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บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์น้ีมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดทางจริยศาสตร์ของปรัชญา
กรีก ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิดทางจริยศาสตร์ของพุทธปรัชญาเถรวาท และ๓) เพ่ือเปรียบเทียบแนวคิด
ทางจริยศาสตร์ของปรัชญากรีกและพุทธปรัชญา การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเอกสารโดยศึกษา
เฉพาะเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และเรื่องที่เก่ียวข้องกับชีวิตและผลงาน ตามท่ีปรากฏในหนังสือและ
เอกสารต่าง ๆ ของนักปรัชญาทั้ง ๓ ท่าน เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
ประกอบกับนําเสนอแนวคิดของผู้วิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดทางจริยศาสตร์ของปรัชญากรีกและพุทธปรัชญาเถรวาท ว่า

ด้วยเรื่องจริยศาสตร์ของปรัชญาทั้ง ๒ สํานัก  คือปรัชญาอินเดียมุ่งแสวงหาความจริงเก่ียวกับโลกและ
ชีวิตเช่นเดียวกับปรัชญาตะวันตก แต่มีข้อแตกต่างที่สําคัญคือ ปรัชญาตะวันตกมุ่งแสวงหาความจริง
หรือข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียวโดยไม่พยายามที่จะปฏิบัติตนเพ่ือให้เข้าถึงความจริงที่ได้แสวงหาพบ
แล้ว  เพราะฉะนั้นนักปรัชญาตะวันตกจึงอาจดําเนินชีวิตไปในทางที่ตรงกันข้ามกับแนวความคิดทาง
ปรัชญาของตนก็ได้  อีกอย่างหน่ึง  ปรัชญาตะวันตกส่วนใหญ่ไม่เก่ียวกับศาสนาหรือออกเป็นคนละ
ส่วนกับศาสนา  แต่ปรัชญาอินเดียไม่สามารถแยกออกจากศาสนาได้เด็ดขาด  ทั้งน้ีเพราะนักปรัชญา
หรือนักคิดชาวอินเดียน้ัน  เมื่อแสวงหาความจริงจนพบแล้ว  ก็พยายามที่จะปฏิบัติตนตามวิธีการที่
กําหนดขึ้นไว้  เพ่ือเข้าถึงความจริงน้ัน ๆ ฉะน้ัน ปรัชญาอินเดียทุกระบบจึงเป็นปรัชญาชีวิต  เพราะ
แนวความคิดทางปรัชญาท่ีค้นคิดขึ้นได้น้ัน  ได้นํามาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจําวันด้วย  โดยลักษณะ
ดังกล่าวน้ีปรัชญากับศาสนาของอินเดียมักไปด้วยกันเสมอ 

๒. เกณฑ์ตัดสินจริยศาสตร์ ตามแนวพุทธปรัชญานั้น ให้ถือเจตนาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่า 
การกระทําใด ดี หรือช่ัว ถูก หรือผิด เพราะการกระทําทั้งหมดของมนุษย์มีเจตนาเป็นตัวคอยบ่งช้ี 
เพราะฉะน้ันเจตนาจึงเป็นตัวแท้ของกรรม “บุคคลคิดแล้วจึงกระทํา กรรมด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ” 
คําสําคัญ : ๑. แนวคิดทางจริยศาสตร์  ๒. ปรัชญากรีก ๓. พุทธปรัชญาเถรวาท 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this thesis paper were as follows: 1) to study the ethical 
concept of Greek philosophy, 2) to study the ethical concept of Theravada Buddhist 
philosophy, and 3) to compare the ethical concepts of Greek philosophy and 
Theravada Buddhist philosophy. This documentary research was focused on virtues, 
morality, and lives and works of 3 Greek philosophers. The data were analyzed, 
compared and presented. 
 The results of research were found as follows: 
 1. The ethical concepts of Greek philosophy and Theravada Buddhist 
philosophy indicated that both Indian philosophy and Western philosophy similarly 
placed a focus on searching for the truth of life and the world. The difference was that 
Western philosophy only searched for the fact or truth but neglected the practice to 
achieve the fact found. So the Western philosophers could live their lives against their 
thoughts or philosophy.  Again, almost Western philosophy was not related to religious 
belief, but Indian philosophy was opposite. The reason was that after finding the fact 
or truth, Indian philosophers tended to practice in the following ways of their thoughts 
to achieve their goals. Every school of Indian philosophy was the philosophy of life 
because the philosophy concepts were put into practice in living a life. The concepts 
of Indian philosophy and the religious teachings usually go together. 

2. The ethical criteria in Buddhist philosophy is based on volition or intention. 
The good and bad actions depend on volition and volition is the real kamma. One’s 
bodily, verbal and mental actions are the outcome of his thought.  
Keywords: Ethical concept, Greek philosophy, Theravada Buddhist philosophy 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  สําเร็จได้จากการให้โอกาสทางการศึกษาของ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  ที่เป็นสถาบันสําคัญในการเรียนการสอนและ
อนุมัติจบหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา  ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณ  พระครูวิภัชธรรมวิจิตร ผู้อํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์และคณาจารย์
ภาควิชาพุทธศาสนาและปรัชญาที่ได้ประสิทธิประสาทความรู้ทางด้านวิชาการ  และประสบการณ์ที่
เป็นประโยชน์ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  ตลอดจน พระประเวช สุเวที, ดร.  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
และ ดร.สําราญ  โคตรสมบัติ  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  ที่ให้คําปรึกษา   คําแนะนํา  และตรวจสอบการ
ทําวิทยานิพนธ์ทุกขั้นตอนด้วยความเอาใจใส่   
 ขอขอบคุณ  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ให้คําแนะนําเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณ  คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย  ตําบลสนับทึบ  อําเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้
คําแนะนํา  ขอขอบคุณ  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ที่ให้ความช่วยเหลือ
และเป็นกําลังใจที่ดีตลอดมาในระหว่างการศึกษา 
 คุณประโยชน์  อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา 
มารดา  บูรพาจารย์  รวมทั้งผู้มีคุณูปการคุณอีกหลายท่านที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้วิจัยในด้าน
การศึกษาด้วยดี  ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าสารนิพนธ์ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ตลอดจนผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
                                                                

         พระมหาสุนทร มหาสุนทโร (หุตาชัย) 
 



ง 
 

สารบญัคํายอ่ 
 

 ผู้วิจัยใช้พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๒๕ และพระไตรปิฎก ฉบับ
มหามกุฏมหาวิทยาลัย โดยมีคําย่อและคําเต็มของคัมภีร์ ดังต่อไปน้ี 
 
  คําย่อ คําเต็ม 
 พระสุตตันตปิฎก   
  องฺ.ฉกฺก พระสุตตันตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย  ฉกฺกนิปาต 
   
 สําหรับตัวเลขท่ีอยู่หลังชื่อย่อของคัมภีร์พระไตรปิฎก ผู้วิจัยใช้แบบ๓ ตอน คือ เล่ม/หัวข้อ/หน้า 
ตัวอย่างเช่น  องฺ.ฉกฺก ๒๒/๓๓๔/๓๖๕ หมายถึง พระสุตตันตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต เล่ม
๒๒ หน้า ๓๓๔ ข้อ ๓๖๕  



    

สารบญั  
หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ก            
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ข 
กิตติกรรมประกาศ                         ค 
สารบญัคํายอ่                                           ง 
สารบญั จ 
 

บทท่ี  ๑  บทนํา ๑ 
๑.๑  ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา     ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการวิจัย                                                              ๕ 
๑.๓   ขอบเขตของงานวิจัย               ๕ 
๑.๔   วิธีดําเนนิการวิจัย                                                                      ๕ 
๑.๕   เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง                                                       ๖ 
๑.๖   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                      ๑๑ 
๑.๗  คํานยิามคาํศพัท์เฉพาะท่ีใชใ้นการวิจัย                                            ๑๑ 

 

บทท่ี  ๒  แนวคิดทางจริยศาสตร์ในปรัชญากรีก       ๑๓ 
๒.๑  จริยศาสตร์ในปรัชญากรีก ๑๔                 
๒.๒  แนวคิดทางจริยศาสตร์ของโสเครตีส   ๓๕ 
๒.๓  แนวคิดทางจริยศาสตร์ของเพลโต ๓๗ 
๒.๔  แนวคิดทางจริยศาสตร์ของอาริสโตเติล            ๔๖ 

               

บทท่ี  ๓  แนวคิดทางจริยศาสตร์ของพุทธปรัชญาเถรวาท              ๕๓ 
๓.๑  ลักษณะจริยศาสตร์แนวพุทธ ๕๗ 
๓.๒  ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับพุทธจรยิศาสตร์   ๕๗ 
๓.๓  เกณฑ์ตัดสินจรยิศาสตร์แนวพุทธ                      ๕๘ 
๓.๔  ความแตกต่างระหว่างพุทธปรัชญากับปรัชญาท่ัวไป    ๖๑ 
๓.๕  ความแตกต่างระหว่างพุทธปรัชญากับพุทธศาสนา     ๖๒ 

 



 ฉ

บทท่ี  ๔  เปรียบเทียบแนวคิดทางจริยศาสตร์ของปรัชญา ๖๕ 
๔.๑  แนวคิดทางจริยศาสตร์ของปรชัญากรีกและพุทธปรัชญาเถรวาท      
 ส่วนทีเ่หมือนกัน ๖๕ 
๔.๒  แนวคิดทางจริยศาสตร์ของปรชัญากรีกและพุทธปรัชญาเถรวาท      
 ส่วนที่ต่างกัน ๖๕         
๔.๓  ความแตกต่างระหว่างปรัชญาอินเดียกับปรัชญาตะวันตก ๖๖ 

   

บทท่ี  ๕  สรปุผล และขอ้เสนอแนะ ๑๒๑ 
๕.๑  สรุปผลการวิจัย ๑๒๑                     
๕.๒  ข้อเสนอแนะ ๑๒๔ 

  

บรรณานุกรม ๑๒๕ 
 
ประวตัิผู้วิจยั ๑๒๘ 
 



 
บทที่ ๑ 
บทนํา 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
จริยศาสตร์ หมายถึง อุปนิสัย หรือหลักของความประพฤติ ขนบธรรมเนียมที่เป็นความเคยชิน 

เป็นการศึกษาถึงเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์เราว่าคืออะไร อะไรควรทําหรือไม่ควรทําเพ่ือจะได้ไปถึง
เป้าหมายสูงสุดน้ัน และจะใช้เกณฑ์อะไรมาตัดสินว่า สิ่งน้ีดี สิ่งน้ีไม่ดี ดังน้ัน เป้าหมายของชีวิต คือ ตัว
ที่จะกําหนดการกระทําของมนุษย์ว่าจะเป็นไปในแนวทางใด และเป้าหมายชีวิตของมนุษย์แต่ละคนน้ัน
ก็แตกต่างกันออกไปหลายแนวคิดดังน้ัน สรุปว่า จริยศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยความดี ความช่ัว 
ความถูก ความผิด สิ่งที่ควรเว้น สิ่งที่ควรทํา ภาษาอังกฤษ The science of morals; the 
principles of morality; rules of conduct and behavior แปลว่า ศาสตร์ที่ว่าด้วยศีลธรรมหลัก
ศีลธรรม กฎที่ว่าด้วยความประพฤติและพฤติกรรมซึ่งลักษณะเนื้อหาและขอบเขตของจริยศาสตร์จะ
เน้นหนักในลักษณะเร่ืองความดีอันควรจะเป็น  ควรจะทําและคุณค่าต่าง ๆ เก่ียวกับพฤติกรรมของ
มนุษย์อันเกิดมาจากการมีเสรีภาพในการตัดสินใจและเน้นอยู่ในวงขอบเขตเก่ียวกับอุดมคติทาง
ศีลธรรม เกณฑ์ในการตัดสินความประพฤติว่าดีหรือช่ัว  กล่าวถึงเสรีภาพแห่งเจตจํานง (Freedom of 
will)  อิสรภาพของมนุษย์ ความรับผิดชอบ สิทธิ หน้าที่และที่สําคัญเป็นศาสตร์ที่เน้นคุณค่าทาง
ศีลธรรม  ให้อิสระในการเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตนปรารถนา 

  ในขณะเดียวกันปัญหาพื้นฐานที่สําคัญของจริยศาสตร์คือความดีซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของ
ชีวิตมนุษย์  มีเกณฑ์อะไรในการตัดสินความดีช่ัวของมนุษย์ เราจะนิยามดีช่ัวได้หรือไม่และมนุษย์ทํา
เพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนกันแน่ สิ่งเหล่าน้ีอะไรคือวิธีการในการศึกษาจริยศาสตร์ซึ่งถ้าแยกประเด็นใน
การศึกษาในทางจริยศาสตร์มี ๓ ลักษณะคือ  

๑. เป็นการศึกษาในลักษณะพรรณนาหรือลักษณะเชิงประจักษ์  (descriptive – empirical 
study)  เป็นการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานมาอธิบาย  
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ พบได้จากพวกมานุษยวิทยานักประวัติศาสตร์นักสังคมวิทยา เป็นต้น  

๒. เป็นการศึกษาเพ่ือหาเกณฑ์บรรทัดฐาน (normative study) โดยอาศัยฐานข้อมูลจากที่
รวบรวมได้  นักจริยศาสตร์จะทําการวิเคราะห์เพ่ือหาคําตอบว่า  อะไรคือความดี – ช่ัว  มีเกณฑ์อะไร
ในการตัดสินการกระทําว่าถูกว่าผิด  เรียกว่า เป็นจริยศาสตร์เชิงบรรทัดฐาน  (normative  ethics)  
เป็นการศึกษาที่นิยมกันมานานในการศึกษาจริยศาสตร์ 
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๓. เป็นการศึกษาในลักษณะการวิเคราะห์และวิจารณ์ (analytical – critical study) 
การศึกษาแบบน้ีเป็นการนําเกณฑ์บรรทัดฐานมาวิเคราะห์ว่า  ดี  ช่ัว  น้ัน  สามารถนิยามได้หรือไม่  
การศึกษาแบบน้ีเป็นที่นิยมในราวกลางศตวรรษที่ย่ีสิบที่เรียกว่าอภิจริยศาสตร์ 

อย่างไรก็ตาม จริยศาสตร์ยังให้สังเกตพิจารณาความจริงซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางศีลธรรม จัด
ประเภทศีลธรรม อธิบายศีลธรรมโดยยึดเอาความดีสูงสุดเป็นแม่บท  ซึ่งความดีสูงสุดน้ีอยู่เหนือ
ข้อเท็จจริง (fact) ทางวิทยาศาสตร์วิธีการน้ีจึงเป็นทั้งวิธีทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาผู้วิจัยใคร่ที่อยาก
ศึกษาถึงประเด็นที่ว่าอะไรคือ ประโยชน์ของการศึกษาจริยศาสตร์ว่าช่วยให้แยกแยะได้ออกถึงคําว่า ดี 
ช่ัว คนดี คนช่ัว จะได้เลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่สุด ทําให้รู้ว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นอย่างไรทําให้เข้าใจ
ตนเองและผู้อ่ืนตามความเป็นจริง เพ่ือที่จะได้เข้ากับผู้อ่ืนได้ดีขึ้นและมีความสุขใจข้ึนและทําให้เข้าใจ
กฎศีลธรรมที่แท้จริง ที่จิตวิญญาณมนุษย์โหยหาเรียกร้องตลอดเวลาสุดท้ายทําให้เรามีหลักเกณฑ์ใน
การดําเนินชีวิตไปสู่เป้าหมาย คือ อุดมคติที่ต้ังไว้ ชีวิตไม่เป็นเหมือนปุยนุ่นที่ล่องลอยไปตามกระแสลม 
หรือกอสวะที่สุดแต่กระแสนํ้าจะพัดพาไปและที่สําคัญอะไรคือจุดหมายสูงสุดของจริยศาสตร์ให้รู้จัก
ความประพฤติที่ดีงามถูกต้องอันเป็นทฤษฎี  จะได้ปฏิบัติให้ดีงามถูกต้อง เพ่ือยกระดับจิตวิญญาณของ
มนุษย์ให้สูงส่งขึ้น หลุดพ้นจากสัญชาตญาณอย่างสัตว์โลกทั่วไป  

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจเลือกทําวิจัยเรื่องน้ี ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดทางจริยศาสตร์ของ
ปรัชญากรีกและพุทธปรัชญาเถรวาทเพราะเห็นประโยชน์ของการศึกษาเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมทาง
ตะวันตกของนักปรัชญาทั้ง ๓ ท่านที่ถือว่าเป็นต้นแบบแห่งนักปรัชญาทั้งหลายต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งถือว่าคุณธรรมจริยธรรมของทั้ง ๓ ท่านน่าศึกษาและนําคุณธรรมและจริยธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   ดังน้ัน การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมให้ถูกต้อง ตามหลักทฤษฏี และทํา
ความเข้าใจที่ถูกต้องตามเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของนักปรัชญาทั้ง ๓ ท่าน   ผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษา
โดยอาศัยหลักฐานที่ปรากฏในหนังสือ ตําราอ่ืน ๆ และจากเว็บไซต์ของอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนประกอบ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการประยุกต์คุณธรรมจริยธรรม และประโยชน์ในการปัญหาดําเนินชีวิตให้ถูกต้อง
เพ่ือความสุข เพ่ือความเจริญ ตลอดไป 
 “จริยศาสตร์” (Ethics) น้ันมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า Ethos ซึ่งปัจจุบันน้ีทาง
ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติให้ใช้ว่าเป็นช่ือวิชาหน่ึงที่เป็นสาขาหน่ึงของวิชาปรัชญา ส่วนคําว่า “มโนธรรม” 
น้ันมาจากภาษาละตินว่า “CUM+SCIR” หมายถึงความสํานึกสองอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกัน (Guilty 
and Shame) ซึ่งนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออกต่างเช่ือตรงกันว่ามีอยู่ในใจของมนุษย์ดังน้ันคําว่า 
“จริยธรรม” เข้าใจว่าน้ันเป็นการบัญญัติจากศัพท์ภาษาไทยแท้ทางราชบัณฑิตยสถานบัญญัติขึ้นมา
จากคําสองคํา คือ คําว่า “จริย” ซึ่งแปลว่า “ความประพฤติ” กับคําว่า “ธรรม” ซึ่งแปลว่า “หลัก
ความจริง” เมื่อแปลออกมาแล้วราชบัณฑิตของไทยให้ความหมาย “หลักแห่งความประพฤติที่ดีงาม
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เพ่ือประโยชน์สูงสุดแห่งตนเองและสังคม “ซึ่งเป็นความหมายแรกของจริยธรรมท่ีสังคมไทยใช้๑ 
ปัญหาอยู่ตรงที่ว่า ขอบเขตของคําว่าจริยธรรมน้ีกว้างมากถ้าเราพูดถึงจริยธรรมในความหมายของ
ศาสนาแน่นอนท่ีสุดว่าจริยธรรมในความหมายนี้จะต้องมาจากหลักศีลธรรมในแต่ละศาสนาเช่น 
พระพุทธศาสนามีศีล ๕ เป็นหลักจริยธรรมสําหรับชาวบ้านเพราะฉะนั้นจริยธรรมในความหมายของ
เช่นพระพุทธศาสนาก็คือพึงมีเมตตาพึงซื่อสัตย์ พึงสํารวมความประพฤติ เป็นต้นถ้าเป็นจริยธรรมที่มา
จากกฎหมายก็จะมีมาตรากฎหมายเป็นฐานว่าเวลาที่เราพูดถึงจริยธรรมในแง่กฎหมาย ก็จะระบุว่าพึง
เคารพกฎหมายพึงใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกต้ัง เป็นต้นถ้าเป็นจริยธรรมในความหมายของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือค่านิยมจะมาจากวัฒนธรรมไทย เช่น พึงเคารพผู้อาวุโส พึง
กตัญญูพึงสุภาพอ่อนโยน ถ่อมตนเหล่าน้ีเป็นจริยธรรมในความหมายที่มาจากขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมถ้าเป็นจริยธรรมที่มาจากปรัชญาวิชาชีพ ซึ่งภาษาไทยใช้คําว่า จรรยาบรรณภาษาอังกฤษ 
คือ “Code of Ethics” เมื่อเราพูดถึงจริยธรรมในวิชาชีพในสงไทยเราใช้คําว่า “ จรรยาบรรณ” ทันที 
เพราะว่าอะไร ? เพราะขึ้นอยู่กับปรัชญาของแต่ละวิชาชีพเช่นการแพทย์บอกว่าปรัชญาของวิชาชีพที่
สําคัญที่สุดก็คือการป้องกันส่งเสริมสุขภาพของมนุษย์ ดังน้ันจริยธรรมข้อหน่ึงซึ่งเป็นสากล 
(Universal) สําหรับผู้ที่เป็นแพทย์ เป็นพยาบาลก็คือพึงให้บริการโดยเคารพศักด์ิศรีเกียรติภูมิของ
มนุษย์ (Human Dignity) น้ีเป็นความหมายของจริยธรรมซึ่งมาจากศัพท์บัญญัติที่กล่าวมาข้างต้นเป็น
ความหมายของจริยธรรมที่เป็นศัพท์บัญญัติ๒ยังมีจริยธรรมอีกความหมายหน่ึงซึ่งเรากําลังพูดกันมาก
อยู่ในปัจจุบันน้ีแล้วก็โยงเข้ากับหัวข้อการสัมมนาน้ี คือ คําว่า “จริยธรรม” หมายถึงหลักความ
ประพฤติที่มนุษย์ควรประพฤติ (Ethical Rule) จะมีคําที่สําคัญอยู่ ๒คํา คือคําว่า “มนุษย์” กับคําว่า 
“ควร”เพราะว่าคําทั้งสองนี้บอกถึงความสําคัญของคําว่าจริยธรรมในความหมายนี้ว่าลักษณะพิเศษ
ประการหน่ึงของมนุษย์คือความเป็นผู้มีสํานึกทางจริยธรรมซึ่งประเด็นน้ีตรงกันทั้งทางตะวันออกและ
ตะวันตกว่า ถ้าคนเราเป็นมนุษย์เวลาเราพูดถึงเร่ืองทําแท้ง ในที่สุดก็จะถามว่าเรายังตระหนักถึงความ
เป็นสัตว์ประเสริฐหรือผู้มีสํานึกทางมโนธรรมอยู่หรือไม่ส่วนคําว่า “ควร” น้ีหมายถึงการที่คนเรารู้จัก
ไตร่ตรอง เราพินิจพิจารณา ศีลธรรมบอกว่าจงอย่าพูดปด แต่จริยธรรม หมายถึงว่า ในสถานการณ์
หน่ึงเราจะพูดจริงหรือเราจะพูดเท็จหรือพูดเลี่ยง น้ีคือจริยธรรมในความหมายน้ีเพราะฉะน้ันจริยธรรม
ในความหมายนี้จะแยกจากศีลธรรมศีลธรรมน้ันเป็นหลักความประพฤติที่มาจากศาสนา เช่น ใน
ศาสนาพุทธ ห้ามพูดปดห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะฉะน้ันจริยธรรมในความหมายนี้ไม่ตัดสินความเป็น

                                                            
๑อดิศักด์ิ  ทองบุญ,  ปรัชญาอินเดีย,  (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน,  ๒๕๔๖), 
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คนดีหรือคนไม่ดีแต่จะตัดสินว่าเหตุการณ์หน่ึงเป็นเรื่องควรทําหรือไม่ควรทํา เพราะอะไรเช่นในด้าน
การแพทย์ การทดลองในเด็ก การท่ีไปขอบริจาคอวัยวะเป็นสิ่งควรทําหรือไม่ควรทํา เพราะอะไร การ
บอกว่าควรทําก็ไม่ได้หมายความว่าการกระทําน้ีถูกศีลธรรมในศาสนา หรือมิควรทําก็ไม่ได้หมายความ
ว่าคนน้ีผิดศีลธรรม ความหมายน้ีสําคัญมากสําหรับการที่เราจะพูดกันในสาขาของแพทย์รวมทั้งในการ
ใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันด้วย๓  
 ความสําคัญของจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม  มนุษย์นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมี
ความสําคัญมากที่สุดในโลก เพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีสามารถเรียนรู้และรับการฝึกอบรมส่ัง
สอน  จนสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อโลกได้  ในการเรียนรู้
และการฝึกอบรมเพ่ือสะสมประสบการณ์ชีวิต  มนุษย์ควรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมไป
ด้วยพร้อม ๆ กัน  เพราะคุณธรรมจริยธรรมมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนเป็น
อย่างมาก  อาจสรุปความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมได้ดังน้ี คือ  

๑) ช่วยให้ชีวิตดําเนินไปด้วยความราบรื่นและสงบสุข  ไม่พบอุปสรรค  
๒) ช่วยให้คนเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา  ไม่เผลอตัวไม่ลืมตัว จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งใด

ก็จะระมัดระวังตัวอยู่เสมอ  
๓) ช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยให้แก่บุคคลในชาติ  
๔) ช่วยควบคุมไม่ให้คนช่ัวมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น การปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืน  นับว่า

เป็นคุณแก่สังคม  เพราะนอกจากจะเป็นตัวอย่างโดยการช้ีนําทางอ้อมแล้ว  ยังจะออกปากแนะนําสั่ง
สอนโดยตรงได้อีกด้วย  

๕) ช่วยให้มนุษย์นําความรู้และประสบการณ์ ที่ร่ําเรียนมาสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่า  
๖) ช่วยควบคุมการเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจของคนให้เจริญไปพร้อม ๆ กัน  
๗) ช่วยสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้มนุษย์ ความสําคัญของคุณธรรม และจริยธรรมที่กล่าว

มาน้ี  ประเด็นที่สําคัญก็คือ  สามารถลดปัญหา และขจัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคล  สังคม และ
ประเทศชาติได้ เมื่อทุกคนประพฤติปฏิบัติตนดีแล้ว อุปสรรค ศัตรู ภัยอันตราย ก็จะหมดสิ้นไป ผู้คนมี
แต่ความรักต่อกัน  สงัคมมีแต่ความสงบ และประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรือง๔ 
 ผู้วิจัยจึงสนใจเลือกทําวิจัยเรื่องน้ี เพราะเห็นประโยชน์ของการศึกษาเรียนรู้คุณธรรม
จริยธรรมทางตะวันตกของนักปรัชญาทั้ง ๓ ท่านที่ถือว่าเป็นต้นแบบแห่งนักปรัชญาทั้งหลายตั้งแต่ 
 

                                                            
๓วริยา ชินวรรโณ, บรรณาธิการ, นานาทรรศนะเก่ียวกับจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 

ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาตร์ : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๖), หน้า ๗๘. 
๔อดิศักด์ิ  ทองบุญ,  ปรัชญาอินเดีย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๒. 
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อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือว่าคุณธรรมจริยธรรมของทั้ง ๓ ท่านน่าศึกษาและนําคุณธรรมและจริยธรรม
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   ดังน้ัน การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมให้ถูกต้อง ตามหลักทฤษฏี และทํา
ความเข้าใจที่ถูกต้องตามเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของนักปรัชญาทั้ง ๓ ท่าน   ผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษา
โดยอาศัยหลักฐานที่ปรากฏในหนังสือ ตําราอ่ืน ๆ และจากเว็บไซต์ของอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนประกอบ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการประยุกต์คุณธรรมจริยธรรม และประโยชน์ในการปัญหาดําเนินชีวิตให้ถูกต้อง
เพ่ือความสุข เพ่ือความเจริญ ตลอดไป 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดทางจริยศาสตร์ของปรัชญากรีก 
๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาแนวคิดทางจริยศาสตร์ของพุทธปรัชญาเถรวาท 
๑.๒.๓ เพ่ือเปรียบเทียบแนวคิดทางจริยศาสตร์ของปรัชญากรีกและพุทธปรัชญาเถรวาท 

 
๑.๓ ขอบเขตของการวิจยั  

การศึกษาการวิจัยคร้ังน้ี ได้ศึกษาวิเคราะห์คุณธรรม จริยธรรมตามแนวคิดของนักปรัชญา
ตะวันตก ทั้ง ๓ ท่านคือ โสเกรตีส  เพลโต และอริสโตเติล ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือและเอกสารต่าง ๆ  
 
๑.๔ วิธีดาํเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเอกสารเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยศึกษาเฉพาะเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และเร่ืองที่เก่ียวข้องกับชีวิตและผลงาน ตามท่ีปรากฏในหนังสือและเอกสาร 
ต่าง ๆ ของนักปรัชญาทั้ง ๓ ท่าน 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยจากเอกสารทุติยภูมิคือตําราเอกสารทางวิชาการเป็นส่วนประกอบ
โดยใช้วิธีการดังน้ี 

๑.๔.๑ รวบรวมความหมาย ประเภทของคุณธรรม และจริยธรรม   
๑.๔.๒  รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากแหล่งอ้างอิงที่เช่ือถือได้ เช่น ตํารา เอกสารประกอบการ

บรรยายเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บทความอ่ืน ๆ และจากเว็บไซต์ของ
อินเตอร์เน็ตที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

๑.๔.๓ เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าประกอบกับนําเสนอ๗
แนวคิดของผู้วิจัย 
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๑.๕ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
๑.๕.๑ เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน กล่าวว่า จริยธรรมเป็นเรื่องที่นักการศึกษาและ
นักวิชาการสนใจที่จะศึกษา เพ่ือนํามาแก้ปัญหาจริยธรรมในสังคมไทยและหาทางปลูกฝังให้บุคคลใน
สังคมมีจริยธรรมควบคู่ไปกับคุณธรรมเพ่ือการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขในการศึกษา
จริยธรรมได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายในทัศนะของตน ได้แก่ พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิต
สถาน ให้ความหมายของจริยธรรมไว้ว่า  หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ๕ 
 พระมหาอดิศร  ถิรสีโล กล่าวถึงจริยธรรม  หมายถึง คุณธรรมที่แสดงออกทางร่างกายใน
ลักษณะที่ดีงามอันเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ของสังคม  จริยธรรม จะมีได้ต้องปลูกฝึกหัดโดยเร่ิมจากการ
ปลูกฝังคุณธรรม๖ 
  พระธรรมญาณมุนี ได้เขียนถึงจริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่เป็นรูปแบบของการปฏิบัติตน
การดําเนินตนที่มีความเหมาะสมแก่ภาวะ ฐานะ กาลเวลา และเหตุการณ์ในปัจจุบัน๗ 
  สาโรช  บัวศรี บอกว่าจริยธรรม  หมายถึง  ความประพฤติที่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ความ
ประพฤติเหล่าน้ีประกอบด้วย ศีลธรรม  คุณธรรม  เนติกรรม และ ธรรมเนียมประเพณี๘  

ชัยเศรษฐ์  พรหมศรี ได้บอกถึงจริยธรรมหมายถึงหลักของกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมและค่านิยม
ที่ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  เพ่ือพิจารณาว่าสิ่งใดที่ถูกและสิ่งใด
ที่ผิด   จริยธรรมจะสร้างมาตรฐานขึ้นมาว่าสิ่งไหนที่ดีหรือสิ่งไหนที่ไม่ดีเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจ๙   

ดวงเดือน พันธุมนาวิน ให้ความหมายของ จริยธรรม ว่าหมายถึง ลักษณะทางสังคมหลาย
ลักษณะของมนุษย์รวมท้ังพฤติกรรมทางสังคมประเภทต่างๆ ซึ่งสังคมต้องการให้มีในสมาชิกเป็น

                                                            
๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : ไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๔๖), หน้า ๘๕.   
๖พระมหาอดิศร  ถิรสีโล, คุณธรรมสําหรับครู, (กรุงเทพมหานคร : โอเอสพร้ินต้ิงเฮ้าส, 

๒๕๔๐), หน้า ๖๗. 
๗พระธรรมญาณมุนี, พระธรรมญาณมุนี ๘๔, (กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ์อัมรินทร์การ

พิมพ์, ๒๕๓๑), หน้า ๑๐๓. 
๘สาโรช  บัวศรี, เม่ือครบ ๖๐ ปี ของสาโรช บัวศรี ๑๖ กันยายน ๒๕๑๙, (กรุงเทพ 

มหานคร : โรงพิมพ์บํารุงนุกูลกิจ, ๒๕๓๑), หน้า ๗. 
๙ชัยเศรษฐ์  พรหมศรี,  ภาวะผู้นําองค์กรยุคใหม่,  (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชัน, ๒๕๔๙), 

หน้า ๑๒๓. 
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พฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบให้การสนับสนุน และผู้กระทําส่วนมากเกิดความพอใจว่า การกระทํา 
น้ันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม 

ระวี  ภาวิไล กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง แนวทางความประพฤติและปฏิบัติเพ่ือบรรลุถึง
สภาพชีวิตอันทรงคุณค่าที่พึงประสงค์ 

วิทย์  วิศทเวทย์ กล่าวว่า จริยธรรม คือพันธะหรือหน้าที่ที่เราปฏิบัติต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใดในทาง
พระพุทธศาสนาจริยธรรม คือการนําเอาความรู้ในความจริงหรือกฎธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การดําเนินชีวิตที่ดีงาม ซึ่งจักก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

กระมล ทองธรรมชาติ กล่าวว่า จริยธรรม คือ การกระทํา ทั้งกาย  วาจา และใจที่ดีงาม เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

สําหรับนักการศึกษาต่างประเทศได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายในทัศนะของตน ได้แก่ 
เพียเจต์  (Piaget)  มีทรรศนะว่า  จริยธรรมเป็นลักษณะประสบการณ์ของมนุษย์และหน้าที่

ที่เก่ียวกับกฎเกณฑ์ในการให้ความร่วมมือเก่ียวกับการจัดเตรียมทางสังคมในเรื่องความสนใจและ
อนามัยของแต่ละบุคคลความสัมพันธ์ร่วมกันในรูปของสิ่งที่ควรกระทําและสิทธ์ิ 

จริยธรรม คือ กิริยามารยาทการประพฤติปฏิบัติที่สังคมปรารถนาเป็นแนวทางเพ่ือบรรลุ
สภาพชีวิตที่ดีงามท้ังทางกายวาจาใจ ( ทําพูดคิด ) เป็นไปในทางที่ดีและละเว้นสิ่งที่ผิดต่อปทัสถาน
ของสังคม (social  Norm)๑๐ 

จริยธรรม คือ กฎเกณฑ์ความประพฤติที่มนุษย์ควรประพฤติโดยได้จากหลักการทางศีลธรรม
หลักปรัชญาวัฒนธรรมกฎหมายหรือจารีตประเพณีเพ่ือเสริมสร้างมนุษย์สมบัติที่มีอยู่แล้วในตัวมนุษย์
โดยธรรมชาติเพ่ือประโยชน์สุขแก่ตนเองและสังคมนอกจากน้ีจริยธรรมยังใช้เป็นแนวทางประกอบการ
ตัดสินใจเลือกความประพฤติการกระทําที่ถูกต้องเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ด้วย๑๑ 

กล่าวโดยสรุปแล้วคําว่าจริยธรรมมาจากรากศัพท์ภาษาบาลีและสันสกฤตดังน้ี จริยะหมายถึง
ความประพฤติปฏิบัติเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาจากการกระทําทางกายวาจาและใจ 

                                                            
๑๐พิภพ วชังเงิน, ORGANIZATIONAL BEHAVIOR, (กรุงเทพมหานคร : อักษรพิทยา, 

๒๕๔๖), หน้า ๔. 
๑๑มัญชุภา ว่องวีระ, จริยธรรมกับพยาบาล, (สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์, ๒๕๔๑), หน้า ๖. 
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 ธรรมะหมายถึงคําสั่งสอนในทางศาสนาที่มนุษย์นํามาเป็นสื่ออุปกรณ์เพ่ือข้ามไปสู่จุดหมาย
ของชีวิตที่ถูกต้องดีงามดังน้ันจริยธรรมหมายถึงการปฏิบัติตนตามคําสอนในทางศาสนาเพ่ือความ
ถูกต้องดีงามของชีวิต๑๒ 

๑.๕.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
พระมหาบรรจง  สุธีโร (ภูนาพิพัฒน์) ได้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบ

แนวคิดเรื่องประสบการณ์ในพุทธปรัชญาเถรวาทกับจอห์นล๊อค”๑๓ ได้กล่าวถึงประสบการณ์ว่า พุทธ
ปรัชญาเถรวาทเห็นว่าประสบการณ์มี ๒ ระดับ คือ ๑) ประสบการณ์ระดับผัสสะ ซึ่งมีเวทนาเป็นบ่อ
เกิด โดยอาศัยอายตนะภายในที่สมบูรณ์กระทบกับอายตนะภายนอกพร้อมทั้งการมีความใส่ใจใน
ขณะที่รับรู้ เกิดเป็นความรู้แจ้งขึ้นที่เรียกว่าวิญญาณ ในกระบวนการนี้จัดเป็นประสบการณ์ระดับ
ธรรมดาไม่ซับซ้อนพิสดาร ๒) ประสบการณ์เหนือผัสสะ เกิดจากการบําเพ็ญเพียรทางจิตจนได้สมาธิ
บรรลุฌานสมาบัติอันเป็นคุณวิเศษต่างๆเช่น หูทิพย์ ตาทิพย์ เป็นต้น กระทั้งนําไปสู่ความรู้แจ้งได้
บรรลุถึงธรรมิสมัยในที่สุด  ส่วน จอห์น ล๊อค ได้จัดประสบการณ์เป็น ๒ ระดับเช่นกัน คือ ๑) 
ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส ซึ่งได้แก่ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และ ๒) ประสบการณ์ทางจิต ได้แก่
การคิดทบทวน การไตร่ตรอง เป็นต้น บรรดาประสบการณ์ทั้ง ๒ น้ี เกิดขึ้นโดยการอาศัยการมีเวทนา
การที่รับมโนภาพเชิงเด่ียวของวัตถุภายนอกเข้ามาสู่จิตและจิตทําหน้าที่พิจารณาสิ่งต่างๆอย่างเป็น
เอกภาพสะท้อนออกมาเป็นมโนภาพเชิงซ้อนและนําไปสู่ความเข้าใจเก่ียวกับโลกภายนอก 

พระสุพรชัย นครพันธ์ (อานนฺโท) ได้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่อง
ทุกข์ในพุทธปรัชญาเถรวาท  ุกับแนวคิดทุกขนิยมของโชเป็นเฮาเออร์” ความทุกข์ตามพุทธปรัชญา 
หมายถึง ภาวะที่บีบคั้นและสภาพที่แย้งต่อความสุขที่เกิดขึ้นกับสรรพสิ่งด้วยการยึดมันถือมั่น ในขันธ์
ห้า สามารถแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจ แสดงออกมา ๓ ลักษณะ ได้แก่
ลักษณะทนได้ยาก มีลักษณะที่แปรปรวนตลอดเวลาไม่อยู่ในอํานาจที่จะควบคุมได้ มีลักษณะเป็นของ
ปรุงแต่งและปรุงแต่งสิ่งอ่ืนพร้อมกันไปในตัว ด้วยเหตุน้ีพุทธปรัชญาจึงมีลักษณะเป็นสัจนิยม ไม่เป็น
ทุกขนิยม โดยที่มีสาเหตุคือ อวิชชา ก่อให้เกิดกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา พุทธปรัชญาจึงได้
เสนอวิธีการดับทุกข์ไว้อย่างครอบคลุม คือเพ่ือเข้าถึงโลกียสุข ได้แก่ปัจจัยสี่ สัปปายะสี่ด้วยการ
ควบคุมของศีล ซึ่งเก่ียวเน่ืองเพ่ือเข้าถึงโลกุตรสุข ด้วยการปฏิบัติตามสมาธิและปัญญา ซึ่งเป็นวิธีการ

                                                            
๑๒เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ที่https://www.gotoknow.org/posts/

๒๘๓๒๒๒ 
๑๓พระมหาบรรจง  สุธีโร (ภูนาพิพัฒน์), การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเร่ืองประสบการณ์ใน

พุทธปรัชญาเถรวาทกับจอห์นล๊อค, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖, หน้า ๙๓. 
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ดับทุกข์ทางใจ อันทําให้เกิดการปฏิบัติที่จะอยู่บนโลกได้อย่างมีความสุข เหนือทุกข์และสุขเข้าถึงบรม
สุขนิรามิสสุข เพ่ือตัดวงจรของสังสารวัฏ๑๔ 

โชเป็นเฮาเออร์ กล่าวว่า ความทุกข์หมายถึง ชีวิตที่มีแต่ความขาดแคลน หรือความต้องการท่ี
ไม่ได้รับการตอบสนอง (unsatisfied will) และความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้วยังมีความ
อยากตามมาอีก ซึ่งก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ ความทุกข์ทางกายและความทุกข์
ทางใจ แสดงให้ทุกข์เกิดขึ้น ๓ ลักษณะ คือ ลักษณะที่ด้ินรน ลักษณะเป็นความปรารถนาอันยังไม่
สมหวัง ลักษณะเศร้าซึมและเบ่ือหน่ายวิตกกังวลสิ่งที่เป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ต่าง ๆ มาจาก เจตจํานง 
ความเห็นแก่ตัว และสมรรถภาพในการคิด เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นย่อมไม่เป็นที่ปรารถนาของบุคคล จึง
หาวิธีการปลดปล่อยเพ่ือจะให้เกิดความสุขมาแทน โชเป็นเฮาเออร์จึงกล่าวว่ามี ๒ วิธี ได้แก่ วิธีการดับ
ทุกข์ทางกาย คือ การด่ืมด่ําหรือการเข้าอยู่ในความงามของศิลปะ และวิธีการดับทุกข์ทางใจ คือการ
สละความต้องการทางโลก เมื่อปฏิบัติตามก็จะเข้าถึงชีวิตที่เป็นสุข ปราศจากความทุกข์ทางกายและ
ความทุกข์ทางใจ อันเป็นการบรรลุถึงเป้ าหมายสูงสุดอย่างแท้จริง  ่จากการเปรียบเทียบทั้งสองทัศนะ 
ทําให้เห็นความคล้ายคลึงกัน ชีวิตตามพุทธปรัชญาและโชเป็นเฮาเออร์ เป็นแก่นแท้ที่ทําให้เป็นทุกข์ 
ทั้งทางกายและทางใจ ทุกข์เกิดจากการยึดมั่น หรือความอยากโดยเฉพาะอย่างย่ิงความอยากในความ
มีอยู่ ความดับทุกข์จะได้มาจากการละทิ้งความอยาก ส่วนพุทธปรัชญาต้องละอวิชชาที่เป็นบ่อเกิดของ
ความอยาก และสิ่งที่ต่างกนอย่างเห็นได้ชัดคือวิธีการดับทุกข์ เพราะพุทธปรัชญาให้ความสําคัญทั้ง
ด้านโลกียสุขกับโลกุตรสุข 

พระสร้างชาติสิริ จารุวณฺโณ (สุวรรณพุทธ) ได้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษา
เปรียบเทียบหลักการเช่ือในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาคริสต์ตามคติของนักบุญออเกิสติน” 
พบว่า “การเช่ือ” ในพระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง การเช่ือมั่นในความดีเป็นการเช่ือที่มีเหตุผล
สนับสนุน เป็นศรัทธาคือการเช่ือที่มีปัญญากับการชักนําให้อยู่ในลักษณะที่เช่ือตามความเป็นจริง โดย
มองให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลของสิ่งต่างๆพระพุทธศาสนาเถรวาท เน้นไม่ให้ตัดสินหรือ
ลงความเห็นในเรื่องใด จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ด้วยการลงมือปฏิบัติจนเห็นผลที่ได้รับจาก
ประสบการณ์ตรง เพ่ือให้ได้ศรัทธาคือการเช่ือที่มีเหตุมีผล การเช่ือหรือศรัทธาที่มีเหตุผลใน
พระไตรปิฎกหมายถึงตถาคตโพธิสัทธาอย่างเดียว แต่ในยุคหลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาเถรวาทถูก
กําหนดกรอบไว้ ๔ อย่าง คือ (๑) กัมมสัทธา (๒) วิปากสัทธา (๓) กัมมัสสกตาสัทธา (๔) ตถาคตโพธิ
สัทธา โดยสรุปแล้วก็มุ่งเน้นให้เช่ือกฎแห่งธรรมชาติ (law of nature) กฎแห่งการกระทําของปัจเจก
บุคคล (law of karma) หรือกฎแห่งเหตุผล (subject and object) และการเช่ือมั่นในพระรัตนตรัย 

                                                            
๑๔พระสุพรชัย นครพันธ์ (อานนฺโท), ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องทุกข์ในพุทธปรัชญา 

เถรวาทกับแนวคิดทุกขนิยมของโชเป็นเฮาเออร์. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓, หน้า ๑๒๗. 
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ในฐานะเป็นแบบอย่าง และเป็นกฎที่เราจะต้องเข้าใจและปฏิบัติตามเพ่ือความพ้นทุกข์ส่วนการเช่ือ
ของศาสนาคริสต์ตามคติของนักบุญออเกิสตินน้ัน มีความหมายเหมือนกับการของชาวคริสต์ทั่วไป 
กล่าวคือมีเน้ือหาหลักที่สัมพันธ์อยู่กับเรื่องพระเจ้า หมายถึงการยึดติดของขจิตใจกับความจริงเหนือ
ธรรมชาติและการนอบน้อมของมนุษย์ที่ช่ืนชมต่อพระเจ้า เป็นการมอบการเช่ือใจให้กับพระเจ้าจึงเป็น
ท่าทีถาวรที่มนุษย์เปิดใจยอมรับพระเจ้า โดยมีเหตุคือพระพรท่ีพระเจ้าทรงประทานให้แก่ทุกคน การ
เช่ือในขอบเขตของศาสนาคริสต์ตามคติของนักบุญออเกิสติน จึงมี๒ ประการคือ (๑) การเช่ือพระเจ้า 
(๒) การเช่ือในพระเจ้าในการเปรียบเทียบทรรศนะของศาสนาทั้ง ๒ ผู้วิจัยพบว่ามีทั้งลักษณะที่
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน ดังน้ี ในด้าน นิยามความหมาย ความสําคัญ การแบ่งประเภท และ
เป้าหมายสูงสุด มีลักษณะที่เหมือนกันและต่างกันไปตามหลักศาสนาของตน ๆ ในด้านความเช่ือเร่ือง
สิ่งสูงสุดมีลักษณะที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง๑๕ 
 พระมหาพิณโย อภิปญฺโญ (ศรีคํามี) ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดมนุษย์นิยมในปรัชญญา
ขงจื้อและพุทธปรัชญา แท้จริงแล้วระบบปรัชญาทั้งสองมีแนวคิดที่ยึดเอามนุษย์เป็นจุดเริ่มต้น
ศูนย์กลาง และจุดมุ่งหมายปลายทาง มนุษย์จึงเป็นผู้มีศักด์ิศรี คุณค่า เสรีภาพในการเลือกตัดสินใจ
กระทําหรือสร้างสรรค์สิ่งที่ถูกต้องดีงามให้แก่ตนเองและสังคม๑๖  
 พระมหานิยม อิสิวํโส (หาญสิงห์) ได้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบ
แนวความคิดเร่ืองความสุขในทฤษฎีจริยศาสตร์ของจอห์น สจ็วตมิลล์ กับพุทธจริยศาสตร์” 
ผลการวิจัย พบว่า  ๑. ความเหมือนหรือความคล้ายคลึงกัน ความสุขในทัศนะของมิลล์ หมายถึง 
ความร่ืนรมย์และการปราศจากความเจ็บปวด เมื่อว่าโดยความหมาย ประเภท ลักษณะ บ่อเกิด ระดับ 
และเกณฑ์ตัดสินความสุข มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกับพุทธจริยศาสตร์ในระดับกามสุขของพุทธจ
ริยศาสตร์เท่าน้ัน ขณะที่ความสุขในพุทจริยศาสตร์แบ่งออกเป็น ๓ คือ กามสุข ฌานสุข และนิพพาน
สุข แม้ว่ามิลล์จะเน้นความสุขเช่นเดียวกับพุทธจริยศาสตร์ แต่ความสุขของมิลล์มีความหมายแคบกว่า 
พุทธจริยศาสตร์มาก๑๗ 
                                                            

๑๕พระสร้างชาติสิริ จารุวณฺโณ (สุวรรณพุทธ), “การศึกษาเปรียบเทียบหลักการเช่ือใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาคริสต์ตามคติของนักบุญออเกิสติน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, หน้า ๑๒๔. 

๑๖พระมหาพิณโย อภิปญฺโญ (ศรีคํามี), ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดมนุษย์นิยมในปรัชญญา
ขงจ้ือและพุทธปรัชญา, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๓, หน้า ๒๑๓. 

๑๗พระมหานิยม อิสิวํโส (หาญสิงห์), การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องความสุขใน
ทฤษฎีจริยศาสตร์ของจอห์น สจ็วตมิลล์ กับพุทธจริยศาสตร์, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๕, หน้า ๑๕๖. 



๑๑ 
 

 
 

๑. ความแตกต่างกัน  ความสุขในทัศนะของมิลล์ มีความแตกต่างจากพุทธจริยศาสตร์อยู่
หลายประเด็น เมื่อว่าโดยความหมาย ประเภท ลักษณะ บ่อเกิด ระดับ และเกณฑ์ตัดสิน
ความสุข เน่ืองจากพุทธจริยศาสตร์ มีแนวคิดเรื่อง “ความสุข” ที่ลึกซึ้งย่ิงกว่าของมิลล์มาก โดยเฉพาะ
พุทธจริยศาสตร์ยังมีความสุขอีก ๒ อย่าง คือ ฌานสุข และนิพพานสุข โดยที่มิลล์ไม่ได้พูดถึงความสุข
สองประเภทน้ีเลย ดังน้ันโดยภาพรวมแล้ว ความสุขของมิลล์ เป็นได้เพียงกามสุขหรือโลกิยสุข ของ
พระพุทธจริยศาสตร์เท่าน้ัน ถึงแม้ว่ามิลล์จะเน้นประเด็นคุณภาพของความสุขคือเน้นจิตใจก็ตาม ถึง
อย่างน้ัน ก็ยังอยู่ในขั้นของกามสุขน่ันเอง อีกประเด็นหน่ึงที่มีความแตกต่าง ก็คือเกณฑ์ตัดสินความดี 
มิลล์เน้นที่ผลของการกระทําวิธีการจะเป็นเช่นไร ผิดหรือถูกศิลธรรมก็ตาม ถ้าผลออกมาดีคือนํา
ประโยชน์สุขมาให้สิ่งน้ันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชีวิต ผิดกับพุทธจริยศาสตร์ที่ยึดถือเจตนาของการ
กระทําเป็นสําคัญ เช่นถ้าเจตนาของผู้กระทําดี การกระทําย่อมออกมาดี 

๒. จุดร่วมที่เหมือนกัน  แนวคิดเรื่อง “ความสุข” ของมิลล์กับพุทธจริยศาสตร์มีจุดร่วมที่
เหมือนกันอยู่อย่างหน่ึง คือ ความสุขที่สองทัศนะพูดถึงน่ัน เป็นความสุขของทุก ๆ คนที่เก่ียวข้อง 
ไม่ใช่ความสุขของใครคนใดคนหน่ึง ทุกคนมีค่าเป็นหน่ึงเสมอไม่มีใครมีค่าเป็นสอง แม้ว่าเป็นเบ้ืองต้น 
พุทธจริยศาสตร์จะให้ความสําคัญกับความสุขส่วนตนคือให้ฝึกพัฒนาตนเอง จนมีความสุขภายในตัว
ก่อนแล้ว ต่อเมื่อฝึกฝนพัฒนาตนไปโดยลําดับจนบรรลุนิพพานสุขอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธจริย
ศาสตร์แล้ว จึงจะบําเพ็ญประโยชน์สุขเพ่ือมหาชนต่อไป อย่างไรก็ตาม ทั้งสองแนวคิดน้ีก็ยังมีจุดร่วมที่
เหมือนกันคือความสุขของส่วนรวม 
  

๑.๖ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
๑.๖.๑  ทําให้ได้ทราบแนวคิดทางจริยศาสตร์ของปรัชญากรีก 
๑.๖.๒  ทําให้ได้ทราบแนวคิดทางจริยศาสตร์ของพุทธปรัชญาเถรวาท 
๑.๖.๓  ทําให้ได้ทราบการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดทางจริยศาสตร์ของปรัชญากรีกและ

พุทธปรัชญาเถรวาท 
๑.๖.๔  ทําให้เกิดงายวิจัยทางศาสนาและปรัชญาที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ 

 

๑.๗ นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การศึกษาเปรียบเทียบ หมายถึง วิธีอธิบายข้อเท็จจริงของประเด็นหลักต้ังแต่สองประเด็นขึ้น
ไป เพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัดเจน และตระหนักถึงข้อดีข้อเสีย ซึ่งใช้วิธีเทียบเคียงในหลายมิติ เพ่ือให้
เห็นความเหมือนกันและความแตกต่างกัน ในกรอบของความหมาย,แหล่งกําเนิด,ขอบเขต,เกณฑ์การ
ตัดสิน และวิธีปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายของประสบการณ์ โดยมีหลักการให้ข้อมูลเป็นพ้ืนฐานของ
ความรู้ในเบ้ืองต้น 



๑๒ 
 

 
 

 จริยศาสตร์ หมายถึง อุปนิสัย หรือหลักของความประพฤติ ขนบธรรมเนียมที่เป็นความเคย
ชิน จริยศาสตร์ เป็นการศึกษาถึงเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์เราว่าคืออะไร อะไรควรทําหรือไม่ควรทํา
เพ่ือจะได้ไปถึงเป้าหมายสูงสุดน้ัน และจะใช้เกณฑ์อะไรมาตัดสินว่า สิ่งน้ีดี สิ่งน้ีไม่ดี ดังน้ัน เป้าหมาย
ของชีวิต คือ ตัวที่จะกําหนดการกระทําของมนุษย์ว่าจะเป็นไปในแนวทางใด และเป้าหมายชีวิตของ
มนุษย์แต่ละคนน้ันก็แตกต่างกันออกไปหลายแนวคิด 
 ปรัชญา หมายถึง ความรู้อันประเสริฐ เป็นวิชาที่ว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง 
 พุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึง หลักปรัชญาท่ีเก่ียวกับประสบการณ์ซึ่งมีอยู่ในหลักธรรม 
คําสอนของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท 



 

บทที่ ๒ 
แนวคิดทางจริยศาสตร์ในปรัชญากรีก 

 
ในวัฒนธรรมตะวันตก  คําว่า  ปรัชญาตะวันออก  มีความหมายกว้างๆ  ครอบคลุมถึง

แนวคิดทางปรัชญาของ  “ตะวันออก”  กล่าวคือ  ทางเอเชีย  ที่รวมถึงจีน  อินเดีย  ญี่ปุ่น  และพ้ืนที่
ทั่วไปส่วนใหญ่แล้วมหาวิทยาลัยในประเทศตะวันตก  การเรียนการสอน  และภาควิชาปรัชญาจะมุ่ง
ศึกษาเฉพาะวิถีคิดและแนวคิดทางปรัชญาตะวันตก  (แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นในหลายๆที่)  ดังน้ันการใช้คํา
ว่า  “ปรัชญา”  ในแวดวงวิชาการตะวันตก  มักหมายถึงแนวคิดทางปรัชญาท่ีมีรากฐานมาจากกรีก
โบราณ  และปรัชญาตะวันออกมักถูกมองข้าม  อย่างไรก็ตาม การเช่ือมโยงระหว่าง  “ตะวันออกและ
ตะวันตก”  ในปัจจุบันน้ี  ช่วยลดช่องว่างทางวัฒนธรรมดังกล่าวไปได้มาก  (จากวิกิพีเดีย  สารานุกรมเสรี)
ปรัชญากรีกสมัยเร่ิมต้นมาสิ้นสุดที่เดมอคริตุส ปรัชญากรีกสมัยรุ่งเรือง มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเอเธนส์ มี
ความเจริญก้าวหน้าถึงขีดสุด เพราะผลงานทางปรัชญาของโสคราตีส เพลโต และอาริสโตเติล นัก
ปรัชญาสมัยต้นเป็นนักปรัชญาสายธรรมชาติ เพราะสนใจอยู่กับปัญหาของการเกิดองโลกหรือปฐมธาตุ
ของโลก เป็นสิ่งที่ไกลตัวมนุษย์มาก เมื่อเข้าสู่ยุครุ่งเรืองของปรัชญากรีก นักปรัชญาสมัยน้ีสนใจปัญหา
ในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ใกล้ตัว ปัญหาที่ใกล้ตัวมนุษย์กลายเป็นหัวข้อถกเถียงใน
หมู่นักปรัชญาด้วยอิทธิพลของนักคิดกลุ่มโซฟิสต์ (Sophists) คําว่า “โซฟิสต์” แปลว่า ครู ในสมัยที่
ปรัชญากรีกรุ่งเรือง โซฟิสต์ ได้แก่ ครูผู้จาริกไปตามนครรัฐต่าง ๆ ของกรีก เพ่ือสอนศิลปวิทยาการ  
โซฟิสต์เป็นครูที่ไม่มีโรงเรียนเป็นหลักแหล่ง การสอนของโซฟิสต์มีการเก็บค่าเล่าเรียน คนที่จะเรียน
กับโซฟิสต์ได้น้ัน ต้องเป็นคนที่มีเงินพอถึงจะได้เรียน วิชาที่สอนมีหลายวิชา เช่น ประวัติศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ปรัชญา และวาทศิลป์ วิชาที่คนนิยมเรียนมากที่สุดคือวาทศิลป์ โซฟิสต์เป็นครูโดยอาชีพ 
ไม่ใช่นักปรัชญา โซฟิสต์แต่ละคนทํางานเป็นอิสระจากกัน วิชาที่สอน สอนเน้นหนักไปคนละอย่าง  
โซฟิสต์ไม่เน้นหนักวิชาปรัชญา ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่สนใจปรัชญาเลย เป็นแค่คนเผยแพร่
แนวความคิดทางปรัชญา โซฟิสต์แรกที่มีแนวคิดทางปรัชญาและเป็นที่ยอมรับ คือ โปรแทกอรัสโส
คราตีสเป็นบุคคลที่อุทิศชีวิตเพ่ือการแสวงหาความรู้ทางปรัชญา นิยมการอภิปรายสนทนาประเด็น
ปัญหาทางปรัชญาและในที่สุดต้องยอมสละชีวิตเพ่ือยืนยันอุดมการณ์ทางปรัชญาของตน ข้อมูล
เก่ียวกับประวัติและปรัชญาของโสคราตีสตกทอดมาถึงยุคปัจจุบันก็เพราะบทสนทนาที่เพลโตได้เขียน
เอาไว้  

 
 



๑๔ 

 

๒.๑ จรยิศาสตร์ในปรัชญากรีก 
 กรีกริเริ่มหลายอย่างเช่นวิทยาศาสตร์และปรัชญา  นักวิทยาศาสตร์และนักปราชญ์คนแรก มีชีวิต
ก่อนคริสตศักราชที่ ๖ บนฝั่งทะเลของเอเซียไมเนอร์และในเมืองกรีกของอิตาลีตอนใต้หลังจากนั้นระหว่าง
ศตวรรษที่ ๔-๕   ศูนย์กลางความคิดอยู่ที่เอเธนส์  แต่ตอนน้ีมีการศึกษาวิทยาศาสตร์และปรัชญาในโลก
กรีก  การศึกษาเหล่าน้ีทําให้เกิดความศิวิไลซ์ของโรมtheology & ethics ของวัดคริสเตียนก่อนยุค Thales 
of Miletus คนไม่มีความสามารถ คิดอย่างมีเหตุผล  (rational)  ไม่มีใครถามว่าจะพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
ปรัชญาได้อย่างไร ?   มีคําถามว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดได้อย่างไร ?   มันเปลี่ยนแปลงและตายอย่างไร ?มีสิ่งที่
คงทนถาวรหรือไม่?  มีสารอะไรอยู่เบ้ืองหลังปรากฏการณ์ที่เห็นหรือไม่ ?  คําถามเหล่าน้ีจะทําให้เก่ียวข้องกับ
ความมีพระเจ้า กฎธรรมชาติ หน้าที่หรือวัตถุประสงค์ของคนบนโลก การเริ่มต้นเป็นทั้งการถามคําถามและ
คําตอบ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์  นักค้นคว้าเก่ียวข้องกับเอกภพ  น่ันคือกล่าวถึงระบบที่มีระเบียบที่
ครอบคลุมด้วยกฏที่ค้นพบโดยความคิดที่มีเหตุผลและจากการสังเกตุการณ์สมมุติฐานดังกล่าวอาจเคยมีมา
ก่อน   แต่ไม่มีรูปแบบความศิวิไลซ์เลยถ้าไม่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ตัวอย่างเช่นฤดูใบไม้ผลิจะตามหลังฤดู
หนาวอย่างหลีกไม่พ้น ความศิวิไลซ์ของเมโสโปตาเมียและอียิปต์ที่กรีกคุ้นเคย ทําให้ค้นพบส่ิงที่สังเกตการณ์
ในธรรมชาติได้สม่ําเสมอ  ชาวบาบิโลเนียน สามารถคํานวณอุปราคาแม้ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง เขาไม่รู้ว่าอุป
ราคาจะเกิดที่บาบิโลเนียหรอืไม่  เขาเฝ้าดูอุปราคาในเวลาที่คาดว่าจะเกิด  และถือเป็นลางร้ายถ้าไม่มีอุปราคา
ตามท่ีคาด   มีปรากฏการณ์ที่เกิดซ้ําอีกประสบการณ์มากมายที่คาดไม่ได้และไม่มีเหตุผล ทําให้เกิดอิทธิพล
ของศาสนาและเวทมนต์ปรัชญากรีกต้านศาสนาลูคริเทียสเคยเขียนเรื่องโชคลางและต้านศาสนา  มี
วิวัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อธาเลสสรุปว่ามีสสารปฐมภูมิและสารน้ันคือนํ้า คําสอนของนักปราชญ์ยุคแรกน้ันยากที่
จะค้นพบและเข้าใจมันได้  ส่วนหน่ึงเป็นความลําบากจากการขาดแคลนวัตถุ  อีกส่วนหน่ึงเป็นความลําบากใน
ธรรมชาติของสิ่งของ เน่ืองจากการเร่ิมต้นความคิดที่มีเหตุผลค่อยๆวิวัฒนาการ นักคิดยุคแรกไม่เรียกตัวเอง
ว่านักปราชญ์ (philosopher)  และใช้เวลาก่อนเป็นlogicians เหมือนnotion เช่น substance, 
matter, mind, element,atom, forceแม้แต่ thing และ event ก็ยังไม่พร้อมที่จะใช้ง่าย ๆ ไม่มีคําเหล่าน้ี
ใช้กัน  คํามาตามความคิดเป็นไปไม่ได้ที่ว่าความคิดด้ังเดิมควรแสดงออกชัดเจนและประณีต  ครั้งแรกไม่มี
ความแตก ต่าง  (distinction) ระหว่างปรัชญาและวิทยาศาสตร์ ไม่มีคําพวกน้ีในศาสนามี Physis –nature of 
things- thingsคืออะไร เกิดได้อย่างไร ซึ่งลูคริตัสเขียนเก่ียวกับ  fruit of victory  มีการเริ่มต้นย่ิงใหญ่ในกรีก 
มิเลทัส ตอนเริ่มศตวรรษที่ ๖ ก่อนคริสตศักราช  มิเลทัสมีอํานาจทางทะเลมีอาณานิคมล้อมรอบฝั่งทะเลดํา 
วางรากฐานการก่อต้ังกรีกในอียิปต์๑    

                                                            
๑รศ.ผจญ  คําชูสังข์, ปรัชญาตะวันตก, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘), 

หน้า ๑๒๑. 
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ธาเลส (Thales) เกิดก่อนพระพุทธเจ้า เป็นนักปราชญ์ รัฐบุรุษ นักคณิตศาสตร์ นักดาราศาสตร์ 
วิศวกร ทํานายการเกิดสุริยุปราคาที่เกิดวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ก่อนพุทธศักราช ๔๒ ปี เขากล่าวว่านํ้า
เป็นปฐมธาตุ โลกแบนกลมลอยในนํ้านํ้าเป็นสิ่งที่เห็นได้ จับต้องได้ แต่เป็นอนันต์หรือไม่มีค่าจํากัด 
ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ ขึ้นกับการสังเกตและการทดลองและผลิตผลลัพธ์  ปรัชญาขึ้นกับเหตุผลและไม่ผลิต
ผลลัพธ์ กรีกคนแรกที่เขียนหนังสือเป็นร้อยแก้ว(prose) หนังสือเล่มน้ีสูญหาย แต่ก็มีคุณค่าต่อ
นักปราชญ์ มักถูกใช้อ้างบ่อยๆ   คําอ้างอิงที่เก่ียวกับความคิดเริ่มต้นและทั่วไปของปัญหาของอะแนก
ซิแมนเดอร์ที่ธาเลสยกขึ้นมามีดังน้ี   

๑. สาเหตุของวัตถุและธาตุแรกเป็นอนันต์  สาเหตุของมวลไม่ใช่นํ้าหรือธาตุอ่ืนแต่เป็นสาเหตุ
ที่แตกต่างไป เป็นอนันต์ที่เกิดจากสวรรค์ทั้งหมดและโลกภายในของมัน ๑. น่ีเป็นช่ัวนิจนิรันดร์และไม่
มีอายุที่ครอบคลุมคําทั้งหมด  

๒.  สิ่งที่จะเกิดขึ้นต้องผ่านการตายอีกคร้ัง ทําการซ่อมแซม พอใจต่อกันตามการเรียงลําดับ
เวลา 

๓. มีการเคลื่อนที่นิรันดร์ที่นํามาให้กําเนิดแก่โลก 
๔. ไม่ได้บอกกําเนิดของสิ่งกับการเปลี่ยนแปลงในมวลสารแต่บอกว่าsubstratum แยกกันอยู่

จากคําอ้างอิงเหล่าน้ีมีหลายค่าที่อะแนกซิแมนเดอร์ไม่ได้ใช้ด้วยตัวเอง เขาอาจสมมุติมาจากกวี  ยากที่
จะนึกภาพว่าเขาคิดได้อย่างไรถ้าไม่มาจากตัวเอง เป็นศิษย์ธาเลส ศึกษาดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทํา
แผนที่โลก เผยแพร่นาฬิกาแดดแก่กรีก เขียนหนังสือปรัชญา On Nature  ซึ่งเป็นตําราเล่มแรกของ
กรีก  ปฐมธาตุเป็นอนันต์ ที่ไม่มีลักษณะตายตัว เป็นอะไรก็ได้หรือเป็นพลังงาน  

อะแนกซิเมเนส (Anaximenes) เป็นศิษย์อะแนกซิแมนเดอร์ บอกว่านํ้าและอนันต์ไม่ใช่
ปฐมธาตุของโลก อากาศต่างหากเป็นปฐมธาตุ  

พิธากอรัส (Pithagoras) กล่าวว่าคนตายแล้วเกิดตามผลแห่งกรรม   ระลึกชาติได้ มีแนว
ปรัชญาเพ่ือการหลุดพ้นเรียกตัวเองว่าเป็นนักปรัชญาคนแรก คิดว่าจํานวนเลข(Number) เป็นลักษณะ
ที่สําคัญที่สุดของสรรพสิ่งในโลก  

เฮราคลิตุส คิดถึงการเปลี่ยนแปลง  ไม่มีอะไรเที่ยงแท้นอกจากการเปลี่ยนแปลง ทุกสิ่ง
กลายเป็นสิ่งเดึยวและสิ่งเดียวกลายเป็นทุกสิ่ง  

เอมเปโดเคลส กล่าวว่า ฐมธาตุมี ๔ อย่าง คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ เดมอคริตุส (Democretus)  
พ.ศ. ๘๓–๑๗๓ กล่าวว่า ปฐมธาตุ คือ อะตอมหรือปรมาณู (Atom) ในโลกน้ีมี ๒ อย่างคือ อะตอมกับ
อวกาศ อะตอมเคลื่อนที่ตลอดเวลาในอวกาศ  ตามกฎกลศาสตร์ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างไร้เหตุผล  สรรพ
สิ่งเกิดขึ้นตามเหตุผลและความจําเป็น เขาเป็นนักนิยมเหตุผล(Rationalist)  

ปรัชญากรีกสมัยรุ่งเรือง มีศูนย์กลางที่เอเธนส์  ก้าวหน้ามากที่สุดด้วยผลงานของโสเตรติส 
พลาโตและอริสโตเติล   ปรัชญากรีกเริ่มต้นเน้นเรื่องธรรมชาติ  เห็นว่าเรื่องปฐมธาตุเป็นเร่ืองไกลตัว
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คน  สนใจปัญหาใกล้ตัวคน รูปแบบการดําเนินชีวิตของคน เปลี่ยนความสนใจจากปัญหากําเนิดโลกมาสู่
ปัญหาเรื่องฐานะของมนุษย์โลก โซฟิสต์ดึงปรัชญาจากหิ้งบูชาเพ่ือมารับใช้คนทั่วไป ไม่มีโรงเรียนเป็น
หลักแหล่ง  แต่จาริกไปตามรัฐต่าง ๆ ของกรีก สอนวิทยาการหลายแขนง ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ปรัชญาและวาทศิลป์  

โปรแทกอรัส เป็นโซฟิสต์คนแรกที่มีหลักปรัชญา “มนุษย์เป็นเคร่ืองวัดสรรพสิ่ง” จริงแท้ขึ้นกับ
ดุลยพินิจของมนุษย์แต่ละคน  ความมีประโยชน์เป็นเครื่องวัดสรรพสิ่ง ไม่มีมาตรการใดวัดความจริง 
ความดี  การตัดสินใจขึ้นกับทรรศนะส่วนตัว อํานาจคือศีลธรรม ถูกพลาโตโจมตี 
  โสเครติส (Socretis)  ค.ศ. ๗๓–๑๔๔ เกิดที่เอเธนส์ คิดว่าความรู้เรื่องปฐมธาตุ โลกหรือ
กําเนิดจักรวาลมีประโยชน์น้อยมาก  ความรู้ควรเก่ียวกับมนุษย์และหน้าที่มนุษย์ เพราะมนุษย์
สามารถนําความรู้เหล่าน้ีไปปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้น   การค้นคว้าปรัชญามีจุดมุ่งหมายมากกว่าที่การ
ปฏิบัติมากกว่าการสร้างทฤษฏี  ทางอภิปรัชญา เหตุผลเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้   เหตุผลช่วยให้
ค้นหามโนภาพ ความรู้เป็นมโนภาพ มโนภาพคือความรู้จักสิ่งสากล      

 พลาโต (Plato) ค.ศ. ๑๑๖–๑๙๖ ช่ือเดิมคืออริสโตเคลอส์ (Aristocles) เกิดที่เอเธนส์ เมื่อ
โสเครติสถูกประหารชีวิตพลาโตอายุ ๒๘ ปี พลาโตเห็นการเมืองเป็นเรื่องสกปรก  เขาหนีไปอยู่เมการา
ที่ได้พบยูคลิดส์(Euclides) ที่เป็นศิษย์ของโสเครติส   ผู้ก่อต้ังสํานักปรัชญาที่มีปรัชญาของโสเครติส
กับร์มีนิเดส   พลาโตศึกษาปรัชญาและออกจากเมการาเดินทางไปไซรินี  อียิปต์ อิตาลี และ 
ซิชิลี ศึกษาปรัชญาของพิธากอรัสที่อิตาลี ท่องต่างแดนถึง ๑๐ ปี   กลับเอเธนส์  ต้ังสํานักศึกษาแก่
เยาวชนกรีก ช่ืออะคาเดมี (Academy) เปิดสอน พ.ศ. ๑๕๖ ขณะพลาโตอายุ๔๐ ปี นับเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรีก เขาให้ความสําคัญแก่วิทยาศาสตร์ เอกลักษณ์พิเศษอยู่ที่การศึกษา 
วิจัยด้วยวิธีการวิทยาศาสตร์ พลาโตคิดว่านักปกครองที่ดีต้องรู้วิทยาศาสตร์และปรัชญาการเมือง มี
สํานักอิโสเครติสที่เอเธนส์  แต่ไม่เห็นประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ พลาโตเคยพูดหัวข้อ On the 
good เป็นเร่ืองคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์มีศิษย์ช่ืออริสโตเติลเข้าศึกษาที่อะคาเดมี พ.ศ. ๑๗๖ 
พลาโตเป็นนักปรัชญาตะวันตกคนแรกที่สอนปรัชญาอย่างมีระบบ พลาโตกล่าวว่าความรู้ระดับผัสสะ
หรือสัญชานไม่ใช่ความรู้เป็นเพียงทัศนะ แต่ละคนให้ความรู้ไม่ตรงกันและสัญชานไม่ช่วยให้คนเราพบ
ความจริงแท้  ความรู้แท้จริงได้จากเหตุผล ความรู้หมายถึงการค้นพบมโนคติ(Idea) โสเครติสกล่าว่า 
ความรู้หมายถึงการค้นพบมโนภาพ (Concept) พลาโตกล่าวว่า คนค้นพบมโนคติโดยการคิดแบบ
วิภาษวิธี  จิตมีวิธีทําวิภาษวิธี  ที่อธิบายด้วยเส้นแบ่ง 
       อภิปรัชญาของพลาโต เป็นเรื่องเก่ียวกับทฤษฏีแห่งมโนคติ และจักรวาลวิทยา ทฤษฎีแห่ง
มโนคติหรือแบบของพลาโตนับเป็นการค้นพบปรัชญาที่สําคัญของพลาโต ทฤษฎีเสนอแก่นแท้หรือ
สาระของสรรพสิ่งต่างจากปฐมภูมิธาตุของปรัชญากรีกสมัยน้ัน 
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อริสโตเติล เป็นศิษย์ของพลาโต เป็นปราชญ์คนสุดท้ายของปรัชญากรีกสมัยรุ่งเรือง หลังจาก
อริสโตเติลสิ้นชีวิตปรัชญาตะวันตกต้องรอถึง ๒๐๐๐ ปี จึงจะมีปราชญ์ที่ย่ิงใหญ่ทัดเทียมกับอริสโตเติล
อริสโตเติลเกิด พ.ศ. ๑๕๙ ที่เมืองสตาริกา  บิดาเป็นแพทย์หลวง เมื่ออายุได้ ๑๗ ปีได้ไปศึกษาใน
สํานักอะคาดามีของพลาโตนานถึง ๒๐ ปีอริสโตเติลต้ังสํานักของตนเองช่ือ ไลซิอัม (Lyceum) คล้าย
ของพลาโต  ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของตรรกศาสตร์ และสัตววิทยา ปราชญ์ยุคหลังแบ่งงาน
นิพนธ์ ของอริสโตเติลเป็น ๗ หมวด ๑) หมวดตรรกศาสตร์เป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้๒) หมวด
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติเช่นฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สัตว์ ว่าด้วยกําเนิดสัตว์ ๓) หมวด
จิตวิทยา มีหนังสือว่าด้วยวิญญาณ  ว่าด้วยความฝัน๔) หมวดอภิปรัชญา มี ๑๔ เล่ม ๕) หมวดจริย
ศาสตร์ มีราว ๓ เล่ม ๖) นับแต่ธาเลสถึงอริสโตเติล ภูมิปัญญากรีกไม่ได้แบ่งเป็นสาขา  วิทยาการรวม
เรียกว่าปรัชญา อริสโตเติลแบ่งศาสตร์ต่าง ๆ ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑) วิชาการภาค ทฤษฎี (Theoretical 
science)  ได้แก่ วิชาศึกษาเพ่ือสนองความใฝ่รู้อย่างเดียว โดยไม่มุ่งถึงการประยุกต์ใช้แบ่งเป็น ๓ 
สาขาคือ ๑) Physicsศึกษาธรรมชาติในฐานะที่เป็นสสารและกฎการเปลี่ยนแปลงสสาร เรียกอีกอย่าง
ว่าเป็นปรัชญาธรรมชาติ ๒) Methematics คํานวณที่ยังต้องอาศัยสสาร และ๓) Metaphysics ศึกษา
ความจริงแท้ของสรรพสิ่ง โดยไม่เก่ียวข้องกับสสารเลย แบ่งเป็น ภววิทยา(Ontology)การศึกษาความ
จริงแท้ในภาวะในโลกที่ยังสัมพันธ์กับสสาร และเทววิทยา (Theology) ศึกษาภาวะในพระเจ้าหรือ
ภาวะบริสุทธ์ิที่เป็นปฐมเหตุของการเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งในจักรวาล ๒)วิชาการ
ภาคปฏิบัติ แบ่งเป็น ๒ สาขาคือรัฐศาสตร์ และจริยศาสตร์ ๓) วิชาการผลผลิต  เก่ียวกับวิชาชีพมุ่ง
ศิลปกรรม อริสโตเติลคิดว่าตรรกศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงของปรัชญา เป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้  

ตรรกศาสตร์ (Logic) เป็นวิชาศึกษากฎเกณฑ์ของการใช้เหตุผล   เก่ียวกับการอ้างเหตุผลและ
หลักเกณฑ์การตัดสินเหตุผล  “เหตุผล” คือสิ่งที่สนับสนุนความคิด  ข้ออ้างใดที่มีเหตุผลสนับสนุน
ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่กําหนดไว้แสดงว่ามีความสมเหตุสมผล๒ 

  การแสวงหาเหตุผลสนับสนุนข้ออ้างมี ๒ วิธีคือ ๑) การนิรนัย(Deduction) คือ การนําสิ่งที่
คนยอมรับว่าเป็นความจริงสากลมาสนับสนุนข้ออ้างใหม่เก่ียวกับความจริงเฉพาะเรื่องที่ยังไม่แน่ใจ  
๒) การอุปนัย (Induction) คือ การนําประสบการณ์เก่ียวกับความจริงเฉพาะเรื่องหลายกรณีมา
สนับสนุนข้ออ้างเก่ียวกับความจริงสากลอริสโตเติลเป็นบิดาผู้ก่อต้ังวิชาตรรกศาสตร์เพราะเป็นปราชญ์
คนแรกที่รวบรวมกฏเกณฑ์การใช้เหตุผลจัดเข้าเป็นศาสตร์แขนงหน่ึง เป็นตรรกศาสตร์นิรนัยผลงานด้าน
อภิปรัชญาของอริสโตเติลมาจากงานเขียนเรื่องMetaphysics หรือ First Philosophy แปลเป็นไทยว่า
อภิปรัชญา หรือ การศึกษาเรื่องที่พ้นพรมแดนของฟิสิกส์  ในทรรศนะของอริสโตเติล  อภิปรัชญา
หมายถึง การศึกษาความจริงแท้ของสรรพสิ่ง  น่ันคือภาวะบริสุทธ์ิอริสโตเติลสนใจความจริงแท้ของ

                                                            
๒https://www.baanjomyut.com/library2extension-3/platometaphysicalworldview/ 



๑๘ 

 

ธรรมชาติมาก แนวคิดจึงมีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  ผลงานด้าน
วิทยาศาสตร์ช่ือฟิสิกส์(Physics) ตรงกับคําภาษากรีกว่า Physis แปลว่าธรรมชาติ แนวคิดด้านฟิสิกส์ 
ของอริสโตเติลคือปรัชญาธรรมชาติ 

คําว่า “ธรรมชาติ” อริสโตเติล หมายถึง “ผลรวมของวัสดุทุกอย่างที่เป็นสสารและมีการ
เคลื่อนไหว” และเป็นการเคลื่อนไหวอย่างมีจุดหมายปลายทาง เพราะสรรพสิ่งในจักรวาลเป็นสิ่งผสม
ระหว่างสสารกับแบบ  ทุกสิ่งต้องการหลุดพ้นจากสสารเพ่ือพัฒนาไปเป็นแบบบริสุทธ์ิ   ดังน้ันแบบ
บริสุทธ์ิจึงเป็นจุดหมายปลายทางของสรรพสิ่งในจักรวาลแนวคิดพ้ืนฐานในปรัชญาธรรมชาติของ
อริสโตเติลคือเรื่องการเคลื่อนไหว(Motion) กาละ(Time) และอวกาศ(Space)การเคลื่อนไหวของอริส
โดเติลมี ๔ อย่าง คือ  

๑)  การเคล่ือนไหวของสสารคือการเปลี่ยนแปลงทางเน้ือหาว่ามีหรือไม่มีสิ่งน้ันเช่นการเกิด
และการตายของคน   

๒) การเคลื่อนไหวทางปริมาณ คือการเพ่ิมหรือลดปริมาณของสิ่งเช่นคนอ้วนหรือผอม    
๓)  การเคลื่อนไหวทางคุณภาพเช่นโง่หรือฉลาดขึ้น    
๔) การเปลี่ยนแปลงทางสถานที่เช่นคนเดินออกจากห้องประชุม  
การเคลื่อนที่แสดงว่ามีพ้ืนที่รองรับการเคลื่อนไหวที่เรียกว่าอวกาศ ที่ว่างๆระหว่างวัตถุคือ 

อวกาศถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่มีกาละ ถ้าไม่มีผู้สังเกตุการณ์ก็ไม่มีกาละความรู้ด้านจักรวาลข้ึนกับ
ข้อมูลที่จํากัดในสมัยน้ัน  อริสโตเติลเช่ือว่าโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาล  ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และ
ดวงดาวทั้งหมดโคจรรอบโลก เป็นวงกลม  อริสโตเติลแบ่งจักรวาลเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนล่าง นับแต่
ภายใต้ดวงจันทร์ลงมาถึงพ้ืนโลก และส่วนบนนับแต่ดวงจันทร์ถึงดวงดาวสุดขอบจักรวาล   สรรพสิ่ง
ในจักรวาลส่วนล่างประกอบด้วยธาตุสี่คือ ดินนํ้าลมไฟที่ดับสลายได้จึงไม่คงทนถาวร แต่จักรวาล
ส่วนบน ไม่มีธาตุสี่ แต่มีธาตุที่ ๕ ที่อริสโตเติลเรียกว่าอีเธอร์ เป็นธาตุที่ทําลายไม่ได้ ดวงดาวดวง
อาทิตย์และดวงจันทร์ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเป็นพระเจ้า จักรวาลมีอยู่ช่ัวนิรันดรของกรีก ศูนย์กลาง
เป็นโลก รอบพ้ืนโลกปกคลุมด้วยนํ้า อากาศและไฟตามลําดับ  พระเจ้าทําให้สรรพสิ่งเคลื่อนไกวโดยที่
ตัวเองไม่เคลื่อนไหว   ความคิดน้ีมีพโทเลมีนักดาราศาสตร์กรีก-อียิปต์ในคริสศตวรรษที่๒ สนับสนุน  

อริสโตเติลแบ่งสรรพสิ่งในโลกเป็น ๒ ประเภทใหญ่คือ  
๑)  อนินทรียสาร คือสิ่งไม่มีชีวิตเป็นภาวะตํ่าสุดเป็นสิ่งที่มีสสารมากแต่มีแบบน้อย   
๒)  อินทรียสารคือสิ่ งมี ชี วิตทั้ งหลาย  มีสัดส่ วนของแบบมากกว่าสสาร  แบบคือ

วิญญาณ แบ่งเป็น ๓ ระดับคือ 
  ๑)  ระดับตํ่าสุดคือพืช รับอาหาร เจริญเติบโตและขยายพันธ์ุได้  
 ๒)  ระดับกลางคือสัตว์เดรัจฉาน รับรู้ผัสสะ รู้สึกสุขทุกข์  



๑๙ 

 

 ๓)  ระดับสูงสุด คือมนุษย์   คิดอย่างมีเหตุผลอริสโตเติลเขียนเร่ืองวิญญาณ ว่าหมายถึง
หลักการของชีวิต สิ่งมีชีวิตแม้แต่ต้นไม้มีวิญญาณ อริสโตเติลว่า พฤติกรรมของมนุษย์มุ่งไปที่จุดหมาย
สูงสุดเดียวกัน๓ 
 จุดหมายมี ๒ ประเภทคือ จุดหมายระหว่างทาง เป็นจุดหมายเฉพาะหน้าที่เป็นทางผ่านไปหา
จุดหมายที่ ๒ คือ จุดหมายปลายทางอริสโตเติลให้จุดหมายปลายทางของมนุษย์เป็นความดี  ความดี
คือความสุข การแสวงหาความดีคือการแสวงหาความสุขที่เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต ความดีและ
ความสุขเป็นเรื่องเดียวกันอริสโตเติลไม่ให้ความสุขคือความสําราญ ความมั่งคั่ง หรือเกียรติยศ  เขาให้
ความสุขคือกิจกรรมทางวิญญาณที่สอดคล้องกับคุณธรรมที่สมบูรณ์  คนที่มีความสุขคือคือคนที่ดําเนิน
ชีวิตด้วยคุณธรรมที่สมบูรณ์ คุณธรรมหมายถึงคุณสมบัติที่ดี เช่นความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ ความ
เสียสละและความกล้าหาญ  คุณธรรมเป็นผลมาจากนิสัยคุณธรรมมี ๒ ประเภทคือ คุณธรรมด้าน
ปัญญา คือ สามารถใช้เหตุผลเพ่ือแสวงหาความรู้เก่ียวกับสิ่งสากลและเพ่ือคํานวณในคณิตศาสตร์ คิด
ค้นหาความจริงจากการศึกษาเล่าเรียน  และคุณธรรมด้านศีลธรรม  เลือกทําความดีจากการฝึกปฏิบัติ
เป็นนิสัยในชีวิตจริง  คุณธรรมคือ ลักษณะนิสัยในการเลือกทางสายกลางระหว่างความเกินและความ
ขาด เช่น ความขลาดกลัวเป็นความขาด ความบ้าบ่ินเป็นความเกินส่วนความกล้าหาญเป็นคุณธรรม
แสดงความโกรธได้แต่ไม่ใช่ทาส  คุณธรรมคือการควบคุมความรู้สึก ไม่ใช่กําจัดความรู้สึก  ทางสาย
กลางสัมพันธ์กับเราและถูกกําหนดด้วยหลักเหตุผลอันเป็นหลักที่ผู้มีปัญญาภาคปฏิบัติกําหนด
ขึ้น  ทางสายกลางไม่อาจวัดเป็นจํานวนเลขตายตัว  สิ่งที่พอดีในกรณีหน่ึงอาจไม่พอดีในกรณีอ่ืน ต้อง
พิจารณาตามหลักเหตุผล ปรัชญากรีกหลังอริสโตเติลเป็นสมัยเสื่อมเพราะมีแนวคิดใหม่ให้ปรัชญาน้อย 
ปิดสํานักปรัชญากรีกที่ไม่นับถือศาสนาคริสต์ พ.ศ. ๑๐๗๒ ช่วงบ้ันปลายของอริสโตเติล กรีกสูญเสีย
อิสรภาพให้โรมันใน พ.ศ. ๓๙๗  เอปิวคิวรุส (Epicurus) พ.ศ.๒๐๒–๒๖๗ ก่อต้ังสํานักเอปิวคิว
เรียน   ผลิตงานเขียนราว ๓๐๐ เรื่องมีศิษย์ช่ือลูเครติอุส(Lucretius)  เขียนเรื่องว่าด้วยธรรมชาติของ
สรรพสิ่ง๔  
  สมัยที่พระเจ้าอาเล็กซันเดอร์รวบรวมอํานาจกรีกทั้งหมด พวกโรมันเก่งในเรื่องรบ กฎหมาย 
และวิศวกรก่อสร้าง เรื่องปรัชญาก็คงเป็นของนักปราชญ์กรีกอยู่เช่นเดิม ในสมัยน้ันกฏหมายโรมันได้
ให้ทุกคนมีสิทธ์ินับถือศาสนาตามใจชอบ จึงมรศาสนาและลัทธิต่าง ๆ เกิดขึ้นมามากลาวสิบลัทธิ จึงมี
การแข่งขันกันในการที่จะพยายามให้คนมานับถือศาสนาหรือลัทธิของตนทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ 
ถึงกับมีการกล่าวโจมตีกัน และว่าของตนดีกว่าของนักปราชญ์คนอ่ืน ด้วยความพยายามที่กล่าวน้ีจึง 
 

                                                            
๓https://www.baanjomyut.com/library2/greek_philosophy/04.html 
๔รศ.ผจญ คําชูสังข์,  ปรัชญาตะวันตก, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒. 



๒๐ 

 

เป็นสาเหตุแห่งการขัดแย้งของการนับถือตามความเช่ือของแต่ละคนแต่ละฝ่าย ซึ่งมีทั้งปรัชญาและ
ศาสนา ปัญหาที่เกิดเหล่าน้ีมีว่าจะทําอย่างไรจึงจะทําการประนีประนอมระหว่างปรัชญากับศาสนา
น่ันเอง ซึ่งนักปรัชญาบางคนถึงกับท้อใจจึงมีเหมือนกันที่ไม่นับถืออะไรเลย ดังน้ันจึงมีปัญหาเฉพาะตนว่า 
จะมีความสุขในโลกน้ีได้อย่างไร บางพวกมีความเห็นและมั่นใจความสุขเฉพาะแต่ในโลกหน้า อีกพวกหน่ึง
ไม่หวังเช่นน้ัน มีความคิดว่าอยากจะหาความสุขในโลกน้ีแทนก็มี โดยแบ่งเป็นลัทธิใหญ่ ๆ ได้ดังน้ีลัทธิรติ
นิยม มีแนวความคิดว่า ความสุขอยู่ที่การมีไหวพริบ หาประโยชน์ด้วยความละโมบให้มากที่สุดทุกโอกาส
ลัทธิเอปีคูรุส มีแนวความคิดว่าความสุขเกิดจากรู้จักการที่ตนรู้จักประมาณตน มีความสุขกับสิ่งที่ตนเอง
พึงพอใจให้มากและนานที่สุด โดยไม่ทําให้ตนเองเกิดความเบ่ือและบ่ันทอนชีวิต 

ลัทธิสโตอา ความสุขอยู่ที่ใจมีอุเบกขา พอใจแค่สิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตเฉพาะตนลัทธิคีโนหรือ 
ซีนิก ความสุขอยู่ที่ใจมีอุเบกขาไม่มีความต้องการสิ่งใด ตัดทุกสิ่งในชีวิตไม่ให้เหลือ มีชีวิตอยู่ไปวัน 
หน่ึง ๆ และไร้กังวลเหมือนสุนัขปรัชญากรีกสมัยเสื่อมโซฟิสตหลักจากที่จักรพรรคดิยุสติเนียนแห่งโรม
ได้สั่งปิดสํานักปรัชญากรีกที่ไม่นับถือศาสนาคริสต์เมื่อ พ.ศ. ๑๐๗๒ ทําให้สํานักปรัชญาอะคาเดมีและ
ลีเซอุมไม่มีการพัฒนาการทางด้านแนวคิดทางปรัชญาแต่อย่างใด ลูกศิษย์ของสํานักเพียงแต่รักษาหลัก
ปรัชญาของอาจารย์ไว้เท่าน้ันนักปรัชญาสมัยน้ีมี๕กลุ่มและรับแนวคิกทางปรัชญามาจากแหล่งต่าง ๆ
ดังต่อไปน้ี ๑. สํานักเอปิคิวเรียนยอมรับทฤษฎีอะตอมหรือปรมณูของเดมอคริตุส ๒. สํานักสโตอิก
ยอมรับทฤษฎีไฟของเฮราคริตุส ๓. นักวิมตินิยมได้รับอิทธิพลจากญาณวิทยาของเพลโต ๔.นักสังคห
นิยมผสมผสานปรัชญาหลายสํานัก ๕. สํานักเพลโตใหม่ยอมรับปรัชญาของเพลโต 

๑. สํานักเอปิคิวเรียน : เอปิคิวรุสเอปิคิวรุส เป็นผู้ก่อต้ังสํานักเอปิคิวเรียน ท่านเกิดที่เกาะ
ซามอส ศึกษาปรัชญาของเดมอคริตุสจากครูช่ือนอซิฟาเนส ท่านศึกษาปรัชญาในหลายสํานัก เอปิคิว
รุสได้เปิดสอนปรัชญาท่ีกรุงเอเธนส์โดยใช้สวนของท่านเป็นสถานศึกษา เน้นการสอนศิษย์ให้ท่อง
จําหลักปรัชญาสําคัญๆศิษย์ของเอปิคิวรุสผู้มีช่ือเสียงโด่งดังคือกวีชาวโรมันช่ือลูเครติอุส เขาได้เขียน
อธิบายหลักปรัชญาของเอปิคิวรุสไว้ในกวีนิพนธ์เรื่อง ว่าด้วยธรรมชาติของสรรพสิ่งญาณวิทยา 
เดมอคริตุสเป็นนักเหตุผลนิยม เพราะเห็นว่าความรู้แท้เกิดจากการใช้เหตุผล ไม่ใช่ประสาทสัมผัส แต่
เอปิคิวรุส ก็เป็นนักประสบการณ์นิยม เพราะเสนอทัศนะว่าความรู้แท้เกิดจากสัญชานหรือประสาท
สัมผัส อภิปรัชญา เอปิคิวรุสเป็นนักวัตถุนิยม เพราะเขายอมรับแนวความคิดของเดมอคริตุสที่ว่า 
สรรพสิ่งเกิดจาการรวมตัวของปรมณู แม้วิญญาณก็เกิดจากปรมณู เมื่อมนุษย์ถึงแก่ความตาย 
วิญญาณก็ดับสลาย มนุษย์ตายแล้วสูญ ปรัชญาของเอปิคิวรุสเป็นอุจเฉททิฐิ๕ 
 จริยศาตร์ เอปิคิวรุสมีทัศนะคล้ายกับของโวฟิสต์ที่ว่าไม่มีความดีสากลและความช่ัวสากล 
คุณธรรมไม่ใช่ความดีในตัวเองความแตกต่างของทัศนะทั้งสองอยู่ตรงที่ว่า ขณะที่โซฟิสต์เห็นว่าความมี

                                                            
๕https://www.baanjomyut.com/library2/greek_philosophy2/ 
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ประโยชน์เป็นเกณฑ์ตัดสินความดี แต่เอปิคิวรุสเห็นว่าความสุขหรือความสําราญเป็นเกณฑ์ตัดสิน
ความดี น่ันคือการกระทําที่นําความสุขมาให้เป็นความดี ส่วนการกระทําที่นําความทุกข์มาให้เป็น
ความช่ัว 

๒. สํานักสโตอิกเซโน แห่งคิติอุมเป็นนักปรัชญาผู้ก่อต้ังสํานักสโตอิก เซโนได้ศึกษาปรัชญา
ของเฮราคลีตุสอย่างจริงจัง หลังจากศึกษาปรัชญาอยู่หลายปี เซโนได้ต้ังสํานักปรัชญาของตนขึ้น โดย
ใช้บริเวณระเบียงของซุ้มประตูเมืองเป็นที่สอนปรัชญา คําว่า “สโตอา” ในภาษากรีกแปลว่า “ประตู
เมือง” เหตุน้ันสํานักน้ีจึงมีช่ือว่า “สโตอิก” แปลว่าสํานักประตูเมือง ศิษย์ของเซโนมาจากทุกช้ัน
วรรณะ มีทั้งคนจนและคนมั่งมี เซโนไม่นิยมรับเด็กหนุ่มเป็นศิษย์ เพราะถือว่าคนมีอายุและวุฒิภาวะ
เหมาะสมเท่าน้ันจะสามารถเรียนรู้ปรัชญาเซโนถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๓๗๙ ภายหลังมรณกรรมของ 
เซโนสํานักสโตอิกยังคงรุ่งเรืองต่อมาอีกหลายศตวรรษ พัฒนาการของสํานักน้ีแบ่งออกเป็น ๓ ยุค ดังน้ี 

๑. สํานักสโตอิกเก่ามีนักปรัชญาสําคัญคือเซโนแห่งคิติอุมเคลอันรีสและครีซิปปุส   
๒. สํานักสโตอิกกลางมีนักปรัชญาสําคัญคือปาเนติอุสและโปเซอีโดนีอุส  
๓. สํานักาสโตอิกใหม่ มีนักปรัชญาสัญคือ อันเนอุส เซเนคา เอปิคเตตุส และจักรพรรดิมาร์

คุส เอาเรลีอุส 
 ปรัชญาสํานักสโตอิก ปรัชญาสํานักสโตอิกแบ่งเป็น ๓ สาขา คือ ตรรกศาสตร์ 

อภิปรัชญา และจริยศาสตร์ พวกสโตอิกถือว่าเป้าหมาของปรัชญาอยู่ที่การแสวงหารากฐานให้กับจริย
ศาสตร์สโตอิกเหมือนกับตรรกศาสตร์ของอาริสโตเติล ต่างกันคือประเด็นว่า ประโยคเท่าน้ันที่เราบอก
ว่าจริงหรือเท็จ ประโยคจึงเป็นพ้ืนฐานของเหตุผล หาใช่คํา ดังที่อาริสโตเติลเสนอ คําเป็นเพียง
องค์ประกอบของประโยค ตัดสินความสมเหตุสมผลกันที่ประโยคต่างหาก ทัศนะน้ีทําให้ครีซิปบุสได้
ช่ือว่าเป็นผู้ค้นพบตรรกศาสตร์แห่งประโยค ซึ่งต่อมากลายมาเป็นตรรกศาสตร์สัญลักษณ์เรื่องทฤษฎี
ความรู้ที่พวกสโตอิกจัดเข้าเป็นส่วนหน่ึงขอตรรกศาสตร์ ประเด็นที่เก่ียวกับทฤษฎีความรู้ บ่อเกิดของ
ความรู้และเกณฑ์ตัดสินความจริง เสนอมติว่า สัญชานเป็นบ่อเกิดของความรู้สโตอิกปฏิเสธทฤษฎี
มโนคติหรือแบบของเพลโตและอริสโตเติล เขาเห็นว่าไม่มีสิ่งสากลอยู่ในโลกแห่งมโนคติ ทั้งไม่มีสิ่ง
สากลแทรกสถิตอยู่ภายในสิ่งเฉพาะ สิ่งเฉพาะเท่าน้ันที่มีอยู่จริง สิ่งสากลไม่มีจริงปรัชญาของสโตอิก
เป็นประสบการณ์นิยม ประสบการณ์นิยมถือว่าความรู้ทุกอย่างมาจากสัญชานสโตอิกให้ความสนใจ
ศึกษาเรื่องเกณฑ์ตัดสินความจริง มีทัศนะว่า ประสาทสัมผัสหรือสัญญานเป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับ
ตัดสินความจริง สโตอิกเพ่ิมเติมว่า สัญญานใดจะให้ความรู้แท้จริงหรือไม่ น่ันขึ้นอยู่กับเง่ือนไขที่ส่า 
สัญชานน้ันสามารถทําให้จิตมีการปลงใจได้หรือไม การปลงใจก็คืออาการที่จิตยอมรับ ภาพที่เห็นหรือ
เสียงที่ได้ยินสโตอิก๖ยอมรับทัศนะเรื่องไฟเป็นปฐมธาตุของโลกจากเฮราคลีตุส นํามาผสมผสานกับ

                                                            
๖รศ.ผจญ  คําชูสังข์, ปรัชญาตะวันตก, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔๑. 
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แนวคิดเรื่องกัตตุภาวะและกัมมภาวะของอาริสโตเติลสโตอิกมีทัศนะว่าจักรวาลเกิดมาจากหลักการ
เบ้ืองต้น ๒ ประการ คือกัตตุภาวะที่เป็นฝ่ายเคลื่อนไหวกระทําการและก่อสร้างสรรพสิ่ง และกัมม
ภาวะที่เป็นฝ่ายถูกเคลื่อนที่ ถูกกระทําและถูกก่อสร้าง กัตตุภาวะหมายถึงพระเจ้าและกัมมภาวะ
หมายถึงสสาร พระเจ้าและสสารเป็นสิ่งเดียวกัน สโตอิกถือว่าไฟเป็นสิ่งแรกสุดของจักรวาล สรรพสิ่ง
ออกมาจากไฟและกลับไปสู่ไฟ พระเจ้าคือไฟ สสารก็คือไฟ ไฟที่ละเอียดประณีตจัดเป็นพระเจ้า ส่วน
ไฟที่หยาบจัดเป็นสสารวิญญาณมนุษย์เกิดจากไฟคือพระเจ้า วิญญาณมนุษย์มาจากพระเจ้าไม่ได้
หมายถึงวิญญาณทุกดวงแต่หมายถึงวิญญาณของมนุษย์คนแรกเท่าน้ันที่มาจากพระเจ้า วิญญาณของ
คนที่ตายทุกคนจะรออยู่จนถึงวันที่ไฟไหม้โลกแล้วจึงกลับไปสู่พระเจ้า พัฒนามาจากแนวคิดทาง
อภิปรัชญา ๒ ประการ คือ  

๑.  จักรวาลถูกปกครองด้วยกฎเหตุผลที่ตายตัว และ  
๒.  ธรรมชาติอันเป็นแก่นแท้ของมนุษย์ คืการคิดอย่างมีเหตุผลที่ตระหนักรู้กฎธรรมชาติและ

พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎเหล่าน้ัน วิธีดําเนินชีวิตที่ดีในทัศนะของพวกสโตอิกก็คือ “มีชีวิตอยู่ตาม
ธรรมชาติ” หมายความว่า มนุษย์ควรย่อมรับและปฏิบัติตามกฎเหตุผลในธรรมชาติโดยไม่ฝ่าฝืนหรือ
หลีกเลี่ยงแต่ประการใด  

๓.  วิมตินิยมและสังคหนิยมสิ่งที่ชาวโรมันคือผสมผสานปรัชญากรีกเด่น ๆ เข้าด้วยกันแล้ว
สงเคราะห์เข้าเป็นปรัชญาของตน  

วิมตินิยม(Scepticism) หมายถึง ผู้ที่ถือว่าความจริงเป็นสิ่งที่สิ่งมนุษย์ไม่อาจรู้ได้ นักวิมติ
นิยมเป็นคนช่างสสัยและชอบสอบสวนค้นหาความจริง แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าเมื่อพวกเขาไม่สามารถ
ค้นพบความจริง บทสรุปของพวกเขาก็คือว่าความจริงเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจรู้ได้ไพร์โร เป็นผู้ให้กําเนิด
ปรัชญาวิมตินิยมที่เป็นระบบ ท่านเกิดที่เมืองอีลิส เคยติดตามกองทัพของพระเจ้าอาเลกซานเดอร์มหา
ราชไปอินเดีย ท่านได้ศึกษาปรัชญาอินเดียที่น้ัน เมื่อเดินทางกลับถึงเมืองอีลิส ไพร์โรยึดอาชีพเป็นครู
สอนปรัชญา ท่านไม่ได้ผลิตงานนิพนธ์ไว้จริยศาสตร์ ไพร์โรสอนให้มนุษย์ใช้ชีวิตแบบปล่อยวางทุกสิ่ง 
ไม่มีความต้องการหรือความเห็นในเรื่องใดๆ น่ันคือขจัดตัณหาและทิฐิออกไปแล้วทําใจให้ยอมรับ
สถานการณ์อย่างสงบญาณวิทยาเหมือนพวกโซฟิสต์ แตกต่าง ในเรื่องจริยศาสตร์ โซฟิสต์สอนให้
คนเรารู้จักตัดสินใจเลือกสิ่งที่เนาเห็นว่าเป็นประโยชน์ไพร์โรสอนให้ใช้ชีวิตอย่างสงบโดยไม่ตัดสินใจ
เลอืกอะไรเลย  

วิมตินิยมในอะคาเดมี อาร์เซสิลาอุส เป็นเจ้าสํานักอะคาเดมีกลาง ตีความปรัชญาของเพลโต
ให้เป็นวิมตินิยม คําสอนของเพลโต การรับรู้ระดับสัญชานเป็นเพียงความเช่ือยังไม่ใช่ความรู้ความจริง
สากลคือแบบหรือโนคติเป้นสิ่งที่มนุษย์รู้ได้ด้วยเหตุผลคาร์เนอาดีส เป็นผู้ก่อต้ังสํานักอะคาเดมีใหม่ 
คาร์เนอาดีสยึดถือทัศนะว่า ความรู้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และไม่มีเกณฑ์ตัดสินความจริง เรื่องพระเจ้า
คาร์อาดีสสรุปว่า แนวคิดเรื่องพระเจ้าขัดแย้งกันเอง เหตุผลจึงไม่อาจช่วยให้รู้แจ้งพระเจ้าดังน้ันความ
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จริงเก่ียวกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจรู้ได้ฟิโลแห่งลาริสสา ไม่ใช่นักวิมตินิยม เป็นเจ้าสํานัก 
อะคาเดมีใหม่ผู้สั่งยุติการสอนวิมตินิยม และมีส่วนผลักดันให้วิมตินิยมออกไปจากสํานักอะคาเดมีใหม่วิ
มตินิยมสมัยหลังเอเนซิเดมุส หลังจากออกพ้นสํานักอะคาเดมีไปแล้ว เอเนซิเดมุสประกาศทัศนะวิมติ
นิยมว่าความจริงเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจรู้ได้ เพราะมนุษย์แต่ละคนรับรู้ต่างกัน ข้อพิสูจน์ ๑๐ ประการที่
แสดงเหตุผลว่าทําไมมนุษย์จึงรับรู้ต่างกันคือ  

๑)  ของสิ่งเดียวกันปรากฎให้รับรู้ต่างกัน  
๒) ความแตกต่างระหว่างบุคคลทําให้การรับรู้ต่างกัน  
๓) ประสาทสัมผัสต่างชนิดกันทําให้การรับรู้ต่างกัน  
๔) ความแตกต่างทางระดับปัญญาและช่องว่างระหว่างวัยทําให้การรับรู้ต่างกัน  
๕) มุมมองต่างกันทําให้รับรู้ต่างกัน 
 ๖) แสงสว่างมากน้อยต่างกันทําให้การรับรู้ต่างกัน  
๗) ปริมาณมากน้อยต่างกันทําให้การรับรู้ต่างกัน  
๘) ความสัมพันธ์ที่ผู้รับรู้มีต่อเรื่องน้ันทําให้การรับรู้ต่างกัน  
๙) ความถี่มากน้อยต่างกันทําให้การรับรู้ต่างกัน   
๑๐) คนเรารับรู้ต่างกันเพราะยึดถือวัฒนธรรม กฎหมาย เทพนิยาย ศาสนา และปรัชญา

ต่างกันอากริปปา  
ลดข้อพิสูจน์ของเอเนซิเดมุสเหลือเพียง ๕ ข้อคือ  
๑) การรับรู้ต่างกันเพราะมีทัศนะหลายอย่างในเรื่องเดียวกัน  
๒) การรับรู้ต่างกันเพราะกระบวนการการพิสูจน์ความจริงมีหลายขั้นตอน  
๓) การรับรู้ต่างกันเพราะการรับรู้แต่ละคร้ังเก่ียวข้องสัมพันธ์กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ  
๔) การรับรู้ต่างกันเพราะผู้รับรู้ยึดถือมูลบทหรือข้อสมมติฐานต่างกัน  
๕) การรับรู้ต่างกันเพราะมีวงจรอุบาทว์ หรือการให้เหตุผลย้อนกลับแบบงูกินหาง 
เซกตุส เอมปิริคุส อธิบายเรื่องวงจนอุบาทว์ไว้ด้วยการยกตัวอย่าง สังคหนิยม (Eclecticism) 

เป็นผลจากปะทะสังสรรค์ระหว่างนักปรัชญากรีกและชาวโรมัน นักปรัชญาชาวโรมันไม่เคยคิดสร้าง
ระบบปรัชญาที่เป็นอิสระจากสํานักปรัชญากรีก สิ่งที่ชาวโรมันทําได้ก็คือ เลือกสารส่วนดีจากปรัชญา
กรีกสํานักต่าง ๆ แล้วนํามาสงเคราะห์ผสมผสานเป็นปรัชญาของตนเอง นักปรัชญาชาวโรมันจึงได้เป็น
ผู้ช่ือว่าเป็นพวกสังคหนิยม มีสํานักปรัชญา ๒ แห่งที่อ้างว่าเป็นพวกสังคหนิยมคือสํานักแห่งอาเลกซาน
เดรีย ก่อต้ังโดยโปตามอน สํานักน้ีผสมผสานปรัชญาสโตอิกเข้ากับปรัชญาของอาริสโตเติลสํานักแห่ง
โรม ก่อต้ังโดยควินตุส เซกติอุส สํานักน้ีผสมผสารปรัชญาของสโตอิก ซีนิก พิธากอรัส เพลโตและ 
อาริสโตเติล ๔. ลัทธิพลาโตใหม่สํานักปรัชญาที่พลาดต้องก่อต้ังไว้มีช่ือว่า สํานักอะคาเดมี ในระยะหลัง
สําหนักปรัชญานี้ไม่ได้ให้ควาสําคัญแก่ปรัชญาของเพลโตแต่เน้นหนักปรัชญาวิมตินิยม สํานักปรัชญา



๒๔ 

 

สังคหนิยมมักศึกษาปรัชญาของเพลโตเพ่ือกางสงเคราะห์เข้ากับปรัชญาอ่ืนๆ ลัทธิเพลโตใหม่เกิดขึ้น
ครั้งแรกที่เมืองอาเลกซานเดรียซึ่งพระเจ้าอเลกซานเดอร์มหาราชทรงสถาปนาขึ้นใน พ.ศ. ๒๑๐ ต่อมา
เมืองน้ีได้กลายเป็นเมืองหลวงของอียิปต์  

ประวัติและพัฒนาการอัมโมนิอุสา สัคคัส แห่งเมืองอาเลกซานเดรียเป็นผู้ก่อต้ังลัทธิเพลโตใหม่ 
ท่านได้พยายามประนีประนอมศาสนาคริสต์เข้ากับปรัชญาของเพลโตจนเกิดลัทธิเพลโตใหม่โพลตินุส 
เป็นนักปรัชญาคนแรกผู้พัฒนาลัทธิพลาดต้ใหม่ให้เป็นระบบลัทธิเพลโตใหม่มีประวัติการพัฒนาการ
ยาวนาน สามารถแบ่งระยะเวลาออไปตามระยะที่ก่อต้ังและพัฒนาในสํานักต่างๆ ดังน้ีสํานักโพลตินุสมี
นักปรัชญาคนสําคัญคือโพนตินุสและปอร์ฟีรีสํานักซีเรียศิษย์ของปอร์ฟีรีช่ือเอียมบลิคุสเป็นผู้ก่อต้ัง
สํานักเปอร์กามอน ศิษย์ของเอียมบลิคุสช่ือเอเดซีอุสเป็นผู้ก่อต้ัง ปรัชญาสํานักน้ีโจมตีศาสนาคริสต์และ
สนับสนุนพหุเมวนิยมของชาวโรมมันสํานักเอเธนส์ นักปรัชญาผู้ก่อต้ังคือปลูตาร์แห่งเอเธนส์ ผู้
ประนีประนอมปรัชญาของเพลโตเข้ากับปรัชญาอาริสโตเติลมีนักปรัชญาคนสําคัญคือซีรีอานุสและ
โปรคลุสสํานักอาเลกซานเดรีย ผู้ก่อต้ังคืออัมโมนีอุส สัคคัส ผู้เป็นอาจารย์ของโพลตินุส มีนักปรัชญาคน
สําคัญช่ือฮีปาเตีย 
 มีลักษณะเป็นสังคหนิยมตรงที่เลือกสรรแนวคิดบางประการของเพลโตมาเป็นพ้ืนฐานสําหรับ
พัฒนาปรัชญาศาสนาของตน จักรวาลของเพลโตมีอิทธิพลอย่างมากต่อปรัชญาของโพลตินุส ปรัชญา
ของโพลตินุสมี ๒ ส่วนสําคัญคือ อภิปรัชญาและญาณวิทยาพระเจ้าเป็นอันติมสัจจะหรือความจริง
สูงสุดเพียงประการเดียวเรียกว่า เอกัตตะ หมายถึง พระเจ้าเป็นหน่ึงเดียวที่แบ่งแยกเป็นส่วนต่าง ๆ 
ไม่ได้ พระเจ้าเป็นอุตตรภาพ คือ พระองค์อยู่เหนือโลกจึงไม่เหมือนสิ่งใดที่เรารับรู้ด้วยประสาทสัมผัส
โพลตินุสกล่าวถึงพระเจ้า ท่านใช้คํา ๒คํา คือเอกัตตะและความดี ที่ท่านเรียกพระเจ้าว่าความดีเพราะ
ถือว่าพระเจ้าคือมโนคติ พระเจ้าเป็นแหล่งกําเนิดของจักรวาล เพราะทุกอย่างกําเนิดมาจากพระเจ้า
อุปมา พระเจ้าหรือเอกัตตะเปรียบเหมือนพระอาทิตย์ พระเจ้ามี ๓ ประการ คือ มโน วิญญาณ และ
โลกแห่งสสาร  

๑.  มโน คือ สิ่งแรกที่ล้นออกมาจากพระเจ้าและมีความเป็นจริงน้อยกว่าพระเจ้ามโนคือ
ความคิดถึงมโนคติ  

๒. วิญญาณโลกคือสิ่งที่ล้นออกมาจากมโนและมีความเป็นจริงน้อยกว่ามโน  
๓. โลกแห่งสสาร คือ สิ่งที่ล้นออกมาจากวิญญาณโลกอีกทออดหน่ึง และเป็นสิ่งที่อยู่ไกลจาก

เอกัตตะมากที่สุด จึงมีความเป็นจริงน้อย ร่างกายเป็นกรงขังวิญญาณมนุษย์ วิญญาณฝ่ายสูงของ
มนุษย์ต้องการความเป็นอิสระหลุดพ้นจากร่างกายเพ่ือไปรวมเป็นหน่ึงกับพระเจ้า วิญญาณยกระดับ
ตัวเองขึ้นไปหาพระเจ้า การยกระดับวิญญาณมีอยู่ ๓ ขั้นตอนเป็นการควบคุมตนเองและชําระ
วิญญาณให้บริสุทธ์ิจากความต้องการของร่างกายและปฏิบัติคุณธรรม ๔ ประการคือ ปัญญาความกล้า
หาญรู้จักประมาณและความยุติธรรมการที่วิญญาณไม่ให้ความสนใจความรู้ระดับผัสสะ แต่มุ่งคํานึงถึง
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มโนคติด้วยการศึกษาปรัชญาและวิทยาศาสตร์ เพ่ือช่วยทําให้วิญญาณเข้าถึงมโนเป็นการรวมเป็นหน่ึง
กับพระเจ้า เป็นผลสืบเน่ืองมาจากสองข้ันแรก วิญญาณรวมเป็นหน่ึงกับพระเจ้าการรู้แจ้งพระเจ้าน้ี
เป็นประสบการณ์ลึกลับ การรู้แจ้งน้ีไม่อาศัยประสาทสัมผัสหรือเหตุผล แต่เกิดจากอัชฌัตติกญาณ
ปรัชญากรีกสมัยเริ่มต้นมาสิ้นสุดที่เดมอคริตุส ปรัชญากรีกสมัยรุ่งเรือง มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเอเธนส์ มี
ความเจริญก้าวหน้าถึงขีดสุด เพราะผลงานทางปรัชญาของโสคราตีส เพลโต และอาริสโตเติล นัก
ปรัชญาสมัยต้นเป็นนักปรัชญาสายธรรมชาติ เพราะสนใจอยู่กับปัฐญหาของการเกิดองโลกหรือปฐม
ธาตุของโลก เป็นสิ่งที่ไกลตัวมนุษย์มากเมื่อเข้าสู่ยุครุ่งเรืองของปรัชญากรีก นักปรัชญาสมัยน้ีสนใจ
ปัญหาในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ใกล้ตัว ปัญหาที่ใกล้ตัวมนุษย์กลายเป็นหัวข้อ
ถกเถียงในหมู่นักปรัชญาด้วยอิทธิพลของนักคิดกลุ่มโซฟิสต์ (Sophists)คําว่า “โซฟิสต์” แปลว่า ครู 
ในสมัยที่ปรัชญากรีกรุ่งเรือง โซฟิสต์ได้แก่ครูผู้จาริกไปตามนครรัฐต่างๆ ของกรีก เพ่ือสอนศิลป
วิทยาการ โซฟิสต์เป็นครูที่ไม่มีโรงเรียนเป็นหลักแหล่ง การสอนของโซฟิสต์มีการเก็บค่าเล่าเรียน คนที่
จะเรียนกับโซฟิสต์ได้ น้ัน ต้องเป็นคนที่มี เ งินพอถึงจะได้เรียน วิชาที่สอนมีหลายวิชา เ ช่น 
ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปรัชญา และวาทศิลป์ วิชาที่คนนิยมเรียนมากที่สุดคือวาทศิลป์โซฟิสต์
เป็นครูโดยอาชีพ ไม่ใช่นักปรัชญา โซฟิสต์แต่ละคนทํางานเป็นอิสระจากกัน วิชาที่สอน สอนเน้นหนัก
ไปคนละอย่าง โซฟิสต์ไม่เน้นหนักวิชาปรัชญา ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่สนใจปรัชญาเลย เป็นแค่
คนเผยแพร่แนวความคิดทางปรัชญา โซฟิสต์แรกที่มีแนวคิดทางปรัชญาและเป็นที่ยอมรับ คือ โปรแท
กอรัสปรัชญาเอกในยุคโบราณน้ีมี ๓ ท่านคือ โซคราตีส ปลาโต้ และอาริสโตเต้ิล ยุคน้ีมีปัญหาใหม่ว่า 
เรื่องสมรรถภาพของจิตของเราว่า จะรู้จริงได้หรือไม่ จะรู้ได้อย่างไร เอามาตรการอะไรมาตัดสินว่า 
ความรู้น้ีจริง กล่าวคือเกิดปัญหาทางปรัชญานั่นเองนักปรัชญากลุ่มหน่ึง คือกลุ่มโซฟิสต์ กลุ่มโปรตา
โกรัส ทั้ง ๒กลุ่มน้ีมีความเห็นไม่ตรงกัน ต่างคนต่างมีเหตุผลสนับสนุน เช่นในเร่ืองปฐมธาตุ ดังน้ัน
สังเกตได้ว่าใครนิยมความคิดของผู้ใดก็ว่าความคิดและเหตุผลของผู้น้ันถูก ส่วนของคนอ่ืนผิดหมด  

๑. โปรแทกอรัส  (Protagoras พ.ศ. ๖๓-๑๓๓) โปรแทกอรัสเกิดที่เมืองอับเดรา อันเป็นถิ่น
กําเนิดของเดมอคริตุส โปรแทกอรัสบําเพ็ญตนเป็นโซฟิสต์ผู้ท่องเที่ยวสอนศิลปวิทยาการไปตาม
สถานที่ต่างๆ โปรแทกอรัสเขียนหนังสือเรือง “ว่าด้วยเทพเจ้า (On the Gods)” หนังสือนี้ขึ้นต้นด้วย
ประโยคว่า “เมื่อพูดถึงเทพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าไม่อาจยืนยันว่าเทพเจ้ามีจริงหรือไม ” คําพูดน้ีทําให้ชาง
เอเธนส์ไม่พอใจโปรแทกอรัสลบหลู่เทพเจ้า หนังสือน้ีถูกเผา โปรแทกอรัสหนีออกจากกรุงเอเธนส์ไป
เกาะซิซิลี แต่ได้จมน้ําตายระหว่าทางปรัชญาชองโปรแทกอรัสปรัชญาของโปรแทกอรัสจัดอยู่ใน
ประเภทญาณวิทยาหรือทฤษฎีความรู้ ทฤษฎีความรู้ของโปรแทกอรัสเกิดจากความสงสัยว่า ทําไมนัก
ปรัชญาในสมัยของท่านจึงให้คําตอบเรืองปฐมธาตุของโลกไม่ตรงกัน เมื่อมีความเห็นแตกต่างกันเข่นน้ี 
ไม่มีใครรู้ว่าใครถูกใครผิด โปรแทกอรัส จึงกล่าวว่า “มนุษย์เป็นเคร่ืองวัดสรรพสิ่ง” อะไรจริงหรือเท็จ
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละคน ไม่มีมาตรการตัดสินความจริงอ่ืนใดนอกไปจากแต่ละคน ความจริง
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สําหรับโปรแทกอรัสจึงเป็นอันเดียวกับทัศนะอัตนัย (Subjective Opinion) หรือความเห็นเฉพาะ
บุคคล ท่านไม่แยกออกจากความจริงแบบปรนัย (Objective Truth)สําหรับโปรแทกอรัส ความรู้เป็น
เพียงทัศนะอัตนัยที่แตกต่างไปตามรายบุคคล ท่านไม่ยอมรับความจริงแบบปรนัย ท่านว่าทัศนะของ
แต่ละคนถูกด้วยกันทั้งน้ันเน่ืองจากโปรแทกอรัสไม่ยอมรับความจริงแบบปรนัย ท่านจึงต้องสรุปว่า 
ทัศนะของทุกคนเป็นจริงเท่ากัน ไม่มีทัศนะของใครเป็นจริงย่ิงกว่าทัศนะของผู้อ่ืน จะมีก็แต่ทัศนะที่ถ้า
จริงก็จริงเท่ากัน หรือถ้าเท็จก็เท็จเท่ากัน แนวความคิดของโปรแทกอรัสใกล้เคียงกับปรัชยาสํานัก
ปฏิบัตินิยม (Pragmatism) ที่ถือเอาผลดีจากการปฏิบัติเป็นมาตรการตัดสินความจริงจริยศาสตร์ท่าน
ปฏิเสธความดีในตัวเองหรือความดีอันเป็นที่ยอมรับของคนในทุกสังคม ความดีเป็นเรื่องที่คนแต่ละคน
กําหนดค่าให้ อะไรที่ว่าดี ก็เพราะมีคนไปกําหนดค่าความดี ท่านสงเสริมให้ทุกคนเคารพกฏหมาย
ประเพณีและปฏิบัติตามบัญญัติทางศีลธรรม ทัศนะแบบปฏิบัตินิยมของโปรแทกอรัสเด่นชัดมากเมื่อ
มาถึงปัญหาเรื่องการบูชาเทพเจ้า โปรแทกอรัสไม่แน่ใจว่าเทพเจ้ามีจริงหรือไม่ ท่านสนับสนุนให้บูชา
เทพเจ้า เพราะคนที่เตารพเกรงกลัวเทพเจ้าย่อมไม่ประกอบกรรมช่ัวโดยง่าย  

๒. โซคราตีส (Socrates ก.ค.ศ. ๔๗๐– ๓๙๙) ท่านเล็งเห็นว่าถ้าปล่อยให้ลัทธิโซฟิสต์
แพร่หลายคนเราจะไม่มีจุดยึดเหน่ียว ถ้าไม่มีมาตรการตายตัว ใครอยากทําอะไรก็ทําได้ และต่อไปใน
ภายหน้าคนเหล่าน้ันก็จะถือโอกาสกดขี่ผู้อ่ืนให้อยู่ใต้อํานาจตนตามสบาย คนที่ฉลาดก็จะเอาเปรียบ
คนโง่ ทุกคนจะแข่งขันกันคุมอํานาจอย่างไร้ความรับผิดชอบ ดังน้ันท่านจึงสนทนาฟังความคิดเห็นแล้ว
หาทางเปลี่ยนแนวความคิดที่ผิดของบุคคลเหล่าน้ัน ด้วยความที่ท่านเป็นคนที่มีความสุขุมรอบคอบ
และเจ้าปัญญา จึงทําให้ตัวของท่านเป็นคนที่มีช่ือเสียงในเวลาต่อมาโซคราเต็สมีความคิดว่า ความจริง
และความดีจะต้องมีมาตรการแน่นอนตายตัวสําหรับมนุษย์ จิตของมนุษย์น้ันสามารถจะความจริงและ
ความดีได้ แต่เพราะมนุษย์ทุกคนมีกิเลสทําให้จิตป่ันปวน จึงมีการตัดสินใจผิดเพ้ียนกันไปแล้วแต่กิเลส
จะพาโน้มไปทางไหน ดังน้ันบุคคลใดอยากคิดให้ถูกเป็นความจริงและความดีมาตรฐาน ต้องพยายาม
ขจัดกิเลสและทําวิปัสนา จึงจะเห็นนความจริงได้ตรงกัน ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า “ความรู้ที่ได้ในขณะ
วิปัสนาย่อมไม่มีกิเลส” ภายหลังท่านได้ถูกประหารชีวิตโดยการด่ืมยาพิษ โดยรัฐกล่าวหาท่านว่ายุงให้
คนหนุ่มกระด้างกระเด่ือง 

๓. ปลาโต้ (Plato ก.ค.ศ.. ๔๒๘–๓๔๗) เป็นศิษย์คนสําคัญของโซคราเต็ส คิดว่าการถกเถียง
ปัญหากับประชาชนน้ันย่อมเป็นภัยกับตนเอง และอาจจะลงเอยเหมือนอาจารย์ของท่าน ทฤษฎีของ
ท่านตรงกับอาจารย์ที่ว่า ความจริงและความดีต้องมีมาตรการตายตัวสําหรับทุกคน และเห็นด้วยว่า
การขจัดกิเลสและทําวิปัสนาเป็นทางนําไปสู่ความรู้จริง นอกจากน้ีปลาโต้ยังมีความคิดเห็นอีกว่า ทําไม
เมื่อต่างคนต่างทําวิปัสนาอย่างไร้กิเลสแล้วจะพบความจริงได้ตรงกัน ปลาโต้เห็นปัญหาน้ีเพราะ
สังเกตเห็นว่าช่างแกะสลักฝีมือดี ลงมือแกะสลักหินอ่อนขนาดเดียวกันและเหมือนกัน จะแกะสลักได้
รูปต่างกัน ปลาโต้จึงต้ังทฤษฎีแบบ (Theory of Forms) ขึ้น โดยสอนว่ามนุษย์เรามีวิญญาณอมตะ 
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ก่อนจะจุติลงมาในโลก วิญญาณของเราสถิตอยู่ในโลกแห่งจิตหรือโลกแห่งมโนคติ ในโลกน้ันไม่มีสสาร 
ไม่มีวัตถุแห่งผัสสะ มีแต่มโนคติเท่าน้ัน มโนคติได้แก่สิ่งสากลทั้งหลายและกฎเกณฑ์สากลต่าง ๆ เช่น 
มีสุนัขอยู่ตัวหน่ึง ไม่ใช่สุนัขไทย ไม่ใช่สุนัขจูง ไม่ใช่สุนัขอัลเซเชียน แต่เป็นสุนัขสากล ซึ่งเป็นแบบของง
สุนัขทุกตัวที่เกิดมาในโลกแห่งผัสสะ มีต้นไม้อยู่ต้นหน่ึงเป็นต้นไม้สากล ซึ่งเป็นแบบของตนไม้ทุกต้นใน
โลกแห่งผัสสะเช่นน้ีเรื่อยไปสําหรับสิ่งสากลทุกอย่าง นอกน้ันยังเป็นที่รวมของกฎเกณฑ์สากลต่าง ๆ 
ด้วย เช่น กฏคณิตศาสตร์ กฎตรรกศาสตร์ สูตรต่าง ๆ กฎความประพฤติ ฯลฯ ต่างก็มีอยู่ในโลกแห่ง
มโนคติครบถ้วน สิ่งสากลมีความสมบูรณ์ครบถ้วนและคงอยู่ถาวร ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงและสิ่งเฉพาะ
หน่วย (particulars) ในโลกแห่งผัสสะของเราน้ีล้วนแต่เลียนแบบสิ่งสากลในโลกแห่งมโนคติทั้งสิ้น สิ่ง
เฉพาะหน่วยน้ันมีความบกพร่องไม่มากก็น้อย แล้วแต่จะเลียนแบบมาดีเพียงใด ทั้งยังเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอต้ังแต่เริ่มมีขึ้นจนสลายไปในที่สุด เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับดวงวิญญาณที่อยู่อย่างเป็นสุขในโลก
แห่งมโนคติ ซึ่งทยอยกันจุติมาเกิดเป็นมนุษย์ยังโลก โดยวิญญาณถูกกักขังอยู่ในร่างกายซ่ึงเป็นการ
ขัดขวางการกระทําของวิญญาณทุกประการ ระหว่างเวลาจุติจนถึงเวลาเกิดน้ัน วิญญาณต้องอยู่ใน
สภาพฝืนธรรมชาติของตัวเองอย่างที่สุด ปลาโต้คิดว่าวิญญาณมีอาการสิ้นสติไปช่ัวคราว และเมื่อเกิด
มาแล้ววิญญาณจึงค่อย ๆ มีสติฟ้ืนความจําที่ละน้อย เพราะเหตุน้ีถ้าเราทําวิปัสนาในสภาพไร้กิเลส เรา
จะพบความจริงอันเดียวกันคือ ความจริงสากลนิรันดรในโลกแห่งมโนคติน่ันเอง 

๔. อาริสโตเต้ิล (Aritotle ก.ค.ศ. ๓๘๔–๓๒๒) ท่านเป็นศิษย์ของปลาโต้ และเห็นด้วยกับ
อาจารย์ตอนแรก ต่อมาได้เกิดปัญหาข้ึนมาว่า “จะอธิบายสิ่งสากลได้โดยไม่ต้องอ้างโลกแห่งมโนคติ
ไม่ได้หรือ” เพราะโลกแห่งมโนคติของอาจารย์เป็นเพียงสมมติฐาน ซึ่งไม่มีอะไรยืนยันว่าต้องมีจริงอา
ริสโตเต้ิลคิดว่าสิ่งสากลมิได้อยู่ในโลกต่างหาก แต่อยู่ในโลกแห่งผัสสะของเรา หมายถึงอยู่ในหน่วย
เฉพาะทุกหน่วยคือ สิ่งสากล เรารู้ได้โดยถอดสิ่งสากล เอาส่วนที่เหมือนกันออกมา สิ่งสากลจึงมิได้
เป็นอยู่อย่างเป็นเอกเทส แต่มันมีอยู่จริงในสิ่งเฉพาะหน่วย ดังน้ันจิตของเราสามารถถอดออกมาเป็น
ความรู้ได้ และสามารถรู้ได้ตรงกันหมดทุกคนด้วย แนวความคิดของอาริสโตเต้ิลน้ีมีว่า คนเราจะมี
กิเลสหรือไม่มีกิเลสก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไร เพียงแต่ใช้วิธีให้ถูกเท่าน้ัน ก็จะเห็นความจริงมาตรฐานได้
ตรงกันทุกคน 

ปรัชญาตะวันตกโบราณยุคเริ่มต้นในยุคน้ีมีปัญหาใหม่ขึ้น การท่ีคนเราจะสามารถเข้าใจ
ปัญหาและแก้ปัญหาเองน้ัน โดยไม่ต้องอ้างเทพเจ้าจะได้หรือไม่ ธาเรสคิดว่าสามารถทําได้ โดยคิดว่า
โลกและเอกภพมีกฎเกณฑ์ตายตัว น่ันคือเป็นจักรวาลท่ีมีระเบียบ (COSMOS) ไม่ใช่เป็นเอกภพที่ไร้
ระเบียบ เทพเจ้าสามารถควบคุมธรรมชาติได้ เพราะพระองค์ทรงรู้กฏของธรรมชาติอย่างดี พระองค์
จึงสามารถบันดาลให้เกิดภัยธรรมชาติได้ เช่น ภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น ธาเรสคิดว่าถ้ามนุษย์รู้กฎ
ธรรมชาติได้อย่างพระเจ้า ก็สามารถควบคุมธรรมชาติได้เช่นกัน ทําอย่างไรจึงจะรู้กฎธรรมมชาติได้  
ธาเรสได้สร้างทฤษฎีของตนเองขึ้นมา คือพยายามค้นคว้าว่าธาตุแท้ของโลกคืออะไร และพยายาม
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อธิบายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน้ัน โดยอาจเจอวิธีการควบคุมโลกด้วย ท่านค้นคว้าเรื่อยไปจนมี
อายุมากก็ยังหาข้อช้ีชัดไม่ได้ว่าอะไร จึงได้ต้ังทฤษฎีใหม่ขึ้นมาว่าปฐมธาตุของสิ่งทั้งหลายคือนํ้า ทุก
อย่างเกิดจากนํ้า โดยอธิบายถึงสิ่งต่าง ๆว่ามีนํ้าเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งต่าง ๆ โดยในอดีตยุคโบราณก่อน
หน้าน้ันคนยังมีความเช่ือเก่า ๆ อยู่ในเรื่องของน้ํา เป็นต้น  

๑. Pythagoras ไพธากอรัส  ไพธากอรัส เกิดเมื่อปีก่อน ค.ศ. ๕๗๐-๔๙๗ นักปรัชญาชาว
กรีก ท่านเป็นคนแรกที่เรียกตัวท่านเองว่า”นักปรัชญา” ผู้มีศรัทธาในตัวท่านได้ให้การยกย่องท่านเป็น
ศาสดาแห่งศาสนาที่สอน”วิถีแห่งการหลุดพ้น” (the way of salvation) และแนวความคิดของท่าน
น้ันกล่าวว่า”คนเราตายแล้วเกิด วิญญาณของคนเราไม่ดับสูญ แต่จะเวียนว่ายตายเกิดไปตามผล
กรรม” สังเกตเห็นว่า ปรัชญาของท่านจะเอียงเข้าหาศาสนา เป็นเรื่องของอมตะแห่งวิญญาณว่า
สามารถไปเกิดใหม่ หลังจากความตายของกายเน้ือ ซึ่งคําสอนแนวนี้มีอยู่แล้ว และไม่ใช่เรื่องใหม่เป็น
ความเช่ือของชาวกรีก ที่มีอยู่ด่ังเดิมอยู่แล้วในยุคน้ัน 

๒. เฮราคลีตุส (Heraclitus ก.ค.ศ. ๕๓๖–๔๗๐) มีความคิดว่าปฐมธาตุคือ ไฟ มากกว่า 
เพราะไฟเป็นพลังในตัวเอง และแปรสภาพตัวเองเป็นอะไรก็ได้ซึ่งความจริงแล้วก็แปรสภาพตัวเองด้วย
ตลอดเวลา เรื่อยไปอย่างไม่หยุดย้ังหรือสิ้นสุดลง เพราะไฟเป็นสิ่งนิรันดร เป็นพระเจ้า ดิน นํ้า และหิน
ความจริงแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด แต่ช้าเกินกว่าอายตนะของเราจะรู้สึก เปรียบเหมือนนํ้าเดิม
จะไหลไปและมีนํ้าใหม่ไหลเข้ามาแทนที่ ทุกสิ่งทุกอย่างรอบเราก็มีการแปรสภาพอยู่ทุกขณะ เหมือน
กระแสนํ้าไหลอยู่ตลอดเวลา ดังน้ันคําตอบน้ีของเฮราคลีตุสชัดที่สุดในทุกคําตอบที่ผ่าน ๆ มาทําให้
ปัญหาว่าอะไรเป็นตัวการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

๓.  สํานักเอเลีย  
 ๓.๑  เซโนฟาเนส เกิดก่อน ค.ศ. ๕๗๐-๔๘๐ เป็นนักปรัชญา โดยท่านชอบแต่งบทกวี

นิพนธ์ไว้เป็นมหากาพย์ เพลงโศลก และกลอนเสียดสี ท่านไม่ได้เขียนหนังสือเก่ียวกับปรัชญาโดยตรง 
แต่ปรัชญาของท่านมีสอดแทรกในบทกวีที่ท่านนิพนธ์น่ันเอง คําสอนของท่านมุ่งแก้ไขศรัทธาในศาสนา
ของประชาชน และเห็นว่าประชาชนในสมัยน้ัน มีศรัทธาที่ผิดในพระเจ้า ท่านพยายามแสดงศรัทธาที่
ถูกต้องแก่ประชาชน โดยมุ่งปฏิรูปศาสนาใหม่ ความเช่ือที่ผิดของชาวกรีกในยุกน้ัน เช่ือว่ามวลมนุษย์
อยู่ภายใต้เทวลิขิตของพระเจ้า มนุษย์ต้องบูชาบวงสรวงพระองค์ เพ่ือให้พระองค์โปรดปรานประทาน
พร ส่วนผู้ใดบังอาจทําให้พระองค์พิโรธ ผู้น้ันจะถูกลงโทษอย่างสาสม เซโนฟาเนสกล่าวให้ความเห็นว่า 
เป็นความเช่ือที่ผิด เพราะเทพเจ้าไม่ควรมีอารมณ์ โลภ โกรธ หลง เหมือนมนุษย์ เทพเจ้าควรบริสุทธ์ิ
ผุดผ่องมากกว่า ตามตํานานกรีกเล่าว่า เทพเจ้ามีการเกิดและจุติจากสวรรค์ บางองค์ประกอบทุจริต 
บางองค์ประพฤติผิดในลูกเมียคนอ่ืนท่านมีทัศนะว่า เทพเจ้าอย่างน้ีไม่หน้ากราบไหว้ และเทพเจ้าใน
ความเป็นจริงก็ไม่ได้ประพฤติอย่างน้ัน การที่ภาพพจน์ของเทพเจ้าตกตํ่าลงไปขนาดน้ี ก็เพราะฝีมือ
ของกวีอย่างโฮเมอร์และเฮเสียด นักกวีทั้งสองน้ีพรรณาเทพเจ้าทั้งสองผิดไปจากความเป็นจริงอย่าง
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มาก ภาพพจน์ของเทพเจ้าจึงถูกบิดเบือนไป ท่านกล่าวว่า มนุษย์จะต้องไม่วาดภาพเทพเจ้าไปตาม
จินตนาการของตน มิฉะน้ันจะกลายเป็นว่า มนุษย์สร้างเทพเจ้าตามอําเภอใจ พระเจ้าในความจริงตาม
ทัศนะของท่าน คือเทพเจ้าไม่ได้มีมากมายหลายองค์ (God) และพระเจ้าไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาเหมือน
มนุษย์ พระเจ้ามีรูปทรงกลมมีตาทิพย์ และเป็นสัพพัญญู ทรงมีอยู่ช่ัวนิรันดรกาล พระองค์ไม่มีการ
อุบัติและจุติ ไม่มีขอบเขตจํากัด เพราะไม่มีสิ่งอ่ืนมาจํากัดขอบเขตพระองค์ แต่มองอีกมุมหน่ึงจะว่า
พระเจ้ามีขอบเขตจํากัดก็ใช่ เพราะพระองค์มีรูปทรงกลม แต่เป็นลูกกลมที่เต็มบริบูรณ์จนแบ่งแยก
ไม่ได้ พระองค์ไม่มีการเคล่ือนที่และไม่มีการเปลี่ยนแปลง ท่านกล่าวว่า พระเจ้าอยู่ในโลก เพราะพระ
เจ้าเป็นอันเดียวกันกับโลก พระเจ้าคือโลก โลกคือพระเจ้า โดยนัยน้ี เซโนฟาเนสถือลัทธิสรรพเทวนิยม๗ 
(Pantheism) เพราะยืนยันว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นช้ินส่วนของพระเจ้าองค์เดียวกันส่วนเรื่องการ
กําเนิดโลก ท่านได้เสนอข้อสมมติฐานว่า “ท่านได้เห็นซากพืชและสัตว์ที่แข็งจนกลายเป็นหิน พบ
เปลือกหอยฝังอยู่ในหิน ท่านจึงสันนิฐานว่า โลกโผล่ขึ้นจากทะเล และต่อไปจะกลับจมหายลงทะเลไป
อีก จากนั้นจะโผล่ขึ้นใหม่ สลับกันอย่างน้ีเรื่อยไปปรัชญาสํานักเอเลียคนนี้ เขียนหนังสือไว้เล่มหน่ึงมี
ช่ือเร่ืองว่า “ข้อโต้แย้ง” (Disputation) จุดประสงค์ของการเขียนหนังสือเล่มน้ีก็คือ เพ่ือป้องกันคํา
สอนของปาร์มีนิเดสจากการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม และทําหน้าที่เป็นเพียงผู้สนับสนุนอาจารย์ของตน
เท่าน้ัน นักปรัชญารุ่นหลังเรียกวิธีโต้ตอบของเซโนว่า “วิภาษาวิธี” (Dialectic) ซึ่งเป็นวิธีอ้างเหตุผลที่
นักปรัชญายุคต่อมาอย่างเช่น โสคราตีส เพลโต ค้านท์ และเฮเกล นิยมใช้ อาริสโตเต้ิลยกย่องเซโนว่า
เป็นบิดาแห่งวิภาษาวิธี นักปรัชญาฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับปาร์มีนิเดส เช่นนักปรัชญากลุ่มไพธากอรัส
คัดค้านว่า สรรพสิ่งจะเป็นสิ่งเดียวไม่ได้ สรรพสิ่งต้องเป็นสรรพสิ่งกล่าวคือ โลกน้ีเต็มไปด้วยความเป็น
จริงหลายสิ่งหลายอย่าง ความมากหลายเป็นเรื่องมีอยู่จริง นอกจากน้ีนักปรัชญากลุ่มเฮราคลีตุสก็
คัดค้านสํานักเอเลียบางว่า ความเป็นจริงไม่คงที่ถาวร โลกน้ีเป็นเวทีแห่งความเปล่ียนแปลง ทุกสิ่งใน
โลกเลื่อนไหลไปเป็นกระแสความเคลื่อนไหวเปล่ียนแปลงเป็นของจริง ความคงที่ถาวรต่างหากท่ี
เป็นมายายุทธวิธีของเซโนแห่งเอเลีย ๑) ความเป็นจริงเป็นสิ่งเดียวหรือหลายสิ่ง  ๒) ความเป็นจริงเป็น
สิ่งคงที่หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือสนับสนุนมติว่า ความเป็นจริงเป็นสิ่งเดียวและคงที่ถาวร ท่านอภิปรายว่า 
ความมากหลายและความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้ จึงไม่มีอยู่จริง สังเกตว่า เซโนไม่ได้
สนับสนุนทรรศนะของอาจารย์โดยตรง ท่านเพียงหักล้างมติของฝ่ายตรงข้ามลง เพ่ือปกป้องคําสอน
ของอาจารย์เท่าน้ัน น่ีคือยุทธวิธีของเซโน แทนที่จะทําตัวเป็นฝ่ายรับก็กลับเป็นฝ่ายรุก แทนท่ีจะรอ
เป็นจําเลย ท่านกลับฟ้องโจทก์เสียเอง เซโนไม่ได้ปฏิเสธความมากหลายไปทั้งหมด ท่านยอมรับมติ
ของฝ่ายค้านที่ว่า ประสาทสัมผัสรายงานแก่ตาว่ามีสิ่งต่าง ๆ มากมายอยู่ในโลก เช่น สัตว์ ต้นไม้ ภูเขา 
เป็นความหลากหลายที่เราพบอยู่ในชีวิตประจําวัน ท่านกล่าวว่า ความมากหลายท่ีเห็นก็เป็นสิ่งที่เรา

                                                            
๗The New Oxford, Dictionary of English, (Oxford : Clarendon Press, 1998). 
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ยอมรับไม่ได้ ถึงจะมีอยู่ก็มีอยู่ในฐานะเป็นหลอนหรือมายา ประสาทสัมผัสลวงเราให้เช่ือว่ามีความมาก
หลาย เหตุผลในดวงจิตต่างหากที่จะให้ความกระจ่างในเร่ืองน้ีแก่เรา ลองใช้เหตุผลเข้าไปวิเคราะห์ จะ
พบว่าข้อสมมติเรื่องความมากหลายน้ีนําไปสู่บทสรุปที่ยุ่งเหยิงและขัดแย้งในตัวเอง ดังน้ันเราจึงคงไม่
ปฏิเสธความมากหลาย ข้ออภิปรายหรือบทพิสูจน์ไว้ ๓ ประเด็น คือบทพิสูจน์เรื่องขนาด ความเป็น
จริงแต่ละสิ่งย่อมจะมีขนาดใหญ่และเล็กบ้าง ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ หรือภูเขาล้วนอยู่ในสภาพท่ีอาจถูก
ตัดแบ่งย่อยเป็นช้ินเล็กช้ินน้อย และช้ินส่วนเล็ก ๆ น้ันก็ยังสามารถถูกเฉือนให้เล็กลงเรื่อย ๆ อย่างไม่รู้
จบ เซโนกล่าวว่า ความเป็นสิ่งแต่ละสิ่งก็พลอยมีขนาดเล็กสุดประมาณไปด้วย ทั้งน้ีเพราะความเป็น
จริงน้ันเป็นผลรวมของช้ินส่วนที่เล็กสุดประมาณบทพิสูจน์เรื่องสิ่งคั่นกลาง สมมติว่า มีความเป็นจริง
อยู่แค่สองสิ่งและแยกเป็นอิสระแก่กัน แต่การท่ีสิ่งสองสิ่งไม่รวมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เพราะมีสิ่งอ่ืน
มาคั่นกลาง สิ่งคั่นกลางนั้น ย่อมไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับสิ่งทั้งสองที่มีอยู่แต่แรก 

 ดังน้ันสิ่งคั่นกลางนั้นจึงมีค่าเท่ากับความเป็นจริงหน่วยที่สาม และในลักษณะเดียวกันใน
รูปแบบลําดับเดิม ถ้ามีสิ่งมาคั่นกลางในระหว่างสิ่งที่สามกับสิ่งที่สี่ หรือสิ่งที่สี่กับสิ่งที่ห้า คือย่ิงมีสิ่งมา
คั่นกลางมากขึ้นเท่าไร เราก็จะได้ความจริงมากขึ้นเท่าน้ันและเพิ่มไปเรื่อย ๆ อย่างไม่รู้จบ สังเกตว่ามี
ความขัดแย้งกับข้อสมมติเดิม ที่กล่าวว่า มีความจริงอยู่สองสิ่งเท่าน้ัน ถ้าเรายอมรับว่ามีความมาก
หลายอยู่ในโลก เราก็ต้องบอกได้ว่าในโลกนี้มีความจริงอยู่ก่ีสิ่ง ดังน้ันกรณีน้ีย่อมไม่อาจยอมรับได้ข้อ
สมมติว่ามีสิ่งมากหลายนั้น แล้วหันมายอมรับมติตรงกันข้ามที่ว่า ความเป็นจริงมีสิ่งเดียวบทพิสูจน์
เรื่องข้าวเปลือก ถ้าความมากหลายมีจริง สมมติข้าวเปลือกถังหน่ึงมีจํานวนเมล็ดข้าวหลายเมล็ด ทิ้ง
เมล็ดหน่ึงลงบนพ้ืน เราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย และในทํานองเดียวกันเราทิ้งเมล็ดข้าวลงบนพ้ืน
ทั้งหมด เราจะได้ยินเสียงดัง เสียงน้ันมาจากไหน ? ตอบว่าข้าวเปลือกแต่ละเมล็ดช่วยทําให้เกิดเสียง 
อย่าลืมว่าในตอนแรกเราได้ยอมรับว่า ข้าวเปลือกแต่ละเมล็ดไม่ทําเสียง  

ฉะน้ัน เราจึงพบบทสรุปที่ขัดแย้งในตัวเองอีก คือเมล็ดข้าวเปลือกได้ทําเสียงและไม่ทําเสียงใน
เวลาเดียวกัน น่ันเป็นบทสรุปที่มาจากสมมติที่ว่า ความมากหลายมีจริง บทสรุปเช่นน้ียอมรับไม่ได้ 
เพราะขัดกับเหตุผลอย่างรุนแรง ดังน้ัน เราควรหันมาเช่ือว่า ความจริงมีสิ่งเดียว หลังจากปฏิเสธความ
มากหลายแล้ว เซโนก็หันมาปฏิเสธความเคล่ือนที่ด้วย เพราะความเคล่ือนที่เป็นตัวการสําคัญทําให้
เกิดความเปลี่ยนแปลง สิ่งต่างถ้าไม่เคลื่อนไหว ความเปล่ียนแปลงคงเกิดขึ้นไม่ได้ การที่เซโนปฏิเสธ
การเคล่ือนที่ก็เท่ากับปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงไปในตัว วิธีการน้ีเป็นวิธีโจทย์ข้อโต้แย้งจากฝ่ายค้าน 
โดยตอนแรกฟังการต้ังประเด็นการโจทย์ ภายหลังได้บทสรุป เซโนทําให้บทที่ฝ่ายค้านกล่าวออกมา
เป็นผลสะท้อนกลับไป ทําให้ฝ่ายค้านเกิดการขัดแย้งในคํากล่าวหาของตัวเอง เซโนให้ช่ือแก่บทสรุปที่
ขัดแย้งในตัวเองว่า”ประติทรรศน์”(Paradox)๘ และบทสรุปของท่านได้รับการยกย่องตลอดมาใน
ฐานะที่เป็น“ประทรรศน์ของเซโน (Zeno’sParadoxes)” 

                                                            
๘https://th.wikipedia.org/wiki, สืบค้นเมือ่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
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 บทสรุป นักปรัชญาทั้งสามของสํานักเอเลียเสนอคําสอนที่สัมพันธ์กัน กล่าวคือ เซโนฟาเนสมี
ทรรศนะว่า “พระเจ้าคือสรรพสิ่งและสรรพสิ่งคือพระเจ้า” พระเจ้าคือความเป็นจริงประการเดียวใน
โลก” พระองค์ทรงมีอยู่อย่างเที่ยงแท้ช่ัวนิรันดร ปาร์มีนิเดสเสนอใหม่ว่า “สรรพสิ่งคือสภาวะ 
(Beimg) และสภาวะคือสรรพสิ่ง” ความเป็นจริงในโลกมีสิ่งเดียว และสิ่งน้ันได้แก่ภาวะอันไม่รู้จัก
เปลี่ยนแปลง เซโนสนับสนุนปาร์มีนิเดสด้วยการพิสูจน์ว่า ภาวะหรือความเป็นจริงน้ันมีอยู่อย่างเที่ยง
แท้ถาวร ความเปลี่ยนแปลงเป็นแต่เพียงภาพลวงตา หลักใจความสําคัญของสํานักเอเลียมีอยู่ว่า” เน้ือ
แท้หรือความเป็นจริงในโลกเป็นสิ่งคงที่ถาวร อันไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ปรัชญานี้จึงขัดอย่างตรงกันข้าม
กับปรัชญาของเฮราคลีตุสที่ยืนยันว่า เน้ือที่หรือความเป็นจริงในโลกคือความเปลี่ยนแปลง หลัก
ปรัชญาทั้งสองจึงหักล้างและโจมตีกัน ต่างฝ่ายสามารถให้เหตุผลชวนเช่ือ ต่อมานักปรัชญาที่ไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด จึงนําเอาหลักของปรัชญาทั้งสองฝ่ายมารวมกันผสมผสานและให้ความสําคัญเท่าเทียมกันแก่
ความคงที่ถาวรและความเปลี่ยนแปลงท่านมีความเห็นสนับสนุนทุกฝ่ายเป็นลักษณะการปรองดองว่า
ปฐมธาตุมี ๔ อย่างคือ ดิน นํ้า อากาศ ไฟ โดยว่าสิ่งเหล่าน้ีเกิดจากการรวมตัวของธาตุ ๔ ในอัตราส่วน
ต่าง ๆ กัน  

ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเปลี่ยนของอัตราส่วน และการสูญหายก็เกิดจากการ
แยกตัวของธาตุ ๔ น่ันเอง ธาตุ ๔ น้ันเป็นสิ่งคงตัวไม่เพ่ิมไม่ลด ไม่เกิดใหม่ไม่สูญหายได้สอนว่าปฐม
ธาตุมีอยู่ ๒ อย่าง คือ จิต (MIND) และสสาร (MATER) สสารแบ่งประเภทย่อยออกไปนับชนิดไม่ถ้วน 
“in everything there is a portion of everything” (ในทุกสิ่งมีส่วนหน่ึงของทุกสิ่ง) เช่น การที่เรา
กินข้าว ส่วนไหนธาตุเน้ือแรงก็จะกลายเป็นเน้ือ ส่วนไหนธาตุเลือดแรงก็จะกลายเป็นเลือด เป็นอันว่า
ท่านเสนอจิตขึ้นมาแก้ปัญหาเรื่องตัวการของการเปลี่ยนแปลง ฉะน้ันปัญหาเรื่องปฐมธาตุของโลกจึงยัง
ไม่ยุติ และมีการคิดกันมาเร่ือย ๆ น่ันคือ นักปราญช์ปัจจุบันค้นคว้ากันอยู่ว่าปะจุไฟฟ้าในปรมาณูเป็น
อะไรกันแน่ เป็นอันว่าปัญหานี้ ซึ่งธาเรสได้พบเมื่อ ๒๖๐๐ปีมาแล้ว และมีผู้หาคําตอบกันมากมาย แต่
ก็ยังไม่ได้คําตอบที่ชัดและยอมรับกันทุกคน และเป็นข้อที่ดีทําให้ในสมัยต่อมาก็ยังมีการคิดค้นกันเสมอ
มาผู้มีชีวิตร่วมสมัยเดียวกันกับเอมเปโดเคลสและอานักซาโกรัส ได้ศึกษาปรัชญาจากสํานักเอเลียเป็น
ต้นฉบับ ท่านรุ่งเรืองถึงขีดสุดในปี พ.ศ. ๑๐๓ และได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ของท่านขื่อ เดมอคริตุส 
ผลงานช้ินสําคัญขิงเดมอคริตุส ที่ยังเหลือปรากฏอยู่ให้เราได้รู้จัก ผลงานของท่านมีมากที่สุดคนหน่ึงใน
สมัยโบราณกว่า ๖๐ ช้ิน แต่ได้สูญหายไปเกือบหมดที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันเป็นเพียงเศษนิพนธ์ ผลงาน
ส่วนใหญ่เก่ียวกับวิชาฟิสิกส์, อภิปรัชญญา, จริยศาสตร์, ประวัติศาสตร์, และคณิตศาสตร์ท่านยอมรับ
ระหว่างความเท่ียงแท้ถาวรกับการเปลี่ยนแปลง โดยมีทัศนะไม่ต่างจากเอมเปโดเคลสและอานักซา
โกรัส เบ้ืองแรกท่านยอมรับว่า การเปลี่ยนแปลงในโลกเป็นเรื่องที่ไม่อาจปฏิสธ การเปลี่ยนแปลงน้ันไม่
กระทบกระเทือนต่อปฐมธาตุหรือแก่นแท้ของโลก น่ันก็คือ แม้สรรพสิ่งในโลกจะกําลังเปล่ียนแปลง 
ปฐมธาตุหรือส่วนประกอบด่ังเดิมของโลกไม่เคยเปล่ียนแปลงและจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ปัญหาที่ว่า 
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ปฐมธาตุคืออะไร ? เดมอคริตุสกล่าวว่า ปฐมธาตุไม่ใช่ดิน นํ้า ลม ไฟ อย่างที่เอมเปโดเคลสเสนอ 
สําหรับเดมอคริตุสแล้ว ปฐมธาตุคือ ปรมาณู หรือ อะตอม (Atom) และคําว่า ปรมาณู หมายถึง 
“วัตถุที่มีขนาดเล็กที่สุดไม่สามารถจะแบ่งย่อยได้อีกแล้ว จึงหมายถึงของสิ่งเดียวกับ “อะตอม” ที่
แปลว่า ”สิ่งที่ไม่อาจตัดแบ่งออกไปได้อีก (Uncut table) ดังน้ัน ปรมาณูหรืออะตอมจึงได้แก่ช้ินส่วน
เล็กที่สุดของสสารที่เหลืออยู่ภายหลังการตัดแบ่งสสารชิ้นหน่ึง ๆ ปรมาณูน้ันเป็นอนุภาคเล็กที่สุดของ
สสาร มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ปรมาณูเป็นวัตถุดิบสําหรับสร้างโลก มันมีอยู่ก่อนหน้าการกําเนิดของ
โลก เพราะปรมาณูเกิดขึ้น สรรพสิ่งจึงเกิดขึ้น เพราะปรมาณูแยกตัวออกจากกัน สรรพสิ่งจึงแตกสลาย 
การเกิดเป็นเพียงการรวมตัวกันของปรมาณูที่นอนรออยู่แล้ว ส่วนการดับเป็นการแยกตัวของปรมาณู 
โดยนัยน้ีปรมมาณูจึงมีอยู่ก่อนการเกิดโลก และจะคงอยู่ต่อไปหลังโลกแตกสลาย ปรมาณูไม่มีการเกิด
ดับ ปรมาณูไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ไม่มีวันถูกทําลาย ปรมาณูจึงเป็นความจริงแท้ของโลก มันมีลักษณะ
เช่นเดียวกับภาวะ (Being) ของปาร์มีนิเดส จะต่างกันก็ตรงที่ว่า ภาวะเป็นมวลสารช้ินเดียวมหึมาที่แผ่
ติดเป็นพืดทั่วจักรวาล ส่วนปรมาณูก็คือภาวะน่ันเอง ได้ถูกสับย่อยเป็นช้ินเล็กช้ินน้อย เหตุน้ันสิ่งทั้ง
สองจึงมีลักษณะเช่นเดียวกัน คือเป็นความแท้ที่คงที่ถาวรช่ัวนิรันดร์ ท่านกล่าวว่า ปรมาณูมีมากมาย
นับไม่ถ้วน พอที่จะสร้างระบบจักรวาลไม่รู้จบทีเดียว ปรมาณูแต่ละช้ินแตกต่างกันที่ปริมาณ คืออาจมี
รูปร่างต่างกัน ขนาดต่างกัน และน้ําหนักมากน้อยต่างกัน นอกจากน้ีแล้วปรมาณูไม่มีข้อแตกต่างจาก
กันและกัน ไม่มีข้อแตกต่างทางคุณภาพ ไม่มีสี กลิ่น รส ไม่บรรจุเช้ือของสิ่งใดสิ่งหน่ึงไว้โดยเฉพาะ 
ดังน้ันปรมาณูจึงไม่ใช่ดิน นํ้า ลม ไฟ เหตุน้ันจึงกล่าวได้ว่า ปรมาณูแตกต่างกันที่ปริมาณ ไม่ใช่คุณภาพ 
ท่านบอกว่า ปรมาณูที่เข้ารวมตัวกันจนก่อให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ไม่มีตัวการภายนอกทําให้ปรมาณูเคลื่อนที่ 
ไม่มีพลังงานแห่งความรักและความเกลียดอย่างที่เอมเปโดเคลสเสนอ ไม่มีพลังจิตหรือมโนอย่างที่อา
นักซาโกรัสเข้าใจ ปรมาณูเคลื่อนที่เข้าหากันเพราะมันมีพลังเคลื่อนไหวในตัวเอง ปรมาณูเคลื่อนที่อยู่
ตลอดเวลาเหมือน “ละอองฝุ่นในแสงแดด” ทานบอกว่าปรมาณูจะเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้ก็เพราะมี
ที่ว่างหรืออวกาศ อวกาศเป็นของที่มีอยู่จริงทั้ง ๆ ที่ไม่อาจมองเห็นหรือแตะต้องได้ สิ่งที่มีอยู่จริงไม่
จําเป็นต้องมีรูปร่างตัวตน อวกาศไม่ใช่ของว่างเปล่า แท้จริงอวกาศและปรมาณูล้วนเป็นของจริงแท้
เท่า ๆ กัน อวกาศน้ีมีลักษณะเช่นเดียวกับอภาวะ (Non-Being) ของปาร์มีนิเดส จะต่างกันตรงที่ว่า
สําหรับปาร์มีนิเดส อภาวะไม่มีอยู่จริง แต่อวกาศของเดมอคริตุสเป็นของจริงแท้ ๆ พอกับปรมาณู เหตุ
น้ัน เดมอคริตุสจึงกล่าวว่า ความจริงแท้ในโลกมีอยู่ ๒ อย่างคือ ปรมาณู และ อวกาศ ท่านกล่าวว่า 
ก่อนกําเนิดโลก ปรมาณูจํานวนนับไม่ถ้วนลอยกระจายในห้วงอวกาศ เน่ืองจากปรมาณูมีนํ้าหนัก และ
ขนาดประจําตัว ปรมาณูที่ใหญ่กว่าและหนักกว่าจะตกลงเบ้ืองล่าง แล้วปะทะกับปรมาณูที่เล็กกว่าเบา
กว่าก่อให้เกิดวงวน (Vortex) วงวนน้ีมีสภาพเหมือนวังนํ้าวนที่พัดเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในรัศมีทํา
การของตน ปรมาณูภายในวงวนจะรวมตัวกันโดยปรมาณูที่มีรูปร่างและขนาดคล้ายคลึงกัน จะเกาะ
ตัวกันเป็นดิน นํ้า ลม ไฟ และสิ่งต่าง ๆ จนเป็นโลกน้ีและดวงดาวในจักรวาล ดังน้ัน การเกิดโลกและ
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การเปลี่ยนแปลงใด ๆ บนพ้ืนโลกล้วนเน่ืองมาจากการเคล่ือนที่ของปรมาณูน่ันเอง ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้
เคลื่อนที่และเปลี่ยนแปลงโดยความบังเอิญ เดมอคริตุสกล่าวว่า การเคลื่อนที่ของปรมาณูดําเนินตาม
กฏกลศาสตร์ (Mechanical Law) อันตายตัว”ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างไร้เหตุผล สรรพสิ่งเกิดขึ้นตาม
เหตุผลและความจําเป็น” ในทัศนะเรื่องวิญญาณ ท่านกล่าวว่า วิญญาณของคนเราเกิดจากการ
รวมกลุ่มของปรมาณูที่กลมที่สุด ประณีตที่สุด คล่องแคล่วที่สุด เรียกปรมาณูพวกน้ีว่า “ปรมาณู
วิญญาณ.” (Soul Atom)๙มันแผ่ซ่านไปทั่วสรรพางค์กาย ทําหน้าที่อํานวยการความเคลื่อนไหวของ
อวัยวะในร่างกาย ทําหน้าที่ต่างกันไป เช่น ปรมาณูส่วนสมองทําหน้าที่คิด ปรมาณูส่วนหัวใจทําหน้าที่
โกรธ ดังน้ันปรมาณูวิญญาณมีการถ่ายเทเข้าออกในร่างกายของเรา เวลาหายใจออก ปรมาณูวิญญาณ
บางส่วนออกไปกับลมหายใจ หายใจเข้าปรมาณูวิญญาณบางส่วนเข้ามา ชีวิตคนเราจึงดําเนินไป
ตามปกติตราบที่ปรมาณูวิญญาณน้ีมีการถ่ายเทเป็นไปสมํ่าเสมอ ในเวลาตายปรมาณูมีสภาพเหมือน
กระจัดกระจายไปคนละทิศละทาง ปรมาณูวิญญาณเหล่าน้ีจะคุมตัวกันเป็นสัมภเวสีที่เที่ยวหาภพชาติ
เกิดใหม่จึงไม่มีส่วนทฤษฎีความรู้ของท่าน ได้ถูกแบ่งเป็น ๒ประเภท คือ ความรู้เทียมกับความรู้แท้ 
ความรู้อย่างแรกเกิดจากประสาทสัมผัส เช่น การเห็นภาพ, ได้ยินเสียง เกิดขึ้นเพราะวัตถุต่าง ๆ แพร่ 
“ภาพเหมือน”(Images) ของตัวเองกระจายออกไปรอบด้าน ภาพเหมือนจะกระทบเข้าประสาทตา
ของเรา ประสาทตารายงานไปยังปรมาณูวิญญาณที่ทําหน้าที่เห็นภาพ การเห็นภาพจึงเกิดขึ้น และใน
เวลาที่ภาพเหมือนแล่นผ่านอากาศ กระทบประสาทตาปรากฏมีภาพเหมือนของวัตถุอ่ืนเข้าแทรกซ้อน 
การเห็นภาพจะสับสนกลายเป็นภาพลวงตา เดมอคริตุสกล่าวว่า ความรู้ระดับสัมผัสน้ีเป็นความรู้เทียม 
เพราผัสสะบิดเบือนโลกภายนอก เช่น ตามรายงานว่า เห็นวัตถุสีขาวอยู่ตรงหน้า สมมติว่ามีสตรีสวม
เสื้อผ้าสีขาว ประสาทหูรายงานว่า เธอพูดกับเราด้วยเสียงมอันไพเราะ จมูกเราได้กลิ่นนํ้าหอมอ่อน ๆ 
เราเช่ือสนิทว่า สี เสียง และกลิ่นเหล่าน้ัน มีอยู่จริงตรงหน้าเรา ท่านต้ังปัญหาว่า สี เสียง และกลิ่นมา
จากไหน ? ไม่ใช่สตรีที่อยู่เบ้ืองหน้าเราอย่างแน่นอน เพราะสตรีที่อยู่เบ้ืองหน้าเราน้ัน แท้จริงเป็นเพียง
กองแห่งปรมาณูจํานวนหน่ึงเท่าน้ัน สิ่งทั้งหลายในโลกเกิดจากการรวมตัวของปรมาณู ซึ่งเป็นสิ่งไม่มีสี 
เสียง กลิ่นหรือรส ดังน้ันวัตถุในโลกทั้งหมดจึงไร้ สี เสียง รส และกลิ่นเป็นสิ่งที่ใจเราสร้างขึ้นหลังจาก
ที่ภาพเหมือนของวัตถุมากระทบประสาทสัมผัสของเรา คุณภาพเหล่าน้ี นักปรัชญายุคต่อมาจึงเรียกว่า 
“คุณภาพทุติยภูมิ“๑๐คุณภาพทุติยภูมิไม่ได้มีอยู่จริงในวัตถุ การรับรู้น้ันจึงเป็นความรู้เทียม ความรู้ที่
แท้ต้องเป็นความรู้เก่ียวกับปรมาณูตามที่เป็นจริง คือรู้ตัวคุณภาพปฐมภูมิของปรมาณูว่า มันมีรูปร่าง 
ขนาด และนํ้าหนักเท่าน้ัน เพราะปรมาณูเล็กมากเราจึงไม่เห็น เราเพียงคิดถึงความมีอยู่ของปรมาณู

                                                            
๙http://www.dhammahome.com/webboard/topic/26732, สืบค้นเมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน  

๒๕๖๐. 
๑๐https://jmnine.wordpress.com,  สืบคน้เมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
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ด้วยเหตุผล (Reason) ดังน้ันความรู้แท้ถึงความจริงเรื่องปรมาณู จึงเกิดขึ้นจากความคิดที่มีเหตุผล 
ความรู้แท้เป็นความรู้ระดับเหตุผล ไม่ใช่ระดับสัมผัส เดมอคริตุสจึงให้ความสําคัญแก่เหตุผลมากกว่า
สัมผัส นักปรัชญาเรียกท่านว่า “เป็นนักเหตุผลนิยม”๑๑ (Ratoinalist) เดมอคริตุส กล่าวว่า เทพเจ้า
เกิดจากการรวมตัวของปรมาณูที่ประณีตมาก จึงมีอํานาจและเหตุผลเหนือมนุษย์ เทพเจ้ามีอายุยืน
ยาวกว่ามนุษย์ แต่ไม่เป็นอมตะ เทพเจ้ามีวันตายเหมือนกัน ท่านบอกว่า เทพเจ้าไม่นิยมมาแทรกแซง
กิจการภายในของมนุษย์ ดังน้ัน มนุษย์ไม่จําเป็นต้องกลัวเกรงหรือเซ่นไหว้เทพเจ้าแต่ประการใด ใน
เรื่องจริยศาสตร์ท่านกล่าวว่า ชีวิตทุกชีวิตมีจุดหมายคือ ความสุข ความสุขคือความสบายใจ เน่ืองจาก
ความสงบราบเรียบภายในดวงใจ ไม่ใช่ความสุขทางเน้ือหนังประเภทน้ีเกิดช่ัวครึ่งช่ัวยาม ท่านบอกว่า 
คนเราย่ิงลดความทะยานอยากลงได้มากเท่าใด โอสาศที่เขาจะชอกชํ้าใจ เพราะความผิดหวังก็มี
น้อยลงเท่าน้ัน.สรุป เดมอคริตุส เป็นนักวัตถุนิยม (Materialist) เพราะเช่ือว่าความจริงสูงสุด เป็น
อนุภาคของสสารหรือปรมาณู วิญญาณในทัศนะของท่านก็เป็นปรมาณู เป็นอัจฉริยของชาวกรีกที่นัป
รัชญาปรมาณูนิยม ได้คนพบปรมาณูแล้วหลายศตวรรษ และปรัชญาของท่านเป็นที่ยอมรับใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ น่ีเอง เดมอคริตุสกล่าวว่า ปรมาณูหรืออะตอมเป็นสิ่งที่แบ่งแยกไม่ได้ แต่นัวิทยา
ศาสตร์ได้แยกส่วนประกอบของปรมาณูออกเป็นประจุไฟฟ้าอีเลคตรอน โปรตรอน และนิวตรอน 
นับว่าปรัชญาของท่านมีอิทธิพลต่อแนวความคิดของนักปรัชญายุคต่อมา และได้รับการกล่าวถึง
เรื่อยมาถึงปัจจุบัน เป็นการสิ้นสุดปรัชญากรีกสมัยเริ่มต้นปรัชญากรีกสมัยรุ่งเรือง ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่
กรุงเอเธนส์ และมีความเจริญก้าวหน้าถึงขีดสุด นักปรัชญากรีกในสมัยเริ่มต้น เป็นนักปรัชญา
ธรรมชาติ มีความสนใจอยู่แต่เรื่องปฐมธาตุของโลก อันเป็นปัญหาที่ไกลตัวมนุษย์ ส่วนนักปรัชญาสมัย
กรีกรุ่งเรือง ได้ให้ความสนใจปัญหาใกล้ตัวมนุษย์ย่ิงขึ้น ความคิดของกลุ่มโซฟิสต์ (Sophists) มี
อิทธิพลมากต่อความเปลี่ยนแปลงของนักปรัชญายุคน้ี คําว่าโซฟิสต์ ในภาษาอังกฤษแปลงมาจากคําใน
ภาษากรีกอันเป็นคําเรียก “ครู” ในสมัยที่กรีกรุ่งเรือง จึงได้แก่ครูผู้จาริกไปตามนครรัฐต่าง ๆ เพ่ือ 
สั่งสอนศิลปวิทยาการ พวกโซฟิสต์เปิดสอนวิทยาการหลายแขนง เช่น ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ปรัชญา และวาทศิลป์ นักปรัชญากลุ่มของโซฟิสต์มีหลายคน คือ ๑) โปรแทกอรัส (Protagoras) สอน
หลักการสร้างความสําเร็จทางการเมือง๒) กอร์เกียส (Gorgias) สอนวิชาวาทศิลป์และการเมือง๓) 
โปรดิคุส (Prodicus) สอนไวยากรณ์และคณิตศาสตร์๔) ฮิปเปียส(Hippias) สอนประวัติศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ 
 
 

                                                            
๑๑https://www.baanjomyut.com/library/extension-2/epiststemology/01.Html,

สืบค้นเมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
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๒.๒ แนวคิดทางจริยศาสตร์ของโสคาตีส 
 โสคาตีส (Socrates พ.ศ. ๗๓-๑๔๔) เกิดที่กรุงเอเธนส์ บิดาช่ือโวโฟรนิสคุส เป็นช่างแกะสลัก 
มารดาช่ือเฟนารีเตเป็นหมอตําแย โสคราตีสเรียนวิชาแก่สลักจากบิดาและประกอบอาชีพเจริญรอย
ตามบิดาอยู่ไม่นานก็เลิกทํา ต่อมาเมื่อเอเธนส์ประกาศสงครามชิงความเป็นใหญ่กับสปาร์ตา โสคราตีส
สมัครเป็นทหารไปรบในกองทัพเอเธนส์ถึง ๓ครั้ง ในการออกรบคร้ังแรกที่โปติเดอา โสคราติสได้
ช่วยชีวิตอัสซิเบียเดสเอาไว้๑๒  
 โสคราตีสอายุได้ ๕๐ ปี ได้แต่งานกับซานธิปปี มีบุตรด้วยกัน ๓ คน ภรรยาของท่านเป็นที่
รู้จักกันทั่วไปว่าปากร้าย โสคราตีสไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร ย่ิงแก่ตัวลงท่าก็ย่ิงจน งานประจําของ
ท่านคือออกไปพบปะประชาชน ทุก ๆ เช้าโสคราตีสจะออกไปตามท้องตลาดหรือย่านชุมชน แล้วต้ังวง
สนทนาขึ้นที่น่ัน ท่านสนทนากับคนทุกประเภทในทุกเร่ือง ในการสนทนาแต่ละครั้ง โสคราตีสพูดเป็น
พระเอกอยู่ตลอดเวลา ท่านเช่ียวชาญในการตอนคู่สนทนาไปจนมุมจนคําพูด เทคนิคการสนทนาของ
ท่านมีช่ือว่า “วิธีการของโสคราตีส” โสคราตีสจึงเป็นนักพูดขวัญใจของเด็กหนุ่มชาวเอเธนส์ หลายคน
ฝากตัวเป็นศิษย์ของโสคราตีส ซึ่งท่านก็ถ่ายทอดความรู้ให้โดยไม่เรียกเก็บค่าเล่าเรียนแต่อย่างใด บ้ัน
ปลายชีวิต โสคราตีสพบกับความยุงยาก สาเหตุสําคัญน้ันเน่ืองมาจาก ภายหลังที่รัฐบาลทรราชถูกโค่น
ล้ม รัฐบาลประชาธิปไตยกลับคืนสู่อํานาจโดยความเห็นชอบของสปาร์ตา ผู้มีอํานาจในรัฐบาลชุดใหม่
ไม่อาจปฏิบัติการล้างแค้นเอากับคณะสามสิบทรราชโดยตรง ดังน้ันเป้าแห่งความประสงค์ร้ายจึงเบน
ไปที่กลุ่มบุคคลผู้เคยสนับสนุนคณะทรราช หรือแสดงตัวเป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยเนื่องจาก 
โสคราตีสคัดค้านประชาธิปไตยอันไร้สติของเอเธนส์ ประกอบกับโสคราตีสเองได้สร้างศัตรูไว้มากมาย 
เหตุน้ีเองโสคราตีสจึงต้องรับเคราะห์จากการปฏิบัติการจองเวรของนักการเมือง นักการเมืองฝ่าย
ประชาธิปไตยช่ือนีตุส นักกวีช่ือเมเลตุส และนักพูดช่ือไลคอน ได้ร่วมกันเป็นโจทก์ฟ้องโสคราตีสด้วย
ข้อกล่าวหาว่า โสคราตีสไม่นับถือเทพเจ้าประจําชาติ โสคราตีสสร้างเทพเจ้าองค์ใหม่ขึ้นแทน และ 
โสคราตีสมอมเมาจิตใจเยาวชน ศาลของเอเธนส์ในยุคน้ันเรียกว่า “ศาลประชาชน” เพราะมีผู้
พิพากษาถึง ๕๐๐ คน การตัดสินใช้การลงคะแนนเสียงจากผู้พิพากษา คะแนนเสียงข้างมากเป็นฝ่าย
ชนะ โจทก์และจําเลยจะต้องพยายามสุดเหว่ียงในการพูดโน้มนําจิตของคณะผู้พิพากษา โจทก์และ
จําเลยจะต้องพูดสุดเว่ียงในการโน้มนําจิตใจของคณะผู้พิพากษา โจทก์และจําเลยจะต้องพูดเอง สุดท้าย 
โสคราตีสต้องแพ้คดีจึงต้องถูกโทษประหาร ด้วยการด่ืมยาพิษ  

ปรัชญาของโสคราตีสเกิดขึ้นมาก็เพ่ือหักล้างคําสอนของโซฟิสต์โดยตรง ความคล้ายคลึงกัน
ประการเดียวระหว่างโสคราตีสกับโซฟิสต์ก็คือ ทั้งสองฝ่ายไม่สนใจปรัชญาธรรมชาติที่แพร่หลายอยู่ใน
สมัยเริ่มต้นของปรัชญากรีก โสคราตีสมีทัศนะว่าเหตุผลเป็นเคร่ืองแสวงหาความรู้ที่ช่วยให้คนเรา

                                                            
๑๒แนวคิดนักปรัชญา, (ออนไลน์), เข้าถึงได้จาก http://onlineassociate.net/pdf/ 



๓๖ 

 

ค้นพบความจริงแบบปรนัยหรือมโนภาพของสิ่งทั่งหลาย ศัทพ์ที่ใช้ในปรัชญาของโสคราตีสที่ควรรู้คือ 
สัญชาน (Perception) ได้แก่ การรับรู้ที่เกิดจากกรกระทบระหว่างประสาทสัมสัมผัส (Senses) ทั้งห้า 
สัญชานจึงเป็นความรู้ระดับผัสสะ ความรู้ระดับสัญชานจึงเป็นการรู้จักสิ่งเฉพาะ จินตภาพ (Image) 
คือภาพของสิ่งเฉพาะที่ปรากฏในใจ มโนภาพ (Concept) คือความรู้จักสิ่งสากล โซฟิสต์ยอมรับเฉพาะ 
สัญชานเท่าน้ันว่าเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ ความรู้ของโซฟิสต์เป็นความรู้จักสิ่งเฉพาะในทฤษฎีน้ีความ
จริงสากลจึงไม่มี โซฟิสต์ ความรู้เป็นเพียงทัศนะอัตนัย๑๓  

ถือว่าเหตุผลเป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ ในปรัชญาของโสคราตีส เหตุผลช่วยให้ค้นพบ 
มโนภาพ ความรู้ทุกอย่างจึงเป็นความรู้ที่ได้มาจากมโนภาพ มโนภาพคือความรู้สากล จะค้นพบมโนภาพ
ได้ก็โดยอาศัยการสร้างคําจํากัดความ(Definition) เพราะมโนภาพหมายถึงสิ่งเดียวกันกับคําจํากัด
ความ ปรัชญาของโสคราตีส ความรู้คือการรู้มโนภาพของสิ่งทั้งหลาย ค้นพบมโนภาพของสิ่งต่าง ๆ ได้
โดยอาศัยกรรมวิธีของการสร้างคําจํากัดความ โสคราตีสเช่ือว่าทุกคนมีมโนภาพเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายอยู่
แล้ว ท่านไม่ได้ยัดเยียดความรู้ใหม่แก่คนอ่ืน แต่ท่านช่วยคู่สนทนาให้ค้นพบมโนภาพที่ตนมีอยู่แล้ว 
งานของท่านจึงคล้ายกับอาชีพของหมอตําแย ท่านเรียกงานของท่านว่า “การผดุงครรภ์ทางปัญญา” 
เทคนิคการผดุงครรภ์ของท่านมีช่ือเรียกว่า “วิธีการของโสคราตีส”ศิลปะการสนทนาที่โสคราตีสใช้
ประคับประคองการสนทนาให้ดําเนินไปสู่คําตอบของปัญหาที่กําลังอภิปราย  

โดยทั่วไปเรียกว่า “วิพาษวิธี (Dialectic)” ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะสําคัญ ๕ ประการ คือ 
๑. สังสัย (Sceptical) ไปถามผู้ที่รู้ในเรื่องน้ันและถามข้อสงสัยในเรื่องน้ันกับผู้ที่รู้  
๒.  สนทนา (Conversation) เพ่ือหาคําจํากัดความในการสนทนาหาประเด็นหลักของการ

สนทนาในเรื่องน้ัน 
๓. หาคําจํากัดความ (Defintionl) หาคําจํากัดความท่ีคิดว่าถูกต้องที่สุดเพ่ือจะหาสิ่งที่เป็นสากล

หรือเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป  
๔. อุปนัย (Inductive) การสร้างคําจํากัดความจะเริ่มจากสิ่งเฉพาะไปสู่สิ่งสากลต่าง ๆ ในสังคม  

เพ่ือมาสร้างเป็นคํานิยาม 
๕.  นิรนัย (Deductuve) คือ การสรุปจากสิ่งสากลทั่วไปท่ีคนยอมรับไปสู่สิ่งเฉพาะคนที่มี

ความรู้ทุกคนจะเป็นคนประพฤติดี คนประพฤติดีเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก โสคราตีสสกล่าวว่า “ความรู้
คือคุณธรรม” (Knowledge is Virtue) น่ันคือ คนที่รู้ผิดชอบช่ัวดีย่อมจะทําความดี เป็นไปไม่ได้ที่คน
ที่รู้ว่าความดีคืออะไรแล้วยังฝืนทําความช่ัว ส่วนคนทําความช่ัวก็เพราะขาดความรู้ผิดชอบช่ัวดี เหตุน้ัน 
โสคราตีสจึงกล่าวว่า “ไม่มีใครทําผิดโดยจงใจ” เหตุที่ทําให้โสคราตีสต้องถูกประหารชีวิตเพราะความ
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เข้าใจผิดที่คิดว่าโสคราตีสเป็นกลุ่มนักคิดของพวกโซฟิส แต่แท้ที่จริงโสคราตีสไม่ได้เป็นกลุ่มโซฟิส ข้อ
แตกต่างที่ทําให้เห็นว่าโสคราตีสไม่ใช่กลุ่มโซฟิส มีดังน้ี 

๑.  โสคราตีสไม่ได้เก็บค่าเล่าเรียนกับผู้ที่มาเรียนอย่างกลุ่มโซฟิส  
๒. ความคิดเห็นเรื่องทฤษฎีความรู้ที่ต่างกัน โซฟิสสัญชานเท่าน้ันเป็นบ่อเกิดของความรู้  

โสคราตีสเห็นว่าความรู้มาจากการใช้เหตุผล 
๓. โสคราตีสไม่ได้เป็นอาจารย์ที่เร่ร่อนไปสอนตามสถานที่ต่าง ๆ 

 

๒.๓ แนวคิดทางจริยศาสตร์ของเพลโต 
 นักปรัชญาเพลโต๑๔ (Plato พ.ศ. ๑๑๖-๑๙๖) เพลโตมีช่ือเดิมว่า อริสโตคลีส เกิดที่กรุง
เอเธนส์ในช่วงเวลาที่เอเธนส์กําลังทําสงครามกับสปาร์ตา ตระกูลของเพลโตเป็นตระกูลที่สําคัญมากใน
เอเธนส์ยุคน้ัน บิดาของท่านช่ืออริสตอน สืบเช้ือสายมาจากพระเจ้าโคดรุส ผู้เป็นกษัตริย์องค์สุดท้าย
ของเอเธนส์ มารดาของเพลโตชื่อเปริคตีโอเน เป็นน้องสาวของชาร์มีเดสและเป็นลูกพ่ีลูกน้องกับ 
ครีเตียส เมื่อเพลโตมีอายุได้ ๒๓ ปี ชาร์มีเดสและครีเตียสได้เป็นกําลังสําคัญในการจัดต้ังรัฐบาลชุด
สามสิบทรราช หลังจากเอเธนส์พ่ายสงครามให้กับสปาร์ตา เพลโตสังกัดอยู่ในวงสมาคมของชนช้ัน
ปกครอง ความใฝ่ฝันในวัยหนุ่มของเพลโตจึงอยู่ที่อํานาจทางการเมือง เพลโตได้ฟังปรัชญาจาก 
โสคราตีสเมื่ออายุได้ ๒๐ปี นับแต่น้ันเพลโตได้ติดตามฟังโสคราตีสเรื่อยมา จนกระทั่งโสคราตีสถูก
ประหารชีวิต เมื่อ พ.ศ. ๑๓๙ สงครามระหว่างเอเธนส์กับสปาร์ตายุติลง โดยสปาร์ตาเป็นฝ่ายมีชัย
เหนือเอเธนส์ ผลที่ตามมาจากสงครามคือ รัฐบาลประชาธิปไตยของเอเธนส์ได้สูญเสียอํานาจทาง
การเมืองให้กับรัฐบาลคณาธิปไตยซึ่งนําโดยชนช้ันสูงอย่างชาร์มีเดสและครีเตียส เพลโตได้รับการ
ทาบทามจากญาติของตนให้เข้าร่วมบริหารนครรัฐด้วย แต่เพลโตก็ได้ตัดสินใจรอดูผลงานของรัฐบาล
อยู่วงนอก รออยู่ไม่นานเพลโตก็ได้เห็นการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาล มีโสคราตีสคนเดียว
เท่าน้ันที่กล้าออกปากคัดค้านการใช้อํานาจเผด็จการของรัฐบาลทรราชนี้ และโสคราตีสอาจจะถูก
ประหารชีวิตถ้ารัฐบาลชุดน้ีไม่ถูกโค่นล้มหลังจากเสวยอํานาจได้ไม่ทันครบปี รัฐบาลประชาธิปไตยได้
อํานาจปกครองแทนที่รัฐบาลคณาธิปไตยที่ล้มไป เพลโตหวังว่าสภาพการณ์จะดีขึ้น แต่กลับกลายเป็น
ตรงกันข้าม รัฐบาลชุดน้ีได้ใช้อํานาจเผด็จการโดยเสียงข้างมาก มีการปฏิบัติการจองเวรกับปรปักษ์
ทางการเมืองผู้เคยสนับสนุนรัฐบาลคณาธิปไตย และที่ร้ายสุดในทัศนะของเพลโตคือ การประหารชีวิต
ของโสคราตีสผู้ที่เพลโตเห็นว่า “เป็นคนมีคุณธรรมมากที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่” ความศรัทธาท่ีเพลโตเคย
ให้แก่ระบอบการปกครองของเอเธนส์ได้หมดสิ้นไปนับต้ังแต่บัดน้ัน เพลโตเด็กหนุ่มผู้มีอุดมการณ์สูงได้
มองเห็นการเมืองยุคน้ันเป็นเรื่องที่สกปรก  เมื่อโสคราตีสถูกประหารชีวิต เพลโตเห็นว่าหากตนขืนอยู่
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ในเอเธนส์ต่อไปฏ้อาจได้รับเคราะห์กรรมเหมือนกับบริษัทบริวารของรัฐบาลคณาธิปไตยคนอ่ืนเป็นได้ 
เพลโตจึงเดินทางไปยังนครรัฐข้างเคียงช่ือเมการา ได้พบกับยูคริตีสผู้เป็นศิษย์ของโสคราตีสด้วยเช่นกัน 
ที่เมืองเมการาเพลโตได้ศึกษาปรัชญาของปาร์มีเดสอย่างลึกซึ้งจากยูคลิตีส ออกจากเมการา เพลโตได้
เดินทางต่อไปไซรีนี อียิปต์ อิตาลี และซิซิลี ที่อิตาลี เพลโตได้ติดต่อกับสํานักปรัชญาพิธากอรัส และได้
ศึกษาปรัชญาสํานักน้ัน ส่วนที่ซิซิลี เพลโตได้ไปเยือนราชสํานักของกษัตริย์ดิโอนีซิอุสที่หน่ึงแห่งเมืองซี
ราคิวส์ เพลโตได้ผูกมิตรกับดีออน ผุ้เป็นบุตรเขยของพระเจ้าดิโอนีซิอุส มิตรภาพคร้ังน้ันเป้นเหตุให้
เพลโตต้องกลับไปผจญภัยที่ซิซิลีอีก อย่างไรก็ตาม เพลโตพํานักอยู่ในซิซิลีได้ไม่นานก็ถูกพระเจ้าดิโอนิ-
ซิอุสสั่งจับตัวส่งให้นายพลชาวสปาร์ตาคนหน่ึง พลาโต้ถูกนําไปขายในตลาดทาสท่ีเกาะอีจินา แต่ได้รับ
การไถ่ตัวเป็นอิสระโดยเพ่ือนจากไซรีนี รอดพ้นจากการตกเป็นมาสมาแล้ว เพลโตเดินทางกลับเอเธนส์
หลังจากที่ท่องเที่ยวในต่างแดนติดต่อกันนานถึงสิบปี กลับถึงเอเธนส์เพลโตไม่คิจะนําตัวเข้าไปผูกพัน
กับการเมืองของเอเธนส์ ท่านเลือกดําเนินชีวิตอย่างนักปรัชญา อุทิศตัวให้กับการสร้างคนให้เป็นนัก
ปรัชญาแลนักปกครองที่ดี ท่านไม่ได้ออกไปแผ่แพร่ปรัชญาตามย่านชุมชนอย่างที่โสคราตีสทํา เพลโต
ต้ังสํานักศึกษาขึ้นเพ่ือให้การศึกษาแก่เยาวชนกรีก เพลโตต้ังช่ือสํานักแห่งน้ีว่า อะคาเดมี (Academy) 
ตามช่ือทําเลที่ต้ังซึ่งเป็นบริเวณสวนสาธารณะที่ชาวเมืองสร้างเป็นที่ระลึกแก่วีรบุรุษช่ืออะคาเดมุส  
อะคาเดมีเปิดสอนครั้งแรกใน พ.ศ . ๑๕๖ เมื่อเพลโตมีอายุได้ ๔๐ ปี อะคาเดมี น้ีนับว่าเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรีกเอกลักษณ์พิเศษของอะคาเดมีอยู่ที่การศึกษาวิจัยด้วยวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรในอะคาเดมีได้รับการปรับปรุงเสมอ วิชาหลักที่คงอยู่เสมอต้นเสมอปลายได้แก่คณิตศาสตร์
และปรัชญาการเมือง งานหลักของเพลโตในอะคาเดมีคือ กล่าวคําบรรยายแก่นักศึกษา ในการ
บรรยายแต่ละคร้ัง เพลโตไม่มีต้นฉบับของคําบรรยาย และการบรรยายบางครั้งก็เปิดให้บุคคล 
ภายนอกเข้าฟังได้๑๕  
 เพลโต๑๖อยู่ประจําอะคาเดมีติดต่อกันมา จนกระทั่ง พ.ศ.๑๗๖ พระเจ้าดิโอนีซิอุสที่หน่ึง
สวรรคต พระราชโอรสของพระองค์เป็นกษัตริย์ปกครองซีราคิวส์ต่อมาโดยใช้พระนามว่า พระเจ้า 
ดิโอนนีซิอุสที่สอง เน่ืองจากกษัตริย์องค์น้ียังไม่มีประสบการณ์ในการปกครองแผ่นดิน อํานาจส่วนใหญ่
จึงตกอยู่ในมือของดีออนผู้เป็นมิตรของเพลโต ดีออนแนะนําให้พระเจ้าดิโอนิซิอุสที่สองมีหนังสือเชิญ
เพลโตไปเป็นพระอาจารย์ถวายความรู้เรื่องการเมืองการปกครอง เพลโตตกลงรับคําเชิญ เพลโต
เดินทางไปซีราคิวส์อีกเพ่ือสร้างคนให้เป็นกษัตริย์นักปรัชญาหรือธีรราช ในเบ้ืองต้นเหตุการณ์ทําท่าว่า
จะราบรื่น พระเจ้าดิโอนิซิอุสที่สองต้อนรับเพลโตด้วยความกระตือรือร้น บทเรียนแรกท่ีเพลโต
บรรยายถวายคือวิชาเลขคณิต ไม่นานนักการอบรมของเพลโตต้องล้มเหลวเพราะพระเจ้านิโอนีซีอุส 
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ทรงเบ่ือหน่ายการศึกษา และที่สําคัญคือ ทรงริษยาเมื่อเห็นดีออนมีความสัมพันธ์อันดีกับเพลโต  
เพลโตต้องกลับเอเธนส์ และต่อมาดีออนได้มาพํานักอยู่กับเพลโตที่อะคาเดมีความสัมพันธ์ระหว่าง 
พระเจ้าดิโอนิซิอสที่สองกับเพลโตยังไม่ขาดสะบั้น กษัตริย์หนุ่มส่งสาส์นรายงานถึงความก้าวหน้าทาง
การศึกษาของพระองค์แก่พลาดต้อยู่เสมอ ต่อมาทรงขอร้องให้เพลโตกลับไปถวายความรู้แด่พระองค์ 
เพลโตจึงเดินทางกลับไปซีราคิวส์อีก ใน พ.ศ. ๑๘๒ ด้วยความหวังว่าตนจะสามารถปรับความเข้าใจ
ระหว่างกษัตริย์หนุ่มกับดีออน แต่เหตุการณ์กลับทรุดหนักลงไปอีก พระเจ้านิโอนีซิอุสทรงประกาศยึด
ทรัพย์สินของดีออนและบีบบังคับให้ภรรยาของดีออนแต่งงานใหม่ เพลโตจึงขออนุญาตกลับเอเธนส์
แต่ถูกหน่วงเหน่ียวไว้ ชีวิตของเพลโตตกอยู่ในห้ัวงอันตราย แต่โดยการไกล่เกลี่ยของอาร์คีทัส แห่ง 
ตาเรนตุม เพลโตจึงได้รับอนุญาตใหเกลบัเอเธนส์ เมื่อ พ.ศ. ๑๘๓ การผจญภัยของเพลโตจบลงตรงน้ี เพล
โตถึงแก่กรรมอย่างสงบใน พ.ศ. ๑๙๖  ทฤษฎีความรู้ของเพลโตมีทัศนะบางอย่างที่เหมือนกับโสคราตีส 
ประการแรก เพลโตเห็นว่าความรู้ระดับผัสสะหรือสัญชาน ไม่ใช่ “ความรู้” การรับรู้ในระดับสัญชาน
เป็นเพียง “ทัศนะ” การปฏิเสธสัญชานว่าเป็นบ่อเกิดความรู้มีเหตุสําคัญอยู่ ๒ ประการ คือ 

๑. สัญชานของแต่ละคนให้ความรู้ไม่ตรงกัน ความรู้ระดับสัญชานจึงเป็นเพียงทัศนะส่วนตัว  
๒. สัญชานไม่ช่วยให้เราค้นพบความจริงแท้ เพราะสิ่งที่เรารับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสเป็น

เพียงสิ่งเฉพาะ  
ความจริงแท้เป็นสิ่งสากลทัศนะของเพลโต ความรู้ที่แท้จริงไม่ได้มาจากผัสสะหรือสัญชาน แต่

ความรู้ที่แท้จริงได้มาจากเหตุผล ข้อแตกต่างระหว่างศิษย์และอาจารย์อยู่ที่ โสคราตีส ความรู้หมายถึง
การค้นพบมโนภาพ เพลโต ความรู้หมายถึงการค้นพบมโนคติ วัสดุสิ่งของที่ เราพบเห็นอยู่ใน
ชีวิตประจําวันเป็นเพียงสิ่งจําลองมาจากของจริงต้นฉบับสิ่งที่เป็นแม่แบบหรือต้นฉบับน้ันได้แก่ 
“แบบ”(Forms) หรือ “มโนคติ” (Ides) สัญชานให้ความรู้เก่ียวกับมโนคติ เพลโตกล่าวว่า คนเราจะ
ค้นพบมโนคติได้ก็โดยการคิดแบบวิภาษวิธี จิตมีวิธีทําวิภาษวิธี เพลโตอธิบายเรื่องน้ีไว้ใน “เส้นแบ่ง” 
(The Diveded Line) การรู้จักโลกแห่งเหตุผล เพลโตเรียกว่า “ความรู้”  

ส่วนการรู้จักโลกแห่งสัญชานเรียกว่า “ทัศนะ” ในกระบวนการแห่งการรับรู้ จิตมีวิธีทํางานที่
แบ่งได้เป็น ๔ ลักษณะ  

๑.  จินตนาการ (Imagining) ในขณะที่ตารับสัมผัสกับภาพของสิ่งใดสิ่งหน่ึง การรับรู้เกิดขึ้น 
ประสาทตารายงานภาพที่เห็นไปให้จิต ภาพของสิ่งน้ันที่จิตรับรู้ในขณะนั้นเป็นจินตภาพ(Image) การ
รับรู้จินตภาพเรียกว่า จินตนาการ  

๒. ความเช่ือ (Belief) หากเราคิดถึงใครอย่างมาก เราอาจสร้างจินตนาการถึงรูปร่างหน้าตา 
กิริยาท่าทางของเขา แต่เขาที่เราเห็นในจินตนาภาพย่อมสู้เขาที่เราไปพบปะพูดคุยจริงๆ ไม่ได้ การได้
พบตัวจริงถือว่าเป็นความรู้ระดับสัญชาน เพลโตเรียกความรู้ระดับน้ีว่าความเช่ือ  

๓. การคํานวณ (Reasoning) การทําให้พบสิ่งที่เป็นสากลด้วยเหตุผล  
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๔. พุทธิปัญญา (Perfect Intelligence) หมายถึง สภาพจิตที่รับรู้มโนคติโดยตรง ขั้นน้ีจิตเป็น
อิสระจากสิ่งที่รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส  

จิตเข้าถึงมโนคติได้โดยไม่ต้องผ่านสัญลักษณ์ พุทธิปัญญาเป็นความรู้ที่แท้จริงเพราะเข้าถึง
ความจริงสูงสุดคือมโนคติความรู้จึงหมายถึงการรู้จักมโนคติ มโนคติได้แก่มโนภาพที่มีอยู่จริงภายนอก
ความคิด มโนภาพคือสิ่งสากล การรู้จักมโนภาพของสิ่งเฉพาะอันใดเท่ากับรู้จักสิ่งสากลของสิ่งเฉพาะ
อันน้ัน มโนคติคือมโนภาพท่ีมีอยู่จริงภายนอกความคิด แต่เน่ืองจากมโนภาพคือสิ่งสากล สามารถพูด
ใหม่ว่า มโนคติคือสิ่งสากลท่ีมีอยู่จริงภายนอกความคิดหรือสิ่งสากลที่เป็นความจริงแบบปรนัย สิ่ง
สากลเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือรู้ไม่ได้ด้วยประสาทสัมผัส เพลโตเรียกสิ่งสากลอันเป็นของจริงอมตะ
น้ันว่ามโนคติหรือแบบ ลักษณะของมโนคติ 

๑. มโนคติหมายถึงสิ่งสากล 
๒. มโนคติมีจํานวนมาก 
๓. มโนคติเป็นสิ่งที่รู้ได้ด้วยเหตุผล 
๔. มโนคติเป็นความจริงปรนัย คือ ความคิดล้วนๆ 
๕. มโนคติเป็นสิ่งไม่กินที่ มโนคติเป็นความจริงที่มีอยู่ “ภายนอก” ความคิดของคนเรา 
๖. มโนคติไม่ขึ้นกับเวลา เกิดขึ้นได้ทุกขณะ 
สรุปเปรียบเทียบมโนคติกับสิ่งเฉพาะ 
มโนคติ(Idea) สิ่งเฉพาะ (Particular) 
๑. เป็นสิ่งสากล เช่นความเป็นคน หรือคนสากลที่ช้ีเฉพาะไม่ได้เป็นสิ่งที่ช้ีเฉพาะได้ว่าเป็น

อะไร เช่น โสคราตีส เปริคลีส 
๒. ไม่ต้องการที่อยู่อาศัยมีที่อยู่หรือเทศะ 
๓. เป็นอกาลิกะคือไม่ขึ้นกับกาละเป็นกาลิกะคือขึ้นกับกาละมีอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
๔. เป็นวิสังขารคือไม่มีส่วนประกอบเป็นสังขารคือมีส่วนประกอบ 
๕. เป็นนิจจังคือเที่ยงแท้และอมตะเป็นอนิจจังคือเปลี่ยนแปลงและดับสลายได้ 
๖. มีเพียงหน่ึงสําหรับสิ่งเฉพาะแต่ละประเภทมีมากมายตามจํานวนของสิ่งเฉพาะในประเภทเดียวกัน 
๗. รู้ได้ด้วยเหตุผลรู้ได้ด้วยสัญชาน 
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ผัสสะมีความเป็นจริงบางส่วน เพราะมันมีส่วนร่วมกับมโนคติแต่ที่ไม่เป็นจริงอยู่บางส่วนก็เพราะมันมี
ส่วนร่วมกับสสาร แต่สุดท้ายเพลโตต้องยอมว่ามีเทพเจ้าอยู่ในปรัชญาของเขา เพราะไม่รู้ว่าใครเป็นผู้
ประทับมโนคติลงบนสสาร จึงเกิดตํานานการสร้างโลกข้ึน  

ตํานานการสร้างโลก ในบทสนทนาช่ือ ติเมอุส เพลโตเขียนถึงการสร้างโลกไว้ว่าพระเจ้าทรง
พบว่ามโนคติแยกอยู่ต่างหากจากสสาร จึงนําแบบหรือมโนคติไปประทับสสารเพ่ือสร้างเป็นโลกขึ้น 
พระเจ้าไม่ได้สร้างมโนคติและสสาร สิ่งทั้งสองมีอยู่ก่อนแล้ว พระเจ้าเพียงทําหน้าที่เป็นสถาปนิกผู้
นําเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วทั้งสองมาประกอบเป็นโลกแห่งผัสสะ สิ่งแรกที่เกิดขึ้นมาคือ วิญญาณโลก สิ่งที่เกิด
ตามมาคือธาตุสี่  เพลโตเช่ือว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ดวงดาวทั้งหลายโคจรรอบโลก วิถีโคจร
ของดวงดาวเป็นวงกลม การที่ดวงดาวและโลกเกาะกลุ่มกันอยู่กันเป็นระบบมีระเบียบ เน่ืองจากสิ่ง
เหล่าน้ันมีวิญญาณ สําหรับเพลโต กฎธรรมชาติน้ันเกิดมาจากวิญญาณโลก เพลโตแบ่งวิญญาณ
ออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ คือ ๑. วิญญาณแห่งเหตุผล (Rational Soul) เป็นวิญญาณที่จุติจากโลกแห่ง
มโนคติมาประจําอยู่ในกายเน้ือ พระเจ้าทรงสร้างวิญญาณส่วนน้ีให้เป็นอมตะ ๒. วิญญาณไร้เหตุผล 
(Irrational Soul) เป็นวิญญาณที่ประจําอยู่กับร่างกาย เกิดและดับพร้อมกับร่างกาย จึงไม่เป็นอมตะ
แบ่งย่อยออกเป็น๒ส่วนคือ วิญญาณฝ่ายสูงเรียกว่าวิญญาณแห่งเจตนารมณ์ (SpiritedSoul) วิญญาณ
ฝ่ายตํ่า เรียกว่า วิญญาณแห่งความต้องการ (Appetitive Soul) รวมแล้ววิญญาณของมนุษย์มีอยู่ ๓
ส่วนด้วยกัน คือวิญญาณแห่งเหตุผล วิญญาณแห่งเจตนารมณ์ และวิญญาณแห่งความต้องการ สิ่งที่ทํา
ให้มนุษย์ต่างจากสัตว์ก็คือเหตุผลเพราะมนุษย์เท่าน้ันมีวิญญาณแห่งเหตุผล 

สมมรถภาพของวิญญาณ  สมรรถภาพแห่งเหตุผล วิญญาณแห่งเหตุผลมีสมรถภาพในการ
ใช้เหตุผล จึงทําให้มนุษย์สามารถค้นพบเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต ทําให้มนุษย์ได้ช่ือว่าเป็นสัตว์
ประเสริฐสมรรถภาพแห่งเจตนารมณ์ มีสมรรถภาพในการสร้างอารมณ์สะเทือนใจและสร้างอุปนิสัย
เป็นวิญญาณส่วนที่ที่มีลักษณะเป็นกลาง คือสามารถพาคนเราไปสู่เป้าหมายตามที่เหตุผลชักนํา
สมรรถภาพแห่งความต้องการ วิญญาณแห่งความต้องการมีอํานาจทําให้เกิดความต้องการ ซึ่งเท่ากับ
คําว่าสัญชาตญาณในภาษาปัจจุบัน 
 ประวัติศาสตร์ที่ทําให้เพลโตต้องเสนอจริยศาสตร์มีอยู่ว่า โซฟิสต์ได้เผยแพร่คําสอนโจมตี
กฎเกณฑ์ทางศีลธรรมที่ชาวกรีกเช่ือถือและปฏิบัติสืบต่อกันตามประเพณี อันเป็นเหตุมห้ศีลธรรมอันดี
งามของประชาชนถูกบ่อนทําลาย เพลโตจึงเสนอจริยศาสตร์ออกมาหักล้างคําสอนของโซฟิสต์ โดย
พยายามตอบปัญหาความดีคืออะไร ความมีอยู่อย่างเป็นอันตนัยหรือปรนัยคนดีต้องมีคุณธรรม
อะไรบ้าง โซฟิสต์เฉลยว่า ความดีคือความพึงพอใจหรือความสุขสําราญ หมายถึงการได้ปรนเปรอ
ความสุขทางประสาทสัมผัส คือรับอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าใคร่และน่าพอใจ โซฟิสต์เห็นว่า สิ่งใดจะ
เป็นสิ่งที่ดีก็ต่อเมื่อสิ่งน้ันก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่เรา ความดีคือสิ่งที่เราพึงพอใจหรือชอบใจ ความดี
จึงเป็นเรื่องอัตนัยของโซฟิสต์ ความดีก็ไม่จําเป็นต้องมีธรรมอันใด เพลโตไม่เห็นด้วยกับโซฟิสต์ ทัศนะ



๔๓ 

 

ของเพลโต ความดีกับความพึงพอใจไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ท่านกล่าวว่า “มีสิ่งที่เป็นความดีและสิ่งที่เป็น
ความพึงพอใจ แต่...ความพึงพอใจไม่ใช่อันเดียวกันกับความดี และการแสวงหากับวิธีการเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสิ่งทั้งสองก็เป็นคนละอย่าง การแสวงหาความพึงพอใจเป็นอย่างหน่ึง การแสวงหาความดีก็เป็นอีก
อย่างหน่ึง” จริยศาสตร์ของโซฟิสต์จึงถูกเพลโตหักล้าง 
 ข้อแตกต่างประการสําคัญระหว่างโซฟิสต์กับเพลโตอยู่ที่ว่าโซฟิสต์สอนให้คนทําความดีตาม
ความรู้สึกพึงพอใจ แต่เพลโตสอนให้ทําความดีด้วยเหตุผล ความรู้เป็นองค์ประกอบสําคัญที่สุดในการ
ทําความดี เพลโตแบ่งคุณธรรมหรือการทําความดีออกเป็น ๒ ระดับ คือ คุณธรรมทางสังคมกับ
คุณธรรมทางปรัชญา การทําความดีที่เพลโตยกย่อง คือการกระทําที่ประกอบด้วยเหตุผล คือมีความรู้
ว่าการกระทําน้ันนําไปสู่จุดหมายปลายสูงสุดอันใด เรียกว่า คุณธรรมทางปรัชญา ความดีในปรัชญา
ของเพลโตหมายถึง การกระทําด้วยความรู้ สิ่งที่ตนกําลังทําเป็นสิ่งที่ดี นําไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด 
อันใด ความดีสูงสุด คือสิ่งที่เป็นความดีสูงสุดได้แก่ มโนคติแห่งความดี อันเป็นประธานสูงสุดอยู่ในโลก
แห่งมโนคติ  

คุณณธร (Virtue) วิธีปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิต เรียกว่าคุณธรรมปรัชญาใน
ทัศนะของเพลโตหมายถึงการเพ่งพินิจมโนคติ มนุษย์ ประกอบด้วย ร่างกายกับวิญญาณแห่งเหตุผล
และวิญญาณไร้เหตุผล “ความสุข” ในปรัชญาของเพลโต หมายถึงการดํารงชีวิตที่ผสมกลมกลืน
คุณธรรม คนดี คือผู้ที่มีคุณธรรม ๔ ประการ ดังต่อไปนี้  

๑. ปัญญา (Wisdom) เกิดจากการใช้สมรรถภาพแห่งเหตุผลวิญญาณแห่งเหตุผล คนมี
ปัญญาคือ ผู้ที่รู้จักมโนคติเป็นผู้ที่ใช้เหตุผลกําหนดช้ีนําพฤติกรรมของตน  

๒.  ความกล้าหาญ (courage) ความกล้าหาญที่มีเหตุผลนําหน้า ไม่ใช่กล้าอย่างบ้าบ่ิน คน
กล้าคือ คนที่บุกในคราวที่ควรบุก และถอยในคราวที่ควรถอย  

๓.  การรู้จักประมาณ (Temperance) เกิดจากการใช้เหตุผลควบคุมความต้องการอันเป็น
สมรถภาพของวิญญาณขั้นตํ่าสุดให้อยู่ในขีดพอดี๔.ความยุติธรรม (Justice) หมายถึง ความสมดุล
ภายในใจของบุคคลผู้ที่มีวิญญาณทั้งสมส่วนทําหน้าที่ของตนประสานงานกันอย่างเหมาะสมทัศนะของ
เพลโต คนดีเป็นคนทีมีปัญญา กล้าหาญ รู้จักประมาณ และทรงความยุติธรรม คนจะดีหรือเลวดูกันที่
คุณธรรมในใจของเขา๑๘  

ปรัชญาการเมืองของเพลโต รัฐที่ดีควรยึดระบอบการปกครองใด อํานาจสิทธ์ิขาดในการ
ปกครองควรตกอยู่ในมือใคร อะไรคือคุณธรรมของนักปกครอง ประชาชนควรมีสิทธิเสรีภาพมาก
เพียงใด คําตอบของเพลโตต่อปัญหาดังกล่าว ได้จากบทสนทนาช่ือ อุดมรัฐ (Repulic)   

                                                            
๑๘เสถียร  โพธินันทะ, เมธีตะวันออก,  (กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, ๒๕๒๒), หน้า ๑๕๖. 
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นครรัฐ สิ่งที่ควรทราบ คือคําว่า “รัฐ” (Polis) เพลโตหมายถึง “นครรัฐ” ของกรีกโบราณ
อย่างสปาร์ตาและเอเธนส์ การปกครองท่ีดีในรัฐการปกครองของเพลโตอยู่ในรัฐที่เพลโตคิดมีอยู่ในรัฐ
อุดมคติหรือรัฐในความคิดของเพลโต  

อุดมรัฐ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เพราะมนุษย์ไม่อาจอย่างลําพังคนเดียว ความจําเป็นทาง
เศรษฐกิจบีบบังคับให้มนุษย์รวมกลุ่มกันเป็นสังคม เป็นรัฐ รัฐจึงเป็นสถาบันที่จําต้องมี เมื่อมีรัฐขึ้น
มาแล้วก็ควรพัฒนารัฐให้ดีย่ิงขึ้น เพลโตได้เสนอแบบอย่างของรัฐที่ดี สมบูรณ์ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนารัฐต่าง ๆ จึงเกิดรัฐที่ดีที่สมบูรณ์เกิดขึ้นในรัฐอุดมคติของเพลโต  

รัฐเกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลจํานวนมาก รัฐประกอบด้วยชนชั้น ๓ ระดับ คือ  
๑.  นักปกครอง ในอุดมรัฐ อํานาจทางการเมืองทั้งหมดตกอยู่ในมือของนักปกครองซึ่งเป็นคน

กลุ่มน้อย ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพิเศษเพ่ือนําเป็นผู้นําของรัฐ นักปกครองมีหน้าที่ออกกฎหมายและ
กําหนดนโยบายของรัฐ คุณธรรมของนักปกครอง คือความมีปัญญาหยั่งเห็นมโนคติ หรือนักปกครอง
ต้องเป็นนักปรัชญา รัฐในอุดมคติจะต้องได้คนมีปัญญาหรือนักปรัชญาเป็นผู้ปกครอง  

๒. พิทักษ์ชน (Guardians) หน้าที่พิทักษ์ชนคือการกวดขันให้ราษฎรเคารพเช่ือฟังกฎหมาย
ที่มาจากนักปกครอง พิทักษ์ชนคือผู้ทําหน้าที่ทหารตํารวจและข้าราชการพลเรือน คุณธรรมประจํา
พิทักษ์ชนคือความกล้าหาญ  

๓. ราษฎร เป็นชนช้ันผู้ถูกปกครองซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในรัฐ คือประชาชนธรรมดา
ผู้ประกอบการอาชีพการงานต่างๆ เพ่ือผลิตสินค้าและการบริการให้แก่รัฐ คุณธรรมของราษฎรคือการ
รู้จักประมาณความยุติธรรมเกิดขึ้นในใจของปัจเจกบุคคลต่อเมื่อมีเหตุผล อารมณ์และความต้องการ
ทํางานประสานกลมกลืน ความยุติธรรมในรัฐก็เกิดจากการท่ีชนช้ันทั้ง ๓ระดับปฏิบัติหน้าที่ของตนให้
ประสานกลมกลืนกับชนช้ันอ่ืน ๆ ไม่มีการขัดแย้งหรือก้าวก่ายหน้าที่ทุกคนเช่ือฟังกันตามลําดับช้ัน 

เง่ือนไขที่ช่วยให้เกิดความยุติธรรมคือนักครองและพิทักษ์ชนต้องไม่มีทรัพย์สินส่วนตัว ไม่มี
แม้กระทั่งครอบครัวส่วนตัว ราษฎรเท่าน้ันที่ได้รับอนุญาตให้มีครอบครัว พิทักษ์ชนจะตรวจตราและ
จํากัดปริมาณทรัพย์สินของราษฎร เพ่ือให้ทุกคนมีความเสมอภาคในด้านเศรษฐกิจยาจกและเศรษฐีจะ
ไม่มีในอุดมรัฐทรัพย์สินทั้งหมดของนักปกครองและพิทักษ์ชนตกเป็นสมบัติส่วนกลางที่ทุกคนมีสิทธิใช้
ร่วมกัน เหตุที่เพลโตกําหนดให้เลิกมีทรัพย์สิน เมื่อทุกคนไม่มีผลประโยชน์และการทุจริตคอร์รัปช่ันก็
ไม่มี ทุกคนมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกัน การให้สตรีมีความเสมอภาคเท่าเทียมชาย ลัทธิผัวเดียวเมียเดียว
ไม่มีในอุดมรัฐ 

ในอุดมรัฐ การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการแบ่งชนช้ัน ใครจะสังกัดอยู่ในชนช้ันใด ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการศึกษาองเขาถึงจะมีระบบชนช้ัน การศึกษาในอุดมรัฐมีลําดับช้ัน ๔ ลําดับ ดังน้ี 

๑. เด็กที่มีอายุตํ่ากว่า ๒๐ปี จะได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันทั้งหญิงและชาย 
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๒. เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี สอบคัดเลือก ผู้สอบตกจะออกไปประกอบอาชีพเป็นชนช้ันราษฎร 
ผู้สอบได้จะเรียนต่อไปอีก ๑๐ปี 

๓. ครั้นมีอายุครบ ๓๐ปี มีการสอบอีกครั้งหน่ึง ผู้สอบตกจะออกไปทํางานหน้าที่ของ พิทักษ์
ชน ผู้สอบได้จะเรียนต่อไปอีก ๕ ปีทุกคนเรียนจบหลักสูตรเมื่ออายุ ๓๕ ปี จากน้ันออกไปฝึกงานอีก 
๑๕ ปี จนกระทั่งเมื่ออายุได้ ๕๐ปี มีสิทธ์ิเข้ารับตําแหน่งกษัตริย์นักปรัชญาตามวาระที่หมุนเวียนมาถึง 
 สรุปรัฐในอุดมคติ ระบอบการปกครองที่ดีที่สุดในทัศนะของเพลโตคืออภิชนาธิปไตย
(Aristocracy) ที่อํานาจสิทธ์ิขาดในการปกครองตกอยู่ในมือของชนช้ันสูงผู้ถูกคัดเลือกโดยระบบการ
ปกครองตกอยู่ในมือของชนช้ันสูงผู้ถูกคัดเลือกโดยระบบการศึกษามิใช่ผู้มาจากตระกูลมั่งคั่งหรือผู้ดี 
เพลโตได้สรุประบอบการปกครองของกรีกโบราณไว้ ๔ แบบ ที่มีความใกล้เคียงกับรัฐในอุดมคติของ
เพลโตมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดดังน้ี   

๑. โยธาธิปไตย (Timarchy) ชนช้ันปกครองเป็นนักรบ ส่วนชนช้ันผู้ถูกปกครองเป็นทาสติด
ที่ดิน ทาสเหล่าน้ีคือชนช้ันราษฎรในอุดมรัฐผู้ “ถูกลดฐานะลงเป็นทาสและคนใช้” 

๒. คณาธิปไตย (Oligarchy) เป็นการปกครองโดยคนมั่งคั่งเพ่ือคนมั่งคั่ง คุณธรรมในสังคมไม่
มีความหมาย “เมื่อความม่ังคั่งและคนมั่งมีได้รับการยกย่องในรัฐ คุณธรรมและคนดีย่อมจะถูกเหยียด
หยาม 

๓. ประชาธิปไตย (Democracy) เป็นการปกครองโดยคนจนเพ่ือคนจน ซึ่งเป็นประชาชน
ส่วนใหญ่ของรัฐ “ประชาธิปไตยเกิดขึ้นเมื่อคนยากไร้ได้รับชัยชนะ” เหนือคนม่ังมีประชาธิปไตยเปิด
โอกาสให้คนไร้ประสิทธิภาพปละขาดการอบรมมาปกครองรัฐ 

๔. ทรราช (Tyranmy) คือการปกครองโดยนักเผด็จการผู้กดขี่ประชาชนลงทาสในระยะ
เริ่มแรก ทรราชเป็นวีรบุรุษในสายตาของประชาชน ขึ้นมาจัดระเบียบให้แก่สังคมท่ีระส่ําระสายเพราะ
การใช้เสรีภาพเกินขอบเขตของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย “ระบอบทรราชเป็นการปกครองที่
เลวร้ายที่สุดในบรรดารัฐบาลที่ไร้กฎหมาย เพราะมันสามารถทําอันตรายได้มากท่ีสุด”สุนทรียศาสตร์
หมายถึงปรัชญาที่เก่ียวกับความงามศิลปะ ความงามไม่ได้ถูกผูกขาดอยู่กับผลงานของศิลปิน งานด้าน
ศิลปะเป็นสิ่งที่งามเพราะมันเลียนแบบโนคติของความงาม งานด้านศิลปะไม่อาจนับเป็นสิ่งที่งามที่สุด 
ความงามท่ีแท้จริงอยู่ในโลกมโนคติ ชีวิตอันประเสริฐคือชีวิตของผู้เพ่งพินิจมโนคติของความงาม ความ
งามท่ีสมบูรณ์ไม่ใช่สิ่งที่รู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส แต่เป็นสิ่งที่ ต้องเพ่งพินิจด้วยเหตุผลหรือพุทธิ
ปัญญา เพลโตไม่ได้ยกย่องเชิดชูศิลปะ ท่านเห็นว่าศิลปะคือการเลียนแบบ งานด้านศิลปะเป็นมายาที่ 
“หนีห่างจากความจริงถึงระยะ ๓ ระยะ” คือ ศิลปะเลียนแบบสิ่งเฉาะ สิ่งเฉพาะเลียนแบบมโนคติ ผู้ที่
หลงติดอยู่ในศิลปะจะไม่มีวันเข้าถึงมโนคติซึ่งเป็นความจริงแท้ เป็นเหมือนคนที่หลงช่ืนชมอยู่กับเงา
ของเงา เพลโตเห็นว่าศิลปะไม่มีคุณค่าในตัวเอง ท่านไม่เช่ือเรื่องศิลปะ  
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ศิลปะที่ดีมีมาตรฐานควรแก่การยอมรับจะต้องเดินตามเง่ือนไข ๓ ประการตามที่เพลโตวางไว้
ดังน้ี  

๑.  ศิลปะต้องเลียนแบบได้เหมือนของจริงต้นฉบับ  
๒. ศิลปะต้องส่งเสริมศีลธรรม คือเป็นเคร่ืองมือสั่งสอนให้ประชาชนรู้จักความดี  
๓. ศิลปะจะต้องก่อให้เกิดความพึงพอใจ งานด้านศิลปะต้องดึงดูดใจและสร้างความรื่นรมย์ 

 

๒.๔ แนวคิดทางจริยศาสตร์ของอาริสโตเติล 
 อาริสโตเติล (Aristotle) เกิดเมื่อ พ.ศ.๑๕๙ ที่เมืองสตากิรา ในแคว้นเธรส บิดาช่ือนิฌคมา
คุส เป็นแพทย์หลวงประจําราชสํานักของพระเจ้าอะมินตัส กษัตริย์แห่งมาเซโดเนีย เมื่ออายุได้ ๑๗ ปี 
อาริสโตเติลถูกส่งตัวไปยังเอเธนส์เพ่ือเข้ารับการศึกษาในสํานักอะคาเดมีของเพลโต เมื่อเพลโตถึงแก่
กรรมใน พ .ศ .๑๙๖ หลานชายของเพลโตช่ือสปิวซิบปุสได้เป็นเจ้าสํานักอะคาเดมีคนต่อมา  
อาริสโตเติลไม่เห็นด้วยกับการที่สปิวซิปปุสกําหนดการเรียนการสอนที่ให้ความสําคัญแก่คณิตศาสตร์
มากเกินไป อาริสโตเติลพร้อมด้วยเพ่ือนร่วมสํานักเดินทางออกจากเอเธนส์ ได้ไปพํานักอยู่ที่อัสโซส
ตามคําเชิญของเฮอร์เมียส อาริสโตเติลได้พบกับภาคิไนยของกษัตริย์เฮอร์เมียส ช่ือพิธิอัส และแต่งงาน
กับเธอ มีลูกด้วยกัน ๑ คนช่ือนิโคมาคุส อาริสโตเติลประสบมรสุมชีวิตเมื่อพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์ม
หาราชสวรรคตในปี ๒๒๐ชาวเอเธนส์แสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่อมาเซโดเนียอย่างรุ่นแรง ใครที่เคยเข้า
พวกกับมาเซโดเนียเริ่มถูกลงโทษ อาริสโตเติลจึงตกเป็นเป้าการปองร้ายจากนักการเมืองแห่งเอเธนส์ 
อาริสโตเติลให้เหตุผลของการหนีจากเอเธนส์มาอยู่ที่เมืองคาลซิลว่า “เพ่ือชาวเอเธนส์จะได้ไม่ทําบาป
ต่อปรัชญาเป็นครั้งที่สอง” เพราะครั้งแรกทําบาปโดยประหารชีวิตโสคราตีส ท่านถึงแก่กรรมด้วยโรค
กระเพาะ เมื่อ พ.ศ. ๒๒๑ ที่เมืองคาลซิส ขณะมีอายุได้ ๖๒ปี ที่เอเธนส์อาริสดตเติลไม่ได้กลับเข้า
สํานักอะคาเดมี ได้ต้ังสํานักของตนขึ้นเรียกว่าลีเซอุม เลียนแบบอะคาเดมีของเพลโต เหตุที่มีช่ือลีเซอุม 
เพราะที่ต้ังอันเป็นสวนสาธารณะใกล้วิหารที่ประชาชนสร้างถวายเทพเจ้าอะพอลโล ลีเซอุม อริสโตเติล
แบ่งการบรรยายเป็นสองภาค คือ ภาคเช้าเป็นการบรรยายวิชาปรัชญาที่ลึกซึ้งสําหรับนักศึกษาที่มีพ้ืน
ฐานความรู้ดีอยู่แล้ว อาริสโตเติลเป็นเจ้าสํานักลีเซอุมราว ๑๒-๑๓ ปี ในช่วงน้ีชีวิตของท่านรุ่งเรืองถึง
ขีดสุด งานนิพนธ์ที่สําคัญถูกเขียนขึ้นในระยะนี้ อาริสโตเติลแต่งหนังสือไว้จํานวนมาก อริสโตเติลได้รับ
ยกย่องว่าเป็นบิดาของศาสตร์อย่างน้อย ๒ สาขา คือ ตรรกศาสตร์และสัตววิทยา๑๙  

นักปราชญ์ได้แบ่งงานนิพนธ์ของอาริสโตเติลออกเป็น ๗ หมวด ดังน้ี  
๑. หมวดตรรกศาสตร์ หมายถึงเคร่ืองมือสําหรับแสวงหาความรู้  
๒.  หมวดวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

                                                            
๑๙แนวคิดนักปรัชญา , (ออนไลน์) , เข้าถึงได้จาก http://onlineassociate.net/pdf/ 
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๓. หมวดจิตวิทยา ว่าด้วยวิญญาณ , ว่าด้วยความฝัน  
๔.  หมวดอภิปรัชญา  
๕.  หมวดจริยศาสตร์ 
๖. หมวดรัฐศาสตร์ 
๗. หมวดศิลปะ วาทศิลป์ , กวีศาสตร์๒๐นับต้ังแต่ธาเลสจนถึงอาริสโตเติล ภูมิปัญญากรีกยัง

มิได้ถูกแบ่งเป็นสาขา วิทยาการทุกแขนงรวมอยู่ด้วยกันและมีช่ือเรียกว่า “ปรัชญา”  
อาริสโตเติลได้จัดแบ่งศาสตร์ต่าง ๆ ออกเป็น ๓กลุ่มใหญ่ คําว่า “ศาสตร์(Sciences)” เทียบ

ได้กับคําว่า “วิชาการ” ในสมัยปัจจุบัน อาริสโตเติลแบ่งกลุ่มวิชาการออกเป็น ๓ ภาค  
๑. วิชาการภาคทฤษฎี ได้แก่วิชาที่ศึกษาเพื่อสนองความใฝ่รู้อย่างเดียว แบ่งออกเป็น ๓

สาขา ฟิสิกส์, ศึกษาธรรมชาติ, คณิตศาสตร์ ศึกษาเรื่องการคํานวณที่ยังต้องอาศัยสสารอภิปรัชญา 
ศึกษาความจริงแท้ของสรรพสิ่งโดยไม่เก่ียวข้องกับเรื่องสสาร อภิปรัชญาของอาริสโตเติล แบ่งย่อย
ออกเป็น ๒ ส่วน   

 ๑. ภววิทยา (Ontology) ศึกษาความจริงแท้ในฐานะที่เป็นภาวะ (Being) ในโลก  
 ๒. เทววิทยา (Theology) ศึกษาภาวะในฐานะเป็นปฐมเหตุของการเคลื่อนไหวเปล่ียนแปลง

ของสรรพสิ่ง 
๒. วิชาการปฏิบัติ (Practical Sciences)ได้แก่วิชาที่กําหนดวิธีปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุผล

ตามเป้าหมายที่วางไว้ แบ่งเป็น ๒ สาขา คือ  
 ๑. รัฐศาสตร์ (Politics) ศึกษาการจัดองค์การและระเบียบที่ดี 
 ๒. สังคมจริยศาสตร์ (Ethics) ศึกษาเรื่องจริยธรรมของปัจเจกชนในสังคม 
๓. วิชาการภาคผลิต (Productive Sciences) ได้แก่วิชาการความรู้เก่ียวกับวิชาชีพที่

มุ่งผลิตศิลปกรรมต่าง ตรรกศาสตร์(Logic) เป็นวิชาที่ศึกษากฎเกณฑ์ของการใช้เหตุผล วิชาน้ี
เก่ียวข้องกับวิธีการอ้างเหตุผลและหลักเกณฑ์ในการตัดสินความสมเหตุสมผลของการอ้างเหตุผล การ
แสวงหาเหตุผลมาสนับสนุนข้ออ้างเพ่ือสร้างความสมเหตุสมผล ทําได้ ๒ วิธีคือ  

 ๑. การนิรนัย (Deduction) คือการสรุปจากคนส่วนใหญ่ไปสู่คนส่วนรวม 
 ๒. การอุปนัย (Induction) คือการสรุปจากส่วนย่อยไปสู่ส่วนใหญ่ 
อาริสโตเติลได้ช่ือว่าเป็นบิดาผู้ก่อต้ังวิชาตรรกศาสตร์ ตรรกศาสตร์ที่อารสโตเติลสร้างไว้เป็น

ระบบก็คือตรรกศาสตร์นิรนัย ส่วยตรรกศาสตร์แบบอุปนัยน้ันเกิดขึ้นห่างกันกว่าสองพันปีโดยฟราน
ซิส เบคอน และจอห์น สจ๊วตมิลล์ ผลงานด้านตรรกศาสตร์ของอาริสโตเติลมีช่ือว่า Orgaon แปลว่า 
เครื่องมือแสวงหาความรู้ ประกอบด้วยหนังสือ ๖ เรื่อง คือ  

                                                            
๒๐เสถียร  โพธินันทะ,  เมธีตะวันออก,  อ้างแล้ว, หน้า ๒๘. 
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๑.  Categories (ปทารถะ) ว่าด้วยประเภทของคําและวลี  
๒. On Interpretation (เรื่องการตีความ) ว่าด้วยประโยคตรรกและคําถาม  
๓. Pio Analytics (ปุริมวิเคราะห์) ว่าด้วยการอนุมานและตรรกบท  
๔. Posterior Analytics (ปัจฉิมวิเคราะห์) ว่าด้วยการประยุกต์ใช้ตรรกศาสตร์ในการ

แสวงหาความจริง  
๕. Topics (หัวข้อ) ว่าด้วยวิภาษวิธี  
๖.  On Sophistical Refutations (ว่าด้วยการหักล้างปรัปวาท) เป็นเรื่องเก่ียวกับเทคนิค

การโต้วาที  การอ้างเหตุผลต้องแสดงออกมาเป็นภาษา  
หน่วยย่อยที่สุดของภาษาก็คือคํา (Terms) ปทารถะมี ๑๐ ประการ คือ 
๑. สาระ(Substance) หมายถึง สาระทุติยภูมิซึ่งทําหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยค แบ่ง

ออกเป็น ๒ ประเภท คือ  
 ๑.๑ สาระทุติยภูมิ (Primary Substance) ได้แก่ การแสดงสิ่งเฉพาะต่าง ๆ  
 ๑.๒ สาระทุติยภูมิ (Secondary Substance) ได้แก่ สิ่งสากลท่ีแสดงสกุลของสิ่งเฉพาะ

ปริมาณ (Quantity) ได้แก่ คําแสดงปริมาณซึ่งทําหน้าที่เป็นภาคแสดงคุณภาพ (Quality) ได้แก่ คําที่
แสดงว่าประธานของประโยคมีลักษณะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ (Relation) ได้แก่ คําที่แสดงว่า
ประธานเก่ียวข้องกับสิ่งอ่ืนหรือบุคลอ่ืนอย่างไรสถานที่ (Place) ได้แก่ คําที่แสดงว่าประธานอยู่ที่ไหน
กาล (Time) ได้แก่ คําที่แสดงว่าประธานอยู่ในเวลาใดลักษณาการ (Postion) ได้แก่ คําที่แสดงว่า
ประธานอยู่ในท่าหรืออิริยาบถใดสถานะ (State) ได้แก่ คําที่แสดงว่าประธานมีสภาพอย่างไรกัตตุ
ภาวะ (Action) ได้แก่ คําที่แสดงว่าประธานกําลังทําอะไรกัมภาวะ (Affection) ได้กํ่าที่แสดงว่า
ประธานถูกกระทําอย่างไรตรรกบท คือ แบบแผนของการอ้างเหตุผล “ตรรกบทเป็นแบบแผน (Form) 
ของการอ้างเหตุผลที่ประกอบด้วยคําเพียง ๓ คํา ซึ่งสัมพันธ์กันอย่างชนิดที่ว่าประโยคตรรก ๒ 
ประโยคแรกรวมกันส่อแสดงนัยถึงประโยคตรรกที่สาม” ตรรกบทประกอบด้วยประโยคตรรก ๓ 
ประโยค คือ ประโยคข้อต้ังหลัก(Major Premise) และประโยค ข้อต้ังรอง(Minor Premise) และ
สุดท้ายคือข้อสรุป(Conclu sion)  ตรรกบทมีคําเพียว ๓คําคําที่หน่ึงเป็นคําหลัก(Major Term) คําที่
เป็นภาคแสดง(Predicate) ของข้อสรุปคําที่สองเป็นคํารอง (Minor Term) คําที่เป็นประธาน 
(Subject) ของข้อสรุปคําที่สามเป็นคํากลาง (Middle Term) ได้แก่ คําที่ปรากฏในข้อต้ังหลักและข้อ
ต้ังรอง 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในตรรกบท ของอาริสโตเติลนักปรัชญาสมัยกลาง คําหลัก = A P 
(Predicate) คํารอง = B S (Subject) คํากลาง = C M (Middle) แผ่นผังที่ใช้ในตรรกบทที่นิยม 
คือ M – P S - M กฎแห่งความสมเหตุสมผลของตรรกบทมีอยู่ ๕ ข้อ คือ ตรรกบทต้องมีคําเพียง ๓ 
คํา คือ คําหลัก คํารอง และคํากลาง แต่ละคําต้องปารกฏเพียงสองครั้ง ไม่มากไม่น้อยไปกว่าน้ันคําที่
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กระจายในข้อสรุปต้องกระจายในข้อต้ังด้วยคํากลางต้องกระจายอย่างน้อยหน่ึงครั้งข้อต้ังทั้งสองจะ
เป็นประโยคปฏิเสธทั้งคู่ไม่ได้ 

ถ้าข้อต้ังเป็นประโยคปฏิเสธ ข้อสรุปก็ต้องเป็นประโยคปฏิเสธด้วย นิรนัยกับอุปนัย ตรรก 
บทใดดําเนินตามกฎทั้งห้าข้อ ตรรกบทน้ันมีความสมเหตุสมผล หมายถึงการที่ข้อสรุปรับกันได้รับข้อ
ต้ัง กล่าวคือ เมื่อยอมรับข้อต้ังทั้งสองแล้ว ก็ต้องยอมรับข้อสรุปว่าเป็นผลที่ติดตามมาอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ตรรกศาสตร์ให้ความสมเหตุสมผลมากกว่าความจริง อาริสโตเติลมีทัศนะว่า เน่ืองจาก
ตรรกศาสตร์เป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ ดังน้ันตรรกศาสตร์ต้องให้ความจริง แต่ตรรกศาสตร์นิรนัยมี
ข้อจํากัดตรงที่ไม่สามารถพิสูจน์สัจพจน์ การพิสูจน์หรือการสร้างสัจพจน์เป็นหน้าที่ของตรรกศาสตร์
อุปนัย แต่ตรรกศาสตร์อุปนัยมีข้อจํากัดตรงที่ไม่สามารถศึกษาความจริงเฉพาะหน่วยได้ครบถ้วนทุก
กรณี  อภิปรัชญาได้แก่การศึกษาความจริงแท้ของสรรพสิ่ง น่ันคือภาวะบริสุทธ์ิ (Being Qua 
being)๒๑และเร่ืองที่เก่ียวข้องกับภาวะบริสุทธ์ิ อภิปรัชญาของอาริสโตเติลแบ่งออกเป็น ๒ สาขา  

๑.  ภววิทยา (Ontology) คือส่วนที่ศึกษาความจริงแท้ในฐานะที่เป็นภาวะ (Being) ที่ยังมี
ความสัมพันธ์กับสสาร  

๒.  เทววิทยา (Theology) หมายถึง ส่วนที่ศึกษาความจริงแท้ในฐานะที่เป็นภาวะบริสุทธ์ิ
ซึ่งเป็นปฐมเหตุของการเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งในจักรวาลความจริงแท้ของสรรพสิ่ง
ก็คือภาวะ (Being) ภาวะคือแบบหรือมโนคติในปรัชญาของเพลโต อาริสโตเติลเห็นว่าแบบเป็นสาระ 
หรือสารัตถะของสรรพสิ่ง  

อาริสโตเติลได้เสนอแนวคิด ๓ ประการคือ แบบและสสาร ภาวะแฝง และภาวะจริง และ
ความเป็นสาเหตุ ประเด็นทั้งสามมีรายละเอียดดังน้ี สสาร(Matter) คือ วัตถุดิบหรือวัสดุอันเป็น
ส่วนประกอบของสิ่งเหล่าน้ันแบบ (Form) คือ โครงสร้างหรือรูปทรงของสิ่งเหล่าน้ัน อาริสโตเติล
อธิบายเรื่องแบบและสสารว่า “แบบ” กับคําว่า “สสาร” เป็นคําคู่กัน สสารเป็นที่มาของความ
หลากหลายและความแตกต่างของสิ่งของที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันภาวะแฝงและภาวะจริงมี
ความสัมพันธ์กัน สิ่งเฉพาะอย่างหน่ึงต้องมีแบบอยู่จึงเป็นภาวะจริง แต่เมื่อเอาแบบน้ันเทียบกับแบบ
อ่ืน สิ่งเฉพาะน้ันก็ยังอยู่ในภาวะแฝงเป็นสาเหตุความเปล่ียนแปลงของสรรพสิ่งในจักรวาล คําว่าเหตุ
หมายถึงการมีส่วนรับผิดชอบ  

การที่สรรพสิ่งเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงเป็นเพราะเหตุ ๔ ประการ คือ  
๑.  วัสดุเหตุ (Material Cause) ได้แก่ สสาร  
๒.  รูปเหตุ (Formal Cause) ได้แก่แบบ  
๓.  สัมฤทธิเหตุ (Efficient Cause) ได้แก่ ผู้กระทําการ  

                                                            
๒๑แนวคิดนักปรัชญา, (ออนไลน์) , เข้าถึงได้จาก http://onlineassociate.net/pdf/ 
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๔.  อันตเหตุ (Final Cause) ได้แก่ จุดมุ่งหมาย  ปฐมเหตุแห่งการเคลื่อนไหวคือพระเจ้าผู้
เป็นแบบบริสุทธ์ิ พระเจ้าไม่ได้เป็นพระผู้สร้าง แต่พระเจ้าเป็นเพียงผู้ทําให้สรรพสิ่งเคลื่อนไหวโดยที่
ตนเองไม่เคลื่อนไหว พระเจ้าคือผู้ที่ทําให้สรรพสิ่งเคลื่อนไหวโดยที่ตนเองไม่เคลื่อนไหว การเคลื่อนไหว 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทุกประการ ไม่ว่าในเชิงปริมาณคุณภาพหรือการเปลี่ยนสถานที่ 
 “ธรรมชาติ” อาริสโตเติลหมายถึง “ผลรวมของวัสดุทุกอย่างที่เป็นสสารและมีการเคลื่อนไหว 
ปรัชญาธรรมชาติของอริสโตเติลเป็นอันตวาทปรัชญาธรรมชาติของอริสโตเติลคือการเคลื่อนไหว
(Motion) กาละ (Time) และอวกาศ (Space)  

การเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งมีอยู่ ๔ อย่างคือ  
๑.  การเคลื่อนไหวทางสสาร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงด้านเน้ือหาว่าไม่มีสิ่งน้ันสิ่งน้ี  
๒.  การเคลื่อนไหวทางปริมาณ หมายถึงการเพ่ิมและการลดปริมาณของสิ่งต่าง ๆ  
๓. การเคลื่อนไหวทางคุณภาพ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ  
๔. การเคลื่อนไหวทางสถานที่ หมายถึงการเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนแปลงสถานที่น่ันเอง   
โลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล พระอาทิตย์ พระจันทร์ และดวงดาวทั้งหมดโคจรรอบโลก

เป็นวงกลม แบ่งจักรวาลออกเป็นสองส่วน คือส่วนล่างนับต้ังแต่ภายใต้พระจันทร์ลงมาถึงพ้ืนโลก และ
ส่วนบน นับแต่พระจันทร์ขึ้นไปจนถึงดาวดวงสุดท้ายที่ขอบจักรวาล ศูนย์กลางของจักรวาลคือ 
โลก แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ  

๑. อนินทรียสสาร หมายถึงสิ่งไม่มีชีวิตทั้งหลาย  
๒. อินทรีย์สสาร หมายถึงสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย   
จริยศาสตร์ของอาริสโตเติลเป้นอันตวิทยา เพราะถือว่าพฤติกรรมของมนุษย์มุ่งไปท่ีจุดหมาย

สูงสุดเดียวกัน อาริสดตเติลจําแนกจุดหมายเป็นสองประเภท  
๑.  จุดหมายระหว่างทาง หมายถึงจุดหมายเฉพาะหน้าที่มนุษย์ต้องการเพ่ือเป็นทางผ่านไปสู่

จุดหมายที่ไกลกว่าน้ัน  
๒. จุดหมายปลายทาง หมายถึง จุดหมายสูงสุดที่เป็นจุดจบในตัวเอง  
โดย ไม่ต้องนําไปสู่จุดหมายอ่ืนต่อไปความสุข คือ  
๑.  ความสุขคือความสําราญ(Pleasure)  
๒.  ความสุขคือความม่ังคั่ง(Wealth)  
๓.  ความสุขคือเกียรติยศ (Honour)  
ทัศนะของอาริสโตเติล ความสุขเป็นความรู้สึกของวิญญาณไม่ใช่ร่างกาย วิญญาณเป็นแบบ

ของมนุษย์ที่ทําให้มนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์ ความสุขของมนุษย์จึงเป็นความสุขที่เกิดกับวิญญาณ น่ัน
คือความสุขเกิดจากคุณธรรม  คุณธรรมหมายถึงคุณสมบัติที่ดี คนดีคือคนที่ทําดีหรือมีคุณธรรมเป็น
ลักษณะนิสัยประจํา คุณธรรมไม่ใช่คุณสมบัติที่มนุษย์มีติดตัวมาต้ังแต่เกิด หากแต่เป็นนิสัยที่มนุษย์ 
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“สร้าง” ขึ้นภายหลัง คุณธรรมด้านพุทธิปัญญา หมายถึงความสารถในการใช้เหตุผลเพ่ือแสวงหา
ความรู้ เ ก่ียวกับสิ่งสากลและเพ่ือการคํานวณในวิชาคณิตศาสตร์คุณธรรมด้านศีลธรรม คือ 
ความสามารถในการเลือกทําความดีซึ่งเกิดจากการฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นนิสัย“คุณธรรมคือลักษณะนิสัย
ในการเลือกทางสายกลาง” คุณธรรมเป็นทางสายกลาง ระหว่างความเกินและความขาด คุณธรรม
หมายถึงการควบคุมความรู้สึก ความยุติธรรม หมายถึง ทางสายกลางระหว่างการกระทําต่อผู้อ่ืนอย่าง
ไม่ยุติธรรม และการกระทําอย่างไม่ยุติธรรม ความยุติธรรมมี ๒ ประเภท 

๑.  ความยุติธรรมในการจัดสรร  
๒. ความยุติธรรมในการแก้ไขความผิด  
มิตรภาพ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ  
๑. มิตรภาพเพื่อผลประโยชน์ คือ ความสัมพันธ์ของคนที่รักกันเพราะมีผลประโยชน์ที่ได้จาก

กันและกัน 
๒. มิตรภาพเพ่ือความสําราญ คือ ความสัมพันธ์ของคนที่รักกันที่รูปร่างหน้าตางดงาม 
๓. มิตรภาพเพ่ือความดี คือ ความสัมพันธ์ของคนที่เป็นคนดีมีคุณธรรมคล้ายกัน ต่างฝ่ายต่าง

ประทับใจในลักษณะนิสัยดีงามลัสติปัญญาของกันและกัน 
ชีวิตอุดมคติ ชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่ดําเนินหลักคุณธรรม อาริสโตเติลกล่าวว่า “ถ้า

ความสุขคือกิจกรรมที่ดําเนินตามหลักคุณธรรม จึงมีเหตุผลดีที่จะกล่าวว่า กิจกรรมน้ันควรดําเนินตาม
หลักคุณธรรมสูงสุด และน่ีคือสิ่งที่ดีที่สุด” ชีวิตมีความสุขเพราะดําเนินตามหลักคุณธรรม ชีวิตจะมี
ความสุขมากที่สุดถ้าดําเนินตามหลักคุณธรรมระดับสูงสุดในทัศนะของอาริสโตเติล การคิดคํานึงที่ให้
ความสุขมากที่สุดคือการคิดคํานึงถึงพระเจ้า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์ไม่สามารถแยกอยู่เป็นหน่วย
ย่อยตามลําพัง เพราะต้องพ่ึงพาอาศัยกัน ดังน้ันมนุษย์จึงรวมตัวกันต้ังรัฐขึ้น ภาษาทําให้มนุษย์เป็น
สัตว์สังคม มนุษย์มีการใช้ภาษา มนุษย์สร้างครอบครัวแสวงหาปัจจัยในการดํารงชีพ ครอบครัวมี
จํานวนมากรวมกันเป็นหมู่บ้าน  

ทัศนะทางการเมืองของอาริสโตเติล  ๒ ประการ  
๑. ทัศนะที่ว่าปัจเจกชนมีความจริงแท้ รัฐไม่มีความจริงแท้ปัจเจกชนมีจุดหมายในตัวเอง 
๒. รัฐมีความจริงแท้ ปัจเจกชนไม่ใช่สิ่งที่แท้จริงจึงไม่มีความหมายอะไรจํานวน ผู้ใช้อํานาจ

การปกครองที่ดี เพ่ือประชาชนการปกครองท่ีเลว เพ่ือผู้ปกครอง คนเดียว คณะผู้ปกครอง ประชาชน
ส่วนใหญ่ราชาธิปไตย อภิชนาธิปไตย มัชฌิมชนาธิปไตยทรราช คณาธิปไตย ประชาธิปไตย  

ระบอบการปกครองที่ดี ๔ แบบระบอบการปกครองท่ีเลว ๔ แบบ ได้แก่ 
๑. ราชาธิปไตย (Royalty) เป็นการปกครองโดยบุคคลคนเดียวผู้มีปัญญาและความ 

สามารถเหนือคนทั่งหลายทรราช (Tyranny) เป็นการปกครองโดยบุคคลคนเดียวใช้อํานาจตาม
อําเภอใจเพ่ือผลประโยชน์ของตัวเอง 
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๒. อภิชนาธิปไตย (Aristrocracy) เป็นการปกครองโดยอภิชนต้ังแต้สองคนข้ึนไป เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน 

๓. คณาธิปไตย (Oligarchy) เป็นการปกครองโดยคนกลุ่มน้อยที่มั่งคั่งและมีอํานาจ เพ่ือ
ประโยชน์ของพวกพองเดียวกัน  

๔. มัชฌิมชนาธิปไตย (Polity) เป็นการปกครองโดยรัฐธรรมนูญเพ่ือประชาชนทั้งหมด ใช้
อํานาจเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันประชาชนทั้งหมดมีสิทธิเลือกผู้ปกครองประชาธิปไตย (Democracy) 
เป็นการปกครองโดยคนจนซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ในสังคม เพ่ือประโยชน์ของคนจนเท่าน้ัน 

รัฐในคติของอาริสโตเติลต้องมีลักษณะ ดังน้ี  
๑.  พ้ืนที่ของรัฐต้องไม่กว้างใหญ่หรือเล็กจนเกินไป  
๒.  พลเมืองของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามวัย 
๓. การศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาพลเมือง Philosophy คือ Science 

Principles (ความรู้เรื่องหลัก)  เช่น หลักจิตศาสตร์ หลักรัฐศาสตร์ หลักวิทยาศาสตร์  
แต่ปรัชญาตะวันตกยังหาข้อยุติเรื่องหลักดังกล่าวไม่ได้ และด้วยเหตุน้ี Philosophy จึงเป็น

เรื่องโลกียะ ไม่เก่ียวกับโลกุตตระ จึงเป็นเรื่องเก่ียวกับปัญหาที่ว่า โลกน้ีคืออะไร? โลกน้ีเพราะอะไร? 
โลกน้ีเป็นอย่างไร?ปรัชญา (ของตะวันออก) หมายถึง ความรู้อันประเสริฐอันได้แก่ ความรู้อันสุดท้าย
ซึ่งเมื่อบรรลุถึงแล้วความอยากจะรู้จะหมดไป เพราะไม่มีอะไรเหลือให้อยากรู้อีกต่อไป เป็นความรู้ที่
ตัดความสงสัยได้อย่างเด็ดขาด (อคถํกถี)-  ความรู้เกิดจากความอยากรู้ ความอยากรู้เกิดจากความไม่
รู้-  ปรัชญาตะวันตก  เป็นการประติดประต่อความคิดของนักคิดหลายคนเข้าด้วยกัน โดยท่ีความจริง
แล้วความคิดเหล่าน้ันไม่น่าจะสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเลย เพราะเป็นความคิดคนละฐานกัน-  ส่วน
ปรัชญาตะวันออกน้ัน อาศัยความตรัสรู้อย่างใดอย่างหน่ึงเป็นฐานอันแน่นอนแล้วค่อยขยายตัวออกไป
ตามสติปัญญาของปรัชญาเมธีน้ัน ๆ ในกาลต่อ ๆ มา ในขั้นน้ีเรียกว่า มีพฤติการณ์ต่างกันมูลรากของ 
Philosophy คือความสงสัย เพราะเรายังสงสัยหาคําตอบไม่ได้ จึงพยายามค้นหาหลักฐานเพ่ือให้
คําตอบแก่สิ่งที่เราสงสัยน้ัน Philosophy จึงเกิดจากความสงสัยมูลรากของปรัชญา คือความตรัสรู้
ของพระฤๅษีน้ันคือปรัชญาตะวันออก เกิดจากกาตรัสรู้ของผู้เป็นต้นลักทธิการพยายามค้นหาคําตอบ
เพ่ือแก้ความสงสัยน่ันเอง คือตัวปรัชญาของปรัชญาตะวันการอธิบายความตรัสรู้ของพระฤๅษีน้ัน ตาม
หลักเหตุผลน้ันคือตัวปรัชญาของปรัชญาตะวันออกในทางตะวันออก ปรัชญาคือพฤติการณ์ตามหลัก
เหตุผลอันเกิดจากความตรัสรู้เป็นบรรทัดฐานในทางตะวันตก ปรัชญาคือพฤติการณ์ตามหลักเหตุผล
อันเกิดจากความสงสัยหรือความแปลกใจปรัชญาตะวันตก มุ่งสมัชชาภาพแล้วจึงกลับมาปัจเจกภาพ มี
วิถีเป็นปฏิโลมปรัชญาตะวันออก มุ่งปัจเจกภาพแล้วจึงขยายไปสู่สมัชชาภาพ มีวิถีเป็นอนุโลม
การศึกษาปรัชญาตะวันตก  ยังผลให้รู้พฤติการณ์ของธรรมชาติ ยังไม่รู้ถึงตัวธรรมชาติ การศึกษา
ปรัชญาตะวันออก เป็นการศึกษาถึงแดนเกิดของตัวบุคคล พฤติการณ์ของบุคคลที่ดําเนินอยู่ และ



๕๓ 

 

อวสานอันบุคคลจะพึงบรรลุในวาระสุดท้าย เท่ากับเป็นการเรียนรู้ชีวิตของเราเองแต่เบ้ืองต้นจน
อวสาน (สวามี) 
  

 
 

นิกายต่าง ๆ 

การอธิบาย 
ด้วยหลักเหตุผล ปรัชญาตะวันออก 

การตีความ 
ตามปรัชญา 

ความตรัสรู้ 

เข้าใจตามเหตุผล 

ใช้เหตุผลหรือปัญญา ปรัชญาตะวันตก 

โลก ความสงสัย 



 
บทที่ ๓ 

แนวคิดทางจริยศาสตร์ของพุทธปรัชญาเถรวาท 
 

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม และเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากศาสนาหน่ึงของ
โลก รองจากศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาฮินดู ประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธเริ่ม
ต้ังแต่สมัยพุทธกาล ผู้ประกาศศาสนาและเป็นศาสดาของศาสนาพุทธคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรง
ตรัสรู้เมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือนวิสาขะหรือเดือน ๖ ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ ตําบลอุรุเวลาเสนา
นิคม แคว้นมคธ ประเทศอินเดีย ๔๕ ปี ก่อนพุทธศักราช ปัจจุบันสถานท่ีน้ี เรียกว่า พุทธคยา อยู่ห่าง
จากเมืองคยาประมาณ ๑๑กิโลเมตร ประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนาหลังจากการประกาศศาสนา 
เริ่มจากการแพร่หลายไปทั่วอินเดีย หลังพุทธปรินิพพาน ๑๐๐ ปี จึงแตกเป็นนิกายย่อย โดยนิกายท่ี
สําคัญคือเถรวาทและมหายานหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ได้เสด็จไปโปรดพระปัญจวัคคีย์ ณ ป่า
อิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี พระองค์ตรัสธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นปฐมเทศนาแก่
พระปัญจวัคคีย์ เมื่อจบพระธรรมเทศนา ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลีมลทิน จึงเกิดขึ้นแก่พระ
โกณฑัญญะ จนทําให้บรรลุเป็นพระโสดาบัน พระโกณฑัญญะจึงกราบทูลขออุปสมบทในวันขึ้น ๑๕ 
ค่ํา เดือน ๘ ซึ่งนับเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลก๑ และพระรัตนตรัยจึงเกิดขึ้นในโลกเช่นกันในวันน้ัน 
ต่อมา พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมอ่ืน ๆ เพ่ือโปรดพระปัญจวัคคีย์ที่เหลืออีก ๔ องค์ จนบรรลุเป็นพระ
โสดาบันทั้งหมด หลังจากพระปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นพระโสดาบันหมดแล้ว พระองค์ทรงแสดงธรรม
อนัตตลักขณสูตร ซึ่งทําให้พระปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นต่อจากน้ัน พระองค์ได้เสด็จไป
แสดงธรรมโปรดพระยสะและพวกอีก ๕๔ ท่าน จนบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด ในครั้งน้ันจึงมีพระ
อรหันต์รวมท้ังพระองค์ด้วยทั้งสิ้น ๖๑ พระองค์ พระพุทธเจ้าจึงพระดําริให้พระสาวกออกประกาศ
ศาสนา โดยมีพระปฐมวาจาในการส่งพระสาวกออกประกาศศาสนาว่า 

 

 

 

                                                            
๑ประยงค์ แสนบุราณ, พระพุทธศาสนามหายาน, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๘), 

หน้า ๓๙.  



๕๕ 
 

 
 

ดูก่อนพระภิกษุทั้งหลาย เราหลุดพ้นจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ และ
ของมนุษย์ แม้พวกเธอได้หลุดพ้นจากบ่วงทั้งปวงทั้งของทิพย์และของมนุษย์เช่นกัน 
พวกเธอจงเที่ยวไปเพ่ือประโยชน์ และความสุขแก่มหาชน เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือ
ประโยชน์เก้ือกูล และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ พวกเธออย่าไปทางเดียวกัน ๒ รูป 
จงแสดงธรรมให้งามในเบ้ืองต้น ในท่ามกลางและในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อม
ทั้งอรรถและพยัญชนะให้ครบถ้วนบริบูรณ์ สัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลี คือ กิเลส ในจักษุเพียง
เล็กน้อยมีอยู่ แต่เพราะโทษที่ยังไม่ได้สดับธรรม จึงต้องเสื่อมจากคุณที่พึงจะได้รับ 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้รู้ทั่วถึงธรรมมีอยู่ แม้เราก็จักไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคม เพ่ือ
แสดงธรรม๒ 

 
พุทธธรรมเป็นปรัชญาหรือศาสนา ขึ้นอยู่กับการตีความตามคํานิยาม หากพิจารณาตาม

หนังสือปทานุกรมฉบับของเวบส์เตอร์ที่ให้คําจํากัดความเก่ียวกับ ปรัชญา ว่า หมายถึง “การรักที่จะ
แสวงหาปัญญาความรู้ โดยการทําความเข้าใจในสิ่งที่เป็นคุณค่าและเป็นสัจธรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ความรู้ที่ได้มาจากการคิดใคร่ครวญมากกว่าที่จะได้จากการสังเกตการณ์” ส่วนศาสนา หมายถึง “การ
กราบไหว้บูชาต่อพระเจ้าหรือสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ตามทัศนคติแห่งพุทธปรัชญา มุ่งมองปัญหาของมนุษย์เป็น
ศูนย์กลาง อภิปรัชญาใดที่ไม่เก่ียวกับการกระทําของมนุษย์เพ่ือความมุ่งมั่นต่อการรู้แจ้งในอภิสัมโพธิ 
เช่นปัญหาที่ว่า โลกจะมีอยู่ตลอดไปหรือไม่ วิญญาณกับร่างกายเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ ตายแล้วสูญ
หรือว่าตายแล้ววิญาณไปเกิดใหม่ สิ่งเหล่าน้ีไม่ใช่คําตอบแต่เป็นคําถามที่จัดเป็น อัพยากตปัญหา ที่
พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์และไม่ได้ให้ความสนใจจากทางพุทธศาสนาเน่ืองจากพุทธศาสนามองเห็น
ความเปลี่ยนแปลงที่ไม่จีรังย่ังยืนในสรรพสิ่งทั้งหลาย พระพุทธองค์จึงไม่ได้ทรงให้ความสนใจในเนื้อหา
ทางอภิปรัชญาใด ๆ ด้วยจุดยืนทางตรรกะแห่งทัศนคติดังกล่าวพระองค์ทรงมองสรรพสิ่งทั้งที่เป็นรูป
และนามว่าเป็นกระบวนการทางด้านพลวัตทรงเล็งเห็นว่า ชีวิตไม่มีอะไรเลยนอกจากเป็นเพียงอนุกรม
แห่งการเกิดดับ มันเป็นเพียงกระแสแห่งภพและชาติที่เป็นอนิจจังพุทธศาสนามีทัศนะที่ว่า เหตุการณ์
ทุกสิ่งทุอย่างที่เกิดขึ้นและปรากฏในโลกที่เรารับรู้ได้หรือจากที่ใด ๆ ก็ตาม ย่อมเกิดจากเหตุดังน้ัน
ปรากฏการณ์ต่างๆ จึงอยู่ภายใต้กฎแห่งเหตุปัจจัยด้วยกันทั้งสิ้นเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายโดยตัวของมัน
เองเป็นสังขตธรรม ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นและดํารงอยู่ได้อย่างอิสระ น่ีคือปรัชญาพุทธ ดังเราจะพึงสังเกต
หลักการในแก่นคําสอนของพระพุทธองค์ได้ต่อไป 

แม้ว่าคําสอนในพุทธศาสนาจะไม่ถือว่าเป็นปรัชญา เพราะญาณวิทยาหรือกระบวนการเรียนรู้
ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ มิได้เกิดจากการใช้เหตุผลทางตรรกะ แต่พุทธธรรมที่พระองค์นํามาสอน

                                                            
๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘๙. 



๕๖ 
 

 
 

แสดง ได้มาจากประสบการณ์ที่วิเคราะห์ด้วย สติ ปัญญา ความรอบรู้ และด้วยการเฝ้าสังเกต
โดยเฉพาะ แต่อย่างไรก็ตามก็พอมีหลักฐานที่ปรากฏอยู่นสังคารวสูตรได้กล่าวถึงลักษณะของ
นักปราชญ์รุ่นก่อนและรุ่นร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าไว้ ๓ ประเภท คือ   

๑.  แบบประเพณีนิยม หมายถึง นักปราชญ์ที่นําเอาองค์ความรู้ทั้งหมดจากตํารา คัมภีร์อัน
เป็นประเพณีด้ังเดิมมาถ่ายทอดสอนแสดง 

๒.  แบบจิตนิยมและอภิปรัชญานิยมที่แสวงหาองค์ความรู้จากการคิดใคร่ครวญหาเหตุผล
และการคาดคะเนว่าน่าจะเป็นเช่นน้ัน 

๓.  แบบประสบการณ์นิยม หมายถึงปราชญ์ที่แสวงหาองค์ความรู้จากประสบการณ์ส่วน
บุคคลที่เกิดจากปัญญาช้ันสูง 

พระพุทธเจ้าทรงจัดให้พุทธธรรมคําสอนอยู่ ในกลุ่มที่สาม กล่าวคือ จัดเป็นปรัชญา
ประสบการณ์นิยมที่ใช้ประสบการณ์ในการตัดสินความจริงเพ่ือต้ังทฤษฎีการเรียนรู้ พระธรรมคําสอน
ในพุทธศาสนาจึงจัดว่าเป็นเอหิปัสสิโก เชิญชวนให้พิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ด้วยการทดลองปฏิบัติ เพราะ
พุทธธรรมต้ังอยู่บนฐานความจริงสูงสุดที่พระองค์ทรงค้นพบเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการหย่ังรู้
มองเห็นสัจธรรมด้วยปัญญา ด้วยเหตุน้ี ปรัชญาพุทธจึงเป็นองค์ความรู้ที่มิได้มาจากคําสอนที่บอกต่อ
กันมาจนเป็นประเพณี เพราะปรัชญาพุทธถือว่า การแสวงหาองค์ความรู้ด้วยวิธีเหล่านี้ยังไม่เป็นการ
พอเพียง ในการแสวงหาความจริงแท้ ดังเช่นที่ชาวจิตนิยมและชาวประเพณีนิยมนํามาใช้ 

ดังน้ัน หากถือว่าพุทธธรรมคําสอนส่วนหน่ึงเป็นปรัชญา หลักธรรมที่เก่ียวกับเรื่องอนัตตา 
และทฤษฎีว่าด้วยเรื่องวิญญาณ ย่อมถือว่าเป็นปรัชญาประสบการณ์นิยมที่มีลักษณะโครงสร้างพิเศษที่
มีอยู่เฉพาะในพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงปฏิเสธการมีอยู่ของอัตตา หรือ อาตมัน และ วิญญาณอัน 
นิรันดร์ตามความเช่ือของปรัชญาอินเดียอ่ืน ๆ โดยสิ้นเชิง ซึ่งผู้อ่านสามารถสังเกตได้จากทฤษฎี
แนวคิด ว่าด้วย อนัตตา และวิญญาณ ซึ่งผู้รวบรวมได้คัดและเรียบเรียงบางส่วนมาจากหนังสือ 
ปรัชญาเอกซิสเตนเชียลิสม ของ สาร์ต กับ พุทธศาสนานิกายเถรวาทด้ังเดิมว่าด้วยปรัชญา
เปรียบเทียบเก่ียวกับเร่ืองอัตตา อนัตตา ที่แต่งโดย พระเมธีธรรมาภรณ์ เป็นสาขาหน่ึงของคุณวิทยา 
(Axiology) หรือทฤษฎีคุณค่า (Theory of values) คณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท์ปรัชญา ได้บัญญัติ
อรรฆวิทยาแทน Axiology แต่ปรากฏว่า คําว่า “อรรฆวิทยา” ไม่ได้รับความนิยมเท่ากับคุณวิทยา 
กระนั้นคุณวิทยายังมีอีก ๒ สาขาย่อยคือ ตรรกศาสตร์ (Logic) และสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 
ศาสตร์ทั้ง ๓ น้ีเป็นศาสตร์แห่งการแสวงหาคุณค่าอันเป็นคุณค่าพ้ืนฐานของมนุษย์ ๓ ประการด้วยกัน 
คือ ความดี (Good), ความจริง (Truth) และความงาม (Beauty) ตามลําดับคําว่า “จริยธรรม” น้ันมี
ผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ซึ่งสรุปได้ดังน้ี คือ จริยธรรม หมายถึง แนวทางในการประพฤติตนที่ดี
งามเหมาะสม เพ่ือให้สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข เป็นความหมายที่สอดคล้องกับ
พระพุทธศาสนา ดังคําว่า “ธมฺมสฺส จริยา ธมมา วา อนเปตา จริยา ธมฺมจริยา” แปลว่า “ความ
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ประพฤติที่เหมาะสม หรือความประพฤติที่ไม่ปราศจากธรรม เรียกว่า ธรรมจริยา” เมื่อกล่าวในแง่ของ
พุทธศาสนา เรียกว่า พุทธจริยธรรม ตามทรรศนะของพุทธศาสนา พุทธจริยธรรมน้ันนอกจากจะเป็น
หลักของการดําเนินชีวิตแล้วยังเป็นวิธีการแก้ปัญหาด้วย๓  
 

๓.๑ ลักษณะจริยศาสตร์แนวพุทธ 
 ลักษณะและขอบเขตและเนื้อหาของพระพุทธจริยธรรมน้ันแบ่งได้ออกเป็น ๒ส่วน คือ ส่วน
ที่เป็นอภิปรัชญาที่กล่าวถึงความจริงของจักรวาล ของโลกและสรรพสิ่งและมนุษย์ อาจกล่าวได้ว่า 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประเภทจิตนิยม (Idealism) ในแง่ที่ว่า มนุษย์มีองค์ประกอบที่สําคัญ ๒ 
ส่วนคือ กาย กับจิต และถือว่าจิตเป็นเรื่องสําคัญ พุทธจริยธรรมจึงเป็นหลักการหรือแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตที่ดี ประเสริฐ อันเป็นวิธีการ หรือเคร่ืองมือในการสู่จุดมุ่งหมายอันเป็นประโยชน์สูงสุด เป็น
อุดมคติของชีวิต ครอบคลุมถึงเกณฑ์ตัดสินว่า การกระทําใดดีหรือไม่ดี ควรหรือไม่ควร ด้วยเหตุน้ีพุทธ
จริยธรรมจึงมีลักษณะที่แตกต่างจากทรรศนะของปรัชญาในสํานักอ่ืน ๆ คือ พุทธจริยธรรมไม่ได้เกิด
จากโต้แย้งทางความคิด (Argument) การนิยามความหมาย การคาดคะเน หรือการพิจารณา
เทียบเคียง เหมือนปรัชญาสํานักอ่ืน ๆ แต่พุทธจริยธรรมมีธรรมชาติของความเป็นจริง เป็นสิ่งที่ผู้
ปฏิบัติแล้วสามารถเห็นได้ด้วยตัวของตนเอง (สนฺทิฏฺฐิโก) ไม่จํากัดเวลา (อกาลิโก) ซึ่งเป็นผลของการ
ตรัสรู้ธรรมอันยอดเย่ียมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า “อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ” ซึ่งแยกได้เป็น ๒ ส่วน
คือ ส่วนที่เป็นสัจธรรมและส่วนที่เป็นศีลธรรม พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต)๔  
 

๓.๒ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพุทธจริยศาสตร์ 
          ตามทรรศนะของพระพุทธศาสนา  จริยศาสตร์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับญาณวิทยา  
น้ันก็คือความสมบูรณ์ทางจริยะและความรู้มีความจําเป็นต่อกันและกัน ในอัคคัญญสูตร แสดงว่า ใน
หมู่เทวดาและมนุษย์  ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ (วิชชา) และความประพฤติ (จรณะ) เป็นผู้ประเสริฐสุด 
(วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โสเสฏฺโ? เทวมานุเส)  ดังน้ัน   ทั้งความสมบูรณ์ทางจริยะและความรู้จึงเป็นสอง
ด้านของความสมบูรณ์ที่แยกกันไม่ได้นอกจากน้ัน จริยศาสตร์ของพระพุทธศาสนายังสัมพันธ์กับ
ปรัชญาสังคม (Social Philosophy) ด้วย  น้ันก็คือการพยายามตอบปัญหาท่ีว่าเราควรทําอะไร? 
ปัญหาน้ีเป็นทั้งเรื่องส่วนบุคคลและเรื่องของสังคม  คําตอบสําหรับปัญหานี้ก็เก่ียวโยงไปถึงปัญหาที่ว่า 
เป้าหมายของชีวิตควรจะเป็นอย่างไรหรือว่าคืออะไร?  และปัญหาที่ว่าเพ่ือแก้ไขตนเองให้ดีขึ้น เพ่ือ

                                                            
๓มังคลัตถทีปนี ภาค ๒ ฉบับบาลี, ๒๕๓๖, หน้า ๔๗. 
๔พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), การพัฒนาจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๖. 
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การรู้แจ้งตนเองและเพ่ือบรรลุถึงความดีสูงสุด  เราจะต้องปฏิบัติอย่างไร? น้ีเป็นปัญหาส่วนบุคคล แต่
ก็มีปัญหาเก่ียวกับสังคมด้วย  น้ันก็คือเราควรทําอะไรเพ่ือความดีของสังคมหรือเพ่ือประโยชน์สุขของ
มนุษยชาติ  แต่ปัญหาทั้งสองน้ี คือปัญหาส่วนบุคคลกับส่วนสังคมก็เก่ียวข้องกัน 
 

๓.๓ เกณฑ์ตัดสินจริยศาสตร์แนวพุทธ 
ต่อไปน้ีจะเป็นการศึกษาปัญหาเกณฑ์ตัดสินพุทธจริยธรรม คือ ปัญหาที่ว่า การกระทําที่มี

คุณค่าทางจริยะที่ว่า การกระทําที่เรียกว่า ดี ถูก ผิด หรือควร ไม่ควร เป็นอย่างไร และมีอะไรเป็น
เกณฑ์ในการตัดสินในการกระทําน้ันว่าดีถูกผิดหรือควรไม่ควรหลักจริยธรรมในระบบพุทธจริยศาสตร์
น้ัน เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่ามี ๒ อย่างคือ สัจธรรม และศีลธรรม สัจธรรมเป็นอันติมสัจจะ กล่าวคือ 
เป็นความจริงสูงสุดอันเป็นฐานรองรับหลักศีลธรรม และหลักจริยธรรม หรือการกระทําอันมีค่าทาง
พุทธจริยศาสตร์ที่ดําเนินไปถึงเพ่ือเข้าถึงเป้าหมายอันเป็นอันติมสัจจะนั้น เป็นสิ่งที่มีอยู่เอง มีอยู่อย่าง
เที่ยงแท้ และสามารถดํารงอยู่ได้โดยธรรมดา ถ้ามนุษย์ไม่มีเป้าหมายในการกระทํา ก็ไม่สามารถกล่าว
ได้ว่า การกระทําใดถูก หรือผิด เพราะฉะน้ัน เกณฑ์ในการตัดสินค่าจริยะว่า สิ่งน้ีถูก ผิด ควร ไม่ควร 
จึงต้องอาศัยเป้าหมายเป็นแนว ในขั้นน้ี ผู้วิจัยจะศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ว่า มาตรการวัดและตัดสิน
คุณค่าทางจริยะเหล่าน้ี ในทางพุทธจริยศาสตร์คืออะไร และมีอะไรบ้างน้ีเป็นปัญหาที่จะต้องศึกษา
ต่อไป 

ความหมายของความดีและความชั่ว 
ความดี ตรงกับศัพท์ภาษาบาลีว่า บุญและกุศล ส่วนความช่ัวตรงกับภาษาบาลีว่า บาปและ

อกุศล ในทางธรรม  กุศลมีความหมาย ๔ ประการ  คือ๑. อาโรคยะ ความไม่มีโรค หมายถึง จิตที่มี
สุขภาพดี  ไม่ถูกบีบคั้น ไม่กระสับกระส่าย ใช้งานได้ดี๒. อนวัชชะ ไม่มีโทษ หรือไร้ตําหนิ หมายถึง ไม่
มัวหมอง ไม่ขุ่นมัว สะอาด๓. โกศลสัมภูต เกิดจากปัญญา หรือเกิดจากความฉลาด หมายถึง ภาวะที่
จิตประกอบอยู่ด้วยปัญญา มองเห็นหรือรู้เท่าทันความเป็นจริง๔. สุขวิบาก มีสุขเป็นผล หมายถึง เป็น
สภาพที่ทําให้มีความสุขส่วนอกุศลมีความหมายตรงกันข้าม คือ เป็นสภาพจิตที่มีโรค มีโทษ เกิดจาก
อวิชชา และมีทุกข์เป็นผลในพระพุทธศาสนากล่าวการกระทําของมนุษย์ไว้ ๓ ทางคือ ทางกาย 
เรียกว่า กายกรรม ทางวาจา เรียกว่า วจีกรรม และทางใจ เรียกว่า มโนกรรม การกระทําจะดีหรือช่ัว
อยู่ที่ ๓ ทางน้ี ถ้าการกระทําน้ันเป็นฝ่ายดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ เรียกว่า กายสุจริต วจีสุจริต
และมโนสุจริต กรรมฝ่ายดีน้ี เรียกว่า กุศลกรรม แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเป็นการกระทําในฝ่ายช่ัว
ทางทวารทั้ง ๓ น้ี เรียกว่า กายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต กรรมฝ่ายช่ัวทั้ง ๓ น้ีเรียกว่า 
อกุศลกรรม ส่วนปัญหาที่ว่า การกระทําของมนุษย์น้ัน จะดีหรือช่ัว ใช้อะไรเป็นเกณฑ์วัด เป็นปัญหาที่
จะต้องพิจารณากันต่อไปตามแนวพุทธจริยศาสตร์น้ัน ให้ถือเจตนาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่า การ
กระทําใด ดี หรือช่ัว ถูก หรือผิด เพราะการกระทําทั้งหมดของมนุษย์มีเจตนาเป็นตัวคอยบ่งช้ี 
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เพราะฉะนั้นเจตนาจึงเป็นตัวแท้ของกรรม”บุคคลคิดแล้วจึงกระทํา กรรมด้วยกาย ด้วยวาจา  
ด้วยใจ”๕  

เค.เอ็น. ชยติลเลเก ได้ให้ทัศนะในปัญหานี้ว่า พระพุทธศาสนาถือว่า การกระทําที่ถูกต้อง
และผิดน้ันจะต้องเป็นการ กระทําที่เป็นไปอย่างเสรี แต่เป็นเสรีภาพที่เก่ียวข้องหรือสัมพันธ์กับกฎของ
เหตุผล ตามทัศนะของพระพุทธศาสนา มีเง่ือนไขที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่ทําให้การกระทําที่ถูก
แตกต่างจากการกระทําที่ผิด น่ันคือแรงจูงใจและความต้ังใจหรือเจตนาที่บุคคลมีต่อการกระทําๆ
โดยนัยน้ี กล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนา เช่ือว่า มนุษย์มีเจตจํานงเสรีในการกระทํา ซึ่งเป็นเจตจํานงเสรี
ที่ความสัมพันธ์กันในเหตุผลเชิงจริยธรรม เพราะถ้ามนุษย์ไม่มีเจตจํานงเสรีในการกระทํา ก็จะไม่มี
ความช่ัว ถูก ผิด ควร หรือไม่ควร การกระทําก็เป็นแต่สักว่า ทําแล้ว กําลังทํา หรือทําอยู่เท่าน้ัน แต่
มนุษย์มีเจตจํานงเสรีในการกระทํา และการกระทําทุกอย่างย่อมประกอบด้วยความจงใจหรือเจตนา
เสมอ เพราะฉะนั้น ด้วยการกระทําที่ประกอบด้วยเจตนาหรือความจงใจน้ีเอง พระพุทธศาสนาจึง
กล่าวว่า ถ้าประกอบด้วยกุศล ก็จัดเป็นกุศลกรรม ถ้าประกอบด้วยอกุศล๖   

อุดมคติสูงสุดของชีวิตมนุษย์  
ในทางจริยศาสตร์ ปัญหาที่สําคัญที่สุดคือ อุดมคติสูงสุด (SummumBonum) ของชีวิต

มนุษย์คืออะไร  พระพุทธศาสนามีทรรศนะอย่างไรต่อเรื่องน้ี  พระพุทธศาสนาถือว่า นิพพาน ซึ่งมี
ลักษณะเป็นความสุขอันยอดเย่ียม (บรมสุข) ความรู้แจ้ง (สัมโพธิ) และความหลุดพ้น (วิมุติ)  เป็นอุดม
คติสูงสุดของชีวิตมนุษย์ ในขุททกนิกาย อิติวุตตกะ นิพพานมี ๒ อธิบายได้ดังน้ี๑.  สอุปาทิเสสนิ
พพาน  ดับกิเลสยังมีเบญจขันธ์เหลือ เรียกอีกช่ือหน่ึงว่า กิเลสปรินิพพาน๒.  อนุปาทิเสสนิพพาน  ดับ
กิเลสไม่มีเบญจขันธ์เหลือ เรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ขันธปรินิพพาน ในอังคุตตรนิกาย นวกนิบาต นิพพาน
มี  ๒ เช่นกัน  อธิบายได้ดังน้ี๑.  สอุปาทิเสสนิพพาน  นิพพานของพระเสขะ คือพระโสดาบัน พระ
สกทาคามี   และพระอนาคามี๒.  อนุปาทิเสสนิพพาน  นิพพานของพระอเสขะ คือพระอรหันต์มีบาง
คนตําหนิว่า การแสวงหานิพพานน้ันเป็นลักษณะของการหลบหนี  (Escapism) แต่การตําหนิดังกล่าว
น้ี  ขาดเหตุผลเพราะว่าผู้ที่ได้บรรลุนิพพานน้ันเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจดีในเรื่องธรรมชาติของโลก
และธรรมชาติของตนเอง  ที่ผู้บรรลุนิพพานแล้วไม่ติดอยู่ในโลกียสุขอีกต่อไปน้ันก็เป็นเพราะว่า  ท่าน
ได้ประเมินดูถึงคุณค่าและขอบเขตของโลกียสุขเหล่าน้ันแล้ว คนที่เรียกได้ว่าเป็นพวกหลบหนีความ
จริง (Escapist)   น้ันคือพวกที่ไม่กล้าเผชิญกับความเป็นจริงทุกอย่าง แล้วก็พยายามทําลายความ
กลัว  ความทุกข์ใจและความเศร้าโศกของตนโดยการปล่อยตัวให้มัวเมาหมกมุ่นอยู่ในตัณหา  คนพวก

                                                            
๕องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๓๔/๓๖๕.  
๖เค.เอ็น., ชยติลเลเก, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๓๔), หน้า ๓๖. 



๖๐ 
 

 
 

น้ีจะถูกเหตุการณ์ต่าง ๆ  ทําให้กลุ้มอกกลุ้มใจได้โดยง่าย  และก็มักจะประสบกับทางออกคือโรค
ประสาท  ไม่แบบใดก็แบบหน่ึงเท่าน้ัน  ส่วนผู้ที่จิตใจเข้าถึงนิพพานหรือแม้ใกล้ ๆ  นิพพานจะไม่
สะทกสะท้านหว่ันไหวไปเพราะความข้ึน ๆ  ลง ๆ  ของโลก  ไม่เศร้าโศก  มีแต่ความเกษมสําราญส่วน
วิธีปฏิบัติให้บรรลุถึงนิพพานก็คือ มรรคมีองค์ ๘ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ, สัมมาสังกัปปะ, สัมมาวาจา, 
สัมมากัมมันตะ, สัมมาอาชีวะ, สัมมาวายามะ, สัมมาสติ, สัมมาสมาธิ สรุปได้ว่า พุทธจริยศาสตร์น้ัน 
อยู่ที่การกระทําทางกาย วาจา และใจ เป็นพ้ืนฐานให้เกิดคุณธรรมขั้นสูงๆ ขึ้นไปเท่าน้ัน เพราะจริย
ศาสตร์เป็นเป็นเร่ืองที่ว่าด้วยคุณค่าของการกระทําที่มีค่าในระดับโลกิยธรรมเท่าน้ัน ไม่ใช่อยู่ในขั้น
ปรมัตถ์หรือโลกุตรธรรม  

๑. ระดับโลกิยธรรม เป็นเป้าหมายของชีวิตมนุษย์ในสภาวะที่สืบเน่ืองอยู่ในโลกแห่ง
ปรากฏการณ์ สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส เป้าหมายของชีวิตในระดับน้ีจึงสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตลอดเวลา เพราะเป้าหมายในระดับน้ีวัดจากรูปธรรมอันปรากฏให้เห็นเท่าน้ัน แต่มิได้หมายความ
ว่า อุดมคติของชีวิตในระดับน้ีจะเป็นสิ่งเลวร้าย ในทางตรงกันข้ามหากสร้างและดําเนินชีวิตตามอุดม
คติที่วางไว้ได้อย่างถูกต้องตามกฎศีลธรรมแล้ว ชีวิตก็จะสมบูรณ์ในระดับหน่ึง  

๒. ระดับโลกุตรธรรม เป็นเป้าหมายของมนุษย์อันอยู่ในสภาวะที่พ้นจากโลก เป้าหมายใน
ระดับน้ีไม่ได้สามารถวัดได้ด้วยวัตถุ สิ่งของ หรือประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เพราะเป็นขั้นที่หลุดพ้นจาก
อํานาจกิเลสทั้งปวง เป็นเป้าหมายในระดับปรมัตถะ เป็นความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะอ่ืน
ใด อันได้แก่ พระนิพพาน๗ 

พุทธปรัชญา : โลกทัศนเ์ก่ียวกับโลกและชวิีตของพระพทุธศาสนา 
“พุทธปรัชญา” ได้แก่ หลักคําสอนเก่ียวกับความจริง (สัจธรรม) และหลักปฏิบัติ (จริยธรรม) 

บางประการของพระพุทธศาสนาที่นํามาศึกษาวิเคราะห์ด้วยการใช้เหตุผลตามวิธีการของปรัชญา จาก
นิยามความหมายน้ีทําให้มองเห็นขอบเขตของพุทธปรัชญาว่าจํากัดอยู่ในส่วนที่เป็นศาสนธรรมของ
พุทธศาสนาเท่าน้ัน จะไม่รวมไปถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ เว้นเสียแต่ว่าองค์ประกอบเหล่าน้ี จะเก่ียวโยง
กับศาสนธรรม จึงจะศึกษาวิเคราะห์ด้วยการใช้เหตุผลเชิงปรัชญาด้วยเท่าน้ัน 

ลักษณะของพทุธปรชัญา   
 หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว ได้ทรงแสดงหลักธรรมให้เห็นถึงความเป็นศาสนาที่
สมบูรณ์ด้วยเหตุผล หลักจริยธรรมที่สามารถปฏิบัติได้จริง โดยทรงวางหลักง่าย ๆ ของการดําเนินชีวิต
เอาไว้ ซึ่งพอจะประมวลลักษณะเด่น ๆ ของพุทธปรัชญาได้ดังน้ี - หลีกเลี่ยงที่จะโต้แย้งทางปรัชญา 
เช่นปัญหาทางอภิปรัชญาที่เรียกว่า อัพยากตปัญหา เป็นต้น  มีจุดเริ่มต้นแบบทุนิยม (ทุกข์กับความ

                                                            
๗สุชาติ หงษา, ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาจากอดีตถึงปัจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร :  สถาบัน

บันลือธรรม, ๒๕๔๕), หน้า ๔๕. 
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ดับทุกข์เท่าน้ัน)- และจบลงที่สุนิยม มีลักษณะเป็นสัจจนิยมฯ กรรม คือ การกระทําด้วยตนเอง-เป็น
แบบปฏิบัตินิยม คือ  อริยสัจ ๔ มรรค ๘ หรือมัชฌิมาปฏิปทา ปฏิจจสมุปบาท (กฎสากลในธรรมชาติ) 
เป็นต้นพุทธศาสนาให้ใช้หลักกาลามสูตร ปฏิเสธการสร้างโลกของพระพรหม มอว่าสรรพสิ่งเป็นไป
ตามหลักปฏิจจสมุปบาท ไม่เห็นด้วยกับการอาบนํ้าล้างบาปและยัญพลีกรรม ไม่ยอมรับระบบวรรณะ
คนจะดีช่ัวเพราะกรรม มิใช่ชาติตระกูล ไม่ยอมรับทางสุดโด่งทั้งสองส่วน ทรงแสดงทางสายกลาง 
หลักธรรมสําคัญของพระพุทธศาสนาที่โดดเด่น เช่น- ไตรลักษณ์ ทรงแสดงว่า สรรพสิ่ง ย่อมมีลักษณะ
เกิดขึ้น ต้ังอยู่และดับไปตามหลักแห่งอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และมิใช่ตัวตนเสมอ
กัน ไม่มียกเว้น - อริยสัจ ๔ ทรงแสดงว่าปัญหาทุกข์ของชีวิตทุกอย่างเกิดจากสาเหตุคือความอยาก 
(ตัณหา) ด้วยประการต่าง ๆ แล้วทรงแสดงว่า ความดับสนิทแห่งความทุกข์ทั้งมวล (นิโรธ) ต้องปฏิบัติ
ตามแนวทางแห่งมรรคมีองค์ ๘ ประการ-ปฏิจจสมุปบาท หรือทฤษฎีสาเหตุสัมพันธ์ ว่า การเกิดกับดับ
ของสิ่งต่าง ๆ เป็นไปตามหลักปัจจยาการคือเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดขึ้นแบบลูกโซ่ ในลักษณะเป็นวงจร
หาเบ้ืองต้นและเบ้ืองปลายหรือที่สุดไม่พบ ผลที่เกิดจากสาเหตุอันหน่ึง ย่อมเป็นสาเหตุให้เกิดสิ่งอ่ืนอีก
ต่อไป เรื่อยไป ไม่มีสิ้นสุด-กฎแห่งกรรม ทรงแสดงว่ากรรมคือการกระทําของมนุษย์มีแรงผลักดันมา
จากกิเลสเป็นเหตุแล้วให้เกิดผล (วิบาก) ของการกระทําน้ัน แล้วผลก็จะกลายเป็นเหตุให้ทํากรรม
ต่อไปอีก จนกว่าจะตัดกิเลสอันเป็นเหตุแห่งการทํากรรมได้ วงจรแห่งกฎแห่งกรรมก็จะสิ้นสุดลง เข้าสู่
ความสิ้นทุกข์ในวัฏฏสงสาร คือ พระนิพพาน หรือ เข้าสู่อรหันตภูมิ การกระทําจึงจะเป็นแต่เพียง
กิริยาไม่มีผล (วิบาก) ที่เป็นทุกข์อีกต่อไป - อนัตตา จากการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันเกิดขึ้นตามหลัก
แห่งปัจจยาการ จึงไม่มีอะไรเป็นตัวตนที่แท้จริงที่จะยึดมั่นถือมั่นว่า เป็นตัวเราของเรา เป็นตัวเขาของ
เขา ไม่อยู่ในอํานาจของใคร ที่จะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่ตนปรารถนาได้ จึงไร้ตัวตน ไม่มีอาตมัน 
และวิญญาณอมตะดังที่ลัทธิเทวนิยมทั่วไปเช่ือถือกันอยู่  
 

๓.๔ ความแตกต่างระหวา่งพุทธปรัชญากับปรัชญาท่ัวไป 
 ปรัชญาเป็นระบบแนวคิดใหญ่ ที่ครอบคลุมและเป็นแม่ของศาสตร์บรรดามีอีกหลายศาสตร์ 
เมื่อมองจากแง่น้ี พุทธปรัชญาจึงเป็นส่วนหน่ึงของปวงปรัชญา ส่วนแนวคิดที่สอง ก็บอกว่า หาก
พิจารณาถึงเน้ือหาปรัชญาแล้ว จะพบว่า มีเน้ือหาปรากฏอยู่ในพุทธปรัชญาครบถ้วน โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิง ปรัชญาทางตะวันตก  จากมุมมองทั้งสองน้ี จะเห็นว่า พุทธปรัชญากับปรัชญา มีเหมือนความ
เหมือนกันในฐานะเป็นระบบความคิดเก่ียวกับความจริงของชีวิตมนุษย์ โลก และจักรวาล  และหากจะ
มีความแตกต่างกันก็ตรงที่พุทธปรัชญา มีเน้ือหาที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเก่ียวกับมนุษย์ โลก 
และจักรวาลดังกล่าว  เป็นการเฉพาะ  ซึ่งเน้ือหาดังกล่าว อาจจะมีทั้งส่วนเหมือนและส่วนต่างจาก
ระบบปรัชญาอ่ืน ๆ บ้างก็ได้แต่จะอย่างไรก็ตาม พุทธปรัชญาและปรัชญาอ่ืน ๆ ต่างมีความสนใจมุ่ง
ศึกษาหาคําตอบเก่ียวกับมนุษย์ โลก และจักรวาลเช่นเดียวกันการใช้คําว่า “พุทธปรัชญา” จึงเป็นการ
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ใช้เรียกวิธีการศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิงปรัชญา ที่ไม่ได้ใช้ศรัทธาความเช่ือเป็นตัวต้ัง หากแต่ใช้
ความสงสัยใคร่รู้เก่ียวกับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างย่ิง เน้นการวิพากษ์วิจารณ์ วิเคราะห์ ต้ัง
ถามเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับเรื่องน้ัน ๆ อย่างกระจ่างชัด ประการหนึ่ง อีกประการหน่ึง คําว่า พุทธ
ปรัชญา จะใช้ในบริบทแห่งการศึกษาปรัชญา ซึ่งเป็นการจัดพุทธปรัชญาเป็นระบบหน่ึงตามแนวคิด
แรกพุทธปรัชญาเป็นระบบปรัชญาอีกระบบหน่ึงในบรรดาปวงปรัชญาทั้งหลาย เหตุผลอยู่ตรงที่นิยาม
ความหมายและลักษณะของความเป็นปรัชญา กล่าวคือ มีผู้ให้นิยามความหมายคล้ายกันว่า คําว่า 
ปรัชญา น้ันเป็นศัพท์ในภาษาสันสกฤต ที่ยืมมาใช้ในภาษาไทย มีความหมายว่า รอบรู้ รู้ทั่ว มีนัยแสดง
ให้เห็นถึงความเป็นผล คือ ความรู้รอบ คําว่าปรัชญาดังกล่าวน้ี ได้นํามาใช้เป็นคําแปลของศัพท์
ภาษาอังกฤษว่า Philosophy ซึ่งมีความหมายว่า รักในความรู้ หรือรักที่จะเรียนรู้ จึงมีนัยแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นเหตุ น่ันหมายความว่า philosophy น้ัน เน้นที่เหตุ คือ วิธิการ กระบวนการในการ
แสวงหาความรู้จะเห็นว่า เมื่อพิจารณาจากความหมายตามศัพท์ของคําว่า ปรัชญา และ philosophy 
ดังกล่าวแล้ว ทั้งสองคําจะมีความหมายไม่ตรงกันทีเดียวนัก  แต่อย่างไรก็ตาม ในบริบทการศึกษาด้าน
ปรัชญา ก็มีความเข้าใจถึงประเด็นน้ีดี ความเป็นปรัชญาที่แท้จริง อยู่ที่ความสงสัยใคร่รู้ในสรรพสิ่ง
รอบตัวมนุษย์ แล้วไม่หยุดอยู่แค่ความสงสัยเท่าน้ัน หากแต่มุ่งแสวงหา ค้นคว้าหาคําตอบในเรื่องที่ตน
สงสัยน้ัน กล่าวให้ชัดขึ้น ก็คือ หากเห็นว่า เรื่องใดเป็นปัญหา แล้วสงสัยว่าทําไมจึงเกิดปัญหาน้ันขึ้น 
และจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร จากน้ัน จึงเข้าสู่กระบวนการแสวงหาคําตอบน้ัน ๆที่นับพุทธปรัชญา
เป็นปรัชญาระบบหน่ึง ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าน้ี เพราะจุดเริ่มต้นแห่งพุทธปรัชญาอยู่ที่ความสงสัยในความ
จริงของชีวิตที่เกิดขึ้นแก่เจ้าชายสิทธัตถะในขณะยังมิได้เสด็จออกผนวช กล่าวคือ ทรงเล็งเห็นถึง ความ
แก่ ความเจ็บ และความตายเป็นปัญหาของชีวิตมนุษย์ และได้ต้ังคําถามกับพระองค์ว่า จะหลุดพ้น
จากความแก่ ความเจ็บและความตายนี้ได้อย่างไรหรือไม่ จากน้ัน จึงทรงอุทิศเวลาและชีวิตเพ่ือ
แสวงหาคําตอบที่ว่าน้ีจนได้คําตอบ ทั้งยังทรงค้นพบมรรคาสู่ความหลุดพ้นจากสภาวะดังกล่าวน้ัน
ด้วย  พุทธปรัชญาจึงก่อกําเนิดขึ้น และได้รับการนําสืบมาจนกระทั่งปัจจุบันโดยนัยน้ี พุทธปรัชญาจึง
เป็นปรัชญาระบบหน่ึงที่เกิดขึ้นเพราะสงสัยใคร่รู้ของเจ้าชายสิทธัตถะดังกล่าวข้างต้น 

 
๓.๕ ความแตกต่างระหวา่งพุทธปรัชญากับพุทธศาสนา 
 ทั้งพุทธปรัชญากับพุทธศาสนาน้ัน ต่างกันตรงที่ (๑) เป้าหมาย (๒) วิธีการ  (๓) บริบท แห่ง
การศึกษาพุทธศาสนาหรือการใช้คําทั้งสองน้ีในบริบทไหนอย่างไรก็ตาม คําสําคัญที่เป็นนัยช้ีบ่งถึง
ความแตกต่างกัน คือ คําว่า ปรัชญาและศาสนา  ดังน้ัน หากจะมีความแตกต่างกันก็อยู่ที่ความหมาย
และลักษณะของทั้งสองคําเป็นสําคัญความหมายของปรัชญา ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น แต่ยังมีลักษณะ
สําคัญอีกประการหน่ึง คือ ลักษณะของปรัชญาจะไม่ผูกขาดการนําไปใช้หรือนําไปปฏิบัติ มิได้กําหนด
กฎเกณฑ์ตายตัวว่า จะต้องนําความรู้ที่ค้นหาได้จากเร่ืองที่สงสัยน้ัน ไปใช้ในชีวิตประจําวัน หากแต่เป็น
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การเปิดโอกาสให้เลือกว่า จะนําไปใช้หรือไม่ก็ได้ เรียกว่า ให้อิสระในการเลือกบริโภคความคิด ลักษณะ
ทั่วไปของปรัชญาจะเป็นประมาณนี้ โดยเฉพาะปรัชญาแบบตะวันตกส่วนคําว่า ศาสนา หมายถึง ความสั่ง
สอน หรือ ชุดความรู้ชุดหน่ึง หรือจะเรียกให้ตรงศัพท์คือ หลักความเช่ือในความรู้ชุดหน่ึง ซึ่งศาสดาของ
แต่ละศาสนาค้นพบและนํามาสั่งสอน  ศาสนาจะผูกโยงอยู่กับความเช่ือ จุดเริ่มต้นของความเป็นศาสนา
คือ ความเช่ือ ไม่ว่าจะเป็นความเช่ือที่มีปัญญาความรู้ หรือความเช่ือที่ไม่มีปัญหาก็ตาม นักศาสนาหลาย
คนเสนอว่า จงเช่ือแล้วจะเกิดความรู้  ดังน้ัน ศาสนาจึงมีลักษณะการผูกขาดว่าจะต้องนําความรู้ที่ได้น้ัน
ไปปฏิบัติในชีวิตจริง และต้องปฏิบัติอย่างจริงจังถึงจะได้ลิ้มรสแห่งสิ่งที่ศาสนาสอน 
 ดังน้ัน หากมีเป้าหมายเพ่ือต้องการเรียนรู้เพราะสงสัยใคร่รู้เก่ียวกับพุทธธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าโดยไม่เก่ียวกับความเช่ือ ไม่มีศรัทธาในพุทธศาสนาแต่อย่างใด ก็จะเป็นการศึกษาแบบ
พุทธปรัชญา  และในการศึกษาแบบพุทธปรัชญา ก็จะมีวิธีการที่ต่างออกไปคือ เน้นที่การวิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ ต้ังประเด็นเพ่ืออภิปรายด้วยเหตุผล ให้กระจ่าง จากน้ัน อาจไม่ได้นําไปปฏิบัติแต่อย่าง
ใด หรืออาจนําใช้ก็ได้  หากศึกษาแบบศาสนา อาจไม่เปิดโอกาสให้ถามอะไรมาก 
 ลักษณะเฉพาะของพุทธศาสนากับพุทธปรัชญา 
 พุทธศาสนากับพุทธปรัชญาจะมีบ่อเกิดมาแหล่งเดียวกันคือ ประสบการณ์ของชีวิตมนุษย์ก็
ตาม แต่มีลักษณะพิเศษเฉพาะอย่างตามธรรมชาติของประสบการณ์ วิธีการ และจุดหมายของแต่ละ
วิชา ซึ่งอาจยกมาเปรียบเทียบให้เห็นเป็นประเด็นได้ดังน้ี 

๑. พุทธศาสนามุ่งแสวงหาความรู้เก่ียวกับรูปแบบวิถีทางและอิทธิพลของตนที่มีต่อชีวิตและ
สังคมรวมทั้งการตีความหลักคําสอนต่าง ๆ พยายามตอบปัญหาพ้ืนฐานที่เก่ียวกับชีวิต โดยการยึดหลัก
เอาศรัทธาเป็นหลักเป็นพ้ืนฐาน,ส่วนพุทธปรัชญามุ่งแสวงหาการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือพยายามเข้าใจ
ตนเองและโลกโดยอาศัยเหตุผลเป็นหลักการและจุดยืนในการมองปัญหาต่าง ๆ 

๒. พุทธปรัชญามุ่งแสวงหากฎทั่วไป ซึ่งเป็นบรรทัดฐานของมนุษย์โดยท่ัวไป, ส่วนปรัชญา
ไม่ได้มุ่งแสวงหากฎทั่วไปเหมือนวิทยาศาสตร์และพุทธศาสนา เป็นการแสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหาพ้ืนฐานอ้นมีลักษณะเป็นนามธรรม สัมพันธ์กับประสบการณ์ชีวิต ซึ่งย่อมแตกต่างกันไปตาม
กาลเวลาและสถานที่ 

๓. พุทธศาสนาไม่ได้ใช้เหตุผลอย่างเดียวมาอธิบายประสบการณ์ของชีวิต แต่อาศัยความงาม 
อารมณ์ และความรู้ความศรัทธามาเป็นองค์ประกอบ เพ่ือที่จะเข้าใจในหลักธรรมของศาสนา ส่วน
พุทธปรัชญามิได้แสวงหาความช่ืนชมและความงามในตัวของมันเองในการตรวจสอบ ทบทวน 
ไตร่ตรอง วิจารณ์ปัญหาต่าง ๆ อาจจะเกิดมีความช่ืนชมและความงามควบคู่ไปด้วย 

๔. พุทธศาสนามุ่งหมายที่จะต้อง”พิสูจน์” ความจริง อันเป็นคําตอบปัญหาเรื่องชีวิต ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะตนในแต่ละศาสนาบางอย่างอาจจะสอดคล้องลงรอยกันกับวิธีการ กฎเกณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ แต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ในทุกกรณี เพราะพุทธศาสนาเป็นเรื่องความ
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เช่ือต่อสิ่งนอกเหนือกฎเกณฑ์เหนือธรรมชาติ, แต่พุทธปรัชญาพยายามหลีกเลี่ยงการพิสูจน์ตามแบบ
วิทยาศาสตร์ คงมุ่งแต่ค้นคว้าหาคําตอบ คือปัญหาที่เกิดขึ้นอันอาจเป็นเพียงคําอธิบายเบ้ืองต้น ซึ่งอาจ
ได้รับการพิสูจน์โดยกาลเวลาอยู่แล้ว 

๕. พุทธศาสนายึดมั่นในเรื่องคุณค่า และข้อเท็จจริง ถือว่ามีมาในศาสนาเพราะทําให้การ
ปฏิบัติตามหลักมีความหมาย แต่พุทธปรัชญามีปัญหาเรื่องคุณค่าและข้อเท็จจริงแสดงบทบาทแตกต่าง
กันกล่าวคือ พุทธอภิปรัชญาเก่ียวข้องกับความจริงสูงสุด พุทธญาณวิทยาเก่ียวข้องกับข้อเท็จจริง
เก่ียวกับการแสวงหาความรู้ ส่วนพุทธจริยศาสตร์เก่ียวข้องโดยตรงเก่ียวกับเร่ืองของคุณค่า และแต่ละ
ประเภทของปรัชญาจะเน้นบทบาทของคุณค่าไม่ตรงกัน อย่างไรก็ตาม หากเราถือหลักการอันเป็น
สากลโดยทั่วไปซึ่งเป็นธรรมชาติของระบบแนวคิดในโลกทางตะวันออกแล้ว เราก็ต้องยอมรับว่า 
ศาสนากับปรัชญาไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไร ไม่อาจแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดได้ ทั้งศาสนาและ
ปรัชญาต่างมีข้อเหมือนกันคือ “เป็นผลผลิตของประสบการณ์ชีวิต” 
  
 



 
บทที่ ๔ 

เปรียบเทียบแนวคิดทางจริยศาสตร์ของปรัชญากรีก 
และพุทธปรชัญาเถรวาท 

 
หลังจากที่ได้ศึกษาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดทางจริยศาสตร์ของปรัชญากรีกและพุทธ

ปรัชญาเถรวาทมาแล้วในบทที่ ๒, ๓ ตามลําดับแล้ว  สําหรับบทที่ ๔ จะทําการศึกษาเปรียบเทียบ
แนวคิดทางจริยศาสตร์ถึงประเด็นที่เหมือนกันและแตกต่างกันระหว่างแนวคิดของปรัชญากรีกและ
พุทธปรัชญาเถรวาท ดังต่อไปน้ี  
 
๔.๑ แนวคิดทางจริยศาสตร์ของปรัชญากรีกและพุทธปรัชญาเถรวาทส่วนท่ีเหมือนกัน 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าแนวคิดทางจริยศาสตร์ของปรัชญากรีกและพุทธปรัชญาเถรวาท
น้ันคือการเช่ือในเรื่องของความดี ตามความหมายถึงบุญ หรือ กุศล ความดีหรือบุญกุศล เมื่อกล่าว
โดยนัยทางธรรมชาติแล้ว ได้แก่ คุณสมบัติทางจิตใจของมนุษย์  คุณธรรมเป็นเครื่องชําระจิตใจของ
มนุษย์ให้สะอาดบริสุทธ์ิและผ่องใส ได้แก่ ความสุขที่มนุษย์ได้รับ สิ่งที่เป็นความดีสูงสุดได้แก่ มโนคติ
แห่งความดี อันเป็นประธานสูงสุด คุณค่าทางจริยธรรมของมนุษย์เกิดมีข้นได้เมื่อมีมโนคติแห่งความดี
เป็นฐานรองรับ อีกนัยหน่ึงคือจุดหมายสูงสุดแห่งชีวิตของมนุษย์อยู่ที่การนําวิญญาณกลับคืนสู่โลกแห่ง
มโนคติ 
 
๔.๒ แนวคิดทางจริยศาสตร์ของปรัชญากรีกและพุทธปรัชญาเถรวาทส่วนท่ีแตกต่างกัน 

เรื่องเจตนาและเหตุผลที่เป็นเกณฑ์ตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาท กับแนวคิดของ
ปรัชญากรีก เป็นเกณฑ์ที่ตัดสินการกระทําโดยพิจารณาเหตุผลและปัญญาของผู้กระทําเป็นหลัก 
หมายถึงเหตุผลที่ดีและไม่ดี เป็นการกระทําความดีและความช่ัว เป็นเหตุผลที่ดีในแนวคิดในปรัชญา
กรีก คือเกิดจากปัญญาที่สํานึกของหน้าที่ มิใช่เกิดจากความมุ่งหวังผลประโยชน์จากแรงกระทําของ
อารมณ์หรือเจตนา ส่วนพุทธปรัชญาเถรวาทคือเจตนาที่ไม่เป็นไปในทางที่เป็นการเบียดเบียนผู้อ่ืนทํา
ให้เกิดเป็น อโลภะอโทสะ และอโมหหะ เพราะฉะนั้น การตัดสินความดีและความช่ัวในพุทธปรัชญา
เถรวาทกับปรัชญากรีก ถือเป็นเจตนาจากการกระทําความดีหรือความช่ัว ตัดสินที่การกระทําที่เจตนา 

คุณธรรมของบุคคลและสังคม 
คุณธรรมของบุคคลและสังคม ในพุทธปรัชญาเถรวาทและของปรัชญากรีก ในพุทธปรัชญา

เถรวาทแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมถึง ๓ ระดับ คือ ศีล ๕ กุศลกรรมบถ ๑๐ และระดับอรยมรรคมีองค์ ๘ 
ประการ ตามพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่แสดงออกมาที่แสดงออกมาในทางดีและทางช่ัว ย่อม
เกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคน 



๖๖ 
 

เกณฑ์ตัดสินความดีของสองแนวคิด มีแรงจูงใจกระตุ้นให้ผู้กระทําความดีและความช่ัว 
ปรัชญากรีกให้ความเห็นเก่ียวกับบุคคลที่เป็นคนดีว่า การเป็นคนดีต้องมีเหตุผลที่ผ่านกระบวนการทาง
ความรู้มีสติปัญญาดี ซึ่งเป็นคนท่ีจะเป็นคนดีและมีความรู้ที่แท้จริงเท่าน้ัน ส่วนพุทธปรัชญาเถรวาท
เช่ือว่า ความดี คือ กุศลมูล ๓ เทียบได้กับการใช้ปัญญา ฝ่ายความช่ัวคือ อกุศลมูล ๓ เทียบได้กับ
แรงจูงใจทางอารมณ์ แนวคิดทั้งสองเช่ือว่า แรงจูงใจเป็นแรงาของการกระทําให้มนุษย์ทําความดีและ
ความช่ัว 

ดังน้ีแนวคิดของทั้ง สองฝ่ายจึงเป็นการแสวงหาความความยุติธรรมของเกณฑ์ตัดสินความดี
และความเสมอภาคและสิทธิของแต่ละบุคคลคือการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืนคือให้มนุษย์มี
กฎและกติกา ที่มนุษย์ได้ต้ังขึ้นมาเป็นข้อตกลงร่วมกันทางสังคม 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดทางจริยศาสต์ของปรัชญากรีกและพุทธ
ปรัชญาเถรวาทมีส่วนแตกต่างในเรื่องของการตัดสินเกณฑ์ความดีในส่วนของเจตนาการใช้เกณฑ์
เหตุผลและปัญญาของมนุษย์มาเป็นเกณฑ์ตัดสินการกระทําของมนุษย์ เพ่ือไตร่ตรองการกระทําของ
มนุษย์ว่าสิ่งใดควรทําและไม่ควรทํา สิ่งใดดีและสิ่งช่ัว สิ่งใดถูกและสิ่งใดผิด และควรตัดสินใจอย่างไร 
เพ่ือความเหมาะสม กฎศีลธรรมของทางจริยศาสตร์แนวคิดของกรีกมีส่วนคล้ายคลึงกับพุทธปรัชญา
เถรวาทในเรื่องของกรรมนิยามที่กําหนดการกระทําของมนุษย์ทั้งสองฝ่าย ยังคํานึงถึงความสุขของ
มนุษย์ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะที่ว่าการกระทําที่มีคุณค่าทางจริยธรรมต้องเป็นการกระทําที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตัวเราและบุคคลรอบข้าง 

“ปรัชญาอินเดีย”  หมายถึงปรัชญาฮินดู  ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง  ความหมายที่ถูกต้องของคําว่า  “ปรัชญาอินเดีย”  ก็คือ  หมายถึงปรัชญาทุกสํานัก
หรือทุกระบบที่เกิดขึ้นในอินเดีย  หรือที่คิดสร้างสรรค์ขึ้นไว้โดยศาสดาและนักคิดที่เคยมีชีวิตอยู่หรือ
กําลังมีชีวิตอยู่ในอินเดีย  เพราะฉะนั้น  ปรัชญาอินเดียจึงไม่ได้หมายถึงเฉพาะแต่ปรัชญาฮินดู  แต่
หมายรวมถึงปรัชญาอ่ืนที่ไม่ใช่ปรัชญาฮินดูด้วย  เช่น  พุทธปรัชญา  ปรัชญาเชน  เป็นต้น 
 

๔.๓ ความแตกต่างระหวา่งปรัชญาอินเดียกับปรชัญาตะวันตก 
 ปรัชญาอินเดียมุ่งแสวงหาความจริงเกี่ยวกับโลกและชีวิตเช่นเดียวกับปรัชญาตะวันตกแต่มีข้อ
แตกต่างที่สําคัญคือ  ปรัชญาตะวันตกมุ่งแสวงหาความจริงหรือข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียวโดยไม่
พยายามที่จะปฏิบัติตนเพ่ือให้เข้าถึงความจริงที่ได้แสวงหาพบแล้ว  เพราะฉะนั้นนักปรัชญาตะวันตก
จึงอาจดําเนินชีวิตไปในทางที่ตรงกันข้ามกับแนวความคิดทางปรัชญาของตนก็ได้  อีกอย่างหน่ึง  
ปรัชญาตะวันตกส่วนใหญ่ไม่เก่ียวกับศาสนาหรือออกเป็นคนละส่วนกับศาสนา  แต่ปรัชญาอินเดียไม่
สามารถแยกออกจากศาสนาได้เด็ดขาด  ทั้งน้ีเพราะนักปรัชญาหรือนักคิดชาวอินเดียน้ัน  เมื่อแสวงหา
ความจริงจนพบแล้ว  ก็พยายามที่จะปฏิบัติตนตามวิธีการที่กําหนดขึ้นไว้  เพ่ือเข้าถึงความจริงน้ันๆ  



๖๗ 
 
ฉะน้ัน  ปรัชญาอินเดียทุกระบบจึงเป็นปรัชญาชีวิต  เพราะแนวความคิดทางปรัชญาที่ค้นคิดขึ้นได้น้ัน  
ได้นํามาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจําวันด้วย  โดยลักษณะดังกล่าวน้ีปรัชญากับศาสนาของอินเดียมักไป
ด้วยกันเสมอ 

วิธีการแห่งปรชัญาอินเดีย 
 ปรัชญาอินเดียมีวิธีการเป็นแบบฉบับของตนเอง  คือก่อนที่จะเสนอแนวความคิดของตนเอง
ขึ้นมานักปรัชญาหรือนักคิดอินเดียจะเสนอแนวความคิดของนักปรัชญาคนอ่ืนหรือระบบอ่ืนเสียก่อน  
แนวความคิดของนักปรัชญาคนอ่ืนหรือระบบอ่ืนที่ เสนอก่อนน้ีเรียกว่า ปูรวปักษ์ เมื่อเสนอ
แนวความคิดของคนอ่ืนขึ้นมาแล้ว  ต่อจากน้ัน  นักปรัชญาคนนั้นก็จะวิพากษ์วิจารณ์โจมตีว่า  
แนวความคิดเช่นน้ันมีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องอย่างไร  มีความหมายสมควรแก่การยอมรับเช่ือถือ
หรือไม่  การวิพากษ์วิจารณ์โจมตีน้ี  เรียกว่า  ขัณฑนะ  เมื่อได้ยกทรรศนะของคนอ่ืนขึ้นมา
วิพากษ์วิจารณ์โจมตีช้ีให้เห็นข้อบกพร่องแล้วนักปรัชญาคนน้ันจึงเสนอแนวความคิดทางปรัชญาของตน  
พร้อมกับพยายามอธิบายให้เห็นว่า  ทรรศนะของตนน้ันปราศจากข้อบกพร่องและเป็นทรรศนะที่
ถูกต้องอย่างไรบ้าง  ทรรศนะของตนเองที่เสนอขึ้นมาทีหลังน้ีเรียกว่า  อุตตรปักษ์ด้วยเหตุที่วิธีการ
แห่งปรัชญาอินเดียมีลักษณะดังกล่าวมาน้ี  จึงปรากฏว่าในบันทึกแนวความคิดทางปรัชญาระบบต่างๆ
ของอินเดีย  นอกจากจะมีแนวความคิดของตนเองโดยเฉพาะแล้ว  ยังมีคําวิพากษ์วิจารณ์โจมตี
แนวความคิดของระบบอ่ืน ๆ  ปรากฏรวมอยู่ด้วยเสมอ 

ระบบต่าง ๆ แห่งปรัชญาอินเดีย 
 ตามวิธีที่ปฏิบัติกันมาในการจัดแบ่งระบบต่างๆของปรัชญาอินเดียน้ัน  ถือเอาลักษณะกว้าง ๆ
โดยอาศัยความขัดแย้งกันเป็นสําคัญ  โดยวิธีดังกล่าวน้ี  ปรัชญาอินเดียจึงแบ่งออกเป็นระบบหรือสาย
ใหญ่ ๆ  ๒ สาย  คือ  สายที่เรียกว่า  อาสติกะ  (Orthodox)  สายหน่ึง  และที่เรียกว่า  นาสติกะ  
(Heterodox)  สายหน่ึง  สายอาสติกะมีระบบปรัชญาที่สําคัญที่เรียกว่าระบบทั้งหกแห่งปรัชญา
อินเดียได้แก่  นยายะ  ไวเศษิกะ  สางขยะ  โยคะ  มีมามสา  เวทานตะ  การท่ีปรัชญาทั้งหกระบบน้ี
ได้ช่ือว่าสายอาสติกะน้ัน  มิใช่เพราะว่าระบบท้ังหกน้ีมีความเช่ือถือในความมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า
สูงสุด  แต่เพราะระบบเหล่าน้ียอมรับนับถือความขลัง  ความถูกต้องสมบูรณ์และความศักด์ิสิทธ์ิของ
พระเวทสายนาสติกะมีระบบปรัชญาที่สําคัญอยู่  ๓ ระบบ  คือ  ปรัชญาจารวาก  พุทธปรัชญา  และ
ปรัชญาแห่งศาสนาเชนปรัชญาอินเดียทุกระบบล้วนแต่ได้รับอิทธิพลจากคัมภีร์พระเวททั้งสิ้น จะ
ต่างกันก็แต่ว่าได้รับอิทธิพลจากพระเวทโดยตรงหรือโดยอ้อมเท่าน้ัน  ปรัชญาระบบต่าง ๆ ที่เช่ือถือใน
ความขลังและความศักด์ิสิทธ์ิของพระเวทได้ช่ือว่า  ได้รับอิทธิพลของพระเวทโดยตรง  ส่วนปรัชญาที่
คัดค้านหรือไม่ยอมเช่ือในความขลังและความศักด์ิสิทธ์ิของพระเวทได้ช่ือว่า  ได้รับอิทธิพลของพระ
เวทโดยอ้อม  ปรัชญาพวกแรกได้แก่ระบบทั้งหกแห่ง  ปรัชญาอินเดีย  ส่วนพวกหลังได้แก่ปรัชญา
จารวาก  พุทธปรัชญาและปรัชญาแห่งศาสนาเชน  ดังกล่าวมาแล้ว 



๖๘ 
 

พัฒนาการแหง่ปรัชญาอินเดีย 
ในประวัติแห่งปรัชญาอินเดียน้ัน  เราจะพบว่าปรัชญาทุกระบบ  แม้ว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นพร้อม

กันก็ตาม  แต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ดํารงอยู่ร่วมกันกับระบบอ่ืนๆที่เป็นเช่นน้ีก็เน่ืองจากว่าปรัชญา
อินเดียเป็นปรัชญาชีวิต  เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีประชาชนกลุ่มหน่ึงเลื่อมใสและนําเอาแนวความคิดทาง
ปรัชญาน้ันมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของตน  และถ่ายทอดให้แก่อนุชนในยุคต่อ ๆ มา  
พัฒนาการแห่งปรัชญาอินเดียน้ัน  เป็นไปในลักษณะที่ต่างก็วิพากษ์วิจารณ์โจมตีซึ่งกันและกัน  ซึ่งไม่
เพียงแต่เป็นวิธีที่รักษาและเชิดชูปรัชญาของตนเท่าน้ัน  แต่ยังทําให้มีการเคลื่อนไหวทางปรัชญาอยู่
เสมออีกด้วย  โดยประการดังกล่าวมาน้ี  วงการทางปรัชญาของอินเดียจึงไม่มีการหยุดน่ิงนับต้ังแต่
กาลอันเป็นอดีตมาจนกระทั่งปัจจุบันน้ีปรัชญาอินเดียทุกระบบเริ่มต้นด้วยการแสดงทรรศนะทางวาจา
หรือคําพูดทรรศนะทางปรัชญาเช่นน้ันจะถูกถ่ายทอดให้แก่สานุศิษย์หรือผู้เลื่อมใส  ซึ่งสานุศิษย์
ทั้งหลายจะทรงจําหรือท่องจําเอาไว้แล้วถ่ายทอดให้แก่ผู้เป็นศิษย์ต่อ ๆ ไปโดยลําดับ  กาลต่อมาผู้สืบ
ต่อปรัชญาแต่ละระบบเห็นความจําเป็นที่จะรักษาแนวความคิดทางปรัชญาในระบบของตนไว้ไม่ให้
เสื่อมสูญ จึงรวบรวมแนวความคิดทางปรัชญานั้นไว้เป็นหมวดหมู่  เรียกว่า สูตร คําว่า สูตร  เป็น
ภาษาสันสกฤต  บาลีใช้ว่า  สุตตะ  แปลว่าเส้นด้าย  ใช้ในความหมายว่า  รวบรวมเอาคําสอนเข้าไว้
ด้วยกัน  เหมือนเส้นด้ายที่ร้อยดอกไม้ต่าง ๆ เข้าด้วยกันไม่ให้กระจัดกระจายไปฉะนั้น  สูตรดังกล่าวน้ี 
เช่น พรหมสูตร  ของพาทรายณะ ซึ่งแต่งอธิบายแนวความคิดทางปรัชญาแห่งคัมภีร์อุปนิษัท  โยคสูตร
ของกนาทะมีมามสาสูตรของไชมินิ  นยายสูตรของโคตรมะ  เป็นต้น  สูตรต่าง ๆ เหล่านี้ทีแรกก็ใช้
ท่องจําต่อ ๆ กันมา  แต่ภายหลังได้จดจารึกขึ้นไว้เป็นรายลักษณ์อักษร  เพ่ือเก็บรักษาไว้ให้คงอยู่
ตลอดไปข้อความในสูตรต่างๆมีเน้ือความย่อกะทัดรัด  บรรจุเอาไว้เฉพาะใจสําคัญ  บางทีเป็นข้อความ
สั้นๆแต่อมใจความไว้มาก  ยากแก่การเข้าใจสําหรับผู้ที่ยังไม่สันทัดต่อแนวความคิดน้ัน ๆ กาลต่อมา
คณาจารย์ของลัทธิน้ัน ๆ  จึงได้แต่งคําอธิบายข้อความท่ีกล่าวไว้ในสูตรเหล่าน้ัน  ข้อความหรือคัมภีร์ที่
แต่งอธิบายสูตรน้ีเรียกว่า ภาษยะ บาลีใช้ว่า  อรรถกถา 

คณาจารย์ต่าง ๆ แห่งปรัชญาแต่ละระบบน้ันมักจะต่างคนต่างแต่งภาษยะ หรืออรรกถา
อธิบายสูตรขึ้นตามทรรศนะของตน  จึงมักปรากฏว่าสูตรเดียวกัน  แต่มีภาษยะหลายภาษยะของ
หลายคณาจารย์  เช่น  พรหมสูตรของพาทรายณะ  มีภาษยะที่แต่งโดยคณาจารย์ต่าง ๆ เช่น ศังกรา
จารย์  รามานุชะ  มัทวะ  วัลลภะนิมพารกะ เป็นต้น  บรรดาสานุศิษย์ของคณาจารย์เหล่าน้ีต่างก็
ถือเอาความหมายของพรหมสูตรตามทรรศนะแห่งอาจารย์ของตน  จึงทําให้เกิดนิกายย่อยแห่งลัทธิ
เวทานตะข้ึนมากมายเมื่อกาลเวลาล่วงไป  ก็มีคัมภีร์ฏีกาแต่งอธิบายภาษยะหรืออรรถกถา  และอนุฏี
กาซึ่งแต่งอธิบายฏีกาเกิดขึ้นอีก  นอกจากน้ียังมีปกรณ์วิเศษซึ่งเป็นวรรณกรรมอิสระเกิดขึ้นอีก  
ปกรณ์วิเศษน้ีไม่จัดอยู่ในประเภทอรรถกถาฎีกาหรืออนุฎีกาโดยตรง  เป็นหนังสือที่แต่งเพ่ิมขึ้นเพ่ือ
เป็นคู่มือสนับสนุนแนวความคิดทางปรัชญาแห่งระบบน้ันๆ  พร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์แนวความคิดทาง
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ปรัชญาของระบบอ่ืน ๆ ไปด้วย  โดยประการดังกล่าวมาน้ี  ระบบต่าง ๆ แห่งปรัชญาอินเดียจึงมี
พัฒนาการมาเรื่อย ๆ  จนกระทั่งปรากฏอยู่ในลักษณะดังที่เราได้เห็นอยู่ทุกวันน้ี 

ลักษณะร่วมแห่งระบบต่าง ๆ ของปรชัญาอินเดีย 
 ปรัชญาอินเดียแม้จะมีมากมายหลายระบบ  และบรรดาระบบต่างๆเหล่าน้ัน  แม้จะมีหลักคํา
สอนสําคัญและหลักคําสอนปลีกย่อยแตกต่างกันอย่างไรก็ตาม  แต่กระนั้นก็ยังมีลักษณะสําคัญบาง
ประการซึ่งเป็นลักษณะร่วมแห่งปรัชญาอินเดียทุกระบบ  ซึ่งพอจะแยกกล่าวเป็นข้อ ๆ ได้ดังน้ี 

๑. ปรัชญาอินเดียทุกระบบถือว่า  แนวความคิดทางปรัชญามีสาระอยู่ที่สามารถนํามาใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจําวัน  เพ่ือให้ชีวิตดําเนินไปสู่อุดมการณ์ที่ต้ังไว้อย่างดีที่สุด  ปรัชญาอินเดีย
ทุกระบบจึงเป็นปรัชญาชีวิต 

๒. ปรัชญาอินเดียทุกระบบเกิดขึ้นจากความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อสภาพที่เป็นอยู่ของชีวิต  โดย
เห็นว่าชีวิตของมนุษย์น้ันเต็มไปด้วยความทุกข์นานัปการ  นักคิดหรือนักปรัชญาของอินเดียจึง
พยายามคิดค้นแสวงหาทางที่จะทําให้ชีวิตน้ีหลุดพ้นไปจากสภาพที่ทุกข์  แล้วบรรลุถึงความสุขที่ไม่
เปลี่ยนแปรหรือความสุขนิรันดร  ด้วยเหตุน้ีปรัชญาอินเดียทุกระบบจึงมีการเริ่มต้นที่มีลักษณะเป็นทุน
นิยม  (Pessimism)  แต่ทุนนิยมในปรัชญาอินเดียน้ีไม่ใช่ทุนนิยมแท้จริง  เพราะมีอยู่แต่ในตอนต้น
เท่าน้ัน  จุดสุดท้ายหรือจุดหมายปลายทางปรัชญาอินเดียจบลงด้วยสุนิยม  (Optimism)  ทุกระบบ 

๓. ปรัชญาอินเดียทุกระบบเช่ือในกฎแห่งกรรม  ทั้งในลักษณะที่เป็นกฎแห่งสากลจักรวาล  
หรือกฎแห่งและผล และในลักษณะที่เป็นกฎแห่งศีลธรรม ทุกระบบแห่งปรัชญาอินเดียเช่ือว่า ทําดี
ย่อมได้รับผลดี  ทําช่ัวย่อมได้รับผลช่ัว  แม้ว่าแต่ละระบบจะมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเกี่ยวกับ
การกระทําอย่างใดเป็นการกระทําที่ดีหรือช่ัวก็ตาม 

๔. ปรัชญาอินเดียทุกระบบมีทรรศนะต้องกันในข้อที่ว่า  อวิชชาหรืออวิทยาเป็นสาเหตุแห่ง
ความติดข้องและการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร  ส่วนวิชชาหรือวิทยาเป็นสิ่งที่จะทําให้หลุดพ้น
จากการติดข้องและการเวียนว่ายตายเกิดเช่นน้ัน การติดข้องอยู่ในโลกและการท่องเท่ียวไปใน
วัฏสงสารทําให้ต้องได้รับความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุด  ปรัชญาอินเดียจึงมุ่งการบรรลุโมกษะหรือความหลุด
พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเป็นจุดหมายปลายทางอย่างไรก็ตาม เก่ียวกับสิ่งที่เรียกว่า อวิชชานี้  ปรัชญา
อินเดียไม่ได้มีความเห็นต้องกันทุกระบบ  สิ่งที่เรียกว่าวิชชาของระบบหนึ่ง  อาจจะเป็นอวิชชาของอีก
ระบบหน่ึง  เช่น  ระหว่างปรัชญาฮินดูกับพุทธปรัชญา  ปรัชญาฮินดูถือว่า  การเห็นหรือรู้ชัดว่ามีสิ่ง
เที่ยงแท้ไม่เปลี่ยนแปรที่เรียกว่าอาตมันเป็นวิชชาหรือวิทยา   

ส่วนพุทธปรัชญาถือว่า  การเห็นว่ามีสิ่งที่เที่ยงเช่นน้ันเป็นอวิชชา เป็นต้น 
๑. ปรัชญาอินเดียทุกระบบถือว่า  การบําเพ็ญสมาธิและวิปัสสนาโดยพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ให้

เห็นตามสภาพความเป็นจริง  เป็นทางที่จะนําไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์  แต่เรื่องน้ีก็เป็นเช่นที่กล่าว
แล้วในข้อ  ๔ คือ  สภาพความเป็นจริงตามทรรศนะของระบบหนึ่งอาจแตกต่างจากสภาพความเป็น
จริงตามทัศนะของอีกระบบหน่ึง 
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๒. ปรัชญาอินเดียทุกระบบเห็นว่า  การควบคุมตนเองหรือการควบคุมจิตใจไม่ปล่อยให้
เป็นไปในอํานาจของตัณหา  เป็นทางที่ขจัดกิเลสหรือความเศร้าหมองแห่งจิตใจให้หมดไปได้  และเมื่อ
ความเศร้าหมองแห่งจิตใจหมดไปแล้ว  ก็จะบรรลุโมกษะซึ่งเป็นความสุขนิรันดร 

๓. ปรัชญาอินเดียทุกระบบมีความเช่ือตรงกันว่า  ความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงหรือโมกษะ
น้ันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และสามารถบรรลุถึงได้ด้วยการปฏิบัติอย่างเข้มงวดตามวิธีที่กําหนดไว้  แต่วิธี
ปฏิบัติเพ่ือบรรลุความหลุดพ้นจากทุกข์น้ัน  แต่ละระบบก็มีวิธีการเป็นของตนเอง นอกจากน้ันสถานะ
เช่นไรที่เรียกว่าเป็นสถานะแห่งความหลุดพ้น  แต่ละระบบก็มีทรรศนะไม่เหมือนกัน ฉะน้ัน จึงสรุป
กล่าวได้ว่า  แม้ว่าทุกระบบจะมีความเห็นพ้องกันว่า  โมกษะความหลุดพ้นที่เป็นไปได้  แต่ในเรื่องของ
วิธีการและธรรมชาติของความหลุดพ้น  แต่ละระบบมีทรรศนะไม่ตรงกันลักษณะทั้ง  ๗ประการ
ดังกล่าวมาน้ี  เป็นลักษณะร่วมแห่งปรัชญาอินเดียทุกระบบยกเว้นปรัชญาจารวจากเพียงระบบเดียว  
เพราะปรัชญาจารวจากเป็นปรัชญาวัตถุนิยมซึ่งมีแนวความคิดไม่ตรงกับแนวความคิดของระบบอ่ืนๆ
ทั้งหมดของอินเดีย๑   

ก่อนกล่าวถึงลักษณะปรัชญาจีน  ก็ใคร่กล่าวถึงศาสนาในยุคโบราณของจีนสักเล็กน้อย  ชาว
จีนเช่ือว่าตามธรรมชาติต่างๆล้วนแต่มีเทพเจ้าสิ่งสถิตอยู่  ถ้ามนุษย์ทําให้เทพพอใจ  ก็จะทรงประทาน
สิ่งที่ดีงามให้  แต่ถ้าไม่ทรงโปรดก็จะทรงบัลดาลให้มีภัยพิบัติต่าง ๆ  ความจริงความเช่ือแบบน้ีก็มีอยู่
ทั่วไปในทุกประเทศ  ทั้งน้ีก็เพราะมนุษย์ยังขาดความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติ  จึงพากันสร้างเทพเจ้า
หรือพระเจ้าขึ้นมา จากความไม่เข้าใจของตนแล้วก็พากันบูชาสิ่งที่ตนสร้างขึ้นมานั่นเอง  เทพเจ้าที่ชาว
จีนเช่ือถือมีลักษณะเหมือนมนุษย์ทั้งรูปร่าง  หน้าตา และอารมณ์ต่าง ๆ  และในบรรดาเทพด้วยกันก็มี
องค์หน่ึงเป็นจอมเทพ  ชาวจีนเรียกจอมเทพว่า  เทียน  และชาวจีนก็เช่ือว่า  จอมเทพองค์น้ัน  ตนไม่
มีสิทธ์ิเซ่นสรวงบูชาได้  มีแต่พระมหากษัตริย์เท่าน้ันที่สามารถทําการบูชาเซ่นสรวงจอมเทพได้  จึง
เป็นเหตุให้เกิดมีราชพิธีบูชาเซ่นสรวงเทพเจ้าอย่างใหญ่โตขึ้นมา เช่น พระราชพิธีเซ่นสังเวยฟ้าดิน  
พระราชพิธีเซ่นสังเวยพระอาทิตย์  พระจันทร์  เป็นต้น  เพราะเหตุน้ี  กษัตริย์จึงเป็นศาสนาจารย์โดย
ปริยาย  ทําให้ศาสนาตกอยู่ในอํานาจการเมือง  ไม่สามารถแยกตัวเป็นสถาบันอิสระ  พระจึงไม่มี
อํานาจเหมือนศาสนาอ่ืนส่วนราษฎร  เมื่อไม่สามารถบูชาเซ่นสรวงจอมเทพได้  ก็หันมาเซ่นสรวงบูชา
บรรพบุรุษของตน  ชาวจีนเช่ือว่า  บรรพบุรุษตายไปแล้ว  ก็จะกลายเป็นเทพบริวารคอยรับใช้จอม
เทพ  วิญญาณของบรรพบุรุษจะคอยดูแลญาติในโลกน้ีอยู่เสมอ  สามารถให้คุณให้โทษได้  จําที่จะต้อง
เอาใจอยู่เสมอ  ด้วยเหตุน้ี  ชาวจีนจึงถือสุสานประจําสกุลของตนเป็นสถานที่สําคัญต้องดูแลให้ดี  เพ่ือ
เป็นที่เซ่นสรวงและบนบานวิญญาณบรรพบุรุษของตน  ดังน้ัน  คนทั่วไปก็อาจติดต่อกับจอมเทพได้

                                                            
๑สุนทร ณ รังสี, ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, (กรุงเทพมหานคร : พิพิธวิทยา, ๒๕๒๑), 

หน้า ๑-๘ 
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โดยผ่านทางพระเจ้าแผ่นดินและวิญญาณบรรพบุรุษของตนอีกทอดหน่ึง  กาลต่อมาความเช่ือเรื่องเทพ
เจ้าประจําธรรมชาติค่อย ๆ จางลง  เพราะไม่สามารถมองเห็นตัวตนเทพเจ้าได้  จึงไม่ค่อยให้
ความสําคัญให้มากนัก  เพียงรับรู้ก็พอแล้ว  ดังที่จิวกงถวายโอวาทตักเตือนพระเจ้าจิวเซ่งอ๊วงว่า  
“จะไปเช่ือถือในอานุภาพของพระเจ้านักไม่ได้” บางคนก็อธิบายเทพเจ้าไปอีกรูปแบบหน่ึง  อย่างเช่น  
พระเจ้าจิวบูอ๊วง  ตรัสว่า  “พระเจ้าเห็นก็มาจากประชาชนของข้าเห็น  พระเจ้าได้ยินก็มาจาก
ประชาชนของข้าได้ยิน”  ข้อน้ีแสดงว่าฐานะของพระเจ้าเริ่มลดความสําคัญลง  ในขณะเดียวกันเสียง
ของประชาชนก็เพ่ิมความสําคัญย่ิงขึ้น  แต่ละคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน  จึงเป็นเหตุให้เกิด
นักปรัชญาต่างๆข้ึนมาอย่างที่เรียกกันว่าปรัชญาร้อยสํานัก 

ปรัชญาจีนเกิดขึ้นโดยอาศัยความเช่ือถือที่ผ่านมาเป็นรากฐาน  ปรัชญาจีนไม่สนใจแสวงหา
ปฐมธาตุอย่างที่ปรัชญาตะวันตกมุ่งแสวงหา  เมื่อไม่สนใจถึงปฐมธาตุก็ไม่จําต้องหาวิธีที่จะรู้ถึงปฐม
ธาตุน้ัน  แต่ปรัชญาจีนให้ความสําคัญในเรื่องมนุษย์ด้วยกัน ว่าจะทําอย่างไรคนจึงจะเป็นคนดีมี
ความสุข  ทําอย่างไรสังคม  ประเทศ  และโลกจะมีความสงบสุข  ดังสูตรของปรัชญาจีนซึ่งมี ๘ คํา  
คือ 
 ซิวก้ี แปลว่า อบรมฝึกฝนตนเอง 
 อังน้ัง แปลว่า ยังความสงบสุขให้แก่ผู้อ่ืน 
 ไหลเสี่ย แปลว่า ทําภายในตนให้มีคุณธรรม 
 ว่ัวอ๊วง แปลว่า ทําภายนอกให้เป็นกษัตริย์นักปกครองที่ดี 
 ทั้ง ๘ คําน้ีมีความหมายให้แต่ละคนสนใจฝึกฝนตนให้มีคุณธรรมและความสามารถ  แล้วนํา
ความดีและความสามารถน้ันออกมาบําเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  ปรัชญาจีนทั้งหมดจะถกเถียงกันใน
ประเด็นที่ว่า จะฝึกฝนอบรมตนให้ดีได้อย่างไร และจะช่วยสังคมให้สงบสุขได้อย่างไร โดยนัยน้ีปรัชญา
จีนจะแตกต่างจากปรัชญาตะวันตกตรงที่ไม่สนใจภววิทยาและญาณวิทยา แต่จะเน้นคุณวิทยาเป็น
สําคัญ  ชาวจีนไม่ชอบเพ้อฝัน  แต่ชอบสิ่งที่นํามาปฏิบัติในชีวิตจริงได้ ชาวจีนจึงเป็นนักปฏิบัติไม่ใช่นัก
ทฤษฎี  ไม่ต้องการเพียงรู้  เพ่ือรู้อย่างนักปรัชญาตะวันตก ปรัชญาจีนเน้นจริยธรรมมากกว่าสติปัญญา  
เพราะฉะน้ันปรัชญาจีนจึงเป็นไปในทางจริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ในด้านต่าง ๆ 
 สรุปแล้ว  ปรัชญาจีนให้ความสําคัญที่ตัวมนุษย์  และความสําคัญของมนุษย์ก็อยู่ที่เป็นคนดี  
มีความรู้และบําเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมตลอดท้ังโลก  ความรู้ที่ปรัชญาจีนเน้นก็เฉพาะความรู้ที่
สามารถทําให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรมเท่าน้ัน ความรู้อย่างอ่ืน ปรัชญาจีนไม่สนใจ และแม้ความรู้ที่
สามารถทําให้คนเป็นคนดีก็เช่นกัน  ถ้ารู้เพียงแค่ทฤษฎีก็ใช้ไม่ได้  จะต้องปฏิบัติตนให้ได้ตามความรู้
น้ันด้วย  เมื่อเป็นคนดีแล้วก็เรียกว่านักปราชญ์  จากน้ันก็มุ่งบําเพ็ญประโยชน์ต่อโลก เพราะฉะน้ัน
จุดมุ่งหมายสูงสุดของปรัชญาจีนแทบทุกสาขา  ต่างก็มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม  “ความเป็นปราชญ์ภายใน
และกษัตริย์ภายนอก” ความเป็นปราชญ์ภายใน  คือบุคคลที่สามารถพัฒนาตัวเองให้มีคุณธรรม  ส่วน



๗๒ 
 
เป็นกษัตริย์ภายนอก  หมายถึงบุคคลผู้ได้บําเพ็ญประโยชน์อย่างมหาศาลให้แก่ชาวโลก  ทุกคนจะต้อง
พยายามพัฒนาคุณลักษณะทั้ง  ๒อย่างให้เกิดขึ้นในตน  คนเป็นนักปราชญ์ได้ก็เพราะรู้คุณธรรม  และ
ปฏิบัติตามคุณธรรมเท่าน้ัน  ส่วนจะมีความรู้อ่ืนหรือไม่น้ันไม่เป็นประมาณ  ทํานองเดียวกับคนเลว  ก็
ต้องเป็นคนเลวอยู่อย่างน้ัน  ไม่ว่าจะมีความรู้ต่าง ๆ มากมายเพียงไร  นักปรัชญา หวัง หยัง  หมิง 
(พ.ศ.  ๒๐๑๖ – ๒๐๗๒)  ได้เปรียบเทียบความเป็นนักปราชญ์เหมือนทองคําบริสุทธ์ิไว้ว่า  คนจะเป็น
นักปราชญ์ได้ก็เพราะมีคุณสมบัติที่จะเป็นนักปราชญ์เท่าน้ัน  ไม่คํานึงว่าจะต้องมีความรู้สาขาต่างๆ
มากหรือไม่  คุณภาพแตกต่างกับปริมาณ  ทองคําหนัก  ๘ ปอนด์ กับ ๙ ปอนด์  ย่อมมีปริมาณ
ต่างกัน  แต่คุณภาพของทองคําหาได้แตกต่างกันไม่  หากผู้ใดยังคุณสมบัติทั้ง ๒ อย่าง  คือ  ความเป็น
ปราชญ์ภายใน  และกษัตริย์ภายนอกให้สําเร็จได้  ผู้น้ันก็จะได้รับเกียรติว่า ปราชญ์ราชา  (Sage - 
King)  ทํานองเดียวกับปรัชญา–ราชะ  (philosopher - King)  ในปรัชญาของเพลโตปรัชญาจีนมี
มากมายอย่างที่เรียกว่าปรัชญา ๑๐๐ สํานัก  แต่เมื่อแบ่งเป็นสํานักใหญ่ๆแล้วก็มี  ๖ สํานัก  คือ  
สํานักปรัชญาเต๋า  (Tao  chia)  สํานักปรัชญาขงจื้อ (Ju chia)  สํานักปรัชญาม่อจื้อ (Mo  chia)  
สํานักปรัชญานิตินิยม  (Fa  chia)  สํานักปรัชญาหยิน-หยาง (Yin-Yang  chia)  และสํานักปรัชญา 
หมิง (Ming  chia)  ในบรรดา  ๖ สํานักน้ี  ๔ สํานักแรกที่ยังมีผลงานตกทอดมาถึงปัจจุบัน  และมี
ความสําคัญต่อวิถีชีวิตของคนจีนมาก  เพราะฉะนั้น  จะขอกล่าวเฉพาะปรัชญาทั้ง  ๔ สํานักเท่าน้ัน  
ทรรศนะโดยย่อยของทั้ง  ๔ สํานัก  มีดังน้ีสํานักปรัชญาเต๋ามีความเห็นว่า  ขึ้นช่ือว่าคนน้ันยุ่งเหยิงไม่มี
ที่สิ้นสุดเป็นที่ต้ังแห่งปัญหาทั้งปวง  ย่ิงคิดย่ิงทําอะไรมากก็ย่ิงยุ่งมาก จะแก้ไขอย่างไรก็ไม่มีที่สิ้นสุด  
สู้ปล่อยไปตามธรรมชาติ  สนับสนุนให้เข้าหาธรรมชาติจะดีกว่า พวกท่ีมีความเห็นอย่างน้ีก็มีเหลาจ้ือ 
จวงจื้อ  เป็นตัวแทนสํานักปรัชญาขงจื้อมีความเห็นว่า  ขนบธรรมเนียมโบราณที่ดีงามมีอยู่มาก  ควรที่
จะได้ฟ้ืนฟูเรื่องที่ดีงามน้ันขึ้นมาใหม่  แล้วนํามาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติ  พวกที่มีความเห็นอย่างน้ีก็มี
ขงจื้อ  เม่งจื้อ  เป็นตัวแทนสํานักปรัชญาม่อจื้อมีความเห็นว่า  เรื่องที่ล่วงมาแล้วก็เหมาะกับคนสมัย
น้ัน ไม่ควรร้ือฟ้ืนขึ้นมาอีก  ควรจะหาอะไรใหม่ ๆ ที่เหมาะสมมาเป็นหลักยึดเหน่ียวจะดีกว่า  พวกที่มี
ความเห็นอย่างน้ีมี  ม่อจื้อ  เป็นตัวแทนสํานักปรัชญานิตินิยมมีความเห็นว่า  ธรรมชาติด้ังเดิมของคน
มีแต่ความช่ัวร้าย  จึงจําต้องใช้อํานาจและกฎหมายมาเป็นเคร่ืองควบคุม  พวกท่ีมีความเห็นอย่างน้ีมี  
ฮ่ัน เฟ่ยจื้อ  เป็นตัวแทนหยิน-หยางเป็นสภาวะธรรมชาติที่มีอยู่คู่กัน  เป็นมูลธาตุ  ก่อให้เกิดสิ่งต่างๆ
ขึ้นมา  หยินเป็นพลังงานลบ  สงบน่ิง  แสดงออกในรูปต่าง ๆ  เช่น  ความมืด  ความหนาว  ความช้ืน  
ความแฉะ  ความอ่อนแอ  ความอ่อนโยนละเพศหญิง  เป็นต้น  ส่วนหยางเป็นพลังงานบวก  เคลื่อนไหว  
ไม่หยุดน่ิง  แสดงออกในรูปต่าง ๆ เช่น  ความสว่าง  ความร้อน  ความอบอุ่น  ความแห้ง  ความแข็งแรง  
ความมั่งคง  และเพศชาย เป็นต้น  หยินกับหยาง  เป็นสภาวะที่ตรงข้ามกัน  แต่ก็ไม่เป็นศัตรูกัน  ต่าง
สมโยคเข้าหากัน  สนับสนุนกัน ก่อให้เกิดสรรพสิ่งขึ้นมาในโลก  ฝ่ายใดที่มีอัตราส่วนมากกว่า  หรือ
แข็งแรงกว่า  ก็จะปรากฏผลออกมาในทางพลังงานน้ัน  อย่างเช่น  ผู้ชายก็มีธาตุหยางในอัตราส่วน



๗๓ 
 
มากกว่าธาตุหยิน  ส่วนผู้หญิงก็มีธาตุหยินมากกว่าธาตุหยาง เหล่าน้ีเป็นต้น  เพราะฉะนั้นในแต่ละ
อย่างจึงมีทั้งหยินทั้งหยางผสมอยู่ด้วยกัน ในอัตราส่วนที่ต่างกัน และก็เพราะหยิน-หยางน่ีเอง  จึงเป็น
เหตุให้เกิดมีสิ่งคู่กันในโลก เช่น ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ ร้อนกับหนาว สุขกับทุกข์  สมหวังกับผิดหวัง  
กลางวันและกลางคืน  เป็นต้นชาวจีนสมัยโบราณ  เช่ือว่าท้องฟ้าเป็นหยาง  และแผ่นดินเป็นหยิน  
อาศัยหยินและหยางมาประกอบกัน  เป็นเหตุให้เกิดสิ่งทั้งหลายขึ้นในโลก เรื่องหยิน-หยางก็ทํานองใน
วิทยาศาสตร์  เรื่องกิริยา  (Action)และปฏิกิริยา (Reaction)  ซึ่งเป็นของคู่กัน  ที่ใดมีกิริยา  ที่น่ันก็มี
ปฏิกิริยา 

เปรียบเทียบแนวคิดทางจริยศาสตร์ของปรัชญากรีก 
 ปรัชญาตะวันตก มีร่องรอยว่าก่อกําเนิดในดินแดนกรีกโบราณ (ก.ค.ศ. ๑๕๐๐) ปรากฏ
ช่ือ “เทเลส” (Thales of Miletus, ๖๒๔ – ๕๔๖ ก.ค.ศ.) ผู้ทรงคุณวุฒิชาวกรีก ซึ่งนักวิชาการ
สาขาวิชาปรัชญาให้การยอมรับว่าเป็นบิดาแห่งปรัชญาตะวันตก ท่านกําหนดกรอบในการอธิบาย
ความเป็นจริง (Reality) ด้วยการต้ังคําถามเกี่ยวกับปฐมธาตุที่เป็นพ้ืนฐานให้สรรพสิ่งดํารงอยู่  
(อะไรคือปฐมธาตุ) โดยวิเคราะห์ได้สองประเด็นสําคัญคือ “อะไรเป็นสิ่งเที่ยงแท้” และ “จะอธิบาย
ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างไร” การกําหนดกรอบคําถามเพ่ือแสวงหาคําตอบตามหลัก
เหตุผลของเทเลส มีผลทําให้สานุศิษย์และผู้สนใจแสวงหาความเป็นจริง (นักปรัชญา) พยายามหา
คําตอบในกรอบดังกล่าวที่เทเลสได้วางพ้ืนฐานและอธิบายคําตอบไว้ ทั้งน้ีแบ่งประเด็นความคิดที่นัก
ปรัชญาตะวันตกสนใจได้สองประเด็นใหญ่ ๆ คือ ปัญหาเก่ียวกับความเป็นจริง (Reality) หรือทฤษฏี
ทางอภิปรัชญา (ได้แก่ นักปรัชญายุคกรีกโบราณจนถึงนักปรัชญายุคกลาง , ก .ค .ศ . ๖๐๐–
ค.ศ. ๑๕๐๐) และปัญหาเก่ียวกับความจริง (Truth) หรือทฤษฏีทางญาณวิทยา (ได้แก่ นักปรัชญา
ตะวันตกยุคใหม่เป็นต้นมา, ค.ศ. ๑๖๐๐ – ๑๘๐๐)  

๑. บริบทและพื้นฐานของปรัชญาตะวันตก  
 ๑. สืบเน่ืองจากการกําเนิดของการคิดหาคําตอบในช่วงแรกของ (ก่อน)ประวัติศาสตร์

มนุษยชาติ ดําเนินมาหลายพันปี ตํานานเทพเจ้าต่าง ๆ จากชนรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง (แนวคิดมีลักษณะ
เป็นแนววิญญาณนิยม, Animism) 

 ๒. จนราว ๗๐๐ ปี ก่อน ค.ศ. จึงมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร (เช่น ตํานานเทพ
เจ้าของโฮเมอร์, Homer ) เมื่อมีการบันทึก ย่อมมีการอ่าน คิดและวิจารณ์สิ่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

 ๓.  มีการวิจารณ์ว่าตํานานเทพเจ้าน้ี นําเทพมาเป็นคล้ายมนุษย์เกินไป (มีการฆ่า มีชู้ 
ทรยศ หักหลัง ฯลฯ) ที่สุดมีความคิดว่าตํานานเหล่าน้ีเป็นเพียงจินตนาการของมนุษย์ 

 ๔ .ประกอบกับดินแดนแถบยุโรป (กรีกโบราณ) มีการก่อต้ังนครรัฐและอาณานิคมขึ้น
โดยพวกกรีก ชาวกรีก มีการแบ่งชนช้ัน มีเจ้านายกับทาส 



๗๔ 
 

 ๕. พลเมืองกรีกมีเวลาที่จะคิด ทบทวนคําถาม สู่การพยายามหาคําตอบ โดยไม่ต้องพ่ึง
เทพเจ้า (เป็นคําตอบสุดท้าย) แต่พยายามหาคําตอบบนพ้ืนฐานของประสบการณ์และเหตุผล 

 ๖. มีความพยายามที่จะอธิบายส่ิงที่เป็นไปในธรรมชาติ โดยไม่ต้องพ่ึงพิงสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ 

 ๗. ต่อมามีการพัฒนาและแบ่งเป็นยุค ๆ ได้แก่ ยุคกรีกโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่และยุค
ปัจจุบัน (หลักการแบ่งคือ ช่วงเวลา…..เน้ือหา/สถานที่/สถานการณ์) 

 ๘. ข้อสังเกต 
 ๑) การศึกษาประวัติความคิดของนักปรัชญาตะวันตก อย่าไปดูถูก “คําตอบ” ว่าไร้

สาระ เพราะทุกคําตอบมีที่มาที่ไปตามสถานการณ์ 
 ๒) การศึกษาประวัติความคิดของนักปรัชญาตะวันตก มีการแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 

(รายละเอียดมีความแตกต่างกันในนักคิดแต่ละท่าน) จุดเน้นเหมือนกัน แต่มีรายละเอียดที่ต่างกัน 
 ๓)  แนวคิดของนักปรัชญาตะวันตก มีลักษณะเป็นพัฒนาการ จากอาจารย์สู่ศิษย์ 

ไม่ใช่ต้องการหักล้าง แต่เป็นการพัฒนาการขบวนการพัฒนาความคิดทางปรัชญา ไม่ใช่อยู่ที่แนวคิด
หรือลัทธิใหม่ ๆ แต่เป็นการพยายามของนักปรัชญาที่จะบรรลุถึงความจริงให้มากย่ิง ๆ ขึ้น 

๒. ปรัชญาตะวันตกตามยุคต่าง ๆ มีการแบ่งปรัชญาตะวันตกได้เป็นสี่ยุค ได้แก่ 
 ๒.๑  ปรัชญาตะวันตกยุคกรีกโบราณ 
  ก.  ภาพรวมทั่วไป ปรัชญายุคกรีกโบราณมี เน้ือหาครอบคลุมต้ังแต่เริ่มต้นของนัก

ปรัชญากรีกจนถึงยุคกลาง (ก่อน ค.ศ.-คริสต์ศตวรรษแรก ๆ) โดยเน้นปัญหาเชิงอภิปรัชญา กล่าวคือ 
ปัญหาเร่ืองความจริงเก่ียวกับธรรมชาติของโลกและกระบวนการของมัน เป็นความต้องการภายในตัว
มนุษย์ ที่ต้องการหาคําตอบ อธิบายธรรมชาติที่มีอยู่ คิดหาคําตอบอย่างมีหลักการ (ประสบการณ์ + 
เหตุผล) โดยแบ่งได้เป็นสามช่วง คือ  

   ๑. ปรัชญากรีกยุคแรก (ราว ๖๐๐– ๕๐๐ ปีก่อน ค.ศ.) มีลักษณะเป็นนัก
ปรัชญาธรรมชาติ กล่าวคือ สนใจปัญหาเรื่องปฐมธาตุ – มีการแบ่งย่อยเป็นสํานัก โดยดูจากทําเลท่ีต้ัง 
เมือง เป็นหลัก๒ 

    ๑.๑ คําถามโลก (สิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ) มาจากไหน และปัญหาเรื่องการ
เปลี่ยนแปล 

     ๑.๑.๑ ชาวกรีกคิดว่า สิ่งต่าง ๆ ไม่ใช่เกิดขึ้นลอย ๆ (เพราะสิ่งที่มีอยู่ 
ต้องมาจากสิ่งที่มีอยู่ สิ่งที่ไม่มีอยู่ไม่อาจให้ความมีอยู่แก่สิ่งที่มีอยู่ได้) ก่อนที่เราจะให้สิ่งหน่ึงแก่คนอ่ืน 
เราต้องมีสิ่งน้ันก่อนที่เราจะให้สิ่งน้ันแก่คนอ่ืนสิ่งต่าง ๆ มาจากอะไร (ปัญหาเรื่องปฐมธาตุ) 

                                                            
๒กีรติ บุญเจือ, สารานุกรมปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๒), หน้า ๑. 



๗๕ 
 

     ๑.๑.๒ ชาวกรีกสังเกตพบว่า สิ่ง ๆ หน่ึงมีการเปลี่ยนแปลง เช่น จาก
เด็กเป็นผู้ใหญ่ จากลูกมะม่วงเป็นต้นมะม่วง อะไรที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

    ๑.๒ คําตอบสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ มีที่มาจากบางอย่าง อันเป็นต้นกําเนิดของ
สรรพสิ่ง ซึ่งเป็น “ปฐมธาตุ” เป็นพ้ืนฐานและหลักการของทุกสิ่งที่มีอยู่ สิ่งต่าง ๆ มีที่มาที่ไปจากปฐม
ธาตุน้ัน และทุกสิ่งเป็นกระบวนการจาก ปฐมธาตุ กลับไปสู่ปฐมธาตุน้ัน (ความเปลี่ยนแปลง) 
ดังน้ัน “ปฐมธาตุคืออะไร?” เป็นปัญหาของนักปรัชญากรีกยุคแรก (ระยะก่อตัวที่เกาะไอโอเนียน) โดย
คําตอบค่อย ๆ พัฒนาจากรูปธรรมสู่นามธรรม เช่น ปฐมธาตุ คือ๓ 

     ๑.๒.๑ “นํ้า” (เทเลส, Thales of Miletus, ๖๒๔–๕๔๖ ก.ค.ศ.) 
เน่ืองจากรอบตัวมีแต่ “นํ้า“ 

     ๑.๒.๒ “สารไร้รูปที่เป็นอนันต์” (อานักซีมานเดอร์, Anaximander, 
๖๑๐ – ๕๔๕ ก่อน ค.ศ.) มีลักษณะไม่จํากัด ไม่อาจรู้ได้ไม่หมด) แต่สารนี้มีลักษณะเป็นสารที่ไร้
รูปแบบ (Formless material) ที่สามารถพัฒนาตนเองเป็นธาตุต่าง ๆ ได้ 

     ๑.๒.๓ “อากาศ” (อานักซีเมเนส, Anaximenes, ๕๘๘ –
๕๒๔ ก่อน ค.ศ.) เน่ืองจากอากาศมีอยู่ทั่วไป รวมทั้งนํ้าก็มาจากอากาศด้วย 

     ๑.๒.๔ “ตัวเลข” (ปีทากอรัส, Pythagoras, ๕๗๐–๔๙๗ ก่อน ค.ศ.) 
ความสมดุลของสัดส่วนเป็นพ้ืนฐานของสรรพสิ่ง 

     ๑.๒.๕ “ความเปลี่ยนแปลง” (ฮาราครีตุส, Heraclitus, ๕๓๖–
๔๗๐ ก่อน ค.ศ.) สัญลักษณ์ของความเปล่ียนแปลงคือ ไฟ สิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การหยุด
น่ิงเป็นมายา (ท่านไม่อาจอาบนํ้าในแม่นํ้าสายเดียวกันได้สองครั้ง) 

     ๑.๒.๖ “การอยู่น่ิง” (ปาร์เมนีเด็ส, Parmenides, ๕๑๕ – 
๔๕๐ ก่อน ค.ศ.)สัญลักษณ์คือ 

     ๑.๒.๗ “จิตและสสาร” (อานักซาโกรัส, Anaxagoras of Clazomene, 
๔๙๙–๔๒๘ ก่อน ค.ศ.) 

     ๑.๒.๘ “ดินนํ้าลมไฟ” (เอ็มเปโดเคล็ส, Empedocles, ๔๙๒– 
๔๓๐ ก่อน ค.ศ.) การเปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากการแยก/รวมกันของธาตุทั้งสี่ 

   ๒. ปรัชญากรีกยุครุ่งเรือง (ราว ๔๕๐ – ๓๐๐ ปีก่อน ค.ศ.) เริ่มต้นด้วย
ความคิดว่า ปัญหาที่นักปรัชญาถกกัน มีแต่คิดหาคําตอบว่าปฐมธาตุคืออะไร กับปัญหาเร่ืองการ
เปลี่ยนแปลง มีคําตอบเยอะแยะ อันไหนถูก อันไหนผิด เอาอะไรมาวัด/ตัดสิน มีแต่ความขัดแย้งทาง

                                                            
๓เรื่องเดียวกัน. 
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ความคิด ดังน้ัน จึงมีนักปรัชญากลุ่มหน่ึงสนใจหาหลักการวัดความจริงเพ่ือประโยชน์ต่อการดํารงชีพ
จะดีกว่า (สมัคร บุราวาศ อ้างใน กีรติ บุญเจือ)๔  

    ๒.๑  คําถาม : มีความจริงที่เป็นหลักการแน่นอนหรือไม่ 
    ๒.๒ คําตอบ : มีคําตอบสองแนว คือ แนวแรกมีความคิดว่าไม่มีมาตรการ

ความจริงที่แน่นอนตายตัว ความจริงขึ้นกับแต่ละบุคคล และ คําตอบแนวที่สอง คือ มีความคิดว่า 
ความจริง ต้องมีหลักการที่แน่นอน ซึ่งมีการนําเสนอแนวคําตอบดังกล่าว ผ่านทางนักปรัชญา/กลุ่มนัก
ปรัชญาดังต่อไปน้ี 

     ๒.๒.๑ กลุ่มโซฟิสต์ (ราวศตวรรษที่ ๕ ก่อน ค.ศ.)– มีลักษณะเป็น
กลุ่มนักปรัชญาที่ต้ังตัวเองเป็นอาจารย์สอนวิชาการเพ่ือความสําเร็จทางการเมือง- มีแนวคิดว่าไม่มี
มาตรการความจริงที่แน่นอนตายตัว แต่มีลักษณะอัตนัย (Subjective) กล่าวคือ ความจริงขึ้นกับแต่
ละคน ไม่มีหลักความจริงที่ตายตัว สิ่งที่ดีคือดีสําหรับตนเอง/ ปัจเจก แต่ละคนต่างมีเกณฑ์/มาตรการ
ของใครของมัน- มีการเปิดสํานักสอนเรียน เก็บค่าเรียน เพ่ือมีบทบาทในสังคมการเมืองการปกครอง 
จะปกครองบ้านเมืองได้ ต้องมี “วาทศิลป์ที่ดี” เอาชนะคนอ่ืนได้ด้วยการโต้แย้ง– นักปรัชญาที่มี
ช่ือเสียง ได้แก่ โปรตาโกรัส (Protagoras of Abdera, ราวปี ๔๘๐ – ๔๑๐ ก่อน ค.ศ.) เสนอแนวคิด
ว่า “คนเป็นมาตรการวัดความจริงของทุกสิ่ง” (ไม่ใช่ผู้ก่อต้ัง แต่เป็นนักปรัชญาที่มีช่ือเสียงในกลุ่มโซฟิสต์) 

     ๒.๒.๒ โซคราเต็ส (Socrates, ราวปี ๔๗๐ – ๓๙๙ ก่อน ค.ศ.)– มี
แนวคิดว่า “มีมาตรการวัดความจริงที่ตายตัว” กล่าวคือ 

     ความจริงไม่ได้ขึ้นกับคนใดคนหน่ึง แต่ความจริงมีลักษณะเป็น “ปรนัย” 
(Objective) คือ มีความจริงที่แน่นนอน ไม่ได้ขึ้นกับคนหรือสถานที่ใดที่หน่ึง– ความคิดสําคัญของโซ
คราเตส คือ “คุณธรรม คือ ความรู้” กล่าว คือ มนุษย์ทุกคนมีธรรมชาติที่ดี จึงทําเฉพาะสิ่งที่ดี การท่ี
มนุษย์ทําไม่ดี เพราะเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําน้ันไม่ดี (ถ้าเขารู้ว่าไม่ดี เขาจะไม่ทํา) ดังน้ัน จึงต้องสอนให้
มนุษย์รู้ ว่าอะไรดี อะไรถูก เ พ่ือมนุษย์จะได้ทําเฉพาะสิ่ งที่ ดี– ใช้ วิ ธีการเสวนา ( วิภาษวิธี , 
Dialectic) คือ เริ่มจากการต้ังคําถามและฟังคําตอบจากคู่สนทนา และค่อย ๆ ดึงความรู้จากคู่สนทนา
และทําให้คู่สนทนาได้ความรู้เพ่ิมขึ้น 

     ๒.๒.๓ เปลโต้ (Plato, ราวปี ๔๒๘ – ๓๔๗ ก่อน ค.ศ.) เป็นศิษย์และ
เห็นด้วยกับแนวคิดของโซคราเตสว่ามีหลักการที่แน่นอนของความจริง– ความคิดสําคัญคือ “ทฤษฏี
แบบ” คือ คิดว่าความจริงที่พบเห็นในโลก เป็นมายา ไม่ใช่ความจริงแท้ เพราะความเป็นจริงแท้ 

                                                            
๔สมัคร บุราวาส, พุทธปรัชญา : มองพุทธศาสนาด้วยทรรศนะทางวิทยาศาสตร์, พิมพ์ครั้ง

ที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๔), หน้า ๑๒๓. อ้างใน กีรติ บุญเจือ, สารานุกรมปรัชญา, อ้าง
แล้ว, หน้า ๑. 



๗๗ 
 
(สากล) มีอยู่ในโลกแห่งแบบ (The world of Idea) ซึ่งไม่ได้อยู่ในโลกน้ี สิ่งต่าง ๆ ในโลกเป็นการ
เลียนแบบ โลกแห่งแบบ มนุษย์สามารถเข้าถึงความจริงในโลกแห่งแบบได้ ผ่านทางจิตวิญญาณ (สติปัญญา) 
หาเหตุผล 

     ๒.๒.๔ อริสโตเต้ิล (Aristotle, ราวปี ๓๘๔ – ๓๒๒ ก่อน ค.ศ.) เป็น
ศิษย์ของเปลโต้ และเห็นด้วยว่ามีหลักการที่แน่นอนของความจริง ความจริงมีอยู่ และไม่ใช่อยู่นอก
โลก หรืออยู่ในโลกแห่งแบบอย่างที่เปลโต้คิด แต่ความจริงมีอยู่ในโลก (โลกแห่งแบบไม่มีจริง) สิ่งที่เรา
พบเห็นในโลก (สิ่งเฉพาะหน่วย เช่น นาย ก. มีอยู่จริง ไม่ใช่เป็นมายาอย่างที่เปลโต้คิด มนุษย์สามารถ
รู้ถึงความจริงได้อาศัยกระบวนการถอดให้เป็นสากล ซึ่งเป็นการทํางานของสติปัญญามนุษย์ โดยรับ
ข้อมูลเบ้ืองต้นจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสเพ่ือเข้าใจถึงมโนภาพที่ เป็นสากลของสิ่งน้ัน ๆ) 

     อธิบายความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ว่า การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
เป็นการพัฒนาจาก “ภาวะแฝง” (Potency) สู่ “ภาวะจริง” (Act) กล่าวคือ สิ่งที่มี มีทั้งภาวะจริง 
(ภาวะที่เป็นอยู่ในขณะนั้น) และภาวะแฝง (พลังหรือศักยภาพภายในของสิ่งน้ัน ที่สามารถจะเป็นได้
ตามประเภทของสิ่งน้ัน) การเปลี่ยนแปลง คือ การพัฒนาจากภาวะจริงสู่ภาวะแฝงของสิ่งน้ัน 

     นอกจากน้ัน อริสโตเต้ิลยังอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ โดย
ใช้แนวคิดเร่ือง“สาเหตุ/ปัจจัย” (Cause) ท่านอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ มีเหตุมาจากสี่
ประการ คือ สาเหตุทางวัตถุ (Material cause) สาเหตุทางรูปแบบ (Formal cause) สาเหตุทางผล 
(Efficient cause) และสาเหตุสุดท้าย (Final cause) 

   ๓. ปรัชญากรีกหลังยุครุ่งเรือง (ยุคเสื่อม) (ราว ปี ๓๐๐ – ค.ศ. ๕๒๙) แนวคิด
มีลักษณะเป็นการนําของเก่า หรือความคิดของนักปรัชญาในอดีตมาคิดต่อ หรือนํามาประยุกต์ใช้ เพ่ือ
หาวิธีการบรรลุสัจธรรม เน้นตอบปัญหาเชิงจริยศาสตร์ ทําอย่างไรจึงมีความสุข ตัวอย่างเช่น   

    ๓.๑ ลัทธิเปลโต้ใหม่ (Neoplatonism) นําแนวคิดของเปลโต้มาคิดและมา
ช่วยอธิบายศาสนาที่ตนเลื่อมใส นักปรัชญาที่เด่น ๆ คือ โปลตีนุส (Plotinus, ราว ค.ศ. ๒๐๕ – ๒๗๐) 
(ช่วงปลายยุครุ่งเรืองสู่ยุคเสื่อม) นําเสนอ“ทฤษฏีการล้น” กล่าวคือ ความจริงแท้ คือ “The One” 
(องค์ เอ กัตตา )  ซึ่ งมีลักษณะสมบูรณ์  สิ่ งที่ สมบูรณ์ ต้องล้นออกมา  การล้นออกจาก  The 
One กลายเป็นกําเนิดของสรรพสิ่งต่างๆ สิ่งใดอยู่ใกล้องค์เอกัตา (The One) สิ่งน้ันก็มีระดับขั้นของ
ความสมบูรณ์ลดระดับกันออกไป   

    ๓.๒ ลัทธิรตินิยม (Hedonism) ลัทธิทางปรัชญาที่ตอบปัญหาเชิงจริย
ศาสตร์ สอนว่าให้มนุษย์กอบโกยเอาความสุขเฉพาะหน้า (ทางกาย) เป็นจุดหมายของชีวิต คนฉลาด 
คือ คนที่กอบโกยความพึงพอใจในทุกโอกาส   

    ๓.๓  ลัทธิเอปีคูรุส (Epicureanism) สอนว่าความสุขอยู่ที่การประมาณตน 
คนฉลาด คือ คนที่รู้จักประมาณตนในการแสวงหาความพึงพอใจ  



๗๘ 
 

    ๓.๔ ลัทธิสโตอา (Stoicism) ผู้ก่อต้ังคือ เซโน (Zeno of Citium, ราว
ปี ๓๓๖-๒๖๓ ก่อน ค.ศ.) สอนว่าความสุขคือ การสงบใจ ต้องมีความพอใจกับสภาพชีวิตที่เป็นอยู่ มี
ใจอุเบกขาในการดําเนินชีวิต   

    ๓.๕ ลัทธิซีนิก (Cynicism) สอนว่าความสุขคือการตัดทุกสิ่ง ดําเนินชีวิต
โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมาก อย่าต้องการอะไรมากนัก ชีวิตจะเป็นสุข 

  ข. ลักษณะสําคัญของแนวคิดปรัชญากรีก 
   ๑)  นักปรัชญาตะวันตกยุคกรีก พยายามที่หาคําตอบด้วยสติปัญญาของมนุษย์ 

(ไม่ต้องพ่ึงตํานานเทพเจ้า) 
   ๒) มองหากฎธรรมชาติที่ตายตัว (เดิมมีความเข้าใจว่าไม่ตายตัว ทุกสิ่งเป็นไป

ตามใจเทพเจ้า) คําถามและคําตอบ จาก สสารนิยม (ปรัชญาตะวันตกยุคกรีกระยะเร่ิมต้น) สู่จิตนิยม 
(ปรัชญาตะวันตกยุคกรีก ระยะรุ่งเรือง) และจบลงที่การตอบปัญหาเชิงจริยศาสตร์/ ปรัชญา
ศาสนา (ปรัชญาตะวันตกยุคกรีก ยุคเสื่อม) 

   ๓) จากพ้ืนฐานคําตอบที่นักปรัชญากรีกให้ เป็นพ้ืนฐานสู่การคิดหาคําตอบ
ต่อไปด้วยสติปัญญาของมนุษย์ (วิทยาศาสตร์) 

๓. ปรัชญาตะวันตกยุคกลาง (ระหว่างปี ค.ศ. ๑๐๐ – ๑๕๐๐) การจัดระบบของคริสต์
ศาสนา โดยใช้ปรัชญากรีก 

 ก.  ความนํา : โลกยุคเฮเลนนิสม์ ในดินแดนโลกตะวันตก (ทวีปยุโรป) วัฒนธรรมกรีก
ถือเป็นต้นแบบของอารยธรรม ทั้งด้านวิถีชิวิต แนวคิด การเมือง การปกครอง ฯลฯ แม้อาณาจักรกรีก
จะล่มสลาย และถูกแทนที่ด้วยจักรวรรด์ิโรมัน (ชาวโรมันยึดครองกรีก และรับเอาวัฒนธรรมกรีกมา
เป็นของ ๆ ตน จึงให้ช่ือว่า กรีก-โรมัน) ภายหลังการล่มสลายของจักรวรรรด์ิโรมัน และยุโรปมีการแบ่ง
การปกครองเป็นเขต ๆ (ประเทศ) แต่ละเขตก็ยังรับเอาวัฒนธรรมกรีก-โรมันมาใช้เป็นแม่แบบอารย
ธรรมของตน หรือเรียกง่าย ๆ ว่าโลกยุคเฮเลนนิสม์ กล่าวคือ การนําวัฒนธรรมกรีกมาใช้เป็นแม่แบบ
การดําเนินชีวิตของมนุษย์ในยุโรปสมัยน้ัน ๆ๕  

 ข.  บริบท/สถานการณ์ของปรัชญาตะวันตกยุคกลาง 
  ๑)  จักวรรดิโรมันเรืองอํานาจ (ชาวโรมันรับวัฒนธรรมกรีกมาเป็นของ ๆ ตน) ในโลก

เฮเลนนิสม์ (มุ่งเน้นการหลุดพ้นจากความช่ัวร้ายในโลก เพ่ือมุ่งสู่ความรอดพ้น) มีการศึกษาอารยธรรม
กรีกอย่างกว้างขวาง เป็นต้นการศึกษาปรัชญากรีกตามแนวคิดของนักคิดกรีกที่มีช่ือเสียงในอดีต มีการ

                                                            
๕สมัคร บุราวาส, พุทธปรัชญา : มองพุทธศาสนาด้วยทรรศนะทางวิทยาศาสตร์, อ้างแล้ว, 

หน้า ๑๒๓.  



๗๙ 
 
เปิดสํานักสอนปรัชญา โดยเฉพาะการศึกษาแนวคิดทางปรัชญาเพ่ือมุ่งสู่การหลุดพ้น (เน้นตอบปัญหา
เชิงจริยศาสตร์ ทําอย่างไรจึงมีความสุข) 

  ๒) การเผชิญหน้ากันระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกกับตะวันออก วัฒนธรรมกรีกกับ
วัฒนธรรมฮินดู วัฒนธรรมอินโด-ยูเรเปียน (กรีกกับอินเดีย) และวัฒนธรรมเซมิติก (ศาสนายิว คริสต์ 
อิสลาม)มีการเผชิญหน้ากัน ระหว่างปรัชญากรีก กับศาสนาทางตะวันออก (ฮินดู) และ ศาสนาจาก
แถบเซมิติก (แต่ละแนวมีอัตลักษณ์ของตน) แต่เมื่อต้องมาเผชิญหน้ากัน จึงเป็นลักษณะการผสานกัน
เพ่ือการคงอยู่ของแนวของตน (Jostein, n.y) 

  ๓)  หลังการสมัครนับถือศาสนาคริสต์ของจักรพรรดิคอนสแตนติน (ค.ศ. ๒๗๒-
๓๓๗) ส่งผลให้คริสต์ศาสนาเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิโรมัน (แม้ภายหลังโรมันแตก พวกตีโรมันแตก
ก็รับคริสต์ศาสนาไปด้วย) คริสต์ศาสนาได้เผยแผ่และเจริญรุ่งเรืองในจักรวรรดิโรมัน คริสต์ศาสนา
กลายเป็นแนวการดําเนินชีวิตหลักของชาวจักรวรรด์ิโรมัน ขณะเดียวกัน ชาวโรมันได้รับมรดกแนวคิด
และวัฒนธรรมกรีกมาด้วยซึ่งมีทั้งที่สอดคล้องและขัดแย้งกับคริสตศาสนาในขณะเดียวผู้นําของคริสต์
ศาสนา มีท่าทีต่อปรัชญากรีกมสองแบบ คือพวกหน่ึงถือว่าปรัชญากรีกเป็นความคิดนอกคริสต์ศาสนา 
จึงเป็นศัตรูกับคริสต์ศาสนา ส่วนอีกพวกหน่ึง ถือว่าปรัชญากรีกเป็นความสามารถของมนุษย์ในการใช้
เหตุผลและสติปัญญาหาความ จริง และสามารถนํามาใช้อธิบายคําสอนคริสต์ศาสนาได้ 

  ๔) จากการที่จักรวรรดิโรมันค่อย ๆ เสื่อมอํานาจลง มีการแบ่งอดีตจักรวรรดิโรมัน 
(วัฒนธรรมกรีก-โรมัน) เป็นสามแนววัฒนธรรม ได้แก่ 

   ๔.๑)  ยุโรปตะวันตก วัฒนธรรมคริสต์แบบละติน ซึ่งมีกรุงโรมเป็นศูนย์กลาง (คริสตชน) 
   ๔.๒) ยุโรปตะวันออก วัฒนธรรมคริสต์แบบกรีก โดยมีกรุงคอนสแตนติโนเปิล 

(กรีกไบแซนติอุม) เป็นศูนย์กลาง 
   ๔.๓) แอฟริกาเหนือและเอเชียตะวันออกกลาง พัฒนาสู่วัฒนธรรมอิสลาม (ชาว

อาหรับ) นอกจากน้ีชาวอาหรับได้ยึดอดีตศูนย์กลางของอาณาจักรกรีกโบราณ (อเล็กซานเดีย) ทําให้
วิทยาการของกรีกตกอยู่ในมือของอิสลาม 

 ค. ความหมายและปัญหาของปรัชญาตะวันตกยุคกลาง (ปรัชญาคริสต์ ) 
ปรัชญาคริสต์ หมายถึง “ทรรศนะทางปรัชญาของผู้นับถือคริสต์ศาสนา” (กีรติ บุญเจือ, 

๒๕๒๗, หน้า ๑๒๓) จุดรวมความสนใจของนักปรัชญาคริสต์ คือ การนําปรัชญาที่ได้รับการยอมรับใน
สมัยน้ัน ๆ มาอธิบายความเช่ือในคริสต์ศาสนา กล่าวคือ การนําปรัชญากรีกมาช่วยจัดระบบและ
อธิบายความเช่ือในคริสต์ศาสนา มีนักปรัชญาคริสต์ที่สําคัญ ๆ หลายท่านที่พยายามประสานระหว่าง
คริสต์ศาสนากับปรัชญากรีก ดังน้ัน ปัญหาของปรัชญาตะวันตกยุคกลาง คือ จะผสานระหว่างปรัชญา
กรีกกับศาสนา (โดยเฉพาะคริสต์ศาสนา) ได้อย่างไร๖ 

                                                            
๖กีรติ บุญเจือ, สารานุกรมปรัชญา, อ้างแล้ว, หน้า ๑.  



๘๐ 
 

 ง.  คําถามและคําตอบของนักปรัชญาของศาสนาคริสต์ ปรัชญากรีก โดยเฉพาะ
ปรัชญาของเปลโต้กับอริสโตเต้ิล โดยแยกการอธิบายออกเป็นสองเรื่องใหญ่ ๆ 

  ๑)  การอธิบายว่าปรัชญากรีกไม่ขัดแย้งกับคริสต์ศาสนา (ให้ผู้นําคริสต์ศาสนาเห็น
คุณค่าของปรัชญา) อธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากรีกกับคริสต์ศาสนา ต้องการ
นําเสนอความคิดว่า ความเช่ือและความรู้ไม่ขัดแย้งกัน แต่ไปด้วยกันได้ ความรู้/สติปัญญาทําให้เราเข้าใจ 
ความเช่ือ พยายามประสานระหว่างปรัชญากับเทววิทยาเข้าด้วยกัน และอาศัยปรัชญากรีกน่ีเอง ทําให้
คําสอนคริส์ศาสนา/อิสลาม เป็นวิชาการ (เทววิทยา) จนถึงกับสรุปในสมัยน้ันว่า ปรัชญาเป็นสาวใช้
ของเทววิทยา (นักบุญโทมัส อาไควนัส) 

  ๒) การอธิบายว่า คริสต์ศาสนาใช้ปรัชญากรีกมาช่วยอธิบายคริสต์ศาสนา ตามแนว
ปรัชญาของเปลโต้ (ปรัชญาปิตาจารย์) หรืออริสโตเต้ิล (ปรัชญาอัสสัมมาจารย์ และ ปรัชญาอิสลาม) 
โดยนําเฉพาะแนวคิดบางเร่ืองมาช่วยอธิบาย ไม่ใช่นําทุกเรื่องมาพูดถึง หรือปรับปรุงคําสอนของคริสต์
ศาสนาให้เข้ากับปรัชญากรีก 

 จ. ตัวอย่างนักปรัชญาของศาสนาคริสต์ที่สําคัญ ๆ นักวิชาการของศาสนาคริสต์ ที่นํา
ปรัชญากรีกมาช่วยจัดระบบและอธิบายคําสอนของศาสนาคริสต์ที่สําคัญๆ มีหลายท่าน เช่น นักบุญ
เปาโล (St. Paul, ค.ศ. ๑๐–๖๗) นักบุญออกัสติน (St.Augustine, ค.ศ. ๓๕๔–๔๓๐) นักบุญอันเซ็ลม์ 
(St. Anselm, ค.ศ. ๑๐๓๓–๑๑๐๙) นักบุญอัลเบิร์ต (St. Albert the Great, ค.ศ. ๑๑๙๓– 
๑๒๘๐) นักบุญโบนาเวนตูรา (St. Bonaventura, ค.ศ. ๑๒๒๑–๑๒๗๔) นักบุญโทมัส อาไควนัส (St. 
Thomas Aquinas, ค.ศ. ๑๒๒๕ – ๑๒๗๔) เป็นต้น ในบทน้ีขอนําเสนอสองท่านที่เด่นที่สุดในปรัชญา
ตะวันตกยุคกลาง ได้แก่ 

  ๑) นักบุญออกัสติน (ค.ศ. ๓๕๔-๔๓๐) การนําแนวคิดของเปลโต้มาอธิบายคริสต์
ศาสนาตามแนวโปลตีนุสนัก บุญออกัสตินนําแนวคิดของเปลโต้และลัทธิเปลโตใหม่ (โดยเฉพาะการนํา
แนวคิดของเปลโต้มาอธิบายตามแนวทางของโปลตีนุส) มาอธิบายคริสต์ศาสนา เช่น นําแนวคิด
เรื่อง “ทฤษฏีแบบ” มาอธิบายเรื่องพระเจ้า และการสร้างสรรค์สิ่งของพระเจ้า นักบุญออกัสตินเห็น
ด้วยกับเปลโตที่อธิบายว่าพระเจ้า (โลกแห่งแบบ) เป็นความจริงนิรันดร เป็นหลักพ้ืนฐานของสรรพสิ่ง 
เป็นรูปแบบของสิ่งทั้งปวง ท่านอธิบายต่อว่า “พระเจ้าสร้างทุกสิ่งด้วยนํ้าพระทัยอิสระ” (Free will) 
จากความไม่มีอยู่ ไปสู่การมีอยู่ แต่พระองค์ไม่ได้สร้างให้เสร็จสมบูรณ์ในทีเดียว เมื่อพระเจ้าทรงสร้าง
สรรพสิ่ง พระองค์ทรงใส่หลักหรือแบบแห่งการคงความเป็นไปตามประเภทของมัน (Seminal 
principle) ไว้ในสิ่งน้ันด้วย เพ่ือให้สรรพสิ่งสร้างตัวเองต่อไปตามรูปแบบของสิ่งน้ันตามที่พระเจ้า
กําหนด ไว้ และสรรพสิ่งก็ถ่ายทอดธรรมชาติของตนไปสู่รุ่นต่อ ๆ มา สรรพสิ่งจึงมีลักษณะเฉพาะตาม
แบบที่พระเจ้ากําหนดไว้ แบบในท่ีน้ีไม่ใช่เป็นการลอกแบบจากพระเจ้า (โลกแห่งแบบ) ตามแนวเปลโต 
แต่เป็นลักษณะเฉพาะที่พระเจ้าประทานให้แต่ละสิ่งตามประเภทของมัน 



๘๑ 
 

  ๒) นักบุญโทมัส อาไควนัส (ค.ศ. ๑๒๒๕-๑๒๗๔)  การนําแนวคิดของอริสโตเต้ิลมา
อธิบายคริสต์ศาสนาสภาพ สังคมสมัยที่นักบุญโทมัส อาไควนัสยังมีชีวิตอยู่ เป็นช่วงที่คริสต์ศาสนา
เจริญรุ่งเรืองในยุโรป มีการศึกษาเทววิทยาแบบคริสต์ศาสนาอย่างกว้างขวาง ในขณะเดียวกัน ปรัชญา
ของอริสโตเต้ิลก็ได้รับความนิยมในขณะที่ศาสนาอิสลามทําการเผยแผ่อยู่ นักบุญโทมัส อาไควนัสได้มี
โอกาสศึกษาต้นฉบับงานเขียนของอริสโตเต้ิล จึงเห็นว่าน่าจะนําปรัชญาของอริสโตเต้ิลมาช่วยอธิบาย
คริสต์ศาสนาได้ (โดยใช้แนวคิดของเปลโต้และลัทธิเปลโต้ใหม่มาช่วยเสริม ท่านคิดว่าเหตุผลและความ
เช่ือในคริสต์ศาสนาไม่ขัดแย้งกัน เพราะมาจากแหล่งที่มาเดียวกัน คือ พระเจ้า สิ่งที่ท่านสนใจคือการ
อธิบายเทววิทยาของคริสต์ศาสนาอาศัยปรัชญา ท่านคิดว่าปรัชญาเป็นเคร่ืองมือที่ดีสําหรับการช่วย
อธิบายเทววิทยา จนถึงกับคิดว่าปรัชญามีอยู่เพ่ือรับใช้เทววิทยา สิ่งที่ท่านสนใจมากท่ีสุดในความคิด
ของท่านคือ “การพยายามอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า มนุษย์ในฐานะชีวิตที่จะต้อง
ปฏิบัติตนให้บรรลุถึงชีวิตพระเจ้า” ๗ โดยใช้คําสอนคริสต์ศาสนาเป็นหลัก และนําปรัชญาของอริสโตเต้ิล
มาช่วยอธิบายและจัดระบบความคิด 

   ๒.๑) การนําทฤษฏีสสารและรูปแบบของอริสโตเต้ิล มาอธิบายเรื่องการสร้าง
ของพระเจ้า นักบุญโทมัสดําเนินตามคําสอนคริสต์ศาสนา พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งจากความไม่มีอยู่ 
(Non being) ทุกสิ่งจึงเป็นของพระเจ้าและต้องขึ้นอยู่กับพระเจ้า มนุษย์เป็นสุดยอดของสิ่งสร้างที่เห็น
ได้ ท่านเห็นด้วยกับอริสโตเต้ิลที่ว่าทุกสิ่งย่อมมีลักษณะที่เหมือนกันและต่าง กันโดยอธิบายได้ด้วย
ความคิดเร่ืองสสารและรูปแบบ สิ่งต่าง ๆ ประกอบด้วยสสาร(Matter) และรูปแบบ (Form) “มนุษย์
ประกอบด้วยลักษณะที่เป็นสสาร คือร่างกาย และลักษณะที่เป็นรูปแบบ คือวิญญาณ” ทั้งสอง
ลักษณะแม้มีความแตกต่างกัน แต่ก็เป็นหน่ึงเดียวกันในมนุษย์ กล่าวคือ มนุษย์มีทั้งลักษณะที่เป็น
สสารเหมือนกับสิ่งอ่ืน ๆ ทั่วไปท่ีถูกจํากัดในโลกแห่งผัสสะ แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์มีรูปแบบที่เป็น
วิญญาณซึ่งมีศักยภาพที่สามารถก้าวพ้น ขอบเขตแห่งโลกผัสสะ เข้าไปสู่การมีส่วนร่วมชีวิตที่สมบูรณ์
ของพระเจ้าได้ อาศัยพระกรุณาของพระเจ้าที่โปรดให้มนุษย์เป็นภาพลักษณ์ และมีความเหมือน
พระองค์ แต่ในขณะเดียวกันในความเป็นมนุษย์จะตัดร่างกายออกไปไม่ได้ “เพราะธรรมชาติมนุษย์
ต้องมีองค์ประกอบที่เป็นกายและวิญญาณ” “กายและวิญญาณน้ีเป็นหน่ึงเดียวกันโดยไม่ต้องมีอะไร
มาเป็นสื่อกลาง”  โดย “วิญญาณมีอยู่ในทุกส่วนของร่างกาย” ต้องพ่ึงพาแก่กันและกัน ถ้าไม่มี
วิญญาณ ร่างกายก็จะไม่มีรูปแบบ ไม่มีชีวิตและไม่เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ถ้าไม่มีร่างกาย วิญญาณก็จะไม่มี
อวัยวะที่ช่วยนําสู่ความรู้ มนุษย์จึงเป็นวิญญาณและกายที่เป็นหน่ึงเดียวอย่างแท้จริง 

                                                            
๗กีรติ บุญเจือ, แก่นปรัชญายุคกลาง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๒๗), หน้า ๒๔๐.  
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   ๒.๒) การพิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้า นักบุญโทมัส อาไควนัส นําอภิปรัชญา
ของอริสโตเต้ิลมาอธิบายพระเจ้า ท่านเริ่มต้นด้วยข้อพิสูจน์ห้าข้อ ซึ่งเริ่มต้นจากการพิจารณาสภาพ
ความเป็นจริงรอบตัวที่พบได้ทั่วไป นํามาเป็นข้อพิสูจน์เพ่ือยืนยันการมอียู่ของพระเจ้า ได้แก่ 

    ๒.๒.๑) ข้อพิสูจน์จากการเคล่ือน (สิ่งต่าง ๆ มีการเคลื่อนที่ หาสาเหตุการ
เคลื่อนไปเร่ือยๆ ที่สุดผู้เคลื่อนแรก…. คือ พระเจ้า) 

    ๒.๒.๒) ข้อพิสูจน์จากการเป็นสาเหตุ (สิ่งต่าง ๆ เป็นสาเหตุของอีกสิ่งหน่ึง 
เรียงลําดับสาเหตุไปเรื่อยๆ ที่สุดสาเหตุแรก… คือพระเจ้า) 

    ๒.๒.๓) ข้อพิสูจน์จากความบังเอิญ (สิ่งต่าง ๆ มีทั้งสิ่งที่เป็นความบังเอิญ/มี
ก็ได้ ไม่มีก็ได้ และมีทั้งสิ่งที่เป็นเป็นความจําเป็นต้องมี ดังน้ัน จึงต้องมีสิ่ง (ภาวะ) ที่เป็นความจําเป็น
สูงสุด (ไม่มีไม่ได้) และเป็นหลักการของสรรพสิ่ง… คือพระเจ้า) 

    ๒.๒.๔) ข้อพิสูจน์จากระดับความสมบูรณ์ (สิ่งต่าง ๆ มีระดับขั้นความ
สมบูรณ์ต่างกันไป เรียงลําดับขั้นความสมบูรณ์ไปเรื่อย ๆ ที่สุดไปสู่ภาวะที่มีความสมบูรณ์สูงสุด… คือ
พระเจ้า 

    ๒.๒.๕) ข้อพิสูจนจากความเป็นระบบระเบียบในจักรวาล (สิ่งต่าง ๆ ใน
จักรวาลมีระบบ ระเบียบ จึงต้องมีผู้วางระบบ ระเบียบ… คือพระเจ้า 

 ฉ. สรุปปรัชญาตะวันตกยุคกลาง ในยุคกลางของยุโรป เป็นช่วงเวลาที่วัฒนธรรมกรีก-
โรมัน ซึ่งเป็นเหมือนแม่นํ้าสายใหญ่ในซีกโลกตะวันตก เมื่อถึงจุด ๆ หน่ึงก็แยกเป็นสามสาย (ยุโรป
ตะวันตก (เปลโต้ใหม่) ยุโรปตะวันออก (เปลโต้) และอาหรับ (อริสโตเต้ิล) และที่สุด วัฒนธรรมกรีกทั้ง
สามสาย จะกลับมาบรรจบกันใหม่ในยุคฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ 

 ๔. ปรัชญาตะวันตกยุคใหม่ (ศตวรรษที่ ๑๖ – ๑๘/๑๙) 
 ก.  ความหมาย ความหมายของปรัชญาตะวันตกยุคใหม่ พิจารณาได้หลายด้าน ได้แก่ 
  ๑)  ด้านช่วงเวลา ปรัชญาตะวันตกยุคใหม่ หมายถึง แนวคิดทางปรัชญาที่อยู่ในยุโรป

ช่วงศตวรรษที่ ๑๖ ถึงต้นศตวรรษที่ ๑๙ (ช่วงปลายของปรัชญาตะวันตกยุคกลาง/ปรัชญา 
อัสสมาจารย์ เป็นต้นมา)  

  ๒)  ด้านสถานที่ ปรัชญาตะวันตกยุคใหม่ ส่วนใหญ่แนวคิดด้านปรัชญาที่ได้รับการ
ยอมรับ จะอยู่ในดินแดนแถบยุโรปตะวันตก บริเวณประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมัน  

  ๓)  ด้านวิธีการ/เน้ือทางปรัชญา เรียกอีกช่ือหน่ึงว่าเป็น “ยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ” 
(Renaissance) คือ การศึกษาและจัดระบบวิชาปรัชญา โดยมีระบบและวิธีการเฉพาะ (ตามแบบ
วิทยาศาสตร์) มาจัดระบบ และหวนกลับสู่การศึกษาและนําแนวคิดของปรัชญากรีกมาช่วยจัดระบบ
ความรู้ทาง ปรัชญา นักปรัชญาตะวันตกยุคใหม่พยายามศึกษาและนําแนวคิดทางปรัชญามาจัดระบบ
การเมือง การปกครอง มีการศึกษาปรัชญาในฐานะศาสตร์ ไม่ใช่ศึกษาปรัชญาเพ่ือรับใช้หรืออธิบาย
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ศาสนา (คริสต์ศาสนา) เหมือนในช่วงยุคกลางของยุโรป แต่เน้นการหาวิธีการได้มาซึ่งความรู้ตามแบบ
ปรัชญา (ในฐานะเป็นศาสตร์) 

 ข.  สถานการณ์/บริบท  
  ๑)  เริ่มต้นด้วยยุคแห่งการฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ (พยายามหลุดพ้นจากศาสนา และ

กลับสู่การศึกษาอารยธรรมกรีก) ประกอบกับ (คริสต์) ศาสนาเป็นระบบแล้ว จึงถึงเวลาที่นักวิชาการ
ด้านปรัชญาจะศึกษาปรัชญาในฐานะเป็นปรัชญา ไม่ใช่ศึกษาปรัชญาในฐานะเป็นเคร่ืองมือของศาสนา  

  ๒) กําเนิด พัฒนาการและการแยกตัวของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกจาก
ปรัชญา โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ มีวิธีการได้ความรู้ที่ให้ผลแน่นอนและเป็นสากล และสามารถนําไปใช้
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคมให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่สะดวก สบายขึ้น ผลที่ตามมา คือ ปรัชญาถูก
ท้าทาย เพราะไม่ได้ให้คําตอบที่ทุกคน (นักปรัชญาทุกคนยอมรับตรงกัน) ในขณะที่คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ให้ “คําตอบที่เป็นสากล” เช่น ๑ + ๑ = ๒ (จะบวกที่ไหน ใครบวก ๑ + ๑ ก็ยังคง
เป็น “๒”) หรือ การค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงของไอแซคนิวตัน (จะทดลองที่ไหน ใครทดลอง ผลก็เป็น
เช่นน้ีทุกคร้ังไป) เป็นต้น ดังน้ัน ปรัชญาจึงถูกท้าทายเก่ียวกับวิธีการได้มาซึ่งความรู้ของปรัชญา (การรู้
ความจริงของปรัชญา/ญาณวิทยา)๓) การแบ่งเป็นประเทศ ๆ ของยุโรป จําเป็นต้องหารูปแบบ
การเมือง การปกครองที่ไม่ต้องพ่ึงพิงคริสต์ศาสนา จําเป็นต้องมีการปฏิรูป/ปฏิวัติการเมืองการ
ปกครองเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตด้าน สังคม 

 ค. ปัญหา/โจทย์ของปรัชญา จากบริบทของสถานการณ์ในสมัยน้ัน (ราวศตวรรษ
ที่ ๑๖) นําสู่ปัญหา/โจทย์ของปรัชญาอย่างน้อยสองประการด้วยกัน ได้แก่  

  ๑) ปรัชญาตะวันตกยุคใหม่ สนใจปัญหาเชิงญาณวิทยา กล่าวคือ การหาอัตลักษณ์
ของวิธีการได้มาซึ่งความรู้ของปรัชญา (ญาณวิทยา) ทําอย่างไรจะได้รู้ความจริงที่เป็นสากลตามวิธีการ
ของปรัชญา หรือ วิธีการรู้ความจริงตามแนวปรัชญาในฐานะเป็นศาสตร์ (เหมือนกับที่วิทยาศาสตร์มี
วิธีการได้ความรู้ตามแบบศาสตร์)  

  ๒) การนําปรัชญามาช่วยจัดระบบสังคม การเมือง การนําแนวคิดเชิงปรัชญามา
จัดระบบและวางรากฐานของสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ (บริบทจากสถานการณ์ในสมัยน้ัน 

 ง. คําตอบ แบ่งคําตอบ (สาระสําคัญของปรัชญาตะวันตกยุคใหม่) ได้สองประการสําคัญ 
คือ  

  ๑)  ให้หลักการหาความรู้ที่ถูกต้อง และแน่นอนของวิธีการได้มาซึ่งความรู้ของวิชา
ปรัชญา (ในฐานะเป็นศาสตร์) ที่สําคัญมีสามแนว (วิธีการได้มาซึ่งความรู้) คือ  

   ๑.๑)  ความรู้ที่ถูกต้อง ต้องได้มาโดยผ่านทางสติปัญญาของมนุษย์ ด้วยการใช้
เหตุผล(เหตุผลนิยม/Rationalism) เน่ืองจากมนุษย์มีคุณลักษณะพิเศษ คือ มีสติปัญญา (Mind, 
intellect) สามารถใช้เหตุผลเพ่ือเข้าใจความจริง เหตุผลสามารถให้ความจริงที่ชัดเจน ชัดแจ้งและเป็น
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สากล (แบบคณิตศาสตร์) นักปรัชญาสําคัญในกลุ่มน้ี ได้แก่ เรอเน เดสการ์ต (Rene Descartes, ค.ศ. ๑๕๙๖-
๑๖๕๐) บารุคสปิโนซ่า (Baruch Spinoza, ค.ศ. ๑๖๓๒-๑๖๗๗) ก๊อตต์ฟริดไลป์นิกซ์ (Baron 
Gottfried Wilhelm von Leibniz, ค.ศ. ๑๖๔๖- ๑๗๑๖) แนวคิดเหตุผลนิยม ใช้วิธีการนิรนัย 
(Deduction) เป็นหลักในการแสวงหาความรู้  

   ๑.๒) ความรู้ที่ถูกต้องและเป็นสากล ต้องมีลักษณะเหมือนวิธีการได้มาซึ่งความรู้
แบบวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ รู้และตัดสินความจริงจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส (ประจักษ์นิยม/
ประสบการณ์นิยม, Empiricism ) นักปรัชญาสําคัญในกลุ่มน้ี ได้แก่ ฟรานซิส เบคอน (Francis 
Bacon, ค.ศ. ๑๕๖๑-๑๖๒๖) โทมัสฮ็อบส์ (Thomas Hobbes, ค.ศ. ๑๕๘๘-๑๖๗๙) จอห์น ล็อค (John 
Lock, ค.ศ. ๑๖๓๒-๑๗๐๔) ยอร์ชเบิร์คเล่ย์ (George Berkley, ค.ศ. ๑๖๘๕-๑๗๕๘) เดวิด ฮิวม์ (David 
Hume, ค.ศ. ๑๗๑๑-๑๗๗๖) แนวคิดประสบการณ์นิยม ใช้วิธีการอุปนัย(Induction) เป็นหลักในการ
แสวงหาความรู้ 

   ๑.๓) ก่อนที่จะได้มาซึ่งความรู้ที่ถูกต้องและเป็นสากล ต้องทําการแยกประเภท
ของความจริง ความรู้บางอย่างรับรู้ด้วยหลักเหตุผล (ความรู้ก่อนประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส,  
A priori) ความรู้บางอย่างต้องผ่านประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส (A posteriori) นักปรัชญาท่ี
สําคัญ ได้แก่ อิมมานูลเอลค้านต์ (Immanuel Kant, ค.ศ. ๑๗๒๔-๑๘๐๔)  

  ๒) การจัดระบบและพัฒนาการของแนวคิดด้านสังคม การเมือง โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อย่างจริงจัง (Democracy) (Jostein, n.y.) เพ่ือให้
ประชาชนทั้งประเทศแข่งขันกันอย่างเสรี โดยมีกฎหมาย (รัฐ) ทําหน้าที่กระตุ้นการแข่งขันและ
ควบคุมไม่ ใ ห้ ก้าวก่ายกัน  นําสู่การจัดระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  (Capitalism) หรือเสรี
นิยม (Liberalism) ที่เน้นสิทธิมนุษยชนที่ละเมิดไม่ได้ มองมนุษย์ในแง่ดี มนุษย์มีศักยภาพภายในใน
การบริหารปกครอง จึงควรส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มนุษย์จัดการ อาศัย “มือที่มองไม่
เห็น” นักปรัชญาสําคัญ ได้แก่ จอห์น ล็อค (John Lock, ค.ศ. ๑๖๓๒- ๑๗๐๔), อาดัมสมิธ (Adam 
Smith, ค.ศ. ๑๗๒๓-๑๘๒๐) เจเรมี เบ็นทัม (Jeremy Bentham, ค.ศ. ๑๗๔๘-๑๘๓๒) เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การจัดระบบการเมือง การปกครองโดยมีพ้ืนฐานบนระบอบประชาธิปไตย ก็มีนัก
ปรัชญาบางท่านไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะ โทมัสฮ็อบส์ (Thomas Hobbes, ค.ศ. ๑๕๘๘-๑๖๗๙) 

 จ.  ภาพรวมของปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ (การจัดระบบของปรัชญาในฐานะปรัชญา
และการนําแนวคิดทางปรัชญาไปจัดระบบการเมือง การปกครอง) ปรัชญา ตะวันตกยุคใหม่ เริ่มต้น
ด้วยการคัดค้านแนวคิดของปรัชญายุคกลาง ที่เน้นหนักในเร่ืองศรัทธาในพระเจ้า มุ่งประนีประนอม
ความเช่ือในคริสต์ศาสนา โดยนําปรัชญาเปลโต้และอริสโตเต้ิลมาอธิบายคําสอนของคริสต์ศาสนาสิ่ง ที่
นักปรัชญาตะวันตกยุคใหม่สนใจ คือ วิธีหาความจริงของปรัชญา (ญาณวิทยา) ตามแบบตรรกวิทยา 
และระบบใหม่ทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการเริ่มจากยุคฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ (Renaissance) โดยเน้น
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เรื่องวิธีการทางคณิตศาสตร์ (ความแน่นอนในการแสวงหาความจริงของคณิตศาสตร์) อาศัยการใช้
เหตุผล (เดสการ์ต, สปิโนซา, ไลป์นิช) และความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้จากวิทยาศาสตร์ อาศัยประสบการณ์
ทางประสาทสัมผัส (ล็อค, เบิร์คเล่ย์, ฮิวม์) ทั้ง แนวคิดเหตุผลนิยมและประสบการณ์นิยม ต่างยืนยัน
ว่าแนวคิดในกลุ่มของตนถูกต้องที่สุด เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นแนวทางการได้มาซึ่งความรู้แบบปรัชญา 
ประสบการณ์นิยมโจมตีแนวคิดเหตุผลนิยมว่าไม่ได้ให้ความรู้ใหม่ ในขณะที่เหตุผลนิยมยืนยันว่าการ
ได้มาซึ่งความรู้ตามแนวคิดในกลุ่มของตนเป็น วิธีที่จะหาความจริงได้อย่างถูกต้องแม่นยํา และแน่นอน
ย่ิงกว่าของฝ่ายประสบการณ์นิยม เพราะคณิตศาสตร์สามารถคํานวณหาความจริงได้ใหม่และล่วงหน้า
ก่อนกว่าประสบการณ์ โดยเห็นว่าประสบการณ์ให้ความรู้เพียงผิวเผิน ง่อนแง่นไม่สากล ไม่ลึกซึ้ง 
เพราะประสาทสัมผัสสามารถหลอกลวงเราได้เสมอ แต่วิธีทางคณิตศาสตร์มีระบบ มีเหตุผล เป็นสากล
และจําเป็นในขณะที่บรรยากาศแห่งการเผชิญหน้า ระหว่างแนวคิดเหตุผลนิยมและประสบการณ์นิยม
ทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงปลายปรัชญาตะวันตกยุคใหม่ ก็มี อิมมานูเอลค้านต์ ที่ได้พยายาม
ประนีประนอมปรัชญาทั้งสองสาย โดยช้ีให้เห็นถึงข้อบกพร่องของวิธีการทั้งสองสาย และประสาน
ปรัชญาท้ังสองเข้าด้วยกันอย่างมีเหตุผล เรารู้ความจริงภายใต้“กรอบ/แว่นตาที่เราสวมใส่“ใน
ขณะเดียวกัน บริบทของยุโรปในช่วงน้ัน มีการก่อกําเนิดและแยกตัวเป็นประเทศใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง 
จําเป็นต้องมีการจัดระบบการเมือง การปกครองและระบบเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีนักปรัชญาบางส่วน
ตอบปัญหาที่สังคมในยุคสมัยน้ันต้องการ ด้วยการนําเสนอแนวคิดจัดระบบการเมือง การปกครอง 
โดยเฉพาะแนวคิดและระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

 ฉ. สรุปปรัชญาตะวันตกยุคใหม่ ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ เป็นช่วงเวลาแห่งการกลับสู่
การพิจารณาปรัชญาในฐานะปรัชญา มีความคิดว่าปรัชญาน่าจะมีคําตอบสากลและชัดเจนเหมือนเช่น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็น “ศาสตร์ยอดนิยม” ในสมัยน้ัน นักปรัชญาจึงพยายามวิเคราะห์และ
ให้แนวทางสู่การหา “คําตอบ” ที่เป็นสากลและชัดแจ้งเหมือนศาสตร์ทั้งหลาย (การจัดระบบปรัชญา
ในฐานะปรัชญา) ปรัชญายุคใหม่เป็นต้นมา  

 จึงให้ความสําคัญแก่มนุษย์ เน้นปรัชญามนุษย์ในฐานะที่มนุษย์มีศักยภาพที่จะรู้และ
เข้าถึงความจริงได้ความหมายของปรัชญาตะวันตกยุคปัจจุบัน พิจารณาได้หลายด้าน ได้แก่ 

 ๑)  ด้านเวลา ครอบคลุมช่วงเวลาต้ังแต่ ศตวรรษที่ ๑๙ เป็นต้นมา 
 ๒)  ด้านนักปรัชญา ครอบคลุมต้ังแต่ยุคหลังอิมมานูเอลค้านท์  (Immanuel Kant) เป็นต้นมา 
 ๓)  ด้านเน้ือหา/โจทย์ของปรัชญา ได้แก่ การนําแนวคิดทางปรัชญาไปตอบปัญหา

เก่ียวกับคุณค่า ความหมาย หลักการดําเนินชีวิต 
 ข.  บริบท/สถานการณ์ ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ ให้ข้อสังเกตว่าบริบท/สถานการณ์

ของปรัชญายุคปัจจุบัน มีลักษณะเป็นช่วงหัวเลี้ยงหัวต่อแห่งประวัติศาสตร์โลก ทุกอย่างอยู่ใน
วิกฤติการณ์ มนุษย์มองไม่ออกว่าอนาคตจะเป็นเช่นไร มนุษย์ถูกท้าทายด้วยวิทยาการที่รุดหน้าจนทํา
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ให้มนุษย์สับสนเก่ียวกับคุณค่า ความหมายชีวิต มนุษย์ต้องการหลักการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนิน
ชีวิต ทั้งน้ีมีบริบทที่เก่ียวข้อง๘ ได้แก่  

  ๑)  ยุคทองของวิทยาศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฏีและการประยุกต์ นําสู่การนําไปใช้สร้าง
เครือข่ายการสื่อสาร ข้อมูล สารสนเทศ รวมท้ังการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองของวิทยาการแขนงต่าง ๆ ที่
ใช้ระบบ วิธีการเดียวกับวิทยาศาสตร์ ส่งผลสู่การอํานวยความสะดวกต่อมนุษย์ทุกรูปแบบของการ
ดําเนินชีวิตในสังคม  

  ๒)  การเสื่อมถอยต่อความศรัทธาในศาสนา ซึ่งเป็นผลมาจากพัฒนาการของ
วิทยาการแขนงต่าง ๆ ซึ่งศาสนาปรับตัวตามไม่ทัน แต่ละศาสนาพยายามปรับปรุงคําสอนและแนว
ปฏิบัติเพ่ือแก้วิกฤติดังกล่าว  

  ๓)  ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม อันเป็นวิกฤติจากระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ทําให้เกิดช่องว่างของมนุษย์ใน สังคม รวมท้ังความพยายามท่ีจะจัดระบบ
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองในรูปแบบต่าง ๆ ย่ิงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางอุดมการณ์
การเมือง การปกครองและระบบเศรษฐกิจ นําสู่สงครามและความขัดแย้งระหว่างเช้ือชาติ/ชนชาติ  

  ๔)  ความพยายามอย่างต่อเน่ืองที่จะแสวงหาคุณค่าและความหมายชีวิต (เน้นมนุษย์
เป็นศูนย์กลางของความรู้) และการกลับคืนสู่ธรรมชาติ มองธรรมชาติแบบองค์รวม การแสวงหา 
“อัตลักษณ์” ของมนุษย์ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ 

  ๕)  มีความพยายามที่จะกําหนดบทบาทและขอบข่ายของแต่ละวิทยาการ เพ่ือความ
สอดคล้องและตรงกับบริบทของวิทยาการตามแขนงของตน รวมทั้งการให้คุณค่าของปรัชญาในฐานะ
เป็นการตอบปัญหาเรื่อง “คุณค่าและความหมายของชีวิต“ 

 ค. โจทย์/คําถาม 
  จากตัวอย่างบริบทที่นําเสนอข้างต้น นําสู่โจทย์/คําถาม ได้แก่  
  ๑) คุณค่าและความหมายชีวิตคืออะไร ทําอย่างไรจึงจะไปถึงจุดหมายของชีวิตจะใช้

อะไรเป็นหลักเพ่ือมุ่งสู่คุณค่าและความหมายชีวิต รวมทั้งการนําปรัชญาเป็นพ้ืนฐานและประยุกต์ใช้
กับการดําเนินชีวิตท่ามกลาง เพ่ือนมนุษย์และสภาพแวดล้อม  

  ๒)  ระบบสังคม การเมือง การปกครองและระบบเศรษฐกิจที่ดี ควรเป็นอย่างไร เพ่ือ
ช่วยมนุษย์สู่การพัฒนาตนเองและสังคมที่เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับธรรมชาติมนุษย์ที่สุด 

  ๓)  คุณค่า ความหมาย และอัตลักษณ์ของศาสนาและวิทยากรแขนงต่าง ๆ คืออะไร 
 ง. คําตอบ แม้ว่าบริบท/สถานการณ์ นําสู่ปัญหา/โจทย์ของปรัชญายุคปัจจุบันจะมี

หลากหลาย แต่กระน้ัน แนวคิดของนักปรัชญายุคปัจจุบันที่มุ่งตอบปัญหา/โจทย์ดังกล่าว (ที่อิงกับ

                                                            
๘กีรติ บุญเจือ, สารานุกรมปรัชญา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔.  



๘๗ 
 
บริบทของสังคม) ได้เสนอแนวคิดที่เช่ือมโยง ด้วยการวิเคราะห์สังคมส่วนรวม และตัวบุคคล (มนุษย์) 
โดยแบ่งคําตอบเป็นแนวคิดกว้าง ๆ ได้แก่ 

  ๑)  แนวคิดที่มีพ้ืนฐานบนการอธิบายว่าความเป็นจริง มีลักษณะเป็นจิต เพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณ์ในสังคม มีความคิดพ้ืนฐานว่า “จิต” เป็นคุณค่าสูงสุดและคุณลักษณะเฉพาะของมนุษย์ 
มีแนวคิดว่าความเป็นจริงสูงสุดคือ “จิตวิญญาณ” จิต เป็นคุณค่าสูงสุด เป็นจุดกําเนิดและเป้าหมาย
สุดท้ายของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ สภาพการณ์ในปัจจุบันเป็นส่วนหน่ึงของพัฒนาการไปสู่ความ
เป็นจริงเที่ยงแท้ คือ จิตที่สมบูรณ์ (Absolute Spirit)แนวคิดที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ เน้นคุณค่าของจิต 
ได้แก่ แนวคิดอุดมการณ์นิยม (Idealism) นักปรัชญาสําคัญๆ ได้แก่ โยฮันน์ ฟิกเต (Johann 
Gottlieb Fichte, ค.ศ. ๑๗๖๒-๑๘๖๔) เฟรดริชเชลลิง (Friedrich Wilhelm Joseph von 
Sheliing,ค.ศ. ๑๗๗๕-๑๘๕๔) เฟรดริช เฮเก็ล (George Wilhelm Friedrich Hegel, ค.ศ. ๑๗๗๐- 
๑๘๓๑) แนวคิดเจตจํานงนิยม (Voluntarianism) นักปรัชญาสําคัญๆ ได้แก่ อาร์เธอร์โชเปนเฮาเวอร์ 
(Arthur Schopenhauer, ค.ศ. ๑๗๘๘-๑๘๖๐) เฟรดริชนิตเช่(Friedrich Wilhelm Nietzsche,
ค.ศ. ๑๘๔๔-๑๙๐๐)๙ 

  ๒) แนวคิดที่มีพ้ืนฐานบนการอธิบายว่า ความเป็นจริงมีลักษณะเป็นวัตถุ (สสาร) 
เพ่ือนํามาจัดระบบ ปฏิรูปสังคม การเมืองและระบบเศรษฐกิจ แนวคิดน้ีเริ่มต้นด้วยการศึกษา 
พิจารณา วิเคราะห์ วิจารณ์ความคิดของนักปรัชญา ก่อนหน้า โดยเฉพาะแนวคิดอุดมการณนิยมและ
เจตจํานงนิยม ต้ังข้อสังเกตว่าแนวคิดของนักปรัชญาทั้งสองกลุ่มข้างต้น มีหลักการและวิธีการท่ีดี แต่
ยึดติดและเข้าใจผิดว่าความเป็นจริงเป็นจิต (หรือเจตจํานง) จึงนําหลักการและวิธีการมาใช้ แต่เปลี่ยน
พ้ืนฐานที่อธิบายความเป็นจริงใหม่ ด้วยการเสนอว่าพ้ืนฐานของความเป็นจริงคือ สสารที่พัฒนาตน
เป็นสรรพสิ่ง ดังน้ัน แนวคิดน้ีจึงได้ช่ือว่า แนวคิดสสารนิยมแบบปฏิพัฒนา (Dialectical materialism)  
นักปรัชญาสําคัญในกลุ่มน้ี ได้แก่ ลุดวิคฟ็อยเออร์บัค (Ludwig Feuerbach, ค.ศ. ๑๘๐๔-
๑๘๗๒) คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx, ค.ศ. ๑๘๑๘-๑๘๘๓) เฟรดริช เองเก็ลส์ (Friedrich 
Engels, ค.ศ. ๑๘๒๐-๑๘๙๕) นักปรัชญารุ่นต่อ ๆ ในกลุ่มน้ี ได้พยายามสานต่อ (อธิบายเพ่ิมเติม) 
ตามแนวทางของมาร์กซ์อย่างเคร่งครัด แนวคิดน้ีจึงไม่มีนักปรัชญาคนไหนเด่นเท่ามาร์กซ์ มีแต่การนํา
ความคิดของท่านไปตีความ (ประยุกต์ใช้) ในการจัดระบบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน
ประเทศสหภาพโซเวียต (ในอดีต.. ภายใต้การนําของเลนินสตาลิน) และประเทศจีน (เหมาเจ๋อตุง) 

  ๓)  แนวคิดที่เสนอให้จัดระบบปรัชญาอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แนวคิดน้ีได้รับ
อิทธิจากอิมมานูเอลค้านท์ว่ามนุษย์ไม่สามารถรู้ความเป็นจริงในตัวเอง จึงควรสนใจศึกษาเฉพาะ
ปรากฎการณ์ของมัน และใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาจัดระบบและตัดสินมาตรการความรู้ทาง

                                                            
๙บุญมี แท่นแก้ว, จริยศาสตร,์ (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๘), หน้า ๑.  



๘๘ 
 
ปรัชญา เสนอแนวคิดว่าความเป็นจริงมีเท่าที่รู้และตัดสินได้ด้วยวิธีการทางวิทยา ศาสตร์ แนวคิดกลุ่ม
น้ีไ ด้ ช่ือว่า  แนวคิดปฏิฐานนิยม  (Positivism) และพัฒนาสู่แนวคิดปฏิฐานนิยมใหม่  (Neo-
positivism) ได้แก่แนวคิดแนวปฏิฐานนิยมแบบตรรกะ (Logical positivism) และแนววิเคราะห์
ภาษา (Language Analysis) นักปรัชญาสําคัญในกลุ่มน้ี ได้แก่ โอกุสกองต์ (Auguste Comte,  
ค.ศ. ๑๗๙๘-๑๘๕๗) จอห์น สจ๊วตมิล (John Stuart Mill, ค.ศ. ๑๘๐๖-๑๘๗๓) ลุกวิกวิตเก็นสไตน์ 
(Ludwig Wittgenstein, ค.ศ. ๑๘๘๙-๑๙๕๑) เป็นต้น 

  ๔)  แนวคิดที่เสนอให้จัดระบบและหลักการของปรัชญาด้วยการประนีประนอมกับ
วิทยาการ แขนงต่างๆ แนวคิดน้ีมีอีกช่ือหน่ึงว่า “สัจนิยมใหม่” (Neo-realism) เกิดจากความต้องการ
หาหลักยึดเหนี่ยวในการรู้และตัดสินความจริงของปรัชญา ด้วยการประนีประนอมระหว่างวิชาการ
ต่างๆ นําความจริงที่แต่ละสาขาวิชานําเสนอมาเปรียบเทียบและหาหลักการที่เป็นทาง สายกลางที่มี
หลักฐานสนับสนุนที่หนักแน่นที่สุด โดยมีนักปรัชญาเป็นผู้ประสานงาน นักปรัชญาสําคัญในกลุ่มน้ี 
ได้แก่ จอร์ชมัวร์ (George Edward Moore, ค.ศ. ๑๘๗๓- ๑๙๕๘) เบอร์ทรันด์รัสเซ็ลส์ (Bertrand 
Russell, ค.ศ. ๑๘๗๒-๑๙๖๙) 

  ๕)  แนวคิดที่เสนอให้พิจารณาความจริง ด้วยทฤษฏีวิวัฒนาการ (วิวัฒนาการนิยม, 
Evolutionism) มีแนวคิดว่าพัฒนาการของสรรพสิ่ง เป็นผลมาจากวิวัฒนาการของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น 
สสารก้าวหน้าเป็นชีวิต พืชก้าวหน้าเป็นสัตว์ สัตว์ก้าวหน้าเป็นมนุษย์๑๐ นักปรัชญาสําคัญๆ ในกลุ่มน้ี 
ได้แก่ ชาร์ลส์ดาร์วิน (Charles Robert Darwin, ค.ศ. ๑๘๐๙-๑๘๘๒) เตยารด์เดอชาร์แด็ง 
(Teilhard de Chardin, ค.ศ. ๑๘๘๕- ๑๙๕๕) 

  ๖)  แนวคิดที่เสนอให้เน้นความจริงที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ในชีวิต ด้วยการนําผลดี
ทางการปฏิบัติ เป็นหลักการของปรัชญา แนวคิดน้ียึดเอาผลดีทางการปฏิบัติเป็นหลักในการพิจารณา
ความจริง แนวคิดน้ีได้ช่ือว่า “แนวคิดปฏิบัตินิยม” (Pragmatism) นักปรัชญาสําคัญๆ ในกลุ่มน้ี ได้แก่ 
ชาร์ลส์เอส. เพิร์ส (Charles Sanders Peirce, ค.ศ.๑๘๓๙-๑๙๑๔) วิลเลียมเจมส์ (William James,
ค.ศ. ๑๘๔๒ – ๑๙๑๐) จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey, ค.ศ. ๑๘๕๙-๑๙๕๒) 

  ๗)  แนวคิดที่เสนอให้มีการปฎิรูปวิธีการทางปรัชญา อาศัยกระบวนการ (วิธีการ) เชิง
ปรากฎการณ์(Phenomenology) ได้แก่แนวคิดที่เสนอให้ปฏิรูประบบและวิธีการทางปรัชญา ด้วย
การพิจารณาปรากฎการณ์ (ในฐานะเป็นความเป็นจริง) เสนอให้ปฏิรูปวิธีการทางปรัชญา ด้วย
การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบทั้งหมดของความรู้สํานึก และประสบการณ์โดยตรงของผู้ศึกษา ทั้งด้าน
ศาสนา ศีลธรรม สุนทรียศาสตร์ มโนภาพ ประสาทสัมผัส เพราะจุดศูนย์กลางของปรัชญา คือ 

                                                            
๑๐กีรติ บุญเจือ, ปรัชญาศลิปะ, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิช, ๒๕๒๒, หน้า ๒๓๓)  



๘๙ 
 
การศึกษาความจริงของโลกและชีวิตมนุษย์ นักปรัชญาเด่น ๆ ของแนวคิดน้ี ได้แก่ เอ๊ดมุนด์ฮุสเซิร์ล 
(Edmund Husserl, ค.ศ. ๑๘๕๙-๑๙๓๘) 

  ๘)  แนวคิดที่เสนอให้เริ่มต้นแนวคิดทางปรัชญาจากพ้ืนฐานของชีวิตมนุษย์ ได้แก่ 
แนวคิดที่เรียกว่า “อัตถิภาวนิยม” (Existentialism) ที่เสนอความคิดให้พิจารณามนุษย์ที่ตัวบุคคล 
การพิจารณามนุษย์ที่เน้นแต่เพียง “สารัตถะ” (Essence, ความเป็นมนุษย์) ส่งผลให้มีความเข้าใจต่อ
ชีวิตมนุษย์ที่ห่างไกลจากความเป็นจริง ปรัชญาต้องเร่ิมต้นจากการพิจารณา “อัตถิภาวะ/การมีอยู่” 
(Existence) ของแต่ละบุคคล ซึ่งมีสิ่งแวดล้อมและสภาพที่แต่ละคนได้สะสมไว้ ด้วยการใช้เสรีภาพ 
ตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตต้ังแต่ต้นจนบัดน้ี นักปรัชญาสําคัญในกลุ่มน้ี ได้แก่ โซเรนเคอร์ดีการ์ต (Soren 
Kierkegaard, ค.ศ. ๑๘๑๓-๑๘๕๕) คาร์ล ยัสเปิร์ส (Karl Jaspers, ค.ศ. ๑๘๘๓- ๑๙๖๙) ฌองปอล
ซาร์ต (Jean Paul Sartre, ค.ศ. ๑๙๐๕-๑๙๘๐) กาเบรียล มาร์เซ็ล (Gabriel Marcel, ค.ศ. ๑๘๘๙-
๑๙๗๓) เป็นต้น  

 ๙)  แนวคิดที่เสนอให้พิจารณาคุณค่า และความหมายชีวิตในฐานะเป็นบุคคล ได้แก่ 
แนวคิดที่เรียกตนเองว่า “บุคคลนิยม” (Personalism) ซึ่งมีพ้ืนฐานความคิดจากปรัชญาของนักบุญ
โทมัส อาไควนัส (ค.ศ. ๑๒๒๕-๑๒๗๔) ที่เสนอความคิดว่า มนุษย์มีลักษณะพ้ืนฐานที่สําคัญสามอย่าง 
ได้แก่ ความรู้สํานึก เสรีภาพและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ปรัชญาบุคคลนิยมเป็น แนวคิดที่เห็นว่า
ปรัชญาควรจะเริ่มจากมนุษย์ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ มีนํ้าใจเสรีและมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน โดยมอง
มนุษย์ว่ามีลักษณะสําคัญสามอย่างที่ต้องอยู่ด้วยกัน คือ เอกลักษณ์ของแต่ละคน ความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับผู้อ่ืน และสถาบันอันเป็นธรรมของสังคม (เน้นอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลและความสัมพันธ์
กับผู้อ่ืนแบบความเป็นมิตร ซึ่งทําให้สังคมเป็นหมู่คณะ) นักปรัชญาที่สําคัญในกลุ่มน้ี ได้แก่ อิมมานู
เอลมูเนียร์ (Immanuel Munier, ค.ศ. ๑๙๐๕-๑๙๕๐) อิมมานูเอลเลวีนัส (Immanuel 
Levinas, ค.ศ. ๑๙๐๖-๑๙๙๕) แมร์โลป็องตี (MerleauPonty, ค.ศ. ๑๙๐๘- ๑๙๖๑) เป็นต้น มี
ข้อสังเกตว่า นักปรัชญากลุ่มบุคคลนิยม เป็นนักปรัชญาที่พิจารณาชีวิตมนุษย์ตรงกลาง ระหว่าง
แนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ (จํากัดเสรีภาพของมนุษย์แบบสุดโต่ง) กับแนวคิดของฌอง ปอลซาร์ต  
(ให้ความสําคัญแก่เสรีภาพของมนุษย์แบบสุดโต่ง) โดยเสนอแนวคิดที่พิจารณามนุษย์ในฐานะที่เป็น
บุคคลในสังคม มนุษย์มีศักยภาพ หรือพลังภายใน ได้แก่ ความรู้สํานึก เสรีภาพและความสัมพันธ์กับ
คนอ่ืน อันเป็นพ้ืนฐานของชีวิตและการพัฒนาตนเองของมนุษย์ นอกจากน้ัน มนุษย์ผู้เป็นบุคคลน้ี ต้อง
มีความสัมพันธ์กับ “ความเป็นจริงสูงสุด/พระเจ้า” ซึ่งเป็น “บุคคลที่สมบูรณ์” เพ่ือมนุษย์จะได้พัฒนา
ชีวิตของตนสู่การเป็นหน่ึงเดียวกับพระองค์ 

 จ. สรุปปรัชญาตะวันตกยุคปัจจุบัน ปรัชญายุคปัจจุบัน เน้นการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน และการแก้ปัญหาในสิ่งที่วิทยาศาสตร์และวิทยาการแขนงต่าง ๆ ที่พัฒนาแบบสุดโต่ง 
จนขาดความเอาใจใส่ต่อการพิจารณามนุษย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์ รวมท้ังการละเลย ขาดความเอาใจ
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ต่อสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดวิกฤติและปัญหาทําร้ายมนุษย์ ทําให้มีการตระหนักถึง
บทบาทและหน้าที่ของปรัชญาในฐานะการต้ังคําถามและการหาคํา ตอบแก่ชีวิต 

 เปรียบเทียบปรัชญาอินเดียกับปรัชญากรีก 
 ๑. ปรัชญาของพวกไอโอนิกธเลส  (๖๒๔-๕๔๗BC) เหมือนกับปรัชญาพระเวทและ

อุปนิษัท จึงน่าได้รับความคิดน้ีไปจากอินเดียหรือนักคิดพวกน้ีอาจจะไม่ใช่ชาวกรีกด้วยซ้ําไป 
- ความคิดเรื่องการดูดของแม่เหล็กเหมือนกับความคิดของสางขยะ-  ความคิดเรื่อง

นํ้าเป็นปฐมธาตุของสิ่งทั้งปวงก็มีปรากฏอยู่ในพระเวท 
- ความคิดของอแมกซิเมเพสเรื่องอากาศหรืออีเธอร์เป็นปฐมธาตุของโลกก็มีปรากฏ

อยู่ในอุปนิษัทและเวทานตะ 
- นักคิดในสํานักน้ีเช่ือว่ามีวิญญาณหรือเช่ือชีวิตอยู่ในธาตุต่าง ๆ ทั้งสิ้น ความคิดน้ีก็

คล้ายกับเรื่องบุรุษมีอยู่ในสิ่งทั้งปวงน่ันเอง 
 ๒. ความคิดของพวกอีเลียติก (๕๔๐ BC) ก็คล้ายกับพรามวิทยาหรือเวทานตะ คือพูดถึง

มายา (ปรากฏการณ์ทางผัสสะ) และเน้นความสําคัญของเหตุผลมากกว่าความประจักษ์ทางอายตนะ
ทั้ง ๕ 

 ๓. ความคิดของเฮราไคลตุส (๕๔๔-๔๘๔ ก่อน ค.ศ.) ก็คล้าย ๆ กับพุทธปรัชญาคือพูด
ถึงความเปล่ียนแปลงว่าเป็นความจริงของจักรวาล และถือว่าไฟเป็นธาตุด้ังเดิม  ในอรรถกถาของ
พระพุทธศาสนาก็มีกล่าวถึงโลกว่าเริ่มต้นด้วยไฟและสลายไปด้วยไฟเช่นกัน  เฮราไคลตุสพูดถึงโลกว่า
ประกอบด้วยสิ่งที่ตรงกันข้ามกัน ซึ่งในพุทธศาสนาก็มีกล่าวถึงสิ่งตรงกันข้ามกันไว้มากมาย เช่น กุศล-
อกุศล, อณหเตโช-สีตเตโช  เป็นต้น และความคิดเหล่าน้ีพุทธสาสนาได้สอนไว้ก่อนเฮราไคลตุสนมนาน
และเป็นคําสอนที่มีอยู่ในลัทธิเต๋าด้วย 

 ๔. อ-แนกซ์กอรัส (๕๐๐-๔๒๘BC) ก็กล่าวถึงเรื่องเม็ดสสารหรือเม็ดธาตุเล็ก ๆ ไว้คล้าย
กับความคิดเรื่องกลละของพระอภิธรรม และถือว่าสสารจะเกิดจากอสสารไม่ได้  

 ๕. เอมพิลโดเดลส (๔๘๔-๔๒๔ BC) มีคําสอนคล้ายลัทธิไวเศษิก แต่ไม่พิสดารเท่า  
 ๖. เดโมคริตุส (๔๖๐-๓๗๐ BC) ได้เสนอความคิดเรื่องปรมาณูไว้คล้ายกับความคิดของ

ไวเศษิกและสางขยะ และความคิดเร่ืองปรมาณูของพุทธศาสนาด้วย  แต่เขาไม่เช่ือเรื่องคุณสมบัติของ
ปรมาณู   โดยเขาเช่ือว่าลักษณะต่าง ๆ ของวัตถุน้ันมนุษย์เห็นไปเอง  ส่วนในเรื่องวิญญาณเดโมคริตุ
สมีความคิดคล้ายกับเรื่องสุขุมสรีระของสางขยะ 

 ๗. นักคิดสํานักต่าง ๆ ของกรีกดังกล่าวมาข้างต้น ล้วนเกิดขึ้นภายหลังพุทธกาลท้ังน้ัน 
สมัยของพุทธกาล คือ ๖๒๓-๕๔๓ ก่อน ค.ศ. 

 ๘. พวกโสฟิตส์น้ันคล้าย ๆ กับพวกปริทาชกในอินเดียและไม่ได้เสนอความคิดทาง
ปรัชญาอย่างเป็นระบบใด ๆ เลย ความคิดทางตรรกของโสคราติส (๔๖๙-๓๙๙ ก่อน ค.ศ.) น้ันคล้าย
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กับความคิดของลัทธินยายะ  ส่วนความคิดเชิงปรัชญาของเขาคล้ายปรัชญาพราหมณ์ และความคิด
เก่ียวกับมนุษย์และโลกของเขาคล้ายกับความคิดของลัทธิโลกายตะ คือมุ่งความสุขเฉพาะหน้า แต่
ดีกว่าโลกายตะตรงที่เขาเน้นเรื่องคุณธรรม  

 ๙. พลาโต (๔๒๗-๓๖๐ ก่อน ค.ศ.) มีความคิดเร่ืองสัจจะหรือความจริงคล้าย ๆ กับพุทธ
ปรัชญา คือถือว่าความจริงมี ๒ ระดับ คือความจริงระดับผัสสะกับความจริงระดับเหตุผลคล้ายความ
จริงระดับสมมติกับระดับปรมัตถ์ของพุทธศาสนา แต่ความหมายต่างกันมาก ความจริงของพลาโตมี
ลักษณะเป็นสัสตะ ส่วนความคิดทางการเมืองของเขากว้างขวางกว่าความคิดของชาวอินเดีย  

 ๑๐. อริสโตเติล (๓๘๔-๓๒๒ BC) ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกว่าเป็นจริง คล้าย
ความคิดเร่ืองอนิจจังของพุทธศาสนา มีความคิดเร่ืองสาเหตุของความเปล่ียนแปลงของโลกว่าเป็นจริง 
คล้ายความคิดเรื่องอนิจจังของพุทธศาสนา แต่เขากลับเช่ือเรื่องพระเจ้าทํานองเดียวกับเรื่องบุรุษของ
สางขยะ อันเป็นเหตุให้สสารหรือประกฤติเปลี่ยนแปลง 

 ๑๑. ความคิดของเอนิตโลรัส (๓๔๒-๒๗๐BC)  คล้ายกับลัทธิไวเศษิก  มีความเช่ือเร่ือง
เหตุผลคล้ายพุทธศาสนา แต่มีความคิดทางจริยศาสตร์คล้ายพวกจารวาก.  แต่เรื่องจุดหมายปลายทาง
ของชีวิตกลับไปคล้ายกับโมกษะของฮินดู 

 ๑๒. พวกกรีกมีความคิดเรื่องวิวัฒนาการละเอียดกว่าพุทธปรัชญา แต่อธิบายขบวนการ
วิวัฒนาการสู้หลักปฏิจจสมุปบาทไม่ได้ 

 ๑๓. ความคิดทางการแพทย์ของพวกกรีกก็คล้าย ๆ กับอายุรเวทของอินเดีย พวกกรีกจึง
น่าจะได้ความคิดเหล่าน้ีไปจากอินเดีย เพราะฮิปโปคราสติส (๔๓๐ BC) ผู้วางรากฐานการแพทย์ของ
กรีกอยู่ที่เกาะ Cos ซึ่งติดกับฝั่งทะเลตุรกี 

 เปรียบเทียบปรัชญาอินเดียกับปรัชญาสมัยกลาง 
 ๑. แมกพุสมีแนวความเช่ือคล้ายมีมอส คือให้เช่ือความรู้ที่ได้มาจากการบันดาลใจของสิ่ง

ศักด์ิสิทธ์ิ 
 ๒. อะครีปัส (๑๒๒๕-๑๒๗๔) มีความเช่ือบางอย่างคล้ายพุทธศาสนา คือเรื่องภพภูมิต่าง ๆ 

ที่มนุษย์จะเข้าถึงได้ มีความเช่ือเร่ืองเทวบันดาลคล้ายกับเวทานตะ คือโลกเป็นไปตามเทวบันดาลของ
พระเจ้า 

 ๓. พวกสกอลาสติก มี  ๒  พวก   คือพวกที่มีความคิดตามแนวของพลาโต กับพวกที่มี
ความคิดตามแนวของอริสโตเติล-  พวกที่เป็นตามแนวคิดของพลาโตเรียกตัวเองว่า Realism เพราะ
ถือว่าเป็นผู้เข้าถึงสัจจะได้สูงกว่าพวกอ่ืน (ความหมายกลับกันกับที่ใช้ในปัจจุบัน) 

  -  พวกท่ีเป็นตามแนวของอริสโตเติลน้ันเรียกว่า Nominalism คือพวกที่ถือว่าความ
จริงคือสิ่งที่ปรากฏต่อผัสสะ พูดอีกอย่างหน่ึงก็คือสิ่งที่มีช่ือคือสิ่งที่จริงความคิดเร่ืองน้ีของพวกสมัย
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กลางก็คล้ายกับความคิดของปรัชญาพราหมณ์ที่ว่า “สิ่งใดมีช่ือ สิ่งน้ันเป็นนาม สิ่งใดไม่มีช่ือ อันพึงรู้ได้
ด้วยรูป สิ่งน้ันเป็นรูป” 

 เปรียบเทียบปรัชญาอินเดียกับปรัชญาสมัยใหม่  
 ๑. ความคิดของเบคอน (๑๕๖๑-๑๖๒๖) คล้ายกับลัทธินยายะ ไวเศษิก กล่าวคือ

ความคิดทางวิทยาศาสตร์ของเขาคล้ายนยายะและสสารนิยมของเขาก็คลายกับไวเศษิก นอกจากน้ี
เบคอนยังเช่ือพระเจ้าด้วย (ศตวรรษที่ ๑๗) 

 ๒. เดดาริต (๑๕๙๖-๑๖๕๐)  ก็เสนอความคิดแบบทวินิยมเหมือนลัทธิสางขยะ 
เพราะฉะน้ันความคิดของเดดาริตจึงมิใช่ของใหม่อย่างที่ชาวโลกเช่ือถือกัน ความคิดเรื่องจิตกับกาย
ของเดดาริตก็เหมือนกับความคิดเรื่องบุรุษกับประกฤติ ส่วนความคิดเรื่องพระเจ้าของเขาก็เหมือนกับ
ปรัชญาเวทานตะ แต่ความคิดทางกลไกลของเขาละเอียดกว่าของอินเดีย (ไวเศษิก)  

 ๓. สสารนิยมของฮอบส์ (๑๕๘๘-๑๖๗๙)  ก็คล้ายกับความคิดของจารวาก ถือว่าจิตเกิด
จากสสาร ความคิดเน้นการเคลื่อนไหลของมันสมอง  

 ๔. จิตนิยมของสปิโนช (๑๖๓๒-๑๖๗๗) ก็เท่ากับเอาเวทานตะมาผสมกับสางขยะ 
ความคิดทางจริยศาสตร์ของเขาก็เหมือนกับของฮินดู  

 ๕. ความคิดของล้อด (๑๖๓๒-๑๗๐๔) บางอย่างก็คล้ายกับพุทธศาสนา เช่นเรื่อง
คุณภาพช้ันต้น อารมณ์หรือ ideal ส่วนจิตวิทยาของเขาก็คล้ายกับของฮินดู  

 ๖. ลัทธิโมนาดของไลม์นิช (๑๖๔๖-๑๗๑๖)  กลับถอยหลังไปหาปรัชญาพระเวท อย่างที่
ฤคเวทกล่าว “บุรุษย่ิงใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวง สถิตอยู่ในสิ่งทั่วไปทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต”  คําอธิบายเร่ือง
โมนาดย่อยโมนาดใหญ่ของเขาก็คือเรื่องชีวาตมันกับปรมาตมันน้ันเอง 

 ๗. ความคิดเรื่องแรงโน้มถ่วงของนิวตัน (Newton) ก็มีอยู่ในลัทธิไวเศษิกแล้ว ความ
ดึงดูดระหว่างสิ่งต่าง ๆ ก็มีกล่าวไว้ในอภิธรรมว่า คืออาโปชตุ  ความคิดเรื่องอากาศของนิวตันก็มีอยู่ใน
ปรัชญาฮินดู ความคิดเก่ียวกับการแบ่งส่วนใหญ่ออกเป็นส่วนย่อยอันไม่มีที่สิ้นสุด (infinitesimal) ก็มี
ปรากฏอยู่ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของรูปนาม และเรื่องขณะจิตของพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าจึงเป็น
คนแรกที่แบ่งสันตติของรูปนามออกเป็นขณะ ๆ  นิวตันเช่ือว่ามีบางสิ่งที่อยู่กับที่  แต่พระพุทธเจ้าสอน
ว่าทุกสิ่งเคลื่อนไหว ส่วนเรื่องปฏิกิริยาเท่ากับกิริยาน้ัน ก็คล้ายกับคําสอนเรื่องกรรมและกรรมวิบาก
ของพุทธศาสนานั้นเอง  

 ๘. จิตนิยมของเนิดเล่ย์ (๑๖๘๕-๑๗๕๓)  ก็คล้ายกับความคิดของพุทธศาสนามหายาน
ซึ่งเป็นผลของการปรับพุทธศาสนาให้เข้ากับเวทานตะ แต่มหายานไม่ไกลกว่าเวทานตะเสียอีก คือ
ปฏิเสธโลกภายนอกเอาเลยคือถือว่า รูปไม่มี มีแต่นามอย่างเดียว 
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 ๙. ความคิดของฮิวม์ (๑๗๑๑-๑๗๗๖) ก็เหมือนกับอเหตุกทิฏฐิอกิริยทิฏฐิ และอุจเฉท
ทิฏฐิน่ันเอง เพราะฮิวม์บอกว่าไม่มีอะไรนอกจากความคิด (หรืออารมณ์) ล้วนไม่มีสสาร ไม่มีจิต มีแต่
ความคิด ทุกอย่างสลายไปกับความตาย 

 ๑๐. คานต์ (๑๗๒๔-๑๘๐๔) ได้เสนอความคิดเรื่อง กาลและอวกาศเป็นคนแรกในยุโรป 
แต่ความคิดน้ีก็มีอยู่ในลัทธิไวเศษิกแล้ว และความคิดน้ีก็กลายเป็นคําสอนเรื่องบัญญัติของพุทธปรัชญา
ด้วย คําสอนเร่ืองโลกและวิญญาณของคานต์ก็คล้ายกับเรื่องบุรุษและประกฤติของสางขยะ  ความคิด
เรื่องของคานต์ก็คล้าย ๆ กับเรื่องปัฏฐาน ๒๔ ของพุทธศาสนา  

 ๑๑. ความคิดของนักคิดเยอรมันคือ FickteSohelling  Hegel (๑๗๗๕, ๑๗๗๐)  มี
ความคล้ายคลึงกับปรัชญาเวทานตะหรือพรามวิทยามากปรัชญาประวัติศาสตร์ของเฮเกล คล้ายกับ
ลัทธิอวตารของฮินดู  ส่วนความคิดเร่ืองไดอะเล็กติกของเขาก็เหมือนกับความคิดเรื่อง สินาสยะของน
ยายะ  ซึ่งถือว่า ความจริงได้จากการพิจารณาเรื่องที่ขัดแย้งกัน 

 ๑๒. ความคิดของนักคิดเรื่องสสารนิยมทางประวัติศาสตร์ของพวกมากซิสต์ก็คล้ายกับ
ความคิดเรื่องยุคต่าง ๆ ในปรัชญาฮินดู ที่แบ่งยุคออกเป็น กฤตยุค ทวาพรยุค ไตรดายุค กลียุค  แต่
พวกมากซิสต์แบ่งกลียุคไว้ละเอียดกว่า  ส่วนความคิดเร่ืองสังคมนิยมน้ัน  พวกพราหมณ์และพวกพุทธ
ก็ได้กล่าวไว้นมนานมาแล้ว  สสารนิยมไดอะเล็กติกจึงเท่ากับเป็นพัฒนาการขั้นสูงสุดของลัทธิจารวาก 

 ๑๓. ความคิดเรื่อง วิวัฒนาการของดาร์วิน (๑๘๐๙-๑๘๘๒)  ก็คล้ายกับความคิดเร่ืองพืช
นิยมของพุทธศาสนา 

 ๑๔. ความคิดของพวกสัจนิยมในศตวรรษที่ ๒๐ น้ีก็คล้ายกับความคิดของพุทธศาสนา 
คือยอมรับความมีอยู่ของสิ่งที่ปรากฏทั้งที่เป็นสสารและอสสาร โดยที่สิ่งทั้งสองมิได้สร้างซึ่งกันและกัน 
แต่ต่างก็มีอยู่ด้วยกัน 

 ปรัชญาเปรียบเทียบวิธีการในปรัชญาเปรียบเทียบ 
 ๑. ศึกษาเชิงภาษาเปรียบเทียบ (Philological approach) เป็นการหาความเข้าใจ

ปรัชญาจากการศึกษาคําศัพท์ในระบบปรัชญาที่ต่างกัน แมกซ์มีลเลอร์, บลูมฟิลด์ ใช้วิธีการน้ี 
 ๒. ศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ (Historical approach) ศึกษาเก่ียวข้องกันทางประวัติศาสตร์ 

อันจําทําให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความคิดต่างระบบและเห็นการเกิดขึ้นของความคิดใหม่ ๆ ใน
ระบบน้ัน ๆ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร     

 ๓. ศึกษาเชิงเปรียบเทียบโดยตรง (Comparative approach) เป็นการเปรียบเทียบกัน
ระหว่างระบบความต่างวัฒนธรรม หรือระหว่างระบบความคิดในวัฒนธรรมเดียวกัน จะทําให้เห็น
ความเหมือนระหว่างระบบความคิดตลอดไปจนถึงสาเหตุของความเหมือนความต่างเหล่าน้ัน 
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 ๔. ศึกษาเชิงบูรณาการ (Integrative approach) พิจารณาโลกทัศน์หรือชีวทัศน์ทุกแห่ง
ทุกมุมเพ่ือที่จะได้รู้ว่าระบบชีวิตน้ัน ๆ มีปรัชญาอะไรอยู่เบ้ืองหลังหรือว่ามีปรัชญาอะไรเป็นรากฐาน 
น๊อตชร๊อป เชลตัน ใช้วธีน้ี 

 ๕. ศึกษาเชิงประเมินค่าตามระบบ (Formal evaluative approach) เป็นการพิจารณา
ความสมเหตุสมผลของระบบ ตลอดถึงการแก้ปัญหาชีวิตและความสําเร็จในการแก้ปัญหาของปรัชญา
แต่ละระบบว่ามีมากน้อยเพียงไร 

 ๖. ศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological approach) เป็นการพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างนักคิดกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ระหว่างแนวคิดกับระบบระหว่าง
ระบบกับลัทธิธรรมเนียม ซึ่งจะทําให้เห็นขบวนกากรของพัฒนาการของปรัชญาระบบน้ัน ๆ 

 ๗. ศึกษาเชิงจิตวิทยา (Psychological approach)  เป็นการพิจารณาพฤติกรรมของ
ปัจเจกชนที่มีต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงมักจะเน้นในแง่ความผิดปกติของคน เช่น กรณีของนิตเช่ 
เป็นต้น 

 ๘. ศึกษาเชิงสังคม-มานุษยวิทยา (Socio-Anthropological approach)  เป็นการ
พิจารณาในแง่ที่ว่า สภาพสังคมได้มีบทบาทต่อระบบความคิดของนักคิดอย่างไรบ้าง ความคิดได้
เปลี่ยนแปลงคล้อยตามสังคมไปอย่างไร 

ศิลปะในวิธีการศึกษานอกจากจะใช้การเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบแล้วก็จะต้องใช้เหตุผล 
วิพากษ์วิจารณ์ ตีความ เพราะปรัชญาเปรียบเทียบเป็นปรัชญา 

มาตรฐานในการเปรียบเทียบ อาร์ดิ เจ บาม  เสนอมาตรฐานในการเปรียบเทียบไว้  ๙ แบบคือ 
๑. ใช้ปรัชญาของตนเองเป็นมาตรฐาน (ones own philosophy as standard) หลักที่ไม่

ค่อยดีเพราะสุดท้ายก็จะกลายเป็นว่าความคิดของตนถูกต้อง ของคนอ่ืนผิดหมด เลยไม่ได้ความคิด
อะไรใหม่ ๆ ขึ้นมาเลย 

๒. ไม่ค่อยมีมาตรฐานใด ๆ (no standard) หลักน้ีกล่าวอีกอย่างหน่ึงก็คือ ใช้หลักสัมพัทธ
นิยมน่ันเอง 

๓. ใช้ลักษณะสากลเป็นมาตรฐาน (universal traits as standard) คือ ถือว่าลักษณะที่
ปรากฏอยู่ในความคิดทั้งหลาย ยืนยงมาแต่อดีตจนปัจจุบันเป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบ เพราะ
ลักษณะเช่นน้ันกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะสากล แต่หลักน้ีในทางปฏิบัติจริง ๆ แล้วก็ทําได้ยากเหมือนกัน            

๔. ใช้ลักษณะพิเศษเป็นมาตรฐาน (universal traits as standard) คือ เอาลักษณะพิเศษที่
มีอยู่ในระบบปรัชญาหรือวัฒนธรรมนั้น ๆ มาเป็นมาตรฐานหรือเป็นหลักในการเปรียบเทียบ หลักอัน
น้ีก็ไม่ค่อยดีนัก เพราะหากหาลักษณะพิเศษไม่ได้ก็หาที่เปรียบเทียบไม่ได้น่ันเอง 
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๕. ใช้ลักษณะเลือกสรรเป็นมาตรฐาน (selected traits as standard) คือเลือกเอาบางเร่ือง
บางประเด็นมาเปรียบเทียบกัน อาจจะเป็นการเร่ิมจากเรื่องง่าย ๆ ไปหาเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ทาง
ใดทางหน่ึง หรือเรื่องที่น่าสนใจเป็นต้น 

๖. การใช้อุดมคติเหนือวัฒนธรรมต่าง ๆ เป็นมาตรฐาน (an ideal standard) คือการใช้อุดม
คติที่เป็นกลางไม่ลําเอียงไปทางวัฒนธรรมใด ๆ วัฒนธรรมหน่ึงเป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบ แต่ก็
เป็นการยากที่จะหาอุดมคติเช่นน้ีได้ในทางปฏิบัติ 

๗. การใช้ลักษณะทั้งหมดเป็นมาตรฐาน (all traits as standard) คือศึกษาเปรียบเทียบกัน
ทุกเรื่อง แต่หลักน้ีก็ออกจะเป็นการทําได้ยากและเกินความจําเป็น 

๘. การใช้ปรัชญาโลกเป็นมาตรฐาน (developed world philosophy as standard) คือใช้
ปรัชญาสากล หรือปรัชญาอันยุติแน่นอนตายตัวแล้วเป็นมาตรฐาน แต่หลักอันน้ีก็คงจะเป็นเพียงความ
ฝันมากกว่าความเป็นจริง 

๙. การใช้ลักษณะที่เปรียบเทียบกันมาแล้วในอดีตเป็นมาตรฐาน (previously compared 
traits as standards) คือการใช้ทรรศนะอันเป็นผลของการเปรียบเทียบที่ได้เคยมีผู้ทําไว้แล้วในอดีต
มาเป็นมาตรฐานการเปรียบเทียบ ข้อเสียของหลักอันน้ีก็คืออาจจะทําให้เรากลายเป็นผู้ติดในแบบแผน
หรือความคิดเก่า ๆ มากเกินไปจนมองไม่เห็นความคิดใหม่  

กล่าวโดยสรุป ทุกมาตรฐานแล้วมีข้อบกพร่องด้วยกันทั้งน้ัน  
ความต้องการของปรัชญาเปรียบเทียบ คือต้องการความแจ่มแจ้งในความคิดและความ

เข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลต่างวัฒนธรรมกัน  
ปรัชญาตะวันตก เน้นการค้นหาความจริงของโลก หมายความว่า ทุกสิ่งอย่างที่ต้องการ

สืบค้นจะต้องมีหลักฐานมายืนยันไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์หรือสถิติต่าง ๆ ที่ผู้รู้ทั้งหลายได้ใช้เวลาเกือบ
ค่อนชีวิตค้นหามาได้ แล้วความจริงของชีวิตที่ว่า จึงกลายเป็นวัตถุที่ต้องสัมผัสรู้ได้ด้วยตาเปล่าและ
ความรู้สึกนึกคิด โดยลืมคําว่า จิตวิญญาณแห่งชีวิตไปโดยสิ้นเชิง  

จิตวิญญาณที่ว่าน้ันเป็นบ่อเกิดของชีวิต ไม่รวมถึง ความหมายที่แท้จริงของชีวิตว่าเรามีชีวิต
เพียงด้านที่จับต้องได้จริงหรือ ความคิดที่ว่าชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมต้องประกอบด้วยวัตถุปัจจัยทั้ง ๔
อย่างเป็นอย่างน้อยเพ่ือให้เพียงพอแก่การดํารงชีพในสังคมยุคใหม่ โดยลืมไปว่าเมื่อครั้งที่ไม่มี
วิทยาศาสตร์ พวกเราสามารถดํารงอยู่ได้ด้วยสิ่งใดหากไม่ใช่สัญชาตญาณเพ่ือการมีชีวิตอยู่ บรรพบุรุษ
ของเราต่างก็ใช่จิตวิญญาณในการนําพาหมู่มวลเพ่ือนมนุษย์ให้สามารถดํารงพงศ์พันธ์ุมาได้จนล่วงเข้า
สู่ยุคสหัสวรรษใหม่ที่ชีวิตเราย่ิงกระพือความอยากแห่ง กามตัณหาโดยแท้ การสู้รบเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
วัตถุก็ย่ิงทวีความรุนแรงมากขึ้นก็เพราะคนเราให้ความสําคัญกับความจริงเฉพาะด้านที่เป็นวัตถุเท่าน้ัน 
บทความน้ีหาได้โจมตีว่าปรัชญาตะวันตกเน้นเรื่องวัตถุสิ่งของ แต่เพียงต้องการให้ทุกคนได้เข้าใจว่าแท้
ที่จริงแล้วความจริงของมนุษย์ยังต้องการหลักในการดําเนินชีวิตที่ถูกที่ควรมากกว่า  
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ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ปรัชญาตะวันออก ที่เน้นในเรื่องดังกล่าวความจริงของโลก
ตะวันตกต้องมีหลักฐานมารองรับจึงกลายเป็นว่าคนเราต้องสามารถทําทุกอย่างให้กระจ่างเพียงตา
เปล่าเท่าน้ัน โดยลืมนึกถึงคุณค่าของจิตวิญญาณแห่งสรรพสิ่ง น่ีคือคําตอบจากผู้เขียนที่มองว่าปรัชญา
ตะวันตกไม่สามารถจะนําพาให้การศึกษาไทยไปสู่จุดหมายแห่งความสําเร็จได้โดยแท้  

ปรัชญาตะวันออก เน้นเรื่องหลักการและวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย์น้ัน น่าจะสอดรับ
การศึกษาของไทยมากกว่าตามความเห็นของผู้เขียน เพราะเหตุผลในเร่ืองของความเป็นมนุษย์ที่ย่อม
ต้องมีเรื่องของจิตใจหรือจิตวิญญาณเข้ามาเก่ียวข้อง มนุษย์ที่เจริญแล้วย่อมต้องมีเรื่องของศีลธรรมเข้า
มาประกอบในการใช้ชีวิตประจําวัน ไม่เพียงเร่ืองการศึกษาเท่าน้ัน แต่ครอบคลุมไปถึงทุก ๆ ด้านของ
ชีวิตมนุษย์วิถีทางในการใช้ชีวิตเป็นสิ่งสําคัญในการกําหนดกรอบการศึกษาของมนุษย์ทุกคน เพราะ
การเรียนแต่เพียงเรื่องวัตถุ แต่ไม่ได้ประกอบเข้ากับจิตสามัญสํานึกของความเป็นมนุษย์น้ันมีแต่จะ
นําพาให้โลกของเราเข้าสู่หายนะ หากทุกคนมุ่งความสําเร็จเฉพาะวัตถุ และหลงลืมรากเหง้าอันดีงาม
ของสังคมไปแล้วไซร้ สังคมโลกย่อมต้องวุ่นวายอย่างที่เราท่านก็เห็นอยู่แล้ววิถีทางอันดีงามของคน
ฝากฝั่งตะวันออกแต่เดิมมุ่งเน้นเรื่องของจิตใจมาก่อนวัตถุ เพราะรากเหง้าของเราคือวัฒนธรรมที่ผูก
โยงเข้ากับเรื่องของศาสนา ที่ถือว่าเป็นสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจที่สําคัญสูงสุดในชีวิตของคนตะวันออก แต่
เมื่อมีการศึกษาแบบตะวันตกเข้าแล้วกลับทําให้เราหลงลืมวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมมา
อย่างยาวนานไปจนสิ้น วิชาศาสนาถูกแทนที่ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมุ่งเน้นการสืบค้นความ
เป็นจริงของสรรพสิ่งเพียงด้านเดียว โดยเราท่านต่างหลงลืมไปว่าชีวิตที่ไร้แล้วซึ่งจิตวิญญาณย่อมไม่
สามารถจะดํารงอยู่ได้โดยเป็นสุขดังน้ันการศึกษาไทยยุคใหม่ควรมีการร้ือฟ้ืนคุณค่าแห่งปรัชญาการ
ดําเนินชีวิตอย่างตะวันออก ให้กลับมาเป็นแกนหลักในการนําพาหมู่มวลชาวเราให้เงยหน้าอ้าปากได้ 
หาใช่การเดินตามพวกผิวขาวอย่างที่เป็นมา การเรียนรู้อย่างพวกผู้ดีมีแต่จะดึงสัญชาตญาณดิบของ
บรรพบุรุษโลกให้กลับคืนมาอีกคร้ังมากกว่าการรักตนดํารงตนอยู่ด้วยคุณงามความดีอย่างวิถี
ตะวันออก ที่เน้นการครองตนด้วยความงามตามธรรมชาติวิถีหาใช่วัตถุวิถีอย่างเด๋ียวน้ีตอนน้ีการยึดวิถี
แห่งปรัชญาตะวันออกมาเป็นแกนกลางในการนําพาการศึกษาไทยให้ก้าวผ่านช่วงเวลาอันทุกข์ยากน้ี
ไปได้ ความหลงอันเกิดจากการเดินตามชาติมหาอํานาจที่ไม่ได้มองถึงแก่นสารที่แท้จริงของจิต
วิญญาณของความเป็นมนุษย์โดยแท้ ความงามอย่างตะวันออกคือเน้นคุณค่าของจริยวัตรอันงามงด
จากภายในจิตใจ เมื่อการศึกษาเน้นคุณค่าของจิตใจเป็นหลักแล้ว ก็ย่อมจะเห็นความต้องการท่ีแท้จริง
ของลูกศิษย์ว่าชีวิตของเขาต้องการส่ิงใด บางคร้ังหากย่ิงเรายัดเยียดความเป็นตะวันตกแล้วผลักไส
ความเป็นตะวันออกไปจากการกรอบความคิดทางการศึกษายุคใหม่จะย่ิงทําให้แนวทางของเราเกิด
การบิดเบือนไปกันใหญ่การให้การศึกษาที่มองจากภายในจิตใจของเด็กน่าจะนํามาเป็นหลักในจัด
การศึกษาในแต่ละช่วงวัยให้เกิดความเหมาะสม มองว่าความต้องการอันใดที่เด็กประสงค์จะได้จากผู้
เป็นครู เพ่ือให้เขาสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิมากกว่าที่ผู้เขียนต้องการจะเห็นจาก
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แผนการศึกษาของไทย การมุ่งไปที่เด็กกับการมุ่งไปที่จิตใจของเด็กแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพราะการ
กระทําอย่างแรกเป็นการใส่สิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการจะให้เขาเป็น หาใช่สิ่งที่เด็กต้องการจะได้รับจริง ๆ และ
ครูก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใส่ใจในการสอนเพราะมองว่าเด็กเป็นกล่องเปล่า ๆ ที่สามารถจะจับ
สิ่งของอะไรก็ได้ใส่เข้าไปก็เท่าน้ันการศึกษาตามแนวทางปรัชญาตะวันออกเน้นมองผู้เรียนเป็นสําคัญ
ในการยกย่องให้เกียรติความต้ังใจจริงของผู้เรียนแต่การแสดงออกอาจจะมองดูว่าผู้เป็นครูกลั่นแกล้ง
ศิษย์ได้รับความยากลําบากชาวยากลําบาก ชาวตะวันตกจึงดูถูกการสั่งสอนแบบโบราณครํ่าครึที่ว่า 
การยกย่องครูผู้สอนว่ามีความรู้ความสามารถเป็นสิ่งดี แต่การตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์
แล้วให้กลายเป็นเพียงพนักงานคนหนึ่งที่มีหน้าที่ในการสอนกับผู้จ้างวานให้สอนย่อมไม่เป็นการดีแน่ 
แปลกมากที่ความคิดเช่นน้ีกระจายไปในสังคมไทยจนไม่รู้ว่าความเป็นครูความเป็นศิษย์ได้ถูกทําให้สูญ
สลายไปเสียแล้วจริง ๆ ต้ังแต่เมื่อใดกัน ตามความเห็นของผู้เขียนคิดว่าน่าจะเร่ิมต้ังแต่การเรียน
สมัยใหม่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากกว่าการเรียนแบบเก่าที่มุ่งเน้นความสําเร็จของผู้เรียน ไม่ใช่มุ่งเน้นที่
การจบการศึกษาเท่าน้ันแต่ไม่มองถึงการใช้ชีวิตของบัณฑิตนอกรั้วโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเลย
แม้แต่น้อยความสําเร็จจากการเรียนที่ว่าก็คือการเป็นคนดีแม้ไม่มีใครเห็น แม้ไม่ได้รับการยกย่องจาก
สังคมแต่พร้อมที่จะทําให้สังคมเป็นสุขได้ด้วยกําลังแรงเพียงเล็กน้อย ความสําเร็จที่ได้รับการถ่ายทอด
จากจิตวิญญาณของความเป็นครูโดยแท้ต่างหากถึงจะเรียกว่าน่ีคือความสําเร็จจากการเรียนรู้ ไม่ใช่
เพียงแค่ในตําราเรียนแต่มองกว้างไกลออกไปจนถึงชีวิตเบ้ืองหลังที่จบการศึกษาไปแล้ว หรือแม้แต่การ
ที่ทําให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต แต่ต้องเป็นการใฝ่เรียนในส่ิงดีงามหาใช่เรื่องช่ัว
ช้าเลวทราม จึงจะถือว่าปรัชญาทางการศึกษาแนวตะวันออกได้บรรลุซึ่งความสําเร็จแล้วจริง ๆ ความ
งามตามปรัชญาการศึกษาน้ีคือความสมัครใคร่รู้ความเป็นจริงตามวิถีทางในการดําเนินชีวิตอันสมควร
แห่งบุคคลความพอดีคือสิ่งสําคัญในปรัชญาตะวันออกแต่ก็อาจจะไม่ดีพอในความคิดของนักปรัชญา
ตะวันตก เพราะเราไม่เคยมุ่งเน้นที่สิ่งสําเร็จทางวัตถุ แต่เรากลับมองลึกเข้าไปย่ิงกว่าน้ันซึ่งก็คือความ
เป็นคนดีมีศีลธรรมมากกว่าจึงจะถือว่าเป็นตัวช้ีวัดความสําเร็จของการศึกษาตามแนวปรัชญา
ตะวันออก  ในทางปฏิบัติปรัชญาตะวันออกนําไปประกอบในการจัดการศึกษาไทยได้จริงหรือ ตาม
ความเห็นของผู้เขียนก็อาจจะเป็นไปได้หากผู้ใหญ่ของบ้านเมืองมีตาสว่างและเปิดใจพร้อมจะเห็น
ลูกหลานไทยเป็นผู้เป็นคน หาใช่เหลวแหลกอย่างเด๋ียวน้ี ก็พอจะเห็นได้ลาง ๆ ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีบางกลุ่ม
เริ่มให้ความสําคัญของการเรียนจากการดําเนินตามวิถีตะวันออก จนนําไปสู่การเกิดขึ้นของโรงเรียน
ชาวนา โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ หรือแม้แต่มหาวิทยาลัยชีวิต เป็นแนวทางในการเรียนการสอนที่ยึด
หลักการในการดําเนินชีวิตเป็นสําคัญ การนําวิถีตะวันออกมาเป็นแกนกลางในการเรียนการสอน
ย่อมจะเป็นการดีเพราะไม่ได้เน้นความสําเร็จทางด้านวัตถุที่ เป็นตัวเงิน แต่กลับมองเลยไปที่
ความสําเร็จของชีวิตจริงซึ่งยากย่ิงกว่าการเรียนแบบนกแก้วนกขุนทองที่ใช้งานจริงไม่ได้เลย ผู้เรียนก็
สามารถหาความสุขได้ง่าย ๆ จากการเรียนการสอนตามแนวทางแห่งความพอเพียงน้ีเมื่อเราได้เข้ามา
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สัมผัสกับการศึกษาตามแนวปรัชญาตะวันออกแล้วจะทําให้เรามีความเป็นมนุษย์มากขึ้น เพราะการ
เรียนรู้ชีวิตจริงย่อมต้องทําให้เห็นภาพและเข้าใจชีวิตได้อย่างถ่องแท้มากกว่าการเรียนแต่ด้านความ
เจริญของวัตถุวิถี ความเป็นตัวตนของเราที่แท้จริงจะถูกถ่ายทอดผ่านการกระทําต่าง ๆ เมื่อเราอยู่ใน
สถานการณ์จริง มันเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่ากับการมีอยู่ของตัวเรา แต่ก็ไม่ได้เป็นการยึดติดอยู่ว่า
จะต้องอยู่เช่นน้ีเสมอไปขอยกตัวอย่างเช่นหากให้นักเรียนกลุ่มหน่ึงเรียนรู้การทํานาตามวิถีตะวันออก
โดยแท้ พวกเขาจะสามารถเข้าถึงวัฒนธรรมรากเหง้าของบรรพบุรุษที่ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความสุข แม้ว่า
พวกเขาอาจจะเหน่ือยล้าจากการตรากตรําทํางานด้วยหน่ึงสมองสองมือไปบ้าง แต่พวกเขาจะได้ซึมซับ
ความเป็นจริงโดยแท้ของชีวิต เห็นการเปลี่ยนผ่านของสรรพสิ่งต้ังแต่การเริ่มต้นของเมล็ดพันธ์ุจนถึง
ผลผลิตที่ทําด้วยความรู้สึกนึกคิดของตัวเองจริง ๆ เมื่อเด็กเรียนรู้ความลําบากของชีวิตแล้วย่อมต้อง
เกิดความคิดของการรักตนเองและรักสรรพสิ่งรอบข้างที่ทําให้มีเขาในวันน้ี พวกเขาจะรักถิ่นฐานบ้าน
เกิด รักประเทศไทย รักเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน และไม่คิดอยากจะเบียดเบียนสิ่งใดอีกเลยคือเป้าหมาย
สูงสุดของการเข้าถึงการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาตะวันออกโดยแท้แล้วทําไมการศึกษาตามปรัชญา
ตะวันออกจึงสูญสลายไปสิ้น ตามความคิดเห็นของผู้เขียน แนวทางดังกล่าวยังไม่หายไปไหนแต่ว่ากลับ
ถูกเรียกร้องให้กลับคืนมาจากตัวเองเด็กนักเรียนเอง ทุกท่านเคยสังเกตไหมว่าทําไมเด็กบางคนถึงมี
อคติกับการเรียนแบบใหม่น้ี ผู้เขียนคิดว่าการเรียนดังกล่าวน้ีอาจจะไม่ได้ตอบสนองความต้องการของ
เด็กจริง ๆ พวกเขาจึงแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา เพราะพวกเขาคิดว่าการเรียนแบบ
ตะวันตกไม่ได้มีคุณค่ากับชีวิตของเขาเลยแม้แต่น้อยการศึกษาเป็นปัจจัยที่สําคัญย่ิงในการพัฒนา
ประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เคร่ืองมือในการเตรียมประชากรให้มีคุณภาพ คือ 
การศึกษา การจัดการศึกษาของชาติน้ันจะต้องสอดคล้องกับนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงระบบทั้งสาม การจัดการศึกษาของชาติก็จะต้องเปลี่ยนแปลงตามไป
ด้วย แต่ละสังคมจะมีแนวทาง ในการจัดการศึกษาต่างกัน เพราะระบบทั้งสามไม่เหมือนกัน 
แนวความคิดหรือความเช่ือในการจัดการศึกษาก็คือ ปรัชญาการศึกษา ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ในการจัด
การศึกษาจะยึดแนวทางในการจัดการศึกษาหรือปรัชญาของการศึกษาต่างกันไปตามวัตถุแระสงค์ของ
สังคมและสถานการณ์ทางสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย การจัดการศึกษาของประเทศใดถ้าไม่ยึด
การศึกษาที่ถูกต้องก็ไม่มีทางท่ีจะทําให้ประเทศเจริญไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ปรัชญาการศึกษา จึง
เป็นสิ่งสําคัญในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศ ความหมายของปรัชญา ปรัชญามี
ความหมายกว้างขวาง เป็นเรื่องที่เก่ียวกับความคิดของบุคคลและมีลักษณะเป็นนามธรรม การที่จะให้
ความหมายของคําว่าปรัชญาที่แน่นอนจึงเป็นเรื่องยาก แต่นักปราชญ์และนักคิดได้พยายามให้
ความหมายของปรัชญาไว้มากมาย ซึ่งความหมายหนึ่งอาจเป็นที่ยอมรับของคนกลุ่มหน่ึง แต่อาจไม่
เป็นที่ยอมรับของคนอีกกลุ่มหน่ึง สุดแล้วแต่ว่าบุคคลใดจะมีมุมมองอย่างไรการพิจารณาความหมาย
ของคําว่า ปรัชญา แยกพิจารณาออกเป็น ๒ นับ คือ ความหมายตามรูปศัพท์ และความหมายโดยอรรถ  



๙๙ 
 

๑.  ความหมายตามรูปศัพท์ คําว่า Philosophy ตามรูปศัพท์ภาษาอังกฤษ ผู้ที่นํามาใช้ คือ  
ไพทากอรัส (Pythagoras) เป็นผู้เริ่มใช้คําน้ีเป็นครั้งแรก มาจากภาษากรีกว่า Philosophy เป็น
คําสนธิระหว่างคํา ว่า Philosแปลว่า ความรัก ความสนใจ ความเลื่อมใส กับคําว่า Sophia ซึ่งแปลว่า 
ความรู้ ความสามารถ ความฉลาด ปัญญา เมื่อรวม ๒ คําเข้าด้วยกัน ก็จะได้คําแปลว่าความรักใน
ความรู้ความรักในความฉลาด หรือความรักในความปราดเปรื่อง (Love of Wisdom) ความหมาย
ตามรูปศัพท์ภาษาอังกฤษเน้นที่ทัศนคติ นิสัยและความต้ังใจ และกระบวนการแสวงหาความรู้คําว่า
ปรัชญา ในภาษาไทยเป็นคําที่ พระวรวงศ์เธอกรมหม่ืนนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงบัญญัติขึ้นใช้แทน 
คําว่า Philosophy ในภาษาอังกฤษ เป็นการบัญญัติเพ่ือให้มีคําภาษาไทยว่าปรัชญา ใช้คําว่าปรัชญา 
เป็นคําในภาษาสันสกฤต ประกอบด้วยรูปศัพท์ ๒ คํา คือ ปร ซึ่งแปลว่าไกล สูงสุด ประเสริฐ และคํา
ว่า ชญา หมายถึงความรู้ ความเข้าใจ เมื่อรวมกันเป็นคําว่าปรัชญา จึงหมายถึงความรู้อันประเสริฐ 
เป็นความรอบรู้ รู้กว้างขวาง ความหมายตามรูปศัพท์ในภาษาไทยเน้นที่ตัวความรู้หรือผู้รู้ ซึ่งเป็น
ความรู้ที่กว้างขวาง ลึกซึ้งประเสริฐ จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันในความแตกต่างกันในความหมาย
ของคํา ว่า Philosophy และปรัชญา Philosophy เป็นความรักในความรู้ อยากที่จะแสวงหาความรู้ 
หรืออยากค้นหาความจริงอันนิรันดร์ (Ultimate reality) เพ่ือให้พ้นไปจากความสงสัยที่มีอยู่ ส่วนคํา
ว่า ปรัชญา เป็นความรู้อันประเสริฐเป็นสิ่งที่เกิดจากการแสวงหาความรู้จนพ้นข้อสงสัยแล้วก็นําไป
ปฏิบัติเพ่ือให้มนุษย์หลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวง นําไปสู่ความสุขที่พึงประสงค์๑๑  

๒. ความหมายโดยอรรถ นักปรัชญา และนักคิดได้อธิบายถึงความหมายของ ปรัชญาถือว่า
เป็นศาสตร์ของศาสตร์ทั้งหลาย ซึ่งหมายถึงว่าปรัชญาเป็นวิชาแม่บทของวิชาการแขนงอื่น ๆ และมี
ความสัมพันธ์กับวิชาทุก ๆ สาขาด้วย ปรัชญาจะทําหน้าที่สืบค้นเรื่องราวต่าง ๆ ที่มนุษย์ยังไม่รู้และ
สงสัย จนกระทั่งรู้ความจริงและมีคําตอบของตนเองอย่างชัดเจนในเรื่องราวน้ัน ก็จะแยกตัวเป็นวิชา
หรือศาสตร์ต่างหากออกไป วิชาที่แยกตัวออกไปเป็นวิชาแรกคือ ศาสนา จากน้ันก็มีการพัฒนาวิชา
อ่ืนๆกลายเป็นศาสตร์ต่าง ๆ มากมาย เมื่อมีศาสตร์พัฒนาออกไปมาก เน้ือหาของปรัชญาก็ไม่ค่อยมีแต่
ปรัชญาจะทําหน้าที่ในการนําเน้ือหาของศาสตร์ต่างๆมาวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ และหาทางพัฒนา
ศาสตร์น้ัน เพ่ือให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการถ้ามอง ปรัชญาในอีกลักษณะหน่ึง อาจกล่าวได้ว่า ได้มีการ
นําเอาแนวคิดพ้ืนฐานของปรัชญามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับวิชาต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์ศาสตร์
ต่างเหล่าน้ันให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนย่ิงขึ้น เช่น ปรัชญาสังคม ปรัชญาการเมือง ปรัชญาศาสนา 

                                                            
๑๑ไพฑูรย์ สินลารัตน์, หลักและวิธีการสอนระดับอุดมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์

วัฒนพานิช, ๒๕๒๔), หน้า ๒. 



๑๐๐ 
 
ฯลฯ จากลักษณะของปรัชญาดังกล่าว ได้มีนักคิด นักปรัชญา นักวิชาการได้พยายามให้ความหมาย
ของปรัชญาไว้แตกต่างกัน๑๒ ดังน้ี          

 ๒.๑  ปรัชญา คือ ศาสตร์หน่ึงที่มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดหมวดหมู่ หรือระบบความรู้สาขา
ต่างๆ เพ่ือนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือทําความเข้าใจและแปลความหมายข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างสมบูรณ์
แบบ ปรัชญาจะประกอบด้วยวิชา ตรรกวิทยา จริยศาสตร์ สุนทรีศาสตร์ อภิปรัชญาและศาสตร์ที่ว่า
ด้วยความรู้ทั้งปวงของมนุษย์  

 ๒.๒ ปรัชญาคือ ความคิดเห็นใดที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ หรือยังสรุปผลแน่นอนไม่ได้ แต่ถ้า
พิสูจน์ได้จนลงตัวแล้วก็จัดว่าเป็นศาสตร์๑๓  

 ๒.๓ ปรัชญาคือ ศาสตร์ชนิดหน่ึง ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดหมวดหมู่หรือแบบความรู้สาขา
ต่าง ๆ เพ่ือนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือทําความเข้าใจและแปลความหมายข้อเท็จจริงต่างๆอย่างสมบูรณ์
แบบ ความหมายของคําว่าปรัชญามีผู้ให้ทัศนะไว้อีกมากมายและจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะ
ของปรัชญาแต่ละยุคแต่ละสมัยและตามทัศนะของบุคคล นักปราชญ์บางท่าน อาจจะกล่าวว่า ปรัชญา
น้ันหาคําตอบไม่ได้ สรุปว่าปรัชญาจะมีลักษณะ๑๔  ดังน้ี       

  ๑) ทําหน้าที่รวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ ของโลกและชีวิตไว้ทั้งหมด       
  ๒) พยายามหาคําตอบที่เป็นความจริงที่เป็นนิรันดร์ สามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เกิด 

ขึ้นได้      
  ๓) ใช้วิธีการทางตรรกวิทยาในการค้นหาความจริง ซึ่งเป็นวิธีการคิดอย่างมีเหตุ 

และผล       
  ๔) เน้ือหาของปรัชญาจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย แล้วแต่ว่าจะสนใจที่จะ

ศึกษาในเร่ืองใดหรือปัญหาใด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ สาขาของปรัชญา ปรัชญา
แบ่งออกเป็น ๓ สาขา คือ       

   ๑. อภิปรัชญา (Metaphysics) ปรือ ภววิทยา (Onthology) เป็นการศึกษา
เก่ียวกับความจริง (Reality) เพ่ือค้นหาความจริงอันเป็นที่สูงสุด (Ultimate reality) ได้แก่ความจริงที่
เก่ียวกับธรรมชาติ จิตวิญญาณ รวมทั้งเรื่องของพระเจ้า อันเป็นบ่อเกิดของศาสนา       

                                                            
๑๒บรรจง จันทร์สา, ปรัชญากับการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ไทยวัฒนพานิช, 

๒๕๒๒), หน้า ๓. 
๑๓จํานอง ทองประเสริฐ, ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔), หน้า ๒. 
๑๔ภิญโญ สาธร, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๔), 

หน้า ๒๑. 



๑๐๑ 
 

   ๒. ญาณวิทยา (Epistemology) เป็นการศึกษาเก่ียวกับเรื่องความรู้ (Knowledge) 
ศึกษาธรรมชาติของความรู้ บ่อเกิดของความรู้ ขอบเขตของความรู้ ซึ่งความรู้อาจจะได้มาจากแหล่ง
ต่าง ๆ เช่น จากพระเจ้าประธานมาซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของศาสนาต่าง ๆ จากผู้เช่ียวชาญที่ทําการศึกษา
ค้นคว้าปรากฏในตํารา เกิดจากการหย่ังรู้เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นมาในทันทีทันใด เช่น พระพุทธเจ้าตรัสรู้
หรือเป็นความรู้ที่เกิดจากการพิจารณาเหตุและผล หรือได้จากการสังเกต       

   ๓. คุณวิทยา (Axiology) ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับคุณค่าหรือค่านิยม (Value) 
เช่น คุณค่า เก่ียวกับความดีและความงาม มีอะไรเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าอย่างไรดี อย่างไรงาม 
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ           

    ๓.๑ จริยศาสตร์ (Ethics) ได้แก่ คุณค่าแห่งความประพฤติ หลักแห่งความดี 
ความถูกต้อง เป็นคุณค่าแห่งจริยธรรม เป็นคุณค่าภายใน          

    ๓.๒ สุนทรียศาสตร์ (Anesthetics) ได้แก่ คุณค่าความงามทางศิลปะ ซึ่ง
สัมพันธ์กับจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งตัดสินได้ยากและเป็นอัตนัย เป็นคุณค่าภายนอก 
ปรัชญาพ้ืนฐาน ปรัชญาพ้ืนฐาน หรือปรัชญาทั่วไป เมื่อพิจารณาในส่วนที่เก่ียวข้องกับการศึกษามีลัทธิ 
ได้แก่  

     ๑. ลัทธิจิตนิยม (Idialism) เป็นลัทธิปรัชญาที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดา
ปรัชญาต่าง ๆ มีกําเนิดพร้อมกับการเริ่มต้นของปรัชญา ปรัชญาลัทธิน้ีถือเรื่องจิตเป็นสิ่งสําคัญ มีความ
เช่ือว่าสิ่งที่เป็นจริงสูงสุดน้ันไม่ใช่วัตถุหรือตัวตน แต่เป็นเรื่องของความคิดซึ่งอยู่ในจิต (Mine) สิ่งที่เรา
เห็นหรือจับต้องได้น้ัน ยังไม่ความจริงที่แท้ความจริงที่แท้จะมีอยู่ในโลกของจิต (The world of 
mind) เท่าน้ัน ผู้ที่ได้ช่ือว่าเป็นบิดาของแนวความคิดลัทธิปรัชญาน้ี คือ พลาโต (Plato) นักปรัชญา
เมธีชาวกรีก ซึ่งมีความเช่ือว่าการศึกษา คือการพัฒนาจิตใจมากกว่าอย่างอ่ืน ถ้าพิจารณาลัทธิปรัชญา
ลัทธิจิตนิยมในแง่สาขาของปรัชญา แต่ละสาขาจะได้ดังน้ี  

      ๑.๑ อภิปรัชญา ถือว่าเป็นจริงสูงสุดเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม 
ต้องพัฒนาคนในด้านจิตใจมากกว่าวัตถุ  

      ๑.๒ ญาณวิทยา ถือว่าความรู้เกิดจากความคิดหาเหตุผล และการ
วิเคราะห์แล้วสร้างเป็นความคิดในจิตใจ ส่วนความรู้ที่ได้จากการสัมผัสด้วยประสาททั้ง ๕ ไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริง  

      ๑.๓ คุณวิทยา ถือว่าคุณค่าความดีความงามมีลักษณะตายตัวคงทน
ถาวรไม่เปลี่ยนแปลง ในด้านจริยศาสตร์ ศีลธรรม จริยธรรมจะไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนสุนทรียศาสตร์น้ัน 
การถ่ายทอดความงาม เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และอุดมการณ์อันสูงส่งสรุปว่า ปรัชญาลัทธิจิต
นิยมเป็นการพัฒนาด้านจิตใจ ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ศิลปะต่างๆ การจัดการ
ศึกษาตามแนวจิตนิยมจึงเน้นในด้านอักษรศาสตร์และศิลปะศาสตร์ เป็นผู้มีความรอบรู้โดยเฉพาะ
ตํารา การเรียนการสอนมักจะใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าและถ่ายทอดเน้ือหาวิชาสืบต่อกันไป  



๑๐๒ 
 

     ๒.  ลัทธิวัถุนิยม หรือสัจนิยม (Realism) เป็นลัทธิปรัชญาที่มีความเช่ือ
ในโลกแห่งวัตถุ (The world of things) มีความเช่ือในแสวงหาความจริงโดยจิตตามแนวคิดของจิต
นิยมอย่างเดียวไม่พอ ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงตามธรรมชาติด้วย ความจริงที่แท้คือ วัตถุที่ปรากฏต่อ
สายตา สามารถสัมผัสได้ สิ่งเหล่าน้ีเป็นพ้ืนฐานของการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ บิดาของลัทธิน้ีคือ 
อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญ์ชาวกรีกลัทธิปรัชญาสาขานี้เป็นต้นกําเนิดของการศึกษาทางงด้าน
วิทยาศาสตร์ ถ้าพิจารณาปรัชญาลัทธิวัตถุนิยมในแง่สาขาของปรัชญา จะได้ดังน้ี  

      ๒.๑ อภิปรัชญามีความเช่ือว่า ความจริงมาจากธรรมชาติ ซึ่ง
ประกอบสิ่งที่เป็นวัตถุสามารถสัมผัสจับต้องได้ และพิสูจน์ได้ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์  

      ๒.๒ ญาณวิทยา เช่ือว่าธรรมชาติเป็นบ่อเกิดของความรู้ทั้งมวล
ความรู้ได้มาจากการได้เห็นได้สัมผัสด้วยประสาทสัมผัส ถ้าสังเกตไม่ได้มองไม่เห็น ก็ไม่เห็นว่าเป็น
ความรู้ที่แท้จริง  

      ๒.๓ คุณวิทยา เช่ือว่าธรรมชาติสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาดีแล้ว ใน
ด้านจริยศาสตร์ก็ควรประพฤติปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ กฎธรรมชาติก็คือศีลธรรมจรรยา ขนบ 
ธรรมเนียมประเพณี ซึ่งใช้ควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ ส่วนสุนทรีศาสตร์เป็นเรื่องของความงดงามตาม
ธรรมชาติสะท้อนความงามตามธรรมชาติออกมา สรุปว่า ปรัชญาลัทธิจิตนิยม เน้นความเป็นจริงตาม
ธรรมชาติ การศึกษาหาความจริงได้จากการสังเกต สัมผัสจับต้อง และเช่ือในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ 
การศึกษาในแนวลัทธิจิตนิยมเน้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้นกําเนิดของวิชาวิทยาศาสตร์  

     ๓. ลัทธิประสบการณ์นิยม (Experimentalism) เป็นปรัชญาที่มีช่ืออีก
อย่างหน่ึงว่า ปฏิบัตินิยม (Pragmatism) ปรัชญากลุ่มน้ีมีความสนใจในโลกแห่งประสบการณ์ ฝ่าย
วัตถุนิยมจะเช่ือในความเป็นจริงเฉพาะสิ่งที่มนุษย์พบเห็นได้เป็นธรรมชาติที่ปราศจากการปรุงแต่งเป็น
ธรรมชาติบริสุทธ์ิ ส่วนประสบการณ์นิยมมิได้หมายถึงสิ่งที่เราพบเห็นในชีวิตประจําวันเท่าน้ัน แต่
หมายรวมถึงสิ่งที่มนุษย์กระทํา คิด และรู้สึก รวมถึงการคิดอย่างใคร่ครวญและการลงมือกระทํา ทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในผู้กระทํา กระบวนการทั้งหมดที่ เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว จึงเรียกว่าเป็น 
ประสบการณ์ ความเป็นจริงหรือประสบการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเง่ือนไขแห่งประสบการณ์ 
บุคคลท่ีเป็นผู้นําของความคิดน้ี คือ วิลเลียมเจมส์ (William, James) และจอห์น ดิวอ้ิ (John 
Dewey) ชาวอเมริกัน วิลเลียมเจมส์ มีความเห็นว่าประสบการณ์และการปฏิบัติเป็นสิ่งสําคัญส่วน
จอห์น ดิวอ้ิ เช่ือว่ามนุษย์จะได้รับความรู้เก่ียวกับสิ่งต่างๆจากประสบการณ์เท่าน้ัน ถ้าพิจารณา
ปรัชญาลัทธิประสบการณ์นิยมในแง่ของสาขาของปรัชญาจะได้ดังน้ี  

      ๓.๑ อภิปรัชญา เช่ือว่าความจริงเป็นโลกแห่งประสบการณ์ สิ่งใดที่
ทําให้สามารถได้รับประสบการณ์ได้ สิ่งน้ันคือความจริง  



๑๐๓ 
 

      ๓.๒ ญาณวิทยา เช่ือว่าความรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการลงมือปฏิบัติ 
กระบวนการแสวงหาความรู้ก็ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method)  

      ๓.๓ คุณวิทยา เช่ือว่าความนิยมจะเก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติ
ทางด้านศีลธรรม จรรยาเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างและกําหนดขึ้นมาเอง และสามารถเปล่ียนแปลงได้ ส่วน
สุนทรียศาสตร์ เป็นเร่ืองของความต้องการและรสนิยมที่คนส่วนใหญ่ยอมรับกัน สรุปว่า ปรัชญาลัทธิ
ประสบการณ์นิยม เน้นให้คนอาศัยประสบการณ์ในการแสวงหาความเป็นจริงและความรู้ต่าง ๆ ได้มา
จากประสบการณ์ การศึกษาในแนวลัทธิปรัชญานี้เน้นการลงมือกระทําเพ่ือหาความจริงด้วยคําตอบ
ของตนเอง  

     ๔.  ลัทธิอัตถิภาวะนิยม (Existentialism) เป็นลัทธิปรัชญาที่เกิดหลังสุด 
มีแนวความคิดที่น่าสนใจและท้าทายต่อการแสวงหาของนักปรัชญาในปัจจุบัน กีรติ บุญเจือ  
Existentialism มีความหมายตามศัพท์ คือ Exist แปลว่าการมีอยู่ เช่น ปัจจุบัน มีมนุษย์อยู่ก็เรียกว่า 
การมีมนุษย์อยู่หรือ Exist ส่วนไดโนเสาร์ไม่มีแล้ว ก็เรียกว่ามันไม่ Exist คําว่าExistentialism จึง
หมายความว่า มีความเช่ือในสิ่งที่มีอยู่จริงๆ เท่าน้ัน (The world of existing)หลักสําคัญปรัชญาลัทธิ
น้ีมีอยู่ว่า การมีอยู่ของมนุษย์มีมาก่อนลักษณะของมนุษย์(Existence precedes essence) ซึ่งความ
เช่ือดังกล่าวขัดกับหลักศาสนาคริสต์ ซึ่งมีแนวความคิดว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์และสรรพสิ่งในโลก 
ก่อนที่จะลงมือสร้างมนุษย์พระเจ้ามีความคิดอยู่แล้วว่ามนุษย์ควรจะเป็นอย่างไร ควรจะมีลักษณะ
อย่างไร ควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไร ทั้งหมดเป็นเน้ือหาหรือสาระ ลักษณะของมนุษย์มีมาก่อนการ
เกิดของมนุษย์ มนุษย์จะต้องอยู่ในภาวะจํายอมที่จะต้องปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า หมด
เสรีภาพที่จะเลือกกระทําตามความต้องการของตนเองปรัชญาลัทธิอัตถิภาวะนิยมไม่ยอมรับแนวคิด
ดังกล่าว มีความเช่ือเบ้ืองต้นว่า มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความว่างเปล่า ไม่มีลักษณะใด ๆ ติดตัวมา ทุก
คนมีหน้าที่เลือกลักษณะหรือสาระต่างๆให้กับตัวเอง การมีอยู่ของมนุษย์ (เกิด) จึงมีมาก่อนลักษณะ
ของมนุษย์หลักสําคัญของปรัชญานี้จะให้ความสําคัญแก่มนุษย์มากที่สุด มนุษย์มีเสรีภาพในการกระทํา
สิ่งต่าง ๆ ได้ตามความพอใจและจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เลือกถ้าพิจารณาลัทธิอัตถิภาวนิยมในแง่
สาขาของปรัชญาจะได้ดังน้ี๑๕   

      ๔.๑ อภิปรัชญา ความจริงเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลจะ
พิจารณา และกําหนดว่าอะไร คือความจริง  

      ๔.๒ ญาณวิทยา การแสวงหาความรู้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่จะ
เลือกสรรเพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้  

                                                            
๑๕กีรติ บุญเจือ. ปรัชญาศิลปะ, อ้างแล้ว, หน้า ๕๖. 



๑๐๔ 
 

      ๔.๓ คุณวิทยา ทุกคนมีเสรีภาพท่ีจะเลือกค่านิยมที่ตนเองพอใจด้วย
ความสมัครใจส่วนความงามน้ันบุคคลจะเป็นผู้เลือกและกําหนดเอง โดยไม่จําเป็นจะต้องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  

สรุปว่า ปรัชญาลัทธิอัตถิภาวนิยม เป็นปรัชญาที่ให้ความสําคัญแก่มนุษย์ว่ามีความสําคัญ
สูงสุด มีความเป็นตัวของตัวเอง สามารถเลือกกระทําสิ่งใดๆได้ตามความพอใจ แต่จะต้องรับผิดชอบใน
สิ่งที่กระทํา การศึกษาในแนวลัทธิปรัชญานี้จะให้ผู้เรียนมีอิสระในการแสวงหาความรู้ เลือกสิ่งต่างๆได้
อย่างเสรี มีการกําหนดระเบียบกฎเกณฑ์ขึ้นมาเอง แต่ต้องรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ปรัชญา
การศึกษา จากการท่ีได้ทําความเข้าใจเก่ียวกับการศึกษาและปรัชญามาโดยลําดับแล้วจะได้พิจารณา
ต่อไปว่า ปรัชญาและการศึกษามีความสัมพันธ์กันในลักษณะใดและนําไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาได้
อย่างไร  

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับการศึกษา ปรัชญากับการศึกษามีความสัมพันธ์กันคือ 
ปรัชญามุ่งศึกษาของชีวิตและจักรวาลเพ่ือหาความจริงอันเป็นที่สุด ส่วนการศึกษามุ่งศึกษาเรื่องราว
เก่ียวกับมนุษย์และวิธีการที่พัฒนามนุษย์ให้มีความเจริญงอกงาม สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุข
ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพทั้งปรัชญาและการศึกษามีจุดสนใจร่วมกันอยู่อย่างหน่ึงคือ 
การจัดการศึกษาต้องอาศัยปรัชญาในการกําหนดจุดมุ่งหมายและหาคําตอบทางการศึกษา สรุปวาว่า
ปรัชญา มีความสัมพันธ์กับการศึกษาดังน้ี  

 ๑.๑ ปรัชญาช่วยพิจารณาและกําหนดเป้าหมายทางการศึกษา การศึกษาเป็นกิจกรรมท่ี
ทําให้บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงปรารถนา ปรัชญาจะช่วยกําหนดแนวทางหรือ
เป้าหมายที่พึงปรารถนา ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมฯลฯ 
และปรัชญาจะช่วยให้เห็นว่าเป้าหมายทางการศึกษาที่จะเลือกน้ันสอดคล้องกับการมีชีวิตที่ดีหรือไม่ 
ชีวิตที่ดีควรเป็นอย่างไร ธรรมชาติของมนุษย์คืออะไร ปัญหาเหล่าน้ีนักปรัชญาอาจเสนอแนวความเห็น
เพ่ือประกอบการพิจารณาในการเลือกเปาหมายทางการศึกษา๑๖   

 ๑.๒ ความหมายที่จะวิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ และพิจารณาดูการศึกษาอย่างละเอียด
ลึกซึ้ง ทุกแง่ทุกมุม ให้เข้าใจถึงแนวคิดหลัก ความสําคัญ ความสัมพันธ์ ละเหตุผลต่างๆ อย่างชัดเจนมี
ความต่อเน่ือง และมีความหมายต่อมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อมนี้เองที่เป็นงานสําคัญของปรัชญาต่อ
การศึกษาหรือที่เราเรียกว่า ปรัชญาการศึกษา น่ันเอง๑๗  

                                                            
๑๖วิทย์ วิศทเวทย์, จริยศาสตร์เบื้องต้นมนุษย์กับปัญหาจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๒๓), หน้า ๒๙. 
๑๗ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ปรัชญาการศึกษาและปรัชญาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๒๓), หน้า ๓๔. 



๑๐๕ 
 

 สรุปว่าปรัชญากับการศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างมาก ปรัชญาช่วยให้เกิดความชัดเจน
ทางการศึกษาและทําให้นักศึกษาสามารถดําเนินการทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องรัดกุมเพราะได้ผ่าน
การพิจารณา วิพากย์วิเคราะห์อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม ทําให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน ขจัดความ
ไม่สอดคล้อง และหาทางพัฒนาแนวคิดใหม่ ให้กับการศึกษา  

๒. ความหมายของปรัชญาการศึกษา มีผู้ให้นิยามปรัชญาการศึกษา แตกต่างกันหลายทัศนะ
ดังต่อไปน้ี  

จอร์จเอฟเนลเลอร์ กล่าวว่า ปรัชญาการศึกษา คือ การค้นหาความเข้าใจในเร่ืองการศึกษา
ทั้งหมด การตีความหมายโดยการใช้ความคิดรวบยอดทั่วไปที่จะช่วยแนะแนวทางในการเลือก
จุดมุ่งหมายและนโยบายของการศึกษากล่าวว่า ปรัชญาการศึกษา คือ สาขาวิชาหน่ึงในบรรดาสาขา
ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย อันเก่ียวข้องกับการดํารงชีวิตของมนุษย์๑๘   

วิจิตร ศรีสอ้าน กล่าวว่า ปรัชญาการศึกษา คือจุดมุ่งหมาย ระบบความเช่ือ หรือแนว 
ความคิดที่แสดงออกมาในรูปของอุดมการณ์ หรืออุดมคติ ทํานองเดียวกันกับที่ใช้ในความหมายของ
ปรัชญาชีวิตซึ่งหมายถึง อุดมการณ์ของชีวิต อุดมคติของชีวิต แนวทางดําเนินชีวิตน่ันเอง กล่าวโดย
สรุป ปรัชญาการศึกษาคือ จุดมุ่งหมายของการศึกษานั่นเอง๑๙   

สุมิตร คุณานุกร กล่าวว่า ปรัชญาการศึกษา คือ อุดมคติ อุดมการณ์อันสูงสุด ซึ่งยึดเป็นหลัก
ในการจัดการศึกษา มีบทบาทในการเป็นแม่บท เป็นต้นกําเนิดความคิดในการกําหนดความมุ่งหมาย
ของการศึกษาและเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ตลอดจนถึงกระบวนการในการเรียนการสอน 
สรุปว่า ปรัชญาการศึกษาคือ แนวความคิด หลักการ และกฎเกณฑ์ ในการกําหนดแนวทาง ในการจัด
การศึกษา ซึ่งนักการศึกษาได้ยึดเป็นหลักในการดําเนินการทางการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
นอกจากน้ีปรัชญาการศึกษายังพยายามทําการวิเคราะห์และทําความเข้าใจเก่ียวกับการศึกษา ทําให้
สามารถมองเห็นปัญหาของการศึกษาได้อย่างชัดเจน ปรัชญาการศึกษาจึงเปรียบเหมือนเข็มทิศนําทาง
ให้นักการศึกษาดําเนินการทางศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และสมเหตุสมผล๒๐   

๓. ลัทธิปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษามีอยู่มากมายหลายลัทธิ ตามลักษณะและตาม
ธรรมชาติของมนุษย์ที่ต่างก็คิดและเช่ือไม่เหมือนกัน อาศัยแนวคิดของปรัชญาพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน 
หรือนํามาผสมผสานกัน ทําให้มีลักษณะที่คาบเก่ียวกัน หรืออาจมาจากความคิดของปรัชญาพ้ืนฐาน

                                                            
๑๘อรสา สุขเปรม, การศึกษาไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐๓. 
๑๙วิจิตร ศรีสอ้าน, การศึกษากับการพัฒนา, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

๒๕๒๔), หน้า ๑๐๙. 
๒๐สุมิตร คุณากร, หลักสูตรและการสอน, (กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ์, ๒๕๒๓), หน้า ๓๙. 



๑๐๖ 
 
สาขาเดียวกันดังน้ันปรัชญาการศึกษาจึงมีหลายลัทธิ หลายระบบ ในที่น้ีจะกล่าวถึงปรัชญาการศึกษา
ที่เป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางดังต่อไปน้ี๒๑   

 ๓.๑ ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม (Essentialism)  
 ๓.๒ ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม (Perennialism)  
 ๓.๓ ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (Progessivism)  
 ๓.๔ ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism)  
 ๓.๕ ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม (Existentialism)  
 ๓.๖ ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม (Essentialism) เป็นปรัชญาการศึกษาท่ีเกิดใน

อเมริกา เมื่อประมาณ ปี ค.ศ. ๑๙๓๐ โดยการนําของ วิลเลี่ยม ซี แบคลี และคณะ อ้างใน ภิญโญ  
สาธร ได้รวมกลุ่มกันเพ่ือเผยแพร่แนวคิดทางการศึกษาฝ่ายสารัตถนิยม และได้รับความนิยมเป็นอย่าง
มากในสมัยสงครามโลกคร้ังที่ ๒ และยังนิยมเรื่อยมาอีกเป็นเวลานาน เพราะมีความเช่ือว่าลัทธิ
ปรัชญาสารัตถนิยมมีความเข้มแข็งในทางวิชาการและมีประสิทธิภาพในการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับ
ระเบียบวินัยได้ดีพอที่จะทําให้โลกเสรีต่อสู้กับโลกเผด็จการของคอมมิวนิสต์๒๒  

  ๓.๖.๑ แนวความคิดพ้ืนฐาน ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยมมาจากปรัชญาพื้นฐาน
๒ฝ่าย คือ ฝ่ายจิตนิยม ซึ่งมีความเช่ือว่า จิตเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคน การที่จะรู้และเห็น
ความจริงได้ก็ด้วยความคิด (Ideas) อีกฝ่ายหน่ึงคือ วัตถุนิยม ซึ่งมีความเช่ือในเร่ือง วัตถุนิยมวัตถุใน
ธรรมชาติที่เราเห็น สัมผัส หรือมีประสบการณ์ต่อสิ่งเหล่าน้ัน ทั้งสองฝ่ายกลายเป็นเน้ือหาหรือสาระ 
(Essence) หรือสารัตถศึกษา ปรัชญาการศึกษาลัทธิน้ีให้ความสนใจในเนื้อหาเป็นหลักสําคัญ ถือว่า
เน้ือหาสาระต่าง ๆ เช่น ความรู้ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และอ่ืน ๆ เป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ได้รับการ
กลั่นกรองมาดีแล้ว ควรได้รับการทํานุบํารุงและถ่ายทอดไปให้แก่คนรุ่นหลัง ถือเป็นการอนุรักษ์และ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรม  

  ๓.๖.๒ แนวความคิดทางการศึกษา ปรัชญานี้มีความเช่ือว่า การศึกษาควรมุ่ง
พัฒนาความสามารถที่มนุษย์มีอยู่แล้ว เช่น ความสามารถในการจํา ความสามารถในการคิด
ความสามารถที่จะรู้สึก ฯลฯ การศึกษาควรมุ่งที่จะถ่ายทอดความรู้ที่สั่งสมกันมา ความเช่ือความ
ศรัทธาต่าง ๆ ที่ยึดถือกันเป็นอมตะ อบรมมนุษย์ให้มีความคิดเห็น และความเป็นอยู่สมถะของการเป็น

                                                            
๒๑บรรจง จันทร์สา, ปรัชญากับการศึกษา, อ้างแล้ว, หน้า ๓. 
๒๒ภิญโญ สาธร, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลั ธรรมศาสตร์, 

๒๕๒๕), หน้า ๓๑. 



๑๐๗ 
 
มนุษย์ (Wingo อ้างถึงใน อรสา สุขเปรม) ดังน้ัน จึงควรจัดประสบการณ์ให้ได้มาซึ่งความรู้ ทักษะ 
ค่านิยมที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต รู้จักรักษาและสืบทอดทางวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไว้๒๓  

    ก. จุดมุ่งหมายของการศึกษา มี ๒ระดับ คือ ระดับที่กว้าง ได้แก่ การ
ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมเพ่ือสังคมมีความเฉลียวฉลาด ในระดับที่แคบ มุ่งพัฒนาสติปัญญาของ
มนุษย์เพ่ือให้มีความเฉลียวฉลาด มีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดีงามของคนรุ่นหลัง  

    ข.  องค์ประกอบของการศึกษา 
     ๑) หลักสูตร ยึดเน้ือหาวิชาเป็นสําคัญ เน้ือหาที่เป็นวิชาพ้ืนฐาน ได้แก่

ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และเน้ือหาที่เก่ียวกับศิลปะ ค่านิยม และวัฒนธรรม 
หลักสูตรจะเป็นแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ และจัดเตรียมโดยครู หรือผู้เช่ียวชาญโดยจัดเรียงลําดับ
ตามความยากง่าย  

     ๒)  ครู เป็นบุคคลท่ีมีความสําคัญอย่างมากการศึกษาจะต้องมาจากครู
เท่าน้ันครูจะทําให้ผู้เรียนได้รับความรู้ เพราะครูเป็นผู้ที่รู้เน้ือหาที่ถูกต้องที่สุด ครูเป็นผู้กําหนด
กิจกรรมในห้องเรียน การกําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ครูเป็นต้นแบบที่นักเรียนจะต้องทําตามเปรียบ 
เสมือนแม่พิมพ์  

     ๓) ผู้เรียนหรือนักเรียนตามปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม จะต้องเป็นผู้
สืบทอดค่านิยมไว้และถ่ายทอดไปยังคนรุ่นหลัง ผู้เรียนจะต้องเช่ือฟังคําสั่งสอนของครูหรือผู้ใหญ่ที่ได้
กําหนดเน้ือหารสาระไว้ นักเรียนเป็นผู้รับฟังและทําความเข้าใจในเน้ือหาวิชาต่างๆ แล้วจดจําไว้ เพ่ือ
จะนําไปถ่ายทอดต่อไป นักเรียนไม่จําเป็นต้องมีความคิดริเริ่ม คอยรับฟังอย่างเดียวและจดจําไว้
เท่าน้ัน  

     ๔) โรงเรียน มีบทบทในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสังคม สังคม 
มอบหมายให้ทําอย่างไรก็ให้เป็นไปตามน้ัน หรือกล่าวอีกอย่างหน่ึงว่า โรงเรียนเป็นเคร่ืองมือของสังคม 
ทําหน้าที่ตามท่ีสังคมมอบหมายเท่าน้ัน ไม่ต้องไปแนะนํา หรือเปลี่ยนแปลงอย่างหน่ึงอย่างใดแก่สังคม 
มีหน้าที่อนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่และถ่ายทอดต่อไป เพราะถือว่าทุกอย่างในสังคมดีแล้วโรงเรียนจะต้องสร้าง
บรรยากาศของการศึกษาเพ่ือพัฒนาสติปัญญา จริยธรรม และถ่ายทอดสิ่งเหล่าน้ันต่อไป นอกจากน้ี
โรงเรียนยังต้องยึดกฎระเบียบให้อยู่ในกรอบที่สังคมต้องการ  

     ๕) กระบวนการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับครูเป็นสําคัญ ครูเป็นผู้อธิบาย 
ช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจ วิธีการเรียนการสอนจึงเน้นการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก นอกจากน้ีการเรียน
การการสอนยังฝึกฝนการเป็นผู้นําในกลุ่ม ซึ่งผู้นําจะต้องมีระเบียบวินัย ควบคุมและรักษาตนเองได้ดี
เป็นแบบอย่างที่ดี จัดตารางสอน จัดห้องเรียน แผนผังที่น่ังในห้องเรียน ครูเป็นผู้กําหนดแต่ผู้เดียว  

                                                            
๒๓อรสา สุขเปรม, การศึกษาไทย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๓. 



๑๐๘ 
 

 ๓.๗  ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม (Perennialism) เป็นปรัชญาการศึกษาที่ได้รับ
อิทธิพลจากปรัชญาพ้ืนฐานกลุ่มวัตถุนิยมเชิงเหตุผล(Rational realism) หรือบางทีเรียกว่าเป็นพวก
โทมนัสนิยมใหม่ (Neo-Thomism) เกิดขึ้นในขณะที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกําลังมีการพัฒนาทาง
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะประเทศทางตะวันตกซึ่งมีระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม ก่อให้เกิดการแข่งขันทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม มีการเอารัดเอาเปรียบสินค้า ราคาสูงเกิด
ปัญหาครอบครัว ขาดระเบียบวินัย มนุษย์ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ทําให้
วัฒนธรรมเส่ือมสลายลงไป จึงมีการเสนอปรัชญาการศึกษาลัทธิน้ีขึ้นมาเพ่ือให้การศึกษาเป็นสิ่งนําพา
มนุษย์ไปสู่ความมีระเบียบเรียบร้อย มีเหตุและผล มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเป็นที่มาของปรัชญา
การศึกษานิรันตรนิยม ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม มีมาแล้วต้ังแต่สมัยกรีกโบราณ ผู้เป็นต้นคิดของ
ปรัชญาลัทธิน้ี คือ อริสโตเติล (Aristotle) และเซนต์โทมัสอะไควนัส (St.Thomas Aquinas) 
อริสโตเติลได้พัฒนาปรัชญาลัทธิน้ีโดยเน้น การใช้ความคิดและเหตุผล จนเช่ือได้ว่า Rational 
humanism ส่วนอะไควนัส ได้นํามาปรับให้เข้ากับสถานการณ์ โดยคํานึงถึงความเช่ือเก่ียวกับพระเจ้า 
เรื่องศาสนา ซึ่งเป็นเร่ืองของเหตุและผล แนวคิดน้ีมีส่วนสําคัญโดยตรงต่อแนวคิดทางการศึกษาใน
ศตวรรษที่ ๒๐นักปรัชญาที่เป็นผู้นําของปรัชญานี้ในขณะนี้คือ โรเบิร์ทเอ็มฮัทชินส์ (Robert M. 
Hutchins) และคณะได้รวบรวมหลักการและให้กําเนิดปรัชญานิรันตรนิยมขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 
๑๙๒๙ 

  ๓.๗.๑  แนวความคิดพ้ืนฐาน ปรัชญานิรันตรนิยมมีรากฐานมาจากปรัชญา จิตนิยม
และปรัชญาวัตถุนิยม ปรัชญาการศึกษาลัทธิน้ีแบ่งออกเป็น ๒ทัศนะ คือ ทัศนะแรกเน้นในเร่ืองเหตุผล
และสติปัญญา อีกทัศนะหน่ึงเป็นเรื่องเก่ียวกับศาสนา โดยเฉพาะกลุ่ม ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค 
ต้ังแต่ ๒ ทัศนะ เก่ียวข้องกับเหตุและผล จนเช่ือได้ว่าเป็น โลกแห่งเหตุผล(A world of reason) ส่วน
คําว่านิรันตร เช่ือว่าความคงทนถาวรย่อมเป็นจริงมากกว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลง การศึกษาควรสอนสิ่งที่
เป็นนิรันตร ไม่เปลี่ยนแปลง และจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทุกยุคทุกสมัย ได้แก่คุณค่าของเหตุผล คุณค่าของ
ศาสนา เป็นการนําเอาแบบอย่างที่ดีของอดีตมาใช้ในปัจจุบันหรือย้อนกลับไปสู่สิ่งที่ดีงามในอดีต 
๓.๒.๒แนวคิดทางการศึกษา ปรัชญาการศึกษาลัทธิน้ีเช่ือว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของธรรมชาติมนุษย์คือ 
ความสามารถในการใช้เหตุผล ซึ่งความสามารถในการใช้เหตุผลน้ีจะควบคุมอํานาจฝ่ายตํ่าของมนุษย์
ได้ เพ่ือให้มนุษย์บรรลุจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ปรารถนา  

  ดังที่ โรเบิร์ตเอ็มฮัทชินส์  กล่าวว่า การปรับปรุงมนุษย์ หมายถึงการพัฒนา
พลังงานเหตุผล ศีลธรรมและจิตใจอย่างเต็มที่ มนุษย์ทุกคนล้วนมีพลังเหล่าน้ี และมนุษย์ควรพัฒนา
พลังที่มีอยู่ให้ดีที่สุด กาศึกษาในแนวปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม คือ การจัดประสบการณ์ให้ได้มา
ซึ่งความรู้ ความคิดที่เป็นสัจธรรม มีคุณธรรม และมีเหตุผล  



๑๐๙ 
 

  ก.  จุดมุ่งหมายของการศึกษา ปรัชญาการศึกษาลัทธิน้ีมีจุดมุ่งหมายที่จะ สร้างคน
ให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์เพราะมนุษย์มีพลังธรรมชาติอยู่ในตัว พลังในที่น้ีคือสติปัญญา จะต้องพัฒนา
สติปัญญาของมนุษย์ให้เต็มที่ เมื่อมนุษย์ได้พัฒนาสติปัญญาอย่างดีแล้วก็จะทําอะไรอย่างมีเหตุมีผล 
การจัดการศึกษาก็ควรจะพัฒนาคุณสมบัติเชิงสติปัญญาและเหตุผลในตัวมนุษย์ เพ่ือให้มนุษย์ดํารง
ความเป็นคนดีตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลง แต่ไม่เน้นการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

  ข.  องค์ประกอบของการศึกษา  
   ๑)  หลักสูตร กําหนดโดยผู้รู้หรือผู้เช่ียวชาญ เป็นหลักสูตรที่เน้นวิชาทางศิลปะ

ศาสตร์ (Liberal arts) ซึ่งมีอยู่ ๒กลุ่มคือ กลุ่มศิลปะทางภาษา (Liberacy arts) ประกอบด้วย 
ไวยากรณ์ วาทศิลป์และตรรกศาสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องของการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนและการใช้
เหตุผล อีกกลุ่มหน่ึงคือ ศิลปะการคํานวณ (Mathematical arts) ประกอบด้วยเลขคณิต 
วิทยาศาสตร์ ปรัชญา ดาราศาสตร์ และดนตรี นอกจากน้ียังให้ผู้เรียนรู้ผลงาน อันมีค่าของผู้มีอัจฉริยะ
ในอดีตเพ่ือคงความรู้เอาไว้ เช่น ผลงานอมตะทางด้านศิลปะ วรรณกรรม ดนตรีรวมทั้งผลงานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในปัจจุบัน ได้แก่ หลักสูตรของวิชา พ้ืนฐานทั่วไป (General education) 
ในระดับอุดมศึกษา  

   ๒)  ครู ปรัชญาการศึกษานี้มีความเช่ือว่าเด็กเป็นผู้มีเหตุผลและมีชีวิตมีวิญญาณ 
ครูจะต้องรักษาวินัยทางจิตใจ และเป็นผู้นําทางวิญญาณของนักเรียนทุกคน ครูต้องเป็นผู้ใฝ่รู้อยู่เสมอ 
เข้าใจเน้ือหาวิชาที่สอนอย่างถูกต้องชัดเจน มีความคิดยาวไกล เป็นผู้ดูแลรักษาระเบียบวินัย ควบคุม
ความประพฤติของผู้เรียน เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดี  

   ๓) ผู้เรียน โดยธรรมชาติเป็นผู้มีเหตุผลมี สติ มีศักยภาพในตัวเองที่สามารถ
พัฒนาไปสู่ความมีเหตุผล ถือว่าผู้เรียนมีความสนใจใคร่เรียนรู้ อยู่แล้ว ดังที่อริสโตเติลกล่าวไว้ว่า All 
man by nature desire to know  

   ไพทูรย์ สินลารัตน์ การให้การศึกษาจึงต้องพัฒนาสิ่งที่ผู้เรียนมีอยู่อย่างเต็มที่ 
โดยมุ่งพัฒนาเป็นรายบุคคลฝึกฝนคุณสมบัติที่มีอยู่โดยการสอนและการแนะนําของครู ผู้เรียนทุกคนมี
โอกาสเรียนเท่าเทียมกันหมด ใช้หลักสูตรเดียวกันทั้งเด็กเก่งและเด็กอ่อน ถ้าเด็กอ่อนเข้าใจช้าก็ต้อง
ฝึกฝนบ่อยๆ หรือทําซ้ํากันเพ่ือไปให้ถึงมาตรฐานเดียวกันกับเด็กเก่ง๒๔  

   ๔) โรงเรียน ไม่มีบทบาทต่อสังคมโดยตรง เพราะเน้นที่ตัวบุคคลเป็นหลักใหญ่ 
เพราะถือว่า ถ้าเกิดการพัฒนาในตัวบุคคลแล้วก็สามารถทําให้สังคมน้ันดีขึ้นด้วยโรงเรียนจึงเป็นเสมือน
ตัวกลางในการเตรียมผู้เรียนให้เกิดความก้าวหน้าที่ดีงามท่ีสุดของวัฒนธรรมที่มีมาแต่อดีต โรงเรียนจะ

                                                            
๒๔

 ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ปรัชญาการศึกษาและปรัชญาการศึกษา, อ้างแล้ว, หน้า ๗๔. 



๑๑๐ 
 
สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมให้มีลักษณะสร้างความนิยมในวัฒนธรรมที่มีอยู่และเคร่งครัด
ในระเบียบวินัยโดยเน้นการประพฤติปฏิบัติ  

   ๕) กระบวนการเรียนการสอน ใช้วิธีท่องจําเน้ือหาวิชาต่าง ๆ และฝึกให้ใช้
ความคิดหาเหตุผลโดยอาศัยหลักวิชาที่เรียนรู้ไว้แล้วเป็นแนวทางพื้นฐานแห่งความคิด เพ่ือพัฒนา
สติปัญญาหรือเน้นด้านพุทธิศึกษา ที่เรียกว่า Intellectual Education (Wingo อ้างใน อรสา สุขเปรม) 
นอกจากน้ีผู้เรียนจะต้องมีความพร้อมทางจิตใจจึงจะสามารถจดจําสิ่งต่าง ๆ ได้ การเรียนการสอนที่
กระตุ้นและหนุนให้เกิดศักยภาพดังกล่าว จึงต้องมีการอภิปรายถกเถียง ใช้เหตุผล และสติปัญญา
โต้แย้งกัน ครูเป็นผู้นําในการอภิปราย ต้ังประเด็นและย่ัวยุให้มีการอภิปรายถกเถียงกัน ผู้เรียนจะได้
พัฒนาสติปัญญาของตนได้อย่างเต็มที่๒๕   

 ๓.๘ ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (Progessivism) ปรัชญานี้ให้กําเนิดขึ้นเพ่ือ
ต่อต้านแนวคิดด้ังเดิมที่การศึกษามักเน้นแต่เน้ือหา สอนให้ท่องจําเพียงอย่างเดียว ทําให้เด็กพัฒนา
ด้านสติปัญญาอย่างเดียว ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่มีความกล้าและความมั่นใจในตนเองประกอบกับ
มีความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทําให้เกิดแนวความคิดปรัชญาการศึกษาพิพัฒนา
การนิยมขึ้นปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยมเกิดขึ้นใน ค.ศ. ๑๘๗๐ โดยฟรานซิส ดับเบ้ิลยูปาร์ค
เกอร์ (Francis W. Parker) ได้เสนอให้มีการปฏิรูปการศึกษาเสียใหม่ เพราะการเรียนแบบเก่าเข้มงวด
เรื่องระเบียบวินัย แต่แนวคิดน้ีไม่ได้รับการยอมรับ ต่อมา จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey)ได้นําแนวคิดน้ี
มาทบทวนใหม่ โดยเร่ิมงานเขียนช่ือ School of Tomorrow ออกตีพิมพ์ในปี ค.ศ.๑๙๑๕ ต่อมามี
ผู้สนับสนุนมากขึ้นจึงต้ังเป็นสมาคมการศึกษาแบบพิพัฒนาการ (Progessive Education 
Association) และนําแนวคิดไปใช้ในโรงเรียนต่างๆ แต่ก็ถูกจู่โจมตีจากฝ่ายปรัชญาการศึกษาสารัตถ
นิยม ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ ๒ ปรัชญาการศึกษา สารัตถนิยมกลับมาได้รับความนิยมอีก จน
สมาคมการศึกษาพิพัฒนาการนิยมต้องยุบเลิกไป แต่แนวคิดทางการศึกษาปรัชญาพิพัฒนาการนิยม
ยังคงใช้ในสหรัฐอเมริกา ต่อมาได้รับความนิยมมากขึ้นและแพร่หลายไปยังประเทศต่าง ๆ รวมทั้ง
ประเทศไทยด้วย  

  ๓.๘.๑ แนวความคิดพ้ืนฐาน ปรัชญาพิพัฒนาการนิยมมีพ้นฐานมาจากปรัชญาลัทธิ
ประจักษ์วาท (Empirism) ซึ่งเกิดในประเทศอังกฤษในคริสต์ศตวรรษท่ี ๑๗ ต่อมาได้นําอาแนวคิด
ประจักรวาทมาสร้างเป็นปรัชญาลัทธิใหม่ มีช่ือเรียกต่าง ๆ กัน เช่น Experimentalism, 
Pragmatism, Instrumentalism ซึ่งปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยมก็มีแนวคิดมาจากปรัชญา
ดังกล่าวคําว่า พิพัฒน หรือ Progessive หมายถึง ก้าวหน้า เปลี่ยนแปลง ไม่หยุด อยู่กับที่สาระสําคัญ
ของความเป็นจริงและการแสวงหาความรู้ไม่หยุดน่ิงอยู่กับที่ แต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและ

                                                            
๒๕อรสา สุขเปรม, การศึกษาไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๓, หน้า ๑๐๓. 



๑๑๑ 
 
สิ่งแวดล้อม บุคคลสามารถแสวงหาความรู้ได้จากประสบการณ์ ประสบการณ์จะนําไปสู่ความรู้ และ
ความรู้เป็นกระบวนการที่ต่อเน่ือง ปรัชญานี้เน้นกระบวนการ โดยเฉพาะกระบวนการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์เมื่อนํามาใช้กับการศึกษา แนวทางของการศึกษาจึงต้องพยายามปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับกาลเวลาและภาวะแวดล้อมอยู่เสมอ การศึกษาจะไม่สอนให้คนยึดมั่นในความจริง ความรู้ และ
ค่านิยมที่คงที่ หรือสิ่งที่กําหนดไว้ตายตัว ต้องหาทางปรับปรุงการศึกษาอยู่เสมอ เพ่ือนําไปสู่การ
ค้นพบความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ  

  บรรจง จันทรสา ปรัชญาน้ีอาจเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ปรัชญาประสบการณ์นิยม 
(Experimentalism)๒๖ 

  ๓.๘.๒ แนวความคิดทางการศึกษา มีแนวคิดว่า การศึกษาคือชีวิต มิใช่เป็นการเตรียม
ตัวเพ่ือชีวิต หมายความว่า การที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขจะต้องอาศัยการเข้าใจความหมายของ
ประสบการณ์นิยม ฉะน้ันผู้เรียนจึงควรจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่เหมาะแก่วัยของเขาและสิ่งที่จัดให้ผู้เรียน
เรียนควรจะเป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจปัญหาชีวิตและสังคมใน
ปัจจุบัน และหาทางปรับตัวให้เข้ากับภาวะที่เป็นจริงในปัจจุบัน  

   ก. จุดมุ่งหมายของการศึกษา ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม ไม่มีจุดมุ่งหมาย
ที่ตายตัว เพราะชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาก็เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดแนวทางในการแก้ปัญหาแต่ละคร้ัง และเป็น
วิถีทางให้เกิดการเรียนรู้ที่ใหม่กว่าต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด ส่วนผู้เรียนจะต้องพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาควบคู่กันไป เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจสามารถนําความรู้ไป
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถแก้ปัญหาได้ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีวินัยใน
ตนเอง (Self discipline)  

   ข.  องค์ประกอบของการศึกษา  
    ๑) หลักสูตร ปรัชญานี้ต้องการให้ผู้เรียนเรียนจากประสบการณ์ในชีวิตจริง 

เป็นประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับสังคม หลักสูตรจึงครอบคลุมชีวิตประจําวันทุกรูปแบบที่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมในประสบการณ์การเรียนรู้ทุกรูปแบบ หลักสูตรจะเน้นวิชาที่เสริมสร้าง
ประสบการณ์ทางสังคม ตลอดจนชีวิตประจําวัน เน้ือหา ได้แก่ สังคมศึกษา วิชาทางภาษา วิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ แต่ความสําคัญของการศึกษา พิจารณาในแง่ของวิธีการท่ีนํามาใช้ คือ กระบวนการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสารถในการแก้ปัญหาในบทเรียน และนําเอา
กระบวนการแก้ปัญหาไปใช้ในชีวิตประจําวัน  

                                                            
๒๖บรรจง จันทร์สา, ปรัชญากับการศึกษา, อ้างแล้ว, หน้า ๒๔๔. 



๑๑๒ 
 

    ๒) ครู ไม่เป็นผู้ออกคําสั่ง แต่ทําหน้าที่ในการแนะแนวทางให้แก่ผู้เรียนแล้ว
จัดประสบการณ์ที่ดีที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน ครูจะต้องมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง รู้จัก
ผู้เรียนเป็นอย่างดีและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และวางแผนให้เกิดการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับความสามารถและความต้องการของผู้เรียน จัดสภาพในโรงเรียนและในห้องเรียนให้พร้อมที่จะ
ศึกษาเล่าเรียนให้ได้ประสบการณ์ตามท่ีต้องการ  

    ๓) นักเรียน ปรัชญานี้ให้ความสําคัญแก่ผู้เรียนมาก ถือว่าผู้เรียน โดย
ธรรมชาติมีอินทรีย์ที่จะสืบเสาะแสวงหาประสบการณ์และพร้อมที่จะรับประสบการณ์ เมธี ปิลันธนา
นนท์  ผู้เรียนจะได้ประสบการณ์ด้วยการลงมือกระทําด้วยตนเอง (Learning by doing) ผู้เรียน
จะต้องมีอิสระในการเลือกตัดสินใจและต้องทํางานร่วมกัน (Participation) เพ่ือให้การเรียนการสอน
ตรงกับความถนัดความสนใจและความสามารถของผู้เรียน๒๗  

    ๔) โรงเรียน ทําหน้าที่เป็นแบบจําลองสังคม โดยเฉพาะแบบจําลองที่ดีงาม
ของชีวิตและประสบการณ์ในสังคม โดยการจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียนในแต่
ละกลุ่ม เริ่มจากการเรียนรู้พ้ืนฐานของสังคม ลักษณะอ่ืนๆของสังคม โรงเรียนจะต้องสร้างบรรยากาศ
ที่เป็นประชาธิปไตยโดยให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆมีความพร้อมมีความรู้จัก และเข้าใจ
สังคมอย่างดี พอที่จะออกไปปรับปรุงและพัฒนาสังคมได้๒๘  

    ๕) กระบวนการเรียนการสอน เป็นการสอนที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child 
centered) โดยให้ผู้เรียนมีบทบาทมากที่สุด การเรียนเป็นเรื่องการกระทํา (Doing) มากกว่ารู้ 
(Knowing) การเรียนการสอนจึงให้ผู้เรียนลงมือกระทําเพ่ือให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้ การ
กระทําทําให้สามารถแก้ปัญหาได้ ครูต้องจัดประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนการสอนใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ (Problem solving)  

 ๓.๙ ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) ในปี ค.ศ. ๑๙๓๐ ได้เกิดภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่า ในสหรัฐอเมริกาเกิดปัญหาการว่างงาน คนไม่รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิด
ช่องว่างระหว่างชนช้ันในสังคม จึงมีนักคิดกลุ่มหน่ึงพยายามจะแก้ปัญหาสังคมโดยใช้การศึกษาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาสังคม ผู้นําของกลุ่มนักคิดกลุ่มน้ี ได้แก่ จอรัจเอสเค้าทส์ (George S.Counts) 
ซึ่งมีความเห็นด้วยกับหลักการประชาธิปไตย แต่ต้องเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และควรเห็นว่า
โรงเรียนควรมีหน้าที่แก้ปัญหาเฉพาะอย่างของสังคมผู้ที่วางรากฐานและต้ังทฤษฎีปฏิรูปนิยม ได้แก่  

                                                            
๒๗เมธี ปิลันธนานนท์, ปรัชญาการศึกษาสําหรับครู, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๒๓), หน้า ๙๐. 
๒๘ศักดา ปรางค์ประทานพร, ปรัชญาการศึกษาพื้นฐานของปรัชญาประทานพร, (กรุงเทพมหานคร : 

โอเอซิสสโตร์, ๒๕๒๖), หน้า ๖๔-๖๕. 



๑๑๓ 
 
ธีโอดอร์บราเมลด์ (Theodore Brameld) ในปี ค.ศ. ๑๙๕๐โดยได้เสนอปรัชญาการศึกษาเพ่ือปฏิรูป
สังคมและได้ตีพิมพ์ ลงในหนังสือหลายเล่ม ธีโอดอร์บราเมลด์ จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของ
ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม 

  ๓.๙.๑ แนวความคิดพ้ืนฐาน ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมมีแนวความคิดที่พัฒนามา
จากปรัชญาพิพัฒนาการนิยม หรือ ปฏิบัตินิยม ซึ่งมีความเช่ือว่า ความรู้ ความจริง เป็นสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ความรู้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา ปรัชญาพิพัฒนาการนิยมเน้นความสําคัญ
ของการพัฒนาผู้เรียน ส่วนปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมมีแนวความคิดว่า ผู้เรียนมิได้เรียนเพ่ือมุ่ง
พัฒนาตนเองเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเรียนเพ่ือนําความรู้ไปพัฒนาสังคมให้สังคมเป็นสังคม
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงคําว่า ปฏิรูป หรือ Reconstruct หมายถึง บูรณะ การสร้างขึ้นมาใหม่ หรือ
ทําขึ้นใหม่ เน้นการสร้างสังคมใหม่ เพราะว่าสังคมขณะน้ันมีปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทั้งปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจ และการเมือง การศึกษาจึงมีบทบาทในการเป็นเคร่ืองมือสร้างสังคมและวัฒนธรรมที่ดีงาม
ขึ้นมาใหม่ เป็นสังคมในอุดมคติ ที่มีความเพียบพร้อม และจะต้องทําอย่างรีบด่วน  

  ๓.๙.๒ แนวคิดทางการศึกษา เน่ืองจาการศึกษามีความสัมพันธ์กับสังคมอย่างแยกไม่
ออก การศึกษาจึงควรนําสังคมไปสู่สภาพท่ีดีที่สุด การศึกษาต้องทําให้ผู้เรียนเข้าใจและ มุ่งมั่นที่จะ
สร้างสังคมอุดมคติขึ้นมาให้เหมาะสมกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและภาวะทางเศรษฐกิจของโลกยุคใหม่  

   ก. จุดมุ่งหมายของการศึกษา การศึกษาจะต้องมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ระบบ
สังคมขึ้นมาใหม่จากพ้ืนฐานเดิมที่มีอยู่ และสังคมใหม่ที่สร้างขึ้นน้ันจะต้องอยู่บนรากฐานของ
ประชาธิปไตย การศึกษาจะต้องส่งเสริมการพัฒนาสังคม ให้ผู้เรียนนําความรู้ไปพัฒนาสังคมโดยตรง  

   ข.  องค์ประกอบของการศึกษา  
    ๑) หลักสูตร เน้ือหาวิชาที่นํามาบรรจุไว้ในหลักสูตร จะเก่ียวกับปัญหาและ

สภาพของสังคมเป็นส่วนใหญ่จะเน้น วิชาสังคมศึกษา เช่น กระบวนการทางสังคมการดํารงชีวิตใน
สังคม สภาพเศรษฐกิจและการเมือง วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน ศิลปะในชีวิตประจําวัน สิ่งเหล่าน้ี
จะทําให้มีความเข้าใจ ในกลไกของสังคม และสามารถหาแนวทางในการสร้างขึ้นมาสังคมใหม่ 

    ๒) ครูทําหน้าที่รวบรวม สรุป วิเคราะห์ปัญหาของสังคมแล้วเสนอ แนวทาง
ให้ผู้เรียนแก้ปัญหาของสังคม ครูจะต้องให้ผู้เรียนทุกคนใส่วนร่วมในการคิดพิจารณาในการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ และเห็นความจําเป็นที่จะต้องสร้างสรรค์สังคมข้ึนมาใหม่ และเช่ือมั่นว่าจะกระทําได้โดยวิถีทาง
แห่งประชาธิปไตย  

    ๓) ผู้เรียน ปรัชญาน้ีเช่ือว่า ผู้เรียนคือผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์
ปัญหาสังคม และ ความยุติธรรมดังน้ัน ผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังให้ตระหนักในปัญหาสังคมเรียนรู้
วิธีการทํางานร่วมกันเพ่ือการแก้ปัญหาสังคม ผู้เรียนจะได้รับการเรียนรู้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่จะ
นํามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของสังคม แล้วให้ผู้เรียนหาข้อสรุปและตัดสินใจเลือก  
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    ๔) โรงเรียน ตามปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมโรงเรียนจะมีบทบาทต่อ
สังคมโดยตรง โดยมีส่วนในการรับรู้ปัญหาของสังคม ร่วมกันแก้ปัญหาของสังคม รวมทั้งสร้างสังคม
ใหม่ที่เหมาะสม ดีงาม โรงเรียนจะต้องใฝ่หาว่า อนาคตของสังคมจะเป็นเช่นไร แล้วนําทางให้ผู้เรียนไป
พบกับสังคมใหม่ โดยให้การศึกษาแก่ผู้เรียนเพ่ือพร้อมที่จะวางแผนให้กับสังคมใหม่และโรงเรียน
จะต้องมีบรรยากาศในการเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็นของคน ส่วนใหญ่ ละเปิดโอกาส
ให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด วงแผน และดําเนินการเป้าหมายของ โรงเรียนคือ โรงเรียน
ชุมชน (Community school)  

    ๕) กระบวนการเรียนการสอน มีลักษณะคล้ายกับปรัชญาการศึกษาพิพัฒ
นาการนิยม คือ ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และลงมือกระทําเอง สามารถมองเห็นปัญหาและเข้าใจ
เรื่องราวต่างๆ ด้วนตนเอง โดยใช้วิธีการต่างๆ หลายวิธี เช่นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
method) วิธีการโครงสร้าง (Project method) และวิธีการแก้ปัญหา (Problem solving) เป็น
เครื่องมือ  

 ๓.๑๐ ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม (Existentialism) ปรัชญานี้เกิดขึ้นเน่ืองจาก
ความรู้สึกที่ว่ามนุษย์กําลังสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง การศึกษาที่มีอยู่ก็มีส่วนทําลายความเป็น
มนุษย์ เพราะสอนให้ผู้เรียนอยู่ในกรอบของสังคมท่ีจํากัดเสรีภาพความเป็นตัวของตัวเองให้ลดน้อยลง 
นอกจากน้ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังมีส่วนในการทําลายความเป็นมนุษย์ เพราะต้องพ่ึงพามันมาก
เกินไปน่ันเองผู้ให้กําเนิดแนวความคิดใหม่ทางปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม ได้แก่ ซอเร็นคีร์เคอร์
การ์ด (SorenKierkegard) นักปรัชญาชาวเดนมาร์ค เขาได้เสนอความคิดว่า ปรัชญาเป็นเรื่องส่วนตัว
ของแต่ละคน ดังน้ันทุกคนจึงควรสร้างปรัชญาของตนเองจากประสบการณ์ ไม่มีความ จริงนิรันดร์ให้
ยึดเหน่ียวเป็นสรณะตัวตาย ความจริงที่แท้คือสภาพของมนุษย์ (Human condition) แนวคิดของ  
คีร์เคอร์การ์ด มีผู้สนับสนุนอีกหลายคน ซึ่งเป็นคนร่วมสมัยในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๕๐-๑๙๖๕แต่ความ
พยายาม ที่จะนํามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาก็เป็นเวลาราว๑๐ปีต่อมาและผู้ริเริ่มนํามาใช้ทดลองใน
โรงเรียน คือ เอ เอสนีลล์ (A.S. Neil) โดยทดลองในโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนซัมเมอร์ฮิลล์ 
(Summer hill) ในประเทศอังกฤษ  

  ๓.๑๐.๑ แนวความคิดพ้ืนฐาน ปรัชญาน้ีมีความสนใจและความเช่ือในเรื่องเกี่ยวกับ
การมีชีวิตอยู่จริงของมนุษย์ มนุษย์จะต้องเข้าใจและรู้จักตนเอง มนุษย์ทุกคนมีความสําคัญและมี
ลักษณะเด่นเฉพาะตนเอง ทุกคนมีเสรีภาพที่จะเลือกตัดสินใจในการกระทําสิ่งใด ๆ แต่จะต้อง
รับผิดชอบต่อการกระทําน้ัน ปรัชญาอัตถิภาวนิยมน้ียกย่องมนุษย์เหนือสิ่งอ่ืนใด ส่งเสริมให้มนุษย์มี
ความเป็นตัวของตัวเองแต่ก็ต้องไม่มองข้ามเสรีภาพของอ่ืน หมายถึงจะต้องเป็นผู้ใช้เสรีภาพบนความ
รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดแระโยชน์ต่อส่วนรวม  



๑๑๕ 
 

  ๓.๑๐.๒ แนวความคิดทางการศึกษา คําว่า อัตถิภาวะ ตามสารานุกรมปรัชญาอธิบาย
ว่า มาจาก คําว่าอัตถิ = เป็นอยู่ + ภาวะ = สภาพ เมื่อรวมกันแล้วแปลว่า สภาพที่ เป็นอยู่ 
(Existence) ดังน้ันการศึกษาตามปรัชญาอัตถิภาวนิยมจึงส่งเสริมให้มนุษย์แต่ละคนรู้จักพิจารณา
ตัดสินสภาพและเจตจํานงที่มีความหมายต่อการดํารงชีวิต การศึกษาจะต้องให้อิสระแก่ผู้เรียนที่จะ
เลือกสรรสิ่งต่างๆได้อย่างเสรี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

    ก.  จุดมุ่งหมายของการศึกษา การศึกษาจะต้องทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ
ตนเอง ว่ามีความต้องการอย่างไร แล้วพัฒนาตนเองไปตามความต้องการอย่างอิสระ เพ่ือจะได้พัฒนา
ความเป็นมนุษย์ของตนเองได้อย่างเต็มที่ด้วยการเลือกเรียนได้ตามความพอใจ และมีความรับผิดชอบ
ในสิ่งที่เลือก นอกจากน้ียังมุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง (Self discipline)  

   ข.  องค์ประกอบของการศึกษา  
    ๑) หลักสูตร ไม่กําหนดตายตัว แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เรียน

เข้าใจตนเองได้ดีขึ้น เน้ือหาของหลักสูตรจะเน้นทางสาขามนุษยศาสตร์ (Humanities) เช่น ศิลปะ 
ปรัชญาวรรณคดี ประวัติศาสตร์ การเขียน การละคร จิตรกรรม ศิลปะประดิษฐ์ นักปรัชญาเช่ือว่าง
วิชาเหล่าน้ีจะฝึกฝนผู้เรียนทางด้านสุนทรียศาสตร์ อารมณ์ และศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม วิชาต่าง ๆ 
ไม่ได้จัดให้เรียนตายตัว แต่จะให้ผู้เรียนเลือกได้ตามความพอใจ และความเหมาะสมเพ่ือผู้เรียนจะได้
พัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง  

    ๒)  ครู มีบทบาทคล้ายกับปรัชญาพิพัฒนาการนิยม ทําหน้าที่คอย
กระตุ้น หรือเร้าให้ผู้เรียนต่ืนตัว ให้เข้าใจตนเอง สามารถใช้ความถนัดและความสามารถเฉพาะตัว
ออกมาให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด ครูจะให้ความสําคัญแก่ผู้เรียนมาก ให้เสรีภาพ และเคารพใน
ศักด์ิศรีของผู้เรียน ให้ผู้เรียนรู้จักรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และครูจะต้องเป็นผู้รู้จริงในเรื่อง
ที่สอนซื่อสัตย์และจริงใจต่อผู้เรียน  

    ๓) ผู้เรียน ถือว่าผู้เรียนเป็นผู้ที่สําคัญที่สุดในกระบวนการศึกษาและเช่ือ
ว่าผู้เรียนเป็นผู้ที่ มีความคิด มีความสามารถในตนเองมีเสรีภาพอย่างแท้จริง เป็นผู้ทีเลือกแนวทางที่
จะพัฒนาตนเอง ด้วยตนเอง เพราะเป้าหมายการศึกษามิใช่เน้ือความรู้ มิใช่เพ่ือสังคม แต่เพ่ือผู้เรียนที่
จะรู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง ด้วนเหตุน้ีแนวทางจริยธรรม และการประพฤติปฏิบัติต่างๆเป็นเรื่องส่วน
บุคคล ที่จะเลือกใช้วิธีทางใด แต่ทั้งน้ีจะต้องมีวินัยในตนเอง และรับผิดชอบต่อการกระทําและผลที่
เกิดขึ้น  

    ๔) โรงเรียน ต้องสร้างบรรยากาศแห่งเสรีภาพท้ังในและนอกห้องเรียน
และจัดสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนเกิดความพอใจที่จะเรียน สร้างคนให้เป็นตัวของตนเอง คือให้นักเรียน
เลือกอย่างอิสระ ส่วนแนวทางในด้านจริยธรรม ทางโรงเรียนจะไม่กําหนดตายตัวแต่จะให้ผู้เรียนได้
เลือกแนวทางของผู้เรียน  
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    ๕) กระบวนการเรียนการสอน เน้นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นตัวของ
ตัวเองมากท่ีสุด ให้ผู้เรียนพบความเป็นจริงด้วยตัวเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนด้วยตนเองของ
เขาเอง การเรียนจะต้องเรียนรู้จากสิ่งภายในก่อน หมายถึงจะต้องให้ผู้เรียนรู้ว่าตนเองพอใจอะไรมี
ความต้องการอะไรอย่างแท้จริง แล้วเลือกเรียนในสิ่งที่พอใจหรือต้องการ กระบวนการเรียนการสอน
จะเน้นการมีส่วนร่วม เป็นหลักสําคัญในการเรียนรู้ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม เป็นปรัชญาที่ท้า
ทายแนวความคิดของคนรุ่นใหม่ และได้แพร่หลายไปยังประเทศต่างๆ ในประเทศไทยได้มีการนํามา
ทดลองใช้เป็นครั้งแรกที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี เป็นความพยายามท่ีจะเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้มีอิสรเสรีภาพในเลือกเรียนวิชาต่างๆ ปัจจุบันโรงเรียนน้ียังดําเนินการสอนอยู่ แต่ก็
ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมและนับได้ว่าประสบความสําเร็จในระดับหน่ึง สรุป ปรัชญาพ้ืนฐาน 
เป็นปรัชญาที่เป็นรากฐานในการกําเนิด ปรัชญาการศึกษา ดังน้ันการศึกษาพื้นฐาน ทําให้เรามีความ
เข้าใจที่มา แนวคิด ในลักษณะปรัชญาได้ถ่องแท้มากขึ้น ไม่จิตนิยม ที่เน้นจิตเป็นสําคัญ เน้นความเช่ือ
ในโลกแห่งวัตถุ และการสัมผัส ประสบการณ์นิยมที่เน้นโลกแห่งประสบการณ์เป็นหลักให้เรามุ่งทํางาน 
มากกว่าเรียนแต่ทฤษฎี อัตถิภาวนิยม เห็นว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับความว่างเปล่าและให้ความสําคัญ
ของมนุษย์มากปรัชญาการศึกษาทั้ง ๕ลัทธิดังกล่าว แต่ละปรัชญาจะมีแนวทางในการนําไปสู่การ
ปฏิบัติที่แตกต่างกัน การนําไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา จะต้องพิจารณาว่าแนวทางใด 
จึงจะดีที่สุด ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ปรัชญา
การศึกษาลัทธิหน่ึงอาจจะเหมาะกับประเทศหน่ึง เพราะเป็นประเทศเล็กๆ ประเทศหน่ึงซึ่งมีลักษณะ
แตกต่างกัน ต้องใช้ลัทธิการศึกษาอีกลัทธิหน่ึง ประเทศไทยก็ได้นําเอาปรัชญาการศึกษานั้นมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม  

 ๓.๑๑ คุณลักษณะของปัญหาเร่ืองความจริงตามแนวปรัชญาตะวันตกและปรัชญา
ตะวันออกแม้ ว่าทั้งปรัชญาตะวันตกและตะวันออกจะมีอัตลักษณ์เฉพาะของตน อย่างไรก็ตามปัญหา
เรื่องความจริง (Truth) หรือทฤษฏีทางญาณวิทยา เป็นประเด็นปัญหาสําคัญที่นักปรัชญาตะวันตก
และตะวันออกสนใจ เพ่ือแยกแยะว่าอะไรเป็นความจริง (The truth) อะไรเป็นความเท็จ (The 
falsity) ทั้งปรัชญาตะวันตกและตะวันออกต่างยืนยันว่ากระบวนการหาความจริงของมนุษย์มี 
ลักษณะพิเศษท่ีต่างจากสัตว์ทั่วไป เน่ืองจากมนุษย์มีสติปัญญา ดังน้ัน การรู้ความจริงของมนุษย์จึงมี
ลักษณะเป็นการ รู้ ตัว  (รู้ ว่ าตนรู้ )  หรือที่ นักปรัชญาตะวันตกมักใ ช้คํ า ว่า  “ความสํา นึกรู้” 
(Consciousness) หรือ “การตระหนักรู้” (Awareness) อันเป็นลักษณะพ้ืนฐานของกระบวนการรู้
ความจริงของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ปัญหาเก่ียวกับความจริงของปรัชญาตะวันตกและตะวันออกต่างมี
ลักษณะเฉพาะที่สอด คล้องกับจุดเน้นของตน กล่าวคือ 



๑๑๗ 
 

  ๓.๑๑.๑ คุณลักษณะของทฤษฏีความรู้ตามแนวปรัชญาตะวันตก คือ การรู้ความ
จริงเพ่ือตอบปัญหาที่สงสัยคุณลักษณะ ที่สําคัญประการหน่ึงของทฤษฏีความรู้ (ปัญหาเรื่องความจริง) 
ตามแนวปรัชญาตะวันตก คือ การรู้ความจริงเพ่ือตอบสนองความสงสัย ดังที่  

  สุนทร ณ รังษี ได้วิเคราะห์ลักษณะของปรัชญาตะวันตกเรื่องการแสวงหาความ
จริง (ทฤษฏีทางญาณวิทยา) ไว้น่าสนใจว่า “ปรัชญาตะวันตกมุ่งแสวงหาความจริงหรือข้อเท็จจริง
เพียงอย่างเดียวโดยไม่ พยายามที่จะปฏิบัติตนเพ่ือให้เข้าถึงความจริงที่ได้แสวงหาพบแล้ว” และ 
“ปรัชญาตะวันตกส่วนใหญ่ไม่เก่ียวกับศาสนาหรือแยกเป็นคนละส่วนกับศาสนา” เพราะฉะน้ัน นัก
ปรัชญาตะวันตก (ส่วนใหญ่) จึงดําเนินชีวิตไปในทางที่ตรงข้ามกับแนวความคิดทางปรัชญาของตนก็ได้ 
น่ันหมายความว่าประเด็นปัญหาเก่ียวกับความจริงของปรัชญาตะวันตก คือ การมุ่งสู่การรู้ความจริง
เพ่ือตอบสนองความสงสัยในประเด็นปัญหาเก่ียวกับความ เป็นจริง แม้ว่าความจริงน้ันจะไม่ได้ช่วยให้
บรรลุถึงความเป็นจริงเลยก็ตาม หมายความว่า นักปรัชญาตะวันตกมีแนวโน้มในการศึกษาความจริง
ในประเด็นที่ตนสงสัย เมื่อได้แนวคําตอบที่ถูกใจ (แม้ไม่ถูกใจทั้งหมด) ก็หยุดเพียงแค่น้ัน นักปรัชญา
ตะวันตกไม่พยายามนําแนวคําตอบที่ตนได้รับมาพัฒนาเป็นคําสอนให้ปฏิบัติ เพราะถือว่าศาสนากับ
ปรัชญาเป็นคนละส่วนที่แยกจากกัน๒๙ 

  ๓.๑๑.๒ คุณลักษณะของทฤษฏีความรู้ตามแนวปรัชญาตะวันออก คือ การรู้ความ
จริงเพ่ือการบรรลุถึงความเป็นจริงแม้ ว่าลักษณะแนวคิดของปรัชญาตะวันออก (โดยเฉพาะปรัชญา
อินเดีย) จะมุ่งปัญหาเกี่ยวกับความเป็นจริงและการรู้ความจริง (เก่ียวกับความเป็นจริง) แต่จุดเน้นของ
ปรัชญาตะวันออกมีลักษณะพิเศษต่างจากปรัชญาตะวันตก กล่าวคือ ปรัชญาตะวันออก (โดยเฉพาะ
ปรัชญาอินเดีย) สนใจปัญหาความเป็นจริง และรู้ความจริง (เก่ียวกับความเป็นจริง) เพ่ือการบรรลุถึง
ความเป็นจริง  

 ดังที่ สนั่น ไชยานุกูล ได้วิเคราะห์ปรัชญาอินเดียว่ามีจุดเน้นในเรื่องที่เก่ียวข้องกับศีลธรรม
และ การพัฒนาจิตใจ “ทุก ๆ ลัทธิถือว่าปรัชญาน้ัน เป็นสิ่งจําเป็นในการดําเนินชีวิต และทุก ๆ ลัทธิ
เพาะปลูกปรัชญาขึ้นมาก็เพ่ือให้เราเข้าใจ เราควรจะดําเนินชีวิตของเราให้ดีที่สุดได้อย่างไร” และ 
“ปรัชญานั้นใช้ให้เป็นประโยชน์แก่คนเราได้อย่างไร” กล่าวคือ ปรัชญาตะวันออก (โดยเฉพาะปรัชญา
อินเดีย) มีลักษณะเป็น “คําสอนให้ปฏิบัติ” ปรัชญาอินเดียไม่ใช่เน้นความรู้อย่างเดียว หากเพ่ือ
ส่งเสริมให้รู้เพ่ือนําไปปฏิบัติ เน้นหลักปฏิบัติ เพราะจุดหมายสูงสุดของปรัชญา คือ การรู้แจ้งตน 
(Self-realization) ดังน้ัน จึงกล่าวได้ว่าปรัชญาตะวันออก (โดยเฉพาะปรัชญาอินเดีย) มีลักษณะเป็น
ปรัชญาชีวิตน่ันเอง ลักษณะที่เหมือนกันกล่าวคือ การมุ่งแสวงหาความจริงสูงสุดและพยายามนําเสนอ
วิถีบรรลุสู่ความจริงอาศัย เหตุผล โดยอาจแบ่งกว้าง ๆ ได้สามแนวความคิด คือ วัตถุนิยม จิตนิยม 

                                                            
๒๙สุนทร ณ รังสี, ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, อ้างแล้ว, หน้า ๒. 



๑๑๘ 
 
และการประสานระหว่างแนวคิดทั้งสอง (สัจนิยม) ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในปรัชญาตะวันตกกับปรัชญา
อินเดีย (ส่วนปรัชญาจีนไม่ค่อยพูดถึงนัก) นอกจากน้ัน ถ้าจะพิจารณาแง่มุมที่เช่ือมโยงปรัชญากับ
ศาสนา เห็นได้ว่ามีการนําเสนอแนวคิดมีลักษณะเป็นปรัชญา (เชิงศาสนา) แบบเทวนิยม (Theism) 
กับอเทวนิยม (Atheism) มีพัฒนาการและต่อยอดทางความคิด โดย นักปรัชญารุ่นใหม่ได้ศึกษา
แนวคิดจากนักปรัชญาก่อนหน้า นํามาคิดต่อหรือเสนอความคิดตรงข้าม หรืออาจนําความคิดมาขยาย
ต่อในเรื่องต่าง ๆ ตามบริบทของสังคมแต่ละยุคสมัย๓๐ 

 ๓.๑๒ ลักษณะที่ต่างกัน 
  ๓.๑๒.๑ ลักษณะที่ต่างกันของปรัชญาตะวันตกกับปรัชญาอินเดีย 
    ก.  ลักษณะทั่วไป และบ่อเกิดความคิดปรัชญา อินเดียมีลักษณะเป็น

ปรัชญาชีวิตมากกว่าปรัชญาตะวันตก คือเน้นรู้เพ่ือมุ่งสู่การปฏิบัติ โดยมีจุดหมายเพ่ือการรู้แจ้งตน 
ในขณะที่ ปรัชญาตะวันตก มีลักษณะรู้เพ่ือรู้ โดยปรัชญาอินเดียมีลักษณะเป็นปรัชญาเชิงศาสนา บ่อ
เกิดความคิดทางปรัชญาและศาสนามีบ่อเกิดเดียวกัน ในขณะที่ปรัชญาตะวันตก แยกเด็ดขาดระหว่าง 
ปรัชญากับศาสนา 

    ข.  ทรรศนะต่อโลกและคุณค่า/ความหมายชีวิต ปรัชญา อินเดีย สอนว่า
การเกิดมาในโลกก็เพ่ือศึกษาให้บรรลุถึงความจริงแท้ (ไม่หยุดแค่โลก ซึ่งเป็นเพียงมายา) เน้นพัฒนา
ชีวิตในแบบปฏิเสธชีวิตในโลกน้ีและส่งเสริมให้หลุดพ้นจากโลกน้ี (คุณค่าของชีวิตคือการหลุดพ้นจาก
โลกน้ี) ในขณะที่ ปรัชญาตะวันตก มองโลกภายนอกในฐานะเป็นความจริง (มองโลกแง่บวก) จึง
พยายามส่งเสริมการดําเนินชีวิตอย่างเป็นสุขในโลกน้ี 

    ค. ทรรศนะต่อธรรมชาติ ปรัชญา อินเดีย เน้นการดําเนินชีวิตร่วมกับ
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ดําเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ ในขณะที่ปรัชญาตะวันตก เน้น
พิชิตธรรมชาติ ส่งเสริมให้ปรับปรุงแก้ไขธรรมชาติเพ่ือความสุขของมนุษย์และสังคม (ปรัชญาอินเดีย
ไม่ได้มองตัวมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ส่วนปรัชญาตะวันตกมองมนุษย์เป็นศูนย์กลางสรรพสิ่ง) 

  ๓.๑๒.๒ ลักษณะที่ต่างกันของปรัชญาตะวันตกกับปรัชญาจีน 
    ก.  ลักษณะทั่วไป ปรัชญา จีน เน้นรู้ความจริง เพ่ือเป็นเครื่องมือสู่การ

ปฏิบัติ ดังน้ันจึงใกล้ชิดกับจริยศาสตร์ การเมือง วรรณคดีและศิลปะ “เข้าใจวิถีของธรรมชาติ และ
ล่วงรู้ความต้องการของประชาชน” (รู้เพ่ือเป็นอุปกรณ์) เน้นรู้ด้านปฏิบัติในชีวิตมากกว่าเป็นวิทยาการ 
ส่วนปรัชญาตะวันตกเน้นรู้เพ่ือรู้ ปรัชญาตะวันตก (โดยเฉพาะปรัชญายุคปัจจุบัน) จึงใกล้ชิดกับ
วิทยาศาสตร์ 

                                                            
๓๐สน่ัน ไชยานุกูล, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๙),

หน้า ๒๑-๒๒. 



๑๑๙ 
 

    ข. วิธีการและทัศนคติต่อการศึกษา ปรัชญา จีนเน้นความรู้ที่ได้มาโดย
ทางการหย่ังรู้ (Intuition) เน้นความรู้และความหมายของความรู้ที่ได้จากความเข้าใจที่เกิดขึ้นในจิตใจ 
อย่างฉับพลัน จึงเน้นความสําคัญของการภาวนาและการฝึกฝนอบรมตนเอง จึงสนใจปัญหาที่เป็น
รูปธรรม ในขณะที่ปรัชญาตะวันตก เน้นความรู้เชิงทฤษฏี (การอนุมาน) ความคิดจึงมีลักษณะ
คาดคะเนและเน้นเหตุและผลตามหลักตรรกะ 

    ค. เน้ือหาสาระของปรัชญา ปรัชญา จีน เน้นความประสานกลมกลืน
สืบเน่ืองกัน เน้นความสัมพันธ์ของมนุษย์และศีลธรรม มองมนุษย์ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของจักรวาล 
มองทุกสิ่งโดยยึดหลักสภาวะอันกลมกลืนของสรรพสิ่ง ปรัชญาจีนจึงเป็นการผสานของอุดมคติกับ
ความเป็นจริง มีลักษณะเป็นจริยศาสตร์และอภิปรัชญาในตัว ซึ่งส่วนใหญ่สืบเน่ืองจากการปะทะกัน
ของระบบปรัชญาสองระบบ คือ ปรัชญาเต๋ากับขงจื้อ จนที่สุดกลายเป็นหลักสมดุล ในขณะที่ปรัชญา
ตะวันตกเน้นการแบ่งส่วน เน้นความขัดแย้งกันของสิ่งที่แตกต่างกัน ดังน้ันผลที่ตามมา คือ ความคิดจึง
แตกแยกออกเป็นหลายส่วน และไม่มีความกลมกลืนกันทางความคิด 

 
  



๑๒๐ 
 
ตารางเปรียบเทียบแนวคิดทางจริยศาสตร์ของปรัชญากรีกและพุทธปรัชญาเถรวาท 
 

แนวคิดทางจรยิศาสตร์ของปรัชญา 
พุทธปรัชเถรวาท 

แนวคิดทางจรยิศาสตร์ของปรัชญากรีก 

๑. ใช้เหตุผล ปัญญาหรือพุทธิปัญญา หมายถึง 
ความรู้ความดีสูงสุดและเป็นสัจธรรมสูงสุด 

๑. ใช้ปัญญาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน แต่เป็น
ปัญญาที่รู้เท่าทัน สรรพสิ่งตามความเป็น
จริง 

๒ .  คนดีในทัศนะของเพลโต ประกอบด้วย
คุณธรรม ๔ ประเภท คือ ปัญญา ความกล้า
หาญความรู้จักประมาณ และความยุติธรรม 

๒ .  คนดีในทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท
จะต้องประพฤติตามจริยธรรม๓ระดับ คือ
ระดับศีล ๕ระดับกุศลกรรมบถ ๑๐ และ
ระดับมรรคมีองค์ ๘ประการ 

๓. ปัญญาจะต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจโลกของ
แบบหรือมโนคติหมายถึง ความดีสูงสุด และ
เป็นสัจธรรมสูงสุดการเข้าถึงแบบทา ให้พบ
กับความสุขที่แท้จริง 

๓. ปัญญาต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจรากเหง้าของ
กิเลส คือความโลภ ความโกรธ และความ
หลงการกา จัดกิเลสเหล่าน้ีแล้วชีวิตจะพบ
กับความสุขที่แท้จริง คือ นิพพาน (ความดี
สูงสุด) 

๔. โลกแห่งแบบหรือมโนคติเป็นสัจธรรมคือ
เกณฑ์ตัดสินความดีสูงสุดแบบดํารงอยู่อย่าง
ถาวรเป็นศูนย์รวมของแบบทุกชนิดที่ปรากฏ
อยู่ในโลกแห่งประสารทสัมผัสอยู่เหนือ
กาลเทศะ 

๔. นิพพานเป็นเกณฑ์ตัดสินความดีสูงสุดไม่ถูก
ปรุงแต่งด้วยปัจจัยใดๆ เป็นความดีและ
ความสุขสูงสุดอยู่เหนือกาลเทศะเป็นโล
กุตตรธรรม 

 
๕. ภาวะของบุคคลผู้ เข้าสู่โลกแห่งแบบหรือ

มโนคติ(ความดีสูงสุด) มีลักษณะเป็นมนุษย์
ที่มีความดี และความสุขสมบูรณ์สูงสุด 

 

๕. ภาวะของบุคคลผู้เข้าสู่นิพพาน (ความดี
สูงสุด) มีลักษณะสงบอย่างย่ิงเป็นสุขอย่าง
ย่ิงแต่เป็นความสุขสงบที่ปราศจากการยึด
มั่นถือมั่น 

๖. โลกแห่งแบบมีลักษณะเป็นจุดหมายของ
สรรพสิ่งกล่าวคือการหลอมรวมกับความ
สมบูรณ์สูงสุดเช่น มนุษย์หลอมรวมกบัควา
มดีความสมบูรณ์ที่สุด 

๖. นิพพาน มิใช่สถานที่เข้าไปรวมอยู่ด้วยกัน
ของมนุษย์แต่เป็นสภาวะที่จิตรับรู้สรรพสิ่ง
ตามความเป็นจริง (ตถตา) ด้วยปัญญา 

 



 
บทที่ ๕ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 บทน้ีจะได้สรุปผลการศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดทางจริยศาสตร์ของปรัชญากรีก
และพุทธปรัชญาเถรวาทตลอดจนการนําเสนอข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา ดังน้ี 
 

๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดทางจริยศาสตร์ของปรัชญากรีกและพุทธปรัชญา

เถรวาท ว่าด้วยเรื่องจริยศาสตร์ของปรัชญาทั้ง ๒ สํานัก  คือปรัชญาอินเดียมุ่งแสวงหาความจริง
เก่ียวกับโลกและชีวิตเช่นเดียวกับปรัชญาตะวันตกแต่มีข้อแตกต่างที่สําคัญคือ  ปรัชญาตะวันตกมุ่ง
แสวงหาความจริงหรือข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียวโดยไม่พยายามที่จะปฏิบัติตนเพ่ือให้เข้าถึงความจริง
ที่ได้แสวงหาพบแล้ว  เพราะฉะน้ันนักปรัชญาตะวันตกจึงอาจดําเนินชีวิตไปในทางที่ตรงกันข้ามกับ
แนวความคิดทางปรัชญาของตนก็ได้  อีกอย่างหน่ึง  ปรัชญาตะวันตกส่วนใหญ่ไม่เก่ียวกับศาสนาหรือ
ออกเป็นคนละส่วนกับศาสนา  แต่ปรัชญาอินเดียไม่สามารถแยกออกจากศาสนาได้เด็ดขาด  ทั้งน้ี
เพราะนักปรัชญาหรือนักคิดชาวอินเดียน้ัน  เมื่อแสวงหาความจริงจนพบแล้ว  ก็พยายามที่จะปฏิบัติ
ตนตามวิธีการท่ีกําหนดขึ้นไว้  เพ่ือเข้าถึงความจริงน้ัน ๆ  ฉะน้ัน  ปรัชญาอินเดียทุกระบบจึงเป็น
ปรัชญาชีวิต  เพราะแนวความคิดทางปรัชญาที่ค้นคิดขึ้นได้น้ัน  ได้นํามาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ด้วย  โดยลักษณะดังกล่าวน้ีปรัชญากับศาสนาของอินเดียมักไปด้วยกันเสมอ 

พระพุทธศาสนามีหลักคําสอนพ้ืนฐานที่สําคัญเก่ียวกับตัวตนของมนุษย์ คือ ขันธ์ ๕ ที่เป็น
องค์ประกอบสําคัญของชีวิตมนุษย์ และมนุษย์ยึดมั่นว่าเป็นตัวตนของตน จนทําให้เกิดความรู้สึกว่า 
เรา-เขา และของเรา-ของเขา ซึ่งเป็นที่มาของปัญหาทั้งต่อตนเองและต่อสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือน
มนุษย์ด้วยกัน  ส่วนผู้ที่เข้าใจและรู้เท่าทันความจริงของขันธ์ ๕ น้ันค่อนข้างจะมีน้อย เพราะขัดกับ
ความเคยชินของเราที่ยึดถือว่ามีตัวตนมาต้ังแต่เกิด พระพุทธศาสนาตระหนักในความจริงน้ีดี และ
มองเห็นว่าปัญหาของมนุษย์มีอย่างหลากหลาย และเป็นเร่ืองเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข จึงมีชุดจริยธรรมท่ี
หลากหลายตามไปด้วย เพ่ือให้คนเราที่ชอบยึดถือว่ามีตัวตนเลือกนําไปใช้กับบริบทชีวิตของตน โดยไม่
ต้องรอการตระหนักรู้ความจริงของชีวิต จนคลายความยึดมั่นในตัวตนเสียก่อน เช่น มีหลักทิศ ๖ศีล ๕ 
ศีล ๘ ฆราวาสธรรม ๔ และ ทศพิธราชธรรม ๑๐ เป็นต้น  ฉะน้ัน หากการยึดถือว่ามีตัวตนเปรียบ
เหมือนแก๊สที่มีแรงดันสูงเพราะเป็นที่มาของโลภะ โทสะ และโมหะแล้ว จริยธรรมเหล่าน้ีก็คือตัวการที่
จะควบคุมให้แก๊สในถังถูกปล่อยออกมาอย่างเหมาะสม ไม่สร้างความเสียหาย แต่กลับจะให้ประโยชน์
แก่เจ้าของแทน 



๑๒๒ 

สัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่และลูกก็เป็นอีกบริบทหน่ึงของชีวิตในสังคมที่เป็นบ่อเกิดของ
ความสุขและความทุกข์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวได้ ฉะน้ัน  เพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากการยึดถือว่ามีตัวตน พระพุทธศาสนาจึงเสนอหลักจริยธรรมชุดหน่ึงให้สมาชิก
ในครอบครัวนําไปปฏิบัติ จริยธรรมชุดน้ันคือ “กตัญญูกตเวทิตา”  เพราะเช่ือว่าหากครอบครัวใดมี
จริยธรรมชุดน้ีก็จะเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันภายใน ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “การรู้คุณ
(กตัญญุตา) และการตอบแทนคุณ(กตเวทิตา) เป็นคุณธรรมพ้ืนฐานของคนดี” ฉะน้ัน ความกตัญญู
กตเวทีจึงเป็นคุณธรรมสําคัญอย่างหน่ึงที่ทุกสังคมต่างมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในจิตใจของคน 

การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดทางจริยศาสตร์ของปรัชญากรีกและพุทธปรัชญาเถรวาทพอ
สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

เกณฑ์ตัดสินความดีของมนุษย์ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนในเชิงคุณธรรม จริยธรรมและกฎหมาย
ของการที่เป็นกฎเกณฑ์ในการตัดสินความดีทั้งทางโลกและทางธรรม ขาดความตรงและไม่สอดคล้อง
กัน เน่ืองจากผู้ใช้เกณฑ์ตัดสินความดีของมนุษย์น้ันมีหลายประเภท การบ่มเพาะความดีและปัญญาให้
ถึงพร้อมต่อการประเมินตัดสินความดี เพราะบางคร้ังก็เป็นไปตามอคติ ๔ และโลกธรรม ๘ เพราะว่า
มนุษย์น้ันยังมีกิเลศ มีความรู้สึก ความต้องการหลากหลลายแตกต่างกันตามแต่ละประเทศ วัฒนธรรม 
การปกครองของสังคมน้ัน 
 ๕.๑.๑ แนวคดิเรื่องจริยศาสตร์ของปรัชญากรีก 
 คุณลักษณะของทฤษฏีความรู้ตามแนวปรัชญาตะวันตก คือ การรู้ความจริงเพ่ือตอบปัญหาที่
สงสัยคุณลักษณะ ที่สําคัญประการหนึ่งของทฤษฏีความรู้ (ปัญหาเร่ืองความจริง) ตามแนวปรัชญา
ตะวันตก คือ การรู้ความจริงเพ่ือตอบสนองความสงสัย ดังที่ สุนทร ณ รังษี ได้วิเคราะห์ลักษณะของ
ปรัชญาตะวันตกเร่ืองการแสวงหาความจริง (ทฤษฏีทางญาณวิทยา) ไว้น่าสนใจว่า “ปรัชญาตะวันตก
มุ่งแสวงหาความจริงหรือข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียวโดยไม่ พยายามที่จะปฏิบัติตนเพ่ือให้เข้าถึงความ
จริงที่ได้แสวงหาพบแล้ว” และ “ปรัชญาตะวันตกส่วนใหญ่ไม่เก่ียวกับศาสนาหรือแยกเป็นคนละส่วน
กับศาสนา” เพราะฉะน้ัน นักปรัชญาตะวันตก (ส่วนใหญ่) จึงดําเนินชีวิตไปในทางที่ตรงข้ามกับ
แนวความคิดทางปรัชญาของตนก็ได้ น่ันหมายความว่าประเด็นปัญหาเก่ียวกับความจริงของปรัชญา
ตะวันตก คือ การมุ่งสู่การรู้ความจริงเพ่ือตอบสนองความสงสัยในประเด็นปัญหาเก่ียวกับความ เป็น
จริง แม้ว่าความจริงน้ันจะไม่ได้ช่วยให้บรรลุถึงความเป็นจริงเลยก็ตาม หมายความว่า นักปรัชญา
ตะวันตกมีแนวโน้มในการศึกษาความจริงในประเด็นที่ตนสงสัย เมื่อได้แนวคําตอบที่ถูกใจ (แม้ไม่ถูกใจ
ทั้งหมด) ก็หยุดเพียงแค่น้ัน นักปรัชญาตะวันตกไม่พยายามนําแนวคําตอบที่ตนได้รับมาพัฒนาเป็นคํา
สอนให้ปฏิบัติ เพราะถือว่าศาสนากับปรัชญาเป็นคนละส่วนที่แยกจากกัน 

๕.๑.๒ แนวคิดเรื่องจริยศาสตร์ของปรัชญากรีกในพุทธปรัชญาเถรวาท 
ตามทรรศนะของพระพุทธศาสนา  จริยศาสตร์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับญาณวิทยา  น้ัน

ก็คือความสมบูรณ์ทางจริยะและความรู้มีความจําเป็นต่อกันและกัน ในอัคคัญญสูตร แสดงว่า  ในหมู่



๑๒๓ 

เทวดาและมนุษย์  ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ (วิชชา) และความประพฤติ (จรณะ) เป็นผู้ประเสริฐสุด (วิชฺ
ชาจรณสมฺปนฺโน โสเสฏฺโทเทวมานุเส)  ดังน้ัน ทั้งความสมบูรณ์ทางจริยะและความรู้จึงเป็นสองด้าน
ของความสมบูรณ์ที่แยกกันไม่ได้จริยศาสตร์ของพระพุทธศาสนายังสัมพันธ์กับปรัชญาสังคม (Social 
Philosophy) ด้วย  น้ันก็คือการพยายามตอบปัญหาที่ว่าเราควรทําอะไร? ปัญหาน้ีเป็นทั้งเร่ืองส่วน
บุคคลและเรื่องของสังคม  คําตอบสําหรับปัญหาน้ีก็เก่ียวโยงไปถึงปัญหาท่ีว่า เป้าหมายของชีวิตควร
จะเป็นอย่างไรหรือว่าคืออะไร?  และปัญหาที่ว่าเพ่ือแก้ไขตนเองให้ดีขึ้น  เพ่ือการรู้แจ้งตนเองและเพ่ือ
บรรลุถึงความดีสูงสุด  เราจะต้องปฏิบัติอย่างไร? น้ีเป็นปัญหาส่วนบุคคล แต่ก็มีปัญหาเก่ียวกับสังคม
ด้วย  น้ันก็คือเราควรทําอะไรเพ่ือความดีของสังคมหรือเพ่ือประโยชน์สุขของมนุษยชาติ แต่ปัญหาทั้ง
สองนี้ คือปัญหาส่วนบุคคลกับส่วนสังคมก็เก่ียวข้องกัน 

เกณฑ์ตัดสินจริยศาสตร์แนวพุทธ 
การศึกษาปัญหาเกณฑ์ตัดสินพุทธจริยธรรม คือ ปัญหาที่ว่า การกระทําที่มีคุณค่าทางจริยะ

ที่ว่า การกระทําที่เรียกว่า ดี ถูก ผิด หรือควร ไม่ควร เป็นอย่างไร และมีอะไรเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
ในการกระทําน้ันว่า ดี ถูก ผิด หรือควร ไม่ควร 

หลักจริยธรรมในระบบพุทธจริยศาสตร์น้ัน เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่ามี ๒ อย่างคือ สัจธรรม 
และศีลธรรม สัจธรรมเป็นอันติมสัจจะ กล่าวคือ เป็นความจริงสูงสุดอันเป็นฐานรองรับหลักศีลธรรม 
และหลักจริยธรรม หรือการกระทําอันมีค่าทางพุทธจริยศาสตร์ที่ดําเนินไปถึงเพ่ือเข้าถึงเป้าหมายอัน
เป็นอันติมสัจจะน้ัน เป็นสิ่งที่มีอยู่เอง มีอยู่อย่างเที่ยงแท้ และสามารถดํารงอยู่ได้โดยธรรมดา ถ้า
มนุษย์ไม่มีเป้าหมายในการกระทํา ก็ไม่สามารถกล่าวได้ว่า การกระทําใดถูก หรือผิด เพราะฉะน้ัน 
เกณฑ์ในการตัดสินค่าจริยะว่า สิ่งน้ีถูก ผิด ควร ไม่ควร จึงต้องอาศัยเป้าหมายเป็นแนว ในขั้นน้ี ผู้วิจัย
จะศึกษาวิเคราะห์ปัญหาท่ีว่า มาตรการวัดและตัดสินคุณค่าทางจริยะเหล่าน้ี ในทางพุทธจริยศาสตร์
คืออะไร และมีอะไรบ้าง น้ีเป็นปัญหาที่จะต้องศึกษาต่อไป ในพระพุทธศาสนากล่าวการกระทําของ
มนุษย์ไว้ ๓ ทางคือ ทางกาย เรียกว่า กายกรรม ทางวาจา เรียกว่า วจีกรรม และทางใจ เรียกว่า 
มโนกรรม การกระทําจะดีหรือช่ัวอยู่ที่ ๓ ทางนี้ ถ้าการกระทําน้ันเป็นฝ่ายดีทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ เรียกว่า กายสุจริต วจีสุจริตและมโนสุจริต กรรมฝ่ายดีน้ี เรียกว่า กุศลกรรม แต่ในทางตรงกัน
ข้าม ถ้าเป็นการกระทําในฝ่ายช่ัวทางทวารทั้ง ๓ น้ี เรียกว่า กายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต กรรม
ฝ่ายช่ัวทั้ง ๓ น้ีเรียกว่า อกุศลกรรม ส่วนปัญหาที่ว่า การกระทําของมนุษย์น้ัน จะดีหรือช่ัว ใช้อะไร
เป็นเกณฑ์วัด เป็นปัญหาที่จะต้องพิจารณากันต่อไป 

ตามแนวพุทธจริยศาสตร์น้ัน ให้ถือเจตนาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่า การกระทําใด ดี หรือช่ัว 
ถูก หรือผิด เพราะการกระทําทั้งหมดของมนุษย์มีเจตนาเป็นตัวคอยบ่งช้ี เพราะฉะน้ันเจตนาจึงเป็นตัว
แท้ของกรรม “บุคคลคิดแล้วจึงกระทํา กรรมด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ”  



๑๒๔ 

          เค.เอ็น. ชยติลเลเก ได้ให้ทัศนะในปัญหานี้ว่า พระพุทธศาสนาถือว่า การกระทําที่
ถูกต้องและผิดน้ันจะต้องเป็นการ กระทําที่เป็นไปอย่างเสรี แต่เป็นเสรีภาพที่เก่ียวข้องหรือสัมพันธ์กับ
กฎของเหตุผล ตามทัศนะของพระพุทธศาสนา มีเง่ือนไขที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่ทําให้การกระทําที่
ถูกแตกต่างจากการกระทําที่ผิด น่ันคือแรงจูงใจและความต้ังใจหรือเจตนาที่บุคคลมีต่อการกระทําๆ 
 

๕.๒  ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ในการนําเสนอ การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดทางจริยศาสตร์ของปรัชญากรีกและพุทธ
ปรัชญาเถรวาทการรู้สึกสํานึกในคุณ ด้วยแสดงความเคารพ นับถือ เช่ือฟัง และช่วยเหลือในกิจการ
งานต่างๆ การกระทําเช่นน้ี ย่อมนํามาซึ่งความสุข ความเจริญ.และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และหน้าที่
การงาน.การศึกษาจริยศาสตร์ไม่ว่าจะมาจากสํานักใด ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นความประพฤติที่
เป็นแนวทางเป็นการสร้างภูมิ คุ้มกันให้สังคม การเลี้ยงดูของครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยอบรม
และส่งเสริมพฤติกรรมของเยาวชนให้มีคุณลักษณะของการเป็นคนมีความประพฤติที่ดีงาม ความ
ตระหนักรู้ในคุณของบุคคล สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อตนเองทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 

อีกอย่างหน่ึง หลักจริยศาสตร์ที่ยกขึ้นมากล่าวไว้ในงานวิจัยน้ี อาจไม่ได้ลงรายละเอียดมาก
กระทั่งสมบูรณ์ในทุกหัวข้อ ข้อน้ีเพราะหัวข้อธรรมแต่ละหัวข้อสามารถอธิบายเช่ือมโยงอย่างละเอียด
ลึกซึ้งให้ถึงกันได้เป็นดังตาข่ายที่โยงใยถึงกัน เพราะผู้วิจัยมีภูมิธรรมรอบรู้ร้อยที่น้อย ซึ่งผู้สนใจ
รายละเอียดในระดับที่สูงขึ้นจําเป็นต้องศึกษาต่อยอดออกไป อันจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและ
สังคมโดยรวม กล่าวคือ ตนเองได้รับความกระจ่างขึ้น นําไปสู่ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามย่ิงขึ้น และข้อ
ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติเหล่าน้ันย่อมส่งผลถึงผู้อ่ืนด้วยเช่นกัน 
 ๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดทางจริยศาสตร์ของปรัชญากรีกและพุทธ
ปรัชญาเถรวาทเป็นหลักธรรมที่มีทุกระดับภูมิธรรม และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้  ผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะในการศึกษาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 

๑) การศึกษาหลักธรรมเกี่ยวกับจริยศาสตร์ในองค์กร 
๒) การศึกษาหลักธรรมที่เก่ียวกับจริยศาสตร์ในศาสนาต่าง ๆ  
๓) การศึกษาเปรียบเทียบจริยศาสตร์ในพุทธศาสนามหายานกับตะวันตก 



๑๒๕ 
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๑๒๘ 
 

ประวตัิผู้วิจยั 
 
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสุนทร  มหาสุนทโร 
วันเดือนปีเกิด : วันที ่๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ 
สถานทีเ่กิด : ๒๐๘ หมู่ที ่๓  ตําบลทุ่งนางโอก อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
ที่อยู่ปัจจุบัน : ๑๖๓ หมู่ที ่๓  ตําบลโคกปีบ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
   
การศึกษา : ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณก์ารทํางาน 

ปัจจุบัน 
 
: 

 
ผู้ประสานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจําจังหวัดปราจีนบุรี 
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยวิทยาเขตมหาวชิราลงกาณราชวิทยาลัย 

 


	พม สุนทร
	01ปก
	02หน้าอนุมัติ
	03บทคัดย่อ
	04กิตติกรรมประกาศ
	05สารบัญคำย่อ
	06สารบัญ
	07บทที่-1
	08บทที่-2
	09บทที่-3
	10บทที่-4
	11บทที่-5
	12บรรณานุกรม
	13ประวัติผู้วิจัย



