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บทน�า
  “พุทธธรรม” เป็นหลกัการสงูส่ง มเีนือ้หาละเอยีดลึกซ้ึง ไม่ใช่เร่ืองทีจ่ะน�ามากล่าวถงึเป็นทีเ่ข้าใจ

ได้ง่ายในสังคมทั่วไป ดังที่พระพุทธองค์ในตอนที่ตรัสรู้ใหม่ ๆ ขณะประทับอยู่ ณ ควงต้นอชปาลนิโครธ 

ทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัด ทรงด�าริว่า 

ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรก ละเอียด บัณฑิตจึงจะ

รู้ได้ ส�าหรับประชาชนผู้รื่นรมย์ด้วยอาลัย ยินดีในอาลัย เพลิดเพลินในอาลัย ฐานะอันนี้

ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก

  เมื่อเน้ือหาพุทธธรรมมีความละเอียดลึกซึ้ง การที่จะน�ามาประยุกต์ใช้ก็ต้องอาศัยความเข้าใจ 

ลึกซึ้งเช่นเดียวกัน และการที่จะน�ามาบูรณาการเพื่อการใด ๆ ก็ตามก็ยิ่งต้องอาศัยความเข้าใจมากขึ้น 

เป็นเท่าตัว ค�าว่า “พุทธบูรณาการ” จึงเป็นค�าใหญ่ที่ใคร ๆ ให้ความสนใจ แท้จริงแล้วไม่ใช่เพียงเป็น 

ค�าใหญ่ แต่มีนัยที่ลึกซึ้งและมีหลายนัย ที่ว่ามีหลายนัยนั้นคืออะไรบ้าง ?

  มีค�าถามทุกยุคทุกสมัยว่า “พระพุทธเจ้ากับนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ศึกษาและค้นพบ

สิง่เดยีวกนัหรอืไม่ ?” เมือ่พจิารณาดสูิง่ทีศ่กึษา วธิกีารศกึษา และผลของการศกึษาแล้ว เชือ่ได้ว่า “ศกึษา

และค้นพบสิ่งเดียวกัน จะต่างกันก็แต่เพียงความลึกซ้ึงเท่านั้น” เราจะมองเห็นความคล้ายคลึงเมื่อน�า

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปอธิบายเทียบเคียงกับวิทยาการใหม่ ๆ ที่นักวิทยาศาสตร์อธิบายไว้  

เช่น นักฟิสิกส์เมื่อท�าการสังเกตโลกและปรากฏการณ์ลึกลงไปในระดับอนุภาค เห็นการเคลื่อนตัวของ

อนุภาคโยงใยไปท่ัวเหมือนเต้นระบ�า ปรากฏการณ์เช่นนี้เป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งที่ตกอยู่ภายใต้กฎ

ไตรลักษณ์ตามหลักพระพุทธศาสนานั่นเอง หรือกรณีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เมื่อถึงระดับสูงสุด 

นักวิทยาศาสตร์ผู้ท�าการทดลองมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเองรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของส่ิงที่ก�าลัง

ทดลองอยู่ ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดจากสมาธิจิตขั้นสูงหรือที่พระพุทธศาสนาเรียกว่า “สมาบัติ” นั่นเอง 

เมื่อจิตเข้าถึงสมาธิระดับนี้จะก�าจัดความคิดแบ่งแยกระหว่างเรา(Subject)กับเขา(Object) กลายเป็น 

“อัทวยะ(Non-Duality)” แปลว่าความไม่เป็นสอง หมายถึงรวมเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด

ของการฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนามหายานนิกายเซน ดังค�ากล่าวว่า 
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ภาวะแห่งสมาธิขั้นสูง ท�าให้กลีบสมองตอนกลางส่วนบนหยุดท�าการส่งข้อมูลสู่เปลือก

สมองใหญ่ส่วนหน้าแบบแบ่งแยก มีผลท�าให้เปลือกสมองใหญ่ส่วนหน้าหยุดรู้สึกส�านึก

แบบแบ่งแยก “เส้นแบ่งก้ันระหว่างตัวเรากับโลกภายนอกจะเลือนไป เรา (subject) 

จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกภายนอก(objects)

พระพุทธเจ้าทรงตั้งค�าถามอย่างไรกับปรากฏการณ์ในโลกนี้ ?
นักวิทยาศาสตร์ตั้งค�าถามอย่างไรกับปรากฏการณ์ในโลกนี้ ?
  ค�าถามพืน้ฐานท่ีเป็นแรงบันดาลในการศึกษา ปรากฏการณ์ในโลกนีท้ัง้เป็นเรือ่งของสิง่มชีวีติและ

ไม่มชีวีติ (๑) คอือะไร ? หรอืเป็นอะไร ? (๒) เป็นอย่างไร ? (๓) เป็นไปอย่างไร ? (๔) ควรให้เป็นอย่างไร ? 

(๕) ควรเป็นอยู่อย่างไร ? 

  พระพทุธองค์ทรงตัง้ค�าถามและศกึษาค้นคว้าหาค�าตอบทกุค�าถาม แต่ไม่แน่ใจว่านกัวิทยาศาสตร์

พยายามตอบทุกค�าถามหรือไม่ ? ซึ่งเมื่อศึกษาไปก็ได้ค�าตอบส�าหรับแต่ละค�าถามดังนี้

  ค�าถามที ่๑ ว่า “อะไร ?” ค�าถามนีบ่้งถึงตัวตนของสิง่นัน้ๆว่า “คอือะไร ?” เมือ่เหน็ปรากฏการณ์

ฝนตกฟ้าร้องก็ตั้งค�าถามว่า “คืออะไร ?” เห็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเดินไปเดินมาก็ตั้งค�าถามว่า  

“อะไร ?” ในที่สุดก็ได้ค�าตอบว่า “ปรากฏการณ์ในโลก คือ ธาตุ บรรดาสรรพสิ่งในโลกคือ ธาตุ” ค�าว่า 

“ธาต”ุ นีเ้ป็นค�าทีน่กัปรชัญากรกีโบราณใช้ในการต้ังค�าถามกบัส่ิงท่ีเป็นต้นก�าเนดิของโลก (First Cause) 

เช่น ธาเลส ซึง่เกดิก่อนพระพทุธเจ้าประสติู ๑ ปี เขาเริม่ศกึษาปรากฏการณ์ด้วยการต้ังค�าถามว่า “อะไร

คือปฐมธาตุของโลก ?” แล้วเขาก็ได้ค�าตอบส�าหรับตัวเองว่า “น�้าคือปฐมธาตุของโลก” อานักซิเมเนส

ซึ่งเกิดในยุคเดียวกันกับพระพุทธเจ้าก็ตั้งค�าถามว่า “อะไรคือปฐมธาตุของโลก ?” แล้วเขาก็ได้ค�าตอบ

ส�าหรับตัวเองว่า “อากาศคือปฐมธาตุของโลก”

  พระพุทธเจ้าทรงใช้ค�าว่า “ธาตุ” เช่นเดียวกัน ปรากฏในธรรมนิยามสูตรและปัจจัยสูตรว่า  

“อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตาน� อนุปฺปาทา วา ตถาคตาน� ฐิตา ว สา ธาตุ ธมฺมฐิตตา... ตถาคตเกิดขึ้น

ก็ตาม ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุอันนั้น คือความตั้งอยู่ตามธรรมดา...” ธาตุที่ว่านี้จัดกลุ่มได้ ๔ ประเภท คือ

  ประเภทที่ ๑ ปรากฏารณ์ธรรมชาติเกี่ยวกับดิน น�้า อากาศ และฤดูกาลซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมรอบ

ตัวมนุษย์ เรียกว่า “อุตุ”

  ประเภทที่ ๒ ธรรมชาติเก่ียวกับการสืบพันธุ ์ของพืชและสัตว์ต่อเนื่องกันไปรุ่นแล้วรุ ่นเล่า 

ไม่ขาดสาย เรียกว่า “พีชะ”

  ประเภทที่ ๓ ธรรมชาติอันทรงพลังอยู่ในตัวของสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ท�าให้ส่ิงมีชีวิตเหล่านี้ 

มีความน่าพิศวงกว่าปรากฏการณ์ชนิดอื่น ๆ ในโลก โดยเฉพาะมนุษย์มีความวิจิตรพิสดารอยู่ในตัวและ

สะท้อนออกมานอกตัวหลากหลายรูปแบบ เรียกว่า “จิต”

01. ������������ (���������) (1-11).indd   2 24/11/2563   21:09:03



พุทธบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม 3

  ประเภทที่ ๔ ความเคลื่อนไหวของสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ผ่านทางกายและวาจาปรากฏให้เห็น

และได้ยิน หรือกระบวนการคิดด้านใน เรียกว่า “กรรม”

  เหล่านี้คือสิ่งที่เรียกว่า “ธาตุ” พระพุทธเจ้าทรงใช้ค�านี้ และนักวิทยาศาสตร์ก็ใช้ค�านี้

  ค�าถามที่ ๒ ว่า “เป็นอย่างไร ?” ค�าถามนี้บ่งถึงลักษณะ(Nature)ของธาตุดังกล่าวนั้น หรือ 

จะถามอีกแบบหนึ่งว่า “มีอยู่อย่างไร ?”

  เมื่อศึกษาค้นคว้าไป พระพุทธองค์ทรงพบลักษณะ ๓ อย่าง คือ อนิจจตา ความไม่เที่ยง ทุกขตา 

ความด�ารงอยู่ในสถานะเดิมได้ไม่นาน และอนัตตตา ความไม่มีตัวตนถาวรหรือไม่มีแก่น เรียกว่า 

“ไตรลักษณ์” ธาตุนี้มีลักษณะอย่างนี้ ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์อย่างนี้ ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์

เมื่อศึกษาละเอียดลงไปโดยใช้วิธีการลดทอนธาตุลงไปถึงระดับอนุภาคก็พบว่า ในธาตุแบ่งย่อยเป็น

โมเลกุลคืออณู แบ่งย่อยเล็กลงไปอีกเป็นอะตอมคือปรมาณู และในปรมาณูก็แบ่งย่อยลงไปอีกเป็น

โปรตอน นิวตรอน อีเล็คตรอน แบ่งย่อยลงไปอีกเป็นควาร์ค แต่นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ใช้ค�าว่า “ธาตุมี

ลักษณะเป็นอนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา หรือธาตุเป็นไตรลักษณ์” แม้ในขณะที่ลดทอนธาตุให้เล็กลงไป

ถึงระดับอนุภาคคืออะตอม เขาจะมองเห็นธาตุเป็นเหมือนอนุภาคเต้นระบ�า(Dancing Particle)ก็ตาม

  ค�าถามที่ ๓ ว่า “เป็นไปอย่างไร ?” เป็นค�าถามบ่งถึงทิศทางการเคล่ือนตัว ความเป็นพลวัต 

ของธาตุ พระพุทธเจ้าทรงศึกษาค้นคว้าก็ทรงพบค�าตอบว่า “ธาตุนี้เป็นธรรมฐิติคือมีอยู่ตามธรรมชาติ 

เป็นธรรมนิยามคือเป็นไปตามกฎธรรมชาติ เป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้  

ดังข้อความในปัจจยสูตรว่า 

อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตาน� อนุปฺปาทา ตถาคตาน� ติา ว สา ธาตุ ธมฺมติตา  

ธมฺมนิยามตา อิทปฺปจฺจยตา ... ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุอันนั้น คือความ

ตั้งอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดา ความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้ ก็คงตั้งอยู่

อย่างนั้น ตถาคตรู้ บรรลุธาตุนั้น คร้ันรู้แล้ว บรรลุแล้วจึงบอก แสดง บัญญัติ ก�าหนด  

เปิดเผย จ�าแนก ท�าให้ง่าย... ในกระบวนการนี้ ตถตา (ความเป็นอย่างนั้น) อวิตถตา 

(ความไม่คลาดเคลื่อน) อนัญญถตา (ความไม่เป็นอย่างอื่น) อิทัปปัจจยตา (ความที่มีสิ่งนี้

เป็นปัจจัยของสิ่งนี้)”

  พระพุทธเจ้าทรงใช้ค�าบาลี ๓ ค�า ประกอบด้วย (๑) ธรรมฐิตตา (๒) ธรรมนิยามตา และ  

(๓) อิทัปปัจจยตา เพื่อตอบค�าถามที่ว่า “เป็นไปอย่างไร ?” นั่นคือ ธาตุคืออุตุเป็นธรรมฐิติ มีอยู ่

ตามธรรมชาติ เป็นธรรมนิยามคือมีกฎเป็นของตัวเองเรียกว่า “ธรรมนิยาม” เป็นอิทัปปัจจยตาคือ 

เมื่อเหตุปัจจัยพร้อมก็เกิดและดับ ธาตุคือพีชะก็เป็นธรรมฐิติ มีอยู่ตามธรรมชาติ เป็นธรรมนิยาม มีกฎ

เป็นของตนเองเรยีกว่า “พชีนยิาม” เป็นอิทปัปัจจยตา เมือ่เหตุปัจจัยพร้อมกเ็กดิและดับ ธาตุคอืจิตเป็น
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ธรรมฐติ ิมอียูต่ามธรรมชาต ิเป็นธรรมนยิาม มกีฎเป็นของตัวเองเรียกว่า “จิตนยิาม” เป็นอทิปัปัจจยตา 

เมื่อเหตุปัจจัยก็เกิดและดับ ธาตุคือกรรมเป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม เป็นอิทัปปัจจยตาเช่นเดียวกัน 

โดยค�าที่ส�าคัญมากคือ อิทัปปัจจยตาคือความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้ เป็นการแสดงกฎแห่งเหต ุ

และผล นักวิทยาศาสตร์แม้ไม่ได้ค�าแบบนี้ แต่พวกเขาก็เชื่อมั่นในกฎแห่งเหตุและผลเช่นเดียวกัน  

ต่างกนับางส่วนตรงทีว่่า “กระบวนแห่งเหตแุละผลของพุทธะเป็นแบบเหตุปัจจัย นัน่คอืเหตุทีก่่อให้เกดิ

ผลแบ่งเป็น (๑) เหตหุลกั-main cause เรยีกว่า “เหตุ” และ (๒) เหตุรอง-sub-cause เรียกว่า “ปัจจัย” 

ในขณะที่กระบวนการแห่งเหตุและผลของวิทยาศาสตร์เป็นแบบ linear cause and effect นั่นคือ 

1+1=2 นี ้เป็นประเด็นหนึง่ อกีประเดน็หนึง่ทีว่ทิยาศาสตร์เหน็ต่างออกไปกค็อื “พลวตัของธาตมุลีกัษณะ

เหมอืนเครือ่งจักร มคีวามสมัพนัธ์เหมอืนเครือ่งจักร” อย่างไรกต็าม เกีย่วกับพลวัตของธาตุนี ้พระพทุธเจ้า

และนักวิทยาศาสตร์เห็นตรงกันซึ่งพอจะสรุปเป็นสูตรได้แบบเดียวกัน นั่นคือเห็นว่า “เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ 

จึงมี เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ก็ดับ”

  ค�าถามที่ ๔ ว่า “ควรให้เป็นอย่างไร ?” เป็นค�าถามถึงเป้าหมายที่ดีงาม หรือที่พึงประสงค์ หรือ

ที่ควรจะเป็น นักวิทยาศาสตร์มีหลักคิดอย่างไรในการศึกษาค้นรคว้าหาค�าตอบนี้ ? และพระพุทธเจ้า 

ทรงมีหลักคิดอย่างไรในการศึกษาค้นคว้าหาค�าตอบค�าถามนี้ ?  

  เมื่อได้ค�าตอบต่อค�าถามว่า “เป็นไปอย่างไร ?” นี้แล้ว นักวิทยาศาสตร์คงไม่คิดที่จะหาค�าตอบ 

ต่อค�าถามที่เหลือเท่าไรนัก เพราะได้รู้ “คืออะไร มีลักษณะอย่างไร และมีอยู่เป็นอย่างไร” แล้วก็ถือว่า

ได้องค์ความรู้ครบถ้วนเกี่ยวกับปรากฏการณ์ในโลก อาจมองไม่เห็นความจ�าเป็นที่จะศึกษาค้นคว้าต่อ 

ในขณะที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงหยุดอยู่เพียงเท่านี้ เนื่องจากทรงเห็นว่า บรรดาอุตุ พีชะ จิตตะ และกรรม

ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ มีกฎเป็นของตัวเองน้ัน สามารถแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มที่มีชีวิตจิตใจ  

(๒)กลุ่มที่ไม่มีชีวิตจิตใจ และใน ๒ กลุ่มนี้มีบางมิติที่มีความแตกต่างกันอยู่

  กลุ่มที่ ๑ สิ่งท่ีมีชีวิตจิตใจ คือพีชะบางส่วน จิตติ และกรรม เป็นปรากฏการณ์ของสัตว์บุคคล 

ตัวตนเราเขา เรียกว่า อุปปาทินนกสังขาร แปลว่า สิ่งที่มีชีวิตจิตใจ ในวิถีตามธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิต

จิตใจนี้ มีคุณค่าทางจริยธรรมแฝงอยู่ มีขันธ์ ธาตุ อายตนะ มีเลือดเนื้อตัวตน มีความรู้สึกนึกคิด มีจิตใจ 

ยิ่งเป็นมนุษย์ คุณค่าทางจริยธรรมก็ยิ่งจะสูง สัตว์ประเภทอื่นๆ คุณค่าทางจริยธรรมก็จะลดหลั่นกันไป

ตามล�าดับฐานะ ในขณะเดียวกันก็มีความสามารถที่จะท�าลายคุณค่าทางจริยธรรมของตัวเองได้ด้วย  

นัน่คือมีความสามารถทีจ่ะท�าด(ีกศุลกรรม)เสรมิคณุค่าทางจรยิธรรม สารมารถทีจ่ะท�าชัว่ (อกศุลกรรม)

ซึ่งจะท�าลายคุณค่าทางจริยธรรม
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  ส่วนกลุ่มที่ ๒ สิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจ คือ อุตุและพีชะบางส่วนเป็นปรากฏการณ์ของดิน ฟ้า อากาศ 

แม่น�้า ล�าธาร ต้นไม้ใบหญ้า เรียกว่า อนุปปาทินนกสังขาร แปลว่า ส่ิงท่ีไม่มีชีวิตจิตใจ ไม่มีคุณค่า 

ทางจริยธรรมแฝงอยู่ในตัวและไม่มีความสามารถที่จะท�าดีและชั่วอย่างนั้น

  พระพุทธองค์เมื่อทรงศึกษาค้นคว้าไปก็ได้ค�าตอบว่า “เป้าหมายที่ดีงาม หรือที่พึงประสงค์  

หรือที่ควรจะเป็นส�าหรับสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา” นั้นก็คือ สุคติโลกสวรรค์ สูงข้ึนไปอีกก็คือวิมุตติ  

วิสุทธิ สันติ นิพพาน นี้คือเป้าหมายของชีวิตที่ควรไปให้ถึง ชีวิตควรให้เป็นอย่างนี้

  ค�าถามที่ ๕ ว่า “ควรเป็นอยู่อย่างไร ?” เป็นค�าถามถึงมรรคาหรือวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายที ่

ดีงามดังกล่าวแล้ว ต่อค�าถามนี้ พระพุทธเจ้าทรงศึกษาค้นคว้าดูวิถีแห่งชีวิตหลากหลาย ศึกษาแนวคิด

ทฤษฎีของเจ้าลัทธิต่าง ๆ ร่วมสมัย ดูแบบอย่างการปฏิบัติของพวกโยคีฤาษีชีไพรก็ทรงได้ค�าตอบว่า  

“กศุลกรรม ทาน ศลี ภาวนา ไตรสกิขาคอืศลีสกิขา จติตสกิขา และปัญญาสกิขา” คอืมรรคาหรอืวธิกีาร

ที่จะไปสู่เป้าหมายดีงามนั้น ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างนี้ ในขณะท่ีนักวิทยาศาสตร์มีโลกทัศน์และชีวทัศน์ 

แตกต่างออกไป แม้จะรู้เห็นอยู่ว่า ปรากฏการณ์ในโลกมีทั้งส่วนที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต แต่เนื่องจาก 

พืน้ฐานความคิดของนกัวทิยาศาสตร์เป็นแบบวตัถนุยิม (Materialism) และจกัรกลนยิม (Mechanism) 

ส่ิงที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตล้วนมีวัตถุธาตุเป็นส่วนประกอบส�าคัญ พลวัตหรือทิศทางการเคลื่อนตัวของ 

สรรพสิ่งเหมือนกับเครื่องยนต์กลไก

วิธีการศึกษาและเครื่องมือในการศึกษาคืออะไร ?
พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์เริ่มต้นศึกษาปรากฏการณ์เหล่านี้อย่างไร ?
  หลักการศึกษาขั้นต้น

  พระพทุธทรงมศีรทัธาทีจ่ะศกึษาหาความจรงิเกีย่วกับปรากฏการณ์นัน้ๆ โดยเริม่จากปรากฏการณ์

ที่ประจักษ์ เช่นกรณีที่พระองค์ขณะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงเห็นเทวทูตทั้ง ๔ เป็นปรากฏการณ์ที่น่า

เบื่อหน่าย ทรงก�าหนดประเด็นนี้มาพิจารณาใคร่ครวญและทรงมีความเชื่อว่า มีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย 

ก็ต้องมีภาวะตรงกันข้ามคือความไม่เกิดเป็นต้น ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า “ทุกข์”

  จากนั้นทรงสืบสาวค้นหาสาเหตุของความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็ทรงพบว่า “การเวียนว่ายตายเกิด

ในสังสารวัฏ” นี่แหละคือสาเหตุ นี้เรียกว่า “สมุทัย”

  ทรงตั้งสมมติฐานว่า ต้องมีสภาวะใดสภาวะหนึ่งหรือจุดใดจุดหนึ่งที่เมื่อเราไปถึงแล้วจะไม่มีการ

เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป สมมติฐานนี้เรียกว่า “นิโรธ”

  จากนั้นทรงพิสูจน์หรือทดลองสมมติฐานโดยการปฏิบัติด้วยวิธีการต่างๆ นี้เรียกว่า “มรรค” 
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 สรุปว่า พุทธวิธีในการศึกษาปรากฏการณ์ เริ่มด้วยศรัทธาที่จะตรวจสอบหาความจริง แต่เป็น

ศรัทธาที่มีค�าว่า “มา” น�าหน้า หมายถึงให้เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบ “อย่าเพิ่งเชื่อ หรืออย่าด่วนเชื่อ 

หรืออย่าปลงใจเช่ือ” เป็นวิธีปฏิบัติในเรื่องที่ควรสงสัย หลักความเชื่อแบบนี้เรียกว่า “กาลามสูตร 

กังขานิยฐาน มีทั้งหมด ๑๐ ประการ

    ๑. อย่าปลงใจเชื่อด้วยฟังตามกันมา

    ๒. อย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบๆ กันมา

    ๓. อย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ

    ๔. อย่าปลงใจด้วยการอ้างต�าราหรือคัมภีร์

    ๕. อย่าปลงใจเชื่อเพราะตรรก

    ๖. อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน

    ๗. อย่าปลงใจเชื่อด้วยกาคิดตรองตามแนวเหตุผล

  ๘. อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว

    ๙. อย่าปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้

   ๑๐. อย่าปลงใจเพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา

   เมื่อได้ยินได้ฟังหรือเห็นปรากฏการณ์ใดๆ ให้ใช้วิธีตรวจสอบความจริงโดยใช้โยนิโสมนสิการ  

คือคิดใคร่ครวญโดยถ้วน คิดจากเหตุไปหาผล คิดจากผลไปหาเหตุ คิดในเชิงสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่  

คิดแยกแยะ คิดแบบองค์รวม คิดแบบเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เป็นต้น จนแน่ใจแล้วจึงสรุปลงเป็น  

“ความเชื่อหรือศรัทธา” ๒ แบบคือ เชื่อว่าจริงแล้วปฏิบัติตาม (๒)เชื่อว่าไม่จริงแล้วละทิ้งเสีย เครื่องมือ

ขั้นต้นในการศึกษาปรากการณ์คือโยนิโสมนสิการ เน้นการศึกษาภาคแนวคิดทฤษฎีแล้วองค์ความท่ีได้

จากการศึกษามาตรวจสอบหาความจริง

  นักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มต้นศึกษาปราฏการณ์ในโลกด้วยศรัทธาและมีล�าดับขึ้นของการศึกษา 

เช่นเดียวกันกับการศึกษาขั้นต้นตามหลักพระพุทธศาสนา นั่นคือ ขั้นก�าหนดขอบเขตของปัญหา ขั้นตั้ง

สมมติฐาน ขั้นคาดคะเน และขั้นพิสูจน์ทดลองหาความจริง แต่จุดที่ต่างกันก็คือ นักวิทยาศาสตร์ใช้

คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษา 

  หลักการศึกษาขั้นสูง

  เนือ่งจากตามหลกัพระพทุธศาสนา แบ่งองค์ความรูเ้ป็น ๒ ระดบัคอื (๑) ปัญญาทัว่ไป เป็นความรู้

ระดับธรรม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Knowledge กับ(๒)ปัญญาขั้นสูงเหนือชาวบ้านทั่วไปซึ่งมีทั้งระดับ

โลกยิะและโลกตุตระ ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Superknowledge หรือตรงกบัภาษาบาลีว่า “อภิญญา” 

แปลว่าความรู้ยิ่ง 
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  ปัญญาระดับที่ ๒ นี่แหละคือเครื่องการศึกษาขั้นสูง พุทธวิธีสร้างเครื่องมือข้ันสูงในการศึกษา

หาความจริงเก่ียวกับปรากฏการณ์ในโลกก็คือไตรสิกขานั่นเอง เริ่มจากจัดระเบียบตัวเองให้เรียบร้อย 

ดีงาม(ศีล) เม่ือมีศีลก็มีอวิปฏิสาร(ความไม่เดือดร้อน) มีปราโมทย์ มีปีติ มีปัสสัทธิ มีสุข และมีสมาธิ  

เมื่อได้สมาธิก็จะท�าให้ได้ปัญญาขั้นสูงระดับโลกิยะ เรียกว่า “โลกิยอภิญญา” ปฏิบัติต่อก็จะได้โลกุตตร-

อภญิญา ซึง่ความจรงิแล้ว ระดบัโลกยิอภญิญากเ็พียงพอแล้วทีจ่ะเป็นเคร่ืองมอืการศกึษาปรากฏการณ์

ในโลกได้อย่างทะลุปรุโปร่ง เพราะผู้ได้โลกิยอภิญญาย่อมแสดงฤทธิ์ได้ ย่อมมีหูทิพย์ ก�าหนดความคิด

คนอื่นได้ ระลึกชาติได้ ที่ส�าคัญคือมีตาทิพย์ 

  นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีเครื่องมือขั้นสูงอย่างนี้ แต่เชื่อกันว่า ในการศึกษาทดลองข้ันสูงของ 

นักวิทยาศาสตร์ วิธีการทดลองที่ประกอบด้วยกระบวนการขั้นตอนที่ละเอียดซับซ้อนทั้งด้านเครื่องมือ

และความเอาใจใส่ของผู ้ทดลอง ท�าให้สภาวะจิตของนักวิทยาศาสตร์เข้าถึงสมาธิโดยอัตโนมัติ  

เพราะกรอบการทดลองสอดคล้องกับหลักของศีลและสมาธิในไตรสิกขา

การเข้าถึงความจริง
พระพุทธเจ้าและนักวิทยาศาสตร์เข้าถึงความจริงแตกต่างกันอย่างไร ?
  นักวิทยาศาสตร์ในยุคด้ังเดิมเข้าถึงความจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์แต่ไม่รู ้ว ่าเป็นอะไร  

เพราะโลกทศัน์แบบวตัถนุยิมเป็นเครือ่งขวางกัน้อยู ่ดงัทีห่ลนิยูถ่งั นกัประพนัธ์ชาวจนีกล่าวไว้ตอนหนึง่

ว่า 

นักวิทยาศาสตร์เคาะประตู แต่ประตูของธรรมชาติอันลี้ลับไม่ยอมเปิดออก ในขณะที่ 

นกัวทิยาศาสตร์เกอืบจะค้นพบความลีล้บัของชวีติอยูแ่ล้ว ในทนัใดน้ัน ชวีติกปิ็ดบงัตวัเอง

ไว้อย่างสิ้นเชิง นั่นก็คือ เมื่อนักวิทยาศาสตร์ส�ารวจตรวจค้นเรื่องสสาร เขาไปสิ้นสุดยุต ิ

ที่อีเล็คตรอน เมื่อเขาส�ารวจตรวจค้นเรื่องชีวิต เขาก็ไปสิ้นสุดยุติที่โปรโตปลาสม์ และเมื่อ

เขาส�ารวจตรวจค้นเรื่องจิตวิญญาณ เขาก็ไปสิ้นสุดยุติที่คลื่นสมอง

  ประเด็นเกี่ยวกับโลกและจัรกวาลระดับมหัพภาค ข้อค้นพบของพระพุทธเจ้ากับนักวิทยาศาสตร์

เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร ?

 องค์ประกอบทางกายภาพของโลกคืออะไร ? โลกทั้งโลกคืออะไร ? ข้อมูลในคัมภีร์พระไตรปิฎก

มีว่า โลกธาตุมี ๓ ขนาด คือ (๑) สหัสสีจูฬนิกาโลกธาตุ คือ โลกธาตุขนาดเล็กมี ๑,๐๐๐ จักรวาล  

(๒) ทวิสหัสสีมัชฌิมิกาโลกธาต ุคือ โลกธาตุขนาดกลางมีล้านจักรวาล (๓) ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาต ุ

คือ โลกธาตุขนาดใหญ่แสนโกฏิจักรวาล

01. ������������ (���������) (1-11).indd   7 24/11/2563   21:09:04



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๓8

 พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์เกี่ยวกับขอบเขตของจักรวาลไว้ว่า “อานนท์ จักรวาลหนึ่ง 

มีก�าหนดเท่ากับโอกาสที่พระจันทร์พระอาทิตย์โคจร(หมุน) ทั่วทิศสว่างรุ่งโรจน์ ... ในแต่ละจักรวาล  

มีพระจันทร์พันดวง อาทิตย์พันดวง ขุนเขาสิเนรุพันหนึ่ง” ซึ่งพระพุทธโฆสาจารย์แสดงรายละเอียด 

เพิม่เตมิว่า จกัรวาลหนึง่มขีนาดยาวและกว้าง-ด้านละ ๑,๒๐๓,๔๕๐ โยชน์ ซึง่นกัวทิยาศาสตร์ยคุใหม่

กล่าวไว้ว่า “ภูมิประเทศของเอกภพตามทฤษฎีสตริง เต็มไปด้วยดินแดนหลากหลายนับไม่ถ้วน อาจมี

มากถึง ๑๐ ยกก�าลัง ๕๐๐(๑ ตามด้วยเลขศูนย์ห้าร้อยตัว) ภูมิประเทศที่เราสังเกตเห็นเป็นเพียง 

เศษเสี้ยวเล็ก ๆ…” 

  ตามหลักพระพุทธศาสนา โลกและจักรวาลนี้ไม่มีอายุ มีแต่วิวัฒนาการเป็นวงกลม เรียกว่า 

“สงัสารวฏั” ไม่มคี�าว่าโลกเกิดและโลกแตก มคี�าว่าโลกเสือ่มและโลกเจรญิ โลกเสือ่มเรยีกว่า “สงัวฏัฏะ” 

โลกเจริญเรียกว่า “วิวัฏฏะ” เดิมที นักวิทยาศาสตร์มีโลกทัศน์แบบ “อันตนิยม-determinationism” 

ถือว่าโลกมีเบื้องต้นและที่สุด มี big bang (การระเบิดครั้งใหญ่) และ big crunch (การหดตัวครั้งใหญ่) 

ต่อมาเกิดความลังเลสงสัยว่าจริงหรือไม่ ? จากโลกทัศน์แบบนี้ นักวิทยาศาสตร์จึงท�าโครงการค้น 

ต้นก�าเนิดและวิวัฒนาการของจักรวาล เรียกว่า Large Hadron Collider =LHC เป็นห้องทดลองขนาด

อยู่ใต้ดินบริเวณประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศสอิตาลีและเยอรมัน

  ประเด็นเกี่ยวกับอายุ/ระยะการด�ารงอยู่ของสรรพส่ิงในโลกและจักรวาล (เอกภพ=universe) 

คัมภีร์พระพุทธศาสนามีข้อมูลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอายุของสัตว์โลกแต่ละภพภูมิ เทียบเคียงกัน 

ให้เห็นชัดเจน เช่น บอกว่า “๑ วัน(ทิพย์)ของเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิก เท่ากับ ๕๐ ปีมนุษย์ ๑ เดือน

(ทิพย์) เท่ากับ ๑,๕๐๐ ปีมนุษย์ เทวดาชั้นจาตุมมหาราชิก มีอายุ ๕๐๐ ปี(ทิพย์) เท่ากับ ๙,๐๐๐,๐๐๐ 

ปีมนุษย์” ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลศาสตร์ควันตัมกล่าวไว้ว่า “วัตถุเคล่ือนท่ีเร็ว-ขนาด 

เล็กลง-มวลเพิ่ม-คลื่นละเอียด-เวลาเดินช้าลง(เร็วเท่าแสง-ขนาดเป็นศูนย์-มวลเพิ่ม-เวลาหยุดนิ่ง)” 

เป็นการกล่าวหลังจากพระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องนี้ไว้แล้วหลายพันปี

  ประเดน็เกีย่วกับส่วนประกอบของโลกและจกัรวาล ในคมัภร์ีพระไตรปิฎกมข้ีอมลูว่า “แผ่นดินใหญ่

ตัง้อยูบ่นน�า้ น�า้ตัง้อยูบ่นลม ลมตัง้อยู่บนอากาศ ลมพดัท�าให้น�า้กระเพือ่ม น�า้กระเพือ่มท�าให้แผ่นดนิไหว” 

ซึง่มข้ีอมลูอกีตอนหนึง่ในคมัภีร์พระไตรปิฎกบ่งถงึต้นเหตุการเกดิวกิฤตการณ์ทางธรรมชาติไว้สรปุความ

ได้ว่า “เมื่อมนุษย์มีอกุศลจิต เต็มไปด้วยโลภ โกรธ หลง ประกอบอกุศลกรรมไว้จ�านวนมาก เป็นสาเหตุ

ให้ฤดูกาลวิปริต ลมเปลี่ยนทิศ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อลมพัดไม่ถูกทิศทาง ท�าให้เทวดาโกรธ  

เม่ือเทวดาโกรธจึงบันดาลให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านอื่นๆ ตามมา เช่น ท�าให้ลมโหมกระหน�่าหนักยิ่งขึ้น  

เกิดเป็นพายุใหญ่ เมื่อลมพัดท�าให้น�้ากระเพื่อมเป็นคลื่นขนาดใหญ่ เมื่อเกิดคลื่นก็ท�าให้แผ่ดินไหว”  

ยิ่งเป็นเรื่องน่าพิศวงมากที่แนวคิดเรื่อง “มณฑล” ของพระพุทธศาสนาแบบทิเบตหรือวัชรยานบอกว่า 
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“จักรวาลนี้แบ่งเป็น ๕ เขต เทียบได้กับขันธ์ ๕ แต่ละเขตมีพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และเทวดาบริวาร

สถิตอยู่เป็นจ�านวนมาก”

โลกทัศน์ดั้งเดิม โลกทัศน์แบบแยกส่วน
โลกทัศน์ใหม่ โลกทัศน์แบบองค์รวม
  นักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เริ่มหันมาศึกษาภูมิปัญญาตะวันออก โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ท�าให้รู้

พุทธธรรมบางแง่มุมอยู่บ้าง เช่น เมื่อพระพุทธศาสนาแสดงไว้ว่า “สังขารทั้งปวงเพราะไม่เที่ยง(อนิจจะ) 

จงึอยูใ่นสภาพเดมิไม่ได้(ทกุข์) เพราะอยูใ่นสภาพเดิมไม่ได้ จึงหาตัวตนทีแ่ท้จริงไม่ได้(อนตัตา) ไม่มอีะไร

เป็นหน่วยอิสระซึ่งคงที่ ไม่มีอะไรคงตัว ไม่มีอะไรเป็นตัว มีแต่กระแสธรรมไหลไปสืบเนื่องสัมพันธ์กันไป 

เป็นปัจจัยแก่กันและกนั มอียูโ่ดยความสมัพนัธ์กนั มอียูด้่วยอาศยัปัจจยั ไม่มคีวามคงทีอ่ยูอ่ย่างเดมิ ไม่มี

อยู่โดยตัวมันเอง ไม่มีตัวตนที่แท้จริง”

  นักฟิสิกส์ยุคใหม่จึงแสดงทรรศนะสะท้อนความจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ในโลกว่า “อนุภาค 

พื้นฐานไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แบบอิสระแยกจากกันได้ โดยเนื้อแท้ อนุภาคนั้นเป็นชุดแห่งความสัมพันธ์ท่ีแผ่

ออกไปยงัสิง่อืน่ ๆ  อนุภาคพ้ืนฐานไม่ใช่สิง่ท่ีม”ี เวอร์เนอร์ ไฮเซนเบร์ิกกล่าวว่า “โลกน้ีปรากฏเป็นชิน้ส่วน

เหตุการณ์ที่ซับซ้อนโยงใยเข้าหากัน ทดแทนกัน ทับซ้อนกันหรือรวมตัวกันจนมีผลออกมาเป็นการ 

ถักทอขององค์รวม” 

   นกัฟิสกิส์ยคุใหม่เหน็ตรงกนัว่า ความสมดุลของโลกเป็นผลจากความสมัพนัธ์อย่างลงตัวระหว่าง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต ทุกสิ่งมีระบบควบคุมการด�ารงอยู่ร่วมกันท่ีเป็นเอกภาพ โลกคือองคาพยพท่ีมี

ชีวิต เป็นอาณาจักรแห่งความร่วมมือระหว่างพืช สัตว์ แบคทีเรียซึ่งด�ารงอยู่ร่วมกันในลักษณะพันธมิตร 

ประสานกิจกรรมระหว่างกัน เพื่อความอยู่รอดของส่วนรวมทั้งหมด

วิธีการน�าตถาคตโพธิญาณและข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ไปใช้
โดยการบูรณาการคือเติมเต็มให้แก่กันและกัน
  วิธีที่ ๑ การน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปอธิบายเสริม 

กันและกันให้เป็นท่ีเข้าใจง่ายข้ึน เช่น กรณีพระพุทธเจ้าทรงแสดงโลกทัศน์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิและ 

มิจฉาทิฏฐิว่า 

โลกนี้โดยมากอาศัยส่วนสุดโต่ง ๒ ข้าง คือ ความมี(อัตถิตา)และความไม่มี(นัตถิตา)  

เมือ่บคุคลเหน็เหตเุกดิแห่งโลก ด้วยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจรงิ ความไม่ม ี(นตัถติา)

ในโลกก็ไม่มี เมื่อบุคคลเห็นความดับแห่งโลก ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง  

ความมี(อัตถิตา)ในโลกก็ไม่มี ข้อที่ว่า ‘สิ่งทั้งปวงมีอยู่’ นั้น เป็นส่วนสุดโต่งข้างหนึ่ง ข้อที่
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ว่า ‘สิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่’ นั้น เป็นส่วนสุดโต่งอีกข้างหนึ่ง ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง 

ไม่เข้าไปข้องแวะส่วนสุดโต่งทั้งสองข้างนั้น

  พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กล่าวว่า แนวคิดทางพระพุทธศาสนานี้ นักวิทยาศาสตร์

อาจไม่เข้าใจชัด ก็ให้น�าหลักการของฟิสิกส์ควันตัมมาอธิบายเทียบเคียงกัน ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่

เหมือนกันมีว่า

โปรตอนหรือส่วนประกอบย่อยแห่งอะตอมของแสง เป็น ‘ทวิลักษณ์’ คือ (๑) อนุภาค  

(๒)คลื่น ทั้งสองอยู่ด้วยกัน แต่เป็น ๒ อย่างที่ขัดแย้งกันอยู่ในตัว ถ้าเราบอกว่า โปรตอน

เป็นอนุภาค ก็เป็นมุมมองที่สุดโต่งข้างหนึ่ง ถ้าเราบอกว่า โปรตอนเป็นคลื่น ก็เป็นมุมมอง

ที่สุดโต่งอีกข้างหนึ่ง มองอย่างไรจึงไม่ถือว่าเป็นที่สุดโต่ง ? มองโดยมัชเฌนธรรมเทศนา 

คือมองโดยสายกลาง

  นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาอาจไม่เข้าใจทฤษฎีนี้ของนักวิทยาศาสตร์ ก็ให้น�าแนวคิดทาง

พระพุทธศาสนาที่แสดงไว้ข้างต้นนั้นมาอธิบายเทียบเคียงกัน

 วธิทีี ่๒ การน�าหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาไปเติมเต็มวทิยาการใหม่ๆ ให้มคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

เช่น แนวคิดทฤษฎีทางการบริหารยุคใหม่อาจมีความสมบูรณ์บางมิติ แต่ยังขาดไปบางมิติ ในการ 

บรหิารคน นกับรหิารยคุใหม่อาจมองเพยีงว่า การบรหิารคนทีจ่ะให้ได้ด�าเนนิด้วยดนีัน้ ให้ค่าตอบแทนสูง 

มีสวัสดิการพร้อม สร้างความเป็นกันเอง เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอ แต่พระพุทธศาสนามีหลักสังคหวัตถุ ๔ 

คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา ที่จะท�าให้การบริหารมีประสิทธิภาพยั่งยืนกว่า หรือแม้แต่

หลกัวชิาว่าด้วยการรกัษาพยาบาล ในการรกัษาพยาบาลคนเจ็บป่วยทีผ่่านมา เราอาจเน้นการรักษาโรค 

แต่ปัจจบุนัมกีารน�าหลกัการทางพระพุทธศาสนามารกัษาใจผูเ้จบ็ป่วย ใช้วธิกีารรกัษาโรค รกัษาใจควบคู่

กันไป

  วิธีที่ ๓ การน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นฐานในการท�าให้วิทยาการใหม่ ๆ ทั้งหลาย

มีโอกาสได้แสดงฐานะและบทบาทมากยิง่ขึน้ นัน่คอืผูท้ีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในวิชาการยคุใหม่ได้หนั

มาศึกษาปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พัฒนาตัวเองให้มีความเข้มแข็งสามารถยืนหยัดอยู่

ได้ในท่ามกลางโลกธรรมที่แปรเปลี่ยนไปในทางดีและไม่ดีตลอดเวลา ความเป็นคนเข้มแข็งนี้ จะเป็น

โอกาสให้ได้ใช้วิชาความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

  วิธีที่ ๓ นี้นับถือว่าตรงกับพุทธประสงค์มากที่สุด เพราะทรงแสดงล�าดับข้ันของการพัฒนาตน 

เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ถึงประสงค์ โดยเริ่มจากการศึกษาหาความรู้ด้านวิชาการวิชาชีพ (ปริยัติสัทธรรม) 

อบรมสั่งสมตนให้มีความเรียบร้อยด้านกายภาพ ให้เข้มแข็งอดทนด้านจิตภาพ และโลกทัศน์ชีวทัศน์ที่

เป็นสัมมาทิฏฐิตลอดเวลา(ปฏิปัตติสัทธรรม) และท้ายให้มีความร่มเย็นเป็นสุข(ปฏิเวธสัทธรรม) 
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สรุป 

 การบูรณาการที่ถูกต้องจึงไม่ใช่การบูรณาการตัวเนื้อหาวิชา แต่เป็นการรับเนื้อหาวิชาศาสตร ์

สมัยใหม่เข้ามาในตัวคนแล้วเอาหลักปริยัติสัทธรรม ปฏิปัตติสัทธรรมทางพระพุทธศาสนามาพัฒนา 

ตัวคน เพื่อให้โลกทัศน์เชิงบูรณาการในการด�ารงชีวิต
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