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วิ ท ยานิ พ นธ์ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง นี้ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาญาณวิ ท ยาในพุ ท ธปรั ช ญาเถรวาท
2) เพื่อศึกษาญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า 3) เพื่อเปรียบเทียบญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณ
วิทยาในปรัชญาเต๋า ได้ศึกษาจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ตารา เอกสารเเละงานวิจั ยที่ เกี่ ยวข้อง
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเเละเอกสาร

ผลการวิจัย พบว่า
1. ญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท สรุปว่า ความรู้ที่อาศัยการฟัง การคิดพิจารณา จนตก
ผลึกเป็นความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นความรู้ที่สามารถหาเหตุผลได้โดยผ่านการไตร่ตรองหรือวิเคราะห์
มาอย่ า งดี เป็ น ความรู้ ที่ ชั ด เจน เเจ่ ม เเจ้ ง ไม่ ง มงาย โดยสามารถน าไปลงมื อ พิ สู จ น์ ป ฏิ บั ติ ใ ห้
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ธรรมชาติ ไม่ใช่ความรู้ที่พยายามจะเปลี่ยนเเปลงโลก ควบคุมธรรมชาติ เเต่เป็นความรู้เพื่อความเป็น
เอกภาพกับธรรมชาติ
3. เปรียบเทียบญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า สรุปว่า พุทธ
ปรัชญาเถรวาทยอมรับ ความรู้ที่ ส ามารถท าให้ห ลุดพ้นจากความทุ ก ข์ในสั ง สารวัฏ หลุดพ้นจาก
กิเลสโดยสิ้นเชิงด้วยการลงมือภาวนาจนเกิดปัญญารู้เเจ้ง ส่วนปรัชญาเต๋ายอมรับความรู้ที่สามารถทา
ให้เป็นเอกภาพกับธรรมชาติ คือการปฏิบัติตามหลักการที่สอดคล้องต่อวิถีธรรมชาติโดยปราศจากการ
กระทาที่ไม่เอื้อต่อวิถีธรรมชาติ
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The objectives of this thesis are; 1) to study epistemology in Theravada
Buddhist Philosophy, 2) to study epistemology in Taoist Philosophy, and 3) to
compare epistemology in Theravada Buddhist Philosophy and epistemology in Taoist
Philosophy. The data of this documentary qualitative research were collected from
the Tipitaka, Commentaries, textbooks and related research works.
The result of the research found that:
1. Epistemology in Theravada Buddhist Philosophy means listening-based
knowledge through consideration and reflection to understanding. It is a knowledge
that can be reasoned through careful reflection or realization without credulity, and
it can be proven and implemented for the ultimate goal or totally liberation from
desire.
2. Epistemology in the Taoist philosophy means knowledge relevant to the
natural path, knowledge without the composition of human desire, and knowledge
transcendent all human thoughts and actions. Taoist philosophy accepts knowledge
of absolute truth by not violating the natural path. It is the knowledge to change or
to control the world, but to be unity with the nature.
3. The comparison of epistemology in Theravada Buddhist philosophy and
epistemology in Taoist philosophy can be concluded that Theravada Buddhist
philosophy accepts knowledge that can liberate suffering in Samsara, or liberation
from all defilements through practice until attaining the realization. The Taoist
philosophy accepts the knowledge that can unite with nature by the practice
consistent with the natural way without any actions violating to the natural way.
Keywords Epistemology, Theravada Buddhist Philosophy, Taoist Philosophy,
Comparative Study.
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ญาณวิทยาแยกได้เป็น 2 คา คือ ญาณ แปลว่า ความรู้ วิท ยา แปลว่า วิชาหรือทฤษฎี
ศาสตร์ เมื่อรวมกันเป็นญาณวิทยา จึงเป็นวิชาที่ว่าด้วยทฤษฎีของความรู้ และคาว่าญาณวิทยา ตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า Epistemology ซึ่งมาจากคาว่า episteme มีความหมายเท่ากับ knowledge หรือ
ความรู้ และคาว่า Logos ซึ่งตรงกับคาว่า Science หรือ Theory ซึ่งหมายถึง ศาสตร์หรือทฤษฎี
ฉะนั้น มนุษย์สามารถรู้สิ่งต่างๆ ได้เพราะมนุษย์ได้ใช้กระบวนการทางญาณวิทยาเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ ฉะนั้น ญาณวิทยาจึงสาคัญต่อมนุษย์ การศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้เห็นถึงความสาคัญของ
ญาณวิ ท ยา ได้ น ามาท าวิ จั ย เรื่ อ งศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บญาณวิ ท ยาในพุ ท ธปรั ช ญาเถรวาทกั บ
ญาณวิท ยาในปรัชญาเต๋า เป็นการเปรียบเที ยบเพื่อแสดงให้ เ ห็นถึง กระบวนการทางญาณวิท ยา
ในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า
สังคมปัจจุบันนี้เป็นสังคมเเห่งข่าวสารออนไลน์ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ก็รวดเร็ว
ทันใจ ซึ่งข่าวสารหรือเเหล่งความรู้ต่างๆ มีมากมายให้เราได้เลือกเสพ จะเห็นได้ว่า ความรู้ที่เกิดขึ้น
เพราะเราใช้การฟังเเละการเห็นจากสื่อต่างๆ ซึ่งในพุทธปรัชญาเรียกว่า ความรู้ที่ได้มาจากคาพูดของ
คนอื่นหรือจากสื่อที่เป็นป้ายโฆษณา จากตารา เป็นต้น ความรู้ที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้เรียกว่าปรโตโฆสะ
เป็นความรู้จากคนอื่น หรือคาพูดเเละความคิดของคนอื่น ซึ่งยังมีคนอีกจานวนไม่น้อยเมื่อได้ยินได้ฟัง
ข่าวสารจากสื่อต่างๆ มายังไม่ทันได้จับใจความสาคัญหรือฟังให้ดีก่อน คือยังไม่ฟังให้เข้าใจให้ครบถ้วน
จากสิ่งที่ได้ยินมา ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทเรียกว่าขาดสุตมยปัญญา คือปัญญาที่เกิดจากการฟัง
เมื่อฟังไม่ครบถ้วน จับประเด็นไม่ได้ ก็ย่อมทาให้เกิดความเข้าใจที่ผิด การตีความผิด ความคิดที่ผิด
เมื่อฟังมายังไม่เข้าใจก็นามาซึ่งการคิดที่อาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง โดยเฉพาะการคิดพิจารณา
หลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งถ้าศึกษามาไม่ละเอียดครบถ้วน ก็อาจจะคิดเข้าใจไปผิดไปได้
ทาให้ขาดซึ่งการคิดพิจารณาที่ถูกต้องหรือเรียกว่าขาดหลักจินตามยปัญญา คือปั ญญาที่เกิดจากการ
คิดพิจารณา ฉะนั้น ทฤษฎีความรู้ในพุทธปรัชญา จาเป็นจะต้องฝึกฝนประสาทสัมผัสให้มคี วามเเม่นยา
ฝึกการฟังที่มีประสิทธิภาพ ฝึกการอ่านหรือการสังเกตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถนามาคิดต่อยอด
หรื อ คิ ด วิ เ คราะห์ ไ ด้ อ ย่ า งละเอี ย ดเเละไม่ ผิ ด เพี้ ย น โดยเฉพาะผู้ ที่ สนใจจะปฏิ บั ติ ธ รรมใน
พระพุทธศาสนา ความรู้ในเรื่องหลักธรรมก็จาเป็นจะต้องรู้ให้รอบด้าน ครบถ้วน ถึงจะนาไปทาความ
เข้าใจเเละนาไปลงมือปฏิบัติได้อ ย่างถูกต้อง สามารถเกิ ดปัญญาอันเป็นโลกุ ตตรปัญญา ปัญ ญาที่
ประกอบไปด้วยอริยมรรค อริยผล สิ้นกิเลส เข้าถึงพระนิพพานที่เป็นบรมสุข ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดใน
พุทธปรัชญาเถรวาท เป็นปัญญาขั้นภาวนามยปัญญา ระบบการศึกษาหาความรู้ในพุทธปรัชญาเถร
วาทจึงจัดว่าเป็นระบบ เมื่อระบบใดระบบหนึ่งเสียไป ย่อมทาให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ ถ้า
การฟังไม่มีประสิทธิภาพ การจดจาได้ การเรียบเรียงข้อมูลก็จะไม่ดีไปด้วย ฉะนั้น ทฤษฎีญาณวิทยา
ในพุทธปรัชญาเถรวาทจึงมีความสาคัญที่ควรศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจถึงระบบของการเกิดความรู้ เข้าใจ
ธรรมชาติของความรู้ เข้าใจว่าพุทธปรัชญาเถรวาทมีความรู้กี่ประเภท เเละเข้าใจถึงหลักการพิจารณา
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ความรู้ที่ได้รับรู้มาว่าความรู้ชนิดไหนเชื่อ ถือได้ มีความถูกต้อง มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ เเละ
สุดท้ายสามารถสร้างคุณค่าอันมหาศาลให้เเก่ ตนเองเเละสังคมรอบข้าง อันเป็นสิ่ง สาคัญที่ จะช่วย
พัฒนาบุคคลให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร บริษัทที่ตนทางานอยู่ หรือ
ถ้าเป็นนักเรียนก็สามารถเรียนรูไ้ ด้ดี จะเห็นได้ว่า วิธีการศึกษาหาความรู้หรือการเเสวงหาความรู้นับว่า
เป็นเรื่องที่สาคัญเเละยังเป็นปัญหาในทุกยุคทุกสมัยเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด การมีความเห็นผิด
มีความเชื่อที่ผิด ที่สาคัญคือ มีการกระทาที่เกิดมาจากความเข้าใจที่ผิดซึ่งสามารถสร้างความเสี ยหาย
ได้อย่างใหญ่หลวง เพราะยังมีเยาวชนบางกลุ่มที่ยังขาดทักษะการฟัง ทักษะการคิดพิจารณาหาเหตุผล
ย่อมตกเป็นเหยื่อของสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่ใช้อารมณ์ตัดสินใจโดยขาดหลักการเเละเหตุผล ยังมีข่าวอีก
มากมายที่เกี่ยวกับการหลอกลวงต้มตุ๋น ซึ่งสาเหตุก็มาจากการทีบ่ ุคคลเหล่านั้นยังไม่สามารถกลั่นกรอง
ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือได้ ฉะนั้น ญาณวิทยานอกจากจะมีประโยชน์ในด้านการเเสวงหาความรู้เเล้ว
ยังเป็นเกราะคุ้มกันไม่ให้เราถูกหลอกลวงได้อย่างง่ายๆในยุคที่เทคโนโลยีเจริญรุ่งเรืองอย่างทุกวันนี้
การเเสวงหาความรู้ ในปรั ชญาเต๋า นั้ น เริ่ ม ต้ น มาจากตั ว ศาสดาเเห่ ง เต๋ า ก็ คื อ เหลาจื้ อ
ผู้ประพันธ์คัมภีร์เต๋า เต้ จิง ซึ่งเนื้อหาในคัมภีร์นั้นเป็นลักษณะคาสอนที่เป็นทางมุ่งสู่คุณธรรมสูงสุดที่
เรียกว่าเต๋า เหลาจื้อ สามารถเขียนคัมภีร์ที่ มีเ นื้อหาลึกซึ้งเป็นที่ยากเเก่ก ารเข้าใจ เพราะความรู้ที่
เหลาจื้อค้นพบนั้นก็เกิดมาจากตนนั้นเป็นข้าราชการได้เห็นการทุจริต คดโกง การเอารัดเอาเปรียบ
ของขุนนางข้าราชการ ตนนั้นเกิดความเบื่อหน่าย จึงได้ลาออก เเละระหว่างเดินทางไปถึงด่าน นาย
ด่านก็ยังไม่ให้เหลาจื้อผ่านด่าน เพราะเสียดายในความรู้ของเหลาจื้อ ได้ขอร้องให้เหลาจื้อเขียนคัมภีร์
ไว้สักเล่มก่อนออกไป เหลาจื้อจึงได้เขียนออกมาจนสาเร็จเป็นคัมภีร์เต๋า เต้ จิง ซึ่งเนื้อในคัมภีร์นั้นมัน
สะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดของเหลาจื้อที่ตนนั้นพบว่าความวุ่นวายของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นเป็นเพราะ
คนนั้นใช้ความรู้เพื่อตอบสนองความโลภในการเเสวงหาผลประโยชน์ของตนเองโดยไม่คานึงถึงความ
เดือดร้อนของบ้านเมือง ของประชาชน ก็ทาให้เกิ ดการตั้งคาถามว่า ความรู้เเท้จริงนั้นเป็นอย่างไร
ความรู้ในทัศนะของเหลาจื้อไม่ใช่ความรู้ทางโลกหรือความรู้ที่ให้คุณค่าเเก่วัตถุนิยม เพราะความรู้ใน
ทัศนะของเหลาจื้อนั้นคือการรู้จักวิถีทางของสิ่งที่เรียกว่าเต๋า จะเรียกเต๋าว่าธรรมชาติ ฉะนั้นปรัชญา
เต๋ามุ่งความรู้เพื่อเข้าใจธรรมชาติ เพื่อการประพฤติตนที่สอดคล้องต่อวิถีทางของธรรมชาติ ส่วนเต๋าที่
เป็นธรรมชาติจะเป็นอย่างไรจะได้อธิบายในบทต่อไป เเต่เมื่อเราได้ศึกษาญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า ก็
จะพบว่า ปรัชญาเต๋านั้นมี ความรู้ทางเดียวเเละเป็นทางตรงซึ่งต่างกับพุท ธปรัชญาเถรวาท ซึ่งยัง มี
หลักธรรมที่เหมาะสมกับบุคคลระดับต่างๆ ฉะนั้น การเเสวงหาความรู้ในปรัชญาเต๋าโดยการพัฒนา
ทางด้านวัตถุนั้นก็ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเเน่นอน เพราะจะเห็นได้ว่าโลกเราในปัจจุบันประสบพบเจอกับ
ภัยธรรมชาติที่รุนเเรงทวีคูณมากขึ้น ก็เป็นเพราะมนุษย์ได้ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาวัตถุมากเกินไปจน
ลืมนึกถึงความสมดุลเเละการพัฒนานั้นในอีกด้านหนึ่งกลับเป็นอาวุธที่ทาลายสภาพเเวดล้อม ทาลาย
สภาพอากาศ มีความเป็นไปได้ว่าเหลาจื้อนั้นเป็นนักสังเกตธรรมชาติว่าธรรมชาตินั้นมีความดารงคงอยู่
อย่างไร เเละจะปรับชีวิตของตนให้เข้ากับธรรมชาติได้อย่างไร เหลาจื้อมองเห็นว่า มนุษย์ไม่สามารถ
อยู่ได้หากขาดธรรมชาติ เเละความรู้ทางโลกที่พัฒนาเเต่วัตถุไม่ใช่ความรู้ที่ทาให้เข้าใจธรรมชาติได้เลย
ความรู้ในปรัชญาเต๋าจึงเป็นสิ่งที่ น่าสนใจศึกษาเพราะในอี กมุมหนึ่งหากมนุษย์เรารู้จักใช้ชีวิตที่เห็น
คุณค่าของธรรมชาติ สภาพเเวดล้อม มีความสมดุลในการใช้ชีวิตก็เป็นอีกวิถีทางหนึ่งที่จะขจัดความ
วุ่น วายเเละยั ง ช่ ว ยลดทอนความรุ น เเรงจากภัย ธรรมชาติ ไ ด้ อี ก จากที่ ก ล่ า วมานี้ จ ะเห็ น ได้ ว่ า
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ปรัชญาเต๋ามองเห็นว่ามนุษย์อี ก จ านวนไม่ น้อยยั ง ไม่ มี ความรู้ชนิดนี้ ซึ่ง เป็นความรู้ที่ ป รัชญาเต๋ า
เเสวงหาจนได้บัญญัติธรรมชาตินั้นว่าเต๋า
ปัญหาที่ศึกษาในการทาวิจัย เรื่องศึกษาเปรียบเทียบญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับ
ญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า เพื่อต้องการเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านญาณวิทยาที่ว่าด้วยบ่อเกิดของ
ญาณวิทยา ธรรมชาติของญาณวิทยา ประเภทของญาณวิทยา และเกณฑ์การตัดสินญาณวิทยาในพุทธ
ปรัชญาเถรวาทกับ ปรัชญาเต๋า เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างและความคล้ายคลึงทางด้านญาณ
วิทยาระหว่างพุท ธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาเต๋าให้ชัดเจน ทั้งนี้ จึงจาเป็นต่อการทาวิจัย เพื่ อการ
พัฒ นาความรู้ให้ก้าวหน้าอย่างมี ระบบ ตลอดถึง เป็นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจอย่างละเอียด ลึก ซึ้ง
เกี่ยวกับญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณวิทยาในปรัชญาเต๋าให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
และสามารถนาไปปฏิบัติสาหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป

1.2 คำถำมวิจัย
1. ญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท คืออะไร
2. ญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า คืออะไร
3. เปรียบเทียบญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า เป็นอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท
2. เพื่อศึกษาญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า
3. เพื่อเปรียบเทียบญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย
การทาวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดขอบเขตการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบญาณวิทยาใน
พุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งมีขอบเขตดังนี้
1.4.1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
งานวิจัยนี้ได้กาหนดขอบเขตด้านเนื้อหาเรื่องการศึก ษาเปรียบเทียบญาณวิท ยาในพุท ธ
ปรัชญาเถรวาทกั บ ญาณวิท ยาในปรัชญาเต๋าเป็น 4 ประเด็น ดัง นี้ บ่ อก าเนิดของญาณวิท ยา
ธรรมชาติของญาณวิทยา ประเภทของญาณวิทยา เเละเกณฑ์การตัดสินญาณวิทยา
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1.4.2. ขอบเขตด้ำนเอกสำร
งานวิจัยนี้ได้กาหนดขอบเขตด้านเอกสารเฉพาะเจาะจงในเรื่องญาณวิทยาในพุทธปรัชญา
เถรวาท คือ พระไตรปิฎก และญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า คือคัมภีร์เต๋า เต้ จิง เป็นหลัก และประกอบ
ไปด้วยเอกสารหนังสือทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

1.5 วิธีดำเนินวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึก ษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล ที่ เกี่ ยวข้องกับ หัวข้อที่ จะวิจัยจากเอกสารปฐมภูมิ
(Primary Sourches) และเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sourches)
2. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณวิทยาใน
ปรัชญาเต๋าใน 4 ประเด็น คือ 1. บ่อกาเนิดของญาณวิทยา 2. ธรรมชาติของญาณวิทยา 3. ประเภท
ของญาณวิทยา 4. เกณฑ์การตัดสินญาณวิทยา
3. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ทาให้ทราบญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท
2. ทาให้ทราบญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า
3. ท าให้ ท ราบการเปรี ย บเที ย บญาณวิท ยาในพุท ธปรั ช ญาเถรวาทกั บ ญาณวิ ท ยาใน
ปรัชญาเต๋า

1.7 เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้นาเอกสารและงานวิจัยที่มีเนื้อหาสอดคล้องเกี่ยวข้องกับงานวิจัยใน
เรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า มาเสนอโดย
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.7.1 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
รองศำสตรำจำรย์ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ ได้กล่าวไว้ใน หนังสือญาณวิทยา (ทฤษฎีความรู้) สรุป
ความได้ว่า บ่อเกิดของความรู้ตามแนวพุทธปรัชญา ตามปกติแล้ว ญาณวิทยาจะกล่าวถึงแหล่งกาเนิด
ของความรู้ ธรรมชาติของความรู้ ความสมเหตุสมผลของขอบเขตของความรู้ตลอดจนถึงการทดลอง
หรือการพิสูจน์ความรู้ สาหรับพุทธปรัชญามีแหล่งกาเนิดของความรู้อย่างกว้างที่สุดมีอยู่ 2 อย่าง คือ
(1) ปรโตโฆสะ ซึ่ง แปลตามตัวอั กษรว่าเสียงจากผู้อื่น หรือได้ยินจากผู้อื่นอันได้แก่ ประสบการณ์
ภายนอก เช่น การศึกษาเล่าเรียน การฟังคาบรรยาย คาสอน การโฆษณา และแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่ง
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อาจเป็นครู ศาสดา คัมภีร์ศั กดิ์สิทธิ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ (2) โยนิโสมนสิการ ได้แก่ การ
พิจารณาด้วยอุบายอันแยบคายซึ่ง เป็นวิธีการคิดหาเหตุผลตลอดจนรู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์ สืบสวน
สอบสวนหาต้นเหตุแยกแยะให้เ ห็นเหตุปัจ จัย หรือความสัมพันธ์ต่างๆ ในขั้นต่า หมายถึง การใช้
เหตุผลทางตรรกศาสตร์ และในขั้นสูง หมายถึง การฝึกอบรมจิตให้เป็นสมาธิ จนเกิดความสงบ ทาลาย
อคติและความรู้สึก อัตวิสัยต่างๆ จนสามารถรู้ความจริงอย่างแท้จริงได้1
บุญมี แท่นแก้ว ได้กล่าวไว้ในหนังสือ ญาณวิทยา (ทฤษฎีความรู้) สรุปความได้ว่า คาว่า
“ญาณวิ ท ยา” หรื อ “ทฤษฎี ค วามรู้ ” จึ ง หมายถึ ง “ศาสตร์ ห รือ ทฤษฎี ค วามรู้ ” มาจากค าว่ า
Episteme = Knowledge (ความรู้), Logic= Science (ศาสตร์) ด้วยเหตุนี้ ญาณวิทยาจึงต้องศึกษา
ถึงกาเนิดธรรมชาติ ขอบเขต และความสมบูรณ์แห่งความรู้ ตลอดถึงปัจจัยที่ทาให้เกิดความรู้จริง และ
หามาตรฐานว่าอะไรเป็นความรู้จริง อะไรเป็นความรู้ไม่จริง ปัจจุบันญาณวิทยาจึงมีความสาคัญมาก
เพราะเป็นพื้นฐานในการเก็ งถึงความจริง ทางอภิปรัชญา และเป็นการวิจารณ์ถึงองค์ประกอบของ
ความรู้จริงได้อีกด้วย ดังนั้น ญาณวิทยาจึงสัมพันธ์กับอภิปรัชญามาก2
รองศำสตรำจำรย์สุเชำวน์ พลอยชุม กล่าวไว้ใน หนังสือพุทธปรัชญาในสุตตันตปิฎก สรุป
ความได้ ว่ า แหล่ ง ที่ ม าของความรู้ ของมนุ ษย์ ใ นทางพระพุท ธศาสนาว่ า พระพุ ท ธศาสนาถือ ว่ า
แหล่งที่มาของความรู้ของมนุษย์มี 3 อย่าง คือ (1) อายตนะ หรือประสาทสัมผัส 6 ซึ่งให้ความรู้ใน
ระดับสามัญธรรมดาทั่วไป เป็นความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวัตถุ หรือความรู้เกี่ยวกับโลกวัตถุ (สุ
ตมยปัญญา) (2) การคิดหรือการใช้เหตุผล ซึ่งให้ความรู้ในลักษณะเป็นความเข้าใจ ซึ่งอาจจะเป็น
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุหรือความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่มิใช่ปรากฏการณ์ทางวัตถุก็ได้ เป็นความรู้ที่
กว้างไกลไปกว่าความรู้ระดับแรก (จินตามยปัญญา) (3) ญาณหรือการหยั่งรู้ของจิต ซึ่งให้ความรู้ที่มี
ลักษณะเป็นการเห็นสิง่ นั้น ๆ อย่างทะลุปรุโปร่ง หรืออย่างแจ่มแจ้งครบถ้วนด้วยจิตโดยตรง ซึ่งสิ่งทีจ่ ติ
เห็นหรือหยั่งรู้ดังกล่าวนี้อาจจะเป็นเรื่องของวัตถุหรือเป็นเรื่องของอวัตถุก็ได้ (ภาวนามยปัญญา) 3
ดร.นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ ได้กล่าวไว้ใน หนังสือศาสนศึกษา สรุปความได้ว่า การที่จะเข้าถึง
เต๋าหรือรวมอยู่กับเต๋าเป็นเอกภาพเดียวกันได้จะต้องบาเพ็ญตนให้ดาเนินไปตามทางแห่งธรรมชาติให้มี
ความสงบระงับ ครองชีวิตในทางที่ จ ะกลมกลืนกับ ธรรมชาติ สามารถท าใจให้ส งบตามทางของ
ธรรมชาติ4
จรัญ หอมเทียนทอง ได้กล่าวไว้ใน หนัง สือปรัชญาแห่งเต๋ายุคใหม่ สรุ ป ความได้ว่า การ
เรียนรู้เต๋า หมายถึง วิธีการที่สรรพสิ่งเกิดขึ้น จากกระบวนการเรียนรู้วิธีการสอนที่สามารถบอกได้นั้น

1

226-227.

2

ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, ญาณวิทยา ทฤษฎีความรู้, พิมพ์ครั้งที่ 1, (นครปฐม : สาละพิมพการ, 2555), หน้า

บุญมี แท่นแก้ว, ญาณวิทยา ทฤษฎีความรู้, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์,
2543), หน้า 1.
3
สุเชาวน์ พลอยชุม, พุทธปรัชญาในสุตตันตปิฎก, พิมพ์ครั้งที่ 2, (นครปฐม : สาละพิมพการ, 2560),
หน้า 79.
4
นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ, ศาสนศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมิก, 2554),
หน้า 106.
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หาใช่วิธีการที่สามารถรู้ไม่ จงรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้น ในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม จง
เปิดเผยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการชี้ขาด เต๋า คือ วิธีที่สรรพสิ่งเกิดขึ้น5
ฟื้น ดอกบัว ได้กล่าวไว้ใน หนังสือ ปวงปรัชญาจีน สรุปความได้ว่า สานักปรัชญาเต๋า สานัก
นี้มี เ หลาจือ หรือเล่าจื้อ เป็นหัวหน้า และนัก ปรัชญาอื่นๆที่ ส าคัญของส านัก ก็ มี จวงจื้อหรือจัง จื้อ
ปรัชญาในสานักนี้มีเต๋าเป็นจุดหมายสูงสุด เต๋าเป็นนามธรรม เต๋าก็เป็นบ่อเกิดของสรรพสิ่ง คอยหล่อ
เลี้ยงสรรพสิ่ง และเป็นจุดหมายสูงสุดของสรรพสิ่ง เพราะฉะนั้นทุกสิ่งเกิดขึ้นได้เพราะเต๋า ดารงอยู่ได้
เพราะเต๋าและกลับคืนสู่เต๋าอีก6
ประยงค์ สุวรรณบุบผำ ได้กล่าวไว้ใน คัมภีร์ เต๋า เต้ จิง สรุปความได้ว่า รีส (Reese) ได้
กล่าวไว้ในพจนานุกรมศัพท์ปรัชญาและศาสนา แนวคิดตะวันออกตะวันตก (หน้า 567) ว่า “เต๋า” มี
ลักษณะ 8 ประการ ด้วยกัน ซึ่งจะทาให้ผู้ศึกษาพอจะมองเห็นภาพลักษณ์ว่า เต๋า มีลักษณะอย่างไร
ลักษณะทั้ง 8 ประการของเต๋า มีดังนี้ คือ 1. ไม่ปรากฏรูปร่าง มองไม่เห็น 2. ไม่มีสัณฐานรูปร่าง 3.
ฟังไม่ได้ยิน 4. ลึกลับยากที่จะกล่าวถึง 5. ใหญ่โต เหลือคณา 6. กว้างขวางไร้ขอบเขต ไม่มีสิ้นสุด 7.
คลุมเครือ ไม่แน่นอน ไม่รู้ว่าอะไรแน่ 8. หลบหลีกว่องไว เหลือที่จะเข้าใจ ยากที่จ ะอธิบาย เต๋ามี
ลักษณะดังกล่าวมา ซึ่งดูเหมือน “ความไม่มีอะไร” แต่เต๋าก็มีอยู่ เต๋าจึงมีลักษณะเหมือนปรมาตมัน
หรือพรหมันของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู เต๋ามีลักษณะธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ ใหญ่โตครอบจักรวาล
มองไม่เห็นด้วยมังสะจักษุ แต่รู้ได้ด้วยปัญญาจักษุ หรือญาณจักษุ คือ ตาปัญญา7
พจนำ จันทรสันติ ได้กล่าวไว้ใน หนังสือวิถีแห่งเต๋า สรุปความได้ว่า หากเราแยกตัวออก
จากธรรมชาติ เราจะไม่มีวันเข้าใจความลี้ลับของมันได้เลย เราจะเข้าใจได้ ปรีชาญาณจะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อเรารวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เข้าร่วมอยู่ในกลไกอันมหัศจรรย์และพลังอานาจอัน
ยิ่งใหญ่ และธรรมชาติจะเปิดเผยตัวเองออกอย่า งไม่มีปิดบัง ความมืดดาจะไม่คงอยู่อีกต่อไป เราจะ
เต็มเปี่ยมไปด้วยปรีชาญาณ ตัวเราเองจะกลับกลายเป็นธรรมชาติที่ให้คุณและบารุงเลีย้ งสรรพสิ่งต่างๆ
บนพื้นโลก และนี่คือวิถีทางของมนุษย์ที่แท้จริง นี่คือเต๋า8
1.7.2 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นนทพันธ์ มำลัย ได้กล่าวไว้ในวิจัยเรื่อง “ญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณวิทยา
ของเพลโต : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ” สรุปความได้ว่า ความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทมีคุณสมบัติ
เฉพาะตัวของมันเองที่สาคัญจะจัดเป็นความรู้ได้คือ การมีความเชื่อ มีความเป็นจริง เเละการพิสูจน์
ทดสอบว่าจริง ซึ่งในพุทธปรัชญาเถรวาทหมายถึง การพิสูจน์ทดสอบด้วยประสบการณ์ของตนเอง
โดยตรง (Direct personal knowledge) ไม่ ว่ า จะเป็ น ประสบการทางประสาทสั ม ผั ส หรื อ
5

จรัญ หอมเทียนทอง, ปรัชญาเต๋ายุคใหม่, พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์แสงดาวสร้อยทอง, 2544), หน้า 11.
6
ฟื้น ดอกบัว, ปวงปรัชญาจีน, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ศยาม, 2542), หน้า 228.
7
ประยงค์ สุวรรณบุบผา, คัมภีร์เต๋า เต้ จิง , พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพมหานคร : โสภณการพิมพ์, 2539),
หน้า 150.
8
พจนา จันทรสันติ , วิถีแห่งเต๋า, พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์เคล็ดไทย, 2542),
หน้า 28.
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ประสบการณ์ที่พ้นจากประสาทสัมผัส การเชื่อถือว่าเป็นเพียงพื้นฐานที่จะทาให้เกิดปัญญาหรือนาไปสู่
ปัญญาเท่านั้น ไม่ได้มีเป้าหมายในตัวเอง ต่อมาก็คือ ความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทต้องเป็นจริง ความ
เป็นจริงของความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทคือ ความสามารถที่จะพิสูจน์ทดสอบได้ด้วยการลงมือปฏิบัติ
ให้เกิดประสบการณ์ด้วยตนเอง ไม่ใช่เป็นจริงตามคาบอกกล่าวหรือคาชี้เเนะเท่านั้น ฉะนั้น ถ้าเรามอง
ภาพรวมเเล้ว ธรรมชาติของความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาท ก็คือความรู้ที่ปราศจากอวิชชา ซึ่งถือว่า
เป็นความรู้ที่จะทาให้มองเห็นสิ่งทั้งหลายได้ตรงตามความเป็นจริงที่มันเป็น ทาให้มนุษย์หลุดพ้นจาก
ทุกข์ทั้งปวงได้9
พระสุริยะ จิรธมฺ โ ม ได้ก ล่าวไว้ในวิจัยเรื่อง “การศึก ษาเชิง เปรี ยบเทียบญาณวิท ยาใน
ปรัชญาฮิ นดูกับ พุ ทธปรัชญาเถรวาท” สรุป ความได้ว่า ญาณวิทยาในพุท ธปรัชญาเถรวาทนั้นเป็น
ความรู้ที่ว่าด้วยความหลุดพ้นและวิถีทางนาไปสู่ความหลุดพ้นจากกิเ ลสตัณหาซึ่ง เป็นตัวทาให้เกิ ด
อวิชชา คือ ความไม่รู้แจ้งเห็นจริง ดังนั้น ความรู้ที่แท้จริงในตามหลักพุ ทธปรัชญาเถรวาทนั้น จึงต้อง
เป็นความรู้ที่สามารถทาลายอวิชชาหรือความไม่รู้จริง ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานของความทุกข์ทั้งปวงของ
ชีวิตได้อย่างสิ้นเชิงและหลุดพ้นจากความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ในที่สุด10
บุญนำถ สกุลอิทธิมรรค ได้กล่าวไว้ในวิจัยเรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบญาณวิทยาของอิมมานู
เอล คานท์ กั บ ญาณวิท ยาของพุ ทธปรัชญาเถรวาท” สรุป ความได้ว่า พุท ธปรัชญาเถรวาทถือ ว่า
ความรู้ (ปัญญา) เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหลักการดาเนินชีวิตด้วยความจริง เพื่อเป็นสิ่งยึดถือปฏิบัติให้เกิด
ความผาสุกในสังคมในเบื้องต้น โดยมีการเชื่อมโยงในแง่ที่นาไปสู่ความรู้ระดับสูง หรือระดับปรมัตถ์
(Ultimate truth) พุทธปรัชญาให้ความหมายของความรู้ที่เกิดจากภายในมีลักษณะส่องสว่างโพลง
อย่างฉับพลัน สามารถมองเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริง ควบคู่ไปกับหลักปฏิบัติ (ไตรสิกขา) การรู้
แจ้งตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ทฤษฎีความรู้เริ่มต้นมาจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จึง
กล่าวได้ว่าความรู้เป็นกุญแจสาคัญที่จะนาไปสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือความสิ้นไปแห่งกิเลสทั้งปวง
ดับทุกข์ได้สิ้นเชิง ความรู้นาไปสู่ความแจ้งหลุดพ้น (วิมุตติ) ในที่สุดนั้นเอง11
เสำวนีย์ พงศกรเสถียร ได้กล่าวไว้ในวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องญาณ
วิทยาในธัมมปทัฏฐกถา” สรุปความได้ว่า ญาณวิทยากับกระบวนการเรียนรู้ในธัมมปทัฏฐกถาเกิดขึ้น
โดยอาศัย เทคนิควิ ธีก ารสอนของพระพุท ธเจ้ าที่ ท รงวางแบบอย่ างไว้อย่ างถู ก ต้อ งเหมาะสมแก่
สติปัญ ญาของแต่ล ะบุคคล เนื้อ หาที่ ท รงนามาสอนนั้นมุ่ ง เน้นที่ ความแตกต่างของบุคคล คือทรง
พิจ ารณาอย่างถ่อ งแท้ แล้วว่าบุคคลแต่ล ะบุคคลนั้นมี อุป นิสัยอย่างไร ชอบแบบไหน มี บุพพกรรม
เป็นมาอย่างไรแล้วจึงทรงนาหลักธรรมที่เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆมาแสดงชี้แจงให้เห็นได้ด้วยตนเอง
โดยทรงสอนมุ่งผลที่ผู้ฟังสามารถนาไปปฏิบัติและเห็นผลได้จริงทั้ งในปัจจุบันและอนาคต ความรู้ที่ได้
9

นนทพันธ์ มาลัย, “ญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณวิทยาของเพลโต : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ”,
วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2557, หน้า 21-22.
10
พระสุ ริ ยะ จิ รธมฺ โม, “การศึ กษาเชิ งเปรี ยบเที ยบญาณวิ ทยาในปรั ชญาฮิ นดู กับพุ ทธปรั ชญาเถรวาท”,
วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2555, หน้า 1.
11
บุญนาถ สกุลอิทธิมรรค, “ศึกษาเปรียบเทียบญาณวิทยาของอิมมานูเอล คานท์ กับญาณวิทยาของ
พุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย), 2556, หน้า 130.
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ในธัมมปทัฏฐกถามี 2 ชนิดคือ 1. ความรู้โดยอ้อม ได้แก่ สุตมยปัญญาและจินตามยปัญญา เป็นความรู้
ที่อาศัยปัจจัยภายนอกและภายใน ความรู้นี้เป็นได้ทั้งสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิ 2. ความรู้โดยตรง
ได้แก่ ภาวนามยปัญญา เป็นความรู้ที่เกิดจากการฝึกฝนอบรมจิตโดยตรง12
นำยขวัญชัย ตั้งเรือนรัตน์ ได้กล่าวไว้ในวิจัยเรื่อง “มโนทัศน์ที่คล้ายกันของปรัชญาเต๋า
และพุทธปรัชญานิกายเซน : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ” สรุปความได้ว่า คาว่า “ปรัชญาเต๋า” นั้น
แตกต่างกับ “ลัทธิเต๋า” และ “ศาสนาเต๋า” แนวความคิดทางปรัชญาของปราชญ์เมธีเต๋า เช่น เล่าจื้อ
จวงจื้อ เป็นต้น ส่วนลัทธิเต๋าเกิดขึ้นภายหลังยุคของเล่าจื้อหลายร้อยปี ลัทธิเต๋ามีลักษณะที่แตกต่างไป
จากเค้าเดิม (ปรัชญาเต๋า) ค่อนข้างมาก จากที่เดิมที่เน้นในเรื่องการมีชีวิตอยู่อย่างกลมกลืนสอดคล้อง
ไปกับธรรมชาติ กลายมาเป็นการพิ ชิตหรือเอาชนะธรรมชาติ มีการผลิตยาอายุวัฒนะเพื่อความเป็น
อมตะ มีการบูชาเทพเจ้า เล่นแร่แปรธาตุ มีการใช้คาถาอาคมและไสยศาสตร์ต่างๆ ซึ่งแตกต่างจาก
ปรัชญาเต๋าดั้งเดิมเป็นอันมาก ส่วนศาสนาเต๋านั้นเกิดขึ้นท้ายสุดจากพัฒนาการของลัทธิเต๋าจนกระทั่ง
มี อ งค์ป ระกอบของความเป็น ศาสนาครบถ้ ว น คื อมี ศาสดา คัม ภี ร์ นั ก บวช ศาสนสถาน และ
สัญลักษณ์13
พระชวนชัย สุทธปญฺโญ (เพชรไพรสันติ) ได้กล่าวไว้ในวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์แนวคิดทางจ
ริยศาสตร์ของเหลาจือ้ ที่ปรากฏในวรรณกรรมของโกวเล้ง” สรุปความได้ว่า 1.ปรัชญาเต๋า เป็นแนวคิด
ลักษณะจิตนิยมสอนว่าความจริงแท้ คือ “เต๋า” (นามสมมติ) อันเป็นธรรมชาติที่อยู่เหนือการสมมติ มี
อยู่เองเป็นบ่อเกิดของสรรพสิ่งและพิสูจน์ไม่ได้ด้วยผัสสะ (ประสบการณ์ระดับประสาทสัมผัส) คาสอน
เรื่องเต๋า มีบรรจุในคัมภีร์เต๋าเต็กเก็ง ซึ่งเชื่อว่าเหลาจื้อ/เล่า จื้อ เป็นผู้นิพนธ์ 2. มนุษย์สามารถเข้าถึง
“เต๋า” โดยอาศัยจิตที่สงบ 3. ธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์ดีอยู่แล้วแต่มนุษย์ถูกความอยากเข้าครอบงา
ทาให้ตกอยู่ในอานาจกิเลสตัณหา จึงทาให้หันหลังไปจากเต๋ามุ่งแสวงหาสิ่งต่างๆ มาตอบสนองความ
อยากของตน ผลที่ ตามมาคือ ท าให้ม นุษย์ มี ความทุก ข์ 4. การกลับ คืนสู่เ ต๋าคือการดาเนินชีวิต
สอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ เรียบง่าย หยุดสร้างวัฒนธรรมและอารยธรรมต่าง ๆ ให้หมดสิ้น14
จากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ช่วยนามาเป็นข้อสนับสนุนในการท า
วิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเปรียบเทียบญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับ
ญาณวิทยาในปรัชญาเต๋าให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นในญาณวิทยา เพราะญาณวิทยามีความสาคัญต่อมนุษย์
ฉะนั้น มนุษย์ควรศึกษาทาความเข้าใจให้ชัดเจน เพื่อจะได้ยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูก ต้อง ผู้วิจัยจึงได้
ค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆที่ น่าเชื่อถือได้ม าสนับ สนุน โดยยึดถือพระไตรปิฎกเป็นหลัก
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เสาวนีย์ พงศกรเสถียร, “การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องญาณวิทยาในธัมมปทัฏฐกถา”,วิทยานิพนธ์
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2553, หน้า 194.
13
ขวัญชัย ตั้งเรือนรัตน์, “มโนทัศน์ที่คล้ายกันของปรัชญาเต๋าและพุทธปรัชญานิกายเซน” : การศึกษา
เชิงเปรียบเทียบ”,วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์),
2554, หน้า 7.
14
พระชวนชัย สุทธปญฺโญ, “วิเคราะห์แนวคิดทางจริยศาสตร์ของเหลาจื้อที่ปรากฎในวรรณกรรมของโก
วเล้ง”,วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),
2559, หน้า 15.

9

รวมถึงคัมภีร์และเอกสารงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องทางวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามหลักญาณ
วิทยาได้อย่างถูกต้อง ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมต่อไป

1.8 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ญำณวิทยำในพุทธปรัชญำเถรวำท
-บ่อเกิดญาณวิทยา
-ธรรมชาติญาณวิทยา
-ประเภทญาณวิทยา
-เกณฑ์การตัดสินญาณวิทยา
-สรุปญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท

ญำณวิทยำในปรัชญำเต๋ำ
-บ่อเกิดญาณวิทยา
-ธรรมชาติญาณวิทยา
-ประเภทญาณวิทยา
-เกณฑ์การตัดสินญาณวิทยา
-สรุปญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า

เปรียบเทียบญำณวิทยำในพุทธปรัชญำ
เถรวำทกับญำณวิทยำในปรัชญำเต๋ำ
-บ่อเกิดญาณวิทยา
-ธรรมชาติญาณวิทยา
-ประเภทญาณวิทยา
-เกณฑ์การตัดสินญาณวิทยา
-สรุปเปรียบเทียบญาณวิทยา

บทสรุปเเละข้อเสนอเเนะ
-บทสรุป
-ข้อเสนอเเนะ

1.9 นิยำมศัพท์เฉพำะ
นิยามศัพท์เฉพาะผู้ทาวิจัยได้ให้ความหมายของศัพท์สาคัญโดยเป็นเครื่องกาหนดว่าจะต้อง
ปฏิบัติการอย่างไรต่อศัพท์สาคัญ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ญำณวิทยำ (Epistemology) หมายถึง ทฤษฎีความรู้ ซึ่งมีประเด็นในการวิจัย 4 ประเด็น
คือ ด้านบ่อ เกิดของญาณวิท ยา ธรรมชาติของญาณวิท ยา ประเภทของญาณวิทยา และเกณฑ์การ
ตัดสินญาณวิทยา
พุทธปรัชญำเถรวำท (Theravada Buddhist Philosophy) หมายถึง ทฤษฎีความรู้ใน
พุทธปรัชญาเถรวาท ซึ่ง มีป ระเด็นในการวิจัย 4 ประเด็น คือ ด้านบ่อเกิดของญาณวิท ยาในพุท ธ
ปรัชญาเถรวาท ธรรมชาติของญาณวิท ยาในพุทธปรัชญาเถรวาท ประเภทของญาณวิทยาในพุท ธ
ปรัชญาเถรวาท เเละเกณฑ์การตัดสินญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท
ปรัชญำเต๋ำ (Taoism in Epistemology) หมายถึง ญาณวิทยาในแนวคิดทางปรัชญา
ของปราชญ์เมธีเต๋า คือ เหลาจื้อ คือ ทฤษฎีความรู้ในปรัชญาเต๋า ซึ่งมีประเด็นในการวิจัย 4 ประเด็น
คือ ด้านบ่อเกิดญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า ธรรมชาติของญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า ประเภทของญาณ
วิทยาในปรัชญาเต๋า เเละเกณฑ์การตัดสินญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า
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ศึกษำเปรียบเทียบ หมายถึง การเปรียบเทียบทฤษฎีความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณ
วิทยาในปรัชญาเต๋า คือ ทฤษฎีความรู้ในปรัชญาเต๋า ซึ่งมีประเด็นในการวิจัย 4 ประเด็น คือ ด้านบ่อ
เกิดของญาณวิท ยา ธรรมชาติของญาณวิทยา ประเภทของญาณวิท ยา เเละเกณฑ์การตัดสินญาณ
วิทยา

บทที่ 2
ญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท
ญาณวิ ท ยาในพุ ท ธปรัช ญาเถรวาท จะได้ศึก ษาขอบเขตส าคัญ ของญาณวิ ท ยาซึ่ ง มี อ ยู่
4 ขอบเขต คือ 1) บ่อเกิดญาณวิทยา 2) ธรรมชาติของญาณวิทยา 3) ประเภทของญาณวิทยา และ
4) เกณฑ์ก ารตัดสินญาณวิทยา ซึ่ง จะได้ศึก ษาขอบเขตทั้ ง 4 อย่างนี้ในหลัก พุท ธปรัชญาเถรวาท
เรียกว่า ญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท คือ ศึกษาทฤษฎีความรู้ในหลักพุทธปรัชญาเถรวาท
ผู้ศึก ษาวิจัยได้ศึก ษาญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท เพื่อให้เกิ ดความเข้ าใจในทฤษฎี
ความรู้ของหลักพุทธปรัชญาเถรวาทอย่างมีระบบขั้นตอน และสามารถนาไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา
ชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามยุคสังคมปัจจุบันที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

2.1 บ่อเกิดญาณวิทยา
2.1.1 ความหมายของพุทธปรัชญาเถรวาท
ตามที่ทราบกันโดยทั่วไป พุทธปรัชญามีความหมายอย่างหลากหลาย ดังที่มีนักวิชาการใน
สังคมตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้ความหมายดังนี้
ศาสตาจารย์ (พิเศษ) ดร. สุนทร ณ รังสี กล่าวไว้ว่า หลักพุทธปรัชญา คือ หลักคาสอนที่
เกี่ยวกับความจริง (สัจธรรม) เเละหลักปฏิบัติ (จริยธรรม) บางประการของพระพุทธศาสนาที่นามา
ศึกษาวิเคราะห์ด้วยการใช้เ หตุผลตามวิธีก ารของปรัชญา พุทธปรัชญา จะจากัดวงอยู่ในส่วนที่เป็น
ศาสนธรรมของพระพุ ท ธศาสนาเท่ า นั้น จะไม่ ร วมถึ ง ส่ วนที่ เ ป็น ศาสดา ศาสนบุค คล ศาสนพิ ธี
เเละศาสนสถาน เว้นเสียเเต่ว่าส่วนต่างๆ เหล่านี้จะไปเกี่ยวโยงกับศาสนธรรมที่จะต้องศึกษาวิเคราะห์
ด้วยการใช้เหตุผลเชิงปรัชญาด้วยเท่านั้น
หลักพุ ทธปรัชญา พระพุท ธเจ้าทรงอุป มาหลักคาสอนทั้ งหมดดุจ พ่วงเเพ หรือเครื่องใช้
เครื่องอาศัย มิใช่มีไว้เพื่อโอ้อวด หรือเพื่อยึดมั่น เเต่เพื่อนามาใช้เป็นเครื่องมือนาไปสู่วัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ หลักการที่ว่า สิ่งที่พิสูจน์ได้เท่านั้นคือ ความจริง ความจริงจะต้องเป็นสิ่งที่ 1) มีเหตุผล 2) พิสูจน์
ทดลองได้ 3) เป็นที่ยอมรับกันโดยผู้รู้ทั้งหลาย 4) เป็นความจริงสากลตลอดไป
รองศาสตราจารย์ ดร. ประยงค์ เเสนบุราณ กล่าวไว้ว่า หลักพุ ทธปรัชญา คือ หลักคาสอน
พื้นฐานของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวข้องที่เป็นความจริงเเละมีเหตุผล เป็นหลักการปฏิบัติงานให้ประสบ
ความสาเร็จมี 5 ประการ คือ
1) เว้นจากการทาความชั่วทั้งปวง (สัพพปาปัสฺสะ อกรณัง คือ ศีล) ทาเเต่ความดี (กุสลัสสูป
สัมปทา คือ สมาธิ) เเละทาจิตใจให้บริสุทธิ์ (สจิตตปริโยทปนัง คือ ปัญญา)
2) เน้นการปฏิบัติ ถือว่าความจริงต้องเกิดมาจากการปฏิบัติมิใช่มาจากการเรียนรู้ หรือการ
ท่องจาจากตารา
3) เน้นการดับทุกข์ ทุกศาสนาจะมีคาสอนเรื่องการพ้นทุกข์ จะต่างกันที่การปฏิบัติเพื่อการ
พ้นทุกข์เเละภาวะของการดับทุกข์เท่านั้น
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4) เน้นทดสอบพิสูจน์ ยึดถือหลักเหตุผลเเละเป็นเหตุผลที่ท้าทายให้คนพิสูจน์ (เอหิปัสสิโก)
โดยมิให้เชื่อถือเเบบงมงายไร้หลักการหลักเหตุผล
5) เน้นหลักสันติ เริ่มตั้งเเต่สันติระดับต้นจนถึงสูงสุด คือ นิพพาน สันติระดับต้น คือ การ
รักษากายเเละวาจาให้สงบโดยการปฏิบัติตามหลักศีลธรรม เมื่อเขาทาสมาธิอยู่ประจาเขาก็จะสงบไม่
ฟุ้งซ่าน
2.1.2 หลักการเเละเป้าหมายของพุทธปรัชญาเถรวาท
พุทธปรัชญาเป็นหลักคาสอนที่พระพุทธเจ้าทรงนาเสนอไว้ในพระไตรปิฎก โดยรวมเเล้ว
ประกอบไปด้วยหลักการ วิธีการ เเละเป้าหมาย ดังนี้
1) หลัก การ หลักการสาคัญ ในการเข้าถึงความจริง ในระดับต่างๆ ของพุทธปรัชญา คือ
ปัญญา เเม้ว่าพุทธปรัชญาเถรวาทจะมีหลักศรัทธา เเต่มิได้หมายความว่าพุทธปรัชญาจะมุ่งสอนให้คน
เชื่ออย่างเดียว ตรงกันข้ามกับพุทธปรัชญากลับสอนให้คนใช้วิจารณญาณตรวจสอบเรื่องต่างๆ ที่รับรู้
มาอย่างละเอียดถี่ถ้วน จากหลักคาสอนในกาลามสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักตรวจสอบความรูท้ ี่
รับมาจากเเหล่งข้อมูลภายนอก (ปรโตโฆสะ) ด้วยการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างละเอียด เรียกการ
คิดเเบบนี้ว่า “โยนิโสมนสิการ” หมายถึง การคิดเรื่องต่างๆ อย่างละเอียดจนเข้าถึงความจริงของเรื่อง
นั้นอย่างถูกต้อง
2) วิธีการ การเข้าถึงความรู้เเละความจริงที่เป็นเป้าหมายสูงสุด นั้นจะใช้หลักของสมถะเป็น
บรรทัดฐานเบื้องต้นของการทาจิตให้สงบ (สมาธิ) เเละหลักวิปัสสนา เพื่อพัฒนาจิตที่เป็นสมาธิให้เกิด
ปัญญาหยั่งรู้เรื่องต่างๆตามความจริง
3) เป้าหมาย เป้าหมายของความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่เเล้วมุ่งเพื่อสร้างดุลยภาพ
ให้เเก่ชีวิตมนุษย์ทั้งร่างกายเเละจิตใจ โดยเฉพาะองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้วิทยาการ
ในโลกที่เกี่ยวกับวัตถุเจริญอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มนุษย์มีความกินดี อยู่ดี สะดวกสบายมากขึ้น สรุปก็
คือ เป้าหมายหลัก ของพุ ท ธปรัชญาอยู่ที่ การหลุดพ้นจากทุ ก ข์ท างจิตที่ เ กิ ดจากกิ เลส เป็นจิตที่ มี
อิสรภาพ สมบูรณ์ ผ่องใส บริสุทธิ์ เเต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า พุทธปรัชญาจะละเลยความทุกข์ทางกาย
เห็นได้จากพระพุทธเจ้าทรงสอนให้มนุษย์รู้เท่าทันความทุกข์ทางกายตามความเป็นจริงเเละหาวิธีขจัด
ป้องกั น หลีก เลี่ยงอย่างถูก ต้อง เช่น การสอนให้บริหารร่างกายด้วยอิริยาบถสี่ให้ส มดุล กัน (กาย
บริหาร) การรับประทานอาหารให้พอเหมาะ ไม่มาก หรือน้อยจนเกินไป (โภชเน มัตตัญญุตา) เป็นต้น
หรือถ้ามุ่งเป้าหมายของพุทธปรัชญาไปที่การศึกษาก็จะได้ข้อสรุปว่า เป้าหมายของการศึกษาเชิงพุทธ
ปรัชญาอยู่ที่การศึกษาจนรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
สรุปได้ว่า หลักการ วิธีการ เเละเป้าหมายของพุทธปรัชญานี้คือการที่พระพุทธเจ้าได้เสนอ
ถึงหลักการเพื่อละความไม่ดีหรือชั่ว เพื่อทาความดีให้เกิดขึ้น เเละเพื่อความบริสุทธิ์จดหมดเเห่ งจิตใจ
โดยพุทธปรัชญาพุ่งเป้าไปที่การทาให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามพุทธธรรมมีความสุขในปัจจุบันชาติเเละ
ชาติต่อๆไป จนในที่สุด สามารถหลุดพ้นจาการเกิด ซึ่งพุทธปรัชญาถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุด กล่าวคือ
การเข้าถึงนิพพานนั่นเอง1
1

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม. (2560). บทความพุทธปรัชญา : วิเคราะห์เเละวิจารณ์, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1,
หน้า 89, 90, 94, 95.
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2.1.3 การเกิดความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาท
ในหลักพทุธปรัชญาเถรวาทได้กล่าวถึงทฤษฎีญาณวิทยา ว่าด้วยบ่อเกิดของญาณวิทยา หรือ
บ่อเกิดของความรู้ไว้หลายประการ ซึ่งได้กล่าวถึง ปัจ จัยที่ ท าให้เกิ ดความรู้ ดัง มี พระพุท ธพจน์ใน
พระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ มี 2 ประการคือ ปร
โตโฆสะ การได้สดับจากคนอื่น และโยนิโสมนสิการ คือ การมนสิการโดยแยบคาย”2
1. ปรโตโฆสะ ซึ่ง แปลตามตัวอักษรว่า เสียงจากผู้อื่น หรือการได้ฟัง จากผู้อื่น อันได้แก่
ประสบการณ์ภ ายนอก เช่ น การศึก ษาเล่า เรี ยน การฟัง คาบรรยาย คาสอน การโฆษณา และ
แหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งอาจเป็นครู ศาสดา คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ3
อีกความหมายหนึ่ง ปรโตโฆสะ แปลว่า เสียงจากอื่น หรือการกระตุ้นชักจูงจากภายนอก
ได้แก่ การสั่ง สอน แนะนา ถ่ายทอด คาบอกเล่า โฆษณา ข่าวสาร คาชี้แจงจากผู้อื่น ตลอดจนการ
เรียนรู้ เลียนแบบ จากแหล่งต่างๆ ภายนอก หรืออิทธิพลจากภายนอก
แหล่งสาคัญของการเรียนรู้ประเภทนี้ เช่น พ่อแม่ ครู อาจารย์ เพื่อน คนแวดล้อมใกล้ชิด
ผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา บุคคลมีชื่อเสียง คนโด่งดัง คนผู้ได้รับความนิยมในด้าน
ต่างๆ หนังสือสื่อมวลชนทั้งหลาย สถาบันทางศาสนาและวั ฒนธรรม เป็นต้น ในที่นี้หมายถึงเฉพาะที่
แนะนาในทางที่ถูกต้องดีงาม ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเฉพาะที่สามารถช่วยนาไปสู่ปัจจัยที่
2 ได้
ปัจจัยข้อนี้ จัดเป็นองค์ประกอบฝ่ายภายนอก หรืออาจเรียกว่า ปัจจัยทางสังคม
บุคคลผู้มีคุณสมบัติเ หมาะสม สามารถท าหน้าที่ ป รโตโฆสะที่ ดี มีคุณภาพสูง มี คาเรียกเฉพาะว่า
กัลยาณมิตร ตามปกติ กัลยาณมิตรจะทาหน้าที่เป็นผลดี ประสบความสาเร็จแห่งปรโตโฆสะได้ ต้อง
สามารถสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้เล่าเรียน หรือผู้รับการฝึกอบรม จึงเรียกวิธีเรียนรู้ในข้อนี้ว่า วิธีการ
แห่งศรัทธา
ถ้าผู้มีหน้าที่ให้ปรโตโฆสะ เช่น ครู อาจารย์ พ่อแม่ ไม่สามารถทาให้เกิดศรัทธาได้ และผู้เล่า
เรียน เช่น เด็กๆ เกิดมีศรัทธาต่อแหล่งความรู้ความคิดอื่นมากกว่า เช่น ดาราในสื่อมวลชน เป็นต้น
และถ้าแหล่ง เหล่านั้นให้ป รโตโฆสะที่ ชั่วร้ายผิด พลาด อันตรายย่อมเกิ ดขึ้นในกระบ วนการแห่ ง
การศึกษา อาจเกิดการศึกษาที่ผิด หรือความไร้การศึกษา4
2. โยนิโสมนสิการ ได้แก่ การพิจารณาด้วยอุบายอันแยบคายซึ่งเป็นวิธีการคิดหาเหตุผ ล
ตลอดจนรู้ จั ก วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ สื บ สวน สอบสวนหาต้ น เหตุ แยกแยะให้ เ ห็ นเหตุ ปั จ จั ย หรื อ
ความสัมพันธ์ต่างๆ ในขั้นต่า หมายถึง การใช้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ และในขั้นสูง หมายถึง การ

2
3

หน้า 227.

4

ม.มู.12/204/213-214.
ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, ญาณวิทยา ทฤษฎีความรู้, พิมพ์ครั้งที่ 1, (นครปฐม : สาละพิมพการ, 2555),

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ 47,
(กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ผลิธัมม์, 2559), หน้า 614.
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ฝึกอบรมจิตให้เป็นสมาธิ จนเกิดความสงบ ทาลายอคติและความรู้สึก อัตวิสัย ต่างๆ จนสามารถรู้
ความจริงอย่างแท้จริงได้5
โยนิโสมนสิการ แปลว่า การทาในใจโดยแยบคาย หรือคิดถูกวิธี แปลง่ายๆว่า ความรู้จักคิด
หรือคิดเป็น หมายถึง การคิดอย่างมี ระบบ หรือคิดตามแนวทางของปัญญา คือ การรู้จักมอง รู้จัก
พิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะ เช่น ตามที่สิ่งนั้นๆ มันเป็นของมัน โดยวิธีคิดหาเหตุปัจจัย สืบค้นถึง
ต้ น เค้ า สื บ สาวให้ ต ลอดสาย แยกแยะสิ่ ง นั้ น ๆ เรื่ อ งนั้ น ๆ ออกให้ เ ห็ น ตามสภาวะ และตาม
ความสัมพันธ์สืบทอดแห่งเหตุปัจจัย โดยไม่เอาความรู้สึกด้วยตัณหาอุปาทานของตนเองเข้าจับ หรือ
เคลือบคลุม ทาให้เกิดความดีงาม และแก้ปัญหาได้
ข้อนี้เป็นองค์ประกอบฝ่ายใน หรือปัจจัยในตัวบุคคล และอาจเรียกตามองค์ธรรมที่ใช้งานว่า
วิธีการแห่งปัญญา
บรรดาปัจจัย 2 อย่างนี้ ปัจจัยข้อที่ 2 คือ โยนิโสมนสิการ เป็นแกนกลาง หรือส่วนที่ขาด
ไม่ได้ การศึกษาจะสาเร็จผลแท้จริงบรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็เพราะปัจจัยข้อที่ 2 นี้ ปัจจัยข้อที่ 2 อาจให้
เกิดการศึกษาได้โดยไม่มีข้อที่ 1 แต่ปัจจัยข้อที่ 1 จะต้องนาไปสู่ปัจจัยข้อที่ 2 ด้วย จึงจะสัมฤทธิ์ผล
ของการศึกษาที่แท้จริง การค้นพบต่างๆ ความคิดริเริ่ม ความก้าวหน้าทางปัญญาที่สาคัญๆ และการ
ตรัสรู้สัจธรรม ก็สาเร็จด้วยโยนิโสมนสิการ
อย่างไรก็ตาม แม้ความจริงจะเป็นเช่นนี้ ก็ไม่พึงดูแคลนความสาเร็จของปัจจัยข้อแรก คือ
ปรโตโฆสะ เพราะตามปกติ คนที่จะไม่ต้องอาศัยปรโตโฆสะเลย ใช้แต่โยนิโสมนสิการอย่างเดียว ก็มีแต่
อัจฉริยบุคคลยอดเยี่ยม เช่น พระพุทธเจ้า เป็นต้น ซึ่งมีน้อยท่านอย่างยิ่ง ส่วนคนทั่วไปที่เป็นส่วนใหญ่
หรือคนแทบทั้งหมดในโลกต้องอาศัยปรโตโฆสะเป็นที่ชักนาชี้ช่องทางให้
กิจกรรมทางการศึกษาที่จัดกันอยู่ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งดาเนินการกันเป็นระบบ เป็น
งานเป็นการการถ่ายทอดความรู้และศิลปะวิทยาการต่างๆที่เป็นเรื่องของสุตะ ก็ล้วนเป็นเรื่องของปร
โตโฆสะทั้งสิ้น การสร้างปรโตโฆสะที่ ดีงามโดยกั ลยาณมิ ตร จึงเป็นที่ ควรได้รับความเอาใจใส่ตั้งใจ
จัดเป็นอย่างยิ่ง
จุดที่พึงย้าเกี่ยวกับโยนิโสมนสิการ ก็คือ เมื่อดาเนินกิจการในทางการศึกษา อานวยปรโตโฆ
สะที่ดีอยู่นั้น กัลยาณมิตรพึงระลึกอยู่เสมอว่า ปรโตโฆสะที่จัดสรรอานวยให้นั้น จะต้องเป็นเครื่องปลุก
เร้าโยนิโสมนสิการให้เกิดแก่ผู้เล่าเรียนรับการศึกษา6
ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้จาแนกบ่อเกิดของความรู้ไว้อีกอย่างหนึ่ง เรียกว่า ปัญญา 7 มี 3
ประการ ได้จัดเรียงตามพระไตรปิฎกชั้นเดิมไว้ก่อน พร้อมด้วยแสดงความหมายสั้นๆ ดังนี้
1. จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการคิดพิจารณา (ปัญญาเกิดจากโยนิโสมนสิการที่ตั้งขึ้น
ในตนเอง)
2. สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการสดับเล่าเรียน (ปัญญาเกิดจากปรโตโฆสะ)
5
6

614-615.

7

ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, ญาณวิทยา ทฤษฎีความรู้, พิมพ์ครั้งที่ 1, อ้างเเล้ว, หน้า 227.
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ 47, อ้างเเล้ว, หน้า
ที.ปา.11/305/271.
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3. ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการปฏิบัติบาเพ็ญ (ปัญญาเกิดจากปัญญาสองอย่าง
แรกนั้นแล้วหมั่นมนสิการในประดาสภาวธรรม
การที่ท่านเรียงจินตามยปัญญาขึ้นก่อน หรือสุตมยปัญญาขึ้นก่อนนั้น จับความได้ว่า อยู่ ที่
การคานึงถึงบุคคลเป็นหลักหรือมองธรรมตามความเกี่ยวข้องของบุคคล
ในกรณีที่เรียงจินตามยปัญญาเป็นข้อแรก ก็คือ ท่านเริ่มที่บุคคลพิเศษประเภทมหาบุรุษ
ก่อน หมายความว่า พระพุทธเจ้า (และพระปัจเจกพุทธเจ้า) ผู้ค้นพบและเปิดเผยความจริงขึ้นนั้น มิได้
อาศัยสุตะ ไม่ต้องมีปรโตโฆสะคือการฟังจากผู้อื่น แต่รู้จักคิดพิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการของตนเอง
สามารถสืบสาว เรียงต่อ ไล่ตามประสบการณ์ทั้งหลายอย่างถึงทันทัว่ รอบทะลุตลอด จนหยั่งเห็นความ
จริงได้ จากจินตามยปัญญาจึงต่อเข้าภาวนามยปัญญาไปเลย (ไม่ต้องอาศัยสุตมยปัญญา)
แต่เมื่อมองที่บุคคลทั่วไป ท่านเริ่มด้วยสุตมยปัญญาเป็นข้อแรก โดยมีคาอธิบายตามลาดับ
ว่า บุคคลเล่าเรียนสดับฟังได้สุตะ ได้ข้อธรรม ได้ข้อมูลแล้ว เกิดศรัทธาขึ้นเป็นพื้นเบื้องต้น จึงนาไป
ใคร่ครวญตรวจสอบพิจารณาได้ความรู้เข้าใจในสุตะนั้น ก็เกิดเป็นสุตมยปัญญา แล้วในขั้นต่อไป อาศัย
สิ่ง ที่ได้เรียนสดับ นั้นเป็นฐาน เขาตรวจสอบช่างตรองเพ่ง พินิจขบคิดลึก ชัดลงไป มองเห็นเหตุผ ล
ความสัมพันธ์เป็นไปชัดเจน เกิดเป็นจินตามยปัญญา เมื่อเขาใช้ปัญญาทั้งสองนั้นขะมักเขม้นมนสิการ
ในสภาวธรรมทั้งหลาย พูดอีกสานวนหนึ่งว่า อาศัยหรือตั้งอยู่ในปัญญาทั้งสองนั้นแล้ว เจริญวิ ปัสสนา
แล้วเกิดญาณมีความรู้สว่างประจักษ์แจ้งความจริง เป็นมรรคที่จะให้เกิดผลขึ้น ก็เป็นภาวนามยปัญญา
พึงสังเกตด้วยว่า สาหรับคนทั่วไปนี้ ถึงจะได้รับสุตะคือข่าวสารข้อมูลมากมาย แต่คนจานวน
มากก็ได้แค่สุตะเท่านั้น หาได้ปัญญาไม่ คือ ในข้อที่ 1 นั้น ต้องแยกว่า คนจานวนมากได้แค่สุตะ มี
เพียงบางคนที่อาศัยสุตะนั้นแล้วสามารถทาให้เกิดสุตมยปัญญา
เมื่อรู้เข้าใจหลักต่างๆ ข้างต้นเป็นพื้นฐานแล้ว อาจจะประมวลเป็นคาอธิบาย ปัญ ญา 3
สาหรับคนทั่วไป ที่จะเข้าใจได้ง่ายๆคร่าวๆ ทวนความก่อนว่า อัจฉริยบุคคล ในขั้นพระพุทธเจ้าและ
พระปัจ เจกพุ ท ธเจ้า เป็นนัก คิดที่แท้ จริง คือมี ปัญญายิ่ง ใหญ่เ หนือคนทั่ วไป อย่างที่ ว่า ท่ามกลาง
สิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ทั้งหลาย ที่คนอื่นๆพบเห็นกันมาเป็นสิบปีร้อยปีพันปีแล้ว กี่รุ่นกี่ชั่วคน
เขาก็อยู่กันมา ก็รู้เข้าใจตามๆกันมาอยู่แค่นั้น แต่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมา ทรงมีโยนิ โสมนสิการที่จะ
มองเห็นสิ่งทั้งหลายในแง่มุมอื่นๆที่คนทั่วไปนึกไม่ถึง มองไม่เห็น สามารถคิดสืบสาวหยั่งเห็นความจริง
ที่ลึกล้าอยู่เบื้องหลัง คิดริเริ่มใหม่ๆในสิ่งที่คนอื่นยังไม่เคยคิด ทาให้มีการมองเห็นใหม่ค้นพบใหม่ ได้
ความรู้ความเข้าใจใหม่ และก้าวต่อไปในโยนิโสมนสิการนั้น จนเข้าถึงความจริงที่ไม่มีใครอื่นหยั่งถึงได้
ปัญญาที่เกิดจากการรู้จักคิดด้วยโยนิโสมนสิการของตนเองอย่างนี้ เรียกว่าจินตามยปัญญา
ซึ่งพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงมีโดยไม่ต้องอาศัยการสั่งสอนแนะนาจากผู้อื่น (และก็ไม่มี
คนอื่นมีปัญญารู้ที่จะมาบอกมาสอนให้ได้) จึงเป็นปัญญาของบุคคลพิเศษที่คนทั่วไปไม่มี ถ้าไม่มีบุคคล
พิเศษที่มีจินตามยปัญญาอย่างนี้ การค้นพบใหม่ การแหวกวงล้อมหรือกรอบทางปัญญาออกไป ก็ไม่
อาจเป็นไปได้ และคนก็อยู่ก็รู้ก็คิดตามๆกันเรื่อยๆไป
ในเมื่อคนทั่วไปไม่ มีจินตามยปัญญาจากการใช้โยนิโสมนสิการเริ่มคิดด้วยตนเอง จึงต้อง
อาศัยการสดับตรับฟั งเล่าเรียนคาแนะนาสั่งสอนจากผู้อื่นเป็นจุดเริ่ม นี่คือเริ่ม จากการสร้างสุตมย
ปัญญาก่อน ในขณะที่บุคคลพิเศษข้ามสุตมยปัญญานี้ไป
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ขอให้สังเกตไว้เ ป็นข้อสาคัญประการแรกว่า ภาวนามยปัญญานี้ อาศัยและต่อจากสุตมย
ปัญญาและจินตามยปัญญา ไม่ใช่ว่ายัง ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย ไปนั่งสมาธิ แล้วมาบอกว่าเข้าฌานได้
ภาวนามยปัญญา อย่างนั้นไม่ใช่ พึงตระหนักว่า คนทั่วไปนี้ แม้แต่จินตามยปัญญาก็ยังทาให้เกิดเอง
ไม่ได้ ต้องเริ่มจากสุตมยปัญญาก่อน (สุตมยปัญญาก็ยังไม่ค่อยจะได้ มีแต่ได้แค่สุตะ อย่างที่พูดแล้ ว
ข้างต้น)
จุดสังเกตสาคัญประการที่สอง คือ โยนิโสมนสิการ เป็นตัวทางาน เรียกได้ว่าเป็นแกนในการ
พัฒนาหรือสร้างปัญญาทั้งสามอย่างนี้ทั้งหมด เริ่มต้นตั้งแต่บุคคลพิเศษอย่างพระพุทธเจ้า ที่ว่าตั้งต้น
ด้วยจินตามยปัญญา โดยไม่ต้องอาศัยสุตะจากคนอื่น (ไม่ต้องพึ่งปรโตโฆสะ) ก็คือใช้โยนิโสมนสิการที่มี
ขึ้นมาเป็นของเริ่มต้นในตนเอง เป็นที่มาของปัญญาที่เกิดจากการคิด ที่ทาให้คิดเป็นได้อย่างเฉพาะ
พิเศษ ส่วนคนทั่วไป แม้จะพึ่งสุตะจากผู้อื่น แต่เมื่อจะก้าวต่อไปจากนั้น จะให้ปัญญาพัฒนาขึ้นไป ก็
ต้องใช้โยนิโสมนสิการ จนกระทั่งในที่สุด การเกิดของปัญญาข้อที่ 3 อันสูงสุดนั้น มีการทางานของ
โยนิโสมนสิการเป็นสาระสาคัญเลยทีเดียว
เรื่องจึงเป็นอย่างที่กล่าวมาแล้วแต่ต้นว่า ปัญญา 3 ในชุด สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา
และภาวนามยปัญญานี้ ในพระไตรปิฎกกล่าวถึงน้อยนัก พระสารีบุตรประมวลมาแสดงไว้ เป็นการให้
มองเห็นแหล่งที่เกิดที่มาของปัญญา ไม่เป็นหลักที่ท่านเน้นย้ามาก เรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้าบ่อย
มาก ตรัสอยู่เสมอ ก็คือ โยนิโสมนสิการ ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติในการทาให้เกิดปัญญา เมื่อมีโยนิโสมนสิการ
แล้ว ปัญญาทั้งสามนั้นก็มาได้ และให้สัมฤทธิ์บรรลุจุดหมาย8
พุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวถึงบ่อเกิดความรู้ไว้ 2 ประการ ด้วยกัน ได้แก่
ประการแรก ได้แก่ บ่อเกิดความรู้โ ดยตรง คือ ภาวนามยปัญ ญา ถือว่าเป็นปัญ ญาหรือ
ความรู้ที่พระพุทธองค์ทรงให้การยอมรับ เนื่องจากเป็นความรู้ที่เกิดจากการได้ลงมือปฏิบัติทดสอบ
พิสูจน์หาความจริงจนเกิดความรู้แจ้งด้วยตนเอง โดยตรงทั้งทางประสาทสัมผัสทั่วไป คือ ตาหู จมูก
ลิ้น กาย และใจ นั่นคือ ตาได้เ ห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูก ได้ก ลิ่น ลิ้นได้รู้ กายได้สัม ผัส และใจได้รู้
อารมณ์ และเกิดการรู้แจ้งโดยตรงขึ้นเหนือประสาทสัมผัส นั่นคือ เป็นความรู้ที่เกิดจากจิตที่ได้รับการ
ฝึกฝนปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกันขององค์ 3 ประการอย่างบริบูรณ์ ที่เรียกว่า ไตรสิกขา หรือด้วยการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกันของอริยมรรคมี องค์ 8 ประการอย่างบริบูรณ์ อริยมรรคมี องค์ ๘ จึง เป็น
หลักธรรมที่แสดงถึงทัศนะและปัญญา โดยให้เดินทางสายกลาง อันนาไปสู่ความสงบและความหลุด
พ้น มีอยู่ ๘ ประการ คือ (๑) สัมมาทิฏฐิ คือ ความเข้าใจถูกต้อง (๒) สัมมาสังกัปปะ คือความใฝ่ใจ
ถูก ต้อ ง (๓) สัม มาวาจา คื อ การพูดจาถู ก ต้อง (๔) สั ม มากั ม มั นตะ คือ การกระท าถูก ต้อ ง (๕)
สัมมาอาชีวะ คือ การดารงชีพถูกต้อง (๖) สัมมาวายามะ คือ ความเพียรถูกต้อง (๗) สัมมาสติ คือ การ
ระลึกประจาใจถูกต้อง และ(๘) สัมมาสมาธิ คือ การตั้งใจมั่นถูกต้อง เป็นหลักธรรมอันเป็นข้อปฏิบัติ
ทางจิตจึงละเอียดอ่อนลึกซึ้งมากกว่าหลักธรรมอันเป็นข้อปฏิบัติทางกาย ถ้ามองอริยมรรคมีองค์ ๘
ตามนัยพระพุทธศาสนา คือ สิกขา 3 ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา ผู้เจริญตามหลักอริยมรรค 8 อย่าง
บริบูรณ์แล้วย่อมได้จึงเป็นเหตุให้เ กิดวิชชา คือ ความรู้ ความรู้ทั่วถึงตามความเป็นจริง มีลัก ษณะ
สามารถตัดอวิชชาให้ขาดสิ้น วิชชาเปรียบเสมือนแสงสว่าง เพราะเป็นแสงสว่างที่ส่องทางดาเนิน เพื่อ
8

59-61.

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ 47, อ้างเเล้ว, หน้า

17

ความหลุดพ้นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้9 ซึ่งผลแห่งการปฏิบัตินั้น จะทาให้จิตมีพลังเกิดปัญญา
ส่องสว่าง สามารถหยั่งรู้อริยสัจ 4 ได้อย่างแท้จริงว่า นี่ทุกข์ นี่เหตุแห่งทุกข์ นี่ความดับทุกข์ และนี่คือ
ทางแห่งความดับทุกข์ ซึ่งในที่สุดแล้วก็จะทาให้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วบรรลุถึงบรมสุขคือ นิพพาน
ได้อย่างแท้จริง ดังนั้น บ่อเกิดแห่งความรู้โดยตรงคือ ภาวนามยปัญญา ที่เป็นบ่อเกิดความรู้ที่ถูกต้อง
ตามทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท
ประการที่สอง ได้แก่ บ่อเกิดแห่งความรู้โดยอ้อม ซึ่งก็คือ สุตมยปัญญาและจินตามยปัญญา
พุทธปรัชญาเถรวาทถือว่า บ่อเกิดแห่งความรู้ทั้งสองประเภทนี้ สามารถทาให้เกิดความรู้ได้ แต่ความรู้
ที่ได้จากบ่อเกิดทั้งสองนั้น ก็เป็นความรู้ทั้งอยู่ในขั้นโลกียะหรือขั้นประสาทสัมผัสทั่วไป ไม่สามารถ
นาไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงได้ กล่าวคือ ทั้งสุตมยปัญญาและจินตามยปัญญานี้ ทาให้เกิดความรู้
หรือเข้าถึงความรู้ได้ แต่ความรู้ที่ได้นั้นอาจเป็นความรู้ที่ถูกหรือผิดก็ได้ เนื่องจากความรู้ทั้งสองอย่างนี้
ผู้รู้ไม่ ได้ล งมื อปฏิบัติพิสูจ น์ท ดสอบจนเกิดความรู้ความเข้าใจในตอนนี้ แต่ไม่ นานอาจเปลี่ยนเป็น
ความรู้ที่ไม่ถูกต้องได้ นั่นคือ ความรู้ทั้งสองประเภทนี้เป็นความรู้ที่อยู่ในขั้นประสาทสัมผัสทั่วไป ซึ่งใน
ประสาทสัม ผัส นั้น บางครั้ง ก็อ าจลวงเราได้เหมื อนกัน และถือได้ว่า เป็นเพียงความรู้ที่ ใช้กั นเพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตประจาวันเท่านั้น10
2.1.4 กระบวนการเกิดความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาท
นอกจากนี้ ความรู้ในพุทธปรัชญาอาศัยระบบการรับรู้แบบธรรมชาติแล้วจึงเริ่มพัฒนาจาก
ระดับเบื้องต้นจนเป็นความรู้ระดับสูง แบ่งได้ 6 ระดับ ดังต่อไปนี้
1. ความรู้ระดับวิญญาณ (Consciousness) คือ ความรู้แจ้งอารมณ์เป็นความรู้เริ่มแรกเมื่อ
เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้สัมผัส เป็นต้น ซึ่งจะกลายเป็นเวทนาต่อไปจึงจะกาหนดได้ว่าเป็นอะไรต่ออะไร
เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยทวารทั้ง 6 เป็นฐานดังนี้
ตาสัมผัสกับรูปเกิดความรู้ขึ้น เรียกว่า จักขุวิญญาณ หูสัมผัสกับเสียงเกิดความรู้ขึ้น เรียกว่า
โสตวิญญาณ จมูกสัมผัสกับกลิ่นเกิดความรู้ขึ้น เรียกว่า ฆานวิญญาณ ลิ้นสัมผัสกับรสเกิดความรู้ขึ้ น
เรียกว่า ชิวหาวิญญาณ กายสัมผัสกับโผฏฐัพพะเกิดความรู้ขึ้น เรียกว่า กายวิญญาณ ใจสัมผัสกับธรรม
เกิดความรู้ขึ้น เรียกว่า มโนวิญญาณ11
ความรู้ระดับวิญญาณนี้เป็นความรู้ที่มีความบริสุทธิ์เนื่องจากเป็นการรู้โดยตรงในระยะแรก
ยังไม่มีการให้รายละเอียดหรือความหมายอะไร คือเมื่อตาเห็นรูปก็รู้เพียงว่าเห็นเท่านั้น ไม่รู้ว่าเป็นรูป
อะไร การเกิดขึ้นของความรู้ระดับวิญญาณนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ อายตนะ
อารมณ์ และจิตทาหน้าที่จดจ่อ
2. ความรู้ร ะดับ สัญ ญา (Perception) หมายถึง การกาหนดได้หมายรู้ คือความรู้ระดับ
กาหนดรู้อาการเครื่องหมายลักษณะต่างๆ อันเป็นเหตุให้จาอารมณ์นั้นๆได้ มีความละเอียดกว่าความรู้
ระดับวิญญาณ เกิดขึ้นโดยอาศัยการเทียบเคียงระหว่างประสบการณ์เดิมหรือความรู้เก่ากับความรู้ใหม่
9

พระสมุห์เลิศพร วิสุทฺธสีโล. การศึกษามรรคมีองค์ ๘ เพื่อการบรรลุธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถร
วาท. (ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา), 2556, หน้า 172.
10
ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, ญาณวิทยา ทฤษฎีความรู้, อ้างเเล้ว, หน้า 268.
11
ที.ปา.11/323/316.
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แบ่ง ออกเป็น 6 อย่างตามทางแห่ง การรับ รู้ คือ รูป สัญ ญา สัท ทสัญ ญา คันธสัญ ญา รสสัญ ญา
โผฏฐัพพะสัญญา และธัมมสัญญา ความรู้ระดับสัญญานี้คือกระบวนการเรียกเก็บรวบรวมและสะสม
ข้อมูลของการเรียนรู้และวัตถุดิบสาหรับความคิด
คนเรามีประตู 6 ช่องสาหรับเปิดรับรู้ สิ่งเร้าทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปิดรับรู้ รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ สิ่งเร้าทุกชนิดที่ผา่ นเข้ามาตามช่องทัง้ 6 จะไปประทับรอยไว้ใน
มโนทวาร เเละรอยประทับนั้นจะอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานๆ ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งนานมาเเล้ว เราเคย
เห็นจระเข้ตัวหนึ่ง เเม้เวลานี้ มโนภาพของจระเข้ตัวนั้นก็ยังประทับอยู่ในมโนทวารของเรา ถ้ามีคนมา
ขอร้อง เราอาจจะเขียนภาพจระเข้นั้นออกมาให้เขาดูได้ การเขียนภาพเป็นเเต่เพียงการถ่ายทอดภาพ
จากมโนทวารออกมาบนเเผ่นกระดาษ
นานมาเเล้ว เราเคยได้ยินเสียงกบร้อง เวลานี้เสียงร้องของกบก็ ยังประทั บรอยไว้ในมโน
ทวารของเรา ถ้ามีคนมาขอร้องให้เขาทาเสียงกบร้องให้ฟัง เราอาจทาเสียงกบได้ เเละเสียงกบร้องของ
เรา จะเเตกต่างจากเสียงไก่ขันอย่างชัดเจน เเสดงว่าเราสามารถถ่ายทอดเสียงกบร้องจากมโนทวาร
ออกมาทางวจีทวารได้
ภาพประทับใจของกลิ่น รส โผฏฐัพพะ เเละธรรมารมณ์ต่างๆ ก็ถูกเก็บไว้ เเละเราสามารถ
จาได้ เมื่อได้สัมผัสกับมันเช่นเดียวกับรูปเเละเสียง12
3. ความรู้ระดับทิ ฏฐิ (Conception) หมายถึง ความเห็ นซึ่งหมายถึงความเชื่อถือความ
เข้าใจตามนัยเหตุผ ล ความรู้ที่ เ ป็นทัศนะแนวคิดหรือทฤษฎีต่างๆ ที่เ กิดขึ้นจากการฟัง การคิด ที่
เป็นไปตามกระบวนการทางเหตุผ ลหรืออนุม าน เป็น การเห็นความจริง รวบยอดที่ อยู่ เ บื้องหลั ง
ปรากฎการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้จากการคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบแล้วทาการสังเคราะห์สรุปรวบ
ยอดหลายเป็นทัศนะ มโนภาพ หรือความเข้าใจ เป็นความรู้ที่เกิดจากการฟังหรือสุตมยปัญญา และ
การคิดที่เรียกว่าจินตามยปัญญา ตามทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทแบ่งความรู้ระดับทิฏฐิออกเป็น 2
ประเภทคือ มิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นที่ผิดจากความเป็นจริงเป็นไปเพื่อสร้างกิเลส และสัมมาทิฏฐิ คือ
ความเห็นชอบตามความเป็นจริง ได้แก่การเห็นที่ถูกต้องตามอริยสัจ 4 สมดังพุทธพจน์ที่แสดงไว้ว่า
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิคืออะไร คือความรู้ในทุกข์ ความรู้ในสมุทัย ความรู้ในนิโรธ ความรู้ใน
ทุกขโรธคามิ นีปฏิปทา นี้เรียกว่า สัม มาทิ ฏฐิ 13 สัม มาทิ ฏฐิเ ท่านั้นจึง จะถือว่าเป็นปัญ ญาที่ ตรงตาม
ทัศนะของพุทธปรัชญา
ความเห็นหรือทิฏฐิเป็นภาพจาลองของความจริง (truth) หรือของจริง (fact) ที่คนคิดสร้าง
ขึ้น (conceive) ในใจ โดยที่ยังไม่ได้สัมผัสกับความจริงหรือของจริงนั้นด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น คน
สมัยก่อนยังไม่รู้ว่าโลกที่เเท้จริงมีรูปร่างอย่างไร บางคนจึงคิดสร้างภาพของโลกให้มีรูปร่างลักษณะ
เเบนๆ ลอยอยู่บนน้า เเต่บางคนก็วาดภาพโลกให้เป็นรูปกลมลอยอยู่ในอวกาศ ภาพจาลองในใจที่คน
คิดค้นขึ้นมา อาจจะตรงกับของจริงก็ได้ อาจจะผิดจากของจริงก็ได้ ก็ตรงกับของจริง ท่านเรียกว่า
สัมมาทิฏฐิ ถ้าผิดจากของจริง เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ ของจริงบางอย่าง อาจจะเป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่
สลับซับซ้อนมากๆก็ได้
หน้า 3.

12

แสง จันทร์งาม, พุทธศาสนวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพ : บริษัท สร้างสรรค์บุ๊คส์ จากัด , 2544),

13

ม.มู. 12/135/126-128.
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ตัวอย่างเช่น “การศึกษา” เป็นความรู้ระดับทิฏฐิอันหนึ่ง เมื่อได้ยินคาว่า “การศึกษา” เรา
จะไม่ นึ ก ถึ ง มโนภาพเพี ย งอั น หนึ่ ง อั น เดี ย ว เเต่ จ ะนึ ก ถึ ง มโนภาพต่ า งๆที่ ป ระกอบกั น เข้ า เป็ น
“การศึกษา” เช่น ครู นักเรียน ห้องเรียน กระดานดา หนังสือ ชอล์ก การพูด การสอบไล่ การหยุด
เทอม คะเเนน ประกาศนียบัตร การบ้าน ปากกา เป็นต้น เมื่อได้ยินคาว่า “ประชาธิปไตย” เราอาจจะ
นึกถึงรัฐธรรมนูญ สภาผู้เเทนราษฎร การเลือกตั้ง การหาเสียง พรรคการเมือง การอภิปราย ฯลฯ
ความรู้ระดับทิฏฐิเ ป็นความรู้ที่กว้างขวาง เพราะเป็นการมองเห็นโครงสร้างทั้ งหมดของ
“ทิฏฐิ” นั้นๆ ไม่ใช่มอง “มโนภาพ” เเต่ละชิ้นที่ประกอบกันขึ้นเป็น “ทิฏฐิ” นั้น เหมือนกับการมอง
บ้านทั้งหลัง ไม่ใช่ของอิฐเเต่ละเเผ่นที่ประกอบกันขึ้นเป็นบ้าน
ความรู้ร ะดับทิ ฏฐิ เป็นความรู้ที่ ลึก ซึ้ง พอสมควร เพราะเป็นความเข้าใจหลัก การใหญ่ที่
ครอบงามโนภาพย่อยๆไว้ เพราะฉะนั้น จึงมีอิทธิพลเหนือจิตใจของผู้รู้มากพอสมควร
ความรู้ระดับทิฏฐิ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนเเปลงมาก ตัวอย่างเช่น เจ้าชายสิทธัตถะเกิดความรู้
ระดับทิฏฐิเห็นทุกข์เเล้ว พระองค์ก็หมดอาลัยในโลกิยสุข มีทัศนคติใหม่ต่อชีวิต เเละมีพฤติกรรมใหม่
คือการสละฆราวาสวิ สัยออกบวช เเสวงหาสัจ จธรรมในที่ สุด คริส โตเฟอร์ โคลัม บัส เกิ ดความรู้
ระดับทิฏฐิขึ้นมาว่าโลกกลม ในที่สุดก็ออกเดินทางไปอินเดียโดยมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก14
ความรู้ระดับทิฏฐิเกิดขึ้นได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ
1. วิธีคิด การคิดหมายถึงการพยายามนาเอามโนภาพต่างๆที่ก ระจัดกระจายอยู่ เข้ามา
รวมกันเข้าเป็นเเบบหรือโครงสร้ างที่มีความหมาย เปรียบเหมือนการเอาเเผ่นอิฐมาก่อ เป็นอาคาร
รูปร่างต่างๆ หรือเอาส่วนประกอบย่อยๆมารวมกันเข้า เป็นเครื่องเครื่องจักรเครื่องยนต์เเบบต่างๆ
เมื่อสามารถประกอบโครงสร้างสาเร็จบริบูรณ์เเล้ว ความรู้ระดับทิฏฐิก็จะเกิดขึ้น
2. วิธีฟัง คนอื่นอธิบาย “ทิฏฐิ” ของเขาให้เราฟัง หรือถ่ายทอดทิฏฐิของเขาให้เข้ามาอยู่ใน
สมองของเรา เช่นสมมติว่า มีคนอธิบายเรื่องสหกรณ์ให้ชาวนาที่ไม่รู้เรื่องสหกรณ์ฟัง ตอนเเรกชาวนา
จะไม่เข้าใจ คือยังไม่สามารถสร้างโครงสร้างที่สมบูรณ์เเบบของระบบสหกรณ์ขึ้นในใจของตนได้ เมื่อผู้
พูดพยายามอธิบายด้วยการยกตัวอย่างต่างๆ ที่อยู่ในวงประสบการณ์ของชาวนาประกอบ ในที่สุด
ชาวนาก็จะมองเห็นภาพชัดเจนของสหกรณ์ในใจของตน เขาจะเกิดความเห็นเเละความเข้าใจในระบบ
สหกรณ์ที่ถูกต้อง มโนภาพที่ตรงกับความจริง เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ มโนภาพที่ไม่ตรงกับของจริง เรียกว่า
มิจฉาทิฏฐิ15
4.ความรู้ ร ะดั บ อภิ ญ ญา (Extrasensory Perception) คื อ ความรู้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
ความสามารถพิเศษทางจิตใจ การรับรู้ระดับนี้เมื่ อเกิดขึ้นสามารถที่จะรับ รู้สิ่งต่างๆได้เกินวิสัยของ
มนุษย์สามัญ เรียกความรู้แบบนี้ว่า อภิญญา มี 6 ประการ คือ 1.อิทธิ แสดงฤทธิได้ 2.ทิพพโสต หู
ทิพย์ 3. เจโตปริยญาณ รู้ใจผู้อื่น 4. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติได้ 5. ทิพพจักขุ ตาทิพย์ 6.
อาสวักขยญาณ รู้ทาให้กิเลสหมดสิ้น ความรู้ระดับอภิญญา 6 นี้ อภิญญา 5 ข้อแรกจัดเป็นโลกีย
อภิญญา คือเป็นความรู้ระดับสามัญทั่วไป ผู้ที่ได้อภิญญาเหล่านี้อาจเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิก็ได้
อภิญญาที่ 6 คือ อาสวักขยญาณ จัดเป็นโลกกุตรอภิญญา เป็นความรู้ระดับสูง ผู้ได้อภิญญาข้อนี้จะ
เป็นสัมมาทิฎฐิเท่านั้น
14
15

เรื่องเดียวกัน, หน้า 7.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 5.

20

5. ความรู้ระดับญาณ (Intuitive Insight) คือ ความรู้ที่เกิดขึ้นจาการหยั่งรู้สภาวะแห่งความ
จริงทั้งหลายตามความเป็นจริง เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นเฉพาะภายในตัวของผู้รู้เท่านั้น เป็นการเรียนรู้โดย
ประสบการณ์ตรงผ่านขั้นตอนการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 16 ความรู้ระดับนี้มี
ขั้นตอนแห่งการเจริญที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณ17 9 คือ
1. อุท ยัพ พยญาณ คือ ญาณที่ เล็งเห็นนามรูปว่ามี ลัก ษณะเกิ ดขึ้นและเสื่อมไปเสมอๆ
เหมือนฟองน้าและพยับแดดที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยและดับไป
2. ภังคญาณ คือ ญาณที่เล็งเห็นนามรูปว่ามีลักษณะเคลื่อนที่สลายไปเหมือนกระแสน้าไหล
ต่อกันไปเรื่อยๆ เห็นความเกิดดับว่ามีลักษณะอย่างเดียวกันโดยตลอดและเปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปสู่
สภาพหนึ่ง
3. ภยตูปัฏฐานญาณ คือ ญาณที่เล็งเห็นนามรูปว่าเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัว ปรากฏประหนึ่ง
ว่าเป็นทุกข์โทษมีภัยนานาชนิด ซึ่งเมื่อเกิดมีรูปนามขึ้นมาแล้วจะไม่ให้เกิดทุกข์นั้นเป็นไปไม่ได้
4. อาทีนวญาณ คือ ญาณที่เล็งเห็นนามรูปว่าเต็มไปด้วยทุกข์โทษที่น่าเบื่อหน่ายที่สุดเป้นที่
ประชุมของโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดไม่น่าอภิรมย์ยินดีแต่อย่างใด
5. นิพพิทาญาณ คือ ญาณที่เล็งเห็นนามรูปว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายยิ่งขึ้น จนถึงถอนจาก
กามราคะออกจากนามรูปได้ รู้สึกเบื่อหน่ายต่อนามรูปนั้นเป็นอย่างมาก
6. มุญจิตุกัมยตาญาณ คือ ญาณที่เล็งเห็นเหตุผลว่าเมื่อไม่มีนามรูปภัยอันตรายสิ่งน่าเบื่อน่า
กลัวทั้งหลายย่อมไม่มีจึงเกิดความพอใจใคร่จะหนีไปให้พ้นจากนามรูปนั้นเสีย
7. ปฏิสังขาญาณ คือ ญาณที่เล็งเห็นเหตุผลว่าเป็นเครื่องปลดปล่อยตนจากนามรูปคือเห็น
เหตุปัจจัยปรุงแต่งนามรูปแจ่มแจ้งตามความเป็นจริง เมื่อเห็นเหตุปัจจัยของนามรูปยังอยู่ จะปรารถนา
ให้นามรูป ดับ ไปก็ย่อ มไม่ได้ เมื่ อใดก าจัดเหตุปัจจัยของนามรูป ได้แล้ว เมื่ อนั้นนามรูป ย่อมดับ ไป
อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม เป็นเหตุปัจจัย สร้างนามรูปขึ้นมา อาหารเป็นปัจจัยสืบต่อรูปรายให้
เจริญ อายตนะและผัสสะเป็นปัจจัยสืบต่อนามกายให้เป็นไป เมื่อพิจารณาเห็นเหตุผลดังนี้ จิตย่อมมี
กาลังมั่นคง ดาเนินไปตามแนวทางเพื่อกาจัดเหตุปัจจัยของนามรูปยิ่งขึ้นไป
8. สังขารุเปกขาญาณ คือ ญาณที่เล็งเห็นเหตุผลว่านามรูปเป็นไปตามเหตุปจั จัยของมันและ
เป็นธรรมดาต้องมีการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งบีบคั้นไม่อยู่ในอาณัติของใครจะไปฝืนธรรมดาของมันย่อม
เป็นการไม่สมควรแล้ววางใจเป็นกลางในนามรูปไม่ดีใจหรือเสียใจในความเปลี่ยนแปลงของสังขาร
9. สัจจานุโลกมิกญาณ คือ ญาณที่เล็งเห็นอริยสัจธรรม 4 ประการอย่างแจ้งชัดตามกาลัง
ของญาณทัศนะนั้นแล้วกาจัดกิเลสให้ขาดไปตามกาลังของอริยมรรคญาณที่เกิดขึ้นถึง 4 ขั้นตามลาดับ
ขั้นสุดท้ายสามารถทาลายอาสวะนั้นให้เด็ดขาดไปจากตัวเองโดยสิ้นเชิง ผู้บรรลุถึงขั้นนี้เรียกว่าพระ
อรหันต์
ความรู้ระดับญาณ เป็นความรู้ระดับสูงสุดของมนุษย์ เป็นความรู้ที่แจ่มแจ้งที่สุด ฉะนั้นท่าน
จึ ง มั ก จะใช้ ค าว่ า “รู้ แ จ้ ง เห็ น แจ้ ง ” แทนความรู้ ร ะดั บ นี้ ในพระสู ต รต่ า งๆท่ า นมั ก จะอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ของความรู้ระดับญาณ ด้วยคาว่า
จกฺขุง อุทปาทิ ดวงตาได้เกิดขึ้นเเล้ว
16
17

ที.ปา.11/305/272.
ขุ.ป.31/1/1-6.
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ญาณ อุทปาทิ ญาณได้เกิดขึ้นเเล้ว
วิชชา อุทปาทิ ความรู้เเจ้งได้เกิดขึ้นเเล้ว
อาโลโก อุทปาทิ เเสงสว่างได้เกิดขึ้นเเล้ว
ความรู้ระดับความจา เป็นเพียงการเห็นมโนภาพอันเลือนรางของสิ่งเร้าต่างๆ ความรู้ระดับ
ความเห็นเป็นเพียงการเห็นโครงสร้างอันเลือนรางของสิ่งต่างๆ เเต่ความรู้ระดับญาณเป็นการ “เห็น
ของจริง” อย่างทะลุปรุโปร่งเห็นทัง้ ข้างนอกข้างในทุกเเง่ทุกมุม เเละเป็นตัวประสบการณ์อย่างเเท้จริง
ไม่ใช่การยืนมองดูบ้านจากภายนอก เเต่เป็นการเข้าไปสารวจดูภายในบ้านอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ความรู้ระดับญาณอาจเกิดขึ้นได้หลายวิธี คนที่มีปัญญาบารมีเเก่กล้า เพียงเเต่ได้ฟังคาคม
บางคาหรือบางประโยค หรือได้เห็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจบางอย่าง ก็อาจจะเกิด “ญาณ” ขึ้นมาได้
เเต่คนประเภทนี้ก็มีไม่มากนัก
สาหรับคนทั่วๆไป ญาณอาจเกิดขึ้นจากการทาจิตให้สงบเป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิเเล้ว
ความสว่าง สะอาด สงบจะเกิดขึ้น ถ้าน้อมจิตเช่นนั้ นไปพิจารณาอริยสัจจ์ 4 หรือหลักอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ก็จะเกิดญาณต่างๆขึ้นมาตามลาดับ จนถึงอาสวักขยญาณ สามารถกาจัดอวิชชาเเละบรรดา
กิเลสบริวารทั้งหลายได้
ความรู้ระดับญาณ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นเเปลงอย่างสิน้ เชิง จากปุถุชนกลายเป็นพระอริยเจ้า
เป็นอันสรุปได้ว่า ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งหมด เกิดมาจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็น
อันดับเเรก18
6. ความรู้ระดับตรัสรู้หรือสัมโพธิ (Enlightenment) คือ ความรู้ระดับญาณขั้นสูงสุดใน
พุทธปรัชญา เป็นญาณที่รู้ว่าตนหลุดพ้นจากสภาวธรรมฝ่ายสังขตะทั้งปวง และเมื่อได้บรรลุโลกุตตร
ธรรมก็รู้ว่าตนได้อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว กิจที่พึงทาทุกอย่างก็ได้สาเร็จแล้ว ได้บรรลุถึงความเป็น
อิสระจากโลกิยธรรมทั้งมวลโดยสมบูรณ์ ไม่มีกิจที่ต้องทาอีกต่อไป ความรู้ระดับนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมี
เงื่อนไข 3 ประการคือ ได้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ 8 บริบูรณ์ด้วยดี มีความรู้ระดับญาณเกิดขึ้นแล้ว
โดยสมบูรณ์ และเกิดความเปลี่ยนแปลง 5 ประการคือ เปลี่ยนแปลงทางปัญญา เปลี่ยนแปลงทาง
คุณภาพจิต เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ และเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม 19
สรุปญาณวิท ยาในพุท ธปรัชญาเถรวาทสามารถจ าเเนกบ่อเกิ ดความรู้ออกเป็นประเภท
ใหญ่ๆได้ 2 ประเภท คือ 1. ความรู้ที่เกิดจากปัจจัยทางสังคม 2. ความรู้ที่เกิดจากปัจจัยบุคคล สอง
ประเภทนี้ ได้เเก่ ความรู้ที่เกิดจากปัจจัยทางสังคม คือ ปรโตโฆสะ หมายถึง ความรู้ที่ได้จากภายนอก
หรือจากเสียงของผู้อื่น เช่น การฟังคาบรรยาย การอ่านหนังสือ การดูสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อทางโทรทัศน์
ป้ายโฆษณาต่างๆ เเม้กระทั่ง ตัวบุคคลที่ เป็นครูบ าอาจารย์ต่างๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น
เหล่านี้ล้วนจัดอยู่ในปรโตโฆสะ เป็นจุดก าเนิดความรู้ในการศึก ษาเล่าเรียนทั้ง หลาย ในทางพุท ธ
ปรัชญาเถรวาทได้กล่าวถึงบ่อเกิ ดความรู้ไว้อีก ประการ เรี ยกว่า ปัญ ญา 3 คือ สุตมยปัญ ญา คือ
18

แสง จันทร์งาม, พุทธศาสนวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 4, อ้างเเล้ว, หน้า 5-6.
เสาวนีย์ พงศกรเสถียร, “การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องญาณวิทยาในธัมมปทัฏฐคาถา”,วิทยานิพนธ์
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาวิชาปรัชญา, (บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),
2553, หน้า 46–49.
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ปัญญาที่เกิดจากการฟัง จินตามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการคิด ภาวนามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจาก
การอบรมจิตใจจนเกิดปัญญาเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริง ในสุตมยปัญญาจึงจัดเข้าเป็นความรู้ที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ ปรโตโฆสะ ซึ่งบุคคลธรรมดาทั่วไปจะเกิดความรู้ได้ต้องอาศัยการฟัง การ
อ่าน ความรู้ที่บุคคลอื่นถ่ายทอดให้ก่อน ซึ่งบุคคลที่ถ่ายทอดให้ความรู้ ทาหน้าที่เป็นปรโตโฆสะ เรียก
อีกอย่างว่า กัลยาณมิตร คือ มิตรที่เเนะนาในความรู้ความเข้าใจในทางที่ถูกต้องดีงาม
2. ความรู้ที่เกิดจากปัจจัยทางบุคคล คือ โยนิโสมนสิการ คือ การพิจารณาโดยเเยบคายใน
สิ่งต่างๆ ในขั้นต่าเเสดงให้เห็นถึงเหตุผลทางตรรศาสตร์ ในขั้นสูงเป็นอุปการะต่อการภาวนาทาให้เห็น
สภาวธรรมตามความเป็นจริง ในปัญญาข้อจินตามยปัญญา เเละภาวนามยปัญญา จัดเข้าในความรู้ที่
เกิดจากปัจจัยบุคคล เมื่อบุคคลได้สดับฟังนอกจากจะจาในสิ่งที่ฟังได้เเล้วนั้น ยังต้องนามาคิดพิจารณา
วิเคราะห์ทบทวน สอบสวนหาเหตุปัจจัยให้เกิดความเข้าใจ เรียกว่า จินตามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิด
จากการคิดพิจารณา เมื่อเข้าใจอย่างเเจ่มเเจ้งเเล้วจึงสามารถนาไปภาวนาให้เกิดปัญญา เห็นสัจธรรม
ตามความเป็นจริง จนกระทั่งเกิดญาณ สามารถทาลายอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ภพชาติได้ ถ่ายถอน
อาสวกิเ ลสได้อ ย่างสิ้นเชิง เรียกว่า ภาวนามยปัญ ญา เพราะภาวนามยปัญญานี้ต้องอาศัยโยนิโ ส
มนสิการ คือ การพิจารณาสภาวธรรมโดยเเยบคายตามที่เป็นจริง จนเกิดความกระจ่างในเหตุปัจจัยที่
ทาให้เกิดขึ้นเเละดับไปของสิ่งทั้งหลาย
ความรู้จากปัจจัยภายนอกนั้น เป็นพื้นฐานของการนาไปสู่ภาวนามยปัญญา ซึ่งคนธรรมดา
ทั่วไปยังไม่ส ามารถอาศัยการคิดเอง หรือพิจ ารณาเองจนเกิ ดปัญญาในทางที่ ถูก ต้องเเละดีงามได้
ยกเว้นบุคคลพิเศษ คือ พระพุทธเจ้า ซึ่งความรู้จากปัจจัยภายนอกเเละความรู้จากปัจจัย บุคคลล้วน
เเล้วเเต่อาศัยตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นอุปกรณ์ทาให้เกิดความรู้ หรือเรียกว่า อายตนะภายใน เช่น
ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้รู้กลิ่น ลิ้นได้รู้รส กายได้สัมผัส ใจเป็นตัวรู้อารมณ์ บุคคลทั่วไปใช้ชีวิต
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ โดยขาดการพิจารณาให้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในสิ่งต่างๆ ผ่านไปกี่ร้อยกี่
พันปี ผู้คนทั่วไปก็ไม่ได้ฉุกคิดให้เกิดมุมมองใหม่ๆ จนกระทั่งพระพุทธเจ้าได้พบสิ่งต่าง เช่น เเก่ เจ็บ
ตาย สมณะ ผู้คนทั้งหลายเห็นความจริงนี้อยู่โดยปกติ เเต่ไม่ได้พิจารณาสัจธรรมตรงนี้ คือไม่ได้เห็น
ทุกข์ ไม่ได้เห็นความเปลี่ยนเเปลงของสิ่งต่างๆ เเต่พระพุทธเจ้าเกิดการพิจารณาเห็นความเเปรปรวน
ความไม่เที่ ยง ความบังคัญ บัญชาสิ่งต่างๆให้เป็นดั่งใจไม่ได้ จึง เกิดการตั้ง คาถามเเละหาวิธีการเเก้
ปัญหาหรือเเก้ทุกข์ จนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ค้นพบหลักธรรมอริยสัจ 4 ปฏิจจสมุปบาท
เป็นต้น สามารถทาลายอาสวกิเลสให้หมดสิน้ ทาลายภพชาติไม่ต้องมาเกิด เเก่ เจ็บ ตายอีก กลายเป็น
ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ โลก ฉะนั้น บุคคลที่สดับฟังมาก เเละคิดพิจารณาจนเข้าใจ จึงต้อง
ภาวนาให้เห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงด้วย ความรู้นั้นถึงจะถูกต้องเเบบสมบูรณ์ ถ้าบุคคลฟังจน
จาได้ คิดหาเหตุผลได้ เเต่ยังไม่ลงมือปฏิบัติ ก็ยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่า ความรู้นั้นถูกหรือผิด สิ่งนี้เเส
ดงให้เห็นว่า ทั้งความรู้จากปัจจัยภายนอกกับความรู้จากปัจจัยบุคคลจึงต้องทาควบคู่กันไป จึงจะเป็น
ความรู้ที่ถูกต้องเเละสมบูรณ์
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2.2 ธรรมชาติญาณวิทยา
2.2.1 ลักษณะความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาท
ธรรมชาติญาณวิทยาหรือความรู้ของพุทธปรัชญาเถรวาท คือ การทาให้เกิดความแจ่มแจ้ง รู้
ว่าอะไรเป็นอะไร เปลี่ยนจากไม่รู้มาเป็นความรู้ เป็นทั้งความรู้ในระดับสมมติที่เกิดจากประสาทสัมผัส
ซึ่งบุคคลใช้กันทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการดาเนินชีวิตประจาวันและเป็นทั้งความรู้ในระดับปรมัตถ์ที่
เกิดจากประสบการณ์เหนือประสาทสัมผัส คือ เป็นความรู้ที่ทาให้มองเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลาย
ตามความเป็นจริง ไม่มีการเข้าไปปรุงแต่ง มุ่งเพื่อความดับทุกข์เท่านั้น20
หากกล่าวในเชิงองค์ประกอบขั้นมูลฐานของชีวิต พระพุทธศาสนาแสดงว่า มนุษย์คือ ธาตุ 6
หากกล่าวเชิงส่วนประกอบของชีวิต มนุษย์ก็คือ ขันธ์ 5 เพราะการรวมตัวกันของธาตุ 6 จึงก่อให้เกิด
หน่วยชีวิตที่เรียกว่า นามรูป ขึ้น อันมีความหมายว่า มนุษย์ หรือชีวิตมนุษย์นั้นประกอบด้วยทั้งนาม
(คือ อสสาร) และ รูป (คือ อสสาร) และจากองค์ประกอบทั้ง 2 ลักษณะดังกล่าว ซึ่งผสมเป็นหน่วย
เดียวกัน คือ นามรูป จึงก่อให้เกิดประสาทสัมผัส หรือประสาทรับรู้ขึ้นในชีวิตมนุษย์ 6 อย่างที่เรียกว่า
อายตนะ 6 ได้แก่ ประสาทตา ประสาทหู ประสาทจมูก ประสาทลิ้น ประสาทกาย (ผิวหนัง) ประสาท
ใจ) อายตนะหรือประสาทสัมผัสเหล่านี้ จึงเป็นเสมือนช่องประตูหรือช่องทางที่ข้อมูลจากภายนอกไหล
เข้าไปสู่ชีวิตของมนุษย์ ทาให้เกิดเป็นกระบวนการรับรู้ขึ้น21
ในทัศนะของพุทธศาสนานั้น ถ้าจะกล่าวให้ละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของมนุษย์ ก็คง
ต้องมีประเด็นให้กล่าวแยกย่อยกันออกไปอีกตั้งมากมาย กล่าวคือ องค์ประกอบหลักของมนุษย์ใน
ทัศนะของพุทธศาสนามีอยู่ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่สัมผัสได้แตะต้องได้ เรียกว่า รูปธรรม และส่วนที่ต้อง
ใช้ประสบการณ์ขั้นพิเศษสัมผัส โดยองค์ประกอบส่วนนี้ทางพุทธศาสนาให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก
ด้วยว่าส่วนนี้มีได้จึงทาให้พัฒนาการของความเป็นมนุษย์มีความสมบูรณ์ที่สุด ส่วนนี้เรียกว่า นามธรรม
อนึ่ง ทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมนี้ พระพุทธองค์ทรงอธิบายเอาไว้ในเรื่องขันธ์ 5 ซึ่งสามารถ
กล่าวแสดงเป็นข้อๆได้ดังนี้
1. รูป ได้แก่ ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมทั้งหมด ร่างกาย พฤติกรรม ทั้ งหมดของร่างกาย ไม่
ว่าจะเป็นสสาร (Material) พลังงาน (Energy) หรือกิริยาท่าทาง
2. เวทนา ได้แก่ ความรู้สึกสุข ทุ กข์ หรือเฉยๆ เมื่อประสาทสัม ผัส ทั้ง ๕ หรือที่เ รียกว่า
อายตนะภายในสัมผัสกับอายตนะภายนอก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจกระทบกันกับรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธัมมารมณ์ เกิดความจาได้หมายรู้
3. สัญญา ได้แก่ การกาหนดลักษณะต่างๆ อันเป็นเหตุมาจากการกระทบกันของอายตนะ
ภายในและภายนอกนั้น
4. สังขาร ได้แก่ องค์ประกอบหรือคุณสมบัติของจิต ซึ่งทาให้จิตนึกคิดไปในทางดี ชั่ว หรือ
กลางๆ และ
5. วิญญาณ ได้แก่ ความรู้แจ้งอารมณ์ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 และทางใจได้
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ทั้ง 5 ข้อนี้ ข้อที่ 1 จัดเป็นส่วนแห่งรูปธรรม เฉพาะข้อที่ 2 – 5 จัดเป็นฝ่ายนามธรรม22
พุทธปรัชญาเถรวาทมีทัศนะทางญาณวิทยา กล่าวคือ ความรู้ของพุทธปรัชญาเถรวาทเป็น
ความรู้เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของสรรพสัตว์ เป็นความรู้ที่ทาให้สรรพสัตว์ หลุดพ้นจากความ
ทุกข์ทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ของปัจเจกชน หรือทุกข์ของสังคม โดยพุทธปรัชญาเถรวาทมีทัศนะว่า
สรรพสัตว์นี้มีชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นคนที่ยากดีมีจนอย่างไร ดารงตาแหน่งสูงหรือต่า
อย่างไรก็ตาม ต่างประสบกับความทุกข์เหมือนกันร่าไป สาเหตุมาจากมนุษย์ทั้งหลายมีอวิชชา การ
ขาดความรู้ที่ถูกต้อง ไม่ มีความแจ่มแจ้งตรงตามความเป็นจริง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กิเ ลสตัณหา
ครอบงาปิดบังไว้ทาให้มองดูสรรพสิ่งผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากสัจธรรมที่ควรจะเป็น พุทธปรัชญา
เถรวาทเสนอว่า มนุษย์จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ต้องทาลายอวิชชาให้หมดไปได้ และทาให้มนุษย์
พ้นจากความทุกข์บรรลุถึงบรมสุขที่แท้จริง คือ พระนิพพาน”23
พุทธปรัชญาเถรวาทถือว่าการรับรู้แบ่งออกเป็น 6 อย่าง ตามทางแห่งการรับรู้โลกในทาง
พุทธปรัชญา ได้แก่ 1) รับรู้โลกที่เป็นรูปธรรมทั้งหลาย 2) รับรู้โลกที่เป็นเสียง 3) รับรู้โลกที่เป็นกลิ่น
4) รับรู้โลกที่เป็นรส 5) รับรู้โลกที่เป็นฝ่ายต้องสัมผัสกาย เช่น ร้อน หนาว อ่อน แข็ง 6) โลกที่รับรู้ทาง
ความคิด ทางจินตนาการ โลกทั้ง 6 นี้เรียกอีกอย่างว่า อายตนะ 6 ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆ ไม่ว่าจะรับรู้
มันหรือไม่ก็ ตาม พุทธปรัชญาเถรวาทถือว่าเราสามารถรับรู้อารมณ์ทั้ ง 6 เหล่านี้ ได้ท างอายตนะ
ภายในทั้ง 6 เหมือนกัน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ในการรับรู้นี้การรับรู้แต่ละทางจะทาหน้าที่
การรับรู้ได้เฉพาะในวิสัยของตนเท่านั้นไม่สามารถรับรู้โลกได้ทั้งหมด เช่น ตาทาหน้าที่รับรู้โลกที่เป็น
รูปธรรมเท่านั้น ไม่อาจรับรู้เสียง กลิ่น รส หรือสัมผัสอื่นๆได้อีก และกระบวนการรับรู้โลกที่สมบูรณ์
นั้น ก็จะต้องมีจิตเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอเพราะจิตมีธรรมชาติของการเป็นผู้รู้ซึ่งจิตนี้บางครั้งเรียกว่ า
วิญญาณ แทนก็ได้ ดังนั้น ทัศนะเรื่องโลกทางกายภาพของพุท ธปรัชญาเถรวาท จึงสรุปได้ว่า พุท ธ
ปรัชญาเถรวาทนั้นเชื่อว่า “โลกภายนอกหรือโลกทางกายภาพนั้นมีอยู่จริงโดยไม่ต้องอาศัยการรับรู้
ของมนุ ษ ย์ ห รื อ สั ต ว์ แ ต่ อ ย่ า งใด มี ลั ก ษณะเปลี่ ย นแปลง ไม่ ค งที่ อยู่ ภ ายใต้ ก ฎไตรลั ก ษณ์ อั น
ประกอบด้วยภาวะที่บีบคั้น กดดัน ซึ่งภาวะนี้ (ทุกขตา) คือ พลังที่อยู่ภายในส่งผลให้โลกต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (อนิจจัง) ทาให้โลกหรือสรรพสิ่งไม่สามารถคงอยู่ในสภาพเดิมได้ ดังนั้น โลก
หรือสรรพสิ่งต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ปราศจากตัวตนที่แท้จริง (อนัตตา)
หลักอีกประการหนึ่งที่ชาวพุทธควรรู้ก็คือ ไตรลักษณะ หรือสามัญญลักษณะ คือลักษณะ
สาคัญ 3 ประการของสิ่งทั้งปวงในจักรวาล ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือจิตใจ ย่อมตกอยู่
ภายใต้ลักษณะ 3 ประการนี้ หรือมีลักษณะ 3 ประการนี้ทั้งนั้น
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ลักษณะที่ 1 อนิจจตา (Impermanence)
อนิจจตา แปลว่า ความไม่เที่ยง ความไม่ถาวร ความเปลี่ยนแปลง มาจากศัพท์ว่า อ – ไม่
นิจจ – เที่ยง ตา – ความเป็น รวมความว่า อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง
หลักอนิจจังใช้ได้กับสังขตธรรม (Compounded Things) คือสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้น สิ่ง
ผสม สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ สังขตธรรมทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นส่วนวัตถุหรือส่วนจิตใจ (เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ) ย่อมตกอยู่ในกระบวนการ 3 ประการ คือ อุปาทะ เกิดขึ้น ฐิติ ตั้งอยู่ ขยะหรือวยะ ดับไป
แล้วก็เกิดขึ้นใหม่ตราบเท่าที่ยังมีเหตุปัจจัย
ความเปลี่ยนแปลงเป็นหลัก ความจริง ที่ ปรัชญาทุ กแขนงและวิท ยาศาสตร์ทุ ก สาขาต่าง
ค้นพบและเห็นพ้องต้องกัน เฮราคลิตัส (Heraclitus) นักปรัชญากรีกซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 450 ปี
ก่อน ค.ศ. ได้เห็นหลักอนิจจัง เมื่อเขากล่าวเป็นคาคมไว้ว่า “เราไม่สามารถจะกระโดดลงไปในน้าสาย
เดียวกันเป็นครั้งที่สองได้” เพราะกระแสน้าย่อมไหลไปตลอดเวลา (Constant Flux) เมื่อเรากระโดด
ลงไปในน้าเป็นครั้งที่สองนั้น น้าจุดแรกที่เรากระโดดลงไปในครั้งแรกนั้นได้ไหลผ่านไปเสียแล้ว เมื่อเรา
กระโดดลงไปเป็นครั้งที่สอง เราจึงกระโดดลงไปในกระแสน้าใหม่
คราติลัส (Cratylus) ศิษย์ของเฮราคลิตัส และอาจารย์ของเพลโต (Plato) ถือหลัก ของ
อนิจจังจัดยิ่งกว่าอาจารย์เสียอีก เขากล่าว เราจะพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งที่สองก็ไม่ได้ คาพูดเช่นนี้
ถ้าเราฟังอย่างผิวเผินก็จะเห็นว่าเป็นคาพูดเหลวไหล เพราะเราอาจจะพูดถึงสิ่งเดีย วกันได้กี่ครั้งก็ได้
โดยหมายถึงคนๆเดียวกันนั่นเอง เช่น เราพูดถึงนาย ก. 10 ครั้งในเวลา 10 นาที ทุกคนย่อมจะเข้าใจดี
ว่าเราหมายถึงนาย ก. คนเดียวกันนั่นเอง แต่ถ้าเราพิจารณาดูอย่างละเอียดถี่ถ้วน เราจะเห็นว่าคาพูด
ของคราติลัสเป็นความจริงทีเดียว เพราะนาย ก. เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
สมมติว่าเมื่อเราพูดถึงนาย ก. ครั้งแรก นาย ก. มีทุกสิ่งทุกอย่างเป็น X แต่เมื่อเราพูดถึงนาย ก. อีก
เป็นครั้งที่สองนั้น นาย ก. หาได้เป็น X อันสมบูรณ์แบบอย่างครั้งแรกไม่ เพราะเขาได้เปลี่ยนแปลงไป
แล้วทั้งทางกายและทางใจอย่างมากมาย
ธรรมดาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้น เราจะกาหนดอะไรลงไปให้ถูกต้องตายตัวไม่ได้
ได้แต่เพียงประมาณการณ์เท่านั้น เช่น เราอาจพูดได้ว่า พลเมืองของประเทศไทยมี 35 ล้านคน แต่นั่น
หาใช่ตัวเลขที่ถูกต้องตามความจริง 100 % ไม่ แม้จะเพิ่งสารวจมาสดๆร้อนๆ ก็ตาม เพราะแม้ใน
ขณะที่กาลังพูดอยู่นั้น คนเกิดใหม่เพิ่มขึ้นไม่รู้เท่าไร และกาลังตายไปไม่รู้เท่าไร เพราะฉะนั้นจานวน
35 ล้านนั้น จึงเป็นจานวนโดยประมาณเท่านั้นเอง
เรื่องของเวลาก็เช่นเดียวกัน เวลาไหลไปตลอดเวลาเช่นเดียวกับกระแสน้า เราไม่มีทางจะ
บอกเวลาที่ถูกต้อง 100% ได้ เช่น เมื่อมองดูเข็มนาฬิกา เราอาจจะบอกเวลาที่ถูกต้อง 100% ได้ เช่น
เมื่อมองดูเข็มนาฬิกา เราอาจจะบอกว่าเวลานี้ 1 ทุ่ม 15 นาที แต่ขณะที่เราพูดอยู่นั่นเอง เวลาอาจ
ผ่านไปแล้ว 1 ส่วน 100 ส่วน หรือส่วน 1,000 วินาทีก็ ได้ เวลา 1 ทุ่ม 15 นาที นั้น จึงเป็นเวลา
โดยประมาณเท่านั้น หาใช่เวลาที่ถูกต้อง 100% ไม่
ไม่มีสิ่ง ใดที่เ ป็นสัง ขตธรรม จะพ้นไปจากหลักอนิจจัง แม้พระอาทิตย์ ซึ่งเราเห็นคงที่อยู่
ตลอดเวลา ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และในที่สุดก็จะดับหายไป นักวิทยาศาสตร์คานวณว่าพระ
อาทิตย์จะดับลงภายในเวลา 5,000 ล้านปีข้างหน้า แม้แต่ปรมาณูชนิด stable คือชนิดที่มั่นคง ไม่มี
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การสลายตัว (disintegration) ก็จะต้องมีการสลายตัวสักวันหนึ่ง เพียงแต่เราไม่ทราบว่ามันจะสลาย
เมื่อไหร่เท่านั้น
ลักษณะที่ 2 ทุกขตา – ความทนอยู่ได้ไม่นาน
คาว่า “ทุกข์” มีความหมาย 2 อย่าง ทุกข์ในอริยสัจจ์ หมายถึงภาวะที่ไม่น่าพอใจ ภาวะที่
เจ็บปวดทรมาน ซึ่งเป็นเรื่องของความรู้สึก เป็นเรื่องของมนุษย์และสัตว์ ส่วน “ทุกข์” ในไตรลักษณะ
นี้ มีความหมายตามศัพท์ คือ ทุ แปลว่า ยาก ลาบาก ข แปลว่า ทน รวมความว่า “ทุกข์ “แปลว่า สิ่ง
ที่ทนได้ยาก สิ่งที่คงอยู่ในภาวะนั้นๆได้ด้วยยาก
ภาวะต่างๆของสังขตธรรมที่ปรากฏแก่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ของเรานั้น เป็นเพียงภาวะ
ชั่วคราวเท่านั้น เช่น หนังสือที่วางอยู่ข้างหน้าเรานี้เราจะเห็นว่ามันมีภาวะอย่างนี้ มีรูปร่างลักษณะ
สีสันอย่างนี้ มีน้าหนักเท่านี้ แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงภาวะชั่วคราวเท่านั้น เพราะในตัวของหนังสือเล่ม
นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปรมาณูทุกตัวในหนังสือเล่มนั้นกาลังเคลื่อนไหว และหมุนตัวอยู่
อย่างรวดเร็ว ปรมาณูจานวนมากกาลังหลุดลอยไปจากหนังสือเล่มนั้น ฉะนั้น “ภาวะ”ของหนังสือเล่ม
นั้นจึงคงอยู่ไม่ได้นาน มันจึงมีลักษณะแห่งความทุกข์อยู่ในตัว
ความทนอยู่ไม่ได้นาน (ทุกข์) กับความแปรปรวน (อนิจจัง) มีความหมายใกล้เคียงกันมาก
จนเกือบจะหมายความอย่างเดียวกัน และมีลักษณะเป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน สิ่งทั้งหลายทนอยู่
ได้ยาก (ทุกข์) มันจึงเปลี่ยนแปลง (อนิจจัง) หรือจะพูดว่า เพราะเหตุที่มันเปลี่ยนแปลง (อนิจจัง) มัน
จึงทนได้ยาก (ทุกข์) ก็ถูกเหมือนกัน
ทุกขตา – ความคงทนอยู่ไม่ได้นานนี้ เป็นลักษณะของสังขตธรรมทั้งปวง ทั้งส่วนที่เป็นสัตว์
บุคคลและวัตถุสิ่งของ ทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรม (สสาร) และจิตใจหรือนามธรรม ถ้าเข้าใจอนิจจตาได้ ก็
เป็นอันเข้าใจทุกขตา เพราะมีความหมายคล้ายกันมาก
ลักษณะที่ 3 อนัตตา – ความไม่มีตัวตน
อนัตตา เป็นคาสอนที่สาคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา เป็นคาสอนที่ทาให้พระพุทธศาสนา
แตกต่างจากศาสนาอื่ นๆ ศาสนาอื่นพบหลักอนิจ จตาและหลักทุก ขตา แต่พระพุท ธศาสนาเท่านั้น
ค้นพบและสอนหลักอนัตตาด้วย
คาว่า อนัตตา แปลได้ 2 อย่าง คือ แปลว่า ไม่ ใช่ตน หมายความว่า รูป เวทนา สัญ ญา
สังขาร วิญ ญาณ ซึ่งประกอบขึ้นเป็นบุคคลนี้ ไม่ใช่ตัวตนของคน ดัง พระพุท ธพจน์ในอนัตตลักขณ
สูตร24ว่า
“เนต มม” นั่นไม่ใช่ของเรา เนโสหมสฺมิ นั่นไม่ใช่เรา เนโส เม อตฺตา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา เมื่อชีวิต
ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา มันก็เป็นเพียงสภาวธรรมที่เกิดขึ้นและดาเนินไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้น
คนเราเข้าใจผิดจึงเข้าไปยึดถือด้วยอุปาทานว่าเป็นของเรา เมื่อยึดถือแล้ว ถ้าชีวิตร่างกายไม่เป็นไป
ตามที่ตนปรารถนาก็เกิดทุกข์ อีกประการหนึ่ง อนัตตา แปลว่า ไม่มีตัวตน ไม่มีวิญญาณถาวรอาศัยอยู่

24

ส.ข.17/7/94.
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ในตัวมนุษย์ อนัตตาในความหมายนี้ ค้านกับความเชื่อถือในศาสนาอื่นๆ เฉพาะอย่างยิ่งศาสนาฮินดู
โดยตรง25
เมื่อเราได้รับความรู้จากการรับรู้โดยตรงจากการสัมผัสแล้ว ก็มีความรู้ที่เกิดจากความคิด
ต่อไปอีก (คิดแล้วรู้) จริงอยู่เราไม่อาจคิดให้ล่วงรูโ้ ลกภายนอก โดยไม่ผ่านอวัยวะรับสัมผัสได้แต่เมื่อเรา
เกิดความรู้จากการแตะต้องโลกภายนอกโดยตรงแล้ว เราก็อาจนึกถึงความรู้เหล่านี้ได้ในมโนภาพ นี้คง
เป็นมโนภาพที่เคยสะท้อนขึ้นในสมอง เมื่อเรากระทบกับโลกภายนอกแล้วนั่นเอง ฉะนั้น เราจึงวาง
หลักได้ว่า มโนภาพทั้งหลายในความคิดของเราหาได้เกิดจากการสร้างสรรค์ของจิตขึ้นจากความว่าง
เปล่าไม่ หากเกิดจากการนึกถึงมโนภาพที่มีสิ่งภายนอกเป็นต้นเหตุระหว่างที่เรานึกมโนภาพขึ้นนี้ จิต
ของเราจะทาการพิ จารณามโนภาพนี้ ก็คล้ายกั บว่าท าการสัม ผัสมโนภาพนี้เ หมือนตาสัมผัส กั บสิ่ง
ภายนอกกาย ฉะนั้น เรื่องการสัมผัสทางใจนี้ พุทธปรัชญาเถรวาทถือว่าเป็นสัมผัสที่หก เรียกว่า “มโน
สัมผัส”และความรู้ที่เกิดจากมโนภาพสัมผัสนี้เรียกว่า “มโนวิญญาณ”26
การคิดพ่วงต่อจากกระบวนการรับรู้ กระบวนการรับรู้นั้น เริ่มต้นด้วยการที่อายตนะประสบ
กับอารมณ์และเกิดวิญญาณ คือ ความรู้ต่ออารมณ์นั้น เช่น เห็น ได้ยิน ตลอดถึงรู้ต่อเนื่องในใจ เมื่อ
เกิดความเป็นไปอย่างนี้แล้ว ก็เรียกว่ามีการรับรู้ หรือภาษาบาลี เรียกว่า ผัสสะ
เมื่อมีการรับรู้ ก็จะมีความรู้สึกต่ออารมณ์นั้น เรียกว่า เวทนา มี 327 ประการ คือ สุข สบาย
ทุกข์ ไม่สบาย หรือเฉยๆ พร้อมกันนั้นก็จะมีการหมายรู้อารมณ์ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ เป็นอย่างนั้นอย่างนี้
ชื่อนั้นชื่อนี้ เรียกว่า สัญญา จากนั้นจึงเกิดความคิด ความดาริตริตรึกต่างๆ เรียกว่า วิตักกะ
กระบวนการรับ รู้เ ป็นไปอย่างนี้เ หมื อนกั น ไม่ ว่าจะเป็นการประสบอารมณ์ โดยได้รั บ
ประสบการณ์ภายนอก หรือการนึกถึงยกเอาเรื่องราวต่างๆ ขึ้นมาพิจารณาในใจ
ตัวอย่างความรู้ทางตา

ตา +
รูป +
เห็น
= การรับรู้ – รู้สึกสุขทุกข์ – จาได้หมายรู้ – คิด
(อายตนะ) (อารมณ์) (จักขุวิญญาณ) (ผัสสะ)
(เวทนา) (สัญญา) (วิตักกะ)
ขั้นตอนของการคิด (วิตักกะ) มีความสาคัญอย่างยิ่งในการกาหนดบุคลิกภาพ และวิถีชีวิต
ของบุคคลตลอดจนถึงสังคม จึงมีบทบาทอย่างยิ่งในการศึกษา แต่ความคิดนั้นจะเป็นอย่างไร ย่อมต้อง
อาศัยปัจจัยที่กาหนดหรือปรุงแต่งความคิดนั้นอีกต่อหนึ่ง
ปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อความคิด ได้แก่ ความรู้สึกสุขทุกข์ (เวทนา)
ตามปกติสาหรับคนทั่วไป เมื่อมีการรับรู้ และเกิดเวทนาแล้ว ถ้าไม่มีปัจจัยอย่างอื่นเข้ามา
แปร หรือตัดตอน เวทนาก็จะเป็นตัวกาหนดวิถีของความคิด คือ ถ้ารู้สึกสบาย เป็นสุข ก็ชอบใจ อยาก
ได้ อยากเสพ อยากเอา (ตัณหาฝ่ายบวก) ถ้ารู้สึกไม่สบาย บีบคั้น เป็นทุกข์ ก็ขัดใจไม่ชอบ อยากเลี่ยง
พ้นหรืออยากทาลาย (ตัณหาฝ่ายลบ)
25

แสง จันทร์งาม, พุทธศาสนวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 4, อ้างเเล้ว, หน้า 127-131.
ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, ญาณวิทยา ทฤษฎีความรู้, พิมพ์ครั้งที่ 1, อ้างเเล้ว, หน้า 252.
27
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ต่อจากนั้น ความคิดปรุงแต่งต่างๆ ก็จะกาหนดเน้นหรือเพ่งไปที่อารมณ์ คือ สิ่งที่เป็นที่มา
ของเวทนานั้น เอาสิ่งนั้นเป็นที่จับของความคิด พร้อมด้วยความจาได้ หมายรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ เป็นอย่าง
นั้นอย่างนี้ (สัญ ญา) แล้วความคิดปรุง แต่ง ก็ ดาเนินไปตามวิถีท างของความชอบใจไม่ ชอบใจนั้ น
เครื่องปรุงแต่งของความคิด ก็คือ ความโน้มเอียง ความเคยชิน กิเลส จิตนิสัยต่างๆ ที่จิตได้สั่งสมไว้
(สังขาร) และคิดอยู่ในกรอบ ในขอบเขต ในแนวทางของสังขารนั้น จากความคิด ก็อาจแสดงออกมา
เป็นการทา การพูด การแสดงบทบาทต่างๆ
ถ้าไม่ถึงขั้นแสดงออกภายนอก อย่างน้อยก็มีผลกระทบต่างๆ อยู่ภายในจิตใจ เป็นผลในทาง
ผูกมัดจากัดตัว ทาให้จิตคับแคบบ้าง เกิดความกระทบกระทั่ง วุ่นวาย เร่าร้อน ขุ่นมัว เศร้าหมอง บีบ
คั้นใจ หรือถ้าเป็นการพิจารณาเรื่องราว คิดการต่างๆก็ทาให้เอนเอียง ไม่มองเห็นตามความเป็นจริง
อาจเคลือบแฝงด้วยความอยากได้ อยากเอา หรือความคิดมุ่งทาลาย
แม้ในกรณีที่เกิดความรู้สึกเฉยๆ ไม่สุข ไม่ทุกข์ ถ้าไม่รู้จักคิด ปล่อยให้ความคิดอยู่ใต้อิทธิพล
ของเวทนานั้น ก็จะเกิดความคิดแบบเพ้อฝันเลื่อนลอยไร้จุดหมาย หรือไม่ก็กลายเป็นอัดอั้นตันอื้อไป
ซึ่งรวมเรียกว่าเป็นสภาพที่ไม่เกื้อกูลต่อคุณภาพชีวิต (เป็นอกุศล) สร้างปัญหาและก่อให้เกิดทุกข์
กระบวนการของความคิดนี้ เขียนให้ดูง่าย แสดงเฉพาะสภาพจิต หรือองค์ธรรมที่เป็นตัว
แสดงบทบาทสาคัญๆดังนี้

การรับรู้ – ความรู้สึกสุขทุกข์ – ความอยากที่เป็นปฏิกิริยาบวกลบ – ปัญหา
(ผัสสะ)
(เวทนา)
(ตัณหา)
(ทุกข์)
ในชีวิตของคนทั่วไป กระบวนธรรมแห่งปัญหานี้ เป็นกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ดาเนินไปเกือบ
ตลอดเวลา ในวันหนึ่งๆ อาจเกิดขึ้นแล้วๆเล่าๆ นับครั้งไม่ถ้วน ชีวิตที่ไม่มีการศึกษา ย่อมถูกครอบงา
และกาหนดด้วยกระบวนการแห่งความคิดอย่างนี้ ความเป็นไปของกระบวนธรรมนี้ดาเนินไปได้อย่าง
ง่ายๆ โดยไม่ ต้อ งใช้สติปัญ ญา ไม่ ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ หรือความสามารถอะไรเลย จัดเป็น
ธรรมดาขั้นพื้นฐานที่สุด ยิ่ง ได้สั่งสมความเคยชินไว้ม ากๆ ก็ยิ่ง เป็นไปเองอย่างคล่องแคล่ว อย่างที่
เรียกว่าลงร่อง
เพราะการที่เป็นไปอย่างปราศจากปัญญา ไม่ต้องมีสติปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้อง และสติปัญญา
ไม่ได้เป็นตัวควบคุม จึงเรียกว่าเกิดอวิชชา และจึงไม่ เป็นไปเพื่อการแก้ไขปัญหา แต่เป็นไปเพื่อก่ อ
ปัญหาทาให้เกิดทุกข์ เรียกว่าเป็นปัจจยาการแห่งทุกข์
ลักษณะทั่วไปของมัน คือเป็นการคิดที่สนองตัณหา ผลของมัน คือการก่อปัญหาทาให้เกิด
ทุกข์ จึงไม่เป็นการศึกษา สรุปสั้นๆ จะเรียกว่า กระบวนการคิดแบบสนองตัณหา หรือการคิดแบบก่อ
ปัญหา หรือวงจรแห่งความทุกข์ก็ได้
เมื่อมนุษย์เริ่มมีการศึกษาขึ้น ก็คือ มนุษย์เริ่มใช้สติปัญญา ไม่ปล่อยให้กระบวนการคิด หรือ
วงจรปัจจยาการข้างต้น ดาเนินไปเรื่อยๆ คล่องๆ แต่มนุษย์เริ่มใช้สติสัมปชัญญะ และนาองค์ประกอบ
อื่นๆเข้ามาตัดตอนหรือลดทอนกระแสของกระบวนการคิดแบบนั้น ทาให้กระบวนการคิดแบบสนอง
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ตัณหาขาดตอนไปเสียบ้าง แปรไปเสียบ้าง ดาเนินไปในทิศทางหรือรูปอื่นๆ บ้าง ทาให้มนุษย์เริ่มหลุด
พ้นเป็นอิสระ ไม่ตกเป็นทาส ไม่ถูกกระบวนการความคิดแบบนั้นครอบงากาหนดเอาเต็มที่โดยสิน้ เชิง28
สรุปว่าพุทธปรัชญาเถรวาทได้กล่าวถึงธรรมชาติของความรู้ ในเเง่กระบวนการเกิดขึ้นของ
ชีวิต โดยอธิบายการทางานของขันธ์ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อายตนะภายใน 6 คือ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เเละอายตนะภายนอก 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เเละวิญญาณ 6
คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ พุทธปรัชญา
เถรวาทได้อธิบายการเกิดขึ้นเเละการทางานของกายกับใจที่เรียกว่า ขันธ์ 5 โดยขันธ์5 กล่าวโดยย่อมี
2 คือ รูป คือ ร่างกาย นาม คือ จิตใจที่ประกอบไปด้วยเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ร่างกายของ
เราประกอบไปด้วยอายตนะภายใน 6 คือ ตา หู จมู ก ลิ้น กาย ใจ เป็นประตูที่ เ ปิดรับ อายตนะ
ภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เช่น ตา + สัมผัสรูป + เกิดจักขุวิญญาณ คือ เห็นรูปทาง
ตา อย่างนี้เรียกว่า เกิดผัสสะ คือ ตากระทบกับรูปเเล้วเกิดการเห็น โดยทั่วไปเเล้วปุถุชนจะยึดมั่น
หรือมีอุปาทานในขันธ์ 5 ยึดมั่นในสิ่งที่ไปกระทบสัมผัสทางอายตนะ เห็นสิ่งเหล่านั้นว่ามันเป็นของเรา
มันเป็นของเที่ยง เราสามารถบังคับให้เป็นดั่งใจ ฉะนั้น เราจึงมีความทุกข์ เพราะมีอวิชชา คือ ความรู้
ไม่จริงซึ่งบิดบังความจริงอยู่ ธรรมชาติความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้เเสดงให้เห็นความเป็นจริงของ
การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เเละดับไป หรือที่เรียกว่า ไตรลักษณ์ ที่ปรากฏอยู่ในขันธ์5 คือร่างกายกับจิตใจนี้มัน
มีความเกิดขึ้น เเปรปรวน เเละก็ต้องดับไป เเสดงให้เห็นถึงความทุกข์ที่เกิดจากตัณหา จากความยึด
มั่นถือมั่น ฉะนั้น จุดมุ่งหมายของพุทธปรัชญาเถรวาท เป็นการเเสดงให้เห็นธรรมชาติของความรู้ที่เป็น
บ่อเกิดเเห่งภพ ชาติ ชรา มรณะ เพื่อให้เข้าใจเหมือนเปิดเผยของจริงให้เห็น ทาความเข้าใจที่ผิดให้
เป็นความเข้าใจที่ถูก เเละเป้าหมายสูงสุดในพุทธปรัชญาเถรวาทคือสามารถรู้เเจ้งตามความเป็นจริง
โดยอาศัยการหลักภาวนามยปัญญา เพื่อทาลายอวิชชาความหลงผิด จนเกิดปัญญาเข้าใจทุกอย่างตาม
ความเป็นจริงได้ เเละสามารถหลุดพ้นจากอาสวกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง

2.3 ประเภทญาณวิทยา
2.3.1 ประเภทของความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาท
ตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาทได้แบ่งประเภทของญาณวิทยาไว้หลายระดับ ทฤษฎีความรู้
ในพุทธปรัชญาเถรวาทยอมรับความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงเกิดปัญญาที่สามารถตัด
กิเลสจนหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้ถือว่าเป็นความรู้ที่แท้จริง
ในคัม ภีร์วิมุตติม รรค ได้อธิบายความหมายแห่งปัญ ญาว่า ปัญ ญา คือ ความรอบรู้ ญาณ
การวิจัยธรรม การจาแนก การกาหนดหมาย การวิจัยที่เป็นการศึกษาอันชานาญและชาญฉลาด ใน
การพิจ ารณาก็ เป็นการเห็นชัดเจนและได้ความรู้ ปัญญาคือ ความฉลาด ปัญ ญินทรีย์ ปัญญาพละ
ปัญ ญาเหมือ นศาสตรา ปัญ ญาเหมื อนปราสาท ปัญญาคือประที ป ปัญญาคือรัตนะ ความไม่ห ลง
ธรรมวิจัย สัมมาทิฏฐิ เหล่านี้เรียกว่า “ปัญญา” อีกอย่างหนึ่ง ความเข้าใจแจ่มแจ้งเป็นลักษณะของ
28
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ปัญ ญา การรู้สภาวธรรมตามความเป็นจริงเป็นกิ จ การกาจัดความมื ดคืออวิชชาเป็นปัจ จุปัฏฐาน
ปฏิสัมภิทา 4 ตามหลักเหตุผลเป็นทัฏฐานของปัญญา 29 ในคัมภีร์วิมุตติมรรคได้แบ่ง ประเภทของ
ปัญญาไว้มี 2 ประเภทก็มี ปัญญา 3 ประเภทก็มี ปัญญา 4 ประเภทก็ มีในคัมภีร์วิมุตติมรรค ได้
กล่าวถึงปัญญา 2 ประเภท คือ
1. โลกิยปัญ ญา คือ ปัญญาที่ประกอบด้วยอาสวะ สังโยชน์ คันถะ โอฆะ โยคะ นิวรณ์
ผัสสะ สังสารวัฏและกิเลส
2. โลกุตตรปัญญา คือ ปัญญาที่สัมปยุตด้วยอริยมรรคและอริยผล ไม่มีสังสารวัฏ ไม่มีกิเลส
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้อธิบายปัญญา 2 อย่าง มีอธิบายดังนี้ ปัญญาเป็น 2 อย่าง คือ คือที่
เป็นโลกิยะ 1 และที่เป็นโลกุตตระ 1 อย่างนี้ คือ ปัญญาที่สัมปยุตด้วยโลกิยมรรค เป็นโลกิยปัญญา
และปัญญาที่สัมปยุตด้วยโลกุตตรมรรค เป็นโลกุตตรปัญญา30
ปัญญาที่เ ป็น 3 ประเภท ปัญญา คือ ความรอบรู้ รู้ทั่ว เข้าใจ รู้ซึ้ง ปัญญาเกิดจากการ
บาเพ็ญ ปัญญาสืบแต่ปัญญาสองอย่างแรกนั้นแล้วหมั่นมนสิการ
1. จินตามยปัญ ญา คือ ปัญญาเกิดจากการคิดพิจารณา ปัญ ญาสืบแต่โยนิโสมนสิก ารที่
ตั้งขึ้นในตนเอง
2. สุตมยปัญญา คือ ปัญญาเกิดจากการสดับเล่าเรียน ปัญญาสืบแต่ปรโตโฆสะ
3. ภาวนามยปัญญา คือ สภาวธรรม
ในปัญญา 3 ประเภทนั้น ปัญญาที่บุคคลได้มาโดยไม่ได้เรียนจากผู้อื่น เป็นปัญญาที่เกิดจาก
กรรมของแต่ละบุคคล หรือปัญญาที่ตรงกับความจริงเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับหน้าที่การงาน หรือเกี่ยวกับ
ศาสตร์ นี้เรียกว่า จินตามยปัญญา ปัญญาที่ได้มาโดยการเรียนจากผู้อื่น เรียกว่า สุตมยปัญญา บุคคล
เมื่อบาเพ็ญสมาธิ ทาปัญญาให้เกิดขึ้นนี้เรียกว่า ภาวนามยปัญญา31
ปัญญา 3 ประเภท
1. อายโกศล คือ ความฉลาดในความเจริญ รอบรู้ทางเจริญ และเหตุของความเจริญ
2. อปายโกศล คือ ความฉลาดในความเสื่อม รอบรู้ในความเสื่อมและเหตุของความเสื่อม
3. อุปายโกศล32 คือ ความฉลาดในอุบาย รอบรู้วิธีแก้ไขเหตุการณ์และวิธีที่จะทาให้สาเร็จ33
ในปัญญา 3 ประเภทนั้น บุคคลเมื่อบาเพ็ญธรรมเหล่านี้ อกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมไป
กุศลธรรมทั้งหลายย่อมเกิดขึ้น ปัญญานี้เ รียกว่า อายโกศล อนึ่ง บุคคลเมื่อบาเพ็ญธรรมเหล่านี้อยู่
29
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อกุศลธรรมย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมย่อมเสื่อมไป ปัญญานี้เรียกว่า อปายโกศล ความฉลาดในอุบาย
ทั้งปวงอันจะนาไปสู่ความสาเร็จ เรียกว่า อุปายโกศล34
ปัญญา 4 ประเภท
1. อัตถปฏิสัมภิทา คือ ปัญญาแตกฉานในอรรถ ปรีชาแจ้งในความหมาย เห็นข้อธรรมหรือ
ความย่อ ก็สามารถแยกแยะอธิบายขยายความออกไปได้โดยพิสดาร เห็นเหตุอย่างหนึ่ง ก็สามารถคิด
แยกแยะกระจายเชื่อมโยงต่อออกไปได้จนล่วงรู้ถึงผล
2. ธัมมปฏิสัมภิทา คือ ปัญญาแตกฉานในธรรม ปรีชาแจ้งในหลัก เห็นอรรถกถาธิบาย
พิสดาร ก็สามารถจับใจความมาตั้งเป็นกระทู้หรือหัวข้อได้ เห็นผลอย่างหนึ่ง ก็สามารถสืบสาวกลับไป
หาเหตุได้
3. นิรุตติปฏิสัมภิทา คือ ปัญญาแตกฉานในนิรุกติ ปรีชาแจ้งในภาษา รู้ศัพท์ ถ้อยคาบัญญัติ
และภาษาต่างๆ เข้าใจใช้คาพูดชี้แจงให้ผู้อื่นเข้าใจและเห็นตามได้
4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา คือ ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ ปรีชาแจ้งในความคิดทันการ มีไหว
พริบซึมซาบในความรู้ที่มีอยู่ เอามาเชื่อมโยงเข้าสร้างความคิดและเหตุผลขึ้นใหม่ ใช้ประโยชน์ได้สบ
เหมาะ เข้ากับกรณีเข้ากับเหตุการณ์35
ในปัญญา 4 ประเภท ความรู้ความหมาย เรียกว่า อัตถปฏิสัมภิทา ความรู้ธรรม เรียกว่า
ธัมมปฏิสัมภิทา ความรู้ในทางแปลความหมายทางนิรุกติศาสตร์ เรียกว่า นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรู้
เรื่องญาณ เรียกว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
อีกนัยหนึ่ง คือ ความรู้ผลอันเนื่องมาจากเหตุ เรียกว่า อัตถปฏิสัมภิทา ความรู้เหตุ เรียกว่า
ธัม มปฏิสัม ภิท า ความเข้าใจในการวิเคราะห์ธรรม เรียกว่า นิรุตติป ฏิสัมภิท า ความรู้เรื่องญาณ
เรียกว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
อีก นัยหนึ่ง ความรู้เหล่านี้ คือ ความรู้ทุ ก ข์และความดั บทุ ก ข์ เรียกว่า อัตถปฏิสัม ภิท า
ความรู้เหตุแห่งทุกข์และทางให้ถึงความดับทุกข์ เรียกว่า ธัมมปฏิสัมภิทา ความรู้กฎเกณฑ์ในการแปล
ความหมาย เรียกว่า นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรู้เรื่องญาณ เรียกว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
อีกนัยหนึ่งความรู้เหล่านี้ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ
อัพภุ ตธรรม เวทั ล ละ เรี ยกว่ า ธั ม มปฏิสัม ภิท า ความรู้ ความหมายของค าที่ พู ดออกไปว่านี้ เ ป็ น
ความหมายของเรื่องที่พูด นี้เรียกว่า อัตถปฏิสัมภิทา ความรู้ความหมายของสิ่งที่ประกาศออกไปแล้ว
นี้เรียกว่า นิรุตติปฏิสัมภิทา ความรู้เรื่องญาณ เรียกว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
อีกนัยหนึ่งความรู้เหล่านี้ คือ ความรู้เรื่องจักษุ เรียกว่า ธัมมปฏิสัมภิทา ความรู้เรื่องทิฏฐิ
เรียกว่า อัตถปฏิสัมภิทา ความรู้ในการแปลความหมายของคาที่ประกาศออกไปแล้ว เรียกว่า นิรุตติ
ปฏิสัมภิทา ความรู้ที่ก่อให้เกิดความฉลาด เรียกว่า ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
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พระราชวรมุนี (และคณะ), วิมุตติมรรค, พิมพ์ครั้งที่ 5, อ้างเเล้ว, หน้า 211-212.
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่
38, อ้างเเล้ว, หน้า 121.
35
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ปัญญา 4 ประเภท
1. ทุกขญาณ คือ ความรู้เกี่ยวเนื่องกับทุกข์
2. สมุทยญาณ คือ ความรู้เกี่ยวเนื่องกับเหตุแห่งทุกข์
3. นิโรธญาณ คือ ความรู้เกี่ยวเนื่องกับความดับทุกข์
4. มัคคญาณ36 คือ ความรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์37
ความรู้ตามที่พุทธปรัชญาได้แบ่งไว้นั้น มีหลายระดับตามความรู้หรือการรับรู้ของบุคคลต่อ
โลกภายนอกหรือภายในแล้วแต่กรณี ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
1. ความรู้ระดับวิญญาณ (Consciousness) ได้แก่ วิญญาณ 638 คือ การรับรู้ทางอินทรียท์ งั้
6 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ เป็นความรู้ระดับพื้นฐาน คือ เป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อได้เห็น ฟัง ดม
กลิ่น ลิ้มรส สัมผัส และรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ แล้วแต่กรณี และยังทาหน้าที่คอยรับรู้กิจกรรมทุ ก
อย่างของจิตด้วย
คาว่า อายตนะ แปลว่า ที่ อาศัยของจิตและนามธรรมที่เ กิดร่วมกับ จิต จ าแนกออกเป็น
อายตนะภายใน39 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ และอายตนะภายนอก40 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส
สิ่งที่สัมผัส และธรรมารมณ์ (มโนสัมผัส) จะเห็นได้ว่าอายตนะเหล่านี้เป็นที่ตั้งของจิตและเจตสิก ถ้าไม่
มีตาหรือรูป จิตที่รู้อารมณ์ผ่านดวงตาก็ปรากฏไม่ได้
อายตนะเหล่านี้อาจจาแนกเป็น 3 ประเภทตามลักษณะที่ปรากฏดังต่อไปนี้
1. ธาตุรับ คือ อายตนะภายใน 5 อันได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย ที่เป็นรูปธรรม
2. ธาตุกระทบ คือ อายตนะภายนอก 5 อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สัมผัส ที่เป็น
รูปธรรมพร้อมทั้งธรรมารมณ์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
3. ธาตุรู้ คือ อายตนะที่เป็นนามอันได้แก่ วิญญาณ 6 คือ 1. จักขุวิญญาณ ความรู้อารมณ์
ทางตา 2. โสตวิญญาณ ความรู้อารมณ์ทางหู 3. ฆานวิญญาณ ความรู้อารมณ์ทางจมูก 4. ชิวหา
วิญญาณ ความรู้อารมณ์ทางลิ้น 5. มโนวิญญาณ ความรู้อารมณ์ทางใจ นี้เรียกวิญญาณ
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีรูปมาปรากฏทางตา จิตที่เห็นรูปทางตาซึ่งเรียกว่า จักขุวิญญาณจิต ย่อม
เกิดขึ้นทาหน้าที่เห็นโดยอาศัยตา คนตาบอดไม่สามารถเห็นได้ เพราะไม่มีตาเป็นสื่อผ่านถึงประตูใจ
ตาจึงเป็นธาตุรับ รูปเป็นธาตุกระทบ ส่วนจิตเป็นธาตุรู้ แม้เสียงก็ปรากฏผ่านประตูหู ย่อมก่อให้เกิ ดจิต
ที่ได้ยินเสียง ดังนี้เป็นต้น41
2. ความรู้ระดับสัญญา (Perception) คือ ความรู้ที่เกิดจากการกาหนดหมายบันทึกไว้ หรือ
จาไว้เป็นวัตถุดิบของความคิดต่อๆไป ทาให้มีการรู้จัก จาได้ รู้ เข้าใจ และคิดได้ยิ่งๆขึ้นได้

36

ที.ปา.11/12/285.
พระราชวรมุนี (และคณะ), วิมุตติมรรค, พิมพ์ครั้งที่ 5, อ้างเเล้ว, หน้า 210.
38
ที.ปา.11/3/316.
39
ที.ปา.11/1/315.
40
ที.ปา.11/2/316.
41
พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม), มหาสติปัฏฐานสูตร, พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วน
จากัด ไทยรายวันการพิมพ์, 2549), หน้า 322-323.
37

33

ในคัมภีร์วิมุตติมรรคได้กล่าวถึงสัญญาขันธ์เมื่อว่ าโดยลักษณะ สัญญามี 1.เพราะใจหมายรู้
อารมณ์ เมื่ อ ว่ า โดยธรรมฝ่ า ยด าและฝ่ า ยขาว สั ญ ญามี 2 กล่ า วคื อ สั ญ ญาวิ ปั ล ลาส และ
สัญญาอวิปัลลาส
วิปัลลาส หรือ วิปลาส คือ ความรู้เห็นคลาดเคลื่อน ความรู้เข้าใจผิดเพี้ยนจากความจริง มี
3 ระดับ คือ
1. สัญญาวิปลาส คือ สัญญาคลาดเคลื่อน หมายรู้ผิดพลาดจากความเป็นจริง เช่น คนตกใจ
เห็นเชือกเป็นงู
2. จิตตวิปลาส คือ จิตคลาดเคลื่อน ความคิดผิดพลาดจากความเป็นจริง เช่น คนบ้าคิดเอา
หญ้าเป็นอาหาร
3. ทิฏฐิวิปลาส คือ ทิฏฐิคลาดเคลื่อน ความเห็นผิดจากความเป็นจริง โดยเฉพาะเชื่อถือไป
ตามสัญญาวิปลาสหรือจิตตวิปลาสนั้น เช่น มีสัญญาวิปลาสเห็นเชือกเป็นงู แล้วเกิดทิฏฐิวิปลาสเชื่อ
หรือลงความเห็นว่าที่บริเวณนั้นมีงูชุม หรือมีจิตตวิปลาสว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นต้องมีผู้สร้าง จึงเกิดทิฏฐิ
วิปลาสว่า แผ่นดินไหวเพราะเทพเจ้าบันดาล42
วิปัลลาส 4 ประเภท
1. สัญญาวิปลาส จิตตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส วิปลาสในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง
2. สัญญาวิปลาส จิตตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส วิปลาสในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสุข
3. สัญญาวิปลาส จิตตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส วิปลาสในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตา
4. สัญญาวิปลาส จิตตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส วิปลาสในสิ่งที่ไม่งามว่างาม
อวิปลาส 4 ประเภท
1. สัญญาวิปลาส จิตตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส ไม่วิปลาสในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง
2. สัญญาวิปลาส จิตตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส ไม่วิปลาสในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสุข
3. สัญญาวิปลาส จิตตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส ไม่วิปลาสในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตา
4. สัญญาวิปลาส จิตตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส ไม่วิปลาสในสิ่งที่ไม่งามว่างาม43
อกุศลสัญญา 3 ประเภท
1. กามสัญญา
2. พยาบาทสัญญา
3. วิหิงสาสัญญา44

42

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่
38, อ้างเเล้ว, หน้า 138.
43
องฺ.จตุกฺก.21/49/79-80.
44
ที.ปา.11/9/261.
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กุศลสัญญา 3 ประเภท
1. เนกขัมมสัญญา
2. อัพยาบาทสัญญา
3. อวิหิงสาสัญญา45
ทวารสัญญา 6 ประเภท
1. จักขุสัมผัสสชาสัญญา
2. โสตสัมผัสสชาสัญญา
3. ฆานสัมผัสสชาสัญญา
4. ชิวหาสัมผัสสชาสัญญา
5. กายสัมผัสสชาสัญญา
6. มโนสัมผัสสชาสัญญา46
ฉะนั้น บุคคลควรทราบสัญญามีหลายประเภทนี้ เรียกว่า สัญญาขันธ์47
3. ความรู้ระดับ ทฤษฎี (Dogmatism) ได้แก่ ความเข้าใจตามแนวความคิดของตนเป็น
ความรู้ที่สรุปลงเป็นความเห็นหรือทฤษฎี (ทัศนะ) อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเทียบได้กับทฤษฎีทางปรัชญา
ทั่วๆไป ทั้งนี้ถือได้ว่าเป็นความคิดที่ได้กลั่นกรองจนสรุปเข้าไปเป็นของตนแล้วไม่ว่าจะมีเหตุผลหรือไม่
ก็ตาม
4. ความรู้ระดับญาณ, ปัญญาหรืออภิญญา (Intuitive Insight) ได้แก่ ความรู้ที่เกิดจาการ
หยั่งรู้ เป็นความรู้บริสุทธิ์ เป็นเช่นกับแสงสว่างที่ผุดแจ้งกระจ่างขึ้น ทาให้มองเห็นธรรมชาติอันแท้จริง
ของสิ่งนั้นๆ ตามที่มันเป็นจริง โดยไม่มีทัศนะส่วนตนหรือเหตุผลส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวข้อง
ความรู้จากแหล่งความรู้คือ สุตะและจินตา หรือ authority และ reason นั้นเรียกได้ว่า
เป็นความรู้ขั้นสามัญ ส่วนความรู้จากญาณหรือจากภาวนานั้น พระพุทธศาสนาเรียกว่า อภิญญา ซึ่ง
อาจเรียกได้ว่า เป็นความรู้ขั้นวิสามัญหรือเหนือธรรมดาสามัญ ท่านแสดงไว้หลายนัย เช่น อภิญญา 6
คือ
1. อิทธิ แสดงฤทธิได้
2. ทิพพโสต หูทิพย์
3. เจโตปริยญาณ รู้ใจผู้อื่น
4. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติได้
5. ทิพพจักขุ ตาทิพย์
6. อาสวักขยญาณ รู้ทาให้กิเลสหมดสิ้น48

45

ที.ปา.11/10/262.
ที.ปา.11/5/317.
47
พระราชวรมุนี (และคณะ), วิมุตติมรรค, พิมพ์ครั้งที่ 5, อ้างเเล้ว, หน้า 224-225.
48
ที.ปา.11/356/394-396.
46
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สรุปว่าประเภทของความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทแม้จะมีมากมายหลายหลายเพียงใด โดย
ย่อแล้วมี 2 ประเภท คือ ความรู้ที่ยังประกอบด้วยกิเลส หรือที่เรียกว่า โลกิยปัญญา และความรู้ ที่
เป็นไปเพื่อความพ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิง เรียกว่า โลกุตตรปัญญา ปัญญา คือ ความฉลาดรอบรู้ การ
ปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นจากกิเลสในทางพุทธปรัชญาเถรวาท จึงจาเป็นที่จะต้องรู้และแยกแยะให้ออก
ว่า ปัญญาหรือความรู้ใดที่เป็นไปเพื่อละกิเลส สามารถถอดถอนกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง ก็จาเป็นที่จะต้อง
รู้ พุทธปรัชญาเถรวาทยอมรับการปฏิบัติทางจิตเพื่อเข้าไปเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริง ไม่ใช่การ
นึกคิดปรุงแต่ง แต่ก ว่าจะไปเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงได้นั้น ก็ต้องศึกษาให้เ ข้าใจในภาษา
ความหมาย หรือศึกษาแนวทางคือการเล่าเรียน หรือที่เรียกว่า ปริยัติธรรม คือศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้
เข้าใจคาสอน เข้าใจความหมายได้อย่างถูกต้อง สามารถที่จะนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การศึกษา
ทรงจาได้ในธรรมวินัย ก็ยังไม่ใช่ผู้หลุดพ้นจากกิเลส ก็ยังมี กิเลสอยู่ ยังเป็นความรู้ที่เป็นโลกิยปัญญา
แต่โลกิยปัญญาก็เป็นบาทฐานให้ขึ้นไปสู่โลกุตตรปัญญา คือ ปัญญาที่สามารถตัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาด
ต้องเกิดจากการปฏิบัติทางจิตจนเห็นสภาวะธรรมความเป็นจริง เห็นความจริงของชีวิตแล้วละความ
ยึดมั่นถือมั่นถอนความเป็นตัวเป็นตนได้

2.4 เกณฑ์การตัดสินญาณวิทยา
2.4.1 การตัดสินความรู้ด้วยหลักในกาลามสูตร
ทัศนะทางพุทธปรัชญาเถรวาทเมื่อได้พิจารณาตามหลักญาณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาท
แล้ว ทาให้เราได้ทราบว่า พุทธปรัชญาเถรวาทมีท่าทีไม่ยอมรับหรือรับรองตรรกวิทยาทั้งแบบนิรนัย
และอุปนัยว่าเป็นแหล่งความรู้ที่ถูกต้องนัก ด้วยว่าความรู้ทางพุทธปรัชญาเถรวาทคือ การรู้เห็นสิ่ง
ทั้งหลายตามความเป็นจริง เป็นความรู้ที่ทาให้ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ฉะนั้น ความรู้ของพุทธ
ปรัชญาเถรวาทที่ทาให้หลุดพ้ นจากความทุ กข์ได้ ต้องเป็นความรู้ที่เกิ ดจากประสบการณ์ กล่าวคือ
ความรู้ที่ได้รับนั้นต้องเป็นความรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติพิสูจน์ทดสอบจนพบความจริงแท้ด้วยตนเอง เห็น
แจ้งด้วยตนเอง ซึ่งก็คือ ภาวนามยปัญญานั่นเองอันเป็นบ่อเกิดความรู้โดยตรง ซึ่งจะเป็น ตัวตัดสิน
ความรู้ทั้งหลาย เนื่องจากบ่อเกิดความรู้ในโลกนี้มีอยู่มากมายการจะตัดสินใจว่า บ่อเกิดความรู้โดย
ถูกต้องนั้น พุทธปรัชญาเถรวาทกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ต้องลงมือตรวจสอบแหล่งความรู้เหล่านั้นให้
เกิดการรู้แจ้งด้วยตัวเองแล้ว จึงค่อยยึดถือปฏิบัติตาม เช่น ในกาลามาสูตร มีเหตุการณ์การที่ชาวกาลา
มะกาลังสับสนว่าจะเชื่อความรู้จากแหล่งใดดี เพราะมีอยู่มากเหลือเกิน แต่ละสานักต่างอวดอ้างว่า
ความรู้ของตนเองเป็นฝ่ายถูกต้อง พระพุทธองค์จึงตรัสสอนให้พวกเขาลงมือตรวจสอบให้รู้ด้วยตัวเอง
ก่อน ไม่ให้รีบด่วนเชื่อถือหรือรีบด่วนปฏิบัติตาม ซึ่งเนื้อหาของกาลามสูตรนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ใหญ่ๆ คือ ส่วนแรกได้แก่ส่วนที่ไม่ให้รีบไปปลงใจเชื่อแหล่งความรู้ทั้ง 10 ข้อ ส่วนที่สองได้แก่ ส่วนที่
ทาให้การตรวจสอบด้วยตัวเอง เนื้อหาของกาลามสูตรทั้งสองส่วนนี้สามารถสรุปลงในบ่อเกิด หรือ
แหล่งที่มาแห่งความรู้ทางพุทธปรัชญาเถรวาท 3 ประการ ดังนี้
ส่วนแรก 10 ข้อคือ ตั้ง แต่ ข้อที่ 1-4 และข้อที่ 10 เป็นความรู้ภายนอก จัดเป็นสุตมย
ปัญญาส่วนข้อที่ 5-9 ซึ่งเป็นส่วนที่สองเป็นความรู้ที่ได้จากการคิดพิจารณาไตร่ตรองตามหลักเหตุผล
จัดเป็นจินตามยปัญญา
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ส่วนที่สาม คือ การให้ทาการตรวจสอบด้วยตนเองนั้น จัดเป็นภาวนามยปัญญา
ฉะนั้น ส่วนแรกของกาลามสูตร คือ แหล่งความรู้ทั้ง 10 ข้อที่จัดเป็นสุตมยปัญญาและจิน
ตามยปัญญานั้น พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่า ไม่ให้รีบด่วนปลงใจเชื่อควรทาการตรวจสอบว่า เป็นสิ่งที่
ถูกต้อง มีประโยชน์หรือมีโทษอย่างไร ไม่ได้หมายความว่า เป็นแหล่งความรู้ที่ผิดแต่สอนให้มีความ
รอบคอบในการที่จะยอมรับหรือเชื่อถือปฏิบัติตาม เนื่องจากว่าแหล่งความรู้ที่จัดเป็นสุตมยปัญญานั้น
แม้ว่าจะน่าเชื่อถือเพียงใด แต่ก็ไม่รู้ว่า ผู้ที่มาบอกเราหรือมาสอนเรานั้นเขารู้จริงแค่ไหน และเขารับ
เอาความจริงมาถูกต้องเพียงใด ยิ่งนิสัยของมนุษย์นั้นชอบการแก้ไข เติมแต่งให้กับสิ่งที่ตนได้ทราบอยู่
แล้ว ดังนั้นการจะได้รับความจริงอย่างถูกต้องจากต้นฉบับหรือแหล่งที่มาแห่งความรู้จริงๆ เป็นสิ่งที่
เป็นไปได้ยากมาก ส่วนแหล่งความรู้ที่เป็นจินตามยปัญญาก็เป็นความรูท้ ี่เกิดมาจากการศึกษา ไต่ตรอง
ด้วยหลักเหตุผลจนเกิดเป็นแนวคิดหรือทฤษฎีซึ่งคนทั่วไปยอมรับและนามาใช้ประโยชน์ได้บ้าง แต่ก็
ต้องทาการตรวจสอบก่อน เนื่องจากผู้ที่คิดค้นขึ้นมานั้น อาจเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิก็ได้ และ
แนวคิดหรือทฤษฎีนั้นอาจเป็นประโยชน์จริงกับคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น และอาจให้โทษกับคนอีกบาง
กลุ่มก็ได้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นแนวคิดที่ถูกต้องแต่อย่างใด การได้ลงมือตรวจสอบให้รู้แจ้งด้วย
ตัวเองก่อนนั้นที่จัดเป็นภาวนามยปัญญา ถือเป็นแหล่งความรู้ที่ถูกต้องเนื่องจากว่าเป็นความรู้ที่ได้มี
การตรวจสอบพิสูจน์จนเกิดการเห็นแจ้งด้วยตัวเองโดยตรงว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อ
ความเกื้อกูลและทาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริง เมื่อรู้แจ้งอย่างนี้ด้วยตัวเองแล้ว จึงค่อย
ให้ความเชื่อและยอมรับปฏิบัติตามแหล่งความรู้นี้เองที่พุทธปรัชญาถือว่าเป็นแหล่งความรู้ที่ถูกต้อง
และถือว่าเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินความถูกต้องของความรู้จัดเป็นกระบวนการแห่งสติปัญญาอย่างแท้จริง
ตามได้กล่าวแล้วว่า ความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทนี้ เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์
โดยตรง การจะยอมรับโดยสิ่งใด มาเป็นความรู้ต้องมีการพิสูจน์ให้รู้จริงอย่างแจ่มแจ้งด้วยสติปัญญา
ของตัวเองก่อน นั่นคือ ต้องมีความรอบคอบ ไม่ให้เชื่อในทันทีเนื่องจากความเชื่อนั้นแม้เป็นสิ่งที่ดีมี
ประโยชน์ก็ เป็นเพียงพื้ นฐานที่นาไปสู่ความรู้เท่านั้นไม่ได้มีเป้าหมายในตัวเอง และความเชื่อนี้อาจ
เป็นไปได้ทั้งสองอย่างคือ อาจเป็นทั้งความเชื่อที่ถูกต้องหรือความเชื่อที่ผิดก็ได้ พุทธปรัชญาเถรวาทถือ
ว่า ที่ใดมีความเชื่อ ที่นั่นต้องมีปัญญาด้วย กล่าวคือ ต้องมีปัญญาคอยกากับอยู่เสมอ เพราะคนเราถ้ามี
แต่ความเชื่อก็ อ าจท าให้เ ดินไปสู่ความถูก ต้องแท้จ ริง ได้ไม่ ซึ่ง เรื่องนี้จ ะพบได้ในหลัก คาสอนของ
พระพุทธศาสนาที่แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของหลักธรรมคือปัญญาที่คอยกากับอยู่เสมอ เช่น หมวด
พลธรรม 5 ประการ ได้แก่ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา และอริยวุฑฒิธรรม 5 ประการได้แก่
สัทธา สีล สุตะ จาคะ และปัญญา49
2.4.2 การตัดสินด้วยหลักเหตุผลนิยม
เหตุผลนิยมเป็นลัทธิเเนวปรัชญาอย่างหนึ่ง ซึ่งถือ “เหตุผล” (reason) เป็นสาคัญ ไม่สนใจ
ในความเชื่อโดยไม่มีเหตุผล ในอานาจศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า หรือในอานาจลึกลับเหนือกฎเกณฑ์ทาง
ธรรมชาติใดๆ คนที่เป็นนักเหตุผล (rationalist) จะไม่เชื่ออะไรง่ายๆ จะเชื่อก็ต่อเมื่อได้พิจารณาเเละ
พิสูจน์สอบสวนตามหลักเหตุผลจนเป็นที่พอใจเเล้วเท่านั้น
49

ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, ญาณวิทยา ทฤษฎีความรู้, พิมพ์ครั้งที่ 1, อ้างเเล้ว, หน้า 276-277.
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จริง อยู่ ศรัทธา เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่ง ในพระพุท ธศาสนาที่ พุท ธศาสนิก ชนควรมี เเต่
ศรัท ธาในพระพุ ท ธศาสนา หมายถึง ความเชื่อที่ มี เ หตุผ ลเป็นพื้นฐาน ไม่ ใช่ความเชื่อชนิดไม่ ต้อ ง
พิจารณาเหตุผล (blind failt) หมายความว่า ให้พิจารณาตามหลักเหตุผลจนเห็นความจริงเเล้วจึง
เชื่อ ฉะนั้น คัมภีร์ในพระพุทธศาสนาทุกเเห่งที่ท่านสอนศรัทธา จะต้องมีปัญญากากับไว้เสมอ
หลักฐานที่เเสดงว่าพระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นเหตุผลนิยม มีปรากฏอยู่ใน“กาลาม
สูตร” พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม กล่าวถึง กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 หมายถึง วิธี
ปฏิบัติในเรื่องที่ควรสงสัย ในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงเเนะนามิให้คนเชื่อถือสิ่งใดง่ายๆ โดยทรงให้
คาเตือนไว้ 10 ประการ50
1. มา อนุสฺสเวน อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา
2. มา ปรมฺปราย อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆกันมา
3. มา อิติกิราย อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ
4. มา ปิฏกสมฺปทาเนน อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตาราหรือคัมภีร์
5. มา ตกฺกเหตุ อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรก
6. มา นยเหตุ อย่าปลงใจเชื่อ เพราะการอนุมาน
7. มา อาการปริวิตกฺเกน อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล
8. มา ทิฎฺฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว
9. มา ภพฺพรูปตาย อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้
10. มา สมโณ โน ครูติ อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา51
ต่อเมื่อใด รู้เข้าใจด้วยตนว่า ธรรมเหล่านั้น เป็นอกุศล เป็นกุศล มีโทษ ไม่มีโทษ เป็นต้น
แล้วจึงควรละหรือถือปฏิบัติตามนั้น
สูตรนี้ ในบาลีเรียกว่า เกสปุตติยสูตร ที่ชื่อกาลามสูตร เพราะทรงแสดงแก่ชนเผ่ากาลามะ
แห่งวรรณะกษัตริย์ ที่ชื่อเกสปุตติยสูตร เพราะพวกกาลามะนั้นเป็นชาวเกสปุตตนิคม52
แหล่งความรู้ทั้ง 10 อย่างดังกล่าวนี้ อาจสรุปได้เป็น 2 ลักษณะคือข้อ อนุสฺสเวน ปรมฺ
ปราย อิ ติกิ ร าย ปิ ฏกสมฺ ป ทาเนน ภพฺ พรูป ตาย สมโณ โน ครูติ รวม 6 ข้อ จัดเป็น ประเภท
authority คือแหล่งความรู้ที่เป็นบุคคลหรือวัตถุที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าถูกต้องเชื่อถือได้ โดยไม่
จาเป็นต้องตรวจสอบหรือหาเหตุผลอีก เพราะสิ่งเหล่านั้นมีลักษณะหรือคุณสมบัติบางอย่างรับรอง
หรือรับประกันตัวเองอยู่แล้ว
ข้อ ตกฺก เหตุ นยเหตุ อาการปริวิตกฺเกน ทิฎฺฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา รวม 4 ข้อนี้ จัดเป็น
reason คือเป็นเรื่องของการใช้ความคิดหรือใช้เหตุผล
ความรู้จากแหล่งความรู้ทั้ง 2 ลักษณะนี้อาจเรียกได้ว่า ความรู้จากแหล่งภายนอกคือ 6 ข้อ
แรก กับความรู้จากแหล่งภายใน (คือจากตัวเอง) คือ 4 ข้อหลัง และความรู้จากแหล่งภายนอกคือ 6
50

แสง จันทร์งาม, พุทธศาสนวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 4, อ้างเเล้ว, หน้า 14.
องฺ.ติก.20/66/257.
52
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่
38, อ้างเเล้ว, หน้า 317.
51
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ข้อแรกนั้นก็จัดเป็นความรู้ประเภท สุตะ นั่นเอง ส่วนความรู้จากแหล่งความรู้ภายใน 4 ข้อหลังนั้น ก็
จัดเป็นความรู้ประเภทจินตา เพราะเป็นผลจากความคิดในลักษณะต่างๆของตนเอง
อนุสฺสเวน
ปรมฺปราย
อิติกิ

authority = สุตะ

ปิฏกสมฺปทาเนน

สงสัยและตรวจสอบ

แหล่งความรู้
ตกฺกเหตุ
นยเหตุ
อาการปริวิตกฺเกน
ทิฎฺฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา
ความรู้

ควรสงสัย

ตรวจสอบ

reason = จินตา

ผลของการปฏิบัติ

เลวดี
มีโทษ ไม่มีโทษ
ผู้ รู้ ติ เ ตี ย น สรรเสริ ญ
ไร้ประโยชน์
ให้ประโยชน์
ให้ทุกข์ – ให้สุข

จากหลักการที่ทรงแสดงไว้ในกาลามสูตรนี้ทรงแสดงให้เห็นว่าความรู้ที่ถูกต้องควรเชื่อถือได้
นั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบเป็นอย่างดีเสียก่อน และความรู้ที่ควรได้รับ การตรวจสอบนั้น ก็คือ
ความรู้ที่ได้จากแหล่งความรู้ทั้ง 2 ลักษณะ คือ แหล่งอ้างอิงภายนอก (authority) และการใช้เหตุผล
(reason) หรือความคิดของตนเอง53
สรุปว่าเกณฑ์การตัดสินความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทยอมรับความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ
ทางจิต คือ ภาวนามยปัญญา คือ การอบรมจิตจนรู้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงของสรรพสิ่งว่า เป็น
ทุกข์ ไม่เที่ยง เป็นอนัตตา เห็นทุกข์ เห็นเหตุแห่งทุกข์ เห็นความดับทุกข์ เห็นวิธีปฏิบัติเพื่อ ให้ถึงความ
ดับทุกข์ นี่คือ ความรู้ที่พุทธปรัชญาเถรวาทยอมรับและตรงเป้าหมายที่สุด ส่วนความรู้ที่เกิดจากการ
ฟังและการคิดพิจารณา พุทธปรัชญาเถรวาทยังไม่สามารถยอมรับได้อย่างสนิทใจ เพราะความรู้ที่เกิด
53

หน้า 81-83.

สุเชาวน์ พลอยชุม, พุทธปรัชญาในสุตตันตปิฎก, พิมพ์ครั้งที่ 2, (นครปฐม : สาละพิมพการ, 2560),
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จากการคิด การฟังมา ก็อาจจะผิดได้ เหตุเพราะบุคคลที่ฟังมา หรือคิดพิจารณาอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิ
ก็ได้ ถึง แม้ ความรู้นั้นจะมาจากคนที่ เป็นสัมมาทิ ฏฐิ ก็ยังไม่ส ามารถเชื่อแบบสนิทใจได้ เพราะเขา
อาจจะฟังมาผิด หรือเข้าใจผิด ฉะนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสหลักกาลามสูตรไว้เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มา
ของความรู้ ว่าความรู้นั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องประการใด เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจก่อนที่จะเชื่อแบบ
สนิทใจ และที่สาคัญ เมื่อตรวจสอบด้วยการลงมือปฏิบัติแล้ว ความรู้นั้นเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะกิเลส
หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ ความรู้นั้นก็ยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของพุทธปรัชญาเถรวาท

2.5 สรุปญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท
บ่อ เกิ ดความรู้ในพุ ท ธปรัช ญาเถรวาทต้องอาศัยการจ าได้ห มายรู้ ซึ่ง ท าให้เ กิ ดการคิ ด
พิจารณาเเละสามารถลงมือทางานหรือพิสูจน์ด้วยตนเองได้ พุทธปรัชญาเถรวาทมีทัศนะว่า บุคคล
ธรรมดาทั่วไปยังต้องอาศัยการศึกษา การฟังจากผู้อื่น ถึงจะเกิดปัญญารู้เเจ้งเห็นตามความเป็นจริงได้
ยกเว้นคนที่มี คุณสมบัติพิเ ศษอย่างพระพุทธเจ้าที่ส ามารถค้นพบสัจธรรมที่ ไม่ เคยมี คนค้นพบด้วย
ตนเองโดยไม่ต้องให้ใครสั่งสอน ถ้าบุคคลที่ไม่ได้มีคุณสมบัติพิเศษอย่างพระพุทธเจ้าหรือยังไม่ใช่พระ
อริยบุคคลจึง จาเป็นต้องอาศัยผู้ที่ มีความรู้จริง เป็นสัมมาทิ ฎฐิในการช่วยชี้เ เนะสั่ งสอนให้เป้นผู้มี
ความรู้ที่ตรงทาง มีความคิดที่เป็นระบบมีเหตุผลค้นหาความจริงได้ สุดท้ายจึงลงมือปฏิบัติตามเเน
วทางที่ ตนได้ศึก ษามา จึง ท าให้เ กิ ดประสิท ธิภาพมากกว่าการลูบ คล าหรือสุ่ม เดาปฏิบัติโ ดยขาด
หลักการที่ถูกต้อง
ธรรมชาติความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นความรู้ที่ เปลี่ยนจากความรู้ผิดๆ ความเข้าใจ
ผิดๆ มาเป็นความรู้ที่ถูกต้อง ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในปุถุชนผู้ยังมีกิเลสย่อมมีความหลงผิด ความเข้าใจ
ผิดในสังขารร่างกายเเละจิตใจ ธรรมชาติความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้อธิบายลักษณะเเห่งความ
เข้าใจผิด ความยึดมั่นในสิ่งผิดๆ ได้เปิดความความจริงของสรรพสิ่งในลักษณะของความไม่เที่ยง เป็น
ทุกข์ เเละเป็นอนัตตา เพราะนี่คือความจริงดั้งเดิมที่บุคคลที่ยังไม่สาเร็จเป็นพระอริยบุคคลไม่เคยพบ
เห็น ซึ่งพระพุทธเจ้าได้เผยความจริงให้เห้นของสรรพสิ่ง ว่าสรรพสิ่งมีลักษณะความจริงเเบบนี้ จึงไม่
ควรเข้าไปหลงยึดมั่นถือมั่น
ประเภทความรู้ในพุ ทธปรัชญาเถรวาทได้เ เบ่งไว้สาหรับ บุคคลที่ยังมี กิเลส เเละบุคคลที่
ต้องการพ้นจากกิเลส พุทธปรัชญาเถรวาทได้เเบ่งความรู้ไว้สาหรับผู้ที่ยังดารงตนอยู่ทางโลก อยู่ในสิ่ง
สมมติอ ย่ า งไม่ ห ลงงมงาย เพื่ อ ให้ก ารดาเนิ นชี วิ ตทางโลกเป็น ไปอย่ า งสัน ติ สุ ข เเละมี เ เต่ค วาม
เจริญรุ่งเรือง ส่วนผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากอาสวกิเลส พุทธปรัชญาเถรวาทก็มีเเนวทางความรู้เพื่อ
ความหลุดพ้น เป็นความรู้ระดับปรมัตถสัจจะนาไปสู่โลกุตตรปัญญา สิ้นอาสวกิเลส
เกณฑ์การตัดสินความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นใช้หลักกาลามสูตร 10 ประการ โดยมี
พื้นฐานของการชั่งใจก่อนที่จ ะตัดสินใจปลงใจเชื่อ เป็นเครื่องมื อที่ทาไม่ให้เกิ ดความงมงายเเละไร้
เหตุผลซึ่งมีเเต่จะนาความเดือดร้อนมาสูต่ น เกิดการถูกหลอกลวง เป็นต้น เเละเป็นเครื่องมือที่ป้องกัน
ความผิดพลาดจากการตัดสินใจที่ผิด เพราะความรู้ที่ผ่านเข้ามาทางประสาทสัม ผัสย่อมมีความรู้ที่
ก่อให้เกิดโทษเเละความรู้ที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ ฉะนั้น หลักกาลามสูตรจะเป็นตัวกลั่นกรองความรู้
ที่มีเเต่ประโยชน์ เเละคัดความรู้ที่มีโทษทิ้งไป

บทที่ 3
ญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า
ญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเต๋า จะได้ศึกษาขอบเขตสาคัญของญาณวิทยาซึ่งมีอยู่ 4 ขอบเขต
คือ บ่อเกิดญาณวิทยา ธรรมชาติของญาณวิทยา ประเภทของญาณวิทยา และเกณฑ์การตัดสินญาณ
วิทยา ซึ่งจะได้ศึกษาขอบเขตทั้ง 4 อย่างนี้ในหลักปรัชญาเต๋า เรียกว่า ญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า คือ
ศึกษาทฤษฎีความรู้ในปรัชญาเต๋า
ผู้ศึกษาวิจัยได้ศึกษาญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทฤษฎีความรู้ของ
หลัก ปรัชญาเต๋าอย่างมี ร ะบบขั้นตอน และสามารถนาไปปรับ ใช้ในการแก้ ไขปัญ หาชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมตามยุคสังคมปัจจุบันที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

3.1 บ่อเกิดญาณวิทยา
นักปรัชญาจีนชอบตั้งปัญหาว่า จะทาอย่างไร มากกว่าที่จะตั้งปัญหาว่า ทาไมจึงเป็น ไม่คิด
อย่างนักปราชญ์อินเดียว่า “ชีวิตมาจากไหน ตายแล้วไปไหน หัวใจของปรัชญาจีนมีอยู่ 4 บท 8 คา
คือ 1. ซิวกี้ อบรมฝึกฝนตัวเอง 2. อังนั้ง ทาความสงบสุขให้แก่ผู้อื่น 3. ไหลเสี่ย ทาภายในของตนให้มี
คุณธรรมอันประเสริฐ 4. วั่วอ๊วง ทาภายนอกให้เป็นกษัตริย์หรือนักปกครองที่ดี
นักปราชญ์จีนแบ่งออกเป็น 3 พวก คือ
1. พวกพยายามฟื้นฟูลัทธิธรรมเนียมเก่าให้กลับรุ่งโรจน์ เช่น ขงจื้อ เม่งจื้อ เป็นต้น
2. พวกพยายามปรับปรุงลัทธิธรรมเนียมเสียให้ให้เหมาะสมกับกาลสมัย เช่น บักจื้อ เป็นต้น
3. พวกไม่ปรารถนาจะยุ่งกับสังคมเกินไป เพราะเห็นว่า ยิ่งแก้ยิ่งยุ่ง เพราะเรื่องของคนเป็น
เรื่องยุ่ง ไม่ รู้จัก จบ สู้ป ล่อ ยให้เ ป็นเรื่อ งของสัง คมเองดีก ว่ า แล้วหันหลัง ให้สั ง คม บ่ายหน้าไปหา
ธรรมชาติ เช่น เหลาจื้อ เป็นต้น
3.1.1 ประวัตเิ หลาจื้อ
จากการที่เหลาจื้อเป็นขุนนางในตาแหน่งสูง ทาให้ท่านรู้เห็นการบริหารบ้านเมือง การทา
ทุจริตของขุนนาง ท่านพยายามแก้ไข แต่แก้ไม่ไหวเลยเกิดความเบื่อหน่าย ท้อถอยในการรับราชการ
จึง เลิก แก้ ปัญ หาด้วยการปลีก ตัวออกจากสังคม หลบไปหาธรรมชาติตามป่าเขา โดยลาออกจาก
ราชการ แล้วเดินทางไปทางตะวันตก ตอนขี่ควายไปถึงด่านพรมแดน นายด่านได้ของร้องให้ท่าน
บันทึกคาสอนของท่านเพื่อประโยชน์แก่คนอื่น ท่านได้ทาบันทึกให้ชื่อว่า เต๋า – เต้ –กิง (เต๋า – เต็ก –
เกง) (Tao-the-ching) แปลว่า คัม ภีร์แห่งเต๋า หรือทางของชีวิต มีถ้อยคาประมาณ 5,500 คา มี
ใจความว่าด้วยเรื่องสากลโลก ธรรมชาติ และชีวิต1
จากประวัติที่นามาปะติดต่อกัน ก็พอทราบได้ว่าเหลาจื้อเป็นนักคิด เป็นบัณฑิตใฝ่หาความ
สงบ เคารพธรรม มักน้อยสันโดษ ดังจะเห็นได้ต่อไปนี้ เหลาจื้อมีความเห็นว่า ธรรมชาติเป็นสิ่งดีแท้
1

พระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร), ศาสนาต่างๆ, พิมพ์ครั้งที่ 6, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
มกุฏราชวิทยาลัย, 2543), หน้า 343 -344.
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และเป็นบ่อ เกิดแห่ง ความดีง ามทุ กอย่าง ดัง นั้นการที่ จะท าคนให้เ ป็นคนดี จะต้องให้ก ลับเข้าหา
ธรรมชาติ ยิ่งใกล้ธรรมชาติมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งดีมากเท่านั้น แต่ตรงกันข้ามยิ่งถอยออกจากธรรมชาติมาก
เท่าไรก็ยิ่งวุ่นวายมากขึ้นเท่านั้นเช่นกัน เหลาจื้อเชื่อว่าคนเป็นที่ตั้งแห่งปัญหา จะแก้ไขอย่างไรก็ไม่มีที่
สิ้นสุด สู้ปล่อยไปตามธรรมชาติ เข้าหาธรรมชาติไม่ได้ ธรรมชาติจะสอนเราว่าอะไรเป็นอะไร อะไรควร
ทาหรือไม่ควรทาอย่างไร ก็เพราะเหลาจื้อเห็นว่าธรรมชาตินั้นวิเศษจึงเป็นเหตุให้เกิด “คัมภีร์เต๋า เต็ก
เก็ง”ขึ้นมา เป็นมรดกที่ล้าค่าของโลกดังที่ทราบกัน เหลาจื้อครุ่นคิดถึ งชีวิตและความเป็นไปของโลก
ไม่ได้สนใจคิดหาลาภยศชื่อเสียงเหมือนคนทั่วไป เหลาจื้อมีปกติเก็บตัวอยู่อย่างไม่สังคมกับใคร ไม่
แสวงหาทั้งนักศึกษาและสานุศิษย์ ไม่แสวงหารายได้หรือเกียรติยศชื่อเสียง หมกอยู่แต่ในโลกของเขา
คือหอสมุดซึ่งเต็มไปด้วยหนังสือต้นฉบับโบราณ และต่อมาเกิดความเบื่อหน่ายต่อระบบการปกครอง
ของราชวงศ์จิว จึงลาออกจากราชการและมุ่งหน้าไปให้พ้นจากรัฐฉ้อเสียเลย เหลาจื้อสิ้นชีพเมื่อไร ไม่
ปรากฏหลักฐาน แต่บางท่านก็ว่าเหลาจื้อมีอายุยืนกว่า 160 ปี บางท่านก็ว่าเหลาจื้อมีอายุกว่า 200 ปี
เพราะเหลาจื้อได้บาเพ็ญเต๋าทาให้มีอายุยืนยาวอย่างนั้น บางท่านก็ว่าเหลาจื้อสาเร็จเป็นเทวดา2
3.1.2 ความหมายของเต๋า
คาว่า “เต๋า” เเปลตามตัวอักษรเเล้วเเปลว่า ทาง (Way) หรือถนนหนทาง (Road) ซึ่ง มี
ความหมายว่า วิถีทาง เเนวทาง หรือมรรควิธีที่ควรดาเนินตาม ดังนั้น “เต๋า” จึงเป็นคาที่ใช้อยู่ทั่วไป
โดยปราชญ์เมธีหรือนักปกครอง เเม้เเต่ขงจื้อก็นาคาว่า “เต๋า” ไปใช้เช่นกัน ดังนั้นจึงมีหลักจริยธรรม
ต่างๆ ที่ใช้คาว่า “เต๋า” เช่น เต๋าเเห่งการปกครอง เต๋าเเห่งการเป็นสามีภรรยา เต๋าเเห่งบุตร เป็ นต้น3
3.1.3 การเกิดความรู้ในปรัชญาเต๋า
คาถามที่น่าใคร่ครวญคือ “ความรู้” ชนิดที่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อย่างเท้าออกนอกประตูคงมิใช่
ความรู้ชนิดที่คัมภีร์เต๋า เต้ จิง กาลังกล่าวถึง ความรู้ชนิดที่ต้องมองออกนอกหน้าต่างคงเป็นความรู้เชิง
ประจักษ์ ความรู้ที่เกิดจากประสาทสัมผัส ความรู้ในข้อเท็จจริงเฉพาะ (เป็นกรณีเฉพาะต้องเห็นเอง)
ตรงกันข้าม ความรู้ชนิดที่คัมภีร์เต๋า เต้ จิง กล่าวถึงกลับอาจถูกบดบังด้วยความรู้ที่เกิดจากการเห็น
ด้วยตาเนื้อก็เป็นได้4 คัมภีร์เต๋า เต้ จิง บทที่ 48 กล่าวว่า
“การเรียนรู้ เกิดจากการสะสมความรู้ขึ้นทุกๆวัน การปฏิบัติตามคาสอนของเต๋า เกิดจาก
การปล่อ ยวาง จงรักษาการปล่อ ยวางเเละปล่อยวาง จนกระทั่ง ท่านจะบรรลุสภาวะที่ไม่เ กิดความ

2

ฟื้น ดอกบัว, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ศิลปาบรรณาการ,
2555), หน้า 103.
3
ขวัญชัย ตั้งเรือนรัตน์, “มโนทัศน์ที่คล้ายกันของปรัชญาเต๋าและพุทธปรัชญานิกายเซน” : การศึกษา
เชิงเปรียบเทียบ”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์),
2554, หน้า 10.
4
สุวรรณา สภาอานันท์, กระเเสธารปรัชญาจีน, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสานักพิมพ์
สยามปริทัศน์ จากัด, 2556), หน้า 157-158.
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โกลาหลวุ่นวาย จะไม่มีอะไรเหลืออยู่ให้ต้องกระทา การเอาชนะโลก จะต้องสละสิ่งทั้งปวง ถ้าบุคคล
ยังมีเป้าหมายที่จะรับใช้เป็นส่วนตัว ผู้นั้นจะไม่ชนะโลกได้”5
เป็นที่น่าสังเกตว่า ความรู้ฝ่ายเต๋ามีเเต่จะทาให้ความรู้ฝ่ายโลกลดหายไป หากความรู้ฝ่าย
โลกเป็นความรู้ชนิดที่พ ยายามควบคุมจัดการโลก โดยอาจไม่ ใส่ใจว่าขัดกับ กฎเกณฑ์ พื้นฐานทาง
ธรรมชาติหรือไม่ ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่ความรู้ฝ่ายเต๋าน่าจะลดความรู้ฝ่ายโลก ความรู้ฝ่ายเต๋าเป็น
กระบวนการกลับคืนสูก่ าเนิดเดิม เป็นการเห็นเอกภาพในความหลากหลายที่ปรากฏเเก่ประสาทสัมผัส
ถือได้ว่าเป็นความรู้ที่ลดอุปสรรคจากภายนอก เพื่อปลดปล่อยให้ธรรมชาติดั้งเดิมมีโอกาสพัฒนาได้
สมบูรณ์ ประเด็นต่อไปที่น่าสนใจคือ การลดความรู้ฝ่ายโลกนี้ในที่สุดจะนาไปสู่ “ภาวะเเห่งการไม่
กระท า” กล่ าวคือ เป็นความรู้ที่ สอดคล้องกลมกลืนกั บกฎธรรมชาติ เป็นความรู้ที่จ ะท าให้ทุก สิ่ง
“สาเร็จเรียบร้อยลง” โดยการไม่กระทา พิจารณาในเเง่นี้จะเห็นได้ว่า สภาวะเเห่งความรู้ฝ่ายเต๋าไม่ได้
ดาเนินไปในทิศทางเดียวกับความรู้ฝ่ายโลก เเต่ในที่สุดเเล้ว เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับ กฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติ6 คัมภีร์เต๋า เต้ จิง บทที่ 65 กล่าวว่า
“สมัยโบราณบุคคลผู้ชานาญในการปฏิบัติเต๋า จะไม่พยายามให้ประชาชนมีความรู้ เเต่จะ
รักษาประชาชนให้อยู่ในสภาวะเรียบง่าย เพราะเหตุใด ประชาชนจึงปกครองยาก เพราะประชาชน
ฉลาดเกิ นไป เพราะฉะนั้น ผู้ป กครองรัฐที่ ฉลาดจึง เป็นผู้ไม่ ป ระสงค์ดีต่อการปกครองประชาชน
นอกจากนั้นเเล้ว ผู้ปกครองรัฐยังเข้าใจว่า การปกครองรัฐโดยไม่ใช้ความฉลาดเป็นผูม้ ีบุญคุณเสียอีก ”7
ไม่เพียงเเต่ปราชญ์พึงลดความรู้ฝา่ ยโลกเท่านั้น ปราชญ์ยังพึงใช้หลักการนี้กับประชาราษฎร์
ด้วย ปราชญ์ไม่ปกครองด้วยความรอบรู้ เเต่ปกครองด้วยการไม่กระทา ฝ่ายประชาราษฎร์ก็ไม่ควรมี
ความรู้มากเกินไป เพราะจะทาให้ปกครองยาก การกล่าวเช่นนี้ย่อมนาไปสู่ข้อโจมตีได้ง่ายว่าปรัชญา
เต๋ากาลังส่งเสริมให้ประชาชนโง่งม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มอานาจให้เเก่ฝ่ายปกครองซึ่งเก็บงากาหนดความ
รู้อยู่ในฝ่ายของตนเท่านั้น ถึงเเม้ฟังดูเป็นการปกป้องปรัชญาเต๋า เเต่ถ้ามองด้วยสายตาที่เป็นธรรม
เป็นการยากที่จะสรุปลงในลักษณะเช่นนี้ ทั้งนี้เพราะผู้ปกครองเองก็ต้องตกอยู่ใต้กฎเกณฑ์เเห่งความ
ไม่รู้ ไม่กระทา เช่นกัน บทที่ 20 กล่าวว่า ผู้อื่นเป็นผู้รู้เฉียบเเหลม ข้าพเจ้าเพียงผู้เดี ยวที่งมงายสับสน
การเสนอให้ประชาราษฎร์โง่งม ก็เป็นเพียงการเสนอให้ภาวะเเห่งการไม่รู้ไม่กระทาของประชาราษฎ์
สอดคล้องต้องกับวิถีเเห่งเต๋า ของผู้ปกครองนั่นเอง เเต่ถ้ามองคัมภีร์เต๋า เต้ จิง โดยรวมจะเห็นภาพที่
ชัดเจนว่าการลดความรู้ การไม่กระทา ของผู้ปกครองจะเป็นจุดเน้นที่ มีการกล่าวถึง มากกว่า หาก
สังคมรัฐมี “ความไม่รู้” ทั้งฝ่ายปกครองเเละฝ่ายประชาราษฎร์ มนุษย์ก็อาจจะได้สังคมอุดมคติเเบบ
เต๋า8
การบรรลุเต๋า ถือว่าเป็นการเข้าถึงบรมสุข การที่จะบรรลุเต๋าได้หลักการสาคัญคือ มนุษย์
จะต้องดาเนินชีวิตไปตามธรรมชาติ สอดคล้องและกลมกลืนกับธรรมชาติ ไม่ฝ่าฝืนหรือขัดขืนต่อกฎ
ธรรมชาติ เหลาจื้อสอนว่า “จงทาตัวให้สมกับธรรมชาติ โดยยึดเต๋าเป็นแนวทาง ความยุ่งยากทั้งหลาย
5

หน้า 92.

6

ประยงค์ สุวรรณบุบผา, คัมภีร์ เต๋า เต้ จิง, พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพมหานคร : โสภณการพิมพ์, 2539),

สุวรรณา สภาอานันท์, กระเเสธารปรัชญาจีน, พิมพ์ครั้งที่ 4, อ้างเเล้ว, หน้า 158- 159.
ประยงค์ สุวรรณบุบผา, คัมภีร์ เต๋า เต้ จิง, พิมพ์ครั้งที่ 1, อ้างเเล้ว, หน้า 115.
8
สุวรรณา สภาอานันท์, กระเเสธารปรัชญาจีน, พิมพ์ครั้งที่ 4, อ้างเเล้ว, หน้า 160-161.
7
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ในโลก เกิดมาจากการกระทา และการกระทาทั้งหลายเป็นเรื่องไร้สาระ จงเงียบเสีย ยอมรับโดยไม่ขัด
ขืนต่อธรรมชาติ จะเป็นหนทางไปสู่ความสุข คนเราไม่อาจทาให้น้าขุ่นข้นด้วยโคลนตมให้ใสขึ้นมาด้วย
การเอามือกวนไปมา จงปล่อยไว้แล้วน้าก็จะใสขึ้นมาเอง” จากคาสอนดังกล่าว อาจตีความหมายได้ว่า
การดาเนินชีวิตไปตามปกติวิสัยตามธรรมดาธรรมดาชาตินั้น เป็นการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่าง
สรรพสิ่ง รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและระมัดระวัง เพราะสิ่งที่จะดารงอยู่ก็เพราะการ
พึ่งพาอาศัยกัน ทุกสิ่งมีความสัมพันธ์กัน การดาเนินไปของทุกสิ่งมีกฏธรรมชาติ (เต๋า) เป็นตัวควบคุม
ไม่จาเป็นต้องบัญญัติกฎเกณฑ์ขึ้นมาอีก ปัญหาทั้งหลายเกิดจากการกระทาของมนุษย์ ขอให้มนุษย์เลิก
ละการกระทาที่ฝ่าฝืนต่อธรรมชาติเสีย และเมื่อปัญหาเกิดขึ้นก็จงแก้ปัญหาโดยวิธีธรรมชาติ ไม่ควรไป
คิดค้นหรือบัญญัติวิธีการอย่างอื่นขึ้นมา เพราะจะทาให้ปัญหาพอกพูนมากขึ้น9
เหลาจื้อสอนให้คนดาเนินชีวิตไปตามธรรมชาติและผสมกลมกลืนกับธรรมชาติ ให้ใช้ชีวิตดุจ
เดียวกับน้า เหลาจื้ออธิบายว่า ธรรมชาติของน้านั้นย่อมไม่ฝืนกับสถานการณ์แวดล้อมของมัน เช่น น้า
เมื่ออยู่ในขวดก็มีรูปร่างอย่างขวด เมื่อน้าไปอยู่ในขันก็มีรูปร่างอย่างขัน เป็นต้น แม้น้าจะไปอยู่ที่ไหน
หรื อ สถานการณ์ อ ย่า งไร ความเป็ น น้านี้ ก็ มิ ไ ด้ ห ายไป บุ ค คลที่ รู้ จั ก ปรั บ ชี วิต ของตนให้ เ ข้ า กั บ
สภาพแวดล้อม โดยไม่เสียคุณสมบัติและอุดมคติแล้ว ก็จะเป็นชีวิตที่มีแต่สันติสุข
เหลาจื้อมักกล่าวเน้นในเรื่องการดาเนินชีวิตให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติ จึงเปรียบคนดีไว้
เหมือนธรรมชาติของน้า ในคัมภีร์เต๋า เต้ จิง บทที่ 8 ซึ่งแปลความได้ดังนี้10
“แบบอย่างแห่ง ความดีอันสูงสุดนั้น เปรียบเหมือนน้า เพราะน้าย่อมรู้จัก สรรพสิ่ง ว่ามี
ประโยชน์อย่างไร น้าจะไม่แข่งขันชิงดีชิงเด่นกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ผู้คนทั้ งหลาย ก็ ไม่รัง เกียจน้าที่ ตั้ง อยู่ในที่ของมันตามปกติ เพราะฉะนั้น น้า จึง อยู่ใกล้
11
เต๋า”
เนื่องจากเต๋าเป็นสิ่งเหนือผัสสะทางอายตนะ จะรู้ได้ก็ด้วยการบาเพ็ญเพียรทางจิต เพราะ
เต๋าเป็นสิ่งภายในจิตของตน คัมภีร์เต๋า เต้ จิง บทที่ 47 กล่าวว่า
“ไม่ต้องออกไปจากเคหสถานที่อยู่ แต่ก็สามารถรู้ความเป็นไปในจักรภพได้ ไม่ต้องเปิดดู
ทางหน้าต่างประตูก็สามารถรู้ถึงกฎแห่งธรรมชาติได้ เพราะถ้ายิ่งจะแสวงหาความรู้ด้วยการไปหาข้าง
นอกตนไกลเท่าใด ก็ ยิ่งจะได้รับบความรู้น้อยเท่านั้น ด้วยเหตุดังกล่าว บัณฑิ ตจึง ไม่ต้องท่ องเที่ยว
แสวงหาความรู้ไปไกล แต่ก็สามารถแจ้งได้ ไม่ต้องไปเที่ยวเพ่งดูวิจัย ก็สามารถเข้าถึงเหตุผลได้ ไม่ต้อง
ไปปรุงแต่งมัน ก็ย่อมสาเร็จได้”
“ไม่ต้องออกไปที่ประตูบ้านของท่านหรอก ท่านสามารถจะรู้วิถีแห่งโลกได้ ไม่ต้องมองลอด
หน้าต่างบ้านของท่านหรอก ท่านก็สามารถจะเห็นวิถีแห่งสวรรค์ได้ ท่านยิ่งรู้มากขึ้นเท่าไหร่ ท่านก็จะ
ยิ่งรู้น้อยลงเท่านั้น
9

ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, เต๋า ทางแห่งธรรมชาติ, พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์โอเดียนส
โตร์, 2549), หน้า 29-30.
10
ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาจีน, พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์,
2538), หน้า 46.
11
ประยงค์ สุวรรณบุบผา, คัมภีร์ เต๋า เต้ จิง, พิมพ์ครั้งที่ 1, อ้างเเล้ว, หน้า 32.
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ดังนั้น นักปราชญ์ได้รับความรู้โดยไม่ต้องท่องเที่ยวไป เห็นโดยไม่ต้องดู และจะได้รับความรู้
โดยมิพักต้องเกิดความโกลาหล12
ความรู้ในที่ นี้ไม่ใช่ความรู้ทางโลก แต่เ ป็นความรู้ในเต๋า ซึ่งจะหาได้ภายในตนเองเท่านั้น
ความรู้ทางโลกภายนอกไม่ใช่ความรู้ที่สมบูรณ์ในอันที่จะช่วยตนให้ บรรลุเต๋าได้ อนึ่งทุกคนก็มีเต๋าได้
เป็นเพียงแต่ถูกความเขลาบัง อยู่ ถ้าก าจัดความเขลานี้ได้ ตนก็เ ป็นอันหนึ่ง อันเดียวกับ เต๋า ฉะนั้น
เหลาจื้อ จึงกล่าวว่า ไม่ ต้องไปปรุงแต่ง มันก็ย่อมสาเร็จ ได้ หมายความว่า ไม่ ต้องไปปรุงแต่ง เต๋าเลย
เพราะมันมีอยู่โดยสมบูรณ์แล้ว เหมือ นดวงอาทิตย์ที่ถูกเมฆบังอยู่ ในขณะนั้นความสว่างก็คงมีปกติ
เพียงแต่ถูกเมฆบังเท่านั้น เมื่อเมฆพ้นไปแล้ว ใช่ว่าความสว่างจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็หาไม่ มรรควิธีใน
การเข้าถึงเต๋า เหลาจื้อมิได้ให้รายละเอียด เพียงแต่สอนให้ควบคุมจิตให้อยู่ในภาวะความบริสุทธิ์ดุจ
ทารกแรกเกิ ด อย่าให้มี อ ารมณ์ภายนอกมาก่ อกวน พูดง่ายๆก็ คือ สอนให้มี ส มาธิจิ ตนั่นเอง แต่
เหลาจื้อมิได้พูดถึงการสร้างสมาธิเอาไว้ด้วย เขาเพียงกล่าวว่า
“สรรพสิ่งกาเนิดมาจากเต๋า เต๋าจึงเป็นจุดเริม่ ต้นของจักรภพ มันอยู่ในฐานะเป็นมารดา เมื่อ
ได้ตัวมารดาก็ย่อมทาให้รู้จักบุตรของมารดาด้วย เมื่อรู้จักบุตรจงละผู้ที่เป็นบุตรเสีย หันมารักษาตัว
มารดาเอาไว้ วางตนให้อยู่ในความสงบ ปิดความสัมพันธ์กับอารมณ์ทางอายตนะ”
“การมองเห็นสิ่งเล็กนิดเดียวได้ นั่นก็คือ ท่านมีปัญญาจักษุ (ตาปัญญา ไม่ใช่มังสะจักษุ คือ
13
ตาเนื้อ)”
อธิบายว่าเต๋าเป็นมารดาให้กาเนิดสรรพสิ่ง สรรพสิ่งจึงดารงอยู่ในฐานะคล้ายบุตร ก็เมื่อเรา
มารู้จักเต๋าอันเป็นต้นเหตุเสียแล้ว การที่จะไปรู้จักบุตรจึงไม่สาคัญ และการจะเข้าถึงฐานะรู้จักมารดา
ก็ต้องด้วยวิธีทาจิตให้สงบจากภายนอกนั่นเอง14
“สีทั้ง 5 ทาให้คนตาบอด เสียงทั้ง 5 ทาให้คนหูหนวก รสทั้ง 5 ทาให้คนปากจืด การขี่ม้าล่า
สัตว์ทาให้คนจิตฟุ้งซ่าน สินค้าที่หายากทาให้คนต้องคอยดูแลระวัง บัณฑิตย่อมทาการงานเพื่อท้อง
มิใช่เ พื่อความเพลิดเพลินทางตา ฉะนั้นจงห่างไกลจากอารมณ์ล่อลวงภายนอก แต่ยึดมั่ นสิ่ง ที่เป็น
ภายใน”
“สีทั้ง 5 ทาให้คนตาบอด เสียงทั้ง 5 ทาให้คนหูหนวก รสทั้ง 5 ทาให้ลิ้นรู้รส การแข่งม้า
และการล่าสัตว์ ทาให้จิตใจคลั่งไคล้ไหลหลง สินค้าที่หายาก ยั่วยวนใจให้มนุษย์กระทาผิด
เพราะฉะนั้น นักปราชญ์จึงระวังท้อง ไม่ระวังตา นักปราชญ์ชอบพิจารณาสิ่งภายใน ไม่ชอบ
พิจารณาภายนอก”15
บทนี้เหลาจื้อสอนมิให้ตกเป็นทาสของรูป รส กลิ่น เสียง และให้รู้จักควบคุมจิตมิให้ฟุ้งซ่าน
ตอนที่ว่าการขี่ม้าล่าสัตว์เป็นแต่อุทาหรณ์ซึ่งเหลาจื้อยกมา อันที่จริงต้องถอดความว่า ไม่ไปรับรู้ยุ่ง
เกี่ยวกับเรื่องทางโลก จนเป็นเหตุให้จิตใจหวั่นไหวควบคุมเอาไว้ไม่อยู่ และเป็นเหตุให้ต้องมีห่วงใยใน
สมบัติอันเป็นของไม่จีรังถาวร ควรจะแสวงหาแต่สิ่งจ าเป็นเช่น อาหารเพื่อเลี้ยงชีพเท่ านั้น ไม่ ใช่
12

เรื่องเดียวกัน, หน้า 91.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 96.
14
เสถียร โพธินันทะ, เมธีตะวันออก, พิมพ์ครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร : ธีระการพิมพ์, 2544),
หน้า 97-99.
15
ประยงค์ สุวรรณบุบผา, คัมภีร์ เต๋า เต้ จิง, พิมพ์ครั้งที่ 1, อ้างเเล้ว, หน้า 37.
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แสวงหาวัตถุเครื่องบารุงชนิดเกินจาเป็น ปรัชญาเหลาจื้อมีอุดมคติเบื้องสูงสอนให้คนบรรลุถึงเต๋า ซึ่ง
ปรัชญาชีวิตของเหลาจื้อได้สรุปลงได้ ในหัวข้อ 4 ข้อ
1. จื้อใจ คือ รู้จักตัวของตัวเองให้ถูกต้อง
2. จื้อเซ่ง คือ ชนะตัวของตัวเองได้
3. จื้อจก คือ มีความรู้จักพอด้วยตนเอง ไม่ทะเยอทะยาน
4. จี่อีเต๋า คือ มีเต๋าเป็นอุดมคติ16
ซึ่งสามารถสร้างให้มีอยู่ภายในจิตใจของทุกคน และเป็นเอกภาพ สิ่งสมบูรณ์แห่งจักรภพ
ด้วย ส่วนมรรควิธีนั้น ได้แก่ การบาเพ็ญสมาธิ ซึ่ง น่าจะเป็นเช่นเดียวกั บฌานสมาบัติของพวกโยคี
อินเดีย มี รูป ฌาน อรูป ฌาน เป็ นต้น แต่เ หลาจื้อมิ ได้แถลงรายละเอียดอะไรเลย ผิดกั บ ปรัชญา
พราหมณ์เขามีสอนวิธีบาเพ็ญโยคะ เพื่อสาเร็จเป็นพรหมหรือรวมเข้ากับปรมาตมันไว้โดยละเอียด แต่
ข้อบกพร่องต่อมาในสมัยที่เกิดมีศาสนาเต๋าขึ้นแล้ว มีการสั่งสอนมรรควิธีละม้ายกับวิธีปฏิบัติโยคะไว้
โดยพิสดารไม่แพ้อินเดียเหมือนกัน
เนื่องจากเต๋าเป็นเรื่องลึกซึ้ง คนสามัญที่มิใช่คนเจ้าความคิดอาจยิ้มเยาะเหลาจื้อโดยความ
ไม่เข้าใจของตน เข้าใจว่าคงมีคนในสมัยเหลาจื้อยิ้มเยาะเขามาแล้ว เหลาจื้อจึงพูดว่า
“บัณฑิตได้สดับเรื่องเต๋าแล้ว ก็ย่อมปฏิบัติตามเต๋าด้วยความพากเพียร ผู้ที่ฉลาดขนาดปาน
กลาง ได้สดับเรื่องเต๋าแล้วไม่สู้จะเชื่อถือมั่นคงนัก ส่วนผู้ที่ต่ากว่านั้นสดับเรื่องเต๋าแล้วก็ชวนกันหัวเราะ
เยาะ อันที่จริงถ้าคนเหล่านี้ไม่หัวเราะเยาะ เต๋าก็ปราศจากคุณค่าสมควรกับความเป็นเต๋าของมัน ”17
“นักปราชญ์ผู้เรืองปัญญา จะฟังเต๋า ท่านจะปฏิบัติตามคาสอนของเต๋าด้วยความขันแข็ง
เมื่อนักปราชญ์ธรรมดาได้ฟังเต๋า ท่านยังลังเลอยู่ ระหว่างศรัทธากับไม่ศรัทธา เมื่อนักปราชญ์ที่ ไร้ราคา
ได้ฟังเต๋า ท่านจะหัวเราะเยาะเต๋าอย่างขาขัน แต่ถ้าท่านนักปราชญ์ผู้นั้นไม่หัวเราะเยาะเต๋า เต๋าก็ไม่ใช่
เต๋า”18
ระดับสูง กลาง ต่า คือการแบ่งระดับตามความรู้ความสามารถของคน และเป็นการกล่าวถึง
ระดับของพวกเขาที่ มุ่ง สู่เต๋าว่ามี ป ฏิกิ ริยาอย่างไรบ้าง ส าหรับ คนในระดับ สูง ที่ มุ่ งสู่เ ต๋าจะมีความ
กระตือ รือร้น เมื่อได้ฟังเต๋าแล้ว ก็สามารถที่จ ะมุ่งมานะปฏิบัติตาม คนในระดับ กลางจะเชื่อเต๋าไม่
จริงจัง เพราะฉะนั้นเมื่อภายหลังได้ฟังเต๋าแล้ว เขาจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง เดี๋ยวมีอยู่เดี๋ยวไม่มีบ้าง ส่วน
คนระดับล่างได้ฟังเต๋าแล้ว ก็จะระเบิดหัวเราะใหญ่ ทั้งนี้เพราะเต๋าละเอียดอ่อนลึกซึ้งมาก คนในระดับ
ความรู้ต่า ย่อมไม่มีความเข้าใจ จึงหัวเราะใส่ ซึ่งเป็นเรื่องที่สมควร ถ้าหากคนในระดับล่างได้ฟังเต๋า
แล้วไม่หัวเราะ กลับพยัก หน้าแล้วยกย่องว่าดีแล้ว เต๋าที่ว่านั้นย่อมเป็นเต๋าระดับต่าแน่ๆ จึ งไม่ส ม
พอที่จะเป็นเต๋าได้19
สรุปได้ว่า ความรู้ที่เกิดจากการออกไปศึกษาข้างนอก ยังไม่ใช่ความรู้ในเเบบปรัชญาเต๋า
ความรู้เ เบบปรัชญาเต๋า ไม่ใช่ความรู้เชิงประจักษ์ที่เ ห็นได้ด้วยตาเนื้อ เเต่เป็นความรู้เ เบบปัญ ญา
ประจักษ์คือเห็นได้จากภายใน ปรัชญาเต๋ามีทัศนะว่า ยิ่งมีความรู้ทางโลกมากเท่าใด ก็ยิ่งห่างไกลจาก
16

เสถียร โพธินันทะ, เมธีตะวันออก, พิมพ์ครั้งที่ 7, อ้างเเล้ว, หน้า 113.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 99-100.
18
ประยงค์ สุวรรณบุบผา, คัมภีร์ เต๋า เต้ จิง, พิมพ์ครั้งที่ 1, อ้างเเล้ว, หน้า 83.
19
บัญชา ศิริไกร, เต๋า ปรัชญาเหลาจื้อ, พิมพ์ครั้งเเรก, (หจก.ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2538), หน้า 347.
17
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เต๋า เพราะเต๋าคือความรู้ที่ทาให้เกิดเอกภาพ เเต่ความรู้ทางโลกทาให้เกิดค่านิยม เกิดการเเบ่งชนชั้น
เกิดการเหยียดหยาม ชิงดีชิงเด่น ซึ่งทาให้เกิดปัญหาเชิงซ้อน มีอุปสรรคมากมาย ซึ่งขัดกับเต๋าซึ่งเป็น
ความรู้เเบบเอกภาพ คือเป็น หนึ่งเดียวกับสรรพสิ่ง ความรู้ทางโลกทาให้เ กิดปัญหาซับซ้อน ทาให้
ห่างไกลจากเต๋า
ฉะนั้นบ่อเกิดความรู้ในปรัชญาเต๋าของเหลาจื้อไม่ได้มุ่งเน้นที่การศึกษาเล่าเรียนหรือการ
นาเอามาคิดพิจารณาเอาเอง เพราะการเล่าเรียนหรือการคิดพิจารณาเอาเองไม่ได้เป็นบ่อเกิดความรู้ที่
จะทาให้เข้าถึงเต๋าที่เป็นตัวความรู้ เพราะเต๋าแท้นั้นอยู่เหนือสมมติบัญญัติ อยู่เหนือการกระทาทั้งปวง
ปรัชญาเต๋ามีทั ศนะว่า ยิ่งรู้ม าก ก็ยิ่งเกิดความต้องการมาก เมื่ อมีความอยากความต้องการมากก็
พยายามจะจัดการควบคุมโลก ควบคุมธรรมชาติ ซึ่งมีเเต่ทาให้ยุ่งเหยิงวุ่นวาย
ความรู้ในปรัชญาเต๋าคือ ภาวะเเห่งการไม่กระทา นั่นคือ ความรู้ที่ปรัชญาเต๋ายอมรับ คือ
หลักปฏิบัติตนสอดคล้องตามเเนววิถีของธรรมชาติ เมื่อไม่กระทาสิ่งที่ขัดเเย้งต่อวิถีธรรมชาติ สรรพสิ่ง
ก็จะอยู่ในที่ถูกต้องเเละสงบเรียบร้อย

3.2 ธรรมชาติญาณวิทยา
3.2.1 ลักษณะความรู้ในปรัชญาเต๋า
ธรรมชาติญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า ได้กล่าวถึงความรู้ของปรัชญาเต๋าว่ามีลักษณะอย่างไร
ตามทั ศนะของปรัชญาเต๋า ธรรมชาติหมายถึง สิ่ง ที่ดาเนินไปเองโดยปราศจากการเเทรกเเซงด้วย
ความรู้สึกนึกคิดเเละการกระทาของมนุษย์20
ปรัชญาแบบธรรมชาตินิยมปรากฏอยู่ทั่วไปในคัมภีร์เต๋า เต้ จิง ดังในบทที่ 16 ว่า21 “การ
กลับไปสู่ต้นกาเนิดเดิม ก็จะได้รับแต่ความสงบสุข เมื่อพบความสงบสุขแล้ว ก็จะทาให้จุดมุ่งหมาย
ครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อได้บรรลุจุดมุ่งหมายครบถ้วน สมบูรณ์แล้ว ก็จะเป็นคนที่มั่นคง เมื่อมีความ
มั่นคงแล้ว ผู้นั้นก็จักได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญา
หากบุคคลไม่รู้จักเต๋าเสียแล้ว ก็เหมือนบุคคลจักษุบอด วิ่งไปสู่ความหายนะ ฉะนั้น”22
ถึงแม้ว่าองค์ “เต๋า” เป็นสิ่งไม่มีรูปลักษณ์ไม่อาจเห็นได้ เลือนๆลางๆ ก็ตาม แต่องค์คุณที่
เต๋าแสดงต่อ สรรพสิ่ง ได้แสดงถึง ก าหนดกฎเกณฑ์ ชนิดหนึ่ง ซึ่ง กฎเกณฑ์ดัง กล่าว สามารถใช้เ ป็น
บรรทั ดฐานในการปฏิบัติของมนุษย์ชาติได้ ในคัมภีร์เต๋าของท่านเหลาจื้อ นอกจากการพรรณาถึง
ความหมายของ “เต๋า” แล้ วยังมี “เต๋า” ในที่ต่างๆ ความหมายบ่ง บอกวิสัยอันเป็นกฎเกณฑ์ ของ
“เต๋า” เช่นท่านกล่าวว่า “การย้อนกลับคือการเคลื่อนไหวของเต๋า ในบทที่ 40 ของคัมภีร์เต๋า เต้ จิง
กล่าวว่า
สรรพสิ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่มีตัวตน
20

ชาญวิทย์ บัณฑิตเสาวภาคย์, “มโนทรรศน์เรื่องมนุษย์ในปรัชญาเต๋าสมัยเเรก”, วิทยานิพนธ์ปริญญา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2530, หน้า 86.
21
ณรงค์วรรษ บุญมา, ธรรมชาตินิยมของปรัชญาเต๋า : ข้อโต้แย้งการนาแนวคิดธรรมชาตินิยมมาใช้กับ
มนุษย์, (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2561), หน้า 31.
22
ประยงค์ สุวรรณบุบผา, คัมภีร์ เต๋า เต้ จิง, พิมพ์ครั้งที่ 1, อ้างเเล้ว, หน้า 43.
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การเคลื่อนไหวของเต๋า เกิดจาการหวนกลับมาสู่จุดเดิม
ประโยชน์ของเต๋า เกิดจากความอ่อนโยน
สรรพสิ่งภายใต้สรวงสวรรค์ เกิดจากสิ่งที่มีตัวตน
สิ่งที่มีตัวตน ก็เกิดจากสิ่งที่ไม่มีตัวตน23
3.2.2 กฎธรรมชาติในปรัชญาเต๋า
เหลาจื้อถือว่า ท่ามกลางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง และการเคลื่อนไหวของสรรพสิ่งไม่มีที่
ไม่อิงตามกฎเกณฑ์อย่างหนึ่ง ท่ามกลางย่อมมีศูนย์ของกฎเกณฑ์ ก็คือ “การย้อนกลับ” สิ่งต่างๆจะ
เคลื่อนไหว พัฒนามุ่งสู่ทิศทางย้อนกลับ ขณะเดียวกัน สิ่งต่างๆ ที่เคลื่อนไหวพัฒนาไปที่สุดแล้วต้อง
ย้อนกลับคืนสู่ลักษณะพื้นฐานเริ่มแรก ด้วยเหตุดังกล่าว “การย้อนกลับ” เป็นไปได้ทั้ง “กลับกัน และ
“กลับคืน” มันซ่อนความหมายไว้ได้ทั้งสองชนิด คือ 1. กลับกันคือตรงข้ามกัน 2. กลับคืนสู่เริ่มต้น24
ท่านเหลาจื้อถือว่า รูปลักษณ์ทั้งหลายล้วนกลับสภาพเป็นสภาพตรงข้ามกัน เช่ น กล่าวว่ามี
กับไม่มี เกิดขึ้นพร้อมกัน ยากกับง่าย สาเร็จร่วมกัน ยาวกับสั้นเปรียบเทียบกัน สูงกับต่าวัดระดับกัน
ทานองกับเสียงผสานกัน หน้ากับหลังติดตามกัน คุณค่าที่มีอยู่ในสังคม ก็กลายเป็นการปฏิบัติต่อกัน
ตัวอย่างที่เหลาจื้อที่กล่าวว่า โลกนี้ล้วนรู้ความงามจึงเลวร้าย ล้วนรู้ความดีเพื่อความดี
ในบทที่ 2 ของคัมภีร์เต๋า เต้ จิง กล่าวว่า
เมื่อชาวโลกรับรองว่า ความงามเป็นความงาม แต่ในตัวของความงามเองนั้น มีแต่ความน่า
เกลียด เมื่อชาวโลกรับรองว่า ความดีเป็นความดี แต่ในตัวของความดีนั้น มีแต่ความไม่ดี25
ท่านเหลาจื้อถือว่าสิ่งต่างๆ ล้วนมีสิ่งตรงข้ามกัน บางครั้งก็เกิดขึ้นจากด้านตรงข้ามของมัน
โดยถือว่า การกระทาของสิ่ง “ตรงข้ามกันสาเร็จร่วมกัน ” ไปผลักดันให้สิ่งต่างๆ แปรเปลี่ยนพัฒนา
ก้าวไปข้างหน้าอีกก้าว ท่านกล่าวไว้ชัดเจนว่า สภาพกลับกันอย่างตรงกันข้าม โดยปกติจะช่วยกันหมุน
เปลี่ยน เช่น ท่านกล่าวว่า “เคราะห์เอยมีบุญเป็นที่พึ่งพิง บุญเอยมีเคราะห์มาสยบ”
ในบทที่ 58 ของคัมภีร์เต๋า เต้ จิง กล่าวว่า
โชคร้าย คือโชคดี ที่ไม่บริบูรณ์
โชคดี คือโชคร้าย ที่ซ่อนอยู่ภายใน26
เคราะห์บุญกับบุญเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน ทาให้นึกถึงนิทานเรื่อง “ไซ้องเสียม้า” ขึ้นมา
นิทานเล่าว่า มีชายชราเมืองไซ้คนหนึ่งอยู่ใกล้พรมแดน ได้สูญเสียม้าวิ่งเข้าไปในเมืองหู เพื่อนบ้านต่าง
มาปลอบใจ ชายชรากล่าวว่า “นี่ถือว่าไม่ใช่บุญ เป็นเคราะห์ทันทีได้อย่างไร” ไม่กี่เดือนต่อมา ม้าที่
หายไปได้พ าม้ าอาชาไนยเมื องหูม าด้วย เพื่อนบ้านต่างมายินดีอีก ชายชรากล่าวว่า “นี่ถือว่าไม่ใช่
เคราะห์ เป็นบุญทันทีได้อย่างไร” เมื่อได้ม้ามาลูกชายของชายชราก็ขี่ม้าเล่นจนพลัดตกม้าขาหัก ชาย
ชราก็กล่าวว่านี่ถือว่าไม่ใช่บุญ เป็นเคราะห์ทันทีได้อ ย่างไร ต่อมาอีกหนึ่งปีเมืองหูมารบเมืองไซ้ พวก
ชายหนุ่มถูกเกณฑ์ไปรบ คนเมืองไซ้ตายไปมากมาย ลูกชายที่ขาหักไม่ต้องไปรบ จึงรออยู่ นี่แหละบุญ
23

เรื่องเดียวกัน, หน้า 82.
บัญชา ศิริไกร, เต๋า ปรัชญาเหลาจื้อ, พิมพ์ครั้งเเรก, อ้างเเล้ว, หน้า 601-602.
25
ประยงค์ สุวรรณบุบผา, คัมภีร์ เต๋า เต้ จิง, พิมพ์ครั้งที่ 1, อ้างเเล้ว, หน้า 25.
26
เรื่องเดียวกัน, หน้า 105.
24
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เป็นปัจจัยให้เคราะห์ เคราะห์เป็นปัจจัยให้บุญแปรเปลี่ยนไปจนไม่อาจคาดเดาได้ นิทานเรื่องนี้ เป็น
ตัวอย่างที่ดีที่ใช้อธิบายถึงสภาพบุญเคราะห์ที่เกื้อหนุนกันขึ้นลงในช่วงชีวิตมนุษย์ คนทั่วไปจะมองแต่
เพียงภายนอกของเรื่องราว โดยที่ไม่สามารถจะมองให้ลึกลงไป เพื่อให้เห็นถึงสิ่งที่ซ่อนเร้นที่ตรงข้าม
กันได้ แต่ท่านเหลาจื้อได้เห็นว่าในเคราะห์ได้มีปัจจัยของโชคลาภอยู่ ในโชคลาภก็มีปัจจัยของเคราะห์
อยู่ หลักธรรมนี้จะพบเห็นได้ในที่ต่างๆของโลก เรามักพบได้ในชีวิตคนๆหนึ่งที่ตกอยู่ในเคราะห์ กลับ
ผลักดันให้ใจต่อสู้ ทาให้เขาเดินสู่เส้นทางที่โชคดี ในทางตรงข้ามเราก็มักพบคนที่อยู่ในสภาพที่ดีมีสุข
กลับเพาะนิสัยขี้เกียจ ทาให้เขาเดินสู่ทางหายนะ เรื่องต่างๆในโลกเหมือนเคราะห์ร้าย และโชคดีที่เป็น
เหตุปัจจัยซึ่งกันและกันและที่ช่วยกันหมุนเวียนผันแปร
ท่านเหลาจื้อถือว่า เรื่องต่างๆ ต่างก็อยู่ในสภาพตรงข้ามกันและก็ย้อนกลับแลกเปลี่ยนกัน
ขั้นตอนการหมุนเปลี่ยน แลกเปลี่ยนกันเช่นนี้เป็นปรากฎการณ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ทาไมเหลาจื้อจึงให้ความสาคัญต่อสภาพการตรงข้ามกันของสิ่งต่างๆ และการหมุนเปลี่ยน
ของสิ่งต่างๆ อันมีสาเหตุหลายข้อดังนี้
1. เหลาจื้อถือว่า สิ่งต่างๆ ถูกสร้างขึ้นท่ามกลางการเกี่ยวข้องของสิ่งตรงกันข้าม ด้วยเหตุนี้
การพิจารณาสิ่งต่างๆไม่เพียงแต่ดูภายนอกเท่านั้น ยังต้องสนใจดูด้านตรงข้าม ต้องสนใจดูทั้งสองด้าน
จึงนับได้ว่า ได้พิจารณาถึงสิ่งของได้ทั้งหมด คนทั่วไปมักจะยึดถือแต่ด้านหน้าเพียงด้านเดียว ดังนั้น
ท่านเหลาจื้อจึงปลุกเร้าให้คนจับอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันกับด้านหน้าด้วย
สัญลักษณ์หยิน – หยาง ของจีนที่เรียกว่า ไท่จี๋ (taiji) นั้น ตามหลักโบราณ หยินจะอยู่บน
หยางจะอยู่ข้างล่างเสมอ สัญลักษณ์นี้ต้องการจะสื่อกับเราว่า ประการเเรก หยินกับหยางเป็นสิ่งที่
เสริมกันเเละกันให้เกิดความสมดุล เเม้จะมีสัญลักษณ์เหมือนตรงกันข้ามหรือขัดกัน ทว่าที่จริงเเล้ว
ไม่ได้ขัดกัน เช่นในบทที่ 52 ในคัมภีร์เต๋า เต้ จิง ตอนหนึ่งกล่าวว่า “การมีความสุภาพอ่อนโยน นั่นคือ
ความเเข็งเเรง” โดยทั่วไปเเล้วเราเชื่อว่าคนยอมคนคือคนอ่อนเเอ เเต่เต๋าสอนให้เรามองมุมกลับด้วย
เสมอไป ว่าถ้าเข้มเเข็งจริงย่อมยอมได้เมื่อควรยอม
ในสั ญ ลั ก ษณ์ ข องไท่ จี๋ นั้ น ในหยิ น จะมี จุ ด สว่ า งของหยาง ในหยางจ ะมี จุ ด ของหยิ น
หมายความว่าหยินกับหยางก็ไม่ได้เเยกกันเด็ดขาด ในหยินย่อมมีหยาง ในหยางย่อมมีหยิน ในผู้ชายก็
มีความอ่อนโยนซ่อนอยู่ ในผู้หญิงก็มีความเข้มเเข็งซ่อนอยู่ ในจุดอ่อนย่อมมีจุดเเข็ง ในจุดเเข็งย่อมมี
จุดอ่อน27
2. เหลาจื้อไม่เพียงให้เรามองด้านกลับกันที่เกี่ยวข้องกับด้านหน้าเท่านั้น ขณะเดียวกันก็ยังชี้
ให้พวกเราได้เ ห็นความสาคัญ ถึง การกระทาของด้านตรงข้ามกั น ตลอดจนสามารถเฝ้ารักษา การ
กระทาที่เ กิดขึ้นของด้านตรงข้ามซึ่งเหนือกว่าการกระทาของด้านหน้า ตัวอย่างเช่น เพศผู้เพศเมี ย
ก่อนหลัง สูงต่า มีไม่มี เป็นต้น ที่มีสภาพตรงข้ามกัน คนทั่วไปมักจะอยู่ข้าง เพศผู้ แย่งการมีก่อน แย่ง
อยู่ที่สูง เอาความมี แต่เหลาจื้อกลับต้องการให้คนรักษาเพศเมีย ยอมอยู่หลัง อยู่ในที่ต่า สนใจความไม่
มี ท่านถือว่าการยอมเป็นเพศเมีย มีชัยชนะเหนือเพศผู้ (ความแข็งแกร่ง) เลือกเอาหลัง มีชัยเหนือการ
มีก่ อน ท่ านอธิบ ายว่า ความต่าเป็นรากฐานของความสูง ถ้าหากพื้นฐานไม่แข็ง แรง ความสูงก็ จ ะ
พังทลาย ถ้าชี้ว่า “ความมี คือผลประโยชน์ ความไม่มี เป็นผู้ใช้ ” ถ้าหากปราศจาก “ไม่มี” เช่นนั้น
27

ประชา หุตานุวัตร, ผู้นาที่เเท้ มรรควิธีของเล่าจื้อ, พิมพ์ครั้งเเรก, (นครปฐม : โครงการผู้นาเเห่งอนาคต
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557), หน้า 48.
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“ความมี” ก็ไม่สามารถสาแดงการใช้ออกมาได้ ตัวอย่างเช่นนี้ ล้วนแสดงให้เห็นว่าการใช้ของด้านตรง
ข้ามมีความสาคัญกว่าการใช้ของด้านหน้าเสียอีก
3. เหลาจื้อถือว่า การพัฒนาของสิ่งของเมื่อถึงขั้นๆหนึ่ง ก็จะเปลี่ยนแปลงสภาพเดิมที่มีอยู่
โดยหมุนเปลี่ยนกลายเป็นด้านตรงข้าม โบราณได้กล่าวไว้ว่า “สิ่งของเจริญถึงที่สุดแล้วก็ย้อนกลับ ”
สิ่งของเมื่อแข็งแกร่งถึงที่สุด รุ่ง ถึงที่สุด ก็เสื่อมถอยลงที่จุดหมุนกลับ ท่านกล่าวว่า “จวนจะหดนั้น
ต้องขยายมาแล้ว จวนจะอ่อนแอ ต้องแข็งแรงมาแล้ว จวนจะพินาศต้องเจริญมาแล้ว จวนจะเอานั้น
ต้องให้มาแล้ว นี้เรียกว่าสลัวลาง” ความหมายของตอนนี้ก็คือ “เมื่อจะหดตัวต้องขยายมาก่อน เมื่อจะ
อ่อนแอต้องแข็งแรงมาก่อน เมื่อจะพินาศต้องเจริญมาก่อน เมื่อจะเอาไปต้องให้มาก่อน นี่ก็คือมีลาง
บอกเหตุมาก่อน ข้อความในตอนนี้ก็เป็นการอธิบายถึงว่า “สิ่งที่เจริญถึงที่สุดแล้วก็จะย้อนกลับ ” ใน
โลกนี้ไม่ว่าสิ่งของเรื่องราว เมื่อมีอิทธิพลถึงที่สุดแล้ วก็ต้องย้อนกลับ เปรียบเทียบกับดวงจันทร์ เมื่อ
จวนจะขาด ต้องเต็มถึงสุดขีด (เดือนเต็มถึงที่สุด ก็เป็นลางว่าจวนจะขาดแล้ว) เมื่อตะเกียงจวนจะดับ
ต้องลุกโพลงก่อน (ตะเกียงลุกโพลง ก็เป็นลางว่าจวนจะดับแล้ว) ดอกไม้จวนจะโรย ต้องบานเต็มที่
(ดอกไม้บานเต็มที่ ก็เป็นลางว่ าจวนจะโรยแล้ว) เหล่านี้คือแนวทางธรรมชาติของสิ่งของ เมื่อเข้าใจ
หลักธรรมของ “สิ่งของเมื่อเฟื่องฟูแล้วก็เสื่อมถอย” กับเรื่องราวต่างๆ ก็สามารถจะก้าวล่วงไปก่อนได้
ก้าวหนึ่งอย่างระมัดระวัง ป้องกันที่เรื่องราวจะย้อนกลับ เป็นการรับสถานการณ์ไว้ก่อน จะได้เปลี่ยน
อันตรายเป็นปลอดภัยได้
กฎเกณฑ์ที่หมุนเปลี่ยนเป็นตรงข้ามกันนี้ ท่านเหลาจื้อได้กล่าวไว้มากมาย เช่นในบทที่ 22
ในคัมภีร์เต๋า เต้ จิง ว่า
จงโค้งตัวเถิด แล้วตัวของท่านจะยืนตรง
จงรักษาความว่างเถิด แล้วท่านจะมั่งคั่ง
จงเป็นคนเก่าเถิด แล้วท่านจะเป็นคนใหม่28
นี้ล้วนใช้กฎเกณฑ์ของด้านตรงข้ามกันแล้วหมุนเปลี่ยน ท่านยังกล่าวต่อไปว่า “วิถีแห่งเต๋า
เหมือนดั่งน้าวกัณฑ์ให้ ผู้อยู่สูงกดลงผู้ต่าชูขึ้น ผู้เหลือล้นก็ให้เสีย ผู้ไม่พอก็เพิ่มเติม วิถีแห่งเต๋า ลดลง
ของผู้เ กิ นไป เพิ่ม เติม ผู้ไม่พ อ” ท่ านเหลาจื้อถือว่า กฎเกณฑ์ ของธรรมชาติ การลดน้อยลงหรือมี
เหลือล้น จะมาใช้เพิ่มเติมที่ไม่พอนี่ก็เป็นกฎเกณฑ์ “การย้อนกลับ”อันหนึ่ง
สรุ ป ที่ ก ล่ า วมา เหลาจื้ อ ถื อ ว่ า “เต๋ า ” ได้แ สดงให้ เ ห็ น กฎเกณฑ์ ก ารเคลื่อ นไหวและ
พัฒนาการของเต๋าเป็นแบบหมุนเปลี่ยนตรงข้ามกันก็คือการหันกลับสู่ทิศทางตรงข้ามแล้วดาเนินไป
เมื่อ “เต๋า” ได้กระทาต่อสิ่งต่างๆนั้น สิ่งของก็อาศัยตามกฎเกณฑ์ การเปลี่ยนแปลงเพื่อดาเนินต่อไป 29
ถึงท่านเหลาจื้อจะให้ความสาคัญต่อความสาคัญของเรื่องราวสิ่งของที่กลับตรงข้ามกันและ
การกระทาของเรื่องราวสิ่งของที่หมุนเปลี่ยนตรงข้ามกันก็ตาม แต่ปรัชญาเหลาจื้อ จะคืนสู่จุดเริ่มต้น ก็
คือหวนกลับสู่เริ่มแรก คือกลับคืนมาขึ้นต้นใหม่ เป็นการหมุนขึ้นรอบใหม่ นี่คือความหมายของ “การ
ย้อนกลับ” อย่างที่ สอง “การย้อนกลับ ” ก็ คือ “เต๋า” เป็นการแสดงถึง กฎเกณฑ์ อีก รูปแบบหนึ่ง
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวคล้อยตามกัน “เต๋า”
28
29

ประยงค์ สุวรรณบุบผา, คัมภีร์ เต๋า เต้ จิง, พิมพ์ครั้งที่ 1, อ้างเเล้ว, หน้า 51.
บัญชา ศิริไกร, เต๋า ปรัชญาเหลาจื้อ, พิมพ์ครั้งเเรก, อ้างเเล้ว, หน้า 602-606.
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ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นการกล่าวถึงกฎเกณฑ์ของ “เต๋า” จากความคิดที่ว่า การย้อนกลับ
เป็นการอธิบายถึง “เต๋า” และแนวทางที่กระทาของสิ่งต่างๆ จะอิงตามกฎเกณฑ์ของ
1. การเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆในทิศทางกลับกัน
2. การเคลื่อนไหวแบบคล้อยตามกัน คือ กลับคืนสู่จุดเริ่มต้น30
3.2.3 อาการเคลื่อนไหวเเห่งเต๋า
คัมภีร์เต๋า เต้ จิง บทที่ 16 ว่า ขณะที่สรรพสิ่งกาลังเคลื่อนไหว กาลังเคลื่อนไหวมารวมกัน
ข้าพเจ้าก็ได้เเต่เพ่งพินิจเต๋า ความมั่งคั่งสมบูรณ์ที่ท่านทั้งหลายได้มานั้น เเต่ละอย่างๆ ก็จะกลับไปสู่
ต้นกาเนิดเดิมของมัน
อาการเคลื่อนไหวเเห่งเต๋าหรือกฎธรรมชาตินี้ เป็นสิ่งที่ควบคุมให้ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาล
หมุนเวียนไปในทิศทางเดียวกัน คือหมุนกลับไปสู่ต้นกาเนิด หรืออาจกล่าวได้ว่า มาทางไหน ก็กลับไป
ทางนั้น เเละดังนั้น สรรพสิ่งมีที่มาจากเต๋า จึงต้องหวนคืนกลับไปสู่เต๋า นี้คือเอกภาพเเห่งความเป็นไป
ของสรรพสิ่งในจักรวาล กฎเเห่งการหวนคืนสู่จุดกาเนิดนี้ ถือได้ว่าเป็นกฎหลักเเห่งจักรวาล 31
สรุปว่าธรรมชาติของความรู้ในปรัชญาเต๋ามีลักษณะเป็นธรรมชาตินิยม ธรรมชาตินิยมใน
ปรัชญาเต๋าก็มีกระบวนการทางานในตัวเอง มีกฎเกณฑ์ที่ต้องทาให้สิ่งต่างๆเคลื่อนไปข้างหน้าและก็
หวนคืนสู่จุดเริ่มต้น แม้ปรัชญาเต๋าจะปฏิเสธกฎเกณฑ์ จารีต ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ แต่ก็หนีไม่พ้น
กฎเกณฑ์ในตัวของสภาวะเต๋า เพราะถ้าเต๋าไม่มีกฎเกณฑ์แล้ว ก็ไม่อาจที่จะรู้กระบวนการทางานของ
เต๋าได้เลย สรรพสิ่งล้วนมีของตรงข้ามกันเสมอ มีแข็งก็ต้องมีอ่อน มีร้อนก็ต้องมีเย็น มีมืดก็ต้องมีสว่าง
สรรพสิ่งเมื่อเจริญถึงที่สุดแล้วก็จะหวนคืนสู่สภาพเดิมของมัน เช่น ก่อนจะแข็งแกร่ง ก็ย่อมที่จะต้อง
อ่อนแอมาก่อน ก่อนจะมืดก็ต้องสว่างมาก่อน เป็นต้น สรรพสิ่งก็จะหมุนวนกันไปแบบนี้
ปรัชญาเต๋าได้แสดงให้เห็นถึงกฎเกณฑ์ของสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจะต้อง
ดาเนินไปตามกฎเกณฑ์ของเต๋า คือ 1. ทุกสิ่งมีการเคลื่อนไหวไปสู่ความตรงกันข้าม 2. ทุกสิ่งเมื่อมีการ
เคลื่อนไหวหรือพัฒนาไปจนถึงที่สุดแล้วก็จะย้อนกลับคืนสู่จุดเริ่มต้น
เหลาจื้อได้ได้แสดงถึงกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่กาลังดาเนินไป ประการที่หนึ่ง ในโลกนี้มักมี
สิ่งตรงข้ามกัน คือ ทุกสิ่งมีสองด้าน เช่น มีมืดก็มีสว่าง มีร้อนก็มีเย็น มีขยันและก็มีขี้เกียจ มีความโชค
ดีและความโชคร้าย เป็นต้น นี้คือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ไม่มีใครไปลบล้างหรือไปเปลี่ยนแปลงได้
กฎเกณฑ์นี้จะเคลื่อนไหวไปถึงที่สดุ จนไปถึงความตรงกันข้ามกัน เช่น เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นให้ความสว่าง
มันก็ ไม่ส ามารถที่ จ ะสว่างได้แบบนั้นทั้ งวันหรือทั้ ง ปี เมื่ อได้เ วลาของมัน พระอาทิ ตย์ก็ ต้องอัส ดง
กลายเป็นความมืด หรือกลางคืน เมื่อกลางคืนเคลื่อนไหวไปถึงเวลาของมัน ตะวันก็เริ่มขึ้นฉายแสง
ประการที่ ส อง ทุ ก สิ่ง เมื่ อมี การเคลื่อนไหวไปถึง ที่ สุดแล้วก็ จ ะย้อนกลับ คืนสู่จุดเริ่ม ต้น
กฎเกณฑ์นี้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางานของธรรมชาติว่า ไม่มีสิ่งใดที่จะไม่เปลี่ยนแปลง ยกเว้น
ตัวกฎเกณฑ์ ของเต๋า หมายความว่า เมื่อทุ กสิ่งพัฒนามาถึง ที่สุ ด ก็จะย้อนกลับคืนสู่จุดเริ่มต้น เช่น
30
31

เรื่องเดียวกัน, หน้า 606-607.
ชาญวิทย์ บัณฑิตเสาวภาคย์, “มโนทรรศน์เรื่องมนุษย์ในปรัชญาเต๋าสมัยเเรก”, อ้างเเล้ว, หน้า 79.
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ความพินาศจะเกิดขึ้นได้ ก็ย่อมมาจากความเจริญมาก่อน ความมั่งมีเกิดขึ้นได้ ก็ย่อมมาจากความไม่มี
มาก่อน ความเจ็บป่วยจะเกิดขึ้นได้ ก็ย่อมที่จะแข็งแรงมาก่อน ทุกสิ่งเมื่อเฟื่องฟูจนถึงที่สุดแล้วก็จะ
เสื่อมถอย เป็นต้น
เหลาจื้อได้แสดงให้เห็นถึงกฎเกณฑ์ทั้งสองประการนี้เพื่อให้มนุษย์ไม่ยึดติดกับด้านใดด้าน
หนึ่ง แต่ให้รู้จักมองทั้ งสองด้านและมองให้เห็นถึง พัฒ นาการในแต่ล ะด้านว่ามี ป ระโยชน์อย่างไร
ตัวอย่างเช่น คนรวยสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนจนได้อย่างไร ทั้งๆที่เกิดมาก็อยู่ในครอบครัวคน
รวยแล้ว จะเห็นได้ว่า ความสบายมักมาคู่กับความยากลาบาก ความยากลาบากมักมาคู่กับความสบาย
ความสบายส่วนใหญ่ทาให้คนขี้เกียจ ความลาบากส่วนใหญ่ทาให้คนขยันพากเพียร เหลาจื้อสอนให้
เห็นการพัฒนาของสิ่งตรงข้ามว่ามันสามารถพัฒนาไปสู่ความมีหรือไม่มีได้ เมื่อรู้อย่างนี้ก็สามารถที่ จะ
ป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปสู่ความเสื่อมถอยได้

3.3 ประเภทญาณวิทยา
3.3.1 ระดับความรู้ในปรัชญาเต๋า
ระบบปรัชญาเต๋ายอมรับความจริงในระดับสมมติและระดับปรมัตถ์ ความจริงระดับสมมติ
เป็นความจริงที่สังคมมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เช่น ภาษา และการใช้เหตุผล เป็น
ต้น เมื่อเหลาจื้อจะอธิบายภาวะแห่งเต๋า ท่านยอมรับว่าไม่รู้จะเรียกว่าอย่างไร เพราะระบบสัญลักษณ์
ในสังคมมนุษย์มีข้อจ ากัดในการอธิบายภาวะแห่งสัจ ธรรม แต่ในที่สุดท่ านก็ยอมรับว่าสมมติสัจจะ
สามารถสื่อความหมายได้ระดับหนึ่ง นั่นคือ ท่านบัญญัติคาว่า “เต๋า” เพื่อใช้แทนภาวะสัจธรรมที่ท่าน
ค้นพบไปพลางๆ ก่อน32
3.3.2 ความรู้ที่เป็นสมมติสัจจะ
ความจริงในระดับสมมติเป็นความจริงที่สงั คมมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
เช่น ภาษา และการใช้เหตุผล เป็นต้น เมื่อเหลาจื้ออธิบายภาวะแห่งเต๋า ท่านยอมรับว่าไม่รู้จะเรียกว่า
อย่างไร เพราะระบบสัญลักษณ์ในสังคมมนุษย์มีข้อจากัดในการอธิบายภาวะแห่ง สัจธรรม ท่านจึง
บัญญัติคาว่า “เต๋า เพื่อใช้แทนสภาวะธรรมที่ท่านค้นพบไปพลางๆก่อน
ดังในเต๋า เต้ จิง บทที่ 1 ว่า “เต๋า เป็นสภาวะที่พูดถึงได้ แต่เต๋าที่พูดถึงได้ ไม่ใช่เต๋าที่เป็ น
นิรันดร เต๋ามีชื่อได้ แต่ชื่อนั้น ไม่เป็นชื่อที่เป็นนิรันดร”33
คาว่า “ใช้ไปพลางๆก่อน” ในที่นี้ หมายความว่าใช้อย่างมีเงื่อนไขและมีข้อจากัด ไม่ให้ไปยึด
มั่นถือมั่นว่าเป็นความจริง อย่างไรก็ตาม สังคมมนุษย์เป็นสังคมแห่งระบบสัญลักษณ์ ทุกคนเกิดมาใน
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เต็มไปด้วยระบบสัญลักษณ์ จึงถูกหล่อหลอมให้มีความคิดความ
เชื่อจากสภาพแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่ สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุให้มนุษย์มีความยึดมั่นถือมั่นอย่างเหนียว
32

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิโก, “อิทธิพลของลัทธิเต๋าที่มีต่อพระพุทธศาสนานิกายเซ็น ”, 31 มีนาคม 2558,
<https://www.mcu.ac.th/article/detail/506> (26 June 2020).
33
ประยงค์ สุวรรณบุบผา, คัมภีร์ เต๋า เต้ จิง, พิมพ์ครั้งที่ 1, อ้างเเล้ว, หน้า 24.
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แน่นจนลืมนึกหรือไม่เคยแม้แต่จะนึกว่าโลกที่ตัวเองยึดมั่นอยู่นั้น เป็นโลกแห่งสมมติ ดังในเต๋า เต้ จิง
บทที่ 9
“จงยุติความยึดมั่นถือมั่นในความสุขทางเนื้อหนังมังสาเสียเถิด จงรักษาชัยชนะเอาไว้ให้
ยาวนาน และจงลับดาบให้คมอยู่เสมอ เพราะดาบคมนั้น จะไม่คมอยู่ได้นานนัก จงเก็บทองคา และ
หยกเอาไว้ในบ้านของท่านเสียเถิด เพราะทองคาและหยกนั้น จะไม่อยู่กับท่านตลอดไปหรอก จงรักษา
เกียรติยศชื่อ เสียงของท่าน ซึ่ง เปรียบประดุจทรัพย์อันมีค่าเอาไว้ให้จ งดี มิ ฉะนั้นแล้ว ท่ านก็จ ะได้
เพียงแต่เก็บเกี่ยวผลแห่งความหายนะเท่านั้น นี่คือวิถีแห่งสวรรค์ เมื่อท่านทางานของท่าน จนได้รับ
ความสาเร็จแล้ว จงหลีกไปเสีย”34
เหลาจื้อมีความจาเป็นต้องใช้นามคือ “เต๋า” เเทน “ความจริงเเท้ ” ทั้งที่ความรู้ที่เเท้จริง
ที่ว่านี้ เราไม่อาจจะเเทนด้วยชื่อ เพราะเมื่อมีชื่อ ในภาษาทั่วไป เราก็อาจบ่งชี้ถึงสิ่งนั้น สิ่งนี้ เมื่อเป็น
สิ่งนั้นสิ่งนี้ ความเป็นอมตะของ “สิ่ง” ก็ไม่มี นอกจากนั้นทันทีที่มีชื่อ ก็จะก่อให้เกิดสิ่งอื่นๆ ที่มีชื่อ
ตามกันมา เช่น เมื่อใช้คาว่า “งาม” เเทนคุณลักษณะบางอย่าง ก็มีคาว่า “อปลักษณ์” เเทนสิ่งตรงกัน
ข้าม ทั้งที่รากเหง้าเดิมของสิ่งที่มีชื่อเหล่านั้นล้วนมาจาก “ไร้ชื่อ”
สรุปว่าความรู้ที่เป็นสมมติสัจจะในระบบปรัชญาเต๋า คือ การใช้ภาษาคาพูด สัญลักษณ์ที่
สามารถมองเห็นได้ เช่น วัตถุที่จับต้องได้ต่างๆ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพราะมนุษย์เป็นผู้สร้างผู้ลิขิตไป
ตามความอยากความต้องการของตน ปรัชญาเต๋าสอนให้ยุติความยึดมั่นถือมั่นในรูปลักษณ์ สัญลักษณ์
ต่างๆ เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นของสมมติ เป็นความจริงชั่วคราว ในที่สุดแล้วก็จะหวนคืนกลับสู่สภาพที่
ควรจะเป็น จากความมั่ ง มี ก็ ห วนกลับ คืนสู่ความไม่ มี เพราะสิ่ง ที่ เ ป็นสมมติทุ ก อย่างมั นดารงอยู่
เปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์ของเต๋า
3.3.3 ความรู้ที่เป็นปรมัตถสัจจะ
การเเสวงหาความรู้เเท้ จริงด้วยวิธีการทางปรัชญา 2 สายใหญ่ ๆ สมัยเดิมคือสายอินเดีย
เเละสายตะวันตก (กรีก ) ดู เ หมื อ นจะมี เ ครื่ องมื อส าคัญ 2 อย่า ง คื อ การใช้เ หตุผ ลเเละการใช้
ประสบการณ์ ทั้ ง 2 อย่าง เเม้ จ ะให้ความรู้ที่ น่าเชื่อถือ เเต่ดูจ ะอยู่เป็นคู่ตรงข้ามของกั นเเละกั น
กล่าวคือ การใช้ประสบการณ์เป็นเครื่องมือหลักของกลุ่มสสารนิยม ส่วนการใช้เหตุผลเป็นเครื่องมือ
หลักของกลุ่มจิตนิยม ซึ่งทั้งประสบการณ์เเละเหตุผลล้วนมีข้อดี-ข้อด้อยที่เเตกต่างกัน
สาหรับเครื่องมือคือประสบการณ์ เราจาเป็นต้องอาศัยสิ่งที่เรามีอยู่นั้นคือ ตา หู จมูก ลิ้น
เเละกาย เรียกสิ่งนี้รวมกันว่า ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างไรก็ตาม เมื่อเราใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เราจะ
พบว่า รอบกายของเรานั้นล้วนประกอบไปด้วยสสารทั้งสิ้น เช่น เราเห็นดอกไม้สีเเดง เราได้ลิ้มรส
หวานของน้าผึ้งสด เป็นต้น เมื่อนาเครื่องมือดังกล่าวนี้ไปเเสวงหาความจริงเเท้ในปรัชญาเต๋ า เราจะไม่
พบมัน35 ดังข้อความในคัมภีร์ เต๋า เต้ จิง บทที่ 14 ว่า
34

เรื่องเดียวกัน, หน้า 33.
พระมหาเทพรัตน์ อริยวโส, “เเนวคิดเชิงอภิปรัชญาในเต๋า”, 17 กุมภาพันธ์ 2562,
<pbs.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/00178_014_2556สารนิพนธ์เรื่องแนวคิดเชิงอภิปรัชญาใน
เต๋า-พระมหาเทพรัตน์-อริยวโส163-176.pdf> (26 June 2020), หน้า 164.
35
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“มองดูสิ่งนั้น เเต่ท่านไม่เห็นหรอก ฟังเสียงสิ่งนั้น เเต่ท่านไม่ได้ยินหรอก ชื่อของสิ่งนั้น ไม่มี
สาเนียง จับสิ่งนั้นได้ เเต่ท่านไม่ได้สิ่งนั้นหรอก ชื่อของสิ่งนั้น ไม่มีตัวตน คุณสมบัติทั้ง 3ประการนี้ (ไม่
เห็น ไม่ได้ยิน จับไม่ได้ ไม่อาจหยั่งถึงได้)“36
ปรัชญาเต๋ายอมรับว่ามีความจริงอีกอย่างหนึ่งที่อยู่เหนือระบบสัญลักษณ์ใดๆ ของมนุษย์
เรียกว่า “ความจริง ขั้ นปรมั ต ถ์ ” เป็ นความจริง ที่ ไ ม่ มี ก ารแบบแยก ไม่ อ าจอธิบ ายได้ด้ วยระบบ
สัญลักษณ์อันจ ากัดของมนุษย์ เป็นสภาวะที่ว่างเปล่า มี ความเป็นเอกภาพ เป็นอมตะ ดารงอยู่ชั่ว
นิรันดร เป็นบ่อเกิดของสรรพสิ่ง สภาวะนี้เหลาจื้อสมมติเรียกว่า “เต๋า”37ดังในเต๋า เต้ จิง บทที่ 21
“สิ่งนั้นรวมอยู่กับสภาวะเต๋า
จงปฏิบัติให้ถึงเต๋าและเต๋าอย่างเดียว
บัดนี้ ท่านทราบแล้วมิใช่หรือว่า เต๋า คืออะไร
เต๋า เป็นสภาวะที่ยากอธิบาย จับต้องไม่ได้ และหลีกเร้นว่องไว
เต๋า ยากที่จะบอกลักษณะ ไม่มีผู้ใดจับต้องได้ หลีกเร้นปราดเปรียว
เต๋า มีอยู่ แต่จับต้องไม่ได้
เต๋า มีอยู่ และมีอยู่ในรูปลักษณ์ของตน
เต๋า จับต้องไม่ได้ ยากจะอธิบาย หลบหลีกเก่ง
เต๋า มีอยู่ภายในเนื้อของเต๋าเอง
เต๋า เป็นดุจเงาและพร่ามัว
เต๋า มีอยู่ในตัวของเต๋าเอง เต๋าเป็นแก่นของชีวิต แก่นของชีวิตเป็นสภาวะที่จริงแท้
เต๋า มีอยู่ในตัวของเต๋าเอง ไม่เหลาะแหละเหลวไหล และเที่ยงตรง
ตลอดทุกยุคทุกสมัย ชื่อของเต๋า ก็จักคงดารงอยู่
เพื่อระลึกถึงต้นกาเนิด (เต๋า) ของสรรพสิ่ง
ข้าพเจ้า จะรู้จักมรรคาแห่งต้นกาเนิด (เต๋า) แห่งสรรพสิ่งนี้ได้อย่างไรเล่า
แต่ข้าพเจ้าจะรู้ได้ ก็โดยสภาวะ ที่อยู่ภายในจิตใจ ของข้าพเจ้าเอง”38
รีส (Reese) ได้กล่าวไว้ในพจนานุกรมศัพท์ปรัชญาและศาสนา แนวคิดตะวันออกตะวั นตก
ว่า “เต๋า” มีลักษณะ 8 ประการด้วยกั น ซึ่งจะท าให้ผู้ศึก ษา พอจะมองเห็นภาพลักษณ์ว่ า เต๋า มี
ลักษณะอย่างไร
ลักษณะทั้ง 8 ประการของเต๋า มีดังนี้ คือ
1. ไม่ปรากฏรูปร่าง มองไม่เห็น (invisible)
2. ไม่มีสัณฐานรูปทรง (formless)
3. ฟังไม่ได้ยิน ( inaudible)
4. ลึกลับ ยากจะกล่าวถึง (subtle)
5. ใหญ่โต เหลือคณา (infinite)
6. กว้างขวางไร้ขอบเขต ไม่มีสิ้นสุด (boundless)
36

ประยงค์ สุวรรณบุบผา, คัมภีร์ เต๋า เต้ จิง, พิมพ์ครั้งที่ 1, อ้างเเล้ว, หน้า 39.
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิโก, อิทธิพลของลัทธิเต๋าที่มีต่อพระพุทธศาสนานิกายเซ็น , อ้างเเล้ว,
38
ประยงค์ สุวรรณบุบผา, คัมภีร์ เต๋า เต้ จิง, พิมพ์ครั้งที่ 1, อ้างเเล้ว, หน้า 50.
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7. คลุมเครือ ไม่แน่นอน ไม่รู้ว่าอะไรแน่ (vague)
8. หลบหลีกว่องไว เหลือที่จะเข้าใจ ยากที่จะอธิบาย (elusive)39
ในเต๋า เต้ จิง บทที่ 25 “มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อาจกาหนดได้ แต่ก็ยังคงสมบูรณ์อยู่ในตัว
ของตัวเอง เกิดก่อนสวรรค์และโลก เงียบสงบ กว้างขวาง และไร้ขอบเขต ยืนหยัดอยู่ผู้เดียว โดยไม่
เปลี่ยนแปลง แผ่ซ่านอยู่ทั่ วไปทุกแห่งหน โดยไม่ขาดตกหกหล่น มีผู้นับถือว่า เป็นมารดาของโลก
ข้าพเจ้าไม่รู้จักชื่อของสิ่งนั้นข้าพเจ้าขนานนามสิ่งนั้นว่า เต๋า”40
อธิบายว่ามีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากการสร้างสม สิ่งดังกล่าวมันมีอยู่ก่อนฟ้าและดินจะมีรูปร่างขึ้น
สิ่งที่ว่านี้ไม่มีเสียงไม่มีรปู ลักษณ์ แต่อยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งหลายและไม่มีการเปลี่ยนแปลงนิจนิรันดร์ มัน
จะแผ่โคจรไปทุกแห่งหนโดยไร้กาลเวลาและสถานที่โดยไม่รู้จักหยุด มันสร้างฟ้าดินและสรรพสิ่ง มัน
เป็นรากกาเนิดของทุกอย่างใต้หล้า จนกล่าวได้ว่า มันเป็นมารดาของโลก เพราะว่ามันไม่รู้จักนามของ
มัน จึงได้ตั้งใช้นามเรียกมันว่า “เต๋า” เพราะมันไม่มีรูปลักษณ์จึงพยายามบรรยายถึงรูปลักษณ์ของมัน
โดยบอกว่ามันกว้างใหญ่ไพศาล ไร้ขอบเขต จึงโคจรไปไม่หยุดหย่อน โคจรไม่หยุดจนไปถึงไกลโพ้นก็
หวนคืนกลับสู่ต้นกาเนิด ก็คืนกลับสู่ความเงียบสว่างว่างเปล่า เพราะฉะนั้นเต๋าจึงใหญ่ ฟ้าก็ใหญ่ ดินก็
ใหญ่ ราชา มนุษย์ ก็ใหญ่ด้วย ในจัก รวาลนี้มีสี่ผู้ยิ่ งใหญ่ และราชา มนุษย์ ก็ เ ป็นหนึ่งในผู้ยิ่ง ใหญ่
มนุษย์เอาดินเป็นตัวอย่าง ดินเอาฟ้าเป็นตัวอย่าง ฟ้าก็ เอาเต๋าเป็นตัวอย่าง เต๋าก็ เอาธรรมชาติเป็น
ตัวอย่าง41
3.3.4 ความรู้เเท้จริงในปรัชญาเต๋า
เมื่อทราบว่า อะไรคือความรู้เเท้จริงในปรัชญาเต๋า ความรู้เเท้จริงที่ว่านี้ไม่ได้มีตัวตนเฉกเช่น
พระเจ้าในศาสนาเทวนิยม เเละดูเหมือนเป็นมิติอีกมิติหนึ่งที่อิสระอันขึ้นกับความว่างเปล่า อย่างไรก็
ตาม เมื่อพิจารณาความรู้เเท้จริงในปรัชญาเต๋า เราอาจตั้งคาถามว่า “เป็นไปได้หรือที่สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น
จากความว่างเปล่า” โดยประสบการณ์ของเราเเล้ว เป็นไปไม่ได้ที่เก้าอี้ จะเกิดขึ้นมาลอยๆ โดยไม่ได้
เป็นสิ่งอื่นใดมาก่อน เเม้เเต่ภาพๆหนึ่ง ในคอมพิวเตอร์ที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นมาลอยๆเเต่ภาพดังกล่าว
ซ่อนรหัสตัวเลขไว้เป็นจานวนมาก เเต่เมื่อพิจารณาด้วยเหตุผล เเม้ว่าโลกของเเบบตามเเนวคิดของเพล
โต อาจไม่ใช่คาอธิบายความจริงสูงสุดของปรัชญาเต๋า ดูเหมือนว่า โลกเเบบของเต๋าไม่ได้ถูกปรุงเเต่ง
มาจากสิ่งอื่น หากเเต่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่เเล้ว เเน่นอนว่า โลกเเบบของเต๋าไม่ต้องการพื้นที่ เเต่ก็ต้องการ
มีที่ว่างเพื่อจะรับรูถ้ ึงเเบบเเต่ละเเบบ ในโลกของสสารก็เช่นกัน เราจาเป็นต้องมีเนื้อที่สาหรับวาง เนื้อ
ที่ดังกล่าวอาจเป็นที่ว่าง อย่างไรก็ตาม ปรัชญาเต๋าก็พยายามอธิบายให้เห็นว่า ธรรมชาติอันหนึ่งของ
ความรู้เเท้จริงนั้นคือความว่างเปล่าเเต่เป็นที่เกิดของสรรพสิ่ง ดังข้อความในคัมภีร์เต๋าเต้จิง บทที่ 4
ว่า
“เต๋า เหมือนชามเปล่า ที่ไม่เคยใส่สิ่งใดจนเต็มเลย เต๋า หยั่งรู้ไม่ได้ เเต่ให้กาเนิดสรรพสิ่ง
เต๋าเป็นบรรพบุรุษของสรรพสิ่ง เป็นบิดาของเอกภพ”42
39

เรื่องเดียวกัน, หน้า 150.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 56.
41
บัญชา ศิริไกร, เต๋า ปรัชญาเหลาจื้อ, พิมพ์ครั้งเเรก, อ้างเเล้ว, หน้า 240-241.
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ประยงค์ สุวรรณบุบผา, คัมภีร์ เต๋า เต้ จิง, พิมพ์ครั้งที่ 1, อ้างเเล้ว, หน้า 28.
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เต๋าเป็นสภาวธรรมที่เที่ยงเเท้ปราศจากชื่อ เป็นอยู่ของมันเช่นนั้นเอง ทั้งไร้นิยามเเละพ้น
ตรรกะสามัญ เป็นสภาวธรรมเหนือโลกสมมติบัญญัติ อธิบายด้วยเหตุผลที่เราใช้อยู่เป็นประจาไม่ได้
เป็นสภาพที่จับให้มั่นคั้นให้ตายด้วยตรรกะหรือความนึกคิดตรึกตรองลาบาก บางครั้งเหมือนจะเข้าใจ
ได้ด้วยการไตร่ตรอง เเต่เเล้วก็เหมือนดิ้นหลุดมือของความคิดไป เเต่มันก็อยู่อย่างนั้นของมันไม่ขาด
สาย
โลกของคนทั่ วไป เป็ นโลกของภาษาเเละสัญ ลั ก ษณ์ เเละเรามั ก ลืม ไปว่า ภาษาเเละ
สัญลักษณ์ไม่ใช่ความจริง เเต่เป็นเพียงสิ่งตัวเเทนเท่านั้น
โดยทั่วไปเเล้ว สภาวะปรมัตถธรรมที่เรียกว่าเต๋าในที่นี้นั้น ไม่ได้อยู่นอกเหนือสัมผัสของคน
ทั่วไปโดยสิ้นเชิงก็จริง เเต่ คนทั่วไปที่ไม่ได้สนใจมิตินี้ หรือไม่ได้ฝึกสัมผัสเต๋าด้วยใจอย่างจริงจัง จะ
สัมผัสธรรมสภาวะทางใจก็เป็นบางครัง้ คราวเท่านั้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เพราะไม่ได้ฝึก ไม่ได้ศึกษา เราจึงไม่
รู้ว่านั่นคือธรรมสภาวะที่ควรค่าเเก่การเอาใจใส่อย่างยิ่ง43
ปรัชญาเต๋าชี้ให้เห็นว่า ความว่างเปล่านั้น มีคุณอนันต์ มีบทบาทมิรู้จบสิ้น เเละเป็นสิ่งอมตะ
ฟ้าเเละดินที่ว่ายิ่งใหญ่ ก็ยังมีรากฐานจากความว่างเปล่านั้น ความว่างทาให้โลกมีคุณค่า เปรียบเหมือน
บทบาทของล้อที่หมุ่นไปได้ก็เพราะการเสียบซี่ล้อเข้าไปที่ดุมที่มีที่ว่าง การปั้นภาชนะ เพราะภาชนะมี
ที่ว่าง ภาชนะนั้นจึงเกิดประโยชน์อย่างดี การสร้างห้อง มีการเจาะประตูหน้าต่าง เพราะมีที่ว่างจึงเกิด
บทบาทของห้อง ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ความ”มี” (คุณค่า) เกิดจากความว่าง44
สรุปว่า ความรู้ในปรัชญาเต๋า เป็นประเภทความรู้ที่มุ่งสู่ความรู้นิรันดร เป็นเอกภาพ เป็น
หนึง่ เดียวกับธรรมชาติก็คือเต๋า ความรู้ในปรัชญาเต๋าเป็นประเภทความรู้ที่เป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง คล้าย
กับพระเจ้าในศาสนาเทวนิยม ปรัชญาเต๋ามีความรู้ทั้งระดับสมมติเเละระดับปรมัตถ์ เเต่สุดท้ายเเล้ว ก็
มีเป้าหมายสูงสุดคือความเป็นหนึ่งเดียวกับวิถีทางเเห่งธรรมชาติ เเม้ความรู้ ระดับสมมติในปรัชญาเต๋า
ก็เป็นความรู้ในรูปเเบบของการไม่กระทาสิ่งที่ฝืนวิถีทางของธรรมชาติ
ฉะนั้น ความรู้ระดับปรมัตถสัจจะในระบบปรัชญาเต๋า จึงจะต้องเข้าถึงหรือเห็นได้ด้วยจิตที่
ว่างจากความต้องการความอยากทั้งหมด เพราะเต๋าคือ ความรู้ที่เป็นสภาวะโดยปราศจากความอยาก
ความต้องการของบุคคล เเละความรู้ระดับปรมัตถสัจจะก็คือเต๋าที่เป็นวิถีเเห่งธรรมชาติ

3.4 เกณฑ์การตัดสินญาณวิทยา
3.4.1 การตัดสินความรู้ด้วยหลักธรรมชาตินิยม
เกณฑ์การตัดสินญาณวิทยา ว่าด้วยเรื่องเกณฑ์ตรวจสอบความรู้ ว่าตรงกับความจริงหรือไม่
การเน้นธรรมชาติของเต๋านั้นไม่เพียงแต่กล่าวไว้ในหลักแห่งปรัชญาเท่านั้น หากแต่มีการกล่าวอยู่ทั่วไป
เริ่มต้นตั้งแต่การให้ความหมายของคาว่า “เต๋า”เลยทีเดียว

43
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ประชา หุตานุวัตร, ผู้นาที่เเท้ มรรควิธีของเล่าจื้อ, พิมพ์ครั้งเเรก, อ้างเเล้ว, หน้า 37.
พระมหาเทพรัตน์ อริยวโส, “เเนวคิดเชิงอภิปรัชญาในเต๋า”, อ้างเเล้ว, หน้า 167-168.
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3.4.2 ความหมายของเต๋า
การให้ความหมายของ “เต๋า” นั้น เป็นปัญหาถกเถียงกันมาตลอดยังไม่มีที่สิ้นสุด เหลาจื้
อเองได้กล่าวไว้ตั้งแต่แรกว่า “เต๋าเป็นธรรมชาติที่มีอยู่เหนือการสมมติ เต๋าที่นามาเรียกขานกันนั้น
ไม่ใช่เต๋าแท้ ภาษาของมนุษย์ล้วนแต่เป็นเรื่องสมมติกันเท่านั้น แต่ครั้นจะไม่เรียกเต๋า ก็ไม่รู้จะทาให้คน
เข้าใจได้อย่างไร”
การให้ความหมาย “เต๋า” ของเหลาจื้อนั้น ทาให้ดูลึกลับเฉยๆ เมื่อเต๋าเป็นความจริงสูงสุดที่
อยู่เหนือการสมมติ ก็จะไปมีประโยชน์อะไรกับการเรียกว่าเต๋า เพราะถึงเรียกว่าเต๋า ก็ไม่ได้สื่อถึงความ
จริงสูงสุดอันเป็นภาพจริงแท้ของเต๋า แม้จะบอกว่าที่เรียกว่าเต๋านั้น พอที่จะทาให้คนเข้าใจได้ก็ตาม
แต่เหลาจื้อจะทราบได้อย่างไรว่าความเข้าใจที่ผู้ฟังเข้าใจนั้นตรงตามที่เหลาจื้อต้องการให้เข้าใจหรือ
เป็นภาพเดียวกันกับที่เหลาจื้อต้องการ
เหลาจื้อยังได้อธิบายต่อไปอีกว่า เต๋าเป็นธรรมชาติที่มิอาจเห็นได้ด้วยการดู จะเงี่ยหูฟังก็
ไม่ได้ยิน จะสัมผัสก็กระทบมิได้ เป็นต้น
ในประเด็นนี้ ในเมื่ออะไรๆก็ไม่อาจจะเห็นหรือสัมผัส “เต๋า”ได้ “เต๋า”ในความหมายของ
เหลาจื้อ จึงหนักไปในทางปรัชญาความคิด ดังนั้น การไม่อธิบายความหมายของเต๋านั่นแหละ น่าจะ
ดีกว่าการพยายามอธิบาย เพราะยิ่งอธิบายก็ยิ่งห่างไกลจากความจริง ตกลงเต๋าเป็นเพียงวาทกรรม
หรือเปล่า
3.4.3 การตรวจสอบความรู้ในปรัชญาเต๋า
การเข้าถึงความรู้เเท้จริงในปรัชญาเต๋านั้น เราไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยประสบการณ์ทาง
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เรามีความจาเป็นต้องใช้เหตุผลในการเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่อัน
เป็นความจริงเเท้นั้นด้วยภาษาเเละข้อความ เเต่การเข้าถึงด้วยเหตุผ ลก็คงได้เเค่เพียงความเข้าใจ
เหตุผลไม่สามารถทาให้เราสัมผัสธรรมชาติเเท้จริงของสิ่งที่มีอยู่จริงเเท้ในปรัชญาเต๋าได้ เมื่อกล่าวถึง
ความจริงทางศาสนา ความจริงที่ได้สัมผัสดูเหมือนจะลึกไปกว่าประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5
เเละเหตุผล เป็นเพียงการเข้าถึงความรู้ในระดับหนึ่งซึ่งยังไม่ใช่สิ่งสูงสุดในความจริงทางศาสนา การจะ
เข้าถึงความจริงทางศาสนาได้นั้น เราต้องใช้ประสาทสัมผัสที่ 6 เท่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งเฉพาะตน เเต่เป็น
ธรรมชาติเดียวกันที่สัมผัสได้45
ประเด็นที่ชวนให้น่าคิดก็คือว่า ถ้าเต๋าเป็นต้นกาเนิดของสรรพสิ่ง เต๋าก็ต้องเป็นต้นกาเนิด
ของสิ่งสมมติด้วย เพราะหนึ่งในสรรพสิ่งนั้นก็คือสิ่งสมมติ ที่บอกว่าเต๋าอยู่เหนือสิ่งสมมตินั้น ดูเหมือน
จะเป็นการพูดแยกเต๋าออกจากสิ่งสมมติ ความจริงตามข้อความดังกล่าวนั้น สิ่งสมมติก็มาจากเต๋า
ดังนั้น ภาษาแม้จะเป็นสิ่งสมมติ ก็สามารถสื่อให้เข้าใจเต๋ากาเนิดของตัวเองคือเต๋าได้ หรือ
ถ้าหากจะบอกอีก ว่าเต๋าอยู่เหนือการสมมติ ดัง นั้นท่ านเหลาจื้อได้ก ล่าวไว้ในตอนต้นว่า “เต๋าเป็น
ธรรมชาติที่อยู่เหนือ การสมมติ ” ถ้าเป็นเช่นนั้น คานี้ก็ทาให้ย้อ นแย้งต่อคากล่าวที่ว่า “เต๋าเป็นต้น
กาเนิดของสรรพสิ่ง” เพราะว่า “สรรพสิ่ง” ไม่น่าจะมีข้อยกเว้นรวมไปถึงการยกเว้นสิ่งสมมติด้วย
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พระมหาเทพรัตน์ อริยวโส, “เเนวคิดเชิงอภิปรัชญาในเต๋า”, อ้างเเล้ว, หน้า 174.
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อีกประเด็นหนึ่งที่ชัดก็คือ “เต๋าเป็นธรรมชาติ” คาว่า ธรรมชาติในประโยคนี้ หมายถึง เต๋า
คือ ธรรมชาติ หรือ หมายถึง เต๋า มีธรรมดาอยู่เหนือ การสมมติโ ดยปริยาย ถึง อย่างไรก็ ตามคาว่า
ธรรมชาติก็วนเวียนอยู่กับเต๋าอยู่ดี46
แนวคิดของสานักเต๋าว่าให้ความสาคัญกับธรรมชาติ และก็พยายามที่จะบอกว่าปัญหาทุก
อย่าง แก้ได้หากเข้าถึงธรรมชาติ ดาเนินทุกอย่างไปให้สอดคล้องกับธรรมชาติ จริงอยู่ฟังแล้วดูเหมือน
จะง่ายต่อการเข้าใจ แต่เมื่อนั่งใคร่ครวญพิจารณาตาม กลับปรากฏว่าไม่ง่ายที่จะเข้าใจได้อย่างที่คิด
เพราะธรรมชาติที่สานักนี้หมายถึงนั้นก็คือเต๋า แล้วเต๋าคืออะไร เต๋าแท้ๆท่านเหลาจื้อบอกว่าพูดไม่ได้
บอกไม่ได้ หรือสื่อให้รู้ด้วยอาการใดๆไม่ได้ แต่เราพูดกันอยู่ว่าเต๋าๆนี้นั้นไม่ ใช่เต๋าแท้ เป็นแต่เพียง
สมมติเท่านั้น
ดังนั้น เมื่อเราเข้าใจเต๋าไม่ได้ เราก็เข้าใจธรรมชาติตามความหมายของท่านเหลาจื้อไม่ได้
เช่นกัน แล้วเราจะเข้าถึงธรรมชาติได้อย่างไรเล่า เพราะธรรมชาติตามความหมายของท่านเหลาจื้อ จะ
เป็นธรรมชาติอ ย่างที่ เราเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ แม้เ ราจะบอกว่าเราได้เ ข้าถึง ธรรมชาติแล้วใช้ชีวิต
สอดคล้องกับธรรมชาติแล้ว ยังไม่เห็นจะแก้ปัญหาอะไรได้เลย สานักเต๋าก็จะบอกอีกว่าธรรมชาติที่
ท่านหมายถึง กั บ ธรรมชาติที่ เต๋าหมายถึง เป็นคนละอย่างกันอีก ประเด็นนี้รู้สึก ได้ว่าแนวคิดเรื่อง
ธรรมชาติหรือเต๋านั้น ทาให้เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อน ไม่เป็นธรรมชาติอย่างที่ได้ชื่อว่าธรรมชาติเลย
เต๋าให้การปฏิเสธสังคมอารยะอันประกอบไปด้วยจารีต ประเพณี รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ
หลักการที่จะสร้างสังคมอารยะในแบบของเต๋านั้น เต๋าให้ยึดหลักแห่ง “การไม่กระทา” การไม่กระทา
ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงไม่ต้องทาอะไรเลย หากแต่เป็นการไม่กระทาสิ่งที่ขัดกับธรรมชาติ
ปรัชญาของเหลาจื้อ มีคุณค่าต่อสังคมมาก เป็นไปเพื่อความสุขสงบร่มเย็นต่อสังคม หลักคา
สอนใดที่เหลาจื้อว่าไม่ดี เมื่อนามาพิจารณาและปฏิบัติแล้วก็เห็นจริงตามนั้น แต่ก็มีหลักปรัชญาบาง
ข้อที่ดูไม่สมเหตุสมผล ตัวอย่างเช่น ถ้าเข้าถึงธรรมชาติแล้ว ปฏิบัติตัวสอดคล้องกับธรรมชาติแล้ว ทุก
อย่างก็จะดีเอง สังคมไม่ต้องมีหลักเกณฑ์อะไร เพราะยิ่งสังคมมีหลักเกณฑ์มากก็ยิ่งจะทาให้ยุ่งเหยิง
มาก ดังนั้น การปกครองที่ดีก็คือการไม่ปกครอง เป็นต้น
แนวคิดของเต๋าดังกล่าวนั้น ถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ทุกคนจะเข้าถึงเต๋าหรือธรรมชาติตามที่
เต๋าต้องการนั้นได้ทุกคน ถ้ามันง่ายอย่างนั้น ปัญหาที่มีอยู่ในโลกใบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น แต่ที่มันเกิดปัญหา
ขึ้ น มากมายด้ ว ยเหตุ ว่ า ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ มี ค วามไม่ เ ท่ า กั น อยู่ ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งความรู้
ความสามารถ สติ ปัญญา หรืออื่นๆอีกมากมายอันเป็นเหตุปัจจัยที่ทาให้คนไม่เท่ากัน เมื่อเป็นเช่นนั้น
กฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผนต่างๆ ก็ยังมีความจาเป็นอยู่ที่จะต้องมี เพราะมนุษย์มีธรรมชาติที่แตกต่าง
กัน และไม่อาจที่จะเข้าถึงธรรมชาติหรือเต๋าได้ทุกคน มนุษย์ไม่อาจที่ จะรู้ดีรู้ชั่วได้พร้อมๆกั น หรือ
เท่าๆกัน หากมองให้ใกล้ตัวเข้ามาแม้กระทั่งปรัชญาของเต๋าเองก็ตาม ท่านเหลาจื้อได้เข้าถึงเต๋าแล้ว
และแม้จะพยายามอธิบายให้คนอื่นเข้าใจแค่ความหมายเต๋าก็ยังยากเลย จะป่วยกล่าวไปใยถึงการให้
ทุกคนเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเต๋าได้โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นเลย และการสื่อความหมายก็เป็น
กฎเกณฑ์เ ช่นเดียวกั น หากไม่มี กฎเกณฑ์เ ลยตามที่ ท่านเหลาจื้อต้องการแล้ว การสื่อความหมาย
ปรัชญาของเต๋าจะทาได้อย่างไร แม้แต่ตัวท่านเองก็ตั้งอยู่ในกฎเกณฑ์เช่นเดียวกัน เช่น การที่ท่านอยู่
46
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ในห้องสมุดท่านก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ หากว่ากฎเกณฑ์เป็นเรื่องที่ไร้สาระจริงๆ ทาไมท่านไม่ละทิ้ ง
ตั้งแต่แรก หนังสือที่ท่านได้อ่านและทาให้ท่านได้รับความรู้มากมายนั้นก็เป็นผลมาจากกฎเกณฑ์ที่ท่าน
มักนาขึ้นมาโจมตีเช่นเดียวกับเป็นกฎเกณฑ์ทางภาษา
ยิ่ง ใคร่ครวญก็ ท าให้เ ห็นว่า กฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผน จารีต ประเพณีต่างๆ ก็ ยัง มี
ความจาเป็นอยู่ ที่จะทาให้การอยู่ด้วยกันในสังคมมีความสงบสุขได้ เพราะด้วยเหตุว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่
มนุษย์ทุกคนจะมี ความเท่าเทียมกันในทุกๆด้าน อันจะเป็นเหตุที่ทุก คนเข้าถึง ธรรมหรือเต๋าได้โดย
พร้อมเพรียงกัน คือรู้ดีรู้ชั่วเอง มนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกฝนและเรียนรู้จึงจะดีได้ แม้กระทั่งท่านเหลาจื้
อเองก็อาศัยกระบวนการนี้เช่นเดียวกันและด้วยเหตุว่าโลกใบนี้ยังเป็นโลกแห่งการสมมติอยู่ หาได้เป็น
โลกที่สมบูรณ์แบบไม่ เรื่องสมมติมีระเบียบกฎเกณฑ์เป็นต้นก็คงต้องมีอยู่
นอกเหนือจากนั้นก็มีหลักปรัชญาที่ว่า “ถ้าปฏิบัติตามปรัชญาเต๋า การศึกษาเล่าเรียนก็ไม่
จาเป็น” สถานศึกษาต่างๆมากมายที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ไม่ต้องมี เพราะยิ่งเรียนไปก็ยิ่งห่างไกลออกไป
จากความจริง และที่สาคัญคือ ยิ่งเรียนไปก็ยิ่งจะมีแต่การเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบกัน ความจริงก็
ไม่เป้นอย่างนั้นทุกคน เพราะธรรมชาติของทุกคนก็จะมีทั้งดีและไม่ดี ถ้าเรียนแล้วไม่ดีทุกคน ก็แสดง
ว่าเต๋าเลือกข้าง ไม่ใช่ทุกอย่าง
ประเด็นการศึกษาเล่าเรียนไม่จาเป็นนั้น ยิ่งเป็นประเด็นย้อนแย้งและขัดแย้งต่อธรรมชาติ
ของความเป็นมนุษย์อย่างมากเลย เพราะถ้าไม่มีการศึกษาเล่าเรียนแล้ว การถ่ายทอดอารยธรรมโลกก็
เกิดขึ้นไม่ได้ อารยธรรมโลกก็เลือนหายไป และความเจริญด้านต่างๆจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะไม่มี
การศึก ษาเล่าเรียนสืบ ต่อ กั นไป การที่ โ ลกเจริญ ทางวิท ยาการด้านต่างๆอย่างปัจ จุบัน ตลอดถึง
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ เช่น มีรถยนต์ รถไฟ เรือบิน วิทยุ โทรศัพท์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์
เครื่องมือสื่อสารต่างๆ เป็นต้น ก็เพราะเป็นผลมาจากการสะสมทางสติปัญญาของมนุษย์ที่รับช่วงกัน
มา แล้วก็พัฒนาขึ้นไปตามลาดับ ก็ด้วยกระบวนการทางการศึกษาทั้งนั้น ถ้าสมมติว่าทุกคนอยู่ตาม
ธรรมชาติ ไม่มีการศึกษาเล่าเรียนเลยตามที่เหลาจื้อกล่าวไว้ จะมีหลักประกันอันใดว่าทุกคนจะเข้าถึง
เต๋า เพราะเต๋าเป็นนามธรรมสัมผัสไม่ได้ และจะให้ทุก คนเข้าใจตรงกันได้อย่างไร เพราะคนเรามี
อุปนิสัยพื้นฐานต่างกันโดยธรรมชาติอยู่แล้ว บางคนรักสนุก บางคนชอบอยู่เงียบๆ คนเดียว แต่ละคน
ก็ชอบรูป รส กลิ่น เสียง ไม่เหมือนกัน เป็นต้น การที่จะเกณฑ์ให้คนเหล่านั้นหันหน้าเข้าหาเต๋าอย่าง
เดียวเท่านั้น จะได้ผลหรือจะมิเป็นการฝืนธรรมชาติของเขาใช่ไหม
เหลาจื้อ ไม่ สนับสนุนให้จัดการศึก ษาเพื่อทาให้คนมีส ติปัญ ญาเฉลียวฉลาด การที่เ ขาไม่
สนับสนุนการศึกษาไม่ใช่ว่าจะรังเกียจสติปัญญาว่าเป็นสิ่งไม่ดีไปเสียทุกอย่าง สติปัญญาไม่ได้ ดีเเละ
ไม่ได้ชั่วในตัวของมันเอง เเต่สิ่ง ที่เหลาจื้อตาหนิคือผลที่ตามมาจากการให้คนมี สติปัญ ญามากกว่า
ประสบการณ์การใช้ชีวิตข้าราชการทาให้เหลาจื้อเห็นพวกขุนนาง นักปราชญ์ นักวิชาการ ซึ่งเป็นคนที่
มีสติปัญญามากเเละเป็นชนชั้นนาของสังคม มักจะใช้ความรู้ความสามารถทางสติปัญญาของตนเอารัด
เอาเปรียบ ทุจริตคดโกงเเละกอบโกยผลประโยชน์จากคนชั้นล่างเเละจากธรรมชาติ ส่งผลให้ชีวิตเเละ
สังคมประสบกับความยุ่งเหยิง อีกประการหนึ่ง เหลาจื้อมองว่า ธรรมชาติดาเนินไปตามกฏเกณฑ์อยู่
เเล้ว มนุษย์ไม่ต้อ งฉลาดมากกว่าก็ ได้ เพียงเเต่เ ป็นอยู่อย่างง่ายๆ สอดคล้องกั บ ธรรมชาติเ เค่นี้ก็
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เพียงพอเเล้ว ด้วยทัศนะพื้ นฐานอย่างนี้ สติปัญญาจึงเป็นสิ่งที่เ กินความจาเป็นส าหรับเหลาจื้อ ดัง
ข้อความในคัมภีร์เต๋า เต้ จิง บทที่ 19 ว่า47
“จงใช้สติปัญญาเเละความฉลาดไหวพริบ ประชาชนจึงจะได้รับประโยชน์เป็นร้อยเท่า จงมี
มนุษย์ธรรม เเละจงใช้ความยุติธรรม ประชาชนจึงจะเเสดงความรักใคร่อย่างสนิทเเน่น จงเเสดงความ
สุขุม เเละใช้ความเเหลมคม โจรขโมยจึงจะยอมสยบ ทั้ง 3 ประการนี้ เป็นอักษรไขว้ของเต๋า ในหมู่
พวกเขาที่ไม่รู้จักประมาณตน พวกเขาจะต้องยอมรับกฎเกณฑ์อันสูงสุดของรัฐ จงดูเต๋าเเละการโอบอุม้
ของเต๋าเถิด ที่ทาตัวของท่านให้เล็กลง เเละปิดกั้นเสียซึ่งตัณหา”48
ทัศนะต่อการศึกษาของเหลาจื้อเท่าที่กล่าวมา มีประเด็นหลัก ดังนี้
1. สติปัญญาทางโลกเป็นสิ่งที่เกินความจาเป็นสาหรับการดาเนินชีวิตตามอุดมคติของเต๋า
เพราะในธรรมชาติมีกลไกที่ควบคุมความเป็นไปของมันอยู่เเล้ว เพียงเเต่มนุษย์ดาเนินชีวิตสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของธรรมชาติก็พอเเล้ว
2. การสร้างสติปัญ ญาจะท าให้ม นุษย์มี ช่องทางหรือโอกาสที่ จ ะเอาเปรียบคนอื่นเเละ
ธรรมชาติได้มากขึ้น
3. การศึก ษาเเละการสร้างค่านิยมทางสังคม จะทาให้เกิดการเเบ่ง เเยกดี -เลว น่ารัก-น่า
เกลียด เเล้วจะนาไปสู่การพอกพูนกิเลสตัณหาเเละการเเก่งเเย่งในที่สุด
4. สติปัญญาจะนาไปสู่การประดิษฐ์เเปลงปั้นเเต่งธรรมชาติจนวิปริตผิดเพี้ยน49
ตามประวัติเหลาจื้อ เริ่มแรกทางานในห้องสมุดแคว้นโจ พูดภาษาสมมติ ปัจจุบันก็คือเป็น
“บรรณารักษ์” นั่นเอง ท่านเป็นบรรณารักษ์มายาวนาน มีโอกาสกว่าใครที่จะได้อ่านหนังสือดีๆ การ
อ่านหนังสือก็คือการศึกษาอย่างหนึ่ง การปฏิเสธการศึกษาของเหลาจื้อ ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่า
เหลาจื้อได้ปฏิเสธสิ่งที่เหลาจื้อก็ได้ทามาตลอดชีวิต แล้วถ้าไม่ดี ตลอดระยะเวลาที่เหลาจื้อได้ทาแล้ว
นั้น มันหมายความว่าอย่างไร ถ้าการศึกษาไม่ดีจริงๆ การมีห้องสมุดก็ขัดขวางการเข้าถึงเต๋า แล้วคนที่
ขัดขวางเต๋ามาตลอดคือเหลาจื้อ เพราะท่านเองอยู่ห้องสมุดก็เท่ากับท่านส่งเสริมการศึกษา
การศึก ษาเล่า เรียนเป็นกระบวนการขัดเกลา ฝึ ก หัดดัด ตน ที่ จ ะท าให้ ม นุษย์มี ความดี
ใกล้เคียงกัน เพราะเมื่อรู้เหมือนกันก็จะทาให้มนุษย์เข้าใจและทาดีในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากมนุษย์
ในระยะแรกของชีวิตจะเป็นสัตว์ที่อ่อนแอที่สุด เพราะกว่าจะโตกว่าจะรู้เรื่องต้องเป็นวัน เป็นเดือน
เป็นปี ถ้าการศึก ษาไม่ ดีจริง และไม่มีความสาคัญจริง โลกใบนี้ก็ไม่อาจที่จ ะพัฒนาเทคโนโลยีมาถึง
ขนาดนี้ เพราะการพัฒนาต้องอาศัยการศึกษาเป็นพื้นฐาน เป็นไปได้ไหมที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาก็จะรู้
เองในทุกเรื่องที่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันรู้โดยธรรมชาติ คิดอย่างไรก็คิดไม่ออก ก็เหมือนๆกันกับที่มนุษ ย์
ทุกคนไม่อาจจะรู้ได้อย่างที่ท่านเหลาจื้อรู้นั่นแหละ หลักปรัชญาของเต๋าในเรื่องนี้ก็ทาให้ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เพราะไม่สมเหตุสมผล อันเนื่องด้วยธรรมชาติของมนุษย์ไม่เท่าเทียมกัน การศึกษาจึงมีความ
จาเป็นที่จะเติมเต็มให้มนุษย์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะการศึกษาเพื่อให้มนุษย์รู้ดีรู้ชั่ว50
47

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิโก, “อิทธิพลของลัทธิเต๋าที่มีต่อพระพุทธศาสนานิกายเซ็น ”, อ้างเเล้ว,
ประยงค์ สุวรรณบุบผา, คัมภีร์ เต๋า เต้ จิง, อ้างเเล้ว, หน้า 47.
49
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิโก, “อิทธิพลของลัทธิเต๋าที่มีต่อพระพุทธศาสนานิกายเซ็น”, อ้างเเล้ว,
50
ณรงค์วรรษ บุญมา, ธรรมชาตินิยมของปรัชญาเต๋า : ข้อโต้แย้งการนาแนวคิดธรรมชาตินิยมมาใช้กับ
มนุษย์, (อ้างเเล้ว), หน้า 33-39.
48
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3.4.4 หลักของการทาอย่างไม่ทา
ปรัชญาเต๋ามีเกณฑ์การตัดสินความรู้ด้วยหลักของธรรมชาตินิยม ก็คือหลักการทาอย่างไม่
ทาเพราะหลักการทาอย่างไม่ทานี้ถือว่าเป็นหลักการที่สอดคล้องต่อวิถีทางธรรมชาติ เมื่อดูในคัมภีร์
เต๋า เต้ จิง จะเห็นได้ว่า ความรู้เต๋าอยู่เหนือต่อกิเลสความต้องการของมนุษย์ ความรู้เต๋าปราศจาก
ความรู้สึกใดๆทั้งปวง ฉะนั้น ถ้าการเเสวงหาความรู้เต๋ายังเต็มไปด้วยความต้องการที่ไม่มีสิ้นสุด วิธีการ
เเสวงหาเต๋าเเบบนั้นถือว่าขัดต่อวิถีทางธรรมชาติ
เต๋า เต้ จิง ถือว่า “ทาอย่างไม่ทา”นี้ เป็นไปตามหลักของธรรมชาติ เหมือนการทางานของ
51
เต๋า ดังบทที่ 34 ว่า
“เต๋ายิ่งใหญ่กว้างขวาง ตลอดเเถบซ้ายเเละเเถบขวา ทากิจได้ผล ทาการสาเร็จ เเต่ไม่อ้าง
ชื่อว่าเป็นเจ้าของ สรรพสิ่งเป็นหนี้ชีวิต เเต่ไม่เคยวางตัวเป็นนาย52
ปรัชญาเต๋าทีทัศนะว่า คาตอบจากธรรมชาติยิ่งใหญ่กว้างขวางกว่าคาตอบทางวัฒนธรรม
ทั้ง ในระดับ จริยธรรมเเละสังคมการเมือง คาถามต่อไปที่ส าคัญ ที่สุดคือ อะไรคือคุณลัก ษณะหรือ
กฎเกณฑ์ ตาม “ธรรมชาติ ” ซึ่ง มนุษย์ผู้ ใฝ่รู้จ ะสามารถยึด ถือเป็นหลัก เกณฑ์ เ เห่ง ความจริง เเละ
หลักเกณฑ์เเห่งความจริงเเละหลักเกณฑ์เพื่อการประพฤติปฏิบัติในสังคม53
การกระทาโดยทั่วไปของมนุษย์เกิดจากเจตนาเฉพาะตน เเละมีผลกระทบเฉพาะส่วน ซึ่ง
อาจจะจากัดวงเเคบเฉพาะตนเอง ครอบครัว ญาติมิตร รัฐ หรือเเม้เเต่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ การ
กระทาของมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะตน เเละน้อยที่สุดนักที่จะมีมูลเหตุจูงใจมาจาก
การคานึงถึงผลรวมเเห่งมนุษย์หรือธรรมชาติ การกระทาเฉพาะส่วนเสี้ยวเหล่านี้เป็นความพยายามเเส
ดงอานาจเฉพาะตนของมนุษย์ เเต่ยังไม่ได้ตระหนักรู้พลังเเห่งการไม่กระทาอันเป็นกระบวนการวิถี
ดาเนินเเห่ง ธรรมชาติทั้ ง มวล ผลภัยเเห่งการกระท าเฉพาะส่วนเสี้ยว ในที่ สุดจะตกอยู่เ เก่ ม นุษย์
ผู้กระทานั่นเอง ในทางตรงกันข้าม มนุษย์ผู้รู้หลักเเห่งการไม่กระทา จะไม่ล้มเหลวเเละไม่ลื่นหลุด 54
คัมภีร์เต๋า เต้ จิง บทที่ 37 กล่าว่า
“เต๋าไม่เคยทาความโกลาหลวุ่นวาย เเละถึงจะอย่างนั้น เต๋าก็ยังคงสร้างสรรพสิ่ง หากนัก
ปกครองยัง จงรัก ภัก ดี เ ต๋าอยู่ สรรพสิ่ง ก็ จ ะท าตัว เองให้เ จริญ ขึ้น เมื่ อตนเองเจริญ ขึ้น ก็ จ ะท าให้
เคลื่อนไหว ถึงเวลาที่จะรักษาสรรพสิ่งให้อยู่ในที่ของมันเเล้ว ด้วยการช่วยเหลือของเต๋าที่ไร้ชื่อ
เต๋าคือ สิ่ง เดียวเท่ านั้น ที่ จะเหนี่ยวรั้งไม่ให้ตัณหาของมนุษย์ชาติเ กิดขึ้น เมื่อตัณหาของ
มนุษยชาติถูกสกัดกั้น มนุษยชาติก็จะได้รับสันติภาพเเละโลกก็จะตั้งอยู่ในที่ๆ ถูกต้อง เเละกลมกลืน
กัน”55
การไม่ก ระทาสิ่งต่างๆ ที่ขัดกั บธรรมชาติ ย่อมนามาซึ่งความสาเร็จลุล่วงของทุก สิ่ง การ
กระทาของมนุษย์อาจจะทาให้สาเร็จได้ก็เเต่เฉพาะบางสิ่ง เเละความสาเร็จเฉพาะอาจจะหม ายถึง
51

ประชา หุตานุวัตร, ผู้นาที่เเท้ มรรควิธีของเล่าจื้อ, พิมพ์ครั้งเเรก, อ้างเเล้ว, หน้า 64.
ประยงค์ สุวรรณบุบผา, คัมภีร์ เต๋า เต้ จิง, พิมพ์ครั้งที่ 1, อ้างเเล้ว, หน้า 72.
53
สุวรรณา สภาอานันท์, กระเเสธารปรัชญาจีน, พิมพ์ครั้งที่ 4, อ้างเเล้ว, หน้า 137.
54
เรื่องเดียวกัน, หน้า 140.
55
ประยงค์ สุวรรณบุบผา, คัมภีร์ เต๋า เต้ จิง, พิมพ์ครั้งที่ 1, อ้างเเล้ว, หน้า 75.
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ความล้มเหลวของสิ่งอื่นทั้งหมดในภาพรวมก็เป็นได้ ถ้าคิดจะอ้างอิงถึงวิกฤตการณ์ที่สาคัญที่สุดใน
ปัจจุบัน คงหนีไม่พ้นปัญหาสภาพเเวดล้อมเสื่อมโทรม หากพิจารณาถึงที่สุดเเล้วปัญหาสภาพเเวดล้อม
เป็นผลสะสมของความสาเร็จเฉพาะที่เฉพาะจุดของกระบวนการ “กระทา” ความรุนเเรงต่อทรัพยากร
โลก โดยเฉพาะรอบ 400 ปีที่ผ่านมา ที่ได้ช่วยเพิ่มพูนขยายความอยากในอานาจ เเละทรัพย์สินของ
มนุษย์จานวนหนึ่ง เเต่กลับส่งผลกระทบเสียหายร้ายเเรงต่อระบบนิเวศน์ของโลกทั้งโลก จนถึงกับมีผู้
ตั้งคาถามพื้นฐานด้วยความไม่เเน่ใจว่ามนุษย์เเละโลกธรรมชาติทั้งมวลจะรอดพ้นความเสื่อมโทรมไปสู่
ศตวรรษที่ 21 ได้นานเท่าใดภายใต้เงื่อนไขของความสาเร็จทางเทคโนโลนีวิทยาการอันสูงส่งมหัศจรรย์
ที่อยู่ในมือมนุษย์
นักวิชาการจีนศึกษาได้ถกเถียงกันมากว่า เเนวคิดเรื่อง “การไม่กระทา” ในคัมภีร์เต๋า เต้ จิง
หมายถึงอะไรกันเเน่ ส่วนใหญ่ลงความเห็นกันว่าไม่ได้หมายถึงการอยู่เฉยโดยไม่ทาอะไร เเต่หมายถึง
การกระทาที่เ อื้อ ต่อกระบวนการวิถีเ เห่งธรรมชาติ เเละการไม่ กระท าสิ่งซึ่งขัดกับ กระบวนวิถีนั้น
พิจ ารณาในเเง่นี้จ ะเห็นได้ว่าเเนวคิดเรื่องการไม่ก ระท าในคัม ภีร์เ ต๋า เต้ จิง เป็นการพูดในระดับ
ส่วนรวมทั้งหมดของธรรมชาติ ซึ่งมีสภาวะสมดุลอยู่ในตัวมิใช่เป็นการพูดถึง “การกระทา” ในระดับ
ปัจเจกบุคคลของมนุษย์ “การไม่กระทา” จึงมิใช่การอยู่เฉยงอมืองอเท้า เเต่ในขณะเดียวกัน คัมภีร์เต๋า
เต้ จิง จาต้องให้คาตอบด้วยว่า ในระดับส่วนย่อยของปัจเจกบุคคล อะไรคือการกระทาที่ไม่กระทา หา
ไม่เช่นนั้นเเล้วย่อมเป็นการยากที่หลักปรัชญานี้จะมีนัยต่อเเนววิธีปฏิบัติตนของมนุษย์อย่างจริงจัง 56
ในคัมภีร์เต๋า เต้ จิง บทที่ 3 กล่าวว่า
“ไม่ต้องเเสดงเด่นดัง เพื่อยกตัวเองให้สูงขึ้นหรอก ท่านเพียงเเต่ทาให้ประชาชนเลิกละการ
เเข่งขัน ชิงดีชิงเด่น เเละเลิกการต่อสู้กันเสียได้
ไม่ต้องคานึงว่าจะได้รับความดี ที่อยากจะได้รับรางวัลตอบเเทนหรอก ท่านเพียงเเต่สอนให้
ประชาชน เลิกละการปล้นเเละลักขโมยกันก็พอเเล้ว
ไม่ต้องเเสดงให้ดูก็ได้ว่า ตัณหาเป็นอย่างไร ท่านเพียงเเต่สอนให้ประชาชน มีจิตใจสงบโดย
ไม่ถูกรบกวนก็พอเเล้ว
เพราะฉะนั้น วิถีเเห่งการปกครองจึงเริ่มต้นด้วย ทาจิตให้ว่างจากตัณหา ทาท้องให้เต็มด้วย
อาหาร ลดความทะเยอทะยานความอยากให้น้อยลง บารุงร่างกายให้เเข็งเเรง
โดยวิธีนี้ นัก ปราชญ์จะทาให้ประชาชนดารงชีวิตอยู่ได้อย่างดีมี สุข ปราศจากตัณหาเเละ
พิทักษ์ผู้มีความรู้ให้อยู่อย่างเรียบง่าย ไม่ก่อให้เกิดความโกลาหลวุ่นวาย จงอยู่อย่างสงบ เเล้วทุกสิ่งทุก
อย่างก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยเเละสงบไปเอง”57
นี่เป็นตัวอย่าง “นโยบาย”ของรัฐชนิดที่เข้าข่าย “การไม่กระทา” การกาหนด “สิ่งที่มีค่า”
ลงบนวัตถุธาตุของธรรมชาติ ย่อมเป็นการกระทาที่นาไปสู่การเเก่งเเย่ง เข้าเเข่งขันเข้าครอบครองสิ่งมี
ค่าเหล่านั้น การกาหนดค่าลงบนส่วนเฉพาะ ในที่ สุดจะนาไปสู่ความยุ่งยากสับสนของระบบ การ
กาหนดความรู้ การส่งเสริม ความอยาก ในภาษาปัจจุบันคือ การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ล้วนเป็นการปกครองที่ไม่ชาญฉลาด เเต่ปราชญ์ย่อมปกครองด้วยนโยบายเเห่งการลดทอนทั้งความรู้
ความอยาก เเละคุณค่า
56
57

สุวรรณา สภาอานันท์, กระเเสธารปรัชญาจีน, พิมพ์ครั้งที่ 4, อ้างเเล้ว, หน้า 142 -143.
ประยงค์ สุวรรณบุบผา, คัมภีร์ เต๋า เต้ จิง, พิมพ์ครั้งที่ 1, อ้างเเล้ว, หน้า 27.
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เป็นที่น่าสังเกตว่า ในคัมภีร์เต๋า เต้ จิง เมื่อกล่าวถึงตัวอย่างเฉพาะของ “การไม่กระทา”
มักจะอ้างอิงถึงการกระทาของผู้ปกครองหรือรัฐ อาจเป็นได้ว่าเป็นธรรมดาอยู่เองที่ “การกระทา”
ของรัฐในรูป ของการออกคาสั่ง การก าหนดมาตรฐานคุณค่า การยกย่องเชิดชูเกี ยรติ การส่ง เสริม
ความรู้เ เละวิท ยาการ การท าสงคราม ล้วนเเต่ มี ผ ลกระทบที่ ก ว้ างขวางเเละก้ า วร้าวรุน เเรงต่ อ
ประชาราษฎร์ เเละเป็นเงื่อนไขที่นาอันตรายมาสูผ่ ปู้ กครองเองด้วย ในสภาพการณ์เช่นนี้ การหยุดการ
กระทาของรัฐ ย่อมเป็นการหยุดการกระทาอื่นๆอันไม่สมควรของประชาราษฎร์ไปด้วย การลดละ
“การกระทา” ของรัฐน่าจะช่วยหนุนรัฐเเละสัง คมกลับคืนสู่ส ภาวะเรียบง่ายตามธรรมชาติดั้ง เดิม
ความรุนเเรงโดยรวมของสังคมก็น่าจะลดน้อยถอยลงไปด้วย สถิติอาชญากรรมลดลง อายุเฉลี่ยของ
ประชากรสูงขึ้น การเเก่งเเย่งชิงดีลดระดับลง สังคมสันติสุขยิ่งขึ้น
อาจกล่าวได้ว่า เเนวคิดเรื่อง “การไม่กระทา” ในระดับรัฐนี้เองนาไปสู่การเข้าใจ “อานาจ”
ในความหมายใหม่ ซึ่งมอง “อานาจ” เป็นพลังเกื้อหนุนส่ง เสริม เป็นพลัง อ่อนเเละทรงชีวิต ไม่ใช่
อานาจตามความเข้าใจทั่วไป ซึ่ง มักจะมองอานาจเพียงในเเง่พลัง ยึดครอง ควบคุม บัง คับ ลงโทษ
กาหนดเกณฑ์ต่างๆ อันนับได้ว่าเป็น พลังเเข็ง58 คัมภีร์เต๋า เต้ จิง บทที่ 75 กล่าวว่า
“ทาไมประชาชนจึงอดอยาก เพราะนักปกครอง เก็บ ภาษีพวกเขามากจนเกินไป นั่นคือ
เหตุผลว่า ทาไมประชาชนจึงอดอยาก
ทาไมประชาชนจึงปกครองยาก เพราะนักปกครอง เข้า ไปยุ่งเเละจู้จี้ ทั้งนัก ปกครองก็ มี
เป้าหมายที่จะบริการเป็นการเฉพาะบุคคล นั่นคือเหตุผลว่า เหตุไฉน ประชาชนจึงปกครองยาก
ทาไมประชาชนถึงจุดไฟเเห่งความตาย เพราะนักปกครองที่ปกครองพวกเขา พะเน้าพะนอ
มากเกินไป นั่นคือเหตุผลว่า ทาไมประชาชนจึงจุดไฟเเห่งความตาย
ประชาชนไม่ปรารถนาจะมีชีวิตอยู่อย่างง่าย ประชาชนรู้ดีว่า เมื่อจะมีชีวิตอยู่ ต้องมีชีวิตที่
สมบูรณ์ด้วยคุณค่า”59
เมื่อปัญหาร้ายเเรงส่วนใหญ่มาจากการกระทาของรัฐ รัฐก็ควรลด “การกระทา” ของตนเอง
ลง การใช้อานาจสูงส่งประการหนึ่งของรัฐ ได้เเก่ การลงโทษประหาร ซึ่งเท่ากับเป็นการใช้อานาจ
เหนือชีวิตของพลเมือง เเต่โทษประหารก็ใช่ว่าจะทรงประสิทธิภาพเสมอไป
“การไม่กระทา” ในคัมภีร์เต๋า เต้ จิง เป็นกฎเกณฑ์เเห่งรรมชาติ ซึ่งธารงไว้ซึ่งภาวะสมดุล
ของทั้งหมด ผู้ปกครองก็พึงเห็นความสาคัญเเละความจาเป็นของ “การไม่กระทา” ในฐานะนโยบาย
รัฐ อันจะนาความสันติมาสู่สังคมเเละไม่นาอันตรายมาสู่ผู้ปกครองด้วย เเนวคิด “การไม่กระทา” ช่วย
ให้เข้าใจ “อานาจเชิงอ่อน” ซึ่งเอื้อต่อชีวิตมากกว่า “อานาจเชิงเเข็ง” นามาซึ่งอันตรายเเละความล่ม
สลายของชีวิต
พลัง เชิงอ่อ นในคัม ภีร์เต๋า เต้ จิง เป็นพลังตามธรรมชาติเ ดิม เเท้ ซึ่งมี ความสมบูร ณ์เ เละ
สมดุลกว่าพลังเชิงเเข็ง ดังปรากฏในสัญลักษณ์เเห่งเต๋าประการหนึ่งคือเด็กทารก 60 ดังข้อความในบทที่
55 ว่า
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“ผู้ดื่มด่าอยู่กับคุณธรรม (เต๋า) เป็นดุจพี่น้องกับทารกที่เกิดใหม่ เเมลงเเละสัตว์มีพิษจะไม่
กัดต่อยเต๋า อีกทั้งสัตว์ร้ายจะไม่จับเต๋า เเละทั้งนกก็จะไม่ตะครุบเต๋าเอามาเป็นเหยื่อ กระดูกของเต๋าก็
อ่อนนุ่ม เอ็นของเต๋าก็ไม่เหนียว เเต่มันจะยึดเต๋าอย่างเเน่นเเฟ้น มันไม่รู้หรอกว่า ชายเเละหญิงย่อม
รวมกันทั้งหมด เจริญขึ้นเเละรักษาชีวิตไว้ ให้สมบูรณ์เต็มที่ มันร้องโหยหวนตลอดทั้งวัน เสียงมันก็ไม่
เเหบเเห้ง เพราะมันเป็นตัวตน ที่ประสานกลมกลืนกันอย่างสมบูรณ์ (ได้เเก่เต๋า)
การรู้จักรักสามัคคี ก็คือการรู้จักเต๋า การรู้จักเต๋า ก็คือการมีญาณหยั่งรู้ (ปัญญาจักษุ) การ
เร่งชีวิตให้เติบโตเร็วเกินไปนั้น เท่ากับชิงสุกก่อนห่าม การควบคุมลมหายใจด้วยความตั้งใจ ก็คือการใช้
ความคิดมากไป การเจริญเติบโตก็คือความเสื่อม ทั้งหลายทั้งปวงนี้ขัดเเย้งกับเต๋า เเละสิ่งที่ขัดเเย้งกับ
เต๋า ในไม่ช้ามันก็จะสิ้นสุดยุติลง”61
เด็กทารกมีพลังอันสมดุลในร่างกายของตน ในขณะเดียวกันพลังนี้ไม่ใช่พลังไปก้าวก่ายหรือ
สยบพลังอื่น ภัยอันตรายจากสิ่งภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเเมลงพิษหรือนกร้ายก็จะไม่ทาอันตรายเเก่เด็ก
เห็นได้ชัดว่า คัมภีร์เต๋า เต้ จิง เห็นความยิ่งใหญ่ของพลังชนิดนี้ ซึ่งจริงๆเเล้วก็เป็นอานาจอย่างหนึ่ง
เเต่ไม่ใช่อานาจที่เข้าครอบครองบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามกิเลสตัณหาเเคบๆเฉพาะตนของมนุษย์
อันเป็นอานาจชนิดที่มักเป็นที่เข้าใจโดยทั่วกัน62
ปรัชญาสานัก เต๋ามีลักษณะต่างจากปรัชญาสานักขงจื๊ออย่างมาก ปรัชญาส านักขงจื๊อให้
ความสาคัญ กับการควบคุม ขัดเกลามนุษย์ด้วยจารีตประเพณี การให้นิยามคุณค่าต่างๆ เพื่อท าให้
มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามความหมายที่กาหนดโดยจารีต ซึ่งขงจื๊อเชื่อว่าจะนาไปสู่ความสงบสุข
ของสังคม เเต่ในเวลาเดียวกัน ปรัชญาสานักขงจื๊อกลับละเลยความสาคัญของธรรมชาติ เเละพิจารณา
มนุษย์โดยเเยกมนุษย์ออกจากธรรมชาติ ซึ่งปรัชญาสานักเต๋าวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของสานักขงจื๊อ
ที่เเยกมนุษย์กับธรรมชาติออกจากกัน เเละพยายามควบคุมจัดการมนุษย์ด้วยจารีตประเพณี ตลอดจน
การนิยามคุณค่าต่างๆขึ้นนี้อย่างมากว่าเป็นวิธีการอันขัดเเย้งกับธรรมชาติของสรรพสิ่ง อันจะนาไปสู่
ความหายนะในที่สุด
ปรัชญาสานักเต๋ามองมนุษย์ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งในองค์รวมของธรรมชาติห รือจักรวาล
มนุษย์เป็นเพียงหน่วยย่อยหน่วยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับสรรพสิ่งในจักรวาล ดังนั้น การที่จะเข้าใจ
มนุษย์ได้อย่างถ่องเเท้ถูกต้อง จึงต้องสืบค้นไปให้พบกับความเป็นจริงเกี่ยวกับจักรวาล เมื่อเข้าใจความ
เป็นจริงเกี่ยวกับจักรวาลก็จะเข้าใจความเป็นมนุษย์ เเละเมื่อเข้าใจมนุษย์ก็สามารถที่จะจัดระเบียบ
ความสัมพันธ์ในสังคมของมนุษย์ไปในทางที่ถูกต้องได้ นี่คือเเนวทางซึ่งในท้ายที่สุดเเล้วสามารถนาไปสู่
ข้อยุติเเห่งปัญหาทางการเมืองในยุคนั้นได้
ถึงเเม้ว่าปรัชญาของเเหลาจื้อจะเริ่มต้นจากการพิจารณาทางจักรวาลวิทยา เเต่จุดหมายที่
เเท้จ ริง นั้นอยู่ที่ การสืบ ค้นเรื่องราวอันเกี่ ยวข้องกับ ความต้องการในชีวิตของมนุ ษย์ จากจุดหมาย
พื้นฐานนี้เอง ที่เหลาจื้อได้สืบเสาะขึ้นไปทีละขั้น จนกระทั่งพบสัจจะสูงสุดอันเป็นที่มาของจักรวาล
เหลาจื้อมิเพียงได้ค้นหาที่มาของมนุษย์จากความเป็นมาของจักรวาลเท่านั้น เเต่ยังได้เสาะหาทัศนคติ
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เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของจักรวาล เพื่อให้มนุษย์สามารถดารงชีวิตอยู่ได้โดย
ปลอดภัยที่สุดด้วย63
การตรวจสอบความรู้เเท้จริงของปรัชญาเต๋านั้น เราไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยประสาท
สัมผัสทั้ง 5 เเละเหตุผลได้อย่างสมบูรณ์ เเน่นอนว่า ประสาทสัมผัสทั้ง 5 น่าเชื่อถือ เเต่ไม่สามารถ
เข้าถึงความรู้ที่เเท้จริงคือเต๋า การตรวจสอบด้วยเหตุผลก็น่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง เเต่เราไม่สามารถ
สัมผัสความจริงเเท้ที่เป็นความรู้สกึ เเห่งเต๋าได้ สิ่งที่ทาได้ซึ่งปรัชญาศาสนาเสนอคือ ประสาทสัมผัสที่ 6
นั้นคือ ใจหรือจิตวิญญาณ ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเต๋า64
สรุปได้ว่า ปรัชญาเต๋ามีเกณฑ์การตัดสินความรู้ด้วยหลักการทาอย่างไม่ทา การทาอย่างไม่
ทาคือการดาเนินกระทาตามวิถีเเห่งธรรมชาติเเละไม่กระทาสิ่งที่ขัดเเย้งต่อวิถีเเห่งธรรมชาติ ความรู้ใน
ปรัชญาเต๋าเป็นความรู้ที่ล ดค่าความรู้ทางโลก เพราะปรัชญาเต๋ามีทัศนะว่า ยิ่ง ให้ค่าต่อความรู้เชิง
ประจักษ์ ความรู้ที่เป็นวัตถุรูปธรรมจับต้องได้ ยิ่ง ทาให้มนุษย์ทาลายสิ่งเเวดล้อม ทาลายธรรมชาติ
เบียดเบียนกั นเอง เพี ย งเพราะตอบสนองความอยากได้ อยากมี ของตนเอง มนุษย์ทุ ก คนล้วนมี
ธรรมชาติที่ เ ป็ น นิสั ย ความคิ ด พฤติก รรมความเคยชิ น ความชอบ ความไม่ ชอบ อยู่ใ นตั วที่ ไ ม่
เหมือนกันเลย ในหลายๆประทศที่ต้องเกิดสงคราม ต้องเกิดภัยธรรมชาติ เกิดโจรกรรมปล้นทรัพย์สิน
สิ่งเหล่านี้ก็ล้วนมาจากคนมีความรู้ที่ขัดต่อวิถีทางธรรมชาติ สรรพสิ่งต่างๆจากที่เคยอยู่สงบ เรียบร้อย
เป็นระเบียบ ก็ต้องถูกทาลายจนเกิดความเเปรปรวนสุดท้ายก็เป็นภัยต่อชีวิตมนุษย์
ฉะนั้น หลักเเห่งการทาอย่างไม่ทา เป็นตัวชี้วัดความรู้ในปรัชญาเต๋าได้ว่า ผู้ที่ดาเนินชีวิต
ตามเเนววิถีทางเเห่งธรรมชาติ ก็จะได้รับความรู้ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงคือปัญญาจักษุสามารถ
ปฏิบัติตนให้เป็นเอกภาพเดียวกันกับเต๋าได้

3.5 สรุปญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า
บ่อ เกิ ดความรู้ในปรัชญาเต๋า คือ การท าให้ธรรมชาติที่ มี อยู่ดั ง เดิม ได้พัฒ นาตัวมั นเอง
ปรัชญาเต๋ามีทัศนะว่า เต๋าความรู้หรือธรรมชาติในฐานะเป็นมารดาผู้ให้กาเนิดสรรพสิ่ง เเต่ผู้ให้กาเนิด
สรรพสิ่งที่เรียกว่าเต๋า นั้นถือเป็นความรู้ที่ต่างกับความรู้ทางโลก หรือความรู้จากบุคคลที่มีเเต่ความ
อยาก ความรู้เต๋าคือดาเนินสรรพสิ่งให้ก้าวไปข้างหน้าโดยมีกลไกการทางานของตัวเอง เเต่ความรู้ทาง
โลกถูก ใช้ขับเคลื่อนสรรพสิ่งโดยการดัดเเปลง เเต่งเติม ของใหม่ ทาลายของเก่า ซึ่งมาจากตัณหา
ภายในของมนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งผิดกับความรู้เต๋าที่ขับเคลื่อนโดยปราศจากตัณหาเเละเหตุผล
ฉะนั้น ยิ่งใช้ความรู้ทางโลกในการเเสวงหาเต๋า ยิ่งทาให้ไม่พบเต๋า เพราะเต๋าอยู่เหนือความอยาก ความ
ไม่อยากทั้งปวง ปรัชญาเต๋าจึงสอนหลักเเห่งการไม่ กระท าสิ่งที ฝืนต่อวิถีทางธรรมชาติ เพราะเป็น
เครื่องมือในการเเสวงหาความรู้เต๋าอย่างเดียวที่สอดคล้องต่อวิถีธรรมชาติ
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ธรรมชาติความรู้ในปรัชญาเต๋าคือการรู้จักกลไกการทางานของธรรมชาติว่าเต๋าคือความรู้ที่
มีกลไกการทางานในฐานะผู้สร้างสรรพสิ่งที่เป็นนิรันดร ไม่มีสิ่งใดจะไปบังคับจัดเเจงเต๋าให้เป็นดั่งใจ
ตนอยากได้เ มื่ อ เข้าใจธรรมชาติความรู้เ ต๋าอย่างนี้ การกระท าใดที่ คอยจะควบคุม เปลี่ยนเเปลง
ธรรมชาติ การกระทานั้นถือว่าไม่สอดคล้องกับเต๋า
ปรัชญาเต๋ามีประเภทความรู้ที่มุ่งสู่ความเป็นเอกภาพเดียวกันกับเต๋า ปรัชญาเต๋าได้อธิบาย
สภาวะเเห่งผู้สรรพสิง่ โดยสมมติว่าเป็นเต๋า เป็นคานิยามของธรรมชาติผู้สร้างทีศ่ าสดาเหลาจื้อประกาศ
ให้โลกได้รับรู้ว่า สัจธรรมที่เรียกว่าเต๋ายังคงมีอยู่เเละไม่มีวันถูกทาลาย เพราะเต๋าเป็นของเที่ยงเเท้
ฉะนั้น ผู้ที่มุ่งสู่ความรู้เต๋า จึงจาเป็นต้องรู้จักตัวตนของเต๋าจริงๆที่เรียกว่า ความรู้ระดับปรมัตถสัจจะ
คือการเข้าไปสัมผัสกับความรู้เต๋าโดยตรง โยไม่ได้อาศัยความคิดเเละเหตุผลต่างๆ
เกณฑ์ก ารตัดสินความรู้ในปรัชญาเต๋าใช้ห ลัก เเห่ง การยอมรับ วิถีทางเเห่งธรรมชาติ คือ
หลักเเห่งการไม่ทาต่อสิ่งที่ฝืนวิถีธรรมชาติ ทาไมหลักเเห่งการไม่กระทาถึงเป็นเกณฑ์ตัดสินความรู้ใน
ปรัชญาเต๋า เพราะว่าหลักเเห่งการไม่กระทานั้นสอดคล้องต่อกลไกการทางานของธรรมชาติ เพราะ
ความรู้เต๋านั้นไม่ได้อาศัยเครื่องมือภายนอกหรือความรู้ทางโลกในการเเสวงหาเเล้วจะทาให้รู้จักเต๋าได้
เพราะถ้าจิตใจยังวุ่นวาย มีแต่ความโลภ ก็จะประพฤติตนสวนทางกับกฎเกณฑ์ของเต๋า ซึ่งกฎเกณฑ์
ของเต๋านี้ที่ดารงอยู่ในทุกสรรพสิ่ง ตัวกฎเกณฑ์นี้ ดารงอยู่ ไม่เปลี่ยนแปลง ตัวกฎเกณฑ์นี้เป็นผู้สร้าง
และเป็นผู้ทาลายไปในตัว จริงๆแล้วความรู้เต๋าก็คือ วิถีทางเเห่งธรรมชาติที่ไม่มีความรู้สึก การกระทา
เเละเหตุผล อารมณ์ของมนุษย์เข้าไปมีผลให้ความเต๋านั้นเลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยลาเอียง

บทที่ 4
เปรียบเทียบญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า
การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณวิทยาในปรัชญา
เต๋า มุ่งเปรียบเที ยบ 4 ประเด็น คือ บ่อเกิดญาณวิท ยา ธรรมชาติญาณวิท ยา ประเภทญาณวิทยา
เกณฑ์การตัดสินญาณวิทยา การเปรียบเทียบใน 4 ประเด็นนี้เพื่อให้เห็นความคล้ายคลึงเเละความ
เเตกต่างของทฤษฎีญาณวิทยาออกมาให้ได้ทราบตามความจริง

4.1 บ่อเกิดญาณวิทยา
พุทธปรัชญาเถรวาทได้ก ล่าวถึงบ่อเกิ ดของความรู้ที่ เเสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในการ
พัฒนาสติปัญญาของบุคคล เริ่มตั้งเเต่การเกิดมามีการรับรู้ทางตา รับรู้ทางหู รับรู้จากจมูก รับรู้ทาง
กลิ่น รับรู้ทางรส เเละรับรู้ทางกาย ช่องทางเหล่านี้เป็นเสมือนบ้านหลังหนึ่งที่เปิดประตูต้อนรับเเขกผู้
มาเยือนอยู่ตลอด โดยมีเจ้าของบ้านคือจิตที่คอยทาหน้าที่รู้อารมณ์ รู้ความนึกคิด เเปรสภาพสิ่งที่ถูกรู้
เป็นภาษา เป็นความรู้ เช่น หูได้ยินเสียงนก เสียงก็เป็นเเขกที่มาเยือนประตูบ้านคือหู จิตก็เริ่มทาการ
เเปลเสียงนั้นว่าเป็นเสียงอะไร มีความหมายว่าอย่างไร จนเกิดความจาได้ในเสียงนั้นเมื่อได้ยินในครั้ง
ต่อไปโดยไม่ต้อ งพยายามนึกคิดเหมือนตอนได้ยินครั้งเเรก นี่คือกระบวนการเกิดความรู้ที่เกิ ดจาก
ประสาทสัมผัส เเต่ความรู้ระดับของบุคคลทั่วไปนั้นเกิดจากได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลอื่นโดยการ
ฟังจากครูบาอาจารย์ หรือการสัมผัสทางตาเช่นการอ่านหนังสือ การสังเกต หรือจากการคิดพิจารณา
เป็นองค์ความรู้จ ากคนอื่ นที่ ตกผลึก เป็นความคิดรวบยอดมาสรุป ให้ เ ราได้เ ข้าใจง่ายๆ เเละเราก็
สามารถนามาคิดต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ พัฒนากลายเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์เเละการพัฒนาต่อตนเองเเละสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในระดับวัตถุเเละความ
ดีงามในจิตใจ จะเห็นได้ว่าสังคมปัจจุบันนี้มีทั้งเยาวชนจนถึงระดับผู้ใหญ่บางส่วนที่รับรู้ข่าวสารต่างๆ
เเต่ขาดการพิจารณาให้รอบคอบ กลายเป็นหลงกับเรื่องราวที่ได้ฟังมาอย่างงมงายภายใต้อารมณ์รัก
เกลียด ชอบหรือไม่ ชอบ เลยทาให้ถูกชักจูงเเละถูกหลอกลวงได้ง่าย ฉะนั้น บ่อเกิ ดความรู้ในพุท ธ
ปรัชญาเถรวาทนั้นจะอาศัยเเค่การฟังโดยขาดการพิจารณาคิดหาเหตุผลให้รอบคอบ ให้สมเหตุสมผล
นั้นไม่ได้ เพราะการฟังกับการคิดนั้นสัมพันธ์กันเป็นสิ่งที่จะทาให้เกิดความเข้าใจอย่างมีเหตุผลโดยอยู่
บนพื้นฐานของความเป็นจริง
ความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาท ถือว่า ความรู้ขั้นสูงสุดนั้นจะต้องเกิดจากการปฏิบัติบาเพ็ญ
เพียรทางจิต โดยอาศัยพื้นฐานจากการศึกษา การฟัง การคิด จนตึกผลึกทางความคิด มีความเข้าใจใน
องค์ธรรมในระดับสัญญาได้อย่างถูกต้องเสียก่อน พุทธปรัชญาเถรวาทให้ความสาคัญกับกัลยาณมิตร
เป็นอย่างมาก พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นกัลยาณมิตรคนเเรกของโลก ที่ค้นพบสัจธรรมความจริง
สามารถทาให้หลุดพ้นจาการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากความทุกข์เนื่องด้วยความเเก่ ความเจ็บไข้
การพลัดพรากจากของรักทัง้ ปวง ความไม่ประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา สิ่งเหล่านี้คือ ความทุกข์
ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา พระพุทธเจ้าทรงเป็นกัลยาณมิตรคนเเรกที่ชี้ทางสว่ าง ชี้ทางออกจาก
ทุกข์ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก สรรพสัตว์ก็ยังต้องตกอยู่ภายใต้อวิชชาความรู้ไม่จริง เพราะไม่
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มีผู้รู้มาประกาศธรรมให้ฟัง ไม่มีพระธรรมมาช่วยเเก้ทุกข์ พระสงฆ์ก็คงไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น ความรู้ที่เกิด
จากการได้ยินได้ฟั งจากกัล ยาณมิตร จะเป็นอุ ปการะต่อวิธีคิดของเรา ทาให้เป็นสัมมาทิ ฎฐิมีความ
คิดเห็นที่ตรงทาง ถูกต้อง สามารถที่จะพลิกชีวิตได้ เพราะถ้าบุคคลมีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฎฐิเเล้ว
ย่อมสามารถท ากรรมชั่วอย่างหนัก ได้ ถึงขั้นสามารถปิดกั้ นสวรรค์ ปิดกั้ นทางนิพพาน ถือว่าเป็น
อันตรายอย่างมากถ้าผู้ทาหน้าที่เผยเเพร่หลักคาสั่งสอนได้ชี้เเนะความรู้ที่คลาดเคลื่อนจากความเป็น
จริง เป็นบ่อเกิดเเห่งความรู้ในการทาลายล้าง การเอารัดเอาเปรียบเพื่อผลประโยชน์เเห่งตน ไม่ใช่
ความรู้เพื่อทาลายอาสวกิเลส ทาลายเหตุปัจจัยเเห่งการเวียนว่ายตายเกิด ในสังคมปัจจุบันมีบุคคลที่มี
ความเห็นผิดเพราะเกิดมาจากอาจารย์ เพื่อน พ่อเเม่ คนใกล้ตัวชี้เเนะชักชวนให้คิด ให้พูด ให้กระทา
จนก่อเกิดเป็นความเชื่อ เป็นนิสัยความเคยชิน ถ้าไม่รีบเเก้ไข ย่อมนามาซึ่งความหายนะต่อตนเองเเละ
ผู้อื่น
ถ้ากล่าวถึง ความรู้ในปรัชญาเต๋า ก็ ต้ องมองย้อนไปที่ วิสัยทั ศน์ของศาสดาของเต๋าก็ คือ
เหลาจื้อ เมื่อพิจารณาคาสอนในปรัชญาเต๋าเเล้ว จึงทาให้เห็นได้ว่า เหลาจื้อเองมีวิสัยทัศน์ในลักษณะ
นักอนุรักษ์นิยม โดยมีความเชื่อว่ามนุษย์นั้นมีเเรงขับเคลื่อนที่ไม่มีที่สิ้นสุด ได้หนึ่งก็อยากเพิ่มเป็นสอง
ได้สองก็อยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้ เเรงขับเคลื่อนของมนุษย์ในทางปรัชญา
เต๋าก็คล้ายกับพระพุทธศาสนาคือตัณหาหรือความอยาก โดยเฉพาะถ้าผู้ที่ทะเยอทะยานอยากได้อยาก
มีมากนั้นเป็นคนที่มีความรู้เเต่ขาดความพอประมาณ ไม่รู้จักพอ ก็สามารถที่จะทาลายได้ทุกอย่างเพื่อ
จะเอาในสิ่งที่ตนเองอยากได้โดยไม่คานึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมา เหลาจื้อมีความเข้าใจในวิถีทาง
เเห่งธรรมชาติโดยลึกๆ ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นธรรมชาติ ถ้าในพระพุทธศาสนาก็เรียกว่า มันเป็น
เช่นนั้น เป็นไปตามเหตุปัจจัย หรือเป็นสัจธรรมคือความจริง เพราะฉะนั้น เหลาจื้อมีทัศนะว่าไม่มีใคร
ที่จะเอาชนะธรรมชาติได้ ยิ่ง ทาลายธรรมชาติ ยิ่งอยากเอาชนะธรรมชาติ ก็เ หมือนกับการฆ่าบิดา
มารดาผู้ให้กาเนิดบุตร จึงมีโทษมหันต์ ธรรมชาติคือมารดาผู้สร้างสรรพสิ่งต่างๆ ยิ่งเอาชนะ ยิ่งทาลาย
ธรรมชาติ ก็จะเห็นได้ว่า ธรรมชาติก็ยิ่งตอบกลับโดยมาในรูปเเบบของภัยธรรมชาติ ฝุ่น pm 2.5
น้าท่วม ไฟไหม้ป่า พายุโหมกระหน่า ภัยจากอากาศที่ร้อนจัดมีเเต่มลพิษ อย่างที่เกิดขึ้นให้ประจักษ์ใน
ปัจ จุบั นซึ่ง นั บ วัน ยิ่ง ทวี ความรุนเเรง มนุษ ย์ก็ พยายามจะเอาเทคโนโลยีต่ างๆมารัก ษามาบ าบั ด
ธรรมชาติ เเต่ขาดหัวใจส าคัญ ของการเข้าถึง ธรรมชาติ ซึ่ง ในปรัชญาเต๋าเรียกว่า การไม่ ก ระท า
หมายถึง การไม่กระทาสิ่งที่จะทาให้ธรรมชาติเกิดความเเปรปรวน เกิดมลภาวะ หรือฝืนธรรมชาติจน
เกิดความเสียหาย สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เป็นความรู้ในปรัชญาเต๋า ความรู้ในปรัชญาไม่ใช่การประดิษฐ์
เครื่องมือใช้สอยที่ทันสมัย หรือเครื่องมือที่ใช้เเก้ปัญหาธรรมชาติ เเต่ความรู้ในปรัชญาเต๋าคือการใช้
ชีวิตไปตามวิถีธรรมชาติอย่างเข้าใจด้วยความรักเหมือนมารดารักบุตรเเละบุตรก็รักมารดา ซึ่งจะไม่มี
ทางทาลายซึ่งกันเเละกัน
ฉะนั้น ความรู้ในปรัชญาเต๋านั้นอยู่เหนือจากประสาทสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เเต่ต้อง
ใช้สัมผัสทางจิตใจ เหลาจื้อกล่าวว่า “ไม่ต้องออกไปจากเคหสถานที่อยู่ แต่ก็สามารถรู้ความเป็นไปใน
จักรภพได้ ไม่ต้องเปิดดูทางหน้าต่างประตูก็สามารถรู้ถึงกฎแห่งธรรมชาติได้ เพราะถ้ายิ่งจะแสวงหา
ความรู้ด้วยการไปหาข้างนอกตนไกลเท่าใด ก็ยิ่งจะได้รับความรู้น้อยเท่านั้น ด้วยเหตุดังกล่าว บัณฑิต
จึงไม่ต้องท่องเที่ยวแสวงหาความรู้ไปไกล แต่ก็สามารถแจ้งได้ ไม่ต้องไปเที่ยวเพ่งดูวิจัย ก็สามารถ
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เข้าถึงเหตุผลได้ ไม่ต้องไปปรุงแต่งมัน ก็ย่อมสาเร็จได้ ” ฉะนั้น จะรู้จักเต๋าได้ก็ด้วยการบาเพ็ญเพียร
ทางจิต เพราะเต๋าเป็นสิ่งภายในจิตใจของตน ต้องอาศัยปัญญาจักษุจึงจะเข้าใจเต๋าได้
ตารางที่ 4.1

ตารางเปรียบเทียบความคล้ายคลึงเเละความเเตกต่างเรื่องบ่อเกิดญาณวิทยาใน
พุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า

ความคล้ายคลึง
บ่อ เกิ ดความรู้ในพุ ท ธปรัชญาเถรวาทกั บ บ่ อ
เกิ ด ความรู้ ใ นปรั ช ญาเต๋ า มี ค วามคล้ า ยกั น คื อ
เชื่ อ ถื อ ความรู้ ที่ เ กิ ด จากการภาวนา หรื อ การ
ปฏิบัติทางจิต เพราะการภาวนาจะสามารถทาให้
เกิดความรู้ที่ถูกต้อง เเละเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดได้

ความเเตกต่าง
บ่อเกิดความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทกับบ่อเกิด
ความรู้ในปรัชญาเต๋ามีความเเตกต่างกันคือ พุทธ
ปรั ช ญาเถรวาทยอมรั บ ความรู้ ที่ ต้ อ งอาศั ย
การศึก ษาจากผู้อื่น คือ สุตมยปัญ ญา ปัญ ญาที่
เกิดจากการฟัง เเละจินตามยปัญญา ปัญญาที่เกิด
จากการคิ ดพิจ ารณา เพื่อเป็นพื้ นฐานของการ
เจริญภาวนามยปัญญา
ความรู้ในปรัชญาเต๋าไม่ ได้เ กิดจากการคิดค้น
ประดิษฐ์เครื่องมื อต่างๆ มาเพื่อใช้เ เก้ไขปัญ หา
ธรรมชาติ นั่นเป็นการเเก้ ปัญ หาปลายเหตุ เเต่
ความรู้ ใ นปรั ช ญาเต๋ า นั้ น เกิ ด ขึ้ น ได้ ด้ว ยการไม่
กระทาสิ่งที่ขัดต่อวิถีทางธรรมชาติ อุปมาเหมือน
มารดานั้นรัก บุตร ย่อมเลี้ ยงดูเเลบุตรด้วยความ
ห่วงใย บุตรก็รักมารดาในฐานะผู้ให้ก าเนิดเเละ
บุตรนั้นจะไม่ก ระทาสิ่งที่ผิดธรรมชาติความเป็น
บุ ต รคื อ การท าร้ า ยมารดาผู้ ใ ห้ ก าเนิ ด ฉะนั้ น
ความรู้ใ นปรัช ญาเต๋า ไม่ ได้ ย อมรับ ความรู้ จ าก
สัญลักษณ์ ภาษา ตรรกะที่เป็นไปเพื่อความเปลีย่ ง
เเปลงหรือดัดเเปลงวิถี ธรรมชาติเพื่อสนองความ
อยากของตน

4.2 ธรรมชาติญาณวิทยา
ธรรมชาติของความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาท เเสดงให้เห็นความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ ที่ถูก
ภาพมายาหลอกตามนุษย์ให้หลงอยู่ มนุษย์ผู้ยังมีความเขลายังไม่สามารถมองเห็นเหตุปัจจัยในระดับ
ลึกได้ ก็จะมองอะไรอย่างผิวเผินไม่ละเอียด ไม่เห็นความเปลี่ยนเเปลงที่ละเอียด เห็นได้เเต่ของหยาบ
เเต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั้นเป็นปัญญาที่เห็นความจริงขั้นละเอียดจนเเปรสภาพมาเป็นของ
หยาบ เข้าใจลึกตื้นหนาบางของสรรพชีวิต ของสรรพสิ่ง ซึ่งธรรมชาติความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทมี
ทัศนะที่เเสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของชีวิต ว่าชีวิตของเรามีส่วนประกอบอย่างไร เกิดขึ้นเพราะมี
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เหตุปัจจัยอะไรนาพาให้เกิด เมื่อเกิดมาเเล้วไม่ว่าจะสวย หล่อ ขี้เหร่ จน รวย อย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่
สามารถพ้นจากความไม่เเน่นอนของชีวิตก็คือความเปลี่ยนเเปลง ความตั้งอยู่ไม่ได้ เเละความไม่ใช่
ตัวตนคือ ไม่มีใครจะบังคับให้ตนเองผิวหนังเต่งตึงตลอดไปได้ ในที่สุดก็ต้องหนังเหี่ยวย่นโดนความเเก่
ชราเข้าครอบงา เป็นไปตามธรรมชาติของธาตุขันธ์ เพราะฉะนั้น จะมายึดว่าร่างกายนี้เป็นของเราก็
จะต้องประสบพบเจอกับความทุกข์ ความโศกเศร้า ความร่าไรราพัน เมื่อความจริ งปรากฏ คือความไม่
เที่ยง เป็นทุกข์คือความตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ เเละสุดท้ายบังคับบัญชาไม่ได้ สิ่งเหล่านี้คือความจริงที่
มนุษย์ปุถุชนหยั่งไม่ถึงก็เลยไม่ได้ปลงใจหรือทาใจไว้ล่วงหน้า เพราะฉะนั้นจึงทุกข์มากเมื่อความจริง
เเสดงให้ประจักษ์เเก่ตนเอง พระพุทธเจ้าทรงเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ของชีวิต เเละทุกสรรพสิ่งในโลกนี้
ฉะนั้น ธรรมชาติความรู้ในพุทธปรัชญาเราต้องทาความเข้าใจในความจริงของชีวิต เพื่อทาลายความ
หลง ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราบังคับบัญชาอะไรไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุที่ทาให้เกิดความทุกข์เเละต้อง
เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ
ถ้ากล่าวถึงองค์ประกอบขั้นมูลฐานของชีวิตว่า ชีวิตของเรานั้นประกอบไปด้วยธาตุ 4 คือ
ดิน น้า ไฟ ลม ทั้ง 4 ธาตุนี้ป ระชุม กั นขึ้นมาก่อเกิ ดเป็นร่างกาย อย่างนี้เรียกว่ารูป ส่วนการรับ รู้
อารมณ์ความนึ ก คิดคือ จิตใจ เรียกว่านาม เมื่ อมี รูป นามจึง เกิ ดประสาทสัม ผัส หรื ออายตนะ คื อ
ประสาทตา ประสาทหู ประสาทจมูก ประสาทลิ้น ประสาทกาย เเละมีใจเป็นตัวรู้อารมณ์ ประสาท
สัมผัสเหล่านี้เมื่อกระทบกับอายตนะภายนอกคือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จึงเกิดกระบวนการ
รับรู้ เรียกว่า วิญญาณ เช่น ประสาทตากระทบกับรูป เกิดการเห็นรูป เรียกว่า จั กขุวิญญาณ ประสาท
หูกระทบกับเสียง เกิดการรับรู้คือได้ยินเสียง เรียกว่า โสตวิญญาณ ประสาทจมูกกระทบกลิ่น เกิดการ
รับรู้คือได้กลิ่น เรียกฆานวิญญาณ ประสาทลิ้นกระทบกับรส เกิดการรับรู้ขึ้นคือได้รู้รสชาติ เรียกว่า
ชิวหาวิญญาณ ใจคือสภาพรับรู้อารมณ์ เรียกว่า มโนวิญญาณ หากกล่าวให้เข้าใจองค์รวมของชีวิตนั้น
ก็คือ ขันธ์ 5 ได้เเก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร เเละวิญญาณ พุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวว่าความทุกข์จะ
เกิ ดขึ้นเพราะเราไม่รู้เห็นตามความเป็นจริง ของขันธ์ 5 หรือรูป กับ นาม ยังมี ความยึดมั่ นถือมั่น มี
อุปาทาน มีอวิชชา คือ ความรู้ไม่จริงบดบังอยู่ เห็นขันธ์ 5 ว่าเป็นตัวเรา เป็นของเรา มีอยู่ในเรา เรามี
อยู่ในขันธ์ 5 เป็นต้น พุทธปรัชญาเถรวาทเเสดงให้เห็นถึงความจริงว่า ขันธ์ 5 นี้สักว่าเป็นธรรมชาติ
อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ เเละดับไป ไม่สามารถจะบังคับบัญชาให้เป็นตามใจอยากได้ เกิดขึ้นเเละดับ
ไปตามเหตุปัจจัย เมื่อเข้าใจตามความเป็นจริงก็จะไม่ยึดถือเป็นตัวเป็นตน ก็สามารถเกิดปัญญารู้เเจ้ง
เห็นจริงก าจัดอาสวะกิ เ ลสได้อ ย่างสิ้นเชิง คือ เป้าหมายสูง สุดในทางพระพุท ธศาสนาได้ ฉะนั้น
ธรรมชาติความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นไปเพือ่ ความรู้เเจ้งเห็นจริงของชีวิต เพื่ อถ่ายถอนกิเลสเเละ
อวิชชาที่เป็นไปเพื่อการเกิดภพชาติได้อย่างถาวร
ธรรมชาติของความรู้ในปรัชญาเต๋า เหลาจื้อได้เเสดงทัศนะในคัมภีร์ เต๋า เต็ก เก็ง บทที่ 40
ว่า “สรรพสิ่ ง เกิ ดจากสิ่ ง ที่ ไม่ มี ตัวตน การเคลื่อ นไหวของเต๋า เกิ ดจากการหวนกลั บ มาสู่จุดเดิ ม
ประโยชน์ของเต๋าเกิดจากความอ่อนโยน สรรพสิ่งภายใต้สรวงสวรรค์ เกิ ดจากสิ่งที่ มีตัวตน สิ่งที่ มี
ตัวตน ก็เกิดจากสิ่งที่ไม่มีตัวตน”
ปรัชญาเต๋าได้เเสดงทัศนะของธรรมชาติของความรู้โดยเเสดงให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของสิ่ง
ต่างๆว่าเกิดมาจากเต๋า เเม้ว่าเต๋าจะเป็นสิ่งที่ไร้รูปร่าง มองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ ดูเหมือนว่างเปล่า เเต่
เต๋าก็เป็นตัวให้กาเนิดของสิ่ง ทั้ง หลาย เหลาจื้อเห็นว่า เต๋าเป็นกฎเกณฑ์อย่างหนึ่งที่อยู่นอกเหนือ
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กฎเกณฑ์ที่มนุษย์ตั้งขึ้น กฎเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นยังสามารถถูกลบทิ้งทาลายได้ ฝืนได้ ไม่ปฏิบัติตาม
ได้ เเต่กฎเกณฑ์ที่เรียกว่าเต๋าไม่มีอะไรทาลายได้ กฎเกณฑ์นี้คือธรรมชาติที่เป็นศูนย์กลางที่ยังสรรพสิ่ง
ให้เกิดขึ้นเเละดาเนินไปจนถึงจุดสูงสุด ก็คือ ความเปลี่ยนเเปลงหรือดับไป
ธรรมชาติของความรู้ในปรัชญาเต๋าเเสดงให้เ ห็นถึง ลัก ษณะการท างานของสรรพสิ่ง 2
ประการใหญ่ๆ คือ 1. กลับกันคือตรงข้ามกัน 2. กลับคืนสู่เริ่มต้น สองประการนี้จึงเป็นหลักสาคัญ
ของผู้ที่จะเข้าถึงเต๋า เพราะเมื่อเข้าใจหลักสองประการนี้เเล้ว ก็จะไม่ปฏิบัติตนฝืนธรรมชาติหรือทาตน
ให้ขัดเเย้งต่อธรรมชาติ
ประการที่หนึ่ง กลับกันคือตรงข้าม หมายถึง สรรพสิ่งย่อมมีสองด้าน เช่น มีมื ดก็ต้องมี
สว่าง มีหญิงก็ต้องมีชาย มีร้อนก็ต้องมีเย็น ความมีย่อมคู่กับความไม่มี มีความดีก็ต้องมีความชั่วเป็น
ต้น ทุกสิ่งมีของที่คู่กัน ในคัมภีร์เต๋า เต้ จิง บทที่ 2 เเสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของสิง่ ตรงข้ามกัน ดังนี้
“เมื่อชาวโลกรับรองว่าความงามเป็นความงาม เเต่ในความงามเองนั้ นมีความน่าเกลียด เมื่อชาวโลก
รับรองว่า ความดีเป็นความดี เเต่ในตัวของความดีนั้นเป็นความไม่ดี” หลักนี้เป็นการเเสดงให้เห็นของ
สิ่งที่กลับกันคือตรงข้ามกัน กลับกันคือ จากความหนุ่มเมื่อพัฒนาไปถึงที่สุดก็ต้องเเก่ นี้คือความเป็น
เปลี่ยนเเปลงของสิ่งตรงข้ามกัน เมื่อสิ่งหนึ่งพัฒนาไปถึงที่สุดก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
ของสิ่งตรงข้ามกัน ฉะนั้น เหลาจื้อไม่ได้ให้มองเเค่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น เเต่เหลาจื้อสอนให้มองอีก
ด้านหนึ่งด้วย เช่น ความต่าเป็นรากฐานของความสูง เหมือนพื้นฐานที่ไม่เเข็งเเรง ความสูงก็พังทลาย
ได้ เป็นต้น ฉะนั้นเมื่อเข้าใจกฎเกณฑ์ข้อนี้ก็จะเข้าใจธรรมชาติ ไม่ฝืนต่อธรรมชาติ เช่น จากหนัง ที่
เหี่ยวย่นก็ไปทาให้มันเต่งตึง เหลาจื้อเข้าใจกฎข้อนี้ว่ามันต้องเป็นเเบบนี้ หมุนไปตามกฎเกณฑ์เเห่งเต๋า
ฝืนธรรมชาติไปก็มีเเต่ความวุ่นวาย
ประการที่ สองคือ กลับ คืนสู่เ ริ่ มต้น หมายความว่า เมื่อทุ กสิ่งพัฒนามาจนถึง ที่ สุด ก็ จ ะ
เปลี่ยนเเปลงคืนสู่สภาพเดิมของมัน เหลาจื้อกล่าวว่า จวนจะหดนั้นต้องขยายมาเเล้ว จวนจะอ่อนเเอ
ก็ต้องเเข็งเเรงมาเเล้ว จวนจะพินาศก็ต้องเจริญมาเเล้ว สิ่งของที่เสื่อมถอยก็ต้องเฟื่องฟูมาเเล้ว เป็นต้น
หลักการนี้คล้ายกับหลักไตรลักษณ์ของพระพุทธศาสนา คือ เมื่อทุกสิ่งเกิดขึ้น ย่อมตั้งอยู่ สุดท้ายก็ต้อง
ดับ ไป เพราะก่ อนจะเกิ ดขึ้น มั นก็ คือ ความไม่ มี เมื่อเกิ ดมาเเล้วพัฒ นาไปถึงที่ สุด สุดท้ายก็ ดับ ไป
ปรัชญาเต๋ากล่าวว่า เต๋าคือกฎเกณฑ์ชนิดหนึ่งถ้าเทียบกับหลักพุทธปรัชญาเถรวาทก็เหมือนกับตัวเหตุ
ปัจจัย ทาให้เกิดขึ้น ดาเนินไป เเละก็ดับ เหมือนทุกคนรู้ว่าเกิดมาก็ต้องเเก่ เจ็บ เเละก็ตาย ความตาย
บ่ง บอกถึงการดาเนินไปจนถึงที่ สุดเเล้วถึง ตาย ฉะนั้น เมื่อทุ ก คนเกิ ดมาเเล้วก็ ต้องหวนกลับ ไปสู่
กฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็คือ ความเเก่ ความเจ็บ เเละความตาย เมื่ อเข้าใจหลักการนี้ ก็เป็นปัจจัย
สาคัญอย่างหนึ่งที่ทาให้ปรัชญาเต๋ามีทัศนะที่จะปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ไม่ฝืนธรรมชาติ
เพราะรู้ว่าฝืนธรรมชาติไปก็ห้ามอะไรไม่ได้ ธรรมชาติความรู้ในปรัชญาเต๋า คือ ยอมรับกฎเกณฑ์เป็น
เต๋า เป็นความรู้ที่เ ป็นไปเพื่อ สันติ ความสงบสุข เเละเป็นประโยชน์ต่อโลก เเต่ความเเตกต่างคือ
ธรรมชาติความรู้ในปรัชญาเต๋า คือ การเป็นหนึ่ง เดียวกั บผู้สร้างสรรพสิ่งที่ เป็นอมตะนิรันดร เเต่
ธรรมชาติความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทไม่มีผู้สร้างที่เป็นอมตะนิรันดร ทุกสิ่งย่อมล้วนเกิดจากเหตุ
ปัจจัย เมื่อไม่มีเหตุปัจจัย สิ่งนั้นย่อมไม่เกิด
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ตารางที่ 4.2 ตารางเปรียบเทียบความคล้ายคลึงเเละความเเตกต่างเรื่องธรรมชาติญาณวิทยา
ในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า
ความคล้ายคลึง
ความเเตกต่าง
ธรรมชาติค วามรู้ใ นพุ ท ธปรัช ญาเถรวาทกั บ ความรู้ ใ นพุ ท ธปรั ชญาเถรวาทกั บ ความรู้ ใ น
ธรรมชาติความรู้ในปรัชญาเต๋ามี ความคล้ายกั น ปรัชญาเต๋ามีความเเตกต่างกัน พุทธปรัชญาเถร
คือ เพื่อเกิดปัญญาความรู้เเจ้ง ความรู้ที่บริสุท ธิ์ วาท มี ทั ศ นะว่ า สรรพสิ่ ง เกิ ด ขึ้ น เพราะมี เ หตุ
ถูกต้องเป็นความจริง
ปัจจัย เมือ่ เหตุดับ ผลก็ดับ เมื่อมีเหตุ ก็จึงเกิดสิ่ง
นั้น ไม่มีผู้สร้างที่เป็นอมตะนิรันดร
เเต่ความรู้ในปรัชญาเต๋าเป็นความรู้ที่ นิรันดร
“เต๋ า”นั้ นเป็ นอมตะ นิ รัน ดร เเละเป็ น ผู้ส ร้ า ง
สรรพสิ่งเเละดาเนินสรรพสิ่งให้เคลื่อนไปข้างหน้า

4.3 ประเภทญาณวิทยา
ความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทกับความรู้ในปรัชญาเต๋า มีความเหมือนเเละความเเตกต่างกัน
คือ พุทธปรัชญาเถรวาทเเบ่งความรู้ใหญ่ๆไว้เป็น 2 ประเภท คือ ความรู้ระดับสมมติ หรือความรู้ที่
เป็นโลกิยปัญญา คือ ความรู้ที่ยังประกอบไปด้วยอาสวกิเลส ยังต้องอาศัยการศึกษา เช่น การฟัง การ
ใช้ภาษาความหมาย การใช้เหตุผ ล การใช้สัญลัก ษณ์ การใช้นิมิต เป็นต้น 2. ความรู้ระดับปรมัตถ์
หรือความรู้ระดับโลกุตตรปัญญา คือ ความรู้ที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวกิเลส เเม้ในพุทธปรัชญาเถร
วาทจะกล่าวถึงปัญญาไว้หลายนัย เเต่ปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาทมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือมุ่งสู่การรู้
เเจ้งในสภาวธรรมตามความเป็นจริงเพื่อกาจัดอวิชชา เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากวัฏสงสาร
ความรู้ในปรัชญาเต๋ามี 2 ประเภทคล้ายกับพุทธปรัชญาเถรวาท คือ 1.ความรู้ระดับสมมติ
เเละ 2. ความรู้ระดับปรมัตถ์ ถึงเเม้ ป รัชญาเต๋าไม่ให้ความสาคัญกับความรู้ระดับสมมติ เเต่ถ้าขาด
ความรู้ระดับสมมติ ก็จะไม่มีใครรู้จักเต๋า เหลาจื้อจึงได้อธิบายภาวะๆหนึ่งที่ท่านค้นพบ เเต่ไม่รู้จะเรียก
อย่างไร ท่านจึงบัญญัติคาว่า “เต๋า” เพื่อใช้เเทนสภาวธรรมที่ค้นพบไปพลางๆก่อน ในคัมภีร์เต๋า เต้ จิง
บทที่ 1 กล่าวว่า “เต๋าเป็นสภาวะที่พูดถึงได้ เเต่เต๋าที่พูดถึงได้ ไม่ใช่เต๋าที่เป็นเต๋านิรันดร เต๋ามีชื่อได้
เเต่ชื่อนั้นไม่เป็นชื่อนิรันดร”
ความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่มีความรู้ระดับสมมติหรือโลกิยปัญญา
หรือพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณเเล้วไม่บัญญัติสภาวธรรมที่พระองค์ทรงรู้เเจ้ง ก็คง
จะไม่มีใครรู้จักหลักอริยสัจ 4 หรือมรรคมีองค์ 8 คงจะไม่มีการบันทึกเป็นคัมภีร์พระไตรปิฎกให้ชนรุ่น
หลังได้ศึกษา เเละคงจะไม่มีพระพุทธศาสนาจนมาถึงปัจจุบัน เพราะไม่รู้จักถ่ายทอดอย่างไร เมื่อไม่มี
ภาษที่จะถ่ายทอด ความรู้ระดับสุตมยปัญญา คือ ความรู้ที่เกิดจากการฟังก็จักไม่มี จินตามยปัญญา
ความรู้ที่เกิดจากการคิดพิจารณาด้วยเหตุผลก็จัก ไม่มี เเละภาวนามยปัญ ญา ความรู้ที่ เกิดจากการ
ภาวนา ก็จักไม่มีในชนรุ่นหลัง
ความรู้ปรัชญาเต๋าประการที่ 2 คือ ความรู้ระดับปรมัตถ์ ความรู้จักเต๋าอย่างเเท้จริง คือ
ความดารงตนเป็นหนึ่งเดียวกับกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ ไม่ฝืนกฎเกณฑ์ธรรมชาติ กฎเกณฑ์ธรรมชาติ
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คือ เต๋า เต๋าเป็นความรู้ที่เป็นสัจจะ เป็นความจริงหรือเป็นปรมัตถ์ ซึ่ง เต๋ามีอยู่ดั้งเดิม เเละดาเนิน
สรรพสิ่งให้ก้าวต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สัจธรรมของเต๋า คือ ความรู้ระดับปรมัตถ์ เหมือนของพุทธ
ปรัชญาเถรวาทคือมีปัญญรู้เเจ้งสัจธรรมตามความเป็นจริง
ตารางที่ 4.3

ตารางเปรี ย บเที ย บความคล้ า ยคลึ ง เเละความเเตกต่ า งเรื่ อ งประเภท
ญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า

ความคล้ายคลึง
ความเเตกต่าง
ความรู้ ในพุ ท ธปรั ช ญาเถรวาทกั บ ความรู้ ใ น ประเภทความรู้ ใ นพุ ท ธปรั ช ญาเถรวาทกั บ
ปรัชญาเต๋าได้เเบ่ง ประเภทความรู้ไว้คล้ายกัน 2 ความรู้ ใ นปรั ช ญาเต๋ า มี ค วามเเตกต่ า งกั น คื อ
ประเภท คือ 1. ความรู้ร ะดับ สมมติ 2. ความรู้ ความรู้ ใ นพุ ท ธปรั ช ญาเถรวาทเเบ่ ง ประเภท
ระดับปรมัตถ์
ความรู้ท่เี ป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลส ทาให้
เห็นสภาพตามความเป็นจริง เข้าถึงความรู้ระดับ
ปรมั ตถ์ เป็นความรู้นาไปสู่โลกุตตรปัญญา กั บ
ความรู้ที่ป ระกอบด้วยกิเ ลส เป็นความรู้ระดับ
สมมติฝ่ายโลกิยปัญญา
เเต่ประเภทความรู้ในปรัชญาเต๋า เป็นเนื้อหาที่
เกี่ยวกับคุณธรรมที่มุ่งไปสู่การเป็นหนึ่งเดียวกั บ
เต๋า

4.4 เกณฑ์การตัดสินญาณวิทยา
เกณฑ์การตัดสินความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาท พุทธปรัชญาเถรวาททีทัศนะ ความรู้ที่เกิด
จากการลงมือพิสูจน์ปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นความรู้ที่พุทธปรัชญายอมรับ เพราะเป็นความรู้ที่เกิดจาก
ประสบการณ์ตรงเเละสามารถท าให้สิ้นจากอาสวกิเลส พุทธปรัชญาเถรวาทได้วางหลักเกณฑ์การ
ตัดสินความรู้ด้วยหลักกาลามสูตร คือ วิธีปฏิบัติในเรื่องที่ควรสงสัย เพราะในโลกปัจจุบันมีเเหล่งความ
ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ฉะนั้น เมื่อได้ยินหรือได้ฟังก็ควรทาการตรวจสอบความรู้นั้นว่าถูกต้องหรือผิดเเต่
ประการใด มีคุณประโยชน์หรือมีโทษอย่างไร เป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิ พุทธปรัชญาเถรวาทไม่ได้
สอนให้ภาวนาเพื่ อความหลุดพ้ นจากอาสวกิ เลสโดยปราศจากพื้นฐานของการศึกษาเรียนรู้ เเต่ได้
กล่าวถึงหลักการใช้ปัญญา ซึ่งปัญญา 3 ในพุท ธปรัชญาเถรวาท คือ สุตมยปัญญา ปัญญาที่เกิดจาก
การฟัง เมื่อได้ยินได้ฟังเกิดความจาได้ ก็อย่างเพิ่งปลงใจเชื่อ เพราะนั่นคือ ความรู้จากบุคคลอื่น ที่
ไม่ให้ปลงใจเชื่อเลย เพราะเราไม่รู้ว่าบุคคลที่ถ่ายทอดความรู้นั้นเขารู้จริงหรือไม่ ถ่ายทอดผิดพลาด
หรือเปล่า ฉะนั้น เมื่อได้ฟังมาควรนามาคิดพิจารณาหาเหตุผลชั่งน้าหนักความถูกต้อง โดยการใช้จิน
ตามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณา นอกจากการพิจารณาหาประโยชน์หาโทษเเล้ว ควร
นามาลงมือตรวจสอบความถูกต้องว่าผลของการปฏิบัติเป็นสากลหรือไม่ เมื่อทุกคนน้อมนาไปปฏิบัติ
เเล้วจะเกิดผลเป็นไปในทางเดียวกันหรือไม่
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ฉะนั้น หลัก กาลามสูตร 10 ประการจึงเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการวินิจ ฉัยเเหล่งความรู้
ต่างๆ ซึ่งสรุปออกมาได้เป็นเครือ่ งมือวินิจฉัยความรู้จากภายนอก เเละความรู้จากประสบการณ์ตรงใน
การลงมือปฏิบัติเจริญภาวนามยปัญญา ซึ่งเป็นปัญญาขั้นสูง
เกณฑ์ ก ารตัด สินความรู้ในปรัชญาเต๋า ความรู้ในปรัชญาเต๋ายึดหลัก ธรรมชาตินิยม ถ้า
ความรู้ใดผิดจากหลักธรรมชาติเเล้ว ความรู้นั้นถือว่าไม่ถูกต้อง ปรัชญาเต๋ามีเกณฑ์ตัดสินความรู้ของ
ตนด้วยหลักเเห่งการไม่กระทา เพราะการกระทามีเเต่ทาให้ขัดต่อหลักธรรมชาติ ในคัมภีร์เต๋า เต้ จิง
กล่าวไว้ในบทที่ 37 ว่า “เต๋าไม่เคยทาความโกลาหลวุ่นวาย เเละถึงจะอย่างนั้น เต๋าก็ยังคงสร้างสรรพ
สิ่ง เต๋า คือ สิ่งเดียวเท่านั้น ที่จะเหนี่ยวรั้งไม่ให้ตัณหาของมนุษย์ชาติเกิดขึ้น เมื่อตัณหาของมนุษย์ชาติ
ถูกสกัดเเล้ว มนุษย์ชาติก็จะได้รับสันติภาพ เเละโลกก็จะตั้งอยู่ในที่ ๆถูกต้องเเละกลมกลืน ” บทนี้บ่ง
บอกว่า ความรู้ที่ถูกต้องคือความรู้ที่ไม่ทาให้เกิดความวุ่นวายโกลาหล สืบเนื่องจากเหลาจื้อสมัยยังเป็น
ขุนนางรับใช้บ้านเมือง ได้เห็นข้าราชการขุนนางทุจริต คดโกง ทาให้บ้านเมืองวุ่นวายเดือดร้อน จึงได้
ลาออก เพราะเห็นความวุ่นวายจากคนมีความรู้ในการใช้ทาลายเเละเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อสนองตัณหา
ตัวเอง ตราบใดที่ม นุษย์ยังดาเนินชีวิตด้วยความอยากหรือตัณหา ตราบนั้นมนุษย์ก็ยัง กระท าการ
ต่างๆ เพื่ อ เบี ยดเบียนคนอื่ นเเละธรรมชาติอย่างไม่ รู้ จ บ ฉะนั้น ปรั ชญาเต๋ามี ทั ศ นะที่ ไม่ ยอมรั บ
กฎเกณฑ์ จารีต ประเพณี ที่ บุ คคลตั้ ง ขึ้น เพราะปรัชญาเต๋ ามี ทั ศนะว่า ความรู้ที่ บุ คคลสร้างขึ้ น
กฎเกณฑ์ที่สังคมสร้างขึ้นเป็นไปเพื่อสนองตัณหาความอยากของตนเอง เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
กฎเกณฑ์ดังกล่าวทาให้เกิดความขัดเเย้ง ขาดความยุติธรรม เมื่อขาดความยุติธรรม โลกก็ไร้สันติภาพ
ฉะนั้น ความรู้ก็ไร้ประโยชน์ เป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องในปรัชญาเต๋า เพราะปรัชญาเต๋ากล่าวถึง เต๋า เป็น
ผู้สร้างสรรพสิ่ง เต๋า มีอยู่ในสรรพสิ่ง เป็นตัวกฎเกณฑ์ที่ไม่มีใครทาลายได้ เที่ยงเเท้ นิรันดร ฉะนั้น
ความรู้ภายนอกที่ขัดกับตัวกฎเกณฑ์ คือ เต๋า ยังเป็นความรู้ไม่ถูกต้อง ปรัชญาเต๋ าจึงไม่ยอมรับความรู้
จากภายนอก
ตารางที่ 4.4

ตารางเปรีย บเทีย บความคล้า ยคลึงเเละความเเตกต่า งเรื่องเกณฑ์การตัดสิ น
ญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า

ความคล้ายคลึง
เกณฑ์การตัดสินความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาท
กับเกณฑ์การตัดสินความรู้ในปรัชญาเต๋ามีความ
คล้ายกันคือ ใช้ปัญญาพิจารณาความรู้ด้วยการลง
มื อพิ สูจ น์ ด้ว ยตนเอง เพราะความรู้จ ากเเหล่ ง
ภายนอกอาจจะผิ ด ก็ ไ ด้ ห รื อ ถู ก ต้ อ งก็ ไ ด้ เเต่
ความรู้ที่พิสูจน์ด้วยการลงมือปฏิบัติ เป็นความรู้ ที่
ถูกต้องเที่ยงตรงที่สุด

ความเเตกต่าง
พุทธปรัชญาเถรวาทมีเกณฑ์การตัดสินความรู้
ด้ว ยหลัก กาลามสู ตร 10 ประการ เป็ นเครื่ อ ง
วินิจฉัยความรู้ ส่วนปรัชญาเต๋ามีเกณฑ์การตัดสิน
ความรู้ คื อหลั ก อกรรมหรือ หลั ก การไม่ ก ระท า
เพราะหลั ก การไม่ ก ระท าคื อ การปฏิ บั ติ ต น
สอดคล้องต่อวิถีท างธรรมชาติ สามารถใช้เ ป็ น
เกณฑ์ตัดสินความรู้ในปรัชญาเต๋าได้
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4.5 เปรียบเทียบญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า
การเปรียบเทียบญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า ญาณวิทยา
ในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณวิทยาในปรัชญาเต๋ามีความคล้ายคลึงในประเด็นของวิธีการเเสวงหา
ความรู้ที่ยอมรับความรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งมีความคล้ายกันเเต่ข้อเเตกต่างคือ พุทธ
ปรัชญาเถรวาทยอมรับว่า การเเสวงหาความรู้นั้นต้องอาศัยพื้นฐานจากการศึก ษา การ ฟังจากผู้มี
ความรู้ในทางที่ถูกต้อง ในพุท ธปรัชญาเถรวาทเรียกว่า กัล ยาณมิ ตร คือมิตรที่ มีปัญญาชักชวนไป
ในทางที่ดีงาม เเละรู้จักคิดพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุหาผลก่อนที่จะปลงใจเชื่อเพื่อไม่ให้เกิดมิจฉาทิฎฐิ
มีความเห็นผิดเเละเกิดความงมงายได้ ส่วนปรัชญาเต๋าไม่ยอมรับความรู้ทางโลก เพราะความรู้ทางโลก
ยังไม่ใช่เครื่องมือการเเสวงหาความรู้เต๋า เครื่องมือการเเสวงหาความรู้เต๋า ต้องใช้หลักเเห่งการยอมรับ
วิถีทางธรรมชาติเท่านั้น
ธรรมชาติความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาเต๋ายอมรับความรู้ที่เป็นลักษณะถึงการรู้
เเจ้งจากภายในจิตใจ ไม่ใช่เพียงความรู้เชิงประจักษ์เห็นได้ด้วยตาอย่างเดียว เพราะยังเป็นความรู้ที่ยัง
ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุด ส่วนข้อเเตกต่างนั้นพุทธปรัชญาเถรวาทมีทัศนะว่า สรรพสิ่งมีลักษณะเเห่งความ
ไม่เที่ยง ดารงอยู่ไม่ได้ ไม่สามารถที่จะบังคับให้เป็นดั่งใจเราได้ ทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะมีเหตุ เมื่อเหตุดับ
ผลจึงดับ เมื่อมีเหตุ ผลจึงเกิด จึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลาย นี่คือลักษณะความรู้ในพุทธปรัชญา
เถรวาทคือการเปิดเผยให้เห็นสภาพตามความเป็นจริง ส่วนปรัชญาเต๋าได้เเสดงลักษณะธรรมชาติของ
ความรู้ คือ การเข้าใจเเละยอมรับวิถีทางเเห่งธรรมชาติเพื่อความเป็นหนึ่งเดี๋ยวกับธรรมชาติคือเต๋า
ประเภทความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาเต๋ามีความคล้ายกันคือ การเข้าถึงความรู้
ที่เป็นปรมั ตถสัจจะ พุท ธปรัชญาเถรวาทมุ่ งสู่ความรู้เพื่อสิ้นอาสวกิเลส มี ปัญญาเห็นสรรพสิ่งตาม
สภาพตามความจริง ปรัชญาเต๋ามุ่งสู่ความรู้เพื่อความเป็นเอกภาพเดียวกับเต๋า
เกณฑ์การตัดสินความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาเต๋ามีความคล้ายกันคือ ความรู้
ทางโลกหรือความรู้จากบุคคลอื่นอาจจะถูกต้องหรือผิดพลาดได้ พุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาเต๋า
ยอมรับความรู้ที่เห็นประจักษ์จากการปฏิบัติเท่านั้น โดยพุทธปรัชญาเถรวาทไม่ให้ปลงใจเชื่อทุกเรื่องที่
ได้ศึกษามา เเต่ให้รู้จักคิดพิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดความงมงายเเละมีความเห็นผิดจนนาไปสู่การปฏิบัติ
เเบบผิดๆ ส่วนปรัชญาเต๋าความรู้เต๋านั้นอยู่นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ทางโลก ตรรกะเหตุผลของทาง
โลกสวนทางกับความรู้เต๋า เพราะความรู้เต๋าคือหลักเเห่งการกระทาที่สอดคล้องต่อวิถีทางธรรมชาติ
เเละไม่กระทาสิ่งที่ไม่สอดคล้องต่อวิถีทางธรรมชาติ
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ตารางที่ 4.5

ตารางสรุปการเปรี ยบเทีย บญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณวิทยา
ในปรัชญาเต๋า

พุทธปรัชญาเถรวาท
ญาณวิท ยาในพุ ท ธปรัชญาเถรวาท คือ หลัก
ของความรู้ที่อาศัยการฟัง การคิด เป็นพื้นฐานที่
ถูกต้อง โดยมีกัลยณมิตรเป็นผู้คอยชี้เเนะ อบรม
สั่ง สอน ให้ความรู้ นาไปสู่ก ารพิ สูจ น์ความรู้ว่า
ถูกต้อง เชื่อถือได้จริงหรือไม่ด้วยการลงมือปฏิบัติ
เพราะการลงมือ ปฏิบัติเป็นหนทางเดียวที่ทาให้
เข้าถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดคือพระนิพพานได้

ปรัชญาเต๋า
ญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า คือ หลัก ของความรู้ที่
อาศัย การลงมื อปฏิบัติต ามหลั ก เต๋า เพียงอย่า ง
เดียว เพราะจุดมุ่งหมายสูงสุดคือความเป็นหนึ่ง
เดี ย วกั บ เต๋ า เพราะเต๋ า คื อ กฎเกณฑ์ ข อง
ธรรมชาติที่เป็นของเที่ยง เป็นนิรันดร ความรู้ทาง
โลกยังเป็นความรู้ที่ไม่คล้อยตามธรรมชาติ ถือว่า
ไม่ใช่ความรู้ในเเบบปรัชญาเต๋า

พุท ธปรั ช ญาเถรวาทมี ทั ศ นะว่า เเหล่ ง ก าเนิ ด
ความรู้มี 3 อย่าง คือ ความรู้ที่เกิดจากการฟัง (สุ
ตมยปัญ ญา) ความรู้ที่ เกิ ดจากการคิดพิจารณา
(จินตามยปัญ ญา) ความรู้ที่ เ กิ ดจากการปฏิบัติ
(ภาวนามยปัญญา) อีกนัย คือ ความรู้จากปัจจัย
ภายนอก เช่น ตาราเรียน ครู สื่อโฆษณา เป็นต้น
เป็นความรู้ที่ได้จากคนอื่น เเละความรู้จากปัจจัย
ภายในหรือจากประสบการณ์ตรง คือ การนาเอา
มาคิดพิจารณาจนเกิดความเข้าใจ ตลอดถึงการ
ลงมือปฏิบัติจนมีปัญญารู้เเจ้งตามความเป็นจริง
ได้
พุท ธปรัชญาเถรวาทมี ทั ศนะว่า ธรรมชาติของ
ความรู้ คือ การทาให้เกิดความเเจ่มเเจ้งกระจ่าง
ชัด เปลี่ยนจากความรู้ที่ไม่ จ ริงมาเป็นความรู้ที่
จริง เป็นความรู้ที่มีเหตุผล เป็นความรู้ที่มุ่ งสู่การ
ดับทุกข์ เเต่จะดับทุกข์ได้ก็ต้องกาจัดอวิชชา คือ
ความรู้ไม่จริง

ปรัชญาเต๋าไม่ยอมรับ ความรู้จากภายนอก จาก
บุ ค คล จากตรรกะเหตุ ผ ลต่ า งๆ ปรั ช ญาเต๋ า
ยอมรับความรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติคือเกิ ด
ปัญญาจักษุเห็นจากภายในเท่านั้น

พุทธปรัชญาเถรวาทเเบ่งประเภทญาณวิทยาไว้ 2
ประการ คื อ ความรู้ ร ะดั บ โลิ ก ยปั ญ ญา คื อ
ความรู้ที่ประกอบด้วยกิเลส เเละความรู้ ระดับโล
กุ ต ตร ปั ญ ญ า คื อ ความรู้ ที่ ป ร ะกอ บด้ ว ย
อริยมรรค อริยผล ไม่มีกิเลส

ปรั ช ญาเต๋ า มี ทั ศ นะว่ า ธรรมชาติ ค วามรู้ คื อ
ความรู้ที่ปราศจากการปรุงเเต่งด้วยตรรกะเหตุผล
ต่างๆ จากความคิดเเละการกระท าของมนุษ ย์
เพราะเต๋าคือความรู้ที่อยู่ในฐานะผู้สร้างสรรพสิ่ง
ไม่มีวันดับสลาย เป็นเอกภาพ ฉะนั้น ความรู้ทาง
โลกที่ยังคอยสร้างความเหลื่อมล้า สร้างอุปสรรค
มากมายหลายอย่าง ถือว่าเป็นความรู้ที่ขัดต่อวิถี
เเห่งเต๋า
ปรัชญาเต๋าเเบ่งประเภทญาณวิท ยาไว้ 2 ระดับ
คือ ความรู้ระดับสมมติ เเละความรู้ระดับปรมัตถ์
ถึง เเม้ ป รัช ญาเต๋าจะไม่ ยอมรับ ความรู้ในระดั บ
สมมติ เเต่ก็ยังยกเว้นไว้สาหรับอธิบายให้คนรู้จัก
เต๋าเท่านั้น
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พุทธปรัชญาเถรวาทมีเกณฑ์การตัดสินญาณวิทยา
เรียกว่า กาลามสูตร มี 10 ประการ เป็นเครื่อง
วินิจฉัยความรู้ที่ได้ยินได้ฟังจากภายนอก ว่าอย่า
เพิ่งปลงใจเชื่อโดยส่วนเดียว เเต่ต้องมาวินิฉัยให้
เกิดความเข้าใจด้วยตนเอง หาเหตุผล ผิดถูกด้วย
ตนเอง เเละสุ ด ท้ า ยคื อ การลงมื อ ปฏิ บั ติ ด้ ว ย
ตนเอง

ปรัชญาเต๋ามีเกณฑ์การตัดสินญาณวิทยา โดยใช้
หลัก เเห่ง การไม่ ก ระท าเหลาจื้อผู้ เ ป็นศาสดามี
ทัศนะว่า ความรู้ทางโลกเป็นสิ่งที่เกินความจาเป็น
ในอุดมคติของเต๋า เหลาจื้อมีทัศนะว่า ความรู้ทาง
โลกเป็นช่องโหว่ที่จะทาให้มนุษย์เอาเปรียบคนอื่น
เเละธรรมชาติได้มากขึ้น ฉะนั้น เต๋าคือธรรมชาติ
หรือกฎเกณฑ์ของทุกสรรพสิ่งที่มีกลไกของมันอยู่
เเล้ว เพีย งเเค่ม นุษ ย์ ดาเนิ นชี วิต สอดคล้ องกั บ
เจตนารมณ์ของวิถีทางธรรมชาติก็พอเเล้ว เพราะ
ยิ่ง มี ค วามรู้ ท างโลกมาก ยิ่ ง เกิ ด ความคิ ด ที่ จ ะ
กระทาสิ่งต่างๆ เพื่อตอบสนองความอยากของตน
โดยสามารถทาลายคนอื่น ท าลายสิ่ง เเวดล้อม
สร้ า งค่ า นิ ย มผิ ด ๆ ท าให้ ส รรพสิ่ ง เกิ ด ความ
เเปรปรวน จนกลายมาเป็นภัยต่อมนุษย์

บทที่ 5
บทสรุปเเละข้อเสนอเเนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณวิทยาใน
ปรัชญาเต๋านี้ เพื่อทาให้เข้าใจถึงทฤษฎีญาณวิทยา 4 ประเด็น คือ บ่อเกิดญาณวิทยา ธรรมชาติญาณ
วิทยา ประเภทญาณวิทยา เเละเกณฑ์การตัดสินญาณวิทยา ว่ามีความคล้ายคลึงเเละความเเตกต่างกัน
อย่างไรบ้าง ได้ยกเอาทฤษฎีของญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า ซึ่ง
สามารถสรุปลงเป็นประเด็นสาคัญๆ ได้ ดังนี้

5.1 บทสรุป
5.1.1 ญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท บ่อกาเนิดญาณวิทยามีหลักใหญ่ๆ 2 ประการ คือ
1) ปรโตโฆสะ คือ เสียงจากผู้อื่น การได้ยินได้ฟังจากผู้อื่น 2) โยนิโสมนสิการ คือ การพิจารณาโดย
เเยบคายตามหลักเหตุผล อีกนัย คือ ปัญญา 3 ประการ ได้เเก่ 1) สุตมยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการ
ฟัง 2) จินตามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการคิด 3)ภาวนามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนา
หรือจากประสบการณ์ตรง สุตมยมยปัญญานั้นจัดเป็นความรู้จากปัจจัยภายนอก คือ ยังต้องอาศัยการ
เรียนรู้จากผู้อื่น ส่วนจินตามยปัญญา เเละภาวนามยปัญญา จัดเป็นความรู้จากปัจจัยบุคคล เมื่อได้
ฟังเเล้วควรนามาคิดพิจารณาให้เกิดความเข้าใจถึงลงมือภาวนาเพื่อให้รู้เเจ้งในสภาวธรรมตามความ
เป็นจริง ฉะนั้น พุทธปรัชญาเถรวาทยอมรับเเละเชื่อถือความรู้ที่เกิดจากการลงมือพิสูจน์ให้เห็นเเจ้ง
ด้วยตนเอง เพราะความรู้ในพุทธปรัชญาเป็นความรู้ที่มีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือทาให้หลุดพ้นจากอาสว
กิเลส
พุทธปรัชญาเถรวาทมีทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติญาณวิทยาคือ เป็นความรู้ที่ เเสดงให้เห็นสัจ
ธรรมความเป็นจริงของชีวิต มุ่งสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง โดยธรรมชาติความรู้ในพุทธปรัชญา
เถรวาทมุ่ งเน้นให้เ ข้าใจในกระบวนการท างานของขันธ์ 5 อายตนะภายใน 6 อายตนะภายนอก 6
วิญญาณ 6 ทาให้เห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้ว่าล้วนอยู่ในอานาจของกฎไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ความ
ไม่เที่ยง ทุกขัง ความตั้งอยู่ไม่ได้ อนัตตา ความไม่ใช่ตัวตน บังคับบัญชาไม่ได้ จนสามารถเข้าใจทุ ก
สรรพสิ่งล้วนมีความเกิ ดขึ้นเเละดับ ไปด้วยการลงมื อปฏิบัติภาวนามยปัญ ญาพิสูจน์ด้วยตนเองจน
สามารถถ่ายถอนจากความรู้ที่ไม่จริงกลายมาเป็นความรู้เเจ้ง ความรู้จริง ความรู้ที่เป็นสัจธรรม นาพา
ให้สู่ความหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวง
ประเภทญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทเเบ่งออกเป็นหลักใหญ่ๆได้ 2 ประเภท คือ 1)
ความรู้ระดับโลกิยปัญญา ความรู้ทางโลกที่ยังอาศัยการสมมติ ยังประกอบไปด้วยกิเลส เเละความรู้
ระดับโลกุตตรปัญญา ขั้นปรมัตถสัจจะ เป็นความรู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิ สามารถทาลายกิเลสทั้งปวงได้
พุทธปรัชญาเถรวาทมุ่งเน้นสู่ความรู้ที่เป็นโลกุตตรปัญญา
พุทธปรัชญาเถรวาทกล่าวถึงเกณฑ์การตัดสินญาณวิทยาไว้ 10 ประการ เรียกว่า หลักกา
ลามสูตร เป็นเครื่องมือวินิจฉัยเเหล่งความรู้ต่างๆที่ได้ยินได้ฟังมา เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินว่า อะไรคือ
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ความจริง อะไรไม่ ใช่ความจริง อะไรควรเชื่อ อะไรไม่ ควรเชื่อ อะไรเป็นประโยชน์ อะไรไม่ เ ป็ น
ประโยชน์
5.1.2 ญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า ความรู้ที่เเท้จริงอยู่นอกเหนือจากประสาทสัมผัส เพราะ
เหลาจื้อมีทัศนะว่า เต๋า คือ ความรู้ที่เเท้จริง จะเห็นความรู้ที่เเท้จริงได้ต้องเห็นได้ด้วยจิต คัมภีร์เต๋า เต้
จิง กล่าวว่า ยิ่งเเสวงหาความรู้ภายนอกตนไปไกลเท่าใด ก็จะยิ่งห่างไกลจากความรู้ที่เเท้จริง บัณฑิต
ไปต้องออกไปเเสวงหาความรู้ภายนอก ก็สามารถจะรู้เเจ้งได้ ฉะนั้น จะรู้จักเต๋าได้ด้วยการบาเพ็ญ
เพียรทางจิต
ปรัชญาเต๋ามีทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติความรู้เป็นลักษณะให้เห็นความจริงของสิ่งที่เรียกว่า
“เต๋า” ให้รู้จักว่าเต๋ามีกระบวนการทางานอย่างไร เต๋าสร้างสรรพสิ่ง เป็นอมตะ ไม่มีวันสูญสลาย เเละ
เต๋าก็ยังสรรพสิ่งให้ดาเนินไป ปรัชญาเต๋าเรียกว่าธรรมชาตินี้ว่ า “กฎเกณฑ์” ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 1)
กลับกันตรงกันข้าม 2) กลับคืนสู่เริ่มต้น เเละทุกสรรพสิ่งอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์นี้ ปรัชญาเต๋าไม่ยอมรับ
กฎเกณฑ์มี่สังคมสร้างขึ้น เพราะกฎเกณฑ์ต่างๆที่สังคมสร้างขึ้นเป็นไปเพื่อสนองความอยากของตน
ทาให้ไปขัดกับกฎเกณฑ์ คือ เต๋า เป็นการเเสดงลักษณะความจริงของเต๋าเพื่อให้ปฏิบัติตนสอดคล้อง
กับกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าเต๋า
ประเภทความรู้ในปรัชญาเต๋าได้เเบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) ความรู้ระดับสมมติ
2) ความรู้ระดับปรมัตถ์ เป็นสัจธรรม เเม้ปรัชญาเต๋าไม่ให้ความสาคัญความรู้ระดับสมมติ เเต่เหลาจื้อ
มีทัศนะว่า ถ้าไม่มี ความรู้ร ะดับ สมมติ ก็ ไม่รู้จะถ่ายทอดอย่างไรให้ผู้คนรู้จัก ลักษณะของเต๋า จึงได้
บัญญัติคาว่า “เต๋า” ไปใช้ก่อน เเต่ในที่สุด ความรู้จริงระดับปรมัตถ์จะเกิดได้ต้องบาเพ็ญเพียรทางจิต
เท่านั้น ไม่ใช่ความรู้จากการใช้เหตุผลทางความคิดเเละภาษาสมมติ
ปรัชญาเต๋ามีเกณฑ์การตัดสินความรู้จากประสบการณ์ชีวิตของศาสดาเหลาจื้อที่ได้เห็นขุน
นาง ข้าราชการ ใช้ความรู้ในการทุจริตคดโกง ซึ่งทาให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย เหลาจื้อจึงมีทัศนะ
ว่า ความรู้ที่เเท้จริง คือ ความรู้ที่ทาให้เกิดสันติภาพ เกิดความสงบ เเละจะสามารถเข้า ใจความรู้ที่เเท้
จริงได้ต้องบาเพ็ญเพียรทางจิต ทาจิตใจให้พ้นจากความอยากทั้งหลาย เพราะเหลาจื้อเห็นว่า ความ
วุ่นวายเกิดขึ้นเพราะมนุษย์มีเเต่ความอยากได้ อยากมี ทาให้เกิดความเห็นเเก่ตัว ประหัตประหารกัน
เพียงเพื่อเเย่งชิงอานาจผลประโยชน์ ฝืนกฎธรรมชาติเพียงเพื่อสนองความอยากในใจตน
5.1.3 เปรียบเทียบญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า บ่อเกิด
ความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทปรัชญาเต๋า มีความคล้ายคลึงกันคือ เชื่อถือความรู้ที่เกิดจากการภาวนา
หรือลงมือปฏิบัติบาเพ็ญเพียรจนเห็นสัจธรรมทางจิต ไม่ใช่เเค่การนึกคิดหรือจาจากคนอื่น เเต่ก็มีความ
เเตกต่างกัน คือ พุทธปรัชญาเถรวาทเเม้จะเชื่อถือความรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติภาวนาทางจิต เเต่
ก็ไม่ ปฏิเ สธความรู้ที่ เกิดจากการฟัง การเรียนรู้จากคนอื่น การคิดพิจ ารณา เพราะสิ่งนี้คือพื้นฐาน
นาไปสู่การภาวนาทางจิต เเต่ปรัชญาเต๋าไม่ยอมรับความรู้ที่ใช้เหตุผลหรือความคิด ความรู้จากคนอื่น
กฎเกณฑ์จากคนอื่น
ธรรมชาติญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า มีความคล้ายคลึง
กัน คือ เพื่อเกิดปัญญารู้เเจ้งเห็นจริง ในธรรมชาติของสิ่งต่างๆ เเต่ความเเตกต่างกัน คือ พุทธปรัชญา
เถรวาทมุ่งเห็นให้เห็นธรรมชาติของชีวิตคือ ขันธ์ 5 ที่ปุถุชนยังมีความหลงผิดเห็นว่าเป็นตัวตน โดย
เเสดงให้เห็นถึงการทางานของอายตนะภายในกับอายตนะภายนอก เมื่อกระทบกันเกิดการรับรู้ เช่น
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ตากระทบรูป เกิดการเห็นรูป ธรรมชาติของปุถุชนเหมือนเห็น เมื่อได้ยิน เมื่อได้กลิ่น เมื่อได้ลิ้มรส เมื่อ
ได้สัมผัส ย่อมที่จะหลงในอารมณ์ทางตา อารมณ์ทางหู อารมณ์ทางจมูก อารมณ์ทางลิ้น อารมณ์ทาง
กาย จึงเกิดเวทนา คือ ความสุข ความทุกข์ หรือความรู้สึกเฉยๆ เมื่อเวทนาเกิดจึง ทาให้ตัณหาคือ
ความอยากเกิดขึ้น จึงเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นตัวตนของเรา ฉะนั้น ธรรมชาติความรู้ในพุทธ
ปรัชญาเถรวาทเป็นความรู้ที่ มีลักษณะรู้เ พื่อท าลายกิ เ ลส ทาลายสิ่ง ที่ ทาให้มี ก ารเกิดภพชาติ คือ
อวิชชา ความรู้ไม่ จริงที่ปิดบังอยู่ เเสดงให้เ ห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆ เพื่อถ่ายถอนความยึดมั่ น
ความหลงผิดในสรรพสิ่ง มีความรู้ที่เป็นเป้าหมายสูงสุดคือ พระนิพพาน คือ ความดับสิ้นจากกิเลสเเละ
ภพชาติโดยสิ้นเชิง เเต่ธรรมชาติความรู้ในปรัชญาเต๋ามีลักษณะเป็นเทวนิยม คือมีผู้สร้างสรรพสิ่งที่
เรียกว่า เต๋า เต๋าเป็นผู้สร้างที่เป็นอมตะ ไม่มีวันดับ เป็นทั้งตัวกฎเกณฑ์ของสรรพสิ่ง ทุกสรรพสิ่งต้อง
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าเต๋า ฉะนั้น ปรัชญาเต๋าเเสดงให้เห็นว่าเต๋าเป็นของเที่ยงเเท้ นิรันดร เเต่
ปรัชญาเต๋ามุ่งเน้นให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกับเต๋าคล้ายๆกับศาสนาเทวนิยมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็น
หนึ่งเดียวกับพระเจ้า นั่นคือ ธรรมชาติความรู้ในปรัชญาเต๋า
ญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาเต๋าเเบ่งประเภทญาณวิทยาที่คล้ายคลึงกัน คือ
ความรู้ที่เป็นสมมติ เเละความรู้ที่เป็นปรมัตถ์ ประเภทความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทมีลักษณะใหญ่ๆ
2 ประการ คือ ความรู้ที่ยังประกอบด้วยกิเลส กับความรู้ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลส ปรัชญา
เต๋าก็เเบ่งความรู้ระดับสมมติ กับความรู้ระดับปรมัตถ์ เเม้ปรัชญาเต๋าจะไม่ยอมรับสมมติ เเต่เหลาจื้อก็
ยังต้องใช้ภาษาสมมติเพื่อ อธิบ ายเต๋า จึงไม่ปฏิเสธความรู้ร ะดับ สมมติโดยสิ้นเชิง ฉะนั้น ความรู้ใน
ปรัชญาเต๋าเป็นประเภทคุณธรรมที่มุ่งเน้นไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของเต๋า
พุ ท ธปรัช ญาเถรวาทกั บ ปรั ชญาเต๋ าได้ ก ล่ าวถึ ง เกณฑ์ ก ารตัด สินญาณวิท ยาซึ่ ง มี ค วาม
คล้ายคลึงกัน คือ การใช้ปัญญาพิจารณาความรู้ด้วยการพิสูจน์ด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติ เพราะพระ
นิพพานไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการฟังจากผู้อื่นอย่างเดียว เเละไม่สามารถเข้าถึงเต๋าได้ด้วยเหตุผล
ตรรกะของผู้อื่น ความรู้ที่เกิดจากการลงมือพิสูจน์ด้วยตนเอง เป็นความรู้ที่ถูกต้องเที่ยงตรงที่สุดเเต่
ความเเตกต่าง คือ พุทธปรัชญาเถรวาทได้เเบ่งเกณฑ์การตัดสินความรู้อย่างชัดเจนมี 10 ข้อที่เรียกว่า
หลักกาลามสูตร เเต่ปรัชญาเต๋ามีเกณฑ์ตัดสินความรู้โดยใช้จากประสบการณ์ของศาสดาเหลาจื้อทีเ่ ห็น
ความวุ่นวายของบ้านเมืองซึ่งเกิดจากขุนนางใช้ความรู้ในทางที่กอบโกยผลประโยชน์ให้ตนเอง โดยไม่
สนใจว่าคนอื่นจะเดือดร้อน เพราะปรัชญาเต๋าคือการคล้อยตามธรรมชาติ ไม่ขัดเเย้ง ฉะนั้น ความรู้ใด
ที่เป็นไปเพื่อความไม่คล้อยตามธรรมชาติ ขัดเเย้งต่อธรรมชาติ ความรู้นั้นถือว่าไม่ถูกต้อง

5.2 ข้อเสนอเเนะ
5.2.1 ข้อเสนอเเนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาค้นคว้าเรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณ
วิทยาในปรัชญาเต๋า” ทาให้ทราบถึงทฤษฎีความรู้ทางพุทธปรัชญาเถรวาทเเละปรัชญาเต๋า ซึ่งเป็น
ปรัชญาสายตะวันออกที่เเสดงให้เห็นวิธีการเเสวงหาความรู้ที่ถูกต้อง เเละสามารถเข้าถึงจุดมุ่งหมาย
สูงสุดได้อย่างไร
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5.2.1.1 ผู้วิจัยจึงเสนอผลงานวิจัยเรื่องศึกษาเปรียบเทียบญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท
กับญาณวิทยาในปรัชญาเต๋าให้กับ นักวิชาการศาสนา ครูบ าอาจารย์ในสายศาสนาเเละปรัชญา ได้
ดาเนินการนาไปพัฒนาความรู้ทางวิชาการในด้านปรัชญาเเละศาสนาโดยการเผยเเพร่ในสื่อออนไลน์
หนังสือ สื่อการสอนต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพราะการศึกษาหาความรู้ของคนในยุคปัจจุบัน จาเป็นที่
จะต้อ งรู้วิธีการเเสวงหาความรู้ที่ ทาให้ได้รับ ความรู้ที่ ถูก ต้อง เเละสามารถนาไปประยุก ต์ใช้สร้าง
ประโยชน์ให้กับ ตนเองเเละผู้คนรอบข้างได้ด้วย ฉะนั้น การพัฒนาความรู้เเบบมี ประสิท ธิภาพจึง
จาเป็นต้องสนใจทฤษฎีญาณวิทยา เพื่อส่งเสริมให้การเเสวงหาความรู้นั้นมีคุณภาพ ตลอดถึงพัฒนา
บุคคลให้เป็นผู้มีความคิดที่ถูกต้อง ตรงทาง เพราะถ้าไม่รู้จักวิธีเเสวงหาความรู้เเล้ว อาจจะทาให้มี
ความเห็นผิดได้ ซึ่งเป็นภัยต่อตนเองเเละผู้อื่น ตลอดถึงส่งผลให้เกิดความเชื่อที่ผิดนาไปสู่การกระทาที่
ผิดศีลธรรม อันเป็นบ่อเกิดเเห่งความเสื่อมได้
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรู้ที่กว้างขวางซึ่งสามารถเป็นหลักการที่นาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ก็ควรจะศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ คือ ศึกษาเปรียบเทียบเเนวคิดทางญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถร
วาทกับปรัชญาเต๋า ซึ่งทาให้ได้ทราบหลักการที่ถูกต้อง ลึกซึ้งในความคล้ายคลึงเเลความเเตกต่างทาง
ความรู้ เเละสามารถนาไปพัฒนาชีวิตของตนตามเเนวทางที่ตนนับถือเเละยึดเป็นข้อศึกษาเเละปฏิบัติ
ตลอดถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนางานทางวิชาการต่อไป
5.2.2 ข้อเสนอเเนะวิจัย
จากการศึกษาวิจัย ได้กล่าวถึงเรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท
กับญาณวิทยาในปรัชญาเต๋า” นั้นผู้วิจัยเห็นว่า ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจเเละสามารถเป็นประเด็นในการ
ศึกษาวิจัยได้ โดยผู้วิจัยเสนอเเนะเเนวทางเพื่อการทาวิจัยได้อีก ภายในหัวข้อดังต่อไปนี้
1) ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บหลั ก ปรมาตมั น ในศาสนาพราหมณ์ กั บ หลั ก ธรรมชาติ นิ ย ม
ในปรัชญาเต๋า
2) ศึกษาวิเคราะห์ตรรกวิทยาของเหลาจื้อในคัมภีร์เต๋า เต้ จิง
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