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พระพุทธศาสนากบัศาสตร์สมัยใหม่: 
แนวคดิทฤษฎแีละแนวปฏิบัติเชิงบูรณาการ”1 

       
        พระเทพวชัรบณัฑิต, ศ.ดร. 
        อธิการบดี มจร 

 
เกร่ินน า 
 “พุทธธรรม” เป็นหลกัการสูงส่ง มีเน้ือหาละเอียดลึกซ้ึง ไม่ใช่เร่ืองท่ีจะน ามา
กล่าวถึงเป็นท่ีเขา้ใจไดง่้าย ดงัท่ีพระพุทธองคใ์นตอนท่ีตรัสรู้ใหม่ๆ ขณะประทบัอยู่ ณ 
ควงตน้อชปาลนิโครธ ทรงหลีกเร้นอยูใ่นท่ีสงดั ทรงด าริวา่  

ลึกซ้ึง เห็นไดย้าก รู้ตามไดย้าก สงบ ประณีต ไม่เป็นวิสยัแห่งตรรก ละเอียด 
บัณฑิตจึงจะรู้ได้ ส าหรับประชาชนผู ้ร่ืนรมย์ด้วยอาลัย ยินดีในอาลัย 
เพลิดเพลินในอาลยั ฐานะอนัน้ียอ่มเป็นส่ิงท่ีเห็นไดย้าก 

 เม่ือเน้ือหาพุทธธรรมมีความละเอียดลึกซ้ึง การท่ีจะน ามาประยกุตใ์ชก้ต็อ้งอาศยั
ความเขา้ใจลึกซ้ึงเช่นเดียวกนั  และการท่ีจะน ามาบูรณาการเพ่ือการใดๆ ก็ตามก็ยิ่งตอ้ง
อาศยัความเขา้ใจมากข้ึนเป็นเท่าตวั ค าว่า "พุทธบูรณาการ" จึงเป็นค าใหญ่ท่ีใครๆ ให้
ความสนใจ แทจ้ริงแลว้ไม่ใช่เพียงเป็นค าใหญ่ แต่มีนยัท่ีลึกซ้ึง 
 มีค าถามเสมอวา่ “พระพุทธเจา้กบันกัวิทยาศาสตร์ผูย้ิง่ใหญ่ของโลก ศึกษาและ
คน้พบส่ิงเดียวกนัหรือไม่ ?” เม่ือพิจารณาดู(๑)ส่ิงที่ศึกษา (๒)วธีิการศึกษา และ(๓)ผล
ของการศึกษาแลว้ เช่ือไดว้า่ “ศึกษาและคน้พบส่ิงเดียวกนั จะต่างกนักแ็ต่เพียงความลึกซ้ึง
เท่านั้น”  เราจะมองเห็นความคลา้ยคลึงเม่ือน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาไปอธิบาย
เทียบเคียงกบัวิทยาการใหม่ ๆ ท่ีนกัวิทยาศาสตร์อธิบายไว ้ เช่น  นกัฟิสิกส์เม่ือท าการ
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สงัเกตโลกและปรากฏการณ์ลึกลงไปในระดบัอนุภาค เห็นการเคล่ือนตวัของอนุภาคโยง
ใยไปทัว่เหมือนเตน้ระบ า ปรากฏการณ์เช่นน้ีเป็นธรรมชาติของสรรพส่ิงท่ีตกอยูภ่ายใต้
กฎไตรลกัษณ์ตามหลกัพระพุทธศาสนานัน่เอง หรือกรณีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เม่ือ
ถึงระดบัสูงสุด นกัวิทยาศาสตร์ผูท้  าการทดลองมีความรู้สึกเหมือนกบัวา่เขาเองรวมเขา้
เป็นส่วนหน่ึงของส่ิงท่ีก าลงัทดลองอยู ่ ปรากฏการณ์เช่นน้ีเกิดจากสมาธิจิตขั้นสูงหรือท่ี
พระพุทธศาสนาเรียกวา่ “สมาบติั” นัน่เอง เม่ือจิตเขา้ถึงสมาธิระดบัน้ีจะก าจดัความคิด
แบ่งแยกระหวา่งเรา(Subject)กบัเขา(Object) กลายเป็น “อทัวยะ(Non-Duality)”แปลวา่
ความไม่เป็นสอง ซ่ึงพระพุทธศาสนามหายานนิกายเซนสอนกนัมากดงัค ากล่าววา่  

ภาวะแห่งสมาธิขั้นสูง ท าใหก้ลีบสมองตอนกลางส่วนบนหยดุท า
การส่งขอ้มูลสู่เปลือกสมองใหญ่ส่วนหนา้แบบแบ่งแยก มีผลท าให้
เปลือกสมองใหญ่ส่วนหนา้หยดุรู้สึกส านึกแบบแบ่งแยก เสน้แบ่งกั้น
ระหวา่งตวัเรากบัโลกภายนอกจะเลือนไป เรา(subject)จะกลายเป็น
ส่วนหน่ึงของโลกภายนอก(objects) 

 
พระพุทธเจ้าทรงตั้งค าถามอย่างไรกบัปรากฏการณ์ในโลก ? 
นักวทิยาศาสตร์ตั้งค าถามอย่างไรกบัปรากฏการณ์ในโลก ? 
 ค าถามพ้ืนฐานท่ีเป็นแรงบนัดาลในการศึกษา ประกอบดว้ย 
 ๑.อะไร ? 
 ๒.เป็นอยา่งไร ? 
 ๓.เป็นไปอยา่งไร ? 
 ๔.ควรใหเ้ป็นอยา่งไร ? 
 ๕.ควรเป็นอยูอ่ยา่งไร ?  
 พระพุทธองคท์รงตั้งค  าถามและศึกษาคน้ควา้หาค าตอบทุกค าถาม แต่ไม่แน่ใจวา่
นกัวิทยาศาสตร์พยายามตอบทุกค าถามหรือไม่ ? ซ่ึงเม่ือพระพุทธองคท์รงศึกษาไปกไ็ด้
ค  าตอบส าหรับแต่ละค าถามดงัน้ี 
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 ค าถามที่ ๑ ว่า “อะไร ?” ค  าถามน้ีบ่งถึงตวัตนของส่ิงนั้นๆวา่ “คืออะไร ?” เม่ือเห็น
ปรากฏการณ์ฝนตกฟ้าร้องกต็ั้งค  าถามวา่ “คืออะไร ?” เห็นสตัวบุ์คคลตวัตนเราเขาเดินไป
เดินมากต็ั้งค  าถามวา่ “อะไร ?”  เม่ือศึกษาอยา่งลึกซ้ึงไปในท่ีสุดกไ็ดค้  าตอบวา่ 
“ปรากฏการณ์ในโลก คือ ธาตุ บรรดาสรรพส่ิงในโลกคือ ธาตุ”   ซ่ึงค าวา่ “ธาตุ” น้ีเป็นค า
ท่ีนกัปรัชญากรีกโบราณใชใ้นการตั้งค าถามกบัส่ิงท่ีเป็นตน้ก าเนิดของโลก(First Cause) 
เช่น ธาเลส เป็นนกัปรัชญาเกิดก่อนพระพุทธเจา้ประสูติ ๑ ปี เขาเร่ิมศึกษาปรากฏการณ์
ดว้ยการตั้งค  าถามวา่ “อะไรคือปฐมธาตุของโลก ?” แลว้เขากไ็ดค้  าตอบส าหรับตวัเองวา่ 
“น ้ าคือปฐมธาตุของโลก”  อานกัซิเมเนสซ่ึงเกิดในยคุเดียวกนักบัพระพุทธเจา้กต็ั้งค  าถาม
วา่ “อะไรคือปฐมธาตุของโลก ?” แลว้เขากไ็ดค้  าตอบส าหรับตวัเองวา่ “อากาศคือปฐม
ธาตุของโลก” 
 พระพุทธเจา้ทรงใชค้  าวา่ “ธาตุ” เรียกส่ิงท่ีทรงคน้พบเช่นเดียวกนั ปรากฏในธรรม
นิยามสูตรและปัจจยัสูตรวา่ “อุปฺปาทา วา ภิกฺขเวตถาคตาน อนุปฺปาทา วา ตถาคตาน ฐิตา ว 
สา ธาตุ ธมฺมฐิตตา... ตถาคตเกิดข้ึนกต็าม ไม่เกิดข้ึนกต็าม ธาตุอนันั้น คือความตั้งอยูต่าม
ธรรมดา...”ธาตุท่ีวา่น้ีจดักลุ่มได ้๔ ประเภท คือ 
 ประเภทท่ี ๑  ปรากฏารณ์ธรรมชาติเก่ียวกบัดิน น ้ า อากาศ และฤดูกาลซ่ึงเป็น
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมนุษย ์เรียกวา่ “อุตุ” 
 ประเภทท่ี ๒ ธรรมชาติเก่ียวกบัการสืบพนัธ์ุของพืชและสตัวต่์อเน่ืองกนัไปรุ่นแลว้
รุ่นเล่าไม่ขาดสาย  เรียกวา่ “พีชะ” 
 ประเภทท่ี ๓ ธรรมชาติอนัทรงพลงัอยูใ่นตวัของสตัวบุ์คคลตวัตนเราเขา ท าให้
ส่ิงมีชีวิตเหล่าน้ีมีความน่าพิศวงกวา่ปรากฏการณ์ชนิดอ่ืนๆ ในโลก โดยเฉพาะมนุษยมี์
ความวิจิตรพิสดารอยูใ่นตวัและสะทอ้นออกมานอกตวัหลากหลายรูปแบบ เรียกวา่ “จิต” 
 ประเภทท่ี ๔ ความเคล่ือนไหวของสตัวบุ์คคลตวัตนเราเขา ผา่นทางกายและวาจา
ปรากฏใหเ้ห็นและไดย้นิ หรือกระบวนการคิดดา้นใน เรียกวา่ “กรรม” 
 เหล่าน้ีคือส่ิงท่ีเรียกวา่ “ธาตุ”พระพุทธเจา้ทรงใชค้  าน้ี และนกัวิทยาศาสตร์กใ็ชค้  าน้ี 
เม่ือคน้พบส่ิงท่ีเรียกวา่ “ธาตุ” แลว้กต็ั้งค  าถามต่อไปวา่ 
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 ค าถามที่ ๒ ว่า “ธาตุที่ว่านี ้ เป็นอย่างไร ?”  ค  าถามน้ีบ่งถึงลกัษณะ(Nature)ของ
ธาตุดงักล่าวนั้น หรือจะถามอีกแบบหน่ึงวา่ “มีอยูอ่ยา่งไร ?” 
 เม่ือศึกษาคน้ควา้ไป พระพุทธองคท์รงพบลกัษณะ ๓ อยา่ง คือ อนิจจตา ความไม่
เท่ียง ทุกขตา ความด ารงอยูใ่นสถานะเดิมไดไ้ม่นาน และอนตัตตา ความไม่มีตวัตนถาวร
หรือไม่มีแก่น เรียกวา่ “ไตรลกัษณ์” ธาตุน้ีมีลกัษณะอยา่งน้ี ตกอยูภ่ายใตก้ฎแห่งไตร
ลกัษณ์อยา่งน้ี ในขณะท่ีนกัวิทยาศาสตร์เม่ือศึกษาละเอียดลงไปโดยใชว้ิธีการลดทอนธาตุ
ลงไปถึงระดบัอนุภาคกพ็บวา่ ในธาตุแบ่งยอ่ยเป็นโมเลกลุคืออณู แบ่งยอ่ยเลก็ลงไปอีก
เป็นอะตอมคือปรมาณู และในปรมาณูกแ็บ่งยอ่ยลงไปอีกเป็นโปรตอน นิวตรอน อี
เลค็ตรอน แบ่งยอ่ยลงไปอีกเป็นควาร์ค แต่นกัวิทยาศาสตร์ไม่ไดใ้ชค้  าวา่ “ธาตุมีลกัษณะ
เป็นอนิจจตา ทุกขตา อนตัตตา หรือธาตุเป็นไตรลกัษณ์” แมใ้นขณะท่ีลดทอนธาตุใหเ้ลก็
ลงไปถึงระดบัอนุภาคคืออะตอม เขาจะมองเห็นธาตุเป็นเหมือนอนุภาคเตน้ระบ า
(Dancing Particle)กต็าม2 เขากเ็พียงแต่มีความพิสวงงงวยวา่ “น่ีมนัอะไรกนั ?” เท่านั้น 
 ค าถามที่ ๓ ว่า “ธาตุทีว่่านี ้ เป็นไปอย่างไร ?”  เป็นค าถามบ่งถึงทิศทางการเคล่ือน
ตวั ความเป็นพลวตัของธาตุพระพุทธเจา้ทรงศึกษาคน้ควา้กท็รงพบค าตอบวา่ “ธาตุน้ีเป็น
ธรรมฐิติคือมีอยูต่ามธรรมชาติ เป็นธรรมนิยามคือเป็นไปตามกฎธรรมชาติ เป็นอิทปัปัจจย
ตาคือความท่ีมีส่ิงน้ีเป็นปัจจยัของส่ิงน้ี ดงัขอ้ความในปัจจยสูตรวา่  

อุปฺปาทา วา ภิกฺขเวตถาคตาน อนุปฺปาทา ตถาคตาน ฐิตา ว  สา ธาตุ ธมฺมฐิต
ตา  ธมฺมนิยามตา อิทปฺปจฺจยตา ... ตถาคตเกิดข้ึนกต็าม ไม่เกิดข้ึนกต็าม ธาตุ
อนันั้น คือความตั้งอยูต่ามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดา ความท่ีมีส่ิงน้ี
เป็นปัจจยัของส่ิงน้ี กค็งตั้งอยูอ่ยา่งนั้น ตถาคตรู้ บรรลุธาตุนั้น คร้ันรู้แลว้ 

                                                   

 
2คมัภีร์พระพุทธศาสนาในชั้นหลงัก็ใช้ค  าแสดงการลดทอนธาตุ(หรือสสาร)ลงสู่ระดับ

อนุภาคเช่นเดียวกนัว่า “๑  รถเรณุ  เท่ากบั   ๓๖ ตชัชารี,  ๑  ตชัชารี  เท่ากบั   ๓๖ อณู (Molecule),  ๑  
อณู       เท่ากบั   ๓๖ ปรมาณู (Atom), ๑ ปรมาณู เท่ากบั ๓๖ กลาป” ค าว่า “กลาป” แปลว่า กลุ่ม, มดั 
หมายถึงสรรพส่ิงเกิดข้ึนเป็นกลุ่มๆ เป็นมดัๆ 
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บรรลุแลว้จึงบอก แสดง บญัญติั ก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าใหง่้าย... ใน
กระบวนการน้ี ตถตา(ความเป็นอยา่งนั้น) อวิตถตา(ความไม่คลาดเคล่ือน) 
อนญัญถตา(ความไม่เป็นอยา่งอ่ืน) อิทปัปัจจยตา(ความท่ีมีส่ิงน้ีเป็นปัจจยั
ของส่ิงน้ี) มีอยา่งน้ี” 

 พระพุทธเจา้ทรงใชค้  าบาลี ๓ ค า ประกอบดว้ย (๑)ธรรมฐิตตา (๒)ธรรมนิยามตา 
และ(๓)อิทปัปัจจยตา  เพื่อตอบค าถามท่ีวา่ “ธาตุน้ีเป็นไปอยา่งไร ?”  นัน่คือ อุตุเป็นธรรม
ฐิติคือมีอยูต่ามธรรมชาติ     เป็นธรรมนิยามคือเป็นไปตามกฎธรรมชาติ เป็นอิทปัปัจจยตา
คือเป็นปัจจยัแก่กนัและกนั พชีะกเ็ป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม  เป็นอิทปัปัจจยตา จติเป็น
ธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม เป็นอิทปัปัจจยตา กรรมกเ็ป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม เป็นอิ
ทปัปัจจยตาเช่นเดียวกนั นกัวิทยาศาสตร์แมไ้ม่ไดใ้ชค้  าแบบน้ี แต่พวกเขากเ็ช่ือมัน่วา่ 
“ธาตุเป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม เป็นอิทปัปัจจยตา  ต่างกนับางส่วนตรงท่ีวา่ “กระบวน
แห่งเหตุและผลตามหลกัพระพุทธศาสนาเป็นแบบเหตุปัจจยั นัน่คือเหตุท่ีก่อใหเ้กิดผล
แบ่งเป็น(๑)เหตุหลกั-main cause เรียกวา่ “เหตุ” และ(๒)เหตุรอง-sub-cause เรียกวา่ 
“ปัจจยั” ในขณะท่ีกระบวนการแห่งเหตุและผลของวิทยาศาสตร์เป็นแบบ linear cause 
and effect นัน่คือ 1+1=2น้ีเป็นประเดน็หน่ึง อีกประเดน็หน่ึงท่ีวิทยาศาสตร์เห็นต่าง
ออกไปกคื็อ “พลวตัของธาตุมีลกัษณะเหมือนเคร่ืองจกัร มีความสมัพนัธ์เหมือน
เคร่ืองจกัร”  อยา่งไรกต็าม เก่ียวกบัพลวตัของธาตุน้ี พระพุทธเจา้และนกัวิทยาศาสตร์เห็น
ตรงกนัซ่ึงพอจะสรุปเป็นสูตรไดเ้หมือนกนัวา่  “เม่ือส่ิงน้ีมี ส่ิงน้ีจึงมี เม่ือส่ิงน้ีไม่มี ส่ิงน้ีก็
ไม่มี เพราะส่ิงน้ีเกิดข้ึน ส่ิงน้ีจึงเกิดข้ึน เพราะส่ิงน้ีดบั ส่ิงน้ีกด็บั” 
 ค าถามที่ ๔ ว่า “ธาตุทีว่่านี ้ ควรให้เป็นอย่างไร ?” เป็นค าถามถึงเป้าหมายท่ีดีงาม 
หรือท่ีพึงประสงค ์ หรือท่ีควรจะเป็น  นกัวิทยาศาสตร์มีหลกัคิดอยา่งไรในการศึกษา
คน้รควา้หาค าตอบน้ี  ? และพระพุทธเจา้ทรงมีหลกัคิดอยา่งไรในการศึกษาคน้ควา้หา
ค าตอบค าถามน้ี ?    
 พอจะเขา้ใจไดว้า่ เม่ือไดค้  าตอบต่อค าถามวา่ “เป็นไปอยา่งไร ?” น้ีแลว้ 
นกัวิทยาศาสตร์คงไม่คิดท่ีจะหาตอบต่อค าถามท่ีเหลือเท่าไรนกั เพราะไดรู้้ค าตอบต่อ
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ค าถามท่ีวา่  “คืออะไร มีลกัษณะอยา่งไร  และมีอยูเ่ป็นอยา่งไร” แลว้กถื็อวา่ไดอ้งคค์วามรู้
ครบถว้นเก่ียวกบัปรากฏการณ์ในโลก อาจไม่เห็นความจ าเป็นท่ีจะศึกษาคน้ควา้ต่อ  
ในขณะท่ีพระพุทธเจา้ไม่ทรงหยดุอยูเ่พียงเท่าน้ี เน่ืองจากทรงเห็นวา่ บรรดาธาตุคืออุตุ พี
ชะ จิตตะ และกรรม  สามารถแบ่งไดเ้ป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑)กลุ่มท่ีมีชีวิตจิตใจ (๒)กลุ่มท่ีไม่
มีชีวิตจิตใจและใน ๒ กลุ่มน้ีมีบางมิติท่ีมีความแตกต่างกนัอยู ่
 กลุ่มท่ี ๑ ส่ิงท่ีมีชีวติจิตใจ คือพีชะบางส่วน จิตตะ และกรรมเป็นปรากฏการณ์ของ
สตัวบุ์คคลตวัตนเราเขา เรียกวา่ อุปปาทินนกสงัขาร แปลวา่ ส่ิงท่ีมีใจครอง ในวิถีตาม
ธรรมชาติของส่ิงท่ีมีชีวิตจิตใจน้ี มีคุณค่าทางจริยธรรมแฝงอยู ่ มีขนัธ์ ธาตุ อายตนะ มี
เลือดเน้ือตวัตน มีความรู้สึกนึกคิด มีจิตใจ ยิง่เป็นมนุษย ์ คุณค่าทางจริยธรรมกย็ิง่จะสูง 
สตัวป์ระเภทอ่ืนๆ คุณค่าทางจริยธรรมกจ็ะลดหลัน่กนัไปตามล าดบัฐานะ ใน
ขณะเดียวกนักมี็ความสามารถท่ีจะท าลายคุณค่าทางจริยธรรมของตวัเองไดด้ว้ย นัน่คือมี
ความสามารถท่ีจะท าดี(กศุลกรรม)เสริมคุณค่าทางจริยธรรม สารมารถท่ีจะท าชัว่
(อกศุลกรรม)ซ่ึงจะท าลายคุณค่าทางจริยธรรม 
 ส่วนกลุ่มท่ี ๒ ส่ิงท่ีไม่มีชีวิตจิตใจคือ อุตุและพีชะบางส่วนเป็นปรากฏการณ์ของ
ดิน ฟ้า อากาศ แม่น ้า ล าธาร ตน้ไมใ้บหญา้ เรียกวา่ อนุปปาทินนกสงัขาร แปลวา่ ส่ิงท่ีไม่
มีใจครอง ไม่มีคุณค่าทางจริยธรรมแฝงอยูใ่นตวัและไม่มีความสามารถท่ีจะท าดีและชัว่
อยา่งนั้น 
 พระพุทธองคเ์ม่ือทรงศึกษาคน้ควา้ไปกไ็ดค้  าตอบวา่ “เป้าหมายท่ีดีงาม หรือท่ีพึง
ประสงค ์ หรือท่ีควรจะเป็นส าหรับสตัวบุ์คคลตวัตนเราเขา” นั้นกคื็อ สุคติโลกสวรรค ์
สูงข้ึนไปอีกกคื็อวิมุตติ วิสุทธิ สนัติ นิพพาน น้ีคือเป้าหมายของชีวิตท่ีควรไปใหถึ้ง ชีวติ
ควรใหเ้ป็นอยา่งน้ี 
 ค าถามที่ ๕ ว่า “ธาตุทีว่่านี ้ควรเป็นอยู่อย่างไร ?” เป็นค าถามถึงมรรคาหรือวิธีการ
ท่ีจะไปสู่เป้าหมายท่ีดีงามดงักล่าวแลว้  ต่อค าถามน้ี พระพุทธเจา้ทรงศึกษาคน้ควา้ดูวิถี
แห่งชีวิตหลากหลาย ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของเจา้ลทัธิต่างๆร่วมสมยั ดูแบบอยา่งการ
ปฏิบติัของพวกโยคีฤาษีชีไพรกท็รงไดค้  าตอบวา่ “กศุลกรรม ทาน ศีล ภาวนา ไตรสิกขา



๗ 
 

คือศีลสิกขา จิตตสิกขา และสมาธิสิกขา” คือมรรคาหรือวิธีการท่ีจะไปสู่เป้าหมายดีงาม
นั้น ชีวิตควรเป็นอยูอ่ยา่งน้ี ในขณะท่ีนกัวิทยาศาสตร์มีโลกทศัน์และชีวทศัน์แตกต่าง
ออกไป แมจ้ะรู้เห็นอยูว่า่ ปรากฏการณ์ในโลกมีทั้งส่วนท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต แต่เน่ืองจาก
พ้ืนฐานความคิดของนกัวิทยาศาสตร์เป็นแบบวตัถุนิยม(Materialism)และจกัรกลนิยม
(Mechanism)ส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตลว้นมีวตัถุธาตุเป็นส่วนประกอบส าคญั พลวตัหรือ
ทิศทางการเคล่ือนตวัของสรรพส่ิงเหมือนกบัระบบเคร่ืองยนตก์ลไก เม่ือมีโลกทศัน์แบบ
น้ี พวกเราจึงไม่สนใจท่ีจะศึกษาหาค าตอบ 
 

วธีิการศึกษาและเคร่ืองมือในการศึกษาคืออะไร ? 
พระพุทธศาสนาและวทิยาศาสตร์เร่ิมต้นศึกษาปรากฏการณ์เหล่านีอ้ย่างไร ? 
 หลกัการศึกษาขั้นต้น 
 พระพุทธองคท์รงเร่ิมตน้ดว้ยศรัทธาความเช่ือ ท่ีจะศึกษาหาความจริงเก่ียวกบั
ปรากฏการณ์นั้นๆ โดยกระบวนการคือเร่ิมจากปรากฏการณ์ท่ีประจกัษ ์ เช่น กรณีท่ี
พระองคข์ณะเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ทรงเห็นเทวทูตทั้ง ๔ เป็นปรากฏการณ์ท่ีน่าเบ่ือหน่าย 
ทรงก าหนดประเดน็น้ีมาพิจารณาใคร่ครวญและทรงมีความเช่ือวา่ มีความเกิด แก่ เจบ็ 
ตาย กต็อ้งมีภาวะตรงกนัขา้มคือความไม่เกิดเป็นตน้ ปรากฏการณ์น้ีเรียกวา่ “ทุกข”์ 
 จากนั้นทรงสืบสาวคน้หาสาเหตุของความเกิด แก่ เจบ็ ตาย กท็รงพบวา่ “การเวียน
วา่ยตายเกิดในสงัสารวฏั” น่ีแหละคือสาเหตุน้ีเรียกวา่ “สมุทยั” 
 ทรงตั้งสมมติฐานวา่ ตอ้งมีสภาวะใดสภาวะหน่ึงหรือจุดใดจุดหน่ึงท่ีเม่ือเราไปถึง
แลว้จะไม่มีการเวียนวา่ยตายเกิดอีกต่อไป  สมมติฐานน้ีเรียกวา่ “นิโรธ” 
 จากนั้นทรงพิสูจน์หรือทดลองสมมติฐานโดยการปฏิบติัดว้ยวิธีการต่างๆ จนบรรลุ
จุดท่ีตั้งสมมติฐานไวคื้อนิโรธ  น้ีเรียกวา่ “มรรค”   
 สรุปวา่ พุทธวิธีในการศึกษาปรากฏการณ์ เร่ิมดว้ยศรัทธาท่ีจะตรวจสอบหาความ
จริง แต่เป็นศรัทธาท่ีมีค าวา่ “มา” น าหนา้ หมายถึงใหเ้ร่ิมตน้ดว้ยการตรวจสอบ “อยา่เพ่ิง
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เช่ือ หรืออยา่ด่วนเช่ือ หรืออยา่ปลงใจเช่ือ”  เป็นวิธีปฏิบติัในเร่ืองท่ีควรสงสยั หลกัความ
เช่ือแบบน้ีเรียกวา่ “กาลามสูตรกงัขานิยฐาน”  มีทั้งหมด ๑๐ ประการ คือ 
 ๑.อยา่ปลงใจเช่ือดว้ยฟังตามกนัมา 
 ๒. อยา่ปลงใจเช่ือดว้ยการถือสืบๆ กนัมา 
 ๓.อยา่ปลงใจเช่ือดว้ยการเล่าลือ 
 ๔.อยา่ปลงใจดว้ยการอา้งต าราหรือคมัภีร์ 
 ๕.อยา่ปลงใจเช่ือเพราะตรรก 
 ๖.อยา่ปลงใจเช่ือเพราะการอนุมาน 
 ๗.อยา่ปลงใจเช่ือดว้ยการคิดตรองตามแนวเหตุผล 
 ๘.อยา่ปลงใจเช่ือเพราะเขา้กนัไดก้บัทฤษฎีท่ีพินิจไวแ้ลว้ 
 ๙.อยา่ปลงใจเช่ือเพราะมองเห็นรูปลกัษณะน่าจะเป็นไปได ้
 ๑๐.อยา่ปลงใจเพราะนบัถือวา่ ท่านสมณะน้ีเป็นครูของเรา 
  เม่ือไดย้นิไดฟั้งหรือเห็นปรากฏการณ์ใดๆ ใหใ้ชว้ิธีตรวจสอบความจริงโดยใช้
โยนิโสมนสิการ คือคิดใคร่ครวญโดยถว้นถ่ี คิดจากเหตุไปหาผล คิดจากผลไปหาเหตุ คิด
ในเชิงสมัพนัธ์กนัเป็นลูกโซ่ คิดแยกแยะ คิดแบบองคร์วม คิดแบบเป็นไปไดเ้ป็นไปไม่ได้
เป็นตน้ จนแน่ใจแลว้จึงสรุปลงเป็น “ความเช่ือหรือศรัทธา”  ๒ แบบคือ (๑)เช่ือวา่จริง
แลว้ปฏิบติัตาม และ(๒)เช่ือวา่ไม่จริงแลว้ละท้ิงเสียเคร่ืองมือขั้นตน้ในการศึกษาปราก
การณ์คือโยนิโสมนสิการ เนน้การศึกษาภาคแนวคิดทฤษฎีแลว้น าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้าก
การศึกษามาตรวจสอบหาความจริง 
 นกัวิทยาศาสตร์กเ็ร่ิมตน้ศึกษาปราฏการณ์ในโลกดว้ยศรัทธาและมีล าดบัข้ึนของ
การศึกษาเช่นเดียวกนักบัการศึกษาขั้นตน้ตามหลกัพระพุทธศาสนา นัน่คือ  ขั้นก าหนด
ขอบเขตของปัญหา(ทุกข)์ ขั้นตั้งสมมติฐาน(สมุทยั) ขั้นคาดคะเน(นิโรธ) และขั้นพิสูจน์
ทดลองหาความจริง(มรรค) แต่จุดท่ีต่างกนักคื็อ นกัวิทยาศาสตร์ใชค้ณิตศาสตร์เป็น
เคร่ืองมือในการศึกษา 
 หลกัการศึกษาขั้นสูง 



๙ 
 

 เน่ืองจากตามหลกัพระพุทธศาสนา แบ่งองคค์วามรู้เป็น ๒ ระดบัคือ (๑)ปัญญา
ทัว่ไป เป็นความรู้ระดบัธรรมดา ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ Knowledge กบั(๒)ปัญญาขั้น
สูงเหนือชาวบา้นทัว่ไปซ่ึงมีทั้งระดบัโลกิยะและโลกตุตระตรงกบัภาษาองักฤษวา่ 
Superknowledgeหรือตรงกบัภาษาบาลีวา่ “อภิญญา” แปลวา่ความรู้ยิง่  มีทั้งโลกิยะ
และโลกตุตระ  
 ปัญญาระดบัท่ี ๒ น่ีแหละคือเคร่ืองมือการศึกษาขั้นสูง ประเดน็ส าคญัอยูท่ี่พุทธวิธี
สร้างปัญญาขั้นสูงเพ่ือใชใ้นการศึกษาหาความจริงเก่ียวกบัปรากฏการณ์ในโลกกคื็อ
อะไร ?  ค าตอบคือ “ไตรสิกขา” นัน่เอง เป็นหลกัปฏิปัตติสทัธรรม เร่ิมจากจดัระเบียบ
ตวัเองใหเ้รียบร้อยดีงาม(ศีล) เม่ือมีศีลกมี็อวิปฏิสาร(ความไม่เดือดร้อน) มีปราโมทย ์มีปีติ 
มีปัสสทัธิ มีสุข และมีสมาธิ  เม่ือไดส้มาธิกจ็ะท าใหไ้ดปั้ญญาขั้นสูงระดบัโลกิยะ เรียกวา่ 
“โลกิยอภิญญา” ระโลกตุตระเรียกวา่โลกตุตรอภิญญา ซ่ึงความจริง ระดบัโลกิยอภิญญาก็
เพียงพอแลว้ท่ีจะเป็นเคร่ืองมือการศึกษาปรากฏการณ์ในโลกไดอ้ยา่งทะลุปรุโปร่ง เพราะ
ผูไ้ดโ้ลกิยอภิญญายอ่มแสดงฤทธ์ิได ้ยอ่มมีหูทิพย ์ก าหนดความคิดคนอ่ืนได ้ระลึกชาติได ้
ท่ีส าคญัคือมีตาทิพย ์ 
 นกัวิทยาศาสตร์ไม่ไดมี้ปัญญาขั้นสูงท่ีจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือศึกษาอยา่งน้ี แต่เช่ือกนั
วา่ ในการศึกษาทดลองขั้นสูงของนกัวิทยาศาสตร์ วิธีการทดลองท่ีประกอบดว้ย
กระบวนการขั้นตอนท่ีละเอียดซบัซอ้นทั้งดา้นเคร่ืองมือและความเอาใจใส่ของผูท้ดลอง 
ท าใหส้ภาวะจิตของนกัวิทยาศาสตร์เขา้ถึงสมาธิโดยอตัโนมติั  เพราะกรอบการทดลอง
สอดคลอ้งกบัหลกัของศีลและสมาธิในพระพทุธศาสนา 
 

การเข้าถงึความจริง 
พระพุทธเจ้าและนักวทิยาศาสตร์เข้าถงึความจริงแตกต่างกนัอย่างไร ? 
 นกัวิทยาศาสตร์ในยคุดั้งเดิมเขา้ถึงความจริงเก่ียวกบัปรากฏการณ์แต่ไม่รู้วา่เป็น
อะไร เพราะโลกทศัน์แบบวตัถุนิยมเป็นเคร่ืองขวางกั้นอยู ่ดงัท่ีหลินยูถ่งั นกัประพนัธ์ชาว
จีนกล่าวไวต้อนหน่ึงวา่  



๑๐ 
 

นกัวิทยาศาสตร์เคาะประตู แต่ประตูของธรรมชาติอนัล้ีลบัไม่ยอมเปิดออก 
ในขณะท่ีนกัวิทยาศาสตร์เกือบจะคน้พบความล้ีลบัของชีวิตอยูแ่ลว้ ใน
ทนัใดนั้น ชีวิตกปิ็ดบงัตวัเองไวอ้ยา่งส้ินเชิง นัน่กคื็อ เม่ือนกัวิทยาศาสตร์
ส ารวจตรวจคน้เร่ืองสสาร เขาไปส้ินสุดยติุท่ีอีเลค็ตรอน เม่ือเขาส ารวจ
ตรวจคน้เร่ืองชีวิต เขากไ็ปส้ินสุดยติุท่ีโปรโตปลาสม ์ และเม่ือเขาส ารวจ
ตรวจคน้เร่ืองจิตวิญญาณ เขากไ็ปส้ินสุดยติุท่ีคล่ืนสมอง 

 ประเดน็เก่ียวกบัโลกและจรักวาลระดบัมหพัภาค ขอ้คน้พบของพระพุทธเจา้กบั
นกัวิทยาศาสตร์เหมือนกนัหรือต่างกนัอยา่งไร ? 
 องคป์ระกอบทางกายภาพของโลกคืออะไร ? โลกทั้งโลกคืออะไร ?  ขอ้มูลใน
คมัภีร์พระไตรปิฎกมีวา่  โลกธาตุมี ๓ ขนาด คือ (๑)สหัสสีจูฬนิกาโลกธาตุ คือ  โลกธาตุ
ขนาดเลก็มี ๑,๐๐๐ จกัรวาล(๒)ทวสิหัสสีมัชฌมิิกาโลกธาตุคือ  โลกธาตุขนาดกลางมีลา้น

จกัรวาล(๓)ตสิหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุคือ โลกธาตุขนาดใหญ่แสนโกฏิจกัรวาล
(ประมาณหม่ืนลา้น) 
 พระพุทธเจา้ตรัสกบัพระอานนทเ์ก่ียวกบัขอบเขตของจกัรวาลไวว้า่ “อานนท ์
จกัรวาลหน่ึงมีก าหนดเท่ากบัโอกาสท่ีพระจนัทร์พระอาทิตยโ์คจร(หมุน) ทัว่ทิศสวา่ง
รุ่งโรจน์ ... ในแต่ละจกัรวาล มีพระจนัทร์พนัดวง อาทิตยพ์นัดวง ขนุเขาสิเนรุพนัหน่ึง” 
ซ่ึงพระพุทธโฆสาจารยแ์สดงรายละเอียดเพ่ิมเติมวา่ จกัรวาลหน่ึงมีขนาดยาวและกว้าง-
ด้านละ ๑,๒๐๓,๔๕๐ โยชน์   นกัวิทยาศาสตร์ยคุใหม่กล่าวไวเ้ช่นเดียวกนัวา่ “ภูมิประเทศ
ของเอกภพตามทฤษฎสีตริง เตม็ไปด้วยดนิแดนหลากหลายนับไม่ถ้วน อาจมีมากถงึ ๑๐ 
ยกก าลงั ๕๐๐(๑ ตามด้วยเลขศูนย์ห้าร้อยตวั) ภูมิประเทศที่เราสังเกตเห็นเป็นเพยีงเศษ
เส้ียวเลก็ๆ…”  
 ตามหลกัพระพุทธศาสนา โลกและจกัรวาลน้ีไม่มีอาย ุ มีแต่วิวฒันาการเป็นวงกลม 
เรียกวา่ “สงัสารวฏั”  ไม่มีค าวา่โลกเกิดและโลกแตก มีแต่ค าวา่โลกเส่ือมและโลกเจริญ  
โลกเส่ือมเรียกวา่ “สงัวฏัฏะ” โลกเจริญเรียกวา่ “วิวฏัฏะ”เดิมที นกัวิทยาศาสตร์มีโลก
ทศัน์แบบ “อนัตนิยม-determinationism” ถือวา่โลกมีเบ้ืองตน้และท่ีสุด มี big bang(



๑๑ 
 

การระเบิดคร้ังใหญ่)และ big crunch(การหดตวัคร้ังใหญ่)ต่อมาเกิดความลงัเลสงสยัวา่จึง

หรือไม่ ? จากความสงสยัน้ี นักวทิยาศาสตร์จงึท าโครงการค้นต้นก าเนิดและววิฒันาการ
ของจกัรวาล เรียกว่า Large Hadron Collider =LHCเป็นหอ้งทดลองขนาดอยูใ่ตดิ้น
บริเวณประเทศสวิสเซอร์แลนด ์ฝร่ังเศสอิตาลีและเยอรมนั 
 ประเดน็เก่ียวกบัอาย/ุระยะการด ารงอยูข่องสรรพส่ิงในโลกและจกัรวาล(เอกภพ=
universe)   คมัภีร์พระพุทธสาสนามีขอ้มูลแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัอายขุองสตัวโ์ลกแต่
ละภพภูมิ เทียบเคียงกนัใหเ้ห็นชดัเจน เช่น บอกวา่ “๑ วนั(ทิพย)์ของเทวดาชั้นจาตุมมหา
ราชิก เท่ากบั ๕๐ ปีมนุษย๑์ เดือน(ทิพย)์ เท่ากบั ๑,๕๐๐ ปีมนุษยเ์ทวดาชั้นจาตุมมหาราชิก 
มีอาย ุ๕๐๐ ปี(ทิพย)์ เท่ากบั ๙,๐๐๐,๐๐๐ ปีมนุษย”์ ถามวา่ “เพราะเหตุไร อายขุองสตัวใ์น
ต่างภพภูมิจึงยาวสั้นไม่เท่ากนั ?” ค าตอบคือ สตัวใ์นภพภูมิท่ีสูงกวา่มีกายละเอียดกวา่ มี
ความถ่ีของการสัน่สะเทือนมากกวา่ เคล่ือนท่ีเร็วกวา่ ท าใหเ้วลาเดินชา้ลง  ซ่ึงประเดน็น้ี 
นกัวิทยาศาสตร์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกลศาสตร์ควนัตมักล่าวไวส้อดคลอ้งกนัวา่ “วตัถุเคล่ือนที่
เร็ว-ขนาดเลก็ลง-มวลเพิม่-คล่ืนละเอยีด-เวลาเดนิช้าลง(วตัถุเร็วเท่าแสง-ขนาดเป็นศูนย-์
มวลเพ่ิม-เวลาหยดุน่ิง)” เป็นการกล่าวหลงัจากพระพุทธองคท์รงแสดงเร่ืองน้ีไวแ้ลว้หลาย
พนัปี 
 ประเดน็เก่ียวกบัส่วนประกอบของโลกและจกัรวาล ในคมัภีร์พระไตรปิฎกมีขอ้มูล
วา่ “แผ่นดนิใหญ่ตั้งอยู่บนน า้ น า้ตั้งอยู่บนลม  ลมตั้งอยู่บนอากาศลมพดัท าให้น า้
กระเพ่ือม น า้กระเพ่ือมท าให้แผ่นดนิไหว” ซ่ึงมีขอ้มูลอีกตอนหน่ึงในคมัภีร์พระไตรปิฎก
บ่งถึงตน้เหตุการเกิดวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติไวส้รุปความไดว้า่ “เม่ือมนุษยมี์อกศุลจิต 
เตม็ไปดว้ยโลภ โกรธ หลง ประกอบอกศุลกรรมไวจ้ านวนมาก เป็นสาเหตุใหฤ้ดูกาล
วิปริต ลมเปล่ียนทิศ ฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล เม่ือลมพดัไม่ถูกทิศทาง ท าใหเ้ทวดาโกรธ 
เม่ือเทวดาโกรธจึงบนัดาลใหเ้กิดวิกฤตการณ์ดา้นอ่ืนๆ ตามมา เช่น ท าใหล้มโหมกระหน ่า
หนกัยิง่ข้ึน เกิดเป็นพายใุหญ่ เม่ือลมพดัท าใหน้ ้ ากระเพ่ือมเป็นคล่ืนขนาดใหญ่ เม่ือเกิด
คล่ืนกท็ าใหแ้ผน่ดินไหว”  ในขณะท่ีนกัวิทยาศาสตร์บอกวา่ “แผน่ดินไหว ท าใหน้ ้ าไหว”  



๑๒ 
 

  ทั้งหมดน้ีคือความจริงท่ีพระพุทธเจา้ทรงคน้พบ ซ่ึงเป็นการเขา้ถึงความจริงท่ีลึกซ้ึง
กวา่นกัวิทยาศาสตร์  นอกจากน้ี พระพุทธเจา้ยงัทรงเขา้ถึงความจริงซ่ึงเป็นจุดหมายสูงสุด
ของชีวิตคือ มรรค ผล นิพพาน 
โลกทัศน์ดั้งเดมิ โลกทศัน์แบบแยกส่วน 

โลกทัศน์ใหม่ โลกทศัน์แบบองค์รวม 
 นกัวิทยาศาสตร์ยคุใหม่เร่ิมหนัมาศึกษาภูมิปัญญาตะวนัออก โดยเฉพาะ
พระพุทธศาสนา ท าใหรู้้พุทธธรรมบางแง่มุมอยูบ่า้ง เช่น เม่ือพระพุทธศาสนาแสดงไวว้า่ 
“สงัขารทั้งปวงเพราะไม่เท่ียง(อนิจจะ) จึงอยูใ่นสภาพเดิมไม่ได(้ทุกข)์เพราะอยูใ่นสภาพ
เดิมไม่ไดจึ้งหาตวัตนท่ีแทจ้ริงไม่ได(้อนตัตา) ไม่มีอะไรเป็นหน่วยอิสระซ่ึงคงท่ี ไม่มี
อะไรคงตวั ไม่มีอะไรเป็นตวั มีแต่กระแสธรรมไหลไปสืบเน่ืองสมัพนัธ์กนัไป เป็นปัจจยั
แก่กนัและกนัมีอยูโ่ดยความสมัพนัธ์กนัมีอยูด่ว้ยอาศยัปัจจยัไม่มีความคงท่ีอยูอ่ยา่งเดิมไม่
มีอยูโ่ดยตวัมนัเอง ไม่มีตวัตนท่ีแทจ้ริง” 
 นกัฟิสิกส์ยคุใหม่จึงแสดงทรรศนะสะทอ้นความจริงเก่ียวกบัปรากฏการณ์ในโลก
วา่ “อนุภาคพืน้ฐานไม่ใช่ส่ิงที่มีอยู่แบบอสิระแยกจากกนัได้ โดยเน้ือแท้ อนุภาคน้ันเป็นชุด
แห่งความสัมพนัธ์ที่แผ่ออกไปยงัส่ิงอ่ืนๆอนุภาคพืน้ฐานไม่ใช่ส่ิงที่มี” เวอร์เนอร์ไฮเซน
เบิร์กกล่าววา่ “โลกน้ีปรากฏเป็นช้ินส่วนเหตุการณ์ท่ีซบัซอ้นโยงใยเขา้หากนั ทดแทนกนั 
ทบัซอ้นกนัหรือรวมตวักนัจนมีผลออกมาเป็นการถกัทอขององคร์วม” 
 นักฟิสิกส์ยุคใหม่เห็นตรงกนัว่า ความสมดุลของโลกเป็นผลจากความสมัพนัธ์อยา่ง
ลงตวัระหวา่งส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงไม่มีชีวิต ทุกส่ิงมีระบบควบคุมการด ารงอยูร่่วมกนัท่ีเป็น
เอกภาพ โลกคือองคาพยพท่ีมีชีวิต เป็นอาณาจกัรแห่งความร่วมมือระหวา่งพืช สตัว ์
แบคทีเรียซ่ึงด ารงอยูร่่วมกนัในลกัษณะพนัธมิตร ประสานกิจกรรมระหวา่งกนั เพ่ือความ
อยูร่อดของส่วนรวมทั้งหมด 
 

วธีิการน าตถาคตโพธิญาณและข้อค้นพบทางวทิยาศาสตร์ไปใช้ 
โดยการบูรณาการคือเตมิเตม็ให้แก่กนัและกนั 
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 วิธีท่ี ๑ การน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลกัการทางวิทยาศาสตร์ไป
อธิบายเสริมกนัและกนัให้เป็นท่ีเขา้ใจง่ายข้ึน เช่น กรณีพระพุทธเจา้ทรงแสดงโลกทศัน์ท่ี
เป็นสมัมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิวา่  

โลกน้ีโดยมากอาศยัส่วนสุดโต่ง ๒ ขา้ง คือ ความมี(อตัถิตา)และความไม่มี
(นตัถิตา) เม่ือบุคคลเห็นเหตุเกิดแห่งโลก ดว้ยปัญญาอนัชอบตามความเป็น
จริง ความไม่มี(นตัถิตา)ในโลกกไ็ม่มี  เม่ือบุคคลเห็นความดบัแห่งโลก ดว้ย
ปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริง ความมี(อตัถิตา)ในโลกกไ็ม่มี  ขอ้ท่ีวา่ ‘ส่ิง
ทั้งปวงมีอยู’่ นั้น เป็นส่วนสุดโต่งขา้งหน่ึง  ขอ้ท่ีว่า ‘ส่ิงทั้งปวงไม่มีอยู’่ นั้น 
เป็นส่วนสุดโต่งอีกขา้งหน่ึง ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไม่เขา้ไปขอ้ง
แวะส่วนสุดโต่งทั้งสองขา้งนั้น 

 แนวคิดทางพระพุทธศาสนาน้ี นกัวิทยาศาสตร์อาจไม่เขา้ใจชดั กใ็หน้ าหลกัการ
ของฟิสิกส์ควนัตมัมาอธิบายเทียบเคียงกนั ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ท่ีเหมือนกนัมีวา่ 

โฟตอนหรือส่วนประกอบย่อยแห่งอะตอมของแสง เป็น ‘ทวิลกัษณ์’ คือ 
(๑)อนุภาค (๒)คล่ืน ทั้งสองอยูด่ว้ยกนั แต่เป็น ๒ อยา่งท่ีขดัแยง้กนัอยูใ่นตวั 
ถา้เราบอกวา่ โฟตอนเป็นอนุภาค กเ็ป็นมุมมองท่ีสุดโต่งขา้งหน่ึง ถา้เราบอก
ว่า โฟตอนเป็นคล่ืน  ก็เป็นมุมมองท่ีสุดโต่งอีกขา้งหน่ึง มองอย่างไรจึงไม่
ถือวา่เป็นท่ีสุดโต่ง ? มองโดยมชัเฌนธรรมเทศนา คือมองโดยสายกลาง 

 นกัวิชาการทางพระพุทธศาสนาอาจไม่เขา้ใจทฤษฎีน้ีของนกัวิทยาศาสตร์ ก็ให้
น ามาแนวคิดทางพระพุทธศาสนาท่ีแสดงไวข้า้งตน้นั้นมาอธิบายเทียบเคียงกนั 
 วิธีท่ี ๒ การน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเติมเต็มวิทยาการใหม่ๆ ให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน เช่น แนวคิดทฤษฎีทางการบริหารยคุใหม่อาจมีความสมบูรณ์บางมิติ 
แต่ยงัขาดไปบางมิติ ในการบริหารคน นกับริหารยคุใหม่อาจมองเพียงวา่ การบริหารคนท่ี
จะให้ด าเนินไปด้วยดีนั้น ให้ค่าตอบแทนสูง มีสวสัดิการพร้อม สร้างความเป็นกนัเอง 
เท่าน้ีก็น่าจะเพียงพอ แต่พระพุทธศาสนามีหลกัสงัคหวตัถุ ๔ คือ ทาน ปิยวาจา อตัถจริยา 
สมานัตตตา ท่ีจะท าให้การบริหารมีประสิทธิภาพยัง่ยืนกว่า หรือแมแ้ต่หลกัวิชาว่าดว้ย



๑๔ 
 

การรักษาพยาบาล ในการรักษาพยาบาลคนเจบ็ป่วยท่ีผา่นมา เราอาจเนน้การรักษาโรค แต่
ปัจจุบนัมีการน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามารักษาใจผูเ้จบ็ป่วย ใชว้ิธีการรักษาโรค 
รักษาใจควบคู่กนัไป 
 วิธีท่ี ๓ การน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นฐานในการท าให้วิทยาการ
ใหม่ๆ ทั้งหลายมีโอกาสไดแ้สดงฐานะและบทบาทมากยิ่งข้ึน นั่นคือผูท่ี้มีความรู้ความ
เช่ียวชาญในวิชาการยคุใหม่ไดห้นัมาศึกษาปฏิบติัธรรมตามหลกัพระพุทธศาสนา พฒันา
ตวัเองให้มีความเขม้แข็งสามารถยืนหยดัอยู่ไดใ้นท่ามกลางโลกธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป
ในทางดีและไม่ดีตลอดเวลา ความเป็นคนเขม้แขง็น้ี จะเป็นโอกาสให้ไดใ้ชว้ิชาความรู้ใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีการงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
 วิธีท่ี ๓ น้ีนับถือว่าตรงกบัพุทธประสงคม์ากท่ีสุด เพราะชาวโลกจ าตอ้งศึกษา
วิชาการทางโลกเพื่อประกอบอาชีพแล้วน าวิชาทางธรรมมาพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง 
การบูรณาการท่ีถูกตอ้งจึงไม่ใช่การบูรณาการตวัเน้ือหาวิชา แต่เป็นการรับเน้ือหาวิชา
ศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาในตัวคนแล้วเอาหลักปริยติัสัทธรรม ปฏิปัตติสัทธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาพฒันาตวัคน เพ่ือใหโ้ลกทศัน์เชิงบูรณาการในการด ารงชีวิต 
 
 


