บทที่ 6
กฎมูลฐานของธรรมชาติ
ปรากฏการณตางๆ ในธรรมชาติ ไมไดเกิดขึ้นอยางไรเหตุผล, แตเกิดขึ้นภายใตกฎเกณฑที่ถูก
กําหนดไวแลว ซึ่งมนุษยและสัตว ไมอาจฝาฝนได โดยเฉพาะ เหตุการณที่มนุษยไมไดเปนผูสรางมัน
ขึ้นมา. เหตุการณทางธรรมชาติ มีอะไรหรือมีใคร เปนผูควบคุมอยูเบื้องหลัง รวมทั้ง กฎเกณฑของ
ธรรมชาติ ผูใดเปนผูสราง. หากยังหาคําตอบไมได คงตองยกใหเปนภาระหนาที่ ของพระเจาไปกอน.
ในระหวางนั้น นักปรัชญาสาขาตางๆ นักบวชในศาสนา และ นักวิทยาศาสตร ได พยายามศึกษา
ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ ตั้งแตหลายพันปกอน เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน. กอใหเกิดปรัชญา ความ
เชื่อ ลัทธิ ศาสนา และวิทยาการทางดานวิทยาศาสตร มากมาย. แตองคความรูเหลานั้น ไมสามารถ
อธิบายความจริงในธรรมชาติ ไดจ บครบถว นบริ บูร ณ เพราะมีขอ จํ ากัดในการเขาใจ และเขา ถึง
ความจริงบางอยาง. หรือกลาววา ไมมีทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียว ที่จะตอบขอสงสัยของมนุษยไ ด
ครบถวน หรืออธิบายธรรมชาติไดสมบูรณ. สาเหตุเพราะฝายหนึ่ง ศึกษาธรรมชาติดานวัตถุ เพียง
ดานเดียว แตอีกฝายศึกษาธรรมชาติดานจิตวิญญาณ เพียงดานเดียว.
เพื่อใหความปรารถนา ในการใฝรูของมนุษย ไปใหถึงที่สุด, จํา เปนตองนําหลักการ ทฤษฎี
แนวคิด ในองคความรูที่หลากหลาย ตางฝายตางคิดในกรอบของตนเอง มาสอดรอย เทียบเคียง ให
ตรงกันมากที่สุด. การนําหลักทฤษฎี ฟสิกส–วิทยาศาสตร ของฝายทีศ่ ึกษาดานวัตถุ และ พุทธวจน
ของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ซึ่งหยั่งรูจิตวิญญาณอยางลึกซึ้ง มาสังเคราะหและสรุปผล ให
เกิด ‘หลักการรวมกัน’ ภายใตมโนทัศนสัมพัทธภาพนั้น จะกอใหเกิดการยอมรับกันไดทั้งสองฝาย.
การยอมรับในหลักการรวมกันนี้ เรียกวา กฎมูลฐานของธรรมชาติ (The Basic Rules). กฎมูล
ฐานของธรรมชาติ แบงออกเปน 7 กลุม คือ.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ความจริงสัมบูรณ ของ ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
กฎของเวลา
กฎแหงนิรันดร
กฎสมดุล
สัมพัทธภาพ (Relativity)
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(6) กฎการอนุรักษ (Conservation law)
(7) มาตรวัด กรอบอางอิง (measure by reference frame)
กฎมูลฐานทุกกลุมขางตน จะครอบคลุมถึง ลักษณะ–สมบัติของ สัตตะธัมมะธาตุ ที่กลาวไว
ในหนังสือเลมนี้ทั้งหมด ยกเวนธัมมะธาตุ วิมุตติ–นิพพาน เพราะมีลักษณะ–สมบัติ พิเศษเฉพาะ
อยาง.

6.1 ความจริงสัมบูรณ ของ ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
ความจริงสัมบูรณของตถาคต มี 2 แบบ คือ (1) ความจริง ที่เมื่อกอนไมจริง แตถูกกระทํา
ใหเปนจริง ในภายหลัง, พระองคเรียกความจริงแบบนี้วา นิโรธ (2) ความจริง ที่จริงมาตั้งแตตน
(ตั้งแตเกิด), พระองคเรียกความจริงแบบนี้วา นิรุชฌติ. ความจริงทั้งสองแบบ เมื่อเปนจริงแลว จะไม
กลั บเปน ตรงขา มอี ก แม ในกาลอนาคต. ดั งนั้ น นิ โรธ นิ รุ ช ฌติ จึ งเปน ความจริง สัม บูรณ ของ
ธรรมชาติ. เฉพาะตถาคตเทานั้น ที่ทรงตรัสรู แลวนํามาบอกสอนสาวก. ผูที่จะไดมาซึ่งความจริงทั้ง
สองแบบ จะตองมีองคประกอบพรอมทั้ง รูป และ นาม (corporeality | materiality). [1]
วิธีที่จะไดมาซึ่งความจริงทั้งสองแบบนั้น มีอยู และมีเพียง ตถาคต เทานั้น ที่ทรงบัญญัติวิธีที่
จะไดมาซึ่งความจริงสัมบูรณนั้น.

“เมื่อคนพบ มวล ขนาด ตําแหนงพิกัด ของ สิ่งใดๆ สิ่งนั้น จึงมีอยู”
– สิ่งใดๆ นั้น ก็คือ รูป
“เมื่อกําหนด ความหมาย ใหแก สิ่งใดๆ สิ่งนั้น จึงมีอยู”
– สิ่งใดๆ นั้น ก็คือ นาม

1

รูปทีม่ ีคุณสมบัติเปนวัตถุ-สสาร ไดแก ภูตรูป-4 หรือ ธาตุ-4 (ดิน น้ํา ไฟ ลม). รูปทีม่ ีคุณสมบัติ-อาการ ไดแก อุปาทายรูป
ประกอบดวย ประสาทรับอารมณ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย), อารมณรับสัมผัส (รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทางกาย), ความ
เปนเพศ (ชาย หญิง), จิตใจ (หทัยวัตถุ), ชีวิต (ชีวิตินทรีย), อาหาร (กวฬิงการาหาร), อวกาศ (อากาสธาตุ - spaceelement), การเคลื่ อนไหวเพื่อ สื่อ ความหมาย ทางกาย (กายวิญ ญัติ ) หรื อ อวจนภาษา, การเคลื่อ นไหวเพื่อสื่ อ
ความหมาย ทางวาจา (วจีวิญญัติ) หรือ วจนภาษา, คุณสมบัติ อาการ ที่ใชการได (ลหุตา มุทุตา กัมมัญญตา), ลักษณะ
ที่มีพัฒนาการ เกิด เติบโต ตอเนื่อง เสื่อม แปรปรวน (อุปจยะ สันตติ ชรตา อนิจจตา) ... อางจาก พระพรหมคุณาภรณ
(ป.อ. ประยุตโต). (2559). พจนานุกรมพุทธศาสตร. (พิมพที่ครั้ง 34), ISBN 974-8357-89-9.
กฎมูลฐานของธรรมชาติ
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6.1.1 ความจริงสัมบูรณ สัมบูรณทั้ง ระเบียบวิธี และ มรรคผล
ความจริงสัมบูรณ ของ ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ (The Absolute Truth of Lord
Buddha) เปนกฎธรรมชาติ ที่มีอยูกอนหนานั้นแลว, แมตถาคต จะยังไมอุบัติขึ้นมาในโลกก็ตาม.
ในกาลอันเหมาะสม มนุษยพอจะมีปญ
 ญาเรียนรูได พระองคจึงเกิดมาและตรัสรู แลวนําไปประกาศ
สั่งสอน. ตถาคต ใชกฎความจริงเหลานี้ เปนเครื่องมือและชองทาง ในการเผยแพรสัจธรรม ตลอด
ระยะ เวลา 45 ป โดยไมมีกฎขอใด ขัดแยงกันเลย และไมมีการเพิ่มหรือตัดทอน สวนหนึ่งสวนใด
ออกไป, แสดงถึงความสัมบูรณสูงสุดของกฎธรรมชาติ ทีต่ รัสรูโ ดยภูมิปญญาของมนุษย.
ความจริงสัมบูรณ สัมบูรณทั้ง ‘วิธี’ (มรรค) และ ‘ผล’ (นิโรธ | นิรุชฌติ). กลาวคือ ในแตละ
สวนของ ความจริง เปนทั้งแนวทางและวิธีปฏิบัติ และ เปนทั้งผลลัพธที่เกิดจากวิธีปฏิบัติ. แบงเปน
3 สวน ไดแก (1) สัง ขตลักษณะ–ธรรมนิยาม (2) อิ ทัปปจจยตา–ปฏิจจสมุ ปบาท–อริยสัจสี่
(3) อสังขตธรรม
ความจริงสัมบูรณ สวนที่ 1 - 2 เปนธัมมะธาตุที่มีอยูแลวในธรรมชาติ แมตถาคตจะเกิดขึ้น
หรือไมก็ตาม. พระองคกลาววา สิ่งนี้มีอยูเปนธรรมดา (ธัมมัฏฐิตา), เปนกฎตายตัว (ธัมมนิยามตา)
และ เปน เหตุเปนผลตอ กัน คือ เมื่อมีสิ่งนี้ เปน ปจจัย สิ่งนี้จึงเกิด ขึ้น (อิทัปปจจยตา). ตถาคต ได
กลาวย้ํายืนยันอีกวา สิ่งนี้เปนธรรมชาติ อาศัยกันแลวเกิดขึ้น มีคุณสมบัตคิ ือ ตถตา (ความเปนอยาง
นั้น), อวิตถตา (ความไมผิดไปจากความเปนอยางนั้น), และ อนัญญถตา (ความไมเปนไปโดย
ประการอื่น), เมื่อมีสิ่งนี้เปนปจจัยแหงสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น (อิทัปปจจยตา). [2]
ความจริงสัมบูรณ สวนที่ 3 อสังขตธรรม เปนความจริงแท ที่ไมปรากฎขึ้นเปนธรรมดา หาก
ตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ไมบังเกิดขึ้นมาในโลก อสังขตธรรม ก็จะไมบังเกิดขึ้น. อสังขตธรรม
เปนธัมมะธาตุทพี่ ระองค ตรัสรูเองโดยชอบ. ผูเ ขาถึงอสังขตธรรมแลว จะอยูในสถานะ อสังขตาธาตุ.
(1) สังขตลักษณะ–ธรรมนิยาม
สังขตลักษณะ คือลักษณะการปรุงแตงขึ้นของธาตุตางๆ ที่มีคุณสมบัติรูปธาตุ นามธาตุ, เรียกวา
สังขตลักษณะแหงสังขตธรรม (characteristics of conditioned). การปรุงแตงขึ้นของธาตุตางๆ
ไมไดเกิดขึ้นเอง แตเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปจจัย ไปปรุงแตงธาตุเหลานั้นขึ้นมา และเรียกสิ่งที่ถูกปรุง
แตงนั้นวา สังขตาธาตุ.

2

“ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะเปนกฎสูงสุดของธรรมชาติ.” พุทธวจน-หมวดธรรม เลมที่ 5. [ซอฟตแวร]. E-Tipitaka
v3.0.6, หนา 163. | บาลี - นิทาน. สํ. 16/30/61.
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262
สังขตลักษณะแหงสังขตธรรม ประกอบดวยลําดับปรากฎการณ 3 ลักษณะ คือ (1) มีการ
เกิดปรากฎ (อุปฺปาโท ปฺายติ) (2) มีการเสื่อมปรากฎ (วโย ปฺายติ) (3) เมื่อตั้งอยู ก็มี
ภาวะอยางอื่นปรากฎ (แปรปรวน) (ิตสฺส อฺถตฺตํ ปฺายติ).[3]
ธรรมนิยาม (natural law) เปนกฎธรรมชาติอีกหมวดหนึ่ง ที่ตถาคตบัญญัติขึ้นสนับสนุน
สังขตลักษณะแหงสังขตธรรม ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น. ธรรมนิยาม หรือตอมาเรียกวา ไตรลักษณ
(The 3-characteristic) เพราะเปนขอธรรม ที่มีองคประกอบ 3 ขอ คือ (1) สังขาร คือสังขต
ลักษณะทั้งปวงไมเที่ยง (สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา) (2) สังขาร คือสังขตลักษณะทั้งปวงเปนทุกข
(สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา) (3) ธรรม คือสังขตธรรมทั้งหลาย (ยกเวน นิพพาน) ไมใชตัวตน (สพฺเพ
ธมฺมา อนตฺตา).
เมื่อนํากฎทั้งสองขอมายืนยันกัน ก็อธิบายโดยสรุปไดวา สังขารทั้งหลาย มีการเกิดแลว (อุปฺ
ปาโท) ก็ยอ มมีการเสื่อม (วโย). การเกิดและการเสื่อมนั้น เปน สิ่งไมเที่ยง (อนิ จฺจตา) เพราะทน
สภาพเดิมไมได (ทุกฺขตา) มีการเสื่อมไป (วโย) มีความแปรปรวน (ฐิตสฺส อฺญถตฺตํ) ตลอดเวลา.
จึงหาความแนนอนเที่ยงแทของตัวตนไมได (อนตฺตตา).
ความมีอยูของสรรพสิ่ง เพราะมีอัตตา มีอวิชชา แตทยี่ ังไมปรากฎใหเห็น เพราะยังไมมี ผัสสะ
สิ่งนั้นจะถูกเรียกวา นานั ตตธาตุ หรื อความเปนธาตุที่อยูในภาวะ ไรตัวตน หรือเรียกวา อนัตตา.
อนั ต ตา เป น ธั ม มะธาตุ ที่ เ กิ ด ที่ มี อ ยู ระหว า ง อั ต ถิ ต า (ความมี ) และ นั ต ถิ ต า (ความไม มี ) .
หมายความวา สิ่งนั้นตองมีอยูแลวในธรรมชาติ (แตยังไมปรากฎใหเห็น) ตอมาไดสลายไป จนไมมี
ตัวตนเหลืออยู. กฎของขอธรรมในหมวดนี้ สามารถนําไปอธิบายความมีอยูและความเปนไปของ
มวล สาร พลังงาน คลื่น แรง เวลา และอวกาศ ไดอยางถูกตองและลงตัว.
นับวา สังขตลักษณะ และ ธรรมนิยาม เปนกฎหมวดหมูแรกของธรรมชาติ หรือกลาววาเปน
“ตนธาตุ ตนธรรม” ของการกําเนิดจักรวาลเลยทีเดียว. แมกฎฟสิกสทุกขอ ยังตองอยูภายใต สังขต
ลักษณะ อยางไมมีขอยกเวน. ตถาคต ทรงบัญญัติกฎขอนี้ เพื่อเรียบเรียงลําดับสําคัญ ของธรรมชาติ
ไว กอ นศาสดาองค อื่ น ๆ. นั กวิ ท ยาศาสตร ตะวั น ตก ก็เพิ่ งคิ ด ค น และประกาศกฎของธรรมชาติ
(ฟสิกส วิทยาศาสตร) ที่คนพบ หลังการตรัสรูของพระพุทธเจา หลายรอยป.
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เมื่อปรากฎขอธรรม สังขตลักษณะ ก็จะปรากฎขอธรรม อสังขตลักษณะ ไวลําดับถัดไป เพื่ออธิบายธัมมะธาตุ ที่อยูเหนือ
ขึ้นไป คือ วิมุตติ-นิพพาน ดู บาลี ติก. อํ. 20/192/586-587.
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(2) อิทปั ปจจยตา–ปฏิจจสมุปบาท–อริยสัจสี่
นานัตตธาตุ ใดอันเปนเหตุ มีอยูแลวตามธรรมชาติ ตถาคตไดบัญญัติขึ้น และนิยามธรรมนั้น,
ธรรมนั้นจึงปรากฎ. ธรรมนั้นจึงไดชื่อวา อิทัปปจจยตา. [4]
อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ - เมื่อสิ่งนี้ มี สิ่งนี้ ยอมมี
อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ - เพราะความเกิดขึ้นแหงสิ่งนี้ สิ่งนี้ จึงเกิดขึ้น
อิมสฺมึ อสติ อิทํ นโหติ - เมื่อสิ่งนี้ ไมมี สิ่งนี้ ยอมไมมี
อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ - เพราะความดับไปแหงสิ่งนี้ สิ่งนี้ จึงดับไป.
ที่จริงแลว อิทัปปจจยตา เปนกฎพื้นฐานสามัญ เปนตรรกะที่นักปรัชญา นักวิทยาศาสตร รูจัก
เปนอยางดี. อิทัปปจยตา เปรียบเหมือนประโยคหลัก ของการโปรแกรมคอมพิวเตอร. ตถาคต ไดนํา
หลักอิทัปปจจยตา ไปใชเสมือนเปนเชือกผูกขอธรรมะสําคัญๆ เขาดวยกัน คือ ปฏิจจสมุปบาท และ
อริยสัจสี่, เพื่อใหการขยายหัวขอธรรม ไมตกประเด็นสําคัญไป และเปนการจัดระเบียบแหงถอยคํา
ของพระองค. ทําใหคําของพระองค ถูกตอง ตรง จริง ตลอดกาล.
ภิกษุทั้งหลาย ! อะไรเลาที่เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท ?
ภิกษุทั้งหลาย ! : เพราะมีอวิชชา เปนปจจัย จึงมี สังขารทั้งหลาย
เพราะมีสังขาร เปนปจจัย จึงมี วิญญาณ
เพราะมีวิญญาณ เปนปจจัย จึงมี นามรูป
เพราะมีนามรูป เปนปจจัย จึงมี สฬายตนะ
เพราะมีสฬายตนะ เปนปจจัย จึงมี ผัสสะ
เพราะมีผัสสะ เปนปจจัย จึงมี เวทนา
เพราะมีเวทนา เปนปจจัย จึงมี ตัณหา
เพราะมีตัณหา เปนปจจัย จึงมี อุปาทาน
เพราะมีอุปาทาน เปนปจจัย จึงมี ภพ
เพราะมีภพ เปนปจจัย จึงมี ชาติ
เพราะมีชาติ เปนปจจัย, ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้น
ครบถวน., ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้.

4

“กฎอิทัปปจจยตา คือ หัวใจของปฏิจจสมุปบาท, ปฏิจจสมุปบาท คือ ธรรมอันเปนธรรมชาติ อาศัยกันแลวเกิดขึ้น.”
พุทธวจน-หมวดธรรม เลมที่ 3. [ซอฟตแวร]. E-Tipitaka v3.0.6, หนา 114 – 117. และ ดู บาลี - ม. ม. 13/354/
371. นิทาน. สํ. 16/84/154. และ นิทาน. สํ. 16/1/1.
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…
เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแหงสังขาร;
เพราะมีความดับแหงสังขาร จึงมีความดับแหงวิญญาณ
เพราะมีความดับแหงวิญญาณ จึงมีความดับแหงนามรูป
เพราะมีความดับแหงนามรูป จึงมีความดับแหงสฬายตนะ
เพราะมีความดับแหงสฬายตนะ จึงมีความดับแหงผัสสะ
เพราะมีความดับแหงผัสสะ จึงมีความดับแหงเวทนา
เพราะมีความดับแหงเวทนา จึงมีความดับแหงตัณหา
เพราะมีความดับแหงตัณหา จึงมีความดับแหงอุปาทาน
เพราะมีความดับแหงอุปาทาน จึงมีความดับแหงภพ;
เพราะมีความดับแหงภพ จึงมีความดับแหงชาติ;
เพราะมีความดับแหงชาติ นั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย
จึงดับสิ้น, ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้.

ภาพที่ 6.01 ผังโครงสรางความสัมพันธของ อิทัปปจจยตา ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจสี่
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อิทัปปจจยตา และ ปฏิจจสมุปบาท เปนระเบียบวิธี (revelatory methodology)* ในการ
อธิบายความจริงเกี่ยวกับ ทุกข (ทุกขอริยสัจ) สาเหตุของความทุกข (ทุกขสมุทัยอริยสัจ) และสิ่งที่
อยูตรงขามกับทุกข (ทุกขนิ โรธอริ ยสัจ ) และ วิ ธีที่จ ะเขาถึงการดับทุกข (ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจ). พระพุทธเจา ตรัสรูกฎขอนี้ เพื่อนํามาใชประกาศศาสนา. อิทัปปจจยตา ปฏิจจสมุปบาท
อริยสัจสี่ มีความละเอียด ลึกซึ้ง สําหรับผูศึกษาและปฏิบัติ ที่ตองการเขาถึงความจริงทางดานจิต
วิญญาณ และตองการหลุดพน. ไมใชทฤษฎีทั่วไป ที่จะนํามาอธิบายวัตถุธาตุ สสาร พลังงาน ที่มี
คุณสมบัติฟสิกส เพราะวัตถุธาตุเหลานี้ เปนสิ่งที่ “หยาบ” เกินไป. เชนเดียวกันกับหลักกลศาสตร
นิวตัน ทีไ่ มสามารถนํามาอธิบายสสารทุกกอนได. กลศาสตรควอนตัม อธิบายอะตอม. กลศาสตร
สัมพัทธภาพ ใชอธิบาย สุริยะ ดาราจักร และหลุมดํา. ระบบชีวิตก็เชนเดียวกัน มีระดับความหยาบ
ละเอียดแตกตางกันมากมาย ไมนอยไปกวา วัตถุธาตุ และจักรวาล.[5]
ระเบียบวิธีในการอธิบาย ขอธรรมที่ละเอียดลึกซึ้ง ก็คือการบอกมรรควิธีในการบรรลุธรรม
ตามแบบฉบับของ ตถาคต. พระองคทรงแบงโครงสรา งขอ ธรรม เปน ลํา ดั บ (sequence) เปน
ขั้นตอน (procedure) เปนชั้น (layer) เพื่อใหงายแกการเชื่อมตอ หลักธรรมคําสอนตางๆ ใหมี
ความสอดคลอง เปนอันหนึ่งเดียวกัน. เชนเดียวกับการเขียนโครงสรางโปรแกรมซอฟตแวร โดยวาง
อริยสัจสี่ คําเริ่มตน อิทัปปจจยตา อยูช ั้นลางสุด ถัดขึ้นมา คือ ปฏิจจสมุปบาท. ปฏิจจสมุปบาท จะ
อาศัยกฎอิทัปปจจยตา ไลเรียงเหตุ-ผล ของการเกิด (เพราะมี สิ่งนี้ เปนปจจัย จึงมี สิ่งนี้) และ การ
ดับ (เพราะ สิ่งนี้ ดับไป สิ่งนี้ จึ งดับไป) ของ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ
เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส, ตามลําดับ.
ตถาคต จะเปน ผูชี้ใหเห็น ลักษณะ-สมบัติ-อาการ ของสิ่ งที่เปน เหตุ เปนผล ที่เกิด ขึ้น จาก
กระบวนการ อิทัปปจจยตา–ปฏิจ จสมุปบาท–อริ ยสั จสี่ ไวใน สังขตลักษณะ–ธรรมนิ ยาม. ส ว น
ผลลั พ ธที่เกิด ขึ้น จากการปฏิบัติโดยถูกตอ ง ก็จ ะได อริ ยคุ ณ, พระองค จะอธิบายไวใน อสั งขต
ลักษณะแหงอสังขตธรรม เพื่อใหผูที่ไดบรรลุธรรม ไปเทียบเคียงดวยตนเองวา ตนเองไดอริยคุณ ถึง
ระดับใด.
(3) อสังขตธรรม
อสังขตธรรม (Asankhata-dhamma: Nibbana | unconditioned) เปนธัมมะธาตุเพียง

5

เกี่ยวกับองคประกอบระบบชีวิต ของสัตว มนุษย เทวดา, จะพูดถึงกลไกชีวะ–ชีวิต สังขารธรรม และ ขันธ-5 เปนหลัก.
สว นในบทที่ 5 ฟสิ ก สแ หง จิต เป นบทที่อ ธิบ ายเจาะลึ ก กระบวนการ จิ ต มโน วิ ญญาณ. ผู เขี ยนจึ งนํ าระเบี ยบวิ ธี
อิทัปปจยตา–ปฏิจจสมุปบาท–อริยสัจสี่ มาเรียบเรียงไวโดยละเอียด ในบทที่ 5.
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สิ่งเดียว ที่ไมไดอ ยูในกฎเกณฑของธรรมชาติ. คือ ไมปรากฏการเกิด (น อุปฺปาโท ปฺญายติ) ไม
ปรากฏการเสื่อม (น วโย ปฺญายติ) และ เมื่อตั้งอยูแลว ก็ไมปรากฏสิ่งอื่นที่แสดงใหเห็นถึงความ
แปรปรวน (น ฐิตสฺส อฺญถตฺตํ ปฺญายติ).
กลาวโดยสรุป อสังขตธรรม เปนสิ่งที่เกิด (ชาตํ) ที่เปน (ภูตํ) ที่ถูกกระทํา (กตํ) ถูกปรุงแตง
(สงฺขตํ) โดยอีกสิ่งหนึง่ ซึ่งไมไดเกิด (อชาตํ) ไมไดเปน (อภูตํ) ไมไดถูกอะไรกระทํา (อกตํ) ไมไดถูก
อะไรปรุงแตง (อสงฺขตํ). เปนภาวะที่ ‘สักแตวา’ มีขันธ-5, แตไมไดใชขันธ-5 เพื่อเปนปจจัยปรุงแตง
ปรากฏการณตางๆ ซึ่งเปนเหตุใหเกิด (สมุทัย) อวิชชา สังขาร วิญญาณ, เปนเหตุใหเกิดอารมณและ
รสอรอย (อสฺสาทะ). เปนภาวะที่ แมวายังมี ขันธ-5, แตก็ใชขันธ-5 เพื่อกระทําใหถึงที่สุดแหงทุกข
เชน รูชัดในโทษอันต่ํา ของกาม (อาทีนวะ) รูชัด ในวิธีหรืออุ บาย ในการออกไปใหพนจาก อวิชชา
สังขาร วิญญาณ (นิสฺสรณะ), เปนผูบรรลุธรรม หรือไดอริยคุณ.
ตถาคตกลาววา อสังขตธรรม คือ ที่สุดแหงทุกข เปนความจริงขั้นสุดยอด ที่มนุษยและเทวดา
สามารถปฏิบัติเขาถึงได และเปนสิ่งที่ผูปฏิบัติ พึงมี พึงเปน เพื่อเขาถึงธรรมอันเปนอมตะนั้น.
6.1.2 การเชือ่ มโยง หลักความจริงสัมบูรณ สูการปฏิบัติ
หลักความจริงสัมบูรณของตถาคต ไดถูกจัดไวเปนระเบียบแหงถอยคํา (ตถาคตภาสิตา – อัน
เปนตถาคตภาษิต หรือ สุคตวินโย). พระองค ทรงหามสาวก แตงขึ้นใหม (รวมทั้งหาม ตัดตอ เติม)
เพราะถอยคําของพระองค มีความลึกซึ้ง (คมฺภีรา) มีขอความที่เปนสาระอันลึกซึ้ง (คมฺภีรตฺถา) เปน
ความจริงชั้นโลกุตตระ (โลกุตฺตรา) และประกอบดวยเรื่อง สุญญตา.
กลไกการเชื่อมโยง ความจริงสัมบูร ณของตถาคต อาจเทียบได กับการวางขอธรรม (ธรรม
นิยาม อิทัปปจจตา ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจสี่) ลงในตารางเมทริกซ (matrix). ทําใหขอธรรมหลัก
ถูกจัดวางในแถวแนวนอนแนวตั้ง ในแตละชอง เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงกันของขอธรรมยอย และ
ความสัมพันธกันของแตละขอธรรมยอย. ตัวอยางเชน พุทธวจน วาดวยปฏิจจสมุปบาท (ธรรมอัน
เปนธรรมชาติ อาศัยกันแลวเกิดขึ้น), “ภิกษุทั้งหลาย ! เราจักแสดงซึ่งปฏิจจสมุปบาท แกพวกเธอ
ทั้งหลาย. พวกเธอทั้งหลาย จงฟงซึง่ ปฏิจจสมุปบาทนั้น, จงทําในใจใหสําเร็จประโยชน, เราจักกลาว
บัดนี้ ... ภิกษุทั้งหลาย ! ก็ปฏิจจสมุปบาท เปนอยางไรเลา? ... ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะชาติเปนปจจัย
ชรามรณะยอมมี. ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุที่ตถาคตทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม, จะไมบังเกิดขึ้นก็
ตาม, ธรรมธาตุนั้น ยอมตั้งอยูแลวนั่นเทียว; คือ ความตั้งอยูแหงธรรมดา (ธัมมัฏฐิตตา), คือ ความ
เปน กฎตายตัวแหงธรรมดา (ธัมมนิยามตา), คือ ความที่ เมื่อมีสิ่งนี้สิ่ งนี้ เปน ปจ จัย สิ่ งนี้ สิ่งนี้จึ ง
เกิดขึ้น (อิทัปปจจยตา).” (บาลี - นิทาน. สํ. 16/30/61.)
พุทธวจน วาดวย อริยสัจสี่ (ความจริงอันประเสริฐ คือ ทุกข), “ภิกษุทั้งหลาย ! ความจริงอัน
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ประเสริฐ มีสี่อยางเหลานี้, สี่อยางเหลาไหนเลา? สี่อยางคือ ความจริงอันประเสริฐ คือทุกข, ความ
จริงอันประเสริฐ คือเหตุใหเกิดทุกข, ความจริงอันประเสริฐ คือความดับไมเหลือของทุกข, และ
ความจริงอันประเสริฐ คือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข. ... ความจริงอันประเสริฐ คือ
ทุกข ... ขัน ธอั นเปน ที่ตั้งแหงความยึด มั่น ถือ มั่น หา อยา ง ... คือ รู ป เวทนา สัญญา สั งขาร และ
วิญญาณ. ...” (บาลี - มหาวาร. สํ. 19/534/1678.)
เมื่อนําบทพุทธวจน วาดวย ปฏิจจสมุปบาท (เลือกเอาเฉพาะ ชาติเปนปจจัย) กับอริยสัจสี่
(เลือกเอาเฉพาะ ทุกขอริยสัจ) มาเชื่อมโยงกัน ก็จะไดบทพุทธวจนอีกบทหนึ่งวา
“ภิกษุทั้งหลาย ! ทุกขอริยสัจ เปนอยางไรเลา? แมความเกิด ก็เปนทุกข, แมความแก ก็เปน
ทุกข, แมความตาย ก็เปนทุกข, แมโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย ก็เปนทุกข, การ
ประสบ กับสิ่งไมเปนที่รัก เปนทุกข, ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รัก เปนทุกข, ปรารถนาสิ่งใดแลว
ไมไดสิ่งนั้น นั่นก็เปนทุกข : กลาวโดยยอ ปญจุปาทานักขันธทั้งหลาย เปนทุกข. ภิกษุทั้งหลาย ! นี้
เรากลาววา ทุกขอริยสัจ.
ภิกษุทั้งหลาย ! ทุกขนิโรธอริยสัจ เปนอยางไรเลา?
เพราะความจางคลายดับไป โดยไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแหงสังขาร;
เพราะมีความดับแหงสังขาร จึงมีความดับแหงวิญญาณ;
เพราะมีความดับแหงวิญญาณ จึงมีความดับแหงนามรูป;
เพราะมีความดับแหงนามรูป จึงมีความดับแหงสฬายตนะ;
เพราะมีความดับแหงสฬายตนะ จึงมีความดับแหงผัสสะ;
เพราะมีความดับแหงผัสสะ จึงมีความดับแหงเวทนา;
เพราะมีความดับแหงเวทนา จึงมีความดับแหงตัณหา;
เพราะมีความดับแหงตัณหา จึงมีความดับแหงอุปาทาน;
เพราะมีความดับแหงอุปาทาน จึงมีความดับแหงภพ;
เพราะมีความดับแหงภพ จึงมีความดับแหงชาติ;
เพราะมีความดับแหงชาติ นั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงดับสิ้น
: ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมี ดวยอาการอยางนี้.
ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เรากลาววา ทุกขนิโรธอริยสัจ.” (บาลี ติก. อํ. 20/222/501.)
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ตารางที่ 6.01 การเชื่อมโยง สังขตลักษณะ ไตรลักษณ ขันธ-5 อิทัปปจจยตา ปฏิจจสมุป
บาทซึ่งแวดลอมดวย ลักษณะ–3 คุณสมบัต–ิ 4
เหตุ ปจจัย 

 มรรค

ผล

สังขตลักษณะ :

‘เกิดปรากฎ’

‘เสื่อมปรากฎ’

‘เมื่อตั้งอยู มีสิ่งอื่น
ปรากฎ’

อิทัปปจจยตา :

‘เมื่อสิ่งนี้ มี / เกิดขึ้น’
‘เมื่อสิ่งนี้ ไมมี / ดับไป’

ชวงนี้ มีเหตุใหเกิด
ความเสื่อม ไดแก
ราคะ นันทิ

‘สิ่งนี้ จึงมี / เกิดขึ้น’
‘สิ่งนี้ จึง ไมมี / ดับไป’

ปฏิจจสมุปบาท : อวิชชา
สังขาร
วิญญาณ
นามรูป
สฬายตนะ
ผัสสะ
เวทนา
ตัณหา
อุปาทาน
ภพ
ชาติ

สังขาร
วิญญาณ
ทําลาย ราคะ นันทิ
นามรูป
ชวงนี้เปนการตัดวงจร สฬายตนะ
การเกิด. (ก)
ผัสสะ
เวทนา
ตัณหา
ปฏิจจสมุปบาท
อุปาทาน
เปนไปได 2 ทาง คือ
ภพ
สัมมา (right) และ
ชาติ
มิจฉา (wrong) (ข)
ชรา มรณะ
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส
อุปายาสะ

ขันธ-5 :

รูป – เวทนา – สัญญา – สังขาร – วิญญาณ

ไตรลักษณ :

อนิจจตา – ทุกขตา – อนัตตตา

ลักษณะ 3 :

ธัมมิฎฐิตตา – ธัมมนิยามตา – อิทัปปจจยตา (ค)

คุณสมบัติ 4 :

ตถตา – อวิตถตา – อนัญญถตา – อิทัปปจจยตา (ค)

หมายเหตุ (ก) การเกิด การดับ ของปฏิจจสมุปบาท อาจเริ่มทีจ่ ุดใดจุดหนึ่งก็ได
(ข) สัมมา - มิจฉา เปรียบเหมือนทางสองแพรง ของการปฏิบัติ มรรค-8, ถาสัมมา ผลที่ไดคือ นิพพาน
ถามิจฉา ผลที่ไดคือ อบาย ทุคติ วินิบาต
(ค) อิทัปปจจยตา คือ ลักษณะและคุณสมบัติรวม ของปฏิจจสมุปบาท.
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ปฏิจจสมุปบาท ธรรมอันเปนธรรมชาติ อาศัยกันแลวเกิดขึ้น เปนกฎที่มีอยูแลวในธรรมชาติ.
ตถาคตทรงใหความสําคัญกับ ปฏิจจสมุปบาท ควบคูไปกับ อริยสัจสี่. พระองคทรงกลาววา “เพราะ
เหตุทตี่ ถาคตทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม, จะไมบังเกิดขึ้นก็ตาม, ธรรมธาตุนั้น ยอมตั้งอยูแลวนั่น
เทียว” โดยมีพระประสงคใหสาวกใชเปนหลักปฏิบัติรวมกับ อริยสัจ-4. นับวา หลักปฏิจจสมุปบาท
เปนขอธรรมที่เปนแกนแท ของพุทธศาสนาเลยทีเดียว.
เพื่อปองกันความผิดเพี้ยนของหลักธรรมอันสําคัญนี้ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต, ตถาคต จึงได
บัญญัติ ลักษณะ 3 ประการ รวมกับ คุณสมบัติ 4 ประการ [6] ของปฏิจจสมุปบาทไว ดังนี้.
ลักษณะ 3 ประการ ของ ปฏิจจสมุปบาท คือ
(1) ธัมมัฏฐิตตา – ความตั้งอยูแหงธรรมดา
(2) ธัมมนิยามตา – ความเปนกฎตายตัวแหงธรรมดา
(3) อิทปั ปจจยตา – ความที่ เมื่อมีสิ่งนี้ เปนปจจัยของสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น.
คุณสมบัติ 4 ประการ ของ ปฏิจจสมุปบาท คือ
(1)
(2)
(3)
(4)

ตถตา – ความเปนอยางนั้น
อวิตถตา – ความไมผิดไปจากความเปนอยางนั้น
อนัญญถตา – ความไมเปนไปโดยประการอื่น
อิทัปปจจยตา – ความที่ เมื่อมีสิ่งนี้ เปนปจจัยของสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น.

โปรดสังเกต ตถาคต บัญญัติให อิทัปปจจยตา มีลักษณะและคุณสมบัติรวมกัน และนําหลัก
อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา (ธัมมะนิยาม-3) มาเชื่อมรอย เพื่อใหพุทธวจนที่ลุมลึกของพระองค มี
ความมั่นคงและยั่งยืน ปองกันการบิดเบือนหลักธรรมอันสุดแสนมหัศจรรยนี้ ใหดํารงอยูนานที่สุด
เทาที่เปนไปได.

6.2 กฎของเวลา
เวลา เปนธัมมะธาตุเพียงชนิดเดียว ที่เปนองคประกอบรวมกับธัมมะธาตุชนิดอื่น มีกฎเกณฑ
แบบเฉพาะ เรียกวา กฎของเวลา (Rule of Time). นักวิทยาศาสตรเชื่อวา เวลา เกิดขึ้นพรอมกับ
เอกภพ ตอนที่เกิดบิ๊กแบง. และขณะนี้ เอกภพก็ยังคงขยายตัวออกไปเรื่อยๆ ดวยอัตราความเร็วแสง

6

“ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะเปนกฎสูงสุดของธรรมชาติ.” พุทธวจน-หมวดธรรม เลมที่ 5. [ซอฟตแวร]. E-Tipitaka
v3.0.6, หนา 162. | บาลี - นิทาน. สํ. 13/30/61.
The 7-Element: Absolute of Everything by SUDIN CHAOHINFA

270
หรือมากกวา. ตราบใดที่เอกภพยังไมเกิดการยุบตัว, เวลา ก็จะยังดํารงอยู ควบคูไปกับเอกภพ. มี
หลายทฤษฎีที่ทํานายวา ในอนาคต เอกภพจะอยูในลักษณะใด, เอกภพ จะขยายตัวออกไปเรื่อยๆ
ไมจบสิ้น หรือวาเอกภพ จะเกิดการยุบตัว ไมเวลาใดก็เวลาหนึ่ง หรือวาเอกภพจะคงตัวอยู ในขนาด
ใดขนาดหนึ่ง หลังการขยายตัวไปมากพอแลว. ทั้งสามแนวทาง ก็ยังไมเปนขอยุต.ิ แตนักฟสิกสดารา
ศาสตร คํานวณไวแลววา ชวงการเกิด บิ๊กแบง เปนหวงเวลาที่สั้นมาก (ประมาณ 10-34 วินาที) และ
ในชวงการยุบตัว (big crunch) ของเอกภพ ก็มีหวงเวลาไมตางกัน. เมื่อเทียบกับหวงเวลาการเกิด
การยุบตัวของเอกภพ ที่สั้นมากๆ กับชวงการขยายตัวของเอกภพนั้น กินเวลายาวนานมาก เทียบ
สัดสวนกันไมไดเลย. ทําใหเกิดแนวคิดใหมเกี่ยวกับเวลาวา จุดเริ่มของเวลา อาจมีอยูจริง (ถาบิ๊กแบง
เปนจริง) แตจุดปลายของเวลา อาจไมมีอยูจ ริง.
ดังนั้น เวลา จึงมีการสัมพัทธกับ อวกาศ แสง และความโนมถวงเสมอ ไมวาจะอยูในกรอบ
อา งอิ งแบบใด, ทําใหเกิด ปริ ภูมิ-เวลา หรื อ กาลอวกาศ (spacetime). ปริภูมิ-เวลา หรือ กาล
อวกาศ (spacetime) เปนแบบจําลองทางคณิตศาสตร ที่รวมเอาปริมาตร พื้นที่ 3 มิติ และ เวลา
ประสานตอเนื่องเขาดวยกัน รวมเปน มิติที่สี่. ทฤษฎีทางฟสิกสทุกทฤษฎี สามารถนําแบบจําลอง
กาลอวกาศ ไปอธิบายการทํางานของเอกภพ ทั้งระดับใหญกวาดาราจักร และ เล็กกวาอะตอมได
อยางเปนรูปแบบเดียวกัน. การไหลของเวลากับการเคลื่อนที่ของแสง เปนสิ่งเดียวกัน, แสงเดินทาง
ไดเร็ว เทาใด เวลาก็เร็วเทานั้น . เราอาจตอ งจินตนาการ ใหกายภาพของเวลา มีรูปทรงเปนกรวย
อวกาศ ทีม่ ีมิติ เรียกวา กรวยเวลา หรือ กรวยเหตุการณ.

ภาพที่ 6.02 อนุภาคหนึ่ง เคลื่อนที่ไปในอวกาศ
ในระยะเวลาหนึ่ง กอใหเกิด กรวยเวลา และ มิติ
เวลา (มิติที่ 4)
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เมื่อจะทําการวัดเวลา จะตองคํานึงถึง ปจจัยที่เกี่ยวของกับเวลา. มีอยู 4 สิ่ง ที่เกี่ยวของกับ
เวลา คือ (1) ผูทําการวัด และสิ่งที่จะวัด (2) ตําแหนงพิกัด ของผูทําการวัด และสิ่งที่จะวัด (3)
ความเร็ว ในการเคลื่อนที่ของ ผูทําการวัด และสิ่งที่จะวัด (4) แรงโนมถวง และ ความเรง. ปจจัยสี่
ขอนี้ ทําใหการนิยามของ เวลา มีความแตกตางกัน. ความแตกตางกันที่เดนชัด ในการนิยามคําวา
เวลา คือ ‘อดีต ปจจุบัน อนาคต’ ฝายหนึ่งเชื่อวา เปนสิ่งที่มีอยูจริง และเปนกฎของธรรมชาติที่จับ
ตองได อีกฝายเชื่อวา เปนมายา.
6.2.1 กฎของเวลา ในกรอบอางอิงแบบตางๆ
เวลา มีการเดินทางจากจุดเริ่มตน ไปยังจุดปลาย. ทําใหเวลา มีจุดเริ่มตนที่ความเปนระเบียบ
แลวพัฒนาไปสู ความไรระเบียบ ตามกฎขอที่ 2 ของเทอรโมไดนามิกส หรือ “กฎการเพิ่มขึ้นของ
เอนโทรป.” ในกรอบอางอิงเฉื่อย[7] เวลา มีอัตราความเร็ว เที่ยงตรงเทากันตลอด แตสําหรับกรอบ
อางอิงสัมพัทธภาพ คุณสมบัติความเร็วเที่ยงตรงของเวลา กลับใชไมได.
เมื่อป ค.ศ. 1905 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอนสไตน (Einstein’s Special Theory of
Relativity) กลาวไววา เวลาจะเปลี่ยนไป เมื่อเราเคลื่อนที่. สัมพัทธภาพพิเศษ ไดนําเอาเวลาไป
ผูกไวกับ อัตราเร็วของแสงในสุญญากาศ ซึ่งมีคาคงที่, ทําใหการไหลของเวลา มีความคงที่ และมี
ทิศทาง (อดีต ปจจุบัน อนาคต). ตอมา ในป ค.ศ. 1915 ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ระบุเพิ่มเติมวา
ถาในพื้นที่ระยะไกลในอวกาศ อัตราการไหลของเวลาจะชาลง อันเนื่องมาจากอิทธิพลของแรงโนม
ถวง (แรงโนมถวง ทํางานโดยอาศัยหลักการเดียวกันกับ ความเรง).
ใน กรอบอา งอิ งควั นตัม (ใชอา งอิงในพื้ นที่ขนาดเล็กระดั บ อะตอม อนุภาค) และ กรอบ
อางอิงสัมพัทธภาพ–ความโนมถวง (ใชอางอิงในพื้นที่ขนาดใหญระดับ ระบบสุริยะ ดาราจักร) เวลา
มีค วามแปรปรวนตลอดเวลา (การกระเพื่ อ ม และ เคลื่ อ นไหว) อั น เนื่ อ งมาจาก แรงโน มถว ง
มหาศาล ของอนุภาค และความโคงของอวกาศ. แตใน กรอบอางอิงจิน ตภาพ ไมอาจกลาวไดว า
เวลา มีการเคลื่ อนไหวหรือ ไม อยา งไร. เพราะ เวลา อยูในภาวะเดียวกัน กับ จิ ตวิ ญญาณ. เมื่อ
ตองการจะวัดเวลา และปรากฎการณตางๆ ในเขตอิทธิพลของ อสังขตาธาตุ (วิมุตติ–นิพพาน) ไม
อาจกระทําได, เพราะบริเวณดังกลาว ไมปรากฎการเกิด ไมปรากฎการเสื่อม และ ไมปรากฎความ
แปรปรวนใด ของสิ่งใด. เวลา ไดหยุดนิ่งลง ความเปนระเบียบ ความไรระเบียบก็ไมปรากฎ คือ ไมมี

7

กรอบอางอิงเฉื่อย (inetia frames of reference) เปนกรอบอางอิงที่วัตถุไมมีความเรง (ไมมีอันตรกิริยากับวัตถุใดๆ)
หรือ มีความเร็วคงที่ กรอบอางอิงอื่นๆ ที่มีความเร็วคงที่ เทียบกับกรอบอางอิงเฉื่อย ก็นับเปนกรอบอางอิงเฉื่อย. กรอบ
อางอิงเฉื่อย เปนเงื่อนไขในการกําหนด อัตราเร็วของแสง.
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เอนโทรป ใดๆ เกิดขึ้น.
จากเหตุผลดังกลาว จึงไดขอสรุป กฎของเวลา ดังนี.้
กฎทั่วไปของเวลา ซึ่งเปนไปไดในทุกกรณี.
“ถาปราศจาก มวล ก็ปราศจาก เวลา”
เพราะ ถาไมมีมวล ก็ไมมีสิ่งใดเปนผูทําการวัดการไหลของเวลา. และ การไหลของ
เวลา ยอมสัมพัทธกับ ความเร็วแสง พิกัดตําแหนง และ ความโนมถวง.
“เวลา มีการเดินทาง และมีทิศทาง”
ตามกฎฟสิกสกลศาสตร และ กฎสัมพัทธภาพ, เวลา สามารถวัดคาได และจับตองได
ตราบใดที่มี สสาร พลังงาน และความรอน ปรากฎอยู และสสารเหลานั้น มีการ
เคลื่อนที่.
“เวลา ดํารงอยูในมิติ 3 กาล คือ อดีต–ปจจุบัน–อนาคต”
เมื่อกลาวถึงเวลา ในกรอบอางอิงสัมพัทธภาพ–ความโนมถวง ทําใหเวลามีมิติ และ
เมื่อมีกฎเทอโมไดนามิกส ความมีระเบียบของสรรพสิ่ง ก็ถูกทําลาย และความไร
ระเบียบก็เพิ่มขึ้น (เอนโทรป), ทําใหเวลา มีจุดเริ่มตน และมีทิศทาง.
“เวลาดํารงอยู เพราะมีการรับรู”
(ก) เมือ่ กลาวถึงเวลา ในกรอบอางอิงจินตภาพ, ทําใหเวลา มีอยูจริงในจินตภาพ และ
มีอยูในพื้นที่ของ อสังขตาธาตุ.
(ข) เมื่อกลาวถึงเวลา ในกรอบอางอิงควอนตัม เชน ในสนามควอนตัม (บริเวณ
นิวเคลียสของอะตอม) และ ในสนามควอนตัมยิ่งยวด (บริเวณใจกลางของหลุมดํา),
ทําใหเวลา มีความปนปวนอยางยิ่ง จนไมอาจกลาวไดวา อดีต ปจจุบัน อนาคต.
เพราะปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับเวลา จะถูกสนามควอนตัมอันยิ่งยวด ทําลาย
คุณสมบัติไปจนหมดสิ้น. ปจจัยที่เกี่ยวของกับเวลา ไดแก (1) ผูทําการวัด และสิ่งที่จะ
วัด อาจเปนสิ่งเดียวกัน (2) ตําแหนงพิกัด ของผูทําการวัด และสิ่งที่จะวัด ไมอาจ
กําหนด หรือวัดคาได (3) ความเร็ว ในการเคลื่อนที่ของ ผูทําการวัด และสิ่งที่จะวัด
ไมอาจวัดคาได (4) แรงโนมถวง และ ความเรง ที่มีคาเปนอนันต.
(ค) การรับรูวามี “ปจจุบัน” เพราะ เรา (ผูสังเกต) ถูกกําหนดใหตรึงอยูกับที่แหงหนึ่ง
ในกาลอวกาศ. แตในความเปนจริง เรามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ดังนั้น ปจจุบัน
(ปจจุบันสัมบูรณ) จึงไมมีอยูจริงในมิติเวลา.
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ไอนสไตน กลาววา “สําหรับพวกเรา ที่เชื่อในฟสิกส การแบงแยกอดีต ปจจุบัน และอนาคต
เปนแคภาพลวง.” [กฎขอนี้ ตรงกับ หลักธรรมะนิยาม 3 – อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา]. เขาเชื่อวา
โดยหลักการแลว เราสามารถเดินทางไปชวงเวลาอื่นไดอยางอิสระ ภายใตกาลอวกาศ 4 มิติ
ป ค.ศ. 2018 แมทธิว ลีเฟอร และ แมทธิว ฟูซีย ไดนําเสนอทฤษฎีใหม เปนการรวมทฤษฎี
สัมพัทธภาพ กับทฤษฎีกลศาสตรควอนตัม เขาไวดวยกันสําเร็จ โดยอางอิงจากพฤติการของอนุภาค
2 อนุ ภาค ที่พัว พัน กัน (entangled) ในชวงของการยอนเวลา ซึ่งเทา กับมีการยอมรับว า การ
เชื่อมตอกันของจุด 2 จุด ที่เปนเหตุเปนผลกันนั้น จะเกิดขึ้นได จะตองทําใหเวลาเดินไปขางหนา
และถอยหลังได เรียกวา การเปนเหตุเปนผลตอกันแบบยอนเวลา (retro causality).[8]
การเดินทางของเวลา จะยอนทวนกลับทิศไมได (time have not return) แตเลื่อนไป
ขางหนาได. เวลาที่ผานไป (อดีต) จะกลายเปนประวัติศาสตรและแกไขไมได. แตอนาคต เปนสิ่งที่ยัง
มาไมถึง ทําใหเราสามารถ ‘กําหนด’ ใหเกิดบางสิ่งขึ้นไดในอนาคต โดยอาศัยโอกาส. เราจึงมี เจต
จํานงเสรี (free will) ในการกําหนดใหเกิด โนน นั่น นี่ ไดในอนาคต. ดังนั้น อดีต กับ อนาคต จึง
แตกตางกันโดยสิ้นเชิง. รอยตอที่เกิดขึ้น (ชั่วคราว) ระหวาง 2 บริเวณนี้ เรียกวา ปจจุบัน (ปจจุบัน
ชั่วคราว).
การเลื่อนไปขางหนา ตรงกับกฎเวลา ขอที่ 3 คือ เลื่อนไปไดทุกทิศทาง. การเลื่อนไปขางหนา
ของเวลาเชนนี้ เรียกวา เวลาสัมบูรณ. สมุมติวา ใหเสนแกนเวลา มีตําแหนงสิ้นสุด ณ ที่ใดที่หนึ่ง ใน
หวงอวกาศอันไกลโพน (จุดปลายสมมุต)ิ , และปกหมุดตําแหนงเวลาเริ่มตนไว (จุด ก). เวลาจะเดิน
ทางไป (พรอมกับวัตถุสิ่งหนึ่ง สมมุติวาเปนแสง) ตามความโคงของกาลอวกาศ ที่โคงมากๆ. ความ
โคงของกาลอวกาศ ที่มีคาใกลเคียง 360 องศา อาจนําพาเวลา ไปบรรจบกับตําแหนงเวลาที่เริ่มตน
ไว (จุด ก). ก็ไมไดหมายความวา เวลาเดินทางยอนกลับ. เพราะ ตําแหนงที่เริ่มตนวัด (จุด ก) ได
กลายเปนอดีตไปแลว.
กฎขอที่ 1. ปจจุบันสัมพัทธ ทําใหเวลาไมมีจุดเริ่มตนจริง และไมมีจุดปลายจริง.
เราสามารถกําหนดชวงของเวลาหนึ่งๆ ได, ทําใหเวลามีจุดเริ่มตน และมีจุดปลาย แตเปน
จุดเริ่มตนสมมุติ และจุดปลายสมมุติ. จุดเริ่มตนและจุดปลายของเวลา ตามกฎขอที่ 1. นี้ ความเปน

8

แมเวลาจะมีสถานะเปนบล็อกของเวลา และปริภูมิ (space) ตามทฤษฎีจักรวาลวิทยาสมัยใหมก็ตาม อนุภาคทุกตัว ยอม
โลดแลนไปไดทั่วกาลอวกาศ. สรรพสิ่ง ไมสามารถสงอิทธิพลใดๆ ตอเวลาได แตเวลา ยอมอาศัยสรรพสิ่ง ดํารงอยู ไมมี
มวล ก็ไมมีเวลา. ดู SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับที่ 93. March 2019, หนา 44. และ ฉบับที่ 95. May
2019, หนา 58-63.
The 7-Element: Absolute of Everything by SUDIN CHAOHINFA

274
ปจจุบัน ขึ้นอยูกับปจจัยเรื่องระยะทาง (กรอบอางอิง 3 แบบ). ในพื้นที่ระยะใกล เชน บนพื้นโลก
เหตุการณปจจุบัน เกิดขึ้นไดพรอมกัน เพราะเหตุการณเหลานั้น เกิดขึ้นใน “เสนเวลาปจจุบัน” เสน
เดียวกัน. ปรากฎการณเชนนี้ เรียกวา ปจจุ บันสั มบูรณ (objective present) และเปน ปจ จุบัน
สัมบูรณ ทั้งเวลาจริง และเวลาจินตภาพ. การรับ–สงขอมูลดิจิตัล ดวยเทคโนโลยี 5G หรือดีกวา
เปนการกาวขามอุปสรรคเรื่อง ปจจุบันสัมบูรณ ที่ใชไดผลบนโลก.

ภาพที่ 6.03 เวลาแบบปจจุบันสัมบูรณ – เวลาแบบปจจุบันสัมพัทธ

ในพื้นที่ระยะไกล เชน ระหวางสุริยะ หรือตางกาแล็กซี่กัน เหตุการณปจจุบัน จะกลายเปน
ปจจุบันสัมพัทธ (relative present) ไปทันที. เพราะ “เสนเวลาปจจุบัน” ของเหตุการณหนึ่ง เชน
บนโลก กับอีกเหตุการณหนึ่ง เชน บนดาวอัลฟา เซ็นทอรี (Alpha Centauri) จะมีจุดเริ่มตนและ
จุดปลายไมตรงตําแหนงกัน อันเนื่องมาจาก อวกาศมีความโคง. ปรากฎการณเชนนี้ ปจจุบันของ
เหตุการณบนโลก กับปจจุบันของเหตุการณบนดาวอัลฟา เซ็นทอรี จะเกิดขึ้นไดพรอมกันไดเพียง
กรณีเดียว คือ ในเวลาปจจุบันจินตภาพ (imaginary present). ตัวอยาง เรากําลังชงกาแฟ บน
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โลก ขณะที่ มนุษยตางดาวบนดาวอัลฟา เซนทอรี กําลังแลนไปบนสเก็ตบอรด, ในเวลาจินตภาพ 2
เหตุการณนี้ เกิดขึ้นไดพรอมกัน. แตถามนุษยตางดาว จะนั่งสเก็ตบอรด (แมจะเร็วเทาแสง) มานั่ง
ดื่มกาแฟกับเราที่โลก (ตามเวลาจริง) เมือ่ เขามาถึงโลกในเวลาจริง ก็กลายเปนอดีตของเราไปแลว.
หรือกรณี ดวงอาทิตยใชพลังงานไปจนหมด และระเบิดขึ้น ในเวลานี้ ซึ่งเปน เวลาปจจุ บันบนดวง
อาทิตย, เราจะยังคงเห็นแสงของดวงอาทิตยตอไปอีก 8 นาที (แสงใชเวลาเดินทาง จากดวงอาทิตย
มายังโลก), เมื่อครบ 8 นาที ซึง่ เปนเวลาปจจุบันของโลก (หรืออนาคตของเวลาบนดวงอาทิตย) ทุก
อยางบนโลกก็มืดสนิท และเต็มไปดวยรังสีคอสมิก.
แตในพื้นที่แคบๆ ที่อนุภาคอยูใกลชิดกันมากๆ ภายใตอิทธิพล สนามความโนมถวงควอนตัม
เชน ภายในนิวเคลียสของอะตอม และในพื้นที่ในบริเวณกวาง แตอยูภายใตอิทธิพลของ สนามความ
โนมถวงอันยิ่งยวด เชน ภายในหลุมดํา จะสรางความปนปวนใหแกมิติเวลา เหตุการณปจจุบัน อดีต
อนาคต ไมอาจแบงแยกออกจากกันได. ดังนั้น การแยกเวลาออกจากอวกาศ ในภาวะเอกฐานของ
หลุมดํา ไมสามารถทําได เพราะอิทธิพลของความโนมถวงควอนตัมอันยิ่งยวด เวลากับอวกาศ ก็จะ
รวมตัวกันใหมในทันทีที่ถูกจับแยก. ทําใหเสนแกนเวลา ไมมีจุดปลาย และ ความเปนจริง เกิดขึ้นใน
ทุกชวงเวลา และทุกๆ บริเวณในมิติตําแหนง. นอกจากนี้ ไมวาบริเวณใดๆ มวลของอนุภาคตั้งแต 2
ตัวขึ้นไป จะไมสามารถอยูซอนทับกันในตําแหนงพิกัดเดียวกันได หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา จะไมมี
เหตุการณ 2 เหตุการณ เกิดขึ้นพรอมกัน.
กฎขอที่ 2. เวลามีคุณสมบัติ นิรันดร ไรขอบเขต หลายทิศทาง.
อวกาศ 0 มิติ จะทําใหเวลาหยุดนิ่งชั่วคราว. แตอวกาศ 0 มิติ เปนอวกาศในอุดมคติ หรือมี
อยูจริงในชวงเวลาอันสั้นมากๆ จึงไมสามารถวัดไดวา เวลาหยุดเดินเมื่อใด.[9] การเดินทางของเวลา
จึงเปนนิรันดร และไปไดทุกทิศทาง ทําใหหาขอบเขตของเวลาไมได.
กฎขอที่ 3. เวลาโดยรวม จะถูกสรางขึ้น เมื่อมวลของกาลอวกาศเพิ่มขึ้น.[10]
กฎขอนี้ รับรองปรากฎการณ การเลื่อนไหลของเวลา (อดีต ปจจุบัน อนาคต) วามีอยูจริ ง
และ ลูกศรของเวลากลับทิศได ทําใหเวลามีอายุขัย อันเนื่องมาจาก การเพิ่มขึ้น–ลดลง ของมวล

9

10

อวกาศ 0 มิติ เชน หวงเวลาภายในใกลศูนยกลางของหลุมดํา ดูเหมือนเวลาจะหยุดนิ่ง แตก็เปนหวงเวลา เฉพาะเขตหนึ่ง
(location) เทานั้น ไมใชทั้งหมด. เวลาที่อยูภายนอกหลุมดํา ก็ยงั คงรักษาคุณสมบัติเดิมของมัน ตามกฎของเวลา.
ริชารด มุลเลอร ศาสตราจารยทางดานประวัติศาสตร จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ผูเขียนหนังสือ ฟสิกสของกาลเวลา
(the physics of time) สรุปวา ขณะเอกภพขยายตัว มิติของเวลาก็ขยายตัวตาม ทําใหเกิด ปจจุบันสัมบูรณ (objective
present) ขึ้นมา. ดู SCIENE ILLUSTRATED. ฉบับที่ 95. May 2019, หนา 62-63.
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ของกาลอวกาศ. ทําใหเอกภพที่กําลังจะตาย เริ่มตนนับเวลาใหม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา เอกภพที่
กําลังจะตาย และ เอกภพที่เกิดใหม จะมีขนาดเทากัน.
ริชารด มุลเลอร (Richard A. Muller: 1948 – A.D.) กลาววา “อวกาศและเวลา ตาง
เชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียว ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ยิ่งคุณสรางอวกาศมากขึ้น คุณก็สรางเวลา
มากขึ้นตามไปดวย.” คํากลาวนี้ เวลาเติบโตขึ้น พรอมกับ การขยายตัวของอวกาศ. อดีต ตั้งอยูบน
กาลอวกาศที่เกิด ขึ้นมาแล ว ขณะที่ปจจุ บัน ก็กอ ตัวขึ้นใหมตลอดเวลา จากการขยายตัวของกาล
อวกาศ. เหตุการณในอนาคต สามารถกําหนดใหเกิดขึ้นมาได ตามเจตจํานงเสรี โดยการเลือกสราง
เหตุในปจจุ บัน ที่กอตัว ขึ้น อยา งไมสิ้ น สุด . หรื อกล า วอี กนัยหนึ่ งว า อนาคต คื อ ปจ จุบัน ที่ยังไม
เกิดขึ้นนั่นเอง. [กฎขอนี้ สอดคลองกับ กฎอิทัปปจจยตา–ปฏิจจสมุปบาท–อริยสัจสี่ ของ ตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ].
โรเจอร เพนโรส (Roger Penrose: 1931 – A.D.) นักคณิตศาสตรฟสิกส และนักจักรวาล
วิทยา ชาวอังกฤษ เชื่อวา ทิศทางของเวลา (ลูกศรของเวลา) ที่เกิดจากเอนโทรป สามารถกลับทิศ
ได. การหายไปของมวลสารของอนุภาค ในยุคแรกเริ่มของเอกภพ ซึ่งรอนจัด จนอนุภาคกลายเปน
พลังงานเกือบทั้งหมด. ทําใหเอกภพตอนนั้น ไมมีมวลสารมากพอ ที่จะรักษาสถานะของเวลาไวได
เลย (เวลามี เพราะมีมวล). เทากับวา เวลาจะสงผลกระทบตอสิ่งใดๆ ไมไดเลย, เมื่อไมมีมวล ก็ไม
มีสิ่งใดที่วัดการไหลของเวลา. เมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 2015 อุปกรณลิโก (LIGO) สามารถ
ตรวจจับ คลื่นความโนมถวง อันเนื่องมาจากการชนกันของหลุมดําขนาดใหญ ขนาดมวล 29 เทา
ของดวงอาทิตย กับ หลุมดํามวล 36 เทาของดวงอาทิตย ซึ่งอยูหางจากโลก 13,000 ลานปแสง.
คลื่นความโนมถวงที่จับไดนี้ ยืนยันวา ชวงปลายและชวงเริ่มตนของเอกภพเกิดขึ้นในเวลาใกลเคียง
กัน อันเนื่องมาจากหลุมดําขนาดใหญกลืนกินกันและกันจนหมด. หลุมดําในเอกภพ จะดูดทุกสิ่งทุก
อยาง แมกระทั่งอนุภาคและพลังงาน จนสลายไป คงทิ้งรองรอยของรังสีที่คายออกมา, ตอนนั้น เอก
ภพจะสูญเสียมิติของเวลาไปอีกครั้ง. เมื่อไมมีเวลา ไมมีมวล ก็ไมมีขนาด ไมมีมิติใดๆ. ทําใหเอกภพ
เกิดการ reset ตัวเอง เกิดบิ๊กแบงรอบใหม, เวลาก็จะเริ่มตนใหม. [แนวคิดนี้ สอดคลองกับพุทธวจน
ของตถาคต ที่กลาววา โลกธาตุ ภพภูมิ สังสารวัฏ ไมอาจนับจํานวนหรือกําหนอขอบเขตได].
กฎขอที่ 4. เวลา สัมพัทธกับเหตุการณทุกเหตุการณ.
จอหน วิลเลอร (1911 – 2008 A.D.) กลาววา “เวลา เปนวิธีที่ธรรมชาติ ปองกันไมใหทุก
อยาง เกิดขึ้นพรอมกัน.” ไมวาเหตุการณใดๆ ที่เกิดขึ้น หรือกําลังดําเนินอยู หรือสิ้นสุดลง ตองใช
เวลาเปนปจจัยกําหนดเสมอ. ผูเขียน มองวา เวลา นั้น สัมพัทธกับเหตุการณอื่น หรือสิ่งอื่น ได 6
กรณี คือ. (1) เวลา สัมพัทธกับตัวมันเอง เกิดเปนจํานวน ขนาด ปริมาณ (quantity) ของเวลา

กฎมูลฐานของธรรมชาติ

277
เชน 60 วินาที, 100 วัน. (2) เวลา สัมพัทธกับการจัดลําดับที่ (sequence) เชน กอน หลัง, อดีต
ปจจุบัน อนาคต [ซึ่งสอดคลองกับ เหตุการณ เอ็นโทรป ในอุณหพลศาสตร.] (3) เวลา สัมพัทธกับ
พิกัดตําแหนง (point | position) เชน 10 นาฬิกา 30 นาที (10.30 น.). [ทําใหปรากฎการณ
ปจจุบันสัมบูรณ เกิดขึ้นชั่วคราว หรือเกิดขึ้นไดจริง ในจินตภาพ.] (4) เวลา สัมพัทธกับ เหตุการณ
หนึ่งๆ ทํา ใหเกิด โอกาส (opportinuity) บางอยา ง ที่ไ มมีความแน นอน เกิด ขึ้น ได (อาจจะ ...
คาดวา ...). (5) เวลา สัมพัทธกับ จํานวนหนวยที่วัด (ชั่ง ตวง วัด) ตอ จํานวนเวลา (relation) ที่
แปรผันและผกผันซึ่งกันและกัน เชน รถวิง่ ดวยอัตราความเร็ว 100 กิโลเมตร ตอชั่วโมง. (6) เวลา
สัมพัทธกับ จํานวนนับ เชน จํานวนครั้ง (time) ของเหตุการณ ที่เกิดขึ้น หรือที่สิ้นสุดลง. [ผูเขียน
ใชอักษรยอ q-sport ในความหมาย Quick SPORT เปนสัญลักษณ ลอความไมหยุดนิ่งของเวลา
เพื่อใหจดจําไดงาย เชนเดียวกับการเลนเกมกีฬา ที่ตองอาศัยความรวดเร็วและคลองตัว].
6.2.2 การเดินทางของเวลา – การเดินทางของแสง กอใหเกิดมิติ
(1) เวลามี เพราะมีมวล “ถาปราศจาก มวล ก็ปราศจาก เวลา”
การเดินทางของเวลา จะผูกติดกับ การเปลี่ยนแปรของวัตถุ และวัตถุนั้นตองมีมวล. การวัดคา
ของเวลา ก็คือ การวัดความเปลี่ยนแปรของวัตถุ นั่นเอง. ลักษณะอาการ การเปลี่ยนแปรของวัตถุ
เปนไปไดหลายลักษณะ เชน เคลื่อนตําแหนงไป หมุนรอบแกน สั่นอยูกับที่ แตกสลาย ประกอบสวน
เปลี่ยนโครงสราง เปลี่ยนคุณสมบัต.ิ
เมื่อไมมีมวล ก็ไมมีสิ่งใด ที่จะวัดการไหลของเวลา ‘เวลามี เพราะมีมวล’. แทจริงแลว มวลที่
เคยมีอยู แตถูกเรงสถานะดวยความรอนแ ความเร็ว และความโนมถวง เปลี่ยนไปเปน พลังงาน จน
เกือบไมมีมวลหลงเหลืออยู. เวลาที่เคยมี ก็ไมไ ดสูญหายไปที่ใด แตแฝงอยูในพลังงาน. เชน กรณี
หลุมดํา 2 หลุม ชนกัน ทําใหมวลอนุภาค ถูกเรงสถานะไปเปนพลังงาน. เวลาที่หลุมดําดูดกลืนไป
ไดแฝงตัว อยูในพลั งงาน และเล็ดรอดออกมาผาน การแผรังสี จากการละเหยของหลุมดํ า แลวรอ
ปรากฎตัวตนอีกครั้ง เมื่อมวลของอนุภาคปรากฎขึ้นอีกครั้ง. อีกกรณีหนึ่ง ที่เมื่อไมมีมวล แตเวลาก็
สามารถดํารงอยูได โดยอาศัยหลักการ เวลามี เพราะมีมวล แตมวลที่เคยมี (อดีต) ทําใหเวลา (ใน
ปจจุบัน) กลายเปน เวลาจินตภาพ.
เราสามารถวั ดความเร็วของวัตถุได ถา วัตถุนั้น ไมอยูในพิ กัดตําแหนงเดิ ม. ในทางกลับกัน
วัตถุที่มีพิ กัดตํา แหน งแน น อน เราก็ไ มส ามารถวั ด ความเร็ ว ของวัตถุนั้ น ได (แตส ามารถวั ด การ
เปลี่ ยนแปรในลั กษณะอื่ นได). เพราะเวลากับมวลของวัตถุ มีความพั วพั นกัน (entangled) ใน
ฐานะเปนทั้ง ผูสังเกตและผูถูกสังเกต. วัตถุที่มีเวลาผูกติดอยู จะทําใหวัตถุนั้นมีมิติที่ 4 อันเกิดจาก
คุณสมบัติการเปลี่ยนแปร ตําแหนงพิกัดของวัตถุนั้นเอง. การเปลี่ยนแปรพิกัดตําแหนงของวัตถุ เมื่อ
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นําไปสัมพัทธกับเวลา ก็คือ ความเร็วของวัตถุนั่นเอง. วัตถุมีความเร็วแตกตางกัน เกิดจากมุมมอง
ของผูสังเกต และผูถูกสังเกต ซึ่งมีความแตกตางกัน ทั้งในเรื่องของพิกัดตําแหนง และเวลา.
เชน ตัวเรายืนอยูนิ่งๆ (ซึ่งคิดวา อยูนิ่งๆ) บนรถไฟฟาซึ่งกําลังวิ่ง แตจะมีเพื่อนอีกคนหนึ่ง ซึ่ง
อยูบนชานชลา ก็จะเห็นวา เราเคลื่อนที่ แตตัวเขาอยูนิ่ง. แตถาถามบุคคลที่สาม ซึ่งกําลังมองเราอยู
ในยานอวกาศ นอกโลก ก็จะเห็น วา ทั้งตัวเราเองและเพื่อนของเรา ตางก็กําลังเคลื่อนไปตามทิศ
ทางการหมุนของโลก. และทุกคน (ตัวเรา เพื่อนของเรา และบุคคลที่สาม) ตางก็มีความเห็นพองกัน
วา แตละคนรับรูวา นาฬิกากําลังเดินไปเรื่อยๆ (เรียกวา เวลาสัมบูรณ) แตไมสามารถรับรูได ใน
เรื่องของ ระยะทางที่แสงเดินทางไปในอวกาศ (เพราะอวกาศไมสัมบูรณ).
(2) เวลา กับ อวกาศ กอใหเกิดมิติ
แสงถูกสงจาก แหลงกําเนิดแสง (ดาวฤกษ) ออกไปทุกทิศทาง เปนทรงกลมรัศมี 360 องศา
(เหมือ นพลุ ไ ฟระเบิด กลางอากาศ) ดั ว ยอั ตราความเร็ ว สม่ํา เสมอ. ทํา ใหอ วกาศของแสง เปน
อวกาศสามมิติ ที่ไมมีขอบเขต. อวกาศที่ไรขอบเขต จะผูกยึดกับ เวลา เสมอ เรียกวา กาลอวกาศ
(spacetime). จากหลักการ เวลามี เพราะมีมวล, แสงเดิ นทางไปที่ใด ที่นั่นยอมมีเวลา. อวกาศ
ของแสง สรางจาก “จินตภาพ” ในขอบเขตของเอกภพที่กวางใหญไรขอบเขต. ไปดวย. อวกาศที่ไมมี
ขอบเขต, ดังนั้น อวกาศของแสง กับ อวกาศของเวลา จึงเปนสิ่งเดียวกัน. การสัมพัทธของเวลากับ
มวล (เวลามี เพราะมีมวล) ทําใหเกิดอวกาศไดในทุกกรณี แมวา มวลจะกลายเปนอดีตไปแลวก็ตาม
แตเวลา ในปจจุบันก็ยังมีอยู ซึ่งเรียกวา เวลาจินตภาพ. จากหลักการ เวลามี เพราะมีมวล ทําใหการ
นิยามคําวา “อวกาศ” มีความหมายกวางกวาที่เราเขาใจ. กลาวคือ อวกาศ ไมใชบริเวณที่อยูนอก
โลก อันไรขอบเขต หรือ มิใชกลองขนาดใหญที่ไมมีผนัง.
คํา ว า “อวกาศ” หมายถึง ระยะ–พื้นที่–ปริม าตร ของวั ตถุ และ ธัมมะธาตุที่มีมิติ ที่ถูก
กําหนดใหมีมิติ (มิติที่ 1 – 3). ดังนั้น วัตถุใด หรือธัมมะธาตุใด ที่กําหนดมิติที่ 1 มิติที่ 1 นั้น ก็คือ
อวกาศ 1 มิติ ของวัตถุหรือธัมมะธาตุนั้น, วัตถุใด ที่กําหนดมิติที่ 2 ได ก็คือ อวกาศ 2 มิติ ของวัตถุ
นั้น, วัตถุใด ที่กําหนดมิติที่ 3 ได ก็คือ อวกาศ 3 มิติ ของวัตถุนั้น. แตถาวัตถุ 3 มิติ (หรือ 2 มิติ
และ 1 มิติ ก็อาศัยหลักการเดียวกัน) มีการเคลื่อนตําแหนงไป หรือเปลี่ยนขนาดรูปราง โครงสรางที่
เพิ่มขึ้น ตามการไหลของเวลา (อดีต ปจจุบัน อนาคต) ก็จะทําให ระยะ–พื้นที่–ปริมาตร ที่เทากับ
วัตถุนั้น ซึ่งก็คืออวกาศ มีคาเพิ่มขึ้น. และเมื่อรวมเอา อวกาศของมิติเดิมที่มีอยู กับอวกาศที่เพิ่มขึ้น
จะถูกเรียกรวมกันวา ‘มิติที่ 4 ของวัตถุ’ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา ‘อวกาศ 4 มิต’ิ เพราะรวมเวลาไว
ในมิตินั้นดวย.
โปรดสังเกตวา มนุษยเรา รับรูมิติของวัตถุธาตุ ไดงายกวา มิติของจิตธาตุ ซึ่งมี เวลาจินตภาพ
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ในการสรา งมิติ. ดั งนั้ น เราสามารถอธิบายใหเห็นภาพของ อวกาศ ของวั ตถุธาตุได ในทุกกรอบ
อางอิง คือ (1) กรอบอางอิงโลก, อวกาศของวัตถุ สสาร และสิ่งมีชีวิตบนโลก มีไดไมเกิน มิติที่ 3
และเปนอวกาศที่มีขอบเขต ซึ่งมนุษยรับรูได จากประสาทสัมผัสปกติ. (2) กรอบอางอิงควอนตัม,
อวกาศภายในของ อะตอม ซึ่งมีขนาดเล็กมาก และมีความปนปวน เพราะตองเผชิญกับ แรงโนมถวง
ควันตัม ที่มีพลังมหาศาล จนทําใหมันรักษาสถานะ อวกาศหนึ่งมิติไวได. ทําใหอวกาศหนึ่งมิติ ของ
อะตอม ไมสามารถระบุปริมาตร พิกัดตําแหนง และความเร็วของมันไดงายๆ. (3) กรอบอางอิง
จักรวาล หรือ กรอบอางอิงสัมพัทธภาพ–ความโนมถวง, อวกาศของ สุริยะ ดาราจักร และหลุมดํา
คือการสัมพัทธของเวลา และความเร็วแสง. เพราะอวกาศไรขอบเขตนี่เอง ทําใหการดํารงอยูของ
อวกาศ ในบริ เวณใดๆ ตองเผชิญกับความผันผวนของเวลา แสง และอิทธิพลของ ความโนมถว ง
โดยเฉพาะอวกาศภายในหลุมดํา ที่แวดลอมไปดวย อํานาจความโนมถวงอยางยิ่งยวด. แตอยางไรก็
ตาม อวกาศ 4 มิติ ของสุริยะ ดาราจักร และหลุมดํา ยังคงเปนปริศนาสําหรับนักวิทยาศาสตรตอไป
เพราะยังไมทราบความแนชัด ในขอบเขต และขนาดที่กําลังเพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา วาจะยุติลงเมื่อใด
และอยางไร.
(3) เวลามี เพราะมีมวล – วิญญาณปรากฎ เพราะมี ขันธ-5.
กฎของเวลา กลาววา “ถาปราศจาก มวล ก็ปราศจาก เวลา” เพราะถาไมมีมวล ก็ไมมีสิ่งใด
เปนผูทําการวัดการไหลของเวลา. ในกระบวนเกิด จิต มโน วิญญาณ สามารถนํากฎของเวลา มา
อธิบายได โดยการเปรียบเทียบ แสงกับฉาก. มโน เปรียบเหมือน แสง, รอยของแสง จะปรากฎบน
รูป เวทนา สัญญา สังขาร ซึ่งเปรียบเหมือน ฉาก และเรียกรอยของแสงนั้นวา วิญญาณ. ในหลักการ
เดียวกัน มโน กับ เวลา เปนสิ่งที่สัมพัทธกัน, รูป เวทนา สัญญา สังขาร ก็คือ มวลของอนุภาค ทํา
หน า ที่เปน ฉาก เพื่ อ ให การไหลของเวลาเกิด ขึ้น ซึ่ งเปรี ยบเหมือ น วิญญาณ ที่กอ ตัว เปน จิ ตใน
รูปแบบและอาการตางๆ. คุณสมบัติของจิต ที่ผูกติด กับอารมณตางๆ เปลี่ยนแปลงรวดเร็ ว ก็คื อ
การไหลของเวลานั่นเอง.
โดยหลักการแลว พุทธวจน ยอมมีหลักการวิทยาศาสตรรองรับไดเสมอ เพราะสิ่งที่ตถาคต
ตัสรู และพูด ออกมานั้น ก็คื อ ธรรมชาติ และสิ่งที่นักวิทยาศาสตรศึ กษา ค นคว า ก็คือ ธรรมชาติ
เดียวกัน. หลักการและทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร เปนจริงเสมอ แตอาจเปนจริงไมตลอดไป. เมื่อ
ความจริงใหมถูกคนพบ ก็ไมไดหมายความวา ความจริงในอดีต จะกลายเปนเท็จ. สัจธรรมที่ตถาคต
ตรัสรู ยอมเปนจริงเสมอ และตลอดกาล ไมเปนเท็จเลย. การไหลของเวลา ไดทิ้ง ‘ขอมูล’ ไวใน
เหตุการณ อดีต ปจจุบัน อนาคต. เชนเดียวกันกับ การเกิด–ดับ ของจิต ไดทิ้ง ‘กรรม’ สะสมเปน
ภพ ชาติ ซึ่งก็คือ เหตุการณ ที่เกิดการวนรอบ (loop) ของ อดีต อนาคต ปจจุบัน.
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6.2.3 ขอมูล และ เหตุการณ กอใหเกิด กรวยเวลา–กรวยเหตุการณ
เราทราบมาแลววา การเดินทางของเวลา จะผูกติดกับอัตราเร็วของแสงเสมอ ทําใหเวลา มี
มากกวาหนึ่ งมิติ. มิติของเวลา ก็คือ กายภาพของเวลานั่นเอง ซึ่ งมีลักษณะเปน กรวยเวลา. การ
เดินทางของเวลา เหมือนการโยนกอนหินลงไปบนผิวน้ํา แลวเกิดคลื่นกระจายไปรอบๆ แตละวงรอบ
ของคลื่น ก็คือเหตุการณหนึ่ง จากวงเล็กไปสูวงรอบของคลื่นที่ใหญกวา. เทากับวา เหตุการณนั้ น
เปลี่ยนขนาดไป พรอมกับเวลาที่ไหลไป ทําใหเกิดกรวยเวลา.
การเดินทางของเวลา จะไหลไปตามเสนแกนสมมุติ ซึ่งเปรียบเหมือนจุดศูนยกลาง และแผ
รัศมีออกไปทุกทิศทาง จากเสนแกนสมมุติ. ในพื้นที่ระยะไกลระดับสุริยะ ดาราจักร เวลากับแสงจะ
เดินทางไปพร อมๆ กัน. การไหลไปของเวลา จะสราง “ขอมูล” มากมายเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ทิ้งไวใน
“เหตุการณ.” ขอมูลเหลานี้ คือทุกสิ่ง ที่ถูกปรุงแตงขึ้นเปน (โดยอวิชชา สังขาร วิญญาณ). เหตุการณ
หมายถึง พื้ นที่หนว ยความจํา หรื อ สนามในหว งอวกาศ. สว นที่เปน ขอ มูล และ เหตุการณ เรา
สามารถสรางเปนแบบจําลอง กรวยเวลา หรือ กรวยเหตุการณ ซึ่งมีลักษณะคลายเกลียวคลื่น.
บนเสนแกนสมมุติของเวลา จะมีเหตุการณเกิดขึ้นซอนทับกันมากมาย เพราะ การเกิดขึ้นของ
มิติเวลา เกิดขึ้นตอเนื่อง และ เวลา มีการสัมพัทธกับทุกๆ เหตุการณ. ทําใหกรวยเวลา เกิดลูกคลื่น
ของเหตุการณ ซอนทับคูขนานกันไป ไมสิ้นสุด.
เราทราบกันดีมาแลววา ในพื้ นที่หวงอวกาศบริเวณกวาง ภายใตอิทธิพลของความโนมถว ง
กอใหเกิด ความโคงของกาลอวกาศ. และความโคงของกาลอวกาศ จะทําใหแกนเวลาบิดเบี้ยว สงผล
ตอมิติที่ 4 ของเวลา ใหปนปวนไปดวย เชน การเกิดรูหนอนอวกาศ การชนกันของจุดเริ่มตนกับจุด
ปลายของเวลา เสมือนประหนึ่งว า เวลาเดิ น ทางยอ นกลั บได . อิ ทธิพ ลของสนามความโนมถว ง
เขมขนมากๆ จะเปนปจจัยหลักสําคัญยิ่ง ที่ทําใหการไหลของเวลา มีความปนปวน. ไดแก ในพื้นที่
อวกาศ ภายในแกนของนิวเคลียสของอะตอม ซึ่งเปนบริเวณแคบ และในพื้นที่อวกาศแกนกลางของ
หลุมดํา ซึ่งกินบริเวณกวางมาๆ แตทั้งสองบริเวณ ตางก็มีสนามความโนมถวงเขมขนยิ่งยวด. สงผล
ใหแกนสมมุติของเวลา เกิดการบิดเบี้ยวเปนเสนโคง หรือเปนขดลวด, อัตราการไหลของเวลา เกิด
การผสมผสานกันระหวาง อดีต อนาคต จนไมอาจทําการวัดไดวา เวลากําลังไหลอยูหรือหยุดนิ่ง.
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ภาพที่ 6.04-ก กรวยเหตุการณ และลูกคลื่นเหตุการณ บนเสนแกนเวลา มีเหตุการณเกิดขึ้น มากกวาหนึ่ง
เหตุการณ.

ภาพที่ 6.04-ข กรวยเหตุการณ และลูกคลื่นเหตุการณ บนเสนแกนเวลา มีเหตุการณเกิดขึ้นซอนทับกัน.
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ภาพที่ 6.04-ค ความปนปวนของ กรวยเหตุการณ และลูกคลื่นเหตุการณ อันเนื่องจาก อวกาศมีความโคง
เพราะแรงโนมถวง ที่ควบคุมไมได ทําใหมิติที่ 4 ของเวลา เกิดการบิดเบี้ยว.

6.2.3 มาตรฐานสัมพัทธ ของเวลาจริง กับ เวลาจินตภาพ
การคิด เวลาจินตภาพ มาจากพื้นฐานของเลขจํานวนจินตภาพ. กอนอื่น มาทําความเขาใจกับ
เลขจํานวนจริง กับเลขจํานวนจินตภาพกันกอน.[11] “จํานวนจริง” เปนจํานวนธรรมดาทั่วไป ที่เรา
รูจัก และใชอยูประจําวัน. ถาเราเอา เลขจํานวนจริง มาคูณเขากับตัวของมันเอง ผลลัพธที่ได คือ
เลขจํานวนจริงบวก เชน 6 มาจาก 2 คูณ 3 หรือ -2 คูณ -3 ก็ได 6. แตมีจํานวนอีกประเภทหนึ่ง ที่
แปลกประหลาด หรือ พิเศษ เมื่อนํามาคูณกับตัวมันเองแลว ผลลัพธที่ได คือ เลขจํานวนลบเสมอ,
เราเรียกจํานวนประเภทนี้วา “จํานวนจินตภาพ” (แทนจํานวนจินตภาพ ดวย i, i หรือ 1i เมื่อคูณ
กับตัวมันเอง จะได -1 และ -2i คูณกับตัวเอง ก็จะได -4 เปนเชนนี้ไปเรื่อยๆ). แบบจําลองแสดง
จํานวนจริง กับจํานวนจินตภาพ (ดูภาพที่ 6.05) เลขจํานวนจริง อยูบนเสนแกนแนวระนาบ จาก
ซายไปขวา โดยมีเลข 0 อยูตรงกลาง, ดานซาย เปนจํานวนจริงลบ ดายขวา เปนจํานวนจริงบวก.
เสนแกนแนวตั้ง จากบนลงลาง มีเลข 0 อยูตรงกลาง (เลข 0 เปนไดทั้งเลขจํานวนจริง และจํานวน
จินตภาพ), จํานวนจินตภาพบวก เชน 1i 2i 4i ... อยูดานบนของกึ่งกลาง สวนดานลาง เปนจํานวน
จินตภาพลบ คือ -1i -2i -4i ...
11

การคิด เวลาเชิงจินตภาพ หรือ เวลาจินตภาพ (imaginary time) มาจากแนวคิดเดียวกันกับ การคํานวณของตัวเลข
จํานวนจริง กับ เลขจํานวนจินตภาพ ซึ่งเปนหลักคณิตศาสตรที่ถูกนิยามขึ้นโดย สตีเวน ฮอวกิ้ง. ดู ฮอวกิ้ง, สตีเฟน. (ปย
บุตร บุรีคํา, ดร. และ อรรถกฤติ ฉัตรภูติ, ดร. แปล), อางแลว. หนา 207.
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ภาพที่ 6.05 ภาพจําลอง เลขจํานวนจริง กับ เลขจํานวนจินตภาพ ที่นํามาใชเปนจํานวนนับใหแก เวลาจริง
และ เวลาจินตภาพ.

เวลาจินตภาพ เปนสิ่งที่มองเห็นไดยาก วัดคาเปนตัวเลข ดวยการรับรูในการมีอยู. แตอยางไร
ก็ตาม ตราบใดที่อ วกาศ (บริ เวณใดๆ) ยังมีแ สง มีมวล มีความโนมถวง มีมิติที่ 4 เวลาจริ ง และ
เวลาจินตภาพ ก็ยังมีอยู. เพื่อใหการอางอิงเวลาที่มีอยู ในบริเวณ มิติที่ 4 หรือในพื้นที่ กรอบอางอิง
จินตภาพ กรอบอางอิงสัมพัทธภาพ–ความโนมถวง และกรอบอางอิงควอนตัม มีความชัดเจน และ
เปนไปได, เราจําเปนตองใช เวลาจินตภาพ เขามาแกปญหาเชิงเทคนิคนี้.
ดังนั้น การวัดเวลาในกรอบอางอิงที่แตกตางกัน จึงไมสามารถใชมาตรฐานเดียวกันได. แตการ
จะใชมาตรฐานใด ขึ้นอยูกับวา ผูวัดหรือสิ่งที่จะวัด มีสมบัติทางธัมมะธาตุเดียวกันหรือไม. ถาผูวัด
หรือสิ่งที่จะวัด อยูในโลกของความเปนจริง ที่จับตองได ไมมีการละเมิดกฎฟสิกส และอยูในมิติของ
วัตถุธาตุ หรือ รูปธาตุ (มิติที่ 1 – มิติที่ 3 และ มิติที่ 4) เชน โลก อวกาศ, ก็สามารถวัดเวลาที่เปน
ตัวเลขจํานวนจริงได. แตถาผูวัดหรือสิ่งที่จะวัด หรือบริเวณที่จะวัด อยูในมิติของจิตธาตุ หรือ นาม
ธาตุ (มิติที่ 4 อยางเดียว) และกฎฟสิ กส ใชไมได เชน นรก สวรรค นิพ พาน, ไมส ามารถใชเลข
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จํานวนจริงได เวลาจริงก็ใชไมได จําเปนตองใชเวลาจินตภาพ และเลขจํานวนจินตภาพ ในการวัดคา
ตางๆ เพราะสิ่งที่เกิดปรากฎในมิติเวลา หรือหวงอวกาศของ นรก สวรรค นิพพาน มีความใกลเคียง
กับคาอนันต หรืออาจเปนคาอนันต (สังสารวัฏ).
(1) อัตราการไหลของเวลา ขึ้นอยูกับ ตําแหนงพิกัด และสนามแรงโนมถวง.
กฎของเวลา กลาวไววา เวลา มีการเดินทาง และมีทิศทาง แตถาการเดินทางของเวลา และ
ทิศทางของเวลา ตองพบกับแรงโนมถวง จะทําใหการวัดเวลา เกิดการสัมพัทธทันที. เวลาสัมพัทธ
(relative time) ทําให อัตราการไหลของเวลา ที่ไมเทากัน เมื่อผูวัดหรือจุดที่จะวัด อยูในบริเวณ
อิทธิพลของสนามแรงโนมถวง ที่มีความเขมของแรงตางกัน.
ตําแหนงพิกัดเวลา (time coordinates) เปนตําแหนงพิกัดที่เพิ่มเขาไปใน พิกัด 3 มิติ ใน
อวกาศ ซึ่งเดิมใชตัวเลข 3 ตัว ในการระบุตําแหนง (แกน X, Y, Z). เราจะเขาใจดี ถาตําแหนงพิกัด
อยูในระยะไกล เชน ตําแหนงของแกวน้ําบนโตะรับแขก อาจระบุตําแหนงพิกัดไดวา ระยะหางจาก
ผนังดานขวา (x) ระยะหางจากผนังดานซาย (y) และ ระยะหางจากเพดานหอง (หรือจากพื้นหอง
ก็ได) (z). เมื่อนําตัวเลขทั้ง 3 ตัว มาเขาชุดกัน ก็จะไดตําแหนงพิกัดของแกวน้ํา ที่อยูในหอง. กรณี
การอางตําแหนงพิกัดบนผิวโลก หรือวัตถุทรงกลม ก็จะอางอิงตัวเลข ละติจูด (latitude) ลองติจูด
(longitude) ตามระบบพิกัดทรงกลม (spherical coordinate system). แตถาตองการระบุพิกัด
วัตถุ ที่อยูในอวกาศระยะไกลระดับสุริยะ ดาราจักร เชน ตําแหนงยานสํารวจอวกาศ ก็จะนําทฤษฎี
สัมพัทธภาพ มาเกี่ยวของดวย นั่นคือ จําเปนตองอางอิงพิกัดเวลาดวย. เมื่อนําพิกัดเวลา มารวมใน
ชุดพิกัดตําแหนง ก็จะทําใหมิติที่ 3 ถูกแทนที่ดวย อวกาศแบบ 2 มิติ แลวเพิ่มแกนมิติเวลาเขาไป.
(จะทําใหกรวยแสง กับกรวยเวลา กลายเปนสิ่งเดียวกัน).
ที่กล า วว า เวลามีสั มพั ทธ (relative time) เพราะอัตราเร็ ว ชาของเวลา ขึ้น อยูกับพิ กัด
ตําแหนง หรือ พิกัดอวกาศ ของผูวัดหรือผูสังเกต. เชน นักวิทยาศาสตรใชนาฬิกาอะตอม (atomic
clock) วัดความเที่ยงตรง ของเวลาที่อยูบนผิวโลก กับ เวลาที่อยูบนดาวเทียม ซึ่งกําลังโคจรรอบ
โลก. ผลปรากฎว า มัน เดิ น ทางเร็ วไมเทา กัน . เพราะอิ ทธิพลของ ความเร็ ว ในการเคลื่ อ นที่ของ
ดาวเทียม กับ ความเขมของสนามแรงโน มถว ง. ดาวเทียมที่กํา ลั งเคลื่ อ นที่ จะทํา ใหน าฬิกาบน
ดาวเทียม เดินชากวานาฬิกาบนโลก 7 ไมโครวินาที ตอวัน. แตเนื่องจากดาวเทียม อยูหางจากจุด
ศูนยกลางมวลของโลก ทําใหมันไดรับแรงโนมถวงนอยกวา เวลาบนดาวเทียม จึงไหลผานเร็วกวา
เวลาบนผิวโลก 45 ไมโครวินาที ตอวัน. ถาตองการปรับเวลาบนดาวเทียมใหเทากับเวลาบนผิวโลก
นักวิทยาศาสตร จะตองหนวงเวลาของนาฬิกาบนดาวเทียม ใหชาลง 38 ไมโครวินาที ตอวัน. ลอง
คิดดูวา ถาดาวเทียมดวงนั้น มีหนาที่คํานวณตําแหนงในระบบจีพีเอส แลวไมมีการปรับแกเวลาให
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ตรงกัน จะทําใหตําแหนงของเราบนพื้นโลก คลาดเคลื่อนไปวันละ 10 กิโลแมตร. แมวาตัวเลขจะ
หางกันเพียงเล็กนอยก็ตาม แตก็สงผลกระทบมากมาย เมื่อมีการวัดเวลา ในหวงอวกาศที่อยูในพื้นที่
ระยะไกล ระหวางระบบสุริยะ ดาราจักร. อิทธิพลของแรงโนมถวง ที่มีตออัตราการไหลของเวลา
ชา–เร็ว จะมีความชัดเจนและแตกตางกันมาก เมื่อมีการวัดเวลา ในบริเวณที่สนามแรงโนมถวง มี
ความเขมของแรงสูงมากๆ เชน เวลาของนักบินอวกาศ ที่อยูใกลจุดศูนยกลางของหลุมดํา กับเวลา
ของนักบินอวกาศ ที่อยูบนยานอวกาศที่อยูหางออกไป จะแตกตางกันมากมาย.
การไหลของเวลา ภายใตอิทธิพลของ มวล และ ความโนมถวง – เกลียวคลื่นเวลา ถูกมวล
และแรงโนมถวง บีบอัดใหเล็กลง ทําใหอัตราการไหลของเวลาชาลงเรื่อยๆ. ดังนั้น มาตรฐานเวลา
โลก หรื อ เวลาในกรอบอ างอิ งโลก ในสภาพ มวล และ สนามความโน มถวงค าหนึ่ง ไมสามารถ
นําไปใชไดกับ เวลาในบริเวณพื้นที่ระยะไกล เชน ระหวางดาราจั กรกับดาราจักร ที่มีสภาพ มวล
และ สนามความโนมถวงอีกคาหนึ่ง. และเหตุผลเดียวกัน มาตรฐานเวลาโลก ก็ไมสามารถนําไปใช
กับ เวลาในจินตภาพ หรือเวลาในภพภูมิของจิตวิญญาณ (สวรรค นรก) ไดเชนกัน อันเนื่องมาจาก
ไมสามารถวัดคามวลและสนามความโนมถวงได.
(2) เวลาดํารงอยู เพราะมีการรับรู กอใหเกิด เวลาจินตภาพ (imagery time)
กลาวไดวา เวลาในจินตภาพ คือ การจินตนาการ ของนักวิทยาศาสตร ในมิติที่ 4 ของเวลา.
ในขณะเดียวกัน ตถาคต ใชเวลาในจินตภาพ ไปอธิบายภพภูมิตางๆ. มิติที่ 4 ของเวลา อัตราการ
เคลื่อนที่ของ วัตถุ สสาร ธาตุตางๆ แสง และ จิตวิญญาณ มีความแตกตางกัน . ความเร็วในการ
เกิด-ดับ ของจิตหรือวิญญาณ ไมสามารถใชมาตราใดๆ วัดได, กรวยเวลา หรือ กรวยเหตุการณของ
มัน ก็วัดระยะ พิกัดไมไดเชนกัน จึงมีความจําเปนตองใชจินตนาการ ในการนิยาม ความมีอยูของ
มัน. ดังนั้น โลกของจิตวิญญาณ จึงตองอาศัยเวลา เปนที่ตั้งอาศัย (home of mind is spacetime). เวลา จึงถูกนําไปใช เปนจุดแบง ชั้นของโลกมนุษย โลกสวรรค และโลกอบายภูม.ิ
“เวลาดํารงอยู เพราะมีการรับรู” หลักการนี้เปนจริงก็ตอเมื่อ มีผูรับรู. โดยที่ผูรับรูในฐานะ ผู
ถูกสังเกต จะรับรูวาหวงเวลาหนึ่งๆ ของตน ที่มีขนาดหนึ่ง เชน ขนาด 1 วัน ก็จะเทากันเสมอ ใน
หวงเวลาอื่นๆ (1 วันของปนี้ จะเทากับ 1 วัน ในปกอน หรือปถัดๆ ไป). 1 วันของมนุษยโลก กับ 1
วันของเทวดา ตางก็รับรูวา นั่นคือขนาดของเวลา 1 วัน แตในฐานะผูสังเกต จะรับรูอีกแบบหนึ่ง คือ
ขนาด 1 วัน ของสวรรคนั้น ยาวนานกวา 1 วัน ของโลกมนุษยหลายพันหลายหมื่นเทาหลายแสน
เทา.ตถาคต ทรงบัญญัติมาตรฐานเวลาของจิตวิญญาณ (โลกสวรรค โลกอบายภูมิ) โดยการตรัสรู
จากภูมิปญญาเหนือมนุษยคนใด สวนนักวิทยาศาสตรกําหนดมาตรฐานเวลา ใหมีการสัมพัทธกับ
แสง และนําไปใชวัด เวลาโลก เวลาอะตอม และเวลาทางดาราศาสตร. นักวิทยาศาสตร รูจักเวลา
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ของจิตวิญญาณ ไดดวยการจินตนาการ. ดังนั้น มาตรฐานเวลา ของจิตวิญญาณ กับมาตรฐานเวลา
ของวิทยาศาสตร จึงแตกตางกัน นํามาแปลงคากันไมได ทําไดเพียงการเทียบเคียงกันโดยประมาณ.

6.3 กฎแหงนิรันดร
กฎแหงนิรันดร (Forever Rules) [12] ทําหนาที่ควบคุมเวลา ความคุมความสมดุล เปนตัวชี้วัด
ความเปนอนันต ใหแกสังขตลักษณะของธัมมะธาตุตางๆ กลาวคือ (1) ธัมมะธาตุ ที่มีการเกิด ก็จะ
มีการเสื่อมปรากฎ และเมื่อเกิดขึ้นแลว คุณสมบัติและอาการของมันก็แปรปรวน ตลอดเวลา (2)
สาเหตุการเกิด การเสื่อมของธัมมะธาตุ ตางก็มีเหตุปจจัยซึ่งกันและกัน (อิทัปปจจยตา) (4) อวิชชา
สังขาร วิญญาณ นามรูป ซึ่งรวมกันเรียกวา ขันธ-5 มีอยูแ ลวเชนนั้นนิรันดรในจักรวาล.

4 สิ่งตอไปนี้ เปน นิรันดร คือ สัจจะ, อวิชชา (อวิชชาสวนที่เปน
วัตถุธาตุ), พระเจา (God), ซาตาน (สิ่งชั่วราย).
กฎแหงนิรันดร กลาววา
(1) Gone 0ne way – ทุกๆ สิ่ง ที่อุบัติขึ้นแลว ยอมมีความเสื่อม และแปรปรวน และ
ทิศทางของความเสื่อม ความแปรปรวนเหล านั้น จะไมมีการยอนกลับ (Everything forward
have not return). กฎขอนี้ เปรียบเหมือนลูกศรของเวลาของเอนโทรป และตรงกับพุทธวจน ที่วา
“... โลก ยอมเปนไปตามกรรม หมูสัตว ยอมเปนไปตามกรรม สัตวทั้งหลาย มีกรรมเปนเครื่องรึงรัด
เหมือนลิ่มสลักขันยึดรถที่กําลังแลนไปอยู.” [13]
(2) Changing and appear – การมีอยูของสรรพสิ่ง (สสาร พลังงาน เหตุการณ รูป
นาม ขันธ-5) และการอุบัติขึ้นของกฎธรรมชาติทุกกฎ (แรงพื้นฐานทั้งสี่ อุณหพลศาสตร และ เวลา

12

13

Forever Rules หรือ กฎแหงนิรันดร ในบทนี้ ไมใช Eternal Law หรือ กฎหมายนิรันดร ซึ่งเปนกฎหมายของพระเจา
ในศาสนาคริสต. กฎหมายนิรันดร คือภูมิปญญาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา ซึ่งดูแลความดีทั่วไปและควบคุมทุกสิ่ง กฎหมาย
นิรันดร เปนแผนของพระเจา ที่จะนําการสรางทั้งหมดไปสูแผนความรอดนิรันดรของพระเจา เพื่อเปนผูบริสุทธิ์และไรที่
ติดตอพระพักตรพระองค ผานทางพระเยซูคริสต (เอเฟซัส 1: 4–5)
“กรรมกําหนด.” พุทธวจน-หมวดธรรม เลมที่ 11. [ซอฟตแวร]. E-Tipitaka v3.0.6, หนา 199-120. | บาลี สุตฺต.
ขุ. 25/457/382.
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สังขตธรรม อิทัปปจจยตา ปฏิจจสมุปบาท) จะ “ปลดปลอย” บางสิ่งที่อยูขางใน ออกมาตลอดเวลา
ในรูปของ คลื่น แรง รังสี วิบากกรรม (Something be changed, Another be appear).
(3) Gone Infinity – กฎแหงนิรันดร ยอมเปนอนันต. กฎแหงนิรันดร เปนผูควบคุมเวลา
ใหเดินไปขางหนา โดยไมยอนกลับ สงผลใหธัมมะธาตุตางๆ ในเอกภพ เปลี่ยนแปลง แปรปรวน
ตลอดกาลนาน (Everything be forward and changing is cycle or infinity). และ กฎแหง
นิรันดร รองรับการมีอยูของ อสังขตาธาตุ.
6.3.1 คาอนันต (infinity)
ความเปนนิรันดร ไดครอบคลุมไปทั่วทุกมิติของเอกภพ ในรูปของ คาอนันต (infinity).[14]
คาอนันต ถูกแทนที่ดวยสัญลักษณทางคณิตศาสตร (∞) ซึ่งเหมือนรูปงูที่เลี้อยพันตัวเอง เปนสวน
หนึ่งของกฎแหงนิรันดร และเปนปริ ศนาที่ซับซอ นสําหรับนักวิ ทยาศาสตร . คาอนันตกอใหเกิดขอ
ขัดแยงที่เปน ปฏิทรรศน (paradox) มาอยางยาวนาน. เราสามารถพบความเปนอนันต ในชีวิ ต
ประจําไดตลอดเวลา, แตแนวคิดเกี่ยวกับความเปนอนันต กลับสรางความสับสนแกผูคนมาชานาน.
แมวาเมื่อ 100 ป ที่ผานมา, นักคณิตศาสตรจะรูวิธีคํานวณเกี่ยวกับคาอนันต แตก็เปนคาใน
ทฤษฎีจํานวนเทา นั้น. เพราะคา อนันต ปรากฎอยูทุกหนแหงในธรรมชาติ ในทุกพื้นที่ของเอกภพ.
ตั้งแตกลางทศวรรษ 1900 – 1970 นักฟสิกสและนักดาราศาสตร ตางมีความเห็นตรงกันวา เอก
ภพที่เรารูจั กนั้ น กว างใหญไ รขอบเขต และดํ ารงอยูเปน นิรั นดร. ปจจุ บัน ทฤษฎีบิ๊กแบง อธิบาย
กําเนิดของเอกภพ ยังคงไดรับการสนับสนุนมากขึ้นเรื่อยๆ. นักดาราศาสตรทําใหเราเชื่อวา เอกภพ
กําเนิดจากภาวะเอกฐาน เมื่อ 13,800 ลานปกอน และขยายใหญขึ้นเรื่อยๆ มาจนถึงทุกวันนี้. การ
ขยายใหญของเอกภพอยางไรขีดจํากัด เทาที่สังเกตได โดยอิงกับความเร็วของแสงที่สามารถวัดได.
นักวิทยาศาสตร ประมาณวา เอกภพมีขนาด 46,600 ลานปแสง. สิ่งที่สรางความหงุดหงิดใจแกนัก
ดาราศาสตรเปนอยางมาก คือ เอกภพที่ยังสังเกตไมได (เพราะแสงยังเดินมาไมถึง) มีรูปทรงอยางไร
มีขอบเขตเทาใด. พวกเขาตองการคําตอบวา ‘มันตองมีจุดจบสักแหงหนึ่ง’ แมวา จะมีแนวคิดอีก
ฟากหนึ่ งว า ถาเอกภพมีขนาดจํ ากัด จริ ง ก็ไมอ าจยอมรับได อ ยูดี เพราะจะมีคํ าถามตอไปอีกว า
‘แลวขางนอกนั่น เปนอะไรละ?’
นักฟสิ กสส วนใหญ คิด คน ทฤษฎีเพื่ ออธิบายความเปน ไปในธรรมชาติ. และเมื่อพบกับค า
อนันตในสมการ พวกเขามักคิดวา มีบางสิ่งในทฤษฎีเกิด ขอผิดพลาด. แตสํ าหรับนักคณิตศาสตร
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แลว คาอนันต เปนเครื่องมือที่ขาดไมได ในการอธิบายธรรมชาติ. “ไมมีจํานวนใด มีคามากกวาคา
อนันต” คาอนันต คือความจริงพื้นฐานในชีวิตประจําวัน หาไดไมยากในสมการคณิตศาสตรทั่วไป.
เชน สวนของเสนตรง ประกอบขึ้นจากจุดเล็กๆ มาเรียงตอกันไมสิ้นสุด. จํานวนที่มากที่สุด คืออะไร
ลําดับตัวเลขยังเรียงตอไปไดเรื่อยๆ. แมแตจํานวนกูกอล (googol) ซึ่งมีคามากมายมหาศาล ก็ยัง
สามารถใสคาใหมันตอไปไดไมสิ้นสุด.[15] และแมจะเปนคณิตศาสตรที่ซับซอนขึ้น ก็ยังพบคาความ
เปนอนันตอยูทั่วไป.
เศษส ว น ⅓ เขี ยนแทนด ว ย 0.333333 ... เป น ทศนิ ยมที่มีเ ลข 3 ซ้ํ า ไม รู จ บ. ทฤษฎี ของ
พิทาโกรัส กล าวไวว า สามเหลี่ ยมมุมฉากใดๆ ความยาวที่ด านตรงขา มมุมฉากยกกํา ลังสอง ไม
สามารถเขียนแทนไดดวยจํานวนเต็ม หรือเขียนแทนดวยเศษสวน. ความยาวนี้มีคาเทากับ √2 ทําให
√2 กลายเปน จํ านวนอตรรกยะ (irrational number) ซึ่งสามารถเขียนในรูปทศนิยมได คื อ
1.414213562373905 ... ซึ่ งทศนิ ยมของจํ า นวนนี้ ดํา เนิ นตอไปเรื่อ ยๆ โดยที่ไมมีรู ปแบบวนซ้ํ า
เหมือนในกรณีของ ⅓ (แตเราอาจหยุดทศนิยมไวที่ตําแหนงใดก็ได ถาตองการ). จํานวนอตรรกยะ
อีกจํานวนหนึ่ง คือ คาพาย (¶) ไมสามารถแทนที่ดวยเลขจํานวนเต็ม หรือเขียนแทนดวยเศษสวน
ใดๆ ไมได, แมแต 22/7 (22 สวน 7) จะเปนคาประมาณ ที่ใกลเคียงมากที่สุดก็ตาม (พาย =
3.141592653589793 ...)
6.3.2 ปฏิทรรศน (paradox) ในคาอนันต
ปฏิทรรศน (paradox) ไดสรางปญหาใหแกนักปรัชญาตะวันตกมานาน เชน เรื่องเลาเกี่ยวกับ
อคิลลิส วีรบุรุษนักวิ่งในตํานานชาวกรีก วิ่งแขงกับเตา. อคิลลิส วิ่งเร็วกวาเตา 10 เทา โดยที่เขาตอ
ใหเตาเดินไปขางหนากอน 100 เมตร. อคิลลิส จะไมสามารถวิ่งทันเตาไดเลย เพราะทันทีที่เขาวิ่งไป
ถึงจุดที่เตาเริ่มออกตัว เตาก็จะคลานไปแลว 10 เมตร และเมื่ออคิลลิสวิ่งไปอีก 10 เมตร เตาก็จะ
คลานไปอีก 1 เมตร เปนเชนนี้ไปเรื่อยๆ. ทําใหระยะหางระหวางอคิลลีสกับเตา สั้นลงเรื่อยๆ แตจะ
ไมมีวั นเปนศู นยได เลย. นอกจาก จะตองสรา งปฏิทรรศน ที่ไมสมเหตุสมผลขึ้น, นั่ นคื อ จะตอ ง
ใหอคิลลิสกาวเปนจํานวนอนันตครั้ง ในเวลาที่จํากัด จึงจะทําใหเขาวิ่งแซงเตาไปได ในระยะ 111
1/9 เมตร (111 เมตร กับ เศษ 1 สวน 9 เมตร), ซึ่งในโลกของความเปนจริง เปนไปไมได. ความ
ยอนแยงดังกลาว ทําให อริสโตเติล (384 – 322 ป กอนคริสตศักราช) ซึ่งเปนทั้งนักปรัชญาและ
นักวิทยาศาสตร เลือกที่จะเชื่อวา ความเปนอนันตนั้น เปนแคการแฝงตัวอยูในธรรมชาติเทานั้น มัน
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ไมมีอยูจริง. อริสโตเติล สรุปวา ความเปนอนันต มี 2 แบบ คือ ความเปนอนันตแฝง (potential
infinity) และความเปนอนันตแท (actual infinity). ตอมาอีกราว 2,000 ป กาลิเลโอ (ค.ศ.
1632) ไดกลาวถึง การเชื่อมโยงตรรกะทางคณิตศาสตร ระหวาง จํานวนเต็ม กับ จํานวนกําลังสอง
ว า จํ า นวนใด มี ไ ด มากกว า กัน . จํ า นวนเต็ม ทุกตัว จะมีจํ า นวนกํา ลั งสองเปน ของตัว เอง ซึ่ งเรา
สามารถจับคูจํานวนเต็ม กับจํานวนกําลังสอง ไดตลอดทุกคู. ปญหาของคําตอบ ไมไดอยูที่วาสิ่งใด
มากกวา เทากับ นอยกวา สิ่งใด. กาลิเลโอ มองวาหลักคณิตศาสตรควรเปนสากล และเปนสวนหนึ่ง
ของธรรมชาติ ไมใชสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น.
คาอนันตบางรูปแบบ มีคาเทากัน เชน เซตของจํานวนที่มีขนาดเทากัน ไมวาจําเปนจํานวน
เต็มบวก จํานวนเต็มลบ หรือ เศษสวนก็ตาม. แตธรรมชาติของคาอนันต สามารถบวกคาอนันตเขา
ดวยกันได จํานวนอตรรกยะ ทําใหคาอนันตมากขึ้นไดอีกดวย. เชน ปฏิทรรศนแหงโรงแรมแกรนด
ของฮิลเบิรก, โรงแรมแหงนี้ มีความสามารถรับผูพักอาศัยได เปนจํานวนอนันต. แสดงใหเห็นวา คา
อนันตนับได (countable infinity) ในรูปแบบตางๆ. ปฏิทรรศนแหงโรงแรมแกรนดของฮิลเบิรก
เปนผลพวงจากทฤษฎีเซตทางคณิตศาสตร เพราะลําดับของจํานวนเต็ม จะดําเนินไปไมสิ้นสุด ดัง
สมการ ∞ + ∞ = ∞ และ ∞ x ∞ = ∞. อีกตัวอยางหนึ่ง ที่สรางปฏิทรรศนในคาอนันต คือ รูปทรง
เรขาคณิต ชื่อ แตรของกาเบรียล (Gabriel's horn). ขณะที่ปริมาตรของมัน มีขนาดจํ ากัด แต
พื้นผิวของมัน (บริเวณปากแตร) กลับมีคาเปนอนันต. นี่คือความขัดแยงกันระหวาง ความเปนจริง
ทางฟสิกสกับคณิตศาสตร. นักคณิตศาสตร ใชคาอนันต เปนเครื่องมือในการอธิบายธรรมชาติ ซึ่ง
สอดคล อ งกับพระเจ า , พระองค ก็ใชค าอนั นตเชน กัน ในการอธิบายเกี่ยวกับจิตวิ ญญาณ. สิ่งน า
ประหลาดใจคือ คาอนันตทางคณิตศาสตรนั้น เขากันไดดีกับตรรกยะของพระเจา.
นอกจากนี้ คาอนันต ยังสรางปญหาใหแก การมองเห็น และการเขาถึง ความจริงของ
ธรรมชาติ ในระบบอสังขตธรรม (วิมุตติ–นิพพาน). จากสมการ ที่วา

 = et และ |O| = et/
เมื่อ  คือ คาอนันต จะเทากับ ผลรวมของ พลังงาน (e : energy) x เวลา (t : time)
และ ศูนยสัมบูรณ (|O|) คือ คาความสัมบูรณ ที่ปราศจากพลังงานและเวลา เปนคาที่อยูตรงขาม
กับ คาอนันต. ศูนยสัมบูรณ ในที่นี้ ไมใช 0 kelvin หรือ –273.15 °C แตหมายถึง ความสิ้นสุดของ
ความไมมี (nothing) ซึ่งเปนคาชี้วัดการพังทลายของคาอนันต. ดังนั้น คาสัมบูรณของศูนย จะมีได
ก็ตอเมื่อ พลังงาน และ เวลา ถูกหารหรือถูกกําจัดดวย คาอนันตนั่นเอง. แตในทางทฤษฎี ศูนย
สัมบูรณ ก็ยังมีปญหาอยูดี กรณีที่ พลังงาน และ เวลา ซึ่งเปนคาปริมาณสเกลาร (scalar ปริมาณทางกายภาพที่มี ขนาด แตไมมี ทิศทาง) เมื่อคาใดๆ ที่มีปริมาณสเกลารที่เปนอนันต ไป
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หาร พลังงาน และ เวลา แลว จะทําใหสมการอีกฝงหนึ่ง คือ |O| ไมไดเปนศูนยสัมบูรณ โดย
แทจริง. กลาวคือ ยังมีเศษของเวลาเหลือคางอยู, เศษของเวลานั้น เปนคาปริมาณเวกเตอร (vector
– ปริมาณทางกายภาพที่มีทั้ง ขนาด และ ทิศทาง) ซึ่งบงบอกทิศทางเดียวของเวลา คือ อดีต สู
ปจจุบัน หรือ ปจจุบัน ไป อนาคต หรือ จากอดีต ผานปจจุบัน ไป อนาคต. คาเวลาที่เหลืออยู จะ
คงดําเนินตอไป (เทากับวา เวลา เปนคาอนันตแบบหนึ่ง) ตามกฎของเวลา ในขอที่วา เวลาจะไม
หยุดเดิน (เวลา ตามแกนแนวนอน – x). ดังนั้น เวลา ที่เปนเวกเตอร จําเปนตองเปลี่ยนคุณสมบัติ
เปนเวลาเชิงจินตภาพ (เวลา ตามแกนแนวตั้ง – y) จึงจะทําใหเวลาสเกลาร หยุดเดิน (แตเวลา
เวกเตอร ยังเดินตอ) จะสงผลให คาอนันต สามารถกําจัด (หาร) ผลรวมของผลคูณของพลังงาน
และเวลา ไดหมดเกลี้ยง และทําใหสมการ |O| = et/ เปนจริง.

ภาพที่ 6.06 ผังแสดงทิศทางของเวลาสัมพัทธ มุมมองที่มีตอ เวลาจริง และ เวลาจินตภาพ
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ภาพที่ 6.07 รูปทรงเรขาคณิต แตรของกาเบรียล
(ภาพจาก : SCIENCE ILLUSTRATED – March No.93/2019)

6.3.3 ความเปนอนันตในภาพลวงตา อาจเกิดขึ้นได
ความเปนอนันตในภาพลวงตา เกิดจากการทํางานที่ผิดพลาดของสมอง ซึ่งไมตรงกับประสาท
ตาที่มองเห็นวัตถุนั้น. เรามักเชื่อวาการรับรูของมนุษย สามารถแยกแยะ สิ่งลวงตากับความเปนจริง
ได แตสมองกลับทําหนาที่ปรับเปลี่ยน และบิดเบือนทุกสิ่งที่เราเห็น. เชน ปรากฎการณจิตวิทยาของ
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รูบิน (psychology rubin's vase) ซึ่งเสนอโดยนักจิตวิทยา ชาวเดนมารก เอ็ดการ รูบิน (Edgar
Rubin : 1886 – 1951 A.D.) ในป ค.ศ. 1915. พื้นผิว ซึ่งกินบริเวณในภาพนอยกวา จะถูกจัดให
เปนภาพวัตถุ (foreground) ซึ่งอยูดานหนา ในขณะที่พื้นผิว ซึ่งกินบริเวณมากกวา ก็จะกลายเปน
ภาพพื้นหลัง (background). แตเมื่อพื้นผิวของทั้งสองสวน มีขนาดเทากัน สมองของเราจะลังเล
สับสน.

ภาพที่ 6.08 ภาพลวงตา Rubin’s vase.

ถาเราเพงจุดสนใจที่พื้นสีดํา จะเห็นแจกันสีดํา บนพื้นหลังสีขาว และ ถามองเห็นพื้นหลังสี
ขาว ก็จะเห็นรูปหนาคน บนพื้นหลังสีดํา. หรือกรณีภาพสะพานลวงตา หรือลูกเตาลวงตา, ตรรกะ
ของสมองจะยอมรับสิ่งที่ดู ไมนา จะเปนไปได เมื่อสมองสรา งภาพจากสิ่ งที่เห็น ก็จ ะวิ เคราะหว า
สมเหตุสมผลหรื อไม. แมว าภาพที่เห็นจะเปนไปไมไ ด แตอาจดูสมเหตุสมผล ภาพนั้ นก็จะหลอก
สมองใหยอมรับในความเปนไปไมไดนั้น . ที่เปน เชนนี้ เพราะสมองตีความหมาย แตกตางไปจาก
ความเปนจริงที่เรามองเห็น. ภาพลวงตาที่เกิดจากการทํางานที่ผิดพลาดของสมอง จะกอใหเกิด
ความสับสนในการตัดสิน วาอะไรจริงอะไรไมจริง. ความสับสนนี้ จะคงอยูเชนนี้ตลอดไป และหา
ขอสรุปไมได เพราะเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษย.
ประวัติศาสตรโลกตะวันตก และประวัติศาสตรตะวันออก ไมไดเชื่อมโยงกัน อยางที่ควรจะ
เปน. โดยเฉพาะพุทธศาสนา. คําสอนหรื อทฤษฎี ที่เกิด จากการหยั่งรู ของพระพุทธเจานั้น, ยงคง
ถูกตองเปนจริง จนทําให นักคิดนักปรัชญาตะวันตกทุกคน ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไมอาจโตแยง
หลักความจริงของพระพุทธเจาไดเลย. หลักพุทธศาสน ยังคงใชพิสูจนยืนยัน คาความเปนอนันต มา
ไดจนถึงทุกวันนี้. คาความเปนอนันตนั้น เปนสิ่งแทนความจริงในหลายมิติ สามารถใชเปนหนวยวัด
ของสิ่งใดๆ ไดทั้งหมด, ทั้งในโลกของสังขตธรรม และโลกของอสังขตธรรม. ตถาคต ไดนําคาความ
เปนอนันต มาใชใหเกิดประโยชน ในการอธิบายความจริงที่พระองคตรัสรู. พระองคถึงกลับกวาววา
ความรูที่พระองคนํามาสั่งสอนนั้น มีเพียงนอยนิด เมื่อเทียบกับความจริงทั้งมวลในจักรวาล ซึ่งก็คือ
ความจริงในความรู ที่มีจํานวนเปนอนันตนั่นเอง.
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ภาพที่ 6.09 การไหลของเวลา อาจสรางภาพลวงตา
เพราะ “ปจจุบัน” เลื่อนไหลไปตลอดเวลา.

ภาพที่ 6.10 เอกภพที่กําลังขยายตัว ประกอบดวย
ปมเงื่อนปมของสตริง. ปมเงื่อน ที่ยังไมขาดจากกัน
จะรวมเอากฎของเวลา กฎแหงนิรันดร และกฎ
สมดุล รวมเขาไวดวยกัน.

6.4 กฎสมดุล
กฎสมดุล (Rules of Balance) เปนกฎมูลฐานของธรรมชาติอีกกฎหนึ่ง ที่คอยกํากับให
ธัมมะธาตุที่มีความแตกตางกัน ทั้งคุณสมบัติและอาการ และสนับสนุนใหกฎธรรมชาติอื่นๆ ทุกกฎ
ใหสามารถดํารงอยูรวมกันได. สมบัติทางดานฟสิกสของวัตถุธาตุแตละชนิด ซึ่งมีความแตกตางกัน
จะทําอันตรกิริยา (interaction) ตอกันไปเรื่อยๆ จนกวาจะเกิดภาวะสมดุล. ถามีธาตุใหมเกิดขึ้น
อันตรกิริยา ก็จะคงมีตอไป สมดุลใหมก็จะเกิดขึ้นตอเนื่องกันไป. สมดุล เปนสิ่งที่อยูตรงขามกับ คา
อนัน ต (infinity) เพราะ สมดุล จะเปนตัว บอกความจบหรือ การสิ้น สุด ของกระบวนการหรื อ
ระบบ. นอกจากนี้ สมดุลยังใชเปนเกณฑวัดความถูกตอง ของสมการทางคณิตศาสตร และดุลภาพ
ในรูปแบบอื่น เชน (-1) + (1) = 0 ดุลยภาพทางดานระบบนิเวศ ดุลยภาพชีวิต ดุลธรรมชาติ
ดุลอํานาจ ความเสมอภาคทางการเมือง ดุลการชําระเงิน เปนตน.
กฎสมดุ ล กล า วไว ว า “ปจ จั ย 3 ประการ ที่ทํ า ใหเกิด ความสมดุ ล คื อ ความเสถียร แรง
กระทํา และ จุดศูนยถวง.”
กฎสมดุล แบงสถานะภาพของสมดุลออกเปน 3 ดาน คือ สมดุลทางกลศาสตร สมดุลทาง
สังคมและมนุษย และสมดุลทางจิตธาตุ. สมดุลทางกลศาสตร ใชอธิบายธัมมะธาตุ ที่มีลักษณะ–
สมบัติที่เปนวัตถุธาตุ (มวล–อนุภาค แรง–คลื่น อุณหภูมิ–พลังงาน มิติ กาลอวกาศ–รูปทรง วั ฏ
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จักร–อนันต). สมดุลทางสังคมและมนุษย อธิบายดุลยภาพของมนุษยและปรากฎการณ ที่เกิดจาก
ความสัมพันธของมนุษยกับสังคม ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาวะแวดลอม. สมดุลทางจิต
ธาตุ วาดวยตรรกศาสตร ปรัชญา ความจริง ที่พามนุษยไปสูการหลุดพน.
6.4.1 สมดุลทางกลศาสตร (mechanical equilibrium)
สมดุลทางกลศาสตร หรือ สมดุลกล คือ การที่มี แรงลัพธ (แรงหลายแรงที่กระทําตอวัตถุให
เคลื่อนที่ไป ตามทิศทางของแรง) มากระทํากับวัตถุ แลวทําใหวัตถุนั้น คงสภาพการเคลื่อนที่ หรือ
ไมมีการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่. ปจจัยที่กอใหเกิดสภาพสมดุลทางกลศาสตร ไดแก แรงตางๆ
ตามกฎกลศาสตร 3 ขอ ของนิวตัน จุดศูนยกลางมวล จุดศูนยถวง โมเมนต และ เสถียรภาพของ
สมดุล.
ถาวัตถุนั้นอยูนิ่งๆ วัตถุนั้น ก็จะคงสภาพนิ่งอยูเชนนั้น. ถาวัตถุนั้น กําลังเคลื่อนที่ไป มันก็จะ
เคลื่อ นที่ไ ป ดว ยอัตราความเร็วคงที่. ตามกฎขอ ที่ 1 ของนิ วตัน (กฎของความเฉื่อ ย – inertia)
กลาววา “วัตถุที่หยุดนิ่ง จะพยายามหยุดนิ่งอยูกับที่ ตราบที่ไมมีแรงภายนอกมากระทํา สวนวัตถุที่
เคลื่อนที่ จะเคลื่อนที่เปนเสนตรง ดวยความเร็วคงที่ ตราบที่ไมมีแรงภายนอกมากระทํา”.
โมเมนต (moment) คือ ปริมาณเวกเตอร ที่ใชวัดผลของการหมุนรอบจุดใดจุดหนึ่ง. ขนาด
ของโมเมนต มีหนวยวัดเปน นิวตัน-เมตร (N-m) หาไดจาก ผลคูณของแรง กับระยะทางที่ตั้งฉาก
จากจุดหมุนถึงแนวแรง. โมเมนต มี 2 ทิศทาง คือ ทิศทางตามเข็มนาฬิกา (หมุนขวา) และ ทิศทาง
ทวนเข็มนาฬิกา (หมุนซาย). การเคลื่อนที่ของวัตถุ ที่คงความสมดุล มี 3 แบบ คือ (1) แบบเลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกัน ของวัตถุทั้งกอน (2) แบบหมุน คือ วัตถุนั้น มีสวนที่เปนแกนหมุน และมีสวน
อื่นๆ เคลื่อนที่หมุนรอบแกน เชน การหมุนของพัดลม หรือ การชั่งน้ําหนักของตาชั่งแบบสองแขน
และ (3) แบบผสมเลื่อนและหมุน เชน การกลิ้งไปของลูกบอล.
จากกฎมูลฐาน เรื่องโมเมนต และการเคลื่อนที่ของวัตถุ สามารถแบงภาวะสมดุลของวัตถุได
เปน 3 ชนิด คือ (1) การเลื่อนสมดุล (translational equilibrium) คือ การที่วัตถุนั้นอยูนิ่งๆ
หรือ เคลื่อนที่ไปดวยความเร็วคงที่ ตามกฎขอที่ 1 ของนิวตัน. แรงลัพธที่มากระทําตอวัตถุ มีคาเปน
ศูนย (∑F = 0). ภาวะสมดุลชนิดที่ 1 นี้ จะไมมีเรื่องของโมเมนตเขามายุงเกี่ยวดวยเลย. (2) การ
หมุนสมดุล (rotational equilibrium) คือ สภาพที่วัตถุนั้น มีอัตราการความเร็วของการหมุนคง
ตัว และไมเปลี่ยนสภาพการหมุน (หมุนซาย ก็ซายคงที่ หมุนขวา ก็ขวาคงที่). (3) สมดุลสัมบูรณ
คือ สภาพที่วัตถุนั้น อยูนิ่งๆ หรือไมมีการหมุน หรือไมก็เคลื่อนที่ไปดวยความเร็วคงที่ พรอมกับแรง
ที่มากระทํา (∑F = 0 และ ∑M = 0 เมื่อ ∑F คือ ผลรวมของแรงทุกแรงที่มากระทํา, ∑M คือ
ผลรวมของโมเมนตของแรงทุกแรงที่มากระทํา)
กฎมูลฐานของธรรมชาติ

295
จุดศูนยกลางมวล (center of mass : C.M.) คือ จุดเสมือนเปนที่รวมของมวลทั้งกอน อาจ
อยูภายในวัตถุ หรือนอกวัตถุก็ได ขึ้นอยูกับรูปทรงและมิติของกอนวัตถุนั้น. คําวามวลของกอนวัตถุ
อาจประกอบด ว ยวั ตถุหลายกอ นก็ไ ด เชน มวลของระบบสุริ ยะ ประกอบด ว ยดวงอาทิตย ดาว
เคราะหบริว าร และเทหวั ตถุทั้งหมด ที่อ ยูในรั ศ มีค วามโน มถว ง. วั ตถุที่มีรู ปทรงและมิติตา งกัน
ตําแหนงของจุดศูนยกลางมวล ก็แตกตางไปดวย เชน คานตรง จะมีจุดศูนยกลางมวล หรือ C.M.
อยูที่จุดกึ่งกลางของคาน, รูปทรงกลมตัน จุด C.M. อยูที่จุดกึ่งกลางของทรงกลม, รูปกรวยกลม
กลวง จุด C.M. อยูในแนวเสนแกนของกรวย เปนระยะ ⅓ ของความสูงจากฐาน เปนตน.

ภาพที่ 6.11 จุดศูนยกลางมวล และ เสถียรภาพของสมดุล

จุดศูนยถวง (center of gravity : C.G.) คือ จุดเสมือนเปนที่รวมของน้ําหนักของวัตถุทั้ง
กอน อาจอยูภายในวั ตถุ หรือนอกวัตถุก็ได ขึ้นอยูกับรูปทรงและมิติของกอ นวัตถุนั้น. สมบัติและ
ตําแหนงของจุดศูนยถวง คลายกับหรืออาจเปนจุดศูนยกลางมวล. จุดศูนยถวง ถูกนําไปวางในคาน
เพื่อใหคานทํางานได. คาน (lever) มีลักษณะเปนแทงยาว ใชหลักการของโมเมนต เปนเครื่องกล
ชนิ ด หนึ่งที่ใชดีด งัด วั ตถุอื่ น ใหเคลื่ อนที่ร อบจุ ด หมุน. คาน มีส ว นประกอบ 3 ส วน คื อ จุ ด หมุน
(fulcrum : F) แรงที่เปนน้ําหนักของวัตถุ หรือแรงความตานทาน (W) และ แรงที่กระทําตอคาน
หรือแรงความพยายาม (E).
เสถียรภาพของสมดุล คือ ความสามารถในการทรงตัวอยูไดของวัตถุ ณ ตําแหนงใดตําแหนง
หนึ่ง. เสถียรภาพของสมดุล มี 3 ลักษณะ คือ (1) สมดุลเสถียร คือ วัตถุที่มีความสมดุลอยูแลว,
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พอมีแรงมากระทําเพื่อใหวัตถุนั้นเสียตําแหนงสมดุล และเมื่อแรงนั้นหยุดกระทํา วัตถุนั้นจะสามารถ
กลับมาอยูในตําแหนงสมดุลของมัน. (2) สมดุลแบบไมเสถียร คือ วัตถุที่มีความสมดุลอยูแลว,
พอมีแรง (แมเพียงเล็กนอย) มากระทําเพื่อใหวัตถุนั้น เสียตําแหนงสมดุล, วัตถุนั้นจะเปลี่ยนไปอยู
ตําแหนงอื่น และจะไมสามารถกลับมาอยูในตําแหนงสมดุลเดิมไดอีก. (3) สมดุลสะเทิน คือ วัตถุ
ที่มีความสมดุลอยูแลว, พอมีแรงมากระทําใหวัตถุนั้น เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนตําแหนงเดิมไป และเมื่อ
หยุดออกแรงกระทําตอวัตถุ, วัตถุนั้นจะหยุดนิ่งอยูในลักษณะที่เปลี่ยนไปเชนนั้น.
จากหลักทฤษฎีสมดุ ลทางกลศาสตรที่กลาวมาทั้งหมด และ ปจ จัย 3 ประการ ที่ทําใหเกิด
ความสมดุล คือ ความเสถียร แรงกระทํา และ จุดศูนยถวง. เราสามารถจัดสมดุลใหแกวัตถุ เชน
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช โดยแบงชนิดของสมดุลออกเปน 4 รูปแบบ คือ สมดุล 1 ขั้ว, สมดุล 2
ขั้ว, สมดุล 3 ขั้ว, สมดุลมากกวา 3 ขั้ว. สมดุล 1 ขั้ว คือการทําใหวัตถุมีแกนหมุน กับจุดศูนยถวง
อยูในตํา แหนงเดียวกัน และแกนหมุนจะทํามุม 90 องศา กับพื้นระนาบ เชน การวางลูกขางที่ไ ม
หมุน โดยใหสวนปลายที่เปนตะปู จรดพื้น สวนที่เปนลูกขางกลม ตั้งนิ่งๆ อยูกลางอากาศ จะทําให
เกิดสมดุลไมเสถียร เพราะจุดศูนยถวง C.G. มีพื้นที่แคบ และถาจุด C.G. มีพื้นที่แคบมากเทาใด
ความไมเสถียรก็จะเพิ่มมากขึ้นเทานั้น. สมดุล 2 ขั้ว คือ การทํางานของคาน ที่มีจุดหมุนอยูตรง
กลางระหวาง น้ําหนักของวัตถุที่ปลายขางหนึ่ง (ขั้วที่ 1) กับแรงที่กระทําตอคาน ที่ปลายอีกขา ง
หนึ่ง (ขั้วที่ 2)
สมดุล 3 ขั้ว คือ การทําใหระยะระหวาง จุดศูนยกลางมวลของวัตถุ กับ พื้นระนาบที่วัตถุวาง
อยู ทํามุมกัน 90 องศา เชน การวางขาตั้งกลองถายภาพแบบสามขา (tripod). สมดุลที่เกิดขึ้น วัด
กันที่แนวระนาบที่เกิดขึ้นบนขอบภาพของกลอง ใหได 180 องศา. ขาทั้งสามของขาตั้งกลอง ก็คือ
ขั้วทั้ง 3 ที่ทําใหเกิดสมดุลนั่นอง. จะเห็นวา การปรับสมดุลของขาตั้งกลองแบบ 3 ขา จะทําไดงาย
กวา ขาตั้งกลองแบบ 4 ขา (สมดุลมากกวา 3 ขั้ว). เชน การวางโตะที่มี 4 ขา บนพื้นหินที่ไมเรียบ
จะทําใหการปรับแนวระนาบของโตะใหได 180 องศานั้น ทําไดยากกวา.
สมดุลทางคณิตศาสตร เชน สมการทางคณิตศาสตร สมดุลของศูนย ประกอบ ดวย (-1) –
(0) – (+1). สมดุลที่เกิดจากการหักลางกันเองของคาบวก กับคาลบ (อนุภาค + ปฏิอนุภาค = 0)
เชน +1 รวมกับ -1 = 0, +2 รวมกับ -2 = 0, +3 รวมกับ -3 = 0, +n รวมกับ -n = 0n. สมดุล
ของวงกลม ประกอบดวย จุดศูนยกลาง จุดปลายของรัศมีวงกลม และจุดบอกทิศทางการเคลื่อนที่
ของ จุดปลายของรัศมี (ซาย ขวา | หนา หลัง | ลาง บน) ตองมีคาคงที่ จึงจะทําใหเกิดรูปทรงของ
วงกลม (ถารัศมีของวงกลม มีคาไมแนนอน ในระหวางที่ปลายอีกขางหนึ่งที่อยูตรงขามกับจุดศูนย
กลาง ลากไป รูปทรงที่ไดจะไมใชวงกลม). สมดุลของทรงกลม เชน ดาวฤกษ ประกอบดวย อิทธิพล
ของ แรงดึงดูด (แรงโนมถวงสูศูนยกลาง) แรงดัน (แรงหนีออกจากศูนยกลาง อันเนื่องจากพลังงาน
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ที่เพิ่มขึ้น และการระเบิด).
6.4.2 สมดุลทางธรรมชาติ ชวยใหธัมมะธาตุดํารงอยู
ความกวางใหญไรขอบเขตของเอกภพ ไดบรรจุเอาสรรพสิ่ง หรือธัมมะธาตุทุกชนิดไว. ธัมมะ
ธาตุตางๆ เหลานั้ น ตางก็มีลักษณะ–สมบัติ และอาการ ที่แตกตางกันชนิดเทียบเคียงสัดสวนกัน
ไมไดเลย. สิ่งหนึ่งอาจกลืนกินอีกสิ่งหนึ่ง ใหสูญสลายไป, สวนอีกสิ่งหนึ่งก็ตอตาน ทําใหเกิดความ
โกลาหล ปนปวนไปทั่วเอกภพ จนทําใหเอกภพแตกสลายในที่สุด. แตความจริงที่ปรากฎ มิไดเปน
เชนนั้ นเลย, ธัมมะธาตุทุกชนิด ยังคงดํ ารงอยูในขอบเขตของเอกภพตอไป. ไมมีสิ่งใดสูญหายไป
พลังงานมีอยูเทาใด ก็ยังคงมีอยูเทาเดิม. สสารที่เปลี่ยนไป ก็ไมไดหายไปที่ใด เพียงแตเปลี่ยนรูปไป
เทานั้น. สังขตาธาตุ ที่ถูกปรุงแตงขึน้ เมื่อถูกทําลายไป ก็ไมไดหายไปที่ใดอีกเชนกัน แตถูกเปลี่ยนไป
อยูในรูปของ อสังขตาธาตุ (อวิชชา = วิชชา, ขันธ-5 = นิพพานธาตุ). ปญหามีอยูวา ธัมมะธาตุที่
แตกตางกัน เปนอยูอยางไร จึงสามารถดํารงอยูไดในกาลเวลานิรันดร. ธัมมะธาตุ ที่ถูกสราง ถูกปรุง
แตงขึน้ ยอมไมมีสิ่งใดสัมบูรณแมสักอยางเดียว. ทุกอยางลวนมีขอจํากัดที่เหมาะสม พอเหมาะพอดี
เพื่อรักษาสมดุลในการดํารงอยู.
เราจะรับรูถึงการดํารงอยูของธัมมะธาตุ ไดจากตัวชี้วัด 3 ตัว คือ พิกัดตําแหนง (สถานที่ที่
เกิดปรากฎ) ความเร็ว ในการเคลื่อนที่ หรือ ความเร็ว ในการเปลี่ยนแปลง (ความเสื่อมที่ปรากฎ)
และ ขนาด หรือปริมาตร และรวมถึงกาลอวกาศของธัมมะธาตุนั้นๆ. ธัมมะธาตุที่มีคุณสมบัติเปน
จิตธาตุ อาจไมสามารถใชตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัว ชี้วัดได. แตเราสามารถรับรูพิกัดตําแหนง ความเร็วในการ
เคลื่อนที่ และ ขนาด ปริมาตร กาลอวกาศของมันได จากทางจินตภาพ. เชน ภพภูมิของพวกเทวดา
ภพภูมินรก.
สาเหตุทที่ ําใหธัมมะธาตุทุกชนิด ดํารงอยูได ภายใตภาวะแวดลอมที่ไมปกติ. เพราะกฎแหง
ธรรมนิยาม 3 ประการ ควบคุมไว, คือ สังขารทัง้ หลายไมเที่ยง สังขารทั้งหลายเปนทุกข (เสื่อม และ
เสื่อมตอเนื่อง) และ ธรรมทั้งหลาย ไมใชตัวตน. อนุภาค ธาตุ สสาร พลังงาน ‘มันไมรูเรื่องอะไร’
ในการสรางความปนปวนในเอกภพ แตเอกภพก็ไมแตกสลาย ยังรักษาสมดุลในความเปนเอกภพไว
ได เพราะ อนุภาค ธาตุ สสาร พลังงาน มันมีอยูเทาเดิม เพียงแตวา ในบางหวงเวลา ธาตุบางอยาง
เกิดการเปลี่ยนสถานะ เปลี่ยนพิกัดตําแหนง เปลี่ยนมิติและขนาด ไปเทานั้นเอง. เชน ดาวแม (ดาว
ฤกษ) ยอมมีขนาดใหญกวาดาวบริวาร (ดาวเคราะห ดวงจันทร). กาแล็กซี่ขนาดใหญ ยอมกลืนกิน
กาแล็กซี่ขนาดเล็ก (กาแล็กซี่ขนาดเล็ก ก็ไมไดหายไปไหน แตมันไปรวมอยูในกาแล็กซี่แม). เมื่อกา
แล็กซี่แมมีขนาดใหญเกินไป ธรรมชาติก็ตองจํากัดขนาดของมัน ดวยคุณสมบัติแรงดึงดูดอันมหาศาล
ของมัน (กาแล็กซี่ จํากัด ขนาดของมันดวยตัวเอง), กอใหเกิดหลุมดํา กลื นกินตัวเอง ดุจงูกินหาง.
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ดาวฤกษที่ยุบตัว เองเพราะพลั งงานหมด ก็ไมไ ด สูญหายไปที่ใด จะมีด าวฤกษรุ น ใหมเกิด ขึ้น มา
แทนที่.
ในทํานองเดียวกัน, ภาวะแวดลอมของโลก ที่ไมปกติ ก็ไมใชวาจะไมปกติตลอดไป. ในหว ง
แหงความไมปกติ สัตวตางๆ ที่ถือกําเนิดมาบนโลก ตางก็ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม นั่นคือ
การสรางสมดุลตามธรรมชาติ ซึ่งสัตวเหลานั้น เรียนรู สะสมองคความรูที่ไดรับมาแตอดีต ไวในยีนส
และดีเอ็นเอ (เกิด เรียนรู แก ตาย). เชน โลกในบางยุค อาจมีสัตวขนาดใหญ เชน ไดโนเสาร ชวงนั้น
โลก มีอาหารอุดมสมบูรณ มีอุณหภูมิที่พอเหมาะ. ตอมา แผนธรณีโลกเปลี่ยนไป สัตวแบบไดโนเสาร ก็
ยังสามารถรักษาสมดุลของเผาพันธุไวได ดวยการลดขนาดลง เปนนก เปนไก เปนจิ้งจก เพื่อใหอยู
รอดไดทามกลาง ภาวะแวดลอมที่จํากัดดวยอาหาร และอุณหภูมิ. มนุษยยุคอื่น อาจมีขนาดเล็กวา
หรือโตกวาปจจุบันก็ได. ยุคที่มนุษยมีอายุแปดหมื่นป แสนป มีภูมิธรรมอันเขมขน มีภูมิปญญาอัน
ทรงพลัง และมีภูมพิ ลังของศีลธรรมอันบริสุทธิ์ ก็อาจมีรางกายที่ใหญโตกวาปจจุบันนี้มาก. มนุษย
ผูใหญในปจจุบัน สูงราว 6–8 ฟุต ก็เหมาะสมดีอยูแลว สําหรับภูมิธรรม ภูมิปญญา ภูมิอากาศ ภูมิ
ประเทศ แบบโลกปจจุบัน. ซึ่งตางจากมนุษยลิง เมื่อหลายแสนปกอน ตัวเล็ก อันเนื่องมาจากอาหาร
ดิบ และการอาศัยอยูในถ้ําที่คับแคบ และไมตองใชภูมิปญญาอะไรมาก นอกจากการเอาชีวิตรอด
แบบสัตวในยุคเดียวกัน. มนุษยในยุคตอๆ มา จําเปนตองใชภูมิปญญาในการพัฒนาเผาพันธุ การลา
สัตว ทําใหมีสมองใหญขึ้น การกินอาหารสุก ก็ชวยเรื่องอายุยืนยาวขึ้น. มนุษยมีความออนแอกวา
พวกสัตวรวมโลกเดี ยวกัน ในการปรับตัวใหเขากับ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ. สัตวส ามารถ
ทํานายภัยพิบัติลวงหนาได หลายชั่วโมง หรือหลายวัน เชน เมื่อเกิดแผนดินไหว หรือการระเบิดของ
ภูเขาไฟ สัตวปาจะรีบอพยพหนีกอนเกิดภัยพิบัต.ิ นกมีประสาทสัมผัส ในการรับรูสนามแมเหล็กโลก
มันจึงใชประสาทสัมผัสสวนนี้ ในการนําทางแทนจีพีเอส. เพื่อชดเชยกับขอดอยที่มนุษยไมมีเหมือน
สัตว, มนุษยไดสรางเทคโนโลยี ในการเตือนภัยพิบัติขึ้นมา เพื่อการหลบหลีกภัยตางๆ เชนเดียวกับ
บรรดาสัตว ที่ตองปกปองตัวเองจากภัยธรรมชาติ โดยที่ไมมีเทคโนโลยีอะไรชวยเลย.

สมการคณิตศาสตร คาอนันต กับ กาลเวลา คือ กฎสมดุลทาง
ธรรมชาติ ที่เปนพื้นฐานที่สุด. ไมมีสิ่งใดสูญหายไปจากเอกภพ
สิ่งใดสลายไป ก็จะถูกสิ่งอื่นเขามาเติมใหเต็ม เพื่อใหเกิดสมดุล.
ดังนั้น กฎของเวลา กฎนิรันดร กฎการอนุรักษ กฎสมดุล จึงเปน
สิ่งเดียวกัน (All are One).
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6.4.3 สมดุลทางสังคมและมนุษย
การอยูรวมกันในสังคมของมนุษย มีความหลากหลาย ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ และจิตภาพ.
ได แ ก ระเบียบของสั งคม การเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมและวั ฒนธรรม วั ฒ นธรรมและบุค ลิกภาพ
มานุษยวิทยากายภาพ ชนเผาตางๆ การเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติ (Global mindset) เศรษฐกิจ
การเมือง สังคมวัฒนธรรม ความสํานึกรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม (Responsibility)
การแลกเปลี่ยนสื่อสารอยางสรางสรรค (Eloquence) ในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน การ
พัฒนาจิตวิญญาณใหเปนผูที่ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบตอสังคม. ความแตกตางหลาก
หลายดังกลาว มักเปนอุปสรรคในการสรางสังคมเปนสุข.
(1) สมดุลเสถียร สรางยาก และตองการเวลาสรางที่ยาวนาน.
เนื่ องจากมนุษยเปน สัตว เพี ยงชนิ ดเดียว ที่ทรงภูมิปญญา สามารถคิ ด วิเคราะห แยกแยะ
เรื่องซับซอนไดดีกวาสิ่งมีชีวิตอื่น. การศึกษาเกี่ยวกับมนุษยและสังคม จึงเปนเรื่องละเอียดออน และ
มีหลายปจจัยเขามาเกี่ยวของมากมาย. และในทางกลับกัน ปญหาที่สรางความสับสน ทุกขยากใหแก
มนุษย ก็มีความหลากหลาย และซับซอนเชนเดียวกัน. ปญหาการถูกคุกคาม จากพวก ไวรัส ปราสิต
แบคทีเรีย สรางความเสียหาย ใหแกระบบภูมิคุมกันของรายกาย มาอยางยาวนาน. กอใหเกิดความ
เจ็บปวยและโรครายตางๆ. ปญหาอัน เกิด จากพิษในรู ปแบบตา งๆ เชน พิษจากอาหาร พืช สัตว
ปญหาการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ปญหาภัยจากธรรมชาติ ภัยจากเทคโนโลยี และภัยที่เกิด
จากการเบียดเบียนมนุษยดวยกันเอง. ปญหาตางๆ เหลานี้ สงผลกระทบตอชีวิตที่สุขสงบ ทําใหชีวิต
เสียสมดุล สงผลตอการเกิดโรคตางๆ ภัยแลง ภัยน้ํา ภัยจากไฟปา ภัยจากอาหาร ตลอดจนภัยจาก
การโจรกรรมและการประทุษราย ที่นับวันจะมีความซับซอนมากขึ้นทุกขณะ.
สมดุลของสังคมและมนุษย เปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดยาก และอาศัยระยะเวลาอันยาวนาน. ถาหาก
สมาชิกของกลุมสังคมใด มีความแตกตางและเหลื่อมล้ํากันมาก สังคมนั้นไมอาจสรางสมดุลใหเกิดขึ้น
ได, โดยเฉพาะ ความแตกตางเหลื่อมล้ํา ในดานเศรษฐกิจ การศึกษา สิทธิพลเมือง และศีลธรรม
จรรยา. ตัวอยางสังคมที่มีความสมดุล ที่สังเกตไดเดนชัดคือ สังคมบุญนิยมของชาวอโศก [16] ซึ่งมี
ระบบสาธารณะโภคี เปนฐานราก. ปจจัยชี้วัดความสมดุล ของสังคมและมนุษย ของชาวอโศก ไดแก
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อิสรเสรีภาพ (freedom-liberty) สันติภาพ (peace) ภราดรภาพ (fraternity) สมรรถภาพ
(capability | competency) และ บูรณภาพ (integrity). มีปจจัยอีกขอหนึ่ง ที่ชี้วัดความสมดุล
ของสังคมและมนุษย คือ ความเสมอภาค (equality). ที่จริง ความเสมอภาค เปนปจจัยทางอุดม
คติ ซึ่งในสังคมของมนุษยไมอ าจเขาถึงไดโดยสมบูรณ 100 สว น. หรือกล าววา ไมมีสังคมใด ที่มี
ความเสมอภาค ในทุกๆ ดาน ทุกๆ เรื่อง อยางเทาเทียมกันอยางแทจริง. เนื่องจาก มนุษยมีความ
แตกตางกันมาก ทั้งในดานความปรารถนา ความตองการ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ตลอดจน
จิตสํานึก ศีลธรรม. ในโลกของความเปนจริง เราไมอาจทําใหคนทุกคน มีความเสมอภาคและเทา
เทียมกันไดเลย แมแตสังคมระดับอริยะชน, ไมมีพระสาวกองคใด ที่สามารถพัฒนาภูมิปญญา ได
เทากับ ตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ผูเปนศาสดา. พระองคยังจําแนกพระอริยะบุคคล ออกเปน
4 ระดับ ซึ่งก็ยังมีความเปน ‘ชนชั้น’ อยูนั่นเอง.
มูลเหตุที่ทําใหสังคมและมนุษยขาดสมดุล ก็คือ ความทุกขหรือปญหาชีวิต. สมดุลของสังคม
และมนุษย จะเกิดขึ้นได จากสมการพื้นฐานงายๆ ตอไปนี้ [17]
ความตองการ (demand)
ทุกข | ปญหาชีวิต = ––––––––––––––-–––––––––––
การตอบสนองความตองการ (supply)
จากสมการ อธิบายไดวา “ความตองการ” (Demand) แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ความ
ตองการพื้นฐาน (need) และ ความตองการสวนเกิน (redundancy | want). (1) ความตองการ
พื้นฐาน เปนสิ่งจําเปน แกการดํารงชีวิ ต เชน ความตองการปจจัยสี่ และเครื่องมือประกอบอาชีพ
สวั ส ดิ ภ าพต า งๆ เพื่ อ ให พ น จากภั ย ทั้ ง 5 ประการ คื อ ภั ย ธรรมชาติ ภั ย จากมนุ ษ ย ภั ย จาก
เครื่องจักรกล ภัยจากอํานาจลึกลับ และภัยจากความเชื่อที่ยึดถือไวผิดๆ. (2) ความตองการสวนเกิน
เปน สิ่งไมจํ า เปน ตอการดํ า รงชีวิ ต หรือ จํ า เปน นอ ยที่สุ ด และยังกอใหเกิด โทษภัยอี กด วย. ความ
ตองการสวนเกิน ไดกลายเปนปญหาใหญ สําหรับมนุษยในยุคเทคโนโลยีล้ําหนา.
จากสมการนี้ กอใหเกิดสมดุล ทางสังคม 2 แบบ คือ แบบไมเสถียร กับแบบเสถียร. สมดุ ล
แบบไมเสถียร คือการ ‘ตอบสนอง ความตองการสวนเกิน + เพิ่ม ความตองการสวนเกิน.’ วิธีนี้ ไม
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มีความเสถียร, เพราะการมุงกระตุนความอยาก ที่เปนส วนเกินของมนุษย ทําใหตองเพิ่มผลผลิ ต
และเกิดการกระตุนความรูสึก ใหคนบริโภควัตถุ ในปริมาณมากๆ (mass consumption), สราง
ผลกําไรใหแกผูประกอบการ อันเนื่องมาจาก การบริโภคทรัพยากรเกินจําเปน. ผลเสียหายตามมา
คือการทําลายสมดุล ของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม. นอกจากนี้ ความตองการสวนเกิน มีภาระ
คาใชจายที่สูง ทําไดจํากัด และสรางผลกระทบแกสังคมสวนอื่นๆ มากมาย.
สมดุลแบบเสถียร คือการ ‘ลด ความตองการสวนเกิน + เพิ่ม ความตองการพื้นฐาน’ การ
สรางสมดุลวิธีนี้ มักไมมีประเทศใดทํากัน. เพราะจะไปขัดแยงกับลัทธิทุนนิยม–เสรีนิยม หรือ เสรี
นิยม–ประชาธิปไตย. ประเทศที่สามารถสรางสมดุลแบบเสถียรนี้ได ตองสรางอารยธรรมทางดาน
ศาสนา ใหเปนพื้นฐานของประเทศ. พระมหากษัตริยใ นราชวงศจักรี ของประเทศไทย ทรงพยายาม
สรางสมดุลแบบเสถียรใหเกิด ขึ้น แตก็ไดรับการตอบสนองจากรัฐบาลนอยเกินไป. ความจริงแล ว
ปญหาอั น เกิด จาก การขาดแคลนปจ จั ยพื้ น ฐานการดํ า รงชีพ (ปจ จั ยสี่ และสวั ส ดิ ภาพชีวิ ตและ
ทรัพยสิน) ถือเปนภาระหนาที่ของรัฐ และของมนุษยทุกคน ที่ตองกระทํารวมกัน เพื่อความอยูรอด
ความผาสุก. การผลิตปจจัยสี่ เพื่อการตอบสนองความตองการพื้นฐาน มีภาระคาใชจายต่ํากวา การ
สรางผลิตภัณฑ เพื่อตอบสนองความตองการสวนเกิน หลายเทาตัว.
องคกรหลายองคกร ไดนํา หลัก 5 ส. มาเปนปจจัยชี้วัด ความสมดุลดานสิ่งแวดลอม. หลัก 5
ส. เปน แนวทางการสรา งกฎเกณฑ เพื่ อ ใหผูเกี่ยวขอ งทุกคน มีจิ ตสํ า นึ กร ว มกัน ในการปรับปรุ ง
สิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางาน โดยสมัครใจ. หลัก 5 ส. เปนแนวคิดที่พัฒนามาจาก กิจกรรม QCC
(Quality Control Circle) ของคนญี่ปุน ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งประเทศญี่ปุนแพสงคราม
ตองการสรางประเทศ จึงมุงพัฒนาวินัยของคนในชาติกอน และ กิจกรรม QCC ไดรับการตอบสนอง
ทั่วประเทศ. หลัก 5 ชาวญี่ปุน เรียกวา 5s. ประกอบดวย สะสาง (Seiri) ทําใหเปนระเบียบ โดย
ขจัด ของที่ไ มจํ าเปนตองใชทิ้งไป, สะดวก (Seiton) จัด วางของที่จําเปน ตอ งใชใหเปนระเบียบ,
สะอาด (Seiso) ทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือ ใหสะอาดอยูเสมอ, สุขลักษณะ (Seiketsu)
รักษาสิ่งที่ตอง สะสาง สะดวก และสะอาดใหดีอยูเสมอ, สรางนิสัย (Shitsuke) สรางนิสัยในการ
ปฏิบัติ สะสาง สะดวก อะอาด และ สุขลักษณะ ใหเปนปกติ.
(2) จิตสํานึก และ ความชอบธรรม เปนฐานรากในการสราง สมดุลสังคม.
เราสามารถจัดสมดุลสภาพ ใหเกิดขึ้นแกองคกร ชุมชน สังคม ประเทศ ไดไมยาก หากสราง
จิตสํานึกเสถียร 4 ประการ ใหแกสมาชิกในสังคม อยา งจริ งจัง. จิ ตสํา นึกเสถียร 4 ประการ คื อ
จิตสํ านึกทางศีล ธรรม จิตสํ านึ กสาธารณะ จิ ตสํา นึกการมีสว นร วม และ จิ ตสํา นึกทางการเมือง.
ความเสถียรทางสังคม ตามที่ชาวอโศกปฏิบัติกันอยูจนเปนวัฒนธรรม ไดแก อิสรเสรีภาพ ภราดร
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ภาพ สันติภาพ สมรรถภาพ บูรณภาพ เปนบทพิสูจนวา บรมภาวะสุดประเสริฐ 5 ประการนั้น มี
ความเหมาะสม และสามารถใชไดผลสําหรับสังคมไทย.
ภัยทางธรรมชาติทุกชนิด ภัยจากเครื่องจักรกล ภัยจากอํานาจลึกลับ ภัยจากความเชื่อที่ยึดถือ
ไวผิดๆ และภัยจากการกระทําของมนุษยตอมนุษยดวยกันเอง เปรียบเหมือน แรง ที่มากระทําตอ
สังคม ใหเกิดความแปรปรวน และไมเสถียร. จุดศูนยถวง ของสังคมมนุษย เทียบไดกับความสงบสุข
(เสถียรภาพ) นั่ น เอง. สิ่ งที่ทํา ใหจุ ด ศูน ยถว งของสั งคม สู ญเสี ยตํา แหน งไป ก็คื อ ความกลั วของ
มนุษยในสังคมนั้นๆ. ไดแก ความกลัว ภัย 5 ประการ.[18] ภัย 5 ประการ ไดแก (1) อาชีวิตภัย ภัย
อันเนื่องดวยชีวิต หรือการดํารงชีวิต เชน ความยากลําบากในการหาเลี้ยงชีวิต รายไดไมพอรายจาย
ภาระดอกเบี้ย เปนตน. (2) อสิโลกภัย ภัยคือการติเตียน เชน กลัวเสื่อมเสียชื่อเสียง กลัวไมเดนดัง
เปนตน. (3) ปริสสารัชภัย ภัยคือการสะทกสทาน ครั่นครามในบริษัท เชน ความไมแกลวกลาอาจ
หาญในชุมชน ไมแสดงออก เปนตน. (4) มรณภัย ภัยคือความตาย (กลัวตาย). (5) ทุคติภัย ภัย
คือ ทุคติ เชน กลัวตกต่ํา ไปสูความทุกขเดือดรอน รวมทั้งกลัวตกไปสูอบายภูมิหลังการตาย.
ภัยทั้ง 5 ประการเหลานี้ จะไมมารบกวนสังคมที่มีสมาชิกที่มีคุณสมบัติ 4 ประการ คือ มี
กําลังปญญา มีกําลังความเพียร มีกําลังการงานอันไมมีโทษ (อาชีพสุจริต) มีกําลังการสงเคราะห.
นั่นหมายถึงวา สังคมนั้นมีเสถียรภาพมั่นคง.

ภาพที่ 6.12 แบบจําลองการโนมสูความชอบธรรม
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ในดานการเมืองการปกครอง สิ่งที่เปนหัวใจสําคัญ ของทั้งผูปกครองและผูถูกปกครอง คื อ
ความชอบธรรม อันเกิดจากการใชอํานาจของผูนํา และการใชสิทธิที่เกินขอบเขตของประชาชน จน
สงผลกระทบตอบุคคลอื่น. ความชอบธรรม (righteousness) เปนคุณวิเศษ ที่สมาชิกทุกคน ตาง
เรียกรอ ง ตองการมาใหแกตนเอง. ความชอบธรรม เปนคุณวิเศษ ที่อยูเหนือกวา ความตองการ
สวนเกิน หรือความตองการสวนตัว แตก็อยูใต ความตองการพื้นฐาน. ดังนั้น ความชอบธรรม จึง
เปนสิทธิ ที่ใครๆ ไมอาจครอบครองไดโดยเสรี หรือใชเปนขออางเพื่อ สนองตอบความตองการของ
ตัวเอง (ซึ่งไมใช ความตองการพื้นฐาน เชน ปจจัยสี่). เพราะ ความชอบธรรม เปนคุณวิเศษนี่เอง
กอใหเกิดความปรองดอง และดุลยภาพทางสังคม โดยเฉพาะสมดุลสังคมทางดานเศรษฐกิจและ
การเมือง.
สังคมโดยทั่วไป มีปจจัย 3 ดาน ซึ่งเปรียบเสมือน แรง ทีถ่ วงดุลกันอยู คือ อํานาจ (authority)
จริยธรรม (etics) และ กฎหมาย-นิติธรรม (rule of law) โดยมี ความชอบธรรม เปนศูนยกลาง
ซึ่งแตละดาน มักรังเกียจและไมตองการ เพราะอาจทําใหดานของตน เกิดการสูญเสีย ‘อิทธิพลและ
พลังบางอยาง’ ไป. ปจจัย 3 ดานนี้ เหมือนเชือกที่ผูกโยงกันอยู และตางฝายตางออกแรงดึง เพื่อให
ฝายตรงขามทั้งสองฝง โนมเขามาหาฝงของตน. สถานการณเชนนี้ มักสรางปญหาความขัดแยง อาจ
ถึงขั้นรุนแรงขึ้นได. ความชอบธรรม จะเกิดขึ้นได, ปจจัยทั้งสามดาน ตองยอมผอนปรน หรือยอม
สูญเสี ย อิทธิพลและพลังบางอยาง ลงบาง เทาที่เปนไปได. การยอมสูญเสีย อิ ทธิพ ลและพลั ง
บางอยา ง ของปจจั ยทั้งสามด า น จะทํา ใหเกิด การโน มด า นทั้งสาม เขา สู ศู น ยกลาง. นั่ น คื อ ลด
อํานาจ ลดความเขมขนของจริยธรรม ลดความเครงครัดของกฎหมาย เทาที่จําเปนและเปนไปได.
เมื่อความชอบธรรม ชัดเจนขึ้น ความสมดุลทางสังคมก็ปรากฏ.
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคม สาเหตุหลักมาจาก การใชสิทธิเรียกรองความตองการ จากอีก
ฝายหนึ่ง ซึ่งมีหนาที่ ตอบสนองสิ่งที่เรียกรองนั้น. และฝายที่มีหนาที่ตอบสนอง ไมอาจตอบสนองสิ่ง
ที่เรียกรองนั้นได. สาเหตุรองมาจาก การใชสิทธิเกินขอบเขต ของฝายใชสิทธิเรียกรอง. ทําใหเกิดผล
กระทบตามมา คือ เกิดการใชความรุนแรงตอกัน ทั้งสองฝาย. การจะยุติความขัดแยงนั้นไดโดยเร็ว
จะตองมีผูใชอํานาจเบ็ดเสร็จ ที่ทรงความยุติธรรม และความชอบธรรม ในการ “ยุติ” การใชสิทธิ
เรียกรองลงชั่วคราว และใชอํานาจเบ็ดเสร็จนั้น “เลือก” ตอบสนอง ความตองการจําเปนพื้นฐาน
กอน ขณะเดียวกัน ลด หรือ เลิก การตอบสนอง ความตองการสวนเกิน. การใชอํานาจเบ็ดเสร็จ ที่
ทรงความยุติธรรม และความชอบธรรม ในสถานการณความขัดแยงนั้น จะเกิดภาวะทางอุดมคติ
อยางหนึ่งขึ้นมา เรียกวา “ความเปนกลาง.” หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา ความเปนกลาง เปรียบ เสมือน
ยารักษาโรคตางๆ เพื่อใหเกิดสังคมดุลยภาพ. ความเปนกลาง เปนเสมือนเปลือก ที่หอหุม ความ
ยุติธรรม เอาไว. เมื่อสถานการณความขัดแยงยุติลง อํานาจเบ็ดเสร็จก็ไมมีความจําเปนอีกตอไป.
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องคประกอบทีก่ อใหเกิด ความเปนกลาง 5 ประการ คือ (1) สถานการณขัดแยง (conflicting)
(2) ผลกระทบ (impact) (3) การยกขอขัดแยงขึ้นพิจารณา (protestation) (4) ความยุติธรรม
(justice) (5) กระบวนการสรางความสมดุลทางอํานาจ จริยธรรม หลักนิติธรรม.[19] องคประกอบ
ทั้ง 5 ประการนี้ เปรียบเหมือนเครื่องมือแพทย และยารักษา เพื่อใหเกิดภาวะ ความเปนกลาง (หาย
จากโรค). ความขัดแยง เปรียบเสมือนโรคราย ที่หลบซอน และคอยกัดกรอน สิ่งที่เปนโครงสรางทาง
สังคม ใหคอยๆ ผุพังลง เชน ศีลธรรม ความสํานึก และระเบียบวินัยของคนในสังคม. ความขัดแยง
มักไมแสดงตัวใหเห็นไดงายๆ. ในภาวะปกติ มิใชวาจะไมมีความขัดแยงกันในสังคม เพียงแตวาความ
ขัดแยงนั้น ยังไมถึงจุดแตกหัก, ทุกฝายยังพออดทนกันได. ถาความขัดแยงนั้น ยังไมไดรับการแกไข
และปลอยใหมันสะสม และพัฒนาไปสูจุดที่ยอมรับกันไมได, การกลาวโทษกันและกัน ก็จะเกิดขึ้น
และแพรกระจายไปตามชองทางตางๆ เชน สายสัมพันธในองคกร สื่อสารมวลชน สื่อสารออนไลน
เปนตน. เพื่อเปนการปองกัน ไมใหสังคมกาวไปสูการแบงแยก แตกความสามัคคี แบงเปนฝกฝาย,
ฝายครอบครองอํานาจ (รั ฐบาล รัฐสภา ขาราชการ) ฝายเครงครัดศีลธรรม (เถรสมาคม องคกร
สงฆ) และ ฝายยึดมั่นนิติธรรม (ศาลยุติธรรม หนวยงานดานตุลาการ) ตองรวมมือกัน ไมละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ที่ควรปฏิบัติ หรือ ลดบทบาท ที่เคยปฏิบัติหนาที่เกินขอบเขต เกินอํานาจลงใหได.
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สูดิน ชาวหินฟา. (2550). “การจัดการดุลยภาพ ระหวางจริยธรรมกับอํานาจ ทามกลางความแตกตางและความขัดแยง
ในสังคม.” วารสารรมพฤกษ ฉบับปที่ 25 เดือน มิ.ย. – ก.ย. 2550.
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“ความเปนกลาง
คือ ความสมดุลย ระหวาง วัตถุและนาม กายกับจิต เปลือกกับ
แกน ปริมาณกับคุณภาพ สัจจะกับสมมุติ
คือ ความชัดเจน โปรงใส ดุจหงายของที่คว่ํา ทําที่มืดใหสวาง ชัก
ของลึกใหตื้น ตื่นจากความหลับ
คือ สุขภาวะที่สมดุล ทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากเลวไปสูดี จากการเอาเปรียบ
ไปสูการเสียสละ จากไรสาระไปสูสาระ
คือ การลดความรุนแรง (violence) ไปสู อหิงสา (nonviolence)
จนเกิด อโหสิ (peace)
คือ การใหโอกาสคนดีไดมีอํานาจ เพราะ ‘คนดี’ ยอมสราง
‘ระบบดี’ ระบบดี จะสงเสริมใหคนดี ไดมีโอกาสทําดีมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกัน ก็จะปองปรามคนเลว ใหทําเลวยากขึ้น หรือไมมี
โอกาสทําเลวเลย
คือ การเดินทางไปสู ดี ถูก จริง ประโยชน คุณคา ศิลปะ สาระ
เหมาะควร สุญญตา
และสุดยอดแหงความเปนกลาง คือ การลด ละ เลิก กิเลส ตัณหา
อุปาทาน ของตนเอง เปนคุณสมบัติและเปนคุณคา เกิดภาวะ
“อิสระเสรีภาพ ภราดรภาพ สมรรถภาพ บูรณภาพ และ
สันติภาพ”
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6.4.4 สมดุลทางจิตธาตุ
โดยธรรมชาติ จิตของคนเราไมนิ่ง จึงไมอาจหวังไดวา ในภาวะปกติเราจะพบสถานะความ
สมดุลทางจิตได. จิตสมดุล มี 2 ประเภท คือ จิตเปนสมาธิ หรือ จิตในฌาน, มักเกิดตอนนั่งกําหนด
สมาธิ (ตถาคต เรียกผูที่ไดจิตประเภทนี้วา เจโตวิมุตติ) กับ จิตในวิปสสนา มักเกิดตอนใครครวญ
ธรรม หรือ สาธยายธรรม แลวเกิด ‘ดวงตาเห็นธรรม’ (ผูที่ไดจิตประเภทนี้ เรียกวา ปญญาวิมุตติ).
ปจจัย 3 ประการ ที่ทําใหเกิดความสมดุลทางดานฟสิกส คือ ความเสถียร แรงกระทํา และ
จุดศูนยถวง แตปจจัยสมดุลทางจิตธาตุนั้น แตกตางกันมาก แตก็พอจะเทียบเคียงกันไดบาง. แรง
กระทําทางจิต มี 4 ชนิด คือ เจตนา ทิฏฐิ สมาธิ และวิบาก. เนื่องจากจิตธาตุ ไมมีมวล ไมมีน้ําหนัก
จึงไมมีอะไรที่จะเปนจุดศูนยถวงได ปจจัยขอนี้จึงตัดไป. ลักษณะอาการไมนิ่งของจิต ทําใหสถานะ
ของจิต ไมมีความเสถียร. ความเสถียรของจิต วัดกันที่ ฌาน (ฌานที่ 1 – 8).
คุณสมบัติความนิ่ง ไมสามารถมีได ในจิ ตวิญญาณ นอกจาก ทําใหวิญญาณสลายไป. ตอน
หนึ่ง ตถาคต ตรัสไววา “ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อวิญญาณไมฟุงไป ไมซานไปในภายนอก และไมตั้งสยบ
อยูในภายใน เปนวิญญาณไมสะดุง เพราะไมมีธรรมเปนที่ยึดมั่นอยู ดังนีแ้ ลว, ธรรมเปนแดนเกิดขึ้น
แหงทุกข กล าวคือ ชาติ ชรามรณะ ยอมไมมีอีกตอ ไป.” [20] แสดงใหเห็นวา ธรรมที่เปนแดนแหง
วิมุตติ นิพพาน นั้น มีภาวะของ “ความนิ่ง” หรือ สงบนิ่งแบบหนึ่ง ซึ่งบทบาทของวิญญาณ จะถูก
ทําใหเปลี่ยนไป ตถาคตเรียกสิ่งนั้นวา “วิมุตติญาณทัสสนะ.” ดังนั้น จิตจะเสถียรไดก็ตอเมื่อ เขาสู
ภาวะวิมุตติ-นิพพาน.

6.5 สัมพัทธภาพ (Relativity)
สัมพัทธภาพ เปนการเปรียบเทียบสิ่งที่เกี่ยวของกัน ตั้งแตสองสิ่งขึ้นไป สิ่งที่นํามาเปรียบเทียบ
นั้น อาจเกี่ยวกับคณิตศาสตร ฟสิกส ชีวะ ปรัชญา สังคม ศีลธรรม หรือแมกระทั่งเทคโนโลยีก็ได.
เชน ความเร็วสัมพัทธ ความชื้นสัมพัทธ (ฟสิกส) เลขที่สัมพัทธ ที่ใชในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
สัมพัทธนิยม (ปรัชญา สังคม) เปนตน. สัมพัทธภาพเปนกฎทางฟสิกสอีกขอหนึ่ง ที่มีความจําเปน
สําหรับการอธิบายปรากฎการณตางๆ ในสัตตะธัมมะธาตุ แบงออกเปน 2 กลุม คือ สัมพัทธภาพ–
ความโนมถว ง และ มโนทัศ น สั มพัทธภาพ. สั มพั ทธภาพ–ความโน มถว ง เปนกฎทางฟสิ กส ใช
อธิบาย ลั กษณะ–สมบัติของธัมมะธาตุ ที่เปน มวล–อนุ ภาค แรง–คลื่ น อุณหภูมิ–พลั งงาน มิติ
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กาลอวกาศ–รูปทรง และวัฏจักร–อนันต. สวนธัมมะธาตุที่มีสมบัติเปน นามรูป–วิญญาณ–สังขาร
และ วิมุตติ–นิพพาน จําเปนตองใช มโนทัศนสัมพัทธภาพ มาเปนเครื่องมือในการอธิบาย เพื่อให
เกิดความเขาใจที่ถูกตรงกับพุทธวจนที่นํามาอางอิง มากที่สุด.
6.5.1 กฎสัมพัทธภาพ–ความโนมถวง (Relativity-Gravitation Rule)
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ถือเปนรากฐานสําคัญของฟสิกสยุคใหม โดยทฤษฎีนี้ไดแยกออกเปน 2
ทฤษฎียอย คือ สัมพัทธภาพพิเศษ และ สัมพัทธภาพทั่วไป. แตเนื่องจากอิทธิพลของฟสิกสควอนตัม
ยังสรา งความลั งเลใหแ กทฤษฎีสั มพั ทธภาพ มาจนทุกวั นนี้ วา จะรวมเอาสั มพั ทธภาพกับฟ สิกส
ควอนตัม เขาดวยกันอยางไร. นับเปนความใฝฝนของนักฟสิกสยุคใหม ที่ตองการจะรวมหลักการ
ทางดานฟสิกสทั้งหมด ไวในทฤษฎีเดียว. ผูเขียน จึงรวบสัมพัทธภาพทั้งสองดานเปน กฎสัมพัทธ
ภาพ–ความโนมถวง. กฎสัมพัทธภาพ–ความโนมถวง กลาวไววา
(1) สัมพัทธภาพพิเศษ (special relativity) ถูกเสนอขึ้นในป ค.ศ. 1905. มีขอสรุปที่เกิด
จากสมมุติฐาน 2 ประการ คือ กฎทางฟสิกสยอมเหมือนกัน ในทุกกรอบอางอิงเฉื่อย (equivalence
of physical laws) คือ จะไมมีกรอบอางอิงพิเศษใดๆ. และ หลักความสัมบูรณของความเร็วแสง
(The principle of the absoluteness of the speed of light) กลาววา อัตราเร็วของแสงใน
สุญญากาศ เปนคาคงที่สากล (ความไมแปรเปลี่ยนของ c) ซึ่งไมขึ้นอยูกับการเคลื่อนที่ของแหลง
กําเนิดแสงนั้น.
หลักการของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ไดขอสรุปดังนี้. ‘หลักการยืดออกของเวลา’ เวลาที่ลวง
ไป ระหวางเหตุการณสองอยางนั้น ไมแปรเปลี่ยนไปจากผูสังเกตหนึ่งไปยังผูสังเกตหนึ่ง. แตขึ้นอยูกับ
ความเร็วสัมพัทธ ของกรอบอางอิงของผูสังเกต. (เชน ฝาแฝด ก บินไปกับยานอวกาศ ซึ่งเคลื่อนที่ไป
ดวยความเร็วใกลแสง แลวกลั บมาพบวา แฝด ข ที่อยูบนโลกมีอ ายุมากกว า). ‘สัมพั ทธภาพของ
ความพรอมกัน’ เหตุการณ 2 เหตุการณ เกิดขึ้นในสถานที่ตางกัน 2 แหง ไดพรอมกัน สําหรับผู
สังเกตหนึ่ง แตอาจไมพรอมกัน สําหรับผูสังเกตคนอื่น. ‘การหดสั้นเชิงลอเรนซ’ มิติใดๆ ของวัตถุ
เมื่อวัดโดยผูสังเกตคนหนึ่ ง อาจเล็กลงกวาผลการวัดของผูสังเกตอีกคนหนึ่ง. ‘การรวมความเร็ว ’
ความเร็ ว และอั ตราเร็ว รวมกันไดยาก เพราะคุณสมบัติความไมแ ปรเปลี่ยนของ ความเร็ว แสง.
‘ความเฉื่อยกับโมเมนตัม’ เมื่อความเร็วของวัตถุ เขาใกลอัตราเร็วแสง วัตถุจะเรงไดยากขึ้นและยาก
ขึ้นเรื่อยๆ (มวลของวัตถุ จะเพิ่มขึ้น เมื่อความเร็วเพิ่ม). ‘การสมมูลของมวลและพลังงาน’ (E=mc2)
มวลและพลังงาน สามารถแปลงกลับกันไปมา และมีบทบาทเทียบเทากัน.
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(2) การวัดสิ่งที่เคลื่อนที่ ตามหลักสัมพัทธภาพ
หลักสัมพัทธภาพ กลาวไดวา ความยาว ความสูง และ ความกวาง เปนมโนทัศน ‘สัมพัทธ’
กัน. ความเร็ว หรือตําแหนงพิกัด ของสิ่งที่วดั ไดในขณะเคลื่อนที่ จึงเปนคาที่ถูกตองเปนจริง เพราะ
ความยาว ความสูง ความกวาง พิกัดตําแหนง ขึ้นอยูกับ การเคลื่อนที่สัมพัทธกันของ วัตถุที่ถูกวัด
กับ ผูทํา การวั ด . เชน เราสามารถวัด ความเร็ว ของโลกไดเฉพาะ เมื่อวั ดการสัมพั ทธกับวัตถุทาง
ฟสิกสอื่นๆ เชน ดวงจันทร หรือดวงอาทิตย เทานั้น. หรือ เราจะวัดความเร็วของรถไฟ ไดโดยวัด
เทียบกับ พื้นดิน หรือ อากาศ. เนื่องจาก ไมมีโลก หรือ รถไฟ หรือสิ่งอื่นใด ใหนํามาใชเปนมาตรฐาน
วัดคาได สําหรับวัตถุที่ตางคนตางเคลื่อนที่ไปดวยกัน (ไมมีวัตถุใดๆ ในเอกภพ หยุดนิ่ง). ดังนัน้ การ
เคลื่อนที่ จึงเปน “สัมพัทธภาพ.”
ไอนสไตน สรุปวา ไมมีเวลาสัมบูรณ ในกฎสัมพัทธภาพ. แตละคนที่เคลื่อนที่ไป จะรับรูเวลา
ไดแตกตางกัน เมื่อเคลื่อนที่ดวยความเร็วตางกัน. มีเพียงอนุภาคโฟตอน หรือ แสงเทานั้น ที่เดินทาง
ดวยอัตราความเร็วสัมบูรณ. กฎขอนี้ สอดคลองกับ ขอสรุปของ คีพ เอส. ธอรน เรื่อง การเคลื่อนที่
สัมพันธกันของผูถูกสังเกต กับผูสังเกต ที่วา สิ่งที่ผูสังเกต (ผูเขียน) เรียก ‘อวกาศ’ ตองเปนสวนผสม
ของ อวกาศและเวลา ของ ผูถูกสังเกต (ผูอ าน) และ สิ่ งที่ ผูถูกสั งเกต เรี ยก ‘อวกาศ’ ตองเปน
สว นผสมของ อวกาศและเวลา ของ ผูสังเกต เชน เดียวกัน. ดังนั้น เวลา จึ งเปน ‘สัมพั ทธภาพ’
เชนเดียวกับ การเคลื่อนที่.
(3) ความเร็วสัมพัทธ กับ กรอบอางอิง.
กรอบอางอิง (frame of reference) หมายถึง ระบบพิกัด[21] ที่ผูสังเกตคนหนึ่ง เคลื่อนที่ไป
พรอมๆ กับวัตถุที่อยูรอบตัว. ทําใหกรอบอางอิงนั้น เคลื่อนที่ไปพรอมๆ กับผูสังเกต โดยที่ผูสังเกต
ไมรูวาตนเองก็เคลื่อนที่ไปพรอมๆ กัน. กรอบอางอิงใดๆ จะมี (1) “ผูสังเกต” หมายถึง ผูที่ทําการ
วัด ตรวจสอบ หรือวิเคราะห วัตถุหรือเหตุการณ ซึ่งเกิดขึ้นในกรอบอางอิงนั้น. (2) “ผูถูกสังเกต”
หมายถึง ผูที่แสดงบทบาท ไปพรอมๆ กับวัตถุหรือเหตุการณ ในกรอบอางอิงนั้น. ผูสังเกต จะเปนผู
คอยสังเกต วัด ตรวจสอบ วิเคราะห ทุกๆ อยางที่เกิดขึ้นในกรอบอางอิงนั้น, สวนผูถูกสังเกต อาจ

21

พิกัด หมายถึง คาของตัวเลขที่ใชอธิบาย ตําแหนงของจุดบนระนาบ หรือปริภูมิ 3 มิติ. ระบบพิกัด คือ การใหคาคูอันดับ
หรือ 3 สิ่งอันดับ แทนตําแหนงของแตละจุดบนระนาบ หรือปริภูมิ 3 มิติ ซึ่งคูอันดับ หรือ 3 สิ่งอันดับหนึ่งชุด หมายถึง
ตําแหนงเพียงตําแหนงเดียวเทานั้น. เชน ละติจูด (แนวขนานเสนศูนยสูตร - X) ลองจิจูด (แนวตั้งฉากเหนือใต - Y)
และ อัลติจูด (ระดับความสูง - Z) เปนระบบพิกัดที่ใชระบุตําแหนงของจุด เหนือพื้นผิวโลก. ดู ธอรน, คีฟ เอส. (รศ.ดนัย
วิโรจนอุไรเรือง แปล). (2554). อางแลว. หนา 78-80.
กฎมูลฐานของธรรมชาติ
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เป น บุค คล หรื อ สิ่ ง ของก็ ไ ด . ในกรอบอ า งอิ ง ใดๆ จะไม มี สิ่ ง ใดเป น ผู สั งเกตถาวร หรื อ เป น ผู
ถูกสังกตถาวร, สองสิ่งนี้อาจสลับกันได ขึ้นอยูกับวา เราตองการให “ใคร” หรือ “สิ่งใด” เปนผูมี
บทบาทสังเกต หรื อถูกสังเกต. ทุกกรอบอา งอิง จะถูกนํ าไปเปรี ยบเทียบ โดยผูสังเกต และผูถูก
สังเกตเสมอ. เชน เรานั่งอยูในเรือใหญที่ปดมิดชิด (กรอบอางอิงที่ 1) ขณะเรือแลนไป เราจะไมรูสึก
เลยวา เรากําลังนั่งอยูบนเรือที่กําลังแลนไป แตถาเรานั่งเรือเล็ก ที่มองเห็นทิวทัศนรอบๆ (กรอบ
อางอิงที่ 2) จะเกิดการเปรียบเทียบ การเคลื่อนที่ของวัตถุและตัวผูสังเกต ทําใหผูสังเกตหรือผูถูก
สังเกต รูสึกวาตนกําลังแลนไปกับเรือ.
ในกรอบอางอิงเฉื่อย (inertial reference frame) วัตถุหรือเหตุการณ ผูถูกสังเกต และผู
สังเกต มีการเคลื่อนที่สัมพัทธกันตลอดเวลา (ไมมีกรอบอางอิงใด จะดํารงอยูนิ่งๆ). กรอบอางอิง
เฉื่อย แบบกลศาสตรดั้งเดิม และแบบทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ คือ การอางอิงแรงลัพธที่มากระทํา
ตอวัตถุ มีคาเปนศูนย หรือไมมีความเรงเกิดขึ้น. วัตถุที่อยูในกรอบอางอิงเฉื่อย จะอยูในสภาพหยุด
อยูนิ่ง หรือ ถากําลังเคลื่อนที่ ก็เคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว. ดังนั้น ไมวาสิ่งใดๆ ที่อยูภายในกรอบ
อางอิง หมายถึง เวลาและอวกาศที่เปนเนื้อเดียวกัน.
การสัมพัทธกัน เกิดขึ้นในชวงเวลาใด? การสัมพัทธกัน ก็คือ การเปรียบเทียบปริมาณอยาง
นอย 2 ปริมาณ คือ ปริมาณที่เปนจุดเริ่มตน กับปริมาณที่เปลี่ยนแปลงไป ที่จุดปลาย. เหตุการณบน
โลก ไมถือวาเปนกรอบอางอิงเฉื่อย เพราะโลกหมุนรอบตัวเอง ไปพรอมกับ เคลื่อนที่ไปรอบดวง
อาทิตย และรอบกาแลกซี่ทางชางเผือก แตคนที่อยูบนผิวโลก จะรูสึกวาปรากฎการณตาง ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจําวัน เหมือนอยูนิ่งๆ ไมมีสิ่งใดมากระทบ เชน รถยนตจอดนิ่งอยูกับที่ ราวกับวาโลกไม
มีการเคลื่อนที่ แตแทจริงแลว โลกกําลังหมุนรอบตัวเอง ดวยความเร็ว 38,000 กิโลเมตร ตอชั่วโมง
แตคนที่อยูบนโลก กลับรบรูวาตนเองอยูบน กรอบอางอิงเฉื่อย.
ความเร็วสัมพัทธ (relative velocity), เราสามารถบอกตําแหนงของวัตถุ หรือเหตุการณ
ใดๆ ได โดยใชจุดอางอิงและแกนอางอิงในระบบพิกัด. ความเร็ว เปนปริมาณสัมพัทธ กับการเคลื่อนที่
ของผูสังเกต. ถาผูสังเกตมี 2 คน ตางคนก็อาศัยกรอบอางอิงของตัวเอง เปนหลักไวกอน ในขณะที่
ทั้งสองคน ตางก็เคลื่อนที่ไปพรอมๆ กัน ทําใหเกิดการสัมพัทธกัน ในเรื่องของความเร็ว. สงผลให
ภาพของเหตุการณของคนทั้งสอง แตกตางกันออกไป อันเนื่องมาจากการแยกแยะสภาพ แวดลอมที่
แตกตา งกัน . เชน กรณีที่น าย ก. ขับรถไปจอดที่ทางแยกสัญญาณไฟ และมีรถขนาดใหญมาจอด
เทียบดา นขางทั้งสองด าน ทําให นาย ก. มองไมเห็นทิวทัศ นทั้งสองขา งทางนั้ นเลย. เมื่อรถใหญ
เคลื่อนที่ไปขางหนา จะทําให นาย ก. รูสึกวา รถที่ตนเองนั่งอยู ถอยหลัง. ที่เปนเชนนี้ เพราะ นาย
ก. ไมสามารถเปรียบเทียบกรอบอางอิงที่แตกตางกันไดเลย. หรือกรณีที่ นาย ก. กับ นาย ข. ขับรถ
ไปขางหนา ดวยอัตราความเร็วเทากัน, นาย ก. สังเกตเฉพาะตัวนาย ข. โดยที่เขา ไมสนใจ สภาพ
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แวดลองขางๆ เลย. เขาก็จะรูสึกวา ทั้งนาย ก. และ นาย ข. นั่งอยูในรถนิ่งๆ ตองรอจนกวาจะมีใคร
คนใดคนหนึ่ ง เริ่ ง หรื อ ชลอความเร็ ว ก็จ ะรู สึ กถึ งความแตกตา งนั้ น ในทั น ที . ความเร็ ว สั ม พั ท ธ
สามารถนํามาอธิบาย ปรากฎการณบนโลกไดเชนเดียวกัน. อัตราความเร็วของเรา ขณะที่ยืนอยูบน
ผิวโลก จะเปนไปตามอัตราเร็วของโลก ที่หมุนรอบตัวเอง เพราะเราอยูบนกรอบอางอิงเดียวกับโลก
นั่นเอง.
(4) แรงโนมถวงควอนตัม (quantum gravity)
เปนแรงโนมถวงยิ่งยวด ที่ยึดเอาอนุภาคที่เล็กมากๆ รวมเขาไวดวยกัน เพื่อรักษาดุลของการ
ดํา รงอยูของสิ่ งนั้น . เปน กฎที่เกิด ขึ้น จากการรวมกัน ของกฎสั มพั ทธภาพทั่ว ไป กับ กลศาสตร
ควอนตัม (quantum mechanics). แรงโนมถวง (gravitational force) ของวัตถุขนาดใหญใน
เอกภพ มีอิทธิพ ลตอการไหลของเวลาใหชาลง เมื่อ มันเดิน ทางผานใกลกับวัตถุ ที่สงแรงโนมถว ง
ออกมากระทํา, เรียกวา การหนวงเวลาของแรงโนมถวง (gravitational time dilation). นอก
จากนี้ สนามของแรงโนมถวง ยังสงอิทธิพลตอการเพิ่มขึ้น ของความยาวคลื่นของแสง (สีแดงมาก
ขึ้น) ขณะที่แสงแผกระจายออกมา ผานสนามของแรงโนมถวง เรียกวา การเลื่อนไปทางสีแดง ของ
สนามโนมถวงของแสง (gravitational redshift of light). หลุมดําจะแผกระจายความโนมถวง
ออกไปทั่วทุกทิศทางในกาแล็กซี่ หรือแรงโนมถวงของกาแล็กซี่ที่อยูหางไกลจากผูสังเกต จะสงผลตอ
การเบี่ยงเบนรังสีของแสง ของดาวฤกษที่อยูขางหลังมัน. ทั้งกรณีการกระจายความโนมถวงของหลุม
ดํา และ แรงโนมถวงของกาแล็กซี่ดังกลาว สงผลใหเกิด เลนสแรงโนมถวง (gravitational lens)
ของแสง ที่ผูสังเกตแลเห็น. ไอนสไตน คน พบวา แสงจากดาวฤกษ ที่ผา นเขาใกลดวงอาทิตย จะ
เบี่ยงเบนเพราะแรงโนมถวง เปนมุม 1.7 อารก-วินาที (หนวย อารก-วินาที เปนหนวยในการวัดมุม
ซึ่งเทียบเทากับหนวยยอยขององศา ที่เรียกวา ฟลิปดา. 1 อารก-วินาที มีคาเทากับ 1/3600 องศา.
บทบาทของหลุมดํา ที่ผลิตแรงโนมถวงขนาดมหาศาล (แรงโนมถวงควอนตัม) สงผลทําใหเกิด ริ้ว
ความโคงของกาลอวกาศ ที่เคลื่อนที่ไปดวยอัตราเร็วแสง เรียกวา คลื่นแรงโนมถวง (gravitational
waves) ซึ่งถูกคนพบโดย หอสังเกตการณคลื่นความโนมถวง LIGO ที่สหรัฐอเมริกา และที่อิตาลี.
แรงโนมถวง มีอิทธิพลตอ การยืดออกของเวลา. นิวตัน เรียกวา “แรงไทดัล” แตไอนสไตน
เรียกวา “ความโคงงอของกาลอวกาศ”. การยืดออกของเวลาเพราะแรงโนมถวง ถากํา หนดใหผู
สังเกตผูหนึ่ง อยูนิ่งๆ และสัมพัทธกับวัตถุโนมถว ง, คนที่อยูใกล วัตถุโนมถวงนั้น มากกวา จะเห็น
เวลาของวัตถุนั้น เคลื่อนที่ชาลง. ที่ใกลหลุมดํา จะมีสภาพความโคงงอของกาลอวกาศมากเปนพิเศษ
ทําใหเกิดการยืดออกของเวลา เพราะอิทธิพลของแรงโนมถวง. ความโนมถวง จะมีคามหาศาล ถา
หลุมดํานั้น หนักสิบเทาของดวงอาทิตย เวลาจะไหลชาลง 6 ลานเทา ที่ระยะความสูง 1 เซนติเมตร
เหนือเสนขอบฟาของหลุมดํานั้น. และที่เสนขอบฟา เวลาจะหยุดนิ่งอยางสมบูรณ (1 นาที ในหลุม
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ดํา อาจเทากับ หลายลานป บนโลก).
กฎการบิดงอกาลอวกาศของไอนสไตน หรือ สมการสนามของไอนสไตน (Einstein’s field
equation) กลาวไววา “มวลและความดัน บิดงอกาลอวกาศ”. ทําใหเกิดสรุปไดวา อวกาศมีความ
โคงงอ (เพราะแรงไทดัล) จะทําใหเกิด มิติของเวลา ซึ่งเปนไปไดวา มิติที่สี่ของเวลา กาลอวกาศ จะ
มีความโคงระดับหนึ่ง โดยที่ สวนปลายที่โคงงอ (เรียกวา จีโอดีสิก) ทั้งสองดานของกาลอวกาศ จะ
มีความโคง จากนอยไปหามาก จนกระทั่งปลายทั้งสองดานเกือบบรรจบกัน. อนุมานไดวา นั่นคือ
สวนตางของ มิติที่ 4, มิติที่ 5, มิติที่ 6. หากเกิดการบรรจบกันของ มิติที่หก อาจกอใหเกิด ปรากฏการณ “ยอนเวลา” (อดีต บรรจบ กับ อนาคต). และก็อนุมานตอไปวา ถาปลายทั้งสองดานของ
สวนปลายที่โคงงอนั้น ไมบรรจบกัน แตซอนทับกัน เหมือนการมวนกระดาษ จะทําใหกาลอวกาศ
กลายเปนทอทรงกลม ทําใหมิติของเวลา เพิ่มขึ้นเปน มิติที่ 7, มิติที่ 8, มิติที่ 9. และมีความเปนไป
ไดวา จุดซอนทับกันของแผนกาลอวกาศที่บิดงอนั้น อาจเกิด “รูหนอน” ของกาลเวลา ก็เปนได.
6.5.2 มโนทัศนสัมพัทธภาพ (conceptual relativity)
มโนทัศน (concept) เปนความคิดรวบยอด ที่เกิดขึ้นในขอบเขตของเวลา เหตุการณ ที่มนุษย
ผูนั้นไดรับสัมผัสมา แลวสรางเปนภาพหรือเรื่องราว ขึ้นมาในสมอง ใหเปนขอสรุปสําหรับตน หรือ
เปนตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง. เชน สัตวที่เรียกวา แมว แมจะมีสีผิวตางกัน หลากหลายพันธุ ขนาด
เพศ สมบูรณ พิการ แตก็จัดวาเปน แมว. ดังนั้น แมว จึงเปนมโนทัศนทั่วไป สําหรับแมวทั้งหมด.
ดังนั้น เหตุการณหนึ่งๆ หรือ ปรากฏการณใด ที่บุคคลผูหนึ่งไดรับสัมผัสมา, เขาอาจสรางมโนทัศน
ที่แตกตางกันได. ความแตกตางเหลานั้น เรียกวา สัมพัทธภาพในมโนทัศน หรือ มโนทัศนสัมพัทธ.
มโนทั ศ น สั ม พั ท ธภาพ สามารถนํ า มาใช กั บ เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในทุ ก กรณี และที่ เ ป น
ปรากฏการณ ทางสังคม. มโนทัศน สัมพั ทธภาพ ประกอบดวยองค ประกอบหลัก 3 ประการ คื อ
ปจจัยสัมพัทธ เหตุการณ และ ผูรับรูขอมูล.
องคประกอบที่ 1 ปจจัยสัมพัทธ. ไดแก เวลา (time) วัตถุ–บุคคล (object | person)
และ ตําแหนง–พิกัด (locality | spot). ปจจัยสัมพัทธ ทั้ง 3 จะทําปฏิกิริยาตอกัน (reaction)
โดยมีเวลาเปนพื้นหลัง.
เวลา ประกอบดวย กาล (อดีต ปจจุบัน อนาคต), หวงเวลา (เริ่มตน – สิ้นสุด), จํานวนเวลา
(นาที ชั่วโมง วัน เดือน ป ... ), หมุด ของเวลา (เชน 08:00 นาฬิกา), มิติเวลา เชน ปแสง และ
สัดสวนเวลา ไดแก สัดสวน เวลา–ระยะทาง (เชน 10 กิโลเมตร ตอชั่วโมง) สัดสวน เวลา–ปริมาตร
(เชน 10 ลูกบาศกเมตร ตอชั่วโมง) สัดสวน เวลา–น้ําหนัก (เชน 10 กิโลกรัม ตอชั่วโมง).
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ภาพที่ 6.13 แบบจําลองมโนทัศนสัมพัทธภาพ (Conceptual Relativity Model)

วัตถุ–บุค คล ได แก วั ตถุ สิ่งของ หรื อบุคคล ซึ่ งมี 2 สถานะ คื อ เปน ผูกระทํา และ เปน
ผูถูกกระทํา หรือ สิ่งที่ถูกกระทํา ในเวลาและตําแหนงของเหตุการณ. วัตถุ–บุคคล ในที่นี้ อาจรวม
เปนสวนหนึ่งของ องคประกอบผูรับรูขอมูล ดวยก็ได คือ ตกอยูในสถานะ เปนผูถูกสังเกต โดย ผู
สังเกต. คุ ณสมบัติของวัตถุ–บุคคล จะมีค วามละเอี ยดหลากหลายมากมาย (โปรดดู ลั กษณะ–
สมบัติของธัมมะธาตุ ขอ 1- 6). เชน จําแนกตามชนิดของธาตุ; มวล ขนาด ปริมาตร พลังงาน มิติ
รูปทรง–สัดสวน. จําแนกตามประเภทของธาตุ; วัตถุธาตุ ชีวะธาตุ และจิตธาตุ. วัตถุธาตุ ไดแก วัตถุ
สิ่งของ เครื่องใช อุปกรณ ที่จับตองได, ชีวะธาตุ ไดแก สัตวโลก มนุษยโลก ตลอดจน แบคทีเรีย จุลิ
นทรีย, จิตธาตุ ไดแก จิต วิญญาณ เทวดา พรหม และสัตวอื่นๆ ในอบายภูมิ เปนตน.
ตําแหนง-พิกัด ในที่นี้ หมายถึง ตําแหนงที่ตั้งของ วัตถุ–บุคคล ที่อยูในเหตุการณและเวลา
และหมายถึง ตําแหนงที่ยืนอยูข องผูสังเกต และผูถกู สังเกต. พิกัดที่นํามาใชระบุตําแหนง ใชระบบ 3
แกน (3 มิติ X Y Z). เนื่องจาก วัตถุ บุคคล ผูสังเกต และผูถูกสังเกตนั้น โดยธรรมชาติ มักมีรูปทรง
3 มิต.ิ ตําแหนงพิกัด ที่อาจสรางปญหาอุปสรรค ใหแกผูสรางมโนทัศน คือ ตําแหนงพิกัดในกรอบ
พื้นที่ขนาดเล็กระดับอะตอม และ ตําแหนงพิกัดในกรอบพื้นที่ขนาดใหญระดับสุริยะ ดาราจักร ซึ่ง
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จํา เปน ตอ งใชจิ น ตภาพ และตรรกะที่ส มเหตุส มผลควบคู กัน ไปด ว ย ไมเชน นั้ น จะทํา ใหเกิด ขอ
วิพากษที่หาขอยุติไดยาก.
องคประกอบที่ 2 เหตุการณ (event). เหตุการณ คือผลที่เกิดขึ้นจาก ปฏิกิริยา (reaction)
ของปจจัยสัมพัทธ (เวลา วัตถุ–บุคคล ตําแหนง–พิกัด) รวมทั้ง อารมณ. ภายในเหตุการณ จะบรรจุ
ขอมูล และอารมณความรูสึกตางๆ ไวมากมาย ซึ่งเปนขอมูล ที่เกิดจากการพัวพันกันหรือสัมพันธ
กัน ของปจจัยสัมพัทธ นั่นเอง. ดังนั้น เหตุการณจึงแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ เหตุการณสัมพันธ
(related event) และ เหตุการณพัวพัน (entangled event). เหตุการณสัมพันธ มีขอจํากัดใน
ดาน เวลาและตําแหนงพิกัด. เหตุการณความพัวพัน (entangled event) ไมมีขอจํากัดในดาน
เวลาและตําแหนงพิกัด ซึ่งอาจทําใหวัตถุ บุคคล ที่เปนปจจัยสัมพัทธนั้น เกิดการเดินทางยอนเวลา
หรือ ขามเวลาได.
องคประกอบที่ 3 ผูรับรูขอมูล. ผูรับรูขอมูล แบงออกเปน 2 สถานะ หรือ 2 คุณสมบัติ คือ ผู
สังเกต (observer) และ ผูถูกสังเกต หรือ สิ่งที่ถูกสังเกต (object observed). ผูรับรูขอมูลใน
เหตุการณ สามารถ กําหนด เลือก หรือสลับ คุณสมบัติในการเปน ผูสังเกต (observer) หรือ ผูถูก
สังเกต (object observed) ได. โดยที่ คุณสมบัติในการเปนผูสังเกต กับ คุณสมบัติในการเปนผูถูก
สังเกต จะอยูในตําแหนงสลับกัน ระหวาง ในเหตุการณ หรือ นอกเหตุการณ ก็ได. ผูถูกสังเกต อาจ
เปนบุคคล สัตว หรือสิ่งของก็ได. และ ผูสังเกตและผูถูกสังเกต รวมกันแลว อาจมีไดหลายคน.
มโนทัศนสัมพัทธภาพ เกิดขึ้นไดอยางไร? เหตุการณใดเหตุการณหนึ่งที่เกิดขึ้น จากการพัวพัน
กันของ เวลา ตําแหนง–พิกัด และวัตถุ–บุคคล จะถูกสังเกตโดยบุคคล 2 บุคคลขึ้นไป. บุคคลที่หนึ่ง
เปนผูที่อยูในเวลา และหรืออยูในตําแหนง ของเหตุการณนั้นๆ เรียกวา ‘ผูถูกสังเกต’ บุคคลที่สอง
เปนผูที่อยูนอกเวลา และหรืออยูนอกตําแหนง ของเหตุการณนั้นๆ เรียกวา ‘ผูสังเกต’.
กลาวไดวา การรับรูเหตุการณของ ผูสังเกต กับ ผูถูกสังเกต หรือ ขอมูลที่ไดรับนั้น เกิดการ
สัมพัทธกัน. บุคคลทีห่ นึ่ง (ผูถูกสังเกต) แมจะอยูในเหตุการณ แตอาจไดรับขอมูลที่มีขอบเขตจํากัด
เชน อาจอยูในรัศมี และองศาการมองเห็นการไดยินที่แคบกวา. ซึ่งตางจากบุคคลที่สอง (ผูสังเกต) อาจ
ไดรับขอมูลที่มีขอบเขตกวางกวา เพราะสามารถมองเห็นเหตุการณตางๆ ได 360 องศา. นอกจากนี้
ความแตกตา งกันในสมบัติการเปนธาตุ ยังเปนเงื่อนไขในการรับรูขอมูลขาวสารไดอีกดวย. ความ
แตกตางของขอมูลที่สัมพัทธกันนั้น แมจะเปนอิสระตอกัน แตสามารถนํามาเปรียบเทียบ วิเคราะห
ผล เพื่ อ หาขอสรุ ป ก็จ ะได ความจริ งที่ส มเหตุสมผลมากที่สุ ด . ดั งนั้ น มโนทัศ น สัมพั ทธภาพ จะ
เกิดขึ้นได จะตอ งนํ าปจจั ยด านเวลา ตําแหน ง พิ กัด วั ตถุ–บุค คล ใหมาอยูในเหตุการณ จะขาด
ปจจัยใดปจจัยหนึ่งไปไมได หรือมีแตปจจัยเวลา ตําแหนงพิกัด วัตถุ–บุคคล แตไมมีเหตุการณ มโน
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ทัศนที่สัมพัทธกันก็จะไมสมบูรณ.
สมมุติวา นาย ก. กับ นาย ข. เปนชางซอมปลองไฟเกา และตางคนก็เขาไปซอมปลองไฟ คน
ละปลอ ง ซึ่ งอยูใกลๆ กัน (ทั้งสองคน ตา งก็เปนผูสั งเกตซึ่ งกันและกัน). พอพวกเขาออกมาจาก
ปลองไฟ ปรากฎวา นาย ก. ตัวสะอาด นาย ข. ตัวสกปรกเลอะเทอะ เต็มไปดวยเขมา. เนื่องจาก
ทั้งนาย ก. และ นาย ข. ตางก็เปนผูสังเกตซึ่งกันและกัน เมื่อนาย ก. มองเห็นนาย ข. ตัวสกปรก ก็
คิดวา ตนก็คงสกปรกเชนเดียวกัน (เปนขอสรุปที่สมเหตุสมผล) สวน นาย ข. มองเห็น นาย ก. ตัว
สะอาด ก็ไดขอสรุปไมตางกัน. จะเห็นวา ทั้งนาย ก. และ นาย ข. ซึ่งอยูในเหตุการณแบบเดียวกัน
และสังเกตซึ่งกันและกัน จะไดขอสรุปแบบเดียวกัน แตบุคคลภายนอก ซึ่งอยูนอกเหตุการณ เฝาดู
พวกเขาซอมปลองไฟ (ในฐานะเปน ผูสังเกต) จะมองเห็นความแตกตางระหวาง นาย ก. กับ นาย ข.
(ในฐานะเปน ผูถูกสังเกต). มโนทัศน สัมพัทธภาพ จะชวยใหผูสั งเกตหรือ ผูถูกสังเกต มองเขาถึง
ความจริงได ก็ตอเมื่อ ตองรูจักวางสถานะตัวเอง และวัตถุบุคคล ใหถูกตอง.
ผลที่เกิดขึ้น ภายใตมโนทัศนสัมพัทธภาพ เปนเพียงเหตุการณหนึ่งเทานั้น ซึ่งอาจมีมากกวา
สองเหตุการณ และอาจมีเหตุการณซอนทับกัน. เหตุการณเหลานั้น เกิดจากกระบวนการทางฟสิกส
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆ (ไอนสไตน เรียกหลักการนี้วา locality) ซึ่งมีการเชื่อมโยง เวลา ตําแหนง
วัตถุ ระหวางเหตุการณ 2 จุด ที่เปนเหตุเปนผลตอกัน ดุจเดียวกับการพัวพันกันของอนุภาคตั้งแต
สองตัวขึ้นไป แมจะอยูหางไกลกันเทาใดก็ตาม. การ locality กันของ เวลา ตําแหนง วัตถุ ในที่สุด
จะสงผลสืบเนื่องเปนกรรม หรือการกระทํา ผันแปรเปนแรงทางจิ ต 4 ชนิด คือ เจตนา-มนสิการ
ทิฏฐิ-ปญญา สมาธิ-ฌาน และ วิบาก-กรรม. แรงเหลานี้ ก็คือเหตุการณที่เกิดขึ้นซอนทับกันนั่นเอง.
ไดกลาวมาแลววา สมบัติมูลฐาน 3 ประการ ที่ติดตัวมากับมนุษยทุกคน คือ เวลา ตําแหนง
(พิกัด) และ เหตุการณ (กรรม). มนุษยทุกคน จะมีเวลาเปนของตัวเอง มีตําแหนงเปนของตนเอง
และมีเหตุการณที่เปนของตัวเอง, เวลา ตําแหนง และเหตุการณของแตละคน จะแตกตางกัน แต
อาจซอนทับกันได อันเกิดจากการ locality ของสมบัติมูลฐานทั้ง 3 ประการ. บุคคลสองคน ไม
สามารถยืนอยู ณ ตําแหนงพิกัดเดียวกัน ในเวลาเดียวกันได ในทํานองเดียวกัน บุคคลสองคน ไม
สามารถทําในสิ่งเดียวกันไดเหมือนกันหรือพรอมกัน ณ หวงเวลาเทากัน เชน วิ่ง ในอัตราความเร็ว
เทากัน. เพราะบุคคลแตละคน มีแรงที่มากระทําตอจิต คือ เจตนา ทิฏฐิ สมาธิ และ วิบาก แตกตาง
กัน ซึ่งจะสงผลตอเวลา และตําแหนง สรางความไมแนนอนตอเหตุการณที่เกิดขึ้นตามมา.
ความจริงขอนี้ ตถาคต ยืนยันไวแลววา “กรรมนั้นใหผลในอัตตภาพใด เขายอมเสวยวิบาก
แหงกรรมนั้น ในอัตตภาพนั้นเอง” แตการเสวยวิบากแหงกรรมนั้น เปนสิ่งไมแนนอน ไมสามารถ
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กําหนดหรือทํา นายเปนสูตรตายตัวได.[22] ในวิบากแหงกรรม มีทั้งสวนที่เปนตรรกยะ และ สวนที่
เปน อตรรกยะ ไดตลอดเวลา เชน ฆาไก จะตองเกิดไปเปนไก ไมจริงเสมอไป หรือ ทําดี จะตองไดดี
ตอบ แตถาทําดีผิดคน ก็อาจไมไดรับดีตอบก็เปนได.
ในโลกของการสื่ อสารมวลชน และการสื่อ สารออนไลน เรารั บรู ขอมูล ขา วสารภาพ เสี ยง
ขอความ ผานพื้นที่สื่อที่คอนขางจํากัด เพียงแคกรอบสี่เหลี่ยมผืนผาจากเครื่องรับ เชน หนังสือพิมพ
ทีวี โทรศัพท คอมพิวเตอร. หากเราใชมโนทัศนเชิงเดี่ยว ในการรับรูขอมูล เราก็จะไดขอมูลเฉพาะที่
อยูในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผาเทานั้ น แตเหตุการณอื่นๆ ที่อยูนอกกรอบเวลา นอกกรอบพื้นที่ และ
เหตุการณนั้น อาจมีบุค คลอื่ น มาเกี่ยวขอ ง เราไมอาจรับรู ไ ด ทําใหขอมูล ที่เราได รั บไมเพียงพอ
สําหรับการวิเคราะหหาความสมเหตุสมผล. ครั้นเราทราบขอจํากัดนี้ ทําอยางไรเราจึงจะเอาขอมูล
เหลานั้น ซึ่งอยูนอกกรอบสี่เหลี่ยมผืนผาจากเครื่องรับ. เราอาจหาทางออกดวยการใชจินตนาการ
(ซึ่งอาจเกิดขอผิดพลาดไดงาย) หรือ ออกไปสืบหาจากสื่ออื่นๆ ขางนอกดวยตนเอง (ซึ่งอาจทําให
เสียเวลา เสียคาใชจาย) ทางออกทั้งสองวิธี ตางก็มีอุปสรรคและขอจํากัด เชน จินตนาการของเรา
อาจไมอยูบนพื้นฐานของตรรกะ หรือออกนอกลูทางทางศีลธรรม จารีตประเพณี แหลงขาวขางนอก
อาจใหขอมูลเท็จ เพราะผูใหขาวไมไดอยูในเหตุการณ. ปญหาเหลานี้ เกิดขึ้นเพราะเราใชมโนทัศน
เชิงเดี่ยว.
การใชมโนทัศนสัมพัทธภาพ ในการมองและการรับรูขอมูลขาวสาร ไมวาจากแหลงสื่อแบบใด
ผูใชจําเปนตอง (1) วางสถานะวัตถุ–บุคคลของตนเอง ใหเปนทั้ง ผูถูกสังเกต (บุคคลที่หนึ่ง) และผู
สังเกต (บุคคลที่สอง) (2) สภาพแวดลอมของเหตุการณ เชน ระบบนิเวศ วัฒนธรรม ความเชื่อ ขอ
กฎหมาย และ (3) นําปจจัยดานสมบัติของวัตถุ–บุคคล มาเปนเงื่อนไขในการวิเคราะหสรุปผลดวย.
เงื่อนไข 3 ประการขางตน ไมใชการจินตนาการอยางไรเหตุผล ไรตรรกะ, ผูใชมโนทัศนสัมพัทธภาพ
ตองคิด วิเคราะห จากเงื่อนไขที่ใกล เคียงกับเหตุการณจริงใหมากที่สุด จึงจะทําใหการวิ เคราะห
สรุปผล มีความสมเหตุสมผล จนเปนที่ยอมรับได. ‘ความเปนกลาง’ ของสื่อสารมวลชน จะเปนไดก็
แตในอุดมคติเทานั้น. เพราะการใชมโนทัศนสัมพัทธภาพ ในการมองเหตุการณใดๆ จะปราศจากจุด
ศูนยกลางในทุกมุมมอง และจะไมมีมุมมองเพียงจุดเดียว แลวจะไดขอสรุปที่ถูกตอง นอกจากมโน
ทัศนนั้น มาจากขอสมมุติฐาน ที่ผานการพิสูจนการทดลองหลายครั้ง แลวไดผลเหมือนเดิม. ในโลก
ของสังคมขาวสาร, มีคํากลาวที่นาคิด ประโยคหนึ่งวา “คุณจะไดคําตอบแบบใด ขึ้นอยูกับวา คุณ

22

สิ่งที่ไมควรคิด (อจินไตย) 4 อยาง คือ พุทธวิสัยแหงพระพุทธเจาทั้งหลาย ฌานวิสัยของผูไดฌาน วิบากแหงกรรม และ
โลกจินดา (ความคิดฟุงไปในเรื่องโลก) ดู “4 สิ่งที่ไมควรคิด.” พุทธวจนหมวดธรรม เลม 5. [ซอฟตแวร]. E-Tipitaka
v3.0.7, หนา 13. | บาลี - จตุกฺก. อํ. 21/104/77.
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ถามใคร.” คําตอบที่ได อาจถูกตอง ถูกใจ สําหรับคนหนึ่ง แตอาจไมถูกตอง ไมถูกใจ สําหรับคนอีก
คนหนึ่ง. นั่นเปนเพราะวา แตละมุมมองจะไมมีจุดศูนยกลางที่แทจริงนั่นเอง. นอกจากวา คําตอบ
นั้น มาจากปากของพระเจา ที่ผูนั้นยังเคารพเลื่อมใส ศรัทธา.

ภาพที่ 6.14 สัมพัทธภาพ ของตําแหนงและทิศทาง กอใหเกิดการตีความหมาย แตกตางกัน ผูสังเกต
ตําแหนง ก และ ผูสังเกตตําแหนง ข จะรับรูเหตุการณ ไดตางกัน.

ในการเจาะลึกเขาไปใหถึง ลักษณะ–สมบัติ ของสัตตะธัมมะธาตุแตละขอ จําเปนอยางยิ่งตอง
ใชมโนทัศ นสั มพั ทธภาพ, โดยเฉพาะ ธัมมะธาตุ ขอ 6 (นามรูป–วิ ญญาณ–สังขาร) และ ขอ 7
(วิมุตติ–นิพพาน). เพราะลักษณะ–สมบัติของธัมมะธาตุทั้งสองขอ ไมไดอยูในกฎเกณฑของฟสิกส
มีภาวะที่ละเอียดออน ลึกซึ้ง เกินกวาที่มนุษยทั่วไปจะเขาใจได. แตลักษณะ–สมบัติของความเปน
นามรูป–วิญญาณ–สังขาร และ วิมุตติ–นิพพาน นั้น, มนุษยสามารถเขาถึงได ถาศึกษาและปฏิบัติ
ตามวิ ถีทาง และแบบแผน ที่พระศาสดาได พู ดอธิบายไว . หากพิจ ารณาตามคํ าพู ด ของพระองค
(พุทธวจน) ก็จะมองเห็นระเบียบวิธีของถอยคํา และการเชื่อมโยงหัวขอธรรม ก็จะเขาใจหลักปฏิบัติ
ที่ถูกตอง และไมคลาดเคลื่อน.
6.5.3 สัมพัทธภาพของเวลา
เนื่องจากเวลา เปนธัมมะธาตุชนิดเดียว ที่เขาไปเกี่ยวของกับทุกๆ ธัมมะธาตุ ที่มีในเอกภพ,
เวลา จึงเปนตนเหตุใหเกิดการสัมพัทธกันขึ้น ของธัมมะธาตุที่เกี่ยวของกัน อยางหลีกเลี่ยงไมไดเลย.
สัมพัทธภาพของเวลา ขึ้นอยูกับเงื่อนไข 4 ประการ คือ (1) ผูทํา การวั ด และสิ่งที่จะวั ด (2)
ตําแหนงพิกัด ของผูทําการวัด และสิ่งที่จะวัด (3) ความเร็ว ในการเคลื่อนที่ของ ผูทําการวัด และ
สิ่งที่จะวัด (4) แรงโนมถวง และ ความเรง. ซึ่งไดกลาวโดยละเอียดแลว ในขอ 6.2 กฎของเวลา.
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การยืดหดของเวลา ขณะอยูบนโลก ก็สามารถสังเกตได, ขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ไป ยอมตอ ง
เผชิญกับอุปสรรค 2 ประการ คือ แรงโนมถวง และ แรงเสียดทาน. ตัวอยางเชน การปนจักรยานขึ้น
เนินเขา กับการปนจักรยานลงเนินเขา เมื่อเทียบกับทางแนวระนาบ ในระยะทางที่เทากันแลว การ
ปนขึ้นเนิน จะใชเวลายาวนานกวาการปนลงเนิน. นั่นคือขอสรุปวา วัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ จะสัมพัทธ
กับเวลาเสมอ ถาการเคลื่อนที่ไป ตอตานกับแรงโนมถวง จะทําใหเวลายืดออกไป, ในขณะที่ ถาการ
เคลื่อนที่ไป ตามแนวแรงโนมถวง จะทําใหเวลาหดสั้นเขามา.

ภาพที่ 6.15 สัมพัทธภาพ เวลา-ระยะทาง ของ ความเร็วรถ

6.6 กฎการอนุรักษ (Conservation law)
กฎการอนุรักษ คือกฎฟ สิกสใดๆ ที่กลาววา ปริมาณบางอยางในระบบปด ซึ่งมีคาคงที่ จะ
เปลี่ ยนแปลงไมไ ด แมว า ระบบจะเปลี่ ยนแปลงไปอยา งใดก็ตาม. กฎการอนุ รักษ สั งเกตได จ าก
ปรากฎการณ การอนุรักษมวลและพลังงาน การอนุรักษโมเมนตัม การอนุรักษโมเมนตัมเชิงมุม การ
อนุรักษประจุไฟฟา เปนตน.
(1) การอนุรักษมวลและพลังงาน ที่แปลงกลับสถานะกันได ทําให มวลและพลังงาน คือสิ่ง
เดียวกัน. (ตรงกับ กฎขอที่ 1 ของอุณหพลศาสตร) ตามสมการของไอนสไตน E = mc2. การอนุรักษ
ประจุไฟฟา และกฎการอนุรักษโมเมนตัมเชิงมุม (ปริมาณการหมุดทั้งหมด). กฎอนุรักษ ก็คือคาคงที่
ของการเปลี่ยนแปลง นั่นเอง (คือ ในทีส่ ุดจะไมมีการเปลี่ยนแปลง = นิรันดร หรือ นิจจัง).
The 7-Element: Absolute of Everything by SUDIN CHAOHINFA

318

ภาพที่ 6.16 พฤติกรรมของเวลา ในภาวะแวดลอมความโนมถวงยิ่งยวด

หากมองในกรอบอางอิงระดับอะตอม จะเห็นวา เมฆอิเล็กตรอน วิ่งตรงไปขางหนา ขนานกับ
เสนรอบวงของนิวเคลียส ผลคือ มันวิ่งวนรอบนิวเคลียสนั่นเอง. การวิ่งวนของอิเล็กตรอน กอใหเกิด
แรงเหวี่ยงเพื่ อหนี ออกจากศูนยกลาง (นิวเคลียส). แตธรรมชาติ ก็ส รางแรงดึงดู ด (แรงโนมถวง)
ใหแก นิวเคลียส เพื่อเหนี่ยวรั้งไมให อิเล็กตรอน หลุดออกไปจากอะตอม. เวนเสียแตวา จะมีแรง
ภายนอก มากระทํากระแทก ใหอิเล็กตรอน หลุดออกไปจากวงโคจรแคบๆ ก็ตาม แตมันก็หลุดไป
เฉพาะที่มีแ รงมากระทํา เพี ยงชั่วคราวเทานั้ น. แน นอนว า การโคจรของอิเล็กตรอน ก็มีผลและมี
พฤติการณ ไมตางจาก การโคจรของวัตถุ ดาวเคราะห (ดาวลูก) รอบดาวฤกษ (ดาวแม). ปรากฏการณเชนนี้ จะมีการรักษาระยะหางระหวาง อิเล็กตรอน กับ เสนรอบวง หรือพื้นผิวของนิวเคลียส
ซึ่งกอเกิด แรงโนมถวง และแรงไทดั ลเขมขน มหาศาล. และก็เกิดปรากฎการณ การบิดงอของกาล
อวกาศในอะตอมไดดวยเชนกัน. เหตุนี้ จึงมีนักฟสิกสดาราศาสตร คิดคน ทฤษฎีสตริงขึ้นมารองรับ
เพื่ออธิบายวา มีหลุมดําขนาดจิ๋ว เกิดขึ้นจริงในเอกภพ.
การอนุรักษพลังงานที่สั งเกตได เชน มวลของน้ําถูกกักเก็บไวในเขื่อน จะมีพลั งงานอันเกิด
จากแรงโนมถวงของโลก สะสมอยู (พลังงานศักย). เมื่อปลอยใหน้ําไหลจากเขื่อนไปหมุนกังหัน จะมี
การเปลี่ ยนแปลงพลังงานศั กย ไปเปนพลั งงานจลน เพื่ อนํ า ไปผลิ ตกระแสไฟฟ า . กระบวนการ
สังเคราะหแสงของพืช จะทําการเปลี่ยนพลังงานแสง เปนพลังงานเคมี ในรูปสารอาหาร แลวเก็บ
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สะสมไวในเนื้อเยื่อ (พลังงานแสง เปลี่ยนเปนพลังงานเคมี). การเผาไหมเชื้อเพลิง ที่มีพลังงานเคมี
สะสมอยู จะไดพลังงานความรอนออกมา (พลังงานเคมี เปลี่ยนเปนพลังงานความรอน). เตารีดที่มี
ขดลวดนิโครมเปนสวนประกอบ เมื่อไดรับกระแสไฟฟา จะทําใหมีพลังงานความรอนเกิดขึ้น (พลังงาน
ไฟฟา เปลี่ยนเปนพลังงานความรอน).
(2) โมเมนตัม หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุ มีคาเทากับ ผลคูณระหวาง
มวลและความเร็วของวัตถุ. โมเมนตัมเปนปริมาณเวกเตอร คือมีทั้งขนาดและทิศทาง. ถาวัตถุเคลื่อนที่
อยูในกรอบอางอิงใดๆ ก็ตาม วัตถุนั้นจะมีโมเมนตัม อยูในกรอบอางอิงนั้นๆ. คาของโมเมนตัมของ
วัตถุ จะขึ้นอยูกับสองตัวแปร คือมวลกับความเร็ว (โมเมนตัม = มวล × ความเร็ว).
กฎการอนุรักษโมเมนตัม กลาววา “ถาไมมีแรงภายนอกกระทําตอระบบแลว โมเมนตัมของ
ระบบจะมีค า คงตัว .” ในกรณีวั ตถุส องกอ นขึ้น ไป เคลื่ อ นที่มาชนกัน หรื อ เคลื่ อ นที่แ ยกจากกั น
ผลรวมโมเมนตัมของวั ตถุกอ นชน เทากับ ผลรวมโมเมนตัมของวัตถุหลังชน. กรณีที่ไมมีการแลก
เปลี่ยนพลังงาน ระหวางระบบกับสิ่งแวดลอม (ระบบปด) โมเมนตัมจะถูกอนุรักษอยูเสมอ.
โมเมนตัมเชิงมุม (angular momentum) เปนปริมาณอนุรักษ ที่แสดงการหมุนของวัตถุ ซึ่ง
ก็คือการเคลื่อนที่แบบหมุนนั่นเอง. มันจะมีคาคงที่เสมอ จนกวาจะมีแรงบิดภายนอกมากระทํา. เชน
การเคลื่อนที่ของลูกฟุตบอล การหมุนของพัดลม ซึ่งเกิดจากแรงที่กระทํากับวัตถุ ไมไดกระทําที่จุด
ศูนยกลางมวล. วัตถุอาจจะหมุนอยูกับที่ หรือหมุนไปดวย และเปลี่ยนตําแหนงไปดวย เรียกวา การ
เคลื่อนที่แบบหมุน. การหาคาโมเมนตัมเชิงมุม (การเคลื่อนที่แบบหมุน) คือ ผลระหวาง ระยะหาง
ของวัตถุ หรืออนุภาคกับแกนหมุน (r) คูณกับ โมเมนตัมเชิงเสน (p).
(3) ปะจุไฟฟ า คุณสมบัติทางฟสิกส ของสสาร คือ การมีประจุไฟฟา ถา มันถูกวางอยูใน
สนามแมเหล็กไฟฟา. ประจุไฟฟา มี 2 ประเภท คือ ประจุบวก และ ประจุลบ. ประจุเหมือนกันจะ
ผลักกัน ประจุตางกันจะดึงดูดกัน. วัตถุจะมีประจุลบ ถามันมี อิเล็กตรอน เกิน, มิฉะนั้น มันจะมี
ประจุบวก หรือไมมีประจุ. ประจุไฟฟ า เปนคุณสมบัติแบบอนุรักษ คือ การเปลี่ยนแปลงรวมของ
ความหนาแนนประจุ (charge density) ในปริมาตร มีคาเทากับความหนาแนนกระแส.
กฎการอนุรั กษ มีหลั กปรัชญาวา “มีบางสิ่ งไมเคยเปลี่ยนแปลง ไมวา โลกหรือ จักรวาล จะ
เปลี่ยนไปอยางไรก็ตาม” นั่นเทากับวา นักปรัชญาธรรมชาติ ยอมรับวา มีปริมาณที่คงที่อยูปริมาณ
หนึ่ง ซึ่งจะไมเปลี่ยนแปลง ทําใหกฎการอนุรักษ เขากันไดดีกับ กฎแหงนิรันดร. และสอดคลองกับ
ภาวะนิพานที่ตถาคต ทรงคนพบ. อาจกลาวไดวา กรอบอางอิงอวกาศวถาวร คือ นิพพาน นั่นเอง.
เมื่อสัตวใด บุคคลใด ไดภาวะนั้นแลว ยอมไมเปลี่ยนแปลง.
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6.7 มาตรวัด กรอบอางอิง (measure by reference frame)
มาตรวัด (measure) เปน หนวยวัด ระยะ–พื้นที่–พิกัด (ตําแหนงที่อยู สําหรับการอางอิง
ตัวตน) ของสรรพสิ่งในเอกภพ ตัง้ แตใหญสุดไปจนเล็กสุด. การอางอิงมาตรวัดสัมบูรณ ตองเลือกให
ตรงกับ ขนาดของกรอบอางอิง ซึ่งมี 4 ขนาด คือ ใชใหเหมาะสม สัมพัทธ.
(1) กรอบอางอิงสัมพัทธภาพ--ความโนมถวง (RGS : Relativity-gravitation Space)
หรื อ กรอบอ างอิ งจั กรวาล ใชกับ ขอบเขต–ระยะ–พื้ นที่ (space) ขนาดใหญ หรือ ไมส ามารถ
กําหนดขอบเขตได เชน Solar system, galaxy, universe, black hole.
(2) กรอบอางอิงแบบโลก (GMS : Global Medthod Space) ใชกับขอบเขต–ระยะ–
พื้นที่ บนโลกมนุษยเทานั้น ซึ่งก็คือกลศาสตรคลาสิก ของไอแซก นิวตัน และทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา
ของแม็กเวลล เชน space 3-dimension, mechanics, special relative. สวนใหญก็คือ วัตถุ
สามมิติ ที่มนุษยเขาใจดี.
(3) กรอบอางอิงควอนตั ม (QMS : Quantum Medthod Space) ใชกับเขตเขต–
ระยะ–พื้นที่ ที่มีขนาดเล็กมากๆ เชน quark, nucleus, electron, particle, atom, molecule,
cell ภายใตกฎของกลศาสตรควอนตัม. สิ่งเล็กๆ เหลานี้ มีขนาดที่เล็กเกินกวาจะระบุตําแหนงให
ชัดเจนได รายรอบตัวของมัน เต็มไปดวยพลังงานโนมถวงมหาศาล.
ขอบเขต ระยะ พื้นที่ ที่ใชอางอิง ในกรอบอางอิงสัมพัทธภาพ–ความโนมถวง และกรอบอางอิง
ควันตัม, จําเปนตองใชมาตรวัดพิเศษ. เนื่องจาก ขนาดของสิ่งที่ตองการวัด ใหญหรือเล็ก เกินกวา
ความรูสึกของมนุษย ที่จะสัมผัสได, ทําใหหนวยนับตัวเลขทางคณิตศาสตร ตองมีขนาดใหญ หรือ
เล็กตามไปดวย. มาตรวัดที่ใชอางอิงขนาดใหญ ใชหนวยวัด ปแสง (ระยะหรือขนาด ที่แสงใชเวลา
เดินทาง เปนเวลาหนึ่งป) เดือนแสง ก็ทํานองเดียวกับปแสง.
ในที่นี้ วางหนวยนับ ไวที่เลข 10 แลวยกกําลัง ดวยเลขที่มีคาบวกหรือลบ และเมื่อเขียนใน
รูปแบบทศนิยม ก็จะไดตัวเลขที่มีจํานวนมาก อาจเกิดความสับสนได. เชน ขนาดของภาวะเอกฐาน
ของหลุมดํา เทากับ 10-33 เซนติเมตร เมื่อถอดเลขยกกํา ลังแลวจะได 0.000,000,000,000,000,
000,000,000,000,000,001 เซนติเมตร (ทศนิยม 33 ตําแหนง). วัตถุที่จะกลายเปนดาวนิวตรอนได
จะตองมีความหนาแนน มากกวา 4 x 1011 กรัม : ซม.3 (กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร) หรือ เมื่อถอด
เลขยกกําลังแลวจะไดเทากับ 400,000,000,000.00 กรัม : ซม.3 (400,000 ลานกรัม : ซม.3)
(4) กรอบอางอิงจินตภาพ (IDS : Imagery-dynamic Space) เปนกรอบอางอิงพิเศษ
ที่ใชพิสูจน ยืนยันการมีอยู การดํารงสภาพ ของนามรูป วิญญาณ สังขารทั้งหลาย (สังขารธรรมที่
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ไมใชวั ตถุ สสาร). ในมุมมองของนั กวิทยาศาสตร จะมีขอ จํ า กัด ในการใชกรอบอ า งอิ งจิ น ตภาพ
เพราะมีลักษณะเปนนามธรรมมากเกินไป. แตอาจใชเปนขอสันนิษฐาน โดยอาศัยจินตนาการ มามี
สวนรวมไดบาง เทาที่จําเปน. เชน วิญญาณ และวัตถุมืด. ถายังหาขอพิสูจนทางฟสิกสไมได อาจ
อนุมานไวกอนวา มีสมบัติไมแตกตางกัน หรือมีสมบัติบางสวนเหมือนกัน.

The 7-Element: Absolute of Everything by SUDIN CHAOHINFA

322

ผนวก
ก. มาตราวัด ที่นักวิทยาศาสตรประดิษฐขึ้น
(1) หนวย เอสไอ (SI Unit : International System of Unit).
หนวยการวัด เอสไอ, เปนหน วยวัด พื้นฐาน ที่ใชกันในทุกประเทศ ใชวัด คาความยาว มวล
เวลา กระแสไฟฟา อุณหภูมิ ความเขมของแสง และ ปริมาณของสาร. ระบบไอเอส ใชแพรหลาย
ที่สุดในโลก ทั้งในชีวิตประจําวัน และทางวิทยาศาสตร. แบงเปน 7 ประเภท คือ
เมตร (metre) หนวยวัด ความยาว (lengh) สัญลักษณ m
กิโลกรัม (kilogram) หนวยวัด มวล (mass) สัญลักษณ kg
วินาที (second) หนวยวัด เวลา–วินาที (time) สัญลักษณ s
แอมแปร (ampere) หนวยวัด กระแสไฟฟา (electric current) สัญลักษณ A
เควิน (kelvin) หนวยวัด อุณหภูมิ และสมบัติของสาร ซึ่งเปนผลมาจาก การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ (thermodynamics temperature) สัญลักษณ K
โมล (mole) หนวยวัด ปริมาณสาร (amount of substance) สัญลักษณ mol
แคนเดอลา (candela) หนวยวัด ความเขมของแสง (luminous intensity) สัญลักษณ cd
คํานําหนาหนวยวัด ในระบบเอสไอ (International System of Units) ที่มีขนาดเล็กสุด
ไปจนถึง ขนาดใหญสุด ตามลําดับ คือ ยอกโต (y) = 10-24 | เซปโต (z) = 10-21 | อัตโต (a) =
10-18 | เฟมโต (f) = 10-15 | พิโค (p) = 10-12 | นาโน (n) = 10-9 | ไมโคร (µ) = 10-6 |
มิลลิ (m) = 10-3 | เซนติ (c) = 10-2 | เดซิ (d) = 10-1 | จํานวนเต็ม 1 = 100 | เดคา (da) =
101 | เฮกโต (h) = 102 | กิโล (k) = 103 | เมกะ (M) = 106 | จิกะ (G) = 109 | เทระ (T)
= 1012 | เพนตะ (P) = 1015 | เอกซะ (E) = 1018 | เซตตะ (Z) = 1021 | ยอตตะ (Y) = 1024
ความกาวหนา ของการคนพบทางดานวิทยาศาสตร ทําใหการแทนคาปริมาณดวยเลขจํานวน
เต็ม เริ่มมีอุปสรรค. จํานวน 9.3 ลานหลัก คือ จํานวนหลักของจํานวนเฉพาะ ที่คนพบลาสุด ซึ่งมี
ขนาดเปนอันดับ 7 ของจํานวนเฉพาะที่ใหญที่สุด เทาที่เคยคนพบ จํานวนเฉพาะ เปนจํานวนเต็มที่
มีแค 1 กับตัวมันเอง ที่หารมันไดลงตัว. จํานวนหลักที่มากมายขนาดนี้ ไมเพียงพอสําหรับการนับ
จํานวนสรรพสิ่งในเอกภพ เพราะสรรพสิ่งในเอกภพ มีจํานวนเปนคาอนันต.
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ปจจุบัน หนวยกิโลกรัม ใชอิงกับ มวลกิโลกรัมมาตรฐาน ซึ่งเปนวัตถุหนัก 1 กิโลกรัม, หลังป
2018 ระบบ SI กําลังจะเปลี่ยนไป ในการใหคํานิยามอยางเปนทางการ ของหนวยกิโลกรม ใหเปน
หนวยมาตรฐาน ซึ่งจะอิงอยูกับคาคงที่ธรรมชาติแทน.
การเปรียบเทียบหนวยที่มีขนาดใหญ–เล็ก ที่ตางกันแบบสุดขั้ว, ตถาคต จะใชประสบการณใน
ชีวิตประจําวันของคนปกติ มาเปนเกณฑเปรียบเทียบ. เชน วัดอายุนรก สวรรค พระองค ใชหนวย
‘กัป’ แตนักวิทยาศาสตร ตองใชตัวเลขและสูตรทางคณิตศาสตร ในการกําหนดหนวยวัด ซึ่งบางครั้ง
ก็มีขอ จํากัด . เมื่อสิ่งที่จะวัดนั้น มีขนาดเล็ กมากๆ และใหญมากๆ. ผูฟงอาจไมเขาใจสูตรคํ านวณ
เหล า นั้ น จนทํ า ให พ วกเขาต อ งใช จิ น ตนาการ แทนที่ ก ารคํ า นวณ จะดู งา ยกว า แต ก็ อ าจเกิ ด
ขอผิดพลาดไปจากคาที่แทจริงได. ซึ่งการผิดพลาดนี้ นักวิทยาศาสตรจะยอมรับไมได. แตตถาคต
เห็นวานั่ นไมจํา เปน เพราะสิ่ งที่นักวิทยาศาสตรวัดค าไดนั้น เปนเพี ยงสิ่งสมมุติทั้งสิ้น. สิ่ งที่วัดได
ขณะใด เมื่อ เวลาผ า นไป ค า ที่ วั ด ได นั้ น ก็ไ มจ ริ ง เพราะเหตุ ที่ สิ่ งที่ วั ด นั้ น เกิ ด การแปรเปลี่ ย น
ตลอดเวลา. แมแตตัวนักวิทยาศาสตร ก็เปนมนุษย มีเกิด มีแก มีตาย แตพวกเขาไมเชื่อวา เกิด แก
ตาย เปนธรรมชาติที่แ กไขได. ตถาคต ตอ งการใหคนเขาใจ มองเห็น วา สิ่ งสมมุติเหลา นั้ น เปน
ตนเหตุของความทุกข. ทําใหเกิดขอนาคิดวา สมมุติฐานของนักวิทยาศาสตรกับพระเจา มักอยูกันคน
ละขั้วเสมอ ทั้งๆ ที่ กําลังศึกษาเรื่องเดียวกัน.
(2) ความยาว พื้นที่ และเวลาของแพลงก–วีลเลอร ใชวัดขนาดอนุภาค และเวลาควอนตัม
ขนาดของอะตอม อนุภาคใดๆ จะไมเล็กเกินกวา 1.62 x 10-33 เซนติเมตร. ถาเล็กกวานี้ สิ่ง
นั้นจะดํารงอยูตอไปไมได และจะกลายเปนฟองควอนตัม. ขนาดพื้นที่ที่เล็กที่สุด เทาที่จะเปนไปได
คือ 2.61 x 10-66 ตารางเซนติเมตร. เวลาที่สั้นที่สุด จะตองไมนอยกวา 10-43 วินาที. ถามีเหตุการณ
สองเหตุการณ เกิดขึ้นในชวงเวลาที่สั้นกวานี้ ไมสามารถบอกไดวา เหตุการณใดเกิดกอน เหตุการณ
ใดเกิดหลัง.
ขนาดของอะตอม, การวัดขนาดที่แนนอนของอะตอม เปนสิ่งที่ทําไดยาก เพราะการกระจาย
ของกลุมหมอกอิเล็กตรอนในอะตอม บอกไมไดวาสิ้นสุด ณ ที่ใด. และการแยกอะตอมออกมาเพียง
อะตอมเดียว เพื่อวัดขนาด ก็ทําไมไดเชนกัน เพราะอะตอมมีขนาดเล็กมาก. นักวิทยาศาสตรจะบอก
ขนาดของอะตอมได เมื่ออะตอมรวมกันเปนโมเลกุล โดยกําหนดใหอะตอมมีรูปรางเปนทรงกลม.
สวนที่จะวัดขนาดของอะตอมได คือ รัศมีอะตอม (Atomic radius). รัศมีอะตอมมี 3 แบบ คือ
รัศมีโคเวเลนต รัศมีแวนเดอรวาลส และ รัศมีไอออน. อิเล็กตรอนในอะตอม จะมีระดับพลังงานได
หลายคา และเมื่ออิเล็กตรอนอยูหางนิวเคลียสมาก ก็จะยิ่งมีพลังงานสูง. ดังนั้นขนาดของอะตอมจะ
เล็กหรือใหญ จึ งขึ้น อยูกับอิเล็ กตรอนในชั้นนอกสุด ดวยว า อยูในระดับพลังงานใด และขึ้น อยูกับ
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จํานวนโปรตอนในนิวเคลียส. ดังนั้น จึงไมใชเปนการงายเลย ที่จะวัดขนาดของอะตอมได.
(3) ระยะทางของ ระบบสุริยะ ดาราจักร เอกภพ
ปแสง (light year) เปนหนวยวัดระยะทางของดาราศาสตร ใชวัดระยะระหวางดาราจักร
ดวงอาทิตย ดาวเคราะห. ปแ สง เทากับระยะทางที่แสงเดิน ทาง ในเวลา 1 ป. แสงเดินทางดว ย
ความเร็ว 299,792,458 เมตร ตอวินาที. 1 ปแสง = 9,460,730,472,580.8 กิโลเมตร (9.4607 x
1012 กิโลเมตร) หรือ เทากับ 63,241.077 หนวยดาราศาสตร.
หนวยดาราศาสตร (astronomical unit: AU) เปนหนวยวัดระยะทางของดาราศาสตร
โดยประมาณ. 1 หน วยดาราศาสตร เทากับระยะทาง 149,597,870,691 เมตร (ประมาณ 150
ลานกิโลเมตร เทากับระยะทางจากโลก ถึงดวงอาทิตย). ระบบสุริยะของเรา ใชเวลาประมาณ 225
ลานป ในการโคจรรอบดาราจักรทางชางเผือก 1 รอบ. ดังนั้น ระบบสุริยะทั้งดวงอาทิตยและดาว
เคราะห จึงเคลื่อนที่ไปดวยความเร็ว ประมาณ 800,000 กิโลเมตรตอชั่วโมง.[23]
ข. มาตราวัด ทีพ
่ ระตถาคต บัญญัติขึ้น
(1) ความยาวนานของ กัป (เวลา)
“... ภูเขาหินลูกใหญยาวโยชนหนึ่ง กวางโยชนหนึ่ง สูงโยชนหนึ่ง ไมมีชอง ไมมีโพรง เปนแทง
ทึบ บุรุษพึงเอาผาแควนกาสีมาแลว ปดภูเขานั้น 100 ปตอครั้ง ภูเขาหินลูกใหญนั้น พึงถึงการหมด
ไปสิ้นไป เพราะความพยายามนี้ ยังเร็วกวา สวนกัปหนึ่ง ยังไมถึงการหมดไปสิ้นไป กัปนานอยางนี้
แล.” (บาลี นิทาน. สํ. 16/215/429.)
(2) อายุสวรรค อายุนรก
50 ป บนโลกมนุษย เทากับ 1 วัน ของเทวดาชั้น จาตุมหาราชิกา
[ปสวรรค เรียกวา ปทิพย และ วัน ของเทวดา เรียกวา วันทิพย]
(อายุ 500 ปสวรรค = 9,125,000 ปมนุษย)
100 ป บนโลกมนุษย เทากับ 1 วัน ของเทวดาชั้น ดาวดึงส
(อายุ 1,000 ปสวรรค = 36,500,000 ปมนุษย)
200 ป บนโลกมนุษย เทากับ 1 วัน ของเทวดาชั้น ยามา
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(อายุ 2,000 ปสวรรค = 146,000,000 ปมนุษย)
400 ป บนโลกมนุษย เทากับ 1 วัน ของเทวดาชั้น ดุสิต
(อายุ 4,000 ปสวรรค = 584,000,000 ปมนุษย)
800 ป บนโลกมนุษย เทากับ 1 วัน ของเทวดาชั้น นิมานนรดี
(อายุ 8,000 ปสวรรค = 2,336,000,000 ปมนุษย)
1,600 ป บนโลกมนุษย เทากับ 1 วัน ของเทวดาชั้น ปรนิมมิตวสวัสตี
(อายุ 16,000 ปสวรรค = 9,344,000,000 ปมนุษย)
เทวดาชั้นปฐมฌาน (พรหมกายิกา) อายุ 1 กัป
เทวดาชั้นทุติยฌาน อายุ 2 กัป
เทวดาชั้นตติยฌาน อายุ 4 กัป
เทวดาชั้นจตุตถฌาน อายุ 500 กัป
เทวดาที่ไดฌาน อากาสานัญจายตนภพ อายุประมาณ 10,000 กัป
เทวดาที่ไดฌาน วิญญาณัญจายตนภพ อายุประมาณ 40,000 กัป
เทวดาที่ไดฌาน อากิญจัญญายนตภพ อายุประมาณ 60,000 กัป
เทวดาที่ไดฌาน เนวสัญญานาสัญญายตนภพ (อสัญญีสัตตายตน) ยาวนานมาก นับอายุไมได
[บาลี - เอก. อํ. 20/263/510.]
อายุนรก ชั้นที่ตื้นที่สุด ชื่อ อัพพุทนรก ยาวนานเทากับ “...เปรียบเหมือนเกวียนที่บรรทุกงา
ของชาวโกศล มีอัตรา 20 ขารี เมื่อลวงไปทุกแสนป บุรุษพึงหยิบเมล็ดงาขึ้นจากเกวียนนั้นออกหนึ่ง
เมล็ด ... เกวียนที่บรรทุกงาของชาวโกศลมีอัตรา 20 ขารีนั้น จะพึงถึงความสิ้นไป หมดไปโดยลําดับ
นี้ ยังเร็วเสียกวา สวน 1 อัพพุทนรก ยังไมพึงถึงความสิ้นไป หมดไปไดเลย …
20 อัพพุทนรก เปน 1 นิรัพพุทนรก 20 นิรัพพุทนรก เปน 1 อัพพนรก 20 อัพพนรก เปน
1 อหหนรก 20 อหหนรก เปน 1 อฏฏนรก 20 อฏฏนรก เปน 1 กุมุทนรก 20 กุมุทนรก เปน 1 โส
คันธิกนรก 20 โสคันธิกนรก เปน 1 อุปลกนรก 20 อุปลกนรก เปน 1 ปุณฑรีกนรก 20 ปุณฑรี
กนรก เปน 1 ปทุมนรก ...” (บาลี ทสก.อํ. 24/181/89.)
(3) สัดสวน จํานวน ขนาด ดาราจักร จักรวาล
“อานนท ! ดวงจันทรดวงอาทิตยแผรัศมีสองแสงใหสวางไปทั่วทิศกินเนื้อที่ประมาณเทาใด
โลกมีเนื้อที่เทานั้น มีจํานวนพันหนึ่ง ในพันโลกนั้น มีดวงจันทรพันดวง ดวงอาทิตยพันดวง ภูเขา
สิเนรุพันลูก ชมพูทวีปพันทวีป อมรโคยานพันทวีป อุตรกุรุพันทวีป ปุพพวิเทหะพันทวีป มหาสมุทร
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สี่ พั น มหาราชสี่ พั น จาตุ ม มหาราชิ ก าพั น หนึ่ ง ดาวดึ ง ส พั น หนึ่ ง ยามาพั น หนึ่ ง ดุ สิ ต พั น หนึ่ ง
นิ มมานรดี พั น หนึ่ ง ปรนิ มมิต วสวั ตตีพั น หนึ่ ง พรหมพั น หนึ่ ง นี้ เรี ย กว า สหั ส สี จู ฬนิ ก าโลกธาตุ
(โลกธาตุ อ ยา งเล็ ก มีพั น จั ก รวาล) สหัส สี จู ฬ นิ ก าโลกธาตุ มีข นาดเท า ใด โลกธาตุขนาดเท า นั้ น
คํ า นวณทวี ขึ้ น โดยส ว นพั น นั้ น เรี ยกว า ทวิ ส หัส สี มัชฌิ มิกาโลกธาตุ (โลกธาตุอ ยา งกลางมีล า น
จักรวาล) ทวิสหัสสีมัชฌิมิกาโลกธาตุมีขนาดเทาใด โลกธาตุขนาดเทานั้น คํานวณทวีขึ้นโดยสวนพัน
นั้นเรียกวา ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ (โลกธาตุอยางใหญประมาณแสนโกฏิจักรวาล)”. (บาลี ติก.
อํ. 20/292/520.)
โปรดสังเกตวา ความยาวนานของอายุของเทวดา ตถาคต ใช กัป เปนมาตราวัด แต อายุของ
นรก กลับใชวิธีเปรียบเทียบ จํานวนเมล็ดงา 20 ขารี (ประมาณ 20 ถัง หรือ เกวียนหนึ่ง) ที่หายไป
ของเมล็ดงา 1 เมล็ด เทากับ 100,000 ป.
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