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วามเป็นจริง  (reality)  คือสิ่งที่มีตัวตนอยู่จริง  นิยามนี้ดูเหมือน
ตรงไปตรงมา  แต่กลับมีปัญหาหลายข้อ  เช่น  ไดโนเสาร์เคยมี
ตัวตนอยูจ่ ริงในยุคหนึง่   แต่ตอนนีส้ ญ
ู พันธุไ์ ปหมดแล้ว  หรือกรณีดาวฤกษ์
ซึ่งอยู่ห่างจากโลกลิบลับ  เมื่อแสงของพวกมันเดินทางมาถึงเราและเรา
มองเห็นดวงดาวเหล่านั้น  พวกมันอาจดับไปแล้วก็ได้
ตอนนี้ขอพักเรื่องไดโนเสาร์กับดวงดาวสักครู่   ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งไหนมีตัวตนอยู่จริงในชั่วเวลาปัจจุบัน  ค�ำตอบคือ
ประสาทสัมผัสทั้งห้า  ได้แก่   การมองเห็น  การได้กลิ่น  การสัมผัส  
การได้ยิน  และการรับรู้รส  ประสาทสัมผัสเหล่านี้ท�ำหน้าที่ได้ดีทีเดียว
ในการโน้มน้าวเราว่าสิ่งต่าง ๆ มีตัวตนอยู่จริง  ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินกับอูฐ  
หญ้าที่เพิ่งตัดกับกาแฟบดใหม่   กระดาษทรายกับผ้าก�ำมะหยี่   น�้ำตกกับ
กระดิง่ หน้าประตู  หรือน�ำ้ ตาลกับเกลือ  แต่เราจะเรียกเพียงแค่สงิ่ ทีส่ ามารถ
รับรูไ้ ด้โดยตรงจากประสาทสัมผัสใดประสาทสัมผัสหนึง่ ว่า  “มีตวั ตนอยูจ่ ริง”
เท่านั้นน่ะหรือ
กาแล็กซีทอี่ ยู่ห่างไกลเกินกว่าจะมองเห็นด้วยตาเปล่าถือว่ามีตวั ตน
อยูจ่ ริงไหม  แบคทีเรียทีม่ ขี นาดเล็กจนต้องส่องดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์จงึ จะ
มองเห็นมีตัวตนอยู่จริงไหม  เราจะต้องพูดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีตัวตนอยู่จริง
เพราะเรามองไม่เห็นมันหรือเปล่า  ค�ำตอบคือไม่ใช่ครับ  เพราะเราสามารถ
ขยายขอบเขตการรับรู้ของประสาทสัมผัสได้ด้วยเครื่องมือพิเศษบางอย่าง  
เช่น  กล้องโทรทรรศน์สำ� หรับใช้มองดูกาแล็กซี  และกล้องจุลทรรศน์สำ� หรับ
ส่องดูแบคทีเรีย  ความเข้าใจในหลักการท�ำงานของกล้องโทรทรรศน์และ
กล้องจุลทรรศน์ทำ� ให้เราสามารถใช้มนั ขยายขอบเขตการรับรู  ้ ในกรณีนคี้ อื
การขยายขอบเขตการมองเห็น  และสิง่ ทีเ่ รามองเห็นผ่านเครือ่ งมือเหล่านัน้
นั่นแหละที่โน้มน้าวเราว่ากาแล็กซีกับแบคทีเรียมีตัวตนอยู่จริง
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แล้วคลืน่ วิทยุละ่   มันมีตวั ตนอยูจ่ ริงไหม  ดวงตาของเราไม่สามารถ
มองเห็นคลื่นวิทยุ   และหูก็ไม่ได้ยินเสียงของมัน  แต่มีเครื่องมือพิเศษ
บางอย่าง  เช่น  โทรทัศน์   ซึ่งสามารถแปลงคลื่นวิทยุไปเป็นสัญญาณที่
เราสามารถมองเห็นและได้ยนิ ได้  ฉะนัน้   ถึงแม้เรามองไม่เห็นและไม่ได้ยนิ
คลืน่ วิทยุ  แต่เราก็รวู้ า่ คลืน่ วิทยุเป็นส่วนหนึง่ ของความเป็นจริง  เรารูห้ ลักการ
ท�ำงานของวิทยุและโทรทัศน์ในท�ำนองเดียวกับกรณีของกล้องโทรทรรศน์
และกล้องจุลทรรศน์  อุปกรณ์เหล่านีช้ ว่ ยให้ประสาทสัมผัสของเราสร้างภาพ
ของสิ่งที่มีตัวตนอยู่จริง  ซึ่งก็คือโลกที่แท้จริง  (real world)  หรือความ
เป็นจริง  (reality)  กล้องโทรทรรศน์วิทยุ   (และกล้องโทรทรรศน์รังสีเอกซ์)  
ท�ำให้เรามองเห็นดาวฤกษ์และกาแล็กซีประหนึ่งผ่านดวงตาที่แตกต่าง
ออกไป  นี่ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งของการขยายมุมมองของเราเกี่ยวกับ
ความเป็นจริง
ย้อนกลับมาที่เรื่องไดโนเสาร์   เรารู้ได้อย่างไรว่าครั้งหนึ่งเคยมี
ไดโนเสาร์เดินเตร็ดเตร่อยูบ่ นโลก  เราไม่เคยเห็น  ไม่เคยได้ยนิ เสียง  ไม่เคย
วิ่งหนีพวกมัน  เราไม่มีไทม์แมชชีนที่จะพาย้อนเวลากลับไปดูพวกมันได้
โดยตรง  ในกรณีนี้เรามีตัวช่วยขยายขอบเขตการรับรู้อีกชนิดหนึ่ง  นั่นคือ  
เรามีซากดึกด�ำบรรพ์หรือฟอสซิล  และเราสามารถมองเห็นมันได้ด้วย
ตาเปล่า  ฟอสซิลไม่วงิ่ และไม่กระโดด  แต่สามารถบอกเราได้วา่ เกิดอะไรขึน้
เมื่อหลายล้านปีก่อน  ทั้งนี้เพราะเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
เกิดฟอสซิล  เราเข้าใจว่าน�ำ้ และแร่ธาตุทลี่ ะลายอยูใ่ นน�ำ้ นัน้ ค่อย ๆ แพร่ซมึ
เข้าสู่ซากสัตว์ซึ่งถูกฝังอยู่ในชั้นโคลนและชั้นหินได้อย่างไร  เราเข้าใจ
กระบวนการตกผลึกของแร่ธาตุในน�้ำและการแทนทีร่ า่ งกายของซากสัตว์นนั้
ด้วยผลึกดังกล่าวทีละอะตอม  ท�ำให้เกิดร่องรอยตามรูปร่างของสัตว์ที่
ตายแล้วประทับอยู่บนหิน  ดังนั้น  ถึงแม้เราไม่สามารถเห็นไดโนเสาร์ได้
โดยตรงจากประสาทสัมผัส  แต่เราก็สามารถอธิบายได้ว่าพวกมันเคยมี
ตัวตนอยู่จริงผ่านหลักฐานทางอ้อม  ซึ่งหลักฐานเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เรา
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สามารถรับรู้ได้โดยตรง  นั่นคือ  เราสามารถมองเห็นและสัมผัสร่องรอย
ที่กลายเป็นหินของสิ่งมีชีวิตดึกด�ำบรรพ์
ในแง่หนึ่ง  การท�ำงานของกล้องโทรทรรศน์ก็คล้ายกับไทม์แมชชีน  
กล่าวคือ  เวลาเรามองวัตถุอะไรก็ตาม  สิ่งที่เรามองเห็นจริง ๆ คือแสง  
และแสงต้องใช้เวลาในการเดินทาง  ตอนทีค่ ณ
ุ มองใบหน้าเพือ่ น  คุณก�ำลัง
มองภาพใบหน้านั้นในอดีต  เพราะแสงจากใบหน้าใช้เวลาเศษเสี้ยววินาที
ในการเดินทางมาถึงดวงตาของคุณ  เสียงเดินทางช้ากว่าแสงมาก  นี่คือ
เหตุผลทีค่ ณ
ุ เห็นดอกไม้ไฟกระจายบนท้องฟ้าก่อนจะตามมาด้วยเสียงระเบิด
ถ้าคุณมองดูคนก�ำลังตัดต้นไม้จากระยะไกล  คุณจะได้ยินเสียงขวาน
ฟันต้นไม้ตามมาหลังจากมองเห็นภาพ
แสงเดินทางเร็วมากจนท�ำให้เราคิดกันว่าภาพที่มองเห็นเป็นภาพ
ซึ่งเกิดขึ้นเวลาเดียวกับที่เรามอง  แต่ส�ำหรับดวงดาวแล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เลย  ขนาดดวงอาทิตย์ยังอยู่ห่างออกไปแปดนาทีแสง  นั่นหมายความว่า
ถ้าดวงอาทิตย์ดับ  เหตุการณ์หายนะดังกล่าวจะยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ความเป็นจริงของเราจนกว่าเวลาจะผ่านไปแปดนาที   และนั่นหมายถึง
จุดจบของมนุษยชาติ!  ส�ำหรับดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้เราเป็นอันดับสองคือ
พร็อกซิมาเซนทอรี  (Proxima Centauri)  หรือพร็อกซิมาคนครึ่งม้า  ถ้าคุณ
มองมันในปี 2012  ภาพทีค่ ณ
ุ เห็นคือสิง่ ทีก่ �ำลังเกิดขึน้ ในปี 2008  กาแล็กซี
คือกลุ่มของดาวฤกษ์จ�ำนวนมาก  พวกเราอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือก  
ถ้าคุณมองกาแล็กซีเพื่อนบ้านอย่างกาแล็กซีแอนดรอเมดา  (Andromeda)  
กล้องโทรทรรศน์ก็คือไทม์แมชชีนที่พาคุณย้อนกลับไปมองอดีตที่เกิดขึ้น
เมื่อ 2’500’000 ปีก่อน  เราสามารถใช้กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลมอง
กลุ่มของกาแล็กซีห้ากาแล็กซีที่เรียกว่าสเตฟานส์ควินเต็ต  (Stephan’s
Quintet  หรือห้ากาแล็กซีของสเตฟาน)  ก�ำลังเคลื่อนเข้าปะทะกันอย่าง
น่าตื่นตาตื่นใจ  แต่ภาพที่เราเห็นคือเหตุการณ์การชนกันเมื่อ 280 ล้านปี
ที่แล้ว  ถ้ามีมนุษย์ต่างดาวอาศัยอยู่ในกาแล็กซีใดกาแล็กซีหนึ่งที่ก�ำลัง
เคลื่อนเข้าชนกันนี้  ใช้กล้องโทรทรรศน์ก�ำลังขยายสูงพอที่จะเห็นสิ่งมีชีวิต
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บนโลก  ภาพที่มนุษย์ต่างดาวเห็นในตอนนี้คือบรรพบุรุษรุ่นแรก ๆ ของ
ไดโนเสาร์  
ในอวกาศมีมนุษย์ต่างดาวอยู่จริงหรือไม่  เราไม่เคยเห็นและไม่เคย
ได้ยิน  มนุษย์ต่างดาวเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงหรือเปล่า  ไม่มีใครรู้  
แต่เรารู้ว่ามีอะไรบ้างที่สามารถบอกเราได้หากมีมนุษย์ต่างดาวอยู่จริง  ถ้า
เราเข้าใกล้มนุษย์ต่างดาวคนหนึ่ง  อวัยวะรับสัมผัสต่าง ๆ อาจบอกเราได้
เกีย่ วกับมนุษย์ตา่ งดาวคนนัน้   บางทีวนั หนึง่ ข้างหน้าอาจมีบางคนประดิษฐ์
กล้องโทรทรรศน์ที่มีก�ำลังสูงพอส�ำหรับตรวจจับสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์
ดวงอื่น  หรือบางทีกล้องโทรทรรศน์วิทยุของเราอาจสามารถรับข้อความที่
ถูกส่งมาจากสิง่ มีชวี ติ ต่างดาวทีท่ รงภูมปิ ญ
ั ญาเท่านัน้   ความเป็นจริงไม่ได้
มีเฉพาะสิง่ ทีเ่ รารูจ้ กั   ทว่ายังรวมถึงสิง่ ทีม่ ตี วั ตนอยูจ่ ริงแต่เรายังไม่รจู้ กั อีกด้วย
และในอนาคตก็จะยังไม่รู้จักไปจนกว่าจะมีการสร้างเครื่องมือที่ดีกว่าเดิม
ส�ำหรับขยายขอบเขตการรับรู้ของประสาทสัมผัสทั้งห้า
อะตอมมีตวั ตนอยูจ่ ริงมาโดยตลอด  แต่เราเพิง่ จะมัน่ ใจการมีตวั ตน
ของมันเมื่อไม่นานมานี้เอง  และเป็นไปได้ว่าลูกหลานของเราจะรู้อะไรอีก
หลายอย่างมากกว่าทีเ่ รารูใ้ นตอนนี  ้ นีค่ อื ความอัศจรรย์และความสนุกสนาน
ของวิทยาศาสตร์  มันท�ำให้เราค้นพบสิง่ ใหม่เพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ  ทัง้ หมดนีไ้ ม่ได้
หมายความว่าเราควรเชือ่ อะไรก็ตามเพียงเพราะมีบางคนนึกคิดสิง่ นัน้ ขึน้ มา
ได้   เนื่องจากมีสิ่งต่าง ๆ ที่เราสามารถจินตนาการได้นับล้านที่ไม่น่าจะมี
ตัวตนอยู่จริง  เช่น  แฟรีกับฮ็อบก็อบลิน  หรือเลพริคอนกับฮิปโปกริฟฟ์  
ถึงแม้ความคิดของเราควรจะเปิดกว้าง  แต่เหตุผลที่ดีส�ำหรับการเชื่อว่า
สิ่งใดมีตัวตนอยู่จริงมีเพียงหลักฐานที่จริงแท้ซึ่งแสดงว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริง
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อย่างไรก็ตาม  ยังมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่คุ้นเคยน้อยกว่า  แต่เป็นวิธีที่
นักวิทยาศาสตร์ใช้บอกว่าอะไรมีอยู่จริงในกรณีที่ประสาทสัมผัสทั้งห้าใช้
ตรวจสอบโดยตรงไม่ได้  วิธีดังกล่าวคือการใช้  “โมเดล”  ของสิ่งทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ ซึง่ สามารถทดสอบได้  เราจินตนาการ  (หรือคุณอาจจะเรียกว่าเดา)  
ถึงสิง่ ทีน่ า่ จะมีตวั ตนอยูจ่ ริง  สิง่ นีค้ อื โมเดล  จากนัน้ ก็คดิ ต่อไปว่าถ้าโมเดล
เป็นจริง  (บ่อยครั้งที่เป็นการคิดผ่านการค�ำนวณทางคณิตศาสตร์)  เราจะ
ได้เห็นหรือได้ยินอะไร  (ด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือวัด)  ต่อมาจึง
ตรวจสอบว่าเราได้เห็นตามทีค่ ดิ ไว้หรือไม่  โมเดลอาจเป็นแบบจ�ำลองจริง ๆ
ที่ท�ำจากไม้หรือพลาสติก  อาจเป็นสมการคณิตศาสตร์บนกระดาษ  หรือ
อาจเป็นการจ�ำลองด้วยคอมพิวเตอร์   เราส�ำรวจโมเดลอย่างละเอียดแล้ว
ท�ำนายสิ่งที่ควรจะเห็น  (หรือได้ยิน)  ผ่านประสาทสัมผัส  (หรืออาจใช้
อุปกรณ์อื่นช่วยด้วยก็ได้)  หากโมเดลนั้นถูกต้อง  ต่อมาเราก็ทดสอบว่า
ค�ำท�ำนายดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่  ถ้าเป็นจริง  ความเชือ่ มัน่ ว่าโมเดลนีเ้ ป็น
ตัวแทนของความเป็นจริงก็เพิ่มมากขึ้น  จากนั้นเราก็ออกแบบการทดลอง
ขัน้ ต่อไป  เราอาจปรับปรุงโมเดลให้ละเอียดกว่าเดิมเพือ่ ทดสอบและยืนยัน
สิง่ ทีค่ น้ พบต่อไปอีก  แต่ถา้ ค�ำท�ำนายไม่เป็นจริง  เราก็อาจทิง้ หรือดัดแปลง
โมเดลเดิมแล้วทดลองใหม่
ลองมาดูตวั อย่างกัน  ทุกวันนีเ้ รารูว้ า่ ยีนหรือหน่วยทีค่ วบคุมลักษณะ
ทางพันธุกรรมประกอบด้วยดีเอ็นเอ  เรารู้เกี่ยวกับดีเอ็นเอและการท�ำงาน
ของมันเยอะทีเดียว  แต่คุณไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงสร้างของดีเอ็นเอแม้จะใช้กล้องจุลทรรศน์ก�ำลังขยายสูงก็ตาม  ความรู้
เกือบทั้งหมดเกี่ยวกับดีเอ็นเอเป็นความรู้ทางอ้อม  โดยเกิดจากการสร้าง
โมเดลหลาย ๆ โมเดลแล้วทดสอบโมเดลเหล่านั้น
อันทีจ่ ริงก่อนหน้าทีจ่ ะมีใครเคยได้ยนิ ค�ำว่าดีเอ็นเอ  นักวิทยาศาสตร์
รูเ้ กีย่ วกับยีนมากพอสมควรจากการทดสอบค�ำท�ำนายของโมเดล  ย้อนกลับ
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ไปในศตวรรษที่ 19  นักบวชชาวออสเตรียชื่อเกรเกอร์ เมนเดล  ได้ทดลอง
เพาะพันธุ์ต้นถั่วเป็นจ�ำนวนมากในสวนของอาราม  เขานับจ�ำนวนต้นที่มี
ดอกสีแตกต่างกัน  หรือจ�ำนวนต้นที่มีเมล็ดแบบมีรอยย่นหรือไม่มีรอยย่น
เมื่อผ่านไปทีละรุ่น  เมนเดลไม่เคยเห็นหรือสัมผัสยีน  เขาเห็นแค่เมล็ดกับ
ดอก  แล้วใช้ดวงตานับชนิดที่แตกต่างกัน  เขาสร้างโมเดลซึ่งเกี่ยวข้องกับ
สิ่งที่เราเรียกว่ายีนในปัจจุบัน  (ถึงแม้เมนเดลไม่ได้เรียกมันว่ายีนก็เถอะ)  
และเขาค�ำนวณว่าถ้าโมเดลของเขาถูกต้อง  ในการทดลองเพาะพันธุ์แบบ
เฉพาะเจาะจงการทดลองหนึ่ง  จ�ำนวนเมล็ดถั่วแบบไม่มีรอยย่นควรจะ
มากกว่าเมล็ดถั่วแบบมีรอยย่นสามเท่า  แล้วเขาก็พบว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็น
เช่นนั้นจริง ๆ หลังจากที่เขานับเมล็ดถั่ว  พูดง่าย ๆ ก็คือ  “ยีน”  ของ
เมนเดลเป็นสิง่ ประดิษฐ์จากจินตนาการของเขา  เป็นสิง่ ทีม่ องไม่เห็นด้วยตา
แม้วา่ จะใช้กล้องจุลทรรศน์  แต่เขาสามารถมองเห็นเมล็ดแบบมีรอยย่นและ
ไม่มรี อยย่น  เมือ่ นับจ�ำนวนเมล็ดของแต่ละแบบเขาก็พบหลักฐานทางอ้อม
ว่าโมเดลของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเขานัน้ เป็นตัวแทนทีด่ ขี องอะไร
บางอย่างในโลกแห่งความเป็นจริง  ต่อมานักวิทยาศาสตร์ดัดแปลงวิธีการ
ของเมนเดลและน�ำมาใช้กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น  เช่น  แมลงหวี่   เพื่อแสดง
ให้เห็นว่ายีนเรียงกันเป็นล�ำดับทีแ่ น่นอนตามเส้นบาง ๆ ทีเ่ รียกว่าโครโมโซม  
(คนเรามีโครโมโซม 46 แท่ง  ส่วนแมลงหวีม่ ี 8 แท่ง)  ด้วยการทดสอบโมเดล
มีความเป็นไปได้ที่จะค�ำนวณล�ำดับที่แน่นอนที่ยีนเรียงกันบนโครโมโซม  
ทั้งหมดนี้เป็นความรู้ก่อนที่เราจะรู้ว่ายีนสร้างจากดีเอ็นเอนานทีเดียว
ทุกวันนี้เรารู้ว่ายีนสร้างจากดีเอ็นเอและรู้ว่าดีเอ็นเอท�ำงานอย่างไร
จากการค้นพบของเจมส์ วัตสัน  กับฟรานซิส คริก  รวมถึงนักวิทยาศาสตร์
อีกหลายคนหลังจากนั้น  วัตสันกับคริกไม่สามารถมองเห็นดีเอ็นเอด้วย
ตาของตัวเอง  นับเป็นอีกครั้งที่พวกเขาค้นพบด้วยการสร้างโมเดลจาก
จินตนาการแล้วทดสอบมัน  ในกรณีนพี้ วกเขาสร้างแบบจ�ำลองหลาย ๆ แบบ
ของโครงสร้างทีค่ าดเดาว่าน่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาของดีเอ็นเอโดยท�ำมาจาก
โลหะและกระดาษแข็ง  แล้วค�ำนวณว่าการวัดบางอย่างควรมีค่าเป็น
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อย่างไรถ้าโมเดลเหล่านัน้ ถูกต้อง  ค�ำท�ำนายจากโมเดลหนึง่ ซึง่ เรียกว่าโมเดล
แบบเกลียวคู  ่ (double helix model)  ตรงกันพอดีกบั การวัดจากการทดลอง
ของโรซาลินด์ แฟรงคลิน  และมอริส วิลคินส์   โดยใช้อุปกรณ์พิเศษที่มี
รังสีเอกซ์ถูกยิงเข้าไปในผลึกของดีเอ็นเอที่ถูกท�ำให้บริสุทธิ์   วัตสันกับคริก
จึงรู้ได้ทันทีว่าโมเดลโครงสร้างดีเอ็นเอของพวกเขาจะให้ผลลัพธ์ในท�ำนอง
เดียวกับการค้นพบของเกรเกอร์ เมนเดล  จากในสวนของอาราม
ตอนนี้ เ รารู ้ แ ล้ ว ว่ า มี ส ามวิ ธีที่ ใ ช้ บ อกว่ า สิ่ ง ไหนมี ตั ว ตนอยู่จ ริ ง  
หนึ่ง  ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้ารับรู้สิ่งนั้นโดยตรง  สอง  ใช้เครื่องมือพิเศษ  
เช่น  กล้องโทรทรรศน์  เพื่อช่วยขยายขอบเขตการรับรู้ของประสาทสัมผัส
ซึ่งเป็นการรับรู้ทางอ้อม  และสามซึ่งเป็นวิธีที่อ้อมยิ่งกว่าวิธีที่สอง  นั่นคือ  
การสร้างโมเดลของสิง่ ที่อาจจะเป็นจริง  แล้วทดสอบเพือ่ ดูวา่ โมเดลเหล่านัน้
สามารถท�ำนายสิ่งต่าง ๆ ที่เราสามารถมองเห็น  (หรือได้ยิน)  ได้อย่าง
ถูกต้องหรือไม่   ไม่ว่าจะเป็นการเห็นหรือได้ยินโดยมีอุปกรณ์ช่วยหรือไม่
ก็ตาม  จะเห็นได้ว่าท้ายที่สุดแล้วการรับรู้จะจบลงที่ประสาทสัมผัสของเรา
ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตาม
ทั้งหมดนี้หมายความว่าความเป็นจริงมีเพียงสิ่งที่สามารถรับรู้ได้
ด้วยประสาทสัมผัสไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  และด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ใช่หรือไม่  แล้วอารมณ์ความรู้สึกอย่างความอิจฉาริษยา  
ความสนุกสนาน  ความสุข  หรือความรักล่ะ  มันเป็นสิง่ ทีม่ อี ยูจ่ ริงหรือเปล่า
ใช่ครับ  อารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นมีอยู่จริง  แต่การมีอยู่ของมัน
ต้องอาศัยสมอง  ที่แน่ ๆ ก็สมองของมนุษย์  หรือบางทีอาจเป็นสมองของ
สัตว์ชนั้ สูงบางสายพันธุอ์ ย่างชิมแปนซี  สุนขั   หรือวาฬ  ก้อนหินไม่มคี วาม
รู้สึกสนุกสนานหรืออิจฉา  และภูเขาไม่มีความรัก  อารมณ์เหล่านี้เป็นจริง
อย่างยิ่งส�ำหรับผู้ที่อยู่ในอารมณ์ดังกล่าว  แต่อารมณ์ไม่สามารถมีตัวตน
อยู่ได้หากปราศจากสมอง  เป็นไปได้ที่อารมณ์แบบนี้หรืออารมณ์แบบอื่น
ทีเ่ ราไม่รจู้ กั อาจมีอยูบ่ นดาวเคราะห์ดวงอืน่   แต่เงือ่ นไขส�ำคัญคือดาวเคราะห์
เหล่านัน้ ก็ตอ้ งมีสมอง  หรือไม่กม็ สี งิ่ อืน่ ทีเ่ ทียบเท่าสมอง  ใครจะไปรูว้ า่ มัน
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ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าอะไรคือความเป็นจริง  และเรารู้ว่าสิ่งไหนมีตัวตน
อยูจ่ ริงหรือไม่มอี ยูจ่ ริงได้อย่างไร  แต่ละบทในหนังสือเล่มนีจ้ ะพูดถึงเฉพาะ
บางแง่มมุ ของความเป็นจริง  เช่น  ดวงอาทิตย์  แผ่นดินไหว  สายรุง้   หรือ
สัตว์ชนิดต่าง ๆ หลายชนิด  ตอนนี้ผมอยากจะพูดถึงค�ำส�ำคัญอีกค�ำหนึ่ง
จากชื่อหนังสือ  นั่นคือค�ำว่าความมหัศจรรย์   (magic)  ความมหัศจรรย์
มีหลายความหมายและมักใช้แตกต่างกันไปสามแบบ  ฉะนั้น  ผมจะเริ่ม
จากการจ�ำแนกแยกแยะความหมายทั้งสามแบบออกจากกัน  โดยจะเรียก
ความมหัศจรรย์ในความหมายแรกว่า  “ความมหัศจรรย์แบบเหนือธรรมชาติ
(supernatural magic)”  ความหมายทีส่ องคือ  “ความมหัศจรรย์แบบมายากล
เวที   (stage magic)”  และความหมายที่สาม  (ซึ่งเป็นความหมายที่ผม
ชอบและตั้งใจให้เป็นความหมายของชื่อหนังสือ)  คือ  “ความมหัศจรรย์
เชิงบทกวี  (poetic magic)”
ความมหั ศ จรรย์ แ บบเหนื อ ธรรมชาติ คื อ ความมหั ศ จรรย์ แ บบที่
พบได้ในนิทานปรัมปราหรือเทพนิยาย  (รวมถึงใน  “ปาฏิหาริย์”  ด้วย  
แต่ตอนนี้ผมจะยังไม่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับปาฏิหาริย์   ผมจะกลับมาพูดถึง
มันในบทสุดท้าย)  ความมหัศจรรย์ในความหมายนีค้ อื ความมหัศจรรย์ของ
ตะเกียงวิเศษของอะลาดิน  คาถาของพ่อมด  หรือความมหัศจรรย์แบบ
เทพนิยายกริมม์   แบบฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน  และแบบเจ. เค.
โรว์ลิง  ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดจากการเสกสรรปั้นแต่งขึ้น  เช่น  
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แม่มดร่ายเวทมนตร์เปลี่ยนเจ้าชายให้กลายเป็นกบ  หรือนางฟ้าแม่ทูนหัว
เสกรถม้าใหญ่โตหรูหราจากฟักทอง  ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเล่าที่เราจดจ�ำได้
และชื่นชอบในวัยเยาว์   และหลายคนยังคงชื่นชอบตอนรับชมเรื่องราว
เหล่านั้นในรูปแบบละครใบ้ในเทศกาลคริสต์มาส  แต่ทุกคนรู้ดีว่าความ
มหัศจรรย์แบบนี้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง
ในทางตรงกันข้าม  ความมหัศจรรย์แบบมายากลเวทีเกิดขึ้นจริง  
และสนุกมากเสียด้วย  อย่างน้อยก็มีบางอย่างเกิดขึ้นจริง  ถึงแม้สิ่งที่
เกิดขึ้นจริงจะไม่ใช่สิ่งที่ผู้ชมคิดก็ตาม  นักมายากลบนเวที  (ส่วนใหญ่แล้ว
มักเป็นผูช้ าย  ไม่รเู้ หมือนกันว่าเพราะอะไร)  หลอกให้เราคิดว่ามีสงิ่ น่าพิศวง
(และอาจดูราวกับเหนือธรรมชาติ)  เกิดขึน้   ในขณะทีส่ งิ่ ทีเ่ กิดขึน้ จริง ๆ นัน้
เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลย  ผ้าเช็ดหน้าผ้าไหมไม่มีทางเปลี่ยนไปเป็นกระต่าย  
เช่นเดียวกับกบทีไ่ ม่มที างเปลีย่ นไปเป็นเจ้าชาย  สิง่ ทีเ่ ราเห็นบนเวทีเป็นเพียง
มายากล  เราถูกดวงตาของตัวเองหลอก  หรือถ้าพูดให้ถูกต้องกว่านั้นคือ  
เราถูกนักมายากลใช้ความพยายามอย่างสูงที่จะหลอกดวงตาของเรา  
บางทีเขาอาจใช้ค�ำพูดที่ชาญฉลาดหลอกล่อให้เราหันเหความสนใจออก
จากมือของเขาที่ก�ำลังท�ำอะไรบางอย่างอยู่
นักมายากลบางคนก็ตรงไปตรงมา  เขาพยายามบอกให้ผู้ชมรู้ว่า
สิง่ ทีเ่ ห็นนัน้ เป็นเพียงการแสดงมายากล  ผมก�ำลังนึกถึงเจมส์ “ดิอะเมซิง่ ”
แรนดี  เพนน์กบั เทลเลอร์  หรือเดอร์เรน บราวน์  ถึงแม้นกั มายากลผูย้ งิ่ ใหญ่
เหล่านีจ้ ะไม่เฉลยกลแก่ผชู้ ม  (ถ้าท�ำอย่างนัน้ พวกเขาคงถูกขับออกจากกลุม่
นักมายากล)  แต่พวกเขาจะบอกให้ผชู้ มรูว้ า่ มายากลทีแ่ สดงนัน้ ไม่เกีย่ วข้อง
กับเรื่องเหนือธรรมชาติ   ส�ำหรับนักมายากลคนอื่น ๆ  ไม่ค่อยมีใครพูด
ออกมาตรง ๆ ว่านี่เป็นเพียงการแสดงกล  แต่ก็ไม่ได้แอบอ้างเกินจริงใน
สิง่ ทีพ่ วกเขาแสดงเช่นกัน  พวกเขาปล่อยให้ผ้ชู มดืม่ ด�่ำกับอารมณ์ทวี่ ่าเกิด
เรือ่ งลึกลับขึน้ โดยไม่หลอกลวงมากไปกว่านัน้   แต่ถงึ อย่างนัน้ ก็มนี กั มายากล
บางคนทีจ่ งใจโกหก  โดยหลอกว่าพวกเขามีพลังเหนือธรรมชาติหรืออ�ำนาจ
สร้างปาฏิหาริย  ์ เช่น  บางคนอาจอ้างว่าสามารถงอโลหะหรือหยุดเข็มนาฬิกา
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ได้โดยใช้พลังจิต  พวกที่แอบอ้างเหล่านี้   (เรียกว่า  “พวกนักต้มตุ๋น”  
อาจจะตรงกว่า)  บางคนได้รับค่าตอบแทนก้อนโตจากบริษัทเหมืองหรือ
บริษทั น�ำ้ มันจากการอ้างว่าพวกเขาสามารถใช้  “พลังจิต”  เพือ่ หาต�ำแหน่ง
ทีด่ สี ำ� หรับการขุดเจาะ  นักต้มตุน๋ บางคนหากินกับคนทีก่ ำ� ลังเศร้าโศกเสียใจ
ด้วยการอ้างว่าสามารถติดต่อกับคนทีต่ ายไปแล้วได้  เหตุการณ์เหล่านีไ้ ม่ใช่
แค่เรือ่ งของความสนุกสนานหรือความบันเทิงอีกต่อไป  แต่เป็นการล่าเหยือ่
บนความเขลาและความทุกข์เศร้าของผู้คน  ถ้าพูดอย่างเป็นธรรมกับ
คนกลุ่มนี้หน่อย  ก็คงไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะเป็นนักต้มตุ๋น  เพราะบางคน
อาจเชื่อจริง ๆ ว่าเขาสามารถคุยกับคนที่ตายไปแล้วได้
ความหมายของความมหัศจรรย์แบบที่สามคือความหมายที่ผมใช้
ในชือ่ หนังสือ  นัน่ คือความมหัศจรรย์เชิงบทกวี  เราหวัน่ ไหวถึงขัน้ เสียน�ำ้ ตา
ให้กับดนตรีที่สละสลวย  และเรายังพูดถึงการแสดงนั้นว่าเป็นการแสดงที่
มหัศจรรย์  เราจ้องมองท้องฟ้ายามค�ำ่ คืนอันมืดมิดไร้แสงจันทร์และแสงสว่าง
จากบ้านเรือน  แล้วเกิดความสุขสงบจนแทบลืมหายใจ  จากนัน้ ก็บรรยาย
ภาพที่เ ห็น ว่ า ช่ า งน่ าอัศ จรรย์ อ ย่ างยิ่ง  เราอาจใช้ค�ำเดียวกันนี้พูดถึง
ดวงอาทิตย์ตกทีส่ วยงาม  ทิวทัศน์เทือกเขาอันสูงใหญ่  หรือสายรุง้ ทีพ่ าดตัด
ท้องฟ้ามืดครึ้ม  ความมหัศจรรย์ในความหมายนี้คือการที่อารมณ์ถูกเร้า
อย่างลึกล�ำ้ และท�ำให้เบิกบานใจอย่างยิง่   สิง่ มหัศจรรย์จงึ เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้เรา
ขนลุก  และท�ำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาเต็มเปี่ยมมากกว่าเดิม  ในหนังสือเล่มนี้
ผมหวังจะแสดงให้คุณเห็นว่า  ความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโลก
ดังทีส่ ามารถเข้าใจได้ผา่ นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นนั้ เป็นสิง่ มหัศจรรย์
ในความหมายที่สาม  ซึ่งก็คือความหมายเชิงบทกวีอันเป็นความหมาย
แห่งคุณค่าของการมีชีวิต
ตอนนี้ผมอยากกลับไปพูดถึงความคิดเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ  
และอธิบายเหตุผลทีส่ งิ่ เหนือธรรมชาติไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทเี่ รา
เห็นบนโลกหรือในเอกภพรอบตัวเราได้อย่างแท้จริง  อันที่จริงการอธิบาย
เรื่องใดก็ตามด้วยค�ำอธิบายแบบเหนือธรรมชาติคือการไม่อธิบาย  ยิ่งไป
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กว่านั้น  มันยังเป็นการปิดโอกาสที่จะท�ำให้สิ่งนั้นได้รับการอธิบาย  ที่ผม
พูดแบบนี้ก็เพราะว่า  โดยนิยามแล้วเรื่องอะไรก็ตามที่เหนือธรรมชาติจะ
ต้องเป็นเรือ่ งทีค่ ำ� อธิบายแบบเป็นธรรมชาติไม่สามารถใช้กบั มันได้  และเป็น
เรื่องที่อยู่นอกขอบเขตของวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ที่ถูกสร้าง  ทดลอง  และทดสอบมาเป็นอย่างดี   ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ขับเคลื่อนความรู้ของเราให้ก้าวหน้าขึ้นอย่างมากในช่วงประมาณ 400 ปี
ที่ ผ่านมา  ดั ง นั้ น   การพู ด ว่ า มี บ างสิ่ ง เกิ ด ขึ้ น แบบเหนื อ ธรรมชาติ จึ ง
ไม่เท่ากับการพูดว่า  “เราไม่เข้าใจมัน”  แต่เท่ากับการพูดว่า  “เราไม่มีวัน
เข้าใจมัน  ฉะนั้น  อย่าพยายามเลย”
จุดยืนของวิทยาศาสตร์ตรงกันข้ามโดยสิน้ เชิง  ทีผ่ า่ นมาวิทยาศาสตร์
เติบโตจากการไม่สามารถอธิบายเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่   แล้วใช้มนั เป็นแรงกระตุน้
ให้เดินหน้าเพื่อตั้งค�ำถาม  สร้างโมเดลที่เป็นไปได้  และทดสอบโมเดลนั้น  
เพื่อให้เราสร้างเส้นทางที่พาเราเข้าใกล้ความจริงทีละเล็กละน้อย  ถ้าเกิด
ปรากฏการณ์ที่ขัดแย้งกับความเข้าใจต่อความเป็นจริง ณ เวลาปัจจุบัน  
นักวิทยาศาสตร์จะมองปรากฏการณ์ดังกล่าวว่าคือความท้าทายของ
โมเดลที่มีอยู่   ซึ่งเรียกร้องให้เราละทิ้งหรืออย่างน้อยก็ปรับปรุงโมเดลนั้น  
กระบวนการปรับปรุงและทดสอบอย่างต่อเนื่องนี้จะพาเราเข้าใกล้ความ
เป็นจริงมากขึ้นทุกขณะ
คุณคิดอย่างไรกับนักสืบที่ถูกฆาตกรหลอกให้งุนงงแถมยังขี้เกียจ
สืบหาความจริง  แล้วสรุปว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเหตุการณ์    “เหนือ
ธรรมชาติ”  ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทั้งหมดของวิทยาศาสตร์บอกเราว่า  
เหตุการณ์ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ   ไม่ว่าจะเกิดจาก
พระเจ้า  (ทัง้ ทีก่ ำ� ลังดีใจและโกรธเคือง)  ปีศาจ  แม่มด  วิญญาณ  ค�ำสาป
หรือเวทมนตร์คาถา  ล้วนมีคำ� อธิบายแบบเป็นธรรมชาติ  ซึง่ เป็นค�ำอธิบาย
ที่เราสามารถเข้าใจและทดสอบได้   และเป็นค�ำอธิบายที่เรามีความมั่นใจ  
ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใด ๆ เลยที่จะเชื่อว่าปรากฏการณ์ที่วิทยาศาสตร์
ยัง อธิบ ายไม่ ได้ จ ะเป็นปรากฏการณ์ ที่มีเหตุมาจากสิ่งเหนือธรรมชาติ  
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