ปรัชญาทั่วไป

1

บทที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา
1. บทนำ
!

มนุษย์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสภาวะของโลกหรือธรรมชาติ

ตลอดจนมนุษย์ด้วยกันเอง จึงจำเป็นต้องเข้าใจความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่

“ปรัชญา” เป็นภาษาสันสกฤต และตรงกับคำภาษาบาลีว่า “ปัญญา”
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่า “ปัญญา”
ไว้ว่า “ความรู้แจ้ง ความรอบรู้ ความสุขุม ความฉลาด” แต่ให้ความ
หมายของคำว่า “ปรัชญา” ไว้ว่า “วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้ และความ
จริง” ความหมายของคำว่า “ปรัชญา” ที่ใช้กันอยู่จึงไม่ตรงกับความ
หมายของคำว่า “ปัญญา” ทั้งนี้เพราะการบัญญัติศัพท์คำว่า “ปรัชญา” ไม่
ได้บัญญัติมาจากคำว่า “ปัญญา” แต่บัญญัติมาจากคำในภาษาอังกฤษ

เกี่ยวข้องกับตัวมนุษย์ ทำให้เกิดความสงสัย และตั้งคำถามว่า “ทำไม”

ว่า “Philosophy”

มนุษย์ไม่ได้สงสัยเพียงอย่างเดียวแต่ต้องการคำตอบในสิ่งที่ตนสงสัย

!

ความสงสัยก่อให้เกิดการคิด และตั้งคำถาม และพยายามหาคำตอบ
จนถึงที่สุด การคิดก่อให้เกิดความคิด ส่งผลผลิตเป็นองค์ความรู้ หาก
ความสงสัยปรากฏเป็นอุปนิสัยบุคคลใด บุคคลนั้นจะตั้งตนเป็นนัก
ปรัชญาผู้ช่างสงสัยได้ทันที เพราะมีความพร้อมในการแสวงหาคำตอบ
ในสิ่งที่สงสัยตามกระบวนการ แล้วสรุปความรู้ที่เกิดจากความสงสัยไว้
เป็นกระบวนการของตน อาจจะกล่าวได้ว่ามนุษย์ทุกคนมีความเป็นนัก
ปรัชญา คงจะไม่ผิดเพียงแต่จะมากน้อยต่างกันเท่านั้น

คำว่า “Philosophy” (ฟิลอสโซเฟีย) ในภาษาอังกฤษมาจากคำ

ฝรั่งเศสโบราณว่า “Philosophir” หรือ “Filosofie” (ฟิโลโซฟี) ซึ่งมา
จากคำภาษาลาตินว่า “Phiosophia” (ฟิลอสโซฟิยา) ที่มาจากคำ
ภาษากรีกว่า “Philosophia” (ฟิลอสโซเพีย) อีกต่อหนึ่ง คำว่า “Philosophia” ในภาษากรีกประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ “Philos” กับ “Sophia”
คำว่า “Philos” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Loving of” และภาษาไทยว่า
“ความรัก” คำว่า “Sophia” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Wisdom” และ
ภาษาไทยว่าปัญญาหรือความรู้ เมื่อรวมคำ 2 คำนี้เข้าด้วยกันจึงเป็น
“Philosophia”มีความหมายเป็นภาษาอังกฤษว่า“Loving of Wisdom”

2. ความหมายของปรัชญา
!
!

2.1 ความหมายตามตัวอักษรแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

ตรงกับภาษาไทยว่า “ความรักในความรู้” หรือ “ความรักปัญญา” ฉะนั้น
คำว่า “Philosophy” หรือ ปรัชญาจึงแปลตามตัวอักษรในลักษณะ
เดียวกันว่า “ความรักในความรู้” หรือ “ความรักปัญญา” ดังกล่าวแล้ว
(อมร โสภณวิเชษฐ์วงศ์, 2525: 1 - 3)

คำว่า “ปรัชญา” เป็นศัพท์ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิป

พงศ์ประพันธ์ ทรงบัญญัติขึ้นจากคำภาษาอังกฤษว่า Philosophy คำว่า
2

!

มัวร์ และบรูเดอร์ (Moore and Bruder, 2004 : 2) กล่าวไว้ใน

หนังสือ Philosophy : The Power of Ideas ว่า Philosophy มาจาก
ภาษากรีกสองคำ คือ Philein ซึ่งหมายถึง to love (ความรัก) และ Sophia ซึ่งหมายถึงความรู้หรือปัญญา
!

คำว่า Philosophy นำมาใช้ในภาษาไทย เทียบเป็นศัพท์บัญญัติ

สัจธรรมสูงสุดแล้ว เช่น การพบว่านิพพานเป็นสิ่งที่สูงสุดในพระพุทธ
ศาสนา
!

นักปรัชญาบางคนให้ความหมายว่า ปรัชญา หมายถึง ความรู้ที่

สากล และจำเป็น (Universal and Necessary Knowledge) ความรู้ที่
สากล หมายถึง ความรู้ที่ใช้อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างได้ เช่น หลักไตรลักษณ์

ว่า ปรัชญา ซึ่งมีรากศัพท์จากภาษาสันสกฤตสองคำ คือ ปฺร แปลว่า

ในพระพุทธศาสนา หรือ กฎแห่งความเป็นอนิจจัง หรือ กฎวิภาษวิธี

ประเสริฐ กับ ชฺญา แปลว่า รู้ ตามพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิป

(Dialectics) ล้วนเป็นความรู้ที่ใช้อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างได้ ความรู้ที่

พงศ์ประพันธ์ได้บัญญัติไว้

จำเป็นหมายถึง ความรู้ที่จำเป็นต้องรู้ และจำเป็นสำหรับวิชาการทุก

!

ส่วนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นิยามความ

หมายของ ปรัชญา ไว้ว่า วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้ และหลักแห่งความ
จริง
!

แม่บทอยู่ หรือปรัชญาเป็นศูนย์รวมของวิชาการทั้งปวง
!

โยสไตน์ กอร์เดอร์. (2543: 13) กล่าวว่า วิธีการจะเข้าถึงวิชา

ปรัชญา คือ การตั้งคำถามเชิงปรัชญา
!

สาขา อันนี้หมายความว่า วิชาการทั้งปวงต้องมีปรัชญาเป็นหลักหรือเป็น

นอกจากความหมายดังกล่าวข้างต้นแล้วมีนักปรัชญาหลายคนให้

ความหมายอันแท้จริงของคำว่า “ปรัชญา” ไว้ต่าง ๆ กัน บางคนว่า
ปรัชญา หมายถึง ความรู้อันประเสริฐ (Genuine Knowledge) ซึ่งหมาย

หลักการ (Principle) หรือหลักการและเหตุผล ซึ่งจะนำไปสู่จุดหมาย ที่
ต้องการจะเข้าถึงจุดหมายได้นั้นต้องมีวิธีการ
!

นั้นต้องคิดค้นเข้าไปให้ลึกซึ้งจนถึงที่สุด จนพบความจริงอันสุดท้าย
อย่างที่ไม่มีอะไรจะจริงยิ่งกว่า หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าได้พบ

จุดหมายกับวิธีการจะต้องตรงกัน กล่าวคือ วิธีการต้องนำไปสู่จุด

หมายได้ หากจุดหมายกับวิธีการขัดแย้งกันเสียแล้ว ก็ไม่สามารถนำไปสู่
จุดหมายได้

ถึงความรู้อันจริงแท้แน่นอนไม่ใช่ความรู้ที่หลอกลวง หรือหมายถึง
ความรู้อันลึกซึ้งสูงสุดไม่ใช่ความรู้ตื้น ๆ ทั้งนี้เพราะความรู้ทางปรัชญา

นักปรัชญาบางคนให้ความหมายว่า ปรัชญา หมายความถึง

2.2 ความหมายตามการนำไปใช้
!

ความหมายของปรัชญาตามการนำไปใช้ เป็นการนำไปใช้ใน

ลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวความคิด ทฤษฎี หลักการ อุดมการณ์
สุภาษิต และคติความเชื่อต่าง ๆ ซึ่งความหมายในลักษณะนี้ปรัชญามี
3

ความหมายแคบ เฉพาะเรื่อง เฉพาะกรณี เช่น นายภาคภูมิ มีปรัชญาว่า

3. จุดเริ่มต้นของปรัชญา

“ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” ส่วนนายภูมิใจ มีปรัชญา
ว่า “เกิดมาทั้งที ต้องเอาดีให้ได้” เป็นต้น ความหมายของปรัชญาใน
ลักษณะของการนำไปใช้นี้จะมีความหมายเฉพาะเจาะจงอย่างไร ย่อมขึ้น
อยู่ทรรศนะของแต่ละคนซึ่งอาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกัน
!

!

ดังนั้น ปรัชญา ตามความหมายรูปศัพท์เดิม และศัพท์บัญญัติ

! มีคำถามเป็นจำนวนมากที่ยังมีคำตอบไม่ชัดเจน เช่น โลกเกิดมา
จากอะไร พระเจ้ามีจริงหรือไม่ ความรู้ในโลกเกิดจากประสาทสัมผัส
หรือจิตใต้สำนึกภายใน เหล่านี้ ความสงสัยใคร่รู้ เพื่อสนองต่อคำถาม
นั้น ย่อมทำให้เกิดความอยากรู้ และการแสวงหาความรู้ ด้วยวิธีการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง จึงเกิดขึ้น และนี่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของปรัชญาซึ่ง

ในภาษาไทย หมายถึง ความรักในความรู้ หรือผู้รักในความรู้ ที่เรียกว่า

มาจากความสงสัยเป็นบ่อเกิด สอดคล้องกับความคิดของ

นักปรัชญา (Philosopher) ก็ได้ อาจกล่าวโดยรวมได้ว่า ปรัชญา เป็น

และมาร์ติน (Kolak and Martin, 1998: 1) กล่าวไว้ในหนังสือ The Ex-

ศาสตร์ที่ว่าด้วยมวลความรู้ ที่ไม่สามารถสรุปเป็นศาสตร์เฉพาะทางได้

perience of Philosophy ว่า จุดเริ่มต้นของปรัชญา อยู่ที่ทุก ๆ สิ่งที่คุณ

จนกว่าจะได้รับการวิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิดให้กลายเป็นสาขา

เชื่อ สามารถจะเป็นคำถามได้

วิชาใหม่
!

โคลาก

กล่าวได้ว่า จุดเริ่มต้นของปรัชญา เกิดจากความสงสัยใคร่รู้

ทั้งต่อความเชื่อปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความรู้สึกนึกคิดภายใน และ
สิ่งเหนือประสาทสัมผัส โดยพยายามหาคำตอบต่อสิ่งที่สงสัย ด้วยวิธี
การคิดและหาเหตุผล เพื่อตอบสนองความอยากรู้

4. มูลเหตุของการเกิดปรัชญา
!

มูลเหตุของการเกิดปรัชญามีหลายประการด้วยกัน แต่มีเป้าหมาย

เดียวกันคือเพื่อเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และมนุษย์เองด้วย มนุษย์
มีสัญชาตญาณอยากรู้อยากเห็น เมื่อพบเห็นสิ่งใดที่ไม่เข้าใจก็พยายาม
คิดใคร่ครวญ หาคำตอบ เพื่อจะตอบในสิ่งที่อยากรู้ มูลเหตุในการเกิด
ปรัชญาตามที่ สวัสดิ์ สุวรรณสังข์. (2532: 5 - 7) กล่าวไว้มี 5 ประการ
ดังนี้
4

1)ความแปลกใจ เป็นความสงสัยหรือฉงนสนเท่ห์ทำให้เกิดการ

!

ทั้งวิเคราะห์การใช้เหตุผลในการแสดงความคิดด้วย เพื่อใช้ในการ

อยากรู้อยากเห็นตั้งปัญหากับตัวเอง และพยายามคิดหาคำตอบ จุดเริ่ม

ศึกษาปัญหาพื้นฐานของปรัชญา จึงก่อให้เกิดปรัชญาในรูปใหม่ คือ

ต้นของการคิด คือ ความแปลกใจต่อสิ่งที่พบเห็น ปัญหาแรกคงเป็นไป

ปรัชญาวิเคราะห์ (Analytic Philosophy)

ในทำนองถามตัวเองว่า “เอ๊ะ นั่นอะไร” แล้วก็เลือนหายไปจากความคิด
เมื่อพบเห็นสิ่งใดที่เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกก็จะรู้สึกทำนองเดียวกัน ต่อมา
เมื่อมนุษย์มีการพัฒนาสูงขึ้นก็สามารถคิดได้มากขึ้น และรู้จักถ่ายทอด

!

3)ลักษณะของปรัชญา ปรัชญามีลักษณะ 3 ประการ ดังที่ สุจิตรา

อ่อนค้อม. (2545: 7 - 9) กล่าวไว้ดังนี้

ความแปลกใจ และตั้งปัญหาให้ลูกหลานได้ขบคิดหาคำตอบต่อไป สิ่ง

!

เหล่านี้เป็นต้นเหตุให้มนุษย์พยายามหาทางแก้ไข ถ้าแก้ไม่ได้ในชีวิตนี้ก็

ปรัชญา คือ การวิพากษ์วิจารณ์ การสืบสวนสอบสวนเนื่องจากปรัชญา

หวังว่าถ้ามีชีวิตหน้าคงจะมีสภาพที่ดีกว่านี้ จึงก่อให้เกิดระบบความคิด

เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นสัตว์รู้คิด การ

ความเชื่อถือ รวมทั้งศาสนาต่าง ๆ เพื่อมาตีความหรืออธิบายความเป็น

ที่มนุษย์มีความต้องการความรู้เพื่อนำความรู้ไปแก้ปัญหา เช่น ชาวสวน

ไปเหล่านั้น เพื่อเป็นเครื่องปลอบใจให้มนุษย์คลายความกระวนกระวาย

ต้องการความรู้เพื่อเพิ่มผลผลิตได้มาก ๆ ลงทุนน้อยที่สุด แต่ได้ผล

ใจ ปรัชญาบางส่วนจึงเกิดขึ้นในลักษณะนี้

ตอบแทนมากที่สุด และมนุษย์ต้องการความรู้เพื่อที่จะรู้ เช่น ธาเลส นัก

!

2)การวิเคราะห์ภาษา จากการค้นหาคำตอบสำหรับปัญหาต่าง ๆ

ที่มนุษย์อยากรู้ ทำให้ได้ความรู้มามากพอสมควร และมีการถ่ายทอด
ความรู้ ความคิดออกมาเป็นภาษาเพื่อให้เข้าใจกันได้ นักปรัชญาสมัย
ปัจจุบันได้หันไปศึกษาประวัติความเป็นมา และการแสดงออกของความ
คิดทางปรัชญาด้วยภาษา พบว่ามนุษย์มักใช้ภาษาไม่ค่อยรัดกุม คำบาง
คำมีความหมายไม่ตายตัว ทำให้เข้าใจไม่ตรงกัน และทำให้เกิดการถก
เถียงกันจนหาข้อยุติได้ยาก นักปรัชญากลุ่มนี้เห็นว่าถ้าเราใช้ภาษาที่มี
ความหมายชัดเจนจะลดปัญหาที่ไม่จำเป็นลงได้มาก จึงเห็นว่าต้อง
วิเคราะห์ภาษาที่ใช้ใน!การแสดงความคิด โดยเฉพาะศัพท์ที่ใช้ใน
ประโยคว่า แต่ละศัพท์มีความหมายอย่างไรได้บ้างให้ชัดเจนลงไปรวม

!

(1) ปรัชญามีลักษณะวิพากษ์ ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของ

ปรัชญาที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งปรัชญาตะวันตกยุคโบราณ”
อยากรู้ปฐมธาตุของโลก คือ อะไรมีความต้องการอยากรู้เท่านั้น มิได้มุ่ง
หวังสิ่งอื่น ความอยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์จึง
ทำให้เกิดการซักไซ้ไล่เลียงไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด จนทำให้เกิดปรัชญา
ขึ้นมา ปรัชญาจะซักถามทุกอย่างที่จะซักถามได้ เหตุผลเป็นเครื่องมือ
ของนักปรัชญาที่จะวิพากษ์วิจารณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง เรเน เดส์การ์ต นัก
ปรัชญาที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งปรัชญาตะวันตกยุคใหม่ได้
ชื่อว่า เป็นนักปรัชญาตัวอย่างที่ดีที่ชี้ให้เห็นลักษณะวิพากษ์ของปรัชญา
เพราะปรัชญาของเขาเกิดขึ้นจากความสงสัยเขาสงสัยทุกสิ่งทุกอย่าง
โดยทั่วไปเรามักจะเชื่อว่า สิ่งที่เราเห็น และสามารถจับต้องสัมผัสได้
เท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นจริง เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ศึกษาทรรศนะของเพลโต
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จำนวนไม่น้อยที่เกิดความสงสัย และไม่แน่ใจกับความเชื่อเดิมของตน

นายเขียวก็จะเป็นแบบเหตุผลนิยมถ้านายเขียวมีความคิดเห็นแตกต่าง

ว่าที่เคยเชื่อมาแล้ว เป็นความจริงหรือไม่ หรือว่าโลกแห่งแบบ (โลก

ไปจากนี้ก็เท่ากับความเห็นของเขาขัดแย้งกันเอง

แห่งมโนคติ) ของเพลโตเป็นจริงกว่า เนื่องจากปรัชญามีลักษณะ
วิพากษ์วิจารณ์ และในการวิพากษ์วิจารณ์อาจจะกระทบกระเทือนต่อ
ความเชื่อความศรัทธา และความรู้ดั้งเดิมแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะ
ต้องมารับรู้ความเชื่อความศรัทธา และความรู้ใหม่ แต่ควรศึกษาให้
ถ่องแท้ และยังคงไว้ซึ่งความเชื่อเดิมในลักษณะที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น

!

!

(3) ปรัชญาแสวงหาโลกทรรศน์ การโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหา

พื้นฐานไม่อาจหาข้อยุติได้เด็ดขาดว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิดปัญหาพื้น
ฐานเป็นเรื่องสำคัญมากในชีวิตจริงของมนุษย์ไม่มีใครสามารถหลีกพ้น
ปัญหาพื้นฐานไปได้ ถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่า “จุดยืน” ที่เรามีต่อ
ปัญหาเหล่านั้นจะเป็นฐานรองรับที่จะทำให้ทรรศนะของเราในเรื่องโลก

(2) ปัญหาทางปรัชญาเป็นปัญหาพื้นฐาน ก่อนอื่นเราควร

มนุษย์ สังคม และความหมายของชีวิต ซึ่งจะเป็นไปในแนวใดแนวหนึ่ง

ทำความเข้าใจคำว่าปัญหาที่หนึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานมากกว่าปัญหาที่

แน่นอน ตราบใดที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าทรรศนะ

สอง หมายความว่ามติหรือทรรศนะที่เรามีต่อปัญหาที่หนึ่งนั้น ส่งผลกระ

ใดถูก ทรรศนะใดผิด ตราบนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องยึดอันใดอันหนึ่งด้วย

ทบกับปัญหาอื่นมากกว่าปัญหาที่สอง สมมติ เราถามปัญหาที่หนึ่งว่าคน

ความเชื่อ และความเชื่อของคนคนหนึ่งอาจแยกย่อยออกได้มากมาย

เราควรแสวงหาอะไรให้แก่ชีวิต ปัญหานี้จัดเป็นปัญหาพื้นฐาน เพราะ

เช่น ความเชื่อเรื่องค่าของชีวิต ศีลธรรม อุดมคติทางการเมือง ศาสนา

ทรรศนะที่เรามีต่อปัญหานี้จะเป็นตัวกำหนดการศึกษาของเรา การ

ศิลปะ ฯลฯ ความเชื่อในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ แม้บางเรื่องเราไม่อาจพิสูจน์

ปฏิบัติต่อเพื่อน การอาชีพ การใช้เวลาว่าง เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ยังมี

ให้เห็นจริงได้ แต่เราก็จำต้องเชื่อไปก่อน ตรงนี้เองที่ปรัชญาจะเข้ามา

ลักษณะพื้นฐานน้อยกว่าอีกปัญหาหนึ่ง คือ ปัญหาที่สองที่ว่าจิตหรือ

เกี่ยวข้อง และปรัชญาจะช่วยทำให้ความเชื่อของเราเป็นระบบ กล่าวคือ

วิญญาณของมนุษย์มีหรือไม่ ปัญหานี้ที่จัดว่าเป็นปัญหาพื้นฐานกว่าก็

ปรัชญาจะช่วยทำให้ความเชื่อของเราในเรื่องต่าง ๆ สอดคล้องเป็นอัน

เพราะว่ามติของเราที่มีต่อปัญหานี้จะเป็นตัวกำหนดมติของปัญหาที่หนึ่ง

หนึ่งอันเดียวกันโดยไม่ขัดแย้งกัน การที่ความเชื่อของเราผสมกลมกลืน

และยังเป็นตัวกำหนดเรื่องอื่น ๆ ด้วย เช่น เรื่องอิสระของมนุษย์ เป็นต้น

กันได้ก็ต่อเมื่อมีหลักบางประการเป็นจุดร่วม หมายความว่า เราต้องมี

เช่น นายเขียวเชื่อว่า จิตเป็นของจริงอันหนึ่งซึ่งแตกต่างไปจากร่างกาย

“จุดยืน” เป็นพื้นฐานรองรับความเชื่อเหล่านั้นปรัชญาพยายามแสวงหา

ความเห็นของนายเขียวเกี่ยวกับความหมายของชีวิตก็จะแสดงออกมา

หลักพื้นฐานอันนี้แก่เรา นั่นคือ ปรัชญาจะช่วยให้เราแสวงหาโลกทรรศน์

!

!

ในรูปของปัญญานิยมหรือ วิมุตินิยม หลักศีลธรรมของนายเขียวก็จะมี
ลักษณะเหมือนปรัชญาของค้านต์ ด้านทฤษฎีความรู้หรือญาณวิทยาของ

!

4) โลกทรรศน์ คือ ความเชื่ออันเป็นระบบ ในวิถีชีวิตของคน ๆ

หนึ่ง เขาอาจพูด คิด ทำอะไรต่อ
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อะไรหลายอย่าง แต่ถ้าเขาเป็นคนคงเส้นคงวา ความหมายหลากนี้จะ

!

เป็นเพียงภาพสะท้อนของทรรศนะพื้นฐานอันเดียวกัน ทรรศนะพื้นฐาน

คือ ทฤษฎีที่ว่าด้วย “ความจริง” หรือ

นั่นเองคือโลกทรรศน์ของคน ๆ นั้น ทุกคนมีโลกทรรศน์ไม่ว่าเจ้าตัวจะรู้
หรือไม่ก็ตาม ปรัชญาจะช่วยให้เราเห็นโลกทรรศน์ของเราชัดขึ้น ทั้งนี้ก็
โดยการวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และการถกเถียงปัญหาอันเป็นพื้นฐาน
โลกทรรศน์เป็นตัวกำหนดทิศทางของชีวิตแต่ละคน และเป็นตัวกำหนด
ทิศทางของสังคมมนุษย์ด้วย ถ้าเราเห็นเรือลำหนึ่งกำลังแล่นอยู่ในทะเล
ปัจจัยที่อธิบายการแล่นของเรือลำนี้มีสองอย่าง คือ เครื่องยนต์ทำให้
แล่นไปได้ และจุดหมายปลายทางที่เรือลำนั้นจะแล่นไป ถ้าไม่มีสอง

!

(1) อภิปรัชญา (Metaphysics) หรือภววิทยา(Ontology)

“การมีอยู่” ของสรรพสิ่ง ปรัชญาสาขานี้ศึกษา และแสวงหาความแท้จริง
ของธรรมชาติ โลก เอกภพ วิญญาณ และสิ่งสัมบูรณ์ (The Absolute)
ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อค้นหาคำตอบ คือ ความแท้จริง เช่น สิ่งที่แท้จริง คือ
อะไร สิ่งที่แท้จริงมีเพียงสิ่งเดียว หรือสองสิ่ง หรือมีมากสิ่ง หากความ
จริงมีเพียงสิ่งเดียว สิ่งนั้น คืออะไร หรือมีสองสิ่งหรือมากสิ่ง สิ่งเหล่านั้น
คืออะไร และอะไรเป็นสื่อให้สิ่งเหล่านั้นมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

อย่างนี้พร้อมกัน การแล่นของเรือก็คงไม่เกิดขึ้น ชีวิตมนุษย์ก็เช่นกัน

!

ในการเดินทางของนาวาชีวิต ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เปรียบเสมือน

ory of Knowledge) เป็นปรัชญาสาขาที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมชาติ

เครื่องยนต์ แต่สิ่งที่กำหนดทิศทาง คือโลกทรรศน์ซึ่งจะเป็นตัวชี้ทาง

ของมนุษย์ เช่น ปัญหาที่ถามว่าเรารู้ความจริงได้อย่างไร ความรู้ คือ

ความรู้เป็นแรงผลักดันให้เคลื่อนไป ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าไม่มีผู้ใดที่ไม่มี

อะไร ความรู้ของมนุษย์มีขอบเขตหรือไม่ หากมีขอบเขตจำกัด ความรู้

โลกทรรศน์

ของมนุษย์มีขอบเขตเพียงใด ความรู้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร เป็นต้น

!

5) ขอบข่ายของปรัชญา ปรัชญาเป็นกิจกรรมทางความคิด เป็น

ผลผลิต และตัวกำหนดของ
วัฒนธรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์ ปรัชญาจึงมีขอบเขตกว้างขวางมาก
เพราะการดำเนินชีวิตของมนุษย์มีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วน

!

(2) ญาณวิทยา (Epistemology) หรือทฤษฎีความรู้ (The-

ทฤษฎีความรู้นี้นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นอันนำไปสู่การค้นพบความเป็นจริง
ขั้นสูงสุดที่เรียกว่า “สัจธรรม”
!

!

(3) จริยศาสตร์(Ethics) เป็นปรัชญาสาขาที่ศึกษาค้นคว้า

เรื่องความประพฤติ นิสัย และอุปนิสัย

ที่เป็นตัวของมนุษย์เอง และส่วนที่เป็นสิ่งแวดล้อม จากการที่มนุษย์

ของมนุษย์ และเกณฑ์การตัดสินของความประพฤตินั้นว่า ดี ชั่ว ถูก ผิด

พยายามแสวงหาความแท้จริงจึงทำให้เกิดปรัชญาสาขาใหญ่ ๆ ได้ 5

ควร ไม่ควร ที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรม และศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับจุดมุ่ง

สาขาดังนี้

หมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์ เช่น คำถามว่า อะไรเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดใน
ชีวิตมนุษย์ สิ่งที่มีค่าสูงสุดดังกล่าวนั้นมันมีค่าในตัวของมันเองหรือมีค่า
7

นอกตัว อะไรเรียกว่าความดี อะไรเรียกว่าความชั่ว มีเกณฑ์การตัดสิน

!

ความดีความชั่วอย่างไร หรือคำถามที่ว่า ชีวิตที่ประเสริฐคืออะไร ทำ

การตั้งคำถามใหม่ได้)

อย่างไรจึงจะบรรลุชีวิตอันประเสริฐนั้นได้ เป็นต้น
!

!

(4) ตรรกวิทยา (Logic) เป็นปรัชญาสาขาที่ศึกษาค้นคว้า

เกี่ยวกับเกณฑ์การใช้เหตุผล เป็นการขจัด

!

ทำไม มนุษย์จึงเกิดมาในโลก !

(เป็นคำถามปลายเปิดต่อยอดสู่

พระเจ้า (God) สร้างโลกจริงหรือ !(เป็นคำถามปลายปิด หาคำ

ตอบเฉพาะเรื่อง)
!

ความยุติธรรม มีจริงหรือไม่ !(เป็นคำถามปลายปิด)

!

ความรู้ที่แท้จริงอยู่ในโลกหรือไม่ !(เป็นคำถามปลายเปิด)

ค้นคว้าเกี่ยวกับความงาม ความไพเราะศึกษาถึงคุณค่าด้านความงาม

!

ทำไมมนุษย์จึงฝัน !

คือ การศึกษาธรรมชาติของความงาม และองค์ประกอบของความงาม

!

โลกถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร !

!

ชีวิตหลังความตายมีจริงหรือไม่ ! (เป็นคำถามปลายปิด)

!

จะเห็นได้ว่าคำถามทางปรัชญา เหล่านี้ เป็นตัวอย่างประเด็น

จุดบกพร่องในการเสนอเหตุผลนั้น ๆ ตลอดถึงข้อโต้แย้งต่าง ๆ เป็นต้น
!

!

(5) สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) เป็นปรัชญาสาขาที่ศึกษา

เช่น การพูดว่า ทุกสิ่งมีความงามเฉพาะตน เป็นต้น

5. คำถามเกี่ยวกับปรัชญา
!

ความสงสัยเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ สิ่งที่ก่อให้เกิดความสงสัย คือ

คำถาม(Question) ซึ่งเป็นที่มาของการค้นหาคำตอบ คำถามทาง
ปรัชญานั้น อาจจะแบ่งออกเป็นลักษณะคำถามสองลักษณะ ได้แก่

!

!

(เป็นคำถามปลายปิด)!

(เป็นคำถามปลายเปิด)

คำถามที่เปิดช่องให้มนุษย์หาคำตอบจากข้อสงสัย ไม่ว่าจะเป็นคำถาม
ปลายเปิดที่กว้าง ต่อยอดได้ และคำถามปลายปิดที่แคบเจาะจง ซึ่งผู้
ศึกษาปรัชญา จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือในการหาคำตอบเกี่ยวกับ
คำถามทางปรัชญา

คำถามปลายเปิด (Opened Question) ที่มีลักษณะเปิดประเด็นให้ต่อย
อดไปสู่การตั้งคำถามใหม่ได้ และคำถามปลายปิด (Ended Question)
ที่มีลักษณะการหาคำตอบเฉพาะเรื่อง ตามตัวอย่างดังนี้

6. เครื่องมือของปรัชญา
!

มัวร์ และบรูเดอร์ (Moore and Bruder, 2004: 7) กล่าวไว้ใน

หนังสือ Philosophy : The Power of Ideas ว่า เครื่องมือของการ
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เรียนปรัชญา ไม่ใช่การอ่าน นักปรัชญา จะต้องสนับสนุนทรรศนะ ของ

เหล่านี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการต่อยอดทางความคิดที่ใช้ฐานการให้

ตนด้วยการอธิบายเหตุผลให้คนอื่นเข้าใจ และเชื่อถือ ด้วยวิธีการให้

เหตุผล และตรรกวิทยา ซึ่งเป็นเครื่องมือก่อทฤษฎีทางปรัชญา

เหตุผล และการโน้มน้าวอย่างสมเหตุสมผลตามหลักตรรกวิทยา
!

การให้เหตุผล (Argument) ตามนิยามศัพท์ ของพจนานุกรมศัพท์

ปรัชญาอังกฤษ - ไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน. (2543: 8) กล่าวว่า

7. ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับศาสตร์อื่นๆ

เป็นการให้เหตุผล การถกเถียง หรือข้อโต้แย้ง ขยายความได้ว่าการให้

!

เหตุผลเป็นเครื่องมือที่นักปรัชญาใช้แสดงทรรศนะของตน เพื่ออธิบาย

พิจารณาจากความหมายของปรัชญาที่ว่า “ปรัชญาคือศาสตร์แห่ง

ขยายความ หรือโต้แย้งทรรศนะอื่นที่ไม่เห็นด้วย เพื่อสร้างความน่าเชื่อ

ศาสตร์ทั้งหลาย” ก็เป็นการยืนยันว่าปรัชญาเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานหรือ

ถือให้กับทรรศนะของตน อย่างสมเหตุสมผล โดยมีการหักล้าง และการ

เป็นแม่บทกับศาสตร์อื่น ๆ ทุกสาขา ดังที่ ทองหล่อ วงษ์ธรรมา. (2551:

โต้แย้งอย่างน่าเชื่อถือ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผล

13 - 15) กล่าวความสัมพันธ์ดังนี้

!

ส่วนตรรกวิทยา (Logic) ตามศัพท์บัญญัติ ของพจนานุกรมศัพท์

!

ปรัชญากับศาสตร์อื่น ๆ มีความสัมพันธ์กันมากบ้างน้อยบ้างหาก

7.1ปรัชญากับศาสนา ปรัชญากับศาสนามีความสัมพันธ์กันอย่าง

ปรัชญาอังกฤษ - ไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน. (2543: 57) กล่าวว่า

แนบแน่นมีคนจำนวนไม่น้อยที่คิดว่าปรัชญา คือ ศาสนา หรือศาสนา คือ

ตรรกวิทยา เป็นปรัชญาสาขาที่ว่าด้วยการวิเคราะห์ และการตัดสิน

ปรัชญา ที่คนเรามีความคิดเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าปรัชญากับศาสนา

ความสมเหตุสมผลในการอ้างเหตุผล ขยายความได้ว่า ตรรกวิทยา เป็น

สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ความจริงปรัชญามิใช่ศาสนา และศาสนามิใช่

ศาสตร์ที่ว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การตัดสินความสมเหตุ

ปรัชญา แต่ปรัชญาเข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสนาค่อนข้างมาก ศาสดาผู้ก่อ

สมผล ในการอ้างเหตุผล เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ก่อให้เกิดการ

ตั้งศาสนาต่าง ๆ ขึ้นมา ก็มักจะนำเอาปรัชญามาเป็นหลักในการ

โน้มน้าวใจ และคล้อยตามทรรศนะที่ต้องการนำเสนอแนวคิด

สนับสนุนศาสนาให้มีความสมบูรณ์ แสดงเหตุผลให้เป็นที่น่าเชื่อถือ

!

สรุปได้ว่า การให้เหตุผล (Argument) และตรรกวิทยา (Logic)

เป็นเครื่องมือในการศึกษาปรัชญา เพื่อก่อให้เกิดความคิด องค์ความรู้
และทฤษฎีทางปรัชญา ซึ่งแตกแขนงออกมากมาย ไม่ว่าแนวคิด
วัตถุนิยม แนวคิดจิตนิยม แนวคิดทวินิยม แนวคิดประสบการณ์นิยม

ตัวอย่าง เช่น พระพุทธศาสนา ชาวตะวันตกได้เข้ามาศึกษาพระพุทธ
ศาสนาอย่างลึกซึ้ง จนชาวตะวันตกบางคนให้ทรรศนะว่า หลักคำสอน
ของพระพุทธเจ้าไม่น่าจะเรียกว่าศาสนา แต่ควรจะเรียกว่า “พุทธ
ปรัชญา” มากกว่า อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ศึกษาได้พิจารณาถึงความ
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แตกต่าง และความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับศาสนา โปรดพิจารณาข้อ

แคบกว่าปรัชญา กล่าวคือ วิทยาศาสตร์จะหาความจริงเฉพาะเรื่องที่

สรุปข้างล่าง

เกี่ยวกับสสาร โดยใช้วิธีการที่เป็นระบบ ดังนี้

ตารางที่ 1 ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับศาสนา

!

1) ตั้งสมมติฐาน

!

2) การรวบรวมข้อมูล

!

3) การบรรยายข้อมูล เช่น ให้คำนิยาม วิเคราะห์ จัดประเภท

!

4) การทดลองปฏิบัติ

!

5) สรุปผลตั้งเป็นกฎเกณฑ์หรือทฤษฎี

!

7.3 ปรัชญากับสังคมศาสตร์

!

!

ปรัชญาสัมพันธ์กับสังคมศาสตร์ในลักษณะของการ

ประเมินคุณค่าพฤติกรรมของคนในสังคม กล่าวคือ สังคมศาสตร์เป็น
7.2 ปรัชญากับวิทยาศาสตร์
!

!

ปรัชญากับวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

อาจกล่าวได้ว่า ปรัชญาเป็นพื้นฐานหรือเป็นบ่อเกิดของวิทยาศาสตร์ จุด
มุ่งหมายของปรัชญากับวิทยาศาสตร์เหมือนกัน คือ ต้องการความรู้ที่
แน่นอน มีเหตุผล และมีหลักการที่เป็นระบบ แต่จะต่างกันบ้างในเรื่อง
วิธีการเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ วิทยาศาสตร์จะค้นหาความจริงที่

วิชามุ่งศึกษาข้อเท็จจริงทางสังคม ส่วนปรัชญาทำหน้าที่ประเมินค่าเกี่ยว
กับข้อเท็จจริง จริยศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญา เป็นศาสตร์มุ่งให้
มนุษย์ในสังคมรู้ธรรมชาติของความดีสูงสุด โดยเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
สังคมศาสตร์ โดยสังคมศาสตร์ทำหน้าที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ใน
แง่ข้อเท็จจริงว่า อะไรเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นนั้นมีอะไรเป็นสาเหตุ จะเกิดต่อไป
อีกหรือไม่ และจะทำอย่างไร ส่วนจริยศาสตร์ทำการศึกษาในแง่ของ
คุณค่าของสิ่งที่เกิดขึ้นว่าดีหรือไม่ดี เจริญหรือเสื่อม ควรทำหรือไม่ควรทำ
เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ ดังนั้น ปรัชญากับ
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สังคมศาสตร์จึงดำเนินคู่กันไปเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และการประเมิน

!

ค่าข้อเท็จจริงให้คนในสังคมยึดถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ ปัญหา

physics ซึ่งจะมีขอบข่ายเนื้อหาเกี่ยวกับ อะไร คือ สิ่งที่มีอยู่จริง และ

สังคมจะไม่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วจะค่อย ๆ หมดไป

อะไรเป็นคุณสมบัติ และคุณลักษณะพื้นฐาน ของสิ่งที่มีอยู่จริง
!

8. ประเภทของปรัชญา
! หากจัดแบ่งประเภทของปรัชญา ตามความเข้าใจ แบ่งได้ 2
ประเภทใหญ่ คือ ปรัชญาบริสุทธิ์ และปรัชญาประยุกต์ ปรัชญาบริสุทธิ์
ได้แก่สาขาปรัชญาที่มิได้มีการต่อยอด ขยายผลสู่ความรู้ เป็นสาขาวิชา
เฉพาะด้าน ประกอบด้วยอภิปรัชญา ญาณวิทยา และสุนทรียศาสตร์
ส่วนปรัชญาประยุกต์ ได้แก่ สาขาปรัชญาที่มีองค์ความรู้เป็นศาสตร์ที่ได้
รับการยอมรับให้แตกแขนงออกไป เช่น ปรัชญาการศึกษา ปรัชญา
วิทยาศาสตร์ ปรัชญาสังคม ปรัชญาการเมือง ปรัชญาความรัก เหล่านี้
เป็นต้น
!

แต่มัวร์ และบรูเดอร์ ได้แบ่งประเภทของปรัชญาตามเนื้อหาสาขา

คำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่เหนือประสาทสัมผัส ที่เรียกว่า Meta-

ศัพท์บัญญัติ Metaphysics ใช้ในภาษาไทยว่า อภิปรัชญา ตาม

นิยามความหมายของพจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ - ไทย ฉบับราช
บัณฑิตสถาน. (2543: 62) กล่าวว่า อภิปรัชญา เป็นปรัชญาสาขาที่ว่า
ด้วยสิ่งที่เป็นจริง เช่น พระเป็นเจ้า (God) โลก (World) วิญญาณ (Soul)
สาระ (Substance) เจตจำนงเสรี (Free will) เป็นต้น
!

8.2 คำถามที่สัมพันธ์กับความรู้

!

คำถามเกี่ยวกับประเภทของความรู้ อะไร คือ ธรรมชาติของความรู้

อะไร คือ เกณฑ์ แหล่ง
ความรู้ และข้อจำกัดของความรู้ ที่เรียกว่า Epistemology ซึ่งจะมี
คำถามพื้นฐานเกี่ยวกับญาณวิทยา
ศัพท์บัญญัติ Epistemology ใช้ในภาษาไทยว่า ญาณวิทยา ตาม

ของปรัชญาบริสุทธิ์ โดยกล่าวไว้ในหนังสือ Philosophy: The Power

!

of Ideas ว่า คำถามเกี่ยวกับปรัชญาทั้งหมด (เนื้อหาสรุปเป็นประเภท

นิยามความหมายของพจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ - ไทย ฉบับราช

ของปรัชญา) มี 4 ประเภทดังนี้

บัณฑิตสถาน (2543: 34) กล่าวว่า ญาณวิทยา เป็นปรัชญาสาขาที่ว่า

!

8.1 คำถามที่สัมพันธ์กับสิ่งที่มีอยู่จริงหรือความมีอยู่

ด้วยบ่อเกิด ลักษณะ หน้าที่ ประเภท ระเบียบวิธี และความสมเหตุสมผล
ของความรู้ เรียกอีกอย่างว่าทฤษฎีความรู้
!

8.3 คำถามที่สัมพันธ์กับเรื่องคุณค่า
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!

คำถามที่สัมพันธ์กับ (1) ปรัชญาศีลธรรม (Moral philosophy

!

ศัพท์บัญญัติ Political Philosophy ใช้ในภาษาไทยว่า ปรัชญา

or Ethics) ที่กล่าวถึงปรัชญาการตัดสินเชิงจริยธรรม (2) ปรัชญา

การเมือง ตามนิยามความหมายของพจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ -

สังคม (Social philosophy) ที่กล่าวถึงปรัชญาการศึกษาสังคม และ

ไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน. (2543: 90) กล่าวว่า ปรัชญาการเมือง เป็น

กฎระเบียบทางสังคม (3) ปรัชญาการเมือง (Political Philosophy) ที่

ปรัชญาสาขา ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และรัฐ เช่น

กล่าวถึงรัฐ และการค้นหาการตัดสินใจเพื่อความยุติธรรม และจริยธรรมที่

ธรรมชาติ และจุดมุ่งหมายของรัฐ สิทธิอันชอบธรรมที่จะปกครอง

ควรค่าต่อองค์กร และ(4) สุนทรียศาสตร์(Aesthetics) ที่กล่าวถึง

สัมพันธภาพระหว่างเสรีภาพของปัจเจกบุคคลกับอำนาจรัฐ

ปรัชญาการศึกษาเกี่ยวกับความงามทางศิลปะ และการตัดสินคุณค่า
ทางความงาม
!

ศัพท์บัญญัติ Moral Philosophy or Ethics ใช้ในภาษาไทยว่า

!

ศัพท์บัญญัติ Aesthetics ใช้ในภาษาไทยว่า สุนทรียศาสตร์ ตาม

นิยามความหมายของพจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ - ไทย ฉบับราช
บัณฑิตสถาน. (2543: 4) กล่าวว่าสุนทรียศาสตร์ เป็นปรัชญาสาขา ที่ว่า

จริยศาสตร์ (Ethics) ตามนิยามความหมายของพจนานุกรมศัพท์

ด้วยความงาม และสิ่งที่งามทั้งในงานศิลปะ และในธรรมชาติ โดย

ปรัชญาอังกฤษ - ไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน. (2543 : 34) กล่าวว่า

ศึกษาถึงประสบการณ์คุณค่าทางความงาม และมาตรฐานในการวินิจฉัย

จริยศาสตร์ เป็นปรัชญาสาขา ที่ว่าด้วยการแสวงหาความดีสูงสุดของชีวิต
มนุษย์ แสวงหาเกณฑ์ในการตัดสินความประพฤติของมนุษย์ ว่าอย่าง
ไหนถูก ไม่ถูก ดีไม่ดี ควรไม่ควร และพิจารณาปัญหาเรื่องสถานภาพของ
ค่าทางศีลธรรม
!

ศัพท์บัญญัติ Social Philosophy ใช้ในภาษาไทยว่า ปรัชญา

สังคม ตามนิยามความหมายของพจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ - ไทย
ฉบับราชบัณฑิตสถาน. (2543: 90) กล่าวว่า ปรัชญาสังคม เป็น
ปรัชญาสาขา ที่ว่าด้วยเสรีภาพ ความเสมอภาค และความยุติธรรมใน
สังคม นักปรัชญาบางคน ใช้คำนี้แทนปรัชญาการเมือง (Political Philosophy)

ว่าอะไรงาม อะไรไม่งาม
!

8.4 คำถามที่สัมพันธ์กับเรื่องตรรกะ

!

เป็นทฤษฎีของการให้เหตุผลที่ถูกต้อง มีลักษณะคำถามที่

แสวงหา และสร้างเกณฑ์ในการอ้างอิงที่สมเหตุสมผล และสร้างความ
กระจ่างชัด
!

ศัพท์บัญญัติ Logic ใช้ในภาษาไทยว่า ตรรกวิทยาหรือ

ตรรกศาสตร์ ตามนิยามความหมายของพจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ
- ไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน. (2543: 57) กล่าวว่า ตรรกวิทยา เป็น
ปรัชญาสาขาที่ว่าด้วยการวิเคราะห์ และการตัดสินความสมเหตุสมผล
ในการอ้างเหตุผล
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สรุปได้ว่า ปรัชญาแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ อภิปรัชญา ญาณวิทยา

B.C.E.) อแนกซิเมเนส (Anaximines: 588 - 524 B.C.E.) ไพธากอรัส

คุณวิทยา และตรรกวิทยา ซึ่งอาจแบ่งให้คงไว้ เป็น 3 ประเภทใหญ่

(Pythagoras: 580 - 500 B.C.E.) เซโนฟาเนส (Xenophanes: 560 -

ได้แก่ อภิปรัชญา ญาณวิทยา (รวมตรรกวิทยา) และคุณวิทยา ก็ได้

478 B.C.E.) เฮราคลิตัส (Heraclitus: 535 - 475 B.C.E.) ปาร์เมนิเดส
(Parmenides: 515 - 450 B.C.E.) อแนกซาโกรัส (Anaxagoras:
500 –428 B.C.E.) เอมเปโดเคลส (Empedocles: 490 - 430 B.C.E.)

9. ยุคสมัยของปรัชญา

โปรทากอรัส (Protagoras: 490 - 421 B.C.E.) เซโนแห่งเอเลีย

! หากแบ่งยุคสมัยของปรัชญาในโลก ตามซีกโลก 2 ฝ่าย จะได้
ปรัชญาตะวันตก และปรัชญาตะวันออก ซึ่งปรัชญาตะวันตก แบ่งตาม
ยุคสมัยใหญ่ 4 สมัย ได้แก่ ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ ปรัชญา ตะวัน
ตกสมัยกลาง ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ และปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย
ส่วนปรัชญาตะวันออก

ที่แบ่งได้ตามยุคสมัยอาจไม่ชัดเจน แต่หาก

แบ่งตามภูมิศาสตร์ โดยใช้ประเทศเป็นฐาน พบว่ามีแนวคิด ปรัชญา
อินเดีย ปรัชญาจีน เป็นแนวคิดสำคัญ โดยปรัชญาญี่ปุ่น และปรัชญา
ไทย เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นภายหลัง แต่จะแบ่งยุคปรัชญาตามแนวคิดขอ
งมัวร์ และบรูเดอร์ กล่าวไว้ในหนังสือ Philosophy: The Power of
Ideas พบว่า ปรัชญาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
!
!

9.1 นักปรัชญาที่มีแนวคิดทางอภิปรัชญา และญาณวิทยา
!

นักปรัชญาในส่วนนี้ เป็นปรัชญากรีกโบราณ และนักปรัชญา

ที่มีแนวคิดทฤษฎีทางอภิปรัชญา

(Zeno of Elea: 489 - 430 B.C.E.) กอร์เคียส (Gorgias: 485 - 380
B.C.E.) โสเครตีส (Socrates: 470 - 399 B.C.E.) เดโมคริตัส (Democritus: 460 - 370 B.C.E.) เพลโต (Plato: 427 - 347 B.C.E.)
อริสโตเติล (Aristotle: 384 - 322 B.C.E.) โพลตินุส(Plotinus: 250 270) เซนต์-ออกัสติน (St. Augustine: 354 - 430) เซนต์โธมัส อะไค
วนัส (St. Thomas Aquinas: 1225 - 1274) โทมัส ฮอบบ์ (Thomas
Hobbes: 1588 - 1679) เรเน เดส์คาร์ต (Rene Descartes: 1596 1650) เบเนดิก เดอ สปิโนซ่า (Benedictus de Spinoza: 1632 1677) จอห์น ลอก (John Locke: 1632 - 1704) ไลบ์นิซ (Gottfried
Wilhelm, Baron Von Leibniz: 1646 - 1716) จอร์จ เบอร์คเลย์
(George Berkeley: 1685 - 1753) เดวิด ฮูม (David Hume: 1711 1776) เอมมานูเอล ค้านต์ (Immauel Kant: 1724 - 1804) เฮเกล
(George Wilhelm Friedrich Hegel: 1770 - 1831) อาเธอร์ โชเพน
เฮา (Arthur Schopenhauer: 1788 -1860) จอห์น สจ๊วต มิลล์ (John
Stuart Mill: 1806 - 1873) โซเรน เคอร์คีการ์ด (Soren Kierke-

และญาณวิทยาเด่นชัด (เฉพาะบุคคลเป็นที่รู้จัก) ได้แก่ ธาเลส (Thales:

gaard: 1813 - 1855) ฟิโอดอร์ ดอสโตเยียบสกี้ (Fyodor

640 - 546 B.C.E.) อแนกซิมานเดอร์ (Anaximander: 611 - 547

Dostoyevsky: 1821 - 1881) ลีโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy: 1828 13

1910) เพียร์ซ (C.S. Pierce: 1839 - 1914) วิลเลียม เจมส์ (William

(George Wilhelm Friedrich Hegel: 1770 -1831) จอห์น สจ๊วต มิลล์

James : 1842 - 1910) นิตซ์เช่ (Friedrich Nietzsche: 1844 - 1900)

(John Stuart Mill: 1806 - 1873) คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx: 1818 -

ฮุสเซิร์ล (Hermand Husserl: 1859 - 1938) จอห์น ดิวอี้ (John

1883) มัวร์ (G.E. Moore: 1873 - 1958) และซาร์ต (Jean-paul Sar-

Dewey: 1859 - 1952) เบอร์ทรัน รัสเซล (Bertrand Russell : 1872 -

tre: 1905 - 1980)

1970) มัวร์ (G.E. Moore: 1873 - 1958) จอห์น เชียร์ล (John
Searle: 1932) และชูจแลนด์ (Paul Churchland: 1942)
9.2 นักปรัชญาที่มีแนวคิดทางศีลธรรม
!

!

ปรัชญาการเมือง และนักปรัชญาหลังยุคสมัยใหม่ มีนัก

!

!

1) นักปรัชญาที่มีแนวคิดทางศาสนา มีนักปรัชญาในส่วนนี้

เป็นปรัชญาศาสนาเด่นชัด เช่น
เซนต์ ออกัสติน (St. Augustine: 354 - 430) เซนต์โธมัส อะไควนัส
(St. Thomas Aquinas: 1225 –1274) เรเน เดส์การ์ต (Rene Des-

ปรัชญาในส่วนนี้ เป็นปรัชญากรีกโบราณ และนักปรัชญาที่มีแนวคิด

cartes: 1596 - 1650) ไลบ์นิซ (Gottfried Wilhelm, Baron Von Leib-

ทฤษฎีทางศีลธรรม ปรัชญาการเมือง และนักปรัชญาหลังยุคสมัยใหม่

niz : 1646 - 1716) เดวิด ฮูม (David Hume: 1711 - 1776) เอมมานู

เด่นชัด (เฉพาะบุคคลเป็นที่รู้จัก) เช่น โซฟิสต์ (Sophists: fifth century

เอล ค้านต์ (Immauel Kant: 1724 - 1804) โซเรน เคอร์คีการ์ด

B.C.E.)โสเครตีส (Socrates: 470

(Soren Kierkegaard: 1813 - 1855) และนิตซ์เช (Friedrich Nietz-

- 399 B.C.E.) อริสติปปุส (Aristippus: 435 - 350 B.C.E.) เพลโต
(Plato: 427 - 347 B.C.E.) อริสโตเติล

sche: 1844 - 1900) ! !

2) นักปรัชญาตะวันออก และนักปรัชญา

แนวคิดหลังยุคล่าอาณานิคม มีนักปรัชญาในส่วนนี้ เป็นปรัชญาตะวัน
ออก และนักปรัชญาหลังยุคล่าอาณานิคมเด่นชัด เช่น เหล่าจื๊อ (Lao

(Aristotle: 384 - 322 B.C.E.) ซีโน แห่ง ซิตุม (Zeno of Citium: 334

Tzu: seventh - sixth century B.E.C) ซุนจื๊อ (Sun Tzu: sixth cen-

- 262 B.C.E.) ซิเซโร่ (Cicero : 106 - 43 B.C.E.) เซนต์ ออกัสติน

tury B.E.C) พระพุทธเจ้า (Buddha: 563 - 483 B.E.C)รพินทรนาถ

(St. Augustine: 354 - 430) เซนต์โธมัส อะไควนัส (St. Thomas

ฐากูร (Rabindranath Tagore: 1861 - 1941) คานธี (Mahandas

Aquinas: 1225 - 1274) โทมัส ฮอบบ์ (Thomas Hobbes: 1588 -

Ghandi: 1868 - 1948) มาร์ติน ลูเธอร์ คิง (Martin Luther King, Jr.:

1679) จอห์น ลอก (John Locke: 1632 - 1704) รุสโซ (Jean-

1929 - 1968) และตูตู (Desmond Tutu: 1931)

Jacques Rousseau: 1712 - 1778) เดวิด ฮูม (David Hume: 1711 1776) เอมมานูเอล ค้านต์ (Immauel Kant: 1724 - 1804) เฮเกล
14
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สรุปได้ว่า การแบ่งยุคสมัยปรัชญา เป็น 4 ยุคนั้น แบ่งตามแนวคิด

ของประเภทปรัชญาที่มีนักปรัชญาตรงกับแนวคิดเด่นชัด จัดเป็นกลุ่มที่
หนึ่ง คือ นักอภิปรัชญา และญาณวิทยา กลุ่มที่สอง นักศีลธรรม ปรัชญา
การเมือง และนักปรัชญาหลังยุคสมัยใหม่ กลุ่มที่สาม นักปรัชญาศาสนา
และกลุ่มที่สี่ นักปรัชญาตะวันออก และแนวคิดหลังยุคล่าอาณานิคม

แนวคิดอัตถิภาวนิยม แนวคิดอุตมรัฐนิยม แนวคิดเอกเทวนิยม แนวคิด
เอกนิยม และแนวคิดโอกาสนิยม
!

จะเห็นได้ว่า แนวคิดทางปรัชญามีหลากหลาย แต่ละแนวคิดมี

ความแตกต่างทางเนื้อหา

และรายละเอียด ดังนั้นควรศึกษา

เฉพาะแนวคิดหลักเป็นที่ยอมรับ และมีนักปรัชญาโดดเด่นมีชื่อเสียง
แนวคิดทางปรัชญานั้นชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์

10. แนวคิดทางปรัชญา
!

จำแนกแนวคิดทางปรัชญากับเนื้อหาทางปรัชญา สำหรับใช้เป็นความรู้
พื้นฐานในการศึกษาปรัชญาเบื้องต้น

หากจะกล่าวว่า แนวคิดทางปรัชญา คือ ทฤษฎีทางความคิดเห็นที่

แตกต่างกันไป ของนักปรัชญา และสำนักปรัชญา เพื่อตอบสนองปัญหา
ทางปรัชญาด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา แต่ละสาขามี
แนวคิดแตกต่างกัน แต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของระดับเหตุผลที่ยอมรับได้ใน
ยุคสมัยนั้น และคนกลุ่มนั้น ซึ่งแนวคิดทางปรัชญา ที่สรุปเป็นแนวคิด
สำคัญของโลก ได้มีดังนี้ แนวคิดจิตนิยม แนวคิดทวินิยมแนวคิด
ทุนนิยม แนวคิดเทวนิยม แนวคิดธรรมชาตินิยม แนวคิดปฏิบัตินิยม
แนวคิดประโยชน์นิยม แนวคิดประสบการณ์นิยม แนวคิดปรากฏการณ์
นิยม แนวคิดปัจเจกนิยม แนวคิดประสบการณ์นิยม แนวคิดพฤติกรรม
นิยม แนวคิดพหุเทวนิยม แนวคิดพหุนิยม แนวคิดมนุษยนิยม แนวคิด
วัตถุนิยม แนวคิดสรรพเทวนิยม แนวคิดสสารนิยม แนวคิดสัจนิยม แนว
คิดสัมบูรณนิยม แนวคิดสัมพันธนิยม แนวคิดสุญนิยม แนวคิดเหตุผล
นิยม แนวคิดอเทวนิยม แนวคิดอัชฌัตติกญาณนิยม แนวคิดอัตตานิยม

11. กลวิธีในการศึกษาปรัชญา
!

การศึกษาวิชาปรัชญานั้น นักปรัชญารุ่นใหม่ ที่อาศัยแนวคิด หลัก

การของปรัชญาที่มีมาก่อน ควรมีกลวิธีในการศึกษาปรัชญา เพื่อก่อให้
เกิดการเรียนรู้ กระบวนการคิด ที่รวมไปถึงการนิยามความหมายและ
การให้เห็นผล เพื่อตอบสนองความสงสัยใคร่รู้ กลวิธีที่ใช้ในการศึกษา
ปรัชญาให้เกิดความสุข และเกิดนิสัยใฝ่รู้ ช่างคิด ช่างสงสัย ช่างสังเกต
และแสวงหาคำตอบด้วยวิธีการของตน นักปรัชญาควรกำหนดกลวิธีใน
การศึกษาปรัชญา อย่างน้อยตามแนวทางที่กำหนดไว้ ดังนี้
11.1 ศึกษาความหมายศัพท์เฉพาะทางปรัชญา
11.2 ศึกษาแนวคิดทางปรัชญา
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11.3 ศึกษา และวิเคราะห์ ตีความแนวคิดทางปรัชญา

13. สรุป

11.4 ทำความเข้าใจ ตามทรรศนะของตน

!

11.5 สังเคราะห์แนวคิดที่ศึกษา เป็นความเข้าใจของตน
11.6 สรุปแนวคิด ความเห็นต่าง / เห็นด้วย เป็นแนวคิดของตน
!

กล่าวได้ว่า กลวิธีในการศึกษาปรัชญา เป็นแนวทางให้นักปรัชญา

ได้เรียนรู้ ศึกษาแนวคิดทางปรัชญา อย่างมีระบบ ระเบียบ และเห็น
คุณค่า ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในการศึกษาวิชาปรัชญาอย่างแท้จริง

การเรียนปรัชญา เป็นวิชาแห่งทฤษฎีว่าด้วยความคิดอย่างมี

เหตุผล และเป็นระบบ หน้าที่ของปรัชญาก็ คือ สอนให้รู้จักคิด รู้จักพินิจ
พิจารณาปัญหาในหลาย ๆ ด้านหลายแง่หลายมุม ไม่มองในแง่ใดแง่
หนึ่ง ปรัชญามิได้มีจุดมุ่งหมายให้จดจำคารมของนักปรัชญามากล่าวอ
วดอ้าง คนที่จำเอาคารม หรือปรัชญาของคนอื่นได้มาก ๆ นั้น มิใช่นัก
ปรัชญาหรือลักษณะของนักปรัชญาจะเป็นเพียงนักศึกษาปรัชญาหรือเป็น
นักท่องจำเท่านั้น ซึ่งไม่ผิดอะไรกับเครื่องบันทึกชนิดหนึ่ง แต่จุดมุ่งหมาย
ของปรัชญาอยู่ที่ว่าเราศึกษาแนวความคิดหรือทฤษฎีของปรัชญาเมธีทั้ง
หลาย แล้วนำมาคิด วิเคราะห์ และไตร่ตรองอย่างรอบคอบเป็นระบบ ต่อ

12. ประโยชน์ของปรัชญา
!

การเรียนรู้ปรัชญา ก่อให้เกิดประโยชน์ที่สำคัญต่อการเรียนรู้ โดย

จากนั้นก็สามารถสร้างปรัชญาของตนขึ้นมา ซึ่งมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่การรู้จัก
ตั้งคำถาม จากความสงสัย ซึ่งเป็นคุณสมบัติประจำตัว นักปรัชญาทุก
ยุคสมัย โดยใช้เครื่องมือทางการนิยามความหมาย และการให้เหตุผล

ผู้เรียนรู้ปรัชญา จะทำให้เกิดความคิดกว้าง คิดเป็นระบบ ซึ่งการมีความ

ทางปรัชญาจะก่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับความหมาย ยุคสมัย ประเภท

คิดกว้าง บ่งถึงความรอบรู้ มีความรู้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ

และประโยชน์ของการศึกษาปรัชญา และความซาบซึ้ง จากการเห็น

ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ อารยธรรม แนวคิด และวิธีคิดของนักปรัชญา

ความสำคัญของการศึกษาปรัชญาว่าส่งผลต่อพัฒนาการด้านองค์ความ

แต่ละยุคสมัย และการมีความคิดเป็นระบบ เพราะวิธีการเรียนรู้ปรัชญา

รู้ของมนุษยชาติอย่างไร มาตามลำดับ

จะต้องใช้เครื่องมือ คือ การให้เหตุผล และการนิยามความหมายตาม
หลักตรรกวิทยา ส่งผลให้ผู้เรียนรู้ปรัชญา มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ ช่างสงสัย
ช่างสังเกต และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สรุปได้ว่าประโยชน์ของ
ปรัชญา ทำให้ผู้เรียนรู้ปรัชญา มีอุปนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความคิดกว้างไกล
และเป็นระบบ ! !
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14. คำถามท้ายบท
14.1 “ Wonder is a feeling of a Philosopher, and Philoso-

14.12 จงสรุปการแบ่งยุคปรัชญาตามแนวคิดของมัวร์ และบรูเด
อร์ มาพอเข้าใจ

phy begins in wonder” จงแปล และ ตีความให้เข้ากับแนวคิด

14.13 การแบ่งปรัชญาตะวันตก และตะวันออก น่าจะใช้สิ่งใดเป็น

ทางปรัชญา

เกณฑ์

14.2 ปรัชญา มีจุดเริ่มต้นจากสิ่งใด

14.14 จงวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปรัชญาตะวันตก และ

14.3 ความหมายของปรัชญา ตามทรรศนะของนักศึกษา เป็น
อย่างไร จงนิยามความหมาย
14.4 อธิบายลักษณะของคำถามปรัชญา ว่าเป็นอย่างไร

ปรัชญาตะวันออกมาตามความคิดเห็น
14.15 คุณค่าที่ได้จากการศึกษาวิชาปรัชญา มีอย่างไร จงให้
เหตุผลประกอบ

14.5 เครื่องมือปรัชญา มีอะไรบ้าง และใช้อย่างไร
14.6 ประเภทของปรัชญาเป็นอย่างไร จงอธิบาย
14.7 จงอธิบายมูลเหตุของการเกิดปรัชญา
14.8 ปรัชญามีลักษณะวิพากษ์หมายความว่าอย่างไร จงอธิบาย
พร้อมกับยกตัวอย่าง
14.9 จงอธิบายความหมายของ “โลกทรรศน์”
14.10 จงบอกความแตกต่างระหว่างปรัชญากับศาสนา
14.11 จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับวิทยาศาสตร์
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ปรัชญาตะวันตก

2

ยุคแรกปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ มีธาเลส (Thales: 640 -

บทที่ 2

!

ปรัชญาตะวันตก

เช่น โสเครตีส เพลโต และอริสโตเติล ในยุคสมัยนี้ เป็นยุคเริ่มต้น ทาง

546 B.C.) เป็นนักปรัชญาคนแรกของโลก และมีนักปรัชญาสำคัญ
ปรัชญา ซึ่งเป็นยุคทองทางความคิด และนักปรัชญา
2.2 ยุคกลางปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง

1. บทนำ
!

ปรัชญาตะวันตกมีจุดกำเนิดครั้งแรกในประเทศกรีก ประมาณ 600

ปีก่อนคริสตกาล

ปรัชญาตะวันตก เป็นแนวคิดทางปรัชญาใน

ซีกโลกตะวันตก ซึ่งมีแหล่งอารยธรรมทางภูมิปัญญา

และความ

คิดหลายยุคสมัย ที่มา และแหล่งกำเนิดทางปรัชญาก่อรูปร่างเป็นความ
รู้ เพราะการจัดระบบความคิด กระบวนการ วิธีการต่าง ๆ ทางปรัชญา
โดยนักปรัชญาตะวันตกยุคแรก เช่น ธาเลส โสเครตีส เพลโต และ

!

เซนต์ ออกัสติน (St. Augustine: 354 – 430) และเซนต์โธมัส อะไค
วนัส (St. Thomas Aquinas: 1225 - 1274) เป็นนักปรัชญาคนสำคัญ
ซึ่งในยุคสมัยนี้ เป็นยุคปรัชญาศาสนา แนวคิดทางปรัชญาจะมุ่งสู่คำ
สอนทางศาสนา หากมีการตีความทางปรัชญานอกเหนือจากหลัก
ศาสนา จะถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต
2.3 ยุคใหม่ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่

อริสโตเติล เป็นต้น กล่าวได้ว่า ปรัชญามีแหล่งกำเนิดเป็นศาสตร์จาก
การจัดระบบความรู้ของชนชาติตะวันตก ต่อจากนั้นได้ขยายไปยังส่วน
ต่าง ๆ ในโลกตะวันตก เช่น อิตาลี เยอรมัน อังกฤษ เป็นต้น!

ยุคกลางปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง มีนักปรัชญาศาสนา เช่น

!

ยุคใหม่ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ มีนักปรัชญาแนวคิดใหม่ เช่น

จอห์น ลอก (John Locke: 1632 - 1704) เรเน เดส์การ์ต และเอมมานู
เอล ค้านต์ (Immauel Kant: 1724 - 1804) เป็นต้น ซึ่งจะมีแนวคิดทาง

2.ยุคสมัยปรัชญาตะวันตก
! หากจะแบ่งยุคสมัยทางปรัชญาตะวันตก ตามแนวคิดทางปรัชญา
เช่นแนวคิดวัตถุนิยม จิตนิยม ประสบการณ์นิยม ทวินิยม เป็นต้น
สามารถแบ่งยุคสมัยตามปีคริสต์ศักราช ได้ 4 สมัย ดังนี้

ปรัชญาใหม่ เช่น แนวคิดแบบประสบการณ์นิยม แนวคิดแบบเหตุผล
นิยม วิจารณ์นิยมโดยยุคสมัยนี้ เป็นยุคการจัดระเบียบทางแนวคิด
ปรัชญา สู่แนวคิดที่หลากหลาย หลังจากผ่านการครอบงำแนวคิดจาก
ยุคกลาง ซึ่งเป็นยุคมืดทางปรัชญา ที่มีแนวคิดทางปรัชญาศาสนาแผ่
กระจาย

2.1 ยุคแรกปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ
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2.4 ยุคร่วมสมัยปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย
ยุคร่วมสมัยปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย เป็นแนวคิดทาง

!

ปรัชญาร่วมสมัยจนถึงปัจจุบัน มีนักปรัชญาร่วมสมัยทั้งที่มีชีวิต และเสีย
ชีวิตแล้ว เป็นที่ยอมรับ เช่น เอฟ. เอช. เบรดเลย์ (F.H. Bradley: 1846
- 1924) จอห์น ดิวอี้ (John Dewey: 1859 - 1952) โทมัส ฮิลล์ กรีน
(Thomas Hill Green: 1836 – 1882) เป็นต้น ในยุคสมัยนี้แนวคิด
ทางปรัชญามีอิทธิพลต่อการศึกษาการพัฒนาประเทศ และ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ฐานความรู้ และความทันสมัย
สรุปได้ว่า ยุคสมัยทางปรัชญาตะวันตก แบ่งตามยุคสมัยออก

!

เป็น 4 ยุค ได้แก่ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ ปรัชญาตะวันตกสมัย
กลาง ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ และปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย

1) นักปรัชญาสำนักไมเลเซียน มีความสนใจปัญหาว่าด้วย

!

เนื้อสารดั้งเดิมที่เป็นกำเนิดของ
สิ่งทั้งปวง นักปรัชญาที่สำคัญมี 3 คน คือ
!

!

(1) ธาเลส (524 – 584: ก่อนคริสต์ศักราช) ถือกันว่าเป็นนัก

ปรัชญาตะวันตกคนแรก เป็นผู้พยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาซึ่งเกิดเมื่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม ปี 585 ก่อนคริสต์ศักราช ปีนั้นถือว่าเป็นปีเริ่มต้น
ของปรัชญาตะวันตก ธาเลส ถือว่าน้ำเป็นเนื้อสารดั้งเดิม ด้วยเหตุผลว่า
สิ่งทั้งปวงมีความชื้นหรือมีน้ำเป็นส่วนประกอบ น้ำสามารถคงรูปอยู่ได้ใน
สถานะทั้ง 3 และน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต
!

!

!

(2) อแนกซิมานเดอร์ (Anaximander: 611 - 546

ก่อนคริสต์ศักราช) เป็นศิษย์ของธาเลสเขาถือว่าสิ่งที่ไร้ขอบเขตหรือสิ่งที่
ไม่สิ้นสุดเป็นเนื้อสารนิรันดร เป็นที่มาของสิ่งทั้งปวงและสิ่งทั้งปวงต้อง

3. ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ
!

แนวคิดทางปรัชญาเริ่มจากการคิดค้นของชาวกรีก ศูนย์กลางทาง

วัฒนธรรมของกรีก คือ กรุงเอเธนส์ นครรัฐของกรีก แบ่งออกเป็น 2 ยุค
ดังนี้

ขอบเขต อยู่เต็มอวกาศ
!

!

!

(3) อแนกซิเมเนส (Anaximenes: 588 - 524 ก่อน

คริสต์ศักราช) เป็นศิษย์ของอแนกซิมานเดอร์ เขาถือว่าอากาศเป็นเนื้อ
สารดั้งเดิม เพราะอากาศแห้ง และเย็นจึงเป็นตัวกลางระหว่างไฟซึ่งอุ่น

3.1 ปรัชญากรีกยุคเริ่มแรก
!

กลับไปเป็นสิ่งนั้นอีก สิ่งที่ไร้ขอบเขตนั้นเขาหมายถึงมวลที่มีชีวิต ไม่มี

!

นักปรัชญายุคนี้มี 6 สำนัก ดังนี้ (อมร โสภณวิเชษฐวงศ์,

2520: 37 - 43)

และแห้งกับน้ำซึ่งเย็น และชื้นได้ นอกจากนั้นอากาศยังเป็นหลักของชีวิต
เมื่อขาดอากาศหายใจ อินทรีย์จะตาย ลมหายใจให้ชีวิตแก่คนฉันใด
อากาศก็ต้องเป็นหลักของเอกภพฉันนั้น
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!

2) ปรัชญาของสำนักไพธากอรัส นักปรัชญาสำคัญของสำนักนี้

คือ ไพธากอรัส (Pythagoras:

กระโดดลงไปในกระแสน้ำอันเดียวกันได้ถึงสองครั้ง” เพราะกระแสน้ำ

580 - 510 ก่อนคริสต์ศักราช) ส่วนสานุศิษย์ของเขาได้สืบต่อคำสอน
ของเขาต่อมาอีกหลายร้อยปี

เปลี่ยนแปลงไม่หยุดหย่อน เฮราคลิตัสกล่าวว่า “บุคคลไม่สามารถ

ไพธากอรัส สนใจปัญหาว่าด้วย

ไหลไปไม่หยุดหย่อน
เฮราคลิตัสถือว่าไฟเป็นเนื้อสารดั้งเดิม ไฟเป็นสิ่งที่

!

เนื้อสาร น้อยกว่าปัญหา ว่าด้วยรูปแบบ และความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งปวง

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไฟเปลี่ยนน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นดิน ซึ่งดินเปลี่ยนกลับ

ในฐานะเป็นนักคณิตศาสตร์ เขาสนใจความสัมพันธ์ใน เชิงปริมาณ และ

ไปเป็นน้ำแล้วเปลี่ยนไปเป็นไฟอีก นี่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงแบบ

คิดปัญหาความกลมกลืนหรือมีความมีระเบียบ ในโลกโดยถือว่าจำนวน

วัฏจักรของโลก

เป็นสิ่งแท้จริง และเป็นหลักของความมีอยู่ทั้งปวง จำนวนเป็นหลักของสิ่ง
ทั้งปวงไม่ใช่ในฐานะเป็นเนื้อสารดั้งเดิม แต่ในฐานะเป็นส่วนประกอบ
ของโครงสร้างทางรูปแบบหรือทางความสัมพันธ์ จำนวนแตกต่างกัน
เป็นจำนวนคี่ และจำนวนคู่ จำนวนคี่หารด้วย 2 ไม่ได้ จำนวนคู่หาร ด้วย
2 ได้ จำนวนคี่จึงจำกัด และจำนวนคู่จึงไม่จำกัด จำนวนคี่ และจำนวนคู่
หรือสิ่งที่สิ้นสุด และสิ่งที่ไม่สิ้นสุดเป็นเนื้อแท้ของจำนวน และความ
แท้จริง ธรรมชาติเป็นการรวมกันของสิ่งตรงกันข้าม คือ จำนวนคี่ และ
จำนวนคู่ หรือสิ่งที่จำกัด และสิ่งที่ไม่จำกัด
!

3) ปรัชญาของสำนักเฮราคลิตัส นักปรัชญาสำคัญของสำนักนี้

คือ เฮราคลิตัส (Heraclitus: 535
- 475 ก่อน ค.ศ.) ผู้สนใจปัญหาว่าด้วยความเปลี่ยนแปลง เขาถือว่า
ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญ ใน
เอกภพไม่มีอะไรคงที่ถาวรอย่างแท้จริง ความคงที่ถาวรเป็นความลวง

กระบวนการสากล คือ การเปลี่ยนจากสภาพหนึ่ง ไปเป็นสภาพ

!

ตรงกันข้าม ทุกสิ่งทุกอย่างจึงรวมสิ่งตรงกันข้ามไว้ภายในตัวเอง สิ่ง
ตรงกันข้ามเช่นนี่เท่านั้นทำให้โลกเป็นไปได้ เพราะโลกมีความขัดแย้ง
ควบคุมไว้ ถ้าไม่มีความขัดแย้งหรือสิ่งตรงกันข้าม โลกก็หยุดนิ่ง และ
สลายไป สิ่งตรงกันข้ามและสิ่งขัดแย้งย่อมรวมกัน และได้ผลเป็นความ
กลมกลืน
4) ปรัชญาของสำนักอีเลียติค นักปรัชญาสำนักอีเลียติคยึดถือ

!

ตรงกันข้ามกับเฮราคลิตัส คือ
ถือว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลง สิ่งทั้งปวงคงที่ ไม่เคลื่อนที่ ไม่เปลี่ยนแปลง
นักปรัชญาสำนักนี้ที่สำคัญ มี 3 คน ดังนี้
!

!

(1) เซโนฟานีส (Xenophanes: 570 - 480 ก่อนคริสต์

ศักราช) เป็นนักวิมัตินิยมคือถือว่าเรา

แม้สิ่งทั้งหลายจะปรากฏว่าคงที่แต่แท้ที่จริงมันตกอยู่ในกระบวนการ
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ไม่สามารถมีความรู้ที่แน่นอนเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า และเนื้อแท้ของสิ่งทั้ง

ขณะที่กระต่ายเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นของตนไปยังจุดเริ่มต้นของเต่า เต่า

หลาย นอกจากนั้นเขายังเป็นนักเอกนิยม คือถือว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็น

ก็เคลื่อนที่ไปเป็นระยะทางอันหนึ่งแล้ว และจะเป็นเช่นนั้นตลอดระยะทาง

หนึ่งควบคุมสิ่งทั้งปวงโดยความคิดของพระองค์ซึ่งพระองค์อยู่ในที่แห่ง
หนึ่ง และไม่เคลื่อนที่เลย เขากล่าวว่า “ทั้งหมดรวมกันเป็นหนึ่ง และหนึ่ง
นั้น คือ พระผู้เป็นเจ้า”
!

(2) ปาร์มีนิเดส (Parmenides: 515 - 450 ก่อนคริสต์

!

ศักราช) ปฏิเสธปรัชญาของ

เฮราคลิตัสที่ว่าทุกสิ่งทุก

!

!

!

!

ค. ลูกธนูที่กำลังแล่น ไปสู่เป้าย่อยอยู่ใน

ตำแหน่งเฉพาะ ของมันในอวกาศ คือ มี
การเคลื่อนที่เป็นศูนย์ ผลรวมของศูนย์ย่อมได้ศูนย์ จึงให้ผลเป็นการ
เคลื่อนที่ไม่ได้

อย่างเปลี่ยนแปลง เขากล่าวว่า ความเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้อย่างไร

!

สิ่งๆ หนึ่งเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมันได้อย่างไร คุณภาพอย่างหนึ่ง

นิ่ง และจากตำแหน่งที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่าง ๆ กัน เราจะเห็นวัตถุ

เปลี่ยนไปเป็นคุณภาพอีกอย่างหนึ่งได้อย่างไร การกล่าวว่ามีความ

นั้นไม่เหมือนกัน แสดงว่าการเคลื่อนเป็นไปไม่ได้

เปลี่ยนแปลงก็คือการกล่าวว่าบางสิ่งมีอยู่ บางสิ่งไม่มีอยู่ บางสิ่งมาจาก
ความไม่มีอะไร
!

คริสต์ศักราช) ศิษย์ของปาร์เมนิเดส
พยายามพิสูจน์ว่าการเคลื่อนที่เป็นไปไม่ได้ 4 ข้อ ดังนี้
!

!

!

!

ก. การเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดหมายเป็น

ไปไม่ได้ เพราะจำเป็นต้องผ่านจุดจำนวนนับไม่ถ้วนระหว่างจุดเริ่มต้น
กับจุดหมาย
!

!

!

!

!

!

ง. ถ้าเรามองวัตถุที่เคลื่อนที่จากตำแหน่งที่หยุด

การให้เหตุผล ข้อ ก. - ค. ขึ้นอยู่กับสมมติฐานว่า อวกาศ

และกาลประกอบด้วยจุด และขณะแยก ๆ กันการให้เหตุผลข้อที่ ง. ขึ้น
(3) เซโนแห่งอีเลีย (Zeno of Elea: 490 - 430 ก่อน

!

!

!

อยู่กับทฤษฎีสัมพัทธภาพ
!

5) ปรัชญาของกลุ่มเอมเปโดเคลส นักปรัชญากลุ่มนี้มีทรรศนะ

เป็นกลางระหว่างปรัชญาของ
เฮราคลิตัสที่ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงกับปรัชญาของสำนักอี
เลียติกที่ถือว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลง
ทุกสิ่งทุกอย่างคงที่ นักปรัชญากลุ่มนี้ถือว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลง

!

ข. สมมติว่ากระต่ายวิ่งแข่งกับเต่าโดยต่อระยะ

ทางให้เต่า กระต่ายก็วิ่งไม่ทันเต่า เพราะ

สัมบูรณ์ มีเฉพาะความเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์ นักปรัชญากลุ่มนี้ที่สำคัญ มี
2 คน คือ
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!

!

!

(1) เอมเปโดเคลส (Empedeocles: 495 - 435 ก่อน

!

6) ปรัชญาของสำนักเดโมคริตัส นักปรัชญาสำนักนี้ที่สำคัญ

คริสต์ศักราช) ถือว่าไม่มีการเกิดขึ้น

คือ เดโมคริตัส (Democritus: 460

และการสลายตัวอย่างสิ้นเชิง มีเฉพาะการรวม และการแยก มูลเหตุของ

- 370 ก่อนคริสต์ศักราช) เขาเป็นศิษย์ของลูซิปปุส (Leucippus: 460 -

สิ่งทั้งปวงมี 4 อย่าง คือ ดิน ลม ไฟ น้ำ มีพลัง 2 อย่าง คือ การดึง และ

370 ก่อน ค.ศ.) ผู้เป็นนักปรมาณูนิยม แต่ลูซิปปุส ไม่ได้เขียนอะไรไว้

การผลักควบคุมการรวม และการแยกของธาตุเหล่านั้น การดึง

ปรัชญาของเขาแฝงอยู่ในข้อเขียนของเดโมคริตัส ซึ่งเดโมคริตัสเป็น

และ

การผลักทำหน้าที่สลับกันแบบวัฏจักร ทำให้วัตถุเกิดขึ้น และสลายตัว

นักปรมาณูนิยมเช่นเดียวกับอาจารย์ เขามีความเห็นว่า สิ่งแต่ละสิ่ง

การรวมกันอย่างสมบูรณ์เป็นปลายสุดด้านหนึ่ง การแยกกันอย่างเด็ด

ประกอบด้วยปรมาณู ซึ่งเป็นสิ่งเชิงเดี่ยว แบ่งแยกไม่ได้ ทะลุทะลวงไม่ได้

ขาดเป็นปลายสุดอีกด้านหนึ่ง โลกปัจจุบันอยู่ในฐานะกลาง ๆ คือ รวม

ปรมาณูมีหลายชนิดซึ่งแตกต่างกันในเรื่องรูปร่าง ขนาด น้ำหนัก การจัด

กันบางส่วน

ระบบ และที่ตั้ง ปรมาณูไม่มีต้นกำเนิด ไม่ทำลาย ไม่เปลี่ยนแปลง

!

!

!

(2) อแนกซาโกรัส (Anaxagoras 428 ก่อนคริสต์

ศักราช) ถือว่า ความเปลี่ยนแปลง

ปรมาณูถูกควบคุมโดยกฎกลศาสตร์ที่ตายตัว ปรมาณูเคลื่อนที่อยู่เสมอ
ตั้งแต่เริ่มต้นไม่เคยหยุด การเคลื่อนที่จึงถือว่าเป็นคุณสมบัติประจำของ

สัมบูรณ์เป็นไปไม่ได้ คุณภาพอย่างหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นคุณภาพอีกอย่าง
หนึ่งไม่ได้ ความแท้จริงต้องเป็นเนื้อสารที่ถาวร ไม่เปลี่ยนแปลง แต่เขา
ไม่ปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์ สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นจริง

ปรมาณูได้เป็นมาแล้ว กำลังเป็นอยู่ และจะเป็นต่อไป การเคลื่อนที่ของ

และ

สลายไปจริงในความหมายของการรวมธาตุ และการแยกธาตุ ธาตุนั้น
ต้องมีมากกว่า 4 ชนิด เพราะโลกมีคุณภาพหลากหลาย จะอธิบายด้วย

แต่ละปรมาณู
!

เอกภพประกอบด้วยปรมาณูจำนวนนับไม่ถ้วน ที่มีรูปร่างขนาด

และการเคลื่อนที่ต่าง ๆ

กัน กระทบกัน และกันจากทิศทาง

ต่าง ๆ อาศัยการกระทบนั่นเอง จึงก่อตัวขึ้นเป็นกลุ่มก้อน การเคลื่อนที่

ธาตุเพียง 4 ชนิดไม่ได้ ยิ่งกว่านั้น ดิน ลม ไฟ น้ำไม่ได้เป็นธาตุ หากแต่

ของกลุ่มก้อนนี้ทำให้ปรมาณูที่มีรูปร่าง และขนาดอย่างเดียวกันมารวม

เป็นของผสมของธาตุอื่น ๆ

กัน พร้อมกันนั้นก็เกิดเป็นสิ่งต่าง ๆ
เช่น ดิน ลม ไฟ น้ำ การหมุนกินที่กว้างออกไป ๆ เกิดเป็นระบบต่าง ๆ
แต่ละระบบมีศูนย์กลาง และเป็นวงกลม บางระบบไม่มีทั้งดวงอาทิตย์
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และดวงจันทร์ แต่บางระบบมีดาวพระเคราะห์ขนาดใหญ่กว่า และ

อริสโตเติล ซึ่งจะได้กล่าวถึงแนวคิดทางปรัชญาของท่านเหล่านี้ตาม

จำนวนมากกว่าระบบของเรา

ลำดับ

!

มนุษย์ก็ประกอบด้วยปรมาณู และมีวิญญาณที่ประกอบด้วย

ปรมาณู ปรมาณูวิญญาณละเอียดที่สุด กลมที่สุด เบาที่สุด
กระจัดกระจายอยู่ทั่วร่างกาย ทำให้ร่างกายเคลื่อนที่ได้ เมื่อมนุษย์ตาย
ปรมาณูวิญญาณก็กระจัดกระจายไป
!

จะเห็นได้ว่านักปรัชญาที่นำเสนอมาตั้งแต่ ธาเลส อแนกซิมานเด

อร์ อแนกซิเมเนส ไพธากอรัส

เฮราคลิตัส เซโนฟานีส

ปาร์เมนิเดส

โซโนแห่งเอเลีย อแนกซาโกรัส และเดโมคริตัส เหล่านั้น เป็น นัก
ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ ที่มีแนวคิดทางอภิปรัชญา และญาณวิทยา
จัดได้ว่าเป็นนักปรัชญาธรรมชาตินิยม
3.2 ยุคทองของปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ
!

!

กรีกยุคหลังเริ่มต้นประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล สำนัก

!

!

1) โซฟิสต์ (Sophists) พวกโซฟิสต์เห็นว่าเรื่องที่ควรศึกษา

คือ เรื่องของจิต และกระบวนการ
ของการรับรู้ของจิต เมื่อทำการศึกษาในเรื่องนี้แล้ว พวกโซฟิสต์ให้
ทรรศนะว่า ความรู้เป็นเรื่องเฉพาะตัว กล่าวคือ ความรู้ขึ้นอยู่กับการรับรู้
ของแต่ละคน สิ่งใดก็ตามที่คนคนหนึ่งเห็นว่าถูกต้องหรือดี สิ่งนั้นก็จะถูก
หรือดีสำหรับเขา คนอื่นไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย ความคิดของคนแต่ละคน
แตกต่างกัน แต่ก็ถูกต้องสำหรับคนแต่ละคน ความจริงจึงเป็นอัตนัย
หมายถึง ความจริงขึ้นอยู่กับความรู้สึกของแต่ละคน พวกโซฟิสต์กล่าว
ปฏิเสธว่าความรู้ที่เป็นปรนัยไม่มีในโลก ถึงจะมีก็มิใช่ความรู้จริง
!

โปรทากอรัส กล่าวว่า “มนุษย์เป็นเครื่องวัดทุกสิ่งทุกอย่าง” หมาย

ปรัชญาที่เริ่มต้นในยุคนี้ คือ สำนัก โซฟิสต์ แนวคิดทางปรัชญาในยุคนี้

ถึง มนุษย์เป็นเครื่องตัดสินความถูก - ผิดทางศีลธรรม และคุณค่าทาง

จะเปลี่ยนโฉมไปจากเดิม คือ ปรัชญาในยุคนี้มุ่งศึกษาฐานะของมนุษย์

ศีลธรรมเป็นสิ่งสัมพัทธ์ หมายถึง ค่าทางศีลธรรมมิได้มีอยู่ในตัวมันเอง

ในจักรวาล คำว่า “โซฟิสต์” แปลว่า ผู้ที่ชำนาญ หรือชาญฉลาด แต่พวก

แต่มันไปสัมพันธ์กับความรู้สึกของคนแต่ละคน สิ่งใดก็ตามที่เราเห็นว่า

โซฟิสต์ หมายถึงชนชั้นที่ประกอบอาชีพครู พวกนี้เป็นผู้มีอาชีพสอนเด็ก

ดีมันก็ดีสำหรับเรา สิ่งที่เราเห็นว่าดีนี้ อาจจะไม่เป็นสิ่งดีสำหรับคนอื่น

หนุ่ม เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตโดยคิดค่าตอบแทนเป็นเงิน

ก็ได้ การตัดสินว่าดีหรือเลว จึงมิใช่เรื่องจะตัดสินว่าคนนี้ถูก คนนั้นผิด

พวกนี้จะเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการสอน

ทุกคนต่างก็ถูกทั้งสิ้น ดังนั้นความดีจึงเป็นอัตนัย ความดีที่เป็นปรนัย

ปรัชญาในยุคหลังถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองเพราะมีนักปรัชญาที่สำคัญ ๆ

ไม่มีในโลก ความรู้ทางจริยธรรม เช่น อะไรดี อะไรชั่ว อะไรถูก อะไรผิด

เกิดขึ้น เริ่มแต่กลุ่มโซฟิสต์ โสเครตีส เพลโต

จึงหามาตรฐานกลางไม่ได้ กลุ่มโซฟิสต์เห็นว่าจริยธรรม และกฎหมาย
24

เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์เท่านั้น โปรทากอ

!

รัส กล่าวว่า “ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนตายตัวที่จะตัดสินความจริง ความ

ทางปรัชญา และความคิดของปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ ซึ่งนี้ คือ ยุค

จริงทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนแต่ละคน”

ทองของปรัชญา คงไม่ผิด เพราะปรัชญาได้รับการเผยแพร่ความคิด

!
!

การดำเนินงานของพวกโซฟิสต์มีทั้งข้อดี และข้อเสีย ข้อดี ดังนี้
1. หันความสนใจจากธรรมชาติภายนอกมายังมนุษย์ ดังที่ซิเซ

โร (Cicero: 106 - 43 ก่อนคริสต์ศักราช) กล่าวว่า พวกโซฟิสต์นำ
ปรัชญาจากสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์
!

2. การวิจารณ์ความรู้ของพวก โซฟิสต์ทำให้มีการศึกษาปัญหาว่า

ด้วยความรู้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นในสมัยต่อมา
!

3. การใช้ความฟันแฝงทางตรรกวิทยาทำให้มีการศึกษากฎว่า

ด้วยความคิดที่ถูกต้อง หรือเร่งให้เกิดวิชาตรรกวิทยาที่ถูกต้องขึ้น
!

4. การวิเคราะห์ข้อสังเกตเรื่องความถูก ความผิด และความ

ยุติธรรมทำให้มีการศึกษาจริยศาสตร์และการเมืองขึ้น

หากจะกล่าวว่า โสเครตีส เพลโต และอริสโตเติล คือ ขุมทรัพย์

อย่างกว้างขวาง จึงสรุปแนวคิด ดังนี้
!

1)โสเครตีส (Socrates: 470 - 399 B.C.) เป็นนักปรัชญาที่ได้รับ

การยอมรับว่าเป็นต้นแบบทางปรัชญา แม้ข้อเขียนของเขา ไม่ปรากฏ
แต่เพลโตได้เขียนบันทึกแนวคิดของโสเครตีสไว้เป็นร่องรอยหลักฐาน
มากมาย นับได้ว่าเป็นนักปรัชญาที่ทรงอิทธิพลทางความคิดนามหนึ่ง
ราชบัณฑิตยสถาน (2543 : 26 - 27) กล่าวถึงวิภาษวิธี หลักการทาง
ญาณวิทยา ซึ่งเป็นวิธีที่โสเครตีสใช้ในการถกเถียงเพื่อแสวงหาความรู้
ด้วยกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ (1) ทำตัวเป็นผู้ขอความรู้ โดยตะล่อม
ถามให้คู่สนทนากำหนดข้อคิดหรือคำนิยามของตนให้ชัดเจน (2) ชี้ให้
เห็นว่า จะต้องมีข้อสรุปบางอย่างเกิดขึ้นจากคำนิยามดังกล่าวอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ และ (3) ชี้ให้เห็นว่า ข้อสรุปตามข้อ 2 นั้น ขัดแย้งกับ
ข้อเท็จจริงหรือขัดแย้งกับสามัญสำนึก หรือขัดแย้งกับข้อความที่ยอมรับ
กันอยู่แต่ก่อน ดังนั้นคำนิยามของคู่สนทนาในข้อ 1 จึงผิด หากคู่สนทนา

!

ส่วนข้อเสียของพวกโซฟิสต์ คือ

!

1. ไม่ใช้การคิดหาเหตุผลเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้

มาใหม่ จนครบวงจรเช่นนี้เรื่อยไป จนกว่าจะเลิกรากันไป กล่าวได้ว่า

!

2. เน้นเรื่องความรู้ และการกระทำส่วนบุคคลมากเกินไป

แสวงหาความรู้ ตามหลักญาณวิทยา และมีอิทธิพลต่อการสร้างแนวคิด

!

3. เพิกเฉยไม่สนใจกฎหมาย และศีลธรรม

!

4. ไม่คำนึงถึงความจริงเชิงวัตถุวิสัย และหลักที่คนทั่วไปยอมรับ

ไม่เห็นด้วย โสเครตีส จะดำเนินวิธีการของตน โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1
แนวคิดทางวิภาษวิธีของโสเครตีส นับได้ว่าเป็นเครื่องมือในการ
ทางตรรกศาสตร์ ก่อนอริสโตเติลจะสร้างความชัดเจนในองค์ความรู้ดัง
กล่าว จนได้รับการขนานนามว่า “บิดาแห่งตรรกวิทยา”
25

!

แนวคิดเหตุผลนิยม วาทะทางปรัชญาของโสเครตีส กล่าวว่า ผู้ที่รู้

ว่า อะไรดี ย่อมทำในสิ่งดี แสดงให้เห็นถึงการสร้างญาณทรรศนะที่ถูก
ต้อง จะนำไปสู่การกระทำที่ถูกต้อง ซึ่งโสเครตีสเชื่อมั่นว่า การใช้เหตุผล
ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น
!

แนวคิดทางจริยศาสตร์ วาทะทางปรัชญาของโสเครตีส กล่าวว่า

ปรัชญาของโสเครตีส ครอบคลุมแนวคิดทางอภิปรัชญา ญาณวิทยา
จริยศาสตร์ และเป็นนักปรัชญาเหตุผลนิยมคนแรกที่มีแนวคิดเด่นชัด
2)เพลโต (Plato: 427 - 347 B.C.) เพลโตเป็นนักปรัชญาจิตนิยม

ที่ได้รับการยอมรับว่า สร้างแนวคิดทางจิตนิยมได้อย่างเด่นชัด หลัง
จากโสเครตีส ถูกประหารชีวิต เพลโตเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดโสเครตีส
การประหารโสเครตีส กระทบกระเทือนใจเพลโตมาก และแนวคิดของ
โสเครตีส มีอิทธิพลต่อเพลโตยิ่ง
!

แบบแผนนี้มีลักษณะเป็นจิตวิญญาณ
!

และนามธรรม

ทฤษฎีความรู้ของเพลโต เชื่อว่าทุกสิ่งในธรรมชาติรอบตัวที่เห็น

และสัมผัสได้ ไม่แตกต่างจากฟองสบู่ เพราะทุกสิ่งในโลกของความรู้สึก

คนที่ทำสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น เป็นผู้มีคุณธรรม สรุปได้ว่า แนวคิดทาง

!

เป็นแบบ หรือแม่พิมพ์ เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง และอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง และ

ไม่ยั่งยืน มนุษย์ทุกคน และสัตว์ทุกตัวจะต้องตาย และถูกย่อยสลาย
กระทั่งแท่งหินอ่อนก็ยังเปลี่ยนแปลง และสึกกร่อนทีละนิด
!

ทฤษฎีทางอภิปรัชญา เชื่อว่า เราไม่สามารถเข้าถึงความจริง ของ

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราสามารถเข้าถึงได้แค่สิ่งที่เห็นเกี่ยว
กับสิ่งที่มีอยู่ในโลกประสาทสัมผัสเท่านั้น และเราจะมีความรู้แท้จริงได้
เฉพาะในสิ่งที่เราเข้าใจได้ด้วยเหตุผล (โยสไตน์ กอร์เดอร์, 2543: 87)
!

ประมวลทฤษฎีทางอภิปรัชญาว่าด้วยวิญญาณอมตะ เพลโต เชื่อว่า

ความจริงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นโลกแห่งประสาทสัมผัส
ซึ่งเราสามารถรู้ได้เพียงคร่าว ๆ และไม่สมบูรณ์ ด้วยการใช้ประสาท

ทฤษฎีแบบของเพลโต แนวคิดทางปรัชญาของเพลโต เป็นลักษณะ

สัมผัสทั้ง 5 และโลกแห่งประสาทสัมผัสนี้ทุกสิ่งเลื่อนไหล ไม่มีอะไรเที่ยง

จิตนิยม เชื่อว่า ทุกอย่างที่จับต้องได้ในธรรมชาตินั้น เลื่อนไหล จึงไม่มี

แท้ และอีกส่วนหนึ่ง คือ โลกแห่งแบบ ซึ่งเราสามารถเข้าถึงได้ด้วยการ

สสารใดที่ไม่เสื่อมสลาย ทุกอย่างในโลกของวัตถุจะเสื่อมไปตามกาล

ใช้เหตุผล เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ และไม่เปลี่ยนแปลง มนุษย์มีลักษณะเป็นทวิ

เวลา และทุกอย่างถูกจำลองมาจาก “แบบ” หรือ “แม่พิมพ์” ที่อยู่เหนือ

ลักษณะ คือ มีร่างกาย และวิญญาณอมตะ และวิญญาณนี้อยู่ใน

กาลเวลา และไม่เปลี่ยนแปลง (โยสไตน์ กอร์เดอร์, 2543: 85) จะเห็น

อาณาจักรของเหตุผล

ได้ว่าแนวคิดเรื่องแบบ ของเพลโต เป็นแนวคิด

จิตนิยม ที่เด่นชัด ซึ่ง

สะท้อนให้เห็นว่า วัตถุหรือสสาร ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริง เป็นเพียงมายา สิ่งที่

!

ทฤษฎีว่าด้วยรัฐปรัชญา เพลโต เล่านิทาน เรื่องถ้ำ เพื่อเสนอภาพ

รัฐในอุดมคติ หรือรัฐในจินตนาการ หรืออาจเรียกว่า ยูโทเปีย เพลโต
เชื่อว่า รัฐควรปกครองด้วยนักปรัชญา เพราะมนุษย์ประกอบด้วยเหตุผล
26

เจตนา และความอยาก ที่จะต้องมีคุณธรรม ความกล้า และความพอดี

!

โดยรัฐจะต้องมีผู้ปกครอง ทหาร และผู้ใช้แรงงาน เพื่อสร้างความสมดุล

แห่งตรรกวิทยา กล่าวถึงกฎเกณฑ์ ที่นำสู่ข้อสรุปหรือข้อพิสูจน์ที่สมเหตุ

ให้กับรัฐ

สมผล ตัวอย่าง
!

สิ่งมีชีวิตทุกชนิด!!

ต้องตาย!

คุณค่าการเมืองการปกครอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวคิดทางปรัชญาของเพล

!

เฮอร์เมส ! !

!

เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่ง!(สมมติฐานที่สอง)

โตมีอิทธิพลต่อการกำเนิดปรัชญาประยุกต์ด้านสังคม การเมืองการ

!

เฮอร์เมส! !

!

ต้องตาย! !

!

จะเห็นได้ว่าแนวคิดทางตรรกวิทยาของอริสโตเติล ได้วางแนวทาง

!

กล่าวได้ว่า แนวคิดทางปรัชญาของเพลโต ครอบคลุมแนวคิดทาง

แนวคิดทางตรรกวิทยา อริสโตเติล ได้รับสมญานามว่า เป็นบิดา

ญาณวิทยา อภิปรัชญา และรัฐปรัชญา ซึ่งหมายถึงปรัชญาจริยศาสตร์

ปกครอง และอื่น ๆ มากมาย
!

3)อริสโตเติล (Aristotle: 384 - 322 B.C.) เป็นศิษย์เอกของเพล

!

!

!

(สมมติฐานแรก)

(บทสรุป)

ในการสร้างความรู้ ด้วยกฎเกณฑ์ที่นำสู่การสรุปความรู้ ให้มีความสม

โต ซึ่งได้รับการขนานนามว่า เป็นนักปรัชญา และนักวิทยาศาสตร์ ซึ่ง

เหตุสมผล ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งการนิยามความหมาย และการให้เหตุผล

อริสโตเติล ได้นำเสนอแนวคิดทางปรัชญาไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

(โยสไตน์ กอร์เดอร์, 2543: 112 - 113)

!

ทฤษฎีแบบ เมื่อเพลโตกล่าวว่า แบบ คือ สิ่งที่มีอยู่เหนือประสาท

!

แนวคิดทางจริยศาสตร์ อริสโตเติล เชื่อว่า ความสุขมีสามแบบ

สัมผัส และมีอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่อริสโตเติล กล่าวว่า แบบ เป็นสิ่งที่

แบบแรก คือ ความสุขรื่นรมย์และ สนุกสนาน ความสุขแบบที่สอง คือ

อยู่ในคำจำกัดความของสิ่งที่เราเรียกกัน เช่น แบบของม้า เกิดมาจาก

ชีวิตในฐานะพลเมืองที่มีอิสระ และความรับผิดชอบ และความสุขแบบที่

ลักษณะต่าง ๆ ของม้า ซึ่งเป็นที่มาของคำจำกัดความสัตว์สกุลม้า หรือ

สาม คือ ชีวิตในฐานะนักคิด และนักปรัชญา ทั้งนี้ความสุขดังกล่าว ต้อง

อาจกล่าวได้ว่า แบบ คือลักษณะเฉพาะของสิ่งต่าง ๆ (โยสไตน์ กอร์เด

สนับสนุนหลักการ “ทางสายกลาง” เช่น ความกล้าหาญ อยู่ระหว่าง

อร์, 2543: 107 - 108)

ความกลัว กับความวู่วาม หรือความประหยัด อยู่ระหว่างความตระหนี่

!

แนวคิดทางอภิปรัชญา ของอริสโตเติลได้พูดถึงภาวะแฝง (Poten-

กับความสุรุ่ยสุร่าย (โยสไตน์ กอร์เดอร์, 2543: 116)

tial) ว่าการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ สสาร มีศักยภาพที่จะบรรลุถึง

!

แบบ หรืออาจพูดได้ว่า การเปลี่ยนสภาพสสารจากภาวะแฝง

สามแบบ แบบแรก คือ ราชาธิปไตย หรือระบบกษัตริย์ รูปแบบที่สองอภิ

จริง เป็นสิ่งที่พัฒนาได้

สู่ภาวะ

แนวคิดทางการเมือง อริสโตเติล พูดถึงรูปแบบการปกครองที่ดี

ชนาธิปไตย ปกครองโดยกลุ่มคน แต่อย่าให้กลายเป็นคณาธิปไตย และ
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รูปแบบที่สามประชาธิปไตย (โยสไตน์ กอร์เดอร์, 2543: 107 - 117) จะ

ปรัชญา โดยถูกอิทธิพลของศาสนาครอบงำ จนนักปราชญ์ ทรรศนะของ

เห็นได้ว่า แนวคิดทางปรัชญาของอริสโตเติล ทั้งทฤษฎีแบบ แนวคิด

เซนต์ ออกัสติน คุณธรรม คือ ความรัก โดยลักษณะมี 4 ประการ ดังนี้

ทางอภิปรัชญา แนวคิดทางตรรกวิทยา แนวคิดทาง จริยศาสตร์ และ
แนวคิดทางการเมือง ซึ่งมีอิทธิพลต่อยุคสมัยต่อมา
!

เรียกยุคกลางว่า “ยุคมืดทางปัญญา” ในยุคนี้มีนักปรัชญาที่สำคัญ
ดังนี้ (ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, 2549: 75 - 78)

สรุปได้ว่า ยุคนี้ จะนิยมเริ่มต้นที่กลุ่มโซฟิสต์ที่มีนักปรัชญาคน

4.1 เซนต์ ออกัสติน (St. Augustine: 354 - 430)

สำคัญ คือ โปรทากอรัส ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ เป็นแนวคิดทาง
ปรัชญาธรรมชาติที่ว่าด้วยทฤษฎีความรู้ และแนวคิดทางอภิปรัชญา

!

ส่วนใหญ่เป็นปรัชญาบริสุทธิ์ มีนักคิดสำคัญเช่นโสเครตีส เพลโต และ

ค.ศ. 354 เมื่ออายุได้ 12 ปี ก็เดินทางไปเรียนที่เมืองมะคอรา เป็นเวลา

อริสโตเติล ซึ่งเป็นบุคคลสร้างแหล่งกำเนิดความคิด เพื่อต่อยอดทาง

4 ปี แล้วกลับมายังบ้านเกิด เขาประทับใจในคำสอนของเซนต์

ปัญญาในยุคสมัยต่อมา

อันโบรสที่สอนเรื่องคุณลักษณะของพระเจ้า ในที่สุด เซนต์ ออกัสตินก็

!

เซนต์ ออกัสติน เกิดที่เมืองคากัสเต ประเทศอังกฤษในปี

เข้ารับพิธีศีลจุ่มในเมืองมิลาน และบวชเป็นพระในศาสนาคริสต์ ต่อมา
ได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็น “บิชอฟแห่งเมืองฮีปโป” เป็นผู้นำฝ่าย

4. ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง
! ปรัชญาตะวันตกยุคกลาง มีลักษณะผสมผสานกับคำสอนทาง

ศาสนาคริสต์ในแอฟริกา
!

!

1) ทฤษฎีความรู้ เซนต์ ออกัสติน กล่าวว่า ความรู้ เกี่ยวกับ

ศาสนาโดยเฉพาะศาสนาคริสต์กับแนวคิดทางปรัชญา นักปรัชญาส่วน

พระเป็นเจ้า และวิญญาณเป็นความรู้ที่มีค่ามากที่สุด ส่วนความรู้ประเภท

ใหญ่ในยุคกลางจึงเป็นนักบวชในศาสนาคริสต์ และนักปรัชญาเหล่านี้

อื่น เช่น ตรรกวิทยา อภิปรัชญา หรือจริยศาสตร์ จะถือว่ามีค่าก็ต่อเมื่อ

พยายามที่จะนำเอาปรัชญาในสมัยกรีกยุคหลังโดยเฉพาะปรัชญาของ

เป็นความรู้ที่สนับสนุนความรู้เกี่ยวกับพระเป็นเจ้า เพราะฉะนั้นมนุษย์

เพลโต และอริสโตเติลมาตีความหรืออธิบายเสียใหม่ให้ผสมกลมกลืน

ควรจะทำความเข้าใจกับตัวเองว่าอะไรที่เราศรัทธาจริง ๆ แล้วพยายาม

กับคำสอนของศาสนา การนำเอาแนวคิดทางปรัชญาในยุคกรีกมา

ค้นหาพื้นฐานของศรัทธาด้วยเหตุผล เซนต์ ออกัสติน กล่าวว่า “เข้าใจ

อธิบายหรือตีความนี้เองที่ก่อให้เกิดความคิดแนวใหม่ขึ้น สำหรับนัก

เพื่อจะเชื่อ และเชื่อเพื่อจะเข้าใจ” เพราะความเข้าใจจะทำให้เราเกิด

ปรัชญาในยุคกลางถือว่าไม่มีอิสระในตัวเองในการค้นคิด และแสวงหา

ศรัทธา และเมื่อมีศรัทธาแล้วก็จะก่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เมื่อ
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ความรู้เกิดขึ้นจะทำให้รู้ และเข้าใจพระเจ้าอย่างแจ่มชัดโดยอาศัย

!

เหตุผลสนับสนุน

แด่พระเจ้าด้วยความภักดี

!

!

2) เทววิทยา แนวคิดที่เด่นมากของเซนต์ ออกัสตินคือ

!

!

!

!

!

(1) ความจงรักภักดี หมายถึง การมอบกายถวายชีวิต

(2) ความอดทนหรือความมั่นคงแห่งจิต หมายถึง

แนวคิดด้านเทววิทยาที่ว่า ความสมบูรณ์ และความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็น

ความอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระผู้เป็นเจ้า หรือความอดทนแห่ง

เจ้าคือความเป็นภาวะนิรันดร มีภาวะเหนือสิ่งอื่นใด มีทิพยอำนาจ และ

จิตใจต่ออุปสรรคที่ขัดขวาง

ทรงไว้ซึ่งความดีทั้งมวล พระเป็นเจ้าทรงสร้างโลก และสรรพสิ่งในโลก
พระองค์ไม่มีเจตนาเป็นบาป เจตนา และการกระทำของพระองค์เป็นอัน
เดียวกัน พระเป็นเจ้าทรงสร้างโลกขึ้นจากความว่างเปล่า และเป็นไป

!

!

!

(3) ความเที่ยงตรงไม่เอนเอียง หมายถึง ความเที่ยง

ตรงแห่งจิตใจที่มีศรัทธา และความรักต่อพระเจ้าองค์เดียว

ตามพระทัยของพระองค์ พระเจ้าเป็นหนึ่งหรือเอกภาพสมบูรณ์ แต่

!

สามารถแบ่งออกเป็น 3 ภาค เรียกว่า “ตรีเอกานุภาพ” (The Holy Trin-

รอบคอบว่าสิ่งใดเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพระเจ้า และพิจารณาอย่าง

ity) คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต ถ้ารู้ภาคใดภาคหนึ่งก็จะรู้ภาค

รอบคอบว่าสิ่งใดเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เข้าถึงพระเจ้า

อื่นนอกนี้ได้
!

!

เป็นแบบอย่างแห่งความรัก ทำให้ผู้รักมีธรรมชาติอันเดียวกัน รู้สึกสำนึก
ตรงกัน และส่งเสริมกันให้เป็นเอกภาพสมบูรณ์ ซึ่งเชื่อมด้วยความรัก
พระเจ้าทรงเป็นความรัก ผู้ที่รัก คือ ผู้มีจิตศรัทธาต่อพระเจ้า เพราะพระ
บิดาและพระบุตร ทรงส่งพระจิตของพระองค์มายังโลกเพื่อมนุษย์ทั้ง
หลายจะได้รู้สิ่งต่าง ๆ ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทาน และเป็นหนึ่งเดียว
กับพระบิดา ตาม

!

(4) ความมีสติรอบคอบ หมายถึง การพิจารณาอย่าง

4.2 เซนต์ โธมัส อะไควนัส (St. Thomas Aguinas: 1225 -

3) จริยศาสตร์ในทรรศนะของเซนต์ ออกัสติน ความรักเป็น

คุณธรรมสูงสุด อันเป็นแหล่งที่มาของคุณธรรมทั้งหลาย ตรีเอกานุภาพ

!

1274)
!

!

เซนต์ โธมัสอะไควนัส เกิดในปราสาทของบิดาที่ตั้งอยู่

ระหว่างกรุงคอนสแตนติโนเปิล(อิสตันบูล) และกรุงโรม เมื่อ ค.ศ. 1225
บิดาของเขาเป็นผู้ดีชาวเยอรมันในราชสำนักของพระเจ้าฟรีดริกที่ 2 อะ
ไควนัสเริ่มการศึกษาในสำนักของเต คาสซิโน จบแล้วศึกษาต่อในมหาวิ
ทยาลัยเนเปิลส์ และศึกษาวิชาเทววิทยาที่กรุงปารีส เขามีศรัทธาใน
ศาสนาอย่างมาก ไม่ว่าจะลงมือทำอะไรจะต้องสวดอ้อนวอนพระเจ้าเสมอ
แนวคิดทางปรัชญาของเขาได้รับอิทธิพลจากปรัชญาของอริสโตเติลเป็น
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ส่วนใหญ่ เขาได้นำเอาปรัชญาของอริสโตเติลมาตีความให้กลมกลืนกับ

!

หลักคำสอนของศาสนาคริสต์

ปรัชญาผ่านข้อเท็จจริงเข้าหา

!

!

1) ทฤษฎีความรู้ของเซนต์โธมัส อะไควนัสเลียนแบบทฤษฎี

ความรู้ของอริสโตเติล ซึ่งมีหลักการว่าความรู้จริง คือ ความรู้ที่เกิดจาก
ความคิดอย่างลึกซึ้ง และความคิดเช่นนี้จะต้องมีผัสสะเป็นมูลฐาน
ความรู้ของมนุษย์มิใช่พระเจ้ามอบให้ แต่เป็นสิ่งที่เกิดจากสมรรถนะของ
อินทรียภาพ ดังนั้นปัญญาหรือความรู้ของมนุษย์จึงจำกัดด้วยอายตนะ
ภายใน และอายตนะภายนอก วิญญาณจะรับเอาแบบเฉพาะของวัตถุที่
เรียกว่าบ่อเกิดความรู้สึก เพื่อให้พลังความรู้อันเป็นอิสระจากร่างกายให้
สามารถรับรู้ได้ แล้วผ่านไปยังรูปแบบแห่งปัญญา เซนต์โธมัสอะไควนัส
กล่าวว่า จิตใจจะรู้ไม่ได้ หากไม่มีความรู้สึก หรือไม่มีเครื่องจูงใจโดย
ธรรมชาติดังนั้นเขาจึงกล่าวว่า “ไม่มีอะไรในจิตใจที่ไม่ผ่านประสาท
สัมผัสมาก่อน”
!

!

2) ด้านจริยศาสตร์โดย เซนต์ โธมัส อะไควนัส ถือว่าความ

ดี คือ ความสุข และความสุขที่แท้จริง คือ การเข้าถึงพระเจ้า ความสุขใน
โลกนี้มิใช่สิ่งที่แท้จริง เพราะเป็นความสุขที่ไม่แน่นอน ไม่เหมือนกับ
ความสุขในโลกของพระเจ้า คือ การได้เห็น ได้เข้าใจพระเจ้าอย่าง

!

3) ด้านเทววิทยา โดย เซนต์ โธมัส อะไควนัส กล่าวว่า
พระเจ้า ส่วนเทววิทยาผ่านพระเจ้า

เข้าหาข้อเท็จจริง ดังนั้น ปรัชญาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุผล เป็นเรื่องของ
ปัญญาที่เกิดจากข้อเท็จจริงการคิดอย่างลึกซึ้งสมเหตุสมผล แต่
เทววิทยาเป็นเรื่องเกี่ยวกับความตั้งใจ ความปรารถนา ความต้องการ
และการยอมรับนับถือ ศรัทธา (Faith) กับเหตุผล (Reason) ต้องไม่ขัด
แย้งกันในบางเรื่อง เช่น ตรีเอกานุภาพ การฟื้นคืนชีพ ของพระเยซู หรือ
การมีบาปติดตัวตั้งแต่กำเนิด ไม่อาจจะอธิบายด้วยเหตุผลแต่สามารถ
เข้าถึงได้ด้วยศรัทธาหรือพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุด มีภาวะเป็นหนึ่ง พระเจ้า
กับความจริงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พระเจ้าเป็นเกณฑ์ และเป็นแบบ
แห่งความจริง พระเจ้าเป็นจิตบริสุทธิ์ มนุษย์รู้ความมีอยู่ของพระเจ้าด้วย
ศรัทธา
!

สรุปได้ว่า แนวคิดทางปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง กล่าวถึงปรัชญา

ศาสนา เน้นเกี่ยวกับหลักศรัทธา คือ ความเชื่อในพระเจ้า จะเห็นได้ว่า
ในยุคสมัยกลางนี้ มีการแสวงหาความรู้หรือคำตอบความสงสัยนอก
เหนือขอบเขตของปรัชญาศาสนาน้อยมาก นักปรัชญาทั้งหลายจึงกล่าว
ว่า ปรัชญาตะวันตกสมัยกลางเป็นยุคมืดทางปรัชญา

ถ่องแท้ พระเจ้าทรงเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ เหตุผลเป็นสิ่งที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติ หากมนุษย์สามารถปฏิบัติตามเหตุผลก็เข้าถึงพระทัยของ
พระเจ้าได้ และหากมนุษย์ปฏิบัติตามธรรมชาติของพระเจ้าด้วยเหตุผล

5. ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่

เขาก็จะได้ชื่อว่าทำความดีสูงสุด ก็เท่ากับมีความสุขที่แท้จริงด้วยการ

!

เข้าถึงสวรรค์อันเป็นอาณาจักรของพระเจ้าชั่วนิรันดร์

ที่ 20 เพราะอภิปรัชญา ได้ตกอยู่ในห้วงคำนึงของนักฟิสิกส์ จริยศาสตร์

มีหลายคนกล่าวว่า ปรัชญาตายแล้ว ในโลกปลายคริสต์ศตวรรษ
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มีนักการศาสนาดูแล ตรรกวิทยา กลายเป็นเรื่องของโปรแกรมเมอร์

คุณสมบัติปฐมภูมิ เช่น การกินที่ น้ำหนัก การเคลื่อนที่ ส่วนคุณสมบัติ

สำหรับคอมพิวเตอร์ ส่วนญาณวิทยา เป็นเพียงการวิเคราะห์ภาษาอย่าง

ทุติยภูมิ คือ สี เสียง กลิ่น รส สัมผัส เป็นต้น

ละเอียดลออทุกคำ (สุวรรณา สถาอานันท์, 2539: คำนิยม) ข้อความดัง
กล่าวกำลังสะท้อนให้เห็นว่าหลังจากยุคกลาง ซึ่งเป็นยุคมืดทางปรัชญา
ก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ คือ ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ ที่มีแนวคิดทาง
ปรัชญาแตกแขนงมากมาย เริ่มต้นจากนักปรัชญาคนสำคัญ สรุปแนวคิด
ดังนี้
!

เรเน เดส์คาร์ต (Rene Descartes: 1596 – 1650 ) เรเน เดส์

ทางปรัชญาเหตุผลนิยม ด้วยวาทะเด่น ว่า “ฉันคิด ฉันจึงมีอยู่” เขาเชื่อว่า
มนุษย์ไม่สามารถยอมรับว่า อะไรจริง จนกว่าเราจะรับรู้มันได้อย่าง
ชัดเจนเสียก่อน โดยการแตกปัญหาที่ซับซ้อนเป็นปัจจัยเดี่ยวให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทำได้
เบเนดิก เดอ สปิโนซ่า (Benedictus de Spinoza: 1632 - 1677)

นักปราชญ์ชาวยิว มีแนวคิดทางปรัชญาว่าทุกตัวอักษรในคัมภีร์มาจาก
การบันดาลใจของพระเจ้า และทุกสิ่ง คือ ธรรมชาติ พระเจ้า คือ ทุกสิ่ง
และทุกสิ่งอยู่ในพระเจ้า ตามแนวคิดสรรพเทวนิยม
!

เดวิด ฮูม (David Hume: 1711 - 1776) เป็นนักปรัชญาประจักษ์

นิยม ชาวอังกฤษ มีแนวคิดทางปรัชญาว่า การรับรู้ของมนุษย์มีสอง
ลักษณะ คือ สิ่งที่เรียกว่าภาพประทับ ที่หมายถึงการรับรู้ของเราต่อ
ความเป็นจริงภายนอก และสิ่งที่เรียกว่ามโนภาพ หมายถึงความทรงจำ
เกี่ยวกับภาพประทับแต่ละภาพ ทั้งภาพประทับ และมโนภาพ เป็นได้ทั้ง

คาร์ตผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งคณิตศาสตร์” กล่าวถึงแนวคิด

!

!

จอห์น ลอก (John Locke: 1632 - 1704) เป็นนักปรัชญาประจักษ

นิยม ชาวอังกฤษที่เชื่อว่า ไม่มีอะไรในจิตของเรา นอกจากสิ่งที่เรารับรู้
ก่อนด้วยประสาทสัมผัส และสิ่งต่าง ๆ มีคุณสมบัติสองอย่าง คือ

เชิงเดี่ยวและเชิงซ้อน
!

จอร์จ เบอร์คเลย์ (George Berkeley: 1685 - 1753) เป็น

สังฆราชชาวไอริช และเป็นนักปรัชญา

ประจักษ์นิยม มีแนวคิดทาง

ปรัชญาว่า สิ่งต่าง ๆ ที่เราเห็น แท้จริงเป็นอย่างที่เราเห็น มันไม่ใช่
สิ่งของเรารับรู้ได้เฉพาะสิ่งที่มีอยู่เท่านั้น แต่ไม่ได้รับรู้วัตถุหรือสสารที่เรา
ไม่ได้รับรู้ วัตถุเท่านั้นเป็นจริง และ วิญญาณ คือ มโนภาพ ที่เกิดจากบาง
อย่างอยู่เหนือจิตสำนึกของเรา
!

เอมมานูเอล ค้านต์ (Immanuel Kant: 1742 - 1804) เป็นนัก

ปรัชญาที่เคร่งศาสนา และเชื่อว่า
การรักษารากฐานทางความเชื่อในศาสนาคริสต์เป็นสิ่งสำคัญ และมี
แนวคิดทางปรัชญาว่า ทั้งประสาทสัมผัส และเหตุผล ต่างมีบทบาทต่อ
ความรับรู้เกี่ยวกับโลกของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็น รับรู้มันในฐานะ
ปรากฏการณ์ที่อยู่ในกาละ และเทศะ ซึ่งเป็นเงื่อนไขของมนุษย์ในการรับ
รู้ แม้แต่กฎของสาเหตุและผล ย่อมอยู่ในจิตของเราด้วย สรุป ตาม
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ทรรศนะของค้านต์ คือ มีองค์ประกอบสองอย่าง ที่ทำให้มนุษย์มีความรู้

หมายความว่า ความจริงสำหรับฉัน หรือความจริงสำหรับบุคคล แตก

เกี่ยวกับโลก อย่างหนึ่ง คือ เงื่อนไขภายนอกที่เราไม่อาจรู้ได้นอกจากรับ

ต่างกัน ดังนั้น เราจำเป็นต้องแยกแยะระหว่างปัญหาทางปรัชญาว่า

รู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสก่อน นั่น คือ เนื้อหาขององค์ความรู้ อีกองค์

พระเจ้ามีจริงหรือไม่ กับความสัมพันธ์ของปัญหานี้ต่อบุคคล ซึ่งเป็นเรื่อง

ประกอบหนึ่ง คือ เงื่อนไขภายในตัวมนุษย์ เช่นการรับรู้เหตุการณ์ ใน

ของแต่ละบุคคลโดยสิ้นเชิง นั่นเท่ากับว่าศรัทธาเท่านั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น

ฐานะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในกาละและเทศะ และกระบวนการที่

และสิ่งที่เราคิดด้วยเหตุผลหรือความรู้นั้นไม่สลักสำคัญโดยสิ้นเชิง

สอดคล้องกับกฎของสาเหตุ และผล นั่นคือ กรอบของความรู้
!

จอร์จ เกออร์ก วิลเฮล์ม ฟรีดริช เฮเกล (George Wilhelm Frie-

drich Hegel: 1770 - 1831) เป็น

คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx: 1818 - 1883) นักปรัชญาวัตถุนิยม

เป็นนักปรัชญาการเมืองที่เน้นว่า พลังทางเศรษฐกิจในสังคม เป็น
ตัวการที่สร้างความเปลี่ยนแปลง ดังนั้น พลังทางเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่ง

นักปรัชญาชาวเยอรมัน ซึ่งเป็นผลผลิตของยุคโรแมนติก เฮเกล เชื่อว่า
องค์รวมแห่งจิตของมนุษย์ หมายถึงจิตสากลหรือเหตุผลสากล และไม่
เชื่อว่า สิ่งที่เป็นพื้นฐานการรับรู้ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปในคนแต่ละรุ่น
ดังนั้น จึงไม่มีสัจธรรมที่แท้จริง ไม่มีเหตุผลที่จำกัดด้วยกาลเวลา จุดที่
แน่นอนจุดเดียวที่ปรัชญายึดถือได้ คือ ประวัติศาสตร์ และเฮเกล ชี้ให้
เห็นว่า การไตร่ตรองทางปรัชญา เป็นสิ่งที่มีพลวัตและเป็นกระบวนการ
ด้วยเหตุนี้สัจธรรม จึงเป็นกระบวนการแบบเดียวกัน เพราะเราไม่มี
มาตรฐานที่อยู่เหนือกระบวนการทางประวัติศาสตร์ ที่จะสามารถตัดสิน
ว่าอะไรถูกต้องที่สุด และมีเหตุผลที่สุด

!

ด้วยกระบวนการ

ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ให้ไปข้างหน้า แนวคิดทางปรัชญาของมาร์กซ์
ให้ความสำคัญระหว่างความสัมพันธ์ของวัตถุ เศรษฐกิจ และสังคม
เพราะการผลิตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการใช้แรงงาน ส่วนในแง่ของศีลธรรม
มาร์ก มองว่า อะไร คือ สิ่งที่ถูกศีลธรรม เป็นผลผลิตของรากฐานของ
สังคม และแนวคิดสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ เป็นความสนใจของมาร์ก ที่
มองการเปลี่ยนผ่านของสังคมทุนนิยมไปสู่สังคมคอมมิวนิสต์ เนื่องจาก
ระบบทุนนิยม เป็นระบบที่กดขี่แรงงาน ทำให้คนรู้สึกแปลกแยกกับงาน
และรู้สึกแปลกแยกกับตัวเองด้วย
!

นักปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ ที่ได้เสนอแนวคิดทางปรัชญา มาสู่

ดังกล่าว จึงก่อให้เกิดวิภาษวิธีแบบเฮเกล ที่มีขั้นตอนของความรู้สาม

ยุคสมัย ก่อให้เกิดวิวัฒนาการทางความคิดปรัชญาเป็นหลายแขนง เช่น

ประการว่าภาวะพื้นฐาน ภาวะแย้ง และภาวะสังเคราะห์

ประจักษนิยม เหตุผลนิยม สสารนิยม และก้าวเข้าสู่ปรัชญาประยุกต์ เช่น

!

โซเรน เคอร์คีการ์ด (Soren Kierkegaard: 1813 - 1855) มี

แนวคิดทางปรัชญาว่า ความจริง เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล นั่น

ปรัชญาสังคม ปรัชญาการเมือง ซึ่งได้ต่อยอดเป็นศาสตร์หลายสาขาใน
ระยะต่อมา
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siah Royce: 1855 - 1916) เป็นแกนนำเผยแพร่แนวคิดนี้ สรุปแนวคิด

6. ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย
!

ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย เป็นแนวคิดทางปรัชญาของนักปรัชญา

พื้นฐานได้ว่า ลัทธินี้ เชื่อว่า จิตมีความเป็นเอกภาพ โดยสภาพแล้วจิต
มีดวงเดียว ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นสอง แต่ทั้งสองสภาวะของจิตต้องเกี่ยว
เนื่องถึงกัน การแสดงออกของจิตเป็นปรากฏการณ์ จะมีส่วนประกอบ

ร่วมสมัย ซึ่งมีแนวคิดในเชิงสังเคราะห์ และผสมผสานแนวคิดปรัชญารุ่น

อื่นด้วย เช่นธาตุ 4 จึงสามารถทำให้ตัดสินใจได้ และทำอะไรได้อย่างถูก

ก่อนกับทรรศนะใหม่ ซึ่งอยู่ในลักษณะที่เป็นองค์ความรู้เป็นระบบ

ต้อง การพัฒนาจิตจะต้องพัฒนาในด้านลบ คือ ลดความต้องการให้

ระเบียบ และแจ่มชัด มีสังเขปแนวคิดปรัชญาตามบุญมี แท่นแก้ว.

น้อยลง ส่วนในแง่บวก อาจพัฒนาจิตด้วยคุณธรรม จริยธรรม และ

(2548: 23) สรุปได้ ดังนี้

กระบวนการพัฒนาจิตนั้น จะต้องอาศัยวิธีการ 3 ขั้นตอน กล่าวคือ (1)

6.1 ลัทธิจิตนิยมของสำนักเฮเกลใหม่
!

!

ลัทธิจิตนิยมของสำนักเฮเกลใหม่ มีนักปรัชญาที่เผยแพร่

ภาวะพื้นฐาน จิตบริสุทธิ์ สะอาด ผ่องใสโดยธรรมชาติ (2) ภาวะขัดแย้ง
จิตไม่บริสุทธิ์ ไม่สะอาด ไม่ผ่องใส เพราะกิเลสจรมา หรือมีอุปสรรคขัด
ขวาง และ (3) ภาวะสังเคราะห์ เมื่อพบว่าจิตบริสุทธิ์ และไม่บริสุทธิ์

ทรรศนะได้แก่ โกรเช (Benedetto Croce: 1866 - 1952) และเยนไตล์

เพราะกิเลสจรมา จะต้องปิดหู ปิดตา ไม่ให้อารมณ์ภายนอกมากระทบ

(Giovanni Gentile L : 1875 - 1944) ซึ่งสารัตถะสำคัญ เน้นเรื่องความ

ทำให้จิตเป็นปกติ กระบวนการพัฒนาจิตจะต้องศึกษาพฤติกรรมของจิต

จริงสูงสุดอยู่ที่จิตวิญญาณ ซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับลัทธิวัตถุนิยม และมัธย

และทราบว่าจิตมีการเปลี่ยนแปลงตามสาเหตุ คือ กิเลส เพื่อพร้อมรับ

นิยม วัตถุที่รับรู้ จะปราศจากการรับรู้จากจิตไม่ได้ สัจนิยม จะมีอยู่ได้ต้อง

ความเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของจิตนั้น

อาศัยจิตวิญญาณ และความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีความรู้ จะต้องอาศัยลัทธิ
จิตนิยมจิตวิสัยอยู่ ตามที่เบอร์คเลย์ กล่าวว่า ความรู้ คือ ความนึกคิด
ของจิต
!

6.2 ลัทธิเฮเกลใหม่ในอังกฤษ

!

!

!

6.3 ลัทธิจิตนิยมอังกฤษ

!

!

ลัทธิจิตนิยมอังกฤษ ซึ่ง เอฟ. เอช. เบรดเลย์ (F.H. Brad-

ley: 1846 - 1924) เชื่อว่าสิ่งมีอยู่จริงเพียงสิ่งเดียว เรียกว่าบูรณภาวะ
หรือพระเป็นเจ้า บุคคลจะเข้าถึงโดยการปฏิบัติเท่านั้น

สำนักเฮเกลใหม่ในอังกฤษ โดย เจ. เอช. สเตอร์ลิง (J.H.

Stirling: 1820 - 1909) พยายามศึกษาและตีความแนวคิดผลงานของ
เฮเกล ซึ่งได้รับอิทธิพลปรัชญาค้านต์ และเฮเกล ซึ่งโจซิอาห์ รอยซ์ (Jo33

!

!

ส่วนเรื่องอภิปรัชญา ว่าด้วยความจริง เช่น พระเป็นเจ้า

โลกหรือจักรวาล และจิตวิญญาณ เชื่อได้ยาก เพราะเป็นเรื่องไร้เหตุผล
พิสูจน์ไม่ได้
!

!

วัด และอาศัยศรัทธาความเชื่อถือกับการวินิจสัยของมนุษย์เป็นเครื่อง
ตัดสินชี้ขาด
!

ทรรศนะเกี่ยวกับความรู้แจ้งภายในจิตที่แน่วแน่ เบรดเลย์

กล่าวว่า (1) ปรากฏการณ์ จะมี
จุดเดียวเป็นเอกภาพ ไม่ควรแยกส่วนใดเป็นเหตุ ส่วนใดเป็นผล เพราะ
ปรากฏการณ์ คือ ความรู้สึก และเจตจำนงซึ่งอยู่รวมในบูรณภาวะ
นั่นเอง เหมือนต้นไม้ ย่อมมีเปลือกไม้ และแก่น เมื่อรวมกันจึงเรียกว่า
ต้นไม้ และ (2) บูรณภาวะ หรือสิ่งสัมบูรณ์ คือสิ่งที่เป็นจริง บุคคล

!

โทมัส ฮิลล์ กรีน (Thomas Hill Green: 1836 - 1882)

เป็นนักปรัชญาชาวอังกฤษ ที่เน้นเรื่อง

จริยศาสตร์ กล่าวว่า บุคคล

จะต้องมีมโนธรรม และสำนึกในหน้าที่หรือต้องมีจริยพันธะ ตั้งมั่นใน
ความดี และสิ่งที่ควรประพฤติ โดยผู้มีจริยธรรมจะต้องประพฤติสิ่งที่ดี
งาม รู้ว่าสิ่งใดมีประโยชน์ และ

ให้ความสุขใจ มีคุณธรรม

ประกอบ โดยใช้มโนธรรมเป็นข้อบังคับ แสดงออกพฤติกรรมอย่างถูก
ต้องเหมาะสม และรู้ว่าอะไรควร หรือไม่ควร

ตระหนัก และเข้าใจได้ยาก จะต้องมีเชาวน์ปัญญา ที่เรียกว่าวิญญูชน จึง

!

จะเข้าใจได้ดี กล่าวได้ว่าทั้งปรากฏการณ์ และบูรณภาวะ จะต้องอยู่รวม

ธรรมชาติ และจะต้องพัฒนาตนเองในท่ามกลางธรรมชาติเป็นนิตย์ ส่วน

กันในองคาพยพเดียว เช่น กายกับจิต เปลือกไม้กับต้นไม้ หรือเรียก

แนวคิดทางอภิปรัชญา กรีนเห็นว่า ความดีสูงสุดต้องตระหนักในตนเอง

ว่าการมีสหสัมพันธภาพ

หรือเข้าใจแจ่มแจ้งในวิญญาณของตน และกรีนย้ำว่า คนเราจะต้องรู้จัก

!

!

จริยศาสตร์ในทรรศนะของเบรดเลย์ กล่าวว่า บุคคลจะ

หน้าที่ตำแหน่งเป็นสำคัญ และต้องไม่เห็นด้วยกับลัทธิสถาบันนิยม และ
ลัทธิสมบูรณนิยมทางการเมือง สรุปได้ว่า จะไม่มีสิ่งใดที่เป็นจริงทั้งหมด

แนวคิดทางมนุษยศาสตร์ กรีน เห็นว่า มนุษย์เป็นบุตรของ

รับผิดชอบในตนเองพยายาม

ต้องมีความตระหนักในตัวเอง พยายามเข้าสู่บูรณภาวะ และเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม ยึดมั่นในทางสายกลาง ไม่ยึดติดกับประเพณี ปฏิบัติ

!

6.4 ลัทธิจิตปฏิบัตินิยม
!

ลัทธิจิตปฏิบัตินิยม กิโอแวนนี เยนไตน์ (1875 - 1944) นัก

ปรัชญาชาวอิตาลี ยืนยันว่า

ในทำนองเดียวกันจะไม่มีสิ่งใดไม่เป็นจริงทั้งหมด จำเป็นต้องอาศัยสิ่ง

ความคิดของมนุษย์จะต้องใช้เพื่อการสร้างสรรค์ มีปฏิกิริยา มีความคิด

สัมบูรณ์หรือบูรณภาวะเป็นเกณฑ์หรือจุดกึ่งกลาง โดยอาศัยระดับการ

ริเริ่มเสมอ และกิจกรรมที่ดี
การสร้างสรรค์ไม่จำเป็นต้องอาศัยกาละ และเทศะ
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!

!

แนวคิดทางสังคม และการเมือง เยนไตน์ เห็นว่า สังคม และ

ลัทธิปฏิบัตินิยมอเมริกัน จอห์น ดิวอี้ (John Dewy: 1859 - 1952) นัก

การเมือง ได้พัฒนาจากลัทธิเสรีนิยมมาเป็นชาตินิยม ประชากรจะต้อง

ปรัชญาชาวอเมริกัน แนวคิด จิตนิยม และนักปฏิบัตินิยม กล่าวว่า

ใช้สติปัญญา ตามศักยภาพของตน รัฐมีอำนาจสมบูรณ์ในการ

ความคิดเป็นเครื่องมือที่สำคัญของชีวิต ความคิดจึงเป็นการวางแผน

วางแผน และควบคุมเศรษฐกิจภายในประเทศ ประชาชนไม่มีสิทธิเรียก

การกระทำเอาไว้เพื่อต้อนรับสถานการณ์สำคัญ การกระทำจะถูกหรือผิด

ร้องสิ่งที่ต้องการ

ตามที่คิดเอาไว้จะรู้ได้เมื่อสำเร็จผล

6.5 ลัทธิจิตนิยมอเมริกัน
!

ลัทธิจิตนิยมอเมริกัน โจซิอาห์ รอยซ์ (Josiah Royce: 1855 -

วิลเลียม เจมส์ (William James : 1842 - 1910) นักปรัชญาชาว
อเมริกัน และนักปฏิบัติที่

1916) นักปรัชญาชาวอเมริกัน มีแนวคิดทางปรัชญาด้านความรู้ว่า

โดดเด่น กล่าวว่า จิตสามารถอธิบายความจริงได้ในลักษณะที่เป็นกระ

ความคิดทุกดวง ย่อมมีพลังความสามารถทำให้เกิดความรู้ได้ แต่ต้อง

แส หรือเป็นพลังแห่งความคิด โดยเน้นเจตนา และอาเวค เพราะจิตของ

อาศัยความพอใจ และจิตที่ตั้งมั่นดีแล้ว

เรามีกระแสในทางความคิด สามารถคิดสร้างสรรค์ คิดพัฒนาในสิ่งที่

!

แนวคิดทางอภิปรัชญา รอยซ์ เห็นว่า ความจริงมีสองลักษณะ คือ

ความจริงโดยประสบการณ์เป็นความจริงที่ไม่สมบูรณ์แบบ และ
เปลี่ยนแปลงได้เสมอ และความจริงสัมบูรณ์หรือบูรณภาวะ ได้แก่พระ

ต้องการเพราะจิต มีเจตนา และอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญ มีการสร้างกฎ
เกณฑ์หรือปฐมเหตุ และควรพิสูจน์หาความจริงนั้น ดังนั้นความจริงจึงมี
หนึ่งเดียว คือ จิตหรือวิญญาณ

เป็นเจ้าในศาสนา
!

แนวคิดทางจริยศาสตร์ รอยซ์ เห็นว่า การประพฤติดีมีคุณธรรม จะ

6.7 สัจนิยมในเยอรมัน
!

สัจนิยมในเยอรมัน เอดมุนด์ ฮุสเซิร์ล (1859 - 1938) พยายาม

ต้องมีเจตนาตั้งมั่นด้วยดี มีจุดประสงค์เข้าถึงบูรณภาวะ มีจิตคิดล่วงพ้น

พัฒนาแนวคิดแบบปรากฎการณ์วิทยา ซึ่งมุ่งศึกษาเกี่ยวกับพิชาน คือ

มายา คือ ความไม่จริง มีความตั้งใจสร้างสรรค์จิตรังสรรค์คุณธรรม

ความรู้โดยอาศัยการบรรยาย ซึ่งแนวคิดทางทฤษฎีความรู้ ฮุสเซิร์ล

และมีใจฝักใฝ่ในศาสนา เพื่อเข้าถึงธรรมชาติของพระเจ้า

กล่าวว่า ความรู้เป็นเรื่องที่เราสร้างจากความคิดหรือประสบการณ์

6.6 ลัทธิปฏิบัตินิยมอเมริกัน

เท่านั้น ปรากฏการณ์ของจิตโดย
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ธรรมชาติไม่ได้เกิดขึ้นเอง ต้องอาศัยความจริงทางสมองหรือจิต และจะ

วิพากษ์ และต่อยอดความคิดของปรัชญาสมัยใหม่และสมัยโบราณ

ต้องอาศัยเหตุการณ์บางอย่าง และเวลาที่สมควร

ตามแนวคิดของอริสโตเติล ค้านต์ และเฮเกล ซึ่งยังคงทรงอิทธิพลต่อ

!

6.8 ลัทธิอัตถิภาวนิยม

!

!

ลัทธิอัตถิภาวนิยม ฌอง ปอร์ ซาร์ต (Jean paul Sartre:

1905 - 1980) นักปรัชญา และนักเขียนชาวฝรั่งเศส มีแนวคิดทางมนุษย
นิยม เชื่อว่ามนุษย์มีเสรีภาพ และเสรีภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เนื่องจาก
มนุษย์มีสมองสามารถคิด ใคร่ครวญ ตริตรองด้วยเหตุผล และปัญญา
ไม่เชื่อในอำนาจของพระเจ้า
!

!

ความคิดของนักปรัชญาร่วมสมัย

ฟริดริค นิตซ์เช (Friedrich Nietzsche: 1844 - 1900)

7. สรุป
!

ปรัชญาตะวันตก หมายถึง แนวความคิด หลักการ ความรู้ทาง

ปรัชญาที่เกิดขึ้นในซีกโลกตะวันตกทั้งหมดซึ่งนักปรัชญาเมธี ได้คิดค้น
และได้จัดตั้งสำนักขึ้น ปรัชญาตะวันตกเริ่มก่อตัวขึ้นประมาณ 600 ปีก่อ
นคริสตศักราช ได้คิดค้นหาความรู้ และวิวัฒนาการทางด้านความรู้

นักปรัชญาจิตนิยมชาวเยอรมัน กล่าวว่าเจตจำนงเท่านั้นเป็นความจริง

ความคิดเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน ปรัชญาตะวันตกแบ่งออกเป็น 4

แท้ กล่าว คือ เจตจำนงที่ถูกต้องนำไปสู่ความมีอำนาจ จนสามารถนำตน

ยุค คือ ปรัชญาตะวันตกยุคโบราณเริ่มจากการที่ธาเลสเป็นคนแรกที่

เข้าถึงความเป็นอภิมนุษย์ โดยอาศัยการพัฒนาตนเองที่เรียกว่า

อธิบายเรื่องจุดกำเนิดของโลกโดยใช้เหตุผลตามธรรมชาติไม่มีเรื่อง

วัฒนธรรม ซึ่งไม่จำเป็นต้องอาศัยพรหมลิขิต เพราะทุกคนสามารถเป็น

ของเทววิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เกิดนักคิดสมัยนี้เกี่ยวกับความเป็น

อภิมนุษย์ได้ ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับพระเจ้า นิตซ์เช กล่าวว่า พระเจ้าตาย

ไปของโลกอย่างกว้างขวาง ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง เป็นลักษณะของ

แล้ว เพราะมนุษย์มีความสามารถในตน ความมีเหตุผลเป็นเครื่องมือใน

ปรัชญาที่ประนีประนอมโดยคริสต์ศาสนากับปรัชญากรีกในครึ่งแรก

การนำบุคคลเข้าสู่ความเป็น อภิมนุษย์

แห่งยุคใช้ปรัชญาของเพลโตมาอธิบายคำสอนแนวคิดศาสนา ปรัชญา

สรุปได้ว่า ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย เป็นแนวคิดทางปรัชญาของนัก
คิด นักวิชาการ ซึ่งมีความหลากหลายทางแนวคิด ลัทธิ และทฤษฎีทาง
ปรัชญา ลักษณะของเนื้อหาส่วนใหญ่ จะเป็นปรัชญาประยุกต์สู่ศาสตร์
เฉพาะด้าน เช่น ปรัชญาการเมือง ปรัชญาการศึกษา ปรัชญาสังคม
ปรัชญาเศรษฐกิจ เป็นต้น รากฐาน และพื้นฐานแนวคิดส่วนใหญ่ ใช้การ

ตะวันตกสมัยใหม่เป็นการคัดค้านแนวความคิดทางปรัชญาของสมัย
กลาง และได้เสนอแนวคิดทางปรัชญาหลายแขนง เช่น ประจักษ์นิยม
สสารนิยม และก้าวสู่ปรัชญาประยุกต์ เช่น ปรัชญาสังคม ปรัชญา
การเมือง และปรัชญายุคสุดท้าย คือ ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย ซึ่งเป็น
ปรัชญาที่มีกลไกการรับรู้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และมีการค้นหาความจริงใน
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โลกปัจจุบันมากยิ่งขึ้นจึงทำให้เกิดลักษณะปัญหาสำคัญเป็นหลายกลุ่ม

!

8.8 ทฤษฎีแบบของเพลโต เป็นอย่างไร จงอธิบาย พร้อมยก

เช่น อัชฌัตติกญาณ ปฏิบัตินิยม ปฏิฐานนิยม อัตถิภาวนิยม เป็นต้น

ตัวอย่างแบบประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ ปัจจุบัน
8.9 แนวคิดปรัชญาตะวันตกของ ฌอง ปอร์ ซาร์ต เป็นอย่างไร จง

!

8. คำถามท้ายบท
!

8.1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ที่ว่า ปรัชญา มีแหล่งกำเนิดจาก

ซีกโลกตะวันตก จงให้ทรรศนะ
!

ให้ทรรศนะ
!

8.10 ท่านจะประยุกต์ปรัชญาตะวันตกไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

อย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

8.2 ลักษณะของปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ เป็นอย่างไร จง

อธิบาย
!

8.3 เหตุใด ธาเลส จึงกล่าวว่า น้ำเป็นปฐมธาตุของโลก ท่านเห็น

ด้วยหรือไม่ จงแสดงทรรศนะ
!

8.4 ยุคทองของปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ ท่านชื่นชอบนัก

ปรัชญาคนใด เพราะเหตุใด
!

8.5 ยุคมืดของปรัชญาตะวันตก คือ ยุคใด เป็นเพราะสาเหตุใด

!

8.6 จงวิพากษ์แนวคิดนักปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ ลัทธิเหตุผลนิ

ยมของเดส์คาร์ต ว่าเป็นอย่างไร
!

8.7 วิภาษวิธีของเฮเกล แตกต่างจากวิภาษวิธีของโสเครตีส

อย่างไร จงอธิบาย

37

อภิปรัชญา

3

“อภิปรัชญา” เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้เป็นคำแปลของคำภาษา

บทที่ 3

!

อภิปรัชญา

เป็นการสืบค้นหาความจริงที่สิ้นสุด อริสโตเติลเรียกวิชานี้ว่า “ปฐม

อังกฤษว่า Metaphysics ซึ่งเป็นปรัชญาบริสุทธิ์แขนงหนึ่ง มีลักษณะ
ปรัชญา” (First Philosophy) เป็นวิชาที่เกี่ยวกับหลักพื้นฐานที่แท้จริง
ของจักรวาล และควรจะรู้จักก่อนอื่นใด ส่วนวิชาการเฉพาะสาขาต่าง ๆ

1. บทนำ
!

อภิปรัชญา เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญาบริสุทธิ์ เป็นปรัชญาที่ศึกษา

เพื่อค้นหาสภาวะความเป็นจริงที่สุด อะไรเป็นสิ่งที่จริง และอะไรเป็น
ผลพลอยได้จากสิ่งที่เป็นจริง อภิปรัชญาศึกษาถึงความเป็นจริงอันสิ้นสุด
(Ultimate Reality) เป็นความพยายามที่จะหาคำตอบจากสิ่งต่าง ๆ เช่น
จิตมีจริงหรือไม่ อะไร คือ จิต พระเจ้ามีจริงหรือไม่ อะไร คือ พระเจ้า
ปัญหาทางอภิปรัชญาจึงเป็นปัญหาพื้นฐานของความคิดทุกอย่างของ
มนุษย์ ได้มีผู้พยายามตอบปัญหามากมายด้วยกัน ตามความรู้เรื่อง
ความเชื่อพื้นฐานหรือเรียกว่ามูลบท ซึ่งมูลบทของแต่ละคนนั้นไม่อาจ
พิสูจน์ได้โดยตรง แต่สามารถนำมูลบทมาพิจารณาคำตอบปัญหาพื้น
ฐานต่าง ๆได้ คำตอบของปัญหาพื้นฐานทางอภิปรัชญาสามารถเลือก
พิจารณาว่าสามารถนำไปอธิบายปรากฏการณ์ และความเป็นไปต่าง ๆ
ได้ดีเพียงใด

2. ความหมายของอภิปรัชญา

ที่มีอยู่ในสมัยนั้นก็รวมอยู่ในปฐมปรัชญานี้ทั้งสิ้น เพราะมีขอบเขตกว้าง
ขวางที่สุด หลักการของปฐมปรัชญาสามารถนำไปอธิบายวิชาสาขาอื่น
ได้ทุกสาขา แต่หลักการของวิชาเฉพาะสาขาก็อธิบายได้เฉพาะเนื้อหา
ของตนเท่านั้น นอกจากนี้สมัยโบราณยังใช้คำว่า ภววิทยา (Ontology)
เรียกชื่อวิชานี้เช่นกัน ซึ่งมีความหมายว่าวิชาที่ว่าด้วยความมีอยู่ ส่วนคำ
ว่า Metaphysics เพิ่งจะเริ่มใช้กันเมื่อประมาณครึ่งศตวรรษก่อนคริสต์
ศักราชตามที่สเตช (W.T.Stace) ได้ชี้แจงไว้ว่า คำว่า “เมตาฟิสิกส์” เพิ่ง
นำมาใช้เมื่อครึ่งศตวรรษก่อนคริสตกาลเท่านั้น คือ เมื่อแอนโดรนิคัส(Andronicus) จัดพิมพ์งานของอริสโตเติลเข้าเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ ในการ
พิมพ์ครั้งนี้ได้เอาตำราปฐมปรัชญาไปพิมพ์ไว้หลังฟิสิกส์ (เมตาฟิสิกส์)
จึงมีความหมายเพียงว่า “มาหลังฟิสิกส์” ที่มาของคำนี้ดู ๆ ก็จะเป็นการ
บังเอิญ แต่ก็น่าสงสัยว่าจะมีความตั้งใจด้วยหรือเปล่าที่จะให้ชื่อนี้ตาม
ความหมายของคำแปลว่า “ล่วงพ้นฟิสิกส์” คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่ง
นอกเหนือฟิสิกส์” (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2514: 45)
!

คำว่า อภิปรัชญา แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Metaphysics

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของ
อภิปรัชญาว่า สาขาหนึ่งของปรัชญาว่าด้วยความแท้จริง ซึ่งเป็นเนื้อหา
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สำคัญของปรัชญา (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525:

!

879)

สถาพร มาลีเวชรพงศ์, 2530: 8 – 9)

!

พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงบัญญัติศัพท์

!

!

!

บ่อเกิดอภิปรัชญา มี 5 ประการดังนี้ (บุญมี แท่นแก้ว และ

1) ความบกพร่องของสัตว์โลก เมื่อสัตว์โลกมีความ

“อภิปรัชญา” ขึ้น โดยทรงแปลจากภาษาอังกฤษว่า Metaphysics ซึ่งมา

บกพร่องเป็นนิตย์จึงไม่พอใจ แม้เหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัวก็มีลักษณะเช่น

จากศัพท์ 2 คำ คือ Meta + Physics รวมกันแล้ว หมายถึง “สภาวะที่อยู่

นั้น จึงต้องหาทางแก้ไขปรับปรุงเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อให้ดีขึ้น

เหนือการสัมผัสทั่วไป” รากศัพท์เดิม “อภิ” แปลว่า ยิ่ง ใหญ่ พิเศษ
อภิ + ปฺร + ชฺญา = อภิ + ปรัชญา เป็น อภิปรัชญา จึงแปลว่า ปรัชญา
อันยิ่งใหญ่ หรือ ปรัชญาพิเศษ ความรู้อันประเสริฐที่ยิ่งใหญ่ ปรัชญาชั้น
สูง อุดมปรัชญา ปรัชญาที่เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่เหนือการรู้เห็นทั่วไป (สถิต
วงศ์สวรรค์, 2541: 70)
!

สรุป อภิปรัชญา หมายถึง ความรู้อันประเสริฐที่ยิ่งใหญ่

!

!

2) ความอยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ชอบ

อยากรู้อยากเห็นโดย คิดว่า เหนือมนุษย์จะต้องมีปรากฏการณ์ธรรมชาติ
อีก และปรากฏการณ์ดังกล่าว มนุษย์จะรู้จะเข้าใจได้ยากยิ่ง จึงต้อง
พยายามค้นคว้าเพื่อให้รู้ในปรากฏการณ์เหล่านั้น
!

!

3) ความต้องการกฎเกณฑ์ที่แน่นอนในการปกครอง เพราะ

เมื่อการเมืองการปกครองขาดหลักการเกณฑ์ที่แน่นอน ประชาชนผู้อยู่ใต้
การปกครองเช่นนั้นย่อมผิดหวัง และเดือดร้อน จึงต้องดิ้นรนหาวิธีใหม่ที่

3. บ่อเกิดและขอบเขตของอภิปรัชญา
!

ดีกว่าต่อไป การปกครองจะมีประโยชน์ได้ผลดี และบังเกิดผลแก่
ประชาชนจึงต้องขึ้นอยู่กับผู้ที่กำหนดกฎเกณฑ์นั้น

อภิปรัชญาเป็นวิชาที่ว่าด้วยความเป็นจริงหรือความจริงแท้ (Re-

ality) ของโลก และจักรวาลตลอดจนธรรมชาติของมนุษย์มีความเป็น
จริงอย่างไร ความจริงของอภิปรัชญาที่แสวงหานั้นเป็นความจริง
สุดท้ายหรือความจริงสูงสุดที่เรียกว่า ความจริงอันติมะ (Ultimate Reality) ซึ่งมีบ่อเกิด และขอบเขตของอภิปรัชญา ดังนี้

!

!

4) ความต้องการความเป็นระบบระเบียบของสังคม สังคมที่

ดีจึงต้องมีระเบียบแบบแผนที่ดีด้วยถ้าขาดระบบระเบียบดังกล่าวแล้ว
สังคมย่อมสับสนวุ่นวายได้ เพราะไม่เข้ากับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง
ของปวงชน จึงจำเป็นต้องดิ้นรนคิดค้นหาระบบระเบียบของสังคมขึ้น
ใหม่ เพื่อให้สังคมส่วนรวมหรือสมัชชาดีขึ้น

3.1 บ่อเกิดอภิปรัชญา
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!

!

5) อำนาจของพระเจ้ามีกว้างขวาง ไม่มีขอบเขตจำกัด เมื่อ

อภิปรัชญา เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความจริงของโลก

!

ประชาชนมีจำนวนมากย่อมจำเป็นต้องมีผู้มีอำนาจสูงกว่ามนุษย์ทั้ง

และจักรวาล ตลอดจนธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่เหนือมนุษย์ ทำให้มนุษย์

หลาย ผู้นั้นมักจะอ้างเอาพระเจ้าเป็นผู้ทรงอำนาจ แต่อำนาจของพระเจ้า

เข้าใจยาก แต่กับพยายามค้นคว้าเพื่อให้ได้ความจริง

มีมากมาย จึงเป็นการท้าทายผู้มีสติปัญญาว่า เรื่องดังกล่าวจะจริงเท็จ
แค่ไหนเพียงใด จึงจำเป็นต้องมีการค้นคว้าเพื่อให้รู้ถึงความเท็จจริงนั้น
!

3.2 ขอบเขตของอภิปรัชญา

!

!

อภิปรัชญาหรือภววิทยานี้ มีปัญหาที่นักปรัชญาถกเถียงกัน

อยู่เสมอ 3 ประเด็น ได้แก่ เรื่องความคงที่กับความเปลี่ยนแปลง เรื่อง
กายกับจิต หรือวิญญาณ เรื่องเจตจำนงเสรีกับเหตุวิสัย ดังนี้ (บุญมี

4. ทฤษฎีทางอภิปรัชญา
! อภิปรัชญามีวิวัฒนาการมาเป็นเวลาช้านาน และมีนักปรัชญา
จำนวนมาก ซึ่งต่างมีทรรศนะที่แตกต่างกันไป ทำให้เกิดทฤษฎีทาง
อภิปรัชญาที่สำคัญ 5 ทฤษฎี ดังนี้ (สุเมธ เมธาวิทยกูล, 2540: 35 – 49)

แท่นแก้ว และสถาพร มาลีเวชรพงศ์, 2530: 50)
!

1) เรื่องความคงที่กับความเปลี่ยนแปลง โดยพิจารณาว่าเนื้อแท้ที่

4.1 ทฤษฎีสสารนิยมหรือวัตถุนิยม (Materialism)

!

!

นักปรัชญาสสารนิยมถือว่าสสารเป็นสิ่งที่แท้จริง ส่วนจิตนั้น

คงที่ถาวร หรือ ความเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นอย่างไร ถ้าโลก

เป็นเพียงปรากฏการณ์ของสสารเท่านั้น ในวงการปรัชญาถือว่าปรัชญา

เปลี่ยนแปลง อะไรเป็นเหตุปัจจัย

ตะวันตกเริ่มต้นที่อาณาจักรกรีกโบราณ ซึ่งมีลักษณะเป็นสสารนิยม เช่น

!

2) เรื่องกายกับจิต หรือวิญญาณ โดยพิจารณาว่าอะไร คือ ธาตุ

แท้ของมนุษย์ จิตมนุษย์มีหรือไม่ นอกจากร่างกายแล้ว อะไรที่ถือว่าเป็น
ส่วนสำคัญของชีวิตบ้าง
!

3) เรื่องเจตจำนงเสรีกับเหตุวิสัย โดยพิจารณาว่ามนุษย์มี

อิสรภาพในการกระทำทุกอย่างได้หรือไม่ หรือจะกระทำอันใดต้องอาศัย
กระแสของเหตุปัจจัยภายนอก เพราะทุกสิ่งต้องอาศัยเหตุปัจจัย

ธาเลสพยายามค้นหาแก่นแท้ของสรรพสิ่งอันเป็นบ่อเกิดของสรรพสิ่ง
เขาได้ให้คำตอบว่า น้ำเป็นปฐมธาตุของสรรพสิ่ง ต่อมาศิษย์ของเขาก็
โต้แย้งว่าอากาศบ้าง สิ่งไร้ขอบเขตบ้างเป็นปฐมเหตุจะได้มีนักปรัชญา
ให้ทรรศนะที่แตกต่างกันไปมากมายจนกระทั่งสสารนิยมได้เจริญสุดขีด
ในสมัยเดโมคริตัส คือ ลัทธิปรมาณูนิยมอันเป็นจุดเริ่มต้นของสสารหรือ
วัตถุนิยม โดยมีลัทธิที่สำคัญ ดังนี้
!

4.1.1 ลัทธิธรรมชาตินิยม (Naturalism)
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!

!

ลัทธิธรรมชาตินิยมมีลักษณะคล้ายลัทธิสสารนิยมยุคแรก

รู้สึก และสามารถคิดอะไรได้เป็นระดับชีวะสูงสุดคือมนุษย์ นี่คือ

ถือว่าสสารเป็นความแท้จริงสุดท้ายชีวิต คือ พลังงานทางฟิสิกส์ เคมีที่

กระบวนการวิวัฒนาการ 4 ระดับ คือ สสาร อินทรียสาร ชีวิต และจิต

ซับซ้อน และจิต คือ ปรากฏการณ์ของสมอง แต่ธรรมชาตินิยมถือว่า

(อมร โสภณวิเชษฐวงศ์, 2520: 174– 175)

พลังงานเป็นความแท้จริงสุดท้าย อธิบายสสารด้วยหลักทางฟิสิกส์ เคมี
อธิบายชีวิตด้วยหลักทางชีววิทยา ลัทธินี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลัทธิ

!

4.1.3 ลัทธิปรมาณูจลนะ (Bohrtheory)

สัจนิยมแบบใหม่ (Neo Realism) ซึ่งเป็นกลุ่มนักปรัชญาสหรัฐอเมริกา

!

!

ถือว่าความจริง คือ สสาร และพลังงานของสสาร ชีวิต คือ พลังงานระดับ

เดนมาร์ก ได้ปรับปรุงทฤษฎีปรมาณูของรูเธอร์ฟอร์ดด้วยแนวคิดตาม

สูงของสสาร จิตก็ คือ พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตเท่านั้น (กีรติ บุญเจือ,

ทฤษฎีควันตัมของมักซ์ พลังค์ เขาอธิบายว่า ปรมาณู แบ่งแยกได้เป็น

2522: 254)

หน่วยพลังงานย่อย ๆ (Quantum) คือ ตรงใจกลางปรมาณูมีโปรตอน

!

4.1.2 ลัทธิจักรกลนิยม (Mechanicism)

!

!

ลัทธิจักรกลนิยมถือว่าชีวิต และความคิดทุกอย่างเกิดขึ้นตาม

นีลส์ บอห์ร (Niels Bohr: 1885 – 1962) นักฟิสิกส์ชาว

กับโปซิตรอน และมีอิเล็กตรอนหมุนไปรอบ ๆ หน่วยพลังงานทั้งสอง
(กีรติ บุญเจือ , 2522: 138 – 139) จะเห็นได้ว่าลัทธินี้ขัดแย้งกับลิทธิ
ปรมาณูนิยม กล่าวคือ ลัทธิปรมาณูนิยมถือว่าปรมาณูมีการเคลื่อนไหว

กฎกลศาสตร์ที่ตายตัว ฮอบบ์นักปรัชญาชาวอังกฤษได้รับยกย่องว่าเป็น

ภายนอกเท่านั้น คือ เคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง ส่วนภายในตัว

บิดาของลัทธินี้ซึ่งได้เค้ามาจากลัทธิปรมาณูนิยมของกรีกโบราณหลัก

ปรมาณูเองนั้นเป็นแท่งตันไม่มีส่วนภายในที่เคลื่อนไหวได้อีกแล้ว แต่

การโดยทั่วไปของลัทธินี้ถือว่าโลกเป็นเสมือนเครื่องจักรที่ตายตัว

บอห์รแย้งว่าส่วนประกอบภายในของปรมาณูนั้นเคลื่อนที่ตลอดเวลา จึง

ประกอบด้วยสสาร และพลังงานการเกิดขึ้นของสสารชีวิต และจิต เป็น

ทำให้ทฤษฎีปรมาณูได้รับการยืนยันว่าไม่ถูกต้อง

ความบังเอิญ ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของใคร กล่าวคือปรมาณูรวมตัวกันโดย
บังเอิญเป็นโมเลกุล และโมเลกุลรวมตัวกันโดยบังเอิญเป็นเซลล์ของ

!

4.1.4 ลัทธิเกี่ยวกับลักษณะและกำเนิดของชีวิต

สสาร สสารรวมตัวกันเป็นดวงดาวต่าง ๆ เช่น โลกนี้เป็นต้น เมื่อพื้นผิว

!

!

ของโลกเย็นลงก็กลายเป็นสารประกอบเชิงซ้อนของคาร์บอน เรียกว่า

ดังนี้ (สุเมธ เมธาวิทยกูล, 2540: 37 – 38)

คอลลอยด์ (Colloids) ซึ่งยังไม่มีชีวิต และวิวัฒนาการสูงขึ้นจนกลาย
เป็นอินทรียสาร และมีชีวิตชั้นต่ำในที่สุด คือ พืช วิวัฒนาการสูงขึ้นไปอีก
เป็นสัตว์ ต่อมาอีกสัตว์ก็มีระบบประสาทที่ละเอียดซับซ้อนยิ่งขึ้น มีความ

!

!

ลัทธิเกี่ยวกับลักษณะ และกำเนิดของชีวิต ที่สำคัญมี 4 ลัทธิ

1) ลัทธิจักรกลนิยม ถือว่าอินทรีย์เป็นเครื่องจักรกลที่

ละเอียดซับซ้อน ชีวิต คือ พลังงาน
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ทางฟิสิกส์ – เคมี ที่ซับซ้อนเช่นกัน กระบวนการทางฟิสิกส์ และเคมีก็

ดรีช บัญญัติขึ้นเอง หมายถึง “จิต” กล่าวคือ ตัวการชีวิตมีลักษณะเป็นจิต

เพียงพอแล้วที่จะอธิบายชีวิตได้ทุกประเภทชีวิตเกิดจากสสารที่ไม่มีชีวิต

ปรากฏว่ามีนักวิชาการเห็นด้วยเป็นอันมาก (กีรติ บุญเจือ, 2518 : 85)

คือ อนินทรียสารต่าง ๆ เช่น คาร์บอน ออกซิเจน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน
แคลเซียม เป็นต้น สังเคราะห์กันเข้าเป็นอินทรียสารขึ้นมาเอง มีชีวิต
เดส์คาร์ตเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญของลัทธินี้ นอกจากนี้ก็มี โคเปอร์นิคัส
กาลิเลโอ และสเปนเซอร์ เป็นต้น
!

!

2) ลัทธิชีวิตนิยม คัดค้านว่าอินทรีย์ไม่เหมือนเครื่องจักรกล

เลย เพราะอินทรีย์มีพลังพิเศษที่ไม่ปรากฏในสิ่งที่ไม่มีชีวิตเลย พลังงาน
พิเศษนี้ทำให้อินทรีย์เจริญเติบโตได้ ปรับตัวได้ และสืบพืชพันธุ์ได้ด้วย

!

!

4) ลัทธิวิวัฒนาการเชิงสร้างสรรค์ ตามหลักของทฤษฎีนี้

แบร์กซองถือว่า พลังงานชีวิต (Elanvital) เป็นความจริงสูงสุด ซึ่งมี
วิวัฒนาการไปในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงจักร
กล แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งก้าวหน้า และถอยหลัง หรือกลายเป็นจิต
และกลายกลับเป็นสสารอีกชีวิตไม่ได้วิวัฒนาการมาจากสสาร แต่เป็น
พลังงานชีวิตโดยแท้

จึงเรียกว่าพลังงานชีวิตในอดีต หรือตัวการชีวิต (Vital Principle)

!

4.1.5 วิวัฒนาการชีวิตสัตว์โลก

อริสโตเติลเรียกว่า วิญญาณซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

!

!

ได้แก่ พืช สัตว์ มนุษย์ นักปรัชญาชีวิตนิยมร่วมสมัยถือว่าพลังงานชีวิตมี

เช่น Paramesium และ Amoeba เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง

อำนาจเหนือพลังงานทางฟิสิกส์ และเคมี มันเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตหรือชีวิต

เป็นสัตว์เซลล์เดียว ลอยอยู่ในน้ำ ต่อมาได้จับกลุ่มกันเป็นรูปแบบต่าง ๆ

เกิดจากวิญญาณนั่นเอง

บางชนิดก็ได้ค่อย ๆ วิวัฒนาการซับซ้อนมากขึ้นอันเป็นการปรับตัวให้

!

!

3) ลัทธิชีวิตนิยมใหม่ (Neo Vitalism) ตอนต้น คริสต์

ศตวรรษ ที่ 19 ได้เกิดลัทธิชีวิตนิยมใหม่ของฮันส์ ดรีช (Hans Driesch) นักชีววิทยาชาวเยอรมัน เขาได้ทำการค้นคว้าทดลองจนแน่ใจว่า
ชีวิตไม่อาจจะอธิบายได้ด้วยพื้นฐานทางกลศาสตร์อย่างที่ลัทธิจักรกล
นิยมอ้าง ชีวิตมีเรื่องราวของตัวเองต่างหาก เขาเชื่อว่าชีวิตมีขึ้นเพราะ
ตัวการที่ไม่ใช่ของสสาร คือ Entelechyหรือ Psychoid คำแรก
อริสโตเติลเคยใช้มาก่อน หมายถึง “ตัวการที่ทำให้สมบูรณ์” ส่วนคำหลัง

Active Protoplasm เป็นสิ่งมีชีวิตขั้นแรกที่อุบัติขึ้นในโลกนี้

เข้ากับธรรมชาติรอบตัวมันเพื่อความอยู่รอดของอินทรีย์ จนกระทั่งมี
อวัยวะต่าง ๆ งอกตามมา ตลอดถึงอวัยวะสำหรับรับรู้โลกภายนอก เช่น
ตา หู จมูก เป็นต้น สมัยปัจจุบันนี้สัตว์โลกมีมากมายหลายชนิด ทั้งนี้เป็น
เพราะบรรพบุรุษของพวกเขาได้พยายามปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
ในอดีตอันยาวนานในลักษณะต่าง ๆ กันจนอยู่รอดมาจนทุกวันนี้ ส่วน
มนุษย์นั้นตามแนวทฤษฎีวิวัฒนาการถือว่า วิวัฒนาการมาจากลิงใหญ่
ประเภทหนึ่ง ซึ่งได้วิวัฒนาการมาจนถึงยุคมนุษย์ชวา มนุษย์ปักกิ่ง
ประมาณ 5 – 9 แสนปีที่ผ่านมา มนุษย์ได้วิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์อย่าง
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ปัจจุบันเมื่อประมาณ 3 แสนปีมานี้ ถ้าจะนับระยะเวลาตั้งแต่ยุคของ

ย่อยมากมาย และหน่วยย่อยแต่ละหน่วยเหล่านั้นก็ประกอบไปด้วย

มนุษย์ปัจจุบันถอยหลังไปจนถึงยุคที่มนุษย์มีบรรพบุรุษร่วมกับลิงแล้วก็

หน่วยที่ย่อยลงไปอีก จนกระทั่งถึงหน่วยสุดท้ายก็เล็กที่สุดจนตัดทอนลง

ประมาณ 60 ล้านปี (สุเมธ เมธาวิทยกูล, 2540: 38)

ไปไม่ได้อีกแล้ว

ลักษณะของสสารนิยม

!

สสารนิยม สรุปลักษณะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ (สุเมธ เมธาวิทย
กูล, 2540: 38 – 39)
!

1. สสารนิยมถือว่าสสาร และปรากฏการณ์ของสสารเท่านั้นที่เป็น

จริง สิ่งที่เรียกว่าจิตหามีไม่สสารมีเงื่อนไขแห่งความเป็นจริง ดังต่อไปนี้
!

1.1 เป็นสิ่งที่ถือครองที่อยู่ มีเทศมิติ (Space) กล่าวคือ ที่ว่าง

3. สสารนิยมยอมรับแนวคิดเรื่องการทอนลง (Reductionism)

กล่าวคือ สิ่งที่มีอยู่จริงได้แก่มนุษย์ สัตว์ พืช สิ่งไร้ชีวิตทั้งหลาย ซึ่งมี
จำนวนมากมายหลายหลากนั้น แท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงอัญรูปของปฐม
ธาตุเพียงไม่กี่อย่าง บางลัทธิก็ว่ามีเพียงอย่างเดียว บางลัทธิก็ว่ามี 2
อย่าง หรือมากกว่านั้นก็มีและถือว่าส่วนย่อย (The Parts) สำคัญกว่า
ส่วนรวม (The Whole)
!

4. สสารนิยมถือว่าคุณค่า (Value) เป็นเพียงสิ่งสมมติเท่านั้น ไม่มี

ที่หนึ่งสามารถบรรจุสารได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น สสาร 2 รายการจะ

อยู่จริงเหมือนสสารแต่มนุษย์สมมติกันขึ้นตามความนิยมพอใจของตน

อยู่ในที่เดียวกันไม่ได้

เช่น สิ่งที่ให้ประโยชน์แก่ตนก็สมมติว่า “ดี” สิ่งที่ตรงข้ามก็ว่า “ชั่ว” สิ่งที่

!

1.2 เป็นสิ่งที่ต้องการเวลา มีกาลมิติ (Time) กล่าวคือ ตั้งอยู่

ณ ที่ใดที่หนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่ง
!

1.3 เป็นสิ่งที่เราสามารถรู้จักมันได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5

เท่านั้น คือ มองเห็นได้ ได้ยินเสียง ดมกลิ่นมันได้ ลิ้มรสมันได้ และจับ
ต้องมันได้ นอกเหนือจากนี้แล้วนับว่าไม่มีอยู่จริง
!

2. สสารนิยมยอมรับทฤษฎีปรมาณูนิยม ถือว่าสสารหน่วยหนึ่ง

เป็นที่รวมตัวของสสารหน่วย

ตนพอใจถูกใจก็ว่า “งาม” ถ้าตรงกันข้ามก็ว่า “ไม่งาม” สิ่งที่สอดคล้อง
กับหลักที่ตนยึดถือก็ว่า “ถูก” ถ้าตรงกันข้ามก็ว่า “ผิด” เป็นต้น
!

5. สสารนิยมถือว่าจักรวาลเป็นระบบจักรกล กล่าวคือ การ

เคลื่อนไหวของสสาร และ การเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของสสารนั้น
เป็นไปเองตามกฎกลศาสตร์ไม่มีจุดหมายอะไร ไม่ใช่เป็นการบันดาล
ของสิ่งเหนือธรรมชาติ เพราะไม่มีสิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น พระเจ้า ผีสาง
เทวดาเป็นต้นบันดาล มีแต่ธรรมชาติเท่านั้นที่เป็นสัจจะ
!

สรุป ลัทธิสสารนิยม เป็นลัทธิที่มีความเชื่อว่าสสารหรือวัตถุเป็น

ความจริงแท้หรือสิ่งที่แท้จริงสูงสุด เป็นต้น กำเนิดของโลก และจักรวาล
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!

ลัทธิวิญญาณคือเนื้อสาร

ปรัชญานิยมโดยทั่วไปถือว่าจิตเป็นความแท้จริงสูงสุดเพียงสิ่งเดียว

!

คำว่าเนื้อสารในทรรศนะของนักปรัชญาจิตนิยม หมายถึงสิ่งที่คง

เท่านั้น สสารเป็นเพียงปรากฏการณ์ของจิตเท่านั้น เช่น ร่างกายมนุษย์

อยู่ยั่งยืน ไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น คำว่าวิญญาณ คือ เนื้อสาร จึง

เป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวของจิต เป็นที่อาศัยชั่วคราวของจิต เมื่อ

หมายความว่าวิญญาณเป็นอมตะ คงที่อยู่ ไม่สูญ ไม่เปลี่ยนแปลงแม้

ร่างกายสูญสลายจิตสัมพัทธ์ ก็ยังคงอยู่ ซึ่งบางทีอาจกลับคืนสู่แหล่งเดิม

ร่างกายจะสูญสลายไปแล้วก็ตาม มีนักปรัชญาตั้งแต่โบราณมาหลายคน

ของตน คือจิตสัมบูรณ์อันเป็นต้นตอของสรรพสิ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่

ที่มีแนวความคิดเรื่องวิญญาณคล้ายกันเช่น (สุเมธ เมธาวิทยกูล,

อธิบายได้ด้วยอาการปรากฏของจิตสัมบูรณ์ทั้งสิ้น

2540: 40 – 41)

!

!

4.2 ทฤษฎีจิตนิยม (Idealism)

นักปรัชญาสมัยโบราณได้ให้ความสนใจเรื่องวิญญาณเป็นพิเศษ

!

เพลโต ถือว่าวิญญาณคือเนื้อสารทางจิต (Mental Content) ทำ

พยายามศึกษาว่าวิญญาณ คือ อะไร มีลักษณะอย่างไร มีความสัมพันธ์

หน้าที่คิด รู้สึก และจงใจวิญญาณส่วนที่ทำหน้าที่คิดเป็นอมตะ เป็นการ

กับร่างกายอย่างไร จุดหมายปลายทางของวิญญาณ คืออะไร มีวิธีการ

ใช้สติปัญญาหรือเหตุผล ซึ่งเป็นอมตะไม่สูญไปกับร่างกาย เพราะไม่ถูก

อย่างไรที่จะทำให้บรรลุจุดหมายนั้น วิญญาณเป็นอมตะหรือว่าสูญสลาย

สร้างขึ้นเหมือนร่างกาย ส่วนการรู้สึก และจงใจเป็นการทำหน้าที่ระดับ

ไปพร้อมกับร่างกาย วิญญาณสัมพัทธ์กับวิญญาณสัมบูรณ์มีความ

ต่ำเกี่ยวกับกับร่างกายโดยตรง ฉะนั้นเมื่อร่างกายสูญสลายก็เป็นอันสิ้น

สัมพันธ์กันอย่างไร หรือวิญญาณมนุษย์กับพระเจ้าสัมพันธ์กันอย่างไร

สุดลงโดยปริยาย คือ หมดความรู้สึก และความจงใจที่จะกระทำใด

นักปรัชญาสมัยโบราณ เช่น เพลโต อริสโตเติล นิยมใช้คำว่า Soul
หมายถึงวิญญาณทั่ว ๆ ไปทั้งที่สิงอยู่ในร่างกายมนุษย์ และที่ท่องเที่ยว
เวียนว่ายไปตามภพต่าง ๆ วิญญาณตามทรรศนะสมัยใหม่ใช้คำว่า Con-

!

วิญญาณมนุษย์กำเนิดมาอย่างไร เพลโตบอกว่าออกมาจาก

วิญญาณโลก (World Soul) ซึ่งเป็น

sciousness คือ วิญญาณทำหน้าที่รู้ Spirit คือ วิญญาณที่หลุดพ้นแล้ว

โลกแห่งความคิด จึงมีอยู่ก่อนร่างกาย กายเป็นเพียงที่อาศัยชั่วคราว

Ego คือ อัตตาหรือความรู้สึกว่าเป็นตัวตน นักปรัชญาสมัยปัจจุบันใช้คำ

เมื่อมาอยู่ในร่างกายมนุษย์ วิญญาณจึงมักหวนระลึกถึงโลกเดิมที่เคย

ว่า Mind คือ จิตใจของคนเป็น ๆ แม้จะเรียกวิญญาณด้วยคำมากมาย

อยู่ และปรารถนาจะกลับไปอยู่ที่เดิม จุดหมายปลายทางของวิญญาณจึง

ก็ตาม แต่มีลักษณะร่วมกัน คือ เป็นสิ่งที่ไม่กินที่ รู้ตัวเอง เนื่องจากความ

อยู่ที่โลกแห่งความคิด โดยเหตุที่วิญญาณที่พลังงานอยู่ในตัวเอง จึง

คิดเรื่องวิญญาณมีมากมายหลายทรรศนะ จึงทำให้เกิดลัทธิเกี่ยวกับ

ทำให้สิ่งที่มีวิญญาณเคลื่อนไหว

ได้เอง เพลโต ถือว่าวิญญาณ

วิญญาณเป็นจำนวนมาก (สุเมธ เมธาวิทยกูล, 2540: 39 – 40)
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สำคัญกว่าร่างกายเพราะเป็นผู้ควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหว ทำกิจกรรม

!

ต่าง ๆ

วิญญาณไว้ 3 ระดับ คือ วิญญาณ

!

โลกแห่งแบบ (World of Ideas) ตามทรรศนะของเพลโต โลกมี 2

อริสโตเติล ถือว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีวิญญาณ และได้จำแนก

พืช มีความต้องการทางชีววิทยา ได้แก่ รู้จักกินอาหาร เจริญเติบโต สืบ

โลก คือโลกแห่งแบบหรือมโนคติ กับโลกแห่งเงา หรือโลกทางประสาท

พืชพันธุ์ สัตว์มีวิญญาณที่สูงเพิ่มขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งคือ มีความรู้สึกทาง

สัมผัส สิ่งที่เราสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 นั้นเป็นโลกแห่ง

ประสาทสัมผัส และสามารถเคลื่อนไหวได้เอง ส่วนมนุษย์มีวิญญาณสูง

เงา เงาก็คือสิ่งที่เกิดจากของจริง ซึ่งอยู่ใต้หรือเบื้องหลังสิ่งที่ปรากฏให้

กว่าสัตว์เพิ่มขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นระดับสูงสุด คือ สามารถคิดหาเหตุ

เห็นเป็นโลกที่แท้จริง มีลักษณะเป็นความคิดหรือนามธรรมที่เพลโตเรียก

ผลได้ มนุษย์จึงเป็นวิวัฒนาการระดับสูงสุดของสิ่งมีชีวิต

ว่า “แบบ” เพราะเป็นแม่พิมพ์ของโลกที่ปรากฏทางประสาทสัมผัส โลก
แห่งแบบเป็นสิ่งนิรันดร ส่วนโลกแห่งเงาเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราว
เท่านั้น สำหรับมนุษย์เรานั้นเกี่ยวข้องกับโลกทั้งสองโลก คือ มีส่วนร่วม
ในโลกแห่งการคิดเหตุผลด้วย ซึ่งทำให้วิญญาณของเขาเป็นอมตะ (อมร
โสภณวิเชษฐวงศ์, 2520: 209 – 210)
!

อริสโตเติล ถือว่าวิญญาณเป็นเนื้อสารทางจิต ไม่ใช่ถูกขังอยู่ใน

ร่างกายอย่างที่เพลโต กล่าวไว้ แต่เป็นเพียงอย่างรูปแบบที่ทำหน้าที่จัด
ระบบร่างกาย จึงมีความเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นแฟ้นในฐานะรูปแบบกับ
เนื้อสาร วิญญาณทำหน้าที่ 2 ระดับ คือ ระดับต่ำได้แก่การรับรู้ การจำ
จินตนาการ และการจงใจ ซึ่งต้องสูญสลายไปเมื่อร่างกายตาย หน้าที่
ระดับสูงได้แก่การคิดหาเหตุผล เป็นอมตะไม่สูญสลาย เพราะเป็นเนื้อ
แท้ของวิญญาณ แต่ต้องเป็นเหตุผลชนิดที่ทำหน้าที่เท่านั้น ไม่ใช่เหตุผล
ประเภทหยุดนิ่ง นับว่าสอดคล้องกับทรรศนะของเพลโต

!

เดส์คาร์ต เห็นว่าวิญญาณเป็นเนื้อสาร ซึ่งมี 2 ชนิด คือ เนื้อสาร

สัมบูรณ์กับเนื้อสารสัมพัทธ์อย่างแรกหมายถึง พระเจ้า อย่างหลังหมาย
ถึงสสาร และวิญญาณ สสารย่อมเป็นไปตามกฎกลศาสตร์เป็นสิ่งที่กินที่
มีปกติอยู่นิ่ง ส่วนวิญญาณเคลื่อนไหวได้เอง ไม่ต้องการที่ว่าง รู้ตัวเอง มี
จุดประสงค์ รู้จักคิดเอง ซึ่งมีลักษณะเป็นความรู้สึก ความจงใจ และ
ความคิดเทียบเคียง
!

เบอร์คเลย์ ถือว่าวิญญาณเป็นเนื้อสาร ทำหน้าที่สำคัญ 2 ประการ

คือ การรับรู้ และการจงใจ การรับรู้ความคิดเรียกว่าความเข้าใจ เมื่อ
ใช้ความคิด เรียกว่า การจงใจ วิญญาณกับความคิดไม่ใช่สิ่งเดียวกัน
กล่าวคือ ความคิดเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก แล้ววิญญาณไปรับเอามา
และเข้าใจความหมายของความคิดนั้น
!

ลอก เชื่อว่าวิญญาณเป็นเนื้อสารคล้ายแนวความคิดของเดส์คาร์ต

ที่พิสูจน์ความมีอยู่ของวิญญาณด้วยการคิดหาเหตุผล แต่ลอกพิสูจน์ด้าน
การหยั่งรู้ วิญญาณของเด็กเกิดใหม่บริสุทธิ์เปรียบเสมือนกระดาษขาว
46

บริสุทธิ์ นานเข้าก็แปดเปื้อนไปด้วยประสบการณ์จากเพทนาการ และ

เอง และกำหนดตัวเองได้ด้วย ข้อนี้เป็นลักษณะเด่นของอัตตาจึงเห็นได้

มโนภาพของตน หรือการรับรู้ภายนอก และการรับรู้ภายใน การ

ว่าเฮเกลมิได้แยกกระบวนการทางจิตต่าง ๆ อย่างลัทธิอื่น เช่น การจงใจ

เคลื่อนไหวของวิญญาณมีหลายอย่างเช่น รับรู้ จำหยั่งรู้ พิจารณาเทียบ

การจำ การรับรู้ การหยั่งรู้ การคิดหาเหตุผล เป็นต้น

เคียง สังเคราะห์ และวิเคราะห์
!

ลัทธิของค้านต์

!

ลัทธินี้มีชื่อตามหลักปรัชญาว่า “ลัทธิอัตตาไม่ปรากฏ” ค้านต์ถือว่า

!

ลัทธิสสารนิยมจักรกล

!

ลัทธิสสารนิยมส่วนที่เชื่ออัตตา เช่น เดโมคริตัสเป็นต้น ถือว่า

อัตตาหรือวิญญาณประกอบด้วยปรมาณูทางจิตซึ่งละเอียดกว่าปรมาณู

อัตตาไม่เป็นเนื้อสารอัตตาที่แท้จริงเป็นสิ่งไม่ปรากฏกล่าว คือ เขา

ของธาตุ 4 บางสาขาถือว่าจิต ก็คือ การทำงานของสมอง บางสาขาก็

จำแนกอัตตาเป็น 2 ส่วน คือ อัตตาปรากฏกับ อัตตาไม่ปรากฏ ส่วนแรก

ถือว่าความคิดคือสิ่งที่ถูกขับออกมาจากสมอง เช่นเดียวกับฮอร์โมนถูก

เป็นเพียงกระบวนการทางจิตเท่านั้น เหมือนกับอัตตาเชิงประสบการณ์

ขับออกมาจากตับ นักสสารนิยมจักรกล โดยทั่วไปถือว่าวิญญาณ อัตตา

ของลัทธิประจักษนิยม ส่วนหลังเป็นนามธรรม รู้คุณลักษณะไม่ได้ แต่รู้ได้

จิต มีลักษณะเป็นสสารอยู่ในร่างกายมนุษย์ มีสมองทำหน้าที่คิด รับรู้

ว่ามันมีอยู่จริง อาจเรียกชื่อได้อีกหลายอย่าง เช่น อัตตาพิเศษ อัตตาชั้น

และรู้สึก ดังนั้น สมองที่กำลังทำงานก็คือ วิญญาณหรือจิตหรืออัตตา

สูง สิ่งในตัวเอง และเอกภาพทางนามธรรมของจิต อัตตาที่ไม่ปรากฏนี้อยู่

นั่นเอง

นอกเหนือกระบวนการทางจิต มีหน้าที่สร้างเพทนาการขึ้นในจิต และจัด
ระบบเพทนาการให้เป็นเอกภาพ คือ ความรู้ อัตตาประเภทนี้ไม่ใช่จิต

!

ลัทธิสัจนิยมใหม่

แต่อยู่เบื้องหลังจิต และทำหน้าที่อยู่ในจิต (อมร โสภณวิเชษฐวงศ์,

!

ลัทธิสัจนิยมใหม่ว่าด้วยจิตถือว่าจิตก็คือ ระบบประสาท ซึ่ง

2520: 213 – 214)

สามารถแสดงการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมเป็นทัศนะที่สอดคล้องกับ
ลัทธิพฤติกรรมนิยม กล่าวคือ อินทรีย์มีระบบประสาท เมื่อรับ

สิ่งเร้า

!

ลัทธิเฮเกล

มาก็เลือกสรรสิ่งเร้าตอบสนองตามความต้องการของตน

!

ลัทธินี้มีชื่อทางปรัชญาว่า “ลัทธิจิตนิยมว่าด้วยอัตตา” เริ่มต้นด้วย

!

ลัทธิอุบัติการณ์ของจิต

!

อเล็กซานเดอร์ (Samuel Alexander) ถือว่าจิตเป็นอุบัติการณ์

การที่เฮเกลคัดค้านลัทธิของค้านต์ และลัทธิประจักษนิยม แต่เขาถือว่า
อัตตาก็ คือ เอกภาพของกระบวนการทางจิตทุกอย่างสามารถรู้ด้วยตัว

สูงสุดในกระบวนการวิวัฒนาการ คือ อุบัติการณ์ขั้นที่มีชีวิตมีจิตใจ จิต
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ทำหน้าที่ควบคุมปัจจุบันทำให้รู้อนาคต บังคับพลังงานทุกอย่างใน

ของจิตเท่านั้น จิตสัมบูรณ์เป็นต้นตอของสรรพสิ่ง สรรพสิ่งสามารถ

ร่างกายให้ตรงเป้าหมายของตน ความสามารถสูงสุดของจิต คือ หยั่ง

อธิบายได้ด้วยอาการปรากฏของจิตสัมบูรณ์ทั้งสิ้น

รู้คุณค่าทางอุดมคติ
!
!

ต่าง ๆ เช่น ความจริง ความดี และความงาม

ลัทธิจิตวิเคราะห์
ฟรอยด์ (Sigmund Freud) จำแนกจิตออกเป็น 3 ระดับ คือ Id

Ego และ Superego ซึ่งมีลักษณะ
เป็นกระบวนการทางจิต มีการทำงานดังนี้ Id (Instinct Drive) เป็นความ

!

2. จิตนิยมเชื่อเรื่องพระเจ้า เจตจำนงเสรี และความเป็นอมตะของ

วิญญาณ พระเจ้าสร้างสรรพสิ่งบันดาลความเป็นไป และความสิ้นสุด
ของสรรพสิ่ง
!

3. จิตนิยมถือว่าส่วนรวมย่อมสำคัญกว่าส่วนย่อย คือ ความคิด

รวบยอดหรือหลักการเป็นจริงกว่า เป็นสากลกว่าข้อปลีกย่อยภายใน

ต้องการเก็บกด เนื่องจากเป็นพลังซ่อนเร้นเป็นธรรมชาติฝ่ายต่ำ เช่น

!

ความต้องการทางเพศ เป็นต้น มักจะปรากฏในความฝัน และเคลิบเคลิ้ม

คือ ความจริง ความดี ความงามความยุติธรรม เป็นต้น มีอยู่จริง ๆ เช่น

Ego มีลักษณะเป็นจิตใต้สำนึกเมื่ออยู่ใต้อำนาจของ Id และอาจจะสูงขึ้น

การกระทำที่ดี ความดีย่อมอยู่ที่ตัวการกระทำนั้นไม่ใช่ขึ้นอยู่กับ ความ

เป็นจิตสำนึกค่อนไปทาง Superego เห็นแก่สังคม และศีลธรรมส่วน

พอใจของผู้ตัดสิน

Superego เป็นจิตสำนึกสูงสุด เป็นอำนาจฝ่ายสูงหรือมโนสำนึก เป็นตัว
ควบคุม Id ให้อยู่ในกฎเกณฑ์ของสังคม และศีลธรรม (อมร โสภณวิ
เชษฐวงศ์, 2520: 219)

ลักษณะของจิตนิยม!
!

ลักษณะของจิตนิยม ที่สำคัญ 9 ประการ ดังนี้ (สุเมธ เมธาวิทยกูล,

2540: 43)
!

1. จิตนิยมโดยทั่วไปถือว่าจิตเป็นความแท้จริงสูงสุดเพียงสิ่งเดียว

สสารเป็นเพียงปรากฏการณ์ร่างกายให้ดำเนินไปภายในกรอบของ

!

4. จิตนิยมถือว่า คุณค่าเป็นสิ่งที่มีจริง ไม่ใช่สิ่งสมมติขึ้น กล่าว

5. อัตตาหรือตัวตน (Ego or Self) มีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับ

สสาร ดังนั้นจิตจึงไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ชีวิตและไม่ใช่ประสาทสัมผัส
!

6. อัตตาเป็นสิ่งคงที่ในตัวบุคคล คือ เป็นเอกภาพของกระบวนการ

ทางจิตทั้งหมาย แม้กระบวนการทางจิตจะมีหลายอย่าง และ
เปลี่ยนแปลงไป แต่อัตตาก็ยังคงเป็นคน ๆ เดิมอยู่นั่นเอง
!

7. อัตตารู้ตัวเองว่าเป็นอะไร ซึ่งต่างจากร่างกายสสาร เพราะ

ไม่รู้ตัวเองเลย อัตตาจึงกำหนด ตัวเองได้ มีการเคลื่อนไหวโดยเสรี มี
อำนาจริเริ่มสร้างสรรค์และรู้จักคุณค่าต่าง ๆ

สังคม เพื่อบรรลุจุดหมายตามอุดมคติที่ตั้งไว้
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!

8. อัตตาเป็นสิ่งที่อ่อนไหวต่อจริยธรรม และคุณธรรม คือ อัตตาจะ

ปัญญาของมนุษย์ยังก้าวหน้าไปไม่ถึงจุดที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ แม่แต่เรื่อง

พยายามปรับปรุงตัวเองให้สอดคล้องกับกฎของสังคม เพื่อให้เป็นที่

ของวิทยาศาสตร์เอง นักวิทยาศาสตร์ก็ยังก้าวไปไม่ถึงจะที่จะพิสูจน์เรื่อง

ยอมรับของสังคม และเพื่อเห็นแก่ส่วนรวม โดยการควบคุม

ลึกลับบางเรื่องได้ เช่นเรื่องมนุษย์ต่างดาว จานผี เป็นต้น อีกแนวคิดหนึ่ง

!

9. อัตตามีเจตจำนงเสรี คือ สามารถกำหนดตัวเองได้ เลือก

กระทำเฉพาะที่อัตตาเห็นว่าเป็นความดี และจงใจปฏิบัติตาม เพื่อบรรลุ
จุดหมายนั้น โดยไม่มีสิ่งภายนอกมากำหนดเจตจำนงเสรีจึงเป็นเสรีภาพ
ทางจิตใจที่มนุษย์สามารถตัดสินใจเลือกกระทำในสิ่งที่อัตตาจะทำจุด
ประสงค์ของตัวเองให้สำเร็จ

นิรันดรภาพของวิญญาณ
!

วิญญาณเป็นสิ่งไม่ตาย แม้ร่างกายจะดับสูญก็ยังคงมีอยู่ต่อไป

ถือว่าเรื่องของวิญญาณเป็นนามธรรมย่อมจะพิสูจน์ไม่ได้ด้วยเครื่องมือที่
เป็นรูปธรรม แต่อาจจะพิสูจน์ได้ด้วยวิธีการที่เป็นนามธรรมเช่นเดียวกัน
คือ วิธีการที่ปรากฏอยู่ในศาสนาต่าง ๆ เช่นพระพุทธศาสนา เป็นต้น
ได้แก่ การฝึกอบรมจิตให้สามารถเข้าฌานได้ก็จะพบกับประสบการณ์
ทางวิญญาณ ซึ่งสามารถทดสอบได้ตรงกับข้อเท็จจริง ต่อไปนี้จะขอนำ
เอาทรรศนะของนักปรัชญาเกี่ยวกับความเป็นอมตะของดวงวิญญาณใน
แง่ปรัชญามาเสนอพอสังเขป (สุเมธ เมธาวิทยกูล, 2540: 44)
!

เพลโต ในหนังสือเฟโด (Phaedo) เขาพยายามพิสูจน์ความเป็น

บางลัทธิก็เชื่อว่ามีการข้ามภพข้ามชาติเวียนว่ายตายเกิดของดวง

อมตะของวิญญาณด้วยเหตุผลทางปรัชญาว่า วิญญาณเป็นเสาหลักของ

วิญญาณ การเกิดชาติใหม่จะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับผลกรรมเก่า ความ

ชีวิต เป็นอมตะจะต้องคงอยู่เพื่อก่อกำเนิดชีวิตใหม่อีก เหตุที่วิญญาณ

คิดเกี่ยวกับความไม่ดับสูญของดวงวิญญาณนับว่ามีความสำคัญมาก มี

เป็นอมตะเพราะเป็นสิ่งเชิงเดี่ยว แบ่งแยกไม่ได้จึงไม่แตกสลาย

ปรากฏอยู่ในทุกกลุ่มชน และมีอิทธิพลต่อระบบศีลธรรม จริยธรรม ของ

เนื่องจากพระเจ้าสร้างวิญญาณไม่ให้แตกสลาย และไม่ให้รับผลการกระ

ทุกสังคม เป็นปัญหาปรัชญาที่ยังไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้อย่าง

ทำของตน วิญญาณจึงมีอยู่ก่อนร่างกาย และจะต้องคงอยู่หลังจากสูญ

เด็ดขาด ถ้าจะปฏิเสธว่าวิญญาณของคนที่ตายไปแล้ว หรือผีสางเทวดา

สิ้นร่างกายไปแล้ว เนื่องจากวิญญาณเคยอยู่ในโลกแห่งความคิดมา

นรกสวรรค์ ไม่มีจริงเราก็ไม่แน่ใจ ถ้าไม่มีจริง ทำไมคนเราจึงไม่เลิกพูด

ก่อน เมื่อถูกขังอยู่ในร่างกาย จึงหวนระลึกถึงโลกแห่งความคิดได้บ้าง

เรื่องนี้เสียที แต่ถ้ายอมรับว่ามีจริง ทำไมจึงพิสูจน์ไม่ได้ด้วยวิธีการที่เรา

ฉะนั้น เมื่อร่างกายตายแล้วก็ถูกปลดปล่อย จึงกลับคืนสู่โลกแห่งความ

มีอยู่ในปัจจุบัน สำหรับผู้เขียนเองขอวางตัวเป็นกลางระหว่างความมีอยู่

คิดทันที เพื่อรวมกับโลกเดิมของตนซึ่งเป็นนิรันดร วิญญาณส่วนที่ทำ

จริง และไม่มีอยู่จริงของสิ่งเหล่านั้น และเสนอทรรศนะว่าถ้าสิ่งเหล่านี้มี

หน้าที่คิดเหตุผล จึงเป็นอมตะตามเหตุผลไปด้วย

จริง แต่ยังพิสูจน์ไม่ได้ด้วยวิธีการดังกล่าว ก็อาจเป็นไปได้เพราะปัจจุบัน
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!

อริสโตเติล ชี้ให้เห็นว่าวิญญาณส่วนที่คิดเชิงเหตุผลทำหน้าที่คิด

เหตุผลฝ่ายทำหน้าที่เป็นอมตะเพราะเป็นพลังงานล้วน ๆ และเป็นสิ่ง
เดียวกับพระเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งนิรันดร แสดงว่าอริสโตเติล เชื่อในอมฤตภาพ
ของเหตุผล
!

เบอร์คเลย์ มีทรรศนะคล้ายเพลโต คือ ถือว่าวิญญาณเป็นอมตะ

เพราะเป็นสิ่งเชิงเดี่ยวแบ่งแยกไม่ได้เป็นนามธรรม ตรงกันข้ามกับ
ร่างกาย ซึ่งเกิดขึ้นจากสารประกอบ แบ่งแยกได้จึงต้องสูญสลายในที่สุด
!

เฮเกล ซึ่งเชื่อว่าพัฒนาการย่อมไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อว่าวิญญาณมนุษย์

เป็นสิ่งจำกัด จึงทำหน้าที่ในโลกได้ไม่สมบูรณ์ เพราะอยู่ในร่างกายที่มี
ความสมบูรณ์จำกัด เมื่อร่างกายตายลงวิญญาณจึงจำต้องมีอยู่ต่อไป
เพื่อทำหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์ในโลกหน้า
!

ไลบ์นิซ ให้ทรรศนะว่า โมนาดหรือปรมาณูทางจิตเป็นอมตะโดย

!

2. ถ้ากฎดังกล่าวใช้ได้กับพลังงานทางจิตด้วย วิญญาณก็จะไม่

สูญหายไปเมื่อร่างกายสูญสลายแต่ยังจะคงตัวอยู่ในรูปอื่น
!

3. ถ้ากฎดังกล่าวใช้ไม่ได้เลยก็เป็นอันว่าวิญญาณย่อมไม่ขึ้นอยู่

กับร่างกายเลย เป็นอิสระจากกันอย่างเด็ดขาด เพราะฉะนั้นเมื่อร่างกาย
ตาย วิญญาณก็จะไม่สูญไปตามด้วย (อมร โสภณวิเชษฐวงศ์,2520:
224)!
4.3 ทฤษฎีเอกนิยม (Monism)
!

ลัทธิเอกนิยมคือลัทธิปรัชญาที่ถือว่าความแท้จริงปฐมธาตุเพียง

อย่างเดียว ถ้าถือว่าความแท้จริงเป็นจิตอย่างเดียวเรียกว่าเอกนิยมแบบ
จิต หรือเอกนิยมลอย ๆ เรียกว่าอย่างหนึ่งว่า เอกนิยมแบบอุดมการณ์
(Idealistic Monism) แต่ถ้าถือว่าความแท้จริงเป็นสสารอย่างเดียวเรียกว่า
ลัทธิเอกนิยมแบบสสาร (Materialistic Monism) หรือลัทธิสสารนิยม

ธรรมชาติ เพราะไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้บันดาลจึงเป็นสิ่งนิรันดร คือ ไม่เกิด

(กีรติ บุญเจือ, 2522: 302) และยังมีลัทธิที่ถือว่าความแท้จริงไม่ใช่ทั้ง

ไม่เปลี่ยนแปลง และไม่สูญสลาย

จิต ไม่ใช่ทั้งวัตถุ เรียกว่าลัทธิมัชฌิมนิยม (Neutralism) ที่สำคัญดังนี้

!
!

มาร์ติโน ยืนยันอย่างแข็งขันโดยการให้เหตุผลในแง่อภิปรัชญาว่า
1. ความตายของมนุษย์เป็นเพียงการเปลี่ยนรูปของพลังงาน

เท่านั้น ธาตุต่าง ๆ ก็แยกตัวออก
จากกันรวมทั้งพลังงานชีวิตด้วย พลังงานเหล่านี้จะไม่สูญสลายไปไหน
ตามกฎการคงปริมาณของสสารและพลังงาน

(สุเมธ เมธาวิทยกูล, 2540: 45 – 46)
!
!

4.3.1 ลัทธิเอกนิยมแบบสสาร
! ลัทธิเอกนิยมแบบสสารถือว่าความแท้จริงปฐมธาตุมีแต่

สสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีจิตหรือสิ่งอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้
เช่น ลัทธิปรัชญากรีกสมัยแรก ๆ ได้แก่ ธาเลส อแนกซิเมเนส และ
อแนกซิมานเดอร์ เป็นต้น ถือว่าปฐมธาตุ คือ น้ำ อากาศ และแนวคิดได้
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พัฒนาไปเรื่อย ๆ จนถึงขีดสุดที่ลัทธิปรมาณูนิยมของเดโมคริตัส ต่อมา

!

ยุคปรัชญาสมัยใหม่ ฮอบบ์ได้นำเอาลัทธิอะตอมมาพัฒนาเป็นลัทธิ

ปรัชญาพราหมณ์ถือว่าความแท้จริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น เรียกว่า เอกั

สสารนิยม ในสมัยปัจจุบันมาร์กได้ปรับปรุงลัทธิของเฮเกลให้เป็นลัทธิ

ตตา (The One) เป็นสิ่ง ๆ แรกมีความสมบูรณ์ทุกอย่าง จนหลั่งล้นออก

สสารนิยมแบบปฏิพัฒนาในที่สุดลัทธินี้ก็ได้พัฒนามาเป็นลัทธิธรรมชาติ

มาเป็นสิ่งอื่น สิ่งแรกนั้น คือ มโน แล้วล้นออกมาเป็นวิญญาณโลก

นิยมวิวัฒนาการปัจจุบัน

วิญญาณสัตว์โลก และสสารตามลำดับ สสารจึงมีความสมบูรณ์ และ

4.3.2 ลัทธิเอกนิยมแบบจิต

!

! ลัทธิเอกนิยมแบบจิต ถือว่าความแท้จริงปฐมธาตุแต่

!

นามธรรม หรือจิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเป็นต้นตอของสรรพสิ่ง และ
สรรพสิ่งขึ้นอยู่กับความจริงสูงสุดนั้น ส่วนใหญ่เป็นปรัชญาที่เนื่องด้วย
ศาสนา เช่น
!

!

ปรัชญาพราหมณ์ (Brahmanism) ถือว่าพรหมันเป็นต้นตอ

ของจักรวาลเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดแต่พรหมัน การ
ที่มนุษย์มองไม่เห็นพรหมันนั้นเป็นเพราะอวิชชา คือโมหะปิดบังความ
จริงไว้ จึงรู้จักแต่สิ่งสมมติ จะต้องบำเพ็ญพรตจนถึงที่สุดจึงจะกำจัด
อวิชชาได้ คือบรรลุโมกษะ
!

!

ปรัชญาสัต (Philosophy of Being) เป็นปรัชญาของปาร์มีนิ

เดสสมัยกรีกโบราณกล่าวว่าความแท้จริงปฐมธาตุ คือ สัต ซึ่งมีภาวะ

!

ปรัชญาของโพลตินุส คือ ทฤษฎีการล้นออก มีลักษณะคล้าย

คุณค่าทั้งหลายน้อยที่สุด
!

!

เฮเกล ถือว่า ความแท้จริงมีจิตดวงเดียว เรียกว่าสิ่งสัมบูรณ์

(The Absolute) เป็นต้น กำเนิดจิตทั้งปวง ลักษณะของจิต คือ หยุดนิ่ง
ไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่เช่นนั้นจิตจะไม่มีตัวตนไม่
เรียกว่าจิต การเคลื่อนไหวของจิตเป็นการพัฒนาแบบวัฎจักรหรือปฏิ
พัฒนาการ (Dialectic) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
Thesis!

!

Antithesis !

เป็นจิตขัดแย้งแสดงตัวออกเป็นสสาร

!

Synthesis !

เป็นจิตสังเคราะห์ สสารสำนึกตัวเองว่าเป็นจิต

!

!

เป็นจิตเดิมที่บริสุทธิ์

!

4.3.3 ลัทธิมัชฌิมนิยม
ลัทธิมัชฌิมนิยมนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ทฤษฎีสองแง่” ถือว่า

เป็นนิรันดร์ รวมเอาภาวะต่าง ๆ ไว้ในหน่วยเดียวกันไม่มีการ

ความแท้จริงปฐมธาตุมีเพียงหนึ่งเดียว ไม่ใช่ทั้งจิต และไม่ใช่ทั้งวัตถุ

เปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น แต่การที่เรามองเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงนั้น

ความแท้จริงหน่วยเดียวนี้ คือ พระเจ้า แสดงตัวออกมาเป็น 2 ลักษณะ

เป็นมายา คือ ความเข้าใจผิดไป

คือ จิต กับ วัตถุ เราสามารถรู้จักความแท้จริงได้โดยใช้เหตุผลพิสูจน์
แบบเรขาคณิต สปิโนซ่า
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!

ในทรรศนะของ สปิโนซ่า จิตกับร่างกายเป็นสองแง่แห่งความ

ดำรงอยู่ด้วยตัวเอง แต่พระผู้สร้างก็มีอำนาจควบคุม และทำลายล้าง

แท้จริงอันเดียวกัน ซึ่งซ่อนอยู่เบื้องหลังจิต กับวัตถุ จึงเป็นสารัตถะ

สสารคือธรรมชาติ พืช สัตว์ มนุษย์ได้ตามพระประสงค์ ลัทธิทำนองนี้

เดียวกันที่มองได้หลายด้านเสมือนเงินเหรียญ ๆ หนึ่งมี 2 หน้านั่นเอง

ได้แก่ ศาสนายูดาห์ คริสต์ อิสลาม โซโรอัสเตอร์ ชินโต นักปรัชญาที่

สารัตถะอันเดียวนี้เขาเรียกว่า พระเจ้า ซึ่งมีคุณลักษณะ 2 อย่าง คือ

สำคัญ ๆ ได้แก่

มีหน้าที่คิดและต้องการที่ว่างมีผู้สนับสนุนลัทธินี้หลายคน เช่น วาร์เรน
(Howard C.Warren) เป็นต้น!
!
!

4.4 ทฤษฎีทวินิยม (Dualism)
ทวินิยมเป็นลัทธิทางอภิปรัชญาที่ถือว่า ความแท้จริงปฐมธาตุมี

2 อย่าง คือ จิต กับ สสาร จึงแยกออกเป็นกลุ่มย่อยอีก 2 กลุ่มได้แก่
ลัทธิรังสรรค์นิยม ถือว่าจิตเป็นผู้สร้างสสาร และลัทธิชีวสสารนิยม ถือว่า
จิตกับสสารมีควบคู่กันมาแต่ต้น จิตควบคุมสสารได้โดยรู้กฎของสสาร
ลัทธิอภิปรัชญาทั้งสองนี้ คนทั่ว ๆ ไปและศาสนา ปรัชญาบางลัทธิเน้นไป
ที่ตัวมนุษย์ว่า มนุษย์มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือร่างกายกับจิตใจ และเน้น
ความสำคัญไม่เท่ากัน พวกจิตนิยมเน้นว่าจิตสำคัญกว่าร่างกาย ถือว่า
จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว จิตมีมาก่อนกาย ส่วนพวกวัตถุนิยม ถือว่า
ร่างกายสำคัญกว่าจิต เพราะจิตเป็นเพียงปรากฏการณ์ของกายเท่านั้น
(สุเมธ เมธาวิทยกูล, 2540: 47 – 48)
!
!

ลัทธิรังสรรค์นิยม (Creationism)
รังสรรค์นิยมเป็นลัทธิเทวนิยมทางอภิปรัชญาที่ถือว่าความ

แท้จริงปฐมธาตุมี 2 อย่าง ได้แก่ จิตกับสสาร จิตเป็นใหญ่กว่าเพราะ
เป็นผู้สร้างสสารเรียกว่า พระผู้สร้าง (The Creator) แล้วปล่อยให้สสาร

!

เซนต์ ออกัสติน อธิบายว่า พระผู้สร้างเป็นความแท้จริงสูงสุด

ทรงเป็นสิ่งนิรันดร เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตามหลักตรีเอกภาพ (The
Trinity) พระเจ้าทรงเข้าใจในพระองค์เอง (Father : The Thinker)
พระเจ้าผู้ถูกเข้าใจ (Son : The Thought) และเมื่อทรงเข้าใจตัวเองเป็น
อย่างดีที่สุดก็ย่อมเกิดความปีติ (Holy Spirit : Love) ส่วนจิตที่ปนอยู่กับ
สสาร คือ จิตมนุษย์ (Soul) ความจริงระดับต่ำสุด คือสสาร ซึ่งพระเจ้า
สร้างขึ้นให้มีความแท้จริงของตนเอง และมีพลังวิวัฒนาการอยู่ในตัว
เซนต์ โธมัส อะไควนัส ได้อธิบายเสริมต่อไปอีกว่า “พระเจ้าทรงเป็นกฎ
เกณฑ์ของสรรพสิ่ง” คือ ทรงเป็นกฎธรรมชาติที่เป็นต้นตอของสรรพสิ่ง
ทรงควบคุมความเป็นไปของสรรพสิ่ง
!

ลัทธิชีวสสารนิยม (Hylozoism)

!

ลัทธินี้มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า “ลัทธิจิตสสารนิยม” ถือว่าความ

แท้จริงเป็นสสารที่มีชีวิตแทรกอยู่เริ่มด้วยทรรศนะของนักจักรวาล
วิทยากรีกสมัยโบราณ สำนักไมเลตุส คือธาเลส อแนกซิเมเนส
อแนกซิมานเดอร์ ถือว่าจักรวาลมีกฎเกณฑ์ของตนเอง สสารมีชีวิตในตัว
เอง โดยไม่ได้รับมาจากจิต และเทพใดทั้งสิ้น การที่เทพสามารถ
ควบคุมบันดาลธรรมชาติให้เป็นไปต่าง ๆ นานาได้นั้น ก็เพราะรู้กฎ
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ธรรมชาติหาใช่อำนาจเหนือธรรมชาติไม่ ฉะนั้น จิตหรือเทพ และสสาร

สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปได้ก็เพราะมีการเปลี่ยนแปลง

ต่างก็เป็นความแท้จริงโดยอิสระของตนเอง

อัตราส่วนของธาตุต่าง ๆ ในตัวมัน การสูญสิ้นสภาพของสิ่งทั้งหลายก็

!

ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ก็เช่นเดียวกัน ถือว่าจิต และสสารต่างก็

เป็นความแท้จริงอิสระ ไม่ขึ้นต่อกันเลย พระผู้สร้างมี 2 องค์ คือ มาสด้า

เพราะเกิดการแยกตัวออกจากกันของปฐมธาตุเหล่านั้น ลักษณะของ
ปฐมธาตุแต่ละอย่างนั้นคงที่เสมอ ไม่เกิดใหม่ ไม่แตกดับ เป็นนิรันดร

(Mazda) กับ อะหริมัน (Ahariman) หรือเทพเจ้าแห่งความดีกับเทพเจ้า

!

แห่งความชั่วมีอำนาจพอ ๆ กัน องค์หนึ่งสร้างจิต อีกองค์หนึ่งสร้างสสาร

แสดงตัวออกมาเป็นบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่ พระพรหม คือ ผู้สร้าง

เมื่อถอดออกมาเป็นหลักปรัชญาแล้วก็คือ จิตกับสสารต่างเป็นอิสระไม่

สรรพสิ่ง พระนารายณ์ คือ ผู้อภิบาลรักษาให้เป็นไปตามกฎ และพระ

ขึ้นต่อกันนั้นเอง

อิศวร คือ ผู้ทำลายโลก ความจริงตามหลักอภิปรัชญานี้ก็หมายถึงกฎ

!

!

4.5 ทฤษฎีพหุนิยม (Pluralism)
พหุนิยมเป็นลัทธิทางปรัชญาที่ถือว่าความแท้จริงมีอยู่หลาย

หน่วย ซึ่งอาจจะเป็นจิต หรือสสารหรือทั้งจิต และสสารก็ได้ นักปรัชญา
ลัทธินี้ เชื่อว่าสรรพสิ่งที่มีจำนวนมากมายหลายหลากในเอกภพนี้ไม่อาจ
จะทอนลงให้เหลือเพียงหนึ่งเดียวหรือสองได้เลย แต่อย่างน้อยที่สุดปฐม
ธาตุก็ต้องมีสามหน่วยขึ้นไป เพราะเป็นเอกภพที่มีความสลับซับซ้อนมา

ปรัชญาฮินดู มีปรัชญาธรรมชาติที่เรียกว่า ตรีมูรติ คือ พระเจ้า

ธรรมชาตินั่นเอง ซึ่งมีกำเนิดในเบื้องต้น มีการเปลี่ยนแปลงในตอน
กลาง และมีการแตกสลายในที่สุด
!

ไลบ์นิซ เป็นนักปรัชญาพหุนิยมฝ่ายจิตเชื่อว่าความแท้จริงมี

ลักษณะเป็นจิต มีจำนวนมากมายเรียกว่าปรมาณูทางจิต (Monad) ซึ่ง
แต่ละหน่วยมีความพอใจตัวเอง มีความเป็นอยู่อย่างอิสระ ทรรศนะของ
ไลบ์นิซอาจกล่าวสรุปได้ ดังนี้

ลัทธิพหุนิยมตั้งแต่โบราณมาจนถึงสมัยปัจจุบันอาจจำแนกออกเป็น 2

!

พวกใหญ่ ๆ คือ ลัทธิพหุนิยมแบบเก่า กับลัทธิพหุนิยมของนักสัจนิยม

นาด ซึ่งมีจำวนมากมายแต่ขึ้นอยู่กับจอมโมนาดหรือพระเจ้า

ใหม่ ๆ ดังนี้ (สุเมธ เมธาวิทยกูล, 2540: 40 – 48)
!

เอมเปโดเคลส นักปรัชญากรีกสมัยเริ่มต้นถือว่าปฐมธาตุของ

!

1. ความแท้จริงสูงสุดอันเป็นปฐมธาตุของสรรพสิ่ง เรียกว่า โม

2. จอมโมนาดมีลักษณะสมบูรณ์ทุกประการคือ อำนาจ ปัญญา

ความดี เป็นต้น

สรรพสิ่งไม่ใช่มีเพียง 1 หรือ 2 อย่างเท่านั้นแต่มี 4 อย่าง คือ ธาตุ 4
ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นเพราะการรวมตัวกันของธาตุทั้ง 4
นี้ในอัตราส่วนต่าง ๆ กัน จึงเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมากมายหลายหลาก การที่
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!

6.3 จงอธิบายขอบเขตของอภิปรัชญา

!

6.4 จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิต

!

6.5 จงอธิบายลักษณะของทฤษฎีสสารนิยม มาโดยสังเขป

!

6.6 จงอธิบายลักษณะของลัทธิธรรมชาตินิยม

!

6.7 จงอธิบายลักษณะของลัทธิจักรกลนิยม

!

6.8 จงสรุปลักษณะของสสารนิยม

เรื่องโลก จิตวิญญาณ และจักรวาล โดยมนุษย์ มีความอยากรู้อยากเห็น

!

6.9 จงอธิบายลักษณะของทฤษฎีจิตนิยม

ว่าสิ่งเหล่านี้มีความเป็นจริงอย่างไร ทำไมจึงเกิดขึ้น ทำไปจึงเป็นเช่นนั้น

!

6.10 วิญญาณเป็นเนื้อสาร หมายความว่าอย่างไรจงอธิบาย

!

6.11 จงอธิบายความหมายของ “โลกแห่งแบบ”

!

6.12 จงสรุปลักษณะของจิตนิยม

ให้เข้าใจ และยอมรับฟังทรรศนะของผู้อื่น เป็นการฝึกให้เป็นผู้มีใจกว้าง

!

6.13 จงอธิบายทฤษฎีเอกนิยม

ไม่ใช่ยึดแต่ความคิดของตนเท่านั้น

!

6.14 ลัทธิเอกนิยมแบบจิต มีลักษณะอย่างไร

!

6.15 จงอธิบายทฤษฎีทวินิยม มาโดยสังเขป

!

6.16 จงอธิบายทฤษฎีพหุนิยม มาโดยสังเขป !

!

3. โมนาดที่อยู่ในระดับต่ำกว่าจอมโมนาดเป็นโมนาดที่จำกัดใน

เรื่องความสมบูรณ์ แต่มีเอกภาพของตนเอง เป็นโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งขึ้น
ตรงต่อจอมโมนาด
!

4. โมนาดที่มีเหตุผล คือ มนุษย์ ระดับต่ำลงไป คือ สัตว์ และพืช

มีแต่ความรู้สึก ระดับต่ำที่สุดคือ อินทรียสาร และอนินทรียสารต่าง ๆ

5. สรุป
!

อภิปรัชญา เป็นปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวกับความจริงอันสูงสุด ว่าด้วย

และเป็นเช่นนั้นได้อย่างไร มนุษย์พยายามสืบค้นหาสาเหตุความเป็นจริง
ของความเป็นไปของสรรพสิ่งทั้งปวง จนได้รับคำตอบในลักษณะที่ถูก
บ้างผิดบ้าง หรือได้รับคำตอบเป็นที่พอใจคำตอบของอภิปรัชญา
สามารถช่วยคลี่คลาย ความพิศวงสงสัยของมนุษย์ได้มาก รวมทั้งช่วย

6. คำถามท้ายบท
!

6.1 จงบอกความหมายของอภิปรัชญา

!

6.2 จงบอกบ่อเกิดของอภิปรัชญา
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ญาณวิทยา

4

บทที่ 4

ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์. (2519: 1) ให้ความหมาย ญาณวิทยาว่า การศึกษา

ญาณวิทยา

เข้าใจเกี่ยวกับความรู้ ศึกษาปัญหาที่ว่าอะไรเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้

ถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้ความรู้เกิดขึ้นทำให้ความรู้เป็นไปได้ทำให้เรา
อะไรเป็นธรรมชาติแห่งความรู้ ขอบเขตแห่งความรู้มีกำหนดแค่ไหน
อะไรเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้

1. บทนำ
ญาณวิทยาเป็นสาขาหนึ่งของปรัชญา ญาณวิทยาเรียกอีกอย่าง

!

บุญมี แท่นแก้ว. (2524: 108) ให้ความหมายว่า ญาณวิทยา คือ

ทฤษฎีความรู้เป็นวิชาที่ศึกษาค้นหาความรู้ ธรรมชาติ และเหตุแห่ง

ว่าทฤษฎีความรู้ ซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ต้นกำเนิดความรู้

ความรู้ที่แท้จริง ตลอดทั้งค้นหาธรรมชาติแห่งความรู้ ซึ่งสามารถจะชี้ให้

ธรรมชาติของความรู้ และขอบเขตของความรู้ ญาณวิทยาอธิบายถึง

เห็นว่าความรู้นั้นจะเป็นความรู้ที่แท้จริงหรือไม่ หรือความรู้เช่นนั้นจะเป็น

ปัญหาความรู้ของมนุษย์ เพราะมนุษย์ไม่ใช่มีแต่เพียงร่างกาย แต่มีส่วน

เครื่องตัดสินได้ว่ามีความสัมพันธ์กับความจริงเพียงใดหรือไม่ และเป็น

ที่สำคัญกว่า คือ จิต ซึ่งทำหน้าที่สูงกว่าร่างกาย ทำให้มนุษย์มีความรู้สึก

วิธีที่สืบค้นหาขอบเขตและข้อจำกัดของความรู้

นึกคิดที่ละเอียดสุขุม มีความอยากรู้อยากเห็น สงสัยไปทุกอย่างว่าความ
รู้ คือ อะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร ความรู้ที่ได้รับจากประสาทสัมผัสเป็นจริง
เสมอไปหรือไม่ มีวิธีการอย่างไรที่จะทดสอบปัญหา และมีความพยายาม
ในการสืบค้นหาคำตอบจนกลายเป็นทฤษฎีความรู้

!

ธรรมชาติของความรู้ ขอบเขตและความสมเหตุสมผลของความรู้

3. ความสำคัญของญาณวิทยา
!

2. ความหมายของญาณวิทยา

สรุป ญาณวิทยา หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยความรู้ ที่มาของความรู้

ญาณวิทยาหรือทฤษฎีความรู้เกิดขึ้นในกรีกก่อนโสเครตีส มีกลุ่ม

นักปรัชญาที่เรียกว่า โซฟิสต์ ได้เสนอหลักในการตัดสินความดี ชั่ว
และความจริง โดยถือเอาตัวของมนุษย์เอง เป็นมาตรวัดตัดสินความดี

พจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ชั่ว และความจริง ตามปรัชญาของโปรทากอรัส ปรากฏว่าเป็นที่นิยม

(2532: 32) ให้ความหมายของญาณวิทยา ว่า “ญาณวิทยา : ปรัชญา

ของพลเมืองในยุคนั้น ต่อมาจึงเกิดแนวคิดที่ปฏิเสธหรือแย้งความคิด

สาขาหนึ่งที่ว่าด้วยบ่อเกิด ลักษณะหน้าที่ ประเภทระเบียบวิธี และความ

นั้นด้วยหลักการที่ว่าความดี ชั่ว และความจริงไม่ใช่ขึ้นอยู่กับมนุษย์อัน

สมเหตุสมผลของความรู้ บางทีใช้ว่า “Theory of Knowledge”

เป็นแนวความคิดของ โสเครตีส หลังจากนั้นญาณวิทยาหรือทฤษฎี

!
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ความรู้ก็ได้รับการพัฒนา และเจริญรุ่งเรืองในปรัชญาของเพลโต และ

วิธีการที่จะได้มาซึ่งความรู้ และหามาตรฐานว่าอะไรเป็นความรู้จริงหรือ

อริสโตเติล จนกระทั่งมาถึงปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ ซึ่งนักปรัชญาที่

ไม่ ศึกษาลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งที่เรียกว่า “ความรู้” ปัจจุบันนี้ถือว่า

สำคัญ เช่น จอห์น ลอก นักปรัชญาชาวอังกฤษให้ความสำคัญ

ญาณวิทยามีความสำคัญมาก เพราะเป็นพื้นฐานในการเก็งความจริง

ญาณวิทยามากที่สุด เพราะเขาถือว่า ญาณวิทยาจะต้องมาก่อนปัญหา

ทางอภิปรัชญา และเป็นการวิจารณ์ถึงองค์ประกอบของความรู้ได้ด้วย

ทางอภิปรัชญา และสาขาอื่น ๆ แนวความคิดนี้ได้มีอิทธิพลต่อนัก

ญาณวิทยาจึงประกอบด้วยประเด็นปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ (สถิต วงศ์สวรรค์,

ปรัชญาในยุโรป เช่น เบอร์คเลย์ ฮูม และ ค้านต์ ซึ่งต่างก็เน้นทฤษฎีแห่ง

2543: 94 – 98)

ความรู้ แม้แต่ในลัทธิค้านต์ใหม่ (New Kantian) ก็ได้ยึดถือหลักการที่
ว่า “การศึกษากรรมวิธีแห่งความรู้ของเราด้วยวิจารณญาณควรจะเป็น
พื้นฐานของความคิดคำนึงทุกอย่าง” เป็นหัวใจในการดำเนินการ

!

1. ปัญหาเกี่ยวกับต้นกำเนิดของความรู้ ว่าเราได้ความรู้มา

อย่างไร หรืออะไรเป็นแหล่งกำเนิดความรู้
แหล่งที่มาของการเกิดความรู้ หรือทฤษฎีให้เกิดความรู้ มี

หาความรู้ อีกอย่างหนึ่ง ญาณวิทยา มีความสำคัญในปัจจุบัน เพราะเป็น

!

พื้นฐานในการเก็งถึงความจริงทางอภิปรัชญา และเป็นการวิจารณ์ถึง

ทฤษฎีสำคัญ ๆ ใหญ่ ๆ 5 ทฤษฎี คือ เหตุผลนิยม ประสบการณ์นิยม

องค์ประกอบของความรู้จริงได้อีกด้วย ดังนั้น เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว

เพทนาการนิยม อนุมานนิยม และสัญชาตญาณนิยม ซึ่งจะอธิบายราย

ญาณวิทยาจึงมีความสำคัญต่อผู้ศึกษาปรัชญา และผู้ศึกษาวิชาการสาขา

ละเอียดในหัวข้อ “ปัญหาที่เกี่ยวกับบ่อเกิดแห่งความรู้”

อื่น ๆ เพราะญาณวิทยาเป็นพื้นฐานในการเก็งความจริง ความรู้ของ
มนุษย์ทุกศาสตร์มีความเป็นจริงมากน้อยต่างกันในประเด็นนี้
ญาณวิทยาช่วยได้ เพราะญาณวิทยาได้วิจารณ์ถึงองค์ประกอบของความ
รู้ รวมทั้งบ่อเกิดของความรู้ (เกรียงศักดิ์ ฟองคำและพุทธชาติ คำ
สำโรง, 2551: 95 – 96)

4. ขอบข่ายของญาณวิทยา
!

ญาณวิทยา เป็นปรัชญาสาขาหนึ่งที่ว่าด้วยความรู้ ศึกษาค้นคว้า

เกี่ยวกับธรรมชาติ ความรู้ของมนุษย์ ศึกษาเกี่ยวกับความรู้อันแท้จริง

!

2. วิธีสร้างความรู้ “วิธีสร้างความรู้” อยู่ในขอบเขตแห่ง

ญาณวิทยาเช่นกัน ตามที่ยอมรับกันทั่วไป การสร้างความรู้มีอยู่ 4 วิธี
ดังนี้
!

1. วิธีที่ยึดถือลัทธิที่มีอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิม (Dogmatism)

!

2. วิธีตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนแล้วจึงสร้างความรู้ขึ้น หรือที่เรียกว่า

วิมัตินิยม (Scepticism)
!

3. วิธีวิจารณ์ (Criticism) คือ การพิจารณาใคร่ครวญเรื่องราวให้

สมเหตุสมผลเสียก่อนแล้ว
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จึงสร้างความรู้ขึ้น
!

4. วิภาษวิธี (Dialectic Method) คือ การสร้างความรู้ด้วยการคิด

หาข้อเสนอ (Thesis) พยายาม
หาข้อโต้แย้ง (Antithesis) แล้วหาทางสังเคราะห์เข้าด้วยกัน (Synthesis) แล้วดำเนินการต่อไปจนกระทั่งได้ความรู้ที่สมบูรณ์ตามต้องการ
!

2.1 วิธียึดลัทธิที่มีอยู่เดิม (Dogmatism)

!

!

การสร้างความรู้โดยวิธีนี้เป็นการยึดลัทธิที่มีอยู่เดิม ยอมรับ

เอาสิ่งที่เขาสร้างเป็นทฤษฎีไว้แล้ว โดยไม่ต้องพิจารณาใคร่ครวญอีก
เช่น พวกที่ยึดเอาวิธีของเดส์คาร์ต ที่มีชื่อว่า เหตุผลนิยม กับพวกที่ยึด
เอาวิธีของ จอห์น ลอก ที่มีชื่อเฉพาะว่า ประจักษนิยม ว่าเป็นวิธีที่
สามารถสร้างความรู้ได้อย่างแท้จริงโดยยึดเอาหลักเกณฑ์ที่เจ้าลัทธิเดิม
ได้วางไว้แล้ว พยายามหาเหตุผลโดยยึดหลักเกณฑ์นั้นเป็นเครื่องมือใน
การสร้างความรู้อีกต่อไป เมื่อพูดถึงสายเหตุผลนิยม พอเดส์คาร์ต
ประกาศลัทธิเหตุผลนิยม ก็มีนักปรัชญาหลายท่านยึดเอาเหตุผลนิยม
ของท่านเป็นหลัก แล้วหาวิธีสร้างความรู้อีกต่อไป เช่น
สปิโนซ่า ไลบ์นิซ เป็นต้น ได้ยึดเอาเหตุผลนิยมของเดส์คาร์ต ในการ
อธิบายปรัชญาของตนเอง ตลอดจนวิธีสร้างความรู้ ก็ยึดเอาวิธีของเดส์
คาร์ตเป็นหลัก

!

!

ส่วนสายแห่งประจักษนิยมเริ่มด้วย ลอก ต่างก็สร้างความรู้

โดยวิธีอาศัยประสบการณ์เป็นหลักพวกยึดเอาประจักษนิยมเป็นหลักดัง
กล่าวมาแล้วก็เรียกว่าพวกใช้วิธียึดลัทธิที่มีอยู่เดิมสร้างความรู้เช่นกัน
!

สรุป “ยึดถือลัทธิเดิม” คือถือหลักพื้นฐานตามลัทธิที่เป็นความจริง

และอนุมานข้อสรุปจากหลักความจริงนั้น เป็นการยอมรับเอาสิ่งที่มีผู้
สร้างเป็นทฤษฎีไว้แล้ว
!

2.2 วิธีตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนแล้วจึงสร้างความรู้หรือเรียกว่า วิมัติ

นิยม (Scepticism)
วิมัตินิยม เกิดจากความสงสัยในลัทธิปรัชญาของปรัชญาเมธี

!

ต่าง ๆ ที่มีความเห็นขัดแย้งกัน เช่นสาย เหตุผลนิยม ก็มีความขัดแย้ง
กัน ทำให้เป็นที่น่าสงสัย เเดส์คาร์ตถือว่าสสารกับจิตเป็นสิ่งมีอยู่จริง สปิ
โนซ่า ถือว่าทรัพย์ที่เกิดจากพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นมีอยู่จริง สิ่งที่มีอยู่จริงมี
เพียงหนึ่งเท่านั้น ไม่มีสองดังที่เดส์คาร์ตกล่าว แต่สปิโนซ่า ถือว่าสิ่งที่มี
อยู่จริง คือ โมนาด เมื่อแต่ละท่านมีความเห็นไม่ลงรอยกันเช่นนี้ จึง
ทำให้เกิดความสงสัยว่ามันจะต้องมีทรรศนะของท่านผู้ใดผู้หนึ่งที่ผิดใช้
ไม่ได้
!

!

ฮูม เป็นผู้ใช้วิธีสงสัยช่วยในการสร้างความรู้ที่แท้จริง แต่

โดยที่ท่านใช้วิธีสงสัยหรือวิมัตินิยม ท่านถือว่าความรู้เพียงเป็นไปได้
เท่านั้น ไม่รับรองว่าสมบูรณ์หรือจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ ความจริงวิมัตินิยมมี
มาตั้งแต่สมัยกรีกแล้ว
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!
!

2.3 ยึดหลักวิจารณญาณนิยม หรือวิจารณนิยม (Criticism)
!

เอมมานูเอล ค้านต์ ยึดหลักว่าก่อนจะตัดสินใจเชื่ออะไร ต้อง

ใช้วิจารณญาณใคร่ครวญให้รอบคอบก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
ความรู้ วิชาการ ฉะนั้นจะให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์ จึงต้องอาศัย
ความรู้เดิมอันเป็นประสบการณ์เดิม ความจำ ความคิดหาเหตุผล
!

!

ค้านต์ ใช้วิธีวิจารณ์ในการสร้างความรู้ วิจารณ์นิยมแตกต่าง

ถามพวกปรัชญาเมธีที่เป็นปฏิปักษ์กับตน พร้อมกันนั้นแสดงลัทธิปรัชญา
ของเขาให้เห็นประจักษ์แล้วแสดงทรรศนะโต้แย้งด้วยคำถามที่เฉียบ
แหลม โสเครตีส พยายามช่วยปรปักษ์หาข้อขัดแย้งในทรรศนะของเขา
เองด้วยวิธีการสนทนา ครั้นแล้วให้ยอมรับความไม่มีเหตุผลเพียงพอ
แล้วก็ช่วยแก้ให้ โสเครตีสยังตั้งปัญหาเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคู่
ปรปักษ์ คู่ปรปักษ์ยอมรับทรรศนะของเขา เพลโตก็เจริญรอยตามโสเคร
ตีส วิธีดังกล่าวเริ่มด้วยการตั้งญัตติ และโต้แย้ง ครั้นแล้วนำเอาคำโต้

จากพวกยึดลัทธิดังที่กล่าวมาแล้ว คือ ไม่ยอมเชื่อลัทธิโดยง่าย ๆ

แย้งมากล่าวย้ำอีกต่อจากนั้นก็สร้างวิธีการของตนเองขึ้น และเผยแพร่

โดยปราศจากใช้วิจารณญาณใคร่ครวญดูให้รอบคอบเกี่ยวกับ

วิธีการค้นคว้าทางปรัชญาของตนแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความ

องค์ประกอบความรู้ สืบค้นถึงความสามารถของจิต เรามีความรู้ความ
เข้าใจในสิ่งที่มีอยู่จริงแค่ไหน มันเป็นการวิจารณ์องค์ประกอบความรู้
สืบค้นถึงเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดความรู้ที่มีมาแต่กำเนิด ซึ่งจำเป็นสำหรับ
การสร้างความรู้ แยกแยะระหว่างวัตถุดิบที่จะแปรสภาพเป็นความรู้

เข้าใจปรัชญาดีขึ้น เพลโตใช้วิธีพิสูจน์ความเห็นนั้น ๆ ว่าใช้ได้ไหม เป็น
วิธีที่สอนให้วิจารณ์ตัวเองไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งบรรลุถึงทรรศนะหรือ
ความคิดเห็นอันไม่มีข้อขัดแข้งกันในตัวเองวิธีดังกล่าว บางครั้งเรียกว่า
วิธีปฏิเสธ (Method of Refutation)

เหตุผลนอกจากให้แบบแล้วยังจัดวัตถุดิบให้เข้ากับแบบ แล้วจัดระเบียบ
เป็นระบบความรู้ การที่ถือว่าทั้งประสบการณ์ และเหตุผลที่มีมาแห่ง
ความรู้ จัดว่าเป็นการปกครองดองเหตุผลนิยมกับประจักษนิยมดัง
กล่าวมาแล้ว และเป็นการจำกัดขอบเขตความรู้ด้วย

5. ปัญหาเกี่ยวกับธรรมชาติของความรู้หรือปัญหาเกี่ยวกับ
ลักษณะของความรู้
ลัทธินี้โดยธรรมชาติ ความรู้มีลักษณะอย่างไร ความรู้ คืออะไร

!

2.4 ยึดหลักวิภาษวิธี (The Dialectic Method)

!

!

เพลโต ใช้วิธีถามตอบในเชิงปฏิเสธ (Negative Dialectic) ซึ่ง

วิสัย แบบสัจนิยม หรือแบบจินตนิยม เราสามารถพิจารณาได้ในลัทธิดัง

โสเครตีสก็เคยใช้มาแล้ว วิธีนี้เริ่มโดยการสนทนาโต้ตอบกัน อภิปราย
ถกเถียงกัน เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน ตามปกติโสเครตีสจะต้องตั้งปัญหา

อะไรเป็นสิ่งที่เราสามารถรู้ได้ เรารู้วัตถุภายนอกหรือความคิดเชิงอัต
จะกล่าวต่อไปนี้
!

5.1 ลัทธิสัจนิยมทั่วไป (Native Realism)
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!

มีความเห็นว่า ความคิดเป็นสิ่งแทนวัตถุภายนอกซึ่งมีโดยสภาพ

ของมัน และคุณสมบัติ คุณภาพของสสารก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง เช่น กลิ่น สี

และอัตตาที่มีจริยธรรม การรับรู้จะมีได้ต้องอาศัยเจตนา

ความร้อน ฯลฯ สสารก็เช่นกัน มีคุณภาพเดิม เช่น ความแกร่ง การ

!

5.5 ลัทธิจิตนิยมปรากฎการณ์ (Phenomenalistic Idealism)

เคลื่อนที่ ฯลฯ

!

เอมมานูเอล ค้านต์ มีทัศนะว่า สิ่งในตัวเอง หรือปรากฏการณ์ย่อม

!

5.2 ลัทธิสัจนิยมทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Realism)

!

จอห์น ลอก มีทรรศนะว่า คุณภาพที่แท้จริงของสสารเรารู้ไม่ได้

และเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยเพราะว่า สสารย่อมมีคุณภาพที่แตกต่างกัน
คือ คุณภาพปฐมภูมิอันเป็นคุณภาพเดิมที่แท้จริงของสสารกับคุณภาพ
ทุติยภูมิอันเป็นคุณภาพที่จิตคิดขึ้น เช่น รูป รส กลิ่น สี ร้อน เย็น ฯลฯ สิ่ง
เหล่านี้แต่ละคนจะมีความรู้สึก หรือรับรู้แตกต่างกัน
!

5.3 ลัทธิจิตนิยมอัตวิสัย (Subjective Idealism or Mental-

โดยอาศัยเหตุอ้างอิง อาศัยหลักทฤษฎี ปรากฏการณ์ เหล่านั้นคงที่อยู่
ในตัวเองโดยธรรมชาติภายนอกจิต ไม่ขึ้นอยู่กับจิตจะรู้ความแท้จริง
หรือธรรมชาติของ
มันนั้นไม่ได้
!

5.6 ลัทธิสัจนิยมใหม่ (Neo Realism)

!

ลัทธินี้ยอมรับสัจนิยมทั่วไป ถือว่าจิตสามารถรับรู้วัตถุได้โดยตรง

โดยไม่ต้องผ่านความนึกคิดเนื่องจากวัตถุเหล่านั้นมีอยู่ในตัวของมันเอง

ism)
!

มีจริง แต่ไม่สามารถรู้ธรรมชาติของมันได้ จะรู้ได้เพียงปรากฎการณ์

จอร์จ เบอร์คเลย์ (ค.ศ. 1685 – 1753) ใช้เหตุผลทางตรรกวิทยา

เข้าช่วยส่งเสริม เติมต่อลัทธิประจักษนิยมของจอห์น ลอกให้ดีขึ้น โดย
กล่าวว่า สสาร คือ กลุ่มคุณภาพปฐมภูมิ และทุติยภูมิรวมกัน ดังนั้น
สสารจึงมีอยู่จริง เป็นสิ่งที่รับรู้ได้แม้แต่วิญญาณ พระเจ้า ก็มีอยู่จริงเช่น
กัน ส่วนโลกภายนอก ย่อมไม่มี
!

5.4 ลัทธิจิตนิยมสมบูรณ์ (Absolute Idealism)

!

ฟิชท์ (Fichte) เชื่อว่า สิ่งที่มีอยู่แท้จริงคือ ความดี เหตุผลที่ใช้ใน

สสาร และจิตเกิดมาจากสิ่งที่เป็นกลาง สัจนิยมใหม่เชื่อมั่นในวุฒิปัญญา
และการวิเคราะห์วิจารณ์ แต่ไม่เชื่อสัญชาตญาณนิยม และรหัสนิยมโดย
เด็ดขาด

6. คาทีกอรี่ของความรู้ (Categories of Knowledge)
!

คาทีกอรี่ (Categories) หมายถึง สิ่งที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นจริง

หรือ เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความรู้ 4 ประการ คือ สสาร (Substance)
กาล (Time) เทศะ (Space) และความเป็นเหตุเป็นผล (Causility)

การได้ เจตจำนงบริสุทธิ์
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!

สสาร และความเป็นเหตุผลทั้ง 4 นี้เป็นคาทีกอรี่ที่สามารถก่อให้

เกิดความรู้ที่แท้จริง
!

ปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตของความรู้ ว่าความรู้มีขอบเขตแค่ไหน หรือ

มนุษย์สามารถรู้ความเป็นจริงได้หรือไม่ เพียงใด
!

ปัญหาเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของความรู้ หรือปัญหาเกี่ยวกับ

เกณฑ์ตัดสินความจริงว่ามีเกณฑ์อะไรหรือไม่ในการตัดสินว่าความรู้ใด
ตรงกับความจริง
!

มนุษย์มีความสามารถในการหาความรู้ สมรรถภาพของจิตมนุษย์

ประสบการณ์นิยม (Empiricism) ส่วนสายที่เชื่อในเหตุผลคือ กลุ่ม
เหตุผลนิยม (Rationalism)
!

ต้นกำเนิดของความรู้ 6 ทางนั้น ได้แก่ (สุจิตรา อ่อนค้อม, 2551:

59 – 66)
7.1 ประสบการณ์ (Sense Experience)

!
!

!

ประสบการณ์คือสิ่งที่เรารับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ประสาทสัมผัส ทั้ง 5 นี้ เป็นประตูรับความรู้เกี่ยวกับ
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวมาสู่เรา ความรู้ในลักษณะนี้ คือ ความรู้จาก

สามารถรู้ความจริงได้ ยอมรับว่ามีความจริงในโลก สิ่งภายนอกมีจริง

ประสบการณ์ ซึ่งเราได้รับมาโดยทางประสาทสัมผัส ความรู้ชนิดนี้เกิด

อย่างน้อยเท่าที่เรารับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส กล่าวคือ เชื่อว่าจิตของเรา

ขึ้นเมื่อวัตถุภายนอกมากระทบประสาทสัมผัสแต่ละอย่างซึ่งทำหน้าที่

สามารถรู้ คิด และหาเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ได้!

ต่าง ๆ กัน และไม่สามารถทำแทนกันได้ เช่น ตาทำหน้าที่เห็น สิ่งที่ตา

!

!

7. ต้นกำเนิดของความรู้
!

ความรู้ที่มนุษย์ได้รับนั้น โดยทั่วไปเป็นความรู้ที่ได้ทางประสาท

สัมผัส ปัญหาที่ตามมา คือ เมื่อมีความรู้อื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในขอบข่ายของ
ประสาทสัมผัส เราจะนับว่าเป็นความรู้หรือไม่ กล่าวคือ ประสาทสัมผัส
เป็นทางเดียวที่มนุษย์สามารถได้รับความรู้ หรือว่ามีทางอื่นใดอีกหรือ
ไม่ที่จะให้ความรู้ที่มีความแน่นอนกว่า คำตอบทางญาณวิทยาถือว่าต้น

เห็นเราเรียกว่า รูป หูทำหน้าที่ฟังเสียง จมูกทำหน้าที่รู้กลิ่น ลิ้นทำ
หน้าที่รู้รส กายทำหน้าที่รู้สัมผัสที่มากระทบกาย เช่น เย็น ร้อน อ่อน
แข็ง เป็นต้น เราไม่สามารถใช้หูดมกลิ่นหรือใช้ลิ้นฟังเสียง เพราะ
ประสาทสัมผัสแต่ละอย่างมีหน้าที่เฉพาะของมัน ประสาทสัมผัสเหล่านี้
ร่วมกันทำให้สามารถรับรู้คุณภาพหรือลักษณะต่าง ๆ ของวัตถุในหลาย
ๆ ด้าน ทำให้มนุษย์มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ประสาทสัมผัสจึง
เป็นทางที่มนุษย์ได้ความรู้มากที่สุด เด็กเกิดใหม่จะได้รับความรู้หรือ
รู้จักสิ่งต่าง ๆ

กำเนิดของความรู้มี 6 ทางด้วยกันที่สำคัญมีอยู่ 2 ทาง คือ ประสบการณ์

!

กับเหตุผล นักปรัชญาสายที่เชื่อในประสบการณ์ คือ พวก

ประสบการณ์นั้นบอกได้เพียงว่า สิ่งหนึ่งมีอยู่หรือปรากฏอยู่ แต่บางครั้ง

อย่างไรก็ตาม ความรู้ที่ได้จากประสาทสัมผัสหรือที่เราเรียกว่า
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การรับรู้ของเราอาจคลาดเคลื่อนได้ เช่น เห็นน้ำในทะเลทราย (ทั้งที่จริง

! !

7.1.3 ปฏิเสธความรู้ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด (Innate Idea)

ๆ ไม่มีน้ำแต่อย่างใด) หรือเห็นรางรถไฟเบนเข้าหากันในระยะไกล ดัง

และความรู้ก่อนประสบการณ์(A Priori Knowledge) เพราะกลุ่มนี้ถือว่า

นั้นประสาทสัมผัสอย่างเดียวยังไม่ทำให้เกิดความรู้ได้ ต้องอาศัยการ

ความรู้ต้องมาหลังประสบการณ์เสมอ ประสบการณ์น้อยจึงยอมรับความ

ตัดสิน (Judgement)

รู้หลังประสบการณ์ (a Posteriori Knowledge)

นักปรัชญากลุ่มที่ถือว่า ความรู้ที่แท้จริงต้องมาจากประสบการณ์

!

! !

7.1.4 ประสบการณ์ ประกอบด้วย ประสาทสัมผัส 2 ประเภท

คือ กลุ่มประสบการณ์นิยม(Empiricism) กลุ่มนี้มีทรรศนะว่า ความรู้ที่

คือ ประสาทสัมผัสภายใน มีลักษณะเป็นอัตวิสัย (Subjective) เช่น

เกิดจากประสบการณ์ซึ่งเรียกว่า “Empirical Knowledge” นั้นเป็นความ

ความปรารถนา (Desire) ความรู้สึก (Feeling) คิด (Thinking) ส่วน

รู้ที่แท้จริงเพราะสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ ส่วนความรู้ที่ได้จากเหตุผล

ประสาทสัมผัสภายนอก เช่น เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส รู้สัมผัส

นั้นเป็นความรู้ระดับรองหน้าที่ของเหตุผลในทรรศนะของ
ประสบการณ์นิยม เป็นเพียงตัวเชื่อมประสบการณ์เข้าด้วยกันเหตุผลที่
ไร้ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสย่อมไม่มีทางที่ให้ความรู้ใด ๆ
ได้ นักวิทยาศาสตร์และ
นักปฏิบัตินิยม (Pragmatism) ก็จัดอยู่ในกลุ่มประสบการณ์นิยมได้
สรุปลักษณะทั่วไปของกลุ่มประสบการณ์นิยมได้ดังนี้

!
! !

7.1.1 เน้นญาณวิทยามากกว่าอภิปรัชญา คือ สนใจวิธีเข้า

ถึงความจริงมากกว่าที่จะมาถกปัญหาว่าความจริงคืออะไร
! !

7.1.2 ถือว่าบ่อเกิดหรือต้นกำเนิดของความรู้มาจาก

ประสบการณ์ และความสมเหตุสมผลของความรู้ก็สามารถทดสอบได้
จากประสบการณ์

!

7.1.5 สิ่งต่าง ๆ ในโลกมีลักษณะสัมพัทธ์ (Relative) คือ ขึ้น

อยู่กับสิ่งอื่น ๆ ไม่แน่นอนตายตัว
!

7.1.6 วิธีเข้าถึงความจริงมักใช้วิธีอุปนัย (Induction) และ

ประสบการณ์ (Empirical Data)
!

สมัยกรีกโบราณนักปรัชญาที่มีแนวความคิดแบบ

ประสบการณ์นิยม ได้แก่ พวกโซฟิสต์ (Sophists) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โปรทากอรัส (Protagoras: 480 – 410 B.C.) ซึ่งเป็นโซฟิสต์ผู้มีชื่อเสียง
โด่งดังผู้หนึ่ง ส่วนสมัยใหม่ ได้แก่ เบคอน (Francis Bacon:1561 –
1626) ลอก (John Locke:1632 – 1704) เบอร์คเล่ย์ (George Berkeley: 1685 – 1753) และฮอบบ์ (Thomas Hobbes: 1588 – 1679)
!

7.2 เหตุผล (Reason)
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เหตุผล คือ ความสามารถในการคิดซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มนุษย์ได้

!

ใหม่ได้ว่า “สุนัขทุกตัวเป็นสัตว์” โดยอาศัยความรู้เดิมคือ “สุนัขทุกตัว

ความรู้ ในปรัชญา ความรู้เกิดจากเหตุผล มักหมายถึงการนิรภัย (De-

เป็นสิ่งมีชีวิต” และ “สิ่งมีชีวิตทุกสิ่งเป็นสัตว์” ซึ่งทั้งสองประโยคนี้เป็นข้อ

duction) การอ้างเหตุผลแบบนิรภัย (Deductive Reasoning) จะอ้าง

อ้าง (Premise) ซึ่งมาจากความรู้เดิม!

จากข้ออ้าง (Premise) ไปสู่ข้อสรุป (Conclusion) ข้ออ้างได้จากความรู้
เดิมส่วนข้อสรุปเป็นความรู้ใหม่ ดังนั้น การอ้างเหตุผลแบบนิรนัยจึง
เป็นการอ้างความรู้เดิมเพื่อสรุปความรู้ใหม่ ตัวอย่างเช่น
(1) ถ้าฝนตกถนนจะเปียก

!
!

!

!

!

!

!

!

!

Reasoning) โดยใช้ข้อมูลจากประสบการณ์หลาย ๆ ครั้ง แล้วใช้การ
คิดหากฎเกณฑ์จากข้อมูลเหล่านั้นสรุปออกมาเป็นความรู้ใหม่ เช่น เรา
ด้วยไม้ ลอยน้ำได้ เราก็นำมาสรุปเป็นความรู้ใหม่ว่า “ไม้ย่อมลอยน้ำ”
เป็นต้น

∴ ถนนเปียก

(2) สุนัขทุกตัว !!

การอ้างเหตุผลอีกแบบหนึ่ง คือ การอ้างแบบอุปนัย (Inductive

เห็นลังไม้ แผ่นกระดาน รองเท้าไม้ โต๊ะ เก้าอี้ เขียง และสิ่งอื่น ๆ ที่ทำ

ฝนตก

!

!

เป็น! สิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิตทุกสิ่ง!
∴ สุนัขทุกตัว! !

เป็น! สัตว์
เป็น! สัตว์

!

การใช้เหตุผลทั้งสองวิธีนี้เป็นการหาความรู้ของมนุษย์ทางหนึ่ง

!

นักปรัชญากลุ่มที่เชื่อในเหตุผล คือ กลุ่มเหตุผลนิยม (Rational-

ism) ซึ่งกลุ่มนี้เชื่อว่าความรู้ที่แท้จริงต้องมาจากเหตุผล และยอมรับความ
รู้ก่อนประสบการณ์ (A Priori Knowledge) และความรู้ที่ติดตัวมาตั้งแต่
เกิด (Innate Idea) มนุษย์สามารถมีความรู้ได้โดยไม่ต้องอาศัย
ประสบการณ์ เช่น 7 + 5 = 12 มนุษย์สามารถคิดได้โดยไม่ต้องมี
ประสบการณ์มาก่อน และความรู้ที่ได้มีลักษณะเป็นวัตถุวิสัย (Objective) คือ จริงโดยตัวเอง นอกจากนี้เหตุผลยังหมายถึงปัญญาได้อีกด้วย

!

จากตัวอย่างที่ (1) จะเห็นว่า เราสรุป “ถนนเปียก” จากความรู้เดิม

!

สมัยกรีกโบราณนักปรัชญาที่มีแนวคิดแบบเหตุผลนิยมเป็นคนแรก

ที่ว่า “ถ้าฝนตกถนนจะเปียก”และยืนยันว่า “ฝนตก” จึงสรุปความรู้ใหม่

คือ เพลโต (Plato: 427 – 347 B.C.) เพลโตเชื่อว่าความคิดให้ความ

ออกมาได้ว่า “ถนนเปียก” ซึ่งความรู้ใหม่ที่ได้นั้นได้มาจากความรู้เดิม

จริง และถือว่าประสบการณ์เป็นอุปสรรคขวางทางวิญญาณมนุษย์ในการ

โดยวิธีคิดตามหลักของเหตุผล ส่วนในตัวอย่างที่ (2) สรุปเป็นความรู้

เข้าถึงความจริง เพลโตเป็นนักเหตุผลนิยมบริสุทธิ์ (Pure Rationalist)
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เพราะเชื่อว่ามีความจริงบางอย่างที่ไม่ต้องอาศัยประสาทสัมผัสก็สามารถ

!

รู้ได้เองโดยวิญญาณของมนุษย์นอกจากนี้เพลโตยังเชื่อในปัญญาของ

solute) คือ ไม่ขึ้นกับสิ่งใด มีอยู่ได้ด้วยตัวเอง และแน่นอนตายตัว สิ่ง

มนุษย์ว่ามีความสามารถในการเข้าถึงความจริง และมีสมรรถนะ (Fac-

ต่าง ๆ ในโลกต้องขึ้นอยู่กับความจริงสูงสุดนี้

ulty) เหนือกว่าประสาทสัมผัส ส่วนนักปรัชญาเหตุผลนิยมสมัยใหม่

7.2.5 ความจริงสูงสุด (Ultimate Reality) มีลักษณะสัมบูรณ์ (Ab-

ได้แก่ เดส์คาร์ต (Rene Decartes: 1596 – 1650) และค้านต์ (Im-

!

7.2.6 วิธีเข้าถึงความจริงมักใช้วิธีนิรนัย (Deduction)

manuel Kant: 1724 – 1804)

!

7.3 ความรู้จากผู้อื่น (Authority)

!

สรุปลักษณะทั่วไปของกลุ่มเหตุผลนิยม ได้ดังนี้

!

7.2.1 เน้นอภิปรัชญามากกว่าญาณวิทยา คือ สนใจที่จะศึกษาว่า

ความจริง คืออะไร มากกว่าวิธีเข้าถึงความจริง
!

7.2.2 ถือว่าบ่อเกิดหรือต้นกำเนิดของความรู้มาจากเหตุผล ความ

!

ความรู้จากผู้อื่นเป็นการมอบความไว้วางใจให้แก่หลักฐานที่

น่าเชื่อถือ ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลที่เชื่อว่ามีประสบการณ์ องค์การศาสนา
เช่น ศาสดา คัมภีร์ เป็นต้น ความรู้ที่มนุษย์ได้รับส่วนใหญ่มาจากทางนี้
แต่ก็ถือเป็นความรู้ระดับรองเพราะเราไม่ได้รับมาด้วยตัวเองโดยตรง
หากได้จากการถ่ายทอดจากผู้อื่น เนื่องจากชีวิตของเราแต่ละคนไม่

รู้ที่ได้จากเหตุผลเป็นความรู้ที่แน่นอนตายตัวไม่สามารถใช้ประสบการณ์

ยืนยาวนัก จึงไม่มีเวลาพอที่จะไปค้นคว้าหาความรู้ทุกอย่างเอาเอง

ทดสอบความจริง – เท็จได้

โดยตรง ซึ่งเป็นการเสียเวลามากหากจะทำเช่นนั้น การอาศัยความรู้จาก

!

7.2.3 ยอมรับความรู้ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด (Innate Idea) และ

ผู้อื่นที่รับรู้โดยตรงมาก่อนจะเป็นการประหยัดเวลา และได้ความรู้เร็ว

ความรู้ก่อนประสบการณ์ (A Priori Knowledge) เพราะเชื่อว่ามีความ

!

จริงบางอย่างที่มนุษย์สามารถรู้ได้ด้วยวิญญาณของมนุษย์ โดยไม่ต้อง

และเหตุการณ์ล่วงเลยมาแล้ว เช่น เหตุการณ์ในอดีต หรือใน

อาศัยประสาทสัมผัส (วิญญาณในที่นี้ หมายถึง วิญญาณส่วนที่เป็น

ประวัติศาสตร์ซึ่งเราไม่อาจย้อนกลับไปตรวจสอบได้ เราอาศัยหลักฐาน

เหตุผลที่เรียกว่า Rational Soul)

จากผู้ที่เคยเห็นเหตุการณ์นั้นมาบอกเล่า หรือบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์

!

7.2.4 เหตุผลหรือปัญญาของมนุษย์มีสมรรถนะ (Faculty) เหนือ

กว่าประสาทสัมผัส และมีความสามารถในการเข้าถึงความจริงได้

ความรู้บางอย่างเราไม่สามารถจะรับรู้ได้โดยตรง เพราะเวลา

อักษรให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เรา
มีอยู่ก็ได้มาโดยวิธีนี้ เราไม่สามารถจะทำการทดลองซ้ำได้ทุกอย่าง
เนื่องจากขาดวิธีการ และเครื่องมือ นอกจากนี้ยังมีความรู้ประเภทอื่นที่
เราได้รับมาตั้งแต่เกิด เช่น จากพ่อแม่ ครูอาจารย์ เพื่อนฝูง สังคม
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เป็นต้น แต่ความรู้เหล่านี้ไม่ควรจะยอมรับหรือเชื่อโดยขาดวิจารณญาณ

ทางหนึ่ง แต่การรู้โดยอัชฌัติกญาณนี้จะเกิดกับคนบางคนและในบาง

เพราะอาจมีข้อผิดพลาดได้ ผู้ที่ควรเชื่อหรือไว้ใจได้ คือ ผู้ที่เชี่ยวชาญใน

เวลาเท่านั้น ไม่เกิดกับทุกคน

สาขาวิชานั้น ๆ เพราะเขาได้ค้นคว้าทดลองหรือรับรู้มาด้วยตัวเอง
โดยตรง
!

7.4 อัชฌัติกญาณ (Intuition)
อัชฌัติกญาณ หมายถึง ความรู้ที่เกิดขึ้นเอง กล่าวคือ เกิดความรู้

ความเข้าใจในเรื่องหนึ่งขึ้นโดยทันทีทันใด เป็นความรู้ที่สว่างแวบขึ้นใน

!

อย่างไรก็ตาม แม้ปรัชญาจะถือว่าต้นกำเนิดของความรู้ที่สำคัญ

มี 2 ทาง คือ ประสบการณ์ และเหตุผล ส่วนอัชฌัติกญาณนั้นพิสูจน์ไม่ได้
และไม่มีเกณฑ์ตัดสินจึงไม่น่าเชื่อถือ แต่ปรัชญาสมัยใหม่ก็ได้เกิดลัทธิ
ขึ้นลัทธิหนึ่ง คือ อัชฌัติกญาณนิยม (Intuitionism) ลัทธินี้เชื่อว่าอัชฌัติก
ญาณจะทำให้เราเข้าถึงความจริง ลัทธินี้แบ่งเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่มดังนี้

ความคิด และทำให้เราเข้าใจเรื่องนั้นได้อย่างชัดเจน ตัวอย่าง เช่น นิว

!

ตัน (Isaac Newton 1642 – 1727) เห็นลูกแอปเปิ้ลหล่นลงมาทำให้เขา

คือ เฮเกล (George Wilhelm Friedrich Hegel 1770 – 1831) ชาว

เกิดความเข้าใจขึ้นมาทันทีว่าเหตุใดมันจึงตกลงสู่พื้นโลกโดยไม่ล่อง

เยอรมัน เฮเกลมีทรรศนะว่า ความจริงแท้คือจิต ทุกอย่างวิวัฒนาการมา

ลอยขึ้นไปในอากาศ นิวตันเกิดความเข้าใจต่อไปอีกว่าเหตุใดดาว

จากจิต เฮเกลเป็นอัชฌัติกญาณนิยมเพราะเชื่อว่าเมื่อฝึกสมาธิถึงขั้นแล้ว

เคราะห์จึงโคจรรอบดวงอาทิตย์ ไม่หลุดลอยเคว้งคว้างไปในอวกาศ

จะเห็นว่าความจริงมีเพียงหนึ่งคือ จิต

ความเข้าใจนี้ทำให้เขาค้นพบกฎความโน้มถ่วงสากล (The Law of Universal Gravitation) และใช้กฎนี้มาอธิบายการเคลื่อนที่ของเทหวัตถุทั้ง
ในโลก และนอกโลกได้ และกฎนี้ยังใช้มาจนทุกวันนี้
!

ความรู้ที่รู้โดยอัชฌัติกญาณจึงเป็นการหยั่งรู้ของจิตหรือการเห็น

!

7.4.1 จิตนิยม (Idealism) นักปราชญ์เป็นตัวแทนของลัทธิ

7.4.2 เจตจำนงนิยม (Voluntarianism) นักปรัชญาที่เป็น

ตัวแทนของลัทธิ คือ โซเปนเฮาเออร์(Arthur Schopenhauer: 1788 –
1860) ชาวเยอรมันผู้มีทรรศนะแบบทุนิยมหรือทุทรรศนะ (Pessimism)
คือ มองโลกในแง่ร้าย โซเปนเฮาเออร์มีทรรศนะว่า ความจริงมีอย่าง

แจ้ง (Insight) ของจิตการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยทางประสาทสัมผัส

เดียว และไม่ใช่จิตตามที่เฮเกลเข้าใจ แต่เป็นพลังตาบอด (Blind

เป็นการรู้ภายนอก แต่การรู้แบบอัชฌัติกญาณเป็นหยั่งรู้เข้าไปภายใน

Force) ซึ่งดิ้นรนไปตามธรรมชาติของพลังในธรรมชาติทุกอย่างเป็นพลัง

สิ่งนั้นทำให้เกิดการรู้สิ่งนั้นทั้งหมด การอ้างความรู้แบบนี้ปรากฏเด่นชัด

ดิ้นรนหรือเจตจำนงที่จะมีชีวิต (The Will – to – Live) พลังนี้ดิ้นรน

อยู่ในศาสนา และศิลปะ อัชฌัติกญาณจึงเป็นต้นกำเนิดของความรู้อีก

ตลอดเวลา และพลังนี้ไม่มีวันหมด พยายามเอาเปรียบทุกหน่วยเท่าที่จะ
ทำได้ อะไรเข้มข้นกว่าก็เอาเปรียบสิ่งที่เจือจางกว่า เช่น คนเอาเปรียบ
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สัตว์ สัตว์เอาเปรียบพืช พืชเอาเปรียบแร่ธาตุ แม่เหล็กเอาเปรียบเหล็ก

วิวรณ์เป็นความรู้ทางศาสนาของฝ่ายเทวนิยม (Theism) ซึ่งฝ่ายนี้

มนุษย์บางคนได้รับพลังเข้มข้นมากกว่าคนอื่น จึงต้องระบายออกมาตาม

เชื่อว่าต้นตอของความรู้ได้จากวิวรณ์ ซึ่งหมายถึงการเปิดเผย การไข

ความถนัดของตน เช่น เสี่ยงอันตราย ผจญภัย ใช้อำนาจ ฯลฯ

แสดง หรือการแจ้งให้ทราบโดยสิ่งเหนือธรรมชาติ (Supernatural) ซึ่ง

!

โซเปนเฮาเออร์ เป็นอัชฌัติกญาณนิยมในแง่ที่เชื่อว่าการฝึก

ระงับจิตใจจะช่วยลดพลังความเข้มข้นให้สงบลงได้
!

7.4.3 ชีวิตนิยม (Vitalism) นักปรัชญาที่เป็นตัวแทนของลัทธิ

คือ แบร็กซ็อง (Henri Bergson:1859 – 1941) ชาวฝรั่งเศสเชื้อสายยิว
มีทรรศนะว่าสิ่งเหนือธรรมชาตินั้นเราสามารถจะรู้ได้โดยอัชฌัติกญาณซึ่ง
เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ เมื่อฝึกถึงขั้นญาณวิเศษจะเห็นว่ามี
เจตจำนง (Will) เป็นพลังเหมือนกัน แต่ไม่ใช่พลังตาบอดเหมือนที่กลุ่ม
เจตจำนงนิยมเชื่อ แต่เป็นพลังที่มีจุดมุ่งหมายเรียกว่า พลังชีวิต (Elan
Vital) พลังชีวิตอยู่ที่ใจกลางของความแท้จริง มีลักษณะสร้างสรรค์ และ
วิวัฒนาการอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นต้องใช้อัชฌัติกญาณจึงจะเข้าใจมันได้
!

7.4.4 สสารนิยมแบบวิภาษวิธี (Dialectic Materialism)

ได้แก่ เทพ (Angel) และพระเจ้า (God) เป็นต้น
!

ศาสนาฝ่ายเทวนิยม เช่น ศาสนายูดาย ศาสนาคริสต์ และ

ศาสนาอิสลาม เชื่อว่าความรู้ที่เรียกว่าวิวรณ์นี้เกิดขึ้นจากการเปิดเผย
ของพระเจ้าโดยเสียงตรัส หรือทรงดลใจ หรือนำความรู้เข้าสู่ความคิด
ของมนุษย์คนใดคนหนึ่งที่พระองค์ทรงคัดเลือก ความรู้ประเภทนี้เป็น
ความรู้ประเภทที่เป็นความรู้นอกเหนือญาณวิสัยของมนุษย์ที่จะคิดเอา
เองได้ พระเจ้าทรงเปิดเผยให้มนุษย์รู้เกี่ยวกับโลก และมนุษย์ว่าเป็นมา
อย่างไรในอดีต และจะเป็นไปอย่างไรในอนาคตรวมทั้งให้ข้อปฏิบัติ
สำหรับมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ศาสนาฝ่ายอเทวนิยม (Atheism) จะไม่เชื่อ
ความรู้ประเภทนี้เพราะถือว่าพิสูจน์ไม่ได้
!

7.6 ศรัทธา (Faith)

ตัวแทน คือ มาร์ก (Karl Marx: 1818 – 1883) ชาวเยอรมันเชื่อว่า

!

อัชฌัติกญาณขั้นอัจฉริยะให้ความจริงแก่เราว่า ความจริง คือ สสารที่

แปลว่า ความเชื่อ เช่น คนคนหนึ่งพูดว่า “ฉันรู้สิ่งนี้โดยผ่านศรัทธา” หรือ

พัฒนาไปเรื่อย ๆ ด้วยความขัดแย้ง แม้พัฒนามาถึงขั้นเป็นมนุษย์อยู่ร่วม

“ฉันศรัทธาสิ่งนี้” ฉะนั้นสิ่งนี้ต้องจริง” หรือ “ฉันเชื่อสิ่งนี้เพราะศรัทธา และ

กันเป็นสังคมแล้วก็ยังต้องการความขัดแย้งระหว่างชนชั้นในสังคมเพื่อ

ศรัทธานี้ให้ความรู้แก่ฉัน” (Hospers 1967 : 140) เป็นต้น แต่ความยุ่ง

ความก้าวหน้าต่อไป

ยากที่ตามมา คือ มนุษย์ศรัทธาในสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป และ

!

7.5 วิวรณ์ (Revelation)

ศรัทธามีลักษณะใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกับวิวรณ์ ศรัทธา

สิ่งที่พวกเขาอ้างว่าศรัทธานั้นก็ขัดแย้งกันเอง เช่น คนคนหนึ่งอาจจะอ้าง
ว่าเขารู้โดยศรัทธาว่า พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าขณะที่อีกคนก็
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อ้างว่าเขาก็รู้โดยศรัทธา เช่นกันว่าพระเยซูไม่ใช่พระบุตรของพระเจ้าแต่

การใช้เหตุผลตามทรรศนะของนักเหตุผลนิยม มิได้หมายรวมถึงการ

เป็นคนธรรมดา และไม่ใช่เมสิอาห์ (Messiah) ดังนั้นถ้าศรัทธาเป็นต้น

สรุปที่เกิดจากการอุปนัย (Induction) แต่หมายถึงกระบวนการคิดที่โยง

กำเนิดความรู้ที่แท้จริง คนสองคนนี้จะต้องเชื่อเหมือน ๆ กัน จะขัดแย้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดหนึ่งกับอีกความคิดหนึ่ง ซึ่งตรงกันข้าม

กันไม่ได้ดังนั้นการที่คนทั้งสองมีทรรศนะตรงข้ามกัน เขาก็มีฐานะเท่ากัน

กับประสบการณ์นิยม ทฤษฎีนี้ยอมรับว่า ความรู้เกิดจากการคิดหาเหตุ

ในแง่ที่ว่าอาจจะผิดทั้งคู่ เนื่องจากความเชื่อของเขาขัดแย้งกัน เพราะเป็น

ผลเท่านั้น นักปรัชญาที่สำคัญ ได้แก่ เดส์คาร์ต สปิโนซ่า ไลบ์นิซ เป็นต้น

ไปไม่ได้ที่คนสองคนต่างก็อ้างศรัทธาเหมือนกันแต่ความรู้นั้นขัดแย้งกัน

เดส์คาร์ต อธิบายทฤษฎีเหตุผลนิยมไว้ว่า หมายถึงเหตุผลที่เกิดจาก

!

ในชีวิตประจำวันนั้นเรามักจะได้ยินคนอ้างศรัทธากันมาก แต่

การอ้างเช่นนี้ไม่มีหลักฐานมายืนยัน เป็นเพียงความเชื่อของบุคคล
เท่านั้น ในทางปรัชญาจึงถือว่าความรู้ประเภทนี้ไม่น่าเชื่อถือเพราะไม่มี
หลักฐานยืนยัน และพิสูจน์ไม่ได้

สัญชาตญาณ หรือ ญาณพิเศษ (Intuition) มิใช่เหตุผลที่เกิดจากการรับรู้
ทางประสาทสัมผัส และมิใช่เหตุผลที่เกิดจากการวินิจฉัย (Judgement)
หรือการอนุมาน (Inference) หรือจินตนาการ (Imagination) แต่เป็น
เหตุผลที่เกิดขึ้นโดยแจ่มแจ้งในตัวที่พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานให้มาแต่
แรกเกิดความคิดติดตัวมาแต่เกิดนี้ เดส์คาร์ต เรียกว่า Innate Ideas
อีกอย่างหนึ่ง นักเหตุผลนิยม มีทรรศนะตรงกันเกี่ยวกับปัญหาที่ว่า

8. ทฤษฎีญาณวิทยา

“ความรู้ที่แท้จริงได้มาจากไหน” โดยมีความเห็นร่วมกันว่า ความรู้ที่แท้
จริงได้มาจากการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ใช่ได้มาจากการสังเกต

ทฤษฎีญาณวิทยาที่สำคัญแบ่งได้ 8 ทฤษฎี ดังนี้ (เกรียงศักดิ์ ฟองคำ

หรือประสบการณ์ภายนอก ดังนั้น เหตุผลเป็นเครื่องให้ความจริงเป็น

และพุทธชาติ คำสำโรง, 2551: 100 – 109)

บ่อเกิดความจริง และเป็นบ่อเกิดของความรู้ต่าง ๆ เหตุผลในที่นี้ต่าง

!

1) ทฤษฎีเหตุผลนิยม (Rationalism) ความหมายตาม

พจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ – ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้
อธิบายว่า เหตุผลนิยม หมายถึงแนวความคิด ซึ่งยืนยันว่า มนุษย์
สามารถหาความรู้บางอย่างที่เกี่ยวกับโลกได้ โดยไม่จำเป็นต้องผ่าน
ประสาทสัมผัส แต่โดยการใช้เหตุผล นักเหตุผลนิยมบางกลุ่มถึงกับ
ยืนยันว่า ประสาทสัมผัสไม่สามารถให้ความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับโลกได้

จากเหตุผลที่มนุษย์ใช้อยู่ทั่ว ๆ ไป ความรู้ที่ได้จากเหตุผลนั้นต้องเป็น
จริงไม่เปลี่ยนแปลง เช่น เหตุผลทางคณิตศาสตร์มีความเป็นจริง
แน่นอนตายตัว ประสบการณ์ไม่สามารถให้ความจริงเช่นนี้ได้ด้วยเหตุนี้
เดส์คาร์ต ได้แยกความคิดอันเป็นเครื่องเสริมให้เกิดความรู้จริง 3
ประการ คือ (1) ความคิดที่เกิดจากประสบการณ์ (Abventitions Idea)
ความคิดประเภทนี้อาศัยประสบการณ์ภายนอกเข้ามากระทบกับ
อายตนะภายใน เช่น ตา หู จมูก ลิ้น กาย เป็นต้น ความคิดประเภทนี้ไม่
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แน่ว่าจะให้ความรู้จริงหรือไม่ (2) ความคิดที่จิตสร้างขึ้น (Factitions

ทรรศนะนี้ไม่เชื่อว่า มีความรู้ก่อนประสบการณ์ (A Piori Knbowledge)

Idea) ความคิดประเภทนี้อาศัยความนึกคิดโดยการอนุมานบ้าน เก็ง

เท่านั้นตรงกันข้ามกับเหตุผลนิยม นักปรัชญาชาวอังกฤษนามว่า จอห์น

หรือเดาบ้าง ความคิดเช่นนี้ไม่สามารถให้ความรู้จริงเสมอไปได้เลย (3)

ลอก เป็นผู้คิดทฤษฎีนี้ขึ้นระหว่าง ค.ศ.1632 – 1704 เพื่อตอบปัญหา

ความคิดติดตัวหรือความคิดที่ติดตัวมาแต่แรกเกิด (Innate Idea) ซึ่ง

เรื่องบ่อเกิดของความรู้ หรือความรู้เกิดมาได้อย่างไรลอกแสดงทฤษฎี

บางทีเรียกว่า “สหชาตปัญญาบ้าง สหัชฌญาณบ้าง” สามารถให้ความรู้

ประจักษนิยม เพื่อโต้แย้งทฤษฏีเหตุผลนิยมของเดส์คาร์ต อธิบายว่า

จริงได้เพราะพระเป็นเจ้าได้ประทานให้ทุกคนมาตั้งแต่แรกเกิด สปิโนซา

ความรู้ที่แท้จริงนั้นเกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส หมายถึง

(Spinoza) ได้อธิบายทฤษฎีว่าด้วยความรู้จาก Innate Ideas ความคิด

ความรู้อันเกิดจากตา หู จมูก ลิ้น และกาย เป็นความรู้แท้จริงเพราะเป็น

ติดตัว ซึ่งเห็นว่า พระผู้เป็นเจ้าเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลาย พระองค์เป็น

ความรู้ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วชัดเจนโดยตัวของมันเอง ลอกเปรียบเทียบจิต

เนื้อสาร (Substance) เป็นอนันต์ ไม่มีขอบเขต ไม่มีที่สิ้นสุด และปรากฏ

มนุษย์เมื่อเกิดใหม่ว่าเหมือนกับกระดาษที่ว่างเปล่าปราศจากรอยขีด

ออกมาในรูปลักษณะมากมายในธรรมชาติอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การคิด

เขียนใด ๆ ยิ่งนานเข้า จิตก็ยิ่งแปดเปื้อนไปด้วยความคิดจาก

และการกินที่เป็นส่วนหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้า ไลบ์นิซ (Gattfried Leib-

ประสบการณ์ ซึ่งมี 2 อย่าง คือ เพทนาการกับมโนภาพ เพทนาการ

niz) เชื่อว่าความรู้ที่แท้จริงนั้นต้องเป็นความจริงที่เป็นสากล และจำเป็น

คือ การรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนมโนภาพ

(Universal and Necessary) เหตุผลเท่านั้นจะเป็นสมุฎฐานแห่งความรู้

คือ การรับรู้ภายในจิต ซึ่งเป็นผลของการนำเอาความคิดต่าง ๆ มา

ที่จำเป็น และสากล และไลบ์นิซไม่เห็นด้วยกับเดส์คาร์ต ที่ถือว่า ความ

ประสานกัน ความรู้จึงเกิดขึ้นจากเพทนาการกับมโนภาพ ไม่ใช่จากการ

คิด (Ideas) ติดตัวมาแต่เกิด ถือว่าความคิดไม่ได้มีอยู่ในจิต (Mind)

คิดหาเหตุผล จากความคิดติดตัวของพวกเหตุผลนิยม ประจักษนิยมได้

อย่างที่ เดส์คาร์ตเข้าใจ แต่ว่ามันอยู่ในจิตโดยอาศัยประสบการณ์เป็น

จัดประสบการณ์ไว้ 2 ประเภท คือ (1) ประสบการณ์ทางประสาท

เครื่องเปิดเผยฉุดดึงออกมา โดยให้เหตุผลเพิ่มเติมอีกว่า “ก่อนอื่น

สัมผัส ได้แก่ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (2) ประสบการณ์ทางจิต ได้แก่ การ

ประสบการณ์จะต้องได้รับการตีความจากเหตุผล หรือทำให้มีเหตุผล

คิดทบทวนทั้ง 2 ประเภทนี้เป็นบ่อเกิดของความรู้ จอห์น ลอกถือว่า

ก่อนแล้วจึงรับไว้เป็นความรู้ต่อไป”

ความรู้ทุกชนิดเกิดจากประสบการณ์ ความรู้เกิดหลังจากที่ได้

!

2) ทฤษฎีประจักษนิยม (Empiricism) ในทางญาณวิทยา หมาย

ถึง ทรรศนะที่เชื่อว่า แหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้มีอย่างเดียวเท่านั้น คือ
ประสบการณ์ (Experience) ซึ่งหมายถึงความรู้ที่ผ่านประสาทสัมผัส

ประสบการณ์แล้ว (A posteriori) และเมื่อกล่าวตามความเป็นจริงแล้ว
กระบวนการที่ทำให้เกิดความรู้มีลักษณะเป็นแบบนิรนัย (Deductive)
มากกว่าที่เป็นอุปนัย (Inductive) ความรู้แต่ละชนิดเกิดจาก
ประสบการณ์เฉพาะสิ่งแล้วหาเหตุผลจากสิ่งที่ได้รับนั้นประมวลกันเป็น
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ความรู้ทั่วไป ความรู้มิใช่มีมาแต่กำเนิด ทั้งมิใช่แบบนิรนัย คือ การ

ยอมรับความรู้หลังประสบการณ์ (4) ประสบการณ์ ประกอบด้วย

หาความจริงจากหลักการที่ว่ามีมาแต่เดิมนั้น ทฤษฎีดังกล่าวนี้มีชื่อ

ประสาทสัมผัส 2 ประเภท คือ ประสาทสัมผัสภายใน มีลักษณะเป็นอัต

เฉพาะว่า ทฤษฎีที่ถือว่าความรู้เกิดทีหลังประสบการณ์ (A posteriori

วิสัย (Subjective) เช่น ความปรารถนา (Desire) ความรู้สึก (Feeling)

theory of knowledge) และที่เรียกว่า ประจักษนิยม (Empiricism)

ความคิด (Thinking) ส่วนประสาทสัมผัสภายนอก เช่น เห็น ได้ยิน ได้

เพราะถือว่าประสบการณ์เท่านั้นเป็นบ่อเกิดความรู้ เดวิด ฮูม นักปรัชญา

กลิ่น รู้รส รู้สัมผัส (5) สิ่งต่าง ๆ ในโลกมีลักษณะสัมพันธ์ (Relative)

ประสบการณ์นิยม ชาวอังกฤษตำหนิ ลอกว่า หละหลวมต่อลัทธิ เพราะ

คือ ขึ้นอยู่สิ่งอื่น ๆ ไม่แน่นอนตายตัว (6) วิธีเข้าถึงความจริงมักใช้วิธี

ระยะหลังเห็นด้วยกับตรรกวิทยาของลัทธิเหตุผลนิยม และความรู้ทาง

อุปนัย (Induction) และประสบการณ์ (Empirical Data) นักปรัชญาที่มี

วิวรณ์ ซึ่งไม่ได้สรุปผลจากข้อมูลทางประสบการณ์เขาจึงได้เสนอหลัก

แนวความคิดแบบประสบการณ์นิยมสมัยกรีก โบราณ ได้แก่ พวกโซฟิสต์

ลัทธิเสียใหม่ ซึ่งมีลักษณะเคร่งครัด และรัดกุมยิ่งขึ้น ดังนี้ (1) ประสาท

(Sophists) โดยเฉพาะโปรทากอรัส (Protagoras 480 – 410 B.C.) ซึ่ง

สัมผัสเป็นที่มาของประสบการณ์ (2) ประสบการณ์ทั้งหลายเป็นที่เกิดของ

เป็นโซฟิสต์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังผู้หนึ่ง ส่วนสมัยใหม่ ได้แก่ ฟรานซิส

ความคิด (3) ความคิดทั้งหลายวิเคราะห์ออกมาได้เป็นความรู้ เดวิด

เบคอน(Francis Bacon) จอห์น ลอก (John Locke) เบอร์คเล่ย์

ฮูมถือว่า ความรู้ทุกอย่างที่ไม่ผ่านประสาทสัมผัสล้วนแต่เป็นโฆษะทั้งสิ้น

(George Berkeley) และโทมัส ฮอบบ์ (Thomas Hobbes)

เป็นความเชื่อถือที่งมงาย ซึ่งเราได้รับสืบทอดกันมา เช่น เรื่องสาร สสาร
จิต กฎการเป็นสาเหตุ (Principle of Causality) ความสม่ำเสมอของ
ธรรมชาติ (Uniformity of Nature) เป็นต้น ความเคยชินที่เคยประสบ
มาทำให้อนุมานผลได้เมื่อประสบเหตุนับว่าเป็นการผิดหลักของ
ประสบการณ์นิยม เพราะยังไม่ได้ประสบผลก็สรุปเป็นความรู้เสียแล้วจึง
สรุปได้ว่า เราจะเชื่ออะไรไม่ได้เลย หรือประจักษนิยมได้ดังนี้ (1) เน้น
ญาณวิทยามากกว่าอภิปรัชญา คือ สนใจวิธีเข้าถึงความจริงมากกว่าที่
จะถกปัญหาว่าความจริงคืออะไร (2) ถือว่าบ่อเกิดหรือต้นกำเนิดของ
ความรู้มาจากประสบการณ์ (3) ปฏิเสธความรู้ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด (Innate Idea) และความรู้เกิดประสบการณ์ (A Priori Knowledge) เพราะ
กลุ่มนี้ถือว่า ความรู้ต้องมาหลังประสบการณ์เสมอประสบการณ์นิยมจึง

!

3) ทฤษฎีอนุมานนิยมหรือทฤษฎีความรู้เชิงวิจารณ์ (Apiorism)

ทฤษฎีนี้เอมมานูเอล คานต์ ชาวเยอรมัน เป็นผู้คิดขึ้นระหว่าง ค.ศ.
1724 – 1804 ได้รวมทฤษฎีเหตุผลนิยมกับประสบการณ์นิยมหรือประ
จักษนิยมเข้าด้วยกัน โดยกล่าวว่า “สิ่งในตัวเอง (Thing in Itself) อัน
เป็นนามธรรมไร้รูป ไม่มีตัวตน อยู่เบื้องหลังจิต ได้สร้างเพทนาการ
(Sensation) คือ การรับรู้สิ่งทั่ว ๆ ไปอันเป็นส่วนหนึ่งแห่งประสบการณ์”
ซึ่งสิ่งในตัวเองนี้แหละคอยบงการให้จิตทำงาน เพื่อให้รับรู้สิ่งภายนอก
เช่น รูป เสียง กลิ่น รส เป็นต้น สิ่งในตัวเองดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนช่าง
ถ่ายภาพอวัยวะหรือประตูที่สัมผัส เช่น ตา หู จมูก ลิ้น เป็นต้น เปรียบ
เหมือนกล้องสำหรับถ่ายภาพ จิตเปรียบเหมือนฟิล์มที่ใช้ถ่ายภาพ
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เพทนาการจึงเปรียบเหมือนภาพที่ปรากฏในฟิล์ม เพทนาการนี้เองเมื่อ

ของคนทุกคนจึงเหมือนกัน และลงรอยกันได้ หลักการนี้คานต์ถือว่าเป็น

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยการสังเคราะห์ของจิต จึงสามารถให้เกิดความ

หลักสากลของทฤษฎีความรู้ และได้จัดระดับประสบการณ์ไว้ 3 ระดับ

รู้จริงขึ้นได้ คานต์ ได้แบ่งความรู้ออกเป็น 2 อย่าง คือ (1) ความรู้ที่

ได้แก่ (1) ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสอาศัยความรู้สึก (Sense)

ได้จากประสบการณ์ เรียกว่า A Posteriori (2) ความรู้ที่ได้มาจาก

เกิดขึ้น (2) ประสบการณ์ ทางจิตโดยตรงเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นโดยอาศัย

ลักษณะที่แท้จริงของความคิด หรือความเข้าใจและความรู้ประการหลังนี้

ความเข้าใจ (Understanding) เกิดขึ้น เช่น ความเข้าใจเรื่องโลก ชีวิต

คานท์ได้แบ่งออกไปอีกเป็น 2 อย่าง คือ (ก) คือ ความรู้แบบวิเคราะห์

สังคม ฯลฯ (3) ประสบการณ์เหนือประสาทสัมผัส และจิต อาศัยการคิด

(Analytic) เป็นความรู้ที่ไม่ได้มาจากประสบการณ์ แต่เป็นความรู้ที่ได้มา

หาเหตุผลเกิดขึ้น (Reason) ได้แก่ เรื่องของศรัทธาที่ประกอบด้วย

จากความคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ข) คือ ความรู้แบบสังเคราะห์

เหตุผล ไม่ได้อยู่ในโลกแห่งประสบการณ์ ทางประสาทสัมผัส การคิด

(Synthetic) หมายถึงความรู้ที่ได้จากความคิดความเข้าใจ ความรู้ชนิดนี้

หาเหตุผลตามหัวข้อที่ 3 นี้ คานต์ ได้แบ่งการคิดหาเหตุผลออกเป็น 3

หาได้จากคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คานต์ได้ตอบปัญหาเรื่องบ่อ

ระดับ คือ (ก) การคิดหาเหตุผลเรื่องวิญญาณ (Soul) คานต์เชื่อในเรื่อง

เกิดความรู้ด้วยการวิจารณ์ลักษณะของสิ่งที่รับรู้ได้ และความสัมพันธ์

อมฤตภาพของวิญญาณ ซึ่งซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมต่าง ๆ (ข)

ระหว่างสิ่งที่รับรู้ทางประสบการณ์ ซึ่งมีปัจจัยสำคัญอยู่ 2 ประการ คือ

การคิดหาเหตุผลเรื่องโลก เช่น โลกมีภาวะไร้ขอบเขต ไม่สิ้นสุด มี

(1) เนื้อหาของความรู้ (Matter) อะไร คือ เนื้อหาของความรู้คานต์

สัมพันธภาพเป็นอันเดียวกัน (ค) การคิดหาเหตุผลเรื่องปฐมเหตุของ

อธิบายว่า เนื้อหาของความรู้ คือ สิ่งที่เป็นธาตุแท้ของเรื่องที่รับรู้ มี

โลกวัตถุ และโลกจิต การคิดหาเหตุผล 3 ระดับนี้ เป็นการคิดหาเหตุผล

ลักษณะอาจเปลี่ยนแปลงได้ซึ่ง ก็ได้แก่ ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ (2)

เกี่ยวกับเรื่องหาของความจริงทางอภิปรัชญา คือ วิญญาณ โลก และพระ

รูปแบบของความรู้ รูปแบบของความรู้นั้น ก็คือ ความคิดซึ่งเป็นปัจจัย

ผู้เป็นเจ้าซึ่งการคิดหาเหตุผล 3 ระดับนี้ เป็นบ่อเกิดของวิทยาการต่าง ๆ

สากล และจำเป็นที่มีลักษณะแน่นอน เป็นแบบที่จะให้รับรู้สิ่งทั้งหลาย

คือ การคิดหาเหตุผลเรื่องวิญญาณ เป็นบ่อเกิดวิชาจิตวิทยา การคิด

ทางเพทนาการ ในลักษณะที่แยกกันบ้าง ติดต่อกันบ้าง รวมตัวอยู่เป็น

หาเหตุผลเรื่องโลก เป็นบ่อเกิดวิชาเอกภพวิทยา การคิดหาเหตุผลเรื่อง

หนึ่งบ้าง เหล่านี้ คือ แบบความคิดที่สากล และแน่นอน ซึ่งทุกคนรับรู้ใน

ปฐมเหตุ เป็นบ่อเกิดวิชาเทววิทยา สำหรับเรื่องความคิดหรือการคิดนี้

แบบของความคิดที่สากลทั้งสิ้น ตัวอย่างแบบความคิดที่สากล เช่น สิ่งมี

คานต์ อธิบายว่า จิตทำหน้าที่สังเคราะห์เพทนาการซึ่งขึ้นอยู่กับกาล และ

ชีวิตต้องกินอาหาร และหายใจ ประโยคดังกล่าวนี้ ทุกคนยอมว่าเป็น

อวกาศนี้ตามรูปแบบแห่งความคิด ซึ่งรูปแบบแห่งความคิด มี 4

จริงโดยทั่วไป ซึ่งไม่มีใครคัดค้านที่เป็นแบบความคิดที่สากล ดังนั้น

ประการ คือ (1) รูปแบบแห่งความคิดในด้านปริมาณ ได้แก่ หนึ่งมาก

แบบของความรู้จึงเหมือนกันสำหรับจิตทุกดวง ด้วยเหตุนี้แบบความคิด

และทั้งหมด (2) รูปแบบแห่งความคิดด้านคุณภาพ ได้แก่ จริง ไม่จริง
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จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง (3) รูปแบบแห่งความคิดด้านสัมพันธภาพ ได้แก่

อัชฌัตติกญาณ จึงเป็นต้นกำเนิดความรู้อีกทางหนึ่ง แต่การรู้โดยอัชฌัต

สัมพันธภาพระหว่างเนื้อสารกับคุณภาพ สัมพันธภาพระหว่างเหตุ และ

ติกญาณนี้จะเกิดกับคนบางคน และในบางเวลาเท่านั้น ไม่เกิดกับทุกคน

ผล สัมพันธภาพในฐานะเป็นพวกเดียวกัน (4) รูปแบบแห่งความคิดใน

ทฤษฎีนี้เชื่อว่า อัชฌัตติกญาณหรือสัญชาตญาณ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

ด้านระดับความแน่นอน ได้แก่ เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้มีอยู่จริง

ช่วยให้รู้สึกว่าเป็นอันเดียวกันกับพลังชีวิต ทั้งช่วยให้สามารถรู้ความจริง

จำเป็นต้องมีหรือบังเอิญมีขึ้น คานต์ ได้แบ่งองค์ประกอบของความรู้

ในสิ่งที่มีอยู่จริง ทฤษฎีนี้บางทีเรียกว่า “สหัชญาณนิยม” บ้าง เรียกว่า

ไว้ 3 ประการ ได้แก่ (1) ความรู้สึกหรือประสาทสัมผัส ความรู้สึกนั้น

“อัชฌัตติกญาณนิยม” บ้าง เพราะเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นภายในตนเอง

เช่น ชอบ ไม่ชอบ สุข ทุกข์ รัก ชัง หนาว ร้อน ฯลฯ อันเป็นความรู้สึกเกิด

หรือความรู้ที่เกิดจากญาณพิเศษ ผู้ใช้ทฤษฎีนี้ คือ ฮังรี แบร็กซอง (ค.ศ.

จากประสาทสัมผัส (2) ความเข้าใจเมื่อเรามีความรู้สึกต่าง ๆ โดย

1859 – 1947) ปรัชญาเมธีชาวฝรั่งเศสได้กล่าวว่า “สัญชาตญาณเหนือ

อาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 แล้ว เราจะมีความเข้าใจเกิดขึ้นตามมาใน

กว่าวุฒิปัญญา (ปัญญาวุฒิ)” เพราะสัญชาตญาณเป็นส่วนหนึ่งในพลัง

ภายหลัง (3) เหตุผล เหตุผลนี้เองจะเป็นตัวชี้นำให้เข้าใจอย่างชัดแจ้ง

ชีวิตที่ทำให้รู้พลังจิตได้โดยตรง และให้ความรู้เรื่องความแท้จริงได้เป็น

ว่า กระบวนการทั้งหมดของสิ่งต่าง ๆ นั้น เกิดขึ้นเพื่ออะไร และเป็นไป

อย่างดี โดยสรุป อัชฌัตติกญาณ หรือสัญชาตญาณ จึงมีลักษณะดังนี้

เพื่ออะไร

(1) เป็นความรู้สมบูรณ์ รู้สิ่งทั้งหลายอย่างหมดสิ้น (2) เป็นความรู้ที่

4) ทฤษฎีอัชฌัตติกญาณ หรือสัญชาตญาณนิยม (Intuitionism)
พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา ฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่า
อัชฌัตติกญาณ การรู้เอง คือ การที่จิตเกิดความรู้แจ่มแจ้งชัดเจน
โดยตรง ไม่ต้องอาศัยการอ้างเหตุผลหรือความรู้อันเป็นตัวกลางต่างกับ
การอนุมาน และอัชฌัตติกญาณนิยมนี้ โดยทั่วไป หมายถึงทัศนะที่ถือว่า
การรู้เองเป็นบ่อเกิดที่สำคัญที่สุดของความรู้ ความรู้ที่รู้โดยอัชฌัตติก
ญาณ จึงเป็นการหยั่งรู้ของจิตหรือการเห็นแจ้ง (Insight) ของจิต การรู้
สิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยทางประสาทสัมผัสเป็นการรู้ภายนอกแต่การรู้แบ
บอัชฌัตติกญาณ เป็นการหยั่งรู้เข้าไปภายใน สิ่งนั้นทำให้เกิดการรู้สิ่ง
นั้นทั้งหมดการอ้างความรู้แบบนี้ปรากฏเด่นชัดอยู่ในศาสนา และศิลปะ

เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้จึงเข้าถึงความแท้จริง ซึ่งเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงได้ (3) เป็นความรู้วิเคราะห์คือจำแนกออกเป็นส่วน ๆ ได้
และรวมเข้าเป็นส่วนรวมได้ (4) เป็นความรู้บริบูรณ์ เป็นอิสระในตัวเอง
ไม่ขึ้นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (5) เป็นความรู้ธรรมชาติภายในของความ
แท้จริง ความรู้ชนิดนี้ในพุทธปรัชญาเรียกว่า “การตรัสรู้” (Enlightenment) เพราะเป็นความรู้จริงในสัจธรรม ความรู้ที่เกิดขึ้นภายใต้ทฤษฎี
สัญชาตญาณนี้ เป็นความรู้ตรงไม่ต้องอาศัยสื่อกลาง เช่น ความรู้ที่เกิด
จากวุฒิปัญญาที่อาศัยสื่อกลาง ดังนั้น ฮังรี แบร็กซอง จึงปฏิเสธวุฒิ
ปัญญา เพราะวุฒิปัญญาไม่สามารถนำพามนุษย์ให้เข้าถึงความรู้ที่แท้
จริง หรือสิ่งแท้จริงได้ วุฒิปัญญาเป็นแต่เพียงทำให้มนุษย์ฉลาดขึ้น
เท่านั้น
71

5) ทฤษฎีเพทนาการนิยม (Sensationism) ทฤษฎีนี้เดวิด ฮูม เป็นผู้

บรรพบุรุษทางพันธุกรรมหรือ DNA (2) จากวิวัฒนาการของชีวิต หมาย

สนับสนุนโดยอธิบายว่า“ความรู้ทุกอย่างจะต้องเกิดจากความตรึงตรา

ถึงพัฒนาการต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้รับ เช่น การศึกษา อบรม เป็นต้น

และความคิด” กล่าวคือ ความตรึงตรา คือ สัญชาน (ความรู้สึก) ที่ตื่นตัว
พร้อมที่จะรับรู้สิ่งภายนอก ความตรึงตราจึงมีอยู่ 2 ชนิด คือ (1) ความ
ตรึงตราที่เกิดขึ้นจากเพทนาการ หรือความรู้สึก (2) ความตรึงตราที่เกิด
จากมโนภาพหรือความคิด ดังนั้น เพทนาการ จึงหมายถึงการรับรู้ทั่ว ๆ
ไปที่เจาะจงและไม่เจาะจง ส่วนความตรึงตรา หมายเอาการรับรู้ที่เกิดขึ้น
อย่างเจาะจงเฉพาะอย่างหรือการรับรู้ในสิ่งที่เข้าไปกระทบจิตอย่างแรง
จนเกิดความประทับใจ ปักใจ และฝังติดแน่นอยู่ในจิตนเกิดความคิด
หรือสร้างมโนภาพขึ้นได้
6) ทฤษฎีประจักษนิยมเชิงวิวัฒนาการ (Evolutional Empiricism)
ทฤษฎีนี้เป็นแนวความคิดของเฮอร์เบอร์ต สเปนเซอร์ โดยได้อธิบายว่า
“ความรู้ที่เราได้รับนั้น ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษทางพันธุกรรม (Heredity) และเป็นผลผลิตทางวิวัฒนาการแห่งชีวิต ความรู้ชนิดนี้เป็นความ
รู้ที่ได้รับถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษทางพันธุกรรมโดยตรง และเป็น
ความรู้ที่เป็นผลผลิตอันเกิดจากวิวัฒนาการแห่งชีวิต ความรู้ที่ได้จาก
บรรพบุรุษ และที่ได้จากการวิวัฒนาการแห่งชีวิต ได้ช่วยในการปรับตัว
ของมนุษย์ และการพัฒนาการความรู้ของมนุษย์ เพื่อขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้น ๆ
เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว เฮอร์เบอร์ต สเปนเซอร์ ยอมรับบ่อเกิดของความ
รู้ 2 ทางคือ (1) จากบรรพบุรุษทางพันธุกรรม อย่างนักวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ปัจจุบันนี้เชื่อว่าโรคบางชนิดของมนุษย์ถูกถ่ายทอดมาจาก

7) ทฤษฎีความรู้เชิงวิภาษ (The Dialectic theory of knowledge)
ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นจากความพยายามปรับปรุงทฤษฎีความรู้ของคานต์ โดย
เฮเกล นักปรัชญาจิตนิยมชาวเยอรมันได้อธิบายว่า “แบบของความรู้
และวัตถุดิบที่จะแปรสภาพเป็นความรู้ไม่ใช่สิ่งที่แตกต่างกันชนิดแยกกัน
อยู่ แต่ว่าแบบของความรู้ที่มีอยู่ในจิตของเรา ได้มีอยู่ในประสบการณ์
แล้ว เพื่อความเข้าใจให้กลับไปอ่านเรื่องแบบของความรู้ และเรื่อง
เนื้อหาของความรู้ในทฤษฎีความรู้ของคานท์ที่ได้อธิบายมาแล้ว
8) ทฤษฎีความรู้เกิดจากการที่บุคคลปะทะสังสรรค์กับสิ่งแวดล้อม
(The Genetic theory of Knowledge) ทฤษฎีนี้มีนักปรัชญาการศึกษา
นามว่า จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ได้เผยแผ่ด้วยการอธิบายว่า “ความ
รู้เกิดจากการที่บุคคลปะทะสังสรรค์กับสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีทรรศนะคล้าย
กับทฤษฎีประจักษนิยมเชิงวิวัฒนาการของเดวิด ฮูม ความรู้มิใช่เกิดจาก
ประสบการณ์หรือเหตุผลล้วน ๆ อินทรีย์ที่มีชีวิตตอบสนองต่อสิ่งเร้าแล้ว
เกิดความรู้ขั้นต้นกับสิ่งที่มาปะทะนั้นไม่ว่าเราจะสนใจมาก่อนหรือใน
ขณะนั้นก็ตาม ความรู้จะเกิดขึ้นโดยลักษณะนี้ อินทรีย์ตอบสนองต่อ
สถานการณ์แต่ละสถานการณ์ โดยเฉพาะจะตอบสนองต่อสถานการณ์ที่
น่าพอใจโดยอาการอย่างหนึ่ง และตอบสอนองต่อสถานการณ์ที่ไม่น่า
พอใจโดยอาการอย่างหนึ่ง อินทรีย์จึงมีความรู้จักมักคุ้นกับโลกใน
ลักษณะเผชิญบังคับ และสามารถควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
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โดยวิธีการต่าง ๆ ตามประสบการณ์ที่ได้รับในอดีต เพื่อให้เป็นที่พอใจ

!

10.3 จงอธิบายบ่อเกิดของญาณวิทยา

!

10.4 จงอธิบายขอบเขตของญาณวิทยา

!

10.5 ต้นกำเนิดของความรู้มีกี่ทาง อะไรบ้าง

!

10.6 ความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์ได้มาจากทางใด

ของความรู้ ขอบเขตศึกษาถึงวิธีสร้างความรู้ ธรรมชาติของความรู้

!

10.7 จงบอกลักษณะทั่วไปของกลุ่มประสบการณ์นิยม

ความแท้จริงของความรู้ และมาตรฐานในการตัดสินความรู้ ซึ่งต้น

!

10.8 จงบอกลักษณะทั่วไปของกลุ่มเหตุผลนิยม

คือ ประสบการณ์กับเหตุผล นักปรัชญาสมัยใหม่กลุ่มหนึ่งเชื่อว่าความ

!

10.9 จงอธิบายลักษณะความรู้จากผู้อื่น

รู้ได้มาจากอัชฌัตติกญาณ ลัทธิเหตุผลนิยม ถือว่า เหตุผลเท่านั้นที่จะให้

!

10.10 “อัชฌัตติกญาณ” มีความหมายว่าอย่างไร

!

10.11 จงอธิบายความหมายของ “เจตจำนงนิยม”

!

10.12 จงอธิบายความหมายของคำว่า “วิวรณ์”

!

10.13 จงยกตัวอย่างของความศรัทธา

!

10.14 ความรู้แบบประจักษ์ หมายความว่าอย่างไร

!

10.15 ทฤษฎีอนุมานนิยม มีสาระสำคัญอย่างไร

ตลอดจนถึงความสนใจทาง

9. สรุป
!

ญาณวิทยา หรือทฤษฎีความรู้ เป็นปรัชญาที่ศึกษาถึงต้นกำเนิด

กำเนิดของความรู้มีหลายทาง แต่ที่นักปรัชญาถือว่าสำคัญมี 2 ทาง

ความรู้ที่แน่นอนตายตัว ส่วนลัทธิประสบการณ์นิยมเชื่อว่าความรู้จาก
ประสบการณ์น่าจะเชื่อถือว่าตรงกับความจริงมากที่สุดเพราะเคยกระทำ
มาก่อน อย่างไรก็ตามมนุษย์สามารถหาความรู้มากมายหลายทาง มาก
บ้างน้อยบ้าง ควรประนีประนอมความรู้หลาย ๆ ทางเพื่อจะได้ความ
รู้มากขึ้น

10. คำถามท้ายบท
!

10.1 ญาณวิทยามีความหมายว่าอย่างไร

!

10.2 ญาณวิทยามีความสำคัญอย่างไร
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คุณวิทยา

5

บทที่ 5

2. ความหมายและความสำคัญของคุณวิทยา
2.1 ความหมายของคุณวิทยา

คุณวิทยา
!

วิทย์ วิศทเวทย์. (2530: 3) ให้ความหมายของ “คุณวิทยา” ว่า

ศาสตร์ที่เน้นเรื่องคุณค่า (Value) อุดมคติภายในศาสตร์ที่ว่าด้วยสิ่งที่

1. บทนำ
คุณวิทยา หรือปรัชญาคุณค่า เป็นสาขาหนึ่งของวิชาปรัชญา

ควรจะเป็น (What ought to be) ศาสตร์กลุ่มนี้ คือ จริยศาสตร์
สุนทรียศาสตร์ ตรรกวิทยา และศาสนาเทววิทยา

กล่าวถึง อุดมคติต่าง ๆ ในด้านความจริงความดี ความงาม และความ

!

บริสุทธิ์ทางจิตใจ การมีความรู้สึกซาบซึ้งในคุณค่าต่าง ๆ เป็นลักษณะ

ว่า หมายถึง ทฤษฎีแห่งคุณค่าหรืออุดมคติของสิ่งต่าง ๆ ศึกษาความ

พิเศษของมนุษย์เท่านั้น ไม่มีปรากฏในหมู่สัตว์เดรัจฉาน เพราะคุณค่า

จริงหรือตามที่เป็นจริง

เป็นนามธรรม มนุษย์เท่านั้นที่จะเข้าใจจะซาบซึ้งได้ เนื่องจากว่ามนุษย์

สถิต วงศ์สวรรค์. (2543: 132) ให้ความหมายของ “คุณวิทยา”

2.2 ความสำคัญของคุณวิทยา!

เป็นสัตว์ที่รู้จักคิด รู้จักเหตุผล จึงมีความต้องการทางด้านจิตใจมากโดย
เฉพาะกิจกรรมทางปัญญาและคุณภาพต่าง ๆ คุณภาพหรือคุณค่าจึงเป็น

!

สิ่งจำเป็น เพราะเป็นอาหารใจของคนเรา มนุษย์จึงได้พยายามสร้าง

ตัวอย่างเดียวมนุษย์ยังคิดถึงตัวเองเพื่อจะหาความหมาย หาที่พึ่งให้กับ

คุณค่าต่าง ๆ ขึ้นมา และเป็นที่นิยมกัน นักปรัชญาได้พยายามชี้แจงถึง

ตนเอง ความรู้ต่าง ๆ จึงมาสรุปรวมอยู่ที่ว่า จะรู้เพื่ออะไร ศาสตร์แห่ง

คุณค่าเหล่านั้นทำให้เกิดวิชาที่ว่าด้วยคุณค่าต่าง ๆ เช่น จริยศาสตร์

คุณค่าจึงสำคัญ และมีประโยชน์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าศาสตร์สาขาอื่น ๆ

เป็นวิชาว่าด้วยความดี สุนทรียศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วย ความงาม
ตรรกวิทยา เป็นวิชาที่ว่าด้วยความจริง และเทววิทยา ว่าด้วยคำสอนทาง
ศาสนาที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น เป็นที่พึ่งทางใจของมนุษย์ (สุเมธ
เมธาวิทยากูล, 2543: 67)

!

มนุษย์มิได้สงสัยใฝ่รู้เพื่อหาความรู้ในสิ่งที่ตนสงสัยต่อสิ่งภายนอก

มนุษย์ต้องการที่จะค้นหาคำตอบว่า อะไร คือ อุดมคติของชีวิต

หรืออะไร คือ สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ อะไรเป็นสิ่งประเสริฐสุดที่มนุษย์
ควรแสวงหา สาขาที่จะตอบปัญหานี้ได้ คือ กลุ่มวิชาคุณวิทยา
(คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2551: 117)
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3. ขอบเขตและลักษณะของคุณวิทยา
3.1 ขอบเขตของคุณวิทยา
!

ขอบเขตของคุณวิทยาแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ 1)

จริยศาสตร์ (Ethics) วิชาที่ว่าด้วยความประพฤติ 2) สุนทรียศาสตร์
(Aesthetics) วิชาที่ว่าด้วยความงาม 3) ตรรกวิทยา (Logic) วิชาที่ว่า

วิสัย ทั้งรูปแบบเนื้อหา ตลอดถึงความรู้สึกทางอารมณ์ ความซาบซึ้ง
ความอิ่มเอิบทางจิตใจต่ออารมณ์ที่มากระทบ
!

3) ลักษณะของตรรกวิทยา เป็นศาสตร์ที่กล่าวถึงกฎเกณฑ์การใช้

เหตุผล การพิสูจน์ความจริง แบบอุปนัยและนิรนัย การแยกเหตุผลที่ถูก
ออกจากเหตุผลที่ผิด (Fallacy) และการนิยามความหมาย
4) ลักษณะของเทววิทยาที่เป็นศาสนาเทวนิยม โดยที่เทววิทยา

ด้วยกฎเกณฑ์การใช้เหตุผล และ 4) เทววิทยา (Theology) ในส่วนที่

!

เป็นศาสนาเทวนิยม คือ วิชาที่ว่าด้วยความบริสุทธิ์ การแสวงหาความ

กล่าวถึงธรรมชาติของพระผู้เป็นเจ้าในแง่ต่าง ๆ ในแง่อภิปรัชญากล่าว

บริสุทธิ์ (สถิต วงศ์สวรรค์, 2543: 133)

ถึงพระเจ้าเป็นสิ่งไม่จำกัด เป็นสิ่งนิรันดรมีอยู่ด้วยตัวเอง เป็นผู้สร้างหรือ

3.2 ลักษณะของคุณวิทยา
!

คุณวิทยามีลักษณะแบ่งเป็น 4 ลักษณะ คือ ลักษณะของจริยศาสตร์

เป็นปฐมเหตุของโลก เป็นวิญญาณสัมบูรณ์ ในแง่ศาสนาพระเจ้าเป็นผู้
ควบคุมจริยธรรม สมบูรณ์ด้วยจริยธรรม พระเจ้าเป็นที่มาของอุดมคติ
ความจริง ความดี ความงาม และความบริสุทธิ์ ในส่วนของศาสนา

ลักษณะของสุนทรียศาสตร์ ลักษณะของตรรกวิทยา และลักษณะของ

เทววิทยาจะไม่นำมาศึกษาในรายวิชาปรัชญาทั่วไป ตามหลักสูตรนี้จะศึกษา

เทววิทยาที่เป็นศาสนาเทวนิยม ดังนี้ (คณาจารย์มหาวิทยาลัย

เฉพาะในเรื่องจริยศาสตร์ เทววิทยา และสุนทรียศาสตร์ เท่านั้น

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2551: 118)
!

1) ลักษณะของจริยศาสตร์ มี 3 ประการ คือ (1) เป็นศาสตร์ว่า

ด้วยอุดมคติอันสูงสุดของมนุษย์ (2) เป็นศาสตร์กล่าวถึงลักษณะที่ดีหรือ
เลวแห่งความประพฤติของมนุษย์ และ(3) เป็นศาสตร์ที่กล่าวถึงความดี
ความชั่ว ความถูก ความผิด ความควร ความไม่ควร ยุติธรรม และอ
ยุติธรรม
!

4. สาขาของคุณวิทยา
! สาขาของคุณวิทยาแบ่งออกเป็น 4 สาขา คือ จริยศาสตร์
ตรรกวิทยา สุนทรียศาสตร์ และ เทววิทยา ซึ่งผู้เขียนขออธิบายเพียง 3
สาขา ดังนี้

2) ลักษณะของสุนทรียศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่กล่าวถึงความงามใน

ลักษณะที่เป็นอัตวิสัย และวัตถุ
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!
!

4.1 จริยศาสตร์
!

จริยศาสตร์หรือจริยปรัชญา เป็นแขนงหนึ่งของปรัชญาที่ว่า

การ และวิธีการ ทั้งสองมีเป้าหมายอย่างเดียวกัน คือ เป้าหมายอันสูงสุด
ของชีวิต

ด้วยความประพฤติ อุปนิสัย นิสัย และพฤติกรรมของมนุษย์ ศึกษาถึง

!

ปัญหาคุณค่าความประพฤติ กฎเกณฑ์แห่งความประพฤติ หลักแห่ง

หมายของ “จริยศาสตร์” หมายถึง จริยศาสตร์ช่วยตีค่าของมนุษย์โดย

ความดี ความยุติธรรม ความถูกต้อง คุณค่าของจริยธรรม หลักใน

การมองทางอุปนิสัย นิสัย และความประพฤติ ตามที่บุคคลแสดงออกมา

การแสวงหาความดี เมื่อกล่าวถึงจริยศาสตร์ก็จะนึกถึงจริยธรรม ศีล

ว่าความประพฤติอย่างไรควรทำ อย่างไรควรเว้น อย่างไรถูก อย่างไรผิด

ธรรม รวมไปถึงความดี ความชั่ว คุณค่า ความถูกความผิดของมนุษย์

อะไรดี อะไรชั่ว

กล่าวคือ จริยศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความดี ความชั่ว คุณค่า
อุดมคติชีวิต จริยศาสตร์มีหน้าที่ตอบปัญหาว่า “เราพึงปฏิบัติตนอย่างไร
จึงจะสอดคล้องกับความเป็นจริง”
!

!

4.1.1 ความหมายของจริยศาสตร์

!

!

!

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525

(2525: 214) ให้ความหมายของ จริยศาสตร์ว่า “ปรัชญาสาขาหนึ่งที่ว่า

!

!

!

!

!

บุญมี แท่นแก้ว และคณะ. (2524: 115) ให้ความ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542

(2546: 291) ให้ความหมายของ

จริยศาสตร์ ไว้ว่า “จริยศาสตร์”

หมายถึง ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยการแสวงหาความดีสูงสุดของชีวิต
มนุษย์แสวงหาเกณฑ์ในการตัดสินความประพฤติของมนุษย์ว่า อย่าง
ไหนถูกไม่ถูก ดี ไม่ดี ควร ไม่ควร และพิจารณาปัญหาเรื่องสถานภาพ
ทางศีลธรรม

ด้วยความประพฤติ และการครองชีวิตว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรถูก อะไร

!

ผิด หรืออะไรควร อะไรไม่ควร”

ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี อะไรถูก อะไรผิด อะไรควร อะไรไม่ควร

!

!

!

สถิต วงศ์สวรรค์. (2543: 138) ให้ความหมายของ

“จริยศาสตร์” หมายถึง วิชาที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต หรือหลักการดำเนินชีวิต
ของมนุษย์มีความหมายคล้ายกับคำว่า “ศีลธรรม” หากจะมีเนื้อหาต่าง
กันบ้างคงเนื่องมาจากศีลธรรมจำกัดขอบเขตกับข้อปฏิบัติ หรือศีลอย่าง
ใดอย่างหนึ่งโดยตรง แต่จริยศาสตร์กินความหมายกว้างกว่าทั้งหลัก

!

!

สรุป จริยศาสตร์ หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยความประพฤติ

!

!

4.1.2 ลักษณะของจริยศาสตร์

!

!

!

จริยศาสตร์ มีลักษณะสำคัญ 4 ลักษณะ ดังนี้ (ทองหล่อ

วงษ์ธรรมา, 2554: 2 – 3)
!

!

!

1. ลักษณะแห่งความประพฤติ คือ ลักษณะของการกระ

ทำที่บ่งบอกถึงสิ่งที่ควรทำ
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ไม่ควรทำ หรือการกระทำที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ เป็นลักษณะ

“ดี” มีลักษณะเชิงเดี่ยว หมายถึง ดีในตัวเองโดยไม่อาศัยสิ่งอื่นซึ่งแตก

ของการศึกษาว่าการกระทำในรูปแบบใด เรียกว่าดี ควรทำ อันเป็นสิ่ง

ต่างจากค่าทางจริยะ (ความประพฤติ) ทั่วไป ที่มีค่าเป็นลักษณะเชิงซ้อน

ควรยกย่องชมเชย

หมายถึง การที่จะบอกว่า อะไร “ดี” ความดีมิได้อยู่ที่การกระทำ แต่ต้อง

!

!

!

2. ลักษณะที่ว่าด้วยคุณค่า คือ ลักษณะที่บ่งบอกถึง

ความดี ความชั่ว ควรไม่ควรแห่ง

อาศัยธรรมชาติหรือข้อเท็จจริงบางอย่างมาสะท้อนการกระทำนั้น
ตัวอย่าง การกระทำที่ก่อให้เกิดความสุขเป็นการกระทำที่ดี หากการกระ
ทำที่ก่อให้เกิดความทุกข์เป็นการกระทำที่ไม่ดี นี่คือ ค่าที่มีลักษณะ

ความประพฤติ (พฤติกรรม) ของมนุษย์โดยเปรียบเทียบกับความดีเลิศ

เชิงซ้อนเพราะการกระทำที่จะถือว่าดี ต้องอาศัยข้อเท็จจริง คือ ความสุข

ทั้งปวง

และการกระทำที่ไม่ดี ต้องอาศัยข้อเท็จจริงคือความทุกข์

!

!

!

3. ลักษณะที่ค้นหาสิ่งมีค่าสูงสุด คือ ลักษณะของการ

!

!

!

ดังนั้น ลักษณะที่เป็นนามธรรมของจริยศาสตร์ ก่อให้

แสวงหาจุดหมายปลายทางแห่งชีวิต หรืออุดมคติชีวิตของมนุษย์ นั่นคือ

เกิดปัญหาข้อถกเถียงอย่างมาก และกว้างขวาง การกล่าวถึงเรื่องความ

การค้นหาว่า อะไร คือ สิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตมนุษย์ ซึ่ง มนุษย์เรา

ดี ความชั่ว ควร และไม่ควร เช่น คำถามว่า “อะไร คือ ความดี อะไร คือ

เกิดมาควรแสวงหาอะไรให้ชีวิต จึงจะถือว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ หรือเป็น

ความชั่ว” หากตอบว่า “การให้อภัยเป็นความดี การโกหกเป็นความชั่ว”

ชีวิตที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง และมีเหตุผลอะไรที่จะแสดงให้มองเห็นได้

เราสามารถอธิบายเหตุผลได้หรือไม่ว่า ทำไมมนุษย์ต้องกระทำความดี

ชัดเจนว่า สิ่งที่ควรแสวงหานั้นมีค่ามากที่สุด และมีความสำคัญต่อชีวิต

และละเว้นความชั่ว!

มากที่สุด ทั้งในทางทฤษฎี และการปฏิบัติ
!

!

!

4. ลักษณะที่เป็นนามธรรม คือ ลักษณะของการศึกษา

เรื่องเหตุผลที่อยู่เหนือข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรม ลักษณะที่เป็นนามธรรม
คือ ลักษณะการใช้เหตุผลในเชิงวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรจะเป็น

!

!

4.1.3 เนื้อหาของจริยศาสตร์

!

!

จริยศาสตร์ มีเนื้อหาที่สำคัญ 3 ส่วน ดังนี้ (ทองหล่อ วงษ์ธร

รมา, 2554: 5 – 6)

ตัวอย่าง ทำไมมนุษย์ต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการ

!

ศึกษา และอธิบายเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่มีคุณค่า อันเป็นนามธรรม หาก

อภิปราย และวิเคราะห์

!

1. เนื้อหาที่ว่าด้วยอุดมคติชีวิต คือ เนื้อหาที่กล่าวถึงการ

เรากล่าวว่า การให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งดี และอธิบาย
ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นจะต้องไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ จึงจะถือว่าดี คำว่า
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เกี่ยวกับประเด็นปัญหาเรื่องค่า หรือ คุณค่า (Value) เช่น กล่าวถึงคำว่า

ค่าจึงมีลักษณะเชิงซ้อน คือ ต้องอาศัยธรรมชาติหรือข้อเท็จจริงบาง

ค่า คือ อะไร อะไร คือ ค่าทางจริยธรรม และอะไร คือ สิ่งที่มีค่าสูงสุด อัน

อย่าง นี่แสดงให้เห็นว่า เนื้อหาในส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองมีความ

เป็นจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตหรือมนุษย์เกิดมาควรแสวงหาอะไรให้

สัมพันธ์กัน แต่มิใช่อันเดียวกัน

แก่ชีวิต ซึ่งประเด็นปัญหาเหล่านี้ ที่นำมาอภิปราย และวิเคราะห์เป็นส่วน
ที่เกี่ยวกับเรื่องอุดมคติชีวิตมนุษย์ทั้งสิ้น
!

2. เนื้อหาที่ว่าด้วยเกณฑ์ตัดสินทางจริยะ คือ เนื้อหาที่เป็นส่วน

!

3. เนื้อหาที่ว่าด้วยปัญหาในอภิจริยศาสตร์ คือ เนื้อหาที่อภิปราย

ถกเถียง วิเคราะห์ในเรื่องธรรมชาติของค่าหรือคุณค่า เช่น ประเด็น
ปัญหาที่ว่า อะไร คือ ความดี และความดีมีจริงหรือไม่ เราสามารถให้คำ

กล่าวถึงประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการกระทำหรือพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่ง

จำกัดความหรือความหมายคำว่า “ดี” ได้หรือไม่ ตลอดถึงประเด็น

อธิบาย อภิปราย ถกเถียง และวิเคราะห์การกระทำของมนุษย์ว่า การก

ปัญหาเกี่ยวกับค่าทางจริยธรรมที่ว่า ค่าหรือคุณค่า มีลักษณะอย่างไร

ระทำในลักษณะใดถือว่าถูก หรือเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ ประเด็นปัญหาที่

เนื้อหาที่ว่าด้วยปัญหาในอภิปรัชญา ถือว่าเป็นประเด็นปัญหาระดับสุด

เชื่อมโยงต่อจากปัญหาแรก ได้แก่ อะไรคือเกณฑ์หรือมาตรการที่ใช้

ยอด ในปรัชญา ถือว่าเป็นประเด็นปัญหาระดับสุดยอด ในปรัชญาสาขา

ตัดสินว่า การกระทำเช่นนั้นถูกหรือเป็นการกระทำที่พึงประสงค์

จริยศาสตร์ ซึ่งถูกหยิบยกมาถกเถียง และสอง ที่กล่าวว่าปัญหาอภิ

!

เนื้อหาในส่วนที่สองนี้ สัมพันธ์กับเนื้อหาส่วนที่หนึ่งเกี่ยวกับ

เรื่องค่า หรือคุณค่านั่นคือ ก่อนที่จะบอกว่า การกระทำในลักษณะใดถูก
หรือผิด จำเป็นต้องรู้ และเข้าใจก่อนว่า อะไร คือสิ่งที่ดีหรือเลว
เนื่องจากการกระทำหรือพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ มักคล้อยตาม
แนวคิดที่ตนคิดว่าดีเสมอ ตัวอย่าง ลัทธิสุขนิยม มีแนวความคิดว่า
ความสุขเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แล้วยึดเอาความสุขเป็นเกณฑ์ตัดสิน จึงยืนยัน
ว่า การกระทำที่ก่อให้เกิดความสุขเป็นการกระทำที่ถูกต้อง ในทางตรง

จริยศาสตร์เป็นปัญหาขั้นสูงสุด เพราะเป็นปัญหาสำคัญที่จะนำไปสู่การก
ระทำของมนุษย์ ทั้งในส่วนที่เป็นปัจเจก และสังคม เพราะการกระทำของ
บุคคลหรือสังคม ย่อมมีจุดหมายดังนั้น จุดมุ่งหมายจึงเป็นรากฐานที่
ผลักดันให้เกิดการกระทำ หากบางคนมีความคิด และความเชื่อเกี่ยวกับ
จุดหมายในชีวิตว่า “เสรีภาพ” เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิต เขาจะบูชา
เสรีภาพเท่า ๆ กับชีวิต หรือยิ่งกว่าชีวิต การได้มาซึ่งเสรีภาพแม้จะต้อง
แลกด้วยชีวิตก็ยอม

กันข้ามหากการกระทำใดก่อให้เกิดความทุกข์ ความเดือดร้อน การกระ

!

สรุปเนื้อหาของจริยศาสตร์ เป็นเนื้อหาที่ว่าด้วยอุดมคติ

ทำนั้นถือว่าผิด ดังนั้น ทรรศนะเกี่ยวกับเกณฑ์ตัดสินทางจริยะของลัทธิสุข

ชีวิต คุณค่าทางจริยธรรม

นิยม จึงมีลักษณะเชิงซ้อน เนื่องจากไปสัมพันธ์กับค่าหรือคุณค่า ลัทธินี้

ของมนุษย์ อะไรคือ สิ่งที่มีค่าสูงสุด อันเป็นจุดหมายปลายทางแห่งชีวิต

การกระทำที่พึงประสงค์ หรือพฤติกรรม

เห็นว่าค่าหรือคุณค่า มิได้อยู่ที่การกระทำ แต่ขึ้นอยู่กับผลของการกระทำ
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หรือมนุษย์ควรแสวงหาอะไรให้แก่ชีวิต ที่จะทำให้มีคุณค่า และมีความ

มนุษย์ปฏิบัติกันอยู่ในสังคม เราสมมุติว่าเกิดจากความสำนึก การ

สุข

ปฏิบัติที่สอดคล้องกับความสำนึก อาจเกิดมาก่อนการใช้สติปัญญาเสีย

!

4.1.4 กำเนิด และพัฒนาการของจริยศาสตร์

!

!

การเกิดขึ้นของจริยธรรมในสังคมมนุษย์ มิได้เกิดอย่าง

อีกเนื่องจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่า มนุษย์วิวัฒนาการมาจาก
บรรพบุรุษที่เป็นสัตว์ ดังนั้นมนุษย์คงปฏิบัติสอดคล้องกับหลักจริยธรรม
ตามธรรมชาติมาก่อนโดยสัญชาตญาณ ซึ่งคล้ายคลึงกับมด ปลวก และ

สมบูรณ์ในสมัยเดียวหรือยุคเดียว แต่เกิดขึ้นมาตามลำดับโดยผ่าน

ผึ้ง หลังจากนั้น ความสำนึกของมนุษย์จึงเกิดตามมาทีละน้อย ๆ และ

ประสบการณ์ของมนุษย์มาหลายยุคหลายสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และอีก

พัฒนามาตลอด การปฏิบัติตามสำนึก ถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นแล้ว

ส่วนหนึ่งเป็นไปตามความต้องการของบุคคล และสังคมนั้น ๆ ดังนั้น

รุ่นเล่า จากที่เป็นเกณฑ์ที่ไม่แน่นอนกลายมาเป็นรูปแบบตามลำดับ

ระยะการเกิด และพัฒนาการด้านแนวความคิด และความเชื่อเกี่ยวกับ
จริยธรรมของมนุษย์ ตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันแยกได้ 6 ระยะ ดังนี้
(ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, 2554: 6 – 11)
!

!

1. ระยะเริ่มสำนึก คือ ระยะที่มนุษย์รู้จักคิดและตระหนักถึง

!

!

2. ระยะประเพณี คือ ระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการ

ปฏิบัติตามสำนึก จนเป็นความเคยชิน และเป็นนิสัยในสังคม ซึ่งได้
ปฏิบัติซ้ำ ๆ โดยยึดถือว่าเป็นความประพฤติที่ดีงาม ครั้นนานเข้าได้
กลายมาเป็น “ประเพณี” นอกจากผู้คนในสังคมจะเห็นว่าประเพณีเป็น

หลักปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิต อันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี

สิ่งที่ดีงามแล้ว ยังเชื่อว่าการปฏิบัติตามประเพณีเท่านั้น จะช่วยให้สังคม

ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน มีคำถามว่า “มนุษย์รู้จักคิด และเริ่มสำนึกในเรื่อง

อยู่รอดปลอดภัยในที่สุด คนส่วนใหญ่ในสังคมจึงพากันยึดถือประเพณี

จริยธรรมเมื่อใด” ต่อคำถามนี้ ไม่มีคำตอบตายตัวชัดเจน นั่นคือ เราไม่

เป็นหลักในการปกครองหมู่คณะ ตัวอย่าง สังคมไทยในยุคสมัยหนึ่ง ได้

สามารถย้อนกลับไปศึกษา และค้นหาร่อยรอยอดีตที่ผ่านมานานเช่นนั้น

ใช้ประเพณีในการดำเนินชีวิต และปกครองหมู่คณะในภาคกลางใช้

ได้ อย่างไรก็ตามการคาดหมายหรือกำหนดว่า มนุษย์เริ่มสำนึก โดย

ประเพณี 12 เดือน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ฮีต (จารีต) 12 และ

การสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ เช่น มด ปลวก ผึ้ง เป็นต้น จะพบว่า

คลอง (ครรลอง) 14 เป็นต้น

สัตว์เหล่านี้ มักมารวมกันอยู่เป็นหมู่ และพฤติกรรมของพวกมันเป็นไป
แบบสามัคคี และเสียสละ แต่ละตัวจะรู้หน้าที่ของตนอย่างดีว่า ต้องทำ
อะไรบ้าง แต่พฤติกรรมของสัตว์มิได้เกิดจากสติปัญญาหรือความคิด
หากแต่เกิดจากสัญชาตญาณที่ได้มาโดยธรรมชาติ ส่วนจริยธรรมที่

!

! ในสมัยโบราณ สังคมยอมรับว่า ประเพณีเป็นสิ่งที่ดีงาม และ

มีคุณค่า การปฏิบัติตามประเพณี นอกจากจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิด
ความดีงาม สามารถอยู่รอดปลอดภัยแล้วยังเชื่อว่า เป็นบุญเป็นกุศลอีก
ด้วย สังคมไทยในยุคนั้น จึงเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีสมาชิก
80

ของสังคมคนใดกล้าฝ่าฝืนหากสมาชิกคนใดประพฤติฝ่าฝืนนอกจากจะ

กฎหมาย ซึ่งแตกต่างจากประเพณีในแง่ของการบัญญัติบทลงโทษผู้

ถูกตำหนิติเตียนแล้ว ยังถือว่าเป็นบาป การปกครองหมู่คณะมีเพียง

ละเลย และฝ่าฝืน ดังนั้น กฎหมายจึงมีลักษณะที่ให้ปฏิบัติตาม ห้าม

ประเพณีควบคุมก็เพียงพอ

ปฏิบัติ เรื่องใดที่ให้ปฏิบัติตาม หากละเลยหรือฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษ

!

!

!

3. ระยะกฎหมาย คือ ระยะเปลี่ยนแปลงจากการ

ใช้ประเพณีในการควบคุม
ความประพฤติของคนในสังคม มาเป็นการใช้กฎหมายควบคู่กันไป หรือ
ในบางแห่งก็ใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว ที่เป็นเช่นนี้ เพราะคนใน
สังคมมีแนวความคิด และการปฏิบัติเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากสภาวะ
แวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาประการหนึ่ง และประเพณีที่ใช้กัน
มาเป็นเวลานาน เกิดล้าสมัย ไม่อาจอำนวยประโยชน์ให้แก่บุคคล และ
สังคม หรือนอกจากจะไม่อำนวยประโยชน์แล้วยังขัดขวางต่อการพัฒนา
สังคมให้เจริญเติบโตอีกด้วยประการหนึ่ง ด้วยสาเหตุ ดังกล่าว คนรุ่น
หลังมีแนวคิดว่า น่าจะต้องใช้กฎเกณฑ์ใหม่เข้ามาช่วยในการปกครอง

ตามบทบัญญัติ ขณะเดียวกัน หากมีข้อห้ามมิให้กระทำ ถ้ากระทำก็จะได้
รับโทษตามบทบัญญัติ เช่นกัน
!

!

!

การประกาศใช้กฎหมาย อาจทำได้โดยการเขียนเป็น

ลายลักษณ์อักษรประการหนึ่ง และไม่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรประการ
หนึ่ง การที่ไม่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร มักใช้ในรูปแบบของจารีต
ประเพณี ที่เคยปฏิบัติกันมาจนเป็นที่รู้จัก และเข้าใจกันของคนในสังคม
นั้น เพราะการพิจารณาคดีความบางเรื่อง ไม่อาจพิจารณาตามกฎหมาย
ที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรได้ เพราะเป็นกรณีที่ไม่เข้าข่ายที่จะใช้
มาตราใด เนื่องจากไม่ได้เขียนไว้ ดังนั้น จึงนำเอากฎหมายที่มิได้เขียน
ไว้มาพิจารณาพิพากษา ซึ่งหมายถึงกฎหมายที่เป็นจารีตประเพณีนั่นเอง

หมู่คณะให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม เพราะเพียงแต่ใช้

!

ประโยชน์ไม่อาจควบคุมสังคมได้ต่อไป เพราะผู้คนในสังคมละเลย และ

เกิดความสำนึกผิด ชอบ ชั่ว ดีในจิตใจ สาเหตุมาจากกฎหมายถูก

ฝ่าฝืนประเพณีมากขึ้น จะมีก็เพียงประเพณีบางอย่างเท่านั้นที่ใช้ได้โดย

ประกาศใช้มาในยุคสมัยหนึ่งได้เกิดปัญหาขึ้น นั่นคือความขัดแย้ง และ

ไม่ล้าสมัย

สับสน เริ่มต้นตั้งแต่จุดมุ่งหมายในการตรากฎหมาย การตีความในตัว

!

!

!

เมื่อสังคมประสบปัญหา ผู้ปกครองจึงคิดค้นมาตรการ

ใหม่เข้ามาควบคุมสังคม เรียกว่า “กฎหมาย” และกฎหมายเกิดจากการ
ประมวลเอาหลักการต่าง ๆ จากประเพณีนั่นเอง โดยเลือกสรรเอาเฉพาะ

!

!

4. ระยะมโนธรรม คือ ระยะที่คนส่วนใหญ่ในสังกัด

บทกฎหมาย กฎหมายมีช่องโหว่ และการปฏิบัติตามกฎหมายมีการ
เลือกปฏิบัติ หรือการละเว้นการปฏิบัติ ทำให้ประชาชนมองเห็นความไม่
ศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายมากขึ้น

ที่เห็นว่าเหมาะสมประมวลเข้าเป็นกฎระเบียบปฏิบัติ และประกาศใช้เป็น
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!

!

!

เมื่อสังคมไม่อาจควบคุมด้วยกฎหมายให้เกิดความ

ให้เกิดการขบคิดเรื่องปรัชญาจริยะ ในเวลาต่อมาเมื่อมีการตกลงใน

สงบเรียบร้อย ผู้ปกครอง จึงคิดค้นหาหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อนำมาเป็นหลัก

หลักการผู้ที่นับถือศาสนาใด ให้นำเอาหลักการที่สรุปลงเป็นมติแล้วไป

ปฏิบัติในการควบคุมสังคมให้เรียบร้อย จึงพบแนวคิดใหม่ว่าผู้คนใน

อธิบายเป็นหลักจริยธรรมของศาสนาที่ตนนับถืออยู่ต่อไป

สังคมมีความรู้ และความเข้าใจเรื่องเหตุผลเพียงพอ ไม่จำเป็นต้องใช้
กฎหมายควบคุมอย่างเดียว จึงนำเอา “มโนธรรม” เข้ามาเป็นแนวการ
ปฏิบัติในสังคม คำว่า “มโนธรรม” หมายถึง จิตสำนึกผิดถูก ชั่ว ดี ที่
ติดตัวมนุษย์มาแต่เกิด โบราณมักกล่าวว่า “มโนธรรมเป็นเสียงจาก
พระเจ้า” เพราะสมัยก่อนผู้คนที่นับถือศาสนาประเภทเทวนิยมเชื่อว่า
พระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์มาให้ทำความดี และหลีกหนีความชั่ว ด้วยเหตุ
ดังกล่าว พระเจ้าจึงประทานมโนธรรมไว้ในจิตใจของมนุษย์ทุกคน เพื่อ
มนุษย์ทุกคนจะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินผิด ชอบ ชั่ว ดี
!

!

!

5. ระยะปรัชญาจริยะ คือ ระยะของการศึกษา และ

!

!

!

ในระยะปรัชญาจริยะเกิดขึ้นนี้ มีมาตรการความ

ประพฤติเกิดขึ้นหลากหลายโดยไม่อ้างถึงหลักจริยธรรมของศาสนาใด
ศาสนาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม แม้จะยึดเอาปรัชญาจริยะเป็นหลักการอัน
หนึ่งในการดำเนินชีวิต แต่ผู้คนยังไม่ละทิ้งหลักมโนธรรมของศาสนาใน
การตัดสินค่าทางศีลธรรม ในที่สุด คนในสังคมจึงนำเอาหลักมโนธรรม
มาผสมผสานกับกลักปรัชญาจริยะมาเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม
สำหรับหลักมโนธรรมของศาสนา คนใดนับถือศาสนาใดให้ยึดหลัก
มโนธรรมในศาสนานั้นมาคู่กับหลักปรัชญาจริยะ และกฎหมายคงใช้
เป็นหลักบังคับให้ปฏิบัติเรื่อยมาเช่นกัน แต่ไม่มีผลทางด้านจิตใจใน

ค้นหาหลักความประพฤติ เพื่อนำมาสรุปเป็นหลักการปฏิบัติในสังคม

เรื่องบุญ บาป เพียงใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมความประพฤติของ

สาเหตุที่ต้องทำการศึกษา และค้นหาแนวทางที่เป็นหลักการปฏิบัติของ

คนในสังคม ให้เกิดความสงบเรียบร้อยเท่านั้น ในกาลต่อมาแม้จะมีนัก

คนในสังคม เพราะการใช้หลักมโนธรรมได้เกิดปัญหาขึ้น โดยคนกลุ่ม

ปรัชญาจำนวนหนึ่งพยายามรื้อฟื้นคุณค่าทางกฎหมายแต่ไร้ผล ทำนอง

ตั้งข้อสงสัยว่า “มโนธรรม ควรมีพื้นฐานมาจากอะไร จึงควรยึดเป็น

เดียวกับประเพณีที่เคยยึดถือกันว่ามีคุณค่า เมื่อกาลเวลาผ่านไปเรื่อง

มาตรฐานทางจริยธรรมได้” พวกเขาเห็นว่า หากยึดเอาหลักมโนธรรมตาม

ประเพณีค่อย ๆ เสื่อมคุณค่าลงตามลำดับ กระทั่งประเพณีหลายอย่างได้

หลักคำสอนของศาสนา จะเกิดปัญหาตามมา คือ ปัญหาที่ว่า ศาสนา

สาบสูญไปตามกาลเวลา

ต่าง ๆ ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมไว้แตกต่างกัน เมื่อเป็นเช่นนี้
ควรจะหาพื้นฐานร่วมกับศาสนาต่าง ๆ ได้หรือไม่ หากเป็นไปได้เราจะ
ประมวลเข้าเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นแบบเดียวกัน โดยไม่ต้อง
คำนึงถึงว่าใครจะนับถือศาสนาใด แนวคิดดังกล่าวนี้เป็นแรงผลักดัน

!

!

!

6. ระยะอภิจริยศาสตร์ คือ ระยะที่คนในสังคมทำการ

วิพากษ์วิจารณ์กันด้วยสติปัญญา คิดด้วยเหตุผล เพื่อค้นหาสาระสำคัญ
ของความประพฤติของมนุษย์
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!

!

จริยศาสตร์มีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ที่สำคัญ ดังนี้

ในกลุ่มนักปรัชญาลัทธิภาษาวิเคราะห์มาก่อน หลังจากนั้น จึงแพร่หลาย

!

!

4.1.5.1 จริยศาสตร์กับจริยธรรม!

ไปยังกลุ่มนักปรัชญาลัทธิอื่น ในที่สุดจึงยอมรับกันว่า การศึกษา

!

!

!

จริยศาสตร์เป็นการศึกษาสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง เรียกว่า “อภิ

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายไว้ว่า “จริยธรรม”

จริยศาสตร์” ซึ่งเป็นศาสตร์ทำหน้าที่ศึกษาถึงที่มาและวิวัฒนาการของ

หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม” ถ้าแยก

คำศัพท์เกี่ยวกับจริยธรรม กลุ่มนักปรัชญาในลัทธิภาษาวิเคราะห์เห็นว่า

ตามรูปศัพท์ จริยธรรมจะแยกเป็น “จริย” กับ “ธรรม” ซึ่งคำว่า ธรรมนั้น มี

คุณค่าทางจริยธรรมไม่มีจริง การที่เชื่อกันว่ามีคุณค่าอยู่นั้น เป็นเรื่อง

ความหมาย 4 ประการ ดังนี้ (สุจิตรา อ่อนค้อม, 2545: 79 – 80)

!

!

!

ก่อนอื่นเราควรทำความเข้าใจศัพท์อภิจริยศาสตร์ ว่า

หมายถึงอะไร “อภิจริยศาสตร์” (Meta Ethics) เป็นศัพท์ที่ใช้กันเฉพาะ

ความเข้าใจผิดจากการใช้ภาษา บางลัทธิเห็นว่า อภิจริยศาสตร์มีคุณค่า
หรือมีประโยชน์ในแง่ของการวิเคราะห์ความหมายของคำศัพท์ต่าง ๆ ที่
ใช้กันอยู่ในวิชาจริยศาสตร์และการพูดเกี่ยวกับจริยธรรม
!

!

!

แม้อภิจริยศาสตร์ จะเป็นศาสตร์ที่ถกเถียงกันในระดับ

!

!

!

ความหมายของคำว่า “จริยธรรม” นั้น ในพจนานุกรม

(1) ธรรม หมายถึง ธรรมชาติ คือ หมายถึง ทุกสิ่งทุก

อย่างที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยตามธรรมชาติ มิใช่เกิดขึ้นเองโดย
ปราศจากเหตุปัจจัย แต่จะเกิดก็ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยมาทำให้มันเกิดขึ้น
ดังที่พระอัสสชิได้แสดงธรรมโดยสังเขปให้อุปติสสะฟังว่า “ธรรมเหล่า

ปรัชญา ยุคปัจจุบัน เชื่อกันว่า เป็นยุคสมัยของอภิจริยศาสตร์อย่าง

ใดมีเหตุเป็นแดนเกิด พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และเหตุ

แท้จริง ที่เป็นเช่นนี้ เพราะถือกันว่าเป็นความก้าวหน้าทางสติปัญญาของ

แห่งความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้”

มนุษยชาติ ที่พยายามศึกษา และค้นหาเกณฑ์การตัดสินทางจริยธรรมที่
ว่าด้วยความดี ความชั่ว ความถูก ความผิด ความควร ไม่ควร ตลอด
จนถึงการเลือกการกระทำหรือไม่กระทำว่าการกระทำในลักษณะใดมี
ความจำเป็นหรือไม่จำเป็นที่จะต้องทำ ซึ่งถือว่าเป็นการเลือกหลักเกณฑ์
ในการตัดสินว่าถูก ผิด ดี ชั่ว หรือควร ไม่ควร โดยการใช้สติปัญญา
ค้นหาเหตุผล เพื่อนำมาเป็นหลักชี้ขาดในการเลือกกระทำของมนุษย์

!

4.1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างจริยศาสตร์กับศาสตร์อื่น

!

!

!

(2) ธรรม หมายถึง กฎธรรมชาติ หรือกฎแห่งเหตุ และ

ผลซึ่งกฎแห่งเหตุ และผลนี้เป็นกฎที่แฝงอยู่ในธรรมชาติแต่ไหนแต่ไรมา
แล้ว และธรรมชาติกับกฎธรรมชาติหากจะว่าไปแล้วก็เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เพียงแต่มองคนละแง่เท่านั้น เพราะมีธรรมชาติจึงมีกฎ
ธรรมชาติหรือกฎแห่งเหตุ และผล และเพราะมีกฎธรรมชาติจึงมี
ธรรมชาติ ถ้าขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไป อย่างหนึ่งก็จะไม่มีไปด้วย
เหมือนมีเราจึงมีร่างกายของเรา หรือเหมือนเหรียญเงินมีหัวจึงมีก้อย ถ้า
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ขาดด้านหัวไป ด้านก้อยก็พลอยไม่มีไปด้วย ธรรมชาติ และกฎหมาย
ชาติต้องอาศัยซึ่งกัน และกัน เหมือนเหรียญเงินมีหัวจึงมีก้อยฉะนั้น
!

!

!

(3) ธรรม หมายถึง คำสอนตอนหนึ่งของพระพุทธเจ้า

คือ คำสอนที่เป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนา คำสอนที่เป็นหลักธรรมนี้
ต่อมาคณาจารย์ได้รวบรวมขึ้นเป็นพระไตรปิฏก ที่เรียกว่า พระสุตตันต
ปิฎก และอภิธรรมปิฎก แต่ไม่รวมพระวินัยปิฎก
!

!

!

(4) ธรรม หมายถึง ความถูกต้อง เช่น คำว่า ยุติธรรม

ธรรมในที่นี้จึงตรงข้ามกับอธรรม ซึ่งแปลว่า ความไม่ถูกต้อง
!

!

จากความหมายของธรรม 4 ประการข้างต้นนี้ จะเห็นว่า

“ธรรม” ในคำว่า “จริยธรรม”!นั้นตรงกับความหมายที่ 4 คือ หมายถึง

!

!

4.1.5.2 จริยศาสตร์กับศีลธรรม!

!

!

!

จริยศาสตร์กับศีลธรรม มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ (สุจริต

รา อ่อนค้อม, 2545: 78 – 79)
!

!

!

จริยศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยความดีความชั่วเช่นเดียว

กับศีลธรรม แต่ศีลธรรมเป็นวิชาที่ชักจูง แนะนำ หรือ สั่งสอนให้กระทำ
อย่างนั้น ไม่ควรกระทำอย่างนี้ อย่าทำอย่างนั้น จงทำอย่างนี้ เป็นต้น
โดยบอกว่า สิ่งที่แนะหรือสิ่งที่ให้ทำนั้นเป็นสิ่งดี สิ่งที่ห้ามกระทำเป็นสิ่ง
ชั่ว แต่จะไม่อธิบายหรืออภิปรายว่า เหตุใดการกระทำเช่นนั้นจึงจัดว่าดี
และการกระทำที่ตรงข้ามจึงจัดว่าชั่วดีหรือชั่วใช้เกณฑ์หรือมาตรการ
อะไรมาวัด เกณฑ์หรือมาตรการดังกล่าวมีอยู่หรือไม่ เป็นต้น

ความถูกต้อง “จริยธรรม” จึงแปลตามตัวได้ว่า “ความประพฤติที่ถูกต้อง”

!

หรือ “ธรรมที่ควรประพฤติ”

ศีลธรรม คือ ไม่อยู่ในขอบข่ายที่จะตัดสินว่า ดีหรือชั่ว พฤติกรรมที่จะอยู่

!

!

จากความหมายของจริยศาสตร์กับจริยธรรมที่กล่าวข้างต้น

จะเห็นว่าจริยศาสตร์ต่างจากจริยธรรมในแง่ที่ว่า จริยศาสตร์นั้นเพียงแต่
เสนอเหตุผลว่า อะไรดี อะไรชั่ว อะไรควรประพฤติ อะไรไม่ควรประพฤติ
โดยเสนอในลักษณะที่เป็น “ความรู้เพื่อความรู้” อันเป็นวิธีเสนอความรู้
แบบปรัชญา เนื่องจากจริยศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญา แต่
จริยธรรมจะเน้นไปทางด้านศาสนา กล่าวคือ เมื่อรู้ว่า อะไรดี อะไรชั่ว
อะไรถูก อะไรผิด แต่เป็นความรู้เพื่อที่จะต้องนำไปปฏิบัติตาม
จริยศาสตร์จึงต่างจากจริยธรรม

!

!

พฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์ไม่อยู่ในขอบข่ายของ

ในขอบข่ายของศีลธรรมนั้น จะต้องเป็นพฤติกรรมที่ผู้กระทำมีความ
จงใจหรือมีเจตนา กล่าวคือ ต้องเป็นพฤติกรรมที่ผู้กระทำมีการตัดสินใจ
เลือกกระทำอย่างเสรีไม่มีการถูกบังคับหรืออยู่ในภาวะที่ผู้กระทำได้ทำ
ไปโดยไม่รู้สึกตัว เช่น พฤติกรรมในขณะหลับหรือละเมอ พฤติกรรมของ
คนไม่มีสติสัมปชัญญะหรือของคนบ้า หรือพฤติกรรมของคนที่ถูกบังคับ
ให้ทำโดยผู้กระทำไม่มีทางหลีกเลี่ยง พฤติกรรมในลักษณะเช่นนี้ไม่จัด
อยู่ในขอบข่ายที่จะตัดสินว่าดีหรือชั่ว
!

!

!

ส่วนจริยศาสตร์มิได้ชักจูงหรือชี้แนะ หรือสั่งสอนให้ทำ

อย่างนั้นอย่างนี้ แต่จะอภิปรายหรือซักถามถึงเหตุผลว่า ทำไปทำอย่าง
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นั้นจึงถือว่าดี และดีชั่ววัดกันได้อย่างไร มีเกณฑ์หรือมาตรการอะไรที่

!

ตัดสินว่าการกระทำนั้นดีหรือไม่

ฮินดู ศาสนาอิสลาม ฯลฯ ศาสนา ประเภทเทวนิยมนี้ หมายถึง ศาสนาที่

!

!

4.1.5.3 จริยศาสตร์กับศาสนา!

!

!

!

จริยศาสตร์มีความสัมพันธ์กับศาสนา ดังนี้ (ปานทิพย์

ประเสริฐสุข, 2538: 154 – 156)
!

!

!

ศาสนาที่ดีเลิศ และสูงส่งนั้นมีผลมาจากหลักจริยธรรม

ถ้าไม่มีหลักจริยธรรมแล้ว ศาสนาก็ไม่สามารถตอบสนองเจตนารมณ์
ของบุคคลได้ และศาสนานั้นจะเป็นศาสนาที่ไม่สมบูรณ์ ศาสนาจึงต้อง

!

!

ศาสนาประเภทเทวนิยม ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ปรัชญา

นับถือว่ามีพระเจ้าผู้สร้างโลกและสร้างสรรพสิ่งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทาง
จริยศาสตร์ พระเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้น พระเจ้าเป็นผู้ตัดสินความดี และความ
ชั่วของมนุษย์ ให้รางวัลแก่บุคคลผู้ทำความดี และลงโทษแก่บุคคลผู้
ทำความชั่ว พระเจ้าทรงสถิตอยู่ในดวงวิญญาณ และสากลโลก มวล
มนุษย์ทุกรูปทุกนาม และระเบียบปฏิบัติของมนุษย์ล้วนแล้วเกิดจากการ
สร้างสรรค์ของพระเจ้าทั้งสิ้น โดยนัยนี้ นักประพันธ์ของคีตาได้กล่าวไว้
ว่า
!

ยิ่งขึ้น ในทำนองเดียวกันศาสนาก็ทำให้จริยศาสตร์มีความหมายมาก

ธรรมนั้น ไม่ได้เกิดจากมนุษย์ และสังคมเท่านั้น แต่ยังเกิดจากปัจเจกชน

ขึ้น ศาสนาเป็นพื้นฐานอันดีงามของจริยศาสตร์ ความดีเลิศทาง

ด้วยเหมือนกัน เมื่อเราเข้าถึงวิญญาณอมตะแล้ว ก็ไม่มีความแตกต่าง

จริยศาสตร์ส่งเสริมให้เราพบแสงสว่างแห่งชีวิตศาสนา และจริยศาสตร์

อะไร ระหว่างวิญญาณและพระเจ้าที่สถิตอยู่ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลก

ต่างทำหน้าที่ควบคู่ไปด้วยกัน แต่ศาสนาพัฒนาไปได้ไกลกว่า เพราะ

นี้ก็จะปรากฏเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าในภาวะเช่นนั้น มนุษย์จะกลาย

สามารถทำให้มนุษย์หลุดพ้นจากพันธนาการทางโลกได้ ส่วน

เป็นผู้มีศีลธรรมโดยอัตโนมัติ เจตนาของปัจเจกชนก็จะกลายเป็นพระ

จริยศาสตร์เป็นเพียงผู้ชี้บอกหน้าที่ของมนุษย์ที่จะพึงปฏิบัติต่อมนุษย์

ประสงค์ของพระเจ้า

ด้วยกันเท่านั้น
ทรรศนะทางศาสนาประเภทเทวนิยมที่มีต่อจริยศาสตร์

!
!

!

!

จริยศาสตร์

!

1. ทรรศนะทางศาสนาประเภทเทวนิยมที่มีต่อ

!

!

!

“พระเจ้า คือ บ่อเกิดแห่งจริยพันธะ พื้นฐานทางศีล

อาศัยจริยศาสตร์ และจริยศาสตร์ก็ทำให้ศาสนามีความบริสุทธิ์หมดจด

!

ดังนั้น ฐานะของศาสนาอาจจะอยู่เหนือฐานะของ

จริยศาสตร์ ศาสนาที่ขาดหลักจริยธรรมนั้น เป็นเพียงความเชื่อถือที่
งมงาย และพระเจ้าที่ขาดศีลธรรมก็ชื่อว่ามีธรรมชาติแห่งความชั่วร้าย
อยู่ในตัว ด้วยเหตุนี้ จริยศาสตร์จึงจำเป็นสำหรับศาสนา แต่ว่าศาสนาไม่
จำเป็นต้องคล้อยตามจริยศาสตร์ ศาสนาให้ความพึงพอใจแก่มนุษย์
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!

!

!

ถ้าการพัฒนาของมนุษย์สมบูรณ์ และบริบูรณ์ทุกด้าน

ความต้องการของมนุษย์ และมีจุดมุ่งหมายเพียงความดีขั้นต่ำลงมา คือ

แล้ว ก็เป็นสิ่งที่พึงปรารถนา จริยศาสตร์ และศาสนาก็ควรเป็นรางวัล

การอยู่ดีกินดี มีอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ตลอด

ตอบแทนให้แก่มนุษย์

จนถึงทรัพย์สินเงินทอง และปัจจัยเหล่านี้จะดี และมีความหมายก็ต่อเมื่อ

!

!

!

2. ทรรศนะทางศาสนาประเภทอเทวนิยมที่มีต่อ

จริยศาสตร์
!

!

มีบุคคลผู้มีศีลธรรมนำไปใช้เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมให้ดีขึ้นซึ่งข้อนี้
เป็นจุดมุ่งหมายของจริยศาสตร์อยู่แล้ว จริงอยู่ความดีทางเศรษฐศาสตร์
นั้น ไม่มีคุณค่าในตัวมันเอง แต่เป็นเครื่องมือไปสู่คุณค่า หรือความ

!

ศาสนาประเภทอเทวนิยม หมายถึง ศาสนาที่ไม่เชื่อใน

สะดวกสบาย เพราะว่า คนมีเศรษฐกิจดี ย่อมสะดวกสบายในการ

เรื่องพระเจ้า ผู้สร้างโลกมนุษย์ และสรรพสิ่ง ฯลฯ แต่เชื่อในเรื่องกฎของ

ทำความดี เพราะฉะนั้น เศรษฐศาสตร์จึงต้องดำเนินควบคู่กันไปกับ

ธรรมชาติ เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม

จริยศาสตร์ ยิ่งในปัจจุบันนี้นักเศรษฐศาสตร์เน้นให้เห็นว่าการพัฒนา

!

!

!

ศาสนาประเภทอเทวนิยม ได้แก่ พระพุทธศาสนา และ

ศาสนาเชน พระพุทธศาสนา สอนให้รู้ว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” ชีวิต
ของมนุษย์ขึ้นอยู่กับการกระทำ คนดีที่ได้รับความทุกข์อยู่ก็เพราะกรรมที่
ไม่ดีกำลังตามมาให้ผล ส่วนคนชั่วที่ได้รับความสุขอยู่ ก็เพราะกรรมดีใน
ชาติก่อนที่เขาเคยทำไว้กำลังให้ผล เมื่อหมดกรรมเก่าแล้วคนดีย่อม ได้
รับความสุขจากผลของกรรมดี คนชั่วย่อมได้รับความทุกข์จากผลของ
กรรมชั่วที่ได้เคยทำเอาไว้
!

!

4.1.5.4 จริยศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์

!

!

!

จริยศาสตร์มีความสัมพันธ์ กับเศรษฐศาสตร์ ดังนี้

(ปานทิพย์ ประเสริฐสุข, 2538: 156)
!

!

!

จริยศาสตร์ว่าด้วยความดีอันสูงสุด ส่วนเศรษฐศาสตร์

นั้น ว่าด้วยการตอบสนอง

เศรษฐกิจนั้น ควรเป็นไปเพื่อสวัสดิภาพของสังคมไม่ใช่เพื่อความร่ำรวย
ส่วนบุคคล
!

!

4.1.5.5 จริยศาสตร์กับสังคมวิทยา!

!

!

!

จริยศาสตร์มีความสัมพันธ์กับสังคมวิทยา ดังนี้

(ปานทิพย์ ประเสริฐสุข, 2538: 157)
!

!

!

จริยศาสตร์กับสังคมวิทยา นับว่ามีความสัมพันธ์กัน

อย่างใกล้ชิด จริยศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่กล่าวถึงความดี ความชั่ว ของ
การกระทำของมนุษย์ และการทำของมนุษย์นั้นต้องอาศัยการยอมรับ
หรือไม่ยอมรับของสังคมด้วย ดังนั้น จริยศาสตร์ และสังคมวิทยา จึงมี
ความสัมพันธ์กัน มนุษย์ไม่อาจจะอยู่ในสังคมภายนอกได้เพียง
จินตนาการ มนุษย์มีความคิดเป็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องความดี ความ
ชั่ว หน้าที่สิ่งที่มิใช่หน้าที่ คุณธรรม และระเบียบแบบแผนจากสังคม
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!

!

!

ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาทางจิต และจริยศาสตร์ของ

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น การโคจรของดวงดาว แรงที่เทหวัตถุทำ

ปัจเจกชนจึงขึ้นอยู่กับสังคมเสมอ คุณธรรมต่าง ๆ เช่น ความเอื้อเฟื้อ

ปฏิกิริยาต่อกัน การเจริญเติบโตของพืช การทำงานของอวัยวะภายใน

ความเมตตา ความซื่อสัตย์สุจริต ฯลฯ เป็นคุณธรรมที่จำเป็นสำหรับการ

ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จัดเป็นปรากฏการณ์ทาง

เป็นอยู่ในสังคม และสังคมก็ยอมรับคุณธรรมเหล่านั้นในฐานะเป็นความ

ธรรมชาติ และหน้าที่ของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คือ การแสวงหาข้อเท็จ

ดี และความคิดทางจริยธรรมที่สัมพันธ์อยู่กับการกระทำ เช่นนั้น ก็เป็น

จริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหล่านี้ แล้วนำมาอธิบายหรือ

สิ่งที่มีอยู่อย่างเดิมในสถาบันของสังคม สังคมที่ดี คือ สังคมที่มีคุณธรรม

สรุปตั้งเป็นทฤษฎี เพื่อทำนายถึงปรากฏการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ที่จะ

เป็นพื้นฐาน สมาชิกที่ดีของสังคม คือ สมาชิกที่มีคุณธรรมประจำใจ และ

เกิดขึ้นในอนาคต

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคมนั้นตั้งอยู่บน
รากฐานของจริยศาสตร์ ถ้าปราศจากจริยธรรมเสียแล้ว สังคมก็ไม่อาจ
ดำเนินไปได้
!

!

!

!

!
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ส่วนจริยศาสตร์จะทำการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าของ

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่มนุษย์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องว่าดีหรือไม่ดี ควรทำ
หรือไม่ควรทำอันเป็นการประเมินคุณค่า และวิทยาศาสตร์จะให้ความมี

ส่วนจริยศาสตร์มีผลมากต่อชีวิตทางด้านปฏิบัติ

ประสิทธิภาพแก่มนุษย์ ในอนาคตหากมนุษย์ต้องการสภาพอย่างใด

นอกจากนี้จริยศาสตร์พยายามแสวงหาความดีอันสูงสุด และสร้างความ

อย่างหนึ่ง หรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นกับสิ่ง ๆหนึ่ง

ยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม สังคมวิทยาศึกษากระบวนการทาง

จะบอกว่าวิถีทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดอันจะพาไปสู่ความสำเร็จนั้น

พฤติกรรมของมนุษย์ที่มองเห็นได้ เช่น ระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์ต่าง

คืออะไร เป็นอย่างไร และจะสร้างเงื่อนไขอะไรให้ทำปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้น

ๆ ฯลฯ ตลอดจนถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทางสังคม

บ้าง เช่น ในสงครามทหารของฝ่ายหนึ่งถูกจับเป็นเชลยในบรรดาเชลย

!

!

4.1.5.6 จริยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์!

!

!

!

จริยศาสตร์มีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ ดังนี้

(ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, 2554: 16 – 17)
!

!

!

จริยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มีความสัมพันธ์

กันในส่วนที่เป็นมหภาค คือ การกล่าวถึงภาพรวมทั้งหมดของ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในส่วนของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติจะศึกษา

ทหารนายหนึ่งถูกยิงบาดเจ็บสาหัส จำเป็นต้องนำส่งโรงพยาบาลเพื่อ
รักษาอย่างรีบด่วน ขณะเดียวกันทหารอีกฝ่ายหนึ่งจำนวนมากที่ถูกยิง
บาดเจ็บอาการสาหัส จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยด่วน
ปัญหาจึงเกิดขึ้นว่า การรักษาพยาบาลให้ทหารทุกนายให้รอดพ้นจาก
ความตาย จะทำอย่างไร จะใช้ยาชนิดใด และจะต้องใช้โลหิตจำนวน
เท่าใดจะต้องให้หมอคนใด และจำนวนเท่าใด การปรึกษาหารือ และถก
เถียงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นเรื่อง
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เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ปัญหาที่สองเกิดตามมา คือ ยาที่จะนำมารักษา

!

พยาบาลคนบาดเจ็บมีจำนวนจำกัด แต่คนบาดเจ็บมีจำนวนมาก จึงเกิด

(ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, 2554: 17 – 18)

การถกเถียงกันขึ้นว่า ควรจะให้การรักษาทหารเชลยนายนั้นหรือไม่
ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหาทางจริยศาสตร์ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
ตีค่าดีหรือไม่ดี หรือควรหรือไม่ควร
!

!

!

เพราะฉะนั้น จริยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ จึง

!

!

!

!

!

จริยศาสตร์มีสังคมศาสตร์ มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้

สังคมศาสตร์ เป็นวิชากลุ่มหนึ่งในวิชาวิทยาศาสตร์ ดัง

นั้น สังคมศาสตร์จึงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า “วิทยาศาสตร์สังคม” แต่ไม่
นิยมเรียกในชื่อหลังนี้มากนัก สังคมศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ทางสังคม หมายถึงปรากฏการณ์หรือการกระทำที่เป็นของ

มีความสัมพันธ์กันในแง่ของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น วิทยาศาสตร์ทำ

มนุษย์ หรือในทางจิตวิทยาเรียกการกระทำว่า “พฤติกรรม” เมื่อมนุษย์มา

หน้าที่ศึกษา และแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ หรือ

รวมกันเป็นสังคม คนในสังคมย่อมมี ความสัมพันธ์กัน โดยการ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่า จะตัดสินใจทำอย่างไร หรือจะดำเนินการโดยวิถี

แสดงออกในรูปของพฤติกรรม และพฤติกรรมทั้งหลายที่บุคคลในสังคม

ทางใด จึงจะให้มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลดีสูงสุด ส่วน

แสดงออกนั้น จะเป็นข้อมูลในการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ

จริยศาสตร์จะเข้าไปศึกษาข้อเท็จจริงเหมือนวิทยาศาสตร์ และทำต่อไป

หน้าที่ของสังคมศาสตร์ทำการศึกษา และสังเกตข้อมูลเหล่านั้น แล้วนำ

ถึงการตีค่าของการกระทำนั้นว่า การกระทำโดยวิถีทางนั้นดีหรือไม่ดี

มาอธิบายถึงข้อเท็จจริง เรียกว่า “ทฤษฎีทางสังคม” ทฤษฎีที่ตั้งขึ้น ได้

ควรหรือไม่ควร ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์ทั้งสองจะมีลักษณะที่

ผ่านการทดสอบ และตั้งเป็นกฎ และอาศัยกฎดังกล่าวเป็นหลักทำนาย

จริยศาสตร์เข้าไปสนับสนุนวิทยาศาสตร์ในแง่ของการประเมินค่าว่าควร

ว่า อะไรจะเกิด หรือไม่เกิดขึ้นในอนาคตหรือเป็นหลักการในการ

ทำหรือไม่ควรทำ ส่วนเนื้อหาสาระของศาสตร์ทั้งสองแม้แตกต่างกัน แต่

พยากรณ์ว่า หากต้องการให้ปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่งเกิดหรือ

ไม่ขัดแย้งกัน สรุปได้ว่าวิทยาศาสตร์กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง

ไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต จำเป็นต้องสร้างเงื่อนไขหรือสภาวการณ์อย่าง

ของปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนจริยศาสตร์กล่าวถึง

ใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์

ปัญหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง และการประเมินค่าหรือคุณค่าของการตัดสิน
กระทำ ว่าดีหรือไม่ดี ควรหรือไม่ควร
!

!

4.1.5.7 จริยศาสตร์กับสังคมศาสตร์!

!

!

!

สังคมศาสตร์ ทำหน้าที่ศึกษา และสังเกตพฤติกรรม

ของคนในสังคม ซึ่งแต่ละคนแสดงออกโดยไปสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม
เรียกว่า ปรากฏการณ์ทางสังคม และนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาเป็น
เครื่องมือในการคาดหมายว่า บุคคลผู้นี้จะเป็นอย่างไรในอนาคต
ตัวอย่างสังคมศาสตร์ให้การคาดหมายว่า ปีหน้า เขียวจะตกเป็นผู้
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ต้องหา และถูกจำคุก การทำนายว่าสภาวการณ์อันนี้จะเกิดขึ้นใน

ศึกษาเท่านั้น หากทำหน้าที่ต่อไปถึงการประเมินความประพฤติ หรือ

อนาคต การคาดหมายออกมาเช่นนี้ เนื่องมาจากข้อมูลจากพฤติกรรม

พฤติกรรมของคนด้วยว่า ดีหรือไม่ดี ควรหรือไม่ควร ดังนั้น จริยศาสตร์

ของเขียวเป็นตัวบ่งชี้ นั่นคือ ข้อมูลที่ปรากฏระบุว่า ขณะนี้เขียวอายุ 20

อาศัยข้อมูล หรือข้อเท็จจริงจากสังคมศาสตร์เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของ

ปี มาจากครอบครัวที่ยากจน ขาดความอบอุ่น เนื่องจากครอบครัวของ

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม และประเมินค่าว่าดีหรือไม่ดี ควรหรือ

เขียว มีปัญหาเรื่องรายจ่ายไม่พอกับรายได้พ่อแม่มักทะเลาะกันเป็น

ไม่ควร เช่น การประเมินคุณค่าของการกระทำว่าการลักขโมย หรือการ

ประจำ เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา เขียวได้ออกจากบ้านไปครั้งละหลายวัน ไปคบ

ฆ่าคนเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี ไม่ควรประพฤติ เพราะฉะนั้น ความสัมพันธ์

เพื่อน ๆ ที่เกเรมั่วสุมกันเสพสารเสพติด เขียวกลายเป็นคนติด ยาจน

ของจริยศาสตร์กับสังคมศาสตร์ จึงเป็นไปอย่างใกล้ชิดต่างเกื้อกูล และ

งอมแงม ต้องลักเล็กขโมยน้อย และนำสิ่งของที่ขโมยได้ไปขาย เพื่อซื้อ

สนับสนุนกัน การถกเถียงเรื่องข้อเท็จจริงเป็นปัญหาทางสังคมศาสตร์

สารเสพติด พฤติกรรมของเขียวกับพวกร้ายแรงขึ้นไปอีก กระทั่งเขียวฆ่า

แต่การถกเถียงในเรื่องคุณค่าเป็นหน้าที่ของจริยศาสตร์ ซึ่งเป็นการ

เจ้าทรัพย์ตาย ขณะนี้ ตำรวจได้ยื่นฟ้อง และออกหมายจับ เพื่อนำตัว

แสวงหาเป้าหมายอันพึงประสงค์หากเป้าหมายอันมีคุณค่า ดังกล่าวห่าง

เขียว และพรรคพวกไปสอบสวน และฟ้องศาลดำเนินคดี

ไกลไปจากข้อเท็จจริง เป้าหมายอันนั้นจึงเป็นเพียงความเพ้อฝัน ดังนั้น

!

!

!

สังคมศาสตร์ ทำหน้าที่คาดหมายไปตามข้อมูลของ

คนในสังคม ซึ่งได้จากการศึกษา สังเกต และรวบรวมมาเพื่อจะอธิบาย
ถึงปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม และทำนายว่าใน
อนาคต อะไรจะเกิดขึ้น เหมือนกรณีของเขียว และทำนายว่า ปีหน้าเขียว
จะตกเป็นผู้ต้องหาและจะถูกจำคุก เป็นต้น แต่สังคมศาสตร์ไม่มีหน้าที่ที่
จะตัดสินว่าพฤติกรรมนั้น ๆ ดีหรือไม่ดี ควรหรือไม่ควร นั่นคือ
สังคมศาสตร์จะไม่กล่าวถึงเรื่องคุณค่าของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น
ไม่กล่าวถึงเขียวว่าเป็นคนดีหรือเลว

จริยศาสตร์จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยสังคมศาสตร์ ขณะเดียวกัน หากมุ่ง
ถกเถียงกันเฉพาะเรื่องข้อเท็จจริงเท่านั้น มนุษย์ย่อมจะตกอยู่ในสภาพ
มืดบอด เพราะไม่ทราบว่า อะไรคือ จุดหมายปลายทาง และจะเกิดข้อ
กังขา ไม่ทราบว่า จะแสวงหาข้อเท็จจริงไปเพื่ออะไร จริยศาสตร์จึงเข้ามา
เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ในแง่ของการแสวงหาจุดหมายปลายทางว่า
การกระทำหรือพฤติกรรมเช่นไรเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ หรือไม่พึงประสงค์
ของสังคม ซึ่งทำให้คาดการณ์ได้การกระทำชนิดจะนำสังคมไปสู่ความ
สุข ความเจริญ หรือความทุกข์ ความเสื่อม

!

4.1.6 ขอบเขต และปัญหาสำคัญในจริยศาสตร์

การประเมินค่าที่ได้จากข้อเท็จจริง กล่าวคือ จริยศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่า

!

!

ด้วยความประพฤติหรือพฤติกรรมของมนุษย์ แต่มิได้หยุดอยู่เพียงการ

(คณาจารย์ภาควิชาปรัชญา, 2551: 122)

!

!

!

จริยศาสตร์ มีส่วนสัมพันธ์กับสังคมศาสตร์ในแง่ของ

จริยศาสตร์มี มีขอบเขต และปัญหาสำคัญ 3 ประการ ดังนี้
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!

!

4.1.6.1 ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งมีค่าหรือสิ่งที่ดีสำหรับมนุษย์ คือ

สิ่งมีค่าในตัวเอง กับสิ่งมีค่านอกตัว ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
!

!

!

สิ่งมีค่าในตัวเอง หมายถึงสิ่งที่เราแสวงหามันเพราะ

ทั้งนี้ มีกลุ่มแนวคิด ได้นำเสนอไว้ 3 กลุ่มดังนี้ (คณาจารย์ภาควิชา
ปรัชญา, 2551: 122 – 123)
!

!

!

1) สุขนิยม (Hedonism) ต่อปัญหาว่า อะไรคือ สิ่งที่ดี

ต้องการมัน มิใช่แสวงหามันเพื่อจะให้ได้สิ่งอื่นต่อไป เช่น ถ้าเราแสวงหา

ที่สุด ที่มนุษย์ควรแสวงหากลุ่มสุขนิยมตอบว่า ความสุข คือ สิ่งมนุษย์

ความรู้เพื่อความรู้ ย่อมแสดงว่าความรู้เป็นสิ่งมีค่าในตัวเอง แต่ถ้าเรา

ควรแสวงหาความสุขเป็นคำตอบสุดท้าย ไม่ว่ามนุษย์จะแสวงหาอะไรใน

แสวงหาความรู้เพื่อใช้มันเป็นบันไดก้าวขึ้นสู่สิ่งอื่น เช่น เงิน ชื่อเสียง

ชีวิตประจำวัน ซึ่งบางครั้งอาจจะลงทุนด้วยความทุกข์ ความเหนื่อยยาก

เกียรติยศ ก็แสดงว่าความรู้เป็นสิ่งมีค่านอกตัว เพราะเราไม่ได้แสวงหา

แต่สุดท้ายก็เพื่อความสุข แต่ความสุขที่กลุ่มสุขนิยมเสนอนั้นเป็นความ

มันเพื่อตัวมันเอง แต่ต้องการมันเพื่อจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง ในแง่นี้ความรู้

สุขทางกายภาพ ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับความสนุกสนาน

จึงเป็นเพียงวิถี (Means) ที่จะนำเราไปสู่สิ่งอื่นเท่านั้น!

เพลิดเพลิน ความสะดวกสบายทางกาย ที่สรุปว่าเป็นความสุขทางกาย

!

!

!

ส่วนสิ่งมีค่านอกตัว หมายถึงสิ่งที่เราต้องการมันเพื่อ

นั้น เพราะมีกลุ่มอสุขนิยม (Non Hedonism) มาโต้แย้ง

จะใช้มันเป็นบันไดก้าวไปสู่สิ่งอื่น เช่น สมมติเราต้องการความรู้เพื่อก้าว

!

ไปสู่ความมีเงิน เราก็อาจถามต่อไปอีกว่าต้องการเงินไปทำไป ถ้า

กายภาพ) ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดยังมีความสุขที่ละเอียดอ่อน และมีคุณภาพ

ต้องการเงินเพื่อเงิน เงินก็เป็นสิ่งมีค่าในตัวเอง แต่ถ้าเราต้องการเงินเพื่อ

เหนือกว่า ความสุขทางกายก็คือ ความสุขทางจิตซึ่งกลุ่มอสุขนิยมแบ่ง

สิ่งอื่น ๆ ต่อไปอีก เงินก็เป็นสิ่งมีค่านอกตัว หรือเป็นวิถีที่จะนำไปสู่สิ่งอื่น

เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปัญญานิยม กลุ่มวิมุตตินิยม (1) ปัญญานิยม ถือว่า

แต่ถ้าความต้องการของเราไปหยุดอยู่ที่จุด ๆหนึ่ง ซึ่งเราไม่สามารถจะ

ปัญญาหรือความรู้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ กลุ่มนี้ถือว่า “ทุกสิ่งทุก

สืบสาวต่อไปได้อีกว่าเราต้องการมันเพื่ออะไร เช่น เราไปหยุดอยู่ที่ความ

อย่างในโลกย่อมมีลักษณะเฉพาะของมัน” เป็นลักษณะที่ทำให้สิ่ง ๆ หนึ่ง

สุข ความสุขก็เป็นสิ่งมีค่าในตัว คือ เราต้องการมันเพื่อตัวมันเอง มิได้

เป็นตัวของมันเอง แยกออกจากสิ่งอื่นลักษณะเฉพาะที่มีประจำอยู่ใน

เพื่อจะนำไปสู่สิ่งอื่น ในที่นี้เราถือว่าความสุขเป็นจุดสุดท้ายหรือเป็นเป้า

แต่ละสิ่งนี้ เรียกว่า “สาระ” ของสิ่งนั้น มีดต่างจากค้อนตรงที่ว่า มีดใช้ตัด

หมายสุดท้าย (End)

ค้อนใช้ทุบ ความคมเป็นสาระของมีด น้ำหนัก และรูปแบบของเหล็ก

!

!

!

สำหรับปัญหาว่าอะไร คือ สิ่งมีค่าในตัวเองที่มนุษย์ทุก

คนแสวงหา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ อะไร เป็นสิ่งดีที่สุด สำหรับมนุษย์

!

!

2) อสุขนิยม (Non Hedonism) ความสุข (ทาง

สำหรับตอกตะปู คือ “สาระของค้อน” สาระของมนุษย์ที่แยกออกจากสัตว์
ก็คือ ปัญญา ซึ่งปัญญาในที่นี้ หมายถึง ความสามารถในการใช้เหตุผล
เพื่อแสวงหาความจริง (2) วิมุตตินิยม นักปรัชญากลุ่มนี้เห็นว่า ความ
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สงบของจิต และการหลุดพ้นจากความต้องการเป็นสิ่งที่ดีที่สุด สำนัก

สภาพนึ่ง อาจเลวหรือผิดก็ได้ เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินจริยธรรมนั้นมี หลาย

ปรัชญากลุ่มนี้ เช่น กลุ่มซินนิค (Cynic) และกลุ่มสโตอิก (Stoic) และ

เกณฑ์ และไม่มีเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งที่ถูกที่สุดหรือดีกว่าเกณฑ์อื่น ๆ

ศาสนาต่าง ๆ เช่น พระพุทธศาสนา เป็นต้น
!

!

!

3) มนุษยนิยม (Humanism) สำนักปรัชญากลุ่มนี้ ไม่

!

!

!

2) สัมบูรณนิยม (Absolutism) สัมบูรณนิยม เห็นว่า

ความดีเป็นสิ่งตายตัว ถ้าสิ่งหนึ่งดี ต้องดีโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่ง

เห็นด้วยกับกลุ่มสุขนิยมและอสุขนิยม สุขนิยมให้ความสำคัญแก่ความ

ใด ความดีเหมือนคุณสมบัติประจำ เช่น เกลือ ต้องเค็ม ไฟ ต้องร้อน 2 +

สุขทางกายมากเกินไป อสุขนิยมก็ให้ความสำคัญแก่จิตมากเกินไป

2 ต้องเป็น 4 จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ เหมือนการทำความดี ทำดีต้องไม่ดี

มนุษยนิยม ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างความเห็นสุดโต่งทั้งสองมนุษย์ นิยม

แต่ถ้ามีใครสอนว่า ทำดีควรได้ดี หรือ อาจได้ดีก็แสดงว่า การทำดีมีผล

มองมนุษย์ทั้งสองด้าน และให้ความสำคัญเท่า ๆ กัน มนุษย์ไม่ควรลุ่ม

ไม่แน่นอน

หลงความสุขทางกายเหมือนกลุ่มสุขนิยม เพราะเป็นการลดตัวลงไปเป็น
สัตว์ และมนุษย์ก็ไม่ควรเชิดชูมนุษย์ด้วยกันให้บริสุทธิ์เหมือนพระเจ้า
เพราะขัดแย้งกับธรรมชาติของมนุษย์ มนุษยนิยมเสนอว่า “สังคมควร
สนองความต้องการทางร่างกายได้ทั่วหน้า แล้วเปิดโอกาสให้มนุษย์
แสวงหาความชื่นชมกับสิ่งเหล่านี้ได้ตามที่แต่ละคนพอใจ”
!
!

!
!

4.1.6.2 ปัญหาเกี่ยวกับเกณฑ์ตัดสินจริยศาสตร์!
!

ปัญหาเกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสินทางจริยศาสตร์

!

!

!

3) มโนธรรมสัมบูรณ์ (Absolute Conscience)

มโนธรรม คือ สำนึกที่มนุษย์ทุกคนมีโดยธรรมชาติ ความสำนึกรู้สึกผิด
ชอบชั่วดีที่เกิดขึ้นเอง โดยไม่มีใครหรือสิ่งใดมากระตุ้น มาชักนำ ความ
สำนึกเป็นเหมือนเสียงภายในจิตใจ ที่บอกมนุษย์ว่าอะไรถูก อะไรผิด
อะไรควร อะไรไม่ควร มโนธรรมเป็นสิ่งติดตัวมากับมนุษย์ตั้งแต่เกิดเป็น
ตาวิญญาณที่จะให้มนุษย์ เห็นความดี ดุจดังตาเนื้อเพื่อทำให้มนุษย์เห็น
แสงสว่าง

มาตรการในการทำความดีความชั่วของมนุษย์ มีกลุ่มแนวคิดเสนอ

!

มาตรการไว้ 4 กลุ่ม ดังนี้ (วิทย์ วิศทเวทย์, 2530: 100)

เป็นเกณฑ์ในการตัดสินการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ดี หรือชั่ว ถูกหรือผิด

!

!

!

1) สัมพัทธนิยม (Relativism) สัมพัทธนิยม เห็นว่า

ความดีมิใช่สิ่งตายตัว การกระทำหรือปฏิบัติการอันใดอันหนึ่ง จะดี
หรือชั่ว ผิดหรือถูกขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และปัจจัยหลายอย่าง ในสภาพ
อย่างหนึ่ง สิ่ง ๆ หนึ่งหรือการกระทำอย่างหนึ่งอาจจะดีหรือถูก แต่ในอีก

!

!

4) ประโยชน์นิยม (Utilitarinism) ลัทธินี้ ถือประโยชน์

ในตัวมันเองแต่ขึ้นอยู่กับว่า การกระทำนั้นก่อให้เกิดประโยชน์มากน้อย
แค่ไหน คำว่า “ประโยชน์” อาจหมายถึงการบรรลุผลตามที่มุ่งหวัง หรือ
อาจหมายถึงความสุข ความพึงพอใจในระดับใดระดับหนึ่ง เช่น มีดเล่ม
นี้ทำด้วยเหล็กชั้นดี สามารถสนองประโยชน์ในการตัด หั่น เฉือนได้ดี มี
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ความแข็งแกร่ง และคมมาก ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่คนเดินป่าเป็น

เป้าหมาย และความดีในฐานะที่เป็นหมาย แบ่งได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้

อย่างยิ่ง การออกแบบสวย มีความทนทานใช้ได้หลายปี ลัทธิประโยชน์

(คณาจารย์ภาควิชาปรัชญา, 2551: 126 – 127)

นิยม ถือว่า ผลที่เกิดจากการกระทำสำคัญกว่าเจตนาหรือแรงจูงใจ ที่ก่อ
ให้เกิดการกระทำ
!

!

!

!

!

!

1) ความดีในตัวเอง หมายถึงความสัมพันธ์

สอดคล้องระหว่างความจริง ความดี และความงาม ที่ไม่มีเงื่อนไข อะไรที่

ดังนั้น เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม จึงพอสรุปความได้

เป็นความจริงก็ต้องดี ที่ดีเพราะให้ความจริง เมื่อพบความจริงเกิดความ

ว่า สัมพัทธนิยม ความดีไม่ใช่สิ่งตายตัว ความดีต้องสัมพันธ์กับสิ่งอื่น

พึงพอใจ เกิดความงามขึ้น เหมือนปริศนาธรรมที่ท่านพุทธทาสภิกขุ

มากมาย เช่น เกี่ยวข้องกับบุคคล เกี่ยวข้องกับประเพณีจารีต และ

กล่าวว่า “ความงามอยู่ที่ซากผี” เพราะซากผีให้ความจริงเกี่ยวกับความ

วัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างกันมา ซึ่งเป็นความจริงแง่หนึ่งในโลก ถ้าเทียบ

ตาย

กับหลักทางพระพุทธศาสนา สัมพัทธนิยมอยู่ในระดับโลกียวิสัย หรือขั้น
สมมุติบัญญัติ ในขณะที่สัมบูรณนิยมที่ถือว่า ความดีต้องตายตัว ไม่มี
เงื่อนไข ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใด ถือความถูกต้องตามที่เป็นจริงเหมือนเกลือ
ต้องเค็ม ไฟต้องร้อน ถ้าเทียบกับหลักการทางพุทธศาสนาสัมบูรณนิยม
อยู่ในระดับโลกุตตรวิสัย ส่วนมโนธรรมสัมบูรณ์ที่ใช้ความสำนึกรู้สึก
ผิดชอบชั่วดีมาตัดสินนั้น ถือว่าเป็นเกณฑ์หนึ่ง เหมือนสัมผัสที่ 6 แต่

!

!

!

2) ความดีในฐานะเป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างความดีที่ดี

กว่า เป็นความดีที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ความดีในฐานะนี้ มีฐานะเท่ากับ
บันไดในการไต่ระดับ การจะทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องมีฐานมา
ก่อน เช่น ก่อนจะฝึกสมาธิต้องมีศีลก่อน เมื่อสมาธิแล้วจึงพัฒนาไปสู่
ปัญญา
3) ความดีในฐานะเป็นเป้าหมายสูงสุด (Summum

ปัญหาก็คือว่า มโนธรรมที่แต่ละคนสั่งสมจากประสบการณ์ไม่เหมือนกัน

!

จึงตัดสินไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว มโนกรรมมีทั้งลักษณะ

Bonum) เป็นเป้าหมายสุดท้ายในพระพุทธศาสนา หมายถึงพระนิพพาน

สากล และไม่สากล เช่น เดียวกับสัมพัทธนิยมกับสัมบูรณ์นิยม!

ความดีในฐานะนี้ เหมือนเรือแพที่ถึงฝั่งแล้ว หน้าที่ของผู้อยู่บนเรือแพ

!

!

4.1.6.6 ปัญหาเกี่ยวกับค่าทางจริยธรรม!

!

!

!

คุณค่าทางจริยธรรม หรืออุดมคติ ได้แก่ ความดีซึ่ง

ความดีในฐานะที่เป็นความดีในตัวเอง ความดีในฐานะเครื่องมือไปสู่

!

!

ต้องขึ้นฝั่ง เมื่อขึ้นฝั่งก็ไม่ต้องแบกเรือแพขึ้นไปด้วย เรียกว่าบรรลุเป้า
หมายของความดีจนอยู่เหนือความดี หรือพ้นจากความดี แนวคิดนี้เป็น
แนวคิดทางพระพุทธศาสนา
!

!

4.1.6.7 ปัญหาเกี่ยวกับการนิยามความดี!
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!

!

!

ความดี คือ อะไรปัญหานี้เป็นปัญหาที่ดูเหมือนง่ายที่

นายแดงฆ่าโจรตาย นายแดงอาจเป็นคนดี ถ้ามองแบบธรรมชาตินิยม

จะเข้าใจว่า อะไร คือ ความดีแต่การจะตอบให้ชัดเจนว่า อะไร คือ ความ

นายแดงอาจเป็นคนไม่ดี ถ้ามองแบบอธรรมชาตินิยม แนวคิดนี้ถือว่า

ดี ไม่มีเรื่องที่จะตอบได้โดยให้ครอบคลุมคำตอบทั้งหมด จึงมีกลุ่ม

แต่ละคนมีมาตรฐานเป็นของตนเอง นาย ก ว่านายแดงดี ก็ดีสำหรับนาย

แนวคิดทางปรัชญาเสนอคำตอบแบบหลักกว้าง ๆ ไว้ 3 กลุ่ม ได้แก่

ก นาย ข ว่านายแดงไม่ดี ก็ไม่ดี สำหรับนาย ข

ธรรมชาตินิยม อธรรมชาตินิยม อารมณ์นิยม ดังนี้ (คณาจารย์ภาควิชา
ปรัชญา, 2551: 125 – 126)
!

!

!

1) ธรรมชาตินิยม (Naturalism) ความดี คือ สิ่ง

!

!

!

สรุป ความดี คืออะไร ให้คำจำกัดความได้หรือไม่

ความดีเป็นชื่อกรรม (การกระทำ) ของผู้กระทำ องค์ประกอบของความดี
คือ ต้องมีผู้กระทำ และกรรมที่ทำ ตัวผู้กระทำ เรียกว่า คนดี กรรมที่

ประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบความดี คือ สิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขแก่

กระทำ เรียกว่าความดี ในขณะที่กรรมถูกกำหนดมาจากเจตนา ดัง

สังคมโดยรวม ความดี ความสงบเย็น มีระเบียบของสังคม เป็นต้น

พระพุทธพจน์ว่า เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ และเจตนามาจากความ

แนวคิดนี้ถือว่าคนส่วนใหญ่ของสังคมคิดอะไรตรงกัน ถือว่าเป็นเรื่อง

ตั้งใจซึ่งเป็นการทำงานของจิต ประเภทหนึ่ง คนเรามีองค์ประกอบ 2

ธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น นายแดง ฆ่าโจรตาย นายแดงเป็นคนดี เพราะ

อย่าง คือ กายกับจิต (รูปกับนาม) โดยเฉพาะเรื่องจิตที่เป็นตัวเจตนา

โจรสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม สังคมเป็นผู้บอกว่า นายแดงเป็น

แต่ละคนมีจิตต่างกัน (นานาจิตฺตํ) เมื่อมีนานาเจตนา ก็มีนานากรรม เมื่อ

คนดี

มีนานากรรม ก็มีนานาสัตว์

!

!

!

2) อธรรมชาตินิยม (Non Naturalism) ความดี คือ

!

4.1.7 มาตรฐานทางจริยธรรม

!

!

ความถูกต้องเป็นอิสระไม่เกี่ยวกับเสียงส่วนใหญ่ของสังคม แต่เกี่ยวกับ
เจตนา และการกระทำของปัจเจกบุคคลเป็นเบื้องต้น และพัฒนาขยายวง
ไปเป็นกลุ่มชน และสังคม แต่ประเด็นหลักอยู่ที่ความถูกต้อง แม้ความ
ถูกต้องอาจจะขัดแย้งความถูกใจของคนส่วนใหญ่ ตัวอย่าง เช่น นาย
แดงฆ่าโจรตาย นายแดงเป็นคนชั่ว เพราะการฆ่าเป็นบาป

มาตรฐานสำหรับวัดความดี มีทฤษฎีทางจริยศาสตร์ที่สำคัญ

ๆ กล่าวไว้ 4 ทฤษฎี ได้แก่ หน้าที่เป็นมาตรฐานทางจริยธรรม ความ
สุขเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม ความอยู่รอด และการพัฒนาตนเองเป็น
มาตรฐานทางจริยธรรม ดังนี้ (คณาจารย์ภาควิชาปรัชญา, 2551: 127
- 128)

!

!

!

3) อารมณ์นิยม (Emotionism) ความดี ความชั่ว เป็น

สิ่งไม่มีจริง แล้วแต่มุมมองแต่ละคน ไม่มีมาตรฐานกลาง ตัวอย่าง เช่น

!

!

1) หน้าที่เป็นมาตรฐานทางจริยธรรม คำว่า “หน้าที่” มี 2

แนวคิดที่เสนอ เรื่องนี้ คือ
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ลัทธิของค้านต์ กับพระพุทธศาสนา ลัทธินี้ตั้งสมมติฐานว่า “หน้าที่” ได้

ตรงกันข้าม การกระทำโดยก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งแก่ตนเอง และผู้อื่น

ถูกกำหนดแล้วด้วยเหตุผล เหตุผลมาจากศีลธรรม ในขณะที่ศีลธรรม มา

ถือว่าเป็นความชั่ว แนวคิดนี้ เป็นผลการกระทำเป็นมาตรฐาน

จากกฎศีลธรรม และกฎศีลธรรมมาจากกฎสากลใครปฏิบัติตามหน้าที่
ถือว่าได้ปฏิบัติตามกฎสากล แต่การจะปฏิบัติตามหน้าที่จะต้องมีเจตนา
ดี คำว่า เจตนาดี ของค้านต์ คือ เจตนาปฏิบัติตามหน้าที่เท่านั้น ไม่
เหมือนกับเจตนาของพระพุทธศาสนา ในทรรศนะของค้านต์ ใครเจตนา
ปฏิบัติตามหน้าที่ ถือว่ามีเจตนาดี และถือว่าเจตนาดี เป็นเกณฑ์ตัดสิน
ความดีได้ แต่มีคำถามว่า กฎสากลของค้านต์ คืออะไร ค้านต์ ตอบว่า
กฎสากล คือ กฎที่ทุกคนยอมรับ เมื่อท่านคิดจะทำการอันใด ต้องคิด
เสมอว่าการกระทำนั้นทุกคนยอมรับได้หรือไม่ หน้าที่ และเจตนาใน
พระพุทธศาสนา หน้าที่เป็นเพียงกิจกรรมที่ควรทำของบุคคลต่อบุคคล

!

!

3) ความอยู่รอด การรักษาตัวให้อยู่รอด หรือภาษิตที่ว่า “รู้

รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” แนวคิดนี้ถือว่า การรักษาตัวรอด หรือปรับตัว
ให้อยู่กับผู้อื่นได้ เป็นมาตรฐานการตัดสินความดี และความชั่ว ความถูก
และความผิด คล้ายแนวคิดของดาร์วิน ที่ว่า ผู้แข็งแรงเท่านั้นจะอยู่รอด
ได้ มีความคิดขัดแย้งกันอยู่ 2 ทาง คือ อยู่ดีกว่าตาย กับตายดีกว่าอยู่
เป็นหางราชสีห์ที่ตายแล้ว ยังดีกว่า เป็นหัวสุนัขที่มีชีวิต หรือเป็นหัวสุนัข
ที่มีชีวิตอยู่ดีกว่าเป็นหัวราชสีห์ที่ตายแล้ว ก็แล้วแต่จะคิด และเลือกทำ
อย่างใดอย่างหนึ่งที่คิดว่าดีสำหรับตัวเอง

หรือบุคคลต่อกลุ่มชน เช่น หน้าที่พ่อที่มีต่อลูก หน้าที่ลูกต้องปฏิบัติต่อ

!

พ่อ ฯลฯ ส่วนเจตนาทางพระพุทธศาสนาถือว่า เป็นตัวกำหนดกรรม ถ้ามี

คิดนี้ ถือว่าการพัฒนาตนเอง เป็นมาตรฐานตัดสินความดี ความชั่ว

เจตนา ถือว่าเป็นกรรม เจตนาของพระพุทธศาสนากว้างกว่าของค้านต์

ความผิด และความถูก การพัฒนา คือ การทำให้ดีกว่าเดิม ดีกว่า ดีกว่า

เจตนาดีของค้านต์ต้องเจตนาปฏิบัติตามหน้าที่ หรือเรียกว่า ปฏิบัติตาม

จนถึงดีที่สุด โดยธรรมชาติการกระทำของมนุษย์ มีอยู่ 2 ทาง คือ ไม่

หน้าที่เพื่อหน้าที่มนุษย์ในทรรศนะของค้านต์ จึงถูกมองว่า เป็นมนุษย์หุ่น

ทำดีก็ทำเลว หรือ ทำผสมผสานทั้งดี ทั้งเลว แต่แนวคิดนี้ ตั้งเป้าหมาย

ยนต์

ไว้ให้มนุษย์ดำเนินไป ใครกระทำที่เกิดผลสอดคล้องกับเป้าหมาย บรรลุ

!

!

2) ความสุขเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม แนวคิดนี้ถือว่า

การกระทำใดที่ก่อให้เกิดความสุข การกระทำนั้นดี ไม่คำนึงว่า คุณจะมี
เจตนาดีหรือไม่ดี คุณจะปฏิบัติตามหน้าที่หรือไม่ ผลการกระทำที่ออกมา
เป็นความสุขเป็นประโยชน์แก่ตนเอง และผู้อื่นถือว่าเป็นความดีในทาง

!

4) การพัฒนาตนเองเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม แนวความ

เป้าหมายโดยลำดับจากน้อยไปหามาก จากต่ำไปหาสูง จากง่ายไปหา
ยาก ฯลฯ ถือว่าเป็นการพัฒนา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เคย
เสนอคำตอบต่อปัญหาว่า มนุษย์ควรเกิดมาเพื่ออะไร ท่านตอบมนุษย์
ควรเกิดมาเพื่อพัฒนากรรม คือ พัฒนากรรมดีให้ดีขึ้น จนกว่าจะบรรลุถึง
ความดีสูงสุด (นิพพาน) เมื่อถึงก็ถือว่า พ้นความดี ความชั่วไปแล้ว!
!

!

!
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!
!

4.1.8 ประโยชน์ของจริยศาสตร์
!

เมื่อได้ศึกษาทำความเข้าใจจริยศาสตร์ จะพบได้ว่า

!

!

7. จริยศาสตร์ สอนให้เรารู้จักคุณค่าอันแท้จริงของชีวิต และ

สาระสำคัญของชีวิตว่าอะไรเป็นแก่นสาร และไม่เป็นแก่นสาร
8. จริยศาสตร์พยายามเร่งเร้าให้คนมีความรู้สึกอันดี ค้นหา

จริยศาสตร์มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตดังนี้ (ปานทิพย์ ประเสริฐสุข,

!

2538: 159)

คุณค่าอันแท้จริงแห่งชีวิตและช่วยเป็นแรงบันดาลให้มนุษย์พยายาม

!

!

1. หลักจริยธรรมต่าง ๆ มีผลทำให้เรารู้จักแนวทางดำเนิน

ชีวิตในทางที่ดีงาม และถูกต้อง
!

!

2. หลักจริยธรรม เมื่อเราได้ศึกษาแล้ว มีส่วนช่วยให้เรา

รู้จักวิธีปฏิบัติต่อหน้าที่ของตนเอง และส่วนรวม
!

!

3. ทำให้รู้จักเลือกสรรว่าอะไรดี ดีกว่า ดีที่สุด และรู้จักจัด

ลำดับความสำคัญของหน้าที่ว่าควรทำอะไรก่อนหรือหลัง
!

!

4. ชีวิตในสังคมของเราควรมีจริยธรรมเป็นฐานรองรับ เพื่อ

ให้เกิดความมีระเบียบวินัยที่ดีงาม
!

!

5. ทำให้รู้จักความต้องการของชีวิตที่แท้จริง คือ ความสุข

และความสงบ และความสุข และความสงบที่แท้จริงนั้นต้องประกอบด้วย
คุณธรรมเสมอ
!

!

6. ศีลธรรม และจริยธรรมเป็นสิ่งที่เกิดจากกฎแห่งความจริง

!

แสวงหาสิ่งที่ดีที่สุด มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของตน
!

!

9. จริยธรรม และศีลธรรม เป็นวิถีแห่งการครองชีวิตที่ดีที่สุด

ความต้องการอันแท้จริงของชีวิตก็ คือ ความสุข และความสงบนั่นเอง
!

!

10. รูปแบบแห่งความสำเร็จในชีวิตที่แท้จริง เกิดจากการมี

จริยธรรม และศีลธรรมทั้งสิ้น เพราะจริยธรรม และศีลธรรม เป็นพื้นฐาน
แห่งความสำเร็จทั้งปวง

!

4.1.9 สรุป

!

!

จริยศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าของการกระทำ

หรือพฤติกรรมของมนุษย์ การกระทำหรือความประพฤติในลักษณะใดที่
ควรกระทำ น่ายกย่องสรรเสริญ หรือมีค่าทางศีลธรรม การกระทำใน
ลักษณะใด จะมีผลสะท้อนกลับมาก่อให้เกิดผลบวกหรือลบ ดังนั้นการก
ระทำใดควรทำหรือไม่ควรทำเมื่อรู้ชัดเจนถึงผลที่จะเกิดขึ้น จะช่วยให้
บุคคล และสังคมเลือกได้ว่าการกระทำ เช่นนี้ ควรประพฤติปฏิบัติ เพราะ

ของชีวิต ซึ่งศาสดา และนักปราชญ์ได้คิดค้นขึ้นมาเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อ

มองเห็นผลที่เกิดขึ้นในอนาคต และสังคมเลือกได้ว่า การกระทำเช่นนี้

ทำให้ชีวิตสมบูรณ์

ควรประพฤติปฏิบัติเพราะมองเห็นผลที่เกิดขึ้นในอนาคตแล้วว่าเป็นสิ่งดี
เป็นที่พึงประสงค์ และสิ่งที่ควรประพฤติ เช่น มนุษย์ควรมีความเมตตา
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กรุณา หากทุกคนประพฤติจนเกิดความเคยชินเป็นปกติวิสัยผลที่สะท้อน

ขอบเขตอย่างไร ในเรื่องตรรกวิทยานี้จะได้นำเสนอในส่วนของความ

กลับมา คือ ความรัก สามัคคี ไม่มีการเบียดเบียน เข่นฆ่า ไม่มีความเห็น

หมาย และขอบเขตตรรกวิทยา ดังนี้

แก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ความสุขย่อมเกิดแก่ทุกคน ในทางตรง
กันข้าม หากมนุษย์กระทำในสิ่งที่ไม่ควรประพฤติ จะโดยเจตนาหรือรู้

!

!

!

4.2.1.1 ความหมายของตรรกวิทยา

เท่าไม่ถึงการณ์ ผลของการกระทำย่อมสะท้อนกลับในทางก่อความเสีย

!

!

!

!

หาย ความเสื่อม พินาศหายนะ อาจจะตกมาถึงตนโดยตรงหรือแก่สังคม

อังกฤษว่า “Logic” แปลว่า ความคิด เป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ในการใช้

ตลอดถึงสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ประโยชน์ประการแรกของการศึกษา

เหตุผล การพิสูจน์ การคิดค้นที่แน่นอน ในวงการปรัชญาถือว่า

จริยศาสตร์จะช่วยให้บุคคล และสังคมรู้จักเลือกการกระทำว่าอะไรควรทำ

ตรรกวิทยา นี้เป็นศาสตร์แห่งการคิด หรือการใช้ความคิดโดยตรง การ

และไม่ควรทำ

คิดทำให้ได้ความรู้สึกถึงสภาวะเป็นความจริง การคิดเป็นขบวนการ

!

4.2 ตรรกวิทยา

!

!

ตรรกวิทยา จัดเป็นสาขาหนึ่งในสาขาปรัชญาคุณวิทยา ซึ่ง

ความหมายของตรรกวิทยา เป็นคำตรงกับภาษา

ของจิตอย่างหนึ่งซึ่งเป็นตัวสร้างความรู้ลักษณะของการคิดมิใช่อันเดียว
กับลักษณะของเครื่องยนต์ แต่เป็นขบวนการที่เติบโต และวิวัฒนาการ
อยู่เสมอ ในภาษาไทยตรรกวิทยามาจากคำว่า “ตรก” แปลว่า ความคิด

เป็นวิธีที่มีความสำคัญมากวิชาหนึ่ง เพราะวิชาตรรกวิทยา เป็นวิชาที่

ตรึกครอง กับคำว่า “วิทยา” แปลว่าความรู้ ตรรกวิทยา จึงแปลว่าวิชาที่

เสนอข้อคิด ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุผล หากมี

ว่าด้วยกฎเกณฑ์การใช้เหตุผล (บุณย์ นิลเกษ, 2525: 15)

ความสงสัยหรือประหลาดใจ เป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาความรู้ และ
ความจริงของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็น และพยายาม
แสวงหาความรู้เพื่อขจัดความสงสัยให้หมดไป เครื่องมือที่ขจัดความ
สงสัยนั้น หมายถึง ความรู้ที่ประกอบด้วยเหตุผล ดังนั้น วิชาตรรกวิทยา
จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราปราศจากความสงสัย
!
!

!
!

4.2.1 ความหมายและขอบเขตของตรรกวิทยา
!

ในการศึกษาศาสตร์หรือวิชาใด ๆ ก็ตาม จะต้องมี

!

!

!

!

วิชาตรรกวิทยาถือว่าเป็นเครื่องมือของปรัชญา

หรือเป็นประตูนำเข้าสู่วิชาปรัชญา ทั้งนี้ก็เพราะว่าผู้ที่ศึกษาปรัชญาให้
เข้าใจได้ดีจำต้องรู้กฎเกณฑ์การใช้เหตุผลเสียก่อน มิฉะนั้นจะเข้าใจ
ประเด็นปัญหาของปรัชญาให้ถ่องแท้ไม่ได้ นอกจากนั้น แม้ปรัชญาจะ
ไม่มีหน้าที่กำหนด กฎเกณฑ์การใช้เหตุผล แต่ปรัชญาก็ใช้กฎเกณฑ์ของ
เหตุผลอยู่ตลอดเวลา ใช้มากยิ่งกว่าวิชาใด ๆ ทั้งสิ้น (กีรติ บุญเจือ,
2537: 1)

ความรู้ในส่วนเบื้องต้นของศาสตร์หรือวิชานั้นว่า ศึกษาเรื่องอะไร มี
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!

!

!

!

อริสโตเติลได้ชื่อว่าเป็นบิดาของตรรกวิทยา โดย

เฉพาะตรรกวิทยานิรนัย เขาเชื่อว่าเหตุผลเป็นเครื่องมือแสวงหาความ
จริง และเหตุผลก็คือ หลักฐานที่เรานำไปสนับสนุนความเชื่ออันใดอัน
หนึ่งเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริง หรือแสวงหาความจริง ตรรกวิทยามีการ
อ้างเหตุผลเพื่อแสวงหาความจริงที่สำคัญ 2 วิธี คือ (ศรัณย์ วงศ์คำ
จันทร์, มปป.: 169 – 170)
!

!

!

!

พจนานานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.

!

!

!

!

ขอบเขตของตรรกวิทยา แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้

(คณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2551: 142)
!

!

!

!

1) แบบนิรนัย (Deductive) เป็นการหาเหตุผล

ด้วยการอนุมานจากสิ่งสากลไปหาสิ่งเฉพาะจากสิ่งที่อยู่ไกลตัวไปหาสิ่ง
ที่อยู่ใกล้ตัว หรือดำเนินการจากสิ่งรวม ๆ ไปหาสิ่งย่อย ๆ
ตัวอย่าง

2525 (2525: 320) ให้ ความหมาย

!

!

!

!

มนุษย์ทุกคนเป็นสัตว์ประเสริฐ

ของตรรกวิทยาว่า “ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยการคิดหาเหตุผลว่าจะสม

!

!

!

!

นายสมชายเป็นมนุษย์

!

!

!

!

เพราะฉะนั้น นายสมชายเป็นสัตว์ประเสริฐ

!

!

!

!

2) แบบอุปนัย (Inductive) เป็นการหาเหตุผล

เหตุสมผลหรือไม่”
!

!

!

!

จำนงค์ ทองประเสริฐ. (2544: 7) ให้ความ

หมาย ตรรกวิทยา ไว้ว่า “วิชาว่าด้วยกฎเกณฑ์แห่งความคิด (Science
of Laws of Thought) หรือศาสตร์ว่าด้วยการใช้เหตุผล”
!

!

!

!

ขุนประเสริฐ ศุภมาตรา. (2494: 2) ให้ความ

ด้วยการอนุมานจากสิ่งเฉพาะไปหาสิ่งสากลหรือจากสิ่งเฉพาะไปหาสิ่ง
รวม ๆ ตัวอย่าง

หมาย ตรรกวิทยา ว่า ตรรกวิทยาว่าด้วยเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ

!

!

!

!

ยี่ห้อ Honda ทุกชนิดเป็นเครื่องรถยนต์

ซึ่งจะต้องใช้ในการคิด หรือในการตรึกตรองหาเหตุผลอย่างถูกต้อง

!

!

!

!

รถยนต์บางชนิดเป็นยี่ห้อ Honda

!

!

!

!

เพราะฉะนั้น รถยนต์บางชนิดเป็นเครื่องรถยนต์

!

!

4.2.2 ความหมายและที่มาของความรู้

!

!

!

!

สรุป ตรรกวิทยา หมายถึงวิชาที่ว่าด้วยการคิดใช้

เหตุผลอย่างถูกต้อง
!

!

!

4.2.1.2 ขอบเขตของตรรกวิทยา
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!

!

!

ตรรกวิทยา เป็นวิชาที่ว่าด้วยการคิดที่แสดงออกมา

เป็นภาษา ความคิดในที่นี้ หมายถึง การคิดหาเหตุผล คือ การคิดจาก
เหตุไปหาผล หรือการคิด จากสิ่งที่รู้แล้วไปยังสิ่งที่ไม่รู้ การคิดหาเหตุ
ผลอาจถูกต้องหรือผิดพลาดก็ได้ เพราะสิ่งที่ยังไม่รู้ย่อมไม่แน่ว่าจะเป็น
จริงเสมอไป การคิดหาเหตุผล ต้องอาศัยความรู้
!
!

!
!

!
!

4.2.2.1 ความหมายของความรู้
!

ความรู้ประกอบด้วยเหตุผล หมายถึงความรู้ที่จะ

ต้องตอบปัญหาที่ว่า “ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ หรืออย่างนั้น” เช่น เมื่อมี

!

!

!

4.2.2.2 ความรู้มีที่มา 3 ประการ ดังนี้ (สถิติ วงศ์

สวรรค์, 2543: 230 – 204)
!

!

!

!

1) ความรู้ประจักษ์ ได้แก่ ความรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อ

ประสาทสัมผัส ประสบกับสิ่งเร้าที่เป็นคู่กัน ความรู้ประจักษ์มี 2 แบบ คือ
ความรู้ประจักษ์ภายนอก และความรู้ประจักษ์ภายใน ความรู้ประจักษ์
ภายนอก ได้แก่ ความรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อตาเห็นวัตถุ หูฟังเสียง เป็นต้น ความ
รู้ประจักษ์ภายใน ได้แก่ การหยั่งรู้สภาพจิตของตนเองว่าดีใจหรือเสียใจ
เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เป็นต้น

คำถามว่า “ทำไมทุกคนจึงต้องตาย” จำเป็นจะต้องชี้แจงเหตุผล ให้ผู้

!

ถามยอมรับข้อมูลอย่างถูกต้อง หรือจะต้องพิสูจน์ให้เห็นจริงจนหมด

ที่เกิดจากการอนุมาน ได้แก่

ความสงสัย ความรู้ใดที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ ความรู้เช่นนั้นเป็น
ความรู้ประกอบด้วยเหตุผล และความรู้ชนิดดังกล่าว เป็นความรู้สำหรับ

!

!

!

2) การอนุมาน หรือ การคิดหาเหตุผล ความรู้

ความรู้ที่อาศัยข้อมูลเป็นพื้นฐาน แล้วคิดสืบสาวไปยังสิ่งที่ไม่รู้

ใช้กับมนุษย์โดยตรง ความรู้ชนิดนี้จะต้องอาศัยความประหลาดใจ หรือ

!

ความสงสัยเป็นฐานหรือจุดเริ่มต้น เมื่อเข้าใจถึงสาเหตุของสิ่งนั้นแล้ว

เล่าของบุคคลที่เชื่อถือได้

เราจึงหมดความประหลาดใจหรือหมดความสงสัยได้อย่างมีเหตุผล
ตรรกวิทยา จึงเป็นวิชาประดุจ เครื่องมือที่ช่วยให้ค้นหาสาเหตุของสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เราสงสัยหรือ ไม่ทราบชัดได้ตามความเป็นจริง เช่น สิ่ว เราใช้

!

!

!

3) พยาน และหลักฐาน พยาน คือ การบอก

หลักฐาน คือ อำนาจที่ครอบงำความคิดของบุคคล และทำให้บุคคลต้อง
รับ เชื่อ เช่น พ่อแม่ ครู อาจารย์ ตำรา และคัมภีร์ทางศาสนา

เป็นเครื่องมือสำหรับเจาะไม้เป็นต้น สิ่งที่คมดี ย่อมเป็นเครื่องมือที่มี

!

ประสิทธิภาพในการเจาะไม่ได้ดี พลังความคิดย่อมเป็นเครื่องมือที่จะ

ประเภท คือ ความรู้โดยตรง

!

!

!

จากที่มาของความรู้ 3 ประการนั้น จึงได้ความรู้ 2

ทำให้ได้ทราบ หรือรู้จักสิ่งต่าง ๆ ตามแบบวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น
(คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2551: 144)
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และความรู้โดยอ้อม ความรู้โดยตรง ได้แก่ความรู้ประจักษ์ทั้งภายนอก

!

และภายใน ความรู้โดยอ้อม ได้แก่ ความรู้ที่เกิดจากการอนุมาน พยาน

วิธีการที่จะนำมาใช้อย่างง่าย ๆ ในการทดสอบ การเจรจาว่าผิดหรือถูก

และหลักฐาน

ทั้งคำพูดของตนเองและผู้อื่น การที่เราทราบอย่างนี้ย่อมเป็นประโยชน์

!

!

4.2.3 การศึกษาวิชาตรรกวิทยา

!

!

!

การศึกษาวิชาตรรกศาสตร์หรือตรรกวิทยา คือ การ

!

!

3) วิชาตรรกวิทยาย่อมช่วยให้ผู้ศึกษามีเทคนิค และ

มาก เพราะเมื่อสามารถจับข้อผิดพลาดได้ง่ายย่อมมีความผิดพลาดน้อย
ลง
!

!

4.2.4 ประโยชน์ของตรรกวิทยา

ให้รู้ว่า การเจรจาชนิดใดหรือแบบใดเป็นการเจรจาที่ไม่ถูกต้อง ตาม

!

!

!

หลักมีว่า การเจรจาที่ถูกต้อง จะต้องอาศัยเหตุผลหรือหลักฐาน และ

ความคิดอย่างถูกต้อง การใช้เหตุผล และกฎของวิทยาศาสตร์ แต่เมื่อ

เหตุผลหรือหลักฐานดังกล่าวจะต้องอยู่ที่ความคิดหรืออยู่ในสมองที่ใช้

กล่าวสรุป มี 3 อย่าง ดังนี้ (สถิต วงศ์สวรรค์, 2543: 205)

ศึกษาถึงวิธีการ และหลักการที่จะใช้ในการแยกแยะการเจรจาออกมา

คิดนั่นเอง ผู้มีสติปัญญาพอ ๆ กันผู้ที่ได้ศึกษาวิชาตรรกวิทยาย่อมพูดได้
ดีกว่า ถูกต้องกว่าผู้ที่ไม่ได้ศึกษามาเลย ทั้งนี้เพราะมีเหตุผลหลาย
ประการ ดังนี้ (คณาจารย์ มหาวิทยา- จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2551:
144 – 145)
!

!

!

1) ผู้ศึกษาตรรกศาสตร์หรือตรรกวิทยาโดยตลอด

อย่างถูกต้อง จัดว่าเป็นผู้มีทั้งศิลป์และศาสตร์ ย่อมเอาทฤษฎีต่าง ๆ มา

!

!

!

ประโยชน์ของตรรกวิทยามีหลายอย่าง ทั้งด้านหลักของ

1) ตรรกวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักของการคิด

อย่างถูกต้องเมื่อคิดอย่างถูกต้อง ย่อมได้รับความจริง สามารถตรวจ
สอบ และหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้
!

!

!

2) การเรียนตรรกวิทยาเป็นการฝึกใช้ปัญญาอย่าง

แท้จริง หรือการออกกำลังทางจิต

ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ทุกบท การปฏิบัติเช่นนี้แหละที่จะช่วยให้การศึกษา

เป็นการสร้างอำนาจการคิดหาเหตุผลที่เป็นนามธรรม สามารถเอาชนะ

ตรรกวิทยาได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สัตว์ได้ เพราะอาศัยปัญญา คือ รู้จักคิดหาเหตุผล และปฏิบัติตามเหตุผล

!

!

!

2) การเจรจาโดยมีเหตุผลมีหลักฐาน และคุ้นเคยกับ

หลุมพรางต่าง ๆ ย่อมทำให้เราไม่ตกหลุมพรางได้ง่าย การที่เราจะรู้ได้

นั้น ตรรกวิทยาเป็นเครื่องมืออย่างดี เลิศสำหรับฝึกจิตให้คิดหาเหตุผลอ
ย่างถูกต้อง

ว่าเป็นหลุมพราง หรือการเจรจาหลอกล่อจะรู้ได้โดยอาศัยศึกษา

!

ตรรกวิทยา

ทุกสาขา!

!

!

3) รู้กฎทั่วไปของความคิดซึ่งเป็นกฎของวิทยาศาสตร์
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!

!

!

สรุป ตรรกวิทยา เป็นปรัชญาบริสุทธิ์ สาขาคุณวิทยา

ส่วนของการรับรู้โดยตรง ก็คือ จัดให้มีการศึกษาเล่าเรียนอย่างเป็น

เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของเหตุผล และกฎเกณฑ์การใช้เหตุผล ซึ่งนัก

ระบบในสถาบันศึกษาในแนวสากล โดยอาศัยศิลปะเป็นเครื่องมือทำ

ปรัชญาให้ความสำคัญกับตรรกวิทยาในฐานะเป็นเครื่องมือของนัก

หน้าที่สื่อสารทางอารมณ์ของความงามต่อมนุษย์ด้วยกัน ส่วนในทาง

ปรัชญา ในการค้นหาเหตุผล ซึ่งเหตุผลในความหมายของตรรกวิทยา

อ้อมก็เกิดจากการได้สัมผัสความงามทั้งที่เป็นความงามของธรรมชาติ

หมายถึง หลักฐานที่สนับสนุนหรือยืนยันให้เราเชื่อว่า ข้อสรุปของเรา

ที่พบอยู่เป็นประจำ และการได้รับรู้จากสิ่งที่มนุษย์ได้กระทำไว้ให้สังคม

เป็นจริง เชื่อถือได้ซึ่งการอ้างหลักฐานที่เชื่อถือได้เรียกว่า การอ้าง

ได้ชื่นชมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับความ

เหตุผล ซึ่งการอ้างเหตุผล มี 2 แบบ คือ การอ้างเหตุผลแบบนิรนัย กับ

สนุกสนานโดยตรง และความงามที่แฝงอยู่ในรูปแบบของงานเกี่ยวกับ

การอ้างเหตุผลแบบอุปนัย

ความเชื่อถือด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม

!

4.3 สุนทรียศาสตร์

!

!

สุนทรียศาสตร์ เป็นปรัชญาสาขาหนึ่งในปรัชญาคุณวิทยา

คือ การพิจารณาปัญหาว่าด้วยเรื่องคุณค่า การตัดสินคุณค่าของสิ่งต่าง
ๆ ในทางสุนทรียศาสตร์ เช่นคุณค่าเกี่ยวกับความงามของศิลปะ ความ
งามของสรรพสิ่งในธรรมชาติ คุณค่าความงามทางศิลปกรรม ความ
ไพเราะ ของเสียงดนตรี ซึ่งคุณค่าทางสุนทรีย์เป็นปัญหาที่ตัดสินได้ยาก

!

!

4.3.1 ความหมาย และขอบข่ายของสุนทรียศาสตร์

!

!

!

4.3.1.1 ความหมายของสุนทรียศาสตร์

!

!

!

!

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525

(2525: 814) ให้ความหมายของสุนทรียศาสตร์ ว่า วิชาที่ว่าด้วยความ
นิยมความงาม

เพราะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ ความเพลิดเพลินบันเทิงใจส่วนบุคคล

!

มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงหรือประชาชนคนระดับ

สุนทรียศาสตร์ หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยสิ่งสวยงาม

ธรรมดา ก็จำเป็นต้องมีการพัฒนาค่านิยมทางความรู้สึกต่อความงามที่
ตนสนใจให้สอดคล้องกับสิ่งที่สังคมที่อาศัยยึดถือปฏิบัติความรู้สึกต่อ
ความงามจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนขาดไม่ได้ตราบที่มีชีวิตจิตใจอยู่มนุษย์
ย่อมต้องการความเพลิดเพลิน อยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่สวยงาม เพื่อ
จรรโลงจิตใจ นักปราชญ์จึงได้กำหนดให้สุนทรียศาสตร์เป็นแขนงหนึ่งที่
มนุษย์ต้องเรียนรู้ เช่นเดียวกับศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งทางตรง และทางอ้อมใน

!

!

!

!

!

!

!

พ่วง มีนอก. (2536: 13) กล่าวว่า

กีรติ บุญเจือ. (2522: 263) กล่าวว่า

สุนทรียศาสตร์ หมายถึง ปรัชญาสาขาสำคัญของปรัชญาตะวันตกใน
ปัจจุบันเรียกว่า Aesthetics มาจากภาษากรีกว่า Aisthetikos = รู้ได้
โดยผัสสะ สุนทรียธาตุ (Aesthetic Element) มีสามอย่าง คือ ความ
งาม ความแปลกหูแปลกตา และความน่าทึ่ง
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!

!

!

!

สุนทรียศาสตร์ มาจากศัพท์ภาษาบาลีว่า

ทิวทัศน์ป่าเขาลำเนาไพร เป็นต้น ความสุข คือ ความพึงพอใจในความ

“สุนทรีย” แปลว่า ความงาม (สุนทร แปลว่า งาม) ดี “ศาสตร์” แปลว่า

งาม แตกต่างจากความสุขหรือความพึงพอใจในเรื่องอื่น ๆ ความพึง

วิชา สุนทรีย + ศาสตร์ เป็น “สุนทรียศาสตร์” จึงแปลว่า วิชาว่าด้วย

พอใจนี้อาจเรียกว่าความพึงพอใจทางสุนทรียศาสตร์ คือความพึงพอใจ

ความงาม คำว่า “สุนทรียศาสตร์” เป็นศัพท์ที่ใช้แปลคำภาษาอังกฤษว่า

ที่เกิดจากความรู้สึกชื่นชมในความงามซึ่งอาจเป็นความงามใน

“Aesthetics” ซึ่งแปลว่าการศึกษาเรื่องความงาม หรือปรัชญาความงาม

ธรรมชาติ หรือความงามในผลงานทางศิลปะก็ได้ คำว่าAesthetics เริ่ม

หรือรู้ได้ด้วยผัสสะ Aesthetics มาจากภาษากรีกว่า Aistheticos คำ

ใช้เป็นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1750 โดย Baumgarten ซึ่งมีความหมายว่า

กริยาว่า Aisthanomai แปลว่า รู้ด้วยประสาทสัมผัส

วิทยาศาสตร์แห่งความรู้เกี่ยวกับความรู้สึก (สถิต วงศ์สวรรค์, 2543:

!

!

!

!

คำว่า Aesthetics บางแห่งกำหนดให้หมายถึง

ปรัชญาศิลปะ บางทีก็นิยามว่า เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของ
ความงามเป็นหลักใหญ่ ดูเผิน ๆ คำนิยามทั้ง 2 นี้ มีความหมายอย่าง
เดียวกัน แต่ความเป็นจริงแล้วแตกต่างกัน เพราะความงามไม่ได้มี
เฉพาะในศิลปะเท่านั้น แต่มีในธรรมชาติก็ได้ และมโนภาพเรื่องความ
งามเป็นเพียงประเด็นหนึ่งในปรัชญาศิลปะเท่านั้น คำว่า
“สุนทรียศาสตร์” จึงหมายถึง “วิชาที่ว่าด้วยความงาม” ซึ่งอาจเป็นความ
งามในธรรมชาติหรือความงามในผลงานทางศิลปะก็ได้ ผลงานในทาง
ศิลปะแท้จริงเป็นสิ่งที่มีความงามอยู่ด้วยมนุษย์เรารู้สึกทึ่งหรือชื่นชมต่อ
ผลงานทางศิลปะ เช่น รูปปั้น แกะสลัก ภาพวาด ผลงานทาง
สถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้าง บทประพันธ์ เสียงดนตรี สิ่งเหล่านี้เป็นผล
งานของมนุษย์ที่มีความงาม หรือความน่าทึ่ง สิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาโดย
มีจุดประสงค์ให้มีความงาม เรียกว่า “ศิลปะ” ความงามจึงมีอยู่ในศิลปะ
แต่ในธรรมชาติซึ่งไม่ใช่ฝีมือสร้างของมนุษย์ก็อาจมีความงามหรือความ
น่าทึ่งได้เช่นกัน เช่น รู้สึกเป็นสุขเมื่อได้ชมน้ำตก ธรรมชาติของสัตว์

191)
!

!

!

4.3.1.2 ขอบข่ายของสุนทรียศาสตร์

!

!

!

!

ขอบข่ายของสุนทรียศาสตร์ ได้ศึกษาลักษณะ

ของความงามที่สำคัญ 5 ประการ ดังนี้
1) ความงาม คือ อะไร

!

!

!

!

!

!

!

ความงามเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของสุนทรียธาตุ (Aes-

thetical Elements) ซึ่งสุนทรียธาตุ มี 3 อย่าง คือ ความงาม (Beauty)
ความแปลกหูแปลกตา (Picturesqueness) และความน่าทึ่ง (Sublimity) การถกปัญหาเรื่องสุนทรียธาตุในปรัชญาเกินความรวมถึงสุนทรีย
ธาตุในทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ถือว่ามีสุนทรียธาตุได้ ไม่ว่าจะเป็นความ
งามตามธรรมชาติ (Natural beauty) หรือความงามในศิลปกรรม (Artistical Beauty) ความน่าเกลียดน่ากลัวในจินตนาการ ความน่าทึ่งใน
ศรัทธาต่อคำสอนของศาสนา ฯลฯ ล้วนเป็นสุนทรียธาตุทั้งสิ้น (กีรติ
บุญเจือ, 2519: 90 – 91)
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2) ความงามมีอยู่จริงหรือไม่
สำหรับประเด็นปัญหาความงามมีอยู่จริงหรือไม่

สามารถศึกษาหาคำตอบจาก 2 ลัทธิ ดังนี้ (สุจิตรา อ่อนค้อม, 2545:
137 – 138)

วิสัยจะถือว่าไม่มีใครผิด หรือถูกทั้งคู่ เพราะความงามมิได้มีอยู่จริงใน
วัตถุ แต่ขึ้นอยู่กับผู้ตัดสินซึ่งอาจมีทรรศนะต่างกันได้ นักปรัชญาที่สำคัญ
มีดังนี้ (สุจิตรา อ่อนค้อม, 2545: 138 – 139)
!
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2.1 ลัทธิอัตวิสัย (Subjectivism)

!

!

!

!

ลัทธินี้มีทรรศนะว่า ความงามมิได้มีอยู่จริงใน

!

!

2.1.1 โกรเช (Benedetto Croec 1866 – 1952) เป็น

ชาวอิตาเลียน โกรเชมีทรรศนะว่า ความงามเป็นเรื่องของจิตใจของเรา
ในการสร้างจินตภาพ (Image) ซึ่งความสามารถในการสร้าง
จินตภาพนี้เป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะ ซึ่งศิลปะถูกควบคุมโดยจินตนาการ

วัตถุหรือในสิ่งใด ๆ ในโลก ข้อความเกี่ยวกับความงามที่ผู้พูดกล่าว

ของมนุษย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น กล่าวคือ เป็นสิ่งที่เรารู้สึก และ

ออกมา เป็นการแสดงออกของความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเท่านั้น ไม่มี

แสดงออกมาเท่านั้น

อะไรมากกว่านี้ การชมภาพวาดหรือประติมากรรม การฟังดนตรี หรือชม
อาทิตย์อัสดงที่เราคิดว่ามีความงามหรือความไพเราะนั้น เพราะมัน
ทำให้เราเกิดความชื่นชม และเป็นสุขใจ ความงามมิได้มีอยู่จริงในวัตถุ
แต่อยู่ที่ใจของเราเอง คือเรารู้สึกเอาเองว่า น่าชื่นชมหรือสวยงาม ทำให้
เราคิดว่ามีความงามอยู่ที่วัตถุ ดังนั้นมาตรการตัดสินความงามจึงไม่
ตายตัวขึ้นอยู่กับความรู้สึกหรือรสนิยมของแต่ละคน การที่นายแดงพูด
ว่า นางงามจักรวาลสวย เพราะผู้หญิงสวยในทรรศนะของเขามีลักษณะ
เหมือนกับนางงามจักรวาล กล่าวคือ รูปร่างสูง ผิวขาว กิริยาท่าทางดู
กระฉับกระเฉงแคล่วคล่องว่องไวเหมือนผู้หญิงทางตะวันตก ส่วนนาย
ขาวบอกว่านางงามจักรวาลคนเดียวกันนี้ไม่สวย เพราะผู้หญิงสวยใน
ทรรศนะของเขาต้องเป็นสตรีร่างเล็ก ผิวไม่ขาวจัด หน้าตาคมขำแบบคน
ไทย และท่าทางนุ่มกิริยามารยาทเรียบร้อยเหมือนกุลสตรีไทยสมัย
โบราณ ถ้าคนสองคน คือ แดงกับดำถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ ลัทธิอัต

!

!

!

2.1.2 ตอลสตอย (Leo Tolstoi 1828 – 1910) ชาว

รัสเซีย มีทรรศนะว่าคุณค่าทางศิลปะหรือความงามไม่ว่าจะออกมาในรูป
ของโคลงกลอน ทำนองเพลง ภาพวาด หรือรูปปั้น ขึ้นอยู่กับผลที่เกิดขึ้น
ต่อบุคคลที่มีประสบการณ์ต่อมัน ศิลปะ คือ การสื่ออารมณ์หรือความ
รู้สึกนึกคิด เมื่อบุคคลหนึ่งเล่านิทาน แต่งเพลง หรือวาดภาพ เขามีจุดมุ่ง
หมายจะถ่ายทอดอารมณ์หรือความรู้สึกที่ตัวเองได้รับนั้นให้แก่ผู้อื่น ซึ่ง
หมายความว่าเขากำลังสร้างผลงานทางศิลปะ ถ้าผลงานทางศิลปะชิ้น
ใดสามารถถ่ายทอดความรู้สึกไปยังคนจำนวนมากได้ ศิลปะชิ้นนั้นก็ได้
ชื่อว่าเป็นศิลปะที่ยิ่งใหญ่ การจะตัดสินว่าผลงานทางศิลปะชิ้นใดยิ่ง
ใหญ่กว่า หรือมีความงามมากกว่า ก็ดูมีจำนวนคนที่เกิดความรู้สึกจาก
ผลงานนั้นว่ามากน้อยเพียงใด ความงามจึงมิได้อยู่ที่วัตถุนั้น ๆ แต่อยู่ที่
ความพึงพอใจของผู้ที่มารับรู้มัน
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2.1.3 ริชาร์ดส์ (lvor Armstorng Richards 1893 –

1951) กวี และนักปรัชญาศิลปะชาวอังกฤษ เขามีทรรศนะว่า สิ่งที่เรา
เรียกว่าความงามก็คือ ความรู้สึกพึงพอใจ เมื่อเรากล่าวว่าสิ่งสิ่งหนึ่ง
งาม เราหมายถึงในขณะที่เรากำลังเพ่งพิศสิ่งนั้น แรงผลักดันบางอย่าง
ในตัวเราทำให้เราอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าดุลยภาพทางอารมณ์ เพราะ
เงื่อนไขของดุลยภาพทางอารมณ์นี้ทำให้เรามีประสบการณ์ความพึง
พอใจ และทำให้เราสมมติเอาเองว่ามีความงามอยู่ในวัตถุนั้น ซึ่งการ
สมมติเช่นนั้นเป็นเพียงการถ่ายทอดความรู้สึกของเราออกมายังโลก
ภายนอกเท่านั้น
!

!

!

2.1.4 ฮูม (David Hume 1711 – 1776) ชาวสก๊อต

ซึ่งอาจเหมือนกันหรือแตกต่างกันในแต่ละบุคคลก็ได้ ความงามไม่ได้มี
อยู่ในวัตถุภายนอก วัตถุภายนอกมีเพียงขนาด รูปร่าง และอัตราส่วน
ต่าง ๆ ความงามจึงมิใช่คุณสมบัติของวัตถุใด ๆ เขากล่าวว่า
!

2522: 51)
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!
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สรุปทรรศนะของลัทธิอัตวิวัย คือ ความงามมิได้มีอยู่

จริงเป็นเพียงการสร้างจินตภาพของเรา ความงามจึงเป็นสิ่งที่อยู่ในจิต
ของเรา เราจะเข้าใจความงามของผลงานทางศิลปะที่ศิลปินแสดงออก
มาได้อย่างซาบซึ้งมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถของเรา
แต่ละคนในการใช้อัชฌัตติกญาณ (Intuition) เข้าถึงความงามของ
ศิลปะชิ้นนั้น เช่น เราอ่านนิยายเรื่องหนึ่งด้วยความเพลิดเพลิน สร้าง
ภาพพจน์ของตัวละคร และสถานการณ์ในเรื่องได้อย่างดี แต่ถ้าเรานับ

ฮูมมีทรรศนะว่าความงามเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจมนุษย์

!

อารมณ์เท่านั้น จึงจะมีความเก๋ และความงามเกิดขึ้น” (กีรติ บุญเจือ,

“ยูคลิดได้อธิบายถึงคุณสมบัติของวงกลมไว้อย่างครบ

ถ้วน แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรสักคำถึงเรื่องความงาม เหตุผลย่อมประจักษ์ชัด
อยู่ในตัว ความงามมิใช่คุณสมบัติอย่างหนึ่งของวงกลม...แต่เป็นเพียง
ผลที่รูปภาพทำให้เกิดขึ้นในจิตใจ....ถ้าท่านคิดจะมองหาความงามใน
วงกลม ท่านจะไม่มีวันพบ ไม่ว่าท่านจะใช้ประสาทสัมผัสใดในตัวท่าน
หรือจะใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ค้นหาคุณสมบัติทั้งหมดของวงกลม
ท่านจะไม่มีวันพบ....ก่อนที่จะมีใครมาชม จะไม่มีอะไรในวงกลม
นอกจากขนาดและอัตราส่วนต่าง ๆ ต้องมีผู้มาชมที่มีความรู้สึกใน

บรรทัดหรือวิเคราะห์โครงสร้างของนิยายนั้น เราจะไม่ได้รับความ
เพลิดเพลินเลย (บุณย์ นิลเกษ, 2525: 39)
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2.2 ลัทธิวัตถุวิสัย (Objectiivism)
ลัทธิวัตถุวิสัยมีทรรศนะว่า ความงามมีอยู่จริงใน

วัตถุหรือโลกภายนอกโดยไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของมนุษย์ และเกณฑ์
ตัดสินความงามก็มีตายตัว การที่เรามีความเห็นเรื่องความงามต่างกัน
ไม่ได้หมายความว่า ความงามอยู่ที่จิตที่เรารู้สึก แต่มันมีอยู่จริง ๆ ใน
โลกภายนอก และมีเกณฑ์ตายตัวที่จะใช้ตัดสินได้ซึ่งแม้มนุษย์อาจจะ
ไม่รู้เกณฑ์นั้น แต่มันก็มีอยู่อย่างแน่นอนตายตัว เช่น ถ้าเราตัดสินว่า
ทิวทัศน์แห่งหนึ่งงามไม่ได้หมายความว่า การตัดสินของเราทำให้
ทิวทัศน์งาม แต่สี และลักษณะของทิวทัศน์ที่ปรากฏอยู่ข้างหน้านั่นต่าง
หากที่งาม มันมีลักษณะของความงามอยู่ในสิ่งนั้นอย่างเป็นอิสระจากการ
103

ตัดสินของเรา ซึ่งเราจะตัดสินมันหรือไม่ มันก็ปรากฏ เช่นนั้น ณ วันเวลา

สุนทรียภาพวัตถุที่ก่อให้เกิดความรู้สึกชนิดนี้เรียกว่า ศิลปะ ความรู้สึกที่

นั้น ความงามจึงมีอยู่ในวัตถุภายนอกเท่า ๆ กับ สี กลิ่น อุณหภูมิ ขนาด

เกิดขึ้นจากผลงานทางศิลปะอาจแตกต่างกันในด้านคุณภาพ และความ

และรูปทรงมีอยู่ในวัตถุ นักปรัชญาที่สำคัญ ดังนี้ (สุจิตรา อ่อนค้อม,

เข้มข้น คือ คนสองคนมีประสบการณ์ศิลปะชิ้นหนึ่ง อาจเกิดความรู้สึก

2545: 139 – 140)

ด้านสุนทรียภาพต่างกันได้ แต่ก็เป็นความรู้สึกชนิดเดียวกัน

!

!

!

2.2.1 เพลโต (Plato 427 – 347 B.C.) เพลโตมี

!

!

!

ผลงานทางศิลปะต่าง ๆ มีคุณสมบัติร่วมกัน คือ มี

ทรรศนะว่า ความงามเป็นสิ่งแท้จริงหรือเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ความงามที่แท้

คุณภาพบางอย่างที่ทำให้ผู้มีประสบการณ์เกิดความรู้สึกทางด้าน

จริงนั้นมิได้อยู่ในโลกแห่งผัสสะนี้ แต่อยู่ในโลกแห่งมโนคติ (World of

สุนทรียภาพ คุณสมบัติร่วมที่มีอยู่ในศิลปะทุกชิ้นนี้เบลล์เรียกว่า “แบบ

Ideas) ความงามมีลักษณะเป็นอสสาร นิรันดร ไม่เปลี่ยนแปลง วัตถุบาง

สำคัญ” (Significant Form) แบบสำคัญ คือ ลักษณะของสิ่งหนึ่งที่เป็น

ชิ้นที่เราเห็นว่างามเพราะมันได้รับส่วนแห่งความหรือเลียนแบบความ

จุดหมายในตัวมันเอง หรือเป็นลักษณะที่เรารู้ว่ามันมีความสำคัญเหนือ

งามมาจากความงามในโลกแห่งมโนคติสิ่งงาม ๆ ในโลกนี้ต่างก็มีส่วน

กว่าลักษณะอื่น ๆ ของวัตถุเมื่อพิจารณาในแง่ที่เป็นสิ่งสนองความ

ในความงามนิรันดรด้วยกัน ความงามที่มีในแต่ละสิ่งเป็นความงาม

ต้องการของมนุษย์ แบบสำคัญเป็นความจริงอย่างหนึ่งที่อยู่เบื้องหลัง

ประเภทเดียวกัน แต่อาจจะงามมากน้อยต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับว่ามันเลียน

หรือแฝงอยู่ในผลงานทางศิลปะชิ้นหนึ่ง ๆ ความเป็นจริงหรือแบบสำคัญ

แบบความงามนิรันดรมามากน้อยเพียงใด เราจะรู้จักความงามได้โดย

อันนี้เองที่ทำให้เรามีความรู้สึกทางด้านสุนทรียภาพ ศิลปะเป็นทางที่เรา

การดูสิ่งงาม ๆ หลายสิ่งแล้วเราจะค่อย ๆ เข้าใจความงามที่เป็น

จะเข้าถึงความจริงประเภทนี้

นามธรรมหรือความงามอมตะที่เป็นแบบของสิ่งต่าง ๆ ที่มีความงามได้
!
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!
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2.2.2 เบลล์ (Clive Bell) มีความเห็นว่าเนื่องจากรูป

!

!

2.2.3 ค้านต์ (lmmanuel Kant 1724 – 1804) มี

ทรรศนะว่า จิตของเรามีสมรรถภาพที่สามนอกเหนือจากเหตุผล และ

แบบ สี เสียงบางลักษณะเมื่อประกอบกันเข้าในลักษณะหนึ่งทำให้เรา

เจตจำนง นั่น คือ มีสมรรถภาพรู้ ความรู้สึกทางสุนทรียภาพเป็นความ

เกิดความรู้สึกแบบหนึ่งได้อย่างมาก แต่ถ้าจัดในอีกลักษณะหนึ่งจะไม่

รู้สึกหรือความพึงพอใจที่ไม่คำนึงถึงผลได้ แม้ความงามเป็นเรื่องของจิต

ทำให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นขึ้นมา เช่น เสียงดนตรีของเพลง ๆ หนึ่ง

หรือความรู้สึก แต่เป็นวัตถุวิสัย คือ มีอยู่จริงโดยไม่ขึ้นอยู่กับรสนิยม

ทำให้เราเกิดความรู้สึกบางอย่าง แต่ถ้านักดนตรีเล่นเพลงนั้นโดยสลับ

หรือผลประโยชน์ของบุคคล เช่น เมื่อเรากล่าวว่า “ภาพนี้งาม” เรามิได้

ตัวโน้ตหรือเล่นย้อนหลังจะไม่ทำให้เกิดความรู้สึกแบบนั้น เบลล์จึงถือว่า

หมายถึงเรามีรสนิยมชมชอบภาพในลักษณะนั้น และไม่เกี่ยวกับว่าภาพ

ประสบการณ์ในความรู้สึกพิเศษของบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของ
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นี้จะมีผลอะไรทางเศรษฐกิจหรือไม่ แต่หมายความว่าภาพนี้มีลักษณะ

ความสะเทือนใจ และมีความคิดสร้างสรรค์เฉพาะแบบของศิลปิน ความ

บางอย่างที่ทำให้จิตของเรามีความรู้สึกทางสุนทรียภาพ

หมายของคำว่า “ศิลปะ” ได้มีผู้ให้คำจำกัดความของศิลปะไว้แตกต่าง

!

!

4.3.2 ศิลปะ คือ อะไร

!

!

!

คำว่า “ศิลป” (Art) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

พ.ศ. 2525 ได้ให้คำจำกัดความกว้าง ๆ ว่า ศิลปะ เป็นคำนาม หมายถึง
ฝีมือ ฝีมือทางช่าง การแสดงออก ซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์เห็น
โดยเฉพาะหมายถึงวิจิตรศิลป์ เป็นการแสดงออกด้วยฝีมืออันยอดเยี่ยม
หมายถึงงานอันเป็นความพากเพียรของมนุษย์ ซึ่งต้องใช้ความพยายาม
ด้วยมือ และด้วยความคิด จนเป็นการแสดงออกมาให้ปรากฏขึ้นได้
อย่างงดงาม และน่าชื่นชม และเกิดอารมณ์สะเทือนใจ ในการพูดถึง

กันดังต่อไปนี้ (คณาจารย์ภาควิชาปรัชญา, 2551: 136)
!

!

!

1) อริสโตเติล (Aitstotle) ถือว่าศิลปะ คือ การเลียน

แบบความแท้จริง ซึ่งแสดงเป็นกระจกเงาสะท้อนธรรมชาติ และเป็นการ
ถ่ายแบบเนื้อแท้ภายในของวัตถุ การสร้างสรรค์ศิลปะ เกิดจากความ
ต้องการจะระบาดอาเวค (Emotion) ศิลปะชั้นสูงสามารถสนองความ
ต้องการได้ทั้งทางวุฒิปัญญาและทางความรู้สึกหน้าที่ของศิลปะ คือ การ
ระบายอาเวค เพราะอาเวคที่เก็บกดไว้เนื่องจากความกดดันทางสังคม มี
ทางระบายออกได้ด้วยศิลปะ อันเป็นวิธีที่ไม่เป็นอันตราย

สุนทรียศาสตร์หรือความงามที่ศิลปินสร้างขึ้นมาเป็นศิลปกรรมก็ตาม

!

ในการสร้างศิลปกรรมนั้น ศิลปินต้องใช้สื่อเพื่อให้เกิดโครงสร้างของ

ให้เห็นความเข้าใจลึกซึ้งภายใน ซึ่งจะบรรยายให้รู้ด้วยวิธีอื่นไม่ได้

ศิลปะขึ้นมา สื่อ ได้แก่ สิ่งที่ศิลปินต้องใช้ในการถ่ายทอด การ

นอกจากสร้างเป็นงานศิลปะ ซึ่งศิลปะเป็นการเห็นภายใน หรือศิลปะคือ

สร้างสรรค์ผลงานของตนให้ปรากฏแก่ผู้อื่น เช่น ผ้าใบ พู่กัน และสี

การแสดงออกของการสังเคราะห์ของจิตพลังงานส่วนเกิดออกมา ศิลปะ

สำหรับงานจิตรกรรม และคำพูดหรือถ้อยคำสำหรับงานวรรณกรรม

เป็นการแสดงออกของอำนาจ และเสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษย์

ค้อน สิ่ว และหินอ่อน สำหรับงานประติมากรรม โครงสร้างของศิลปะ
ได้แก่ การที่ศิลปินได้จัดสื่อต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วให้เป็นองค์ประกอบ
ของเส้น รูปร่าง ลักษณะ ช่องว่าง แสง สี เสียง ฯลฯ เพื่อให้เกิดคุณค่า
ทางสุนทรียศาสตร์ คือ เกิดมีความสมดุลทางด้านสัดส่วน จังหวะ และ
ความกลมกลืน ลักษณะของศิลปะที่ดี ควรมีลักษณะ 3 ประการ คือ
มีจุดมุ่งหมาย มีความงามที่ผู้พบเห็นเกิด

!

!

!

!

!

2) โกรเช (Benedetto Croce) ศิลปะเป็นการแสดง

3) นิทเช่ (Nietzche) ถือว่าโลกนี้ชั่วร้าย และน่า

เกลียด แต่เปลี่ยนไปเป็นโลกที่งดงามและน่ารื่นรมย์ เพราะศิลปะ และ
จริยธรรม ศิลปะที่เปลี่ยนคุณค่าของชีวิตและของโลกมี 2 แบบ คือ (1)
ศิลปะอันเกิดจากความฝัน (Apollonial Art) อพอลโลเป็นเทพเจ้าแห่ง
ความฝัน ศิลปะอันเกิดจากความฝัน สร้างโลกให้สวยงาม และสงบ ใน
เชิงรูปแบบความงามตามรูปแบบมีอยู่ในจิตรกรรม ประติมากรรม
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สถาปัตยกรรม และกวีนิพนธ์ (2) ศิลปะอันเกิดจากความเพลิน (Dio-

!

nysian Art) Dionysus หรือ Bacchus เป็นเทพเจ้าแห่งองุ่นหรือความ

เนื่องจากผู้ให้คำนิยามจะเน้นในด้านที่ตนเองเห็นว่า มีความสำคัญที่สุด

เมาศิลปะอันเกิดจากความเมา หรือความเพลิดเพลิน ช่วยให้เราได้รับ

จากการศึกษาความหมายของศิลปะดังกล่าวมาข้างต้นนั้น ย่อมทำให้ผู้

ความเพลิดเพลินในชีวิต!

ศึกษาได้เข้าใจศิลปะในแง่มุมที่แตกต่างกันไปได้ดียิ่งขึ้น ต่อไปนี้จะนำ

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

การให้คำนิยามเป็นเรื่องที่ทำได้โดยยาก

ทฤษฎีมาให้ผู้ศึกษาพิจารณา ซึ่งค่อนข้างเป็นเรื่องเชิงวิจารณ์เหตุผล

!
!

!

!

4) ตอลสตอย (Tolstoy) ศิลปะที่มีแต่ความละเอียด

ประณีต ความงาม ความรื่นเริง บันเทิงใจ ไม่ใช่ศิลปะเป็นแต่เพียงงาน

มากกว่าที่จะมุ่งกล่าวถึงทฤษฎีโดยตรงอันจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้ผู้
ศึกษาได้เข้าใจเรื่องศิลปะได้ดียิ่งขึ้นดังนี้ (สุจิตรา อ่อนค้อม, 2545:

ฝีมือ เพราะเป็นงานที่ขาดเงื่อนไขที่จำเป็นอย่างยิ่งของศิลปะ ศิลปะไม่ใช่

143 – 144)

อย่างที่พวกอภิปรัชญากล่าวว่าเป็นการแสดงออกของมโนภาพแห่ง

!

ความงามหรือพระเจ้าไม่ใช่ระบายพลังที่เก็บไว้ ไม่ใช่การแสดงออกของ

ศิลปะที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเลียนแบบ

อารมณ์ ไม่ใช่ผลิตผลของความเพลิดเพลินบันเทิงใจ แต่เป็นปัจจัยแห่ง
ความกลมกลืนระหว่างคนทั้งหลายในอันที่จะเชื่อมประสานกันด้วย
ความรู้สึกอันเดียวกัน ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับชีวิต และความก้าวหน้าที่
มุ่งไปสู่สภาพอยู่ดีกินดี ทั้งของเอกชน
!

!

!

และมวลชนทั้งผอง

5) ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (อ้างถึงใน

คณาจารย์ภาควิชาปรัชญา, 2551: 136)
กล่าวว่า ศิลปะ หมายถึง ความงามอันเป็นความพากเพียรของมนุษย์
ซึ่งนอกจากจะใช้ความพยายามด้วยมือ และด้วยความคิดแล้ว ยังต้องมี
การพวยพุ่งแห่งพุทธิปัญญาออกมาด้วย ศิลปะเป็นสะพานที่เชื่อมความ
คติความเชื่อทางวัตถุกับทางจิตใจ ผู้ใดรู้คุณค่า และเข้าใจศิลปะแล้ว ผู้

!

!

!

1) ศิลปะ คือ การเลียนแบบตามธรรมชาติ

ความเป็นจริงที่มีในธรรมชาติโดยการถ่ายทอดจากธรรมชาติมาเป็นผล
งานทางศิลปะ โดยศิลปินไม่ต้องเลียนแบบทุกอย่างที่มีอยู่ แต่เลือกเท่า
ที่จำเป็น หรือเห็นว่าเหมาะสม เช่น ภาพวาดหรืองานปั้นจะแทนบางสิ่งที่
มีจริง แต่ไม่จำเป็นต้องเหมือนสิ่งนั้นทุกอย่าง ลักษณะย่อยที่ไม่สำคัญจะ
ถูกตัดออกไปแล้ว แต่จุดประสงค์ของผู้สร้างศิลปะนั้น ๆ หรือใน
วรรณคดี ใช้ภาษาเป็นตัวแทนหรือเลียนแบบความจริง สำหรับละคร
หรือภาพยนตร์ใช้เสียงหรือคำพูดแทนความเป็นจริง หรือใช้เลียนแบบ
ความเป็นจริง แต่แทนหรือเลียนแบบได้มากกว่าในวรรณคดีเพราะ
สามารถถ่ายทอดท่าทางออกมาด้วย สำหรับดนตรีแทนสิ่งที่ไม่มีเสียง
เช่น แสดงออกถึงอารมณ์รื่นเริงหรือเศร้าโศกก็ได้

นั้นอาจถึงความสุขที่แท้จริงได้ การศึกษาความหมายของศิลปะ
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!

!

!

!

2) ศิลปะ คือ การแสดงออก การแสดงออก

หมายถึง การแสดงความรู้สึก หรือความเข้าใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมา
ภายนอก แต่การแสดงออกบางอย่างอาจไม่เกี่ยวกับศิลปะก็ได้ การ
แสดงออกที่ขาดสติ และปราศจากการกลั่นกรองไม่จัดเป็นศิลปะ ซึ่ง
ศิลปินจะแสดงออกเมื่อมีประสบการณ์ หรือความเข้าบางอย่างต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่งแล้วต้องการแสดงออกมาเป็นรูปธรรมที่มองเห็นได้ถึงลักษณะ
ของสิ่งนั้น ตามที่ศิลปินเข้าใจหรือมีประสบการณ์เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ด้วย
!

ผู้รับรู้งานศิลปะนั้น แต่ความพึงพอใจหรือความสุขจากศิลปะนั้นแตก
ต่างจากความพึงพอใจอื่น ๆ ที่มนุษย์ได้รับ
!

!

!

!

5) ศิลปะ คือ การเข้าถึงความจริง ศิลปะให้สิ่งที่

วิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้ได้ เพราะวิทยาศาสตร์ให้เพียงคำอธิบายสิ่ง
ที่ปรากฏต่อเรา โลกแห่งความเป็นจริงไม่สามารถเขียนออกมาเป็นสูตร
หรือภาษาธรรมดาได้ แต่ศิลปะพยายามแสดงออกถึงความเป็นจริงที่อยู่
เบื้องหลังประสบการณ์ของเรา และแสดงให้ผู้อื่นเข้าถึงความจริงอัน
เป็นนิรันดร์ เช่น ในปรัชญาของเพลโตถือว่าแบบของความงามซึ่งเป็น

!

!

!

3) ศิลปะ คือ รูปแบบที่มีนัยสำคัญ แม้ศิลปะจะ

นิรันดร เป็นต้นแบบความงามของสิ่งต่าง ๆในโลก สิ่งงามต่าง ๆ รวมทั้ง

เป็นการเลียนแบบธรรมชาติ หรืออาจเป็นการแสดงออกของความเข้าใจ

ผลงานศิลปินพยายามที่จะเข้าถึงความงามอันนั้น ผลงานทางศิลปะที่

ของมนุษย์ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่ทว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของศิลปะนั้น ก็

แสดงออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจนั้นเป็นการนำทางให้ผู้อื่นเข้าถึงความงาม

คือ ศิลปะเพื่อศิลปะ (Art for Art’s Sake) ไม่ใช่ศิลปะเพื่อชีวิตหรือเพื่อ

อันเป็นความเป็นจริงแท้ได้บ้าง ผลงานที่ใกล้เคียงกับความงามนิรันดร

อะไรบางอย่าง คือ ศิลปะเป็นการแสดงออกถึงรูปแบบอะไรบางอย่างที่มี

จะเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่

นัยสำคัญหรือมีความงามให้ผู้อื่นรับรู้ได้หรือเป็นการแสดงออกถึง
เอกภาพของรูปแบบหลาย ๆ แบบที่ประกอบกันเข้าเป็นงานศิลปะชิ้น
หนึ่ง ๆ
!

!

!

!

!

!

6) ศิลปะ คือ ภาษา ผลงานทางศิลปะที่ศิลปิน

สร้างขึ้นมานั้น เพื่อเป็นสื่อความหมายหรือการอธิบายอะไรบางอย่างให้
ผู้อื่นเข้าใจภาษา แต่เป็นภาษาที่ไม่มีระเบียบหรือกฎเกณฑ์ตายตัว การ

!

!

4) ศิลปะ คือ อุปกรณ์ให้เกิดความพึงพอใจ

แปลความหมายหรือความเข้าใจภาษาทางศิลปะอาจแตกต่างกันไป

ศิลปะ คือ สิ่งที่มีคุณค่าอย่างหนึ่งของมนุษย์ คือ ให้ความพึงพอใจหรือ

ตามความคิด และประสบการณ์ของแต่ละคนซึ่งอาจเข้าใจแตกต่างกัน

ความสุขแก่มนุษย์ได้ วิทยาศาสตร์ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ใน

ไปตามจุดมุ่งหมายของผู้สร้างศิลปะนั้นก็ได้

ธรรมชาติ แต่ไม่ได้ให้ความรู้อะไรเกี่ยวกับโลกภายนอกหรือเกี่ยวกับ
ธรรมชาติเลย และศิลปะไม่ได้ให้อะไรแก่เราเลย ศิลปะให้ความพึง
พอใจหรือความสุขแก่มนุษย์ทั้งแก่ศิลปินผู้สร้างงาน ศิลปะเอง และทั้ง

!

!

!

!

7) ศิลปะ คือ ทางแห่งการพัฒนาศีลธรรม ผลงาน

ทางศิลปะมีส่วนในการพัฒนา ศีลธรรมของมนุษย์อยู่บ้าง เพราะผลงาน
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ทางศิลปะแสดงถึงอุดมคติอันสูงส่งออกมาได้ด้วย แม้จะไม่ได้แสดงออก

จิตรกรรม บทกวี ฯลฯ แรงจูงใจที่ทำให้ศิลปินผลิตผลงานทางศิลปะเกิด

ในลักษณะเป็นคำสอนโดยตรง แต่สามารถจูงใจให้ผู้ชมมีความรัก

จากการได้สัมผัส รับรู้ หรือเกิดความรู้สึกถึงความงามบางอย่างทำให้

ทะนุถนอมต่อผลงานนั้น ทั้งยังจูงใจให้มีความรัก ความกลมกลืน ความ

เกิดแรงบันดาลใจที่จะแสดงลักษณะของความงามที่ตนรู้สึกในใจนั้น

มัธยัสถ์ ความกล้าหาญ และความยุติธรรม ทั้งที่ไม่ต้องมีการสั่งสอนกัน

ออกมาภายนอก ให้เป็นสิ่งที่เห็นได้หรือจับต้องได้

เลย
!
!

!
!

!

!

4.3.3.2 การรับรู้ของสังคม

!

!

!

4.3.3 อะไรเป็นแรงจูงใจให้เกิดผลงานทางศิลปะ
แรงกระตุ้นทางศิลปะ หมายถึงสาเหตุที่ทำให้มนุษย์

!

!

การที่ศิลปินสร้างผลงานทางศิลปะออกมานั้น

มิใช่เพียงเพื่อแสดงความรู้สึกของตนออกมาเท่านั้น แต่ยังต้องการให้ผู้

ผลิตผลงานทางศิลปะหรือผลิตสิ่งที่มีความงามขึ้นมา เช่น สาเหตุที่

อื่นในสังคมเกิดความรู้สึกร่วม หรือมีประสบการณ์ร่วมในลักษณะนั้น

ทำให้คนคิดแต่งทำนองเพลง เขียนบทร้อยกรอง วาดรูป หรือแกะสลัก

ด้วย

การเอาแรงจูงใจในการกระทำกิจกรรมอื่น ๆ ของมนุษย์มาตอบปัญหา
ทางศิลปะไม่น่าจะได้ เช่น ตอบว่าเพื่อหารายได้หรือหวังความร่ำรวย
หรือเพราะอยากได้ชื่อเสียง หรือเพราะหวังความก้าวหน้าในสังคม
เป็นต้น ทั้งนี้เพราะงานทางศิลปะไม่สู้ทำรายได้ให้แก่ผู้สร้างสรรค์มันขึ้น
มา

!

!

!

!

บุคคลในสังคมมีความเกี่ยวพันกันในด้านต่าง ๆ

อยากรู้ในสิ่งที่คนอื่นรู้ และเข้าใจได้ต้องการร่วมทุกข์สุขด้วย ร่วมรับรู้
กัน และกัน ต้องการให้คนอื่น ๆ ร่วมในความยินดีในสิ่งที่เขาค้นพบ
ใหม่ ถ้ามีผู้ชื่นชมในผลงานของเรามากเท่าใด เราก็ยิ่งพอใจมากเท่านั้น
!

!

4.3.3.3 การคลายความเครียดทางอารมณ์

ทางศิลปะนั้นมีคำตอบหลายประเด็น ดังนี้ (สุจิตรา อ่อนค้อม, 2545:

!

!

!

145 – 146)

จะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ เพราะจะเกิดความเครียดทางอารมณ์ ต่อเมื่อได้สร้าง

!

!

สำหรับคำตอบที่ว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้เกิดผลงาน

!

!

!

4.3.3.1 ความต้องการแสดงออก

!

!

!

!

มนุษย์ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ขึ้นมา

มากมายก็เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีพ แต่ผลงานทางวิจิตรศิลป์ซึ่ง

!

ศิลปินผู้มีความรู้สึกเกี่ยวกับความงามบางอย่าง

ผลงานที่มีความงามที่ตัวเองรู้สึกก็จะรู้สึกพึงพอใจหรือเป็นสุขใจ ทำให้
ความเครียดคลายลงไปได้
!

!

4.3.3.4 การเล่น

มุ่งด้านความสวยงามจะไม่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีพ เช่น ดนตรี
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!

!

!

ศิลปินบางคนสร้างผลงานขึ้นมาในลักษณะ

!

เหมือนเป็นการเล่นของเด็ก

เด็กเล่นเพราะอยากเล่น มิได้มีจุดมุ่ง

!

!

!

!

วิจิตรศิลป์เดิมมีชื่อเรียกว่า ประณีตศิลป์ ซึ่งเป็น

ศิลปะแห่งความงามวิจิตรพิสดารที่สร้างสรรค์มาด้วยจิตใจ และความ

หมายใด ๆ ในการดำรงชีพ มันเป็นพลังส่วนหนึ่งในมนุษย์ที่ต้องการหา

รู้สึกนึกคิดเป็นที่ติดตาตรึงใจ ประทับใจ และสะเทือนใจแก่ผู้ที่ได้

ทางออก ทางด้านศิลปะก็เช่นกัน ศิลปินมีพลังหรือความคิดที่นอกเหนือ

พบเห็น เป็นงานสร้างสรรค์ของศิลปินที่มุ่งสร้างขึ้นจากความบันดาลใจ

จากการคิดเพื่อการดำรงชีพ พลังส่วนนี้จะผลักดันออกมาให้ศิลปินคิด

ที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมเพื่อสนองความต้องการทางด้านจิตใจของ

สร้างผลงานทางศิลปะที่สวยงาม หรือคิดทำนองเพลงที่ไพเราะในยามที่

มนุษย์ คือ เพื่อให้จิตใจเป็นสุขทั้งของผู้อื่น และของศิลปินผู้สร้างสรรค์

มีเวลาว่าง อันเป็นการแสดงออกมาอย่างเสรี และเป็นไปในทำนองเดียว

เอง

กับการเล่นของเด็ก

!

!

!

4.3.3.5 การเกิดขึ้นของมโนภาพ

!

!

!

คนบางคนมีพลังสร้างสรรค์ในความคิดของเขา

!

!

!

!

วิจิตรศิลป์หรือประณีตศิลป์ แบ่งออกเป็น 3

!

!

1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) หมายถึง ศิลปะ

แขนง คือ
!

!

สามารถสร้างมโนภาพใหม่ขึ้นมาได้เรื่อย ๆ จึงทำให้เขาพยายามสร้าง

ประเภทที่มนุษย์สามารถรับรู้ความสวยงามองมันได้ด้วยการดู หรือรับรู้

ผลงานทางศิลปะตามที่เขามีมโนภาพนั้น พลังในการสร้างมโนภาพ

สุนทรียภาพด้วยตา ทัศนศิลป์มี 4 ประเภท ได้แก่

อาจมีมากน้อยต่างกันในแต่ละคน บุคคลใดที่มีพลังในการสร้าง
มโนภาพสูง และสามารถแสดงออกมาเป็นผลงานทางศิลปะที่มีทักษะสูง
ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นอัจฉริยะทางศิลปะสาขานั้น ๆ!
!

!

4.3.4 ประเภทของศิลปะ

!

!

!

ศิลปะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนั้น (ชูศักดิ์

จิระวัฒน์, 2530: 17)
!

!

!

4.3.4.1 วิจิตรศิลป์ (Fine Art)

!

!

!

!

!

1.1) จิตรกรรม (Painting) คือ การเขียน

ภาพ และระบายสีภาพนั้นด้วยสี หลาย ๆ สี และในลักษณะต่างกัน
!

!

!

!

!

1.2) ประติมากรรม (Sculpture) คือ

ศิลปะที่มีลักษณะ 3 มิติที่เกิดจาก
การปั้นหรือการแกะสลัก
!

!

!

!

!

1.3) สถาปัตยกรรม (Architecture) คือ

การก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อาคาร พระปรางค์ เจดีย์ โบสถ์ วิหาร
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!

!

!

!

!

1.4) ภาพพิมพ์ (Graphic Art) คือ การใช้

แบบพิมพ์เดียวกันได้หลาย ๆ รูป อาจพิมพ์ด้วยมือหรือด้วยเครื่องจักร
ก็ได้
!

!

!

!

4.3.4.2 ประยุกต์ศิลป์ (Applied Art)

!

!

!

!

ใช้สอยเป็นอันดับแรก แล้วจึงมุ่งนำเอาความงามทางด้านศิลปะเข้าไป
!

!

!

2) โสตศิลป์ (Audio Art) คือ ศิลปะที่มนุษย์

สามารถรับรู้ความงามของมันได้ด้วยการฟัง หรือการได้ยิน หรือการ

ช่วยตกแต่งให้งานที่ใช้สอยนั้นน่าดู น่าชม และน่าใช้สอยมากขึ้น
ประยุกต์ศิลป์แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ 5 ประเภท ดังนี้

อ่านจากตัวอักษร คือ รับรู้สุนทรียภาพด้วยหู โสตศิลป์ แบ่งออกเป็น 2
!

ประเภท ได้แก่
!

!

!

!

!

!

!

!

2.1) ดนตรี (Music) คือ การทำให้เกิด

การตกแต่งให้สัมพันธ์กับสถาปัตยกรรม และให้สวยงามเหมาะสมกับ
สถานที่นั้น ๆ

หลายลักษณะ และทำให้เกิดเสียงที่แตกต่างกันออกไปตามชนิด และ
ประเภทของเครื่องดนตรีแต่ละอย่างรวมทั้งการขับร้องด้วย
!

!

!

!

1.2) วรรณกรรม (Literature) คือ การ

ประพันธ์เป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรอง
ร้อยแก้ว คือ การผูกเป็นเรื่องราวในลักษณะต่าง ๆ ส่วนร้อยกรอง
เป็นการใช้ถ้อยคำคล้องจองกัน และเป็นเรื่องราวต่าง ๆ ด้วย
!

!

!

1) มัณฑนศิลป์ (Decorative Art) เป็นงานศิลปะ

ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องเรือน การกำหนดสี ตลอดจนวัสดุใน

เสียงสูงต่ำ และมีจังหวะ เครื่องมือในการทำเสียงหรือเครื่องดนตรีมี

!

ประยุกต์ศิลป์ คือ ศิลปะที่มุ่งประโยชน์ทาง

!

3) โสตทัศนศิลป์ (Audio Visual Art) หรือศิลปะ

การแสดง (Performing Art)
ได้แก่ วิจิตรศิลป์ที่สามารถมองเห็นรูปลักษณะการเคลื่อนไหวพร้อมกับ
การได้ยินจังหวะ และทำนองไปด้วย ได้แก่ การละคร การฟ้อนรำ การ
เต้นรำ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์

!

!

!

!

2) อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Art) เป็นงาน

ศิลปะที่เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา งานประดิษฐ์ด้วยผ้า ไม้ไผ่ งานเย็บปักถัก
ร้อย งานโลหะ ฯลฯ ซึ่งงานเหล่านี้เป็นประเภทเครื่องใช้ โดยเอาศิลปะ
เข้าไปประยุกต์ให้สวยงาม เป็นการผลิตด้วยการใช้ฝีมือ แต่ปัจจุบันมุ่ง
ผลิตเพื่อการค้า และผลิตจำนวนมาก การผลิตจึงต้องอาศัยเครื่องจักร
เพราะประหยัดแรงงาน เวลา และทุ่นค่าใช้จ่าย
!

!

!

!

3) พาณิชยศิลป์ (Commercial Art) เป็นศิลปะ

การโฆษณา การจัดห้องแสดงสินค้า การตกแต่งหน้าร้าน รวมถึงการ
ถ่ายภาพโฆษณาด้วย
!

!

!

!

4) ศิลปหัตถกรรม (Art Crafts) คือ ศิลปะที่ทำ

ด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ แบบที่ทำจึงแตกต่างกันได้ตามความพอใจของผู้
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ทำ อาจจะทำเป็นอาชีพหรือทำไว้ใช้เองก็ได้ เช่น การปั้นหม้อโอ่ง การทอ

จริง มนุษย์เท่านั้นที่มีอยู่จริง และจะเป็นตัวตัดสินพร้อมทั้งเป็นผู้กำหนด

ผ้าของชาวบ้านบางกลุ่ม การจักสาน เป็นต้น

กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นมา มนุษย์เท่านั้นที่มีอยู่จริงและจะเป็นตัวตัดสิน

!

!

!

!

5) ศาสนศิลป์ (Religious Art) คือ ศิลปะที่สร้าง

ขึ้น เพื่อศาสนาหรือความเชื่อ เช่น การสร้างพระพุทธรูป และรูปเคารพ
ต่าง ๆ ตามความเชื่อทางศาสนาของตน
!

!

4.3.5 เกณฑ์ตัดสินทางสุนทรียศาสตร์

!

!

!

เกณฑ์ตัดสินทางสุนทรียศาสตร์ หมายถึงการที่เราใช้จิต

แสดงปฏิกิริยาต่อสภาพการณ์ในสิ่งแวดล้อม หรือการที่จิตประเมินค่า
วัตถุที่มีคุณค่า ที่เร้าให้เกิดความรู้สึกภายในจิตใจ แม้ว่าความงามจะ

พร้อมทั้งเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นมา มนุษย์แต่ละคนต่างมีมาตร
วัดความจริงต่างกันออกไปโดยไม่ขึ้นอยู่กับใครหรือสิ่งใด เกณฑ์การ
ตัดสินแบบนี้สามารถทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองได้ แต่หาก
ความรู้สึกเชื่อมั่นนี้มีมากจนเกินไปอาจจะส่งผลทำให้เราเป็นผู้ที่เห็นแก่
ตัว เอาแต่ใจตัวเองไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งจะส่งผลต่อไป
คือ ทำให้เรามีโลกทรรศน์ที่แคบ และเดียวดายในโลกกว้างนี้ นัก
สุนทรียศาสตร์ในกลุ่มนี้ที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่ม

โซฟิสต์ (Sophist) ฮ

อบส์ (Hobbes) และออร์เตกา (Ortega) เป็นต้น
2) กลุ่มที่เชื่อว่ามีหลักเกณฑ์ที่ตายตัวที่จะใช้ตัดสินได้

ขึ้นอยู่กับจิต แต่ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเลือกตามใจชอบ หากแต่ต้องขึ้นอยู่

!

กับคุณค่าที่มีอยู่ในวัตถุนั้น ๆ ด้วย เพราะมุมมองทางความคิดของแต่ละ

เรียกเกณฑ์ตัดสินนี้ว่า “ปรนัยนิยม” (Objectivism) เป็นกลุ่มที่เชื่อว่า มี

คนนั้น มีความแตกต่างกันหลากหลายออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้น ๆ

เกณฑ์มาตรฐานตายตัวแน่นอนในทางศิลปะ ซึ่งสามารถนำไปตัดสินผล

ว่าใช้อะไรเป็นหลักในการตัดสินสิ่งต่าง ๆ และการตัดสินทาง

งานได้ในทุกสมัย เกณฑ์มาตรฐานนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่ขึ้นอยู่

สุนทรียศาสตร์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มแนวคิด ดังนี้ (คณาจารย์

กับความรู้สึกใครหรือศิลปินคนไหน กลุ่มนี้มีความเชื่ออีกว่า สุนทรียธาตุ

ภาควิชาปรัชญา, 2551: 131 – 132)

มีอยู่จริง แม้ว่าเราจะเข้าถึงมันไม่ได้ก็ตาม แต่มันก็มีอยู่จริง และด้วย

!

!

!

1) กลุ่มที่ใช้ตนเองเป็นตัวตัดสินเรียกเกณฑ์ตัดสินนี้ว่า

“อัตนัยนิยม” (Subjectivism)

!

!

เหตุผลนี้ การที่เราตัดสินศิลปะออกมาไม่เหมือนกัน เพราะเราแต่ละคน
ไม่สามารถเข้าถึงสุนทรียธาตุที่แท้จริงได้หรือตัวจริงมาตรฐานนั่นเอง
การที่เราจะเข้าถึงเกณฑ์มาตรฐานนี้ได้นั้น เราจำเป็นต้องฝึกพัฒนาจิต

เป็นกลุ่มที่เชื่อว่า ความรู้ ความจริง และความดีงามทั้งหลายล้วนเป็นสิ่ง

ให้สมบูรณ์จนสามารถเห็นความงามมาตรฐานได้ บางคนอาจทำสมาธิ

ที่ไม่มีความจริงในตัวเอง หากแต่เป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเท่านั้น

บางคนอาจฝึกฝนทางศิลปะจนชำนาญ เป็นต้น นักสุนทรียศาสตร์ใน

ดังนั้น กฎเกณฑ์ในทางความรู้ ความจริง และความดีงามนี้จึงไม่มีอยู่
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กลุ่มนี้ที่สำคัญ ได้แก่ เพลโต (Plato) อริสโตเติล (Aristotle) และเฮเกล

โดยหลักใหญ่แล้วสุนทรียศาสตร์ หรือความงามมีข้อพิจารณา 2

(Hegel) เป็นต้น

ประการ คือ ความงามที่เป็นจิตวิสัย หรืออัตวิสัย และความงามที่เป็น

!

!

!

3) กลุ่มที่เชื่อกว่าหลักเกณฑ์ในการตัดสิน

สุนทรียศาสตร์นั้นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อม เรียกเกณฑ์
ตัดสินนี้ว่า “สัมพัทธนิยม” (Relativism) เป็นกลุ่มที่มีแนวคิดคล้ายกับ

วัตถุนิยม หรือปรวิสัย ความงามที่แท้จริง สิ่งนั้นจะต้องทำให้ผู้พบเห็น
เกิดอารมณ์สะเทือนใจ ขื่นขม รื่นเริงบันเทิงใจ และอยากจะให้สิ่งที่งาม
นั้นคงอยู่ชั่วกาลนาน

กลุ่มอัตนัยนิยม แต่ต่างกันตรงที่กลุ่มสัมพัทธนิยมนั้นมีความเชื่อว่า กฎ

!

เกณฑ์ตัดสินทางสุนทรียศาสตร์นั้นขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม วัฒนธรรม

เพราะถ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าศิลปกรรมเพื่อให้ความงามแสดงออกแล้ว

ของแต่ละท้องถิ่น หรือขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ตลอดจนดิน ฟ้า

ความงามจะไปปรากฏอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นความงามในธรรมชาติหรือ

อากาศของแต่ละพื้นที่ โดยไม่ขึ้นอยู่กับตัวผู้วิจารณ์ เพราะผู้วิจารณ์จะ

ความงามที่ศิลปินสร้างขึ้นก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของศิลปะทั้งสิ้น

!

!

ในการพูดเรื่องความงาม จำเป็นต้องพูดถึงศิลปะเสมอ

ต้องวางตัวเป็นกลาง และต้องสำนึกอยู่ในใจเสมอว่า ตนเองเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของสังคม ดังนี้แล้ว เกณฑ์ตัดสินทางสุนทรียศาสตร์จึง
เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมบ้าง ตามสภาพของภูมิอากาศ ภูมิประเทศนั้น
ๆ บ้าง แล้วแต่สภาวะแวดล้อมจะพาไป นั่นเอง นักสุนทรียศาสตร์ใน
กลุ่มนี้ที่สำคัญ ได้แก่ ซานตายานา (Santayana) และแซมมวล อเล็ก
ซานเดอร์ (Samuel Alexander) เป็นต้น
!

!

4.3.6 สรุป

!

!

!

การศึกษาเรื่องสุนทรียศาสตร์ ทำให้มองเห็นว่า

ปัญหาทางสุนทรียศาสตร์นั้นมีความคล้ายคลึงกับปัญหาปรัชญาอื่น ๆ
ซึ่งแต่ละลัทธิก็ให้คำตอบที่แตกต่างกันไป แต่ละลัทธิต่างก็เสนอคำตอบ
อันประกอบด้วยเหตุผล และความเป็นไปได้ ทำให้ยากในการตัดสินใจ
ว่าคำตอบของนักปรัชญาลัทธิใดหรือกลุ่มใดถูกต้องแน่นอนตายตัว

5. สรุปท้ายบท
!

คุณค่าวิทยา เป็นปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าประกอบด้วย 4

สาขา คือ 1) จริยศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษาคุณค่าของความประพฤติของ
มนุษย์ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรถูก อะไรผิด อะไรควร อะไรไม่ควร 2)
ตรรกวิทยา เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การใช้เหตุผล ซึ่งเหตุผล
ต้องเชื่อถือได้ การอ้างเหตุผลมี 2 แบบ คือ การอ้างเหตุผลแบบนิรนัย
กับการอ้างเหตุผลแบบอุปนัย 3) สุนทรียศาสตร์ ศึกษาคุณค่าเรื่องความ
งาม ธรรมชาติของความงาม เกณฑ์ตัดสินเรื่องความงาม ตัดสินด้วยคำ
ว่า งาม ไม่งาม สวย ไม่สวย ไพเราะ ไม่ไพเราะ รวมไปถึงความซาบซึ้ง
ทางอารมณ์
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6. คำถามท้ายบท
!
!
!

6.1 จริยศาสตร์มีความหมายว่าอย่างไร!
6.2 จงอธิบายลักษณะสำคัญของจริยศาสตร์!
6.3 จงอธิบายเนื้อหาของจริยศาสตร์ที่ว่าด้วยอุดมคติชีวิตมาให้

เข้าใจ
!

6.4 จงอธิบายลักษณะสำคัญของจริยศาสตร์ที่ว่าด้วยปัญหาใน

อภิจริยศาสตร์
!

6.5 จงอธิบายความหมายของ “มโนธรรม”

!

6.6 จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจริยศาสตร์กับจริยธรรม

!

6.7 จงอธิบายทรรศนะทางศาสนาประเภทเทวนิยมที่มีต่อ

จริยศาสตร์
!

!

6.12 จงอธิบายความดีในฐานะเป็นเป้าหมายสูงสุดมาให้เข้าใจ

!

6.13 มนุษยนิยม มีทรรศนะเกี่ยวกับความสุขแตกต่างจากสุขนิยม

และอสุขนิยมอย่างไรบ้าง
!

6.14 จงอธิบายมาตรฐานสำหรับวัดความดี มาให้เข้าใจ

!

6.15 จงบอกประโยชน์ของจริยศาสตร์

!

6.16 ตรรกวิทยามีความหมายว่าอย่างไร จงอธิบาย!

!

6.17 จงอธิบายขอบเขตของตรรกวิทยา

!

6.18 จงอธิบายความหมายของการอ้างเหตุผล แบบนิรนัย กับ

การอ้างเหตุผลแบบอุปนัย
!

6.19 จงอธิบายความหมาย และที่มาของความรู้!

!

6.20 จงอธิบายความรู้ประจักษ์มาให้เข้าใจ

!

6.21 การศึกษาตรรกวิทยาก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา

อย่างไร!

6.9 จงอธิบายความของ “สิ่งมีค่าในตัวเอง” และ “สิ่งมีค่านอกตัว”

พร้อมกับยกตัวอย่าง
!

6.11 มโนธรรมสัมบูรณ์มีเกณฑ์ตัดสินทางจริยศาสตร์อย่างไร

6.8 จงอธิบายทรรศนะทางศาสนาประเภทอเทวนิยมที่มีต่อ

จริยศาสตร์
!

!

6.10 จงอธิบายเกณฑ์ตัดสินทางจริยศาสตร์ของกลุ่มสัมพันธนิยม

!

6.22 จงอธิบายความหมายของ “สุนทรียศาสตร์”

!

6.23 สุนทรียศาสตร์เป็นสาขาปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไร
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!

6.24 จงอธิบายความหมายของ “ความงาม”

!

6.25 ลัทธิอัตวิสัยมีเหตุผลอย่างไรจึงเชื่อว่าความงามมิได้มีอยู่

!

จริง!
!

6.26 เดวิด ฮูม มีทรรศนะความงามอย่างไร

!

6.27 ลัทธิวัตถุวิสัยมีเหตุผลอย่างไรจึงเชื่อว่าความงามมีอยู่จริง

!

6.28 เพลโต มีทรรศนะว่าความงามมีอยู่จริงหรือไม่ หากมีอยู่

!

ความงามอยู่ที่ใด
!

6.29 จงอธิบายความหมายของคำว่า “ศิลปะ”

!

6.30 แรงจูงใจที่ทำให้เกิดผลงานทางศิลปะมีอะไรบ้าง

!

6.31 จงอธิบายคำกล่าวที่ว่า “ศิลปะ คือ รูปแบบที่มีนัยสำคัญ”!

!

6.32 จงอธิบายความหมายของ “ศิลปะ คือ ภาษา”

!

6.33 ศิลปะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ กี่ประเภท

!

6.34 จงอธิบายความหมาย และประเภทของโสตศิลป์!

!

6.35 วิจิตรศิลป์กับประยุกต์ศิลป์แตกต่างกันอย่างไร

!

6.36 ศิลปะที่จัดอยู่ในประเภทประยุกต์ศิลป์มีอะไรบ้าง
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ปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

6

บทที่ 6

เป็นปรัชญาเดียวกัน เพราะถ้าจะแยกเป็นคนละปรัชญา คือ เป็นปรัชญา

ปรัชญาพราหมณ์ – ฮินดู

ปรัชญาพราหมณ์ได้ตายไปแล้ว และปรัชญาฮินดูเป็นปรัชญาที่เกิดขึ้น

พราหมณ์ปรัชญาหนึ่ง ปรัชญาฮินดูปรัชญาหนึ่ง ย่อมหมายความว่า
ใหม่ แต่ในความเป็นจริงนั้นปรัชญาพราหมณ์มิได้ตาย และปรัชญาฮินดู
ก็มิได้เกิดขึ้นมาใหม่ แต่ได้พัฒนามาจากปรัชญาพราหมณ์ อีกประการ

1. บทนำ
ปรัชญาพราหมณ์ - ฮินดูเกิดในประเทศอินเดียเมื่อประมาณ
1,000 ปีก่อนพุทธศักราชมีคัมภีร์ศาสนาเรียกว่าคัมภีร์พระเวท เป็น
ศาสนาที่นับถือเทพเจ้าหลายองค์ เรียกว่า “พหุเทวนิยม” เทพเจ้าแต่ละ
องค์ในแต่ละยุคสมัยมีบทบาท และตำนานต่างกันไป ในแต่ละท้องถิ่นมี
ความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าองค์หนึ่ง ๆ แตกต่างกันไป โดยทั่วไปชาวฮินดู
เชื่อว่ามีเทพเจ้าสูงสุดที่ได้อวตารแยกร่างเป็น 3 องค์ คือ พระพรหม ซึ่ง
เป็นพระผู้สร้าง พระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นพระผู้รักษาโลก และพระ

หนึ่ง ศาสนิกผู้นับถือปรัชญาดังกล่าวตลอดจนผู้นำทางศาสนาได้ให้คำ
อธิบาย และยอมรับว่าปรัชญาพราหมณ์กับปรัชญาฮินดูเป็นปรัชญา
เดียวกัน จึงเรียกรวมกันว่าปรัชญาพราหมณ์ – ฮินดู ถือว่าเป็นปรัชญาที่
เก่าแก่ที่มีผู้คนนับถือต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ปรากฏศาสดาผู้เผย
แพร่คำสอนหรือผู้ก่อตั้งปรัชญา เป็นปรัชญาที่นับถือพระเจ้าหลายองค์
แต่องค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ พระพรหม มีคัมภีร์พระเวทเป็นคัมภีร์หลักของ
ปรัชญาโดยพวกพราหมณ์เชื่อว่าเป็นหลักคำสอนที่ได้รับมาจากพระเจ้า
โดยตรง
ปรัชญาพราหมณ์ เกิดจากความเชื่อดั้งเดิมของชนเผ่าอารยันหรือ

ศิวะหรือพระอิศวร เป็นพระผู้ทำลาย ปรัชญาพราหมณ์ – ฮินดูเป็น

!

ศาสนาที่เน้นคุณค่าของชีวิต และจิตวิญญาณมุ่งแสวงหาความจริง และ

อริยกะ (Arayan) ที่อพยพมาจากตอนกลางของทวีปเอเชีย และเข้ามา

ความหลุดพ้น ไม่ใช่มุ่งแสวงหาความรู้เพียงเพื่อตอบสนองความสงสัย

ตั้งถิ่นฐานในบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุ โดยนำมาผสมผสานกับความเชื่อ

ใคร่รู้อย่างเดียว

ของชาวพื้นเมืองดราวิเดียน (Dravidian) หรือพวกมิลักขะ กลายเป็น
ปรัชญาพราหมณ์ในเวลาต่อมา พื้นฐานของปรัชญาพราหมณ์ เกิดจาก
ลัทธิบูชาธรรมชาติ เช่น พระอาทิตย์ พระจันทร์ และปรากฏการณ์ทาง

2. ความเป็นมาของปรัชญาพราหมณ์ – ฮินดู
!

ก่อนที่จะได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของปรัชญาพราหมณ์ -

ฮินดู ขอทำความเข้าใจในที่นี้ก่อนว่าปรัชญาพราหมณ์กับปรัชญาฮินดู

ธรรมชาติต่าง ๆ จนตั้งให้เป็นเทพเจ้าหลายองค์ รวมทั้งการนับถือบูชา
บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว ทำให้เกิดพิธีกรรมเซ่นสรวงดวงวิญญาณ
แสดงถึงความเชื่อในเรื่อง “วิญญาณ” และการเวียนว่ายตายเกิดของ
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ชีวิต เทพเจ้าของชาวอารยันยุคแรกเป็นเพศชายเป็นส่วนมาก ต่อมา

เป็นมา และการพัฒนาทางด้านแนวคิด ต้องศึกษาเกี่ยวกับยุคสมัยของ

ภายหลังเริ่มบูชาเจ้าแม่หรือ

ศาสนาให้เข้าใจก่อน ซึ่งโดยทั่วไปนักปราชญ์ทางศาสนาแบ่งยุคของ

เทพเจ้าเพศหญิง ตามแบบอย่างของพวก

ชาวพื้นเมืองดราวิเดียน นอกจากนี้ ยังยอมรับการบูชาโลกธาตุ 4 คือ
ดิน น้ำ ลม ไฟ ของชาวพื้นเมืองอีกด้วย

ปรัชญาพราหมณ์ – ฮินดู มีเป็น 3 ยุค ดังนี้
!

!

1) สมัยพระเวท (ประมาณ 800 – 300 ปีก่อน พ.ศ.) เริ่ม

ตั้งแต่ชนเผ่าอารยันอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

3. วิวัฒนาการของปรัชญาพราหมณ์ – ฮินดู
3.1 ปรัชญาพราหมณ์ – ฮินดู
!

ปรัชญาพราหมณ์ – ฮินดู มีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์อัน

ยาวนาน นับตั้งแต่ชนชาติอารยันเริ่มตั้งถิ่นฐานในชมพูทวีป จนกระทั่ง
ถึงปัจจุบัน ทำให้มีชื่อนับตั้งแต่เริ่มแรก เรียกว่าศาสนาสนาตนะ แปลว่า
ศาสนาที่ดำรงอยู่นิจนิรันดร์ ไม่มีวันเสื่อม ต่อมาเกิดคัมภีร์พระเวทจึง

ของอินเดียบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุ มีการขับร้องบทสวดสรรเสริญเทพเจ้า
เป็นภาษาสันสกฤตโบราณ และรวบรวมเป็น “คัมภีร์พระเวท” ในสมัย
พระเวทนี้ ชาวอารยันนับถือบูชาเทพเจ้าหลายองค์ โดยแบ่งออกเป็น 3
กลุ่ม คือ เทพเจ้าบนสวรรค์ เทพเจ้าบนอากาศ และเทพเจ้าบนพื้นโลก
รวมทั้งสิ้น 33 องค์ แต่องค์ที่มีฐานะเด่นที่สุด คือ พระอินทร์ (เทพ
นักรบ) รองลงมา คือ พระวรุณ (เทพแห่งจักรวาล) และพระพฤหัสบดี
(เทพแห่งความรู้)
2) สมัยพราหมณ์ (ประมาณ 300 – 100 ปีก่อน

เรียกว่า ไวทิกธรรม แปลว่า ธรรมที่ได้จากพระเวท ภายหลังได้เปลี่ยน

!

เป็นอารยธรรม แปลว่าธรรมอันดีงาม เมื่อพวกพราหมณ์มีอิทธิพลทาง

พุทธศักราช) พวกพราหมณ์ได้สร้างเทพเจ้าองค์ใหม่มีฐานะสูงเหนือ

ศาสนาจึงได้ชื่อว่า “ศาสนาพราหมณ์ธรรม” แปลว่า คำสอนของ

เทพเจ้าทั้งปวง เรียกว่าพระพรหม โดยยกย่องให้เป็นผู้สร้างโลก และ

พราหมณาจารย์ จนกระทั่งได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาจึงได้ชื่อ

ทุกสรรพสิ่งในโลก ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกามารมณ์ ไม่มีเทวี ความเชื่อของ

ใหม่ว่า หินทูธรรม หรือ ฮินดูธรรม แปลว่า ธรรมที่สอนลัทธิอหิงสา ซึ่ง

พราหมณ์ดังกล่าว มุ่งเน้นให้ผู้คนปฏิบัติตนจนเข้าถึงพระพรหม เป็นผล

คำว่าอหิงสานี้แปลว่า การไม่เบียดเบียน (กองวิชาการ มหาวิทยาลัย

ให้สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิด และบรรลุถึงความสุขชั่วนิรันดร ซึ่ง

ธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย, 2550: 48)

กลายเป็นรากฐานแนวความคิดของศาสนาเชน และพระพุทธศาสนาใน

!

!

เนื่องจากปรัชญาพราหมณ์ – ฮินดู เป็นศาสนาที่เก่าแก่

มากดังนั้นการที่จะศึกษาปรัชญาพราหมณ์ – ฮินดู เกี่ยวกับประวัติความ

!

เวลาต่อมา นอกจากนี้ สมัยพราหมณ์ยังเกิดความเชื่อในลัทธิ “ตรีมูรติ”
(แปลว่า รูปสาม) หรือความคิดที่ว่าพระเจ้าสูงสุดมีองค์เดียว แต่จะแบ่ง
ภาคออกเป็น 3 องค์ เพื่อทำหน้าที่ 3 ประการ คือ พระพรหม – ผู้สร้าง
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พระวิษณุหรือพระนารายณ์ – ผู้รักษา และพระศิวะหรือพระอิศวร ผู้

“โอม” คำว่า “โอม” เป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในปรัชญาพราหมณ์ – ฮินดู

ทำลาย ในขณะที่เทพเจ้าองค์อื่น ๆ มีฐานะเป็นอมรหรือผู้ไม่ตายเช่น

อันหมายถึงพระเจ้าทั้ง 3 คือ “อ” อักษรได้แก่ พระวิษณุหรือพระนารายณ์

เดียวกับพระพรหม

“อุ” อักษรได้แก่ พระศิวะหรือพระอิศวร “ม” อักษรได้แก่ พระพรหม

!

!

3) สมัยฮินดู (ประมาณ พ.ศ. 743 เป็นต้นมาจนถึง

ปัจจุบัน) เป็นยุคที่ความเชื่อของปรัชญา

เพราะฉะนั้น อ + อุ + ม เท่ากับ “โอม” สัญลักษณ์ดังกล่าวนี้บางครั้งเรียก
ว่า “สวัสติ” หรือ “สวัสติกะ”

พราหมณ์ได้วิวัฒนาการมาสู่ความเป็นปรัชญาฮินดูมีการรวบรวมเรียบ
เรียงปรัชญา และทรรศนะของกลุ่มลัทธิต่าง ๆ เข้าเป็นหมวดหมู่ โดยย่อ
ใจความสำคัญให้เป็นสูตรเพื่อให้จำง่าย โดยการประพันธ์ของนัก
ปราชญ์คนสำคัญแห่งยุค จึงถูกเรียกว่า “ยุคสูตร” หรือ “ยุคปราชญ์” ใน
ช่วงสมัยฮินดูได้เกิดความคิดของกลุ่มปรัชญาฮินดูแตกแขนงออกไป
เป็น 6 ลัทธิ เรียกว่า “ษัททรรศนะ” ได้แก่ ลัทธิสางขยะ

ลัทธิโยคะ

ลัทธินยายะ ลัทธิไวเศษิกะ ลัทธิมีมางสา และลัทธิเวทานตะ ซึ่งต่างก็มีจุด

ภาพที่ 2 เครื่องหมาย “โอม”

มุ่งหมายเหมือนกัน คือ การมุ่งสู่ความหลุดพ้น (โมกษธรรม)
นอกจากนี้ ยังมีลัทธิหรือคำสอนที่เจริญรุ่งเรือง และมีอิทธิพลต่อการ
ดำเนินชีวิตประจำวันของ

เช่น ลัทธิบูชาพระวิษณุ (นิกายไวษณพ) ลัทธิบูชาพระศิวะ

(นิกาย

ไศวะ) และลัทธิตันตระ เป็นต้น
3.2 สัญลักษณ์ของปรัชญาพราหมณ์-ฮินดู
!

3.3 คัมภีร์ของปรัชญาพราหมณ์ – ฮินดู

ชาวฮินดูในสมัยต่อ ๆ มาอีกหลายลัทธิ

สัญลักษณ์ของปรัชญาพราหมณ์ – ฮินดู ที่สำคัญและเป็นกลาง ๆ

คัมภีร์ของปรัชญาพราหมณ์ - ฮินดู แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้
!

1) คัมภีร์ศรุติ คำว่า “ศรุติ” แปลว่า สิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา หมาย

ถึง สิ่งที่ได้ยินมาจากพระเจ้า เป็นข้อความที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้
มนุษย์ทราบโดยผ่านฤาษีหรือพราหมณ์ เรียกว่าเสียงทิพย์ หรือเสียง

ที่ทุกนิกายยอมรับ คือเครื่องหมายอันเป็นอักษรเทวนาครี ที่อ่านว่า
118

สวรรค์ ได้แก่ คัมภีร์พระเวท ถือว่าเป็นคัมภีร์ดั้งเดิมของปรัชญา

คือ คัมภีร์ธรรมศาสตร์ของพระมนู ซึ่งมีอิทธิพลต่อหลักกฎหมายของดิน

พราหมณ์ แบ่งออกเป็น 4 คัมภีร์ ดังนี้

แดนใกล้เคียง โดยเฉพาะกฎหมายของชนชาติมอญ และกฎหมายไทย

!

!

(1) ฤคเวท เป็นคัมภีร์เก่าแก่ที่สุด เป็นบทสวดสรรเสริญ

เทพเจ้า
!

!

!
(2) ยชุรเวท เป็นคู่มือของพราหมณ์ในการทำพิธีบูชายัญ

พิธีบวงสรวงบูชาเทพต่าง ๆ
!

!

(3) สามเวท นำมาจากคัมภีร์ฤคเวท โดยนำมาเขียนเป็น

บทร้อยกรอง ใช้ในพิธีถวายน้ำโสมแด่พระอินทร์ และคำสรรเสริญขับ
กล่อมเทพเจ้าองค์อื่น ๆ คัมภีร์ทั้ง 3 รวมเรียกว่า ไตรเวท หรือ ไตรเพท
!

!

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

(4) อถรรพเวท เป็นคัมภีร์ที่เกิดขึ้นใหม่ ปลายสมัย

!

(2) คัมภีร์ที่แสดงความเชื่อในลัทธิอวตาร ในสมัยของฮินดู

“ลัทธิอวตาร” คือ ลัทธิที่เชื่อในเรื่องการจุติของเทพเจ้าลงมาเกิดเป็น
วีรบุรุษในโลกมนุษย์ เพื่อปราบยุคเข็ญ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความ
เชื่อในลัทธิ “ตรีมูรติ” (เทพเจ้าสามองค์) คือ พระพรหม พระศิวะ และพระ
วิษณุ หรือพระนารายณ์ แต่ฐานะของพระวิษณุจะสูงกว่าเทพเจ้าองค์อื่น ๆ
คัมภีร์ที่แสดงลัทธิอวตาร มีดังนี้
คัมภีร์อิติหาสะ หมายถึง เรื่องราวที่เล่าสืบต่อ ๆ กันมา โดยทั่วไปเป็น
เรื่องที่กล่าวถึง วีรกรรมของวีรบุรุษ ที่สำคัญมี 2 เรื่อง คือ (1) มหา

พราหมณ์ รวบรวมเวทมนต์คาถาไสยศาสตร์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับ

กาพย์รามายณะ (รามเกียรติ์) คำว่า “รามายณะ” แปลว่า การไปของ

ใช้สวดเพื่อนำความเป็นสิริมงคลมาสู่ตนเอง และส่งผลร้ายไปสู่ศัตรู

พระราม โดยกล่าวถึงพระวิษณุอวตารลงมาเป็นพระราม เพื่อปราบ

!

2) คัมภีร์สมฤติ คำว่า “สมฤติ” แปลว่า ความทรงจำหรือสิ่งที่จำได้

หมายถึงคัมภีร์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเองจากสิ่งที่จดจำหรือถ่ายทอดต่อกันมา
ภายหลังที่ศาสนาพราหมณ์มีวิวัฒนาการกลายเป็นปรัชญาฮินดู ได้เกิด
คัมภีร์ประเภทสมฤติหรือ คัมภีร์ชั้นสอง ที่เกิดจากการจดจำบอกเล่าสืบ
ต่อ ๆ กันมา มิได้เกิดจากคำบัญชาของพระเจ้าโดยตรงดังเช่นคัมภีร์
ศรุติที่กล่าวมาแล้ว คัมภีร์สมฤติ ในช่วงสมัยฮินดู มีดังนี้
!

!

(1) คัมภีร์ธรรมศาสตร์ เป็นคัมภีร์ว่าด้วยหลักกฎหมาย

จารีตประเพณี และหน้าที่ของชาวฮินดูที่มีต่อสังคม ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

ราพณาสูร หรือทศกัณฐ์ ผู้แต่ง คือ ฤาษีวาลมิกิเป็นมหากาพย์ ที่มี
ความยาวมาก และ(2) มหากาพย์มหาภารตะ (ภารตยุทธ) คำว่า “ภาร
ตะ” เป็นชื่อของประเทศอินเดียสมัยโบราณ เป็นมหากาพย์ที่มีความยาว
มากที่สุดในโลก กล่าวถึงการทำสงครามระหว่างกษัตริย์พี่น้องสอง
ตระกูล คือ ตระกูลเการพ กับตระกูลปาณฑพ พระวิษณุอวตารลงมา
เป็นกฤษณะทำหน้าที่สารถีขับรถศึกให้อรชุน ผู้แต่ง คือ ฤาษีวยาส ส่วน
สำคัญที่สุดที่แทรกอยู่ในมหากาพย์มหาภารตะ คือ คัมภีร์ภควัทคีตา
(เพลงแห่งเทพเจ้า) เป็นการรวบรวมหลักของปรัชญาฮินดูชั้นยอดไว้
ด้วยกัน นอกนั้นยังมีเรื่องพระนล และนางทมยันตีแทรกอยู่ด้วย
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คัมภีร์ปุราณะ คำว่า “ปุราณะ” แปลว่า เรื่องราวที่มีมาแต่

!

4) หมวดอุปนิษัท เป็นส่วนสุดท้ายของคัมภีร์พระเวททุกคัมภีร์

โบราณกาล ตรงกับคำไทยที่ว่า “นิทานโบราณคดี” คัมภีร์ปุราณะ เป็น

แสดงถึงปรัชญาที่ลึกซึ้งของศาสนา คำว่า “อุปนิษัท” แปลว่า นั่งใกล้ชิด

สารานุกรมที่รวบรวมความรู้ทางด้านปรัชญา ศาสนา ประวัติศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน

และอื่น ๆ ของชาวฮินดูในสมัยนั้น และเน้นเรื่องราวของพระเจ้าทั้งสาม
องค์โดยเฉพาะพระนารายณ์อวตารปางต่าง ๆ มีผู้แต่งหลายคน และเล่า

4.2 คู่มือในการศึกษาคัมภีร์พระเวท

สืบต่อกันมาเป็นเวลานานปางอวตารของพระนารายณ์มีถึง 10 ปาง แต่

!

ปางที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามากที่สุด คือ พุทธาวตาร หมายถึง

“เวทางคศาสตร์” แปลว่า ความรู้ที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในคัมภีร์

อวตารลงมาเป็นพระพุทธเจ้า สันนิษฐานว่าพวกฮินดูต้องการกลืน

พระเวท 6 ประการ ได้แก่

พระพุทธศาสนา จึงแต่งเรื่องให้ชาวพุทธหลงเชื่อว่า พระพุทธศาสนาเป็น
ส่วนหนึ่งของปรัชญาฮินดู จึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนศาสนาแต่อย่างใด

4. องค์ประกอบของคัมภีร์พระเวท
คัมภีร์พระเวททั้ง 4 ในแต่ละคัมภีร์จะแบ่งออกเป็น 4 หมวด ดังนี้

!

!

2) ฉันท์ คือ การแต่งโศลกหรือฉันท์

!

3) ไวยากรณ์ คือ การอธิบายกฎเกณฑ์ทางภาษา และแปล

ความหมาย
!

ภาวนาอ้อนวอนสดุดีเทพเจ้าเป็นมนต์สำหรับท่อง

!

2) หมวดพราหมณะ เป็นความเรียงหรือร้อยแก้ว อธิบายกฎเกณฑ์

1) ศึกษา คือ การออกเสียงหนักเบา เสียงสั้นยาว เสียงสูง-ต่ำ

ให้ไพเราะสละสลวย

1) หมวดสังหิตา (หรือ มันตระ) เป็นบทร้อยกรอง รวบรวมบทสวด

!

พราหมณ์ได้เขียนคู่มือสำหรับศึกษาพระเวทโดยเฉพาะ เรียกว่า

!

4) นิรุกติ คือ การอธิบายรากศัพท์ของคำยากในคัมภีร์พระเวท

5) กัลปะ คือ การอธิบายกฎเกณฑ์ในการประกอบพิธีกรรม

ความเป็นมา ความหมายของพิธีกรรมต่าง ๆ
!

3) หมวดอารัณยกะ เป็นบทร้อยแก้ว กล่าวถึงหลักปฏิบัติของ

พราหมณ์ในการดำเนินชีวิตอยู่ในป่าที่เรียกว่า “วานปรัสถ์” เป็นส่วนที่

4.3 การแบ่งหน้าที่ของพราหมณ์ในการประกอบพิธีบูชาพระเจ้า

สะท้อนถึงปรัชญาของคัมภีร์พระเวทแต่ละคัมภีร์
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พราหมณ์ผู้ประกอบพิธี เซ่นสรวงสังเวยพระเจ้า จะแบ่งหน้าที่

!

ออกเป็น 4 พวก ได้แก่
1) โหรตา มีหน้าที่ร่ายบทสรรเสริญพระเจ้า และอัญเชิญให้มา

!

รับเครื่องสังเวยในพิธี
2) อุทคาตา มีหน้าที่สวดขับกล่อมเทพเจ้าให้ได้รับความบันเทิง

!

3) อัธวรรยุ มีหน้าที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพเจ้าตามแบบแผน

!

ที่กำหนด
4) พรหมา หรือ พราหมณ์ ผู้เชี่ยวชาญในการประกอบพิธีกรรม

!

ทำหน้าที่ควบคุมการบูชายัญให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน
หลักคำสอนในปรัชญาพราหมณ์ – ฮินดู
1) หลักคำสอนเรื่องพระเจ้าสร้างโลก มีปรากฏในคัมภีร์ปุราณะหลายเล่ม
ด้วยกัน ต่างมีความเชื่อไม่เหมือนกัน บ้างก็เชื่อในพระพรหม บ้างก็เชื่อ
ในพระวิษณุ และบ้างก็เชื่อว่าพระศิวะเป็นผู้สร้างโลก
!

!

2) หลักคำสอนเรื่องวรรณะ คำสอนที่สำคัญของปรัชญา

พราหมณ์ประการหนึ่ง คือ คำสอนที่ว่าโลกจะต้องประกอบด้วยลักษณะ
3 ประการ คือ มีพราหมณ์ มีคัมภีร์พระเวท และมีวรรณะ 4 เหล่า เชื่อว่า
ระบบวรรณะในสังคมฮินดู เกิดจากชาวอารยันต้องการกีดกันชาวพื้น

นักบวช เป็นผู้นำในพิธีทางศาสนา สามารถติดต่อกับเทพเจ้าได้
นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาของพระเจ้าแผ่นดินที่เรียกว่า ปุโรหิต เป็นผู้
พิพากษา ครู และนักปราชญ์ 2) วรรณะกษัตริย์ เป็นพระเจ้าแผ่นดิน
ขุนนาง ทหาร และตำรวจ 3) วรรณะแพศย์ คือ ชาวนา ชาวสวน พ่อค้า
เป็นต้น และ4) วรรณะศูทร คือ กรรมกรผู้ใช้แรงงาน มีหน้าที่ต้องรับใช้
วรรณะทั้ง 3 ข้างต้นเชื่อว่าวรรณะ ศูทร หมายถึง ชาวพื้นเมืองดราวิ
เดียนหรือ มิลักขะ สมัยต่อมา พวกสมรสข้ามวรรณะ ถูกเรียกว่า จัณฑาล
มีฐานะต่ำต้อยราวกับไม่ใช่มนุษย์
4.5 การเปลี่ยนแปลงความเชื่อเข้าสู่สมัยฮินดู
!

ปรัชญาฮินดู มีความเชื่อที่เป็นลักษณะเฉพาะ และแตกต่างไป

จากสมัยพระเวท ดังนี้
!

1) ความเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณ ใน

สมัยต้นพุทธกาล มีแนวความคิดใหม่เกิดขึ้นในหมู่ชาวอารยัน โดยเชื่อ
ว่า ดวงวิญญาณของสิ่งมีชีวิตจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มี
สิ้นสุด จนกว่าจะเข้าสู่พรหม คือ หลุดพ้นอย่างแท้จริง จึงไม่ต้องเวียน
ว่ายตายเกิดอีก
!

2) การเข้าสู่วิญญาณพรหม คือ การไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป

นั้น มนุษย์จะต้องสละความสุข และออกไปบำเพ็ญพรตในป่า

เมืองดราวิเดียนออกไปจากสังคมของพวกตน วรรณะทั้ง 4 เหล่า เรียง
ตามลำดับจากสูงไปต่ำ ได้ดังนี้ 1) วรรณะพราหมณ์ เป็น
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!

3) การเวียนว่ายตายเกิดของชีวิตเป็นไปตามอำนาจของกรรมที่

2) คฤหัสถ์ เป็นชีวิตของผู้ครองเรือน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

!

กระทำไว้แต่ชาติปางก่อน เช่น ถ้าทำกรรมดีไว้มากจะเกิดเป็นคนวรรณะ

ให้กลับไปใช้ชีวิตในทางโลก แต่งงานมีครอบครัว มีบุตร ทำหน้าที่ตาม

สูง ถ้าทำกรรมชั่วจะเกิดเป็นคนวรรณะต่ำหรือเกิดเป็นสัตว์

วรรณะตน

!

4) การสิ้นสุด และการเกิดใหม่ของโลก เป็นหน้าที่ของพระเจ้าผู้

!

!

3) วานปรัสถ์ เป็นช่วงเวลาที่กระทำประโยชน์ต่อสังคม และ

สร้าง และพระเจ้าผู้ทำลายความเชื่อในเรื่องพระเจ้าเปลี่ยนแปลงไปจาก

ประเทศชาติ คือ การเข้าสู่ป่าออกบวช เพื่อฝึกจิตให้บริสุทธิ์ และทำงาน

เดิม ในสมัยพระเวท นับถือพระเจ้าหลายองค์ได้แต่ในสมัยฮินดูได้

ให้แก่สังคมส่วนรวม เช่น เป็นนักเทศน์ หรือ ครู อาจารย์ การเข้าสู่ป่า

พัฒนาเข้าสู่ระบบ เอกเทวนิยม (Monotheism) กล่าวคือ มีเทพเจ้าสูงสุด

ออกบวชนี้อาจกระทำเป็นครั้งคราวแล้วกลับมาครองเรือนอีกก็ได้

เพียงองค์เดียว คือพระพรหม
!

!

5) องค์ประกอบในสันติสุขของโลก จะต้องขึ้นอยู่กับ 3 สิ่ง คือ

ต้องมีพราหมณ์ ต้องมีคัมภีร์

พระเวท และต้องมีวรรณะทั้ง 4 ทั้งนี้

ความเชื่อเรื่องวรรณะเข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิม
!

6) กำหนดให้คนในตระกูลพราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ ประพฤติตน

ในอาศรม 4 อย่างเคร่งครัดมากขึ้นกว่าเดิม
4.6 หลักธรรมของปรัชญาพราหมณ์-ฮินดู
!

อาศรม 4 หมายถึง ขั้นตอนการดำเนินชีวิตของชาวฮินดู เพื่อยก

ระดับชีวิตให้สูงขึ้นจนบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต คือ หลุดพ้นจาก
สังสารวัฏ โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
!

1) พรหมจารี เป็นขั้นแรกของชีวิต เป็นวัยที่ต้องศึกษาเล่าเรียน

4) สันยาสี หรือชั้นวิศวกาล เป็นอาศรมสุดท้ายของชีวิต โดย

การสละชีวิตคฤหัสถ์ออกบวช บำเพ็ญเพียรตามหลักศาสนา เพื่อให้หลุด
พ้นจากสังสารวัฏ และบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต คือ โมกษะ และ
เข้าไปรวมกับวิญญาณอมตะของพระพรหม ที่เรียกว่า “ปรมาตมัน” ซึ่งปร
มาตมัน หมายถึง วิญญาณอันยิ่งใหญ่ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง เป็นต้นเหตุ
แห่งสรรพสิ่งทั้งหลาย เป็นปฐมของวิญญาณ คือ เป็นวิญญาณของ
วิญญาณทั้งปวง เป็นอมตะ ไม่มีวันดับสูญ เมื่อออกจากร่างไปแล้วจะไป
หาที่เกิดใหม่ และโมกษะ คือ การหลุดพ้นจากสภาพการเวียนว่ายตาย
เกิด การดับสูญจากสภาพความทุกข์ทั้งปวง เนื่องจาก การที่อาตมันต้อง
เวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้เกิดความทุกข์เพราะ
ต้องไปเกิดเป็นวรรณะต่ำ คนพิการ หรือเป็นสัตว์ ตามกรรมของแต่ละ
บุคคล ดังนั้น จึงต้องทำให้หลุดพ้น (โมกษะ) จากกิเลส และความทุกข์
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของปรัชญาพราหมณ์ – ฮินดู และมีภาวะเป็น

เด็กชายที่อยู่ในวัยรุ่น (เฉพาะตระกูลพราหมณ์ กษัตริย์ และแพศย์) ต้อง

เอกภาพหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพรหมไม่ต้องเวียนว่ายตาย

มอบตัวเป็นศิษย์ศึกษาพระเวทกับอาจารย์ในสำนัก

เกิดอีก
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หลักธรรม 10 ประการปรัชญาฮินดู บัญญัติหลักธรรมไว้ 10

!

ประการ ดังนี้
!

1) ธฤติ หมายถึง ความกล้า ความสุข และความพอใจในสิ่งที่ตนมี

!

2) กษมา หมายถึง ความอดทน ความอดกลั้น และมีเมตตากรุณา

!

3) ทมะ หมายถึง การรู้จักข่มใจ มีสติ ควบคุมอารมณ์ไม่หวั่นไหว

!

4) อัสเตยะ หมายถึง การไม่ลักขโมย

!

5) เศาจะ หมายถึง การทำตนให้บริสุทธิ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ

!

6) อินทรียนิครหะ หมายถึง การควบคุมอินทรีย์หรือประสาทความ

รู้สึกทั้ง 10 ให้อยู่ในขอบเขต คือ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง มือ เท้า ทวาร
หนัก ทวารเบา และลำคอ เพื่อป้องกันไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
7) ธี หมายถึง การมีปัญญา ความคิด และรู้จักระเบียบการดำเนิน

!
ชีวิต
!

ทรรศนะ 6 (ษัททรรศนะ) หรือ ศาสตร์ทั้ง 6 หมายถึง กลุ่มลัทธิ

หรือสำนักปฏิบัติธรรมในปรัชญาฮินดู 6 กลุ่ม ที่ได้เปลี่ยนแปลงหลัก
ธรรม และข้อปฏิบัติในปรัชญาพราหมณ์ จนทำให้เกิดเป็นลักษณะเฉพาะ
ของตน และพัฒนาจาก “พราหมณ์” เข้าสู่ความเป็น “ฮินดู” ในที่สุด แม้
สำนักปรัชญาฮินดู ทั้ง 6 ดังกล่าวจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตนก็ตาม แต่ก็มี
ความเหมือนกันอยู่ประการหนึ่ง คือ การยอมรับ และสนับสนุนในความ
ศักดิ์สิทธิ์ของคัมภีร์พระเวทอย่างเคร่งครัด กลุ่มลัทธิทางปรัชญา ทั้ง 6
กลุ่ม สามารถจับคู่ตามลักษณะความสัมพันธ์ได้ 3 กลุ่มดังนี้ (วิทยา
ปานะบุตร, 2534: 66 - 69) ปรัชญาสางขยะ คู่กับปรัชญาโยคะ
ปรัชญานยายะ คู่กับปรัชญาไวเศษิกะ และปรัชญามีมางสา คู่กับ
ปรัชญาเวทานตะ
4.8 สำนักปรัชญาลัทธิสางขยะ
!

สางขยะเป็นปรัชญาความเชื่อดั้งเดิมที่เก่าแก่มากที่สุด ใน

บรรดาทรรศนะทั้ง 6 มีจุดมุ่งหมายช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์
โดยอาศัยปัญญา หรือ ญาณ พิจารณาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้

8) วิทยา หมายถึง ความรู้ทางด้านปรัชญา วิชาการของพราหมณ์

ต่าง ๆ
!

!

9) สัตยะ หมายถึง ความจริง ความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันและกัน
10) อโกธะ หมายถึง ความไม่โกรธ มีความอดทนต่อการยั่วยุทั้งปวง

!

คำสอนเน้นว่า ชีวิตประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ บุรุษ

หมายถึง จิต หรือ อาตมัน (วิญญาณ) และประกฤติ (ปรกติ) หมายถึง
ต้นเหตุดั้งเดิมของโลก อันได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ และอากาศ ทั้ง 2 สิ่งนี้
เป็นนิรันดร์ ราคะทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิด ต้องแยกบุรุษออกจาก
ประกฤติ จึงจะทำให้หลุดพ้น (โมกษะ) ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก ไม่

4.7 หลักทรรศนะ 6
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สนับสนุนความเชื่อเรื่องพระเจ้าสร้างโลกอย่างชัดเจน แต่กล่าวว่าสรรพ

และมุ่งแสวงหาสัจธรรมเป็นหลัก เพื่อให้บรรลุโมกษะเป็นจุดมุ่งหมาย

สิ่งในโลกเกิดจากการรวมตัวระหว่างบุรุษกับประกฤติ

สูงสุดของชีวิต

!
!

4.9 สำนักปรัชญาลัทธิโยคะ

4.11 สำนักปรัชญาลัทธิไวเศษิกะ

“โยคะ” แปลว่า การบำเพ็ญสมาธิ การเพ่งเล็งดวงจิต ลัทธิโยคะ

ยอมรับแนวปรัชญาของลัทธิ

สางขยะ โดยโยคะเน้นหลักปฏิบัติ แต่

สางขยะเป็นหลักทฤษฎี คำสอนเน้นว่า “ความรู้ และการปฏิบัติ”

มี

!

คำว่า “ไวเศษิกะ” หมายถึง ลักษณะพิเศษที่ทำให้สิ่งหนึ่งแตก

ต่างไปจากอีกสิ่งหนึ่งมีหลักการความเชื่อที่สอดคล้องกับ “ลัทธินยายะ”
ที่ว่า การหลุดพ้นจากความทุกข์ (โมกษะ) ได้นั้น ต้องเข้าถึงโดยการรู้

ผลให้มนุษย์เข้าสู่ความเป็นอิสรภาพของวิญญาณโดยสมบูรณ์ โยคะ

แจ้งเห็นจริง หรือค้นพบสัจธรรมอย่างแท้จริงลัทธิไวเศษิกะ จะใช้

แตกต่างจากสางขยะตรงที่เน้นความสำคัญของพระเจ้า ถือว่าความภักดี

ขบวนการทางตรรกวิทยาของ “ลัทธินยายะ” มาพิสูจน์ค้นหาความจริง

ต่อพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญ (โดยเฉพาะ พระอิศวร) เพราะจะนำไปสู่
ความหลุดพ้นหรือโมกษะ
!

หลักการสำคัญของลัทธิโยคะ คือ การทำจิตให้บริสุทธิ์ ผู้บำเพ็ญ

4.12 สำนักปรัชญาลัทธิมีมางสา
!

คำว่า “มีมางสา” หมายถึง การพิจารณาสอบสวนคัมภีร์

พระเวท เนื่องจากเป็นลัทธิที่เน้นความศักดิ์สิทธิ์ และความสำคัญของ

โยคะถึงขั้นสัพพัญญูจะเกิดอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ มีหูทิพย์ ตาทิพย์ และ

คัมภีร์พระเวทเป็นอย่างยิ่ง โดยรับรองความถูกต้องตลอดกาล ลักษณะ

ระลึกชาติได้ คำว่า “โอม” เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ ใช้กล่าวซ้ำ เพื่อให้บรรลุถึง

เฉพาะที่สำคัญของลัทธิมีมางสา คือ การทำพิธีกรรม และการบูชายัญ

วัตถุประสงค์สูงสุด

สิ่งใดที่คัมภีร์พระเวทกำหนดให้ทำจะต้องถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ มีความ

4.10 สำนักปรัชญาลัทธินยายะ
!

หลักการสำคัญของ “นยายะ” คือ การค้นหาวิธีอันเหมาะสม

เพื่อแสวงหาความจริง โดยอาศัยการวิเคราะห์ตามเหตุผล มีการเปรียบ

เชื่อในเรื่องของกรรม กุศลกรรมที่ได้รับจากประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ จะ
ส่งผลให้บุคคลผู้นั้นหลุดพ้นจากความทุกข์
4.13 สำนักปรัชญาลัทธิเวทานตะ

เทียบอย่างมีกฎเกณฑ์ ดังที่เรียกว่า “ตรรกวิทยา” คำสอนเน้นให้บุคคล

!

คำว่า “เวทานตะ” แปลว่า ส่วนสุดท้ายของพระเวท หมายถึง

เลิกอกุศลกรรม เช่น ความรัก ความโลภ ความโกรธ และความหลง

การสอบสวน “คัมภีร์อุปนิษัท” ซึ่งเป็นคัมภีร์ท้ายสุดของพระเวทให้
กระจ่าง หลักความเชื่อที่สำคัญที่สุดของลัทธิเวทานตะ คือ สิ่งที่แท้จริง
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ในโลกนี้มีสิ่งเดียว คือ พรหม สิ่งที่พบเห็นโดยทั่วไปเป็นเพียงมายา และ

!

เป็นเพียงส่วนประกอบย่อย ๆ ของพรหมเท่านั้น ลัทธินี้สอนให้บูชา

แต่ละสมัยนำมาผสมผสานให้กลมกลืนกัน สรุปได้ดังนี้

พรหมด้วยจิตคารวะอันสูงสุด พรหมในลัทธิเวทานตะไม่มี
ตัวตน เรียกว่า “ปรมาตมัน” หมายถึง วิญญาณสากล (วิญญาณของ
บุคคลแต่ละบุคคล เรียกว่า ชีวาตมัน) เมื่อใดที่รู้ว่าได้เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับพรหมหรือปรมาตมัน เมื่อนั้นก็หลุดพ้นจากความทุกข์ (โมกษะ)
ลัทธิเวทานตะ มีลักษณะที่สอดคล้องสัมพันธ์กับลัทธิมีมางสา เพราะเน้น
การสอบสวนพิจารณาคัมภีร์
4.14 หลักปรัชญาภควัทคีตา
!

ภควัทคีตา แปลว่า บทเพลงแห่งพระเจ้า หมายถึง คำสอนที่

พระเจ้าประทานแก่มนุษย์เพื่อชี้ทางแห่งการหลุดพ้น และการเข้าถึง

!

คำสอนในภควัทคีตาได้นำหลักความเชื่อที่มีอยู่แล้วในแต่ละยุค

ความเชื่อในการประกอบพิธีบูชายัญ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพระเวท

ตอนต้น
!

1) ความเชื่อในวิญญาณ คือ พรหม เกิดขึ้นในสมัยพระเวทตอน

ปลาย!
!

2) การบูชาพระกฤษณะ ซึ่งเป็นภาคอวตารหนึ่งของพระเจ้า (พระ

นารายณ์หรือพระวิษณุ)
!

3) การทำหน้าที่ของแต่ละวรรณะ ที่ปรากฏในหลักพระ

ธรรมศาสตร์

พระเจ้า ภควัทคีตา เป็นคัมภีร์ที่ได้รับยกย่องให้เป็นยอดของวรรณคดี

!

และเป็นหัวใจของปรัชญาฮินดู ซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจของชาวฮินดู

พระเจ้าว่าเป็นหนทางที่ดีที่สุด เช่น อุทิศชีวิตให้แก่พระเจ้า บูชาพระเจ้า

อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานนับพันปี ภควัทคีตาเป็นส่วนหนึ่งของมหา

ทำจิตให้เกิดสมาธิ และตั้งมั่นระลึกถึงพระเจ้า พระเจ้าจะช่วยให้หลุดพ้น

กาพย์มหาภารตะ ซึ่งเป็นเรื่องการทำสงครามระหว่างกษัตริย์ตระกูล

จากการเวียนว่ายตายเกิดในที่สุด

ปาณฑพ และตระกูลเการพ เฉพาะในส่วนของคัมภีร์นี้เป็นการสนทนา
ระหว่างอรชุนฝ่ายปาณฑพ กับพระกฤษณะ ซึ่งเป็นสารถีคนขับรถศึกให้
อรชุนว่าจะรบดีหรือไม่ เนื่องจากทั้งสองตระกูลต่างเป็นญาติ พี่น้องกัน
ซึ่งได้สะท้อนถึงหลักปรัชญาของปรัชญาฮินดู เช่น วิถีทางที่นำไปสู่การ
หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด การปรากฏตัวของพระเจ้า และความ
รักของพระเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์เป็นต้น

!

การสอนเรื่องทางแห่งการหลุดพ้น (โมกษะ) ซึ่งเน้นการภักดีต่อ

1) ชีวาตมันเป็นส่วนย่อยของปรมาตมัน วิญญาณมนุษย์ (ชี

วาตมัน) เป็นส่วนย่อยของดวงวิญญาณสากลหรือวิญญาณสูงสุด (ปร
มาตมัน) ทั้งชีวาตมัน และปรมาตมัน เป็นสิ่งที่เป็นจริง เป็นอมตะ และคง
อยู่ชั่วนิรันดร์ โดยปรมาตมัน เป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก
ดังนั้น “ชีวาตมัน” จึงเป็นส่วนย่อยของ “ปรมาตมัน” หรือ ชีวาตมันมา
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จากปรมาตมันนั่นเอง การตาย การถูกฆ่า ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง แต่เป็น

อีกด้วย ตลอดจนความเชื่อในเรื่องพระนารายณ์อวตารลงมาปราบยุค

เพียงการเปลี่ยนรูปของชีวาตมันจากร่างเดิมไปสู่ร่างใหม่เท่านั้น

เข็ญบนโลกมนุษย์

!

2) หนทางที่นำไปสู่ความหลุดพ้น (โมกษะ) คือ การรวมชีวาต

!

4) นิกายศากตะหรือนิกายศักติ หรือลัทธิบูชาเทวี เป็นนิกายที่บูชา

มันกลับคืนเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพรหม โดยมีหนทาง 4 ประการ

มเหสีของพระเจ้า เช่น พระอุมาเทวี (ชายาพระศิวะ) พระลักษมีเทวี

มีดังนี้ 1) ชญาณโยคะ คือ หนทางที่นำไปสู่ความหลุดพ้นโดยการใช้

(ชายาพระวิษณุ) และพระสุรัสวดีเทวี (ชายาพระพรหม)

ปัญญา 2) กรรมโยคะ คือ หนทางที่นำไปสู่ความหลุดพ้นโดยการกระทำ
3) ภักติโยคะ คือ หนทางที่นำไปสู่ความหลุดพ้นโดยการแสดงความ

4.16 พิธีกรรมที่สำคัญของปรัชญาพราหมณ์ – ฮินดู

จงรักภักดีต่อพระเจ้า คัมภีร์ภควัทคีตา สอนว่า “ภักติโยคะ” เป็นวิธีที่ดี

!

ที่สุด และง่ายกว่าสองวิธีแรก 4) ราชโยคะ คือ ทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของศาสนา เพราะชาวฮินดูทุกวรรณะมี

ฝึกจิตใจให้อยู่ในอำนาจด้วยการบำเพ็ญโยคะ

ขนบธรรมเนียมทั้งส่วนเฉพาะ และส่วนรวมที่ต้องประพฤติตามกฎ

4.15 นิกายสำคัญในปรัชญาพราหมณ์ – ฮินดู
!

นิกายสำคัญในปรัชญาพราหมณ์ – ฮินดู มีความแตกแยกเป็น

นิกายต่าง ๆ เริ่มเกิดขึ้นในสมัยเป็นปรัชญาฮินดูแล้ว มีนิกายสำคัญ ดังนี้
!

1) นิกายพรหม เป็นนิกายที่มีมาแต่ดั้งเดิม และเก่าแก่ที่สุด นับถือ

พระพรหมเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหมด
!

2) นิกายไศวะ เป็นนิกายที่นับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเป็น

พระเจ้าสูงสุด นิกายนี้จะบูชา

รูปศิวลึงค์หรืออวัยวะเพศชาย ซึ่งเป็น

เครื่องหมายของ “ผู้สร้าง”
!

3) นิกายไวษณพ หมายถึง นิกายที่นับถือ และบูชาพระวิษณุหรือ

พระนารายณ์ ในฐานะพระเจ้าสูงสุด เป็นผู้สร้าง และผู้ทำลายสากลโลก

ปรัชญาพราหมณ์ – ฮินดู เป็นศาสนาที่มีพิธีกรรมเป็นส่วน

ประเพณีที่กำหนดไว้สำหรับวรรณะของตน และกฎประเพณีส่วนรวมจึง
ต้องประพฤติปฏิบัติทุกชั้นวรรณะ ข้อปฏิบัติ และพิธีกรรมของชาวฮินดู
แบ่งเป็น 4 หมวด ดังนี้ (กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย
แคลิฟอร์เนีย, 2550: 82 - 84)
!

1) ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวรรณะ มีกฎสำหรับวรรณะให้ปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด ดังนี้
!

(1) การแต่งงาน ผู้ที่จะแต่งงานกันได้จะต้องอยู่ในวรรณะ

เดียวกัน จะแต่งงานข้ามวรรณะไม่ได้ แม้ในวรรณะเดียวกัน ยังจำกัด
ด้วยตระกูล และโคตรอีกชั้นหนึ่งด้วย ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษถูกประณามหรือ
ถูกตัดขาดจากโคตร จากวรรณะ ผู้นั้นจะไม่มีใครคบสมาคมด้วย แม้
ญาติมิตร บุตร และภรรยาก็รังเกียจไม่ยอมคบหาสมาคมด้วย
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!

(2) อาหารการกิน ได้มีกฎกำหนดว่าอะไรกินได้ หรือไม่ได้

สำหรับวรรณะนั้น ๆ ไม่กินอาหารร่วมกับคนต่างวรรณะ คนวรรณะสูงไม่
กินอาหารที่คนวรรณะต่ำกว่าปรุง แต่ของที่จำต้องใช้ร่วมกัน เช่น ใช้น้ำ
ในสระเดียวกัน ก็ให้แบ่งเขตกันใช้หรือปันระยะที่จะต้องอยู่ห่างกัน เช่น
วรรณะนั้นห่างจากวรรณะนี้ 96 ก้าว 40 ก้าว 15 ก้าว 12 ก้าว เป็นต้น
!

(3) การทำมาหากิน พวกพราหมณ์จะมีอาชีพเป็นนักบวช หรือ

ครูอาจารย์ หรือประกอบพิธีกรรม พวกกษัตริย์เป็นนักปกครอง ดูแล
ความสงบสุขบ้านเมือง พวกแพศย์เป็นพวกค้าขาย และประกอบ
กสิกรรม ส่วนพวกศูทรเป็นกรรมกร
!

(4) เคหสถานที่อยู่ ตามกฎดั้งเดิม ห้ามไปตั้งถิ่นฐานนอก

ประเทศอินเดีย และห้ามโดยสารไปทางทะเลแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยถือกัน
แล้ว
!

วิวาห์
!

ขั้นที่ 2 ปุงสวัน เป็นพิธีปฏิบัติต่อเด็กในครรภ์ที่เข้าใจว่าเป็นเพศ

ชาย
!

ขั้นที่ 3 สีมันโตนยันเป็นพิธีตัดผมหญิงมีครรภ์เมื่อตั้งครรภ์ได้ 4,

6 หรือ 8 เดือน
!

ขั้นที่ 4 ชาตกรรม พิธีคลอดบุตร

!

ขั้นที่ 5 นามกรรม พิธีตั้งชื่อเด็ก ในวันที่ 12 หรือ 14 ถัดจากวัน

คลอด
!

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวรรณะทั้ง 4 ดังกล่าวข้างต้นนี้ แต่เดิมมาชาว

ศึกษาแผนปัจจุบันไม่ค่อยถือพิถีพิถันมากนัก
2) พิธีประจำบ้าน ในคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์ได้กำหนดพิธีสังสกา

ร ซึ่งเป็นพิธีประจำบ้านไว้ 12 ประการที่คนในวรรณะกษัตริย์ วรรณะ
พราหมณ์ และวรรณะแพศย์จะต้องทำโดยมีการปฏิบัติตามลำดับขั้นดังนี้
คือ

ขั้นที่ 1 ครรภาธานเป็นพิธีที่จัดขึ้นเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ ถัดจากวัน

ขั้นที่ 6 นิษกรมณ์ พิธีนำเด็กออกไปดูแสงอาทิตย์ยามเช้า เมื่ออายุ

ได้ 4 เดือน

ฮินดูปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมากแต่ในปัจจุบันคนชั้นสูงหรือผู้ได้รับการ

!

!

!

ขั้นที่ 7 อันนปราศัน พิธีป้อนข้าวเด็ก เมื่ออายุได้ 5 เดือนหรือ 6

เดือน
!

ขั้นที่ 8 จูฑากรรม พิธีโกนผมไว้จุก เมื่ออายุได้ 3 ขวบ

!

ขั้นที่ 9 เกศาสตกรรม พิธีตัดผม ถ้าเป็นวรรณะพราหมณ์ตัดเมื่อ

อายุ 16 ปี ถ้าวรรณะกษัตริย์ ตัดเมื่ออายุ 22 ปี ถ้าวรรณะแพศย์ ตัดเมื่อ
อายุ 24 ปี
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!

ขั้นที่ 10 อุปานยัน พิธีเข้ารับการศึกษา พวกวรรณะพราหมณ์

และวันที่ 11 นั้น เป็นการรวมญาติ โดยญาติฝ่ายบิดา และญาติฝ่าย

กษัตริย์ แพศย์ จะต้องทำพิธีเข้ารับการศึกษา และเมื่ออาจารย์ในสำนัก

มารดาซึ่งนับขึ้นไป 3 ชั่วคน และนับลงมา 3 ชั่วคน เข้าร่วมพิธีด้วย เรียก

นั้น ๆ รับเด็กไว้แล้วก็จะสวมสายธุรำหรือยัชโญปวีต ผู้ที่ได้สวมสายนี้แล้ว

ว่า สปิณฑะ แปลว่า ร่วมทำพิธีข้าวบิณฑ์ และ2) การทำบุญอุทิศให้

ก็เรียกว่า ทวิชหรือทิชาชาติ เกิด 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกเกิดจากครรภ์มารดา

มารดาบิดา หรือบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว ต้องทำไปเดือนละครั้งเป็น

และครั้งที่ 2 เกิดจากการสวมสายยัชโญปวีต ส่วนพวกศูทร และจัณฑาล

อย่างน้อยตลอดปี

เป็นเอกชาติ คือ เกิดครั้งเดียวไม่อาจเป็นทิชาชาติได้
!

ขั้นที่ 11 สมาวรรตน์ พิธีกลับบ้านจัดขึ้นเมื่อเด็กหนุ่มสำเร็จการ

ศึกษา และเตรียมตัวกลับบ้าน
!

!

4) พิธีบูชาเทวดา ชาวฮินดูมีเทพเจ้าที่เคารพมากมายหลายองค์ ผู้

ที่เกิดในวรรณะสูงสมัยก่อนได้บูชาพระศิวะ และพระวิษณุ เป็นต้น เวลา
ต่อมาเกิดลัทธิอวตารขึ้น มีการบูชาพระกฤษณะ และพระรามขึ้นอีก แต่
บุคคลในวรรณะต่ำมักถูกกีดกันมิให้ร่วมบูชาเทพเจ้าของบุคคลในวรรณะ

ขั้นที่ 12 วิวาหะ พิธีแต่งงาน

สูง ดังนั้น บุคคลในวรรณะต่ำจึงต้องสร้างเทพเจ้าของตนเองขึ้น เช่น เจ้า

พิธีสังสการทั้ง 12 ประการดังกล่าวนี้ ถ้าเป็นหญิงห้ามทำพิธีอุปานยัน

แม่กากี เทพลิง เทพงู เทพเต่า รุกขเทพ เทพช้าง เป็นต้น

อย่างเดียวนอกนั้นทำได้หมด และห้ามสวดคัมภีร์พระเวท เพราะเป็น

แตกต่างกันออกไปตามวรรณะ แต่บุคคลในวรรณะสูงมีพิธีในการบูชา

คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่สงวนเฉพาะผู้ชาย และคนบางวรรณะเท่านั้น ใน

ดังนี้ 1) สวดมนต์ภาวนา สนานกาย ชำระ และสังเวยเทวดาทุกวัน

ปัจจุบันนี้ชาวฮินดูผู้เป็นทวิชาติคงปฏิบัติอยู่ใน 4 พิธีเท่านั้น คือ พิธี

สำหรับผู้เคร่งครัดในศาสนาต้องทำเป็นกิจวัตร ส่วนพวกที่ได้รับการ

นามกรรม พิธีอันนปราศัน

ศึกษาแผนใหม่มักไม่ค่อยปฏิบัติกัน และ2) พิธีสมโภช ถือศีล และวัน

พิธีอุปานยัน และพิธีวิวาหะ ที่

เหลือนอกนั้นไม่ใคร่ปฏิบัติกันแล้วยกเว้นผู้ที่เคร่งครัดจริง ๆ เท่านั้น
!

3) พิธีศราทธิ์ พิธีทำบุญอุทิศให้มารดาบิดา หรือบรรพบุรุษผู้ล่วง

ลับไปแล้ว ในเดือน 10 ตั้งแต่ วันแรม 1 ค่ำ ถึงวันแรม 15 ค่ำ โดยมี
ลักษณะและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) การบูชากระทำด้วยข้าวบิณฑ์ คือ

พิธีบูชา

ศักดิ์สิทธิ์ เช่น ลักษมีบูชา วันบูชาเจ้าแม่ลักษมี สรัสวดีบูชา วันบูชาเจ้า
แม่สรัสวดี ทุรคาบูชา วันบูชาเจ้าแม่ทุรคา เป็นต้น ซึ่งอาจแตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละนิกาย และท้องถิ่น และการไปนมัสการบำเพ็ญกุศลตาม
เทวาลัยต่าง ๆ เพื่อแสดงความเคารพเทพเจ้าที่ตนนับถือ

ก้อนข้าวสุก โดยให้บุตรชายของผู้ตายเป็นผู้กระทำพิธีบวงสรวงบูชา
เพราะมีความเชื่อว่าบุตรชายช่วยให้ผู้ที่ล่วงลับพ้นจากนรกขุม “ปุตตะ”
โดยกระทำก่อนวันนำศพไปเผา และกระทำตลอดไป 10 วัน หรือ 11 วัน

5. การเผยแผ่ของปรัชญาพราหมณ์ – ฮินดูในประเทศไทย
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ปรัชญาฮินดูที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยนั้น คือ ช่วงที่เป็นปรัชญา

ราชสมบัติ พิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีจองเปรียง พระราชพิธีจรด

พราหมณ์ โดยเข้ามาที่ประเทศไทยเมื่อใดนั้นไม่ปรากฏระยะเวลาที่

พระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีตรียัมปวาย เป็นต้น โดยเฉพาะ

แน่นอน นักประวัติศาสตร์ส่วนมากสันนิษฐานว่าปรัชญาพราหมณ์นี้น่าจะ

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงนับถือทางไสยศาสตร์มาก ถึงขนาด

เข้ามาก่อนสมัยสุโขทัย โบราณสถาน และรูปสลักเทพเจ้าเป็นจำนวน

ทรงสร้างเทวรูปหุ้มด้วยทองคำทรงเครื่องลงยาราชาวดีสำหรับตั้งใน

มาก ได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนา เช่น รูปสลักพระนารายณ์ 4

การพระราชพิธีหลายองค์ในพิธีตรียัมปวายพระองค์ได้เสด็จไปส่งพระ

กร ถือสังข์ คฑา ดอกบัว สวมหมวกกระบอกเข้าใจว่าน่าจะมีอายุ

เป็นเจ้าถึงเทวสถานทุก ๆ ปีต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พิธีต่าง

ประมาณ พุทธศตวรรษที่ 9 - 10 หรือเก่าไปกว่านั้น (ปัจจุบันอยู่ที่

ๆ ในสมัยอยุธยายังคงได้รับการยอมรับนับถือจากพระมหากษัตริย์ และ

พิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ)

ปฏิบัติต่อกันมา มีดังนี้

!

นอกจากนี้ได้พบรูปสลักพระนารายณ์ทำด้วยศิลาที่อำเภอไชยา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โบราณสถาน ที่สำคัญที่ขุดพบ เช่น ปราสาทพนม
รุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พระปรางค์
สามยอด จังหวัดลพบุรี เทวสถานเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมา
ในสมัยสุโขทัยปรัชญาพราหมณ์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นควบคู่ไปกับ
พระพุทธศาสนาในสมัยนี้มีการค้นพบเทวรูป พระนารายณ์ พระอิศวร
พระพรหม พระแม่อุมา พระหริหระ ส่วนมากนิยมหล่อสำริด นอกจากนี้
หลักฐานทางศิลปกรรมแล้วในด้านวรรณคดีได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อ
ของปรัชญาพราหมณ์ เช่น ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือนางนพมาศ หรือ
แม้แต่ประเพณีลอยกระทง เพื่อขอขมาลาโทษพระแม่คงคา น่าจะได้
อิทธิพลจากปรัชญาพราหมณ์เช่นกันในสมัยอยุธยา เป็นสมัยที่ปรัชญา
พราหมณ์เข้ามามีอิทธิพลทางวัฒนธรรมประเพณี เช่นเดียวกับสุโขทัย
พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ทรงยอมรับพิธีกรรมที่มีปรัชญาพราหมณ์
เข้ามา เช่น พิธีถือน้ำ พระพิพัฒน์สัตยา พิธีทำน้ำอภิเษกก่อนขึ้นครอง

5.1 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
!

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีนี้มีความสำคัญ เพราะ

เป็นการเทิดพระเกียรติขององค์พระประมุข พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ได้โปรดเกล้าฯ ให้ผู้รู้แบบแผนครั้งกรุงเก่าทำการ
ค้นคว้าเพื่อจะได้สร้างแบบแผนที่สมบูรณ์ตามแนวทางแต่เดิมมาในสมัย
กรุงศรีอยุธยา และเพิ่มพิธีสงฆ์เข้าไปซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมพิธี มี
การทำพิธีเสกน้ำ ขั้นการทำพิธีจารึกพระสุพรรณบัฎ

ดวงพระราช

สมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ขั้นพิธีเบื้องต้น มีการ
เจริญพระพุทธมนต์ ขั้นพิธีบรมราชาภิเษก มีการสรงพระมุรธาภิเษกจาก
นั้นรับการถวายสิริราชสมบัติ และเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ ขั้นพิธีเบื้อง
ปลายเสด็จออกมหาสมาคม และสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินีแล้ว
เสด็จพระราชดำเนินไปทำพิธีประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภกใน
พระพุทธศาสนา พร้อมทั้งถวายบังคมพระบรมศพพระบรมอัฐิ
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พระเจ้าอยู่หัวองค์ ก่อน และเสด็จเฉลิมพระราชมณเฑียร เสด็จเลียบ

โปรดให้มีสวดมนต์เย็นแล้วฉันเช้า อาลักษณ์อ่านประกาศพระราชพิธี

พระนคร

จากนั้นแผ่พระราชกุศลให้เทพยดาพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ต่อไป จนได้

5.2 การทำน้ำอภิเษก
!

การทำน้ำอภิเษก พระมหากษัตริย์ที่จะเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราช

สมบัติบรมราชาภิเษก จะต้องสรงพระมุราธาภิเษก และทรงรับน้ำ
อภิเษกก่อนได้รับการถวายสิริราชสมบัติตามตำราพราหมณ์ น้ำ
อภิเษกนี้ใช้น้ำจากปัญจมหานที คือ คงคา ยมุนา มหิ อจิรวดี และสรภู

ฤกษ์แล้วทรงหลั่งน้ำสังข์ และเจิมเสาโคมชัยจึงยกโคมขึ้นเสาโคมชัยนี้ที่
ยอดมีฉัตรผ้าขาว 9 ชั้น โคมประเทียบ 7 ชั้น ตลอดเสาทาน้ำปูนขาว มี
หงส์ติดลูกกระพรวน นอกจากนี้มีเสาโคม บริวารประมาณ 100 ต้น ยอด
ฉัตรมีผ้าขาวสามชั้น
5.4 พระราชพิธีตรียัมปวาย

ซึ่งทำหน้าที่ไหลมาจากเขาไกรลาส อันเป็นที่สถิตย์ของพระศิวะสมัย

!

รัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 ใช้น้ำ 4 สระในเขตสุพรรณ

พราหมณ์ เชื่อกันว่าเทพเจ้าเสด็จมาเยี่ยมโลกทุกปีจึงจัดพิธีต้อนรับให้

คือ สระเกษ สระแก้ว สระคงคา และสระยมุนา และได้เพิ่มน้ำจาก

ใหญ่โตเป็นพิธีหลวงที่มานานแล้ว ในสมัยรัตนโกสินทร์ได้จัดกันอย่าง

แม่น้ำสำคัญในประเทศ 5 สายคือ น้ำในแม่น้ำบางปะกง ตักที่บึงพระ

ใหญ่โตมากกระทำพระราชพิธีนี้ที่เสาชิงช้าหน้าวัดสุทัศน์ฯ ชาวบ้าน

อาจารย์แขวงนครนายก น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ตักที่ตำบลบางแก้ว

เรียกพิธีนี้ว่า “พิธีโล้ชิงช้า” พิธีนี้กระทำในเดือนอ้ายต่อมาเปลี่ยนเป็น

เขตอ่างทอง น้ำในแม่น้ำราชบุรี ตักที่ตำบลดาวดึงส์ เขต

เดือนยี่

สมุทรสงคราม น้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ตักที่ตำบล ท่าไชย เขตเมือง
เพชรบุรี แบบนิกายพุทธตันตระ
5.3 พระราชพิธีจองเปรียง
!

พระราชพิธีจองเปรียง การยกโคมตามประทีปบูชาเทพเจ้าตรีมู

พระราชพิธีตรียัมปวาย พิธีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของ

5.5 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
!

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล แต่เดิมมาเป็นพิธีพราหมณ์

ภายหลังได้เพิ่มพิธีสงฆ์จึงทำให้เกิดเป็น 2 ตอน คือ พิธีพืชมงคลเป็นพิธี
สงฆ์เริ่มตั้งแต่การนำพันธุ์พืชมาร่วมพิธี พระสงฆ์สวดมนต์เย็นที่ท้อง

รติ กระทำในเดือนสิบสองหรือเดือนอ้าย โดยพราหมณ์เป็นผู้ทำพิธีใน

สนามหลวงจนกระทั่งรุ่งเช้ามีการเลี้ยงพระต่อ ส่วนพิธีจรดพระนังคัลเป็น

พระบรมมหาราชวัง พระราชครูฯ ต้องกินถั่วกินงา 15 วัน ส่วนพราหมณ์อื่น

พิธีของพราหมณ์กระทำในตอนบ่าย ปัจจุบันนี้พิธีกรรมของพราหมณ์ที่

กินคนละ 3 วัน ทุกเช้าต้องถวายน้ำมหาสังข์ ทุกวันจนถึงลดโคมลง ต่อ

เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยเริ่มลดบทบาทลงไปมากเพราะพระพุทธ

มาสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงโปรดให้เพิ่มพิธีพระพุทธศาสนาเข้ามาด้วย

ศาสนาได้เข้ามา มีอิทธิพลแทนทั้งในพระราชพิธี และพิธีกรรมทั่ว ๆ ไป
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ในสังคม อย่างไรก็ตามพิธีพราหมณ์เท่าที่เหลืออยู่ และยังมีผู้ปฏิบัติสืบ

พราหมณ์เชื่อว่าเป็นคำสอนที่ได้รับมาจากพระเจ้าโดยตรง มี

กันมาได้แก่ พิธีโกนผมไฟ พิธีโกนผมจุก พิธีตั้งเสาเอก พิธีตั้งศาล

เครื่องหมาย “โอม” เป็นสัญลักษณ์ หมายถึง พระพรหม พระวิษณุ และ

พระภูมิ พิธีเหล่านี้ยังคงมีผู้นิยมกระทำกันทั่วไปในสังคม ส่วนพระราช

พระศิวะ

พิธีที่ปรากฏอยู่ ได้แก่ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพิธีน้ำอภิเษก เป็นต้น สำหรับพิธีกรรมใน
ปรัชญาฮินดูซึ่งเป็นพราหมณ์ใหม่ ไม่ใคร่มีอิทธิพลมากนัก แต่ก็มีผู้นับถือ
และสนใจร่วมในพิธีกรรมเป็นครั้งคราว ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความเชื่อใน
พระเป็นเจ้าตรีมูรติทั้ง 3 องค์ ยังคงมีอิทธิพลควบคู่ไปกับการนับถือ
พระพุทธศาสนาประกอบกันในโบสถ์ของพวกฮินดูมักจะตั้งพระพุทธรูป
รวม ๆ ไปกับรูปปั้นของพระผู้เป็นเจ้า ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความเชื่อใน
เรื่องอวตารของพระวิษณุ ทำให้คนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาบางกลุ่ม

!

หลักคำสอนที่สำคัญของปรัชญาพราหมณ์ – ฮินดู คือ พระเจ้า

สร้างโลก และระบบวรรณะ

หลักธรรมของปรัชญาพราหมณ์ – ฮินดู

คือ 1) อาศรม 4 หมายถึง ขั้นตอนการดำเนินชีวิตของชาวฮินดู

4 ขั้น

ได้แก่ พรหมจารี คฤหัสถ์ วานปรัสถ์ และสันยาสี 2) ปรมาตมัน หมาย
ถึงวิญญาณอันยิ่งใหญ่ 3)โมกษะหมายถึงการหลุดพ้น 4) หลักธรรม
10 ประการ คือ ธฤติ กษมา ทมะ อัสเตยะ เศาจะ

อินทรียนิคร

หะ ธี วิทยา สัตยะ และอโธกะ

นิยมมาสวดอ้อนวอนขอพร และบนบาน หลายคนถึงขนาดเข้าร่วม

!

พิธีกรรมของฮินดู จึงเข้าลักษณะที่ว่านับถือทั้งพระพุทธศาสนาทั้งปรัชญา

(ษัททรรศนะ) ประกอบด้วย

ฮินดูปนกันไป

ลัทธิไวเศษิกะ ลัทธิมีมางสา และลัทธิเวทานตะ นิกายที่สำคัญ นิกายพรหม

ปรัชญาพราหมณ์ - ฮินดู มีสำนักปฏิบัติธรรม เรียกว่า ทรรศนะ 6
ลัทธิสางขยะ ลัทธิโยคะ ลัทธินยายะ

นิกายไศวะ นิกายไวษณพ และนิกายศากตะ มีพิธีกรรม คือ พิธีกรรมสัง
สการ พิธีศราทธิ์ และพิธีบูชาเทวดา

6. สรุป
!

ปรัชญาพราหมณ์ – ฮินดู มีแหล่งกำเนิดในเอเชียใต้แถบประเทศ

อินเดียเป็นปรัชญาที่เก่าแก่ ไม่ปรากฏศาสดาเป็นปรัชญาประเภท
เทวนิยม นับถือพระเจ้าหลายองค์แต่องค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ
พระพรหม มีคัมภีร์พระเวทเป็นคัมภีร์หลักประกอบด้วย 4 คัมภีร์ คือ
ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท และอถรรพเวทจัดเป็นคัมภีร์ศรุติ ซึ่งพวก

7. คำถามท้ายบท
7.1จงอธิบายวิวัฒนาการของปรัชญาพราหมณ์ – ฮินดู
7.2 จงอธิบายความหมายของลัทธิตรีมูรติ
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7.3 จงอธิบายความหมาย และความแตกต่างของ “คัมภีร์ศรุติ”

7.16 จงอธิบายหนทางที่นำไปสู่ความหลุดพ้นของปรัชญา

และ “คัมภีร์สมฤติ” มาให้เข้าใจ

พราหมณ์ – ฮินดู

7.4 จงอธิบายความหมาย และส่วนประกอบของคัมภีร์พระเวท

7.17 จงอธิบายหนทางการดับทุกข์เพื่อสู่โมกษะ

7.5 คัมภีร์ใดที่ใช้สวดในพิธีถวายน้ำโสมแด่พระอินทร์
7.6 คำว่า “โอม” หมายถึงอะไร
7.7 จงอธิบายความหมายของ“ลัทธิอวตาร”
7.8 จงอธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดระบบวรรณะ และประเภทของ
วรรณะ
7.9 จงอธิบายความหมาย และส่วนประกอบของ “อาศรม 4”
7.10 ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นหน้าที่ของวรรณะใด
7.11 จงอธิบายนิกายสำคัญในปรัชญาพราหมณ์ – ฮินดู
7.12 ผู้บริหารบ้านเมืองจัดอยู่ในวรรณะใด
7.13 จงอธิบายความหมาย และส่วนประกอบของพิธีสังสการ
7.14 จงอธิบายความหมาย และความสำคัญของพิธีศราทธิ์
7.15 จงอธิบายความหมาย และส่วนประกอบของ “ทรรศนะ 6 ”
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ปรัชญาจีน

7

บทที่ 7

กับประเทศต่าง ๆ ถึง 15 ประเทศ มีความยาวถึง 22,800 กิโลเมตร

ปรัชญาจีน

ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศบรูไน ประเทศมาเลเซีย และ

ข้ามทะเลไปทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้มี ประเทศเกาหลี
ประเทศอินโดนีเซียแผ่นดินใหญ่จีนถูกขนาบทางตะวันออกไปทางใต้
ด้วยทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้ โดยมีพื้นที่น้ำรวม

1. บทนำ

4.73 ล้านตาราง กิโลเมตร ทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และ

ในสมัยโบราณ จีนเป็นดินแดนที่มีศาสนา และปรัชญารุ่งเรือง
โดยลัทธิความเชื่อเดิมมีสองลัทธิ

ที่สำคัญที่ชาวจีนนับถือ คือ ลัทธิ

เต๋า และลัทธิขงจื๊อ นอกจากนี้ยังมีลัทธิเม่งจื๊อ ลัทธิหยางจื๊อ ลัทธิม่อจื๊อ
และลัทธิฮั่นเฟยจื๊อ ซึ่งลัทธิเหล่านี้เน้นหลักจริยธรรมมากกว่าที่จะเป็น
หลักศาสนา ส่วนพระพุทธศาสนานั้น จีนเพิ่งรับมาจากอินเดียในช่วง
คริสต์ศตวรรษแรก ครั้นมาถึงยุคคอมมิวนิสต์ ศาสนากลับถูกว่าเป็น
ปฏิปักษ์ต่อลัทธิทางการเมืองโดยตรง แต่ในปัจจุบันทางการได้ยอมผ่อน
ปรนให้ชาวจีนนับถือศาสนา และความเชื่อต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทำให้ลัทธิ
เต๋า ลัทธิขงจื๊อ พระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ได้
กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง

ทะเลจีนใต้ เป็นส่วนประกอบของมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งมีเกาะเล็กเกาะ
น้อยถึง 5,400 เกาะ จึงทำให้ประเทศจีนมีอาณาเขตทางทะเลที่ใหญ่มาก
เกาะที่ใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ 36,000 ตาราง กิโลเมตร คือ เกาะไต้หวัน รอง
ลงมา คือ เกาะไหหลำมีพื้นที่ 34,000 ตาราง กิโลเมตร เกาะ Diaoyu
กับเกาะ Chiwei ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเกาะไต้หวันเป็นเกาะตะวันออก
สุดของจีนเกาะน้อยใหญ่ รวมถึงหินโสโครก และฝูงปลา ที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของทะเลจีนใต้ หมู่เกาะทะเลจีนใต้ ซึ่งแบ่งออกเป็นหมู่เกาะตงชา หมู่
เกาะซีชา หมู่เกาะจงชา และหมู่เกาะหนานชา รวม 4 กลุ่มพื้นที่ทางด้าน
ตะวันตกของจีนเป็นแนวเทือกเขาสูงชัน และที่ราบสูงทิเบต มีเทือกเขาที่
สำคัญคือเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งมีจุดสูงสุด คือ ยอดเขาเอเวอเรสต์ ทาง
ด้านเหนือของที่ราบสูงเป็นที่ราบแอ่งกระทะขนาดใหญ่ คือ แอ่งทาลิมซึ่ง
เป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งมากเนื่องจากเป็นที่ตั้งของทะเลทรายอาทากามา

2. ที่ตั้งของประเทศจีน
!

ประเทศจีนตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออก บนฝั่งตะวันตกของมหาสมุทร

แปซิฟิก มีพื้นที่ดินประมาณ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับที่

ส่วนแม่น้ำสำคัญซึ่งมีต้นกำเนิดในประเทศจีนได้แก่ แม่น้ำเหลือง แม่น้ำ
แยงซี แม่น้ำโขง แม่น้ำสาละวิน
ลักษณะภูมิอากาศของสาธารณรัฐประชาชนจีน

3 ของโลก รองจากรัสเซีย และแคนาดา ประเทศจีนมีอาณาเขตติดต่อ
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ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมภาคพื้นทวีปที่มีหลากหลายรูปแบบ

!

จุดกำเนิดของปรัชญาจีน เริ่มเมื่อใด และผู้ก่อตั้งเป็นใครไม่มีหลัก

ลมเหนือจะมีอิทธิพลสูงในฤดูหนาว ขณะที่ลมใต้จะมีบทบาทในฤดูร้อน

ฐานปรากฏแน่ชัด ทราบจากจารึกบนกระดูกมังกร และกระดองเต่าใน

มีผลให้เกิดฤดูต่าง ๆ ถึง 4 ฤดู ที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด มีฤดูฝนปน

สมัยราชวงศ์เซียง อยู่ระหว่าง 1,200 - 600 ปี ก่อนพุทธศักราชว่าชาว

อยู่กับฤดูร้อน ภูมิอากาศที่ซับซ้อน และหลากหลายของจีน มีผลให้

จีนยุคนั้นนับถือบูชาพระเจ้าผู้เป็นเทวะประจำธรรมชาติหลายองค์

สามารถแบ่งแถบอิงอุณหภูมิ กับแถบอิงความชื้นของภาคพื้นของ

พระเจ้าเป็นผู้ดลบันดาลให้ฝนตก ฟ้าร้อง และพืชผลอุดมสมบูรณ์ มี

ประเทศจีนได้ คือ แบ่งแถบอิงอุณหภูมิจากภาคใต้ถึงภาคเหนือเป็น

หัวหน้าเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ จีนเรียกว่า “เทียน” แปลว่า ฟ้า หรือ สวรรค์

แถบเส้นศูนย์สูตร ร้อนชื้น กึ่งร้อนชื้น อบอุ่น และแถบหนาวเย็น และ

แต่คำ ๆ นี้อาจหมายถึง ธรรมชาติ กฎ หรือท้องฟ้าก็ได้ สันนิษฐานกันว่า

แบ่งแถบอิงความแห้ง - ชื้น จากตะวันออกเฉียงใต้ ถึงตะวันตกเฉียง

ปรัชญาจีนคงจะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 1200 ปี ก่อน พุทธศักราช นัก

เหนือเป็นแถบความชื้นสูง

ปรัชญาจีนนอกจากเล่าจื๊อ ขงจื๊อ ที่รู้จักกันดีแล้ว ยังมีเม่งจื๊อ ม่อจื๊อ จวง
จื๊อ หยางจื๊อ ซุ่นจื๊อ ฮั่นเฟยจื๊อ ซึ่งถือกันว่าเป็นปรมาจารย์ผู้มีอิทธิพล
สร้าง และหล่อหลอมความคิด และวิถีชีวิตของคนจีน ตลอดมานับแต่
อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน รากฐานของปรัชญาจีนอยู่ที่ความกระหายของนัก
ปรัชญาผู้ปรารถนาจะเข้าใจวิถีทางของธรรมชาติ และล่วงรู้ความ
ต้องการของประชาชน การแสวงหาหลักธรรม หลักการปกครอง
วรรณคดี และศิลปะ เน้นวิธีการแสวงหาความรู้แบบอัชฌัติกญาณหรือ
จิตญาณ คือ การเข้าใจแบบรู้แจ้ง ไม่อาศัยหลักเหตุผลหรือตรรกวิทยา
แบบตะวันตก ปรัชญาจีนถือว่าความคิดทางศาสนาเริ่มต้นมาจาก
ปรัชญาแห่งการอบรมฝึกฝนตนเอง แล้วเจริญขึ้นมาเป็นลัทธิศาสนาใน
ตอนหลัง ปรัชญาจีนสอนเน้นเรื่องความรักเพื่อนมนุษย์มากกว่ารัก
ภาพที่ 3 ประเทศจีน

ที่มา http://www1.mod.go.th/heritage/nation/neighbour/japan1.htm

พระเจ้า เป็นความสำคัญของจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ทางสังคม หน้าที่ของพลเมืองดี หลักปฏิบัติทางศีล
ธรรม

3. ประวัติความเป็นมา
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ปรัชญาจีนเน้นให้เห็นถึงความกลมกลืนกันของสภาวะต่าง ๆ ใน

โลก ถือว่ามนุษย์ และจักรวาลต่างก็มีความสัมพันธ์สอดคล้องโดยเป็น
ส่วนหนึ่งของกัน และกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นปรัชญาแห่งเอกภาพของมนุษย์
และสวรรค์ ปรัชญาจีนถือว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของโลก และโลกเป็น

2) ทฤษฎีกับการปฏิบัติไม่สามารถแยกออกจากกันได้ในทุกกรณี
!

3) ถือหลักมนุษยภาพนิยมเป็นสำคัญ จึงถือว่าประชาชนมาเป็น

อันดับแรกในสิ่งทั้งปวง

ส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ เนื่องจากตลอดชีวิตมนุษย์แต่ละคนมีความ

!

เกี่ยวข้องผูกพันอย่างแน่นแฟ้นสมบูรณ์ต่อกัน และกันกับธรรมชาติ

ต่อหน้าที่

ปรัชญาจีนเป็นการผสมผสานของอุดมคติ (จิตนิยม) กับความเป็นจริง

4) หลักพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิต คือ ความซื่อสัตย์

(สัจนิยม) เช่น การประยุกต์แนวคิดของเต๋าเข้ากับหลักการของขงจื๊อ

!

5) บุคคลเป็นสัตว์สังคม ต้องทำประโยชน์แก่สังคม

กล่าวคือ ปรับหลักการแห่งธรรมชาตินิยมให้เข้ากับหลักของมนุษยนิยม

!

6) เน้นถึงธรรมชาติสังคมของบุคคลว่ามีความเสมอภาคมาโดย

ปรัชญาจีน เป็นปรัชญาที่เกี่ยวกับจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

กำเนิด ทุกคนมีความดีมาโดยกำเนิด กระบวนการศึกษาปฏิบัติทั้งปวง

วรรณคดี ศิลปะ และการเมือง ปรัชญาจีนพยายามเข้าใจวิถีทางของ

คือ กระบวนการนำเอาความดีที่สูญหายไปกลับคืนมา และ

ธรรมชาติ และความจำเป็นของมนุษย์ ได้เน้นในเรื่องคุณลักษณะทางศีล

สามารถบรรลุความเป็นนักปราชญ์ได้ทั่วกัน

ทุกคน

ธรรมของมนุษย์มากกว่าความสามารถทางสติปัญญา ทั้งนี้เพื่อต้องการ
พัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคม และหน้าที่พลเมืองมากกว่าทางศาสนา
ปรัชญาจีนตั้งอยู่บนรากฐานของลัทธิต่าง ๆ ได้แก่ ลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเล่าจื๊อ
(สถิต วงศ์สวรรค์, 2541: 84 - 85)

!

7)การปกครองโดยที่บุคคลนิยมประพฤติปฏิบัติด้วยสมัครใจ

ตนเอง ภายใต้ความสำนึกในหน้าที่ดีกว่าปกครองด้วยกฎหมาย
!

8) ปรัชญาจีนถือว่าธรรมชาติเป็นหลักในสิ่งทั้งปวง เป็นหลักของ

เหตุผล เป็นหลักของความจริงเป็นพื้นฐานของชีวิต และเอกภพ

4. ลักษณะของปรัชญาจีน
!

สุวรรณ เพชรนิล. (2532: 16 - 17) กล่าวว่า ปรัชญาจีนมีลักษณะ

ดังต่อไปนี้
1) การปกครองที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นนักปราชญ์

ธรรมชาติเป็นสิ่งมีระบบ มีความแน่นอน มีความยุติธรรม จึงสอนให้
ดำเนินชีวิตกลมกลืนกับธรรมชาติ
!

9) ปรัชญาจีน เน้นความสำคัญของจริยศาสตร์ การเมือง

วรรณคดี และศิลปะ เมธีจึงพยายามแสวงหาความรู้ แต่มิใช่เพียงเพื่อ
จะได้รู้เหมือนนักปรัชญาตะวันตก แต่มีทรรศนะว่า “ความรู้ คือ การ
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เข้าใจวิถีทางของธรรมชาติ และล่วงรู้ความต้องการของประชาชน”

หมายที่แฝงอยู่โดยต้องพยายามเข้าใจด้วยปัญญา สอนด้วยสุนทรียะ

ปรัชญาจีนจะเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องโลกนี้ ชีวิตนี้ ไม่สนใจปัญหา

ภาษางานทางศิลปกรรม เช่น การวาดภาพ กาพย์กลอน ภาพเขียนส่วน

อภิปรัชญามากนัก ปรัชญาจีนตอบเรื่องจุดหมายปลายทางของชีวิตว่า

ใหญ่เกี่ยวกับธรรมชาติ มี ป่า เขา แม่น้ำ ลำธาร สัตว์ ดอกไม้ เช่น ภาพ

“ให้เป็นไปตามวิถีแห่งธรรมชาติ แต่สำหรับเมธีขงจื๊อนั้นยังสอนให้เชื่อ

คนขี่ลาข้ามสะพาน ลำธาร ภาพคนนั่งดีดพิณอยู่เดียวดาย ภาพเขียน

เรื่องวิญญาณ และการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้ดวง

เหล่านี้ทำให้เกิดความรู้สึกอ่อนโยน กระตุ้นความนึกคิดสร้างสรรค์

วิญญาณที่ล่วงลับ เพื่อให้ผู้อยู่ข้างหลังได้รับความสุข ความเจริญ”

อารมณ์ ถ้าเป็นปรัชญาขงจื๊อ เป็นภาพประเภทสมาชิกในครอบครัวรับ

!

10) ปรัชญาจีนเน้นหนักในเรื่องการฝึกฝนตนเอง ยกย่องคุณค่า

ของความเป็นมนุษย์ ขงจื๊อได้เสนอให้มนุษย์พัฒนาตนเองตามกรอบ
แห่งจริยธรรม และพยายามกำหนดบทบาทให้ชัดเจนว่าถ้าทุกคนทำ
หน้าที่ของตนอย่างไม่บกพร่องก็จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้!
!

11) แม้ว่าปรัชญาจีนเชื่อเรื่องวิญญาณการเซ่นไหว้ เคารพ บูชา

บรรพบุรุษ ขงจื๊อ สอนว่า “เคารพจิตวิญญาณแต่ให้เก็บจิตวิญญาณไว้
ห่าง ๆ” นั่นคือไม่ควรพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยแก้ปัญหาของตน

ประทานอาหารพร้อมหน้ากันอย่างผาสุก นับได้ว่า ขงจื๊อมีทรรศนะทาง
ปรัชญาแบบมนุษยนิยม คือ มองความสัมพันธ์และความสำคัญของ
มนุษย์ในทุก ๆ สถานะ
!

สรุปได้ว่า ปรัชญาจีนให้ความสำคัญที่ตัวมนุษย์ การเป็นคนดี มี

ความรู้ และบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม หากเป็นเรื่องความรู้ที่เน้นเป็น
ความรู้ที่ทำให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรมเท่านั้น รู้เพียงทฤษฎีก็ใช้ไม่ได้จะ
ต้องปฏิบัติตนให้ได้ตามความรู้นั้นด้วย และเมื่อเป็นคนดีแล้วก็เรียกว่า
“นักปราชญ์” ผู้ซึ่งมุ่งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและโลก

12) ปรัชญาจีนเป็นปรัชญาที่สอดคล้องตามธรรมชาติ คัมภีร์เต๋า
เต็กเก็งสอนเกี่ยวกับมรรควิธีที่จะได้พบสัจธรรมแห่งชีวิต การเข้าถึง
สัจธรรมของชีวิต คือ การคล้อยตามกฎธรรมชาติจะทำให้หมดความ
กังวลใจ เมื่อใดเราสามารถรักษาความสงบแห่งจิตใจ ละทิ้งอวิชชา
ความเห็นแก่ตัว และไม่กังวลกับสิ่งที่เป็นภาระหรือกรอบแห่งสังคมจน
เกินไป บุคคลนั้นก็จะได้บรรลุถึงธรรมชาติดั้งเดิมของตน
13) ปรัชญาจีนมีลักษณะคำสอนที่เป็นนามธรรม แฝงด้วยความ
หมายลุ่มลึก ใช้ภาษาเชิงอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้ขบคิดความ

5. สำนักปรัชญาจีน
!

5.1 ลัทธิเต๋า

!

!

ลัทธิเต๋า เล่าจื๊อ (เหลาจื๊อ) เป็นผู้ให้กำเนิดลัทธิเต๋า

ชีวประวัติของท่านผู้นี้ไม่มีหลักฐานที่ให้รายละเอียดแน่ชัด หลักฐานที่ได้
มาก็ยังขัดแย้งไม่สอดคล้องกัน หลักฐานจากแหล่งหนึ่งกล่าวว่าเล่าจื๊อ
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เกิดก่อน ค.ศ. 604 ปี (ราว 62 ปีก่อน พ.ศ. หรือเกิดหลังพระพุทธเจ้า 18

และได้มอบให้นายด่านที่พรมแดนระหว่างประเทศจีนกับธิเบต อักษร

ปี) ที่หมู่บ้านจูเหยน ตำบลหลีเชียง อำเภอคู รัฐฌ้อ (หรือชู) มาจาก

จารึกเป็นภาษาจีน จัดเป็นหัวข้อได้ 81 ข้อ เป็นถ้อยคำ 5,500 คำ และ

ตระกูลชาวนาที่ค่อนข้างยากจน มีชีวิตอยู่ในสมัยราชวงศ์โจว เล่าจื๊อสิ้น

ต่อมาได้มีการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาละติน ภาษาอังกฤษ

ชีพเมื่อใด ณ ที่ใด ไม่มีหลักฐานระบุ เพียงแต่กล่าวว่า เมื่อเล่าจื๊อ ลา

ภาษาฝรั่งเศส มากเป็นที่สองของคัมภีร์ไบเบิ้ลแห่งศาสนาคริสต์

ออกจากราชการแล้ว ได้เดินทางออกจากเมืองจีนมุ่งหน้าไปทางตะวันตก
โดยใช้ควายเป็นพาหนะ แล้วเรื่องราวของท่านผู้นี้ก็ไม่ปรากฏให้ทราบ
อีกต่อไป จนกระทั่งบัดนี้ เนื่องจากชีวิตบั้นปลายของเล่าจื๊อเป็นชีวิตที่
สงบสงัด แสวงหา

!

!

หลักธรรมในคัมภีร์เต๋าเต็กเก็ง แสดงถึงเต๋ามีลักษณะ

เป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่ทำให้สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น เคลื่อนไหว และ
ควบคุมสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้เป็นไปตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังบรรจุ
หลักธรรมที่สอนให้คนมีคุณธรรม ไม่ควรทะเยอทะยาน ไม่โอ้อวด ไม่

ธรรม หาความกลมกลืนกับธรรมชาติ ผู้นับถือลัทธิเล่าจื๊อในสมัยต่อมา

แข่งดีแย่งความเป็นใหญ่กัน ให้มีความสันโดษ เป็นต้น สรุปแล้วก็เป็น

จึงบำเพ็ญตนเป็นนักบวช อาศัยอยู่ตามภูผาป่าไม้ บำเพ็ญตนเป็นผู้เสีย

เรื่องกับเต๋า คุณธรรม และจริยธรรม

สละความวุ่นวายทั้งหลายในโลกเป็นเต้าสือ มีความเป็นอยู่ตามภาวะ
ของธรรมชาติ ชาวจีนนับถือเล่าจื๊อว่าเป็นมหาปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของจีน
ได้สร้างปูชนียวัตถุเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกสำหรับบูชาขึ้น ณ หมู่บ้านจู

!

!

คัมภีร์ เรียก เต๋าเต็กเก็ง สอนให้เห็นความบริสุทธิ์อันยิ่ง

ใหญ่ในโลก 3 ประการ อันบุคคล จะต้องนับถือ ดังนี้

เหยน อันเป็นถิ่นกำเนิดของเล่าจื๊อ ยิ่งนานวันคำสอนของเล่าจื๊อก็ยิ่งแพร่

!

หลายกลายเป็นฐานใจของชาวจีน พระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งของจีนที่

รูป สิงสถิตอยู่ในอาณาจักรแห่งความบริสุทธิ์

ขึ้นเสวยราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1193 – 1231 ประกาศเป็นพระราช
กฤษฎีกายกย่องเล่าจื๊อขึ้นเป็นปฐมจักรพรรดิ
!

1) คัมภีร์สำคัญของลัทธิเต๋า คือ คัมภีร์เต๋าเต็กเก็ง (Tao-The-

Ching) คำว่า “เต้า” หรือ “เต๋า” แปลว่า ทาง “เต็ก” แปลว่า บุญ ความดี
หรือ คุณธรรม “เก็ง” แปลว่า สูตร หรือวรรณคดีชั้นสูง รวมกันแล้วอาจ
แปลได้ความว่า คัมภีร์แห่งเต๋า และคุณความดี ตามประวัติกล่าวว่าเล่า

!

(1) สาระ มุ่งถึงสวรรค์ เรียก เทียนเปาชุน เป็นจอมโลกปราศจาก

(2) พลัง หมายถึงพลังแห่งสติปัญญา เรียก วู – ซี – เทียน - ชุน

หรือ ลิง เปา ชุน
!

(3) วิญญาณ หมายถึง จอมแห่งวิญญาณทั้งหลาย สิงสถิตอยู่

ในอาณาจักรอันเป็นอมตะ และเป็นผู้ทรงความบริสุทธิ์ยิ่ง เรียก ฟางซิง
เทียนชุนหรือ เชนเปาชุน

จื๊อเขียนขึ้นหลังจากได้ลาออกจากตำแหน่งบรรณารักษ์แห่งหอสมุดหลวง
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!

2) ลักษณะสำคัญในคำสอนของเล่าจื๊อ ธรรมชาติ คือ “เต๋า” ซึ่ง

แก่งแย่งแข่งดีกับสิ่งใด ๆ เลย น้ำขังอยู่ในที่ต่ำที่สุด ซึ่งเป็นที่ใกล้

เล่าจื๊อหมายถึงความเที่ยงแท้อันสูงสุด ซึ่งเป็นเอกภาพ ไม่มีรูปร่างไม่

เต๋า...” (สิ่งทั้งหลายเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยน้ำ แต่น้ำไม่พยายามจะเลื่อน

อาจกำหนดได้โดยผัสสะทั้งหลาย

ตัวเองให้ไปอยู่ระดับสูงน้ำกลับพอใจอยู่ในที่ต่ำที่ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง

!

3) หลักคำสอนที่สำคัญของลัทธิเต๋า คำสอนของเล่าจื๊อสอนให้คน

เรายึดเอากฎธรรมชาติเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ถือว่าเป็นกฎสากลที่
ทุกคนจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงดำเนินชีวิตให้กลมกลืนกับ
ธรรมชาติ
!

4) สมบัติอันเป็นรัตนะ 3 ประการ สิ่งที่ท่านเล่าจื๊อสอนให้บำเพ็ญ

ให้เกิดให้มีในทุก ๆ คน เพื่อความอยู่ดีของสังคม คือ รัตนะ 3 ประการ
ดังที่เล่าจื๊อได้กล่าวไว้ว่า “ชาวโลกทั้งปวงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นนัก

พยายามหลีกเลี่ยง นี่แหละ คือ ลักษณะหรือธรรมชาติของ “เต๋า”) ชีวิตที่
เป็นไปง่าย ๆ ไม่มีการแก่งแย่งแข่งเด่น แข่งดี ปล่อยให้เป็นไปตาม
วิวัฒนาการของธรรมชาติไม่มีการดิ้นรนเพื่อแสวงหาตำแหน่งหน้าที่ ให้
เกิดอำนาจแก่ตน ทำประโยชน์ให้ ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน คือ ชีวิต
ที่มีสุขสูงสุด ตามทรรศนะของเล่าจื๊อ

ดำเนิน ดังนี้

ปราชญ์ ข้าพเจ้าหาได้เป็นดังคำกล่าวของคนทั้งหลาย แต่ข้าพเจ้ามี

(1) จื้อไจ คือ รู้จักตัวของตัวเองให้ถูกต้อง

สมบัติอันเป็นแก้ว 3 ประการ อยู่ในตัวข้าพเจ้าที่คนทั้งหลายควรดูแล

(2) จื้อเซง คือ ชนะตัวเองให้ได้

และรักษากันไว้ให้ดี คือ ความเมตตากรุณา ความกระเหม็ดกระแหม่
และความอ่อนน้อมถ่อมตน
!

ไม่ต้องมีกฎหมายบังคับแต่ปล่อยให้ธรรมชาติให้คุณ และลงโทษเอง
ให้เอาธรรมะสู้อธรรม เอาความสัตย์เข้าสู้อสัตย์ หรือเอาความดีเข้าสู้
ความชั่ว
!

(3) จื้อจก คือ มีความรู้จักพอด้วยตนเอง

5) ชีวิตจะดีได้ต้องกลมกลืนกับธรรมชาติ เล่าจื๊อสอนให้คนเรา

ดำเนินชีวิตให้กลมกลืนกับธรรมชาติให้มากที่สุด คนจะทำดี และทำชั่ว

6) ลักษณะคนดี และชีวิตที่มีสุขสูงสุด เล่าจื๊อสอนไว้ว่า “คนดี

ที่สุดมีลักษณะเหมือนน้ำ น้ำทำประโยชน์ให้แก่ทุกสิ่ง และไม่พยายาม

7) ปรัชญาในการดำเนินชีวิตมี 4 ประการ ชีวิตจะดีได้จะต้อง

!

(4) จี่อีเต๋า คือ มีเต๋าเป็นอุดมคติ
8) ปรัชญาการเมืองของเล่าจื๊อ เล่าจื๊อได้แบ่งรัฐบาล เป็น 3 ประเภท
ดังนี้
!

(1) รัฐบาลที่ปกครองประชาชนโดยมิให้ประชาชนรู้สึกว่า

พวกตนปกครอง เพราะเป็นรัฐบาลที่ดำเนินอุดมคติเสรีนิยมบวกกับ
ธรรมชาตินิยมอย่างแท้จริง คือ รัฐบาลที่ดีที่สุด
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!

(2) รัฐบาลที่ปกครองประชาชนด้วยการสร้างแต่ความดีงาม

!

10) สัญลักษณ์ของลัทธิเล่าจื๊อ กองวิชาการ มหาวิทยาลัย

ให้ประชาชนได้เห็น และให้ความยกย่องสรรเสริญ รัฐบาลเช่นนี้ก็นับว่า

ธรรมกายแคลิฟอร์เนีย (2550 : 212) ได้กล่าวถึงสัญลักษณ์ของลัทธิเต๋า

ดี แต่ไม่ประเสริฐเหมือนข้อที่ 1

มี 2 ลักษณะ ดังนี้

!

(3) รัฐบาลที่ปกครองประชาชนด้วยการใช้อำนาจกดขี่ข่มเหง

!

(1) สัญลักษณ์โดยตรง ได้แก่ รูปของเล่าจื๊อขี่ควาย หมายถึง การ

ประชาชน และคอยแต่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวบังคับในกิจการส่วนตัวของ

เดินทางไปยังที่ต่าง ๆของเล่าจื๊อ มักจะใช้ควายเป็นพาหนะ แม้กระทั่ง

ประชาชน จนประชาชนไม่มีอิสระเป็นตัวของตัวเอง รัฐบาลเช่นนี้เป็น

การเดินทางครั้งสุดท้ายไปยังพรมแดนของจีนต่อกับธิเบตทางตะวันตก

รัฐบาลที่เลวที่สุด

เฉียงใต้ ก็ใช้ควายเป็นพาหนะแล้วก็หายไปทั้งเล่าจื๊อ และควายคู่ชีพ

!

9) ทรรศนะเกี่ยวกับสังคมของเล่าจื๊อ ทรรศนะของเล่าจื๊อ เต๋า

คือ สภาวะแท้จริงสูงสุด เป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิต ผู้ที่เข้าถึงเต๋า
เท่ากับถึงที่สุดแห่งบรมสุข การดำเนินชีวิตเพื่อให้บรรลุถึงเต๋า ต้อง
ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายให้กลมกลืนกับธรรมชาติ รู้จักพอ รู้จักละ
ความมั่งคั่ง ความมีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการ และ
พยายามแสวงหา แต่สิ่งเหล่านี้ย่อมมีจุดอิ่มตัว ถ้าเราไม่เข้าใจ ไม่รู้ถึง
ความเป็นจริง ไม่รู้จักพอ ไม่รู้จักละ ก็จะพาเราไปสู่ความหายนะในที่สุด

ภาพที่ 4 ภาพเล่าจื๊อขี่ควาย

เหมือนกับการรับประทานอาหาร วันใดที่รสอาหารอร่อยหากไม่รู้จักยับยั้ง

แหล่งที่มา : http://board.palungjit.com/

ในการรับประทานก็จะเป็นสาเหตุให้ท้องอืดท้องเฟ้อเป็นอันตรายต่อ
ร่างกายได้ หากคนเรารู้จักปรับชีวิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่ง
แวดล้อมไม่แก่งแย่งแข่งขัน มองเห็นจุดดีในสิ่งที่คนอื่นมองเห็นว่าเลว
ผู้คนส่วนใหญ่ชอบความร่ำรวย ไม่ชอบความจน แต่คนเรายิ่งรวยก็ยิ่ง
ทุกข์ใจ เพราะยิ่งรวยมากเท่าใดก็ยิ่งมีความห่วงใย และหวงแหน
ทรัพย์สินเงินทอง คนรวยจึงไม่อาจซื้อความทุกข์ใจได้ดังนั้นเราจึงควรมี

!

!

(2) รูปหยาง และหยิน มีลักษณะเป็นวงกลมแบ่งเป็น 2 ส่วน

เท่ากันด้วยเส้นเว้นแสดงถึงธรรมชาติคู่ของโลก หมายถึง การแบ่ง
ธรรมชาติออกเป็นคู่ ๆ เช่น มืดกับสว่าง กลางวันกับกลางคืนหญิงกับ
ชาย เป็นต้น

เต๋าเป็นอุดมคติ ซึ่งมีหลักการอันเป็นปรัชญาชีวิตที่เล่าจื๊อถือปฏิบัติ
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“Confucianism” จีนใช้คำว่า “จูเฉีย” ขงจื๊อเกิดที่รัฐลู้ (ปัจจุบัน คือ
จังหวัด ฉูฟา) มณฑลชานตุง ก่อนพุทธศักราช 8 ปี (ก่อนพระพุทธเจ้า
ปรินิพพานประมาณ 8 ปี) มาจากตระกูล ขุนนางมีอันจะกินตระกูลหนึ่ง
เนื่องจากบรรพบุรุษของขงจื๊อต้องอพยพ ย้ายถิ่นต้องละทิ้งเคหสถาน
และไร่นามาตั้งรกรากเริ่มชีวิตใหม่ ตระกูลของเขาก็ยากจนลงในที่สุด
ภาพที่ 5 ภาพหยางและหยิน

!

ขงจื๊อกับมารดาของเขาต้องต่อสู้กับความทุกข์ยากทำให้เขาต้องทำงาน
ช่วยมารดา เขาเป็นคนที่ขยันขันแข็งมาแต่เยาว์วัยจนทำให้

แหล่งที่มา : http://religious-studies-mbu.blogspot.com/

ขงจื๊อกลายเป็นปรัชญาเมธีที่ยิ่งใหญ่ของจีน ในสมัยต่อมา ปรัชญาของ

สรุปได้ว่า ลัทธิเต๋าของเล่าจื๊อ สอนให้คนเรายึดกฎธรรมชาติเป็น

เขามีอิทธิพลต่อแนวคิด และวิถีชีวิตของชาวจีนนานเป็นพันปี ขงจื๊อสิ้น

หลักในการดำเนินชีวิตให้กลมกลืนกับธรรมชาติ ผู้ที่เข้าถึงเต๋าเท่ากับถึง

ชีวิตที่บ้านเกิดเมื่ออายุ 72 ปี

สภาวะแท้จริงสูงสุด การดำเนินชีวิตเพื่อให้บรรลุถึงเต๋าต้องดำเนินชีวิต

ขงจื๊อมีผลงานที่สำคัญ ดังนี้

อย่างเรียบง่าย รู้จักพอ รู้จักละ สาระสำคัญแห่งชีวิตของบุคคลคือการทำ
ตนให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ชีวิตที่ดีที่สมบูรณ์ คือ ชีวิตที่ผูกพันเป็นอัน

!

1) คัมภีร์ในลัทธิขงจื๊อ คัมภีร์หลักคำสอนของขงจื๊อ แบ่งออก

หนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทางสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้น

เป็น 2 ประเภท คือ เป็นข้อเขียน

เป็นการฝืนธรรมชาติไม่มีความจำเป็น เพราะธรรมชาติมีความสมบูรณ์

ของขงจื๊อโดยตรงเรียกว่า เกงหรือ กิงทั้ง 5 เล่ม หมายถึงวรรณคดีชั้นสูง

อยู่ในตัวอย่างพร้อมมูลพร้อมจะให้คุณค่าแก่บุคคลผู้ทำความดี และ
พร้อมที่จะลงโทษแก่ผู้ที่ทำความชั่ว ลัทธิเต๋าของเล่าจื๊อ มีลักษณะเป็น
ธรรมชาตินิยม และต่อต้านสังคม
!
!

5.2 ลัทธิขงจื๊อ
ลัทธิขงจื๊อเป็นผู้ก่อตั้งปรัชญาสำนักนี้เป็นคนแรก และเรียกสำนัก

ปรัชญาตามชื่อของผู้ก่อตั้งว่า “ปรัชญาขงจื๊อ” ชาวตะวันตกใช้คำว่า

ทั้ง 5เล่ม กับข้อเขียนที่ศิษย์ของขงจื๊อเรียบเรียงขึ้นในลักษณะเป็น
ประมวลคำกล่าวของขงจื๊อ และแสดงหลักคำสอนเรียกว่า ซู หรือ ตำรา
ทั้ง 4 ดังต่อไปนี้ เก็งทั้ง 5 เล่ม ได้แก่ อี้จิง : คัมภีร์แห่งความ
เปลี่ยนแปลง มีลักษณะเป็นการให้ความรู้ทางจักรวาลวิทยา แสดงความ
เป็นมาของโลก และอภิปรัชญา ตามทรรศนะของชาวจีนโบราณคัมภีร์นี้
เป็นการรวบรวมตำราเก่าแก่ และบทนิพนธ์ของพระจักรพรรดิเวนวั่ง ปฐม
ราชวงศ์โจว และโจวคุงแต่ขงจื๊อเป็นผู้เขียนอรรถาธิบายในบั้นปลาย
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แห่งชีวิตของเขา ซูจิง : คัมภีร์ประวัติศาสตร์ กล่าวถึงเหตุการณ์ และ

!

รัฐศาสตร์ย้อนหลังไปตั้งแต่ราชวงศ์ถังถึงรัชสมัยพระจักรพรรดิมุกุง แห่ง

เพื่อทำให้คำว่า กิง หรือเกง มีน้ำหนักลดลงเล็กน้อย กล่าวคือ คำว่า กิง

ราชวงศ์จิ้น คัมภีร์นี้มีความสำคัญต่อหลักคำสอนของขงจื๊อ เพราะเป็น

หรือ เกง มีความหมายเท่ากับคำว่า สูตรหรือคัมภีร์ซึ่งกิงหรือเกงเป็น

บันทึกเอกสารทางประวัติศาสตร์ และข้อเขียนในสมัยโบราณ และได้

งานที่ขงจื๊อได้เรียบเรียงขึ้นเอง ส่วนซูนั้น เป็นงานที่หลาน และศิษย์ของ

แสดงปรัชญาทางศีลธรรมอย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นรากฐานแห่งทรรศนะทาง

ขงจื๊อเรียบเรียงรวบรวมขึ้น ซูทั้ง 4 เล่มมี ดังนี้ ต้าสุย หมายถึง การ

ศีลธรรมของขงจื๊อ ซือจิง : คัมภีร์คีตคาถา เป็นการรวบรวมบทกวีเก่า

ศึกษาที่สำคัญยิ่ง หรือการศึกษาที่ทำให้เป็นมหาบุรุษเป็นบทความสั้น ๆ

แก่ของจีน มีบทกวีจำนวน 305 บท คัมภีร์นี้แบ่งออกเป็น 4 ภาค

เกี่ยวกับศีลธรรมเช่น การปกครองรัฐขึ้นอยู่กับการจัดครอบครัวให้เป็น

ได้แก่ 1) เพลงพื้นบ้านพื้นเมือง 2) ยาเล็ก เป็นบทกวีบันทึกพระราช

ระเบียบ จุงยุง หมายถึง ทางสายกลาง หนังสือเล่มนี้ให้ข้อคิดเห็นทาง

กรณียกิจของพระจักรพรรดิ 3) ยาใหญ่ เป็นบทกวีบันทึกพระราช

ศีลธรรมอันเป็นพื้นฐาน เกี่ยวกับความรู้จักประมาณตน ความสมดุล และ

กรณียกิจอันเด่น และสำคัญ 4) สุเป็นบทกวียอพระเกียรติหรือเพลง

ความเหมาะสม ข้อคิดเห็นที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ เรื่องความจริงใจ

สรรเสริญพระบารมี หลีจี้ : คัมภีร์จารีตพิธี กล่าวถึงจารีตพิธีเกี่ยวกับ

หรือความจริง เช่น คนที่มีความจริงใจต่อคนอื่น และมีความจริงใจต่อ

ชีวิต 2 ประการ ได้แก่ 1) พิธีการในการติดต่อกันทางสังคม พิธีเกี่ยว

ตนเองเท่านั้นจึงเป็นมนุษย์ที่แท้จริง ลุนยู หมายถึง ประมวลคำสอนของ

กับการรับรองบุตร การแต่งงาน การไว้ทุกข์ และการเซ่นไหว้ 2) สถาบัน

ขงจื๊อซึ่งศิษย์ทั้งหลายของขงจื๊อได้รวบรวมไว้ เช่น เมื่อเดินอยู่ด้วยกัน

ทางสังคม และทางประเทศชาติ ชุน ชิว : คัมภีร์บันทึกเหตุการณ์ฤดู

สามคน ข้าพเจ้ามักมีครูเสมอ ข้าพเจ้าสามารถเลือกคุณสมบัติดี ๆ ของ

วสันต์ และฤดูสารท เป็นการบันทึกเหตุการณ์ในเมืองหลู่ ย้ำถึงชีวิตที่

คนคนหนึ่งเอามาประพฤติเลียนแบบได้ และเลือกเอาคุณสมบัติเลว ๆ

ประกอบด้วยศีลธรรมของนักปกครอง และการปกครองโลกโดยศีล

ของอีกคนหนึ่งออกแล้วมาแก้ไขตัวข้าพเจ้าเองได้ เม่งจื๊อ หมายถึง

ธรรมของฟ้า คัมภีร์นี้เป็นประมวลจริยธรรมทางรัฐศาสตร์ที่ดีมาก แบ่ง

คัมภีร์เม่งจี๊อ เม่งจื๊อผู้เป็นศิษย์ของขงจื๊อได้รวบรวมไว้ เช่น ความรู้สึก

ออกเป็น 2 ภาคดังนี้ (1) ภาคที่ 1 กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นรายปี

สงสารเป็นจุดเริ่มต้นของมนุษย์ธรรมความรู้สึกละอายเป็นจุดเริ่มต้นของ

ในเมืองหลู่ระหว่างปีที่ 722 – 481 ก่อนคริสตศักราช (2) ภาคที่ 2

ความยุติธรรมความรู้สึกอ่อนโยนเป็นจุดเริ่มของความมีมารยาทอันดี

กล่าวถึงข้อคิดเห็นทั่วไป จอจุยเหม็ง ศิษย์ผู้ใกล้ชิดของ ขงจื๊อได้รวบรวม

งาม ส่วนความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญา

เขียนไว้เมื่อประมาณ ปีที่ 400 ก่อนคริสต์ศักราช คัมภีร์ทั้ง 5 เล่มนี้ เดิม
เป็นข้อเขียนหรือหนังสือธรรมดา แต่ต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็น
วรรณคดีชั้นสูง และเป็นหลักคำสอนด้วย

!

2) ซู ทั้ง 4 เล่มคำว่า “ซู” แปลว่า หนังสือหรือตำรา การใช้คำนี้

3) หลักคำสอนที่สำคัญของขงจื๊อ เป็นเรื่องการสอนให้ประพฤติ

ตามระเบียบวินัย และจรรยา
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มารยาทอันดีงามต่อกันมา ศาสนาขงจื๊อสอนให้ปฏิบัติเหมือนกฎทอง

!

ของคริสตศาสนา แต่ได้ใช้มาก่อนคริสตศาสนา คือ “จงปฏิบัติต่อผู้อื่น

ต้องอาศัยการศึกษาเล่าเรียนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ควรปลูกฝังให้แก่คนทุก

เหมือนดังที่เราต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา” เนื่องจากคำสอนของขงจื๊อ

คน ถ้าบุคคลได้รับการศึกษาดีแล้วมิใช่แต่จะดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม

ที่ให้เคารพบรรพบุรุษจึงเกิดมีขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีต่าง ๆ ที่

ด้วยความราบรื่นเท่านั้น แต่จะได้เป็นแบบอย่างอันดีต่อคนทั้งปวงอีก

ชาวจีนยึดเป็นหลักในชีวิตประจำวัน ในประวัติศาสตร์ไม่มีใครมีอิทธิพล

ด้วย

อย่างลึกซึ้งต่อความคิด และชีวิตของประชาชนชาวจีนเท่าขงจื๊อ ศาสนา
ขงจื๊อจึงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งสังคม และความคิดของชาวจีนอย่าง
แยกไม่ออก
หลักคำสอนของขงจื๊อประกอบด้วยคำสอนมูลฐาน 4 ประการ ดังนี้
เยน ความเมตตากรุณา
หยี ความยุติธรรม
หลี พิธีกรรม
ฉี สติปัญญา
!
!

4) คำสั่งสอนของขงจื๊อดำเนินตามหลักสำคัญ 5 ประการ ดังนี้
(1) ลัทธิ ขงจื๊อสอนคนให้มีความเชื่อว่า ถ้าคนมีความนับถือ

ซึ่งกัน และกันแล้วจะไม่มี
อาชญากรรม และสังคมมนุษย์จะดำเนินไปอย่างผาสุก ดังนั้น ผู้ศึกษาจึง
ควรศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติ และธรรมดาของมนุษย์ ให้เข้า

!

(2) ความเป็นผู้คงแก่เรียน การที่บุคคลจะเข้าใจซึ่งกัน และกัน

(3) การบำเพ็ญคุณประโยชน์ ยึดหลักมนุษยธรรมให้มีเมตตา

จิตต่อกันให้มีความเข้าใจอันดีและความนับถือกัน ให้ปฏิบัติตนตาม
หลัก “ซึ่งกันและกัน”
!

(4) การสร้างลักษณะนิสัย และทัศนคติที่ดีงาม เป็นสิ่งควร

ปลูกฝังให้มีอยู่ในตัวบุคคล เพื่อเป็นรากฐานของการเป็นพลเมืองดี
ด้วยหลักข้อนี้ ขงจื๊อจึงได้ย้ำถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวว่าเป็นสิ่ง
สำคัญยิ่ง บุตรต้องเคารพบิดามารดา ภรรยาต้องเคารพสามี พี่ และน้อง
ต้องมีความรัก และนับถือ และเมตตากรุณาต่อกันด้วย การที่ราษฎรจะ
เชื่อฟังคำสั่งของรัฐบาล และการที่รัฐบาลจะปกครองราษฎรด้วยความ
ร่มเย็นเป็นสุขนั้น ต้องเนื่องมาจากการปลูกฝังความรู้สึกอันนี้ให้มีใน
ครอบครัวก่อน คือ ผู้น้อยต้องเคารพผู้ใหญ่ต้องคุ้มครอง และให้ความ
ยุติธรรมแก่ผู้น้อย ผลจากคำสั่งสอนข้อนี้เองศิษย์ทั้งหลายของขงจื๊อจึง
ได้แยกออกมาให้เป็นหลักสำคัญเพิ่มขึ้นมาอีก 2 ข้อ คือ บุตรต้องอยู่ใน
โอวาทของบิดามารดาและความจงรักภักดีต่อพระจักรพรรดิของราษฎร
!

(5) ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

ให้บุคคลประพฤติดีจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยการศึกษาเล่าเรียนให้รู้ถึง

ถึงความดี และความสมบูรณ์อย่างไม่มีที่ติของมวลมนุษย์
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ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีโบราณ ซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างไว้ โดย

!

เห็นว่าเป็นสิ่งดีงามแล้วเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมา การศึกษา

ชอบธรรมเป็นหลักในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต และอื่น ๆ

วรรณคดี และการศึกษาประวัติศาสตร์ล้วนเป็นสิ่งสำคัญในการถ่ายทอด
สืบมรดกจากบรรพบุรุษขงจื๊อเน้นว่า ถ้ารัฐบาลใดต้องการปกครองให้
ได้ดีแล้วต้องคำนึงถึงประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ในอดีตเป็นเครื่อง
สอน และชี้แนวทางให้ อนึ่งขงจื๊อได้กล่าวว่าดนตรีเป็นเครื่องทำให้จิตใจ

(2) หลักความชอบธรรม คนทุกคนในสังคมต้องยึดถือความ

!

(3) หลักความเหมาะสม คนทุกคนต้องยึดหลักความ

เหมาะสมในทุก ๆ สิ่งว่าสิ่งนั้นหรือการนั้น มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์อย่างไร

อ่อนโยนในขณะที่ประเพณีรัดรึงเราได้ก็เฉพาะร่างกายภายนอกเท่านั้น

!

แต่ความซาบซึ้งในดนตรีนั้นจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกภายใน ดนตรีชนิด

การทุกอย่างด้วยความรู้ หรือปัญญา คือ ใช้ปัญญาเป็นเครื่องนำทาง

ต่าง ๆ ในท้องถิ่นหรือประเทศต่าง ๆ ย่อมแสดงถึงจิตใจ และเป็น

แห่งชีวิต

สัญลักษณ์ของขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีต่างกันด้วย
!

หลักคำสอนของขงจื๊อกำหนดมาตรฐานของสังคม เพื่อให้สังคม

ดำเนินไปตามระเบียบ คำสอนขงจื๊ออยู่ในระดับศีลธรรม สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้กับชีวิตได้โดยตรงกับจิตใจของชาวจีนซึ่งไม่ชอบเพ้อฝันมาก
นัก แต่ชอบนำความคิด และความเชื่อมาปฏิบัติให้เกิดผลในชีวิต หลัก
คำสอนของขงจื๊อมีส่วนช่วยสร้างสรรค์จิตใจของชาวจีน และมีอิทธิพล

!

นอกจากนี้ขงจื๊อได้แสดงหลักจริยศาสตร์ไว้ 5 ประการ ดังนี้

!

!

!

(1) หลักความเมตตา คนทุกคนในสังคมต้องมีเมตตา มีความรัก

ใคร่ต่อกัน

(5) หลักความเป็นผู้น่าเชื่อถือได้ คนทุกคนในสังคมต้องรู้จักการ

วางตัวให้เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจของคนอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อผลแห่ง
ความร่วมมือร่วมใจกันอันจะนำผลดีมาสู่สังคมส่วนรวม
!

!

ขงจื๊อกล่าวว่าผู้ปฏิบัติตามหลักจริยศาสตร์ 5 ประการนี้ถือได้

ว่าเป็นคนดี มีคุณธรรม และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้!

มากต่ออารยธรรมจีนความเชื่อความคิด และระบบปรัชญาบางสาขา
และมีส่วนช่วยสร้างสรรค์วรรณกรรม และวรรณคดีเป็นอย่างมาก

(4) หลักความรอบรู้หรือปัญญา คนทุกคนในสังคมต้องกระทำ

5) ขงจื๊อได้จัดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไว้ 5 ประเภท พร้อมทั้ง
หน้าที่จะต้องปฏิบัติต่อกัน ดังนี้
!

!(1) ผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้การปกครอง ผู้ปกครองต้องให้

เกียรติ ผู้ใต้ปกครองต้อง
จงรักภักดี
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!

!

(2) บิดามารดากับบุตรธิดา บิดามารดาให้ความ

เมตตากรุณา ส่วนบุตรธิดามีความกตัญญูกตเวที
!

!

(3) สามีกับภรรยา สามีต้องมีคุณธรรม ฝ่ายภรรยาก็

ต้องเชื่อฟัง
!

ข้อใดข้อหนึ่ง เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ หรือด้วยเหตุอื่นใด
ก็ตามจะต้องตัดหรือลดหย่อนในด้านกองทัพก่อนเป็นอันดับแรกตัด
เรื่องอาหารในการเลี้ยงชีวิตลงเป็นอันดับสอง ส่วนข้อที่ 1 สำคัญมาก
เพราะประเทศชาติจะดีได้จะต้องมีนักปกครองที่ประชาชนศรัทธา
เลื่อมใส เป็นที่เคารพนับถือ ขงจื๊อกล่าวว่า “รัฐบาลที่กดขี่ทารุณนั้นมัน

!

(4) พี่กับน้อง พี่วางตัวให้สมกับเป็นพี่ น้องก็เคารพเชื่อ

ร้ายยิ่งกว่าเสือเสียอีก”

ฟังพี่
!
!

!

(5) เพื่อนกับเพื่อน ต่างก็ต้องทำตัวให้น่าเชื่อถือ และไว้

!

ขงจื๊อกล่าวว่านักปกครองที่ดีต้องมีคุณธรรม 5 ประการ ดังนี้

!

(1) การบำเพ็ญประโยชน์ ทำงานเพื่อความผาสุกสวัสดีของ

!

วางใจกันได้
!
!

ขงจื๊อเน้นเรื่องคุณธรรมของนักการปกครองว่านักปกครอง

ประชาชน

ต้องเป็นนักปกครองที่ดี แล้วจะปกครองผู้อื่นได้ง่าย นักปกครองจะต้องรู้
ใจของผู้อยู่ใต้ปกครองเป็นอย่างดี ขงจื๊อได้แสดงแบบอย่างของนัก

!

ปกครองที่ดีไว้ 3 ประการ ถ้ารัฐมีการส่งเสริมให้เกิดขึ้นแล้ว สังคมก็จะ

ท่าน

สงบสุข บ้านเมืองรุ่งเรือง ดังนี้

!

!

(1) นักปกครองจะต้องสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน เพื่อให้

ประชาชนเลื่อมใสในตนเอง
!

(2) นักปกครองจะต้องดำเนินนโยบายเพื่อประชาชนมีอาหารการกิน

อย่างเพียงพอในการเลี้ยงชีวิต!

(3) นักปกครองจะต้องมีกองกำลัง

ทหารที่แข็งแกร่งมีอาวุธเพียงพอที่จะรักษาประเทศจากศัตรู
!

หลักทั้ง 3 ประการ นี้ มีความสำคัญเรียงตามลำดับ หากมีความ

จำเป็นจะต้องตัดหรือลดหย่อน

!

(2) ความถูกต้อง ไม่พึงทำสิ่งที่ท่านไม่ต้องการให้ผู้อื่นทำต่อ

!

(3) ความเหมาะสม จงประพฤติตนต่อประชาชนที่ท่าน

ปกครองด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีงาม
(4) ปัญญา จงใช้ปัญญา และความเข้าใจเป็นเครื่องนำทาง

!

!

!

(5) ความจริงใจ จงจริงใจต่อทุกคนที่ท่านเกี่ยวข้อง ถ้าปราศจาก

ความจริงใจแล้ว สันติภาพของโลกก็จะเกิดขึ้นไม่ได้
!

6) หลักความเชื่อ และจุดหมายสูงสุด ลัทธิขงจื๊อ มีความเชื่อ และ

จุดหมายสูงสุดไม่เด่นชัด คือ
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เพียงแต่อนุโลมให้ทำตามความเชื่อที่บรรพบุรุษเชื่อกันมา เช่น เชื่อเรื่อง

อย่างชัดเจน ว่าใครมีความสัมพันธ์กันอย่างไร มาจากสายไหน สืบสาย

ผีสางเทวดา และพยายามทำความดี เมื่อตายแล้วจะได้ไปบังเกิดใน

มาจากบิดาหรือมารดา ดุจคำว่าน้าและอาในภาษาไทยก็ฉันนั้น

สวรรค์ เป็นต้น แต่ขงจื๊อก็ไม่ได้แสดงไว้อย่างชัดเจน ขงจื๊อเน้นแต่เรื่อง
มนุษย์ และโลกเป็นสำคัญ กล่าวคือ จุดหมายสำคัญของขงจื๊อ ก็คือ
ต้องการให้คน สังคม ประเทศชาติและโลกสงบสุข ขงจื๊อต้องการให้
คนในโลกนี้ไม่แบ่งชั้นวรรณะ ไม่แบ่งพวก ไม่แบ่งประเทศแต่ต้องการให้
มีประเทศเดียว คือ ประเทศมนุษย์ และมีชาติเดียวคือชาติมนุษย์ หาก

!

!

(2) ชาวจีนให้เกียรติต่อผู้สูงอายุ ใช้สรรพนามให้เหมาะสม

กับวัย เรียกว่า พี่ ป้า น้า อาเป็นต้น

แม้ต่อคนที่ไม่ใช่ญาติ ดุจ

ธรรมเนียมไทย คนจีนมีลูกหลานแล้ว มักจะไว้หนวดเพื่อแสดงว่าตัวแก่
แล้ว

เป็นได้ดังกล่าวทุกคนก็จะเป็นพี่น้องกัน มีความปรารถนาดีต่อกัน ช่วย

!

เหลือกัน โลกก็จะสงบร่มเย็นโดยแท้ เพราะฉะนั้นความสงบสุขในโลกนี้

ดูแลสถานที่ที่ฝังศพบรรพบุรุษไว้ให้ดี ตลอดทั้งเซ่นไหว้อยู่เสมอ

จึงเป็นยอดปรารถนา และจุดหมายสูงสุดของขงจื๊อ
!

!

ลัทธิขงจื๊อ มีอิทธิพลต่อชาวจีนเป็นอย่างมาก งานนิพนธ์ของ

ขงจื๊อเป็นวรรณกรรมชั้นสูง และเป็นหลักสูตรในการศึกษาตามสถาบัน
ต่าง ๆ อีกทั้งเป็นวิชาสำหรับสอบไล่ของทางราชการอีกด้วย อิทธิพล
คำสอนของขงจื๊อ ทำให้ชาวจีนมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตน
หลายอย่าง ดังนี้
!

(1) ชาวจีนให้ความสำคัญในเรื่องครอบครัวมาก ถือว่า

ครอบครัวเป็นรากฐานของสังคม
ชาวจีนจึง พยายามสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่น ให้เป็นครอบครัว
ใหญ่ ประกอบด้วยคนหลายรุ่น ทั้งปู่ย่าตายาย พ่อแม่ ลูกหลาน เหลน
ชาวจีนให้ความสำคัญต่อญาติมาก คำในภาษาจีนก็บอกลำดับญาติไว้

!

(3) ชาวจีนให้ความสำคัญต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วจะต้อง

(4) ชาวจีนนิยมยกย่องครูบาอาจารย์แต่ไม่นิยมยกย่องทหาร ชาว

จีนให้ความสำคัญต่อผู้ใช้ความรู้มากกว่าผู้ใช้กำลัง ตามคำสอนของ
ขงจื๊อ
!

(5) ชาวจีนไม่ชอบมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาล แต่จะพยายามปรองดอง

กันให้ได้
!

7) ลัทธิธรรมขงจื๊อ ได้แสดงทรรศนะในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ (สถิต

วงศ์สวรรค์, 2541: 95)
!

(1) ทรรศนะเกี่ยวกับโลกภายหน้า แม้ส่วนตัวขงจื๊อจะมีความ

เชื่อในวิญญาณ สอนให้ประชาชนเซ่นสังเวยดวงวิญญาณบรรพบุรุษ
โดยถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของบุตรหลานผู้สืบสกุลจะละเลยมิได้
และสอนให้ไว้ทุกข์แก่บรรพบุรุษ แต่เขาก็ไม่เอ่ยถึงเรื่องความเป็นไปใน
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ภพหน้าเลย เพราะเขามุ่งสอนไปในทางปรัชญาการเมือง และ

!

จริยศาสตร์แห่งมนุษยภาพเป็นสำคัญ

แรกในอารยธรรมจีน ข้อนี้เป็นที่ยอมรับนับถือของชาวจีนทั้งในจีนแผ่น

!

(2) ทรรศนะเกี่ยวกับสวรรค์หรือพระเจ้า เวลาขงจื๊อผจญกับ

ความทุกข์ความลำเค็ญเขาเอ่ยถึงสวรรค์ แต่มิได้หมายความว่า ขงจื๊อจะ
ศรัทธาในพระเจ้า เขาหาทางระบายเพื่อช่วยให้แบ่งเบาภาระของใจไป
ได้บ้าง แต่เขาก็สอนประชาชนว่า “เคารพบูชาผีสาง และพระเจ้า แต่ควร
อยู่ให้ห่าง ๆ” หมายความว่าอย่าหลงงมงายในสิ่งเหล่านี้จนเกินไป
ขงจื๊อเชื่อว่า ความเจริญ และความเสื่อม สุขหรือทุกข์ย่อมสำคัญอยู่ที่ตัว
บุคคลจะอยู่ที่บัญชาของพระเจ้าหรือภัยฟ้าอุบาทว์ ดินอันใดหามิได้ “ทุก
สิ่งเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะพระเจ้ากำหนด ทุกสิ่งเกิดขึ้น และเป็นไปตามกฎ
ธรรมชาติ”
!

(3) ทรรศนะเรื่องโชคชะตา ขงจื๊อไม่สอนให้รอราชรถมาเกย แต่สอนให้

!

8) บทบาท และอิทธิพลของลัทธิขงจื๊อ เป็นนักปราชญ์คน

ดินใหญ่ ไต้หวัน เกาหลี และญี่ปุ่น ถึงแม้ปัจจุบันอารยธรรมจีนจะได้
เปลี่ยนเข้าสู่นวสมัย แต่ทว่าความคิดแบบขงจื๊อยังฝังลึกอยู่ในจิตใจของ
คนจีน และในขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจีน อย่างที่ไม่อาจจะถอน
รากถอนโคนให้หมดสิ้นไปได้ในระยะเวลาอันสั้น ธาตุแท้ของชาวจีนก็
ยังคงเป็นอารยธรรมขงจื๊อ ในสามัญสำนึกที่ได้แสดงออก สถาบันต่าง ๆ
ในประเทศจีน ทั้งแผ่นดินใหญ่ และไต้หวันต่างยกย่องขงจื๊อเป็นนัก
ปราชญ์ และได้ทำการเปรียบเทียบขงจื๊อ กับเพลโต (นักปราชญ์ของกรีก
โบราณที่เป็นอาจารย์ของอริสโตเติล และเป็นนักปราชญ์ที่โด่งดังคน
แรกของโลกฝรั่ง) ทั้งยังได้มีคำวิจารณ์ไว้ว่า “อิทธิพลของหลักลัทธิขงจื๊อ
ที่มีต่อโลกมนุษย์ยังมีมากกว่าของเพลโตเสียอีก” ทั้งนี้เพราะปรัชญาของ
ขงจื๊อได้ถูกชาวจีน นับถือและถือปฏิบัติในชีวิตประจำวันกันอย่างกว้าง

ทำงานเตรียมรับ

ขวาง ตั้งแต่เจ้าถึงบ่าวถ้วนทั่วทุกคนตลอดระยะเวลาสองพันกว่าปีมานี้

ราชรถนั้นอย่างทะมัดทะแมง ต้องดิ้นรนต่อสู้ไปเรื่อยโดยไม่นอนรอโชคชะตา

ไม่เพียงเฉพาะประเทศจีนเท่านั้นที่นับถือ และปฏิบัติตามหลักการของ

!

(4) ทรรศนะเกี่ยวกับการเมือง เขามีความเห็นว่าในการ

ปกครองบ้านเมือง ควรจะได้เลือกสรรเอาวิธีที่ถูกที่ควรของแต่ละสมัย
มาผสมผสานกันใช้ โดยตั้งอยู่บนความเสมอภาคของประชาชน ทุกคน
มีงานทำ ได้คนดีปกครองประเทศ นักปกครองต้องเป็นนักปราชญ์
เฉลียวฉลาด ปราดเปรื่อง เข้าใจวิทยาการต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการ
ปกครอง เขาถือว่ารากฐานของอาณาจักร คือ รัฐรากฐานของรัฐ คือ
ครอบครัว รากฐานของครอบครัว คือ ตนเอง!

ขงจื๊อ แต่ในประเทศอารยธรรมข้างเคียงต่างก็นำเอาลัทธิขงจื๊อไป
เผยแผ่ปฏิบัติในประเทศของตนอย่างเคร่งครัดกว่าชาวจีนเสียอีก เช่น
เกาหลีโบราณได้รับฉายาว่า “ดินแดนแห่งสุภาพบุรุษ” เนื่องจากทุก ๆ
คนถือปฏิบัติ ตามหลักคำสอนของขงจื๊อ เมื่อลัทธิขงจื๊อเผยแผ่ไปญี่ปุ่น
ชาวญี่ปุ่นก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมพร้อม ๆ กับการหัดเรียนเขียนอ่านตัว
อักษรจีน และเอาหลักการของลัทธิขงจื๊อไปถือเป็นอารยธรรมของ
ชนชาติตนนอกจากนี้ลัทธิขงจื๊อยังมีอิทธิพลต่อราชอาณาจักรเวียดนาม
และมองโกเลียด้วย
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!

9) สัญลักษณ์ของลัทธิขงจื๊อ กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย

แคลิฟอร์เนีย (2552 : 235) ได้กล่าวถึงสัญลักษณ์ของลัทธิขงจื๊อ มี
ลักษณะดังนี้
!

!

(1) สัญลักษณ์ของลัทธิขงจื๊อโดยตรง ได้แก่ รูปหล่อ รูปปั้น

หรือภาพเขียนของขงจื๊อ
ภาพที่ 7 ภาพแผ่นป้ายจารึกนามขงจื๊อ

เองซึ่งประดิษฐานอยู่ในศาลหรือในที่ต่าง ๆ

แหล่งที่มา : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=tanatos&group=1
!

!

(3) สัญลักษณ์รูปคนจีนแต่งตัวโบราณกำลังประสานมือ

แสดงคารวะต่อกันเป็นภาพแสดงมารยาททางสังคมตามคำสอนของ
ขงจื๊อ

ภาพที่ 6 ภาพขงจื๊อ

แหล่งที่มา : http://religious-studies-mbu.blogspot.com/2010/09/12.html
!

!

(2) หากไม่มีสัญลักษณ์ตามข้อ 1 ก็ใช้แผ่นป้ายจารึกนาม

ขงจื๊อในลักษณะของการบูชาบรรพบุรุษที่ชาวจีนนิยมทำกัน คือ การ
จารึกชื่อผู้ตายในแผ่นป้ายแล้วตั้งไว้บูชาเซ่นไหว้

ภาพที่ 8 ภาพรูปคนจีนแต่งตัวโบราณกำลังประสานมือแสดงคารวะต่อกัน
แหล่งที่มา : http://religious-studies-mbu.blogspot.com/2010/09/12.html
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!
!

สรุปได้ว่า บทบาทของอิทธิพลของขงจื๊อดังนี้ ด้านความเชื่อ

!

ขงจื๊อมีลักษณะเป็นทั้งนักปรัชญา และผู้นำทางลัทธิ โดยเริ่มจากการเป็น
นักปราชญ์ก่อน ซึ่งแตกต่างจากศาสดาของศาสนาอื่นที่เริ่มจากการเป็น
นักศาสนาก่อน บุคลิกภาพของขงจื๊อทำให้ท่านกลายเป็นผู้นำของลัทธิ
จากความถ่อมตนคำสรรเสริญของสานุศิษย์ การสืบทอดของนักเขียนรุ่น

1) ลัทธิของเม่งจื๊อ ท่านเม่งจื๊อนับถือท่านอาจารย์ขงจื๊อมาก

ท่านพยายามดำเนินชีวิตตามแบบท่านขงจื๊อ โดยกล่าวว่า “สิ่งที่ข้า
ปรารถนาคือดำเนินตามขงจื๊อ” ดังนั้นในสายตาของท่านเม่งจื๊อ ท่าน
ขงจื๊อ คือ ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่หลังยุคโบราณอันไกลโพ้น ท่านได้กล่าว
ยกย่องท่านขงจื๊อ “…ตั้งแต่มีมนุษย์มาจนถึงปัจจุบัน ไม่เคยมีขงจื๊ออีก
คน” (ปานทิพย์ ประเสริฐสุข, 2535: 19)!

หลังจนเป็นที่เคารพนับถือมาแต่โบราณ เช่น การที่พระจักรพรรดิเสด็จ

!

ไปคำนับหลุมฝังศพของขงจื๊อ ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการ ยกย่องให้

ท่านขงจื๊อนั่นเองแต่จุดเด่น ที่ถือว่าปรัชญาของท่านเม่งจื๊อก้าวไกลกว่า

ขงจื๊อเป็นเทพแห่งสวรรค์ผู้มีปัญญาเลิศ และมีพิธีกรรมสังเวยสืบทอดกัน

ปรัชญาของท่านขงจื๊อคือในขณะที่ท่านขงจื๊อให้ความสนใจต่อการ

มา และด้านการศึกษาเริ่มจากลัทธิปรัชญาสาขาหนึ่งขยายออกไปทั่ว

ปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้มีความประพฤติดีมีคุณธรรม ท่านไม่เคยบอก

ประเทศจีน แผ่ไปถึงเกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม ในมณฑลชานตุง ฮวงซุ้ยที่

ว่าทำไมมนุษย์ต้องปฏิบัติเช่นนั้น ท่านเม่งจื๊อเป็นผู้เสริมคำตอบดังกล่าว

ฝังศพของขงจื๊อที่วัดฉิ่วฟูเป็นศูนย์กลางของการศึกษาทั้งปวง ก่อน

โดยกล่าวว่า เหตุที่มนุษย์ต้องประพฤติดีหรือต้องมีคุณธรรมก็เพราะ

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง วันเกิดของขงจื๊อถือว่าเป็นวันครูด้วย

มนุษย์มีธรรมชาติดีโดยธรรมชาติอยู่แล้วตามทรรศนะของท่านเม่งจื๊อ

!
!

5.3 ลัทธิเม่งจื๊อ
ลัทธิเม่งจื๊อ เกิดเมื่อประมาณ 1 ศตวรรษหลังจากที่ขงจื๊อเสีย

กล่าวได้ว่าปรัชญาของท่านเม่งจื๊อนั้นพัฒนามาจากปรัชญาของ

นั้น สิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ คือ มนุษย์เป็นเจ้าของ “หัวใจ”
(heart) ทั้งนี้หน้าที่พิเศษของ “หัวใจ” คือ รู้จักคิด (To think) สิ่งที่
สามารถสนองหัวใจได้ คือ เหตุผล และความชอบธรรม ดังนั้นจึงทำให้

ชีวิตท่านสนใจที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ ต่อมาเม่งจื๊อได้เป็นครูผู้มี

มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่น ตามทรรศนะของเม่งจื๊อ ธรรมชาติที่ดีของ

สานุศิษย์ของตนเองรวมทั้งได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษาของบรรดา เจ้าผู้

หัวใจมี 4 อย่างได้แก่ หัวใจแห่งความเมตตากรุณา (The heart of com-

ครองนครต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนครชี้ (Chi) ท่านได้รับตำแหน่ง

passion) ได้แก่ การไม่สามารถทนเห็น ความเจ็บปวดและความทุกข์

ทางการเมืองสูง อย่างไรก็ตามคำสอนของท่านที่เกี่ยวกับรัฐบาลที่สูงส่ง

ยากของคนอื่นได้ ทำให้มนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความรัก และเมตตา ต่อ

ด้วยอุดมการณ์ และจริยธรรมอย่างยิ่งกลับไม่ได้รับความ สนใจและนำ

คนอื่นโดยธรรมชาติ หัวใจแห่งความละอาย

ไปปฏิบัติ

shame) หัวใจดังกล่าวทำให้มนุษย์มีแรงบันดาลใจ ที่จะกลายเป็นผู้มี

(The heart of
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คุณธรรม เพราะถ้าหากมนุษย์ปราศจากซึ่งความละอายมนุษย์ย่อมไม่

เห็นว่า สวรรค์เป็นผู้แต่งตั้งผู้ปกครอง ดังนั้นผู้ปกครองต้องปกครองเพื่อ

ปรารถนา ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นผู้มีคุณธรรมแต่อย่างใดทั้งสิ้น เพราะไม่รู้

ผลประโยชน์ของประชาชน ผู้ปกครอง สมควรจะอยู่ในตำแหน่งต่อไป

สึกว่ามีความละอายในความเป็นคนชั่ว ของตนแต่อย่างใด หัวใจแห่ง

หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าผู้ปกครองได้ปฏิบัติตามหน้าที่อันพึงมีพึงได้ของตนหรือ

ความสุภาพ และความอ่อนน้อมถ่อมตน (The heart of courtesy and

ไม่ ถ้าผู้ปกครองไม่สามารถรักษาหน้าที่แห่งความเป็นผู้ปกครองของ

modesty) หัวใจดังกล่าวทำให้มนุษย์โดยธรรมชาติไม่เย่อหยิ่งคุยโว

ตนเองไว้ได้ก็สมควรจะออกจากตำแหน่ง ตามทรรศนะของเม่งจื๊อแล้ว ผู้

ในสิ่งที่ตนกระทำ หรือไม่พยายามแสดงตน ให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ หรือแสดง

ที่จะสามารถมีอำนาจครอบครองประเทศได้ถาวรนั้นข้อสำคัญมี เพียงข้อ

ตนว่าเป็นผู้สูงกว่าคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่สุภาพของบุคคลใน

เดียว คือ ทำอย่างไรจึงจะทำให้ประชาชนนิยมนับถือในตัวเขาอย่าง

สังคม นั่นย่อมหมายความว่า โดยธรรมชาติของมนุษย์ย่อมไม่คิดคำนึง

จริงใจหรือมีความศรัทธาในตัวเขา หรือทำให้ประชาชนเป็นสิ่งที่รัฐบาล

ถึงผลประโยชน์ส่วนตน และหัวใจแห่งความผิดชอบชั่วดี (The heart of

จะต้องให้ความดูแลเอาใจใส่ การที่เม่งจื๊อพยายามพูดถึงความสำคัญ

right and wrong) หัวใจนี้ทำให้มนุษย์โดย ธรรมชาติสามารถแบ่งแยก

ของประชาชนธรรมดา ทำให้เม่งจื๊อได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เสนอทฤษฎีทางการ

ได้ว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก อีกทั้งสามารถยอมรับความถูกต้อง หรือติเตียน

เมืองในรูปแบบประชาธิปไตยเน้นความยิ่งใหญ่ของประชาชน หาก

ความผิดได้ นั่นย่อมหมายความว่า เมื่อมนุษย์ไม่ปฏิบัติสิ่งที่ชอบธรรม

พิจารณาแล้วจะเห็นว่าทรรศนะของเม่งจื๊อเป็นทรรศนะที่ธรรมดามาก

เขาย่อมรู้ได้ว่าตนได้ทำสิ่งที่ผิดไปแล้ว และรู้สึกติเตียนสิ่งที่ตนได้กระทำ

ในสมัยปัจจุบัน แต่ในสมัยที่เม่งจื๊อยังมีชีวิตอยู่นั้น ทรรศนะดังกล่าว

ลงไปด้วย เป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกละอายติดตามมา ธรรมชาติที่ดี 4

เปรียบเสมือนการคัดค้านอำนาจของพระจักรพรรดิ หรือเจ้าผู้ปกครอง

ประการดังกล่าวทำให้มนุษย์มีแนวโน้มที่จะประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่

ซึ่งถือเป็นพื้นฐานรองรับอำนาจของประชาชนตามทรรศนะของเม่งจื๊อ

ดีมีคุณธรรม อย่างไรก็ตามท่านเม่งจื๊อเห็นด้วยกับท่านขงจื๊อว่าธรรมชาติ

คือ เทียน หรือสวรรค์ทั้งนี้เพราะเจตนำนงของประชาชน คือเจตจำนง

ที่ดีเป็นเพียงเชื้อแห่งความดีใน ตัวมนุษย์เท่านั้น ถ้ามนุษย์ไม่กระทำตาม

ของสวรรค์ เมื่อประชาชนยอมรับในองค์พระจักรพรรดิพระองค์ใด เทียน

แนวโน้มที่ดีโดยธรรมชาติของตนดังกล่าว ก็ย่อมหมายความว่าเชื้อแห่ง

หรือสวรรค์ก็ยอมรับพระจักรพรรดิพระองค์นั้นด้วย ดังนั้นหากพระ

ความดีหรือเมล็ดพืชแห่งความดีนั้น ไม่สามารถเติบโตจนเป็นผลพวง

จักรพรรดิพระองค์ใดไม่ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมประชาชนย่อมมีสิทธิที่จะ

แห่งความดีที่เด่นชัดได้

กำจัดพระองค์ ซึ่งแสดงถึงสิทธิอำนาจของประชาชนว่ามีสิทธิที่จะ

!

2) ปรัชญาการเมืองของเม่งจื๊อ เป็นส่วนที่สืบต่อปรัชญา

จริยธรรมของเม่งจื๊อนั่นเองเม่งจื๊อ

เปลี่ยนแปลงตัวผู้ปกครอง ได้ท่านเม่งจื๊อมีความเห็นว่าความสุขของ
ประชาชนเกิดจากการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของตนอัน
ได้แก่ ประชาชนต้องมีความสามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ตลอดระยะ
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เวลาของการเก็บเกี่ยวพืชผล ประชาชนไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน ซึ่งทำให้

ธรรมไว้

ต้องละทิ้งการเก็บเกี่ยวพืชผลไป นั่นย่อมหมายความว่าท่านเม่งจื๊อให้

ตามใจคนเลย” (วิธาน สุชีวคุปต์, 2538: 198)

ความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะท่าน
เม่งจื๊อตระหนักดีว่า มนุษย์ย่อมไม่สามารถตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมได้หาก
ปราศจากทรัพย์สมบัติอันเป็นสิ่งบำรุงตามควรแก่อัตภาพ และนอกจาก
ให้ความสุขแก่ประชาชนทางด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังต้องให้การศึกษาแก่
ประชาชนด้วยเนื่องจากการศึกษาจะช่วยให้ประชาชนพัฒนาคุณธรรม
ของเขา

สรุปได้ว่า ลัทธิเม่งจื๊อ ยืนยันว่าธรรมชาติดั้งเดิมของจิตใจคนมี

!

ความใฝ่ดีไม่ชอบทำชั่ว แต่คนต้องกลายเป็นคนเลวต้องกระทำความผิด
ก็เพราะสิ่งแวดล้อมแนะนำให้หันเหออกนอกทาง การปกครองที่ดี คือ
การปกครองโดยระบบมนุษยธรรมหรือระบบคุณธรรมเพราะเป็นระบบที่
ประชาชนเคารพ และปฏิบัติตามด้วยความสมัครใจ การปกครองควร
เริ่มจากประชาชนไม่ใช่เริ่มจากชนชั้นปกครอง ซึ่งชนชั้นปกครองมีหน้าที่

3) คติชีวิตของเม่งจื๊อ “บัณฑิตยามตกอับ ก็ไม่ละทิ้งความ

!

ฉันไม่เคยได้ยินว่าต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงธรรมเพื่ออนุโลม

ทำให้ประชาชนสมบูรณ์พูนสุข ปรับปรุงสถานการณ์ความเป็นอยู่ให้ดี

ซื่อสัตย์สุจริตในยามรุ่งเรืองก็ไม่ห่างเหินอุดมคติอันดีงาม เมื่อไม่ละทิ้ง

ขึ้นเพราะคุณธรรม และความสงบสุขจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อขจัดความหิว และ

ความซื่อสัตย์ เชื่อว่าจะสามารถเป็นผู้คุ้มครองชื่อเสียงของตนเองไว้ได้

ความหนาวออกไปได้ ชนชั้นปกครองจะต้องให้การศึกษาแก่ประชาชน

เมื่อไม่ห่างเหินอุดมคติอันดีงาม ประชาชนก็ไม่ผิดหวังในตัวเรา ในยาม

ในเรื่องจารีตประเพณี มารยาทอันดีงามของสังคม และความจงรักภักดี

ตกอับพยายามรักษาตน สร้างเกียรติยศชื่อเสียงเอาไว้แก่ชน เบื้องหลัง

ต่อชาติ

ในยามรุ่งเรืองก็จงทำสังคมให้พลอยมีความสุขความเจริญไปด้วย” “จง
อย่าทำสิ่งที่ความรู้สึกของตนบอกว่าไม่ควรทำ จงอย่าปรารถนาในสิ่งที่

5.4 ลัทธิหยางจื๊อ

ความรู้สึกของตนบอกว่าไม่ควรปรารถนา เรื่องของมนุษยธรรมมีเพียง
เท่านี้”
!

วิธีการที่จะสอนคนอื่นให้รู้สึกสำนึก ย่อมมีอยู่หลายวิธี “การนิ่งเสีย

หยางจื๊อมีชีวิตอยู่ระหว่าง พ.ศ. 103 – พ.ศ. 183 เป็นชาวเมืองเจา
ปัจจุบันคือมณฑลชานสีเชื่อกันว่าหยางจื๊อเป็นเจ้าชายในสายราชวงศ์
โจว
ผลงานที่สำคัญของหยางจื๊อ มี ดังนี้

ไม่ได้ตักเตือนสั่งสอนเขาก็นับเป็นวิธีหนึ่ง” “ในสมัยที่คนทั้งหลายถือ
ธรรมเป็นใหญ่เราก็จงยึดมั่นในธรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ในสมัยที่คนทั้งหลายถืออธรรมเป็นใหญ่เราก็จงสละชีวิตเสียเพื่อรักษา

!

1) ลัทธิของหยางจื๊อ กล่าวว่าชีวิตต้องดำเนินไปตามธรรมชาติไม่

จำเป็นต้องแสวงหาคุณธรรมหรือจริยธรรมใด ๆ สำหรับมนุษย์แล้ว
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พฤติกรรมทุกอย่างหรือแม้แต่ความตายก็เป็นไปตามดวงหรือชะตาชีวิต

!

ไม่มีอะไรสามารถฝืนชะตากรรมได้ และยังสอนว่า เมื่อยังมีชีวิตควรรีบ

ธรรมดายิ่งกว่าการแก่งแย่งต่อสู้แข่งขันกัน เช่น ยศ ตำแหน่ง

ตักตวงหาความสุขให้เต็มที่โดยมีวิธีการแสวงหาความสุข ดังนี้ (สถิต

เกียรติยศ ชื่อเสียงความร่ำรวย ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องแก่งแย่งแข่งขันกัน

วงศ์สวรรค์, 2541: 105 – 106)
!

(1) ตัดความกลัวต่าง ๆ ให้หมด ทุกชีวิตกลัวความตายมาก

!

!

(4) เน้นสิ่งที่หาง่ายมากกว่าสิ่งที่หายาก!!

(5) เน้นปกติ

2) ปรัชญาสังคม และการเมือง หยางจื๊อเชื่อว่าสังคมจะเป็น

ปกติสุขได้เมื่อแต่ละคนรักตนเอง เมื่อรักตนเอง ต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น

ที่สุด การวิตกกังวลถึงความตายย่อมเป็นทุกข์ เพื่อความสุขต้องตัดความ

และมีความเห็นว่าคนเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อมีอิสระเสรีไม่ตกอยู่ใน

กลัวตายออกไป คิดเสียว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ยกเว้นใคร หลีก

อำนาจใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นจารีตประเพณี ศีลธรรม กฎเกณฑ์ และ

เลี่ยงไม่ได้ หนีไม่พ้น แล้วจะกลัวทำไม คนฉลาด คนมีเมตตา ก็ต้องตาย

กฎหมาย นอกจากนี้ลัทธิหยางจื๊อ ตั้งอยู่บนรากฐาน อัตนิยม (Subjectiv-

เหมือนกับคนโง่ คนโหดร้ายด้วยเหตุนี้เราอย่าได้คิดถึงความตาย จงเร่ง

ism) หรืออหังการนิยม (Egoism) ซึ่งเห็นว่าตัวเองสำคัญที่สุดจึงมุ่ง

ขวนขวายหาความอภิรมย์ให้ชีวิตดีกว่า

แสวงหาผลประโยชน์มาให้ตนเพื่อจะได้มีความสุขจากรูป รส กลิ่น เสียง

!

!

(2) เน้นรูปธรรมมากกว่านามธรรม เพราะรูปธรรมเป็นสิ่งที่รู้

สัมผัส ให้เต็มที่

ได้ทางประสาทสัมผัส คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส มีอยู่จริง เห็นได้

!

ส่วนนามธรรม เช่น บุญ บาป โลกหน้า ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาท

ไม่จำเป็นต้องแสวงหาคุณธรรมหรือจริยธรรมใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกอย่างเป็น

สัมผัส จะมีจริงหรือไม่ยังไม่แน่ ฉะนั้นควรขวนขวายหารูปสวย ๆ เสียง

ไปได้โดยการบังเอิญหรือเป็นสภาวะ และจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

เพราะ ๆ กลิ่นหอม ๆ รสอร่อย ๆ สัมผัสนุ่ม ๆ คิดแต่เรื่องที่พอใจ

สำหรับมนุษยชาติแล้วพฤติกรรมทุกอย่างหรือแม้แต่ความตายก็เป็น

!

!

(3) เน้นสิ่งที่ใกล้ตัวมากกว่าสิ่งที่ไกลตัว เน้นสิ่งที่เป็น

ปัจจุบันมากกว่าสิ่งในอนาคตเพราะสิ่งที่ใกล้ตัว และสิ่งที่เป็นปัจจุบัน
ย่อมแน่นอน และเป็นจริงกว่าสิ่งไกลตัว และสิ่งในอนาคต เลื่อนลอยไม่
แน่นอน

สรุปได้ว่า ลัทธิหยางจื๊อ กล่าวว่าชีวิตต้องดำเนินไปตามธรรมชาติ

เรื่องที่เป็นไปตามดวงหรือชะตาชีวิต ฉะนั้นเราจึงควรรักตัวเองโดยการ
แสวงหาความสุขสำราญทางกามให้มากที่สุดแนวคิดของหยางจื๊อจัด
เป็นวัตถุนิยม หยางจื๊อเชื่อว่าสังคมจะเป็นปกติสุขได้ก็เมื่อแต่ละคนรักตัว
เอง เมื่อรักตัวเองก็ต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น มิฉะนั้นจะถูกทำร้าย คนเราจะ
มีความสุขก็เมื่อมีอิสรเสรีไม่ตกอยู่ในอำนาจใด ๆ ลัทธิหยางจื๊อตั้งอยู่
บนรากฐานอัตนิยมหรืออหังการนิยมซึ่ง เห็นตัวเองสำคัญที่สุด
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5.5 ลัทธิม่อจื๊อ
ลัทธิม่อจื๊อเป็นลัทธิที่กำเนิดจากนักปรัชญาคนสำคัญ คือ ม่อจื๊อ

(Mo Tzu) ซึ่งมีชีวิตอยู่ประมาณระหว่างปี 479 – 438 ก่อน คริสต์
ศตวรรษ ลัทธิม่อจื๊อจัดได้ว่าเป็นลัทธิคู่แข่งที่สำคัญของลัทธิขงจื๊อใน
สมัยราชวงศ์โจวใกล้ถึงกาลอวสาน เช่นเดียวกับคำสอนของม่อจื๊อได้
รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งม่อจื๊อมีความภูมิใจในว่าคำสอน
เพราะผู้ถือลัทธิม่อจื๊อเต็มอาณาจักร และคำสอนดังกล่าวมีรายละเอียด
ดังนี้

ก็ฉันนั้น หากทำใจได้ดังนี้ การทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นก็จะไม่เกิดขึ้น มี
แต่จะเห็นใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การแผ่ความรักความเมตตามีอยู่ 2
ระดับ คือ แบบจำเพาะเจาะจงให้คนนั้นคนนี้ กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ กับการแผ่ให้
ทั่วไป ไม่เจาะจง แบบนี้ดีกว่าแบบแรก เพราะไม่มีการเห็นแก่ตัว และ
พวกพ้อง การแผ่ความรักความเมตตาไปยังมนุษยชาติทั้งมวล จะสามารถ
กำจัดความเห็นแก่ตัวเสียได้ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของคนทั่วไป ถ้า
บุคคลมีความรักต่อกัน การลักขโมย และโจรก็จะไม่มี ก่อนทุกคนทำ
อะไรให้ถามตัวเองก่อนว่าการกระทำนั้นเป็นความรักผู้อื่นด้วยหรือไม่
เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมด้วยหรือไม่ อย่าคิดแต่ว่าตนเองจะได้รับ

1) ลัทธิม่อจื๊อมีคำสอนลักษณะเป็น อัญนิยม (Altruism) คือ การมีความ

ประโยชน์อะไรบ้าง ให้คิดว่าการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ก็เสมือนกับ

เมตตากรุณาต่อผู้อื่น เสียสละส่วนตนเพื่อคนอื่น ถ้าทำไปแล้วก่อให้เกิด

ทำให้ตนเอง หากสังคมปกติสุข ตัวเองก็พลอยเป็นสุขไปด้วย แต่หาก

ผลดีแก่คนอื่น แม้จะทำให้ตนเองเกิดความทุกข์ทรมานญาติพี่น้อง และ

สังคมเดือดร้อนตัวเองก็ทุกข์เช่นกัน

พรรคพวก ม่อจื๊อเน้นในปัจจุบัน และมีความเชื่อว่าอดีตเป็นความฝัน
ผ่านไปแล้วก็ไม่อาจหวนกลับมาอีกกาลเวลาผ่านไปทุกอย่างก็ผ่านไป
เช่นเดียวกัน ทุกคนต้องการความสุข ต้องการมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ฉะนั้น

!

(2) มุ่งบำเพ็ญประโยชน์แก่มนุษยชาติทั้งมวล จะเกิดขึ้นได้จะ

ต้องมีคุณธรรมดังข้อที่ 1

ทุกคนจึงควรเห็นอกเห็นใจกัน ช่วยเหลือกันมีความรักต่อกัน และไม่แบ่ง

!

ชนชั้นวรรณะม่อจื๊อเชื่อว่าทุกคนต้องการความสุข และเกลียดทุกข์มนุษย์

ผีสาง เทวดา คอยดูแลความเป็นไปของมนุษย์พระเจ้าจะประทานรางวัล

ทุกคนเท่าเทียมกันทุกคนจึงควรปฏิบัติดี ต่อกันช่วยเหลือกันโดยดำเนิน

แก่คนที่ทำความดี ที่เรียกว่า สวรรค์บันดาล และลงโทษคนที่ทำความชั่ว

การ ดังนี้ (สถิต วงศ์สวรรค์, 2541: 103)

ที่เรียกว่าสวรรค์ลงทัณฑ์ สุขทุกข์ของมนุษย์มาจากพระเจ้า บันดาลให้

!

(1) เจริญเมตตา แผ่ความรักความเมตตาอย่างเท่าเทียมกันต่อ

มนุษยชาติทั้งมวล หรือที่เรียกว่าความรักสากล คนเราควรมีความเห็นอก
เห็นใจกัน เห็นทุกคนเป็นเสมือนตนเอง เรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด คนอื่น

(3) การเชื่อถือพระเจ้า ม่อจื๊อเชื่อว่ามีเทพเจ้า หรือพระเจ้ามี

ใครสุข หรือทุกข์ก็ได้ การที่โลกวุ่นวายคนทำความชั่วมากขึ้นทุกที เนื่อง
มาจากการไม่เชื่อว่ามีเทพเจ้า ผีสาง เทวดาเป็นต้นเหตุ สมัยก่อนมีคนดี
มาก บ้านเมืองสงบสุข ร่มเย็น ผู้คนไม่กล้าทำความชั่วเพราะพระเจ้า ผีสาง
เทวดา คนทำความดีจะมีสุข คนทำความชั่วจะได้รับความทุกข์ ทรมาน
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เพราะพระเจ้าบันดาลให้เป็นเช่นนั้น ผู้นำของรัฐต้องปฏิบัติ ดังนี้ คือ

!

เคารพ และปฏิบัติตามความประสงค์ของพระเจ้า เคารพ และปฏิบัติตาม

ฐานว่าเกิดในช่วง พ.ศ. 261 ถึง 263 ช่วงนั้นแคว้นฮั่นเกิดความวุ่นวาย

ความประสงค์ของผีสางเทวดา และมีความเมตตาปรานีต่อเพื่อนมนุษย์

ทั้งจากภายนอก และภายใน ทำให้ฮั่นเฟยจื๊อมองว่าจารีตประเพณีไม่

!

2) ทรรศนะทางการเมืองการปกครอง เห็นว่าสังคมจำเป็นต้องจัด

รูปการปกครองซึ่งเกิดจากเจตนารมย์ของสมาชิก และเลือกบุคคลที่ชาญ
ฉลาด และเสียสละขึ้นมาทำหน้าที่บริหารให้เกิดประโยชน์สุขกับคน หมู่
มาก โดยมีสถาบันที่ลดหลั่นกันลงมาตามลำดับ มีกษัตริย์บริหารหน่วย
ใหญ่ จนกระทั่งถึงหน่วยย่อย คือ หมู่บ้าน
!

3) ทรรศนะด้านลัทธิม่อจื๊อเชื่อในเรื่องโองการแห่งสวรรค์ ซึ่ง

สวรรค์มีอำนาจอันยิ่งใหญ่ที่จะลงโทษคนที่ทำผิด และตอบแทนความสุข
แก่ผู้มีคุณธรรม ปฏิเสธเรื่องชะตากรรมไม่ยอมรับว่าชะตากรรมเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และหากมัวแต่รอชะตากรรมอาจทำมนุษย์ไม่
คำนึงถึงความดี และไม่เกรงกลัวต่อความชั่ว

ลัทธิฮั่นเฟยจื๊อเกิดในตระกูลของเจ้าผู้ครองแคว้นฮั่นสัน นิษ

สามารถกล่อมเกลาคนได้ ต้องใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อเสนอ
ความคิดนี้แก่เจ้าผู้ครองแคว้นกลับไม่ได้รับการสนใจ ฮั่นเฟยจื๊อ จึงปลีก
ตัวจากสังคมมาเขียนตำราแทน ต่อมาได้มีการส่งฮั่นเฟยจื๊อเป็นทูต
สัมพันธไมตรีกับแคว้นจิ๋น ที่นั่นฮั่นเฟยจื๊อ ได้รับการดูแลอย่างดีจาก หลี
ซื่อ ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่นั่น แต่ได้มีการใส่ร้ายฮั่นเฟยจื๊อว่าจะมาลอบ
ปลงพระชนม์พระเจ้าจิ๋นทำให้ฮั่นเฟยจื๊อถูกจับขังคุก และฆ่าตัวตายโดย
การดื่มยาพิษในคุกนั่นเอง
!

ฮั่นเฟยจื๊อ เป็นตัวแทนของสำนักปรัชญานิตินิยม ให้ความสำคัญ

ว่าอำนาจ และกฎหมายมีความจำเป็น และสำคัญที่สุดซึ่งจะทำให้
ประเทศเข้มแข็งอันจะนำความสงบสุขมาสู่ประชาชน นอกจากนี้มีความ
เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถคงทนได้มี การเปลี่ยนแปลง เพราะทุก

สรุปได้ว่าลัทธิม่อจื๊อ มีคำสอนลักษณะเป็น อัญนิยม คือ การมี

สิ่งล้วนเป็นอนิจจัง กฎหมายก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เหมาะ

เมตตากรุณาต่อคนอื่นเสียสละส่วนตนเพื่อคนอื่น ยึดความรักสากล

สมกับกาลเวลา การปกครองก็ต้องดำเนินให้สอดคล้องกับสภาพการณ์

และมีลักษณะเป็นประโยชน์นิยมโดยการมุ่งประโยชน์สุขของคนส่วน

ของสมัยนั้น ๆ และทุกคนต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้

ใหญ่เป็นสำคัญ ม่อจื๊อ เน้นปัจจุบันเท่านั้นเชื่อว่าอดีตเป็นความฝัน ผ่าน

ปกครอง โดยผู้น้อยต้องปฏิบัติตามผู้ใหญ่

!

ไปแล้วก็ไม่หวนกลับมาอีก สิ่งที่เหมาะสมกับสมัยหนึ่งไม่จำเป็นต้อง
เหมาะสมกับอีกสมัยหนึ่ง การสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาต้องให้
สอดคล้องตรงกับความจริงในปัจจุบัน
!

6. ปรัชญาชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมในอุดมคติ

5.6 ลัทธิฮั่นเฟยจื๊อ
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ฮั่นเฟยจื๊อ เชื่อว่า ธรรมชาติดั้งเดิมของคนมีแต่ความเห็นแก่ตัวมุ่งแต่

!

แสวงหา และรักษาผลประโยชน์ของตน และเป็นพวกวัตถุนิยมจึงจำเป็น

มั่นคง และมั่งคั่ง รัฐจะต้องดำเนินการดังนี้

ต้องใช้กฎหมายมาเป็นเครื่องควบคุม การนำอำนาจกฎหมายมาใช้
เป็นการสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ทำให้มนุษย์ไม่กล้าทำความ
ชั่ว เพราะกลัว

การถูกลงโทษย่อมส่งผลให้สังคมสงบสุข

ปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญของประเทศ การอยู่ดีกินดีทำให้สังคม
สงบสุข การเน้นให้ประชาชนประกอบอาชีพอย่างอิสรเสรีผู้ปกครองต้อง
ออกกฎหมายบังคับให้ทุกคนทำอาชีพกสิกรรมและเรียนรู้การรบ ฝึกฝน
การทำสงคราม
!

ฮั่นเฟยจื๊อมีความเชื่อว่าบ้านเมืองจะไปรอดก็เพราะบุคคล 2

ประเภท คือ ชาวนาชาวไร่กับทหารสังคมในอุดมคติของฮั่นเฟยจื๊อ
ประกอบด้วยหลักการดังนี้ (สถิต วงศ์สวรรค์, 2541: 107)
(1) ต้องบังคับพลเมืองให้ทำกสิกรรม และบุกเบิกแผ่นดิน เพื่อ
เพิ่มพูนโภคทรัพย์ของพลเมือง
(2) กำหนดให้มีการลงโทษ และดำเนินการลงโทษเพื่อควบคุมคน
เลว

ดังนั้นเพื่อให้พลเมืองมีความสุข สังคมเป็นระเบียบ ประเทศชาติ

(1) ให้ฮ่องเต้ หรือ กษัตริย์ มีอำนาจเด็ดขาดในการปกครอง ออก
กฎหมายกำหนดคุณ และโทษไว้ให้ชัด และคอยดูแลให้ทุกอย่าง
ดำเนินไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
(2) แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งลดหลั่นกันไปตามลำดับให้มี
อำนาจ หน้าที่ใคร ทำไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ ก็ให้ปลดออก ตั้งคน
อื่นแทน
(3) ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการปกครองประเทศ ใช้เป็น
บรรทัดฐานของการตัดสินปัญหาทุกคนเท่าเทียมกันในทาง
กฎหมาย
(4) รณรงค์ให้พลเมืองเป็นชาวไร่ ชาวนา และทหาร เพื่อความ
มั่งคั่ง และมั่นคงของประเทศ
สรุปได้ว่าลัทธิฮั่นเฟยจื๊อ ให้ความสำคัญต่ออำนาจ และ
กฎหมายมากเพราะเชื่อว่า กฎหมายเท่านั้นที่ทำให้ประเทศชาติเข้มแข็ง
และจะนำความสงบสุขมาสู่บุคคล สังคม และบ้านเมือง ซึ่งกฎหมายจะ

(3) กำหนดให้มีการเก็บภาษีอากร บรรจุยุ้งฉาง และท้องพระคลัง

ต้องมีการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงให้เหมาะสมกับความเจริญก้าวหน้า

ให้เต็ม เพื่อขจัดความอดอยาก และเลี้ยงกองทัพ

ในทุกกาลสมัย

(4) จัดให้มีการฝึกฝนวิชาการรบให้แก่ทุกคน และให้หมั่นฝึกซ้อม
จนชำนาญ เพื่อป้องกันบ้านเมืองเมื่อถูกรุกราน
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สรุป
ปรัชญาจีนเกิดขึ้นมานานหลายพันปี และมีมากมายหลายสำนัก ทั้งนี้
เพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดในเอเชีย และมีประชากร
มากที่สุดในโลก จึงทำให้มีนักคิดนักค้นคว้าในเรื่องต่าง ๆ เป็นจำนวน
มาก ประเทศจีนจึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญแห่งหนึ่งของโลก
เพราะมีความเจริญก้าวหน้า และวิทยาการต่าง ๆ มากมายที่ส่งผลต่อ
ประเทศทั่วโลก ทั้งมีนักคิดนักปรัชญาที่ส่งต่อความคิดของประชาชนเป็น
จำนวนมากดังนี้
ปรัชญาขงจื๊อ มีจุดเริ่มต้นเกิดจากการปฏิเสธอำนาจสวรรค์

ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง และเกิดสันติภาพ สอนให้มนุษย์ตระหนักใน
คุณค่า และความเป็นเลิศของปัญญา ซึ่งเป็นอำนาจภายในตัวมนุษย์เอง
สอนถึงหน้าที่ของบุคคลในสังคมที่มีส่วนรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดย
เน้นให้ทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์เพื่อความสงบสุขของส่วนรวมให้
ทุกคนรู้จัก และทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ และหากทำได้สังคมก็จะ
มีแต่ความสงบสุขนอกจากนี้ยังเห็นว่าความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในเกิด
สังคมก็เพราะไม่ทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ เช่น บิดามารดาไม่เลี้ยงดู
บุตรธิดาให้ดี บุตรธิดาก็ไม่มีความกตัญญกตเวทีต่อบิดามารดา สามี
ภรรยาต่างนอกใจกัน เป็นต้น ผลก็คือ ความเดือดร้อนต่าง ๆ ก็มาตกแก่
สังคมทำให้สังคมเดือดร้อน แต่ตรงข้ามหากทุกคนทำหน้าที่ของตนให้

และไม่ยอมรับว่าภูตผีวิญญาณต่าง ๆมีอำนาจอันทรงพลังในการ

สมบูรณ์ ปัญหาความวุ่นวายของสังคมจะหมดไปลัทธิเต๋า มีเหลาจื๊อ หรือ

ควบคุมชะตากรรมมนุษย์ ท่านมีทรรศนะว่า “สวรรค์” มิใช่จิตวิญญาณ

เล่าจื๊อเป็นหัวหน้า ปรัชญาเต๋ามีเต๋าเป็นจุดหมายสูงสุด เต๋าเป็น

อันยิ่งใหญ่สูงสุดเพียงแต่เป็นภาวะสูงสุด และเป็นเพียงผู้ดำรงอยู่ โดย

นามธรรมแต่ก็เป็นบ่อเกิดของสรรพสิ่ง คอยหล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง และเป็น

ปล่อยให้กฎศีลธรรมตามธรรมชาติดำเนินไปโดยตัวของมันเอง ปรัชญา

จุดหมายสูงสุดของสรรพสิ่ง เพราะฉะนั้นทุกสิ่งเกิดขึ้นได้เพราะเต๋า ดำรง

ขงจื๊อมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวจีนมากที่สุด มีแนวคิดแบบประเพณี

อยู่ได้เพราะเต๋า และกลับคืนสู่เต๋าอีก ปรัชญานี้เชื่อว่าคนเคยมีความสุข

นิยมหรืออนุรักษ์นิยม แนวปรัชญาเป็นไปในลักษณะการอยู่ร่วมกัน

สบายในบุรพกาลมาแล้วแต่เพราะความที่ขาดปัญญาจึงเห็นผิดเป็นชอบ

อย่างสงบสุขของสังคมทั้งมวล เมื่ออยู่ภายใต้รัฐเดียวกัน ต้องมีความรัก

ตอบสนองกิเลสตัณหาโดยหันหลังให้กับธรรมชาติดั้งเดิมแล้วมุ่งสร้าง

มีความสุจริตใจ มีเมตตาธรรม และมนุษยธรรมต่อกัน ปราศจากการ

วัฒนธรรม และอารยธรรมขึ้นมา ผลก็คือ แต่ละคนมีความทุกข์ สังคม

ขโมย การประทุษร้าย การข่มเหงกัน ท่านไม่สนใจอภิปรัชญา เพราะเห็น

วุ่นวายมีปัญหาน้อยใหญ่ให้แก่อย่างมิรู้จบสิ้น สำนักนี้มีความเห็นต่อไป

ว่ามีประโยชน์น้อย แต่จะเน้นหนักทางด้านจริยธรรม และการเมืองสั่งสอน

ว่าวิธีที่จะหยุดความยุ่งยากนั้นได้ก็โดยการหยุดสร้างวัฒนธรรม และ

ให้ผู้คนตระหนักในความสำคัญของชีวิตปัจจุบัน มิใช่มัวแต่สนใจ

อารยธรรมเสีย แล้วกลับเข้าหาธรรมชาติดังเดิม

อนาคตหรือชีวิตหลังความตาย ปฏิเสธโองการแห่งสวรรค์ จุดมุ่ง
หมายสำคัญ คือ ทำอย่างไรให้บุคคลมีความสุข ครอบครัวเป็นสุข
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ลัทธิเม่งจื๊อ มีเม่งจื๊อเป็นหัวหน้า โดยปรัชญาเม่งจื๊อพัฒนามาจาก

ลัทธิขงจื๊อ เม่งจื๊อกล่าวว่าเหตุ

ที่มนุษย์ต้องประพฤติดีหรือต้องมี

ผ่านไปแล้วก็ไม่อาจหวนกลับมาอีก กาลเวลาผ่านไปทุกอย่างก็ผ่านไป
เช่นกัน สิ่งที่เหมาะสมกับสมัยหนึ่งไม่จำเป็นต้องเหมาะสมกับอีกสมัยหนึ่ง

คุณธรรมก็เพราะมนุษย์มีธรรมชาติดีโดยธรรมชาติอยู่แล้ว สิ่งที่ทำให้

เพราะฉะนั้น คนมีปัญญาควรสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาให้สอดคล้องตรง

มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ คือ มนุษย์เป็นเจ้าของ “หัวใจ” (Heart) เพราะ

กับความจริงในปัจจุบัน อย่างเช่น ทุกคนต้องการความสุข เกลียดความ

หน้าที่พิเศษของหัวใจ คือ รู้จักคิดทำให้มนุษย์มีเหตุผล และความชอบ

ทุกข์ด้วยกัน และต้องการมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นคน

ธรรม ส่วนปรัชญาการเมืองของเม่งจื๊อเห็นว่า สวรรค์เป็นผู้แต่งตั้งผู้

เราจึงควรเห็นอกเห็นใจกันแผ่ความรักความเมตตาให้กันช่วยเหลือกัน

ปกครอง ดังนั้น ผู้ปกครองต้องปกครองเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน

และไม่แบ่งแยกชนชั้นให้ต่างกัน

และมีความเห็นว่าความสุขของประชาชนเกิดจากการตอบสนองความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของตน คือ ประชาชนต้องเลี้ยงดูบิดามารดาให้มี
ความสุข และให้ความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประชาชนนอกจาก นี้คือ
ต้องให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อจะช่วยในการพัฒนาคุณธรรมลัทธิ
หยางจื๊อ มีหยางจื๊อเป็นหัวหน้า มีความเชื่อว่าชีวิตต้องดำเนินไปตาม
ธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องแสวงหาคุณธรรมหรือจริยธรรมใด ๆ
พฤติกรรม และความตายของมนุษย์เป็นไปตามดวงหรือชะตาชีวิตฉะนั้น
มุนษย์ควรรักตัวเองโดยการแสวงหาความสุขความสำราญให้มากที่สุด
และหยางจื๊อเชื่อว่าสังคมจะเป็นปกติสุขได้ก็ต่อเมื่อแต่ละคนรักตนเอง
และเมื่อรักตนเองก็ต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น คนเราจะมีความสุขก็เมื่อมี
อิสระเสรีภาพ และไม่ตกอยู่ในอำนาจใด ๆ ฉะนั้นในสังคมจึงปราศจาก
จารีตประเพณี ศีลธรรม กฎเกณฑ์ และกฎหมาย
!

ลัทธิม่อจื๊อ มีม่อจื๊อเป็นหัวหน้า ปรัชญาสำนักนี้แตกต่างกับปรัชญา

!

ลัทธิฮั่นเฟยจื๊อ โดยมีฮั่นเฟยจื๊อเป็นตัวแทนปรัชญาสำนักนิตินิยม

เห็นว่าอำนาจ และกฎหมายมีความจำเป็น และสำคัญที่สุดในการนำ
ความสงบสุขมาสู่บุคคล และสังคม ทั้งนี้ก็เพราะฮั่นเฟยจื๊อได้รับอิทธิพล
จากปรัชญาของซุ่นจื๊อซึ่งเป็นอาจารย์ของตน ว่าธรรมดาแท้จริงจิต
สันดานของคนมีแต่ความเลวร้าย จึงจำเป็นต้องใช้อำนาจ และกฎหมาย
มาเป็นเครื่องควบคุม ฮั่นเฟยจื๊อเชื่อว่าวิธีการใช้อำนาจและกฎหมายมา
ใช้เป็นการสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ เพราะมนุษย์ต้องการได้
อิฏฐารมณ์ คืออารมณ์ที่น่าปรารถนา มีลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และไม่
ต้องการอนิฏฐารมณ์ คือ อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าพอใจ มีเสื่อม
ลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ ด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นการใช้อำนาจ และ
กฎหมายจึงทำให้คนอยากทำดีเพื่อจะได้รับรางวัลตอบแทน และไม่กล้า
ทำความชั่วเพราะกลัวถูกลงโทษทัณฑ์ และ หากเป็นได้ดังกล่าวก็เท่ากับ
ทำให้สังคมสงบสุขโดยอัตโนมัติ

ทั้งสำนักเต๋า และสำนักขงจื๊อเพราะทั้ง 2 สำนัก เน้นเรื่องอดีตที่กล่าวมา
แล้ว ส่วนสำนักม่อจื๊อเน้นปัจจุบันเท่านั้น ม่อจื๊อเชื่อว่าอดีตเป็นความฝัน
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8. คำถามท้ายบท

8.11 เม่งจื๊อมีทรรศนะต่อธรรมชาติของมนุษย์อย่างไร

8.1 จงอธิบายความเป็นมาของปรัชญาจีนมาโดยสังเขป

8.12 หน้าที่ของหัวใจตามทรรศนะของเม่งจื๊อ คืออะไรจงอธิบาย

8.2 จงอธิบายลักษณะของปรัชญาจีน

8.13 สิ่งที่เม่งจื๊อก้าวไปไกลกว่าขงจื๊อ คืออะไร

8.3 คุณธรรมที่ขงจื๊อต้องการให้มนุษย์พัฒนาขึ้นในตนเอง คือ

8.14 ธรรมชาติที่ดีของมนุษย์ตามทรรศนะของเม่งจื๊อ คืออะไร

คุณธรรมใดพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
8.4 ขงจื๊อกล่าวว่า “คุณธรรมมิใช่เป็นสิ่งที่เจริญงอกงามจากความ
ว่างเปล่า” หมายความว่าอย่างไร
8.5 คำกล่าวของขงจื๊อที่ว่า “สุภาพบุรุษ คือ ลม คนทั่วไปคือหญ้า
เมื่อลมพัดผ่าน หญ้าก็ต้องลู่ลมอย่างไม่มีทางเลือก” หมายความว่า
อย่างไร
8.6 รัฐบาลที่ดีที่สุด ตามทรรศนะของขงจื๊อเป็นอย่างไร
8.7 จงอธิบายความหมาย และความเป็นหนึ่งของเต๋า
8.8 ระบอบการปกครองที่ดีที่สุดตามทรรศนะของเล่าจื๊อ คืออะไร
จงอธิบาย
8.9 หัวใจของวิถีชีวิตตามทรรศนะของเล่าจื๊อ คืออะไร
8.10 จงบอกสัญลักษณ์ของลัทธิเต๋า พร้องทั้งอธิบายความหมาย
มาให้เข้าใจ

8.15 ประชาชนมีความสำคัญอย่างไรในปรัชญาการเมืองของ
เม่งจื๊อ
8.16 รัฐบาลในอุดมคติของเม่งจื๊อเป็นอย่างไร
8.17 ตามทรรศนะของหยางจื๊อเชื่อว่า พฤติกรรมทุกอย่างหรือ
แม้แต่ความตายของมนุษย์เป็นไปตามกฎเกณฑ์ใด
8.18 จงบอกวิธีการหาความสุขให้ตนตามทรรศนะของหยางจื๊อ
ควรดำเนินการอย่างไร
8.19 ปรัชญาหยางจื๊อตั้งอยู่บนรากฐานอัตนิยมหรืออหังการนิยม
หมายความว่าอย่างไร
8.20 สิ่งที่มีคุณค่าตามทรรศนะของม่อจื๊อ คืออะไร
8.21 ความรักสากลของม่อจื๊อเป็นอย่างไร
8.22 สังคมในอุดมคติของฮั่นเฟยจื๊อมีหลักการอย่างไรจงอธิบาย
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8.23 ตามความคิดของฮั่นเฟยจื๊อ รัฐควรดำเนินการให้พลเมืองมี
ความสุข สังคมเป็นระเบียบประเทศชาติมั่งคั่ง และมั่นคงอย่างไร

159

ปรัชญาญี่ปุ่น

8

บทที่ 8

2. ที่ตั้งประเทศญี่ปุ่น

ปรัชญาญี่ปุ่น

!

ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่เกือบสุดทางด้านตะวันตกของมหาสมุทร

แปซิฟิก และใกล้กับฝั่งตะวันออกของทวีปเอเชียประกอบด้วยเกาะใหญ่
ๆ 4 เกาะ ที่สำคัญ คือ เกาะฮอนซู (ซึ่งใหญ่ที่สุด) เกาะฮอกไกโด เกาะ

1. บทนำ
หลักศรัทธาดั้งเดิมของญี่ปุ่น คือ ศรัทธาในบรรพบุรุษ และ

ชิโกกุ และเกาะคิวชูทางเหนือสุดซึ่งเกาะเหล่านี้อยู่ห่างจากเกาะซัคคาลิ
นของสหภาพโซเวียตรัสเซียประมาณ 45 กิโลเมตร โดยมีช่องแคบโซ
มาคั่นกลาง และส่วนที่อยู่ใกล้แผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชียที่สุดซึ่งอยู่

ศรัทธาในธรรมชาติ การศรัทธาทั้งสองอย่างรวมกันเป็นความเชื่อแต่

ห่างจากแหลมเกาหลีใต้ ประมาณ 200 กิโลเมตร คือ เกาะคิวชู อยู่ทาง

ดั้งเดิม ต่อมาได้พัฒนาการมาเป็นศาสนาชินโต คำว่า “ชินโต”แปลว่า

ตอนใต้ของประเทศ

วิถีแห่งเทพเจ้า หมายความว่าบุคคลต้องปฏิบัติตนตามทางของสวรรค์
ภักดีต่อพระเจ้า พระเจ้าในที่นี้ หมายถึงธรรมชาติซึ่งอยู่รอบตัวมนุษย์
ศาสนาชินโตยึดถือคำสอนสืบเนื่องมาจากลัทธิเต๋า และลัทธิขงจื๊อหลาย
ประการ นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังมีเทพนิยายมาแต่โบราณหลายพันปีว่า
“พระอาทิตย์เป็นผู้สร้างเกาะญี่ปุ่น และชาวญี่ปุ่นทั้งหลายที่เกิดบนเกาะนี้
เป็นลูกหลานของพระอาทิตย์ ” คนญี่ปุ่นจึงมีความเชื่อว่าพระจักรพรรดิ
ของตนทุกพระองค์มีเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์ด้วย และสิ่งเหล่านี้ล้วนส่ง
ผลให้คนญี่ปุ่นเป็นคนรักชาติ และรักบรรพบุรุษของตนยิ่งกว่าชนชาติ
ใด
ภาพที่ 9 ประเทศญี่ปุ่น
แหล่งที่มา : http://www1.mod.go.th/heritage/nation/neighbour/japan1.htm
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นอกจากเกาะสำคัญ 4 เกาะ ดังกล่าวแล้ว ประเทศญี่ปุ่นยังมีเกาะอื่น ๆ

!

อีกประมาณ 3,900 เกาะตั้งอยู่เป็นแนวยาวตามฝั่งตะวันออกของทวีป

มหัศจรรย์ เช่น ทะเลสาบบนภูเขา ซึ่งมีหิมะปกคลุม ช่องแคบที่เต็มไป

เอเชีย ประเทศญี่ปุ่นมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 377,000 ตารางกิโลเมตร

ด้วยโขดหิน และแม่น้ำที่ไหลเชี่ยว ยอดเขาสูง และน้ำตกที่สวยงาม

ลักษณะของหมู่เกาะเป็นแนวโค้งของวงกลม ยาวจากเหนือจรดใต้
ประมาณ 3,800 กิโลเมตรเกาะใหญ่ที่สุด คือ เกาะฮอนชูเป็นเกาะที่ตั้ง
ของกรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น โยโกฮามา เป็นท่าเรือ
และเมืองท่าที่สำคัญ และมีเกียวโตเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม
นอกจากนี้บริเวณเมือง ยังมีเมืองโอซากา และเมืองโกเบ เป็นศูนย์กลาง

!

ลักษณะภูมิประเทศของญี่ปุ่น มีทิวทัศน์อันสวยงาม และน่า

เกาะฮอนชู เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น มีพื้นที่ประมาณ

231,000 ตารางกิโลเมตร มีเทือกเขาทอดตัวเป็นแนวยาวตลอดความ
ยาวของเกาะ เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำชินาโนะซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุด
ของประเทศ คือ ยาวประมาณ 370 กิโลเมตร

ทางการพาณิชย์ และอุตสาหกรรมที่สำคัญ

4. ประชากรและสังคม
3. ลักษณะภูมิประเทศ
!

ประเทศญี่ปุ่นมีพื้นที่ประมาณร้อยละ 70 ของประเทศเป็นภูเขา

พื้นที่ประมาณร้อยละ 14 เป็นพื้นที่เพาะปลูก และที่เหลืออีกประมาณร้อย
ละ 16 เป็นพื้นที่อื่น ๆ
!

ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีภูเขาไฟมาก และยังมีภูเขาไฟ 67 ลูก

ที่ยังคุกรุ่นอยู่ร้อยละ 10 ของจำนวนภูเขาไฟ นอกจากนี้ ภูเขาไฟฟูจิ
เป็นภูเขาที่สูงที่สุด (3,776 เมตร) ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว
ได้ระเบิดครั้งสุดท้าย เมื่อปี พ.ศ. 2250

!

หมู่เกาะญี่ปุ่น เป็นแหล่งที่ได้รับอารยธรรมของโลกโบราณค่อน

ข้างช้ากว่าที่อื่น แม้ว่าจะมีการพบเครื่องปั้นดินเผาที่เก่าแก่ที่สุดของโลก
ก็ตาม
!

ตามตำนานความเป็นมาของประชากรญี่ปุ่นเชื่อกันว่า เมื่อ

ประมาณสองพันปีมาแล้ว มีเทพบุตร และเทพธิดาชื่ออิซานากิ และฮิซะ
นะมิ ทั้งสองได้ให้กำเนิดเกาะญี่ปุ่นขึ้นมาก่อน แล้วจึงเกิดดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์ และเทพยดาต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก ต่อจากนั้นก็เกิดบุตร
หลานสืบต่อมาเป็นชาวญี่ปุ่นได้ทุกวันนี้ ส่วนดวงอาทิตย์ เชื่อว่าเป็นวงศ์
ของพระจักรพรรดิ ซึ่งเป็นโอรสของพระอาทิตย์ ได้ปกครองญี่ปุ่นตลอด
มา คนญี่ปุ่นถือว่าตนเองเป็นเทวดาโดยชาติกำเนิด และเมื่อญี่ปุ่นถือว่า
เป็นเมืองเทวดาเรียกว่า ชิงโกกุ หรือกามิโนะกุนิ แปลว่าดินแดนแห่ง
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เทวดา ด้วยความเชื่อดังกล่าวคนญี่ปุ่น จึงถือว่าตนเองประเสริฐกว่า

ลุ่มนี้เคยอยู่ใกล้จีน จึงได้รับวัฒนธรรม และระบบต่าง ๆ ในสังคมจีนไว้

ชนชาติอื่นใดในโลก

มาก ที่สำคัญ คือ การถือแซ่และการสืบแซ่

!

เรื่องราวที่ชัดเจนเกี่ยวกับญี่ปุ่นในสมัยแรกได้มาจากบันทึกของ

!

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1340 ชนกลุ่มนี้ได้เข้าครอบครองญี่ปุ่น โดย

จีนในปี พ.ศ. 843 ได้กล่าวว่าคนญี่ปุ่นมีการแบ่งชนชั้นอย่างเด่นชัด มี

แต่ละแซ่ก็สร้างบ้านเมือง และขึ้นครอง แต่ละเมืองมีผู้สืบตระกูลเป็น

อาชีพการกสิกรรม และประมง คนญี่ปุ่นแบ่งเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ มากกว่า

หัวหน้าแซ่ปกครอง มีศาลเจ้าประจำแซ่อยู่ทุกเมือง คนที่อยู่ในชนชั้น

ร้อยเผ่าพันธุ์ มีหัวหน้าเผ่าซึ่งมีสถานภาพกึ่งศาสนาทั้งชาย และหญิง

ปกครองสมัยนั้น คือ ผู้ถืออาวุโส มีอาชีพทางรบพุ่งเป็นนักรบ ต่อมามี

นอกจากนี้ยังได้มีการกล่าวถึงดินแดนราชินี ซึ่งมีอำนาจเหนือดินแดน

อิทธิพล และอำนาจในสังคม และการปกครองของญี่ปุ่นมายาวนาน เรียก

อื่น

กันต่อมาภายหลังว่าซามูไร

!

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 740 ญี่ปุ่นเริ่มถูกรุกรานจากคาบสมุทรเกาหลี

!

บรรดาแซ่ต่าง ๆ มีแซ่หนึ่งแรกเริ่มตั้งอยู่ในเกาะคิวชู ได้อพยพ

หลายครั้ง ทำให้ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากเกาหลี อีกหลาย

เคลื่อนย้าย มาตั้งทำมาหากินอยู่บนพื้นที่ราบยามาโต ในเกาะฮอนชู อัน

ศตวรรษ ต่อมาความมั่งคั่ง และอำนาจได้ตกอยู่ในมือของกลุ่ม

เป็นเกาะกลาง และใหญ่ที่สุด ต่อมาได้ขนานนามแซ่ของตนว่ายามาโต

ขุนนางทหาร ที่ดินส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมโดยหน่วยเผ่าพันธุ์กึ่ง

ซึ่งเป็นถิ่นอุดมสมบูรณ์ และเจริญรุ่งเรืองมีผู้คนมากกว่าแซ่อื่น ๆ ในที่สุด

อิสระที่เรียกว่า อุจิ ซึ่งมีความผูกพันกับกลุ่มตระกูลผู้นำยะมะโตะ อุจิ ต่าง

ก็เป็นที่นับถือว่าให้เป็นใหญ่ในเกาะญี่ปุ่นภาคกลาง และตะวันตกตลอด

ๆ ซึ่งกลุ่มตระกูลเหล่านี้ต่างก็มีหัวหน้า และศาลเจ้าเป็นที่สักการบูชาของ

จนในเกาหลีภาคใต้ จากหัวหน้าแซ่ยามาโต ผู้ได้เป็นใหญ่ในบรรดา

ตน จากหลักฐานทางมนุษยวิทยา และนักโบราณคดี มีข้อสันนิษฐานว่า

หัวหน้าแซ่ทั้งปวงราชวงศ์ญี่ปุ่นก็ได้เกิดขึ้น และได้ครองญี่ปุ่นสืบต่อกัน

พื้นที่เกาะญี่ปุ่นเดิมมีชนชาวพื้นเมืองอาศัยอยู่เรียกว่า ชาวไอนุ ต่อมา

มาเป็นเวลาสองพันปีเศษ ถือเป็นการเริ่มต้นของชาติญี่ปุ่น

เมื่อประมาณสองพันปีผ่านมา ได้มีชนชาติอื่นอพยพเข้ามาพวกหนึ่ง คือ
พวกมงโกล ซึ่งอพยพผ่านประเทศจีน และเกาหลี อีกพวกหนึ่งเป็นชาวเมือง
ร้อน อพยพมา จากอาเซีย - อาคเนย์ ทั้งสองพวกเข้าไปตั้งรกรากอยู่ใน
เกาะญี่ปุ่นผสมกับพวกไอนุ ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองเดิม ปรากฏว่ามีชนเผ่า
เกาหลีมากกว่าชนเผ่าอื่น และต่อมาได้ปราบชนเผ่าอื่นไว้ในอำนาจ ชนก

!

คุณลักษณะประชากร คนญี่ปุ่นเป็นนักธรรมชาติ มีความทรหด

อดทน ขยันหมั่นเพียร และมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม โดยทั่วไปชาวญี่ปุ่นเป็นคนมีไหวพริบดี คบคนง่าย ชอบหาสิ่ง
ใหม่ ๆ แต่มีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย สงบ แต่มีความกล้าหาญ เพื่อ
ความรุ่งโรจน์แห่งจักรวรรดิ
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ของเขาจากการที่ญี่ปุ่นได้รับความเจริญทางวัฒนธรรมมาจากเกาหลี

ปัจจุบันชาวญี่ปุ่นประมาณร้อยละ 78 อาศัยอยู่ในตัวเมือง โดยมี

และจีนเป็นส่วนใหญ่ จึงมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อแนวความคิด และการ

ประชากรประมาณร้อยละ 58 ของจำนวนผู้ที่อาศัยในตัวเมือง ซึ่งแออัด

ดำเนินชีวิตของชาวญี่ปุ่น ลักษณะที่เด่นชัดของชาวญี่ปุ่น คือ การมีพื้น

อยู่ในนครใหญ่ ๆ 4 แห่ง คือ โตเกียว โอซากา นาโอยา และคิตะคิวชู

ฐานของการอยู่อย่างโดดเดี่ยว การมีทักษะในการร่วมทำงานเป็นกลุ่ม

กับจังหวัดรอบนครใหญ่ดังกล่าวอีก 16 จังหวัด

การให้ความสำคัญในการศึกษา การยึดมั่นในหลักของลัทธิขงจื๊อ ซึ่ง
ญี่ปุ่นได้นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน ดังจะเห็นได้ว่าคนญี่ปุ่นจะมี
ลักษณะเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง มีระเบียบวินัย จากความ
เคยชินที่มีรากฐานโดดเดี่ยว ประกอบกับอิทธิพลของลัทธิเซ็น ซึ่งมีผล
ทำให้ไม่นิยมการแสดงออกอย่างกระจ่างในด้านความคิด และคำพูด
คนญี่ปุ่นจะมีการรวมตัวในกลุ่มเดียวกันอย่างเหนียวแน่น การตัดสินใจ

!

เมืองโตเกียว มีประชากรมากที่สุดถึงประมาณ 12 ล้านคน ส่วนอีก

10 เมือง ที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน ได้แก่ โยโกฮามา โอซากา
นาโงยา ซับโปโร เกียวโต โกเบ ฟุคุโอะกะ และฮิโรชิมาตามลำดับ ดัง
นั้นจำนวนประชากรญี่ปุ่นจึงนับว่ามีความหนาแน่นมากที่สุดประเทศหนึ่ง
ในโลก

มักจะต้องเป็นการตัดสินใจของคนระดับสูง กล่าวกันว่าชาวญี่ปุ่นใช้เวลา
นานมากในการตัดสินใจ แต่จะใช้เวลาสั้นมาก ในการปฏิบัติงานที่ได้
ตัดสินใจแล้ว
!

การตั้งถิ่นฐาน ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศ เป็นข้อ

จำกัดทำให้การตั้งถิ่นฐานของประชากรส่วนใหญ่ จะอยู่ในเขตเมือง
โดยเฉพาะเมืองขนาดใหญ่ ซึ่งมีประชากรเกิน 500,000 คน จะอยู่ทาง
ด้านมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งมีอากาศดีกว่าด้านทะเลญี่ปุ่น
!

ในปี พ.ศ. 2531 ญี่ปุ่นมีประชากรประมาณ 122 ล้านคน ประกอบ

5. ศาสนาและลัทธิ
ด้านศาสนาในญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีบทบาทสำคัญมากนัก ก่อนพุทธ
ศตวรรษที่ 22 ศาสนาเคยมีบทบาทในญี่ปุ่นพอ ๆ กับในสังคมของชาว
ตะวันตก แต่แนวโน้มที่คนหันมาสนใจในเรื่องทางโลกอย่างเดียวดังที่
ปรากฏในสังคมชาวตะวันตกในระยะหลังนั้น ได้เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเมื่อ
ประมาณสามศตวรรษมาแล้วชีวิตทางโลกของสังคมชาวญี่ปุ่นเป็นผลมา
จากพื้นฐานของปรัชญาขงจื๊อ เนื่องจากทั้งจีน และเกาหลีได้รับผลอันนี้

ด้วยชาวญี่ปุ่น และชาวไอนุ ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองของเกาะญี่ปุ่น นอกนั้น

มาก่อน ลัทธิขงจื๊อเน้นที่ความเป็นระเบียบ อย่างมีเหตุผลของ

เป็นชนชาติอื่น ซึ่งมีส่วนน้อย ได้แก่ จีน และเกาหลี

ธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กลมกลืนกับธรรมชาติ ระเบียบของ
สังคมเป็นสิ่งที่วางอยู่บนศีลธรรมอันเคร่งครัด และเชื่อมโยงขึ้นไปเป็นรัฐ
ซึ่งปกครองโดยผู้รู้ที่มีจริยธรรมสูง ลัทธิขงจื๊อไม่เชื่อในเรื่องเทพเจ้าไม่มี
164

นักบวชมีพิธีกรรมทางศาสนาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่มีการกราบไหว้

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความจงรักภักดี ตลอดจนความเชื่อมั่นใน

บูชา มีแต่การคิด และการดำรงชีวิตที่ถูกต้อง ที่แสดงออกโดยการมี

การศึกษา และการทำงานหนัก

ความจงรักภักดีต่อผู้ปกครอง มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา
เคร่งครัดในประเพณี และมารยาทอันเหมาะสม
!

การเน้นความสำคัญของประวัติ และด้านอื่น ๆ ของลัทธิขงจื๊อเป็น

6. ศาสนาชินโต

สิ่งที่ญี่ปุ่นรับมาจากจีนระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11 ถึงพุทธศตวรรษที่ 14
แต่ก็ถูกบดบังด้วยพุทธศาสนา จนกระทั่งถึงยุคที่มีการรวมศูนย์อำนาจ
ภายใต้ระบบโตกุงาวะในพุทธศตวรรษที่ 22 ลัทธิขงจื๊อจึงมีอิทธิพล
และชัดเจน กว่าแต่ก่อน นับแต่นั้นมาปรัชญาขงจื๊อก็ครอบงำความคิด
และทัศนคติของคนญี่ปุ่นอย่างกว้างขวาง เมื่อพุทธศตวรรษที่ 24 คน
ญี่ปุ่นนับถือลัทธิขงจื๊อมากมาย เช่น คนจีน คนเกาหลี ทั้ง ๆ ที่มีระบบการ
ปกครองที่ไม่สอดคล้องกับลัทธิเลย
!

ในพุทธศตวรรษที่ 25 อันเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงใหญ่ เมื่อต้อง

สถิต วงศ์สวรรค์. (2541: 109) ได้กล่าวถึงศาสนาชินโตไว้ว่า
!

ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าบรรพบุรุษดั้งเดิมของตนสืบเชื้อสายมาจาก

พระอาทิตย์หรือสุรเทพ ถือว่า พระอาทิตย์เป็นเทพเจ้าสูงสุดในลัทธิ
ชินโต เทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวญี่ปุ่น คือ สุริยเทพี จึงเรียกชื่อ
ตนเองว่านิปปอน ชาวจีนออกเสียงว่า จิมเปน ฝรั่งออกเสียงตามจีนว่า เจ
แปน (Japan) เดิมญี่ปุ่นเชื่อว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามธรรมชาติเกิดขึ้น
จากการบันดาลของเทพเจ้า แนวการนับถือเทพเจ้าเรียกว่า ลัทธิชินโต
(Shintoism) “ชินโต” แปลว่า ทางแห่งเทพเจ้า (Shinto-The way of

เผชิญหน้ากับการคุกคามของชาวตะวันตก รัฐบาลญี่ปุ่นได้ยกเลิกการ

Gods) ชาวญี่ปุ่นมีความสำนึกว่า ตนเป็นเชื้อสายของเทพ และแผ่นดิน

ศึกษาลัทธิขงจื๊อ แล้วหันมาเน้นการศึกษาวิทยาศาสตร์ และการแพทย์

ของตนก็เป็นแผ่นดินที่เทพประทานมาให้

แต่ยังคงมีในประกาศนโยบายการศึกษาของรัฐบาลในปี พ.ศ.
2433 โดยเน้นเรื่องหลักความสัมพันธ์ตามลัทธิขงจื๊อ และหน้าที่ของ
ประชาชนต่อจักรพรรดิเท่านั้น
!

ชาวญี่ปุ่นรุ่นใหม่ยังมีค่านิยมแบบขงจื๊อหลงเหลืออยู่โดยทั่วไป ซึ่ง

!

ญี่ปุ่นมีศาสนาใหญ่เป็นรากฐานสังคม 2 ศาสนา คือ ชินโต และ

พุทธนิกายเซ็น ศาสนาชินโต ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “คามิโนะมิชิ” เรียก
ตามภาษาจีนว่า “ชินโต” เชื่อในวิญญาณที่ดี และร้าย วิญญาณที่ดีเรียก
ว่า “เซ็น” (Chen) ซึ่งหมายถึง “เต๋า”ที่แปลว่า วิถีทางแห่งวิญญาณที่ดี

มีอิทธิพลต่อชาวญี่ปุ่นมากกว่าศาสนา หรือปรัชญาอื่น ๆ และสิ่งที่ลัทธิ

หรือวิถีทางของพระเจ้า หรือทางของสวรรค์ (The way of God)

ขงจื๊อมีแฝงอยู่ คือ ความเชื่อเกี่ยวกับคุณธรรมของรัฐบาล การย้ำความ

หมายความว่าบุคคลจะต้องปฏิบัติตามทางของสวรรค์ ภักดีต่อพระเจ้า
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เพื่อผลดีแก่ตน พระเจ้าศาสนาชินโตมุ่งเอาธรรมชาติ และมนุษยสัมพันธ์

ความสะอาดกายกับความสะอาดใจ บุคคลต้องสะอาดทั้งสองอย่าง แต่

อันมีอยู่รอบชีวิตมนุษย์ ศาสนาชินโตไม่พูดถึงเรื่องโลกหน้าเลยว่ามี

สิ่งสำคัญคือ ความสะอาดภายในจิต (สถิต วงศ์สวรรค์, 2541: 110)

สภาพเป็นอย่างไร แต่มักกล่าวถึงเรื่องของชีวิต ซึ่งเป็นชีวิตในโลกนี้ทั้ง
ยังเชื่อว่าวิญญาณเป็นของไม่ตาย ไม่สูญไปไหน ดังนั้น จึงมีการเซ่น
สรวงดวงวิญญาณ ถือว่าดวงวิญญาณจะวนเวียนอยู่กับญาติมิตรผู้อยู่

6.2 แนวความเชื่อและหลักปฏิบัติอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากลัทธิชินโต
นั้น มี 4 ประการ ดังนี้

ข้างหลัง คอยร่วมสุขร่วมทุกข์อยู่ด้วยในครัวเรือน หากต้องการให้

!

วิญญาณมีความสุขผู้อยู่ข้างหลังต้องทำความดี

ๆ มักสร้างด้วยไม้ยกพื้นและมีเพียงห้องเดียว ภายในมีดาบ และกระจก

6.1 หลักปฏิบัติเพื่อความดีสูงสุด หรือหลักจริยธรรมของศาสนาชินโตมี
4 ประการ ดังนี้
!

หลักปฏิบัติเพื่อความดีสูงสุด หรือหลักจริยธรรม ของ

ศาสนาชินโตมี 4 ประการ ได้แก่ 1) ให้มีความคิดเบิกบาน 2) ให้มี
ความคิดบริสุทธิ์สะอาด 3) ให้มีความคิดถูกต้อง และ4) ให้มีความคิด
เที่ยงตรง หากผู้ใดปฏิบัติตนทำใจให้มีสภาพดังกล่าวได้ และสิ้นชีพไป
แล้วจักไปสู่ภาวะเป็นอันหนึ่งเดียวกับพระเจ้า และทำให้ไปสู่ความเป็น
พระเจ้า
!

1) หลักแห่งความสะอาด สถานที่บูชาของชินโตสร้างขึ้นแบบง่าย

เป็นเครื่องประดับ มีอ่างน้ำสำหรับไว้ล้างปาก มือ และหน้าก่อนที่จะ
เข้าไปทำพิธีบูชา การทำความสะอาดสถานที่ และร่างกายนี้ เป็นการไล่
ภูตผีปีศาจออกไปด้วย การทำความสะอาดสถานที่ เรียกว่า ฮาโร การ
ชำระล้างร่างกาย เรียกว่า “มิโซกิ” หลักแห่งความสะอาดนี้เป็นสิ่งที่
ชินโตเน้นมาก
!

2) หลักแห่งความภักดี คำสอนในชินโตมิได้เน้นถึงเรื่อง นรก

สวรรค์ อดีต และอนาคต แต่เน้นหลักแห่งจริยะในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งออก
เป็นหลักแห่งความภักดี 3 ประการ คือ ภักดีต่อครอบครัว ภักดีต่อชุมชน
และภักดีต่อรัฐ อันเป็นการแสดงออกด้วยความเคารพ ภักดีต่อ

ปรัชญาญี่ปุ่นเดิมเป็นปรัชญาชินโต อุปนิสัยชาวญี่ปุ่น รัก

ครอบครัว ย่อมส่งผลไปยังชุมชนหรือสังคมด้วย การภักดีต่อครอบครัว

ธรรมชาติ รักความสะอาด รักประเทศชาติบ้านเมือง รักการหาความรู้

ก็คือ การไหว้ผีเรือนหรือวิญญาณของบรรพบุรุษ ชินโตสอนว่าวิญญาณ

และรักความบริสุทธิ์ ชาวญี่ปุ่นพยายามที่จะชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ รัก

ของบรรพบุรุษจะคอยวนเวียนอยู่กับลูกหลาน วิญญาณจะได้รับความสุข

ความสวยงาม ตกแต่งบ้านเรือน และสนามในบ้าน ให้สวยงามตา บ้าน

ก็เพราะลูกหลานปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบประเพณี ความสุข และโชค

ชาวญี่ปุ่นมีระเบียบเรียบร้อย สนใจความสะอาดส่วนรวม ชาวญี่ปุ่นบูชา

ชะตาอันดีของครอบครัว จะเกิดได้ก็เพราะการปฏิบัติถูกต้องตาม

ความสะอาด ซึ่งความสะอาดตามทรรศนะของชินโต มี 2 ประการ คือ

ระเบียบพิธีการบูชาบรรพบุรุษ บุคคลที่จะเป็นหัวหน้าในการบวงสรวง
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บูชาก็คือ บุตรชายคนโตเสมอ ลูกชายจะเป็นผู้คอยสืบทอดมิให้

การคว้านท้อง เพื่อนำเอาชื่อเสียงเกียรติยศกลับมา กล่าวคือ ผู้ทำผิด

ครอบครัวหรือสกุลขาดสายลงได้ ในกรณีที่ไม่มีบุตรชายก็ต้องหาบุตร

แล้ว ถ้าเป็นชาย นักรบ ก็จะทำการคว้านท้องเพื่อฆ่าตัวตาย ผู้ที่ทำฮา

บุญธรรมหรือบุตรเขยเข้ามาถือสกุลของครอบครัวนั้น ๆ สตรีไม่มีสิทธิ์ที่

ราคีรีแล้ว สังคมก็จะยกโทษให้ และได้รับการยอมรับนับถือเช่นเดิมฮา

จะเป็นผู้นำการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ และผู้หญิงต้องอยู่ในอาณัติของ

ราคีรีทำได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น

ผู้ชายเสมอ ไม่ว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็นน้องหรือหลานของตนเอง ผู้หญิง
เมื่อแต่งงานแล้วย่อมขาดจากสกุลจะต้องออกจากบ้านไปอยู่กับสามี
และทางบ้านจะต้องทำพิธีเช่นเดียวกับนำศพออกจากบ้าน เช่น กวาด
บ้านเรือนให้สะอาด จุด-ตะเกียงศพไว้หน้าบ้าน และความภักดีต่อชุมชน
คือ การปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ ประเพณีของสังคมนั้น ๆ
กล่าวคือในแต่ละชุมชนจะมีเทพเจ้าเป็นที่ยอมรับนับถือร่วมกัน เพราะ
ฉะนั้นแต่ละคนนอกจากจะบูชาบวงสรวงวิญญาณแห่งบรรพบุรุษประจำ
ตระกูลแล้ว ก็ยังต้องบูชาบวงสรวงเทพเจ้าแห่งชุมชนนั้น ๆ อีกด้วย ถ้า
ใครปฏิบัติผิดกฎเกณฑ์สังคมก็จะต้องถูกเนรเทศ หรืออย่างน้อยก็ถูก
ลงโทษแบบพรหมทัณฑ์ กล่าวคือ กลุ่มคนในสังคมนั้น ๆ ไม่ติดต่อคบหา
สมาคมหรือพูดจาด้วย ไม่ยอมให้ร่วมในกิจกรรมที่สังคมนั้น ๆ มีขึ้น

!

3) หลักแห่งความเชื่อถือชินโต เชื่อว่าสถานที่ใดก็ตามที่เจ้า

เมืองตาย สถานที่นั้นย่อมไม่บริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการย้ายเมือง
หลวงอยู่เสมอ จนถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 12 เมื่อได้คติมาจากจีนจึงลด
ความเชื่อนี้ลงไป และตั้งเมืองหลวงเป็นหลักแหล่งที่เมืองนารา ซึ่งได้ชื่อ
ว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น (พ.ศ. 1253 - 1327) นอกจากนี้
ชินโตเชื่อว่าศพทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ จึงห้ามทำพิธีศพในวัดของ
ชินโต นอกจากนี้ญี่ปุ่นเชื่อว่า ประเทศตนมีเทพเจ้าคอยคุ้มครอง ใครจะ
มาทำร้ายไม่ได้ เช่น เมื่อ พ.ศ. 1817 และพ.ศ. 1824 กุบไลข่าน ยกทัพมา
รุกรานทั้งสองคราวนั้น กองทัพ มงโกลต้องพินาศไปเพราะแรงลมพายุ ที่
ญี่ปุ่นเรียกว่า “กามิกาเซะ” ซึ่งแปลว่า ลมสวรรค์

ส่วน “ภักดีต่อรัฐ” คือ ความภักดีที่แสดงออกต่อองค์พระจักรพรรดิ ซึ่งมี

!

มากที่สุดในหมู่นักรบที่สังคมยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติสูง ทุกคนยอมเสีย

การดำรงอยู่หรือแก่นของสังคม ลำดับถัดมาได้แบ่งชนชั้นออกเป็น 3

สละให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้สถาบันจักรพรรดิดำรงอยู่ หลักภักดี 3

กลุ่ม คือ ชนชั้นขุนนาง ประกอบด้วย “กุเง” คือ ชนชั้นผู้ดี หรือผู้เป็น

ประการนี้ ก่อให้เกิดลัทธิบูชิโด คือ ความกล้าหาญ เสียสละอย่างยิ่ง คำ

หัวหน้าตระกูล สืบเชื้อสายมาเป็นเจ้าผู้ครอง และหัวหน้านักรบ “บุเก”

ว่า “บูชิโด” แปลว่าทางแห่งนักรบ และก่อให้เกิดลัทธิฮาราคีรี ซึ่ง

คือ ชนชั้นนักรบ ได้แก่ พวกซามูไร ซึ่งอาจเลื่อนเป็น “กุเง” ในตำแหน่ง

หมายถึง การฆ่าตัวตายโดย

โชกุนได้ ชนชั้นสามัญประกอบด้วยพวกชาวนา ซึ่งได้รับการยกย่องมาก

4) หลักแห่งชนชั้น ญี่ปุ่นโบราณ ถือว่าพระมหาจักรพรรดิ คือ หลัก

ที่สุด พวกช่างฝีมือ เช่น ช่างไม้ ช่างเหล็ก ช่างทอ และช่างฝีมือ ที่ได้รับ
การยกย่องมาก คือ ช่างเหล็ก ประเภทช่างตีดาบ พวกพ่อค้าเป็นที่กลุ่ม
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ชนที่มีฐานะต่ำสุดในสังคมชนชั้น ถือว่าเป็นกลุ่มที่เอารัด เอาเปรียบ

ชาวญี่ปุ่นบูชาบรรพบุรุษ เชื่อว่า “คนเราเมื่อยังมีชีวิตอยู่ถึงจะมีอัธยาศัย

สังคม ซื้อถูก - ขายแพง เป็นอาชีพน่ารังเกียจ ไร้เกียรติ และทรชน

ดีหรือชั่วก็ตาม แต่เมื่อล่วงลับไปแล้วเขาต้องเป็นผู้ที่ทรงอำนาจศักดิ์สิทธิ์

เป็นกลุ่มคนที่ได้รับการเหยียดหยามมากที่สุด มีฐานะเท่ากับสัตว์แบ่งเป็น

เหมือนกันหมด และใช้อำนาจนั้นทั้งในทางดี และทางร้ายให้ผู้อยู่ข้าง

2 พวก คือ “โจริ” พวกมีอาชีพต่ำ น่ารังเกียจ เป็นงานที่ชาวญี่ปุ่นไม่

หลัง หากผู้อยู่ข้างหลังไม่ขาดความกตัญญูกตเวที หมั่นบวงสรวงสักกา

ต้องการ เช่น สัปเหร่อ เพชฌฆาต คนกวาดถนน และฟอกหนังสัตว์

ระอยู่เสมอแล้ว ผู้ทรงอำนาจนั้น ๆ จะประสิทธิ์ประสาทแต่สิ่งที่ดีให้ แต่

สรรพนามแทนกลุ่มชนนี้ใช้ เช่นเดียวกับสัตว์เดรัจฉาน “ฮินิน” เป็นกลุ่ม

ถ้าไม่หมั่นบวงสรวงสักการะ ก็จะลงโทษเอา แปลว่า คนตายกับคนเป็น

คนนอกสังคม “ฮินิน” แปลว่า ไม่ใช่คน พวกนี้มีอาชีพน่ารังเกียจกว่าพวก

ต้องพึ่งพาอาศัยกัน และกันอยู่เสมอ” ปรัชญาญี่ปุ่นเป็นปรัชญาผสมซึ่ง

โจริ เช่น ขอทาน และโสเภณี บุคคลที่ถูกอเปหิจากสังคม ผู้ที่ฆ่าฮินิน

ญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา ลัทธิขงจื๊อ วัฒนธรรมจีน และ

ตายจะมีโทษทัณฑ์เพียงถูกปรับฐานฆ่าสัตว์ซึ่งเป็นโทษเล็ก ๆ น้อย ๆ

วัฒนธรรมอินเดีย แล้วนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับประชาชนชาวญี่ปุ่น

เท่านั้นชาวญี่ปุ่นภูมิใจในประเทศชาติ จึงอุทิศกายใจแก่ประเทศ ทำงาน

เช่น นำคุณธรรม เรื่องความภักดี ตามแนวลัทธิขงจื๊อไปเป็นจรรยาบรรณ

ด้วยความขยันขันแข็งที่สุด

ของนักรบ และใช้หลักธรรมของพุทธศาสนาในเรื่อง ศีล สมาธิ และ

ชาวญี่ปุ่นจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดิน

อย่างสุดชีวิตสุดใจ พร้อมที่จะเสียสละชีวิตด้วยความจงรักภักดีและรัก

ปัญญา ไปเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองให้แก่ชาวญี่ปุ่น ปรัชญาญี่ปุ่น

การศึกษาหาความรู้ จากประเทศต่าง ๆ แล้วประยุกต์เป็นของญี่ปุ่นชาว

ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของปรัชญาขงจื๊อ และพุทธศาสนานิกายเซ็น ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นนับถือศาสนาชินโต เป็นศาสนาดั้งเดิม “ชินโต” หมายถึง วิถีแห่ง

ดำรงชีวิตอยู่เป็นครอบครัวตามหมู่บ้าน มีค่านิยมทางศาสนา และ

พระเจ้า เกิดจากเทพนิยายวัตถุประสงค์อยู่ที่การบูชาธรรมชาติ บูชา

จริยธรรมแตกต่างกัน ออกไปนับถือดวงอาทิตย์ และบูชาเทพเจ้าประจำ

บรรพบุรุษ และบูชาความสะอาดชาวญี่ปุ่นถือเอาฤดูดอกซากุระบาน

ธรรมชาติในนามของ กามิ บูชาบรรพบุรุษเคารพบิดามารดา ผู้สูงอายุ

เป็นฤดูที่หมู่ชนมีความสนุกสนานรื่นเริง และรักษาธรรมชาติความ

และบุคคลสำคัญ ๆ เหล่านี้เป็นหน้าที่ของทุก ๆ คน ต่อมาความเชื่อถือ

สวยงามของธรรมชาติ ทำให้ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นดินแดน

และการปฏิบัติดังกล่าวได้หลอมตัวเข้าเป็นศาสนาชินโต และได้กลาย

ของพระเจ้า สร้างด้วยฝีมือช่างสวรรค์ ประเทศญี่ปุ่นงดงามเหมือน

เป็นศาสนาประจำชาติ ต่อมาพุทธศาสนาเข้าไปเปลี่ยนสภาพชีวิตชาว

อุทยานแห่งสวรรค์ การรักษาธรรมชาตินี้เป็นชนวนแห่งการรักชาติ ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น สอนมุ่งให้ปฏิบัติสมาธิก่อให้เกิดความเข้มแข็ง และกล้าหาญ และ

ถือความรักชาติเป็นดวงวิญญาณ พร้อมด้วยความจงรักภักดีพระเจ้า

กล้าเผชิญกับความตาย มีความสำคัญต่อชีวิตทหารญี่ปุ่นสืบมาเป็น

จักรพรรดิด้วย

อย่างยิ่ง จนเป็นที่ยอมรับของชาวโลกว่า ทหารญี่ปุ่นมีความกล้าหาญ
เด็ดเดี่ยวเป็นเลิศกว่าทหารชาติใด ๆ ญี่ปุ่นได้พัฒนาระบบทหารเรือ
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ระบบซามูไรขึ้นเรียกว่า บูชิโด หมายถึง มีความยินดีเผชิญหน้ากับความ

ความจงรักภักดีต่อองค์พระเจ้าจักรพรรดิ และบ้านเมือง หน้าที่พื้นฐาน

ตายเพื่อรักษาเกียรติยศและศักดิ์ศรี ถือว่าชีวิตมีค่าน้อยกว่าเกียรติยศ

ทางสังคม คือ การปฏิบัติแก่บิดามารดา พี่น้อง และเพื่อนบ้าน ให้ความ

ศักดิ์ศรี บูชิโดสอนให้กล้าหาญ อดทนไม่ฟุ่มเฟือย ดำรงชีวิตอย่างง่าย

สำคัญแก่ผู้อาวุโส เชื่อฟังปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล มีความละอายต่อ

ๆ ต้องการแต่ปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิตเน้นถึงการปฏิบัติอันเป็น

สังคม เกรงสังคมจะไม่รับตน จึงต้องเว้นจากข้อผิดพลาดเสียหายที่จะ

สัญลักษณ์ของบูชิโด คือ จงรักภักดี รักษาศักดิ์ศรี ความยุติธรรม มีความ

ทำให้ขายหน้า ถือว่าศักดิ์ศรีเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว

กล้าหาญ สุภาพอ่อนโยน รักษาความซื่อสัตย์รักการศึกษา ดาบเป็น

และสกุล การสูญเสียความเคารพนับถือ และการถูกลงโทษเป็นเรื่องน่า

หัวใจของทหาร และจะสังหารตัวองเพื่อศักดิ์ศรี

ละอายอย่างยิ่ง ข้อนี้เป็นเหตุให้ญี่ปุ่นฆ่าตัวตายมามากต่อมาก ศาสนา

6.3 ญี่ปุ่นถือปฏิบัติตามหลักปฏิญาณ 4 ข้อ ดังนี้
1) เราจะต้องไม่ด้อยกว่าใครในการปฏิบัติหน้าที่ของเรา
2) เราจะทำตนให้มีประโยชน์แก่พระเจ้าจักรพรรดิของเรา
3) เราจะปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์แก่บิดามารดาของเรา
4) เราจะเป็นนักเสียสละอย่างยิ่ง
6.4 ปรัชญาที่ถือว่ามีค่านิยมสูงสุดของญี่ปุ่น มีดังนี้
!

1) เชิดชูการศึกษาเล่าเรียน และความเป็นนักปราชญ์

!

2) ค่านิยมทางสุนทรียภาพ ชาวญี่ปุ่นจึงเป็นนักศิลปิน และเจริญ

งอกงามทางสุนทรียภาพ
!

3) การถือว่าครอบครัวเป็นศูนย์กลางของสังคม มีความเมตตา

กรุณา เป็นแกนกลางค่านิยมที่สูงเด่นของญี่ปุ่นปรากฏไปทั่วโลก คือ

ชินโตเน้นถึงความซื่อสัตย์ และความบริสุทธิ์ ญี่ปุ่นโบราณ มีปรัชญาใน
การดำเนินชีวิตและยึดหลักคำสอนของขงจื๊อ ที่ให้เห็นอกเห็นใจกัน
เคารพต่อบรรพบุรุษ และระเบียบข้อบังคับของสังคมเป็นสำคัญใช้สติ
ปัญญาเป็นแนวทางปฏิบัติ ต่อมาเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 จักรพรรดิเมจิ
ได้ยอมรับศาสนาชินโตเป็นศาสนาประจำชาติ เพื่อหล่อหลอมจิตใจของ
คนในชาติ และหวังผลทางการเมือง ปรัชญาแห่งศาสนาชินโตจึงซึมซับ
ฝังจิตฝังใจประชาชนชาวญี่ปุ่นแต่นั้นมา ปรัชญาชินโตถือว่าพระเจ้า
ประจำถิ่นองค์ใหญ่ ๆ มี 4 องค์ ได้แก่ อมเตรสุ (สุริยเทพ) เป็นองค์ที่
สำคัญที่สุด และเชื่อสืบต่อกันมาว่า พระเจ้าจักรพรรดิทุกพระองค์ได้
สืบทอดมาจากเทพเจ้าองค์นี้ ฉะนั้นชาวญี่ปุ่นถือว่าเทพเจ้าในลัทธิชินโต
มีความสำคัญที่สุด เพราะนอกจากจะให้กำเนิดจักรพรรดิญี่ปุ่นแล้ว ยัง
ให้การปกป้องคุ้มครองประชาชนและประเทศชาติญี่ปุ่น ประชาชนผู้รัก
ชาติอุทิศตนเพื่อประเทศชาติจึงเสมือนภักดีต่อพระเจ้าด้วย ปรัชญา
ชินโตสอนให้เชื่อฟังจักรพรรดิ และคณะรัฐบาลด้วย ต่อมาพระพุทธ
ศาสนาได้แพร่หลายเข้าไปในญี่ปุ่น ลัทธิความเชื่อ และพิธีกรรมต่าง ๆ
ของชินโตจึงได้ถูกดัดแปลงให้กลมกลืนกับพุทธปรัชญา และปรัชญา
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ขงจื๊อ จนกลายเป็นปรัชญาญี่ปุ่นสมบูรณ์ในที่สุด เพราะการผสม

!

กลมกลืนกันดังกล่าวจึงทำให้คนส่วนใหญ่เชื่อว่า “ปรัชญาชินโตสร้าง

ต้นนั้นแล้ว ยังมีสัญลักษณ์ที่มีมาแต่โบราณเป็นสมบัติสืบทอดกันมากับ

ชาติ ประเทศชาติ มั่นคงได้เพราะพุทธปรัชญา”(สถิต วงศ์สวรรค์, 2541:

ราชบัลลังก์แห่งพระจักรพรรดิ และมีความหมายทางคุณธรรม น่าจะเป็น

113 - 114)

สัญลักษณ์ที่สมบูรณ์กว่าในภาษาญี่ปุ่นว่า ซานชูโน - ซิงกิ ได้แก่ สมบัติ

6.5 สัญลักษณ์ของศาสนาชินโต
กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย (2550:
257)ได้กล่าวถึงสัญลักษณ์ศาสนาชินโต มีลักษณะ 2 อย่าง ดังนี้
1) โทริ ได้แก่ ประตูที่มีเสาไม้ 2 เสา ข้างบนมีคานไม้ 2 อันวาง
อยู่ ถือกันว่าเป็นประตูวิญญาณก่อนเข้าสู่ศาลเจ้า เป็นเครื่องหมายการ
เข้าสู่บริเวณศาลเจ้าของศาสนาชินโต

2) กระจก ซึ่งมีรูปลายดอกไม้ นอกจากสัญลักษณ์ 2 อย่างข้าง

3 ประการ คือ
!

!

(1) กระจก เรียกว่า “ยตะ โน กาคามิ” เป็นเครื่องหมายแห่ง

ปัญญา ตามประวัติกล่าวไว้ว่า สุริยเทพี อมะเตระสุ โอมิคมิ ได้มอบให้
หลานชื่อ นินิคิโน มิโกโด มาปกครองเกาะญี่ปุ่น ปัจจุบันเก็บรักษาไว้
ณ ศาลเจ้าอีเสะ ส่วนกระจกจำลองเก็บไว้ที่พระราชวังของพระเจ้า
จักรพรรดิ
!

!

(2) ดาบ เรียกว่า “กุสะ นาคิ โนซึรุคิ” เป็นเครื่องหมายแห่ง

ความกล้าหาญ ในฐานะเป็นการปรากฏแห่งเทพเจ้า ปัจจุบันเก็บรักษาไว้
ที่ศาลเจ้าอัทสุตะ ส่วนดาบจำลองเก็บไว้ที่พระราชวังของพระเจ้า
จักรพรรดิ
!

!

(3) รัตนมณี เรียกว่า “ยาสะกะนิ โน มาคะ ตามะ” เป็น

สัญลักษณ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ประจำ ณ
พระราชวังแห่งพระจักรพรรดิ
ภาพที่ 10 ภาพสัญลักษณ์โทริ
แหล่งที่มา : http://www.bloggang.com/viewdiary

!

สรุปแล้วสมบัติทั้ง 3 นี้ก็เป็นสัญลักษณ์ทางคุณธรรมสำคัญใน

ศาสนาชินโต กล่าวคือ ปัญญา

ความกล้าหาญ และการบำเพ็ญ

ประโยชน์ นั่นเอง
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7. ปรัชญามหายานในญี่ปุ่น
พุทธปรัชญามหายานได้ถูกดัดแปลงเป็นปรัชญาเซ็น หรือ ธยาน หรือ
ฌานในกาลต่อมา แต่ถึงแม้จะถูกดัดแปลงไป แต่ก็ยังเหลือเค้าโครงอยู่
บ้าง เช่น ปัญหาเกี่ยวกับสาเหตุที่เกิด และการกำจัดความทุกข์ โดยการ
ปฏิบัติตามมรรค 8 มีความเห็นถูกต้อง (สัมมาทิฐิ) เป็นต้น ในขั้น
สุดท้าย คือ ตั้งใจไว้ถูกต้อง (สัมมาสมาธิ) เพื่อให้เกิดความรู้โดยสมบูรณ์
ที่เรียกว่า “ปรัชญา หรือ โพธิ” จนสามารถเอาชนะทุกข์ทั้งปวงที่เรียกว่า
“นิพพาน” ซึ่งมนุษย์ทุกคนสามารถบรรลุตามพระพุทธองค์ผู้บรรลุแล้วได้
“เซ็น” เน้นหลักการตรัสรู้โดยญาณทรรศนะ คือ การเข้าใจด้วยความรู้

พระโพธิสัตว์ ผู้ที่บรรลุพุทธภูมิ จะต้องบำเพ็ญจริยธรรมแห่งพระ
โพธิสัตว์ให้สมบูรณ์ก่อน พระโพธิสัตว์มีศีล 58 ข้อ แยกเป็นครุศีล 10
ข้อ ผู้ล่วงศีล 10 ข้อนี้ไม่มีโอกาสบำเพ็ญบารมีให้เต็มได้อีก 48 ข้อ ที่
เหลือจัดเป็นลหุศีล “วิริยะ” คือ ความเพียร เพื่อบรรลุภูมิธรรมชั้นสูง ๆ
ต่อไป “ขันติ” คือ ความอดทน ในอันที่จะผจญกับอุปสรรคอันเกิดจาก
สิ่งแวดล้อมหรือจากกิเลสในตัวเอง “สมาธิ” คือ ข้อปฏิบัติเพื่อสงบ
ระงับความหวั่นไหวของจิตใจต่อโลกธรรมต่าง ๆ ปัญญา คือ การสร้าง
ความเห็นให้ถูกต้องอัน ได้แก่ สัมมาทิฐิ เพราะสัมมาทิฐิเป็นแม่บทแห่ง
คุณธรรมทั้งปวง
อัปปมัญญาภาวนา 4 ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา

โดยฉับพลัน ไม่นิยมทรมานร่างกาย เซ็นได้ย้ำถึงความเข้าใจตนเอง

!

ย้ำบุคลิกภาพ และระเบียบวินัยในการขบคิดปัญหาโดยการฝึกสมาธิ

หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อัปปมาณหฤทัย ด้วยการเจริญคุณธรรมทั้ง

หลักการของเซ็นเข้าถึงจิตใจของทหารญี่ปุ่น และช่วยปลดเปลื้องความ

4 นี้ ให้เกิดแก่สรรพสัตว์เพื่อให้พ้นทุกข์ทั้งปวง

หวาดหวั่นต่อมรณภัยได้มาก(สถิต วงศ์สวรรค์, 2541: 114 - 115)
ปรัชญามหายานญี่ปุ่นได้แตกแยกออกเป็น 2 ระบบใหญ่ ๆ เหมือนใน
ประเทศจีน คือ “มาธยามิก” กับ “โยคาจารย์”

!

มหาปณิธาน 4 ได้แก่ การแน่วแน่ในการปฏิบัติ ดังนี้

จะปลดเปลื้องสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ทั้งปวงจะสละกิเลสให้หมด และ
ปรารถนาให้แก่เหล่าสัตว์สละกิเลสด้วยจะต้องเรียนรู้ และศึกษาปฏิบัติ

จริยศาสตร์ และทฤษฎีแห่งความรู้ (ญาณวิทยา) ทั้งในปรัชญามาธ

ในพุทธธรรมอย่างกว้างขวาง และจะต้องให้เหล่าสัตว์ได้เล่าเรียน และ

ยามิก และปรัชญาโยคาจารย์ มีทรรศนะตรงกัน คือ จริยศาสตร์

ศึกษาในพุทธธรรมนั้นจะต้องปฏิบัติตนเพื่อให้บรรลุพุทธภูมิอันสูงสุด

มหายานต้องบำเพ็ญในบารมี 6 อัปปมัญญาภาวนา 4 และมหาปณิธาน

และจะต้องนำสัตว์ให้บรรลุพุทธภูมิด้วยญาณวิทยา

4

บารมี 6 ได้แก่ “ทาน” การให้มีวัตถุทาน อภัยทาน และ

ธรรมทาน “ศีล” การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย นอกจากศีล 5 ศีล 8
ศีล 10 และศีล 227 นอกจากนี้มหายานยังมีพิเศษออกไปอีก กล่าวคือ

!

ปรัชญามหายานถือว่าญาณวิทยาหรือทฤษฎีแห่งความรู้จะเกิดได้

ต้องอาศัยหลัก 4 ประการ คือ เกิดจากประสาทสัมผัส เกิดจากความคิด
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นึกตามหลักเหตุผล เกิดจากการอบรมฝึกฝนหรือหยั่งรู้ภายใจจิต และ

!

ปัจจุบันผู้นับถือคริสต์ศาสนานิกายโปรเเตสแตนต์ มากกว่านิกาย

เกิดจากพยาน และหลักฐาน

โรมันคาทอลิกเล็กน้อย เมื่อปี พ.ศ. 2502 พวกโปรเเตสแตนต์ได้จัดงาน
ฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาศาสนาคริสต์ในญี่ปุ่น เมื่อปี
พ.ศ. 2522 มีชาวญี่ปุ่นนับถือคริสต์ศาสนาประมาณ 9 แสนคน

8. คริสต์ศาสนา
!

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2092 ได้มีบาทหลวงคณะเยซูอิด ชื่อฟรานซิส

ซาเวียร์ ประกาศเผยแพร่คริสต์ศาสนาในญี่ปุ่นเจ้าเมืองเล็ก ๆ ในกิวชิว

9. ลักษณะเด่นของปรัชญาญี่ปุ่น

ได้ให้การสนับสนุน และส่งเสริม เพราะเหตุว่าเมืองใดต้อนรับบาทหลวง

!

ชาวโปรตุเกสก็จะมาค้าขายด้วย จึงทำให้หมู่บ้านคนหาปลาเล็ก ๆ

มาอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของ วัฒนธรรมที่มี

กลายเป็นท่าเรือค้าขายที่สำคัญ ต่อมาพวกขุนนางมากมายได้เข้ารีต

รากฐานแตกต่างกัน ตัวอย่างมีให้เห็นมากมายโดยรอบตัวเรา เช่น

นับถือคริสต์ศาสนากัน ประมาณว่าคนญี่ปุ่นเข้ารีตถึง 150,000 คน

วัฒนธรรมทางการเมืองของญี่ปุ่น จะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นระบบใหม่ที่

!

เมื่อฮิเดโยชิรวบรวมญี่ปุ่นให้เป็นปึกแผ่นได้ เห็นว่าคริสต์ศาสนา

เป็นภัยต่อบ้านเมือง เพราะเป็นเครื่องชักจูงให้ฝรั่งเข้ามาเผยแพร่
อิทธิพล และอาจยึดเอาญี่ปุ่นเป็นเมืองขึ้นได้ จึงประกาศห้ามไม่ให้นัก
สอนศาสนาเข้าเมือง ต่อมาอิเอะยาสุได้ครองประเทศญี่ปุ่นก็เปลี่ยน

วัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นวัฒนธรรมหลากหลาย อันเนื่องมาจากการเข้า

ประกบเข้าไปในระบบการเมืองแบบเก่าของ ญี่ปุ่นเสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่
อาศัยของชาวญี่ปุ่น เป็นการปะติดปะต่อกันของสไตล์ตะวันตก ศาสนาก็
นับถือไปหมดทั้งพระเจ้า และพระพุทธเจ้า แม้ในภาษาญี่ปุ่นที่ใช้กันอยู่
ในชีวิตประจำวันก็มีคำที่มาจากภาษาจีนกว่าครึ่ง

นโยบายของฮิเดโยชิ โดยส่งเสริมให้นักสอนศาสนาชาวสเปน และ

!

สาเหตุที่ชนชาติญี่ปุ่นสามารถปะติดปะต่อวัฒนธรรมหลากหลาย

พ่อค้าชาวสเปน มาตั้งที่เมืองเอโดะ ต่อมาชาวอังกฤษ และชาวฮอลันดา

เข้าด้วยกัน จนเป็นวัฒนธรรมประจำชนชาตินั้น ได้แก่ การที่ชาวญี่ปุ่นมี

ก็มาติดต่อค้าขายโดยไม่ได้เผยแพร่ศาสนาด้วย อิเอยาสุเห็นว่า การ

ความกระตือรือร้น สนใจในวัฒนธรรมที่แปลกออกไป กับการที่อยู่ใน

ค้าขายกับศาสนาเป็นคนละเรื่องกัน จึงเริ่มปราบปรามศาสนาคริสต์ใน

สภาพแวดล้อมที่จะรับวัฒนธรรมต่างชาติได้ตามที่จำเป็นโดยมิได้ถูก

ญี่ปุ่นเป็นการใหญ่ จับบาทหลวง และผู้เข้ารีตไปฆ่าเป็นจำนวนมาก

รุกรานแทรกแซงจนวัฒนธรรมดั้งเดิมสูญเสียไป

ทำให้คนญี่ปุ่นกลัวตาย เลิกนับถือคริสต์ศาสนา หรือไม่ก็หลบหนีไปอยู่ที่
อื่น
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!

วัฒนธรรมญี่ปุ่นไม่ได้แตกต่างกันไปตามท้องที่ศาสนาหรือแม้แต่

ปัจเจกบุคคล ไม่ว่าชาวญี่ปุ่น

ผู้นั้นจะอาศัยอยู่ที่ใด จะนับถือศาสนา

อะไรหรือจะเป็นคนอย่างไร วัฒนธรรมที่ติดตัวเขานั้นก็แทบจะเหมือนกับ
ชาวญี่ปุ่นคนอื่น ๆ ทุกประการ เปรียบวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเหมือน ขนมคิ
นทาโร (Kintarou-ame) ซึ่งไม่ว่าจะตัดตรงไหนก็จะปรากฏภาพของคิ
นทาโรให้เห็น ความเป็นเอกภาพนี้มีสาเหตุเนื่องจากมีชาวญี่ปุ่นอาศัย
อยู่หนาแน่นในประเทศญี่ปุ่นอันคับแคบ และเนื่องจากชนชาติญี่ปุ่น
ดำเนินชีวิตประจำวันอยู่ภายใต้ การควบคุมที่เข้มงวดถี่ถ้วนของผู้
ปกครองประเทศมาเป็นเวลานานสร้างค่านิยมให้ชาวญี่ปุ่นต้องคิดถึง
กลุ่มองค์กรที่ตนสังกัดหรือประเทศชาติมากกว่าตัวบุคคล

สรุป
!

ญี่ปุ่นเป็นชาติโดดเดี่ยวเพราะเป็นเกาะอยู่ห่างไกลจากผืนแผ่นดิน

ใหญ่ ญี่ปุ่นเป็นชาติที่มีอัตลักษณ์สูง แต่ก็ยอมรับอารยธรรมที่ก้าวหน้า
กว่าจากภายนอก และยอมเปลี่ยนแปลงเพราะอารยธรรมจากภายนอก
ด้วยเช่นกัน วัฒนธรรมญี่ปุ่นก่อนที่จะกลายเป็นฝรั่งอย่างทุกวันนี้
นอกจากอารยธรรมพื้นเมืองแล้ว วัฒนธรรมญี่ปุ่นบางส่วนเป็น
วัฒนธรรมได้รับมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังของจีน คือ ประมาณพันห้าร้อย
ปี ที่แล้ว เพราะรับอิทธิพลจีนจากราชวงศ์ถังไว้อย่างเต็มที่ และก็ยัง
รักษามันไว้ได้ ญี่ปุ่นมาเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อถูก
สหรัฐอเมริกาบังคับให้เปิดประเทศ ทำให้ญี่ปุ่นดำเนินการปฏิรูปเมจิ

และปราชญ์ญี่ปุ่นเปลี่ยนระบบคิดว่าต้องทำตามอย่างชาติตะวันตก จึงจะ
อยู่รอดปลอดภัยในโลกยุคใหม่
!

ญี่ปุ่นจึงเป็นชาติแรกในเอเชียที่กลายเป็นประเทศทุนนิยม

อุตสาหกรรม และเป็นชาติจักรวรรดินิยมล่าเมืองขึ้นด้วย เมื่อญี่ปุ่นแพ้
สงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงใหญ่อีกครั้ง คราวนี้ถูกทำให้
เป็นแบบอเมริกัน แต่ถึงอย่างไร แม้จนถึงปัจจุบันนี้ คนรุ่นใหม่ของญี่ปุ่น
มีพฤติกรรมใกล้เคียงความเป็นอเมริกันมากก็ตาม แต่พวกเขายังมีอัต
ลักษณ์อยู่ คือ ถึงอย่างไร ๆ เสีย การประพฤติปฏิบัติตัวในสังคมก็ยัง
ไม่ใช่ฝรั่ง อย่างเช่น ชอบไปติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าชินโต

11. คำถามท้ายบท
11.1 ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าบรรพบุรุษกำเนิดมาจากที่ใด
11.2 “นิปปอน” มีความหมายว่าอย่างไร
11.3 จงอธิบายคุณลักษณะของชาวญี่ปุ่น
11.4 ศาสนาประจำชาติของญี่ปุ่น คือ ศาสนาใด
11.5 จงอธิบายหลักจริยธรรมของศาสนาชินโต
11.6 จงอธิบายหลักแห่งความสะอาดของศาสนาชินโต
11.7 จงอธิบายหลักแห่งความภักดีทั้ง 3 ประการ
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11.8 จงอธิบายความหมายของลัทธิบูชิโด
11.9 “ฮาราคีรี”หมายถึงอะไร
11.10 จงอธิบายความหมายของ “กามิกาเซะ”
11.11 สามัญชนที่ได้รับการยกย่องมากที่สุด คือ ชนชั้นใด
11.12 จงอธิบายความหมาย และประเภทของ “ทรชน”
11.13 กลุ่มคนที่ญี่ปุ่นถือว่านอกสังคมเป็นบุคคลที่ถูกอเปหิจาก
สังคม คือ คนกลุ่มใด
11.14 ปรัชญาญี่ปุ่นเป็นปรัชญาผสมมาจากชาติใด
11.15 จงอธิบายลักษณะเด่นของปรัชญาญี่ปุ่นมาให้เข้าใจ
11.16 จงบอกสัญลักษณ์ของศาสนาชินโต
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ปรัชญาชีวิตของคนไทย

9

บทที่ 9
ปรัชญาชีวิตของคนไทย

2. ความหมาย “ปรัชญาชีวิต” และ“ปรัชญาชีวิตของคนไทย”
คำว่า “ปรัชญาชีวิต” หมายถึง หลักการดำเนินชีวิตให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ และมีความสุข
ส่วนคำว่า “ปรัชญาชีวิตของคนไทย” หมายถึง หลักการดำเนิน

1. บทนำ
!

ปรัชญาชีวิตของคนไทยมีลักษณะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะหา

ชีวิตแนวความคิด คติ ความเชื่อ ค่านิยม เจตคติ โดยมีศาสนาเป็นพื้น
ฐานในการประพฤติปฏิบัติของชีวิตคนไทย

หลักที่เป็นแกนกลางให้ยึดถืออย่างมั่นคงนั้นแทบจะหาไม่ได้ เนื่องจาก
ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้า สาเหตุที่ทำให้ปรัชญาชีวิตของคนไทยปรับเปลี่ยนไป

3. กำเนิดของปรัชญาชีวิตของคนไทย

ตลอดเวลาก็เนื่องมาจากศาสนา และอารยธรรมต่างชาติที่เผยแพร่เข้า

!

มาในสังคมไทยนับตั้งแต่สมัยสุโขทัย คนไทยรับพระพุทธศาสนาจาก

สามารถสรุปที่สำคัญ ดังนี้ (สถิต วงศ์สวรรค์, 2541: 118)

ประเทศศรีลังกาทำให้ปรัชญาชีวิตของคนไทยมีลักษณะเป็นพระพุทธ
ศาสนาปนกับปรัชญาพราหมณ์ครั้นมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ศาสนา
คริสต์เข้ามาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คนไทยส่วน
หนึ่งหันไปนับถือศาสนาคริสต์ ต่อมาสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ศาสนา
อิสลามได้เข้าสู่ประเทศไทยทำให้คนไทยส่วนหนึ่งหันไปนับถือศาสนา
อิสลาม ครั้นสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยรับเอา
อารยธรรมจากประเทศตะวันตกมาเกือบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการ
ศึกษา ด้านเทคโนโลยี แม้กระทั่งด้านความคิดส่งผลให้เอกลักษณ์ของ
ไทยเปลี่ยนไปมีความเป็นสากล คือ เป็นแบบตะวันตกมากขึ้น

แหล่งกำเนิดของปรัชญาชีวิตของคนไทยมีปัจจัยหลายประการ

สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ประเทศไทยเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตที่ราบสูง
อุดมด้วยภูเขา อิทธิพลดั้งเดิมของความคิด ความเชื่อแบบถิ่นภูเขา คือ
เชื่อเรื่องผีสางเทวดา ไสยศาสตร์ วิญญาณนิยมซึ่งสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันมรดกทางวัฒนธรรม คนไทยส่วนหนึ่งโดย
เฉพาะชาวชนบทอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิม เช่น รักสงบ รักพวกพ้อง รัก
อิสระ ยึดมั่นในคุณธรรม มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจผู้
อื่น รักชาติ ถ่ายทอดสืบต่อกันมาไม่ขาดสายอารยธรรมอินเดีย เผยแพร่
เข้าไทยในลักษณะของอิทธิพลทางศาสนา เช่น พระพุทธศาสนา
ปรัชญาพราหมณ์ - ฮินดู
176

อารยธรรมจีน เนื่องจากไทยเคยตั้งถิ่นฐานติดกับจีนมาก่อน และชาวจีน

!

โพ้นทะเลได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในไทยเป็นจำนวนมาก

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ นอกจากพระพุทธ

อารยธรรมตะวันตกเผย แพร่เข้ามาสมัยกรุงศรีอยุธยา และเป็นที่ยอมรับ

ศาสนาแล้วศาสนาอื่น ๆ ที่มีคนไทยนับถือ เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนา

กันแพร่หลายมากขึ้นมากขึ้นในตอนต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องจาก

อิสลาม ปรัชญาพราหมณ์ - ฮินดู และศาสนาสิกข์ เป็นต้น กฎหมายไทย

คนไทยไปศึกษาในยุโรป และนำวัฒนธรรมมาปรับปรุงสังคมไทยด้าน

ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ประชาชน ดังนั้น ใครจะยอมรับ

การปกครองการศึกษา การแต่งกาย ทำให้เกิดการผสมผสานหล่อ

นับถือศาสนาใดย่อมมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ตามความพอใจ การนับถือ

หลอมเป็นวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะอารยธรรมตะวันตกซึ่งมี

ศาสนาจึงเป็นค่านิยมลำดับแรกของสังคมไทย

อิทธิพลต่อการตำเนินชีวิตของคนไทยด้านความคิด ด้านการศึกษา
เทคโนโลยีการแต่งกายเป็นอย่างมาก

!

1) นับถือศาสนา คนไทยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

2) เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คนไทยเป็นผู้มีความจงรักภักดี และ

เทิดทูนพระมหากษัตริย์มาแต่ครั้งโบราณกาลมาจนถึงปัจจุบัน ค่านิยม
อันนี้ยังฝังแน่นอยู่ในจิตใจของคนไทยเสมอไม่เสื่อมคลาย พระมหา

4. ค่านิยมในสังคมไทย
!

ค่านิยม (Values) หมายถึง แนวความคิด ความเชื่อของบุคคลใน

สังคมที่ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติค่านิยมเป็นเครื่องกำหนด
พฤติกรรมของบุคคลในสังคมมีลักษณะเป็นนามธรรม เกิดจาก
ประสบการณ์ของบุคคลในสังคม ค่านิยมจึงแตกต่างกันไปตามสภาพ
แวดล้อมของแต่ละสังคมมีลักษณะไม่คงที่ เพราะเมื่อประสบการณ์
เปลี่ยนแปลงไปค่านิยมย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ส่งผลให้ปรัชญา
ชีวิตของคนไทยไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ค่านิยมของ
บุคคลในสังคมไทย พอสรุปได้ดังนี้ (สุจิตรา อ่อนค้อม, 2545: 152 153)

กษัตริย์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้ง
ชาติ พระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือกฎหมายที่ผู้ใดจะฟ้องร้องมิได้
นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยลงโทษผู้ลบหลู่หรือ
กระทำการอันเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอีกด้วย
!

3)เคารพผู้อาวุโส คนไทยยอมรับระบบอาวุโส ด้วยถือว่าผู้อาวุโส

เป็นผู้มีประสบการณ์มาก่อนและมีความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การดำรงชีวิต สามารถแนะนำ สั่งสอนชี้แนะให้บุตรหลานหรือผู้ที่อ่อนวัย
กว่าได้ดำเนินตามแนวทางที่ถูกต้องดีงาม การเคารพผู้อาวุโสนั้นจะเห็น
ได้จากการอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้เคารพนับถือ และเชื่อฟัง ปู่ ย่า ตา
ยาย พี่ ป้า น้า อา เป็นต้น

177

!

4) กตัญญูกตเวที ค่านิยมอันนี้ถือเป็นคุณธรรมสำคัญที่ทุกสถาบัน

!

กล่าวได้ว่า ค่านิยมทั้ง 7 ประการ ดังกล่าวมานี้ เป็นสิ่งดีงามที่คน

ในสังคมไทยพยายามถ่ายทอด ปลูกฝังให้บุตรหลาน พระพุทธศาสนา

ไทยควรอนุรักษ์ และปลูกฝังให้ชนรุ่นหลังได้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อ

สอนว่า “ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี” คนไทยส่วน

ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบไป

ใหญ่ซึ่งเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาจึงยึดมั่นในคำสอนนี้ และถือว่าคน
ที่อกตัญญู เป็นคนไม่ดี ไม่มีผู้ใดอยากคบหาสมาคม เป็นคนที่สังคม
รังเกียจ

!

5)เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คนไทยมีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มาตั้งแต่สมัย

5. อิทธิพลของศาสนาต่อปรัชญาชีวิตของคนไทย
!

นับตั้งแต่สมัยโบราณตราบเท่าปัจจุบัน ผู้ปกครองประเทศได้ให้

บรรพบุรุษ สังเกตได้จากการไปมาหาสู่กัน ผู้เป็นเจ้าของบ้านจะต้อนรับ

สิทธิ และเสรีภาพอย่างเต็มที่แก่พลเมืองในการนับถือศาสนา และรัฐยัง

ขับสู้เป็นอย่างดี ดังคำกลอนที่ว่า “เป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณ

ตราเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการนับถือศาสนาไว้ โดยประชาชนสามารถ

ใครมาถึงเรือนชานให้ต้อนรับ ทั้งน้ำท่าตามมี และตามเกิดให้เพลิน

ประกอบพิธีกรรมตามลัทธิหรือศาสนาที่ตนเชื่อถือได้ หากไม่ขัดต่อความ

เพลิดกายากว่าจะกลับ”

สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ดังนั้นศาสนาต่าง ๆ ได้เข้ามามีอิทธิพล

!

6)รักความเป็นไท คือ ชอบความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นต่อใคร ไม่ชอบ

การกดขี่ข่มเหง ไม่ชอบอยู่ใต้อำนาจใคร ค่านิยมอันนี้จะเห็นได้จาก
ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่คนไทยพยายามรักษาเอกราชของชาติไว้เสมอ
มาเพื่อคงความเป็นไทยเอาไว้

!

7)ยิ้มแย้มแจ่มใส คนไทยเป็นคนยิ้มง่าย มีอารมณ์แจ่มใสอยู่เสมอ

และมีบทบาทต่อแนวความคิด และความเชื่อของคนไทยหากจะ
พิจารณาจากจำนวนผู้นับถือ จะพบว่ามี 4 ศาสนา คือ พระพุทธศาสนา
ปรัชญาพราหมณ์ (ฮินดู) ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม จะกล่าวถึง
คำสอนที่เป็นพื้นฐานของปรัชญาชีวิตของคนไทยตามลำดับ

แม้บางครั้งจะอยู่ในภาวะ “หน้าชื่นอกตรม” ก็ตาม คนไทยไม่ว่าจะมั่งมี

6. ปรัชญาชีวิตที่ได้จากพระพุทธศาสนา

หรือยากจนจะมีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าเสมอ ชาวต่างประเทศ

!

ต่างประทับใจในรอยยิ้มของคนไทยถึงกับให้ฉายาว่า “ดินแดนแห่งรอย
ยิ้ม” (Land of Smile)

ปรัชญาชีวิตที่ได้จากพระพุทธศาสนา เมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามามี

บทบาท และอิทธิพลต่อความคิด และการดำเนินชีวิตของคนไทยเป็น
อย่างมาก นับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน บรรพบุรุษของไทยได้
เลือกเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ พระมหากษัตริย์ทรง
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นับถือพระพุทธศาสนาและทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก แนวคิด และ

!

ความเชื่ออันเป็นพื้นฐานของปรัชญาชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่มาจากคำ

ชีวิต 5 ประการ คือ

สอนของพระพุทธศาสนาเป็นหลัก คำสอนหลักของพระพุทธศาสนา
เรียกว่า โอวาทปาติโมกข์มี 3 ประการ คือ การไม่ทำความชั่ว การ
ทำความดี และการทำจิตใจให้ผ่องใส
!

6.1 คำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนา
1) ไตรลักษณ์ หรือ สามัญลักษณะ 3 ประการ เป็นลักษณะทั่วไป

!

ที่มีอยู่ในสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นกฎเกณฑ์ที่มีขึ้นตามธรรมชาติ
พระพุทธเจ้ามิใช่เป็นผู้สร้างขึ้น แต่ทรงค้นพบ และเป็นผู้นำความรู้ดัง
กล่าวออกเผยแพร่ให้ทราบเท่านั้น ไตรลักษณ์ ประกอบด้วย อนิจจตา
(อนิจจัง) คือ ความไม่เที่ยง เมื่อเกิดแล้วย่อมมีดับเสื่อมสลาย ทุกขตา
(ทุกขัง) คือ สภาพที่ทนอยู่ไม่ได้ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ และ
อนัตตตา (อนัตตา) คือ ความไม่มีตัวตน ไม่ยึดมั่นยึดถือในสิ่งใด ๆ
!

!

สาระประโยชน์ของไตรลักษณ์ คือ สอนให้เรารู้เท่าทันความ

จริงของทุกสรรพสิ่งในโลก เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบ และ
สามารถทำใจให้สงบได้เมื่อต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้
!

!

อนัตตตา ในพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งตรงข้ามกับ “อาตมัน”

!

2) ขันธ์ 5 หรือ เบญจขันธ์ หมายถึง ส่วนประกอบของสิ่งมี

!

(1) รูปขันธ์ คือ ร่างกาย ประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ธาตุดิน

(ของแข็งในร่างกาย) ธาตุน้ำ (ของเหลวในร่างกาย ) ธาตุลม (ลม
หายใจเข้าออก) และธาตุไฟ (อุณหภูมิในร่างกาย)
!

(2) เวทนาขันธ์ คือ ความรู้สึก มีทั้งความรู้สึกสบายใจ (สุข

เวทนา) ความรู้สึกไม่สบายใจ (ทุกขเวทนา) และความรู้สึกเฉย ๆ ไม่
ยินดียินร้าย (อุเบกขาเวทนา)
!

(3) สัญญาขันธ์ คือ ความจำได้ การกำหนดรับรู้ได้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้

คืออะไร เช่น รับรู้ในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เมื่อต้องสัมผัสอีกครั้ง
สามารถบอกได้
!

(4) สังขารขันธ์ คือ ความคิด สภาพที่ปรุงแต่งจิตใจให้คิดดี

หรือคิดชั่ว เช่น ค่านิยม ความสนใจ ความโลภ ความโกรธ และความ
หลง เป็นต้น
!

(5) วิญญาณขันธ์ คือ การรับรู้โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 6

(อายตนะ 6) ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ

ของปรัชญาพราหมณ์ - ฮินดู ซึ่งถือว่า เป็นสิ่งเที่ยงแท้นิรันดร์ ไม่แตกดับ
เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าปฏิเสธในความเชื่อเรื่องอาตมัน
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3) อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ เป็นหัวใจของ

ความชั่ว เพียรสร้างความดี เพียรละบาปที่เกิดขึ้น และรักษาความดีไว้

พระพุทธศาสนา และเป็นความจริงขั้นสูงสุดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ มี

ไม่เสื่อมสลาย สัมมาสติ คือ การระลึกชอบ การตั้งสติพิจารณาสิ่งทั้ง

ดังนี้ ทุกข์ หมายถึง ความจริงอันเป็นสภาพที่ทนได้ยาก การยึดมั่นใน

หลายทั้งปวงตามความเป็นจริงอย่างมีเหตุผล รู้สึกตัวอยู่เสมอว่ากำลัง

เบญจขันธ์ทำให้เกิดทุกข์ ทุกข์มี 2 ชนิด คือ สภาวทุกข์ หรือทุกข์ประจำ

ทำอะไร สัมมาสมาธิ คือ ตั้งใจชอบ ทำจิตให้สงบแน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่าน

ได้แก่ ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย และปกิณกทุกข์ หรือ

ควบคุมจิตให้มั่นคงเพื่อมุ่งมั่นกระทำความดี

ทุกข์จรหรือทุกข์เจ็บเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ความเศร้า ความกังวลใจ สมุทัย
หมายถึง สาเหตุแห่งการเกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา (ความอยาก) 3 ประการ

!

6.2 พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อคนไทย

คือ กามตัณหา ความอยากในรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ภวตัณหา

!

!

ความอยากมี อยากเป็น อยากให้สภาพที่ตนปรารถนาคงอยู่นาน ๆ

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และค่านิยมที่ดีงามของสังคมไทย

วิภวตัณหา ความอยากไม่มี อยากไม่เป็น อยากให้สภาพที่ตนไม่

ปลูกฝังความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่เพื่อนร่วมชาติ แต่ต่างศาสนา เช่น ความ

ปรารถนาสิ้นสุดลงไป นิโรธ หมายถึง ความดับทุกข์ เป็นสภาพที่

เอื้อเฟื้อต่อศาสนาอื่น และปรับตัวเข้ากับศาสนิกชนในศาสนาอื่นได้ เป็น

ความทุกข์สิ้นสุดลงไป ตัณหาทั้ง 3 ประการข้างต้นถูกดับอย่างสิ้น

แนวทางในการดำเนินชีวิต เช่น รู้จักให้อภัย ไม่ยึดมั่นถือมั่น และมีความ

เชิง และเข้าสู่นิพพาน มรรค หมายถึง หนทางแห่งการดับทุกข์ ที่เรียกว่า

เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม เป็นต้น หากมองในแง่ปรัชญาจะเห็นว่า

“อริยมรรค” หรือมรรคมีองค์ 8 บ้างก็เรียกว่า “ทางสายกลาง” (มัชฌิมา

พระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นธรรมชาตินิยมเพราะเชื่อว่า มนุษย์มีสอง

ปฏิปทา) มี 8 ประการ ดังนี้ สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบ เข้าใจเรื่อง

ส่วน คือ กาย และจิต ซึ่งมีอยู่ในลักษณะอิงอาศัยซึ่งกัน และกัน ซึ่งแม้

ความทุกข์ สาเหตุที่เกิด และหนทางดับทุกข์ และมีปัญญาเห็นอริยสัจ 4

พระพุทธศาสนาจะให้ความสำคัญกับจิตมากกว่ากายในลักษณะที่ “จิต

สัมมาสังกัปปะ คือ ความดำริชอบ ไม่คิดปองร้ายหรือเบียดเบียนผู้อื่น

เป็นนาย กายเป็นบ่าว” แต่กาย และจิตไม่สามารถแยกจากกันได้ กล่าว

สัมมาวาจา คือ การเจรจาชอบ ไม่พูดปด ไม่พูดหยาบ ไม่พูดส่อเสียด ไม่

คือ จิตไม่สามารถอยู่อย่างเป็นอิสระจากร่างกายได้เหมือนที่จิตนิยมเชื่อ

พูดเพ้อเจ้อ สัมมากัมมันตะ คือ การกระทำชอบ (กายสุจริต) เว้นจาก
การลักขโมย เว้นจากการฆ่าสัตว์ และเว้นจาการประพฤติผิดในกาม
สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ ประกอบอาชีพที่สุจริต เว้นจาก
อาชีพชั่วร้าย 5 อาชีพ ได้แก่ ค้ามนุษย์ ค้าอาวุธ ค้าสัตว์ ค้าน้ำเมา
และค้ายาพิษ สัมมาวายามะ คือ ความเพียรชอบ เพียรระวังไม่ให้เกิด

!

!

พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อคนไทย เป็นบ่อเกิดของ

เนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม จึง

ปฏิเสธเรื่องพระเจ้าสร้างโลก แต่จะเชื่อในกฎธรรมชาติหรือกฎแห่งเหตุ
และผล คือ สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติรวมทั้งตัวเรา ย่อมเกิด
จากเหตุปัจจัยมาประชุมกันเข้า จึงอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ
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และมีลักษณะไม่เที่ยง (อนิจจัง) คงสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไป

!

1) อาศรม 4 หมายถึง ขั้นตอนการดำเนินชีวิตของชาว

(ทุกขัง) และปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท้ (อนัตตา) เมื่อตกอยู่ภายใต้กฎ

ฮินดู เพื่อยกระดับชีวิตให้สูงขึ้นจนบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต คือ

ไตรลักษณ์ เช่นนี้ จึงเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยที่มากระทบ และกระทำต่อ

หลุดพ้นจากสังสารวัฏ โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ พรหมจารี เป็น

มัน มนุษย์ก็ตกอยู่ภายใต้สภาวะดังกล่าวนี้ แต่เมื่อใดที่ปฏิบัติอริยมรรค

ขั้นแรกของชีวิต เป็นวัยที่ต้องศึกษาเล่าเรียน เด็กชายที่อยู่ในวัยรุ่น

มีองค์แปดจนสามารถสลัดออกจากสภาวะนี้ได้ เขาก็จะอยู่เหนือเหตุ

(เฉพาะตระกูลพราหมณ์ กษัตริย์ และแพศย์) ต้องมอบตัวเป็นศิษย์ศึกษา

ปัจจัย กล่าวคือ อยู่ในสภาวะที่เหตุปัจจัยกระทำไม่ได้ ปรุงแต่งไม่ได้ ซึ่ง

พระเวทกับอาจารย์ในสำนัก คฤหัสถ์ เป็นชีวิตของผู้ครองเรือน เมื่อ

สภาวะนี้เรียกว่า นิพพาน อันเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิตตามทรรศนะ

สำเร็จการศึกษาแล้วให้กลับไปใช้ชีวิตในทางโลก แต่งงานมีครอบครัว

ของพระพุทธศาสนา!

มีบุตร ทำหน้าที่ตามวรรณะตนวานปรัสถ์ เป็นช่วงเวลาที่กระทำ

!

ประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ คือ การเข้าสู่ป่าออกบวช เพื่อฝึก
จิตให้บริสุทธิ์ และทำงานให้แก่สังคมส่วนรวม เช่น เป็นนักเทศน์หรือครู

7. ปรัชญาชีวิตที่ได้จากปรัชญาพราหมณ์ - ฮินดู
!

ปรัชญาชีวิตที่ได้จากปรัชญาพราหมณ์ - ฮินดู ปรัชญาพราหมณ์-

ฮินดูเข้ามามีบทบาท และมีอิทธิพล

ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเริ่มฝังรากลึกครั้งแรกที่อาณา
จักรฟูนันต่อมาได้เผยแพร่ออกไปยังอาณาจักรอื่น ๆ รวมทั้งเมืองไทย
ด้วย แนวความคิด และความเชื่อของคนไทยที่มีอยู่เดิมคือ แนวคิดเรื่อง

อาจารย์ การเข้าสู่ป่าออกบวชนี้อาจกระทำเป็นครั้งคราวแล้วกลับมา
ครองเรือนอีกก็ได้ และสันยาสี หรือขั้นวิศวกาล เป็นอาศรมสุดท้ายของ
ชีวิต โดยการสละชีวิตคฤหัสถ์ออกบวช บำเพ็ญเพียรตามหลักศาสนา
เพื่อให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏ และบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต คือ
โมกษะ และเข้าไปรวมกับวิญญาณอมตะของพระพรหมที่เรียกว่า “ปร
มาตมัน”
2) ปรมาตมัน หมายถึง วิญญาณอันยิ่งใหญ่ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น

วิญญาณ ผีสาง เทวดา ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เมื่อปรัชญาพราหมณ์-ฮินดู

!

และพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่บริเวณอันเป็นที่อยู่ของคนไทย แนวความ

เอง เป็นต้นเหตุแห่งสรรพสิ่งทั้งหลาย เป็นปฐมของวิญญาณ คือ เป็น

คิดความเชื่อเหล่านั้นได้ผสมผสานกับกลายเป็นปรัชญาชีวิตของคนไทย

วิญญาณของวิญญาณทั้งปวง เป็นอมตะ ไม่มีวันดับสูญ เมื่อออกจากร่าง

ส่วนใหญ่ (ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, 2549: 136 - 137)

ไปแล้วจะไปหาที่เกิดใหม่

!

7.1 หลักธรรมของปรัชญาพราหมณ์-ฮินดู

!

!

!

3) โมกษะ คือ การหลุดพ้นจากสภาพการเวียนว่ายตาย

เกิด การดับสูญจากสภาพความทุกข์ทั้งปวงเนื่องจาก การที่อาตมัน
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ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้เกิดความทุกข์

!

เพราะต้องไปเกิดเป็นวรรณะต่ำ คนพิการ หรือเป็นสัตว์ ตามกรรมของ

การอุทิศตนเองต่อพระเจ้า โดยการบูชาพระเจ้า กระทำทุกอย่างต่อ

แต่ละบุคคล

พระเจ้า และตั้งจิตต่อพระเจ้าด้วยความจงรักภักดี เป็นผลให้พระเจ้าช่วย

!

ดังนั้น จึงต้องทำให้หลุดพ้น (โมกษะ) จากกิเลส และความทุกข์ ซึ่ง

เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของปรัชญาพราหมณ์ - ฮินดู และมีภาวะเป็น

3) ภักติมรรค หรือ ภักติโยคะ (หนทางแห่งความภักดี) หมายถึง

เหลือให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏ เช่นกันราชโยคะ คือ ทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การฝึกจิตใจให้อยู่ในอำนาจด้วยการบำเพ็ญโยคะ

เอกภาพหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพรหมไม่ต้องเวียนว่ายตาย

!

เกิดอีก

ทางใจบังคับให้อยู่ในอำนาจด้วยการบำเพ็ญโยคะ ผู้ปฏิบัติเรียกว่า

!
!

หลักคำสอนที่นำไปสู่ความหลุดพ้น (โมกษะ) มี 4 ประการ ดังนี้
1) ชญาณมรรค หรือ ชญาณโยคะ (หนทางแห่งปัญญา) มีขั้นตอน

ที่สำคัญ คือ การเข้าญาณ และการทำสมาธิจนเกิดความรู้แจ้ง เมื่อผู้ใดรู้

4) ราชมรรค หรือ ราชโยคะ หมายถึง การปฏิบัติจากการฝึก

ราชโยคิน
7.2 หลักธรรม 10 ประการ ปรัชญาฮินดู บัญญัติหลักธรรมไว้ 10
ประการ ดังนี้

แจ้งว่าอาตมันของตนเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพรหมแล้ว ผู้นั้นย่อม

!

หลุดพ้นจากสังสารวัฏ และไม่ต้องเกิดใหม่อีก

มี

1) ธฤติ หมายถึง ความกล้า ความสุข และความพอใจในสิ่งที่ตน

!

2) กษมา หมายถึง ความอดทน ความอดกลั้น และมีเมตตากรุณา

!

3) ทมะ หมายถึง การรู้จักข่มใจ มีสติ ควบคุมอารมณ์ไม่หวั่นไหว

!

4) อัสเตยะ หมายถึง การไม่ลักขโมย

!

5) เศาจะ หมายถึง การทำตนให้บริสุทธิ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ

บำเพ็ญตบะ และการทรมานตนเอง เป็นต้น โดยเชื่อว่าจะเป็นหนทางไปสู่

!

6) อินทรียนิครหะ หมายถึง การควบคุมอินทรีย์หรือประสาทความ

การหลุดพ้น (โมกษะ) ได้

รู้สึกทั้ง 10 ให้อยู่ในขอบเขต คือ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง มือ เท้า ทวารหนัก

!

2) กรรมมรรค หรือ กรรมโยคะ (หนทางแห่งการกระทำ) เนื่องมา

จากความเชื่อที่ว่ากรรมเป็นผลของการกระทำ ดังนั้น จึงควรพิจารณาว่า
กรรมใด เป็นผลให้ต้องเวียนว่ายตายเกิด จึงควรละเว้นเสีย และกรรม
ใดที่นำไปสู่การหลุดพ้น ให้ปฏิบัติกรรมนั้น ความเชื่อตามหลักกรรม
มรรค หรือ กรรมโยคะดังกล่าว ทำให้เกิดการประกอบกรรมดี (ทิพย
กรรม) ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบวงสรวงเทพเจ้า พิธีบูชายัญ การ

ทวารเบา และลำคอ เพื่อป้องกันไม่ให้เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น
182

!

7) ธี หมายถึง การมีปัญญา ความคิด และรู้จักระเบียบการดำเนิน

ชีวิต
!

!

ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ ซึ่งเป็นคำสอนที่ประมวลไว้ในคัมภีร์

อถรรพเวท เกี่ยวกับคาถาอาคม เวทมนตร์ และเครื่องรางของขลัง เมื่อ
8) วิทยา หมายถึง ความรู้ทางด้านปรัชญา วิชาการของพราหมณ์

ต่าง ๆ

นำไปใช้ก็จะเกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์สามารถดลบันดาลหรือ
อำนวยความสำเร็จตามความประสงค์ของผู้ใช้ ป้องกันอันตรายต่าง ๆ
เช่น เหล็กไหลเชื่อกันว่าสามารถป้องกันอันตรายจากอาวุธทั้งปวง

!

9) สัตยะ หมายถึง ความจริง ความซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน และกัน

เป็นต้น

!

10) อโกธะ หมายถึง ความไม่โกรธ มีความอดทนต่อการยั่วยุทั้ง

!

โชคชะตาซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์ แต่วิชาโหราศาสตร์ในสมัย

ปวง!
!

แนวความคิดของปรัชญาพราหมณ์ - ฮินดูที่คนไทยนำมาดัดแปลง

เข้ากับความคิดเดิม ทำให้เกิดความเชื่อ ได้แก่ ความเชื่อเรื่องพรหม
ลิขิต คนไทยส่วนหนึ่งมีความเชื่อเรื่องเทพเจ้า คือ พระพรหม ซึ่งเป็น
เทพเจ้าสูงสุดในปรัชญาพราหมณ์ - ฮินดู เชื่อว่าพระพรหมมีอำนาจดล
บันดาลให้มนุษย์ประสบกับความโชคดีหรือความวิบัติหายนะได้
!

ความเชื่อในเรื่องโชคชะตา คนไทยส่วนหนึ่งมีความเชื่อในเรื่อง

ความเชื่อในเรื่องอมตวิญญาณ คนไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อเรื่อง

อมตวิญญาณ ซึ่งเป็นความเชื่อเรื่องวิญญาณของคนไทยที่มีมาแต่
โบราณ ทำให้คนไทยยังมีความเชื่อในเรื่องนี้อย่างมั่นคง ดังนั้นเกิด
การกระทำพิธีกรรมหลายอย่าง เช่น การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้
ล่วงลับไปแล้ว การกระทำดีในชาตินี้เพื่อหวังผลในชาติหน้า หรือทำดีไว้
ในชาตินี้เพื่อจะได้เกิดในสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับ
วิญญาณในรูปของผีสาง เทวดา เทพเจ้า การเข้าทรง พระภูมิเจ้าที่ เจ้า
พ่อหลักเมือง เป็นต้น

หลัง ๆ ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์จนทำให้วิชาโหราศาสตร์ต้อง
ด้อยค่าลงไป คนไทยส่วนหนึ่งนิยมไปหาหมอดูเพื่อให้ทำนายทายทัก
ชะตาชีวิตว่าจะโชคดีหรือโชคร้าย หลังจากคำทำนายจึงเกิดกิจกรรม
ตามมา คือ การสะเดาะเคราะห์ รดน้ำมนต์ เสกเป่า เพื่อกำจัดเคราะห์
และได้รับโชคดี มีลาภ ยศ และความผาสุก
!

8. ปรัชญาที่ได้จากศาสนาคริสต์
!

ศาสนาคริสต์ถือกำเนิดในดินแดนปาเลสไตน์ และวิวัฒนาการมา

จากศาสนายิวหรือยูดาห์

พระเยซูเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์

ทรงสอนให้ชาวคริสต์นับถือพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียว คือ “พระยะโฮ
วาห์” ศาสนาคริสต์จัดอยู่ในศาสนาประเภทเทวนิยม (Theism) คือ
เชื่อว่าพระเจ้าสูงสุดเป็นผู้บันดาลทุกสิ่งทุกอย่าง ในฐานะที่เป็นศาสนา
ประเภทเทวนิยม ศาสนาคริสต์จึงเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่ง
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รวมทั้งมนุษย์ด้วย และมนุษย์ทุกคนมีบาปติดตัวมาตั้งแต่เกิดที่เรียกว่า

!

8) อย่าเป็นพยานเท็จ

ทำบาปเนื่องจากไม่เชื่อฟังพระเจ้า จึงถูกพระเจ้าลงโทษ คือ คนบาปทุก

!

9) อย่าลักทรัพย์

คนจะต้องตาย แต่พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเสด็จมารับสภาพ

!

10) อย่าโลภสิ่งใด ๆ ของเพื่อนบ้าน

ให้รอด (The Saviour) และปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รับ

!

8.1 หลักพระตรีเอกภาพ หรือ หลักตรีเอกานุภาพ

ความรอด ได้รับการอภัยบาป ไม่ต้องรับโทษบาปอีก

!

บาปกำเนิด (Original sin) เพราะสืบเชื้อสายมาจากมนุษย์คู่แรกที่

มนุษย์เพื่อไถ่บาปแทนมนุษย์ ดังนั้นผู้ที่ยอมรับพระองค์ว่าเป็นพระผู้ช่วย

!

การเชื่อฟังพระเจ้านั้นมนุษย์จะต้องปฏิบัติตามบัญญัติ 10 ประการ

อันเป็นคำสอนของศาสนายิว ที่มีมาแต่ดั้งเดิมซึ่งโมเสส (Moses)
บันทึกไว้ว่า พระเจ้าประทานให้บัญญัติ 10 ประการ มีดังนี้ (สุจิตรา
อ่อนค้อม, 2545: 164 )

พระตรีเอกภาพ หมายถึง พระเจ้าองค์เดียว แต่มี 3 บุคคล

หรือสามสภาวะ ได้แก่ พระบิดา (God, The Father) หมายถึง พระเจ้า
ผู้ทรงสร้างโลก และให้กำเนิดแก่ชีวิตทุกชีวิต พระบุตร (Jesus, Son of
God) คือ พระผู้ทรงมาเกิดเพื่อไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์ หมายถึง พระ
เยซู และพระจิต (Holy Spirit) หรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นพระผู้นำ
มนุษย์ไปสู่อาณาจักร ของพระเจ้า หรือหมายถึง วิญญาณบริสุทธิ์ใน

!

1) อย่ามีพระเจ้าอื่นใดอีก

จิตใจของมนุษย์ เพื่อช่วยให้มนุษย์สำนึกในคุณความดี

!

2) อย่าทำรูปเคารพ และอย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติรูปเคารพ

!

!

3) อย่าออกนามพระเจ้าโดยขาดความเคารพ

!

!

4) ทำงานใน 6 วัน วันที่ 7 ถือเป็นวันบริสุทธิ์ให้หยุดทำงานทั้ง

ปวง
!

8.2 หลักความรัก
ศาสนาคริสต์ ได้ชื่อว่าเป็น “ศาสนาแห่งความรัก” เพราะ

สอนให้มนุษย์มีความรักต่อพระเจ้ารักต่อเพื่อนมนุษย์ดังนั้น ข้อบัญญัติ
และหลักธรรมที่สำคัญที่สุด คือ หลักธรรมแห่งความรักคำสอนเรื่องความ
รักในคริสต์ศาสนา หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขการเสีย

5) จงนับถือบิดามารดาของตน

!

6) อย่าฆ่าคน

!

7) อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา

สละ เพื่อช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ และความยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี (ตรงกับ
คำว่า เมตตา กรุณา และมุทิตา ในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา)
หลักคำสอน เรื่องความรักในคริสต์ศาสนา มี 2 ระดับ กล่าวคือ
ระดับ 1) ความรักระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเปรียบเสมือนความรักระหว่าง
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บิดากับบุตร และระดับ 2) ความรักระหว่างมนุษย์ พระเยซูสอนให้รัก

!

เพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง คำว่าเพื่อนบ้าน หมายถึง มนุษย์ทั้งโลก ซึ่ง

ปัจจุบัน อาณาจักรของพระเจ้า คือ พระศาสนจักร (Church) ซึ่งหมายถึง

ล้วนแต่เป็นบุตรของพระเจ้าทั้งสิ้น นอกจากนี้ ยังสอนให้มีความรักต่อ

หมู่คณะหรือชุมชนของคริสตศาสนิกชน มีการรวมกลุ่มเป็นสังคมอย่างมี

ศัตรู รู้จักการให้อภัย เสียสละ และอดทนต่อการถูกข่มเหงรังแก เป็นต้น

ระเบียบกฎเกณฑ์ และมีความสงบสุข อาณาจักรแห่งพระเจ้าในที่นี้ จึง

!
!

8.3 หลักอาณาจักรพระเจ้า
! อาณาจักรพระเจ้า (Kingdom of God) มีความหมาย

หลายประการ เป็นหลักคำสอนที่มุ่งให้ศาสนิกชนได้ระลึกถึงเป้าหมาย
สูงสุดของชีวิต คือ การได้อยู่ร่วมในอาณาจักรเดียวกับพระเจ้า ในที่นี้
ขอสรุปความหมายของ “อาณาจักรพระเจ้า” ได้แก่
!

! อาณาจักรพระเจ้าตามประเพณีทางศาสนาชาวยิว เป็นความ

เชื่อดั้งเดิมของชนชาติยิวที่ว่าชนชาติยิวเป็นประชากรที่พระเจ้าทรง
เลือกสรร พระเจ้าจะส่ง “พระมาซีอา” มาช่วยไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์

! อาณาจักรของพระเจ้า คือ พระศาสนจักร ความเชื่อใน

เป็นอาณาจักรของพระเจ้าบนโลกปัจจุบัน มิใช่ภพหน้าหรือสรวงสวรรค์
แต่อย่างใด
! อาณาจักรของพระเจ้าตามความหมายของนิกายออร์ธอด

!

อกซ์ หมายถึง โบสถ์ วิหาร อันเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของค
ริสตชน มิได้ หมายถึง สรวงสวรรค์ตามความเชื่อของพวกคาทอลิกแต่
อย่างใด
!

8.4 การปฏิบัติของคริสต์ศาสนิกชนเพื่อมุ่งสู่อาณาจักรแห่ง

พระเจ้า
คริสตศาสนิกชนมีข้อปฏิบัติ 6 ประการ เพื่อให้บรรลุภาวะ

โดยจัดตั้ง “อาณาจักรแห่งพระเจ้า” ขึ้นในพื้นพิภพนี้ มีนครเยรูซาเลม

!

เป็นศูนย์กลาง

สูงสุดตามหลักคำสอน คือ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพระเจ้าบนอาณาจักร

!

! อาณาจักรพระเจ้าตามความหมายของพระเยซูคริสต์ พระ

เยซูคริสต์สอนให้มนุษย์หมั่นทำความดี และละเว้นความชั่ว เพื่อให้บรรลุ
และเข้าสู่ “อาณาจักรของพระเจ้า” ซึ่งหมายถึง อาณาจักรแห่งจิตใจ ผู้มี
จิตใจบริสุทธิ์ย่อมเข้าถึงฐานะการเป็นบุตรของพระเจ้า และได้เป็น

สวรรค์ ได้แก่ มีความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่กับพระเจ้า ศึกษา
หาความรู้เกี่ยวกับพระเจ้า กระทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า สวดมนต์
ภาวนาต่อพระเจ้า มีระเบียบวินัยในตนเอง ทำงานสังคมสงเคราะห์ช่วย
เหลือผู้อื่น
8.5 อิทธิพลของคริสต์ศาสนาที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิต และค่า

สมาชิกแห่งอาณาจักรอันบริสุทธิ์ของพระองค์ อาณาจักรแห่งพระเจ้าใน

!

ที่นี้จึงเป็นการได้อยู่ร่วมกับพระเจ้าบนสรวงสวรรค์

นิยมของชาวคริสต์ในสังคมไทย
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! หลักคำสอนคริสต์ศาสนาสามารถปลูกฝังคุณธรรม และค่า

!

นิยมที่ดีงามให้แก่ชาวคริสต์ ดังนี้
! !

1) การสอนให้มีความรัก เป็นคำสอนที่สำคัญที่สุดของ

คริสต์ศาสนา จนได้รับการยกย่องให้เป็นศาสนาแห่งความรัก ความรักที่
ว่านี้ คือ ความรักต่อพระเจ้า และความรักต่อเพื่อนมนุษย์

9. ปรัชญาชีวิตของคนไทยที่ได้จากศาสนาอิสลาม
!

ศาสนาอิสลามจัดอยู่ในประเภทศาสนาเทวนิยม เช่นเดียวกับคริ

สตศาสนา และศาสนาทั้งสองยังมีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ มีลักษณะ
เป็นจิตนิยมเหมือนกัน นับถือพระเจ้าองค์เดียวกัน และเชื่อในวัน
พิพากษาเหมือนกัน เป็นต้น เกี่ยวกับเรื่องปรัชญาชีวิตของชาวไทยมุสลิมนั้น

!

!

2) การเสียสละ พระเยซูคริสต์ทรงสละพระชนม์ชีพบนไม้

กางเขน เพื่อช่วยให้มนุษย์รอดพ้น

อาจารย์ ดร.อาณัติ หมานสนิท

แห่งภาควิชาภาษาตะวันออก

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สุจิตรา อ่อนค้อม, 2545:
165) ซึ่งท่านให้ความรู้ และข้อคิดเกี่ยวกับปรัชญาชีวิตของชาวไทย

จากบาป จึงเป็นแบบอย่างที่ดีของคริสตชนทั้งมวล การรู้จักเสียสละ

มุสลิมไว้อย่างละเอียดทุกแง่มุม แต่ในที่นี้จะได้นำมาเสนอเฉพาะที่

เพื่อส่วนรวมส่งผลให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้า และประสบสันติสุข

เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน สรุปได้ ดังนี้

!

!

3) การให้อภัยต่อกัน เป็นคำสอนที่สำคัญอีกประการหนึ่ง

ทำให้สังคมสงบสุข พระเยซูคริสต์
ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้อภัย แม้แต่ศัตรูที่ประหัตถ์ประหาร
พระองค์ก็ตาม
!

!

4) การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชาวคริสต์จะใช้เวลาว่าง

!

“ชาวมุสลิมทั้งโลกไม่จำกัดว่าเป็นเชื้อชาติไหน ๆ จะเป็นคนไทย

หรือคนชาติอื่นก็ตามเมื่อเขาจะตีค่าว่าอะไรดี ไม่ดี มีค่า ไม่มีค่า ควร ไม่
ควร มันขึ้นอยู่กับความเชื่อทางศาสนา (ศรัทธา) เพราะศาสนามีบทบาท
ต่อชีวิตของชาวมุสลิมตลอดเวลา นอกจากนี้วจนะของศาสดาเป็น
วจนะที่มีอิทธิพลต่อความสำนึกของชาวมุสลิมเช่นกัน เช่น ศาสดา
กล่าวว่า “จงบูชาเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้าเสมือนตัวเจ้ากำลังมองเห็น

กำลังกาย และกำลังทรัพย์สร้างความเจริญก้าวหน้าต่อสังคม โดยช่วย

พระผู้เป็นเจ้า ถึงแม้สูเจ้าไม่สามารถจะมองเห็นพระผู้เป็นเจ้าแต่พระผู้

เหลือเพื่อนมนุษย์ในด้านสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ และมีความ

เป็นเจ้าสามารถจะมองเห็นการกระทำของสูเจ้า” หมายความว่า เมื่อ

กระตือรือร้นที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เป็นผล

อยากจะพูดอยากจะทำ จะต้องสำรวมอยู่เสมอว่า การกระทำที่ดีหรือ

จากหลักคำสอนในด้านความรัก และการเสียสละนั่นเอง!

ไม่ดีพระผู้เป็นเจ้าจะมองเห็น ถึงแม้ในชีวิตประจำวันในสายตาของ
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มนุษย์จะไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดที่เขาเรียกว่าพระเจ้า หรือ

!

อัลเลาะห์”

พระอัลเลาะห์แต่เพียงพระองค์เดียว ไม่มีพระเจ้าองค์อื่น ๆ และเชื่อว่า

!

ปรัชญาชีวิตของชาวมุสลิมในจุดนี้ คือ จงทำความดีเพราะสิ่งนั้น

(1) ศรัทธาในพระเจ้า (อัลเลาะห์) ชาวมุสลิมต้องศรัทธาต่อ

พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกค้ำจุนโลก และคงอยู่ชั่วนิรันดร์

เป็นสิ่งดี จงละความชั่วเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งชั่ว และผู้ที่กำหนดว่าสิ่งนั้นดี

!

หรือชั่ว ก็คือ พระเจ้า ดังนั้นการแสดงออกของมุสลิมไม่ว่าจะเป็นการ

ถึง บ่าวของพระเจ้า หรือเทวทูต เป็นคนกลางที่ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร

แสดงออกเกี่ยวกับอะไร หรือในระดับไหน เมื่อตีค่าออกมาแล้วจะต้องตี

ระหว่างพระเจ้ากับศาสดา เป็นวิญญาณที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ไม่มี

ค่าว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีด้วยความสำนึกทางศาสนา แนวความคิดในเชิง

เพศ สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้หลายแบบ เทวทูตที่สำคัญ ได้แก่ ญิบรอ

อภิปรัชญาในระดับสูง นักปราชญ์มุสลิมจะใช้ปัญญาในทางปรัชญาได้

อีล อิสรออีล ฯลฯ ชาวมุสลิมต้อง ให้ความเคารพเพื่อให้มุ่งมั่นทำแต่

แต่ปัญญานั้นจะไม่หาข้อสรุปว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่ เพราะเป็นเรื่องที่

ความดี และหลีกเลี่ยงการทำความชั่ว เพราะไม่สามารถรอดพ้นจาก

ยอมรับกันอยู่แล้ว มุสลิมทั่วโลกหรือโลกของมุสลิมจะมีสำนึกเหมือนกัน

สายตาของเทวทูตได้ แต่ไม่ต้องสร้างรูปปั้นเคารพบูชาแต่อย่างใด

ทั้งหมดว่า การตีค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าดีหรือไม่ดีนั้นต้องคำนึงถึง
เจตนารมณ์ของศาสนา เช่น การอิจฉาริษยา การรังแกผู้อื่นทำลายผู้อื่น
สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ไม่ว่าจะเรื่องอะไร ในระดับไหน ศาสนา
ถือว่าเป็นสิ่งไม่ดีทั้งสิ้น (สุจิตรา อ่อนค้อม, 2545: 166 - 167)
!

9.1 หลักคำสอนที่สำคัญของศาสนาอิสลาม
หลักคำสอนของศาสนาอิสลาม ที่ถือว่าเป็นวิถีการดำเนิน

!

!

(2) ศรัทธาในเทวทูต (มลาอิกะห์) ว่ามีจริง มลาอิกะห์ หมาย

(3) ศรัทธาในพระคัมภีร์ ชาวมุสลิมต้องมีความศรัทธาใน

คัมภีร์ อัล กุรอาน ในฐานะเป็นโองการของพระเจ้าที่ทรงมอบให้แก่
มนุษย์โดยผ่านมาทางพระศาสดามูฮำหมัด และถือเป็นคัมภีร์สุดท้ายที่
ทรงประทานให้เพราะก่อนหน้านี้ เคยมีคัมภีร์ที่ประทานให้แก่นบีคนอื่น ๆ
ดังที่เคยกล่าวมาแล้ว
!

(4) ศรัทธาในศาสนทูต (รอซูล) ศาสนทูต หรือ ศาสดา ได้รับ

ของชาวมุสลิมทั่วไปที่ต้องนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แบ่งออกเป็น 2

การแต่งตั้งจากพระเจ้าให้มาสั่งสอนประชาชน เกิดขึ้นหลายยุค หลาย

ประเภท คือ หลักศรัทธา 6 ประการ เน้นให้ชาวมุสลิมมีความเชื่อ โดย

สมัย จึงมีหลายองค์ แต่พระศาสดามูฮำหมัดเป็นศาสนทูต

ปราศจากความระแวงสงสัย และหลักปฏิบัติ 5 ประการ เป็นการ

สุดท้าย ชาวมุสลิมต้องให้ความเคารพ

ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาที่ชาวมุสลิมต้องยึดถือ

!

!

1) หลักศรัทธา 6 ประการ

!

องค์

(5) ศรัทธาในวันพิพากษา ชาวมุสลิมต้องมีความเชื่อในเรื่อง

วันที่โลกถึงกาลอวสาน เพราะโลกนี้เป็นโลกแห่งการทดลอง ไม่ยั่งยืน
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และต้องมีวันแตกสลาย เมื่อถึงวันนั้น พระเจ้าจะเป็นผู้พิพากษามนุษย์

พระเจ้าชาวมุสลิมจะต้องกระทำไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใด เพื่อแสดงความ

ตามกรรมดีกรรมชั่วของแต่ละบุคคล เรียกว่า วันพิพากษา หรือวันกิยามะห์

ขอบคุณ สรรเสริญ ขอขมาต่อพระองค์ เป็นการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์

เป็นวันสุดท้ายของมนุษยชาติ

ฝึกตนเองให้ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย และความอดทน สถานที่ทำ

!

(6) ศรัทธาในกฎสภาวะ (ลิขิต) ของพระเจ้า ชาวมุสลิม

ต้องเชื่อว่าวิถีชีวิตของมนุษย์ พระเจ้าได้ลิขิตเอาไว้แล้ว ไม่อาจฝ่าฝืนได้
ดังนั้น การดิ้นรนฝ่าฝืนจนเกิดความทุกข์ จึงเป็นการกระทำที่ผิด แต่มิได้
หมายความให้มนุษย์งอมืองอเท้าไม่ทำอะไรเลย มุสลิมทุกคนจะต้อง
พยายามทำดีให้ถึงที่สุด โดย

ละหมาด อาจเป็นที่มัสยิด ที่บ้าน หรือที่ทำงานก็ได้ แต่ต้องเป็นสถานที่
สะอาด โดยมุ่งหันหน้าไปสู่ทิศอันเป็นที่ตั้งของวิหารกะบะห์ นครมักกะห์
ประเทศซาอุดิอาระเบีย สำหรับประเทศไทย มุสลิมจะต้องหันหน้าไป
ทางทิศตะวันตก การเตรียมตัวเข้าสู่พิธีละหมาด ต้องชำระร่างกาย และ
สวมเสื้อผ้าให้สะอาดหรือล้างมือเป็นอย่างน้อย รวมทั้งทำจิตใจให้
บริสุทธิ์ เพราะถือว่าเป็นการเฝ้านนัสการต่อพระเจ้า บุคคลที่ต้องทำพิธี

วางใจว่าพระเจ้าเป็นผู้นำทางชีวิตให้แก่ทุกคน จะทำให้เกิดความสุข

ละหมาด คือ มุสลิมที่ย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาวจนถึงวัยชราจวบจนวาระ

ตามสมควรแต่สภาพของแต่ละบุคคล

สุดท้ายของชีวิต ถ้าไม่สบายหรือชรามาก อาจยกเว้นหรือเปลี่ยน

!

2) หลักปฏิบัติ 5 ประการ คือ พิธีกรรมในทางศาสนาอิสลาม เพื่อ

ให้เข้าสู่ความเป็นมุสลิมโดยสมบูรณ์มีหลักปฏิบัติ 5 ประการ ดังนี้
!

!

!

(1) การปฏิญาณตน ชาวมุสลิมจะต้องเปล่งวาจา

ยอมรับว่า พระอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าองค์เดียวของตน และมูฮัมหมัดเป็น
ศาสนทูตของพระองค์ เป็นผลให้ชาวมุสลิมไม่ต้องหาที่พึ่งอื่น ไม่มีรูปปั้น
รูปเคารพหรือเครื่องรางของขลังใด ๆ การปฏิญาณตนดังกล่าว
มุสลิมจะกระทำในคราวทำพิธีละหมาดวันละ 5 ครั้ง การปฏิบัติ
ละหมาด (หรือนมาซ) ดังนี้ การทำละหมาด หมายถึง การมนัสการ
พระเจ้าทั้งร่างกาย และจิตใจ วันละ 5 ครั้ง ได้แก่ เวลาก่อนพระอาทิตย์
ขึ้น เวลากลางวัน เวลาบ่าย เวลาพลบค่ำ และเวลากลางคืน การทำ
ละหมาดเป็นภารกิจสำคัญที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างมุสลิมกับ

อิริยาบถในท่านอนได้ การทำพิธีละหมาดอาจทำคนเดียวหรือทำพร้อม
กันก็ได้ โดยทั่วไปจะเห็นทำพร้อมกันที่มัสยิดในวันศุกร์ เพื่อแสดงความ
สามัคคีดุจพี่น้องของชาวมุสลิม
!

!

(2) การถือศีลอด (อัศ - ศิยาม) หมายถึง การละเว้น การ

ยับยั้ง ควบคุมตน โดยงดการบริโภคอาหาร น้ำดื่ม และการร่วม
ประเวณี ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดิน เป็นเวลา 1
เดือน ในเดือนรอมดอน หรือเดือน 9 ทางจันทรคติของอิสลาม ความมุ่ง
หมายของการถือศีลอด คือ ต้องการฝึกความอดทนทั้งร่างกาย และ
จิตใจทำให้รู้รสชาติของความหิวโหย ต้องปฏิบัติทั้งคนมี และคนจน
ทำให้คนรวยมีจิตสำนึกถึงคนจนผู้ยากไร้ที่รอคอยรับความช่วยเหลือ
และเป็นการทดสอบความศรัทธาของชาวมุสลิมต่อพระเจ้าด้วย บุคคลที่
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ต้องถือศีล ชาวมุสลิมทุกคนที่เริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาว (อายุประมาณ 15 ปี)

พร้อมทั้งกำลังกาย และกำลังทรัพย์ ควรหาโอกาสไปทำพิธีนี้ให้ได้อย่าง

ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย หรือกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทาง

น้อย 1 ครั้งในชีวิตสถานที่กระทำพิธีฮัจญ์ มีเพียงแห่งเดียว คือ วิหา

และยกเว้นให้หญิงมีครรภ์ หญิงแม่ลูกอ่อน คนชรา และคนทำงานหนัก

รกะบะห์ นครมักกะห์ และปีหนึ่งจะกระทำในช่วง เดือน 12 ตามปฏิทิน

!

!

(3) การบริจาคทรัพย์ (ซะกาต) เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า

การทำให้บริสุทธิ์ ทำให้หมดมลทิน พิธีซะกาตในที่นี้หมายถึง การ
บริจาคทานทรัพย์สินของในรอบปี ตามบทบัญญัติที่บังคับไว้ในพระ
คัมภีร์ ชาวมุสลิมจะต้องบริจาคในอัตราร้อยละ 2.5 ของทรัพย์สินที่ตนมี
อยู่ อาจเป็นเงินทองหรือผลผลิตทางการเกษตรก็ได้ ความมุ่งหมายของ
พิธีซะกาต คือ ให้ชาวมุสลิมตระหนักว่า ทรัพย์สินที่ได้มาเป็นของฝาก
จากพระเจ้า ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของมุสลิมที่ต้องเสียสละให้ทานแก่ผู้อื่น
เพื่อลดช่องว่างทางสังคม และปลูกฝังความรักความสามัคคีในหมู่พี่น้อง
ชาวมุสลิม ให้รู้จักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว เป็นต้น
บุคคลที่พระคัมภีร์กำหนดให้เป็นผู้สมควรได้รับการบริจาค ได้แก่ คน
อนาถา คนขัดสน แม่หม้ายที่ต้องเลี้ยงดูลูกกำพร้า เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำ
หน้าที่รวบรวม และจ่ายซะกาต ผู้ที่เข้ารับอิสลามใหม่ ๆ ผู้มีหนี้สินล้นตัว
ตลอดจน การบริจาคเพื่อสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล และสาธารณกุศล
ต่าง ๆ
!

!

(4) การประกอบพิธีฮัจญ์ ภาษาอาหรับ แปลว่า การมุ่งไปสู่

หรือการไปเยือน หมายถึงการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ หรือจาริก

อิสลาม ความมุ่งหมายของการทำพิธีฮัจญ์ คือ มุ่งให้ชาวมุสลิมระลึกถึง
พระเจ้า การแต่งกายในพิธี ชายต้องแต่งกายด้วยผ้าสีขาว 2 ผืน โดย
ใช้นุ่งผืนหนึ่ง และห่มผืนหนึ่ง ส่วนหญิงให้แต่งชุดธรรมดาแต่ปกปิด
ร่างกายให้มิดชิด การปฏิบัติในพิธี มุสลิมทั้งชาย และหญิงจะเดินเวียน
รอบวิหารกะบะห์ และจูบหรือสัมผัสหินดำอันศักดิสิทธิ์ก้อนใหญ่ เป็นการ
แสดงความศรัทธาต่อพระเจ้า และยึดมั่นในคัมภีร์ของพระองค์ มิใช่
เป็นการเคารพบูชาก้อนหินแต่อย่างใด
!

!

(5) ข้อห้ามทางศาสนาอิสลาม

!

!

ก. ห้ามกราบไหว้บูชารูปปั้น วัตถุต่าง ๆ ต้นไม้ ดวงอาทิตย์

ผีสาง เทวดา ฯลฯ
!

!

ข. ห้ามเชื่อในเรื่องโชคลาง การดูหมอดู และไสยศาสตร์

!

!

ค. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด

!

!

ง. ห้ามเสพเครื่องดองของเมาทุกชนิด

!

!

จ. ห้ามผิดประเวณีกับหญิงที่มิใช่คู่สมรสของตน

!

!

ฉ. ห้ามกินหมู กินสัตว์ที่ตายเอง สัตว์ที่มีโรค และสัตว์ที่นำไป

แสวงบุญ ณ ศาสนสถานบัยตุลเลาะห์ (หรือวิหารกะบะห์) นครมักกะห์
ประเทศซาอุดิอาระเบีย พิธีฮัจญ์ ชาวไทยมุสลิมมักเรียกว่า “การทำ
หะยี” เป็นหลักปฏิบัติที่มิได้บังคับแต่ชาวมุสลิมจากทุกประเทศที่มีความ

บูชายัญในศาสนาอื่น ๆ
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!
!

!
!

ช. ห้ามกินอาหารที่หาได้โดยไม่ชอบธรรม
ซ. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่สร้างความเดือดร้อนแก่ตนเอง

ต่อผู้อื่น และต่อประเทศชาติ
!

!

ฌ. ห้ามแสวงหากำไรจากการกักตุนสินค้า

!

!

ญ. ห้ามประกอบอาชีพที่ผิดศีลธรรม เช่น ตั้งซ่อง ตั้งโรง

เหล้า รับซื้อของโจร ฯลฯ
!

!

ฎ. ห้ามฆ่าสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิด โดยเจตนา และไม่มีเหตุผล

!

!

ฏ. ห้ามกินดอกเบี้ย

9.2 อิทธิพลของหลักคำสอนศาสนาอิสลามที่มีต่อชาวมุสลิม
หลักคำสอนที่ปรากฏในพระคัมภีร์อัล กุรอาน เป็นสิ่งที่

!

กำหนดแนวทาง และวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คน รวมทั้งขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาวมุสลิม นับตั้งแต่เกิดจนตาย สรุปได้ ดังนี้
!

!

1) การตั้งชื่อ มุสลิมทุกคนจะต้องมีชื่อในภาษาอาหรับอีกชื่อ

หนึ่ง และห้ามมิให้ใช้ชื่อสัตว์มาตั้งเป็นชื่อคน เช่น กวาง กบ แมว ไก่
ฯลฯ เพราะถือว่าไม่เป็นมงคล
!

!

2) การแต่งกาย มุสลิมทุกคนต้องแต่งกายให้สะอาด และ

สุภาพ ต้องปกปิดส่วนที่อยู่ระหว่างสะดือ และหัวเข่า จะนุ่งกางเกงหรือ

ละหมาดจะต้องไม่ปล่อยให้ผมลงมาปรกหน้า ส่วนหญิงจะต้องแต่งกาย
ให้มิดชิด เปิดไว้เฉพาะใบหน้า และข้อมือ
!

!

3) การมีชีวิตครอบครัว ผู้ชายมีภรรยาได้ 4 คนห้ามหญิง

และชายชาวมุสลิมแต่งงานกับคนศาสนาอื่น แต่ข้อห้ามข้อนี้
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย ไม่ยึดถือเคร่งครัดนัก
!

!

4) การเข้าพิธีสุหนัต สำหรับเด็กชาย อายุ 6 - 10 ปี คือ

เข้ารับการขลิบปลายหนังอวัยวะเพศชาย
!

!

5) การคุมกำเนิด เป็นข้อห้ามทางศาสนา ห้ามมิให้คุม

กำเนิดทุกวิธีการ
!

!

6) การทำพิธีศพคนตาย ต้องฝังภายใน 24 ชั่วโมง ห้ามใช้

วิธีเผาศพ และห้ามเข้าพิธีกรรมของศาสนาอื่น เช่น การรดน้ำศพ การ
สวดอภิธรรมในพุทธศาสนา เป็นต้น
!

!

7) การรับประทานเนื้อสัตว์ ห้ามมิให้ชาวมุสลิมรับ

ประทานเนื้อสัตว์ที่ตายเอง เลือดสัตว์ทุกชนิด เนื้อสุกร เนื้อสุนัข สัตว์ที่
ฆ่าเพื่อบูชาสิ่งศักดิสิทธิ์ในศาสนาอื่น และสัตว์ที่เชือดโดยไม่ระบุนามของ
อัลเลาะห์ เป็นต้น
!

!

8) การเลี้ยงสัตว์เลี้ยง สุนัขเป็นสัตว์สกปรก ห้ามสัมผัสจับ

ต้อง และห้ามเลี้ยง

โสร่งก็ได้ ชายมุสลิมนิยมสวมหมวก เพราะมีข้อห้ามว่าระหว่างทำพิธี
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!

!

9) การแสดงความเคารพ มุสลิมจะกราบสักการะเฉพาะอัล

เลาะห์องค์เดียวเท่านั้นแต่สำหรับ พ่อแม่ ครู อาจารย์ ฯลฯ ให้ยกมือไหว้
ได้
!

!

10) การสัมผัสอบายมุข ในประเทศมุสลิมที่เคร่งครัด การ

ดื่มสุรา ของมึนเมา และการเล่นการพนันทุกชนิด เป็นความผิดตาม
ข้อบัญญัติทางศาสนา และถือว่ามีความผิดตามกฎหมายบ้านเมือง
ด้วยจึงต้องรับโทษจำคุก

11. คำถามท้ายบท
!

!

1.1 จงอธิบายสาเหตุที่ทำให้ปรัชญาชีวิตคนไทยมีการ

เปลี่ยนแปลงมาให้เข้าใจ
1.2 จงบอกปัจจัยที่ทำให้เกิดปรัชญาชีวิตคนไทย

!

!

1.3 จงอธิบายค่านิยมที่ควรอนุรักษ์ของสังคมไทย

!

!

1.4 จงอธิบายอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อปรัชญาชีวิตคนไทย

1.5 พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อความคิด และการดำเนินชีวิตของคน

10. สรุป

ไทยอย่างไรจงอธิบาย

ปรัชญาชีวิตคนไทย ตั้งอยู่บนพื้นฐานของศาสนาที่ตนนับถือ กฎหมาย

1.6 จงอธิบายความหมาย และส่วนประกอบของ “ขันธ์ 5”

ไทยได้ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน ใคร
จะเลือกนับถือศาสนาใดย่อมเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของบุคคลนั้น
เพราะศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทำความดีละเว้นความชั่ว หลักธรรมคำ
สอนของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทยได้หล่อหลอมเป็นปรัชญาชีวิต
ของคนไทย ถึงแม้ว่าคำสอนของแต่ละศาสนามีรายละเอียดปลีกย่อย
แตกต่างกันบ้าง แต่ก็ไม่ได้กระทบกระเทือนต่อความสามัคคีกลม
เกลียวของคนในชาติแต่ประการใดไม่ว่าจะเป็นชาวไทยพุทธ ชาวไทย
พราหมณ์ - ฮินดู ชาวไทยคริสต์หรือชาวไทยมุสลิม ต่างมีความสำนึก
ร่วมในความเป็นไทยด้วยกันทั้งสิ้น

1.7 ปรัชญาพราหมณ์ – ฮินดูมีอิทธิพลต่อความคิด และการดำเนินชีวิตของ
คนไทยอย่างไรจงอธิบาย
1.8 จงอธิบายความหมายของ “ตรีเอกานุภาพ”
1.9 ศาสนาคริสต์ได้ชื่อว่าเป็น “ศาสนาแห่งความรัก”เพราะเหตุใด
1.10 จงอธิบายความหมาย “อาณาจักรพระเจ้า”
1.11 จงอธิบายอิทธิพลของศาสนาคริสต์ที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของ
คนไทย
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1.12 จงอธิบายหลักศรัทธา 6 ของศาสนาอิสลาม
1.13 จงอธิบายหลักปฏิบัติ 5 ของศาสนาอิสลาม
1.14 จงอธิบายข้อห้ามของศาสนาอิสลาม
1.15 จงอธิบายอิทธิพลของศาสนาอิสลามที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของ
คนไทย
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พุทธปรัชญา

10

บทที่ 10
พุทธปรัชญา

!

คำว่า “ศาสนา” มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต คือ ศาสนัม ตรง

กับศัพท์ภาษาบาลี คือ สาสนะ แปลว่า คำสั่งสอน ข้อบังคับ ปัจจุบันคำ
ว่า ศาสนา นักปราชญ์ให้ความหมายกว้าง และแคบแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับทรรศนะของแต่ละคนแต่ละกลุ่มความหมายที่นักปราชญ์แต่ละคนให้
ไว้ คือ

1. บทนำ
!

พระพุทธศาสนาถือกำเนิด ณ ประเทศอินเดียเมื่อประมาณ

!

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมาย

ว่า “ศาสน, ศาสนา (สาสะนะ, สาดสะนะ, สาดสะหนา) น. ลัทธิความเชื่อ

2,500 กว่าปีมาแล้ว ภายหลังจึงได้เผยแผ่ขยายออกไปทั่วโลก โดย

ของมนุษย์อันมีหลัก คือ แสดงกำเนิด และความสิ้นสุดของโลก เป็นต้น

ทั่วไป เชื่อกันว่าหลังจากพระเจ้าอโศกมหาราช ได้อุปถัมภ์ให้มีการ

อันเป็นไปในฝ่ายปรมัตถ์ประการหนึ่ง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาป

สังคายนาพระธรรมวินัย ประมาณ พ.ศ. 300 ได้ทรงส่งคณะพระธรรมทูต

อันเป็นไปในฝ่ายศีลธรรม ประการหนึ่งพร้อมทั้งลัทธิพิธีที่กระทำตาม

ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามดินแดนต่าง ๆ ทั่วโลก โดยแบ่ง

ความเห็นหรือตามคำสั่งสอนในความเชื่อถือนั้น ๆ”

ออกเป็นคณะพระธรรมทูตจำนวน 9 ซึ่งประกอบด้วยพระโสณะและพระอุ
ตตระทำให้พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ และมีความเจริญก้าวหน้าในดิน
แดนแห่งนี้ รวมถึงประเทศไทยของเราด้วย
!

หากกล่าวว่าปรัชญา คือ ความรู้ภาคทฤษฎี ส่วนศาสนา คือ ความ

!

พระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาล

ปัจจุบัน ทรงวินิจฉัยในวโรกาสที่เสด็จเยือนพุทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2513 ทรง
ให้ความหมายของศาสนาไว้ว่า “คำว่า “ศาสนา” ตามที่ใช้อยู่ทุกวันนี้

รู้ภาคปฏิบัติ องค์ความรู้ที่ได้รับจากสองส่วนดังกล่าว ย่อมผสมผสานทั้ง

เป็นที่เข้าใจกันว่า ตรงกับคำว่า Religion ในภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึง

ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติไว้อย่างสมดุล สิ่งนั้นเราจะพบได้ใน

คำสั่งสอนที่มาจากเบื้องบน ยุติได้ว่าถูกต้องเที่ยงแท้แล้วจึงทำตามได้ที

พุทธปรัชญา ซึ่งเป็นแนวคิดทางพุทธปรัชญา ที่เป็นปรัชญาศาสนาแห่ง

เดียว ถ้าว่าตามนี้ พระพุทธศาสนาก็ไม่เข้าหลักเป็นศาสนา เพราะเนื้อหา

ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม

สาระ และกฎเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาแสดงความจริงของชีวิต แสดง
ทางปฏิบัติที่จะให้บรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มีวิธีการ สั่งสอนที่ยึด
หลักเหตุ และผลว่าทุกสิ่งเกิดแต่เหตุ ผู้ใดประกอบเหตุอย่างใดเพียงใด

2. ความหมายของศาสนา

ก็ได้ผลอย่างนั้น เพียงนั้น หากจะถามว่า พระพุทธศาสนาเป็นปรัชญา
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โดยวิธีการสอนที่ยึดหลักเหตุผล พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์ หรือจะให้
ชัดไปอีกก็เป็นวิทยาศาสตร์”...
สุชีพ ปุญญานุภาพ ได้ให้ความหมายไว้ว่า ศาสนา คือ ที่รวมแห่งความ
เคารพนับถืออันสูงส่งของมนุษย์ คือ ที่พึ่งทางใจ ซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่ย่อม

ปรัชญา คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยความรู้ (ฟิสต์)
ปรัชญา คือ ศาสตร์แห่งศาสตร์ทั้งหลาย (ออกุสต์ คองต์)
ปรัชญา คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยความรู้ และการวิจารณ์ความรู้ (ค้านต์)

เลือกที่จะยึดเหนี่ยวตามความพอใจ และความเหมาะสมแห่งเหตุ

ปรัชญา คือ การศึกษาหาความรู้เรื่องสิ่งนิรันดร และความเป็นจริงของ

แวดล้อมต่อไป คือ คำสั่งสอนที่ว่าด้วยศีลธรรม และอุดมคติสูงสุดใน

สิ่งเหล่านั้น (เพลโต)

ชีวิตของบุคคล ตลอดจนแนวเครื่องความช่วยเหลือ และแนวทางการปฏิบัติ
ตามคติของแต่ละศาสนา” (ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, 2551: 1)
สรุปว่า ศาสนา หมายถึง หลักคำสอนที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมจรรยา
เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

3. ความหมายของปรัชญา

ปรัชญา คือ หลักการที่ใช้อธิบายความเป็นมาของสรรพสิ่งโดยไม่มีการ
ยกเว้นสิ่งใด (วิลเลียม เจมส์)
สรุปว่า “ปรัชญา” หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยความรู้ และความเป็นจริงของ
สิ่งทั้งหลาย
ความแตกต่างระหว่างศาสนากับปรัชญา
!

ศาสนา หมายถึง ลัทธิความเชื่อของมนุษย์ซึ่งแสดงถึงกำเนิดของ

ทองหล่อ วงษ์ธรรมา. (2549: 1) กล่าวว่า “ปรัชญา” เป็นคำมาจาก

โลกอธิบายการกระทำที่เป็นบุญบาปซึ่งจะมีผลต่อชีวิตในโลกหน้า

ภาษาสันสกฤต แยกได้ คือ ปร (อ่านว่า ประ) แปลว่า ประเสริฐ และ

อธิบายแบบแผนชีวิตข้อปฏิบัติพิธีกรรมในแต่ละวันแต่ละช่วงชีวิต ส่วน

ชญา แปลว่า ความรู้ เมื่อนำคำทั้งสองมารวมกันเป็น “ปรัชญา” แปล

ปรัชญา คือ ศาสตร์ที่ศึกษาหาความรู้ความจริงของมนุษย์โลก

ตามรูปศัพท์ว่า ความรู้อันประเสริฐ หมายถึง ความรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อหมด

ธรรมชาติ และชีวิตเพื่ออธิบาย เหตุการณ์ และสิ่งต่าง ๆ โดยใช้หลัก

ความสงสัย

การของเหตุผลในวิชาตรรกวิทยาเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความจริง

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2493: 574) ให้ความหมายของ
“ปรัชญา” ว่า วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้ และความจริง นอกจากนี้มีนัก

หรือความรู้ที่แน่นอน ดังนั้นศาสนา และปรัชญามีความแตกต่างใน
ประเด็นดังต่อไปนี้

ปรัชญาให้ความหมายของ “ปรัชญา” ดังนี้
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!
!

1) ศาสนานั้นมีคำตอบแน่นอนว่า หลักแห่งความรู้ และความจริง

นั้นเป็นอย่างไร ส่วนปรัชญาไม่มีคำตอบที่แน่นอนเด็ดขาดว่า หลักแห่ง
ความรู้ และความจริงนั้นเป็นอย่างไร
!

2) ศาสนาจะยกย่องผู้เสนอความคิดทางศาสนาว่าเป็นผู้ค้นพบ

1) พระพุทธศาสนาเกิดจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ไม่ได้เกิด

จากการคาดคะเนหรือการใช้เหตุผลในการกะเก็งความจริง แต่เป็น
ความรู้แจ้งที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ ส่วนปรัชญาเกิดจากการใช้
เหตุผลหรือการคาดคะเนเอาตามประสบการณ์หรือข้อมูลเท่าที่จะ
สามารถหาได้ ข้อสรุปทางปรัชญานั้นเป็นเพียงผลของการตีความหรือ
ตีความหมายจากประสบการณ์หรือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ โดยที่ไม่

หลักฐานแห่งความรู้ และความจริง และมีฐานะเป็น ศาสดา ส่วนปรัชญา

เคยมี ประสบการณ์ตรงต่อสิ่งที่ตนคิดนั้น กล่าวคือ ไม่เคยลงมือปฏิบัติ

ไม่ได้ยกย่องผู้เสนอความคิดทางปรัชญาว่าเป็น ศาสดา แต่ยกย่องใน

ด้วยตนเองเลย

ฐานะผู้ริเริ่มแนวคิดใหม่ ๆ ในการอธิบายหลักแห่งความรู้ และความจริง
!

3) ศาสนา เห็นว่าวิธีเดียวที่จะเข้าถึงหลักแห่งความรู้ และความจริง

!

2) พระพุทธศาสนาเน้นสอนเรื่องทุกข์ และการดับทุกข์เท่านั้น จัด

ได้ว่าเป็นศูนย์กลางของแนวความคิด และคำสอนของพระพุทธศาสนา

นั่นคือ ความศรัทธาเนื้อหาของศาสนาจึงมีทั้งส่วนที่เข้าถึงด้วยเหตุผล

กล่าวคือ สอนเรื่องความเป็นจริงในชีวิต ส่วนปรัชญาเน้นถกเถียงกัน

และส่วนที่เป็นปาฏิหาริย์ ส่วนปรัชญามีความเห็นแตกต่างออกไปใน

เรื่องโลก จักรวาล หรือธรรมชาติภายนอกเท่านั้น ไม่ได้เน้นศึกษาเรื่อง

เรื่องวิธีที่จะเข้าถึงหลักแห่งความรู้ และความจริง

ของชีวิต ดังนั้น ปรัชญาจึงเป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัว เพราะไม่ค่อยจะ

!

4) ศาสนา กำหนดให้มี พิธีกรรม หลักปฏิบัติที่บุคคลผู้เชื่อใน

ศาสนานั้น ๆ จะต้องประพฤติปฏิบัติเหมือนกัน ส่วนปรัชญานั้นจะไม่มีข้อ
กำหนดเรื่องพิธีกรรมหรือวัตรปฏิบัติ

เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง จนบางครั้งดูเหมือนรู้สึกว่าเป็นเรื่องเหลวไหล
เพราะไม่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตในความเป็นจริง
!

3) พระพุทธศาสนาเน้นสอนเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ และนำไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ได้จริงเท่านั้นไม่ได้สอนทุกเรื่องที่คนอยากรู้ กล่าวคือ
ไม่ได้สอนเพื่อสนองความต้องการอยากจะรู้ แต่สอนเรื่องที่สามารถดับ

4. ความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับปรัชญา
!

พระพุทธศาสนา และปรัชญามีความแตกต่างกัน สามารถสรุปได้

ในประเด็นดังต่อไปนี้

ทุกข์ในชีวิตของมนุษย์ได้ ส่วนปรัชญาสนใจทุกเรื่อง ทั้งที่เป็นประโยชน์
และไม่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาของชีวิตเป็นการแสวงหาความ
รู้เพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์โดยไม่สนใจว่าความรู้
ที่ได้นั้นนำมาสู่การปฏิบัติได้หรือไม่ อย่างไร เมื่อรู้แล้วก็ถือว่าหมดหน้าที่
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หรือประสบความสำเร็จในการแสวงหาแล้ว ฉะนั้น ปรัชญาจึงมีลักษณะ

จักรวาล ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องไร้ประโยชน์ และเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิด เพราะ

เป็นทฤษฎีหรือแนวคิด มิใช่วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ

ทำให้เสียเวลาเปล่า

!

4)พระพุทธศาสนาสอนให้คนเกิดความรู้ มีปัญญา รู้จักใช้เหตุผล

!

6) พระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์สนใจศึกษาเรื่องมนุษย์เป็นเรื่อง

สามารถมีปัญญาหรือเหตุผลในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำ

สำคัญ และสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้คือ ตัวเอง

วันได้ ปัญญาทางพระพุทธศาสนามิใช่เพียงการรู้เพื่อสนองความอยากรู้

ส่วนปรัชญาสนใจศึกษาเรื่องโลก และจักรวาล หรือธรรมชาติภายนอก

เท่านั้น แต่เป็นการรู้เพื่อหาทางแก้ทุกข์ของชีวิต และปัญญาความรู้ที่แท้

ตัวมนุษย์เป็นอันดับแรก และถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะถือว่าเป็นพื้น

จริงทางพระพุทธศาสนานั้น ยังช่วยทำลายกิเลสในชีวิตของมนุษย์ให้

ฐานของปรัชญาทั้งปวงโดยเชื่อว่าหากรู้ความจริงของโลก หรือ จักรวาล

หมดไป มากน้อยตามกำลังของปัญญา เมื่อพัฒนาปัญญาได้ถึงขั้น

ได้อย่างแจ่มแจ้ง ก็ย่อมจะรู้ความจริงของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนย่อย

สมบูรณ์ ก็จะทำลายกิเลสได้หมดสิ้น รวมทั้งหมดความอยากที่จะรู้ต่อไป

ภายในโลกด้วย มนุษย์ซึ่งเป็นส่วนย่อยในส่วนใหญ่ คือ โลก และ

ด้วยเพราะรู้สิ่งที่ควรรู้แล้วส่วนปรัชญาถือกันว่าเป็นศาสตร์แห่งความรู้

จักรวาล จึงมีความสำคัญเป็นอันดับรองในการค้นคิดทางปรัชญา จน

เพื่อการพัฒนาปัญญา และปฏิปักษ์ต่อความเชื่อในแนวทางพระพุทธ

ปรัชญาทุกระบบแทบจะไม่ให้ความสำคัญแก่การศึกษาเรื่องมนุษย์

ศาสนา เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลหรือไม่ประกอบด้วยปัญญา แต่
ปัญญาทางปรัชญานั้นมีลักษณะ เป็นการสนองความอยากรู้ของมนุษย์
และช่วยกระตุ้นให้มนุษย์อยากรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งทางปรัชญาถือว่า
เป็นสิ่งที่ดี มีคุณค่าต่อความเป็นมนุษย์
!

5) พระพุทธศาสนาเน้นสอนในเรื่องปัจจุบันโดยถือว่าทั้งอดีต และ

!

7) พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญแก่ชีวิตทั้งในด้านกาย และด้าน

ใจ หรือทั้งด้านวัตถุ และจิตใจเพราะทั้งสองอย่างเป็นองค์ประกอบที่
สำคัญของชีวิต การพัฒนาชีวิตต้องพัฒนาทั้งทางกาย และทางใจและ
ต้องพัฒนาทั้งสองด้านให้สมดุลกัน จึงจะยังผลเป็นความสมบูรณ์ของ
ชีวิต แนวทางพัฒนาชีวิตอย่างสมดุลนั้น พระพุทธศาสนาเรียกว่า

อนาคตเกี่ยวเนื่องอยู่กับปัจจุบันหากปัจจุบันดีแล้ว อดีต และอนาคตก็จะดี

มัชฌิมาปฏิปทา ส่วนปรัชญามักมองชีวิตด้านเดียวอันเป็นผลจากความรู้

ไปด้วย หากปัจจุบันชั่ว อดีต และอนาคตก็จะชั่วไปด้วย ปรัชญาสนใจ

เข้าใจที่ได้จากการคิดค้นด้วยเหตุผล เพราะปรัชญามีความเชื่อว่าโลกนี้

ศึกษาทุกเรื่อง ทั้งเรื่องที่เป็นอดีต ปัจจุบัน และอนาคต แต่เรื่องส่วนใหญ่

น่าจะอธิบายได้ด้วยหลักการอย่างเดียว ฉะนั้นเมื่อคิดด้วยเหตุผลแล้วได้

ที่ปรัชญาสนใจศึกษามักจะเป็นเรื่องอดีต และอนาคตเป็นเรื่องที่ทาง

ข้อสรุปว่า โลก คือ สสาร ก็ทำให้มองชีวิตเฉพาะในแง่สสารเท่านั้น หาก

พระพุทธศาสนาเรียกว่า เรื่องเบื้องต้น และเบื้องปลายของโลกหรือ

ได้ข้อสรุปว่าโลก คือ จิต ก็ทำให้มองชีวิตในแง่จิตเท่านั้น แม้ผลของการ
คิดค้นจะออกมาในลักษณะทวินิยมหรือพหุนิยม ปรัชญาก็ยังคงมี
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ทรรศนะเอียงไปข้างหนึ่งอยู่นั่นเอง ดังนั้นทฤษฎีทางปรัชญาจึงไม่อาจจะ

เท่านั้น แต่มนุษย์จะเข้าถึงความจริงได้ด้วยปัญญาซึ่งเป็นผลของการ

ให้ภาพของชีวิตที่สมบูรณ์ได้ เพราะขาดความรู้หรือความเข้าใจที่

พัฒนาจิตใจจนบริสุทธิ์สะอาดแล้วเกิดปัญญาหยั่งรู้ ทำให้รู้แจ้งเห็นจริง

สมบูรณ์

ในสัจธรรมนั้น ๆได้ตามเป็นจริง (ยถาภูตญาณทรรศนะ) เป็น

!

8) พระพุทธศาสนานั้นไม่สนใจปัญหาทางอภิปรัชญา หรือไม่สนใจ

ปัญหาเชิงปรัชญา เพราะเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในเชิงเหตุผล หรือขัด
แย้งกันด้วยความคิด จึงเป็นเรื่องที่หาข้อยุติได้ยาก และไม่มีประโยชน์
ต่อการแก้ปัญหาชีวิตของมนุษย์ แต่พระพุทธศาสนาสนใจปัญหาปฏิบัติ
มากกว่าเพราะเป็นเรื่องที่สามารถพิสูจน์ทดสอบได้ และสามารถนำมา
แก้ปัญหาของชีวิตได้ ซึ่งปัญหาทางอภิปรัชญานั้นในทางพระพุทธ
ศาสนาเรียกว่าอัพยากตปัญหา (ปัญหาที่ไม่ควรหาคำตอบหรือไม่มีคำ
ตอบ) ส่วนลักษณะเฉพาะของปรัชญาก็คือสนใจเฉพาะปัญหาเชิงปรัชญา
ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจุดกำเนิดหรือเบื้องต้น และที่สุดของจักรวาล

ประสบการณ์ตรงระหว่างจิตซึ่งเป็นผู้รู้กับสัจธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดย
ไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นตัวกลางหรือคั่นกลาง ส่วนปรัชญามีทรรศนะว่า เหตุผล
เท่านั้นที่นำมนุษย์เข้าไปสู่ความจริงหรือความรู้ที่แท้จริง เกี่ยวกับ
จักรวาล มนุษย์สามารถบรรลุหรือเข้าถึงความจริงได้ด้วยเหตุผล แต่
พระพุทธศาสนาถือว่าการใช้เหตุผลเองนั้นก็ต้องอาศัยประสบการณ์ และ
ความรู้อื่น ๆ ประกอบอีกมากพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเหตุผลไม่ใช่
เครื่องมือชิ้นสุดท้ายที่จะทำให้มนุษย์บรรลุถึงความจริง แต่เหตุผลเป็น
เพียงเครื่องมือขั้นหยาบ ๆ ที่พอจะช่วยให้มนุษย์มองเห็นเงาของความ
จริงได้บ้างเท่านั้น

ที่เรียกว่า ความจริงสูงสุด หรืออันติมสัจจะ แม้การคิดค้นในเรื่องปลีก
ย่อยอื่น ๆ ก็เป็นการคิดค้นเพื่อให้รู้ความจริงสูงสุดในเรื่องนั้น ๆ เช่นกัน
ปัญหาในลักษณะเช่นนี้ มักเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันไม่รู้จบ เพราะต่างคน

5. ลักษณะเชิงปรัชญาของพระพุทธศาสนา

ต่างก็มีเหตุผลของตนเองสำหรับมายืนยันความถูกต้องเป็นจริงในเรื่อง

!

นั้น ๆ เนื่องจากปัญหาเชิงปรัชญาเป็นเรื่องที่โต้เถียงเพื่อหักล้างกันด้วย

จริยธรรม ไม่มีลักษณะเป็นปรัชญาต่อมาเมื่อได้มีการตีความหมายคำ

เหตุผลหรือความคิดไม่ใช่เรื่องที่สามารถพิสูจน์หรือหาข้อยุติกันได้ด้วย

สอนดั้งเดิมกันกว้างขวางยิ่งขึ้นในหมู่ของเหล่าพุทธสาวกเอง จึงก่อให้

ข้อเท็จจริง เพราะฉะนั้น จึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ มีแต่จะนำ

เกิดการแปรรูปขึ้นในพุทธธรรมนี้ คือ จุดเริ่มต้นของพุทธปรัชญาซึ่งได้

ไปสู่การโต้เถียงหรือขัดแย้งกันมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

ค่อย ๆ พัฒนาตัวเองจนปรากฏรูปร่างชัดเจนขึ้นในเวลาต่อมาดังนั้น

!

9) พระพุทธศาสนามีทรรศนะว่า เหตุผลไม่อาจทำให้มนุษย์เข้าถึง

พระพุทธศาสนาดั้งเดิมนั้นมีลักษณะเป็นหลักศาสนา และหลัก

เมื่อจะมองพระพุทธศาสนาในเชิงปรัชญาหรือเรียกว่าเอาหลักปรัชญา

ความจริงได้ เพราะเหตุผลเป็นเพียงการคาดคิดหรือคาดคะเนเอา
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มาจับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา หรือที่เรียกว่า พุทธปรัชญา แล้ว

ท่านวสุพันธุ์ และนิกายมาธยมิกของท่านนาคารชุน ท่านจันทกีรติ และ

นั้น พระพุทธศาสนามีลักษณะเชิงปรัชญา ดังนี้

ท่านอารยะเทวะ ส่วนมหายานที่เกิดในจีน ก็คือ นิกาย เทียนไท้ หรือ

!

1) คัมภีร์ที่แสดงลักษณะทางปรัชญาของพระพุทธศาสนาได้ชัดเจน

นิกายสัทธรรมปุณฑริก และนิกายหัวเย็น

คือ คัมภีร์อภิธรรม ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่เชื่อกันว่าเกิดขึ้นในชั้นหลังต่อมาอีก

!

นาน แต่คัมภีร์อภิธรรมในยุคแรก ๆ ก็ยังคงมีลักษณะเป็นเรื่องศาสนา

ศึกษา ก็คือ ความคิดเชิงอภิปรัชญาเพราะเป็นความคิดที่เป็นต้นตำรับ

มากกว่าที่จะถือว่าเป็นปรัชญาอยู่ดี คัมภีร์อภิธรรมในยุคหลัง ๆ ต่อมา

และเป็นความคิดที่ละเอียดลึกซึ้งกว่าอภิปรัชญาของตะวันตกเป็นอัน

จึงมีลักษณะเป็นปรัชญาชัดเจนขึ้น

มาก ส่วนความคิดเชิงสัมพันธ์ปรัชญา ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกหรือ

!

2) ผู้ที่ต้องการศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิงปรัชญาหรือศึกษาส่วนที่

เป็นปรัชญาของพระพุทธศาสนาจึงต้องศึกษาอภิธรรม โดยเฉพาะอย่าง

5) ความคิดทางปรัชญาของพระพุทธศาสนาที่ควรแก่การสนใจ

ธรรมชาติฝ่ายวัตถุนั้น พระพุทธศาสนาให้รายละเอียดไว้น้อย และคงสู้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของตะวันตกไม่ได้

ยิ่งคัมภีร์อภิธรรมที่เป็นภาษาสันสกฤต เช่น คัมภีร์อภิธรรมของนิกาย

!

สรวาสตวาท และนิกายสถวีรวาท พร้อมทั้งคัมภีร์ชั้นอรรถกถาในยุคต่อ

จริยศาสตร์ และมีลักษณะเป็นปรัชญาเชิงปฏิฐานนิยมที่ลึกซึ้งแจ่มแจ้ง

มา ซึ่งได้มีการอธิบายเรื่องของชีวิต และจักรวาลในแบบของปรัชญา

ที่สุด ความคิดเชิงปรัชญาของพระพุทธศาสนาได้มีอิทธิพลต่อความคิด

มากยิ่งขึ้น

ของชาวตะวันตกไม่น้อยโดยเฉพาะ ระบบจริยศาสตร์ของพระพุทธ

!

3) พุทธปรัชญานั้นพัฒนาขึ้นมาจากการที่นักปราชญ์ทางพระพุทธ

6) พระพุทธศาสนาเป็นระบบปรัชญาฝ่ายอเทวนิยมเป็นระบบ

ศาสนาเป็นที่ชื่นชอบของชาวตะวันตกเป็นอันมาก

ศาสนาพยายามโต้แย้งลัทธิหรือปรัชญานอกพระพุทธศาสนา ที่เป็น

!

ปฏิปักษ์หรือพยายามโจมตีพระพุทธศาสนาในด้านต่าง ๆขบวนการดัง

ปรัชญาวิทยาศาสตร์ของพระพุทธศาสนา เพราะในคัมภีร์อภิธรรมได้

กล่าวนี้ได้เริ่มขึ้นในอินเดียเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 6 - 11 และได้เกิดขึ้น

อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติไว้อย่างละเอียดโดยชี้ให้เห็นว่า

ในประเทศจีนเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 11 - 15

ปรากฏการณ์ธรรมชาตินั้นเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งเหตุปัจจัยหรือว่าเกิด

!

4) พระพุทธศาสนาในลักษณะที่เป็นปรัชญาส่วนใหญ่จึงเป็นผล

งานของนักคิดฝ่ายมหายานทั้งที่เกิดขึ้นในอินเดีย และจีน สำหรับ
มหายานที่เกิดในอินเดียนั้น นิกายสำคัญ ก็คือ โยคาจารของท่านอสังคะ

7) คัมภีร์อภิธรรม แม้จะว่าด้วยเรื่องทางอภิปรัชญาแต่ก็เป็น

ขึ้นอย่างมีสาเหตุซึ่งตรงกับหลักแห่งความเป็นสาเหตุในวิทยาศาสตร์
นั่นเอง หลักการดังกล่าวนี้เป็นคำสอนสำคัญเรื่องหนึ่งของพระพุทธ
ศาสนา เช่นเดียวกับเป็นหลักสำคัญของวิทยาศาสตร์
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!

8) หลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นตั้งอยู่บนฐานของการรู้

!

พระนางสิริมหามายาแห่งโกลิยวงศ์ พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธ

เห็นตามความเป็นจริงหลักความจริงดังกล่าวเมื่อได้รับการอธิบายขยาย

ทนะแห่งศากยวงศ์ผู้ครอง

ความให้กว้างขวางออกไปเราเรียกว่า พุทธปรัชญา และ

ทรงครรภ์ได้ทรงขอพระราชานุญาตจากพระสวามีเสด็จแปรพระราชฐาน

การนำ

กรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นโกศล ขณะพระ

เอาพุทธปรัชญานั้นมาสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงในชีวิต นั่นคือด้านที่

ไปประทับ ณ กรุงเทวทหะอันเป็นพระมาตุภูมิ เพื่อให้การประสูติเป็นไป

เป็นศาสนาของพระพุทธศาสนา ส่วนในด้านที่เป็นปรัชญานั้น พุทธ

ตามประเพณีนิยมในสมัยนั้น ทั้งที่ก่อนหน้านี้ในคืนที่พระพุทธเจ้าเสด็จ

ปรัชญาจัดอยู่ในประเภทสัจนิยม

ปฏิสนธิในครรภ์พระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดาได้ทรงพระสุบิน

!

9)พุทธปรัชญาพัฒนาไปใน 4 กระแสหลัก คือ (1) ไวษานิกะ มี

ลักษณะเป็นพหุสัจนิยม และปรมาณูนิยม (2) เสาตรานติกะ มีลักษณะ
เป็นปรากฏการณ์นิยม (3) โยคาจาร มีลักษณะเป็นจิตปรากฏการณ์นิยม
อัตวิสัยนิยม (4) มาธยมิก มีลักษณะเป็นจิตนิยม ปรัชญาวิจารณ์
!

10) พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทนั้น ยังคงรักษาคำสอนของ

พระพุทธศาสนาในรูปเดิมไว้อย่างมั่นคงตลอดมา แต่คัมภีร์ชั้นหลัก

นิมิตว่า ช้างเผือกมีงาสามคู่ได้เข้ามาสู่พระครรภ์ ณ ที่บรรทม สิบเดือน
หลังจากนั้น จึงมีพระประสูติกาล ระหว่างเสด็จกลับพระมาตุภูมิ
พระพุทธมารดาได้ทรงพักผ่อนพระอิริยาบถใต้ต้นสาละในสวนป่าชื่อ
ลุมพินี และมีพระประสูติกาลเป็นพระโอรส ชื่อสิทธัตถะ ซึ่งต่อมาจะได้
บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าวันนั้นเป็นวันศุกร์ ขึ้นสิบห้าค่ำ
เดือนวิสาขะ ปีจอ ก่อนพุทธศักราชแปดสิบปี อนึ่ง ทั้งสวนป่าลุมพินี และ
กรุงกบิลพัสดุ์ในปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเนปาล

ของฝ่ายเถรวาทซึ่งได้มีการอธิบายขยายความพุทธธรรมออกไปอย่าง
กว้างขวาง เช่นกัน ก็มีลักษณะของปรัชญาให้เห็นมากขึ้น ฉะนั้นหากจะ
ศึกษาผลงานทางปรัชญาของฝ่ายเถรวาท ก็จะต้องศึกษาผลงานของพระ
อรรถกถาจารย์ เช่น พระพุทธโฆสาจารย์ และ พระอนุรุทธะ เป็นต้น (สุ
เชาวน์ พลอยชุม, 2545: 6 - 9)

7. คัมภีร์ของพระพุทธศาสนา
!

คัมภีร์ที่สำคัญของพุทธปรัชญาเรียกว่า “พระไตรปิฎก” ซึ่งเป็น

คัมภีร์ที่รวมเอาหลักธรรมของพุทธปรัชญามารวมไว้เป็นหมวดหมู่ หลัก
ธรรมเหล่านั้นมีทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ นอกจากนี้ยังมีข้อความ

6. ผู้ให้กำเนิดพระพุทธศาสนา

ในพระไตรปิฎกขึ้นเรียกว่า “อรรถกถา” พระฎีกาจารย์ได้เขียนหนังสือ
อธิบายข้อความในอรรถกถาเรียกว่า “ฎีกา” และพระอนุฎีกาได้เขียน
หนังสืออธิบายฎีกาอีกต่อหนึ่งเรียกว่า “อนุฎีกา” นักปราชญ์ทางพระพุทธ
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ศาสนายังเขียนหนังสือเพื่ออธิบายอนุฎีกาเรียกว่า “โยชนา” นอกจากนี้

!

(3) มหาวรรค

“ปกรณ์วิเสส” เช่น มงคลทีปนี วิสุทธิมรรค เป็นต้น ซึ่งเป็นผลงานการ

!

(4) จุลวรรค

รจนาของพระมหาเถระผู้มีความเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา

!

(5) ปริวาร

!

2) พระสุตตันตปิฎก มีหัวข้อธรรมทั้งหมด 21,000 พระธรรมขันธ์

ก็ยังมีหนังสือที่แต่งขึ้นเพื่ออธิบายหัวข้อธรรมเฉพาะเรื่องอีกเรื่องเรียกว่า

!

หลักธรรมในพระไตรปิฎกถือว่าเป็น “พุทธพจน์” หรือ “พระบาลี”

คือเป็นถ้อยคำหรือคำพูดที่ พระพุทธองค์ตรัสเอง และถือว่าเป็นหลักฐาน

เป็นคำสอนที่ได้มาจากการบันทึกเทศนาของพระพุทธเจ้า ราย

หรือข้อมูลขั้นที่หนึ่ง (ข้อมูลขั้นต้น) ในการศึกษาหรือนำมาอ้างอิง แต่

ละเอียดในแต่ละเรื่องจะบอกว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ที่ใด มีใคร

บางตอนอาจจะเป็นถ้อยคำหรือคำพูดของสาวกบ้าง แต่พระพุทธองค์ก็

เป็นผู้สดับธรรม ทรงแสดงธรรมเรื่องอะไร และเมื่อจบพระธรรมเทศนา

ทรงรับรองอีกครั้งหนึ่ง

แล้ว ปรากฏผลอย่างไรบ้าง พระสุตตันตปิฎกแบ่งออกเป็น 5 คัมภีร์

!

หลักธรรมในพุทธปรัชญาทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ นี้แบ่งออกได้

เป็น 3 หมวดใหญ่ ๆ ตามลักษณะของคำสอน พระไตรปิฎก แปลว่า

ใหญ่ ๆ คือ
!

!

(1) ทีฆนิกาย

แล้วเรียกชื่อตามหมวดของหลักธรรมนั้น ๆ ได้แก่ พระวินัยปิฎก พระ

!

!

(2) มัชฌิมนิกาย

สุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก และแต่ละหมวดก็มีการแบ่งย่อย

!

!

(3) สังยุตตนิกาย

!

!

(4) อังคุตตรนิกาย

!

!

(5) ขุททกนิกาย

!

3) พระอภิธรรมปิฎก มีหัวข้อธรรมทั้งหมด 42,000 พระธรรม

ตะกร้า 3 หมายถึง การจัดหมวดหมู่ของหลักธรรมไว้เป็น

3 หมวด

ออกไปอีก ดังรายละเอียด ดังนี้ (ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, 2549: 186 189)
!

1) พระวินัยปิฎก มีหัวข้อธรรมที่เรียกว่า “พระธรรมขันธ์” ทั้งหมดมี

21,000 พระธรรมขันธ์ แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อใหญ่ ๆ คือ
!

(1) อาทิกรรม (สุตตวิภังค์)

!

(2) ปาจิตตีย์ (ภิกขุณีวิภังค์)

ขันธ์ เป็นคำสอนที่เกี่ยวกับ
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ปรมัตถธรรมล้วน ๆ เป็นธรรมขั้นสูง รายละเอียดลึกซึ้ง การพรรณนา

!

หรือการอธิบายไม่ระบุบุคคล สถานที่ และกาลเวลา แบ่งออกเป็น 7

อริยบุคคล เพราะผู้ใดรู้อริยสัจด้วยญาณ ผู้นั้นก็กลายเป็นเป็นผู้ประเสริฐ

คัมภีร์ คือ

หรือพระอริยบุคคลทันที อริยสัจจึงเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็น

!

(1) สังคณี

!

(2) วิภังค์

!

(3) ธาตุกถา

อริยสัจ แปลว่า ความจริงอันประเสริฐหรือความจริงของพระ

ความจริงขั้นสูงสุดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบ หรือตรัสรู้มี 4
ประการ ดังต่อไปนี้
!

1) ทุกข์ หรือ ทุกขอริยสัจ แปลว่า สภาพที่ทนได้ยากทั้งทางกาย และ

ทางใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งในความจริง อันได้แก่ ทุกข์ และ
ทุกข์อันเป็นความจริงนี้หมายถึงสภาพที่ทนได้ยากทางกาย เรียกว่า ทุกข์

!

(4) ปุคคลบัญญัติ

!

(5) กถาวัตถุ

นี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

!

(6) ยมก

!

!

(7) ปัฎฐาน

กาย และสภาพที่ทนได้ยากทางใจเรียกว่า ทุกข์ใจ ทุกข์ตามความหมาย

(1) สภาวทุกข์ คือ ทุกข์โดยสภาพ อันได้แก่ ทุกข์ประจำสังขาร 3

อย่าง คือ ทุกข์ คือ ความเกิดทุกข์ คือ ความแก่ และทุกข์ คือ ความตาย
!

(2) ปกิณกทุกข์ คือ ทุกข์เบ็ดเตล็ดหรือทุกข์จร อันได้แก่ ทุกข์ที่เกิด

มีขึ้นภายหลังมี 8 อย่าง คือ ความเศร้าโศก ความคร่ำครวญ ความไม่

8. พุทธธรรมที่สำคัญ
!

พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนอภิปรัชญาที่ขาดจากภาคปฏิบัติพระองค์

จึงไม่ทรงเน้นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาอภิปรัชญา แต่ทรงสอนเน้นในเรื่องการ
ปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์เป็นสำคัญ พุทธธรรมที่สำคัญ ดังนี้
!

8.1 อริยสัจ 4

สบายใจ ความคับแค้นใจ ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ความ
ประสบกับสิ่งไม่เป็นอันที่รัก และความไม่สมปรารถนา
!

ผู้ศึกษาอาจสังเกต สภาวทุกข์ และปกิณกทุกข์ ได้ว่า กระบวนการ

แห่งชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ทั้งทางกายภาพ อันได้แก่
ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย และทางจิตภาพ อันได้แก่
ความเศร้าโศก ความคับแค้นใจ ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก
ความไม่สมปรารถนา เป็นต้น ล้วนก่อให้เกิดความทุกข์ในรูปแบบต่าง ๆ
202

กล่าวโดยสรุปว่าภาวะที่จิตหลงผิดไม่เข้าใจความจริงตามสภาวธรรม

!

จึงยึดติดร่างกาย และความคิดต่าง ๆ นั่นคือ ความทุกข์

อยากจะพ้นจากภาวะที่ตนไม่ต้องการ ไม่อยากได้เช่น อยากพ้นจาก

!

พระพุทธศาสนาสอนให้มองโลกตามความจริงว่า โลกที่เราเห็นอยู่นี้

!

(3) วิภวตัณหา คือ ความไม่อยากมี ความไม่อยากเป็น คือ

ความยากจน จากความเจ็บป่วย

เป็นความจริงอย่างนี้ ชีวิตมนุษย์มีความเป็นจริงอย่างนี้ หากเราไม่ยอมรับ

!

ความจริงที่ปรากฏอยู่เราจะแก้ปัญหาไม่ถูกจุด และไม่ได้ตลอดกาล

พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการดับทุกข์ต้องดับที่เหตุซึ่งทำให้ทุกข์เกิด เมื่อ

!

พระพุทธศาสนาสอนว่า ความทุกข์เป็นสิ่งที่จะพึงเรียนรู้ และ

ทำความเข้าใจเพื่อหาทางแก้ไข พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แจงให้เห็นว่า

3) นิโรธ หรือ ทุกขนิโรธ แปลว่า ความดับสนิทแห่งทุกข์

เหตุดับไปแล้ว ผลซึ่งเกิดจากเหตุย่อมดับไปด้วยแล้วความดับสนิทแห่ง
ทุกข์ในที่นี้หมายถึงการดับตัณหาทั้ง 3 นั่นเอง

มนุษย์กำลังป่วย ถ้ามนุษย์เข้าใจผิดว่าตนไม่ป่วย อาการอาจจะหนักขึ้น

!

เรื่อย ๆ เพราะความประมาทจนถึงแก่ชีวิต ถ้ามนุษย์เข้าใจผิดคิดว่า

แรง ตัณหาเป็นพฤติกรรมของจิตที่เกิดมาคู่กับจิตจนทำให้คนส่วนใหญ่

อาการป่วยของตนหนักจนไม่มีทางแก้ มนุษย์ก็หมดหวัง

เข้าใจว่า ความอยากเป็นธรรมชาติของจิตซึ่งจะแยกกันไม่ออกนอกจาก

!

2) สมุทัย หรือ ทุกข์สมุทัย แปลว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์

พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งในสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ อันได้แก่ ตัณหา 3
ประการ ดังต่อไปนี้
!

!

(1) กามตัณหา คือ ความทะยานอยาก และความเพลิดเพลิน

ยินดีในกามหรือสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจ
!

!

(2) ภวตัณหา คือ ความอยากเป็นสภาพที่ตนปรารถนาจะ

เป็น เช่น อยากเป็นดารา อยากเป็นผู้แทนราษฎร อยากเป็นนายก
รัฐมนตรี เป็นต้น

การที่จะดับตัณหาโดยตรงนั้นกระทำได้ยาก เพราะตัณหามีพลัง

นั้น คนยังมีความอาลัยความรักในตัณหาโดยเข้าใจว่าตัณหาเป็นของ
ตนเองหรือเป็นของตนเองเลยทีเดียว จึงไม่อยากกำจัดตัณหา เปรียบ
เสมือนไฟที่กำลังลุกโพลงเต็มที่จะให้ดับลงในทันทีทันใดนั้นย่อม
เป็นการยาก ฉะนั้นการดับตัณหาจึงค่อย ๆ กระทำไปตามลำดับขั้น ขั้น
ตอนแห่งการดับตัณหาเรียกว่า มรรคมีองค์ 8
!

4) มรรค หรือ ทุกขนิโรธคามีนีปฏิปทา แปลว่า ทางหรือมรรควิธีที่

จะนำไปสู่ความดับทุกข์ หรือ ดับตัณหานั่นเอง อันได้แก่ อริยมรรคมีองค์
8 มี ดังนี้
!

!

(1) สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ เห็นถูกต้อง คือ เห็นอริยสัจ

หรือเห็นสภาวธรรม ตามความเป็นจริง เช่น เห็นว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
เป็นต้น ส่วนความเห็นที่ถือว่าอยู่ในขั้นสูงสุด ได้แก่ การรู้แจ้งในอริยสัจ 4
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ซึ่งจะต้องเห็นด้วยญาณ โดยการทำลายอวิชชา ตัณหา และอุปาทาน ได้

คือ เครื่องประหารชีวิตมนุษย์ และสัตว์ การค้าขายมนุษย์ การค้าขายสัตว์

อย่างสิ้นเชิง

เพื่อฆ่าเป็นอาหาร (สัตว์ที่มีคุณมาก เช่น โค กระบือ) การค้าขายน้ำเมา

!

!

(2) สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ หมายถึง ความคิดที่มี

และการค้าขายยาพิษ

ประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง และผู้อื่น ความดำริหรือความคิดมีพื้นฐานมา

!

จากสัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ ความเห็นที่ถูกต้อง) หากบุคคลมีความ

ความพยายามในทางที่ถูกที่ควร

เห็นถูกต้องแล้ว ความดำริในการออกจากความคิดพยาบาท ความดำริ
ที่ถูกต้อง เช่น ความดำริในการออกจากกามความดำริในการออกจาก
ความคิดพยาบาท ความดำริในการออกจากความคิดเบียดเบียน
เป็นต้น
!

!

(3) สัมมาวาจา การเจรจาชอบ หมายถึง การพูดแต่คำสัตย์

จากวจีทุจริต 4 คือ การพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ และพูดเพ้อเจ้อ
!

(6) สัมมาวายามะ ความเพียรพยายามชอบ หมายถึง

พระพุทธองค์สอนเรื่องความเพียรพยายามชอบไว้ 4 ประการ คือ เพียร
ละบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้น เพียรพยายามละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว
เพียรพยายามให้กุศลที่ยังไม่เกิดขึ้น และเพียรพยายามรักษากุศลที่เกิด
ขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม และให้เจริญพอกพูนยิ่ง ๆ ขึ้นไป

จริง พูดคำที่ประกอบด้วยประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง และผู้อื่น โดยการละเว้น

!

!

(4) สัมมากัมมันตะ การงานชอบ การกระทำชอบ หมายถึง

!

!

(7) สัมมาสติ การระลึกชอบ คำว่า “สติ” แปลว่า ระลึกได้

เป็นคุณต่อลักษณะอย่างหนึ่งของจิต หมายถึง การมีจิตที่ตื่น ไม่หลับ
ใหล ไม่เผอเรอ ไม่ประมาท เอาใจจดใจจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่ว
แน่ มั่นคง และความรู้ตัวต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่ตนกำลังคิด

การกะทำชอบทางการด้วยสุจริต 3 คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ (รวมถึงการ

กำลังทำ กำลังพูด การระลึกชอบในระดับสูงขึ้นไป ได้แก่ การมีสติ

เบียดเบียน การทรมานสัตว์) เว้นจากการลักทรัพย์ และเว้นจากการ

พิจารณาในหลัก “สติปัฎฐาน 4” คือ การพิจารณากาย การพิจารณา

ประพฤติผิดในกาม

เวทนา (ความรู้สึก) การพิจารณาจิต และการพิจารณาธรรม

!

!

(5) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ หมายถึง การแสวงหาปัจจัย 4

!

!

(8) สัมมาสมาธิ การตั้งใจมั่นชอบ หมายถึง การทำใจให้มั่น

หรือ เครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ มาเลี้ยงตน และครอบครัว ควร

คงไม่ว่อกแว่กไปตามอารมณ์ต่าง ๆ การฝึกอารมณ์จิตให้สงบนิ่งอยู่กับ

แสวงหาโดยชอบด้วยหลักศีลธรรม กฎหมาย และขนบธรรมเนียม

อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง การตั้งใจมั่นชอบในระดับสูงขึ้น คือการตั้งจิตไว้

ประเพณีที่ดีงาม ไม่ควรเป็นการแสวงหาเพื่อเบียดเบียนตนเอง และผู้

ใน “ฌาน 4” ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตยิยฌาน และจตุตถฌาน โดยลำดับ

อื่น หากผู้ที่ประกอบการค้าขายก็ควรละเว้นจากการค้าขายสิ่งต่อไปนี้

เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพของจิตใจให้เข้าถึงสัจธรรม
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!

อริยมรรคกับไตรสิกขา เมื่อจะทำการศึกษา และปฏิบัติตามหลัก

อริยมรรคมีองค์ 8 นั้น อาจจัดหัวข้อองค์ประกอบทั้ง 8 ของอริยมรรคลง
ในไตรสิกขา (สิกขา 3) ได้ดังนี้ คือ

(2) สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ
!

!

จัดอยู่ใน สมาธิสิกขา
จัดอยู่ใน ปัญญาสิกขา

(1) อนิจจตา : ความเป็นของไม่เที่ยง อันได้แก่ ไม่ถาวร ไม่คงที่ ไม่

แน่นอน เมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป แปรปรวนไป
!

(1) สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ จัดอยู่ใน ศีลสิกขา

(3) สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ!

!

(2) ทุกขตา : ความเป็นทุกข์อันได้แก่ ความเป็นของทนได้ยาก ทน

อยู่ตลอดไปไม่ได้ต้องแปรปรวนไป เพราะมีเหตุปัจจัยคือความเกิดขึ้น
ความเสื่อมไป และความแปรปรวนไป
!

(3) อนัตตตา : ความเป็นของไม่ใช่ตัวตน อันได้แก่ ไม่อยู่ใน

อำนาจบังคับบัญชาขัดแย้งกับความเป็นตัวตน ไม่มีใครเป็นเจ้าของ เป็น

!

8.2 ไตรลักษณ์

ของว่างเปล่า เป็นเพียงสิ่งสมมติ ไม่ใช่ของตนแท้จริง

!

ไตรลักษณ์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสามัญลักษณะ แปลว่า

!

อนิจจตาเป็นปรากฏการณ์ที่ประจักษ์ภายนอก เช่น ผมหงอก ฟัน

ลักษณะ 3 อย่าง อันหมายถึงกฎธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปในสรรพสิ่ง กฎ

หลุด ผิวหนังเหี่ยวย่น เป็นต้น ส่วนทุกขตา “เนื้อใน” ของสิ่งนั้น หรือเหตุ

ธรรมชาตินี้เป็นภาวะที่ทรงตัวอยู่เองโดยธรรมชาติ (ธรรมธาตุ) เป็นหลัก

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นั่นคือ การที่ผมหงอก ฟันหลุด ผิวหนังเหี่ยวย่น

หรือกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว (ธรรมฐิติ) เป็นสิ่งธรรมดา ไม่มีผู้สร้าง

ดังที่ปรากฏให้เห็นนั้นเป็นเพราะเนื้อแท้ของสิ่งเหล่านี้ไม่มีความสมบูรณ์

บันดาล เกิดเอง เป็นเอง (ธรรมนิยาม) พระพุทธเจ้าตรัสถึงกฎธรรมชาตินี้

ในตัว มันมีความบกพร่องในตัวเอง มันจึงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ ต้อง

ไว้ว่า ไม่ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะอุบัติขึ้นในโลกหรือไม่ก็ตาม กฎ

มีอันเปลี่ยนแปลง

ธรรมชาตินี้ก็ยังคงมีอยู่ และเป็นไปตลอดกาล พระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้รู้ที่
แจ่มแจ้งซึ่งกฎธรรมชาตินั้น แล้วทรงนำมาประกาศเปิดเผยให้บุคคลอื่น
เข้าใจตามนั้น
!

กฎนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สามัญลักษณะ หมายความว่าเป็น

ลักษณะทั่วไปหรือมีเหมือนกันในสิ่งทั้งปวง มีอยู่ 3 ประการ ดังต่อไปนี้

!

แต่อนัตตตานั้นมีความหมาย 2 นัย ดังต่อไปนี้

!

ก. อนัตตตา แปลว่า “ไม่ใช่ตน” หมายความว่าไม่ใช่ตัวตนของคน

สิ่งที่เป็นรูปเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งประกอบกันเข้าเป็นร่างที่
เราเข้าใจว่าเป็น “คน” นี้ไม่ใช่ตัวของคน
!

ข. อัตตา แปลว่า “ไม่มีตัวตนที่แท้จริง”ไม่มีวิญญาณถาวร หรือ

“สิ่ง” ซึ่งอยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย อนัตตตาในความ
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หมายนี้ตรงกันข้ามกับอัตตาหรืออาตมันที่ลัทธิอื่นเชื่อถือและยืนยันว่ามี
จริง
!

ลักษณะดังกล่าวมาแสดงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในไตรลักษณ์

คือ สภาพไม่เที่ยงแท้ถาวร

ตัวแปรปรวนเสื่อมสลายไปในที่สุด

ทุกสิ่งเป็นของไม่จีรังยั่งยืน สรรพสิ่งในจักรวาลตกอยู่ภายใต้กฎแห่ง
ไตรลักษณ์ ไม่ว่าโลก สังคมมนุษย์ และตัวเราเองก็ต้องเปลี่ยนสลาย
และเสื่อมไปในที่สุด

!

2) หลักประยุกต์หรือหลักแจงหัวข้อ

!

(1) แสดงกระบวนการเกิด (สมุทัยวาร)

!

เพราะอวิชชา!

!

เป็นปัจจัย! สังขาร!

!

จึงมี

!

เพราะสังขาร!

!

เป็นปัจจัย! วิญญาณ! !

จึงมี

!

เพราะวิญญาณ! !

เป็นปัจจัย! นามรูป!

!

จึงมี

!

8.3 ปฏิจจสมุปบาท

!

เพราะนามรูป!

!

เป็นปัจจัย! สฬายตนะ! !

จึงมี!

!

ปฏิจจสมุปบาท แปลว่า การอาศัยกัน และกันเกิดขึ้นของสรรพสิ่ง

!

เพราะผัสสะ!

!

เป็นปัจจัย! ผัสสะ!!

!

จึงมี

หรือการที่สรรพสิ่งอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้น ถือว่าเป็นกฎแห่งชีวิต และ

!

เพราะเวทนา!

!

เป็นปัจจัย! เวทนา!

!

จึงมี!

พระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่ก็ตาม หลักปรัชญาปฏิจจสมุปบาทแบ่งได้

!

เพราะตัณหา!

!

เป็นปัจจัย! ตัณหา!

!

จึงมี

เป็น 2 ประเภท ดังนี้ (ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, 2549: 198 - 202)

!

เพราะอุปทาน!

!

เป็นปัจจัย! อุปทาน!

!

จึงมี

กฎธรรมชาติ เป็นหลักความจริงที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติไม่ว่า

!

1) หลักทั่วไป

!

เพราะภพ! !

!

เป็นปัจจัย! ภพ! !

!

จึงมี

!

(1) แสดงกระบวนการเกิด (สมุทัยวาร)

!

เพราะชาติ!!

!

เป็นปัจจัย! ชรามรณะ! !

จึงมี

!

ความโศก ความคร่ำครวญ ทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นใจ ก็มี

!
!
!

เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
(2) แสดงการย้อนลำดับหรือสายดับ (นิโรธวาร)
เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี เพราะส่งนี้ดับไป สิ่งนี้ก็ดับ (ด้วย)

พร้อม ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้ จึงมีได้ ด้วยประการฉะนี้
!

กล่าวได้ว่า หลักปฏิจจสมุปบาท เป็นกระบวนการอธิบายความ

ทุกข์ที่เกิดในจิต ซึ่งมีเหตุปัจจัยที่ส่งเสริม และปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
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เหมือนห่วงโซ่ หากตัดโซ่วงใดขาดไป การเกิดทุกข์ในจิต จะขาดหายไป

!

นั่นเท่ากับว่า สามารถขจัดเหตุแห่งทุกข์ และปัจจัยที่จะก่อทุกข์ให้เกิดขึ้น

พร้อม ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้ จึงมีได้ ด้วยประการฉะนี้

ได้

!

(2) แสดงกระบวนการดับ (นิโรธ)

ในการแสดงกระบวนการตามหลักประยุกต์นั้น องค์ประกอบ

ของปฏิจจสมุปบาท มีจำนวน 12 หัวข้อ องค์ประกอบเหล่านี้เป็นปัจจัย

เพราะอวิชชา!

!

ดับไม่เหลือ!สังขาร!

เพราะสังขาร!

!

ดับ! !

!

จึงดับ

วิญญาณ! !

จึงดับ

เพราะวิญญาณ! !

ดับ! !

นามรูป!

เพราะนามรูป!

ดับ! !

สฬายตนะ! จึงดับ

!

ความโศก ความคร่ำครวญ ทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นใจ ก็มี

!

จึงดับ

เพราะผัสสะ!

!

ดับ! !

เวทนา!

!

จึงดับ

เพราะเวทนา!

!

ดับ! !

ตัณหา!

!

จึงดับ

เพราะตัณหา!

!

ดับ! !

อุปาทาน! จึงดับ!

เพราะอุปาทาน! !

ดับ ! !

ภพ! !

จึงดับ!

จึงดับ

เพราะชาติ!!

ดับ! !

ชรามรณะ! จึงดับ

ความเข้าใจง่ายขึ้นเท่านั้น องค์ประกอบทั้ง 12 หัวข้อนั้น นับตั้งแต่วิชชา!
-ชรามรณะ รวมเป็น 12 หัวข้อ ส่วนโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส
เป็นตัวการหมักหมมตัวอาสวะซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชา หมุนวงจรต่อ

ผัสสะ!!

ชาติ! !

ก็มิได้หมายความว่า อวิชชาเป็นเหตุเบื้องแรกที่ทำเช่นนั้นก็เพราะให้เกิด

เป็นเพียงตัวพลอยผสมเกิดแก่ผู้มีกิเลสาสวะ เมื่อมีชรามรณะแล้ว ก็จะ

ดับ! !

ดับ! !

ไม่มีเหตุเริ่มแรกที่สุด แต่ในที่นี้ยกเอาอวิชชาขึ้นมาเป็นเหตุเบื้องแรกนั้น

จึงดับ

เพราะสฬายตนะ!!

เพราะภพ! !

เนื่อง และอาศัยสืบต่อกันไปเป็นรูปวงเวียนไม่มีต้น ไม่มีปลาย กล่าวคือ

ไปอีก
!

8.4 องค์ประกอบของปฏิจจสมุปบาทมี 12 ข้อ ดังนี้

!

!

1) อวิชชา (Ignorance, Lack of Knowledge) คือ ความ

ไม่รู้ ไม่เห็นตามความเป็นจริง ความไม่มีรู้เท่าทันตามสภาวะ ความหลง
ผิดไปตามสมมติบัญญัติ ความไม่เข้าใจโลก และชีวิตตามความเป็นจริง
!

!

ความไม่รู้ที่แฝงอยู่กับความเชื่อต่าง ๆ ภาวะขาดปัญญา ความไม่หยั่งรู้
เหตุปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ความไม่เข้าใจในอริยสัจ 4 คือ ทุกข์
สมุทัย นิโรธ และมรรค
!

!

2) สังขาร (Volitional Activities) คือ ความคิดปรุงแต่ง

ความจงใจ มุ่งหมาย ตัดสินใจ และการที่จะแสดงเจตนาออกมาในรูป
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ของการกระทำ กระบวนความคิดที่เป็นไปตามความโน้มเอียง ความเคยชิน

ประสบการณ์ต่าง ๆ หมายถึง การกระทำหรือภาวะเชื่อมต่อระหว่าง

และคุณสมบัติต่าง ๆ ของจิตที่ได้สั่งสมไว้ เช่น คิดในทางดี ไม่ดี และ

อวัยวะประสาทสัมผัส และสิ่งหรืออารมณ์ภายนอกซึ่งบอกด้วยการรับรู้

ทางกลาง ๆ

ของจิตทุกครั้งไป เช่น ตา + รูป + การรับรู้ของจิตใจ = ผัสสะ

!

!

3) วิญญาณ (Consciousness) คือ การรู้แจ้งหรือการรับรู้

!

!

7) เวทนา (Feeling) คือ ความรู้สึกทุกชนิดทั้งร่างกาย และ

ต่ออารมณ์ต่าง ๆ ในวิภังคปกรณ์ได้แสดงวิญญาณ 6 ได้ดังนี้ คือ จักขุ

ทางจิตใจ ความรู้สึกต่าง ๆ เหล่านั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ความ

วิญญาณ โสตวิญญาณ ฆาณวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และ

รู้สึกสุขสบาย ถูกใจ ความรู้สึกทุกข์ ไม่สบาย และความรู้สึกเฉย ๆ เป็นก

มโนวิญญาณ หมายถึง การรับรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ

ลาง ๆ ไม่สุข ไม่ทุกข์

วิญญาณ 6 นี้ บางทีเรียกว่า “วิถีวิญญาณ” เพราะมันทำหน้าที่โดยที่เรา
ไม่รู้สึกตัว
!

!

!

!

8) ตัณหา (Craving) คือ ความอยาก ความปรารถนา ความ

ต้องการในสิ่งที่ยังไม่มี ไม่ได้ และสิ่งที่มีอยู่ สิ่งที่ได้แล้วแต่ต้องการมาก
4) นามรูป (Animated Organism) คือ ความมีอยู่ของรูป

ขึ้น โดยอาการแยกออกได้ 3 อย่าง คือ กามตัณหา ภวตัณหา และ

ธรรม และนามธรรม ในการรับรู้ของบุคคลภาวะที่ร่างกาย และจิตใจทุก

วิภวตัณหา แต่ถ้าแบ่งโดยฐานที่เกิด แบ่งเป็น 6 หมายถึง อายตนะ

ส่วน อยู่ในสภาพที่สอดคล้อง และปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบสนองใน

ภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ความ

แนวทางของวิญญาณที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และจิตใจที่

ต้องการรูป เรียก “รูปตัณหา” เป็นต้น

เจริญหรือเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพจิต
!

!

5) สฬายตนะ (The Six Sense Bases) คือ อวัยวะสื่อกลาง

!

!

9) อุปาทาน (Attachment,Clinging) คือ อาการที่จิตเข้าไป

ยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ การยึดมั่นในความรู้สึก (เวทนา) ที่ชอบหรือไม่

ที่ติดต่อกับโลกภายนอก 6 อย่าง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ

ชอบติดพันอยู่กับสิ่งต่าง ๆ อุปาทานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ การ

สำหรับโลกภายนอกก็หมายเอาสิ่งที่อายตนะภายใน 6 ดังกล่าวจะรับ

เข้าไปยึดติดในวัตถุกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส ความยึดมั่น

สัมผัสซึ่งเป็นสิ่งที่คู่กัน คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (สิ่งที่สัมผัสทาง

หรือมีความคิดติดอยู่อย่างเหนียวแน่นในทิฐิ (ทรรศนะ) ลัทธิ ทฤษฎี

กาย) และธรรมารมณ์ (มโนภาพ)

หรือความเชื่อต่าง ๆ การยึดในข้อวัตรปฏิบัติ ศีลพรต ตลอดจนพิธีกรรม

!

!

6) ผัสสะ (Contact) คือ การเชื่อมต่อความรู้กับโลก

ทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีในรูปแบบ และลักษณะต่าง ๆ

ภายนอก การรับรู้อารมณ์ หรือ
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และความยึดมั่นในทรรศนะที่ผิดว่ามีตัวตนที่เที่ยงแท้ เช่น ถือว่า ตัวเรา

หากตัดโซ่วงใดขาดไป กระบวนการเกิดทุกข์ในจิตจะขาดหายไปนั่น

(อหังการ) ของเรา (มมังการ) เป็นต้น

เท่ากับว่าสามารถขจัดเหตุแห่งทุกข์ และปัจจัยที่จะก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นได้

!

!

10) ภพ (Process of Becoming) คือ ความมี ความเป็น

ได้แก่ ภาวะที่จิตมีเจตจำนงจะทำการเพื่อให้ได้ และเป็นไปตามความยึด
มั่นนั้น และทำให้เกิดกระบวนการพฤติกรรมอีก (กรรมภพ) และทั้งทำให้

9. ความหมายของพุทธปรัชญา

เกิดภาวะแห่งชีวิตหรือตัวตน ที่จะมีขึ้นในรูปใดรูปหนึ่ง (อุปปัตติภพ)

!

โดยสอดคล้องกับอุปาทานและกระบวนการพฤติกรรมนั้น ๆ

พุทธ ซึ่งเป็นปรัชญาศาสนา ในโลกปรัชญาตะวันออก โดยแนวคิดทาง

!

!

11) ชาติ (Birth) คือ การเกิดความตระหนักในตัวตนว่าอยู่

หรือไม่ได้อยู่ในภาวะชีวิตนั้น ๆ

มีหรือไม่ได้มี เป็นหรือไม่ได้เป็นอย่าง

นั้น หมายถึง ภาวะที่จิตก่อตัวมีรูปแบบหรือแนวโน้มแน่นอนเกิดขึ้นอย่าง
สมบูรณ์ในขณะจิตนั้น ๆ
!

!

พุทธปรัชญา (Buddihism Philosophy) เป็นแนวคิดทางปรัชญา

ปรัชญาปรากฏในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดาหรือเจ้า
สำนัก ครอบคลุมแนวคิดอภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา มี
ลักษณะเป็นปรัชญาชีวิต ค้นหาความจริงเกี่ยวกับความหมาย และ
คุณค่าชีวิตจากการหลุดพ้นจากทุกข์ ด้วยวิธีโมกษะ

12) ชรามรณะ (Decay and Death) คือ ความสำนึกใน

ความเสื่อมโทรม และความแตกดับแห่งกระบวนการของชีวิตอันเนื่อง
มากจากความเปลี่ยนแปลง และความไม่มีตัวตน นอกจากนี้ ยังหมาย
โยงไปถึงความสำนึกในความพลัดพรากตัวตนจากภาวะชีวิตนั้น
ความรู้สึกว่าตัวตนถูกคุกคามด้วยความสูญสิ้น สลาย หรือพลัดพรากกับ
ภาวะชีวิตนั้น ๆ หรือการได้มี ได้เป็นอย่างนั้น ๆ จึงเกิดโสกะปริเทวะ
ทุกข์ โทมนัส อุปายาส พ่วงเข้ามาด้วย รู้สึกคับแค้นใจ ขัดข้อง ขุ่นมัว
แห้งใจ หดหู่ ซึมเศร้า ไม่สมหวัง กระวนกระวาย และทุกขเวทนาต่าง ๆ

10. แนวทางพุทธปรัชญา
!

พุทธปรัชญา ไม่อาจระบุได้แน่ชัดว่าปรัชญานี้เป็นแนวคิดจิตนิยม

วัตถุนิยม สัจนิยม หรือ ธรรมชาตินิยม เป็นต้น ขึ้นอยู่กับโลกทรรศน์
และชีวทัศน์ส่วนบุคคลในการมอง พุทธปรัชญาจากแง่มุมใดแต่แนวคิด
ทางพุทธปรัชญาปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก คือ ตะกร้าสามใบ
ประกอบด้วยพระวินัยปิฎก มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ ข้อห้าม ข้อควร
ปฏิบัติ ข้อห้าม ข้อควรประพฤติ พระสุตตันตปิฎก เนื้อหาเกี่ยวกับหลัก

กล่าวได้ว่า หลักปฏิจจสมุปบาทเป็นกระบวนการอธิบายความทุกข์ที่เกิด

คำสอน และพระอภิธรรมปิฎก เนื้อหาเกี่ยวกับอภิปรัชญา ว่าด้วยจิต

ในจิต ซึ่งมีเหตุปัจจัยที่ส่งเสริม และปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเหมือนห่วงโซ่

เจตสิก รูป และนิพพาน
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เป็นพุทธภาษิต ยืนยันว่าความรู้ และความประพฤติ เป็นหลักสำคัญใน

11. ลักษณะของพุทธปรัชญา
11.1 พุทธปรัชญามีลักษณะเป็น “เหตุผลนิยม”
!

พุทธปรัชญามีลักษณะเป็น “เหตุผลนิยม” ในแง่ที่ว่าศรัทธาเป็น

คุณธรรมอย่างหนึ่งที่ศาสนิกชนพึงมี แต่ศรัทธาในทางพระพุทธศาสนา
หมายถึง ความเชื่ออย่างมีเหตุผลเป็นพื้นฐาน ดังจะเห็นได้ในหลักธรรม
เรื่องการพ้นทุกข์ที่เรียกว่า อริยสัจ 4 ประการ” เป็นหลักธรรมที่ตั้งขึ้น
แสดงเหตุผลไว้อย่างชัดเจน คือ การจะพ้นทุกข์ก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นตัว
ความทุกข์อะไรเป็นต้นเหตุของมัน การดับทุกข์ คือดับอะไร หรือ ปฏิบัติ

การตัดสินนี้
!

วิชชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโฐ เทวมนุสฺเสสุ แปลว่า ผู้สมบูรณ์

ด้วยความรู้ และความประพฤติเป็นผู้ประเสริฐสุดในเทวดา และมนุษย์
!

ด้วยเหตุนี้มนุษย์ธรรมดา ถ้ามีความประพฤติดี มีความรู้ดี ย่อม

ประเสริฐกว่าเทวดาที่ด้อยทางความรู้ และความประพฤติ แสดงว่า
พระพุทธศาสนาไม่ได้ตีราคาของเทวดาหรือเทพเจ้าสูงกว่าบุคคลดี ๆ
ทั้งหลาย และสำหรับเรื่องเทวดาหรือเทพเจ้าตามหลักคำสอนทาง
พระพุทธศาสนาแบ่งไว้ประเภท ดังนี้
1) สมมติเทพ เทวดาโดยสมมติ หรือโดยยกย่อง เช่น พระมหา

อย่างไรจึงจะดับทุกข์ได้ หลักธรรม 4 ประการนี้พระพุทธเจ้าได้ทรง

!

ปฏิบัติมาแล้วจนเกิดผลจึงได้ทรงนำมาสั่งสอน และการสอนก็ไม่ได้สอน

กษัตริย์ พระอัครมเหสี พระราชโอรส และพระราชธิดา

โดยเผด็จการแต่ได้สอนบนพื้นฐานของความเชื่อคือให้พิจารณาตาม
หลักเหตุผลจนเห็นจริงแล้วจึงเชื่อ
11.2 พุทธปรัชญามีลักษณะเป็น “อเทวนิยม”
!

พุทธปรัชญามีลักษณะเป็น “อเทวนิยม” คือ ไม่นับถือเทพเจ้าแต่

!

2) อุปปัติเทพ เทวดาโดยกำเนิด ได้แก่ เทวดาที่เกิดขึ้นเอง

!

3) วิสุทธิเทพ เทวดาโดยความบริสุทธิ์ เช่น พระอรหันต์ และ

พระพุทธเจ้าเป็นต้น จัดว่าเป็นเทวดาชั้นสูงกว่าเทวดาทุกประเภท
นอกจากนั้นในคติเรื่องพระพรหม ซึ่งเป็นเทพสูงสุดของปรัชญา

ถือว่ามนุษย์เป็นใหญ่ในตัวเอง ควบคุมชะตาชีวิตของตนเอง ปฏิเสธ

พราหมณ์ ทางพระพุทธศาสนาได้นำมาเปลี่ยนเสียใหม่ คือ แสดง

พรหมลิขิต ปฏิเสธเรื่องพระเจ้าสร้างโลก เช่นเดียวกับศาสนาเชน แต่

คุณธรรม 4 ข้อ เรียกว่า พรหมวิหาร 4 หมายถึง ธรรมเป็นเครื่องอยู่แห่ง

ยอมรับการมีอยู่แห่งเทวดาทั่ว ๆ ไปคล้ายเป็นประเภทของสัตว์ที่มีชีวิต

จิตใจของพรหม คือ

ของหนึ่งที่มีสภาพแวดล้อมต่างออกไปจากมนุษย์ ดังนั้นจึงมีคำกล่าว

!

!

(1) เมตตา มีไมตรีจิตคิดจะให้ผู้อื่นเป็นสุข ตรงกันข้ามกับ

ความพยาบาท
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!

!

(2) กรุณา คิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ตรงกันข้ามกับความ

โหดร้าย
!

!

ทางที่ควรก่อน”
(3) มุทิตา พลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี ตรงกันข้ามกับความ

ริษยา
!

เอง มีพุทธภาษิตบทหนึ่งที่มาจากธัมมบทว่า “บุคคลพึงตั้งตนเองไว้ใน
(อตฺตานเมว ปฐมํ ปฏิรูป นิเวสเย) ซึ่งแสดงให้

เห็นว่า หลักการของพุทธปรัชญาเป็นมนุษยนิยม คือสอนให้มนุษย์แก้
ปัญหาด้วยตัวมนุษย์เองโดยเริ่มจากตัวเองก่อน นอกจากนี้จะเห็นได้
จากปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบ เพราะเห็นว่าไม่เกี่ยวกับการดำรง

!

(4) อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง ตรงข้ามกับความ

ลำเอียง (อคิตา)

ชีวิตในโลกนี้ คือ
!

!

1) โลกเที่ยง

!

!

2) โลกไม่เที่ยง

!

!

3) โลกมีที่สิ้นสุด

!

!

4) โลกไม่มีที่สิ้นสุด

!

!

5) กายกับจิตเป็นอันเดียวกัน

เพื่อให้มนุษย์ทุกคนเป็นพรหมได้ในชาตินี้โดยคุณธรรม พระพุทธ

!

!

6) กายกับจิตเป็นคนละส่วน

ศาสนาคล้ายกับศาสนาเชน ในข้อที่ยกย่องเทวดาน้อยกว่าคนที่มีคุณ

!

!

7) ตายแล้วสูญ

!

!

8) ตายแล้วไม่สูญ

!

!

9) ตายแล้วสูญก็มีไม่สูญก็มี

!

!

10) ตายแล้วสูญก็ไม่ใช่ไม่สูญก็ไม่ใช่

!

ธรรมทั้ง 4 ประการนี้ ถ้าบุคคลใดสามารถปฏิบัติได้ ก็มีฐานะ

เทียบเท่ากับพรหม ดังนั้น
!

ลักษณะของพุทธปรัชญาถือว่า เทพเจ้าโดยความบริสุทธิ์ คือ

ความเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้า มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์จะเป็นได้
ถ้าตั้งอยู่ในคุณธรรมหรือลงมือปฏิบัติเพียงพอ
!

พุทธปรัชญาแสดงคุณธรรมของเทวดาชั้นสูง คือ พระพรหมไว้ด้วย

งามความดี
!

11.3 พุทธปรัชญาเป็น “มนุษยนิยม”

!

พุทธปรัชญาเป็น “มนุษยนิยม” เพราะปฏิเสธปัญหาที่ลึกซึ้งทาง

ปรัชญา ปฏิเสธเทพเจ้า และอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งภายนอกโดยให้

!

!

!

!

!

ความสนใจเพียงทุกข์สุขในปัจจุบันของมนุษย์ จากการกระทำของมนุษย์
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พระพุทธเจ้าให้เหตุผลที่ไม่ตอบคำถามทั้ง 10 ข้อนี้เพราะไม่ได้

!

!

ไฟย่อมเกิดได้จากไม้ทุกชนิด ผู้รู้แม้เกิดในตระกูลต่ำแต่เป็นผู้มี

เป็นประโยชน์เพื่อความดับทุกข์ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้แจ้ง และ

ความเพียร เป็นผู้กันความชั่ว ด้วยความละอาย มีสัตย์ สำนึกตนเป็น

เพื่อนิพพาน

คนอาชาไนยได้ ในกัณณกัตถลสูตร พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า

11.4 พุทธปรัชญามีลักษณะเป็น “ปฏิบัตินิยม”

!
!

พุทธปรัชญามีลักษณะเป็น “ปฏิบัตินิยม” ถือว่าความคิดใด ๆ จะ

มีความหมายหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับผลในการปฏิบัติของความคิดนั้น ๆ
ความคิด และความเชื่อที่ดีนั้นควรนำมาปฏิบัติได้ และอำนวยประโยชน์
แก่มวลมนุษย์ ในสมัยเมื่อใกล้จะปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทางปรารภกับ
พุทธบริษัทที่มาบูชาพระองค์ว่า การบูชาพระองค์ด้วยอามิสบูชา มีดอก
ไม้เป็นต้นยังไม่ชื่อว่าเป็นการบูชาที่แท้จริง แต่ผู้ใดที่ประพฤติปฏิบัติ
ธรรม ตั้งตนชอบในคลองธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเคารพหลักการะบูชาพระ
ตถาคตด้วยการบูชาอันยอดเยี่ยม เป็นการแสดงให้เห็นว่าปฏิบัติบูชา

!

“วรรณะทั้ง 4 คือ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ และศูทร ถ้ามี

คุณธรรมแล้วก็เชื่อว่าเสมอกัน โดยทรงเปรียบว่าถ้าจะนำไม้สาละ ไม้
มะม่วง ไม้มะเดื่อ ที่แห้งมาเผาไฟ ผลคือ เปลวไฟ สีของไฟ และแสงไฟที่
เกิดขึ้นก็จะไม่ต่างอะไรกัน พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแรกที่สอนให้
มนุษย์เลิกดูหมิ่นเหยียดหยามกัน ในเรื่องถือชั้นวรรณะ เพราะเหตุชาติ
และวงศ์สกุลสูงต่ำยากดีมีจนอย่างไรไม่สำคัญ ถ้าตั้งอยู่ในศีลธรรมแล้ว
ก็ ชื่อว่าเป็นคนดีที่ควรยกย่องสรรเสริญ ถ้าตรงกันข้าม คือ เป็นผู้ล่วง
ละเมิดศีลธรรมแล้ว แม้จะเกิดในสกุลสูงก็นับว่าเป็นคนเลวอันควร
ตำหนิ”

หรือธรรมบูชานั้นเป็นการบูชาที่สูงสุดกว่าการบูชาด้วยวัตถุ เช่น

!

ดอกไม้ธูปเทียน เป็นต้น

ทรงบัญญัติพระวินัยให้สิทธิแก่พระสงฆ์ ให้มีอำนาจในการบริหารหมู่

!

11.5 พุทธปรัชญามีลักษณะเป็นประชาธิปไตย

!

พุทธปรัชญามีลักษณะเป็นประชาธิปไตย ส่งเสริมความเสมอภาค

สำหรับประชาธิปไตย ในทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าได้

คณะมีสิทธิ์คัดค้านในเมื่อไม่เห็นด้วยโดยไม่มีข้อจำกัดว่าผู้เกิดในสกุล
สูงหรือหรือต่ำเมื่อมาบวชแล้วมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน แต่จะต้องเคารพกัน
ตามลำดับที่บวชก่อนหรือหลัง แม้พุทธบริษัทก็เช่นกัน ไม่ควรหลง

และถือเสียงของคนหมู่มากเป็นเครื่องตัดสินชี้ขาด พระพุทธเจ้าไม่เห็น

งมงายกับชาติตระกูล ยศ จนมืดบอด เพราะอำนาจ และบารมีย่อมไม่

ด้วยกับการแบ่งชั้นวรรณะ ที่ว่าด้วยการแบ่งชั้นวรรณะนี้เป็นงานของ

คงที่ แต่ความดีย่อมคงทนตลอดไป

พระเจ้าหรือพระพรหม พระพุทธเจ้าทรงตอบสุนทริกภารทวาช
พราหมณ์ว่า อย่าถามถึงชาติสกุลเลย จงถามถึงความประพฤติดีกว่า

11.6 พุทธปรัชญามีลักษณะเป็นประโยชน์สุขนิยม

โดยได้แสดงหลักธรรม และเหตุผลว่า
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!

พุทธปรัชญามีลักษณะเป็นประโยชน์สุขนิยม ถือว่า มนุษย์กับ

ประโยชน์สุขของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดจะเห็นได้จากหลักคำสอนที่มุ่ง
ธำรงเสริมสร้าง และพัฒนามนุษยธรรมขึ้นในโลกมนุษย์ เพื่อประโยชน์
สุขแก่สังคมของมนุษย์เอง ดังจะเห็นได้จากหลักธรรมที่เกี่ยวกับหลัก
เศรษฐกิจส่วนบุคคล และครอบครัวโดยทั่ว ๆ ไป คือ
!

ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ คือ ประโยชน์ในปัจจุบันอันว่าด้วยการ

สอนหลักปฏิบัติในทางด้านเศรษฐกิจ 4 ประการ คือ

!

11.7 พุทธปรัชญามีลักษณะเป็นสากล

!

!

พุทธปรัชญามีลักษณะเป็นสากล พระธรรมของพระพุทธเจ้า

ถืออริยสัจ 4 เป็นของ จริงที่มีอยู่ในโลกตลอดกาล เป็นความจริงที่มีอยู่
ในชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่า สภาวธรรม หรือทำนองคลองธรรมเป็นจริง
ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะ มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหรือไม่
พระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบสัจธรรม แล้วทรงนำมาแสดงสภาวธรรมนั้นให้
ปรากฏ (จากธัมมนิยามสูตร) ดังนั้น ความจริงหรือสัจธรรมที่มีอยู่แล้ว
ตามธรรมชาตินี้จึงเป็นสากลสำหรับทุกคน มิใช่สิ่งประดิษฐ์หรือคิดขึ้น

!

1) ขยันหมั่นเพียรแสวงหาทรัพย์

!

2) รู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้

“ตราบใดที่พระองค์ยังมิได้ตรัสรู้ความจริงในลักษณะ 3 อย่าง คือ

!

3) การคบเพื่อนที่หามาได้

!

!

1) รู้ความจริง

!

4) การใช้จ่ายพอเหมาะสมแก่ฐานะของตน

!

!

2) รู้หน้าที่อันควรทำเกี่ยวกับความจริงนั้น

!

นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์สุขของมนุษย์

!

!

3) รู้ว่าได้ทำหน้าที่สำเร็จบริบูรณ์แล้ว

!

!

ตราบนั้นพระองค์ก็ยังไม่อาจกล่าวได้ว่า ตรัสรู้แล้ว ภาษิตนี้

ไว้ 4 ประการเรียกว่า สุขของผู้ครองเรือน อย่างคือ
!

1) สุขเกิดจากการมีทรัพย์

!

2) สุขเกิดจากการได้จ่ายทรัพย์ใช้สอย

!

3) สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้

!

4) สุขเกิดจากการประกอบการงานที่ไม่มีโทษ

ตามอารมณ์เพ้อฝันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธัมมจักรกัปปวัตนสูตรว่า

แสดงว่าความจริงนั้น พระองค์ได้ลงมือปฏิบัติจนค้นพบจึงได้นำมาสั่ง
สอนเวไนยสัตว์ (สัตว์ที่สอนได้) ต่อไป
11.8 มนุษย์ตามทรรศนะของพุทธปรัชญา
!

มนุษย์ตามทรรศนะของพุทธปรัชญา คำว่า “มนุษย์” เป็นคำที่มา

จากภาษาสันสกฤต และบาลีตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
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พ.ศ. 2493 และตามปทานุกรมของกระทรวงศึกษาธิการให้คำจำกัด

ปรัชญาด้วย มุ่งแสวงหาความจริงเกี่ยวกับโลก และชีวิต เช่นเดียวกับ

ความไว้ว่า มนุษย์ อ่านว่า มะนุตษยะ เป็นภาษาสันสกฤต และบาลี

ปรัชญาตะวันตก แต่มีข้อแตกต่างกัน คือ ปรัชญาตะวันตกมุ่งแสวงหา

อิทธิพลต่อภาษาไทยมาก ศัพท์ว่า “มนุษย์” ที่ใช้ในภาษาไทยมาจาก

ความจริงหรือข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียว โดยไม่พยายามที่จะปฏิบัติ

ภาษาสันสกฤตซึ่งมีรากศัพท์ดังนี้ มน + อุษยะ = มนุษย์ มีความหมาย

ตนเพื่อให้เข้าถึงความจริงที่ได้แสวงหาพบแล้ว เพราะฉะนั้น นัก

ว่า ผู้ที่จิตใจสูง มนะ แปลว่าใจ อุษยะ แปลว่าสูง ดังนั้น คำจำกัด

ปรัชญาตะวันตกอาจดำเนินชีวิตไปในทางตรงกันข้ามกับแนวความคิด

ความที่ถูกต้อง ก็คือ ผู้มีจิตใจสูงกว่าสัตว์ทั้งหลายในโลก ส่วนคำว่า

ทางปรัชญาของตนก็ได้ อีกอย่างหนึ่ง ปรัชญาตะวันตกส่วนใหญ่ไม่

บุคคลเป็นคำที่บัญญัติขึ้นภายหลังมาจากรากศัพท์ที่เป็นภาษาบาลี

เกี่ยวกับศาสนา คือ แยกออกเป็นคนละส่วนกับศาสนา ส่วนปรัชญา

วิเคราะห์ ตามหลักภาษาศาสตร์ ดังนี้ ปูติ คลตีติ = ปุคฺคโล (สตฺโต)

ตะวันออกไม่อาจแยกออกจากศาสนาได้เด็ดขาด ทั้งนี้เพราะนักปรัชญา

(สัตว์ใด) ย่อมบริโภคซึ่งของเน่า สัตว์นั้นชื่อว่าบุคคล ดังนั้นคำว่า

ตะวันออก เมื่อแสวงหาความจริงจนพบแล้ว ก็พยายามที่จะปฏิบัติตาม

บุคคล หมายถึงสัตว์ที่บริโภคของที่ตายแล้ว

วิธีการที่กำหนดขึ้นไว้ เพื่อเข้าถึงความจริงนั้น ๆ ฉะนั้น ปรัชญาตะวัน

!

1) ความแตกต่าง และความเหมือนระหว่างพระพุทธศาสนากับ

พุทธปรัชญา ดังได้กล่าวมาแล้วว่า ปรัชญา (Philosophy) ที่แปลว่า
ความรักในความรู้กับศาสนานั้น มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ใน
ลำดับแห่งวิวัฒนาการที่ผ่านมาบรรดาวิชาทั้งปวง ปรัชญาเป็นวิชาแรกที่
เกิดขึ้นกับมนุษย์ ต่อมาก็คือ ศาสนา หากกล่าวเฉพาะพระพุทธศาสนากับ
พุทธปรัชญา ก็จะได้ลักษณะเฉพาะว่า พุทธปรัชญามีลักษณะเป็นคำถาม

ออก เช่น พุทธปรัชญาที่กำลังกล่าวถึงนี้ จึงเป็นปรัชญาชีวิต เพราะแนว
ความคิดทางปรัชญาที่ค้นคิดขึ้นได้นั้น ได้นำมาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำ
วัน (Way of Life) ด้วย โดยลักษณะดังกล่าวนี้ พุทธปรัชญากับ
พระพุทธศาสนาจึงแยกออกจากกันได้ยาก ไม่เหมือนปรัชญาตะวันตกซึ่ง
เป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ ส่วนปรัชญาตะวันออกโดยทั่วไปได้กลาย
มาเป็นรากฐานของศาสนา ดั่งเช่นพระพุทธศาสนา เป็นต้น

ส่วนพระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นคำตอบ มีบ่อเกิดมาจากแหล่ง

!

เดียวกัน คือ จิตใจของมนุษย์ ดังนั้น จึงอาจกล่าวสรุปได้ว่า พุทธปรัชญา

พระพุทธศาสนากับพุทธปรัชญาจะมีบ่อเกิดมาแหล่งเดียวกัน คือ

มีฐานะเป็นทฤษฎี พระพุทธศาสนาเป็นภาคปฏิบัติ พุทธปรัชญาเป็น

ประสบการณ์ของชีวิตมนุษย์ก็ตาม แต่มีลักษณะพิเศษเฉพาะอย่างตาม

ความคิด พระพุทธศาสนาเป็นการกระทำ พุทธปรัชญาเกิดจากความ

ธรรมชาติของประสบการณ์ วิธีการ และจุดหมายของแต่ละวิชา ซึ่งอาจ

สงสัย พระพุทธศาสนาเป็นการตอบสนองความสงสัย และเป็นคำตอบที่

ยกมาเปรียบเทียบให้เห็นเป็นประเด็นได้ ดังนี้

2) ลักษณะเฉพาะของพระพุทธศาสนากับพุทธปรัชญา แม้ว่า

ตอบแล้ว ปรัชญาทุกระบบ โดยเฉพาะปรัชญาตะวันออกซึ่งรวมทั้งพุทธ
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!

!

(1) พระพุทธศาสนามุ่งแสวงหาความรู้เกี่ยวกับรูปแบบวิถี

ศาสนาเป็นเรื่องความเชื่อต่อสิ่งนอกเหนือกฎเกณฑ์เหนือธรรมชาติ

ทาง และอิทธิพลของตนที่มีต่อชีวิต และสังคมรวมทั้งการตีความหลักคำ

แต่พุทธปรัชญาพยายามหลีกเลี่ยงการพิสูจน์ตามแบบวิทยาศาสตร์ คง

สอนต่าง ๆ พยายามตอบปัญหาพื้นฐานที่เกี่ยวกับชีวิต โดยการยึดหลัก

มุ่งแต่ค้นคว้าหาคำตอบ คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นอันอาจเป็นเพียงคำอธิบาย

เอาศรัทธาเป็นหลักเป็นพื้นฐาน ส่วนพุทธปรัชญามุ่งแสวงหาการแก้

เบื้องต้น ซึ่งอาจได้รับการพิสูจน์โดยกาลเวลาอยู่แล้ว

ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อพยายามเข้าใจตนเอง และโลกโดยอาศัยเหตุผล
เป็นหลักการ และจุดยืนในการมองปัญหาต่าง ๆ
!

!

(2) พุทธปรัชญามุ่งแสวงหากฎทั่วไป ซึ่งเป็นบรรทัดฐานของ

!

!

(5) พระพุทธศาสนายึดมั่นในเรื่องคุณค่า และข้อเท็จจริง

ถือว่ามีมาในศาสนาเพราะทำให้การปฏิบัติตามหลักมีความหมาย แต่
พุทธปรัชญามีปัญหาเรื่องคุณค่า และข้อเท็จจริงแสดงบทบาทแตกต่าง

มนุษย์โดยทั่วไป ส่วนปรัชญาไม่ได้มุ่งแสวงหากฎทั่วไปเหมือน

กันกล่าวคือ พุทธอภิปรัชญาเกี่ยวข้องกับความจริงสูงสุด พุทธ

วิทยาศาสตร์ และพระพุทธศาสนา เป็นการแสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับ

ญาณวิทยาเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ ส่วนพุทธ

ปัญหาพื้นฐานอันมีลักษณะเป็นนามธรรม สัมพันธ์กับประสบการณ์ชีวิต

จริยศาสตร์เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่า และแต่ละประเภท

ซึ่งย่อมแตกต่างกันไปตามกาลเวลา และสถานที่

ของปรัชญาจะเน้นบทบาทของคุณค่าไม่ตรงกัน

!

!

(3) พระพุทธศาสนาไม่ได้ใช้เหตุผลอย่างเดียวมาอธิบาย

!

อย่างไรก็ตาม หากเราถือหลักการอันเป็นสากลโดยทั่วไปซึ่งเป็น

ประสบการณ์ของชีวิต แต่อาศัยความงาม อารมณ์ และความรู้ความ

ธรรมชาติของระบบแนวคิดในโลกทางตะวันออกแล้ว เราก็ต้องยอมรับ

ศรัทธามาเป็นองค์ประกอบ เพื่อที่จะเข้าใจในหลักธรรมของศาสนา ส่วน

ว่า ศาสนากับปรัชญาไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไร ไม่อาจแยกออกจากกัน

พุทธปรัชญามิได้แสวงหาความชื่นชม และความงามในตัวของมันเองใน

โดยเด็ดขาดได้ ทั้งศาสนา และปรัชญาต่างมีลักษณะเหมือนกัน คือ “เป็น

การตรวจสอบ ทบทวน ไตร่ตรอง วิจารณ์ปัญหาต่าง ๆ อาจจะเกิดมี

ผลผลิตของประสบการณ์ชีวิต”

ความชื่นชม และความงามควบคู่ไปด้วย
!

!

(4) พระพุทธศาสนามุ่งหมายที่จะต้อง “พิสูจน์” ความจริง อัน

เป็นคำตอบปัญหาเรื่องชีวิต ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตนในแต่ละศาสนาบาง
อย่างอาจจะสอดคล้องลงรอยกันกับวิธีการ กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์ แต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ในทุกกรณี เพราะพระพุทธ

!

3) ความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับพุทธปรัชญา

!

(1) จุดมุ่งหมายของการศึกษา พระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายของ

การศึกษา คือ ผู้ศึกษาจะปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนโดยตรงเพื่อเขา
ถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ส่วนพุทธปรัชญาศึกษาเพื่อให้
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เกิดความเข้าใจในเหตุ และผลอันเป็นไปเพื่อการตอบสนองความ

!

ต้องการของตน คือ จะศึกษาให้เกิดความรู้ว่าอะไร ทำไป อย่างไรเท่านั้น

mology) ในพุทธปรัชญา เป็นแนวคิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาความรู้ ปัจจัย

!

(2) การนับถือพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนามักถือพระไตรปิฎกว่า

เป็นคำประศาสน์ของผู้ตรัสรู้อย่างจริงจัง ไม่มีบกพร่อง และไม่กล้ามอง
ในแง่ผิดหรือบกพร่อง ผู้ใดสงสัยคำประศาสน์ของพระศาสดาที่ตน
นับถือ และวิพากษ์วิจารณ์คำประศาสน์นั้น ผู้นั้นจะถูกประณามว่าเป็น
มิจฉาทิฏฐิ ส่วนพุทธปรัชญายอมรับว่าสิ่งใดจริงก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นมีเหตุผล
พอ หรือทนต่อการพิสูจน์ตามหลักเหตุผล หาได้นับถือพระพุทธเจ้าใน
ฐานะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เพียงแง่เดียวไม่
!

(3) ในเรื่ององค์ประกอบ พระพุทธศาสนามีองค์ประกอบทั้งหมด 5

องค์ประกอบ คือ ศาสดา ศาสนธรรม ศาสนทายาท ศาสนสถาน และ
ศาสนพิธี ส่วนพุทธปรัชญา ไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังกล่าว
แต่เน้นเรื่องของทฤษฎีล้วน ๆ โดยที่จริงศึกษาในแง่หลักการเพื่อให้เกิด
ความรู้ว่า อะไร ทำไม อย่างไรเท่านั้น
!

(4) ในเรื่องการปฏิบัติ พระพุทธศาสนาเมื่อศึกษาไม่อาจแยกจาก

การปฏิบัติได้ คือ ต้องลงมือปฏิบัติได้จริง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
ดำเนินชีวิตต่อไป ส่วนพุทธปรัชญาไม่จำเป็นต้องปฏิบัติ

ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) หรือ ญาณวิทยา (Episte-

แห่งความรู้ การตรวจสอบความรู้ และคุณสมบัติของผู้มีความรู้ จำแนก
รายละเอียดตามรายการ ดังต่อไปนี้
!

12.1 แหล่งที่มาของความรู้

!

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2546 : 96) ได้อธิบายองค์ธรรม

ปัญญา 3 ในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ได้แก่ สุตมย
ปัญญา จินตามยปัญญา และภาวนามยปัญญา ซึ่งเป็นที่มาของความรู้
ทั้งแง่หลักการ และหลักปฏิบัติ ของพุทธปรัชญา มีใจความสำคัญ ดังนี้
!

ประการแรก!

สุตมยปัญญา หมายถึง ปัญญาเกิดจากการเล่า

เรียน สุตมยปัญญา เป็นความรู้จะเกิดจากการศึกษาเล่าเรียน อ่านเขียน
ฟังพูด และประสบการณ์จากประสาทสัมผัสตา - ดู หู - ฟัง จมูก - ดม
กลิ่น ลิ้น - ชิมรส และกาย - สัมผัส เป็นความรู้พื้นฐานระดับเบื้องต้น
!

ประการที่สอง!

จินตามยปัญญา หมายถึง ปัญญาเกิดจากการคิด

พิจารณาหาเหตุผลจินตามยปัญญา เป็นความรู้เกิดจากการคิด วิเคราะห์
ใคร่ครวญ พิจารณาด้วยเหตุผล มองเห็นความรู้เชื่อมโยงสัมพันธ์ รู้จัก
เปรียบเทียบสังเคราะห์ ประยุกต์ และผ่านกระบวนการกลั่นกรอง เป็น
ความรู้ระดับกลาง

12.ญาณวิทยาในพุทธปรัชญา

!

ประการที่สาม ! ภาวนามยปัญญา หมายถึง ปัญญาเกิดจากการ

ฝึกอบรมลงมือปฏิบัติภาวนามยปัญญา เป็นความรู้เกิดจากการกระทำ
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เป็นความรู้ที่เกิดจากการการปฏิบัติตามหลักการของ สุตมยปัญญา ที่

ที่ชอบ ทำให้เกิดความรู้และความสามารถในศาสตร์ของสาขาวิชาดัง

พิจารณาอย่างรอบคอบด้วยจินตามยปัญญา เห็นถึงคุณโทษ ประโยชน์

กล่าว

และคุณค่าแล้ว จึงนำสู่การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดมรรค ผล หรือความ
สำเร็จ เป็นความรู้ระดับสูงสุด ถึงขั้นดับทุกข์
!

กล่าวได้ว่า แหล่งที่มาของความรู้ตามพุทธปรัชญา กล่าวถึงองค์

!

ประการที่สอง!

โยนิโสมนสิการ! หมายถึง!

การใช้ความคิดถูก

วิธี หรือคิดเป็นโยนิโสมนสิการ คือ กระบวนการคิดพิจารณาไว้ในใจ
พิจารณา เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยรู้จักสืบสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ่งนั้น ๆ

ธรรมปัญญา 3 ซึ่งระบุที่มาของความรู้ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และมี

หรือปัญหาให้เห็นตามสภาพจริง เช่น แสงแดด ดิน ฟ้า อากาศ น้ำ

ลักษณะของความรู้ในระดับเบื้องต้น กลาง และสูงสุด

ระบบนิเวศน์ ผู้ดูแลรักษา ศัตรูพืช ยากำจัดวัชพืช ฯลฯ เพื่อทำให้เห็นว่า
ต้นไม้ มีปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องทำให้เจริญเติบโตได้ ซึ่ง

12.2 ปัจจัยแห่งความรู้
!

จะต้องอาศัยการคิดเป็น คือ มีโยนิโสมนสิการ ที่เป็นปัจจัยภายใน

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2546: 69) ได้อธิบายปัจจัยให้

เกิดสัมมาทิฏฐิ แนวทางให้เกิดปัญญา และความดีงามทั้งปวง ใน

12.3 การตรวจสอบความรู้

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ได้แก่ ปรโตโฆษะ และ

!

โยนิโสมนสิการ ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้ ของพุทธปรัชญา ประมวล

ที่มาความรู้ปัจจัยแห่งความรู้แล้วการได้มาซึ่งความรู้นั้น ต้องผ่าน

ใจความสำคัญ ดังนี้

กระบวนการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า ความรู้นั้นถูกต้อง เป็นประโยชน์

!

ประการแรก!

ปรโตโฆสะ หมายถึง เสียงจากผู้อื่นปรโตโฆสะ

คือ การรับฟังคำแนะนำ คำสั่งสอน การศึกษาเล่าเรียน นิสัยใฝ่เรียนรู้
การค้นคว้าหาความรู้ การสนทนา การฟังคำบอกเล่าจากผู้อื่น และการ
ฟังสัทธรรมจากกัลยานิมิตร เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดความรู้ที่ได้มาจาก
ปัจจัยภายนอก หรือสิ่งแวดล้อม เช่น การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ในสาขาวิชา

พุทธปรัชญา นอกจากมีแนวคิดทางทฤษฎีความรู้เกี่ยวกับแหล่ง

และใช้การได้ ซึ่งมีแนวทางในการตรวจสอบความรู้ตามหลักกาลา
สูตรกังขานิยฐาน ซึ่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2546: 232) ได้
อธิบายแนวคิดหลักเกี่ยวกับการตรวจสอบความรู้ตามหลักกาลามสูตร
ไว้ดังนี้
ประการแรก!

!

อย่าเชื่อด้วยการฟังต่อมา

ประการที่สอง!

อย่าเชื่อด้วยการยึดถือสืบต่อกันมา

ประการที่สาม! อย่าเชื่อด้วยการฟังเสียงเล่าลือ
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ประการที่สี่!!
ประการที่ห้า!

!
!

อย่าเชื่อด้วยเพราะอ้างอิงตำรา
อย่าเชื่อด้วยหลักตรรกะ

ประการที่หก!

!

อย่าเชื่อด้วยการคาดเดา (อนุมาน)

ประการที่เจ็ด!

!

อย่าเชื่อด้วยการคิดตามแนวเหตุผล

ขึ้นใจ และเข้าใจลึกซึ้งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2546: 171) ได้
อธิบายแนวคิดหลักไว้ดังนี้
!

ประการที่หนึ่ง ! ฟังมาก!

สนทนาหาความรู้ สม่ำเสมอ
!

ประการที่สอง ! จำได้!หมายถึง เป็นผู้จับสาระสำคัญ สาระแก่น

ประการที่แปด! อย่าเชื่อด้วยเห็นว่าตรงกับแนวคิดทฤษฎี

และความทรงจำได้แม่นยำ

ประการที่เก้า!

!

!

อย่าเชื่อด้วยเห็นว่ารูปร่างลักษณะน่าเชื่อถือ

ประการสุดท้าย! อย่าเชื่อเพราะเห็นว่าเป็นผู้ให้ความรู้
!

กล่าวได้ว่า กระบวนการตรวจสอบความรู้ เป็นกระบวนการทาง

ปัญญา ซึ่งแนวคิดทางพุทธปรัชญาได้นำเสนอไว้ 10 วิธีการตรวจสอบ

ประการที่สาม! คล่องปาก หมายถึง ใช้พูด ทบทวนอยู่เสมอ จน

ติดปาก คล่องปาก
!

ประการที่สี่ !

ขึ้นใจ!

ประการที่ห้า !

เข้าใจลึกซึ้ง หมายถึง มองเห็นด้วยปัญญา

!

โอกาสเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด จะต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือในการ

ประจักษ์แจ้งทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

ประโยชน์ จึงควรลด ละ เลิก และถือปฏิบัติตาม
!

12.4 คุณสมบัติของผู้มีความรู้

หากจะกล่าวว่า นักปรัชญา กับนักปราชญ์ คือผู้มีความรู้ และรักความรู้

หมายถึง เมื่อคิดถึงขึ้นมาครั้งใด

ความรู้เรื่องนั้นปรากฏ!เด่นชัดขึ้นมา

เพื่อพิสูจน์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ว่าน่าเชื่อถือ เป็นตามสภาพจริง และมี
ตรวจสอบใคร่ครวญ ว่าสิ่งใดมีโทษ ไม่มีโทษ มีประโยชน์หรือไม่มี

หมายถึง เป็นผู้ศึกษาเล่าเรียน รับฟัง

!

กล่าวได้ว่า คุณสมบัติของผู้มีความรู้ หรือนักปรัชญา จำเป็นต้อง

อาศัยการเล่าเรียน รับฟังสนทนาสม่ำเสมอ จับใจความสาระสำคัญได้
คล่องปาก ขึ้นใจ และเข้าใจสิ่งนั้น ๆ อย่างลึกซึ้งจนสามารถอธิบายภาค
ทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้เข้าใจได้ และมองเห็นภาพชัดเจน
สรุปได้ว่า ญาณวิทยาตามทรรศนะพุทธปรัชญา พบว่าแนวคิดทาง

โดยพฤตินัยสามารถนิยามความหมายได้ เพราะคุณสมบัติของผู้มีความ

!

รู้ที่จะเป็นนักปราชญ์ หรือนักปรัชญานั้น จะต้องมีคุณสมบัติความเป็นผู้

พุทธปรัชญา มีเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีความรู้เด่นชัด เกี่ยวกับแหล่งที่มา

ใฝ่รู้ ตามหลักพหูสูต มีองค์ 5 ประกอบด้วย ฟังมาก จำได้ คล่องปาก

ของความรู้ ปัจจัยของความรู้ การตรวจสอบความรู้ และคุณสมบัติของผู้
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มีความรู้ จัดได้ว่าเป็นลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนา ที่มีคำสอน

กล้า (2) อุปปัชชเวทนียกรรมหมายถึง กรรมที่ให้ผลที่ชาติหน้าหรือภพ

สามารถตีความเป็นแนวคิดทางปรัชญาได้

หน้า ได้แก่ กรรมดีก็ตาม กรรมชั่วก็ตามที่กระทำในขณะชาตินี้ จะให้ผล
ในชาติหน้า (3) อปราปริยเวทนียกรรม หมายถึง กรรมที่ให้ผลในชาติ

13. อภิปรัชญาในพุทธปรัชญา
!

ต่อ ๆ ไปได้แก่กรรมดีก็ตาม กรรมชั่วก็ตาม จะให้ผลในชาติต่อ ๆ ไป

อภิปรัชญาในพุทธปรัชญา จะศึกษาเกี่ยวกับความจริงของกรรม

เรื่อย ๆไม่มีกำหนดว่ากี่ชาติ สุดแต่ว่าจะได้โอกาสเมื่อไร ก็จะให้ผลเมื่อ

และหลักปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเป็นเรื่องความจริงทางอภิปรัชญา ซึ่งพระ

นั้นถ้ายังไม่มีโอกาสก็จะรอคอยอยู่ ตราบใดที่ผู้นั้นยังเวียนว่ายอยู่ใน

ธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2546: 249 - 250) ได้อธิบายหลักไว้

สังสารวัฏกรรมนี้ก็จะคอยติดตามอยู่ตลอดเวลา ตามทันเมื่อใดก็ให้ผล
เมื่อนั้น (4) อโหสิกรรม หมายถึง กรรมที่เลิกให้ผล ได้แก่ กรรมดีก็ตาม

ดังนี้
!

กรรมชั่วก็ตาม ซึ่งไม่มีโอกาสที่จะให้ผลภายในเวลาที่จะตอบสนองผล
กรรม 12 ตามหลักกรรมนิยาม กฎการให้ผลของกรรม หรือกฎ

ธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ คือ กระบวนการที่ก่อให้เกิด
การกระทำ และการให้ผลของการกระทำ มี 2 ประการ คือ การกระทำดี
ย่อมได้รับผลดี กระทำชั่วย่อมได้รับผลชั่ว และกรรมนี้ หมายถึง การกระ
ทำที่ประกอบด้วยเจตนา ทั้งกรรมดี และกรรมชั่ว จะก่อให้เกิดกรรมดี
เมื่อมีเจตนาจะทำความดี และจะก่อให้เกิดกรรมชั่วเมื่อมีเจตนาจะทำชั่ว
และกรรมในที่นี้ หมายถึง กรรมประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์เกี่ยว
กับ การให้ผลของกรรม และกรรม 12 แบ่งออกเป็น 3 หมวดใหญ่ แต่ละ
หมวดแบ่งย่อยออกเป็น 4 ข้อ ดังนี้
!

หมวดที่ 2 กรรมที่ให้ผลโดยกิจ คือ กรรมที่ให้ผลตามหน้าที่แบ่ง
เป็น (5) ชนกกรรม หมายถึง กรรมแต่งให้เกิด หรือกรรมที่เป็นตัวนำไป
เกิด ได้แก่ กรรม คือ เจตนาดีก็ตาม ชั่วก็ตามที่เป็นตัวให้เกิดดุจบิดา
มารดา คือ ให้ผลในการปฏิสนธิ เช่น กระทำกรรมดีได้เกิดในตระกูลที่เป็น
เศรษฐี เป็นต้น (6) อุปัตถัมภกรรม หมายถึง กรรมสนับสนุน หรือกรรม
อุปถัมภ์เป็นกรรมที่คอยสนับสนุนชนกกรรม เช่น เกิดมาในตระกูล
ยากจนแต่กระทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ไม่ขาด อาจได้รับความเวทนา
สงสารจากบุคคลอื่นให้ได้รับการศึกษา ได้มีงานทำ มีหน้าที่การงาน

หมวดที่ 1 กรรมที่ให้ผลตามกาลเวลา คือ จำแนกตามเวลาที่ให้ผล

แบ่งเป็น (1) ทิฏฐธรรมเวทนียกรรมหมายถึง กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน
หรือในชาตินี้เป็นกรรมที่มีพลังแก่กล้ามากจึงให้ผลในปัจจุบัน

ของการกระทำนั้น ๆ กรรมนั้นก็จะสิ้นสุด ถือว่าเป็นการหมดกรรม

ฝ่าย

กุศล ได้แก่ ศีล ทานที่ได้บำเพ็ญอยู่สม่ำเสมอ หรือกระทำกุศลอย่างแรง

ก้าวหน้าจนสามารถยกฐานะของตนเองดีขึ้น เป็นต้น (7) อุปปีฬกกรรม
หมายถึง กรรมบีบคั้น หรือกรรมเบียดเบียน คือ กรรมที่คอยบีบคั้น
เบียดเบียน ทำให้กรรมที่ให้ผลอยู่ก่อนเบาบางลง เช่นเมื่อชนกกรรมนำ
ไปเกิดในครอบครัวที่มั่งคั่ง แต่ถ้าเคยทำอกุศลกรรมอยู่เสมอครั้นเมื่อ
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ชนกกรรมหมดหน้าที่ เลิกให้ผล อกุศลกรรมซึ่งรอโอกาสอยู่ก็จะเข้ามา

ทำบุญกุศลให้มาก ๆ เมื่อมาจุติในชาติต่อไปก็จะเกิดในตระกูลที่มั่งคั่ง

ทำหน้าที่เบียดเบียนทันที อาจจะทำให้ยากจนลงหรือถูกกระทำให้

เป็นต้น (12) กตัตตากรรม หมายถึง กรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือสักว่าทำ

พลัดพรากจากครอบครัวตกระกำลำบาก เป็นต้น (8) อุปฆาตกกร

ได้แก่ กรรมที่ทำด้วยเจตนาอันอ่อน หรือไม่ตั้งใจทำ ทำความดีหรือ

รม หมายถึง กรรมตัดรอนเป็นกรรมที่มีอำนาจมากเป็นพิเศษ จะให้ผลอ

ทำความชั่วเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เคยทำไว้ เมื่อกรรมอื่น ๆ ให้ผลหมดแล้ว

ย่างรุนแรงในทันทีสามารถขจัดหรือทำลายกรรมที่ให้ผลอยู่ก่อนแล้วให้

กรรมชนิดนี้ถึงจะให้ผลซึ่งเป็นกรรมที่มีอิทธิพลในการให้ผลน้อยที่สุด

พ่ายแพ้หมดอำนาจลงได้จากนั้นกรรมตัดรอนก็จะเข้ามาให้ผลแทนต่อ
ไป เช่น เกิดมาเป็นมหาเศรษฐี มีความสุขสบายอยู่ได้ไม่นานก็ถูกฆ่าตาย
จัดเป็นกรรมตัดรอนฝ่ายชั่ว หรือเกิดมายากจนแต่ได้รับลาภใหญ่กลาย
เป็นเศรษฐีถือเป็นกรรมตัดรอนฝ่ายดี เป็นต้น
!

!

กล่าวได้ว่า หลักกรรมในพุทธปรัชญา เน้นไปที่การกระทำ และผล

ของการกระทำ ซึ่งความหนักเบาระยะเวลา และผลของกรรมนั้น จะส่ง
ผลต่อผู้กระทำตามเงื่อนไข แต่ทั้งนี้กรรม 12 ดังกล่าว ยังมีหนทาง
กระทำเพื่อลด บรรเทากรรมหนัก ให้กลายเป็นเบา และหมดลงได้

หมวดที่ 3 กรรมที่ให้ผลตามความแรง คือ กรรมที่ให้ผลตามความ

หนัก-เบา แบ่งเป็น (9) ครุกรรมหมายถึง กรรมหนัก ได้แก่กรรมที่ให้ผล
แรงมากฝ่ายดีได้แก่สมาบัติ 8 (การบรรลุชั้นสูง) ฝ่ายชั่ว ได้แก่

14. อภิปรัชญาว่าด้วยการกำเนิดโลก และมนุษย์

การกระทำอนันตริยกรรม คือ ฆ่าบิดามารดา ฆ่าพระอรหันต์ ประทุษร้าย
พระพุทธเจ้า และทำให้สงฆ์แตกกัน ที่เรียกว่าสังฆเภท ผู้ใดกระทำกรรม
เหล่านี้ แม้เพียงประการใดประการหนึ่งก็ตามกรรมจะให้ผลอย่างหนัก
และให้ผลก่อนกรรมอื่น ๆ ไม่มีกุศลกรรมใด ๆ จะสามารถเข้ามาช่วย
เหลือได้ (10) พหุลกรรมหรืออาจิณณกรรม หมายถึง กรรมสะสมได้แก่
กรรมดีหรือกรรมชั่วที่ประพฤติมาก ๆ หรือทำบ่อย ๆ สั่งสมไปเรื่อย ๆ
กรรมไหนสะสมบ่อย และมาก ๆ ก็จะให้ผลกรรมเช่นนั้น (11) อาสันนกร
รม หมายถึง กรรมเมื่อใกล้ตายคือกรรมที่ระลึกได้เมื่อใกล้ตาย จะมี
อิทธิพลในการเกิดในชาติใหม่ หรือชนกกรรม เช่น เมื่อใกล้ตายระลึก
ว่าชาตินี้ยากจน ได้ทำบุญกุศลไว้ไม่มากนักอยากเกิดเป็นลูกเศรษฐีจะได้

!

ในเรื่องการกำเนิดขึ้นของจักรวาล โลก และมนุษย์นั้น คิดว่า

หลายท่านคงจะเคยได้ทราบหรือเคยศึกษามาบ้างแล้ว ทั้งนี้เป็นเพราะมี
ผู้ที่สนใจในเรื่องนี้อยู่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งเป็นเรื่องที่อยู่ในความ
สนใจใคร่รู้ของมนุษย์มานับตั้งแต่ยุคโบราณ มนุษย์ต่างตั้งข้อสงสัย
และพยายามแสวงหาคำตอบ เพื่อให้ทราบว่า จุดเริ่มต้นของสรรพสิ่ง
คืออะไร โลกเกิดขึ้นได้อย่างไร ตัวเรามาจากไหน ใครเป็นมนุษย์คนแรก
จนกระทั่ง บัดนี้มนุษย์ก็ยังไม่รู้แน่ชัดถึงความเป็นจริงของคำตอบต่าง ๆ ที่
ตนสงสัยมาช้านาน ซึ่งกองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมกาย
แคลิฟอร์เนีย. (2548: 83 - 99) ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
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ตนนั้นน่าเชื่อถือ ดูมีเหตุมีผลเป็นหลักการ แต่แล้วก็มีผู้เสนอแนวคิด
!

14.1 ความเชื่อเรื่องกำเนิดโลก

!

!

ความเชื่อเรื่องกำเนิดโลก มีหลายคำสอนในหลาย

ใหม่ ๆ มาหักล้างแนวคิดเดิม เป็นเช่นนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่แม้จะมีผู้
พยายามเสนอทฤษฎีต่าง ๆ คนแล้วคนเล่ารวมทั้งพยายามพิสูจน์ด้วยวิธี
การต่าง ๆ ครั้งแล้วครั้งเล่า แต่เราก็ยังไม่ทราบอยู่นั่นเองว่า สิ่งต่าง ๆ ที่

ศาสนาที่เป็นศาสนาประเภท เทวนิยม ไม่ว่าจะเป็นศาสนาของชาว

มนุษย์สงสัย และโต้แย้งกันมายาวนานไม่มีที่สิ้นสุดนี้ มีคำตอบที่ถูกต้อง

อียิปต์โบราณ ชาวสุเมเรียน และชาวบาบิโลนเมื่อกว่า 5000 ปีก่อน

อย่างไร มีข้อสรุปที่ชัดเจนเช่นไร ในเมื่อเราต่างก็กำลังแสวงหาคำตอบ

เรื่อยมากระทั่ง พราหมณ์ คริสต์ อิสลาม หรือแม้แต่ ศาสนาชินโตของ

ด้วยกันทุกท่าน ก็อยากจะเสนอแนวคิดเรื่องการกำเนิดขึ้นของจักรวาล

ชาวญี่ปุ่น ต่างก็มีคำสอนว่า สิ่งต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะเทพเจ้า

โลก มนุษย์ และสรรพสิ่ง อีกทรรศนะหนึ่งให้ศึกษาพิจารณาดู โดย

หรือพระเจ้าในศาสนาของตนเป็นผู้บันดาลให้เกิดขึ้นหรือสร้างขึ้นทั้งสิ้น

แนวคิดนี้เป็นคำสอนที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์ของชาว

ไม่ว่าจะเป็น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว โลก มนุษย์ และสรรพสิ่งทั้ง

พุทธ และเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงมากว่า 2500

ปวงล้วนเป็นผลงานของพระเจ้าทั้งสิ้น โดยแต่ละศาสนาก็มีบันทึกเรื่อง

ปี

ราวที่พระเจ้าในศาสนาของตนสร้างสิ่งต่าง ๆ ไว้ในคัมภีร์ซึ่งมีราย
ละเอียดแตกต่างกันไป
!

จนกระทั่งปัจจุบัน แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตมาก มี

เทคโนโลยี และวิทยาการต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย เรียกว่าแทบจะทุก
ชั่วโมงเลยก็ว่าได้ และมนุษย์ก็ได้ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการค้นหา
คำตอบ เพื่อพิสูจน์ความจริง จะเป็นเพราะด้วยไม่เห็นด้วยกับคำสอนที่

!

14.2 ปฐมเหตุที่ทรงแสดง

!

ปฐมเหตุที่ทรงแสดง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องการ

กำเนิดจักรวาล โลก มนุษย์ และสิ่งต่าง ๆ ไว้ในอัคคัญญสูตร พระสูตรนี้
ได้กล่าวถึงการบังเกิดขึ้นจักรวาล โลก มนุษย์ และสรรพสิ่งทั้งหลาย
ตลอดจน ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านี้

ตนเคยได้ยินหรือได้รับการถ่ายทอดมา หรือว่าจะเป็นเพราะต้องการที่จะ

!

อัคคัญญสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนี้ มิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะ

หาข้อพิสูจน์มายืนยันความเชื่อทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ทราบได้ แล้วก็ตั้ง

กล่าวถึง การกำเนิดของโลก และมนุษย์ ตลอดจนสรรพสิ่งโดยตรง

ข้อสันนิษฐานไป ต่าง ๆ นานา เป็นต้นว่า จักรวาล และโลก เกิดจาก

เพียงแต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่สามเณร 2 รูป คือ วาเสฏฐสามเณร

การระเบิดตัวของวัตถุที่มีมวลมหาศาลบ้าง มนุษย์เกิดมาจากลิงบ้าง

และภารทวาชสามเณร เพื่อจะบอกเหตุอันเป็นความเชื่อในเรื่องของ

โดยอาศัยสิ่งต่าง ๆ เป็นเครื่องสนับสนุนเพื่อต้องการให้ข้อคิดเห็นของ

วรรณะที่พวกพราหมณ์ยึดถือต่อ ๆ กันมา เนื่องจากสามเณรทั้งสองนั้น
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เกิดมาจากวรรณะของพราหมณ์ ซึ่งในยุคสมัยนั้นถือกันว่า วรรณะ

ทราบดีอยู่ว่าจะต้องมีผู้ที่ไม่เชื่อหรือไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็

พราหมณ์เป็นวรรณะสูง จะเป็นรองก็เพียงวรรณะกษัตริย์เท่านั้นแต่ทั้ง

ไม่ใช่อุปสรรคเลย

สองกลับเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาที่พวกพราหมณ์เรียกว่าเป็น
สมณะโล้น จัดเป็นวรรณะที่เลวทราม เกิดจากเท้าของพรหม
!

พระศาสดาเมื่อทรงสดับเช่นนั้น จึงทรงชี้ให้เห็นถึงที่มาที่ไปแห่งการที่

!

พระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่บังคับให้ใคร ๆ เชื่อในคำสอน ไม่

ได้ใส่ใจว่าผู้ใดจะศรัทธาหรือไม่แต่อย่างใด แต่พระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาของผู้มีปัญญา เป็นศาสนาที่ว่าด้วยเหตุ และผล และสิ่งที่

เกิดชื่อเรียกของวรรณะต่าง ๆ ขึ้นเพื่อให้สามเณรทั้ง 2 นั้นทราบ โดยทรง

พระพุทธองค์แสดงนั้นเป็นเพราะทรงเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น และคำ

หยิบยกเอาเรื่องตั้งแต่การที่จักรวาลยังกลายเป็นน้ำเรื่อยมา จนเกิดมี

สอนที่แสดงนั้นก็ไม่ได้ให้ผู้ฟังเชื่อตาม แต่ทรงให้พิจารณาไตร่ตรอง และ

การสมมติชื่อของวรรณะต่าง ๆ ขึ้น แล้วทรงสรุปว่า การที่บุคคลใด

ให้พิสูจน์ว่าสิ่งที่พระองค์แสดงนั้นจริงเท็จอย่างไรด้วยตัวของผู้นั้นเอง

บุคคลหนึ่งจะประเสริฐหรือเลวทราม ก็ด้วยการกำหนดจากธรรม และ

ดังที่ได้แสดงแก่ชนทั้งหลายในการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ ที่บ้านกาลาม ใน

อธรรมที่เขาประพฤติเท่านั้น หาได้กำหนดจากสิ่งอื่นไม่ ถึงอย่างไร

กาลามสูตรว่า

ก็ตามแม้พระสูตรจะมิได้มุ่งหมายที่จะกล่าวถึง การบังเกิดขึ้นของโลก
มนุษย์ และสรรพสิ่งโดยตรง แต่เนื้อหาของพระสูตรก็ทำให้เราทราบ
ว่ามนุษย์ ตลอดจนสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ที่เราต่างก็สงสัย และโต้เถียงกัน
มายาวนานนั้น มีจุดกำเนิดหรือที่มาอย่างไร
!

14.3 กำเนิดจักรวาล โลก มนุษย์ และสรรพสิ่ง

!

การกำเนิดขึ้นของ จักรวาล โลก หรือมนุษย์ ตลอดจนสรรพสิ่งทั้ง

ปวงนี้ เป็นคำสอนหรือความรู้ในพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวมาแล้ว ดัง
นั้นอาจจะมีบางท่านที่เคยศึกษาแล้วอาจจะไม่เห็นด้วย หรือมีข้อขัดแย้ง
เกิดขึ้นในใจ ซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งแปลกแต่อย่างใด การที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะรู้สึก
ปฏิเสธหรือต่อต้านในสิ่งที่ผิดไปจากสิ่งที่ตนเคยรู้เคยได้ยินมา หรือแม้

!

“ควรแล้วท่านจะสงสัย ความสงสัยของท่านเกิดขึ้นแล้วในเหตุควร

สงสัยจริง ท่านอย่าได้ถือโดยได้ฟังตามกันมา อย่าได้ถือโดยลำดับสืบ
ๆ กันมา อย่าได้ถือโดยความตื่นว่าได้ยินอย่างนี้ ๆ อย่าได้ถือโดยอ้าง
ตำรา อย่าได้ถือโดยเหตุนึกเดาเอา อย่าได้ถือโดยนัย คือ คาดคะเน
อย่าได้ถือโดยความตามอาการ อย่าได้ถือโดยชอบใจว่า ต้องกันกับ
ลัทธิของตน อย่าได้ถือโดยเชื่อว่า ผู้พูดสมควรจะเชื่อได้ อย่าได้ถือโดย
ความนับถือว่า สมณะผู้นี้เป็นครูของเรา เมื่อใดท่านรู้ด้วยตนนั่นแลว่า
ธรรมเหล่านี้ เป็นอกุศลธรรมเหล่านี้มีโทษ ธรรมเหล่านี้ท่านผู้รู้ติเตียน
ธรรมเหล่านี้ ใครประพฤติให้เต็มที่แล้ว เป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์
เป็นไปเพื่อทุกข์ ดังนี้ ท่านควรละธรรมเหล่านั้นเสีย เมื่อนั้น”

กระทั่งผิดไปจากสิ่งที่ตนเชื่อมั่นหรือคาดหวัง ซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรง
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!

ดังนั้น เนื้อหาในเรื่องกำเนิดโลกนี้ หากมีท่านใดท่านหนึ่งอาจจะ

คัดค้านไม่เห็นด้วยก็คงไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะเป็นทรรศนะในพระพุทธ
ศาสนาซึ่งไม่ปรารถนาจะให้ผู้อ่านเชื่อในทันทีเมื่อมาศึกษา แต่จะ
เป็นการดีถ้าได้พิสูจน์แล้ว และเห็นตาม
!

การกำเนิดขึ้นของจักรวาล โลก และสรรพสิ่งนั้น เริ่มจากแต่เดิม

เท่ากับลำของต้นตาล เนื่องจากฝนที่ตกขึ้นนี้ ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ปริมาณน้ำฝนจึงเพิ่มระดับสูงขึ้น จนกระทั่งท่วมเต็มทั่วทั้งท้องจักรวาล
!

การที่ฝนทรงตัวอยู่ได้นี้ เป็นเพราะมีลมมารองรับไว้เหมือนภาชนะ

จึงทำให้น้ำไม่รั่วไหลกระจัดกระจาย แต่จะรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน ด้วย
คุณสมบัติของลมทำให้น้ำค่อย ๆ งวดยุบหดลดลงจากเบื้องบน ระดับน้ำ

นั้นก่อนที่สรรพสิ่งจะเกิดขึ้นนั้น ในท้องจักรวาลไม่มีสิ่งใด ๆ เลย มีเพียง

ได้ลดระดับลงมาเรื่อย ๆ เมื่อระดับน้ำลดลง ทำให้ที่ตั้งของภพต่าง ๆ

อากาศที่เวิ้งว้างว่างเปล่า โล่งเตียนตลอด อากาศ เป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งมี

ปรากฏขึ้น เริ่มตั้งแต่ พรหมชั้นต่าง ๆ เรื่อยลงมาจากชั้นบนสู่ชั้นล่าง

สภาพเป็นที่ว่าง ปราศจากธาตุอื่น ๆ และเป็นธาตุองค์ประกอบหนึ่งที่

จากนั้นสวรรค์ชั้น ต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นหลังจากที่ระดับน้ำได้ลงไปจากที่ตั้ง

เป็นจุดกำเนิด และมีอยู่ในทุกสรรพสิ่ง โดยที่ความว่างเปล่านี้เกิดจาก

ของภพสวรรค์ชั้นต่าง ๆ นั้น

การที่จักรวาลได้เสื่อม และถูกทำลายลง ด้วย ไฟ น้ำ และลม
!

เนื่องจากจักรวาล และโลกนั้นกำเนิดขึ้น ถูกทำลายลงมาแล้วนับ

!

เมื่อระดับน้ำลดลงมาถึงระดับพื้นดิน ระดับน้ำเริ่มคงที่ไม่ลดลงไป

อีก เมื่อน้ำนิ่งจึงเกิดการรวมตัวกันเป็นตะกอนลอยอยู่เหนือผิวน้ำ ซึ่ง

ครั้งไม่ถ้วนยังจะต้องถูกทำลาย และก็จะเกิดขึ้นอีกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ตะกอนนี้เกิดจากการรวมตัวของธาตุหยาบ (การเกิดขึ้นของภพพรหม

โดยที่ไม่สามารถจะระบุได้ว่า จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของการเริ่มต้น

และสวรรค์ เป็นการรวมตัวของธาตุละเอียด ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วย

และสิ้นสุดนี้ คือ เมื่อใด การกำเนิดของโลก และสรรพสิ่งที่กล่าวถึงจึงเป็น

ตามนุษย์) ตะกอนที่รวมตัว และลอยอยู่เหนือน้ำนี้ คล้ายกับการลอยของ

ช่วงหนึ่งของวัฏจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้น โดยการกำเนิดที่กล่าวถึง เป็นการ

ใบบัวที่อยู่เหนือน้ำ คือ ลอยอยู่ได้โดยไม่จม มีสีเหลือง รสหวาน และมี

กำเนิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่จักรวาลถูกทำลายด้วยไฟ ก่อนที่จะมา

กลิ่นหอม (เรียกว่า ง้วนดิน) ซึ่งต่อมา คือ แผ่นดินที่รองรับสิ่งต่าง ๆ โดย

ถึงกำเนิดขึ้นนี้

ตะกอนที่เกิดขึ้นมาก่อนเรียกว่า ศีรษะแผ่นดิน ซึ่งถือว่าเป็นประธานของ

!

หลังจากที่จักรวาลเปล่าร้างปราศจากสิ่งใด ๆ เป็นเวลายาวนาน

โลกมนุษย์

(นานจนไม่สามารถระบุระยะเวลาได้) ต่อมามีฝนตกลงมาในท้อง

!

หลังจากแผ่นดินได้เกิดขึ้นแล้ว ต่อมาได้มีต้นไม้เกิดขึ้น ต้นไม้ที่เกิด

จักรวาลที่มีเพียงอากาศนั้น น้ำฝนที่ตกลงมาในระยะแรก เป็นฝนที่มี

ขึ้นเป็นชนิดแรก คือ ต้นบัว โดยที่เป็นบัวที่มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้น และ

ขนาดเล็กมาก จากนั้นจึงมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งขนาด

ขึ้นบนแผ่นดิน ต่างจากบัวในปัจจุบันที่เป็นไม้ล้มลุก และขึ้นเฉพาะใน
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น้ำ บัวที่เกิดขึ้นนี้จะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่โลกกำเนิดขึ้นหลังจากที่ถูก

ออกจากสวรรค์ไปตามบาปอกุศลที่มนุษย์สร้าง ทั้งทางกาย ทางวาจา

ทำลายไป โดยที่ในการเกิดขึ้นของดอกบัวนี้จะออกดอกไม่เท่ากันใน

และทางใจ จากโลกที่แต่เดิมมีสัณฐานแบน ก็เริ่มฟูขึ้น เมื่อฟูจนได้ระดับ

แต่ละครั้ง บางครั้งไม่มีดอก บางครั้งมีดอก โดยการออกดอกจะมี

หนึ่ง ก็จะหดตัวเข้าเป็นทรงรี แล้วจึงกลายเป็นทรงกลมในที่สุด ซึ่งแต่ละ

ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ดอก แต่จะไม่มากไปกว่านั้น ซึ่งจำนวนของดอกบัวที่เกิด

ช่วงที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงนี้ใช้เวลานานมาก ยุคที่โลกกลมนี้

ขึ้นนี้จะเป็นสิ่งที่บอกว่า จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดหรือไม่บังเกิด

เป็นยุคที่มนุษย์มีอายุต่ำกว่า 1 แสนปี

ขึ้น หรือว่าบังเกิดขึ้นอีกพระองค์ในกัปนั้น (อย่างเช่นในกัปของเรา มีด
อกบัวปรากฏเมื่อครั้งกำเนิดโลก 5 ดอก ก็หมายความว่าจะมีพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าบังเกิดขึ้น 5 พระองค์) บัวนี้จึงมีชื่อว่า บัวพยากรณ์
!
!

14.4 มนุษย์ยุคแรก
หลังจากที่แผ่นดินได้เกิดขึ้นแล้ว ได้มีพรหมพวกหนึ่งจุติลงมาเกิด

เป็นมนุษย์ โดยเป็นพรหมที่หมดบุญ หรือสิ้นอายุจากชั้นอาภัสสรา
พรหม การเกิดมาเป็นมนุษย์ในยุคแรกนี้ เป็นการเกิดเองโดยไม่ต้อง
อาศัยพ่อแม่ เกิดแล้วมาก็โตเต็มวัยเลย ซึ่งการเกิดชนิดนี้เรียกว่า เกิด
แบบโอปปาติกะ
!

มนุษย์ที่จุติมาจากอาภัสสราพรหมนี้ จะมีรูปร่าง และลักษณะ

เหมือนขณะที่ตอนยังเป็นพรหม คือ จะไม่มีเพศ ร่างกายมีแสงสว่างเรือง
มีรัศมีสว่าง เหาะไปมาในอากาศได้ และมีปีติเป็นอาหาร ไม่ต้องกินสิ่ง
อื่นที่อยู่ภายนอกร่างกายเข้าไป
!

โลกในช่วงที่พรหมลงมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ มีสัณฐานแบน และมีจุด

!

มนุษย์ที่เกิดมีชีวิตอยู่เช่นนั้นเป็นเวลายาวนาน จนกระทั่งมีมนุษย์

คนหนึ่ง (มนุษย์ที่ลงมาเกิดในยุคนี้มีเป็นจำนวนมาก ไม่ใช่คนเดียวหรือ
2 คน) เห็นดินที่มีสีสันสวยงาม มีกลิ่นหอม เห็นแล้วก็อยากจะหยิบขึ้นมา
ลิ้มลอง จึงหยิบใส่ปากเพื่อลิ้มรส แต่เพียงแค่ดินนั้น (ง้วนดิน) สัมผัส
เพียงปลายลิ้น รสดินก็แผ่ซาบซ่านไปทั่วร่างกาย มีรสเป็นที่ถูกใจของ
มนุษย์ผู้นั้น จึงหยิบมาบริโภคอีก มนุษย์อื่นเห็นเช่นนั้นจึงพากันเอาอย่าง
บ้าง และเนื่องจากง้วนดินที่บริโภคเข้าไปนั้นเป็นอาหารหยาบ จึงทำให้
รัศมีกายและแสงในตัวของมนุษย์หายไป ความมืดจึงบังเกิดขึ้น มนุษย์
ทั้งหลายเมื่อถูกความมืดปกคลุมจึงพากันตกใจ
!

เมื่อความมืดบังเกิดขึ้นอยู่นั้นเอง สุริยเทพบุตรพร้อมด้วยดวง

อาทิตย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยก็บังเกิดขึ้น ทำให้มีแสงสว่างเกิดขึ้นมาขับไล่
ความมืด จากนั้นดวงจันทร์ และดวงดาวต่าง ๆ ก็เกิดขึ้น ทำให้มีกลางวัน
กลางคืน ฤดูกาลต่าง ๆ พร้อมกับการเกิดขึ้นของเขาพระสุเมรุ เขา
จักรวาล เขาหิมพานต์ และมหาสมุทร ซึ่งการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านี้ใช้
เวลานานมาก

เชื่อมต่อกับสวรรค์ (สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา) โลกกับสวรรค์สามารถ
ไปมาหาสู่กันได้ แต่ต่อมาจึงค่อย ๆ เปลี่ยนรูปทรงและเคลื่อนตัวห่าง
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นอกจากฤทธิ์ของอาหารหยาบที่มนุษย์บริโภคเข้าไป จะทำให้รัศมี

กาย และความสว่างหายไปแล้ว ยังส่งผลให้มนุษย์มีผิวพรรณที่เศร้า
หมองลงไม่ผ่องใสสวยงามเหมือนดังเดิม แต่ความเศร้าหมองที่เกิดขึ้น
ในมนุษย์แต่ละคนมีไม่เท่ากัน บางคนเศร้าหมองน้อย บางคนเศร้าหมอง
มาก ขึ้นอยู่กับกรรมเก่าที่เคยทำมาในชาติต่าง ๆ และกิเลสที่เกิดขึ้นใน
ขณะนั้น เมื่อมีความแตกต่างเกิดขึ้น ทำให้มนุษย์มีความยึดมั่น และ
ถือตัวเกิดขึ้น จึงทำให้ร่างกายที่เคยเหาะได้หยาบลง จึงเหาะไม่ได้อีกต่อ
ไป และจากบาปกรรมที่เกิดขึ้นนี้ สิ่งต่างจึงแปรเปลี่ยนไป ง้วนดินที่เคย
มีรสอร่อยได้หายไป กลายเป็นสะเก็ดดิน แต่ยังคงมีรสอร่อย และกลิ่น
หอม บริโภคได้เหมือนเดิม ยิ่งมนุษย์ถูกกิเลสครอบงำเท่าไร ความ

ตรง แต่ครั้นเมื่อรวงข้าวสุกก็จะโน้มลงมาจนมนุษย์สามารถเก็บได้ เมื่อ
เก็บแล้วก็จะงอกออกมาใหม่ และขึ้นได้ทั่วไป
!

เนื่องจากคุณภาพของอาหารที่มนุษย์บริโภคเข้าไป มีลักษณะ

หยาบขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะกิเลสที่เพิ่มมากขึ้นของมนุษย์ ทำให้
อาหารที่มนุษย์บริโภคเข้าไปนั้นไม่สามารถถูกดูดซึมได้ดังเดิม เกิดมี
กากอาหารขึ้นกายเป็นของส่วนเกิดของร่างกาย ร่างกายของมนุษย์จึง
ปรากฏช่องทางขับถ่ายขึ้น คือ ทวารหนัก และทวารเบา แต่เนื่องจาก
กรรมที่เคยประพฤติผิดศีลกาเมของชาติในอดีต ส่งผลทำให้มนุษย์มี
อวัยวะเพศต่างกัน บางคนเพศหญิงปรากฏ บางคนเพศชายปรากฏ

ประณีตของอาหารก็น้อยลงทุกที จากสะเก็ดดิน กลายเป็นเครือดิน และ

!

ต่อมาได้กลายเป็นข้าวสาลี

เพศชาย ทำให้มนุษย์เพ่งเล็งกัน และกัน มีความปรารถนาในกาม มี

!

ข้าวสาลีในยุคนั้นต่างข้าวสาลีในยุคปัจจุบัน โดยเป็นข้าวที่มี

เปลือกบางคล้าย ๆ เปลือกของแตงกวา จึงกินได้ทั้งเปลือก มีสีเหลืองอม
ขาว รู้สึกนุ่มเมื่อเคี้ยว มีกลิ่นหอม มีคุณค่าทางอาหารครบ และมีความ
อร่อยอยู่ในตัว เมื่อบริโภคเข้าไปแล้วจะสามารถดับความหิวกระหาย
ความเหน็ดเหนื่อยได้ ขนาดของเมล็ดประมาณ 1 ศอกของมนุษย์ในยุค

เมื่ออวัยวะเพศปรากฏ และด้วยเหตุว่า มีเพศต่างกันเป็นเพศหญิง

ความสนใจในเพศตรงข้าม จึงต่างเข้าหากัน และได้เสพเมถุนธรรมต่อ
กัน และเนื่องจากการเสพเมถุนธรรมนี้เป็นสิ่งแปลกใหม่ จึงทำให้มนุษย์
ส่วนมาก เห็นการที่หญิงชายเสพกามกันนั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ จึงพากัน
ห้ามปราม จับแยก รวมทั้งติเตียน ด่าว่า จนกระทั่งพากันขับไล่ โดยใน
พระสูตรได้พรรณนาถึงอาการขับไล่ไว้ว่า

นั้น (ศอกที่กำมือแล้ว) 1 เมล็ดสามารถบริโภคได้ 3 - 5 คน เมื่อจะ

!

บริโภคก็นำมาวางไว้บนแผ่นหินชนิดหนึ่ง ข้าวก็จะสุกเอง

บ้าง โปรยขี้เถ้าลงบ้าง โปรยโคมัยลงบ้าง ด้วยกล่าวว่า คนถ่อย เจ้า

!

เนื่องจากมนุษย์ยุคนั้นมีร่างกายที่ใหญ่กว่ายุคปัจจุบันมาก ข้าว

สาลีจึงมีลำต้นสูงใหญ่มาก โดยสูงประมาณเท่าต้นยางนา (ยางนาสูง

“สัตว์เหล่าใดเห็นสัตว์เหล่าอื่นกำลังเสพเมถุนกัน ก็โปรยฝุ่นลง

จงฉิบหาย คนถ่อย เจ้าจงฉิบหายดังนี้ แล้วกล่าวว่า ก็สัตว์จักกระทำ
กรรมอย่างนี้แก่สัตว์อย่างไรดังนี้...”

โดยเฉลี่ย 40 - 45 เมตร) และสูงกว่ามนุษย์ในยุคนั้น ปกติรวงข้าวจะตั้ง
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เมื่อชายหญิงเหล่านั้น ถูกรังเกียจ และขับไล่ จึงเสาะแสวงหา และ

เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในสมัยนั้นมิได้มีมลภาวะ เช่นปัจจุบัน ดินฟ้า

สร้างที่มุงบังเพื่อป้องปิดในเวลาเสพเมถุนธรรม ทำให้มีการสร้างบ้าน

อากาศ ฤดูต่าง ๆ ก็มิได้แปรปรวนมีแต่ฤดูสบาย ไม่ต้องมีบ้านไว้คอยกัน

เรือนตามมา เมื่อมนุษย์ต่างก็ซ้องเสพกามกัน ทำให้การเกิดแบบชลาพุช

ฝน ไม่ต้องมีร่มเงาไว้คอยบังแดด เครื่องนุ่งห่มนั้นก็เป็นเครื่องนุ่งห่มเมื่อ

ะ คือ การเกิดในมดลูกมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ซึ่งถือได้ว่ามนุษย์ได้เริ่ม

ครั้งยังเป็นพรหม ไม่ต้องมีการประกอบการงาน สิ่งใดที่เป็นความยาก

เกิดจากครรภ์ตั้งแต่ครั้งนั้น หลังจากนั้นก็ไม่มีการเกิดแบบโอปปาติกะ

ลำบากในยุคนั้นล้วนมิได้มีเลย

ในหมู่มนุษย์อีก
!

เมื่อมนุษย์สร้างบ้านเรือน มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งจึงเกียจคร้าน

!

โลกในยุคแรกจึงเป็นโลกที่สะดวกสบาย ปราศจากความทุกข์

ยากลำบากใด ๆ หากจะมีความทุกข์บ้างก็เป็นความทุกข์เล็ก ๆ น้อย ๆ

ในการออกไปแสวงหาข้าวสาลีบ่อย ๆ เกิดความโลภขึ้น เมื่อออกไปเก็บ

ที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาชดเชยแทน เช่น การเสื่อมจากง้วนดินที่เป็นอาหาร

ข้าวสาลีก็นำมาทีละมาก ๆ นำมาสะสมไว้ ยิ่งความโลภมากเท่าไรความ

อันประณีต กลับกลายมาเป็นต้องรับประทานกะบิดิน และเครือดินตาม

ประณีตของอาหารก็ยิ่งน้อยลง ข้าวสาลีจึงเริ่มเสื่อมคุณภาพลงไปเรื่อย ๆ

ลำดับ เป็นต้น

ขนาดต้นเล็กลง ปรากฏมีเปลือกขึ้น และเมื่อเก็บไปแล้วก็ไม่งอกออกมา
อีก ที่เคยขึ้นอยู่ทั่วไป ก็เริ่มลดน้อยร่อยหรอลงไปเรื่อย ๆ หาได้ยากขึ้น
!

จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของพรหมในชั้นอาภัสสราพรหม ที่ได้
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การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อมนุษย์ในยุค

นั้น ก็คือ เรื่องของผิวพรรณที่มีทั้งงาม และทรามควบคู่กันไป เพราะการ
บริโภคของพวกมนุษย์ในยุคต้นกัปนั้นในสมัยที่ตนยังเป็นพรหมอยู่ก็

เสื่อมจากอัตภาพเดิมกลายมาเป็นมนุษย์ในยุคต้นกัป เพราะอาศัยเหตุ

บริโภคด้วยความต้องการ หาใช่เพราะความจำเป็นไม่ เพราะพรหมนั้นมี

คือ ง้วนดิน หากจะกล่าวอีกนัยหนึ่งง้วนดินก็เป็นวัตถุกามชั้นเลิศ ที่

ปีติเป็นภักษาอยู่แล้ว อาหารอย่างอื่นจึงไม่มีความจำเป็น เมื่อมนุษย์คน

ชักชวนให้พรหมเหล่านั้นหันมาสนใจ เมื่อทดลองลิ้มก็ติดใจ ถูกกิเลส

ใดมีความต้องการมาก ก็จะบริโภคมากมาตั้งแต่สมัยที่ตนยังเป็นพรหม

กาม คือ ความอยากที่มีอยู่ในใจแต่เดิมเข้าครอบงำ อุปมาเปรียบง้วน

ธาตุหยาบที่มีสั่งสมอยู่ในร่างกายก็จะมากตามไปด้วย เป็นเหตุให้ความ

ดินได้กับกับดักของนายพราน ที่คอยดักสัตว์ป่าผู้โง่เขลาให้เข้ามาติด

ประณีตของผิวพรรณลดลง หากมนุษย์คนใดบริโภคเพียงเพื่อต้องการ

นั่นเอง

แค่ให้ดำรงอัตภาพได้ธาตุหยาบที่ได้จากอาหารก็จะเข้าไปในร่างกาย

!

ถึงแม้ว่าอาภัสสราพรหมจะเป็นมนุษย์ในยุคต้นกัป แต่อายุของ

มนุษย์นั้นก็ยืนยาวจนมิอาจที่จะนับได้ซึ่งในภาษาบาลี คือ อสงไขยปี

น้อย ความประณีตของผิวพรรณจึงยังมีอยู่บ้าง ทำให้มีผิวพรรณงามกว่า
พวกที่บริโภคมาก เราอาจจะเปรียบเทียบกับการผสมสีดำลงไปในสีขาว
ซึ่งถือว่าเป็นสีที่มีความบริสุทธิ์หากผสมน้อย สีขาวก็จะกลายเป็นสีเทา
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แต่หากผสมมากไปสีขาวก็จะกลายเป็นสีแดงไปในที่สุด เมื่อเป็นเช่นนี้

ก็ไม่ได้น้อยลงไป กลับแต่จะมีเพิ่มขึ้นทุกที ดังนั้นอาหารต่าง ๆ จึงหยาบ

พวกมนุษย์เหล่านั้นจึงดูหมิ่นผิวพรรณของกัน และกัน การที่กายของ

ลงไปเรื่อย จากที่เป็นข้าวสาลีมีรสอร่อยกินได้โดยไม่ต้องอาศัยกับข้าว

พรหมหมดรัศมีไป รวมไปถึงความกล้าแข็งของกายที่ค่อยมีมากขึ้นเรื่อย

ก็มีคุณค่าทางอาหารน้อยลง รสไม่โอชาเช่นเดิม แต่ก็ได้มีพืชผัก ผลไม้

ๆ ซึ่งเราสามารถเปรียบเทียบปรากฏการณ์เช่นนี้ ได้กับวิธีการทางเคมี

ต่าง ๆ เกิดขึ้น โดยที่ต้นไม้เหล่านี้เกิดแบบโอปปาติกะ เกิดมาแล้วโต

ของนักวิทยาศาสตร์ โดยนำเอาธาตุองค์ประกอบหลาย ๆ ตัวไปผสมเข้า

เลย ไม่มีการงอกจากเมล็ดแล้วค่อย ๆ โตขึ้น เมื่อมนุษย์เห็นก็นำมากิน

กับธาตุหลักตัวใดตัวหนึ่ง จนทำให้ธาตุนั้นเกิดปฏิกิริยาการ

เป็นกับข้าว โดยแรก ๆ ก็กินสด ๆ โดยไม่มีการปรุงหรือทำให้สุกอย่าง

เปลี่ยนแปลง ไปเป็นธาตุตามที่เราต้องการ นี้เป็นหลักพื้นฐานง่าย ๆใน

ในปัจจุบัน

วิชาเคมี และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างช้า ๆ ได้กับ
การนำน้ำเปล่าเข้าไปแช่ในช่องเย็น น้ำที่เป็นของเหลวในตอนแรกพอ
เย็นมากเข้า ๆ ก็จะค่อย ๆ กลายเป็นวุ้น และพอถึงความเย็นระดับหนึ่ง ก็
จะกลายเป็นก้อนแข็งไปในที่สุด น้ำนั้นมิได้แข็งขึ้นในทันทีทันใด
ร่างกายของพวกพรหมก่อนที่จะกลายเป็นมนุษย์ในยุคต้นกัป ก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้น ซึ่งจะต้องอาศัยระยะเวลาเป็นล้าน ๆ ปี ร่างกาย
ของมนุษย์ในยุคต้นกัปนั้น มีขนาดที่ใหญ่โต และแข็งแรงมาก ถ้าจะยก
ตัวอย่างจากในพระไตรปิฎก ก็มีในคัมภีร์พุทธวงศ์ที่กล่าวถึง
พระพุทธเจ้าพระองค์ต่าง ๆ ที่มีพระชนมายุ และขนาดของพระวรกาย
ไม่เท่ากัน พระพุทธเจ้าบางพระองค์มีพระวรกายสูงถึง 60 ศอก

!

ต่อมาเมื่อกิเลสเพิ่มมากอีก สัตว์ต่าง ๆ จึงเกิดขึ้น โดยสัตว์เหล่านี้

เป็นที่เคยอยู่ในอบายภูมิของจักรวาลอื่น ซึ่งมีทั้งที่จากสัตว์นรก เปรต
อสุรกาย และสัตว์ดิรัจฉาน เมื่อจักรวาลที่สัตว์เหล่านี้เสวยกรรมอยู่ถูก
ทำลาย ซึ่งอาจจะถูกทำลายด้วย ไฟ น้ำ หรือลม ก็ตาม เนื่องจากสัตว์
เหล่านี้ยังไม่หมดกรรมที่ตนจะต้องใช้ จึงถูกลมกรรมพัดจากจักรวาลที่
ถูกทำลายนั้นไปบังเกิดในจักรวาลต่าง ๆ ที่ยังไม่ถูกทำลาย และไป
บังเกิดในภพภูมิต่าง ๆ ตามกรรมของตนตามที่ตนเคยเป็นในจักรวาล
เดิม สัตว์ใดมีกรรมที่จะต้องมาเป็นสัตว์ ก็มาบังเกิดเป็นสัตว์ในจักรวาล
ที่ไปบังเกิดใหม่นั้น
สัตว์ในยุคแรกก็เช่นเดียวกับมนุษย์ และพืชทั้งหลาย คือ เกิด

!

14.6 กำเนิดสัตว์

!

!

กำเนิดสัตว์ เมื่อมนุษย์ได้มีการคัดเลือกบุคคลขึ้นมาเป็นพระเจ้า

โดยการเกิดเป็นสัตว์อะไรนั้นขึ้นอยู่กับวิบากกรรมที่มีโลภะ โทสะ โมหะ

แบบโอปปาติกะ เกิดแล้วโตเต็มวัยทันที ไม่ต้องอาศัยพ่อแม่เป็นที่เกิด

แผ่นดิน เพื่อปกครองพวกของตนแล้ว ทำให้สังคมสงบขึ้นมาอีกครั้ง

ปรุงแต่ง ซึ่งโดยปกติการเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉานนั้น จะมีโมหะเป็นหลัก ถ้า

เพราะแต่ละคนต่างก็เชื่อฟังพระเจ้าแผ่นดิน ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติระเบียบ

หากว่ามีโทสะผสมมากมีโลภะเพียงเล็กน้อย ก็จะเกิดเป็นสัตว์กินเนื้อ ถ้า

แบบแผนที่พระเจ้าแผ่นดินทรงวางไว้ แต่อย่างไรก็ตามกิเลสในตัวมนุษย์
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มีโลภะมากมีโทสะเพียงเล็กน้อย ก็จะเกิดเป็นสัตว์กินพืช และถ้าหากมี

แม่แต่อย่างใด และในที่สุดเมื่อกิเลสในตัวมนุษย์มากยิ่งขึ้น สัตว์

ทั้งโทสะ และโลภะก็จะเกิดเป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชทั้งเนื้อ

จำพวก มด ปลวก ยุง แมลงต่าง ๆ ก็เกิดขึ้น

!

สัดส่วนของ โลภะ โทสะ โมหะ ส่งผลทำให้เป็นสัตว์ต่าง ๆ หลาก

!

ต่อมาสัตว์เหล่านั้นก็กลายพันธุ์ เปลี่ยนแปลงไปต่าง ๆ นานา ทั้งนี้

หลายกันไปนั้น เพื่อให้เข้าใจง่าย จะขอเปรียบเทียบกับการผสมสี คือ

เป็นเพราะกิเลสของมนุษย์ และกรรมของสัตว์นั้น ครั้นมาถึงช่วงที่มนุษย์

ปกติแม่สีมีอยู่ 3 สี คือ สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง เมื่อนำมาผสมกันเข้า

มีอายุสั้น คือ มีอายุขัยเพียง 10 ปีมีขนาดร่างกายเล็ก สัตว์ที่มาเกิดใน

แล้ว หากว่ามีการเปลี่ยนสัดส่วนของสี ไม่ว่าจะเป็นสีใดก็ตาม ย่อม

ยุคนี้จะมีขนาดโตขึ้น จนมีขนาดใหญ่มาก อย่างเช่นกิ้งก่าตัวเล็กก็จะ

ทำให้สีที่ได้ออกมาแตกต่างกันไปได้อย่างหลากหลาย เช่นเดียวกัน

กลายเป็นกิ้งก่าขนาดใหญ่ โดยสัตว์ที่เกิดในช่วงนี้ไม่ได้เกิดแบบโอปปา

เพราะสัตว์ส่วนของ โลภะ โทสะ โมหะ แตกต่างกันจึงทำให้มีสัตว์ต่าง ๆ

ติกะ แต่เกิดโดยการสืบพันธุ์ของพ่อแม่ มีความดุร้ายมากขั้นตามลำดับ

เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย
!

สัตว์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกก่อนสัตว์ชนิดอื่นทุกชนิด คือ ช้าง และม้า

ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ชั้นสูง โดยเกิดมาแบบโอปปาติกะ จากนั้นสัตว์ต่างจึง
เกิดตามมา สัตว์ที่เกิดมานี้ล้วนเกิดแบบโอปปาติกะทั้งสิ้น แต่ว่าจะมีเพศ
มาด้วย ถ้ามีกรรมกาเมติดมาก็จะมาเกิดเป็นสัตว์เพศเมีย ถ้าไม่มีกรรม
หรือใช้กรรมกาเมหมดแล้วก็จะเกิดเป็นสัตว์เพศผู้ เมื่อสัตว์ต่างเพศมา
เจอกันจึงดึงดูดเข้าหากัน และสืบพันธุ์จึงทำให้มีการเกิดแบบอัณฑชะ
คือ เกิดในฟองไข่เกิดขึ้น สัตว์ที่เกิดจากฟองไข่จึงเกิดต่อแต่นั้นมา
!

ต่อจากนั้นสัตว์ที่มาเกิดก็เริ่มมีสัตว์ขนาดเล็กมาเกิด จากเริ่มแรกที่

สัตว์ชั้นสูง คือ ช้างกับม้าเกิดขึ้นก่อน มาเป็นสัตว์ อื่น เป็นโค เป็นกระบือ
เสือ เก้ง กวาง หมู สุนัข แมว เป็ด ไก่ ฯลฯ การเกิดของสัตว์แต่ละชนิด
มาเกิดคราวละเป็นจำนวนมาก ไม่ได้เกิดเป็นคู่เฉพาะตัวที่เป็นพ่อ และ

14.7 มนุษย์เริ่มกินเนื้อสัตว์
สาเหตุที่มนุษย์เริ่มกินเนื้อสัตว์ เนื่องจากมีสัตว์นรกที่พ้นกรรมมาเกิดเป็น
มนุษย์ แต่ยังมีวิบากติดตัว เป็นวิบากที่เป็นประเภทโทสะจริต เคยผูกเวร
กัน เนื่องจากเคยเป็นสัตว์ที่กินกันมาก่อน เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จึงผูกเวร
กัน เมื่อเห็นสัตว์ที่เป็นคู่กรรมคู่เวรกับตน ก็จะทำให้มีความคิดที่อยากจะ
ฆ่า อยากจะทำร้าย โดยการฆ่าในช่วงแรกจะฆ่าด้วยก้อนอิฐ ก้อนหิน
หรือท่อนไม้
ตอนแรกที่ฆ่านั้น ไม่ได้คิดว่าจะเอามาทำเป็นอาหารเพียงแค่คิดอยากจะ
ฆ่า แต่เมื่อเห็นสัตว์นั้นตายแล้ว จึงลองมานำมาประกอบเป็นอาหาร
เมื่อกินเข้าไปก็ถูกปากติดใจ ติดในรสอยากกินอีก จึงลงมือฆ่าเพื่อนำ
มาเป็นอาหาร ระยะแรกจะกินเพียงคนเดียว ต่อมาจึงแจกจ่ายใน
ครอบครัว ต่อจากนั้นจึงขยายวงกว้างไปอย่างแพร่หลาย จึงกินเนื้อสัตว์
กันเรื่อยมา ครั้นเมื่อจะกินอย่างอื่นบ้างจึงนำสัตว์ที่ฆ่าได้ไปแลกกับสิ่ง
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อื่น เช่น ข้าว พืชผักต่าง ๆ เมื่อได้กินเนื้อสัตว์เข้าไปคนเหล่านั้นก็ติดใจ

ทุกคนจึงชีวิตที่สงบสุข แต่อย่างไรก็ตาม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมา

ทำการกินเนื้อสัตว์เป็นที่นิยม ทำให้มีความคิด ความเข้าใจกันว่า สัตว์

บังเกิดขึ้นเฉพาะในชมพูทวีปเท่านั้น

เกิดมาสำหรับเป็นอาหารของมนุษย์ และทำให้เกิดการค้าขายแลก
เปลี่ยนขึ้น ในตอนเริ่มต้นมนุษย์แลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของระหว่าง
กัน ครั้นเมื่อมีการสมมติให้มีเงิน และทองเป็นสื่อกลาง จึงเริ่มมีการซื้อ
ขายกันด้วยเงิน และทองเกิดขึ้น ที่กล่าวถึงเกี่ยวกับวิวัฒนาการต่าง ๆ
ของมนุษย์นี้กล่าวถึงเฉพาะการเกิดบนโลกที่เราอาศัยอยู่ ซึ่งเรียกกันว่า
ชมพูทวีป นอกจากโลกที่เราอยู่ ยังมีมนุษย์เกิดในโลกหรือทวีปอื่นอีก 3
ทวีป คือ อุตตรกุรุทวีป ปุพพวิเทหทวีป และอปรโคยานทวีป โดยที่แต่
เดิมนั้น อายุขัยของมนุษย์ที่อยู่ในทุกทวีปจะยาวนานมาก ยาวเป็น
อสงไขยปีดังที่กล่าวแล้ว ครั้นเมื่อกิเลสในตัวมนุษย์มากขึ้น ทำให้สิ่ง
แวดล้อมในโลกเลวร้ายลง ทั้งนี้เป็นเพราะบุญที่จะมารองรับมนุษย์น้อย
ลง ประกอบการเกิดจากการกระทำของมนุษย์เอง ทำให้อายุมนุษย์สั้น
ลงตามลำดับ
มนุษย์ในอุตตรกุรุทวีป จะอายุขัยลดลงจนถึง 1000 ปีแล้วจะคงที่ มนุษย์
ที่อยู่ในปุพพวิเทหทวีป อายุขัยลดลงถึง 700 ปี แล้วคงที่ และมนุษย์ที่อยู่
ในอปรโคยานทวีป อายุขัยจะลดลงเหลือ 500 ปีแล้วคงที่ ส่วนมนุษย์
ในชมพูทวีปจะมีอายุลดลงไปถึง 10 ปี แล้วอายุจึงเพิ่มขึ้นตามลำดับ
จนกระทั่ง อสงขัยปี แล้วก็ลดลงมาอีก เป็นเช่นนี้เรื่อยไป ในแต่ละ
จักรวาลจะมีทวีป 4 ทวีปนี้ เหมือนกันทุกจักรวาล และในทวีปต่าง ๆ ที่
อยู่ในจักรวาลทั้งหลาย ก็จะมีอายุขัยเช่นนี้ มนุษย์ในทวีปทั้ง 3 คือ อุ
ตตรกุรุทวีป ปุพพวิเทหทวีป และอปรโคยานทวีป จะมีศีล 5 เป็นปกติ

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยที่กัปบังเกิดขึ้น แล้วพรหมก็ลงมากิน
ง้วนดินจนกลายมาเป็นมนุษย์ในยุคต้นกัป แล้วกลายสภาพความเป็น
อยู่ของตนมาเป็นเช่นปัจจุบันนี้ ล้วนมีเหตุอันเกิดขึ้นมาจากจิตใจของ
มนุษย์นี้เอง แม้ว่าวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามนุษย์นั้นมีต้น
กำเนิดมาจากอะไร แต่พระพุทธศาสนาก็มีคำสอนที่ได้บอกเอาไว้ว่า
มนุษย์นั้นมิได้เกิดมาจากสัตว์เดรัจฉานอย่างที่นักวิทยาศาสตร์พากันคิด
กัน ความรู้ในวิทยาศาสตร์ หรือศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ เมื่อนำมาเปรียบ
กับความรู้ในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นเพียงแค่ก้อนเมฆที่ล่องลอยอยู่
บนท้องฟ้าเท่านั้น เพราะความรู้ในพระพุทธศาสนาครอบคลุมความรู้
ทั้งหมด แม้แต่อัลเบิร์ต ไอสไตน์ (กองวิชาการ, มหาวิทยาลัยธรรมกาย
แคลิฟอร์เนีย, 2548: 108) นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ผู้คิดค้นทฤษฎี
สัมพันธภาพยังแสดงความเห็นต่อพระพุทธศาสนาว่า
“ศาสนาในอนาคตจะเป็นศาสนาแห่งสากลจักรวาล เป็นศาสนาที่ข้าม
พ้นความเชื่อที่เป็นตัวเป็นตนของพระเจ้า และหลีกเลี่ยงความเชื่อแบบ
ติดศรัทธาโดยไม่พิสูจน์ และเรื่องของพระเจ้ากับโลก แต่จะเป็นศาสนาที่
ครอบคลุมทั้งเรื่องธรรมชาติ และจิตวิญญาณ โดยมีพื้นฐานมาจากความ
รู้สึกทางศาสนาที่มาจากประสบการณ์ที่ได้ประสบกับสรรพสิ่ง ทั้งจาก
ธรรมชาติ และจิตวิญญาณ ด้วยนัยยะความหมายที่มีความเป็นหนึ่ง
เดียวกัน ซึ่งพระพุทธศาสนาสามารถให้คำตอบในสิ่งที่พรรณนามาดัง
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กล่าว ถ้าจะมีศาสนาใดที่ดำเนินไปได้กับความต้องการของวิทยาศาสตร์

!

สมัยใหม่ ศาสนานั้นก็คือพระพุทธศาสนา”

งาม ในพุทธปรัชญาปรากฏแนวคิดทางจริยศาสตร์ ซึ่งอาจเป็น

การที่พระพุทธองค์แสดงถึงการเกิดขึ้นของจักรวาล โลก มนุษย์ ตลอด
จนสรรพสิ่งนี้ เป็นเพราะเพื่อแสดงการเกิดขึ้นของพราหมณ์ และวรรณะ
ต่าง ๆ เพื่อให้สามเณรวาเสฏฐะ และสามเณรภารทวาชะเกิดความ
อาจหาญร่าเริงภาคภูมิใจ ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาดังที่ได้กล่าว
ในข้างต้น มิได้มีพระประสงค์ที่จะแสดงการเกิดของสรรพสิ่งแต่อย่างใด
ทั้งนี้เพราะทรงเห็นว่า ความรู้เรื่องโลกไม่ได้ทำให้ผู้ใดล่วงพ้นจากทุกข์
เลย

จริยศาสตร์ (Ethics) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความประพฤติเพื่อสิ่งที่ดี

จริยศาสตร์ชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง ตามลำดับ ดังนี้
!

15.1 จริยศาสตร์ชั้นต้น

!

จริยศาสตร์ชั้นต้น เป็นจริยศาสตร์ที่ว่าด้วยแบบแผนความ

ประพฤติพื้นฐานที่ปรากฏในทุกส่วนภาคส่วนของสังคมโลก จะกล่าว
ว่าเป็นจริยศาสตร์สากล ก็ว่าได้ ในพุทธปรัชญาปรากฏแนวคิดเกี่ยวกับ
กุศลกรรมบถ 10 แนวทางแห่งความดี ซึ่งจัดเป็นจริยศาสตร์ มี
10ประการ ตามที่พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2546: 233) ได้อธิบาย

ดังนั้นเมื่อมีผู้ถามพระองค์ก็มิได้ทรงตอบ ซึ่งบางครั้งถึงกับ มีพระภิกษุ
รูปหนึ่งมาขู่ถามว่า ถ้าพระองค์ไม่ทรงตอบว่าโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร จะ
ลาสิกขา พระองค์ ก็ไม่ทรงตอบ เพราะทรงเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์กับ

แนวคิดหลักไว้ดังนี้
ประการแรก!

ภิกษุนั้นแต่อย่างไร เพราะการที่พระพุทธองค์ทรงสร้างบารมีเพื่อ

ประการที่สอง!

ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น มิได้ปรารถนาเพียงเพื่อรู้ถึงสิ่งต่าง ๆ

ขโมย

แต่อย่างใด แต่ทรงปรารถนาที่จะยกสรรพสัตว์ให้พ้นจากห้วงทะเลแห่ง
ความทุกข์ ด้วยเหตุนี้เองการที่พระพุทธองค์จะแสดงสิ่งใดก็ตาม ทรงได้
เล็งเห็นแล้วว่าเป็นประโยชน์

จริยศาสตร์ในพุทธปรัชญา

!

เว้นจากการทำร้ายชีวิต
เว้นจากการถือของที่เขาไม่ได้ให้ด้วยอาการ

ประการที่สาม!

เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

ประการที่สี่!!

เว้นจากพูดเท็จ

ประการที่ห้า!

!

เว้นจากการพูดส่อเสียด

ประการที่หก!

!

เว้นจากพูดคำหยาบ

ประการที่เจ็ด!

!

เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
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ประการที่แปด!
ประการที่เก้า!

เว้นจากความอยากได้ของผู้อื่น
!

เว้นจากการคิดร้ายต่อผู้อื่น

ประการสุดท้าย! มีความเห็นชอบ ถูกต้องตามคลองธรรม
!

กล่าวได้ว่า กุศลกรรมบถ 10 เป็นหลักจริยศาสตร์ หรือจริยธรรม

พื้นฐานสำหรับบุคคล ในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมเพื่อความสงบสุข
และเว้นจากการเบียดเบียนชีวิต ทรัพย์สิน และการทำร้ายจิตใจกัน โดย
อาศัยปัญญา คือ ความคิดเห็นที่ถูกต้องตามคลองธรรม
15.2 จริยศาสตร์ชั้นกลาง
!

จริยศาสตร์ชั้นกลางเป็นแบบแผนการปฏิบัติความดี โดยอาศัย

ประการที่หก!

!

ทำบุญด้วยการเฉลี่ยความดีให้แก่ผู้อื่น

ประการที่เจ็ด!

!

ทำบุญด้วยการยินดีกับความดีของผู้อื่น

ประการที่แปด! !

ทำบุญด้วยการฟังธรรมศึกษาหาความรู้

ประการที่เก้า!

ทำบุญด้วยการแนะนำสั่งสอนให้ความรู้

!

ประการสุดท้าย! ทำบุญด้วยการทำความเห็นให้ถูกต้อง
!

กล่าวได้ว่า จริยศาสตร์ชั้นกลาง เป็นหนทางปฏิบัติสู่ความดีที่สูง

ขึ้น เพื่อยกระดับจิตใจให้มีคุณภาพสูงขึ้น จะเห็นได้จากการประพฤติดี
ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 มีเพียง ประการแรก การทำบุญด้วยการแบ่ง
เป็นสิ่งของ เป็นการลงทุนทางวัตถุ หรือทำความดีทางวัตถุ ส่วน 9

หลักการกระทำความดี ด้วยวัตถุธรรม และนามธรรม ตามแนวคิดบุญ

ประการ เป็นการทำความดีด้วยคุณธรรม ความประพฤติที่ดีงาม และมี

กิริยาวัตถุ 10 ประการ ซึ่งพระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2546: 93) ได้

สติปัญญาที่ถูกต้อง

อธิบายแนวคิดหลักไว้ดังนี้
ประการแรก!

!

ทำบุญด้วยการแบ่งปันสิ่งของ

ประการที่สอง!

!

ทำบุญด้วยการประพฤติรักษาศีล

15.3 จริยศาสตร์ชั้นสูง
!

จริยศาสตร์ชั้นสูง ตามมรรคมีองค์ 8 เป็นแบบแผนการปฏิบัติ

เพื่อความพ้นจากทุกข์ หรือโมกษะซึ่งเป็นจริยศาสตร์ชั้นสูงสุดของพุทธ
ปรัชญา ที่วางแผนการปฏิบัติเพื่อก้าวสู้นิพพาน อันเป็นบรมธรรมอัน

ประการที่สาม! !

ทำบุญด้วยการเจริญภาวนา

ประการที่สี่!!

ทำบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม

แนวคิดหลักไว้ ดังนี้

ทำบุญด้วยการช่วยเหลือ

ประการแรก!

ประการที่ห้า!

!

สูงสุด ซึ่งพระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2546: 215) ได้อธิบาย

!

สัมมาทิฏฐิ!หมายถึง! เห็นชอบ
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ประการที่สอง!

!

ประการที่สาม! !
!

ประการที่สี่!!

สัมมาสังกัปปะ! หมายถึง! ดำริชอบ
สัมมาวาจา!หมายถึง! เจรจาชอบ
สัมมากัมมันตะ! หมายถึง! กระทำชอบ

!

ประการที่ห้า!

!

สัมมาอาชีวะ!

หมายถึง! เลี้ยงชีพชอบ

!

ประการที่หก!

!

สัมมาวายามะ! หมายถึง! พยายามชอบ

!

ประการที่เจ็ด!

!

ประการที่แปด! !

!

กล่าวได้ว่า จริยศาสตร์ชั้นสูง เป็นหนทางประพฤติเพื่อความหลุด

!

สัมมาสติ! หมายถึง! ระลึกชอบ
สัมมาสมาธิ!

หมายถึง! ตั้งจิตมั่นชอบ

พ้นจากทุกข์ เข้าสู่นิพพาน ซึ่งเป็นโมกษะอันหลุดพ้นจากสังสารวัฏ คือ
การเวียนว่ายตายเกิด ตามวงจรของชีวิตที่มีกรรมกิเลส

ศึกษาวิเคราะห์ด้วยการใช้เหตุผลเชิงปรัชญาด้วยเท่านั้น พุทธปรัชญา
เป็นปรัชญาเก่าแก่ของโลก ถือเป็นปรัชญาที่สร้างความสุข และความ
หลุดพ้นไปจากความทุกข์ เป็นปรัชญาที่กระตุ้นให้มนุษย์แสวงหาความ
รู้ และหลักสัจธรรมด้วยความพยายามของตัวเอง ไม่ให้พึงอํานาจเหนือ
ธรรมชาติ ไม่ให้กราบไหว้วิงวอนโดยที่ตัวเองมิได้ลงมือกระทําถ้ามนุษย์
พยายามด้วยตัวเอง จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ และประสบความสงบสุข โดยผู้
ศึกษาสามารถนำหลักปรัชญาต่าง ๆ ที่มีหลากหลาย และมากมายของ
พุทธปรัชญา มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ ไม่ต้องนำทั้งหมด
เพียงแค่หลักเดียวชีวิตของเราก็จะพบกับความสุขได้อย่างแน่นอน พุทธ
ปรัชญา” ได้แก่ หลักคำสอนเกี่ยวกับความจริง (สัจธรรม) และหลักปฏิบัติ
(จริยธรรม) บางประการของพระพุทธศาสนาที่นำมาศึกษาวิเคราะห์ด้วย
การใช้เหตุผลตามวิธีการของปรัชญา จากนิยามความหมายนี้ทำให้มอง
เห็นขอบเขตของพุทธปรัชญาว่าจำกัดอยู่ในส่วนที่เป็น ศาสนธรรมของ
พระพุทธศาสนาเท่านั้น จะไม่รวมไปถึงองค์ประกอบอื่นๆ เว้นเสียแต่ว่า
องค์ประกอบเหล่านี้ จะเกี่ยวโยงกับศาสนธรรม จึงจะศึกษาวิเคราะห์ด้วย

16. สรุป

การใช้เหตุผลเชิงปรัชญาด้วยเท่านั้น
!

!

พุทธปรัชญา ได้แก่ หลักคำสอนเกี่ยวกับความจริง (สัจธรรม)

และหลักปฏิบัติ (จริยธรรม) บางประการของพระพุทธศาสนาที่นำมา
ศึกษาวิเคราะห์ด้วยการใช้เหตุผลตามวิธีการของปรัชญา จากนิยาม
ความหมายนี้ทำให้มองเห็นขอบเขตของพุทธปรัชญาว่าจำกัดอยู่ในส่วน
ที่เป็นศาสนธรรมของพุทธศาสนาเท่านั้น จะไม่รวมไปถึงองค์ประกอบอื่น

17. คำถามท้ายบทเรียน
17.1 จงอธิบายความหมายของคำว่า “ศาสนา” และ“ปรัชญา”
17.2 จงบอกความแตกต่างระหว่างศาสนากับปรัชญา

ๆ เว้นเสียแต่ว่าองค์ประกอบเหล่านี้ จะเกี่ยวโยงกับศาสนธรรม จึงจะ
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17.3 จงบอกความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับปรัชญา
17.4 จงบอกลักษณะเชิงปรัชญาของพระพุทธศาสนา
17.5 จงบอกความหมาย และองค์ประกอบของอริยสัจ 4
17.6 จงบอกความหมาย และองค์ประกอบของปฏิจจสมุปบาท
17.7 จงบอกความหมาย และแนวคิดของพุทธปรัชญา
17.8 จงบอกลักษณะของพุทธปรัชญา
17.9 จงบอกความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับพุทธ
ปรัชญา
17.10 จงบอกลักษณะเฉพาะของพระพุทธศาสนากับพุทธ
ปรัชญา
17.11 จงอธิบายพุทธปรัชญา มีลักษณะเป็น “อเทวนิยม”
17.12 จงอธิบายพุทธปรัชญามีลักษณะเป็นประชาธิปไตย
17.13 มนุษย์ตามทรรศนะของพุทธปรัชญาเป็นอย่างไร จงอธิบาย

17.16 การกำเนิดโลก และมนุษย์ตามหลักอภิปรัชญา กล่าวไว้
อย่างไร
17.17 จงอธิบายความหมายของ “โยนิโสมนสิการ”
17.18 อภิปรัชญาในพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องใดจงอธิบาย
17.19 จงอธิบายการกำเนิดจักรวาล โลก มนุษย์ และสรรพสิ่ง
ตามหลักพระพุทธศาสนาโดยสังเขป
17.20 จงบอกหลักจริยศาสตร์ชั้นต้นของพระพุทธศาสนา
17.21 จงบอกหลักจริยศาสตร์ชั้นกลางของพระพุทธศาสนา
17.22.จงบอกหลักจริยศาสตร์ชั้นสูงของพระพุทธศาสนา
17.23 จงวิเคราะห์หลักจริยศาสตร์ชั้นต้นว่ามีความสัมพันธ์กับศีล
5หรือไม่อย่างไร
17.24 เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีความสัมพันธ์กัน ท่านเห็นว่า
เราควรแบ่งแยกเป็นฝักฝ่ายกันหรือไม่อย่างไร จงอธิบายโดยใช้
แนวคิดปฏิจจสมุปบาท

17.14 จงบอกแหล่งที่มาของความรู้ ทั้งแง่หลักการ และหลัก
ปฏิบัติของพุทธปรัชญา
17.15 จงอธิบายแนวคิดหลักเกี่ยวกับการตรวจสอบความรู้ตาม
หลักกาลามสูตร มาให้เข้าใจ
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การประยุกต์ปรัชญา

11

บทที่ 11

สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต จำเป็นต้องนำความรู้เกี่ยวกับปรัชญาไปประยุกต์
ใช้อย่างเป็นรูปธรรม

การประยุกต์ปรัชญาสู่ชีวิตแห่งการเรียนรู้
2. การประยุกต์ปรัชญาสู่ชีวิต
1. บทนำ
!

คำถามมากมายเกิดขึ้นหลังจากได้ศึกษาเกี่ยวกับวิชาปรัชญา เช่น

!

การศึกษาปรัชญา นอกจากจะได้วิธีคิด ความรู้ทางปรัชญา และ

กระบวนการทางเหตุผล สิ่งที่จำเป็นจะต้องแปลง ขยาย ต่อยอด วิธีคิด

เรียนปรัชญาไปทำไม เหตุใด คนที่เรียนปรัชญาแล้วพูดกับคนอื่นไม่รู้

ความรู้ทางปรัชญา และกระบวนการทางเหตุผลดังกล่าวมาใช้ให้เกิด

เรื่อง จริงหรือไม่คนที่เรียนปรัชญาพูดภาษาไม่เป็นภาษา และคนที่เรียน

ประโยชน์ต่อชีวิต คือ การประยุกต์ความรู้ กระบวนการ และวิธีคิดทาง

ปรัชญาแล้วเล่ห์เหลี่ยมมากจริงหรือคำถามเหล่านี้ เป็นผลพวงจากความ

ปรัชญามาประยุกต์ เพื่อก่อให้เกิดคุณค่า และความหมายที่แท้จริงตาม

เข้าใจ และการตีความของการศึกษาวิชาปรัชญาในแง่ร้ายก็ว่าได้ หาก

ธรรมชาติของวิชาปรัชญา ที่มุ่งให้ผู้ศึกษาเกิดนิสัยใฝ่รู้ ช่างสงสัย และ

ลองทำความเข้าใจธรรมชาติของวิชาปรัชญา พบว่า ธรรมชาติของวิชา

แสวงหาความรู้เป็นปกติ กล่าวได้ว่า การประยุกต์ปรัชญาสู่ชีวิต เป็นการ

ปรัชญา คือ วิชาที่สอนให้คิด การใช้เหตุผล การตั้งคำถาม การสร้าง

สร้างผลผลิตทางองค์ความรู้แบบผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

กระบวนการสืบค้นความรู้ กระบวนการตรวจสอบความรู้ กระบวนการ

กับวิถีชีวิตที่บูรณาการ

สร้างเครื่องมือค้นหาความรู้ กระบวนการสืบค้นความจริง พิสูจน์ความ
จริง การนิยามความหมาย และการให้เหตุผล การตระหนักในคุณค่า
และแนวปฏิบัติทางจริยศาสตร์ ทั้งยังเป็นองค์ความรู้กว้างใหญ่ในเชิง
ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่บูรณาการในวิชาปรัชญา
จะเห็นได้ว่า คุณค่าของการศึกษาวิชาปรัชญา ทำให้ผู้ศึกษามีความ
รอบรู้ รู้จักคิดเป็นกระบวนการ และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ ช่างสังเกต ช่างคิด
ช่างถาม และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ การประยุกต์ปรัชญา

3. การประยุกต์ญาณวิทยาสู่การเรียนรู้
!

ญาณวิทยาเป็นสาขาปรัชญาบริสุทธิ์ ที่ก่อให้เกิดกระบวนการคิด

ค้น สงสัย แสวงหา และสร้างสรรค์ความรู้ เป็นวิทยาการใหม่ ดังนั้น
การประยุกต์ญาณวิทยาสู่การเรียนรู้ จะต้องใช้กรอบแนวคิดทาง
ญาณวิทยา คือ ความสงสัย มาสู่รูปคำถาม แล้วแสวงหาคำตอบด้วยวิธี
การทางปรัชญา
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4. การประยุกต์อภิปรัชญาสู่การเรียนรู้
!

อภิปรัชญา เป็นสาขาปรัชญาบริสุทธิ์ที่กล่าวถึงเรื่องของความจริง

สูงสุด และภาวะสมบูรณ์ ซึ่งก่อให้เกิดความสงสัย เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่เหนือ
ประสาทสัมผัส ดังนั้นการประยุกต์อภิปรัชญาสู่การเรียนรู้ จะต้องใช้
กรอบแนวคิดทางอภิปรัชญา คือ สิ่งที่อยู่เหนือประสาทสัมผัส เช่น
ศรัทธา หรือปัญญา เป็นเครื่องมือในการแสวงหาคำตอบทาง
อภิปรัชญา ก่อนสรุปเป็นความคิดเห็น ความเชื่อหรือวิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่
อยู่เหนือประสาทสัมผัส

!

การศึกษาแนวคิดพุทธปรัชญา ซึ่งเป็นปรัชญาผสมผสานกับ

ศาสนา โดยมีแนวคิด และหลักการ ปรากฏเป็นองค์ความรู้ สามารถ
สังเคราะห์สู่แนวคิดทางปรัชญาประยุกต์ให้เข้ากับศาสตร์หรือวิทยาการ
ตามสาขาต่าง ๆ พอสังเขปตามที่พระธรรมปิฎก (ปอ. ปยุตฺโต) (2546:
12) ให้ไว้ ดังนี้
!

6.1 แนวคิดการเมืองการปกครอง!

!

แนวคิด และหลักการเมืองการปกครอง ซึ่งเป็นหลักการในพุทธ

ปรัชญาเป็นเนื้อหา และองค์ความรู้ศาสตร์การเมืองการปกครอง
ประมวลไว้เกี่ยวกับแนวคิดอธิปไตย 3 แนวคิด อปริหานิยธรรม 7 และ

5. การประยุกต์คุณวิทยาสู่การเรียนรู้
!

คุณวิทยา เป็นสาขาปรัชญา ที่ว่าด้วยคุณค่า เกี่ยวกับความงาม

และความดี ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสิน และพิจารณาว่าอะไร
สวยงาม และอะไร คือ ความดีงาม ดังนั้น การประยุกต์คุณวิทยาสู่การ
เรียนรู้ จะต้องใช้กรอบแนวคิดทางคุณวิทยา คือ เกณฑ์ในการพิจารณา
ความงาม และความดี เช่นองค์ประกอบของความงาม และพฤติกรรมที่
บอกว่าเป็นความดี ก่อนสรุปเป็นความรู้ แนวปฏิบัติสู่วิถีชีวิต

แนวคิดทศพิธราชธรรม 10 ดังนี้
!

(1) แนวคิดอธิปไตย 3 คือ ความเป็นใหญ่ หรือภาวะที่ถือเอาความ

เป็นใหญ่ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรกอัตตาธิปไตย การถือตนเป็น
ใหญ่ กล่าวได้ว่า เป็นระบบการปกครองแบบเผด็จการ ถือความคิด
บุคคลเดียวเป็นใหญ่ ประการที่สอง โลกาธิปไตย การถือโลกเป็นใหญ่
หรือกระทำการด้วยความนิยมของคนส่วนใหญ่ กล่าวได้ว่าเป็นระบบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย และประการที่สาม ธัมมาธิปไตย การ
ถือธรรมเป็นใหญ่ หรือกระทำการด้วยความถูกต้อง สมควรตามธรรม
กล่าวได้ว่าเป็นระบบการปกครองแบบใช้ธรรมเป็นหลักการ จะเห็นได้

6. การศึกษาพุทธปรัชญาประยุกต์

ว่า แนวคิดอธิปไตยนี้ บ่งชี้ให้เห็นระบอบการปกครองที่มีอยู่ทั่วโลก
ระบอบต่าง ๆ มีระบบ และกลไก เงื่อนไขแตกต่างกัน
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!

(2) แนวคิดอปริหานิยธรรม 7 เป็นหลักการปกครอง ไม่สร้างความ

!

(3) แนวคิดทศพิธราชธรรม 10 เป็นคุณธรรมของผู้ปกครองบ้าน

เสื่อมให้เกิดขึ้น ที่ผู้บริหารบ้านเมืองควรมีหรือเรียกว่า การปกคอรงแบบ

เมือง ซึ่งผู้ปกครองควรถือประพฤติ เพื่อการบริหารบ้านเมืองที่ดี มี 10

ระบอบสามัคคีธรรม 7 ประการ ดังนี้

ประการดังนี้

!

ประการแรก!

หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์

!

ประการแรก!

ทาน!

!

หมายถึง การให้

!

ประการที่สอง!

พร้อมเพรียงในการประชุม เลิกประชุม และทำ

!

ประการที่สอง!

ศีล!

!

หมายถึง ความประพฤติดีงาม

!

ประการที่สาม! ปริจจาคะ !หมายถึง การบริจาค

!

ประการที่สี่

!อาชชวะ!

หมายถึง ความซื่อตรง

กิจกรรมร่วมกัน
!

ประการที่สาม! ปฏิบัติตามหลักการที่ดีงามที่วางไว้ และประยุกต์

เข้ากับยุคสมัย
!

ประการที่สี่!เคารพผู้ใหญ่ ให้เกียรติผู้มีประสบการณ์

!

ประการที่ห้า!

มัททวะ!

หมายถึง ความอ่อนโยน

!

ประการที่ห้า!

ไม่ข่มเหงสตรี เด็ก

!

ประการที่หก!

ตปะ! !

หมายถึง ความทรงเดช รู้จักระงับ

!

ประการที่หก!

เคารพรักษา และบูชาสิ่งเคารพ

!

ประการที่เจ็ด!

คุ้มครอง ปกป้อง รักษา สถาบันที่เคารพ เช่น

ข่มใจ
!

ประการที่เจ็ด!

!

ประการที่แปด! อวิหิงสา ! หมายถึง ความไม่เบียดเบียน

จะเห็นได้ว่า หลักการอปริหานิยธรรม เป็นหลักการปกครองแบบ

!

ประการที่เก้า!

ขันติ! !

ส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อองค์กร และสังคมโดย

!

ประการที่สิบ!

อวิโรธนะ !หมายถึง ความหนักแน่นในธรรม มี

รวม ที่เน้นความสามัคคีพร้อมเพรียงร่วมกัน

ยุติธรรม และนิติธรรม

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
!

อักโกธะ ! หมายถึง ความไม่โกรธ

หมายถึง ความอดทน
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!

กล่าวได้ว่า ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ดี ควรยึดหลักทศพิธราชธรรม

(2) แนวคิดทิศ 6 เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่าง

เป็นแนวปฏิบัติในการครองตน ครองคน และครองงาน เพื่อสร้างความ

บุคคลประเภทต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิต มีหลัก

สมดุลในการบริหาร และเป็นระบบธรรมาภิบาล

ปฏิบัติดังนี้

!

6.2 แนวคิดสังคมวิทยา

!

แนวคิด และหลักการทางสังคมวิทยาในพุทธปรัชญา เป็นเนื้อหา

และองค์ความรู้ที่ปรากฏในศาสตร์สังคมวิทยา ประมวลไว้เกี่ยวกับ
แนวคิดสังคหวัตถุ 4 และแนวคิดทิศ 6 ดังนี้
!

(1) แนวคิดสังคหวัตถุ 4 เป็นแนวคิด และแนวปฏิบัติ อยู่ร่วมกัน

สังคมอย่างเกื้อกูล สมานฉันท์ รักสามัคคี มีหลักการ 4 ประการ ดังนี้
!

ประการแรก !

ทาน! !

หมายถึง การให้ การแบ่งปัน

!

ประการที่สอง!

ปิยวาจา! !

หมายถึง การกล่าวคำสุภาพ

อ่อนหวาน
!

ประการที่สาม! อัตถจริยา !หมายถึง การประพฤติประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม
!

ประการที่สี่!สมานัตตตา !

หมายถึง การปฏิบัติดีเสมอต้นเสมอ

ปลาย
!

กล่าวได้ว่า การสร้างสังคมแห่งความสุข ควรยึดหลักโอบอ้อม

อารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ชุมชน ปฏิบัติตนเหมาะสม ตามแนวคิดสังคห
วัตถุ
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!

กล่าวได้ว่า แนวคิดทิศ 6 เป็นหลักปฏิบัติเพื่อสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล ซึ่งปฏิสัมพันธ์กัน 6 มิติ ซึ่งบุคคลมีหน้าที่ และความดี ที่
ควรปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม
!

6.3 แนวคิดเศรษฐศาสตร์

!

แนวคิด และหลักการทางเศรษฐศาสตร์ พุทธปรัชญา เป็นเนื้อหา

และองค์ความรู้ที่ปรากฏในสาขาเศรษฐศาสตร์ ประมวลไว้เกี่ยวกับ
แนวคิดสันโดษ 3 แนวคิดโภควิภาค 4 และแนวคิดปาริสุทธิศีล 4 ดังนี้
!

(1) แนวคิดสันโดษ 3 เป็นแนวคิดว่าด้วยความยินดี ความพึง

พอใจ ความพอเพียง ในการดำเนินชีวิต ซึ่งมีหลักปฏิบัติ 3 ประการ
ได้แก่ ประการแรก ความยินดีในสิ่งที่ได้มา ประการที่สอง ความยินดี
ตามกำลังของตน และประการที่สาม ความยินดีตามสมควรกับตน ซึ่ง
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หลักสันโดษดังกล่าว เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งตนเอง และมีความพึง

ใช้ลงทุนประกอบการงาน พร้อมทั้ง ทรัพย์อีก 1 ส่วน แบ่งไว้สำหรับการ

พอใจกับสิ่งตนเองมีโดยปราศจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

ออม เพื่อใช้ในคราวจำเป็น กล่าวได้ว่า แนวคิดโภควิภาค เป็นการ

!

(2) แนวคิดปาริสุทธิศีล 4 เป็นแนวคิดการดำเนินชีวิตตามหลัก

เศรษฐศาสตร์ เน้นการใช้ปัญญา ในการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มี
หลักปฏิบัติ 4 ประการ ดังนี้
!

ประการแรก

การปฏิบัติตามข้อห้ามและข้ออนุญาต คือ กฎ

ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
!

ต่าง ๆ

ประการที่สอง ! การใช้ประสาทสัมผัส 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย

และใจ ในการศึกษาเรียนรู้
!

ประการที่สาม ! การประกอบสัมมาอาชีพ ใช้ชีวิตด้วยความสุจริต

!

ประการสุดท้าย การใช้สติปัญญาพิจารณา เพื่อบริโภค และ

อุปโภคปัจจัยพื้นฐาน
!

กล่าวได้ว่า พุทธปรัชญาว่าด้วยการดำเนินชีวิตตามหลักปาริสุทธิ

บริหารจัดการทรัพย์ เพื่อก่อให้เกิดความระมัดระวัง และใช้จ่ายทรัพย์
อย่างมีคุณค่า
!

6.4 แนวคิดทางครุศาสตร์

!

แนวคิดทางครุศาสตร์ พุทธปรัชญามีการประยุกต์แนวคิดสัมพันธ์

กับครุศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ของครู ผู้สอน และงานการเรียนการสอน มี
แนวคิดทางครุศาสตร์ที่ปรากฏในพุทธปรัชญา ประมวลไว้ดังนี้
!

(1) แนวคิดเทศนา 4 คือ รูปแบบ และลีลาการสอน มีองค์ประกอบ

สี่ ประการ ดังนี้
!

ประการแรก!

! สอน และชี้แจงอย่างละเอียดลออชัดเจน

!

ประการที่สอง!

! เชิญชวน และให้ถือปฏิบัติ โดยบอกว่า สิ่ง

นี้ดีควรทำ สิ่งนี้ไม่ดี ไม่ควรทำ

ศีล เป็นการดำเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ ตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์

!

บริสุทธิ์ โดยใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือในการร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

หาญในการปฏิบัติ

!

(3) แนวคิดโภควิภาค 4 เป็นแนวคิดในการจัดการทรัพย์สินทาง

!

ประการที่สาม !

ประการสุดท้าย

! กระตุ้นหรือเร้าให้เกิดแรงจูงใจ มีความกล้า

!

สอนให้เกิดความสุข รื่นเริงบันเทิงใจ

เศรษฐกิจ โดยแบ่งทรัพย์ออกเป็นสี่ส่วนตามความจำเป็นในการบริโภค
ใช้สอย มีหลักปฏิบัติในการแบ่งทรัพย์ ได้แก่ ทรัพย์ 1 ส่วน แบ่งไว้ใช้
จ่ายเลี้ยงตน เลี้ยงคนที่ควรบำรุง และทำประโยชน์ ทรัพย์ 2 ส่วน แบ่งไว้
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กล่าวได้ว่า แนวคิดเทศนา 4 เป็นวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนเกิดความแจ่ม

!

แจ้ง จูงใจ หาญกล้า ร่าเริง พร้อมนำความรู้ และวิธีปฏิบัตินั้นไปใช้ใน

เพื่อนแท้ มีองค์ประกอบ 7 ประการ ดังนี้

ชีวิต
!

(3) แนวคิดกัลยาณมิตรธรรม 7 คือ องค์คุณของกัลยาณมิตรที่เป็น

!ประการแรก !
(2) แนวคิดปฏิสัมภิทา 4 คือ ปัญญาแตกฉาน หรือไหวพริบในการ

มีความน่ารัก !

!

ประการที่สอง ! น่าเคารพ !

!

ประการที่สาม! น่ายกย่อง !

!

ประการที่สี่!!

รู้จักพูดให้ได้ผล !

!

ประการที่ห้า!

อดทนต่อถ้อยคำว่าร้าย !

!

ประการที่หก!

อธิบายเรื่องที่ล้ำลึกเข้าใจได้ง่าย

!

ประการที่เจ็ด!

ไม่แนะนำในเรื่องเหลวไหล

คำศัพท์ ถ้อยคำบัญญัติ และภาษาต่าง ๆ สามารถใช้ภาษาทำความ

!

กล่าวได้ว่า กัลยาณมิตรธรรม เป็นคุณธรรมของครูผู้สอน ที่ควร

เข้าใจ ชี้แจงให้ผู้อื่นเข้าใจ และเห็นคล้อยตาม

ปฏิบัติให้เหมาะสมกับความเป็นครู โดยมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อ

สอน โดยมีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้
!

ประการแรก อัตถปฏิสัมภิทา คือ ปัญญาแตกฉานในอรรถ รู้แจ้งใน

ความหมาย สามารถแยกแยะอธิบายขยายออกไปได้โดยพิสดาร
!

ประการที่สอง ธัมมปฏิสัมภิทา คือ ปัญญาแตกฉานในธรรม รู้

แจ้งใจหลักการ สามารถจับใจความตั้งเป็นกระทู้หรือหัวข้อได้ สามารถ
สืบสาวกลับไปหาหลักการได้
!

!

ประการที่สาม นิรุตติปฏิสัมภิทา คือ ปัญญาแตกฉานในภาษา รู้

ประการที่สี่ ปฏิภาณปฏิสัมภิทา คือ ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ รู้

แจ้งในความคิดทันเหตุการณ์ มีไหวพริบ นำความรู้ที่มีอยู่ เชื่อมโยงเข้า

ผู้เรียน
!

6.5 แนวคิดทางครอบครัว

!

แนวคิดทางครอบครัว พุทธปรัชญา มีแนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว

กับสถานการณ์ สร้างความคิด และเหตุผลขึ้นใหม่ นำมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์
!

กล่าวได้ว่า ปฏิสัมภิทา เป็นความแตกฉาน ปฏิภาณไหวพริบใน

ซึ่งเป็นสถาบันรากฐานทางสังคม ที่จะต้องสร้างความเข้มแข็ง และ
ความสมบูรณ์จึงประมวลแนวคิดทางครอบครัวไว้ ดังนี้

การสอน ที่ได้จากการศึกษาหลักการ เนื้อหาโดยมีความสามารถทาง
ภาษา และไหวพริบสมมติตัวอย่างให้เข้ากับสถานการณ์ได้
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!

(1) แนวคิดสมชีวิธรรม 4 เป็นหลักการจะทำให้คู่สมรส หรือคู่ชีวิต

ให้อยู่ครองรักกันยืดยาว มีองค์ประกอบ สี่ประการ ได้แก่ ประการแรก
สมสัทธา มีศรัทธาความเชื่อเหมาะสมกัน ประการที่สอง สมสีลา มีศีล
หรือความประพฤติที่เหมาะสมกัน ประการที่สามสมจาคา มีความเสีย

!

ประเภทที่สอง โจรีภริยา คือ ภรรยาผู้ล้างผลาญทรัพย์สมบัติ

!

ประการที่สาม อัยยาภริยา คือ ภรรยาที่เกียจคร้าน ไม่ใส่ใจการงาน

กินมาก ปากร้าย ชอบข่มสามี

สละแบ่งปันเหมาะสมกัน และประการที่สี่ สมปัญญา มีสติปัญญา

!

ความคิด และเหตุผลเหมาะสมกัน กล่าวได้ว่าการครองชีวิตคู่ หรือ

สามี

คุณสมบัติของคู่ชีวิต จะต้องมีแนวคิด หลักการ และทัศนคติ เหมาะสมกัน
สี่ประการ
!

(2) แนวคิดคิหิสุข 4 เป็นความสุขของชาวบ้านหรือความสุขอัน

ชอบธรรมที่ผู้ครองเรือนควรมีองค์ประกอบสี่ประการ ได้แก่ ประการ
แรก อัตถิสุข ความสุขเกิดจากความมีทรัพย์ ที่ได้มาโดยชอบธรรม

!

ประการที่สี่ มาตาภริยา คือ ภรรยาที่หวังดี คอยห่วงใยเอาใจใส่

ประการที่ห้า ภคินีภริยา คือ ภรรยาผู้เคารพรักสามี ดังน้องรักพี่ มี

ใจอ่อนโยน รู้จักเกรงใจ
!

ประการที่หก สขีภริยา คือ ภรรยาที่เป็นเหมือนเพื่อน เป็นผู้มีการ

ศึกษาอบรม มีกิริยามารยาท ความประพฤติดี ต่อสามี

ประการที่สองโภคสุข ความสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ ประการที่สาม

!

อนณสุข ความสุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ และประการที่สี่ อนวัชชสุข

อดทนไม่โกรธตอบ

ความสุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ มีความประพฤติสุจริต ทาง
กาย ทางวาจา และทางจิตใจ กล่าวได้ว่า แนวคิดคิหิสุข เป็นความสุขที่
เกิดจากการกระทำสิ่งที่ดีงามต่อตนเอง และบุคคล สังคม อย่างปกติสุข
!

(3) แนวคิดภรรยา 7 พุทธปรัชญา มีแนวคิดเกี่ยวกับภรรยา

โดยจำแนกคุณลักษณะ และคุณธรรม ความประพฤติลักษณะนิสัย และ

!

ประการที่เจ็ด ทาสีภริยา คือ ภรรยาที่ยอมอยู่ในอำนาจสามี

กล่าวได้ว่า การวางรากฐานทางครอบครัวสิ่งที่ควรพิจารณา คือ คู่

ครอง โดยเฉพาะสามีหรือภรรยา จะต้องเลือก พินิจพิจารณาสำรวจ
อุปนิสัย ของตนว่าควรแก่หญิงหรือชายประเภทใดเป็นคู่ครอง และ
สำรวจหญิงหรือชายที่จะเป็นคู่ครองว่าเหมาะกับอุปนิสัยของตนหรือไม่
เพื่อสร้างครอบครัวเปี่ยมสุข

การปฏิบัติต่อสามี 7 ประเภท ดังนี้
!

ประเภทแรก วธกาภริยา คือ ภรรยาที่คิดร้าย ยินดีชายอื่น ดูหมิ่น

และคิดทำลายสามี

7. การศึกษาปรัชญาความรัก

242

!

ปรัชญาความรัก มิได้เป็นศาสตร์หรือวิทยาการที่ได้รับการยอมรับ

เริ่มต้นที่ ร เรือ !

ไม้ผัดเหนือ ร เรือนั่น

ว่า ศาสตร์หนึ่ง แต่การประยุกต์แนวคิด ประสบการณ์ และความรู้สึก

ก ไก่ ใกล้ผูกพัน !

ด้านอารมณ์ภายใน ซึ่งเป็นสิ่งละเอียดลออ อ่อนไหว และกระทบต่อ

เห็นไหม ในท้องฟ้า ! ดาวแสงจ้า ฟ้าสดใส

บุคคลมากที่สุดอย่างหนึ่ง นอกเหนือจากอำนาจของทรัพย์สินเงินทอง

ดวงดาวสกาวไกล!

การศึกษาปรัชญาความรักในแง่ของปรัชญา จึงควรมีแนวคิดหรือทฤษฎี

เห็นไหม ในสายรุ้ง!

ความรัก ไว้สำหรับถกเถียง ค้นหา และประจักษ์ในนิยามของความรักที่

เธอเห็นไหม ฟ้ารักดาว
ละอองฟุ้งแสงสีขาว

หลากสีที่แพรวพราว ! กลางเวิ้งหาวห้วงนภา

มีความหมายมากมาย แล้วแต่ละบุคคลจะนิยาม เช่น บทกวี
นิพนธ์“ความรักคืออะไร” ที่

คำสำคัญ “รัก” มั่นใจ

เห็นไหม ในสายลม ! เย็นพร่างพรมยามร้อนหล้า

นิรนามท่านหนึ่งประพันธ์ และให้นิยาม

ความหมายของคำว่า ความรัก ไว้อย่างน่าสนใจ ว่า ความรัก...คือ
!

แผ่คลุมชุ่มอุรา ! !

เห็นไหมว่า ฟ้ารักลม

เห็นไหมในสายน้ำ !

ปลาว่ายดำอย่างสุขสม

ให้เธอได้ชื่นชม! !

คลายทุกข์ตรมในหัวใจ

เห็นไหมในทุ่งหญ้า ! ดอกไม้ป่าบานสดใส
คือน้ำผึ้ง คือน้ำตา คือยาพิษ

ผืนดินทุกถิ่นไพร !

คือหยาดน้ำ อมฤต อันชื่นชุ่ม
คือเกสร แห่งดอกไม้ คือไฟรุม
คือความกลุ้ม คือความฝัน นั่นแหละรัก
!

!

!

!

!

!

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)

!

!

!

หากจะถามผู้เขียนให้นิยามความหมายของคำว่า ความรัก คือ

อะไร จะขอนิยามความหมายเป็นภาษากวีนิพนธ์ด้วยเช่นกัน ตามบทกวี
นิพนธ์ “ในโลกแห่งความรัก” ว่า

!

เธอเห็นไหม หญ้ารักดิน

เห็นไหม ในใจฉัน !

รักทั้งนั้นสราญทุกถิ่น

อยากให้เธอได้ยิน !

ทั่วธานินทร์มิสิ้นรัก...

จากบทกวีนิพนธ์ดังกล่าว ผู้เขียนมิได้นิยามความหมายของความ

รักไว้โดยตรง แต่เขียนนัยแฝงให้ผู้อ่านได้ตีความ ถึงความหมายของคำ
ว่า ความรัก ตามทรรศนะ และความคิดเห็นส่วนบุคคล
!

สรุปได้ว่า การศึกษาปรัชญาความรัก จึงเป็นการศึกษา และ

ตีความทรรศนะหรือโลกทรรศน์เกี่ยวกับความรักในมุมมอง และความ
คิดเห็น ที่บุคคลนิยามความหมายเอง แล้วปรัชญาความรักตาม
ทรรศนะผู้อ่าน เป็นอย่างไร ลองนิยามความหมายแลกเปลี่ยนกัน เพื่อ
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ฝึกฝนกระบวนการคิดตามวิธีการปรัชญา ด้วยการนิยามความหมาย

ทุกกิจกรรม เป็นการกระทำด้วยสติสัมปชัญญะ อันเป็นกระบวนการทาง

และการให้เหตุผลเชิงปรัชญา

สติปัญญา ที่มีความรอบคอบ ไม่สร้างความกระทบกระทั่งที่เป็นรอยช้ำ

8. การศึกษาปรัชญาความดี คือ ความฉลาดทางธรรมะ
!

ผลพวงจากการศึกษาแนวคิดทางปรัชญาเกี่ยวกับจริยศาสตร์ใน

ต่อจิตใจ ร่างกาย ทั้งตนเอง และผู้อื่น รวมไปถึงไม่สร้างปัญหาต่อสิ่ง
แวดล้อมทั้งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต จึงกล่าวได้ว่า ความฉลาดทางธรรมะ
เป็นศิลปะการดำเนินชีวิตที่งดงามทั้งภายนอก และภายใน การประยุกต์

คุณวิทยา ผู้เขียนได้สร้างแนวคิดทางปรัชญาความดี คือ แนวคิดความ

แนวคิดหลักการ (Concept) ของ ความฉลาดทางธรรมะ (DQ)

ฉลาดทางธรรมะ (Dharma Quotient ย่อว่า DQ) เป็นแนวคิดทาง

เป็นการสร้างความตระหนัก สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ

ปรัชญาความดี ซึ่งอธิบายแนวคิด หลักการ และเกณฑ์การประเมินความ

ใช้ความฉลาดทางธรรมะ (DQ) เพื่อก่อให้เกิดความประโยชน์สูงสุดใน

ดี ของความฉลาดทางธรรม

การกระทำกิจกรรมชีวิตให้เป็นไปตามหลักความคุ้มค่า ซึ่งการสร้าง

(Dharma Quotient ย่อว่า DQ) ตาม

ทรรศนะของผู้เขียนมีแนวคิดดังกล่าว ไว้ดังนี้
!

8.1 หลักการความฉลาดทางธรรมะ (DQ)

!

DQ ย่อมาจาก Dharma Quotient ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้อาจจะมี

การนำเสนอหรือกล่าวกันในวงแคบ แต่กระนั้นความมุ่งหมายหรือจุด
ประสงค์แท้จริงของความฉลาดทางธรรมะ (DQ) ดังกล่าวที่นำมาใช้ยัง
ไม่ชี้บ่งชัดถึงแนวคิดหลัก (Concept) เพื่อนำสู่การปฏิบัติจริงในชีวิต
ประจำวันแบบบูรณาการ (Long life Learning Intergraded)
!

8.2 หลักทำของความฉลาดทางธรรมะ (DQ)

!

แนวคิดหลัก (Concept) ของ ความฉลาดทางธรรมะ (DQ) เป็น

ความฉลาดในการรู้จักทำหน้าที่ โดยมีความตระหนักเห็นความสำคัญ
และคุณค่าของหน้าที่ ซึ่งบุคคลได้ปฏิบัติในทุกกิจกรรมตามภาระของ
ชีวิตประจำวัน โดยเห็นคุณค่า และความสำคัญว่า การกระทำหน้าที่ใน

ความฉลาดทางธรรมะ (DQ) จำเป็นยิ่งในการปฏิบัติตามหลักธรรม
ศาสนาซึ่งไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตาม ย่อมปลูกฝังความเข้าใจที่ถูก
ต้อง โดยตั้งอยู่ในหลักศรัทธา (ความเชื่อ) ที่ประกอบด้วยเหตุผล
(ปัญญา) ที่สามารถปฏิบัติได้ พิสูจน์ผลของการปฏิบัติ และประจักษ์
ชัดจากผลที่ได้รับจากการปฏิบัติจริงตามแนวคิดความฉลาดทาง
ธรรมะ
!

8.3 เกณฑ์ประเมินความฉลาดทางธรรมะ (DQ)

!

การประเมินความสำเร็จด้านการนำความฉลาดทางธรรมะ ให้มี

มาตรฐานการประเมินตนเอง 5 ด้าน คือ 1) ด้านความเชื่อมั่นเคารพต่อ
ตนเอง 2) ด้านพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่อตนเอง 3) ด้านนิสัยใฝ่เรียนรู้
ต่อตนเอง 4) ด้านความมีน้ำใจต่อตนเอง และผู้อื่น และ 5) ด้านปัญญา
ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล มีมากน้อยหรือมีเกิดขึ้นเป็นปกติ
พฤติกรรมเพียงใด หากผลประเมินตนเอง พบว่า มีพฤติกรรมดังกล่าว
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ปรากฏตามมาตรฐาน 5 ด้าน และมีผลเป็นความสุขในชีวิต เชื่อมั่นได้

!

ว่าการนำความฉลาดทางธรรมะ มาใช้เป็นวิธีคิด และวิธีปฏิบัติเพื่อ

แล้ว นำปรัชญาไปคิด และแปลงความคิดสู่การกระทำ มองเห็นผลของ

ดำเนินชีวิตแล้ว และกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามในชีวิต

การกระทำเป็นความสำเร็จในระดับใด ขึ้นอยู่กับมุมมอง โลกทรรศน์

ตามเป้าหมายปรัชญาการศึกษา จะปรากฏชัดโดยเน้นไปที่การ

เจตคติ และแนวโน้มอุปนิสัยของความเป็นนักปรัชญาที่มีมากน้อยต่าง

พัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้

กัน แต่ทั้งนี้เชื่อมั่นว่า ธาตุแห่งความเป็นมนุษย์ที่ช่างสงสัย และความมี

!

กล่าวได้ว่า ความฉลาดทางธรรมะ เป็นการประยุกต์แนวคิดทาง

ปรัชญาด้านจริยศาสตร์ มาสร้างเป็นแนวคิดทางจริยธรรม และ
ประยุกต์มาสู่ศาสตร์ด้านความดี จะเห็นได้ว่าผลพวงจากการศึกษา
ปรัชญา ก่อให้เกิดแนวคิดทฤษฎี ความรู้ที่จะสร้างองค์ความรู้ วิทยาการ

บทสรุปคุณค่าของการศึกษาวิชาปรัชญา อยู่ที่เมื่อได้ศึกษาปรัชญา

เหตุผล ด้วยสติปัญญาที่เป็นเลิศ จะคงติดอยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์
ทุกคน ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักปรัชญา ซึ่งอาจมีความเข้มข้นต่างกัน รอเพียง
เวลาเพาะบ่ม และอบรมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปให้ได้ชื่อว่าเป็นนักปรัชญา
หรือ นักปราชญ์

และภูมิปัญญาต่าง ๆ ต่อยอดได้อีกมาก

10. คำถามท้ายบท
9. สรุป
!

!

การศึกษาปรัชญา จากมูลเหตุที่เกิดปรัชญา ประเภทของปรัชญา

สาขาวิชาของปรัชญา แนวคิดทางปรัชญา วิธีการทางปรัชญา ทฤษฎี

ให้ทรรศนะ

!

10.2 คุณค่าสูงสุดที่ได้รับจากการศึกษาวิชาปรัชญา คือ อะไร

!

10.3 จงวิพากษ์การเมืองการปกครองของไทย ว่า เป็นระบบการ

ทางปรัชญาตะวันตก ยุคสมัยปรัชญาตามสมัยโบราณ สมัยกลาง สมัย
ใหม่ และร่วมสมัย พร้อมทั้งปรัชญาตะวันออก โดยมีปรัชญาอินเดีย
สายอาสติกะ 6 สำนัก และสายนาสติกะ 3 สำนัก พุทธปรัชญา ปรัชญา

10.1 ท่านจะประยุกต์ปรัชญาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร จง

ปกครองแบบใด ตามแนวคิดอธิปไตย 3

ญี่ปุ่น ปรัชญาจีน ปรัชญาไทย และปรัชญาประยุกต์ในบทสุดท้าย

!

ทำให้ทราบแนวคิด และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ และความ

ความเสื่อมให้เกิดขึ้นเพราะเหตุใด จงอธิบาย

เป็นมาของเส้นทาง

10.4 แนวคิดอปริหานิยธรรมเป็นหลักการปกครองที่ไม่สร้าง

ภูมิปัญญาในศาสตร์ปรัชญา ที่กล่าวได้ว่าเป็น

ศาสตร์แม่บทแห่งสหวิทยาการทั้งปวงในโลก
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!

10.5 ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ดีควรยึดหลักทศพิธราชธรรมเป็นแนว

ปฏิบัติในการครองตน ครองคนและครองงาน เพราะเหตุใด จงอธิบาย
!

10.6 จงอธิบายความหมาย และส่วนประกอบของสันโดษ 3 พร้อม

ทั้งผลดีในการปฏิบัติ
!

!

10.14 ความฉลาดทางธรรมะ (Dharma Quotient ย่อว่า DQ)

ใจความสำคัญ คือ สิ่งใด จงแสดงทรรศนะ
!

10.15 เกณฑ์การประเมินปรัชญาความดี ตามความฉลาดทาง

ธรรมะ เป็นอย่างไร จงให้แนวคิดโดยสังเขป

10.7 จงอธิบายแนวคิดทางครุศาสตร์ที่ทำให้เกิดผลดีต่อการเรียน

การสอน มาให้เข้าใจ
!

10.8 ท่านสามารถนำหลักปรัชญามาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต

ให้ประสบความสำเร็จได้ อย่างไร
!

10.9 แนวคิดสังคหวัตถุ 4 มีคุณค่าต่อบุคคล และสังคมอย่างไร จง

แสดงทรรศนะ
!

10.10 แนวคิดทางครอบครัว ท่านคิดว่าสิ่งใดสำคัญที่สุดในหลัก

สมชีวิธรรม 4
!

10.11 ตามทรรศนะของท่านเห็นว่า ความสุขของชาวบ้านหรือคน

ปกติ สิ่งใดสำคัญที่สุดจากแนวคิดคิหิสุข
!

10.12 ภรรยา 7 ท่านคิดว่า ภรรยาหรือสามีแบบใด เป็นแบบ

อย่างที่ดีที่สุด เพราะเหตุใด!
!

10.13 อนุญาตให้ท่าน นิยามความหมายของคำว่า ความรัก และ

อธิบายแนวคิดปรัชญาความรัก ตามทรรศนะของตน ไม่เกิน 5 บรรทัด
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สมชีวิธรรม!

228

สังสารวัฏ!

114, 115

สมฤติ! 112

สังหิตา!113

สมาธิ! 116, 118, 158, 169

สัจธรรม!

สมาวรรตน์!

สัจนิยม!14, 30

120

สมุทัย! 169

สัญญาขันธ์!

สรรพเทวนิยม! 14, 28

สัตยะ! 172

สวัสติ! 111

สันโดษ 3!

สวัสติกะ!

สฬายตนะ!

195

สังขาร!189
สังขารขันธ์!

168

168

226

สันยาสี!115

111

สหสัมพันธภาพ!

117

31

สัมมากัมมันตะ!169
สัมมาทิฐิ!

169

สัมมาวาจา!

191

สัมมาวายามะ! 191

สังคณี! 189

สัมมาสติ!

218

สังคหวัตถุ 4! 222

สัมมาสมาธิ!

169

สังฆเภท!

206

สัมมาสังกัปปะ!190

สังยุตตนิกาย! 188

สัมมาอาชีวะ! 191

สังสการ!

สางขยะ!

120

124
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สามเวท!

124

หะยี!

178

สามัญลักษณะ!168

เหฏฐิมทิส!

สาระ! 130

โหรตา!114

สีมันโตนยัน! 117

อ

สุขนิยม!

อโกธะ!116

84

225

สุตมยปัญญา! 203

องค์ธรรมปัญญา 3!

สุนทรียศาสตร์!7, 10, 11, 69, 70, 94, 95, 96, 105

องคาพยพ!

31

สุหนัต! 179

อถรรพเวท!

112

อธิปไตย 3!

222

โสตทัศนศิลป์! 104

อนัตตตา!

163

เสาตรานติกะ! 187

อนันตริยกรรม!207

ห

อนิจจตา!

โสตศิลป์!

หยี!

!

104

134

201

168, 222

อนิฏฐารมณ์! 148

หลักธรรม 10 ประการ!171

อปราปริยเวทนียกรรม!206

หลักปฏิบัติ 5 ประการ!176

อปริหานิยธรรม 7!

หลักศรัทธา 6 ประการ!176

อภิจริยศาสตร์!73, 76, 77

หลี!

อภิธรรม!

186

อมเตรสุ!

159

!

หลีจี้! 133

134

222
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อรรถกถา!

187

อัตถจริยา!

อริยมรรค!

190

อัตถิภาวนิยม! 33

อริยมรรค มีองค์ 8!

190

อริยสัจ!194
อริยสัจ 4!

162, 163, 189, 194

อวิชชา!128

224

อัตนิยม!

144

อัตลักษณ์!

163

อัธวรรยุ!

114

อันติม! 185

อวิโรธนะ!

223

อันนปราศัน!

อวิหิงสา!

223

อัปปมัญญาภาวนา 4! 161

120

อหังการนิยม! 10

อัปปมาณหฤทัย!

161

อหิงสา!110

อัพยากตปัญหา!

185

อโหสิกรรม!

206

อัลกุรอาน!

1

อเทวนิยม!

80

อัลเลาะห์!

175

อสุขนิยม!

85

อัศ-ศิยาม!

177

อักโกธะ!

223

อัสเตยะ!

116

อังคุตตรนิกาย!188

อาชชวะ!

223

อัชฌัติกญาณ! 34, 68, 109

อาณาจักรพระเจ้า!

อัญนิยม!

อาตมัน!168

144

อัตตาธิปไตย! 204

อาทิกรรม!

174

188
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อายตนะ!

27

อุปัตถัมภกรรม!206

อายตนะ 6!

168

อุปาทาน!

190

อารัณยกะ!

113

อุปานยัน!

120

เอกชาติ!

120

อาเวค! 32
อาศรม 4!

115

เอกเทวนิยม! 14

อาสันนกรรม! 207

โอม!

อินทรียนิครหะ!116

โอวาทปาติโมกข์!

อีเลียติก!

ฮ

อี้จิง!

20

124

ฮาราคีรี!

133

อนุมาน!93

157

ฮาโร! 156

อุตตรทิส!

224

ฮิริ!

อุทคาตา!

114

เฮราคลิตัส!

!

157
12

อุปฆาตกกรรม!207

A

อุปนัย! 92, 94

Aesthetics!

7, 11

Altruism!

144

อุปนิษัท!

168

113

อุปปัชชเวทนียกรรม! 206
อุปปีฬกกรรม! 166

Animated Organism!195
Argument!

8

Attachment! 195
อุปริมทิส!

225

B
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Birth! 195

I

C

Ignorance!

Chen! 195

K

Concept!

230

194

Kingdom of God!

174

Confucianism!

133

L

Consciousness!

194

Lack of Knowledge! 194

Contact!

195

Logic! 7, 8, 12

Craving!

195

M

D

Metaphysics! 6, 10

Decay and Death! 196

Monotheism! 112

Dharma Quotient!

Moral philosophy or Ethics!11

230

E
Egoism!

O
144

Epistemology!

Ontology!
6, 10, 203

7

Original sin! 172

Ethics!7, 11

P

F

Philein!

2

194
Feeling!

195

Philosophy! 1, 2, 3, 8, 10

Free well!

10

Political Philosophy! 11

G

Potential!

25

Genuine knowledge!2

Principle!

2
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Process of Becoming!

195

S
Shintoism!

155

Social philosophy! 11
sophists!

23

Subjectivism! 144
T
The absolute!6
The holy trinity!
Theism!

26

172

V
Values!166
Volitional Activities
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