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ทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์กับการควบรวม
และการแปลงรูปองค์ประกอบการสื่อสารในยุคดิจิทัล
The Quantum Physics Theory and the Convergence
Transformation of the Communication Elements
in the Digital Age
ศิริชัย ศิริกายะ*
บทคัดย่อ
จุดประสงค์ของบทความนี้เพื่อนำ�เสนอประเด็นในการวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ที่ไม่ใช่
ลักษณะเดิม โดยพิจารณาไปทีอ่ งค์ประกอบพืน้ ฐานทางการสือ่ สารทีส่ ามารถทับซ้อน ควบรวม และโอนถ่ายจาก
สภาพหนึ่งไปเป็นสภาพอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คำ�สำ�คัญ: ทฤษฎีควอนตัมพิสิกส์, การควบรวมและการแปลงรูป, การสื่อสารในยุคดิจิทัล
Abstract
The purpose of this article is to present the issue on communication research and creative 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
บทนำ�

จุดประสงค์ของบทความนี้ เพื่อชี้ให้เห็นมุม
มองที่แตกต่างในการมองปัญหาการวิจัย และการ
สร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ จากที่เคยใช้กันอยู่ใน
ขณะนี้ที่ยังมองการศึกษาในลักษณะที่เป็นการแยก
ส่วนต่าง ๆ ของแต่ละองค์ประกอบของการสื่อสาร
และมักจะศึกษาเฉพาะในแต่ละองค์ประกอบนัน้ หรือ
คงความเป็นองค์ประกอบเหล่านั้นอย่างตายตัว เช่น
ผูส้ ง่ สาร ผูร้ บั สาร ตัวสือ่ ตัวสาร บริบทของการสือ่ สาร
รหัสของตัวสาร ปฏิกริ ยิ าตอบกลับ และสิง่ รบกวน ใน
บทความนีพ้ ยายามจะชีใ้ ห้เห็นว่าเมือ่ เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

ถูกนำ�มาใช้เป็นเทคโนโลยีสำ�คัญทางการสื่อสารใน
ขณะนี้แล้ว องค์ประกอบทางการสื่อสารทั้ง 8 ตัวดัง
ที่ได้กล่าวข้างต้นไม่ได้คงอยู่ในสภาวะดังเดิมแต่ได้
แสดงออกทั้งในสภาวะของการทับซ้อน (overlapping) และ/หรือการควบรวมเข้าด้วยกัน ในบางครั้ง
ก็สามารถเห็นได้ชัดเจนแต่ในบางลักษณะก็ยากที่จะ
เห็นได้ อาทิ บทบาทของผู้ส่งสารกับผู้รับการสื่อสาร
ในขณะนีท้ งั้ สองบทบาททับซ้อนกันจนเราจำ�เป็นต้อง
เรียกว่า “ผู้ทำ�การสื่อสาร” เพราะบุคคลเดียวอยู่ใน
ทวิภาวะ หรือตัวสื่อกับตัวสาร อาจจะอยู่ในลักษณะ
ของการควบรวมเข้าไว้ด้วยกันหรือแก่งแย่งความมี
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พลังเหนือกัน ในบางกรณีเราจะพบว่าสื่อคือสารตาม
แนวคิดของ McLuhan (1964) หรือข้อโต้แย้งได้ว่า
สารเป็นตัวกำ�หนดพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ใช่ตัวสื่อก็
เป็นไปได้ ในขณะทีก่ ารควบรวมและการทับซ้อนของ
องค์ประกอบทางการสื่อสารเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ใน
ขณะเดียวกันการแปลงรูปหรือการข้ามผ่านขององค์
ประกอบของการสื่อสารตัวหนึ่งกลายเป็นอีกองค์
ประกอบอีกตัวหนึง่ ก็เกิดขึน้ ได้อยูต่ ลอดเวลาของการ
สือ่ สารในยุคดิจทิ ลั เช่น ตัววิง่ ราคาหุน้ ประจำ�วันทีอ่ ยู่
ด้านล่างของข่าวเที่ยงวันทางโทรทัศน์ อสมท เป็นตัว
สารทีท่ บั ซ้อนในลักษณะทีน่ า่ จะเป็นปรสิตเนือ้ หาของ
ข่าวเทีย่ งวัน แต่ผชู้ มอาจมองว่าเป็นข่าวสำ�คัญสำ�หรับ
ผูส้ นใจราคาหุน้ เป็นเนือ้ หาหลัก ผูช้ มบางคนกลับเห็น
ว่าเป็นสิง่ รบกวน จะเห็นว่าประเด็นเหล่านีเ้ ป็นทัง้ เรือ่ ง
การซับซ้อนและการข้ามผ่านขององค์ประกอบของ
การสื่อสาร ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วการแยกแต่ละองค์
ประกอบมาศึ ก ษาวิ จั ย หรื อ นำ � มาสร้ า งเป็ น งาน
สร้างสรรค์เฉพาะแต่ละองค์ประกอบออกมาทำ�ให้การ
สื่ อ สารดั ง กล่ า วอยู่ ใ นลั ก ษณะที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นสภาพที่
สมบูรณ์แท้จริงขึ้น ประเด็นเหล่านี้ต้องหันกลับมาดู
แนวคิ ด ที่ จ ะเป็ น ตั ว กำ � กั บ พอที่ ทำ � ความเข้ า ใจใน
ประเด็นนี้เพิ่มมากขึ้น
แนวคิ ด กลศาสตร์ ค วอนตั ม กั บ พฤติ ก รรมของ
องค์ประกอบการสื่อสาร
ในยุคของวิทยาศาสตร์ก่อนศตวรรษที่ 20
มนุษย์ถูกครอบงำ�ด้วยความคิดของวิทยาศาสตร์ตาม
แนวนิวตันฟิสิกส์ โดยยอมรับโลกทัศน์ของความเป็น
จริงเชิงภววิสัย ซึ่งความเป็นจริงดังกล่าวถูกค้นพบได้
เพียงแต่วา่ มนุษย์ตอ้ งหาทางค้นพบเอาเอง ธรรมชาติ
ได้สร้างความลงตัวอย่างสมเหตุสมผลเอาไว้ให้แล้ว
เป็ น โลกทั ศ น์ แ บบกลไกที่ ส ามารถคาดทำ � นายได้
ทำ�ความเข้าใจได้โดยผ่านการแสวงหาความรู้ที่คิดมา
จากความเป็นเหตุและเป็นผลอยูบ่ นพืน้ ฐานภววิสยั มี
ความคงที่และตายตัว มีความเชื่อมโยงอย่างสมเหตุ
สมผลและมีตามต่อเนื่องกัน การปฏิเสธแนวคิดดัง
กล่าวเริม่ ต้นเมือ่ ต้นศตวรรษที่ 20 ในลักษณะของการ
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โต้แย้งที่ว่าโลกไม่ได้มีลักษณะเป็นเครื่องยนต์กลไก
Fritjof Capra นักฟิสกิ ส์รางวัลโนเบิล ได้ให้ค�ำ อธิบาย
ทฤษฎีควอนตัมเอาไว้ในหนังสือเรื่อง The Turning
Point: Society and the Rising Culture (1982)
เอาไว้ให้เห็นข้อแตกต่างจากนิวตันฟิสกิ ส์ซงึ่ เป็นฟิสกิ ส์
สมัยเก่าอย่างสิ้นเชิง ดังต่อไปนี้
1. หลักความไม่แน่นอน (Uncertainty)
สรรพสิ่งถูกกำ�หนดโดยสภาพแวดล้อมและ
การมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง อื่ น โดยเฉพาะเรื่ อ งนี้ ที่
พิจารณาไปทีใ่ นสภาวะมากกว่าหนึง่ ลักษณะ นัน้ ก็คอื
เป็นได้ทั้งอนุภาคอาจอยู่ในสภาวะของคลื่นก็ได้
2. หลักความน่าจะเป็น (Probability)
การยอมรับหลักการความไม่แน่นอนนำ�ไปสู่
การปฏิเสธโลกของกลไกในระดับอะตอมสสารไม่ได้
ปรากฏอย่างตายตัวคงที่ ไม่มกี �ำ หนดเวลาอย่างแน่ชดั
และไม่มกี รรมวิธกี ารดำ�เนินการอย่างตายตัว แต่สสาร
ปรากฏออกมาในลักษณะของแนวโน้มทีจ่ ะเกิดขึน้ ใน
ลักษณะของความน่าจะเป็นทำ�ให้ไม่สามารถคาด
ทำ � นายสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งตายตั ว จึ ง ได้ แ ต่ ค าด
ทำ�นายถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
3. หลักของการเชือ่ มต่อถึงกัน (Interconnection and Interaction)
ทฤษฎีควอนตัมเน้นไปถึงเรื่องความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆ ไม่ได้เน้นไปที่ตัวสิ่งนั้น ๆ เพราะฉะนั้น
ประเด็นหลักคือเรื่องความเชื่อมโยง ปฏิสัมพันธ์ และ
กระบวนการ สรรพสิ่งต่าง ๆ ไม่มีความหมายโดยตัว
เองถ้าเมือ่ แยกออกมา ความเข้าใจต่อสิง่ เหล่านีจ้ ะเกิด
ขึน้ ได้เมือ่ อยูใ่ นสภาวะทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั สิง่ อืน่ ๆ ดัง
นั้นกฎของความสมเหตุสมผลดังเดิมจึงไม่เพียงพอที่
อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งปรากฏการณ์
ทางการสื่อสาร นั่นก็คือพฤติกรรมของส่วนย่อยไม่ได้
เป็นตัวกำ�หนดพฤติกรรมโดยรวม แต่พฤติกรรมโดย
รวมเป็นตัวกำ�หนดพฤติกรรมของส่วนย่อย ๆ ต่าง ๆ
4. หลักของไม่มีความจริงเชิงภววิสัย (No
objective Reality)
ท ฤ ษ ฎี ค ว อ น ตั ม ท้ า ท า ย แ น ว คิ ด ท า ง
วิทยาศาสตร์แบบดั้งเดิม ที่ตั้งมั่นอยู่ในเรื่องของการ
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แสวงหาความรู้ที่ปราศจากค่านิยมส่วนบุคคลเข้าไป
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนแสวงหาอยู่ แต่เมื่อยอมรับกัน
ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างจะมีความหมายขึน้ มาต่อเมือ่ มีความ
สัมพันธ์กับสิ่งอื่น ๆ ผู้ที่ทำ�การศึกษาหรือทำ�การวิจัย
หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ย่ อ มมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ งานที่
ตนเองกำ�ลังกระทำ�อยู่ ผูท้ �ำ การศึกษาเป็นผูก้ �ำ หนดตัว
เรื่องที่ทำ�การศึกษาหรือทำ�งานสร้างสรรค์ และก็
ต้องหาวิธีการให้บรรลุผลสำ�เร็จตามที่ได้คาดหวังเอา
ไว้ นัน่ ก็คอื วิธกี ารทีเ่ ราศึกษาหรือวิธกี ารทำ�งานกระทำ�
เป็ น ตั ว กำ �หนดผลที่เราต้องการศึก ษา ถ้ า ผู้ ศึก ษา
เปลี่ยนวิธีการผลก็จะเปลี่ยนตามไป ดังนั้นความเป็น
ภววิสัยที่ผู้ทำ�การศึกษาหรือผู้สร้างสรรค์งานโดยไม่
เอาตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้องจึงไม่มีจริง
Capra (1982, 87) ได้สรุปทฤษฎีควอนตัม
เอาไว้ พ อสรุ ป ได้ ดั ง นี้ “สรรพสิ่ ง ของโลกมี ค วาม
สัมพันธ์เกี่ยวโยงถึงกันและมีความเป็นพลวัตร สสาร
ไม่สามารถถูกแยกออกจากตัวกิจกรรมของมันเองได้
การจะทำ�ความเข้าใจต่อสภาวะเช่นนี้ได้ขึ้นอยู่กับตัว
บริบทของพลวัตร และมีการแปลงเปลี่ยนปรับสภาพ
ในตัวของมันเองจากสภาพหนึ่งไปอีกสภาพหนึ่งได้”
จากแนวคิดจากทฤษฎีควอนตัม ข้า งต้นนี้
ผูท้ �ำ การวิจยั และผูส้ ร้างสรรค์งานนิเทศศาสตร์ตอ้ งหัน
กลั บ มาพิ จ ารณาวิ ธี ก ารวิ จั ย และการทำ � งาน

สร้างสรรค์กันใหม่โดยมุ่งไปที่การทำ�งานเพื่อสร้าง
กระแส สอดคล้องกันที่กับนักฟิสิกส์รางวัลโนเบิล
Werner Heisenberg ได้กล่าวเอาไว้ว่า “สิ่งที่เรา
สังเกตมิใช่ตวั ธรรมชาติเองแต่เป็นธรรมชาติทปี่ รากฏ
ต่อวิธีการที่เราตั้งคำ�ถามขึ้น” ผู้สังเกตเป็นผู้เลือกวิธี
การในการตรวจวัดผล ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะเป็นตัว
กำ�หนดคุณสมบัติของวัตถุที่ถูกสังเกตด้วยเช่นกันใน
ระดับหนึ่ง ถ้าหากวิธีการศึกษาเปลี่ยนไปคุณสมบัติ
ของวัตถุที่ถูกสังเกตก็จะเปลี่ยนไปเช่นกัน (อ้างไว้ใน
Capra, 1975, หน้า 148)
สรุป

ตามที่นำ�เอาแนวคิดทฤษฎีควอนตัมมานำ�
เสนอผูเ้ ขียนหวังว่า นักนิเทศศาสตร์ทที่ �ำ งานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์นา่ หันมาพิจารณาปรับวิธกี ารคิดตัง้ แต่
พิจารณาตัวรากฐานคือองค์ประกอบต่าง ๆ ของการ
สื่อสารที่สามารถที่จะทับซ้อนกัน และข้ามผ่านแปลง
รูปตัวเองกลายเป็นองค์ประกอบอืน่ ๆ ได้ การยอมรับ
แนวคิดดังกล่าวน่าจะเป็นทิศทางใหม่ที่จะนำ�ไปสู่
กระบวนทัศน์หลัก (Paradigm) ทีน่ �ำ มาใช้ในการสร้าง
องค์ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์

บรรณานุกรม
ภาษาอังกฤษ
Capra, F. (1975). Tao of Physics. CO: Shambhala.
. (1982). The Turning Point: Society, and the Rising Culture. NY: Simon and
Schuster.
McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. NY: McGraw-Hill Book
Company.
Wolf, E. A. (1989). Taking the Quantum Leap. NY: Haper & Row Publishers.

9

