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บทท่ี 1 

บทนํา 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

ปจจัยสําคัญแหงการดํารงอยูของศาสนาอันมิอาจปฏิเสธได คือการท่ีคําสอนทางศาสนามี
ความสําคัญเกี่ยวของ (relevance) กับชีวิตผูคน ขอน้ีเปนแรงผลักดันใหมีการตีความคําสอนทางศาสนา 
เพื่อใหคงมีความหมายในกรอบความเขาใจโลกที่แปรเปลี่ยนไปจากยุคสมัยที่ศาสนาบังเกิดขึ้น ยิ่งไปกวา
นั้น เหตุที่ตองการคงไวซึ่งศาสนาน้ัน สวนหนึ่งก็ดวยศรัทธาวาศาสนาทรงไวซึ่งสัจธรรมที่จําเปนตอชีวิตของ
ผูคน ปจจุบันเปนสมัยที่ความเขาใจโลกของผูคนมีองคประกอบสําคัญ อันไดแก ศรัทธาใน "วิทยาศาสตร" 
เชนที่ปรากฏในทัศนะวาความนาเชื่อถือของสิ่งตางๆ ขึ้นกับวาวิทยาศาสตรสามารถ "พิสูจน" ไดหรือไม ดวย
เหตุนี้ จึงไมนาประหลาดใจที่มีการตีความและอธิบายคําสอนทางศาสนาโดยอางถึงวิทยาศาสตรในบาง
ลักษณะ  ไมวาจะเปนการตีความทํานองที่วาศาสนาของตนไมขัดแยงกับวิทยาศาสตร อาจจะใน
ความหมายที่วาศาสนาของตนไปดวยกันไดกับวิทยาศาสตร หรือศาสนาของตนเหนือกวาวิทยาศาสตร เปน
ตน 

มุมมองทางประวัติศาสตร  โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทของตะวันตก  มักชี้วาศาสนากับ
วิทยาศาสตรนั้นเปน "คูสงคราม" กรณีตัวอยางที่มักยกจนคุนหูคือกาลิเลโอและดารวิน แนวคิดแหงความ
ขัดแยงระหวางศาสนาและวิทยาศาสตร (conflict thesis) น้ัน ทรงอิทธิพลในวัฒนธรรมตะวันตกเปนเวลา
นับศตวรรษ โดยปรากฏในงานเขียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรสําหรับคนท่ัวไป (popular science) สื่อมวลชน
ตางๆ และตําราประวัติศาสตรบางสวน อยางไรก็ตาม การทาทายแนวคิดดังกลาวก็มีมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะในรอบสามทศวรรษที่ผานมา คือ ประมาณทศวรรษท่ี 70 เปนตนมา1  

ตัวอยางคําอธิบายท่ีชี้วาศาสนาและวิทยาศาสตรไปดวยกันได เชน การอธิบายวาความเชื่อในพระ
เปนเจาในฐานะผูทรงไวซึ่งความเปนเหตุเปนผล (rationality) อันปรากฏรองรอยอยูในสิ่งสรางของพระองค
นั้น เปนพื้นฐานใหความคิดทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับความเปนระบบระเบียบของธรรมชาติ หรือ ทัศนะของ

                                                             
1 Collin A. Russell, The Conflict of Science and Religion, In The History of Science and Religion in the 
Western Tradition: An Encyclopedia, ed. Gary B. Ferngren (New York: Garland Publishing, 2000), p. 12. 
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กาลิเลโอที่เห็นวาคณิตศาสตรชวยใหเขาถึงความจริงของธรรมชาตินั้น ก็มีพื้นฐานจากความคิดที่วาพระ
เปนเจาทรงเปนสรางสรรพส่ิงโดยอาศัยความเปนเหตุเปนผลเชิงคณิตศาสตร และทรงมอบความสามารถ
ทางคณิตศาสตรแกมนุษย อันชวยใหมนุษยสามารถเขาใจธรรมชาติน้ันได ขอน้ีเองที่ทําใหกลาวกันวาคริสต
ศาสนาเปนพื้นฐานใหแกวิทยาศาสตร สวนความขัดแยงระหวางคริสตศาสนาและวิทยาศาสตรท่ีวามีกันนั้น 
อธิบายวาเปนความขัดแยงกับกรอบการตีความศาสนาของคนบางกลุม เชน กรอบการตีความแบบยึด
ตัวอักษร (literalism)2 หรือเปนความขัดแยงกับเทววิทยาขอเชื่อ (dogmatic theology) มากกวาท่ีจะเปน
ความขัดแยงกับคําสอนทางศาสนาโดยตรง3  

ยิ่งไปกวานั้น สําหรับการคนพบทางฟสิกสสมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลศาสตรควอนตัม 
(quantum mechanics) ก็มีหลายประการที่สามารถนํามาสนับสนุนศาสนา เชน ขอคนพบท่ีวาความเปน
จริงระดับควอนตัมมีลักษณะ "ไรเทศะ" (nonlocal) สามารถนํามาอธิบายปญหาประการหนึ่งเกี่ยวกับ
ลักษณะของพระเปนเจา ไดแก พระสัพพัญูญาณและมหิทธานุภาพของพระองคอันเปนการรูและกระทํา
ตอสรรพสิ่งในทุกท่ีในเวลาเดียวกันได4 หรือในอดีตทฤษฎีของดารวินเคยทําใหเห็นวาความเชื่อวาธรรมชาติ
เกิดจากการ "การออกแบบ" (design) นั้นเปนส่ิงลวงตา ความเหมาะเจาะในธรรมชาติสามารถอธิบายได
ดวยกระบวนการคัดสรรทางธรรมชาติ (natural selection) โดยมิตองอางถึงสิ่งที่มีเจตจํานงเชนพระเปน
เจา5 กลศาสตรควอนตัมกลับดูจะยืนยันความเชื่อในการออกแบบ เน่ืองจากนักฟสิกส เชน ฟรีแมน ไดสัน 
(Freeman Dyson) ชี้วาแมแตในระดับอนุภาคก็มีหลักฐานแหง "เจตจํานงอิสระ" (free will) อันไดแก การ 
"ตัดสินใจเลือก" ของอนุภาค และเม่ือพิจารณาถึงระดับมหภาค ก็พบวากฎธรรมชาติก็เกิดจากการเลือก
เชนกัน จิตท่ีเลือกสิ่งตางๆ ระดับนี้ก็ควรเรียกวา "พระเปนเจา"6  

                                                             
2 David B. Wilson, The Historiography of Science and Religion, In The History of Science and Religion in the 
Western Tradition: An Encyclopedia, ed. Gary B. Ferngren (New York: Garland Publishing, 2000), pp. 4 and 
6. 
3 Russell, The Conflict of Science and Religion, p. 12. 
4 Richard Olson, Physics, In The History of Science and Religion in the Western Tradition: An Encyclopedia, 
ed. Gary B. Ferngren (New York: Garland Publishing, 2000), p. 430. 
5 Stephen C. Meyer, The Demarcation of Science and Religion, In The History of Science and Religion in the 
Western Tradition: An Encyclopedia, ed. Gary B. Ferngren (New York: Garland Publishing, 2000), p. 20. 
6 Olson, Physics, p. 430. 
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ทั้งนี ้มีขอสังเกตวาทัศนะวาศาสนาและวิทยาศาสตรเปน "คูสงคราม" นั้น มักเกิดในกรณีของการ
พิจารณาเก่ียวกับคริสตศาสนา กรณีของพุทธศาสนานั้นตางออกไป กลาวคือ ในตะวันตก ดูจะยอมรับ
ความไปกันไดระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรตั้งแตตน ขอนี้ก็ดวยเหตุผลวาพุทธศาสนาเปนสิ่งท่ีเพิ่ง
คนพบในโลกตะวันตก และการเขาใจพุทธศาสนาก็เปนไปผานการศึกษาจากคัมภีรโดยตรง อาจเรียกไดวา
เปน "พุทธศาสนาในอุดมคต"ิ ที่มิไดมีอิทธิพลจากปจจัยทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย และความเขาใจน้ันก็
สรางขึ้นตามกรอบความเขาใจวิทยาศาสตรสมัยใหม ดังท่ี ปเตอร แฮริสัน (Peter Harrison) กลาววา 

...การสรางพุทธศาสนาเชิงคัมภีรในอุดมคติในสมัยวิกตอเรียนน้ันพองกับการสรางวิทยาศาสตร
สมัยใหม อาจไมใชเรื่องนาประหลาดใจที่ผูสนับสนุนพุทธศาสนาชาวตะวันตกที่มีอิทธิพลจํานวน
หน่ึงจะนําเสนอศาสนาท่ี “คนพบใหม” นี้ในฐานะที่มีความสอดคลองตองกันอยางพิเศษกับ
วิทยาศาสตรตะวันตก7 

แฮริสันชี้วาแมวาความเขาใจวาพุทธศาสนาเปน "ศาสนาที่เปนวิทยาศาสตร" (scientific religion)
จะเปนผลผลิตของวิธีคิดแบบเหตุผลนิยม (rationalist) แบบตะวันตก กระน้ันก็ดี ไมเพียงแตจะมีเฉพาะ
ชาวตะวันตกที่เห็นเชนนั้นเทานั้น แตชาวพุทธเองก็ประกาศเชนน้ันดวย บุคคลสําคัญ ไดแก อนาคาริกะ 
ธรรมปาละ (Anagarika Dharmapala) และ องคดาไลลามะ เปนตน บุคคลเหลานี้เห็นวาพุทธศาสนา
พรอมรับความจริงทุกประการท่ียืนยันไดโดยวิทยาศาสตร และยังชี้วาคําสอนในพุทธศาสนาไปไดดีกับ
แนวคิดเร่ืองวิวัฒนาการ กฎธรรมชาติ และหลักแหงสาเหตุและผลที่มีในวิทยาศาสตร8  

ความพยายามเขาหาอีกฝายมิไดเกิดขึ้นเฉพาะกับฝายศาสนาเทาน้ัน ในบริบทวัฒนธรรมตะวันตก
รวมสมัย วิทยาศาสตรเองก็โนมสูศาสนาเชนกัน ประการแรก ขอคนพบของฟสิกสสมัยใหมเปนส่ิงท่ีทาทาย 
"สามัญสํานึก" กระท่ังทําใหเกิดความเชื่อวาตองอาศัยระบบอภิปรัชญาทางเลือก เชน ศาสนาตะวันออก

                                                             
7            ...the western construction of an ideal textual Buddhism in the Victorian period coincided with the 

invention of modern science. Not surprisingly, perhaps, a number of influential western apologists 
for Buddhism were to present this newly ‘discovered’ religion as especially compatible with western 
science.  
Peter Harrison, 'Science' and 'Religion': Constructing the Boundaries, In Science and Religion: New 

Historical Perspectives, eds. Thomas Dixon, Geoffrey Cantor and Stephen Pumfrey (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2010), p.34. 
8 Ibid., p. 35. 
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ตางๆ มาชวยทําความเขาใจ9 ความคิดเชนน้ีอาจไปไกลถึงขนาดที่วาวิทยาศาสตรสมัยใหมยืนยันความจริง
ของศาสนาตะวันออกเทานั้น แตยังไปไกลถึงขนาดที่วาศาสนาเหลานี้คนพบสิ่งที่ฟสิกสสมัยใหมคนพบมา
กอนนานแลว ความคิดเชนนี้พบไดในหนังสือที่มีชื่อเสียงเร่ือง Tao of Physics ของ ฟริตจอฟ คาปรา 
(Fritjof Capra) เปนตน 

ประการตอมา ในบริบทรวมสมัยน้ี ศรัทธาในวิทยาศาสตรเร่ิมมีความส่ันคลอน ในปลายทศวรรษท่ี 
60 ทัศนะท่ีวาวิทยาศาสตรเปนผูนําพาสันติภาพและความสมบูรณพูนสุขนั้นถูกทาทาย เน่ืองจากการท่ี
วิทยาศาสตรมีบทบาทรวมในการอุตสาหกรรมทางทหารตามนโยบายของประธานาธิบดีไอเซนฮาวร 
(Eisenhower) นอกจากนี้ ในยุคสมัยเดียวกัน มีการทดลองชีวิตรูปแบบใหมในหมูหนุมสาว ดวยเชื่อวาวิธี
คิดแบบตะวันตกทําใหมนุษยตัดขาดจากสิ่งรอบตัว สวนหน่ึงของการทดลองคือการเปดโลกทัศนใหมดวย
แนวคิดของ "ลัทธิลึกลับ" (mysticism) ของตะวันออก โดยนํามาใชเพื่อสรางดุลยภาพภายในและความ
ประสานกลมกลืนกับผูอ่ืนและธรรมชาติ ความเคลื่อนไหวดังกลาวนําสูการทาทายลักษณะอํานาจนิยมใน
บริบทของการศึกษาดานวิทยาศาสตร ที่เชื่อวาจํากัดจินตนาการ10  

ชุมชนวิทยาศาสตรเองมีการตอบสนองขอทาทายเหลาน้ี ในการปฏิรูปการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร มีการนําแนวคิดของคารล ปอปเปอร (Karl Popper) มาใช แนวคิดดังกลาวเห็นวาไมสามารถ
สรางทฤษฎีโดยอาศัยขอมูลจากการสังเกตการณเปนวัตถุดิบโดยตรง หากแตตองตั้งสมมุติฐานกอนและ
นําไปทดสอบโดยมุงปฏิเสธ (conjecture and refutation) การตั้งสมมุติฐานนี้เองเปดทางใหจินตนาการ 
นอกจากนี้ ยังมีอิทธิพลของ โทมัส คูน (Thomas Khun) ที่เห็นวาวิทยาศาสตรก็เปนเพียงกระบวนทัศนหนึ่ง 
(paradigm) ในบรรดากระบวนทัศนทั้งหลายที่ตางก็มีพื้นฐานบน "ขอเชื่อ" บางอยางที่ตองถือไวกอนแตมิ
อาจพิสูจนยืนยันได วงการวิทยาศาสตรเองก็ตอบสนองตอแรงกดดันน้ีผานความพยายามเชื่อมตนเองเขาสู
บริบททางวัฒนธรรม กรณีที่ชัดเจนคือนักฟสิกส เมอรเรย เจลล-มานน (Murray Gell-Mann) ที่ตั้งชื่อส่ิงท่ี
คนพบวา "ควอรก" (quark) โดยชื่อน้ีนํามาจากนิยายเร่ือง Finnegans Wake โดย เจมส จอยส (James 
Joyce) และในทฤษฎีแหงความสมมาตร (theory of symmetry) ของเจลล-มานน ก็ปรากฏสิ่งที่เรียกวา 

                                                             
9 Jonathan Powers, Philosophy and the New Physics (London: Routledge, 1982), pp. 1-2. 
10 Ibid., p. 162. 
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"อิทธิบาทสี่" (Four Great Forces) และ "มรรคมีองคแปด" (The Eightfold Way) ซึ่งอันเปนชื่อที่ขอยืมมา
จากพุทธศาสนาดวย11  

ดังกลาวแลววาแมการอธิบายลักษณะแหงพระพุทธศาสนาตามกรอบเหตุผลนิยมจะเปนผลผลิตของ
ชาวตะวันตก แตชาวพุทธก็รับไวโดยดุษฎี ขอน้ีเปนจริงสําหรับชาวพุทธในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเชนกัน 
สตีเฟน เบิรกวิทซ (Stephen Berkwitz) ชี้วาการปฏิรูปพุทธศาสนาในประเทศไทยโดยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัวสามารถใชเปนแมแบบในการทําความเขาใจความพยายามในตอนปลายศตวรรษที่ 19 
และตนศตวรรษที่ 20 ของประเทศในแถบน้ีที่จะนิยามพุทธศาสนาใหมเพื่อใหสอดรับกับวิทยาศาสตรและ
คริสตศาสนาที่กําลังแผอิทธิพล พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปกปองพุทธศาสนาจากแรง
กดดันเหลาน้ีของตะวันตกดวยการรื้อฟน "พุทธศาสนาดั้งเดิม" อันปลอดจากอิทธิพลของวัฒนธรรมทองถิ่น 
ในการนี้พระองคทรงสถาปนานิกายใหมเพื่อยอนสูพระไตรปฎกและสรางพุทธศาสนาในอุดมคติตามท่ี
ปรากฏในคัมภีร ซึ่งเชื่อวาสอดคลองกับธรรมะอันบริสุทธแทจริง และในการรับมือกับการเผยแผศาสนาของ
ตะวันตก พระองคทรงใชคริสตศาสนาน้ีเองเปนแนวทางในการจัดองคกรจารีตพุทธใหชัดเจนกระท่ัง
กลายเปนสถาบันทางศาสนา คือ ประกอบดวยคัมภีร นักบวช ศาสนิก และคําสอนของตน รวมถึงรับ
อิทธิพลความคิดท่ีวาประสบการณทางศาสนาเปนเรื่องของปจเจกบุคคลและปฏิเสธความเชื่อในเรื่องเหนือ
ธรรมชาติ12 ความพยายามที่จะแสวงหา "พุทธศาสนาดั้งเดิม" การปฏิเสธความงมงาย การยึดคําสอนท่ี
อธิบายไดดวยเหตุผล การปรับเปลี่ยนศาสนาใหทันสมัยโดยอาศัยการอางถึงความคิดทางวิทยาศาสตร 
การใชเทคโนโลยี และการปรับรูปแบบองคกตามแบบของคริสตศาสนาเปนแนวทาง ลวนมีสืบตอมาเรื่อยใน
นามของการปรับใหศาสนามีความเปนสมัยใหมและมีความเปนวิทยาศาสตร ดังที่ปรากฏชัดใน
ปรากฏการณของสวนโมกข-สันติอโศก-ธรรมกาย  

ปจจุบันรูปแบบของความพยายามในการแสดงวาพุทธศาสนาไปดวยกันได หรือแมกระท่ัง
เหนือกวาวิทยาศาสตรนั้น มิไดจํากัดอยูในรูปของการเคลื่อนไหวของกลุมคนทางศาสนาเชนน้ีแลว แตพบ
ไดมากขึ้นในรูปของ "งานทางวิชาการ" เชน หนังสือ ตํารา มีการศึกษาเปรียบเทียบพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตรอยางหลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งมีวรรณกรรมประชานิยมมากมายเกี่ยวกับพุทธศาสนา

                                                             
11 Ibid., pp. 162-163. 
12 Stephen Berkwitz, Buddhism in World Cultures. Santa Barbara (CA: ABC-CLIO, 2006), pp. 21-22. 
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และวิทยาศาสตร13 แนนอนวาวรรณกรรมเชนนี้ยอมปรากฏในการเคลื่อนไหวของกลุมคนทางศาสนาไม
มากก็นอย ตัวอยางเชนการบรรยายธรรมของทางพุทธทาสชื่อ "พุทธศาสนาเปนวิทยาศาสตร" แตปจจุบัน
วรรณกรรมประชานิยมที่เขียนขึ้นในฐานะปจเจกบุคคลท่ีไมไดสัมพันธกับการเคล่ือนไหวใด แตเชื่อในความ
สอดคลองระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรนั้น มีใหพบเห็นไดงายขึ้นอยางปฏิเสธไมได เชน งานของ 
น.พ.ประสาน ตางใจ, ยุค ศรีอาริยะ,  สม สุจีรา (ไอนสไตนพบ พระพุทธเจาเห็น), ศุภวรรณ พิพัฒพรรณ
วงศ กรีน (ไอนสไตนถาม พระพุทธเจาตอบ), ชัยพฤกษ เพ็ญวิจิตร (พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร), โอฬาร 
เพียรธรรม (ตามหาความจริง วิทยาศาสตรกับพุทธธรรม), เมตตานันโท ภิกขุ (เหตุเกิดเม่ือ พ.ศ.1), พระ
คัมภีรญาณ  อภิปุญโญ  ( วิทยาศาสตรกับพุทธศาสนา), อํานวย  ขําปรางค  ( วิทยาศาสตรกับ
พระพุทธศาสนา), อัตถนิช โภคทรัพย (หรือ “นายขยะ” ผูเขียนคอลัมน “เกร็ดเกากึ๊กส” ในนิตยสารตวย'ตูน 
พิเศษ เปรียบเทียบพุทธศาสนาแบบไทยกับฟสิกสสมัยใหมมาตั้งแตป พ.ศ. 2526 และเขียนหนังสืออ่ืนๆ 
เชน มหาเวทยมวยไทย) ทั้งนี้ไมนับรวมงานแปลในทํานองเดียวกันเชน เตาแหงฟสิกส, จักรวาลในหนึ่ง
อะตอม : การหลอมรวมวิทยาศาสตรกับจิตวิญญาณ หรือ ควอนตัมกับดอกบัว 

ยิ่งไปกวาน้ัน กิจกรรมทางวิชาการในแนวเปรียบเทียบน้ีมิไดพบในวรรณกรรมแบบประชานิยม
เทา น้ัน  หากแตยั งเปนนโยบายของมหาวิทยาลัยสงฆดวย  ดังจะเห็นไดชัดจากปาฐกถาเรื่ อง 
"พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม" ซึ่งพระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลาวแกท่ีประชุมสัมมนาพุทธศาสตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และ
ดุษฏีบัณฑิตท่ีจะเขารับรับปริญญาในป พ.ศ. 2552 มีใจความสวนหนึ่งวา  

ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนความหวังพระพุทธศาสนา ประเทศตางๆ 
ไดไววางใจประเทศไทยเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลกในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะในดาน
งานวิจัย ใหเนนงานวิจัยพระพุทธศาสนาเปนที่ต้ังและประยุกตเขากับศาสตรสมัยใหม คือ คณะ
พุทธศาสตรเนนทําวิจัยดานพระพุทธศาสนา คณะอ่ืนๆ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตรเนนวิจัย เนน
วิทยานิพนธที่บูรณาการณกับศาสตรสมัยใหม หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาเปนธรรมนิยาม ไม
ขัดแยงกับศาสตรใดๆ ไมขัดแยงกับวิทยาศาสตร สามารถประยุกตเขากับศาสตรตางๆ ได จึงขอให

                                                             
13 สมภาร พรมทา, พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2540), คํานําพิมพครั้งแรก. 
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ผูท่ีจะศึกษาตอในพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต เนนทําวิจัยในหัวขอที่มีพระพุทธศาสนา
เปนที่ตั้ง ประยุกตกับศาสตรอ่ืนๆดวย 14 

นอกจากน้ี สําหรับผูท่ีอยูในแวดวงวิทยาศาสตรเอง ก็ไมตางจากในตะวันตก คือ มีการโนมเขาหา
ศาสนา ดังปรากฏชัดเปนหนังสือเร่ือง พุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวิทยาศาสตร อันมาจาก
ปาฐกถาของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2534 
โดยการนิมนตของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทั้งนี้ชื่อของ น.พ.ประสาน ตางใจ, ยุค ศรีอาริ
ยะ และเมตตานันโท ภิกขุ ดังที่อางถึงขางตนก็นับไดวาเปนตัวแทนของผูมีจุดยืนในทางวิทยาศาสตรท่ีโนม
นําเขาสูศาสนา 

การอธิบายพุทธศาสนาดวยวิทยาศาสตรเชนน้ีดูจะมีขอดีที่สามารถแสดงความสําคัญเกี่ยวของ
ของศาสนาตอยุคสมัยปจจุบันได อยางไรก็ตาม ขอเสียก็มีเชนกัน แฮริสันชี้วาปญหาท่ีสําคัญประการหน่ึงก็
คือพุทธศาสนาจะสูญเสียความเปนตัวของตัวเองเชิงญาณวิทยา (epistemic autonomy) ไป ตัวอยางเชนมี
ความต่ืนเตนในหมูชาวพุทธวาวิทยาศาสตรสามารถยืนยันไดวาการปฏิบัติสมาธิชวยใหผูปฏิบัติมีความสุข
ไดจริง ทั้งน้ีก็โดยอาศัยเครื่องมือ MRI สแกนสมองของผูท่ีกําลังเขาสมาธิและพบวา "ศูนยกลางแหง
ความสุข" ในสมองไดรับการกระตุน แมจะทําใหเกิดความม่ันใจในคําสอนของพุทธศาสนา แตในอีกทาง
หน่ึง กลับสงผลใหบุคคลมีทาทีประวิงเวลาเชื่อ โดยตองรอการยืนยันจากวิทยาศาสตรกอน15  

ในทํานองเดียวกัน บี. อลัน วอลเลส (B. Alan Wallace) เห็นวาเราอาจเริ่มตนดวยการยึดถือจุดยืน
ที่วาศาสนาและวิทยาศาสตรอยูตางหากจากกัน กลาวคือ ตางก็มีกรอบการทํางานของตนเองในการให
เหตุผลสนับสนุนทฤษฎีหรือการมองโลกของตน โดยการแยกกันอยูน้ีอธิบายดวยความคิดที่วาสองตางก็มี
เปาหมายอันแตกตาง วิทยาศาสตรมุงศึกษาการดําเนินไปของจักรวาล ขณะที่ศาสนามุงตอบคําถาม
เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของมนุษย ดวยเหตุนี้ วิทยาศาสตรและศาสนาควรเคารพซึ่งกันและกันใน
ความหมายวาไมกาวกายกัน อยางไรก็ตาม ถายังเชื่อวาวิทยาศาสตรสามารถอธิบายความเปนจริงได

                                                             
14 อางถึงใน พระมหาศรีทนต สมจาโร, พระธรรมโกศาจารย : วิทยาศาสตรท่ีประกอบดวยพุทธศาสตร จึงเปนศาสตรท่ี
สมบูรณ, ขาวมหาวิทยาลัย, [Online], 2553, เขาถึงไดท่ี http://www.mcu.ac.th/site/news_in.php?group_id=1 
&NEWSID=4233 [เขาถึงเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2553] 
15 Harrison, 'Science' and 'Religion': Constructing the Boundaries, p. 40. 

http://www.mcu.ac.th/site/news_in.php?group_id
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ถูกตองแมนยํา ในท่ีสุดเราก็ตองนําขอยืนยันเกี่ยวกับความเปนจริงตางๆ ของศาสนามาตรวจสอบดวย
วิทยาศาสตร16  

นอกจากนี้ วอลเลส ชี้วาอีกปญหาวาการพิจารณาประเด็นศาสนากับวิทยาศาสตรน้ัน ในทางหนึ่ง
เนนการนําขอคนพบทางวิทยาศาสตรมาใช ไมวาจะในทางสนับสนุนหรือปฏิเสธศาสนา แตในอีกทางหนึ่ง 
การพิจารณาดังกลาวกระทําผานกรอบการตีความวาวิทยาศาสตรคืออะไร มิไดกระทําผานกรอบความ
เขาใจของนักวิทยาศาสตรผูปฏิบัติเอง กรอบการตีความที่นิยมใชกันไดแก "วัตถุนิยมเชิงวิทยาศาสตร" 
(scientific materialism) ที่เห็นวาความเปนจริงมีพื้นที่ใหแกสิ่งท่ีเปนวัตถุวิสัยเทานั้น โดยสิ่งเหลานี้คือสสาร
และรูปแบบความสัมพันธระหวางสสาร การทําความเขาใจสิ่งตางๆ ในโลกตองอาศัยการลดทอน (reduce) 
ลงมาสูระดับจุลภาคน้ีเทานั้น เปนตน เม่ือเปนเชนนี้ การนําศาสนาและวิทยาศาสตรมาพิจารณารวมกันใน
หลายกรณี อันที่จริงแลวเปนการพิจารณาศาสนารวมกับขอเชื่อ (dogma) บางอยางเกี่ยวกับวิทยาศาสตร 
มิใชการพิจารณารวมกับวิทยาศาสตรในฐานะกิจกรรมท่ีนักวิทยาศาสตรกําลังปฏิบัติอยูจริง17 

เชนเดียวกัน ในบริบทของประเทศไทย สมภาร พรมทา ชี้วาการเปรียบเทียบพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร ในหลายกรณีมิไดกระทําโดยผูท่ีเขาใจถึงพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร พบไดวาผูเขียน
วรรณกรรมเชิงเปรียบเทียบเหลาน้ีรูเฉพาะพุทธศาสนา หรือรูเฉพาะวิทยาศาสตร หรือที่ย่ิงไปกวานั้น คือรู
เพียงฉาบฉวยทั้งในสวนของพุทธศาสนาและในสวนของวิทยาศาสตร เหลาน้ีนําสูความสับสนและเขาใจผิด
แกผูคนได18 

ดวยความแพรหลายของการนําวิทยาศาสตรมาพิจารณาควบคูกับพุทธศาสนาในประเทศไทย 
กอปรกับผลดีผลเสียท่ีตามมาในวงกวางตามขอบเขตการเผยแพรวรรณกรรมประชานิยมนั้น จึงเห็นควร
ศึกษา โดยเจาะจงท่ีรูปแบบการใชวิทยาศาสตรมาตีความและอธิบายคําสอนในพุทธศาสนา รวมถึง
ประเมินและเสนอแนวทางที่นาจะเปนตอไป 

                                                             
16 B. Alan Wallace, Introduction, In Buddhism and Science: Breaking New Ground, ed. author (Columbia 
University Press, 2003), p. 2. 
17 Ibid., p. 11. 
18 สมภาร พรมทา, พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร, คํานําพิมพครั้งแรก. 
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วัตถุประสงค 

1 เพื่อทราบรูปแบบการตีความและอธิบายพุทธศาสนาโดยใชกรอบวิทยาศาสตร 

2 เพื่อประเมินการตีความและอธิบายพุทธศาสนาโดยใชกรอบวิทยาศาสตร 

3 เพื่อเสนอแนวทางที่ควรจะเปนในการตีความและอธิบายพุทธศาสนาโดยใชกรอบวิทยาศาสตร 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษานี้ เปนการวิจัยเอกสาร โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานใน 2 สวนไดแก การทบทวน
วรรณกรรมตางประเทศเกี่ยวกับพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร และ การสืบคนวรรณกรรมในประเทศ
เกี่ยวกับพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร โดยจะเลือกกรณีตัวอยางจากวรรณกรรมเหลานี้โดยพิจารณาจาก
รูปแบบของการตีความและอธิบายเพื่อการวิเคราะหในเชิงลึกและการประเมิน 

ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษานี้มีจุดสนใจอยูท่ีการตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบวิทยาศาสตรในประเทศ
ไทย โดยเลือกกรณีศึกษาเพื่อวิเคราะหเชิงลึกและประเมิน ทั้งนี้ กรอบวิทยาศาสตรดังกลาวมุงหมายถึง
วิทยาศาสตรธรรมชาติเปนสําคัญ นอกจากน้ี เนื่องจากการศึกษาน้ีมุงวิเคราะห “รูปแบบ” การตีความและ
อธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบวิทยาศาสตร ดังนั้น จึงมิไดมุงพิจารณาความถูกผิดของรายละเอียด “เนื้อหา” 
ไมวาจะในสวนของคําสอนและประวัติศาสตรทางพุทธศาสนา หรือในสวนที่เกี่ยวกับมโนทัศนและทฤษฎี
วิทยาศาสตร การอภิปรายเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนจะกระทําเฉพาะในกรณีท่ีจําเปนตอการวิเคราะหการ
ตีความและอธิบายเทานั้น 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 ความเขาใจที่ไดจากการศึกษาจะชวยใหเห็นการปฏิสัมพันธระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร
ในรูปแบบตางๆ โดยไมจํากัดเฉพาะรูปแบบของการตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบวิทยาศาสตร
เทานั้น ความเขาใจดานรูปแบบจะชวยใหเห็นภาพรวมความเคลื่อนไหวในสังคมไทย รวมถึงทางเลือกตางๆ 
ในการนําพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรมาพิจารณารวมกัน นอกจากนี้ การประเมินผลงานตางๆ จะชวยให
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เห็นขอพิจารณา รวมถึงแนวทางในการตีความและอธิบายพุทธศาสนาโดยใชกรอบวิทยาศาสตรท่ีชวยเลี่ยง
จุดออนและนําสูการพัฒนาทางวิชาการในดานน้ีสืบไป 
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บทท่ี 2 

พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร: การตีความและอธิบาย 

บทน้ีมีจุดหมายที่จะทําความเขาใจวาเม่ือกลาวถึงการตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบ
ของวิทยาศาสตรน้ัน มีความหมายเชนไร เพื่อที่จะตอบคําถามดังกลาว เบื้องตนจะเปนการศึกษาเพื่อให
ความกระจางแกความหมายของการตีความและการอธิบาย แลวจึงไดทบทวนรูปแบบความสัมพันธ
ระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรเพื่อใหเห็นตําแหนงแหงที่ของการการตีความและอธิบายพุทธศาสนา
ดวยกรอบของวิทยาศาสตรในบริบทดังกลาว หลังจากนั้น จึงทบทวนรูปแบบความสัมพันธระหวางพุทธ
ศาสนากับวิทยาศาสตรท่ีปรากฏในผลงานตางๆ ที่เผยแพรในสังคมไทยเพื่อพิจารณาวามีลักษณะของการ
ตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบของวิทยาศาสตรมากนอยเพียงใด 

การตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบของวิทยาศาสตร: ความซับซอนในการศึกษา 

ดังท่ีกลาวในบทนําแลววาผลงานที่นําพุทธศาสนามากลาวรวมกับวิทยาศาสตรน้ัน มีมากมาย
หลากหลาย โดยท่ัวไป มีความเห็นไดวาการนําพุทธศาสนามากลาวนอกบริบทเดิม โดยอางอิงถึง
วิทยาศาสตรน้ัน จัดเปนการการตีความและอธิบายพุทธศาสนาใหมท้ังหมด อยางไรก็ตาม ไมใชทุกกรณี
ของการนําพุทธศาสนามาพบกับวิทยาศาสตรจะจัดเปนการตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบของ
วิทยาศาสตร “การตีความและอธิบาย” นั้นเปนเพียงรูปแบบหนึ่งในบรรดารูปแบบตางๆ ของการนําพุทธ
ศาสนามาพบกับวิทยาศาสตร  

ดวยเหตุน้ี ในการศึกษาเก่ียวกับการพบกันระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร จึงมักพบวา
นักวิชาการจะใชคํากวางๆ โดยมิเจาะจงวาจะเปนการตีความและอธิบาย ตัวอยาง เชน โดนัลด เอส โลเปซ 
(Donald S. Lopez) จะเรียกวา “ความเขากันไดของพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร (compatibility of 
Buddhism and science)1 หรือ “วาทกรรมของพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร” (discourse of Buddhism 
and science)2 สอดคลองกับกับ ซัล พี เรสติโว (Sal P. Restivo) ท่ีเรียกวา “แนวคิดที่เนนความคูขนาน” 
(Parallelism)3 ขณะเดียวกัน เดวิด แอล แมคมาฮัน (David L. McMahan) เรียกผลของความเคลื่อนไหวท่ี
                                                             
1 Donald S. Lopez, Buddhism & Science. A Guide for the Perplexed (Chicago: The University of Chicago 
Press, 2008), p. xi. 
2 Ibid., p xiii.  
3 Sal P. Restivo, Parallels and Paradoxes in Modern Physics and Eastern Mysticism: I - A Critical 
Reconnaissance, Social Studies of Science 8, 2(1978): 143-181. ท้ังน้ี การศึกษาของเรสติโวมิไดจํากัดกับพุทธ
ศาสนาเทาน้ัน 
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นําวิทยาศาสตรมาใชกับพุทธศาสนาวา “วาทกรรมเชิงวิทยาศาสตร” (scientific discourse) และ “วาท
กรรมพุทธศาสนาแบบวิทยาศาสตร” (discourse of scientific Buddhism) 4 ในสวนของ บี อัลลัล วอลเลส 
(B. Alan Wallace) ก็ใชคําอ่ืนๆ เชน “การพบกัน” (interface) หรือ “สหสัมพันธ” (interrelation) 5 มากกวาท่ี
จะใชคําวา “ตีความและอธิบาย” ในสวนของ โฮเซ อิกนาชิโอ คับเบอโซน (Jose Ignacio Cabezon) ที่จะได
พิจารณาในรายละเอียดตอไปน้ัน ก็จะพบวาใชคําอ่ืนๆ  เรียกการพบกันระหวางพุทธศาสนาและ
วิทยาศาสตร เชน “ปฏิสัมพันธ” (interaction) ท้ังน้ี เพื่อใหครอบคลุมรูปแบบตางๆ ในงานวิจัยน้ี จึงเลือกใช
คํากวางๆ วา “ความสัมพันธระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร” 

ประเด็นดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความซับซอนในการศึกษาเกี่ยวกับการตีความและอธิบายพุทธ
ศาสนา และเปนเคร่ืองเตือนใหระมัดระวังในการคัดเลือกกรณีศึกษาตอไป ในสวนตอไปจะนําเสนอการ
ทบทวนความสัมพันธระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรในรูปแบบตางๆ เปาหมายสําคัญเพื่อใหสามารถ
แยกแยะรูปแบบที่เปนการตีความและอธิบายออกจากรูปแบบอ่ืนๆ ได การพิจารณาในสวนตอๆ ไป 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของบริบทสังคมไทย จะชวยใหเห็นวารูปแบบที่พบไดมากกวาการตีความและ
อธิบายก็คือรูปแบบของการเทียบเคียง เชื่อมโยง หรือนํามโนทัศนและทฤษฎีวิทยาศาสตรมากลาวในกรอบ
ของพุทธศาสนา ดังนั้น ความชัดเจนในการแยกแยะจึงเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการเลือกกรณีศึกษาให
ตรงกับวัตถุประสงคการวิจัยที่มุงศึกษาเกี่ยวกับการตีความและอธิบาย ในเบื้องตนจะเปนการวิเคราะห
เพื่อใหความกระจางกับมโนทัศนเร่ืองตีความและอธิบายกอน  

ความหมายของการตีความและอธิบาย 

"การอธิบาย" (explanation) มีความซับซอนในการทําความเขาใจ แมแตตัวคําเองในภาษาอังกฤษ
ก็มีความซับซอนแลว เน่ืองจาก "explanation" สามารถแปลไดทั้ง "การอธิบาย" และ "คําอธิบาย" วิธีการ
หน่ึงในการทําความเขาใจคําดังกลาวคือการพิจาณากับ "คู" ของคําๆ นี้ที่มักเปนท่ีสับสนระหวางกัน ไดแก 
"การอางเหตุผลกับการอธิบาย" และ "การนิยามกับการอธิบาย” 

                                                             
4 David L. McMahan, Modernity and the Early Discourse of Scientific Buddhism, Journal of the American 
Academy of Religion 72, 4 (2004): 897–933. แมแมคมาฮันจะกลาวชัดวาใหความสนใจกับความพยายามในการ
ตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวยวิทยาศาสตร แตในการวิเคราะหของเขาน้ันก็มิไดมีการผูกมัดวาการพิจารณาจะ
ครอบคลุมเฉพาะการตีความและอธิบายดังกลาว มีการพิจารณาถึงองคประกอบท่ีจัดเปนการเปรียบเทียบดวย 
5 B. Alan Wallace, Introduction, In Buddhism and Science: Breaking New Ground, ed. author (Columbia 
University Press, 2003), p. 34. 
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คูแรกที่จะพิจารณาไดแก "การอางเหตุผล" (argument) และ การอธิบาย (หรือ "ชุดการอางเหตุผล" 
และ "คําอธิบาย") ท้ังสองมักเปนท่ีสับสนกันมาก นามาจากการที่ทั้งสองตางก็อาศัยคําวา "เพราะ" ในการ
ทํางาน ท้ังสองจําเปนตองแยกจากกัน การอางเหตุผลเปนการแสดงวาอะไรคือความจริง ขณะที่การอธิบาย
เปนการแสดงวาความจริงท่ีวานั้นเกิดขึ้นไดอยางไร ตัวอยางเชนถารถของเราเสียอยูในสถานที่ไกลๆ แหง
หนึ่ง เราตองอางเหตุผลเพื่อยืนยันแกชางเพื่อใหเห็นวารถของเราน้ันเสียจริงๆ เพื่อใหชางแนใจวาหาก
เดินทางมาชวยซอมรถแลว จะไมเปนการเสียเวลาเปลา ขณะเดียวกันเม่ือชางมาถึงท่ีและซอมรถใหเราแลว 
ชางจะอธิบายไดวาทําไมรถของเราจึงเสีย6  

คูตอไปที่มักเปนท่ีสับสนไดแก "คํานิยาม" และ "คําอธิบาย" คํานิยามเปนชุดของขอความที่แสดง
ความหมายของคําหนึ่งๆ7 เห็นไดวาโดยทั่วไป เราจะกลาววาคํานิยามเปนชุดของขอความที่ "อธิบาย" 
ความหมายของคํา ดวยเหตุนี ้คนจึงมักสับสนระหวางทั้งสอง คําอธิบายน้ันอันที่จริงไมเกี่ยวกับความหมาย 
แตเกี่ยวกับความจริง น่ันคือ เปนการแสดงวาทําไมขอความหน่ึงๆ จึงจริง8 คําอธิบายที่เกี่ยวกับความหมาย
นั้นเรียกวา "อรรถาธิบาย" (explication) ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของการวิเคราะหเชิงตรรกศาสตร (logical 
analysis) โดยเปนกระบวนการใหนิยามเชิงรูปนัย (formal definition) แกคําที่มีนิยามไมชัดเจนสําหรับการ
ทํางานเชิงตรรกศาสตร  อยางไรก็ตาม นิยามเชิงรูปนัยที่ ไดนั้นไมถือวามีฐานะพองความหมาย 
(synonymous) กับนิยามดั้งเดิม9 

ทั้งนี้ "อรรถาธิบาย" ยังพบไดในสาขาวรรณคดี อรรถาธิบายดังกลาวมีความสัมพันธกับการตีความ 
(interpretation) ในลักษณะเดียวกับที่การอธิบายสัมพันธกับการอางเหตุผล กลาวคือ การตีความจะชี้วา
อะไรคือความหมาย ขณะท่ีอรรถาธิบายจะชี้วาทําไมจึงมีความหมายเชนนั้น กระบวนการอรรถาธิบายนี้จะ
ดึงขอมูลตางๆ ในตัวบทมาใช ไมวาจะเปนคําศัพท ไวยากรณ โครงสรางประโยค ภาพพจน หรือแมแต

                                                             
6 Julian Baggini & Peter S. Fosl, The Philosopher's Toolkit. A Compendium of Philosophical Concepts and 
Methods (Malden, MA: Blackwell Publishing, 2003), p. 2. ท้ังน้ี ในเหตุการณดังกลาว ตองแยกใหออกระหวางการ
อธิบายสาเหตุของรถยนตรเสียกับการอางเหตุผลเพื่อใหเชื่อวาสิ่งน้ันเปนสาเหตุของรถยนตรเสียจริงๆ 
7 Roy T. Cook, A Dictionary of Philosophical Logic (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009), p. 84. 
8 Ibid., p. 113. 
9 A. R. Lacey, A Dictionary of Philosophy, 3rd edition (London: Routledge, 1996), p. 135. 
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ประเภทของตัวบท (genre)10 มองไดวา "ตีความ-อรรถาธิบาย" อยูในระดับความหมาย โดยมีความสัมพันธ
ทํานองเดียวกันกับ "อางเหตุผล-อธิบาย" ในระดับความจริง  

 เม่ือเห็นการแบงแยกอยางชัดเจนระหวางระดับความหมายกับความจริงแลว เราสามารถพิจารณา
คูของ "การตีความกับการอธิบาย" ที่มักพบในปรัชญาสังคมศาสตร มีขอถกเถียงกันวาอะไรเปนวิธีการของ
สังคมศาสตร นักปรัชญากลุมหนึ่งเห็นวาการอธิบายคือวิธีการดังกลาว โดยเริ่มแรกมุงหมายถึงการอธิบาย
ตามรูปแบบ "คลุมดวยกฎ"  ( law-covering model) หรือที่ เรียกวา "วิธีนิรนัยอยางเปนเ ง่ือนไข " 
(hypothetico-deductive method) การอธิบายตามวิธีการนี้จะใชวิธีนําปรากฏการณที่ตองการอธิบายไป
อยูภายใตกฎธรรมชาติบางอยาง นักปรัชญาอีกกลุมเห็นวาวิธีการของสังคมศาสตรไมอาจใชการอธิบายซึ่ง
มีวิทยาศาสตรธรรมชาติเปนแมแบบได เน่ืองจากโลกทางสังคมนั้นตางจากโลกธรรมชาติ โลกทางสังคมเปน
โลกแหงความหมายและการจะเขาถึงความหมายตองอาศัยการตีความเทาน้ัน ไมวาอยางไร นักปรัชญาทั้ง
สองกลุมน้ีก็ถกเถียงกันในระดับความจริง เพียงแตมองตางกันวาความจริงที่สังคมศาสตรแสวงหาคือกฎ
ธรรมชาติบางอยางที่กํากับการดําเนินไปทางสังคม หรือความหมายของการกระทําของมนุษยในสังคม11  

อีกประเด็นหนึ่งที่ตองพิจารณาคือความหมายของการตีความ จอหน ฮิก (John Hick) แนะนําวา
วิธีการท่ีงายที่สุดคือพิจารณามโนทัศนเรื่อง "เห็นวาเปน" (seeing-as) ของ ลุดวิก วิตเกนสไตน (Ludwig 
Wittgenstein) ซึ่งเสนอไวในงานเรื่อง Philosophical Investigation (1953) ตัวอยางท่ีทําใหเขาใจไดทันที
คือการมองเห็นจุดท่ีเรียงกัน เวลาที่เราเห็นจุดเหลาน้ี เรามิไดเห็นเปนเพียงจุดสีดําๆ แตเรา "เห็นวาเปน" 
ภาพตนไม12 นี่คือการตีความส่ิงท่ีเห็น นั่นคือ เปนการใหความหมายแกจุดสีดําๆ ท่ีเรียงตัวกัน ปกติมนุษย
เราจะไม "เห็น" เฉยๆ แตจะ "เห็นวาเปน" โดยไมจํากัดกับสิ่งท่ีมนุษยสราง เชน เราเห็นกอนเมฆวาเปนรูปนั่น
รูปน้ี ท่ีลึกไปกวาน้ันคือจิตวิทยาและมานุษยวิทยาแสดงใหเห็นวาคนตางวัฒนธรรมจะมีการ "เห็นวาเปน" 
แตกตางกัน มโนทัศนน้ีชี้อยางชัดเจนวาการตีความคือการใหความหมาย กรณีของ Gestalt ก็เปนอีก
ตัวอยางหนึ่งที่นํามาสนับสนุนประเด็นน้ีไดเชนกัน  

                                                             
10Explication & Interpretation. Critical Link. University of Hawai`i. [Online]. 1998. Available from 
http://www.english.hawaii.edu/criticalink/explication/index.html [2011, October 2] 
11 Daniel E. Little, Philosophy of the Social Sciences, In The Cambridge Dictionary of Philosophy, 2nd edition, 
ed. Robert Audi (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), pp. 704-705. 
12 John Hick, Philosophy of Religion (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1990), p. 65. 

http://www.english.hawaii.edu/criticalink/explication/index.html
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หรือกรณีของตรรกศาสตรก็สามารถชวยใหเห็นประเด็นน้ีไดชัด กลาวคือ อรรถศาสตรเชิงรูปนัย 
(formal semantics) มีบทบาทในการตีความภาษาเชิงรูปนัย (formal language) เราสามารถใชภาษา
ดังกลาวไดโดยไมตองพิจารณาเรื่องความหมาย กลาวคือ ภาษาดังกลาวอาศัยการกําหนดสัญลักษณและ
กฎเกณฑของการเชื่อมตอสัญลักษณเหลานั้นเทาน้ัน หากใชสัญลักษณที่มีใหและเชื่อมตอกันตาม
กฎเกณฑตามที่กําหนด ก็ถือวาใชภาษาถูกไวยากรณแลว อยางไรก็ตาม มิอาจบอกไดมีความหมายหรือ
เงื่อนไขความจริง (truth condition) ของประโยคที่ถูกไวยากรณในภาษาดังกลาว เห็นไดวามีการใชคําวา 
“ตีความ” ในฐานะกระบวนการใหความหมายแกสัญลักษณที่มีแตรูปนัยเทานั้น13 เห็นไดวากระบวนการให
ความหมายน้ีจะเห็นไดชัดวามีขึ้นในกรณีของการเผชิญสิ่งที่ดูไรความหมาย ดังนั้น เราจึงอาจพิจารณา
ตัวอยางอ่ืนๆ ซึ่งดูไรความหมาย เชน ภาพเอ็กซเรย ตัวเลขทางสถิติ กราฟ สมการและโมเดลทาง
วิทยาศาสตร เปนท่ีทราบกันดีวาการหาความหมายจากขอมูลเหลานี้จึงลวนเรียกวาการตีความทั้งสิ้น  

สรุป 

การวิเคราะหความหมายของ “อธิบาย” และ “ตีความ” ดังกลาว แมดูยุงยาก แตในท่ีสุดก็ยอนกลับ
มาสูการปฏิบัติท่ีดําเนินกันทั่วไป14 ในสวนน้ี สามารถสรุปไดวาการอธิบายเปนกระบวนการท่ีมาทีหลังการ
ตีความ ในขั้นตน ไมวาจะตระหนักหรือไม จะมีกระบวนการใหความหมาย การทํางานของกระบวนการ
ดังกลาวจะเห็นไดชัดในกรณีท่ีบุคคลรูสึกวาวัตถุแหงการตีความน้ันไรความหมาย เม่ือมีความหมายขึ้น
มาแลว จึงไดมีกระบวนการอธิบายตอเพื่อใหเห็นวาทําไมจึงเห็นวามีความหมายดังกลาว กระบวนการน้ีใน
บริบทของการตีความวรรณกรรมมักเรียกอีกชื่อวา “อรรถาธิบาย” หากพิจารณาในบริบทวรรณกรรม ใน
กระบวนการนี้ จะมีการดึงองคประกอบตางๆ ของตัวบทเพื่อนํามาแสดง เนื่องจากการตีความมีไดหลาย
ระดับ ตามวัตถุแหงการตีความ เชน คํา ประโยค หรือตัวบท  

                                                             
13 Charles Sayward, Formal Semantics, In The Cambridge Dictionary of Philosophy, 2nd edition, ed. Robert 
Audi (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), p. 320. 
14 ดูตัวอยางการตีความและการอธิบายในระดับปฏิบัติใน Claudio Cicuzza. (Ed. & Trans.). (2011). A Mirror 
Reflecting the Entire World. The Pali Buddhapadamangala or “Auspicious Signs on the Buddha’s Feet. 
Critical Edition with English Translation. Bangkok: Fragile Palm Leaves Foundation. โดยเฉพาะอยางยิ่งในบทนํา
ของการชําระและแปลคัมภีรพระพุทธบาทมังคลา หนา xxxvi-xxxvii ซึ่งมีกระบวนการตีความและอธิบายสัญลักษณ 
“sirivaccha” “nandiyavatta” และ “sovatthika” 
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ในที่น้ีจะยกตัวอยางการตีความคํา สมมุติวาพบคําท่ีไมรูจัก การใหความหมายแกคําน้ันก็คือการ
ตีความ แตการอธิบายตอไปจะชวยใหเห็นวาทําไมจึงเห็นวามีความหมายดังกลาว โดยอาจมีการยก
หลักฐานจากคํารอบขาง หรือยกขอความหลายๆ ขอความในตัวบทท่ีพบคํานี้อยู เปนตน หากพิจารณาวา
เปนตัวบททางประวัติศาสตร ก็จะพบไดวานาจะมีการดึงขอมูลอ่ืนๆ เกี่ยวกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมใน
ชวงเวลามาแสดงดวย เห็นไดวาขอบเขตการทํางานของกระบวนการตีความและอธิบายขึ้นกับกรอบการ
ทํางานโดยรวม  

เพื่อใหมีความกระจางมากขึ้นวาการตีความคืออะไร ควรท่ีจะตองอาศัยมโนทัศนเร่ือง “วงเวียนแหง
การตีความ” (hermeneutical circle) ซึ่งมีความสําคัญในศาสตรการตีความ (hermeneutics) วงเวียนแหง
การตีความเปนกระบวนการทําความเขาใจของมนุษยท่ีตองทําความเขาใจสวนยอย (part) จากองครวม 
(whole) และทําความเขาใจองครวมจากสวนยอย คําวา “สวนยอย” และ “องครวม” นี้ตีความตางกันไปได 
เชน สวนยอยคือเหตุการณตางๆ ในเรื่อง องครวมคือความหมายของเรื่องทั้งหมด เห็นไดวาถาเราจะเขาใจ
เรื่องราว เราตองเขาใจเหตุการณกอน แตการเขาใจแตละเหตุการณ ก็ขึ้นกับความเขาใจเรื่องราวโดยรวม 
ในกรณีท่ีองครวมคือความเขาใจท่ีมีมากอน (preunderstanding) อันเปนกรอบการทําความเขาใจโลกท่ี
เราใชอยูอยางไมตองซักถาม และสวนยอยคือ “ส่ิงแปลกปลอม” ไดแก มโนทัศนที่รับมาจากระบบคิดอ่ืน 
หากนําสวนยอยน้ันมาไวในองครวม ผลประการหน่ึงคือความรูสึกงุนงง อาจจะเปนอยางท่ีวิตเกนสไตน
เรียกวา “รูสึกเหมือนโลกหมุน” (vertigo) อันมีสาเหตุมาจากการที่สวนยอยมาทาทายองครวม ทําใหไมอาจ
ใหความหมายไดเหมือนยามปกติ เม่ือเราพยายามทําความเขาใจสิ่งแปลกปลอมนั้น ผลประการหนึ่งท่ี
ตามมาก็คือเราจะมีโอกาสไดขยายความเขาใจความเปนจริง หรือ “ขอบฟา” (horizon) ของตน ไดมีโอกาส
มองเห็นหลายๆ องคประกอบที่เคยยึดไวอยางไมไตรตรองหรือฉุกคิด และแนนอนวาสวนยอยท่ีรับมานั้น
ยอมมีความหมายใหมบางอยางเพิ่มขึ้นจากท่ีเคยมีอยูในบริบทเดิม แนนอนวา หากกระบวนการนี้มิได
เกิดขึ้นอยางมีความวิเคราะหวิพากษเพียงพอ แทนที่จะไดมาซ่ึงความเขาใจตนเอง อาจจะเปนการยืนยัน
ความเขาใจหรืออคติดั้งเดิม15 เชนกรณีของการเขาใจ “ประชาธิปไตย” ในฐานะ “กฎหมู” ของสังคมไทย 

                                                             
15 ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตีความและวงเวียนแหงการตีความใน Paul Ricoeur, Hermeneutics and the Human 
Sciences: Essays on Language, Action, and Interpretation, ed. and trans. John B. Thompson (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1981). 
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สรุปไดวาการตีความคือการใหความหมายสวนยอยในบริบทขององครวม และการอธิบายก็คือการ
แสดงที่มาของความหมายนั้น ทั้งนี้ เนื่องจากความสืบเน่ืองระหวางการตีความและการอธิบาย ในกรณี
ทั่วไปในท่ีนี้ จึงไมมีการแยกท้ังสองน้ีอยางชัดเจน หากแตถือเปนคําเดียวกัน โดยใชแบบคําซอน ในสวน
ตอไป มุงทบทวนรูปแบบความสัมพันธระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพิจารณา
วาการกลาวถึงการตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบของวิทยาศาสตรน้ัน มีความหมายในบริบท
ความสัมพันธรูปแบบใด 

รูปแบบความสัมพันธระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 

การศึกษารูปแบบความสัมพันธระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรการทบทวนของ โฮเซ อิกนาชิ
โอ คับเบอโซน ท่ีไดศึกษารูปแบบความสัมพันธระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรในภาพรวม นั่นคือ ไม
จํากัดนิกายหรือสาขาวิชายอย และพบวาความสัมพันธระหวางท้ังสองสามารถจัดไดสามรูปแบบ ไดแก 
ความสัมพันธแบบขัดแยง  ความสัมพันธแบบความสัมพันธแบบเหมือนกันหรือสอดคลอง  และ
ความสัมพันธแบบเสริมซึ่งกันและกัน16 

ความสัมพันธแบบขัดแยง 

คับเบอโซนตั้งขอสังเกตวาความขัดแยงระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร แมมีอยู แตก็ไม
เดนชัด มีความพยายามจะลดการเผชิญหนา ไมวาในรูปของการไมใสใจซึ่งกันและกัน หรือทาทีแบงรับแบง
สู ความสัมพันธในรูปแบบความขัดแยงน้ี มีความสัมพันธกับภูมิศาสตรดวย ในภูมิภาคเอเชีย ในสมัยตนๆ 
ที่เร่ิมรูจักกับวิทยาศาสตร ความขัดแยงดังกลาวจะพบไดมาก โดยสอดประสานไปกับทาทีแหงการตอตาน
การลาอาณานิคมของตะวันตก ตัวอยางเชนในทิเบตกอนการยึดครองของจีน สงฆอันเปนชนชั้นนําที่มี
อิทธิพลทางการเมือง มีทาทีเคลือบแคลงเม่ือพบกับวิทยาศาสตร ซึ่งบรรดาผูนําเหลานี้เห็นวาแยกไมออก
จากโลกทัศนแบบตะวันตก อันขัดแยงและสามารถบั่นทอนโลกทัศนแบบพุทธของประเทศตนได แมมีผู
พยายามนําความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเปลี่ยนประเทศใหทันสมัย เชน องคดา
ไลลามะ พระองคที่สิบสาม แตการดําเนินการดังกลาวก็เปนไปอยางระมัดระวัง อยางไรก็ตาม คับเบอโซน
กลาววาไมเคยพบวาฝายพุทธจะวิพากษวิจารณวิทยาศาสตรโดยเฉพาะเจาะจงแตประการใด ไมพบวามี

                                                             
16 Jose Ignacio Cabezon, Buddhism and Science: On the Nature of the Dialogue, In Buddhism and Science: 
Breaking New Ground, ed. B. Alan Wallace (Columbia University Press, 2003), p. 41. 
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ขอวิจารณในรายละเอียดหรือตอเนื่อง โดยมากจะพบเปนสวนหน่ึงในการวิพากษวิจารณอิทธิพลของ
ตะวันตกเสียมากกวา17  

คับเบอโซน วิเคราะหวาเหตุที่ความขัดแยงโดยตรงระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรมิไดปะทุขึ้น 
ตางจากกรณีของคริสตศาสนากับวิทยาศาสตรน้ัน นาจะอธิบายไดดวยเหตุผลทางประวัติศาสตร กลาวคือ 
วิทยาศาสตรมิไดเห็นพุทธศาสนาเปนคูแขง สําหรับคริสตศาสนากับวิทยาศาสตรนั้น ความขัดแยงมี
สืบเนื่องมาแตศตวรรษที่สิบเจ็ด เม่ือทั้งคูแยงชิงกันเปนผูนําทางสติปญญา คับเบอโซนเห็นวาเหตุผลทาง
ประวัติศาสตรดังกลาว นาจะมีน้ําหนักมากกวาการอธิบายดวยเหตุผลอ่ืนๆ เชน การอธิบายที่วาไมมีความ
ขัดแยงระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรโดยกลาวอางถึงความสอดคลองของเน้ือหาคําสอน หรือ วิธีการ
แสวงหาความจริงของพุทธศาสนาที่มีกับวิทยาศาสตร คับเบอโซนใหเหตุผลวาตามธรรมชาติของลัทธิลา
อาณานิคม วัฒนธรรมของประเทศที่ถูกลายอมถูกกดไวใหอยูในระดับต่ํากวา ดังนั้น การจะมองพุทธ
ศาสนาในสถานะที่ทัดเทียม หรือแมแตจะใกลเคียงกับวิทยาศาสตรกระท่ังอาจเปนคูแขงไดน้ัน มีความ
เปนไปไมไดสงู การไมใหสถานะและมองขามพุทธศาสนาไป ทําใหฝายวิทยาศาสตรไมสนใจท่ีจะโจมตี ดวย
เหตุนี้ ฝายพุทธจึงมิจําเปนตองมีทาทีโตตอบใดๆ แมจะมีทาทีวิพากษวิจารณจากผูที่เชื่อในวิทยาศาสตร
บางคนบาง แตนั้นก็เปนไปในภาพรวมของการตอตานศาสนา18 

ความสัมพันธแบบเหมือนกันหรือสอดคลอง 

คับเบอโซน อางถึงการศึกษาการเผยแผพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาโดย โธมัส ทวีด (Thomas 
Tweed) ซึ่งชี้วาพุทธศาสนาใชยุทธศาสตรเนนความแตกตางท่ีตนมีกับคริสตศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
นิกายโรมันคาทอลิค ซึ่งถือเปน "ศัตรู" ของวิทยาศาสตร ยกตัวอยางเชนมีการใชวิธีอางถึงความไมศรัทธาใน
พระเจา รวมถึงไมเช่ือในวิญญาณอมตะในขณะเดียวกัน ความเคล่ือนไหวในการเผยแผดังกลาวก็ใชวิธี
ลดทอนลักษณะเฉพาะของตนเอง เพื่อแสดงวาพุทธศาสนามีลักษณะตางๆ ที่ไปกันไดดีกับวิทยาศาสตร ไม
วาจะในเร่ืองเปาหมาย วิธีการหรือผลแหงการแสวงหาความจริง ที่ยิ่งไปกวานั้น คือมีท่ีกลาวอางถึงขนาด
ที่วาพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรเปนสิ่งเดียวกัน19  

                                                             
17 Ibid., pp. 41-42. 
18 Ibid., pp. 42-43. 
19 Ibid., pp. 43 and 45. 
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ตัวอยางของเหตุผลท่ียกเพื่อแสดงความสอดคลองระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรน้ันมี เชน 
พุทธศาสนาและวิทยาศาสตรตางก็เชื่อในกฎธรรมชาติ และเชื่อวาทุกสิ่งอยูภายใตการกํากับของกฎ
ดังกลาว หรือพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรตางก็เชื่อในวิวัฒนาการสูสิ่งที่ดีกวาเดิม หรืออาจจะกลาวอยาง
เจาะจง เชน กฎแหงกรรมในพุทธศาสนามีความสอดคลองกับกฎแหงการเคลื่อนท่ีในวิทยาศาสตร เม่ือ
กลาวถึงวิทยาศาสตร คนมักมองเช่ือมโยงกับความคิดแบบยุครุงโรจน (the Enlightenment) ซึ่งมีลักษณะ
แบบเหตุผลนิยม (rationalism) ประจักษนิยม (empiricism) และความเปนตัวของตัวเอง ผูที่สนับสนุน
จุดยืนเรื่องความสอดคลองพยายามชี้ใหเห็นวาพุทธศาสนาก็มีลักษณะเชนเดียวกันนี้ ตัวอยางเชน หลักกา
ลามสูตรเปนเคร่ืองแสดงการใหความสําคัญแกความเปนตัวของตัวเองของพุทธศาสนา การบรรลุธรรมท่ี
พุทธศาสนายืนยันวาสามารถตรวจสอบไดเชิงประจักษ (empirical) ก็เปนเคร่ืองหมายแหงประจักษนิยม20  

อยางไรก็ตาม แมผูที่เชื่อในความสอดคลองนี้ จะใหความสําคัญแกการกลาวยืนยันในดานเดียว 
คือ ดานท่ีพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรมีสิ่งตางๆ ท่ีคลายคลึงกันไมวาจะในเชิงวิธีการ หรือเน้ือหา แตหาก
พิจารณาในรายละเอียด จะพบวาคนเหลานี้ก็ยอมรับความแตกตางระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรอยู
เหมือนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง มักกลาวกันวาพุทธศาสนาไมสนใจความจริงท่ีไมชวยใหพนทุกข หรือพุทธ
ศาสนาสนใจโลกภายในมากกวาโลกภายนอก ทาทีเชนนี้ในท่ีสุดแลวอาจจะนําสูรูปแบบความสัมพันธแบบ
เสริมกันและกัน (complementary) นั่นคือ เห็นวาทั้งพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรตางก็แสวงหาความจริง
และชวยใหเกิดสิ่งดีๆ ขึ้นในชีวิตมนุษย แตพุทธศาสนาใหความรูและแนวทางสําหรับโลกภายในเพื่อให
บุคคลพนทุกข ขณะที่วิทยาศาสตรใหความรูและมุงปรับปรุงโลกภายนอกเพื่อความสะดวกทางกาย21 อนึ่ง 
แมผูมีจุดยืนวาพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรสอดคลองกันจะมองเห็นความขัดแยง แตเหตุที่จุดยืนน้ีไม
กลายเปนจุดยืนที่วาพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรมีความขัดแยงกัน ก็เนื่องจากคนเหลาน้ีเห็นวาความ
แตกตางที่พบมิไดมีนัยสําคัญถึงขนาดที่จะทําใหพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรอยูรวมกันไมได เชน จริง
พรอมกันไมได 

ความสัมพันธอีกรูปแบบท่ีพบคือการเห็นวาพุทธศาสนาไมตางไปจากวิทยาศาสตรเลย ถึงกับมีการ
กลาววาพุทธศาสนาก็คือ "ศาสนาแหงวิทยาศาสตร" ความจริงที่พุทธศาสนาคนพบก็คือความจริงแหง
วิทยาศาสตร บางก็กลาววาขอคนพบในพุทธศาสนาก็คือตัวอยางของขอคนพบแบบวทิยาศาสตรสมัยใหม

                                                             
20 Ibid., pp. 44 and 46. 
21 Ibid., p. 45. 
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ที่ไดมากอนท่ีวิทยาศาสตรสมัยใหมจะเกิดขึ้นเสียอีก ความคิดเชนน้ีมิไดพบเฉพาะในยุคตนๆ ของการเผย
แผพุทธศาสนาในตะวันตกเทาน้ัน แมปจจุบันที่มีความเขาใจพุทธศาสนาท่ีดีขึ้น รวมถึงความเขาใจทาง
วิทยาศาสตร ก็ยังพบขอยืนยันเชนนี้ได อาจมีการเลี่ยงความแตกตางที่พบระหวางพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตรสมัยใหม โดยกลาววาพุทธศาสนาเปนวิทยาศาสตรอีกประเภทหน่ึงโดยเฉพาะ อาจเรียกวา
เปน "วิทยาศาสตรทางจิต" (mind science) เปนตน อยางไรก็ตาม วิธีการแกปญหาเชนน้ีไมตางไปจากการ
บอกวาพุทธศาสนาไมใชวิทยาศาสตรสมัยใหม ผลที่ตามมาจึงไมตางจากผู ท่ีเสนอจุดยืนเรื่องความ
สอดคลองกันระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร นั่นคือ ในที่ สุด ก็ตองหันไปสูจุดยืนเร่ืองรูปแบบ
ความสัมพันธแบบเสริมกันและกัน อันเปนที่นิยมมากกวาในปจจุบัน22  

รูปแบบความสัมพันธแบบเสริมกันและกัน 

คับเบอโซนอธิบายวารูปแบบความสัมพันธแบบน้ีมีลักษณะยืนยันทั้งความคลายคลึงและความ
แตกตางระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร จุดยืนที่เห็นวาพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรตางเสริมซึ่งกัน
และกันจําแนกไดสองประเภท ประเภทแรกมีทัศนะวาพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรมีวิธีการคลายคลึงกัน 
อันเปนวิธีการเชิงประจักษและสามารถพิสูจนความจริงได (verifiable) แตมีเน้ือหาตางกัน ในความหมาย
ที่วาทั้งสองใชวิธีการอันคลายคลึงนั้นเพื่อมุงศึกษาสิ่งที่แตกตางกัน น่ันคือ พุทธศาสนาศึกษาส่ิงท่ีอยูภายใน 
ขณะที่วิทยาศาสตรศึกษาสิ่งท่ีอยูในโลกภายนอก ความเสริมซึ่งกันและกันมิไดจํากัดอยูกับการแบงงานกัน
ทําโดยแตละฝายใชวิธีการเดียวกันศึกษาในตางขอบเขตเทาน้ัน แตยังครอบคลุมถึงความคิดท่ีวาแตละฝาย
สามารถขยายขอบเขตการศึกษาของตนเขาไปสูอีกขอบเขตหนึ่งดวยความชวยเหลือของอีกฝายได เปน
โอกาสของวิทยาศาสตรที่จะไดเขามาในพรมแดนของจิต โดยพุทธศาสนาอาจชวยใหเห็นวามีสภาวะทาง
จิตใจตางๆ ที่วิทยาศาสตรไมตระหนักหรือสนใจศึกษา ขณะเดียวกันพุทธศาสนาก็จะไดอาศัยประโยชนจาก
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับโลกแหงวัตถุท่ีวิทยาศาสตรคนพบ23 

อีกประเภทหนึ่งเห็นวาพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรมีวิธีการท่ีแตกตางกัน แตมีเน้ือหาคลายคลึง
กัน กลาวคือ วิทยาศาสตรใชวิธีท่ีเนนเหตุผล มโนทัศน และการวิเคราะห ขณะที่พุทธศาสนาเนนการใช
ประสบการณตรง ใชอัชฌัตติกญาณมากกวาที่จะเปนมโนทัศน และใชการปฏิบัติสมาธิแทนท่ีจะเปนการ
วิเคราะห ผูที่มีจุดยืนประเภทนี้จะเห็นวาถาปลอยใหพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรดําเนินงานไปตาม

                                                             
22 Ibid., pp. 47 and 48. 
23 Ibid., p. 49. 
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แนวทางของตน ในที่สุด ทั้งคูจะชวยใหมนุษยมีความรูท่ีครบถวนทุกมิติ วิทยาศาสตรจะใหความจริง
เกี่ยวกับโลก ซึ่งเปนประโยชนสําหรับการใชชีวิตแบบปุถุชน ขณะที่พุทธศาสนาจะใหความรู ท่ีชวย
เปลี่ยนแปลงบุคคลและสังคมใหมีความดีงามในทางธรรม จะเห็นไดวาแมวิธีการจะแตกตางกัน แตในท่ีสุด
แลว เนื้อหาการศึกษาก็มีประโยชนมนุษยอยางเปนองครวม ทั้งในทางโลกและทางธรรม24  

ลักษณะรวมของประเภทที่เห็นความเหมือนของวิธีการและความตางของเน้ือหา กับประเภทที่เห็น
ความเหมือนของเน้ือหาและความตางของวิธีการ ก็คือการใชวิธีเนนความแตกตางของพุทธศาสนาและ
วิทยาศาสตรเพื่อแสดงใหเห็นวาท้ังสองแบงงานกันทํา โดยเม่ือนําผลงานที่ไดมารวมกันก็จะเสริมซึ่งกันและ
กัน เกิดเปนองครวมแหงความรูทั้งมวล จุดยืนดานการเสริมซึ่งกันและกันจึงตางจากจุดยืนดานความ
ขัดแยงที่เนนความแตกตางเพื่อแสดงวาพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรอยูรวมกันไมได และยังตางจากจุดยืน
ที่เนนความสอดคลองท่ีเนนความซอนทับ ไมใชการเสริมซึ่งกันและกัน ความแตกตางระหวางจุดยืนตางๆ 
เหลานี้ยังสงผลถึงทาทีท่ีแตกตางกันดวย จุดยืนดานความขัดแยงจะนําสูทาทีของการเลือกตัดสินวาฝายใด
จะชนะ  จุดยืนดานความสอดคลองจะนําสูทาทีของการลดทอน เชน  ลดทอนพุทธศาสนาใหเปน
วิทยาศาสตร แตจุดยืนเรื่องการสงเสริมซ่ึงกันและกัน จะไมทําใหฝายใดฝายหน่ึงตองหายไป หากแตให
ดํารงอยูคูกันและมีปฏิสัมพันธระหวางกันเพื่อเติมเต็มมนุษยชาติ25  

วิเคราะห 

การพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบขางตนจะชวยใหเห็นไดวาในบริบทรูปแบบความสัมพันธแบบความ
ขัดแยงและรูปแบบความสัมพันธแบบสอดคลองน้ัน เปนการเหมาะสมท่ีจะกลาวถึงการเปรียบเทียบ 
มากกวาท่ีจะกลาวถึงการอธิบายและการตีความพุทธศาสนาดวยกรอบวิทยาศาสตรไดอยางมีความหมาย 
เหตุผลเนื่องจากวาเม่ือกลาวถึงการเปรียบเทียบ ความเหมือนและความแตกตาง ตางก็เปนมโนทัศนที่มา
ดวยกัน การเปรียบเทียบระหวางของสองสิ่งท่ีมาจากระบบคิดที่แตกตางกันจะเปนไปไดเม่ือกําหนด
มาตรฐานกลางสําหรับเปรียบเทียบของทั้งสองนี2้6 และน่ีก็คือตรรกะแหงการเปรียบเทียบนั่นเอง 

                                                             
24 Ibid., pp. 49-50. 
25 Ibid. 
26 William E. Paden, Comparative Religion, In The Routledge Companion to the Study of Religion, ed. John R. 
Hinnells (London: Routledge, 2005), p. 209. 
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ตามตรรกะดังกลาว เม่ือจะเปรียบเทียบ ตองกําหนดมาตรฐานกลาง โดยมาตรฐานดังกลาวจะชวย
ใหแนใจวาส่ิงท่ีมีความแตกตางกันเนื่องจากมาจากระบบคิดท่ีตางกันนั้น แทจริงแลวจัดอยูในประเภท
เดียวกัน และดวยเหตุที่จัดอยูในประเภทเดียวกันน้ีเอง ส่ิงท่ีดูแตกตางกันสิ้นเชิงจึงนํามาพิจารณารวมกันใน
รูปของการเปรียบเทียบได เหมือนกับที่เราสามารถใชมาตราวัด “ฟุต” สําหรับวัดขนาดความยาวของขาโตะ
และความยาวของเสนทางได แมวาขาโตะและเสนทางจะดูแตกตางกันสิ้นเชิง มาตรฐานดังกลาวมี
ความสําคัญในการทํางานลักษณะนี้ เนื่องจากในการเปรียบเทียบระหวางสิ่งที่แตกตางกันน้ัน หากมิ
พิจารณาใหชัดแจงวาอะไรคือมาตรฐานกลางแลว อาจทําใหเกิดความสับสนอันปรากฏในรูปของการนําสิ่ง
ตางประเภทกันมาเปรียบเทียบกัน และในทางกลับกัน มาตรฐานดังกลาวยังชวยในการพิจารณาวาสิ่งที่ดู
คลายคลึงกันนั้น แทจริงแลวจัดอยูในประเภทเดียวกันหรือไม หาไมแลว ก็จะนําสูความผิดพลาดของการ
เปรียบเทียบสิ่งที่ตางประเภทกัน  

หากเปนเชนนั้น ก็หมายความวาในอันท่ีจะแสดงวาพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรมีความแตกตาง
หรือคลายคลึงกัน กระบวนการสําคัญอยางนอยที่สุดก็คือการระบุมาตรฐานกลาง ในหลายๆ กรณี บุคคลก็
ดําเนินกระบวนการดังกลาวไดโดยไมตองอาศัยความพยายามมากนัก นั่นคือ กรณีท่ีเราสามารถใชวัตถุ
แหงการบรรยายลักษณะเปนมาตรฐานดังกลาวไดเลย ตัวอยางเชนปญหาประการหนึ่งที่พุทธศาสนาในศรี
ลังกาเคยประสบในชวงศตวรรษท่ีสิบเกาคือขอวิจารณจากศาสนาอ่ืนที่วาพุทธศาสนามีคําสอนท่ีผิด
เกี่ยวกับสัณฐานของโลก น่ันคือ พุทธศาสนาระบุวาโลกมีสัณฐานแบนและมีเขาพระสุเมรุเปนศูนยกลาง คํา
บรรยายดังกลาวขัดกับวิทยาศาสตรอยางชัดแจง27 ตัวอยางดังกลาวแสดงใหเห็นวา “สัณฐานของโลก” เปน
มาตรฐานกลางในการเปรียบเทียบพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 

แมการเปรียบเทียบจะเปนหัวใจสําคัญของการยืนยันรูปแบบความสัมพันธวาเปนไปในทางขัดแยง
หรือสอดคลอง แตกระบวนการนี้ก็นับเปนเพียงงานสวนหน่ึงเทาน้ัน ผูท่ียืนยันดานความขัดแยงตองแสดง
ตอไปวาความแตกตางที่พบในการเปรียบเทียบระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรน้ันมีนัยสําคัญถึงขั้นท่ี
ทําใหท้ังสองจริงพรอมกันไมได หรืออยูรวมกันไมได ทั้งน้ี เพราะวาเพียงความแตกตางไมนับวาเพียงพอ
สําหรับการยืนยันความขัดแยง จุดยืนที่เนนความสอดคลองสามารถสนับสนุนประเด็นนี้ได ผูมีจุดยืน
ดังกลาวก็เห็นความแตกตางเชนกัน เพียงแตไมเห็นวาจะมีนัยสําคัญถึงขนาดท่ีทําใหพุทธศาสนาและ
วิทยาศาสตรตองปฏิเสธซึ่งกันและกัน ในทางตรงขาม ผูที่มีจุดยืนดานความสอดคลองนี้ ก็มีงานตอไปไม

                                                             
27 Donald S. Lopez, Buddhism & Science. A Guide for the Perplexed, p. 42. 
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นอยกวากัน น่ันคือ ตองแสดงตอไปวาความคลายคลึงระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรที่ตนแสดงน้ันมี
นัยสําคัญ และมีนัยสําคัญอยางไร โดยมากผูมีจุดยืนเชนน้ีจะตอบท้ังสองคําถามดังกลาวในคราวเดียวกัน 
ดังที่คับเบอโซนระบุไวขางตนวาผูที่แสดงวาพุทธศาสนาสอดคลองกับวิทยาศาสตรนั้น ในท่ีสุดมักจะทอน
พุทธศาสนาลงเปนวิทยาศาสตร ขอนี้แสดงวาความคลายคลึงที่มีกับวิทยาศาสตรนั้น เปนขอสนับสนุน
ความจริงของพุทธศาสนา ในดานหน่ึง วิธีการน้ีก็ดูจะทําใหพุทธศาสนานาเชื่อถือ แตในอีกดานหนึ่ง ก็ทําให
คนคอยฟงวิทยาศาสตรเพื่อที่จะเชื่อในพุทธศาสนา28  

อน่ึง ในปจจุบันมีขอวิจารณวาการเปรียบเทียบแทจริงแลวก็คือการตีความ (hermeneutical) 
ประ เ ด็นนี้ ต องทํ าความเข า ใจในบ ริบทหลั งส มัยใหม /หลั ง โคร งสร างนิ ยม  ( postmodernist/ 
poststructuralist) และทฤษฎีหลังอาณานิคม (post-colonial theory) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในความสัมพันธ
กับแนวคิดเร่ืองบูรพานิยม (orientalism) ของ เอ็ดเวิรด ซาอิด (Edwards Said) กลาวคือ มาตรฐานกลางท่ี
ใชในการเปรียบเทียบนั้น แทจริงแลวมิไดเปนกลาง หากแตสรางขึ้นภายในโลกทัศนแบบตะวันตก การพบ
ลักษณะในศาสนาตะวันออกที่สามารถนํามาพิจารณาตามมาตรฐานกลางไดนั้น ไมใชเปนเพราะศาสนา
ตะวันออกมีลักษณะนั้นจริง หากแตเปนการตีความหรือใหความหมายแกศาสนาตะวันออกในลักษณะที่จะ
ทําใหมีลักษณะนั้นๆ ได ดังน้ัน การเปรียบเทียบจึงเปนการกดความแตกตาง29 แมกระนั้นก็ดี คงไมอาจ
อนุมานจากลักษณะการตีความของการเปรียบเทียบสูการอธิบายและการตีความพุทธศาสนาดวยกรอบ
วิทยาศาสตรได เนื่องจากการตีความที่วาเปนไปภายในกรอบการทํางานอันนิยามดวยโลกทัศนของ
ตะวันตก ไมใชวิทยาศาสตร แนนอนวามีการศึกษาแนวบูรพานิยมกับพุทธศาสนาเชนกัน แตไมใชประเด็น
ของการวิจัยคร้ังนี ้ 

สรุปไดวารูปแบบความสัมพันธแบบความขัดแยงและแบบความสอดคลองมิอาจเปนบริบทแหง
การพิจารณาการอธิบายและการตีความพุทธศาสนาดวยกรอบวิทยาศาสตรได เน่ืองจากการทํางานตาม
รูปแบบท้ังสองอาศัยวิธีการเปรียบเทียบเปนสําคัญ วิธีการดังกลาวมุงแสวงหามาตรฐานกลางสําหรับ
พิจารณาส่ิงที่มาจากระบบมโนทัศนท่ีแตกตางกัน ขณะที่วิธีการตีความและอธิบายอาศัยการทํางานใน

                                                             
28 Peter Harrison, 'Science' and 'Religion': Constructing the Boundaries, In Science and Religion: New 
Historical Perspectives, eds. Thomas Dixon, Geoffrey Cantor and Stephen Pumfrey (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2010), p. 40. 
29 Paden, Comparative Religion, 217 และ Richard King, Orientalism and the Study of Religions, In The 
Routledge Companion to the Study of Religion, ed. John R. Hinnells (London: Routledge, 2005), pp. 276-277. 
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ลักษณะที่ตางออกไป  นั่นคือ ตองอาศัยวงเวียนแหงการตีความ ซึ่งมิจําเปนตองเปนการปฏิเสธ
องคประกอบของการเปรียบเทียบไปโดยสิ้นเชิง แตจะตองอาศัยสิ่งอ่ืนมากไปกวานั้น ไดแก “องครวม” 
สําหรับใหความหมาย “สวนยอย”  

หากรูปแบบความสัมพันธแบบความขัดแยงและแบบความสอดคลองมิอาจใชได รูปแบบท่ี
เหลืออยูเพียงประการเดียวคือรูปแบบอันเนนความเสริมซึ่งกันและกันจะสามารถใชไดหรือไม ในดานหนึ่ง 
จะเห็นปญหาเฉกเชนท่ีพบกับสองรูปแบบขางตน เนื่องจากรูปแบบที่เนนความเสริมซึ่งกันและกันตองอาศัย
มโนทัศนเร่ืองความเหมือนความตาง อันเลี่ยงไมไดที่จะมีความหมายในบริบทการเปรียบเทียบ หากเปน
เชนนี ้รูปแบบแหงความเสริมซึ่งกันและกันก็ไมนาจะเปนบริบทของการอธิบายและการตีความพุทธศาสนา
ดวยกรอบวิทยาศาสตรได แตในอีกดานหน่ึง คําที่คับเบอโซนใชบอยในการกลาวถึงรูปแบบนี้คือคําวา 
“เสวนา” (dialogue) หรือไมก็ “สนทนา” (conversation) เพื่อเนนการปฏิสัมพันธกันระหวางท้ังสอง ขอนี้ดู
ไปก็คลายกับยังอยูในกรอบของการเปรียบเทียบ เนื่องจากการเสวนากันตองมีหัวขอเดียวกัน ซึ่งหมายถึง
การมีมาตรฐานกลางสําหรับใหจุดอางอิง เชน วิทยาศาสตรการแพทยอาจพูดถึงการรักษาโรค และใน
ขณะเดียวกัน พุทธศาสนาก็อาจรวมเสวนาเกี่ยวกับการรักษาโรคนั้น ในท่ีสุดแลว ก็จะไดการรักษาท่ีเปน
องครวมมากขึ้น และยังอาจมีการเรียนรูซึ่งกันและกัน ทําใหสามารถพัฒนาโจทยเพื่อตอยอดดวยวิธีการ
ของตนเอง อยางไรก็ตาม สําหรับเรื่องการเสวนาน้ี บี อัลลัน วอลเลส เห็นจุดเนนตางออกไป คือ เห็นวาควร
เนนประเด็นที่การรูจักอีกฝายทําใหเขาใจตนเองไดดีมากขึ้น30  

ขอเสนอแนะของวอลเลสทําใหเห็นประเด็นท่ีสัมพันธกับการตีความและอธิบาย ทําไมการพบปะสิ่ง
ที่แตกตางจึงทําใหเขาใจตนเองไดดีมากขึ้น ประเด็นน้ีมีอธิบายกันมากในศาสตรการตีความ โดยมโนทัศนท่ี
ชวยอธิบายไดดีท่ีสุดคือ “วงเวียนแหงการตีความ” ที่ไดกลาวถึงตอนตนนั่นเอง หากอาศัยวงเวียนแหงการ
ตีความเปนกรอบ จะเขาใจไดวารูปแบบหน่ึงของการเสวนาก็คือการใชสิ่งใดส่ิงหนึ่งเปนองครวมและใชอีก
สิ่งเปนสวนยอย เชน ใชโลกทัศนของพุทธศาสนาเปนองครวม และใชมโนทัศนหรือทฤษฎีของวิทยาศาสตร
เปนสวนยอย หรืออาจเปนไปในทางกลับกัน ความพยายามทําความเขาใจจะกอใหเกิดปฏิสัมพันธอยาง
เปนพลวัตระหวางองครวมกับสวนยอย ทําใหสามารถเห็นหรือสาวดึงความหมายใหมๆ ออกมาได ไมวาจะ
ในสวนขององครวมหรือสวนยอย 

 
                                                             
30 B. Alan Wallace, Introduction, In Buddhism and Science: Breaking New Ground, p. 27. 
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ความสัมพันธระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรในสังคมไทย 

ขางตนไดเห็นภาพกวางของความสัมพันธระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรตามรูปแบบท่ี
คับเบอโซนวิเคราะหไว ในสวนน้ี เปนการพิจารณาความสัมพันธระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรใน
บริบทสังคมไทยโดยเฉพาะ โดยอาศัยการพิจารณาจากผลงานตางๆ ท่ีเปนตัวอยางของการนําวิทยาศาสตร
ธรรมชาติมาใชกับพุทธศาสนา เปาหมายเพื่อใหเห็นภาพกวางของความเคลื่อนไหวในบริบทสังคมไทย ท้ังน้ี 
เนื่องจากขอบเขตการวิจัยจํากัดอยูกับการนําวิทยาศาสตรธรรมชาติมาใชกับพุทธศาสนา การพิจารณาจึง
ไมครอบคลุมถึงกรณีของการนําวิทยาศาสตรสังคม (หรือสังคมศาสตร) มาใชกับพุทธศาสนา31 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กลาวถึงการปฏิสัมพันธระหวางพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตรไววาไมควรอยูในรูปของการเปรียบเทียบ หากแตควรอยูในรูปของการบูรณาการ เนื่องจากการ
เปรียบเทียบเปนแนวทางการศึกษาที่ทําใหท้ังสองตองคูขนานกันไปอยางไมจบสิ้น ขณะท่ีการบูรณาการจะ
ชวยสรางองครวมที่สมบูรณ  พระธรรมโกศาจารยแบงการบูรณาการเปนสองแบบ  ไดแก  . . .ใช
พระพุทธศาสนาเปนตัวตั้งและนําศาสตรสมัยใหมมาอธิบายเสริมพระพุทธศาสนา... และ ...ใชศาสตร
สมัยใหมเปนตัวตั้งและนําหลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนาเพิ่มเติมเขาไปในเน้ือหาของศาสตรสมัยใหม...32 
สังเกตเห็นไดวาในสวนท่ีพุทธศาสนาจะชวยเสริมวิทยาศาสตรไดน้ันจํากัดอยูกับเร่ืองของ “ศีลธรรม” สาเหตุ
เนื่องจากแมวิทยาศาสตรจะตองมีจริยธรรมกํากับ เชน จริยธรรมการวิจัย แต...ศาสตรทั้งหลายมุงแสวงหา
ความจริง ไมไดแสวงหาความด.ี.. ดังท่ีทานพระธรรมโกศาจารยอางอิงคํากลาวของไอนสไตน33  

คําอธิบายดังกลาวแสดงชัดเจนวามิไดนําวิทยาศาสตรมาตรวจสอบวาสิ่งที่สอนสั่งกันในพุทธ
ศาสนาน้ันถูกตองหรือไม จุดยืนท่ีมีอยูก็คือพุทธศาสนานั้นถูกตองสมบูรณอยูแลวทั้งในดาน “ความจริง” 
                                                             
31 ดังน้ัน จึงขามตัวอยางท่ีเปนท่ีรูจักกันดี เชน สมัคร บุราวาศ, พุทธปรัชญา มองจากทรรศนะทางวิทยาศาสตร (กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพศยาม, 2537) ในงานเรื่องดังกลาว สมัคร บุราวาศทอนศาสนาลงเปนเรื่องของจริยธรรม ท่ีมุงควบคุมพฤติกรรม
มนุษย และจากประเด็นน้ีเอง จึงไดเชื่อมโยงสูสังคมศาสตร ซึ่งทานเชื่อวาเปนศาสตรแหงการจัดการพฤติกรรมมนุษยใน
สังคม ดังจะเห็นไดจากคํากลาวท่ีวา  

...การศึกษาวาศาสนาหน่ึงๆ เกิดมาไดอยางไร ไดใหคําสอนอันเปนแกนอยางไรและคําสอนน้ันใชปรับปรุงความ
ประพฤติของมนุษยไดอยางไร...เราก็จะมองเห็นวาความรูทางวิทยาศาสตรสังคมของเราเองก็อาจใหคําตอบท่ี
ศาสนาตางๆ มุงหมายได... (น.4) 

32 พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม (พระนครศรีอยุธยา: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552), หนา 17. 
33 เรื่องเดิม, หนา 22. 
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และ “ความด”ี การนําวิทยาศาสตรมาใชก็เพื่อขับเนนใหเห็นถึงความถูกตองสมบูรณท่ีพุทธศาสนามีอยูแลว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสื่อสารกับคนรุนใหม 

สําหรับเหตุผลสนับสนุนวาวิทยาศาสตรสงเสริมพุทธศาสนานั้นมีต้ังแตเหตุผลท่ีวา (ก) ไอนสไตน
กลาวสนับสนุนพุทธศาสนาท้ังโดยตรงโดยออม34 หรือนักวิทยาศาสตร เชน เมอรเรย เจลล-มานน แสดง
ความยอมรับพุทธศาสนาดวยการนําคําในคําสอนพุทธศาสนาไปใชต้ังชื่อสิ่งที่ตนคนพบ ไดแก คําวา “มรรค
มีองคแปด”35 (ข) ขอคนพบหรือทฤษฎีบางอยางของวิทยาศาสตรสามารถนํามาใชยืนยันคําสอนของพุทธ
ศาสนาได เชน ขอคนพบเกี่ยวกับโครงสรางของอะตอมทําใหเห็นวาคําสอนเรื่องอนัตตานั้นถูกตอง36 หรือ
ทฤษฏีสัมพัทธภาพมีลักษณะที่สนับสนุนคําสอนเร่ืองปฏิจจสมุปบาท37 และ (ค) ขอคนพบทางวิทยาศาสตร
ตรงกันกับสิ่งที่มีสอนในพุทธศาสนา เชน การคนพบทางดาราศาสตรท่ีวามีจักรวาลมากมายในอวกาศนั้น
ตรงกับคําสอนเร่ือง “แสนโกฏิจักรวาล” ในพุทธศาสนา38  

เหลาน้ีสามารถทําใหมองเห็นรูปแบบของการนําวิทยาศาสตรมาใชกับพุทธศาสนาไดเปนอยางดี 
รูปแบบเหลาน้ีพบไดทั่วไปในงานของนักคิดนักเขียนคนอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง รูปแบบ (ข) กับ (ค) 
ตัวอยางเชน อํานวย ขําปรางค อธิบายวาขอคนพบเรื่องอะตอมท่ีเปนเพียงที่วางอันประกอบดวยพลังงาน 
(“กอนแหงพลังงานท่ีอัดแนน”) น้ัน เปนขอสนับสนุนคําสอนเร่ืองอนัตตา39 หรือความรูทางวิทยาศาสตรเร่ือง

                                                             
34 เรื่องเดิม, หนา 8-10. รวมถึงตัวอยางอื่นๆ เชน สม สุจีรา, ไอนสไตนพบพระพุทธเจาเห็น (กรุงเทพฯ : อมรินทรเพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชชิ่ง, 2553), หนา 23 และศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ กรีน, ไอนสไตนถาม พระพุทธเจาตอบ จากคําถามท่ี
ครอบจักรวาลสูคําตอบท่ีเปนอมตะ (กรุงเทพฯ : ฟรีมายด, 2550), หนา 32. 
35 เรื่องเดิม, หนา 19. 
36 เรื่องเดิม, หนา 19-20. สําหรับกรณีน้ี ตองอาศัยการอนุมานบางอยางเพิ่มขึ้น เชน ตองอาศัยขออางวาสิ่งใดเปน “อัตตา” 
สิ่งน้ันมิอาจแบงแยกได โดยนาจะยืนยันไปพรอมๆ กับขออางวาถาสิ่งใดมิอาจแบงแยกได สิ่งน้ันคือ “อัตตา” ดวย จากน้ัน
จึงอางเหตุผลตอไปวาถาอะตอมมิอาจแบงแยกได จะจัดวาอะตอมเปน “อัตตา” แตเน่ืองจากวิทยาศาสตรแสดงวาอะตอม
แบงแยกได ดังน้ัน อะตอมจึงมีลักษณะแบบ “อนัตตา” ขอคนพบเรื่องโครงสรางอะตอมจึงสนับสนุนคําสอนเรื่องอนัตตาใน
พุทธศาสนา (ดูเหตุผลเพิ่มเติมใน พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปาฐกถาธรรมเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง 
พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร สรางสรรควัฒนธรรมแหงปญญา, ใน พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร สรางสรรค
วัฒนธรรมแหงปญญา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552, 
สาโรช ศิวโมกษธรรม, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: พิทักษการพิมพ, 2552), หนา 51-52.)  
37 เรื่องเดิม, หนา 20. 
38 เรื่องเดิม, หนา 20-21. 
39 อํานวย ขําปรางค, วิทยาศาสตรกับพระพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักส, 2543), หนา 78. 
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การเห็นหรือการไดยิน สอดคลองกับคําสอนดานอภิธรรมเร่ืองอายตนะ40 แมเหตุผลจะตางกัน แตก็เปน
ขอสรุปเดียวกับของ โรจนรุง สุวรรณสุทธิ41 หรือกฎของนิวตันขอที่สาม (“เม่ือมีแรงกระทําตอวัตถุใด ยอมมี
แรงปฏิกิริยาโตตอบดวยแรงเทานั้นดวย”) สอดคลองกับคําสอนเรื่องกฎแหงกรรม42 ในทํานองเดียวกัน 
ชัยพฤกษ เพ็ญวิจิตรเห็นวากฎแหงการอนุรักษ (Law of Conservation) ในฟสิกสที่วาพลังงานและสสารจะ
ไมมีวันสูญสลายไปน้ัน สอดคลองกับคําสอนเรื่องกฎแหงกรรมในพุทธศาสนา43 หรือ โอฬาร เพียรธรรม ชี้วา
ขนาดอะตอมท่ีนักวิทยาศาสตรปจจุบันคํานวณไดตรงกับที่กลาวไวในพุทธศาสนา44 สําหรับตัวอยางอ่ืนๆ 
ของรูปแบบเหลานี้ มีกลาวครอบคลุมไวอยางดีแลวในงานของ วัชระ งามจิตรเจริญ เชน เรื่องเวลาและ
อวกาศ ความเปลี่ยนแปลงตามเหตุปจจัย การไมแยกขาดจากกันของสสารและพลังงาน ฯลฯ45 

อีกรูปแบบหน่ึงที่ไปดวยกันไดกับที่กลาวมาคือการนําความรูทางวิทยาศาสตรมากลาวเสริมใน
กรอบของพุทธศาสนา เชน โอฬาร เพียรธรรม นําความรูเรื่องรหัสพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ (DNA) มาอธิบาย
เสริมคําสอนเรื่องชนกกรรมวารหัสพันธุกรรมของแตละบุคคลน้ันถูกกําหนดดวยชนกกรรม46 อีกลักษณะท่ี
คลายกันแตไมเหมือนเสียทีเดียว เชนการที่ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ กรีน นําคําศัพททางวิทยาศาสตร 
ไดแก “มวล” และ “พลังงาน” มากลาวในกรอบของพุทธศาสนาวาอายตนะภายนอก ไดแก รูป รส เสียง 
กลิ่น รส ความรูสึก จัดเปน “มวล” สวนจิตนั้น จัดเปน “พลังงาน”47 ท่ีวาคลายเนื่องจากเปนการนําคําหรือ
ความคิดทางวิทยาศาสตรมากลาวในกรอบพุทธศาสนา แตท่ีวาตางเนื่องจากคําท่ีนํามาใชมีความหมาย

                                                             
40 เรื่องเดิม, หนา 20-21. 
41 แสดงไวในการเสวนาเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร สรางสรรควัฒนธรรมแหงปญญา” ใน พุทธ
ศาสนาและวิทยาศาสตร สรางสรรควัฒนธรรมแหงปญญา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552, สาโรช ศิวโมกษธรรม, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: พิทักษการพิมพ, 2552), หนา 97-99. 
42 เรื่องเดิม,หนา 85-86. 
43 ชัยพฤกษ เพ็ญวิจิตร, ศาสตรแหงจักรวาล 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), หนา 83. 
44 โอฬาร เพียรธรรม, ตามหาความจริง วิทยาศาสตรกับพุทธธรรม (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพธรรมดา, 2549), หนา 96. 
45 วัชระ งามจิตรเจริญ, พุทธศาสนากับฟสิกสสมัยใหม, วารสารพุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 18, 1 (2554), 
หนา 39-65. 
46 โอฬาร เพียรธรรม, ตามหาความจริง วิทยาศาสตรกับพุทธธรรม, หนา 48. 
47 ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ กรีน, ไอนสไตนถาม พระพุทธเจาตอบ จากคําถามท่ีครอบจักรวาลสูคําตอบท่ีเปนอมตะ, 
หนา 70. 
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เปล่ียนไปจากเดิมแลว นอกจากนี้ ยังมีอีกรูปแบบ ไดแก การยกวิทยาศาสตรเพื่อแสดงวาสิ่งท่ีไมนาเชื่อใน
พุทธศาสนาน้ัน แทจริงแลวนาเชื่อ เชน การอธิบายความเปนไปไดของการลองหนหายตัวดวยทฤษฎีสตริง48 

ทั้งนี้ ความสัมพันธระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรยังมีรูปแบบที่ตางไปอีก ตัวอยางแรก ไดแก 
กรณีของพระคัมภีรญาณ อภิปุญโญซ่ึงเสนอวาเหตุที่ไอนสไตนสามารถเขาถึงความจริงท่ีเทียบเทาสัจธรรม
ไดเปนเพราะวาไอนสไตนเปนพระอริยบุคคล อยางไรก็ตาม มิไดมีการยกเหตุผลสนับสนุนท่ีชัดเจน
นอกเหนือไปจากความนาอัศจรรยของการคนพบของไอนสไตนท่ีนาจะเขาถึงไดโดยบุคคลที่มีลักษณะ
พิเศษเทาน้ัน49 ท่ีสอดคลองกันคือทัศนะของชัยพฤกษ เพ็ญวิจิตร ท่ีเปรียบเทียบการเขาถึงความจริงของ
นักวิทยาศาสตรใหญวามีลักษณะรวมกับการบรรลุธรรมของพระอรหันต50 และยังเสนออีกวาการคนพบของ
นักวิทยาศาสตรที่ ย่ิงใหญตางๆ สามารถอธิบายดวยกระบวนการปฏิบัติธรรม ไดแก “ปริยัติ-ปฏิบัติ-
ปฏิเวธ”51 นอกจากน้ี ยังมีการแสดงวาทั้งลักษณะสวนบุคคลและกระบวนการคนพบของไอนสไตนมี
ลักษณะรวมกับของพระพุทธเจา เชน ท้ังพระพุทธเจาและไอนสไตนตางก็มีความเมตตาอันยิ่งใหญ52 หรือ
กระบวนการท่ีทําใหพระพุทธเจาและไอนสไตนคนพบความจริงอาศัย “หลักการ Conjecture และ 
Falsifiability”53  

                                                             
48 โอฬาร เพียรธรรม, ตามหาความจริง วิทยาศาสตรกับพุทธธรรม, หนา 240-241. 
49 พระคัมภีรญาณ อภิปุญโญ, วิทยาศาสตรกับพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ: สถาบันบันลือธรรม, 2551), หนา 103, 125 และ 
135-136. 
50 ตัวอยางเชน ใน ชัยพฤกษ เพ็ญวิจิตร, พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพดอกหญา, 2539), หนา 37. 
มีกลาวไววา 
 ...การเดินกลับไปกลับมาของนิวตันเพื่อคิดคนปญหาทางวิทยาศาสตรของเขาน้ันเปนลักษณะอาการของ “การเดิน
จงกรม” ในทางพุทธศาสนาน่ันเอง เกี่ยวกับเรื่องการเดินจงกรมน้ีปรากฏวาพุทธสาวกของพระพุทธเจาเปนจํานวนมากได
บรรลุสัจจธรรม...ในชวงเวลาขณะเดินจงกรม...บางทานบางองคก็บรรลุธรรมในขณะท่ีกําลังยืนอยูก็มี...เชนกรณีของทาน
เวยหลาง... 
51 ชัยพฤกษ เพ็ญวิจิตร, ศาสตรแหงจักรวาล 2, หนา 232. 
52 ชัยพฤกษ เพ็ญวิจิตร, พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร, หนา 74. 
53 เรื่องเดิม, หนา 87. สําหรับการเทียบเคียงวิธีการแสวงหาความจริงของพระพุทธองคกับวิธีการทางวิทยาศาสตร ยังพบได
ในผลงานเรื่องอื่นๆ เชน ใน พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปาฐกถาธรรมเฉลิมพระเกียรต ิเรื่อง พระพุทธศาสนา
และวิทยาศาสตร สรางสรรควัฒนธรรมแหงปญญา, หนา 44-45. และอํานวย ขําปรางค, วิทยาศาสตรกับพระพุทธศาสนา, 
หนา 102. แมจะมีขอสรุปตรงกันวาวิธีการทางวิทยาศาสตรเปนวิธีการท่ีเหมือนกับของพุทธศาสนา แตก็ใหคําอธิบายไม
ตรงกันวาวิธีการทางวิทยาศาสตรมีลักษณะเชนใด กลาวคือ ชัยพฤกษ เพ็ญวิจิตรอธิบายวิธีการทางวิทยาศาสตรวาเปน 
conjecture และ falsifiability พระธรรมโกศาจารยอธิบายวาประกอบดวยการกําหนดขอบเขตปญหา ตั้งสมมุติฐาน 
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ในทางตรงกันขาม ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ กรีน มิไดเห็นวานักวิทยาศาสตรใหญและอรหันต
มิไดมีลักษณะใกลชิดกันขนาดน้ัน โดยชี้วามีคําถามบางอยางท่ีไอนสไตนตั้งไวและไมสามารถตอบได 
กลาวคือ ไอนสไตนไมอาจหา “จุดคงท่ี” ในจักรวาลสําหรับใชเปนจุดอางอิงในการวัดคา เชน ความเร็ว 
ดังน้ัน จึงตองใชวิธีการสมมุติจุดคงที่ดังกลาวขึ้นมา อยางไรก็ตาม ดวยประสบการณการปฏิบัติธรรม
สวนตัว ทําใหเห็นไดวาคําตอบเกี่ยวกับจุดคงที่น้ันอยูในพุทธศาสนา54  

ขางตนพบการนํานักวิทยาศาสตรและการคนพบทางวิทยาศาสตรมาตีความอธิบายในกรอบของ
พุทธศาสนาในกรณีของพระคัมภีรญาณ อภิปุญโญ และชัยพฤกษ เพ็ญวิจิตร รวมถึงการนําความรูทาง
วิทยาศาสตรมาเสริมคําสอนที่มีอยูในพุทธศาสนา เชน เร่ืองรหัสพันธุกรรมในกรณีของโอฬาร เพียรธรรม 
หรือมาตีความอธิบายในกรอบของพุทธศาสนา เชน เรื่องมวลและพลังงานในกรณีของศุภวรรณ พิพัฒ
พรรณวงศ กรีน นอกจากงานเหลาน้ีแลว ยังมีงานของแสงเทียน อยูเถาซึ่งแสดงถึงการนําวิทยาศาสตรมา
ตีความอธิบายในกรอบขอบพุทธศาสนา งานดังกลาวเปนการนําสถิติศาสตรในฐานะเคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตรมาเทียบเคียงกับคําสอนในพุทธศาสนา โดยไดขอสรุปวาพบคําสอนของพุทธศาสนาปรากฏ
สอดแทรกอยูในสถิติศาสตรในหลายท่ี ไดแก แนวโนมเขาสูสวนกลางเปนเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทา การ
วิเคราะหตัวแปรตนและตัวแปรตามเปนเรื่องของทุกขและสมุทัย ความแปรปรวนทางสถิติเปนเรื่องของหลัก
อนิจจตา เปนตน55 การสอดแทรกดังกลาวมีมากกระท่ังกลาวไดวาสถิติศาสตรนั้นอยูในแนวทางเดียวกันกับ
พุทธศาสตร  

ขอสงสัยที่เกิดขึ้นจากการอานผลงานเหลานี้ท่ีสําคัญประการแรกนาจะเปนเร่ืองที่คับเบอโซนช้ีไว 
นั่นคือ การจะสรุปในภาพรวมไดวาพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรสอดคลองกันน้ัน ในทางหนึ่งตองแสดงวา
ความแตกตางท่ีมีระหวางกันมิไดมีนัยสําคัญถึงขนาดท่ีทําใหตองกลาววาทั้งสองไปดวยกันไมได และในอีก
ทางหน่ึงตองแสดงวาความคลายคลึงท่ีมีน้ันมีนัยสําคัญเพียงพอท่ีจะทําใหกลาวไดวาทั้งสองไปดวยกันได 
ขอน้ียังขาดหายไปในผลงานตางๆ โดยมากการสรุปความสอดคลองระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรจะ

                                                                                                                                                                                              
คาดคะเนและพิสูจนทดลอง อํานวย ขําปรางคอธิบายวาประกอบดวยการกําหนดปญหา รวบรวมขอมูล วิเคราะหและ
ทดสอบขอมูล และสรุปผล (สําหรับลักษณะการทํางานทางวิทยาศาสตรท่ีกลาวถึงในการเรียนการสอนใหผูเรียนรูจัก
วิทยาศาสตร ดูเพ่ิมเติมในภาคผนวก “ลักษณะของวิทยาศาสตร”) 
54 ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ กรีน, ไอนสไตนถาม พระพุทธเจาตอบ จากคําถามท่ีครอบจักรวาลสูคําตอบท่ีเปนอมตะ, 
หนา 33-34. 
55 แสงเทียน อยูเถา, พุทธสถิติ: แนวคิดการเชื่อมโยงสถิติศาสตรกับพุทธศาสตร, สหศาสตร 9(3), 36. 
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อาศัยการสรุปวาเนื่องจากมีวิทยาศาสตรมีบางอยางท่ีตรง คลายคลึง หรือสอดคลองกับพุทธศาสนา ดังนั้น 
วิทยาศาสตรจึงไปดวยกันไดกับพุทธศาสนาทั้งหมด โดยมิไดแสดงวาสิ่งที่ตรง คลายคลึง หรือสอดคลองกัน
นั้นมีนัยสําคัญเพียงใด และในอีกทางหน่ึง มิไดมีการพิจารณาวามีขอแตกตางอะไรท่ีจะมาหักลางขอสรุปน้ี
ได ปญหาท่ัวไปจึงเปนความเสี่ยงตอทุตรรกบทประเภทการดวนสรุป (hasty generalization) และทวน
คําถาม (begging the question) เก่ียวกับนัยสําคัญของความคลายคลึงหรือแตกตาง 

ประการตอไป คือ ปญหาท่ีวาแมความคิดทางวิทยาศาสตรบางอยางจะสอดคลองกับคําสอนใน
พุทธศาสนา แตเราจะสามารถสรุปไดหรือไมวาความสอดคลองนั้นนําสูการสนับสนุนความนาเชื่อถือของ
พุทธศาสนาโดยเฉพาะ ดังเห็นขางตนวาเปาหมายของการเชื่อมโยงวิทยาศาสตรกับพุทธศาสนาน้ัน ก็เพื่อ
แสดงใหเห็นถึงความนาเชื่อถือของพุทธศาสนา จัดไดวาอยูในโครงการเผยแผศาสนธรรมแบบหนึ่ง อยางไร
ก็ตาม ความคิดทางวิทยาศาสตรท่ีวาสอดคลองกับพุทธศาสนานั้น อันท่ีจริงก็สอดคลองกับศาสนาอ่ืนๆ 
ดวย เชน เตา และ ฮินดู กระท่ังวาหนังสือเรื่อง Toa of Physics ของ ฟริตจรอฟ คาปรา (Fritjof Capra) ซึ่ง
เปนที่อางอิงกันมากนั้น ถึงกับกลาวถึงศาสนาตะวันออกอยางรวมๆ ราวกับแยกจากกันไมออก นอกจากน้ี 
ยังปรากฏวาบางความคิดทางวิทยาศาสตรจะสอดคลองกับบางศาสนาเปนพิเศษ  

ตัวอยางเชน ในหนังสือเรื่อง Toa of Physics ดังกลาว เม่ือกลาวถึงแนวคิดเรื่องความเสริมกัน 
(complementarity) ซึ่งสัมพันธกับหลักการแหงความไมแนนอน (Principle of Uncertainty) นั้น คาปราก็
ยกวาสอดคลองกับหลักเร่ืองหยินหยางของลัทธิเตา56 เม่ือกลาวถึงทฤษฎีบูตสแตรป (bootstrap) ก็ยกวา
สอดคลองกับนิกายอวตังสกะของพุทธศาสนามหายาน57 เม่ือกลาวถึงทฤษฎีเอส-แมทริกซ (s-matrix) ก็ยก
วาสอดคลองกับอ้ีจิง หรือเม่ือกลาวถึงการปฏิสัมพันธกันของสสารระดับยอยกวาอะตอม (subatomic) หรือ
ภาพอนุภาคที่ปฏิสัมพันธกันที่ถายไวจากหองฟอง (bubble-chamber photographs of interacting 
particles) ก็ยกวาสอดคลองกับการเตนรําของพระศิวะ58 ดังนั้น การสรุปจากความสอดคลองดังกลาวมาสู
ขอสรุปวาวิทยาศาสตรสอดคลองกับพุทธศาสนา(หรือพุทธศาสนาเถรวาท)โดยเฉพาะเจาะจงนั้น จึงมินาจะ
กระทําได นอกเสียจากจะสรุปแบบเหมารวมในนาม “ศาสนาตะวันออก” ดังท่ีคาปรากระทํา อยางไรก็ตาม 
ขอสรุปของคาปรานั้นนําสูการลดทอนศาสนาที่แตกตางหลากหลายลงเปน “ศาสนาตะวันออก” อันเปนท่ี

                                                             
56 Fritjof Capra, Tao of Physics (Boulder, CO: Shambhala Publications, 1975), p. 160. 
57 เรื่องเดิม, หนา 292. 
58 เรื่องเดิม, หนา 245. 
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รับรองวานาเชื่อถือไดดวยความสอดคลองที่มีกับวิทยาศาสตร หากเปนเชนนั้น การนําพุทธศาสนามา
พิจารณารวมกับวิทยาศาสตรในลักษณะนี้ในท่ีสุดแลวแทนที่จะเปนการสงเสริม อาจจะเปนการทอนพุทธ
ศาสนาไปสูส่ิงอ่ืนก็ได 

นอกจากนี้ ยังมีปญหาอีกประการหน่ึงท่ีเกี่ยวเน่ือง การศึกษาพบวางานตางๆ ท่ีกลาววาทฤษฎี
วิทยาศาสตรสอดคลองกับพุทธศาสนานั้น มีเปาหมายเพื่อเปนพื้นฐานในการสรางความนาเชื่อถือใหแก
พุทธศาสนา ซึ่งโดยท่ัวไปจะมีสมมุติฐานมาพรอมกันวาคําสอนของพุทธศาสนาขัดแยงกับของศาสนาอ่ืน 
แตในขณะเดียวกัน ถาพบวาทฤษฎีวิทยาศาสตรสอดคลองกับศาสนาท่ีขัดแยงกับพุทธศาสนาเชนกันดังวา  
ก็จะทําใหเกิดเปนความสับสนตามมา เน่ืองจากหมายความวาพุทธศาสนามีความนาเชื่อถือบนพื้นฐาน
เดียวกันกับศาสนาอ่ืนท่ีสอนขัดแยงกับพุทธศาสนาเอง  

ปญหาที่พบอีกประการเปนเรื่องของความถูกตองแมนยําในการนําความรูทางวิทยาศาสตรมาใช 
กรณีศึกษาท่ีชัดเจนไดแกการวิจารณผลงานเรื่อง ไอนสไตนพบพระพุทธเจาเห็น ของ สม สุจีรา โดย บัญชา 
ธนบุญสมบัติ ซ่ึงเปนนักวิทยาศาสตรแหงสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ใน
การวิจารณดังกลาว มีการแสดงขอผิดพลาดสองประเภท ไดแก ความผิดพลาดที่ตรงไปตรงมาและความ
ผิดพลาดที่ซับซอน ความผิดพลาดท่ีตรงไปตรงมาน้ันสามารถอธิบายใหเห็นไดงาย ขณะท่ีความผิดพลาดท่ี
ซับซอนน้ัน ตองอาศัยความรูภูมิหลังเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของ จึงเปนเรื่องยากท่ีจะอธิบายให
เห็นขอผิดพลาดไดโดยเร็ว59 

ตัวอยางความผิดพลาดท่ีตรงไปตรงมา เชน 

[ขอความท่ียกมาจาก ไอนสไตนพบพระพุทธเจาเห็น] “...เม่ือมีการคนพบ Chaos Theory (ทฤษฎี
แหงความยุงเหยิง) จากทฤษฎีนี้ทําใหเกิดปญญาวา โมเลกุลของนํ้ามีสภาพของความสับสน
อลหมานยุงเหยิงเสียดสีกันอยูภายในตลอดเวลา” (หนา 128): 

                                                             
59 บัญชา ธนบุญสมบัติ, วิทยาศาสตรท่ีถูกบิดเบือน : กรณี "ไอนสไตนพบ พระพุทธเจาเห็น" [Online]. 2551. เขาถึงไดท่ี: 
http://www.gotoknow.org/blog/science/192799 [เขาถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2554] 

http://www.gotoknow.org/blog/science/
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ขอชี้แจง : ทฤษฎีท่ีพูดถึงโมเลกุลของน้ําซึ่งสั่นไหวและเคล่ือนท่ีเสียดสีกันอยูตลอดเวลานั้น ไดแก 
กลศาสตรเชิงสถิต ิ(statistical mechanics)...สวนทฤษฎีเคออสน้ันแมชื่อจะแปลวา โกลาหล หรือ
ยุงเหยิงสับสน (chaos) แตไมไดมีความหมายในทางวิทยาศาสตรอยางที่กลาวอางถึง60  

หรือ 

[ขอความทีย่กมาจาก ไอนสไตนพบพระพุทธเจาเห็น] “ทางเดียวท่ีจะพิสูจนทฤษฎีสัมพัทธภาพดวย
ตัวเองไดคือการพิสูจนทางจิต…เม่ือจิตละเอียดถึงจุดจะพบกับความมหัศจรรยของเวลาตาม
ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอนสไตน” (หนา 174): 

ขอช้ีแจง : การตรวจสอบผลทํานายจากทฤษฎีสัมพัทธภาพในเร่ืองเวลาน้ัน มีการทดลองทาง
กายภาพหลายการทดลองและไดทํามานานแลว เชน การตรวจวัดอายุขัยของอนุภาคตางๆ และ
การใชผลการคํานวณเวลาในระบบบอกพิกัดตําแหนงบนพื้นโลก (GPS, Global Positioning 
System) เปนตน ขอความดังกลาวจึงไมถูกตอง...สําหรับขอกลาวอางท่ีวา เรื่องเกี่ยวกับเวลาใน
ทฤษฎีสัมพัทธภาพสามารถพิสูจนไดดวยจิตไดนั้น คงตองตรวจสอบกอนวา นิยามของคําวา 
“เวลา” ที่ผูที่กลาวอางมีประสบการณตรงทางจิตน้ันตรงกับนิยามของ “เวลา” ที่ทฤษฎีสัมพัทธ
ภาพกลาวถึงหรือไม61  

ตัวอยางของความผิดพลาดที่ซับซอน ตองอาศัยภูมิหลังทางทฤษฎีสัมพันธภาพ เชน 

[ขอความท่ียกมาจาก ไอนสไตนพบพระพุทธเจาเห็น] “พระพุทธองคตรัสวา “อัตตา (ตัวตน) ของ
คนเรานั้นไมเคยมีอยูจริง สรรพสิ่งในโลกเปนเพียงสิ่งสัมพัทธ (อิทัปปจยตา)” ไอนสไตนยืนยันซ้ํา
พรอมสูตรทางวิทยาศาสตรวา “ยิ่งเรียนรูความลับของธรรมชาติ ย่ิงทําใหมนุษยเราตองถอมตน
และสันโดษ สรรพสิ่งสัมพัทธกันไปหมด”.... (หนา 162): 

ขอชี้แจงเบื้องตน : ประเด็นนี้นาสนใจทีเดียว เพราะชื่อทฤษฎีสัมพัทธภาพ (theory of relativity) 
นั้นชวนใหเขาใจผิดพลาดไปไดวา ทุกส่ิงทุกอยางเปนสัมพัทธ (คือแลวแตวาสังเกตเทียบกับใคร
หรืออะไร) แตจริงๆ แลวน้ัน ในทฤษฎีน้ี มีแนวคิดหรือปริมาณที่ตรงกันขามกับสภาพสัมพัทธอยู

                                                             
60 เรื่องเดิม. 
61 เรื่องเดิม. 
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ดวย นั่นคือ ความไมแปรเปลี่ยน (invariance)...ที่นาสนใจก็คือ สมมติฐาน 2 ขอที่ใชในการ
พัฒนาทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ (special relativity) ก็คือ ความไมแปรเปลี่ยนนี้62 

อีกประเด็นหนึ่งที่ขอความที่ยกมาชวยใหมองเห็นไดคือมีการใชวิธีเลนกับคํา หากศึกษาดู จะพบใน
งานอ่ืนๆ เชนกันวามีหลายกรณีที่เปนการเลนกับตัวคําเพื่อวาพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรมีความ
สอดคลองกัน แมคําทางวิทยาศาสตรเหลานี้แทจริงแลว มิไดมีความหมายอยางที่งานเหลานี้ใช 
ตัวอยางเชน มีการแสดงความสอดคลองระหวางทฤษฎีสัมพัทธภาพกับอิทัปปจจยตาท่ีเปนเร่ืองของการอิง
อาศัยกันเกิด โดยอาศัยวิธีเลนกับคําวา “สัมพัทธ” ซึ่งเขาใจไปวาหมายถึง “ทุกส่ิงขึ้นแกกัน” ท้ังท่ีจริงๆ แลว 
“สัมพัทธ” เปนเร่ืองของบางสิ่งเทาน้ัน คือ เปนเร่ืองผลการสังเกตการณเก่ียวกับกาละและเทศะท่ีขึ้นกับ
ความเรงของกรอบที่มีผูสังเกตการณอยูกับวัตถุที่สังเกตการณ หรือ พบวามีการเชื่อมโยงหลักการแหงความ
ไมแนนอนสูอนิจจัง เพราะเลนกับตัวคําวา “ไมแนนอน” โดยใหมีความหมายวา “ไมเที่ยง” ทั้งท่ีจริงๆ แลว 
“ไมแนนอน” เปนเรื่องของความไมแนนอนของการวัดคาทางวิทยาศาสตร ขอนี้คือทุตรรกบทการใชคํามี
ความหมายหลายนัย (equivocation) นั่นเอง อีกปญหาที่ใกลเคียงกันคือทุตรรกบทขอความสับสนเก่ียวกับ
ประเภท (category mistake) ตัวอยางขางตนคือการเห็นวากฎของนิวตันซึ่งใชอธิบายการกระทําของวัตถุ
สามารถนํามาอธิบายการกระทําของมนุษยได นอกจาก จะใชคําวา “การกระทํา” ในคนละความหมายแลว 
ยังเห็นไดวาเปนการนําเอาส่ิงท่ีใชอธิบายของประเภทหน่ึง (ไดแก วัตถุ) ไปอธิบายกับของอีกประเภทหนึ่ง 
(ไดแก มนุษย) อีกดวย  

กรณีศึกษาการตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบของวิทยาศาสตร 

สําหรับงานวิจัยนี้ ผลงานในลักษณะที่ปรากฏในหัวขอที่ผานมาแมจะมีมากมาย แตก็มิอาจจัดเปน
กรณีศึกษาได เนื่องจากมิไดเปนการนําพุทธศาสนามาตีความและอธิบายดวยกรอบวิทยาศาสตรตาม
นิยามที่วิเคราะหไวแลว งานเหลาน้ีเนนการทํางานดานอ่ืน ไดแก  

− การเทียบเคียง (เชน ขอคนพบทางดาราศาสตรเกี่ยวกับจักรวาลตรงกับท่ีปรากฏในคําสอน
ของพุทธศาสนาที่วามีแสนโกฏิจักรวาล)  

− เชื่อมโยง (เชน ขอคนพบเกี่ยวกับโครงสรางอะตอมเชื่อมโยงสูคําสอนเร่ืองอนัตตา)  

                                                             
62 เรื่องเดิม. 
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− นําความรูทางวิทยาศาสตรมาไวในบริบทของพุทธศาสนา (เชน รหัสพันธุกรรมมีที่อยูใน
ระบบคิดเรื่องกฎแหงกรรม)  

− นําวิทยาศาสตรมาตีความและอธิบายใหมในกรอบของพุทธศาสนา (เชน “มวล” คือ “รูป 
เสียง กลิ่น รส และความรูสึก”)  

ในสวนตอไป จะนําเสนอกรณีศึกษาท่ีมีลักษณะของการนําพุทธศาสนามาตีความและอธิบายดวย
กรอบวิทยาศาสตรอยางชัดเจน กรณีศึกษาเหลานี้ครอบคลุมการตีความและอธิบายวิธีการตีความ
พระไตรปฎก แกนเนื้อหาคําสอน และประสบการณทางศาสนาโดยอาศัยกรอบของวิทยาศาสตร การ
วิเคราะหกรณีศึกษาเหลานี ้มุงหมายท่ีรูปแบบการตีความเปนสําคัญ ดังนั้น จึงมิไดมุงพิจารณาความถูกผิด
ของรายละเอียดเนื้อหา การอภิปรายเก่ียวกับความคลาดเคลื่อนของความเขาใจ ไมวาจะในสวนท่ีเก่ียวกับ
วิทยาศาสตรหรือคําสอนในพุทธศาสนา จะพบการพิจารณาดังกลาวไดเฉพาะกรณีที่จําเปนตอการทําความ
เขาใจรูปแบบการตีความเทานั้น 

กรณีศึกษาท่ีคัดเลือกมาประกอบดวย (ก) เหตุเกิด พ.ศ. 1 เลม 1 และ เลม 2 ของพระเมตตานันโท 
ภิกขุ (ข) มหาเวทยมวยไทย ของอัตถนิช โภคทรัพย และ (ค) แนะวิธีปฏิบัติอิริยาบถ 4 ของพระครูภาวนา
นุศาสก (ธมฺมธโร ภิกขุ) นอกจาก ท้ังสามกรณีนี้จะแสดงถึงลักษณะของการนําพุทธศาสนามาตีความและ
อธิบายดวยกรอบวิทยาศาสตรอยางชัดเจนแลว ทั้งสามยังมีอิทธิพลตอสังคมไทยไมทางใดก็ทางหนึ่ง  

สําหรับ เหตุเกิด พ.ศ. 1 เลม 1 และ เลม 2 ของพระเมตตานันโท ภิกขุน้ัน ไมเปนที่สงสัยวาเปน
ผลงานที่กอใหเกิดขอถกเถียงอยางกวางขวางในวงการวิชาการดานพุทธศาสนศึกษากระท่ังทานเจาคุณ
ประยุทธ ปยุตโตตองนําเสนอการวิพากษวิจารณโดยเฉพาะตอผลงานดังกลาวของพระเมตตานันโท ภิกขุ63 
นอกจากนี้ ยังมีการวิพากษวิจารณจากนักวิชาการคนอ่ืนๆ อีก เชน ทองยอย แสงสินชัย64 

                                                             
63 พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตโต). กรณีเง่ือนงํา: พระพุทธเจาปรินิพพานดวยโรคอะไร, พิมพครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: พิมพ
สวย), 2544. และ ตื่นกันเสียที จากความเท็จของหนังสือ “เหตุเกิด พ.ศ. 1” (กรุงเทพฯ:  สหธรรมิก จํากัด), 2546. 
64 ทองยอย แสงสินชัย. เหตุเกิดเมื่อ พ.ศ. 2545. เลม 1 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม), 2546. 
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กรณีของอัตถนิช โภคทรัพยนั้น เปนท่ีรูจักกันดีในนามปากกาวา “นายขยะ” จัดเปนนักคนควา
อิสระคนแรกๆ 65ที่อางอิงฟสิกสสมัยใหมในการทําความเขาใจพุทธศาสนา โดยไดเผยแพรความคิดเห็นของ
ตนผานคอลัมน “เกร็ดเกากึ๊กส” ในนิตยสารตวยตูนสมาต้ังแตป พ.ศ. 2526 กระท่ังปจจุบัน จัดไดวามี
อิทธิพลในหมูนักอานกลุมหน่ึงในสังคมไทยเปนเวลานับไดเกือบสามทศวรรษแลว นอกจากคอลัมนใน
นิตยสารแลว ผลงานของนักคนควาทานน้ียังมีอีก ไดแก ศิลปะแหงมวยไทย (2532) 80 ทาบทฤาษีดัดตน 
(2537) เปดตํานานสวรรคของชาวพุทธโบราณ (2546) มวยไทย (2546) และ มหาเวทยมวยไทย (2552) 
ทั้งนี้ ในงานวิจัยนี้มุงศึกษา มหาเวทยมวยไทย เหตุผลสําคัญเนื่องจากเปนผลงานที่กลาวกันวา “อานมหา
เวทยมวยไทยก็เทากับอานผลงานท้ังหมดของนายขยะรวม 26 ป”66  

สําหรับพระครูภาวนานุศาสก (ธมฺมธโร ภิกขุ) น้ัน มีบทบาทในการเผยแผการปฏิบัติกรรมฐานตาม
แนวทางท่ีทานพัฒนาขึ้นมาเปนระยะเวลายาวนานหลายทศวรรษ โดยเผยแผแกทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศ หากพิจารณาตําแหนงงานท่ีเกี่ยวของกับกรรมฐาน ในประวัติของทานระบุวาปพ.ศ.๒๕๐๕ 
ทานเปนผูรักษาการเจาสํานักวิปสสนากัมมัฏฐาน สวนพุทธธรรม วัดชายนา อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช และยังไดเปนผูรักษาการเจาสํานักวิปสสนากัมมัฏฐาน ณ ที่อ่ืนๆ อีกกระทั่งในปพ.ศ.
๒๕๑๔ ทานจะไดดํารงตําแหนงเปนผูรักษาการเจาสํานักวิปสสนากัมมัฏฐาน ไทรงามธรรมธราราม ตําบล
ดอนมะสังข อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ตอมาทานไดพัฒนากระทั่งสํานักวิปสสนากัมมัฏฐานไดยก
สถานะเปนวัดไทรงามธรรมธราราม โดยไดดําเนินงานดานวิปสสนาธุระอยางสืบเนื่องตลอดมา67 นอกจาก
หลักสูตรการอบรมกรรมฐานแลว ทานยังไดเผยแผคําสอนในรูปของเทปบันทึกเสียงและหนังสือ แมปจจุบัน
ทานไดมรณภาพไปแลว แตก็ยังมีการสืบสานงานและพัฒนาของทานอยางตอเน่ือง โดยมีการเผยแผคํา
สอนผานบนเว็บไซตของวัดไทรงามธรรมธราราม (www.watsai.net) อีกดวย ในกรณีศึกษานี้ จะวิเคราะห
ตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบวิทยาศาสตรตามท่ีปรากฏใน แนะวิธีปฏิบัติอิริยาบถ 4 ซึ่งเปน
คูมือการฝกวิปสสนากรรมฐานของทาน 

                                                             
65 อน่ึง ปจจุบัน อัตถนิช โภคทรัพย ไมใชนักคนควาอิสระเต็มตัวเหมือนสมัยเริ่มตนแลว เน่ืองจากขณะน้ีไดสอนใหแก
ภาควิชามวยไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงอยูดวย โดยเปาหมายหน่ึงในการเขียน มหาเวทย
มวยไทย ก็เพ่ือใชในการเรียนการสอนดังกลาว 
66 ความเห็นจากเว็บบอรดพันทาวน (Pantown) เขาถึงไดท่ี http://www.pantown.com/board.php?id=14921&area=1& 
name=board1&topic=31&action=view  
67 ดู http://www.watsai.net/prakru.php 

http://www.watsai.net
http://www.pantown.com/board.php?id=14921&area=1&
http://www.watsai.net/prakru.php
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บทท่ี 3 

กรณีศึกษา: เหตุเกิด พ.ศ. 1 

ในหนังสือท่ีมีชื่อเสียงเรื่อง เหตุเกิด พ.ศ. 1 เลม 1 (วิเคราะหกรณีพุทธปรินิพพาน) และ เลม 2 
(วิเคราะหกรณีปฐมสังคายนาและภิกษุณีสงฆ) พระเมตตานันโท ภิกขุ1 เสนอวิธีตีความพระไตรปฎกท่ี
สอดคลองกับหลักวิทยาศาสตร รวมถึงผลการตีความตามวิธีการที่เสนอนั้น หนังสือดังกลาวนาสนใจตรงท่ี
ทานไดเสนอและอภิปรายอยางชัดแจงเกี่ยวกับการนําวิทยาศาสตรมาใชสําหรับการศึกษาพระไตรปฎก 
การศึกษาน้ีจะมุงในสวนของเนื้อหาในสวนของการแถลงเกี่ยวกับวิธีการนี้เปนหลัก  

ความจําเปนในการใชวิทยาศาสตรในการศึกษาพระไตรปฎก 

พระเมตตานันโท ภิกขุ เห็นวาการเขาใจคัมภีรสําคัญนี้มีอุปสรรคในสองดาน ประการแรก ไดแก 
ดานของตัวคัมภีรเองที่บันทึกดวยภาษาโบราณ และมีเน้ือหาเกี่ยวกับประวัติศาสตรสมัยพุทธกาล ซึ่งทั้ง
สองตองอาศัยความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและประวัติศาสตรแหงดินแดนท่ีมีอารยธรรมซับซอน มีลัทธิ 
ศาสนา คานิยม และจารีตประเพณีเฉพาะตนอยางหลากหลาย โดยตองสืบสาวยอนกลับไปกวาสองพันหา
รอยป2 ประการถัดไป อุปสรรคสําคัญในการทําความเขาใจพระไตรปฎกคือความเปนชาวพุทธที่หยั่งรากลึก
ในสังคมไทย ซึ่งกอใหเกิด  

...ความยึดม่ันวานี่เปนศาสนาของเราและบรรพบุรุษของเรา และเราเปนผูท่ีรูจักศาสนานี้อยางดี 
ความรูที่เกิดจาความเสพคุนน้ียอมเปนอุปสรรคในการตีความอยูไมใชนอย และทําใหพุทธมามกะ
ทั้งหลายมีความเชื่อวาทุกสิ่งท่ีตนคิดเห็นนั้นถูกตอง เพราะเขากันไดดีกับประเพณีวัฒนธรรมท่ี
ตนเองและบรรพบุรุษไดประพฤติปฏิบัติมายาวนาน3 

พระเมตตานันโท ภิกขุ เห็นวาอคติดังกลาวเปนอุปสรรคในการทําความเขาใจพระไตรปฎกดวย
เหตุผลสําคัญท่ีวาอคตินี้ทําใหมองขามขอเท็จจริงที่วาพระไตรปฎกมีบันทึกขึ้นในบริบทท่ีมี เงื่อนไขของ

                                                             
1 ปจจุบันไดลาสิกขาเปนฆราวาสแลว โดยมีชื่อวานายแพทย ดร.มโน เลาหวณิช อยางไรก็ตาม เพื่อความสะดวกในการ
อางอิงเอกสาร ในท่ีน้ีจะกลาวถึงในนาม “พระเมตตานันโท ภิกขุ” 
2 เมตตานันโท ภิกขุ, เหตุเกิดเมื่อ พ.ศ. 1, เลม 1 : วิเคราะหกรณีพุทธปรินิพพาน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพพระอาทิตย, 
2545), หนา 95. 
3 เรื่องเดิม. 
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เวลา-สถานที่ และคานิยมทางวัฒนธรรมประเพณี ที่แตกตางไปจากของไทย4 การทําความเขาใจคัมภีร
โบราณโดยอาศัยกรอบความคิดทางวัฒนธรรมของไทยในเวลาปจจุบันจึงไมนาที่จะชวยใหสามารถเขาใจ
ความหมายที่ถูกตองได 

ลักษณะความยึดม่ันดังกลาวน้ีเองที่พระเมตตานันโท  ภิกขุ นํามาเช่ือมโยงใหเห็นวาแทจริงแลวใน
บรรดาขอถกเถียงเกี่ยวกับสถานะของพุทธศาสนาวาเปนปรัชญาหรือเปนวิทยาศาสตรนั้น คําตอบก็คือพุทธ
ศาสนาไมใชท้ังสอง หากแตมีสถานะเปนศาสนาไมตางไปจากคริสตศาสนาหรืออิสลาม ซึ่งไมมีใครต้ังขอ
สงสัยกันวาเปนศาสนาหรือไม ดังคํากลาววา 

...ชาวพุทธมิไดเห็นวาพระพุทธศาสนาเปนศาสตร เหมือนนักเคมีเห็นวาวิชาเคมีเปนศาสตรสาขา
หน่ึง...ชาวพุทธมีความเชื่อในเร่ืองศักดิ์สิทธิ์ของพระรัตนตรัยเสมอดวยกับท่ีคริสตชนมีความเชื่อใน
พระตรีเอกานุภาพ...พุทธศาสนาเอง นอกจากจะมีคําสอนในเรื่องหลักธรรมแลว ยังมีตํานาน หลัก
จริยธรรม พิธีกรรม...ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม...มีศาสนสถานอันเกาแก...[มี]สถาบันสงฆที่มี
ประวัติความเปนมาที่ยาวนานกวาคณะนักบวชของศาสนาใดๆ...ขณะที่สถาบันทางวิทยาศาสตร
หรือสถาบันทางปรัชญาน้ันไมมีสิ่งเหลานี้...5 

พระเมตตานันโท ภิกขุ ชี้วาแมพุทธศาสนาจะไดชื่อวาเปนศาสนาแหงปญญา โดยสอนใหศาสนิกมี
ความเปนตัวของตัวเอง พิสูจนความจริงของคําสอนโดยไมตองอาศัยความเลื่อมใสศรัทธา มิเพียงแตกับครู
บาอาจารยเทานั้น แมแตกับตัวพระพุทธองคเอง ชาวพุทธท่ีดีก็ตองใชหลักการดังกลาว อยางไรก็ตาม 
เนื่องจากแทจริงแลวสังคมชาวพุทธยังมีลักษณะสังคมแบบจารีต นั่นคือ เปนสังคมที่มีความเชื่อม่ันในความ
ดีงามและถูกตองของส่ิงท่ีสืบทอดมาตามจารีตประเพณี อันสงผลใหไมเปดรับความคิดท่ีแตกตาง รวมถึง
ทาทีดูหม่ินดูแคลน และระแวงสงสัยเม่ือมีการนําเสนอความคิดใหม สังคมแบบจารีตตางจากสังคมท่ี
พัฒนาแลวของตะวันตก ซึ่งรับรองเสรีภาพทางความเห็น สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย ซึ่งนาจะเปน
สังคมท่ีมีลักษณะสอดคลองกับคําสอนที่ใหเปนตัวของตัวเองของพระพุทธองคมากกวา6  

                                                             
4 เรื่องเดิม. 
5 เรื่องเดิม, หนา 97-98. 
6 เรื่องเดิม, หนา 98-99. 
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ความเลื่อมใสศรัทธาจึงเปนอุปสรรคในการ “เสวนาทางอารยธรรมกับวิทยาศาสตร”7 เนื่องจากใน
การเสวนาดังกลาวตองนําหลักธรรมในพุทธศาสนามาทดสอบดวยระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร แตการจะ
ทําสิ่งนี้ไดตองละวางความเชื่อความศรัทธาตางๆ อันเปนที่ยึดถือกันมาในสังคมพุทธ8 ซึ่งก็นาจะเปนไปตาม
ความเขาใจโดยท่ัวไปวาวิทยาศาสตรนั้นตองดําเนินไปอยางเปนกลาง ดังนั้น 

...การนําหลักการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตในการพิสูจนคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น 
ยังไมเคยเกิดขึ้นในการศึกษาพระพุทธศาสนาแบบจารีตประเพณีมากอน ทั้งๆ ที่การมีปฏิสัมพันธ
ของทั้งสองสถาบันในลักษณะนี้ นาจะเปนประโยชนตอสังคมโลกและสังคมศาสนาดวยพรอมๆ 
กัน9  

ขอน้ีนาจะเปนเหตุผลท่ีทําใหพระเมตตานันโท ภิกข ุริเริ่มการเสวนาทางอารยธรรมกับวิทยาศาสตร
ในที่สุด สําหรับประโยชนที่วานั้น พระเมตตานันโท ภิกขุ อธิบายวาอยูในรูปของ ความเจริญกาวหนาของ
พระพุทธสานาในฐานะที่จะเปนท่ีพึ่งทางจิตวิญญาณของชาวโลก10 ซึ่งเปนสิ่งจําเปน เพราะเม่ือเทียบกัน
แลว ศาสนาอ่ืนๆ ยังมีบทบาทในการสรางประโยชนมากกวา เชน มีบทบาทเปนผูนําทางจริยธรรมที่ชวย
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติในวงการตางๆ นอกจากนี้ การเสวนาระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรยัง
จะชวยใหชาวพุทธเองไดเห็นสิ่งล้ําคาที่ตนรับสืบทอดมาอยางมืดบอดอีกดวย11 เม่ือมาถึงจุดน้ี นาจะเห็นได
ชัดวาพระเมตตานันโท  ภิกขุ เชื่อม่ันวาคําสอนในพุทธศาสนาจะไดรับการยืนยันเม่ือไดเสวนากับ
วิทยาศาสตร 

วิทยาศาสตร 

พระเมตตานันโท ภิกขุ อธิบายวาวิทยาศาสตรน้ันมิไดมีความหางไกลอยางสุดขั้วกับศาสนา 
เนื่องจากอันที่จริงวิทยาศาสตรก็ถือกําเนิดขึ้นจากสังคมทางศาสนา และยิ่งไปกวาน้ัน วิทยาศาสตร
พัฒนาขึ้นมากระทั่งกาวหนาอยางในปจจุบันไดก็ดวยอิทธิพลความคิดความเชื่อทางศาสนาบางอยาง ทาน
อธิบายวาแมสังคมแบบคริสตในยุคกลางจะมีการใชอํานาจลงโทษผูท่ีถือความเชื่ออันขัดกับคําสอนท่ี

                                                             
7 เรื่องเดิม, หนา 98. 
8 เรื่องเดิม. 
9 เรื่องเดิม. 
10 เรื่องเดิม, หนา 99. 
11 เรื่องเดิม. 
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ปรากฏในคัมภีรไบเบิ้ล แตในขณะเดียวกัน คริสตจักรก็สนับสนุนใหแสวงหาความจริงเพื่อนํามาพิสูจน
ยืนยันคําสอนในคัมภีรดังกลาว ทําใหเกิดการพัฒนาศาสตรตางๆ ที่มีกระบวนการแสวงหาความจริง
เกี่ยวกับธรรมชาติ ซึ่งเปนกระบวนการที่สืบเนื่องมาจากสมัยกรีก12  

พระเมตตานันโท ภิกขุ อธิบายลักษณะการแสวงหาความรูของวิทยาศาสตรวาเร่ิมจากสมมุติฐาน 
(hypothesis) ท่ีนํามาพิสูจนดวยการทดลอง พรอมทั้งถกเถียงและวิพากษวิจารณโดยปราศจากอคติ ความ
เชื่อความศรัทธา และเปนไปอยางเปดกวาง เม่ือพิสูจนกระท่ังเปนที่ยอมรับแลว จึงไดกลายเปนทฤษฎ ี
(theory) หรือ กฎ (law) ท้ังสองแตกตางกันตรงที่กฎสามารถพิสูจนไดอยางเปนรูปธรรมโดยอาศัย
ประสบการณเชิงประจักษ ขณะท่ีทฤษฎีมีลักษณะเปนนามธรรม ตองพิสูจนดวยการคํานวณอยางลึกซ้ึง ทั้ง
ขอมูล สมมุติฐาน ทฤษฎี และกฎ ตางก็ประกอบขึ้นเปนองคความรูของวิทยาศาสตร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา เชน มีการปฏิเสธทฤษฎีเม่ือไมสอดคลองกับหลักฐาน พระเมตตานันโท ภิกขุ เนนวาความ
เปดกวางแกการตรวจสอบและวิพากษวิจารณ รวมถึงความตระหนักในความไมสมบูรณขององคความรู 
เปนปจจัยสําคัญที่อํานวยใหเกิดการพัฒนาวิทยาศาสตรอยางรวดเร็ว ในที่สุดแลว วิทยาศาสตรที่ไดรับการ
สนับสนุนจากฝายศาสนามากอน กลับพบความรูตางๆ ที่ทําใหตองปฏิเสธความเชื่อทางศาสนา ซึ่งกวาจะ
ยอมรับกันได ก็ตองอาศัยการตอสูกับฝายศาสนาที่ทรงอํานาจอยูในขณะน้ัน13  

ทั้งน้ี ยามที่กลาวถึง “วิทยาศาสตร” นั้น พระเมตตานันโท ภิกขุ เตือนใหแยกแยะจาก “ลัทธิวัตถุ
นิยม” วิทยาศาสตรเปนเรื่องของระเบียบวิธีการแสวงหาและตรวจสอบความจริงจากโลกธรรมชาติ แตลัทธิ
วัตถุนิยมเปน ผลจากการตีความอยางผิวเผินตอผลของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจน
ทําใหสรุปกันเองวาความจริงมีเฉพาะโลกแหงวัตถุเทาน้ัน14 ดวยอิทธิพลของลัทธิวัตถุนิยมท่ีเช่ือกันอยาง
สับสนวาเปนสิ่งเดียวกันกับวิทยาศาสตร ศาสนาทั้งหลายจึงถูกปฏิเสธไป เน่ืองจากศาสนาเหลานี้เชื่อในสิ่ง
ที่มิไดอยูในโลกแหงวัตถุ อันเปนสิ่งจับตองไมได ไมวาเร่ืองจิตใจ หรือจริยธรรมก็ตาม15  

ลักษณะท่ีเนนความประนีประนอมและไมสนใจการเก็บรวบรวมขอมูลเปนปจจัยทีพ่ระเมตตานัน
โท  ภิกขุ เช่ือวาเปนเหตุใหเปนการยากท่ีวิทยาศาสตรจะเจริญในสังคมตะวันออก ความประนีประนอมทํา

                                                             
12 เรื่องเดิม, หนา 99-100. 
13 เรื่องเดิม, หนา 100-101. 
14 เรื่องเดิม, หนา 104. 
15 เรื่องเดิม. 
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ใหหลีกเล่ียงความพยายามในการตัดสินความจริงเท็จ สงผลใหไมสนใจท่ีจะพัฒนาระเบียบวิธีสําหรับการ
แสวงหาและตัดสินความจริง นอกจากน้ี การละเลยที่จะรวบรวมขอมูล ทําใหปราศจากหลักฐานสําหรับการ
พิจารณาตัดสินระหวางจุดยืนท่ีขัดแยง16  

การใหความสําคัญแกระเบียบวิธีและขอมูลนี้เองที่พระเมตตานันโท ภิกขุ ยึดเปนแนวทางในการ
ตีความพระไตรปฎก ความเขาใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตรของทานเชนนี้จะชวยใหเห็นรองรอยของความเปน
วิทยาศาสตรในวิธีการที่ทานพัฒนาขึ้นมาใช ดังจะไดเห็นในรายละเอียดตอไป อีกประเด็นท่ีสําคัญและคง
มองขามไมได คือ ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรกับการทาทายความเชื่อแนวจารีต ซึ่งปรากฏในการ
ตีความของทานเชนเดียวกัน ทั้งในระดับวิธีการและเน้ือหา แตท่ีจะลืมไมไดคงเปนขอยืนยันท่ีวาการทาทาย
ดังกลาวเปนไปอยางสอดคลองกับคําสอนของพระพุทธองคท่ีทรงสงเสริมการแสวงหาความจริงดวยตนเอง 
อันเปนคําสอนที่สอดคลองกับลักษณะของทั้งวิทยาศาสตรและสังคมที่พัฒนาแลว ท่ีตางก็ใหความสําคัญ
กับการเปดกวางตอการตรวจสอบและวิพากษวิจารณ  

อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากทาทีแหงความเปนตัวของตัวเองแลว พระเมตตานันโท ภิกขุ ยังยืนยัน
ไปไกลกวาน้ัน นั่นคือ หลักการแสวงหาและตรวจสอบความจริงของพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรนั้น ไมมี
ขอแตกตางกันเลย ขอความตอไปนี้นาจะสะทอนจุดยืนดังกลาวไดเปนอยางดี 

...หลักการคนควาทางวิทยาศาสตรนั้น โดยหลักการแลวไมแตกตางจากพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจาเลย...[คําสอนของพระพุทธเจา]วางอยูบนรากฐานในการเสาะแสวงหาความจริงทาง
ธรรมชาติ เชนเดียวกับกระบวนการสืบเสาะแสวงหาความจริงทางวิทยาศาสตรสาขาตางๆ...ส่ิงท่ี
ตางกันอาจอยูเพียงที่พระพุทธเจานั้นทรงแสวงหาความจริงเริ่มจากภายในโดยการบําเพ็ญเพียร
ทางจิต...วิทยาศาสตรน้ันเปนการแสวงหาความรูอันมีรากฐานจากกระบวนการคนควาวิจัย เริ่ม
จากการสังเกตและเปรียบเทียบกับองคความรูที่มีอยู หากไมเขาใจในปรากฏการณ...ไมสามารถ
อธิบายไดดวยองคความรูเดิม เกิดสํานึกขึ้นวา “เราไมรู” จึงตองแสวงหาองคความรูใหม...โดยการ
หาสมมุติฐานซึ่งเกิดจากจินตนาการหรือการคาดคะเนอยางมีเหตุผล...17 

                                                             
16 เรือ่งเดิม, หนา 101-102. 
17 เรื่องเดิม, หนา 105-106. 
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วิทยาศาสตรและหลักการแสวงหาและตรวจสอบความจริงของพุทธศาสนา 

พระเมตตานันโท ภิกขุ ระบุวาในการศึกษาพระไตรปฎก มีหลักธรรมที่เกี่ยวของสองประเภท 
ประเภทแรกไดแก หลักธรรมสําหรับการแสวงหาความจริงทั่วไป ประกอบดวยกาลามสูตร อริยสัจ 4 และ
การเพงโทษตนเอง ประเภทที่สอง ไดแก หลักธรรมสําหรับการแสวงหาความจริงในพระไตรปฎกโดยเฉพาะ 
เรียกวามหาปเทศ 418 เ ม่ือพิจารณาหลักธรรมทั้งสองประเภทแลว จะพบวาพระเมตตานันโทนํา
วิทยาศาสตรมาชวยในการตีความไมทางใดก็ทางหน่ึง ตอไปขอพิจารณาในสวนของหลักธรรมสําหรับการ
แสวงหาความจริงทั่วไปกอน 

ทานตีความคําวา “ทานทั้งหลายพึงรูดวยตนเอง” ท่ีปรากฏตอนทายของกาลามสูตรวาเปน
เครื่องหมายท่ีแสดงใหเห็นชัดวาพระพุทธองคทรงเคารพในเสรีภาพทางความคิด...และ[ความ]รูจักพิสูจน
ดวยตนเองโดยไมทรงนําความคิดเห็นสวนพระองคมามีอิทธิพลดวย19 และยังสรุปตอไปวาในระดับปฏิบัติ 
กาลามสูตรรับรองวามนุษยยอมมีสิทธิสงสัยใครรู ตั้งคําถาม และแสวงหาคําตอบ โดยขณะเดียวกันก็ยืนยัน
วาวิธีตัดสินความถูกผิดของคําตอบตองอาศัยการพิสูจนใหเห็นแจงดวยตนเอง มิใชอาศัยการฟงตามกันมา 
ถือสืบกันมา คําเลาลือ ฯลฯ20 ยิ่งไปกวาน้ัน ยังสรุปตอไปอีกวากาลามสูตรเปน หลักการพื้นฐานสากลใน
การวางรากฐานของความคิดริเร่ิม หรือความคิดในเชิงสรางสรรค 21 

สําหรับ อริยสัจ 4 นั้น พระเมตตานันโท ภิกขุ ตีความวามีความหมายท้ังมวลสรุปลงที่การสืบหา
ความเปนปจจัยซึ่งกันและกัน รวมถึงความสืบตอกันของสาเหตุและผล พื้นฐานคือความจริงท่ีวาทุกสิ่งตาง
มีความสัมพันธตอกัน ไมมีสิ่งใดท่ีไมมีเหตุ และสิ่งหน่ึงท่ีเกิดขึ้น ยอมเปนปจจัยกระทบสิ่งอ่ืนสืบเนื่องกันไป 
เม่ือนําอริยสัจ 4 มาใชในการแสวงหาความจริงในธรรมชาติ จะสามารถกระทําไดในสองทาง ไดแก การ
วิเคราะหจากสาเหตุไปสูผล เรียกวา “อนุโลม” และ การวิเคราะหจากผลไปสูสาเหตุ เรียกวา “ปฏิโลม” การ

                                                             
18 เรื่องเดิม, หนา 107. 
19 เรื่องเดิม, หนา 109. 
20 เรื่องเดิม. 
21 เรื่องเดิม, หนา 110. 
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นํามาใชดังกลาวตองไมนําอารมณทั้งสวนที่เปนท่ีนาใครนาพอใจ (อิฏฐารมณ) และอารมณอันไมเปนท่ี
พอใจ (อนิฏฐารมณ)...แตเปนการพิจารณาที่ใชเหตุผลลวนๆ22  

พระเมตตานันโท ภิกขุ เชื่อวาอริยสัจ 4 นี้ใชไดกับการแสวงหาความจริงในทุกเรื่อง ในทุกศาสตร 
หากแตตองเขาใจ “ทุกข” อันเปนจุดเร่ิมตนของกระบวนการพิจารณาใหชัดเจน ทุกขมิใชความรูสึกหรือ
ปรากฏการณของการแก เจ็บ ตายเทานั้น แตทุกขคือ สภาวธรรมของความเขากันไมได หรือสภาวธรรมของ
ความขัดแยง...ลักษณะอันขัดแยงกันระหวางสภาพความเปนจริงและสภาพที่คาดหวัง23 ขอนี้นาจะสัมพันธ
กับประเด็นเรื่องความไมสมบูรณขององคความรูทางวิทยาศาสตรอันเปนแรงผลักดันใหมีการศึกษาคนควา
ตอไปดังกลาวขางตนนั่นเอง 

หลักการอีกขอหนึ่งคือ การเพงโทษตนเองเพื่อการพัฒนาองคความรู24 หรือ การเพียรเพงแสวงหา
ความบกพรองในองคแหงความรู25 ในท่ีนี้ พระเมตตานันโท ภิกขุ มิไดแยกระหวางการพัฒนาองคความรู
และการพัฒนาตนเอง โดยชี้วาหลักการดังกลาวมีอยูในพุทธศาสนาเนื่องจากปรากฏในเรื่องราวที่พระพุทธ
องคทรงเลาเก่ียวกับการฝกฝนตนเอง ซึ่งเห็นไดวาการบําเพ็ญเพียรขณะที่พระองคทรงเปนเจาชายสิทธัตถะ
นั้นเปนไปอยางตอเนื่องบากบั่น ไมหยุดลงแมจะสําเร็จหรือชํานาญแลว กระท่ังบรรลุถึงความจริงขั้นสูงสุด
ในที่สุด26 นอกจากน้ี พระเมตตานันโท ภิกขุ ยังอางอิงพุทธพจนที่วา “บัณฑิตทั้งหลายเพิ่งโทษตนเองเปน
กําลัง” ซึ่งในท่ีสุดจะชวยใหปลอดจากอคติทั้งสี่ประการ ที่ถูกผลักดันดวยความรัก ความโกรธ ความหลงผิด 
และความกลัว27  

พระเมตตานันโท ภิกขุ ชี้ใหเห็นวาวิธีการเพงโทษกระทําไดโดยใหความสนใจหลักกับองคความรูท่ี
มี ละวางความยึดม่ันถือม่ันในทัศนะและองคความรู หลีกเลี่ยงการเพงโทษผูอ่ืน ตระหนักวาองคความรูยังมี
ความบกพรองอยู ในท่ีสุด บุคคลจะเกิด ความไมประมาท ซึ่งต้ังอยูบนรากฐานแหงการฝกฝนตนเองอยู

                                                             
22 เรื่องเดิม. 
23 เรื่องเดิม, หนา 111. 
24 เรื่องเดิม, หนา 107. 
25 เรื่องเดิม, หนา 111. 
26 เรื่องเดิม, หนา 111. 
27 เรื่องเดิม, หนา 112. 
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ตลอดเวลา อีกทั้ง ยังจะเกิดความรูสึกใกลชิดกับมวลมนุษยชาติและสรรพสัตวท้ังหลาย...เพราะเห็นวาทุก
ชีวิตลวนมีสุข ทุกข และจุดหมายปลายทางที่เสมอเหมือนกัน28  

สําหรับหลักธรรมในประเภทแรกนี้ เห็นไดวาการตีความของพระเมตตานันโทแสดงใหเห็นถึงความ
ตรงกันกับลักษณะของบริบทอันทําใหวิทยาศาสตรพัฒนากาวหนาตามท่ีทานไดอธิบายไว น่ันคือ ลักษณะ
แหงการเปดกวางตอความคิดเห็นท่ีแตกตาง การเนนท่ีความสงสัยใครรูและขอปญหา รวมถึงการแสวงหา
คําตอบและการตรวจสอบความจริง การดําเนินการศึกษาวิจัยโดยปราศจากอคติ ความตระหนักในความ
ไมสมบูรณขององคความรู  

ในสวนของหลักธรรมสําหรับการแสวงหาความจริงในพระไตรปฎกโดยเฉพาะ หรือ มหาปเทศ 4 
นั้น พระเมตตานันโท อธิบายวาพบไดใน มหาปรินิพพานสูตร โดยเปนหลักวินิจฉัยที่พระพุทธองคทรง
ประทานใหเพื่อใชเปนแนวทางตรวจสอบวาควรเชื่อถือคํากลาวอางของบุคคลท่ีวาส่ิงน้ีหรือสิ่งนั้นเปนพุทธ
วจนะหรือไม ในสวนน้ี พระเมตตานันโทมิไดตีความโดยอางอิงถึงลักษณะกวางๆ ของวิทยาศาสตร
เชนเดียวกับที่ทําในสวนของหลักธรรมประเภทแรก  หากแตอางอิงถึงทฤษฎี วิทยาศาสตรอยาง
เฉพาะเจาะจงเพื่อนํามาเสริมหรือทํางานรวมกับมหาปเทศ 4 ทฤษฏีเหลานี้ ไดแก ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 
(Theory of Relativity) และ หลักการแหงความไมแนนอน (Principle of Uncertainty) เหตุผลท่ีทานเห็นวา
ควรนําทฤษฎีเหลานี้มาใชเสริมมหาปเทศ 4 ในการศึกษาพระไตรปฎก มีดังน้ี 

มหาปเทศ 4 เปนหลักการที่มีประโยชน...ในสวนที่เปนหลักธรรมหรือปรัชญาของพระพุทธศาสนา
...เน่ืองจากเปนสวนท่ีไมเน่ืองดวยกาลเวลา...แตในการศึกษาเหตุการณท่ีเกิดขึ้นตามที่กลาวหรือ
อางถึงบุคคลหรือกิจกรรมอันเน่ืองดวยบุคคล...มหาปเทศ 4 น้ีอาจไมพอเพียงที่จะยืนยันเหตุการณ
ดังกลาวไดดวยความนาเชื่อถือ สําหรับกรณีน้ี ทฤษฎีและหลักการทางวิทยาศาสตร อาจนํามา
เสริมหลักการของมหาปเทศ...29 

พระเมตตานันโท ภิกขุ อธิบายวาทฤษฎีสัมพัทธภาพมีสองอยาง ไดแก ทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไป 
สําหรับอธิบายความโนมถวง และทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ สําหรับอธิบายปรากฏการณสนามแมเหล็ก
ไฟฟาในมิติแหงโอกาสสถานและกาลเวลา (space and time)30 พระเมตตานันโท ภิกขุ ชี้วาแมทฤษฎี
                                                             
28 เรื่องเดิม, หนา 113. 
29 เรื่องเดิม, หนา 117. 
30 เรื่องเดิม, หนา 118. 
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สัมพัทธภาพจะดูจํากัดอยู กับการอธิบายปรากฏการณทางกายภาพเทาน้ัน แตในอันท่ีจริง ทฤษฏี
วิทยาศาสตรน้ี 

...สงผลกระทบถึงแนวคิดในการวิเคราะหทางวิชาการในศาสตรทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
อีกดวย โดยเฉพาะแนวคิดสัมพันธภาพพิเศษนี้สามารถทําใหผูศึกษาไดตระหนักในมิติของความ
เปนจริงในสังคม และใสใจในตัวแปรตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในขณะทําการศึกษาอยูนั้น โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในการศึกษาคัมภีรโบราณ...31 

พระเมตตานันโท ภิกขุ เห็นวาประเด็นเรื่องความสัมพัทธกับเทศะ (space) และกาละ (time) นี้มี
ความสําคัญตอการศึกษาคัมภีร กลาวคือ ชวยใหตระหนักวาเหตุการณที่บันทึกในคัมภีรน้ันเกิดขึ้นภายใน 
“เทศะ” ไดแก ปจจัยทางภูมิวัฒนธรรม (Geo-cultural factor) และภายใน “กาละ” อันเปนเวลาใน
ประวัติศาสตรในขณะแหงการบันทึกคัมภีร ท้ังเทศะและกาละนี้กอตัวเปนสภาพแวดลอมของผูบันทึกคัมภีร 
และมีอิทธิพลตอตัวผูบันทึกเหลานี3้2 ความตระหนักดังกลาวเปนเรื่องสําคัญ เนื่องจากชวยใหกาวพนอคติ
แบบสังคมจารีต ที่มองขามความแตกตางทางเทศะและกาละระหวางเหตุการณในคัมภีรกับบริบทสังคม
ของตนเอง กระท่ังใชคานิยมทางวัฒนธรรมไทยเปนกรอบในการเปรียบเทียบโดยไมรูตัว และมักเกิด
ความรูสึกเหมือนกับวาตนเองน้ันรูจึกพุทธศาสนาอยางด ีเหมือนกับวาพระพุทธเจาเปนคนไทยคนหนึ่ง33  

สําหรับการนําทฤษฎีสัมพันธภาพมาใชในการศึกษาพระไตรปฎก พระเมตตานันโท ภิกขุ ให
รายละเอียดวาผูศึกษาตองตระหนักวาตนอยูในเทศะและกาละใด ซึ่งไมไดจํากัดอยูเพียงความเขาใจบริบท
ทางวัฒนธรรมในชวงเวลาของตนเทานั้น แตยังรวมถึงความสัมพันธระหวางผูศึกษากับขอมูล เชน เม่ือพบ
ขอความหนึ่งๆ ในพระสูตร ก็มิควรดวนสรุปวาเปนเหตุการณที่พระพุทธองคตรัสหรือกระทําเชนนั้นเชนน้ี แต
สรุปไดอยางมากเพียงวาเปนขอความที่ปรากฏในพระสูตรเรื่องน้ันเทาน้ัน เหตุผลเนื่องจากการไดรับรู 
“เหตุการณ” ดังกลาวนั้น อยูในบริบทของเทศะ-กาละของผูอานพระสูตรน้ัน มิใชการมีประสบการณตรง 
หรืออยูในเทศะ-กาละของเหตุการณขณะเกิดขึ้น ยิ่งไปกวาน้ัน ผูศึกษายังตองตระหนักถึงเทศะ-กาละของ
ตัวแหลงขอมูลเอง เชน คัมภีรแตงขึ้นโดยใคร ในเทศะ-กาละใด34  

                                                             
31 เรื่องเดิม. 
32 เรื่องเดิม. 
33 เรื่องเดิม, หนา 119. 
34 เรื่องเดิม, หนา 119-120. 
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อีกส่ิงหน่ึงท่ีนํามาจากวิทยาศาสตรคือหลักแหงความไมแนนอน ซึ่งพระเมตตานันโท ภิกขุ เชื่อวามี
ประโยชนในการตรวจสอบเหตุการณตางๆ ที่มีบันทึกในคัมภีรโบราณ หลักที่วาความสัมพัทธทําใหไมอาจ
คํานวณตําแหนง ความเร็ว และสถานะของอนุภาคนั้น สอดคลองกับส่ิงประสบการณของนักประวัติศาสตร
ที่ศึกษาคัมภีรโบราณ กลาวคือ นักประวัติศาสตรเหลาน้ีมิอาจยืนยันไดแนนอนเชนเดียวกันวาเหตุการณท่ี
อานพบในคัมภีรเปนเชนนั้นจริงหรือไม นอกจากเหตุการณในคัมภีรจะมีความสัมพัทธกับผูแตงที่อยูใน
เทศะ-กาละหน่ึงแลว การศึกษายังมีความสัมพัทธกับผูศึกษาท่ีอยูในอีกเทศะ-กาละหน่ึงดวย35 ดวยเหตุน้ี 
จึงเปนไปไดอยางยิ่งวาทั้งผูเขียนและผูศึกษาตางฝายตางมีอคติจนมิอาจแยกแยะเหตุการณท่ีเกิดขึ้นจริงกับ
ประโยชนสวนตัวได36  

นอกจากในสวนของหลักการศึกษาพระไตรปฎกท่ีแถลงไวอยางชัดเจนขางตน พระเมตตานันโท 
ภิกขุ ยังอางอิงถึงความรูทางวิทยาศาสตรตางๆ ในการศึกษาดวย ท่ีรูจักกันดีคือการอาศัยความรูทาง
การแพทยในการศึกษา มหาปรินิพพานสูตร เพื่อหาคําตอบวาพระพุทธองคปรินิพพานดวยโรคอะไร หรือ
ตัวอยางของการอธิบายความสําเร็จอยางสูงในการเผยแผธรรมของภิกษุณี กระทั่งเกินหนาการส่ังสอนธรรม
ของบรรดาภิกษุที่มีมากอน โดยอางถึงสรีระและพันธุกรรมของผูหญิงซึ่งใหธรรมชาติแหงความเปนแม จึง
โนมนําสูการใหความสําคัญแกความสัมพันธระหวางบุคคล โดยเนนการดูแลเอาใจใสและไววางใจซึ่งกัน
และกัน รวมถึงเอาใจใสความสุขทุกขของผูอ่ืนหรือปญหาสังคม37 นอกจากนี้ ยังมีการใชวิธีการของสถิติ
ประกอบอีกดวย เชน การศึกษา เถระคาถา และ เถรีคาถา เพื่อวิเคราะหภูมิหลังของพระอรหันตที่แตงคาถา
เหลาน้ี โดยจําแนกเปนคารอยละ เชน รอยละ 86 ของผูแตงคาถาเหลาน้ีมาจากสังคมเมือง รอยละ 42.7 
มาจากวรรณะพราหมณ เปนตน ขอมูลเหลานี้นํามาคาดคะเนลักษณะทางสังคมของสงฆอันประกอบดวย
ภิกษุและภิกษุณีในสมัยพุทธกาล38  

การตีความและอธิบายพุทธศาสนาโดยอาศัยกรอบวิทยาศาสตรของพระเมตตานันโท ภิกข ุ

สิ่งที่โดดเดนนาสนใจในกรณขีองพระเมตตานันโท ภิกขุ คือ ในการนําวิทยาศาสตรมาตีความและ
อธิบายพุทธศาสนานั้น มิไดกระทําในสวนของเนื้อหาคําสอนท่ียืนยันความจริงตางๆ เกี่ยวกับโลกและ
                                                             
35 เรื่องเดิม, หนา 121-122. 
36 เรื่องเดิม, หนา 122. 
37 เมตตานันโท ภิกขุ, เหตุเกิดเมื่อ พ.ศ. 1, เลม 2 : วิเคราะหกรณีปฐมสังคายนาและภิกษุณีสงฆ, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
พระอาทิตย, 2545), หนา 178-180. 
38 เมตตานันโท ภิกขุ, เหตุเกิดเมื่อ พ.ศ. 1, เลม 1 : วิเคราะหกรณีพุทธปรินิพพาน, หนา 131. 
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มนุษยอยางที่มักพบกัน หากแตกระทํากับหลักการตีความพระไตรปฎก เน้ือหาในสวนวิทยาศาสตรที่พระ
เมตตานันโท ภิกขุ นํามาใชมีสองสวน ไดแก วิธีการทางวิทยาศาสตรทั่วไป และ ทฤษฎีจากวิทยาศาสตร
สมัยใหม ไดแก ทฤษฎีสัมพัทธภาพและหลักแหงความไมแนนอน ถึงแมจะแถลงวาเปาหมายโดยรวมคือ
การเสวนาทางอารยธรรมกับวิทยาศาสตรอันจะนําสูความเจริญกาวหนาของพุทธศาสนาในฐานะที่พึ่งทาง
จิตวิญญาณของชาวโลก แตหากพิจารณาจากงานการตีความแลวจะพบวาพระเมตตานันโท ภิกขุ มิไดมุง
ตีความในสวนของคําสอน อันนาจะเปนสวนที่ใหที่พึ่งทางจิตวิญญาณได ความสนใจหลักกลับอยู ท่ี
การศึกษาขอเท็จจริงและเหตุการณทางประวัติศาสตรที่บันทึกไวในพระไตรปฎก ไมวาจะเปนสาเหตุของ
ความเจ็บปวยอันนําสูการดับขันธของพระพุทธองค หรือเหตุการณของการสังคายนาคร้ังแรก ความสนใจ
หลักนี้เองท่ีมีบทบาทในการตีความพุทธศาสนาดวยกรอบของวิทยาศาสตร 

ดังกลาวไวในบทกอนหนาแลววาการตีความคือ “การใหความหมายวาเปน...” การใหความหมาย
ใหมแกสิ่งที่ปรากฏในพุทธศาสนาโดยอาศัยกรอบความคิดจาก “วิทยาศาสตร” น้ัน มีปรากฏชัดในงานของ
พระเมตตานันโท ภิกขุ ขอความตอไปนี้เปนขอยืนยันถึงการใหความหมายใหมเปนอยางด ี

การวิเคราะหดวยหลักการแหงมหาปเทศ แสดงใหเห็นบุคลิกของพระมหากัสสปะ ประธานแหง
ปฐมสังคายนานี้ เขาไดกับคานิยมของพราหมณผูเครงครัดในจารีตแหงกฎหมายพระธรรมศาสตร
เชนเดียวกัน...39 

ขอความดังกลาวแสดงถึงการใชมหาปเทศ 4 ในการแสวงหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวพระมหากัสส
ปะ คําถามคือจริงหรือไมท่ีมหาปเทศ 4 มีไวเพื่อการแสวงหาขอเท็จจริงประเภทนี้ ใน พจนานุกรมพุทธ
ศาสตร ระบุวาหลักการดังกลาวมีไวสําหรับตรวจสอบวาคํากลาวอางวาส่ิงๆ หน่ึง...เปนธรรม...เปนวินัย...
เปนสัตถุสาสน...น้ัน ควรสันนิษฐานวาใชหรือมิใช ดํารัสของพระผูมีพระภาค40 อันท่ีจริง แมพระเมตตานัน
โท ภิกขุ ก็ตระหนักถึงประเด็นดังกลาว จึงชี้วามหาปเทศ 4 เปนหลักการท่ีใชกับสวนท่ีเปนหลักธรรมหรือ
ปรัชญาของพระพุทธศาสนา แตไมอาจใชศึกษาขอเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณได ดวยเหตุน้ีจึง
ตองอาศัยหลักการและทฤษฎีจากวิทยาศาสตรสมัยใหม41 คําถามท่ีตามมาจึงเปนวาทําไมภายหลัง

                                                             
39 เมตตานันโท ภิกขุ, เหตุเกิดเมื่อ พ.ศ. 1, เลม 2 : วิเคราะหกรณีปฐมสังคายนาและภิกษุณีสงฆ, หนา 225. 
40 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี 9 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2543), หนา 152-153. 
41 เมตตานันโท ภิกขุ, เหตุเกิดเมื่อ พ.ศ. 1, เลม 1 : วิเคราะหกรณีพุทธปรินิพพาน, หนา 117. 
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นักวิชาการทานนี้จึงกลาวถึงการใชหลักมหาปเทศเพื่อกระทําสิ่งที่แถลงไวตอนตนวามิอาจกระทําได 
คําตอบคือ “มหาปเทศ 4” ที่นําไปใชเปนหลักการศึกษาขอเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณนั้น ไดมี
ความหมายใหมที่ตางไปจากเดิมแลว นั่นคือ ความหมายที่ไดจากการตีความโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพ
และหลักแหงความไมแนนอนของวิทยาศาสตรสมัยใหม หรือกลาวอีกนัยหน่ึง “มหาปเทศ 4” เปน 
“สวนยอย” ที่พระเมตตานันโท ภิกขุ ดึงออกมาจาก “องครวม” เดิม และนํามาสู “องครวม” ใหมท่ีสรางขึ้น
โดยอาศัยความคิดจากวิทยาศาสตรสมัยใหม แลวเหตุใดพระเมตตานันโท ภิกขุ จึงตองกระทําเชนนั้น 
คําตอบมีปรากฏแลวในตอนตน คือ เพื่อให “หลักมหาปเทศ 4” สามารถตอบสนองความสนใจหลักที่มุง
ตีความขอเท็จจริงและเหตุการณทางประวัติศาสตรท่ีบันทึกไวในพระไตรปฎก มากกวาจะสนใจในคําสอน
สวนท่ีสัมพันธกับความพนทุกข 

สําหรับคําสอนอ่ืนๆ ของพุทธศาสนาท่ีพระเมตตานันโท ภิกขุ ยกมาก็ลวนไดรับความหมายใหมใน
ลักษณะเดียวกันน้ี อยางไรก็ตาม “องครวม” ที่ใชสําหรับใหความหมายใหมแก หลักกาลามสูตร อริยสัจ 4 
และการเพงโทษตนเองน้ันตางออกไป ดังที่นักวิชาการทานน้ีไดชี้ไวแลววาคําสอนเหลานี้เปนหลักการทั่วไป
สําหรับการวิเคราะหแสวงหาความจริง “องครวม” ที่ใชใหความหมายใหมแกคําสอนเหลานี้ก็สอดคลองกัน
ไป คือเปนวิธีการทั่วไปทางวิทยาศาสตร ซึ่งพระเมตตานันโท ภิกขุ มิไดพิจารณาเจาะจงที่ตัววิธีการเทานั้น 
หากแตครอบคลุมไปถึงทัศนคติท่ีเหมาะสมสําหรับการทํางานทางวิทยาศาสตรดวย  

หากจะกลาวคราวๆ วิธีการทางวิทยาศาสตรเร่ิมจากปญหา ท่ีตองอาศัยการเร่ิมศึกษาหาคําตอบ
ดวยจินตนาการและความคิดสรางสรรคในการต้ังสมมุติฐาน จากนั้นจึงมีการทดลองและตรวจสอบผลการ
ทดลองโดยอาศัยระเบียบวิธีและขอมูลท่ีชัดเจน42 นอกจากน้ี ยังมีการเสนอผลท่ีได เพื่อใหชุมชน
นักวิทยาศาสตรรวมกันวิพากษวิจารณ ทัศนคติท่ีจําเปนของนักวิทยาศาสตรซึ่งจะสงเสริมกระบวนการ
ดังกลาวก็คือความปราศจากอคติ ปลอยวางความยึดถือศรัทธาที่ มีอยูกอน ใจกวางเปดรับฟงคํา
วิพากษวิจารณ และตระหนักในความไมสมบูรณและแปรเปลี่ยนไดของความรู สําหรับทัศนคติเหลาน้ี พระ
เมตตานันโท ภิกขุ ไดจัดรวมในประเภทเดียวกับความเคารพในเสรีภาพทางความเห็น สิทธิมนุษยชน และ
ประชาธิปไตย ซึ่งไกลไปจากบริบททางวิทยาศาสตร กลาวคือ อยูในระดับสังคมวงกวาง 

                                                             
42 เปรียบเทียบกับท่ีปรากฏในภาคผนวก “ลักษณะของวิทยาศาสตร” 
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หลักกาลามสูตรและอริยสัจ 4 ไดรับการตีความและอธิบายตามกรอบของวิธีการทางวิทยาศาสตร
ทั่วไปดังกลาว ตามคําอธิบายมาตรฐาน หลักกาลามสูตรเปนเร่ืองของวิธีปฏิบัติในเร่ืองท่ีควรสงสัย43 หรือ 
วิธีปฏิบัติในเร่ืองที่สงสัยวาควรจะปฏิบัติอยางไร44 โดยมีเกณฑการตัดสินเลือกปฏิบัติท่ีครอบคลุมถึงความ
เปนกุศล ไมมีโทษ ผูปฏิบัติไมเดือดรอน ผูอ่ืนไมเดือดรอน และวิญูชนไมติเตียน45 หากพิจารณาในเชิง
ตรรกะ การปฏิบัติกับความจริงมิใชเร่ืองเดียวกัน ตัวอยางเชนความเท็จอาจมีผลเชิงปฏิบัติท่ีดีกวาความจริง
ก็ได อีกตัวอยางคือการปฏิบัติท่ีเหมาะสม แตไมเกี่ยวกับความจริงเท็จใดๆ เชน กรณีของการปฏิบัติตาม
ธรรมเนียมตางๆ นอกจากน้ี ความจริงและจริยธรรม (เชน กุศล โทษ เดือดรอน ติเตียน) เปนคุณคาคนละ
ประเภท พระเมตตานันโท ภิกขุ ตีความโดยมองขามประเภทเชิงตรรกะเหลาน้ี ทําใหหลักกาลามสูตร
กลายเปนเรื่องของการแสวงหาความจริง อยางไรก็ตาม ขอนี้ดูจะไมแปลกนักเน่ืองจากเปนท่ีเชื่อกัน
โดยท่ัวไปในสังคมไทยวาหลักกาลามสูตรมีไวเพื่อวัตถุประสงคนี้46 สิ่งที่สําคัญและเปนลักษณะเดนของพระ
เมตตานันโท ภิกขุ คือการอธิบายหลักกาลามสูตรเพิ่มเติมโดยอาศัยกรอบของวิธีการทางวิทยาศาสตรท่ัวไป 
ทําใหสะทอนลักษณะที่สอดคลองกับคุณลักษณะและทัศนคติที่ควรมีในการทํางานทางวิทยาศาสตรใน
ที่สุด เชน ความคิดสรางสรรค และ เสรีภาพทางความคิด 

สําหรับอริยสัจ 4 น้ัน นิยามมาตรฐานคือ ความจริงอันประเสริฐ, ความจริงของพระอริยะ, ความ
จริงที่ทําใหผูเขาถึงกลายเปนอริยะ47 เห็นไดวาตามนิยามน้ี อริยสัจ 4 มิใชเรื่องของหลักการแสวงหาความ
จริง แตเปนความจริงที่ควรแสวงหาเพื่อท่ีจะไดพนทุกข องคประกอบตางๆ ไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค 
ตางก็มีเน้ือหาแสดงไวแลววาเปนเชนใด หนาท่ีของศาสนิกก็คือการปฏิบัติเพื่อใหเขาถึงเนื้อหาเชนนั้นใน
ระดับประสบการณตรง นอกจากน้ี สถานะการเปนความรูของเน้ือหาดังกลาวก็ยังเห็นไดจากบทบาทใน
ฐานะเกณฑสําหรับพิจารณาวาการปฏิบัติเปนไปในทางที่ถูกตองเหมาะสมหรือไม แมจะเปนเชนเดียวกับ

                                                             
43 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา 274. 
44 ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพทศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ: ผูแตง, 2542), 
หนา 161. 
45 เรื่องเดิม. 
46 ดู เชน พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปาฐกถาธรรมเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร 
สรางสรรควัฒนธรรมแหงปญญา, ใน พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร สรางสรรควัฒนธรรมแหงปญญา เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552, สาโรช ศิวโมกษธรรม, บรรณาธิการ 
(กรุงเทพฯ: พิทักษการพิมพ, 2552), หนา 43. 
47 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา 181. 
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กรณีของหลักกาลามสูตร คือ การตีความวาอริยสัจ 4 มีสถานะเปน “วิธีการ” สําหรับการแสวงหาความจริง 
หรือสําหรับการวินิจฉัยและแกไขปญหาน้ัน เปนท่ียอมรับในสังคมไทย48 แตท่ีพิเศษสําหรับพระเมตตานันโท 
ภิกขุ คือการตีความวาทุกขมีความหมายครอบคลุมถึงจุดเริ่มตนของวิธีการทางวิทยาศาสตร นั่นคือ ปญหา 
ความสงสัย ความไมพอใจกับความรูที่มี อันเปนเครื่องผลักดันสูการศึกษาคนควาตอไป เห็นไดชัดเจนวาน่ี
คือความหมายใหม เน่ืองจาก “ทุกข” ในอริยสัจ 4 นั้นมีความหมายอันนิยามในความสัมพันธกับการดับ
ทุกข อันเปนประสบการณระดับอัตถิภาวะ มิใชการแสวงหาความรูเกี่ยวกับโลกภายนอก การท่ีอริยสัจ 4 มี
สถานะเปนวิธีการ รวมท้ังทุกขมีความหมายดังกลาว ก็เห็นไดชัดวาเกิดจากการทําความเขาใจภายในกรอบ
ของวิธีการทางวิทยาศาสตรท่ัวไป 

สําหรับหลักการเพงโทษตนเองน้ัน ดูจะมีความพิเศษ เน่ืองจากมิไดมีหลักธรรมใดโดยตรง กระทั่ง
พระเมตตานันโท ภิกขุ ตองยืนยันการมีอยูโดยอางถึงเรื่องการบําเพ็ญเพียรของเจาชายสิทธัตถะ รวมถึง
อาศัยการอางอิงขอความจากพระไตรปฎก49 เหตุที่พระเมตตานันโท ภิกขุ เห็นถึงนัยยะสําคัญของประเด็น
ดังกลาวกระทั่งตั้งขึ้นเปนหลักการขอหนึ่งสําหรับการแสวงหาความจริงนั้น อธิบายไดไมยากหากตระหนัก
ถึงกรอบของวิธีการทางวิทยาศาสตรทั่วไป โดยมิตองถกเถียงเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักการเพงโทษ
ตนเอง เรากลาวไดวาขณะที่พระเมตตานันโท ภิกขุ ต้ังหลักการดังกลาวนี้ ก็มีการใหความหมายใหมเชนกัน 
กลาวคือ ในการต้ังหลักการนี้มีการอางถึงการเพงโทษในความสัมพันธกับการพัฒนาตน แตในที่สุดแลวได
ใหความหมายการเพงโทษดังกลาวในฐานะการพัฒนาองคความรู ซ่ึงดําเนินไปพรอมกับการตรวจสอบอคติ 
การเพงโทษตนเองน้ีสัมพันธเชิงผกผันกับการไมเพงโทษผูอ่ืน กลาวคือ แมการเพงโทษตนเองเปนสิ่งนาพึง

                                                             
48 ดู เชน อํานวย ขําปรางค, วิทยาศาสตรกับพระพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักส, 2543), หนา 102 และ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปาฐกถาธรรมเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง พระพุทธศาสนาและ
วิทยาศาสตร สรางสรรควัฒนธรรมแหงปญญา, หนา 44-45. ซึ่งสังเกตพบในปาฐกถาเรื่องน้ีไดวาเพ่ือให อริยสัจ 4 มี
ลักษณะเปนวิธีการ จึงมีการตีความ “ทุกข” เปน “กําหนดรูทุกข” “สมุทัย” เปน “คนหาสมุทัย” “นิโรธ” เปน “เก็งนิโรธ” และ 
“มรรค” เปน “ดําเนินตามมรรค” โปรดเทียบกับ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, 
หนา 181. อยางไรก็ตาม แมในปาฐกถาดังกลาวจะมีการเทียบเคียง อริยสัจ 4 กับวิธีการทางวิทยาศาสตร แตมิไดไปไกลถึง
ขนาดตีความวา “ทุกข” คือสิ่งเดียวกับท่ีเปนจุดเริ่มตนของงานวิทยาศาสตรดังท่ี พระเมตตานันโท ภิกขุ เสนอ ท้ังน้ี 
นอกจาก พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ของ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) ขางตนแลว สามารถเปรียบเทียบ
กับตัวอยางการอธิบายอริยสัจ 4 ในฐานะความจริง (ไมใชในฐานะวิธีการ) ขององคดาไลลามะไดใน Understanding and 
Transforming the Mind, In Buddhism and Science: Breaking New Ground, ed. B. Allan Wallace (Columbia 
University Press, 2003), pp. 91-92. 
49 เมตตานันโท ภิกขุ, เหตุเกิดเมื่อ พ.ศ. 1, เลม 1 : วิเคราะหกรณีพุทธปรินิพพาน, หนา 111-112. 
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ปรารถนา การเพงโทษผูอ่ืนเปนสิ่งควรหลีกเลี่ยง สังเกตไดวาเม่ือเปนเรื่องของผูอ่ืน บทบาทของการเพงโทษ
ในการตรวจสอบอคติและชวยหาขอบกพรองเพื่อนําสูการพัฒนากลับสูญหายไป อันที่จริงการแบงแยก
ระหวางการเพงโทษตนเองและผูอ่ืนน้ันมินากระทําได หากพิจารณาวามีเปาหมายเพื่อพัฒนาองคความรู 
เนื่องจากอยางนอยก็ในชุมชนวิชาการ องคความรูเปนสาธารณะ มิอาจแยกเราเขาได ไมวาจะอยางไร 
เหลานี้ตางก็เปนสิ่งท่ีสอดคลองกับกรอบของวิธีการทางวิทยาศาสตรทั่วไปที่นักวิชาการทานน้ีอธิบายไว คือ 
มุงตรวจสอบและพัฒนาความสมบูรณขององคความรู การหลีกเลี่ยงอคติสวนตน การไมมุงมีอคติกับผูอ่ืน 
ที่สําคัญไปกวานั้น เรื่องการเพงโทษทําใหเห็นชัดถึงอิทธิพลของกรอบการตีความอันมีพื้นฐานบนวิธีการทาง
วิทยาศาสตรท่ัวไปที่มีตอการเลือกสรรประเด็นจากพุทธศาสนามาใช 

ประเด็นที่นาสนใจคือทําไมจึงแยกระหวางหลักการแสวงหาความจริงทั่วไปกับหลักการแสวงหา
ความจริงในพระไตรปฎก ทําไมจึงมิเจาะจงที่หลักการประเภทหลัง บทบาทของหลักการแสวงหาความจริง
ทั่วไป อันมีความหมายนิยามในกรอบวิธีการทางวิทยาศาสตรทั่วไป จะเห็นไดชัดเม่ือพิจารณาเกี่ยวกับการ
ประยุกตใชทฤษฎีสัมพัทธภาพในการตีความพระไตรปฎก 

ทฤษฎีสัมพัทธภาพเปนเรื่องของวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี ตัวอยางที่มักยกกันเชน รถ รถไฟ เคร่ืองบิน หรือ
จรวด อาจเรียกวาเปน “กรอบอางอิง” (frame of reference) ของผูสังเกตการณ ความสัมพัทธนั้นเปนเรื่อง
ของวัตถุสองสิ่งท่ีเคลื่อนท่ี โดยผูสังเกตการณอยูในวัตถุหนึ่งและสังเกตการณอีกวัตถุหนึ่ง ผลการ
สังเกตการณเกี่ยวกับกาละและเทศะจะขึ้นกับความเรงท่ีสัมพัทธตอกันระหวางสองวัตถุน้ี ดังน้ัน หากมีผู
สังเกตการณอีกคนท่ีอยู ในอีกวัตถุ ท่ีมีความเรงสัมพัทธกับวัตถุที่สังเกตการณตางออกไป  ผลการ
สังเกตการณก็จะตางออกไป ตามทฤษฎีน้ี เทศะและกาละมีความสัมพันธอยางแยกไมออก ความคิดท่ี
เกี่ยวของคือความสืบเน่ืองแหงเทศะ-กาละ (space-time continuum) ซึ่งเปนลักษณะของเทศะส่ีมิติ สาม
มิติเปนเรื่องของเทศะ ซึ่งประกอบดวยความกวาง ความสูงและความยาว และอีกมิติเปนเรื่องของกาละ 
ความสัมพันธของมิติตางๆ แสดงในลักษณะที่วาขนาดของวัตถุซึ่งเปนเร่ืองของเทศะ มีความสัมพันธกับ
ความเร็วชาของกาละ50 หากพิจารณาตามนี้ จะเห็นไดวาความหมายตางจากท่ีพระเมตตานันโท ภิกขุ 
นํามาปรับใชโดยสิ้นเชิง  

                                                             
50 Andrew Zimmerman Jones and Daniel Robbins, Eistein’s Special Relativity, [Online], Available from 
www.dummies.com/how-to/content/einsteins-special-relativity.html (2011, December 2) and Jonathan Powers, 
Philosophy and the New Physics (London: Routledge, 1982), p. 94. 

http://www.dummies.com/how-to/content/einsteins-special-relativity.html
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ความสัมพัทธกลายเปนเรื่องของผู ตีความกับบริบททางวัฒนธรรมของตน  และคัมภีร กับ
สภาพแวดลอมของการบันทึก มิใชเรื่องของความสัมพัทธระหวางวัตถุที่เคลื่อนที่ แมดูคลายๆ วาเปนเร่ือง
ของนักวิจัยในฐานะ “ผูสังเกตการณ” ที่อยูในคนละกรอบอางอิงกับคัมภีรอันเปน “สิ่งท่ีถูกสังเกตการณ” 
โดยกรอบอางอิงดังกลาวกําหนดดวยเทศะ-กาละ แตกรอบอางอิงดังกลาวมิใชวัตถุเคลื่อนที่ และคัมภีรก็
มิใชส่ิงท่ีถูกสังเกตการณ เนื่องจากการสังเกตการณและการอานเปนกิจกรรมคนละประเภทกัน อีกทั้ง 
เทศะ-กาละในการตีความของทานกลายเปนเรื่องของปจจัยทางภูมิวัฒนธรรม คําวา “เทศะ” มิไดมีความ
หมายถึงมิติของความกวาง ความสูง ความยาว แตกลับมีความหมายเชิงภูมิศาสตร เวลาก็หมายถึง
ประวัติศาสตร มิไดหมายถึงชวงขณะที่มีผลตอขนาดของวัตถุ ขอสรุปท่ีไดก็คือการกลาวอางวานําทฤษฎี
ฟสิกสสมัยใหมมาใชน้ัน อันที่จริงมิไดมีการนํามาใชแตอยางใด มีแตการขอยืมคําสําคัญของทฤษฎีมาใช 
โดยใหความหมายตางจากเดิม ขอวิจารณเดียวกันนี้ยังใชไดกับกรณีท่ีอางถึงหลักการแหงความไมแนนอน
เชนเดียวกัน อันที่จริงแลวหลักการดังกลาวเปนเร่ืองของความไมแนนอนในการวัดคาทางวิทยาศาสตร หรือ
อีกนัยหนึ่ง เปนเรื่องของความคลาดเคลื่อนในการระบุคาตัวเลขเชิงปริมาณ51 มิไดเปนเรื่องของความไม
สามารถยืนยันไดแนนอนวาเหตุการณที่อานพบในคัมภีรเปนจริงหรือไม52 คําถามที่ตามมาก็คือเม่ือมิไดใช
แลว เหตุใดจึงตองกลาวอางวามีการนํามาใชดวย โดยมิตองตั้งคําถามเกี่ยวกับความคลาดเคล่ือนของ
ความเขาใจ คําตอบน้ันชัดเจนอยูแลว โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาการอางถึงวิธีการทางวิทยาศาสตรทั่วไป นั่น
คือ การอางวิทยาศาสตรชวยใหน้ําหนักแกการทาทายแนวทางแบบจารีตอันเชื่อวายึดถือยึดม่ันกับอคติ
บางอยางน่ันเอง วิธกีารอางถึงวิทยาศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งฟสิกสสมัยใหม เพื่อใหน้ําหนักแกเปาหมาย
การตีความของตนเองยังพบไดในกรณีศึกษาตอไป 

อน่ึง หลักการตีความโดยพิจารณาองคประกอบตางๆ ท่ีอยูในคัมภีร และศึกษาบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมของคัมภีรในประวัติศาสตร รวมถึงความสัมพันธระหวางคัมภีรตางๆ ที่พระเมตตานันโท 
ภิกขุ ใชน้ี มิใชเรื่องใหม หากแตมีมานานนับรอยปแลว กลาวคือ พบในสํานักการศึกษาคัมภีรท่ีเรียกวา 
“ประวัติศาสตรวิจารณ” (historical criticism) สํานักนี้มิไดเพียงแตมุงตอบคําถามเก่ียวกับกําเนิดและ
                                                             
51 บัญชา ธนบุญสมบัติ, "หลักความไมแนนอน" ทางควอนตัมหมายถึงอะไร? [Online]. 2552. เขาถึงไดท่ี: 
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/315496 [เขาถึงเมือ่ 15 กรกฎาคม 2554] 
52 แมพระเมตตานันโท ภิกขุ จะกลาววามีนักวิชาการ “สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” นําทฤษฎีของฟสิกสสมัยใหมมาใช
อยางกวางขวาง แตน่ันก็มีปญหาเชนกัน มีขอวิจารณท่ีมิเพียงรุนแรง แตไกลไปถึงสิ่งท่ีเรียกไดวาเปน “ความอื้อฉาว” ดังท่ี
รูจักกันดีในนาม “การเลนตลกของซอกัล” (Sokal’s Hoax) ดูตัวอยางการวิจารณของเขาใน Alan Sokal and Jean 
Bricmont, Intellectual Impostures, London: Profile Books, 1998. 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/
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ความเปนมาของคัมภีร โดยอาศัยการวิเคราะหองคประกอบภายในคัมภีรและบริบทของเอกสารอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของในประวัติศาสตรเทาน้ัน แตยังสนใจศึกษาเร่ืองอ่ืนๆ เชน แรงจูงใจในการแตงคัมภีร บุคคลและ
สถานการณท่ีเก่ียวของกับการแตงคัมภีร และปจจัยทางประวัติศาสตรตางๆ ท่ีสามารถนํามาชวยทําความ
เขาใจเหตุการณที่กลาวถึงในคัมภีร53 หลักการดังกลาวสามารถเขาใจและประยุกตใชไดโดยไมตองอาศัย
การอางถึงทฤษฎีฟสิกสสมัยใหมแตอยางใด ขอนี้จึงทําใหตองคิดวาเหตุใดจึงตองอางถึงทฤษฎีฟสิกส
สมัยใหม แทนท่ีจะอางประวัติศาสตรวิจารณ คําตอบคงไมพนเรื่องนํ้าหนักความนาเชื่อถือที่ดูจะมีมากกวา
หากอางถึงทฤษฎีฟสิกสสมัยใหม 

 

 

                                                             
53 Claude Welch, "Historical Criticism," In Encyclopedia of Science and Religion, Vol 1, ed. J, Wentzel Vrede 
van Huyssteen (New York: Macmillan Reference, 2003), p. 410. 
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บทท่ี 4 

กรณีศึกษา: มหาเวทยมวยไทย 

ในหนังสือ มหาเวทยมวยไทย อัตถนิช โภคทรัพยอาศัยมวยไทยเปนกรอบการทํางานในการตีความ
พุทธศาสนาของไทยใหม นักคนควาอิสระทานน้ีมิเพียงแตนําวิทยาศาสตรมาใชตีความและอธิบายพุทธ
ศาสนาเทานั้น หากแตมีโครงการตีความท่ีใหญกวา กลาวคือ มุงนําเสนอวาพุทธศาสนาแบบของไทยโดย
แทจริงนั้น มีลักษณะแตกตางจากความเขาใจมาตรฐานในสังคมไทยปจจุบัน ตัวอยางเชน มีการนําเสนอ
ความคิดทีว่าพุทธศาสนาท่ีแทจริงของไทยไมใชพุทธศาสนาแบบท่ีนิยมภาษาบาลีอยางที่ปรากฏในปจจุบัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ท่ีเห็นไดชัดจากการสอบเปรียญทั้งหลาย หากแตเปนพุทธศาสนาเถรวาทสายที่ใชภาษา
สันสกฤต นอกจากน้ี การตีความพุทธศาสนาของไทยใหมดังกลาว ยังกระทําไปพรอมกันกับการวิพากษ
บริบทท่ีกวางกวา อันไดแก อารยธรรม ตัวอยางเชน มีขอเสนอวาแทจริงแลวไทยมิไดรับอิทธิพลทางอารย
ธรรมจากอินเดียและจีน หากแตรับอิทธิพลจากตนอารยธรรมที่อินเดียและจีนตางก็รับมาในเวลาไลเลี่ยกับ
ไทย เปาหมายโดยรวมก็เพื่อฟนฟูเกียรติภูมิของชนชาติไทย รวมถึงสงเสริมใหกลับไปหารากเหงาทางอารย
ธรรมเพื่อนํามาใชประโยชนแกการพัฒนาประเทศชาติสืบไป กอนที่จะไดวิเคราะหใหเห็นบทบาทของ
วิทยาศาสตรในการตีความและอธิบายพุทธศาสนา สวนตอไปจะนําเสนอเพื่อใหเห็นภาพรวมแนวความคิด
ของอัตถนิช โภคทรัพยเปนเบื้องตนกอน 

อารยธรรมสากล 

อัตถนิช โภคทรัพยพิจารณาเก่ียวกับอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต คําวา “เอเชียตะวันออก
เฉียงใต” น้ี ใชในความหมายของ "สุวรรณภูมิและสุวรรณทวีป" ซึ่งพบไดวานักคนควาอิสระทานนี้มุง
หมายถึงดินแดนแหง “ชนชาติไทย” เปนสําคัญ อัตถนิช โภคทรัพยยืนยันวาแทจริงแลวเอเชียตะวันออก
เฉียงใตไมไดรับอิทธิพลจากจีนและอินเดียอยางท่ียอมรับกันในวงวิชาการ หากแตไดรับอิทธิพลจาก "อารย
ธรรมสากล" แหงลุมน้ําสินธุในเวลาไลเลี่ย หรือกอนท่ีจีนและอินเดียจะไดรับอิทธิพลจากอารยธรรมดังกลาว
เสียดวยซ้ํา1 "อารยธรรมสากล" ที่วานั้น คืออารยธรรมโบราณในลุมนํ้าสินธุสมัยราชวงศกุษาณระหวางพุทธ
ศตวรรษที่ 6-9 ซึ่งอัตถนิช โภคทรัพยเช่ือวาเปนอารยธรรมสากลแรกสุด แมแตอินเดียและจีนท่ีเชื่อกันวา
เปนแหลงอารยธรรมอันยิ่งใหญ ก็พัฒนาอารยธรรมอันเปนเอกลักษณของตนไดดวยอาศัยอิทธิพลท่ีรับไป

                                                             
1 อัตถนิช โภคทรัพย, มหาเวทยมวยไทย, (กรุงเทพฯ: พี.วาทิน พับลิเคชั่น จํากัด, 2552), หนา 16. 
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จากอารยธรรมสากลนี้ เหตุท่ีเรียกวาเปน "สากล" เนื่องจากมิไดเกิดโดยชนชาติใดเพียงชนชาติเดียว แตเปน
ผลของการรวมกันพัฒนาโดยชาวเปอรเชีย ชาวกรีก ชาวฟนิเชียน และชาวฑราวิท โดยมีชาวซัยเธียนสแหง
ราชวงศกุษาณเปนผูนํา อารยธรรมสากลดังกลาวมีอิทธิพลตออินเดียตอนกลาง ตอนใต และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต2  

อัตถนิช โภคทรัพยอธิบายวาเหตุแหงความเจริญของอารยธรรมดังกลาวมีความสัมพันธกับพุทธ
ศาสนา กลาวคือ การท่ีสังคมที่ปกครองโดยราชวงศกุษาณสามารถกาวกระโดดจากสังคมชนเผามาเปน
สังคมมหานคร และสรางอาณาจักรซอนทับกับอาณาจักของเปอรเซียและกรีกที่ยิ่งใหญมากอนได ก็เพราะ
ราชวงศกุษาณไดอุปถัมภภิกษุนักปราชญที่ใชภาษาสันสกฤตและรูความลับของชาดก3 นอกจากความรุง
เรื่องแหงอาณาจักรในดินแดนกาปศะ-คันธาระระหวางพุทธศตวรรษที่ 5-10 ณ ลุมนํ้าสินธุแลว การอุปถัมภ
ดังกลาวยังทําใหลุมน้ําสินธุกลายเปน ดินแดนศักด์ิสิทธิ์ของพระพุทธศาสนา ไปพรอมกันดวย4 และ
พระพุทธศาสนานี้เองท่ีเอเชียตะวันออกเฉียงใตรับมา ดังน้ัน เอเชียตะวันออกเฉียงใตจึงไมไดรับพุทธ
ศาสนาจากอินเดีย พุทธศาสนาดังกลาวก็ไมตางจากอารยธรรมที่ตนผลักดันใหรุงเรือง คือ มีความเปน
สากล เรียกไดวาเปน "พุทธศาสนาสากล" ซึ่งตอมาไดแผไปสูอินเดียตอนกลางและตอนใต โดยซัยเธียนส
และเปอรเซีย(ปารเธียนส) กับกรีก (บาคเตรีย)5  

รองรอยสําคัญของอารยธรรมสากลก็คือศิลปะ ซึ่งเปนหลักฐานยืนยันถึงการรวมพัฒนาโดยคน
หลายชนชาติ อัตถนิช โภคทรัพยชี้วาศิลปะแหงราชวงศกุษาณ อันไดแก ศิลปะคันธาระ แสดงถึงเอกภาพ
แหงความสัมพันธของชนชาตทิี่ย่ิงใหญในยุคนั้นอยางนอย 3 ชาติพันธุ...ซัยเธียนส...กรีก...โรมัน6 อยางไรก็
ตาม หลักฐานนี้อาจไมชัดเจนสําหรับวิชาการดานศิลปะ ที่ยังมีขอถกเถียงกันวาศิลปะคันธาระเปนแบบกรีก
หรือโรมัน ท้ังน้ี เหตุที่ไมเห็นความจริงและตองมีการถกเถียงดังกลาวเนื่องจากวิชาการดานศิลปะยังมี
มุมมองท่ีถูกจํากัดดวยอิทธิพลความคิดแยกสวนแบบวิทยาศาสตรดั้งเดิม (classical science) อัตถนิช 
โภคทรัพยยืนยันวาท่ีจริง ศิลปะคันธาระ เปนของชนชาวซัยเธียนสโดยราชวงศกุษาณ จางชางกรีก...ออก

                                                             
2 เรื่องเดิม, หนา 23. 
3 เรื่องเดิม, หนา 26. 
4 เรื่องเดิม, หนา 28. 
5 เรื่องเดิม, หนา 21. 
6 เรื่องเดิม, หนา 69. 
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แบบ แลวจางชางโรมันทําตามแบบท่ีชางกรีกออกแบบเอาไว7 อัตถนิช โภคทรัพยเห็นวาศิลปะดังกลาวถือ
ไดวาเกิดจากพุทธศาสนา และศิลปะของพุทธศาสนานี้ไมไดเลียนแบบจากของศาสนาอ่ืนใด เน่ืองจากมี
ความเกาแกกวาของศาสนาอ่ืนๆ ความเกาแกที่วาจะเปนรองก็เฉพาะกับศิลปะของฮารัปปาและโมเฮนโจ
ทาโรเทาน้ัน8  

อัตถนิช โภคทรัพยยกหลักฐานเพื่อสนับสนุนวา "สุวรรณภูมิและสุวรรณทวีป" โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
“ไทยโบราณ” มิไดรับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดีย ซึ่งมุงหมายถึง “ฮินดู” หลักฐานดังกลาวคือโครงสราง
ทางสังคมของไทยโบราณ ซึ่งมีลักษณะแบบ “นายกับทาส” คลายกับกรีกและเปอรเชีย ไมไดมีโครงสราง
แบบระบบวรรณะ และยังมีประเพณีสักหมึกดําบนทองแขนหรือตนแขนเพื่อบอกสังกัดกรมกอง ซึ่งเปน
ประเพณีเฉพาะของซัยเธียนส เผาสารมะเชียน (Sarmatian) ซึ่งเปนชางทองที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ
กุษาณ และนาจะสัมพันธกับศัพทภาษาเปอรเชียที่วา "สารมัช" (sarmat) ซึ่งแปลวา "แขนดํา"9 นอกจากน้ี 
ยังอางถึงจารึกวัดปามะมวง ที่มีบันทึกแสดงวาอารยธรรมสากลไดตกผลึกเปนอารยธรรมไทยอยางสมบูรณ
ในสมัยพญาลิไทที่ทรงประกาศชําระคัมภีรวิทยาการทั้งหมด10  

ปจจุบันวิชาการมักอธิบายวาไทยไดรับอิทธิพลจากอินเดีย อัตถนิช โภคทรัพยเห็นวาเหตุที่เปน
เชนน้ัน แทจริงแลวมีเหตุผลทางการเมืองอยูเบื้องหลัง อารยธรรมอินเดียไดรับการรับรองวาเปนอารยธรรม
อันยิ่งใหญ เน่ืองจากอินเดียตกเปนอาณานิคมของอังกฤษ การสรางภาพใหอารยธรรมอินเดียยิ่งใหญมี
เปาหมายเพื่อแสดงวาอังกฤษสามารถเอาชนะผูย่ิงใหญได อารยธรรมขอมก็เชนกันที่มีความสําคัญขึ้นมา
เพราะตกเปนอาณานิคมฝรั่งเศส ไทยไมไดถูกใครยึดครอง จึงไมมีอารยธรรมอันยิ่งใหญเหมือนคนอ่ืน11 ท่ี
สําคัญไปกวานั้น ฝรั่งเศสน้ีเองท่ีมีบทบาทสําคัญ โดยมุงทําลายรากฐานอารยธรรมไทยเพื่อใหออนแอไม
สามารถหวนสูความยิ่งใหญไดอีก กลาวคือ ในสมัยอยุธยา สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงสามารถใช
ไสยศาสตรไทย ทําใหฝรั่งเศสยุดชะงักการลาอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเกือบ 200 ป หลังสมัย
รัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินต ฝรั่งเศสจึงกลับเขามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต อยางรูเขารูเรา และทําให

                                                             
7 เรื่องเดิม. 
8 เรื่องเดิม, หนา 24-25. 
9 เรื่องเดิม, หนา 22. 
10 เรื่องเดิม, หนา 23. 
11 เรื่องเดิม, หนา 33. 
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ประวัติศาสตรของชนชาติไทยกลายเปน ชาติอพยพที่ไมเคยมีดินแดนและอารยธรรมเปนของตนเอง12 ใน
สวนตอๆ ไปจะเห็นความสัมพันธระหวางพุทธศาสนา ไสยศาสตร และอารยธรรมไทยในทัศนะของอัตถนิช 
โภคทรัพยชัดเจนยิ่งขึ้น 

เนื้อหาขางตนแสดงวาผูท่ีมีบทบาทสําคัญไดแกชนเผาซัยเธียนส ในสวนน้ีจึงควรทําความรูจัก
โดยสังเขป อันจะเปนประโยชนตอการทําความเขาใจเนื้อหาในสวนตอไป อัตถนิช โภคทรัพยถึงขนาดเรียก 
“ชาวซัยเธียนส” วา “ชาวพุทธโบราณ” โดยอธิบายวาไมเพียงแตจะเปนพวกที่ใชภาษาสันสกฤตเทานั้น แต
ยังมีอิทธิพลใหภาษาสันสกฤตไดแผอิทธิพลออกไป13 ชาวซัยเธียนสที่สําคัญเก่ียวของมีอยู 3 เผา ไดแก (1) 
เผาศกะ ซึ่งก็คือมอญท่ีอพยพหนีภัยสงครามมาสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต (2) เผาอินโดไซรัส นําโดย
ราชวงศกุษาณ นับถือสรวาสติวาทิน รวมกับเผาศกะตั้งราชวงศปลลวะในอินเดียใต พรอมสรางอาณาจักร
ลูกที่รูจักกันในชื่อ "ฟูนาน" และ (3) เผาฮั่น เปนวงศวานกับราชวงศกุษาณ นับถือไศวนิกายและไวษณพ
นิกาย คอยแยงชิงอํานาจการเมืองกับราชวงศกุษาณฝาย เม่ือราชวงศกุษาณฝายพุทธลมลง เผาฮั่นก็ขยาย
อิทธิพลสูอินเดียตอนกลางระหวางพุทธศตวรรษท่ี 10 และ 1114  

อัตถนิช โภคทรัพยเชื่อวาชาวซัยเธียนสมีความสัมพันธโดยตรงกับคนไทย โดยอางถึง ตํานานเมือง
สุวรรณโคมคํา และ ตํานานสิงหนวัติ วาบันทึก เรื่องราวการสรางแมน้ําโขงตอนปลายเพื่อรองรับหรือเปน
ปลายทาง ของอารยธรรมจากราชวงษกุษาณฝายพุทธ15 นอกจากนี้ ยังอางถึงจารึกวัดปามะมวงของพอขุน
พญาลิไท ซึ่งมีเน้ือหาระบุวาราชวงศของพระองคสืบสายจากราชวงศปลลวะ16 นอกจากน้ี ในจารักวัดเขา
กบ ก็ยังระบุเสนทางการคาและการศาสนาระหวางสุโขทัยและอินเดียใตอีกดวย17 ดังท่ีกลาวแลววาอินเดีย
ใตน้ีมีราชวงศปลลวะตั้งอยู 

พุทธศาสนาแบบไทย 

แตด้ังเดมิน้ันอัตถนิช โภคทรัพยเห็นวาพุทธศาสนานิกายท่ีมีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใตคือ

                                                             
12 เรื่องเดิม, หนา 40. 
13 เรื่องเดิม, หนา 16. 
14 เรื่องเดิม, หนา 16-18. 
15 เรื่องเดิม, หนา 18. 
16 เรื่องเดิม, หนา 18-19. 
17 เรื่องเดิม, หนา 19. 
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นิกายสรวาสติวาท ซึ่งเรียกไดวาเปนเถรวาทที่ใชภาษาสันสกฤต นักคนควาอิสระทานนี้เชื่อวาภาษา
สันสกฤตเปนภาษาของชาวพุทธโบราณ ไดแก ชาวซัยเธียนสเผาตางๆ ในบริเวณอินเดีย-ปากีสถานระหวาง
พุทธศตวรรษที่ 5-1118 ภาษาสันสกฤตมาสูเอเชียตะวันออกเฉียงใตจากภาคเหนือของลุมนํ้าสินธุ ในเวลา
ไลเล่ียกับที่มาสูอินเดียตอนกลางและตอนใต การแผไปของสันสกฤตเปนไปผานการรบ การคาขาย และ
การศาสนาของชาวซัยเธียนส19  

หากกลาวเฉพาะเจาะจงในสวนของการศาสนา ภาษาสันสกฤตเขามาสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ผานสรวาสติวาทระหวางพุทธศตวรรษที ่6-11 เร่ิมแรกเผยแผโดยคณะสงฆแหงกาปศะ-คันธาระ และสืบตอ
โดยคณะสงฆจากอินเดียใตในพุทธศตวรรษที่ 1220 อัตถนิช โภคทรัพยอธิบายวาสรวาสติวาทเปนเถรวาท
แตใชภาษาสันสกฤต นอกจากน้ี ยังกลาววาสรวาสติวาทเปน นิกายแมของโยคาจาร (ฌาน หรือ "เซ็น" ใน
สําเนียงญี่ปุน) มาธยมิก (สุญญตาวาท) และวัชรยาน เนื่องมาจนถึงพุทธตันตระ21 สรวาสติวาทเปนพุทธ
ศาสนาท่ีมีลักษณะ "แบบเปด" ทําใหยอมรับคนที่แตกตางและสามารถพัฒนาเปน “ศาสนาสากล” ในลุมนํ้า
สินธุไดในที่สุด22  

ตามทัศนะของอัตถนิช โภคทรัพย ภาษาสันสกฤตเขมแข็งในเอเชียตะวันออกเฉียงใตจนกระทั่ง
สมัยอยุธยาตอนตนยางเขาตอนกลาง23 ตอนหลังภาษาบาลี หรือ “ภาษามคธ” มีบทบาทขึ้น สวนหนึ่ง
เนื่องจากพระพุทธโฆษาจารยใชสําหรับติดตอกับคณะสงฆแหงลังกา ซึ่งมีหนาที่รับชวง "ธรรมจาริก" ตอ
จากสรวาสติวาท คณะสงฆแหงลังกาน้ันปฏิเสธสันสกฤตและยังขาดความเปนสากล (หรือเปน ศาสนาปด) 
ทําใหเกิดความแตกแยกภายในกระทั่งลมสลาย และจําเปนตองมาขอภิกษุจากอยุธยาในสมัยพระเจาบรม
โกศเพื่อไปสืบศาสนา โดยอางเหตุแหงความเสื่อมของตนวาเปนเพราะคริสตศาสนาของโปรตุเกส24  

อัตถนิช โภคทรัพยตั้งขอสังเกตเพื่อแสดงใหเห็นถึงสถานะของสันสกฤตวานักปราชญโบราณของ
ไทย ไมมีความเคารพตอภาษาแควนมคธ ยังใชภาษาสันสกฤตใหมีความหมายสูงสงกวาภาษาแควนมคธ 

                                                             
18 เรื่องเดิม. 
19 เรื่องเดิม, หนา 16. 
20 เรื่องเดิม, หนา 17. 
21 เรื่องเดิม, หนา 72. 
22 เรื่องเดิม, หนา 73. 
23 เรื่องเดิม, หนา 17-18. 
24 เรื่องเดิม, หนา 21-22,  
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เชน ใชคําวา "พิศดาร" ในสันสกฤตในความหมายท่ีดีกวา โดยแตกตางอยางสุดขั้วกับคําวา "วิตถาร" อันเปน
คําๆ เดียวกันในภาษามคธ25  

ประเด็นตอไป อัตถนิช โภคทรัพยเห็นวาพุทธศาสนาแบบไทยแทจริงแลวมิอาจแยกไดจากไศว
นิกายและไวษณพนิกาย ในทางตรงขาม ทั้งสามน้ีเปนพันธมิตรกัน ในทํานองเดียวกัน นักคนควาอิสระทาน
นี้ช้ีวาพุทธศาสนามีพันธมิตรคือฑราวิทผูบูชานาค และอาจารยผูบูชาไฟ (อัคคีเวสนะ) ที่พัฒนาเปนโซโรเอ
สเตอรในเปอรเซีย26 นอกจากนี้ พุทธศาสนาแบบไทยยังไมอาจแยกออกจากไสยศาสตรอีกดวย ท้ังน้ี “พุทธ
ศาสนา” ที่มุงหมายก็คือสรวาสติวาทน่ันเอง 

ตามคําอธิบายของอัตถนิช โภคทรัพย ไศวนิกายเปนศาสนาพระเวทโบราณของฑราวิทท่ีบูชาพระ
ศิวะซึ่ง สมควรเปนตํานานอยูในอารยธรรมยุคโมเฮนโจดาโร-ฮารัปปา เม่ือประมาณ 1,500 ปกอนพุทธกาล
ขึ้นไป ชาวฑราวิทน้ีบูชางูใหญท่ีชาวพุทธเรียกวา "พญานาค" นักคนควาอิสระทานน้ีชี้วาชาวฑราวิทเปน 
แนวรวมท่ีสําคัญต้ังแตเร่ิมรุงอรุณแหงพระพุทธศาสนา โดยตั้งขอสังเกตสนับสนุนวาในพุทธศาสนา คําวา 
"นาค" มีฐานะเปน ศัพทสูง27 สําหรับไวษณพนิกายนั้น อธิบายวาเปนศาสนาพระเวทโบราณที่บูชาพระ
นารายณ สะทอนคติทางการเมืองในยุคสมัยน้ันท่ีตองการผูนําที่เขมแข็งจากชาติพันธุอ่ืน รองรอยของคติ
ความเชื่อนิกายนี้ในไทยคือแนวคิดเร่ือง "รามาธิบดี" ที่เห็นวากษัตริยคืออวตารของพระนารายณ ซึ่ง  

...ควบคูกับคติ "บรมราชาธิราช (ราชาติราช)" ซึ่งเปนของศาสนาโซโรอัสเตอร" ซึ่งมีอยูควบคูกับ
แนวคิดของพุทธศาสนา "เปน "ธรรมปาลราช" ท่ีอยูภายใต "ทศพิศราชธรรม" และ "จักรวรรดิ
ธรรม"...ชนชาติไทยพัฒนาออกมาเปนคติ "มหาธรรมราชา" มีรายละเอียดซับซอนมากท่ีสุดกวา
ลัทธิศาสนาใดๆ ในยุคเดียวกัน28  

นักคนควาอิสระทานน้ีตั้งขอสังเกตวาวัตรปฏิบัติท่ีรักษาความสัมพันธระหวางสรวาสติวาท ไศว
นิกายและไวษณพนิกาย เปนวัตรปฏิบัติเฉพาะของราชวงศกุษาณ สืบมาถึงราชวงศปลลวะในอินเดียใต 
กระทั่งถึงราชวงศพระรวงแหงกรุงสุโขไทย29 ที่มาของวัตรปฏิบัติดังกลาวเนื่องจากชาวซัยเธียนสเผาที่นํา

                                                             
25 เรื่องเดิม, หนา 21. 
26 เรื่องเดิม. 
27 เรื่องเดิม, หนา 72. 
28 เรื่องเดิม. 
29 เรื่องเดิม, หนา 82. 
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โดยราชวงศกุษาณที่นับถือพุทธศาสนา กับชาวซัยเธียนสเผาฮั่นท่ีนับถือไศวนิกายและไวษณพนิกาย ตางก็
เปนวงศวานกัน  

เม่ือกษัตริยฝายนับถือพระพุทธศาสนาเขมแข็งเรืองอํานาจขึ้นมา จะไมละท้ิงพระเวทฝายไศวนิกาย
และไวษณพนิกายเลย ไมวาพระเวทฝายไศวนิกายและไวษณพนิกายเม่ือเขมแข็งเรื่องอํานาจ
ขึ้นมาบางแลว จะกระทําเอาอยางไรกับพระพุทธศาสนาก็ตาม เหตุนี้จึงสงผลให พระเวทฝาย
ไวษณพนิกายยกยองใหพระพุทธศาสนาโดยพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนปางอวตารองคหน่ึงของ
พระนารายณ30  

อัตถนิช โภคทรัพยเห็นวาพุทธศาสนาของไทยสัมพันธกับนิกายวัชรยานและพุทธตันตระ ซึ่งทั้งสอง
ก็สัมพันธกับไสยศาสตร ขอน้ีก็แสดงวาไสยศาสตรกับพุทธศาสนานั้นเปนหนึ่งเดียวกันอยางแยกไมออก 
นับวาตางจากที่เชื่อในวงวิชาการปจจุบันที่แยกพุทธศาสนาออกจากไสยศาสตร นักคนควาอิสระทานน้ีชี้วา
ไสยศาสตรในพุทธศาสนาพัฒนาขึ้นอยางเปนเอกเทศ โดยไมไดรับอิทธิพลจากฮินดู นิกายวัชรยานและ
พุทธตันตระบมเพาะจากการปฏิสัมพันธระหวางสรวาสติวาทกับศาสนาโบราณของชาวบาบิโลเนีย นําโดย 
"ทานมานิ" (Mani of Babilon) ศาสนาน้ียังผลักดันใหพระเวทสายโบราณพัฒนาเปนไศวและไวษณพนิกาย
อีกดวย สวนตนเองเม่ือมีการปฏิสัมพันธดังกลาวแลวก็ไดกลายเปนลัทธิมานิ (Manicheism)31 ท้ังน้ี ในการ
กลาวถึงไสยศาสตรนั้น ก็ไมถือวาแยกออกจากโหราศาสตร เห็นไดวาท้ังไสยศาสตรและโหราศาสตร
ดังกลาว เปนที่ดูแคลนและกีดกันไปจากพุทธศาสนาโดยนักปราชญชาวพุทธในปจจุบัน โดยหารูไมวาทั้ง
สองซอนความจริงอันเปนสารัตถะแหงพุทธเอาไว32  

ตามคําอธิบายของอัตถนิช โภคทรัพย ไสยศาสตรคือ ความรูวาดวยเรื่องของพลังงานภายใน หรือ
พลวัตแหงจิตและกรรม หรือภาษาปจจุบันวาอํานาจจิตเหนือสนามพลังงาน (mind over force field)33 
ความรูเร่ืองนี้มีอยูจริงในวิชา "นิวเคลียรฟสิกส" แตหลนหายไปในวิชา "ชีววิทยาสมัยใหม" ในสวนของ
โหราศาสตรน้ัน อธิบายวาเปน  

ความรูวาดวยปรากฏการณของเวลา ท้ังเวลาภายใน (เวลา คือ ลําดับเหตุการณ ตามความหมาย

                                                             
30 เรื่องเดิม, หนา 19. 
31 เรื่องเดิม, หนา 22. 
32 เรื่องเดิม, หนา 29. 
33 เรื่องเดิม, หนา 30. 
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ของวิทยาศาสตรกาวหนาโดยทฤษฎีสัมพันธภาพที่มีการคนพบเม่ือตนคริสตศตวรรษท่ี 20 เวลาใน
ภายในจึงหมายถึงลําดับเหตุการณเกิดดับของจิต มีรายละเอียดเฉพาะในคําสอนของ
พระพุทธศาสนา และเปนภาควิชาคํานวณอยูเฉพาะโหราศาสตรไทยเทานั้น) และเวลาในภายนอก 
ที่ไดแกระบบเวลาแบบสุริยคติ และจันทรคติ แบบทักษา (เวลา-วัฏจักรที่โลกและระบบสุริย
จักรวาลแกวงรอบแกนดาวเหนือ)...34  

สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหนักวิชาการดานพุทธศาสนาไมอาจเขาถึงแกนแทของพุทธศาสนาได มีเหตุ
เนื่องมาจากความขัดแยงทางการเมือง อันทําใหพระไตรปฎกมิอาจบันทึกแกนแทดังกลาวไวได อัตถนิช 
โภคทรัพยตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับความขัดแยงดังกลาวบนพื้นฐานของบันทึกเกี่ยวกับพระโมคคัลลานะท่ี
ปรากฏในพระไตรปฎก พระโมคคัลลานะทรงถูกลอบประทุษรายกระทั่งดับขันธขณะอยูในแควนมคธ แต
ทั้งๆ ที่ทรงเปนบุคคลสําคัญ ระดับ พระมหาเถระผูมีฤทธิ์มีอํานาจ แตกลับมีบันทึกเล็กนอย ตางจากกรณี
ความผิดที่ไมสําคัญของพระภิกษุวัชชีบุรุษที่มีรายละเอียดมากกวา35  

อัตถนิช โภคทรัพยชี้วาการดับขันธของพระโมคคัลลานะทําใหชาวอารยันแควนวัชชีประกาศ "วัชชี
อปริหานิยธรรม 7" เปนนโยบายคุมครองภิกษุในแควนของตน เปนเหตุใหชาวอารยันในแควนมคธตอง
ทําลายลางแควนวัชชีในพุทธศตวรรษที่ 3 และสามารถถอนรากสงฆในแควนน้ีไดในพุทธศตวรรษท่ี 100 
กระท่ังพุทธศาสนาแตกเปน 18 นิกาย กอนท่ีจะมารวมตัวกันไดที่ดินแดนกาปศะ-คันธาระที่ลุมน้ําสินธุ ซ่ึงมี
อาณาจักรของราชวงศกุษาณรุงเรืองอยู นักคนควาอิสระทานนี้ยังตั้งขอสงสัยวามหาวิทยาลัยนาลันทาใน
แควนมคธหลังพุทธศตวรรษท่ี 11 อาจกอตั้งเพื่อใชพระภิกษุมาทําลายสถาบันพุทธศาสนาในท่ีอ่ืนๆ36 
ประเด็นน้ีดูจะสัมพันธกับการทําลายนาลันทาโดยชาวซัยเธียนสเผาฮั่นในท่ีสุด37  

ดวยแรงกดดันทางการเมืองจากอารยันแควนมคธนี้เอง ภิกษุนักปราชญจึงตองซอนเรนแกนแทของ
พุทธศาสนาซึ่งอัตถนิช โภคทรัพยเรียกวา "เทคนิคภาคปฏิบัติการโยคะ" ภิกษุเหลานี้มิอาจบันทึกลงใน
พระไตรปฎกโดยตรงได เพราะอาจทําใหอารยันแควนมคธไมพอใจและทําลายท้ิง ความเกรงกลัวอิทธิพล
ดังกลาวมีรองรอยในการบันทึกเน้ือหาพระไตรปฎกก็คือเรื่องพระโมคคัลลานะกับภิกษะวัชชีบุรุษดังกลาว

                                                             
34 เรื่องเดิม. 
35 เรื่องเดิม, หนา 19. 
36 เรื่องเดิม, หนา 20. 
37 เรื่องเดิม, หนา 79. 
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ขางตน เพื่อใหเทคนิคเหลานี้คงอยู ภิกษุนักปราชญจึงตองบันทึกไวในรูปของไสยศาสตรและโหราศาสตรท่ี
ปรากฏในชาดกแทน38 ในท่ีสุด ภิกษุนักปราชญผูรู “ความลับของชาดก” เหลานี้ไดถูกอารยันแควนมคธ
กดดันจนกระท่ังตองหนีไปและไดรับการอุปถัมภโดยราชวงษกุษาณในที่สุด39  

ท่ีซอนแกนแทพุทธศาสนา 

ดังเห็นขางตนแลว ความลับของพุทธศาสนานั้นมีซอนอยูในชาดก โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของ
เนื้อหาท่ีมีลักษณะเปนไสยศาสตร อัตถนิช โภคทรัพยยกตัวอยางพิธีกรรมทางไสยศาสตรในนครเวสาลี โดย
อธิบายวาภัยพิบัติของนครเวสาลี แกดวยพิธีกรรมทําน้ํามนตจากพระปริตร "รัตนสูตร"  

...ประพรมที่มหานครเวสาลีเพียง 3 วัน ปญหาชุมชนมหานครแออัดจนเกิดทุพภิกขภัย (การกักตุน
อาหาร) พยาธิภัย (โรคระบาด) และ อมนุษยภัย (อิทธิพลเถื่อน) สามารถคล่ีคลายได แต...
ปจจุบันนี้ ยังไมมีนักปราชญในพระพุทธศาสนาทานใดตอบออกมาไดวานํ้ามนตแหงการแกปญหา
แทจริงแลวคือเหตุการณของอะไรกันแน นอกจากถือธรรมเนียมลอกแบบพิธีกรรมทั้งดุนโดยไมมี
การยอยการวิเคราะหใดๆ ทั้งส้ิน40  

นักคนควาอิสระทานนี้ชี้วาไมใชตนเพียงคนเดียวเทาน้ัน แตในอดีตก็มีผูท่ีสังเกตเห็นการเก็บงํา
ความลับของชาดก โดยยกกรณีของชาดกเรื่อง พระเจาหารอยชาติ ซึ่งพระบรมไตรโลกนาถแหงอยุธยาและ
พระเจาดิลกราชแหงลานนา ตางทรงสงสัยในปริศนาเบื้องหลังชาดกนี้ อยางไรก็ตาม ไมมีปราชญชาวพุทธ
ใดสามารถใหคําตอบแกพระองคได พระบรมไตรโลกนาถจึงทรงทําไดเพียงหลอรูปพระโพธิสัตวจํานวน 550 
รูป ถวายเปนบุญกุศลในพระศาสนาเทาน้ัน สวนพระเจาดิลกราชก็ทรงทําไดเพียงใหภิกษุรจนาปญญาส
ชาดก ซึ่งเปนท่ีมาของนิทานจักรๆ วงศๆ เทานั้นเอง41  

นอกจากชาดกแลว เม่ือชนชาติไทยประสบความสําเร็จในการสืบสานพุทธศาสนาท่ีแท ก็ไดบันทึก
ภูมิความรูไวในวรรณกรรมของตนเอง อัตถนิช โภคทรัพยชี้วา ชนชาติไทยมีวรรณคดีสําคัญประจําชนชาติท่ี
แบงสายหลักฐานของไสยศาสตรและโหราศาสตรไวอยางชัดเจน เน้ือหาฝายไสยศาสตรบันทึกไวใน ขุนชาง

                                                             
38 เรื่องเดิม, หนา 29. 
39 เรื่องเดิม, หนา 26-27. 
40 เรื่องเดิม, หนา 25. 
41 เรื่องเดิม, หนา 26. 
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ขุนแผน สวนเนื้อหาฝายโหราศาสตรสามารถคนพบไดใน รามเกียรติ4์2  

นักคนควาอิสระทานน้ีอธิบายวาขุนชางขุนแผน แสดงถึง หลักสูตรการศึกษาในอารยธรรมโบราณท่ี
ชนชาติไทยไดรับมาจากพระพุทธศาสนาชัดเจน เปน "หลักสูตร" ที่ "พุทธตันตระโบราณ" จัดระบบไวให 
คัมภีรเลมแรกสําหรับการศึกษาในหลักสูตรคือ คัมภีรปถมัง วาดวย ตํานานจุติ-อุบัติของจักรวาลตาม
ประสบการณการคนพบของพระพุทธศาสนา43 ขณะเดียวกัน นักคนควาอิสระทานน้ีอธิบายวา รามเกียรต์ิ 
มีเทคนิคชั้นสูงที่ซอนไว โดยนํามาแสดงออกในวิชานาฏศิลปไทย วิชาจิตรกรรมไทย และมวยไทย44 
จิตรกรรมแสดงถึงการออกแบบทาตอสูของตัวละครใน รามเกียรติ ์ที่เรียกวา "ทาจับ" ประกอบดวยลีลาหลัก
ที่วา "จับ-รัด-ตัด-หัก" การแสดงออกทางจิตรกรรมน้ีเปนไปไดเพราะมีความแตกฉานในวิชาศิลปะมวยไทย 
และทาทางท่ีออกแบบตางๆ ยังไปมีอิทธิพลตอนาฏศิลป เชน โขน และชาง 10 หมูอีกดวย โดยชนชาติไทย
ไดพัฒนาสิ่งเหลานี้ขึ้นมาดวยตนเอง แมแตทารําในนาฏศิลปไทยท่ีเชื่อวาไดรับอิทธิพลจากอินเดีย แทจริง
แลวก็พัฒนาอยางเปนเอกเทศ ทั้งนี้ อัตถนิช โภคทรัพยใหเหตุผลวาเปนเพราะพัฒนามาจาก รามเกียรต์ิ 
ของไทยท่ีเปนเอกเทศไปจากของอินเดีย45  

อัตถนิช โภคทรัพยเชื่อวา รามเกียรติ์ ของไทยเปน รามเกียรติ ์ท่ีรับมาจาก "อารยธรรมสากล" ซึ่ง
เปนสมัยกอนท่ีเผาฮั่นซึ่งนับถือไศวและไวษณพนิกายจะมายังอินเดีย หลักฐานคือผูอานจะพบวาฤๅษีหลาย
ตนในเร่ืองมีลักษณะที่ไมใชท้ังอารยันและฑราวิท ซึ่งนาจะเปนซัยเธียนสเผาใดเผาหน่ึง หลักฐานอีก
ประการคือเม่ือแขกจามถูกเวียดนามรุกราน ก็ไดตัดสินใจเลือกท่ีจะมาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระ
บรมไตรโลกนาถ สาเหตุเน่ืองจากไทยและจามเขากันไดดี เพราะ คติรามเกียรติ์ท่ีตางฝายตางมีแลวเปนคติ
สายเดียวกัน46 และ ตามท่ีศิลาจารึกบนฐานพระอิศวรเมืองกําแพงเพชรแสดงไว กษัตริยไทยทรงเปนชาว
พุทธท่ีใหการอุปถัมภไศวและไวษณพนิกายที่แขกจามนับถือเสมอมา นอกจากน้ี สายสัมพันธของไทยกับ
จามยังพบไดในไสยศาสตรที่มีลักษณะคลายกันอีกดวย47  

นักคนควาอิสระทานน้ีเชื่อวา รามเกียรติ์ เปนเรื่องเดียวกับทศรถชาดก ซึ่งมหาฤๅษีวาลมิกิซึ่งอาศัย
                                                             
42 เรื่องเดิม, หนา 39. 
43 เรื่องเดิม, หนา 40. 
44 เรื่องเดิม. 
45 เรื่องเดิม, หนา 41. 
46 เรื่องเดิม, หนา 42. 
47 เรื่องเดิม, หนา 42-43. 
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อยูแถบอินเดียเหนือราวพุทธศตวรรษที่ 1-2 เปนผูทําใหกลายเปน "วรรณคดีศักดิ์สิทธิ์" เปน "ธรรมนูญ" ท่ี 
ประมวลตํานานความเชื่อท่ีถือเปนกฎศักดิ์สิทธิ์ของสังคมขนาดใหญ...ที่จําเปนอยางมากในยุคสถาปนา
ราชอาณาจักรท่ี...ละท้ิง...จารีตแหงความเปนชนชาวเผา...48 มหาฤๅษีวาลมิกิอาจเปนชาวซัยเธียนส เพราะ
มหาฤๅษีท่ีปรากฏอยูในวรรณคดีรามเกียรติ์...หลายตนมีลักษณะผิวพรรณหนาตางแตกตางไปจากทั้ง
อารยันและฑราวิท เชน พระฤๅษีกไลโกฏท่ีมีหนาเปนกวาง มีผิวกายเหลือง...49 ซัยเธียนสเผาฮั่นไดรับ
อิทธิพลจาก "รามเกียรต์ิ" นี้เปนเผาแรก กอนจะนําไปเผยแพรตอในอินเดียตอนกลางและใต เผาฮั่นน้ีเองท่ี
ทําลายนาลันทาในแควนมคธ50  

นอกจากน้ี อัตถนิช โภคทรัพยยังเชื่อวาเน้ือหา รามเกียรติ์ ตอนพระรามยกทัพไปลังกานาจะเปน
เรื่องของพุทธศาสนาระหวางศตวรรษท่ี 10, 11 และ 12 มากกวา คือ เปนการกดดันของพุทธฝายเหนือ 
ไดแก สรวาสติวาทิน ท่ีจะใหพุทธฝายใต ไดแก เถรวาทที่ใชภาษาบาลี รับชวง "อารยธรรมสากล" หรือ 
"ศาสนาสากล" เน่ืองจากสรวาสติวาทินกําลังจะขาดสาย หลักฐานคือในชวงพุทธศตวรรษดังกลาว มีการ
ผสมผสานตัวอักษรสิงหลท่ีมีลักษณะกลม กับ อักษรคฤนถ ท่ีมีเหล่ียม มีหยักหนามเตยแบบของราชวงศ
ปลลวะในอินเดียใต หลักฐานน้ีมีพบท่ัวไปในคาบสมุทรทะเลจีนใต และชนชาติไทยเปนชนชาติท่ีผสมผสาน
เหนือใตไดสําเร็จ ดังปรากฏเปนตัวอักษรสมัยพอขุนรามคําแหง51  

สําหรับแหลงบันทึกภูมิความรูอันมีคุณคาของพุทธศาสนาของไทยก็มีภัยคุกคามจากการเมือง
ภายในเชนกัน ในสมัยพระเจาปราสาททองมีการทําลายขุมพลังของกองทัพที่ไมเห็นดวยกับพระองค ดวย
การทําลายตําราไสยศาสตรและศิลปะมวยไทยเปนจํานวนมาก52 จึงตองนําไปซอนตามหัวเมืองชายแดนอัน
ทุรกันดาร แตก็ไดนํามารวบรวมใหอยูคูกองทัพไทยอีกคร้ังในสมัยสงครามโลก53  

ความสําคัญของมวยไทย 

อัตถนิช โภคทรัพยชี้วาความสัมพันธระหวางพุทธศาสนากับศิลปะ เหมือนกับความสัมพันธ

                                                             
48 เรื่องเดิม, หนา 79. 
49 เรื่องเดิม, หนา 78-79. 
50 เรื่องเดิม, หนา 79. 
51 เรื่องเดิม, หนา 42-43. 
52 เรื่องเดิม, หนา 41. 
53 เรื่องเดิม, หนา 43-44. 
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ระหวางวิทยาศาสตรกับเทคโนโลยี54 เรียกศิลปะที่เปนการนําความรูทางพุทธศาสนามาใชวา ศิลปะ
ไสยศาสตร ซึ่ง มีกรรมวิธีการสรางแบบพุทธศาสนาเอง พิธีกรรมนี้กําหนดรูไดโดย นักปราชญชั้นสูงใน
พระพุทธศาสนา เทานั้น เหมือนกับที่พระพุทธเจาทรงใหคําแนะนําการจัดพิธีจัดการพระสังขารของพระองค
แกเหลากษัตริยมัลละ พิธีกรรมทางไสยศาสตรมีรายละเอียดแอบซอนในคําสอนหมวดชาดก ซึ่งเปนหนึ่งใน 
"นวางคสัตถุศาสน" ชาดกไมใชเพียง "กุศโลบายการสอน" แตซอนรายละเอียดลี้ลับในเหตุการณสําคัญท่ี
เลา55  

ศิลปะ หรือศิลปะไสยศาสตรของพุทธศาสนามีความเกาแกกวาของศาสนาใดๆ จึงมิอาจอาศัยการ
เปรียบเทียบกับศาสนาอ่ืนๆ ในยุคเดียวกันเพื่อแสวงหาความหมายได56 สมควรเรียกวาเปน ภูมิศาสตร
ปรัชญา อันหมายถึงภูมิปญญาท่ี (ก) กอใหเกิดความรักเคารพตอแผนดินบนผืนโลกอันเปนที่ต้ังถิ่นฐาน (ข) 
กอใหเกิดศิลปศาสตรท่ีนําสูความรุงเรืองของถิ่นฐาน ที่เปนไปโดยประโยชนตน...และประโยชนของสวนรวม
...57 ไสยศาสตรท่ีเปนพลวัตท่ีขับเคล่ือน "ภูมิปญญา" สูความเปน "ศิลปศาสตร" โดยมี “ศัพทเทคนิค” 
เรียกวา "พระเจา 10 ชาติ" และ "บารมี 10 ทัศ" จัดเปน หมวดของ "พลวัต" ท่ียอมาจากจํานวนชาดกทั้ง 
554 เร่ืองดวยกัน58 คาถาอาคมที่เปน เครื่องผูกใจ ในวิชาศิลปะไทย เกิดจากอักษรตัวตนของเหตุการณใน
พระพุทธศาสนาเปนหลัก เรียกโดยรวมวา "หัวใจ"59  

อยางไรก็ตาม ดวยความซอนเรนของภูมิความรูดังกลาว จึงตองอาศัยการแสวงหารูปแบบที่เกิด
จากการเกาะเก่ียวแบบ "ตัวตอภาพ" (jigsaw) ท่ีอาศัยการทํา "มวยไทย" เปนจุดเชื่อมโยง60 น่ันคือ มวยไทย
เกี่ยวกับตํานานตางๆ ไดแก ตํานานปรัมปรา ตํานานแมบทรําไทย ตํานานจิตรกรรมประเพณี เม่ือนํา
ตํานานเหลาน้ีมาโยงกันก็จะพบภูมิศาสตรดังกลาว61 ดวยเหตุนี้ อัตถนิช โภคทรัพยจึงคนควาสิ่งที่เรียกวา 
มหาเวทยมวยไทย โดยนิยามวาเปน อันควรรูยิ่งของวิชามวยไทย ซึ่งครอบคลุม ตํานานศิลปะความเชื่อ
ปรัมปราที่ควบคูคลุกเคลามากับความเปนตัวตนของศิลปะมวยไทยเอง รวมถึงความเชื่อมโยงกับ "สรรพ
                                                             
54 เรื่องเดิม, หนา 24. 
55 เรื่องเดิม, หนา 25. 
56 เรื่องเดิม, หนา 27. 
57 เรื่องเดิม, หนา 28. 
58 เรื่องเดิม. 
59 เรื่องเดิม, หนา 29. 
60 เรื่องเดิม, หนา 31. 
61 เรื่องเดิม, หนา 36. 
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วิชา" ของ อารยธรรมสากลแหลงแรกสุดในบรรดาอารยธรรมโบราณทั้งหลายที่ไดปรากฏแลวบนผืนโลก 
เปนอารยธรรมสากลสุดทายดวยที่อยูบนรากฐานของไสยศาสตรและโหราศาสตร62  

อัตถนิช โภคทรัพยอธิบายวามวยไทยจัดเปนศิลปะแขนงหนึ่งใน "ศิลปศาสตร" ซึ่งมีนิยามเปน "วิชา
ที่ใชเล้ียงชีพ" สําหรับ "มวยชก" เอง มีความเกาแกยาวนาน ปรากฏหลักฐานในภาพสลักบนแผนโลหะสมัย
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย และมีหลักฐานในพระสูตร หมวดศีลขันธวรรค ทีฆนิกาย63 มวยไทยมีความสําคัญ
มาก กลาวคือ  

ถาเปรียบรากฐานของอารยธรรมไทยเปนตอมอ 3 เสา มวยไทยยอมจะเปนเสาหนึ่งใน 3 เสาที่คํ้า
เอกภาพแหงอารยธรรมไทยเอาไวอยางแนนอน เปนเอกภาพของอารยธรรมท่ียุบตัวมาจากอารย
ธรรมโบราณแหงลุมแมน้ําสินธุโดยตรง64  

ทั้งน้ีสามเสาดังกลาวประกอบดวยนาฏศิลปไทย จิตรกรรมไทย และมวยไทย65 ความสําคัญอีก
ประการของมวยคือความผูกโยงกับภาษาสันสกฤต มวยแปลวา "ผูก"66 โดย 

... เปนธาตุศัพทในภาษาสันสกฤต และเครื่องแตงกายตามประเพณีของมวยไทย...ลวนเปนไปตาม
ความหมายของศัพทคําวา "มวย" โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร ภาษาสันสกฤตเปนภาษาของ
นักปราชญและชนชั้นสูงผูเดินทางมาจากดินแดนกาปศะ-คันธาระและลุมแมน้ําสินธุ เขามาสราง
ความรุงเรืองใหเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนสุวรรณภูมิและสุวรรณทวีป67  

เครื่องผูกที่เปนเครื่องแตงกายของมวยไทยคือ เครื่องราง-ผลิตภัณฑไสยศาสตรของพุทธตันตระ มี 
โครงสรางมิติ ไมแตกตางจากศิลปะพุทธโบราณอ่ืนๆ แตมวยไทยเปนศิลปะพุทธโบราณที่ไมปรากฏในสรร
ระบบประวัติศาสตรศิลปะท่ีมีสอนกันอยู68 นอกจากหลักฐานคือเคร่ืองแตงกายนี้แลว มวยยังมี ตํานาน
ปรัมปราท่ีมาของลีลาและกระบวนทาเคลื่อนไหว ซึ่ง ผูกพันกับประสบการณในสามนิกายสองศาสนาท่ีเปน

                                                             
62 เรื่องเดิม, หนา 31. 
63 เรื่องเดิม, หนา 14-15. 
64 เรื่องเดิม, หนา 23. 
65 เรื่องเดิม, หนา 41. 
66 เรื่องเดิม, หนา 16. 
67 เรื่องเดิม, หนา 24. 
68 เรื่องเดิม, หนา 26. 
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สากลในยุคอารยธรรมโบราณแหงลุมแมน้ําสินธุ69 กลาวไดวามวยไทยเปนหลักฐานวาพุทธศาสนา ไศวและ
ไวษณพนิกายเปนพันธมิตรกัน70  

นอกจากนี้ อัตถนิช โภคทรัพยยังกลาวอีกวา 

ตํานานความเช่ือที่ถือตามๆ กันมาในวงการมวยไทยเม่ือหลายสิบปยังมีความบริสุทธิ์อยูมาก ลวน
เปนตํานานท่ีมีประวัติศาสตรท่ีชัดเจนอยูเบื้องหลังแทบทั้งสิ้น และประวัติศาสตรนั้นก็ซอนอยูใน
บันทึกโบราณของพระพุทธศาสนาไสยศาสตรที่เชื่อถือกันในศิลปะมวยไทยไมอาจแยกออกจาก
เทคนิคตางๆ ของกัมมัฏฐาน หรือปฏิบัติการโยคะของพระพุทธศาสนา และเทคนิคในการ
ปฏิบัติการโยคะของพระพุทธศาสนาก็ซอน และ "ซอน" อยูในจารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเปน
เนื้อหาสวนใหญของชาดกน้ันนั่นเอง71  

มวยเปนเรื่องของพลัง ซึ่งเกี่ยวกับอํานาจที่ใชในการสถาปนามหาอาณาจักร น่ันคือ จัดเปนหนึ่ง 
"พละ 5 แหงพระราชา" ไดแก (1) พาหาพล หรือกายพล อันหมายถึง ความเปนผูรอบรูศิลปศาสตรการใช
กําลังแขน หรือกําลังกาย (2) โภคพล ไดแก ทรัพยสมบัติสําหรับเลี้ยงบริวารและงานตางๆ (3) อมัจจพล 
ไดแก บรรดาบริวาร (4) อภิชัจจพล ไดแก ความมีชาติตระกูล และ (5) ปญญาพล หมายถึงกําลังปญญา
และความรอบรู ซึ่งตาม จารึกวัดปามะมวง ระบุวาความรอบรูนี้อยางนองตองครอบคลุมถึง โหราศาสตร...
นิติศาสตร...ธนุรเวท...พิชัยสงคราม...ฉันทศาสตร72  

ในสวนของ "ธนุรเวท" อัตถนิช โภคทรัพยอธิบายวาคือวิชาความรูท่ีทําใหมีพาหาพล คือทําใหมี
กําลังแขนเทียบเทากับ บุรุษฉกรรจรวมกัน 1,000 แรงกาย หรือ 1,000 คน ซึ่งมีที่ฝกสําเร็จเพียงสามคน
เทานั้นในพุทธกาล ไดแก เจาชายสิทธัตถะ เจาชายพัธุละมัลลแหงแควนโกศล และพระเจาอุเทนแหงนคร
โกสัมพี73 กําลังแขนนี้มีไวขึ้นสายธนู ซึ่งเปนอาวุธสําคัญตั้งแตสมัยเมโสโปเตเมีย เปอรเซีย กระท่ัง
มาถึงซัยเธียนส พาหาพลพบไดในมวยไทย ในสวนของพิธีกรรมทางไสยศาสตรท่ีเรียกวา "นะ ธนูมือ"74  

                                                             
69 เรื่องเดิม, หนา 35. 
70 เรื่องเดิม, หนา 19. 
71 เรื่องเดิม, หนา 27. 
72 เรื่องเดิม, หนา 36. 
73 เรื่องเดิม. 
74 เรื่องเดิม, หนา 38. 
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สําหรับกายพลน้ัน อัตถนิช โภคทรัพยชี้วามีในพุทธประวัติ เปนศัพทเทคนิคท่ีพระพุทธศาสนาเรียก
เอาไว ณ คาสูงสุดวา "นารายณพล" เปนคากําลังท่ีใชเพื่อการขับเคลื่อนปญญาไปสูการหยั่งรูสูงสุด 
(สัมโพธิญาณ)75 เห็นไดวาไสยศาสตรแหงพุทธตันตระเปน วิทยาการวาดวยพลังงานแหงกายมนุษย ท่ีมีคา
สูงสูดที่ "นารายณพล" บุคคลตองฝกธนุรเวทเสียกอนจึงจะพัฒนาไปถึงบทนารายณพล อันเปน อํานาจ
ไสยศาสตรเพื่อการตรัสรูสูงสุด76  

ดังกลาวแลววามวยไทยมีความสําคัญในการชวยตอภาพใหเห็นภูมิศาสตรปรัชญา เน่ืองจากเปน
จุดเชื่อมโยงขององคประกอบสําคัญตางๆ ประการแรก ในสวนของไสยศาสตรและโหราศาสตร สังเกตเห็น
ไดขางตนวาศิลปะมวยไทยมีความพิเศษ เนื่องจากเปนจุดรวมท่ีสําคัญระหวางวรรณคดีอันเปนที่เก็บซอน
เนื้อหาของไสยศาสตรและโหราศาสตร กลาวคือ มี "แมไม-ลูกไม" ซึ่งพัฒนามาจากเหตุการณในรามเกียรต์ิ 
แตขับเคลื่อนดวยพลังแหงไสยศาสตรท่ีบันทึกไวในขุนชางขุนแผน77 นอกจากนี้ อัตถนิช โภคทรัพยยังกลาว
วาศิลปะมวยไทย มีพื้นที่เปนรองแขนที่สามารถเชื่อมตอระหวางจิตรกรรมไทยชั้นสูงเขากับรําไทยโบราณได
อยางสนิทลงตัว78  

อัตถนิช โภคทรัพยชี้วาถานํากลอนตํารารําแมบทใหญกับบทรํารายไหวครูมวยไทยมาเทียบกันจะ
เห็นความสอดคลอง บางก็มีชื่อเหมือนกัน เชน เทพพนม ปฐม พรมสี่หนา บางก็มีชื่อตางกัน เชน ทารํา 
"พระรามกงศิลป" ในมวยเรียก "บทนารายณนาวศร" ทารํา "นารายณขวางจักร" ในมวยเรียก "อินทราขวาง
จักร" ทารํา "นาคามวนหาง ในมวยเรียก "นาคขนดหาง"79 หนุมานเปนอีกหลักฐานหนึ่งที่แสดงความ
เชื่อมโยงไดด ีหนุมานมาจากเร่ืองรามเกียรติ์ มีในไสยศาสตร เชน "หนุมานคลุกฝุน" มีในมวย เชน "หนุมาน
หักคอชางเอราวัณ" และมีในจิตรกรรมฝาผนังตางๆ80 แทจริงแลว ทารําและมวยตางก็เปนสิ่งเดียวกัน ทารํา
เปนเพียงการซอนวิทยาการไว นั่นคือ หากนําวิชาพาหาพลและกายพลมาผนวก ก็จะกลายเปนมวยที่มี
อํานาจทําลายลาง81  

                                                             
75 เรื่องเดิม, หนา 37. 
76 เรื่องเดิม, หนา 80. 
77 เรื่องเดิม, หนา 42. 
78 เรื่องเดิม, หนา 71. 
79 เรื่องเดิม, หนา 76-77. 
80 เรื่องเดิม, หนา 78. 
81 เรือ่งเดิม, หนา 80. 
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วิทยาศาสตร 

อัตถนิช โภคทรัพยแบงวิทยาศาสตรเปนสองประเภท ไดแก วิทยาศาสตรแบบดั้งเดิม (classical 
science) และ วิทยาศาสตรแบบกาวหนา (modern science) อันครอบคลุมถึง “ฟสิกสนิวเคลียร” “ทฤษฎี
สัมพันธภาพ” และ “ทฤษฏีควันตัม” วิทยาศาสตรแบบดั้งเดิมหมายถึง "วิทยาศาสตรแบบจักรกลนิยม" หรือ 
"วิทยาศาสตรแบบนิวตัน" เปนวิทยาศาสตรแหงการลาอาณานิคม เนื่องจาก ถูกใชเปนเหตุผลของการใช
อํานาจเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรของโลก หรือ เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจการจัดการเหนือธรรมชาติและเหนือ
มนุษยดวยกัน82 วิทยาศาสตรแบบน้ีทรงอิทธิพลอยูและครอบงําวิชาการ ดังไดกลาวถึงเล็กนอยในตอนตน
ถึงลักษณะการมองอยางแยกสวน ดวยอิทธิพลน้ีเอง ไสยศาสตร ศิลปะไสยศาสตร และคัมภีรบางเลมของ
พุทธศาสนา จึงไมเปนท่ียอมรับในวงวิชาการปจจุบัน แมแตพจนานุกรมของทุกภาษา ตางก็บัญญัติให 
"ไสยศาสตร" เปนความเชื่อที่ไรเหตุผล นอกจากนี้ ดวยวิชาการแบบดังกลาว "อารยธรรมสากล" ซึ่งอยูบน
รากฐานของไสยศาสตรและโหราศาสตรก็ไมมีพื้นท่ีในสารบบวิชาการสมัยใหม83 และยังสงผลให
นักวิชาการพยายามแยกพุทธศาสนาออกจากไสยศาสตร เพื่อใหไดชื่อวาทันสมัย ไมงมงาย84  

เหตุท่ีเรียกวิทยาศาสตรแบบจักรกลนิยมวา "วิทยาศาสตรดั้งเดิม" เนื่องจากสมัยหลังไดเกิด 
"วิทยาศาสตรกาวหนา" ขึ้นเม่ือไอนสไตนคนพบทฤษฎีสัมพันธภาพวาดวยมิติแหงอวกาศ-กาล อยางไรก็ดี 
อิทธิพลของวิทยาศาสตรแบบลาอาณานิคมยังคงอยู เนื่องจากผูคนตางก็นิยมแสวงหาอํานาจ อิทธิพลนี้ทํา
ใหในที่สุดมีการบิดเบือนวิทยาศาสตรกาวหนาเพื่อใหผลิตเทคโนโลยีช้ันสูงสําหรับการแสวงหาอํานาจ
ตอไป85 วิทยาศาสตรกาวหนาแตกตางจากวิทยาศาสตรด้ังเดิมอยางสิ้นเชิง วิทยาศาสตรกาวหนาคนพบ 
ปรากฏการณของพลังงานและปรากฏการณเหลื่อมซอนของมิติเวลา (potential dimension) ทําใหมีความ
ใกลชิดกับ "ประสบการณทางศาสนา" โดยเฉพาะอยางยิ่งของสรวาสติวาทิน ไศวและไวษณพนิกาย86  

นักคนควาอิสระทานน้ียังกลาวอีกวาการคนพบปรากฏการณของพลังงาน ปรากฏการณของเวลา 
ปรากฏการณของสนามที่รองรับพลังงานและเวลาของวิทยาศาสตรกาวหนาเปน ส่ิงท่ีอยูในประสบการณ

                                                             
82 เรือ่งเดิม, หนา 32. 
83 เรื่องเดิม. 
84 เรื่องเดิม, หนา 66. 
85 เรื่องเดิม, หนา 33. 
86 เรื่องเดิม, หนา 33-34. 
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แหงการคนพบของพระพุทธศาสนาโดยตรง87 เร่ืองปรากฏการณของพลังงานนี้มีความสําคัญ เนื่องจาก
พุทธศาสนาถือวาการบรรลุธรรมตองอาศัยพลังงานมวลคามหาศาล เรียกวา "นารายณพล" ซึ่งสอดคลอง
กับการคนพบของไศวและไวษณพนิกาย แตท้ังสองนิกายนี้มิอาจสื่อออกเปนถอยคําได เนื่องจากสิ่งที่พบไม
มีอยูในภาษาท่ีตนใช เหมือนกับที่วิทยาศาสตรกาวหนาคนพบแลวอธิบายไมได กระทั่งฟริตจอฟ คาปรา 
(Fritjof Capra) เองยังตองมาอาศัยศาสนาตะวันออก ในทางตรงขาม พุทธศาสนาสามารถใหอรรถาธิบาย
แกการคนพบได88 แตก็เปนภาษาเฉพาะที่ตองถอดความดวยวิทยาศาสตรกาวหนา 

อยางไรก็ตาม การนําวิทยาศาสตรกาวหนามาใชเพื่อทําความเขาใจพุทธศาสนาแบบของไทยยังมี
ขอจํากัด เนื่องจากวิทยาศาสตรกาวหนายังไมมีอิทธิพลตอวิชาการของตะวันตก ทําใหยากท่ีวิชาการจะ
เขาใจ "อารยธรรมสากล"89 และแม ฟริตจอฟ คาปรา จะเห็นเคารางดังกลาว แตเนื่องจากขาดความรูเร่ือง 
"อารยธรรมสากล" จึงนําความคิดเร่ือง "เตา" ของจีนมาใชอธิบาย ทําใหไมชัดเจนและไขวเขวไปเสียอีก90  

นอกจากวิทยาศาสตรกาวหนาแลว  ยังมีขอคนพบอีกประการที่มาลมลางความคิดของ
วิทยาศาสตรดั้งเดิม อันเปนอุปสรรคของการทําความเขาใจไสยศาสตร วิทยาศาสตรยุคลาอาณานิคมนั้น
แยกระหวางจริยธรรม ซึ่งเปนสุนทรียะภายใน ออกจากสุนทรียะภายนอก91 แตไดมีขอคนพบใน
วิทยาศาสตรทางสังคมที่แสดงความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับปรากฏการณกายภาพ ซึ่งสอดคลองกับ
ประสบการณทางศาสนาของสรวาสติวาทิน ไศวและไวษณพนิกาย ก็คือขอสรุปของคารล มารซ (Karl 
Marx) ที่วา เศรษฐกิจการเมืองคือศาสตรเกี่ยวของกับจริยธรรมยิ่งกวาบรรดาศาสตรทั้งหลาย อยางไรก็ตาม 
บรรดามารกซิสตีขลุมวาศาสนาตางๆ ลวนลมเหลวเหมือนคริสตศาสนา จึงไมอาจ แปลงคาจริยธรรมเปน
วิทยาศาสตร ได ในที่สุดผูท่ีไดรับอิทธิพลความคิดแบบมารกซิสจึงลมสลายในที่สุดพรอมกับสหภาพโซเวียต 
สรวาสติวาทิน ไศวและไวษณพนิกายมีความสามารถในการ แปลงคาจริยธรรมเปนวิทยาศาสตร ไดโดย 
ขับเคลื่อนจริยธรรมนําสังคมมนุษยใหมีพัฒนาการอยางกาวกระโดด อิทธิพลของวิทยาศาสตรแบบด้ังเดิม
ยังเปนอุปสรรคในการอธิบายกระบวนการน้ี เนื่องจากจะคอยใหความหมายในลักษณะท่ีเปนไปตามกรอบ

                                                             
87 เรื่องเดิม, หนา 130. 
88 เรื่องเดิม, หนา 131. 
89 เรื่องเดิม, หนา 69. 
90 เรื่องเดิม, หนา 55. 
91 เรื่องเดิม, หนา 24. 
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การแสวงหาอํานาจ92  

วิทยาศาสตรกับศิลปะไสยศาสตร 

อัตถนิช โภคทรัพยนําวิทยาศาสตรกาวหนามาอธิบายศิลปะไสยศาสตรอยางหลากหลาย ประการ
แรก ขางตนไดกลาวแลววาแทจริงแลวไสยศาสตรก็คือ “อํานาจจิตเหนือสนามพลังงาน” (mind over force 
field) ซึ่งพุทธศาสนาเรียกวา "กัมมัฏฐาน" ซ่ึง  

...มี 40 วิธีการ ท่ีมีลักษณะเดียวกับกระบวนการ "นิวเคลียรสังเคราะหธาตุ (nucleo-synthesis)" 
ตามการคนพบของวิทยาศาสตรกาวหนา เรียกวา "กสิณ (Kasina)"...โดยเฉพาะกสิณ 10 น้ีเปน
จุดประสงคของวิชาไสยศาสตรที่พัฒนาอยูในพระพุทธศาสนาโดยตรง93  

กสิณเปน ปฏิบัติการโยคะ...มีลักษณะเปนการสังเคราะหธาตุโดยอํานาจจิตเหนือสนามพลังงาน...
คือการสรางและควบคุมพลังสวนนี้มาใชแทรกแซงหรือเปล่ียนแปลงเหตุการณ...สลับเหตุการณ นอกจากน้ี 
กสิณยังเปน ศาสตรวาดวยสนามพลังงานและเวลา ท่ีมีชื่อเรียกในพุทธศาสนาวา "กสิณายตนะ" อันเปน 
พลังงานควบการสังเคราะหสนามพลังงานของธาตุทั้ง 4 (ดิน นํ้า ไฟ ลม)...วรรณะทั้ง 4 (เขียว เหลือง แดง 
ขาว)...สนามพลังงานที่รองรับแสงสวาง (อาโลกะ)...และสนามพลังงานท่ีรองรับชองวาง...(อากาสะ) 
กสิณายตนะสูญหายไปจากพุทธศาสนาแลว กสิณายตนะเปรียบกับการคนพบปรากฏการณระดับอนุภาค
ของทฤษฎีสัมพันธภาพและทฤษฏีควันตัม94 ซ่ึงไมมีอะไรใหม ลวนเปนเรื่องของ อนุภาค สนามพลังงาน 
และเวลา95  

ในสวนของโหราศาสตร อัตถนิช โภคทรัพยอธิบายดวยวิทยาศาสตรวาโหราศาสตรกลาวถึง
ปรากฏการณเวลาในภายใน  

...หมายถึงรางกายมนุษยมีเวลาเปนคลื่นความถ่ีของชีวิตเฉพาะตัว การเปดชองวางเพื่อใหจิตท้ังส่ี
ระดับทํางานรวมกันคือที่มาของอํานาจไสยศาสตรในตํานาน เปนปรากฏการณเหล่ือมซอนของมิติ 
(potential dimension) ของสนามเวลา...ไมใชเปนเหตุการณท่ีจะเกิดกับปรากฏการณเวลา

                                                             
92 เรื่องเดิม, หนา 34-35. 
93 เรื่องเดิม, หนา 137. 
94 เรื่องเดิม, หนา 137-138. 
95 เรื่องเดิม, หนา 139. 
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ภายนอก (หมายถึงระบบสุริยคต.ิ..) แตอยางเดียว96  

จิตส่ีระดับท่ีวาไดแกระดับจิตที่วัดโดย EEG ไดแก beta alpha theta และ delta สําหรับเรื่องเวลา
นี้ อัตถนิช โภคทรัพยกลาววาพุทธศาสนาอธิบายวาลําดับเหตุการณของจิตก็คือตนกําเนิดของเวลา ซึ่ง
ปรากฏในคัมภีรมิลินทปญหา97 นอกจากน้ี พุทธศาสนายังกลาวถึง "ความเร็ว" อันไดแกความเร็วในการ 
"จุติ-อุบัติ ของปรากฏการณชีวิต" เรียกวา "ปปญจธรรม" ("ธรรมแหงความเนิ่นชา") และในนวังคสัตถุศาสน
เรียกวา "นิปปญจธรรม" ("ธรรมเรงดวน")98  

ประการตอไป ในสวนของมวยไทย ก็สามารถเขาใจไดโดยอาศัยส่ิงท่ีวิทยาศาสตรกาวหนาคนพบ 
นั่นคือ  

ทาจับที่อาศัยความสัมพันธระหวางแรกกระทําทั้งของตนเองและของฝายท่ีตนกําลังเผชิญหนาอยู 
ไมใชเปนแรงกระทําของฝายใดฝายหน่ึงเหมือนกับปรากฏการณของอนุภาคที่ ถูกคนพบใน
หองปฏิบัติการนิวเคลียรฟสิกสภายหลังจากการกระทําใหอนุภาคสองตัวว่ิงชนกันดวยความเร็ว
ใกลความเร็วของแสง...อนุภาคเกิดใหมแตละตัวตางชวยกันสรางอนุภาคอ่ืนๆ ซ่ึงยอนกลับมาสราง
ตัวมัน99 

นอกจากน้ี ในเร่ืองอํานาจของธนุรเวทที่ไดกลาวถึงหลายครั้ง นักคนควาอิสระทานนี้ช้ีวาแมดูงม
งาย แตแทจริงแลวอธิบายไดดวยวิทยาศาสตร 

ตามบันทึกของพระพุทธศาสนา ธนูท่ีเปนสุดยอดของวิชาธนุรเวทจะตองใชกําลังชายฉกรรจท่ี
แข็งแรง 1,000 คนขึ้นสายธนู เสียงขึ้นสายธนูน้ันจะกระห่ึงเหมือนเสียงฟาคําราม...เม่ือยิงลูกธนู
ออกไป เสียงจะเหมือนฟาผา เพราะลูกธนูไมไดแหวกเฉพาะอากาศ หากแตเปนการทะลุทะลวงมิติ
ของอวกาศ-กาล อาจตองเรียกเครื่องยิงในตํานานธนุรเวทน้ีวาเครื่องยิงหรือขีปนาวุธทะลุกําแพง
เวลา (Hyper Spatial Horwitzer)100  

ทั้งน้ี การทะลุกําแพงเวลานี้ยังนํามาอธิบายอาวุธอ่ืนๆ ไดอีก อัตถนิช โภคทรัพยอธิบายวาอาวุธ
                                                             
96 เรื่องเดิม, หนา 93, อน่ึง คําวา “สนามเวลา” น้ี นาจะเปนคําท่ี อัตถนิช โภคทรัพยใชแปล “space-time” 
97 เรื่องเดิม, หนา 132. 
98 เรื่องเดิม. 
99 เรื่องเดิม, หนา 139. 
100 เรื่องเดิม, หนา 88. 
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รายแรงที่พุทธศาสนาคนพบและบันทึกไวในรูปไสยศาสตรมี 4 ชนิด ไดแก จักรวชิระของทาวสักกะเทวราช 
ตะบองของทาวเวสสุวัณ ผาโพกศรีษะของอาฬวกยักษ และดวงตาของพระยายม อาวุธเหลาน้ี  

...สามารถทําใหนํ้าในมหาสมุทรระเหิดหายกลายเปนไอไดภายในเสี้ยวพริบตา...ไมใชอาวุธมหา
ประลัยที่จะทําลายโลกในทางกายภาพตามความคิดท่ัวไป หากเปนอาวุธท่ีทําลาย "สนามเวลา" 
ที่ตั้งของระบบสุริยจักรวาล ปกติใชประกอบอยูในยันตเรียกวา "ยันตโสฬสมหามงคล" สําหรับ
ประจุเสาเอกของบานเรือน...101  

ประการตอไป จิตรกรรมไทยก็ซอนขอคนพบทางวิทยาศาสตรกาวหนาไวเชนกัน อัตถนิช โภคทรัพย
อธิบายวาจิตรกรรมไทยมีลักษณะเนนความเคลื่อนไหว จึงเขียนเปนเสนบิดเกลียว เสนกรอบรูปตอง มี
ลักษณะเปน "เกลียวบิด 3/4 ถึง 1 รอบ แสดงวัฏฏะของพลวัตการจุติ-อุบัติของ 1 รอบเหตุการณ 
ปรากฏการณนี้เกิดจากอิทธิพลคําสอนในเรื่อง "อนิจจัง" ของพระพุทธศาสนา102 นอกจากนี้ จิตรกรรมยัง
ตองเปน 2 มิติ เพราะตองเผื่อพื้นที่มิติใหกับ "อวกาศ-กาล" ที่ผูดูหรือผูสังเกตการณจะตองมีสวนรวม ท่ี
สํานวนวิทยาศาสตรกาวหนาเรียกวา "participator" ไมใชเปน "ผูสังเกตการณ (observer)" อยางท่ี
วิทยาศาสตรดั้งเดิมเขาใจ103 อัตถนิช โภคทรัพยชี้วาจิตรกรรมไทยเคยพัฒนาถึงจุดสูงสุดไดแก "การเหลื่อม
ซอนของมิติเวลา" (potential dimension) ที่เพิ่งคนพบโดยวิทยาศาสตรกาวหนา  

ชาวไทยรุนกอนๆ เรียกงานจิตรกรรมชั้นสูงน้ีวา "ปรากฏการณชอยนางรํา" เปนตํานานเกิดขึ้นท่ี
จิตรกรรมบนฝาผนังวิหารพระเหลือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ) จังหวัด
พิษณุโลก ตํานานเลาขานวา ถาหากใครเขาไปขางในวิหาร แลวปดประตูหนาตาง...จุดธูปเทียน
แลวตั้งจิตใหสงบ...ปรบมือพรอมกับโหรองเพลงกลองยาวท่ีวา "มาละเหวย มาละวา" วนไปวนมา
...ภาพผูคนท่ีฝาผนังจะเร่ิมปรากฏออกมาเปนหมูไพรคน...แตงกายดวยชุดไทยโบราณ หาบกระบุง
...เดินออกจากผนังดานหนึ่งไปยังผนังอีกดานหน่ึง เปนภาพนิมิตวนเวียนอยูอยางน้ัน...จนกวาจะ
หยุดปรบมือ...104  

ในสวนทฤษฎีของคารล มารกน้ัน อัตถนิช โภคทรัพยกลาววาการคนพบของมารกเก่ียวกับ

                                                             
101 เรื่องเดิม, หนา 89. 
102 เรื่องเดิม, หนา 70. 
103 เรื่องเดิม. 
104 เรื่องเดิม, หนา 70-71. 
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ความสัมพันธระหวางจริยธรรมและปรากฏการณที่เปนรูปธรรม ไดแก โครงสรางหลักของสังคมของความ
เปนมนุษย105 แมไมอาจนําทฤษฎีน้ีมาพัฒนาใชไดอยางประสบความสําเร็จ แตก็ชวยยืนยันความถูกตอง
ของศิลปะไสยศาสตรเปนอยางดี อัตถนิช โภคทรัพยกลาววาวิทยาการท่ีเกิดจากอํานาจไสยศาสตร เปน
วิทยาการที่ตั้งอยูบนรากฐานของจริยธรรมและสัจจะ อาจจะมีแตสัจจะอยางเดียวก็ได ดวยเหตุนี้...จึงตอง
มีครู106 ครูและการไหวครูของศิลปะตางๆ เชน มวยไทย ก็คือเครื่องแสดงของความมีจริยธรรมเปนรากฐาน
นั่นเอง ดังที่อัตถนิช โภคทรัพยกลาววา ศิลปะมวยไทยสําเร็จเปนวิทยาการไดเพราะอยูบนพื้นฐานของ
จริยธรรมและ/หรือสัจจะ107  

สรุป 

อัตถนิช โภคทรัพยเห็นวานักวิชาการพุทธศาสนาหรือนักปราชญชาวพุทธตางก็ไมสามารถเขาถึง
พุทธศาสนาท่ีแทจริงของไทยอันแยกไมออกจากไสยศาสตรและโหราศาสตร ความไมเขาใจดังกลาว
เนื่องจากขอจํากัดตางๆ อันไดแก วิชาการท่ีถูกครอบงําดวยอิทธิพลของวิทยาศาสตรดั้งเดิม ทําใหมีอคติตอ
ไสยศาสตร และการกลั่นแกลงโดยประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฝร่ังเศส ทําใหเขาใจผิดเก่ียวกับ
อารยธรรมอันเปนรากเหงาของตน นอกจากนี้ ตัวเนื้อหาของพุทธศาสนาดังกลาวเองก็เขาถึงยาก เพราะวา
ดวยอํานาจทางการเมืองของอารยันในแควนมคธ ทําใหแกนของพุทธศาสนานี้ไมปรากฏบันทึกใน
พระไตรปฎก แตกลับไปซอนอยูในชาดกและไดรับการรักษาสืบเนื่องในรูปวรรณกรรม ไดแก ขุนชางขุนแผน 
และ รามเกียรต์ิ รวมถึงตําราไสยศาสตรและศิลปะมวยไทยอ่ืนๆ แตปจจุบันน้ีก็มีอยางไมสมบูรณเน่ืองจาก
ความขัดแยงทางการเมืองในสมัยอยุธยาที่ทําใหแหลงความรูเหลานี้ถูกทําลายเสียหาย อีกทั้งขาดผูมี
ความรูที่จะอานถอดรหัส การจะเขาถึงไดตองเห็นภาพบางอยางเสียกอน การปะติดปะตอเพื่อใหเห็นภาพ
ของพุทธศาสนาที่แทจริงเปนเรื่องยาก ตองอาศัยการสืบรองรอย ซึ่งมวยไทยเปนเครื่องมือท่ีดีท่ีสุด ในการน้ี 
วิทยาศาสตรกาวหนามีความสําคัญในการชวยใหเขาใจวาไสยศาสตรและโหราศาสตรน้ีมิไดงมงาย หากแต
ซอนเรนความจริงอันลึกซึ้งไว อันเปนความจริงท่ีตรงกับการคนพบของวิทยาศาสตรกาวหนา 

                                                             
105 เรื่องเดิม, หนา 86. 
106 เรื่องเดิม. 
107 เรือ่งเดิม, หนา 87. 
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การตีความและอธิบายพุทธศาสนาโดยอาศัยกรอบวิทยาศาสตรของอัตถนิช โภคทรัพย 

คําถามท่ีจะตองตอบในสวนน้ีคือ อัตถนิช โภคทรัพยใชวิทยาศาสตรเปนกรอบการตีความและ
อธิบายพุทธศาสนาอยางไร ในอันท่ีจะตอบคําถามดังกลาว เบื้องตนควรพิจารณาเปาหมายการตีความ 
ของนักคนควาอิสระทานนี้กอน 

ตามท่ีปรากฏชัดในกรณีของภิกษุนักวิชาการชั้นนําในสาขาพุทธศาสนศึกษา รวมถึงในดานการเผย
แผคําสอนสูบุคคลในกลุมท่ีมีการศึกษา ไดแก ทานพุทธทาสภิกขุ ทานเจาคุณประยุทธ ปยุตโต พระไพศาล 
วิสาโล ทาน ว. วัชรเมธี ฯลฯ “พุทธสมัยใหม” ของไทย มีเปาหมายสําคัญขอหน่ึงในการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ถือวา
เปนความงมงาย ทรงเจาเขาผี ดูฤกษดูยาม พิธีกรรม หรือไสยศาสตรทั้งปวง ในการนี้ก็นําเสนอคําสอนใน
พุทธศาสนาแบบเปนเหตุเปนผล และลดทอนความจําเปนที่จะตองอางถึงสิ่งเหนือธรรมชาติ บางก็เรียกส่ิงน้ี
วาเปนการหวนคือสู “พุทธท่ีแท” อยางไรก็ตาม อัตถนิช โภคทรัพยเห็นวา “ปราชญชาวพุทธ” เหลานี้มิได
ตระหนักวาการกําหนดเปาหมายเชนนี้ เปนไปในกรอบการทํางานของวิชาการท่ีไดรับอิทธิพลจาก
วิทยาศาสตรแบบด้ังเดิม หรืออีกนัยหน่ึง เปนเปาหมายที่กําหนดดวยอคติตอไสยศาสตรและโหราศาสตรอัน
แฝงฝงอยูในวิชาการที่มองโลกแบบจักรกลนิยม อันเปนการมองโลกในแบบท่ีไมมีท่ีอยูสําหรับ “จิต” และ 
“จริยธรรม”  

ผลที่ตามมาจากเปาหมายของ “ปราชญชาวพุทธ” ดังกลาวก็คือการปฏิเสธ “พุทธศาสนา” แบบท่ี
ปรากฏในความเชื่อและวิถีชีวิต รวมถึงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องดวยศาสนาน้ันไปเสียท้ังหมด 
ที่เห็นชัดคือคําสอนตางๆ ที่ทําใหไสยศาสตรและโหราศาสตร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของชีวิตคนไทยพุทธ 
กลายเปนสิ่งที่ขัดแยงกับพุทธศาสนาท่ีแทจริง เปาหมายสําคัญของอัตถนิช โภคทรัพยก็คือเพื่อแสดงวาส่ิงท่ี 
“ปราชญชาวพุทธ” เหลานี้เชื่อวาเปน “พุทธที่แท” นั้น หาไดเปนเชนนั้นไม สําหรับนักคนควาอิสระทานน้ี 
“พุทธที่แท” ซึ่งไมตางไปจาก “พุทธของไทยท่ีแท” นั้น มิอาจแยกออกจากไสยศาสตรและโหราศาสตรได  

ทําไมภิกษุและนักวิชาการขางตนจึงตองแสดงวา “พุทธศาสนาเปนศาสนาแหงเหตุผล” โดยอาศัย
การแยกพุทธศาสนาออกจากไสยศาสตรและโหราศาสตร หรืออีกนัยหนึ่ง ทําไมจึงตองแยกทั้งสองนี้ออกไป
จากพุทธศาสนาเพื่อที่จะแสดงวาเปนศาสนาแหงเหตุผล แนนอนวาการมุงแสดงวาพุทธศาสนามีลักษณะ
ดังกลาวนั้น ก็เพื่อใหเห็นวาสอดคลองกับวิทยาศาสตรอันเปนมาตรฐานแหงความจริงแหงยุคสมัย สิ่งท่ีอัตถ
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นิช โภคทรัพยกระทําก็คือตั้งคําถามวาจริงหรือไมท่ีความเปนวิทยาศาสตรอันเปนแมแบบแหงความมี
เหตุผลนั้นไปกันไมไดกับไสยศาสตรและโหราศาสตร ถาไมจริง ก็หมายความวาความพยายามยืนยันความ
สอดคลองกันระหวางพุทธศาสนาและมาตรฐานความจริงแหงยุคสมัย มิจําเปนตองนําสูขอสรุปท่ีวาพุทธ
ศาสนาเปนคนละเรื่องกับไสยศาสตรและโหราศาสตร 

ในอันที่จะแสดงความเขากันไดระหวางวิทยาศาสตร ไสยศาสตรและโหราศาสตร อัตถนิช โภค
ทรัพยขุดรากถอนโคนวิทยาศาสตรแบบดั้งเดิม อันเปนท่ีมาแหงการนิยามไสยศาสตรและโหราศาสตรใน
ฐานะสิ่งงมงาย สิ่งน้ีกระทําไดโดยอาศัยวิทยาศาสตรสมัยใหม การปฏิเสธวิทยาศาสตรแบบดั้งเดิม โดย
วิทยาศาสตรสมัยใหมนั้น ดูจะเปนสิ่งที่ไมตองตั้งคําถามอยูแลว อยางไรก็ตาม การขจัดเงื่อนไข อันไดแก
การมองโลกแบบจักรกลนิยม ซึ่งทําใหไสยศาสตรและโหราศาสตรเปนเรื่องงมงายนั้น อยางมากก็แสดงได
วาเรามิอาจกลาวไดวาท้ังสองไรเหตุผล แตถอืวายังไมเพียงพอที่จะแสดงวาทั้งสองนี้ควรคาแกการยึดถือ  

การอันที่จะกาวตอไปถึงจุดนั้น อัตถนิช โภคทรัพยไดอาศัยเครื่องมือเดิม ไดแก วิทยาศาสตร
สมัยใหม โดยนํามโนทัศนหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตรสมัยใหมมาใหความหมายใหมแกไสยศาสตรและ
โหราศาสตร ตามกรอบการตีความโดยอาศัยวิทยาศาสตรสมัยใหมนี้ ความหมายของ "ไสยศาสตร" จึง
เขาใจไดดวย “mind over force field" อํานาจที่ล้ีลับแหง “กสิณ" กลับอธิบายไดดวย "nucleo-synthesis" 
หรือ วิชา "ธนุรเวท" ท่ีดูงมงายเปนไปไมได ก็กลายเปน "Hyper Spatial Horwitzer" ในระดับพื้นฐานที่สุด
แลว กลาวไดวาวิทยาศาสตรสมัยใหมท่ีวามีบทบาทสําคัญในการใหท่ียืนแก “จิต” และ “จริยธรรม” อันเปน
เงื่อนไขที่ทําใหไสยศาสตรและโหราศาสตรมีความหมายขึ้นมาได ทั้งในระดับความคิดและพิธีกรรม 

สรุปไดวาการตีความของอัตถนิช โภคทรัพยดําเนินไปโดยอาศัยการเปล่ียน “องครวม” ของ
สวนยอยที่เรียกวา “พุทธที่แท” อันเปนพุทธศาสนาแบบที่สอดคลองกับมาตรฐานความจริงแหงยุคสมัย โดย
เปล่ียนจากเดิมท่ีอาศัยวิทยาศาสตรด้ังเดิม มาเปนที่นิยามดวยวิทยาศาสตรสมัยใหม การเปล่ียนดังกลาว
กระทําในสองขั้นตอน ไดแก การปฏิเสธวิทยาศาสตรด้ังเดิมอันเปนเงื่อนไขแหงอคติท่ีวาไสยศาสตรและ
โหราศาสตรเปนสิ่งงมงาย ขั้นน้ีทําใหพุทธศาสนาที่สอดคลองกับวิทยาศาสตรไมจําเปนตองปฏิเสธ
ไสยศาสตรและโหราศาสตร ขั้นตอไปคือการใหความหมายใหมแกสิ่งท่ีคนรูสึกวางมงายไรสาระเหลาน้ี ดวย
การอางมโนทัศนหรือทฤษฎีของวิทยาศาสตรสมัยใหม ผลที่ไดคือพุทธศาสนาที่แท (หรือพุทธศาสนาท่ี
สอดคลองกับวิทยาศาสตร) ท่ีไปดวยกันไดกับไสยศาสตรและโหราศาสตร เม่ือพุทธศาสนาไปกันไดกับ
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ไสยศาสตรและโหราศาสตร ก็เปนโอกาสที่จะเชื่อมโยงสูความเชื่อ วิถีชีวิต และมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ทั้งหลายของไทย เพื่อยืนยันในความถูกตองเหมาะสมของส่ิงเหลานี ้

ทั้งนี้ มีขอสังเกตวาการอางถึงฟสิกสสมัยใหมของอัตถนิช โภคทรัพยนั้น นอกจากจะมีลักษณะรวม
กับพระพระเมตตานันโท ภิกขุ ตรงที่เปนการขอยืมคําสําคัญมาใชโดยใหความหมายตางไปจากท่ีใชอยูจริง
แลว108 คําสําคัญหลายคําที่ใชอันที่จริงแลวก็มิไดมาจากฟสิกสสมัยใหมโดยตรง หากแตมาจากแวดวงป
รจิตวิทยาที่เชื่อในเร่ืองพลังจิต หรือ ESP (extra sensory perception) ซึ่งพบไดไมยากตามนวนิยาย
วิทยาศาสตร อาจจัดคนกลุมนี้เขาเปนสวนหนึ่งของสิ่งท่ีเรียกวา “ความเคล่ือนไหวแหงนวยุค” (New Age 
movements) ก็ได109  

คําวา “พลังจิตเหนือสนามพลังงาน” หรือ “ปนครกพนเทศะ” (hyperspatial horwitzer) ก็คือ
ตัวอยางของคําท่ีมาจากแวดวงปรจิตวิทยาที่เชื่อในเร่ืองพลังจิต แวดวงนี้สวนหน่ึงก็ไดแรงบันดาลใจมาจาก
ฟสิกสสมัยใหมเชนกัน รวมท้ังมีลักษณะของการอาศัยคําสําคัญจากสาขาดังกลาวในความหมายที่ตางไป
จากเดิมดวย ดวยแรงบันดาลใจและการขอยืมคําสําคัญมาใชดังกลาว ทําใหความคิดความเชื่อของแวดวง
นี้ฟงดูทันสมัยและเปนวิทยาศาสตรสมัยใหมตามไปดวย อยางไรก็ตาม ความคิดความเชื่อในแวดวง
ดังกลาวก็มิใชจะยอมรับไดทันที หากแตตองรอการศึกษาตรวจสอบโดยวิทยาศาสตรตอไป ตัวอยางเชน 
“ปนครกพนเทศะ” เปนหนึ่งในอาวุธที่พูดถึงกันในหมูผูเชื่อในสงครามพลังจิต (psi warfare) โดยเฉพาะ
อยางย่ิง ระหวางประเทศมหาอํานาจในสมัยสงครามเย็น โดยมีที่มาจากการเผยแพรความคิดในชวง
ทศวรรษท่ีหกสิบของนาวาอากาศตรีจอหน บี อเล็กซานเดอร (John B. Alexander) ซึ่งเชื่อวาสงครามพลัง
จิตไดเร่ิมขึ้นแลว ปนครกนี้นาวาอากาศตรีจอหนอธิบายวาสามารถสงตอการระเบิดของนิวเคลียรจากที่หนึ่ง
ไปใหไปปรากฏในอีกท่ีๆ หางไกลได อาวุธอ่ืนๆ ท่ีกลาวถึงมีเชน “เครื่องแปลงสัญญาณมานสารกึ่งตัวนํา
ทางแสง” (photonic barrier modulator) ซึ่งนาวาอากาศตรีจอหนเชื่อวาเปนการใชพลังจิตจากระยะไกล

                                                             
108 ตัวอยางท่ีชัดเจนคือการอางถึง "ความเร็ว" (velocity) อันเปนคําสําคัญในวิทยาศาสตร ซึ่งอัตถนิช โภคทรัพยระบุวามี
พบไดในพุทธศาสนาเชนกัน น่ันคือ ปรากฏในคําสอนเรื่องปปญจธรรม อยางไรก็ตาม "ความเร็ว" ในวิทยาศาสตรเปนเร่ือง
ของการเคลื่อนท่ีของวัตถุ ขณะท่ีปปญจธรรมเปนเรื่องของอุปสรรคท่ีทําใหเขาถึงความจริงหรือแกไขปญหาไดชา (พระ
ธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา 111.) อุปสรรคดังกลาวเปนเรื่องทางจิตวิทยา 
เชน ทะยานอยาก มิใชเรื่องของวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี นอกจากน้ี เร็วชาท่ีเกี่ยวกับปปญจธรรมเปนเรื่องของการใชเวลาเพื่อคนพบ
คําตอบ ไมไดเปนเรื่องของความเร็วชาในการเคลื่อนท่ี 
109 Michael York, Historical Dictionary of New Age Movements (Lanham, MD: Scarecrow Press, 2004), p. 8. 
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เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาในพื้นท่ีเปาหมาย อยางไรก็ตาม ภายหลังที่มีการพิสูจน พบวา
ขอกลาวอางของนาวาอากาศตรีคนดังกลาวเปนเร่ืองกลาวเกินจริงและผิดพลาด110  

                                                             
110 Jeffrey Mishlove, The Roots of Consciousness: The Classic Encyclopedia of Consciousness Studies, 
Revised and Expanded Edition (New York: Marlowe & Co, 1997), p, 241-242. 
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บทท่ี 5 

กรณีศึกษา: แนะวิธีปฏิบัติอิริยาบถ 4 

ใน แนะวิธีปฏิบัติอิริยาบถ 4 พระครูภาวนานุศาสก (ธัมมธโร ภิกขุ) สั่งสอนการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน อันมีพื้นฐานบน มหาสติปฏฐานสูตร รูปแบบการปฏิบัติวิปสสนาที่ทานพระครูภาวนาฯส่ังสอนน้ี 
มีความโดดเดน กลาวคือ นอกจากจะมีคําอธิบายการกําหนดจิตและการปฏิบัติที่แตกตางจากที่อ่ืนแลว ยัง
มีลักษณะของความเปนรูปธรรมเดนชัด การปฏิบัติตองอาศัยความรูสึกอยางเปนรูปธรรมถึงความเกิดดับ
ของจิตโดยตรง อีกท้ังยังสามารถติดตามความรูสึกอันแนชัดดังกลาวไปตามสวนตางๆ ของรางกาย 
นอกจากนี้ ยังสามารถระบุและชี้ใหเห็นชองทางของวิญญาณไดอยางเปนรูปธรรมบนรางกายอีกดวย 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง บนกะโหลกศีรษะ ตอไปจะเปนการทําความเขาใจวิธีปฏิบัติอิริยาบถ 4 เปนเบื้องตน
กอน 

วิธีปฏิบัติอิริยาบถ 

ทานพระครูภาวนาฯภาวนาฯส่ังสอนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติวิปสสนาดวยการกําหนดใน
อิริยาบถตางๆ หรือทําไดทุกลมหายใจ...ไมจําเปนตองแสวงหาความสงบ1 วิธีกําหนดเบื้องตนกระทําไดโดย
การสูดลมหายใจกระทั่งเต็มทอง เม่ือสูดลมหายใจสุดแลว จึงตั้งสติไว ณ ตําแหนงปลายจมูก หรือ ใต
เพดานทั้ง 2 ขาง เม่ือต้ังสติแลว จึงทยอยปลอยลมกระทั่งสุด แลวจึงทวนซํ้ากระบวนการ ทานพระครู
ภาวนาฯ ชี้วาเม่ือทวนกระบวนการน้ีไดอยางนอย 3-5 ครั้ง หรือ อยางมาก 5-10 ครั้ง ผูปฏิบัติจะมีจิตที่สงบ
ทันท ีหากมิเปนเชนน้ัน ผูปฏิบัติควรทวนกระบวนการดังกลาวกระท่ังรูสึกสงบ ท้ังน้ี ทานพระครูภาวนาฯ ยัง
ชี้ดวยวาไมตองมีการกํากับในใจวาเปนลมหายใจเขา ลมหายใจออก เนื่องจากจะทําให จิตเปน 2 อารมณ2  

                                                             
1 พระคร ูภาวนานุศาสก (ธัมมธโร ภิกขุ), แนะวิธีปฏิบัติอิริยาบถ 4, (สุพรรณบุร:ี ศูนยวิปสสนากัมมัฏฐาน วัดไทรงามธรรม
ธราราม, มปป), หนา 10. (อน่ึง ผูวิจัยเลือกใชหนังสือเลมน้ีของทานพระครูภาวนาฯ เปนแหลงคนควาหลัก เราสามารถพบ
หนังสือดังกลาวในรูป e-book บนเว็บไซตของวัดไทรงามธรรมธราราม (www.watsai.net) ได แตหนังสือท่ีปรากฏบน
เว็บไซตเปนฉบับปรับปรุง มีการปรับเปลี่ยนรูปวาดและรูปภาพใหชัดเจนงดงามยิ่งขึ้น และมีการเพิ่มเติมเน้ือหาบางสวน 
แตสาระสําคัญกลาวไดวาคงเปนเชนเดียวกับแหลงคนควาท่ีใชในการวิจัยน้ี) 
2 เรื่องเดิม, หนา 10. 

http://www.watsai.net
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หลังจากมีความสงบ ทานพระครูภาวนาฯ สอนใหผูปฏิบัตินําสติ มาตั้งไวท่ีนาสิก ซึ่งหมายถึงปลาย
รูจมูกท้ังสอง เปาหมายเพื่อกําหนดดูการเกิดดับของฆานะสัมผัสหรือฆานะวิญญาณ3 ขอใหพิจารณาคํา
สอนนี ้

...ขณะเม่ือเราไดหยุดหายใจ แตมิใชกล้ันลมหายใจ แลวตั้งสติไวที่นาสิก ใชญาณสอดสองดู
ภายในของนาสิก วางใจไวเปนกลางๆ ไมเพง ไมบังคับจิต จะเห็นการเกิดดับของวิญญาณ หรือ
ขันธ 5 ที่นาสิกน้ัน ความรูสึกเกิดดับมีลักษณะว๊ิบ ๆๆๆ ระยิบ...ระยับ...คลายพยับแดดในเวลา
อากาศรอนจัดๆ หรือเหมือนเม็ดในจอโทรทัศนเวลาภาพไมติด...4 

ในการอธิบายดังกลาว มีภาพประกอบเปนรูปกายวิภาคของศีรษะตัดขาง เผยใหเห็นกะโหลก โพรง
กะโหลก โพรงจมูก กระดูกตนคอ รวมถึงอวัยวะภายใน เชน สมองและลิ้น รวมถึงมีเสนประแสดงการ
เดินทางของลมหายใจ มีลูกศรช้ีแสดงที่ต้ังของ นาสิก โดยระบุวาเปน ภาพแสดงที่ต้ังนาสิกและที่เกิดฆาน
วิญญาณ5  

จากน้ัน ทานพระครูภาวนาฯ สอนวาเม่ือไดเห็นการเกิดดับดังกลาว นักปฏิบัติควรระมัดระวัง โดย
หลีกเลี่ยงที่จะบังคับจิตเพื่อใหเห็นตอไป มิฉะน้ัน จะมิอาจเห็นการเกิดดับไดตอเนื่อง นักปฏิบัติควรฝกฝน
ดวยการกําหนดดูในบริเวณนาสิกอยางเปนธรรมชาติ เม่ือมองเห็นการเกิดดับที่นาสิกแลว ทานพระครู
ภาวนาฯ สอนตอไปวาใหนักปฏิบัติพิจารณามโนสัมผัสตอ ซึ่งทานอธิบายวามโนสัมผัสนั้น 

มีท่ีตั้งอยูตรงกลางระหวางภายในปอดทั้ง 2 ขาง ตามปรกติ หัวใจอยูแถบซาย แตวิถีจิตแบงเปน 4 
ครอง คือ เขา 2 ออก 2 โดยแบงซีกของอวัยวะขางละ 2 รวมเปน 4 และจมูกของเราก็แบงเปน 4 
ครองเชนกัน คือ ชองลมหายใจเขา-ออก 2 ขาง (ซาย-ขวา) ชองออกของวิญญาณซึ่งเปน
เสนประสาทของจมูก ก็มีอยูท้ัง 2 ขางเชนกัน6  

                                                             
3 เรื่องเดิม. 
4 เรื่องเดิม, หนา 10-11. 
5 เรื่องเดิม, หนา 11. 
6 เรื่องเดิม, หนา 12. 
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การกําหนดมโนสัมผัสน้ัน ทานพระครูภาวนาฯ กลาววาจะเห็นการเกิดดับไดทันที หากผูปฏิบัติเห็น
การเกิดดับของฆานะสัมผัสแลว การเกิดดับจะสัมพันธกัน ตัวอยางเชน เม่ือมีการดับที่ฆานะสัมผัสขางซาย 
ก็จะมีการดับที่มโนสัมผัสขางซายดวย7  

การกลาวถึงมโนสัมผัสนี้ยังพบไดอีกในการสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติอิริยาบถ เชน การฝกคูแขนเขา 
เหยียดแขนออก ซึ่งผูปฏิบัติตองยกมือขึ้นลง โดยมิไดยกขึ้นหรือลงดวยการขยับในครั้งเดียว แตใหยกขึ้น
เปนจังหวะ 5-7 คร้ังกระทั่งถึงจุดสูงสุด และยกลงเปนจังหวะเชนเดียวกันกระท่ังถึงจุดตํ่าสุด8 เม่ือปฏิบัติได
ถูกตองจะพบคลายกรณีของฆานะสัมผัส กลาวคือ มีความรูสึกวุบๆ มีอาการคลายๆ กับวาอุนๆ หรือรอนๆ 
ซึ่งเปนอาการเกิดดับของขันธ 5 เชนเดียวกัน อาการนี้จะสงผลตอมโนสัมผัส9 และมีการเกิดดับสอดคลอง
กัน อยางไรก็ตาม เม่ือปฏิบัติกระท่ังจับความรูสึกดังกลาวที่มือไดแลว นักปฏิบัติจะหยุดการยกมือขึ้นลง
และมุงความสนใจไปที่มโนสัมผัสโดยตรง10  

เม่ือเพงความรูสึกไปที่กลางอกทั้งสองขางเพื่อพิจารณามโนสัมผัส หรือเรียกอีกอยางวา กําหนด
มโนวิญญาณ ผูปฎิบัติจะรูสึกไดวาความรูสึกจะเดินทางไปยังหลัง น่ันคือ 

ความรูสึกว่ิงทะลุไปทางขางหลัง...การออกไปน้ัน จะมีสภาวะเปนสองแถบ สองขาง แตจะเกิดทีละ
ขณะ เพราะวิถีจิตทํางานครองเดียว ทํางานทีเดียวพรอมกันไมได การกําหนดมโนวิญญาณใหดู
ตอไป...จะขึ้นมาทางทายทอยทั้งสองขาง บางทีก็มาขางเดียวเนื่องจากการกําหนดอารมณของ
ความรูสึกไมติดตอ11  

ในการปฏิบัตินี้ ผูฝกฝนตองต้ังคอใหตรง เพื่อใหกระแสญาณผานสะดวก ในที่สุด ความรูสึกมโน
สัมผัส หรือ กระแสญาณนี้ จะไปยังสมอง12 ทานพระครูภาวนาฯ เตือนวาผูปฏิบัติไมควรกําหนดที่สมอง
โดยตรง เพราะสมองเปนทางผานที่มโนวิญญาณจะเดินทางไปเอง โดยเสนทางน้ีจะไปสูทางออกของมโน
วิญญาณ เสนทางนี้เปนเสนทางเดียวกับที่วิญญาณออกไปเม่ือเสียชีวิต13 ผูปฏิบัติจะสังเกตเห็นไดวามโน
                                                             
7 เรื่องเดิม. 
8 เรื่องเดิม, หนา 15. 
9 เรื่องเดิม, หนา 17. 
10 เรื่องเดิม, หนา 19. 
11 เรื่องเดิม, หนา 24. 
12 เรื่องเดิม. 
13 เรื่องเดิม, หนา 26. 
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วิญญาณเดินทางจากตําแหนงตรงกลางภายในปอด ออกไปสูหลัง และยอนขึ้นไปสูทายทอย ผานไปทาง
สมองสวนลาง กอนที่จะไปสูสมองสวนบน14 จากนั้นจะเดินทางผานหนาผากไปสูบริเวณระหวางตาทั้งสอง
ขาง และมโนวิญญาณจะออกไป โดยผานตําแหนงหัวค้ิวทั้งสองขาง15  

ทั้งนี้ในการอธิบายดังกลาว มีภาพประกอบอยูหลายภาพ ภาพประกอบชุดหนึ่งเปนรูปวาดบุคคล 
ทั้งหันขาง และหนาตรง โดยมีเสนประแสดงการเดินทางของมโนวิญญาณจากกลางอกไปสูหลัง ทายทอย 
สมองสวนลาง สมองสวนบน และหัวคิ้ว รวมถึงมีภาพกายวิภาคกะโหลกตัดขวางที่แสดงสมองสวนลาง 
สมองสวนบน และตําแหนงกะโหลกบริเวณที่ตรงกับหัวคิ้ว โดยบรรยายวาเปน บริเวณมโนทวาร16 สําหรับ
จุดที่เปนมโนทวารน้ี สามารถเห็นอยางเปนรูปธรรมได โดยเปนรูอยูบนกะโหลก ท้ังน้ี มีการนําเสนอภาพ
กะโหลกจริง พรอมลูกศรชี้รูปดังกลาวดวย17  

สมองมีความสําคัญอยางไร ทานพระครูภาวนาฯ อธิบายเกี่ยวกับการรับรูผานอายตนะตางๆ เชน 
การมองเห็น เม่ือตาเห็นวัตถุ ก็เรียกวามีการสัมผัส จากนั้นจึงเกิดเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณใน
ที่สุด เม่ือวิญญาณทางตาเกิดขึ้นแลว ก็จะนําอารมณในสิ่งที่มองเห็นเขาไปในอายตนะของใจ...จึงเกิดเปน
มโนวิญญาณ18 จากนั้นวิญญาณจะเสพและเก็บอารมณน้ันเขาสูภวังค ซึ่งอธิบายวาคือ ภพของจิต19 และ
จากนั้นจึงสงไปที่สมอง เรียกวาธัมมายตนะ และไปเก็บเปนธรรมารมณ เรียกวาสัญญาในอดีต20  

กระบวนการจากมโนวิญญาณไปสูธัมมายตนะนี้ ดําเนินไปผานเสนทางที่กลาวถึงขางตน คือ เริ่ม
แตกลางอกทั้งสองขางไปสูทายทอยและสมองในท่ีสุด การฝกวิปสสนาจะชวยใหอารมณท่ีสงไปน้ัน ไม
สะสมเปนสัญญาในอดีต แตจะถูกขับออกไปทางมโนทวาร การที่อารมณสะสมไวเปนสัญญาในอดีตน้ัน จะ
ทําใหเกิดวัฏฏะ หรือ การหมุนเวียนของอุปาทานขันธ21 น่ันคือ อารมณดังกลาวจะถูกปรุงแตงและสงกลับ

                                                             
14 เรื่องเดิม, หนา 25. 
15 เรื่องเดิม, หนา 28. 
16 เรื่องเดิม, หนา 21, 23 และ 27. 
17 เรื่องเดิม, หนา 44. 
18 เรื่องเดิม, หนา 51. 
19 เรื่องเดิม, หนา 51. 
20 เรื่องเดิม. 
21 เรื่องเดิม, หนา 53. 
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มายังมโนวิญญาณ กลายเปนอารมณใหมที่สงกลับขึ้นไปยังสมองอีก ทําใหอารมณถูกหมักดอง กลายเปน
อาสวะและสังโยชน22 

วิปสสนาหยุดวัฏฏะดังกลาวได เนื่องจากหยุดอุปาทาน กลาวคือ เม่ือมีการรับรูผานอายตนะและ
บุคคลปฏิบัติวิปสสนา วิญญาณท่ีเกิดจากอายตนะน้ันจะดับไป ถาผูปฏิบัติกําหนดไมทันท่ีอายตนะนั้น แต
มากําหนดตอท่ีมโนวิญญาณ อารมณน้ันก็จะดับไป การรูเห็นตามความเปนจริงนี้เรียกวาการฟอกดวย
ญาณ เม่ืออารมณถูกฟอกดวยญาณและสงตอไปตามเสนทาง ก็จะออกไปทางมโนทวาร ถาไมไดรับการ
ฟอก ก็จะเก็บไวเปนสัญญาท่ีจะยอนกลับมาท่ีมโนวิญญาณอีกที23 

ในการปฏิบัติน้ัน ผูฝกฝนที่สามารถเห็นการเกิดดับไดในมโนสัมผัส จะมีกระแสญาณเดินทางไป
ตามเสนทางของมโนวิญญาณ ซึ่งกระแสญาณนี้  

...จะขึ้นไปท่ีสมองเพื่อชําระประสาททุกสวน เม่ือใครทําได[ถึง]ตอนนี้ บุคคลที่เคยเปนโรคประสาท 
สามารถจะกําจัดใหหายได เพราะความรูสึกอันนี้จะไปลางสมองของเราทําใหโปรง สําหรับผูปฏิบัติ
ใหมนั้น จะทําใหเกิดการมึนศีรษะ ตึงเครียด...จึงจําเปนตองทําใหติดตอเพื่อใหอารมณของ
ทุกขเวทนาผานไปโดยเร็ว...24 

ดังกลาวแลววาความรูสึกจากมโนสัมผัสนั้นผานออกทางหลังและขึ้นไปถึงทายทอย ซึ่งบางคร้ังดู
เหมือนทานพระครูภาวนาฯ จะใชเรียกสลับกับสมองสวนลาง หรือ สมองเล็ก25 นอกจากนี้ ยังพบการกลาว
เรียกอวัยวะทางกายวาเปนจิตดวย นั่นคือ เรียกจิตวาเปนสมอง ดังเห็นไดจากการกลาววา 

…[ความรูสึกจากมโนสัมผัส] ผานไปทางหัวสมองเล็ก แลวจะออกสมองเล็กเขาสูสมองใหญอีกที 
ทําใหเกิดอาการอึดอัด มึนงงในศีรษะเล็กนอย ตอจากการชําระหรือฟอกจิตหรือลางสมองที่ขุน
มัว แลวก็จะเห็นความรูสึกวิ่งไปทางดานบนของศีรษะ...26 

 

                                                             
22 เรื่องเดิม. 
23 เรื่องเดิม, หนา 54. 
24 เรื่องเดิม, หนา 26. 
25 เรื่องเดิม. 
26 เรื่องเดิม, หนา 28, ตัวเนนเปนของผูวิจัย. 
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เห็นไดวาการเรียกจิตวาเปนสมองนี้มิไดเปนการเรียกเชิงอุปมาเทานั้น แตเปนการบงวาจิตกับ
สมองเปนสิ่งเดียวกัน มีการระบุวาผลของการฝกวิปสสนาเปนการฟอกจิตในความหมายของการชําระจิตให
สะอาดจากกิเลสตัณหา โดยในขณะเดียวกันเรียกผลดังกลาววาการลางสมอง ทั้งน้ี คําวา “ลางสมอง” 
ดังกลาวมิไดมีความหมายตามที่ปรากฏใชในสังคมเวลาท่ีกลาวถึงการครอบงําความคิดบุคคล แตมี
ความหมายตรงๆ วาเปนการชําระลางสมองใหสะอาดจากสิ่งที่ทานพระครูภาวนาฯ เรียกวา ธรรมารมณใน
อดีต (ดังจะเห็นคําอธิบายตอไป) การฟอกจิตหรือการชําระลางสมองดังกลาวสามารถสัมผัสไดอยางเปน
รูปธรรมผานความรูสึกทางกาย เชน ปวดมึนศรีษะ 

นอกจากจะเรียกสมองวาเปนจิตแลว ในที่อ่ืนๆ พบไดวาเรียกสมองเปนสิ่งอ่ืน แตก็ยังเปนสิ่งท่ี
เขาใจไดวาเปนเรื่องของจิต กลาวคือ พบวามีการเรียกวาสมองเปน อายตนะของธรรม หรือ ธัมมายตนะ27

สอดคลองกับท่ีเรียกสมองวาเปนที่เก็บ ธรรมารมณในอดีต หรือ ที่เก็บ สัญญาในอดีต อยางไรก็ตาม มี
ขอสังเกตวาในขณะท่ีหนา 51 ระบุวาจิตเสพอารมณแลวเก็บเขาในภวังคกอนที่จะสงไปยังสมอง แตหนา 
53 ระบุวาสมองคือภวังค หรือ ภพของจิต มีหนาทีเ่ปนที่พักจิต และ เปนที่เก็บอดีตไว ส่ิงท่ีเก็บไวคืออารมณ
ที่ยังไมไดฟอกดวยญาณ ท้ังน้ี คิดวานาจะเขาใจไดวาอาจหมายความวาถาจิตเสพอารมณ หรืออีกนัยหนึ่ง 
ไมฟอกอารมณนั้นดวยญาณ ในที่สุดก็จะสงอารมณนั้นไปเก็บที่สมองกลายเปนธรรมารมณ และจิตมาปรุง
แตงส่ิงท่ีเก็บไวในสมองน้ีอีกคร้ัง กระทั่งเกิดเปนอารมณใหม ซึ่งจะยอนกลับไปท่ี อายตนะของใจ หรือ 
มนายตนะ อีกตอหนึ่ง วนเวียนเปนวัฏฏะไปเชนนี้28 ไมวาจะเขาใจอยางไร ก็จะเห็นไดชัดเจนวาสมองกับจิต
มีความสัมพันธกันอยางสําคัญ 

...การเจริญวิปสสนาตองกําหนดท่ีมโนสัมผัส ญาณจะเขาไปฟอกจิตที่มโนสัมผัส แลวก็ผานไป
ดานหลัง...ไปฟอกจิตที่ธรรมารมณในอายตนะของธรรม (สมอง) กอนท่ีญาณจะเขาไปสมอง
ภายในนั้น จะเขาไปฟอกท่ีสมองเล็กกอน ซึ่งอยูดานหลังบริเวณทายทอย ครั้งแรกท่ีหย่ังรูดวย
ญาณน้ัน จะเขาไปติดท่ีสมองเล็กกอน ซึ่งจะมีอาการมึนงงและตึงบริเวณทายทอย... เม่ือสามารถ
ผานสมองเล็กไปได...ก็จะเขาไปติดที่สมองใหญอีกคร้ังหนึ่ง จนกวาญาณจะเขาไปฟอกจิตที่สมอง
ใหญหมดแลว ญาณก็จะขับอารมณออกจากสมองใหญ...29 

                                                             
27 เรื่องเดิม, หนา 52 และ 53. 
28 เรื่องเดิม, หนา 53, 54 และ 55 
29 เรื่องเดิม, หนา 53. 
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จากขอความขางตน เห็นไดวาญาณไปฟอกจิตที่มโนสัมผัส ซึ่งอยูกลางอกทั้งสองขาง และญาณยัง
ไปฟอกจิตที่สมองอีกดวย โดยฟอกท้ังสมองสวนลางและสมองสวนบน และการฟอกจิตท่ีสมองเปนเร่ือง
เดียวกับการลางสมอง 

นอกจากอิริยาบถการนั่งสมาธิและยกมือแลว ทานพระครูภาวนาฯ ไดสอนการฝกฝนดวยอิริยาบถ
อ่ืนๆ ไดแก การยืนสมาธิ การเดินจงกรม การนอนสมาธิ และอิริยาบถยอยอ่ืนๆ เชน การด่ืมน้ํา หรือ
รับประทานอาหาร ทุกอิริยาบถลวนเนนท่ีความรูสึก เชน เม่ือยืนสมาธิ ผูปฏิบัติตองสังเกตท่ีใตฝาเทาแลวจะ
มีความรูสึกเตนตุบๆ มีอาการรอนๆ30 เม่ือความรูสึกถึงการเกิดดับท่ีใตฝาเทามีความชัดเจน  

...จะเห็นความรูสึกว่ิงขึ้นมาเบื้องบนจนถึงหนาอก...เกิดการเตนส่ันสะเทือนในหัวใจ...มีอาการ
เสียวๆ แปลบๆ ท่ีในหัวใจ เรียกวาเกิดมโนสัมผัส คือการกระทบทางใจเกิดขึ้น...ขณะความรูสึก
มาถึงมโนสัมผสั ก็จะสงทะลุออกขางหลัง แลวว่ิงไปบนศีรษะ...แลวก็ผานออกทางมโนทวาร...31 

ทานพระครูภาวนาฯ กลาวย้ําวาศูนยวิปสสนาของทานเนนใหฝกจากขางนอกไปหาขางใน...ภาษา
ชาวบานเรียกวาจับกายไปหาจิตนั้นเอง32 โดยเห็นวาวิธีนี้เปน อกาลิโก คือ ฝกเม่ือใดก็ได นอกจากน้ี ใครก็
ฝกได เหตุเพราะวาจิตของคนมีอยูทั่วในกาย... กลาวคือ จิตสั่งกาย ...เรียกวาจิตเปนนาย กายเปนบาว จิต
เปนเหตุ กายเปนผล...และไมวากายจะรูสึกท่ีใด ที่น้ันก็จะมีจิตอยู33 คนเราทุกคนมีกาย รูสึกถึงกาย และ
เคลื่อนไหวตลอดวัน ซึ่งตางก็เปนโอกาสแหงการปฏิบัติวิปสสนาทั้งสิ้น อีกทั้ง วิธีดังกลาวยังเหมาะสมกับ
ฆราวาสมากกวาพระ เนื่องจากฆราวาสมีกิจกรรมที่ทําใหหลงไปกับสัมผัสตางๆ ทางกาย ไมวารูป รส กลิ่น 
เสียงมากกวา เชนเดียวกัน การสัมผัสเหลาน้ีเปนโอกาสการปฏิบัติวิปสสนา อีกท้ังความทุกขจากความหลง
ดังกลาว ยังชวยใหฆราวาสเขาใจวามีปญหาใหตองแกไขไดงาย34  

                                                             
30 เรื่องเดิม, หนา 30. 
31 เรื่องเดิม, หนา 30 และ 33. 
32 เรื่องเดิม, หนา 55. 
33 เรื่องเดิม, หนา 60. 
34 เรื่องเดิม, หนา 58. 
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การตีความและอธิบายพุทธศาสนาโดยอาศัยกรอบวิทยาศาสตรของพระครูภาวนานุศาสก (ธัมมธ
โร ภิกขุ) 

กรณีของพระครูภาวนานุศาสก (ธัมมธโร ภิกขุ) มีความพิเศษตางจากกรณีศึกษาสองกรณีขางตน 
เนื่องจากเปนการตีความและอธิบายประสบการณทางศาสนาอันไดจากการปฏิบัติกรรมฐานโดยตรง มิใช
เปนการตีความและอธิบายเน้ือหาของพุทธศาสนา ไมวาจะเปนในพระไตรปฎกหรือเอกสารอ่ืนใด แมจะ
มิไดมีการกลาวถึงวิทยาศาสตรโดยตรง แตการอางถึงความรูทั่วไปเรื่องกายวิภาค-สรีระวิทยา โดยเฉพาะ
อยางย่ิงกายวิภาค-สรีระวิทยาของสมอง ในการตีความและอธิบายประสบการณดังกลาว ก็เปนเคร่ืองบงช้ี
ถึงอิทธิพลของวิทยาศาสตรอยางชัดเจน ท้ังน้ี เม่ือตรวจสอบดูงานเขียนเรื่องอ่ืนๆ ของทานพระครูภาวนาฯ 
ไดแก มหาสติปฏฐานสูตรยอ และ อธิบายทางไปนิพพาน มหาสติปฏฐานสูตร โพธิปกขิยธรรม 3735 จะ
พบวาแมมีการแสดงวาวิธีปฏิบัติอิริยาบถ 4 ท่ีทานพระครูภาวนาฯ สอนน้ัน มีที่ยึดโยงกับคําสอนใน มหาสติ
ปฏฐานสูตร แตไมปรากฏวามีการแสดงวากรอบของกายวิภาค-สรีระวิทยาที่ใชตีความและอธิบาย
ประสบการณทางศาสนานั้น มีรองรอยอยูในพระสูตรดังกลาวดวยเชนเดียวกัน ขอนี้จึงเปนการสนับสนุนวา
การใชกรอบของกายวิภาค-สรีระวิทยาน้ันเปนความพยายามของทานพระครูภาวนาฯ เองในการตีความ
และอธิบายประสบการณทางศาสนา 

ตามที่ทานพระครูภาวนาฯ แสดงไว ในการปฏิบัติอิริยาบถ 4 ท่ีถูกตองนั้น ผูปฏิบัติจะประสบกับ
ความรูสึก ไมวาจะเปนแบบ “วุบๆ” หรือ เปนไออุน นอกจากน้ี ยังจะประสบกับความรูสึกวามีการ
เคลื่อนไหวจากกลางอกทั้งสองขางไปสูหลัง โดยเคล่ือนตอไปถึงทายทอย บริเวณภายในกะโหลกศีรษะ 
หนาผากและหัวคิ้ว จากประสบการณดังกลาว ทานพระครูภาวนาฯ ไดตีความและอธิบายวาความรูสึกน้ี
เปน “มโนวิญญาณ” ท่ีดําเนินไปตามตําแหนงทางกายวิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่ง มีการตีความและอธิบาย
วาความรูสึกในบริเวณทายทอยและภายในกะโหลกศีรษะนั้น เปนการเดินทางของมโนวิญญาณไปสูสมอง
สวนลาง (หรือ “สมองเล็ก”) และสมองสวนบน (หรือ “สมองใหญ”) การใหความหมายแกความรูสึกวาเปน 
“มโนวิญญาณ” แสดงถึงพื้นฐานจากพุทธศาสนา ขณะท่ีการใหความหมายวาบริเวณสวนหนึ่งที่รูสึกเปน
สมองสวนลางและบนแสดงถึงการอาศัยกรอบของวิทยาศาสตร  

                                                             
35 มีใหดาวนโหลดไดท่ีเว็บไซตของวัดไทรงามธรรมธราราม (www.watsai.net)   

http://www.watsai.net
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ทั้งน้ี สังเกตไดวาหากขาดความรูกายวิภาคทั่วไปวามีสมองสวนลางและสมองสวนบนแลว 
ประสบการณดังกลาวอาจจะอธิบายโดยอางถึง “สมอง” และ “ทายทอย” เฉยๆ นอกจากน้ี การประสบกับ
ความรูสึกท่ีเคลื่อนไหวไปตามสวนตางๆ ของรางกายน้ี พบรายงานในบริบทอ่ืนๆ เชนกัน ไดแก การฝกเดิน
กําลังภายในของจีน และ การฝกกุณฑลิณี (kundalini) ของโยคะ อยางไรก็ตาม มิไดมีการอางถึงกาย
วิภาค-สรีระวิทยาปจจุบันในการตีความ หากแตอธิบายความรูสึกดังกลาวดวยกรอบทฤษฎีของตนเอง เชน 
การอางถึง “จักระ” ซึ่งต้ังอยูในตําแหนงตางๆ ของรางกาย ขอนี้จึงเปนการแสดงถึงอิทธิพลของความรูทั่วไป
ดานกายวิภาค-สรีระวิทยาที่มีตอการตีความและอธิบายประสบการณทางศาสนาของทานพระครูภาวนาฯ 

เปาหมายของทานพระครูภาวนาฯ คือการแสดงใหเห็นถึงผลอันสัมผัสไดอยางเปนรูปธรรมของการ
ปฏิบัติธรรม ความจับตองไดขยายขอบเขตจากความรูสึกที่ประสบไปสูรางกายตามที่อธิบายไวดวยกาย
วิภาค-สรีระวิทยา สิ่งที่ฟงเปนนามธรรม ไดแก วิญญาณตางๆ จึงไดมีที่ทางอันเปนรูปธรรมอยูในรางกาย
ของเราน้ีเอง ตัวอยางคําอธิบายทางสรีระวิทยาของทานพระครูภาวนาฯ เชน ตามท่ีแสดงดวยภาพตัดขวาง
กะโหลกศีรษะ ฆานะวิญญาณมีท่ีอยูในโพรงจมูก หรือ มโนวิญญาณก็มีที่อยูตรงกลางปอดและมีทางออก
จากรางกายท่ีสามารถชี้ใหเห็นไดดวยตาเปลา นั่นคือ เปนรูเล็กๆ สองรูอยูบนกะโหลกศีรษะตรงบริเวณหัว
คิ้วท้ังสอง การเดินทางของมโนวิญญาณก็เปนไปอยางเปนรูปธรรม คือ เคลื่อนไปในรางกายของเราจริงๆ 
ราวกับเปนกระแสเลือด จึงมีคําแนะนําใหตั้งลําคอใหตรงขณะปฏิบัติเพื่อใหมโนวิญญาณสามารถเดินทาง
ไปสูทางออกไดโดยสะดวก นอกจากนี้ จิตก็มิใชสิ่งนามธรรมใด หากแตเปนสมองของเรานี่เอง การฟอก
ชําระจิตเพื่อใหหมดกิเลส จึงมิเพียงเรียกสลับกับการชําระสมองเทานั้น แตยังสามารถสัมผัสไดผาน
ความรูสึกที่สมองเล็กและสมองใหญ โดยเฉพาะอยางย่ิง ความรูสึกอึดอัด มึนงงบริเวณทายทอยและศีรษะ
ขณะมีการฟอก 

กรอบแหงกายวิภาค-สรีระวิทยานี้สอดคลองไปกับการชักจูงฆราวาสใหปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การเนนย้ําเรื่อง “อกาลิโก” นั่นคือ การปฏิบัติวิปสสนาสามารถกระทําไดทุกเวลา เห็นไดวา
เปาหมายของทานพระครูภาวนาฯ คือเพื่อขจัดอุปสรรคแหงการปฏิบัติวิปสสนาของบรรดาฆราวาส อัน
ไดแก ความเชื่อที่วาเปนเรื่องของพระสงฆองคเจาเทานั้น อีกทั้งวิปสสนากรรมฐาน รวมถึงสิ่งที่เกี่ยวของ 
เชน จิต ก็เปนเรื่องนามธรรม ไมอาจสัมผัสไดจริง การตีความและอธิบายการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน โดย
อาศัยกรอบแหงกายวิภาค-สรีระวิทยาดังกลาว จึงมีบทบาทสําคัญในการทาทายความคิดความเชื่ออันเปน
อุปสรรคในการปฏิบัติของฆราวาสดังกลาว อีกบทบาทหนึ่งของการอาศัยกรอบแหงกายวิภาค-สรีระวิทยา
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ดังกลาว นาจะสัมพันธกับความเปนเอกลักษณของการตีความ อธิบายและสั่งสอนสติปฏฐานสูตรที่เรียกวา 
“การปฏิบัติอิริยาบถ 4” น้ี ความไมเหมือนใครดังกลาวยอมเรียกรองเหตุผลสนับสนุนบางอยางเพื่อให
ความชอบธรรม และในกรณีนี้ เหตุผลดังกลาวไดจากประสบการณตรงท่ีตีความอธิบายดวยกรอบแหงกาย
วิภาค-สรีระวิทยาดังกลาว นับเปนการอางถึงขอมูลความรูทางวิทยาศาสตรสําหรับใชเปนกรอบตีความและ
อธิบายประสบการณทางศาสนาอยางเปนรูปธรรมชัดแจง โดยประสบการตามการตีความและอธิบาย
ดังกลาวนี้เองท่ีเปนฐานแกการสั่งสอนตอไป 

ในกรณีศึกษาท่ีผานมาพบการนําคําสอนตางๆ ในพุทธศาสนามาตีความใหม ในกรณีของพระ
เมตตานันโท ภิกขุ ขอน้ีก็ปรากฏชัด ตัวอยางเชนการตีความมหาปเทศ 4 ใหมโดยอาศัยทฤษฎีและหลักการ
จากฟสิกสสมัยใหม สําหรับกรณีของอัตถนิช โภคทรพัยน้ัน ก็พบการตีความใหมในลักษณะดังกลาวเชนกัน 
ตัวอยางเชนการใหความหมายใหมแกปปญจธรรมและนิปปญจธรรมโดยอาศัยมโนทัศนเร่ืองความเรงใน
วิทยาศาสตร ในกรณีของทานพระครูภาวนาฯ ก็พบการตีความใหมดังกลาวเชนกัน แตอยูในลักษณะท่ี
ซับซอนกวา  

ทั้งนี้ คงยังไมลืมวากรณีของทานพระครูภาวนาฯ มิใชการตีความคําสอนของพุทธศาสนา หากแต
เปนการตีความประสบการณทางศาสนาอันไดจากการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยอาศัยกรอบกาย
วิภาค-สรีระวิทยาทางวิทยาศาสตร อยางไรก็ตาม พบวาทานพระครูภาวนาฯ นําคําสอนตางๆ ในพุทธ
ศาสนามาตีความใหมเชนกัน โดยตีความส่ิงเหลานี้ในกรอบของประสบการณทางศาสนา เม่ือพิจารณาแลว 
เห็นไดวาการตีความใหมที่วาเปนผลจากความพยายามในการทําความเขาใจประสบการณทางศาสนาที่มี
โดยอาศัยคําสอนตางๆ ในพุทธศาสนาเปนเครื่องชวย ในหลายกรณีปรากฏใหเห็นไดวาเปนเพียงการขอยืม
คําสําคัญในพุทธศาสนามาเปนชื่อเรียกหรือเครื่องบรรยายประสบการณท่ีมี ดังนั้น แมคําท่ีใชจะเปนคําๆ 
เดียวกับที่พบในพุทธศาสนาและมีเคาโครงความหมายเดิมอยูบาง แตอันท่ีจริงแลวมีความหมายตาง
ออกไปโดยสิ้นเชิง ตัวอยางเชนประสบการณจากการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานอยางหน่ึงคือความรูสึก
มองเห็นลักษณะวิ๊บ ๆๆๆ ระยิบ...ระยับ...คลายพยับแดดในบริเวณโพรงจมูก ทานพระครูภาวนาฯ เรียก
ประสบการณดังกลาววา “ฆานวิญญาณ” ซึ่งเปนคําๆ หน่ึงท่ีใชในพุทธศาสนา อยางไรก็ตาม คําวา “ฆาน
วิญญาณ” ที่ใชกันอยูในพุทธศาสนามิไดหมายถึงสิ่งท่ีมองเห็นมีลักษณะคลายพยับแดดเชนน้ี36  

                                                             
36 ใน พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) นิยามวา “ฆานวิญญาณ” คือ ความรู
อารมณทางจมูก คือ รูกลิ่นดวยจมูก, ไดกลิ่น (หนา 231) 
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ยิ่งไปกวานั้น ยังพบวาในความพยายามที่จะทําความเขาใจประสบการณทางศาสนาโดยอาศัยคํา
สําคัญตางๆ ในพุทธศาสนาเปนเครื่องชวยนี้ ดําเนินควบคูไปกับความพยายามท่ีจะทําความเขาใจ
ประสบการณเหลานั้นโดยอาศัยกรอบวิทยาศาสตร อันไดแก กายวิภาค-สรีระวิทยา ตัวอยางเชน
ประสบการณจากการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานอยางหนึ่งคือความรูสึกวุบๆ มีอาการคลายๆ กับวาอุนๆ 
หรือรอนๆ ท่ีเดินทางจนกระทั่งออกไปจากรางกายบริเวณหัวค้ิว ทานพระครูภาวนาฯ เรียกทางออกนั้นวา 
“มโนทวาร” คําดังกลาวเปนการเลนกับความหมายของ “ทวาร” ในทางหนึ่งก็เปนประสบการณท่ีรูสึกวาไอ
อุนไหลออกไปในบริเวณที่เรียกวา “ทวาร” นั้น แตในอีกทางหน่ึง “ทวาร” ก็คือชองที่มีอยูและสามารถ
มองเห็นไดจริงบนกระโหลกศรีษะ แนนอนวา “มโนทวาร” ที่วาน้ีมีความหมายแตกตางไปจากที่ใชกันใน
พุทธศาสนา37   

ไมใชเรื่องนาแปลกใจที่จะพบวาการตีความประสบการณทางศาสนาโดยอาศัยพุทธศาสนาและ
กรอบวิทยาศาสตรเปนเคร่ืองชวยน้ันตางก็สอดประสานกันไป ตัวอยางที่ชัดเจนขอหนึ่งคือการใชคําวา 
“ภวังค”  ประสบการณทางศาสนาทําใหสัมผัสไดวาเม่ือไมเทาทันหรือหลงไปกับอารมณที่มากระทบ จะมี
การเก็บสะสมบางส่ิงบางอยางไว ทานพระครูภาวนาฯ เรียกส่ิงท่ีประสบนี้วาเปนการเก็บอารมณที่เสพไวใน 
“ภวังค” ซึ่งมีเคารางเดิมจากพุทธศาสนาท่ีนิยามวาเปนหนาท่ีประเภทหนึ่งของจิต38 แตในขณะเดียวกัน 
เนื่องจากทานพระครูภาวนาฯ ตีความในเวลาเดียวกันโดยอาศัยกรอบของกายวิภาค-สรีระวิทยาวาจิตท่ี
เปดเผยใหเห็นอยางเปนรูปธรรมผานประสบการณทางศาสนา ไมวาในลักษณะของแสงระยิบระยับหรือไอ
อุนนั้นก็คือสมอง และในขณะเดียวกัน ความรูทั่วไปก็มีอยูวาสมองคือแหลงสะสมขอมูล ดังน้ัน จึงไปกันได
อยางดีที่จะเรียกสมองวาเปน “ภวังค”  

                                                             
37 “มโนทวาร” ใน ทวาร 3 จัดเปนชองทางของการกระทํา และใน ทวาร 6 จัดเปนชองทางของการรับรู ดู พระธรรมปฎก 
(ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา 104-105. 
38 ดูเรื่องเดิม, หนา 309. 
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บทท่ี 6  

แนวทางการตีความและอธิบายพุทธศาสนาโดยใชกรอบวิทยาศาสตร 

บทน้ีเปนการพิจารณาแนวทางท่ีควรจะเปนในการตีความและอธิบายพุทธศาสนาโดยใชกรอบ
วิทยาศาสตร การพิจารณาแนวทางดังกลาวไมเพียงแตมีพื้นฐานบนการเรียนรูจากการศึกษาในสวนที่ผาน
มาเทาน้ัน แตยังตองอาศัยความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการตีความและอธิบายท่ีไดจากการวิเคราะห
กรณีศึกษาอีกดวย ดังน้ัน เน้ือหาในสวนตนของบทนี้จึงเปนการวิเคราะหผลการศึกษาเกี่ยวกับการตีความ
และอธิบายพุทธศาสนาโดยใชกรอบวิทยาศาสตรในกรณีศึกษาท้ังสาม โดยนําเสนอไปพรอมกับขอประเมิน
การตีความและอธิบายของกรณีดังกลาว กอนที่จะเสนอแนวทางท่ีควรจะเปนในการตีความและอธิบาย
พุทธศาสนาโดยใชกรอบวิทยาศาสตรตอไป 

รูปแบบการตีความและอธิบายพุทธศาสนาโดยใชกรอบวิทยาศาสตร  

ในตอนเริ่มตนของการดําเนินการวิจัย เปนท่ีคาดหมายวาจะพบงานตางๆ ที่เปนการนําพุทธศาสนา
มาตีความและอธิบายโดยอาศัยกรอบวิทยาศาสตรในจํานวนที่มากมาย อยางไรก็ตาม เม่ือมีความชัดเจน
วา “การตีความและอธิบาย” มีความหมายและขอบเขตเพียงใด ก็พบวางานท่ีจัดไดวาเปนการตีความและ
อธิบายพุทธศาสนาโดยใชกรอบวิทยาศาสตรน้ันมีไมมากนัก สวนใหญท่ีพบจะเปนงานที่จัดไดวาอาศัย
กรอบการทํางานอันเปนการเปรียบเทียบพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร หรือไมก็เปนงานท่ีตีความและอธิบาย
วิทยาศาสตรโดยใชกรอบพุทธศาสนา งานที่เลือกมาเปนกรณีศึกษาทั้งสามคือการตีความและอธิบายพุทธ
ศาสนาโดยใชกรอบวิทยาศาสตรท้ังหมดเทาที่ผูวิจัยสามารถแสวงหาได ดังนั้น จึงนาจะใหความม่ันใจได
เกี่ยวกับสถานะความเปนตัวแทนท่ีสะทอนรูปแบบการตีความและอธิบายพุทธศาสนาโดยอาศัยกรอบของ
วิทยาศาสตร  

ความหมายของ “รูปแบบการตีความและอธิบาย” 

กอนท่ีจะเขาสูการวิเคราะห ส่ิงที่ควรกระทํากอนคือสรางความชัดเจนใหแกความหมายของ 
“รูปแบบการตีความและอธิบาย” ดังกลาวแลววาโดยทั่วไป เม่ือกลาวถึงการตีความและอธิบาย เราอาจ
เขาใจอยางหลวมๆ กระท่ังไมอาจแยกแยะจากการเปรียบเทียบอันเปนกิจกรรมที่มีตรรกะกํากับการทํางาน
ที่ตางออกไป ดังนั้น เม่ือกลาวถึง “รูปแบบการตีความและอธิบาย” ก็จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีความเขาใจ
ตรงกัน เพื่อปองกันความสับสน  



90 
 

ในการวิจัยนี้ มีการคนควางานตางๆ ในท่ีเกี่ยวของกับการตีความหรือศาสตรแหงการตีความ แต
ผลของการคนควาไมพบวามีคําท่ีใชกลาวถึง “รูปแบบการตีความและอธิบาย” โดยตรง ดังกลาวไวตอนตน
ของบทที่ 2 แลววาแมแตในการศึกษาเกี่ยวกับการพบกันระหวางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร ก็มิได
พิจารณาอยางเจาะจงที่การตีความและอธิบาย โดยจะเห็นไดชัดจากการเลือกใชคํากวางๆ ท่ีสามารถ
ครอบคลุมไดทั้งการเปรียบเทียบ การตีความและอธิบาย แมแตงานของเดวิด แอล แมคมาฮัน (David L. 
McMahan) ซึ่งประกาศวามุงศึกษาการตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบของวิทยาศาสตรโดยตรง 
แตเม่ือพิจารณาในเน้ืองานก็พบวาการศึกษาครอบคลุมถึงการเปรียบเทียบระหวางพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร รวมถึงการตีความและอธิบายวิทยาศาสตรดวยกรอบของพุทธศาสนา จึงไมนาแปลกใจท่ีแมค
มาฮันเลือกใชคําวา “วาทกรรม” แทนที่จะใชคําวา “ตีความและอธิบาย”1 

งานท่ีพอจะกลาวไดวามีองคประกอบสวนหนึ่งเปนเร่ืองของการวิเคราะหเพื่อแสวงหารูปแบบ 
แมวาอันท่ีจริงผูเขียนมิไดใชคําวา “รูปแบบ” หากแตใชคําวา “วิธี” ก็คืองานของซัล พี เรสติโว (Sal P. 
Restivo) อยางไรก็ตาม นอกจากการศึกษาของเรสติโวจะมิไดจํากัดกับพุทธศาสนาแลว รูปแบบที่วิเคราะห
ก็คือรูปแบบของการเปรียบเทียบ ไมใชการตีความและอธิบาย อีกท้ังการคนพบรูปแบบของเรสติโวก็อาศัย
การอางถึงองคประกอบในการเปรียบเทียบ ทําใหดูเหมือนรูปแบบท่ีวาจะแยกแทบไมออกจากรูปแบบอัน
นิยามดวยตรรกะของการเปรียบเทียบเอง2 ขอน้ีทําใหตองตระหนักในประเด็นหนึ่ง กลาวคือ ไมวาการ
เปรียบเทียบ หรือการตีความและอธิบาย ตางก็ตองมีรูปแบบของตนเอง ไมวาจะเรียกวาเปนรูปแบบท่ี
กําหนดโดยตรรกะการทํางาน หรือรูปแบบอันนิยามเชิงมโนทัศน ดังนั้น ในการกลาวถึงการแสวงหารูปแบบ
ของกิจกรรมดังกลาว ก็ควรที่จะตองมีความแนชัดวา “รูปแบบ” ที่แสวงหา ณ ท่ีนี้น้ันเปนคนละเร่ืองกับ 
“รูปแบบ” ท่ีทําใหการเปรียบเทียบเปนการเปรียบเทียบ หรือทําใหการตีความและอธิบายเปนการตีความ
และอธิบาย 

                                                             
1 David L. McMahan, Modernity and the Early Discourse of Scientific Buddhism, Journal of the American 
Academy of Religion 72, 4 (2004): 897–933. 
2 Sal P. Restivo, Parallels and Paradoxes in Modern Physics and Eastern Mysticism: I - A Critical 
Reconnaissance, Social Studies of Science 8, 2 (1978): 147ff. เรสติโววิเคราะหรูปแบบหรือวิธีการของคาปรา โดยชี้
วารูปแบบการเปรียบเทียบท่ีใชคือการใช “ภาพ” (image) เปนมาตรฐานกลางในการคัดเลือกประเด็นในการเปรียบเทียบ
ระหวางศาสนาตะวันออกและฟสิกส เห็นไดวามาตรฐานกลางเปนองคประกอบหน่ึงของตรรกะแหงการเปรียบเทียบอยู
แลว “รูปแบบ” ท่ีเรสติโวพบในทางหน่ึงจึงกลาวไดวาเปน “เน้ือหา” ขององคประกอบในตรรกะแหงการเปรียบเทียบเทาน้ัน 
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หากเปนเชนนี้ จะเขาใจ “รูปแบบการตีความและอธิบาย” ในลักษณะใด งานที่เปนการวิเคราะห
“รูปแบบการตีความและอธิบาย” ที่ตรงที่สุดที่พบก็คืองานของอลิส คอลแล็ต (Alice Collett)3 ซึ่งมุง
วิเคราะหรูปแบบการตีความและอธิบายพุทธศาสนาในประเด็นที่สัมพันธกับสตรีและเพศภาวะ อยางไรก็
ตาม ในงานน้ีมิไดใชคําวา “รูปแบบ” แตเรียก “รูปแบบการตีความและอธิบาย” วา “hermeneutics” ซึ่ง
นิยามดวย “กลยุทธการตีความ” (hermeneutical strategies) อันหมายถึงวิธีการท่ีใชในการกําหนดองค
รวมสําหรับการตีความและอธิบาย แมวาคอลแล็ตจะมิไดใชคําวา “วาระ” ก็ตาม แตก็กลาวเพื่อใหเขาใจ
โดยงายไดวาวิธีการกําหนดองครวมนี้มีรูปแบบตามวาระของการตีความและอธิบาย4 ตัวอยางของรูปแบบ
การตีความและอธิบายที่คอลแล็ตพบในการวิเคราะห เชน รูปแบบสอดประสาน (hermeneutics of 
resonance) อันเปนรูปแบบท่ีแคโรลีน รีส เดวิดส (Caroline Rhys Davids) นักวิชาการสตรีชั้นนําในสาขา
พุทธศาสนศึกษาใชในการตีความและอธิบายเนื้อหาจากพระไตรปฎกในกรอบของการตอสูด้ินรนทางสังคม
และการเมืองของสตรี การตีความและอธิบายนี้เปนไปในวาระแหงการปลดปลอยสตรีก็ใหมีความเปนตัว
ของตัวเองและความเสมอภาคกับชายดุจเดียวกับท่ีภิกษุณีและเถรีทั้งหลายไดเคียงบาเคียงไหลกับภิกษุ
และเถระในสมัยพุทธกาล5 

สรุปไดวาเม่ือกลาวถึง “รูปแบบการตีความและอธิบาย” ขอพิจารณาสําคัญคือการแสวงหากลยุทธ
การตีความ แตเนื่องจากกลยุทธดังกลาวนิยามไดโดยอาศัยความคิดเรื่องวาระ จึงกลาวไดวาการวิเคราะห 
“รูปแบบการตีความและอธิบาย” ตองอาศัยการแสวงหาวาระแหงการตีความและอธิบาย เพื่อใหมีความ
ชัดเจน ควรที่จะระบุใหชัดตรงน้ีวาการวิเคราะหการตีความและอธิบายเปนเร่ืองของการวิเคราะหองครวม
และสวนยอย ขณะท่ีการวิเคราะหรูปแบบการตีความและอธิบายเปนเรื่องของการวิเคราะหวาระแหงการ
ตีความและอธิบาย อันเปนบริบทท่ีครอบคลุมการตีความและอธิบายอันกํากับดวยองคประกอบในวงเวียน
แหงการตีความดังกลาว 

                                                             
3 Alice Collett, Historio-Critical Hermeneutics in the Study of Women in Early Indian Buddhism, Numen 56 
(2009): 91–117. 
4 ท้ังน้ี คอลแล็ตมิไดอธิบาย “hermeneutics” โดยอางถึง “องครวม” และ “สวนยอย” แตนิยามกวางๆ วาเปนการสราง
ความหมายภายในบริบทความสัมพันธแหงผูประพันธ/ตัวบท/ผูอาน (ibid., p. 92.) อยางไรก็ตาม การสรางความหมายไม
วาจะในบริบทความสัมพันธท่ีประกอบดวยองคประกอบใด ก็สามารถเขาใจไดในกรอบวงเวียนแหงการตีความเชนเดียวกัน 
5 Ibid, p. 92ff. 
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วิเคราะหรูปแบบการตีความและอธิบายในกรณีศึกษาท้ังสาม  

เนื้อหาสวนตอไปเปนการวิเคราะหการตีความและอธิบายของกรณีศึกษาทั้งสามไดแก (ก) เหตุเกิด 
พ.ศ. 1 เลม 1 และ เลม 2 ของพระเมตตานันโท ภิกขุ (ข) มหาเวทยมวยไทย ของอัตถนิช โภคทรัพย และ 
(ค) แนะวิธีปฏิบัติอิริยาบถ 4 ของพระครูภาวนานุศาสก (ธมฺมธโร ภิกขุ) โดยการวิเคราะหดังกลาวจะอยูใน
รูปของการระบุ “องครวม” และ “สวนยอย” อันเปนองคประกอบพื้นฐานที่นิยามการตีความและอธิบาย 
ขณะเดียวกันการประเมินจะมุงความสนใจไปท่ี “องครวม” เน่ืองจากเปนบริบทของการใหความหมายใหม
แกสวนยอย คําถามที่ตองคางไวตรงนี้เปนเร่ืองของการประเมิน “สวนยอย” กลาวคือ ถาการตีความและ
อธิบายเปนการใหความหมายใหมแกส่ิงหนึ่ง เราจะกลาวถึงการประเมินสิ่งท่ีถูกตีความและอธิบายไดใน
ลักษณะใด แนนอนวาเรามิอาจประเมินโดยอาศัยกรอบคําถามวาความหมายใหมถูกตองหรือไม โดยอาศัย
ความหมายด้ังเดิมเปนมาตรฐานตัดสิน หาไมแลวคําวา “ใหม” ก็จะไรความหมาย อีกทั้งการอาศัย
มาตรฐานดังกลาวยังจะเปนการขัดขวางการตีความและอธิบายตั้งแตตนอีกดวย ประเด็นน้ีจะไดอภิปราย
ตอไปภายหลัง โดยตอนน้ันจะมีการประเมินลักษณะการใชสวนยอยในกรณีศึกษาทั้งสามไปพรอมกันดวย 

ในการตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบของวิทยาศาสตรของพระเมตตานันโท ภิกขุนั้น 
สวนยอยคือหลักคําสอนในพุทธศาสนาวาดวยการแสวงหาความจริง ทั้งที่เปนหลักการสําหรับใชแสวงหา
ความจริงทั่วไป ไดแก หลักกาลามสูตร อริยสัจ 4 เพงโทษตนเอง และที่เปนหลักการสําหรับใชแสวงหา
ความจริงในพระไตรปฎก ไดแก มหาปเทศ 4 ในสวนขององครวมก็คือวิธีการและทฤษฏีทางวิทยาศาสตร 
ไดแก วิธีการทั่วไปในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ทฤษฎีสัมพัทธภาพ และหลักการแหงความไม
แนนอน โดยในที่สุดแลวเปาหมายของการตีความและอธิบายหลักคําสอนในพุทธศาสนาวาดวยการ
แสวงหาความจริงโดยอาศัยกรอบวิทยาศาสตรนั้นเปนไปเพื่อใชสําหรับศึกษาหรือแสวงหาความจริงของ
เหตุการณตางๆ ในพระไตรปฎก เชน เหตุการณปฐมสังคายนา  
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การตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบของวิทยาศาสตรของพระเมตตานันโท ภิกขุสามารถ
แสดงเปนแผนภูมิ 1 ไดดังน้ี 

 

ดังที่กลาวไวแลวในบทท่ี 3 ปญหาประการหนึ่งที่พบในงานของพระเมตตานันโท ภิกขุ คือความไม
ตรงกันระหวางวิทยาศาสตรที่มีอยูจริงกับวิทยาศาสตรท่ีนําเสนอในผลงาน ตัวอยางเชนพระเมตตานันโท 
ภิกขุ อางถึงทฤษฎีและหลักการของฟสิกสสมัยใหม แตนํามาใชมีเพียงคําสําคัญ (เชน “กาละ” “เทศะ”) ท่ี
มิไดมีความหมายคงเดิมตามนักวิทยาศาสตรใชกัน หรืออีกนัยหน่ึง มีการใชทุตรรกบทของการใชคํามี
ความหมายหลายนัย นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในมุมมองที่กวางออกไปจะเห็นวาวิทยาศาสตรท่ีพระ
เมตตานันโท ภิกขุอางถึงนั้น แทจริงแลวเปนการตีความใหมของนักวิชาการทานนี้เอง กลาวไดวา 
“วิทยาศาสตร” ท่ีนักวิชาการทานนี้กลาวถึงมีฐานะเปนสวนยอยของอีกองครวมหนึ่ง โดยองครวมนั้นไดแก 
“สังคมที่พัฒนาแลว” ตามความเขาใจของทานวาประกอบดวยความเคารพในเสรีภาพทางความเห็น สิทธิ
มนุษยชน และประชาธิปไตย “สังคมท่ีพัฒนาแลว” นี้มีบทบาทสําคัญในการตีความและอธิบายวิธีการ
ทั่วไปทางวิทยาศาสตร นอกจากน้ี ยังพบดวยวามีการใชประวัติศาสตรวิจารณเปนองครวมสําหรับตีความ
และอธิบายทฤษฎีสัมพัทธภาพและหลักการแหงความไมแนนอนอีกดวย (ดูแผนภูมิ 2)  

หลักกาลามสูตร 
อริยสัจ 4 

เพงโทษตนเอง 
มหาปเทศ 4 

 
วิธีการท่ัวไปทางวิทยาศาสตร 

ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 

หลักการแหงความไมแนนอน 

ใชแสวงหา
ความจริงของ
เหตุการณใน
พระไตรปฎก 

แผนภูมิ 1  
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เม่ือเปนเชนน้ี จึงกลาวไดวาวิทยาศาสตรท่ีอางถึงนั้นจริงๆ แลวไมใชวิทยาศาสตร การตีความและ
อธิบายหลักกาลามสูตร อริยสัจ 4 เพงโทษตนเอง และ มหาปเทศ 4 เพื่อใหไดความหมายอยางที่พระ
เมตตานันโท ภิกขุตองการสามารถอาศัยความเขาใจเรื่อง “สังคมท่ีพัฒนาแลว” และประวัติศาสตรวิจารณ
ไดโดยไมจําเปนตองอางถึงวิทยาศาสตรเลย คําถามที่ตามมามีสองประการ นั่นคือ ทําไมจึงเลือก“สังคมท่ี
พัฒนาแลว” และประวัติศาสตรวิจารณ และทั้งสองน้ีจริงๆ แลวเปนดังที่พระเมตตานันโท ภิกขุเขาใจหรือไม 
เนือ่งจากคําถามแรกนั้นชวยใหเขาใจการตีความและอธิบายของพระเมตตานันโท ภิกขุ จึงจะใหความสนใจ
เฉพาะกับคําถามน้ี ในมุมมองท่ีกวางท่ีสุดแลว จะเห็นวาวาระของพระเมตตานันโท ภิกขุคือการทาทาย
บริบทแหงจารีตประเพณีที่ผูกขาดการอธิบายพุทธศาสนาอยู การทาทายดังกลาวอาศัยวิธีโยกยายพุทธ
ศาสนาออกจากบริบทดั้งเดิมและนํามาสูบริบทสังคมสมัยใหม อันนิยามดวย “สังคมท่ีพัฒนาแลว” อาจ
แสดงงายๆ เปนแผนภูมิ 3 ดังปรากฏขางลางนี ้  

 
วิธีการทั่วไปทางวิทยาศาสตร 

ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 

หลักการแหงความไมแนนอน 
 

 
“สังคมท่ีพัฒนาแลว” 
ประวัติศาสตรวิจารณ 

หลักกาลามสูตร 
อริยสัจ 4 

เพงโทษตนเอง 
มหาปเทศ 4 

แผนภูม ิ2 
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ในที่สุดแลวจะเห็นไดวาการแสวงหาความจริงของเหตุการณในพระไตรปฎกโดยอาศัยหลักการใน
พุทธศาสนาวาดวยการแสวงหาความจริงที่ผานการตีความและอธิบายดวย “วิทยาศาสตร” (หรืออันที่จริง 
“สังคมท่ีพัฒนาแลว” และประวัติศาสตรวิจารณ) นั้น นําสูการทาทายความเขาใจด้ังเดิมเก่ียวกับเหตุการณ
เหลานั้นที่มีอยูใน “บริบทสังคมจารีตประเพณี” อันมีสถาบันสงฆเปนตัวแทนหน่ึง จึงเห็นไดอยางชัดเจนวา
การตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบของวิทยาศาสตรของพระเมตตานันโท ภิกขุเปนไปเพื่อ
ตอบสนองวาระแหงการทาทายดังกลาว  

เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหการตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบวิทยาศาสตรควบคูกับ
วาระแหงการตีความและอธิบาย ก็สามารถสรุปไดวารูปแบบการตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบ
วิทยาศาสตรของพระเมตตานันโท ภิกขุก็คือ “รูปแบบการตีความและอธิบายแบบปฏิกิริยา” (reactionary 
hermeneutics) เนื่องจากเปนไปเพื่อทาทายกรอบความคิดแบบสังคมจารีตประเพณีของสถาบันสงฆ อัน
เปนอํานาจความนาเชื่อถือ (authority) ดั้งเดิมที่มีอยู 

การตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบของวิทยาศาสตรของอัตถนิช  โภคทรัพย
ประกอบดวยสวนยอย ไดแก พุทธศาสนา ไสยศาสตร โหราศาสตร และศิลปะไทยตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
มวยไทย และองครวม ไดแก วิทยาศาสตรสมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฟสิกส เปาหมายของการตีความ
และอธิบายสวนยอยดังกลาวก็เพื่อสนับสนุนส่ิงท่ีเรียกวา “พุทธแบบไทย” (หรือ “พุทธตันตระ”) ทั้งนี้ การ
ตีความพุทธศาสนาของนักคนควาทานนี้มีความซับซอน การตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบของ
วิทยาศาสตรจัดเปนองคประกอบสวนหนึ่งในการตีความดังกลาวเทาน้ัน เบื้องตนนักคนควาทานนี้เสนอวา 

บริบทสังคมแบบจารีต บริบทสังคมสมัยใหม 

พุทธ
ศาสนา 

แผนภูม ิ3 
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“พุทธแบบไทย” ท่ีแทจริงน้ันเปนเชนไร ผลที่ไดคือความไมอาจแยกจากกันไดระหวางพุทธศาสนา 
ไสยศาสตร โหราศาสตร และศิลปะไทยตางๆ  จากนั้นนักคนควาทานนี้จึงนํา “พุทธแบบไทย” ที่ไดมา
ตีความและอธิบายดวยกรอบของฟสิกสสมัยใหมเพื่อสนับสนุนวา “พุทธแบบไทย” ที่นักคนควาทานน้ีคน
พบน้ันมีความนาเชื่อถือ  

การตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบของวิทยาศาสตรของอัตถนิช โภคทรัพยสามารถ
แสดงเปนแผนภูมิ 4 ไดดังน้ี 

 

เชนเดียวกับกรณีของพระเมตตานันโท ภิกข ุงานของอัตถนิช โภคทรัพยประสบปญหาในดานความ
คลาดเคลื่อนของเนื้อหาวิทยาศาสตรที่อางอิงเชนเดียวกัน ทําใหการอางเน้ือหาดังกลาวกลายเปนทุตรรก
บทของการใชคํามีความหมายหลายนัยและสับสนเกี่ยวกับประเภท (เชน นําความคิดเรื่อง “ความเร็ว” ของ
วัตถุท่ีกลาวถึงในวิทยาศาสตรมาใชกับคําสอนเรื่องปปญจธรรม) อีกสิ่งหนึ่งที่มีเปนขอวิจารณรวมกับกรณี
ของพระเมตตานันโท ภิกขุก็คือ เม่ือพิจารณาในมุมมองท่ีกวางออกไปจะเห็นวาฟสิกสสมัยใหมท่ีอัตถนิช 
โภคทรัพยอางถึงน้ัน แทจริงแลวเปนความคิดความเขาใจท่ีปรากฏในนิยายวิทยาศาสตร อันมีกลิ่นอายของ
ฟสิกสสมัยใหม ตามที่บรรดาผูท่ีเชื่อในพลังจิตหรือนักเคล่ือนไหวแหงนวยุคชื่นชอบกัน ท้ังท่ีความคิดความ
เขาใจเหลาน้ีสวนใหญยังอยูในระดับจินตนาการ มิไดเปนที่รับรองในวงการวิทยาศาสตร จึงกลาวไดวา 
“ฟสิกสสมัยใหม” ท่ีนักคนควาทานน้ีกลาวถึงมีฐานะเปนสวนยอยของอีกองครวมหนึ่ง ไดแก “นิยาย
วิทยาศาสตร” ดังแสดงไวในแผนภูมิ 5  

พุทธศาสนา 
ไสยศาสตร 

โหราศาสตร และ

 
วิทยาศาสตรสมัยใหม 

สนับสนุน 

การมีอยูของ  
“พุทธแบบไทย” 

แผนภูม ิ4 
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อีกคําถามที่ตามมาคือการตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบของวิทยาศาสตรของอัตถนิช 
โภคทรัพยน้ันดําเนินไปในกรอบของวาระอะไรดวยหรือไม คําตอบตอคําถามดังกลาวจะเห็นไดเม่ือพิจารณา
บทบาทของการอางถึงวิทยาศาสตรสมัยใหมของนักคนควาทานนี้ บทบาทดังกลาวมีสองประการ บทบาท
ประการแรกคือที่เห็นมาขางตน ไดแก การตีความและอธิบายพุทธศาสนา ไสยศาสตร โหราศาสตร และ
ศิลปะไทยตางๆ บทบาทประการที่สองนั้นกวางกวาและเปนสวนหน่ึงของการตีความพุทธศาสนาแบบไทยท่ี
มีการตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบของวิทยาศาสตรจัดเปนองคประกอบสวนหน่ึง  

การอางถึงวิทยาศาสตรสมัยใหมตามบทบาทท่ีสองน้ันมุงทําลายรากฐานของวิชาการดานพุทธ
ศาสนาที่มีอิทธิพลอยูในปจจุบัน ขั้นตอนดังกลาวประกอบดวย (ก) การชี้วาวิชาการดานพุทธศาสนาแบบ
ปจจุบันมีรากฐานอยูบนวิทยาศาสตรแบบด้ังเดิม และ (ข) การแสดงวาในปจจุบันมีวิทยาศาสตรสมัยใหม 
และยืนยันวาวิทยาศาสตรแบบดั้งเดิมน้ันไปดวยกันไมไดกับวิทยาศาสตรสมัยใหมดังกลาว อัตถนิช โภค
ทรัพยเชื่อวาดวยเหตุท่ีมีรากฐานบนวิทยาศาสตรแบบด้ังเดิม วิชาการดานพุทธศาสนาแบบปจจุบันจึงแยก
พุทธศาสนา ไสยศาสตร และโหราศาสตรออกจากกัน โดยระบุวาพุทธศาสนาท่ีแทจริงจะตองปราศจาก
ไสยศาสตร และโหราศาสตร การใชวิทยาศาสตรสมัยใหมมาปฏิเสธวิทยาศาสตรแบบดั้งเดิมยอมสงผลให
วิชาการดานพุทธศาสนาแบบปจจุบันหมดความชอบธรรมไปดวย ผลที่ตามมาก็คือการแบงแยกพุทธ
ศาสนา ไสยศาสตร และโหราศาสตรออกจากกันกลายเปนส่ิงท่ียอมรับไมได 

 
วิทยาศาสตรสมัยใหม 

 
“นิยายวิทยาศาสตร” 

แผนภูมิ 5 

พุทธศาสนา 
ไสยศาสตร 

โหราศาสตร และ
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ในขณะเดียวกันอัตถนิช โภคทรัพยอางถึงวิทยาศาสตรสมัยใหมเพื่อแสดงวาแทจริงแลวพุทธ
ศาสนา ไสยศาสตร และโหราศาสตรตางก็อยูรวมกันไดอยางมีความหมายและมีความจําเปน โดยอยู
รวมกันในนามของ “พุทธแบบไทย” และผูที่เขาถึงความจริงขอนี้ยอมมองเห็นศักราชใหมแหงวิชาการดาน
พุทธศาสนาที่อัตถนิช โภคทรัพยเรียกวา ภูมิศาสตรปรัชญา วาระแหงการทาทายวิชาการดานพุทธศาสนา
แบบเดิมสามารถแสดงใหเห็นตามแผนภูมิ 6 ดังนี ้

 

แผนภูมิดังกลาวสะทอนใหเห็นความคลายคลึงกับกรณขีองพระเมตตานันโท ภิกขุในบางเร่ือง กรณี
ของพระเมตตานันโท ภิกขุ เปนการยายพุทธศาสนาออกจากบริบทสังคมจารีตประเพณีไปสูบริบทสังคม
สมัยใหม ขณะที่กรณีของอัตถนิช โภคทรัพยเปนการยายพุทธศาสนา ไสยศาสตร และโหราศาสตรจาก
บริบทวิชาการดานพุทธศาสนาแบบเดิมไปสูบริบทวิชาการดานพุทธศาสนาแบบใหม นอกจากนี้ เม่ือ
พิจารณาผลการวิเคราะหการตีความและอธิบายควบคูกับวาระแหงการตีความและอธิบายของอัตถนิช 
โภคทรัพย ก็สามารถสรุปไดวารูปแบบการตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบวิทยาศาสตรของนัก
คนควาทานน้ีมีลักษณะเชนเดียวกับพระเมตตานันโท ภิกขุคือเปน “รูปแบบการตีความและอธิบายแบบ

วิชาการดานพุทธศาสนาแบบเดิม  

พุทธ
ศาสนา  

ไสยศา
สตร 

โหรา 
ศาสตร 

วิทยาศาสตรดั้งเดิม วิทยาศาสตรสมัยใหม 

ภูมิศาสตรปรัชญา - วิชาการดาน
พุทธศาสนาแบบใหม  

โจมตี 

ตีความและอธิบาย 

แผนภูมิ 6 
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ปฏิกิริยา” (reactionary hermeneutics) เนื่องจากเปนไปเพื่อทาทายอํานาจความนาเชื่อถือเดิมที่มีอยู 
ไดแก วิชาการดานพุทธศาสนาแบบท่ีมีอิทธิพลอยูในปจจุบัน 

กรณีของพระครูภาวนานุศาสก (ธมฺมธโร ภิกขุ) เปนการตีความและอธิบายประสบการณจากการ
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยอาศัยกรอบของวิทยาศาสตร สวนยอยจึงเปนประสบการณทางศาสนา
ดังกลาว ในขณะท่ีองครวมคือความรูทางวิทยาศาสตรสวนท่ีเปนกายวิภาค (เชน ตําแหนงของสมองใน
กะโหลก) และสรีระวิทยา (เชน หนาที่ของสมอง) เปาหมายของการตีความและอธิบายดังกลาวเปนไปเพื่อ
สนับสนุนแนวทางการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานอันเปนเอกลักษณของทานพระครูภาวนาฯ การตีความและ
อธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบของวิทยาศาสตรของทานพระครูภาวนาฯ สามารถแสดงตามแผนภูมิ 7 ดังน้ี 

 

ดังชี้ไวตอนทายของบทท่ี 5 แลววาจุดสนใจของทานพระครูภาวนาฯ อยูท่ีความพยายามทําความ
เขาใจประสบการณตรงท่ีทานมีในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ในความพยายามดังกลาวนี้ ทานพระครู
ภาวนาฯ อาศัยทั้งคําสําคัญๆ ในพุทธศาสนาและกรอบของกายวิภาค-สรีระวิทยา ดังน้ัน ลักษณะหนึ่งที่เห็น
ไดอยางชัดเจนในกรณีของพระครูภาวนาฯ คือการใชคําสําคัญๆ ในพุทธศาสนาในความหมายที่แตกตาง
อยางมากไปจากความหมายมาตรฐาน เชนคําวา “จิต” “มโนวิญญาณ” “มโนทวาร” “ธรรมายตนะ” 
“ภวังค” และ “ฆานวิญญาณ” เปนตน อันที่จริงลักษณะเชนน้ีก็ปรากฏในสองกรณีกอนหนาเชนกัน แตใน
สองกรณีน้ัน ความหมายใหมที่ไดเปนผลโดยตรงจากการนําคําสอนในพุทธศาสนาไปอยูในกรอบของ
วิทยาศาสตร ขณะท่ีกรณีของทานพระครูภาวนาฯ ความหมายใหมของคําสําคัญๆ ในพุทธศาสนาไดมา

ประสบการณ
จากการปฏิบัติ
วิปสสนา 

 
กายวิภาค-สรีระวิทยา 

สนับสนุน 

แนวทางการ
ปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน 

แผนภูม ิ7 
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จากการอยูในกรอบของประสบการณทางศาสนา อยางไรก็ตาม เนื่องจากทานพระครูภาวนาฯ พยายามทํา
ความเขาใจประสบการณทางศาสนาดังกลาวโดยอาศัยกรอบของกายวิภาค-สรีระวิทยา ดังน้ัน ในท่ีสุดแลว 
คําสําคัญๆ ในพุทธศาสนาจึงมีความหมายสอดประสานไปกับเรื่องของกายวิภาค-สรีระวิทยาดวย 
ความสัมพันธเชิงการตีความและอธิบายระหวางคําสําคัญในพุทธศาสนา ประสบการณทางศาสนา และ
กายวิภาค-สรีระวิทยาสามารถแสดงใหเห็นไดตามแผนภูมิ 8 ดังน้ี 

 

ขอวิจารณประการแรกท่ีคาดหวังไดตอกรณีของทานพระครูภาวนาฯ ก็คือความคลาดเคลื่อนของ
การใชคําสําคัญตางๆ ในพุทธศาสนา (เชน ใช “ฆานวิญญาณ” เรียกประสบการณการมองเห็นความ
ระยิบระยับคลายพยับแดด) รวมไปถึงขอวิจารณที่มาจากนักวิชาการฝายพุทธวาสมองกับจิตหรือมโน
วิญญาณเปนคนละสิ่งกัน นอกจากนี้ ในสวนของวิทยาศาสตรนั้น แมมีการอางอิงไมมากนัก แตก็มีจุดที่ทํา
ใหเกิดขอสงสัยวาไมตรงกับความรูดานกายวิภาค เชน รูเล็กๆ ที่เห็นบนกะโหลกบริเวณหัวค้ิวซ่ึงระบุวาเปน
มโนทวารน้ัน ความรูทางกายวิภาคก็ระบุวาเปนชองของเสนประสาท ซึ่งมิไดมีฐานะพิเศษที่ตางจากชองใน
ลักษณะเดียวกันที่พบ ณ ตําแหนงอ่ืนบนกะโหลกแตอยางใด และแนนอนวาในทางพุทธศาสนา “มโน
ทวาร” ไมใช “ชองทางออก” ของจิต6 

                                                             
6 ถามองขามไปวาการใชคําวา "มโนทวาร" ของทานพระครูภาวนาฯ ไมตรงกับคําสอนในพุทธศาสนาและถือตาม
ความหมายท่ีทานใชวาเปนทางออกของจิตหรือวิญญาณ ก็ดูเหมือนวาเปนการยากท่ีจะตัดสินไดทันทีวาขอยืนยันของทาน

 

ประสบการณจากการ
ปฏิบัติวิปสสนา 

 

 
กายวิภาค-สรีระวิทยา 

 

แผนภูมิ 8 

จิต มโนวิญญาณ  
มโนทวาร ธรรมายตนะ 
ภวังค ฆานวิญญาณ 

ฯลฯ   
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ในกรณีของพระเมตตานันโท ภิกข ุการอาศัยกรอบของวิทยาศาสตรเปนไปเพื่อหาหลักการแสวงหา
ความจริงของเหตุการณในพระไตรปฎก โดยการแสวงหาและผลของการแสวงหาดังกลาวมีถ่ินท่ีในวาระ
แหงการทาทายสังคมแบบจารีตประเพณี อันประกอบดวยการเคลื่อนยายพุทธศาสนาสูบริบทใหมที่เรียกวา
สังคมที่พัฒนาแลว ในกรณีของอัตถนิช โภคทรัพย การอาศัยกรอบของวิทยาศาสตรเปนไปเพื่อสนับสนุน
การมีอยูของ “พุทธแบบไทย” ซึ่งทาทายวิชาการพุทธศาสนาแบบปจจุบัน จัดเปนการยายพุทธศาสนา 
ไสยศาสตร และโหราศาสตรไปสูบริบทวิชาการดานพุทธศาสนาแบบใหม แลวในกรณีของทานพระครู
ภาวนาฯ อะไรคือวาระอันเปนบริบทของเปาหมายการใชกรอบของวิทยาศาสตร หากพิจารณาดูแลว จะ
เห็นวาแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานอันเปนเอกลักษณซึ่งใชการตีความและอธิบายตามกรอบของ
วิทยาศาสตรมาสนับสนุนนั้น เปนไปเพื่อตอบสนองตอวาระแหงการเผยแผการปฏิบัติวิปสสนาสูประชาชนท่ี
คิดไปวาการปฏิบัติวิปสสนาเปนเร่ืองไมอาจสัมผัสไดจริง  การตีความและอธิบายใหการปฏิบัติวิปสสนามี
พื้นฐานอยูบนส่ิงที่ เปนรูปธรรมอยางยิ่ง ท้ังในเชิงกายภาพ  (เชน สมองและกะโหลก) และในเชิง
ประสบการณ (เชน ความรูสึกถึงไออุน) เปนการโยกยายการปฏิบัติวิปสสนาออกจากบริบทความเชื่อเดิมวา
เปนเร่ืองไมอาจสัมผัสไดจริงและนําเขาสูบริบทความเชื่อใหมวามีความเปนรูปธรรม  วาระดังกลาวแสดงได
โดยงายในรูปแผนภูมิ 9 ดังนี ้
                                                                                                                                                                                              
ไมจริง อาจจะสรุปไดวาไมตรงกับความรูทางวิทยาศาสตรท่ีมีใจปจจุบัน หรือสรุปวาหากรูเล็กๆ ดังกลาวเปนมโนทวารจริง 
ก็ยากท่ีวิทยาศาสตรจะตรวจสอบ เน่ืองจากคงไมมีเคร่ืองมืออะไรสําหรับตรวจสอบ “จิต” ได นอกเสียจากจะกลับมาตั้ง
คําถามทางปรัชญาเกี่ยวกับ “จิต” เพ่ือสรางนิยามเชิงปฏิบัติการสําหรับวิทยาศาสตรกอน อยางไรก็ตาม การนําความรูดาน
กายวิภาค-สรีระวิทยามาตีความและอธิบายประสบการณทางศาสนาจากการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานของทานพระครูก็มี
ขอท่ีนาสนใจประการหน่ึง กลาวคือ โดยท่ัวไป เมื่อสืบคนขอมูลเกี่ยวกับสมอง (เชน จากเว็บไซต KidsHealth.org ซึ่งมี
เปาหมายหน่ึงในการใหความรูทางการแพทยเบ้ืองตนแกผูปกครองท่ีตองดูแลเด็ก) ก็จะระบุวาความทรงจําท้ังระยะสั้นและ
ระยะยาวเก็บสะสมไวท่ีสมองสวนบน (ดู The Nemours Foundation, Your Brain&Nervous System, reviewed by  
Steven Dowshen, MD. KidsHealth from Nemours. [Online]. 2010. Available from: www.kidshealth.org/ 
PageManager.jsp?dn=KidsHealth&lic=1&ps=307&cat_id=20607&article_set=54030 [2012, January 8]) ขอมูล
ดังกลาวดูจะขัดแยงกับท่ีทานพระครูระบุราวกับวาสมองสวนลาง (หรือสมองเล็ก) มีบทบาทเกี่ยวกับความทรงจําดวย จึง
เปนสวนหน่ึงท่ีตองถูกฟอกดวยญาณ อยางไรก็ตาม มีขอคนพบทางวิทยาศาสตรวาสมองสวนลางก็มีบทบาทสําคัญ
เกี่ยวกับความทรงจําเชนกัน (ดู Jeremy Laurance, Health Editor, Scientists  Discover  Way  to  Reverse Loss of 
Memory, The Independent (Wednesday, 30 January 2008). Available from: www.independent.co.uk/ 
news/science/scientists-discover-way-to-reverse-loss-of-memory-775586.html และ Christopher H. Yeo, 
Memory and the Cerebellum, Current Neurology and Neuroscience Reports4 (2004):87–89 เปนตน] อยางไรก็
ตาม มิอาจสรุปอะไรไดแนชัดจากความสอดคลองกันน้ี ยังมีคําถามอีกมากมายท่ีจะตองพิจารณา ตัวอยางเชนอารมณท่ี
ทานพระครูระบุวาเก็บสะสมไวน้ัน มีลักษณะเดียวกับความทรงจําท่ีนักวิทยาศาสตรเขาใจหรือไม 

http://www.kidshealth.org/
http://www.independent.co.uk/
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เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหการตีความและอธิบายประสบการณทางศาสนาดวยกรอบ

วิทยาศาสตรควบคูกับวาระแหงการตีความและอธิบายของทานพระครูภาวนาฯ ก็สามารถสรุปไดวารูปแบบ
การตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบวิทยาศาสตรของทานคือ “รูปแบบการตีความและอธิบายแหง
ความเปนรูปธรรม” (hermeneutics of corporality) การตคีวามและอธิบายของทานมิไดเปนไปเพื่อทาทาย
อํานาจความนาเชื่อถือด้ังเดิมท่ีมีอยูเหมือนในสองกรณีท่ีมากอน แตเปนไปเพื่อสรางความเปนรูปธรรม
อยางย่ิงใหแกการปฏิบัติวิปสสนา โดยความเปนรูปธรรมน้ีอยูในรูปกายวิภาค-สรีระวิทยา 

แนวทางท่ีควรจะเปนในการตีความและอธิบายพุทธศาสนาโดยใชกรอบวิทยาศาสตร 

ในการนําเสนอแนวทางท่ีควรจะเปนในการตีความและอธิบายพุทธศาสนาโดยใชกรอบ
วิทยาศาสตรนั้น ประเด็นแรกที่ควรชี้ใหชัดคือความแตกตางระหวาง “แนวทางที่ควรจะเปนในการตีความ
และอธิบาย” กับ “รูปแบบท่ีควรจะเปนในการตีความและอธิบาย” ความแตกตางดังกลาวคูขนานไปกับ
ความแตกตางท่ีกลาวไวในตอนตนของบทนี้ระหวาง “การตีความและอธิบาย” และ “รูปแบบการตีความ
และอธิบาย”  

การตีความและอธิบายเปนกิจกรรมที่กํากับดวยตรรกะการทํางานอันนิยามไดดวยวงเวียนแหงการ
ตีความ ขณะที่รูปแบบการตีความและอธิบายเขาใจไดโดยอาศัยวาระของการดําเนินกิจกรรมการตีความ
และอธิบาย ซึ่งแนบเนื่องและแอบซอนอยูเบื้องหลังกิจกรรมนั้น ขอนี้สามารถนํามาอธิบายความแตกตาง
ระหวาง “แนวทางท่ีควรจะเปนในการตีความและอธิบาย” กับ “รูปแบบที่ควรจะเปนในการตีความและ
อธิบาย” ได กลาวคือ การตั้งคําถามเกี่ยวกับแนวทางที่ควรจะเปนในการตีความและอธิบายเปนไปเพื่อ
แสวงหาองคประกอบท่ีควรจะมีในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว ขณะเดียวกัน จะเห็นไดวาการตั้งคําถาม

ไมอาจสัมผัสไดจริง สัมผัสไดจริง 

วิปสสนา 

แผนภูม ิ9 
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เกี่ยวกับรูปแบบท่ีควรจะเปนในการตีความและอธิบายนั้น แมสวนหน่ึงจะครอบคลุมคําถามเกี่ยวกับ
แนวทางที่ควรจะเปน แตในอีกสวนหนึ่งก็ทําใหตองต้ังคําถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของวาระการตีความ
และอธิบาย  

อยางไรก็ตาม การแสวงหามาตรฐานที่เหมาะสมสําหรับการกําหนดวาระน้ันเปนเรื่องไมนาเปนไป
ได เน่ืองจากองคประกอบสําคัญของวาระคือเปาหมายอันมีความหมายในบริบทเฉพาะ ดังนั้น จึงมีได
แตกตางหลากหลายเกินกวาท่ีจะกํากับหรือประเมินดวยมาตรฐานเดียวกัน สิ่งที่ทําไดกับวาระคือการ
แสวงหา วิเคราะหและวิพากษไปตามแตละบริบทของวาระเหลานั้น นอกจากนี ้ในหลายกรณีวาระยังขึ้นกับ
จุดยืนทางปรัชญา ตัวอยางที่ชัดเจนคือวาระตางๆ ที่กําหนดในกรอบการทํางานแบบสตรีนิยมแบบตางๆ 
การถกเถียงความเหมาะสมของวาระจึงเปนเร่ืองของการถกเถียงทางปรัชญาไปเสีย7 หรือหากจะพิจารณา
ประเด็นน้ีอยางเฉพาะเจาะจงในความสัมพันธกับกรณีตัวอยาง การตั้งคําถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
วาระการตีความและอธิบายจะทําใหเราตองถามวาวาระของพระเมตตานันโท ภิกขุในการนําพุทธศาสนาสู
บริบทแบบ “สังคมที่พัฒนาแลว” เปนเรื่องเหมาะสมหรือไม เห็นไดวาถาจะประเมินวาระนี้ ในที่สุดก็จะออก
นอกขอบเขตการตีความและอธิบาย อันที่จริงการต้ังคําถามดังกลาวสามารถอยูไดดวยตนเองโดยไมตอง
กลาวถึงการตีความและอธิบายเลยดวยซ้ํา และหากยอนไปพิจารณาขางบน จะเห็นวาการตีความและ
อธิบายก็เปนจักรกลหนึ่งที่มุงสนับสนุนคําตอบดานใดดานหน่ึงตอคําถามดังกลาว ดวยความซับซอนเหลาน้ี 

                                                             
7 ในวงการพุทธศาสนศึกษาเองก็มีขอถกเถียงเกี่ยวกับจุดยืนทางปรัชญาอันเปนฐานแหงการกําหนดวิธีวิทยาหรือวิธี
การศึกษาในสาขา จุดยืนดังกลาวไดแก “พุทธวิทยา” (Buddhology) และ “ธรรมวิทยา” (Dharmology)  จุดยืนแบบพุทธ
วิทยาเห็นวาการศึกษาพระพุทธศาสนาตองเปนไป “อยางเปนวิทยาศาสตร” ดังน้ัน ผูศึกษาจะตองปฏิบัติตัวเปนคนนอก 
(หรือราวกับเปนคนนอก) ปราศจากศรัทธาและหลีกเลี่ยงการตัดสินคุณคาใดๆ ไมวาจะดานความจริงหรือจริยธรรม ในทาง
ตรงขาม จุดยืนแบบธรรมวิทยามุงศึกษาเพื่อยืนยันคุณคาของพุทธศาสนา มีการเปรียบเทียบงายๆ วาพุทธวิทยาก็คือ
การศึกษาท่ีมีลักษณะแบบศาสนศึกษา และธรรมวิทยาก็มีความสัมพันธกับพุทธศาสนาคลายๆ กับท่ีเทววิทยามี
ความสัมพันธกับคริสตศาสนา แมในทางหลักการจุดยืนเชนน้ีสามารถเปนปจจัยในการพิจารณาความเหมาะสมของการ
กําหนดวาระได แตในทางปฏิบัติ การนําพุทธศาสนามาศึกษารวมกับวิทยาศาสตรเปนสิ่งท่ีดําเนินไปในกรอบของ “ธรรม
วิทยา” โดยมีจุดหมายท่ีจะยืนยันความถูกตองของพุทธศาสนา (ดู Roger Corless, Hermeneutics and Dharmology: 
Finding an American Buddhist Voice, In Buddhist Theology: Critical Reflections by Contemporary Buddhist 
Scholars, ed. Roger Jackson and John Makransky (London: RoutledgeCurzon, 2003), pp. 95 and 98-99.) 
ดังน้ัน หากจะพิจารณาความเหมาะสมของวาระเหลาน้ี ในท่ีสุด ก็จะตองถกเถียงเกี่ยวกับวิธีการท่ีเหมาะสมในการศึกษา
พุทธศาสนาโดยรวม 
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เนื้อหาในสวนนี้จึงมิไดเปนการมุงพิจารณาเรื่องรูปแบบที่ควรจะเปนในการตีความและอธิบาย แตจะให
ความสนใจหลักกับเร่ืองแนวทางท่ีควรจะเปนในการตีความและอธิบาย8  

คําถามตอไปคืออะไรนาจะเปนแนวทางในการตอบคําถามเกี่ยวกับแนวทางท่ีควรจะเปนในการ
ตีความและอธิบาย การศึกษาคนควาไมพบไมมีงานท่ีพิจารณาประเด็นคําถามนี้โดยตรง พบแตงานที่เสนอ
แนวทางที่ควรจะเปนในการเปรียบเทียบศาสนากับวิทยาศาสตร ไดแก งานของโฮเซ อิกนาชิโอ คับเบอโซน
ดังท่ีวิเคราะหไวในบทท่ี 2  หรืองานของซัล พี เรสติโว ซึ่งมีประเด็นสวนหนึ่งที่ตรงกับของคับเบอโซน9 
สาเหตุสวนหน่ึงที่ไมพบการพิจารณาแนวทางที่ควรจะเปนในการตีความและอธิบายนาจะมาจากธรรมชาติ
ที่ซับซอนของการตีความและอธิบายอันเปนกิจกรรมท่ียึดโยงกับหลายประเด็น ความสัมพันธกับวาระแหง
การตีความและอธิบายดังเห็นในการอภิปรายในยอหนาที่ผานมาก็นาจะเปนตัวอยางท่ีดีของความยุงยาก 
อยางไรก็ตาม เม่ือแยกองคประกอบของวาระออกไปกอน งานในสวนนี้นาจะงายขึ้น 

เม่ือมีความชัดเจนวาจะแยกองคประกอบในสวนของวาระออกไปและต้ังคําถามโดยเจาะจงท่ี
กิจกรรม มิใชท่ีรูปแบบการตีความและอธิบาย แนวทางการตอบคําถามก็ควรที่จะอาศัยพื้นฐานจาก
องคประกอบของกิจกรรมการตีความและอธิบาย อันประกอบดวยสวนยอย องครวม และความสัมพันธ
ระหวางทั้งสอง เบื้องตนควรที่จะกลาวถึงองครวมเสียกอน เน่ืองจากมีพื้นฐานจากการพิจารณาในสวนของ
กรณีศึกษาทั้งสาม ดังเห็นแลววาการเลือกองครวมน้ันขึ้นกับวาระ ดวยเหตุนี้ประเด็นเร่ืองการเลือกจึงขาม
ไปได ขอพิจารณาจึงจะมุงใหความสนใจกับลักษณะขององครวมท่ีเลือกมาแลวนั้น ฐานคติของการ
พิจารณาคือวาแมวาการเลือกองครวมนั้นเปนไปเพื่อตอบสนองเปาหมายแหงวาระ แตในท่ีนี้จะถือวาองค
รวมก็มิไดมีคาเปนเพียงเครื่องมือเทานั้น หากแตยังมีคุณคาในตัวเองบางสวนท่ีควรตองเคารพ แนนอนองค
รวมยอมมีคุณคาบางอยาง จึงไดรับการเลือกเพื่อสนองตอวาระ แตคุณคานั้นควรไดรับการเคารพดวย
เชนกัน  
                                                             
8 อยางไรก็ตาม มิไดเปนการละท้ิงการตั้งคําถามเกี่ยวกับวาระท่ีควรจะเปนไปเสียทีเดียว ตอนทายจะพบวาการพิจารณาอัน
เจาะจงท่ีกิจกรรมการตีความและอธิบายท่ีควรจะเปนจะใหคําตอบบางอยางเกี่ยวกับแนวทางการกําหนดวาระ แมวาจะ
เปนคําตอบท่ีอาจจะดูวาจํากัดเกินไปสําหรับหลายคนก็ตาม 
9 ท้ังน้ี นอกจากเรสติโวจะเสนอแนะใหระมัดระวังมิใหการเปรียบเทียบนําสูการดวนสรุปและทวนคําถามในการยืนยันวา
ศาสนากับวิทยาศาสตรสอดคลองกันแลว เขายังอภิปรายปญหาอ่ืนๆ ท่ีในท่ีสุดแลวทําใหการเปรียบเทียบเปนไปไดยาก 
หรือเปนไปไมไดเลย ปญหาเหลาน้ีสัมพันธกับทัศนะของเขาวาเปนการยากท่ีจะหลีกเลี่ยงทุตรรกบทประเภทการใชคํา
ความหมายหลายนัยและความสับสนเกี่ยวกับประเภทดังไดกลาวถึงไวในบทท่ี 2 (ดู Restivo, Parallels and Paradoxes 
in Modern Physics and Eastern Mysticism, pp. 151-155.) 
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ขอเสนอแนะประการแรกบนฐานคติดังกลาวคือองครวมตองมีความเที่ยงตรง ปญหาขางตนจะเห็น
วามีการเลือกวิทยาศาสตรสมัยใหมมาเปนองครวม ดวยเห็นวามีคุณคาแหงอํานาจความนาเชื่อถือ แตเม่ือ
นํามโนทัศน หลักการ หรือทฤษฎีของวิทยาศาสตรสมัยใหมมาใชจริง กลับพบลักษณะของทุตรรกบท
ประเภทการใชความหมายหลายนัยและความสับสนเกี่ยวกับประเภท กลาวไดอีกนัยหน่ึงวาเปนการนําคํา
ตางๆ จากวิทยาศาสตรสมัยใหมมาใชโดยมิไดคงความหมายเดิมแลว ภาพที่ไดจึงเปนการเลือกใช
วิทยาศาสตรสมัยใหมเนื่องจากมีอํานาจความนาเชื่อถือ แตเม่ือนํามาใชแลว สิ่งที่เรียกวา “วิทยาศาสตร
สมัยใหม” น้ันกลับไมใชวิทยาศาสตรสมัยใหมจริงๆ สิ่งที่นํามาใชจริงเปนเพียงคําซึ่งมาพรอมกับกลิ่นอาย
อันเยายวนแหงอํานาจความนาเช่ือถือเทานั้น แนนอนวาในกรณีท่ีพิจารณา แนนอนปญหานี้ไมไดจํากัดกับ
ตัวคําเทานั้น บางกรณีเปนเรื่องของการใชสิ่งที่วิทยาศาสตรศึกษาหรือคนพบแตบรรยายเน้ือหาไมตรง (เชน 
ชองบนกะโหลกศีรษะ) แตการใชมโนทัศน หลักการ หรือทฤษฎีในความหมายใหมและใชกับส่ิงผิดประเภท
พบไดมากกวา  

ขอพิจารณาตอไปเก่ียวกับสวนยอย ขางตนสุดไดระบุวาการประเมินท่ีควบคูไปกับการวิเคราะห
กรณีศึกษาจะมุงใหความสนใจเฉพาะองครวมโดยท้ิงคําถามเกี่ยวกับปญหาการประเมินสวนยอยไว ในสวน
ขององครวมนั้น ไดเสนอแนะวาเม่ือนําอะไรมาใชเปนองครวม ก็ควรใชสิ่งน้ันจริงๆ ถานําวิทยาศาสตร
สมัยใหมมาใช ก็ควรใชวิทยาศาสตรสมัยใหมจริงๆ ไมใชประวัติศาสตรวิจารณหรือความคิดความเชื่อแบบ
ความเคลื่อนไหวแหงนวยุคที่นํามาปดปายชื่อของวิทยาศาสตรสมัยใหม หาไมแลวเนื้อหาสาระขององครวม
ที่เลือกจะมีประโยชนอันใดนอกเหนือไปจากการเปนปายโฆษณา อยางไรก็ตาม เปนการยากที่จะให
ขอเสนอแนะเชนเดียวกันในกรณีของสวนยอยได เหตุผลเน่ืองจากในการตีความและอธิบายนั้น ยอมเปนท่ี
ชัดเจนแลววามีเปาหมายท่ีจะเขาใจเกินไปกวาความหมายที่สวนยอยนั้นมีในปจจุบัน เปนเร่ืองไรเหตุผลท่ี
จะยายสวนยอยมาไวในองครวมใหมโดยคาดหวังใหทุกอยางของสวนยอยเหมือนเดิม  

คําถามที่ตามมาก็คือควรจะพิจารณาอยางไรเกี่ยวกับสวนยอย แนนอนเราไมอาศัยคําถามวาจะ
เลือกสวนยอยอยางไร เน่ืองจากเราเล่ียงท่ีจะพิจารณาองคประกอบเรื่องวาระ เหตุท่ีการเลี่ยงดังกลาวนําสู
การไมถามคําถามนั้นเน่ืองจากหากพิจารณากรณีศึกษาขางตนจะพบวาการเลือกองครวมน้ันขึ้นกับ
สวนยอยที่เลือกไวกอนและการเลือกสวนยอยนั้นก็ขึ้นกับวาระที่มี สิ่งที่นาจะชวยพิจารณาเกี่ยวกับสวนยอย
นาจะเปนคําถามเกี่ยวกับขอบเขตความเปลี่ยนแปลงที่เรายอมรับไดเม่ือสวนยอยยายเขามาสูองครวมใหม 
ทั้งน้ีเน่ืองจากหากสวนยอยที่ยายมาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง อะไรจะเปนประโยชนของการใชสวนยอยท่ีไร
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ตัวตนเชนน้ัน ขณะเดียวกันถาสวนยอยเปนอะไรก็ได สวนยอยจะสามารถมีอิทธิพลตอองครวมไดอยางไร 
ดังที่กลาวไวแลววาสวนยอยและองครวมมีความสัมพันธในกรอบวงเวียนแหงการตีความ ความเปนวงเวียน
หมายความวาทั้งสององคประกอบมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน เราเขาใจสวนยอยจากองครวมและเขาใจองค
รวมจากสวนยอย  

ตัวอยางในกรณีศึกษาท่ีผานมา พบความเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงที่เกิดกับสวนยอยบางอยาง เชน 
ในกรณีของมหาปเทศ 4 ความเปล่ียนแปลงเชนที่วาพบเครื่องบงไดแมในงานของพระเมตตานันโท ภิกขุเอง 
ดังท่ีไดอภิปรายไปแลวในบทที่ 3 วาเบื้องตนพระเมตตานันโท ภิกขุระบุวามหาปเทศ 4 ใชสําหรับการ
ตีความหลักธรรมเทานั้น แตเม่ือผานการตีความและอธิบายดวยกรอบของ “วิทยาศาสตรสมัยใหม” (หรือ
ในอันที่จริงคือประวัติศาสตรวิจารณ) ก็กลับกลายเปนวามหาปเทศ 4 ใชสําหรับตีความเหตุการณทาง
ประวัติศาสตรอันมีลักษณะตางไปอยางสิ้นเชิงกับหลักธรรม จัดไดวาเปนการเปลี่ยนประเภทเชิงมโนทัศน
ไปโดยสิ้นเชิง ในกรณีเชนน้ี ทําใหตั้งคําถามไดวาการอางมหาปเทศ 4 ดั้งเดิมจะมีประโยชนอันใดในเม่ือถูก
กลืนไปอยูในองครวมแหงประวัติศาสตรวิจารณอยางสิ้นเชิงโดยหลงเหลือไวแตชื่อ ขอนี้ก็นําสูปญหา
เชนเดียวกับที่กลาวถึงในสวนขององครวมวาเปนกรณีของการหยิบยืมคํามาใชแบบปายโฆษณาเทาน้ัน 

ประเด็นเก่ียวกับการนําสวนยอยมาใชในขอบเขตที่ยังคงนัยสําคัญไวนี้ ทําใหยอนไปหาสิ่งที่คับเบอ
โซนเรียกวา “รูปแบบอันเนนความเสริมซึ่งกันและกัน” ท่ีกลาวไวในบทที่ 2 โดยเขาใจภายในกรอบของวอล
เลสท่ีเห็นวาเปนการเสวนาที่ชวยใหเขาใจตนเองไดดีขึ้น หากยึดตามน้ี คําถามที่ตองตระหนักเสมอก็คือวา
การนําสวนยอยจากพุทธศาสนาไปไวในองครวมแหงวิทยาศาสตรนั้น ชวยใหเขาใจสวนยอยดังกลาวไดดี
ขึ้นอยางไร ชวยใหเห็นความเปนไปไดอ่ืนของความเขาใจอะไรบาง  

นอกจากน้ี การพิจารณากรณีศึกษาตางๆ ทําใหเห็นวาการเลือกองครวมน้ันขึ้นกับสวนยอยที่เลือก
ไวกอน โดยการเลือกสวนยอยนั้นก็ขึ้นกับวาระท่ีมีอยู แตอันที่จริง เราสามารถเลือกองครวมกอนได ถาเรา
ตะหนักวาสวนยอยและองครวมมีผลแกกัน การนําสวนยอยใหมเขามาสูองครวมเปนการทาทายองครวมไป
ดวยในตัว เนื่องจากตองพยายามวิเคราะหแงมุมตางๆ ขององครวมเพื่อใหสามารถตอบสนองตอสวนยอยท่ี
เลือกมาพิจารณาได กิจกรรมดังกลาวมีชื่อเรียกงายๆ วา “การเรียนรูจากพุทธศาสนา” ตัวอยางเชนเรา
สามารถนึกถึงนักจิตวิทยาท่ีมีกรอบการทํางานเชิงทฤษฎีจิตวิทยาของตนอยูกอนและนํามโนทัศนเก่ียวกับ
อารมณความรูสึกบางอยางจากพุทธศาสนาเขาไปพิจารณาในกรอบการทํางานนั้นแลวชวยใหเขาใจกรอบ
การทํางานหรือปรากฏการณทางจิตวิทยาที่ศึกษาอยูในมุมมอง แงมุมหรือรายละเอียดใหมๆ ได  
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เม่ือมาถึงจุดน้ี นาจะเห็นไดวาผลที่ตามมาจากการพิจารณาสวนยอยคือการจํากัดขอบเขตของ
วาระ ดังกลาวไวกอนหนาวาวาระกับสวนยอยมีความสัมพันธกัน ดังน้ัน ยอมมีนัยบางอยางเก่ียวกับการ
เลือกวาระตามมาจากการใหขอเสนอแนะวาในการตีความและอธิบายสวนยอยจากพุทธศาสนาดวยกรอบ
วิทยาศาสตรน้ัน ควรมุงเขาใจสวนยอยใหดีขึ้นเพื่อใหสวนยอยคงนัยสําคัญในฐานะสวนยอย นัยดังกลาวก็
คือวาระของการตีความและอธิบายความควรมีเปาหมายเพื่อเสริมสรางความเขาใจในตนเองเปน
องคประกอบเสมอ ไมวา “ตนเอง” จะหมายถึงพุทธศาสนาหรือวิทยาศาสตร ขอนี้อาจเปนที่ยอมรับไดใน
กรณีของการทํางานเชิงวิชาการเปนหลัก แตเปนท่ียอมรับไมไดสําหรับบุคคลท่ีประสงคจะนําการตีความ
พุทธศาสนาดวยกรอบวิทยาศาสตรมาใชสําหรับการขับเคลื่อนทางสังคมวัฒนธรรมและการเมือง อยางไรก็
ตาม ในที่นี้จะถือประเด็นดังกลาวเปนขอเสนอแนะเก่ียวกับวาระ เนื่องจากเปนนัยท่ีตามมาจาก
ขอเสนอแนะเก่ียวกับสวนยอย 

สรุป 

สรุปไดวาแนวทางที่ควรจะเปนในการตีความและอธิบายพุทธศาสนาโดยใชกรอบวิทยาศาสตร
ประกอบดวย (ก) องครวมที่เลือกมาใช ไมวาจะเปนมโนทัศน หลักการ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร จะตอง
มีเน้ือหาถูกตองเท่ียงตรง (ข) สวนยอยท่ีเลือกมาจากพุทธศาสนาจะตองมีนัยสําคัญ กลาวคือ แมจะพบ
ความเปนไปไดเชิงความหมายใหมๆ เกี่ยวกับสวนยอยดังกลาว แตความหมายของสวนยอยน้ันตองไม
เปลี่ยนแปลงไปโดยส้ินเชิง (เชน ไมเปลี่ยนประเภทเชิงมโนทัศน) และ (ค) ควรกําหนดวาระแหงการตีความ
และอธิบายใหมีเปาหมายของการเขาใจตนเอง ไมวาจะหมายถึงการเขาใจพุทธศาสนาหรือวิทยาศาสตรใน
มุมมอง แงมุม หรือรายละเอียดใหมๆ 
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บทท่ี 7  

สรุปและขอเสนอแนะ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและประเมินรูปแบบการตีความและอธิบายพุทธศาสนาโดยใช
กรอบวิทยาศาสตร โดยกําหนดขอบเขตการศึกษาใหครอบคลุมกรณีศึกษาของการตีความและอธิบายพุทธ
ศาสนาดวยกรอบวิทยาศาสตรในประเทศไทย เนื้อหาสวนตอไปเปนสรุปผลการศึกษา รวมถึงขอเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

ในประเทศไทย มีงานจํานวนมากท่ีนําพุทธศาสนามารวมพิจารณากับวิทยาศาสตร อยางไรก็ตาม 
การนําพุทธศาสนามาพิจารณารวมกับวิทยาศาสตรมีมากกวาหน่ึงรูปแบบ “การตีความและอธิบาย” เปน
เพียงรูปแบบหนึ่งเทาน้ัน ดังน้ัน ในบรรดางานจํานวนมากเหลาน้ี จึงไมใชทุกงานท่ีจะจัดไดวาเปนการ
ตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบของวิทยาศาสตร การศึกษาพบวางานสวนใหญมีรูปแบบท่ีเนน 
(ก) เทียบเคียง (ข) เชื่อมโยง (ค) นําความรูทางวิทยาศาสตรมาสอดแทรกไวในบริบทของพุทธศาสนา หรือ 
(ง) นําวิทยาศาสตรมาตีความและอธิบายใหมในกรอบของพุทธศาสนา ขณะที่งานท่ีจัดเปนการตีความและ
อธิบายพุทธศาสนาโดยใชกรอบวิทยาศาสตรมีจํานวนไมมาก  

ในการวิจัยนี้ ไดเลือกวิเคราะหกรณีศึกษาสามเรื่องประกอบดวย (ก) เหตุเกิด พ.ศ. 1 เลม 1 และ 
เลม 2 ของพระเมตตานันโท ภิกขุ (ข) มหาเวทยมวยไทย ของอัตถนิช โภคทรัพย และ (ค) แนะวิธีปฏิบัติ
อิริยาบถ 4 ของพระครูภาวนานุศาสก (ธมฺมธโร ภิกขุ) กลาวไดวากรณีศึกษาทั้งสามมีอิทธิพลตอสังคมไทย
ในระดับหน่ึง กรณีของพระเมตตานันโท ภิกขุปรากฏเปนประเด็นถกเถียงทางวิชาการอยางกวางขวาง กรณี
ของอัตถนิช โภคทรัพยเปนงานที่สัมพันธกับความคิดเห็นที่เผยแพรผานคอลัมน “เกร็ดเกากึ๊กส” ในนิตยสาร
ตวยตูนสในชวงเวลานับไดเกือบสามทศวรรษ  อีกทั้งยังเปนงานที่ นําไปใชในการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาดวย  และกรณีของพระครูภาวนานุศาสก (ธมฺมธโร ภิกขุ)เปนงานเก่ียวของกับการเผยแผ
แนวทางการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานเปนเวลายาวนานตลอดชวงชีวิตของทานและยังไดรับการสานตอใน
ปจจบุัน 

กรณีศึกษาทั้งสามครอบคลุมทั้งดานวิธีการศึกษาเน้ือหาในคัมภีรพุทธศาสนา เนื้อหาของพุทธ
ศาสนา และประสบการณทางศาสนาจากการปฏิบัติตามแนวทางของพุทธศาสนา กลาวคือ การตีความ
และอธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบวิทยาศาสตรของพระเมตตานันโท ภิกขุ มีจุดเนนท่ีหลักคําสอนท่ี
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เกี่ยวของกับการแสวงหาและตรวจสอบความจริงในพระไตรปฎก การตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวย
กรอบวิทยาศาสตรของอัตถนิช โภคทรัพย น้ันกลาวไดวาเปนเรื่องของเนื้อหาของคําสอนในพุทธศาสนา 
เพียงแต “พุทธศาสนา” ตามขอเสนอของ อัตถนิช โภคทรัพย มีความหมายเกินไปกวาท่ีเขาใจกัน กลาวคือ 
ครอบคลุมถึงไสยศาสตร โหราศาสตร หรือเร่ืองเลาอภินิหารตางๆ ขณะที่การตีความและอธิบายพุทธ
ศาสนาดวยกรอบวิทยาศาสตรของพระครูภาวนานุศาสก (ธมฺมธโร ภิกขุ) เปนเรื่องของประสบการณทาง
ศาสนาจากการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 

การวิเคราะหแสดงวาการตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบวิทยาศาสตรของพระเมตตานัน
โท ภิกขุและอัตถนิช โภคทรัพยตางจัดเปนรูปแบบการตีความและอธิบายแบบปฏิกิริยาเนื่องจากดําเนินไป
ในวาระแหงการทาทายอํานาจความนาเชื่อถืออันเปนที่ยอมรับในปจจุบัน กรณีของพระเมตตานันโท ภิกขุ
นั้น อํานาจความนาเชื่อถือดังกลาวไดแกสังคมจารีตประเพณีอันมีสถาบันสงฆเปนตัวแทนสําคัญอยางหนึ่ง  
ในกรณีของอัตถนิช โภคทรัพย อํานาจความนาเชื่อถือดังกลาวไดแกวิชาการพุทธศาสนศึกษาแบบที่มี
อิทธิพลอยูในปจจุบัน ขณะท่ีการตีความและอธิบายของพระครูภาวนานุศาสก (ธมฺมธโร ภิกขุ) จัดเปน
รูปแบบการตีความและอธิบายแหงความเปนรูปธรรม อันมุงไปการเพื่อทําใหการปฏิบัติวิปสสนามีความ
เปนรูปธรรมอันยึดโยงกับกายอยางยิ่ง  

การประเมินแสดงวาในกรณีศึกษาเหลาน้ี มีปญหาเกี่ยวกับความเที่ยงตรงในการอางเนื้อหาทาง
วิทยาศาสตร มีการใชทุตรรกบทประเภทการใชคําความหมายหลายในและความสับสนเกี่ยวกับประเภท 
ทําใหในท่ีสุดแลว ไมอาจกลาวไดวาวิทยาศาสตรท่ีอางอิงนั้นเปนวิทยาศาสตรจริงๆ นอกจากนี ้ยังพบวาใน
หลายกรณี ผลของการตีความและอธิบายคําสอนพุทธศาสนาโดยอาศัยกรอบของวิทยาศาสตรสงผลใหคํา
สอนเหลานั้นมีความหมายเปล่ียนแปลงไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง นําสูปญหาคลายกันวาคําสอนพุทธศาสนาท่ี
กลาวถึงอาจไมใชคําสอนของพุทธศาสนาจริงๆ 

สําหรับแนวทางที่ควรจะเปนในการตีความและอธิบายพุทธศาสนาโดยใชกรอบวิทยาศาสตรนั้น 
พบวาควรดําเนินไปภายในกรอบความสัมพันธแบบเสริมซึ่งกันและกัน โดยมีขอที่ตองคํานึงถึงเกี่ยวกับ
องคประกอบขององครวมและสวนยอยในวงเวียนแหงการตีความดังนี้ ประการแรกคือองครวมจาก
วิทยาศาสตรท่ีเลือกมาใช ไมวาจะเปนมโนทัศน หลักการ หรือทฤษฎี จะตองอางอิงเน้ือหาอยางถูกตอง
เที่ยงตรง ประการตอไป ตองคงนัยสําคัญของสวนยอยที่เลือกมาจากพุทธศาสนา แมการตีความและ
อธิบายจะทําใหเกิดความหมายใหมๆ ขึ้นมา แตความหมายน้ันตองไมเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง และ
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ประการสุดทายควรกําหนดการเขาใจตนเองใหเปนเปาหมายของ วาระแหงการตีความและอธิบาย โดยการ
เขาใจตนเองดังกลาวอาจหมายถึงการเขาใจพุทธศาสนาหรือวิทยาศาสตรในมุมมอง  แงมุม หรือ
รายละเอียดใหมๆ ก็ได 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การศึกษาแสดงใหเห็นวาการนําพุทธศาสนามาพิจารณารวมกับวิทยาศาสตรไมวาจะในลักษณะ
การเปรียบเทียบหรือตีความและอธิบาย ตางประสบปญหารวมกันเกี่ยวกับการใชทุตรรกบท ไดแก ประเภท
ดวนสรุป ทวนคําถาม ใชคํามีความหมายหลายนัย และสับสนเกี่ยวกับประเภท นอกจากน้ียังมีปญหาเร่ือง
ความเที่ยงตรงในการอางอิงเนื้อหาทางวิทยาศาสตร หรือแมแตเนื้อหาทางพุทธศาสนาดวย ดังนั้น จึงมี
ขอเสนอแนะใหวงวิชาการดานพุทธศาสนศึกษาทบทวนวิธีการทํางานเกี่ยวกับการนําพุทธศาสนามา
พิจารณารวมกับวิทยาศาสตรเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาเหลานี้ มิฉะนั้น แทนที่จะสงผลดีในดานการสนับสนุน
สงเสริมพุทธศาสนากลับจะสงผลตรงขาม เชน ทําใหบุคคลท่ีมีเหตุผลและมีความรูดีเกิดความเบื่อหนาย
และไมเชื่อถือกับวิชาการในสาขานี้ นอกจากน้ี ยังควรระมัดระวังไมสื่อสารในลักษณะที่ทําใหความ
นาเชื่อถือของพุทธศาสนาขึ้นอยูกับความสอดคลองกับวิทยาศาสตร  

นอกจากความแมนยําในการใชเหตุผลและเน้ือหาทางวิทยาศาสตร รวมถึงพุทธศาสนาซึ่งงานทุก
ประเภทควรท่ีจะตองตระหนักแลว ทางออกอีกประการสําหรับงานประเภทตีความและอธิบายคืออาศัย
ตามแนวทางที่ควรจะเปนในการตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวยกรอบวิทยาศาสตรตามท่ีเสนอแนะใน
งานวิจัยนี ้ซ่ึงยึดถือรูปแบบความสัมพันธแบบเสริมซึ่งกันและกันระหวางพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร การ
ใชวิทยาศาสตรเพื่อใหเขาใจพุทธศาสนาในมุมมอง แงมุม หรือรายละเอียดใหมๆ เปนการปองกันมิใหพุทธ
ศาสนาถูกลดทอนลงไป นอกจากน้ี การนําพุทธศาสนาไปชวยในวิทยาศาสตรก็จะชวยใหเห็นความสําคัญ
เกี่ยวของ (relevance) ของพุทธศาสนาได ซึ่งความนาเชื่อถือจะตามมาในที่สุด อนึ่ง การทํางานในลักษณะ
นี้ตองเตรียมใจรับดวยวาผลที่ไดอาจเปนตรงขาม เชน อาจพบวาพุทธศาสนาไมสอดคลองกับวิทยาศาสตร 

 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษา 

 ประเด็นสําคัญประการหน่ึงเก่ียวกับการนําพุทธศาสนามาพิจารณารวมกับวิทยาศาสตรคือการ
สรุปวาท้ังสองมีความสอดคลองกัน คําถามคือทําอยางไรขอสรุปดังกลาวจึงไมเปนการดวนสรุป ดังน้ัน จึง
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ควรมีการศึกษาเพื่อวิเคราะหเกณฑเพื่อตัดสินวาเม่ือใดจึงจะเพียงพอแกการสรุปถึงความสอดคลอง 
ตัวอยางเชนเราอาจพิจารณาเกณฑแบบท่ีซัล พี เรสติโวเสนอ คือ ใชวิธีเชิงปริมาณโดยนับจํานวนขอความ
ในคัมภีรวาสอดคลองกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตรที่พิจารณาอยูกี่ขอความ และกําหนดเกณฑวาตอง
สอดคลองกี่ขอความขึ้นไปจึงจะถือวาคัมภีรน้ันสอดคลองกับทฤษฎีดังกลาว ทั้งนี้ ก็ตองมีการพิจาณากอน
วาคัมภีรใดถือเปนตัวแทนของศาสนา1 หรือแทนท่ีจะเปนคัมภีรและขอความ เราอาจพิจารณาวาความ
สอดคลองนั้นนาจะมุงหมายถึงชุดคําสอนพื้นฐานที่จะขาดไปไมไดสําหรับความเปนพุทธศาสนาโดยเฉพาะ
หรือไม ถาใช ก็ตองพิจารณาตอไปวาอะไรคือชุดของคําสอนดังกลาว  

นอกจากน้ี  ยังตองพิจารณาวาเ ม่ือกลาวถึงวิทยาศาสตรนั้นมีขอบเขตเพียงใด หมายถึง
วิทยาศาสตรโดยรวมหรือไม หากเปนเชนน้ัน ก็ตองเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร ซึ่งมิใชเร่ือง
เรียบงาย และในที่สุด ตองเขาไปยุงเกี่ยวกับปรัชญาวิทยาศาสตร2 หรือถากลาวถึงเฉพาะบางทฤษฎี ก็มี
ขอพิจารณาอ่ืนๆ อีก เชน ถาสอดคลองกับทฤษฎีดังกลาวแลวจะสรุปโดยรวมวาสอดคลองกับวิทยาศาสตร
ไดหรือไม หรือจะเกิดอะไรขึ้นถาทฤษฎีที่บอกวาสอดคลองกับพุทธศาสนาถูกปฏิเสธไป รวมถึงขอพิจารณา
ที่วาศาสนาอ่ืนๆ ก็มีคําสอนที่สอดคลองกับมโนทัศน หลักการ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตรเหมือนกัน ถา
พุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ มีความสอดคลองกับทฤษฎีวิทยาศาสตรเดียวกัน จะทําความเขาใจ
ความสัมพันธระหวางพุทธศาสนากับศาสนาน้ันอยางไร  

 ปญหาสําคัญที่พบในการศึกษาท่ีผานมาอีกขอสืบเน่ืองจากการนํามโนทัศนออกนอกบริบทของ
ตนเอง หากพิจารณาวามโนทัศนนิยามดวยความสัมพันธท่ีตนมีกับมโนทัศนอ่ืนๆ ในระบบ การนํามโนทัศน
ออกไปจากบริบทของตนยอมมีผลตอความหมาย แมในการเปรียบเทียบมโนทัศนท่ีมาจากระบบที่แตกตาง
ก็พบปญหาน้ี เรสติโวเองก็ต้ังขอสงสัยวาจะนําภาษาของทฤษฎีวิทยาศาสตร ท่ีอยูในรูปสมการทาง
คณิตศาสตรมาพิจารณากับภาษาโบราณของศาสนาไดอยางไร แมการแปลจากสมการทางคณิตศาสตรมา
เปนภาษาของคนสามัญที่ใชในปจจุบันก็มีขอถกเถียงเร่ืองความเท่ียงตรงแลว3 

                                                             
1 Sal P. Restivo, Parallels and Paradoxes in Modern Physics and Eastern Mysticism: I - A Critical 
Reconnaissance, Social Studies of Science 8, 2 (1978): 151. 
2 ดูความซับซอนเกี่ยวกับประเด็นน้ีไดในภาคผนวก “ลักษณะของวิทยาศาสตร” 
3  Restivo, Parallels and Paradoxes in Modern Physics and Eastern Mysticism, p. 152. 
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สําหรับการตีความและอธิบาย ไดกลาวแลววาตองเผชิญปญหาน้ีอยางหลีกเลี่ยงไมได อันที่จริง
อาจไมจําเปนตองกลาววาเปนปญหา เน่ืองจากการนํามโนทัศนไปอยูในระบบใหมเปนความตั้งใจที่จะ
แสวงหาความหมายใหมใหแกมโนทัศนนั้น หรือเพื่อใหมีการเสวนาท่ีนําสูความเขาใจตนเองของแตละฝาย 
แตประเด็นที่ท้ิงไวก็คือภายใตเงื่อนไขใดท่ีการนํามโนทัศนออกนอกบริบทแลวจะยังคงรักษาความหมาย
ของมโนทัศนไวไดอยางนอยก็ในระดับท่ี “มีนัยสําคัญ” ดังกลาวแลววาจําเปนตองพิจารณาวาจะมีความ
ยืดหยุนไดเพียงใด มิฉะน้ัน แทนท่ีจะเปนเรื่องของการทําความเขาใจตนเอง ก็จะเปนการนําวิทยาศาสตรมา
สนับสนุนพุทธศาสนาอยางไรกฎไรเกณฑ  

ในเชิงอรรถทายบทที่ 3 ไดกลาวถึง “การเลนตลกของซอกัล” ซึ่งเปนการวิพากษวิจารณการนํา
แนวคิดทฤษฏีทางวิทยาศาสตรมาใชกันอยางไมเที่ยงตรงในหมูนักวัฒนธรรมศึกษา (cultural studies) 
และนักปรัชญาหลังโครงสรางนิยม คําตอบหน่ึงท่ีนักปรัชญากลุมดังกลาวใหก็คือการนําแนวคิดทฤษฎี
เหลาน้ีมาใชมิไดนํามาใชแบบตรงตามตัวอักษร (literal) หากแตนํามาใชแบบอุปลักษณ (metaphor) เชน 
เปนแมแบบ (model) สําหรับการคิด4 นาสนใจวาเปนไปไดหรือไมท่ีการอาศัยความคิดเรื่องอุปลักษณเชนน้ี
จะเปนคําตอบที่เปนไปไดคําตอบหน่ึง  

 

 

                                                             
4 ดู เชน Julia Kristeva, Une désinformation, Le Nouvel Observateur . N° 1716, (25 septembre au 1er octobre 
1997), p. 122. 
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ภาคผนวก 

ลักษณะของวิทยาศาสตร 

ภาคผนวกนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของวิทยาศาสตร เบื้องตนเปนการ
พิจารณาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรในภาพกวาง กอนที่จะเจาะจงลงในวิชาการดานการจัดการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร ทั้งน้ีเช่ือวาการพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะของวิทยาศาสตรจากนักการศึกษาดานวิทยาศาสตร 
นาจะสามารถชวยตอบโจทยไดโดยตรง เนื่องจากนักวิชาการเหลานี้มีหนาที่สําคัญในการจัดการเรียนการ
สอนดานวิทยาศาสตรแกนักเรียน อยางไรก็ตาม พบวาแมในหมูนักการศึกษาเอง ก็ยังมีความเห็น
หลากหลายเกี่ยวกับลักษณะของวิทยาศาสตร หลังจากพิจารณาในสวนของขอบเขตเน้ือหาเรื่องลักษณะ
ของวิทยาศาสตรในสวนนี้แลว จะไดพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการและประวัติศาสตรของวิทยาศาสตร ซึ่งเชื่อวา
สามารถชวยใหเขาใจของลักษณะของวิทยาศาสตรได ในท่ีสุดแลว ขอพิจาณาตางๆ จะชวยใหเห็นความ
ซับซอนที่เกี่ยวพันกับความพยายามในการทําความเขาใจวาวิทยาศาสตรคืออะไร ในสวนทายสุด เปนการ
พิจารณาความเขาใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตรที่มีอิทธิพลในสังคมและวัฒนธรรม 

อะไรคือวิทยาศาสตร 

บี ดี สลิฟและ อาร เอ็น วิลเลี่ยมส (B. D. Slife & R. N. Williams) อธิบายวาแมวิทยาศาสตรดูจะ
เปนที่เขาใจกันดี แตอันที่จริงไมใชเรื่องงายที่จะตอบคําถามวา "วิทยาศาสตรคืออะไร" ทั้งนี้เนื่องจากคําตอบ
ตอคําถามดังกลาวน้ันผันแปรไปตามยุคสมัย และที่นาแปลกใจไปกวานั้นคือความผันแปรดังกลาวเปนผล
สืบเนื่องจากความคิดทางปรัชญา สาเหตุสําคัญเปนเพราะวาความเขาใจวาวิทยาศาสตรคืออะไรนั้น ตอง
อาศัยฐานคติเกี่ยวกับลักษณะของโลกและวิธีการที่ควรใชในการศึกษาโลกท่ีมีลักษณะดังกลาว1  

คําวา "วิทยาศาสตร" ("science") ในภาษาอังกฤษ น้ันมีที่มาจากภาษาลาติน แปลวา "ความรู" ใน
ปรัชญากรีก ความรูตางจากความเห็น องคประกอบที่นิยามความรูไดแกความจริง หากขาดองคประกอบน้ี
ไป ความคิดความเชื่อที่มีก็มีสถานะไดแคความเห็นเทานั้น รองรอยความหมายเชนนี้ยังพบไดในปจจุบัน 
ดังที่จะเห็นไดวาคนท่ัวไปเห็นวาวิทยาศาสตรครอบคลุมความรูท้ังหลายวาอะไรจริง แตที่สําคัญไปกวานั้น 
ควรมองใหลึกลงไปวาเหตุที่คนเห็นวิทยาศาสตรเปนที่พึ่งพิงในการตอบคําถามวาอะไรจริงเท็จนั้น ก็ดวยมี
ความคิดวาวิทยาศาสตรมีวิธีการที่นาเชื่อถือสําหรับแยกแยกความจริงจากความเท็จได ในวงวิชาการ

                                                             
1 B. D. Slife & R. N. Williams, What's Behind the Research? (London: Sage Publication, 1995) p. 168. 
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ปจจุบัน คําวา "วิทยาศาสตร" จึงมีได 2 ความหมาย ประการแรก วิทยาศาสตรหมายถึงความรูประเภทหนึ่ง
ที่มีความนาเชื่อถือ และในอีกความหมายหน่ึง วิทยาศาสตรคือวิธีการไดมาซึ่งความรูประเภทนั้น2 ทั้งน้ี มี
ขอสังเกตวาตามความเขาใจนี้วิทยาศาสตรเกี่ยวกับความรู "ประเภทหน่ึง" เทานั้น 

สําหรับวิทยาศาสตรในความหมายแรกนั้น ถาจะกลาวใหชัดก็คือเปนการมองวาวิทยาศาสตรคือ
องคความรูประเภทหน่ึงท่ีใหคําอธิบายเกี่ยวกับแงมุมตางๆ ของโลก องคความรูดังกลาวมีลักษณะสําคัญ 2 
ประการ กลาวคือ คําอธิบายทางวิทยาศาสตรจะไมอางอิงอิทธิพลของสิ่งเหนือธรรมชาติ และโดยท่ัวไป 
คําอธิบายดังกลาวมีพื้นฐานอยูบนกฎหรือหลักการที่เชื่อวากํากับเหตุการณในโลกใหเปนไปอยางมีแบบ
แผน และดวยความเชื่อในความสมํ่าเสมอของธรรมชาติน้ีเอง ทําใหมีการทํานายทางวิทยาศาสตรตางๆ3 
สําหรับวิทยาศาสตรในความหมายที่สองน้ัน วิทยาศาสตรในฐานะวิธีการศึกษาธรรมชาติ ท่ีอาศัยการ
สังเกตการณ การควบคุมและการทํานายในบริบทการทดลอง โดยมีลักษณะสําคัญท่ีการแปรปรากฏการณ
ที่ศึกษาเปนตัวเลขผานการวัดคาและคณิตศาสตร4  

คนมักใชวิทยาศาสตรทั้งสองความหมายน้ีเปนเกณฑในการพิจารณาวากิจกรรมการหาความรูของ
คนกลุมหน่ึงมีความเปนวิทยาศาสตรหรือไม แมทั้งสองดูมีความสัมพันธกันในลักษณะท่ีวาองคความรูนั้น
ยอมเปนผลจากวิธีการศึกษา แตอันที่จริง เม่ือนํามาใชเปนเกณฑในลักษณะดังกลาวแลว ทั้งสองกลับ
ขัดแยงกันได ตัวอยางเชน หากใชวิทยาศาสตรในความหมายที่สองเปนเกณฑ สาขาวิชาปรจิตวิทยา 
(parapsychology) น้ัน ถือวามีความเปนวิทยาศาสตร อยางไรก็ตาม หลายคนจะโตแยงโดยอางอิงถึง
วิทยาศาสตรในความหมายแรกวาสาขาดังกลาวไมใชวิทยาศาสตร ขอนี้ชัดเจนเม่ือพิจารณาเห็นวาวัตถุ
แหงการศึกษาของสาขาวิชาน้ี ซึ่งครอบคลุมถึงเร่ืองพลังจิตตางๆ นั้น ดูจะขัดกับลักษณะของการไมอางถึง
สิ่งเหนือธรรมชาติ ในทางกลับกัน หากใชวิทยาศาสตรในความหมายที่สองเปนเกณฑ เราก็อาจไมสามารถ
จัดใหทฤษฎีของ อัลเบิรต ไอนสไตน (Albert Eistein) เปนวิทยาศาสตรได เนื่องจากไอนสไตนมิไดทําการ
ทดลองหรือสังเกตการณปรากฏการณใดๆ ในหองทดลอง ย่ิงไปกวานั้น หลายๆ องคประกอบในทฤษฎีของ
ไอนสไตนก็มิอาจจะสังเกตการณไดในขณะที่เขาคิดคนขึ้นมา กระนั้นก็ดี คงไมมีใครที่จะปฏิเสธวาทฤษฎี

                                                             
2 Ibid., pp. 168-169.  
3 Ibid., p. 173. 
4 Ibid., p.74. 



121 
 

ของไอนสไตนจัดเปนวิทยาศาสตรตามความหมายแรก5  

วิธีการทางวิทยาศาสตรมิไดมีอยูเพียงวิธีเดียวอยางท่ีคนทั่วไปมักเขาใจกัน อยางไรก็ตาม เชื่อวา
บรรดาวิธีการเหลาน้ีมีลักษณะบางประการรวมกันที่ทําใหจัดไดวาเปนวิทยาศาสตร กระนั้นก็ดี ความ
คิดเห็นที่วาลักษณะดังกลาวคืออะไรน้ัน ก็แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ในสมัยกรีกโบราณ ซึ่งถือวาเปน
รากเหงาของท้ังวิทยาศาสตรและอารยธรรมตะวันตกน้ัน "วิทยาศาสตร" ในแบบของกรีกใชวิธีการสังเกต
และวิเคราะหดวยเหตุผล การคิดวิเคราะหดังกลาวมีความสัมพันธใกลชิดกับการใชภาษาอยางระมัดระวัง
และแจมชัด ดวยเหตุน้ี จึงมีรองรอยของการใชคําวา "-logy" ซึ่งมาจากภาษากรีกวา "logos" ตอทายชื่อ
สาขาวิชาทางวิทยาศาสตรหลายๆ สาขา เชน ชีววิทยา (biology) สรีรวิทยา (physiology) และจิตวิทยา 
(psychology) อริสโตเติ้ลเปนคนสําคัญที่พัฒนาตรรกวิทยา (logic) เพื่อใชเปนเคร่ืองมือสําหรับการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร จุดมุงหมายสําคัญคือเพื่อจัดประเภทสิ่งตางๆ ในลักษณะท่ีเปนเหตุเปนผล6  

ในสมัยหลัง เริ่มมีความสงสัยวาเหตุผลและตรรกวิทยาจะสามารถใหความรูท่ีนาเชื่อถือไดจริง
หรือไม เหตุผลประการสําคัญเนื่องจากขอสังเกตที่วาการใชเหตุผลและตรรกวิทยานั้น มักอยูภายใตอิทธิพล
ของขนบความคิด (tradition) หรืออํานาจ (authority) ในบริบทของแตละยุคสมัย ฟรานซิส เบคอน 
(Francis Bacon) เปนคนสําคัญท่ีวิจารณประเด็นน้ี โดยเรียกปรากฏการณดังกลาววาเปนเร่ืองของ "รูป
เคารพ" (idol) เบคอนกลาววาส่ิงตางๆ เชน อํานาจ สิ่งที่รับตอกันมาจนเปนเร่ืองปกติ เปนตน ตางก็เปน
เหมือนรูปเคารพท่ีไมใชส่ิงจริงแท แตกลับมีอํานาจและเปนที่สักการะ เขาเสนอวาเราควรคานน้ําหนัก
เหตุผล โดยใหความสําคัญแกการสังเกตการณธรรมชาติอยางใกลชิด โดยตองตรวจสอบการสังเกตการณ
ดังกลาวดวยวิธีการนําผลของการสังเกตการณไปทดลองปฏิบัติเพื่อควบคุมธรรมชาติ ความคิดดังกลาวมี
อิทธิพลยิ่งตอความเขาใจวิทยาศาสตรในสมัยตอมา ต้ังแตสมัยแหงความรุงโรจน (the Enlightenment) 
เปนตนมา ความเขาใจโดยท่ัวไปก็คือวิทยาศาสตรเปนวิธีการตรวจสอบความคิดความเห็นโดยอาศัยการ
สังเกตการณผานประสาทสัมผัส จึงกลาวไดวาวิทยาศาสตรใหความสําคัญกับสิ่งที่ยืนยันไดในเชิงประจักษ 
(empirical) มากกวาส่ิงท่ียืนยันโดยอาศัยเหตุผลลวนๆ อยางไรก็ตาม ขอน้ีมิไดหมายความวาวิทยาศาสตร
ไมใหความสําคัญกับเหตุผล แมแตเบคอนเองก็เห็นวาการวิเคราะหเชิงเหตุผลจะขาดไปเสียมิไดในงานทาง
วิทยาศาสตร ประเด็นสําคัญอยูท่ีเราตองนําความคิดที่ไดมาจากเหตุผลนั้นมาตรวจสอบเชิงประจักษ

                                                             
5 Ibid., p.75. 
6 Ibid., p.69. 



122 
 

เสียกอน จึงจะกลาวไดวาเปนท่ียอมรับไดหรือไม7  

การสังเกตการณของวิทยาศาสตรปจจุบันน้ันมีลักษณะเฉพาะ กลาวคือ เปนการสังเกตการณ
ภายใตเงื่อนไขอันเปนปรนัย นั่นคือ ปลอดอิทธิพลจากความคาดหวัง ความตองการ หรือคานิยมของผู
สังเกตการณ หรือหากจะอาศัยคําของเบคอน ก็กลาวไดวาเงื่อนไขนั้นปราศจากอิทธิพลของรูปเคารพ
นั่นเอง นอกจากน้ี การสังเกตการณทางวิทยาศาสตรยังเปนไปภายใตเง่ือนไขที่ควบคุม ดังปรากฏชัดในการ
ทํางานท่ีตองอาศัยสภาพแวดลอมของหองทดลอง ในสภาพแวดลอมท่ีจัดการดีแลวนี้ นักวิทยาศาสตรจะ
ทํานายวาจะสังเกตพบสิ่งใด ถาเกิดขึ้นตามคําทํานาย ก็จะถือวาสมมุติฐานหรือทฤษฎีอันเปนพื้นฐานแหง
คําทํานายนั้นมีความนาเชื่อถือ ความสามารถในการควบคุมสภาพแวดลอมและทํานายไดอยางถูกตองใน
บริบทของหองทดลองเชนนี้ ก็นับเปนท่ีมาหนึ่งของความนาเชื่อของวิทยาศาสตร อีกทั้งยังใหความหวังวา
จะนําผลที่ไดมาปฏิบัติจริงในโลก นั่นคือ ควบคุมและทํานายผลนอกหองทดลอง8  

การถายโอนผลจากหองทดลองสูโลกแหงความเปนจริงก็คือกิจกรรมหลักของเทคโนโลยีนั่นเอง 
เม่ือใดก็ตามที่การถายโอนสําเร็จ ก็จะกลาววามีความกาวหนาทางเทคโนโลยี มีนักวิทยาศาสตรหลายคน
เห็นวาความกาวหนาดังกลาวมิใชจุดสนใจหลัก หรือแมแตคําสัญญาจากวิทยาศาสตร คนเหลานี้เห็นวา
เปาหมายของวิทยาศาสตรคือการแสวงหาความจริง โดยมินับเปนประเด็นสําคัญวาความจริงนั้นจะมี
ประโยชนหรือไม กระนั้นก็ดี ก็ดวยเทคโนโลยีที่ทําใหเกิดสิ่งไมนาเปนไปไดนี้เองที่ทําใหวิทยาศาสตรเปนท่ี
ตื่นตะลึงและมีความนาเชื่อถือยิ่ง กระท่ังในที่สุด ความสามารถในการสรางความกาวหนาทางเทคโนโลยีได
กลายมาเปนมาตรวัดวากิจกรรมทางวิชาการของคนกลุมหนึ่งๆ น้ันมีความเปนวิทยาศาสตรหรือไม อนึ่ง คํา
วา "เทคโนโลยี" น้ีมิไดจํากัดกับวัตถุหรืเคร่ืองมืออยางที่มักคิดกันเทานั้น หากแตมีความหมายครอบคลุมถึง
การนําวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดผลจริงในโลก ตามความเขาใจนี้ จะเห็นไดวามาตรวัดดังกลาวเปนขอทา
ทายสําคัญของวิทยาศาสตรในสาขาจิตวิทยาและสังคมศาสตร เนื่องจากคนมุงหมายใหสาขาเหลานี้ชวย
ปรับพฤติกรรมมนุษย แตผลสําเร็จน้ันกลาวไดวายังไมประจักษชัดนัก9  

ลักษณะอีกประการอันนําสูความนาเช่ือถือของวิทยาศาสตรคือความเปนสาธารณะ น่ันคือ ผล
การศึกษาทางวิทยาศาสตรเปดใหคนทั้งหลายตรวจสอบ มีการเผยแพรผลการศึกษาอันเปดโอกาสใหผูที่มี

                                                             
7 Ibid., p.69-170. 
8 Ibid., p.71. 
9 Ibid., pp. 71-172. 
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การศึกษาเพียงพอสามารถศึกษาหรือแมกระทั่งนําไปทดลองเอง กลาวอีกนัยหนึ่ง ความนาเชื่อถือใน
ลักษณะนี้ขึ้นกับความสามารถในการกระทําซ้ําเพื่อใหเกิดผลตามการศึกษา ยิ่งผลการศึกษาใดสามารถ
กระทําซํ้าไดมากหรือในวงกวาง ผลการศึกษาน้ันย่ิงมีความนาเชื่อถือ และที่จะปฏิเสธไมไดอีกประการ 
ความนาเชื่อถือของวิทยาศาสตรมีความสัมพันธกับคณิตศาสตร ดังมีคํากลาววาภาษาของวิทยาศาสตรคือ
คณิตศาสตร ความหนักแนนของวิทยาศาสตรไมเพียงมาจากความแมนยําและยากที่จะโตเถียงของ
คณิตศาสตรที่ใชเทานั้น แตยังรวมถึงความสําเร็จท่ีเปนไปไดดวยคณิตศาสตรอีกดวย ตัวอยางท่ีเห็นไดชัด
คือการสรางเครื่องจักรตางๆ น้ัน หากไมมีพื้นฐานจากการคํานวณอันแมนยําแลว ก็ยากที่จะเกิดเปนจริง10  

การบรรยายลักษณะของวิทยาศาสตรขางตนไดรับอิทธิพลจากฐานคติทางปรัชญา 2 ประการ 
ไดแก สัจนิยม (realism) และปฏิฐานนิยม (positivism) ฐานคติประการแรกทําใหมีทัศนะวาวิทยาศาสตร
สามารถเขาถึงความเปนจริงไดโดยตรง นั่นคือ ถานักวิทยาศาสตรใชวิธีการทางวิทยาศาสตรอยางถูกตอง
เหมาะสมแลว จะสามารถเขาถึงความเปนจริงได ทําใหคําตอบท่ีไดสามารถอธิบายความเปนอยางไดอยาง
ที่เปน แมในทางปรัชญา ฐานคติแบบสัจนิยมจะมีปญหามาก แตคนโดยทั่วไปแลวใชฐานคติดังกลาวในการ
เขาใจวิทยาศาสตร สําหรับปฏิฐานนิยมนั้น ดูเปนท่ียอมรับไดมากกวา เนื่องจากไมมีทัศนะถึงขนาดสัจนิยม 
คือ มิไดเห็นวานักวิทยาศาสตรสามารถเขาถึงความเปนจริงไดโดยตรง แตเห็นวานักวิทยาศาสตรจะพัฒนา
ทัศนะหรือแมแบบสําหรับทําความเขาใจความเปนจริงไดอยางมีสหนัย (coherence) ในการน้ี 
นักวิทยาศาสตรอาศัยการทดลองตางๆ กระท่ังพบแบบแผนบางอยาง บนพื้นฐานนี้ นักวิทยาศาสตรจะ
สรางแนวคิดหรือทฤษฎีตางๆ มาเพื่ออธิบายความสมํ่าเสมอของความเปนจริงที่พบ ตัวอยางเชนแนวคิด
เรื่อง "แรงดึงดูด" สําหรับสัจนิยมน้ัน แนวคิดดังกลาวถึงวาอางถึงบางสิ่งที่มีอยูในความเปนจริง แตสําหรับ
ฝายปฏิฐานนิยม จะเห็นวานักวิทยาศาสตรสรางแนวคิดดังกลาวขึ้นมาเพื่ออธิบายปรากฏการณท่ีมีแบบ
แผนบางอยาง ในความเปนจริง อาจไมมีส่ิงท่ีเรียกวา "แรงดึงดูด" แตแนวคิดน้ีใชไดเน่ืองจากมีประโยชนใน
การอธิบายโลกอยางมีสหนัย11  

อยางไรก็ตาม แมทั้งสองฐานคติจะตาง กัน แตในทางปฏิบัติ ก็มีแนวโนมที่จะปนเปกันไป เหตุผล
สําคัญไดแก ประการแรก แมปฏิฐานนิยมจะยืนยันวาแนวคิดทฤษฎีที่ไดเปนสิ่งสรางขึ้นเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ แตคนก็มักจะคิดตอกันไปวาสิ่งท่ีสรางมาเหลานี้นาจะตรงกับสิ่งที่มีอยูในความเปนจริงอยู

                                                             
10 Ibid., p.72. 
11 Ibid., pp.76-177. 
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บาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือพบวาการนําแนวคิดทฤษฎีเหลาน้ีมาใชสามารถสรางความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีได อีกเหตุผลหน่ึงคือทั้งสัจนิยมและปฏิฐานนิยมตางก็ใหความสําคัญกับสิ่งท่ีสังเกตการณได 
(observable) สัจนิยมเห็นวาสิ่งดังกลาวเปนลักษณะของสิ่งที่เปนจริง ขณะที่ปฏิฐานนิยมเห็นวาสิ่งท่ี
สังเกตการณไดมีความจําเปนเนื่องจากเปนเคร่ืองแสดงวาแนวคิดทฤษฎีที่สรางขึ้นน้ันมีความสัมพันธกับ
โลก มิไดคิดขึ้นมาอยางลอยๆ การเนนความสําคัญของการสังเกตการณทําใหคนเขาใจสัจนิยมและปฏิฐาน
นิยมรวมๆ กันไป12  

ปจจุบัน ฐานคติทั้งสองเผชิญการทาทายเปนอันมาก ที่สําคัญคือทัศนะของโธมัส คูน (Thomas 
Kuhn) ที่เห็นวาวิทยาศาสตรมิไดมีความเปนปรนัยและปราศจากอิทธิพลของวัฒนธรรม คูนเห็นวาการ
ทํางานของนักวิทยาศาสตรเปนไปภายในกรอบกระบวนทัศน (paradigm) กระบวนทัศนท่ีนักวิทยศาสตรมิ
อาจเลี่ยงน้ี อยูภายในบริบทประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรม กระบวนทัศนดังกลาวจะกําหนดความเขา
ใจความเปนจริงรวมถึงวิธีการทํางานของนักวิทยาศาสตร ทําใหนักวิทยาศาสตรเห็นวาควรตั้งคําถามใน
การศึกษาอยางไร ควรใชวิธีการใด ควรยอมรับคําอธิบายแบบไหน13  

การจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร 

ในสหรัฐอเมริกา มีความเห็นพองกันเปนระยะเวลานานแลววาสวนหนึ่งของการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรควรครอบคลุมถึงหัวขอเรื่อง "ลักษณะของวิทยาศาสตร" (Nature of Science - NOS) ดังเชน
ที่ปรากฏต้ังแตทศวรรษที่ 80 ใน (ก) Rethinking Science Education (59th yearbook, Part 1) โดย
สมาคมเพื่อการศึกษาดานการศึกษาแหงชาติ (National Society for the Study of Education, 1960) (ข) 
Science-technology-society: Science Education of the 1980's โดยสมาคมครูสอนวิทยาศาสตร
แหงชาติ (National Science Teachers Association, 1982) (ค) Project 2016: Science for All 
American โดยสมาคมเพื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตรแหงอเมริกัน (American Association for the 
Advancement of Science, 1989) เปนตน14  

ตอมาในทศวรรษที่ 90 สภาวิจัยแหงชาติ (National Research Council) ไดระบุใหการสอน
เกี่ยวกับ "ลักษณะของวิทยาศาสตร" เปนองคประกอบหนึ่งในมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตรแหงชาติ 
(National Science Education Standards) สําหรับนักเรียนระดับประถมและมัธยม กอนที่จะปรากฏเปน

                                                             
12 Ibid., p.77. 
13 Ibid., p.78. 
14 Brian J. Alters, Whose Nature of Science? Journal of Research in Science Teaching 34, 1 (1997): 39. 
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ขอบเขตเนื้อหาใน National Science Education Standards: Observe, Interact, Change, Learn 
(1996) และใน Inquiry and the National Science Education Standards: A Guide for Teaching 
and Learning (2000)  ขณะเ ดียวกันก็ประกาศเปนขอบ เขตเ น้ือหาด านหนึ่ ง ใน 
Science/Technology/Society: Providing Appropriate Science for All. NSTA Position Statement 
(2008) ดวย15  

แมจะเห็นพองกันวา “ลักษณะของวิทยาศาสตร” มีความสําคัญ แตทัศนะเก่ียวกับรายละเอียดของ
ลักษณะดังกลาวยังมีความผันแปรอยู ตัวอยางเชน เอ็น.จี. เลเดอรแมน (N.G.Lederman) เสนอวาลักษณะ
ของวิทยาศาสตรประกอบดวย16 

1. มีความสงสัยใครรูเกี่ยวกับโลกกายภาพเปนแรงผลักดันหลัก 

2. เปนกิจกรรมท่ีสืบเน่ืองและเปนพลวัต มากกวาท่ีจะเปนกิจกรรมรวบรวมขอมูลท่ีมีลักษณะตายตัว 

3. มุงเพิ่มความครอบคลุมและความเปนนามธรรมโดยอาศัยคณิตศาสตรในฐานะเครื่องมือในการ
บรรยายความสัมพันธ 

4. "วิธีการทางวิทยาศาสตร" มิไดมีเพียงวิธีการเดียว หากแตมีเทากับจํานวนนักวิทยาศาสตร 

5. วิธีการทางวิทยาศาสตรควรอธิบายวามีลักษณะอะไร (เชน ตองอาศัยการสังเกตการณ เนนการ
ทําซ้ําได) แทนท่ีจะอธิบายโดยบอกวามีเทคนิคอะไรใชบาง 

6. ลักษณะพื้นฐานของวิทยาศาสตรคือมีศรัทธาวาโลกกายภาพเปดโอกาสใหมนุษยสามารถเขาใจ
และจัดการได 

7. วิทยาศาสตรมีลักษณะเปดกวางท้ังในดานความคิดและการศึกษาคนควา 

8. วิทยาศาสตรท้ังมวลมีลักษณะไมแนนอนและสามารถเปลี่ยนแปลงได 

                                                             
15 Robert Yager, Student Learning about Twelve Feature of the Nature of Science, School Science and 
Mathematic 109, 1(2009): 57. 
16 N. G. Lederman, Delineating Classroom Variables Related to Students’ Conception of the Nature of 
Science. In Dissertation Abstracts International, 45, 483A (University Microfilms No. 84-10, 728), 1983. Cited 
in Alters, Whose Nature of Science?, Journal of Research in Science Teaching 34, p. 40. 



126 
 

ในขณะเดียวกัน เจ.จี.กิดด้ิงส (J.G. Giddings) เสนอวาลักษณะของวิทยาศาสตรประกอบดวย17 

1. เชื่อวามีโลกภายนอกท่ีเปนวัตถุวิสัย ไมขึ้นกับวาผูสังเกตการณจะมีอยูหรือไม 

2. เชื่อในเอกภาพของธรรมชาติ ดวยเหตุนี้ จึงเชื่อในความสามารถที่จะกระทําซ้ําเพื่อใหเกิด
ปรากฏการณประเภทเดียวกันได 

3. มีความสงสัยใครรูเปนแรงผลักดันพื้นฐาน ไมใหความสําคัญกับผลได หรือการนําไปใช ใหความ
สนใจกับการแสวงหาความรูเทาน้ัน 

4. กรอบมโนทัศน (conceptual schemes) ที่นักวิทยาศาสตรพัฒนาขึ้นน้ันมีความสําคัญพื้นฐานตอ
การคนพบและการตั้งสมมุติฐานซึ่งจะนําสูการคนพบตอไป 

5. วิทยาศาสตรเริ่มตนโดยอาศัยวิธีการอุปนัยจากขอเท็จจริง จากนั้นจึงนําขอเท็จจริงน้ันมาพิจารณา
ในบริบทของทฤษฎี และจากขออางทางทฤษฎี (theoretical premise) นี้เอง นักวิทยาศาสตรก็นิร
นัยคําทํานายเกี่ยวกับขอเท็จจริง การใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรที่สมบูรณตองประกอบดวยการ
อุปนัยและนิรนัยเสมอ 

6. วิธีการทางวิทยาศาสตรอธิบายไดดวยลักษณะตางๆ ที่มากไปกวาการยกเร่ืองเทคนิค เชน ตอง
อาศัยประสบการณประสาทสัมผัส ใหความสําคัญกับนิยามเชิงปฏิบัติการ  (operational 
definition) ตระหนักถึงความไรรากฐาน (arbitrariness) ของนิยามและกรอบการจําแนกหรือจัด
ระเบียบ (schemes of classification or organization) และการประเมินผลงานทางวิทยาศาสตร
โดยอาศัยการสามารถทําซ้ําได รวมถึงมีประโยชนตอการศึกษาคนควาตอไป 

7. มีลักษณะเปดกวาง ไดแก เปดกวางทางความคิด พรอมเปล่ียนความเห็นถามีหลักฐานใหม และ
เปดกวางตอการศึกษาคนควาโดยมิใหปจจัยทางศาสนาหรือการเมืองมาขัดขวาง 

8. ความไมแนนอนและเปล่ียนแปลงไดของวิทยาศาสตร ไมมีอะไรที่ไดรับการพิสูจนอยางเบ็ดเสร็จใน
วิทยาศาสตร ความตระหนักในขอน้ีมีความสําคัญมากในการกําหนดทิศทางของสาขาวิชา 

ตอมามีคนอ่ืนๆ เชน เอ. เคลมมินสัน (A. Cleminson) เสนอลักษณะอ่ืนๆ เพิ่มเติม ไดแก18 

                                                             
17 J.G. Giddings, Presuppositions in School Science Textbooks. Unpublished doctoral 
dissertation, University of Iowa, Iowa City, Iowa, 1982. Cited in Ibid., p. 40. 
18 A. Cleminson, Establishing an Epistemological Base for Science Teaching in the Light 
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1. ความรูทางวิทยาศาสตรสามารถเปล่ียนแปลงได และไมควรมองวาความรูทางวิทยาศาสตรคือ
ความจริง สิ่งท่ีจัดเปนความรูทางวิทยาศาสตรมีสถานะชั่วคราวเทานั้น 

2. ความรูทางวิทยาศาสตรมิไดมาจากการอุปนัยจากการสังเกตการณลวนๆ 

3. เรามองโลกผานกรอบทฤษฎีที่มีติดมากับความรูที่เรามีมากอน 

4. ไมสามารถแบงแยกการสังเกตการณออกจากการอนุมานไดอยางเด็ดขาด 

5. ความรูใหมในวิทยาศาสตรเกิดจากจินตนาการสรางสรรคควบคูกับวิธีการศึกษาคนควาทาง
วิทยาศาสตร ดังน้ัน วิทยาศาสตรจึงเปนเร่ืองเฉพาะบุคคลและเปนกิจกรรมของมนุษยโดยแท 

6. การแสวงหาความรูใหมทางวิทยาศาสตรเปนเรื่องยุงยากเสมอ 

7. การละทิ้งสิ่งท่ีเคยยึดถือกันมาวาเปนความรูเม่ือมีหลักฐานมาหักลางน้ัน นักวิทยาศาสตรมัก
กระทํากันอยางไมเต็มใจนัก 

8. นักวิทยาศาสตรศึกษาโลกที่พวกเขาเปนสวนหนึ่ง ไมใชโลกท่ีพวกเขาแยกตัวออกมาตางหาก 

เอ.จี.ไรอัน และ จ.ีเอส.ไอเคนเฮด (A.G.Ryan & G.S.Aikenhead) เสนอวาผูท่ีมีเขาใจวิทยาศาสตร
อยางเพียงพอ ตองเขาใจประเด็นตอไปนี้19 

1. เปาหมายทางสังคมของวิทยาศาสตรคือการแสวหาความรูเพื่อความรู 

2. เทคโนโลยีไมใชวิทยาศาสตรประยุกต 

3. แนวคิดแบบที่เชื่อในเอกภาพของวิทยาศาสตร (Uniformitarianism) เปนมูลบทท่ีชวยจําแนกวา
อะไรใชหรือไมใชวิทยาศาสตร 

4. มุมมองเชิงภววิทยาท่ีสอดคลองกับปฏิฐานนิยมทางตรรกะ (logical positivism) ถือวาเปนมุมมอง
ที่ขาดความเขาใจอยางเพียงพอ 

5. วิทยาศาสตรอาศัยฐานคติท่ีวาโลกธรรมชาติไมอาจเปล่ียนแปลงไดโดยส่ิงเหนือธรรมชาต ิ
                                                                                                                                                                                              
of Contemporary Notions of the Nature of Science and How Children Learn Science. Journal of Research in 
Science Teaching, 27 (1990): 429–445. Cited in Ibid., p. 41. 
19 A.G.Ryan & G.S.Aikenhead, Students’ Preconceptions About the Epistemology of 
Science. Science Education, 76 (1992): 559–580. Cited in Ibid., p. 41. 
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6. ความเห็นพองในหมูนักวิทยาศาสตรผูต้ังตนเปนผูเช่ียวชาญ (self-appointed experts) ถือเปน
พื้นฐานของความรูทางวิทยาศาสตร 

Project 2016: Science for All American เสนอวาควรใหนักเรียนเขาใจลักษณะของ
วิทยาศาสตรดังตอไปนี2้0 

1. นักวิทยาศาสตรมีสมมุติฐานวาจักรวาลเปนระบบๆ ใหญหนึ่งเดียวที่มีกฎพื้นฐานเหมือนกันทุกท่ี 
กฎเหลาน้ีมีตั้งแตท่ีเรียบงายไปจนกระทั่วซับซอนมากๆ แตนักวิทยาศาสตรก็ทํางานดวยความเชื่อ
ที่วาการศึกษาอยางเปนระบบและเอาใจใสจะชวยใหคนพบกฎเหลานี้ได 

2. วิทยาศาสตรเปนกระบวนการท่ีดําเนินไปอยางตอเนื่องและนําสูความเขาใจมากยิ่งๆ ขึ้นเกี่ยวกับ
สิ่งตางๆ ในโลก แตไมไดนําสูความจริงสูงสุด (absolute truth) หลักฐานท่ีแสดงวาทําไม
วิทยาศาสตรจึงยังมีคุณคาก็คือความสามารถที่เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ของนักวิทยาศาสตรในอันที่จะให
คําอธิบายที่ใชไดและคําทํานายท่ีแมนยํา 

3. มีขนบ (tradition) แตกตางกันในวิทยาศาสตร โดยขนบเหลานี้เห็นตางกันวาควรศึกษาคนควา
อยางไร แตทุกขนบตางก็มีความเชื่อพื้นฐานรวมกันวาหลักฐาน ตรรกวิทยา และการอางเหตุผลที่ดี 
ตางก็มีความสําคัญยิ่งในการทํางาน และยังเห็นพองกันวาความกาวหนาในสาขาตางๆ ของ
วิทยาศาสตรขึ้นอยูกับสติปญญา ความทุมเท จินตนาการ และโชคชวย 

4. นักวิทยาศาสตรที่ทําวิจัยรวมกันมักมองในมุมเดียวกัน ดังนั้น แมแตนักวิทยาศาสตรเองก็ไม
สามารถพิจารณาอยางมีความเปนกลางไดงายนักเกี่ยวกับวิธีการและผลการศึกษาของตน การ
ทํางานเปนทีมจึงตองมีเปาหมายสวนหน่ึงในการตรวจสอบอคติที่อาจมีในการออกแบบการศึกษา
คนควาและการวิเคราะหขอมูล การนําผลการทดลองและคําอธิบายมาตรวจสอบซึ่งกันและกันจะ
ชวยแกปญหาได แตก็ไมทั้งหมด 

5. ในระยะส้ัน จะพบวาความคิดใหมๆ ท่ีไมสอดคลองกับความคิดกระแสหลักจะตองเผชิญการ
วิพากษตรวจสอบอยางหนัก ในระยะยาว จะพิจารณาทฤษฎีโดยดูวาเขากับทฤษฎีอ่ืนไดหรือไม 
ขอบเขตการอธิบายสิ่งที่สังเกตการณกวางขวางเพียงใด และอธิบายไดดีหรือไม สามารถใหคํา
ทํานายขอคนพบใหมๆ อยางมีประสิทธิภาพหรือไม 

6. วิทยาศาสตรสมัยใหมมีพื้นฐานบนขนบความคิดด้ังเดิมตางๆ ในยุโรปเม่ือหารอยปที่แลว แต
                                                             
20 American Association for the Advancement of Science, Project 2061: Benchmarks for Science Literacy. 
New York: Oxford University Press, 1993. Cited in Alters, 1997: 41-42)  
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ปจจุบันคนจากทุกวัฒนธรรมตางก็รวมสรางคุณูปการใหแกวิทยาศาสตร 

7. สาขาตางๆ ของวิทยาศาสตรแตกตางกันเนื่องจากศึกษาคนละสิ่ง มีเทคนิคตางกัน และมีแสวงหา
ผลลัพธที่ตางกัน แตทุกสาขาตางก็มีเปาหมายและปรัชญารวมกัน และตางก็ตระหนักวาเปนสวน
หน่ึงของวิทยาศาสตรเดียวกัน 

8. เม่ือตองรวมกันดําเนินการวิจัยที่อาจเปนอันตรายแกสังคม นักวิทยาศาสตรสวนใหญเชื่อวาตอง
อาศัยจริยธรรมวิชาชีพเปนฐานในการตัดสินใจ ไมใชความคิดทางจริยธรรมสวนบุคคล 

9. การจงใจหลอกลวงมีนอยในวิทยาศาสตร และที่มีก็มักถูกเปดโปงไมชาก็เร็ว เม่ือมีการละเมิด
จริยธรรมของนักวิทยาศาสตร ประชาชมนักวิทยาศาสตรจะรวมประณามอยางรุนแรง และเปนการ
ยากท่ีผูกระทําผิดจริยธรรมจะแกไขเพื่อใหไดรับการเคารพและยอมรับจากนักวิทยาศาสตรอ่ืนๆ อีก
คร้ัง 

โรเบิรต ยาเจอร (Robert Yager) สัมภาษณความเห็นเกี่ยวกับลักษณะของวิทยาศาสตรจาก
ผูเชี่ยวชาญ 5 คนที่เคยเขารวมเปนผูจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการไอโอวา เชาเตาควา (Iowa 
Chautauqua) และโครงการขอบเขต ลําดับและการประสาน (Scope, Sequence, and Coordination) 
โดยสมาคมครูสอนวิทยาศาสตรแหงชาต ิซึ่งมีจุดหมายเพื่ออบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแก
ครู ผลจากการสัมภาษณไดคําตอบดังนี2้1 

1. ตั้งคําถามและสํารวจธรรมชาติ 

2. ใหคําอธิบายเกี่ยวกับวัตถุแลเหตุการณที่ประสบ 

3. ทดสอบคําอธิบายท่ีเปนไปได 

4. ตระหนักวาความคิดทางวิทยาศาสตรเปลี่ยนแปลงได 

5. เขาใจทฤษฎีตางๆ ที่เปนตัวอยางแสดงลักษณะของวิทยาศาสตร 

6. ตระหนักวาคําอธิบายทางวิทยาศาสตรเปลี่ยนไปไดเม่ือเวลาเปล่ียนไป 

7. มีจุดเร่ิมตนจากความคิดสรางสรรคและจินตนาการสวนบุคคล 

                                                             
21 Robert Yager, Student Learning about Twelve Feature of the Nature of Science, School Science and 
Mathematic 109, p. 57.  
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8. ไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางสังคม/วัฒนธรรม 

9. ตองใชความคิดทางวิทยาศาสตรในบริบทใหมๆ 

10. ใหความสําคัญกับการเก็บตัวอยางหลักฐานจํานวนมากเพื่อนํามาสนับสนุนคําอธิบาย 

11. เชิญชวนใหปรับปรุงการอางเหตุผลที่ใชสนับสนุนการอธิบาย 

12. ตองมีการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน รวมถึงผูเชี่ยวชาญ เพื่อรับฟงและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ
คําอธิบาย 

จากขางตน พิจารณาเห็นไดวาในบรรดารายละเอียดเหลานี้ บางประเด็นก็มีผูเห็นพองกันมาก 
ขณะที่บางประเด็นก็มีความเห็นตางอยูไมนอยเชนกัน ประเด็นที่เปนที่ลงรอยกันมากไดแก22  

1. เปาหมายของวิทยาศาสตรคือการแสวงหาความรูเกี่ยวกับโลกกายภาพ 

2. มีระเบียบแบบแผนในโลกซึ่งวิทยาศาสตรมุงบรรยายอยางครอบคลุมและเปนนามธรรมที่สุด 

3. วิทยาศาสตรเปนพลวัต ไมเคยอยูน่ิง และมีคําตอบที่เปลี่ยนแปลงได 

4. วิธีการทางวิทยาศาสตรมิไดมีเพียงวิธีการเดียว  

ประเด็นท่ีคนเห็นตางกันมากไดแก23  

1. การสรางความรูทางวิทยาศาสตรขึ้นอยูกับวานักวิทยาศาสตรยึดถือทฤษฎีใด และยังขึ้นอยูกับ
ปจจัยทางสังคมและประวัติศาสตร ขอนี้มีปญหาเน่ืองจากแมนักวิทยาศาสตรสวนใหญยอมรับ
อิทธิพลของทฤษฎีท่ีตนยึดถือ รวมถึงอิทธิพลของปจจัยทางสังคมและประวัติศาสตร แตก็ยังเห็น
ตางกันวาเหลานี้มีอิทธิพลเพียงใด ในรายละเอียดขางตน บางขอก็แสดงความเห็นวาอิทธิพล
ดังกลาวมีมาก (เชน "ความรูทางวิทยาศาสตรมิไดมาจากการอุปนัยจากการสังเกตการณลวนๆ" 
"เรามองโลกผานกรอบทฤษฎีท่ีมีติดมากับความรูท่ีเรามีมากอน" และ "การละท้ิงส่ิงท่ีเคยยึดถือกัน
มาวาเปนความรูเม่ือมีหลักฐานมาหักลางน้ัน นักวิทยาศาสตรมักกระทํากันอยางไมเต็มใจนัก") แต
บางขอก็แสดงวาเราสามารถถอยหางจากอิทธิพลดังกลาวได (เชน "มีลักษณะเปดกวาง ไดแก เปด
กวางทางความคิด พรอมเปล่ียนความเห็นถามีหลักฐานใหม และเปดกวางตอการศึกษาคนควา

                                                             
22 Juli T. Eflin, Stuart Glennan & George Reisch. (1999). The Nature of Science: A Perspective from the 
Philosophy of Science. Journal of Research in Science Teaching 36, 1, (1999): 108-109. 
23 Ibid., pp. 109-110. 
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โดยมิใหปจจัยทางศาสนาหรือการเมืองมาขัดขวาง") 

2. ความจริงของทฤษฎีทางวิทยาศาสตรกําหนดไดดวยลักษณะของโลกท่ีมีการดํารงอยูไมขึ้นอยูกับ
นักวิทยาศาสตร บางก็ไมเห็นดวยกับประเด็นนี้ (เชน "เชื่อวามีโลกภายนอกที่เปนวัตถุวิสัย ไม
ขึ้นกับวาผูสังเกตการณจะมีอยูหรือไม") ขณะท่ีอีกสวนหน่ึงก็เห็นดวย (เชน "นักวิทยาศาสตรศึกษา
โลกท่ีพวกเขาเปนสวนหนึ่ง ไมใชโลกที่พวกเขาแยกตัวออกมา" และ "ความเห็นพองในหมู
นักวิทยาศาสตรผูตั้งตนเปนผูเชี่ยวชาญถือเปนพื้นฐานของความรูทางวิทยาศาสตร")  

ในบริบทของรายละเอียดท่ีแตกตางเชนน้ี เม่ือมีคําถามตอนักการศึกษาดานวิทยาศาสตรวาใคร
ควรจะเปนผูใหขอสรุปเกี่ยวกับลักษณะของวิทยาศาสตร ไบรอัน เจ. อัลเทอร (Brian J. Alters) เสนอวา
คําตอบควรเปนนักปรัชญาวิทยาศาสตร แมโดยมากคนจะเห็นวานักวิทยาศาสตรนาจะเปนผูตอบคําถาม
ดังกลาวไดดี เนื่องจากเปนงานของตนโดยตรง อยางไรก็ตาม นักวิทยาศาสตรรูเฉพาะงานที่ตนทําเทานั้น 
แตไมไดไตรตรองเกี่ยวกับลักษณะโดยรวมของวิทยาศาสตร แมแตประวัติศาสตรของวิทยาศาสตรเอง 
นักวิทยาศาสตรก็มักไมไดเรียนกันมา เน่ืองจากไมเกี่ยวกับการพัฒนาความรูและทักษะการปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร ในทางตรงขาม การไตรตรองเก่ียวกับลักษณะของวิทยาศาสตรเปนงานโดยตรงสวนหนึ่งของ
นักปรัชญาวิทยาศาสตร ดวยเหตุนี้การขอความเห็นนักปรัชญานาจะตรงตามวัตถุประสงคมากกวา แมนัก
ปรัชญาจะมีทัศนะที่แตกตางกัน แตก็ไมไดหมายความวาจะไมไดคําตอบเกี่ยวกับลักษณะของวิทยาศาสตร 
สิ่งที่ไดอาจเปนคําตอบหลายๆ ชุด ซึ่งนักการศึกษาสามารถนํามาใชเปนพื้นฐานการพัฒนาขอบเขตเนื้อหา
เกี่ยวกับลักษณะของวิทยาศาสตรได24  

อยางไรก็ตาม นักปรัชญาวิทยาศาสตรกลับไมเห็นดวย จูลิ ที. เอฟลิน, สจวต เกลนแนน และจอรจ 
ไรซ (Juli T. Eflin, Stuart Glennan & George Reisch) เห็นวาไมนาเปนไปได เนื่องจากการแสวงหา
ลักษณะของวิทยาศาสตรในบรรดานักการศึกษานั้น เปนไปบนฐานคติ “สารัตถนิยม” (essentialism) นั่น
คือเชื่อวามีลักษณะบางอยางท่ีเปนแกนแกนรวมกันของวิทยาศาสตรสาขาตางๆ แตวาในบรรดานักปรัชญา
วิทยาศาสตรน้ัน สวนใหญเห็นวา “วิทยาศาสตร” จัดเปนมโนทัศนประเภทที่วิตเกนสไตน (Wittgenstein) 
เรียกวา “ความละมายแบบครอบครัวเดียวกัน” (family resemblance) กลาวคือ “วิทยาศาสตร” ไมใชมโน
ทัศนท่ีมีเกณฑตัดสินขอบเขตแนนอน แตเปนมโนทัศนท่ีครอบคลุมถึงตัวอยางท่ีมิไดมีลักษณะรวมกันอยาง
สมบูรณ โดยตัวอยางแตละประเภทมีความคลายคลึงและแตกตางกันบางสวนกับตัวอยางประเภทอ่ืนๆ 
ดวยเหตุนี ้การจะแสวงหาคําตอบเกี่ยวกับชุดของลักษณะทางวิทยาศาสตรจึงไมนาจะเปนไปได25  

                                                             
24 Alters, Whose Nature of Science?, Journal of Research in Science Teaching 34, p. 42.  
25 Eflin, Glennan & Reisch, The Nature of Science: A Perspective from the Philosophy of Science. Journal of 
Research in Science Teaching 36, p. 108.  
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ดวยเหตุนี ้เอฟลิน, เกลนแนน และไรซ จึงเห็นวาส่ิงท่ีควรจะเปนก็คือนักการศึกษาควรหันมาศึกษา
ปรัชญาจะไดสามารถเลือกสรรเพื่อนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคการจัดการศึกษา สิ่งท่ีนักปรัชญา
วิทยาศาสตรพอจะชวยไดก็คือการระบุวามีฐานคติทางปรัชญาอะไรท่ีอยู เบื้องหลังลักษณะของ
วิทยาศาสตรขอตางๆ ที่นักการศึกษาเลือกมา ในเม่ือการจัดการศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนเขาใจ
วิทยาศาสตร ไมใชปรัชญาวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรมีลักษณะตาม “ความละมายแบบครอบครัว
เดียวกัน” มากกวา26 เอฟลิน, เกลนแนน และไรซ จึงเสนอใหใชวิธีศึกษาโดยอาศัยตัวอยางในประวัติศาสตร
และการปฏิบัติเพื่อใหเห็นวิทยาศาสตรในแงมุมตางๆ อยางซับซอน และยังไดชี้ใหเห็นอีกวาการพัฒนาชุด
ของลักษณะของวิทยาศาสตรหลายๆ ชุดตามจุดยืนทางปรัชญาท่ีแตกตางกันไมนาจะเหมาะสม เน่ืองจาก
เม่ือนํามาเสนอในฐานะชุดของลักษณะที่นิยามโดยจุดยืนทางปรัชญาแลว จะทําใหคนเขาใจผิดกันไปวา
จุดยืนตางๆ ของปรัชญามีความนาเชื่อถอืพอๆ กันและสามารถหยิบฉวยนําไปใชไดตามความประสงค27 

นอกจากน้ี เอฟลิน, เกลนแนน และไรซ ยังเสนอวาสําหรับแนวคิดทฤษฎีทางปรัชญาวิทยาศาสตร
นั้น ก็ควรเลือกเฉพาะที่จะชวยสงเสริมความเขาใจ โดยไมตองพิจารณาวามีความนาเชื่อถือเชิงปรัชญา
หรือไม (และการนํามาใชก็มิตองนําเสนอวาเปนจุดยืนทางปรัชญา) เชน มีขอเสนอแนะวาในการเรียนการ
สอน ควรอาศัยทฤษฎีสัจนิยมอยางหยาบ (naïve realism) ท่ีเห็นวาสิ่งตางๆ ที่วิทยาศาสตรพูดถึงมีอยูใน
ความเปนจริง แมวาทฤษฎีนี้จะไมเปนที่นาเชื่อถือในหมูนักปรัชญา แตถาสอนราวกับวาส่ิงท่ีวิทยาศาสตร
พูดถึงนั้นมีอยูจริง ก็จะสงเสริมความเขาใจไดดีกวา หรือมีขอเสนอแนะวาควรสอนเกี่ยวกับทฤษฎีเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตรของ โธมัส คูน (Thomas Kuhn) ดวย เพื่อใหผูเรียนเห็นความสัมพันธระหวาง
วิทยาศาสตรกับสังคมและวัฒนธรรม แตก็ไมควรไปไกลกระทั่งถึงจุดยืนแบบ “รังสรรคนิยมเชิงสังคม” 
(social constructionism) ที่เห็นวาแนวคิดทฤษฎีทุกอยางของวิทยาศาสตรมิไดเปนการสะทอนความเปน
จริงอยางท่ีเช่ือกัน หากแตเกิดจากการสรางขึ้นเองภายใตอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม เน่ืองจากทฤษฎี
นี้ซับซอนยุงยาก การนํามาอภิปรายหรือพยายามทําความเขาใจอาจจะทําใหสับสนและไมบรรลุเปาหมาย
ของการเรียนการสอน แมทฤษฎีดังกลาวกําลังมีอิทธิพลและเปนท่ีสนใจอยางมากก็ตาม28  

สังเกตไดวาแมจะมิใหแสวงหาคําตอบเกี่ยวกับลักษณะของวิทยาศาสตรจากนักปรัชญา
วิทยาศาสตร แตก็ยังเลี่ยงไมไดท่ีจะตองอาศัยแนวคิดทฤษฎีตางๆ จากปรัชญาวิทยาศาสตรประกอบการ
จัดการศึกษา ขอน้ีสอดคลองกับคําอธิบายของ สลิฟและวิลเลี่ยมส ขางตนที่วาในท่ีสุดแลวความเขาใจ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตรก็หลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองเกี่ยวพันกับปรัชญา29 ขอสังเกตอีกประการก็คือ เอฟลิน, เก
                                                             
26 Ibid., p. 111.  
27 Ibid., p. 114.  
28 Ibid.  
29 Slife & Williams, What's Behind the Research?, p. 168.  



133 
 

ลนแนน และไรซ เห็นวาในหมูนักการศึกษาดานวิทยาศาสตร มีความเห็นสอดคลองกันเกี่ยวกับลักษณะ
ของวิทยาศาสตรมากกวาความเห็นตาง โดยสวนที่เปนความเห็นตางน้ัน ก็สอดคลองกับขอถกเถียงที่มีกัน
อยูในปรัชญาวิทยาศาสตรปจจุบัน เชน เรื่องอิทธิพลของคูน หรือทฤษฎีรังสรรคนิยมทางสังคม30 อยางไรก็
ตาม หากพิจารณาภาพกวางของวิทยาศาสตรตามท่ีสลิฟและวิลเลี่ยมสอธิบายไว สวนที่เอฟลิน, เกลนแนน 
และไรซ ชี้วาเปนความเห็นสอดคลองกันในหมูนักการศึกษาน้ัน อันที่จริงก็คือสวนที่มีพื้นฐานจากความคิด
ที่เคยมีอิทธิพลมากอนในปรัชญาวิทยาศาสตร ไดแก สัจนิยมและปฏิฐานนิยม  

เพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับลักษณะของวิทยาศาสตรมากขึ้น ในสวนตอไป จะอาศัยขอเสนอแนะ
ของเอฟลิน, เกลนแนน และไรซ โดยพิจารณาลักษณะการทํางานของนักวิทยาศาสตร รวมถึงบทเรียนจาก
ประวัติศาสตรวิทยาศาสตร ในสวนแรกจะเปนเรื่องของลักษณะการทํางานของนักวิทยาศาสตรตาม
คําอธิบายของ เอ. อี. ลอวสัน (A. E. Lawson) นักการศึกษาดานวิทยาศาสตรคนสําคัญ ซึ่งใชเปนพื้นฐาน
ในการออกแบบการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร ในสวนตอไปจะเปนตัวอยางการถกเถียงเกี่ยวกับการ
อาศัยบทเรียนจากประวัติศาสตรวิทยาศาสตรเพื่อทําความเขาใจลักษณะของวิทยาศาสตร 

การทํางานของนักวิทยาศาสตร 

การทํางานของนักวิทยาศาสตรยอมเร่ิมจากปญหาบางอยาง นักวิทยาศาสตรจะแสวงหา
คําอธิบายใหแกปรากฏการณท่ีกอใหความสงสัย โดยเร่ิมจากการสังเกตการณปรากฏการณดังกลาวอยาง
ใกลชิด หลังจากนั้นจึงตั้งคําถามที่กําหนดแนวทางการหาคําตอบชัดเจน นั่นคือ "อะไรเปนสาเหตุของ..." อัน
เปนรูปคําถามที่มุงหาสาเหตุ เม่ือไดคําถามแลว จึงเสนอคําตอบท่ีเปนไปไดตางๆ คําอธิบายที่เสนอมา
เหลานี้เรียกวา "สมมุติฐาน" ซึ่งถือวามีบทบาทสําคัญมากในการทํางานของนักวิทยาศาสตร สมมุติฐานมิใช
เพียงการคาดเดาอยางมีขอมูล (educated guess) เทานั้น ตัวอยางเชน หลังจากที่เราชิมแอปเปลสีเขียว
จากตะกราจํานวนหน่ึงและพบวาแอปเปลสีเขียวทุกลูกท่ีชิมมิไดมีรสหวาน แตมีรสเปรี้ยว เราจึงเดาวาแอป
เปลสีเขียวลูกอ่ืนๆ ทุกลูกท่ีอยูในตระกรามีรสเปรี้ยวเชนกัน กรณีนี้นับเปนการคาดเดาอยางมีขอมูล แตใน
การทํางานทางวิทยาศาสตร ไมถือวาเปนสมมุติฐาน แตถือวามีฐานะเปนการอางเหตุผลจากตัวอยาง 
(generalization) อันเปนการอุปนัย (induction) รูปแบบหนึ่งเทาน้ัน หากมองในอีกมุมหน่ึง ถาเราพบวา
แอปเปลสีเขียวทุกลูกท่ีหยิบมารับประทานมีรสเปรี้ยว ดวยเหตุน้ีจึงสรุปวาแอปเปลสีเขียวลูกที่กําลังหยิบ
ขึ้นมานี้มีรสเปรี้ยวเชนกัน กรณีเชนน้ีในการทํางานทางวิทยาศาสตร ก็มิถือวาใชสมมุติฐาน แตถือเปนการ

                                                             
30 Eflin, Glennan & Reisch, The Nature of Science: A Perspective from the Philosophy of Science. Journal of 
Research in Science Teaching 36, p. 108. 
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ทํานาย หากมองวาเช่ือมโยงกับขอสรุปที่วา "แอปเปลสีเขียวทุกลูกในตระกรามีรสเปร้ียว" ขางตน ก็กลาวได
วาการทํานายน้ีเปนผลจากการนิรนัย (deduction)31  

ในหนังสือเรื่อง Pattern of Discovery นอรวูด รัสเซล แฮนสัน (Norwood Russell Hanson, 
1958) เปนคนสําคัญท่ีชวยทําใหเห็นวาสมมุติฐานน้ันไดจากกระบวนการท่ีตางออกไป เรียกวา abduction 
ในกระบวนการดังกลาว นักวิทยาศาสตรยอมตองหาขอมูลและคาดเดา การคาดเดานี้มิไดมาจากการ
อุปนัยหรือนิรนัย แตไดมาจากการมองเห็นความคลายคลึงบางอยางระหวางปรากฏการณท่ีเปนขอสงสัย
กับปรากฏการณอ่ืนๆ ท่ีนักวิทยาศาสตรรูจัก และใชความคลายคลึงที่พบน้ันเปนพื้นฐานของการสราง
สมมุติฐาน ตัวอยางเชน นักวิทยาศาสตรอาจจะรูวาลูกอมมีรสหวานเพราะวามีโมเลกุลของนํ้าตาล และ
ดวยความรูนี้ นักวิทยาศาสตรจึงตั้งสมมุติฐานวาแอปเปลสีเขียวมีรสเปร้ียวเพราะวาขาดโมเลกุลของ
น้ําตาล จากน้ันจึงดําเนินการตรวจสอบวาในแอปเปลสีเขียวขาดโมเลกุลดังกลาวหรือไม เห็นไดวาดวย
วิธีการแบบ abduction เทานั้น เราจึงไดความรูใหม แมคนทั่วไปมักเขาใจวาวิทยาศาสตรอาศัยวิธีการ
อุปนัยเปนสําคัญ แตอันท่ีจริง ขอพิจารณาดังกลาวแสดงใหเห็นวาการอุปนัยใหขอความทั่วไปเกี่ยวกับ
ปรากฏการณเทาน้ัน มิไดใหขอความที่อธิบายปรากฏการณ อาจมองไดวาการที่คนเขาใจวาวิทยาศาสตร
ใหกฎที่บรรยายแบบแผนของธรรมชาตินั้น ทําใหติดอยูกับความคิดท่ีวาวิทยาศาสตรใหความสําคัญกับ
อุปนัย โดยมองขามไปวาวิทยาศาสตรยังมีหนาท่ีอันสําคัญไปกวาน้ัน นั่นคือ การอธิบายสาเหตุของแบบ
แผนดังกลาว ขอสังเกตสําคัญอีกประการคือการอุปนัยนั้นตองอาศัยฐานจากขอมูลเดิมที่เก็บไว ขณะท่ี 
abduction น้ันเปดกวางตอการคิดสรางสรรค น่ันคือ เปดโอกาสใหเชื่อมโยงจากปรากฏการณอัน
หลากหลายที่อาจจะดูไมเกี่ยวกับกรณีที่ศึกษาก็ได ดังนั้น หากการตั้งสมมุติฐานอาศัยวิธีการอุปนัยจริง ก็
จะจํากัดกับฐานขอมูลชุดเดิม ตางจากการใช abduction ท่ีเปดโอกาสใหตั้งสมมุติฐานไดหลากหลาย ดวย
เหตุน้ี จึงเขาใจไมยากวาทําไม abduction จึงเปนกระบวนการท่ีชวยใหคนพบความรูใหม32  

เม่ือต้ังสมมุติฐานแลว ก็ตองมีการทดสอบเพื่อเลือกระหวางสมมุติฐานตางๆ กระบวนการทดสอบ
ประกอบดวย (ก) สมมุติฐาน (ข) เง่ือนไขของการทดสอบสมมุติฐาน และ (ค) ผลที่คาดเดาโดยอนุมานจาก 
(ก) และ (ข) โดยผลดังกลาวอาจมีไดมากกวาหน่ึง โดยทั่วไปมักเรียก (ค) วา "การทํานาย" อยางไรก็ตาม 

                                                             
31 A. E. Lawson, Science Teaching and the Development of Thinking. (Belmont, CA: Wadsworth Publishing 
Company, 1995), p. 6-7. 
32 Ibid., pp. 7-8. 
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การทํานายดังกลาวมีลักษณะตางจากการนิรนัยขางตน เน่ืองจากเปนผลของสมมุติฐานและเง่ือนไขการ
ทดสอบสมมุติฐาน หาไดเปนผลท่ีอนุมานจากขออางท่ัวไปไม องคประกอบ (ก) - (ค) สามารถแสดงเปนรูป
ประโยคเงื่อนไขไดวา "ถา (ก) และ (ข) ก็ (ค)" เห็นไดวาถามีการสังเกตการณภายใตเง่ือนไข (ข) แลวไมพบ 
(ค) ก็จะถือวาตองปฏิเสธสมมุติฐาน (ก) ไป ตัวอยางเชน มีปรากฏการณที่นาสงสัยวาอะไรเปนสาเหตุท่ี
ละม่ังในแอฟริกามีพฤติกรรมกระโดดสูงในแนวดิ่งเม่ือมีสัตวนักลาเขาใกล สมมุติวานักวิทยาศาสตรตั้ง
สมมุติฐานวาละม่ังมีพฤติกรรมเชนน้ีเพื่อเบนความสนใจสัตวนักลาไปจากลูกออน ถาจะทดสอบสมมุติฐาน
ดังกลาว นักวิทยาศาสตรก็ตองกําหนดเงื่อนไขการทดสอบ เชน กําหนดวาจะทดสอบโดยสังเกตการณละม่ัง 
2 ประเภท ไดแก ละม่ังที่มีลูกออนและละม่ังท่ีไมมีลูกออน จากสมมุติฐานและเงื่อนไขการทดสอบ
สมมุติฐานดังกลาว นักวิทยาศาสตรก็อนุมานหรือทํานายผลท่ีจะตามมา เชน ถาละม่ังกระโดดสูงเพื่อเบน
ความสนใจสัตวนักลาไปจากลูกออนและนักวิทยาศาสตรสังเกตการณละม่ัง 2 กลุมดังกลาว ผลที่คาดวาจะ
พบนาจะมี (ก) ละม่ังหนุมสาวท่ียังไมพรอมผสมพันธุจะไมกระโดด หรือ (ข) ละม่ังที่โตแลวแตยังไมมีลูก
ออนจะไมกระโดด หรือ (ค) ละม่ังที่ออกหากินโดยลําพังโดยไมมีลูกออนอยูรอบๆ จะไมกระโดด สมมุติวา
นักวิทยาศาสตรสังเกตการณตามเงื่อนไขแลวพบวาผลตางๆ เหลาน้ีไมเกิดขึ้น น่ันคือ ไมวาจะเปนละม่ังท่ียัง
ไมพรอมผสมพันธุ ละม่ังที่ยังไมมีลูกออน หรือละม่ังท่ีไมมีลูกอยูขางๆ ตางก็กระโดดสูงเปนแนวด่ิงเม่ือมี
สัตวนักลาเขาใกล เม่ือนั้นก็ควรสรุปวาสมมุติฐานดังกลาวไมไดรับการสนับสนุน33  

อยางไรก็ตาม การท่ีสมมุติฐานไดรับการสนับสนุนหรือไมน้ัน ไมเกี่ยวกับประเด็นที่วาสมมุติฐาน
ดังกลาวไดรับการพิสูจนหรือไม การที่สมมุติฐานไดรับการสนับสนุนจากการทดสอบ มิไดแสดงวา
สมมุติฐานน้ันไดรับการพิสูจนวาจริง เหตุผลเปนเพราะอาจมีไดมากกวาหน่ึงสมมุติฐานที่นําสูคําทํานาย
เดียวกัน ดังน้ัน เม่ือพบสิ่งที่ทํานายดังกลาวในการสังเกตการณ เราจึงไมอาจยืนยันไดวาผลนั้นจริงๆ แลว
มาจากสมมุติฐานใดกันแน ตัวอยางเชน สมมุติฐานวาโลกหมุนรอบดวงอาทิตย และสมมุติฐานวาดวง
อาทิตยหมุนรอบโลก ตางก็นําสูคําทํานายเดียวกันวาจะมีพระอาทิตยขึ้นทางทิศหนึ่งและตกในอีกทิศหนึ่ง 
ดังน้ัน การสังเกตการณพบวามีปรากฏการณพระอาทิตยขึ้นและตกจึงมิไดพิสูจนวาสมมุติฐานใดจริง 
ในทางกลับกัน หากสมมุติฐานมิไดรับการสนับสนุน ก็มิอาจกลาวไดวามีการพิสูจนวาสมมุติฐานน้ันเท็จ 
ในทางตรรกวิทยา เม่ือสวนท่ีเปนผลในประโยคเง่ือนไข (consequent) มีคาเปนเท็จ สวนท่ีเปนเงื่อนไข 
(anticident) ยอมมีคาเปนเท็จไปดวยตามหลัก modus tollens แมกระนั้น ในโลกเชิงประจักษ หากผลท่ี

                                                             
33 Ibid., pp. 8-9. 
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ตามมาไมเปนตามท่ีคาดหมาย ก็ไมถือวาจะปฏิเสธสมมุติฐานได เนื่องจากความซับซอนในโลกธรรมชาติ
ทําใหไมอาจยืนยันไดวาไมมีปจจัยอ่ืนมากระทบในสวนที่เปนเง่ือนไข แมจะมีการควบคุมสภาพแวดลอม
อยางดีในหองทดลองก็ตาม เราจะกลาวไดวาผลที่ไมสอดคลองกับการสังเกตการณปฏิเสธสมมุติฐานไดก็
เฉพาะในกรณีที่เราสามารถระบุปจจัยตางๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวของออกมาไดแลวเทาน้ัน แตเร่ืองนี้ก็เปนไป
ไมไดสําหรับมนุษย ตัวอยางเชนสมมุติวามีปรากฏการณที่นาสงสัยวาอะไรเปนสาเหตุไมใหหญาเจริญงอก
งามภายใตตนยูคาลิปตัส เราอาจมีสมมุติฐานวาสาเหตุคือการที่ก่ิงและใบของยูคาลิปตัสบดบังแสงแดด
ไมใหสองถึงหญา เราจึงกําหนดเงื่อนไขการทดลองวาเราจะตัดกิ่งและใบออกบางสวนเพื่อใหแสงแดดสอง
ถึง แตเม่ือดําเนินการทดลองดังกลาวแลว การสังเกตการณแสดงวาหญายังไมเจริญงอกงาม ในกรณีนี้ เรา
ไมอาจสรุปวาสมมุติฐานดังกลาวไดรับการพิสูจนเปนเท็จ เน่ืองจากเปนไปไดวาสมมุติฐานน้ีจริง แตมีปจจัย
อ่ืนมากระทบ ทําใหไมเกิดผลตามที่ทํานาย เชน ขณะที่ทดลองเปนชวงที่อุณหภูมิไมเหมาะสมกับการเติบโต
ของหญา34  

กระบวนการที่พิจารณาขางตนเปนการทํางานกับสมมุติฐาน ซึ่งมีฐานะเปนประพจน (proposition) 
เดี่ยวที่ใหคําอธิบายท่ีเปนไปไดแกปรากฏการณหน่ึงๆ รูปแบบของกระบวนการดังกลาวสามารถนํามา
บรรยายการทํางานระดับทฤษฎีได ทฤษฎีเปนชุดของประพจนท่ีใชอธิบายกลุมของปรากฏการณที่มี
ความสัมพันธกัน เรียกประพจนเหลานี้วา postulate ทั้งนี้ ยังมีอีกสิ่งท่ีอาจเปนที่สับสนกับทฤษฎีได น่ันคือ 
กฎ (law) อยางหลังเปนประพจนท่ีสรุปลักษณะที่เปนแบบแผนของความสมํ่าเสมอในธรรมชาติ หรืออีกนัย
หน่ึง เปนประพจนที่สรุปลักษณะที่ปรากฏการณธรรมชาติชุดหนึ่งเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขบางอยาง กฎเปน
คนละอยางกับทฤษฎ ีดังเห็นไดวาในวิทยาศาสตรพบวามีกรณีของการคนพบกฎแตไมอาจหาคําอธิบายได 
ตัวอยางที่รูจักดีคือกฎแรงโนมถวง35  

กระบวนการทดสอบทฤษฎี แมมีรูปแบบเดียวกับการทดสอบสมมุติฐาน แตจะซับซอนกวา 
เนื่องจากทฤษฎีประกอบดวยประพจนมากกวาหน่ึง อยางไรก็ตาม ความซับซอนดังกลาวมิไดเกิดจากความ
จําเปนที่จะตองตรวจสอบประพจนแตละขอ ประพจนทั้งหลายจะไดรับการตรวจสอบรวมกันเนื่องจากจะ
เปนฐานแหงการนิรนัยคําทํานาย ความซับซอนนี้นอกจากจะมาจากความยากลําบากในการคิดเงื่อนไขการ
ทดสอบ postulate แลว ยังเกิดจากการที่นักวิทยาศาสตรสามารถปรับชุดของประพจนได เชน เพิ่ม 

                                                             
34 Ibid., pp. 11 and 13. 
35 Ibid., pp. 17, 19 and 22. 
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postulate ในกรณีที่การสังเกตการณขัดกับคําทํานายที่อนุมานออกมา เปาหมายของการปรับชุดก็เพื่อให
ทฤษฎีสอดคลองกับการสังเกตการณดังกลาว อยางไรก็ตาม การปรับนี้อาจทําไดไมจบส้ิน มีกรณีที่ทฤษฎี
บางอยางคงอยูเปนเวลานับศตวรรษไดดวยวิธีดังกลาว เชน ทฤษฎีที่วาชีวิตเกิดขึ้นไดเองจากสิ่งไรชีวิต 
(spontaneous generation) แตโดยทั่วไป เม่ือนักวิทยาศาสตรรูสึกวามีการปรับมากเกินไป ก็มักจะละทิ้ง
ทฤษฎีนั้นไปในที่สุด36  

บทเรียนจากประวัติศาสตรวิทยาศาสตร 

แมนซัวร ไนแอซ (Mansoor Niaz) เห็นวาควรจะนําบทเรียนจากประวัติศาสตรวิทยาศาสตรเปน
พื้นฐานการพิจารณาลักษณะของวิทยาศาสตรสําหรับจัดการเรียนการสอน ไนแอซอภิปรายโดยอาศัย
ขอเสนอเกี่ยวกับลักษณะของวิทยาศาสตร ท่ีเสนอโดย ลอวเรนซ ซี. ชารแมนน และ ไมค ยู. สมิธ 
(Lawrence C. Scharmann & Mike U. Smith) ขอเสนอดังกลาวระบุวาลักษณะของวิทยาศาสตร
ประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้37 

1 มีลักษณะเชิงประจักษ (empirical)  

2 ขอยืนยันสามารถทดสอบ (testable) หรือแสดงกรณีท่ีผิดได (falsifiable)  

3 การทดสอบและการสังเกตการณสามารถกระทําซ้ําได  

4 ขอสรุปมีลักษณะไมเสร็จสิ้น (tentative) และสามารถผิดได (fallible)  

5 มีลักษณะแกไขขอบกพรองของตนเองได (self-correcting)  

สังเกตเห็นไดวาลักษณะดังกลาวก็จัดอยูในสวนที่นักการศึกษาดานวิทยาศาสตรมีความเห็นพอง
กันตามที่เอฟลิน, เกลนแนน และไรซ (1999) ช้ีไวนั่นเอง อยางไรก็ตาม ไนแอซเห็นวานอกจากจะตอง
อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 2 ลักษณะแรกใน 5 ลักษณะขางตนแลว ยังควรเพิ่มเติมลักษณะตอไปน้ีเขาไป
ดวย38 

                                                             
36 Ibid., pp. 25-26. 
37 Mansoor Niaz, Understanding Nature of Science as Progressive Transitions in Heuristic Principles. Science 
Education 85 (2001): 684.  
38 Ibid., p. 685.  
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1 ความกาวหนาเกิดจากการแขงขันระหวางทฤษฎีคูแขง 

2 นักวิทยาศาสตรสามารถตีความขอมูลจากการทดลองชุดเดียวกันในลักษณะที่แตกตางกันได 

3 การพัฒนาทฤษฎีทางวิทยาศาสตรอาจอาศัยพื้นฐานท่ีขาดความสมนัย (inconsistent) ไดใน
บางครั้ง  

พื้นฐานสําคัญที่ไนแอซใชในขอเสนอของเขาก็คือบทเรียนจากประวัติศาสตรวิทยาศาสตร ประการ
แรก ไนแอซเห็นวาตองระมัดระวังในการกลาววาวิทยาศาสตรมีลักษณะเชิงประจักษ เขาชี้วาความรูทาง
วิทยาศาสตร น้ันมีสองมิติไดแกมิ ติดานวิธี วิทยา  (methodological)  และมิติดานการตีความ 
(interpretative) สําหรับความรูในมิติแรก จะเปนที่รูจักกันดีและเปนที่นึกถึงอันดับแรกยามเม่ือกลาวถึง
วิทยาศาสตร ความรูในมิตินี้ประกอบขึ้นจากขอมูลเชิงประจักษ สวนความรูอีกมิติหนึ่งนั้น มักเปนที่หลงลืม
แมวาอันที่จริงมีบทบาทนําในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร คนเรียกมิตินี้ตางกันออกไป โจเซฟ 
ชวาบ (Joseph Schwab) ซึ่งเปนนักการศึกษาดานวิทยาศาสตรคนสําคัญ เรียกวา “หลักการที่ชวยคนหา” 
(heuristic principles) หรือ นักปรัชญาวิทยาศาสตรคนสําคัญ Lakatos เรียกวา “แกนกลาง” (hard core) 
เปนตน บทบาทสําคัญของมิติน้ีคือการชี้นําทิศทางการศึกษาคนควา โดยสิ่งที่ชี้นํานี้เปนสมมุติฐาน
บางอยางท่ีรับไวกอน โดยหลายครั้งก็ไมมีการตรวจสอบ39  

ไนแอซช้ีวาในการสอนใหนักเรียนเขาใจวิทยาศาสตร เปนเรื่องสําคัญที่จะตองไมละเลยมิติการ
ตีความ ขอนี้มีความสําคัญยิ่งไปกวาน้ันเม่ือพิจารณาไดวาโดยทั่วไปคนมักสอนวา “วิทยาศาสตรเปนเร่ือง
เชิงประจักษ” ไนแอซยกตัวอยางเรื่องการคนพบอิเล็คตรอน ธอมสัน (Thomson) ผูคนพบนั้น อาศัยการ
ทดลองกับรังสีขั้วลบ และสามารถกําหนดอัตราสวนมวลตอประจุ (mass-to-charge หรือ m/e) ของรังสีขั้ว
ลบได อยางไรก็ตาม คอฟมานน (Kaufmann) และ วีเชิรต (Wiechert) ตางก็ทําการทดลองของตนเอง และ
กําหนดอัตราสวนดังกลาวไดเชนเดียวกัน ถาเรายึดแตมิติเชิงประจักษ เราก็จะไมอาจแยกผลงานของทั้ง
สามคนนี้ออกจากกันได ในความเปนจริง ไมมีใครกลาววาคอฟมานนและวีเชิรตเปนผูคนพบอิเล็คตรอน 
คอฟมานนนั้นเชื่อในอีเธอร ดังน้ัน จึงไมอาจนําผลการทดลองนี้ไปใชประโยชนอะไรได ขณะเดียวกัน แมวี
เชิรตจะตระหนักวาอิเล็คตรอนมีขนาดเล็กและพบไดท่ัวไป แตก็มิไดกลาท่ีจะคิดไปไกลขนาดธอมสันที่มอง
วามีสิ่งที่เล็กกวาอะตอม การกําหนดอัตราสวนดังกลาวของธอมสันจึงมีความหมายขึ้นมา เนื่องจากใชเปน

                                                             
39 Ibid., p. 685. 
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พื้นฐานในการระบุวารังสีขั้วลบเปนอิออน หรือเปนอนุภาคทั่วไปที่มีประจุ หรืออีกตัวอยางหนึ่ง ในการ
พัฒนาทฤษฎีอะตอม ดัลตัน (Dalton) คนพบกฎแหงสัดสวนทวีคูณอยางงาย (simple multiple 
proportions) แตกฎดังกลาวไมไดมีที่มาจากขอมูลเชิงประจักษหรือผลการทดลองใด หากแตเปนการ
อนุมานเชิงทฤษฎ ีกอนจะนํามาทดสอบดวยการทดลอง40  

อีกประเด็นท่ีไดบทเรียนจากประวัติศาสตรวิทยาศาสตรมีความสัมพันธกับความคิดเร่ืองการพิสูจน
เท็จ (falsification) หรือ การปฏิเสธ (refutation) ประวัติศาสตรวิทยาศาสตรแสดงวาแมทฤษฎีจะถูกพิสูจน
เท็จได แตหากไมมีทางเลือกอ่ืนมานําเสนอ ก็จะไมมีการปฏิเสธทฤษฎี ลากาโตสคือคนสําคัญท่ีชี้ใหเห็น
ประเด็นนี้เพื่อสนับสนุนแนวคิดของคูนวาเปนเรื่องปกติและพบไดประจําที่ทฤษฎีวิทยาศาสตรจะเผชิญสิ่ง
อปกต ิ(anomaly) อันเปนสิ่งท่ีมาขัดแยงกับทฤษฎี ดังน้ัน การเนนเร่ืองการพิสูจนเท็จ หรือการสอนนักเรียน
วาความกาวหนาของทฤษฎีวิทยาศาสตรไดจากกระบวนการทดสอบเพื่อพิสูจนเท็จนั้น จึงเปนเรื่องท่ีควร
ระวัง สิ่งสําคัญยังอยูที่บทบาทของมิติดานการตีความในวิทยาศาสตร อันเกี่ยวเนื่องกับการคนหาทางเลือก
อ่ืน41  

สําหรับลักษณะของวิทยาศาสตรที่วาความกาวหนาเกิดจากการแขงขันระหวางทฤษฎีคูแขงนั้น มี
ตัวอยางมากมายในประวัติศาสตรวิทยาศาสตร ไนแอซยกตัวอยางที่รูจักกันดีในวงการวิทยาศาสตร อัน
ไดแก การแขงขันระหวางแบบจําลอง (model) อะตอมนิวเคลียร (nuclear atom) ของรูเธอรฟอรด 
(Rutherford) ท่ีตองแขงขันกับแบบจําลองอะตอมของธอมสัน (Thomson) ที่มักเรียกกันวา “พุดดิ้งพลัม” 
(“plum pudding”) ในความขัดแยงนี้ ครั้งหน่ึงรูเธอรฟอรดถึงขนาดเขียนจดหมายถึงเลขานุการราชสมาคม 
(Royal Society) โดยตัดพอวาธอมสันแสรงทําเปนสงสัยในแบบจําลองของเขา ทั้งๆ ที่มีหลักฐานสนับสนุน
แบบจําลองดังกลาวอยางชัดเจน และเชื่อวาเหตุผลเบื้องหลังเปนเพราะธอมสันเองไดเสนอแบบจําลอง
อะตอมมากอนแลว42  

ตัวอยางความขัดแยงระหวางรู เธอรฟอรดและธอมสันก็ยังใชไดในการแสดงลักษณะที่วา
นักวิทยาศาสตรสามารถตีความขอมูลจากการทดลองชุดเดียวกันในลักษณะท่ีแตกตางกันได ทั้งสองตางก็
ทดลองกับอนุภาคอัลฟา (alpha particle) เหมือนกัน และไดผลการทดลองเหมือนกัน แตเนื่องจากตางก็มี

                                                             
40 Ibid., pp. 685-686.  
41 Ibid., p. 686. 
42 Ibid., p. 687.  
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สมมุติฐานตางกัน จึงตีความผลการทดลองแตกตางกัน ความขัดแยงอันขมขื่นระหวางแบบจําลองอะตอม
ของรูเธอรฟอรดกับธอมสันน้ัน แทจริงแลวมีฐานจากผลการทดลองเดียวกัน สําหรับลักษณะที่วาการพัฒนา
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตรอาจอาศัยพื้นฐานท่ีขาดความสมนัยไดในบางคร้ังนั้น ก็เปนบทเรียนจาก
ประวัติศาสตรวิทยาศาสตร แบบจําลองอะตอบของบอร (Bohr) น้ัน อาศัยทฤษฎีควอนตัมแหงการกระทํา 
(quantum of action) ของแพลงค (Planck) ควบคูกับทฤษฎ ีelectrodynamics ของแม็กซเวลล (Maxwell) 
ทั้งๆ ท่ีทั้งสองทฤษฎีน้ีขัดแยงกัน43 

ลอวเรนซ ซี. ชารแมนน และ ไมค ยู. สมิธ (Lawrence C. Scharmann & Mike U. Smith) ไดตอบ
ขอเสนอแนะของไนแอซ โดยมีความเห็นตางดังนี ้ประการแรก คารแมนและสมิธยอมรับวาในวิทยาศาสตร
มีมิติดานตีความ หรือที่เรียกวา “หลักการที่ชวยคนหา” อยางไรก็ตาม ลักษณะดังกลาวปรากฏในการ
ทํางานหรือกิจกรรมการหาความรูดานอ่ืนๆ ของมนุษยเชนกัน ดังนั้น ชารแมนนและสมิธจึงเห็นวาไมควรจะ
นํามาระบุเปนลักษณะของวิทยาศาสตรสําหรับการเรียนการสอน แมวิทยาศาสตรจะมีทั้งมิติการตีความ
และมิติเชิงประจักษ แตมิติหลังคือสิ่งที่ทําใหวิทยาศาสตรแตกตางออกไป การใหความสําคัญมิติดังกลาว
นาจะชวยตอบสนองวัตถุประสงคท่ีจะใหนักเรียนเขาใจวิทยาศาสตรไดดีกวา44  

สําหรับประเด็นเร่ืองการพิสูจนเท็จและการปฏิเสธทฤษฎีก็เชนกัน คารแมนและสมิธ เห็นวาแมจะ
จริงตามท่ีไนแอซเสนอ แตลักษณะที่ทําใหวิทยาศาสตรมีความแตกตางจากส่ิงอ่ืนๆ ก็คือความสามารถ
พิสูจนเท็จได แมการปฏิเสธทฤษฎีบนพื้นฐานดังกลาวตองมีปจจัยอ่ืนมาเสริม แตการพิสูจนเท็จก็นาจะทํา
ใหผูเรียนเขาใจความเปนวิทยาศาสตรไดดีกวา นอกจากน้ี การนําตัวอยางตางๆ ท่ีไนแอซเสนอมาสอนอาจ
ขัดกับวัตถุประสงคการเรียนการสอน เนื่องจากทําใหนักเรียนสับสนได โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทําความ
เขาใจตัวอยางในลักษณะดังกลาวอาจทําใหไมเพียงแตจะตองพิจารณาปจจัยอันซับซอนทางประวัติศาสตร 
แตในที่สุดแลว อาจทําใหตองเรียนปรัชญาวิทยาศาสตรของนักปรัชญา เชน คูน หรือ ลากาโตส ไปดวย ขอ
นี้จะทําใหยุงยากเกินไปสําหรับนักเรียนมัธยม และดวยเหตุผลหลังนี้ คารแมนและสมิธเห็นวาไมควรนํา
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีก 3 ขอของไนแอซมารวมไวเปนลักษณะของวิทยาศาสตร45 

                                                             
43 Ibid., pp. 687-688. 
44 Lawrence C. Scharmann & Mike U. Smith, Further Thoughts on Defining versus Describing the Nature of 
Science: A Response to Niaz. Science Education 85 (2001) : 691. 
45 Ibid. p. 692.  
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สรุป 

ขอพิจารณาขางตนชี้วาการนิยามลักษณะของวิทยาศาสตรนั้นยังมีความเห็นไมลงรอยกันอยู การ
จะบรรลุขอตกลงดังกลาวเปนเร่ืองยุงยากเน่ืองจากเก่ียวเน่ืองทั้งปรัชญาวิทยาศาสตรและวัตถุประสงคการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ส่ิงท่ีดูจะลงรอยกันดูจะเปนเร่ืองของวิธีการทางวิทยาศาสตรมากกวา ซึ่ง
นี่ก็นาจะเปนเหตุผลสวนหน่ึงท่ีทําใหนักวิทยาศาสตรสามารถทํางานของตนไดดี แตไมสามารถอธิบาย
ลักษณะของวิทยาศาสตรไดอยางที่อัลเทอรชี้ไว ทั้งน้ี แมรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของวิทยาศาสตรท่ี
นักวิชาการดานการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรบางขอระบุวาควรหลีกเลี่ยงการเนนการเรียนรู
เฉพาะเทคนิควิธีทางวิทยาศาสตร แตนี่มิไดหมายความวาไมใหมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคนิค ในทาง
ตรงขาม รายละเอียดดังกลาวเปนการสะทอนวาการเรียนการสอนท่ัวไปมักเนนที่เทคนิควิธีการทาง
วิทยาศาสตร นอกจากน้ี แมประวัติศาสตรวิทยาศาสตรจะมีประโยชน แตก็ซับซอนเกินไป และยังมีขอ
ถกเถียงเก่ียวกับความจําเปน เนื่องจากดูเหมือนนักเรียนจะเขาใจแนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตรไดโดยไมตองเรียนประวัติศาสตรวิทยาศาสตร อยางไรก็ตาม สิ่งที่สังเกตเห็นไดก็คือสวนใหญ
แลวยอมรับลักษณะของวิทยาศาสตรตามท่ีปรัชญาวิทยาศาสตรดั้งเดิม ไดแก สัจนิยมและปฏิฐานนิยม ได
อธิบายไว 

วิทยาศาสตรในสังคมวัฒนธรรม 

แมในวิชาการศึกษาดานวิทยาศาสตร “วิทยาศาสตร” ยังเปนท่ีเขาใจภายในกรอบความคิดทาง
ปรัชญาบางอยาง เม่ือพิจารณาในบริบทสังคมวัฒนธรรมแลว ความเขาใจเก่ียวกับ “วิทยาศาสตร” ที่มี
อิทธิพลในสังคมและวัฒนธรรมน้ัน ย่ิงแสดงชัดเจนถึงอิทธิพลของสมมุติฐานบางอยางที่อาจจัดอยูใน
ประเภท “ปรัชญา” ได เรียกความเขาใจดังกลาวไดวา “วิทยาศาสตรนิยม” (scientism) เกรเกอรี อาร. ป
เตอรสัน (Gregory R. Peterson) ชี้วา "วิทยาศาสตรนิยม" เปนความคิดท่ีนักปรัชญาและนักเทววิทยาตาง
ตระหนักกันดีวามีปญหาในตัวเอง อยางไรก็ตาม ความคิดดังกลาวมีอิทธิพลอยางมากในสังคมและ
วัฒนธรรม แมในหมูผูมีการศึกษา ศาลและสื่อมวลชนตางก็ยึดถือความคิดดังกลาว46 ในทํานองเดียวกัน 
เทด เอ. สมีดีส (Taede A. Smedes) เห็นวาวิทยาศาสตรนิยมไดเขามาเปนวิธีคิดทางวัฒนธรรม พื้นฐาน

                                                             
46 Gregory R. Peterson, Demarcation and the Scientistic Fallacy. Zygon 38, 4 (2003): 752-753.  
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ของวิทยาศาสตรนิยมก็คือศรัทธาในวิทยาศาสตร รวมถึงความพยายามที่จะคิด "แบบวิทยาศาสตร" วิธีคิด
เชนนี้ขีดวงใหการคิดของเรา โดยกําหนดวาส่ิงใดบางท่ีมีเหตุมีผล สิ่งใดบางที่ไรสาระ47 

ปเตอรสันอธิบายวาผูที่เชื่อในวิทยาศาสตรนิยมจะเห็นวาวิทยาศาสตรเทาน้ันท่ีเปนแหลงท่ีมาของ
ความรู ทั้งนี้นัยยะของความเชื่อดังกลาวมี 2 ประการคือ (ก) วิธีการทางวิทยาศาสตรเปนวิธีการเดียวที่ชวย
ใหเขาถึงความจริง ทั้งนี้ มีความผันแปรกันไปบางสําหรับความเชื่อขอนี้ กลาวคือ บางก็เห็นวาวิธีการทาง
วิทยาศาสตรไมใชวิธีการเพียงวิธีเดียวในการเขาถึงความจริง แตเปนวิธีการที่นาเช่ือถือท่ีสุด (ข) สิ่งที่ดํารง
อยูมีแตสิ่งท่ีวิทยาศาสตรศึกษาเทานั้น ซึ่งสิ่งเหลานี้ก็คือสสารวัตถุทั้งหลาย นัยยะประการหลังนี้แสดงให
เห็นวาวิทยาศาสตรนิยมมีอีกสมมุติฐานหนึ่งที่สําคัญ นั่นคือ สิ่งท่ีเปนความรูคือสิ่งที่ไดจากวิทยาศาสตร
เทานั้น ดวยเหตุนี้จึงสรุปไดวาสิ่งที่มีอยูในความเปนจริง มีแตสิ่งที่วิทยาศาสตรสามารถศึกษาไดเทานั้น ผล
สําคัญประการหนึ่งที่ตามมาจากความคิดแบบวิทยาศาสตรนิยมก็คือความเชื่อท่ีเราไดยินกันบอยๆ วา
ปญหาทั้งหลายของมนุษยสามารถศึกษาและแกไขไดดวยวิทยาศาสตร และผลที่สําคัญอีกประการหน่ึงก็
คือการลดทอน (reduce) ทุกส่ิงลงเปนสสารวัตถุ เชน จิตเปนแคสมอง อารมณเปนแคปฏิกิริยาของสาร
ชีวเคมี หรือจริยธรรมเปนแคพฤติกรรมที่กําหนดโดยสารพันธุกรรม48  

ฮาราลด วาลัค และ เค. เฮลมุท ไรค (Harald Walach and K. Helmut Reich) อธิบายวาวิธีหนึ่ง
ในการทําความเขาใจวิทยาศาสตรนิยมคือการเห็นวาความคิดดังกลาวเปนผลจากการแปลงวิทยาศาสตร
ในฐานะกิจกรรมการหาความรูของมนุษยไปสูส่ิงท่ีเรียกไดวาเปน "โลกทัศน" (weltanschauung) ซึ่งไม
เพียงแตใหความหมายแกโลกเทานั้น แตยังบอกวาเราควรใชชีวิตอยางไรอีกดวย ท้ังสองเห็นดวยกับปเตอร
สัน โดยสรุปวาวิทยาศาสตรนิยมประกอบดวยลักษณะเชิงอัฆวิทยา (axiological) เชิงอัตถิภาวะ 
(existential) และเชิงวิธีวิทยา (methodological) น่ันคือ เปนความเชื่อที่วาวิทยาศาสตรเปนแหลงของ
คุณคา ความหมายชีวิต และความรูตามลําดับ49 

                                                             
47 Taede A. Smedes, Beyond Barbour or Back to Basic: The Future of Science-and-Religion and the Quest for 
Unity. Zygon 43, 1 (2008): 242.  
48 Peterson, Demarcation and the Scientistic Fallacy. Zygon 38, pp. 752-753.  
49 Harald Walach and K. Helmut Reich, Reconnecting Science and Spirituality: Toward Overcoming a Taboo. 
Zygon 40, 2 (2005): 425. 
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เชนเดียวกันบ.ี อลัน วอลเลส (B. Alan Wallace) เรียกวิทยาศาสตรนิยมวาเปน "ขอเชื่อ" (dogma) 
ที่เรียกวา "สสารนิยมเชิงวิทยาศาสตร" (scientific materialism) คําวา "ขอเชื่อ" นี้ วอลเลสนิยามวา
หมายถึงโลกทัศนอันประกอบดวยชุดความเชื่อและทัศนคติท่ีเรียกรองใหบุคคลปรับความคิดและความรูสึก
ใหสอดคลอง ดังนั้น ขอเชื่อจึงเปนมากไปกวาขอเท็จจริง เน่ืองจากมีอิทธิพลตอความคิดความรูสึกและ
พฤติกรรมในที่สุด วอลเลสอธิบายความคิดเรื่องวิทยาศาสตรนิยมโดยอางอิง เอ็ดเวิรด วิลสัน (Edward 
Wilson) ซึ่งเปนนักวิทยาศาสตรที่มีบทบาทและอิทธิพลสําคัญในการเผยแพรความคิดนี้ในปจจุบัน50  

สสารนิยมเชิงวิทยาศาสตรประกอบดวยสมมุติฐานสําคัญตอไปนี้ (ก) วัตถุวิสัยนิยม (objectivism) 
ซึ่งเปนความคิดที่เห็นวามีแตสิ่งที่เปนวัตถุวิสัย (objective) เทานั้นที่ดํารงอยู ดังนั้น จึงตองปฏิเสธสิ่งที่มี
ลักษณะเปนอัตวิสัย (subjective) เชน ความคิด ความรูสึก หากกลาวโดยรวมแลว ส่ิงท่ีเปนวัตถุวิสัยท่ีวา
นั้นก็คือความเปนจริงภายนอกท่ีมีอยูเองโดยไมขึ้นกับมนุษย (ข) ทอนนิยม (reductionism) ซ่ึงเปน
ความคิดท่ีวาทุกสิ่งสามารถลดทอนลงเปนปรากฏการณระดับสสารวัตถุได ตัวอยางเชนปรากฏการณทาง
จิตตางๆ สามารถลดทอนลงเปนการทํางานของสมองได (ค) เอกนิยม (monism) ซึ่งเห็นวาจักรวาล
ประกอบดวยสิ่งเดียวเทาน้ัน นั่นคือ สสารวัตถุ (ง) กายภาพนิยม (physicalism) อันเปนความคิดวา
ปรากฏการณที่วิทยาศาสตรศึกษาไดเทาน้ันท่ีมีอยูจริง ปรากฏการณเหลานี้ก็คือปรากฏการณทางกายภาพ
นั่นเอง และ (จ) หลักการระบบปด (closure principle) ซึ่งเห็นวาโลกแหงสสารวัตถุเปนระบบปด น่ันคือ 
เปนระบบท่ีสมบูรณในตนเอง สามารถอธิบายไดดวยระบบระเบียบของตนเอง51  

ปเตอรสันอธิบายวาวิทยาศาสตรนิยมเปนความคิดที่มีปญหาดวยเหตุผลหลายประการ ปญหา
ประการแรกที่เห็นไดทันทีก็คือขอยืนยันของวิทยาศาสตรนิยมท่ีวาวิทยาศาสตรเปนแหลงความรูเพียงแหลง
เดียว (หรือที่นาเชื่อถือที่สุดเพียงแหลงเดียว) น้ัน ไมใชขอยืนยันที่เปนวิทยาศาสตร ดังน้ัน ถาวิทยาศาสตร
นิยมจริง ตัวมันเองก็จะเปนเท็จ เหตุผลประการตอไปก็คือขอยืนยันตางๆ ของวิทยาศาสตรนิยมน้ันเปนการ
กลาวเกินวิทยาศาสตร สมมุติวาผูเชื่อในวิทยาศาสตรนิยมกลาววา “ความดีใจเสียใจ ความรูสึกถึงตัวตน 
หรืออะไรตางๆ ของคุณเปนเพียงการทํางานของเซลประสาทเทานั้น เพราะฉะน้ัน “คุณ” ไมมีอยู” เม่ือ
พิจารณาแลวจะเห็นวาเปนการกลาวเกินสิ่งที่ประสาทศาสตร (neuroscience) ศึกษา เน่ืองจากประสาท

                                                             
50 B. Alan Wallace, Introduction, In Buddhism and Science: Breaking New Ground, ed. author (Columbia 
University Press, 2003), p. 10-11.  
51 Ibid., pp. 11-15. 
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ศาสตรไมไดศึกษาการดํารงอยูของ “คุณ” แตมีขอบเขตการศึกษาที่ระบบประสาท การจะนําผลการศึกษา
เกี่ยวกับระบบประสาทมาสรุปเกี่ยวกับลักษณะการดํารงอยูของมนุษยน้ันมิอาจอนุมานไดโดยตรงเชนนั้น 
หากแตตองอาศัยสมมุติฐานอ่ืนๆ เพิ่มเติม โดยสมมุติฐานนี้ก็มิไดเกี่ยวกับการศึกษาของประสาทศาสตร อีก
ประการที่เห็นไดชัดคือสมมุติฐานตางๆ ของวิทยาศาสตรนิยมที่รูจักในนามของสสารนิยมเชิงวิทยาศาสตร
นั้น ตางก็เปนสิ่งท่ีกลาวเกินไปกวาวิทยาศาสตรท้ังส้ิน52 นอกจากน้ี แมแตจะกลาววาสมมุติฐานเหลาน้ีเปน
พื้นฐานการทํางานทางวิทยาศาสตร ก็มิอาจทําไดสะดวกนัก ดังเห็นไดจากความไมลงรอยกันในหมูนักการ
ศึกษาดานวิทยาศาสตรและนักปรัชญาวิทยาศาสตรขางตน 

 

 

                                                             
52 Peterson, , Demarcation and the Scientistic Fallacy. Zygon 38, p. 755.  


