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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา” น้ี เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์ โดยศึกษาจากเอกสารทางพระพุทธศาสนาเถรวาท เอกสารอ่ืน ๆ และ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือ 1. ศึกษาปรัชญาประจักษนิยม 2. ศึกษาประจักษนิยมตามแนวพุทธ
ปรัชญา 3. วิเคราะห์คุณค่าปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา และ 4. นําเสนอแนวทาง    
และองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบคุณค่าปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา” 

จากการศึกษาพบว่า  
ปรัชญาประจักษนิยม เป็นการค้นพบความรู้ด้วยประสบการณ์ตรงของตนเอง มีความเช่ือว่า 

ความรู้เกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัสกับสิ่งหรือ
วัตถุทางกายภาพภายนอกโดยตรงเท่าน้ันจึงจะเป็นความจริงแท้  

ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา เป็นการเข้าถึงความรู้ ด้วยประสบการณ์ตรง 
ของตนเองเช่นกัน จนสิ้นความสงสัย และต่างก็หวังผลทางปฏิบัติ มีความเช่ือว่าความรู้เกิดจาก
อายตนะภายใน ๖ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ กระทบกับอายตนะภายนอก ๖ ได้แก่ รูป เสียง  
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธัมมารมณ์ที่เกิดกับใจ เป็นการรับรู้ทางตรง เมื่อศึกษาปรัชญาประจักษนิยม
ตามแนวพุทธปรัชญาแล้วทําให้เกิดความรู้จริงแท้ 

องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
คือ  FIT 
                 F = คือ FACT แปลว่า ข้อเท็จจริง 
                 I =  คือ INTELLECT แปลว่า ปัญญา, ความรู้ 
                 T = คือ TRUTH แปลว่า ความจริง   
 เมื่อบุคคลศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญาแล้วจะมี
ความรู้จริงแท้อย่างแน่นอน 
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Abstract 
 

 The thesis entitled “An analytical study of Empirical Philosophy according to 
Buddhist Philosophy” is a qualitative and interview research. The data used for the 
study are from Theravada Buddhist texts, other concerned documents, and interview 
 the experts in the field concerned. The purposes of the study are 1. to study 
Empirical Philosophy, 2. to study Empirical Philosophy according to Buddhist 
Philosophy, 3. to analyze the value of Empirical Philosophy according  to Buddhist  
Philosophy,  and 4. to present a new finding and knowledge body on “A model of 
valuable Empirical Philosophy  according to Buddhist  Philosophy”. 
 The results of the study found that: 
 The knowledge in Empirical Philosophy comes only from five direct 
sensational experiences. The real knowledge occurs when the eye, ear, nose, tongue 
or body has a direct contact with other physical matters. 
 The Empirical Philosophy according to Buddhist Philosophy is also attained 
by direct experience of oneself with the end of suspect and is expected in 
practical result. According to Buddhist Philosophy, knowledge is the result from the 
contact of one of the six sense-organs; eye, ear, nose, tongue or mind and the six 
sense-objects; form, sound, smell, taste, tangible object and mind-object. Having 
studied the Empirical Philosophy according to Buddhist Philosophy, one can gain the 
real knowledge. 
 The new body of knowledge obtained from the study can be concluded in 
the “FIT” model as follows:  
 1. F means Fact, material, thing could be touched by eye,ear ect.    
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 2. I means Intellect, wisdom, knowledge and. 
 3. T means Truth, ultimate truth, absolute truth. 
 Having studied and practiced according to Empirical Philosophy in Buddhist 
Philosophy, one is certainly believed to attain the real knowledge. 
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อ้างอิงเพ่ือเป็นข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี 
 ขอขอบพระคุณ และขอบคุณพระอาจารย์และอาจารย์ทุกท่านที่กรุณาช่วยตรวจสอบแบบ
สัมภาษณ์   ดังมีรายนามท่ีผู้วิจัยได้บันทึกไว้ในภาคผนวกแล้ว ขอขอบพระคุณและขอบคุณพระ
อาจารย์และอาจารย์ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่าน ดังมีรายนาม ที่ผู้วิจัยได้บันทึกไว้ในภาคผนวกแล้ว ผู้วิจัย
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ความกรุณาตอบคําสัมภาษณ์ ๆ ทุกถ้อยคํามีค่าอย่างย่ิง ผู้วิจัยขอสํานึกในความกรุณาอย่างมาก ถ้า
ไม่ได้รับความกรุณาแล้ว การวิจัยครั้งน้ีไม่สามารถสําเร็จลงได้เลย  
 ประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยน้ี ผู้วิจัยขอถวายเป็นพุทธบูชา และมอบให้แก่มารดา 
บิดาผู้ให้กําเนิด และเลี้ยงดูอบรมมาจนเติบใหญ่ พร้อมทั้งให้การศึกษาตามลําดับ หากสังคมจะนําไป
ศึกษาและปฏิบัติตามแล้ว ผู้วิจัยขออนุโมทนาล่วงหน้า เพ่ือสังคมจะได้รับประโยชน์จากความเพียร
ของผู้วิจัย 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 มนุษย์ทุกคนถือกําเนิดมาพร้อมกับความไม่รู้จริง แม้ธาตุรู้จะมีมาพร้อมๆ กันก็ตาม ถ้าถือตาม
พฤติกรรม มนุษย์มีการเรียนรู้ต้ังแต่แรกเกิด แต่เป็นการเรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นของชีวิต จากคน
ใกล้ชิด จากรุ่นสู่รุ่น จะโดยได้รับการถ่ายทอดทางตรงหรือเลียบแบบก็ตาม ไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่
เป็นระบบ ที่ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่เป็นระบบก็คือ การเรียนรู้ในโรงเรียนระดับช้ันประถมศึกษา แต่ก็
ถือว่าเป็นการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานที่ควรจะรู้ เพ่ือเป็นทักษะการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป ในทางพุทธ
ปรัชญาถือว่าความไม่รู้ในอริยสัจ 4 ได้แก่ “ความไม่รู้ในทุกข์ ความไม่รู้ในทุกขสมุทัย ความไม่รู้ใน
ทุกขนิโรธ ความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ความไม่รู้ในส่วนอดีต ความไม่รู้ในส่วนอนาคต ความ
ไม่รู้ในส่วนอดีตและอนาคต ความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทว่า เพราะธรรมน้ีเป็นปัจจัย ธรรมน้ีจึงมี”1 
เป็นต้น เป็นความไม่รู้จริง ความไม่รู้จริงในธรรมเหล่าน้ี นําไปสู่ความทุกข์อย่างไม่รู้จบ ความไม่รู้ตาม
เป็นจริง เป็นความหลง คือ อวิชชา ความไม่รู้ ความไม่รู้ชัด ความไม่เห็น ซึ่งเกิดขึ้นกับทุกคนที่ยังไม่ได้
อบรม ยังไม่ได้ศึกษา ยังไม่ได้ฝึกฝน ยังไม่ได้ฟัง ยังไม่ได้ทําให้ประจักษ์ด้วยตนเอง เมื่อยังไม่รู้ตามเป็น
จริง  จึงยับย้ังความอยากของตนไม่ได้ การกระทําจึงมีความอยากเป็นแรงจูงใจ ชีวิตจึงตกอยู่ในวังวน
ของความทุกข์ ทุกคนปรารถนาความสุข แต่เพราะความไม่รู้จริง จึงไปก่อเหตุแห่งความทุกข์ จึงไม่ได้
สุข ความสุขมีอยู่จริง แต่ไปก่อผิดเหตุ ทุกข์เกิดขึ้นแทน ความทุกข์เกิดขึ้นได้ แต่ก็ดับได้ ถ้ารู้วิธี เมื่อถือ
กําเนิดมาแล้ว ไม่ทุกข์ ไม่มี เรียกว่า ทุกข์เพราะความได้สังขาร ถ้ารู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ก็สามารถสงบ  
ระงับ ดับทุกข์ได้ ทําให้ทุกข์บรรเทา ทุเลา ลดลง ไม่บีบคั้นรุนแรงเกินไป จนทนไม่ได้จนอาจทําร้าย
ชีวิตตนเองได้ หรือเสียสติไป เพราะความไม่รู้ตามเป็นจริง จึงก่อความทุกข์ก่อปัญหาขึ้นมา ชีวิตจึง
ประสบกับปัญหาที่ยากต่อการแก้ สภาพของปัญหาที่เกิดจากความไม่รู้จริงจึงกลายเป็นอุปสรรคใน
การดําเนินและพัฒนาชีวิต ความไม่รู้ตามเป็นจริง เป็นปัญหาใหญ่ของมนุษย์ เพราะนําไปสู่ภัยใหญ่   
คือทุกข์ ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสตอบคําถามอชิตะว่า “ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลกน้ัน”2 ปัญหาความ
ไม่รู้ตามเป็นจริง ถือว่าเป็นปัญหาของชีวิต ทุกคนไม่สงสัยว่าชีวิตมีปัญหาหรือไม่ เพราะต่างก็ประสบ
กับปัญหาเหมือนกัน และต่างก็พยายามแก้ปัญหา แต่ละคนก็คาดหวังว่า ถ้ามีความรู้แล้ว ปัญหาของ
ชีวิตจะลดลง และทําให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น เมื่อไม่รู้ตามเป็นจริง จึงไม่รู้ว่าปัญหาของชีวิตอยู่
ตรงไหน จึงพากันแสวงหาวัตถุมาป้อนชีวิต ต่างก็เช่ือว่า ถ้ามีวัตถุมาก ๆ จะทําให้ชีวิตมีความสุข ใน
การแสวงหาวัตถุของคน ๆ หน่ึงอาจไปกระทบกับการแสวงหาวัตถุของคนอ่ืน ทําให้ปัญหากระจาย
เพ่ิมมากขึ้น กลายเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อน จากปัญหาเดิมของชีวิตที่มีอยู่แล้ว ปัญหาจากการแสวงหา
วัตถุทับซ้อนขึ้นมาอีก แทนที่จะแก้ปัญหาของชีวิต กลับต้องไปแก้ปัญหาการแสวงหาวัตถุแทน ย่ิงมี
มนุษย์มากเท่าใด ปัญหาการแสวงหาวัตถุย่ิงมีมากเป็นเงาตามตัว กลายเป็นวัฏฏะของปัญหาที่แก้ไม่รู้
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จบ อาจมีใครหลงคิดไปว่า ถ้าลืมปัญหาของชีวิตได้ จะเป็นการดีจะได้ไม่ทุกข์ แท้จริงแล้วปัญหาทุกข์
ของชีวิตยังมีอยู่เหมือนเดิม ตราบเท่าที่ยังไม่รู้ตามเป็นจริง ความไม่รู้ตามเป็นจริง จึงเป็นภัยแก่ชีวิต 
เรียกว่ามองไม่เห็นภัยในชีวิต เพราะนําภัยใหญ่ คือทุกข์มาให้ ปัญหาความไม่รู้ตามเป็นจริง ควรได้รับ
การแก้ไข มนุษย์ไม่เพียงแต่ไม่รู้ตามเป็นจริงของชีวิตเท่าน้ัน แม้แต่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือ
โลกของวัตถุทางกายภาพภายนอก ก็ยังไม่รู้ตามเป็นจริง  พียงแต่รู้ในระดับหน่ึงเท่าน้ัน ดังที่มักกล่าว
ว่า น่าจะเป็นจริง มีความเป็นไปได้ ไม่มีใครอาจยืนยันได้ว่า เป็นจริง เพราะความจริงมันเปลี่ยนไป
เรื่อย ๆ เมื่อเหตุปัจจัยเปลี่ยนไป 
 พระพุทธองค์  ทรงสั่งสอนให้เราทราบฐานเป็นข้อเท็จจริงจากการสังเกตว่า คนเราเร่ิมชีวิต
ด้วย “ความไม่รู้” หรืออวิชชามาก่อน ต่อมาเมื่อมีความชัดเจนต่อชีวิตในโลก หรือรับการศึกษาจึงได้
เรียนรู้ หรือที่เรียกกันว่ามีวิชา พระวิสุทธิมรรคสาธยายว่า “วิทยาการที่เราจะเรียนให้รู้ได้น้ันมีอยู่
มากมายด้วยกัน และปัญญาคือการรอบรู้ในวิทยาการต่าง ๆ แต่พระวิสุทธิมรรคก็ได้ระบุลงไปอย่าง
แน่นอนว่า ปัญหาในพระพุทธศาสนา หมายถึงวิทยาการว่าด้วยการหลุดพ้นและวิถีทางอันนําไปสู่การ
หลุดพ้นจากกิเลส ตัณหา ในขั้นสุดท้ายเท่าน้ัน แต่มิได้หมายแคบ ๆ ถึงปัญหาเพ่ืออาชีพหรือเพ่ือจัดหา
สิ่งมาสนองตัณหาอันหลากของเรา ความรอบรู้หรือปัญญาย่อมได้จากการแสวงหาด้วยการศึกษา และ
การทําสมาธิย่อมช่วยในการทําให้จิตต์หลุดพ้นจากการเกาะโลก และนํามาซึ่งปัญญาทาง
พระพุทธศาสนา กัมมันตภาพของเราคือ-การศึกษา-จึงเป็นการ “ดับอวิชชา” และสร้างวิชาขึ้นในจิตต์
ใจของเรา เป็นการกระทําเพ่ือทําให้จิตต์ใจเคลื่อนจาก “ความไม่รู้” ไปสู่ “ความรู้” ใน
พระพุทธศาสนาจึง “ไม่มีอะไรที่เราไม่รู้” “จะมีก็แต่เพียงสิ่งที่เรายังไม่ได้เรียนให้รู้เท่าน้ัน”3 
 ปัญหาความไม่รู้ตามเป็นจริงดังที่กล่าวมา เป็นปัญหาของคนส่วนมาก เพราะแต่ละคนต่างก็
ยุ่งอยู่กับกิจกรรมที่เก่ียวกับชีวิตธรรมดาสามัญ ไม่ได้นึกถึงปัญหาดังที่กล่าวข้างต้น มีคนจํานวนน้อยที่
ได้อบรม ได้ศึกษา ได้ฝึกฝน ได้รับฟัง จนสามารถปฏิบัติได้จริง ผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงกระแสการดับทุกข์  
(โสดาปัตติมรรค) มีจํานวนมากกว่าผู้ที่เข้าถึงแล้ว แม้แต่ผู้ที่เข้าถึงกระแสการดับทุกข์แล้ว ก็ยังสามารถ
สงบ ระงับ ดับทุกข์ได้บางส่วน ลดหลั่นกันไป ยกเว้นพระอรหันต์เท่าน้ัน ที่สามารถสงบ ระงับ ดับ
ทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง ดังน้ัน ผู้ที่ไม่รู้ตามเป็นจริง จึงมีจํานวนหรือมีความหนาแน่นมากกว่า หรืออีกนัย
หน่ึง ผู้ไม่ได้ธรรมจักขุคือดวงตาเห็นธรรม มีมากกว่าผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว น่ันคือ มีผู้ตกอยู่ในวังวน
ของความทุกข์จํานวนมาก ดังพระพุทธดํารัสตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า “ในหมู่มนุษย์ เหล่าชนผู้ไปถึงฝั่ง
โน้น มีจํานวนน้อย ส่วนหมู่สัตว์นอกน้ีเลาะไปตามฝั่งน้ี ทั้งน้ัน”4 จากพระพุทธดํารัสน้ี แสดงให้เห็นว่า  
ผู้ไม่รู้ตามเป็นจริงมีอยู่มากส่วนผู้รู้ตามเป็นจริงมีอยู่น้อย แต่ปัญหาความไม่รู้ตามเป็นจริง สามารถ
แก้ไขได้ เพราะสามารถศึกษาอบรม ฝึกฝน ปฏิบัติ สั่งสอน ถ่ายทอดกันได้ เช่นเดียวกับความรู้ใน
สาขาวิชาอ่ืน ๆ ส่วนจะสามารถรู้และปฏิบัติตามได้แค่ไหน แล้วแต่ระดับสติปัญญาของแต่ละบุคคลที่มี
ไม่เท่ากันเมื่อมีแนวทางก็ควรจะถ่ายทอด ไม่ควรเก็บความรู้ไว้เพียงคนเดีย เมื่อคนที่รู้แนวทางปฏิบัติ

                                                 
3สมัคร บุราวาศ, พุทธปรชัญามองพุทธศาสนาด้วยทรรศนะวิทยาศาสตร์, พิมพ์ครัง้ที่ 2, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ศยาม, 2542),  หน้า  90. 
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ตายไป ความรู้น้ันก็จะตายตามไปด้วย ควรจะถ่ายทอดให้ชาวโลกได้นําไปใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิต หรือเพ่ือประโยชน์ เพ่ือสุขแก่ชนหมู่มากการศึกษาวิเคราะห์ประจักษ
นิยมตามแนวพุทธปรัชญาน้ีจะศึกษาวิเคราะห์ตามแนวทางอายตนะ 12 เป็นหลัก ซึ่งมีความสัมพันธ์
เช่ือมโยงกับหลักธรรมอ่ืน ๆ เช่น หลักปฏิจจสมุปบาทหลักอริยสัจ 4 หลักไตรสิกขา เป็นต้น   
คาดหวังไว้ว่า เมื่อได้ศึกษาตามแนวน้ีแล้ว จะทําให้มองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิต  
มีความรู้ตามเป็นจริงที่ชีวิตมันเป็น ซึ่งจะสามารถสงบ ระงับ ดับทุกข์ได้ และนําไปสู่การดําเนินชีวิต
อย่างมีความสุขและมั่นคง เพราะชีวิตมีความทุกข์ที่ใคร ๆ ไม่อาจปฏิเสธได้ เพราะต่างก็รู้อยู่แก่ใจดี   
ถูกความทุกข์กระทบทุกวัน ต่ืนขึ้นมาก็ทุกข์แล้ว ความรู้ตามเป็นจริงของชีวิตจึงเป็นเรื่องสําคัญและ
จําเป็น ถ้าสามารถรู้และปฏิบัติได้น้อยก็จะสามารถสงบ ระงับ ดับทุกข์ได้น้อย ถ้าสามารถรู้และปฏิบัติ
ได้มาก ก็จะสามารถสงบระงับ ดับทุกข์ได้มากตามไปด้วย หรือถ้าสามารถรู้และปฏิบัติได้สมบูรณ์ ก็จะ
สามารถสงบระงับ ดับทุกข์ได้สมบูรณ์ เช่น พระอรหันต์ เป็นต้น ปัญหาเกิดจากความไม่รู้จริง เมื่อได้
ศึกษาตามแนวนี้แล้ว จะทําให้เกิดความรู้จริง แล้วนําไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตได้จริง ไม่ใช่ใช้
ความรู้สึกเป็นตัวตัดสิน แต่ใช้ผลของการศึกษาและปฏิบัติเป็นตัวตัดสิน เพราะธรรมเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษา
และปฏิบัติตามจะพึงสามารถรู้ได้ด้วยตนเอง ดังบทธรรมคุณว่า “สนฺทิฏฺฐิโก พระธรรมอันผู้ได้บรรลุ  
ย่อมเห็นเองรู้เอง ประจักษ์แจ้งกับตน ไม่ต้องขึ้นต่อผู้อ่ืน ไม่ต้องเช่ือต่อถ้อยคําของใคร”5 ไม่เพียงแต่
ศึกษาตามตัวหนังสือเท่าน้ัน แต่ศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วย ถ้าศึกษาแต่เพียงตัวหนังสือ ก็จะมีความรู้
ตามตัวหนังสือเท่าน้ัน ไม่เข้าถึงสภาวะ แต่ถ้าศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยจะทําให้เข้าถึงสภาวะ ชีวิตเป็น
ของจริง ไม่ใช่ของปลอม หรือสิ่งสมมุติ และทุกข์ก็มีจริง ๆ ไม่ใช่สมมุติว่ามี และชีวิตก็เป็นของเรา จะ
อยู่กับมันอีกนาน ถ้าเราไม่ใส่ใจดูแลมัน มันก็จะทุกข์ บีบคั้นเราตลอดเวลา จะแก้ปัญหาและพัฒนา
ชีวิตได้ ด้วยการนําผลของการวิจัยน้ีไปปฏิบัติตาม เมื่อสามารถแก้ปัญหาทุกข์เฉพาะตนได้ ก็เท่ากับ
แก้ปัญหาของสังคมได้คนหน่ึง เพราะเราไม่ไปสร้างปัญหาให้แก่สังคม และปัญหาอ่ืนๆ ที่เป็นปัญหา
ทางสังคม ก็จะได้รับการแก้ไขให้เบาบางลงได้ด้วย 
 เพราะฉะน้ัน ผู้วิจัยจึงเกิดแรงบันดาลใจให้ “ศึกษาวิเคราะห์ประจักษนิยมตามแนวพุทธ
ปรัชญา” ซึ่งจะทําให้เกิดความรู้จริงเชิงประจักษ์ หรือความรู้จริงเฉพาะหน้า ความรู้จริงตรงหน้า   
เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรง ไม่ใช่คิดเอาเอง ที่เรียกว่า รู้เท่าทันตามเป็นจริงของชีวิตใน
ปัจจุบัน เป็นการศึกษาเพ่ือดับทุกข์ของชีวิตจริง ๆ ถ้ามีผู้เข้ามาศึกษาและนําไปปฏิบัติตามแล้ว ก็จะ
สามารถสงบ ระงับ ดับทุกข์ของชีวิตได้จริง เช่ือว่าการศึกษาวิเคราะห์ตามแนวนี้จะเป็นประโยชน์ใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตได้มากทีเดียว ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจทํา
วิทยานิพนธ์เรื่องน้ี 
 
1.2 โจทย์วิจัย 
 1. ปรัชญาประจักษนิยมคืออะไร และเป็นอย่างไร? 
 2. ประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญาคืออะไร และเป็นอย่างไร?  

                                                 
5พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครัง้ที่  

6, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2533), หน้า 325. 
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 3. คุณค่าปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา เป็นอย่างไร? 
 4. รูปแบบคุณค่าปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา เป็นอย่างไร? 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปรัชญาประจักษนิยมและปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
2. เพ่ือวิเคราะห์คุณค่าของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 

 3. เพ่ือบูรณาการปรัชญาประจักษนิยมด้วยคุณค่าของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธ 
ปรัชญา 

4. เพ่ือนําเสนอแนวทาง และการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการ 
ปรัชญาประจักษนิยมด้วยคุณค่าของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา” 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้มีการกําหนดขอบเขตเน้ือหาของการวิจัย โดยมุ่งศึกษา ดังน้ี 
1. ความรู้จริงในปรัชญาประจักษนิยม และทัศนะของนักปรัชญาประจักษนิยมบางท่าน       
2. ความรู้จริงในปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
3. คุณค่าของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา  และ 
4. นําเสนอองค์ความรู้ใหม่ของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 

 ทั้งหมดดังกล่าวมาข้างต้น ค้นคว้าจากงานวิจัย ตํารา และเอกสารทั้งที่เป็นปฐมภูมิและ   
ทุติยภูมิ 
 
1.5 วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเอกสาร (Qualitative Documentary Research)  
โดยสํารวจข้อมูลที่เก่ียวข้อง (Review Literature) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ซึ่งรวบรวมข้อมูล  ดังน้ี 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี 2539 
และอรรถกถา ฎีกา อนุฏีกา และปกรณ์พิเศษ เป็นต้น 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารทางวิชาการที่เก่ียวกับเน้ือหาของ ปรัชญาประจักษนิยม 
ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญาและงานเขียนของนักปรัชญา 
 3. วิเคราะห์คุณค่าของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
 4. บูรณาการปรัชญาประจักษนิยมด้วยคุณค่าของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 

5.สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 รูป/ท่าน เก่ียวกับการบูรณาการปรัชญาประจักษนิยมด้วยคุณค่า
ของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทปรัชญา 
 6. อภิปรายปรัชญาประจักษนิยมที่บูรณาการด้วยคุณค่าของ ปรัชญาประจักษนิยมตามแนว 
พุทธปรัชญา 
 7. สร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “ปรัชญาประจักษนิยมที่บูรณาการด้วยคุณค่าของ ปรัชญา 
ประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา” 
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 8. สรุปและเรียบเรียงปรัชญาประจักษนิยมที่บูรณาการด้วยคุณค่าของปรัชญาประจักษนิยม 
ตามแนวพุทธปรัชญา 
 
1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ทําให้ทราบปรัชญาประจักษนิยม  และทัศนะทางปรัชญาประจักษนิยมของนักปรัชญาประ
จักษนิยมแต่ละท่าน 
 2. ทําให้ทราบปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 

3. ทําให้ทราบคุณค่าปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
4. ทําให้ทราบองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบคุณค่าปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธ

ปรัชญา” 

1.7 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ลําดับเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
 1. เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 ดร.บุณย์ นิลเกษ จากหนังสือ “ปรัชญาเบ้ืองต้น” กล่าวโดยสรุปได้ว่า “ประจักษ์นิยม                
( Empiricism) เป็นแนวความคิดที่ให้กําเนิดโดย Jonh Loke (1632–1704) ซึ่งเริ่มต้นด้วยการ
คัดค้านและโจมตีแนวความคิดของ Descartes ที่ว่า หากเรามีความคิดหรือปัญญาติดตัวมาแต่แรก
เกิดเท่ากันแล้ว ทําไมคนเราจึงมีความคิด สถานภาพและการเป็นอยู่แตกต่างกัน เราไม่สามารถพิสูจน์
ได้ว่า คนเรามีความคิดแต่แรกเกิดด้วย แล้วยํ้าให้เห็นว่า ปรัชญาเก่ียวกับ Innate Ideas น้ีใช้การไม่ได้  
Loke ได้เริ่มปรัชญาของเขาด้วยการยืนยันว่า สภาพด้ังเดิมของจิตน้ัน มีลักษณะบริสุทธ์ิหรือว่างเปล่า  
(Tabula  rasa) จิตได้รับความคิดต่าง ๆ จากการมีประสบการณ์ทางประสาทท้ัง 5 หรือที่พุทธศาสนา
เรียกว่า กายสัมผัส และทางจิตใจ (Reflective) หรือที่พุทธศาสนาเรียกว่า จิตสัมผัส เขากล่าวต่อไป
ว่า โดยปกติแม้จิตจะมีสภาวะน่ิงเฉย (Passive) หรือที่พุทธศาสนาเรียกว่า ภวังคจิต แต่เมื่อมีอะไรมา
กระทบทางสัมผัสอย่างใดอย่างหน่ึง มันจะออกมารับรู้ หรือมีลักษณะเป็น Active หรือที่พุทธศาสนา
เรียกว่า วิถีจิตน่ันเอง Loke จึงยืนยันว่าความรู้ทุกอย่างเกิดจากการมีประสบการณ์หรือหลังจากมี
ประสบการณ์ (Posteriori) ทั้งน้ัน ทฤษฏีน้ีเรียกว่า A Posteriori of Knowledge ซึ่งถือว่าสาเหตุที่
แท้จริงของความรู้ คือการมีประสบการณ์น่ันเอง”6 
 บุญมี แท่นแก้ว,สถาพร มาลีเวชรพงศ์ และประพัฒน์ โพธิ์กลางคอน จากหนังสือ“ปรัชญา
เบ้ืองต้น” กล่าวโดยสรุปได้ว่า “ประจักษนิยม (Empiricism) ประจักษนิยมหรือประสบการณ์นิยม   
ถือว่า ประสบการณ์เป็นที่มาของความรู้แท้จริง ลอคถือว่า จิตเปรียบเหมือนกระดาษ หรือกระดาน
ชนวนที่ว่างเปล่า ไม่มีรอยขีดเขียนมาแต่เดิม จิตได้รับความคิดต่าง ๆ จากประสบการณ์ ไม่ได้มี
ความคิดติดตัวมาแต่กําเนิดเหมือนดังเดคาร์ตกล่าวไว้ ประสบการณ์มี 2 ชนิด คือ ประสบการณ์ทาง

                                                 
6ดร.บุณย์  นิลเกษ. ปรัชญาเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ โรงพิมพ์อักษร 

เพชรเกษม, 2525) , หน้า 83. 
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ประสาทสัมผัส ได้แก่ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 กับประสบการณ์ทางใจ ได้แก่ การคิดทบทวน     
ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสรับจากภายนอก แต่ประสบการณ์ทางจิตใจรับจากภายในคือคิด
ทบทวน เรารู้สิ่งภายนอกโดยอาศัยประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส แต่เรารู้สิ่งภายในโดยอาศัย
ประสบการณ์ทางจิตคือคิดทบทวน ไม่มีความคิดแม้แต่ชนิดเดียวที่ไม่ได้มาจากประสบการณ์ทาง
ประสาทสัมผัส ๆ รับวัตถุดิบสําหรับให้จิตคิด เด็กไม่สามารถคิดก่อนที่จิตใจจะได้รับประสบการณ์ทาง
ประสาทสัมผัส 
 ตามทัศนะของลอค จิตเป็นสภาพที่อยู่เฉย ๆ ในขณะที่รับประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส  
แต่มันเร่ิมทําหน้าที่ในการเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับ จากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสพร้อมกัน รวม
ให้เป็นความคิดที่ซับซ้อน เป็นความคิดดวงเดียว ความคิดแต่ละดวงเก่ียวกับสี เสียง กลิ่น รส สัมผัส   
ได้จาก ตา หู จมูก ลิ้น กายโดยลําดับ ความคิดแต่ละดวงเกี่ยวกับการกินที่ รูปร่าง การหยุดน่ิง และ
การเคล่ือนที่ของสสาร ได้จากการเห็นและการสัมผัส สัญชาน การคิดและเจตนา ได้รับจาก
ประสบการณ์ทางจิตใจ ความคิดแต่ละดวงเก่ียวกับความเพลิดเพลินความทุกข์ ความมีอยู่ อํานาจและ
เอกภพ ได้จากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสกับประสบการณ์ทางจิต ลอคถือว่า ไม่มีอะไรในวุฒิ
ปัญญาซึ่งไม่มีในประสาทสัมผัสมาก่อน ความรู้ทุกอย่างเกิดจากประสบการณ์และเกิดภายหลัง
ประสบการณ์ ความรู้เกิดขึ้นโดยวิธีอุปมาน ไม่ใช่โดยวิธีอนุมานคือเริ่มจากข้อเท็จจริงจาก
ประสบการณ์ แล้วอุปมานจากข้อเท็จจริงน้ัน ไม่ได้เริ่มจากความคิดติดตัวที่ชัดเจนแจ่มแจ้งในตัวเอง  
แล้วอนุมานความจริงอย่างอ่ืนจากความคิดน้ัน ทฤษฎีน้ีเรียกว่า “ทฤษฎีว่าด้วยความรู้เกิดภายหลัง,  
ทฤษฎีว่าด้วยความรู้เกิดจากประสบการณ์ หรือประจักษนิยม” เพราะถือว่า “ประสบการณ์เป็นที่มา
ของความรู้เพียงอย่างเดียว”7 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เคนศักด์ิ ตันสิงห์ จากหนังสือ “ ปรัชญาเบ้ืองต้น ” กล่าวโดยสรุปได้ว่า 
“...พวกประจักษ์นิยม (Experience) ถือว่า ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสเป็นแหล่งเกิดความรู้   
จอห์น ลอค (John Loke 1632–1704 B.C.) เป็นนักปรัชญาชาวอังกฤษ เช่ือว่าจิตเดิมขาวบริสุทธ์ิ
เหมือนกระดาษขาว หรือผ้าขาวไม่มีมลทินรอยเป้ือนใด ๆ ต่อมาจิตได้รับความคิดผ่านประสบการณ์  
2 อย่าง (1) ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส (Sensory  experience) (2) ประสบการณ์ทางจิตหรือ
คิดทบทวน (Reflections) ความคิดเป็นรูปร่างขึ้นมาโดยผ่านทางประสาทสัมผัส ทําให้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายซึ่งมีคุณสมบัติ 2 อย่าง (1) คุณสมบัติเดิม (PrimaryQualities) ได้แก่ เคลื่อนไหว การหยุดน่ิง   
ความแข็ง รูปร่าง การรวมตัวของอนุภาค (2) คุณภาพอาศัย (Secondary Qualities) ได้แก่ สี เสียง   
กลิ่น รส ฯลฯ ลอค ถือว่าจิตเป็นรากฐานทางประสาทสัมผัส ไม่ขึ้นอยู่กับความคิด...”8 
  ผศ.สุเมธ เมธาวิทยกูล จากหนังสือ “ปรัชญาเบ้ืองต้น” กล่าวสรุปได้ว่า “...ลัทธิประจักษ
นิยม (Empiricism) เป็นคําภาษาอังกฤษ ที่มาจากภาษากรีกว่า en แปลว่า ใน กับ Peira แปลว่า    
ประสบการณ์ หมายความว่า “เน่ืองด้วยประสบการณ์” จึงเรียกช่ือลัทธิน้ีอีกอย่างหน่ึงว่า ลัทธิ

                                                 

 7บุญมี แท่นแก้ว,สถาพร มาลีเวชรพงศ์และประพัฒน์ โพธ์ิดอนกลาง,ปรัชญาเบื้องต้น,  
พิมพ์ครั้งที่ 2,(กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ โอ. เอส.พริ้นต้ิง เฮ้าส์ จํากัด, 252 ), หน้า 109–110. 

 8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เคนศักด์ิ ตันสิงห์, ปรัชญาเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ SR  
Printing, 2537), หน้า 69.  
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ประสบการณ์นิยม เป็นลัทธิทางญาณวิทยา ที่ถือว่า ความรู้เกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส
โดยตรงเท่าน้ันจึงจะเป็นความรู้จริงจอห์น ล็อค (1632–1704) นักปรัชญาสมัยใหม่ชาวอังกฤษ ถือว่า
ความรู้เกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส แต่ก็ไม่ปฏิเสธการคิดหาเหตุผลเสียเลยทีเดียว           
แต่ถือว่า ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสจะต้องมีความสําคัญกว่า เพราะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ก่อน ล็อคอธิบายกระบวนการเกิดความรู้ว่า ขณะที่เราประสบสิ่งใดสิ่งหน่ึงอยู่น้ัน สิ่งที่เรารับรู้โดยตรง
คือจิตภาพ (Idea) ส่วนวัตถุภายนอกน้ันเรารับรู้มาโดยอ้อม กล่าวคือ เมื่อเราเห็นมะม่วงมัน
หมายความว่า แสงจากมะม่วงมันว่ิงมาเร้าประสาทตาของเราให้ต่ืนตัว แล้วความต่ืนตัวน้ีว่ิงไปตาม
ประสาทสู่สมองส่วนที่ทําหน้าที่เก่ียวกับการเห็น ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นในสมอง เป็นเรื่องของสสาร 
การประจักษ์ คือการเห็นยังไม่เกิด เพราะการเห็นเป็นปรากฏการณ์ทางจิต ซึ่งเกิดขึ้นในห้วงแห่ง
ความรู้สึก (Consciousness) ล็อค อธิบายว่า สมองเปรียบเหมือนห้องมืด มีฉากรับภาพอยู่ภายใน ซึ่ง
เปรียบเหมือนห้วงแห่งสัญญาณ เมื่อเกิดปฏิกิริยา สัญญาณก็ปรากฏภาพมะม่วงมันขึ้น ซึ่งเป็นตัวแทน
ของมะม่วงมันที่มากระทบประสาทตา ภาพตัวแทนน้ีเองที่จิตรับรู้ เรียกว่าการรับรู้ ตัวแทน  
(Representationalism) ซึ่งถือว่า สิ่งที่จิตรับรู้โดยตรงน้ันไม่ใช่มะม่วงมันจริง ๆ เป็นแต่เพียงภาพหรือ
ตัวแทนของผลมะม่วงมัน ซึ่งเรียกว่า จิตภาพ (Idea) ดังน้ัน ตามทัศนะของล็อคในการรับรู้สิ่งใดสิ่ง
หน่ึงคร้ังหน่ึง จะมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ (1) สิ่งภายนอกตัวเรา (2) จิตภาพ (3) จิตของเรา  
ล็อค เปรียบเทียบจิตมนุษย์ที่เกิดใหม่ว่า เหมือนกระดาษที่ว่างเปล่า ปราศจากรอยขีดเขียนใด ๆ ย่ิง
นานเข้าจิตก็ย่ิงแปดเป้ือนไปด้วยความคิดจากประสบการณ์ซึ่งมี 2 อย่าง คือ (1) เพทนาการ (2) มโน
ภาพ เพทนาการคือ การรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างใดอย่างหน่ึง มโนภาพคือ การรับรู้ภายใน
จิต ซึ่งเป็นผลของการนําเอาความคิดต่าง ๆ มาประสานกัน ความรู้จึงเกิดจากเพทนาการกับมโนภาพ   
เพทนาการเกิดก่อนมโนภาพแล้วผ่านเข้าสู่จิต ๆ ก็เปรียบเทียบกับเพทนาการต่าง ๆ แล้วสังเคราะห์
เป็นความรู้หรือความคิด.”9 
  พระทักษิณคณาธิกร จากหนังสือ “ปรัชญา” กล่าวสรุปได้ว่า “...จอห์น ลอค (John  Loke 
1632–1704) ได้ประกาศคัดค้านลัทธิเหตุผลนิยมของเดส์คาร์ตส์ ได้วิจารณ์ไม่เห็นด้วย ต้ังตนเป็น
ปฏิปักษ์ แล้วประกาศลัทธิของตนในหนังสือ Human Understanding โดยวิจารณ์ลัทธิเหตุผลนิยม
ดังน้ี (1) ถ้ามีความคิดติดตัวมาแต่กําเนิดจริง ทุกคนต้องมีความคิดเช่นน้ันเสมอกัน แต่ตามท่ีปรากฏ  
เด็ก คนป่า คนปัญญาอ่อน คนที่ไม่ได้รับการศึกษา ไม่รู้จักคําว่า ความคิดที่ติดตัวมาแต่กําเนิด หรือ  
Innate Ideas เลย ทั้งไม่รู้จักคําว่าเหตุผล (Causality) อนันตภาพ (Infinity) นิรันดรภาพ (Eternity) 
พระผู้เป็นเจ้า (God) และอ่ืน ๆ ที่จัดเป็น Innate Ideas ถ้าเป็นความคิดติดตัวมาทุกคน ทุกคนต้อง
รู้จักมัน ถ้ามีความคิดติดตัวที่เจ้าของไม่รู้ ก็เป็นการขัดแย้งในตัวเอง (Self-contradictions) (2) ถ้ามี
ความคิดติดตัวมาแต่กําเนิด ทุกคนต้องมีความคิดเช่นน้ันเหมือนกัน แต่สิ่งที่เรียกความคิดติดตัว
เก่ียวกับพระผู้เป็นเจ้า จริยธรรมและอ่ืน ๆ แตกต่างกันไปในสังคมท่ีต่างกัน แต่ละประเทศ แต่ละยุคก็
แตกต่างกัน แม้ในประเทศเดียวกัน สังคมเดียวกันก็ยังแตกต่างกัน เพราะแต่ละบุคคลก็มีความคิดเป็น

                                                 
9ผศ.สุเมธ  เมธาวิทยกูล, ปรัชญาเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ โอ. เอส.พริ้นต้ิง  

เฮ้าส์, 2534), หน้า 53–54. 
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ของตนเอง บางพวกก็เป็นอเทวนิยม (Atheists) ไม่ยอมรับรู้เรื่องพระผู้เป็นเจ้า บางพวกก็ยอมรับว่ามี
พระผู้เป็นเจ้า ถึงกระนั้น ก็ยังมีทัศนะแตกต่างกัน คือบางพวกเช่ือว่า พระผู้เป็นเจ้ามีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับมนุษย์ (Anthropomorphism) เช่น มีอารมณ์โกรธเกลียด มีกิเลสเหมือน ๆ กับมนุษย์  
บางพวกก็เช่ือว่า พระผู้เป็นเจ้าไม่เหมือนสิ่งใดในโลก ทรงไว้ซึ่งเทวสัมบัติทั้งปวง (Deism) บางพวกก็
เช่ือว่า พระผู้เป็นเจ้าไม่มีตัวตน แต่มีอํานาจสิงสถิตอยู่ไปทั่วโลก (Pantheism) บางพวกก็เช่ือว่าพระผู้
เป็นเจ้าสร้างโลกแล้วคอยควบคุมโลกไว้ (Theism) มีอํานาจทั้งภายในและภายนอกจักรวาล เมื่อ
มนุษย์มีความคิดเก่ียวกับพระผู้เป็นเจ้าแตกต่างกันอย่างน้ี ความคิดติดตัวมาแต่กําเนิดจะมีได้อย่างไร   
ความรู้เรื่องจริยธรรมและอ่ืน ๆ ก็แตกต่างกันไป จึงไม่อาจยอมรับว่า มีความคิดติดตัวที่พระผู้เป็นเจ้า
ประทานให้ (3) ถ้าแม้ทุกคน จะมีความคิดเหมือนกัน ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่า ความคิดน้ัน ๆ ติดตัวมาแต่
กําเนิด เช่น ทุกคนมีความคิดเก่ียวกับไฟเหมือนกันว่า ให้ความร้อน แต่ความคิดเก่ียวกับไฟเกิดจาก
ประสบการณ์ต่างหาก ถ้าพูดว่า ดวงอาทิตย์หมุนรอบโลก โลกแบน ดวงจันทร์แบน จะถูกคัดค้าน   
การคัดค้าน ก็ไม่ใช่ความคิดติดตัวมาแต่กําเนิด แต่เกิดจากการศึกษาหาข้อเท็จจริงจากประสบการณ์  
(4) สิ่งที่เรียกว่าหลักการที่ติดตัวมาแต่กําเนิด (Innate  Principles) ที่แท้ก็คือความจริงสากลที่เกิด
จากการคิดหาเหตุผลจากข้อเท็จจริงที่ได้ประสบ โดยอาศัยสัญชาน (Preception) เช่น เด็กรู้ว่าของ
หวานมีรสหวาน ของหวานไม่มีรสขม เป็นสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์ของเด็ก จากน้ันเด็กก็สามารถหา
เหตุผล โดยอาศัยกฎแห่งความเหมือน (Law of Identity) และกฎแห่งการขัดแย้ง (Law of  
Contradiction) แล้วก็สามารถสรุปได้ว่า ของหวานมีรสหวาน ของหวานไม่มีรสขม ดังน้ัน สิ่งที่
เรียกว่าหลักการที่มีมาแต่กําเนิดน้ัน ที่แท้ก็คือสิ่งที่ได้มาจากประสบการณ์ ไม่ใช่ความคิดที่ติดตัวมาแต่
กําเนิด (A priori) และไม่ใช่ความคิดเกิดก่อนประสบการณ์ ลอค จึงยํ้าว่า คําสอนเกี่ยวกับ Innate   
Ideas ของ เดส์การ์ตส์ น้ันใช้ไม่ได้ ครั้นลอค วิจารณ์คัดค้านเหตุผลนิยมแล้ว จึงประกาศลัทธิของ
ตัวเองขึ้นว่า จิตแต่เดิมเป็นสภาพบริสุทธ์ิว่างเปล่า (Tabula rasa) เหมือนกระดานชนวนที่ว่างเปล่า 
ไม่มีรอยขีดเขียนมาแต่เดิม จิตได้รับความคิดต่าง ๆ จากประสบการณ์ ประสบการณ์มี 2 ชนิด คือ  
(1) ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส ได้แก่ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (Sensations) (2) ประสบการณ์ทาง
จิตใจ ได้แก่ การคิดทบทวน ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสรับจากภายนอก ส่วนประสบการณ์ทาง
จิตใจ เป็นการคิดทบทวนหรือรับภายใน เรารู้สิ่งภายนอกโดยอาศัยประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส   
และรู้สิ่งที่มีอยู่ในจิตเราโดยอาศัยการคิดทบทวน ไม่มีความคิดแม้แต่ชนิดเดียวที่ไม่ได้มาจาก
ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส หลังจากน้ันก็คิดทบทวนสิ่งที่ได้รับมา ประสาทสัมผัสนําวัตถุดิบมา
ป้อนจิตใจให้จิตใจคิดทบทวน เด็กไม่สามารถคิดก่อนที่จิตใจจะได้รับประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส 
 ตามทรรศนะของลอค จิตเป็นสภาพที่อยู่เฉย ๆ (Passive) ในขณะที่รับประสบการณ์ทาง
ประสาทสัมผัส แต่มันเริ่มทําหน้าที่ (Active) ในการเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับการสัมผัส พร้อมกับรวมมัน
ให้เป็นความคิดที่ซับซ้อน เป็นความคิดดวงเดียว ความคิดแต่ละดวงเก่ียวกับ สี เสียง กลิ่น รส สัมผัส  
ได้จาก ตา หู จมูก ลิ้น กายโดยลําดับ ความคิดแต่ละดวงเกี่ยวกับ การกินที่รูปร่าง การหยุดน่ิง และ
การเคล่ือนที่ของสสาร ได้จากการเห็นและการสัมผัส สัญชาน (Perception) การคิด (Thinking)  
และเจตนา (Volition) ได้จากประสบการณ์ทางจิตใจ ได้แก่ การคิดทบทวน ความคิดแต่ละดวง
เก่ียวกับ ความเพลิดเพลิน ความทุกข์ ความมีอยู่ อํานาจ และเอกภพ ได้มาจากประสบการณ์ทาง
ประสาทสัมผัสกับประสบการณ์ทางจิต 
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 ลอคถือว่า ความรู้ทุกชนิดเกิดจากประสบการณ์ มันเกิดหลังจากได้ประสบการณ์แล้ว 
(Poterior to) เมื่อว่าโดยกระบวนการท่ีทําให้เกิดความรู้ มันเป็นแบบอุปนัย (Inductive) ความรู้แต่
ละชนิดเกิดจากประสบการณ์เฉพาะสิ่ง แล้วหาเหตุผลจากสิ่งที่ได้รับน้ันประมวลกันเป็นความรู้ทั่วไป    
ทฤษฎีดังกล่าวน้ีมีช่ือเฉพาะว่า ทฤษฎีว่าด้วยความรู้ที่ถือว่าความรู้เกิดทีหลังประสบการณ์ (A 
Posteriori Theory of Knowledge) ที่เรียกเป็นประจักษนิยม (Empiricism) เพราะถือว่า
ประสบการณ์เท่าน้ันเป็นบ่อเกิดความรู้...”10 
  กีรติ บุญเจือ จากหนังสือ “ปรัชญาสําหรับผู้เริ่มเรียน” กล่าวสรุปได้ว่า “...ล็อค (John  
Loke 1632–1704) ชาวอังกฤษ เห็นด้วยในหลักการของพวกเหตุผลนิยมว่า การพิสูจน์โดยวิธี
ตรรกวิทยาแบบเรขาคณิตเป็นมาตรการตัดสินความจริงได้ แต่ในเวลาเดียวกัน ก็เห็นความยุ่งยากใน
การหามูลบทมาเป็นจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์ จึงคิดหาทางออกโดยหันไปพ่ึงเบค็อนซึ่งเป็นนักปรัชญา
ชาวอังกฤษด้วยกัน ก็พบว่า ความรู้น่าจะเร่ิมต้นจากประสบการณ์ “All Knowledge comes from   
experience” (ความรู้ทุกอย่างมาจากประสบการณ์) น่ันคือ คนเราเกิดมามีจิตว่างเปล่าเหมือน
กระดาษขาว ๆ ที่ยังไม่มีตัวอักษรอะไรเขียนลงไปเลย ล็อคใช้คําว่า “Tabula  Rasa” (blank  
tablet)  ซึ่งเป็นกระดานฉาบขี้ผึ้ง เตรียมพร้อมที่จะเขียนหนังสือลงไปได้ตามความนิยมของชาวโรมัน
ช้ันสูงสมัยโรมันเรืองอํานาจ มติน้ีเองทําให้ล็อคได้ช่ือว่า เป็นผู้ก่อต้ังลัทธิประสบการณ์นิยมสมัยใหม่ 
 ล็อค เห็นว่า ถ้าเรายอมรับว่า ประสบการณ์ให้ความจริงตามสามัญสํานึกของคนทั่วไปแล้วถือ
เป็นมูลบทใช้พิสูจน์ต่อไปด้วยวิธีตรรกวิทยาของเหตุผลนิยม ก็เช่ือได้ว่าจะเป็นที่ยอมรับกันได้ทั่วไป  
และพิสูจน์ได้จริงตามประสงค์ แต่สําหรับเรื่องศาสนาและศีลธรรมน้ัน ล็อค ถือว่าเรามีประสบการณ์
ไม่ได้ เราต้องอาศัยมูลบทจากการเปิดเผยหรือวิวรณ์ของพระเจ้า และพิสูจน์ต่อไปด้วยเหตุผล ก็จะ
ได้รับความรู้เพ่ิมเติมขึ้น ดีกว่าไม่ยอมรับเสียเลย            
 ตามนัยดังกล่าวมาน้ี ล็อค จึงแบ่งความรู้ออกไปเป็น 5 ประเภท คือ (1) Sensitive  
Knowledge (ความรู้ทางผัสสะ) รู้โดยตรงด้วยประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส รู้เป็นหน่วย ๆ ไม่
สัมพันธ์กัน ความรู้แต่ละหน่วยเรียกว่า Simple Idea (มโนคติเชิงเด่ียว) เป็นความรู้ที่ถือได้ว่าจริงโดย
ไม่ต้องพิสูจน์ ใช้เป็นความรู้พ้ืนฐานหรือมูลบทสําหรับพิสูจน์ และถ้าพิสูจน์อย่างสมเหตุสมผลก็เช่ือได้
ว่า ผลสรุปจะต้องจริงเสมอไป เช่น เห็นดอกไม้ดอกน้ี คลําพบโต๊ะตัวน้ี ได้ยินเสียงไอ้ด่าง ล็อคใช้คําว่า 
“มโนคติ” (idea) ในความหมายของ “จินตภาพ” (Image) ซึ่งเป็นภาพเฉพาะหน่วยที่ประทับใจ      
แต่เมื่อมีประสบการณ์ซ้ําชนิดเดียวกันหลาย ๆ ครั้ง ก็จะเกิดภาพรวม ๆ ของชนิดเดียวกันขึ้น  
กลายเป็นภาพสากล (2) Probable knowledge (ความรู้ที่น่าจะเป็น) เป็นมโนคติเชิงเด่ียวเหมือนกัน  
แต่เราไม่สามารถมีประสบการณ์โดยตรง อย่างไรก็ตาม เป็นมโนคติที่สําคัญและมีประโยชน์ ควรรับไว้
เป็นสมมติฐาน ความรู้ชนิดน้ีใช้เป็นมูลบทได้ แต่ผู้ใช้จะต้องสํานึกเสมอว่า แม้จะใช้วิธีพิสูจน์ถูกต้อง
สมเหตุสมผลแล้ว ผลสรุปที่ได้ออกมาจะอยู่ในขั้นเป็นไปได้เท่าน้ัน จะยืนยันว่าเป็นความจริงอย่าง
เด็ดขาดไม่ได้ เช่น ความโน้มถ่วง (Gravity) แสงเดินตรง เป็นต้น (3) Intuitive knowledge (ความรู้

                                                 
10พระทักษิณคณาธิกร, ปรัชญาท่ัวไป, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ บริษัท 

สหธรรมิก จํากัด, 2544), หน้า 59–62. 
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โดยอัชฌัตติกญาณ) เป็นความรู้ประเภทมโนคติเชิงซ้อน (Complex Idea) เป็นความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างมโนคติเชิงเด่ียวต้ังแต่ 2 ขึ้นไป และเป็นการเข้าใจได้โดยไม่ต้องอ้างสิ่งอ่ืนมา
สนับสนุน น่ันคือ พอเข้าใจมโนคติเชิงเด่ียวน้ัน ๆ แล้ว ก็เห็นความสัมพันธ์ต่อกันโดยตรง เช่น สีขาว
ย่อมไม่ดํา กลมย่อมไม่เหลี่ยม 3 มากกว่า 2 เป็นต้น ความรู้ประเภทน้ีเช่ือได้ว่าจริง เพราะทุกคนเห็น
พ้องต้องกันไม่มีทางเป็นอย่างอ่ืนไปได้ สัจพจน์ กฎตรรกวิทยา และสูตรบวก ลบ คูณ หาร ล้วนแต่เป็น
ความรู้ประเภทน้ี (4) Demonstrative knowledge (ความรู้โดยการพิสูจน์) เป็นความรู้ที่ได้มาโดย
การใช้หลักตรรกวิทยากับมโนคติที่มีอยู่ก่อนแล้ว ต้องรักษาเง่ือนไขการพิสูจน์ให้ครบถ้วนจึงจะเช่ือถือ
ได้ และจะมีความจริงได้ตามความจริงของมโนคติที่นํามาใช้ ถ้ามโนคติที่นํามาใช้เป็นเพียงสมมติฐาน   
ความรู้ที่ได้จะมีความจริงแค่ระดับน่าจะเป็น เช่น ความรู้ที่ได้จากการพิสูจน์ หรือคํานวณของ
วิทยาศาสตร์เป็นต้น (5) Revelation (วิวรณ์) เป็นความรู้ทางศาสนาและศีลธรรม เราไม่มีทางจะรู้เอง
ได้ว่าจริงหรือไม่จริง แต่ถ้ามีหลักฐานยืนยันได้ว่า พระเจ้าได้มาเปิดเผยให้ทราบจริง เราก็ต้องถือว่าคํา
สอนดังกล่าวน้ันจริง ความรู้ที่ได้ทางวิวรณ์น้ีจะนําหลักตรรกวิทยามาใช้หาความรู้เพ่ิมเติมต่อไปก็ได้  
สรุปมาตรการความจริงของล็อคได้ว่า จะต้องเป็นความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์หรือวิวรณ์และถ้าจะ
หาต่อไปก็ต้องใช้เหตุผลตามหลักตรรกวิทยาอย่างเคร่งครัด...”11 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ( อ่อนค้อม ) รณรื่น จากหนังสือ “ปรัชญาทั่วไป” กล่าวสรุป
ได้ว่า “...ประสบการณ์ (Sense-experience) คือสิ่งที่เรารับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา หู  
จมูก ลิ้น กาย ประสาทสัมผัสทั้ง 5 น้ี เป็นประตูรับความรู้เก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมาสู่เราความรู้ใน
ลักษณะน้ีคือความรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเราได้รับมาทางประสบสัมผัส ความรู้ชนิดน้ีเกิดขึ้น เมื่อวัตถุ
ภายนอกมากระทบประสาทสัมผัสแต่ละอย่าง ซึ่งทําหน้าที่ต่าง ๆ กัน และไม่สามารถทําแทนกันได้  
เช่น ตาทําหน้าที่เห็น สิ่งที่ตาเห็นเราเรียกว่ารูป หูทําหน้าที่ฟังเสียง จมูกทําหน้าที่ดมกลิ่น ลิ้นทําหน้าที่
รู้รส กายทําหน้าที่รู้สัมผัสที่มากระทบกาย เช่น เย็น ร้อน อ่อนแข็ง เป็นต้น เราไม่สามารถใช้หูดมกลิ่น  
หรือใช้ลิ้นฟังเสียง เพราะประสาทสัมผัสแต่ละอย่างมีหน้าที่เฉพาะของมัน ประสาทสัมผัสเหล่าน้ี
ร่วมกันทําให้สามารถรับรู้คุณสมบัติ หรือลักษณะต่าง ๆ ของวัตถุในหลาย ๆ ด้าน ทําให้มนุษย์มี
ความรู้เก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ประสาทสัมผัสจึงเป็นทางที่มนุษย์ได้ความรู้มากที่สุด  เด็กเกิดใหม่จะ
ได้รับความรู้ หรือรู้จักสิ่งต่าง ๆ รอบตัวจากทางประสาทสัมผัสก่อนทางอ่ืน มนุษย์ทุกคนต้องใช้
ประสาทสัมผัสอยู่ตลอดเวลา ต้ังแต่เกิดจนวาระสุดท้ายของชีวิต 
 อย่างไรก็ตาม ความรู้ที่ได้จากประสาทสัมผัสหรือที่เราเรียกว่าประสบการณ์น้ันบอกได้เพียง
ว่า สิ่งหน่ึงมีอยู่หรือปรากฏอยู่ แต่บางครั้งการรับรู้ของเราอาจคลาดเคล่ือนได้ เช่น เห็นนํ้าใน
ทะเลทราย  (ทั้งที่จริง ๆ ไม่มีนํ้าแต่อย่างใด)  หรือเห็นรางรถไฟเบนเข้าหากันในระยะไกล     ดังน้ัน 
ประสาทสัมผัสอย่างเดียว ยังไม่ทําให้เกิดความรู้ได้ ต้องอาศัยการตัดสิน (Judgement) 
 นักปรัชญากลุ่มที่ถือว่า ความรู้ที่แท้จริงต้องมาจากประสบการณ์ คือกลุ่มประสบการณ์นิยม 
(Empiricism) มีทรรศนะว่าความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ซึ่งเรียกว่า “Empirical Knowledge” น้ัน
เป็นความรู้ที่แท้จริง เพราะสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ ส่วนความรู้ที่ได้จากเหตุผลน้ันเป็นความรู้
ระดับรอง หน้าที่ของเหตุผลในทรรศนะของประสบการณ์นิยม เป็นเพียงตัวเช่ือม ประสบการณ์เข้า
ด้วยกัน เหตุผลที่ไร้ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส ย่อมไม่มีทางที่จะให้ความรู้นักปฏิบัตินิยม 
(Pragmatism) ก็จัดอยู่ในกลุ่มประสบการณ์นิยมน้ี 
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 สรุปลักษณะทั่วไปของกลุ่มประสบการณ์นิยม ได้ดังน้ี (1) เน้นญาณวิทยามากกว่าอภิปรัชญา   
สนใจวิธีเข้าถึงความจริงมากกว่าที่จะถกปัญหาว่า ความจริงคืออะไร (2) ถือว่าบ่อเกิดหรือต้นกําเนิด
ของความรู้มาจากประสบการณ์ และความสมเหตุสมผลของความรู้ก็สามารถทดสอบได้จาก
ประสบการณ์ (3) ปฏิเสธความรู้ที่ติดตัวมาแต่เกิด (Innate Idea) และความรู้ก่อนประสบการณ์ (A  
priori knowledge) เพราะกลุ่มน้ีถือว่า ความรู้ต้องมาหลังประสบการณ์เสมอประสบการณ์นิยมจึง
ยอมรับ ความรู้หลังประสบการณ์ (A posteriori knowledge) (4) ประสบการณ์ประกอบด้วย
ประสาทสัมผัส 2 ประเภท คือ ประสาทสัมผัสภายใน มีลักษณะเป็นอัตวิสัย (Subjective) เช่น   
ความปรารถนา (Desire) ความรู้สึก (Feeling) คิด (Thinking) และประสาทสัมผัสภายนอก เช่น   
เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส รู้สัมผัส (5) สิ่งต่าง ๆ ในโลกน้ีมีลักษณะสัมพัทธ์ (Relative) คือขึ้นอยู่กับสิ่ง
อ่ืน ๆ ไม่แน่นอนตายตัว (6) วิธีเข้าถึงความจริงมักใช้วิธีอุปนัย (Induction) และประสบการณ์  
(Empirical Data)...”11 
  ศ.ดร.วิทย์ วิศทเวทย์ จากหนังสือ “ปรัชญาทั่วไป โลก และความหมายของชีวิต” กล่าวสรุป
ได้ว่า “...ชาวประสบการณ์นิยมเชื่อว่าความรู้ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่มี ชาวประสบการณ์คนหน่ึงคือ  
ล็อค (Loke 1632–1704) ได้โต้แย้งเรื่องน้ีอย่างละเอียด เหตุผลสําคัญอันหน่ึงที่เขายกมาแย้งว่า  
ความรู้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่มีก็คือ เด็กที่เกิดมาใหม่ ๆ น้ันไม่รู้อะไรเลย จากการศึกษาเล่าเรียนและ
จากประสบการณ์ เด็กจึงรู้ความจริงขึ้นมาทีละน้อย ๆ แต่ถ้าเด็กไม่ได้รับการศึกษาเขาก็จะไม่รู้อะไร
เลย  เมื่อเรียนจึงรู้ เมื่อไม่เรียนก็ไม่รู้ ดังน้ัน ความรู้ต้องเกิดจากการเรียน ถ้าเรามีคนที่มีความรู้ โดยไม่
ต้องเรียนหรือโดยไม่ต้องรับรู้ทางประสาทสัมผัสน่ันแหละ  เราจึงพอจะเช่ือได้ว่าความรู้มีติดตัวมา
ต้ังแต่เกิด แต่เราไม่เคยพบคนอย่างน้ันเลย 
 ชาวเหตุผลนิยมเช่ือว่าความจริงได้ถูก “ประทับ” ในจิตวิญญาณของคนเราต้ังแต่เกิดมา ข้อน้ี
ล็อคบอกว่า ถ้าเป็นอย่างน้ันจริงคนเราก็ควรรู้ความจริงต้ังแต่เกิด โดยไม่ต้องมีประสบการณ์แต่ก็ไม่
เป็นอย่างน้ัน การพูดว่ามีความรู้อยู่ในตัวมาแต่เกิด แต่ไม่รู้ว่าตนรู้ เป็นคําพูดที่ไร้สาระ ไม่มีความหมาย
อะไร คนเราเกิดมาพร้อมกับจิตที่ว่างเปล่า เมื่อได้ข้อมูลจากประสาทสัมผัสทีละอย่างมนุษย์จึงมีวัสดุที่
เป็นรากฐานของความรู้ 
 ข้อน้ีชาวเหตุผลนิยมก็จะตอบว่า ความรู้เรามีอยู่แล้วต้ังแต่เกิด แต่ต้องอาศัยการเรียนและ
ประสบการณ์จึงจะเกิดสํานึกว่าตนรู้ ประสบการณ์มิใช่บ่อเกิดของความรู้ แต่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้
ความรู้ที่แฝงอยู่ปรากฏเป็นจริง ถ้าในเวลากลางคืนเรามีฟิล์มภาพยนตร์ แต่ไม่มีอุปกรณ์ เราก็ไม่มี
โอกาสจะได้ดูภาพยนตร์ แต่ถ้าเรามีเครื่องฉายหนัง มีไฟฟ้า มีจอ โอกาสดูหนังก็เกิดขึ้น เครื่องฉาย
ไฟฟ้า และจอมิได้เป็นบ่อเกิดของภาพยนตร์ที่เราชม แต่เป็นอุปกรณ์ช่วยให้ภาพยนตร์ที่มีอยู่ในฟิล์ม
ปรากฏขึ้น ประสบการณ์ก็เช่นกัน มิได้เป็นบ่อเกิดของความรู้ แต่เป็นเคร่ืองมือทําให้ความรู้ที่มีอยู่
ปรากฏขึ้น ข้อน้ีชาวประสบการณ์นิยมจะบอกว่า แม้จะมีความรู้บางอย่างติดตัวมาต้ังแต่เกิด แต่
ความรู้แบบน้ันก็ว่างเปล่า ไม่มีความหมายอะไร 

                                                 
11รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา (อ่อนค้อม) รณรื่น, ปรัชญาเบื้องต้น,(กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท อักษราพิพัฒน์ จํากัด, 2532), หน้า 49–50. 
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 ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์เราเรียกว่า ความรู้เชิงประจักษ์หรือความรู้จากการประสบ 
(Empirical Knowledge) สําหรับชาวประสบการณ์นิยม ความรู้ชนิดน้ีเป็นความรู้ที่แท้จริง ความรู้ที่
เกิดขึ้นโดยไม่อาศัยประสบการณ์น้ัน เป็นความจริงว่างเปล่า 
 ชาวประสบการณ์นิยมเช่ือว่า ข้อความเชิงประจักษ์ คือข้อความที่ได้จากประสบการณ์แม้ว่า
มันจะไม่ให้ความจริงที่ตายตัวแน่นอน แต่มันก็ให้ข้อเท็จจริงที่เก่ียวกับโลก มันบอกเราว่ามีอะไรอยู่ใน
โลก สิ่งเหล่าน้ีสัมพันธ์กันอย่างไร มีคุณสมบัติอย่างไร เราต้องยอมรับว่า ถ้าเราต้องการความจริงที่มี
เน้ือหา เราต้องอาศัยประสาทสัมผัส หรือประสบการณ์เป็นสื่อกลางที่จะทําให้เรารู้จักโลก และเราต้อง
อย่าลืมว่า ความจริงเหล่าน้ีไม่แน่นอนเสมอไป 
 จากประสบการณ์ทําให้มนุษย์ได้วัตถุดิบของความรู้ แต่การมีวัตถุดิบเหล่าน้ียังไม่ถือว่ามี
ความรู้จริง ๆ จนกว่าจะผ่านวิธีการบางอย่างเสียก่อน คือวิธีการอุปนัย (Induction) วิธีการอุปนัยน้ัน
เป็นการสรุปความจริงสากลโดยอาศัยความจริงเฉพาะที่ได้จากประสบการณ์ กล่าวคือ  จากการที่ได้รู้
ลักษณะบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะหลาย ๆ สิ่ง ที่อยู่ใน “ประเภท” เดียวกัน จึงสรุปว่าลักษณะซึ่ง
บรรดาสิ่งทั้งหลายมีอยู่ร่วมกันน้ีเป็นความจริงของ “ประเภท” ด้วย และเป็นความจริงสากล เช่น  
จากประสบการณ์ในอดีตเราทราบว่า มะม่วงจากต้นน้ี ผลที่ 1 หวาน ผลที่ 2 หวานผลท่ี 3 หวาน ฯลฯ  
เราจึงสรุปว่า มะม่วงต้นน้ีหวาน และเราก็เช่ือว่าในอนาคตมะม่วงจากต้นน้ีก็จะหวาน จากการสังเกต   
ต้มนํ้าบริสุทธ์ิครั้งที่ 1 ณ ระดับนํ้าทะเล จะเห็นว่าเดือดเมื่อ 100 องศาเซลเซียส ต้มคร้ังที่ 2 (นํ้าหม้อ
ใหม่) ก็เป็นเช่นครั้งที่ 1 ต้มครั้งที่ 3 (นํ้าอีกหม้อหน่ึง) ก็เป็นเช่นครั้งที่ 1 และ ที่ 2 และต้มอีกก่ีครั้ง ๆ 
ก็เป็นเช่นน้ันทั้งสิ้น เราจึงสรุปว่า นํ้าบริสุทธ์ิย่อมเดือดเมื่อ 100 องศาเซลเซียส ณ ระดับนํ้าทะเล 
 วิธีการอุปนัย เป็นการสรุปความจริงของ “ประเภท” ซึ่งเรารู้จักสิ่งในประเภทนี้เพียงบางส่ิง
เท่าน้ัน เป็นการเอาความจริงที่รู้จากส่วนย่อยมายกให้เป็นความจริงของส่วนรวม หรือเอาลักษณะร่วม
ที่เรารู้จักจากส่วนย่อย มายกให้เป็นลักษณะร่วมของส่วนทั้งหมดใน “ประเภท”เดียวกัน วิธีการอุปนัย
เป็นการกระโดด คือ กระโดดจากบางสิ่งไปสู่ทุกสิ่ง กระโดดจากอดีตไปสู่อนาคต คือจากหลักฐานที่เรา
ได้จากประสบการณ์ในอดีต ทําให้เราสรุปได้ว่าในอนาคตมันจะเป็นอย่างน้ันด้วย วิธีการอุปนัยเป็น
การขยาย คือ ขยายจากบางส่วนไปสู่ทุกส่วน ขยายจากเฉพาะกรณีไปสู่กรณีทั่วไป วิธีอุปนัยอาศัย
ข้อมูลที่ประสาทสัมผัสได้ให้แก่เราเฉพาะเร่ืองเฉพาะกรณี แล้วสรุปความจริงทั่วไปออกมา ถ้า
ปราศจากข้อมูลเสียแล้ว เราก็ไม่มีวัตถุดิบอะไรท่ีจะทําให้กระบวนการอุปนัยเกิดขึ้น 
 ดังน้ัน สําหรับชาวประสบการณ์ ความจริงทั้งหมดมีบ่อเกิดมาจากประสาทสัมผัสประสาท
สัมผัสให้ความจริงเฉพาะ และความจริงเฉพาะเป็นฐานให้รู้ความจริงสากลหรือความจริงทั่วไป...”12 
  รองศาสตราจารย์ สถิต วงศ์สวรรค์ จากหนังสือ “ปรัชญาเบ้ืองต้น” กล่าวสรุปได้ว่า“.ลัทธิ
ประสบการณ์นิยมหรือประจักษนิยม (Empiricism) หรือพิชานนิยม Empiricism มาจากภาษากรีกว่า  
En แปลว่า ใน กับ Peira แปลว่า ประสบการณ์ หมายความว่า “เน่ืองด้วยประสบการณ์” จึงเรียกอีก
ช่ือว่า  ประสบการณ์นิยม 

                                                 
12ศ.ดร.วิทย์ วิศทเวทย์, ปรัชญาท่ัวไป มนุษย์ โลกและความหมายของชีวิต,พิมพ์ครั้งที่ 8, 

(กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วน จํากัด อักษรเจริญทัศน์, 2531), หน้า 108–116. 
 



 
 

13 

 ลัทธิน้ีถือว่า ความรู้ทุกอย่างมาจากประสบการณ์ (เกิดจากประสบการณ์) หมายถึง การรู้ทาง
ประสาทสัมผัส ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย สิ่งที่เราเห็น ได้เห็น ได้กลิ่น รู้รสและสัมผัสน่ีเองเป็น
ขอบเขตของความรู้ของเรา ลัทธิน้ีเน้นถึงความสามารถของมนุษย์ในการรับรู้สิ่งภายนอกทางประสาท
สัมผัส การสังเกต ความรู้ได้จากการสร้างมโนคติ (Idea) ที่ตรงกับข้อเท็จจริงที่สังเกตได้ ลัทธิ
ประสบการณ์นิยมถือว่า สิ่งที่เรารู้ คือสิ่งที่เรารับรู้ทางประสาทสัมผัสผัสสะหรือการรับรู้ทางประสาท
สัมผัสเป็นจุดเริ่มของความรู้ทุกอย่าง 
 ประจักษนิยมถือว่า ประสบการณ์เป็นที่มาของความรู้ที่แท้จริง ความรู้เกิดจากประสบการณ์
ทางประสาทสัมผัสเท่าน้ันจึงจะเป็นความจริง เมื่อจิตได้รับประสบการณ์ ก็บังเกิดความคิด จิตได้รับ
ความคิดต่าง ๆ จากประสบการณ์ มนุษย์หาได้มีความคิดติดตัวมาแต่กําเนิดเหมือนดังเดสคาร์ตกล่าว
ไว้ไม่ 
 ล็อคให้ทัศนะว่า จิตโดยธรรมชาติมีสภาพเฉย ๆ (Passive) ในขณะใดที่จิตรับประสบการณ์
ทางประสาทสัมผัส มันจะทําหน้าที่ (Active) ทันที คือมันจะดึงสิ่งที่ได้รับจากการสัมผัสน้ันมา
เปรียบเทียบ พร้อมกับรวบรวมเข้ามาให้เป็นความคิดที่ซับซ้อน จึงกล่าวได้ว่า จิตจะไม่มีความคิดเดียว 
เมื่อมีการสัมผัสหรือเกิดผลสะท้อนขึ้นมา จะเห็นได้ เช่น เด็กเมื่อได้รับความคิดหรือประสบการณ์แรก   
คือความคิดจากผัสสะก่อน เมื่อเจริญเติบโตขึ้นจะได้รับผลสะท้อนจากความคิดแรกน้ัน เด็กจะคิดไม่ได้
เลยถ้าไม่มีความรู้สึก จึงกล่าวได้ว่า “ถ้าไม่มีการสัมผัสถูกต้องจิตจะคิดไม่ได้เลย และวัตถุน่ันเองเป็น
ต้นเหตุให้จิตคิด” 
 ล็อคกล่าวไว้ว่า “ความคิดต้องอาศัยผัสสะ” ครั้งแรกเมื่อมีการสัมผัส จิตจะมีลักษณะน่ิง แล้ว
จะทําการเปรียบเทียบระหว่างความคิดต่าง ๆ ที่เคยสัมผัสมา แล้วรวบรวมความคิดเหล่าน้ันเข้า
ด้วยกัน และทบทวนผสานกัน (Complex ideas) เพ่ือสร้างความคิดเฉพาะต่อไป เช่น ความคิดเฉพาะ
เรื่องสี เป็นต้น การสัมผัสจะต้องอาศัยตาเห็นสี ตาเป็นประสาทภายในตัวเรา ไปสัมผัส ( เห็น) สี อัน
เป็นวัตถุภายนอก เกิดความคิดขึ้นว่าเป็นสีอะไร ในที่สุดก็รู้ว่าเป็นสีน้ัน (สมมุติว่าสีเหลือง) เพราะเคย
เห็นมาแล้วว่า อย่างน้ีต้องเป็นสีเหลืองแน่นอน เป็นต้น ล็อคกล่าวว่า “ปัญญาจะเกิดไม่ได้ ถ้าไม่มี
ผัสสะก่อน ความรู้ทุกอย่างจะเกิดได้ต้องอาศัยประสบการณ์ และจะต้องเกิดหลังประสบการณ์เสมอ    
และต้องอาศัยมูลฐาน โดยเร่ิมต้นด้วยข้อเท็จจริงทางประสบการณ์เฉพาะแล้วจึงสร้างประสบการณ์
ทั่วไปตามตรรกวิทยาที่เรียกว่า วิธีอุปนัย (Indution) น่ันเอง” ดังน้ัน ความรู้อาศัยประสบการณ์
เท่าน้ัน จึงจะสามารถสร้างความรู้จริงขึ้นมาได้ ทฤษฎีน้ีเรียกว่า “ทฤษฎีว่าด้วยความรู้เกิดทีหลัง
ประสบการณ์ ทฤษฎีว่าด้วยความรู้เกิดภายหลัง ทฤษฎีว่าด้วยความรู้เกิดจากประสบการณ์ หรือประ
จักษนิยม” (A posteriori theory of knowledge) และที่เรียกว่า “ประสบการณ์นิยม”  
(Empiricism) เพราะถือว่า ประสบการณ์เท่าน้ันเป็นแหล่งให้เกิดความรู้ที่แท้จริงได้ ความคิดแต่ละ
ดวงท่ีเก่ียวกับสี เสียง กลิ่น รส สัมผัส ได้จากตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย ความคิดแต่ละดวงเก่ียวกับการ
กินที่ รูปร่าง การหยุดน่ิง และการเคลื่อนที่ของสสารได้จากการเห็นและการสัมผัส การคิดและเจตนา
ได้จากประสบการณ์ทางจิตใจ ได้แก่การคิดทบทวน ความคิดแต่ละดวงเก่ียวกับความเพลิดเพลิน  
ความทุกข์ ความมีอยู่ อํานาจและเอกภพ ได้จากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสกับประสบการณ์
ทางจิต 



 
 

14 

 ล็อคกล่าวว่า ไม่มีอะไรในวุฒิปัญญา ซึ่งไม่มีในประสาทสัมผัสมาก่อน ความรู้เกิดขึ้นโดยวิธี
อุปมาน คือเริ่มจากข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ แล้วคิดหาเหตุผลจากข้อเท็จจริงน้ัน ไม่ใช่โดยวิธี
อนุมาน คือไม่ได้เริ่มจากความคิดติดตัวที่ชัดเจนแจ่มแจ้งในตัวเอง แล้วอนุมานความจริงอ่ืนจาก
ความคิดน้ัน 
 ล็อค อธิบายว่า จิตมีอยู่ เพราะเป็นแหล่งให้เกิดความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความจําและ
เจตนาต่าง ๆ ทั้งสร้างประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส เน้นว่าจุดเร่ิมต้นของความรู้คือประสบการณ์  
และถือว่าก่อนมีประสบการณ์จิตเดิมของมนุษย์ว่างเปล่า (พุทธศาสนาเรียกว่า ภวังคจิต) ความคิดหรือ
ความรู้ที่มีมาแต่กําเนิด (Innate  Idea) ที่มีมาก่อนประสบการณ์ไม่มี 
 ประสบการณ์ (Experience) ตามทัศนะของล็อคมี 2 ลักษณะ คือ (1) ประสบการณ์
ภายนอก คือ ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส (Sensory Experience) ได้แก่ อินทรีย์สัมผัส        
(Sensations) หรือการรับรู้ทางประสาทสัมผัส (อายตนะทั้ง 5) มี 5 อย่าง เช่น ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียง   
จมูกรู้กลิ่น ลิ้นรู้รส ผิวกายรับรู้การสัมผัสอ่อน แข็ง และอุณหภูมิ เป็นการรับรู้ทางภายนอก (2)  
ประสบการณ์ภายใน คือ ประสบการณ์ทางจิตใจ ได้แก่ การคิดทบทวน (Reflections) เป็นการรับ
ภายใน ได้แก่ การที่จิตคิดตรึกตรองในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเข้าใจ การคิด การสงสัย การเช่ือ และการ
มีเจตจํานง เรารู้สิ่งที่อยู่ในจิตโดยอาศัยการคิดทบทวน 
 ประสบการณ์ใน 2 ลักษณะน้ี ล็อคเรียกว่าภาพพิมพ์ใจ (Impression) จากภาพพิมพ์ใจจะ
เกิดมโนคติ (Idea) ตามมา ทุกมโนคติมาจากภาพพิมพ์ใจในสัญชาน หรือการรับรู้ของเรามีแต่ภาพ
พิมพ์ใจกับมโนคติเพียง 2 อย่างน้ีเท่าน้ัน ล็อคแยกมโนภาพออกเป็น 2 ประเภท คือ  (1) มโนภาพ
เชิงเด่ียว (Simple Idea) เป็นการลอกแบบจากภาพพิมพ์ใจหรือจากประสบการณ์ภายนอกโดยตรง  
เช่น ความเย็น กลิ่น รส เป็นต้น และมโนภาพเชิงเด่ียวจากประสบการณ์ภายในคือการตรึกตรอง   
การคิดและเจตจํานง (2) มโนภาพเชิงซ้อน (Complex Idea) เป็นสิ่งที่จิตเอามโนคติเชิงเด่ียวหลาย  ๆ 
หน่วยมาสัมพันธ์กัน เช่น เราคิดถึงภูเขาทอง ก็เอามโนคติ ทองคํา กับมโนคติ ภูเขา มารวมกัน เป็น
ภูเขาทอง เป็นต้น 
 ครั้น จอห์น ล็อค วิจารณ์คัดค้านเหตุผลนิยมแล้ว จึงประกาศลัทธิของตัวเองขึ้นมาว่าจิตแต่
เดิมแรกเริ่มของมนุษย์เป็นสภาพบริสุทธ์ิว่างเปล่า (Tabula Rasa) เหมือนกระดาษขาวหรือกระดาน
ชนวนที่ ว่างเปล่า ที่ ยังไม่ได้เขียนอะไรเลย ไม่มีรอยเขียนมาแต่เดิม เมื่อเรามีประสบการณ์
ประสบการณ์ได้เขียนหรือจารึกความรู้ลงบนกระดาษหรือกระดานชวนน้ัน จิตได้รับความคิดต่าง ๆ 
จากประสบการณ์ หาได้มีความคิดติดตัวมาแต่กําเนิด เหมือนดังเดสคาร์ตกล่าวไว้ไม่ 
 ความรู้แต่ละชนิดเกิดจากประสบการณ์เฉพาะสิ่ง แล้วหาเหตุผลจากสิ่งที่ได้รับน้ันประมวลให้
เป็นความรู้ทั่วไป ทฤษฎีที่ถือว่า ความรู้เกิดทีหลังประสบการณ์ (A posteriori Theoryof  
Knowledge) เรียกว่า ประจักษนิยม (Empiricism) เพราะถือว่า ประสบการณ์เท่าน้ันเป็นบ่อเกิดแห่ง
ความรู้...”13 

                                                 
13รองศาสตราจารย์สถิต วงศ์สวรรค์, ปรัชญาเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : 

พิมพ์ที่  อักษรพิทยา, 2543 ), หน้า 113–119. 
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  ผศ. ปานทิพย์ ศุภนคร และคณาจารย์ภาควิชาปรัชญา จากหนังสือ “ปรัชญาเบ้ืองต้น” 
กล่าวสรุปได้ว่า “...ลัทธิประจักษนิยม  หรือประสบการณ์นิยม (Empiricism) นักปรัชญาคนสําคัญคือ  
จอห์น ลอค (John Loke) และ เดวิด ฮูม (David Hume) เป็นนักปรัชญายุคใหม่ โดยทั่วไปลัทธิประ
จักษนิยมหรือประสบการณ์นิยม ขัดแย้งกับลัทธิเหตุผลนิยมในเรื่องบ่อเกิดแห่งความรู้ที่แท้จริง ทัศนะ
ประจักษนิยมของจอห์น ลอค เป็นเพียงแนวโน้มเท่าน้ัน กล่าวคือ แม้ว่าเขาจะถือว่าความรู้ต้องเกิด
จากประสบการณ์ แต่ก็ยอมรับความรู้ที่ เกิดจากเหตุผลด้วย คือ เน้ือหาของความรู้ได้มาจาก
ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสก็จริง แต่เขาก็ไม่ได้ยืนยันว่า ความรู้ทุกอย่างต้องพบในประสบการณ์
อย่างเดียว เดวิด ฮูม นับว่าเป็นนักประจักษนิยมมากที่สุด เพราะเขาได้ผลักดันทัศนะประจักษนิยมไป
อย่างสูงสุด จนกระทั่งเป็นพวกที่เรียกว่า “วิมัตินิยม” (Skepticism)  คือลัทธิที่ถือว่าความรู้ของเรา
น้ันไม่มีสิ่งใดจะยืนยันได้ว่าตรงกับความเป็นจริง หรือมนุษย์ไม่มีความสามารถพอที่จะหาความรู้ที่
แท้จริงได้ 
 ลัทธิน้ีเน้นความสําคัญของประสบการณ์ว่า เป็นบ่อเกิดหรือที่มาของความรู้ 1 ) คําว่า 
“ประสบการณ์” มีความหมายหลายนัย เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว ประสบการณ์เป็นหน่วยหน่ึงของ 
“ความคิด” ของจิต 2 ) ลัทธิประจักษนิยมคัดค้านลัทธิเหตุผลนิยมว่า (ก) ความรู้ก่อนประสบการณ์ไม่
มี ความรู้เป็นการคิดหาเหตุผลที่ได้จากประสบการณ์ คือ เป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงปลีกย่อย
ทั้งหลายที่ได้จากประสบการณ์ แล้วนํามาสรุปเป็นหลักทั่วไปข้ึนมา (ข) ลัทธิประจักษนิยมคัดค้านวิธี
คิดหาเหตุผลของลัทธิเหตุผลนิยม คือ ไม่ได้คิดแบบนิรนัย (Deduction) คิดจากหลักการพ้ืนฐานหรือ
หลักทั่วไปท่ียอมรับกันว่าจริงอยู่ก่อน แล้วสรุปความจริงทั่วไปหรือความจริงสากลจากหลักการน้ี แต่
คิดแบบอุปนัย (Induction) คิดจากความจริงเฉพาะกรณีที่ได้จากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส
ย่อย ๆ ที่เป็นจริง แล้วสรุปความจริงทั่วไปหรือความจริงสากลจากความจริงเฉพาะน้ี (ค) ลัทธิประ
จักษนิยมคัดค้านอัชฌัตติกญาณในความหมายของลัทธิเหตุผลนิยม คือ ไม่ใช่เป็นการหยั่งรู้ความจริง
ด้วยจิตก่อนประสบการณ์ แต่เป็นการรู้ความจริงที่เรากําลังประจักษ์อยู่ด้วยประสาทสัมผัสโดยตรง   
(ง) ลัทธิประจักษนิยมคัดค้านลัทธิเหตุผลนิยมเรื่อง “ความคิดที่มีมาแต่กําเนิด” คนเรานั้นมิได้มีความ
รู้อยู่ก่อนที่จะได้รับจากประสบการณ์ ถ้าคนเรามีความคิดหรือความรู้แต่กําเนิดจริงแล้ว ความรู้แต่ละ
ชนิดต้องมีเหมือนกันในทุก ๆ คน แต่ในความเป็นจริง ไม่เป็นเช่นน้ัน 3 ) ลอค เมื่อคัดค้านลัทธิเหตุผล
นิยมแล้วจึงเสนอลัทธิประจักษนิยมของตน คือ (ก) ลอคถือว่า สภาพจิตของมนุษย์แต่แรกเริ่มน้ัน มีแต่
ความว่างเปล่าเหมือนกระดาษขาวบริสุทธ์ิ ปราศจากความคิด ความรู้ใด ๆ ทั้งสิ้น จิตของคนเราได้
ความรู้และคิดหาเหตุผลจากประสบการณ์ (ข) ลอคถือว่า ประสบการณ์มี 2 ขั้นคือ 1. ผัสสะ 
(Sensation) เป็นการรับรู้ทางอวัยวะรับสัมผัสภายนอกทั้ง 5 คือตา หู จมูก ลิ้น กาย เมื่อเราได้รับ
ผัสสะเดียวกันหลาย ๆ ครั้ง จิตจะคุ้นเคย และสร้างเป็น “ความคิดเชิงเด่ียว” (Simple  Idea) ขึ้นมา    
และถือว่าเป็นตัวแทนของวัตถุภายนอก เป็นสิ่งที่จิตรู้ จิตไม่ได้รู้คุณสมบัติจริง ๆ ของวัตถุ ความคิด
เชิงเด่ียวทั้งหลายจะรวมอยู่ในความจํา ซึ่งจิตแต่เดิมว่างเปล่าก็จะถูกประทับด้วยความคิดทั้งหลาย
จากน้ัน จิตก็จะทําการเปรียบเทียบเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน สร้างเป็น “ความคิดเชิงซ้อน” (Complex  
Idea) ขึ้น นอกจากความคิดเชิงเด่ียวที่รับจากผัสสะภายนอกแล้ว ยังรับจากภายในด้วย ซึ่งเป็น
ความคิดของจิต เช่น การสงสัย การต้ังใจ การจินตนาการ เป็นต้น 2. ภาพสะท้อน (Reflection)   
เป็นการคิด และจัดการสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาภายในจิต เป็นการทํางานของจิต 4 ) ลอคแบ่งคุณสมบัติ
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ของวัตถุเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. คุณสมบัติปฐมภูมิของวัตถุ (Primary Quality) เช่น รูปร่าง ขนาด    
นํ้าหนัก การเคลื่อนที่ เป็นต้น เป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัววัตถุจริงเพราะมันคงทนไม่เปลี่ยนแปลงง่าย ๆ 
และวัตถุทุกช้ินต้องมีคุณสมบัติเหล่าน้ี 2. คุณสมบัติทุติยภูมิของวัตถุ (Secondary Quality)  
คุณสมบัติน้ีวัตถุอาจจะมีหรือไม่ก็ได้ เพราะมันเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของตัวผู้รู้ 5 ) ทฤษฎี
ของลอค เรียกว่า “ทฤษฎีตัวแทน” (Theory of Repre-Sentation) เพราะเราไม่ได้รู้จักคุณสมบัติ
แท้จริงของวัตถุ แต่รู้ในผัสสะซึ่งเป็นตัวแทนคุณสมบัติของวัตถุ แต่วัตถุภายนอกต้องมีอยู่จริง ซึ่ง
เรียกว่า “สาร” (Substance) ที่รองรับคุณสมบัติปฐมภูมิ แต่ลอคอธิบายว่า เราไม่รู้จักสารได้ เพราะ
มันไม่เป็นประสบการณ์ของใคร ในการรับรู้สิ่ง ๆหน่ึง เรารับรู้ในภาพรวม คือทั้งคุณสมบัติปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ แต่เมื่อแยกจากกัน เราจึงไม่รู้จักสารและในตัวมนุษย์ก็มีจิต (Spirit) ซึ่งเป็นสารชนิดหน่ึง    
เป็นสิ่งที่แท้จริง รองรับการทํางานต่าง ๆ ลอคกล่าวว่า ความรู้ที่เรามี ต้องเร่ิมต้นจากผัสสะและการ
ไตร่ตรอง ซึ่งทําให้เกิดความคิดเชิงเด่ียวจิตจะนําความคิดเชิงเด่ียวต่าง ๆ มาเปรียบเทียบเชื่อมโยงกัน
สร้างเป็นความคิดเชิงซ้อน ฉะน้ันความรู้ก็คือ “การรับรู้ในความเก่ียวเน่ืองของความคิดต่าง ๆ ว่า เข้า
กันได้หรือเข้ากันไม่ได้” เช่น ขาว กับ ดํา หรือ วงกลม กับ สามเหลี่ยม เป็นต้น...”14 
  ศรัณย์   วงศ์คําจันทร์  จากหนังสือ “ปรัชญาเบ้ืองต้น” กล่าวสรุปได้ว่า “...ประจักษนิยม 
(Empiricism) กลุ่มประจักษ์นิยม เช่ือว่า ความรู้เกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส กล่าวคือ  
ความรู้น้ันสามารถรู้ได้โดยอาศัยผัสสะ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เท่าน้ัน และบุคคลสามารถเข้าถึง
ความรู้ได้โดยอาศัยประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ส่วนน้ีเท่าน้ัน และปฏิเสธหลักความเช่ือของ
กลุ่มเหตุผลนิยม โดยเฉพาะเรื่องความคิดติดตัวที่มีมาแต่กําเนิด 
 กลุ่มประจักษ์นิยม มีหลักการขั้นพ้ืนฐาน ดังน้ี 1 ) ความรู้เกิดจากประสบการณ์ทางประสาท
สัมผัส คือ ความรู้น้ัน สามารถรับรู้ได้โดยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือตา หู จมูก ลิ้น กาย 2 ) ปฏิเสธ
ความคิดติดตัวมาแต่กําเนิดว่า เป็นสิ่งไม่จริง ความรู้ต้องเกิดขึ้นหลังประสบการณ์เท่าน้ัน 3 ) เช่ือว่า 
เหตุผลมิใช่เป็นแหล่งเกิดแห่งความรู้ เพราะถ้าปราศจากหลักการขั้นต้นของประสบการณ์แล้ว    
เหตุผลก็ให้ได้เฉพาะแนวความคิดเท่าน้ัน มิใช่ความรู้ 4 ) ถือว่า ผัสสะเป็นบ่อเกิดของความรู้ เพราะ
เราจะรู้ว่าอะไรมีอยู่ก็เพราะการตรึงตราในสิ่งน้ัน ๆ 5 ) ถือว่า ความรู้ต้องเป็นความรู้เก่ียวกับวัตถุ
ภายนอก และสามารถพิสูจน์ได้ 
 ล๊อค กล่าวว่า จิตของคนเราน้ัน เปรียบเหมือนกระจกเงาที่ใสสะอาด (Tabula Rasa ) หรือ
กระดาษขาว (White Paper) ไม่เปราะเป้ือนด้วยสิ่งใด ๆ ผัสสะได้ประทับรอยพิมพ์ใจลงไปที่จิต เรา
จึงรับรู้สิ่งต่าง ๆ ว่าสิ่งเหล่าน้ันมีอยู่ เปรียบเหมือนกระจกเงาต้องมีรูปวัตถุอยู่ตรงหน้าหรือผ่านมา
ตรงหน้า เราจึงมองเห็นรูปภาพในกระจกเงา ฉะน้ัน ความรู้ทุกชนิดที่จิตได้รับ ย่อมมาจากภายนอก
ทั้งสิ้น โดยผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ทางใดทางหน่ึงหรือหลายทาง
รวมกัน 

                                                 
14ผศ.ปานทิพย์ ศุภนคร และคณาจารย์ภาควิชาปรัชญา,ปรัชญาเบื้องต้น,(กรุงเทพมหานคร : 

พิมพ์ที่ สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2545), หน้า 111–122. 
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 ตามทัศนะของล๊อค การที่เรากล่าวว่าสิ่งต่าง ๆ มีอยู่น้ันเพราะ 1 ) เราสามารถรับรู้สิ่งน้ัน
โดยตรง เช่น เห็นชอล์ค รู้ว่าเป็นชอล์ค 2 ) เรารู้สิ่งต่าง ๆ โดยการลอกแบบ (Copy) ของวัตถุน้ัน  เช่น  
เห็นรูปของต้นไม้ รู้ว่ามีต้นไม้ เห็นรูปคนในกระจกเงา รู้ว่ามีคน ดังน้ัน ความรู้จึงมาจาก 2 แหล่ง  คือ  
1 ) ประสาทสัมผัส เช่น เห็นชอล์คว่า มีชอล์ค 2 ) การคิด (เปรียบเทียบ) เช่น เราเห็นรูปภาพจําลอง  
ต้องคิดต่อไปว่า รูปตัวจริงต้องมีอยู่ ล๊อคกล่าวว่า เรามองเห็นที่คุณสมบัติของวัตถุน้ัน เราไม่สามารถ
แยกคุณสมบัติออกจากวัตถุ หรือแยกวัตถุออกจากคุณสมบัติได้ ดังน้ัน คุณสมบัติของวัตถุกับวัตถุเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกัน 
 คุณสมบัติของวัตถุตามทัศนะของล๊อคมี 3 ชนิดคือ 1 ) คุณสมบัติปฐมภูมิ เช่น ความยาว   
รูปร่าง ขนาด นํ้าหนัก เป็นต้น เป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นเช่นเดียวกัน เหมือนกัน เป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในวัตถุ
เอง 2 ) คุณสมบัติทุติยภูมิ เช่น สี กลิ่น รส เสียง เป็นต้น ทุกคนเห็นต่างกัน เป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในวัตถุ  
แต่ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลผู้รับรู้วัตถุ 3 ) คุณสมบัติสูงสุด หมายถึง ผู้สร้างสิ่ง ต่าง ๆ ได้แก่ พระเจ้า...”15 
  สุเชาวน์ พลอยชุม จากหนังสือ “ปรัชญาเบ้ืองต้น” กล่าวสรุปได้ว่า “...ประจักษนิยม 
( Empiricism) นักปรัชญากลุ่มน้ีเช่ือว่า ประสบการณ์ประจักษ์เท่าน้ัน ที่เป็นบ่อเกิดของความรู้บุคคล
สามารถรับรู้ได้ โดยทางประสาทสัมผัสแต่เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน วิธีการคิดดังกล่าวน้ี เรียกกันว่า   
ลัทธิประจักษ์ หรือประจักษ์นิยม 
 จอห์น ล๊อค ได้ช่ือว่า เป็นบิดาของประจักษนิยมสมัยใหม่ ทฤษฎีน้ีคัดค้านทฤษฎี Innate 
Ideas หรือความคิดติดตัว ล๊อคมีความเชื่อว่า จิตของเด็ก ๆ น้ัน เหมือนกับกระดานชนวนอันขาว
สะอาด หรือที่เรียกว่า Tabula Rasa ผัสสะได้ประทับรอยพิมพ์ใจลงไปที่กระดานชนวนอันน้ี  
เพราะฉะน้ัน ความรู้ทุก ๆ แบบ ที่จิตได้รับน้ันย่อมมาจากภายนอกทั้งสิ้น นักปรัชญากลุ่มน้ีถือว่า   ไม่
มีสิ่งหน่ึงสิ่งใดในโลกที่ไม่อาจจะรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส ด้วยเหตุข้อน้ีเอง ฮิวม์จึงไม่ยอมรับว่า   
ความคิดหรือ Ideas เป็นอายตนะ (Object) แห่งความรู้ คือสิ่งถูกรู้ ฮิวม์มีความเห็นว่า สิ่งที่เรียกว่าจิต
ไม่มี ที่เป็นที่ความคิดหรือ Ideas น้ันอาศัยอยู่ เพราะฉะน้ัน ความเข้าใจเรื่องจิต (Mind) หรือความ
เข้าใจว่าจิตมีอยู่ จึงเป็นการเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง วิมัตินิยม (Skepticism) ของฮิวม์ จึงเป็นจุดสุดยอดของ
ประจักษ์นิยม 
 สาระสําคัญของประจักษนิยมสรุปได้ดังน้ี (1) ถือว่า ประสบการณ์เท่าน้ัน เป็นบ่อเกิดของ
ความรู้ทั้งมวล (2) คัดค้านทฤษฎีความคิดติดตัว (Innate Ideas) (3) เช่ือว่า ไม่มีสิ่งใดที่มีอยู่
นอกเหนือไปจากการรับรู้ หรือประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส (4) จุดสุดยอดของความคิดแบบประ
จักษนิยมก็คือ วิมัตินิยม (Scepticism) ของฮิวม์ ซึ่งไม่ยอมรับว่า  ความคิดเป็นวัตถุสําหรับความรู้   
หรือความคิดเป็นสิ่งที่เรารู้ได้ (5) ฮิวม์ถือว่า คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เท่าน้ันเป็นไปได้ ส่วน
ปรัชญาเป็นไปไม่ได้...”16 

                                                 
15ศรัณย์ วงศ์คําจันทร์, “ปรัชญาเบื้องต้น ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะวิชามนุษย์

ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ”, (กําแพงเพชร : วิทยาลัยครูกําแพงเพชร, 2526), (อัดสําเนา).22 
16สุเชาว์ พลอยชุม,“ปรัชญาเบื้องต้นโครงการตําราภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะ

สังคมศาสตร์”, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), (อัดสําเนา).23 
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  ผศ. สมบูรณ์ พรรณาภพ จากหนังสือ “ ปรัชญาเบ้ืองต้น ” กล่าวสรุปได้ว่า “...ลัทธิประ
จักษนิยม (Empiricism) มีความเช่ือว่า “ประสบการณ์คือต้นกําเนิดของความรู้ที่แท้จริง” นักปรัชญา
ที่ควรกล่าวถึง ได้แก่ จอห์น ล็อค และเดวิด ฮิวม์ (David Hume) คําว่า “ ประจักษนิยม ”เป็นคํารวม
สําหรับเรียกลัทธิปรัชญา และลัทธิอ่ืน ๆ อีกหลายลัทธิ ที่อธิบายเรื่องญาณวิทยา โดยยึดถือเรื่อง 
“ประสบการณ์” หรือ “สิ่งที่ประจักษ์” หรือ “ประสบการณ์ทางวัตถุ” เป็นสําคัญ เช่น ลัทธิสัจธรรม
นิยม ลัทธิสภาวธรรมนิยม และลัทธิสสารนิยม เป็นต้น 
 แนวความคิดที่สําคัญของลัทธิประจักษนิยม ที่กล่าวถึงญาณวิทยา สรุปรวม ๆ ได้ดังน้ี 1. นัก
ประจักษนิยม เช่ือว่า “ประสบการณ์ คือส่วนที่ประจักษ์หรือปรากฏแก่ผัสสะน้ันคือบ่อเกิดของความรู้
อย่างแท้จริง” 2. นักประสบการณ์นิยม สอนว่า “การสร้างประสบการณ์” หมายถึงการรับสัมผัสด้วย
ประสาทสัมผัส การสร้างประสบการณ์จะต้องอาศัย การสร้างเพทนาการ (Sensation) ให้เกิดขึ้น คือ 
วิธีการสร้างความรู้อย่างแท้จริง เช่น การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง หรืออาศัยสถานการณ์ที่เป็นจริง  
เป็นต้น 3. นักประสบการณ์นิยม สอนว่า การสร้างประสบการณ์น้ันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ      
(1) ประสบการณ์ หรือเพทนาการ ที่เกิดขึ้นภายใน และ (2) ประสบการณ์ หรือเพทนาการ  ที่เกิดขึ้น
ภายนอก เพทนาการภายใน มีลักษณะเป็นอัตนัยได้แก่ มโนภาพ คือการเกิดความรู้สึก การเกิดความ
คิดเห็น และการเกิดความอยากและความปรารถนา เป็นต้น เพทนาการภายนอก ได้แก่ การรับสัมผัส
สิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยประสาทสัมผัสเช่น การเห็น การรู้รส การได้กลิ่น การได้ยินเสียง เป็นต้น 4. นัก
ประจักษนิยม กล่าวว่า วิธีอุปมาน (Induction) คือ วิธีการสร้างความรู้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธี
อนุมาน (Deduction) 5. นักประจักษนิยม มีความเช่ือว่า “จิตของมนุษย์ ย่อมมีธรรมชาติเหมือน
กระดาษที่ขาวสะอาดบริสุทธ์ิ (Tabula Rasa) ซึ่งย่อมเป็นสภาวะที่พร้อมสําหรับการสัมผัส  เพ่ือให้
เกิดประสบการณ์ดังน้ัน ประสบการณ์ทางสัมผัสหรือเพทนาการเพียงอย่างเดียวเท่าน้ันที่ก่อให้เกิด
ความรู้ หรือมโนภาพ หรือจิตภาพ ขึ้นในจิต” 6. นักประจักษนิยม ไม่ได้ปฏิเสธเรื่อง “ความรู้ที่เกิด
จากการใช้เหตุผล” แต่กล่าวแย้งว่า “ความสามารถในการคิดหาเหตุผลน้ัน  ย่อมจะต้องเกิดขึ้นเมื่อได้
มีการประจักษ์ หรือเกิดประสบการณ์ทางสัมผัสขึ้นแล้วอย่างแน่นอน...”17 
  มาลี ศรีเพชรภูมิ จากหนังสือ “ปรัชญาเบื้องต้น” กล่าวสรุปได้ว่า “...ทฤษฎีความรู้
ประสบการณ์นิยม (Empiricism) เป็นทฤษฎีที่สอนตรงข้ามกับทฤษฎีความรู้เหตุผลนิยม เพราะนัก
ประสบการณ์นิยม เช่ือว่า ความรู้ติดตัวอย่างที่นักเหตุผลนิยมเช่ือนั้นไม่มี ความรู้มนุษย์ได้จาก
ประสบการณ์เพียงอย่างเดียว แม้ความรู้แบบนิรนัย จะให้ความรู้ที่แน่นอนตายตัวสักเพียงใดก็ตามแต่
ก็เป็นความรู้ที่ซ้ําความ (Taotulogy) ไม่เพ่ิมความรู้ใหม่อะไรให้แก่ใครเลย จึงถือว่าการพูดแบบ
ประโยควิเคราะห์ไร้ความหมายสิ้นเชิง 
 จอห์น ล็อค (John Loke ค.ศ. 1632–1704) เป็นคนแรกที่ปฏิเสธความรู้ติดตัวหรือความรู้
ก่อนประสบการณ์ที่ติดมากับจิต ประสบการณ์นิยม เปรียบจิตก่อนมีประสบการณ์ว่าเหมือนกระดาษ
ที่ว่างเปล่า (Tabula Rasa) ความรู้มีขึ้นมาได้โดยการมีประสบการณ์ เข้าไปประทับรอยในจิต   

                                                 
17ผศ. สมบูรณ์ พรรณภพ, ปรัชญาเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ ทวีกิจการพิมพ์,  

2521), หน้า 134–136. 
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ภายหลังความรู้จึงเกิดขึ้นได้ กระบวนการเกิดความรู้โดยประสาทสัมผัส ได้แก่ ตา หูจมูก ลิ้น และกาย   
ไปกระทบกับวัตถุภายนอก จิตจึงเกิดความรู้ขึ้นมาได้ เหตุผลสําคัญที่ยกมาแย้งว่า ความรู้ติดตัวมาแต่
เกิดไม่มีก็คือ เด็กที่เกิดมาใหม่ ๆ ไม่รู้อะไรเลย จากการศึกษาเล่าเรียนและจากประสบการณ์ เด็กจึงรู้
ความจริงขึ้นมาทีละน้อย ๆ เมื่อเรียนจึงรู้ เมื่อไม่เรียนจึงไม่รู้ ดังน้ันความรู้ต้องเกิดจากการเรียน  
ประสบการณ์ภายนอก ได้แก่ การกระทบของ ตา หู จมูก ลิ้น และกายต่อวัตถุภายนอก เรียกว่า   
มโนภาพ (Ideas) ความรู้ของมโนภาพเป็นหน่วยๆ ไม่สัมพันธ์กันความรู้แต่ละหน่วยน้ีเรียกว่า มโน
ภาพเชิงเด่ียว ( Simple Idea ) เป็นความรู้ที่ยอมรับได้ว่าเป็นความจริง ไม่ต้องพิสูจน์ และสามารถใช้
เป็นความรู้พ้ืนฐานหรือมูลบท สําหรับการพิสูจน์ และเมื่อมีประสบการณ์ซ้ําชนิดเดียวกันหลาย ๆ ครั้ง  
ก็จะเกิดเป็นภาพรวม ๆ ของสิ่งชนิดเดียวกันขึ้นเป็นสิ่งสากล ส่วนการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมโน
ภาพเชิงเด่ียวต้ังแต่สองอย่างขึ้นไป และเป็นการเข้าใจโดยการอ้างสิ่งอ่ืนมาสนับสนุน เรียกว่า มโนภาพ
เชิงซ้อน (Complex  Idea)  
 วัตถุภายนอกหรือสสาร (Matter) น้ัน ล็อคยืนยันว่ามีอยู่ และมนุษย์ไม่อยู่ในฐานะที่จะล่วงรู้
ภาวะอันแท้จริงของวัตถุได้ ล็อคอธิบายว่า สสารมีคุณสมบัติ 2 ชนิดคือ 1. คุณสมบัติขั้นปฐมภูมิ  
(Primary Quality) หรือคุณสมบัติแท้ ได้แก่ ความอ่อน แข็ง ความกว้าง หนา การเคลื่อนที่ และการ
หยุดน่ิงของสสาร สิ่งเหล่าน้ีมีอยู่ในตัวสสารเอง จะรับรู้มันหรือไม่ก็ตาม มันก็คงมีอยู่ 2. คุณสมบัติขั้น
ทุติยภูมิ (Secondary Quality) ได้แก่ ความร้อน ความเย็น สี เสียง กลิ่น รส สิ่งเหล่าน้ีไม่มีอยู่จริงใน
สสาร แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในจิตหรืออารมณ์ของผู้มีประสบการณ์เท่าน้ัน ในปรัชญาของล็อค ความแท้จริง
เหล่าน้ีย่อมเป็นที่ยอมรับได้ คือ จิตย่อมมีอยู่เพราะเป็นผู้คิดหรือผู้รู้ สสารมีอยู่เพราะเป็นสิ่งต้นกําเนิด
ของความรู้ พระผู้เป็นเจ้ามีอยู่ เพราะพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลก ในเมื่อโลกมีอยู่ ย่อมจะรู้ได้ว่า พระผู้เป็น
เจ้าต้องมีอยู่...”18 
  อมร โสภณวิเชษฐวงศ์ จากหนังสือ “ปรัชญาเบ้ืองต้น” กล่าวสรุปได้ว่า “...ประจักษนิยม    
(Empiricism) เป็นปฏิกิริยาต่อต้านเหตุผลนิยม จอห์น ลอค (John Loke : 1632–1704) ปฏิวัติ
เหตุผลนิยมของเดคาร์ต และประกาศลัทธิประจักษนิยมในหนังสือเรื่อง “ความเข้าใจของมนุษย์”  
(Human Understanding) ซึ่งวิจารณ์ความคิดติดตัวไว้ดังน้ี 1. ถ้ามีความคิดติดตัวจริง ทุกคนต้องมี
ความคิดเช่นน้ันเท่า ๆ กัน แต่ปรากฏว่า เด็ก คนป่า คนปัญญาอ่อน และคนไม่รู้หนังสือ ไม่รู้จักสิ่งที่
เรียกว่า ความคิดติดตัว ทั้งไม่รู้จักความคิดเก่ียวกับความเป็นเหตุและผล (Causality) ความไม่สิ้นสุด 
(Infinity) ความนิรันดร (Eternity) และพระผู้เป็นเจ้า (God) ฯลฯ ถ้าความคิดเช่นน้ันถูกฝังอยู่ในจิต
ของเขาแล้ว เขาต้องรู้จักมันแน่ ๆ แต่เขาไม่รู้จักมัน มันจึงไม่มีอยู่ในจิตของเขา ถ้ามีความคิดติดตัวอยู่
ในจิตของเขา โดยท่ีเขาไม่รู้ตัว ก็เป็นการขัดแย้งในตัวเอง (Self-contradictory) 2. ถ้ามีความคิดติด
ตัวในจิต ทุกคนต้องมีความคิดเช่นน้ันเหมือน ๆ กัน แต่สิ่งที่เรียกว่า ความคิดติดตัวเก่ียวกับพระผู้เป็น
เจ้า และศีลธรรม ฯลฯ แตกต่างกันไปในสังคมท่ีแตกต่างกัน ในประเทศที่แตกต่างกัน และในยุคที่
แตกต่างกัน นอกจากน้ัน ยังแตกต่างกันในแต่ละบุคคลแม้อยู่ในสมัย และสังคมเดียวกัน พวกอเทว 

                                                 
18มาลี ศรีเพชรภูมิ, ปรัชญาเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ โรงพิมพ์การศาสนา, 

2531), หน้า 67–69. 
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นิยม (Atheists) ไม่มีความคิดเรื่องพระผู้เป็นเจ้าแม้คนที่มีความเช่ือเรื่องพระผู้เป็นเจ้า ก็มีความคิด
แตกต่างกัน บ้างเช่ือในมนุษย์สมบัติ (Anthropomorphism) ของพระผู้เป็นเจ้า คือเช่ือว่า พระผู้เป็น
เจ้ามีคุณสมบัติเช่นเดียวกับมนุษย์ เช่น มีอารมณ์ มีความโกรธ ความเกลียด และกิเลสต่าง ๆ เหมือน
มนุษย์ บ้างเช่ือในเทวสมบัติ (Deism) ของพระผู้เป็นเจ้า คือเช่ือว่า พระผู้เป็นเจ้าเป็นเทพเจ้า  
แตกต่างไปจากส่ิงทั้งปวงในโลก ซึ่งเป็นสิ่งจํากัด บ้างเช่ือในอรูปสมบัติ (Pantheism) ของพระผู้เป็น
เจ้า คือเช่ือว่า พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างโลกข้ึน และควบคุมโลกไว้ มีอํานาจทั้งภายในและภายนอกเอก
ภพ ความคิดเรื่องพระผู้เป็นเจ้าที่แตกต่างกันดังกล่าวน้ี บ่งบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าจึงมีไม่ได้ ในทํานอง
เดียวกัน ความคิดเรื่องศีลธรรม ก็แตกต่างกัน ในประเทศและยุคที่แตกต่างกัน ความคิดติดตัวจึงไม่มี   
3. แม้ทุกคนมีความคิดอย่างเดียวกันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่า ความคิดน้ันเป็นความคิดตัว เช่น ทุกคนมี
ความคิดเรื่องไฟเหมือน ๆ กัน แต่ ก็ไม่ใช่ความคิดติดตัว มันเกิดจากประสบการณ์ต่างหาก ถ้ามีใคร
กล่าวว่า “ดวงอาทิตย์หมุนรอบโลก โลกแบน ดวงจันทร์แบน” ทุกคนจะคัดค้านทันที แม้ความคิดที่
คัดค้านก็ไม่ใช่ความคิดติดตัว เพราะเกิดมาจากประสบการณ์ คือการศึกษา เมื่อความคิดไม่ได้ติดตัวมา
แต่กําเนิด หลักการหรือความเช่ือ ก็ไม่ได้ติดตัวมาแต่กําเนิดเหมือนกัน เพราะย่อมประกอบด้วย
ความคิด 4. สิ่งที่เรียกว่า หลักการที่ติดตัวมาแต่กําเนิด (Innate Principle) คือ ความจริงสากล   
แท้จริงเกิดจากการคิดหาเหตุผลจากข้อเท็จจริงที่ได้ประสบ ไม่ใช่ความรู้ที่มีอยู่แล้ว คิดหาเหตุผลจาก
ข้อเท็จจริงซึ่งเกิดจากสัญชาน (Perception) คือประสบการณ์  เด็กย่อมรู้ว่าของหวานน้ันหวาน และรู้
ว่าของหวานไม่ขม เพราะเกิดจากประสบการณ์ของเด็ก ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง ต่อมาเด็กคิดหาเหตุผลตาม
กฎแห่งความเหมาะเหมือน (law of identity) และกฎแห่งความขัดแย้ง (law of contradiction) ก็
สรุปได้ว่า ของหวานย่อมหวาน ของหวานย่อมไม่ขม ไม่มีความคิดติดตัวหรือสัญชาตญาณ ไม่มี
ความคิดด้ังเดิม (a priori) หรือความคิดที่มีมาก่อนประสบการณ์  ลอค  พิสูจน์รู้ความคิดติดตัวของ 
เดคาร์ตน้ันผิด 
 ลอคถือว่า จิตเปรียบเหมือนกระดาษหรือกระดานชนวนที่ว่างเปล่า (tabula Rasa) ไม่มีรอย
ขีดเขียนมาแต่เดิม จิตเกิดมีความคิดขึ้นเพราะประสบการณ์ หาได้มีความคิดติดตัวไม่ประสบการณ์มี  
2 อย่างคือ 1. เพทนาการ เป็นที่มาของความรู้จากวัตถุภายนอก 2. มโนภาพเป็นที่มาของความรู้
ภายในจิต ความรู้ที่ไม่ได้เกิดจากเพทนาการหรือมโนภาพน้ันไม่มี เด็กเกิดความคิดคร้ังแรกจากเพทนา
การ ต่อมาก็นําความคิดเหล่าน้ันมาประสานกันภายในจิต และรับรู้ด้วยมโนภาพ เพทนาการช่วยให้
เขามีวัตถุดิบสําหรับคิด 
 ความคิดเกิดจากเพทนาการ จิตอยู่ในสภาพหยุดทําหน้าที่ในขณะรับเพทนาการ แต่จิตอยู่ใน
สภาพทําหน้าที่ ในขณะเปรียบเทียบเพทนาการต่าง ๆ รวมเพทนาการเข้าเป็นความคิดอันซับซ้อน   
และสร้างความคิดทั่วไปจากความคิดเฉพาะเร่ือง เช่น ความคิดเฉพาะเรื่องเก่ียวกับ สี เสียง รส กลิ่น  
และสัมผัส เกิดจาก ตา หู ลิ้น จมูก และผิวหนัง และเฉพาะเรื่องเก่ียวกับ การกินที่ รูปร่าง การหยุดน่ิง 
และการเคลื่อนที่ของสสาร เกิดจาก การเห็นและการสัมผัส สัญชานความคิดและเจตนา เกิดจากมโน
ภาพ ความคิดเรื่องความสุข ความทุกข์ ความมีอยู่ อํานาจ และเอกภาพ เกิดจากเพทนาการและมโน
ภาพ “ไม่มีอะไรในวุฒิปัญญา ซึ่งไม่มีในประสาทสัมผัสมาก่อน” ความรู้ทุกอย่างเกิดจากประสบการณ์  
และเกิดภายหลังประสบการณ์ ความรู้เกิดขึ้นโดยวิธีอุปมาน คือ เริ่มจากข้อเท็จจริงจากประสบการณ์  
และคิดหาเหตุผลจากข้อเท็จจริงน้ัน ทฤษฎีน้ีเรียกว่า “ทฤษฎีว่าด้วยความรู้เกิดภายหลัง”   
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(Posteriori theory of knowledge) และเรียกว่าประจักษนิยม เพราะถือว่าประสบการณ์เป็นที่มา
ของความรู้เพียงอย่างเดียว ความรู้ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยวิธีอนุมาน คือ เริ่มจากความคิดติดตัวที่ชัดเจนแจ่ม
แจ้งในตัวเอง แล้วอนุมานความจริงอย่างอ่ืนจากความคิดน้ัน แม้ลอคจะเป็นนักประจักษนิยม แต่ก็เช่ือ
ในความมีอยู่ของสสาร จิต และพระผู้เป็นเจ้าลอคถือว่า เรามีความแน่ใจทางประสาทสัมผัสว่าสสารมี
อยู่ มีความแน่ใจทางสัญชาตญาณว่าจิตมีอยู่ และมีความแน่ใจทางความรู้สึกว่า พระผู้เป็นเจ้ามีอยู่     
เราเช่ือว่าสสารมีอยู่จากสมบัติปฐมภูมิของมัน คือ การกินที่ ปริมาตร รูปร่าง การหยุดน่ิง และการ
เคลื่อนที่ เช่ือว่าจิตมีอยู่ เพราะจิตเป็นพ้ืนฐานของการรับรู้ การคิด การรู้สึกและเจตน์จํานง และเช่ือว่า    
พระผู้เป็นเจ้ามีอยู่โดยหาเหตุผลจากโลกว่า พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างโลก...”19 
  สกล นิลวรรณ จากหนังสือ  “ปรัชญาเบ้ืองต้น” กล่าวสรุปได้ว่า “...ล้อคปฏิเสธความคิดที่มี
มาแต่กําเนิด เขามีความเห็นขัดแย้งกับเหตุผลนิยม ในฐานะท่ีเป็นปรัชญา กล่าวคือ ทรรศนะที่ว่า   
ความรู้น้ันสามารถมีได้โดยการใช้หลักการท่ีมีอยู่ในจิต เป็นหลักการที่ประกอบกันขึ้นเป็นหลักของ
เหตุผล โดยไม่ต้องอาศัยประสบการณ์แต่อย่างใด 
 ล้อค มีความเห็นตรงกันข้าม เขาช่ือว่า ความรู้ทั้งหลายท้ังปวงน้ัน เป็นสิ่งที่ได้มาจาก
ประสบการณ์แห่งการสัมผัส จิตใจที่ไม่มีประสบการณ์น้ัน ไม่มีอุปกรณ์อันใดที่จะใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือ
ทําความรู้จักสัจจธรรมได้ ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสน้ัน คือ ผลของการกระทบของสสารท่ีมีต่อ
อวัยวะประสาทสัมผัส ไม่ว่าจิตจะท่องเที่ยวไปไกลขนาดไหน ความคาดคะเนจะสูง เหตุเย่ียมปานใดก็
ตาม ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสน้ัน เป็นบ่อเกิดและเป็นเคร่ืองสอบความมีผลที่เช่ือได้แต่เพียง
อย่างเดียว 
 ล้อคมีความเช่ือว่า ก่อนที่โลกภายนอกจะประทับภาพลงในจิตใจน้ัน จิตมีลักษณะเป็นผืนผ้าที่
ขาวสะอาด (tabula Rasa) เรามีความรู้ขึ้นมาได้ ก็โดยการสะสมความรู้สึกที่เกิดจากการผัสสะ แล้ว
สร้างความคิดขึ้นจากรากฐานของประสบการณ์ทางผัสสะน้ี 
 ล้อคถือว่า ในวัตถุใด ๆ น้ัน เราจะมองเห็นคุณสมบัติของวัตถุอยู่ 2 ชนิด คือ 1. คุณสมบัติ
ช้ันหน่ึง (Primary Quality) คือวัตถุที่เป็นสสาร มีความแข็ง มีรูปร่าง เรารู้ได้โดยการสัมผัส  ตามท่ี 
เรารู้จัก   เป็นสิ่งก่อให้เกิดพลังทางฟิสิกส์ที่เป็นสิ่งไปกระทบเรตินา   และก่อความส่ันสะเทือนในสมอง  
2. คุณสมบัติช้ันรอง (Secondary Quality) สีและเสียง ที่เรารับรู้เป็นผลท่ีเกิด ขึ้นในจิตของเรา อัน
เกิดจากสิ่งเร้าที่เป็นพลังฟิสิกส์ที่เกิดจากสิ่งที่เป็นสสารวัตถุ ประสาทเรตินาถูกกระตุ้นด้วยคลื่นแสง ซึ่ง
เป็นการเคลื่อนไหวที่ปราศจากสี เรตินาจะก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นในสมอง ซึ่งทําให้เราเกิดการ
รับรู้ด้านความรู้ว่าเป็นสี 
 ความรู้สึกจากการสัมผัสว่า เป็นของแข็ง มีรูปร่าง มีขาด ฯลฯ เหล่าน้ี ตามความเป็นจริงแล้ว    
เป็นตัวแทนของลักษณะของสสารวัตถุน้ัน ส่วนความรู้สึกที่ว่าเป็นสีน้ัน ไม่ได้เป็นตัวแทนของลักษณะ
ของสสารวัตถุ วัตถุน้ันไม่มีสี มีแต่การเคล่ือนไหวบางอย่างของสิ่งที่เป็นสสารก่อให้เกิดความรู้สึกว่า
เป็นสีขึ้นในจิตใจของเรา 

                                                 
19อมร โสภณวิเชษฐวงศ์,ปรัชญาเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ โรงพิมพ์สํานัก

ทําเนียบรัฐบาล, 2514), หน้า 55–62. 
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 ล้อคกล่าวว่า วัตถุที่เรารับรู้โดยตรงน้ัน คือความรู้สึกจากการสัมผัสที่เกิดขึ้นในจิตใจซึ่งเป็น
ตัวแทนของคุณสมบัติที่เป็นพลัง ทางฟิสิกส์ของวัตถุที่เป็นของแข็งน้ัน ทฤษฎีน้ีเรียกว่า “ทฤษฎีแห่ง
การรับรู้จากภาพจําลอง” (The Theory of Representative Perception) หมายถึง เราไม่ได้รับรู้
วัตถุโดยตรง แต่เรารับรู้ตัวแทนของวัตถุ แต่ล้อคยืนยันว่า ความรู้น้ันมีรากฐานมาจากประสบการณ์
แห่งประสาทสัมผัสเท่าน้ัน...”20 
  ผศ.วิธาน สุชีวคุปต์ จากหนังสือ “ปรัชญาเบ้ืองต้น” กล่าวสรุปได้ว่า “...ลัทธิประจักษนิยม
หรือประสบการณ์นิยม (Empiricism) นักปรัชญาคนสําคัญคือ จอห์น ลอค (John Loke) และเดวิด  
ฮูม (David Hume) เป็นนักปรัชญายุคใหม่ โดยทั่วไป ลัทธิประจักษนิยมหรือประสบการณ์นิยม มี
ความขัดแย้งกับลัทธิเหตุผลนิยม ในเรื่องบ่อเกิดแห่งความรู้ที่แท้จริง แต่ว่าลอคเป็นแต่เพียงแนวโน้ม  
เพราะแม้ว่าเขาจะกล่าวว่า ความรู้ต้องเกิดจากประสบการณ์ แต่เขาก็ยอมรับความรู้ที่เกิดจากเหตุผล  
คือ เน้ือหาของความรู้ ได้มาจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสก็จริง แต่ก็ไม่ได้ยืนยันว่า ความรู้ทุก
อย่างต้องพบในประสบการณ์เท่าน้ัน เดวิด ฮูม ถือว่าเป็นนักประจักษนิยมมากที่สุด เพราะได้ผลักดัน
ทัศนะทางประจักษนิยมไปอย่างสูงสุด จนเป็นพวกที่เรียกว่า “วิมัตินิยม” (Skepticism) 
 ลัทธิน้ีเน้นความสําคัญของประสบการณ์ว่า เป็นบ่อเกิดหรือที่มาของความรู้ ซึ่งลําดับได้ดังน้ี     
1. คําว่า “ประสบการณ์” บางคนให้ความหมายแคบ ๆ ว่า หมายถึง การมีผัสสะ (Sensation) หรือ
ความรู้สึก (Feeling) ซึ่งเป็นการยํ้าในเรื่องของสิ่งเร้าและการตอบสนอง ได้ตัดสิ่งที่ได้จากการจิตนา
การและการสร้างความคิดรวบยอดออกไป ทําให้ความรู้หมายถึงเพียง สิ่งที่โลกภายนอกเติมใส่ให้กับ
มนุษย์เท่าน้ัน   ส่วนกิจกรรมทางจิตหรือการคิดเป็นสิ่งรองลงมา    คือเป็นการจัดการผัสสะเท่าน้ัน    
แต่นักประจักษนิยมส่วนใหญ่ให้ความหมายคําว่า “ประสบการณ์” ไว้กว้างขวางมาก คําว่า 
“ประสบการณ์” ไม่ควรถูกจํากัดด้วยความหมายใดความหมายหน่ึง เพราะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกัน   
น่ันคือ ประสบการณ์ น่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอินทรีย์มีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เป็นขบวนการของ
การกระทบกระท่ังระหว่างสิ่ง 2 สิ่งน้ี จิตที่เป็นผู้มีประสบการณ์น้ัน ไม่ใช่จิตธรรมดา แต่มีความ
กระตือรือร้น มีการตัดสินใจเลือกและมีการสงสัย และประสบการณ์ก็ไม่ใช่โลกของข้อเท็จจริงธรรมดา      
แต่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่หยุดน่ิง และถูกตรวจสอบ 2. ประจักษนิยมคัดค้านต่อเหตุผลนิยม
ในเรื่องหลักการอ้างเหตุผล ซึ่งลัทธิเหตุผลนิยมอ้างแบบนิรนัย (Deduction) คืออ้างจากข้อความท่ีถือ
ว่าเป็นจริงในตัวเอง แล้วนิรนัยความจริงอ่ืนจากข้อความน้ัน และถือ “ความรู้ก่อนประสบการณ์” 
ส่วนประจักษนิยมอ้างแบบอุปนัย (Induction) คือคิดหาเหตุผลที่ได้จากประสบการณ์ที่ เป็น
ข้อเท็จจริงปลีกย่อย แล้วนํามาสรุปเป็นหลักการทั่วไปและถือ “ความรู้หลังประสบการณ์” เหตุผล
นิยมให้ความหมายของ “ อัชฌัตติกญาณ (Intuition) ว่าเป็นการหยั่งรู้ด้วยจิตเข้าไปสู่ความจริงอัน
เป็นสากล โดยไม่ต้องอาศัยประสบการณ์ใดเลย แต่สําหรับประจักษนิยม หมายถึง การมีความรู้   
ความเข้าใจโดยตรง ขณะที่เรากําลังประจักษ์อยู่ด้วย ประสาทสัมผัสโดยตรง เหตุผลนิยมถือเรื่อง   
“ความคิดที่มีมาแต่กําเนิด” แต่ประจักษนิยมถือเรื่อง ความคิดเกิดหลังจากประสบการณ์”  

                                                 
20สกล นิลวรรณ, ปรัชญาเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ บริษัท บพิธการการพิมพ์, 

2522), หน้า 123–129. 
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 จอห์น ล๊อค ถือว่า สภาพจิตของมนุษย์ในตอนแรกเร่ิมน้ัน มีความว่างเปล่าเหมือนกระดาษ
ขาวบริสุทธ์ิ ปราศจากความคิด ความรู้ใด ๆ ทั้งสิ้น ต่อมาจิตได้รับประสบการณ์แล้วคิดหาเหตุผลจาก
ประสบการณ์ ดังน้ัน ความรู้ของคนเราต้องต้ังอยู่บนประสบการณ์ หรือประสบการณ์เป็นแหล่งแรกที่
ให้ความรู้แก่เรา ล๊อคอธิบายว่า เราได้รับความรู้จากการมีผัสสะ (Sensation) เป็นการที่เรารับรู้ทาง
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และทางการไตร่ตรอง (Reflec-tion) คือ การคิด และ
จัดการสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาภายในจิต ซึ่งเป็นการทํางานของจิต เริ่มแรกเราได้รับประสบการณ์จาก
ประสาทสัมผัส เมื่อได้รับผัสสะเดียวกันหลาย ๆ ครั้ง จิตจะคุ้นเคย และสร้างเป็น “ความคิดเชิงเด่ียว” 
(Simple Idea) จิตซึ่งเดิมที่ว่างเปล่าก็ได้ถูกประดับประดาด้วยความคิดทั้งหลาย จากน้ัน จิตก็จะทํา
การเปรียบเทียบ เช่ือมโยงความคิดเชิงเด่ียวต่าง ๆ เข้าด้วยกัน สร้างเป็น “ความคิดเชิงซ้อน” 
(Complex Idea) ความคิดเชิงเด่ียวนอกจากจะเกิดจากประสบการณ์ภายนอกแล้ว ยังเกิดจาก
ประสบการณ์ภายในจิตด้วย เช่น การสงสัย การต้ังใจ การจินตนาการ เป็นต้น 
 ล๊อค แบ่งผัสสะทั้งหลายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. คุณสมบัติปฐมภูมิของวัตถุ เช่น รูปร่าง  
ขนาด นํ้าหนัก การเคลื่อนที่ เป็นต้น 2. คุณสมบัติทุติยภูมิ เช่น สี เสียง กลิ่น รสและอุณหภูมิ    
คุณสมบัติปฐมภูมิมีอยู่ในตัววัตถุจริง เพราะมันคงทน ไม่เปลี่ยนแปลงง่าย ๆ และวัตถุทุกช้ินต้องมี
คุณสมบัติน้ี แม้เราจะทําอะไรกับมันลงไป มันก็ยังคงคุณสมบัติของมันอยู่ ส่วนคุณสมบัติทุติยภูมิน้ัน
วัตถุอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ และมันเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ วัตถุไม่มีคุณสมบัติทุติยภูมิหรือมัน
ไม่ได้มีอยู่ในโลกภายนอก แต่เป็น “อํานาจ” ที่คุณสมบัติปฐมภูมิสร้างขึ้นให้เป็น สี กลิ่น เสียง รส  
อุณหภูมิให้เกิดกับเรา      
 ล๊อคกล่าวว่า คนเราไม่ได้รู้จักคุณสมบัติแท้จริงของวัตถุ แต่รู้ในผัสสะซึ่งเป็นตัวแทนของ
คุณสมบัติจริง ตัววัตถุจริงมีแต่คุณสมบัติปฐมภูมิ ไม่มีคุณสมบัติทุติยภูมิ แต่วัตถุในการรับรู้ของเรามี
คุณสมบัติทุติยภูมิด้วย มันเป็นคนละสิ่งกัน วัตถุที่เรารับรู้จึงเป็นตัวแทนของวัตถุจริง ฉะน้ัน สิ่งที่มีอยู่
จริงภายนอกตัวเราก็คือ “ก้อน” ที่มีแต่คุณสมบัติปฐมภูมิ ไม่มีคุณสมบัติทุติยภูมิใด ๆ เรียกว่า “สาร” 
(substance) ที่รองรับคุณสมบัติปฐมภูมิ ทฤษฎีน้ีเรียกว่า “ทฤษฎีตัวแทน” (Theory of  
Representation) 
 สาร เป็นสิ่งแท้จริงที่อยู่ภายในตัววัตถุ แต่ล๊อคกล่าวว่า คนเราไม่อาจจะรู้จักสารได้เพราะไม่
อาจจะเป็นประสบการณ์ของใคร แต่ทุกสิ่งต้องมีสาร เพราะเป็นพ้ืนฐานที่รองรับคุณสมบัติปฐมภูมิของ
วัตถุ ซึ่งก่อให้เกิดความคิดเชิงเด่ียวกับเรา เช่น รูปร่าง ร้อน รส สี ฯลฯ แต่เราพบคุณสมบัติในลักษณะ
รวม จึงดูเหมือนว่า มันประกอบเข้าเป็นสิ่งเดียวกัน คือทั้งคุณสมบัติปฐมภูมิและทุติยภูมิ นอกจากน้ี  
ในตัวมนุษย์ก็มี “จิต” ซึ่งเป็นสารชนิดหน่ึง เป็นสิ่งแท้จริง ที่รองรับการทํางานต่างๆ ของจิต เช่น คิด รู้  
สงสัย ต้ังใจ กลัว เป็นต้น ล๊อคยอมรับการมีอยู่ของ “สิ่ง” ที่มิได้เคยเป็นประสบการณ์ของคนเรา หรือ 
คนเราไม่อาจจะรู้จัก “สาร” ในวัตถุและตัวคนโดยผ่านประสบการณ์เลย 
 ล๊อคได้กล่าวถึงความรู้ทั้งหลายที่เรามีว่า เริ่มต้นจากผัสสะและการไตร่ตรอง ซึ่งก่อให้เกิด
ความคิดเชิงเด่ียวในช้ันแรก ต่อมาจิตก็นําความคิดเชิงเด่ียวต่าง ๆ มาเปรียบเทียบเช่ือมโยงกันเป็น
ความคิดเชิงซ้อน ดังน้ัน ความรู้ทุกอย่างของเราจึงต้องเก่ียวข้องกับความคิดต่าง ๆ ที่ได้รับจาก
ประสบการณ์ในชีวิต ฉะน้ัน ความรู้ก็คือ “การรับรู้ในความเกี่ยวเน่ืองของความคิดต่าง ๆ ว่าเข้ากันได้
หรือเข้ากันไม่ได้” ซึ่งความเกี่ยวเน่ืองกันน้ันมี 4 ลักษณะ คือ 1. ขัดแย้งกัน 2. ไปด้วยกัน3. สัมพันธ์
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กัน และ 4. สิ่งที่มีอยู่จริง ซึ่งเป็นการรู้ เฉพาะหน่วย ด้วยประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส     
เพราะฉะน้ัน    ทัศนะทางปรัชญาของล๊อค    จึงเป็นแต่เพียงแนวโน้ม    เพราะเขายอมรับหลาย ๆ  
อย่าง...”21 
  รศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์ธรรมา จากหนังสือ “ปรัชญาทั่วไป” กล่าวสรุปได้ว่า “...ประสบการณ์
นิยม (Empiricism) บางทีเรียกว่า “ประจักษนิยม” ปฏิเสธเรื่อง “ความรู้ที่ติดตัวมาแต่เกิดหรือความรู้
ก่อนประสบการณ์” จอห์น ล็อค นักปรัชญาชาวประสบการณ์นิยมคนหน่ึงโต้แย้งเร่ืองความรู้ที่ติดตัว
มาแต่เกิดว่า ความรู้ชนิดน้ีไม่มี เขาเช่ือว่า เด็กที่เกิดมาใหม่ ๆ ไม่รู้อะไร จากประสบการณ์ทางตา หู  
จมูก ลิ้น และกายทําให้เด็กรู้ความจริงขึ้นมาทีละนิด ๆ ถ้าเด็กเรียนรู้โดยไม่อาศัยการรับรู้ทางประสาท
สัมผัส  เขารู้ขึ้นมาเองได้ หากเป็นเช่นน้ีก็พอจะเช่ือได้ว่า ความรู้มีติดตัวมาแต่เกิด   แต่ในสภาพที่เป็น
จริง เราไม่เคยพบ การที่ความจริงถูกประทับลงในดวงวิญญาณ โดยท่ีวิญญาณไม่รู้ไม่เข้าใจน้ัน ดู
เหมือนจะเป็นการขัดแย้งในตัวเอง ความหมายของคําว่า “ประทับ” จะหมายถึงอย่างอ่ืนไม่ได้  
นอกจากการให้เห็นความจริง จะให้เข้าใจได้อย่างไรว่า มีการประทับ ความจริงลงที่จิตโดยที่จิตไม่รู้  
การพูดว่า ความรู้ติดตัวมาแต่เกิด จึงเป็นเรื่องไร้สาระ 
 ชาวประสบการณ์นิยมเช่ือว่า “ความรู้เกิดจากประสบการณ์ (Epirical Knowledge)หรือ
เรียกว่า “ความรู้เชิงประจักษ์” เป็นความรู้ที่แท้จริง ล็อคกล่าวว่า คนเราเกิดมาตอนแรกยังไม่รู้อะไร
เลย จิตของเขายังว่างเปล่า เหมือนกระดาษขาว ที่ยังไม่มีรอยเปรอะเป้ือนใด ๆ เมื่อมีประสบการณ์  
ความรู้ก็เกิดขึ้นเรื่อย ๆ ประสบการณ์จึงเป็นที่มาของความรู้ แต่ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ยังไม่ถือ
ว่า เป็นความรู้จริง ๆ จนกว่าจะผ่านวิธีการบางอย่าง จึงจะเป็นความรู้ที่แท้จริงวิธีการน้ันคือวิธีอุปนัย  
(Induction) เป็นการสรุปความจริงสากลโดยอาศัยความจริงเฉพาะที่ได้จากประสบการณ์ เช่น เรารู้
ลักษณะบางอย่างเก่ียวกับสิ่งเฉพาะหลาย ๆ สิ่ง  ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน แล้วสรุปว่า ลักษณะซึ่งสิ่ง
ทั้งหลายมีอยู่ร่วมกันน้ีเป็นความจริงสากล และเป็นความจริงของ “ประเภท” เช่น จากประสบการณ์   
เรารู้ว่าส้มแต่ละผลจากต้นน้ีหวาน เราจึงสรุปว่า “ส้มต้นน้ีหวาน” เป็นข้อความสากล เพราะระบุถึง
ความจริงสากลเกี่ยวกับ “ประเภท” หลักฐานที่เราต้องสรุปอย่างน้ีก็คือ จากการชิมผลส้มจากต้นน้ีที่มี
มาแล้ว และมีอยู่ขณะน้ี ผลที่ 1 หวาน ผลที่ 2 ก็หวาน ผลที่ 3 ก็หวาน ฯลฯ ไม่จําเป็นต้องชิมทุกผล   
และเรายังเช่ือว่า ผลส้มที่จะมีต่อไปก็จะหวานเหมือนกัน 
 ในการอุปนัย เราเอาความจริงที่รู้จากส่วนย่อย มายกให้เป็นความจริงส่วนรวม หรือนําเอา
ลักษณะร่วมที่เรารู้จักจากส่วนย่อย ยกมาเป็นลักษณะของส่วนทั้งหมดในประเภทเดียวกัน 
 ดังน้ัน ชาวประสบการณ์นิยมจึงเช่ือว่า ความจริงทั้งหมดมีบ่อเกิดมาจากประสาทสัมผัส  
ประสาทสัมผัสให้ความจริงเฉพาะ และความจริงเฉพาะเป็นพ้ืนฐานให้รู้ความจริงสากล หรือความจริง
ทั่วไปวิทยาศาสตร์แสวงหาความจริงสากลหรือความจริงทั่วไปประเภทน้ี เช่ือว่า จะให้ความจริงสากล
แก่มนุษย์...”22 

                                                 
21ผศ. วิธาน สุชีวคุปต์, ปรัชญาเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ โรงพิมพ์  

สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2531), หน้า 111–121. 
22รศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาท่ัวไป, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ โอ.เอส.พริ้นต้ิง  

เฮ้าส์, 2549), หน้า 101–102. 
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   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากหนังสือ “ปรัชญาเบ้ืองต้น” กล่าวสรุปได้ว่า  
“...ทฤษฎีประจักษ์นิยม (Empiricism) ในทางญาณวิทยา หมายถึง ทัศนะที่เช่ือว่า แหล่งความรู้ที่ 
เช่ือถือได้มีอย่างเดียวเท่าน้ัน คือประสบการณ์” (Experience) หมายถึง ความรู้ที่ผ่านประสาทสัมผัส   
ทัศนะน้ีไม่เช่ือว่า มีความรู้ก่อนประสบการณ์ (A priori knowledg) นักปรัชญาชาวอังกฤษนามว่า 
จอห์น ล็อค (ค.ศ. 1632–1704) เป็นผู้คิดทฤษฎีน้ีขึ้น เพ่ือตอบปัญหาเรื่องบ่อเกิดของความรู้   หรือ
ความรู้เกิดมาได้อย่างไร ล็อคแสดงทฤษฎีประจักษ์นิยม เพ่ือโต้แย้งทฤษฎีเหตุผลนิยมของเดส์คาร์ตส์  
อธิบายว่า “ความรู้แท้จริงน้ันเกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส” หมายถึง ความรู้อันเกิดจาก
ตา หู จมูก ลิ้น และกาย เป็นความรู้ที่เมื่อเกิดแล้วชัดเจนโดยตัวของมันเอง 
 ล็อคเปรียบเทียบจิตมนุษย์เมื่อเกิดใหม่ว่า เหมือนกับกระดาษที่ว่างเปล่าปราศจากรอยขีด
เขียนใด ๆ ย่ิงนานเข้า จิตก็ย่ิงแปดเป้ือนไปด้วยความคิดจากประสบการณ์ ซึ่งมี 2 อย่าง คือ1. เพทนา
การ คือ การรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างใดอย่างหน่ึง 2. มโนภาพ คือ การรับรู้ภายในจิต ซึ่ง
เป็นผลของการนําเอาความคิดต่าง ๆ มาประสานกัน ความรู้จึงเกิดจากเพทนาการกับมโนภาพ ไม่ใช่
เกิดจากการคิดหาเหตุผล   จากความคิดติดตัวของพวกเหตุผลนิยมประจักษ์นิยมได้จัดประสบการณ์
ไว้ 2 ประเภท คือ 1. ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส ได้แก่ประสาทสัมผัสทั้ง 5 2. ประสบการณ์
ทางจิต ได้แก่ การคิดทบทวน ทั้ง 2 ประเภทน้ีเป็นบ่อเกิดของความรู้ ล็อคถือว่า ความรู้ทุกชนิดเกิด
จากประสบการณ์ และเกิดหลังจากที่ได้ประสบการณ์แล้ว (A posteriori) กระบวนการที่ทําให้เกิด
ความรู้มีลักษณะเป็นแบบอุปนัย (Inductive) คือความรู้แต่ละชนิดเกิดจากประสบการณ์เฉพาะสิ่ง  
แล้วคิดหาเหตุผลจากสิ่งที่ได้รับน้ัน ประมวลกันเป็นความรู้ทั่วไป ไม่ใช่เป็นแบบนิรนัย (Deductive) 
คือ การคิดหาความจริงจากหลักการที่ว่ามีความรู้มาแต่เดิม ความรู้มิใช่มีมาแต่กําเนิด ทั้งมิใช่แบบนิร
นัย ทฤษฎีน้ีมีช่ือเฉพาะว่า “ทฤษฎีที่ถือว่าความรู้เกิดทีหลังประสบการณ์” (A posteriori theory   
of knowledge) และที่เรียกว่าประจักษ์นิยม (Empiricism) เพราะถือว่า ประสบการณ์เท่าน้ันเป็นบ่อ
เกิดความรู้ 
 สรุปลักษณะทั่วไปของกลุ่มประสบการณ์นิยม หรือประจักษ์นิยม ได้ดังน้ี 1. เน้นญาณวิทยา
มากกว่าอภิปรัชญา คือ สนใจวิธีเข้าถึงความจริงมากกว่าที่จะถกปัญหาว่า ความจริงคืออะไร 2. ถือว่า
บ่อเกิดหรือต้นกําเนิดของความรู้มาจากประสบการณ์ และความสมเหตุสมผลของความรู้ก็สามารถ
ทดสอบได้จากประสบการณ์ 3. ปฏิเสธความรู้ติดตัวมาต้ังแต่เกิด (Innate Idea) และความรู้ก่อน
ประสบการณ์  (A priori knowledge)   เพราะกลุ่มน้ีถือว่า   ความรู้ต้องมาหลังประสบการณ์เสมอ  
4. ประสบการณ์ ประกอบด้วยประสาทสัมผัส 2 ประเภท คือ ประสาทสัมผัสภายใน มีลักษณะเป็นอัต
วิสัย (Subjective) เช่น ความปรารถนา (Desire) ความรู้สึก (Feeling) ความคิด Thinking) และ
ประสาทสัมผัสภายนอก เช่น เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส รู้สัมผัส 5. สิ่งต่าง ๆ ในโลกมีลักษณะสัมพันธ์ 
(Relative) คือ ขึ้นอยู่กับสิ่งอ่ืน ๆ ไม่แน่นอนตายตัว 6. วิธีเข้าถึงความจริงมักใช้วีธีอุปนัย (Induction) 
 และประสบการณ์ (Empiricism)...”23 

                                                 
23มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปรัชญาเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่  

ห้างหุ้นส่วน จํากัด นวสาส์นการพิมพ์, 2551), หน้า 102–104. 
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 รศ.ดร. ประยงค์ แสนบุราณ จากหนังสือ  “ ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ ”  กล่าวสรุปได้ว่า  
“...ล็อค (John Loke 1632–1704) เป็นนักปรัชญาลัทธิประสบการณ์นิยม (Empiricism) เช่ือว่า  
ความรู้เกิดมาโดยไม่มีใครเป็นคนสร้าง หรือความรู้เกิดมาเพราะอาศัยประสาทสัมผัส ถึงคนจะมีจิต  
แต่จิตไม่มีความรู้มาต้ังแต่เกิด จิตมีความรู้หลังจากได้รับอารมณ์ภายนอกเข้ามาที่จิต ดังน้ัน ความรู้จึง
เกิดมาจากประสบการณ์ จิตเกิดมาพร้อมกับร่างกาย แต่เป็นของว่างเปล่า (Blank Table) หรือ
เหมือนกระดาษขาว (White Paper) ไม่มีรอยเปรอะเป้ือนใด ๆ เป็นจิตบริสุทธ์ิ ไม่มีจินตภาพใด ๆ ใน
จิตน้ัน แต่พอเกิดขึ้นมาแล้ว จิตน้ัน ๆ ค่อยมีความนึกคิด ความรู้ ความเข้าใจตามมาทีหลัง 
 ล็อคกล่าวว่า ความคิดหรือความรู้ทุกอย่างได้มาจากประสบการณ์ ประสบการณ์คือบ่อเกิด
ของความรู้หรือความคิดหรือจินตภาพทุกอย่าง โดยอาศัยการสัมผัส (Sensation) ของอายตนะภายใน
คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย สัมผัสกับอายตนะภายนอกคือ รูป เสียง กลิ่น รสผัสสะ แล้วสร้างการรับรู้
อารมณ์ การไตร่ตรอง หรือการรับรู้ภายใน เช่น การรับรู้สัมผัส ความคิดความสงสัย การใช้เหตุผล   
เป็นต้น ล้วนแต่เกิดขึ้นสืบเน่ืองมาจากประสบการณ์ทางผัสสะทั้งสิ้น 
 ล็อคกล่าวว่า ความสามารถอันดับแรกของมนุษย์ก็คือ ความสมารถทางพุทธิปัญญา  
(Intellect) และความตรึงตรา (Impressions) จะเกิดตามมา หลังจากเกิดการสัมผัสหรือการทํางาน
ประสานภายในของกลไกแห่งผัสสะ ดังน้ัน ความรู้ ความคิด หรือจินตภาพจึงเกิดจากการสัมผัส 
 ล็อคปฏิเสธความรู้ที่ติดตัวมาต้ังแต่เกิด (Innate Ideas) ของเดคาส์การ์ต โดยกล่าวว่าความรู้
ทั้งหมดมาจากประสบการณ์ ปราศจากประสบการณ์เสียแล้ว ความรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้ มนุษย์จะมี
ความรู้ก็ต่อเมื่อ มนุษย์เกิดมาและมีประสบการณ์เท่าน้ัน ไม่มีความรู้ใด ๆ ติดตัวมนุษย์มาต้ังแต่แรก
เกิด ถ้ามนุษย์มีความรู้ติดตัวมาต้ังแต่เกิด อย่างพวกเหตุผลนิยมกล่าวไว้ มนุษย์ทุกคนย่อมมีความคิด   
ความรู้สึก เหตุผล จินตภาพเหมือนกันหมด แต่ในชีวิตจริงไม่ได้เป็นอย่างน้ัน มนุษย์มีประสบการณ์
อย่างไร เขาก็จะมีความรู้อย่างน้ัน เมื่อมนุษย์มีประสบการณ์ต่างกัน เขาก็จะมีความรู้ไปคนละอย่างไม่
เหมือนกัน ดังน้ัน ประสบการณ์จึงเป็นที่มาของความรู้ และเป็นตัวตัดสินว่าความรู้อะไรจริงและ
ความรู้อะไรไม่จริง เพราะความรู้อะไรที่ตรงกับประสบการณ์ก็ถือว่าจริงความรู้อะไรที่ไม่ตรงกับ
ประสบการณ์ก็ถือว่าไม่จริง 
 ล็อคแบ่งจินตภาพของมนุษย์ออกเป็น 2 ระดับ   โดยอาศัยประสบการณ์ในการแบ่ง   คือ 
 1. จินตภาพเชิงเด่ียว (Simple Ideas) เมื่ออายตนะภายในและอายตนะภายนอกสัมผัสกัน   
เรียกว่า “ผัสสะ” (Sensation) และจิตได้รับผัสสะอย่างเดียวกันซ้ํา ๆ โดยผ่านทางประสาทสัมผัส  
จิต ก็จะ ชิน ต่อผัสสะนั้ น  และสามารถคาดการณ์และตัดสินไ ด้ ว่ า  ประสบการณ์อ ย่าง น้ี 
(Experience)ผัสสะอย่างน้ี (Sensations) จะเกิดสิ่งน้ีและอย่างน้ีขึ้น อย่างน้ีเรียกว่า จินตภาพ
เชิงเด่ียว   
 2. จินตภาพเชิงซ้อน (Complex  Ideas)  เมื่อจินตภาพเชิงเด่ียวอันเดียวกันเกิดขึ้นซ้ํา ๆ  
หลายคร้ังและหลาย ๆ จินตภาพ ก็จะเกิดการเปรียบเทียบจินตภาพเชิงเด่ียวเหล่าน้ัน จิตมองเห็น
ความสัมพันธ์ (Relation) ของจินตภาพเหล่าน้ัน แล้วจะเกิดความคิดหรือจินตภาพเชิงซ้อนขึ้น    
ดังน้ันสิ่งที่เรียกว่า “ความรู้ของมนุษย์” ก็คือ จิตมองเห็นจินตภาพหลาย ๆ อย่าง และแตกต่างชนิด
กันมาสัมพันธ์กัน จินตภาพที่มาสัมพันธ์กันน้ี บางอย่างก็ยอมรับได้ บางอย่างก็ยอมรับไม่ได้ ล็อคกล่าว
ว่า “ความคิด” เกิดขึ้นจากประสบการณ์ ถ้าไม่มีประสบการณ์ จะเกิดความคิดมาไม่ได้   



 
 

27 

 ล็อคจึงแบ่งประสบการณ์ออกเป็น 2 อย่าง คือ 1. ผัสสะ คือ ความรู้ที่เกิดจากการกระทบกัน
ระหว่างอายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และอายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส  ผัสสะ  
ความรู้ที่เกิดขึ้นโดยวีธีอย่างน้ี เรียกว่า ความรู้โดยตรง 2. มโนภาพ คือ ความรู้ที่เกิดขึ้นภายในจิต   
โดยเอาความคิดต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์ของอายตนะทั้ง 2 น้ัน มาครุ่นคิด แล้วเกิดมโนภาพ
ตามมาทีหลัง ความรู้โดยวิธีอย่างน้ี เรียกว่า ความรู้โดยอ้อม เพราะเกิดจากการครุ่นคิดตรึกตรอง 
 ล็อคเช่ือว่า บ่อเกิดของความรู้คือประสบการณ์ ถ้าไม่มีประสบการณ์เสียแล้ว ความรู้ก็เกิด
ขึ้นมาไม่ได้ เพราะฉะน้ัน ประสบการณ์จึงถือว่า เป็นตัวตัดสินความรู้ของคน...”24 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) “...วิปัสสนา แปลง่าย ๆ ว่า การเห็นแจ้งหรือวิธีทําให้เกิดการ
เห็นแจ้ง หมายความว่า ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการฝึกฝนอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้ง รู้ชัดสิ่ง
ทั้งหลายตรงต่อสภาวะของมัน เข้าใจตามความเป็นจริง หรือเห็นตามที่สิ่งเหล่าน้ันมันเป็นของมันอย่าง
น้ัน รู้แจ้ง เข้าใจชัดจนสามารถถอนความรู้ผิด หลงผิด และยึดติดจากสิ่งทั้งหลายได้ ถึงขั้นเปลี่ยนท่าที
มองโลก และชีวิตอย่างใหม่ ทั้งท่าทีการมอง การับรู้ การวางจิตใจ และความรู้สึกทั้งหลาย ความรู้  
ความเข้าใจอย่างถูกต้องที่เกิดเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ในระหว่างการปฏิบัติน้ัน เรียกว่า “ญาณ” มีหลายระดับ  
ญาณท่ีสําคัญในขั้นสุดท้าย เรียกว่า “วิชชา” เป็นภาวะตรงข้ามที่กําจัด “อวิชชา” คือความหลงผิด    
ไม่รู้แจ้ง ไม่รู้จริงให้หมดไป ภาวะจิตที่มีญาณหรือวิชชาน้ัน เป็นภาวะที่สุข สงบ ผ่องใสและเป็นอิสระ  
เพราะลอยตัวพ้นจากอํานาจครอบงําของกิเลส ความชอบความชัง ความติดใจ ความขัดใจ เป็นต้น ไม่
ถูกบังคับหรือชักจูงโดยกิเลสเหล่าน้ัน ให้มองเห็นหรือรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างบิดเบือนจนพาความคิด และ
การกระทําที่ติดตามมาให้หันเหเฉไป และไม่ต้องเจ็บปวดหรือเร่าร้อนเพราะถูกบีบคั้นหรือต่อสู้กับ
กิเลส ญาณและวิชชา จึงเป็นจุดมุ่งหมายของวิปัสสนา เพราะนําไปสู่วิมุตติคือ ความหลุดพ้นเป็นอิสระ
ที่แท้จริง ซึ่งย่ังยืนถาวร...”25 
  ธนิต อยู่โพธิ์ “...วิปัสสนา มีอารมณ์เป็นปรมัตถ์ และมีความหมายตามรูปศัพท์และตาม
สภาวะในทางปฏิบัติเป็น 3 นัย  คือ (1) วิปัสสนา หมายถึง ปัญญาเห็นแจ้ง เห็นชัด (2) วิปัสสนา   
หมายถึง ปัญญาเห็น โดยอาการต่าง ๆ มีความไม่เที่ยง เป็นต้น (3) วิปัสสนา หมายถึง ปัญญาเห็น
แปลก ๆ ประหลาด ๆ ความหมายของวิปัสสนาทั้ง 3 นัยน้ี ในทางปฏิบัติจะลงในความหมายเดียวกัน    
แม้ในขั้นต้น ผู้ปฏิบัติจะเห็นสภาวะทางจิตใด ๆ เช่น โอภาส ปีติ หรือนิมิต และสัณฐาน หรือเห็น
สภาวะแปลก ๆ ก็ตาม แต่ในที่สุดแล้ว จะต้องเห็นสังขารหรือรูปนามโดยอาการต่าง ๆ ได้แก่ เห็นโดย
พระไตรลักษณ์ กล่าวคือ อนิจจะ-ไม่เที่ยง ทุกขะ-เป็นทุกข์ และอนัตตา-ไม่มีอัตตา หรือเป็นอสุภะ-ไม่
งาม เป็นการเห็นแจ่มแจ้งด้วยตนเองจากการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นอัตตปัจจักขญาณ คือรู้

                                                 
24รศ.ดร. ประยงค์ แสนบุราณ, ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ โอ. 

เอส. พริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2548), หน้า 26–30. 
25พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, 2542), หน้า 306. 
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ประจักษ์ด้วยตนเอง มิใช่นึกเห็นตามคําบอกเล่าของคนอ่ืน หรือนึกเห็นโดยอ่านจากหนังสือ คัมภีร์
และตํารา...”26 

 2. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  พระมหาสุธน ยสสีโล (ผลชอบ) ได้ศึกษา “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ในพระพุทธศาสนา” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ค้นคว้า แนวทางการสอนและการปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน เพ่ือนําไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทฤษฎีศึกษา ๆ ตามแนวทางวิปัสสนาภูมิ 6  
คือ (1) ขันธ์ 5 (2) ธาตุ 18 (3) อินทรีย์ 22 (4)  อายตนะ 12 (5) อริยสัจ 4 และ (6) ปฏิจจสมุปบาท  
12 ผู้วิจัยกล่าวสรุปว่า ถ้าศึกษาอย่างละเอียดและปฏิบัติอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ย่อมจะทําให้ผู้
ปฏิบัติสามารถบรรลุพระนิพพานอันเป็นบรมสุขได้เพราะทฤษฎีและการปฏิบัติที่ เป็นอยู่มิได้
เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยพุทธกาลแต่อย่างใด ในเมื่อสมัยพุทธกาลสามารถบรรลุมรรคผลได้ ในสมัย
ปัจจุบัน และอนาคตก็ย่อมจะสามารถบรรลุมรรคผลได้เช่นกัน...”27 
 พระมหาปรีชา สมจิตฺโต (สัปปพันธ์) ได้ศึกษา “การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหา
สติปัฏฐานสูตร” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ค้นคว้า แนวการสอนและหลักการปฏิบัติกรรมฐานตาม
แนวสติปัฏฐานในแง่มุมต่าง ๆ ทฤษฎีที่ศึกษา ๆ ตามแนวทางสติปัฏฐานสูตร คือ (1)  การกําหนด
พิจารณาตามดูกายในกายอยู่เป็นประจํา (2) การกําหนดพิจารณาตามดูเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจํา  
(3) การกําหนดพิจารณาตามดูจิตในจิตอยู่เป็นประจํา และ (4) การกําหนดพิจารณาตามดูธรรมใน
ธรรมอยู่เป็นประจํา นอกจากน้ีผู้วิจัยยังได้ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสํานักปฏิบัติที่มีช่ือเสียง 2 สํานัก  
คือ (1) สํานักวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ิ และ (2) สํานักวิปัสสนาอ้อมน้อย ซึ่งสํานักทั้ง 2 ใช้วิธีการ
และอารมณ์ในการปฏิบัติต่างกัน ผู้วิจัยกล่าวสรุปว่า ถ้าผู้ปฏิบัตินําไปปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ก็จะรู้ชัด
ด้วยตนเองว่า ความเกิด-ความดับของรูปนามและนามธรรมเป็นเช่นน้ี ไตรลักษณ์ที่แท้จริงเป็นเช่นน้ี  
อนัตตาเป็นเช่นน้ีความหลุดพ้นเป็นเช่นน้ี กิเลสทั้งหลายดับไปเช่นน้ี สังสารวัฏขาดไปเช่นน้ี...”28 
  พระอัศเจรีย์ จนฺทวณฺโณ (พันธ์แก้ว) ได้ศึกษา “ การปฏิบัติต่ออารมณ์ในพุทธศาสนาเถร
วาท ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอารมณ์ กระบวนการของอารมณ์ และวิธีปฏิบัติต่ออารมณ์ตาม
แนวทางพุทธศาสนา ทฤษฎีศึกษา ๆ ตามหลักอินทรีย์สังวร คือใช้สติกําหนดรู้ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย
และใจ ไม่ให้ยินดี ไม่ให้ยินร้าย ในอารมณ์คือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ผู้วิจัย
กล่าวสรุปว่า วิธีปฏิบัติต่ออารมณ์ในพุทธศาสนาเถรวาท คือ วิธีควบคุมอารมณ์ตามหลักอินทรีย์สังวร   
โดยใช้สติกําหนดรู้ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ไม่ให้ยินดี ยินร้ายในอารมณ์คือรูป เสียง กลิ่น รส  
                                                 

26ธนิต อยู่โพธ์ิ, วิปัสสนานิยม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2540), หน้า 21. 
 

27พระมหาสุธน ยสสีโล.(ผลชอบ),“การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องวิปัสสนากัมมัฏฐานใน
พระพุทธศาสนา” ,วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย), 2541, 113 หน้า. 

28พระมหาปรีชา สมจิตฺโต (สัปปพันธ), “การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน
สูตร”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 
2545, 182 หน้า. 
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โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ และปฏิบัติตามหลักสมถะและวิปัสสนาโดยใช้อารมณ์ที่เหมาะกับจริตมา
ผูกมัดกับจิตให้อยู่ในอารมณ์หน่ึงเดียว จนจิตสงบต้ังมั่น จากน้ันจึงพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้น จะเป็น
สุข ทุกข์ สงบก็ตาม ล้วนเป็นสภาวะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน แล้วสละคืนความยึดมั่นถือมั่น 
ปล่อยวางอารมณ์ ผลหรืออานิสงส์ของการปฏิบัติต่ออารมณ์คือความสุข ความสงบแห่งจิต สติมั่นคง   
รับรู้ได้เร็ว เข้าใจอารมณ์ และมีความบริสุทธ์ิกาย วาจา และใจ จิตคลายความยึดมั่นในอารมณ์   
ประโยชน์ในปัจจุบัน คือความสุข ความสงบในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ในอนาคต คือ ความสุข ความสงบ
ในเบ้ืองหน้า...”29 
  พระครูสุนทรสุตสาร (พยุง กตปุญฺโญ) ได้ศึกษา “การศึกษาวิเคราะห์ขันธ์ 5 อันเป็นภูมิของ
วิปัสสนาเฉพาะกรณีการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 7 เดือน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักปฏิบัติ
วิปัสสนา และผลการปฏิบัติวิปัสสนา ทฤษฎีที่ศึกษา ๆ ตามแนวทางขันธ์ 5 ได้แก่ รูป เวทนา    
สัญญา สังขาร และวิญญาณ ผู้วิจัยกล่าวสรุปว่า ขันธ์ 5 ตามที่ทราบว่า รูป-นามน้ันเป็นคนละส่วนกัน
และเป็นสังขารที่มีวิญญาณครอง มีการเกิดดับเป็นธรรมดา ทั้งน้ีต้องปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามแนว
สติปัฏฐาน 4 และใช้อินทรีย์ 5 ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญาจึงจะทราบได้ เป็นไปตามไตร
ลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ทําให้เกิดวิปัสสนาญาณสามารถทําลายความเห็นผิดและ
ความสงสัยต่าง ๆ ให้หมดสิ้นได้ และสามารถสงบ ระงับความเศร้าโศก ความครํ่าครวญ ทุกข์กายและ
โทมนัสในภพนี้  ข้าสู่อริยมรรคอริยผล ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาสามารถนําขันธ์ 5 มาเป็นนาวาพาให้
ถึงฝั่งพระนิพพานได้ตามความปรารถนา...”30 
  นางสาวอัษฎางค์ สุวรรณมิสสระ ได้ศึกษา “ศึกษาไตรลักษณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนาตาม
หลักสติปัฏฐาน 4 เฉพาะกรณี การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 7 เดือน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนว
ทางการเจริญวิปัสสนา เพ่ือศึกษาไตรลักษณ์ และเพ่ือศึกษาสภาวะของไตรลักษณ์ทฤษฎีที่ศึกษา ๆ 
ตามแนวทางไตรลักษณ์ ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ผู้วิจัยกล่าวสรุปว่าด้วยการเจริญวิปัสสนาตาม
แนวทางไตรลักษณ์ จะพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา จนเห็นไตรลักษณ์ทําให้ผู้ปฏิบัติเข้าถึงสภาวธรรมตาม
ความเป็นจริง   พบกับความสุขแท้จริงได้...”31 
  พระมหาธีรยุทธ์ ธีรยุตฺโต (เกษตรสุนทร) ได้ศึกษา “ การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องอารมณ์สม
ถกรรมฐานในพุทธปรัชญาเถรวาท” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ อารมณ์สมถกรรมฐาน   
ต้องการทราบวิธีการและแนวทางในการนําไปใช้ ทราบขั้นตอนในการปฏิบัติและนําผลการศึกษาไป

                                                 
29พระอัศเจรีย์ จนฺทวณฺโณ (พันธ์แก้ว), “การปฏิบัติต่ออารมณ์ในพุทธศาสนาเถรวาท”,  

วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2549, 
103 หน้า. 

30พระครูสุนทรสุตสาร (พยุง กตปุญฺโญ), “การศึกษาวิเคราะห์ขันธ์ 5 อันเป็นภูมิของ
วิปัสสนา เฉพาะกรณีการปฏิบัติวิปัสสนา 7 เดือน ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2552, 77 หน้า. 

31นางสาวอัษฎางค์ สุวรรณมิสสระ, “ศึกษาไตรลักษณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนาตามหลักสติ
ปัฏฐาน 4 เฉพาะกรณีการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 7 เดือน ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2551, 87 หน้า. 
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แก้ปัญหาการเรียน การสอนสมถกรรมฐานให้มีประสิทธิภาพต่อไป ทฤษฎีที่ศึกษา ๆ ตามแนวทาง
อารมณ์สมถกรรมฐาน 40 คือ กสิณ 10, อสุภะ 10, อนุสสติ 10พรหมวิหาร 4, อาหาเรปฏิกุลสัญญา  
1, จตุธาตุววัตถาน 1, และอรูป 4  ผู้วิจัยกล่าวสรุปว่า การศึกษาอารมณ์สมถกรรมฐาน เป็นการฝึกจิต   
ยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้น เป็นต้น สุดจะพรรณนาให้หมดได้ แต่พอจะสรุปได้ดังน้ี คือ ละนิวรณ์ 5   
มีกามฉันทะ เป็นต้นได้ ได้อภิญญา 6 มีกําหนดใจคนอื่นได้ เป็นฐานในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน  
จิตประภัสสรได้ไวขึ้น มีสติสัมปชัญญะดี ทําสิ่งใดผิดพลาดน้อยลง ความจําแม่นยําขึ้น ทํางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แก้ปัญหาชีวิตได้ดี อารมณ์เยือกเย็น ศึกษาภาคปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธได้ชัดเจน  
อยู่ในสังคมอย่างสงบสุข บําบัดโรคทางกาย จิตวิญญาณได้ เมื่อสิ้นอายุไข มีสติสัมปชัญญะไม่หลงตาย 
ถ้าใครได้นําไปปฏิบัติได้ถูกต้องแล้ว จะได้พบชีวิตใหม่ คือ เป็นผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบาน...”32 
  พระวิชัย สุภโร (แสนอินทร์) ได้ศึกษา “การศึกษาสวรรค์เชิงประจักษ์ในพระพุทธศาสนาเถร
วาท” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดเร่ืองสวรรค์ 6 ช้ัน เพ่ือศึกษาเหตุให้เกิดในสวรรค์ และเพ่ือ
แสดงสวรรค์เชิงประจักษ์ในโลกมนุษย์ตามทรรศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาท ทฤษฎีศึกษา ๆ ตาม
แนวทางกุศลกรรมบถ 10, บุญกิริยาวัตถุ 10 และบุญกิริยาวัตถุ 3ผู้วิจัยกล่าวสรุปว่า สวรรค์มิใช่
จุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา มีอยู่จริงและจัดเป็นสุคติภูมิในระดับกามาวจรเช่นเดียวกับมนุษย์  
มีอยู่ 6 ช้ัน ได้แก่ จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิตนิมมานรดี และปรนิมมิตวสวัสดี โดย
ความหมาย หมายถึง สถานที่สุขสบายเพียบพร้อมไปด้วยทิพยสมบัติ เป็นโลกใหม่ที่อํานวยความ
สะดวกสบาย จากการเสวยอารมณ์ทางอายตนะทั้ง 6 และผู้ต้องการจะไปเสวยทิพยสุขในโลกสวรรค์    
จะต้องทําความดีในระดับพ้ืนฐาน เช่น การให้ทานเป็นต้น สวรรค์เชิงประจักษ์ หมายถึง การเข้าถึง
สวรรค์ในโลกมนุษย์ ผ่านทางอายตนะภายในภายนอก เช่น การรู้จักดําเนินชีวิตด้วยความพอเพียง    
มีศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาเถรวาท เมื่อประสบอารมณ์ที่น่าปรารถนาทางอายตนะ ก็เกิดความสุข
ขึ้นทางอายตนะน้ัน ๆ…”33 
  พระปลัดทะนงค์ ชยนฺโต (เทพเนียม) ได้ศึกษา “ศึกษาวิเคราะห์อินทรีย์ อันเป็นภูมิวิปัสสนา  
:  เฉพาะกรณีการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 7 เดือน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอินทรีย์อันเป็นภูมิ
วิปัสสนา เพ่ือศึกษาวิธีปฏิบัติวิปัสสนาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา และเพ่ือศึกษาผลการปฏิบัติ
วิปัสสนาภาวนา ในการเข้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเป็นระยะเวลา 7 เดือน ณสํานักวิปัสสนาวัดงุยเตาอู
กัมมัฏฐาน สหภาพเมียนมาร์ ทฤษฎีศึกษา ๆ ตามแนวอินทรีย์ 22 อันเป็นภูมิวิปัสสนา ผู้วิจัยสรุปว่า  
ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา เมื่อศึกษาและปฏิบัติไปตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 ย่อมได้เห็นผลตามสมควร  
ผู้ปฏิบัติต้องปรับอินทรีย์ 5 คือ ศรัทธา วิริยะ สติสมาธิ และปัญญา เมื่อปรับอินทรีย์สมดุลแล้ว จึงจะ
เป็นสภาพเหมาะต่อการเห็นธรรม โดยกําหนดรูปนาม ขันธ์ 5 อายตนะ 12 เป็นต้น กําหนดไป

                                                 
32พระมหาธีรยุทธ์ ธีรยุตฺโต (เกษตรสุนทร), “การศึกษาวิเคราะห์เรื่องอารมณ์ของสมถกรรม

ฐานในพุทธปรัชญาเถรวาท ”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย), 2547, 150 หน้า. 

33พระวิชัย สุภโร (แสนอินทร์),“การศึกษาสวรรค์เชิงประจักษ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”,       
วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2550,  
157 หน้า. 
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ตามลําดับ ตามหลักและวิธีการในสติปัฏฐาน 4 คือ กาย เวทนา จิต และธรรม จะทําให้การปฏิบัติ
เกิดผลตามวิปัสสนาญาณ...”34 
  พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ (ศรีเหรา) ได้ศึกษา “ศึกษาวิเคราะห์อริยสัจ 4 อันเป็นภูมิ
วิปัสสนา : เฉพาะกรณีการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 7 เดือน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีปฏิบัติ
วิปัสสนาภาวนา วิเคราะห์อริยสัจ 4 อันเป็นภูมิของวิปัสสนา ที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท     
และเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ในการเข้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเป็นเวลา 7 เดือน   
ทฤษฎีศึกษา ๆ ตามแนวอริยสัจ 4 อันเป็นภูมิวิปัสสนา ได้แก่ 1. ทุกขอริสัจ 2. สมุทยอริยสัจ 3. นิโรธ
อริยสัจ และ 4. ทุกขมินีปฏิปทาอริยสัจ ผู้วิจัยกล่าวสรุปว่าอริยสัจ 4 อันเป็นส่วนหน่ึงของวิปัสสนาภูมิ  
6 เป็นหลักธรรมท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เหมาะสําหรับผู้ใคร่ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนา
ภาวนา จะได้รู้วิธีการและหลักปฏิบัติที่ถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้า และเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติมีความ
เข้าใจในสภาวะของบัญญัติอันเป็นแนวทางนําไปสู่ปรมัตถธรรม สามารถน้อมนํามาปฏิบัติในวิปัสสนา
ภาวนาได้ง่ายขึ้น...”35 
  พระมหาสมพงศ์ ภทฺทาจาโร (ปัตถามา) ได้ศึกษา “ศึกษาวิเคราะห์นิวรณ์ 5 อันเป็นธัมมา
รมณ์ของวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน 4: เฉพาะกรณีการปฏิบัติวิปัสสนา 7 เดือ”, โดยมี
วัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาหลักการปฏิ บัติ วิปัสสนาภาวนา ตามหลักสติปัฏฐาน 4 ในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท เพ่ือศึกษาวิเคราะห์นิวรณ์ 5 อันเป็นธัมมารมณ์ของวิปัสสนาภาวนาและ
เพ่ือศึกษาผลการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 7 เดือน ทฤษฎีศึกษา ๆ ตามแนวนิวรณ์ 5 อันเป็นธรรมก้ัน
จิตไม่ให้บรรลุความดี ได้แก่ 1. กามฉันทนิวรณ์ 2. พยาบาทนิวรณ์ 3. ถีนมิทธนิวรณ์ 4. อุทธัจจกุก
กุจจนิวรณ์ และ 5. วิจิกิจฉานิวรณ์ ผู้วิจัยกล่าวสรุปว่า การปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ที่ปรากฏใน
คัมภีร์พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทน้ัน เริ่มต้นจากการชําระศีลของตนให้บริสุทธ์ิ รักษาศีล 5 ให้
บริบูรณ์ ผู้ปฏิบัติควรเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย ต้องตัดความกังวลท้ังหลายให้หมด เลือกสถานที่ปฏิบัติให้
เหมาะสม เข้าหาผู้เป็นกัลยาณมิตร สมาทานกัมมัฏฐาน เพ่ือเจริญสติปัฏฐาน 4 และหมั่นส่งอารมณ์
กับพระวิปัสสนาจารย์ เพ่ือท่านจะได้ช้ีแนะจนสามารถก้าวเข้าถึงสภาวธรรมอันแท้จริง...”36 
  พระมหามานพ กวิวํโส (นักการเรียน)  ด้ศึกษา “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องญาณวิทยาใน
พุทธปรัชญา” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวความคิดที่สําคัญ ๆ ของญาณวิทยา หรือทฤษฎีความรู้

                                                 
34พระปลัดทะนงค์ ชยนโต (เทพเนียม), “ศึกษาวิเคราะห์อินทรีย์  อันเป็นภูมิวิปัสสนา : 

เฉพาะกรณีการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 7 เดือน ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชิวทยาลัย , 2551, 74 หน้า. 

35พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ (ศรีเหรา), “ศึกษาวิเคราะห์อริยสัจ 4 อันเป็นภูมิวิปัสสนา : 
เฉพาะกรณีการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 7 เดือน ”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2551, 86 หน้า. 

36พระมหาสมพงศ์ ภทฺทาจาโร (ปัตถามา), “ศึกษาวิเคราะห์นิวรณ์ 5 อันเป็นธัมมารมณ์
ของวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4: เฉพาะกรณีการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 7 เดือน”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2551, 70 
หน้า. 
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ในพุทธปรัชญาเถรวาท ได้แก่ (1) ลักษณะทั่วไปของญาณวิทยา (2) หลักการพ้ืนฐานของพุทธญาณ
วิทยา (3) พุทธศาสนากับหลักการที่น่าเช่ือถือ (4) พุทธศาสนากับเหตุผลและ (5) พุทธศาสนากับ
ประสบการณ์ แต่เน้นที่วิธีที่ได้ความรู้ หรือแหล่งกําเนิดของความรู้เป็นพิเศษทฤษฎีที่ศึกษา ๆ ตาม
แนวกาลามสูตรซึ่งเป็นวิธีได้ความรู้ ที่มีพ้ืนฐานจากแหล่งที่น่าเช่ือถือ 6 วิธี ได้แก่ (1) อนุสสวะ การฟัง
ตามกันมา (2)  ปรัมปรา การถือสืบ ๆ กันมา (3) อิติกิริยา การเล่าลือ (4) ปิฎกสัมปทานะ การอ้าง
ตํารา (5) ปัพพรูปตา การเช่ือว่าผู้พูดสมควรจะเช่ือได้ และ (6) สมโณ โน ครุ การนับถือว่า สมณะผู้น้ี
เป็นครูของเรา และจากวิธีได้ความรู้ที่มีพ้ืนฐานจาก 4 วิธี ได้แก่ (1) ตักกเหตุ ตรรกะ (2) นยเหตุ   
การอนุมาน (3) อากรปริวิตักกะ การตรึกตามแนวเหตุผล และ (4) ทิฏฐินิชฌานักขันติ การเข้ากันได้
กับความเห็นของตน ความรู้ที่ได้จากแหล่งที่น่าเช่ือถือและวิธีที่ได้ความรู้ อาจจะจริง (ถูก) หรือเท็จ  
(ผิด) ได้ ผู้วิจัยกล่าวสรุปว่า พระพุทธศาสนามีจุดเริมต้นที่ความรู้ เพ่ือนําไปสู่ความพ้นทุกข์ จาก
อวิชชา ที่เป็นเหตุแห่งพันธนาการและความทุกข์ แม้แต่พระนามของตถาคต คือ พุทโธ ก็แปลว่า ผู้รู้  
พระพุทธศาสนาแสดงแหล่งกําเนิดของความรู้ไว้ 3 แหล่งคือ (1) สุตมยปัญญา เทียบได้กับหลักฐานที่
น่าเช่ือถือในปรัชญาตะวันตก (2) จินตามยปัญญา เทียบได้กับเหตุผลในปรัชญาตะวันตก และ (3) 
ภาวนามยปัญญา เทียบได้กับประสบการณ์หรือการรับรู้ทางประสาทสัมผัสในปรัชญาตะวันตก    แต่ 
สุตมยปัญญาและจินตามย-ปัญญา    อาจเป็นจริงหรือเท็จได้  ผู้วิจัยสรุปว่า    พระองค์ทรงแสดงว่า  
เราจะยอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหน่ึงจริงก็ต่อเมื่อสิ่งน้ัน เราได้พิสูจน์ด้วยประสบการณ์ของตนแล้ว พุทธ
ศาสนายอมรับประจักษ์นิยม ( หรือประสบการณ์นิยม ) ที่มีพ้ืนฐานจากการรับรู้ทางประสาทสัมผัสขั้น
ธรรมดา และขั้นพิเศษด้วยปัญญาอันย่ิงเอง ซึ่งมีความหมายตรงกับนักประสบการณ์นิยมและการรับรู้
ทั้ง 2 ขั้นน้ี ก็มีขอบเขตจํากัดของตัวเอง นอกจากน้ี ผู้วิจัยยังพบว่า พระพุทธเจ้าทรงจัดนักคิดทั้งก่อน     
และร่วมสมัยของพระองค์ว่ามี 3 ประเภท ได้แก่ (1) นักประเพณีนิยม นักอนุสสวิกา (2)  นักเหตุผล
นิยม นักตักกี นักวิมังสี และ ( 3 ) นักประสบการณ์นิยม ผู้รู้ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง และพระองค์ทรง
เป็นผู้หน่ึงในนักประสบการณ์นิยมน้ีด้วย..”37 
  พระเฉลียว กตปุญฺโญ (สารีบุตร) ได้ศึกษา “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ขันธ์ 5 ใน
พระพุทธศาสนา” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาขันธ์ 5 ในพระพุทธศาสนาว่ามีความสําคัญต่อการ
ยึดถือปฏิบัติอันเป็นเป้าหมายสูงสุด ทฤษฎีศึกษา ๆ ตามแนวทางขันธ์ 5 ได้แก่ รูป, เวทนา สัญญา  
สังขาร และวิญญาณ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า รูปและนาม รูป ได้แก่ ธาตุ 4 คือ ดิน นํ้าลมและไฟ นาม  
ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า สังขารก็ได้ผู้วิจัยกล่าวสรุปว่า พุทธ
ปรัชญาถือว่า ชีวิตประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ คือรูปและนาม หรือกายและจิต มีอยู่จริง รูปหรือกาย
เป็นธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ และแยกย่อยเป็น 28 รูป ส่วนนามหรือจิตเป็นธรรมชาติที่รับรู้อา
มรณ์ได้ และแยกย่อยเป็น 89 (โดยย่อ) การรับรู้โลกภายนอกหรือกระทําต่อโลกก็ตามของมนุษย์  
พุทธปรัชญาถือว่า เป็นการทํางานร่วมประสานสัมพันธ์กันของกายและจิต แม้พุทธปรัชญาจะถือว่า  
จิตสําคัญกว่ากาย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า กายไม่สําคัญเพราะจิตจะขาดกายไม่ได้ จิตจะทํางานหรือ

                                                 
37พระมหามานพ กวิวํโส (นักการเรียน), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องญาณวิทยาในพุทธ

ปรัชญา”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัมหามกุฏราช
วิทยาลัย), 2535, 123 หน้า. 
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รับรู้อารมณ์ใด ๆ ได้ เช่น ได้ยิน ได้กลิ่น เป็นต้นเพราะอาศัยกายเป็นที่อาศัย การศึกษาขันธ์ 5 ก็
เพ่ือให้รู้ธรรมชาติของชีวิต และเป็นไปตามไตรลักษณ์ คือ อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา ชีวิตเป็นทุกข์ 
จะสงบ ระงับได้ ต้องศึกษาอริยสัจ 4 ให้เข้าใจ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ในแง่ทางจริย
ศาสตร์ อันเป็นของการประพฤติการปฏิบัติน้ัน พุทธปรัชญาถือว่า มีดีมีช่ัว มีถูกมีผิด มีความทุกข์มี
ความสุขมีความหลุดพ้น ไม่หลุดพ้น ความดี ความช่ัว ความสุข ความทุกข์ ตลอดจนการบรรลุธรรมช้ัน
ต่าง ๆ น้ัน เกิดขึ้นจากภาคของการทํางานร่วมกันของกายและจิต การประพฤติที่ถูกต้องเพ่ือให้บรรลุ
ถึงความสุข หรือการหลุดพ้น ตามทัศนะพุทธปรัชญานั้น เป็นการปฏิบัติตามมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเรียกว่า  
“มัชฌิมาปฏิปทา” ซึ่งย่อลงเป็น ศีล สมาธิ และปัญญา การปฏิบัติดังกล่าวเป็นการปฏิบัติต่อธรรมชาติ
ของกายและจิตอย่างถูกต้อง...”38 
 พระรัตน์ สนฺตจิตฺโต (ขาวยา) ได้ศึกษา “มโนทัศน์เรื่องสันติในพุทธปรัชญเถรวาท” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือทราบทัศนะ วิธีสร้าง และหรือคุณค่าของสันติในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาททฤษฎี
ศึกษา ๆ ตามแนวทางหลักธรรม ศีล สมาธิ และปัญญา หรือไตรสิกขา โดยปฏิบัติทั้งทางสมถ
กัมมัฏฐานหรือสมถภาวนา ภาวนาอารมณ์อานาปานสติแบบพองหนอ-ยุบหนอ และวิปัสสนา
กัมมัฏฐานหรือวิปัสสนาภาวนา แบบกําหนดรู้ แล้วปล่อยวางอารมณ์ คือ รูป เสียง กลิ่น รสโผฏฐัพพะ  
และธัมมารมณ์ที่เกิดกับใจควบคู่กันไป ค่อยเป็นค่อยไป เป็นระยะเวลายาวนาน ผู้วิจัยกล่าวสรุปว่า    
สันติในพุทธปรัชญา เป็นสันติทางจิตวิญญาณ หรือเป็นสันติทางนามธรรมภายในส่วนของบุคคลมี 2  
ประเภท คือ (1) สันติทางจิต หรือเจโตวิมุตติ ความหลุดพ้นทางจิต เป็นความสงบทางจิตใจ ความ
มั่นคง ความต้ังมั่น ความน่ิงทางจิตใจ จิตสงบระงับด้วยผลของสมาธิ (2) สันติทางปัญญา หรือปัญญา
วิมุตติ ความหลุดทางปัญญา เป็นความรอบรู้ทางอารมณ์รู้เท่าทันอารมณ์ อารมณ์สงบระงับ ดับไป 
เป็นผลของการกําหนดรู้ แล้วปล่อยวางอารมณ์ทิ้งไป เมื่อแต่ละบุคคลสามารถศึกษาและปฏิบัติตาม
แนวหลักธรรม ศีล สมาธิ และปัญญาหรือไตรสิกขาได้เป็นอย่างดี และเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว จะ
พบสันติทั้ง 2 ประเภทอย่างสมบูรณ์แน่นอน...”39 
  พระมหาทีฆทัศน์ ธีรภทฺโท (ธีรเกียรติสกุล) ได้ศึกษา “การศึกษาเปรียบเทียบญาณวิทยา
สํานักประจักษนิยมและเหตุผลนิยมกับญาณวิทยาของพุทธปรัชญา” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
แนวคิดทางญาณวิทยาของสํานักประจักษนิยม และเหตุผลนิยม และของพุทธปรัชญเถรวาท ศึกษาหา
ความเหมือน และความต่างทางญาณวิทยา ระหว่างสํานักประจักษนิยมและเหตุผลนิยมและพุทธ
ปรัชญา ทฤษฎีศึกษา ๆ ทฤษฎีของสํานักประจักษนิยม และเหตุผลนิยมและพุทธปรัชญาผู้ศึกษากล่าว
สรุปว่า สํานักประจักษนิยม  ถือว่าบ่อเกิดของความรู้ของมนุษย์ทั้งหมด มาจากประสบการณ์เท่าน้ัน 
และความจริงสูงสุดน้ันต้องพิสูจน์ ทดลองได้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ถ้าพิสูจน์ทางประสาทสัมผัส
ไม่ได้ ถือว่าไม่เป็นความจริง และเหตุผลนิยม ถือเอาการพิสูจน์ตามเกณฑ์ของตรรกวิทยานิรนัยเป็น

                                                 
38พระเฉลียว กตปุญฺโญ (สารีบุตร), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ขันธ์ 5 ในพระพุทธศาสนา”, 

วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย , 2547,   
151 หน้า. 

39พระรัตน์ สนฺตจิตฺโต (ขาวยา), “มโนทัศน์เรื่องสันติในพุทธปรัชญาเถรวาท ”,วิทยานิพนธ์ 
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2547, 88 หน้า. 
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หลักการตัดสินความจริง โดยมีแนวคิดว่า มนุษย์สามารถแสวงหาความรู้ความจริงได้ โดยไม่ต้องผ่าน
ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส แต่ต้องใช้เหตุผล เหตุผลเท่าน้ันที่ให้ความรู้อันเป็นจริงแท้แน่นอน  
และพุทธปรัชญาเถรวาท ยึดเอาญาณหรือการหย่ังรู้ว่าเป็นแหล่งความรู้ขั้นสูงสุด (ยถาภูตญาณทัส
สนะ) ซึ่งสามารถให้ความรู้ได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง เพราะไม่ถูกจํากัดด้วยมิติแห่งกาลเทศะ  
ยอมรับทั้งประสบการณ์และเหตุผล แต่ให้ประสบการณ์มีบทบาทสําคัญในการเป็นพ้ืนฐานของความรู้  
และให้เหตุผลมีบทบาทรอง เป็นตัวช่วยให้ความรู้ของเราเป็นความรู้ที่สมบูร..”40 
  พระมหาภาษิต สุภาสิโต (สุขวรรณดี) ได้ศึกษา “ชีวิตในอุดมคติตามทรรศนะของพุทธ
ปรัชญาเถรวาท” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงความสําคัญ และพิเศษของหลักธรรมพุทธปรัชญา
เถรวาท เพ่ือศึกษาสังคมพุทธ ที่ยึดถือปฏิบัติตามพุทธปรัชญา เป็นเป้าหมายสูงสุดในการดําเนินชีวิต    
เพ่ือศึกษาวิธีการปฏิบัติในพุทธปรัชญาเถรวาท เพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุด ทฤษฎีที่ศึกษา ๆ ตาม
หลักธรรมบุญกิริยาวัตถุ 3 คือ ทาน ศีล และภาวนา สําหรับฆราวาสผู้ครองเรือนศึกษาวิเคราะห์หลัก
ไตรสิกขา 3 คือ ศีล สมาธิ และปัญญา สําหรับบรรพชิตผู้ไม่ครองเรือนผู้วิจัยกล่าวสรุปว่า เมื่อศึกษา
และปฏิบัติตามหลักธรรม บุญกิริยาวัตถุ 3 แล้วจะเกิดผล คือประโยชน์สุขสําหรับการดําเนินชีวิตใน
ปัจจุบัน และเป็นหลักประกันความสุข ในสัมปรายภพเมื่อศึกษาและปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา 3 แล้ว 
จิตจะได้รับการพัฒนาให้มั่นคง ปัญญาจะได้รับการพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจสภาวธรรมตาม
เป็นจริง และพ้นทุกข์ได้ เมื่อศึกษาและปฏิบัติตามหลักทั้ง 2 ระดับน้ีแล้ว ก็จะบรรลุประโยชน์ 3  
ประการ คือ (1)  ทิฏฐธัมมิกัตถะ คือประโยชน์ในปัจจุบันหรือชาติน้ี (2) สัมปรายิกัตถะ คือประโยชน์
ในภายหน้า หรือชาติหน้าและ (3) ปรมัตถะ คือประโยชน์สูงสุด ได้แก่ ความพ้นทุกข์...”41 
  พระมหาธนาธิป มหาธมฺมรกฺขิโต (ฮาดเนาลี) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎี
ความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญานยายะ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาทฤษฎีความรู้ในพุทธ
ปรัชญาเถรวาทกับปรัชญานยายะว่า มีลักษณะเหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไรทฤษฎีที่ศึกษา ๆ 
วิเคราะห์แหล่งที่มาของความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทและปรัชญานยายะ ผู้วิจัยกล่าวสรุปว่า   
ปรัชญานยายะถือว่า ความรู้แท้จะต้องประจักษ์ด้วยตนเอง โดยผ่านประสาทสัมผัสเสียก่อนแล้วใช้
สติปัญญาพิจารณาให้ทราบอย่างถ่องแท้ ความรู้มีลักษณะ 2 ประการ คือ 1. เป็นภววิสัย  
(Objective) 2. เป็นอัตตวิสัย (Subjective) ความรู้มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1. ผู้รู้ 2. ความรู้  
3. สิ่งที่ถูกรู้ โดยอาศัยอายตนะภายในและภายนอก ประสานทํางานร่วมกันเป็นพ้ืนฐานจาก
ประสบการณ์โดยตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 พุทธปรัชญาเถรวาทถือว่า บ่อเกิดหรือแหล่งที่มาของ
ความรู้น้ัน เป็นสิ่งที่สําคัญ ที่จะทําให้ผู้แสวงหาความรู้สามารถเข้าถึงและรู้ความจริงได้ เพราะ
แหล่งที่มาของความรู้ จะทําหน้าที่ตอบเราว่า ความรู้ประเภทไหนมาจากแหล่งใด ความรู้จากแหล่ง

                                                 
40พระมหาฑีฆทัศน์ ธีรภทฺโท (ธีรเกียรติสกุล), “การศึกษาเปรียบเทียบญาณวิทยาสํานักประ

จักษนิยมและเหตุผลนิยมกับญาณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2550, 163 หน้า. 

 41พระมหาภาษิต สุภาสิโต (สุขวรรณดี), “ชีวิตในอุดมคติตามทรรศนะของพุทธปรัชญาเถร
วาท”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 
2552, 126 หน้า. 
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ไหนและชนิดใด เมื่อมนุษย์เข้าถึงแล้ว  จะทําให้หมดความสงสัยและบรรลุความพ้นทุกข์  คือ  เข้าถึง
พระนิพพานได้  ตามหลักพุทธปรัชญาน้ัน  ถือว่า  มนุษย์เป็นผู้รับรู้ทั้งโลกภายนอกและโลกภายในได้   
โดยอาศัยอายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ และอายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น   
รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ซึ่งเรียกว่าแหล่งที่มาของความรู้ อายตนะภายในและอายตนะ
ภายนอก ทํางานประสานกันอย่างมีระบบ ผลที่จะได้รับ ก็คือ องค์แห่งความรู้ ดังน้ัน พุทธปรัชญาเถร
วาท ถือว่า แหล่งที่มาแห่งความรู้ที่แท้จริง ก็คือ อายตนะภายในและอายตนะภายนอก ทํางาน
ประสานกันตามหน้าที่ของกันและกัน ซึ่งประจักษ์ด้วยตนเอง ที่เรียกว่า ประสบการณ์ตรง โดย
ปราศจากความสงสัย..”42 
 
1.8 คํานิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
คํานิยามศัพท์น้ีใช้เฉพาะในการวิจัยน้ีเท่าน้ัน 
 ปรัชญา หมายถึง ทัศนะหรือความเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
 ประจักษ์ หมายถึง การปรากฏชัด อาจเป็นทางตา หรือทางใจก็ได้ เช่น ประจักษ์แก่ตา   
ประจักษ์แก่ใจ ในที่น้ีหมายถึง ประจักษ์ทางใจ / จิต / วิญญาณ 
 นิยม หมายถึง กําหนด ชมชอบ 
 ประจักษ์นิยม หมายถึง ความคิดว่าความรู้ที่มีคุณค่าคือความรู้ที่ได้จากประสบการณ์โดยผ่าน
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย เป็นความรู้จริง / แท้ 
 ปรัชญาประจักษนิยม หมายถึง ปรัชญาตะวันตก จอห์น ล็อค (John Loke) 
 พุทธ หมายถึง หลักคําสอนของผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบาน คือ พระพุทธเจ้า 
 พุทธปรัชญา หมายถึง หลักคําสอนเก่ียวกับความจริง (สัจธรรม) และหลักปฏิบัติ (ศีลธรรม)  
ของพระพุทธศาสนาที่นํามาศึกษาวิเคราะห์ด้วยการใช้เหตุผลตามวิธีการของปรัชญา 
 วิเคราะห์ หมายถึง จําแนก แยกแยะออกเป็นส่วน ๆ 
 คุณค่า หมายถึง ความดีที่มีอยู่ในสิ่งน้ัน ๆ 
 ปรากฏการณ์ หมายถึง อะไรก็ตามท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ และโดยฝีมือของมนุษย์ 
 วัตถุทางกายภาพ หมายถึง สิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 
 บูรณาการ หมายถึง การนําเอาส่วนที่แยกกัน แต่มีความคล้ายคลึงกัน มารวมเข้าเป็นอันหน่ึง
อันเดียวกัน เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ 
 
1.9 สรุปกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 สําหรับการวิจัยเร่ือง “ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา” ครั้งน้ี
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากหลักฐานเอกสารทางปรัชญาประจักษนิยม และพุทธปรัชญาเถรวาทและ

                                                 
42พระมหาธนาธิป มหาธมฺมรกฺขิโต (ฮาดเนาลี), “การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีความรู้ใน

พุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญานยายะ ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2550, 151 หน้า. 
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สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนํามาวิเคราะห์และเรียบเรียงผลของการศึกษา ซึ่งสรุปเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังน้ี 
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แผนภูมิที่ 1.1 สรุปกรอบแนวคิดที่ใชใ้นการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  1.1  สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 
ปรัชญาประจักษนิยม 

 
ปรัชญาประจักษนิยมตาม

แนวพุทธปรชัญา 

1. ค้นคว้าเอกสารเก่ียวกับปรัชญาประจักษนิยม 
2. ค้นคว้าเอกสารเก่ียวกับปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
3. วิเคราะห์คุณค่าของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
4. สัมภาษณผ์ูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกับปรัชญาประจักษนิยมและปรัชญา 
     ประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
5. อภิปรายปรัชญาประจักษนิยมที่บูรณาการด้วยคุณค่าของปรัชญา 
     ประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
6. สร้างรูปแบบปรัชญาประจักษนิยมที่บูรณาการด้วยคุณค่าของปรัชญา 
     ประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
7. สรุปองค์ความรู้ใหม่คือ “ปรัชญาประจักษนิยมที่บูรณาการด้วย 
     คุณค่าของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา” 
 

INPUT 

 

PROCESS 

 

OUTPUT 

 

MODEL 

“ปรัชญาประจักษนิยมบูรณาการด้วยคุณค่าของปรัชญาประจักษนิยม 
    ตามแนวพุทธปรัชญา” 

รูปแบบการบูรณาการปรัชญาประจักษนิยมด้วยคุณค่าของปรัชญา 
ประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
 

 
 
 
 

 

 

FIT 



 

 

บทที่  2 
ศึกษาปรัชญาประจักษนิยม 

 
2.1 ความหมายของปรัชญา 
 2.1.1 ความหมายของปรัชญาตามตัวอักษรหรือพยัญชนะ 
 คําว่า “ปรัชญา” เป็นคําศัพท์ทางวิชาการ ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
ทรงบัญญัติขึ้น เพ่ือให้เป็นคําแปลของคําภาษาอังกฤษว่า “Philosophy”1 ซึ่งเป็นวิชาการของ
ชาวตะวันตก มาจากรากศัพท์ของภาษาสันสกฤต 2 คําว่า “ปฺร” (อุปสรรค) แปลว่า “รอบ” 
“ประเสริฐ” และ “ชฺญา” แปลว่า “รู้, เข้าใจ” ฉะน้ัน คําว่า “ปรัชญา” จึงหมายถึง ความรู้รอบ 
ความรู้ประเสริฐ” อันได้แก่ ความรู้ท่ีเกิดหลังจากสิ้นความสงสัย หรือความแปลกใจ หรือความรู้ที่
ประกอบด้วยเหตุผล2 
 คําว่า “Philosophy” มาจากรากศัพท์ของภาษากรีกโบราณว่า “Philosophia” ประกอบ
จากคําศัพท์ 2 คํา คําว่า “Philo” แปลว่า “love” กับ “Sophia” แปลว่า “wisdom” ฉะน้ัน คําว่า  
“Philosophy” จึงหมายถึง “love of wisdom” แปลว่า “รักความรู้, รักที่จะมีความรู้ หรือรักใน
ปรีชาญาณ”3 หรือความรักในความรู้ หรือความรักในปัญญา ความสนใจ หรือความเลื่อมใสในความรู้
หรือปัญญา4 รักที่จะรู้ อยากมีความรู้ ชอบความรู้ ชอบแสวงหาความรู้อยู่เรื่อย ๆ และความรู้มีอยู่
หลายองค์ความรู้ แต่ละองค์ความรู้มีความสมบูรณ์ในตัวเอง และเป็นฐานให้แก่องค์ความรู้อ่ืนด้วย  
เช่น สมถะเป็นฐานให้แก่วิปัสสนา สมาธิเป็นฐานให้แก่ปัญญา หรือฌานเป็นฐานให้แก่ญาณ เป็นต้น 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หน้า 512 ได้ให้ความหมายของ “ปรัชญา”  
ว่า น. วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง (ส.)5 
 ดังน้ัน ความหมายของปรัชญาตามตัวอักษร หมายถึง ความรักวิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้
และความจริง 
 2.1.2 ความหมายของปรัชญาตามเนื้อหาหรืออรรถของวิชาปรัชญา 
 “ปรัชญา” มีฐานะเป็นศาสตร์ ๆ หน่ึง ที่กําหนดให้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีผู้กล่าวว่า
“ปรัชญาคืออะไร ปัญหานี้ตอบได้ไม่ง่าย ๆ”6 เน่ืองจากมีนักปรัชญาในอดีต ผู้ที่ได้รับการยอมรับ ได้ให้
คําจํากัดความของปรัชญาไว้ต่าง ๆ นานา ตามทัศนะและสมัยของท่าน ประกอบกับเน้ือหาของ

                                           
 1รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา (อ่อนค้อม) รณรื่น, ปรัชญาเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร :    
โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธ์ิ, 2540), หน้า 2. 
 2ผศ.บุญมี แท่นแก้ว,ปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่  โอ.เอส. พริ้นต้ิงเฮ้าส์, 2541),  
หน้า 1. 
 3รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา (อ่อนค้อม) รณรื่น, ปรัชญาเบื้องต้น, อ้างแล้ว,หน้า 2. 
 

4ผศ.บุญมี แท่นแก้ว, ปรัชญา, อ้างแล้ว, หน้า 2. 
 5ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 
2539), หน้า 512. 
 



 
 

39 

ปรัชญา มีขอบเขตกว้างขวาง ไม่เฉพาะเจาะจงเรื่องใดเร่ืองหน่ึง แต่จะครอบคลุมทุกสาขาวิชา สมัย
ปัจจุบันจึงไม่ค่อยนิยมให้คําจํากัดความของปรัชญา6 กล่าวกันว่า “ถ้าเชิญนักปรัชญาจากทั่วโลกมา  
10 คน และต้ังคําถามเดียวกันว่า ปรัชญาคืออะไร ให้แต่ละคนตอบ ก็จะได้คําตอบที่แตกต่างกันถึง 10 
คําตอบหรือ 10 ทรรศนะ ทั้งน้ีเพราะนักปรัชญาแต่ละคน ก็มีทรรศนะต่อปรัชญาแตกต่างกันออกไป
ตามเหตุผลของตน”7 แต่พอที่จะมองเห็นลู่ทาง ในการให้คําจํากัดความของปรัชญาได้คือเรื่องใดที่มี
คําตอบไม่แน่นอน เรื่องน้ันเป็นปัญหาทางปรัชญา เรื่องใดที่มีคําตอบแน่นอนแล้วกลายเป็น
วิทยาศาสตร์ และคําตอบที่ไม่แน่นอนน้ีแหละคือลักษณะเด่นของปรัชญา ”8 
 ฉะน้ัน จึงให้คําจํากัดความของปรัชญาได้ว่า “ปรัชญา” คือศาสตร์ ที่นอกเหนือจาก
วิทยาศาสตร์ 
 2.1.3 เค้ามูลของการเกิดปรัชญา 
 ทุกศาสตร์มีเค้ามูลของการเกิด ปรัชญาก็เช่นกันมีเค้ามูลของการเกิดเหมือนศาสตร์อ่ืน ๆ ดังน้ี 
 1. ความสงสัย หรือความแปลกใจ เมื่อเห็นสิ่งต่าง ๆ รอบตัว แล้วเกิดความสงสัย แล้วคิดค้น
หาคําตอบ ดังที่เพลโต้ กล่าวไว้ว่า “ความแปลกใจเป็นบ่อเกิดของปรัชญา”9 
 2. ความรู้คิด อริสโตเติล นักปรัชญาผู้ย่ิงใหญ่คนหน่ึงของโลกตะวันตก กล่าวไว้ว่า “มนุษย์
เป็นสัตว์รู้คิด (Man is a thinking animal)”10 
           3. ความตระหนักในสถานการณ์พ้ืนฐานของชีวิตและของโลก เมื่อมนุษย์หันมามองตัวเอง     
ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ ทําให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของโลกธรรมชาติ เกิดความ
กลัว แต่อีกด้านหน่ึงก็มีความหวัง 11 
 ข้อความเหล่าน้ี บ่งบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์มีสติปัญญา เพราะการคิดแบบปรัชญาเป็นการ 
คิดที่เป็นระบบ มีเหตุผล ไม่ใช่คิดสะเปะสะปะ การคิดที่เป็นระบบ มีเหตุผล เป็นการทําหน้าที่ของ 
ปัญญา ซึ่งบุคคลที่ได้รับการศึกษา จะในระบบ หรือนอกระบบก็ตา และบุคคลที่มีประสบการณ์ จะ
ทางตรงหรือทางอ้อมก็ตา จะสามารถคิดแบบปรัชญาได้ และส่งผ่านความคิดน้ี จากรุ่นแรกสู่รุ่นหลังจึง
ทําให้ความคิดทางปรัชญา พัฒนามาอย่างต่อเน่ือง จนมีฐานะเป็นศาสตร์หน่ึงของโลก   ในปัจจุบัน   
แม้จะกําหนดให้ศึกษาในกลุ่มที่จํากัดก็ตาม แต่น่ันบ่งบอกว่า ปรัชญาจะยังคงอยู่คู่กับโลกต่อไป  
 
2.2 ปรัชญาประจักษนิยม 
 2.2.1 ความหมายของปรัชญาประจักษนิยม 

                                           
 6รองศาสตราจารย์สุเมธ เมธาวิทยกูล, ปรัชญาเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพ ฯ : พิมพ์ที่
โอ. เอส. พริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2540), หน้า 3. 
 7รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  (อ่อนค้อม) รณรื่น, ปรัชญาเบื้องต้น, อ้างแล้ว, หน้า 2. 
 

8รองศาสตราจารย์สุเมธ เมธาวิทยากูล, ปรัชญาเบื้องต้น, อ้างแล้ว, หน้า 3. 
 9ผศ.บุญมี แท่นแก้ว, ปรัชญา, อ้างแล้ว, หน้า 3. 
 10รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา (อ่อนค้อม) รณรื่น, ปรัชญาเบื้องต้น, อ้างแล้ว, หน้า 3. 
 11ดร. รัตนา ตันบุนเต็ก, ปรัชญาคืออะไร, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ อมรินทร์การพิมพ์, 
2523), หน้า 12. 
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 ประจักษนิยม เป็นสาขาหน่ึงของญาณวิทยา เป็นลัทธิทางความรู้ เป็นคําศัพท์ที่แปลมาจาก
ภาษาอังกฤษว่า “Empiricism” ซึ่งมาจากรากศัพท์ภาษากรีกว่า “en” แปลว่า “ใน” กับ “peira” 
แปลว่า “ประสบการณ์” ประกอบกันเป็นภาษาอังกฤษว่า “Empiricism” หมายถึง “เน่ืองด้วย
ประสบการณ์ จึงเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ลัทธิประสบการณ์นิยม”12 
 2.2.2 บ่อเกิดของความรู้ในปรัชญาประจักษนิยม 
 ปรัชญาประจักษนิยม คือ ปรัชญาที่เช่ือว่า “ความรู้เกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 โดยตรงเท่าน้ันจึงจะเป็นความจริง ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย ประสาทสัมผัสทั้ง 5 น้ีเป็น
ประตูรับความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวมาสู่เรา”13 พวกประจักษนิยม เช่ือว่า บ่อเกิดของความรู้ คือ
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 แน่นอน และจํากัดบ่อเกิดของความรู้ เพียงประสาทสัมผัสทั้ง 5 เท่าน้ัน เป็นลัทธิ
ที่สนับสนุนอภิปรัชญาวัตถุนิยม ความรู้ในลักษณะน้ี เกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสโดยตรง 
เช่น ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นรู้รส กายรู้สึกสัมผัสของสิ่งสัมผัสกาย เห็นรูป คือความรู้
รูป ได้ยินเสียง คือความรู้เสียง ได้กลิ่น คือความรู้กลิ่น รู้รส คือความรู้รส รู้สึกสัมผัสของสิ่งสัมผัสกาย 
คือความรู้สึกสัมผัสของสิ่งสัมผัสกาย ความรู้ในลักษณะน้ีพวกประจักษนิยม ถือว่า เป็นความรู้หลัง
ประสบการณ์ แต่ละชนิดทําหน้าที่เฉพาะของตนเท่าน้ันเพราะธรรมดามันเป็นของมันอย่างน้ัน ไม่
สามารถทําหน้าที่แทนกันได้ ถ้าชนิดใดเสียก็เป็นอันว่าเสียไป ความรู้ชนิดน้ีเกิดจากสิ่งภายนอกกระทบ
ประสาทสัมผัสแต่ละอย่าง แล้วประสาทสัมผัสแต่อย่าง ก็จะทําหน้าที่ของตน ๆ ประสาทสัมผัสเป็น
ช่องทางที่ทําให้มนุษย์ ได้ความรู้มากที่สุด ถึงแม้ประจักษนิยมจะมีความบกพร่องอยู่ แต่ก็ให้ข้อมูลที่
ตรงกับข้อเท็จจริงตามธรรมชาติ ตรงน้ีพุทธปรัชญาประเภทวิปัสสนากัมมัฏฐานจะเข้ามาช่วยเติมเต็ม   
ให้ประจักษนิยมมีความสมบูรณ์ 
 ลักษณะของปรัชญาประจักษนิยม เมื่อพิจารณาวิถีทางแห่งความรู้ของปรัชญาประจักษนิยม
ภายใต้ประสบการณ์ทางประสาทประสาทสัมผัสทั้ง 5 แล้วจะมีดังน้ี คือ 
  2.2.2.1 ข้อมูลอันเป็นวัตถุดิบแห่งความรู้อยู่ภายนอกจิต   
 ภายหลังมีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสแล้วใช้วิธีเชิงประจักษ์ กล่าวคือ “สังเกตและ
บรรยายข้อมูลที่เกิดขึ้นในจิต ตามลําดับความสัมพันธ์ของเวลา”14 ข้อมูลที่เกิดขึ้นในจิตน้ี ได้จากวัตถุ
ภายนอกท่ีปรากฏแก่ประสาทสัมผัสภายใน และปรากฏต่างเวลากัน เพราะฉะน้ัน วัตถุภายนอกจะ
ปรากฏแก่ประสาทสัมผัสในเวลาที่ต่างกัน เป็นการสังเกตและวิเคราะห์ข้อมูลภายในจิต เป็นการเพ่ง
พินิจพิจารณา น่ันคือเป็นการทํางานของจิตหรือปัญญา จิตหรือปัญญาเป็นทั้งข้อมูล และแหล่งข้อมูล
ภายนอกท้ังหมดที่ได้รับเข้ามา จิตหรือปัญญาจะทําหน้าที่สังเกตกลุ่มปรากฏการณ์ที่เข้ามาอย่าง
ต่อเน่ือง หรือประสบการณ์ของตนเองในฐานะเป็นสิ่งที่รู้ น่ันคือ ประสบการณ์เป็นสิ่งถูกรู้ จิตหรือ
ปัญญาเป็นผู้รู้ เมื่อจิตหรือปัญญาได้รับข้อมูลแล้ว จะเพ่งพินิจพิจารณา สังเกตภายใน เปรียบเทียบ
ระหว่างประสบการณ์ครั้งแรกกับประสบการณ์ครั้งหลังจนเข้าใจ จําได้ด้วยตนเองซึ่ง “เป็น

                                           
 12รองศาสตราจารย์สุเมธ เมธาวิทยากูล, ปรัชญาเบื้องต้น, อ้างแล้ว, หน้า 53. 
 13รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา (อ่อนค้อม ) รณรื่น, ปรัชญาเบื้องต้น, อ้างแล้ว,หน้า 49. 
 

 14สมฤดี วิศทเวทย์, ปรัชญาของจอห์น ล็อค , (ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526), หน้า 23. 
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ความสามารถของจิตที่หย่ังรู้ได้เองโดยตรง”15 (intuition) แล้วจัดระเบียบเป็นความรู้ ข้อมูลภายนอก
ทั้งหมดจะถูกเรียกต่างๆ กัน เช่น “สิ่ง” หรือ “วัตถุ” หรือ “ปรากฏการณ์” เพราะคําว่า “ข้อมูล” 
ภายนอก ไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะ รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งสัมผัสกายเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึง “คํา” หรือ 
“ข้อความ” ต่าง ๆ เช่น ข้อความทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับจํานวนเลข ได้แก่ “1 + 2 = 3” ที่ฝ่าย
เหตุผลนิยมถือว่าเป็นความแน่นอนตายตัว หรือข้อความทางฟิสิกส์ เช่น “วัตถุสองสิ่งไม่อาจครองที่ที่
เดียวกันในเวลาเดียวกันได้” หรือหลักของความคิดที่ฝ่ายเหตุผลนิยมถือว่า เป็นความจริงที่มีมาต้ังแต่
เกิด อันเป็นข้อความสากลท่ีทุกคนรู้เหมือนกัน เพราะได้ถูกจารึกไว้ในจิต คือ กฎความเป็นเอกลักษณ์
ว่า “อะไรเป็น ย่อมเป็น” และกฎความขัดแย้งว่า “เป็นไปไม่ได้ที่สิ่งเดียวกันจะทั้งเป็นและไม่เป็น”
หรือหลักของความประพฤติว่า “พระเจ้าเป็นสิ่งที่ต้องเคารพบูชา”16 ซึ่งเป็นกฎที่ยอมรับกันมากที่สุด
ว่า ถูกจารึกอยู่ในห้วงจิตของมนุษย์ต้ังแต่เกิด เป็นต้น ก็จัดว่าเป็นข้อมูลภายนอก ที่สามารถสัมผัสได้
ทางประสาทสัมผัส ข้อมูลทั้งหมดมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ  ม่ต้องสมมุติว่ามี หรือถูกจารึกไว้ในจิตต้ังแต่
เกิด เพราะมีอยู่ตามข้อเท็จจริง ทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทุกชนิด ที่สามารถสัมผัสได้ด้วย
ประสาทสัมผัส เป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏแก่ประสาทสัมผัส ทุกคนสามารถรู้
เหมือนกันได้ ถ้ามีการฝึกฝนปัญญาและใช้วิธีที่เหมาะสม เพราะความไม่รู้ของมนุษย์สามารถสั่งสอน
อบรมกันได้ ข้อมูลเหล่าน้ีมนุษย์สามารถรับรู้ และเข้าใจได้ เมื่อมีประสบการณ์กับมันแล้ว และมนุษย์ก็
มีศักยภาพจะรู้ได้ มนุษย์เรียนรู้สิ่งที่สังเกตได้ เน่ืองจากข้อมูลเปิดเผย เป็นข้อมูลอยู่กลางแจ้ง  ไม่ได้
เป็นข้อมูลลับ ปกปิดอะไร แต่จะต่างกันก็เพียงแง่ของเวลาและระยะทางเท่าน้ัน โลกแห่งปรากฏการณ์ 
ก็มากมายไปด้วยข้อมูลไม่รู้จบ จึงทําให้มีการเรียนรู้ไม่รู้จบเช่นกัน ข้อมูลทั้งหมดทั้งปวง ไม่ได้ถูกจารึก
อยู่ในห้วงจิตของมนุษย์ต้ังแต่เกิดแต่ประการใด เราจึงค้นหาข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เพราะข้อมูลอยู่
ภายนอกจิต ไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้ประสาทสัมผัส ถ้าปราศจากประสาทสัมผัสแล้ว จิตจะไม่
สามารถรับรู้ เข้าใจอะไรได้เลย ข้อมูลภายนอกไม่คงที่ ด้วยเหตุมนุษย์เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ข้อมูล
เหล่าน้ันจะถูกเปิดเผยออกมาเป็นระยะ ๆ ฉะน้ัน ข้อมูลที่มนุษย์รู้ อยู่ภายนอกทั้งสิ้น ไม่มีข้อมูลใด  ๆ 
อันเป็นวัตถุแห่งการเรียนรู้มีอยู่ในจิตของมนุษย์ ก่อนมีประสบการณ์กับมัน ด้วยเหตุที่วัตถุแห่งการ
เรียนรู้อยู่ภายนอกจิต มนุษย์จําต้องแสวงหาข้อมูลอยู่เรื่อย ๆ และข้อมูลเหล่าน้ันก็จะประทับในจิต
ของมนุษย์อยู่เรื่อย ๆ เช่นกัน ข้อมูลความรู้ที่เก่ียวกับโลกภายนอก ต้องแสวงหาจากข้างนอก และต้อง
อาศัยประสาทสัมผัส มนุษย์มีประสาทสัมผัสตามธรรมชาติ จึงสามารถรับรู้โลกภายนอกได้ด้วยตนเอง    
ถ้าไม่มีประสาทสัมผัสแล้ว เราไม่สามารถรับรู้โลกภายนอกได้เลย คิดไม่ออกว่าเป็นอะไร เรารับรู้โลก
ภายนอกได้ เพราะอาศัยประสาทสัมผัส มนุษย์มีอินทรีย์ตามธรรมชาติที่จะรับรู้ข้อมูลภายนอก เช่น   
รู้จักรูปหรือสีโดยอาศัยตาดู รู้จักรสโดยอาศัยลิ้นลิ้ม รู้จักกลิ่นโดยอาศัยจมูกดม รู้จักเสียงโดยอาศัยหู
ฟัง รู้จักสิ่งอ่อน แข็ง เย็น ร้อนโดยอาศัยกายหรือมือสัมผัสดู เมื่อมีข้อมูลภายนอกสัมผัสกับประสาท
สัมผัสภายใน จิตจะรับรู้ว่า มีอะไรเข้ามาอย่างต่ืนตัว จึงเกิดเป็นประสบการณ์ขึ้น เป็นการคิดบนฐาน
ของข้อมูล มนุษย์ใช้ประสาทสัมผัสภายในรับรู้โลกภายนอก ประสาทสัมผัสของเรามีประสบการณ์กับ
สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ๆ เมื่อมีสิ่งใดกระทบจิตจะรับรู้ว่า มีสิ่งใดกระทบบ้าง เพราะจิตเป็นธรรมชาติรู้ 

                                           
 15เรื่องเดียวกัน,  หน้า  32. 
 16เรื่องเดียวกัน, หน้า 17. 



 
 

42 

  2.2.2.2 ความรู้เกิดหลังประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส     
 คนทุกคนเกิดมาว่างเปล่า “ จิตมนุษย์เป็นเหมือนกระดาษขาว ที่ปราศจากรอยขีดเขียนใด ๆ  
หรือเหมือนกล่องเปล่า”17 ไม่มีข้อมูลหรือความรู้ใด ๆ ที่แฝงอยู่ในจิตต้ังแต่เกิด ความรู้ทุกอย่างเกิดขึ้น 
ภายหลังการเรียนรู้ หรือหลังมีประสบการณ์แล้ว ไม่มีเด็กคนไหนมีความรู้ทันทีที่เกิดมา แม้แต่การ
ช่วยเหลือตัวเองเล็ก ๆ น้อย ๆ ยังทําไม่ได้ ไม่จําต้องอ้างถึงความรู้ เพราะมันยากเกินที่เด็กจะรู้ได้ทันที 
ย่ิงข้อความท่ีเป็นหลักความคิด ที่ถือว่ามันเป็นจริงที่สากลที่ทุกคนยอมรับตรงกันทั้ง  “กฎความเป็น
เอกลักษณ์” “กฎการขัดแย้ง” และ “กฎของความประพฤติ” ด้วยแล้ว เด็กไม่เข้าใจเลย แม้โตพอรู้จัก
ใช้เหตุผลแล้ว ยังต้องคิดหลายตลบกว่าจะเข้าใจได้ ต้องใช้เวลานานในการเรียนรู้ ทําความเข้าใจ 
ความรู้ในสาขาวิชาใดๆ ก็ตาม เรารู้ภายหลังจากที่มีประสบการณ์กับมันทั้งสิ้น ด้วยเหตุที่ความรู้เกิด
ภายหลังมีประสบการณ์ มนุษย์จําต้องสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ความรู้ทุกอย่าง ถ้าเราไม่มี
ประสบการณ์กับมันมาก่อน เราจะไม่รู้เลย เช่น ความรู้เก่ียวกับตัวอักษร ก ข ฆ ค ฯ เป็นต้น ความรู้
เก่ียวกับตัวเลข 1 2 3 4 ฯ เป็นต้น ความรู้เก่ียวกับสี สีขาว สีดํา สีเขียว สีเหลือง ฯ เป็นต้น    และ 
อ่ืน ๆ อีกมากมาย ถ้าไม่ได้รับการสั่งสอนอบรมจากผู้มีประสบการณ์มาก่อน เราจะไม่รู้เลยว่ามันคือ
อะไร ยกตัวอย่าง สีขาวถ้าเราไม่เคยมีประสบการณ์รับรู้ด้วยประสาทตาและจําได้ เราจะไม่เข้าใจ 
ต่อเมื่อเรามีประสบการณ์กับวัตถุที่ขาว เราจึงสามารถเข้าใจได้ว่า  น้ีคือขาว ทั้งรูป เสียง กลิ่น รส  สิ่ง
ถูกต้องกายและคํา  หรือข้อความใดๆ เราเข้าใจมันเมื่อเรามีประสบการณ์กับมันแล้ว และคร้ังแล้วครั้ง
เล่าแบบซ้ํา ๆ จนรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหน่ึงกับเรา แบบฝัง ถ้าเราจะตรวจสอบดูภายในจิตของเราว่า มี
ความรู้อะไรบ้างที่มีอยู่ก่อนประสบการณ์ ปรากฏว่าไม่มีเลยแม้แต่ความรู้เดียวน่ีแสดงว่าความรู้ทุก
อย่างมีภายหลังประสบการณ์ทั้งสิ้น แม้ว่าเราจะสามารถจดจําความรู้ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าถูก
จารึกลงในจิตต้ังแต่เกิดแล้ว มันล้วนแต่ต้องอาศัยการเรียนรู้สร้างประสบการณ์กับมันทั้งสิ้นเพียงแต่ว่า
สิ่งใดใช้เวลาในการเรียนรู้มากน้อยกว่ากันเท่าน้ัน สิ่งใดเรียนรู้ได้ง่าย สิ่งใดเรียนรู้ได้ยากและไม่ได้
หมายความว่า สิ่งที่เราหาคําตอบในขณะนี้ไม่ได้ จะไม่สามารถหาคําตอบได้ในอนาคตได้ด้วย  ถ้าเรามี
ประสบการณ์กับสิ่งน้ัน ๆ มากพอ เราก็สามารถหาคําตอบได้ คําตอบจะถูกเปิดเผยด้วยการมี
ประสบการณ์กับมันอย่างลุ่มลึก ถ้าเรามีความรู้สึกว่าอยากรู้สิ่งๆ หน่ึง เราต้องเรียนรู้กับมัน ไม่ใช่มี
ความรู้สึกว่าอยากรู้แล้ว จะรู้ได้ทันที โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ ย่ิงข้อความที่ยาก ๆ เช่น ข้อความที่
เรียกว่า “กฎความเป็นเอกลักษณ์” และ “กฎการขัดแย้ง” ถ้าไม่มีประสบการณ์กับมันอย่างลุ่มลึกแล้ว  
ไม่เข้าใจเลย ทุก ๆ ความรู้ในทุก ๆ สาขาวิชาเกิดขึ้นไม่ง่ายเลย ต้องสั่งสมประสบการณ์กับมันเป็น
เวลานาน ไม่ใช่มีประสบการณ์กับมัน เพียงคร้ังเดียว หรือสองครั้งจะเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ ความรู้
ทั้งหมด จึงขึ้นตรงกับประสบการณ์เป็นเวลานานพอ ถ้ามีประสบการณ์เพียงผิวเผิน ก็ไม่เข้าใจ ดังน้ัน 
จึงไม่มีความรู้ใดๆ มีอยู่ก่อนประสบการณ์ทั้งสิ้น ความรู้เก่ียวกับสถานภาพของวัตถุทางกายภาพ
ภายนอก ต้องอาศัยมีประสบการณ์กับมันก่อนแล้ว มาผ่านกระบวนการอย่างหน่ึงทางจิต จึงจะเกิด
ความรู้ได้ในภายหลัง ความรู้เก่ียวกับโลกภายนอกเรารู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นการรับรู้สิ่งอยู่ภายนอก
จิต  และมนุษย์มีความสามารถตามธรรมชาติที่จะรู้ เมื่อวัตถุ สิ่ง ปรากฏการณ์ คํา หรือข้อความใด ๆ 
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ปรากฏต่อประสาทสัมผัส จิตจะรับรู้ เป็นการค้นพบข้อมูลด้วยตนเอง ทําให้เกิดความรู้ที่เป็นรูปธรรม
ได้ จะเข้าถึงความรู้ด้วยตนเอง ข้อมูลทุกข้อมูลต้องอาศัยการเรียนรู้ และใช้ระยะเวลาจึงจะเข้าใจได้  
ความรู้หลังประสบการณ์ เป็นความรู้ที่สามารถทดสอบและพิสูจน์ได้ เป็นความรู้ที่มีข้อมูลและสังเกต
ได้ความจริงเรามารู้ภายหลังจากที่เรามีประสบการณ์แล้ และทุกคนสามารถเป็นเจ้าของความรู้
ภายหลังประสบการณ์ได้ มนุษย์สามารถแสวงหาคําตอบด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องอาศัยอํานาจใดเข้า
มาช่วยเหลือ เราจะแน่ใจวิทยาการใดได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อมันเป็นสิ่งที่สามารถทดสอบ ทดลอง และพิสูจน์
ได้ และความรู้ภายหลังประสบการณ์ เป็นความรู้ที่ทุกคนสามารถแสวงหาได้อย่างไม่จํากัดความรู้จึง
ไม่ได้ติดตัวมาต้ังแต่แรกเกิด หากแต่ต้องเรียนรู้ เพียงแต่มีความสามารถที่จะรู้ติดตัวมาเท่าน้ัน ถึง
กระน้ัน ก็ยังจะต้องกระตุ้นหรือปลุกอย่างหนักมันจึงจะฟ้ืนได้ เราไม่มีสิทธ์ิที่จะรู้จริงล่วงหน้าก่อนที่จะ
มีประสบการณ์จากวิธีอย่างหน่ึงได้เลย ต้องทําความเข้าใจทบทวนซ้ําแล้วซ้ําเล่าจึงจะเกิดความรู้ 
ความรู้หลังประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส จึงเป็นวิถีแห่งความรู้ที่มีความเป็นจริงมากที่สุด  
วิทยาการใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ การค้นพบใหม่ ๆ เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์
ข้อเท็จจริงได้ว่า ความรู้เกิดภายหลังประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นอย่าง
อิสรเสรี เป็นความรู้ที่จับต้องได้ สัมผัสได้ เกิดประโยชน์ได้จริง ใช้ในชีวิตได้จริง เป็นความรู้ที่อาศัย
เหตุผล อาศัยการแสวงหา จึงจะได้มา  ดังน้ัน  ความรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีประสบการณ์กับสิ่ง 
น้ัน  ๆ แล้วเท่าน้ัน 
  2.2.2.3 ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงที่ยอมรับกันทั่วไป 
 ข้อมูลทุกข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงในตัวเองตามธรรมชาติที่ทุกคนยอมรับตรงกันได้ เพราะทุกคน
สามารถสัมผัสได้เท่าเทียมกัน เป็นจริงโดยไม่มีข้อสงสัย เพราะข้อมูลเหล่าน้ีมีอยู่ในโลกแห่งความเป็น
จริง ไม่มีความจําเป็นใด ๆ ที่จะสมมุติข้อมูลแห่งการเรียนรู้แต่อย่างใด ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล
เหล่าน้ีได้ เพราะเป็นข้อมูลประจักษ์ เป็นข้อมูลที่เป็นรูปธรรมสัมผัสได้จริงเมื่อเป็นข้อมูลที่สัมผัสได้จริง  
จึงเป็นข้อมูลแห่งการเรียนรู้ได้จริง พิสูจน์ได้ว่ามีอยู่จริง เช่น รูปเสียง กลิ่น รส สิ่งถูกต้องกาย สิ่ง วัตถุ 
ปรากฏการณ์ คํา หรือข้อความใด ๆ เพราะเป็นข้อมูลที่แท้จริง เป็นวัตถุในโลกกายภาพท่ีเป็นจริง บ่ง
บอกถึงตัวตนของข้อมูลจริง ๆ มนุษย์เรียนรู้ภายใต้โลกวัตถุแห่งความเป็นจริง เพราะเป็นข้อมูลที่อยู่
ภายใต้ ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสจึงเป็นข้อมูลที่ให้ความรู้ได้จริง ข้อมูลเหล่าน้ียืนยันตัวเองได้
ว่ามีอยู่จริง เป็นข้อมูลที่คนทั่วไปยอมรับตรงกันได้ ข้อมูลจะไม่เป็นข้อมูลจากการคิดเอา เพราะไม่ช่วย
ให้เกิดความรู้ที่นําไปสู่การปฏิบัติได้ เมื่อข้อมูลเป็นข้อมูลจริง จึงเป็นการเรียนรู้กับข้อมูลตรง ๆ เป็น
การสร้างความรู้บนฐานของข้อมูลที่มีอยู่จริง ที่ทุกคนยอมรับร่วมกันได้ ข้อมูลเกี่ยวกับโลกวัตถุ
ภายนอกเป็นวัตถุดิบแห่งการเรียนรู้ ทุกๆ ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริง ที่เรามีภายหลังประสบการณ์ การ
เข้าใจรูป เสียง กลิ่น รส สิ่งถูกต้องกาย คํา ข้อความ ปรากฏการณ์ หรือสิ่งใด ๆ เราเข้าใจภายหลังการ
เรียนรู้ ไม่มีความเข้าใจอะไรที่เกิดก่อนการเรียนรู้ได้ ข้อมูลมีอยู่มากมาย สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้
จริงข้อมูลเหล่าน้ีไม่ต้องการสิ่งอ่ืนมาพิสูจน์ว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่ เพราะมันประจักษ์แก่ทุกคนเท่าเทียม
กัน ข้อมูลทุกข้อมูลเป็นจริงในตัวเอง เป็นข้อมูลที่มนุษย์ค้นพบด้วยตนเอง เพราะมนุษย์มีประสาท
สัมผัสตามธรรมชาติ ทุกคนเป็นเจ้าของข้อมูลเหล่าน้ีได้เท่าเทียมกัน เข้าถึงได้ง่าย เรียนรู้จากข้อมูลจริง
ให้รู้จริง เป็นข้อมูลไม่จํากัด สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ ดังน้ัน ทุกข้อมูลจะต้องเรียนรู้ร่วมกัน ทํา
ความเข้าใจด้วยกัน จึงจะยอมรับตรงกันได้ เพราะข้อมูลเกิดภายหลังประสบการณ์ ดังคํากล่าวว่า 
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“การยอมรับอย่างเป็นสากลทันทีที่ได้ยิน และเข้าใจความหมายของคําเป็นเครื่องหมายของความจริง
ที่เป็นหลักฐานให้แก่ตัวเอง แต่ความจริงที่เป็นหลักฐานให้แก่ตัวเองหาได้เกิดขึ้นกับการจารึกที่มีมาแต่
เกิดไม่”18 ทุกข้อมูลทุกคนยอมรับตรงกันเป็นสากลท้ังหมดได้ ถ้าได้ฝึกฝนอบรมใช้เหตุผลจนสามารถ
เข้าใจ ถ้าไม่อยู่ในเง่ือนไขน้ี ทุกคนจะไม่ยอมรับตรงกันเป็นสากล เพราะไม่เคยเห็น หรือได้ยินหรือรู้มา
ก่อน ด้วยเหตุที่แต่ละคนมีวัย สติปัญญา บางคนไม่รู้หนังสือหรือเผ่าพันธ์ุต่างกัน ถ้าฝึกฝนจากข้อมูล
เดียวกัน ทุกคนจะยอมรับตรงกันเป็นสากลได้ และเป็นวิธีเดียวที่จะยอมรับตรงกันได้ภายใต้
ประสบการณ์เดียวกัน เพราะข้อมูลเหล่าน้ีมันเป็นจริงไม่มากไม่น้อยกว่าที่มันเป็นของมัน 
  2.2.2.4 เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ของประจักษนิยม 
 ประจักษนิยม ใช้วิธีอุปนัย (Induction) เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ “วิธีการอุปนัย 
เป็นการสรุปความจริงสากลโดยอาศัยความจริงเฉพาะ ที่ได้จากประสบการณ์”19 หรือสรุปจากสิ่ง
เฉพาะไปสู่สิ่งสากล หรือจากหน่วยย่อยไปสู่หน่วยรวม ในทํานองเดียวกัน ตาเห็นรูป เป็นความรู้รูป
จริงเฉพาะ หูได้ยินเสียง เป็นความรู้เสียงจริงเฉพาะ จมูกได้กลิ่น เป็นความรู้กลิ่นจริงเฉพาะ ลิ้นรู้รส   
เป็นความรู้รสจริงเฉพาะ กายรู้สึกสัมผัสของสิ่งสัมผัสกาย เป็นความรู้สึกสัมผัสของสิ่งสัมผัสกายจริง
เฉพาะ เป็นต้น เพราะเป็นข้อมูลที่ได้รับเข้ามาในเวลาที่ต่างกันเกิดขึ้นเป็น ระยะ ๆ จากประสบการณ์    
การสังเกต การพิสูจน์ ข้อมูลที่เข้ามาสู่จิต ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียว แต่เกิดขึ้นตามวัยที่สูงขึ้น ตาม
ประสบการณ์ชีวิตที่มากขึ้น เป็นความรู้ที่ค่อยสะสมจากประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า สิ่งใด
ปรากฏต่อประสาทสัมผัสก่อน สิ่งน้ันจะถูกบันทึกไว้ในจิตก่อน สิ่งใดปรากฏต่อประสาทสัมผัสหลัง   
สิ่งน้ันจะถูกบันทึกไว้ในจิตหลัง วัตถุทางกายภาพภายนอกจะปรากฏต่อประสาทสัมผัส ในเวลาที่
ต่างกัน มันจึงถูกบันทึกไว้ในจิต ในเวลาที่ต่างกันตามลําดับก่อนหลัง วัตถุที่ปรากฏต่อประสาทสัมผัส
แต่ละคร้ัง จะเป็นจริงเฉพาะแต่ละครั้งตามไปด้วย จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นต่างเวลากัน จะถูก
ประมวลให้เป็นประสบการณ์รวม เช่น นาย ก เป็นคนสุพรรณบุรีโดยกําเนิดพูดเหน่อ นาย ข เป็นคน
สุพรรณบุรีโดยกําเนิดพูดเหน่อ นาง ค เป็นคนสุพรรณโดยกําเนิดพูดเหน่อ ตา ง เป็นคนสุพรรณบุรี
โดยกําเนิดพูดเหน่อ ยาย จ เป็นคนสุพรรณบุรีโดยกําเนิดพูดเหน่อ ฯลฯ จึงสรุปว่า คนสุพรรณบุรีโดย
กําเนิดทุกคนพูดเหน่อหรือว่า จากประสบการณ์ในอดีตเราทราบว่า มะขามจากต้นน้ีเปร้ียว เมื่อชิมฝัก
ที่ 1 รู้สึกว่ามีรสเปรี้ยว ชิมฝักที่ 2 ก็เปรี้ยว ชิมฝักที่ 3 ก็เปรี้ยว ชิมฝักที่ 4 ก็เปรี้ยว ชิมฝักที่ 5 ก็เปร้ียว
ฯลฯ จึงสรุปว่า มะขามต้นน้ีเปร้ียว ปัจจุบันก็ยังเปรี้ยวอยู่ และในอนาคตเราก็เช่ือว่า มะขามจากต้นน้ี
ก็จะเปร้ียว เน่ืองจากเป็นความรู้ที่เกิดหลังประสบการณ์ การสั่งสม การสังเกต การทดลองการพิสูจน์    
จึงใช้วิธีอุปนัยในการสรุปความรู้ ซึ่งใช้วิธีวิเคราะห์หน่วยย่อย แล้วประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยรวม    
กล่าวคือ จากการที่เราได้รู้ลักษณะบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะหลาย ๆ สิ่งที่อยู่ใน “ประเภท”  
เดียวกัน เราจึงสรุปว่า ลักษณะซึ่งบรรดาสิ่งทั้งหลายมีอยู่ร่วมกันน้ีเป็นความจริงของ “ประเภท” และ
เป็นข้อความสากล เช่น   
 จากการสังเกต ต้มนํ้าบริสุทธ์ิครั้งที่ 1 ณ ระดับนํ้าทะเล จะเห็นว่าเดือดเมื่อ 100 องศา
เซลเซียส ต้มครั้งที่ 2 (นํ้าหม้อใหม่) ก็เป็นเช่นครั้งที่ 1 ต้มครั้งที่ 3 (นํ้าอีกหม้อหน่ึง) ก็เป็นเช่นครั้งที่  

                                           
 18เรื่องเดียวกัน, หน้า 34. 
 19รองศาสตราจารย์วิทย์ วิศทเวทย์, ปรัชญาท่ัวไป, อ้างแล้ว, หน้า 120. 
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1 และที่ 2 และต้มอีกก่ี ๆ ครั้ง ก็เป็นเช่นน้ันทั้งสิ้น เราจึงสรุปว่า นํ้าบริสุทธ์ิย่อมเดือดเมื่อ 100 องศา
เซลเซียส ณ ระดับนํ้าทะเล20 
 วิธีการอุปนัย เป็นการสรุปความจริงของ “ประเภท” ซึ่งเรารู้จักสิ่งในประเภทน้ันเพียงบางสิ่ง
เท่าน้ัน เป็นการเอาความจริงที่เรารู้จักจากส่วนย่อยมายกให้เป็นความจริงของส่วนรวม หรือเอา
ลักษณะร่วมที่เรารู้จักจากส่วนย่อย มายกให้เป็นลักษณะร่วมของส่วนทั้งหมดใน “ประเภท” เดียวกัน   
 วีการอุปนัย เป็นการก้าวกระโดด คือกระโดดจากบางสิ่งไปสู่ทุกสิ่ง กระโดดจากอดีตไปสู่
อนาคต คือจากหลักฐานที่เราได้จากประสบการณ์ในอดีต ทําให้เราสรุปได้ว่า ในอนาคตมันจะเป็น
อย่างน้ันด้วย 
 วิธีการอุปนัย เป็นการขยาย คือขยายจากบางส่วนไปสู่ทุกส่วน ขยายจากเฉพาะกรณีไปสู่ทุก
กรณี 
 วิธีการอุปนัย อาศัยข้อมูลที่เราได้จากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสให้แก่เรา เฉพาะเรื่อง
เฉพาะกรณี แล้วสรุปเป็นความจริงทั่วไปออกมา ถ้าปราศจากข้อมูลเสียแล้ว เราก็ไม่มีวัตถุอะไรที่จะ
ทําให้กระบวนการอุปนัยเกิดขึ้น 
  2.2.2.5 ความรู้ในความหมายของประจักษนิยม 
 ความรู้ตามความหมายของปรัชญาประจักษนิยม ให้ความหมายว่า “การรับรู้”21 ได้แก่
“ความเก่ียวเนื่องและเข้ากันได้ หรือเข้ากันไม่ได้ และขัดแย้งกันระหว่างมโนภาพในจิตของเรา”
หมายถึง เมื่อจิตรับรู้สิ่งใดส่ิงหน่ึงเป็นครั้งแรกแล้ว จะเกิดมโนภาพในจิต มโนภาพคร้ังแรกน้ีเรียกว่า  
มโนภาพประธาน ในเวลาต่อมา เมื่อจิตรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งที่สอง จะเกิดมโนภาพในจิตอีก มโน
ภาพครั้งที่สองน้ี เรียกว่า มโนภาพย่อย จิตจะทําการเปรียบเทียบระหว่าง มโนภาพประธานกับมโน
ภาพย่อยว่า เข้ากันได้หรือขัดแย้งกัน ยกตัวอย่าง เช่น เราจะเข้าใจว่า 1 คือ 1 ก็ต่อเมื่อ มโนภาพ 1 ที่
เป็นประธานกับมโนภาพ 1 ที่เป็นตัวย่อยเข้ากันได้ จึงเกิดการรับรู้ว่าคือ 1 เราจึงรู้ว่า 1 คือ 1 เพราะ
มันมีความสัมพันธ์แบบเข้ากันได้ หรือ 1 ไม่ใช่ 2 มโนภาพ ประธานกับมโนภาพตัวย่อยขัดแย้งกัน จึง
เกิดการรับรู้ว่า 1 ไม่ใช่ 2 เพราะมันมีความสัมพันธ์ แบบขัดแย้ง ดังน้ัน ความรู้หรือการรับรู้จะ
ปราศจากมโนภาพไม่ได้ ถ้าปราศจากมโนภาพไป ก็ไม่มีข้อมูลให้จิตได้รับรู้ และความรู้ก็จะไม่เกิดขึ้น 
แม้มโนภาพเองจะไม่ใช่ตัวความรู้ เป็นแต่เพียงข้อมูลของความรู้อย่างหน่ึง ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์
ทางประสาทสัมผัส ในความเป็นจริงแล้ว เมื่อเรามีประสบการณ์เก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงก่อนแล้ว เมื่อ
ได้รับประสบการณ์เก่ียวกับสิ่งน้ันอีกเป็นครั้งที่สอง จะเกิดการเปรียบเทียบตามธรรมชาติ มโนภาพทุก
มโนภาพเกิดจากประสาทสัมผัส มีประสบการณ์กับวัตถุภายนอกน่ันเอง ไม่มีมโนภาพใดเกิดขึ้น โดยไม่
อาศัยประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสเลย ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสสร้างมโนภาพ ๆ ทุกๆ 
มโนภาพสร้างความรู้หรือการรับรู้ ดังน้ัน ความรู้หรือการรับรู้ จึงเกิดจากประสบการณ์ทางประสาท
สัมผัสโดยอาศัยประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสนําข้อมูลเข้ามาสู่จิตเรื่อย ๆ เราจึงขยายความรู้ได้

                                           
 20ศ.ดร. วิทย์ วิศทเวทย์, ปรัชญาท่ัวไป, พิมพ์ครั้งที่ 8, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ห้าง
หุ้นส่วนจํากัด อักษรเจริญทัศน์, 2531), หน้า 114. 
 21สมฤดี วิศทเวทย์, ปรัชญาของจอห์น ล็อค, อ้างแล้ว, หน้า 46. 
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เรื่อยๆเท่าที่เราอยากรู้ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส เป็นความรู้ที่สามารถนําไป
ปฏิบัติได้จริง เป็นความรู้สามารถพิสูจน์ที่มาได้ ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของความรู้ได้เท่าเทียมกัน
ความรู้มีลักษณะเป็น “ข้อความในใจ” ที่เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมโนภาพว่า เข้ากันได้หรือ
ขัดแย้งกัน เมื่อเราเข้าใจความสัมพันธ์และแน่ใจว่าถูกต้อง เราจึงแน่ใจว่าความรู้น้ันจริง น่ัน
หมายความว่า เราไม่สามารถรู้สิ่งใดว่าเป็นจริงก่อนที่เราจะมีประสบการณ์กับมโนภาพ ซึ่งเป็นข้อมูล
ของจิต มโนภาพคือข้อมูลของจิต เวลาที่เราคิด เรามีข้อมูลให้จิตคิด สิ่งน้ันคือมโนภาพ มโนภาพอยู่ใน
จิต หมายถึง “เข้าใจ”22 หรือจําได้  เป็นภาพที่ปรากฏในความทรงจํา เพราะมโนภาพไม่ใช่วัตถุทาง
กายภาพที่เป็นข้อมูลทางผัสสะ มีฐานะเป็นสิ่งแทนวัตถุทางกายภาพ ในขณะที่จิตไม่ใช่ประสาทสัมผัส
ทางกายภาพ เป็นสิ่งที่คิดและเคลื่อนไหวตลอดเวลา ดังน้ัน “ในการรับรู้ (Perception) สิ่ง ๆ หน่ึง   
ครั้งหนึ่ง จึงมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ (1) สิ่งภายนอก ตัวเรา (2) จิตภาพ และ (3)  จิตของเรา23    
และมโนภาพนั้นได้มาจาก “ประสบการณ์”23 และประสบการณ์มี 2 ประเภท คือ 
 1. ประสบการณ์ภายนอก หมายถึง  การรับรู้วัตถุทางกายภาพภายนอกท่ีผ่านเข้ามาทาง
ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ รูปกระทบตา เสียงกระทบหู กลิ่นกระทบจมูก รสกระทบ ลิ้นวัตถุกระทบ
กาย วัตถุภายนอกกระทบประสาทสัมผัสภายในน้ีเรียกว่า ข้อมูลทางผัสสะ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ผัสสะ 
ประสาทสัมผัสทั้งห้า เป็นช่องทางให้ข้อมูลเข้ามา แล้วประทับไว้ในจิต และจิตจะรับรู้ว่ามีอะไรเข้ามา   
แล้วจําไว้ในรูปของมโนภาพ 
 2. ประสบการณ์ภายใน24 หมายถึง จิตรับรู้การทํากิจกรรมของจิตภายใน อย่างต้ังใจอย่างจง
ใจ อย่างมีสติ ทําการสังเกตและวิเคราะห์มโนภาพ เรียกสั้น ๆ ว่า “จิตสังเกตตัวเอง” จิตสังเกตตัวเอง
ว่า กระทําต่อมโนภาพอย่างไร ประสบการณ์ทั้ง 2 ส่วนน้ี เป็นที่มาของความคิด ความสงสัย ความเช่ือ 
เป็นต้น ของมนุษย์ จิตจะคลุกคลีอยู่กับประสบการณ์ทั้ง 2 ส่วนน้ี ไม่ก้าวพ้นไปจากน้ี คือข้อมูลที่เป็น
วัตถุภายนอกและมโนภาพที่เป็นข้อมูลภายใน ในความเป็นจริง เมื่อเรารับรู้สิ่ง ๆ หน่ึง เช่น เกลือ เรา
จะรับรู้ในภาพรวม ตารับรู้สีหรือรูปทรง มือหรือกายรับรู้ความแข็ง ลิ้นรับรู้รส เป็นต้น เมื่อเกลือ
กระทบประสาทสัมผัส จะประทับไว้ในจิตเป็นมโนภาพเกลือ จิตกระทําต่อมโนภาพเกิดเป็นความรู้
เกลือ เราไม่ได้เรียนรู้จากวัตถุภายนอกโดยตรง แต่เราเรียนรู้จากมโนภาพของมัน ซึ่งมีสถานะเป็น
ตัวแทน หรือสื่อกลางระหว่างวัตถุทางกายภาพภายนอกกับจิต ถ้าใครขาดประสาทสัมผัสส่วนใดไป 
เขาก็จะขาดมโนภาพส่วนน้ันไป เช่น คนตาบอด คนหูหนวก หรือคนตาบอดสี เป็นต้น 
 วิลเลี่ยม เจมส์ บิดาลัทธิปฏิบัตินิยม กล่าวไว้ว่า “บ่อเกิดของความรู้ ได้แก่ประสบการณ์ทาง
ผัสสะ ความรู้ของเราจริงๆ จึงมีเพียงสัญชานเท่าน้ัน ส่วนมโนภาพเป็นเพียงการจัดระเบียบของสัญ
ชาน (co-ordination perception)”25 

                                           
 22ผศ. สุเมธ เมธาวิทยกูล, ปรัชญาเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ โอ. เอส.พริ้นต้ิง  
เอ้าส์, 2534 ), หน้า 54. 
 23สมฤดี วิศทเวทย์, ปรัชญาของจอห์น ล็อค, อ้างแล้ว, หน้า 56. 
 

24เรื่องเดียวกัน. 
 25กีรติ บุญเจือ, แก่นปรัชญาปัจจุบัน, (กรุงเทพหมานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2522),   
หน้า 87. 



 
 

47 

 ดังน้ัน ความรู้ของเราจะเกิดขึ้นจริง เมื่อวัตถุทางกายภาพกระทบประสาทสัมผัสทั้งห้าแล้ว
ประทับไว้ในจิตในรูปของมโนภาพ จิตจะทําการสังเกตและวิเคราะห์มโนภาพ แล้วเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างมโนภาพหน่ึงกับอีกมโนภาพหน่ึงว่าถูกต้อง 
  2.2.2.6  เกณฑ์พิสูจน์ความรู้ในปรัชญาประจักษนิยม 
 กําเนิดของความรู้ในปรัชญาประจักษนิยมคือประสาทสัมผัส ดังน้ัน เกณฑ์พิสูจน์ความรู้ ก็คือ 
ประสาทสัมผัส ๆ เป็นทั้งที่มาของความรู้ ตัวตัดสินความรู้ และเกณฑ์พิสูจน์ความรู้ว่า “ความรู้อะไร
จริงและความรู้อะไรไม่จริง” 26 ความรู้ใดที่ตรงกับประสบการณ์ก็ถือว่าจริง ความรู้ใดที่ไม่ตรงกับ
ประสบการณ์ก็ถือว่าไม่จริง ความรู้เกิดขึ้นทางใดก็ใช้ทางนั้นพิสูจน์ เมื่อความรู้เกิดจากประสบการณ์
ทางประสาทสัมผัส ก็ใช้ประสาทสัมผัสพิสูจน์ความรู้ 
   
2.3 ธรรมชาติของความรู้ในปรัชญาประจักษนิยม 
 ธรรมชาติของความรู้ในปรัชญาประจักษนิยม เป็นความรู้ที่เก่ียวข้องอยู่กับโลกทางกายภาพ  
หรือเก่ียวข้องอยู่กับสิ่งที่เป็นรูปธรรมทั้งหลาย พิสูจน์ให้รู้ถึงความถูกต้องแท้จริงของโลกทางกายภาพ
ทั้งหลายว่ามีอยู่หรือไม่ หรือว่าเป็นอย่างไรเท่าน้ัน เป็นความรู้ที่เก่ียวกับสิ่งภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม
ภายนอกตัวของมนุษย์ ไม่เก่ียวข้องกับการดับความทุกข์ สร้างสรรค์ความสุขที่แท้จริงให้แก่มนุษย์แต่
อย่างใด27  จากข้อความนี้ กล่าวได้ว่า ปรัชญาประจักษนิยม ให้ความสําคัญเฉพาะโลกวัตถุทาง
กายภาพภายนอกที่สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เท่าน้ัน ไม่ได้สนใจเรื่องภายในตัวของมนุษย์เลย
ว่า มนุษย์จะมีความรูสึกอย่างไร และเพียงแต่ให้รู้ว่ามีอยู่หรือไม่หรือว่าเป็นอย่างไรเท่าน้ัน 
      
2.4 ทัศนะของนักปรัชญาประจักษนิยม 
 ก. นักปรัชญาประจักษนิยมตะวันตก                       
 2.4.1 จอห์น ล็อค (John Loke 1632-1704) นักปรัชญาประจักษนิยมสมัยใหม่ชาวอังกฤษ    
ถือว่า “ความรู้เกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส”28 แต่ก็ไม่ปฏิเสธการคิดหาเหตุผลเสียทีเดียว  
เพียงแต่ถือว่า ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสจะต้องมีความสําคัญกว่าเพราะเป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นก่อน ส่วนการคิดหาเหตุผลเกิดขึ้นภายหลัง หรือประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสเป็นเหตุ การ
คิดหาเหตุผลเป็นผล จิตที่มีข้อมูล จะมีวัตถุดิบในการคิดหาเหตุผล จิตที่ปราศจากข้อมูล จะมีวัตถุดิบ
ในการคิดหาเหตุผลได้อย่างไร ล็อคกล่าวว่า “ความรู้ติดตัวมาต้ังแต่เกิดไม่มี”29  แต่ในระยะหลัง ล็อค
เห็นด้วยกับตรรกวิทยาของลัทธิเหตุผลนิยม ที่ถือว่า “ความรู้เกิดจากการคิดหาเหตุผลเท่าน้ัน”30  ซึ่ง
ใช้วิธีนิรนัย (Deduction) ในการแสวงหาความรู้ เป็นการสรุปความจริงเฉพาะ โดยอาศัยความจริง

                                           
 26รศ.ดร. ประยงค์ แสนบุราณ, ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร :พิมพ์ที่ โอ. 
เอส. พริ้นต้ิง เอ้าส์, 2548), หน้า 28. 
 27รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, ญาณวิทยา, ( นครปฐม : สาละพิมพการ, 2555 ), หน้า 246. 
 28รองศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ เมธาวิทยกูล, ปรัชญาเบื้องต้น, อ้างแล้ว, หน้า 53. 
 29รองศาสตราจารย์ ดร. วิทย์ วิศทเวทย์, ปรัชญาท่ัวไป, อ้างแล้ว, หน้า 113. 
 

30รองศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ เมธาวิทยกูล, ปรัชญาเบื้องต้น, อ้างแล้ว, หน้า 52. 
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สากล หรือจากหน่วยรวมไปสู่หน่วยย่อย หรือจากสิ่งสากล ไปสู่สิ่งเฉพาะ และความรู้ทางวิวรณ์ 
(Revelation) เป็นลัทธิที่เช่ือว่า “ต้นตอของความรู้ได้จากวิวรณ์ หมายถึง การเปิดเผย การแจ้งให้
ทราบโดยเทพ หรือพระเจ้า”31 
 จอห์น ล็อค เกิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ค.ศ. 1632 ที่ริงตัน (Wrington) จังหวัดซอมเมอร์เซ็ท 
(Somerset) ในสมัยของพระเจ้าชาร์ลล์ที่ 1 บิดาช่ือจอห์น ล็อค มารดาช่ือแอ็กเนส คีน มีน้องชาย
หน่ึงคน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโททางปรัชญาจากมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด   
ล็อคสนใจปรัชญาอย่างจริงจัง จากการอ่านงานเขียนของ เรเน เดส์การ์ตส์ (Rene Descartes ค.ศ. 
1596-1650) นักปรัชญาชาวฝร่ังเศส แต่อาชีพที่ล็อคสนใจคือแพทย์ และสําเร็จการศึกษาทางแพทย์
จากมหาวิทยาอ็อกฟอร์ดเช่นกัน แต่ความปรารถนาที่แท้จริงของเขาคือ ต้องการเป็นนักปรัชญาที่มี
ข้อมูลเท็จจริง เพราะเขาสนใจการทดลอง  ค้นคว้าและเล็งผลในทางปฏิบัติ 
 ชีวิตของล็อคมีความสุขจากช่ือเสียงทางปรัชญา และมีความทุกข์จากมรสุมทางการเมืองมีทั้ง
สุขและทุกข์เช่นเดียวกับคนทั่วไป 
 ล็อคเสียชีวิตเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 1704 ที่โอ็ตส์ จังหวัดเอสเซ็กส์ (Essex )ที่บ้านของ
เลด้ี เมแชม  Lady Masham) เพ่ือนสนิท ล็อคมีอายุ 72 ปี 
 2.4.2 เดวิด ฮูม (David Hume 26 เมษายน 1711-25 สิงหาคม ค.ศ. 1776) เป็นนักปรัชญา
และนักประวัติศาสตร์ชาวสก็อต เกิดในเอดินเบอระ เป็นหน่ึงในกลุ่มที่เรียกว่านักประสบการณ์นิยม
ชาวบริติชทั้ง 3 และถือว่าเป็นคนท่ี 3 ในกลุ่มน้ีถัดจาก จอห์น ล็อค ชาวอังกฤษ และยอร์จ บาร์กลีย์
ชาวอังกฤษ-ไอริช32 ฮูมตําหนิล็อคว่า หละหลวมต่อลัทธิ “เพราะระยะหลัง ล็อคเห็นด้วยกับ
ตรรกวิทยาของเหตุผลนิยมและความรู้ทางวิวรณ์”33 
 ฮูม จึงปรับปรุงลัทธิเสียใหม่ ให้เคร่งครัด และรัดกุมย่ิงขึ้น ดังน้ี 
  1. ประสาทสัมผัสเป็นที่มาแห่งประสบการณ์ 
  2. ประสบการณ์ทั้งหลายเป็นที่เกิดของความคิด 
  3. ความคิดทั้งหลายวิเคราะห์ออกมาได้เป็นความรู้34 
 2.4.3 ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon เกิด 22 มกราคม ค.ศ. 1561) ที่ยอร์ค เฮาร์ กรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1626 เมื่ออายุได้ 65 ปี เป็นผู้บุกเบิกความคิดแบบประ
จักษนิยม ซึ่งเน้นเรื่องการสังเกตและทดลอง โดยอาศัยประสบการณ์เป็นหลัก35 เบคอน สนับสนุน

                                           
 31รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา ( อ่อนค้อม ) รณรื่น, ปรัชญาเบื้องต้น, อ้างแล้ว,หน้า 53. 
 32Bloggang.com : ตติตา “นักปรัชญา เดวิด ฮูม”, 25  ธันวาคม 2550, 6 ธันวาคม  2557 
<http://www.bloggang.com/viewblog.php>. 
 

33รองศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ เมธาวิทยกูล, ปรัชญาเบื้องต้น, อ้างแล้ว, หน้า 54. 
 34เรื่องเดียวกัน.  
 

35บ้านจอมยุทธ “นักปรัชญา ฟรานซิส เบคอน” สิงหาคม 2543, 7 ธันวาคม 2557 
<http//:www.baanjomyut.com/library_2/philosopher/01.html>.      
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ลัทธิประจักษนิยมโดยให้ทัศนะว่า “ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสเท่าน้ัน ที่สามารถให้เกิดความรู้
ได้ และยืนยันว่า ความรู้ทุกอย่างเกิดจากประสบการณ์ และจะรู้ได้โดยผ่านประสบการณ์เท่าน้ัน”36        
 เบคอนกล่าวว่า วิทยาศาสตร์ทุกสาขาย่อมวางรากฐานจากประสบการณ์ และประกอบขึ้น
ด้วยการนําเอาข้อเท็จจริง ที่ได้จากประสาทสัมผัส มาค้นคว้าหาเหตุผล โดยมีหลักเกณฑ์และอาศัย
การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ สังเกต และทดลอง 
 2.4.4 โธมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes เกิด 5 เมษายน ค.ศ. 1588) ที่เวสต์บอร์ตใกล้เมือง
มาลส์เบอรี ประเทศอังกฤษ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1679 อายุ 91 ปี ฮอบส์ เช่ือว่า สิ่ง
ที่เป็นจริงต้องมีตัวตน ซึ่งได้แก่สสาร การเคล่ือนไหวของสสารเป็นสาเหตุแรกทําให้เกิดปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ซึ่งมีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัว และเกิดขึ้นภายใต้กฎของความเป็นเหตุและผล ไม่มี
ปรากฏการณ์ใดๆ เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือโดยไม่มีสาเหตุ37 และให้ทัศนะว่า“ปรัชญา ก็คือความรู้เรื่อง
ผลต้องเกิดจากเหตุของมันเอง และก็ทําให้เกิดผลน่ันเอง เขาค้นพบเหตุสากล คือการเคลื่อนไหว หรือ
การเคลื่อนที่ ”38 
 ข. นักปรัชญาประจักษนิยมตะวันออก 
 ปรัชญาประจักษนิยมทางตะวันออก หมายถึง อินเดีย ได้แก่ ปรัชญาจารวาก ๆ ถือว่าเป็น
ปรัชญาวัตถุนิยมที่เก่าแก่ที่สุดของอินเดียและของโลก “สันนิษฐานว่ามีมาก่อนพุทธศาสนา”39 พุทธ
ศาสนาเรียกลัทธิน้ีว่า “โลกายัต”40 เพราะลัทธิน้ีสอนให้กิน ด่ืมและแสวงหาความสุขสําราญของชีวิต
ในโลกน้ีให้เต็มที่ ซึ่งคล้อยไปตามกระแสของชาวโลก                 
 ผู้ก่อต้ังลัทธิน้ี บางท่านกล่าวว่า “ฤาษีพฤหัสบดี”41 ในยุคน้ันท่านผู้น้ี มีทรรศนะว่า“สสารเป็น
สภาพแท้จริงสูงสุด หรือสสารเป็นอันติมสัจ”  สําหรับช่ือลัทธิ “จารวาก” บางหลักฐานกล่าวว่า เป็น
ช่ือของลูกศิษย์คนสําคัญของฤาษีพฤหัสบดี แต่บางหลักฐานกล่าวว่า คําว่า “จารวาก ไม่ใช่ช่ือของคน  
หากเป็นช่ือของผู้นับถือลัทธิน้ี ซึ่งถือคติว่า กิน ด่ืม และรื่นเริงสําราญโดยอธิบายว่า คําว่า จรฺว  
แปลว่า กิน”42 
 คําว่า “จารวาก มาจากคําศัพท์ภาษาสันสกฤต 2 คํา คือ จารุ แปลว่า ทองคํา งาม น่ารัก  
สม เหมาะ กับคําว่า วาก แปลว่า คําพูด ถ้อยคํา การพูด เมื่อรวมเข้าด้วยกันจึงเป็นจารวาก   

                                           
 36ผศ. บุญมี แท่นแก้ว, ปรัชญา, อ้างแล้ว, หน้า 141. 
 37บ้านจอมยุทธ “นักปรัชญา ธมัส ฮอบส์” สิงหาคม 2543, 4 ธันวาคม 
2557 <http//:www.baanjomyut.com/library_2/philosopher/01.html>.   
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หมายถึง คําพูดที่ไพเราะ อ่อนหวาน”43 ปราชญ์บางท่านกล่าวว่า “ปรัชญาจารวาก เป็นปรัชญาของ
พวกดราวิเดียน ที่เน้นการดํารงชีวิตที่เป็นจริงของสามัญชนทั่วไป”44 โดยมีสาเหตุมาจากความไม่พอใจ
ที่ลัทธิพราหมณ์เน้นแต่พิธีกรรมบูชายัญละเลยชีวิตจริงของสามัญชน 
 บ่อเกิดความรู้ของปรัชญาจารวาก เป็นแบบประจักษประมาณ (Perception) หรือประจักษ
นิยม ถือว่า “ความรู้ประจักษ์ คือความรู้ที่เกิดจากการรับรู้ทางประสาทสัมผัสเท่าน้ันเป็นความรู้ที่
ถูกต้อง”45 ความรู้อ่ืนที่นอกเหนือไปจากน้ีแล้ว ไม่เป็นความจริง เพราะไม่ผ่านประสบการณ์ตรง
เหมือนประจักษประมาณ จึงเช่ือถือไม่ได้ 
 ประจักษประมาณ หมายถึง ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ตรง ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ 
ตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสกับวัตถุ ซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทบกันระหว่าง
อายตนะภายในกับอายตนะภายนอก เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ไม่ผ่านสื่อใดๆ ความรู้  ผู้รู้ และ
สิ่งที่ถูกรู้มีความสัมพันธ์กันโดยตรง ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสทั้งห้าน้ีเท่าน้ัน  
เป็นความรู้แท้ สิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยประสาทสัมผัส ไม่มีอยู่จริง  ช่น ความรู้จากการอนุมาน 
(Inference) และจากวิธีอ่ืน ๆ เป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้อง การอนุมานก็เหมือนกับการคลําหาของในที่มืด 
เป็นเพียงการคาดเดาท่ีสร้างรูปแบบขึ้นมา แม้ว่าบางครั้งจะถูกก็เป็นแต่เพียงบังเอิญ ไม่มีอะไรเป็น
เครื่องรองรับว่า การหาเหตุผลหรือความรู้ด้วยการอนุมานจะช่วยให้เราได้รับความรู้ที่แท้จริงหรือ
ถูกต้องทุกกรณีไป เพราะไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยประสาทสัมผัสทางใด ๆ คือ  มองก็ไม่เห็น ฟังก็ไม่ได้
ยิน ดมกลิ่นก็ไม่ได้ ลิ้มรสก็ไม่ได้ ถูกต้องด้วยกายก็ไม่ได้ ปรัชญาจารวากปฏิเสธทั้งวิธีนิรนัย       
(Deduction) ซึ่งกล่าวว่า เป็นการหาเหตุผลแบบวงเวียนหรือพายเรือในอ่าง และวิธีอุปนัย  
(Induction) ซึ่งกล่าวว่า ให้ความแน่นอนอะไรไม่ได้ เมื่อวิธีไม่ถูกต้องต้ังแต่ต้น ความรู้ที่ได้มาก็ย่อม
เป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องเช่นกัน หรือไม่เป็นความรู้ ซึ่งไม่ผ่านประสบการณ์ตรงเหมือนความรู้แบบ
ประจักษ์ (Perception) ปรัชญาจารวากเป็นปรัชญาติดดิน เป็นปรัชญาชาวบ้านธรรมดา สัมผัสได้     
จับต้องได้ ใกล้ชิดกับชีวิตจริงมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติแวดล้อมรอบตัว เข้าถึงง่าย ให้ความหวังแก่
สามัญชนได้ 
   
2.5 ข้อบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ของปรัชญาประจักษนิยม 
 ข้อบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ของปรัชญาประจักษนิยมมีดังน้ี 
 1. ปรัชญาประจักษนิยมไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง ในเรื่องยอมรับทฤษฎีอ่ืนเข้ามาผสมด้วย 
คือ ทฤษฎีเรื่องตัวแทน (Representationalism) ที่เก่ียวกับ“มโนภาพ” โดยอธิบายว่า มโนภาพ คือ 
ตัวแทนของสิ่ง หรือวัตถุภายนอกที่อยู่ในจิตและเป็นข้อมูลของความรู้ เกิดมาจากประสบการณ์ทาง
ประสาทสัมผัส ซึ่งทฤษฎีตัวแทน กับทฤษฎีปรัชญาประจักษนิยมเป็นคนละทฤษฎีกัน 
 2. ปรัชญาประจักษนิยม ไม่ได้รับรู้สิ่งหรือวัตถุภายนอกโดยตรง เพียงแต่รับรู้มโนภาพของมัน 
ซึ่งสิ่งหรือวัตถุภายนอกกับมโนภาพของมัน คือสิ่งเดียวกัน เหมือนกัน หรือแตกต่างกันอย่างไร เมื่อ
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 44เรื่องเดียวกัน, หน้า 22. 
 45ดร. สุนทร ณ รังสี, ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ, อ้างแล้ว, หน้า 46. 
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ไม่ได้รับรู้สิ่งหรือวัตถุภายนอกโดยตรง เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่า มโนภาพในจิตของเรา คือ แทน
ตัวแทนของสิ่งหรือวัตถุน้ันจริงๆ เพราะมโนภาพมีลักษณะเป็นนามธรรม แต่สิ่งหรือวัตถุภายนอกมี
ลักษณะเป็นรูปธรรม 
 3. ปรัชญาประจักษนิยม ไม่ได้รวมจิตไว้กับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไม่ได้ถือว่าจิตเป็น 1 ใน
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 แต่แยกไปอธิบายต่างหากกับมโนภาพ ดูเหมือนจะให้เราเข้าใจว่า สิ่งหรือวัตถุ
ภายนอก เป็นข้อมูลของประสาทสัมผัสทั้ง 5 แต่มโนภาพเป็นข้อมูลของจิตโดยตรง 
 4. ปรัชญาประจักษนิยม ไม่ได้สนใจภายในตัวมนุษย์ซึ่งมีฐานะเป็นข้อมูลแห่งการเรียนรู้
เช่นกัน ให้ความสนใจแต่สิ่งหรือวัตถุภายนอกอย่างเดียว 
 5. ปรัชญาประจักษนิยม ไม่ได้อธิบายว่า ถ้าประสาทสัมผัสภายในทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก  ลิ้น 
และกาย สัมผัสกับสิ่งหรือวัตถุภายนอกแล้ว จะเกิดความทุกข์หรือความสุขตามมา หรือไม่ได้เรียนรู้
เรื่องความทุกข์  ความสุขด้วย 
 6. ปรัชญาประจักษนิยม เมื่อไม่ได้เรียนรู้เรื่องความทุกข์ ความสุขแล้ว จึงไม่ได้เรียนรู้เรื่อง
ความสบ ระงับ ดับทุกข์ด้วย ซึ่งในข้อเท็จจริง ความทุกข์ ความสุข ก็เป็นประสบการณ์อย่างหน่ึง ที่
เกิดมาจากประสาทสัมผัสเหมือนประสบการณ์อ่ืน ๆ 
   
2.6 สรุปปรัชญาประจักษนิยม 
 2.6.1 มนุษย์เกิดมาจิตว่างเปล่า 
 จิตมนุษย์เป็นเหมือนกระดาษขาวที่ปราศจากรอยขีดเขียนใดๆ หรือเหมือนกล่องเปล่า ในห้วง
จิตของมนุษย์เป็นเหมือนกล่องเปล่า ไม่มีอะไรอยู่ข้างใน ในตอนแรกมนุษย์เกิดมาโดยปราศจากความรู้ 
สิ่งทั้งหลายเข้ามาบรรจุอยู่ภายในกล่องทีหลัง ความรู้ทั้งหลายเกิดขึ้นภายหลังคนทุกคนเกิดมาว่าง
เปล่า ไม่มีข้อมูลหรือความรู้อะไร ความรู้ทุกอย่างต้องอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ การอบรมส่ัง
สอน ที่ว่าจิตมนุษย์เหมือนกล่องเปล่า ไม่ได้หมายความว่า จิตมนุษย์ไม่มีความสามารถที่จะรู้ความรู้ 
เพียงแต่ว่า มนุษย์มีความสามารถตามธรรมชาติที่จะรู้ความรู้ เด็กเมื่อแรกเกิดมา จิตของเขาสะอาด
ปราศจากรอยขีดเขียนใด ๆ ให้เปรอะเป้ือน เหมือนกระดาษขาวว่างเปล่าจากคุณสมบัติทั้งมวล  
หรือไม่มีมโนภาพของสิ่งใดเลย สีสันต่าง ๆ เข้ามาแต่งแต้มเมื่อภายหลัง ความรู้เกิดขึ้นภายหลังสําหรับ
ทุกคนที่เกิดมา ต้องอาศัยระยะเวลาในการเรียนรู้ การได้เห็น ได้ยินมามาก อาศัยประสบการณ์เป็น
ระยะเวลายาวนาน และตั้งใจที่จะรู้ โดยเรียนรู้จากข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงของวัตถุทางกายภาพ
ภายนอก สามารถสังเกต ตรวจสอบ ทดสอบ พิสูจน์ได้ เป็นความรู้ที่สะสมจากประสบการณ์ ที่ค่อย
เพ่ิมพูนขึ้นจากการสังเกตทดสอบ แล้วอาศัยวิธีการอุปนัย (Induction) ในการแสวงหาความจริง  ซึ่ง
มีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสเป็นตัวนําข้อมูลจากภายนอกเข้ามาประทับไว้ในจิตในรูปของมโน
ภาพ จิตมนุษย์มีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนกับอินทรีย์ทางกายภาพทั้งห้า ทั้งที่มีอยู่ภายในตัวเราเช่นกัน   
เป็นผู้รู้ ในขณะท่ีประสาทสัมผัสทั้งห้า เป็นเพียงทางผ่านของวัตถุทางกายภาพภายนอกเข้ามาสู่จิต
เท่าน้ัน ไม่มีหน้าที่คิด เมื่อมีวัตถุใดผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเลย แต่ถ้าขาดประสาทสัมผัสส่วนใดไป   
จิตก็จะขาดข้อมูลทางน้ันไปด้วยดังน้ัน ทั้งประสาทสัมผัสและจิตต่างก็พ่ึงพาอาศัยกัน ถ้าขาดส่วนใด
ส่วนหน่ึงไป การรับรู้ข้อมูลก็จะไม่สมบูรณ์ 
 2.6.2 ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส 
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 ข้อมูลทางกายภาพภายนอก เข้ามาทางอินทรีย์ทางกายภาพภายในทั้งห้าของเรา แล้วประทับ
ไว้ในจิตในรูปของมโนภาพ จิตได้รับข้อมูลทางกายภาพภายนอก ผ่านประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส  
ถ้าไม่มีข้อมูลทางประสาทสัมผัส หรือผัสสะผ่านมาทางประสาทสัมผัสเข้ามาสู่จิตแล้ว จิตจะไม่มีข้อมูล
อะไรให้รับรู้ ข้อมูลในโลกวัตถุทางกายภาพ เป็นวัตถุดิบแห่งการเรียนรู้เมื่อมีข้อมูลใดเข้ามาสู่จิต ๆ จะ
รับรู้ว่ามีอะไรเข้ามา จะโดยจงใจที่จะรับรู้หรือไม่ก็ตาม เช่น เหตุการณ์บังเอิญ โลกวัตถุทางกายภาพ
เป็นแหล่งตําราขนาดใหญ่ สามารถตอบสนองการเรียนรู้ได้อย่างไม่จํากัด เป็นคลังวัตถุดิบแห่งการ
เรียนรู้ได้อย่างแท้จริง ข้อมูลเหล่าน้ันเดิมทีอยู่ภายนอกจิต เข้ามาสู่จิตผ่านทางประสาทสัมผัส  ข้อมูล
ทุกอย่างมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ พิสูจน์ตัวมันเองว่ามีตัวตนจริง ๆ ทุกคนสามารถรับรู้ เข้าถึงได้เท่า
เทียมกัน วัตถุทางกายภาพภายนอก เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สามารถแสดงท่ีมาได้ ที่ทุกคนยอมรับ
ตรงกันว่าเป็นจริงอย่างไม่ต้องสงสัย มโนภาพทุกมโนภาพ เกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส  
ไม่มีมโนภาพใดที่เกิดขึ้น โดยไม่ผ่านประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส ๆ นําวัตถุทางกายภาพเข้ามาสู่
จิต ถ้าบุคคลใดขาดประสาทสัมผัสส่วนใดไป เขาก็จะขาดประสบการณ์หรือมโนภาพทางน้ันไปด้วย  
เช่น คนตาบอด คนหูหนวก คนตาบอดสี เป็นต้น วัตถุทางกายภาพภายนอกกระทบกับอินทรีย์ทาง
กายภาพภายในท้ังห้าทีละอย่าง ค่อยสะสมเพิ่มพูนขึ้นเร่ือย ๆ ตามวัยและประสบการณ์ มโนภาพใน
จิต มีฐานะเป็นตัวแทนของวัตถุทางกายภาพ ในความรู้ของเรา เกิดจากประสบการณ์ จิตกระทําการ
สังเกตเปรียบเทียบระหว่างมโนภาพโดยตรง ซึ่งเป็นข้อมูลให้จิตรับรู้อย่างหน่ึง เหมือนวัตถุภายนอก
มโนภาพลอย ๆ ไม่ใช่ตัวความรู้ เป็นแต่เพียงข้อมูลของความรู้ แต่ถ้าขาดมโนภาพไป ความรู้ก็จะ
เกิดขึ้นไม่ได้เช่นกัน ถ้ามโนภาพใดที่เคยอยู่ในจิต แต่ว่าลืมไป เมื่อเรียนรู้สิ่งน้ันใหม่  มโนภาพน้ันถือว่า
เป็นของใหม่ เสมือนไม่เคยรู้ มโนภาพมีการเกิดขึ้น และตายสลับกันไป ลดลงได้ เพ่ิมขึ้นได้ ลืมได้ จํา
ใหม่ได้ เพราะมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และลืมสิ่งเก่า ๆ ฉะน้ัน แหล่งที่มาของมโนภาพในจิตคือ
ประสบการณ์ และมโนภาพไม่ใช่วัตถุทางกายภาพที่ครองที่ มันเป็นเพียงภาพในความทรงจํา ในทางที่
ตรงกันข้าม จิตเองก็ไม่ใช่อินทรีย์ทางกายภาพ เหมือนอินทรีย์ทั้งห้าที่ที่วัตถุจะไปอยู่ครองที่ แต่เป็น
แหล่งสะสมข้อมูลของความรู้ จุดเริ่มต้นสุดของความรู้ของเราก็คือประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส
น่ันเอง ที่นําเอาข้อมูลของโลกวัตถุทางกายภาพภายนอก เข้ามาสู่จิต แล้วประทับไว้ในจิตในรูปของ
มโนภาพให้จิตได้รับรู้ในที่สุด 
 2.6.3 มโนภาพ 
 มโนภาพคือตัวแทนสิ่งใดๆ ของวัตถุทางกายภาพภายนอก อยู่ในจิตเกิดจากประสบการณ์  
จิตรับรู้มโนภาพโดยตรง จิตกระทําการสังเกต เปรียบเทียบ วิเคราะห์ระหว่างมโนภาพในจิตซึ่งเกิด
จากประสบการณ์ทางผัสสะ อย่างจงใจอย่างต้ังใจ อย่างมีสติและสมาธิจนเห็นตัวเองกําลังกระทําอะไร
กับมโนภาพอยู่ การที่จิตเห็นตัวเองกําลังกระทําอะไรกับมโนภาพอยู่น้ี เกิดเป็นมโนภาพอย่างหน่ึงอีก   
คือมโนภาพของจิตกําลังทํากิจกรรมอยู่ ซึ่งเป็นประสบการณ์ทางจิต เสมือนกระทําการย่อยสลายมโน
ภาพทางผัสสะ ให้เป็นความรู้ ประสบการณ์ทั้งทางผัสสะและทางจิต เป็นที่มาของความเช่ือ ความ
สงสัย ความคิด การสร้างสรรค์ต่าง ๆ มโนภาพเป็นภาพในความทรงจํา มีธรรมชาติลาง ๆ เพราะมัน
ไม่ใช่วัตถุ หรือภาพเสมือนจริงหรือภาพจําลอง เช่น ภาพถ่าย แต่มีอยู่ในจิตจริง ที่ทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่า   
ถ้าเขาคิด เขาต้องคิดถึงอะไร อะไรที่เขาคิดถึงน้ันก็คือมโนภาพ ทั้งมโนภาพและประสบการณ์ทาง
ประสาทสัมผัส ซึ่งเป็นที่มาของมโนภาพในปรัชญาประจักษนิยม มีความสําคัญมากในความรู้ของเรา   
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เพราะถ้าไม่มีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสมโนภาพก็ไม่มี ซึ่งก็เท่ากับว่าไม่มีความรู้ เพราะไม่รู้จะ
รับรู้อะไร มนุษย์เป็น ๆ อย่างเรา ๆ คงไม่มีใคร ขาดประสาทสัมผัสทั้งห้าอย่าง อาจขาดเพียงบางอย่าง
เท่าน้ันสามารถรับรู้ในส่วนที่เหลือได้ เช่น  คนตาบอด  คนหูหนวก  เป็นต้น  แม้จะไม่สะดวกในการ 
ดําเนินชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป แต่ก็ยังมีประสาทหรือวิญญาณส่วนที่เหลือติดต่อกับโลกภายนอกได้   
เมื่อมโนภาพอยู่ในจิตเท่ากับความรู้ก็อยู่ในจิตด้วย หมายถึงจิตจําได้ 
 ดังน้ัน ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส จึงเป็นข้อเด่นในปรัชญาประจักษนิยม ที่เป็นก้าวใหม่
ในวิธีการสร้างความรู้ของมนุษย์ ที่ก้าวออกจากวิธีเก่า (เหตุผลนิยม) แต่ไม่ได้หมายความว่า ประจักษ
นิยมไม่ใช้เหตุผลในการอ้างเหตุผลในกระบวนการสร้างความรู้ แต่เป็นการอ้างเหตุผลที่มีข้อมูลรองรับ 
ไม่ใช่อ้างเหตุผลจากความคิดลอย ๆ ความคิดที่ไม่มีข้อมูลรองรับจะขาดนํ้าหนักที่น่าเช่ือถือ  
เหมือนกับประทับรอยเท้าบนอากาศ นํามาใช้ในชีวิตจริง ๆ ของมนุษย์บนโลกวัตถุไม่ได้มนุษย์เป็นสิ่งที่
ปรากฏตัว มีจิต มีประสาทสัมผัส มนุษย์จึงสร้างความรู้จากสิ่งที่ปรากฏตัวเช่นกันและธรรมชาติที่
แวดล้อมตัวมนุษย์ ก็ปรากฏตัวจริง ๆ ซึ่งเป็นสภาพของวัตถุทางกายภาพที่สัมผัสได้จริง ๆ และเป็น
ข้อมูลแห่งการเรียนรู้ได้อย่างดี ตราบเท่าที่มนุษย์ไม่ลดละความพยายามในการแสวงหาความจริง ทั้ง
ในแง่ของชีวิตและโลกของวัตถุ ประจักษนิยม พิจารณาจากประสบการณ์ธรรมดา ๆ ของตัวเอง ซึ่งแต่
ละคนก็มีประสบการณ์ของตัวเองอยู่แล้ว อาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกันก็ได้ แต่จะเน้นข้อมูลทาง
ประสาทตาและประสาทหู แต่ก็ไม่ได้ละทิ้งประสาทส่วนอ่ืนถ้าจําเป็นจะต้องเรียนรู้จากประสาทส่วน
น้ัน เช่น คนตาบอดเรียนรู้จากประสาทกายคือมือ เป็นต้น 
 เพราะฉะน้ัน ประจักษนิยมจึงเช่ือว่า ความรู้จริงเกิดภายหลังจากมีประสบการณ์ทางประสาท
สัมผัส หรือประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสเป็นที่มาของความรู้จริง 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ 3 

ประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
 

3.1 ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
 3.1.1 ความหมายของปรัชญาปะจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
 ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธ คือ ปรัชญาที่เช่ือว่า ความรู้เกิดจากการรู้ประจักษ์แจ้ง 
การเห็นประจักษ์ชัดสภาวธรรมด้วยตนเอง จนสิ้นความสงสัย ขยายความว่า วิญญาณรู้แจ้งเห็นแจ้ง
อารมณ์ที่มากระทบ แล้วเกิดการรับรู้อารมณ์น้ัน ๆ และตรงต่ออารมณ์น้ัน ๆ ตามเป็นจริง เช่น เมื่อรูป
กระทบตา จักขุวิญญาณเกิดขึ้น จักขุวิญญาณรู้แจ้งว่า น้ีคือรูป เมื่อเสียงกระทบหู โสตวิญญาณเกิดขึ้น 
โสตวิญญาณรู้แจ้งว่า น้ีคือเสียง เมื่อกลิ่นกระทบจมูก ฆานวิญญาณเกิดขึ้น ฆานวิญญาณรู้แจ้งว่า น้ีคือ
กลิ่น เมื่อรสกระทบลิ้น ชิวหาวิญญาณเกิดขึ้น ชิวหาวิญญาณรู้แจ้งว่าน้ีคือรส เมื่อโผฏฐัพพะ (สิ่งที่
กระทบ) กระทบกาย กายวิญญาณเกิดขึ้น กายวิญญาณรู้แจ้งว่า น้ีคือโผฏฐัพพะ เมื่อธัมมารมณ์เกิด 
กับใจ มโนวิญญาณเกิดขึ้น มโนวิญญาณรู้แจ้งว่า น้ีคือธัมมารมณ์ที่เกิดกับใจ นอกจากน้ียังกินความถึง 
ปัญญารู้แจ้ง เห็นแจ้ง เข้าใจชัดสภาวธรรมตามความเป็นจริงโดยตรงด้วยตนเองด้วย ดังคุณบทของ
ธรรมว่า “ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ เป็นธรรมที่ผู้รู้เฉพาะตน”1 ความหมายของปรัชญาประจักษ
นิยมตามแนวพุทธปรัชญา มีลักษณะดังที่กล่าวมาน้ี ซึ่งมีความหมายคล้ายกับความหมายของ 
“วิปัสสนา ความเห็นแจ้ง คือ เห็นตรงต่อความเป็นจริงของสภาวธรรม”2 และต่างก็ตกอยู่ภายใต้กฎ
ไตรลักษณ์ คือ อนิจฺจํ ทกฺขํ อนตฺตา 
 ดังน้ัน ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา จึงหมายถึง การประจักษ์แจ้งชัด
สภาวธรรมด้วยตนเองขณะปัจจุบัน 
 3.1.2 การรับรู้ในพุทธปรัชญา 
 ผัสสะเป็นจุดเริ่มต้นของการรับรู้ การรับรู้โลกทางกายภาพภายนอกในพุทธปรัชญาเถรวาท 
จะอาศัยอายตนะภายใน 6 รับรู้ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ สิ่งหรือโลกทางกายภาพภายนอก
ที่ถูกรับรู้ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธัมมารมณ์ หรืออายตนะภายนอก 6 เมื่ออายตนะ
ภายนอก กระทบกับอายตนะภายในทางใดทางหน่ึง จิตหรือวิญญาณจะเกิดการรับรู้หรือผัสสะ ผัสสะ
จึงเป็นหน่วยแรกสุดของการรับรู้ ถ้าไม่มีผัสสะการรับรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ดังน้ัน องค์ประกอบในการรับรู้
ของพุทธปรัชญาเถรวาทจึงมี 3 ประการ คือ 
 1. อายตนะภายนอก 6 ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธัมมารมณ์ 
 2. อายตนะภายใน 6 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ 
                                                 

1กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, คู่มือทําวัตรเช้า-เย็น สําหรับพระภิกษุสามเณร, 
พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร, 2550), หน้า 4.     

  

2พระเทพเวที  (ประยุทธ์  ปยุตฺโต ) ,  พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , 
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2533) หน้า 276. 
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 3. จิตหรือวิญญาณ 
 องค์ประกอบในการรับรู้ทั้ง 3 ประการ จะแสดงโครงสร้างได้ดังน้ี 

อายตนะภายนอก + อายตนะภายใน + จิตหรือวิญญาณ3 หรือ  
   ตา – รูป – จักขุวิญญาณ  
  หู – เสียง – โสตวิญญาณ  
  จมูก – กลิ่น – ฆานวิญญาณ  
  ลิ้น – รส – ชิวหาวิญญาณ                 = ผัสสะ            
  กาย – โผฏฐัพพะ – กายวิญญาณ  
   มนะ – ธรรม – มโนวิญญาณ  

  เราอาศัยอายตนะภายใน 6 รับรู้อายตนะภายนอก 6 หรือ โลกวัตถุภายนอก ถ้าไม่มีอายตนะ
ภายใน 6 เราจะไม่สามารถรับรู้โลกวัตถุภายนอกได้เลย หรือแม้แต่สูญเสียอายตนะภายในส่วนใดส่วน
หน่ึงไป การรับรู้สิ่งหรือวัตถุส่วนน้ันก็เกิดขึ้นไม่ได้ เรารับรู้โลกวัตถุภายนอกได้เพราะอาศัยอายตนะ
ภายใน 6 
 เมื่อจิตรับรู้อารมณ์ภายนอกแล้ว เวทนา (ความรู้สึก) และสัญญา (ความจําได้หมายรู้)จะเกิด
ตามมา จิตไม่ได้รับรู้เฉย ๆ หากแต่คิดปรุงแต่งอารมณ์ที่รับรู้น้ัน ด้วยอํานาจกิเลสตัณหาอีกด้วย ดังที่
พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้โดยย่อ แต่พระกัจจานะช้ีแจงให้พิสดารไว้ว่า 
 จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุและรูปารมณ์ ความประจวบกันแห่งธรรม 
 3 เป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงเกิด (ความรู้สึก)  บุคคลเสวย 
 อารมณ์ใด ย่อมหมายรู้อารมณ์น้ัน (สัญญา) บุคคลหมายรู้อารมณ์ใด  ย่อมตรึก 
 อารมณ์น้ัน (วิตักกะ) บุคคลตรึกอารมณ์ใด ย่อมคิดปรุงแต่งอารมณ์น้ัน  
 (ปปัญจะ) บุคคลคิดปรุงแต่งอารมณ์ใด เพราะความคิดปรุงแต่งอารมณ์น้ัน 
 เป็นเหตุ แง่ต่าง ๆ แห่งปปัญจะสัญญา (สัญญาที่สลับซับซ้อนหลากหลาย) 
 ย่อมครอบงําบุรุษ ในรูปทั้งหลายที่จะพึงรู้แจ้งทางตาทั้งที่เป็นอดีต อนาคต 
 และปัจจุบัน4 ในอายตนะและอารมณ์อ่ืน ๆ ก็เช่นเดียวกัน 
 ความหมายรู้อารมณ์ (สัญญา) ที่เกิดต่อจากเวทนา จึงเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญา สัญญา
หมายถึง ความจําได้หมายรู้อารมณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาทางทวาร 6 ทางใดทางหน่ึง ดังน้ัน สัญญาจึง
ทําให้เกิดปัญญา ถ้าหมายรู้อะไรไม่ได้เลย ทรงจําอะไรไว้ไม่ได้เลย ปัญญาก็ไม่เกิด หรือไม่มีปัญญา 
 เพราะฉะนั้น เมื่อรับรู้อารมณ์ภายนอกใด ๆ แล้ว หมายรู้อารมณ์น้ัน ๆ ได้ จึงเป็นที่มาของ
แหล่งความรู้หรือปัญญา 3 
 3.1.3 แหล่งกําเนิดความรู้หรือปัญญา 3 ประการ ได้แก่ 

                                                 
3ผศ.บุญมี แท่นแก้ว, ญาณวิทยา,พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ โอ. เอส. พริ้นต้ิง  

เฮาส์, 2543), น้า 45. 
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 1. จินตามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการคิด การพิจารณาใคร่ครวญ ทบทวนจากเร่ืองราวท่ี
ได้ฟัง ได้เห็น ได้ศึกษาเล่าเรียน หรือได้อ่านจากตํารามาก่อน หรือจากข้อมูลที่ได้ฟัง ได้เห็น ได้ศึกษา
เล่าเรียน ได้อ่าน ได้รับรู้มาแล้ว โดยใช้หลักเหตุผล 
 2. สุตมยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการฟัง การศึกษาเล่าเรียนโดยตรง จากบุคคลที่เช่ือถือได้ 
เช่น ครู อาจารย์ โดยอ้อม เช่น อ่านจากตําราที่บุคคลที่เช่ือถือได้เขียนไว้ หรือสื่ออ่ืน ๆ ที่น่าเช่ือถือ มี
ที่มาหรือมีแหล่งอ้างอิงน่าเช่ือถือ รวมทั้งการได้เห็นด้วย หรือได้ฟัง ได้เห็น 
 3. ภาวนามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากกการอบรม5 การภาวนา หรือการปฏิบัติโดยตรง
หมายถึง การนําเร่ืองราวที่ได้จากการฟัง จากการเห็น จากการคิดมาปฏิบัติ ฝึกฝน พัฒนา จนเกิดผล 
ถือว่าเป็นรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรง จากการปฏิบัติจริง ทั้งที่เป็นประสบการณ์ตรงในขั้นธรรมดา 
คือ ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสโดยตรง ที่เป็นโลกิยปัญญา และในขั้นพิเศษที่เหนือประสบการณ์
ทางประสาทสัมผัส ที่เป็นโลกุตตรปัญญา ถือว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้อง เพราะได้ปฏิบัติ ทดลอง ทดสอบ 
พิสูจน์มาแล้ว 
 การเรียงลําดับประเภทของปัญญาแบบน้ี เรียงตามพระไตรปิฎกดังที่ได้อ้างแล้ว แต่ตํารา
ส่วนมากจะเรียงลําดับโดยยกเอาสุตมยปัญญาขึ้นก่อน ตามด้วยจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญา
ตามลําดับ6 
 3.1.4 ธรรมชาติของความรู้ตามแนวพุทธ 
 ธรรมชาติของความรู้ตามแนวพุทธ “ค้นหาสัจธรรมของชีวิต มุ่งศึกษาภาวะของความพ้นทุกข์
ทั้งปวง”7 “เป็นความรู้ที่ว่าด้วยความหลุดพ้นและวิถีทางนําไปสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสซึ่งเป็นตัวทําให้
เกิดอวิชชา คือ ความไม่รู้แจ้ง เห็นจริง”8 ดังน้ัน ธรรมชาติของความรู้ตามแนวพุทธ ก็คือ เป็นความรู้ที่
มุ่งค้นหาสัจธรรมของชีวิต มุ่งศึกษาภาวะของความพ้นทุกข์ และมุ่งค้นหาวิถีทางที่จะนําไปสู่ความหลุด
พ้นจากอํานาจกิเลส ตัณหา อุปาทาน ที่เป็นเหตุให้เกิดอีก หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ มุ่งสู่นิพพาน 
 3.1.5 ลักษณะของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
 การรับรู้ในพุทธปรัชญา คือ 
 1. อายตนะ 12 อายตนะ แปลว่า ที่ต่อ, เครื่องติดต่อ, แดนต่อความรู้, เครื่องรู้และสิ่งที่ถูกรู้ 
เช่น ตาเป็นเคร่ืองรู้ รูปเป็นสิ่งถูกรู้, หูเป็นเคร่ืองรู้ เสียงเป็นสิ่งถูกรู้ เป็นต้น9 ได้แก่ 

                                                 
5ม.ปาฏิ.สงฺคี.11/305/271. 

6ผศ.บุญมี แท่นแก้ว, ญาณวิทยา, อ้างแล้ว, หน้า 22.   

7รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, ญาณวิทยา, (นครปฐม : สาละพิมพการ, 2555), หน้า 310.   

8พระมหาทีฆทัศน์ ธีรภทฺโท (ธีรเกียรติสกุล), “การศึกษาเปรียบเทียบญาณวิทยาสํานักประ
จักษนิยมและเหตุผลนิยมกับญาณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ ศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2550, หน้ 50. 
   

9พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว,  
หน้า 411. 
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 ก ) อายตนะภายใน 6 เครื่องต่อภายใน, เครื่องรับรู้ภายใน คือ 1. ตา (จักขุ) 2. หู (โสตะ)    
3.จมูก (ฆานะ) 4. ลิ้น (ชิวหา) 5. กาย (กายะ) และ 6. ใจ (มโน) 
 ข ) อายตนะภายนอก 6. เครื่องต่อภายนอก, สิ่งถูกต่อภายนอก คือ 1. รูป (รูปะ) 2. เสียง 
(สัททะ) 3. กลิ่น (คันธะ) 4. รส (รสะ) 5. สิ่งถูกต้องกาย (โผฏฐัพพะ) และ 6. อารมณ์ที่เกิดกับใจ 
(ธัมมะ) 
 อายตนะ 12 เหล่าน้ี เป็นบ่อเกิดความรู้หลัก ถ้าไม่มีอายตนะ 12 เหล่าน้ี ความรู้ทั้งหลายจะ
เกิดขึ้นไม่ได้เลย เปรียบเหมือนกับโรงสีข้าวกับข้าวเปลือก ถ้ามีแต่โรงสีข้าว ไม่มีข้าวเปลือก ก็ไม่มีอะไร
เกิดขึ้น เมื่อมีทั้งโรงสีข้าว ข้าวเปลือก และมีการเดินเคร่ือง ข้าวสาร รํา ปลายข้าว และแกลบก็เกิดขึ้น 
โรงสีข้าว เปรียบได้กับเครื่องต่อภายใน ข้าวเปลือกเปรียบได้กับเครื่องต่อภายนอก เมื่อเครื่องต่อทั้ง
สองมารวมกัน แล้วมีการเดินเคร่ือง ความรู้ คือ ข้าวสาร รําปลายข้าว และแกลบก็เกิดขึ้น หรือเปรียบ
เหมือนกับโรงเล่ือยไม้กับไม้ซุง ถ้ามีแต่โรงเลื่อยไม้ ไม่มีไม้ซุง ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นกัน เมื่อมีทั้ง
โรงเลื่อยไม้ ไม้ซุง และมีการเดินเคร่ือง ช้ินไม้ขนาดต่างๆ และขี้เลื่อยก็เกิดขึ้น โรงเลื่อยไม้เปรียบได้กับ
เครื่องต่อภายใน ไม้ซุงเปรียบได้กับเครื่องต่อภายนอก เมื่อเคร่ืองต่อทั้งสองมารวมกัน แล้วมีการ
เดินเคร่ือง ความรู้ คือ ช้ินไม้ขนาดต่าง ๆ และขี้เลื่อยก็เกิดขึ้น ถ้าอายตนะฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงขาดไป หรือ
ขาดหมดไปทั้งสองฝ่าย ความรู้เกิดขึ้นไม่ได้เลย หรือแม้แต่อายตนะส่วนใดส่วนหน่ึงขาดไป เสียไป 
บกพร่องไป ก็ทําให้ความรู้ในส่วนน้ันขาดไปด้วย เช่น คนหูหนวก คนตาบอด เป็นต้น คนหูหนวก ขาด
ความรู้เสียง คนตาบอดขาดความรู้รูป เป็นต้น มีตัวอย่างที่ทําให้เข้าใจ เรื่องอายตนะส่วนใดส่วนหน่ึง
ขาดไป เสียไป บกพร่องไป ทําให้ความรู้ในส่วนน้ันขาดไปได้ดี เช่น เรื่องคนตาบอดคลําช้าง ใน “ปฐม
นานาติตถยสูตร”10 ว่าด้วยลัทธิที่แตกต่างกัน สูตรที่ 1 กล่าวถึงสมณพราหมณ์ และปริพาชกผู้ถือลัทธิ 
มีทิฏฐิแตกต่างกัน อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถี เกิดการบาดหมางกัน ทะเลาะ วิวาทกันว่า น้ีเท่าน้ันจริง 
อย่างอ่ืนไม่จริง อย่างน้ีเป็นธรรม อย่างน้ีมิใช่ธรรม ธรรมต้องไม่เป็นอย่างน้ี ธรรมต้องเป็นอย่างน้ี เมื่อ
ภิกษุทั้งหลายกลับจากบิณฑบาตและฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว ได้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์
ทรงตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ในกรุงสาวัตถีน้ีเอง มีพระราชาพระองค์หนึ่ง รับสั่งเรียก
บุรุษคนหน่ึงมาตรัสว่า เจ้าจงไปบอกให้คนตาบอดในกรุงสาวัตถีทั้งหมดมาประชุมกัน เมื่อบุรุษคนน้ัน
ไปบอกคนตาบอดมาประชุมกันแล้ว พระราชาให้บุรุษคนน้ันไปขับช้าง มาให้คนตาบอดทั้งหมดคลําแต่
ละส่วนของช้าง เมื่อคนตาบอดคลําช้างหมดทุกคนแล้ว พระราชาจึงเข้าไปหาคนตาบอดเหล่าน้ัน แล้ว
ตรัสว่า พวกท่านเห็นช้างแล้วหรือ พวกคนตาบอดกราบทูลว่า เห็นแล้วพระเจ้าข้า พระราชาจึงตรัส
ถามว่า แล้วช้างเป็นอย่างไร คนตาบอดเหล่าน้ัน ก็กราบทูลว่า ช้างเป็นอย่างน้ี ตามส่วนที่ตนคลํา เป็น
ต้น เมื่ออายตนะภายในส่วนที่เป็นตาขาดไป เสียไป บกพร่องไป ความรู้รูปช้างก็ขาดไป คนอ่ืนจะรู้รูป
ช้างแทนเขาไม่ได้ เขาจะต้องเห็นรูปช้างด้วยตัวเขาเอง เขาจึงจะรู้จักช้างได้ดี คนหูหนวกก็เช่นเดียวกัน 
เขาจะต้องได้ยินเสียงด้วยตัวเขาเอง เขาจึงจะรู้จักเสียงได้ดี คนอ่ืนจะได้ยินเสียงแทนเขาไม่ได้ 
 ในความเป็นจริงแล้ว คนเป็นหรือคนมีชีวิตไม่ได้ขาด เสียหรือบกพร่องอายตนะทุกส่วนไป 
อาจจะขาดไป เสียไป บกพร่องไปบางส่วนเท่าน้ัน อายตนะส่วนที่เหลือก็สามารถติดต่อกับอายตนะ
ภายนอกในส่วนของตนได้ อายตนะเหล่าน้ีจะติดต่อในเรื่องของตนเท่าน้ัน และเมื่อติดต่อแล้วก็แล้วกัน

                                                 
10ขุ.อุ.25/54/289. 
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ไป ไม่ติดต่อเรื่องอ่ืนแทนอายตนะส่วนอ่ืน และเมื่อติดต่อแล้ว ก็หยุดเพียงแค่น้ัน เพราะหมดหน้าที่ 
เช่น ตาติดต่อกับรูป หูติดต่อกับเสียง จมูกติดต่อกับกลิ่น ลิ้นติดต่อกับรส กายติดต่อกับสิ่งถูกต้องกาย 
ใจติดต่อกับธัมมารมณ์ คือทําหน้าที่เป็นสิ่งต่อ ส่วนเร่ืองอ่ืนเป็นหน้าที่ของชนิดอ่ืนต่อไป แต่ถ้าขาด
อายตนะเหล่าน้ีแล้ว ชนิดอ่ืนจะไม่มีโอกาสทําหน้าที่เลย 
 2. วิญญาณ 6 วิญญาณ แปลว่า ความรู้แจ้งอารมณ์, จิต11 วิญญาณเหล่าน้ีมีช่ือเรียกตาม
อายตนะภายในท้ัง 6 ได้แก่ 1. วิญญาณตา (จักขุวิญญาณ) 2. วิญญาณหู (โสตวิญญาณ) 3. วิญญาณ
จมูก (ฆานวิญญาณ) 4. วิญญาณลิ้น (ชิวหาวิญญาณ) 5. วิญญาณกาย (กายวิญญาณ) และ            
6. วิญญาณใจ (มโนวิญญาณ) 
 วิญญาณเหล่าน้ีก็ทําหน้าที่ในเรื่องของตน ๆ เช่นกัน และเมื่อทําหน้าที่เสร็จแล้ว ก็หมดหน้าที่
จบแค่น้ัน หยุดแค่น้ัน เช่น วิญญาณตารู้แจ้งรูป วิญญาณหูรู้แจ้งเสียง วิญญาณจมูกรู้แจ้งกลิ่น 
วิญญาณลิ้นรู้แจ้งรสวิญญาณกายรู้แจ้งสิ่งถูกต้องกายวิญญาณใจรู้แจ้งธัมมารมณ์เมื่อทําหน้าที่ของ   
ตน ๆ จบแล้วก็แล้วกันไป หมดหน้าที่ คือทําหน้าที่รู้แจ้งเท่าน้ัน ส่วนเร่ืองอ่ืนเป็นหน้าที่ของชนิดอ่ืน
ต่อไป วิญญาณส่วนที่ยกตัวอย่างได้ดี เช่น วิญญาณลิ้น เมื่อรู้แจ้งรสแล้วก็แล้วกันไป และจะรู้แจ้งรส 
ขณะกําลังรับประทานสิ่งใดอยู่เท่าน้ัน เมื่อรับประทานเสร็จแล้ว ก็หมดหน้าที่ ยกตัวอย่างเช่น เราจํา 
ได้ว่า เกลือมีรสเค็ม เพราะเราเคยกินเกลือ วิญญาณลิ้นจะรู้แจ้งรสเค็มของเกลือขณะเรากําลังกินเกลือ
อยู่เท่าน้ัน เมื่อการกินเกลือได้จบไปนาน เมื่อเรากลืนนํ้าลายดู ไม่มีรสเค็มของเกลือเหลืออยู่เลย แสดง
ว่าวิญญาณลิ้นจะทําหน้าที่ขณะกําลังกินสิ่งใด ๆ อยู่เท่าน้ัน  ที่ภาษาทางศาสนาเรียกว่า  ขณะกระทบ 
ถ้าไม่มีสิ่งใด ๆ กระทบ จะรู้แจ้งรสของสิ่งน้ัน ๆ ไม่ได้  ถ้าต้องการรู้แจ้งรสสิ่งใด ๆ อีก ก็ต้องกินอีก ทํา
หน้าที่รู้แจ้งครั้งต่อครั้ง วิญญาณส่วนอ่ืน ๆ ก็เช่นกัน  จะทําหน้าที่ในเรื่องของตน ๆ เมื่อทําหน้าที่เสร็จ
แล้ว ก็จบแค่น้ัน หยุดแค่น้ันเช่นกัน เรียกว่า  เกิดขึ้น  ต้ังอยู่  ดับไป  แต่ถ้าไม่มีวิญญาณแล้ว  ความรู้
เกิดขึ้นไม่ได้เช่นกัน 
 3. ผัสสะ 6 ผัสสะ แปลว่า การถูกต้อง, การกระทบ12 หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า สัมผัส ความ
กระทบ, การถูกต้องที่ให้เกิดความรู้สึก ,ความประจวบกันแห่งอายตนะภายในอายตนะภายนอก และ
วิญญาณ13 ผัสสะหรือสัมผัสเหล่าน้ี มีช่ือเรียกตามอายตนะภายในทั้ง 6 ได้แก่ 1. สัมผัสทางตา (จักขุ
สัมผัส) 2. สัมผัสทางหู (โสตสัมผัส) 3. สัมผัสทางจมูก (ฆานสัมผัส) 4. สัมผัสทางลิ้น (ชิวหาสัมผัส)    
5. สัมผัสทางกาย (กายสัมผัส) และ 6. สัมผัสทางใจ (มโนสัมผัส) 
 ผัสสะ หรือสัมผัสเหล่าน้ีก็ทําหน้าที่ในเรื่องของตน ๆ เช่นกัน และเมื่อทําหน้าที่ของตน ๆ 
เสร็จแล้ว ก็หมดหน้าที่ จบแค่น้ัน หยุดแค่น้ันเช่นกัน และทําหน้าที่ครั้งต่อครั้งเช่นกันผัสสะหรือสัมผัส
จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีอายตนะภายใน อายตนะภายนอกและวิญญาณ ตามแนวทางพุทธปรัชญกล่าว
ได้ว่า 

                                                   

11พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว,  
หน้า 272.  

12เรื่องเดียวกัน, หน้า 177. 
13เรื่องเดียวกัน, หน้า 328. 
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 เพราะรูปต่อกับตา วิญญาณตาเกิด การประกอบกันของสิ่งสามส่วนน้ีเป็นผัสสะ หรือสัมผัส
 เพราะเสียงต่อกับหู วิญญาณหูเกิด การประกอบกันของสิ่งสามส่วนน้ีเป็นผัสสะหรือสัมผัส
 เพราะกลิ่นต่อกับจมูก วิญญาณจมูกเกิด การประกอบกันของสิ่งสามส่วนน้ีเป็นผัสสะหรือ
สัมผัส 
 เพราะรสต่อกับลิ้น  วิญญาณลิ้นเกิด การประกอบกันของสิ่งสามส่วนน้ีเป็นผัสสะหรือสัมผัส
 เพราะสิ่งถูกต้องกายต่อกับกาย วิญญาณกายเกิด การประกอบกันของสิ่งสามส่วนน้ีเป็นผัสสะ
หรือสัมผัส 
 เพราะธัมมารมณ์ต่อกับใจ วิญญาณใจเกิด การประกอบกันของสิ่งสามส่วนน้ีเป็นผัสสะหรือ
สัมผัส 
 ผัสสะหรือสัมผัสเหล่าน้ีก็ไม่ทําหน้าที่แทนกันเช่นกัน กล่าวคือจะทําหน้าที่ในเรื่องของตน ๆ 
เท่าน้ัน เมื่อจบเรื่องของตนแล้วก็แล้วกันไป ไม่ก้าวก่ายหน้าที่ของชนิดอ่ืน ๆ และก็ทําหน้าที่ครั้งต่อ
ครั้งเช่นกัน เกิดขึ้น ต้ังอยู่ แล้วก็ดับไป  
 4. เวทนา 6 เวทนา แปลว่า ความเสวยอารมณ์, ความรู้สึก, ความรู้สึกสุขทกุข์14 เวทนา
เหล่าน้ีก็มีช่ือเรียกตามอายตนะภายในทั้ง 6 เช่นกัน ได้แก่ 
 ก ) ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางตา จักขุสัมผัสสชาเวทนา สุขก็ตาม สุขเวทนา ทุกข์ก็ตาม 
ทุกขเวทนา ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตาม อทุกขมสุขเวทนา หรืออุเบกขาเวทนา 
 ข ) ความรู้สึกที่ เกิดขึ้นทางหู โสตสัมผัสสชาเวทนา สุขก็ตาม สุขเวทนา ทุกข์ก็ตาม 
ทุกขเวทนา ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตาม อทุกขมสุขเวทนา หรืออุเบกขาเวทนา 
 ค ) ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางจมูก ฆานสัมผัสสชาเวทนา สุขก็ตาม สุขเวทนาทุกข์ก็ตาม 
ทุกขเวทนา ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตาม อทุกขมสุขเวทนา หรืออุเบกเวทนา 
 ง ) ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางลิ้น ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา สุขก็ตาม สุขเวทนา ทุกข์ก็ตาม 
ทุกขเวทนา ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตาม อทุกขมสุขเวทนา หรืออุเบกขาเวทนา 
 จ ) ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางกาย กายสัมผัสสชาเวทนา สุขก็ตาม สุขเวทนาทุกข์ก็ตาม 
ทุกขเวทนา ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตาม อทุกขมสุขเวทนา หรืออุเบกเวทนา 
 ฉ ) ความรู้สึกที่ เกิดขึ้นทางใจ มโนสัมผัสสชาเวทนา สุขก็ตาม สุขเวทนา ทุกข์ก็ตาม 
ทุกขเวทนา ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตาม อทุกขมสุขเวทนา หรืออุเบกขาเวทนา 
 ความรู้สึกเหล่าน้ีเกิดขึ้นตามทาง ตามประตู หรือตามทวารของตน ๆ ไม่ก้าวก่ายทางอ่ืนประตู
อ่ืน หรือทวารอ่ืน เพราะมีเจ้าของทําหน้าที่อยู่แล้ว และเมื่อทําหน้าที่แล้วก็แล้วกันไป คือจบหน้าที่ 
หมดหน้าที่ เสร็จหน้าที่ของตนแค่น้ัน  
 5. ตัณหา 6 ตัณหา แปลว่า ความทะยานอยาก, ความด้ินรน, ความปรารถนาความเสน่หา15 
ตัณหาเหล่าน้ีกลับเรียกช่ือตามอายตนะภายนอกทั้ง 6 ซึ่งแตกต่างไปจากวิญญาณ ผัสสะ และเวทนา
ดังที่กล่าวมาแล้ว ได้แก่ 
 ก ) ความปรารถนา ความเสน่หาในรูป รูปตัณหา 

                                                 
14เรื่องเดียวกัน, หน้า 287.   

15เรื่องเดียวกัน, หน้า 72. 
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 ข ) ความปรารถนา ความเสน่หาในเสียง สัททตัณหา 
 ค ) ความปรารถนา ความเสน่หาในกลิ่น คณัธตัณหา 
 ง ) ความปรารถนา ความเสน่หาในรส รสตัณหา 
 จ ) ความปรารถนา ความเสน่หาในสิ่งถูกต้องกาย โผฏฐัพพตัณหา 
 ฉ ) ความปรารถนา ความเสน่หาในธัมมารมณ์ ธัมมตัณหา 
 ตัณหาเหล่าน้ีก็เกิดมีขึ้นตามทางของตน ๆ เช่นกัน หรือกลา่วอีกอย่างหน่ึงได้ว่า ทางใครทาง
มัน ไม่ก้าวก่ายทางของกันและกัน เป็นความทะยานอยากของจิตไม่มีสิ้นสุด ด้ินรน แสวงหาเมื่อได้สิ่ง
หน่ึงแล้ว ก็อยากได้สอง เมื่อได้สองแล้ว ก็อยากได้สามไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดอยาก เมื่อไม่หยุดอยาก ก็ไม่
หยุดทุกข์ หมายถึงจิตทุกข์ หรือใจทุกข ์ถ้าหยุดอยากได้ ก็หยุดทุกข์ได้เช่นกันทุกข์เพราะอยาก อยาก
จึงทุกข์ หรืออยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ถ้าอยากไม่ดับ ทุกข์ก็ไม่ดับ ถ้าอยากดับ ทุกข์ก็ดับ เง่ือนปมของ
ทุกข์หรือไม่ทุกข์ จึงอยู่ที่อยากอยู่หรืออยากดับ ถ้าอยากอยู่ก็ทุกข์ ถ้าอยากดับก็ไม่ทุกข์ 
 6. อุปาทาน 6 อุปาทาน แปลว่า ความยึดมั่น, ความถือมั่น16 ในที่น้ี หมายถึง ความยึดมั่น 
ความถือมั่นด้วยอํานาจความหลง (โมหะ) ความไม่รู้จริง (อวิชชา) หรือจะเรียกว่า กิเลสก็ได้ อุปาทาน
เหล่าน้ีก็เรียกช่ือตามอายตนะภายนอกท้ัง 6 เช่นกัน ได้แก่ 
 ก ) ความยึดมัน่ ถือมั่นในรูป รูปูปาทาน 
 ข ) ความยึดมั่น ถือมั่นในเสยีง สัททูปาทาน 
 ค ) ความยึดมั่น ถือมั่นในกลิน่ คันธูปาทาน 
 ง ) ความยึดมัน่ ถือมั่นในรส รสูปาทาน 
 จ ) ความยึดมัน่ ถือมั่นในสิ่งถูกต้องกาย โผฏฐัพพูปาทาน 
 ฉ ) ความยึดมัน่ ถือมั่นในธรรมารมณ์ ธัมมปูาทาน 
 ความยึดมั่น ถือมั่นเหล่าน้ีจะเกิดต่อจากความทะยานอยาก เมื่อทะยานอยากในสิ่งใดก็ยึดมั่น 
ถือมั่นในสิ่งน้ัน เมื่อแสวงหาสิ่งใดมาได้ ก็ยึดมั่น ถือมั่นว่าสิ่งน้ันเป็นของของตน ถ้าสิ่งที่แสวงหามาได้
น้ันหายไป เสียไปด้วยสาเหตุใดก็ตาม ก็เสียใจ ทุกข์ใจ ความยึดมั่น ถือมั่นน้ี เป็นอาการของจิตเช่น 
เดียวกับความอยาก เมื่อความอยากเกิดขึ้นในส่ิงใด ก็แสวงหาสิ่งน้ัน เมื่อแสวงหาสิ่งน้ันมาได้แล้ว ก็ยึด
มั่นถือมั่นสิ่งน้ันว่าเป็นของของตน หรือถ้าแสวงหาส่ิงที่อยากได้ไม่ได้ก็เสียใจ เพราะไม่ได้ตามท่ีอยาก 
เช่น ถ้าอยากได้รูปอย่างใดอย่างหน่ึง ก็ด้ินรน แสวงหารูปน้ัน เมื่อแสวงหารูปน้ันมาได้แล้ว ก็ยึดมั่น ถือ
มั่นรูปน้ันว่าเป็นของของตน ถ้ารูปน้ันหายไปหรือแสวงหามาไม่ได้ก็เสียใจ ความยึดมั่น ถือมั่นเป็นเง่ือน
ปมที่เกิดต่อมาจากความอยาก ถ้าความอยากมีอยู่ ความยึดมั่น ถือมั่นก็มีอยู่ ถ้าความอยากดับ ความ
ยึดมั่นถือมั่นก็ดับ 
 7. ภพ 6 ภพ แปลว่า โลกเป็นที่อยู่ของสัตว์, ภาวะชีวิตของสัตว์17 ในที่น้ี หมายถึง ที่เกิดของ
จิต หรือที่เกิดของนาม จึงมีจํานวนเท่ากันกับอายตนะภายนอกด้วย ได้แก่ 1. ภพคือรูป 2. ภพคือเสยีง 
3. ภพคือกลิ่น 4. ภพคือรส 5. ภพคือสิ่งถูกต้องกาย และ 6. ภพคือธัมมารมณ ์

                                                 
16เรื่องเดียวกัน, หน้า 433. 
17เรื่องเดียวกัน, หน้า 198. 
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 ภพอันเป็นที่เกิดของจิตน้ี ก็เกิดสืบเน่ืองมาจากความอยาก ความยึดมั่น ถือมั่นน่ันเอง คือ 
เมื่ออยากในสิ่งใด ก็ยึดมั่น ถือมั่นในสิ่งน้ัน เมื่อยึดมั่น ถือมั่นในส่ิงใด ภพก็คือ สิ่งน้ันเช่นกัน เช่น เมื่อ
อยากในรูป ก็ยึดมั่น ถือมั่นรูป เมื่อยึดมั่น ถือมั่นรูป ภพก็คือรูป เป็นต้นภพที่เหลือก็มีนัยเดียวกัน ภพ
เหล่าน้ีก็เหมือนกันกับความยึดมั่น ถือมั่น คือมีเง่ือนปมมาจากตัณหาเป็นเหตุ คือ เมื่อความอยากมี 
ความยึดมั่น ถือมั่นก็มี เมื่อความยึดมั่น ถือมั่นมี ภพก็มี ถ้าความอยากไม่มี ความยึดมั่น ถือมั่นก็ไม่มี 
เมื่อความยึดมั่น ถือมั่นไม่มี ภพก็ไม่มี เง่ือนปมจึงอยู่ที่ความอยากอย่างเดียว หรือกล่าวได้ว่า เมื่อสิ่งน้ีมี 
สิ่งน้ีจึงมี เมื่อสิ่งน้ีไม่มี สิ่งน้ีจึงไม่มีเป็นกระบวนธรรมหรือสัจจะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น ต้ังอยู่ แล้วก็
ดับไป โดยอาศัยเหตุอย่างหน่ึงคือทั้งเกิดและดับต่างก็มีเหตุ เพราะมีเหตุจึงเกิด เพราะมีเหตุจึงดับ 
 8. ชาติ ชาติ แปลว่า การเกิด, ชนิด, พวก, เหล่า, ปวงชนแห่งประเทศเดียวกัน18    ในที่น้ี
หมายถึง การเกิดของจิต หรือการเกิดของนาม เป็นอาการเกิดของจิต เมื่อภพคือสิ่งใด จิตก็เกิดในสิ่ง
น้ัน เช่น ถ้าภพคือรูป จิตก็เกิดในรูป ถ้าภพคือเสียง จิตก็เกิดในเสียง ถ้าภพคือกลิ่น จิตก็เกิดในกลิ่น 
ถ้าภพคือรส จิตก็เกิดในรส ถ้าภพคือสิ่งถูกต้องกาย จิตก็เกิดในสิ่งถูกต้องกายถ้าภพคือธัมมารมณ์ จิตก็
เกิดในธัมมารมณ์ด้วย อาการเกิดของจิตลักษณะน้ีก็สืบเน่ืองมาจากความอยากเช่นกัน คือส่งต่อกันมา
เป็นทอด ๆ แต่ไม่ได้หมายความว่า ถ้าไม่มีความอยากแล้วจิตจะไม่มี มีอยู่ แต่ไม่มีในลักษณะน้ี จะมีใน
ลักษณะอ่ืน เพราะในความเป็นจริงคนเป็นหรือมีชีวิตมีจิต 
 9. ชรา ความแก่ มรณะ ความตาย โสกะ ความโศกเศร้า ปริเทวะ ความครํ่าครวญ พิไรรําพัน 
ทุกข์ ความทุกข์กาย โทมนัส ความทุกข์ใจ อุปายาสะ ความคับแค้นใจ ก็เกิดขึ้นพร้อมในภพที่จิตเกิด
น้ัน ความทุกข์ก็เกิดขึ้นพร้อมในกระบวนธรรมเหล่าน้ี เรียกช่ือตามแนวพุทธปรัชญาว่า “ปฏิจจสมุป
บาทฝ่ายสมุทยวาร หรืออนุโลมปฏิจจสมุปบาท”19 ซึ่งเป็นกระบวนธรรมที่ทําให้เกิดทุกข์ 
 กระบวนธรรมเหล่าน้ี เป็นกระบวนการให้เกิดความรู้ เป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่า 
คน ๆ น้ันจะรู้หรือไม่ก็ตาม ทุกคนควรที่จะศึกษาให้เข้าใจ ประจักษ์ชัดด้วยตนเอง ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจ
ประจักษ์ชัดด้วยตนเอง จะเกิดความลังเล สงสัยในธรรมได้ (วิจิกิจฉา) 
 ในเมื่อกล่าวถึงกระบวนธรรม ที่ทําให้เกิดทุกข์ ถ้าไม่กล่าวถึงกระบวนธรรม ที่ทําให้ดับทุกข์
ด้วย ก็เห็นจะเป็นความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ เหมือนกับว่าจะมองเพียงด้านเดียว เช่นมองเส้นเชือกเพียง
ปลายข้างเดียว เราก็จะเห็นเส้นเชือกเพียงข้างเดียว แต่ถ้าเรามองเส้นเชือกทั้งสองปลาย เราก็จะเห็น
เส้นเชือกทั้งหมด ถ้าเรามองปลายข้างหน่ึงอยู่ เราก็จะพลาดการมองอีกข้างหน่ึง อาศัยเส้นเชือกมีสอง
ปลาย เราจึงหากึ่งกลางของเส้นเชือกได้ 
 ในกระบวนธรรมที่ทําให้ดับทุกข์ เรียกช่ือตามแนวพุทธปรัชญาว่า “ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธ
วาร”20 หรือปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท จะเร่ิมต้นจากอายตนะ 12 เช่นกัน คือ เพราะรูปต่อกับตา
วิญญาณตาเกิด การประกอบกันของสิ่งสามส่วนน้ีเป็นสัมผัส เพราะสัมผัสเกิด ความรู้สึกก็เกิด เพราะ
ความรู้สึกเกิด ความอยากก็เกิด เพราะความอยากดับไม่เหลือด้วยความคลาย (วิราคะ) ความยึดมั่น 

                                                 
18เรื่องเดียวกัน, หน้า 155.         
        

19พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 8, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542), หน้า 224. 

20เรื่องเดียวกัน. 
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ถือมั่นก็ดับ เพราะความยึดมั่นถือมั่นดับ ที่เกิดของจิตก็ดับ เพราะที่เกิดของจิตดับ ความเกิดของจิตก็
ดับ เพราะความเกิดของจิตดับ ความแก่ ความตาย ความเศร้าโศก ความครํ่าครวญพิไรรําพัน ความ
ทุกข์กายความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ ความทุกข์ก็ดับพร้อมในกระบวนธรรมอย่างน้ี กระบวนธรรม
เหล่าน้ี เป็นกระบวนธรรมให้เกิดความรู้ เป็นความจริงหรือสัจจะที่เกิดขึ้นกับทุกคน ได้เช่นกัน แต่ต้อง
รู้ (วิชชา) ถ้ารู้ทั้งกระบวนธรรมที่ทําให้เกิดทุกข์ และดับทุกข์ทั้งสองอย่างน้ีแล้ว ถือได้ว่ามีความรู้
สมบูรณ์ ความรู้เหล่าน้ีต้องรู้ตรงด้วยตนเอง หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือต้องรู้ประจักษ์ชัดด้วยตนเอง 
หรือมีประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ข้อความที่สําคัญก็คือ เพราะความอยากดับไม่เหลือด้วยคลาย 
(วิราคะ) ข้อความทางพุทธปรัชญาก็คือ เพราะตัณหาดับไม่เหลือด้วยวิราคะ ในทางปฏิบัติ ความ
อยากจะดับ จะคลาย จะจางลงได้ ต้องกําหนดรู้ แล้วปล่อยวางความอยากน่ันแหละ กําหนดรู้ที่อาการ
ของความอยาก แล้วปล่อยวางทิ้งไป ความอยากก็จะจางคลาย และดับไปในที่สุด เมื่อหัวขบวนดับ 
ท้ายขบวนก็ดับด้วย ต้องฝึกให้มีสติปัญญาไว มีสติปัญญาเร็ว ก็จะทาํได้ ในธัมมจักกัปปวัตนสูตร อริสัจ
ข้อที่ 3 จะเห็นได้ชัด คือข้อความว่า “ภิกษุทั้งหลาย ข้อน้ีเป็นทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ความดับตัณหาไม่
เหลือด้วยวิราคะ ความสละ ความสละทิ้ง ความพ้น ความไม่อาลัยในตัณหา”21 
 วิราคะเป็นช่ือของมรรคในที่น้ีจะใช้คําว่า ปล่อยวาง คือกําหนดรู้อาการของตัณหา แล้วปล่อย
วาง ได้แก่ สละทิ้ง ไม่ยึดมั่น ถือมั่นตัณหาเอาไว้ สลัดทิ้ง วาง ปล่อย ตัด คลาย ทําลายผลักออกด้วย
สติปัญญาที่ไว เร็ว เมื่อกําหนดรู้ตัณหา แล้วปล่อยวางทิ้งไป ความทุกข์ที่เกิดเพราะตัณหาเป็นเหตุก็ไม่
มี เป็นอันว่าความทุกข์ดับไป ความสุขเกิดขึ้นแทนที่ จะทําอย่างน้ีได้จะต้องผ่านการปฏิบัติทางศีล 
และสมถภาวนาเสียก่อน ซึ่งจะกล่าวถึงในภายหลัง 
 กระบวนธรรมที่ทําให้เกิดทุกข์ตามแนวพุทธปรัชญา แบบสัน้มีดังน้ี 
 เพราะอาศัยรูปกระทบตา จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความประจวบ 
 แห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะ 
 เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี 
 เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี 
 เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี 
 เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี  
 เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี 
 เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสจึงมี ความทุกข์ทั้ง
ปวงเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างน้ี 
 กระบวนธรรมที่ทําให้เกิดทุกข์แบบสั้นน้ี แม้ไม่ได้เริ่มต้นต้ังแต่อวิชชา เหมือนในกระบวนธรรม
ที่ทําให้เกิดทุกข์แบบยาว หรืออนุโลมปฏิจจสมุปบาทก็ตาม แต่ให้เข้าใจว่ามีอวิชชาแฝงอยู่ในตัวด้วย 
กล่าวคือเพราะความหลง ความไม่รู้ เมื่อรับรู้อารมณ์แล้วเกิดความอยาก เกิดความยึดมั่น ถือมั่น
ตามมา เพราะความไม่รู้อารมณ์ตามความเป็นจริง 
 กระบวนธรรมที่ทําให้ทุกข์ดับตามแนวพุทธปรัชญา แบบสั้นมีดังน้ี 
 เพราะอาศัยรูปกระทบตา จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความประจวบ 
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 แห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะ 
 เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี 
 เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี 
 เพราะตัณหาดับไม่เหลือด้วยวิราคะ อุปาทานจึงดับ 
 เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ 
 เพราะภพดับ ชาติจึงดับ 
 เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทกุขะ โทมนัส อุปายาสจึงดับ ความทุกข์ทั้งปวงดับ
ด้วยอาการอย่างน้ี 
 กระบวนธรรมที่ทําให้ทุกข์ดับแบบสั้นน้ีก็เช่นกัน แม้ไม่ได้เริ่มต้นต้ังแต่อวิชชาดับเหมือนใน
กระบวนธรรมฝ่ายดับทุกข์แบบยาว หรือปฏิโลมปฏิจจสมุปบาทก็ตาม แต่ให้เข้าใจว่ามีวิชชาแฝงอยู่ใน
ตัวด้วย กล่าวคือเพราะมีความรู้ชัดตามความเป็นจริง เมื่อรับรู้อารมณ์แล้วไม่เกิดความอยาก ไม่เกิด
ความยึดมั่น ถือมั่น คือมีความเป็นอิสระจากอารมณ์ รับรู้อารมณ์แล้วก็แล้วกันไป ไม่ตามอยาก ตาม
ยึด ตามถือ กระบวนธรรมแบบสั้นทั้งสองฝ่ายน้ี ทําให้เราเข้าใจได้ง่ายสามารถนําไปใช้ใชีวิตประจําวัน
ได้จริง เพราะในชีวิตประจําวันเป็นอย่างน้ีจริง ๆ คือเกิดจากรูปกระทบตา เสียงกระทบหู กลิ่นกระทบ
จมูก รสกระทบลิ้น สิ่งถูกต้องกายกระทบกาย ธัมมารมณ์กระทบใจ ที่คุ้นเคยกันดีและพูดอย่างง่าย ๆ 
ก็คือ ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายถูกต้องสัมผัส ถ้ารู้เท่าไม่ทัน ก็ยึดมั่น ถือมั่น 
ถ้ารู้เท่าทันก็ปล่อยวางได้ 
                                                                        
3.2 เวทนา 3 
 เวทนา แปลว่า การเสวยอารมณ์, ความรู้สกึรสของอารมณ์22 ได้แก่ 
 1. สุขเวทนา ความรู้สึกเป็นสขุ สบาย ทางกายก็ตาม ทางใจก็ตาม 
 2. ทุกขเวทนา ความรู้สึกเป็นทุกข์ ไมส่บาย ทางกายก็ตาม ทางใจก็ตาม 
 3. อทุกขมสุขเวทนา ความรู้สึกเฉย ๆ ไม่รู้สึกเป็นสุขหรือทุกข์ บางคร้ังเรียกว่าอุเบกขาเวทนา
 เวทนา 3 เหล่าน้ีก็สืบเน่ืองมาจากเวทนา 6 น่ันเอง คือ เมื่อรูปกระทบตา วิญญาณตาเกิด 
การประกอบกันของสามสิ่งน้ีผัสสะเกิด เมื่อผัสสะเกิดเวทนาก็เกิด สุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนา อทุกขม
สุขเวทนาก็ตาม ถ้ารูปน้ันเป็นประเภทอิฏฐารมณ์ ที่มีลักษณะชวนให้รักชวนให้กําหนัด ก็เพลิดเพลิน มี
ความสุข ติดใจในรูปน้ัน ถ้ารูปน้ันเป็นประเภทอนิฏฐารมณ์มีลักษณะไม่น่ารัก ไม่ชวนให้กําหนัด ก็ขัด
ใจ เป็นทุกข์ และถ้ารูปน้ันไม่มีลักษณะทั้งสองอย่าง คือ จะว่ามีลักษณะชวนให้รัก ชวนให้กําหนัดก็
ไม่ใช่ จะว่าไม่มีลักษณะชวนให้รัก ชวนให้กําหนัดก็ไม่ใช่ ก็ไม่ติดใจและทุกข์ใจเพราะรูปน้ัน คือมี
ความรู้สึกเฉย ๆ ด้านเสียง กลิ่น รส สิ่งถูกต้องกาย ธัมมารมณ์ที่เกิดกับใจเช่นเดียวกัน ความรู้สึกที่มี
ต่ออารมณ์เหล่าน้ี จะมีอาการสาม อย่างน้ีเท่าน้ัน ไม่มากไปกว่าน้ี และอารมณ์โดยสรุปก็มีหกอย่างน้ี
เท่าน้ัน ไม่มากไปกว่าน้ี ถ้าสามรถควบคุมความรู้สึกที่มีต่ออารมณ์เหล่าน้ีได้ จิตใจก็จะสงบลง แม้ไม่
สามารถเปลี่ยนความรู้สึกได้ก็ตาม เพียงแต่ให้ทุเลาลง เบาลง บรรเทาลง จางลง น้อยลงก็นับว่าเบาใจ

                                                 
22พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่  

9, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543), หน้า 121. 
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ได้ ในชีวิตของทุกคน จะมีความรู้สึกต่ออารมณ์ภายนอกเหมือนกัน แต่จะมีความสามารถควบคุมให้
ลดลงน้อยลง บางลง เบาลง หรือตัดทิ้งได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถควบคุมได้เลยก็จะมีความรู้สึกแรงถ้า
สามารถควบคุมได้บ้างก็จะมีความรู้สึกเบาลง แต่ถ้าสมารถตัดทิ้งได้ก็จะไม่มีความรู้สึกใด ๆ ที่แสดง
ออกมาให้เห็น ความรู้สึกเหล่าน้ีสามารถควบคุมได้ หรือตัดทิ้งได้ด้วยซ้ํา ถ้ามีการฝึกจนเกิดความ
ชํานาญหรือเกิดทักษะ เมื่อเกิดความชํานาญเกิดทักษะก็จะเกิดประสบการณ์ และจะต้องกระทําการ
ควบคุมหรือตัดด้วยตนเองเท่าน้ัน คนอ่ืนไม่สามารถกระทําการแทนได้ จะทําได้มากที่สุดก็เพียงบอก
แนวทาง จะทําได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราฝ่ายเดียว ดังพุทธพจน์ว่า “ตถาคตก็เป็นแต่ผู้บอกทาง 
พระพุทธเจ้าก็เพียงบอกทางให้ บุคคลผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง จะพึงหลุดพ้นได้”23 เวทนาในกระบวนธรรม
แบบสั้นทั้งสองฝ่ายน้ี เน้นที่ความสุขทุกข์ทางจิต ที่เก่ียวกับการดําเนินชีวิตประจําวัน ถ้าสามารถ
ควบคุมได้ดี ก็เท่ากับสามารถแก้ปัญหาพ้ืนฐานของชีวิตได้ดี เพราะสามารถควบคุมตัวการสําคัญได้ คือ
ตัวสภาวะของมัน อันได้แก่ตัณหา เพราะสามารถทอนกําลังของมันให้น้อยลงได้ ทําให้มีอํานาจน้อยลง 
หรือถ้าตัดกําลังของมันได้ มันก็หมดทฤธ์ิ ชีวิตมีความสุขเพ่ิมขึ้น 
 
3.3 ปฏิจจสมุปบาทในฐานะปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญาในหลักวิชา
 หลักธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทน้ี ไม่เข้าใจได้ง่ายเลย ถ้าไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ฟัง ไม่ได้พินิจ
พิจารณา แต่ถ้าได้ศึกษา ได้ฟัง ได้พินิจพิจารณาแล้ว ก็สามารถที่จะเข้าใจได้ เพราะเป็น 
 ธรรมที่อยู่ในวิสัยที่จะเข้าใจได้ เพียงแต่ยาก ปฏิจจสมุปบาทในหลักวิชาจะเป็นแบบยาว ซึ่ง
จะกล่าวถึงทั้งฝ่ายทําให้เกิดทุกข์และฝ่ายดับทุกข์ตามลําดับดังน้ี 
 1. อนุโลมประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา (อนุโลมปฏิจจสมุปบาท) 
  เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงม ี
  เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี 
  เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี 
  เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี 
  เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี 
  เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี 
  เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี 
  เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงม ี
  เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงม ี
  เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี 
  เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสจึงมี กอง
ทุกข์ทั้งมวลน้ีมีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างน้ี24 
 กระบวนธรรมที่ทําให้เกิดทุกข์แบบยาวในหลักวิชาอย่างน้ี จะเริ่มต้นที่อวิชชาเกิดก่อนอวิชชา 
คือ ความไม่รู้แจ้ง ไม่รู้จริง ได้แก่ ความไม่รู้ในทุกข์ ความไม่รู้ในทุกขสมุทัย เหตุเกิดแห่งทุกข์ ความไม่รู้

                                                 

 23ขุ.ปฏิ.30/33/166. 
 

 24วิ.มหา.4/1/2. 
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ในทุกขนิโรธ ความดับแห่งทุกข์ ความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ โดย
สรุปก็คือ ไม่รู้ในอริยสัจ 4 น่ันเอง ความไม่รู้เป็นเหตุให้สังขารเกิดขึ้น ความไม่รู้เป็นเหตุ สังขารเป็นผล
 สังขาร คือสภาพที่ปรุงแต่ง, ธรรมมีเจตนาเป็นใหญ่ที่ปรุงแต่งการกระทํา หรือเจตนาที่แต่ง
กรรม ได้แก่ (1) กายสังขาร สภาพท่ีปรุงแต่งการกระทําทางกาย ได้แก่ ความจงใจทางกาย (กาย
สัญเจตนา) (2) วจีสังขาร สภาพปรุงแต่งการกระทําทางวาจา ได้แก่ ความจงใจทางวาจา (วจี
สัญเจตนา ) (3) มโนสังขาร สภาพปรุงแต่งการกระทําทางใจ ได้แก่ ความจงใจทางใจ (มโนสัญเจตนา)
 สังขารเป็นเหตุให้วิญญาณเกิดขึ้น สังขารเป็นเหตุ วิญญาณเป็นผล วิญญาณ คือความรู้แจ้ง
อารมณ์ ได้แก่ (1) จักขุวิญญาณ ความรู้แจ้งอารมณ์ทางตา  (2) โสตวิญญาณ ความรู้แจ้งอารมณ์ทางหู 
(3) ฆานวิญญาณ ความรู้แจ้งอารมณ์ทางจมูก (4) ชิวหาวิญญาณ ความรู้แจ้งอารมณ์ทางลิ้น (5) กาย
วิญญาณ ความรู้แจ้งอารมณ์ทางกาย และ (6) มโนวิญญาณ ความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจ  
 วิญญาณเป็นปัจจัยให้นามรูปเกิดขึ้น วิญญาณเป็นเหตุ นามรูปเป็นผล นาม ได้แก่เวทนา 
สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ รูป ได้แก่ มหาภูตรูป 4 คือ ดิน นํ้า ลม ไฟและอุปาทายรูป รูปที่อาศัย
มหาภูตรูป 2425 
 นามรูปเป็นปัจจัยให้สฬายตนะเกิดขึ้น นามรูปเป็นเหตุ สฬายตนะเป็นผล สฬายตนะ ได้แก่ 
อายตนะ12 คือ อายตนะภายใน 6 คือ (1) จักขวายตนะ อายตนะคือตา (2) โสตายตนะ อายตนะคือหู 
(3) ฆานายตนะ อายตนะคือจมูก (4) ชิวหายตนะ อายตนะ คือลิ้น (5) กายายตนะ อายตนะคือกาย 
และ (6) มนายตนะ อายตนะคือใจ และอายตนะภายนอก 6 คือ (1) รูปายตนะ อายตนะคือรูป (2) 
สัททายตนะ อายตนะคือเสียง (3) คันธายตนะ อายตนะคือกลิ่น (4) รสายตนะ อายตนะคือรส (5) 
โผฏฐัพพายตนะ อายตนะคือโผฏฐัพพะ และ (6) ธัมมายตนะ อายตนะคือธัมมารมณ์ 
 สฬายตนะเป็นปัจจัยให้ผัสสะเกิด สฬายตนะเป็นเหตุ ผัสสะเป็นผล ผัสสะ ได้แก่ (1) จักขุ
สัมผัส สัมผัสทางตา (2) โสตสัมผัส สัมผัสทางหู (3) ฆานสัมผัส สัมผัสทางจมูก (4) ชิวหาสัมผัส สัมผัส
ทางลิ้น (5) กายสัมผัส สัมผัสทางกาย และ (6) มโนสัมผัส สัมผัส ทางใจ 
 ผัสสะเป็นปัจจัยให้เวทนาเกิด ผัสสะเป็นเหตุ เวทนาเป็นผล เวทนา ได้แก่ (1) จักขุสัมผัสสชา
เวทนา เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตา (2) โสตสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางหู (3) ฆาน
สัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางจมูก (4) ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่เกิดจากสัมผัส
ทางลิ้น (5) กายสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางกายและ (6) มโนสัมผัสสชาเวทนา 
เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางใจ 
 เวทนาเป็นปัจจัยให้ตัณหาเกิด เวทนาเป็นเหตุ ตัณหาเป็นผล ตัณหา ได้แก่ (1) รูป ตัณหา 
ความทะยานอยากในรูป (2) สัททตัณหา ความทะยานอยากในเสียง (3) คัณธตัณหา ความทะยาน
อยากในกล่ิน (4) รสตัณหา ความทะยานอยากในรส (5) โผฏฐัพพตัณหา ความทะยานอยากใน
โผฏฐัพพะและ (6) ธัมมตัณหา ความทะยานอยากในธัมมารมณ์ 

                                                 

 25พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, 
อ้างแล้ว, หน้า 83. 
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 ตัณหาเป็นปัจจัยให้อุปาทานเกิด ตัณหาเป็นเหตุ อุปาทานเป็นผล อุปาทาน ได้แก่ (1) กามุ
ปาทาน ความยึดมั่นในกาม (2) ทิฏฐุปาทาน ความยึดมั่นในทิฏฐิ (3) สีลัพพตุปาทาน ความยึดมั่นใน
ศีลและพรต และ (4 ) อัตตวาทุปาทาน ความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตา 
 อุปาทานเป็นปัจจัยให้ภพเกิด อุปาทานเป็นเหตุ ภพเป็นผล ภพ ได้แก่ (1) กามภพภพท่ีเป็น
กามาวจร (2) รูปภพ ภพที่เป็นรูปาวจร และ (3) อรูปภพ ภพที่เป็นอรูปาวจร 
 ภพเป็นปัจจัยให้ชาติเกิด ภพเป็นเหตุ ชาติเป็นผล ชาติ ได้แก่ ความเกิด ความเกิดพร้อม 
ความหย่ังล ความบังเกิด ความบังเกิดเฉพาะ ความปรากฏแห่งขันธ์ ความได้อายตนะในหมู่สัตว์น้ัน ๆ 
ของเหล่าสัตว์น้ัน ๆ 
 ชาติเป็นปัจจัยให้ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสเกิด ชาติเป็นเหตุ ชรา 
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสเป็นผล  
 ชรา ได้แก่ ความแก่ ความครํ่าคร่า ความมีฟันหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเห่ียวย่น 
ความเสื่อมอายุ ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์น้ัน ๆ ของเหล่าสัตว์น้ัน ๆ 
 มรณะ ได้แก่ ความจุติ ความเคลื่อนไป ความทําลายไป ความหายไป ความตายคือมฤตยู การ
ทํากาละ ความแตกแห่งขันธ์ ความทอดทิ้งร่างกาย ความขาดสูญแห่งชีวิตินทรีย์ของเหล่าสัตว์น้ัน ๆ 
จากหมู่สัตว์น้ัน ๆ 
 โสกะ ได้แก่ ความเศร้าโศก กิริยาที่เศร้าโศก ภาวะที่เศร้าโศก ความแห้งผากภายในความแห้ง
กรอบภายใน ความเกรียมใจ ความโทมนัส ลูกศรคือความเศร้าโศกของผู้ที่ถูกความเสื่อมญาติ ความ
เสื่อมโภคทรัพย์ ความเสื่อมเกี่ยวกับโรค ความเสื่อมศีล หรือความเสื่อมทิฏฐิกระทบ ของผู้ที่
ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหน่ึง หรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหน่ึงกระทบ 
 ปริเทวะ ได้แก่ ความร้องไห้ ความครํ่าครวญ กิริยาที่ร้องไห้ กิริยาที่คร่ําครวญภาวะที่ร้องไห้ 
ภาวะที่คร่ําครวญ ความบ่นถึง ความพร่ําเพ้อ ความร่ําไห้ ความพิไรรําพันกิริยาที่พิไรรําพัน ภาวะที่
พิไรรําพัน ของผู้ที่ถูกความเสื่อมญาติ ความเสื่อมโภคทรัพย์ ความเสื่อมเก่ียวกับโรค ความเสื่อมศีล 
หรือความเสื่อมทิฐิกระทบของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหน่ึงกระทบ หรือผู้ที่ถูกเหตุ
แห่งความเสื่อมอย่างใดอย่างหน่ึงกระทบ 
 ทุกขะ ได้แก่ ความไม่สําราญทางกาย ความทุกข์ทางกาย ความเสวยอารมณ์ที่ไม่สําราญเป็น
ทุกข์ อันเกิดจากกายสัมผัส (ทางกาย) 
 โทมนัส ได้แก่ ความไม่สําราญทางใจ ความทุกข์ทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่ไม่สําราญเป็น
ทุกข์ อันเกิดจากเจโตสัมผัส (ทางใจ) 
 อุปายาส ได้แก่ ความแค้น ความคับแค้น ภาวะที่แค้น ภาวะที่เคือง ภาวะที่คับแค้น ภาวะที่
แค้นเคือง ของผู้ที่ถูกความเสื่อมญาติ ความเสื่อมโภคทรัพย์ ความเสื่อมเกี่ยวกับโรค 
 ความเสื่อมศีล หรือความเสื่อมทิฏฐิกระทบ ของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อม อย่างใดอย่าง
หน่ึงหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหน่ึงกระทบ 
 อนุโลมประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา หรืออนุโลมปฏิจจสมุปบาท หรือปฏิจจสมุปบาท
ฝ่ายสมุทยวาร เป็นกระบวนธรรมท่ีทําให้เกิดทุกข์แบบยาวในหลักวิชาน้ี จะเริ่มต้นที่อวิชชา (ความไม่
รู้) เกิดก่อน ถ่ายทอดลงไปตามลําดับเร่ือย ๆ ตามแบบหลักวิชา กระบวนธรรมที่ทําให้เกิดทุกข์แบบ
ยาวตามหลักวิชาน้ีจะกล่าวยักเย้ืองไปจากกระบวนธรรมที่ทําให้เกิดทุกข์แบบสั้นเล็กน้อย เมื่อกล่าว
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โดยสรุปก็กล่าวถึงเรื่องเดียวกัน คือกล่าวถึงเรื่องกระบวนธรรมที่ทําให้เกิดทุกข์เหมือนกัน ที่สอดเข้ามา
ก็คือสังขาร และนามรูป ที่กล่าวยักเย้ืองไปเล็กน้อยก็คืออุปาทานแต่ก็พอสังเคราะห์เข้าด้วยกันได้ คือ
อุปาทานในรูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะในแบบสั้นก็คือกามุปาทานในแบบยาว ส่วนทิฏฐุปาทาน 
สีลัพพตุปาทาน และอัตตวาทุปาทานในแบบยาวก็คืออุปาทานในธัมมารมณ์ในแบบสั้น ส่วนที่แตกต่าง
กันพอสมควรก็คือภพและชาติ ในแบบสั้นจะหมายถึงที่เกิด และความเกิดของจิต ในแบบสั้น เช่น 
 อาศัยรูปกระทบตา เกิดจักขุวิญญาณ ความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะ
ผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเป็นปัจจัย จึงเกิด
ภพ ภพในที่น้ีก็คือรูปน่ันเอง คือเมื่อทะยานอยากในสิ่งใด ภพก็คือสิ่งน้ันด้วย แต่ในภพและชาติในแบบ
ยาว ดูจะหมายถึงที่เกิดและความเกิดของขันธ์ 5 หรือชีวิต แต่ถึงจะเกิดอีกก็ทุกข์เหมือนเดิม 
ส่วนสฬายตนะก็คืออายตนะ 12 น่ันเอง 
 กระบวนธรรมที่ทําให้เกิดทุกข์แบบยาว ก็เป็นกระบวนการให้เกิดความรู้ เช่นเดียวกับแบบสั้น 
คือให้ความรู้เรื่องเดียวกัน 
 2. ปฏิโลมประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา (ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท)  
 เมื่อประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา ได้กล่าวถึงกระบวนธรรม ที่ทําให้เกิดทุกข์แล้วก็
กล่าวถึงกระบวนธรรมท่ีทําให้ดับทุกข์ด้วย คือไม่ได้มีแต่ทุกข์อย่างเดียว ทุกข์ดับได้ด้วย มีทางออก
ให้แก่ชีวิต ซึ่งมีดังน้ี 
  อน่ึง เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ 
  เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ 
  เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ 
  เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ 
  เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ 
  เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ 
  เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ 
  เพราะตัณหาดับ ภพจึงดับ 
  เพระภพดับ ชาติจึงดับ 
 เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสจึงดับ กองทุกข์ทั้งมวลน้ีมี
การดับด้วยอาการอย่างน้ี26 
 ปฏิโลมประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา หรือปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท หรือปฏิจจสมุปบาท
นิโรธวาร เป็นกระบวนธรรมที่ทําให้ทุกข์ดับแบบยาวน้ี จะเริ่มต้นที่ดับอวิชชา คือ 
 มีความรู้แจ้ง มีความรู้จริง ในทุกข์ ในทุกขสมุทัย ในทุกขนิโรธ และในทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา โดยสรุปก็คือ ไม่รู้เรื่องใดก็รู้เรื่องน้ัน เมื่ออวิชชาดับก็เกิดวิชชาขึ้น ความดับก็ส่งทอดไป
ตามลําดับ เรื่อย ๆ จนสุดท้ายในกระบวนธรรมเดียวกัน เป็นแต่สวนทางกันเท่าน้ันเอง ที่เรียกฝ่ายเกิด
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ทุกข์ว่า“สังสารวัฏฏ์” และดับทุกข์ว่า “วิวัฏฏ์”27 น่ันเอง เป็นแต่ที่ดับต่างกัน คือแบบสั้นดับที่ตัณหา 
แบยาวดับที่อวิชชา แต่ก็ดับทุกข์เช่นเดียวกัน 
 กระบวนธรรมที่ทําให้เกิดทุกข์และดับทุกข์แบบยาวน้ี เป็นกระบวนการให้เกิดความรู้ที่
สมบูรณ์เช่นเดียวกันกับแบบสั้น คือทั้งสองแบบกล่าวถึงเร่ืองทุกข์และดับทุกข์เหมือนกัน ไม่ว่าจะถือ
ศึกษาและปฏิบัติแบบใด ก็ได้ประโยชน์เหมือนกัน ธรรมที่กล่าวมาแล้วน้ีเป็นธรรมท่ีรู้ได้ไม่ง่ายเลย 
ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า 

 ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วน้ี ลึกซึ้ง  เห็นได้ยาก  รู้ตามได้ยาก สงบ  ประณีต  
 ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะ    ละเอียด   บัณฑิตจึงจะรู้ได้    สําหรับประชาผู้ 
 รื่นรมย์ด้วยอาลัย ยินดีในอาลัย เพลิดเพลินในอาลัย ฐานะอันน้ีย่อมเป็น 
 สิ่งที่เห็นได้ยาก  กล่าวคือ หลักอิทัปปัจจยตา หลักปฏิจจสมุปบาท ถึงแม้ 
 ฐานะอันน้ีก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากนัก กล่าวคือ ความสงบแห่งสังขารทั้งปวง 
 ความสลัดคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา วิราคะ นิโรธ นิพพาน28  
 ประชาถูกสภาพตัณหาหุ้มห่อไว้ จะต้องรู้แจ้งประจักษ์ชัดด้วยตนเอง จึงจะสามารถสลัด

ตัณหาในตนได้ และจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตโดยแท้ 
 

3.4 อริยสัจ 4 
 อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ, ความจริงของพระอริยะ, ความจริงที่ทําให้ผู้เข้าถึง
กลายเป็นอริยะ29 ซึ่งเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โดยชอบเอง เมื่อผู้ฟังปฏิบัติตามแล้วก็จะรู้
ประจักษ์แจ้งชัดด้วยปัญญาของตนเอง ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า 
 ตถาคตเป็นอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบ เธอทั้งหลายจงเง่ียโสต 
 สดับ  เราจะสั่งสอนอมตธรรมที่เราได้บรรลุแล้ว   จะแสดงธรรม  เธอ 
 ทั้งหลาย   เมื่อปฏิบัติตามท่ีเราสั่งสอน    ไม่นานนักก็จักทําให้แจ้งซึ่ง 
 ประโยชน์ยอดเย่ียมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออก 
 จากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้า 
 ถึงอยู่ในปัจจุบันน้ีแน่แท้30 
 อริยสัจ 4 เหล่าน้ัน ได้แก่ 
 1. ทุกขอริยสัจ คือ แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ แม้ความเจ็บก็เป็นทุกข์ แม้
ความตายก็เป็นทุกข์ ความประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก
เป็นทุกข์ ความไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์ โดยย่นย่อ อุปาทานขันธ์ 5 ก็เป็นทุกข์ 

                                                 

 27พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรม, อ้างแล้ว, หน้า 224. 
 28วิ.มหา.4/7/11. 
 29พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโ ), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, 
อ้างแล้ว, หน้า 181. 
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 2. ทุกขสมุทัยอริสัจ คือ ตัณหาอันทําให้เกิดอีก ประกอบด้วยความเพลิดเพลิน และความ
กําหนัด มีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์น้ัน ๆ คือ กามตัณหา (ความทะยานอยากในกาม) ภวตัณหา 
(ความทะยายอยากในภพ) วิภวตัณหา (ความทะยานอยากในวิภพ) 
 3. ทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะ ความสละ ความสละทิ้งความพ้น 
ความไม่อาลัยในตัณหา 
 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือ อริยมรรคมีองค์ 8 ได้แก่ 
 ก ) สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ ได้แก่ เห็นอริสัจ 4 เห็นไตรลักษณ์ หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท 
 ข ) สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ ได้แก่ ดําริในการออกจากกาม ดําริในความไม่พยาบาท และ
ดําริในความไม่เบียดเบียน 
 ค ) สัมมาวาจา เจรจาชอบ ได้แก่ ไม่พูดปด ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อ (พูด
คําสัตย์ พูดประสานสามัคคี พูดไพเราะ พูดอิงธรรมอิงวินัย) 
 ฆ ) สัมมากัมมันตะ กระทําชอบ ได้แก่ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม 
 ง ) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ ได้แก่ ประกอบอาชีพสุจริต เว้นจากอาชีพทุจริต 
 จ ) สัมมาวายามะ พยายามชอบ ได้แก่ ความเพียรในปธาน 4 คือ เพียรระวังไม่ให้ความช่ัว
เกิดขึ้น เพียรกําจัดความช่ัวที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรทํากุศลให้เกิดขึ้น เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้ว 
 ฉ ) สัมมาสติ ระลึกชอบ ได้แก่ สติในสติปัฏฐาน 4 คือพิจารณาเห็นกายในกาย พิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนา พิจารณาเห็นจิตในจิต พิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
 ช ) สัมมาสมาธิ ต้ังจิตมั่นชอบ ได้แก่ สมาธิในฌาน 4 คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน 
จตุตถฌาน31 
 อุปาทานในอริยสัจ 4 มุ่งไปที่อุปาทานขันธ์ 5 ได้แก่ (1) รูปูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือรูป  
(2) เวทนูปาทานขันธ์ อุปาทานขันธ์คือเวทนา (3) สัญญูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือสัญญา (4) สังขา
รูปาทานขันธ์ อุปาทานขันธ์คือสังขาร (5) วิญญาณูปาทานขันธ์ อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ ซึ่งกล่าวยัก
เย้ืองไปจากในปฏิจจสมุปบาทแบบยาว ดังน้ัน ทกุข์ในอริยสัจ จึงหมายถึงทุกข์เพราะขันธ์หรือสังขาร
เป็นเหตุ แต่ทุกข์ในปฏิจจสมุปบาท ทุกข์เพราะอารมณ์เป็นเหตุ และตัณหาก็กล่าวยักเย้ืองไปจาก 
ในปฏิจจสมุปบาทแบบยาวเช่นกัน แต่จะไม่ต่างไปมากนัก ซึ่งจะหมายถึงความทะยานอยากในอารมณ์
เหมือนกัน แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็กล่าวถึง ความทุกข์และความดับทุกข์เช่นกัน 
 ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือ อริยมรรคมีองค์ 8 พระพุทธองค์ทรงสังเคราะห์เข้าในขันธ์ 3 
ได้แก่ 
 1) สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ จัดเข้าในสีลขันธ์ 
 2) สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ จัดเข้าในสมาธิขันธ์ 
 3) สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ จัดเข้าในปัญญาขันธ์32 
 การจัดเข้าในขันธ์ 3 อย่างน้ี ก็คือจัดเข้าในศีล สมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนาสีลขันธ์ ก็คือ
ศีล สมาธิขันธ์ ก็คือสมถภาวนา และปัญญาขันธ์ ก็คือวิปัสสนาภาวนา น่ันเอง 
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 การดับตัณหาในกระบวนการที่ทําให้ดับทุกข์แบบสั้น ก็มีทั้งศีล สมถภาวนา และวิปัสสนา
ภาวนาแฝงอยู่ในตัว แม้ไม่กล่าวถึง เป็นการกล่าวโดยสรุป เพราะถ้ากังวลเร่ืองศีลและจิตไม่น่ิง จะใช้
ปัญญาดับตัณหาไม่ได้ 
 การดับอวิชชาในกระบวนการที่ทําให้ดับทุกข์แบบยาวก็เช่นกัน ก็มีทั้งศีล สมถภาวนาและ
วิปัสสนาภาวนาแฝงอยู่ในตัว เพราะปัญญาในการดับทุกข์ต้องอาศัยทั้งศีลและสมาธิ ถ้าไม่มีศีลและ
สมาธิ ปัญญาจะเกิดไม่ได้ วิชชาจะเกิดไม่ได้ เมื่อปัญญาเกิดไม่ได้ วิชชาเกิดไม่ได้ก็ดับอวิชชาไม่ได้ เมื่อ
ดับอวิชชาไม่ได้ ก็ดับตัณหาไม่ได้ เมื่ออาศัยทั้งศีล สมาธิและปัญญาจึงดับอวิชชาได้ วิชชาเกิดขึ้น เมื่อ
วิชชาเกิดขึ้นก็ดับตัณหาได้ 
 ที่กล่าวมาน้ีก็เพ่ือที่จะช้ีให้เห็นว่า ประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญาน้ัน จะต้องรู้ประจักษ์
แจ้งชัดด้วยตนเอง หรือกล่าวอีกในนัยหน่ึงก็คือ ต้องมีประสบการณ์ด้วยตนเอง จึงจะข้ามพ้นความ
สงสัยในธรรมได้ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ดี มีหลักธรรมอีกประการหน่ึงที่ช้ี
ชัดว่า ต้องรู้ประจักษ์แจ้งชัดด้วยตนเอง ต้องประสบด้วยตนเอง จึงจะสามารถเช่ือได้ คือหลักธรรมใน 
“เกสปุตติสูตร” ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนพวกกาลามะ ชาวเกสปุตตนิคมว่า มาเถิด กาลามะ
ทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย 
 1. อย่าปลงใจเช่ือด้วยการฟังตามกันมา 
 2. อย่าปลงใจเช่ือด้วยการถือสืบ ๆ กันมา 
 3. อย่าปลงใจเช่ือด้วยการเล่าลือ 
 4.อย่าปลงใจเช่ือด้วยการอ้างตําราหรือคัมภีร ์
 5. อย่าปลงใจเช่ือเพราะตรรกะ (การคิดเอาเอง) 
 6. อย่าปลงใจเช่ือเพราะการอนุมาน (คาดคะเนตามหลักเหตุผล) 
 7. อย่าปลงใจเช่ือด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล 
 8. อย่าปลงใจเช่ือเพราะเข้าได้กับทฤษฏีที่พินิจไว้แล้ว 
 9. อย่าปลงใจเช่ือเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ 
 10 อย่าปลงใจเช่ือเพราะถือว่า ท่านสมณะน้ีเป็นครูของเรา 
 กาลามะทั้งหลาย เมื่อใด ท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองเท่าน้ันว่า “ธรรมเหล่าน้ีเป็นอกุศล 
ธรรมเหล่าน้ีมีโทษ ธรรมเหล่าน้ีผู้รู้ติเตียน ธรรมเหล่าน้ีที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพ่ือ
ไม่เก้ือกูล เพ่ือทุกข์” เมื่อน้ัน ท่านทั้งหลายควรละ (ธรรมเหล่าน้ัน) เสีย ฯลฯ 
 กาลามะทั้งหลาย เมื่อใด ท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองเท่าน้ันว่า “ธรรมเหล่าน้ีเป็นกุศล 
 ธรรมเหล่าน้ีไม่มีโทษ ธรรมเหล่าน้ีผู้รู้สรรเสริญ ธรรมเหล่าน้ีที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ ์
 ย่อมเป็นไปเพ่ือเก้ือกูล เพ่ือสุข” เมื่อน้ัน  ท่านทั้งหลายควรเข้าถึง (ธรรมเหล่าน้ัน) อยู่33 
 ข้อความท่ียกมากล่าวน้ีบอกเราได้ดีว่า อย่าเพ่ิงเช่ือใคร ๆ ที่กล่าวคําพูดออกมาทันทีโดยไม่ได้
พิสูจน์ ยังไม่ได้ตรวจสอบให้ดีเสียก่อน ไม่ใช่ห้ามไม่ให้เช่ือเด็ดขาด เพียงแต่อย่าเพ่ิงเช่ือโดยทันที ถ้า
พิสูจน์แล้ว ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าจริงก็เช่ือได้ ถ้าพิสูจน์ ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่จริงก็ไม่ให้เช่ือ 
บ่งบอกว่าต้องรู้ประจักษ์แจ้งชัดด้วยตนเอง ต้องประสบพบเห็นด้วยตนเองจึงจะสามารถมั่นใจได้ มี
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นิทานเรื่อง “ปลาไม่รู้จักบก” เปรียบเทียบได้อย่างน่าฟังว่าต้องประสบด้วยตนเองเท่าน้ัน มีข้อความ
ย่อว่า 
 ปลากับเต่าเป็นเพ่ือนสนิทกัน ปลาอยู่ในนํ้ารู้จักแต่ความเป็นไปในนํ้า เต่าเป็นสัตว์สะเทินบก
สะเทินนํ้า รู้จักทั้งบกทั้งนํ้า วันหน่ึงเต่าไปเที่ยวบกมา แล้วลงในนํ้าพบปลา ก็เล่าให้ปลาฟัง ถึงความสด
ช่ืนที่ได้ไปเท่ียวบกพ้ืนดินแห้ง ในท้องทุ่งที่ลมพัดฉิว ปลาฟังไปได้สักหน่อย ไม่เข้าใจเลย อะไรกันนะ
ที่ว่าเดินอะไรกันพ้ืนดินแห้งอะไรกันทุ่งโล่ง อะไรกันลมพัดฉิวแม้แต่ความสดช่ืนอย่างน้ัน ปลาก็ไม่รู้จัก 
ความสุขโดยปราศจากนํ้า จะเป็นไปได้อย่างไร มีแต่จะตายแน่ ๆ ปลาทนไม่ได้จึงขัดขึ้น และซักถามหา
ความเข้าใจ เต่าเล่าและอธิบายด้วยศัพท์บกปลาซักถามด้วยศัพท์นํ้า เต่าก็ได้แต่ปฏิเสธ ปลาจะให้เต่า
อธิบายด้วยศัพท์นํ้า เต่าก็อธิบายไม่ได้ เพราะไม่รู้จะเอาอะไรมาเทียบ ในที่สุดปลาก็ลงข้อสรุปว่า เต่า
โกหก เรื่องที่เล่าไม่จริงทั้งสิ้นเดินก็ไม่มี ผืนดินแห้งก็ไม่มี ทุ่งโล่งก็ไม่มี ลมพัดฉิวต้องตัวแล้วสดช่ืนก็   
ไม่มี34 
 ความจริงเร่ืองน้ีปลาเป็นฝ่ายผิด เพราะสิ่งที่เต่าเล่าน้ันมีจริง แต่พ้นวิสัยแห่งความรู้ของปลา 
เพราะปลายังไม่เคยมีประสบการณ์ ขึ้นไปอยู่บนบก จึงไม่อาจเข้าใจได้ เพราะฉะนั้นประจักษนิยมตาม
แนวพุทธปรัชญา ต้องมีประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง จึงจะเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 นอกจากที่กล่าวมาน้ีแล้ว แม้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน ก็จะต้อง
ประสบด้วยตนเองเท่าน้ัน จึงจะเข้าใจได้ดี ไม่ว่าจะเป็นสภาวะเย็น สภาวะร้อน สภาวะปวดที่ใดที่หน่ึง 
สภาวะนิมิต สภาวะปีติ อภิญญาความสามารถพิเศษ และสภาวธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน ที่เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลส 10 และสภาพที่ร่างกายเบา เดินได้เร็ว และไม่เหน่ือย สภาวธรรม
เหล่าน้ีจะต้องประสบด้วยตนเองเท่าน้ันจึงจะเข้าใจได้ดี ถึงจะมีคนมาเล่าให้ฟังก็ไม่ชัดเจนและถ้าเป็น
ธรรมช้ันสูงด้วยแล้ว ถ้าไม่เข้าถึงด้วยตนเองจริง ๆ ไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลย เช่น สัญญาเวทยิตนิโรธ
สมาบัติ ซึ่งเป็นสมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนา ทั้งน้ีเพราะจิตดับ ถ้าจิตไม่ดับสัญญาและเวทนาก็ยังมี
อยู่ แต่เพราะจิตดับสัญญาและเวทนาจึงดับ เป็นการดับในการปฏิบัติทางสมถกัมมัฏฐาน ภาวนา
อารมณ์อานาปานสติแบบพองหนอ-ยุบหนอ อย่างเดียวไม่เพ่ิมระยะต่อไป ปฏิบัติอย่างน้ีเป็นเวลาช้า
นานเหมือนเป็นการสะสมสมาธิ เมื่อจิตได้วาระก็จะดับ ที่จริงเราไม่รู้เลยว่า จิตจะได้วาระเมื่อไร เราจะ
รู้ได้ต่อเมื่อจิตดับแล้วเท่าน้ัน จะดับในอิริยาบถน่ังคู้บัลลังก์ภาวนาอารมณ์ ช้ันแรกวิญญาณดับโดยเริ่ม
จากโสตวิญญาณดับ ตามด้วยฆานวิญญาณและกายวิญญาณตามลําดับ ส่วนจักขุวิญญาณเราหลับตา
ก่อนแล้ว และชิวหาวิญญาณก็ดับก่อนแล้วเพราะเราไม่ได้อมอะไร ๆ ถึงตรงน้ีร่างกายรู้สึกหายไป ทั้งน้ี
เพราะหูไม่ได้ยินเสียง จมูกไม่สัมผัสกับลม กายไม่สัมผัสกับลมและกับพ้ืน จิตเห็นภายใน เห็นอาการ
ของท้องตุ๊บป่อง ๆร่างกายขยับไม่ได้ เมื่อภาวนาไป ๆ อาการของท้องตุ๊บป่อง ๆ ก็หายไปอีก มีแต่
ความจําและความรู้สึกเกิดขึ้นแทน จิตรู้ว่ามีแต่ความจําและความรู้สึกอยู่ เมื่อปล่อยความจําและ
ความรู้สึกทิ้งอีกจิตก็ดับไปเลย และไม่รู้อะไรอีกเลย จนกระทั่งออกมาจึงรู้ว่าดับไป และจําได้ว่าอะไร
ดับก่อนอะไรดับหลัง เมื่อดูนาฬิกาก็รู้ว่าดับไปประมาณ 2 ช่ัวโมงเศษ ๆ เพราะก่อนน่ังภาวนาต้ังใจว่า
จะน่ังเวลาเท่าน้ัน เมื่อออกจะออกย้อนหลัง เมื่อดับและออกครั้งต่อ ๆ มาก็ดับและออกตามลําดับ
แบบเดิม เมื่อออกมาแล้วจึงพิจารณาทบทวนความดับ ซึ่งดับตามลําดับดังน้ี 
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 ก. เมื่อพิจารณาความดับตามสังขาร 3 ได้แก่ 
 1. ความภาวนาว่า พองหนอ-ยุบหนอ เป็นวจีสังขารแห่งวิตกวิจาร 
 2. อาการตุ๊บป่อง ๆ ของท้อง เป็นกายสังขารแห่งลมอัสสาสปัสสาสะ 
 3. ความจําและความรู้สึก เป็นจิตตสังขารแห่งสัญญาและเวทนา 
 ข. เมื่อพิจารณาความดับตามวิญญาณ 6 ได้แก่  
 1. เมื่อจักขุวิญญาณดับ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขุ
สัมผัสเป็นเหตุก็ดับไปด้วย 
 2. เมื่อโสตวิญญาณดับ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสต
สัมผัสเป็นเหตุก็ดับไปดัวย 
 3. เมื่อฆานวิญญาณดับ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะฆาน
สัมผัสเป็นเหตุก็ดับไปด้วย 
 4. เมื่อชิวหาวิญญาณดับ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหา
สัมผัสเป็นเหตุก็ดับไปด้วย 
 5. เมื่อกายวิญญาณดับ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกาย
สัมผัสเป็นเหตุก็ดับไปด้วย 
 6. เมื่อมโนวิญญาณดับ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโน
สัมผัสเป็นเหตุก็ดับไปด้วย 
 ในขณะที่ดับอยู่ ไม่มีอาการหิวข้าว กระหายนํ้า ปวดขับถ่าย ร้อนหนาวแต่อย่างใดเมื่อออก
มาแล้ว ตา หู จมูก ลิ้น กายก็รู้สึกปกติดี ไม่ได้เสียหายอะไร และจิตก็มีอาการคิดเหมือนเดิม ชีวิต
ดําเนินไปได้ตามปกติ จิตมีความมั่นคงสงู และดับอารมณ์ได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนดับอย่างน้ี และไม่
มีความดับอะไรดับแบบนี้ จึงเช่ือว่าธรรมน้ีคือสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติน่ันเอง ที่ยกมากล่าวน้ีก็เพ่ือ
จุดประสงค์เดียวเท่าน้ันคือ เพ่ือยืนยันว่า ประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญานั้น ต้องมีประสบการณ์
ด้วยตนเอง 
 บทถามตอบระหว่างอุบาสกช่ือวิสาขะกับภิกษุณีช่ือธัมมทินนา ใน “จูฬเวทัลลสูตร”จะทําให้
เราเข้าใจเรื่องน้ีได้ดี โดยอุบาสกเป็นผู้ถาม ภิกษุณีเป็นผู้ตอบ และได้คําตอบอย่างเดียวกัน คือ ผู้เข้าไม่
สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะเข้าได้ จิตที่ภาวนามาอย่างน้ันแหละ จะนําเข้าไปในภาวะน้ันได้ เมื่อเข้าวจี
สังขารแห่งวิตกและวิจารดับก่อน กายสังขารแห่งลมอัสสาสปัสสาสะ และจิตตสังขารแห่งสัญญาและ
เวทนาดับทีหลัง และเมื่อออก ก็ไม่สามมารถรู้ล่วงหน้าได้เช่นกันจิตที่ภาวนามาอย่างน้ันแหละ จะนํา
ออกจากภาวะน้ันได้ เมื่อออกจิตตสังขารแห่งสัญญาและเวทนาเกิดก่อน กายสังขารแห่งลมอัสสาส
ปัสสาสะ และวจีสังขารแห่งวิตกและวิจารเกิดทีหลัง35 ที่จริงเวลาที่ต้ังใจไว้ก่อนน่ังภาวนา จะเป็น
ตัวกําหนด จะออกช้ากว่าเวลาที่ต้ังใจไว้ไม่มากนัก ถือได้ว่าใกล้เคียงมาก และใน “มหาเวทัลลสูตร” 
ได้ให้คําตอบความแตกต่างระหว่างผู้ตาย กับผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติว่า “ผู้เข้าสัญญาเวทยิต
นิโรธ มีกายสังขาร วจีสังขาร และจิตตสังขารดับ ระงับไปแต่อายุยังไม่หมดสิ้น ยังมีไออุ่น มีอินทรีย์

                                                 

 35ม.มู.12/464/504. 
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ผ่องใส”36 ในความเป็นจริงผู้เข้าอยู่ในภาวะน้ี ไม่รู้ตัวว่ายังมีไออุ่นอยู่หรือไม่ มีอินทรีย์ผ่องใสหรือไม่ 
แต่บุคคลภายนอกจะรู้ได้ เพราะเขาเห็นหรืออาจสัมผัสดู แต่รู้ว่าอายุยังไม่หมดสิ้นไปเมื่อออกมาแล้ว 
หรือเข้าออกได้บ่อยคร้ัง ผู้ที่รู้อย่างน้ีได้ต้องมีประสบการณ์ตรงเท่าน้ัน นอกจากน้ียังบอกอารมณ์ใน
การภาวนาคือ สติปัฏฐาน 437 แม้จะบอกกว้างไป แต่ก็ถือว่าอยู่ในกรอบ ที่จริงกายานุปัสสนาหมวดลม
หายใจเข้าออก38 จะนําเข้าไปในภาวะน้ีได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับสังขาร 3 น่ันเอง 
 ที่กล่าวอย่างน้ีไม่มีความประสงค์อ่ืนใด นอกจากเพ่ือเป็นการยืนยันว่า ประจักษนิยมตามแนว
พุทธปรัชญานั้น ต้องรู้ประจักษ์แจ้งชัดธรรมด้วยตนเอง  
 ความมืดบดบังทัศนะวิสัยแห่งจักขุวิญญาณ ฉันใด อวิชชาหรือตัณหาก็บดบังทัศนะวิสัยแห่ง
ธรรมจักขุ ฉันน้ัน เมื่อดวงอาทิตย์อุทัย ก็กําจัดความมืดให้หมดไป เพ่ิมทัศนะวิสัยให้แก่จักขุวิญญาณ 
ฉันใด เมื่อวิชชาหรือปัญญาเกิดขึ้น ก็กําจัดอวิชชาหรือตัณหาให้หมดไปเพ่ิมทัศนะวิสัยให้แก่ธรรมจักขุ 
ฉันน้ัน ธรรมใดยังไม่ปรากฎ ปัญญายังไม่เห็นธรรมน้ันธรรม ใดปรากฏแล้ว ปัญญาเห็นธรรมน้ันแล้ว 
ปัญญาไม่เห็นธรรมก่อนที่ธรรมจะปรากฏคือไม่เห็นธรรมล่วงหน้า จะเห็นธรรมหลังที่ธรรมปรากฏแล้ว
เสมอ วิญญาณก็เช่นกันไม่รู้แจ้งอารมณ์ก่อนที่อารมณ์กระทบ จะรู้แจ้งหลังที่อารมณ์กระทบแล้วเสมอ 
คือไม่รู้แจ้งอารมณ์ล่วงหน้า ปัญญาเท่ากับธรรมที่ปรากฏ ธรรมที่ปรากฏก็เท่ากับปัญญา ปัญญาไม่
มากกว่าธรรมที่ปรากฏ ธรรมที่ปรากฏก็ไม่มากกว่าปัญญา ปัญญาเท่ากับธรรม ธรรมก็เท่ากับปัญญา
ไม่มากไปกว่ากัน ลงรอยกับพอดี ธรรมปรากฏก่อน ญาณในธรรมปรากฏภายหลัง หรืออารมณ์กระทบ
ก่อน วิญญาณรู้แจ้งภายหลัง 
 
3.5 การปฏบิัติในปรัชญาประจักษนยิมตามแนวพุทธปรัชญา 
 ผลใด ๆ ย่อมเกิดจากการปฏิบัติ ประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญาก็เช่นกัน มีวิธีปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน ความรู้คือผลจากการปฏิบัติน้ันเอง ถ้าไม่มีการปฏิบัติแล้วผลจะเกิด
ไม่ได้ ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังน้ี  
 1. ศีล 
 ก) ความหมายของศีล 
 ศีล คือ การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย39 
 สีลํ คือ ศีล ปรกติ ธรรมชาติอันสัตบุรุษพึงรักษาไว้ สภาวะ ความสํารวม เป็นไปในอรรถะ คือ
 1. สภาวะ (สภาพ ปกติ) 
 
    
  
                                                 

 36ม.มู.12/457/495. 
 37ม.มู.12/462/503. 
 38ที.สี.10/374/302. 
 39พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 
อ้างแล้ว, หน้า 292. 
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 2. สพฺพตฺต (วัตรที่ดีงาม ศีล)40 
 สีล (นปุ.  สภาวะ ธรรมชาติ ปกติ 
 สีล (นปุ.) การสํารวม ความสํารวม วัตรอันงาม สีล ศีล41 
 สีล 1. (ธา.) ฝึกหัด ปฏิบัติ การเว้น 
 สีล 2 (นาม.) ศีล ปรกติ42 
 ศีล (น.) การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย43 
 ศีล (น.) ข้อบัญญัติที่กําหนดทางปฏิบัติกายและวาจาทางพระพุทธศาสนา44 
 ข) ความสําคัญของศีล 
 ศีล เป็นเบ้ืองต้นแห่งกุศลธรรม45 
 ศีล เป็นที่ต้ังให้แก่สมาธิ และยถาภูตญาณทัสนะ46 
 ศีลที่พระอริยะชอบใจ...เป็นไปเพ่ือสมาธิ47 
 ศีล เป็นประธาน เป็นบาทฐานให้แก่กุศลธรรมทั้งปวง จะต้องอธิษฐาน คือต้ังจิต สมาทาน คือ
รับเอา ศึกษา คือเรียนให้เข้าใจ และรักษา คือคงไว้ ด้วยการสํารวม งดเว้น ไม่ก้าวล่วง ไม่ให้ขาด ไม่ให้
ทะลุ ไม่ให้รั่ว ไม่ให้ด่างพร้อย จะต้องอธิษฐาน สมาทาน ศึกษา และรักษาให้สะอาด บริสุทธ์ิ บริบูรณ์
อยู่เสมอ เพราะเป็นความบริสุทธ์ิเบ้ืองต้น ที่เรียกว่าสีลวิสุทธิ48 คือ ความบริสุทธ์ิของศีล ที่จะนําไปสู่
ความบริสุทธ์ิในข้ออ่ืน ๆ เป็นลําดับสืบไป  
 ศีล ที่จะต้องอธิษฐาน สมาทาน ศึกษา และรักษาให้สะอาด บริสุทธ์ิ บริบูรณ์อยู่เสมอน้ี ใน
ความหมายที่จํากัด หมายถึง ผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐานอย่างจริงจัง อย่างเคร่งครัด ได้แก่จตุปาริสุทธิศีล หรือ
ปาริสุทธิศีล 4 คือ 
 1. ปาติโมกขสังวรศีล ศีล ได้แก่ ความสํารวมในพระปาติโมกข์ งดเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้าม 
ทําตามข้อที่พระพุทธเจ้าอนุญาต 

                                                 
40พระเจ้าบรมวงค์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ, ปทานุกรมบาลี ไทย อังกฤษสันสกฤต,  

(พระนคร : ศิวพร, 2512), หน้า 837. 
41พันตรี ป. หลงสมบุญ, พจนานุกรมมคธ-ไทย, (กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์, 2540),  

หน้า  749. 
42แปลก สนธิรักษ์,พจนานุกรมบาลี-ไทย,(พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2506),หน้า 346. 
43สุชีพ ปุญญานุภาพ, พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา,(พระนคร : เฟ่ืองอักษร, 2514), 

หน้า 374. 
44ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร :อักษรเจริญทัศน์, 

2525), หน้า 771. 
45สํ. มหา.19/747/219. 
46ขุ.ปฏิ.31/87/41. 
47ที.มหา.10/159/104. 
48ธนิต  อยู่โพธ์ิ, วิปัสสนานิยม, พิมพ์ครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, 2540), หน้า 105. 
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 2. อินทรียสังวรศีล ศีล ได้แก่ การสํารวมอินทรีย์ 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ไม่ให้ยินดี
และยินร้าย ในเวลาเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องสิ่งถูกต้องกายและรู้ธัมมารมณ์ด้วยใจ 
 3. อาชีวปาริสุทธิศีล ศีล ได้แก่ การเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ บริสุทธ์ิ ไม่หลอกลวงชาวโลกเลี้ยง
ชีพ  
 4. ปัจจยปัจจเวกขณศีล ศีล ได้แก่ การพิจารณาปัจจัย 4 คือ จีวร บิณฑบาตเสนาสนะและ
เภสัชก่อน แล้วจึงบริโภคและใช้สอย49 
 ศีล ในที่น้ี หมายถึง ศีลในความหมายทั่ว ๆ ไป คือ ศีลตามที่ตนถือครองเพศอยู่ ถ้าเป็นภิกษุ 
ก็อธิษฐาน สมาทาน ศึกษา และรักษาศีล 227 ข้อ สามเณร ศีล 10 ข้อ แม่ชี ศีล 8 ข้อ อุบาสก 
อุบาสิกาหรือพุทธศาสนิกชน รักษาศีล 5 หรือถ้าจะรักษาอุโบสถศีลด้วยก็จะเป็นการดี ประจักษนิยม
ตามแนวพุทธปรัชญา จะปราศจากศีลเสียมิได้ ถือเป็นกระบวนธรรมข้อหน่ึง เพราะศีลเป็นความงาม
ในเบ้ืองต้น ที่จะนําไปสู่ความงามข้ันต่อ ๆ ไป ดังน้ัน ศีล ก็คือการสํารวมรักษากายและวาจาให้
เรียบร้อยเป็นปกติ 
 2. สมถกัมมัฏฐาน หรือสมถภาวนา 
 ความหมายของสมถกัมมัฏฐาน หรือสมถภาวนา 
 สมถะ แปลว่า ความสงบ50 + กมฺม แปลว่า การกระทํา +ฐา+ยุ=อน51 แปลว่า ที่ต้ังเมื่อ
ประกอบกันเป็น สมถกมฺมฐาน หรือสมถกัมมัฏฐาน จึงแปลว่า ที่ต้ังแห่งการกระทํา หมายถึงที่ต้ังแห่ง
การกระทําจิตให้สงบ หรือวิธีฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ 
 สมถ-,สมถะ (น.) ความสงบแห่งจิต52 
 สมถะ ธรรมเป็นเคร่ืองสงบระงับจิต, ธรรมยังจิตให้สงบระงับจากนิวรณูปกิเลส, การฝึกจิตให้
สงบเป็นสมาธิ53 
 สมถกัมมัฏฐาน กรรมฐานคือสมถะ54 
 ภาวนา การทําให้มีขึ้นเป็นขึ้น, การทําให้เกิดขึ้น, การเจริญ, การบําเพ็ญ55 
 สมถภาวนา ฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ56 
 ภาวนา (น.) การทําให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นทางจิตใจ, สํารวมใจต้ังความปรารถนา57 

                                                 
49สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, นวโกวาท ฉบับประชาชน, (กรุง

เพทมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2533), หน้า 19. 
50พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 305. 
51แปลก สนธิรักษ์, พจนานุกรมบาลี-ไทย, อ้างแล้ว, หน้า 80. 
52ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม, อ้างแล้ว, หน้า 797. 
53พระเทพเวที, (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์,อ้างแล้ว, 

หน้า 299.                  
54เรื่องเดียวกัน. 
55เรื่องเดียวกัน, หน้า 203. 
56เรื่องเดียวกัน. 
57ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม, อ้างแล้ว, หน้า 620. 
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 สมถ (ปุ.) ธรรมเป็นเครื่องระงับ, ธรรมยังกามฉันท์ (เป็นต้น) ให้สงบ, ความสงบความระงับ, 
สมาธิ, สมถะ58 
 กมฺมฏฺฐาน (นปุ.) อันต้ังอยู่แห่งการงาน, การต้ังอยู่แห่งการงาน, ที่ต้ังแห่งการงานอารมณ์เป็น
ที่ต้ังแห่งการงาน, อารมณ์เป็นที่ต้ังแห่งกรรม, กัมมัฏฐาน59 
 สมโถ ธรรมเครื่องระงับ60 
 กมฺมฏฺฐานํ  กรรมฐาน61  
 ดังน้ัน สมถกัมมัฏฐาน หรือสมถภาวนา ก็คือ ที่ต้ังแห่งการฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ คือ
สมาธิ 
 2.1 อารมณ์ของสมถกัมมัฏฐาน หรือสมถภาวนาที่ใช้เฉพาะ ในปรัชญาประจักษนิยมตามแนว
พุทธปรัชญา 
 ความหมายของอารมณ์ 
 อารมณ์ เครื่องยึดหน่วงของจิต62 
 อารมณ์ น. เครื่องยึดหน่วง63 
 อารมฺมณ (นปุ.) ธรรมชาตเป็นที่เหน่ียวของจิต, ธรรมชาตเป็นที่มารื่นรมย์, ธรรมชาติเครื่อง
ยึดเหน่ียวแห่งจิต, เครื่องยึดเหน่ียวแห่งจิต, เครื่องยึดหน่วงแห่งจิต64 
 อารมฺณํ ธรรมชาติเป็นที่รื่นรมย์, ธรรมชาติเป็นที่เหน่ียวของจิต เป็นไปในอรรถ คือ 1. เหตุ  
2.โคจร (อารมณ์)65 
 ดังน้ัน อารมณ์ ก็คือ ธรรมที่จิตยึดเหน่ียว ในที่น้ีหมายถึง อารมณ์ที่จิตถือไว้สําหรับ ภาวนา
อารมณ์ที่จิตถือไว้สําหรับภาวนาในสมถกัมมัฏฐาน โดยทั่วไปหมายถึง อารมณ์บัญญัติ ที่เรียกว่า 
กัมมัฏฐาน 4066 แต่ในประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญาน้ี คืออานาปานสติแบบพองหนอ-ยุบหนอ
เท่าน้ัน เหตุที่ใช้อานาปานสติแบบพองหนอ-ยุบหนอ ก็เพราะมีความสัมพันธ์กับสังขาร 3 คือ 
 1. วจีสังขารแห่งวิตกวิจาร 

                                                 
58พันตรี ป. หลงสมบุญ, พจนานุกรมบาลี-ไทย, (กรุงเทพมหานคร :พิมพ์ที่โรงพิมพ์คุรุสภา

ลาดพร้าว, 2519), หน้า 637. 
59เรื่องเดียวกัน, หน้า 139. 
60พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ, ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษสันสกฤต,  

(กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2512), หน้า 788. 
 61เรื่องเดียวกัน, หน้า 39.  
62พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์,อ้างแล้ว, หน้า 

411. 
63ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม, อ้างแล้ว, หน้า 943. 
64พันตรี ป. หลงสมบุญ, พจนานุกรมบาลี-ไทย, อ้างแล้ว, หน้า 79. 
65พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ, ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษสันสกฤต,  

อ้างแล้ว, หน้า 124. 
 66พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 851. 
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 2. กายสังขารแห่งลมอัสสาสปัสสาสะ และ 
 3. จิตตสังขารแห่งสัญญาและเวทนา ดังที่กล่าวมาแล้ว 
 การปฏิบัติทางสมถกัมมัฏฐาน เป็นการปฏิบัติเพ่ือเข้าสู่ศูนย์กลางทางธรรมชาติแห่งความเป็น
หน่ึงเดียวคือสมาธิ โดยหลักการปฏิบัติในความหมายท่ีจํากัด ผู้ปฏิบัติจะต้องแสวงหาที่สงบปราศจาก
ผู้คนผ่านไปมา เพราะ “กัมมัฏฐาน อาศัยศีล อาศัยวิเวก”67 ได้แก่ “ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดี ไปสู่
เรือนว่าก็ดี น่ังคู้บัลลังก์ ต้ังกายตรง ดํารงสติไว้เฉพาะหน้า มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก ”68 ใน
ความหมายทั่ว ๆ ไป หมายถึง สถานที่ ๆ สงบพอสมควร จะเป็นวัดที่เปิดเป็นสํานักปฏิบัติกัมมัฏฐาน 
วัดใกล้บ้าน หรือแม้แต่ที่บ้านก็ได้ แต่ต้องเลือกช่วงเวลาที่เงียบสงบไปแล้ว ก่อนการปฏิบัติควรกราบ
และกล่าวคํานมัสการพระพุทธเจ้า 3 ครั้ง เพ่ือป็นกําลังใจน่ังคู้บัลลังก์ คือ พับขาเข้าหากันทั้ง 2 ข้าง 
และพับมือเข้าหากันทั้ง 2 ข้าง ที่เรียกว่า น่ังขัดสมาธิ ที่นิยมกัน ได้แก่ พับขาซ้ายเข้าไว้ด้านล่าง พับขา
ขวาเข้าไว้ด้านบน พับมือซ้ายหงายวางบนขาขวา พับมือขวาหงายวางบนมือซ้าย ขณะปฏิบัติควรตัด
สิ่งหรือเร่ืองที่กังวลใด ๆ ออกให้หมด หมายถึงช่วงเวลาที่ปฏิบัติ ในความหมายที่จํากัด หมายถึง 
ปลิโพธ 1069 ประการ แล้วต้ังสติกําหนดจิตไว้ที่บริเวณหน้าท้อง หายใจเข้าลึก ๆ ช้า ๆ เมื่อจิตเห็น
อาการของท้องพองออกมาก็ภาวนากํากับตามว่า “พองหนอ” หายใจออกยาว ๆ ช้า ๆ เมื่อจิตเห็น
อาการของท้องยุบลงไปก็ภาวนากํากับตามว่า “ยุบหนอ” หายใจเข้าเรียกว่า “อานะ”หายใจออก
เรียกว่า “อปานะ”70 รวมกันแล้วเป็น อานาปาน+สติ และเป็นอานาปานสติ ได้แก่ สติกําหนดลม
หายใจเข้าหายใจออกในที่น้ีให้กําหนดจิตไว้ที่บริเวณหน้าท้องที่เดียว ไม่ตามรู้ลมเข้า ไม่ตามรู้ลมออก 
ท่านเปรียบเหมือน “ต้นไม้ที่เขาวางไว้บนพ้ืนดินที่ราบเรียบ บุรุษใช้เลื่อยตัดต้นไม้น้ัน ต้ังสติไว้ที่ฟัน
เลื่อยที่ถูกต้นไม้ ไม่ได้ใส่ใจถึงฟันเลื่อยที่มาหรือที่ไป ฟันเลื่อยที่มาหรือที่ไปจะไม่ปรากฏก็หามิได้”71 
น่ันคือ ต้ังสติไว้ตรงจุดที่ฟันเลื่อยกระทบกับเน้ือไม้ที่ขีดเส้นไว้ ไม่ตามดูตัวเลื่อยที่ชักเข้าชักออก ใน
ทํานองเดียวกัน อานาปานสติแบบพองหนอ-ยุบหนอ ก็ฉันน้ัน คือต้ังสติกําหนดจิตไว้ที่บริเวณหน้า
ท้องที่เดียว ไม่ตามรู้ลมเข้า ไม่ตามรู้ลมออก เมื่อหายใจเข้า ลมจะเข้า อาการ ของท้องจะพอง จิตรู้ 
เมื่อหายใจออก ลมจะออก อาการของท้องจะยุบ จิตรู้ ให้ดูที่อาการของ ท้องเพราะใช้จิตดู ใช้จิตเห็น 
เพราะขณะปฏิบัติผู้ปฏิบัติจะหลับตา จึงใช้จิตดู ใช้จิตเห็นดังกล่าวอาการของท้องที่พองและยุบ มี
ลักษณะเป็นกอง เป็นรูป อาการพองและยุบน้ีเป็นกาย “กาย ก็คือ กองลมหายใจเข้า หายใจออก”72 
เป็นการปฏิบัติในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน หมวดลมหายใจเข้าหายใจออก อาการของท้องที่พองและ
ยุบเป็นรูป ดังน้ัน “จิตมีรูปเป็นอารมณ์”73 เมื่อภาวนาไปเร่ือย ๆ จะเกิดอาการชา เกิดอาการปวดที่ขา 
เป็นการปฏิบัติในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ผู้ปฏิบัติจะพักการปฏิบัติก็ได้ เพราะไม่ยึดติดที่กรอบของ

                                                 

  67ขุ.ปฏิ.31/26/583. 
 68ขุ.ปฏิ.31/163/254. 
 69พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 850. 
 70ขุ.ปฏิ.31/160/249. 
 71ขุ.ปฏิ.31/159/284. 
 72ขุ.ปฏิ.31/169/265. 
 73ขุ.ปฏิ.31/51/82. 



 
 

78 

เวลา จะปฏิบัติครั้งละกี่นาทีก็ได้ เวลาใดก็ได้ที่เหมาะสม แต่ขอให้เป็นสถานที่ ๆ สงบพอสมควรเป็น
อันใช้ได้ วันละก่ีครั้งก็ได้ เง่ือนไขอยู่ที่ต้องปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ต่อเน่ือง ยาวนาน ผู้ปฏิบัติจะ
เปลี่ยนไปเดินจงกรมด้วยก็ได้ ถ้าต้องการ แต่ในชีวิตประจําวัน ก็เดินอยู่แล้ว จะกําหนดการเดิน
ขณะนั้นก็ได้ เพราะในที่น้ีจะให้ความสําคัญกันการน่ังภาวนา ด้วยการปฏิบัติอย่างน้ี จิตก็จะเป็นสมาธิ
โดยการภาวนาน้ี โดยปกติภาวนาด้วยอารมณ์ใด จิตก็จะเป็นสมาธิด้วยอารมณ์น้ัน แต่อานาปานสติ
แบบพองหนอยุบหนอ มีความสัมพันธ์กับสังขาร 3 ดังที่กล่าวแล้ว และเหมาะกับทุกจริต คือจริต 674 
และในขณะน่ังภาวนาอยู่ก็เท่ากับได้รักษาศีลไปในตัว 
 2.2 สมาธิ ที่ใช้เฉพาะในปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
 ความหมายของสมาธิ 
 สมาธิ ความต้ังอยู่ ความต้ังอยู่ดี ความต้ังอยู่เฉพาะ...ความสงบ75 
 สมาธิ คือ ความที่จิตเป็นเอกัคคตารมณ์76 
 สมาธิ คือ ความต้ังมั่นแห่งจิต77 
 สมาธิ (ปุ.) ความต้ังใจมั่น78 
 สมาธิ (นาม.) (สํ = สม+อา+ธา+อิ) ความต้ังใจมั่น79 
 สมาธิ (น.) ความต้ังมั่นแห่งจิต80 
 สมาธิ (น.) ความต้ังมั่นแห่งจิต81 
 สมาธิ เป็นสภาวะที่จิตน่ิง ถึงความไม่ฟุ้งซ่าน เป็นผลมาจากการปฏิบัติทางสมถกัมมัฏฐาน 
สมถะ แปลว่า ความสงบ กัมมัฏฐาน ฐานหรือที่ต้ังแห่งการทํา สมถกัมมัฏฐาน ในความหมายที่จํากัด 
หมายถึง วิธีฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบจนต้ังมั่นเป็นสมาธิ82 
 จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน ก็คือสมาธิ เพ่ือให้จิตมีความน่ิง มีความมั่นคง มี
ความต้ังมั่น เมื่อน่ังภาวนาอารมณ์พองหนอ-ยุบหนออยู่ จิตก็จะเป็นสมาธิตามธรรมดาของการภาวนา 
และเมื่อน่ังภาวนาเป็นระยะเวลานาน จิตก็จะสะสมสมาธิมากขึ้นตามไปด้วยแม้จะพักจากการน่ัง
ภาวนา จิตก็ยังมีสมาธิอยู่ น่ันคือผลของการนั่งภาวนา ในที่น้ีหมายเอาผลอย่างน้ี ไปใช้ในวิปัสสนา
แบบกําหนดรู้ แล้วปล่อยวาง คือ หมายเอาสมาธิในระดับที่เป็นไปได้หรือเท่าที่จําเป็น เพราะสมาธิน้ัน
มี 3 ระดับ คือ 

                                                 

 74พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 853. 
 75ขุ.ปฏิ.31/178/278. 
 76ขุ.ปฏิ.31/5/420. 
 77พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์,อ้างแล้ว,  
หน้า 302. 
 78พันตรี ป. หลงสมบุญ, พจนานุกรมมคธ-ไทย, อ้างแล้ว, หน้า 714. 
 79แปลก สนธิรักษ์, พจนานุกรมบาลี-ไทย, อ้างแล้ว, หน้า 327. 

80สุชีพ ปุญญานุภาพ, พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า 396. 
81ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม, อ้างแล้ว, หน้า 786. 
82พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 305. 
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 1. ขณิกสมาธิ คือสมาธิช่ัวขณะ แต่มีความต่อเน่ือง 
 2. อุปารสมาธิ คือสมาธิใกล้อัปปนา จิตแน่วแน่ใกล้จะบรรลุณาน แต่ยังไม่บรรลุ  
 3. อัปปนาสมาธิ คือสมาธิแน่วแน่ แนบสนิท บรรลุถึงฌานแล้ว83 
 สมาธิในที่น้ี หมายเอาขณิกสมาธิ หรืออย่างมากก็อุปจารสมาธิก็เพียงพอ ที่จะนําไปใช้ใน
วิปัสสนาแบบกําหนดรู้ แล้วปล่อยวางแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่า ปฏิเสธสมาธิที่สูงกว่าน้ีหรืออัปปนา
สมาธิ เพราะสมาธิย่ิงสูงย่ิงดี จิตย่ิงน่ิง ย่ิงมั่นคง ย่ิงต้ังมั่นสูง แต่เพราะว่าอัปปนาสมาธิน้ันจะต้องเป็นผู้
ปฏิบัติอย่างจริงจัง อย่างเคร่งครัด หวังที่จะบรรลุฌานในระดับต่าง ๆ คืออย่างน้อยก็ฌาน 4 หรือรูป
ฌาน ได้แก่ 
 1. ปฐมฌาน ประกอบด้วยองค์ธรรม 5 คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา (สมาธิ) 
 2. ทุติยฌาน ประกอบด้วยองค์ธรรม 3 คือ - - ปีติ สุข เอกัคคตา 
 3. ตติยฌาน ประกอบด้วยองค์ธรรม 2 คือ - - - สุข เอกัคคตา 
 4. จตุตถฌาน ประกอบด้วยองค์ธรรม 2 คือ - - - สุขและอุเบกขา84 
 จิตในระดับปฐมฌานนอกจะประกอบด้วยธรรม 5 แล้วยังละธรรม 5 คือนิวรณ์ 5 ได้ด้วย 
ได้แก่ 
 1. กามฉันท์ คือ ความพอใจในกามคุณ 
 2. พยาบาท คือ คิดร้ายต่อผู้อ่ืน 
 3. ถีนมิทธ คือ ความหดหู่ซึมเซา 
 4. อุทัจจกุกกุจจ คือ ความฟุ้งซ่านและรําคาญ และ 
 5. วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย85 
 สมาธิในที่น้ีไม่ถึงกับบรรลุฌานในระดับต่าง ๆ หรือละนิวรณ์ ได้อย่างราบคาบอย่างน้ีหรือได้
วิมุตติ86 หรือได้อภิญญา87 อะไร เพียงแต่น่ังภาวนาไปเร่ือย ๆ จิตก็จะเป็นไปเอง แล้วจะรู้ด้วยตนเอง 
ว่า จิตมีความมั่นคงแค่ไหน เพียงไร เป็นการปฏิบัติในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานความรู้น้ีจะต้อง
ประจักษ์แจ้งชัดด้วยตนเอง ผู้อ่ืนจะปฏิบัติแทน รู้แทนไม่ได้เลย สมาธิเพียงเท่าน้ีก็เพียงพอที่จะใช้ใน
วิปัสสนาแบบกําหนดรู้ แล้วปล่อยวางได้แล้วเมื่อเทียบระหว่างสังขาร 3 สมาธิ 3 และฌาน 4 แล้วจะ
เป็นดังน้ี คือ 
 สังขาร 3 ได้แก่ 
 1. วจีสังขารแห่งวิตกวิจาร ระงับไปในทุติยฌาน 
 2. กายสังขารแห่งลมอัสสาสปัสสาสะ ระงับไปในจตุตถฌาน 
  

                                                 
83ธนิต อยู่โพธ์ิ, วิปัสสนานิยม, อ้างแล้ว, หน้า 95. 
84สมเด็จพระพุฒจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ), วิสุทธิมรรค, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์ 

พรินต้ิง กรุ๊ฟ, 2533), หน้า 136. 
85ม.มู.12/454/493. 
86พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 319. 
87เรื่องเดียวกัน, หน้า 305. 
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 3. จิตตสังขารแห่งสัญญาและเวทนา ระงับไปในสัญญาเวทยิตนิโรธ88 
 สมาธิที่ใช้ในประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญาน้ี เป็นสมาธิในระดับขณิกะ หรือระดับ       
อุปจาระ อย่างสูงสุดก็ระดับอัปปนาปฐมฌานเท่าน้ัน และอยู่ในวจีสังขารแห่งวิตกวิจาร คือขณะ     
น่ังภาวนาอยู่น้ัน วิญญาณไม่ได้ระงับ ดับไปไหน วิญญาณยังรับรู้อารมณ์ภายนอกตามปกติครบ   
ยกเว้น จักขุวิญญาณและชิวหาวิญญาณ เพราะขณะน่ังภาวนา ผู้น่ังจะหลับตาและไม่ได้อมอะไร   
ส่วนโสตวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ ยังรับรู้อยู่  และฆานวิญญาณน้ันถ้ามีกลิ่นมากระทบ     
ก็รับรู้ได้ตามปกติ ความภาวนาว่าพองหนอ-ยุบหนอน่ันแหละ เป็นวจีสังขารแห่งวิตกวิจาร ซึ่งการ
ปฏิบัติสมถภาวนาในระดับน้ี ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ สามารถทําได้ เมื่อสามารถปฏิบัติได้ทําได้เท่าน้ี 
ก็ช่ือว่ามีสมาธิเพียงพอที่จะใช้ ในวิปัสสนาแบบกําหนดรู้ แล้วปล่อยวางได้แล้ว 
 3. วิปัสสนากัมมัฏฐาน หรือวิปัสสนาภาวนา แบบกําหนดรู้ แล้วปล่อยวาง 
 ความหมายของวิปัสสนากัมมัฏฐาน หรือวิปัสสนาภาวนา 
 วิปัสสนากัมมัฏฐาน มาจาก วิ (วิเศษ, แจ้ง, ต่าง) +ทิสฺ=ปสฺส+ยุ=อนา89 เป็นวิปัสสนาแปลว่า 
การเห็นแจ้ง กมฺม แปลว่า การกระทํา +ฐา+ยุ=อน เป็น กมฺมฐาน หรือกัมมัฏฐาน แปลว่าที่ต้ัง เมื่อ
ประกอบกันเป็น วิปัสสนากัมมัฏฐาน จึงแปลว่า ที่ต้ังแห่งการทําให้เห็นแจ้ง หมายถึงที่ต้ังแห่งการทํา
ปัญญาให้เกิดการเห็นแจ้ง หรือวิธีอบรมปัญญาให้เกิดการเห็นแจ้ง ขยายความว่าเห็นแจ้งอารมณ์ที่มา
กระทบ 
 วิปัสสนา แปลง่าย ๆ ว่า การเห็นแจ้ง หรือวิธีทําให้เกิดการเห็นแจ้ง90  
 วิปัสสนา (น.) ความเห็นแจ้ง, การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้ง ในสังขารทั้งหลายว่า  
เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา91 
 วิปัสสนา ความเห็นแจ้ง คือเห็นตรงต่อความเป็นจริงของสภาวธรรม, ปัญญาเห็นไตรลักษณ์ 
อันให้ถอนความหลงผิด รู้ผิดในสังขารเสียได้, การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้ง รู้ชัดภาวะของ
สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นของมันเอง92 
 วิปสฺสนา (อิต.) อันเห็นแจ้ง, ความเห็นแจ้ง, ปัญญาเคร่ืองเห็นแจ้ง93  
 วิปสฺสนา ปัญญาเคร่ืองเห็นแจ้ง, ความเห็นชัด94 

                                                 
88ขุ.ปฏิ.31/83/142. 
89แปลก สนธิรักษ์, พจนานุกรมบาลี-ไทย, อ้างแล้ว, หน้า 297.  
90พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 306. 
91ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม, อ้างแล้ว, หน้า 768. 
92พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์,อ้างแล้ว, 

หน้า 276. 
93พันตรี ป. หลงสมบุญ, พจนานุกรม บาลี-ไทย, อ้างแล้ว, หน้า 585. 
94พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ, ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต,    

อ้างแล้ว, หน้า 170. 
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 ดังน้ัน วิปัสสนากัมมัฏฐาน จึงหมายถึง ที่ต้ังแห่งการฝึกอบรมปัญญาให้เกิดการเห็นแจ้ง ใน
ที่น้ีหมายถึง เห็นแจ้งอารมณ์ที่มากระทบตรงตามความเป็นจริงขิงมัน ทําให้ไม่เกิดความสงสัย หรือ
เข้าใจผิดพลาดไปจากภาวะของมันแท้ ๆ 
 การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน หรือวิปัสสนาภาวนา โดยหลักการแล้วจะเหมือนกับ สมถ
กัมมัฏฐาน หรือสมถภาวนา คือ “น่ังคู้บัลลังก์ ต้ังกายตรง ดําสติไว้เฉพาะหน้า” เป็นแต่เปลี่ยนจากน่ัง
กําหนดภาวนามาเป็นพิจารณาแทน และสามารถพิจาณาได้ทั้ง 4 อิริยาบถ คือ ยืนเดิน น่ัง และนอน 
เพราะเน้นที่พิจารณาเป็นหลัก โดยหลักวิชาแล้วพิจารณาอารมณ์ปรมัตถ์ที่เรียกว่าวิปัสสนาภูมิ 695

 อารมณ์ของวิปัสสนากัมมัฏฐาน หรือวิปัสสนาภาวนา ในประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
จะใช้อารมณ์ภายนอก 6 คือ (1) รูปารมณ์ อารมณ์คือรูป (2) สัททารมณ์ อารมณ์คือเสียง (3) คัน
ธารมณ์ อารมณ์คือกลิ่น (4) รสารมณ์ อารมณ์คือรส (5) โผฏฐัพพารมณ์อารมณ์คือสิ่งถูกต้องกาย และ 
(6) ธัมมารมณ์ อารมณ์คอืธรรมที่เกิดกับใจ 
 การปฏิบัติต่ออารมณ์ในประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญานี้ เมื่อรูปใด ๆ กระทบตาให้
กําหนดรู้ แล้วปล่อยวางรูปน้ัน ๆ ทิ้งไป คือปล่อย สละ ละ สลัด วาง ตัด ทําลายทิ้งถอนทิ้ง ผลักทิ้ง 
ถากทิ้ง ไม่ยึดรูปน้ัน ๆ เอาไว้ คือเห็นรูปสักว่าเห็น เห็นแล้วก็ปล่อยไป ทําให้จิตขาดจากรูปน้ัน ๆ 
อิสระจากรูปน้ัน ๆ เป็นไทจากรูปน้ัน ๆ จิตโล่ง จิตสบาย จิตเบาเพราะจิตไม่ถูกบีบ ถูกกดดันจากรูป
น้ัน ๆ จิตไม่เก็บกด  
 เมื่อเสียงใด ๆ กระทบหู ให้กําหนดรู้ แล้วปล่อยวางเสียงน้ัน ๆ ทิ้งไป คือปล่อย สละ ละ สลัด 
วาง ตัด ทําลายทิ้ง ถอนทิ้ง ผลักทิ้ง ถากทิ้ง ไม่ยึดเสียงน้ัน ๆ เอาไว้ คือได้ยินสักว่าได้ยิน ได้ยินแล้วก็
ปล่อยไป ทําให้จิตขาดจากเสียงน้ัน ๆ อิสระจากเสียงน้ัน ๆ เป็นไทจากเสียงน้ัน ๆ จิตโล่ง จิตสบาย 
จิตเบา เพราะไม่ถูกบีบ ถูกกดดันจากเสียงน้ัน ๆ จิตไม่เก็บกด 
 เมื่อกลิ่นใด ๆ กระทบจมูก ให้กําหนดรู้ แล้วปล่อยวางกลิ่นน้ัน ๆ ทิ้งไป คือปล่อย สละ ละ 
สลัด วาง ตัด ทําลายทิ้ง ถอนทิ้ง ผลักทิ้ง ถากท้ิง ไม่ยึดกลิ่นน้ัน ๆ เอาไว้ คือได้กลิ่นสักว่าได้กลิ่น ได้
กลิ่นแล้วก็ปล่อยไป ทําให้จิตขาดจากกลิ่นน้ัน ๆ อิสระจากกล่ินน้ัน ๆ เป็นไทจากกลิ่นน้ัน ๆ จิตโล่ง 
จิตสบาย จิตเบา เพราะจิตไม่ถูกบีบ ถูกกดดันจากกลิ่นน้ัน ๆ จิตไม่เก็บกด 
 เมื่อรสใด ๆ กระทบลิ้น ให้กําหนดรู้ แล้วปล่อยวางรสน้ัน ๆ ทิ้งไป คือปล่อย สละ ละ สลัด 
วาง ตัด ทําลายทิ้ง ถอนทิ้ง ผลักทิ้ง ถากทิ้ง ไม่ยึดรสน้ัน ๆ เอาไว้ คือรู้รสสักว่ารู้ รู้แล้วก็ปล่อยไป ทํา
ให้จิตขาดจากรสน้ัน ๆ อิสระจากรสน้ัน ๆ เป็นไทจากรสน้ัน ๆ จิตโล่ง จิตสบาย จิตเบา เพราะไม่ถูก
บีบ ถูกกดดันจากรสน้ัน ๆ จิตไม่เก็บกด 
 เมื่อโผฏฐัพพะใด ๆ กระทบกาย ให้กําหนดรู้ แล้วปล่อยวางโผฏฐัพพะน้ัน ๆ ทิ้งไปคือปล่อย 
สละ ละ วาง ตัด ทําลายทิ้ง ถอนท้ิง ผลักทิ้ง ถากทิ้ง ไม่ยึดโผฏฐัพพะนั้น ๆ เอาไว้ คือรู้ว่ากระทบกาย
ก็สักรู้ ว่ากระทบกาย รู้ ว่ากระทบแล้ว ก็ปล่อยไป ทําให้จิตขาดจากโผฏฐัพพะน้ัน ๆ อิสระจาก
โผฏฐัพพะนั้น ๆ เป็นไทจากโผฏฐัพพะนั้น ๆ จิตโล่ง จิตสบาย จิตเบาเพราะไม่ถูกบีบ ถูกกดดันจาก
โผฏฐัพพะน้ัน ๆ จิตไม่เก็บกด 
                                                 

95พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), แบบสวดมนต์ไหว้พระ, (กรุงเทพมหานคร : ชวน
พิมพ์, 2543 , หน้า 116. 
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 เมื่อธัมมารมณ์ใด ๆ กระทบใจ ให้กําหนดรู้ แล้วปล่อยวางธัมมารมณ์น้ัน ๆ ทิ้งไปคือปล่อย 
สละ ละ วาง ตัด ทําลายทิ้ง ถอนทิ้ง ผลักทิ้ง ถากทิ้ง ไม่ยึดธัมมารมณ์น้ัน ๆ เอาไว้ คือรู้ว่าธัมมารมณ์ 
กระทบใจก็สักว่ารู้ รู้ว่ากระทบแล้ว ก็ปล่อยไป ทําให้จิตขาดจากธัมมารมณ์น้ัน ๆ อิสระจากธัมมารมณ์
น้ัน ๆ เป็นไทจากธัมมารมณ์น้ัน ๆ จิตโล่ง จิตสบาย จิตเบาเพราะไม่ถูกบีบ ถูกกดดันจากธัมมามรณ์
น้ัน ๆ จิตไม่เก็บกด 
 กล่าวโดยสรุปแล้วก็คือ เมื่ออารมณ์ใด ๆ กระทบ กําหนดรู้ แล้วปล่อยวางอารมณ์น้ัน ๆทิ้งไป 
จิตก็จะขาดจากอารมณ์น้ัน ๆ ทันที กําหนดรู้คือจิตที่มีสติ ปล่อยวางคือปัญญา กําหนดรู้ด้วยจิตขณะ
ปัจจุบัน อารมณ์ที่ถูกําหนดรู้ก็เป็นอารมณ์ปัจจุบันเช่นกัน กําหนดรู้ด้วยจิตในอดีตไม่ได้ เพราะจิตใน
อดีตดับไปแล้ว อารมณ์ที่ถูกกําหนดรู้ จะเป็นอารมณ์ในอดีตไม่ได้ เพราะอารมณ์ในอดีตดับไปแล้ว 
กําหนดรู้ด้วยจิตในอนาคตไม่ได้ เพราะจิตในอนาคตยังไม่เกิด อารมณ์ที่ถูกกําหนดรู้ จะเป็นอารมณ์ใน
อนาคตไม่ได้ เพราะอารมณ์ในอนาคตยังไม่เกิด ต้องกําหนดรู้ด้วยจิตปัจจุบันและอารมณ์ปัจจุบัน
เท่าน้ัน เรียกว่า จิตกําหนดรู้ แล้วปล่อยวางอารมณ์ขณะปัจจุบันกระทบ   หรือรู้เท่าทันอารมณ์น่ันเอง
“อารมณ์เฉพาะปัจจุบันเท่าน้ันแท้ อารมณ์ในอดีตดับไปแล้ว อารมณ์ในอนาคตยังไม่เกิด”96 หรือแม้
อาการที่จิตคิดปรุงแต่ง ก็ต้องกําหนดรู้ แล้วปล่อยวางด้วย เพราะถ้าไม่กําหนดรู้ แล้วปล่อยวาง จะทํา
ให้จิตคิดปรุงแต่งไปไกล ไม่อยู่กับปัจจุบัน 
 เมื่อกําหนดรู้อารมณ์ใด ๆ แล้วปล่อยวางอารมณ์น้ัน ๆ ทิ้งไป จิตจะอยู่เหนืออารมณ์น้ัน ๆ จิต
ไม่ตกเป็นทาสอารมณ์น้ัน ๆ ไม่แปดเป้ือนด้วยอารมณ์น้ัน ๆ ไม่ทุกข์ ไม่เจ็บ ไม่ปวดเพราะอารมณ์   
น้ัน ๆ สามารถกําหนดรู้ แล้วปล่อยวางได้ทุกอิริยาบถ ทุกสถานท่ี เพราะอารมณ์กระทบตลอดเวลา 
ยกเว้นเวลานอนหลับ อารมณ์ที่กระทบน้อยกว่าอารมณ์อ่ืน ๆ ก็คือกลิ่นและรสเพราะกลิ่นจะกระทบ
จมูก ก็ต่อเมื่อกลิ่นระเหยหรือเดินทางมาถึง หรือมีเจตนาดม รสก็เช่นกันจะจะกระทบลิ้นก็ต่อเมื่อกิน 
จึงถือว่ากระทบครั้งคราวได้ ส่วนรูป เสียง โผฏฐัพพะ และธัมมารมณ์กระทบมากกว่า เมื่อไม่กําหนดรู้ 
แล้วปล่อยวาง ทําให้จิตเศร้าหมองได้ “จิตน้ีผุดผ่อง แต่จิตน้ันแลเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสท่ีเกิดขึ้น
ภายหลัง”97 การกําหนดรู้ แล้วปล่อยวางอารมณ์น้ีเท่ากับเป็นการปฏิบัติในธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
หมวดอายตนะ 12 น่ันเอง เพราะอิฏฐารมณ์หรืออนิฏฐารมณ์จะเกิดจากอารมณ์ภายนอกกระทบ
อารมณ์ภายใน จะสุขจะทุกข์ ก็เกิดจากอารมณ์ภายนอกกระทบอารมณ์ภายในเป็นเหตุ ดังน้ันเมื่อละ 
ต้องละที่เหตุ เมื่อละท่ีเหตุแล้ว วิบากเป็นทุกข์ก็จะไม่เกิด ที่จะเกิดคือวิบากเป็นสุขแทน บุคคลจะต้อง
กําหนดรู้ แล้วปล่อยวางอารมณ์ด้วยตนเอง ให้คนอ่ืนกําหนดรู้ แล้วปล่อยวางแทนไม่ได้ เมื่อกําหนดรู้ 
แล้วปล่อยวางด้วยตนเองแล้วจะทําให้รู้ประจักษ์แจ้งชัดด้วยตนเอง พอที่จะดับทุกข์ในตนได้ ทําให้มี
ความรู้สึกเปล่ียนไป ทําให้เกิดการเปลี่ยนความเช่ือครั้งใหญ่ ความไม่รู้ที่มีมานาน ก็จะได้รู้เสียที การ
กําหนดรู้แล้วปล่อยวาง เป็นการดูแลรักษาสุขภาพจิตอย่างง่าย ๆ ด้วยการกําหนดรู้ แล้วปล่อยวาง
อารมณ์ทิ้งไปอย่างน้ี จึงพอที่จะสงบ ระงับ ดับโสกะ ปริเทวะ ทกขะ โทมนัและอุปยาสในโลกน้ีได้หรือ 

                                                 
96ที.สี.9/311/318. 
97องฺ.เอก.20/49/9. 
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“เพ่ือล่วงโสกะและปริเทวะ เพ่ือดับทุกข์และโทมนัส”98 ความรู้ที่อาจดับอารมณ์ได้ในปัจจุบันขณะ
หรือดับทุกข์ได้อย่างน้ี คือคําว่า “กุศล” ในความหมายที่พระพุทธเจ้าทรงแสวงหา ดังข้อความว่า 
 สุภัททะ เราบวชขณะอายุ 29 ปี 
 แสวงหาว่าอะไร คือกุศล เราบวชมาได้ 50 ปีกว่า 
 ยังไม่มีแม้สมณะที่ 1 ภายนอกธรรมวินัยน้ี 
 ผู้อาจแสดงธรรมเป็นเคร่ืองนําออกจากทุกข์ได้99 
 การดับอารมณ์หรือดับทุกข์ได้ในปัจจุบันขณะอย่างน้ี ถือว่าเป็นกุศลย่ิงกว่ากุศลใด ๆด้วยกุศล
อ่ืนนอกน้ี เป็นเพียงเหตุปัจจัยให้ได้ไปเกิดในภพ ภูมิที่ดีขึ้น แต่ยังเวียนเกิด เวียนตายอยู่ไม่อาจวางใจ
ได้ว่าจะไม่ทุกข์อีก แต่กุศลในลักษณะน้ี เป็นการสงบ ระงับ ดับอารมณ์ อาจถึงขั้นตัดภพ ตัดภูมิ ตัด
กิเลส ตัดกรรม ตัดวิบากได้ 
 
3.6 ความรู้ในปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา  
 คําศัพท์ทางพุทธปรัชญาที่หมายถึง “ความรู้” น้ันมีหลายคําศัพท์ที่สามารถใช้แทน ได้ ได้แก่ 
คําว่า ปัญญา วิชชา ญาณ เป็นต้น มีผู้ให้ความหมายของคําว่าปัญญา วิชชา และญาณ ไว้ดังน้ี 
 ปัญญา คือ ความรู้ทั่ว100 
 ปัญญา (อิต.) คือ ความรู้ชัด101 
 ปัญญา (คุณ.) คือ มีความรู้102 
 ปัญญา น. ความรู้ทั่ว103 
 ปัญญา น. ความรู้ทั่ว104 
 วิชชา คือ ความรู้แจ้ง ความรู้วิเศษ105 
  
       
 
                                                 

98ที.ม.10/373/301. 
 99ที.ม.10/214/162. 
 100พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 
(กรุงเพทมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 253), หน้า 164. 
 101พันตรี ป. หลงสมบุญ, พจนานุกรมมคธ-ไทย, อ้างแล้ว, หน้า 424. 
 102แปลก สนธิรักษ์, พจนานุกรมบาลี-ไทย, อ้างแล้ว, หน้า 186. 
 103ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม,พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 
2525),หน้า 527. 
 104สุชีพ ปุญญานุภาพ, พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา, (พระนคร : เฟ่ืองอักษร, 
2514), หน้า 201. 
 105พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 
อ้างแล้ว, หน้า 272. 
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 วิชชา น. ความรู้แจ้ง106  
 วิชชา (พ.) แปลว่า ความรู้ ใช้ในความหมายอย่างเดียวกับญาณ ในพระพุทธศาสนาหมายถึง 
ความรู้ขั้นสูงเหนือความรู้ที่เกิดจากประสาทสัมผัสและเหตุผลทางตรรกะ107 
 วิชฺชา วิทยา, รู้แจ้ง, (ผ) ; ปรีชา108  
 วิชฺชา (อิต.) อันรู้, อันรู้แจ้ง, ความรู้, ความรู้แจ้ง, เวท, สิปปะ, พุทธิ109 
 ญาณ ความรู้ ปรีชาหย่ังรู้ ปรีชากําหนดรู้110 
 ญาณ น. ปรีชาหย่ังรู้ หรือกําหนดรู้ที่เกิดจากอํานาจสมาธิ ความสามารถหย่ังรู้เป็นพิเศษ111 
 ญาณํ  ความรู้ (ผ) ; ปรีชา112 
 ญาณ (นปุ.) อันรู้, ความรู้, ธรรมชาตเป็นเคร่ืองรู้, ปรีชา113  
 จะเห็นว่า จากความหมายของคําศัพท์ปัญญา วิชชา และญาณ ที่ยกมาเป็นตัวอย่าง มีความ
คล้ายคลึงกัน จึงสามารถใช้แทนกันได้ในบางกรณี ถ้าใช้ในความหมายกว้าง ๆ คําศัพท์เหล่าน้ีต่างก็มี
ความหมายว่า “ความรู้” เช่นกัน แต่ถ้าใช้ในความหมายที่เจาะจง คําศัพท์เหล่าน้ีก็มีความหมาย
เฉพาะของตน แม้ว่าปัญญาในพุทธปรัชญาจะมี 2 ระดับ คือ โลกิยปัญญา และโลกุตรปัญญา และ
สัจจะจะมี 2 ระดับ คือ สมมุติสัจจะ และปรมัตถสัจจะก็ตาม แต่ในที่น้ี มุ่งหมายที่โลกุตรปัญญา และ
ปรมัตถสัจจะ เพราะเป็นความสงบ ระงับ ดับอารมณ์ในปัจจุบันขณะและความรู้เป็นความจริง ๆ เป็น
คุณสมบัติของความรู้ ๆ ในพุทธปรัชญาอยู่นอกจิต อยู่ในลักษณะ เดียวกับธัมมารมณ์ที่เกิดกับใจ คือ
เกิดกับจิตและจิตจําได้ เพราะความรู้เป็นนามธรรม แม้ความรู้จิตที่จําได้ จะถูกแปลงเป็นถ้อยคําหรือ
คําพูด หรือเป็นตัวหนังสือก็ตาม แต่ความรู้ที่จิตจําได้ ไม่ได้สลายไปด้วย จิตยังคงจําได้ต่อไป เพราะ
ความรู้ในลักษณะน้ีเป็นความรู้ที่เกิดภายในตัวของเราแม้เราไม่สามารถรู้ความจริงล่วงหน้าได้ก็ตาม 
จนกว่าเราจะเข้าถึงและพิจารณาทบทวน ครั้งแล้วครั้งเล่า ตรวจสอบ ตรวจทานกับหลักฐานจนแน่ใจ
แล้วเท่าน้ัน เราจึงตกลงใจได้ว่า ภาวะที่เรารู้น้ันเป็นความจริง ความรู้จริงเราสามารถรู้ได้ ถ้ามีความ
พยายามเพียงพอ และถ้ารู้วิธีที่ถูกต้องด้วยแล้วจะทําให้มีความเป็นไปได้สูง ถ้าไม่รู้จําเป็นต้องลองผิด

                                                 

 106ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม, อ้างแล้ว, หน้า 766. 
 107ราชบัณฑิตยสถาน ,พจนานุกรม ศัพท์ศาสนาสากลอังกฤษ-ไทย , พิมพ์ครั้งที่ 3, 
(กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่บริษัทบอล พริ้นต้ิง จํากัด, 2552), หน้า 631. 
 108พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาท, ปทานุกรมบาลี ไทย อังกฤษสันสกฤต,  
(นครปฐม : พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553 ), หน้า 701. 

109ป. หลงสมบุญ, พจนานุกรมบาลี-ไทย, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่โรงพิมพ์ 
คุรุสภาลาดพร้าว, 2519), หน้า 578. 

110พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธสาสน์ ฉบับประมวลศัพท์,อ้างแล้ว, 
หน้า 61. 

111ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม, อ้างแล้ว, หน้า 290. 
112พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาท, ปทานุกรมบาลี ไทย อังกฤษสันสกฤต,     

อ้างแล้ว, หน้า 319. 
113ป. หลงสมบุญ, พจนานุกรมบาลี-ไทย, อ้างแล้ว, หน้า 245. 
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ลองถูก แม้ความจริงจะเป็นความลับ แต่เมื่อเราเข้าถึงและเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว ความจริงที่เคยลับ 
ก็จะไม่ลับอีกต่อไป ส่วนความจริงอ่ืนที่เรายังเข้าไม่ถึง ก็ยังคงลับต่อไป เรารู้ความจริงเป็นอย่าง ๆ 
ความจริงมีอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าเราเข้าถึงหรือไม่ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
 ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุน้ันคือความต้ังอยู่ 
 ตามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดา ก็ยังคงอยู่อย่างน้ัน ตถาคตรู้ บรรลุ 
 ธาตุน้ันว่า “สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง” ... “สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์” ... “ธรรม  
 ทั้งปวงเป็นอนัตตา” ครั้นรู้ บรรลุแล้ว จึงบอก แสดง บัญญัติ กําหนด 
 เปิดเผย จําแนก ทําให้ง่ายว่า “ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา”114 
 จากข้อความน้ี บ่งบอกเราว่า ความจริงคือ “ธาตุ” มีอยู่แล้ว เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วตรัส
รู้ บรรลุถึงธาตุน้ันภายหลังที่พระองค์ทรงบําเพ็ญเพียร คือความจริงมีอยู่ก่อนแล้ว รู้ความจริงภายหลัง 
และความจริงอยู่ภายนอกจิต เมื่อเข้าถึงความจริงแล้ว จึงสามารถบอก หรือแสดงให้ใคร ๆ รู้ตามได้ 
ความรู้ลักษณะน้ีเมื่อรู้แล้ว เข้าใจแล้ว ไม่ลืม ไม่หาย   จิตจําได้แม่นยํา  เพราะเป็นความรู้ภายใน เกิด 
จากปัญญาที่ได้รับการอบรม ฝึกมาเป็นอย่างดี ความรู้ลักษณะน้ีที่อาจดับทุกข์ได้ในปัจจุบันขณะ เป็น
ความรู้แจ้งธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น บุคคลผู้รู้ธรรมลักษณะน้ีคือผู้เห็นธรรม “ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้
น้ันช่ือว่าเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้น้ันช่ือว่าเห็นปฏิจจสมุปบาท”115 น่ันคือ ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท 
ผู้น้ันช่ือว่าเห็นพระพุทธเจ้า ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้น้ันเห็นเรา”116  
 ดังน้ัน “ความรู้” ในปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา จึงเกิดขึ้นภายหลังจากที่
เข้าถึงความรู้แล้ว ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ใน “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ว่า 
 ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชา 
 เกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่า 
 น้ีทุกขอริยสัจ 
 ...ทุกขอริยสัจ...ควรกําหนดรู้...กําหนดรู้แล้ว 
 ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชา 
 เกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่า 
 น้ีทุกขสมุทัยอริยสัจ 
 ...ทุกขสมุทัยอริยสัจ...ควรละ...เราละได้แล้ว 
 ภิกษุทั้งหลาย จักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชา 
 เกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่า 
 น้ีทุกขนิโรธอริยสัจ 
 ...ทุกขนิโรธอริยสัจ...ควรทําให้แจ้ง...เราได้ทําให้แจ้งแล้ว 
 ภิกษุทั้งหลาย จุกษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชชา 
 เกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่า 

                                                 
114องฺ.ติก.20/137/385. 
115ม.มู.12/306/338. 
116ขุ.อิติ.25/92/465. 
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 น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
 ...ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ...ควรให้เจริญ...เราได้ให้เจริญแล้ว117  
 คําว่า “ไม่เคยสดับมาก่อน” บ่งบอกว่าไม่ได้รู้ก่อนการตรัสรู้ มารู้เมื่อภายหลังการตรัสรู้แล้ว 
จากข้อความน้ี ความรู้ในปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา จึงเกิดขึ้นภายหลังการตรัสรู้ หรือ
ภายหลังประสบการณ์ 
 
3.7 เกณฑ์ตัดสินความรู้ในปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
 เกณฑ์ตัดสินความรู้ในปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธ ใช้ “การพิสูจน์ทดสอบด้วย
ประสบการณ์ของตนเองโดยตรง (Direct personal knowledge) ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทาง
ประสาทสัมผสั หรือประสบการณ์ที่พ้นจากประสาทสัมผสั”118 สิ่งใดพิสูจน์ได้ด้วยอายตนะภายใน 6 
สิ่งน้ันถือว่าถูกต้อง จริงแท้ ในระดับประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส สิ่งใดพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติ สิ่ง
น้ันถือว่าถูกต้อง จริงแท้ ในระดับเหนือประสบการณ์ทางประสาทสัมผสั เมื่อธรรมใดปรากฏ ให้
ตรวจสอบจากหลักฐานก่อนว่า ตรงกันหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพระไตรปิฎกมีกล่าวไว้ที่ใดบ้าง 
เพ่ือนํามาเทียงเคียง หรือจากหลักฐานอ่ืน ๆ มีใครกล่าวไว้อย่างไรบ้าง เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับธรรม
ที่ปรากฏในตัวเรา จะไม่ด่วนสรุปว่าที่เราได้ตัดสินไปน้ันถูกต้องแล้ว จะต้องปล่อยไปนาน ๆ เพ่ือรอดู
อาการของธรรมว่า เปลี่ยนไปอย่างไรหรือไม่ ถ้าหลักฐานที่เราตรวจสอบแล้วตรงกันกับธรรมที่ปรากฏ
ในตัวเรา ให้ถอืว่าความรู้น้ันถูกต้องแล้ว 
 
3.8 ข้อดีหรอืจุดเด่นของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
 ข้อดีหรือจุดเด่นของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญามีดังน้ี  
 1. ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญามีความสมบูรณ์ในตัวเอง เพราะใช้ทฤษฎี เดียว
ในการอธิบายกระบวนการเกิดความรู้ ต้ังแต่การรับรู้ที่เกิดจากอายตนะภายนอก 6 และอายตนะ
ภายใน 6 กระทบกัน แล้วเกิดปฏิกิริยาเป็นลูกโซ่ ต้ังแต่ต้นจนถึงปลายสุดของแต่ละอายตนะ 
 2. ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา รับรู้หรือรู้แจ้งสิ่งหรือวัตถุภายนอก หรือ
อารมณ์โดยตรง ซึ่งทําให้เราแน่ใจว่า เรารับรู้หรือรู้แจ้งต่ออารมณ์น้ันตามความเป็นจริง หรือตาม
ข้อเท็จจริง สิ่งหรือวัตถุภายนอกหรืออารมณ์เป็นอย่างไร เราก็รับรู้หรือรู้แจ้งตามน้ัน เพราะสิ่งหรือ
วัตถุภายนอกหรืออารมณ์มันก็เป็นอย่างที่มันเป็น มันไม่ได้เป็นมากหรือน้อยกว่าที่มันเป็น มันเป็นเต็ม
ศักยภาพของมัน 
 3. ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา ไม่ได้แยกจิต หรือวิญญาณออกไปจาก
ประสาทสัมผัสทั้ง 6 น้ันด้วย แต่ที่แยกอธิบายเป็นข้อ ๆ ถือตามคู่ของมัน เช่น ตาคู่กับรูป หูคู่กับเสียง 
จมูกคู่กับกลิ่น ลิ้นคู่กับรส กายคู่กับสิ่งสัมผสักาย ใจคู่กับธัมมารมณ์ 

                                                 
117วิ.มหา.4/15/22. 
118ลักษณ์ ปาละรัตน์, “ญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นประสบการณ์นิยมหรือไม่”, 

วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2535, หน้า 181. 
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 4. ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา ให้ความสําคัญทั้งในตัวมนุษย์และสิ่งหรือวัตถุ
ภายนอกหรืออารมณ์ภายนอกด้วย แต่จะให้ความสําคัญที่ตัวมนุษย์มากกว่า เพราะเป็นผู้เสวยหรือเสพ
อารมณ์ 
 5. ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา อธิบายว่า เมื่ออายตนะภายใน 6 สัมผัสหรือ
กระทบกับอายตนะภายนอก 6 แล้ว จะเกิดความทุกข์หรือความสุข หรือเฉย ๆ ตามมา ที่เรียกว่า 
“เวทนา” ซึ่งเรียนรู้ทั้งเรื่องทุกข์ สุข และเฉย ๆ ด้วย 
 6. ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา เมื่อเรียนรู้ทั้งเร่ืองทุกข์ สุข และเฉย ๆจึง
เรียนรู้เรื่องความสงบ ระงับ ดับทุกข์ด้วย ซึ่งในข้อเท็จจริง ทั้งความทุกข์ สุข หรือเฉย ๆ ต่างก็เกิด
ขึ้นกับมนุษย์หรือเป็นประสบการณ์ของมนุษย์ 
 
3.9 สรุปปรชัญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา  
 เมื่อศึกษาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญาแล้ว สรุปได้ว่า  
 1. ความรู้เกิดจากอายตนะภายนอก 6 คือ รูป เ สียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธัมมารมณ์ 
กระทบกับอายตนะภายใน 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ถ้าไม่มีอารมณ์ภายนอกและภายใน 
หรือมีแต่ไม่กระทบ การรับรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย เพราะมีอารมณ์ภายนอกและภายใน และมีการ
กระทบกัน การรับรู้จึงเกิดขึ้น เมื่อการรับรู้เกิดขึ้น การเรียนรู้ และความรู้จึงเกิดขึ้น การกระทบกัน
ของอารมณ์ภายนอกและภายในแต่ละคร้ังแบบซ้ํา ๆ จะเกิดประสบการณ์เมื่อมีประสบการณ์แบบ   
ซ้ํา ๆ ก็จะเกิดความรู้ ดังน้ัน ความรู้จึงเกิดจากประสบการณ ์
 2. อายตนะเหล่าน้ีเป็นสิ่งคู่กัน คือตากับรูป หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กายกับ
โผฏฐัพพะ และใจกับธัมมารมณ์ จับคู่กันโดยธรรมชาติ จะสลับคู่กันไม่ได้เลย 
 3. รู้แจ้งในหน้าที่ของตน ไม่ก้าวก่ายหน้าที่ของสิ่งอ่ืน คือตารู้แจ้งรูป หูรู้แจ้งเสียงจมูกรู้แจ้ง
กลิ่น ลิ้นรู้แจ้งรส กายรู้แจ้งโผฏฐัพพะ และใจรู้แจ้งธัมมารมณ์ จะรู้แจ้งอารมณ์แทนกันไม่ได้ 
 4. ความรู้มีลักษณะเป็นองค์เฉพาะ ส่งทอดลงไปเป็นกระบวน จากต้นไปหาปลาย มีความ
สมบูรณ์ในตัวเอง เหมือนลูกฟุตบอลกลม ๆ ที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง 
 5. เป็นความรู้เรื่องของชีวิต คือเรื่องทุกข์ และความดับทุกข์ ทุกชีวิตมีความทุกข์ เป็น 
 อาการที่เด่นชัดมากเมื่อเทียบกับความสุข เสมือนชีวิตเป็นแหล่งรวมความทุกข์ แต่ไม่ได้มีแต่ 
ความทุกข์อย่างเดียว มีความดับทุกข์ด้วย ทุกข์สามารถเกิดได้กับทุกคน และทุกคนก็สามารถดับทุกข์
ได้ ถ้าได้ปฏิบัติตามดังที่กล่าวมาแล้ว 
 6. เน้นความทุกข์ และความดับทุกข์ปัจจุบัน เพราะความทุกข์ในอดีตดับไปแล้ว และความ
ทุกข์ในอนาคตยังไม่เกิด จะดับทุกข์ในอดีตดับไม่ได้ เพราะดับไปแล้ว และจะดับทุกข์ในอนาคตก็ดับ
ไม่ได้ เพราะยังไม่เกิด จะดับได้เฉพาะทุกข์ในปัจจุบันขณะ ให้ความสําคัญกับทุกข์และความดับทุกข์ใน
ปัจจุบัน หรือในโลกแห่งความเป็นจริง 
 7. ช้ีให้เห็นความทุกข์ และความดับทุกข์เป็นของเฉพาะบุคคล แม้ทุกคนต่างก็มีความทุกข์ แต่
ความทุกข์ก็เป็นของเฉพาะบุคคล ความทุกข์ของเขาก็ของเขา ความทุกข์ของเราก็ของเราเหมือนกับว่า
มีทุกข์เป็นของของตน บุคคลใดดับทุกข์ได้ ก็ดับเฉพาะบุคคลน้ัน คนอ่ืนที่ยังดับไม่ได้ก็ทุกข์ต่อไป แต่
พอที่จะช้ีแนะแนวทางกันได้ จะดับได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล 
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 8. ความทุกข์ และความดับทุกข์มีเหตุ ทุกข์เพราะมีเหตุ คือตัณหา ความทะยานอยากหรือ
อวิชชา ความไม่รู้จริง เพราะมีความทะยานอยากไม่สิ้นสุด จึงด้ินรน แสวงหาไม่สิ้นสุดเมื่อด้ินรน 
แสวงหาไม่สิ้นสุด ทุกข์ก็ไม่สิ้นสุดเช่นกัน เหมือนเงาตามตัว ดังน้ัน เมื่อจะดับก็ต้องดับที่เหตุ คือตัณหา 
เพราะตัณหาคือเหตุหรือสมุทัยแห่งทุกข์ เพราะมีอวิชชา คือ ความไม่รู้จริงจึงรับรู้สิ่งต่าง ๆ แบบยึดติด 
หลงผิดไปว่า สิ่งเหล่าน้ันเป็นนิจจัง สุขัง อัตตา หลงผิดไปว่าสิ่งน้ัน ๆ ยึดเอามาเป็นของของตนได้ ซึ่ง
โดยความเป็นจริงแล้ว สิ่งน้ัน ๆ ไม่อาจยึดเอามาเป็นของของตนได้จริง เพราะสิ่งน้ัน ๆ ก็เป็นอนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตาเหมือนกัน 
 9. ความทุกข์มีได้ และดับได้ ความทุกข์มีได้ เพราะความทุกข์เป็นความจริงเป็นข้อ 1 ใน
อริยสัจ 4 แต่ไม่ให้จมอยู่กับความทุกข์ เพียงแต่ให้รู้ว่ามีทุกข์ แล้วถอนจิตใจออก 
 จากความทุกข์ด้วยปัญญาของตนเอง ในที่น้ีให้กําหนดรู้อาการของภาวะทุกข์ แล้วปล่อยวาง  
ทิ้งไป เห็นทุกข์ปรากฏ แล้วถอนทุกข์ออก กําหนดรู้คือเห็น ปล่อยวางคือถอน ถ้าจิตใจจมอยู่กับความ
ทุกข์ มีความหมายเท่ากับยึดทุกข์ไว้ แต่ถ้ากําหนดรู้ แล้วปล่อยวาง อาการของภาวะทุกข์จะค่อย ๆ 
คลาย ค่อย ๆ จางลง แล้วสลายไป ทุกข์ก็ต้ังอยู่ไม่ได้ ถ้ารู้อุบายสลัดอารมณ์ออกตามความเป็นจริง
ขณะปัจจุบัน ไม่จมอยู่กับอารมณ์ที่มากระทบ ถ้ากําหนดรู้อารมณ์ แล้วปล่อยวางจะทําให้จิตเกิดการ
ผ่อนคลาย ถ้าปล่อยวางได้น้อย ก็ผ่อนคลายได้น้อย ถ้าปล่อยวางได้มากก็ผ่อนคลายได้มาก และควร
จะกําหนดรู้ แล้วปล่อยวางให้ได้มากที่สุด เพ่ือที่จะทําให้จิตเกิดการผ่อนคลายให้มากที่สุด 
 10. เป็นความรู้ที่จะต้องรู้ด้วยตนเอง ประจักษ์ด้วยตนเอง ประสบด้วยตนเอง ธรรมเหล่าน้ี
จะต้องรู้ประจักษ์แจ้งชัดด้วยตนเองเท่าน้ัน ความเช่ือใด ๆ ก็ตาม ถ้าไม่รู้ประจักษ์ชัดด้วยตนเอง จะ
เปลี่ยนจากความเช่ือเดิมยาก การเปลี่ยนความเช่ือใด ๆ เป็นการเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิต แม้จะมีคนอ่ืน
พูดให้ฟัง ก็ยังต้ังข้อสงสัยอยู่ แต่ถ้ารู้ประจักษ์ชัดด้วยตนเองเมื่อไร จะเลิกถามใคร ๆ ในธรรมที่รู้ชัด
แล้ว แม้จะมีใครพูดให้ฟังก็จะวางท่าทีเฉย ๆ เพราะรู้แล้ว สิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เรารู้คือสิ่งเดียวกัน การรู้
สัจจะจะเป็นการรู้ที่ตรงกัน เพราะสัจจะไม่มีสอง สัจจะมีอยู่แต่จะต้องรู้ประจักษ์ชัดแล้วเท่าน้ัน จึงจะ
สามารถเปิดเผยสัจจะได้ สัจจะเป็นความลับก็จริง แต่ถ้าเข้าถึง รู้ประจักษ์ชัดเมื่อไร สัจจะก็จะไม่เป็น
ความลับอีกต่อไป เมื่อปัญญารู้แจ้งแล้ว สัจจะก็อยู่กลางแจ้ง เพียงตรึกถึงไม่ก่ีขณะจิต ก็รู้รอบได้แล้ว 
คําว่า รู้ประจักษ์แจ้งชัดธรรม รวมถึงรู้เจโตวิมุตติ ความหลุดทางจิต และปัญญาวิมุตติ ความหลุดพ้น
ทางปัญญาด้วย คือข่มอารมณ์ไว้ด้วยสมาธิ ตัดอารมณ์ทิ้งด้วยปัญญา และคําว่า ประจักษ์แจ้งชัดธรรม
มี 2 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับวิญญาณ และ 2. ระดับปัญญา 
 11. เป็นความรู้ที่ให้ความสําคัญทั้งอารมณ์ภายนอกและอารมณ์ภายใน ประจักษนิยมตาม
แนวพุทธปรัชญา จะให้ความสําคัญทั้งสองฝ่าย ถ้ามีแต่ฝ่ายเดียว อีกฝ่ายไม่มี ความรู้จะเกิดขึ้นได้
อย่างไร เช่น ถ้ามีแต่รูป ไม่มีตา (ตาบอด) การรู้แจ้งรูปก็เกิดขึ้นไม่ได้ ถ้ามีแต่เสียงไม่มีหู (หูหนวก) การ
รู้แจ้งเสียงก็เกิดขึ้นไม่ได้ เป็นต้น 
 12. มีวิธีปฏิบัติที่จะนําไปสู่ความดับทุกข์อย่างเป็นระบบ คือไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิและ
ปัญญา หรือศีล สมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนา ความทุกข์ไม่ดับเอง หากแต่มีเหตุหรือมีวิธีปฏิบัติที่
เป็นระบบ วิธีปฏิบัติที่จะไปสู่ความดับทุกข์ในประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญาก็คือ ไตรสิกขา 
บุคคลผู้ปฏิบัติสมถภาวนา จะพยายามรักษาศีลให้สะอาด และขณะน่ังภาวนาก็เท่ากับรักษาศีลอยู่ใน
ตัว การนั่งภาวนาเป็นการสร้างพลังจิตคือสมาธิ สมาธิย่ิงสูงย่ิงดี ถ้าสามารถน่ังภาวนาจนเข้าสู่นิโรธ
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สมาบัติได้จะดีเย่ียม แม้จะออกมาแล้วจิตจะยังมีพลังสูงอยู่ มีความน่ิงสูงมีความมั่นคง มีความต้ังมั่นสูง 
จะได้รู้ความดับแบบนี้ด้วย อารมณ์ใช้ภาวนาแล้วเป็นไปได้ก็คืออาปานสติแบบพองหนอ-ยุบหนอ 
อย่างไรก็ตาม แม้สมาธิไม่สูงถึงเพียงน้ี ก็สามารถที่จะข้ามพ้น (วิมุตติ) นิวรณ์ได้ แม้จะช่ัวขณะน่ัง
ภาวนาก็ตาม (วิกขัมภนวิมุตติ) โดยปกติคนเราจะมีสมาธิในระดับหน่ึงอยู่แล้ว แม้บุคคลที่ไม่เคยน่ัง
ภาวนาเลย คือสมาธิที่ใช้ทํากิจกรรมการงานใด ๆ ในชีวิตประจําวัน แต่ถ้าได้น่ังภาวนาด้วยจะส่งเสริม
ให้จิตมีสมาธิสูงย่ิงขึ้น เมื่อจิตมีภาวะสมาธิสูงในระดับหน่ึง ก็จะสามรถกําหนดรู้ แล้วปล่อยวางอารมณ์
ได้ดีระดับหน่ึง น่ันก็คือวิปัสสนาแบบกําหนดรู้อารมณ์ แล้วปล่อยวาง โดยปกติคนเราจะสามารถสงบ 
ระงับเรื่องราวในอดีตได้ในระดับหน่ึง ดับได้ด้วยไม่อยากรื้อฟ้ืนขึ้นมาอีก พยายามที่จะกลบท้ิงไป ไม่
อยากให้มาป่ันทอนความรู้สึก เป็นการชําแรกอารมณ์ในอดีตทิ้งไป ตัดความท้อแท้ได้ แม้จะตัดได้ช่ัว
ครั้งช่ัวคราวก็ตาม (ตทังควิมุตติ) ลักษณะอย่างน้ี เป็นลักษณะของการกําหนดรู้ แล้วปล่อยวาง แม้
เพียงเท่าน้ีก็เป็นคุณแก่จิตแล้ว ด้วยวิธีน้ีสามารถสรุปได้ 3 ข้อคือ 
 1. จงพยายามรักษาศีลให้สะอาด 
 2. จงภาวนา ในอารมณ์เป็นที่ต้ังแห่งการภาวนา และ 
 3. จงกําหนดรู้ แล้วปล่อยวาง ในอารมณ์เป็นที่ต้ังแห่งการกําหนดรู้ แล้วปล่อยวาง การ
ภาวนาอารมณ์เป็นที่ต้ังแห่งการภาวนา เป็นไปเพ่ือความสงบทางจิต การกําหนดรู้ แล้วปล่อยวาง
อารมณ์เป็นที่ต้ังแห่งการปล่อยวาง เป็นไปเพ่ือความสงบทางปัญญา 
 13. ช้ีผลคือเมื่อความทุกข์สงบ ระงับ ดับไปแล้ว เมื่ออารมณ์สงบ ระงับ ดับไปจะทําให้มี
ความรู้สึกว่า จิตใจสบายข้ึน ผ่อนคลายมากขึ้น เพราะไม่ถูกอารมณ์บีบคั้น ทําให้มีกําลังในการดําเนิน
ชีวิตต่อไป มุ่งมั่นเดินหน้าต่อไป เป็นบุคคลสู้ชีวิต เพราะไม่ยึดมั่น ถือมั่นจนเลยเถิด มุ่งมั่น แต่ไม่ยึดมั่น 
ถ้าจะกล่าวว่า บุคคลที่สามารถควบคุมชีวิตได้ดี โดยไม่มีอาการทางจิตเสีย คือบุคคลที่มีสมาธิ และ
สามารถตัดอารมณ์ได้ดีในระดับหน่ึง แม้เขาจะไม่ได้สังเกตตัวเองก็ตาม แต่บุคคลที่ศึกษาเรื่องน้ีดี จะ
สามารถอธิบายภาวะน้ีได้  

  
 



 
บทที่  4 

บูรณาการปรัชญาประจักษนิยมด้วยจุดเด่นของปรัชญาประจักษนิยม 
ตามแนวพุทธปรัชญา 

 
4.1 ปรัชญาประจักษนิยมและจุดเด่นของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพทุธปรัชญา 
 การวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา” น้ีเป็แนวความคิด
ที่นําเอาข้อดีของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธ มาบูรณาการกับปรัชญาประจักนิยมเพ่ือให้
ปรัชญาประจักษนิยมมีความโดดเด่นมากย่ิงขึ้น 
 ในบทน้ีจะเป็นการบูรณาการปรัชญาประจักษนิยมตะวันตก  ด้วยคุณคา่ของปรัชญาประจักษ
นิยมตามแนวพุทธปรัชญา แต่ก่อนที่จะบูรณาการน้ันจะได้สรุปปรัชญาประจักษนิยมตะวันตกและ
ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา   ดังน้ี 
 4.1.1 ปรัชญาประจักษนิยมตะวันตก  
 ปรัชญาประจักษนิยม เป็นญาณวิทยาหรือทฤษฎีความรู้ เป็นปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ที่เช่ือว่า  
ความรู้เกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยตรงเท่าน้ันจึงจะเป็นความรู้จริงหรือแท้ เป็น
ความรู้แบบประจักษ์ เพราะเป็นความรู้ที่ต้ังอยู่บนฐานของข้อมูลเท็จจริง ที่ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ  
ตา หู จมูก ลิ้นและกาย สัมผัสกับวัตถุที่เป็นข้อมูลทางผัสสะโดยตรง เป็นความรู้ของมนุษย์ ค้นพบโดย
มนุษย์ และเพ่ือประโยชน์ของมนุษย์ รู้ด้วยตัวเอง โดยผ่านสื่อกลาง คือ มโนภาพ ซึ่งสามารถสรุปเป็น
หัวข้อหลัก ๆ ได้ดังน้ี 
 1. เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผสัตรง 
 ประสบการณ์ตรง หมายถึง ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และกายของเราสัมผัส
กับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา เช่น ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นรู้รส กายสัมผัสกับสิ่งสัมผัสกาย  
แล้วเกิดการรับรู้ขึ้น ถ้าปราศจากประสาทสัมผัสเสียแล้ว เราจะไม่สามารถรับรู้อะไรได้เลย แม้แต่ขาด
หรือเสียประสาทสัมผัสส่วนใดส่วนหน่ึงไป การดําเนินชีวิตก็ลําบากแล้ว ประสาทสัมผัสของเรา     
สัมผัสกับวัตถุต่าง ๆ รอบตัวเราจริง ๆ น่ันคือประสบการณ์เกิดขึ้นจริง ๆ วัตถุต่าง ๆ รอบตัวเรา เข้ามา
สู่จิตของเราโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่เป็นคู่ของมัน เช่น รูปผ่านประสาทตา เสียงผ่านประสาทหู  
กลิ่นผ่านประสาทจมูก รสผ่านประสาทลิ้น สิ่งสัมผัสกายผ่านประสาทกาย สิ่งหรือวัตถุ หรือ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คําหรือข้อความต่าง ๆ ส่วนมากจะผ่านประสาทตาและประสาทหูของเรา   
ประสาทสัมผัสของเราประสบกับมันจริง ๆ ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรง ไม่ผ่านสื่อกลางใด ๆ ทําให้เราเช่ือ
ได้ว่า มันเป็นจิรง ถ้าผ่านสื่อกลางอ่ืน ๆ เรามีสิทธ์ิที่จะสงสัยได้ว่า จริงหรือเท็จ ประสบการณ์ตรงนี้เป็น
ประสบการณ์ของตนเอง ไม่ใช่ประสบการณ์ของใครอ่ืน เมื่อมันเป็นประสบการณ์ของเราเอง เราจึง
สามารถเช่ือมันได้อย่างเต็มที่ข้อมูลของประสบการณ์เหล่าน้ี เดิมทีอยู่ภายนอกจิตของเรา มันเข้ามาสู่
จิตของเราโดยผ่านประสาทสัมผัสของเรา แล้วประทับไว้ในจิตของเราในรูปของ “มโนภาพ” ถ้าเราไม่มี
ประสบการณ์ตรงกับสิ่งใด เราก็ไม่มีมโนภาพเก่ียวกับสิ่งน้ันด้วย ประสบการณ์ตรงเป็นเรื่องสําคัญมาก  
ทําให้เราสัมผัสกับมันโดยตรง เรามีประสบการณ์กับสิ่งใด เราก็รู้สิ่งน้ัน เราไม่มีประสบการณ์กับสิ่งใด  
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เราก็ไม่รู้สิ่งน้ัน เรารู้เฉพาะสิ่งที่เรามีประสบการณ์กับมันเท่าน้ัน เราไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เราไม่เคยมี
ประสบการณ์กับมันได้ แม้สิ่งที่เราเคยมีประสบการณ์กับมัน เราต้องมีประสบการณ์กับมันอย่างลุ่มลึก  
เราจึงจะสามารถอธิบายมันได้อย่างคล่องแคล่ว ถ้าเราพยายามอธิบายสิ่งที่เราไม่เคยมีประสบการณ์กับ
มัน เราก็สามารถทําได้แค่เดา หรือคาดคะเนเท่าน้ัน ซึ่งเสี่ยงที่จะผิดได้ สิ่งที่เราเคยรับรู้หรือรู้จัก มีอยู่ใน
รูปของประสบการณ์ มันอาจจะลืมไปและเกิดขึ้นใหม่ได้ ประสบการณ์ตรงเพ่ิมพูนขึ้นเรื่อย ๆ ตามวัย
และประสบการณ์ที่มากขึ้น ทุกคนต่างก็มีประสบการณ์ตรงของตัวเอง ซึ่งอาจเหมือนหรือต่างจากคน
อ่ืนได้ และประสบการณ์ตรงของคน ๆ หน่ึง  อาจจะมีทั้งที่พึงพอใจและขื่นขมใจได้ หรืออาจมีทั้งสุข
และทุกข์ ความรู้ที่ เกิดจากประสบการณ์ตรง เป็นความรู้หลักที่ เราใช้ดําเนินชีวิต ถ้าเราไม่มี
ประสบการณ์ตรง จะทําให้เราปรับตัวในการดําเนินชีวิตได้ยาก ดังน้ัน ประสบการณ์ตรงจึงเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่เรา 
 2. เป็นความรู้ที่เกิดภายหลังประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส 
 เราไม่เคยมีความรู้ก่อนที่เราจะมีประสบการณ์กับมัน เหมือนกับเราไม่เคยประสบความสําเร็จ
ก่อนที่เราจะลงมือกระทํา มนุษย์เราค้นพบความรู้ ภายหลังจากที่เรามีประสบการณ์กับมันอย่างลุ่มลึก    
เราไม่เคยรู้ความจริงล่วงหน้าก่อนที่เราจะมีประสบการณ์กับมันเลย เรารู้ความรู้ก็ต่อเมื่อเราเข้าถึง
ความรู้แล้วเท่าน้ัน ถ้าปราศจากการเข้าถึงก่อนก็จะปราศจากความรู้ การเข้าถึงความรู้เป็นเหตุ   
ความรู้เป็นผล ประสบการณ์เป็นเหตุ ความรู้เป็นผล ความจริงของความรู้ เรามารู้ภายหลังจากที่เรามี
ประสบการณ์กับมันทั้งสิ้น เราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กับมันอย่างยาวนาน จนมีความรู้สึกว่า สิ่งที่เรารู้
น้ันมันได้เป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้ว แบบฝังไว้ในจิต ถ้าเราต้องการคําตอบเกี่ยวกับสิ่ง ๆ หน่ึง เรา
จะต้องเรียนรู้กับมัน ฝึกฝนเป็นเวลานาน ครั้งแล้วครั้งเล่าแบบซ้ํา ๆ จนเกิดความชํานาญ เกิดทักษะ     
ฝังอยู่ในความทรงจํา ความรู้จึงมีลักษณะเป็นการสั่งสมประสบการณ์ สิ่งใดที่เรารู้แล้ว จะมีลักษณะเป็น
การเปิดเผย สิ่งใดที่เรายังไม่รู้ จะมีลักษณะเป็นความลับ แต่ไม่ได้หมายความว่า เราจะไม่สามารถหา
คําตอบเก่ียวกับมันในอนาคตได้ ความจริงใดที่เรารู้แล้ว ความจริงน้ันเป็นเรื่องง่าย ความจริงใดที่เรายัง
ไม่รู้ ความจริงน้ันเป็นเรื่องยาก ความจริงของทุก ๆ สิ่งเราสามารถเปิดเผยมันออกมาได้ ถ้าเรารู้วิธีที่จะ
เข้าถึงมัน ความรู้จริงเฉพาะอย่างหน่ึง อาจใช้วิธีเฉพาะอย่างหน่ึงที่สอดคล้องรับกัน จึงจะเข้าถึงได้  
เหมือนกับความรู้รูปต้องใช้ประสาทตาเท่าน้ัน จึงจะรู้ได้ หรือความรู้เสียง ต้องใช้วิธีเฉพาะประสาทหู
เท่าน้ัน จึงจะรู้ได้ เป็นต้น ความรู้จริงจะมีลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของมัน ที่ไม่ซ้ําแบบใคร    
ความจริงบางอย่าง เรามีประสบการณ์กับมันผ่านพ้นเวลาไปนานแล้ว เราตามระลึกถึงย้อนหลังจึงจะ
เข้าใจมัน มันเกิดขึ้นกับเรา จนมันดับไปนานแล้ว เมื่อมีใครสักคนมาสะกิดให้เราฟัง เราจึงเข้าใจ
ย้อนหลัง เมื่อเข้าใจแล้วจะไม่ลืม ความรู้จริงเก่ียวกับสิ่ง ๆ หน่ึง ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างง่าย ๆ เลย ล้วน
แล้วแต่ต้องเรียนรู้ทุก ๆ ความรู้ล้วนแล้วแต่ต้องการเวลาที่นานพอ จึงจะเกิดขึ้นได้ ถ้าเรามี
ประสบการณ์กับมันอย่างผิวเผิน เราจะไม่สามารถเข้าใจมันได้เลย ถ้าเราต้องการที่จะเข้าใจมันอย่าง
ถ่องแท้แล้ว เราจะต้องฝึกฝนอย่างหนัก จึงจะสามรถเปิดเผยความจริงออกมาได้ ดังน้ัน ความรู้จึงเป็น
ผลลัพธ์ของประสบการณ์ การค้นพบสิ่งใหม่ ๆ เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าความรู้เกิดภายหลัง
ประสบการณ์ 
 3. เป็นความรู้ที่เกิดจากข้อมูลหลักฐานเชิงข้อเท็จจริง 
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 เรารู้สิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเราที่มีตัวตนอยู่จริง ๆ ไม่ได้อ้างลม ๆ แล้ง ๆ ที่ไม่มีข้อมูลเท็จจริง   
ทุก ๆ สิ่งที่เรารู้มันพิสูจน์ตัวมันเองว่า มีตัวตนอยู่จริง ๆ ไม่ต้องอาศัยพยานอ่ืนมาพิสูจน์ เราไม่สามารถ
อ้างได้ว่า เรารู้สิ่งที่ไม่มีข้อมูลเท็จจริง ถ้าไม่มีข้อมูลที่จะรู้ เท่ากับไม่รู้อะไรเลย ข้อมูลแห่งความรู้เป็น
ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ที่ทุกคนสามารถยอมรับตรงกันได้ เพราะมันประจักษ์แก่ทุกคนเท่า
เทียมกัน ความรู้จริงจึงไม่มีใครอ้างอย่างลอย ๆ ได้ เพราะต้องมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์หาที่มาที่ไปได้     
ไม่เช่นน้ันจะเป็นความเท็จทันที ข้อมูลประจักษ์จะช่วยให้เกิดความรู้จริงที่จะนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง  
ไม่ว่าจะเป็นรูป เสียง กลิ่น รส สิ่งถูกต้องกาย สิ่ง วัตถุปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คํา หรือข้อความต่าง  
ๆ เป็นข้อมูลเท็จจริงที่เปิดเผย ไม่ใช่สิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติ ข้อเท็จจริงเหล่าน้ีไม่ต้องสมมุติว่ามันมี    
แต่มันมีด้วยตัวของมันเอง ถ้าปราศจากข้อมูลเท็จจริง มโนภาพก็ไม่เกิด เมื่อมโนภาพไม่เกิด ความรู้ก็ไม่
เกิด ดังน้ัน เมื่อสืบไปหาต้นตอของความรู้ มันจึงเป็นข้อมูลทางประสาทสัมผัส ที่ในปัจจุบันเรียกว่า  
ข้อมูลทางผัสสะ ข้อมูลทางประสาทสัมผัสหรือทางผัสสะน้ี เป็นข้อมูลเท็จจริงที่ทุกคนรับรู้ได้ทุกคน    
ยกเว้นผู้ที่ขาดหรือเสียประสาทสัมผัสส่วนใดส่วนหน่ึงไป เช่น คนตาบอด คนหูหนวก หรือตาบอดสี   
เป็นต้น จะไม่สามารถมีมโนภาพในส่วนน้ันไปด้วย แต่สามารถใช้ประสาทสัมผัสที่เหลือ เรียนรู้ในส่วน
อ่ืนได้ข้อมูลเท็จจริงเหล่าน้ี ทุกคนสามารถยอมรับตรงกันเป็นสากลได้ เพราะมนุษย์มีประสาทสัมผัส
ตามธรรมชาติเหมือนกัน สามารถฝึกฝนอบรมให้เข้าใจได้ง่าย เพราะคุ้นเคยอยู่แล้ว มีความใกล้ชิดกับ 
ชีวิตประจําวัน สัมผัสทกุวันจึงง่ายต่อการเข้าใจ สามารถถา่ยเท แลกเปลีย่นเรียนรู้กันได้ ในโลกปัจจบัุน
ซึ่งเป็นโลกข้อมูลข่าวสาร สามารถยืนยันได้เป็นอย่างดี ดังน้ัน ความรู้จริงจึงเกิดจากข้อมูลทางประสาท
สัมผสัที่เป็นข้อเท็จจริง 
 4. เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง (ผู้รับรู้) 
 ด้วยเหตุที่มนุษย์รับรู้โลกวัตถุทางกายภาพภายนอก ด้วยประสาทสัมผัสของตัวเอง ความรู้จึง
เกิดกับตัวเอง มนุษย์ค้นพบความรู้ด้วยตัวเอง ประสบการณ์ก็เป็นประสบการณ์ของตัวเอง แม้ความรู้จะ
ไม่เกิดขึ้นอย่างง่าย ๆ ต้องอาศัยการมีประสบการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่า แบบซ้ํา ๆ ต้องได้รับการสั่งสอน
อบรมจากผู้มีประสบการณ์มาก่อน แต่สุดท้ายความรู้ก็อยู่กับตัวเอง ความรู้ทุก ๆ ความรู้ที่เกิดขึ้นกับ
เรา ล้วนเป็นประสบการณ์ของเรา เมื่อความรู้เกิดขึ้นกับตัวเอง มันจึงเป็นประโยชน์กับตัวเอง ทุกคนจึง
ต้องเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง เพราะมันจะอยู่กับตัวเองตลอดไป และใช้ประโยชน์จากมันเลี้ยง
ชีวิตได้ ความรู้มิใช่จบลงแค่รู้ไว้เท่าน้ัน แต่อยู่ที่เป้าหมายคือใช้ประโยชน์ได้ด้วย มนุษย์ไม่ได้เรียนรู้เพ่ือรู้
อย่างเดียว แต่เรียนรู้เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ เมื่อมีประสบการณ์ด้วยตัวเอง ก็ไม่มีใครจะมารู้แทนตัวเอง
ได้ ความรู้ที่เรามีเป็นลักษณะของการสั่งสมประสบการณ์ เป็นการเข้าถึงความรู้ด้วยตัวเอง การที่เราจะ
ยืนยันหรือปฏิเสธความรู้อย่างใดอย่างหน่ึง ที่เรารู้หรือไม่รู้ เราจะต้องรู้ตัวของเราเองว่า เรามีความรู้
เรื่องน้ัน ๆ หรือไม่ เพราะเมื่อเรารู้ เราก็รู้อยู่แก่ใจว่ารู้ เมื่อเราไม่รู้เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าไม่รู้ ตัวของเราเอง
น่ันแหละรู้ดีที่สุดว่า สิ่งใดรู้หรือไม่รู้ เรารู้สิ่งใดเราก็สามารถอธิบายสิ่งน้ันได้ เราไม่รู้สิ่งใดเราก็ไม่
สามารถอธิบายส่ิงน้ันได้ ถ้าจะพยายามอธิบายก็จะอธิบายอย่างผิวเผิน ไม่ถึงตัวความรู้อย่างแท้จริง 
เพราะความรู้เป็นการเห็นด้วยปัญญาต่อสิ่งน้ัน ๆ ที่เรามีประสบการณ์กับมันอย่างถ่องแท้ลุ่มลึก ไม่ใช่
ความเห็นเพราะเป็นเพียงทรรศนะ เป็นการคิดเห็น จึงไม่ใช่ตัวความรู้ แต่ความรู้เป็นการเห็นด้วย
ปัญญา ที่สามารถเปิดเผยความรู้ออกมาได้ โดยปราศจากข้อสงสัยใด ๆ ที่เป็นผลสุดท้ายของ
กระบวนการเรียนรู้ ความรู้ที่เป็นการเห็นด้วยปัญญาสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทันที เพราะเป็น
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ความรู้สําเร็จรูป ซึ่งได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ ทองลองมาแล้ว เช่ือถือได้ ความรู้ที่เราเช่ือได้ว่าจริง   
จะต้องเป็นความรู้ที่เกิดกับตัวเอง และความรู้ในปรัชญาประจักษนิยมก็เป็นความรู้ที่เกิดกับตัวเอง เป็น
ประสบการณ์ตรงของตัวเอง เป็นความรู้ที่อยู่กับเราตลอดไป ไม่ลืมง่าย ๆ เพราะเป็นความรู้ที่ฝังอยู่
ภายในจิต เป็นความรู้ที่เกิดจากการศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ ทดลอง ปฏิบัติมาแล้ว จนสามารถสรุปให้
เห็นขั้นตอนหรือสรุปเป็นทฤษฎีได้ ถ้ามีใครนําไปปฏิบัติก็จะได้ผลเช่นเดียวกัน แต่อาจจะใช้เวลาเร็ว
หรือช้าต่างกัน เน่ืองจากเป็นความแตกต่างระหว่างบุคคล แต่สุดท้ายก็ได้ผลอย่างเดียวกัน เพราะ
ความรู้จริงคือโลกแห่งความเป็นจริง ความรู้จริงกับโลกแห่งความเป็นจริงคือสิ่งเดียวกัน 
 ลักษณะการรับรู้ของปรัชญาประจักษนิยม โดยพิจารณาจากการสัมผัสกันของประสาท       
สัมผัส ได้แก่ 
 ก. ตาสัมผัสรูป ข. หูสัมผัสเสียง ค. จมูกสัมผัสกลิ่น ง. ลิ้นสัมผัสรส จ. กายสัมผัสกับสิ่งสัมผัส
กาย ฉ. จิตสัมผัสมโนภาพ (Idea) 
 ปรัชญาประจักษนิยมยอมรับว่าสิ่งเหล่าน้ีมีอยู่จริง เพราะประสาทสัมผัสได้ และจิตรับรู้เป็น
มโนภาพ โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความรู้อย่างเดียว เพ่ือนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือความสะดวก
และรวดเร็วแก่ชีวิต เป็นการเรียนรู้คดีโลก เป็นการเรียนรู้เพ่ือประกอบอาชีพ เลี้ยงชีพ ยกขึ้นสู่วิปัสสนา
ไม่ได้ ไม่ได้มีเป้าหมาย เพ่ือรู้เห็นไตรลักษณ์ หรือดับทุกข์ หรือเข้าสู่อริยมรรค อริยผล ไม่ได้มีผลให้เป็น
อริยบุคคล 
 4.1.2 จุดเด่นของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
 คุณค่าของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญาสามารถสรุปได้ ดังน้ี 
 1. คุณค่าทางจิตใจ หมายถึง ภาวะจิตใจที่ใสสะอาด จิตใจปลอดโปร่ง โล่ง อิสระ จิตใจเบา   
จิตใจสงบนิ่ง จิตใจมั่นคง ต้ังมั่น ไม่ด้ินรน ไม่กวัดแกว่งไปตามอารมณ์ที่มากระทบ จิตใจราบเรียบ    
จิตใจหนักแน่น สดช่ืน สดใส ไม่ขุ่นมัว ไม่ฝ้าหมอง จิตใจมีความแน่น จิตใจมีความละเอียด สามารถ
ต้านทานต่ออารมณ์ที่มากระทบได้ดี เมื่อมีอารมณ์ใดมากระทบ จิตจะสามารถสงบน่ิงได้ เช่น เมื่อมีรูป
มากระทบตา เสียงกระทบหู กลิ่นกระทบจมูก รสกระทบลิ้น โผฏฐัพพะกระทบกาย ธัมมารมณ์กระทบ
ใจ จิตใจจะรับรู้ด้วยท่าทีที่สงบน่ิง ไม่หุนหันพลันแล่นไปตามอารมณ์ที่กระทบด้วย เหมือนกับจะอยู่
ต่างหากจากอารมณ์ จิตใจก็ส่วนจิตใจ อารมณ์ก็ส่วนอารมณ์ ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ฉะน้ัน จิตจะรับรู้
อารมณ์ที่กระทบอย่างมีสติ จิตเห็น และกําหนดรู้อยู่อย่างสงบ จิตจึงไม่มีอาการกระทบกระเทียบ ไม่
กระเพ่ือม ไม่สะดุ้ง ไม่ระแวง ไม่ซัดส่าย ไม่อาลัย ไม่หวนคํานึงถึงอารมณ์ในอดีตที่ผ่านมาแล้ว ทั้งที่ชอบ
และชังหรือเฉย ๆ จิตจึงไม่มีอาการเก็บกด หรืออาการเครียด ด้วยเหตุที่จิตสามารถอยู่เหนืออารมณ์ได้
ดี จิตจึงสงบน่ิง เยือกเย็น เบิกบาน ต่ืนตัว คุณค่าทางจิตอย่างน้ี เป็นคุณค่าของสุขภาพจิตที่ดี 
 2. คุณค่าทางสติปัญญา เป็นความสามารถที่จะรู้ เข้าใจสภาวธรรมตามความเป็นจริง รู้ชัดทั้ง
กระบวนธรรมตลอดสาย ไม่ติดขัด เน่ินช้า จะรู้เห็นต้ังแต่จุดเริ่มต้น ตอนกลาง และตอนปลาย เช่น รู้
หลักธรรมปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาได้ตลอดสาย ทั้งสายเกิดและสายดับ รู้หลักธรรมอริยสัจ 4  
ได้ดี รู้ชัดทั้งสมมุติและปรมัตถ์ได้ดี จึงไม่ถูกสมมุติหลอกให้หลงใหลไปตามรูปลักษณ์ภายนอก รู้เท่าทัน
ธรรมชาติของสังขารที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เมื่อรู้เห็น เข้าใจสภาวธรรมตามเป็นจริง จึง
สามารถหาทางออกได้เสมอ ไม่ติดในรูปที่ตาเห็น ในเสียงที่หูได้ยิน ในกลิ่นที่จมูกรับรู้ ในรสที่ลิ้นรับรู้    
ในโผฏฐัพพะที่กายสัมผัส  ในธัมมารมณ์ที่ใจถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิง ปัญญารู้คลาย ปัญญารู้สละ   



 
 

   94 

ปัญญารู้ละ ปัญญารู้สลัด ปัญญารู้ตัด ปัญญารู้ปล่อย ปัญญารู้วาง ปัญญารู้ทําความพ้นไป ปัญญารู้ตัด
อาลัย ปัญญารู้สงบ ระงับ ดับทุกข์ ไม่มีความสงสัยในธรรมที่รู้เห็นชัดเจนแล้ว คุณค่าทางปัญญาน้ี   
เป็นคุณค่าทางปัญญาที่ดี 
 3. คุณค่าทางการดําเนินชีวิต การดําเนินชีวิตสะอาด เรียบง่าย สันโดษ ไม่ยุ่งยากไม่ฟุ้งเฟ้อไป
ตามกระแสนิยม ไม่หลงใหลไปตามสังคมบริโภค ไม่ด้ินรนอยากได้จนเกินงาม ดําเนินชีวิตด้วย
สติปัญญาของตน ดําเนินชีวิตด้วยศีลธรรม พึงพอใจตามมีตามได้ ไม่ยุ่งยาก ไม่เรียกร้องอะไรจากใคร มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความประพฤติดีทั้งทางกาย วาจาและใจ น่ัง นอน
ในที่สงบ สงัด มีความอดทน มีความอุตสาหะมานะบากบ่ันตามกําลังความสามารถของตน ชอบความ
สงบ   สงัด ไม่สร้างปัญหา ดําเนินชีวิตสุจริต ไม่โลดโผนทะเยอทะยานอยาก ดําเนินชีวิตขาวสะอาด
ปราศจากมลทินธรรม ชีวิตจึงเรียบ ๆ ง่าย ๆ ในด้านความสัมพันธ์กับสังคม จะทําเท่าที่มีความสามารถ
ที่ไม่รบกวนผู้อ่ืนและตนเอง คุณค่าทางการดําเนินชีวิตน้ี เป็นคุณค่าทางดําเนินชีวิตที่ขาวสะอาด 
 4. คุณค่าทางกาย สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมวัย ผิวพรรณสดช่ืน สดใส มีราศีดี โรคภัยไข้เจ็บ
เบียดเบียนน้อย ต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศได้ดี นอนหลับสบาย  
ต่ืนนอนสบาย ร่างกายกระปรี้กระเปร่า ผ่อนคลาย คุณค่าทางกายน้ี เป็นคุณค่าทางสุขภาพกายดี 
 ลักษณะการรู้แจ้งของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา โดยพิจารณาจากการกระทบ
กันระหว่างอายตนะภายนอก 6 กับอายตนะภายใน 6 ได้แก่ 
 ก. ตารู้แจ้งรูป ข. หูรู้แจ้งเสียง ค. จมูกรู้แจ้งกลิ่น ง. ลิ้นรู้แจ้งรส จ. กายรู้แจ้ง โผฏฐัพพะ ฉ. ใจ
รู้แจ้งธัมมารมณ์ 
 ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา ยอมรับว่าสิ่งเหล่าน้ีมีอยู่จริง เพราะวิญญาณรู้แจ้ง
ได้ และจิตจําได้ (สัญญา) โดยไม่ได้รับรู้ในรูปของมโนภาพ แต่รับรู้ในรูปของธัมมารมณ์ เป็นการเรียนรู้
คดีธรรม เป็นการเรียนรู้เพ่ือดับทุกข์ เมื่อทุกข์เกิดขึ้น ทั้งยังสามารถยกขึ้นสู่วิปัสสนาได้ มีเป้าหมายเพ่ือ
รู้เห็นไตรลักษณ์ สามารถละอุปาทาน (ความยึดมั่นในสังขาร) เกิดนิพพิทา (ความหน่ายในสังขาร) เข้าสู่
อริยมรรค อริยผล อันจะมีผลให้เป็นอริยบุคคลได้ 
 
4.2 ข้อบกพร่องของปรัชญาประจักษนิยม 
 1. ปรัชญาประจักษนิยม ขาดความสมบูรณ์ในตัวเอง ในเรื่องยอมรับทฤษฎีอ่ืนเข้ามาผสมด้วย  
คือ ทฤษฎีเรื่องตัวแทน (Representationalism) ที่เก่ียวกับ “มโนภาพ” ซึ่งอธิบายว่ามโนภาพ (Idea) 
คือ ตัวแทนของส่ิงหรือวัตถุภายนอกที่อยู่ในจิตและเป็นข้อมูลของความรู้ เกิดมาจากประสบการณ์ทาง
ประสาทสัมผัส 
 2. ปรัชญาประจักษนิยม ไม่ได้รับรู้สิ่งหรือวัตถุภายนอกโดยตรง เพียงแต่รับรู้มโนภาพของมัน  
ซึ่งสิ่งหรือวัตถุภายนอกกับมโนภาพของมัน คือ สิ่งเดียวกัน เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเมื่อเราไม่ได้
รับรู้สิ่งหรือวัตถุภายนอกโดยตรง เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่า มโนภาพในจิตของเรา คือ ตัวแทนของสิ่ง
หรือวัตถุภายนอกน้ันจริง ๆ 
 3. ปรัชญาประจักษนิยม ไม่ได้รวมจิตไว้กับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้วย ไม่ได้ถือว่าจิตเป็น 1 ใน
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 แต่แยกไปอธิบายต่างหากกับมโนภาพ 
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 4. ปรัชญาประจักษนิยม ไม่ได้ให้ความสนใจในตัวมนุษย์ ซึ่งมีฐานะเป็นข้อมูลของการเรียนรู้
เช่นกัน ให้ความสนใจแต่สิ่งหรือวัตถุภายนอก 
 5. ปรัชญาประจักษนิยม ไม่ได้อธิบายว่า ถ้าประสาทสัมผัสภายในทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น 
และกาย สัมผัสกับสิ่งหรือวัตถุภายนอกแล้ว จะเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ สุข ตามมาด้วย 
 6. ปรัชญาประจักษนิยม เมื่อไม่ได้เรียนรู้เรื่องความทุกข์ ความสุขแล้ว จึงไม่ได้เรียนรู้ เรื่อง
ความสงบ ระงับ ดับทุกข์ด้วย 
 
4.3 ข้อดีหรอืจุดเด่นของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
 1. ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา มีความสมบูรณ์ในตัวเอง เพราะใช้ทฤษฎีเดียว
ในการอธิบายกระบวนการของการเกิดความรู้ ต้ังแต่การรับรู้ที่เกิดจากอายตนะภายนอก 6 และ
อายตนะภายใน 6 กระทบกัน แล้วเกิดกระบวนธรรมเป็นลูกโซ่ ต้ังแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลายสุด 
 2. ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา รับรู้หรือรู้แจ้งสิ่ง หรือวัตถุภายนอกหรืออารมณ์
โดยตรง ซึ่งทําให้เราแน่ใจว่า เรารับรู้หรือรู้แจ้งสิ่งหรือวัตถุภายนอกหรืออารมณ์น้ัน ๆ ตามความเป็น
จริง สิ่งหรือวัตถุภายนอกหรืออารมณ์เป็นอย่างไร เราก็รับรู้หรือรู้แจ้งตามน้ัน 
 3. ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา ไม่ได้แยกจิต หรือวิญญาณออกไปจากประสาท
สัมผัสทั้ง 6 โดยถือว่า จิตหรือวิญญาณเป็น 1 ในประสาทสัมผัสทั้ง 6 ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มธรรมชุดเดียวกัน 
 4. ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา ให้ความสําคัญทั้งในตัวของมนุษย์และสิ่งหรือ
วัตถุภายนอกหรืออารมณ์ภายนอกด้วย แต่จะให้ความสําคัญที่ตัวของมนุษย์มากกว่า เพราะมนุษย์เป็น
ผู้เสวยหรือเสพอารมณ์   
 5. ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา อธิบายว่า เมื่ออายตนะภายนอก 6 สัมผัสกับ
อายตนะภายใน 6 แล้ว จะเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ สุข หรือเฉย ๆ ตามมาด้วย ที่เรียกว่า “เวทนา” ซึ่ง
เรียนรู้ทั้งเรื่องทุกข์ สุข หรือเฉย ๆ ด้วย 
 6. ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา เมื่อเรียนรู้ทั้งเรื่องทุกข์ สุข หรือเฉย ๆแล้ว จึง
เรียนรู้เรื่องความสงบ ระงับ ดับทุกข์ด้วย ซึ่งความทุกข์ สุข หรือเฉย ๆ ต่างก็เกิดขึ้นกับมนุษย์ หรือเป็น
ประสบการณ์ของมนุษย์ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   96 

 
4.4 ตารางแสดงความคล้ายคลึงระหว่างประจักษนิยมท่ัวไปกับประจักษนยิมแนวพุทธ 
 4.4.1 ตางรางที่ 1 

ประจักษนิยมทั่วไป ประจักษนิยมแนวพุทธ 
1. ความรู้เกิดจากประสบการณ์หรือความรู้ทาง 
   ประสาทสัมผัส 5 
2. ความรู้คือความรู้ข้อเท็จจรงิหรือสิ่งที่มีอยู่จริง 
3. ความรู้เกิดต้องประสบการณ์ 
4. ความรู้ของมนุษย์คือความรู้มโนภาพหรือภาพ  
   วัตถุของจิต 
5. จิตไม่ได้รู้ต่อวัตถุโดยตรง  แต่รู้มโนภาพหรือ 
   ภาพของวัตถุ 
6. ความรู้ของมนุษย์เกิดจากความรู้หรือการ 
   กระทําของมนุษย์เอง ไม่ได้มาจากพระเจ้าหรือ 
   สิ่งอ่ืนบอกตัวมนุษย์  

1. ความรู้ของพุทธเกิดจากการะทบกันของ 
   อายตนะภายในและภายนอก 
2. ความรู้ทั่วไปของพุทธคือความรู้เรื่องวัตถุที่เป็น 
   ปัจจุบันธรรม 
3. หลังจากกระทบกันของอายตนะภายในกับ 
   อายตนะภายนอกจึงเกิดวิญญาณหรือการรับรู้ 
   ของจิต 
4. สิ่งที่จิตรับรูค้ือเรื่องของวัตถุที่เรียกว่าอารมณ์ 
   เช่น  รูปารมณ์  เรื่องของรูป 
5. จิตไม่ได้สัมผัสตัววัตถุ เช่น เช่น รูปโดยตรง 
   แต่รู้เรื่องของวัตถุ เช่น เรื่องของรูป (รูปารมณ์) 
6. ความรู้ของมนุษย์เกิดจากการกระทําหรือ 
   กระบวนการทางอายตนะของมนุษย์เอง 

 4.4.2 ตารางที่ 2 
ประจักษนิยมทั่วไป ประจักษนิยมแนวพุทธ 

1. ความรู้ทางประสาทสัมผสัหรือจากประสบ- 
   การณ์ เป็นความรู้จิรงหรือถูกต้องแน่นอน 
2. สิ่งที่มจีริงคือสิ่งที่รู้ได้ด้วยประสาทสัมผสัทั้ง 5 
    เท่าน้ัน 
3. สิ่งที่มคีือมีเท่าที่รู้ได้ สิ่งที่รูไ้ม่ได้คือสิ่งที่ไมม่ี 
4. สิ่งที่รู้ได้ด้วยประสบการณ์คือสิ่งแท้จริง 
5. มีเท่าที่รู ้รู้เท่าที่มี จริงเท่าที่รู้ รู้เท่าน้ันจรงิ 
6. มนุษย์มีเครือ่งมือในการรู้คือประสาทสัมผัส 5 
   เท่าน้ัน 
 
  
 
 

1. ความรู้ของอายตนะ 6 หรอืความรู้ทางผัสสะ 
   ไมใ่ช่ความรู้จริง หรือยังไม่ถูกต้องแน่นอน 
2. สิ่งที่มจีริง หรือสิ่งที่จริงบางอย่าง รู้ไม่ได้ด้วย 
   อายตนะ 6 หรืออายตนะธรรมดา 
3. สิ่งที่ม ีมิได้มีเท่าที่รู้ได้ด้วยอายตนะธรรมดา 
   สิ่งที่รู้ไม่ได้ด้วยอายตนะธรรมดา มิได้หมาย 
   ความว่าไม่ม ี
4. สิ่งที่รู้ได้ด้วยอายตนะธรรมดาคือสิ่งสมมติ 
5. บางอย่างมีอยู่ แต่รู้ไม่ได้ด้วยอายตนะธรรมดา 
    สิ่งรู้ด้วยอายตนะธรรมดาน้ันยังไม่จริง 
6. มนุษย์มีเครือ่งมือในการรู้ 3 ระดับ อายตนะ 6 
การใช้เหตุผล และญาณคือการหย่ังรู้ 
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 4.4.3 ตารางที่ 3 
ประจักษนิยมทั่วไป ประจักษนิยมแนวพุทธ 

1. ความรู้ทางประสาทสัมผสั 5 คือความรู้ 
2. ความรู้ม ี2 ระดับ คือระดับความจํากับระดับ 
   ความเข้าใจ 
3. เครื่องมือในการสร้างความรู้มีอย่างเดียวคือ 
   ประสาทสัมผัส 5 
4. ความรู้มีประเภทเดียว คือโลกิยะ 
5. ความจริงมรีะดับเดียว คือวัตถุหรือข้อเท็จจริง 
 
 
 
 
  
 
 

1. ความรู้ทางอายตนะธรรมดา ยังไม่ใช่ความรู้ 
2. ความรู้ม ี3 ระดับ คือระดับความจํา (สญัญา) 
   ระดับความเข้าใจ (ทิฏฐิ) และระดับหย่ังรู้  
   (ญาณ) 
3. เครื่องมือในการสร้างความรู้มี 3 อย่าง คือ 
   อายตนะธรรมดา, การคิดหรือการหาเหตุผล 
   และญาณ 
4. ความรู้มีทั้งระดับโลกิยะและโลกุตตระ 
5. ความรู้จริงมี 2 ระดับ คือระดับสมมติรู้ด้วย 
   อายตนะธรรมดาและการใช้เหตุผล  ความจริง 
   ระดับปรมัตถ์ รู้ด้วยญาณ 
6. เครื่องมือในการสร้างความรู้ของมนุษย์พัฒนา 
   ได้ คือญาณ 
7. ความจริงขัน้ปรมัตถ์ รู้ได้ด้วยญาณเท่าน้ัน 
8. เป้าหมายของความรู้ คือรู้เพ่ือละกิเลส 

  
 จุดร่วมระหว่างประจักษนิยมทั่วไปกับประจักษนิยมแนวพทุธคือ 
 1. ความรู้เริ่มต้นที่ประสบการณ์หรือข้อเท็จจริง ซึ่งพุทธศาสนาเรียกว่า ปัจจุบันธรรม 
 2. ความรู้ เป็นความรู้ที่เกิดจากการรู้ หรือการกระทําของตนเอง มิใช่อาศัยหรืออ้างอิงสิ่งอ่ืน 
หรือยึดสิ่งเป็นหลัก 
 3. ความรู้ไม่ว่าระดับใด เป็นความรู้ที่สอดคลอ้งกับความจริง หรือสิ่งเป็นจริง 
 4. ความรู้ทุกระดับ เป็นความรู้ที่พิสูจน์ หรอืทดสอบได้ 
 
4.5 บูรณาการปรัชญาประจักษนิยมด้วยจุดเด่นของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธ 
     ปรัชญา 
 4.5.1 ประเด็นที่ 1 เก่ียวกับปรัชญาประจักษนิยม 
 1. ปรัชญาประจักษนิยม ขาดความสมบูรณ์ในตัวเอง เรื่องการรับรู้ ต้องนําทฤษฎีอ่ืนมาช่วย
อธิบาย เช่น ทฤษฎีมโนภาพ จึงทําให้การรับรู้สมบูรณ์ขึ้นได้ รศ.ดร.จํานง คันธิก กล่าวว่า “มี
ข้อพิจารณาว่า เมื่อเด็กหรือลูกสุกรเล็กเกิดจากครรภ์ครั้งแรก เมื่อเขาหิวนมและดูดนมแม่เมื่อหัวนมจ่อ
ปาก เด็กคน (หรือสัตว์) คนน้ัน มีประสาทสัมผัสมาก่อนหรือเปล่า หรือเขาดูดใครมีมโนภาพถึงนม     
ดังน้ัน ประสบการณ์ของประจักษ์นิยมที่ว่า อาจใช้มาก่อนหรือไม่มี การรับรู้ของเด็กอาจมีมาก่อน
ประสบการณ์”1 ดร.สาลินี รักกตัญญู กล่าวว่า “ประสบการณ์นิยมขาดความสมบูรณ์ในตัวเอง เรื่อง
                                                 

 1สัมภาษณ์ รศ.ดร.จํานง คันธิก, 25 มีนาคม 2557. 
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การรับรู้และยังไม่รับรู้สิ่งหรือวัตถุภายนอกอีกด้วย ดังน้ัน การนําทฤษฎีมโนภาพมายืนยัน จะทําให้การ
รับรู้น้ันสมบูรณ์ เพราะมโนภาพเป็นตัวแทนของสิ่งหรือวัตถุภายนอก และเป็นข้อมูลของความรู้ที่เกิด
จากประสาทสัมผัส”2 รศ.ดร.สุธรรม ชูสัตย์สกุล กล่าวว่า “ปรัชญาประจักษนิยม เช่ือเฉพาะความรู้ที่
รับรู้ได้ทางผัสสะ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายเท่าน้ัน เหนือกว่าน้ัน ไม่จําเป็นต้องรับรู้ จะมีหรือไม่มีไม่ใช่
ปัญหาของลัทธิประจักษนิยม ฉะน้ัน ประจักษนิยมสมบูรณ์ภายใต้ขอบเขตของตนเองอยู่แล้ว”3 รศ.ดร.
สุกิจ ชัยมุสิก กล่าวว่า “เห็นด้วยกับข้อคําถามประเด็นน้ี เพราะถ้าไม่อาศัยทฤษฎีอ่ืนมาอธิบาย
ประกอบจะคงสมบูรณ์มิได้ อน่ึง จากทฤษฎี ถ้าอธิบายปราศจากการยึดโยงอาการจิตผสมด้วย จะมุ่งผล
เชิงประจักษ์ที่สมบูรณ์ได้ยาก”4 รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ กล่าวว่า “เห็นด้วย เพราะปรัชญาประจักษนิยม
มีความไม่สมบูรณ์ในเน้ือหา”5 ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ กล่าวว่า “เป็นการมองคนละมุม Loke เสนอตาม
ธรรมชาติของการรับรู้ว่ามี Sensation แล้วจึงมี Conception หรือ Idea”6 พระราชดิลก,ดร.กล่าวว่า  
“เห็นด้วย เพราะทฤษฎียังต้องอาศัยวัตถุภายนอกเช้ามาช่วย เพ่ือความสมบูรณ์”7 
 อภิปรายผลข้อที่ 1 จากคําสัมภาษณ์ทั้ง 7 ท่าน ส่วนมากเห็นด้วยกับผู้วิจัยว่า ปรัชญาประ
จักษนิยม ขาดความสมบูรณ์ในตัวเองจริง จึงต้องนําทฤษฎีอ่ืนเข้ามาช่วยอธิบาย เพ่ือให้การรับรู้มีความ
สมบูรณ์ ยกเว้นแต่  รศ.ดร.จํานง  คันธิก  ได้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อสงสัย  และ  รศ.ดร.สุธรรม  
ชูสัตย์สกุล ได้แสดงความคิดเห็นว่า ปรัชญาประจักษนิยม มีความสมบูรณ์ภายใต้ขอบเขตของตนเอง 
 สรุปผลข้อที่ 1 ได้ว่า ปรัชญาประจักษนิยม ขาดความสมบูรณ์ในตัวเองจริง จึงต้องนําทฤษฎี
มโนภาพมาใช้อธิบายร่วม   เพ่ือให้เกิดการรับรู้ที่สมบูรณ์   ถ้าหากขาดทฤษฎีมโนภาพแล้ว   ปรัชญา 
ประจักษนิยมจะสมบูรณ์ไม่ได้เลย ทฤษฎีมโนภาพจึงมีคุณูปการ แก่ปรัชญาประจักษนิยมมาก แต่
ปรัชญาที่ดีควรใช้ทฤษฎีเดียวจบในตัวเองมากกว่า 
 2. ปรัชญาประจักษนิยม ไม่ได้รับรู้สิ่งหรือวัตถุภายนอกโดยตรง เพียงแต่รับรู้มโนภาพเราจะ
แน่ใจว่า สิ่งหรือวัตถุภายนอกกับมโนภาพของมัน คือสิ่งหรือวัตถุเดียวกัน หรือต่างกันอย่างไร  รศ.ดร.
จํานง คันธิก กล่าวว่า “แล้วแต่การต้ังจุดรับรู้ไว้ ขณะที่ผมเขียนน้ี เส้นปากกาเป็นสีนํ้าเงิน คงเป็นที่รู้
ทั่วไป แต่สีหมึกอาจไม่ใช่สีนํ้าเงินก็ได้ คงรอวันพิสูจน์ว่า เป็นสีอ่ืน สําคัญคือใจเย็น ๆ”8    ดร.สาลินี  
รักกตัญญู กล่าวว่า “ถือว่าเป็นจริงในระดับหน่ึง เพราะมโนภาพเป็นตัวรับรองว่า สิ่งที่เห็นเป็นจริง   
เพราะมโนภาพเกิดจากประสบการณ์ที่เคยมี”9 รศ.ดร.สุธรรม ชูสัตย์สกุล กล่าวว่า “ตา หู จมูก ลิ้น   
กาย  เป็นฐานหลักของประจักษนิยม  สิ่งที่ตาเห็น  หูได้ยินน่ันแหละคือ  ความจริง”10   รศ.ดร.สุกิจ  

                                                 

 2สัมภาษณ์ ดร.สาลินี รักกตัญญู,         25   มีนาคม   2557. 
 

 3สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุธรรม ชูสตัย์สกุล.   31   มีนาคม   2557. 
 4สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสกิ,          21   เมษายน   2557. 
 5สัมภาษณ์ รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์.         25   เมษายน   2557. 
 6สัมภาษณ์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ,           6   มิถุนายน   2557. 
 7สัมภาษณ์ พระราชดิลก,ดร.              5   สิงหาคม   2557 
 8สัมภาษณ์ รศ.ดร.จํานง คันธิก,           25   มีนาคม   2557. 
 9สัมภาษณ์ ดร.สาลินี รักกตัญญู,          25   มีนาคม   2557.                                            

 10สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุธรรม ชูสตัย์สกุล.   31   มีนาคม   2557. 
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ชัยมุสิก กล่าวว่า “ถูกทั้งสองทาง คือ มีทั้งตรงและไม่ตรง เพราะขึ้นอยู่กับจิต และมโนภาพที่ถูกปรุงขึ้น 
จากจินตนาการ”11 รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ กล่าวว่า “วัตถุภายนอกกับมโนภาพมีความสัมพันธ์กัน”12   
ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ กล่าวว่า “ขึ้นอยู่กับแต่ละทฤษฎี หลายทฤษฎีมองว่า ประจักษ์ ไม่สามารถรับรู้วัตถุ
ภายนอกโดยตรง ต้องผ่าน Conception แต่พุทธปรัชญาถือว่า pratyaksa (perception) หรือ  
Sensation รับรู้โลกภายนอกโดยตรง”13 พระราชดิลก,ดร. กล่าวว่า “ปรัชญาประจักษนิยมเน้ือหาไม่
สมบูรณ์ ต้องอาศัยมโนภาพเป็นส่วนประกอบ   จึงจะสมบูรณ์”14 
 อภิปรายผลข้อที่ 2 จากคําสัมภาษณ์ทั้ง 7 ท่าน ส่วนมากมีความเห็นว่า สิ่งหรือวัตถุภายนอก
กับมโนภาพ คือ สิ่งหรือวัตถุเดียวกัน มีความสัมพันธ์กัน ไม่ต่างกัน เว้นเสียแต่ รศ.ดร.จํานง คันธิก   
ลังเลท่ีจะรับว่าคือสิ่งเดียวกัน หรือปฏิเสธว่าไม่ใช่ในทันที ยังคงต้องรอวันพิสูจน์ต่อไป 
 สรุปผลข้อที่ 2 ได้ว่า สิ่งหรือวัตถุภายนอกกับมโนภาพคือสิ่งเดียวกัน ไม่แตกต่างกันเลย   
เพราะมโนภาพเกิดจากสิ่งหรือวัตถุภายนอกท่ีได้สัมผัส รับรู้สิ่งใด ก็เกิดมโนภาพสิ่งน้ัน              
 3. ปรัชญาประจักษนิยม ไม่ได้รวมจิตไว้กับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้วย ไม่ได้ถือว่าจิตเป็น 1 ใน
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 แต่แยกไปอธิบายต่างหากกับมโนภาพ รศ.ดร.จํานง คันธิก กล่าวว่า “แล้วแต่นึก  
Empiricist อธิบาย ได้ทั้ง 2 อย่าง แม้จะสร้างมโนภาพว่า ไม่มีจิต นักปรัชญาอธิายไว้ จึงไม่ถือว่า
ผิดปกติ เพราะปัญญาทําได้”15 ดร.สาลินี รักกตัญญู กล่าวว่า “ถูกต้องแล้ว แต่ประจักษนิยมถือว่า  
ความรู้เกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างใดอย่างหน่ึง จิตเป็นนามธรรม ไม่ใช่
รูปธรรม จึงไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยอายตนะทั้ง 5”16  รศ.ดร.สุธรรม ชูสัตย์สกุล กล่าวว่า “จิตเป็น
ส่วนของเหตุผล  การคํานวณ ช่น เรื่องการเกิดใหม่ประจักษนิยมถือว่า  ไม่จําเป็นต้องรับรู้”17  รศ.ดร. 
สุกิจ ชัยมุสิก กล่าวว่า “การอธิบายมโนภาพว่า เป็นปรัชญาประจักษนิยม โดยไม่มีประสาทสัมผัส
เก่ียวข้อง ถือว่าสมบูรณ์ในทฤษฎีน้ัน”18  รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ กล่าวว่า “จิตกับประสาทสัมผัสทั้ง 5  
มีความสัมพันธ์กันอยู่อย่างแยกกันไม่ออก”19 ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ กล่าวว่า “ทางพุทธปรัชญา ก็มี
กระบวนของวิญญาณทั้ง 6 แล้วเข้าสู้เวทนา สัญญา สังขาร ดังน้ัน ต้ังแต่เวทนา สัญญา สังขาร จึงเป็น
กระบวนการของการรับรู้ของจิต Projection of mind”20 พระราชดิลก,ดร. กล่าวว่า “ปรัชญาประ
จักษนิยม เน้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 เท่าน้ัน”21  

                                                 

 11สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสกิ,         21   เมษายน   2557. 
 12สัมภาษณ์ รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์.        25   เมษายน   2557. 
 13สัมภาษณ์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ,           6   มิถุนายน   2557. 
 14สัมภาษณ์ พระราชดิลก,ดร.              5   สิงหาคม   2557 
 15สัมภาษณ์ รศ.ดร.จํานง คันธิก,          25   มีนาคม   2557. 
 16สัมภาษณ์ ดร.สาลินี รักกตัญญู,         25   มีนาคม   2557. 
 17สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุธรรม ชูสตัย์สกุล.   31   มีนาคม   2557. 
 

 18สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสกิ,         21   เมษายน   2557. 
 19สัมภาษณ์ รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์.        25   เมษายน   2557. 
 20สัมภาษณ์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ,           6   มิถุนายน   2557. 
 21สัมภาษณ์ พระราชดิลก,ดร.              5   สิงหาคม   2557. 
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 อภิปรายผลข้อที่ 3 จากคําสัมภาษณ์ทั้ง 7 ท่าน ส่วนมากมีความเห็นว่า ปรัชญาประจักษนิยม
เน้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งเป็นส่วนรับรู้ ส่วนจิตเป็นส่วนของเหตุผล แต่มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่
ออก 
 สรุปผลข้อที่ 3 ได้ว่า ประสาทสัมผัสทั้ง 5 กับจิตมีความแตกต่างกัน คือ ประสาทสัมผัสทั้ง 5  
เห็นได้ง่าย สังเกตได้กว่าจิต มีลักษณะเป็นรูปหรือวัตถุ ส่วนจิตเห็นได้ยาก สังเกตได้ยาก มีลักษณะเป็น
นาม ไม่มีรูปร่างเป็นตัวตน ปรัชญาประจักษนิยมจึงแยกไปอธิบายต่างหากจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 
 4. ปรัชญาประจักษนิยม ไม่ได้ให้ความสนใจในตัวมนุษย์ ซึ่งมีฐานะเป็นข้อมูลของการเรียนรู้
เช่นกัน ให้ความสนใจแต่สิ่งหรือวัตถุภายนอก รศ.ดร.จํานง คันธิก กล่าวว่า “คงจะคล้ายกับที่เราใช้ว่า   
สิ่งแวดล้อมกระมัง มีอิทธิพลย่ิงต่อมนุษย์ ในแง่พุทธปรัชญา พูดถึงอนัตตา มีอํานาจเหนือกว่ามนุษย์
มาก อนัตตานับว่าจะหนา แล้วมาจากภายนอกมาก”22 ดร.สาลินี รักกตัญญู กล่าวว่า “จริง ๆ แล้ว
ต้องถือว่าให้ความสําคัญด้วย เพราะเป็นตัวที่รับรู้การมีอยู่ของสิ่งภายนอก เช่น ตาเห็นรูป คือ ตายืนยัน
การมีอยู่ของรูป”23 รศ.ดร.สุธรรม ชูสัตย์สกุล กล่าวว่า “ประจักษนิยม ไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องจิต   
มนุษย์ คือ กายกับจิต ประจักษนิยมจึงเน้นวัตถุภายนอกเป็นหลัก”24 รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสิก กล่าวว่า 
“เป็นสิ่งถูกต้องแล้ว ถ้ามโนภาพอธิบายสัมพันธ์กับประสาทสัมผัสเมื่อใด ปรัชญาประจักษนิยมก็จะให้
ความสําคัญกับมนุษย์มากขึ้น”25 รศ.ชัยวัฒน์  อัตพัฒน์ กล่าวว่า “ประจักษนิยม ให้ความสําคัญกับ
ประสาทสัมผัสมากกว่าอย่างอ่ืน”26 ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ กล่าวว่า “ปรัชญามุ่งเสนอมุมมองทางญาณ
วิทยา และธรรมดาของปรัชญาตะวันตกจะมุ่งสนใจ โลกภายนอกมากกว่าตน นอกจากปรัชญาประจักษ
นิยมที่ให้ความสําคัญ”27 พระราชดิลก,ดร. กล่าว่า “ประจักษนิยม เน้นประสาทสัมผัสที่มีอยู่กับสรรพ
สิ่งทุกอย่างในโลก”28 
 อภิปรายผลข้อที่ 4 จากคําสัมภาษณ์ทั้ง 7 ท่าน ส่วนมากมีความเห็นว่า ปรัชญาประจักษนิยม
ให้ความสําคัญกับวัตถุภายนอกมากกว่า แต่ก็ให้ความสําคัญกับมนุษย์ด้วย เพราะเป็นผู้รับรู้ โดยอธิบาย
มโนภาพกับประสาทสัมผัส และเน้นทางญาณวิทยา 
 สรุปผลข้อที่ 4 ได้ว่า ปรัชญาประจักษนิยม เน้นที่สิ่งหรือวัตถุภายนอกมากกว่า เพราะเป็น
ข้อมูลความรู้ เป็นสิ่งที่จะนํามาสร้างความรู้ จึงให้ความสําคัญกับสิ่งหรือวัตถุภายนอกมากกว่ามนุษย์    
 5. ปรัชญาประจักษนิยม ไม่ได้อธิบายว่า ถ้าประสาทสัมผัสภายในทั้ง 5 คือ ตา หูจมูก ลิ้น   
และกาย สัมผัสกับสิ่งหรือวัตถุภายนอกแล้ว จะเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ สุข ตามมา รศ.ดร.จํานง  
คันธิก กล่าวว่า “ในแง่พุทธปรัชญา เห็นสักว่าเห็น ได้ยินสักว่าได้ยิน ฯลฯ อย่ายึดถือ คงอยู่ในสภาพน้ี   

                                                 

 22สัมภาษณ์ รศ.ดร.จํานง คันธิก,          25   มีนาคม   2557. 
 23สัมภาษณ์ ดร.สาลินี รักกตัญญู,         25   มีนาคม   2557. 
 24สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุธรรม ชูสตัย์สกุล.   31   มีนาคม   2557. 
 25สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสกิ,          21   เมษายน   2557. 
 26สัมภาษณ์ รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์.         25   เมษายน   2557. 
 

 27สัมภาษณ์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ            6    มิถุนายน   2557. 
 28สัมภาษณ์ พระราชดิลก,ดร.              5    สิงหาคม   2557. 



 
 

   101 

คือ มีรับรู้ แต่อย่ายึดถือ”29 ดร.สาลินี รักกตัญญู กล่าวว่า “ประจักษนิยมยืนยันเพียงการมีอยู่ ส่วน
ทุกข์ สุข เป็นเรื่องของจิต”30 รศ.ดร.สุธรรม ชูสัตย์สกุล กล่าวว่า “สุข ทุกข์ เวทนา เป็นเรื่องของจิต  
เมื่อตัดเร่ืองของจิตออกไป เวทนาเหล่าน้ันก็ไม่จําเป็นต้องศึกษา”31 รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสิก กล่าวว่า  
“การอธิบายความรู้สึกจากมโนภาพอย่างเดียว ยังไม่อาจอธิบายประสบการณ์มโนภาพอย่างชัดเจน”32   
รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ กล่าวว่า “ประจักษนิยมไม่ได้สนใจเรื่องความสุข และความทุกข์ แต่เน้นไปที่การ
รับรู้ว่า เกิดความรู้ได้ เพราะอาศัยประสาทสัมผัส”33 ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ กล่าวว่า “ขึ้นอยู่กับศักยภาพ
ของนักปรัชญา และวัตถุประสงค์ของเขา และอาจมองว่าเป็นสิ่งดี ที่จะเป็นช่องให้ผู้อ่ืนเติมเต็มก็ได้”34 
พระราชดิลก,ดร. กล่าวว่า “ประจักษนิยม ขาดเน้นเรื่องมโนทัศน์ จึงทําให้ความสมบูรณ์เน้ือหาลดลง
ไป”35 
 อภิปรายผลข้อที่ 5 จากคําสัมภาษณ์ทั้ง 7 ท่าน ส่วนมากมีความเห็นว่า ปรัชญาประจักษนิยม   
เน้นเรื่องการรับรู้ว่า เกิดมาจากประสาทสัมผัส ไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องสุข ทุกข์ยืนยันความมีอยู่ของ
สรรพสิ่ง 
 สรุปผลข้อที่ 5 ได้ว่า ปรัชญาประจักษนิยม เน้นเรื่องการรับรู้สิ่งหรือวัตถุภายนอกมากกว่า  
หรือเน้นเรื่องความรู้อย่างเดียว จนลืมเรื่องสุข ทุกข์ที่สําคัญของมนุษย์ไป 
 6. ปรัชญาประจักษนิยม เมื่อไม่ได้อธิบายว่า ถ้าประสาทสัมผัสทั้ง 5 สัมผัสกับสิ่งหรือวัตถุ
ภายนอกแล้ว จะเกิดความรู้สึกทุกข์ สุขตามมา จึงไม่ได้อธิบายเรื่องความสงบ ระงับ ดับทุกข์ด้วย รศ.
ดร.จํานง คันธิก กล่าวว่า “การไม่ยึดถือ คือ เรียกมีความสงบ สุข”36 ดร.สาลินี รักกตัญญู กล่าวว่า  
“ถูกต้อง เพราะสุข ทุกข์ เป็นเรื่องของจิต”37 รศ.ดร.สุธรรม ชูสัตย์สกุล กล่าวว่า “แม้จะไม่อธิบายใน
เชิงลึก แต่ในความเป็นมนุษย์  ก็จะมีความรู้สึกโดยธรรมชาติเองส่วนความเช่ือเป็นอุดมคติ”38  รศ.ดร. 
สุกิจ ชัยมุสิก กล่าวว่า “ถูกต้องแล้ว เปรียบเสมือนเรียนหลักการเพียงอย่างเดียว (ปริยัติ) จึงไม่
สามารถอธิบายประสบการณ์ หรือ ปฏิเวธได้”39 รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ กล่าวว่า “ประจักษนิยม     
ไม่ได้สนใจเรื่องแก้ปัญหาความทุกข์ และความสงบว่า เกิดขึ้นอย่างไร”40 ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ กล่าวว่า  
“ถ้ามองในแง่พุทธปรัชญา ก็อาจเป็นจุดเด่นของปรัชญาประจักษนิยมของ Loke แต่อย่าลืมว่า    

                                                 

 29สัมภาษณ์ รศ.ดร.จํานง คันธิก,           25   มีนาคม   2557. 
 30สัมภาษณ์ ดร.สาลินี รักกตัญญู,         25   มีนาคม   2557. 
 31สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุธรรม ชูสตัย์สกุล.   31   มีนาคม   2557. 
 32สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสกิ,         21   เมษายน   2557. 
 33สัมภาษณ์ รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์.        25   เมษายน   2557. 
 34สัมภาษณ์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ,          6   มิถุนายน   2557. 
 35สัมภาษณ์ พระราชดิลก,ดร.             5    สิงหาคม   2557. 
 36สัมภาษณ์ รศ.ดร.จํานง คันธิก,          25   มีนาคม   2557. 
 37สัมภาษณ์ ดร.สาลินี รักกตัญญู,         25   มีนาคม   2557. 
 38สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุธรรม ชูสตัย์สกุล.   31   มีนาคม   2557. 
 39สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสกิ,          21   เมษายน   2557. 
 40สัมภาษณ์ รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์.        25   เมษายน   2557. 
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ระบบปรัชญาตะวันตก ไม่ได้มีจุดหมาย เพ่ือพ้นทุกข์แบบพุทธปรัชญา”41 พระราชดิลก,ดร. กล่าวว่า  
“ความสมบูรณ์ของโลกแบบประจักษนิยม จึงไม่สมบูรณ์ในปรัชญาปัจจุบัน”42 
 อภิปรายผลข้อที่ 6 จากคําสัมภาษณ์ทั้ง 7 ท่าน ส่วนมากมีความเห็นว่า ไม่ได้อธิบายในเชิงลึก   
ไม่ได้มีจุดหมายเพ่ือพ้นทุกข์ จึงไม่ได้สนใจเรื่องแก้ปัญหาความทุกข์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของปรัชญาประจักษ
นิยม 
 สรุปผลข้อที่ 6 ได้ว่า ปรัชญาประจักษนิยม เน้นเรื่องการรับรู้ ความรู้ จึงละเลยเรื่องความรู้สึก
สุข ทุกข์ และความสงบ ระงับ ดับทุกข์ไป ซึ่งเป็นใจความสําคัญของมนุษย์ 
 4.5.2 ประเด็นที่ 2 เก่ียวกับปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา          
 1.ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญามีความสมบูรณ์ในตัวเอง เพราะใช้กระบวนการ
รับรู้ของการกระทบกัน ของอายตนะภายนอก 6 กับอายตนะภายใน 6 รศ.ดร.จํานง คันธิก กล่าวว่า  
“ตามที่จริง เรื่องความสมบูรณ์ในตัวเองน้ี มีเฉพาะนิพพาน ซึ่ง เป็นอสังขตะ นอกจากมีจิตน้ันเป็น
สังขตะ ย่อมมีความบกพร่องโดยปกติ”43 ดร.สาลินี รักกตัญญู กล่าวว่า “ถูกต้อง เพราะป็นตัว
ประกอบในการรับรู้ โดยไม่ต้องอาศัยทฤษฎีอ่ืน เช่น มโนภาพ เพราะจิตสามารถรับรู้ได้โดยตรง ไม่ต้อง
อาศัยทฤษฎีอ่ืนอีก”44 รศ.ดร.สุธรรม ชูสัตย์สกุล กล่าวว่า “แนวพุทธน้ันง่าย เพราะเช่ือทั้งสองส่วน  
คือ ความจริงโดยสมมติ และความจริงแบบปรมัตถ์”45 รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสิก กล่าวว่า “การอธิบาย
ถ่ายทอดความจริงที่มีเหตุผลสู่สาธารณะ ต้องเป็นจริง ที่ผ่านกระบวนการประสาทสัมผัสทั้งภายนอก
และภายใน”46 รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ กล่าวว่า “ประจักษนิยมตามแนวพุทธมีความเห็นว่า การรับรู้
ต้องอาศัยอายตนะภายนอก 6 ภายใน 6”47 ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ กล่าวว่า “พุทธปรัชญามองตนเอง  
อาจมองว่าสมบูรณ์ในตนเอง แต่ปรัชญานยายะและไวเศษิกะ มองว่ายังไม่สมบูรณ์ เพราะประจักษ์แนว
พุทธยังสามารถตัดสินได้ว่า อะไรเป็นอะไร”48 พระราชดิลก,ดร. กล่าวว่า “ประจักษนิยมแนวพุทธ มี
ความสมบูรณ์มากกว่าทางปรัชญาตะวันตก เพราะสอนเพ่ือพ้นทุกข์”49 
 อภิปรายผลข้อที่ 1 จากคําสัมภาษณ์ทั้ง 7 ท่าน ส่วนมากมีความเห็นว่า ประจักษนิยมแนว
พุทธมีความสมบูรณ์ในตัวเอง เพราะไม่ต้องอาศัยทฤษฎีอ่ืนมาช่วยอธิบาย อาศัยกระบวนการประสาท
สัมผัสทั้งภายนอก 6 และภายใน 6 ในการรับรู้ ทั้งยังสอนเพ่ือพ้นทุกข์ 

                                                 

 41สัมภาษณ์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ,           6   มิถุนายน   2557. 
 42สัมภาษณ์ พระราชดิลก,ดร.              5   สิงหาคม    2557. 
 

 43สัมภาษณ์ รศ.ดร.จํานง คันธิก,          25   มีนาคม   2557. 
 44สัมภาษณ์ ดร.สาลินี รักกตัญญู,         25   มีนาคม   2557. 
 45สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุธรรม ชูสตัย์สกุล.   31   มีนาคม   2557. 
 46สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสกิ,          21   เมษายน   2557. 
 47สัมภาษณ์ รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์,        25   เมษายน   2557. 
 48สัมภาษณ์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ,           6   มิถุนายน   2557. 
 49สัมภาษณ์ พระราชดิลก,ดร.              5   สิงหาคม   2557. 
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 สรุปผลข้อที่ 1 ได้ว่า ประจักษนิยมแนวพุทธมีความสมบูรณ์ในตนเอง เพราะใช้ทฤษฎีเดียวใน
การรับรู้ คือ อายตนะภายนอก 6 และอายตนะภายใน 6 ในการรับรู้ โดยไม่มีทฤษฎีอ่ืนเข้ามาปะปน
ด้วย 
 2. ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธ รับรู้หรือรู้แจ้งสิ่ง หรืออารมณ์ภายนอกโดยตรง ทําให้
เราแน่ใจว่า สิ่งหรือหรืออารมณ์เป็นอย่างไร เราก็รับรู้หรือรู้แจ้งสิ่งหรืออารมณ์น้ัน อย่างน้ันตามความ
เป็นจริง รศ.ดร.จํานง คันธิก กล่าวว่า “รู้ตามเป็นจริงที่ว่าก็ได้ ถ้าท่านแน่ใจว่า ใจท่านมีความมั่นคงพอ 
ไม่หว่ันไหว แต่คนส่วนมากอดไม่ได้ที่จะหว่ันไหว”50 ดร.สาลีนี รักกตัญญู กล่าวว่า “ถูกต้อง เพราะมี
จิตเป็นตัวรับรู้โดยตรง”51 รศ.ดร.สุธรรม ชูสัตย์สกุล กล่าวว่า “พุทธสอนให้เข้าใจสภาพสิ่งตามสภาพ
ของมัน คือ ตกอยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์”52 รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสิก กล่าวว่า “ไม่มีคําอธิบายเป็นอย่าง
อ่ืน เพราะผลที่ประจักษ์มาจากเหตุที่เป็นประสบการณ์จริง”53 รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ กล่าวว่า “การ
รับรู้หรือรู้แจ้งอารมณ์ภายนอกท่านสอนให้กําหนดรู้ แล้วปล่อยวาง”54 ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ กล่าวว่า   
“ในโลกความจริงคนธรรมดา ไม่สามารถรักษาสภาพ เช่น การมองอารมณ์ตามสภาวะได้ เพราะ
อารมณ์เกิด ดับไว จิตก็เกิด ดับไว ต้องระดับ ผู้หมดกิเลส จึงจะรับรู้สภาวะน้ีได้”55 พระราชดิลก,ดร.  
กล่าวว่า “พุทธกําหนดรู้ภายนอกและภายในชัดเจน โดยไม่ต้องอาศัยกับวัตถุที่เป็นมายา”56 
 อภิปรายผลข้อที่ 2 จากคําสัมภาษณ์ทั้ง 7 ท่าน ส่วนมากมีความเห็นตรงกันว่า ประจักษนิยม
แนวพุทธ สอนให้รับรู้อารมณ์ตามท่ีเป็นจริง ทั้งอารมณ์ภายนอกและภายใน ทั้งยังต้องปล่อยวางด้วย   
เว้นแต่ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ ที่มีความเห็นแย้งว่า คนธรรมดา ไม่สามารถมองอารมณ์ตามสภาวะน้ันได้ 
 สรุปผลข้อที่ 2 ได้ว่า ประจักษนิยมแนวพุทธ สอนให้รับรู้หรือรู้แจ้งอารมณ์ตามความเป็นจริง    
ตรงตามที่มันเป็น ทั้งยังสอนให้ตัดการปรุงแต่งทิ้งไป ให้หยุดอยู่ตรงที่รับรู้หรือรู้แจ้งเท่าน้ัน ทั้งน้ีเพ่ือ
ไม่ให้เกิดทุกข์ตามมา 
 3. ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธ ไม่ได้แยกจิต หรือวิญญาณออกไปจากอายตนะภายใน
ทั้ง 6 ถือว่าจิตเป็น 1 ในอายตนะภายในท้ัง 6  รศ.ดร.จํานง คันธิก กล่าวว่า “เห็นว่าเป็นได้ 
องค์ประกอบของชีวิต คือ ขันธ์ 5 วิญญาณขันธ์เป็น 1 ใน 5”57 ดร.สาลินี รักกตัญญู กล่าวว่า  
“ถูกต้องแล้ว เพราะไม่ว่า ตาเห็นรูป  จมูกได้กลิ่น  ลิ้นรับรส  จิตเป็นตัวกําหนดรับรู้ทั้งสิ้น”58  รศ.ดร. 

                                                 

 50สัมภาษณ์ รศ.ดร.จํานง คันธิก,          25   มีนาคม   2557. 
 51สัมภาษณ์ ดร.สาลินี รักกตัญญู,        25   มีนาคม   2557. 
 52สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุธรรม ชูสตัย์สกุล.   31   มีนาคม   2557. 
 53สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสกิ,        21   เมษายน   2557. 
 54สัมภาษณ์ รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์.       25   เมษายน   2557. 
 55สัมภาษณ์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ,          6   มิถุนายน   2557. 
 56สัมภาษณ์ พระราชดิลก,ดร.             5   สิงหาคม   2557 
 57สัมภาษณ์ รศ.ดร.จํานง คันธิก,          25   มีนาคม   2557. 
 58สัมภาษณ์ ดร.สาลินี รักกตัญญู,         25   มีนาคม   2557. 
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สุธรรม ชูสัตย์สกุล กล่าวว่า “ก็พุทธเช่ือ กายกับจิตต้องอาศัยกัน จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าวเน้นให้
รักษาจิต”59 รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสิก กล่าวว่า “ถูกต้องแล้ว จึงทําให้ปรัชญาประจักษนิยมมีความสมบูรณ์   
เพราะการทํางานทั้งภายในภายนอก ผลสําเร็จมาจากจิตเป็นสําคัญ”60 รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ กล่าวว่า  
“จิตและอายตนะภายในทั้ง 6 อาศัยกันและกันอย่างน้ีตลอดไป”61 ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ กล่าวว่า “จิตน้ี
เป็นอายตนะภายใน 6 เรียกว่า มนายตนะยังทํางานรับรู้อารมณ์ตามความเป็นจริง แต่ทั้งน้ีก็ปรุงแต่ง
ทันที ซึ่งเริ่มที่กระบวนวิถีจิตต้ังหลายขณะ”62 พระราชดิลก,ดร. กล่าวว่า “ถูกแล้ว เพราะพุทธเน้นการ
พิจารณาควบคู่ไปด้วยกัน โดยไม่ลดละของกายกับจิต”63 
 อภิปรายผลข้อที่ 3 จากคําสัมภาษณ์ทั้ง 7 ท่าน ทุกท่านมีความเห็นว่า ถูกต้องแล้วจิตเป็น 1  
ในอายตนะภายในทั้ง 6 และจิตก็อาศัยกาย และกายก็อาศัยจิต อาศัยกันและกันอย่างน้ีตลอดไป ที่
เรียกว่า จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว 
 สรุปผลข้อที่ 3 ได้ว่า ประจักษนิยมแนวพุทธ ไม่ได้แยกจิตออกไปต่างหากจาก อายตนะภายใน
ทั้ง 6 ถือว่าจิตเป็นหน่ึงในอายตนะภายในทั้ง 6 ด้วย 
 4. ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธ ให้ความสําคัญทั้งในตัวมนุษย์และสิ่งหรืออารมณ์
ภายนอกด้วย แต่จะให้ความสําคัญที่ตัวของมนุษย์มากกว่า เพราะเป็นผู้เสวยหรือเสพอารมณ์ รศ.ดร.
จํานง คันธิก กล่าวว่า “สมควรแล้ว ในพุทธศาสนาจึงพูดถึงความสํารวม เช่น จกฺขุนา สํวโร สาธุ ถ้าเรา
สํารวมระวัง อารมณ์ภายนอกก็ทําอันตรายเราน้องลง”64 ดร.สาลินี รักกตัญญู กล่าวว่า “ถูกต้อง
เพราะมนุษย์เป็นที่อาศัยของจิต และเป็นตัวรับผลของการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในและ
อายตนะภายนอก”65 รศ.ดร.สุธรรม ชูสัตย์สกุล กล่าวว่า “พุทธเช่ือว่า มนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์ และ
สิ่งอ่ืน ๆ ทั้งหมด เช่น มนุษย์สามารถบรรลุผลช้ันสูงได้ แต่สัตว์ทําไม่ได้”66 รศ.ดร. สุกิจ ชัยมุสิก กล่าว
ว่า “เป็นหลักการที่สมบูรณ์แล้ว ด้านเหตุผลและข้อเท็จจริง เพราะมนุษย์เป็นผู้กระทําโดยตรง นํ้าหนัก
ก็จึงเน้นที่มนุษย์”67  รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ กล่าวว่า “ตัวมนุษย์มีความสําคัญกว่าสิ่งอ่ืน มนุษย์ต้อง
กําหนดรู้ และรับรู้อารมณ์”68 ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ กล่าวว่า “ก็ขึ้นอยู่กับอุดมการณ์ เพราะพุทธปรัชญา
มุ่งแสวงความพ้นทุกข์ การพ้นทุกข์ได้ต้องเข้าใจตนเอง หรือพัฒนาการรับรู้ตนเองเพ่ือไม่ให้ก่อ

                                                 

 59สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุธรรม ชูสตัย์สกุล.   31   มีนาคม   2557. 
 60สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสกิ,          21   เมษายน   2557. 
 61สัมภาษณ์ รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์.         25   เมษายน   2557. 
 62สัมภาษณ์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ,            6   มิถุนายน   2557. 
 63สัมภาษณ์ พระราชดิลก,ดร.               5   สิงหาคม   2557. 
 64สัมภาษณ์ รศ.ดร.จํานง คันธิก,          25   มีนาคม   2557. 
 65สัมภาษณ์ ดร.สาลินี รักกตัญญู,         25   มีนาคม   2557. 
 66สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุธรรม ชูสตัย์สกุล.   31   มีนาคม   2557. 
 67สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสกิ,         21   เมษายน   2557. 
 68สัมภาษณ์ รศ.ชัยวัฒน อัตพัฒน์.        25   เมษายน   2557. 
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ปัญหา”69 พระราชดิลก,ดร. กล่าวว่า “มีความสําคัญมาก เพราะอายตนะภายนอกและภายในต้อง
อาศัยกันตลอดไป กว่าจะพ้นทุกข์ได้ ”70 
 อภิปรายผลข้อที่ 4 จากคําสัมภาษณ์ทั้ง 7 ท่าน ทุกท่านมีความเห็นว่า ประจักษนิยมแนวพุทธ    
ให้ความสําคัญทั้งตัวมนุษย์และสิ่งหรืออารมณ์ภายนอก และให้ความสําคัญที่ตัวมนุษย์มากกว่า ประ
จักษนิยมแนวพุทธพูดถึงการสํารวมระวังจิต 
 สรุปผลข้อที่ 4 ได้ว่า ประจักษนิยมแนวพุทธให้ความสําคัญทั้งมนุษย์ และสิ่งหรือวัตถุหรือ
อารมณ์ภายนอกด้วย แต่จะให้ความสําคัญที่ตัวมนุษย์มากกว่า เพราะมนุษย์เป็นผู้เสพเสวยอารมณ์   
จึงสอนให้มนุษย์ระวังจิต 
 5. ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธ อธิบายว่า เมื่ออายตนะภายนอก 6 กระทบกับอายตนะ
ภายใน 6 แล้ว จะเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ สุข หรือเฉย ๆ ตามมาด้วย ที่เรียกว่าเวทนา รศ.ดร.จํานง   
คันธิก กล่าวว่า  “ปกติ  ถ้าไม่ระวังสุข  ทุกข์ตามมา  แต่ถ้าระวัง  สุข  ทุกข์ก็ไม่เกิด”71     ดร.สาลินี  
รักกตัญญู กล่าวว่า “ถูกต้อง เพราะผลเกิดจากอายตนะภายในและภายนอกระทบกัน  
ก็เท่าน้ี สุข  ทุกข์ หรือเฉย ๆ”72 รศ.ดร.สุธรรม ชูสัตย์สกุล กล่าวว่า “ก็พุทธสอนให้รู้ทันจิต กายไม่มี
ปัญหา ถ้าเอาจิตอยู่ ทุกข์มันจบ”73 รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสิก กล่าวว่า “คําถามน้ีมีคําตอบอยู่แล้ว ไม่
จําเป็นต้องตอบ เพราะเป็นกระบวนการแบบธรรมชาติ”74  รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ กล่าวว่า “เรื่องน้ี 
เป็นธรรมชาติของอายตนะภายใน และภายนอกต้องกระทบกันอยู่เสมอ”75 ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ กล่าว
ว่า “จริง ๆ แล้ว  ถือว่า ผัสสะ เท่าน้ันพอเทียบได้กับประจักษ์ของ Loke ต้ังแต่ เวทนา ถือว่าเป็น วิ
สจิต ซึ่งเป็นการรับรู้ร่องรอยของความจริงตามธรรมดา”76 พระราชดิลก,ดร. กล่าวว่า “เกิดมโน
วิญญาณขึ้น ถ้าการรับรู้ทั้งภายนอกและภายใน แล้วแสดงออกทางกาย วาจา และใจ”77 
 อภิปรายผลข้อที่ 5 จากคําสัมภาษณ์ทั้ง 7 ท่าน ส่วนมากมีความเห็นว่า เป็นอย่างน้ัน เพราะ
เป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่จะต้องเกิดตามมา เว้นแต่  รศ.ดร.จํานง คันธิก  และ รศ.ดร.สุธรรม  
ชูสัตย์สกุล มีความเห็นว่า พุทธสอนให้รู้ทันจิต ถ้าระวังทุกข์ สุข ก็ไม่เกิด 
 สรุปผลข้อที่ 5 ได้ว่า ประจักษนิยมแนวพุทธ สอนว่า เมื่ออายตนะภายนอกและอายตนะ
ภายในกระทบกัน ที่เรียกว่า ผัสสะ จะเกิดความรู้สึกขึ้น ที่เรียกว่า เวทนาทันที จึงสอนให้ระวังผัสสะ   
ถ้าไม่ระวังจะเกิดอวิชชา แต่ถ้าระวังจะเกิดปัญญา หรืออีกนัยหน่ึงว่า ถ้ายึดติดจะเกิดอวิชชา แต่ถ้า
ปล่อยวางจะเกิดปัญญา 

                                                 

 69สัมภาษณ์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ,          6   มิถุนายน   2557. 
 70สัมภาษณ์ พระราชดิลก,ดร.             5   สิงหาคม   2557. 
 71สัมภาษณ์ รศ.ดร.จํานง คันธิก,          25   มีนาคม   2557. 
 72สัมภาษณ์ ดร.สาลินี รักกตัญญู,         25   มีนาคม   2557. 
 73สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุธรรม ชูสตัย์สกุล.   31   มีนาคม   2557. 
 74สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสกิ,         21   เมษายน   2557. 
 75สัมภาษณ์ รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์.       25   เมษายน   2557. 
 76สัมภาษณ์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ,          6   มิถุนายน   2557. 
 77สัมภาษณ์ พระราชดิลก,ดร.             5   สิงหาคม   2557. 
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 6. ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธ อธิบายว่า เมื่ออายตนะภายนอก 6 กระทบกับ    
อายตนะภายใน 6 แล้ว จะเกิดความรู้สึกทุกข์ สุข หรือเฉย ๆ ตามมา จึงอธิบายความสงบระงับ ดับ
ทุกข์ด้วย รศ.ดร.จํานง คันธิก กล่าวว่า “ให้มีสติคอยระวังเอาเอง ใช้สติมาก บ่อย ความสงบก็เกิด     
แต่จะไม่ถึงที่สุดก็ดีกว่าปล่อยทุกเวลา”78 ดร.สาลินี รักกตัญญู กล่าวว่า “ถ้าจิตปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือ
มั่น ก็จะไม่ทุกข์ ไม่สุข คือ ไม่ปล่อยจิตให้เป็นไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทบกันของอายตนะ
ภายในและอายตนะภายนอก”79 รศ.ดร.สุธรรม ชูสัตย์สกุล  กล่าวว่า ก็ประเด็นเดียวกับข้อ 5”80 รศ.
ดร.สุกิจ ชัยมุสิก กล่าวว่า “ถูกต้องแล้ว เพราะเหตุที่มีผลของการกระทบระหว่างภายนอกและภายใน  
จึงทําให้มีกระบวนการและวิธีการ ปฏิบัติการ สู่เป้าหมายของหลักการน้ัน”81  รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์   
กล่าวว่า “จิตของมนุษย์มีหน้าที่กําหนดรู้ทุกข์ สุข และเฉย ๆ โดยวิธีน้ีจะทําให้จิตรู้จักปล่อยวาง แล้ว 
เกิดความสงบ”82 ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ  กล่าวว่า “แสดงว่า พุทธปรัชญาก็ยอมรับว่า   เราไม่สามารถ 
ควบคุม บงการ การรับรู้ขั้นผัสสะได้   เพราะเป็นการรับรู้ตามธรรมชาติของอารมณ์ภายนอก   แต่จะ 
สามารถตามรู้เวทนาได้ เพราะเป็นผลงานของใจ/จิตของตนเองซึ่งสามารถฝึกฝนและควบคุมได้ไม่ให้ติด
ในสุข ทุกข์”83 พระราชดิลก,ดร. กล่าวว่า “เกิดสุขและทุกข์ หรือเฉย ๆ ไปตามอารมณ์ของผู้มีกิเลส 
ถ้าหมดกิเลสแล้ว ตัดทุกข์และสุขได้หมดไป”84 
 อภิปรายผลข้อที่ 6 จากคําสัมภาษณ์ทั้ง 7 ท่าน ทุกท่านมีความเห็นตรงกันว่า ให้ใช้สติควบคุม
ให้มาก  ไม่ปล่อยให้จิตเลื่อนไหลไปตามอารมณ์ที่มากระทบ  และจิตก็มีหน้าที่กําหนดรู้ทุกข์  สุขและ 
เฉย ๆ แล้วปล่อยวาง แล้วจะสงบลง 
 สรุปผลข้อที่ 6 ได้ว่า ประจักษนิยมแนวพุทธ สามารถสงบ ระงับเวทนาได้ แม้จะไม่สามารถ
ควบคุมผัสสะได้ เพราะเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ แต่ก็สามารถควบคุมที่เวทนาได้ 
 4.5.3 ประเด็นที่ 3 เก่ียวกับ การนําจุดเด่นของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธมาบูรณา
การกับปรัชญาประจักษนิยม (ตะวันตก) 
 1. เมื่อปรัชญาประจักษนิยมขาดความสมบูรณ์ในตัวเอง เรื่องการรับรู้ ต้องนําทฤษฎีอ่ืน มา
ช่วยอธิบาย เช่น ทฤษฎีมโนภาพ จึงทําให้การรับรู้สมบูรณ์ขึ้นได้ แต่ถ้านําจุดเด่นด้านความสมบูรณ์ใน
การรับรู้ในตัวเองของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธมาบูรณาการ จะทําให้มีความสมบูรณ์ขึ้น   
รศ.ดร.จํานง คันธิก กล่าวว่า “ก็รู้จักถึงนํามาใช้ที่เป็นประโยชน์ เหมือนเทียนเล่มเล็ก ๆ แม้ไม่สว่าง
มาก ถ้าใช้ประโยชน์ได้ก็เอาเถิด”85 ดร.สาลินี รักกตัญญู กล่าวว่า “ถูกต้อง  เพราะประจักษนิยมขาด
ตัวยืนยันการรับรู้ คือ จิต แต่เชิงพุทธมีจิต เมื่อนําทั้ง 2 มาบูรณาการกันแล้วก็จะทําให้สมบูรณ์ขึ้น  

                                                 

 78สัมภาษณ์ รศ.ดร.จํานง คันธิก,          25   มีนาคม   2557. 
 79สัมภาษณ์ ดร.สาลินี รักกตัญญู,         25   มีนาคม   2557. 
 80สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุธรรม ชูสตัย์สกุล,   31   มีนาคม   2557. 
 81สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสกิ,         21   เมษายน   2557. 
 82สัมภาษณ์ รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์,        25   เมษายน   2557. 
 83สัมภาษณ์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ,          6   มิถุนายน   2557. 
 84สัมภาษณ์ พระราชดิลก,ดร.             5   สิงหาคม   2557. 
 

 85สัมภาษณ์ รศ.ดร.จํานง คันธิก,          25   มีนาคม   2557. 
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เพราะมีจิตเป็นตัวรับรู้การมีอยู่ของอายตนะภายนอก  ที่เกิดจากการกระทบกันของอายตนะภายใน
และอายตนะภายนอก”86 รศ.ดร.สุธรรม ชูสัตย์สกุล กล่าวว่า “ความจริงน้ันเป็นอย่างน้ี ประจักษนิยม
มาคู่กับเหตุผลนิยม เราก็เอา 2 ลัทธิน้ีรวมกันก็จะได้คําตอบสุดท้าย”87 รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสิก กล่าวว่า  
“ถ้าทําความเข้าใจปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธ ให้ครบวงจรจะอธิบายแนวคิดทฤษฎีน้ีได้
สมบูรณ์”88 รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ กล่าวว่า “เมื่อนํามาบูรณาการกันแล้ว ทําให้เกิดความสมเหตุสมผล
ของการรับรู้ชัดเจน”89 ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ กล่าวว่า “ในเชิงปรัชญาเราสามารถคิดแสดงเหตุผลได้    
แต่จุดมุ่งหมายของประจักษนิยม อยู่ในขอบเขตของญาณวิทยา แต่ปรัชญาพุทธมองทั้งในแง่ญาณวิทยา
และสุดท้ายมุ่งสู่จริยศาสตร์เพ่ือการกําจัดทุกข์”90 พระราชดิลก,ดร. กล่าวว่า “ประจักษนิยม ต้อง
ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น ทุกอย่างอาศัยวัตถุอย่างเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยจิตด้วย”91 
 อภิปรายผลข้อที่ 1 จากคําสัมภาษณ์ทั้ง 7 ท่าน ทุกท่านมีแนวโน้มที่จะเห็นด้วยกับคํา
สัมภาษณ์น้ี คือ เห็นด้วยว่า ถ้านําจุดเด่นด้านการรับรู้ที่สมบูรณ์ในตัวเองของประจักษนิยมแนวพุทธมา
บูรณาการกับประจักษนิยม ที่ขาดความสมบูรณ์ในตัวเองแล้ว จะทําให้ประจักษนิยมมีความสมบูรณ์ขึ้น 
 สรุปผลข้อที่ 1 ได้ว่า เมื่อปรัชญาประจักษนิยมขาดความสมบูรณ์ในเร่ืองการรับรู้ ต้องนํา
ทฤษฎีอ่ืนมาช่วยอธิบายเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ คือ ทฤษฎีมโนภาพ แต่ถ้านําจุดเด่นด้านการรับรู้ที่
สมบูรณ์ในตัวเองของประจักษนิยมแนวพุทธมาบูรณาการด้วยก็จะทําให้ปรัชญาประจักษนิยมมีความ
สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น เพราะเป็นนําสิ่งที่สมบูรณ์มาใส่ให้กับสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ 
 2. เมื่อปรัชญาประจักษนิยมไม่ได้รับรู้สิ่ง หรือวัตถุภายนอกโดยตรง เพียงแต่รับรู้มโนภาพ  แต่
ถ้านําจุดเด่นด้าน การรับรู้อารมณ์โดยตรงของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธมาบูรณาการ จะทํา
ให้การรับรู้ของปรัชญาประจักษนิยมสมบูรณ์ขึ้น รศ.ดร.จํานง คันธิก กล่าวว่า “ตามท่ีจริง มโนภาพน้ัน  
ถ้าไม่มีวัตถุเลย จะเกิดได้อย่างไรเล่า ทางพุทธศาสนาจึงพูดถึงอายตนะภายนอก (วัตถุ) และอายตนะ
ภายใน (จิต) เพราะเหตุน้ี”92    ดร.สาลินี รักกตัญญู กล่าวว่า “ถูกต้อง เพราะมีตัวรับรู้ที่สําคัญ คือ  
จิต”93 รศ.ดร.สุธรรม ชูสัตย์สกุล กล่าวว่า “ก็ดังกล่าวแล้วรวมประจักษนิยม กับเหตุผลนิยม ความ
สมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้น”94 รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสิก กล่าวว่า “ถ้านําหลักการดังกล่าวมาบูรณาการ จะทําให้
เกิดความสมบูรณ์ปราศจากข้อโต้แย้ง”95 รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ กล่าวว่า “เรื่องน้ีเป็นหน้าที่ของผู้ศึกษา  

                                                 

 86สัมภาษณ์ ดร.สาลินี รักกตัญญู,         25   มีนาคม   2557. 
 87สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุธรรม ชูสตัย์สกุล.   31   มีนาคม   2557. 
 88สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสกิ,         21   เมษายน   2557. 
 89สัมภาษณ์ รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์.       25   เมษายน   2557. 
 90สัมภาษณ์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ,          6   มิถุนายน   2557. 
 91สัมภาษณ์ พระราชดิลก,ดร.             5    สิงหาคม   2557. 
 

 92สัมภาษณ์ รศ.ดร.จํานง คันธิก,          25   มีนาคม   2557. 
 93สัมภาษณ์ ดร.สาลินี รักกตัญญู,         25   มีนาคม   2557. 
 94สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุธรรม ชูสตัย์สกุล.   31   มีนาคม   2557. 
 95สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสกิ,         21   เมษายน   2557. 
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ผู้มีความเข้าใจในการบูรณาการแนวคิดทั้ง 2”96 ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ กล่าวว่า “กระบวนการเห็นหรือ
รับรู้โลกภายนอกของมนุษย์ก็จะเหมือน ๆ กันแต่จะให้ความหมาย หรือคิดอย่างไรขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจ
ของแต่ละคน แต่ที่มีปัญหาถกเถียงกันทางปรัชญาเรื่องประจักษ์ เป็นเพราะความบกพร่องของแต่ละ
ทฤษฎีที่รอการเติมเต็,”97 พระราชดิลก,ดร. กล่าวว่า “จุดเด่นของประจักษนิยม เป็นเพียงวัตถุ
ภายนอกเท่าน้ัน เช่น กายกับจิต”98 
 อภิปรายผลข้อที่ 2 จากคําสัมภาษณ์ทั้ง 7 ท่าน ทุกท่านมีความเห็นว่า วัตถุกับจิตต้องอาศัยกัน   
เหมือนกับเหตุผลต้องอาศัยประจักษ์ จึงจะเกิดสมบูรณ์ปราศจากข้อโต้แย้ง เป็นการเติมเต็มให้แก่สิ่งที่
บกพร่อง 
 สรุปผลข้อที่ 2 ได้ว่า เมื่อประจักษนิยมไม่ได้รับรู้สิ่งหรือวัตถโุดยตรง เพียงแต่รับรู้ผ่านมโนภาพ
ของสิ่งหรือวัตถุ แต่ถ้านําจุดเด่นด้านการรับรู้สิ่ง หรือวัตถุโดยตรงของประจักษนิยมแนวพุทธมาบูรณา
การด้วย ก็จะทําให้การรับรู้ของประจักษนิยมเกิดความสมบูรณ์ขึ้นได้ เพราะไม่ต้องรับรู้ผ่านสื่อกลาง  
คือ มโนภาพ 
 3. เมื่อปรัชญาประจักษนิยมแยกจิตกับมโนภาพ ไปอธิบายต่างหากจากประสาทสัมผัสทั้ง 5  
แต่ถ้านําจุดเด่นในวิญญาณ 6 ของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธมาบูรณาการ จะทําให้ปรัชญา
ประจักษนิยมสมบูรณ์ขึ้น รศ.ดร.จํานง คันธิก กล่าวว่า “แล้วแต่ความต้องการ ถ้าอธิบายแล้วใกล้เคียง
ต่อความสงบ ระงับ ก็ใช้ได้เลย”99 ดร.สาลินี รักกตัญญู กล่าวว่า “ถูกต้อง สมบูรณ์จริง เพราะไม่ควรมี
การแยกจิตออกจากประสาทสัมผัสทั้ง  5  เพราะเมื่อแยกจิตก็จะไม่มีการรับรู้”100      รศ.ดร.สุธรรม  
ชูสัตย์สกุล กล่าวว่า “ข้อน้ีถูกต้อง เช่ือแบบบูรณาการอย่าเช่ือแบบแยกส่วน เช่ือแบบสงเคราะห์ คือ  
เอาบทสรุปขององค์รวม”101  รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสิก กล่าวว่า  “ประเด็นน้ีไม่มีข้อโต้แย้ง  ถ้านําปรัชญา 
ประจักษนิยมตามแนวพุทธมาใช้ เพราะมโนภาพท่ีปราศจากจิตและประสาทสัมผัสและวิญญาณทั้ง 6  
มาพิจารณา จะไม่มีทางสมบูรณ์ได้เลย”102 รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ กล่าวว่า “ผู้ฉลาดย่อมสามารถนํา
จุดเด่นของความคิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวม”103 ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ กล่าวว่า  
“ผมมองว่า วิญญาณ 6 ก็คือประจักษ์จริงของพุทธ เพราะแค่มโนทวารทํางาน หลังจากน้ันเข้าสู่เวทนา  
สัญญา สังขาร แล้วถือว่าเป็นเขตแดนของจิต”104 พระราชดิลก,ดร. กล่าวว่า “ประจักษนิยม เพียงวัตถุ
เท่าน้ัน ส่วนพุทธอาศัยวัตถุด้วย และอาศัยจิตด้วย จึงไปด้วยกันได้”105 

                                                 

 96สัมภาษณ์ รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์.        25   เมษายน   2557. 
 97สัมภาษณ์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ,          6   มิถุนายน   2557. 
 98สัมภาษณ์ พระราชดิลก,ดร.             5   สิงหาคม   2557. 
 

 99สัมภาษณ์ รศ.ดร.จํานง คันธิก,           25   มีนาคม   2557. 
 100สัมภาษณ์ ดร.สาลินี รักกตัญญู,         25   มีนาคม   2557. 
 101สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุธรรม ชูสตัย์สกุล.   31   มีนาคม   2557. 
 102สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสกิ,         21   เมษายน   2557. 
 103สัมภาษณ์ รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์.        25   เมษายน   2557. 
 104สัมภาษณ์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ,          6   มิถุนายน   2557. 
 105สัมภาษณ์ พระราชดิลก,ดร.             5    สิงหาคม   2557. 
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 อภิปรายผลข้อที่ 3 จากคําสัมภาษณ์ทั้ง 7 ท่าน ทุกท่านมีความเห็นสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน คือ ไม่ควรแยกจิตไปอธิบายกับมโนภาพต่างหากจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 แต่ควรอธิบายองค์
รวม เพราะจะทําให้เกิดการโต้แย้ง และจะสมบูรณ์ไม่ได้ 
 สรุปผลข้อที่ 3 ได้ว่า เมื่อประจักษนิยม แยกจิตไปอธิบายกับมโนภาพต่างหากจากประสาท
สัมผัสทั้ง 5 จะทําให้เกิดการโต้แย้ง ถูกมองว่าขาดความสมบูรณ์ แต่ถ้านําจุดเด่นด้านการอธิบายแบบ
องค์ของประจักษนิยมแนวพุทธมาบูรณาการด้วย ก็จะโต้แย้งไม่ได้ 
 4. เมื่อปรัชญาประจักษนิยมไม่ได้ให้ความสนใจในตัวมนุษย์ แต่ถ้านําจุดเด่นด้านการให้
ความสําคัญในตัวมนุษย์ของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธมาบูรณาการ จะทําให้มีความสมบูรณ์
ขึ้น รศ.ดร.จํานง คันธิก กล่าวว่า “ตอบคล้ายข้อ 3”106 ดร.สาลินี รักกตัญญู กล่าวว่า “ถูกต้อง เพราะ
เมื่อมีจิตเข้ามาประกอบจะสมบูรณ์ขึ้น เพราะประจักษนิยมทั่วไปไม่ยอมรับเร่ืองจิตหรือการรับรู้ของจิต   
จึงทําให้การรับรู้ไม่สมบูรณ์ แต่เมื่อนําประจักษนิยมเชิงพุทธมาบูรณาการจึงทําให้สมบูรณ์ขึ้น”107 รศ.
ดร.สุธรรม ชูสัตย์สกุล กล่าวว่า “ลัทธิปรัชญานั้นเขาต่อสู้กันในแนวคิด ต่างก็ไม่ยอมกัน แต่เราในฐานะ
ผู้บริโภคปรัชญา ก็นํามายําเอาเอง เพ่ือให้ได้ประโยชน์มากที่สุด”108 รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสิก กล่าวว่า   
“ถ้านําจุดเด่นของปรัชญาประจักษนิยมมาผสมกับแนวพุทธจะทําให้ปรัชญาประจักษนิยม ได้รับการ
ยอมรับมากขึ้น ในด้านเหตุผลนิยม”109 รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ กล่าวว่า “มนุษย์เป็นผู้กําหนด และให้
ความหมาย และความคิดในการนําปรัชญาแต่ละสํานักมาใช้ให้เกิดประโยชน์”110 ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ  
กล่าวว่า “ในการทําผลงานทางปรัชญา เราก็สามารถนําเสนอได้ แต่อย่าลืมว่า ราต้องเสนอเหตุผลได้
รัดกุม”111 พระราชดิลก,ดร. กล่าวว่า “การบูรณาการตามแนวพุทธน้ัน  ทุกอย่างต้องอาศัยกัน จึงไป
ด้วยกันได้”112                 
 อภิปรายผลข้อที่ 4 จากคําสัมภาษณ์ทั้ง 7 ท่าน ในคําตอบแบบสัมภาษณ์ข้อที่ 4 น้ี
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นแตกต่างกัน ส่วนมากกล่าวว่า ปรัชญาเป็นการต่อสู้กันทางความคิด เพราะ
มนุษย์เป็นผู้กําหนดปรัชญามาให้เกิดประโยชน์ เว้นเสียแต่ 2 ท่าน ดร.สาลินี รักกตัญญู  และ รศ.ดร. 
สุกิจ ชัยมุสิก กล่าวว่า ถูกต้อง ถ้านําจุดเด่นของประจักษนิยมแนวพุทธด้านการให้ความสําคัญในตัว
มนุษย์มาบูรณาการด้วย ก็จะทําให้ประจักษนิยมมีความสมบูรณ์ ในด้านการยอมรับ และเหตุผล 
 สรุปผลข้อที่ 4 ได้ว่า ในเม่ือประจักษนิยมให้ความสําคัญสิ่งหรือวัตถุมากกว่า โดยละเลยตัว
มนุษย์ จึงทําให้การรับรู้ไม้ครอบคลุม แต่ถ้านําจุดเด่นของประจักษนิยมแนวพุทธด้านการให้
ความสําคัญกับมนุษย์และสิ่งหรือวัตถุเท่า ๆ กันมาบูรณาการด้วย ก็จะช่วยเสริมให้ประจักษนิยมรับรู้
ครอบคลุมได้ 

                                                 

 106สัมภาษณ์ รศ.ดร.จํานง คันธิก,          25   มีนาคม   2557. 
 107สัมภาษณ์ ดร.สาลินี รักกตัญญู,         25   มีนาคม   2557. 
 108สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุธรรม ชูสตัย์สกุล.   31   มีนาคม   2557. 
 109สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสกิ,         21   เมษายน   2557. 
 110สัมภาษณ์ รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์.        25   เมษายน   2557. 
 111สัมภาษณ์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ,          6   มิถุนายน   2557. 
 112สัมภาษณ์ พระราชดิลก,ดร.             5   สิงหาคม   2557. 
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 5. เมื่อปรัชญาประจักษนิยมไม่ได้อธิบายว่า ถ้าประสาทสัมผัสทั้ง 5 สัมผัสกับสิ่งหรือ วัตถุแล้ว   
จะเกิดความรู้สึกทุกข์ สุข  แต่ถ้านําจุดเด่นด้านการอธิบายว่า  จะเกิดความรู้สึกทุกข์  สุขของปรัชญา 
ประจักษนิยมตามแนวพุทธมาบูรณาการ จะทําให้ปรัชญาประจักษนิยมมีความสมบูรณ์ขึ้น รศ.ดร.
จํานง คันธิก กล่าวว่า “คําตอบคล้ายกัน”113 ดร.สาลินี รักกตัญญู กล่าวว่า “แน่นอนเพราะเชิงพุทธ
ใช้จิตเป็นตัวรับรู้ได้โดยตรง    ไม่ต้องอาศัยทฤษฎีมโนภาพใด ๆ มาอธิบายอีก”114      รศ.ดร.สุธรรม  
ชูสัตย์สกุล กล่าวว่า “ปรัชญาแต่ละสํานักน้ัน ต่างก็มีความสมบูรณ์อยู่แล้วในตัว ไม่จําเป็นต้องบูรณา
การอะไร เหมือนอาหารสดมีอยู่โดยทั่วไป ส่วนการจะนํามาประกอบเท่าไร เพ่ือให้ได้ประโยชน์สําหรับ
ตนมากที่สุดน้ัน เป็นเรื่องของแต่ละคน”115 รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสิก กล่าวว่า “การนําปรัชญาประจักษ
นิยมตามแนวพุทธมาบูรณาการ จะสามารถอธิบายในเชิงตรรกวิทยาได้โดยสมบูรณ์”116 รศ.ชัยวัฒน์ 
อัตพัฒน์ กล่าวว่า “อายตนะภายใน และภายนอก มีหน้าที่รายงานความรู้สึกทุกข์ สุขมาให้มนุษย์รับรู้   
และเสวยอารมณ์ ”117 ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ กล่าวว่า “ถ้าบอกว่า สมบูรณ์ในแง่ทําให้มนุษย์ทุกคนที่มี
การรับรู้เชิงประจักษ์อยู่แล้ว มาเรียนรู้วิธีการวิปัสสนาในพุทธศาสนา เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ คือการ
พ้นทุกข์ ถือเป็นสิ่งที่ควรเสนอ”118  พระราชดิลก,ดร. กล่าวว่า “ปรัชญาพุทธ ทําให้ประจักษนิยม
สมบูรณ์มากขึ้น ทุกอย่างมองข้างเดียวย่อมไม่ได้”119 
 อภิปรายผลข้อที่ 5 จากคําสัมภาษณ์ทั้ง 7 ท่าน ในคําตอบแบบสัมภาษณ์ข้อที่ 5 น้ี
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นแตกต่างกันเหมือนในข้อที่ 4 เช่น รศ.ดร.สุธรรม ชูสัตย์สกุล กล่าวว่าปรัชญา
แต่ละสํานักต่างก็มีความสมบูรณ์ในตัวอยู่แล้ว ไม่ต้องไปบูรณาการอะไร ส่วนนอกน้ันให้ความเห็นว่า 
จะทําให้สมบูรณ์ขึ้นได้ เพราะอายตนะภายนอกและภายในมีหน้าที่รายงานความรู้สึกทุกข์ สุขให้มนุษย์
รับรู้ เพราะเชิงพุทธใช้จิตเป็นตัวรับรู้โดยตรง   และเป็นสิ่งที่ควรนําเสนอ 
 สรุปผลข้อที่ 5 ได้ว่า ในเมื่อประจักษนิมไม่ได้อธิบายว่า ถ้าประสาทสัมผัสทั้ง 5 สัมผัสกับสิ่ง
หรือวัตถุแล้ว จะเกิดความรูสึกทุกข์ สุขตามมาหรือไม่ แต่ถ้านําจุดเด่นด้านการอธิบายว่าจะเกิด
ความรู้สึกทุกข์ สุขตามมาด้วยของประจักษนิยมแนวพุทธมาบูรณาการด้วย จะช่วยเสริมให้ประจักษ
นิยมมีเหตุผล และสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 
 6. เมื่อปรัชญาประจักษนิยมไม่ได้อธิบายว่า “จะเกิดความรู้สึกทุกข์หรือสุขตามมา จึง ไม่ได้
อธิบายความดับทุกข์ไว้ด้วย” แต่ถ้านําจุดเด่นด้านการอธิบายความดับทุกข์ ของปรัชญาประจักษนิยม
ตามแนวพุทธมาบูรณาการ จะทําให้ปรัชญาประจักษนิยม มีความสมบูรณ์ขึ้น รศ.ดร.จํานง คันธิก  
กล่าวว่า “ผมว่าใช้ได้ แต่ต้องช้ีให้ชัดว่า น้ีของพุทธ น้ีของ Epiricism เติมนะ ต้องเข้าใจ และเมื่อถึง

                                                 

 113สัมภาษณ์ รศ.ดร.จํานง คันธิก,          5   มีนาคม    2557.                    
 114สัมภาษณ์ ดร.สาลินี รักกตัญญู,         25   มีนาคม   2557. 
 115สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุธรรม ชูสตัย์สกุล.   31   มีนาคม   2557. 
 116สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสกิ,         21   เมษายน   2557. 
 117สัมภาษณ์ รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์.        25   เมษายน   2557. 
 118สัมภาษณ์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ,           6   มิถุนายน   2557. 
 119สัมภาษณ์ พระราชดิลก,ดร.              5   สิงหาคม   2557. 
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ที่สุด ดับทุกข์ได้ที่สุดจริง แม้ปัญหาที่กําลังเขียนน้ีก็ไม่จําเป็นเลย”120 ดร.สาลินี รักกตัญญู กล่าวว่า  
“ถูกต้อง เพราะการดับทุกข์ได้ติดอยู่ที่จิตน่ันเอง”121  รศ.ดร.สุธรรม ชูสัตย์สกุล  กล่าวว่า “ปรัชญา 
ประจักษนิยมเน้นทฤษฎีความรู้ คือ ใช้ทฤษฎีของเขาไปแสวงหาความรู้ เขาไม่ได้จํากัดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
ไว้เป็นการเฉพาะ แล้วแต่ผู้แสวงหาจะนําทฤษฎีของประจักษนิยมไปใช้กับเรื่องใด ก็หมายความว่า ถ้า
พุทธจะนําทฤษฎีประจักษนิยมมารับรู้เรื่องสุข ทุกข์ ดับทุกข์ ก็ย่อมทําได้ เช่น ที่สุดของสุขคืออะไร   
ที่สุดของทุกข์คืออะไร การดับทุกข์คืออะไร เพ่ืออะไร ทําไปทําไม ได้อะไร ทฤษฎีทุกทฤษฎี ในทาง
ทฤษฎี ดูเหมือนว่ามีจํากัดแต่ในทางปฏิบัติ นําไปใช้ได้ ไม่เคยหมด ขึ้นอยู่กับกําลังทางปัญญาของ
ผู้นําไปใช้ต่างหาก ไม่ใช่ตัวทฤษฎีแต่อย่างใด ”122  รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสิก กล่าวว่า “จะทําให้การอธิบาย
ปรัชญาประจักษนิยมมีเหตุผลครบวงจรและอธิบายตามกระบวนการท่ีเกิดขึ้นจริงได้อย่างมีเหตุผล  
และตอบโจทย์ได้ทุกประเด็น”123 รศ.ชัยวัฒน์  อัตพัฒน์ กล่าวว่า “ปรัชญาประจักษนิยม ไม่ได้สอนวิธี
ดับความทุกข์โดยตรง แต่อย่าคิด   การดับทุกข์เป็นหน้าที่ของมนุษย์ผู้มีปัญญาเท่าน้ัน   จึงจะดับทุกข์ 
ได้ ”124 ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ “เสนอเหมือนข้อ 5 ตอบทํานองเดียวกัน”125 พระราชดิลก,ดร. กล่าวว่า  
“ประจักษนิยม สอนให้คนติดกับทุกข์และสุขเท่าน้ัน ประจักษนิยมแนวพุทธสอนให้คนรู้ทุกข์และสุข   
จุดคือนิพพาน”126 
 อภิปรายผลข้อที่ 6 จากคําสัมภาษณ์ทั้ง 7 ท่าน ในคําตอบแบบสัมภาษณ์ข้อ 6 น้ีผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ความเห็นไปในทํานองเดียวกัน คือ ย่อมทําได้ เพราะประจักษนิยมไม่ได้จํากัดเรื่องใดเรื่องหน่ึงเป็น
การเฉพาะ ขึ้นอยู่กับผู้นําไปใช้มากกว่า เพราะการรับรู้ทุกข์ สุข เป็นหน้าที่ของมนุษย์ผู้มีปัญญา 
 สรุปผลข้อที่ 6 ได้ว่า ในเมื่อประจักษนิยมไม่ได้อธิบายความดับทุกข์ไว้ด้วย เพราะไม่ได้ให้
ความสําคัญในตัวมนุษย์ แต่ถ้านําจุดเด่นด้านการอธิบายความดับทุกข์ไว้ด้วยของประจักษนิยมแนว
พุทธมาบูรณาการด้วย จะช่วยเสริมให้ประจักษนิยมอธิบายครอบคลุมย่ิงขึ้น เพราะการรับรู้ของ
ประสาทสัมผัสไม่อาจละเลยมนุษย์ได้ เมื่อมนุษย์เป็นผู้รับรู้ ย่อมเกิดความรู้สึกทุกข์ สุขตามมาอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังน้ัน การอธิบายการดับทุกข์ไว้ด้วย จึงเป็นความสมบูรณ์ย่ิงของการรับรู้ 
 
4.6 สรุปการบูรณาการปรัชญาประจักษนิยมด้วยจุดเด่นของปรัชญาประจักษนิยมตาม 
     แนวพุทธ 
 4.6.1 ปรัชญาประจักษนิยม เป็นปรัชญาที่มีความคล้ายคลึงกัน กับปรัชญาประจักษนิยมตาม 
แนวพุทธ ในแง่ที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของประสาทสัมผัส คือ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ประสาทตา
ประสาทหู ประสาทจมูก ประสาทลิ้น ประสาทกาย และจิต สัมผัสกับรูปหรือสี เสียง กลิ่น รส สิ่งสัมผัส
กาย และมโนภาพตามลําดับ ถ้านําเอาปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธ ที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ

                                                 

 120สัมภาษณ์ รศ.ดร.จํานง คันธิก,          25   มีนาคม   2557. 
 121สัมภาษณ์ ดร.สาลินี รักกตัญญู,         25   มีนาคม   2557. 
 122สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุธรรม ชูสตัย์สกุล.   31   มีนาคม   2557. 
 123สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสกิ,         21   เมษายน   2557. 
 124สัมภาษณ์ รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์.        25   เมษายน   2557. 
 125สัมภาษณ์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ,           6   มิถุนายน   2557. 
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อายตนะภายนอก 6 กับอายตนะภายใน 6 กระทบกันมาบูรณาการด้วย หรือใช้ร่วมกันแล้ว ก็จะทําให้
ปรัชญาประจักษนิยมมีความสมบูรณ์มากขึ้น ดังน้ี 
 ก. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสตรง คือ ประสบการณ์ทางประสาทตา
สัมผัสกับรูปหรือสี ประสาทหูสัมผัสกับเสียง ประสาทจมูกสัมผัสกับกลิ่น ประสาทลิ้นสัมผัสกับรส   
ประสาทกายสัมผัสกับสิ่งสัมผัสกาย และจิตสัมผัสกับมโนภาพ โดยถือว่า ประสบการณ์ทางตา หู จมูก   
ลิ้น และกาย เป็นประสบการณ์ภายนอกหรือประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส และประสบการณ์ทาง
จิตเป็นประสบการณ์ภายใน เป็นประสบการณ์ที่จิตทําการพิจารณา แยกแยะเปรียบเทียบระหว่างมโน
ภาพต่าง ๆ หรือหลาย ๆ มโนภาพ ที่เป็นผลให้สําเร็จเป็นความรู้ อันเป็นขั้นตอนสุดท้าย ถ้านําเอา
ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธที่ให้ความสําคัญกับอายตนะภายนอก 6 กับอายตนะภายใน 6    
และให้ความสําคัญกับจิตที่เป็นหน่ึงในอายตนะภายใน 6 มาบูรณาการแล้ว จะทําให้ประจักษนิยมมี
คุณค่ามากยิ่งขึ้น คือ ไม่เพียงแต่ตาเห็นรูปหรือสี หูได้ยินสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นรูปรส กายสัมผัสกับสิ่ง
สัมผัสกาย จิตกับมโนภาพ หรือคํา ข้อความหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเท่าน้ัน แต่จะทําให้จิตน่ิง  
สงบ เยือกเย็น สดช่ืน ต่ืนตัว เบิกบานด้วย เพราะความสงบน่ิง เยือกเย็น สดช่ืน ต่ืนตัว เบิกบานของจิต 
เป็นประสบการณ์ภายใน และเป็นประสบการณ์ตรง 
 ข. ความรู้เกิดภายหลังประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส หมายความว่า ประสบการณ์เกิดก่อน   
ความรู้เกิดภายหลัง ถ้าประสาทสัมผัสไม่สัมผัสกับข้อมูลแล้ว ความรู้ก็เกิดขึ้นไม่ได้ เราไม่เคยมีความรู้
ก่อนที่เราจะเข้าถึงความรู้ มีแต่เราเข้าถึงความรู้ก่อนแล้ว เราจึงมีความรู้ภายหลัง ถ้านําเอาปรัชญาประ
จักษนิยมตามแนวพุทธ ที่ให้ความสําคัญกับการกระทบกันระหว่างอายตนะภายนอกและอายตนะ
ภายในแล้ว จึงเกิดการรู้แจ้ง มาบูรณาการด้วยหรือใช้ร่วมกันแล้ว จะทําให้ปรัชญาประจักษนิยมมี
คุณค่ามากย่ิงขึ้น คือ ไม่เพียงแต่ให้เกิดความรู้ข้อมูลทางผัสสะเท่าน้ัน แต่จะก่อให้เกิดปัญญาแทงตลอด
สัจจะในข้อมูลทางผัสสะน้ันด้วยว่า ข้อมูลเหล่าน้ีไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่ใช่ตัวตนท่ีถาวร มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ควรยึดถือข้อมูลเหล่าน้ัน ซึ่งเมื่อยึดถือแล้ว จะทําให้เกิดทุกข์ตามมา เกิด
ความหน่ายในข้อมูล ทําปัญญาพ้นไปจากข้อมูลเหล่าน้ัน ไม่อาลัยข้อมูลเหล่าน้ัน 
 ค. ความรู้เกิดจากข้อมลูหลักฐานเท็จจริง เราไม่อาจอ้างลม ๆ แล้ง ๆ โดยที่ไม่มีข้อมูลหลักฐาน
เท็จจริงได้ จะเป็นการอ้างที่ไร้สาระ หรือเพ้อเจ้อ ข้อมูลทางผัสสะเป็นข้อมูลเท็จจริง มีตัวตนอยู่จริง   
เปิดเผย ทุกคนยอมรับตรงกันได้ เพราะประสาทสัมผัสของเรารับรู้ได้เท่าเทียมกันและถือได้ว่าเป็น
ข้อมูลสากลได้ ถ้านําเอาปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธ ที่ให้ความสําคัญกับข้อมูลประจักษ์เช่นกัน   
ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส  ผฏฐัพพะ และธัมมารมณ์ ซึ่งเป็นข้อมูลเท็จจริง ที่เราไม่อาจปฏิเสธได้ มา
บูรณาการด้วยหรือใช้ร่วมกันแล้ว จะทําให้ปรัชญาประจักษนิยมมีคุณค่ามากย่ิงขึ้น คือ ไม่เพียงแต่รับรู้
ข้อมูลทางผัสสะเท่าน้ัน แต่รับรู้เพ่ิมเติมขึ้นอีกว่า นอกจากข้อมูลเหล่าน้ีเป็นข้อมูลทางความรู้แล้ว จะ
ก่อให้เกิดอะไรอีกต่อไป เช่น ที่ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธอธิบายว่า จะก่อให้เกิดเวทนา  
ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ตามมา เป็นต้น 
 ง. ความรู้เกิดขึ้นกับตัวเอง ความรู้เป็นการค้นพบด้วยตัวเอง เมื่อเราค้นพบความรู้ด้วยตัวเอง   
ก็เท่ากับเราค้นพบตัวเองไปในตัว คือ ค้นพบความสามารถของตัวเอง และความรู้ก็ควรจะเป็นของเรา
ด้วย การค้นพบความรู้ด้วยตัวเอง เป็นประสบการณ์ของตัวเอง ซึ่งไม่มีประสบการณ์ใดมีความพึงพอใจ
เทียบได้ ความรู้ที่เราค้นพบด้วยตัวเองน้ีจะอยู่กับเราตลอดไป เราสมารถใช้ประโยชน์จากความรู้ที่เรา
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ค้นพบด้วยตัวเองได้อย่างเต็มที่ เพราะเป็นความรู้ที่สําเร็จรูปแล้ว ได้รับการพิสูจน์ ตรวจสอบมา
เรียบร้อยแล้ว เมื่อเราค้นพบความรู้ด้วยตัวเองแล้ว ใคร่เล่าจะรู้ดีเท่าเราซึ่งจะประจักษ์แจ้งชัดแก่ตัวเอง   
ถ้านําเอาปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธ ที่เน้นให้ผู้ศึกษาและปฏิบัติเห็นด้วยตนเอง (สันทิฏฐิโก) 
มาบูรณาการด้วย หรือใช้ร่วมกันแล้ว จะทําให้ปรัชญาประจักษนิยมมีคุณค่ามากย่ิงขึ้นว่า ไม่เพียงแต่
รับรู้ว่า ค้นพบความรู้ด้วยตัวเอง ค้นพบตัวเองความสามารถของตัวเองเท่าน้ัน ยังค้นพบต่อไปว่า   
สุขภาพกายของตัวเองเป็นอย่างไร ยังแข็งแรง สดช่ืน ต่ืนตัว ผ่อนคลาย กระปรี่กระเปร่า หรือเปลี่ยน
แปรไปอย่างไรหรือไม่ อาการอย่างน้ีเกิดขึ้นกับตัวเองจริง ๆ สามารถพิสูจน์ ตรวจสอบได้ เพราะ
สามารถทําให้ประจักษ์ชัดแจ้งด้วยตัวเองได้ 
 4.6.2 ปรัชญาประจักษนิยมยังมีข้อบกพร่องอยู่ ถ้านําเอาจุดเด่นของปรัชญาประจักษนิยมตาม
แนวพุทธมาบูรณาการด้วย หรือใช้ร่วมกันแล้ว จะทําให้ปรัชญาประจักษนิยมมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น   
ดังน้ี 
 ก. ปรัชญาประจักษนิยม ที่ไม่ความสมบูรณ์ในตัวเอง ในเรื่องของการยอมรับเอาทฤษฎีอ่ืน  
คือ  ทฤษฎีตัวแทนเข้ามาใช้ด้วย ที่เท่ากับใช้ 2 ทฤษฎีในการสร้างความรู้ ถ้านําเอาปรัชญาประจักษ
นิยมตามแนวพุทธที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง คือ ใช้ทฤษฎีเดียวในการสร้างความรู้ มาบูรณาการด้วย 
หรือใช้ร่วมกันแล้ว จะทําให้ปรัชญาประจักษนิยมมีคุณค่า มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 
 ข.ปรัชญาประจักษนิยม ไม่ได้รับรู้สิ่งหรือวัตถุทางกายภาพภายนอกโดยตรง เพียงแต่รับรู้มโน
ภาพของสิ่งหรือวัตถุน้ัน ๆ ซึ่งถือว่าเป็นสื่อกลาง ถ้านําเอาจุดเด่นของปรัชญาประจักษนิยมตามแนว
พุทธมาบูรณาการด้วย หรือใช้ร่วมกัน คือ ที่รับรู้หรือรู้แจ้งสิ่งหรือวัตถุทางกายภาพภายนอกหรือ
อารมณ์โดยตรง ไม่ได้รับรู้ผ่านสื่อกลางใด ๆ ก็จะทําให้ปรัชญาประจักษนิยมมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 
 ค. ปรัชญาประจักษนิยม แยกจิตกับมโนภาพไปอธิบายต่างหากจากประสาทสัมผัส ทั้ง 5 ถ้า
นําเอาจุดเด่นของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธมาบูรณาการด้วย หรือใช้ร่วมกัน คือ อธิบายใจ
กับธัมมารมณ์เป็นชุดเดียวกันกับวิญญาณทั้ง 6 โดยไม่ได้แยกไปอธิบายต่างหาก      ก็จะทําให้ปรัชญา 
ประจักษนิยมมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 
 ง. ปรัชญาประจักษนิยม ไม่ได้ให้ความสนใจในตัวมนุษย์ หรือถ้าสนใจก็สนใจในฐานะวัตถุ ถ้า
นําเอาจุดเด่นของปรัชญาประจักษนิยมตามพุทธ ที่ให้ความสําคัญกับตัวมนุษย์ และสนใจในฐานะ
สิ่งมีชีวิตมาบูรณาการด้วย หรือใช้ร่วมกันแล้ว ก็จะทําให้ปรัชญาประจักษนิยมมีความสมบูรณ์มาก
ย่ิงขึ้น 
 จ. ปรัชญาประจักษนิยม ไม่ได้อธิบายว่า ถ้าประสาทสัมผัสทั้ง 5 สัมผัสกับสิ่งหรือวัตถุ
ภายนอกแล้ว จะเกิดความรู้สึกทุกข์ สุขหรือเฉย ๆ ตามมาด้วย ถ้านําเอาจุดเด่นของปรัชญาประจักษ
นิยมตามแนวพุทธที่อธิบายว่า ถ้าประสาทสัมผัสทั้ง 6 สัมผัสกับสิ่งหรือวัตถุหรืออารมณ์ภายนอกแล้ว 
จะเกิดความรู้สึกทุกข์ สุขหรือเฉย ๆ ตามมาด้วย มาบูรณาการหรือใช้ร่วมกันแล้วก็จะทําให้ปรัชญาประ
จักษนิยมมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 
 ฉ. ปรัชญาประจักษนิยม เมื่อไม่ได้อธิบายว่า ถ้าประสาทสัมผัสทั้ง 5 สัมผัสกับสิ่งหรือวัตถุ
ภายนอกแล้ว จะเกิดความรู้สึกทุกข์ สุขหรือเฉย ๆ ตามมา จึงไม่ได้อธิบายเร่ืองการสงบ ระงับดับทุกข์
ด้วย ถ้านําเอาจุดเด่นของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธที่อธิบายว่า ถ้าประสาทสัมผัสทั้ง 6  
สัมผัสกับสิ่งหรือวัตถุหรืออารมณ์ภายนอกแล้ว จะเกิดความรู้สึกทุกข์ สุขหรือเฉย ๆ ตามมา จึงอธิบาย
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เรื่องการสงบ ระงับ ดับทุกข์ด้วย มาบูรณาการหรือใช้ร่วมกันแล้ว ก็จะทําให้ปรัชญาประจักษนิยมมี
ความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 
 สรุปความได้ว่า ถ้าหากนําปรัชญาประจักษนิยมซึ่งมีความบกพร่องอยู่บ้างตามประเด็นต่าง ๆ 
ดังกล่าวมาแล้ว เติมเต็มด้วยปรัชญาประจักษนิยมแนวพุทธ จะทําให้ปรัชญาประจักษนิยมเกิดความ
สมบูรณ์ได้อย่างแท้จริง ดังที่เสนอมาน้ี 
 
4.7 ความแตกต่างระหวา่งประจักษนิยมท่ัวไปกับประจักษนยิมตามแนวพุทธ 
 4.7.1 ปรัชญาประจักษนิยมทั่วไป 
 ปรัชญาประจักษนิยมทั่วไปมีลักษณะดังน้ี  คือ 
 1. เป็นทฤษฎีความรู้ หรือญาณวิทยา (Theory of Knowledge or Epistemology) โดยตรง 
 2. ศึกษาโลกวัตถุทางกายภาพภายนอกที่สามารถสัมผัสได้ สังเกตได้ รับรู้ได้ด้วยประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย ให้ความสําคัญกับโลกวัตถุทางกายภาพภายนอก ใน
ฐานะเป็นข้อมูล ที่เป็นรูปธรรม 
 3. มีความเช่ือว่า ความรู้เกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส 
 4. มีความเช่ือว่า ความรู้เกิดภายหลังจากการมีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส 
 5. มีความเช่ือว่า ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นความรู้จริงหรือ
ความรู้แท้ 
 6. มีความเช่ือว่า มนุษย์แรกเกิด จิตสะอาดบริสุทธ์ิ เหมือนกระดาษขาว ปราศจากรอยขีด
เขียนใด ๆ 
 7. มีความเช่ือว่า เมื่อวัตถุทางกายภาพภายนอกกระทบกับ ประสาทสัมผัสทางกายภาพทั้ง 5 
แล้ว จะประทับไว้ในจิต ในรูปของมโนภาพ (Idea) 
 8. มีความเช่ือว่า มโนภาพ เป็นตัวแทนของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นโลกวัตถุทางกายภาพภายนอก 
 9. มีความเช่ือว่า จิต ไม่ใช่อินทรีย์ทางกายภาพเหมือนอินทรีย์หรือประสาทสัมผัสทั้ง 5 แต่มี
ลักษณะพิเศษ คือ คิด 
 10. จิตทําการเปรียบเทียบระหว่างมโนภาพต่าง ๆ ที่อยู่ในจิต อย่างจงใจ อย่างต้ังใจ มีสติและ
สมาธิ 
 11. ความรู้ หมายถึง การรับรู้ (Perception) คือ รับรู้ว่า มีสิ่งใดเข้ามาสู่จิต หรือจิตรู้ 
 12. มีความเชื่อว่า ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสเป็นที่มาของความเช่ือ ความสงสัย  การ
สร้างสรรค์ ความรู้สึกต่าง ๆ 
 13. แยกจิตกับมโนภาพมาอธิบายต่างหากจากอินทรีย์ทางกายภาพทั้ง 5 
 14. มีแนวโน้มเป็นการเรียนรู้ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ทางวัตถุ 
 15. สรุปการรับรู้ด้วยวิธีอุปนัย (Induction) 
 4.7.2 ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
 ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญามีลักษณะดังน้ี คือ 
 1. มีแนวโน้มเป็นญาณวิทยาหรือทฤษฎีความรู้ (Epistemology or Theory of Knowledge) 
หรือจะเรียกว่า “พุทธญาณวิทยา” ก็ว่าได้ เพราะเป็นวิธีการติดต่อระหว่างวิญญาณ 6 ในตัวเรา ที่
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เรียกว่า อารมณ์ภายใน 6 ได้แก่ วิญญาณตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ กับโลกวัตถุทางกายภาพ
ภายนอก ที่เรียกว่า อารมณ์ภายนอก 6 แล้วเกิดการรู้แจ้งอารมณ์ 
 2. ให้ความสําคัญทั้งวิญญาณภายในตัวเรา และวัตถุทางกายภาพภายนอกหรืออารมณ์ที่
ติดต่อกันเป็นคู่ ๆ เช่น ตาติดต่อกับรูป หูติดต่อกับเสียง จมูกติดต่อกับกลิ่น ลิ้นติดต่อกับรส กายติดต่อ
กับสิ่งสัมผัสกาย ใจติดต่อกับธัมมารมณ์ ในฐานะเป็นตัวการก่อให้เกิดความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือเฉย ๆ 
ถ่ายทอดกันเป็นลูกโซ่ ที่เรียกว่า กระบวนธรรม เป็นนามธรรม 
 3. มีความเช่ือว่า ถ้ามีการเรียนรู้ที่จะควบคุมการกระทบกันระหว่างอารมณ์ภายนอกกับ
อารมณ์ภายในอย่างดีแล้ว จะสามารถสงบ ระงับ ดับทุกข์ ที่เป็นผลของการกระทบกันได้ 
 4. ให้ความสําคัญกับตัวมนุษย์มากกว่าวัตถุภายนอก เพราะเป็นการเรียนรู้เพ่ือสงบ ระงับ ดับ
ทุกข์ เป็นการเรียนรู้ภายในตัวมนุษย์ หรือจะเรียกว่า เป็นการเรียนรู้ชีวิตก็ได้   
 5. มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบที่จะนําไปสู่เป้าหมาย คือ การสงบ ระงับ ดับทุกข์ ได้แก่  รักษา
ศีลให้สะอาดบริสุทธ์ิ บําเพ็ญเพียรทางจิต คือ ทําสมถกัมมัฏฐาน ให้จิตมีสมาธิ และบําเพ็ญเพียรทาง
ปัญญา คือ  ทําวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพ่ือให้เกิดปัญญารู้แจ้งสภาวธรรม ที่จะนําไปสู่การสงบ ระงับ ดับ
ทุกข์ 
 6. ความรู้ หมายถึง การเข้าถึงสภาวธรรมในตัวเราที่เป็นผลของการบําเพ็ญเพียร เป็นการ
พิจารณาธรรมภายในตัวเราว่า มีลักษณะอย่างไร เป็นการทบทวน เป็นการทําความเข้าใจ ให้เห็น
สภาวธรรมที่เกิดขึ้นตลอดสาย จนเข้าใจอย่างถ่องแท้ จึงลงความเห็นลงไปว่าถูกต้อง แล้วเกิดการจดจํา  
ที่เรียกว่ารู้ด้วย “ญาณ” หรือ “หย่ังรู้” โดยผ่านการปฏิบัติทางกัมมัฏฐานทั้ง 2 วิธี 
 ทั้ง 2 ทฤษฎีมีความเหมือนกัน คือ ใช้วิธีเชิงประจักษ์ ใช้ประสบการณ์ตรง และเป็น
ประสบการณ์ของตัวเอง รู้ด้วยตัวเอง 
 
4.8 ความแตกต่างระหวา่งจุดเด่นของประจักษนิยมตามแนวพุทธกับประจักษนิยมท่ัวไป 
 4.8.1 คุณค่าของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
 คุณค่าของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญานั้น ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น จึงจะไม่กล่าว
ซ้ําอีก ดังน้ัน จะกล่าวถึงเฉพาะคุณค่าของปรัชญาประจักษนิยมทั่วไปเท่าน้ัน 
 4.8.2 คุณค่าของปรัชญาประจักษนิยมทั่วไป 
 คุณค่าของปรัชญาประจักษนิยมทั่วไป มีลักษณะดังน้ี คือ 
 1. ทําให้ได้วิธีสร้างความรู้ที่ถูกต้อง วิธีที่ผิดไม่สามารถให้ได้ความรู้ที่ถูกต้องได้ เพราะผิดต้ังแต่
วิธีแล้ว เป็นวิธีที่ต้ังอยู่บนหลักฐานของข้อเท็จจริง จับต้องได้ ทดสอบได้ พิสูจน์ได้สังเกตได้ 
 2. ความรู้ที่ได้จากวิธีสร้างความรู้แบบประจักษนิยม สามารถนํามาใช้ประโยชน์บนโลกมนุษย์
ได้จริง เพราะเรียนรู้จากข้อมูลที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง สิ่งที่อยู่ภายนอกโลกแห่งความเป็นจริง    
ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์บนโลกแห่งความเป็นจริงได้ 
 3. ทําให้มนุษย์เช่ือมั่นในตัวเองว่า มนุษย์มีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ ไม่จําเป็นต้องไปพ่ึงพา
อํานาจภายนอกใด ๆ มีความสามารถเพียงพอที่จะแสวงหาความรู้มาใช้ประโยชน์ ได้เพียงพอแก่การ
ดําเนินชีวิต 



 
 

   116 

 4. มีความภาคภูมิใจในความรู้ที่มนุษย์แสวงหามาได้ว่า ความรู้ที่แสวงหามาได้น้ันเกิด
ประโยชน์จริง ไม่ได้เพ้อฝันไป 
 5. เป็นการให้เกียรติแก่มนุษย์ว่า มนุษย์มีความสามารถพอตัว ที่จะแสวงหาความรู้ใด ๆ ได้
ตามท่ีมนุษย์ต้องการ 
 6. ทําให้มนุษย์มีความสุขใจ พอใจ ภูมิใจกับตัวเองว่า สามารถอาศัยตัวเองได้ดีพอตัวทั้ง 2  
คุณค่ามีความเหมือนกัน คือ ให้ความพึงพอใจ ให้ความสุขทางใจ และให้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิต 
 
4.9 จุดดีหรอืจุดเด่นของประจักษนิยมตามแนวพทุธปรัชญา 
 จุดดีหรือจุดเด่นของคุณค่าของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา ที่สรุปไว้เป็นข้อ ๆ 
ในบทที่ 3 ข้อ 3.8 น้ัน อาจจะวิเคราะห์ให้เห็นคุณค่าโดยละเอียดได้ดังน้ี 
 1. ข้อที่ว่าปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญามีความสมบูรณ์ในตัวเอง เพราะใช้ทฤษฎี
เดียวในการอธิบายกระบวนการของการเกิดความรู้ ทฤษฎีที่ดีควรใช้ทฤษฎีเดียวเท่าน้ัน บ่งบอกถึง
ความสมบูรณ์ที่มีอยู่ในตัวทฤษฎี ถ้าใช้หลายทฤษฎีมาประกอบกัน จะบ่งบอกถึงความไม่สมบูรณ์ในตัว
ทฤษฎีน้ัน บ่งบอกถึงความบกพร่อง เมื่อใช้อธิบายแล้วเกิดทางตัน อธิบายต่อไปอีกไม่ได้ ยังไม่ถึง
จุดหมายก็ตันแล้ว จึงนําเอาทฤษฎีอ่ืนมาอธิบายต่อ แต่ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา     
สามารถใช้ทฤษฎีเดียวอธิบาย ต้ังแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด โดยบอกว่าเริ่มต้นจากจุดใด ถ่ายทอดกัน
ไปอย่างไร และสิ้นสุดลงที่จุดใด เช่น ในกระบวนการเกิดทุกข์แบบวงจรสั้น จะเร่ิมที่จุดตากระทบรูป    
เกิดจักขุวิญญาณ การประจวบกันของธรรม 3 ประการเป็นผัสสะ ฯลฯ สิ้นสุดที่จุด อุปายาส ใน
กระบวนการดับทุกข์แบบวงจรสั้น ก็เช่นกัน จะเร่ิมที่จุดใด จะดับที่จุดใด เช่น จะเร่ิมที่ตากระทบรูป     
เกิดจักขุวิญญาณ การประจวบกันของธรรม 3 ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา         
เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานั้นดับไม่เหลือด้วยวิราคะ อุปาทานจึงดับ เพราะ
อุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯลฯ สิ้นสุดที่จุด อุปายาสดับ เป็นต้น การใช้ทฤษฎีเดียวในการอธิบายอย่างน้ี    
บ่งบอกถึงความแน่นอนของทฤษฎี 
 2. ข้อที่ว่าปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา รับรู้หรือรู้แจ้งสิ่ง หรือวัตถุภายนอกหรือ
อารมณ์โดยตรง  หมายถึง  ไม่ได้รับรู้หรือรู้แจ้งผ่านสื่อกลางใด ๆ    แต่รับรู้หรือรู้แจ้งต่ออารมณ์น้ัน ๆ  
ตรง ๆ ตามความเป็นจริงหรือตามข้อเท็จจริง จึงรู้ชัด ทําให้เราแน่ใจว่า อารมณ์เป็นอย่างน้ัน เราก็รู้แจ้ง
ตามอารมณ์อย่างน้ัน ถ้ารับรู้หรือรู้แจ้งผ่านสื่อกลางอื่น สื่อกลางอาจจะบิดเบือนอารมณ์ไปจาก
ข้อเท็จจริงระดับหน่ึงก็ได้ ทําให้เรารับรู้หรือรู้แจ้งเพียงบางส่วนของอารมณ์เท่าน้ัน เพราะถูกสื่อกลาง
กักไว้บางส่วน แต่ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา รู้แจ้งตรงต่ออารมณ์ จึงสามารถรับรู้หรือ
รู้แจ้งต่ออารมณ์ตรงตามความเป็นจริง 
 3. ข้อที่ว่าปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา ไม่ได้แยกจิตหรือวิญญาณออกไปจาก
ประสาทสัมผัสทั้ง 6 โดยถือว่า จิตหรือวิญญาณเป็น 1 ใน 6 คือ ไม่ได้แยกออกไปอธิบายต่างหากจาก
วิญญาณอ่ืน เพราะเป็นกลุ่มของธรรมเดียวกัน แต่ที่แยกอธิบายก็เพราะ ช่ือธรรมเฉพาะที่จุดเริ่มต้น
ต่างกัน เช่น ช่ือธรรมเฉพาะตากับรูป หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น ฯลฯ เป็นต้น แต่เมื่อถึงจุดสุดท้ายของ
กระบวนการก็จะเหมือนกัน เมื่อจะอธิบายต้องอธิบายทั้งหมด จึงถือว่า เป็นธรรมชุดเดียวกัน 
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 4. ข้อที่ว่าปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา ให้ความสําคัญ ทั้งตัวมนุษย์และอารมณ์
ภายนอกด้วย หมายความว่า ถ้ามีแต่มนุษย์ ไม่มีอารมณ์ภายนอก มนุษย์จะรับรู้อะไร หรือถ้ามีแต่
อารมณ์ภายนอก ไม่มีตัวมนุษย์ ใครจะรับรู้อารมณ์ ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา จึงให้
ความสําคัญทั้งสองฝ่าย เพราะอารมณ์ทั้งสองอาศัยกัน ในข้อเท็จจริงเป็นอย่างน้ันแม้จะให้ความสําคัญ
ทั้งสองฝ่าย แต่ก็ให้ความสําคัญที่ตัวมนุษย์มากกว่า เพราะเป็นผู้เสวยหรือเสพอารมณ์ ไม่ใช่อารมณ์
เสวยหรือเสพมนุษย์ จึงสอนให้มนุษย์ฝึกอบรมจิตให้มั่นคง เพ่ือที่จะวางท่าทีต่ออารมณ์น้ัน ๆ ไม่ให้กวัด
แกว่งไปตามอารมณ์ 
 5. ข้อที่ว่าปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา กล่าวว่า เมื่ออายตนะภายนอก 6 
กระทบกับอายตนะภายใน 6 แล้วเกิดเวทนา คือ ทุกข์ สุข หรือเฉย ๆ ตามมา เพราะมนุษย์เป็น
สิ่งมีชีวิต มีจิต จึงมีความรู้สึกชอบ ชัง หรือเฉย เมื่อสัมผัสกับสิ่งที่ชอบ ไม่ชอบ หรือ กลาง ๆ และ
ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญาใช้อธิบายมนุษย์ที่ยังมีชีวิตตามปกติ ดังน้ัน เมื่ออารมณ์
ภายนอกกระทบอารมณ์ภายใน จึงเกิดความรู้สึกตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงสอนให้มนุษย์ฝึกอบรม
จิตให้มั่นคง เพ่ือที่จะต้านอารมณ์ภายนอกให้ดีที่สุดเท่าที่จะต้านได้ เพ่ือลดความเข้มข้นของความรู้สึก
เป็นทุกข์ลง ไม่ให้บีบคั้นจนเกินความสามารถท่ีจะต้านไหว 
 6. ข้อที่ว่าปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา เมื่อเรียนรู้เรื่องทุกข์ สุข หรือเฉย ๆ แล้ว    
จึงเรียนรู้เรื่องความสงบ ระงับ ดับทุกข์ด้วย เพราะความรู้สึกน้ีมันอยู่กับเราต้ังแต่เกิดจนตาย   
โดยเฉพาะความรู้สึกเป็นทุกข์ ไม่มีใครปรารถนา แต่ละคนจึงพยายามหนีมันให้ได้ให้มากที่สุด หรือพ้น
ได้จะเป็นการดี ความรู้สึกเหล่าน้ีสับเปลี่ยนวนเวียนมาเย่ียมเรา เหมือนเป็นญาติสนิท การฝึกอบรมจิต
ให้มีความม่ันคง ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญาจึงให้ความสําคัญ เพ่ือให้มนุษย์ยกจิตอยู่
เหนืออารมณ์ทั้งปวงให้ได้ จิตจะได้มีความเป็นอิสระ ปลอดจากอารมณ์ในที่สุด 
 
4.10 สรปุคณุค่าของประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
 1. คุณค่าทางจิตใจ 
 คุณค่าทางจิตใจ เป็นคุณค่าที่พุทธปรัชญาเถรวาทให้ความสําคัญมาก เพราะถ้าจิตใจสงบแล้ว  
ชีวิตจะมีความสุขมากขึ้น จึงสอนให้พยายามอบรมจิตให้มีความมั่นคง ต้ังมั่น น่ิง สงบมีสมาธิ สุขทุกข์
อยู่ที่จิต ถ้าจิตสงบ ชีวิตก็สุข ถ้าจิตวุ่นวาย ชีวิตก็ทุกข์ เมื่อจิตมีความเป็นอิสระจากอารมณ์ จิตก็จะมี
พลัง ไม่มัวไปวุ่นอยู่กับอารมณ์ที่มากระทบ ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ที่มากระทบ จิตจะอยู่เหนือ
อารมณ์ เมื่อจิตอยู่เหนืออารมณ์ จิตก็จะไม่สะดุ้ง ไม่สะทกสะท้านไม่สั่นไหว โดยเฉพาะอย่างย่ิง ก็คือจิต
ปราศจากนิวรณ์ ธรรมอันก้ันจิตไม่ให้บรรลุความดี และจิตปราศจากราคะ โทสะ และโมหะที่เป็น
รากเหง้าของอกุศล เป็นหลักประกันได้ว่า ปราศจากเหตุที่จะให้ทําการทุจริตคิดมิชอบ เป็นนายของ
อารมณ์ได้ เป็นผู้มีอินทรีย์อันอบรมดีแล้ว แม้มีอารมณ์มากระทบ ก็สามารถสงบนิ่งได้ วางใจเป็นกลาง
อย่างมีสติสัมปชัญญะ จิตแน่น ละเอียด ไม่โคลงเคลงไปตามอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ จิตไม่ผูกไว้  
ไม่แขวนไว้ ไม่เกาะไว้ ไม่เก่ียวไว้ทั้งอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ ทั้งไม่รําพึงถึงอารมณ์แต่หนหลัง และไม่
หวังอารมณ์ในอนาคตรับรู้แต่อารมณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะเฝ้าดูอาการของตัวเองว่าเป็นอย่างไร เมื่อมี
อารมณ์มากระทบนิ่งหรือไม่น่ิง สงบหรือไม่สงบ ถ้าไม่น่ิงไม่สงบจะได้อบรมเพิ่มเติม เพ่ือที่จะให้
ต้านทานได้ดีขึ้นโดยเฉพาะอนิฏฐารมณ์มีแรงกระทํารุนแรง ถ้าอบรมจิตมาไม่ดีพอ จะมีอาการหงุดหงิด
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อย่างเห็นได้ชัด ควบคุมจิตยาก ถ้าเป็นอิฏฐารมณ์มีแรงกระทําเฉื่อย จิตมีอาการโน้มไปหา ควบคุมจิตได้
ง่ายกว่า ย่ิงจิตมีสมาธิย่ิงสูง จิตจะมีความสงบสูง มีพลังสูงตามไปด้วย เหมือนกับที่ท่านเปรียบไว้ว่า   
เหมือนภูผาที่ไม่สะท้านด้วยแรงลม เมื่อจิตมีพลัง ก็เท่ากับว่าชีวิตมีพลัง กระตือรือร้นที่จะกระทํากิจการ
งาน มีความอดทน มีความพยายามอย่างสมํ่าเสมอ มีความมั่นใจ พร้อมที่จะส่งพลังความสามารถเต็มที่ 
สามารถควบคุมความวิตกกังวลได้ดี ไม่วิตกกังวลจนเกินเหตุ เผชิญกับอุปสรรคได้ดี คุณค่าทางจิตใจน้ี    
เป็นภาวะท่ีผู้ศึกษาและปฏิบัติเห็นประจักษ์ชัดได้ด้วยตนเองในปัจจุบันขณะ ทําให้เห็นรู้ว่าชีวิตอยู่
ปราศจากธรรมไม่ได้ ทําให้ย่ิงอบรมจิตย่ิงขึ้น เพ่ือให้เกิดคุณค่าแก่ชีวิตดีย่ิง ๆ ไป 
 2. คุณค่าทางสติปัญญา 
 คุณค่าทางสติปัญญา เป็นคุณค่าที่พุทธปรัชญาเถรวาทให้ความสําคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าคุณค่า
ทางจิตใจ แท้จริงแล้ว คุณค่าทางจิตใจและสติปัญญาอาศัยกันและกัน น่ันคือ ถ้าจิตมีพลังสมาธิสูง    
ส่งผลให้มีสติปัญญาสูงตามไปด้วย เพราะสมาธิเป็นฐานให้แก่ปัญญา หรือสมถะเป็นฐานให้แก่วิปัสสนา  
ฌานเป็นฐานให้แก่ญาณ เมื่อปัญญารู้อารมณ์ตามความเป็นจริง เริ่มต้ังแต่รับรู้อารมณ์ทางอายตนะ  
แล้วปัญญาจะทําการพิจารณาแยกแยะทําความเข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วไม่คิดปรุงแต่งให้เกินที่มันเป็น  
หยุดอยู่ตรงที่เข้าใจเท่าน้ัน คือตัดทิ้ง ไม่ให้อารมณ์ติดจิต ที่อาจทําให้จิตขุ่นมัว ฝ้าหมอง พุทธปรัชญา
เถรวาทจึงสอนให้อบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตรงตามความเป็นจริง จนสามารถทําลายความหลง   
ไม่รู้จริงได้ ตัดอารมณ์ได้ดี ตัดความอยากได้ดี รู้ชัดว่าสิ่งต่าง ๆ มีคุณโทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ สิ่ง
ใดควรละ สิ่งใดควรเจริญ เมื่อมีสติปัญญารู้เข้าใจชัด จึงส่งผลให้ทํากิจการงานมีความรอบคอบ เป็น
ระเบียบ แบ่งลําดับเป็นขั้นตอน สิ่งใดควรทําก่อน สิ่งใดควรทําหลัง สิ่งใดควรเร่งรีบ สิ่งใดผัดผ่อนได้    
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ปัญญารู้คลาย รู้สละ รู้สลัด รู้ทําความพ้นไป รู้ไม่ทําความอาลัย รู้ตัด รู้ทําลาย รู้
ปล่อย รู้วาง รู้ละอารมณ์ทั้งหลายทั้งอดีตที่ดับไปแล้ว อนาคตที่ยังไม่เกิด และปัจจุบันที่กําลังเกิดอยู่ รู้
หลีกออกด้วยปัญญาที่รู้ย่ิง ส่งผลดีต่อจิตให้มีความอิสระจากอารมณ์มากยิ่งขึ้น สงบและสุขมากย่ิงขึ้น
คุณค่าทางสติปัญญานี้ เป็นภาวะที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะรู้แจ้งประจักษ์ชัดด้วยตนเอง เมื่ออบรมทั้ง
สมถะและวิปัสสนา ทั้งสมาธิและปัญญา ทั้งฌานและญาณจนสุกงอมดีแล้ว เป็นแรงบันดาลใจให้อบรม
ปัญญาให้ดีย่ิง ๆ ขึ้นไป    
 3. คุณค่าทางการดําเนินชีวิต 
 คุณค่าทางการดําเนินชีวิต เป็นผลสืบเน่ืองมาแต่คุณค่าทางจิตใจและปัญญา เมื่อมีจิตใจมั่นคง   
และปัญญารู้ละ การดําเนินชีวิตจึงสะอาด เพราะละเหตุแห่งความทุศีลได้ เลือกกรรมที่จะทําได้ ไม่ทํา
เหมือนสมัยที่จิตยังหยาบ ๆ ปัญญายังต้ืน ๆ ชีวิตดําเนินไปตามความรู้ มุ่งความสงบเป็นหลัก ชีวิต
ราบเรียบ ไม่หลงใหลไปตามกระแสสังคม แต่ไม่ถึงกับไม่รับรู้เรื่องราวทางสังคมอะไรเลย รับรู้ห่าง ๆ 
เป็นผู้มีมารยาททางสังคมสูง แม้จะประกอบกิจการงานเลี้ยงชีพเหมือนคนอ่ืนทั่วไป แต่ไม่ไปกระทบ
ผลประโยชน์ของคนอ่ืน คือไม่เบียดเบียนคนอ่ืน ไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่าย แต่มุ่ง
ความสุขทั้งสองฝ่าย เพราะรู้ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านดีไม่มักได้จนเกินงาม ทั้งน้ีเพราะสามารถ
บรรเทา ลด ละ เหตุแห่งความอยากได้ ชีวิตสุขุมรอบคอบไม่โลดโผนโจนทะยานเหมือนคนทั่วไป ให้
ความสําคัญกับชีวิตง่าย ๆ เรียบ ๆ สงบ ๆ ติดดินใช้ชีวิตอย่างสมดุล เพราะรู้รายรับ รายจ่ายดี รู้
สิ่งจําเป็น และไม่จําเป็นดี ไม่ให้ฝืดเคืองและฟุ้งเฟ้อจนเกินเหตุ สิ่งจําเป็นต้องจ่ายแม้มากก็จ่าย สิ่งไม่
จําเป็นถึงดีเลิศก็ไม่จ่าย ด้วยได้อบรมทั้งจิตใจและปัญญา จึงรู้สิ่งจําเป็นและไม่จําเป็นดี จึงเลือกจ่ายแต่
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สิ่งจําเป็น ด้วยรู้ว่า การดําเนินชีวิตไม่ได้ง่ายเลย จึงมองหน้า มองหลัง เผื่อไว้เสมอ ชีวิตมีความเป็น
ตัวเองสูง ตัดสินใจทําหรือไม่ทําอะไรด้วยตัวเอง มีความเช่ือมั่นในตัวเอง แม้มีความอยากได้ อยากเป็น
เหมือนคนทั่วไปแต่สามารถควบคุมได้ดี ไม่แสดงออกจนเกินงาม รู้จักรอเวลาที่เหมาะสม ที่ควรจะเป็น  
และเป็นไปได้ ด้วยเหตุที่มีมารยาทสูง จึงแสดงออกอย่างเหมาะสม ทั้งน้ีเพราะรู้เหตุ ผล  ตน ประมาณ
กาล บุคคลและชุมชนดี คุณค่าทางการดําเนินชีวิต เป็นภาวะผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติจะสามารถสังเกตเห็น
และรู้ประจักษ์แจ้งชัดด้วยตัวเอง เพราะเป็นผู้ดําเนินชีวิตเองย่อมรู้ดี เมื่อชีวิตดําเนินไปตามที่ได้วางไว้  
จึงเกิดความม่ันใจว่า แม้จะเกิดอุปสรรคแก่ชีวิตในวันข้างหน้า ก็จะสามารถแก้ไขได้ 
 4. คุณค่าทางสังคม 
 คุณค่าทางสังคม เป็นอีกคุณค่าหน่ึงที่เป็นผลสืบเน่ืองมาแต่คุณค่าทางจิตใจ และปัญญาเมื่อได้
อบรมทั้งจิตใจและปัญญามาดี จึงมีวิสัยทัศน์ดี มองการณ์ไกล ไม่ได้มองเพ่ือตัวเองเท่าน้ัน แต่มองเพ่ือ
ผู้อ่ืนหรือส่วนรวมด้วย มีชีวิทัศน์และโลกทัศน์ไกล คือมีทัศนะต่อชีวิตทั้งตนเองและผู้อ่ืนในทางที่ดี มอง
ชีวิตของตัวเองมีคุณค่าอย่างไร ก็มองชีวิตของผู้อ่ืนมีคุณค่าอย่างน้ัน ไม่มองผู้อ่ืนเป็นคู่แข่งที่จะต้อง
เอาชนะให้จงได้ ไม่มองผู้อ่ืนเป็นศัตรู มีความเป็นมิตรกับผู้อ่ืนเสมอ การณ์ในอนาคตข้างหน้าก็คิดไว้ 
ไม่ได้คิดไว้เพ่ือตัวเอง แต่คิดไว้ให้ส่วนรวม หรือให้คนรุ่นหลังนําไปต่อยอด ให้ความคิดแก่สังคมไว้ เป็น
ผู้นําทางความคิด เป็นผู้จุดประกายความคิด ให้คนรุ่นหลังได้มองเห็นแนวทางที่จะสร้างสรรค์คุณความ
ดี ทั้งตัวเองและสังคมส่วนรวมอย่างไร บุคคลผู้ที่ได้อบรมท้ังจิตใจ และปัญญามาดีจะเกิดความกรุณา
หลั่งออกมาจากจิตใจ จึงไม่มองเพียงปัญหาหรือทุกข์ส่วนตัวเท่าน้ัน แต่แผ่จิตใจไปรับรู้ปัญหาหรือทุกข์
ของผู้อ่ืน ทั้งปัญหาในปัจจุบันและอนาคตที่คาดว่าอาจจะเป็นไปได้ อะไรที่เป็นประโยชน์แก่สังคม
ส่วนรวมก็จะกระตุ้น ให้คนสังคมได้ตระหนักรู้ มองเห็นคุณค่าที่ควรจะให้เกิดขึ้น มีขึ้น มีจิตใจกว้าง รับ
ฟังความคิดของสังคมทั้งที่เหมือนและแตกต่างจากความคิดของตนเอง ถ้าเป็นไปในทางที่ดีก็ยอมรับ ถ้า
เป็นไปในทางเสียก็แสดงทัศนะว่ามันเสียอย่างไร เพราะไม่ได้มองประโยชน์ส่วนตัวเป็นศูนย์กลาง แต่
มองประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเป็นศูนย์กลาง เพราะถือว่าตัวเองเป็นหน่วยหน่ึงของสังคม ถ้าสังคม
อยู่รอด ตัวเองก็อยู่รอด ถ้าสังคมอยู่ไม่รอด ตัวเองก็อยู่ไม่รอดเช่นกัน มีจิตสํานึกสังคมสูง นอกจากไม่
เป็นตัวสร้างปัญหาสังคมแล้ว ยังจะเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความเจริญ และมีความสุขร่วมกัน 
หวังความสุขส่วนตัวอย่างไร ก็หวังความสุขส่วนรวมอย่างน้ัน หวังความก้าวหน้าส่วนตัวอย่างไร ก็หวัง
ความก้าวหน้าสังคมอย่างน้ัน อยากเห็นสังคมก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน ปรารถนาเกลี่ยความสุขอย่างเท่า
เทียมกัน ความสุขของสังคมคือความสุขของตัวเอง สิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่สังคมจะให้ความร่วมมือ
ด้วยดี ไม่เห็นแก่ความสะดวกสบายส่วนตัว แต่จะถือเป็นส่วนหน่ึงที่จะรับผิดชอบทางสังคมด้วย จะไม่
ถือว่าธุระไม่ใช่ แต่จะถือว่าเป็นธุระอย่างหน่ึงของตัวเองที่จะร่วมรับผิดชอบแก้ปัญหาและสร้างสรรค์
สังคม แม้ชีวิตจะติดดิน แต่ความคิดสูง คิดแต่ในทางท่ีเป็นคุณความดี หรือทางสวรรค์ ทางบุญ ทางสุข   
ทางเจริญ ทั้งแก่ตนเองและสังคม คุณค่าทางสังคมน้ี เป็นภาวะที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงรู้ประจักษ์แจ้ง
ชัดด้วยตัวเองว่า ภายหลังจากที่ได้ผ่านการศึกษาอบรมและปฏิบัติมาแล้ว ความนึกคิดและความ
ประพฤติของตัวเอง ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มีทัศนะต่อชีวิตส่วนตัวและสังคมอย่างไร มีวิสัยทัศน์
อย่างไร ภาวะดังกล่าวน้ีได้ผู้ศึกษาอบรมและปฏิบัติมาดีแล้ว จะรู้ได้เอง เห็นได้เอง เข้าถึงได้เอง เหล่าน้ี
คือผลประจักษ์ปัจจุบันที่เห็นชัดด้วยปัญญาของตัวเอง 
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 พุทธปรัชญาเถรวาทเน้นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการลงมือปฏิบัติ จนบังเกิดผลขึ้นมา ไม่
สนับสนุนเพียงความนึกคิดและถกเถียงหาเหตุผล จนเกินพอเป็นฐานแห่งการลงมือปฏิบัติ เพราะผล
ทางพุทธปรัชญาเถรวาทละเอียด ประณีต ลึกซึ้ง ลุ่มลึกกว่าตรรกะจะเข้าถึง เข้าถึงได้เฉพาะบัณฑิต   
คือผู้ศึกษาและปฏิบัติจนเข้าถึงแล้วเท่าน้ัน จึงจะสามารถข้ามพ้นความสงสัยได้ แม้จะไม่ง่ายเลย แต่ก็
เป็นไปได้สําหรับบุคคลผู้มีความเพียรและความอดทนที่ดีพอ เพราะที่ใดมีการค้น ที่น่ันย่อมมีการพบ   
ที่ใดไม่มีการค้น ที่น่ันย่อมไม่มีการพบ การค้นนําไปสู่การพบเสมอ หรือที่ใดมีการศึกษาและปฏิบัติ ที่
น่ันย่อมมีการเข้าถึง ที่ใดไม่มีการศึกษาและปฏิบัติ ที่น่ันย่อมไม่มีการเข้าถึง การศึกษาและปฏิบัติ
นําไปสู่การเข้าถึงเสมอ 
 ดังน้ัน บุคคลผู้ศึกษาและปฏิบัติ ในประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท กระทั่งรู้
ประจักษ์แจ้งชัดผลด้วยตนเองแล้ว จะรู้ว่าประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นเหตุเป็นผล
อย่างไร และเป็นบุคคลที่มีคุณค่า มีคุณภาพเป่ียมไปด้วยคุณค่าทางจิตใจ คุณค่าทางสติปัญญา คุณค่า
ทางการดําเนินชีวิต และคุณค่าทางสังคม หรือคุณค่าทางคุณธรรม   



บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย  องค์ความรู้ใหม่และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา” ในครั้งน้ีเป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพเอกสาร (Qualitative Documentary Research) โดยสํารวจขอ้มูลที่เก่ียวข้อง 
(Review  Literature) และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  Interview)  ซึ่งผู้วิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์ใน
การวิจัย  ดังน้ี 1. เพ่ือศึกษาปรัชญาประจักษนิยม  2. เพ่ือศึกษาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
3. เพ่ือวิเคราะห์คุณค่าปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา และ 4. เพ่ือนําเสนอแนวทางและ
สร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “รูปแบบคุณคา่ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา” 
 จากการวิจัยพบว่า ปรัชญาประจักษนิยม  เป็นลัทธิทางญาณวิทยา หรือทฤษฎีความรู้ 
(Theory of Knowledge) โดยกล่าวถึงที่มาของความรู้จริงว่า “ประสบการณ์เป็นที่มาของความรู้
แท้จริง” ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสโดยตรงเท่าน้ันจึงจะเป็นความรู้แท้จริง 
ความรู้เกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย สัมผัสกับรูปหรือ
สี เสียง กลิ่น รส และสิ่งสัมผัสกาย ความรู้ที่เกิดขึ้นโดยวิธีน้ีเรียกว่า “ความรู้เชิงประจักษ์” เป็นความรู้
ทางตรง เพราะประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในตัวของเรา สัมผัสกับวัตถุทางกายภาพภายนอกโดยตรง   
สามารถกล่าวตามหลักการโดยสรุปได้ ดังน้ี 
 5.1.1 ปรัชญาประจักษนิยมตะวันตก 
 1) ความรู้เกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส 
 ประสาทสัมผัสภายในท้ัง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย กระทบกับข้อมูลทางผัสสะ
ภายนอก ได้แก่ รูปหรือสี เสียง กลิ่น รส และสิ่งสัมผัสกาย แล้วเกิดการรับรู้ขึ้น โดยประสาทสัมผัสแต่
ละส่วนจะทําหน้าที่ในส่วนของตน ไม่ก้าวก่ายหน้าที่ของส่วนอ่ืน เช่น ตามีหน้าที่รับรู้รูปหรือสี หูมี
หน้าที่รับรู้เสียง จมูกมีหน้าที่รับรู้กลิ่น ลิ้นมีหน้าที่รับรู้รส กายมีหน้าที่รับรู้สิ่งสัมผัสกาย เป็นต้น ถ้าไม่
มีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสกับวัตถุทางกายภาพภายนอก ความรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย เพราะไม่มี
ข้อมูลอะไรให้ประสาทสัมผัสได้รับรู้ เมื่อข้อมูลภายนอกสัมผัสกับประสาทสัมผัสภายใน แล้วส่งผ่าน
ไปสู่จิต  แล้วจิตจะทําการสังเกตและวิเคราะห์ เป็นการเพ่งพินิจพิจารณาภายในจิต ข้อมูลที่เกิดขึ้นใน
จิตน้ี ได้จากวัตถุทางกายภาพภายนอกสัมผัสกับประสาทสัมผัสภายใน ถือว่าประสบการณ์ได้เกิดขึ้น
แล้ว ข้อมูลภายนอกจึงเป็นวัตถุดิบให้ได้ย่อยสลายเป็นความรู้ จิตเป็นผู้รู้ ข้อมูลภายนอกเป็นสิ่งถูกรู้  
เมื่อจิตได้รับข้อมูลแล้ว จิตจะทําการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลครั้งแรกกับข้อมูลครั้งหลัง จนเข้าใจ 
จําได้ ซึ่งจิตมีความสามารถตามธรรมชาติ ข้อมูลภายนอกทั้งหมด ถือว่าเป็นข้อมูลแห่งการเรียนรู้    
แม้จะถูกเรียกต่าง ๆ กันก็ตาม เช่น สิ่ง วัตถุ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คํา หรือข้อความ แต่ก็จะถูก
เรียกในคํารวมว่า ข้อมูลทางผัสสะ ถ้าเราไม่มีประสบการณ์กับข้อมูลทางผัสสะเสียแล้ว ความรู้ก็จะ
เกิดขึ้นไม่ได้ ประสบการณ์เป็นเรื่องที่สําคัญ คนเรามีประสบการณ์กับอะไร อย่างไร ก็มีความรู้อย่าง
น้ัน ผู้มีประสบการณ์มากก็มีความรู้มากตามไปด้วย เช่น เด็ก ๆ มีประสบการณ์น้อย ก็จะมีความรู้น้อย
กว่าผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มากกว่า คําว่า ประสบการณ์เป็นข้อความรวมที่มีความหมายกว้างขาวง   
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ครอบคลุมทุกกิจกรรมของชีวิต ถ้าคนเราไม่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ ไม่เคยได้ผ่านสังคมท่ีมีความ
เจริญก้าวหน้ามากกว่า คนเราจะคิดไม่ออกเลยว่า จะทําอย่างไรให้ดีขึ้น ถ้าไม่ใช้ประสาทสัมผัสติดต่อ
กับข้อมูลภายนอก เราก็ไม่รู้จะใช้อะไรติดต่อ ไม่รู้จะสร้างความรู้ด้วยอะไร ข้อมูลภายนอกจึง
เปรียบเสมือนอุปกรณ์สําหรับสร้างความรู้ ประสาทสัมผัสของเรา มีประสบการณ์กับอุปกรณ์สําหรับ
สร้างความรู้โดยตรง ใครมีประสบการณ์กับอุปกรณ์สําหรับสร้างความรู้สูงหรือนาน ผู้น้ันก็จะมีภูมิ
ความรู้สูงตามไปด้วย ผู้มีประสบการณ์มากจึงได้รับการยอมรับมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์น้อยหรือไม่
มีประสบการณ์เลย ถ้าคนเราไม่มีประสบการณ์กับสิ่งใดเลย เราจะไม่มีทักษะที่จะทําสิ่งน้ันได้ เช่น ถ้า
ใครไม่มีประสบการณ์เก่ียวกับภาษาอังกฤษเลย เมื่อได้ยินชาวอังกฤษพูดภาษาอังกฤษ เขาจะไม่เข้าใจ
เลย ผู้ใดมีทักษะในการฟัง ในการพูด ในการเขียน ในการอ่านภาษาอังกฤษ แสดงว่าผู้ น้ันมี
ประสบการณ์เก่ียวกับภาษาอังกฤษมาแล้ว ข้อมูลภายนอกเป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ทุกคน
สามารถรับรู้ได้เท่าเทียมกัน เปิดเผย เป็นสากลท่ีทุกคนยอมรับร่วมกันได้ เป็นข้อเท็จจริงในตัวเอง   
ไม่ต้องมีหลักฐานใดมาสมอ้างก็เป็นจริง ไม่ต้องพิสูจน์ ข้อมูลเป็นประจักษ์พยานในข้อเท็จจริงว่า มีอยู่
จริง ถ้าเราไม่ได้สัมผัสกับข้อมูลแล้ว เราจะไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้จะอ้างว่ารู้อะไรได้อย่างไร นอกจากจะ
อ้างว่าไม่รู้อะไรเลย เป็นคําอ้างที่สมเหตุสมผลกับการไม่ได้สัมผัสกับอะไรเลย ข้อมูลทางกายภาพ
ภายนอกน้ีเอง ที่ไปสัมผัสกับอินทรีย์สัมผัสภายในตัวเรา จึงเกิดการรับรู้ขึ้นมา ซึ่งทั้งข้อมูลภายนอก
และอินทรีย์สัมผัส ต่างก็เป็นธรรมชาติด้วยกันทั้งคู่ ดูเหมือนจะเป็นการขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่เรา
กําลังประสบอยู่ ถ้าจะกล่าวว่า มีอํานาจบางอย่างมอบความรู้สําเร็จรูปให้ โดยไม่ต้องแสวงหา ไม่ต้อง
ใช้เหตุผล ทดลอง พิสูจน์ เพราะความรู้สําเร็จรูปบ่งบอกว่า ไม่ต้องใช้เหตุผล ทดลอง พิสูจน์ ความรู้ที่
ต้องใช้เหตุผล ทดลอง พิสูจน์ก็คือ ความรู้ที่มีการแสวงหาความจริงจากข้อมูลต่างหาก แต่ถ้าเป็นไปได้
ก็จะดี เพราะไม่ต้องแสวงหา แต่ในข้อเท็จจริงเรายังต้องแสวงหาอยู่ การแสวงหาจึงเป็นที่มาของการ
ค้นพบ ที่ต้องใช้ประสบการณ์ การค้นพบความรู้เป็นเรื่องย่ิงใหญ่ เพราะต้องใช้เวลาในการค้นคว้า  
ทดลอง พิสูจน์ ซ้ําแล้วซ้ําเล่า จนมั่นใจ จึงกล้าประกาศต่อสาธารณชน ความรู้ที่มีการบันทึกไว้ ล้วนแต่
เกิดจากประสบการณ์ทั้งสิ้น น่ันหมายความว่า ประสบการณ์ต้องใช้เวลาในการเดินทางที่ยาวนาน 
 เพราะฉะน้ัน ความรู้จึงเกิดมาจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส 
 2) ความรู้เกิดหลังประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส 
 แรกเกิด “จิตมนุษย์เป็นเหมือนกระดาษขาว ที่ปราศจากรอยขีดเขียนใด ๆ หรือเหมือนกล่อง
เปล่า” จิตได้ความคิดจากประสบการณ์ เราไม่สามารถรู้ความจริงเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ก่อนมี
ประสบการณ์ได้เลย ถ้าข้อมูลภายนอกไม่สัมผัสกับประสาทสัมผัสของเราก่อน เราจะไม่สามารถรับรู้
ได้เลยว่า มันคืออะไร การที่เราสามารถรับรู้ว่าอะไรเป็นอะไร ก็เพราะข้อมูลทางวัตถุกายภาพภายนอก
ไหลเข้าสู่อินทรีย์สัมผัสของเราก่อน เมื่อข้อมูลทางผัสสะประทับรอยไว้ในจิตของเราในรูปของ “มโน
ภาพ” ที่เป็นตัวแทนของวัตถุภายนอกก่อนแล้วเท่าน้ัน เราจึงจะรู้ว่ามันคืออะไร ซึ่งเกิดภายหลังจากที่
เรามีประสบการณ์กับมันแล้ว เราไม่อาจมีความรู้จริงล่วงหน้าเก่ียวกับสิ่งใด ๆ ได้เลย ซึ่งความรู้ที่เรามี
ล้วนแต่เกิดภายหลังประสบการณ์ทั้งสิ้น ข้อมูลต้องปรากฏต่อประสาทสัมผัสก่อน จิตจึงจะอ่านข้อมูล
น้ันว่ามันคืออะไร หลังจากนั้นความรู้จึงเกิดขึ้น ถ้าไม่อยู่ในเง่ือนไขน้ี เราก็ได้แต่พยากรณ์ คาดคะเน
เอา โดยไม่มั่นใจนักว่ามันจะเป็นอย่างน้ันจริง ๆ ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มั่นใจในความรู้จริงของเรา   
ความรู้ของเราสามารถเช่ือถือได้ ถ้าความรู้น้ันได้ประสบมาแล้วจริง ๆ ความรู้ที่เราสามารถจดจําได้    
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ล้วนแต่เป็นความรู้ที่เกิดภายหลังประสบการณ์ทั้งสิ้น ไม่ได้หมายความว่าเราไม่อยากได้ความรู้ก่อน
ประสบการณ์ ถ้ามีได้จริงก็ดี เราจะได้หลบหลีกภัยก่อนที่ภัยจะเกิดขึ้น เรารู้ว่าภัยมันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
ภัยมันเกิดขึ้นแล้วจริง ๆ ซึ่งแก้ไขยาก ความรู้หลังประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส เป็นความรู้ที่
เป็นไปได้มากที่สุด เป็นความรู้ที่สามารถสังเกต ทดสอบ พิสูจน์ซ้ําได้ ความรู้เราต้องเรียนรู้กับข้อมูลที่
เป็นวัตถุทางกายภาพเสียก่อน และต้องใช้เวลานาน ครั้งแล้วครั้งเล่าแบบซ้ํา ๆ จนเกิดทักษะ ความรู้
จริงเรามารู้ภายหลังที่เรามีประสบการณ์แล้ว และประสบการณ์มี 2 ประเภท คือ 
 (1) ประสบการณ์ภายนอก ได้แก่ ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น  
และกาย สัมผัสกับข้อมูลภายนอก  ได้แก่  รูปหรือสี เสียง กลิ่น รส  และสิ่งสัมผัสกาย  รวมท้ังวัตถุ 
ต่าง ๆ คํา ข้อความ หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แล้วเกิด “มโนภาพ” ในจิต เป็นการรับรู้แบบ
เชิงเด่ียว (Simple Idea) เป็นสิ่ง ๆ เป็นอย่าง ๆ ไม่สัมพันธ์กัน เป็นการรู้ภายนอก ที่อินทรีย์ทางวัตถุ
รับรู้วัตถุทางกายภาพภายนอก ที่มีความชัดเจนในตัวเอง คล้าย ๆ ที่พุทธปรัชญา เรียกว่า ปรโตโฆสะ  
คือ เสียงจากผู้อ่ืน 
 (2) ประสบการณ์ภายใน ได้แก่ การทํากิจกรรมของจิตอย่างต้ังใจ อย่างมีสติต่อมโนภาพเชิง 
เด่ียวน้ัน ทําการสังเกต วิเคราะห์และเปรียบเทียบระหว่างมโนภาพต่าง ๆ ทีร่ับเข้ามา เป็นการรับรู้
แบบเชิงซ้อน (Complex Ideas) เป็นการคิดทบทวน เป็นการรับรู้ภายใน ที่อินทรีย์คอืจิตซึ่งไม่ใช่วัตถุ
ทางกายภาพรับรู้มโนภาพ ซึ่งเป็นตัวแทนของวัตถุทางกายภาพภายนอก คล้าย ๆ ที่พุทธปรัชญา   
เรียกว่า โยนิโสมนสิการ คือ การทําในใจโดยแยบคาย 
 ประสบการณ์ทั้ง 2 ประเภทน้ี เป็นที่มาของความคิด ความสงสัย ความเช่ือของมนุษย์ จิต
ของเราจะคลุกคลีอยู่กับประสบการณ์ทั้ง 2 ประเภทน้ี ไม่ก้าวพ้นออกไปนอกจากน้ี ถึงกระน้ันก็ยังเป็น
ความรู้เก่ียวกับวัตถุทางกายภาพภายนอก และเราไม่สามารถสมมุติความรู้จริงล่วงหน้าได้ กรณี
เดียวกับเราไม่สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ ดังน้ัน ความรู้จริงของเราต้องพ่ึงประสบการณ์ทั้ง 2  
ประเภทน้ี 
 ความรู้ หมายถึง การรับรู้ (Perception) เป็นการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมโนภาพต่าง ๆ 
ในจิตของเราว่า เข้ากันได้หรือเข้ากันไม่ได้อย่างไร หรือขัดแย้งกัน กล่าวคือ รับรู้ว่ามันคืออะไร และ
เป็นการรับรู้โดยต้ังใจ เมื่อเรามีประสบการณ์กับสิ่งใดสิ่งหน่ึงก่อนแล้ว เมื่อได้รับประสบการณ์กับสิ่ง
น้ันอีกเป็นคร้ังที่สอง หรือสิ่งใดก็ตามที่ได้รับตามมา จิตจะทําการเปรียบเทียบตามธรรมชาติ ในการ
รับรู้สิ่ง ๆ หน่ึง ครั้งหน่ึงของเรา จะมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1. วัตถุภายนอกตัวเรา 2. มโนภาพ  
และ 3. จิตของเรา มโนภาพเกิดจากประสาทสัมผัสของเรามีประสบการณ์กับวัตถุภายนอก ซึ่งมีฐานะ
เป็นตัวแทนของวัตถุภายนอก และอยู่ในจิต ถ้าเราสูญเสียประสาทสัมผัสในส่วนใด เราก็จะสูญเสีย
ประสบการณ์ และมโนภาพในส่วนน้ันไปด้วย เช่น คนหูหนวก คนตาบอด หรือคนตาบอดสี เป็นต้น 
 ดังน้ัน ความรู้ของเราจะเกิดขึ้นจริงได้ เมื่อวัตถุทางกายภาพภายนอกกระทบกับประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ภายในตัวเรา แล้วประทับไว้ในจิตของเรา จิตจะทําการสังเกตและวิเคราะห์มโนภาพ
เหล่าน้ัน จนเข้าใจความสัมพันธ์ว่าถูกต้อง เราจึงเช่ือว่าความรู้น้ันจริง 
 ประสาทสัมผัส นอกจากจะเป็นที่มาของความรู้แล้ว ยังเป็นตัวตัดสิน และเกณฑ์พิสูจน์ความรู้
ด้วยว่า ความรู้ใดจริงหรือไม่จริง ความรู้ใดที่ตรงกับประสบการณ์ ความรู้น้ันถือว่าจริง ความรู้ใดที่ไม่
ตรงกับประสบการณ์ ความรู้น้ันถือว่าไม่จริง ความรู้เกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสส่วนใด ก็
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ใช้ประสาทสัมผัสส่วนน้ันพิสูจน์ความจริง ไม่สามารถใช้ประสาทสัมผัสอย่างหน่ึง ไปพิสูจน์ความรู้ที่
เกิดจากประสาทสัมผัสส่วนอ่ืนได้ เพราะประสาทสัมผัสแต่ละส่วนจะสัมผัสกับวัตถุทางกายภาพใน
ส่วนของตน เช่น ประสาทตาและประสาทจมูก กับวัตถุรูปหรือสีและวัตถุกลิ่น เราไม่สามารถใช้
ประสาทตาพิสูจน์วัตถุกลิ่นได้ และไม่สามารถใช้ประสาทจมูกพิสูจน์วัตถุรูปหรือสีได้ เป็นต้น 
 ดังน้ัน เมื่อความรู้เกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส ก็ใช้ประสาทสัมผัสทดสอบ   
 3) ความรู้สร้างโดยวิธีอุปนัย (Induction) 
 ปรัชญาประจักษนิยม ใช้วิธีการอุปนัย (Induction) ในการสังเคราะห์ความรู้ เป็นการสรุป
ความจริงสากล โดยอาศัยความจริงเฉพาะที่ได้จากประสบการณ์ เป็นการสรุปจากความจริงเฉพาะ
ไปสู่ความจริงสากล หรือสรุปจากความจริงส่วนย่อย ไปสู่ความจริงส่วนรวม หรือสรุปจากความรู้
เฉพาะไปสู่ความรู้ส่วนรวม กล่าวคือ เมื่อเราได้รับประสบการณ์จากสิ่งเฉพาะแล้ว ก็สรุปเป็นความจริง
ทั่วไป เป็นการสรุปจากข้อมูลที่ได้ประสบทางประสาทสัมผัสเฉพาะหน่วย ถ้าไม่มีข้อมูลแล้ว เราก็ไม่
สามารถอุปนัยความจริงอ่ืนออกมาได้ ความจริงเฉพาะหน่วยมีลักษณะเป็นความจริงแบบวิเคราะห์
เป็นหน่วย ๆ เป็นความจริงแบบซ้ํา ๆ ยังไม่เกิดความจริงอ่ืนออกมา เมื่ออุปนัยแล้วจึงได้ความจริงอ่ืน
ออกมา ซึ่งเป็นความจริงรวม หรือความจริงทั่วไป หรือความจริงสากล มีลักษณะเป็นความจริงแบบ
สังเคราะห์ 
 วิธีการอุปนัย เป็นการสรุปความจริงของ “ประเภท” เดียวกัน ซึ่งเรารู้จักลักษณะของสิ่งใน
ประเภทน้ัน ๆ เพียงบางสิ่งเท่าน้ัน ไม่จําเป็นต้องรู้ทุกสิ่ง เป็นการยกเอาความจริงจากส่วนย่อยไปให้
เป็นความจริงของส่วนทั้งหมดในประเภทเดียวกัน เป็นการขยายจากบางส่วนไปสู่ทุกส่วน เป็นการ
ขยายจากปัจจุบันไปสู่อนาคต เป็นการกระโดดจากปัจจุบันไปสู่อนาคตใน “ประเภท” เดียวกัน 
 วิธีการอุปนัย อาศัยข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสเฉพาะสิ่ง เฉพาะหน่วยใน 
“ประเภท” เดียวกัน แล้วสรุปเป็นความจริงทั่วไปออกมา ข้อมูลเหล่าน้ีเป็นหลักฐานเป็นประจักษ์
พยานในการอุปนัย ซึ่งเป็นการอุปนัยจากข้อมูล ที่มีอยู่ในโลกของวัตถุทางกายภาพ ที่ทุกคนสามารถ
สัมผัสได้เท่าเทียมกัน ถ้าประสาทสัมผัสในส่วนน้ัน ๆ สูญเสีย ขาดไปหรือพิการไป เราก็ไม่มีข้อมูลใน
ส่วนน้ัน ข้อมูลในโลกของวัตถุทางกายภาพ เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังน้ัน ความรู้ที่เกิดโดยวิธีอุปนัยจึง
เป็นความรู้เชิงประจักษ์ไปด้วย 
 4) เป็นความรู้ที่หวังผลทางปฏิบัติ 
 ความรู้ที่หวังผลทางปฏิบัติ หรือสามารถนําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง ต้องเป็นความรู้ที่
เกิดจากประสบการณ์จริง หรือประสบการณ์ตรง ที่ผ่านการพิสูจน์ ผ่านการทดสอบ ผ่านการทดลอง
แบบซ้ํา ๆ มาแล้วอย่างดี จนมั่นใจในประสิทธิภาพของความรู้ ซึ่งความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ทาง
ประสาทสัมผัส หวังผลทางปฏิบัติได้ เมื่อนําไปปฏิบัติจะเกิดประโยชน์ได้จริง จะอํานวยความสะดวก  
สบายแก่ชีวิตได้จริง เป็นความรู้ที่นําไปขยายได้ ต่อยอดได้ไม่สิ้นสุด ความรู้ในลักษณะน้ี เป็นความรู้ที่
ทําให้เกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน เป็นความรู้ที่ปูทางให้แก่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผู้ให้
กําเนิดทฤษฎีประสบการณ์นิยม หรือประจักษนิยมอาจคาดคิดไม่ถึงด้วยซ้ําไปว่า ทฤษฎีของเขาได้มีผู้
นําไปขยายต่อให้เกิดความรู้อย่างใหม่ขึ้นมา แล้วผลิตเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ออกมามากมาย แม้ด้าน
หน่ึงจะเกิดผลกระทบต่อโลกและชาวโลก แต่ในอีกด้านหน่ึงก็ไม่อาจปฏิเสธผลดีของมันได้ ถ้าไม่ได้
คุณูปการจากมันแล้ว    ชาวโลกก็ไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้   ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันจากระยะ 
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ไกล ๆ ได้ มันทําให้ชาวโลกได้เห็นกัน รู้จักกัน เรียนรู้กัน เป็นการขยายโลกทางชีวิตให้กว้างขวางขึ้น  
ถ้าไม่ได้คุณูปการจากมันแล้ว โลกทางชีวิตก็จะแคบ ๆ ไม่เพียงแต่ความรู้ในสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เท่าน้ัน  
ที่เป็นผลิตผลทางวิทยาศาสตร์ แม้ความรู้ด้านการเกษตร ก็สามารถเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ได้ ทําให้
ผลิผลทางการเกษตรมีความเจริญก้าวหน้า ประโยชน์เหล่าน้ีคือคุณูปการของความรู้ที่เกิดมาจาก
ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส หรือประจักษนิยม 
 5) เป็นความรู้ที่เกิดด้วยตัวเอง 
 ความรู้ที่เกิดมาจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสเป็นความรู้ที่เกิดด้วยตัวเองแสวงหามาได้
ด้วยตัวเอง ไม่มีใครมอบให้ แม้ในความรู้สึกสามัญจะอยากได้ความรู้สําเร็จรูป แต่ก็ไม่เคยได้ ถ้ามัวแต่
รอความรู้สําเร็จรูปที่อาจมีใครมอบให้ ชีวิตของเราก็คงจะตายก่อน ความรู้ที่มีการบันทึกไว้ล้วนแต่เป็น
ความรู้ของมนุษย์ ที่มนุษย์มอบให้แก่มนุษย์ด้วยกัน และก็คงจะเป็นความรู้ของมนุษย์เท่าน้ันที่จะเป็น
ประโยชน์แก่มนุษย์ด้วยกัน ความรู้ทุกอย่างเกิดด้วยตัวเองทั้งสิ้น เป็นความภาคภูมิใจของมนุษย์ ที่
สามารถแสวงหาความรู้ได้เพียงพอแก่การดํารงชีพ ความรู้ที่เกิดด้วยตัวเองเท่าน้ันจะเกิดประโยชน์แก่
ตัวเองทางตรงมากท่ีสุด และจะเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนทางอ้อมด้วย ความรู้ที่เกิดด้วยตัวเองจะเข้าใจ
ชัดเจนด้วยตัวเอง เวลานําไปปฏิบัติจะเกิดผลตามที่ตัวเองต้องการ ความรู้ที่เกิดด้วยตัวเองไม่มีความ
สงสัยในตัวเอง เพราะใครจะรู้เท่าตัวเอง ความรู้ที่เกิดด้วยตัวเองเป็นความรู้เฉพาะตัว จะเผยแพร่ให้
คนอ่ืนรู้หรือไม่ก็ได้ เพราะเป็นสิทธ์ิเฉพาะตัว ที่คนอ่ืนไม่อาจล่วงรู้ได้ ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์
ทางประสาทสัมผัส อาจเป็นความรู้ของใครหลาย ๆ คนที่แต่ละคนต่างก็เกิดด้วยตัวเอง ต่างก็แสวงหา
มาได้ด้วยตัวเอง ทั้งที่เป็นความรู้ที่ได้ประกาศให้แก่ชาวโลกรู้แล้ว และที่อาจจะยังไม่ได้ประกาศให้
ชาวโลกรู้ก็อาจมีอีก และความรู้ทุกอย่างชาวโลกอาจรู้ตามได้ ความรู้ที่เกิดด้วยตัวเองเป็นความรู้ที่
มั่นคง ที่จะอํานวยประโยชน์ให้แก่ตัวเองและชาวโลกไปอีกนานเท่านาน 
 โดยสรุปแล้ว ปรัชญาประจักษนิยม แม้ความรู้จริงจะเกิดจากประสบการณ์ตรงทั้งภายนอก
และภายใน แต่ก็ให้ความรู้สามัญ หรือปัญญาสามัญทั่วไป ที่ทุกคนสามารถมีได้ และจะไม่พูดเออเอง 
ออเอง จนกว่าจะรู้ผลจากการปฏิบัติอย่างแน่ชัด จึงสรุปเป็นความรู้ ไม่ได้คิดไปหรือฝันไป และรองรับ
เฉพาะความรู้จริงสามัญเท่าน้ัน  
 5.1.2 ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
 ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา มีลักษณะเป็นแนวทางญาณวิทยา หรือถ้าจะ
กล่าวว่า พุทธญาณวิทยา หรือทฤษฎีความรู้ทางพุทธปรัชญาก็สามารถกล่าวได้ เพราะเป็นวิธีที่ทําให้
เกิดความรู้แจ้ง ความรู้จริงอย่างหน่ึง ที่เกิดจากอายตนะภายในตัวเรา ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ
ใจ ติดต่อกับอายตนะภายนอก ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธัมมารมณ์ที่เกิดกับใจ แล้ว
เกิดการรับรู้ เกิดการรู้แจ้งขึ้นมา สามารถกล่าวตามหลักการโดยสรุปได้ดังน้ี คือ 
 1) อายตนะภายใน 6 และอายตนะภายนอก 6 กระทบกัน 
 อายตนะภายใน 6 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ อายตนะภายนอก 6 ได้แก่ รูป เสียง   
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธัมมารมณ์ที่เกิดกับใจ กระทบกันเกิดการรับรู้ขึ้น เช่น รูปกระทบตา จักขุ
วิญญาณเกิด จักขุวิญญาณรับรู้ว่าน้ีคือรูป เสียงกระทบหู โสตวิญญาณเกิด โสตวิญญาณรับรู้ว่าน้ีคือ
เสียง กลิ่นกระทบจมูก ฆานวิญญาณเกิด ฆานวิญญาณรับรู้ว่าน้ีคือกลิ่น รสกระทบลิ้น ชิวหาวิญญาณ
เกิด ชิวหาวิญญาณรับรู้ว่าน้ีคือรส โผฏฐัพพะกระทบกาย กายวิญญาณเกิด กายวิญญาณรับรู้ว่าน้ีคือ
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โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์กระทบใจ มโนวิญญาณเกิด มโนวิญญาณรับรู้ว่าน้ีคือธัมมารมณ์ที่เกิดกับใจ  
อายตนะภายใน 6 เป็นเคร่ืองติดต่อกับอายตนะภายนอก 6 จึงเกิดการรับรู้โลกภายนอก ถ้าปราศจาก
อายตนะ 12 เหล่าน้ีแล้ว การรับรู้ก็จะไม่เกิดขึ้น ถ้าขาดหรือสูญเสียอายตนะภายในส่วนใดไป ก็ไม่
สามารถรับรู้อายตนะภายนอกส่วนที่เป็นคู่กันได้ เช่น คนตาบอด มองไม่เห็นรูป คนหูหนวก ฟังไม่ได้
ยินเสียง หรือคนตาบอดสี มองรูปเป็นขาวดํา เป็นต้น ในคนเป็นหรือคนมีชีวิต ไม่ได้ขาดอายตนะ
ภายในท้ังหมด อาจจะขาดบางส่วน เช่น ตาบอด หรือหูหนวก อายตนะภายในท่ีเหลือก็สามารถรับรู้
อายตนะภายนอกในส่วนของตนได้ อายตนะภายในเหล่าน้ีทําหน้าที่ในส่วนของตนเท่าน้ัน ไม่ก้าวก่าย
หน้าที่ของส่วนอ่ืน เพราะมันเป็นอย่างน้ัน อายตนะภายใน 6 เป็นแดนรับรู้อายตนะภายนอก 6 ซึ่ง
เป็นโลกภายนอก เมื่ออายตนะภายในรับรู้อายตนะภายนอกแล้ว มันรายงานว่าอายตนะภายนอกน้ัน
คืออะไร อายตนะ 12 เหล่าน้ี เป็นบ่อเกิดความรู้หลัก ซึ่งเป็นด่านแรกก่อนที่จะไปสู่ด่านต่อไป เมื่อผ่าน
ด่านแรกไปแล้ว ด่านต่อไปก็เกิดตามมา เป็นกระบวนการที่สมบูรณ์ในตัว คนเราจะสุข จะทุกข์ หรือ
เฉย ๆ ก็อยู่ที่ด่านต่อไปน้ีเอง ขึ้นอยู่กับว่ามีอวิชชาคือความไม่รู้จริงเป็นเคร่ืองรับรู้หรือมีปัญญาคือ
ความรู้จริงเป็นเคร่ืองรับรู้ ถ้ามีอวิชชาคือความไม่รู้จริงเป็นเคร่ืองรับรู้ ทุกข์ก็เกิด ถ้ามีปัญญาคือความรู้
จริงเป็นเคร่ืองรับรู้ ทุกข์ก็ไม่เกิด เช่น ในกระบวนการฝ่ายก่อเกิดทุกข์ที่มีอวิชชาเป็นเคร่ืองรับรู้ คือ 
 เพราะอาศัยรูปกระทบตา จักขุวิญญาณจึงเกิด การประจวบกันของธรรมทั้ง 3 เป็นผัสสะ    
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงเกิด เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิด เพราะตัณหาเป็นปัจจัย
อุปาทานจึงเกิด เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงเกิด เพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงเกิดเพราะชาติเป็น
ปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสจึงเกิด กองทุกข์ทั้งปวงน้ีเกิดด้วยอาการ
อย่างน้ี 
 เพราะอาศัยเสียงกระทบหู โสตวิญญาณจึงเกิด การประจวบกันของธรรม 3 ประการเป็น
ผัสสะ.เพราะอาศัยกลิ่นกระทบจมูก ฆานวิญญาณจึงเกิด การประจวบกันของธรรม 3 ประการเป็น
ผัสสะ.เพราะอาศัยรสกระทบลิ้น ชิวหาวิญญาณจึงเกิด การประจวบกันของธรรม 3 ประการเป็น
ผัสสะ.เพราะอาศัยโผฏฐัพพะกระทบกาย กายวิญญาณจึงเกิด การประจวบกันของธรรม 3 ประการ
เป็นผัสสะ.เพราะอาศัยธัมมารมณ์กระทบใจ มโนวิญญาณจึงเกิด การประจวบกันของธรรม 3  
ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงเกิด เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิด เพราะ
ตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงเกิด เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงเกิด เพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงเกิด  
เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสจึงเกิด กองทุกข์ทั้งปวงน้ีเกิด
ด้วยอาการอย่างนี้ 
 ในทางตรงกันข้าม ในกระบวนการฝ่ายดับทุกข์ที่มีปัญญาเป็นเคร่ืองรับรู้ คือ 
 เพราะอาศัยรูปกระทบตา จักขุวิญญาณจึงเกิด การประจวบกันของธรรม 3 ประการเป็น
ผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงเกิด เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิด เพราะตัณหาน่ันแล
ดับไม่เหลือด้วยวิราคะ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับชาติจึงดับ เพราะ
ชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสจึงดับ กองทุกข์ทั้งปวงน้ีดับด้วยอาการ
อย่างน้ี 
 เพราะอาศัยเสียงกระทบหู โสตวิญญาณจึงเกิด การประจวบกันของธรรม 3 ประการเป็น
ผัสสะ.เพราะอาศัยกลิ่นกระทบจมูก ฆานวิญญาณจึงเกิด การประจวบกันของธรรม 3 ประการเป็น
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ผัสสะ.เพราะอาศัยรสกระทบลิ้น ชิวหาวิญญาณจึงเกิด การประจวบกันของธรรม 3 ประการเป็น
ผัสสะ.เพราะอาศัยโผฏฐัพพะกระทบกาย กายวิญญาณจึงเกิด การประจวบกันของธรรม 3 ประการ
เป็นผัสสะ.เพราะอาศัยธัมมารมณ์กระทบใจ มโนวิญญาณจึงเกิด การประจวบของธรรม 3 ประการ
เป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงเกิด เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงเกิด เพราะตัณหา
น่ันแลดับไม่เหลือด้วยวิราคะ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ  
เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสจึงดับ กองทุกข์ทั้งปวงน้ีดับด้วย
อาการอย่างน้ี 
 กระบวนธรรมในฝ่ายก่อเกิดทุกข์ที่มีอวิชชาเป็นเคร่ืองรับรู้ในลักษณะน้ี จะเริ่มต้นที่รูปกระทบ
ตา ฯลฯ เป็นต้น แล้วกระบวนธรรมก่อเกิดทุกข์ก็เกิดจนตลอดสาย ทั้งเสียงกระทบหู กลิ่นกระทบจมูก   
รสกระทบลิ้น โผฏฐัพพะกระทบกาย และธัมมารมณ์กระทบใจ แล้วกระบวนธรรมก่อเกิดทุกข์ก็เกิดจน
ตลอดสาย 
 กระบวนธรรมในฝ่ายดับทุกข์ที่มีปัญญาเป็นเครื่องรับรู้ก็เช่นเดียวกัน คือ จะเร่ิมต้นที่รูป
กระทบตา ฯลฯ เป็นต้น แล้วกระบวนธรรมดับทุกข์ดับที่ตัณหา เมื่อตัณหาดับ กระบวนธรรมดับทุกข์ก็
ดับตลอดสาย ทั้งเสียงกระทบหู กลิ่นกระทบจมูก รสกระทบลิ้น โผฏฐัพพะกระทบกาย ธัมมารมณ์
กระทบใจ แล้วกระบวนธรรมดับทุกข์ดับที่ตัณหา เมื่อตัณหาดับ กระบวนธรรมดับทุกข์ก็ดับตลอดสาย 
 กระบวนธรรมในลักษณะน้ีเป็นแบบวงจรสั้น ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ๆ ขณะดําเนินชีวิตตามปกติ     
เพียงแต่มีปัญญารู้เท่าทันหรือไม่ ถ้ามีอวิชชาทุกข์ก็เกิด เพราะไม่มีปัญญาดับ ถ้ามีปัญญาทุกข์ก็ไม่เกิด   
เพราะมีปัญญาดับ อวิชชาคือความไม่รู้จริง ไม่รู้แจ้ง ไม่รู้ชัด คือความหลง ไม่รู้เท่าทันกระบวนธรรมก่อ
เกิดทุกข์ ทุกข์จึงเกิด ทุกข์เกิดเพราะความไม่รู้จริง ในทางตรงข้าม ปัญญาคือความรู้จริง ความรู้แจ้ง    
ความรู้ชัด รู้เท่าทันกระบวนธรรมก่อเกิดทุกข์ จึงดับทุกข์ได้ ดับทุกข์ได้เพราะรู้จริง เมื่อไม่รู้ จึงทุกข์   
เพราะรู้จึงดับทุกข์ได้ 
 ในกระบวนการรับรู้โลกภายนอกแบบวงจรส้ันน้ี จะก่อให้เกิดเวทนา 6 ตามอารมณ์ที่เกิดขึ้น
จากทวารท้ัง 6 แต่ทั้งหมดก็จะสังเคราะห์ลงในเวทนา 3 คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขมสุข
เวทนา หรือ อุเบกขาเวทนา    
 ในกระบวนธรรมฝ่ายก่อเกิดทุกข์แบบวงจรยาว จะเริ่มต้นที่อวิชชา คือความไม่รู้จริง ไม่รู้แจ้ง 
ไม่รู้ ชัด เช่น เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ   
หลังจากน้ันกระบวนธรรมก็ดําเนินไปจนครบทั้ง 12 ข้อ แล้วสรุปว่า กองทุกข์ทั้งมวลน้ีมีการเกิดขึ้น
ด้วยอาการอย่างน้ี 
 ในทางตรงข้าม กระบวนธรรมฝ่ายดับทุกข์แบบวงจรยาว จะเริ่มต้นที่อวิชชาดับ หรือจะกล่าว
ว่า เริ่มต้นที่ปัญญาคือความรู้จริง ความรู้แจ้ง ความรู้ชัดก็ได้ เพราะอวิชชาดับ ปัญญาก็เกิดทันที เช่น 
อน่ึง เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ 
หลังจากน้ันกระบวนธรรมก็ดําเนินไปจนครบทั้ง 12 ข้อ แล้วสรุปว่า กองทุกข์ทั้งมวลน้ีมีการดับด้วย
อาการอย่างน้ี แต่ไม่ว่าจะดับทุกข์ที่ตัณหาในแบบวงจรสั้น หรือดับทุกข์ที่อวิชชาในแบบวงจรยาว   
โดยสรุปก็คืออวิชชาต้องดับ หรือปัญญาเกิดน่ันเอง 
 ในกระบวนธรรมดังที่กล่าวมาน้ี มีความคาบเก่ียวกับอริยสัจ 4 คือ ก่อเกิดทุกข์หรือไม่ถ้าเกิด
ทุกข์ก็ให้กําหนดรู้ แล้วสืบสาวหาสาเหตุว่าเกิดมาจากไหน แล้วหาวิธีดับทุกข์ เมื่อหาวิธีพบแล้วก็ใช้วิธี
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น้ันแหละดับต่อไป การที่จะดับได้ดีน้ันต้องปฏิบัติผ่านทางไตรสิกขา หรือสิกขา 3 ได้แก่ ศีล สมาธิ     
และปัญญา ศีลต้องรักษาให้สะอาดบริสุทธ์ิ เพราะเป็นรากฐานของสมาธิและปัญญา สมาธิต้องปฏิบัติ
ผ่านทางสมถภาวนา ในที่น้ีให้ปฏิบัติสมถภาวนาแบบพองหนอ ยุบหนอ คือ น่ังขัดสมาธิ กําหนดรู้ที่
อาการของท้อง ลมหายใจเข้าท้องจะพอง ลมหายใจออกท้องจะยุบ แล้วบริกรรมคําพูดตามอาการว่า  
พองหนอ ยุบหนอตาม เพียงขั้นเดียวน้ีเท่าน้ัน ภาวนาซ้ํา ๆ ต่อเน่ือง ยาวนาน จึงจะเห็นผล จิตจะมี
สมาธิหรือมั่นคงขึ้น ในการภาวนาจะเกิดอาการเจ็บ อาการปวด อาการชา ให้เปลี่ยนไปเดินจงกรมบ้าง  
โดยกําหนดรู้ที่ฝ่าเท้ากระทบพ้ืน แล้วบริกรรมคําพูดตามอาการว่า ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ ใน
ระยะทางที่ต้องการหรือเหมาะสม กลับไปกลับมา เพียงขั้นเดียวน้ีเช่นกัน เมื่อครบเวลาที่กําหนดไว้
แล้ว ให้กลับไปนั่งภาวนาต่อไป จะภาวนาวันละก่ีครั้งก็ได้ ก่ีช่ัวโมงก็ได้ เวลาใดก็ได้ที่รู้สึกว่าพร้อม    
การภาวนาแบบน้ีในเวลานาน ๆ จิตจะเกิดสมาธิ อาจถึงได้ฌาน เพราะวิถีไปอย่างน้ัน สามารถปราบ
นิวรณ์ได้ดี ถ้ายังปฏิบัติต่อไปจะทําให้เกิดสภาวะต่าง ๆ ตามมา แต่ในที่น้ีให้ปฏิบัติเพ่ือให้จิตเกิดสมาธิ     
เพ่ือเป็นบาทฐานให้แก่วิปัสสนา ส่วนปัญญาเป็นปัญญาในวิปัสสนาภาวนาแบบกําหนดรู้อารมณ์ แล้ว
ปล่อยวาง ในขณะดําเนินชีวิตตามปกติ จะน่ังหรือไม่น่ังภาวนาอย่างในสมภาวนาก็ได้ เง่ือนไขอยู่ที่
กําหนดรู้อารมณ์ แล้วปล่อยวางทิ้งไป ไม่ว่าอารมณ์ใดกระทบ เช่น รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
หรือธัมมารมณ์ที่เกิดกับใจ ให้กําหนดรู้อารมณ์เหล่าน้ัน แล้วปล่อยวางทิ้งไปท้ังสิ้น อย่าอาลัย อย่าติด
ใจในอารมณ์เหล่าน้ัน เพราะมันทําให้จิตทุกข์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงนิวรณ์ธรรม หรือแม้แต่อาการของจิต 
เช่น วิตกจนเกินเหตุ กังวลจนเกินเหตุ ทั้ง ๆ ที่เหตุยังไม่เกิด คิดไปเอง ให้ปลุกสติกําหนดรู้แล้วปล่อย
วางท้ิงไป เมื่อปฏิบัติอย่างน้ีจิตก็จะสงบ ระงับลงไป เพราะอารมณ์หรืออาการเหล่าน้ันดับไป ถ้า
อารมณ์หรืออาการเหล่าน้ันเกิดอีก ก็ให้กําหนดรู้ แล้วปล่อยวางอีกเช่นเดิม จิตก็จะสงบ ระงับลงไปอีก
เช่นเดิม อารมณ์หรืออาการเหล่าน้ันก็ดับไปอีกเช่นเดิม ทําให้จิตข้ามพ้น เป็นอิสระจากอารมณ์หรือ
อาการเหล่าน้ัน จิตมีคุณภาพดีขึ้น เพราะจิตได้รับการหล่อหลอมจากธรรม สภาวะเหล่าน้ี ผู้ปฏิบัติจะรู้
เอง เห็นเอง เพราะเป็นความรู้เฉพาะบุคคล เฉพาะตัว 
 2) ความรู้เกิดหลังธรรมปรากฏ 
 ธรรมปรากฏก่อน ญาณในธรรมเกิดภายหลัง ถ้าธรรมไม่ปรากฏ ญาณในธรรมก็ไม่เกิด ธรรม
เป็นเหตุให้ญาณเกิด ญาณไม่เกิดก่อนธรรม ธรรมไม่เกิดหลังญาณ ญาณเกิดภายหลังธรรมปรากฏ
เสมอ แม้ญาณจะเกิดภายหลังธรรมปรากฏ แต่ก็ต้องใช้เวลานานพอสมควร จึงจะเข้าใจธรรมที่ปรากฏ 
ไม่ใช่เห็นธรรมปรากฏแล้ว จะเข้าใจธรรมขณะน้ันทันที ต้องใช้เวลาพิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ จน
แน่ใจ จึงลงความเห็นว่า ที่เข้าใจน้ันถูกต้องแล้ว ยกตัวอย่าง เช่น สภาวะต่าง ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติ
สมถกัมมัฏฐาน อาการที่เรารับรู้ได้ก่อนสภาวะอ่ืน ๆ ก็คือ อาการปวดที่ขา อาการชาที่ขา เพราะเรา
เอาขาขวาวางทับบนขาซ้าย แล้วหลับตา กําหนดอารมณ์ภาวนา เมื่อภาวนาไปนาน ๆ อาการปวดที่ขา 
อาการชาที่ขาก็เกิดขึ้น อาการเหล่าน้ันไม่น่าจะนับว่าเป็นสภาวะของสมถกัมมัฏฐานจริง ๆ อาการที่
นับว่าเป็นสภาวะจริง ๆ ก็คือ  สภาวะอาการเย็น เย็นทั้งร่างกาย แม้ออกจากการภาวนาแล้ว อาการ
เย็นก็ยังรู้สึกอยู่ เมื่ออาการเย็นเกิดขึ้น ทําให้จิตใจสงบเย็นตามไปด้วย จากเมื่อก่อนน้ันไม่เคยปรากฏ
เลย เย็นแต่ไม่หนาว หรือเย็นเหมือนนํ้าแข็งหรือลมหนาว เพียงแต่เย็นสดช่ืน ซาบซ่าน จะปรากฏอยู่
เป็นเวลานานนับเดือน ก็จะสลายไป ถ้าไม่เคยรู้เรื่องสภาวะมาก่อนบ้าง ก็จะไม่เข้าใจเลยว่า มันคือ
อะไร มันเกิดขึ้นได้อย่างไร และถ้าไม่ตามสังเกต ก็จะไม่รู้ว่า สลายไปเมื่อไร เราไม่รู้มาก่อนว่า จะเกิด
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อาการเย็น เรามารู้เมื่ออาการเย็นเกิดแล้ว กว่าจะเข้าใจว่าคืออะไร เกิดมาจากสาเหตุอะไร ก็ต้องใช้
เวลานานในการแสวงหาคําตอบ เมื่อเข้าใจแล้ว ไม่สงสัยอีกเลย ถ้าไม่เกิดกับตัวเอง จะไม่เข้าใจเลย  
ธรรมที่เรียกว่า “ปลิโพธ”เป็นอีกอย่างหน่ึง ถ้าไม่เกิดกับตัวเองแล้ว ไม่เข้าใจเลย ที่เราอ่านจากหนังสือ    
ไม่ถือว่าเข้าใจ พียงแต่จําได้ ถ้าเราไปปฏิบัติกัมมัฏฐานในที่ไกล ๆ ถ้าไม่ได้ชําระสะสางเร่ืองต่าง ๆ ให้
เรียบร้อยก่อนไป ในขณะปฏิบัติกัมมัฏฐาน คือน่ังสมาธิ จิตจะไม่เป็นสมาธิ คอยแต่กังวลส่ิงที่ไม่ได้
ชําระสะสางให้เสร็จ  คอยดึง  คอยเหน่ียว  คอยรั้งจิตอยู่ตลอดเวลา  อาการอย่างน้ีต้องเกิดกับตัวเอง 
จริง ๆ จึงจะอ่านมันออก สภาวะที่เรียกว่า “ปีติ” เป็นอีกสภาวะหน่ึง ที่เกิดจากการปฏิบัติสมถ
กัมมัฏฐาน ไม่ว่าจะอาการหมุน อาการโยกโคลงเคลง อาการกระดกขึ้น กระดกลง อาการก้มจนหัวจด
พ้ืน อาการเหมือนฟ้าแลบแปลบปลาบ บริเวณใบหน้า อาการระยิบระยับ เหมือนดาวกระพริบบริเวณ
ใบหน้า ถ้าไม่เกิดกับตัวเองก็ไม่เข้าใจเช่นกัน สภาวะที่เรียกว่า “นิมิต” เป็นอีกอาการหน่ึง ถ้าไม่เกิดกับ
ตัวเอง ก็ไม่เข้าใจเช่นกัน มันเกิดในขณะที่เราน่ังกําหนดภาวนาอารมณ์อยู่ดี ๆ จิตก็หลุดจากอารมณ์
ภาวนา ไปเห็นอะไรต่ออะไรไปเร่ือย ไม่รู้ตัวว่าน่ังสมาธิ ถ้าเห็นภาพสวย ๆ งาม ๆ ไม่น่ากลัวก็ดีไป   
แต่ถ้าไปเห็นภาพที่น่ากลัว น่าเกลียด ปัญหาเกิดแน่นอน ภาวะในขณะน้ันสู้หรือไม่สู้ ถ้าสู้ก็ผ่านไปได้  
แต่ถ้าไม่สู้อาจลุกว่ิงหนีเสียสติไปเลย “สภาวะร้อน” เป็นอีกสภาวะหน่ึง ถ้าไม่เกิดกับตัวเองจริง ๆ ก็จะ
ไม่เข้าใจเช่นกัน อาจจะร้อนคร่ึงตัวจากเอวลงล่าง หรือจากเอวขึ้นบน หรือร้อนทั้งตัวก็ได้ แต่ละคนมี
เหมืนกัน มีอาการร้อน แต่ไม่เจ็บปวด ปรากฏอยู่นานเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนก็ได้ แล้วก็สลายไป  
สภาวธรรมที่เรียกว่า “อภิญญา” ถ้าไม่เกิดกับตัวเองจริง ๆ จะไม่เข้าใจเลย เช่น ทิพพโสต หรือหูทิพย์   
ได้ยินเป็นรัศมีรอบตัวเรา ไกลเกินอํานาจก็ไม่ได้ยิน หรือเบาเกินอํานาจก็ไม่ได้ยิน ได้ยินทั้งเสียงคน 
เสียงสัตว์ หรือได้ยินแต่เสียง แต่ไม่เห็นรูปร่างก็มี บางเสียงก็ฟังรู้เรื่องว่าพูดอะไร บางเสียงฟังไม่รู้เรื่อง
ว่าพูดอะไร ไม่เห็นรูปร่าง จะได้ยินในขณะน่ังภาวนา หรือออกจากภาวนาก็ได้ยิน ถ้าอํานาจแรง แต่
ต้องสํารวมจิตจึงจะได้ยิน เมื่อเวลานานไปก็สลายไปเป็นปกติ น่าอัศจรรย์ใจ น่าพิศวง แม้แต่
สภาวธรรมสูงสุดในสายสมถกัมมัฏฐานก็คือ “สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ” หรือ “นิโรธสมาบัติ” ถ้า
ปฏิบัติไม่ถึงจริง ๆ จะไม่เข้าใจเลย ซึ่งเป็นธรรมที่ดับสัญญาและเวทนา เป็นธรรมที่ดับละเอียดอ่อน  
จนน่าพิศวง น่าอัศจรรย์ใจ เพราะตรงข้ามกับความไม่ดับโดยสิ้นเชิง และสภาวธรรมที่เกิดจากการ
ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน อาจจะน่ังคู้บัลลังก์พิจารณาวิปัสสนาภูมิ 6 หรืออารมณ์วิปัสสนา 6 หรือจะ
เดินพิจารณาก็ได้ หรือจะพิจารณาเรื่องอ่ืน สิ่งอ่ืนนอกเหนือจากอารมณ์ 6 น้ีก็ได้ แล้วจะอาการเหมือน
ไฟช็อต พริบเดียวร่างกายจะเย็นทั้งตัว มีอาการเหมือนกับว่าจะรู้ไปเสียหมด ทั้งที่จริง ๆ ไม่รู้ จิตสงบ 
จิตเบาสบาย จิตใจเย็น หูฟังเสียงใสชัดเจน แต่ไม่รู้สึกว่าหนวกหู ชอบอยู่เงียบ ๆ ย่ิงเงียบย่ิงมีความ
สงบสุข ฯลฯ อาการเหล่าน้ีเรียกว่า “วิปัสสนูปกิเลส” อาจเข้าใจผิดว่า ตนเองบรรลุแล้วก็ได้ แต่ขอให้
รอดูไปนาน ๆ เมื่อนานเข้า สภาวะน้ีจะหายไป มันเกิดขึ้น ต้ังอยู่ ดับไปเป็นธรรมดา อย่าตามอาลัย  
แต่น่าแปลกใจ เกิดภายหลังเข้านิโรธสมาบัติได้หลายปี และสภาวะที่เกิดจากวิปัสสนากัมมัฏฐานอีก
ประการหน่ึงก็คือ “ตัวเบา” ไม่รู้สึกว่ามีนํ้าหนักตัว ในขณะเดินมีความรู้สึกว่า เท้าสัมผัสกับพ้ืนเท่าน้ัน  
ไม่มีนํ้าหนักกดลงไป จนรู้สึกไม่มั่นใจในการเดิน กลัวจะล้ม แต่ก็ไม่ล้ม เดินได้เร็วเหมือนวัตถุไร้นํ้าหนัก   
เหมือนปลิวไปเฉย ๆ จะต้ังอยู่ประมาณสองอาทิตย์ หรือมากกว่าน้ันเล็กน้อยก็หายไป กลับมาเหมือน
ปกติ อาการทั้งหมดที่กล่าวมาน้ี เราเข้าใจภายหลังที่อาการเกิดแล้ว ถ้าอาการหรือธรรมเหล่าน้ีไม่เกิด 
เราก็ไม่รู้ เรามารู้มาเข้าใจภายหลังที่อาการหรือธรรมเหล่าน้ีเกิดขึ้นแล้วทั้งสิ้น ถึงกระน้ัน กว่าจะเจ้าใจ
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ก็ต้องใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน ตรวจสอบนาน เมื่อเข้าใจแล้ว ไม่สงสัยอีกเลย หมายถึง เฉพาะ
สภาวะหรือธรรมที่ปรากฏให้เห็นเท่าน้ัน ไม่ใช่รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ธรรมอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนที่ยังไม่เห็น ไม่เข้าใจ  
ก็ยังไม่เห็น ไม่เข้าใจเหมือนเดิม ยังต้องศึกษาต่อไป สรุปได้ว่า ธรรมอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนก็อยู่ในลักษณะ
เดียวกัน คือ ต้องปรากฏก่อน รู้ทีหลังสภาวธรรมหรือธรรมที่ปรากฏให้เห็น เหล่าน้ีเป็นเอกเทศจากกัน 
อาจจะสัมพันธ์กันเฉพาะในกลุ่มของตนเท่าน้ัน มีลักษณะเป็นองค์ธรรมเฉพาะ ๆ เพราะฉะนั้น ธรรมมี
ลักษณะเป็นองค์ธรรมเฉพาะสมบูรณ์ในตัว เรารู้เข้าใจเป็นองค์ ๆ ไปเช่นกัน เมื่อรู้ เข้าใจแล้ว เราจึง
สามารถอธิบายได้ดีและความรู้เหล่าน้ีเป็นความรู้ทางธรรม 
 ความรู้มีลักษณะเป็นความจํา ความเข้าใจ ความจําทําให้เกิดความเข้าใจ ถ้าไม่จําอะไรแล้ว   
จะไม่เข้าใจอะไร น่ันคือสัญญา ทําให้เกิดปัญญา ความรู้ในลักษณะน้ีเป็นความรู้ทางธรรม เป็นความรู้
ภายใน เพราะเป็นสภาวะหรือธรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติทางกัมมัฏฐาน เมื่อรู้ชัด เข้าใจชัดแล้ว ไม่ลืม   
ไม่หายไปง่าย ๆ จําได้อย่างแม่นยํา แม้นาน ๆ จะทบทวนสักทีก็ไม่ลืม อธิบายครั้งใด ก็จะอธิบาย
เหมือนเดิม จะอธิบายเป็นอย่างอ่ืนไม่ได้ เพราะผิดความจริง รู้อย่างไร อธิบายอย่างน้ัน 
 ความรู้เหล่าน้ีสามารถพิสูจน์ได้ ตรวจสอบได้ ถ้าสภาวะหรือธรรมใดปรากฏหรือเกิดขึ้น ให้
ตรวจสอบจากหลักฐานก่อนว่า ตรงกันหรือไม่ ไม่ว่าจะในพระไตรปิฎกหรือหลักฐานอ่ืน ๆ นํามา
เปรียบเทียบ ถ้าตรงกันให้ถือว่าความรู้น้ันถูกต้อง หรือถ้าอยากจะพิสูจน์ทราบ พิสูจน์รู้จริง ก็พิสูจน์
ด้วยการปฏิบัติตรง ที่กล่าวมาน้ี มิได้มีเจตนาอ้างว่ารู้หรือเข้าถึงหรือบรรลุแต่อย่างใด เพียงแต่ช้ีให้เห็น
ว่า ความรู้เกิดภายหลังธรรมที่ปรากฏแล้วเท่าน้ัน และเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดเฉพาะบุคคล 
 3) คุณค่าของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
 คุณค่าหรือประโยชน์ของประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญานี้ เกิดขึ้นกับผู้ศึกษาและปฏิบัติ
โดยตรง ผู้ใดศึกษาและปฏิบัติ คุณค่าหรือประโยชน์ก็เกิดกับผู้น้ัน มีลักษณะเป็นของเฉพาะบุคคล   
ผู้ใดศึกษาและปฏิบัติผู้น้ันได้ ผู้ใดไม่ศึกษาและปฏิบัติผู้น้ันก็ไม่ได้ ตรงไปตรงมา ทั้งไม่อาจศึกษาและ
ปฏิบัติแทนกันได้ คุณค่า หรือประโยชน์ของประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา สามารถสังเกตเห็น
และรับรู้ได้ด้วยตนเอง แต่ละบุคคลจะรู้ประจักษ์ชัดด้วยตนเองว่า คุณภาพชีวิตของตนน้ันเปลี่ยนไป
อย่างไร คุณค่าประจักษ์ที่สามารถสังเกตเห็นและรับรู้ได้อย่างชัดเจน คือ 
 (1) ภาวะทางจิตใจ 
 จิตใจมีความน่ิง มั่นคง ต้ังมั่น ราบเรียบขึ้น ไม่ส่าย ไม่กวัดแกว่งไปตามอารมณ์ที่มากระทบ  
ซึ่งเป็นผลของสมาธิที่เกิดจากสมถภาวนา เป็นการเพ่ิมพลังภูมิคุ้มกันให้แก่จิต จิตมีความแน่น  
ละเอียด สามารถต้านทานอามรมณ์ที่มากระทบได้ดี จิตจะรับรู้อารมณ์ด้วยท่าทีที่น่ิง ไม่สะดุ้ง ไม่สั่น
ไหว วางตัวสงบด้วยได้รับการอบรมฝึกฝนมาดี ซึ่งเป็นคุณลักษณะทางสมถภาวนาจิตจึงมีสมาธิดี   
มั่นคง ไม่ว่าจะอามรณ์ใดกระทบ ก็สามารถสงบได้ รับรู้อารมณ์ได้ชัดเจน เพราะจิตสงบ จิตมีความ
อดทน เข้มแข็ง มีพลังต่อสู้ ไม่ย่อท้อ แม้ในบางขณะจะรู้สึกท้อ ก็สามารถกู้จิตกลับให้สู้ได้อีก จิตสงบ
น่ิง เยือกเย็น เบิกบาน สดช่ืน ต่ืนตัว ไม่แล่นไปตามอารมณ์ที่มากระทบ อารมณ์ใดกระทบ จิตเห็น  
จิตจะทําหน้าที่กําหนดรู้ทุกอารมณ์ที่มากระทบ แล้วสยบด้วยสมาธิ ภาวะจิตประณีตขึ้น รอบคอบขึ้น  
คุณค่าทางจิตน้ีผู้ศึกษาและปฏิบัติสามารถสังเกตเห็นและรับรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นผลประจักษ์โดยตรง   
โดยสรุปก็คือมีสุขภาพจิตดี ที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงหวังผลได้ในปัจจุบัน 
 (2) ภาวะทางปัญญา 
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 ปัญญาสามารถเข้าใจอารมณ์ได้ดี พร้อมทั้งทําการปล่อยวาง สลัดออก คายท้ิง สํารอกทิ้ง   
เปลื้องทิ้ง คลายออก สลายออก นําออก ยกออก เผา ทําลาย ขจัดออก ขจัดทิ้ง เพิกออก ถอนออก  
ทําให้ดับ ทําให้หาย ไม่เก็บไว้ ไม่รวบไว้ ไม่ถวิลหา ไม่ทําความอาลัยในอารมณ์ทั้งหลาย ด้วยการ
ปฏิบัติอย่างน้ี ทําให้จิตบริสุทธ์ิ สะอาด ผ่องใส ไม่ขุ่นมัว ไม่ฝ้าหมอง ไม่กระเพ่ือม ไม่กระฉอก ไม่หวน
คํานึงถึงอารมณ์ในอดีตทั้งที่ชอบ ชังและเฉย ไม่ทําความหวังอารมณ์ในอนาคตที่ยังไม่มาถึง แม้อารมณ์
ขณะกําลังเกิดในปัจจุบันก็ปล่อยวาง ด้วยสามารถปฏิบัติได้ดังน้ี จิตจะอยู่เหนืออารมณ์ทั้งปวง ไม่เป็น
ทาสของอารมณ์ ไม่จมอยู่กับอารมณ์ สามารถยกจิตออกจากเปือกตม คือ กามคุณได้ดี จิตจะไม่เก็บ
กด  ไม่เครียด  ภาวะทางปัญญาน้ีมีความสัมพันธ์กับภาวะทางจิตอย่างแนบแน่น  คือ  เมื่อจิตมีภาว 
สมาธิดี จะทําให้ภาวะทางปัญญาดีตามไปด้วย เพราะสมาธิเป็นฐานให้แก่ปัญญา ปัญญาในที่น้ีเป็น
ลักษณะทางวิปัสสนา หรือวิปัสสนาปัญญา เพราะเป็นปัญญาตัด จิตจะทําหน้าที่กําหนดรู้อย่างมีสติ      
ปัญญาจะทําหน้าที่ปล่อยวางอย่างรู้ตัว 
 กล่าวโดยสรุปก็คือ มีปัญญาดี ภาวะอย่างน้ีสามารถสังเกตเห็นและรับรู้ได้ด้วยตนเอง เพราะ
เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล และเป็นผลประจักษ์ที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงหวังผลได้ในปัจจุบัน 
 (3) ภาวะทางการดําเนินชีวิต 
 การดําเนินชีวิตเรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่พิถีพิถัน สันโดษ มีระเบียบวินัย ไม่ฟุ้งเฟ้อไปตาม
กระแสนิยม แต่ก็ไม่ต่อต้านสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะทางจิตและปัญญาที่อบรมฝึกฝนมาดี รักษา
ศีลได้ดี และหาเวลาศึกษาและปฏิบัติสมาธิอยู่เสมอ ๆ สามารถควบคุมการดําเนินชีวิตได้ดี ไม่กระทํา
การใด ๆ ที่ผิดศีลธรรม พอใจตามมีตามได้ ไม่สร้างปัญหาให้แก่ตนเองและสังคม ดําเนินชีวิตสุจริต  
เรียกว่า ดําเนินชีวิตด้วยปัญญา ชีวิตมีปัญญาเป็นเคร่ืองช้ีนํา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมสูง  
แม้จะแสวงหาปัจจัยเคร่ืองดําเนินชีวิตเหมือนคนอ่ืน แต่ไม่นิยมแข่งขัน เมื่อแสวงหาทรัพย์มาได้ก็รู้ค่า  
ใช้จ่ายแต่พอประมาณ พ่ึงตนเองได้มากท่ีสุด เป็นคนสะอาด มีระเบียบ ไม่วุ่นวาย เป็นสุจริตชน  
ยุติธรรม ชอบแสวงหาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม จะเผื่อความรู้ไว้เป็นทางเลือกเสมอ ไม่ประมาท 
สามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ดี กล่าวสรุปได้ว่า ชีวิตมีความมั่นคง ภาวะทางการดําเนินชีวิตน้ี ผู้ศึกษาและ
ปฏิบัติจะสามารถสังเกตเห็นและรับรู้ได้ด้วยตนเอง เพราะเป็นผลประจักษ์ในปัจจุบัน ไม่ต้องรอชาติ
หน้า 
 (4) ภาวะทางกาย 
 สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี เป็นผลมาจากสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนน้อย 
ร่างกายสามารถต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้ดี สามารถปรับให้เข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดี   
ผิวพรรณสดใส สดช่ืน มีราศีดี อันเน่ืองมาจากภาวะทางจิตและปัญญาดี เมื่อภาวะจิตและปัญญาดี  
จะส่งผลให้ผิวพรรณมีราศีตามไปด้วย แม้บางคนร่างกายอาจบกพร่องไปบ้าง ก็สามารถยอมรับได้ 
และมุ่งมั่นต่อไปด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง อดทน และปัญญาที่เข้าใจในข้อจํากัดทางกายภาพ สามารถ
ดําเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยดี ด้วยไม่อยากเป็นภาระของใคร แม้ว่าโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ก็จะสามารถ
รักษาให้หายได้เร็วขึ้น กล่าวสรุปได้ว่า มีสุขภาพกายดี สุขภาพทางกายในลักษณะน้ี ผู้ศึกษาและ
ปฏิบัติสามารถสังเกตเห็นและรับรู้ได้ตนเอง ซึ่งเป็นคุณค่าที่ได้รับโดยตรง 
 นอกจากคุณค่าหรือประโยชน์ดังที่กล่าวมาแล้วน้ี ยังมีคุณค่าหรือประโยชน์อ่ืน ๆ เกิดขึ้น
ตามมา แต่คุณค่าหรือประโยชน์ที่ตามมาน้ี ล้วนแต่เป็นผลจากภาวะทางจิตและทางปัญญาที่ดีเมื่อ
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ภาวะทางจิตและปัญญาดี คุณค่าหรือประโยชน์อ่ืนก็จะเกิดขึ้นตามมา เพราะแนวทางเป็นเช่นน้ัน      
ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในปัจจุบันหรืออนาคต หรือประโยชน์อย่างย่ิงก็ตาม และแม้แต่ประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวม หรือประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คือทั้งเราและเขา ก็จะเกิดขึ้นตามกําลังความสามารถ    
เพราะรู้กําลังความสามารถของตนดี รู้จักประมาณการกําลัง ประโยชน์กับความสามารถจะลงรอยกัน
พอดี ซึ่งผู้ศึกษาและปฏิบัติจะตระหนักถึงอยู่เสมอ แต่จะเป็นคุณค่าโดยอ้อมหรือผลพลอยได้ ซึ่งคุณค่า
หรือประโยชน์ที่แท้จริงก็คือ คุณค่าทางจิตและปัญญาอันเป็นคุณค่าโดยตรง เป็นอันว่าเข้าถึงสาระแท้
ของชีวิต คือจิตมีความสงบสุข 
 4) เป็นความรู้ที่หวังผลทางปฏิบัติ 
 ความรู้ที่ดี ต้องให้ผลในทางปฏิบัติได้ เกิดประโยชน์ได้จริง ไม่เช่นน้ัน จะเป็นความรู้ที่ไร้ค่า  
ว่างเปล่า ไม่ควรแก่การศึกษา ไม่ควรแก่การรู้ ความรู้ในประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญาเป็นความรู้
ที่สามารถนําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง เมื่อนําไปศึกษาและปฏิบัติตามแล้วจะเกิดผลในทางที่ดี
จริง เพราะไม่ใช่ความรู้เพ่ือความรู้ แต่เป็นความรู้เพ่ือนําไปปฏิบัติ เมื่อบุคคลใดนําไปปฏิบัติตามแล้ว   
จะเกิดประโยชน์สมควรแก่การปฏิบัติ คือ ปฏิบัติได้มาก ได้ผลมาก ปฏิบัติได้น้อยได้ผลน้อย ถ้าปฏิบัติ
อย่างต่อเน่ือง ยาวนาน สม่ําเสมอ แม้จะไม่เข้มข้นเท่าไร ผลคือสภาวธรรมหรือธรรมก็จะเกิดให้เห็น 
แต่ผลทางธรรมเกิดให้เห็นยากมาก ไม่เหมือนทางวัตถุ ถ้าผลที่ไม่ยากจนเกินไป หรือผลที่หยาบ ๆ 
อาจจะเกิดให้เห็นติด ๆ กันได้ แต่ถ้าเป็นผลที่ยากหรือละเอียดมาก ๆ จะเกิดให้เห็นยากมาก อาจจะ
เป็นปี ๆ จึงจะเกิดให้เห็นหน่ึงธรรม ผู้ที่ไม่อดทนพอก็ไม่เห็น สําหรับผู้ที่อดทนพอก็เห็นได้ เมื่อธรรมผุด
ขึ้นให้เห็น จะมีความรู้สึกว่าคุ้มค่าที่ปฏิบัติมานับเป็น 10 ๆ ปี ธรรมที่สูง ๆ ผุดขึ้นให้เห็นไม่ง่ายเลย  
แต่อย่างไรก็ตาม ประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญาหวังผลในทางปฏิบัติได้จริง 
 5) เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง 
 ประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา ต้องศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเอง จึงจะเข้าถึงสาระได้   
ลําพังฟังจากคนอ่ืน หรืออ่านจากตํารา ไม่อาจเข้าถึงสาระได้ ต้องลงมือปฏิบัติจริง ๆ แล้วความรู้ก็จะ
เกิดขึ้น เมื่อปฏิบัติด้วยตัวเอง ก็เกิดขึ้นกับตัวเอง รู้ด้วยตัวเอง ให้ผู้อ่ืนปฏิบัติแทน รู้แทนไม่ได้ คนอ่ืนให้
เราก็ไม่ได้ เราให้คนอ่ืนก็ไม่ได้ เราให้แก่ตัวเราเอง ใครอยากได้ ใครอยากรู้ก็ปฏิบัติเอาเอง ย่ิงปฏิบัติ
แบบเข้มข้นด้วยแล้ว ประกอบกับตนเคยได้อบรมวาสนามาดี ผลก็จะเกิดขึ้นเร็ว แต่ควรตระหนักเสมอ
ว่า จิตไม่ใช่วัตถุที่จะสามารถเร่งได้ จิตเป็นนามธรรมที่ละเอียดอ่อน ถ้าเร่งเกินไป เพ้ียนได้เสมอ ทางที่
ดีควรปฏิบัติแบบค่อยเป็นค่อยไป ถึงจะใช้เวลานานก็ต้องอดทน เพราะธรรมเป็นเช่นน้ัน ไม่เป็นอย่างที่
เราคาดหวังจะให้เป็น เมื่อปฏิบัติด้วยตัวเองแล้ว ความรู้ธรรมก็จะรู้ด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้น ประจักษ
นิยมตามแนวพุทธปรัชญา เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง 
 โดยสรุปแล้ว ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธ ความรู้จริงเกิดจากประสบการณ์ตรงทั้ง
ภายนอกและภายใน ให้ทั้งความรู้สามัญหรือปัญญาสามัญทั่วไปที่ทุกคนสามารถมีได้ และความรู้เหนือ
สามัญหรือปัญญาเหนือสามัญ ที่สามารถมีได้เฉพาะบุคคล รองรับทั้งความรู้สามัญและความรู้เหนือ
สามัญ แต่ไม่ว่าจะเป็นความรู้สามัญทั่วไปหรือความรู้เหนือสามัญ ก็เกิดจากประสบการณ์ตรงของ
บุคคลเช่นเดียวกัน 
 5.1.3 ผลการอภิปรายคําสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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 จากผลการอภิปรายคําสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน โดยสรุปแล้วมีทั้งเห็นด้วยหรือ
เห็นสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกับผู้วิจัย เห็นแย้งหรือไม่เห็นด้วย เห็นตรงข้ามกับผู้วิจัย และ
เห็นแบบกลาง ๆ คือ ไม่ได้ไม่เห็นด้วยหรือเห็นแย้งกับผู้วิจัยเสียทีเดียว พร้อมทั้งได้แสดงความเห็น
เพ่ิมเติมอย่างมีเหตุผล และถือว่าความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดน้ันมีคุณค่าอย่างย่ิง 
   
5.2 ผลของการบูรณาการปรัชญาประจักษนิยมด้วยจุดเด่นของปรัชญประจักษนิยม 
      ตามแนวพุทธ 
 ผลของการบูรณาการปรัชญาประจักษนิยม ด้วยจุดเด่นของปรัชญาประจักษนิยมตามแนว
พุทธ ทําให้ปรัชญาประจักษนิยมมีความสมบูรณ์ขึ้น ดังน้ี 
 5.2.1 ทําให้ปรัชญาประจักษนิยมมีความสมบูรณ์ คือ ปรัชญาประจักษนิยมสร้างความรู้บน
ฐานของประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส ในขณะเดียวกันปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธใช้
อายตนะภายในรับรู้สิ่งภายนอก คือ สอดประสานรับกันได้ ใช้ทฤษฎีเดียวกันในการรับรู้หรือรู้แจ้ง 
เช่น ตารับรู้รูปหรือสี หูรับรู้เสียง จมูกรับรู้กลิ่น ลิ้นรับรู้รส กายรับรู้สิ่งสัมผัสกาย จิตรับรู้ธัมมารมณ์
หรือมโนภาพ รับรู้สิ่งหรือวัตถุหรืออารมณ์ภายนอกตามหน้าที่ของตนเอง สิ่งหรือวัตถุหรืออารมณ์
ภายนอกเป็นอย่างไร คามจริงก็เป็นอย่างน้ัน ไม่เป็นอย่างอ่ืน 
 5.2.2 ทําให้ปรัชญาประจักษนิยมมีความสมบูรณ์ คือ ให้ความสําคัญในตัวมนุษย์ด้วยเพราะ
ความรู้ถูกค้นพบโดยมนุษย์ ไม่ใช่ใครมอบให้ ในขณะเดียวกันปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธก็ให้
ความสําคัญในตัวมนุษย์เช่นกัน คือ สอดประสานรับกันได้ และมนุษย์ก็เป็นสิ่งหรืออารมณ์หน่วยหน่ึง
ในท่ามกลางสิ่งหรืออารมณ์ทั้งหลาย มนุษย์แต่ละคนก็เป็นผู้รับรู้สิ่งหรืออารมณ์เช่นเดียวกัน และรับรู้
มนุษย์ในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิต มีความรู้สึกนึกคิด รู้สึกทุกข์ สุข หรือเฉย ๆ ไม่ได้รับรู้มนุษย์ในฐานะเป็น
สิ่งหรือวัตถุที่ไม่มีชีวิต ไม่มีความรู้สึกนึกคิด ไม่รับรู้สึกทุกข์ สุข หรือเฉย ๆ รับรู้สิ่งหรือวัตถุภายนอก
และมนุษย์ไปพร้อม ๆ กันและมนุษย์เป็นสิ่งที่สําคัญกว่าสิ่งหรือวัตถุภายนอกอ่ืน ๆ 
 5.2.3 ทําให้ปรัชญาประจักษนิยมมีความสมบูรณ์ คือ มีความรู้สึกเช่ือ มีความสงสัย มี
ความคิด  มีการสร้างสรรค์ต่าง ๆ    ในขณะเดียวกันปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธก็มีความรู้สึก 
ทุกข์ สุข หรือเฉย ๆ คือ สอดประสานรับกันได้ ให้ความสําคัญกับเรื่องความรู้สึก เพราะมนุษย์ไม่ได้
รับรู้สิ่งหรืออารมณ์ภายนอกอย่างเดียว แต่มนุษย์มีความรู้สึกทุกข์ สุข หรือเฉย ๆ ด้วย แม้ความรู้สึก
ทุกข์ สุข หรือเฉย ๆ จะเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ แต่ความสงบ ระงับ ดับทุกข์ ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่
จําเป็นต้องมี ทั้ง 2 ทฤษฎี ต่างก็อาศัยข้อมูลหลักฐานเท็จจริง และต่างก็หวังผลในการปฏิบัติ
เหมือนกัน 
   
5.3 องค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการวิจัย 
 องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย “ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธ
ปรัชญา” น้ี เป็นการตกผลึกทางความคิด ภายหลังจากการศึกษาในแต่ละบท ซึ่งมีลักษณะเป็นการ
สรุปสาระให้กะทัดรัด เพ่ือสะดวกแก่การจดจําและนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคน
ปรารถนาจะมีชีวิตที่มั่นคง โดยสร้างเป็นรูปแบบว่า “FIT MODEL” ใช้สัญลักษณ์รูปเจดีย์ (Pagoda) 
ซึ่งเกิดมาจากทฤษฎี 2 ทฤษฎี กับ 1 แนวคิด คือ 



 
134 

 1. ทฤษฎี ปรัชญาประจักษนิยม ที่มีความเช่ือว่า ความรู้เกิดจากประสบการณ์ทางประสาท
สัมผัสทั้ง 5 โดยตรงเท่าน้ันจึงจะเป็นความจริง/แท้ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัสกับสิ่งหรือ
วัตถุทางกายภาพภายนอก 
 2. ทฤษฎี ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธ ซึ่งการรับรู้เกิดจากอายตนะภายใน 6 ได้แก่  
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ กระทบกับอายตนะภายนอก 6 ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ  
และธัมมารมณ์ที่เกิดกับใจ เป็นการรับรู้ทางตรง 
 ทั้ง 2 ทฤษฎีน้ี ต่างก็เป็นประสบการณ์ตรงของตนเอง เกิดขึ้นกับตนเอง และ 1 แนวคิด คือ 
การบูรณาการปรัชญาประจักษนิยมด้วยจุดเด่นของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธ รูปแบบและ
สัญลักษณ์ขององค์ความรู้ใหม่ คือ รูปเจดีย์ (Pagoda) พระจันทร์เพ็ญ  
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แผนภูมิที่ 5.1 Model องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย 
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 องค์ความรู้ใหม่รูปแบบ “FIT MODEL” รูปเจดีย์ ( Pagoda ) พระจันทร์เพ็ญ มีที่มาดังน้ี 
 F = หมายถึง FACT แปลว่า ข้อเท็จจริง 
 I = หมายถึง INTELLECT แปลว่า ปัญญา, ความรู้ 
 T = หมายถึง TRUTH แปลว่า ความจริง   
 
 F = หมายถึง FACT คือข้อเท็จจริง ปรัชญาประจักษนิยม ได้รับข้อมูลเท็จจริง ทางประสาท
สัมผัส คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และจิต รับรู้สิ่ง หรือวัตถุทางกายภาพภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส 
สิ่งสัมผัสกาย และมโนภาพ ข้อมูลภายนอก เป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริง ซึ่งทุกคนสามารถรับรู้ได้
เหมือนกันและยอมรับตรงกันได้ ข้อมูลภายนอกไม่เพียงจํากัดอยู่กับ รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งสัมผัสกาย 
และมโนภาพเท่าน้ัน แต่รวมถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ ข้อความต่าง ๆ วัตถุต่าง ๆ ที่
สามารถรับรู้ได้ทางประสาทสัมผัส ข้อมูลที่รับรู้ได้ทางประสาทสัมผัสถือว่าเป็นข้อเท็จจริง ปรัชญา      
ประจักษนิยมทางแนวพุทธก็รับรู้ข้อมูลเท็จจริงทางประสาทสัมผัสเช่นกัน ได้แก่ ใช้อายตนะภายใน 6 
คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ติดต่อกับ อายตนะภายนอก 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
และธัมมารมณ์ที่เกิดกับใจ ซึ่งเป็นข้อมูลเท็จจริงพ้ืนฐานที่ทุกคนสามารถรับรู้ได้เหมือนกัน นอกจากน้ี
ยังมีข้อเท็จจริงที่เกิดจากการภาวนาด้วยที่เรียกว่าสภาวะ แต่ถึงกระน้ันก็ยังถือว่าเป็นข้อเท็จจริง
เช่นกัน คุณสมบัติร่วมของทั้ง 2 ทฤษฎีรับรู้สิ่งหรือวัตถุโดยตรง สิ่งหรือวัตถุภายนอกเป็นอย่างไร 
ข้อเท็จจริงก็เป็นอย่างน้ัน และผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่านที่ให้สัมภาษณ์ส่วนมากก็มีความเห็นสอดคล้อง
ด้วย  
  I หมายถึง INTELLECT คือ ปัญญา หรือ ความรู้ ปรัชญาประจักษนิยม เมื่อได้รับข้อมูลเท็จ
จริงทางประสาทสัมผัสแล้ว จิตจะทําการสังเกต เปรียบเทียบ วิเคราะห์ระหว่างมโมภาพต่าง ๆ ในจิต  
ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสอย่างจงใจ อย่างต้ังใจ อย่างต่ืนตัว เมื่อจิตทําการสังเกต 
เปรียบเทียบ วิเคราะห์แล้ว ก็จะสังเคราะห์ให้เป็นความรู้ หรือปัญญา ปรัชญาประจักษนิยมตามพุทธก็
เช่นกัน เมื่อได้รับข้อมูลทางประสาทสัมผัสแล้วนํามาศึกษาและปฏิบัติก็จะทําให้เกิดความรู้หรือปัญญา
เช่นกัน คุณสมบัติร่วมทั้ง 2 ทฤษฎีน้ีผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน ที่ให้สัมภาษณ์ส่วนมากก็มีความเห็น
สอดคล้องกัน 
  T หมายถึง TRUTH คือ ความจริง หรือสัจจะ ปรัชญาประจักษนิยมค้นพบวิธีที่จะเข้าถึง
ความจริงคือ ประสบประการณ์ทางประสาทสัมผัส สิ่งหรือวัตถุที่ปรากฏต่อประสาทสัมผัส คือ ความ
จริง ความจริงไม่อยู่นอกเหนือประสารทสัมผัส ประสาทสัมผัสก็ไม่อยู่นอกเหนือสิ่งหรือวัตถุที่ปรากฏ
และความจริงรับรู้ได้ทางประสาทสัมผัสโดยตรง ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธก็มุ่งหมายที่ความ
จริงหรือสัจจะเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงความจริงสูงสุดคือพระนิพพานหรือปัญญาดับทุกข์ แม้จะ
กล่าวถึงความจริง 2 ระดับ คือความจริงโดยสมมติและความจริงเหนือสมมติก็ตาม แต่โดยสรุปแล้ว สิ่ง
ที่เห็นชัด รู้แจ้งชัดน้ันแหละคือความจริง คุณสมบัติทั้ง 2 ทฤษฎีน้ี ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน ที่ให้
สัมภาษณ์ส่วนมากก็เห็นสอดคล้องด้วย 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือทฤษฎี หรือ MODEL เพ่ือให้ผู้อ่ืน
นําไปศึกษาและปฏิบัติให้เกิดผลได้ 
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  รูปเจดีย์ หมายถึง พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และของพระสาวก
อรหันตธาตุ ซึ่งฐานของเจดีย์จะต้องมั่นคง แข็งแรงรองรับองค์เจดีย์ทั้งหมดได้ ส่วนพระจันทร์เพ็ญ 
หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญาเต็มบริบูรณ์ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 5.4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการวิจัย “ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา” ในครั้งน้ีทําให้ได้
พบความรู้ในอีกแบบหน่ึง ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงใคร่เสนอแนะเชิงนโยบายต่อมหาวิทยาลัยดังน้ี 
 1. มหาวิทยาลัยควรนําเสนอผลงานการวิจัยของนักศึกษาออกเผยแพร่ ให้สังคมได้รับรู้ว่า  
มหาวิทยามีผลงานจากการจัดการการศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัย    ไม่ว่าจะดับมหาบัณฑิตหรือ
ดุษฎีบัณฑิตก็ตาม   เพ่ือให้สังคมได้รับประโยชน์จากผลการวิจัยของนักศึกษา 
 2. มหาวิทยาลัยควรติดตามมหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วว่าไปอยู่ที่
ใด หรือได้ทําการอะไรที่เป็นประโยชน์แก่สังคมบ้าง โดยเฉพาะดุษฎีบัณฑิต ถือว่าเป็นบุคคลท่ีได้รับ
การศึกษามาดี โดยอาจจะทําสมุดทําเนียบดุษฎีบัณฑิต เพ่ือง่ายต่อการติดต่อ 
 3. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้นักศึกษาทําการวิจัย ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาก
ที่สุด เพราะสังคมจะได้รับประโยชน์ ไม่เฉพาะแต่นักศึกษาและมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน 
 4. มหาวิทยาควรแนะนําให้นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย ได้รู้จักคณาจารย์ในคณะ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือจัดบอร์ดคณาจารย์ในคณะการศึกษาระดับปริญญาตรี ไว้ที่บัณฑิต
วิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษาบัณฑิตวิทยาได้รู้จักกว้างขวาง สามารถเลือกมาเป็นประธานกรรมการที่
ปรึกษา กรรมการ หรือเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิขอสัมภาษณ์ไม่ใช่
รู้จักเฉพาะคณาจารย์ที่มาสอนเท่าน้ัน 
 5.4.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 เมื่อได้วิจัย “ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา” แล้ว ผู้วิจัยเห็นว่า
เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยเป็นอย่างมาก ดังน้ัน จึงใคร่เสนอแนะเพ่ือทําการวิจัยครั้งต่อ ๆ ไป ดังน้ี 
 1. ผู้วิจัย ควรทําการวิจัย เรื่อง “บูรณาการปรัชญาเหตุผลนิยมตามแนวพุทธปรัชญา” 
 2. ผู้วิจัย ควรทําการวิจัย เรื่อง “บูรณาการปรัชญาปฏิบัตินิยมตามแนวพุทธปรัชญา” 
 3. ผู้วิจัย  ควรทําการวิจัย เรื่อง “บูรณาการปรัชญาปรากฏการณ์นิยมตามแนวพุทธปรัชญา” 
 4. ผู้วิจัย ควรทําการวิจัย ทางอภิปรัชญาในแนวทางพุทธปรัชญา ทั้ง 3 สาขา ไม่ว่าจะเป็นจิต
นิยม วัตถุนิยม หรือธรรมชาตินิยมก็ตาม 
 5. ผู้วิจัย ควรทําการวิจัย ทางจริยศาสตร์ในแนวพุทธปรัชญาท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแบบ
เหตุผลนิยม สุขนิยม ทุนิยม หรือประโยชน์นิยมก็ตาม 
 6. ผู้วิจัย ควรทําการวิจัย ทางปรัชญาในหลักธรรมของศาสนาอ่ืน ๆ เพ่ือให้การทําการวิจัยมี
ความหลากหลาย ไม่เฉพาะทําการวิจัยในหลักธรรมทางพุทธปรัชญาเท่าน้ัน ควรจะทําการวิจัยใน
หลักธรรมของศาสนาอ่ืน ๆ ด้วย 
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 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู. (Copy), 2526. 
สกล นิลวรรณ. ปรัชญาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่  บริษัทบพิธการพิมพ์, 2522. 
สถิต วงศ์สวรรค์, รศ. ปรัชญาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ อักษรวิทยา, 
 2534. 
สมบูรณ์ พรรณภพ, ผศ. ปรัชญาเบ้ืองต้น. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ ทวีกิจการพิมพ์, 2521. 
สมัคร บุราวาศ. พุทธปรัชญามองพุทธศาสนาด้วยทรรศนะวิทยาศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. 
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 กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ศยาม, 2542. 
สุจิตรา (อ่อนค้อม) รณรื่น, รศ.,ดร. ปรัชญาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธ์, 
 2540. 
สุชีพ ปุญญานุภาพ. พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา. พระนคร : เฟ่ืองอักษร, 2514. 
สุเชาวน์ พลอยชุม. ปรัชญาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : โครงการตํารา ภาควิชาปรัชญาและ 
 ศาสนา คณะสังคมศาสตร์, (Copy). 
สุนทร ณ รังสี, ดร. ปรัชญาอินเดีย ประวัติและลัทธิ. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่บพิธการพิมพ์, 
 2521. 
สุเมธ เมธาวิทยกูล, รศ., ดร. ปรัชญาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่   
 โอ. เอส. พริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2540. 
สมฤดี วิศทเวทย์, ปรัชญาของจอห์น ล็อค. ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย, 2526. 
อมร โสภณวิเชษฐวงศ์. ปรัชญาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ โรงพิมพ์สํานักทําเนียบ 
 นายกรัฐมนตรี, 2514. 
อุดรคณาธิการ (ชวรินทร์ สระคํา), พระ. และ รศ.ดร. จําลอง สารพัดนึก. พจนานุกรมบาลี ไทย. 
 พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่บริษัทประยูรวงศ์  พริ้นต้ิง จํากัด, 2538. 

 
 2) วิทยานิพนธ์ 
ครูสุนทรสุตสาร (พยุง กตปุญฺโญ), พระ. “การศึกษาวิเคราะห็ขันธ์ 5 อันเป็นภูมิของวิปัสสนา
 เฉพาะกรณีการปฏิบัติวิปัสสนา 7 เดือน”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสมหาบัณฑิต. 
 บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552. 
เฉลียว กตปุญฺโญ (สารีบุตร), พระ. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ขันธ์ 5 ในพระพุทธศาสนา”. 
 วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
 มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547. 
ทีฆทัศน์ ธีรภทฺโท (ธีรเกียรติสกุล), พระมหา. “การศึกษาเปรียบเทียบญาณวิทยาสํานัก 
 ประจักษนิยมและเหตุผลนิยมกับญาณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาท”.  
 วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
 มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550. 
ธนาธิป มหาธมฺมรกฺขิโต (ฮาดเนาลี), พระมหา. “การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีความรู้ใน 
 พุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญานยายะ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. 
 บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย, 2550. 
ธีรยุทธ์ ธีรยุตฺโต (เกสรสุนทร), พระมหา. “การศึกษาาวิเคราะห์เรื่องอารมณ์สมถกรรมฐานใน 
 พุทธปรัชญาเถรวาท”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
 มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย, 2547. 
นางสาวอัษฎางค์ สุวรรณมิสสระ. “ศึกษาไตรลักษณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐาน 
 4 เฉพาะกรณีการปฏิบัติวิปัสสนา 7 เดือน”.วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.  
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 บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551. 
ประเชิญ ปญฺญาวุโธ (ศรีเหรา), พระมหา. “ศึกษาวิเคราะห์อริยสัจ 4 อันเป็นภูมิวิปัสสนา : 
 เฉพาะกรณีการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 7 เดือน”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. 
 บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551. 
ปรีชา สมจิตฺโต (สัปปพันธ์),พระมหา.“การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสูตร”.
 วิทยานิพนธ์ศาสนศาตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
 2545. 
ปลัดทะนงค์ ชยนโต (เทพเนียม), พระ. “ศึกษาวิเคราะห์อินทรีย์ อันเป็นภูมิวิปัสสนา :  
 ศึกษาเฉพาะกรณีศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนา 7 เดือน”. วิทยานิพนธ์ 
 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
 2551. 
ภาษิต สุภาสิโต (สุวรรณดี), พระมหา. “ชีวิตในอุดมคติตามทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท”. 
 วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552. 
 มานพ กวิวํโส ( นักการเรียน ),พระมหา.“การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องญาณวิทยาในพุทธปรัชญา”. 
 วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
 2535. 
รัตน์ สนฺตจิตฺโต (ขาวยา), พระ. “มโนทัศน์เรื่องสันติในพุทธปรัชญาเถรวาท”. วิทยานิพนธ์ 
 ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
 2547. 
ลักษณ์ ปาละรัตน์. “ญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นประสบการณ์นิยมหรือไม่”. 
 วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.  
วิชัย    สุภโร ( สนอินทร์), พระ. “การศึกษาสวรรค์เชิงประจักษ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”. 
 วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
 2550. 
สุธน ยสสีโล (ผลชอบ) ,  พระมหา .  “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องวิปัสสนากัมมัฏฐานใน
 พระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
 มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541. 
สมพงศ์ ภทฺทาจาโร (ปัตถามา), พระมหา. “ศึกษาวิเคราะห์นิวรณ์ 5 อันเป็นอารมณ์ของ
 วิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4  : เฉพาะกรณีการปฏิบัติวิปัสสนา 7 เดือน”. 
 วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : หมาวิทยาลัย 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551. 
อัศเจรีย์ จนฺทวณฺโณ (พันธ์แก้ว , พระ. “การปฏิบัติต่ออารมณ์ในพุทธศาสนาเถรวาท”. วิทยานิพนธ์
 ศาสนาศาตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549. 
 
 3) อินเตอร์เนต (Internet) 
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Bloggang.com : ตติตา “นกัปรัชญา เดวิด ฮูม”, 25 ธันวาคม 2550, 
 <http://www.bloggang.com/viewblog.php>. 6 ธันวาคม 2557. 
บ้านจอมยุทธ “นักปรชัญา ฟรานซิส เบคอน” สิงหาคม 2543, 
 <http//:www.baanjomyut.com/library_2/philosopher/01.html>. ธันวาคม 2557. 
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บุคลานุกรม 
 
 4) สัมภาษณ์ 
1. ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์  รศ.ดร.จํานง คันธิก 
 สัมภาษณ์เมื่อ  25 มีนาคม 2557 
 สถานที่สัมภาษณ์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 การศึกษา  ป.ธ.9.,ศน.บ., M.A., Ph.D. 
 ตําแหน่ง   หัวหน้าภาควิชาตะวันออก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
  
2. ช่ือผู้ใหส้ัมภาษณ์  รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ 
 สัมภาษณ์เมื่อ  25 เมษายน 2557 
 สถานที่สัมภาษณ์  ห้องพักอาจารย์ 
 การศึกษา  ศน.บ., Dip. In France Study., M.A. 
 ตําแหน่ง   อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาพุทธศานาและปรัชญา 
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
3. ช่ือผู้ใหส้ัมภาษณ์  พระราชดิลก,ดร. 
 สัมภาษณ์เมื่อ  5 สิงหาคม 2557 
 สถานที่สัมภาษณ์  ห้องพักอาจารย์ 
 การศึกษา  ป.ธ.9., M.A., M.Phil., Ph.D. 
 ตําแหน่ง   อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
    มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
4. ช่ือผู้ใหส้ัมภาษณ์  ดร.สาลินี รักกตัญญ ู
 สัมภาษณ์เมื่อ  25 มีนาคม 2557 
 สถานที่สัมภาษณ์  ห้องสมุด 
 การศึกษา  ศศ.บ., M.A., Ph.D. 
 ตําแหน่ง   รักษาการหัวหน้าฝ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลยั  
    มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
5. ช่ือผู้ใหส้ัมภาษณ์   รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสิก 
 สัมภาษณ์เมื่อ  21 เมษายน 2557 
 สถานที่สัมภาษณ์  ห้องพักอาจารย์ 
 การศึกษา  B.A. (Hons)., M.A., Ph.D. 
 ตําแหน่ง   ประธานสาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง., อาจารย์พิเศษประจํา 
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
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6. ช่ือผู้ใหส้ัมภาษณ์  รศ.ดร.สุธรรม ชูสัตย์สกุล 
 สัมภาษณ์เมื่อ  31 มีนาคม 2557 
 สถานที่สัมภาษณ์  ใต้อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
 การศึกษา  ศน.บ., M.A., Ph.D. 
 ตําแหน่ง   อาจารย์ประจําคณะศาสนาและปรัชญา 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
7. ช่ือผู้ใหส้ัมภาษณ์  ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ 
 สัมภาษณ์เมื่อ  6 มิถุนายน 2557 
 สถานที่สัมภาษณ์  ห้องพักอาจารย์ 
 การศึกษา  ศน.บ., M.A., Ph.D. 
 ตําแหน่ง   อาจารย์ประจําวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยแบบสัมภาษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

146 
 

รายนามผู้เชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยแบบสัมภาษณ ์
 
๑. พ.ม.วิโรจน์ คุตฺตวีโร, ดร. 
 วุฒิการศึกษา - นักธรรมช้ันเอก เปรียญธรรม 6 ประโยค 
   - ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาการสอนภาษาอังกฤษ) 
     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
   - ปริญญาโท สงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสงัคมสงเคราะห์ 
     ทางการศึกษ ) 
   - ปริญญาเอก Ph.D. (สาขา Ancient India & Asian Studies) 
     มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย 
 ตําแหน่ง ปัจจุบัน   อาจารย์พิเศษประจําบัณฑิตวิทยา มมร. 
  
2. รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์     

วุฒิการศึกษา - พธ.บ. ( ครุศาสตร์ ), มจร.  
   - M.A. (Buddhist  Studies), University of Delhi, India.  
   - Ph.D. (Buddhist  Study), University of Delhi, India. 
 ตําแหน่ง - อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

- กรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
   - กรรมการบริหารหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร 
     ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา) 
 
3. รศ.ดร.ธวัช หอมทวนลม   
 วุฒิการศึกษา - ศน.บ. (ปรัชญา), มมร.  
   - ร.บ. รฐัศาสตร์การปกครอง ม. รามคําแหง 
   - M.A. (ปรัชญา), Banaras Hindu University, India.  
   - Ph.D. Magahd University. 

ตําแหน่ง - หัวหน้าภาควิชาปรัชญา   
    อาจารย์ประจําคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัย 
    มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องวิจัยแบบสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก ค 
รายนามพระอาจารย์และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ ์
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รายนามพระอาจารย์และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ ์
 
1. พระราชดิลก, ดร. (ประนต กิตฺติวฑฺฒโณ) 
 วุฒิการศึกษา - ป.ธ. 9 (การศึกษาคณะสงฆ์) 
     M.A, (Buddhist Studies) University of Delhi, India. 
   - M.Phil. (Buddhist Studies) University of Delhi, India. 
   - Ph.D. (Buddhist  Studies ) University of Delhi, India. 
 ตําแหน่ง - อาจารย์ประจํา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
     สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 สิหาคม 3557 ณ ห้องพักอาจารย์                 
 
2. รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ 
 วุฒิการศีกษา - ศน.บ. ปรัชญา, มมร. 
   - Dip. In Franch Study. 
     M.A. Philosophy, Banares Hindu University, India. 
 ตําแหน่ง - อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา, บัณฑิตวิทยาลัย 
   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้องพักอาจารย์ 
 
3. รศ.ดร.จํานง คันธิก 
 วุฒิการศึกษา - ป.ธ. 9 (การศึกษาคณะสงฆ์) 
   - ศน.บ. (ปรัชญา), มมร. 
   - M.A. (Philosophy), B.H.U., India. 
     Ph.D. (Buddhist Studies), Magahd, India.   
 ตําแหน่ง - หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2557 ณ ที่ทําการคณะมนุษยศาสตร์ 

 
4. รศ.ดร.สุธรรม ชูสัตย์สกุล 
 วุฒิการศึกษา - ศน.บ. (ปรัชญา), มมร. 
   - M.A. (ปรัชญา), B.H.U. Banares Hindu University, India. 
   - Ph.D. (ปรัชญาตะวันตก), B.H.U., India. 
 ตําแหน่ง - อาจารย์ประจําคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัย 
     มหามกุฏราชวิทยาลัย 
  สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2557 ณ ห้องพักอาจารย์ 
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5. รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสิก 
 วุฒิการศึกษา - Ph.D. in Political Science from Banares Hindu University 
    (B.H.U., India). 
    M.A. in Political Science from Mahatma Gandhi Kashi   
    Vidyapith (India). 
   - B.A. (Hons.) in Political Science from Banares Hindu 
     University (B.H.U., India). 
   - B.A. in Indian History from University of Korakhpur  
     (UK.India).  
 ตําแหน่ง - อาจารย์พิเศษประจําบัณฑิตวิทยาลัย มมร 
     กรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต มมร 
   - ประธานสาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง มมร 
   - อดีตประธานสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรชัญา มมร และรองคณบดี 
     บัณฑิตวิทยาลัย มมร 
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ณ หอ้งพักอาจารย์ 
 
6. ดร.สาลินี รกักตัญญ ู
 วุฒิการศึกษา - ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  - M.A. (Linguistics) Delhi University. 
      - Ph.D. (Buddhist Studies) Magahd University. 

 ตําแหน่ง - รักษาการหัวหน้าฝ่ายห้องสมุด 
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2557 ณ หอสมุดกลาง 
 
7. ดร.สมบูรณ ์วัฒนะ 
 วุฒิการศึกษา - ศน.บ. มมร. 
     M.A. (Buddhist Studies) Dehli University, ndia. 
     Ph.D. (Philosophy) Panjab University, ndia. 
 ตําแหน่ง - อาจารย์ประจํา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2557 ณ ห้องพักอาจารย์ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก จ 
แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ ์
 

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
เรื่อง ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
 แบบสัมภาษณ์ชุดน้ีใช้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (Key Informant) เพ่ือให้ได้
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ เพ่ือการวิจัยเฉพาะเรื่องน้ีเท่าน้ัน โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น  
2  ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ 
  2.1 ข้อมูลเก่ียวกับปรัชญาประจักษนิยมตะวันตก จอห์น ล็อค 
  2.2 ข้อมูลเก่ียวกับปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธปรัชญา 
  2.3 ข้อมูลเก่ียวกับการนําข้อดีของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธมาบูรณาการ
กับปรัชญาประจักษนิยมตะวันตก 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ใหส้ัมภาษณ์ 
 1.1 ช่ือ...........................................นามสกุล/ฉายา...................................อายุ.................ปี 
ที่อยู่บ้าน / วัด       เลขที่....................หมู่ที่...............ซอย............................ถนน................................. 
ตําบล / แขวง...............................อําเภอ / เขต...................................จังหวัด....................................... 
รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์....................................E-mail............................................... 
 1.2 ระดับการศึกษา.................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 1.3 สถานที่ทํางาน............................................................................................................... 
 1.4 ตําแหน่ง........................................................................................................................ 
 1.5 ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง.....................ปี 
 
ตอนท่ี  2  ข้อมูลเก่ียวกับวิทยานิพนธ ์
 2.1 ข้อมูลเก่ียวกับปรัชญาประจักษนิยมตะวันตก จอห์น ล็อค 
 ท่านมีความเห็นเก่ียวกับลักษณะของปรัชญาประจักษนิยมตะวันตกอย่างไร ขอให้ท่านแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นดังต่อไปน้ี   
 1. ปรัชญาประจักษนิยมขาดความสมบูรณ์ในตัวเอง เรื่องการรับรู้ ต้องนําทฤษฎีอ่ืนมาช่วย
อธิบาย เช่น ทฤษฎีมโนภาพ จึงทําให้การรับรู้สมบูรณ์ขึ้นได้ ในประเด็นน้ี ท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร  
 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 2. ปรัชญาประจักษนิยม ไม่ได้รับรู้สิ่งหรือวัตถุภายนอกโดยตรง เพียงแต่รับรู้มโนภาพจะ
แน่ใจได้อย่างไรว่า สิ่งหรือวัตถุภายนอกกับมโนภาพ คือสิ่งหรือวัตถุเดียวกัน หรือ ต่างกันในประเด็นน้ี
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3. ปรัชญาประจักษนิยม ไม่ได้รวมจิตไว้กับประสาทสัมผัสทั้ง 5 เข้าด้วยกัน แต่แยกไปอธิบาย
ต่างหากร่วมกับมโนภาพ ในประเด็นน้ี ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 4. ปรัชญาประจักษนิยม ไม่ได้ให้ความสนใจในตัวมนุษย์ ซึ่งมีฐานะเป็นข้อมูลการเรียนรู้
เช่นกัน แต่ให้ความสนใจสิ่งหรือวัตถุภายนอก ในประเด็นน้ี ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร  
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
 5. ปรัชญาประจักษนิยม ไม่ได้อธิบายว่า ถ้าประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้นและกาย  
สัมผัสกับสิ่งหรือวัตถุภายนอกแล้ว จะเกิดความรู้สึกทุกข์หรือสุขตามมา ในประเด็นนี้ท่านมีความคิด
เห็นอย่างไร  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 6. ปรัชญาประจักษนิยม เมื่อไม่ได้อธิบายว่า ถ้าประสาทสัมผัสทั้ง 5 สัมผัสกับสิ่งหรือวัตถุ
ภายนอกแล้ว จะเกิดความรู้สึกทุกข์หรือสุขตามมา จึงไม่ได้อธิบายเรื่องความสงบ ระงับ ดับทุกข์ไว้
ด้วยเช่นกัน ในประเด็นน้ี ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
                  
 2.2 ข้อมูลเก่ียวกับปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธ 
 ท่านมีความเห็นเก่ียวกับลักษณะของปรัชญาประจักษนิยม ตามแนวพุทธอย่างไร ในประเด็น
ต่อไปน้ี 
 1. ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธมีความสมบูรณ์ในตัวเอง เพราะในกระบวนการรับรู้
ของการกระทบกันของอายตนะภายนอก 6 กับอายตนะภายใน 6  นประเด็นท่านมีความคิดเห็น
อย่างไร  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2. ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธ รับรู้หรือรู้แจ้งสิ่งหรืออารมณ์ภายนอกโดยตรงทําให้
แน่ใจได้ว่า “สิ่งหรืออารมณ์ภายนอกเป็นอย่างไร ก็รับรู้หรือรู้แจ้งสิ่งหรืออารมณ์น้ันอย่างน้ัน ตาม
ความเป็นจริง” ในประเด็นน้ี ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร  
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................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 3. ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธ ไม่ได้แยกจิต หรือวิญญาณออกไปจากอายตนะภายใน
ทั้ง 6 ถือว่าจิตเป็น 1 ในอายตนะภายใน 6 ในประเด็นน้ี ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร  
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 4. ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธ ให้ความสําคัญทั้งในตัวมนุษย์และสิ่งหรืออารมณ์
ภายนอก โดยจะให้ความสําคัญที่ตัวมนุษย์มากกว่า เพราะเป็นผู้เสพหรือเสวยอารมณ์ ในประเด็นน้ี   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร  
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 5. ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธ อธิบายว่า “เมื่ออายตนะภายนอก 6 กระทบกับ
อายตนะภายใน 6 แล้ว จะเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ สุข หรือเฉย ๆ ตามมา ที่เรียกว่า “เวทนา” ใน
ประเด็นน้ี ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร  
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 6. ปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธ อธิบายว่า “เมื่ออายตนะภายนอก 6 กระทบกับ
อายตนะภายใน 6 แล้ว จะเกิดความรู้สึกทุกข์ สุข หรือเฉย ๆ ตามมา จึงอธิบายความสงบ ระงับ ดับ
ทุกข์ไว้ด้วย” ในประเด็นน้ี ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร  
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
 2.3 ข้อมูลเก่ียวกับการนําจุดเด่นของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธมาบูรณาการกับ
ปรัชญาประจักษนิยมตะวันตก 
 ถ้านําเอาจุดเด่นของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธมาเสริม หรือบูรณาการกับปรัชญา
ประจักษนิยม จะทําให้ปรัชญาประจักษนิยมสมบูรณ์ขึ้น ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็น ตามลําดับใน
ประเด็นต่อไปน้ี   
 1.เมื่อปรัชญาประจักษนิยมขาดความสมบูรณ์ในตัวเอง เรื่องการรับรู้ ต้องนําทฤษฎีอ่ืนมา
อธิบาย เช่น ทฤษฎีมโนภาพ จึงทําให้การรับรู้สมบูรณ์ขึ้น แต่ถ้านําจุดเด่นด้านความสมบูรณ์ในการ
รับรู้ของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธทมาบูรณาการ จะทําให้ปรัชญาประจักษนิยมมีความ
สมบูรณ์ขึ้น  นประเด็นน้ี ท่านมีความเห็นอย่างไร  
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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 2. เมื่อปรัชญาประจักษนิยมไม่ได้รับรู้สิ่งหรือวัตถุภายนอกโดยตรง เพียงแต่รับรู้มโนภาพ แต่
ถ้านําจุดเด่นด้านการรับรู้ หรือรู้แจ้งอารมณ์โดยตรงของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธมาบูรณา
การ จะทําให้การรับรู้ของปรัชญาประจักษนิยมสมบูรณ์ขึ้น  นประเด็นน้ี ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร  
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 3. เมื่อปรัชญาประจักษนิยมแยกจิตกับมโนภาพ ไปอธิบายต่างหากจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 
แต่ถ้านําจุดเด่นในวิญญาณ 6 ของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธมาบูรณาการ จะทําให้ปรัชญา
ประจักนิยมมีความสมบูรณ์ขึ้น ในประเด็นน้ี ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร  
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 4. เมื่อปรัชญาประจักษนิยมไม่ได้ให้ความสนใจในตัวมนุษย์ แต่ถ้านําจุดเด่นด้านการให้
ความสําคัญในตัวมนุษย์ของปรัชญาประจักษนิยมตามแนวพุทธมาบูรณาการ จะทําให้มีความสมบูรณ์
ขึ้น ในประเด็นท่านมีความคิดเห็นอย่างไร  
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 5. เมื่อปรัชญาประจักษนิยมไม่ได้อธิบายว่า “ถ้าประสาทสัมผัสทั้ง 5 สัมผัสกับสิ่งหรือวัตถุ
ภายนอกแล้ว จะเกิดความรู้สึกทุกข์หรือสุข” แต่ถ้านําจุดเด่นด้านการอธิบายว่า เมื่ออายตนะภายนอก  
6 กับอายตนะภายใน 6 กระทบกันแล้ว “จะเกิดความรู้สึกทุกข์หรือสุข” ของปรัชญาประจักษนิยม
ตามแนวพุทธมาบูรณาการ จะทําให้ปรัชญาประจักษนิยมมีความสมบูรณ์ขึ้น ในประเด็นน้ี ท่านมี
ความคิดเห็นอย่างไร  
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 6. เมื่อปรัชญาประจักษนิยมไม่ได้อธิบายว่า “จะเกิดความรู้สึกทุกข์หรือสุขตามมา จึงไม่ได้
อธิบายความดับทุกข์ไว้ด้วย” แต่ถ้านําจุดเด่นด้านการอธิบายความดับทุกข์ของปรัชญาประจักษนิยม
ตามแนวพุทธมาบูรณาการ จะทําให้ปรัชญาประจักษนิยมมีความสมบูรณ์ขึ้น ในประเด็นน้ี ท่านมี
ความคิดเห็นอย่างไร  
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ภาพถ่ายการสัมภาษณ ์
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ภาพถ่ายการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

      

 
สัมภาษณ์ ดร.สาลินี รักกตัญญู ณ หอสมุดกลาง 25 มีนาคม 2557 
 
                   

 
สัมภาษณ์ รศ.ดร.จํานง คันธิก ณ ทีท่ําการคณะมนุษยศาสตร์ 27 มีนาคม 2557 
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สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุธรรม ชูสตัย์สกุล ถ่าย ณ ใต้อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 7 พฤษภาคม 2557 
 
 

 
สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสกิ ณ ห้องพักอาจารย์ 27 มีนาคม 2557 
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สัมภาษณ์ รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ ณ ห้องพักอาจารย์ 20 มีนาคม 2557 
 

 
สัมภาษณ์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ ณ ห้องพักอาจารย์ 9 เมษายน 2557 
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สัมภาษณ์ พระราชดิลก,ดร. (กิตฺติวฑฺฒโน) ณ ห้องพักอาจารย์ 5 สิงหาคม 2557 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ช่ือ – นามสกลุ  : พระรัตน์    สนฺตจิตฺโต (ขาวยา) 
วัน / เดือน / ปีเกิด : 22  ตุลาคม   2502 
สถานที่เกิด                  : บ้านเลขที่  87 บ้านหนองปุ่น  หมู่ที ่ 15  ต.สองช้ัน  อ.กระสัง 
                                จ.บุรีรัมย์  31160 
วุฒิการศึกษา  : นธ.เอก  สํานักเรียน  จ.บุรีรมัย์ 
   : พธ.บ. (พุทธศาสตรบัณฑิต) คณะครุศาสตร์  เอกการสอน 
                                 สงัคมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   : ศน.ม. (ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 
                                 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ที่อยู่ปัจจุบัน  : 1583  วัดบางสะแกใน  แขวงตลาดพลู  เขตธนบุรี  กทม. 10600 
หน้าที่การงาน  : ทําหน้าที่สอนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  หน่วยวิชา 
                                 พระพุทธศาสนา  โรงเรียนวัดบางสะแกใน  ต้ังแต่  พ.ศ. 2535 – 
                                 ปัจจุบัน 
ตําแหน่ง   : พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
   : สอนธรรมศึกษา  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดบางสะแกใน  ต้ังแต่ 
                                 พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน  
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