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ทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์กับการควบรวม
และการแปลงรูปองค์ประกอบการสื่อสารในยุคดิจิทัล
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บทคัดย่อ

 จุดประสงค์ของบทคว�มนี้เพื่อนำ�เสนอประเด็นในก�รวิจัยและง�นสร้�งสรรค์ท�งนิเทศศ�สตร์ที่ไม่ใช่

ลกัษณะเดมิ  โดยพจิ�รณ�ไปทีอ่งคป์ระกอบพืน้ฐ�นท�งก�รส่ือส�รทีส่�ม�รถทบัซ้อน ควบรวม และโอนถ�่ยจ�ก

สภ�พหนึ่งไปเป็นสภ�พอื่น ๆ ได้  ทั้งนี้โดยอ�ศัยแนวคิดทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัล

คำาสำาคัญ: ทฤษฎีควอนตัมพิสิกส์, ก�รควบรวมและก�รแปลงรูป, ก�รสื่อส�รในยุคดิจิทัล 

Abstract 

 The purpose of this article is to present the issue on communication research and cre-

ative works is a different perspective. The basic elements of communication can be considered 

in terms of overlapping, convergence, and transformation. The principles of quantum physics 

and digital technologies are the main concepts. 

Keywords: Quantum Physics Theory, Convergence-Transformation, Communication in the  

Digital Age

บทนำา

 จุดประสงค์ของบทคว�มนี้ เพื่อชี้ให้เห็นมุม

มองที่แตกต่�งในก�รมองปัญห�ก�รวิจัย และก�ร

สร้�งสรรค์ท�งนิเทศศ�สตร์ จ�กที่เคยใช้กันอยู่ใน

ขณะนี้ที่ยังมองก�รศึกษ�ในลักษณะที่เป็นก�รแยก

ส่วนต่�ง ๆ ของแต่ละองค์ประกอบของก�รสื่อส�ร 

และมกัจะศึกษ�เฉพ�ะในแตล่ะองคป์ระกอบนัน้ หรอื

คงคว�มเป็นองค์ประกอบเหล่�นั้นอย่�งต�ยตัว เช่น 

ผูส้ง่ส�ร ผูร้บัส�ร ตวัสือ่ ตัวส�ร บรบิทของก�รสือ่ส�ร 

รหัสของตวัส�ร ปฏกิริยิ�ตอบกลบั และสิง่รบกวน ใน

บทคว�มน้ีพย�ย�มจะช้ีใหเ้หน็ว�่เมือ่เทคโนโลยีดจิทิลั

ถูกนำ�ม�ใช้เป็นเทคโนโลยีสำ�คัญท�งก�รสื่อส�รใน

ขณะนี้แล้ว องค์ประกอบท�งก�รสื่อส�รทั้ง 8 ตัวดัง

ที่ได้กล่�วข้�งต้นไม่ได้คงอยู่ในสภ�วะดังเดิมแต่ได้

แสดงออกทั้งในสภ�วะของก�รทับซ้อน (overlap-

ping) และ/หรือก�รควบรวมเข้�ด้วยกัน ในบ�งครั้ง

ก็ส�ม�รถเห็นได้ชัดเจนแต่ในบ�งลักษณะก็ย�กท่ีจะ

เห็นได้ อ�ทิ บทบ�ทของผู้ส่งส�รกับผู้รับก�รสื่อส�ร

ในขณะนีท้ัง้สองบทบ�ททบัซ้อนกนัจนเร�จำ�เปน็ต้อง

เรียกว่� “ผู้ทำ�ก�รส่ือส�ร” เพร�ะบุคคลเดียวอยู่ใน

ทวิภ�วะ หรือตัวสื่อกับตัวส�ร อ�จจะอยู่ในลักษณะ

ของก�รควบรวมเข้�ไว้ด้วยกันหรือแก่งแย่งคว�มมี
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พลังเหนือกัน ในบ�งกรณีเร�จะพบว่�สื่อคือส�รต�ม

แนวคิดของ McLuhan (1964) หรือข้อโต้แย้งได้ว่�

ส�รเป็นตัวกำ�หนดพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ใช่ตัวสื่อก็

เป็นไปได้ ในขณะทีก่�รควบรวมและก�รทบัซอ้นของ

องค์ประกอบท�งก�รสื่อส�รเกิดขึ้นได้ตลอดเวล� ใน

ขณะเดียวกันก�รแปลงรูปหรือก�รข้�มผ่�นขององค์

ประกอบของก�รสื่อส�รตัวหน่ึงกล�ยเป็นอีกองค์

ประกอบอีกตวัหนึง่กเ็กดิขึน้ไดอ้ยูต่ลอดเวล�ของก�ร

สือ่ส�รในยคุดจิิทัล เช่น ตวัวิง่ร�ค�หุน้ประจำ�วนัทีอ่ยู่

ด้�นล่�งของข่�วเที่ยงวันท�งโทรทัศน์ อสมท เป็นตัว

ส�รทีท่บัซอ้นในลกัษณะทีน่�่จะเป็นปรสติเนือ้ห�ของ

ข�่วเทีย่งวนั แตผู่ช้มอ�จมองว�่เปน็ข�่วสำ�คญัสำ�หรบั

ผูส้นใจร�ค�หุ้นเป็นเนือ้ห�หลกั ผูช้มบ�งคนกลบัเหน็

ว�่เปน็สิง่รบกวน จะเห็นว�่ประเดน็เหล�่นีเ้ปน็ทัง้เร่ือง

ก�รซับซ้อนและก�รข้�มผ่�นขององค์ประกอบของ

ก�รสื่อส�ร ซ่ึงเมื่อเกิดข้ึนแล้วก�รแยกแต่ละองค์

ประกอบม�ศึกษ�วิจัยหรือนำ�ม�สร้�งเป็นง�น

สร�้งสรรค์เฉพ�ะแตล่ะองคป์ระกอบออกม�ทำ�ใหก้�ร

สื่อส�รดังกล่�วอยู่ในลักษณะที่ไม่อยู่ในสภ�พที่

สมบูรณ์แท้จริงขึ้น ประเด็นเหล่�นี้ต้องหันกลับม�ดู

แนวคิดที่จะเป็นตัวกำ�กับพอที่ทำ�คว�มเข้�ใจใน

ประเด็นนี้เพิ่มม�กขึ้น

แนวคิดกลศาสตร์ควอนตัมกับพฤติกรรมของ      

องค์ประกอบการสื่อสาร

 ในยุคของวิทย�ศ�สตร์ก่อนศตวรรษท่ี 20 

มนุษย์ถูกครอบงำ�ด้วยคว�มคิดของวิทย�ศ�สตร์ต�ม

แนวนิวตันฟิสิกส์ โดยยอมรับโลกทัศน์ของคว�มเป็น

จริงเชิงภววิสัย ซึ่งคว�มเป็นจริงดังกล่�วถูกค้นพบได้

เพยีงแตว่�่มนษุยต์อ้งห�ท�งคน้พบเอ�เอง ธรรมช�ติ

ได้สร้�งคว�มลงตัวอย่�งสมเหตุสมผลเอ�ไว้ให้แล้ว 

เป็นโลกทัศน์แบบกลไกที่ส�ม�รถค�ดทำ�น�ยได้ 

ทำ�คว�มเข้�ใจได้โดยผ่�นก�รแสวงห�คว�มรู้ท่ีคิดม�

จ�กคว�มเปน็เหตแุละเปน็ผลอยูบ่นพืน้ฐ�นภววสิยัมี

คว�มคงที่และต�ยตัว มีคว�มเชื่อมโยงอย่�งสมเหตุ

สมผลและมีต�มต่อเนื่องกัน ก�รปฏิเสธแนวคิดดัง

กล�่วเริม่ตน้เมือ่ต้นศตวรรษท่ี 20 ในลกัษณะของก�ร

โต้แย้งที่ว่�โลกไม่ได้มีลักษณะเป็นเครื่องยนต์กลไก 

Fritjof Capra นักฟสิกิสร์�งวลัโนเบลิ ได้ใหค้ำ�อธบิ�ย

ทฤษฎีควอนตัมเอ�ไว้ในหนังสือเรื่อง The Turning 

Point: Society and the Rising Culture (1982) 

เอ�ไวใ้ห้เหน็ข้อแตกต่�งจ�กนวิตนัฟสิกิส์ซึง่เปน็ฟสิกิส์

สมัยเก่�อย่�งสิ้นเชิง ดังต่อไปนี้

 1. หลักความไม่แน่นอน (Uncertainty)

 สรรพส่ิงถูกกำ�หนดโดยสภ�พแวดล้อมและ

ก�รมีคว�มสัมพันธ์กับส่ิงอื่นโดยเฉพ�ะเร่ืองนี้ที่

พจิ�รณ�ไปทีใ่นสภ�วะม�กกว�่หนึง่ลกัษณะ นัน้กค็อื

เป็นได้ทั้งอนุภ�คอ�จอยู่ในสภ�วะของคลื่นก็ได้ 

 2. หลักความน่าจะเป็น (Probability)

 ก�รยอมรับหลักก�รคว�มไมแ่นน่อนนำ�ไปสู่

ก�รปฏิเสธโลกของกลไกในระดับอะตอมสส�รไม่ได้

ปร�กฏอย�่งต�ยตัวคงท่ี ไมม่กีำ�หนดเวล�อย�่งแนช่ดั 

และไมม่กีรรมวธิกี�รดำ�เนินก�รอย�่งต�ยตวั แต่สส�ร

ปร�กฏออกม�ในลกัษณะของแนวโนม้ทีจ่ะเกดิขึน้ใน

ลักษณะของคว�มน่�จะเป็นทำ�ให้ไม่ส�ม�รถค�ด

ทำ�น�ยสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่�งต�ยตัว จึงได้แต่ค�ด

ทำ�น�ยถึงคว�มเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น

 3. หลกัของการเชือ่มตอ่ถงึกนั (Intercon-

nection and Interaction) 

 ทฤษฎีควอนตัมเน้นไปถึงเร่ืองคว�มสัมพันธ์

ของสิ่งต่�ง ๆ ไม่ได้เน้นไปที่ตัวสิ่งนั้น ๆ เพร�ะฉะนั้น

ประเด็นหลักคือเรื่องคว�มเชื่อมโยง ปฏิสัมพันธ์ และ

กระบวนก�ร สรรพสิ่งต่�ง ๆ ไม่มีคว�มหม�ยโดยตัว

เองถ�้เมือ่แยกออกม� คว�มเข�้ใจตอ่สิง่เหล�่น้ีจะเกดิ

ขึน้ได้เม่ืออยูใ่นสภ�วะทีม่คีว�มสัมพันธก์บัส่ิงอืน่ ๆ  ดัง

นั้นกฎของคว�มสมเหตุสมผลดังเดิมจึงไม่เพียงพอที่

อธิบ�ยปร�กฏก�รณ์ต่�ง ๆ รวมทั้งปร�กฏก�รณ์

ท�งก�รสื่อส�ร นั่นก็คือพฤติกรรมของส่วนย่อยไม่ได้

เป็นตัวกำ�หนดพฤติกรรมโดยรวม แต่พฤติกรรมโดย

รวมเป็นตัวกำ�หนดพฤติกรรมของส่วนย่อย ๆ ต่�ง ๆ

 4. หลักของไม่มีความจริงเชิงภววิสัย (No 

objective Reality) 

 ทฤษฎี ค วอนตั มท้ �ท �ยแนวคิ ดท� ง

วิทย�ศ�สตร์แบบดั้งเดิม ที่ตั้งมั่นอยู่ในเรื่องของก�ร
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แสวงห�คว�มรู้ที่ปร�ศจ�กค่�นิยมส่วนบุคคลเข้�ไป

เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนแสวงห�อยู่ แต่เมื่อยอมรับกัน

ว�่ทกุสิง่ทกุอย�่งจะมคีว�มหม�ยข้ึนม�ตอ่เมือ่มคีว�ม

สัมพันธ์กับสิ่งอื่น ๆ ผู้ที่ทำ�ก�รศึกษ�หรือทำ�ก�รวิจัย

หรือง�นสร้�งสรรค์ย่อมมีคว�มสัมพันธ์กับง�นท่ี

ตนเองกำ�ลงักระทำ�อยู ่ผูท้ำ�ก�รศกึษ�เปน็ผูก้ำ�หนดตัว

เรื่องที่ทำ�ก�รศึกษ�หรือทำ�ง�นสร้�งสรรค์ และก็

ต้องห�วิธีก�รให้บรรลุผลสำ�เร็จต�มท่ีได้ค�ดหวังเอ�

ไว ้นัน่ก็คอืวธิกี�รทีเ่ร�ศกึษ�หรอืวธิกี�รทำ�ง�นกระทำ�

เป็นตัวกำ�หนดผลที่เร�ต้องก�รศึกษ� ถ้�ผู้ศึกษ�

เปลี่ยนวิธีก�รผลก็จะเปลี่ยนต�มไป ดังนั้นคว�มเป็น

ภววิสัยที่ผู้ทำ�ก�รศึกษ�หรือผู้สร้�งสรรค์ง�นโดยไม่

เอ�ตัวตนเข้�ไปเกี่ยวข้องจึงไม่มีจริง

 Capra (1982, 87) ได้สรุปทฤษฎีควอนตัม

เอ�ไว้พอสรุปได้ดังน้ี “สรรพสิ่งของโลกมีคว�ม

สัมพันธ์เกี่ยวโยงถึงกันและมีคว�มเป็นพลวัตร สส�ร

ไม่ส�ม�รถถูกแยกออกจ�กตัวกิจกรรมของมันเองได้ 

ก�รจะทำ�คว�มเข้�ใจต่อสภ�วะเช่นนี้ได้ขึ้นอยู่กับตัว

บริบทของพลวัตร และมีก�รแปลงเปลี่ยนปรับสภ�พ

ในตัวของมันเองจ�กสภ�พหนึ่งไปอีกสภ�พหนึ่งได้”

 จ�กแนวคิดจ�กทฤษฎีควอนตัมข้�งต้นนี้               

ผูท้ำ�ก�รวิจัยและผู้สร้�งสรรคง์�นนเิทศศ�สตรต์อ้งหนั

กลับม�พิจ�รณ�วิธีก�รวิจัย และก�รทำ�ง�น

สร้�งสรรค์กันใหม่โดยมุ่งไปที่ก�รทำ�ง�นเพื่อสร้�ง

กระแส สอดคล้องกันท่ีกับนักฟิสิกส์ร�งวัลโนเบิล 

Werner Heisenberg ได้กล่�วเอ�ไว้ว่� “สิ่งที่เร�

สังเกตมใิชตั่วธรรมช�ติเองแต่เป็นธรรมช�ติทีป่ร�กฏ

ต่อวิธีก�รที่เร�ต้ังคำ�ถ�มขึ้น” ผู้สังเกตเป็นผู้เลือกวิธี

ก�รในก�รตรวจวัดผล ซ่ึงวิธีก�รดังกล่�วจะเป็นตัว

กำ�หนดคุณสมบัติของวัตถุที่ถูกสังเกตด้วยเช่นกันใน

ระดับหนึ่ง ถ้�ห�กวิธีก�รศึกษ�เปลี่ยนไปคุณสมบัติ

ของวัตถุที่ถูกสังเกตก็จะเปลี่ยนไปเช่นกัน (อ้�งไว้ใน 

Capra, 1975, หน้� 148)

สรุป

 ต�มที่นำ�เอ�แนวคิดทฤษฎีควอนตัมม�นำ�

เสนอผูเ้ขยีนหวงัว�่ นกันเิทศศ�สตรท์ีท่ำ�ง�นวิจยัและ

ง�นสร้�งสรรคน์�่หนัม�พิจ�รณ�ปรับวธิกี�รคดิตัง้แต่

พิจ�รณ�ตัวร�กฐ�นคือองค์ประกอบต่�ง ๆ ของก�ร

สื่อส�รที่ส�ม�รถที่จะทับซ้อนกัน และข้�มผ่�นแปลง

รูปตัวเองกล�ยเปน็องคป์ระกอบอืน่ ๆ  ได้ ก�รยอมรบั

แนวคิดดังกล่�วน่�จะเป็นทิศท�งใหม่ที่จะนำ�ไปสู่

กระบวนทศันห์ลกั (Paradigm) ทีน่ำ�ม�ใชใ้นก�รสร�้ง

องค์คว�มรู้ท�งด้�นนิเทศศ�สตร์
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