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บทบรรณาธิการ
ครั้งเมื่อผมมาทํางานที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาใหม่ๆ มีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่าน
หนึ่งได้กล่าวประโยคหนึ่งกับผม ด้วยสีหน้าจริงจัง น้ําเสียงกังวานใส ฟังชัดว่า “you จําไว้
นะไพรินทร์ ถ้า you เป็นครูที่เลว you จะไม่มีลูกศิษย์” (จะอ่านให้ได้รส ผมขอแนะให้ใช้
เสียงสูงที่คําว่า “รินทร์”) แม้เวลาจะผ่านเนินนานมาแล้วก็หลายปีอยู่ คําพูด สีหน้าและ
น้ําเสียงของอาจารย์ท่านนั้น ยังคงประทับตรึงอยู่ในใจของผมอย่างไม่อาจลืมเลือนไปได้เลย
สําหรับผมแล้ว ประโยคเด็ดที่ว่านี้มันช่างชัดเจนแจ่มแจ้ง (clear and distinct)
ในตัวมันเอง ประหนึ่ง “Cogito ergo sum” ของนักปรัชญานามกระเดื่อง เรอเน่ เดส์การ์ต
ผมต้องยอมรับว่าโดยส่วนตัวผมชอบประโยคนี้มาก อาจเป็นเพราะด้วยมันกําลังเตือนให้ผม
ตระหนักว่า คุณค่าของความเป็น “ครู” ที่แท้จริงนั้น คือสิ่งที่ “ศิษย์” เป็นผู้กําหนดให้
หาได้ขึ้นอยู่กับอํานาจสิ่งอื่นเป็นผู้กําหนดให้แต่อย่างใดเลย ดังนั้นโดยนัยแห่งประโยคนี้
ถ้าผมอยากเป็นครูที่ดี ซึ่งลูกศิษย์เป็นผู้กําหนดให้ผ่านการ “เคารพยอมรับ” ผมเองก็ต้อง
เริ่มต้นจากการ “เคารพยอมรับ” ในคุณค่าของ “ศิษย์” ด้วยเช่นเดียวกัน
ถ้าท่านผู้อ่านเคยเรียน เคยทํางานหรือแม้เพียงคุ้นเคยอยู่บ้างกับภาควิชาปรัชญา
และศาสนา คงเดาได้ไม่ยากนักว่าเจ้าของประโยคเด็ดที่ว่านี้คือใคร ถูกต้องแล้วครับ คงเป็น
ใครอื่ น ไปไม่ ไ ด้ ด อก นอกเสี ย จากผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.นิ พ าดา เทวกุ ล หรื อ
“อาจารย์หม่อม” ของพวกเรานั่นเอง
เมื่อพูดถึงการเรียนการสอนในภาควิชาฯ ท่านอาจารย์นิพาดาถือเป็นกระบี่มือ
หนึ่งทางปรัชญาตะวันตก โดยเฉพาะสุนทรียศาสตร์และปรัชญาเอ็กซิสท์เท็นเชียลลิสม์
ในแวดวงปรัชญาเมืองไทย ถ้าพูดถึงสองเรื่องนี้ก็มักปรากฏชื่ออาจารย์นิพาดาอยู่ด้วยเสมอ
ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้อันดีย่ิงเท่านั้น เทคนิคการสอนของอาจารย์ยังโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์
เฉพาะที่ไม่มีใครเหมือน เชื่อว่าใครก็ตามที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในห้องเรียนของอาจารย์คง
ประจั ก ษ์ ชั ด ได้ ด้ ว ยตนเองแล้ ว เป็ น อย่ า งดี โดยเฉพาะเด็ ก ปรั ช ญาที่ ต้ อ งเรี ย นกั บ
อาจารย์นิพาดาครั้งแรกใน “วิชาประวัติปรัชญาตะวันตก II” วิชานี้จะพิเศษกว่าวิชาอื่นๆ
ตรงที่หลังห้องเรียนจะว่างเว้นผู้คน ด้วยเหตุที่อาจารย์จะเรียกให้ทุกคนย้ายมานั่งข้างหน้า
ห้องให้เต็มก่อน ในคาบแรกเมื่อลูกศิษย์พร้อมกันแล้ว อาจารย์ก็จะเริ่มกระบวนการสอน
ของท่าน ด้วยการหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมา กวาดสายตาดูจากบรรทัดบนลงล่าง มันคือ
ใบรายชื่อของพวกเราทุกคน พร้อมกับบอกด้วยว่าเกรด “วิชาประวัติปรัชญาตะวันตก I”
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ของแต่ละคนเป็นอย่างไร ความระทึกเริ่มบังเกิด เมื่ออาจารย์ขานชื่อพวกเราทีละคน พร้อม
กับยิงคําถามว่า “ทําไมพวก you ถึงมาเรียนปรัชญา จะเรียนให้มันเกิดอะไรขึ้น ไหนลอง
ตอบครูซิ” บัดนี้บทสนทนาระหว่างครูกับศิษย์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ และมัน
จะดําเนินต่อไปจนหมดคาบเรียน ซึ่งโดยส่วนใหญ่การพบกันในครั้งแรกนี้ ก็มักจะจบลง
ด้วยประโยคไม้ตายของอาจารย์ที่ว่า “พวก you...ควรไปเรียนตัดเย็บ”
ผมมั่ น ใจเหลื อ เกิ น ว่ า หากคุ ณ เป็ น เด็ ก ปรั ช ญา ม.เกษตรฯ คุ ณ ต้ อ งยั ง จํ า
บรรยากาศในวันนั้นได้เป็นอย่างดี วันที่ได้เรียนกับอาจารย์นิพาดาครั้งแรก หลังจากนั้นใน
การเรียนคาบต่อๆ ไป พวกเราก็จะได้ยินได้ฟังวลีติดปากของอาจารย์ ทยอยตามกันออกมา
อีกมากมาย อาทิเช่น “จุ๊ๆๆ คอยฟังครู” “นี้คือ Points ที่สําคัญ” “อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น”
“เรามาเรียนกันด้วยความรวดเร็วปานกามนิตหนุ่ม” เป็นต้น นอกจากสิ่งละอันพันละน้อย
เหล่านี้แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่พวกเรามักสัมผัสได้อยู่เสมอ คือ ความทุ่มเท จริงจังเอาใจใส่ในการ
สอนหนังสือของอาจารย์ มาระยะหลังแม้จะมีปัญหาสุขภาพอยู่บ้างก็ตาม ความทุ่มเทใน
การทําหน้าที่สอนของอาจารย์ก็ไม่เคยลดน้อยลงไปเลยแม้แต่นิดเดียว ท่านผู้อ่านจะเชื่อผม
หรือไม่ ถ้าผมจะบอกว่าขณะที่ผมกําลังนั่งตระเตรียมต้นฉบับบทบรรณาธิการอยู่นี้ ซึ่งเป็น
ช่วงสอบกลางภาคของนิสิต อาจารย์นิพาดาก็ยังคงทําหน้าที่สอนของท่านอยู่อย่างเต็มที่
ในห้องถัดออกไปไม่ไกลนี้ เมื่อสักครู่ใหญ่เสียงอาจารย์ยังดังแว่วๆ (อันที่จริง ผมก็ไม่แน่ใจ
นักหรอกว่าจะใช้คํานี้ได้หรือไม่ กับเสียงของอาจารย์นิพาดา) อยู่แถวหน้าห้องพักของผมนี้
เอง สงสัยจะเป็นช่วงพักครึ่งแน่ๆ เลยครับ
ด้วยบุคลิกอันเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นทั้งในและนอกห้องเรียนดังที่ว่ามานี้
ทําให้อาจารย์กลายเป็นที่เคารพรักของบรรดาลูกศิษย์ลูกหา ปรากฏเป็นข้อเท็จจริงให้เห็น
ตลอดมารุ่นแล้วรุ่นเล่า ดังนั้นหากเราจะกล่าวว่าท่านอาจารย์นิพาดา คือ “ปิยาจารย์”
แห่งภาควิชาปรัชญาและศาสนา เชื่อได้ว่าคํากล่าวนี้คงจะไม่เกินจริงไปได้แต่อย่างใดเลย
ผมถือเป็นโชคดีที่ยิ่งขึ้นไปอีกของภาควิชาปรัชญาและศาสนาที่ “ปิยาจารย์”
ของเรามิได้มีเพียงหนึ่ง หากแต่เรายังมีอาจารย์หญิงอยู่อีกท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศิริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ ผู้ซึ่งนอกจากจะเป็นครูของพวกเราแล้ว ท่านยังเป็นรุ่นพี่
ของพวกเราอีกด้วย รุ่นพี่ผู้ซึ่งมีความรักและความเป็น “เกษตรศาสตร์” อยู่อย่างเต็มเปี่ยม
หลายคราวที่อาจารย์ชวนพวกเราไปงานเลี้ยงรุ่นของสมาคมศิษย์เก่าฯ อาจารย์คือภาพ
แทนของเด็กเกษตรรุ่นดั้ง เดิม เกษตรที่กลมเกลียว เกษตรที่มีค วามร่า เริง มีความเป็น
ธรรมชาติ มีความเป็นกันเอง มีความรักพี่รักน้อง สรุปคืออาจารย์เป็นลูกเกษตร ผู้มีชีวิตอยู่
ในเกษตรและอุทิศให้กับเกษตร โดยแท้จริง
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(ค)

เมื่อพูดถึงเอกลักษณ์ของอาจารย์ศิริวรรณ สิ่งแรกๆ ที่เรามักจะนึกถึงก่อนใคร
เพื่อนคือ “รอยยิ้ม ความเป็นกันเองและเสียงหัวเราะที่สดใส” ซึ่งอาจารย์จะมีให้พวกเราได้
พบเห็นอยู่เป็นนิจ อีกทั้งยังเป็นที่ทราบกันดีของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาว่า อาจารย์ท่านเป็น
คนที่ชอบ “ลิง” มากๆๆๆ หากแม้นคิดจะเลือกหาของขวัญน่ารักๆ มอบแด่อาจารย์สักชิ้น
หนึ่ง ในโอกาสต่างๆ แล้วละก็ ผมขอแนะนําว่าให้เลือกอันที่เกี่ยวเนื่องกับลิง ส่วนจะเกี่ยว
มากเกี่ยวน้อยอย่างไรก็สุดแท้แ ต่ (แต่อย่างน้อยต้องเกี่ยวนะครับ ) รับรองว่า ต้องถูกใจ
อาจารย์ศิริวรรณอย่างแน่นอน ผมกล้าเอาหัวเป็นประกัน
มาพูดถึงในห้องเรียนกันบ้าง หากใครมีโอกาสได้เรียนกับท่านอาจารย์ มักพูดเป็น
เสียงเดียวกันว่า “อาจารย์ศิริวรรณใจดี” ในห้องเรียนอาจารย์มักจะมีตัวอย่าง เรื่องราว
ขําๆ กิจกรรมแปลกๆ มาให้เราได้ลองเล่น ลองทํากันอยู่เสมอ เท่าที่ผมรู้มาวิชาของภาค
ปรัชญาฯ อาจารย์ศิริวรรณเคยสอนมาแล้วหลากหลาย ทั้งอภิปรัชญา ญาณวิทยา หรือ
สัมมนา เป็นต้น แต่ในระยะหลังนี้เมื่อพูดถึงวิชาที่อาจารย์สอน นอกจากวิชาศิลปะการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปแล้ว ถ้าเป็นวิชาเอกของเด็กปรัชญา เรามักจะนึกถึง
วิชาปรัชญาจีนกับจริยศาสตร์เป็นหลัก น่าสังเกตว่าการสอนของอาจารย์ในทุกวิชา อาจารย์
จะเน้นให้ยึดโยงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเห็นเป็นรูปธรรม มิได้ยึด
ติดอยู่กับแค่เนื้อหาในตําราเรียน จนกลายเป็นของแห้งๆ สําเร็จรูปไปเสียเท่านั้น
แม้นอกห้องเรียน ด้วยบุคลิกลักษณะของอาจารย์ศิริวรรณเองก็มักดึงดูดให้ลูก
ศิษย์อยากเข้าไปหา เพื่อพูดคุย ระบายความรู้สึกสุขทุกข์ หรือแม้กระทั้งพร่ําบ่นเรื่องราว
ต่างๆ ทั้งที่เป็นส่วนตัวและส่วนรวม ถึงแม้หลายๆ เรื่อง หลายๆ ปัญหาในวัยเยาว์ของเรา
นั้น หากย้อนคิดกลับไปแล้วอาจพบว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระเอาการอยู่ แต่อาจารย์เองก็ยังคง
รับฟังพวกเราอย่างใจเย็น การยอมรับฟังปัญหาชีวิตของศิษย์ ถึงแม้จะดูเป็นเรื่องไร้สาระ
เช่นนี้ แท้จริงแล้วก็คือความห่วงใยและเข้าใจในตัวลูกศิษย์อีกรูปแบบหนึ่งเช่นกัน ยามใดที่
กําลังใจของศิษย์เหือดแห้ง ความห่วงใยที่แสดงออกผ่านตัวภาษาและท่าทีที่เป็นกันเองซึ่ง
อาจารย์ได้มอบให้แก่เรานั้น มักช่วยให้จิตใจของศิษย์บังเกิดความร่มเย็นขึ้นได้เสมอ หลายๆ
คนที่มีโอกาสพบเจอหรือพูดคุยกับอาจารย์ มักตระหนักได้เองว่าอาจารย์ศิริวรรณ ไม่ได้เพียงแต่
สอนหนังสือในฐานะอาจารย์ปรัชญาเท่านั้น หากแต่ยังสอนวิชาชีวิตให้แก่พวกเราอีกด้วย
สํา หรับ งานบริห าร อาจารย์ ศิริ ว รรณยัง เคยดํา รงตํา แหน่ง หั ว หน้า ภาควิ ช าฯ
เมื่อ พ.ศ. 2543-2547 กิจกรรมหลายๆ อย่างของภาควิชาฯ ที่ยังมีดําเนินการให้เราได้เห็น
กันอยู่จนถึงทุกวันนี้ ก็ได้ถือกําเนิดขึ้นในห้วงเวลาที่ท่านอาจารย์เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ
นี้เอง ตัวอย่างเช่น “โครงการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา” ที่วัดสุนันทวนาราม
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จ.กาญจนบุ รี “โครงการธรรมสั ญ จร” ที่ ทํ า ให้ เ ราๆ ท่ า นๆ มี โ อกาสได้ ไ ปท่ อ งเที่ ย ว
ทัศนศึกษาด้วยกันเป็นประจําทุกปี ฯลฯ โครงการเหล่านี้เห็นชัดว่ามุ่งไปสู่ประโยชน์ที่จะ
เกิดแก่นิสิตเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่ลืมนึกถึงบุคลากรหรือศิษย์เก่าของเราอีกด้วย “วิธีคิด”
และ “วิธีทํา” เช่นนี้นับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นและวางรากฐานไว้ให้กับ
ภาควิชาปรัชญาและศาสนาของเรา
ด้วยเหตุที่ก ล่า วมานี้จึง ไม่แปลกใจเลย ที่ลูก ศิษย์หลายต่อหลายคนจะเต็มใจ
ยินยอมให้อาจารย์ศิริวรรณได้เข้าไปนั่งในอยู่ในใจของพวกเขา ในฐานะ “ครูอันเป็นที่รัก
ยิ่ง” อีกท่านหนึ่งด้วยเช่นกัน
หนั ง สื อ ขนาดเล่ ม ไม่ ใ หญ่ นั ก ที่ อ ยู่ ใ นมื อ ของท่ า นผู้ อ่ า นขณะนี้ เป็ น หนั ง สื อ
รวบรวมบทความวิชาการทางปรัชญาและศาสนา นอกจากจุดประสงค์เชิงวิชาการแล้ว
ยังมีขึ้นด้วยจุดประสงค์เฉพาะเพื่อเป็นมุทิตาคารวะแด่ “ปิยาจารย์” ทั้งสองท่านของพวก
เรา ในวาระเกษียณอายุราชการที่จะมาถึงในปีนี้อีกด้วย
ในการทําหนังสือเล่มนี้ ท่ามกลางบรรยากาศการทํางานที่บีบคั้นด้วยเงื่อนไขของ
เวลา อีกทั้งทุกคนที่เกี่ยวข้องต่างก็มีภาระงานประจําที่ต้องรับผิดชอบจนล้นมือกันอยู่แล้ว
ทั้งสิ้น ผมกลับพบว่าลูกศิษย์ทุกๆ คนของอาจารย์ เมื่อทราบข่าวต่างเต็มใจยินดีที่จะให้การ
ช่วยเหลือ คําพูดซึ่งผมมักจะได้ยินอยู่เสมอ คือคําพูดในทํานองที่ว่า “มีอะไรให้ช่วยก็บอก
นะไม่ต้องเกรงใจ” ทั้งนี้ก็ด้วยความมุ่งหมายอันเดียวกัน คือเพื่อต้องการให้งานชิ้นนี้สําเร็จ
ลุล่วงไปได้อย่างดีที่สุด ภาควิชาปรัชญาและศาสนาเองก็ทําหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีให้การ
สนับสนุน จนกระทั้งงานชิ้นนี้แล้วเสร็จทันระยะเวลาที่กําหนด ผมในฐานะบรรณาธิการ
ต้องขอขอบพระคุณในน้ําใจของทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
ผมมั่นใจว่าปรากฏการณ์อันน่าประทับใจนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างบังเอิญ หากแต่มีสิ่ง
ที่อยู่เบื้องหลัง สิ่ ง นั้น คือ ความเคารพรัก ของบรรดาลูก ศิษย์ที่มีต่อท่า นอาจารย์ทั้ง สอง
แม้แต่อาจารย์เองเมื่อทราบข่าวความตั้งใจจริงของพวกเรา ก็ยังได้เมตตามอบบทความมา
ให้ เพื่อร่วมตีพิมพ์ ลงในหนังสือเล่มนี้อีกด้วย โดยนัยนี้ หนังสือเล่มนี้จึงไม่เพียงแต่เป็ น
กตเวทิตาคารวะของศิษย์ที่มอบแด่ “ครูอันเป็นที่รักยิ่ง” เท่านั้น หากแต่ยังเป็นสิ่งที่ครูเอง
ก็ได้มอบแก่ศิษย์ด้วยเช่นกัน ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเป็นอีกหนึ่งประจักษ์พยานอันเป็น
รูปธรรมที่จะสามารถยืนยันให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า อาจารย์ทั้งสองท่านเป็น “ครูมีศิษย์”
และพวกเราเองก็เป็น “ศิษย์มีครู”
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(จ)

ครูของพวกเราชื่อ “ครูนิพาดา” กับ “ครูศิริวรรณ” เรื่องราวของครูจะยังคง
ชัดเจนอยู่ในใจศิษย์เสมอ และผมก็ยังเชื่อมั่นต่อไปด้วยว่า เรื่องราวของศิษย์เองก็จะยังคง
ชัดเจนอยู่ในใจครู เฉกเช่นเดียวกัน สมดั่งวลี “ครูมีศิษย์ : ศิษย์มีครู” ที่ถูกนํามาใช้เป็นชื่อ
ของหนังสือเล่มนี้.... โดยแท้
ไพรินทร์ กะทิพรมราช
สิงหาคม พ.ศ.2555
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มุทิตาคารวะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล.นิพาดา เทวกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรวิ รรณ เกษมศานต์กิดาการ

ในปี งบประมาณ 2555 นี้ ภาควิ ชาปรั ชญาและศาสนามี อาจารย์ ผู้ ใหญ่ 2 ท่ านคื อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล.นิพาดา เทวกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ
ที่จะเกษียณอายุราชการซึ่งท่านทั้งสองได้มีบทบาทสําคัญทางด้านการศึกษาสาขาปรัชญา
จะเห็นได้จากมีสถาบันการศึกษาภายนอกได้เรียนเชิญท่านไปสอนอยู่หลายแห่ง และที่สําคัญ
คือ ท่านเป็นนักวิชาการที่มีลูกศิษย์ให้ความเคารพและนับถือเป็นจํานวนมาก ภาควิชาปรัชญา
และศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะขาดบุคลากรที่ทรงความรู้
ในสาขานี้อีก 2 ท่าน ผมได้มีโอกาสทํางานร่วมกับท่านทั้งสองมาเป็นเวลา 20 กว่าปี และได้รับ
ความเมตตานุ เคราะห์ ที่ ท่ านให้ คํ าแนะนํ าที่ เป็ นประโยชน์ ทั้ งในแง่ การครองตน และแง่
การบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ ท่านเป็นผู้คิดดี พูดดี ทําดี จึงสมควรยกย่องไว้ในโอกาสนี้ด้วย
ตามหลักพระพุทธศาสนา “ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ” คือ “ยกย่องบุคคลที่ควรยกย่อง”
ในโอกาสสําคัญนี้ กระผมก็ขอขอบพระคุณท่านทั้งสองที่ให้ความเมตตาด้วยดี
ตลอดมาและให้ กํ า ลั ง ใจที่ สํ า คั ญ คื อ ให้ แ นวทางในการบริ ห ารคณะมนุ ษ ยศาสตร์
ให้เจริญ รุ่ง เรืองต่อไป ซึ่ง เป็น คํา แนะนําเพื่อส่วนรวมและเกิดความสุขต่อบุคลากรของ
คณะมนุษยศาสตร์ ความดีและคําแนะนําที่ดีที่ท่านมอบให้กระผมตลอดระยะเวลาที่ได้
ทํางานร่วมกันนี้ก็ขอให้ความดีเหล่านั้น ตอบสนองกลับไปให้ท่านทั้งสองมีสุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณ์ และปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวง พบแต่ความดีงามตลอดไปชั่วกาลนาน
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคํา)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
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ในโอกาสครบวาระการเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2555
30 กันยายน 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.นิพาดา เทวกุล และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ จะครบเกษียณอายุราชการ ซึ่งท่านทั้งสอง
เป็นบุคคลตัวอย่างในการทํางาน ท่านได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจ ด้วยความ
ขยันและอดทน มีความเมตตาและกรุณาต่อศิษย์ ตลอดทั้งเป็นผู้มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของความเป็นอาจารย์ที่สูงส่ง ชีวิตการทํางานของท่านทั้งสอง
จึงมีคุณค่า ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้
ขอแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจในความสําเร็จที่ผ่านมา และกล่าวได้ว่า
ท่านทั้งสองได้เดินทางมาถึงหลักชัยด้วยความสง่างาม แต่ด้วยเส้นทางราชการ เมื่อถึงเวลา
วันครบกําหนดอายุราชการเหมือนกับถึงเวลาต้องพักผ่อน
บั ด นี้ ครบวาระ 60 ปี ตามวาระอายุ ร าชการ ผมในฐานะผู้ ร่ ว มงานด้ ว ยกั น
ไม่เคยลืมสิ่งดีๆ เหตุการณ์ประทับใจ การช่วยเหลือ การให้กําลังใจในการทํางาน ผมใคร่ขอ
อ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งสองพร้อม
ครอบครัว มีอายุยืน สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย มีความสุขกาย สุขใจ สมปรารถนา
ในกิจที่ประสงค์ทุกประการตลอดไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ อินทองปาน)
หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา

2

ครูมีศิษย์ ศิษย์มีครู

ขอ กําลัง แห่งพระรัตนตรัย
ให้ ดวงใจ ได้พบเจอ แต่ความสุข
อาจารย์ มีความดี เป็นประมุข
นิ รทุกข์ ย่อมบังเกิด เลิศในใจ
พา ชีวิต สร้างแต่บุญ กุศลแรง
ดา ราแห่ง ความสุขแท้ ไม่ไปไหน
เทว ดา ย่อมคุ้มครอง ป้องกันภัย
กุล ผ่องใส ด้วยชื่อเสียง แห่งความดี
พบ สิ่งใด ใช้ปัญญา อย่ายึดมั่น
แต่ ละวัน มันเกิดดับ อยู่เช่นนี้
ความ เห็นจริง จะพาเรา ดีเหนือดี
ดี กว่าดี ก็จบดี ที่นิพพาน
ปราศ จากตน ก็ไม่มี ใครเศร้า
จาก ตัวเรา ลาตัวเขา ด้วยประหาร
ความ ยึดมั่น ในใจ ให้หมดลาน
ทุกข์ แหลกลาญ ด้วยผลาญตน พ้นจากใจ
ดร.รอบทิศ ไวยสุศรี : ประพันธ์
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ความเป็นกัลยาณมิตร
= authentic existence ของอาจารย์นิพาดา
วิไลลักษณ์ สายเสน่ห์

∗

บทความนี้ศิษย์ได้เขียนถึงครูผู้เป็นที่รักยิ่งในโอกาสเกษียณอายุราชการเพื่อรําลึก
ถึงวันเวลาที่ผ่านมา โดยได้นําชื่อ “ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชา” ซึ่งพระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้แสดงธรรมเทศนาเพื่อบูชาคุณครูของพระอาจารย์ชา พระที่
อาจารย์นิพาดานับถือเป็น “ครูบาอาจารย์” ส่วน authentic existence คือ อาจารย์
สอนวิชาปรัชญาเอ็กซิสท์เท็นเชียลลิสม์ ซึ่งมีใจความหลักว่าการมีอยู่อย่างแท้จริงคือการ
เลือกและรับผิดชอบในสิ่งที่เลือกอีกด้วย อาจารย์เลือกเป็น กัลยาณมิตรต่อศิษย์ คําว่า
“กัลยาณมิตร”นั้นเป็นคําที่มีความหมายลึกซึ้ง ดังนี้
กัลยาณมิตร แปลตามตัวอักษร ก็คือเพื่อนที่ดี
คนดีมีปัญญาที่เรียกว่าบัณฑิต เมื่อใครไปเสวนาคบหา หรือเมื่อเขาเองทําหน้าที่
เผยแพร่ความรู้หรือความดีงามแก่ผู้อื่น จะโดยการสั่งสอน การแนะนํา หรือการกระจาย
ความรู้ความเข้าใจนั้นออกไปทางหนึ่งทางใดก็ตาม ด้วยความปรารถนาดี ด้วยความเมตตา
กรุณา ก่อให้เกิดสัมมาทิฐิและการประพฤติดีปฏิบัติชอบเกิดขึ้น ก็เรียกว่า กัลยาณมิตร
กล่าวคือเป็นผู้ห้ามปรามจากความชั่ว แนะนําให้ตั้งอยู่ในความดี และสั่งสอนให้
เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ ไม่เคยฟัง ส่วนสิ่งใดที่เคยรู้เคยฟังแล้ว ก็ทําให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กัลยาณมิตร
นั้นทําหน้าที่เป็นผู้บอก เป็นผู้แนะนํา เป็นผู้ให้คําสอน เป็นผู้ชี้ทางให้ แต่ตัวความเพียร ตัวเหตุ
ปัจจัยที่จะให้ผลที่ต้องการสําเร็จนั้น จะต้องทําด้วยตนเอง ดังนั้นการช่วยของกัลยาณมิตรเป็น

∗

บัณฑิตย์

อาจารย์ประจําหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
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การช่วยเหลือที่ดีที่สุดเพราะเมื่อช่วยแล้ว จะยิ่งเก่งยิ่งเข้มแข็งขึ้น ด้วยเพราะแต่ก่อนช่วยเหลือ
ตนเองไม่เป็น แต่เมื่อได้รับคําแนะนําสั่งสอนแล้วก็ฝึกตนและพึ่งตนได้
กัลยาณมิตรที่ถูกต้องจะมีคุณสมบัติ 7 ประการ ดังนี้
ประการที่หนึ่ง ปิโย น่ารัก ในฐานะเป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไป
ปรึกษาและไต่ถาม
อาจารย์นิพาดาเป็นที่รักของศิษย์ ทั้งนี้ตามอานิสงส์ของพุทธศาสนาที่ว่า “ผู้ให้
ย่อมเป็นที่รัก” และในเมื่ออาจารย์เป็นผู้ให้ทั้งความรักและความรู้ คือสอนด้วยความรัก
ในวิชาที่สอน ทั้งรักและศรัทธาในอาชีพครู รักลูกศิษย์ในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ รักเพราะ
เป็นผู้อ่อนเยาว์ไม่เดียงสาปราศจากความรู้ อันจะต้องอบรมสั่งสอนให้กลายเป็น คนดี
คนเก่ง ขึ้นมาให้ได้ ส่วนลูกศิษย์เองก็รับรู้ได้ว่าตนเป็นภาระที่รักยิ่งของอาจารย์ จึงซาบซึ้ง
ในพระคุ ณ อั น งามเหลื อ และมอบรั ก เคารพตอบแทนมาเช่ น กั น ได้ อ่ า นหนั ง สื อ ที่
ดร.อาจอง ชุมสาย ฯ เขียนถึงว่า นอกจากวิชาความรู้ที่ครูต้องมอบให้ลูกศิษย์แล้ว สิ่งที่จะ
ทํ า ให้ ป ระสบผลสํ า เร็ จ ในการเรี ย นการสอนก็ คื อ ครู ต้ อ งส่ ง ความรั ก ไปให้ ลู ก ศิ ษ ย์ ด้ ว ย
เรียกว่า meta message เพราะวิชาความรู้นั้นผู้เรียนรับได้แค่ 10% เท่านั้น ถ้าไม่มีความ
รักที่ส่งผ่านไปถึงให้สัมผัสได้ อีก 90% ของการเรียนรู้ก็จะไม่ได้ผล ดังนั้นผู้ที่เป็นครูจึงต้อง
มีสัมผัสที่หก คือ สัมผัสใจ ก็ยิ่งเข้าใจว่าข้อนี้เองที่นํามาอธิบายได้ว่าทําไมอาจารย์จึงได้
ประสบความสํ า เร็ จ ในการสอน ด้ ว ยเพราะเอาความรั ก ใส่ ล งไปในการเรี ย นการสอน
อาจารย์นิพาดากับศิษย์นั้นไม่ว่าจะเป็นศิษย์ในภาคหรือนอกภาคปรัชญา สอนห้องเล็กหรือ
ห้ อ งใหญ่ ไม่ ว่ า ระดั บ ปริ ญ ญาใดๆ หรื อ สถาบั น ใดๆ อาจารย์ ป ระพฤติ ดี ป ฏิ บั ติ ช อบ
เหมือนกันทั้งหมด ภาพที่เห็นจนชินตาคือภาพอาจารย์ผู้เป็นที่รักในท่ามกลางบรรดามวล
ศิษย์ อาจารย์ผู้เป็นครูของครู เป็นยอดของครูที่ดี หัวใจของอาจารย์คือความเมตตาที่มีต่อ
ศิษย์อย่างไม่จํากัดไม่มีประมาณ
แววตาของอาจารย์ในวันนี้ที่มองพวกเราก็ยังเหมือนเมื่อตอนที่เข้ามาเป็นเด็ก
ปรัชญาใหม่ๆ แม้ว่า ในวัน นี้เ ราจะกลายร่า งเป็น ผู้ใหญ่กัน ไปหมดแล้ว แต่ในหัว ใจและ
สายตาของอาจารย์ก็คงเห็นร่างเด็กเมื่อวันวานที่ยังนั่งเรียน วิ่งเล่น เย้าแหย่กันเฮฮา และ
คราใดที่ครูลูกศิษย์พบเจอกัน ก็เหมือนวันวานนั้นย้อนกลับมา อันที่จริงแล้ว อย่าว่าแต่ศิษย์
เลยแม้แต่เขย, สะใภ้และหลานๆ ตลอดจน “มิตรปรัชญา” ทั้งหลาย ก็ยังได้อบอุ่นอยู่
ภายใต้ร่มเงาของอาจารย์ด้วย และบรรดาคนทั้งหลายเหล่านี้ก็จะได้รับคําแนะนําและความ
ช่วยเหลืออย่างเต็มใจจากครูคนนี้เสมอมา โดยไม่เคยหลบเลี่ยงหรือปฏิเสธ
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ประการที่สอง ครุ น่าเคารพ
อาจารย์นิพาดาน่าเคารพ เพราะสอนและทําอย่างที่สอนทุกประการ เช่น เมื่อ
สอนให้ศิษย์เชื่อมั่นศรัทธาในความดีงาม โดยอธิบายประกอบว่า “ไม่ใช่ว่าคนดีจะตกน้ําไม่
ไหล ตกไฟไม่ไหม้ เพียงแต่ว่าถ้าตกน้ําก็จะตกไม่นาน และถึงจะโดนไฟไหม้ก็จะไม่นาน
เช่นเดียวกัน ครูเชื่อ..ยู...ครูเชื่อในความดี” ตั้งแต่วันแรกที่ได้พบเจอเป็นครู-ลูกศิษย์กัน
จนกระทั่งถึงในวันนี้ อาจารย์ก็ยังเป็นครูที่มุ่งมั่นและมีอุดมการณ์เหมือนเดิมทุกประการ
ในโอกาสที่อาจารย์จะเกษียณได้ขอข้อคิดที่จะไว้เตือนใจศิษย์ อาจารย์จึงให้มาดังนี้ “จงทํา
ดีและทําสิ่งที่ถูกต้อง แม้จะขัดกับสังคมก็ตาม” อย่างที่รู้กันอยู่ว่าการกระทําเช่นนั้นแสน
ยาก แต่อาจารย์ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าทําได้จริงๆ อาจารย์จึงเป็นครูแท้ เป็นครูมาตั้งแต่ต้น
จนถึงบัดนี้ เป็นครูทั้งร่างกายและจิตใจ ยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือน
ครูที่เป็นอย่างอาจารย์นิพาดาจึงมีคนเดียว ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร
ครูผู้ทําหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา บรรดาศิษย์เคารพนับถือได้อย่างเต็มหัวใจ
ในความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและความกล้าหาญทางจริยธรรม เมื่อยามมีพายุลมแรงอาจารย์
ก็ยืนหยัดอย่างมั่นคงเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อน ดุจเสาหลักทางปัญญาให้ศิษย์เป็นกัลยาณมิตร
ให้ถือเป็นแบบอย่าง ดั่งต้นไม้ใหญ่ให้ได้พักพิง เป็นเข็มทิศช่วยชี้แนะหนทางถูกต้องที่ควร
เดิน เป็นดังกระจกสะท้อนภาพฉายของศิษย์เพื่อให้เห็นตนเองอย่างชัดเจนไม่พร่ามัวด้วย
อคติใดๆ ตลอดระยะเวลาอาจารย์ยิ่งสร้างความก้าวหน้าให้แก่ปรัชญา เนื่องเพราะรู้จัก
ปรับปรุงตนเองให้อยู่ในสมรรถภาพที่ควรจะเป็น คือเก่าชนิดลายครามและแก่ชนิดคงแก่
เรียน บรรดาศิษย์ไม่กลัวอาจารย์เพราะอาจารย์ไม่เคยทําให้ใครกลัวแต่ทุกคนเกรงใจ
อาจารย์ เกรงใจในความเป็นครูผู้ชํานาญศิลปะแห่งการสอน เกรงในความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในวิชาที่อาจารย์สอน และเกรงในความเป็นผู้สม่ําเสมอในงานที่อาจารย์ทํา อาจารย์จึงเป็น
ต้นแบบของการดําเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง
ประการที่สาม ภาวนีโย น่าเจริญใจ น่ายกย่อง ควรเอาอย่างทําให้ระลึกและเอ่ยอ้าง
ด้วยความซาบซึ้งภูมิใจ
อาจารย์นิพาดาเป็นผู้ให้ความรู้ด้วยความฉลาดรอบรู้ นี้เป็นข้อที่ศิษย์ได้ประจักษ์
แจ้งมาตั้งแต่ตอนที่ไปเรียนต่อ คําว่า “ศิษย์มีครู” ทําให้อบอุ่นและภาคภูมิใจเมื่อต้องไป
เรียนร่วมกับคนอื่น อาจารย์คือครูผู้สอนปรัชญาตะวันตกที่ดังและได้รับการยอมรับ แม้ว่า
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ตัวอาจารย์เองจะเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างยิ่ง แต่ความรู้ด้านวิชาการของอาจารย์นั้น
แข็งแรงสง่างาม
“เบื้องหน้าคุณภาพ เบื้องหลังคุณธรรม” ได้มีโอกาสเดินอยู่ข้างๆ และข้างหลัง
ของอาจารย์บ้าง สิ่งที่ประสบพบเจอยิ่งทําให้ซาบซึ้งถึงความโชคดีและถือเป็นกําไรชีวิตที่ได้
เป็นศิษย์ วัตรปฏิบัติที่เป็นเบื้องหลัง เป็นปกติของอาจารย์ ทั้งหัวใจเป็นครูที่รักศิษย์เสมอ
ซึ่ ง แสดงผ่ า นทางการเรี ย นการสอน ขยั น เตรี ย มการสอนทั้ ง ที่ มี ภู มิ รู้ แ น่ น หนาอยู่ แ ล้ ว
ยังอุตสาหะใฝ่รู้ใฝ่เรียนไม่เคยหยุดนิ่ง อ่านหนังสือทั้งที่เป็นวิชาการโดยตรง ที่มีเนื้อความ
ทันสมัยนํามาประกอบการสอนทั้งภาษาไทย อังกฤษและฝรั่งเศส หาอุปกรณ์สื่อการสอน
ต่างๆ และรวมไปถึงสิ่งสําคัญที่สุดคือ จิตใจที่เปิดกว้างยอมรับฟัง ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเด็ก
และรู้น้อยกว่าอาจารย์มากแถมยังเป็นลูกศิษย์มาก่อน เวลาที่ไปบอกเล่าให้อาจารย์ฟังว่ามี
อะไรน่าสนใจและอาจนํามาปรับใช้ในเรื่องการเรียนการสอน อาจารย์ก็จะแลกเปลี่ยนด้วย
ทัศนคติที่ให้เกียรติยกย่องชื่นชม นับเป็นจิตใจที่ยิ่งใหญ่และเปี่ยมล้นไปด้วยความเป็นครู
งานของครูเป็นงานที่หนัก เป็นงานที่ทําโดยเงียบๆ ไม่ค่อยเป็นที่รับรู้หรือเชิดชู
เป็นงานแบบปิดทองหลังพระ และมักจะถูกเปรียบเหมือนเรือจ้าง แต่เมื่อเป็นงานที่อาจารย์
รักและศรัทธา ดังนั้นอาจารย์จึงทําด้วยความทุ่มเทเสียสละ โดยตั้งแต่ที่เป็นครูมาไม่เคย
หยุดพักหรือว่างเว้นจากการสอนเลย มีแต่จะยิ่งสอนมากขึ้นๆ ดังนั้นถ้าเปรียบเช่นนั้นจริง
เรือจ้างลํานี้ ไม่เคยจะวางพายเลย ซึ่งอาจารย์ปฏิบัติเช่นคําสอนของพระอาจารย์ชาว่า
“เหมือนแม่ครัวทําแกงให้อร่อยไว้ ใครจะกินหรือไม่กินก็ช่างเขา แต่ถ้าเขากินเมื่อไรเขาก็ได้
กินของอร่อย” สอดคล้องกับเชื่อเช่นนั้นคือ อาจารย์จะพูดอยู่เสมอว่า “งานหนักยิ่งทําให้
เป็นคนเก่ง” แต่สําหรับศิษย์แล้วสุดท้ายของการสอนที่ยิ่งกว่าการสอน คือ การใช้ชีวิต
อย่างที่ตนสอน คือการเป็นแบบอย่างของวิถีชีวิตในทุกๆ อิริยาบถ ในทุกๆ วัน ในการใช้
ชีวิตประจําวันที่ศิษย์มีโอกาสพบเห็นและสัมผัสในทุกๆ ขณะ คือ “คําสอนของจริง” อย่าง
คําคมที่ว่า “เมื่อท่านพูดคนจะรับฟัง เมื่อท่านลงมือทําคนจะเชื่อมั่นศรัทธา”
ประการที่สี่ วัตตา เป็นผู้บอกกล่าว
อาจารย์นิพาดาเป็นผู้ที่คอยสั่งสอนอบรมพวกเราเสมอ นอกจากทางด้านวิชาการ
แล้ว แม้เรื่องความประพฤติอื่นๆ อาจารย์ก็ไม่เคยปล่อยปละละเลยศิษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ใหญ่ๆ หรือเล็กน้อยสักเพียงใดตาม อาจารย์ก็ยังคงทําหน้าที่สําคัญนี้เรื่อยไป เหมือนที่เคย
บอกว่า “อาชีพครูเป็นอาชีพที่ดีเหมือนๆกับหมอ เพียงแต่ว่าหมอยังต้องเห็นอะไรที่มันไม่
เจริญตาเจริญใจ แต่ครูนี่ไม่ต้อง” “บอกเขา สอนเขา ยูก็เป็นครูที่ดีของเขาได้” “ยูจะทํา
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ยังไง พ่อแม่ก็ไม่มีเวลาสอนเขา พอมาถึงครู ครูก็ไม่ยอมสอนอีก เพราะฉะนั้นบอกเขา
สอนเขา” ดังนั้นเมื่อเด็กที่ได้รับการฝึก ก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ใหญ่
ได้ซึมซับความรักความเมตตาที่ผู้ใหญ่เต็มใจให้ ก็จะสามารถพัฒนาตนให้ดีได้
เป็นเรื่อ งน่ า แปลกที่ไ ม่ว่า อาจารย์จ ะพู ดจะสอนอะไรก็ต าม ดูจะเหมือนกับ ที่
โสคราตีสบอกว่า “เป็นเสียงกระซิบข้างหู” ที่คอยมาเตือนสติเวลาที่เราอยากจะทําอะไรที่
เรารู้ว่าไม่ค่อยจะดี ถ้าอาจารย์รู้โดนแน่ เสียงนี้ก็จะมาดังข้างหู หรือดีไม่ดี ทําให้นึกไปถึง
หน้าตากริยาท่าทางของอาจารย์เลยทีเดียว และถึงแม้จะถูกดุ ว่ากล่าวตักเตือนในเวลา
ประพฤติผิดจริงๆ อาจารย์ก็ยังเป็นผู้ประกอบไปด้วยปัญญาและเมตตา คือ ในการติงเตือน
สอนสั่งนั้นทําด้วยเมตตาและให้ทั้งความรู้และข้อคิดที่เป็นประโยชน์ เพราะจะชี้ให้เห็นถึง
ต้นสายปลายเหตุ ชี้แจงให้เข้าใจ จนสามารถเอาสิ่งที่สอนไปใคร่ครวญแก้ไขได้อย่างมีสติ
รวมทั้ ง คอยประคั บ ประคองในคนที่ อ าจจะไม่ เ ข้ ม แข็ ง ว่ อ งไวเท่ า เพื่ อ นคนอื่ น ๆ ดั ง นั้ น
อาจารย์จึงเก่งในการให้กําลังใจคน โดยให้ความสนใจและใส่ใจ เพื่อจะเข้าใจคนรอบข้าง
ของอาจารย์ กับคนที่เก่งอาจารย์ก็จะปฏิบัติในการกระตุ้นส่งเสริมให้ยิ่งๆ ขึ้นไปอีก ในการ
พัฒนาตน ส่วนคนที่ท้อแท้ ไม่มั่นใจในตัวเอง อาจารย์ก็จะพูดคุยให้เกิดกําลังใจและความ
กล้าหาญที่จะแก้ปัญหาให้สําเร็จลุล่วงไป แต่สิ่งที่ทุกคนจะได้จากอาจารย์เสมอกันก็คือ
ความอบอุ่นใจว่ามีที่ปรึกษาที่รักและปรารถนาดีด้วยความเมตตาเราเสมอและตลอดไป
ประการที่ห้า วจนักขโม อดทนต่อถ้อยคํา
อาจารย์นิพาดาเป็นครูที่ให้เวลากับศิษย์มากที่สุด ด้วยเพราะเมตตาและอดทน
นอกจากอาจารย์จะอดทนในการสอน ต่อการซักถาม เพราะแม้อาจารย์ซึ่งเป็นคนเก่ง
คิ ด เร็ ว พู ด เร็ ว ทํ า เร็ ว แต่ ก็ จ ะใจเย็ น กั บ บรรดาศิ ษ ย์ ซึ่ ง เป็ น มื อ ใหม่ ป ระสบการณ์ น้ อ ย
อาจารย์ก็จะค่อยบอก ค่อยอธิบาย ภาพอาจารย์และบรรดาศิษย์ห้อมล้อมซักถามพูดคุย
นั้นเป็นภาพชินตา พบเห็นได้ทั้งในและนอกเวลาเรียน
อีกอย่างที่ถือว่า เป็นไม้เด็ดของอาจารย์ คือ การตั้ง คํา ถาม ซึ่งเป็นเครื่อ งมือ
สําคัญที่อาจารย์ใช้กระตุ้นให้อยากรู้อยากเรียน ครูที่สอนดีจึงไม่ใช่ครูที่สามารถให้คําตอบ
ทุกเรื่องในวิชาที่สอน แต่เป็นครูที่สามารถกระตุ้นให้อยากหาคําตอบด้วยตัวเอง โดยครูเป็น
เพียงผู้ชี้แนะแนวทางหรือวิธีการในการแสวงหาคําตอบ ความรู้นั้นไม่สําคัญเท่ากับวิธีการ
แสวงหาความรู้เพราะความรู้นั้นอาจล้าสมัยในเวลาไม่นาน
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อีกทั้งยังสอนให้รู้จักตั้งคําถาม “จําไว้นะครูของครูบอกว่า คําถามสําคัญกว่ า
คํา ตอบ” ดั ง นั้ น คํา ตอบที่ พ วกเราให้ อ าจารย์ก็ จ ะถู ก ถามแล้ว ถามอี ก น่ า กลั วแต่ส นุ ก
เป็นเวลาที่พวกเราทั้งชอบและไม่ชอบ ที่ว่าไม่ชอบก็คืออยากตอบให้เจ๋งๆ และไม่อยากโดน
อาจารย์ต้อน (ซึ่งเป็นไปไม่ได้) และที่ชอบก็คือเป็นเวลาปลดปล่อยเพราะความใจกว้างของ
อาจารย์ ที่ จ ะเปิ ด โอกาสให้ เ ราได้ แ สดงความคิ ด เห็ น และก็ มั ก จะบอกว่ า “ครู ว่ า มั น
น่าสนใจ” “ไม่เห็นจะเป็นไรเลย” “อุ้ย ยูเก่ง” “ฟังๆ ยูจะไม่เคยรู้เลยว่า...เขาเก่งแค่ไหน”
“โถ ไม่เป็น ไร หรอกค่ ะหนู” ซึ่ง มีแ ต่อาจารย์เท่า นั้นแหละที่ จ ะทํา อย่างนี้ไ ด้ ทําให้ค น
ธรรมดาๆ กลายเป็นคนพิเศษ จากความใจกว้าง การยอมรับและพร้อมเห็นคุณค่าของลูก
ศิษย์ที่อาจารย์ทําให้เขาไว้วางใจที่จะบอกเล่า และเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ใจสัมผัสใจและไม่ว่า
เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ยังจําอารมณ์นั้นได้อยู่
แม้บางครั้งเราแสดงความคิดไม่เห็นด้วย มีข้อโต้แย้ง อาจารย์ก็จะรับฟังด้วย
ความสนใจ จนพวกเรารู้สึกประทับใจในความมีใจกว้าง มีวิญญาณอิสรเสรี ชื่นชอบความ
แตกต่างหลากหลาย ในขณะเดียวกันก็มีความอดทนอดกลั้นเป็นอย่างสูงต่อคนที่คิดต่าง
จากตนเอง ทั้ ง หมดนี้ ทํ า ให้ อ าจารย์ เ ป็ น “ผู้ ใ หญ่ ” ที่ ไ ม่ เ หมื อ น “ผู้ ใ หญ่ ” แบบฉบั บ
มาตรฐาน โดยอาจารย์ยังเป็นตัวของตัวเอง ไม่เจ้ายศเจ้าอย่าง มีพิธีรีตอง ทําตัวขรึมขลัง
เข้าถึงยาก และกดคนวัยเยาว์ไว้ด้วยอาวุโส
ตัวอย่างของการสอนจนเข้าถึงหัวใจของลูกศิษย์ของอาจารย์ ก็คือเหล่าศิษย์ที่
เป็ น ครู ป รั ช ญา จากผู้ เ รี ย นวิ ช าปรั ช ญากลั บ กลายมาเป็ น ผู้ ส อน ก็ เ พราะเรารั ก ชอบที่
อาจารย์สอน จนกลายเป็นความสุขที่ได้เรียน ได้รู้ ได้อยู่กับปรัชญา ตลอดจนอยากที่จะ
เป็นครูที่ดีและอยากสอนเก่งอย่างอาจารย์ แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะจะเป็นอย่างนั้น
ได้นอกจากจะมีทุนทางสติปัญญามากมายอย่างอาจารย์แล้ว ยังต้องวิริยะพากเพียรในการ
เตรียมการสอน ในการวางแผนล่วงหน้าในเนื้อหาและวิธีการ จนถึงเวลาสอนจริงๆ ก็แทบ
จะเดินตัวเปล่าเข้าห้องสอนและสอนอย่างดีเยี่ยม จนคนเห็นว่าง่ายๆ สบายๆ แต่จริงแล้ว
ตรงกันข้าม ดังนั้นศิษย์ของอาจารย์ก็จะต้องซึมซับกับการมีฉันทะและวิริยะในการทํางาน
ของอาจารย์ให้พึงบังเกิดในตนเองด้วย
ประการที่หก คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา สามารถอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจและให้เรียนรู้
เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป
อาจารย์นิพาดาเป็นเลิศในด้านการสอน วิชาปรัชญาที่ยาก มีเนื้อหามากและ
มีคําอธิบายที่ลึกซึ้ง แต่เมื่อใดที่อาจารย์สอนก็กลายเป็นวิชาที่สนุกอย่างมีวิชาการได้ เพราะ
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เราได้ครูที่เก่ง มีการสอนที่พราวไปด้วยศิลปะแห่งการสอน ด้วยเสียงอันก้องกังวาน เป็น
เสี ยงที่น่ า ฟัง เสี ยงที่ไ ม่น่ า เบื่ อ เสีย งที่ ป ลุ ก ให้ ตื่น พร้อ มทั้ ง ตาและใจ เพื่อ รับ วิ ช าการที่
อาจารย์ ป ระสิ ท ธิ ป ระสาทให้ เป็ น น้ํ า เสี ย งที่ บ อกถึ ง พลั ง ของความสนใจ ความจริ ง จั ง
ความกระตื อ รื อ ร้ น และความมี ชี วิ ต ชี ว า เสี ย งของอาจารย์ ทํ า ให้ พ วกลู ก ศิ ษ ย์ ช อบฟั ง
อาจารย์พูดไม่ว่าจะในหรือนอกห้องเรียน และนอกจากน้ําเสียงแล้ว สีหน้า ท่าทางและแวว
ตา ของอาจารย์ยังเป็นที่ประทับตาประทับใจคนอีกด้วย ในความเป็นคนที่แจ่มใส มีพลัง
มีเจตนาดี มีความจริงใจ และมีอารมณ์ขัน และโดยที่อาจารย์สอนแต่ละวิชาล้วนเป็นวิชา
หนักทั้งเนื้อหามากและลึกซึ้ง ผู้สอนต้องมีศิลปะแห่งการสอน หาไม่แล้วการสอนย่อมไร้ผล
จืดชืดเป็นหนทางไปสู่ความเบื่อหน่ายและเกียจคร้านได้ง่าย กลเม็ดแห่งการสอนมีมากล้ํา
เกินจะพรรณนา อาจารย์สอนได้อย่างจี้จุดและโดนใจจนกลายเป็นวิชาที่สนุกน่าสนใจ
เพราะเก่ง ในการพู ด เรื่อ งยากเรื่ อ งซั บ ซ้อ นให้ ฟั ง แล้ ว เข้ า ใจง่ า ย ด้ ว ยการแยกแยะเป็ น
ประเด็นที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกัน อีกทั้งยังยกตัวอย่างมาประกอบคําอธิบายอย่างชัดเจน
จนแทบเห็นเป็นภาพขึ้นมา คนที่จะอธิบายได้แจ่มแจ้งและเข้าใจง่ายนั่นก็คือคนที่รู้เป็น
อย่างดีเท่านั้น
สําหรับ วิช าปรัช ญาที่อาจารย์รักและเห็น คุณ ประโยชน์ว่าไม่ใช่วิชาธรรมดาๆ
แต่เป็นวิชาใหญ่ของชีวิต มิได้เป็นเพียงความรู้ทางวิชาการสาขาหนึ่งเท่านั้น หากคือพื้นฐาน
และการดํารงอยู่ของชีวิต ดังนั้นในการสอนจึงต้องการให้ปรัชญามีคุณค่าในทางปฏิบัติ
ไม่แยกออกจากการดํารงอยู่ของชีวิตของแต่ละคน ซึ่งจะต้องคิดด้วยตนเอง คนอื่นจะคิด
แทนให้ไม่ได้ ดังนั้นศิษย์ที่อาจารย์สอนจะต้องมี “ชีวิต”อยู่อย่างที่ควรจะเป็น และรู้จัก
“ชีวิต” และสิ่งทั้งปวงอย่างที่มันเป็น
อาจารย์สอนให้เราแปลกและแตกต่างจากอาจารย์ได้ คือ สอนให้แต่ละคนเป็นตัว
ของตัวเอง เพราะแม้ลูกศิษย์จะศรัทธา เคารพ ชื่นชม หรือเชื่อฟังเพียงใด ก็ไ ม่ต้องมา
เลียนแบบกลายเป็นอาจารย์นิพาดา แต่ให้จับเอาแก่นสารมามีชีวิตในแบบฉบับของตนเอง
เพราะมีครูอาจารย์ที่ใจกว้างยอมให้ศิษย์เป็นตัวของตัวเองและยังให้เกียรติในธรรมชาติ
ภายในที่เติบโตมาอย่างต่างกันของศิษย์ และให้พื้นที่ว่างมากพอที่แต่ละคนจะปรากฏความ
เป็นไปที่หลากหลาย
ตัวอย่างที่เห็นได้ในกรณีนี้ก็คือบรรดาครูที่เป็นศิษย์ของอาจารย์นิพาดาทุกคน
ต่างเป็นตัวของตัวเองไม่มีใครเหมือนกันเลยตั้งแต่เรื่องรสนิยมการใช้ชีวิตตลอดไปจนถึง
วิธีการสอน ซึ่งอาจารย์จะพูดอยู่เสมอว่า “ครูภาคภูมิใจในตัวพวกยู” และ “ครูชอบที่ว่า
ทั่วราชอาณาจักรนี้เราเป็นหลักอยู่แต่ละส่วน”ทั้งปัญญาและเมตตาให้ศิษย์นั้นอาจารย์ถือ
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เป็นเรื่องสําคัญอย่างที่มักกล่ าวเสมอว่า “ศิษย์คือกําลังของครู” ซึ่งอาจารย์คิดและทํา
เช่นนั้นจริงๆ ในการอบรมสั่งสอนเพื่อให้ออกมาเป็นกําลังสําคัญในทางที่ดีไม่ว่าจะไปทํา
หน้าที่ใดก็ตาม อย่างน้อยศิษย์ที่อาจารย์สร้างมาต้องเป็นคนดี นี่เป็นความรู้สึกอิ่มเอมเปรม
ใจของครูผู้สร้างโดยแท้ ว่าด้วยสองมือนี้แหละที่ปั้นลูกศิษย์เหล่านี้ขึ้นมาจากเด็กที่ไม่มีอะไร
ให้ทั้งความรักและความรู้ และคอยเฝ้าดูความเจริญรุ่งเรือง
ประการที่เจ็ด โน จัฏฐาเน นิโยชะเย ไม่แนะนําในเรื่องเหลวไหลไร้สาระ
อาจารย์นิพาดาทําให้ศิษย์รู้ว่าการ “คบบัณฑิต” นั้นมีคุณ เพราะอาจารย์ได้ชักจูง
ให้ศิษย์ไปในทิศทางที่สูงขึ้นกว่าจะสามารถทําได้เอง เคยได้มีโอกาสพูดถึงอาจารย์ว่าเหมือนลม
ใต้ปีกที่ คอยพยุ งให้บิ นได้ บิ นสู งขึ้น และบินได้นานขึ้น ถ้าศิษย์จะมีความดี ความสามารถ
อะไรบ้างก็ให้รู้เถิดว่าเหล่านั้นคือผลงานที่อาจารย์ปลุกปั้นและสร้างขึ้นมา พูดได้เต็มปากว่า
อาจารย์รู้จักพวกเราดีกว่าที่เราจะรู้จักตนเองเสียอีก เพราะถึงแม้ว่าแก่นแท้ของวิชาปรัชญาคือ
“จงรู้จักตนเอง” แต่ว่าอาจารย์รู้จักและรู้ใจและรู้วิธีสอนศิษย์ของอาจารย์ มีทั้งไม้อ่อนไม้แข็ง
ให้ ทํ าในบางเรื่ องที่ อาจารย์ “มี วิ สั ยทั ศน์ ” ว่ าดี และเป็ นประโยชน์ แม้ ว่ าศิ ษย์ จะอิ ดออด
ขอต่อรองไม่อยากปฏิบัติ อาจารย์ก็จะไม่ยอมให้ผ่อนปรนให้ เช่น เรื่องทักษะการคิดแนวใหม่ที่
อาจารย์สร้างเพิ่มขึ้นมาในวิชาบูรณาการฯ นั้นเป็นเรื่องที่ไม่รู้จักทําให้ต้องปรับปรุงตัวกันขนาน
ใหญ่ และในปัจจุบันกระแสของโลกก็ขับเคลื่อนไปด้วยความรู้นี้
เรื่ อ งที่ อ าจารย์ ส อนศิ ษ ย์ ใ นตอนแรกคื อ ให้ เ ป็ น คนดี คนเก่ ง และเรื่ อ งท้ า ยๆ
เมื่อจะเรียนจบสําเร็จต้องออกไปสู่โลกกว้าง อาจารย์ให้วิธีสร้างสุข ได้ขอให้อาจารย์เขียน
เตือนใจก่อนจะจบออกไป ซึ่งอาจารย์เขียนให้ ดังนี้
“วิไลลักษณ์
ชีวิตนั้นมีธรรมชาติเป็นความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน ไม่จีรังยั่งยืน ดังนั้นชีวิตจึง
เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย เป็นทุกข์และไร้สาระเป็นส่วนมาก ความสุขในชีวิตจะมีได้ก็ต่อเมื่อใช้
ปัญญาเหตุผลพิจารณาให้เห็นสภาวธรรมที่แท้จริงของชีวิต แล้วใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย
ไม่ยึดติดทั้งในสิ่งที่น่าเพลิดเพลินหรือสิ่งที่ไม่น่าเพลิดเพลิน เพราะทั้งสองต่างก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตที่ไม่มีวันแยกกันออก ความสุขที่แท้จริงนั้นก็คือความสงบของจิตใจในการเข้าถึง
แก่นแท้ของชีวิตนั่นเอง นี่เป็นจุดหมายสําคัญของปรัชญาที่วิไลลักษณ์สามารถจะเข้าถึง
ความสุขนี้ได้ตลอดไปในชีวิต
ด้วยความรักและปรารถนาดีอย่างยิ่งต่อศิษย์
อาจารย์นิพาดา”
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ในตอนนั้นเมื่อได้อ่านแล้วก็รู้สึกผิดหวังว่า ทําไมไม่เหมือนอย่างคนอื่นที่อวยชัยให้
พร แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปสิ่งที่อาจารย์เขียนให้กลายเป็นหลัก สํา คัญในการดํา รงชีวิต
น้ําเปล่ารสชาติจืดสนิทนั้นเป็นคุณแก่ร่างกายจริงๆ นี่แหละคืออาจารย์นิพาดา ครูผู้เป็น
กัลยาณมิตรที่เปรียบเหมือนน้ําจืดสนิท ครูผู้เลือกที่ดํารงตนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของ
บรรดาลูกศิษย์ ครูคือผู้ให้แสงสว่าง ให้ความรู้แก่ศิษย์อย่างทั่วถึง ทั้งวิชาการทางโลกและ
วิชชาอันเป็นปัญญาด้านใน
authentic existence ของอาจารย์นิพาดาคือความเป็นกัลยาณมิตร
การเป็นกัลยาณมิตรนั้นเป็นสิ่งที่อาจารย์เข้าใจและตระหนักมาตั้งแต่ต้น จึงเลือก
ดําเนินชีวิตการเป็นครูตามที่กล่าวมาแล้วทั้ง 7 ประการ เพราะชีวิตที่ดีที่สุดของมนุษย์ใน
ฐานะครู คือ ได้ทําในสิ่งที่ถูกต้อง ช่วยคนได้ สร้างคนได้ สอนคนให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ดีได้
บรรดาศิษย์ทั้งหลายผู้ท่ีมีกัลยาณมิตรอย่างอาจารย์นี้ จะมีความรู้สึกเป็นสุขใน
เบื้องต้น และมีความมั่นใจเกิดกําลังใจที่จะปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ข้อปฏิบัติอันถูกต้อง ที่จะ
นํามาใช้ในการพึ่งตนเองต่อไป และการพึ่งตนเองนี้ก็ไม่แห้งแล้ง แต่เป็นไปอย่างมีความรู้สึก
อบอุ่นและมั่นใจว่า มีผู้คอยช่วย คอยโอบอุ้มอยู่ ฉะนั้นพระคุณของอาจารย์จึงตรึงใจศิษย์
ทั้งหลายอยู่มิได้ลืมเลือน อาจารย์จึงเป็นอาจารย์ในดวงใจลูกศิษย์เสมอตลอดกาล
ดังนั้นลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้งหลายให้ระลึกถึงและมีน้ําใจตอบแทน ต้องรีบเอา
คําสอนมาปฏิบั ติเป็นการบูชาคุณอาจารย์ในฐานะผู้ให้คําสอนที่แสดงหลัก ที่ดีงามและ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างไว้แล้วให้ดําเนินตาม มิฉะนั้นจะเป็นเหมือนเช่นคํากล่าวของท่าน
พุทธทาสที่ว่า “ไม่ทําตามที่สอน ไม่ต้องมาอ้อนเรียกอาจารย์” ดังนั้นเมื่ออาจารย์ทําหน้าที่
เสร็จแล้ว ศิษย์ต้องปฏิบัติเพื่อช่วยกันเชิดชู เอาไปส่องสว่างให้เกิดเป็นประโยชน์สุข เพราะ
“มือของครูอาจารย์กับมือของลูกศิษย์ลูกหา เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ใช้แทนกันได้ ไว้ใจกัน
ได้” ให้สมกับความหวังของอาจารย์นิพาดาเองที่คิดว่า “ศิษย์คือกําลังของครู”
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ขอ บารมี พระรัตนตรัย
ให้ คุ้มครอง ป้องกันใจ ให้สุขศรี
อาจารย์ มี แต่ความสุข ทุกข์ไม่มี
ศิ ริดี ด้วยมีดี คุ้มครองใจ
ริ เริ่มสร้าง แต่บุญ กุศลส่อง
วรรณ ผุดผ่อง จิตผ่องแผ้ว ใจผ่องใส
เกษม สุข ด้วยมีธรรม นําทางใจ
ศานต์ อําไพ ใจสงบ พบทางเย็น
กิ ริยา จะงดงาม ด้วยมีธรรม
ดา หน้านํา ดวงจิต ให้รู้เห็น
การ เกิดดับ ธรรมดา ตามที่เป็น
พบ ประเด็น ก็เห็นทาง ล้างทุกข์คลาย
ความ ดับใด จะดีเท่า ความดับตน
ดี ทุกหน เมื่อตัวตน พ้นจางหาย
ไม่มี ตน ใครจะทุกข์ ใครจะตาย
ทุกข์ มลาย เมื่อดับได้ ซึ่งตัวตน
ดร.รอบทิศ ไวยสุศรี : ประพันธ์
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น้อมระลึกถึงพระคุณ “ครูศิริวรรณ” ด้วยความรัก
สรณีย์ สายศร

∗

นี่ก็เวลาปาเข้าไปตีหนึ่งกว่าแล้ว นิ้วมือก็เคาะไปที่แป้นคอมพิวเตอร์ พิมพ์ๆ ลบๆ
อยู่ หลายรอบ ก็ ยั งไม่ รู้ จะเริ่ มเขี ยนอย่ างไร วั นนี้ ตั้ งใจจะเขี ยนแสดงมุ ทิ ตาจิ ตแด่ อาจารย์
ที่ดิฉันรักและเคารพอย่างมากและดิฉันมั่นใจเลยว่าท่านก็เป็นที่รักและเคารพของลูกศิษย์คนอื่นๆ
อีกมากมายเช่นกัน ซึ่งท่านจะเกษียณอายุราชการในปีนี้ คือ ผศ.ดร.ศิริวรรณ เกษมศานต์
กิดาการ และ ผศ.ดร.ม.ล.นิพาดา เทวกุล ซึ่งท่านทั้งสองเป็นผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูผู้
ทุ่มเทเสียสละเพื่อลูกศิษย์อย่างประมาณมิได้ และเป็นที่รักและเคารพของดิฉันและลูกศิษย์ทุก
คนอย่างสุดหัวใจเช่นเดียวกัน ในครั้งนี้ดิฉันได้รับโอกาสจากอาจารย์ไพรินทร์ กะทิพรมราช ใน
การเขียนระลึกถึง ผศ. ดร. ศิริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ จึงขอน้อมรับโอกาสนี้ด้วยความยินดี
และเต็มใจอย่างยิ่ง การตั้งกฏเกณฑ์กับตัวเองว่าจะเขียนแบบเป็นทางการทําให้นิ้วมือพิมพ์
อะไรไม่ออกจริงๆ สมองก็ไม่สั่งการ...แล้วจะทําอย่างไรดี...และแล้วสายตาก็เหลือบไปเห็นรูปถ่าย
เก่าสีซีดจางของเด็กผู้หญิงตัวตันๆ ใส่แว่นใหญ่ๆ มัดผมเป็นปล้องๆ สวมชุดนิสิตเกษตรกระโปรง
ยาวถึงตาตุ่ม เสียบโผล่มาครึ่งเดียวจากกองเอกสารเก่าๆ...ทําให้ดิฉันย้อนกลับไปอยู่ในห้วงคิด
คํานึงอีกครั้ง...เรารู้จักอาจารย์ศิริวรรณมานานแค่ไหนแล้วน้า...
เป็นเวลากว่าสิบปีมาแล้ว...จากเด็กแปลกๆ หน้าตา นิสัย และความคิดแปลกๆ จาก
ภาควิชาประวัติศาสตร์ รู้สึกเบิกบานกระปรี้กระเปร่าทุกครั้งที่เดินมาเรียนวิชาของภาคปรัชญา
และศาสนาที่เลือกเป็นวิชาโท... มาทีไรก็จะพบเจอรอยยิ้มใจดีจากอาจารย์ทุกท่านที่พบเจอ และ
หนึ่ งในนั้ นก็ คื อ รอยยิ้ มสดใสของอา จารย์ ศิ ริ วรรณ เกษมศานต์ กิ ดากา ร
ผู้ชื่นชอบ “ลิง” เป็นชีวิตจิตใจ (เพราะอะไร ยังคงสงสัยถึงทุกวันนี้) พร้อมคําทักทายที่ไม่เหมือน
ใคร เหมื อ นกั บ รู้ จั ก เรามานาน ความจริ ง ใจของอาจารย์ ศิ ริ ว รรณเหมื อ นแรงดึ ง ดู ด
ที่ทําให้รู้สึกมีความสุขที่ได้มาเรียนและมาเจอกับอาจารย์ ดังนั้น เมื่อลงเรียนวิชาที่หนึ่งผ่านไป จึง
ตามมาด้วยวิชาที่สอง สาม และสี่...มารู้ตัวอีกที มีอาจารย์คนนี้มาอยู่ในหัวใจตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้
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รู้แต่ว่าพอนึกถึงท่านทีไร อบอุ่นหัวใจทุกทีเหมือนกัน ยิ่งได้เรียนกับอาจารย์ด้วยแล้ว นอกจากจะ
ชอบมองเสื้อผ้าที่อาจารย์ใส่ซึ่งดูแนวสุดๆ (หรือภาษาแบบไม่เป็นทางการกว่า คือ กิ๊บเก๋เท่ห์
ระเบิด) และนั่งมองรอยยิ้มของอาจารย์ที่ดูสดใสเหมือนเด็กสาว (^__^) สิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือ
ข้ อคิ ดและแง่ มุ มการมองชี วิ ตดี ๆ ที่ ทํ าให้ อิ่ มในใจทุ กครั้ งที่ ได้ เรี ยนหรื อพู ดคุ ยกั บอาจารย์
อาจารย์มักจะหยิบสิ่งง่ายๆ รอบตัว มาเป็นแง่คิดที่ลึกซึ้งกับการใช้ชีวิต หรือแม้แต่การมีมุมมอง
ที่น่ ารั ก ให้ เรารู้ จั กมองสิ่งต่ างๆ ในแง่ ที่ดี และใช้ ชี วิ ตให้มี ความสุ ข และที่ สํ าคั ญคื อการมี
ความรู้สึกเป็นคนพิเศษ เพราะอาจารย์ให้ความสําคัญกับลูกศิษย์ทุกๆ คนและไม่เคยมองผ่าน
ความสุข ความทุกข์ของนิสิต และนี่เองคงเป็นเหตุผลที่ทําให้อาจารย์เองก็เป็นคนสําคัญในหัวใจ
ของลูกศิษย์เสมอ แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไร ความอบอุ่นเอื้ออาทรที่อาจารย์ศิริวรรณ มีให้แก่
ลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าไม่เคยเปลี่ยนแปลง และไม่แปลกเลยที่ศิษย์หลายคนเปลี่ยนแปลงชีวิต
ตัวเองให้ใสและสว่างขึ้นได้ก็เพราะอาจารย์...หรือถ้าให้ชัดเจน ก็เพราะความรักอย่างไร้เงื่อนไข
และความทุ่มเทเสียสละที่มากกว่าการสอนแค่วิชา แต่คือการสอนให้คนเป็นคนที่รู้จักความดี
ความสุขและความเข้มแข็ง
ดิฉันยังจําถ้อยคําของอาจารย์ที่บอกได้เสมอ... “ในร้อยคน แค่เพียงสักหนึ่งคนที่เรา
ช่วยเขาให้เปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นได้ ก็คุ้มค่าแล้ว...”...ประโยคนี้ยังสะท้อนก้องในใจและเกิด
คําถามขึ้นกับตัวเองว่า “แล้วจําเป็นหรือที่เราต้องเข้าไปรับผิดชอบชีวิตของใครขนาดนั้น?”...แม้
อาจารย์ไม่เอ่ยตอบ แต่สิ่งที่อาจารย์กระทําคือคําตอบของทุกสิ่ง...ดิฉันถือว่าตนเองโชคดีที่มีโอกาส
ได้ฟังเรื่องราวที่อาจารย์บอกเล่าให้ฟัง หลายเรื่องเป็นแรงบันดาลใจ แต่ก็ยังสงสัยว่า อาจารย์ต้อง
ทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือลูกศิษย์ขนาดนี้เลยหรือ เหนื่อยไปไหม...และหลายเรื่องก็ซึ้งใจกับตอนจบของ
เรื่องราวที่ลูกศิษย์ลุกขึ้นยืนได้และประสบความสําเร็จ...ถ้าถามว่าความสุขของอาจารย์ศิริวรรณคือ
อะไร ดิฉันมั่นใจว่าหนึ่งในคําตอบก็คงไม่พ้นการที่เห็นลูกศิษย์มีความสุขและแข็งแรงได้ เพราะ
คําตอบนี้ชัดเจนเสมอทุกครั้งที่ดิฉันเฝ้ามองรอยยิ้มของอาจารย์ที่เอ่ยถึงลูกศิษย์แต่ละคนด้วยความ
รักและห่วงใย...
ถ้าถามว่าอาจารย์ศิริวรรณเป็นอะไรให้ลูกศิษย์ได้บ้าง ศิษย์แต่ละคนคงมีคําตอบที่
ต่างกัน อาจจะเป็น “ครู” ที่มาจากคําว่า “ครุ” ที่แปลว่า “หนัก” คือ การพร้อมรับหน้าที่อันหนัก
สั่งสอนวิชาความรู้ และวิชาชีวิตเพื่อผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่คือการส่งลูกศิษย์จนถึงฝั่ง ไม่จมล่มลงกลาง
ทางเสียก่อน หรือ เป็น “แม่” ที่ทุ่มเทความรัก ความห่วงใย เอาใจใส่แก่ลูกศิษย์ด้วยใจที่บริสุทธิ์และ
เสียสละ หรืออาจจะเป็น “เพื่อน” ที่พร้อมรับฟังเรื่องราวทั้งดี ร้าย และอยู่เคียงข้างเพื่อพ้นผ่าน
ความทุกข์ไปด้วยกัน...ไม่ว่าอาจารย์จะมีฐานะเป็นอะไรในดวงใจแต่ละดวงของลูกศิษย์ สําหรับดิฉัน
คงสรุ ปในความหมายสั้ นๆ ได้ ว่ าตลอดเวลานั บสิ บปี ที่ รู้ จั กอาจารย์ ศิ ริ วรรณมา อาจารย์ คื อ
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“กัลยาณมิตร” หรือ มิตรที่แท้ที่มอบแต่สิ่งที่ดีงามให้แก่ศิษย์ และ เป็น “กัลยาณธรรม” หรือ
ตัวอย่างของคุณธรรมที่มีชีวิตและลมหายใจ ให้ศิษย์พึงดําเนินตนตามแบบอย่างอันดีนั้น
เมื่อหวนระลึกกลับไป ตอนเรียนปริญญาตรี ดิฉันจําได้เลยว่า ได้ทําสิ่งที่ไม่เคย
ทําก็จากการเรียนกับอาจารย์ศิริวรรณนั่นเอง มีอยู่วิชาหนึ่ง ไม่แน่ใจว่าใช่ Art of Living
with other หรือเปล่า อาจารย์ให้นิสิตแต่ละกลุ่มจัดการแสดงที่สะท้อนถึงแง่คิดในการใช้
ชีวิต และในครั้งนั้นกลุ่มดิฉันเลือกเล่นละครเวทีเรื่องบางระจัน (คิดได้ยังไงและทําไปได้
ยังไง ปัจจุบันก็ยังงงอยู่) สนุกสนาน เฮฮา ติงต๊องกันเกินอาย รู้สึกเลยว่า เป็นวิชาที่เจ๋งมาก
อาจารย์เปิดโอกาสให้พวกเราคิดสร้างสรรค์และเชื่อมั่นที่จะแสดงออกมาโดยไม่เคยตีกรอบ
ความคิด แถมให้กําลังใจจนพวกเรายิ้มแฉ่งและหายเหนื่อย แม้จะเป็นการแสดงที่พวกเรา
ในกลุ่มลงมติกันเองในตอนหลังว่า “เล่นไปได้ อายสุดๆและสงสารคนดู” ก็ตาม และจาก
ความประทับใจในการเรียนที่ภาคปรัชญาและศาสนานี้เอง ก็ทําให้ดิฉันตัดสินใจเรียนต่อใน
ระดับปริญญาโทที่ภาควิชานี้ในเวลาต่อมา
คําสอนของอาจารย์ที่ศิษย์คนนี้ยังจดจําเสมอ นั่นคือ อาจารย์สอนให้รักผู้อื่น
ให้วางจิตไว้ที่ความหวังดีต่อผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ใจ การสอนของอาจารย์ศิริวรรณไม่ใช่แค่
การสอนในห้องเรียน แต่คือการทําให้ดู อาจารย์สอนให้รักผู้อื่นอย่างไร อาจารย์ทําให้ดู
อย่างนั้น แต่ในขณะเดียวกัน อาจารย์ก็สอนให้เรามีความเข้มแข็งด้วย แม้ว่าเราจะมีหัวใจที่
พร้อมที่จะรักและช่วยเหลือผู้อื่น แต่เราก็ต้องมีหัวใจที่เข้มแข็งพอที่จะเป็นที่พึ่งให้แก่ตนเอง
และผู้อื่นได้...สองด้านของความรักและความเข้มแข็งนี้เองคือสิ่งที่อาจารย์เน้นเสมอ...
ในเรื่องของความรัก...มีอยู่ครั้งหนึ่งในอีกหลายๆ ครั้ง ที่อาจารย์ศิริวรรณเป็นคน
ที่นั่งสบตาและคอยให้แง่มุมที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความรัก ครั้งนั้นอาจารย์นั่งฟังเรื่องราวในใจ
ของศิษย์คนนี้อย่างสงบ และให้แง่คิดที่ตรงไปตรงมา จนคนฟังต้องสะดุ้ง... “...อย่ามีความ
รักแบบเอาเปรียบคนอื่น...”...แม้จะน้อยครั้งที่จะถูกอาจารย์ตําหนิ แต่เมื่อถึงเวลาที่ศิษย์
กําลังหลงทาง และพลั้งพลาดทําสิ่งที่ไม่ดี อาจารย์ไม่เคยรีรอที่จะรั้งไว้เพื่อไม่ให้ศิษย์ถลํา
ไปสู่ หลุ ม ลึก แห่ ง ความเห็น แก่ ตัว ไปกว่ า นี้ . ..ดิ ฉั น เชื่ อว่ า อาจเป็ น เพราะความศรัท ธาที่
อาจารย์มีต่อศิษย์ทุกคน...เพราะอาจารย์มองเห็นความดีงามในตัวของพวกเรา และไม่
อยากเห็นมันถูกบดบังด้วยการตามใจตนในสิ่งไม่ดี...ดิฉันจึงบอกได้เลยว่า อาจารย์รักพวก
เรา แต่ ไ ม่ เ คยปิ ด ดวงตาเมื่ อ เห็ น เราทํ า สิ่ ง ที่ ไ ม่ ดี และไม่ เ คยละเลยที่ จ ะปล่ อ ยผ่ า น
ถ้าอาจารย์ช่วยฉุดรั้งเราจากสิ่งเหล่านั้นได้
...บางที ดิฉันก็มานั่งทบทวน อะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่เบื่อเลยที่ได้เรียนกับ
อาจารย์ศิริวรรณแน่นอนว่านอกจากแง่คิดดีๆ และบรรยากาศอบอุ่นในห้องเรียนแล้ว...
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เทคนิคการสอนบวกกับการทุ่มเทของอาจารย์ ทําให้เราอิ่มในความรู้บวกอิ่มในความรักที่
จะเรียนอย่างบอกไม่ถูก...เรื่องราวและหนังสือเล่มแล้วเล่มเล่า ที่อาจารย์นํามาเล่าและอ่าน
ให้ฟังในห้องเรียน เพื่อเสริมไปกับเนื้อหาวิชาการในแต่ละวิชา ทําให้ดิฉันรักที่จะมอง
ปรัชญาและศาสนาพ้นจากขอบเขตของทฤษฎีที่ตายตัวและตีกรอบด้วยหน้าของหนังสือ
อาจารย์สอนให้เห็นว่า ความจริง ความรู้ ความดีและความงาม สัมผัสได้จาก “ชีวิต” และ
ทําให้ปรัชญา 4 ด้านนี้ มีชีวิตขึ้นมาได้โดยใช้ “หัวใจของเรา” สัมผัส แล้วเราจะพบปรัชญา
และศาสนาในทุกสิ่ง... แนวทางการมองโลกมุมนี้ ทําให้ดิฉันรู้สึกเป็นสุขที่จะได้เรียนรู้และ
ฝึกมีมุมมองที่ละเอียดอ่อนต่อสรรพสิ่ง แม้จะยังทําได้ไม่มาก แต่ก็พอให้เข้าใจได้ว่า ความ
ทุกข์ก็คงเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของชีวิตที่เป็นบททดสอบเพื่อให้เราแสวงหาหนทางก้าวผ่านและ
ไม่ปิดตนเองด้วยการยอมจํานนว่าทุกข์นั้นคือคําตอบสุดท้ายของชีวิต...
...และแล้วเมื่อกาลเวลาผ่านไป ดิฉันจบการศึกษา และถึงเวลาที่ต้องก้าวออกไปสู่ชีวิต
การทํ างาน ดิ ฉั นได้ ทํ างานเป็ นอาจารย์ ที่ สถาบั นเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าเจ้ าคุ ณทหาร
ลาดกระบัง ณ ที่นั้น ดิฉันรู้สึกขอบพระคุณครูอาจารย์ทุกๆ ท่านรวมถึงอาจารย์ศิริวรรณ ที่ทํา
ให้ดิฉันได้เข้าใจความหมายของการเป็นครู แม้ว่าตัวเองยังมีข้อบกพร่องไม่น้อย แต่คําสอนของ
อาจารย์ทําให้ดิฉันเข้าใจว่าการเป็นครู...ความรักความเข้มแข็งมีความสําคัญเพียงไร ความ
เสียสละจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากความเข้าใจและอดทน...และแน่นอนว่าในชีวิตของคนเรา
คงไม่ ไ ด้ มี แ ต่ ด้ านที่ สมหวั ง ได้ เสมอไป...ในวั นที่ ศิ ษย์ อ่ อนแอ สั บ สั น จิ ตใจขาดหลั ก พึ่ ง
การกลับมาพบอาจารย์ศิริวรรณ หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานาน แม้ศิษย์ปิดบังมันด้วยรอยยิ้ม
แต่คงบดบังแววตาที่เศร้าหมองไม่ได้ อาจารย์เยียวยาศิษย์ด้วยความรัก กําลังใจ และข้อคิด
มุมมองใหม่ ที่ช่วยฉุดรั้งศิษย์ออกจากวังวนแห่งความกลัวและความทุกข์ ไม่รู้ว่าอาจารย์จะรู้ตัว
หรือไม่ แต่ทุกข้อคิดและกําลังใจที่อาจารย์มอบให้แก่ศิษย์ พร้อมรอยยิ้มที่บ่งบอกว่าอาจารย์
ยังอยู่ตรงนี้เสมอ เป็นเหมือนพลังให้ศิษย์สู้ต่อและสลัดความกลัวทิ้งไปจากใจได้และพร้อมจะ
ก้าวเดินอีกครั้งเพื่อให้ถึงจุดหมาย จึงอยากบอกว่าดีใจและโชคดีเพียงใดที่ได้เป็นลูกศิษย์ของ
อาจารย์ ...แม้ ว่ าย่ างก้ าวของอาจารย์ ที่ ดํ าเนิ นไป และหั วใจของความเป็ นครู ที่ เปี่ ยมล้ น
ศิษย์อาจจะยังไม่เทียมเท่าและยากจะทัดเทียม แต่ความรัก ความผูกพันและแรงบันดาลใจที่
ศิษย์ได้รับจากอาจารย์ จะเป็นดังพลังและต้นแบบให้ศิษย์ได้รู้ว่า ความหมายของการเป็นครูที่
แท้จริงเป็นเช่นไร รวมทั้ง ได้รู้ซึ้งและอบอุ่นหัวใจในความหมายของ “ศิษย์มีครู”...
...นี่ก็ล่วงเลยเวลาไปนาน ถ้อยคําแต่ละบรรทัดได้ถูกถ่ายทอดออกไปอย่างเชื่องช้า
แต่ชัดเจนเสมอในความรู้สึก ก่อนที่จะถึงความในใจสุดท้าย ดิฉันได้พบบทกลอนหนึ่งโดยบังเอิญ
แต่ทุกถ้อยคํา ทุกบรรทัด ทําให้ระลึกถึงอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยความซาบซึ้งจากหัวใจ...จึงขอ
มอบบทกลอนนี้แด่อาจารย์ศิริวรรณ และอาจารย์นิพาดาด้วยความรักและเคารพยิ่งค่ะ...
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อุดมการณ์ของครูผู้ถือมั่น
มุ่งสร้างสรรค์สอนศิษย์ด้วยจิตหมาย
แม้ต้องทนเหนื่อยยากลําบากกาย
ยังขวนขวายความรู้สู่นักเรียน
เป็นแม่พิมพ์บ่มเพาะความเหมาะสม
ด้วยชื่นชมชี้ช่องมองปรับเปลี่ยน
ให้ศิษย์มีความมานะและพากเพียร
อาจติเตียนเพื่อก่อความพอใจ
นี่แหละครูในอุดมคติฉัน
ขอมุ่งมั่นยึดแนวทางท่านวางไว้
จะเป็นพิมพ์แบบอย่างสร้างชาติไทย
จากหัวใจศิษย์คนหนึ่งที่ซึ้งครู1
สุ ดท้ ายนี้ ศิ ษย์ ไม่ รู้ จะกล่ าวสิ่ งใดต่ อไปดี นอกจากคํ าๆ หนึ่ งที่ เด่ นชั ดในหั วใจ
นั่นก็คือ คําว่า “ขอบพระคุณ” กับทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์ศิริวรรณและอาจารย์นิพาดามีให้แก่พวก
เราทุกคนตลอดมา...ทั้งความรัก ความอบอุ่น วิชาความรู้ ความทุ่มเท เสียสละ การให้โอกาส การให้อภัย
และการให้รู้ซึ้งถึงความหมายของชีวิตที่งดงาม... ในการแสดงมุทิตาจิตครั้งนี้ พวกเราซึ่งเป็นศิษย์ของ
อาจารย์ทุกคนทราบดีว่าการเกษียณอายุราชการเป็นเพียงเงื่อนไขตามเกณฑ์ของสังคม แต่ในความหมาย
ของพวกเราแล้ว อาจารย์เพียงแค่สอนน้อยลง และได้พักผ่อนมากขึ้น เพราะในทุกขณะเวลา...ความรัก
และคําสอนของอาจารย์ยังอยู่กับพวกเราเสมอ หรือพูดให้ชัดๆ..อาจารย์ยังอยู่กับเราเสมอ และจะอยู่
ตลอดไป...จะคิดถึงอาจารย์ แต่ไม่ร้างอาลัยเพราะหัวใจยังมีกันและกัน...นิรันดร์
ด้วยหัวใจที่น้อมคารวะและรักครู
น.ส. สรณีย์ สายศร และหัวใจของลูกศิษย์ทุกคน

1

ขอขอบคุณเจ้าของบทกลอน คุณ jk – rolling จาก dreampoem.com
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สุนทรียศาสตร์ของนิชเช่
ในหนังสือ “กําเนิดของละครโศกนาฏกรรม”
ผศ.ดร.ม.ล.นิพาดา เทวกุล

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844 - 1900)
นิชเช่เป็นนักปรัชญาและกวีชาวเยอรมันผู้นิยมชมชอบ Richard Wagner คีตกวีเยอรมันผู้มี
ชื่อเสียงของศตวรรษที่ 19 ในตอนแรกก่อนที่จะกลับกลายมาเป็นผู้วิจารณ์ Wagner อย่างดุเดือดใน
ภายหลังเมื่อเกิดความขัดแย้งกัน, Wagner เองเมื่อสมัยยังมีสัมพันธ์อันดีต่อกันได้แต่งเพลงซิมโฟนีโดยใช้
ชื่อหนังสือปรัชญาของนิชเช่เล่มสําคัญมาเป็นชื่อเพลงของเขาด้วย นั่นก็คือ “Thus Spoke Zarathustra”
นั่นเอง ปรัชญาของนิชเช่มีอิทธิพลอย่างสูงกับความคิดในศตวรรษที่ 20 เช่น พวก postmodernism และ
พวก existentialism ความคิดของนิชเช่เกี่ยวกับศิลปะมีอิทธิพลกับนักวรรณกรรมร่วมสมัยปัจจุบัน เช่น
เฮอแมน เฮสเซ่ และอัลแบร์ การ์มู เป็นอันมาก หนังสือเกี่ยวกับปรัชญาศิลปะที่สําคัญของนิชเช่คือเรื่อง
“กําเนิดของละครโศกนาฏกรรม” (The Birth of Tragedy) 1872 ซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกของเขา
นิชเช่มีความสนใจในศิลปะอย่างจริงจัง นี่เป็นความโน้มเอียงที่เขามีร่วมกันกับนัก
ปรัชญาชาวเยอรมันที่เขาชื่นชอบก็คือโชเป็นฮาวเออร์ (Schopenhauer) (1788-1860) นั่นเอง
ทั้งโชเป็นฮาวเออร์และนิชเช่ได้ตั้งคําถามพื้นฐานอย่างเดียวกันว่า ศิลปะสามารถทําประโยชน์
อะไรให้กับชีวิตได้บ้าง ศิลปะจะช่วยทําให้คนเจริญก้าวหน้าหรืออย่างน้อยที่สุดก็ช่วยทําให้คน
สามารถดํารงชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไร นิชเช่มีมาตรฐานในการตัดสินคุณค่าของศิลปะว่า ศิลปะที่
ดีจะต้องเป็นศิลปะที่ช่วยสนับสนุนชีวิต และศิลปะที่ไม่ดีนั้นจะเป็นศิลปะที่ขัดขวางหยุดยั้ง
กระบวนการของชีวิต ในตอนที่นิชเช่เขียนหนังสือเรื่อง “กําเนิดละครโศกนาฏกรรม”ขึ้นมานั้น
นิ ช เช่ ถึ ง กั บ กล่ าวว่ า ศิ ลปะเป็ น กิ จ กรรมที่ ช่ วยเหลื อชี วิ ตคนให้ ยั ง ดํ า รงชี พอยู่ ต่ อไปได้
เพราะศิลปะเป็นเพียงทางรอดเพียงทางเดียวที่จะช่วยคนให้พ้นจากความรู้สึกสะอิดสะเอียน
(nausea) ที่เกิดจากการเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิต อันจะทําให้คนรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตาย
ให้พ้นๆ ไปจากชีวิตในโลกนี้
ความคิดที่ว่า ชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยปัญหานั้น เป็นความคิดที่นิชเช่รับมา
จากปรัชญาของโชเป็นฮาวเออร์ที่ว่าความจริงสูงสุดนั้นมีลักษณะเป็นพลังแห่งกิเลสอันมืดบอดไร้
สติปญ
ั ญาและไร้จุดหมาย (the Will to Live) พลังมืดบอดนี้จะแฝงอยู่ในสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกที่มีชีวิต
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และไม่มีชีวิต โดยจะมีความเข้มข้นที่ต่างกัน โดยที่ the Will นี้จะเข้มข้นมากที่สุดในมนุษย์ และมนุษย์
นี่เองที่เป็นสิ่งเดียวในจักรวาลที่ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อการมีชีวิตอยู่ต่อไปมากที่สุดโดยไม่เคยบรรลุถึงความสุข
ที่แท้จริงที่ปรารถนาเลย
เมื่อคนเผชิญกับความไร้ความหมายต่างๆ รอบๆ ตัว คนก็เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย
สะอิดสะเอียนกับชีวิตและกลายเป็นความรู้สึกทุกข์ทรมานกับชีวิตไปในที่สุด นิชเช่กล่าวว่าคน
ไม่สามารถทําอะไรได้มากไปกว่า การเรียนรู้ถึงบทเรียนเกี่ยวกับชีวิตจากพวกกรีกโบราณ เพราะ
คนกรีกนั้นถึงแม้จะรู้ซึ้งถึงพิษสงของชีวิต ดังที่สัตว์ประหลาดครึ่งคนครึ่งม้าในเทพนิยายกรีก
โบราณคือ Silenus ได้กล่าวไว้ว่า “ทางที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตคือการที่ไม่ต้องมาเกิดอีก ไม่ต้องมี
ชีวิตอยู่และสูญสลายไปให้สิ้น (nothingness)แต่สิ่งที่ดีรองลงมาก็คือ รีบตายเสียเร็วๆ” ปรัชญา
ของ Silenus ได้สร้างวัฒนธรรมของการดํารงชีวิตของพวกกรีกโบราณขึ้นซึ่งต่างจากวัฒนธรรม
ของชาติอื่นๆ
นิชเช่เชื่อว่า พวกคนกรีกโบราณสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขทั้งๆที่ก็
เข้าใจถึงความทุกข์อันเป็นแก่นแท้ของชีวิตตามที่ Silenus สอนเพราะคนกรีกโบราณมี
ศิลปะเป็นเครื่องปลอบประโลมจิตใจให้สามารถสู้ทนกับการดํารงชีวิตที่แสนทุกข์ทรมาน
ต่อไปได้ นิชเช่วิเคราะห์ลึกลงไปว่าการที่พวกคนกรีกยังชอบที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ก็โดย
อาศั ย การปลอบประโลมจากศิ ล ปะกรี ก 2 ประเภท คื อ ศิ ล ปะแบบอะพอลโลเนี ย น
(Apollonian) และศิลปะแบบไดโอนีเซียน (Dionysian)
ศิ ล ปะแบบอะพอลโลเนี ย นจะเน้ น ในด้ า นจิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม เน้ น ใน
วรรณกรรมของโฮเมอร์ ส่วนศิลปะแบบไดโอนีเซียนจะเน้นทางการเต้นรํา ดนตรี การร้อง
รําทําเพลง และพิธีกรรมอันเกี่ยวข้องกับดนตรีและการเต้นรํา ตลอดจนพวกโศกนาฏกรรม
ของโซโฟคลีสและเอสคีลุส (รวมทั้งละครเพลงยุคใหม่ของ Richard Wagner ด้วย)
Apollo: เป็นเทพเจ้ากรีก บางทีก็เล่าว่าเป็นเทพองค์เดียวกันกับพระอาทิตย์ Apollo
เป็นตัวแทนของแบบความงามในอุดมคติของมนุษย์ Apollo จะเกี่ยวข้องกับโคลงฉันท์กาพย์
กลอน การพยากรณ์ ความงามด้วยเหตุผลและดนตรีอันไพเราะและเข้าใจง่าย Apollo มีวิหาร
อยู่ที่เมืองเดลฟีอันเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเกี่ยวกับเทพพยากรณ์ของกรีก
Dionysus: เป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบรูณ์ของพืชพันธุ์ในธรรมชาติ รวมทั้ง
เป็นเทพเจ้าแห่งเหล้าไวน์ จะเกี่ยวข้องกับความมึนเมาเปี่ยมสุขและพิธีกรรมอันลึกลับ
ประกอบด้วยดนตรีและการเต้นรําอย่างตื่นเต้นเร้าใจตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกอันรุนแรง
นิชเช่ยกย่องพวกคนกรีกโบราณว่า มีความคิดอันลึกซึ้งสามารถที่จะใช้ความกล้าหาญ
ที่มีอยู่มองลึกลงไปที่ความจริงสูงสุดอันเป็นพลังมืดบอดที่เรียกว่า the Will หรือ the primordial Being
อันเป็นพลังที่เป็นอันตรายน่าสะพรึงกลัวและโหดร้ายโดยธรรมชาติมากที่สุดได้ นิชเช่ได้อธิบายว่า
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ศิ ลปะอะพอลโลเนี ยนและไดโอนี เซี ยน ได้ ช่ วยกระตุ้ นพลั งสร้ างสรรค์ ของคนกรี กโบราณและใน
ขณะเดียวกันคนกรีกโบราณก็ช่วยทําให้กระแสชีวิตของ the Will ดําเนินต่อไปได้ในกระบวนการต่างๆ
ของชีวิตในโลก โดยอาศัยผ่านทางศิลปะแบบอะพอลโลเนียนและไดโอนีเซียนนั่นเอง
กล่ าวกันว่า ไม่เคยมีนักคิดคนใดจะมองเห็นความสําคัญของศิลปะมากเท่านิชเช่ ที่ได้
กล่าวถึงไว้ในตอนต้นของหนังสือเรื่อง “กําเนิดของละครโศกนาฏกรรม” เพราะในหนังสือเล่มนี้ นิชเช่พดู
ถึงปัญหาของสุนทรียศาสตร์อย่างหนักแน่นจริงจัง โดยที่นิชเช่เชื่อว่า ศิลปะเป็นงานสูงสุดและเป็น
กิจกรรมของชีวิตที่เกี่ยวกับความจริงสูงสุด (the Will to Power) อย่างแท้จริง ศิลปะยังได้รับการยก
ย่องว่าเป็นสิ่งที่ทําให้การดําเนินชีวิตของคนเราเป็นไปได้ต่อไปในโลกนี้ และศิลปะยังช่วยทําให้ชีวิตมี
คุณค่าแก่การดํารงอยู่ด้วย เพราะปรากฏการณ์และประสบการณ์ทางสุนทรียะเท่านั้นที่จะช่วยทําให้
ชีวิตการดํารงอยู่ในโลกต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เหมาะที่ควรที่สมเหตุผลทุกประการ
สําหรับนิชเช่แล้วพลังอะพอลโลเนียนและไดโอนีเซียน เป็นพลังที่ได้มาจากธรรมชาติของ
the Will โดยตรงอันเป็นความจริงสูงสุดในจักรวาลเลยทีเดียว พลังสร้างสรรค์ทั้ง 2 นี้ไม่ได้เกิดจากศิลปิน
เพราะศิลปินเองก็เป็นเพียงคนที่เลียนแบบพลังธรรมชาติมาเท่านั้น นิชเช่คิดว่า พลังไดโอนีเซียนนั้นจะ
เป็นพลังที่ใกล้ชิดกับ the Will มากที่สุดโดยเขากล่าวว่า “ไดโอนีเซียนนี้เป็นพลังศิลปะเริ่มแรกที่ทําให้
โลกของปรากฏการณ์เกิดขึ้นมา” หลังจากนั้นพลังอะพอลโลเนียนก็จะเข้ารับทําหน้าที่ต่อมาโดยการ
พยายามทําให้โลกของปรากฏการณ์ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความน่าหวาดกลัวและความบ้าคลั่งอย่างไร้
เหตุผลทุกแห่งทุกหนนี้ เปลี่ยนรูปโฉมใหม่กลายเป็นโลกของศิลปะ, โลกของความฝันที่เต็มไปด้วยความ
สวยงามน่าเพลิดเพลินเจริญใจ จนกระทั่งคนหลงติดอยู่ในมายาแห่งชีวิตรูปลักษณ์อันสวยงามที่อะพอล
โลเนียนได้สร้างขึ้นมาเพื่อปิดบังความน่ากลัวของธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิต ด้วยเหตุนี้คนจึงมีกําลังใจที่
จะยืนหยัดต่อสู้กับชีวิตต่อไปในโลกนี้ได้อย่างอดทนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากหลงติดอยู่ในมายาแห่งความ
สวยงามและเพลิดเพลินอยู่กับโลกปรากฏการณ์ที่อะพอลโลเนียนได้สร้างขึ้นมาปกคลุมความน่ากลัวของ
ความจริงสูงสุดคือ the Will นั้นไว้
นิชเช่เห็นว่าคําถามสําคัญที่เกี่ยวกับศิลปะก็คือ ศิลปะคืออะไร? ศิลปะทําอะไร?
และศิลปะทําได้อย่างไร? สําหรับนิชเช่แล้วคําสําคัญสําหรับคําตอบเหล่านี้ก็คือคําว่าการ
เอาชนะ (overcoming) และการแปลงรูป (transfiguration) หน้าที่ของศิลปะทั้งสองข้อนี้
ทําให้ศิลปะเป็นอะไรบางอย่างที่มีความหมายลึกซึ้งมากกว่าจะเป็นเพียงความเพลิดเพลิน
หรือความพึงพอใจที่ได้มาจากงานศิลปะรูปแบบต่างๆ รอบตัว
การที่ นิ ช เช่ เ ห็ น ว่ า หน้ า ที่ สํ า คั ญ ของศิ ล ปะอย่ า งหนึ่ ง ก็ คื อ “การแปลงรู ป ”
(transfiguration) นั้นทําให้นิชเช่แตกต่างจากนักปรัชญาศิลปะคนอื่นๆ ที่ถือว่าศิลปะเป็น
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ความรู้ เพราะถ้าศิลปะเป็นเรื่องของ “การแปลงรูป” แล้วศิลปะก็จะไม่ใช่ความจริงแท้และ
ไม่เกี่ยวข้องกับความรู้ ความเข้าใจอันสูงส่งด้วย
ในส่วนหน้าที่ของศิลปะที่เกี่ยวข้องกับความคิดเรื่องการเอาชนะ (overcoming) นั้น
นิชเช่คิดว่ากิ จกรรมของศิลปะนั้นไม่ สามารถอยู่อย่างเป็นอิสระจากชีวิตได้ และคนเราไม่
สามารถมีประสบการณ์ทางสุนทรียะที่แยกตัวออกจากชีวิตได้ ศิลปะเป็นสิ่งที่ผูกพันอยู่กับชีวิต
อย่างเหนียวแน่นและมีความสําคัญต่อชีวิตในการทําให้ชีวิตดํารงอยู่ต่อไปได้เป็นอย่างดีดังที่
นิชเช่ได้กล่าวว่า หนังสือเรื่อง “กําเนิดของละครโศกนาฏกรรม” เป็นการมองศิลปะจากแง่มุม
ของชี วิ ต นิ ชเช่ คิ ดว่ าชี วิ ต โลกและศิ ลปะมี ผลกระทบต่ อกั นและกั น โดยก่ อให้ เกิ ดความ
เปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันอย่างสําคัญ โดยศิลปะจะเป็นตัวช่วยสําคัญที่จะทําให้คนสามารถ
เอาชนะลักษณะธรรมชาติของชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวและน่าสะอิดสะเอียนนั้น จะทําได้ก็ด้วยการ
แปลงรูปของชีวิตไปในทางสร้างสรรค์ที่น่าเพลิดเพลิน เมื่อนิชเช่พูดถึงคําว่าศิลปะในหนังสือ
“กําเนิดของละครโศกนาฏกรรม”นั้น เขาไม่ได้หมายความเพียงแต่การปั้นการดนตรีและศิลปะ
แขนงอื่นๆ เท่านั้น แต่เขายังกินความหมายกว้างถึงการสร้างสรรค์ของคนทุกคน โดยเขากล่าว
ว่า “คนทุกคนนั้นเป็นศิลปินที่แท้จริงในความหมายที่ว่า คนทุกคนมีส่วนสร้างสรรค์ภาพอัน
งดงามของโลกแห่งความฝันในชีวิตประจําวัน” แม้ว่าจะไม่มีงานศิลปะที่เข้าใจกันทั่วๆ ไป
เกิดขึ้นตามมาด้วยก็ตาม
นิชเช่คิดว่า ศิลปะไม่ได้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อทําให้คนเราดีขึ้นหรือเพื่อทําให้คนเรารู้มาก
ขึ้น และคนเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของที่แท้จริงของโลกแห่งศิลปะ ศิลปินที่เป็นมนุษย์เป็นเพียงคนกลาง
เพราะศิลปินสูงสุดที่แท้จริงก็คือ the Will ซึ่งได้ทําการเฉลิมฉลองการปลดปล่อยตัวเองออกมาในรูป
ของสรรพสิ่งทั้งหลายในปรากฏการณ์ (appearance) แห่งโลกชีวิต ศิลปินและคนธรรมดาต่างก็ตกอยู่
ในสภาพเดียวกันคือเป็นเพียงภาพๆ (image) หนึ่งในโลกแห่งปรากฏการณ์ ดังนั้นในขั้นสูงสุดแล้วทั้งโลก
และมนุษย์ต่างก็เป็นงานศิลปะที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของพลัง the Will ด้วยกันนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม นิชเช่ได้พูดถึงศิลปะในฐานะเป็น “ยาถอนพิษ” ของความจริงอันเป็นทุกข์ของ
ชีวิตด้วย นิชเช่เขียนว่า งานที่สําคัญสูงสุดของศิลปะก็คือ การช่วยให้ตาของเราปลอดภัยจากการเพ่งดู
ความน่าหวาดกลัวของธรรมชาติที่แท้จริงของ the Will ศิลปะจึงเป็นยาถอนพิษในแง่ที่ว่าศิลปะให้ภาพ
อันงดงามในโลกของความฝันหรือโลกของมายา ซึ่งก็คือโลกในชีวิตประจําวันของเรานั่นเอง เพื่อไม่ให้คน
เกิดอาการช็อคหรือเพื่อไม่ให้คนเกิดความรู้สึกกระวนกระวายกับชีวิตมากขึ้น ศิลปะแบบอะพอลโลเนียน
จะคลี่ “ผ้าคลุมอันงดงาม” ไปปกคลุมปิดบังความจริงของชีวิตที่โหดร้าย ซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นการแสดงตัว
ออกของ the Will นั่นเอง นิชเช่กล่าวว่าศิลปะแบบอะพอลโลเนียนจึงเป็นเสมือนกระจกที่แปรเปลี่ยนรูป
โดยไม่ได้สะท้อนภาพที่แท้จริงอันน่าสะพรึงกลัวของ the Will ออกมา แต่กลับสะท้อนภาพมายาที่แปลง
รูปให้สวยงามแล้วของความจริงอันโหดร้ายของ the Will ออกมา ชีวิตรูปแบบของสิ่งสวยงามต่างๆ ในโลก
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อันจะกลายเป็นภาพชีวิตที่สวยงามผิดจากต้นแบบที่แท้จริง ดังนั้นศิลปะจึงไม่ได้เป็นเพียงการเลียนแบบ
ธรรมชาติเท่านั้น แต่ศิลปะยังเข้าไปมีส่วนช่วยเพิ่มเติมเสริมแต่งความจริงแท้ของธรรมชาติให้ดูดีขึ้นอีก
ด้ วย ศิลปะจึงเป็นสิ่ งที่มีอยู่ คู่กั บธรรมชาติ เพื่อที่จะเอาชนะธรรมชาติ ในความหมายที่ว่ าแปลงรู ป
ธรรมชาติให้สวยงามน่าดูขึ้นเพื่อว่าคนจะได้สามารถทนทานต่อชีวิตอันเต็มไปด้วยความทุกข์ในธรรมชาติ
เช่นนั้นได้นั่นเอง
ศิลปินแบบอะพอลโลเนียน ซึ่งเชี่ยวชาญทางด้านการปั้น หล่อ แกะสลัก (Plastic art) นั้น
จะทําการแปลงรูป (transfiguration) ของปรากฏการณ์แห่งชีวิตให้มีความงดงามมากขึ้น โดยศิลปิน
จะสร้างภาพลวงตาที่งดงามขึ้นมา ซึ่งก็คือโลกของปรากฏการณ์ทางศิลปะของมนุษย์นั่นเอง โลกศิลปะ
ที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้เป็นโลกที่งดงามเหมือนโลกของความฝัน ซึ่งแตกต่างอย่างที่สุดกับประสบการณ์
ของชีวิตที่แท้จริง โลกของความฝันหรือโลกศิลปะนี้จะอยู่คู่กันไปกับโลกของความจริงเพื่อที่จะเอาชนะ
โลกของความจริงอันน่าสะพรึงกลัว กล่าวคือเพื่อให้มนุษย์สามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้โดย
มีความเพลิดเพลินพอใจไปกับสิ่งสวยงามที่เห็นอยู่ในโลกของชีวิตประจําวัน จะได้ไม่คิดมากหรือ
จริงจังมากกับความทุกข์ต่างๆของชีวิต
สําหรับพลังแบบไดโอนีเซียนนั้นทําให้คนเชื่อในความสุขอันนิรันดร์ของชีวิตที่ยืนนาน
แต่เราไม่สามารถจะพบความสุขเช่นนี้ได้ในโลกของปรากฏการณ์ของสิ่งสวยๆ งามๆ อันเป็นภาพลวงตา
ที่พลังอะพอลโลเนียนสร้างขึ้นมาได้ แต่คนสามารถเข้าถึงความสุขอันนิรันดร์นี้ได้ในโลกที่แท้จริง
the Will ที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ต่างๆ ในโลก โดยศิลปินผู้แสดงและผู้ชมศิลปะแบบไดโอนีเซียน
จะถูกชักนําให้เข้าไปสู่สภาพภวังค์แห่งความมึนเมาดื่มด่ําเคลิบเคลิ้มพึงพอใจ (intoxication) โดยการ
เข้าไปสู่สภาพของการรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ the Will หรือ the primordial Being นั่นเอง
ในชั่วขณะแห่งการเข้าไปมีความรู้สึกร่วมกันกับความเป็นเอกภาพอันหนึ่งอันเดียวกับ the Will นั้น
คนๆนั้นย่อมมีความปรารถนาที่จะดํารงอยู่เช่นนั้นตลอดไปชั่วกัลปาวสาน โดยมีความสุขกับการมีชีวิต
อยู่ มีความสุขกับการต่อสู้ดิ้นรนแสวงหา และมีความสุขอยู่กับการอดทนต่อสภาพความเจ็บปวดทุกข์
ทรมานของชีวิต ในสภาพสูงสุดเมื่อความรู้สึกของคนเข้าไปรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ the Will
แล้ ว โลกของปรากฏการณ์ หรื อโลกของมายาหรื อโลกของอะพอลโลเนี ยนจะต้ องหายไป
เหลือไว้แต่โลกของความจริงแท้สูงสุดของ the Will โดยคนที่ตกอยู่ภายใต้ภวังค์ความมึนเมาเคลิบเคลิ้ม
อันเป็นอิทธิพลของไดโอนีเซียนจะต้องเข้าไปผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ the Will ในที่สุด
ในสภาพเช่นนี้ความรู้สึกเป็นตัวตนที่แตกต่างจากคนอื่นจะหายไปเหลือไว้แต่ความรู้สึกแห่งความปีติ
อันสูงสุดร่วมกันในการเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความจริงสูงสุดของจักรวาล ความรู้สึกแยก
เขาแยกเราหรือความรู้สึกในความต่างจากคนอื่นนั้นจะไม่มีหลงเหลืออยู่ในสภาพภวังค์แห่งความมึน
เมาเคลิบเคลิ้มอันเต็มไปด้วยความปีติอย่างสูงสุดเช่นนี้

26

ครูมีศิษย์ ศิษย์มีครู

ในศิลปะแบบไดโอนีเซียน เช่นในดนตรี ในพิธีกรรมที่ประกอบไปด้วยดนตรีและฝูงชนนั้น
การแปลงรูปไม่ได้เป็นการสร้างโลกของความฝันอันงดงามขึ้นมาปิดบังความน่ากลัวของความจริงของชีวิต
อย่ างที่ ศิ ลปะแบบอะพอลโลเนี ยนทํ าอยู่ แต่ การแปลงรู ปของศิ ลปะไดโอนี เซี ยนนั้ นจะเป็ นการ
แปรสภาพของประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ the Will โดยตรงและเกี่ยวกับอารมณ์อันมึนเมาเคลิบเคลิ้ม
เพลิดเพลิน ในศิลปะแบบไดโอนีเซียนที่มีการกินเหล้าเสพกามในพิธีกลุ่มตลอดจนดนตรีที่ปลุกเร้าอารมณ์
ความรู้ สึ กตลอดเวลานั้ น การแปลงสภาพหรื อการแปลงรู ปเช่ นนี้ จะก่ อให้ เกิ ดโลกแห่ งสั ญลั กษณ์
(Symbols) อันเป็นโลกใหม่ขึ้นมา ในโลกใหม่นี้ทุกๆ อย่างจะปรากฏออกมาในรูปของสัญลักษณ์ทั้งสิ้น อัน
เป็นลักษณะสําคัญของศิลปะแบบไดโอนีเซียน โดยเฉพาะรูปแบบของสัญลักษณ์นี้จะเป็นการเปลี่ยน
สภาพของความยินดีเพลิดเพลินแบบธรรมดาๆ ไปสู่ความสุขเพลิดเพลินอย่างสุดยอด
ในขณะที่ได้เห็นหรือประสบหรือได้เข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ the Will อันเป็นความจริง
พื้นฐานสูงสุดของชีวิตและสรรพสิ่งทั้งหลายเพียงชั่วขณะแวบนึ่ง นั่นก็คือการเกิดความรู้สึกร่วมเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของคนที่ร่วมประสบการณ์และการเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ the Will นั่นเอง
ในศิลปะแบบไดโอนีเซียนนี้เมื่อคนบรรลุถึงความปีติสุดยอดพวกเขาจะทิ้งความเป็นตัวตนของแต่ละคน
ออกไป นั่นคือปัจเจกภาพของแต่ละคนจะมลายหายไป เหลือไว้แต่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสิ่งจริง
สูงสุดของจักรวาลซึ่งก็คือ the Will นั่นเอง ในโลกของความฝันอันงดงามของศิลปะแบบอะพอลโลเนียนนั้น
แต่ ละคนจะมี โลกแห่ งความฝั นของตั วเองที่ แตกต่ างจากคนอื่ น แต่ ในโลกของสั ญลั กษณ์
แบบไดโอนีเซียนนั้นความเป็นปัจเจกภาพ (individuation) ของแต่ละคนจะหมดสิ้นไป เหลือแต่ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของเอกภาพทางประสบการณ์ของความรู้สึกปีติสูงสุดกับ the Will เท่านั้น ไม่มีโลก
ของมายาอีกต่อไป มีแต่โลกแห่งความจริงสูงสุดที่คนได้มีโอกาสเข้าไปร่วมอยู่แม้เพียงชั่วขณะเดียว แต่ก็
นํามาซึ่งความปีติปราโมทย์อันสูงสุดให้กับชีวิต
ดังนั้นคําว่า dream ความฝันในศิลปะแบบอะพอลโลเนียนและ intoxication ความมึนเมา
เคลิบเคลิ้มในศิลปะแบบไดโอนีเซียนจึงไม่ได้เป็นเพียงคําสําคัญในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ
เท่านั้น แต่คําทั้งสองในตัวมันเองนั้นยังเป็นปรากฏการณ์ทางศิลปะของธรรมชาติที่แฝงอยู่ในชีวิต
มนุษย์โดยส่วนรวมอีกด้วย โดยที่ทุกคนย่อมเป็นศิลปินในระดับใดระดับหนึ่งเสมอ ศิลปินทุกคนจะทํา
การเลียนแบบพลังศิลปะในธรรมชาติ และนี่เองที่กล่าวกันว่า ศิลปะเป็นการเลียนแบบธรรมชาติ เพราะ
ทั้งพลังสร้างสรรค์ (creativity) และการแปลงรูป (transformation) นั้นจะมีอยู่ทั้งในกระบวนการทาง
ศิลปะและทั้งในธรรมชาติ ดังนั้นศิลปะที่แท้จริงสําหรับนิชเช่จึงไม่ใช่เป็นเพียงความพยายามที่จะ
เลียนแบบธรรมชาติตรงๆ ตามความเป็นจริงอย่างสัตย์ซื่ออย่างที่ถือเป็นแบบอย่าง ตั้งแต่สมัยปรัชญา
กรีกของเพลโตอีกต่อไป

ครูมีศิษย์ ศิษย์มคี รู

27

ความคิดของนิชเช่เรื่องพลังอะพอลโลเนียนและพลังไดโอนีเซียนในงานศิลปะ
และในธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตนั้น สอดคล้องกับความเป็นจริงเรื่องธรรมชาติของสมอง
มนุษย์ ที่แบ่งเป็นสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา สมองซีกซ้ายเป็นสมองที่ควบคุมร่างกาย
ซีกขวาเป็นที่มาของเหตุผล ระเบียบวินัย สติปัญญา และความเชี่ยวชาญทางวิชาการต่างๆ
ส่วนสมองซีกขวาซึ่งควบคุมร่างกายซีกซ้ายเป็นที่มาของอารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการ
ความคิดสร้างสรรค์ สัญชาตญาณและความถนัดทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ สมองทั้งสอง
ซีกนี้จะต้องทํางานร่วมกันเพื่อสมดุลของชีวิต สมองซีกซ้ายนั้นก็เปรียบดุจดังพลังอะพอล
โลเนียน ส่วนสมองซีกขวาก็คือพลังไดโอนีเซียนนั่นเอง ความคิดของนิชเช่ในส่วนของศิลปะ
นั้นแสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยภาพของนิชเช่ในการหยั่งรู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของ
มนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติรอบตัวและความจริงสูงสุดอันเป็นที่มาของพลังสร้างสรรค์
โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ความงามและศิลปะในโลกและจักรวาล
ตามความคิดของนิชเช่ในท้ายที่สุดก็คือว่า ศิลปะได้สอนเรามานานนับเป็นพันๆ
ปีมาแล้วว่า ให้เรามองดูชีวิตในทุกๆ รูปแบบด้วยความสนใจ เอาใจใส่ และรู้สึกสนุกกับมัน
จนกระทั่งความรู้สึกของเราได้พัฒนาไปถึงขั้นที่ว่า เราสามารถตะโกนกู่ร้องก้องออกมาได้
ว่า “ไม่ว่าชีวิตจะเป็นไปอย่างไรก็ตามที มันก็ยังเป็นชีวิตที่ดีอยู่นั่นเอง” ในความหมายที่ว่า
เราสามารถมีความอดทนต่อการดําเนินชีวิตของเราไปวันต่อวันได้อย่างไม่รู้สึกทุกข์ร้อนใจ
มากนัก เพราะความงดงามของโลกธรรมชาติตลอดจนศิลปะรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัว
เรานั้น ทําหน้าที่ปลอบประโลมเย้ายวนใจเราให้หลงเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มไปกับเสน่ห์ของ
มัน จนทําให้เราลืมความทุกข์ความน่ากลัวและความสับสนวุ่นวายของชีวิตไปเสียสิ้นอย่าง
เหลือเชื่อ สําหรับนิชเช่แล้ว นี่คือ คุณูปการอันยิ่งใหญ่และเป็นงานขั้นสุดยอดของศิลปะ
ที่ ก ระทํ า ต่ อ ชี วิ ต ของคนเรา - ศิ ล ปะไม่ เ พี ย งแต่ ทํ า ให้ ชี วิ ต ของคนดํ า รงอยู่ ไ ด้ เ ท่ า นั้ น
แต่ศิลปะยังทําให้ชีวิตมีคุณค่าควรแก่การดํารงอยู่ได้อีกด้วย - นี่เป็นใจความสําคัญของ
นิชเช่เมื่อพูดถึงศิลปะในหนังสือเล่มแรกสุดของเขา
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เมโนของเพลโต:
คุณธรรมเป็นสิ่งที่สอนกันได้หรือไม่∗
ผศ.ดร.ศิริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ

บทนํา
ท่านเคยมีปัญหาเช่นนี้บ้างไหม? ปัญหาที่ว่าคุณธรรมหรือคุณความดีเป็นสิ่งที่
สอนกันได้หรือไม่? ถ้ามีใครสักคนถามปัญหานี้แก่ท่าน ท่านจะตอบเขาว่าอย่างไร? ถ้าท่าน
ตอบไม่ ไ ด้ หรื อไม่ แ น่ ใจในคํา ตอบ ท่ า นควรจะอ่า นบทต่อ ๆ ไปจนจบ แล้ว ท่า นจะพบ
คํ า ตอบได้ หรื อ แม้ แ ต่ เ มื่ อ ท่ า นคิ ด ว่ า ท่ า นตอบได้ ท่ า นก็ ค วรอ่ า นบทต่ อ ๆ ไปให้ จ บ
เช่ น เดี ย วกั น เพื่ อ ว่ า ท่ า นจะได้ ต รวจสอบว่ า คํ า ตอบของท่ า นตรงกั น หรื อ ขั ด แย้ ง กั น
กับความเห็นของนักปรัชญาคนสําคัญ ‘เพลโต’
บทสนทนาเรื่อง ‘เมโน’ ที่เพลโตแต่งนี้ นอกจากจะแสดงความคิดเห็นของ
โสกราตีสอาจารย์ของเพลโตแล้ว เพลโตยังได้สอดแทรกความคิดเห็นของตัวเองเข้าไปด้วย
โดยใช้โสกราตีสเป็นกระบอกเสียง
ปัญหาที่ถกเถียงกันเป็นเรื่องคุณธรรมก็จริง แต่เมื่ออ่านจบแล้ว ไม่เพียงแต่จะ
ตอบปัญหาเรื่องคุณธรรมได้เท่านั้น ยังได้ความรู้ในเรื่องอื่นๆ อีกด้วย เช่น รู้สภาพสังคมของ
คนกรีกสมัยนั้น รู้ความเชื่อของคนกรีกสมัยนั้น รู้วิธีการของโสกราตีส และรู้ว่าคนเรา
สามารถเรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม บทความนี้อาจจะขาดความกระชับไปบ้าง เพราะผู้เขียนต้องการ
ให้เป็นไปในแนวคิดวิเคราะห์และวิจารณ์ จึงอาจมีบางตอนที่กล่าวซ้ํา ซึ่งเป็นการมองในอีก
แง่หนึ่ง ผู้เขียนจึงยกข้อความอ้างซ้ํา เพื่อที่ผู้อ่านไม่ต้องพลิกกลับไปกลับมา จะทําให้เสีย
การต่อเนื่องกัน อันจะทําให้เสียรสของการอ่านไป
∗

บทความนี้ปรับมาจากรายงานเรื่อง “เมโนของเพลโต” เมื่อครั้งที่อาจารย์ศิริวรรณ เกษมศานต์
กิ ดาการ ยั ง ศึ กษาอยู่ที่ภ าควิ ช าปรั ช ญา คณะอั ก ษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ม หาวิ ทยาลั ย พ.ศ. 2518 –
บรรณาธิการ
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สําหรับบทความนี้ ผู้เขียนได้จัดลําดับไว้ 6 หัวข้อใหญ่ (ไม่นับบทนําและบทสรุป)
โดยเริ่มต้นด้วยการแนะนําตัวผู้สนทนาในเมโน แล้วตามด้วยเรื่องย่อของบทสนทนาเพื่อทํา
ความเข้า ใจให้ชัด เจนขึ้น จากนั้น ถึง หัวข้ อที่ว่า ด้ว ยประเด็น ปั ญ หาตลอดจนคํ า ตอบใน
บทสนทนา ซึ่งผู้เขียนได้แยกประเด็นออกมาจากบทสนทนาเพื่อให้เห็นชัดขึ้น
นอกจากนี้ หัวข้อต่อไปอันเป็นหัวข้อสําคัญจนผู้เขียนอดไม่ได้ที่จะแยกออกมา
เป็นหัวข้อหนึ่งต่างหาก จากนั้นผู้เขียนได้แยกเอาศัพท์บางคําที่น่าสนใจออกมาอธิบาย ซึ่ง
ผู้อ่านเห็นศัพท์แล้วไปเปิด DICTIONARY ทั่วๆไปจะพบว่าคําตอบต่างกัน เพราะศัพท์
ดังกล่าวในความหมายของเพลโตจะต่างไปจากศัพท์พื้นๆ ทั่วๆ ไป และท้ายที่สุด ผู้เขียนได้
สรุปมูลเหตุที่เพลโตแต่งเมโนเอาไว้ด้วย
ที่กล่าวมานี้เห็นได้ว่า บทสนทนาเรื่องเมโนเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อย จนอาจจะ
กล่าวได้ว่า ถ้าไม่ได้อ่านจะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปจริงๆ

1. ลักษณะของผู้ร่วมสนทนา
ผู้ร่วมสนทนาในเรื่องเมโนนี้ ทุกคนมีตัวตนจริงในสมัยเพลโต
1. เมโน (MENO) เป็นชายหนุ่มตระกูลสูง รูปงาม มีความรู้และร่ํา รวย อายุ
ประมาณ 18-19 ปี บ้านเกิดอยู่ที่แคว้นเทสสาลี (THESSALY) มาติดต่อเรื่องการเมืองใน
กรุงเอเธนส์ พักอยู่กับอนีตัส (ANYTUS) ซึ่งเป็นหัวหน้านักการเมืองพรรคหนึ่ง
เมโนเป็นลูกศิษย์ของโสฟิสต์ที่มีชื่อเสียงคือกอกิแอส (GEORGIAS) ตัวเมโน
เอง เคยพูดเรื่องเกี่ยวกับ ‘คุณธรรม’ หลายครั้งแล้ว แต่เมื่อถูกโสกราตีส (SOCRATES)
ซักถาม เมโนกลับไม่แน่ใจว่าคุณธรรมคืออะไรแน่ แต่อย่างไรก็ตามตอนจบของบทสนทนานี้
นอกจากเมโนได้ รู้ ว่ า คุ ณ สมบั ติ ร่ ว มของคุ ณ ธรรมคื อ อะไรแล้ ว เมโนยั ง รู้ จั ก คิ ด อี ก ด้ ว ย
ต่างกับตอนต้นบทสนทนาที่เมโน (ผู้ซึ่งมีการศึกษาดี เพราะรู้จักกวีนิพนธ์ต่างๆ ตลอดจนมี
พื้นความรู้ทางเรขาคณิตเพียงพอที่จะเข้าใจคําอธิบายของโสกราตีส) ทําได้แต่เพียงลอก
เลียนคําพูดของพวกโสฟิสต์มาตอบคําถามโสกราตีสโดยไม่ได้คิด
นอกจากนี้ มีลักษณะบางอย่างของเมโนนอกเหนือจากการชอบตอบโดยไม่คิด
คือนิสัยที่ต้องการความรู้โดยไม่ต้องใช้ความพยายาม อันเป็นความเคยชินที่ได้รับจากพวก
โสฟิสต์ แต่ในเรื่องเมโนนี้ เมื่อเมโนสนทนากับโสกราตีส เมโนต้องใช้ความพยายามไม่น้อย
ในการที่จะได้มาซึ่งความรู้ และความรู้ที่เมโนหาได้ด้วยตัวเอง โดยมีโสกราตีสเป็นเพียง
ผู้คอยชี้ทางให้เท่านั้น เราจึงพอจะสรุปได้ว่าเมโนฉลาดขึ้น เมื่อได้สนทนากับโสกราตีส

ครูมีศิษย์ ศิษย์มคี รู

31

2. โสกราตีส (SOCRATES) เป็นชายชราอายุประมาณ 68 ปี รูปร่างอ้วนเตี้ย
หัวล้าน จมูกกว้าง แบน เขาเดินท่าทางน่าเกลียด บิดาเป็นช่างปั้น มารดาเป็นหมอตําแย
ฐานะยากจน การศึกษาต่ํา (ถ้าเทียบมาตรฐานที่ชาวเอเธนส์สมัยนั้นยึดถือ)
ในเรื่องเมโนนี้ โสกราตีสสนทนากับเมโนเพื่อค้นหาความจริง มากกว่าที่จะให้
เมโนเห็นเทคนิคของการโต้เถียง หรือชี้ให้เห็นเพียงวิธีการของโสกราตีสเช่นงานชิ้นแรกๆ
เช่น ไลซิส (LYSIS), อโพโลเกีย (Apologia), ยูไทโฟร (EUTHYPHRO)ฯ เหล่านี้ไม่มีคําสรุป
ลงท้ายให้ แต่จะเห็นเพียงวิธีการของโสกราตีสเท่านั้น
แต่สําหรับในงานชิ้นหลังๆ เช่น รีพับลิค (REPUBLIC), ซิมโพเซียม (SYMPOSIUM)
หรือแม้แต่เมโนเอง เพลโตได้แสดงความคิดเห็นลงไปด้วย ในงานชิ้นหลังๆ นี้ เพลโตสร้าง
โสกราตีสขึ้นมาเป็นกระบอกเสียงของตน
ในเมโน โสกราตีสไม่เพียงแต่ชี้ให้เมโนเห็นข้อบกพร่องของคําจํากัดความของ
คุณธรรมที่เมโนยกมาเท่านั้น แต่ยังแสดงความคิดเห็นของตนเองด้วยว่าคุณธรรมคืออะไร
3. อนี ตั ส (ANYTUS) เป็ น หั ว หน้ า นั ก การเมื อ งพรรคประชาธิ ป ไตย เพลโต
ใช้อนีตัสเป็นตัวแทนของบุตรที่ไม่ดีเหมือนบิดา ในเมโน โสกราตีสมักจะเน้นถึงความดีของ
บิดาอนีตัสควบคู่ไปกับคุณสมบัติของอนีตัส ซึ่งเป็นการพิสูจน์ได้ว่าคุณธรรมไม่อาจหยิบยื่น
ให้กันได้
อนีตัสเป็นพวกอนุรักษ์นิยมที่ออกจะรุนแรง เพราะไม่มีความอดทนพอที่จะรับ
ฟังโสกราตีสวิจารณ์รัฐบุรษที่ตนยกย่องได้ อนีตัสผละจากวงสนทนาไปด้วยความโมโหโทโส
อนีตัสไม่พอใจโสกราตีสเพราะคําถามต่างๆ ของโสกราตีสท้าทายทฤษฎีการ
ปกครองที่ ค ณะรั ฐ บาลใช้ อ ยู่ คื อ เหมื อ นกั บ ว่ า โสกราตี ส ชี้ ว่ า การปกครองระบอบ
ประชาธิป ไตยไม่ใช่ รูป การปกครองที่ ดี เพราะมติม หาชนอาจเป็น มติที่ผิ ด ได้ และกรุ ง
เอเธนส์ ก็ ยั ง ไม่ มี ผู้ นํ า สอนคุ ณ ธรรมให้ ช าวเอเธนส์ ไ ด้ เหตุ ดั ง กล่ า วนี้ เ ป็ น เหตุ ห นึ่ ง ที่ ทํ า
ให้อนีตัส ชัก ชวนเมเลตั ส (MELETUS) และ ลีค อน (LYCON) ร่วมมือกัน ดํา เนิน คดีกั บ
โสกราตีส
4. เด็กคนใช้ของเมโน เป็นตัวแทนของคนไม่มีศรัทธา ซึ่งเพลโตใช้พิสูจน์ทฤษฎี
การระลึกได้ (LEARNING IS RECOLLECTION) ทฤษฎีดังกล่าวนี้จะให้คําตอบได้ว่าการ
เรียนในทัศนะของโสกราตีสเป็นอย่างไร และสามารถพิสูจน์ได้ว่าคนเราสามารถที่จะเรียนรู้
สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้
5. กอกิ แ อส (GEORGIAS) ไม่ ไ ด้ ร่ ว มในวงสนทนาเรื่ อ งเมโน แต่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก
กล่าวถึ งบ่ อยๆ ในฐานะที่เป็ นโสฟิ สต์คนหนึ่ง และเป็นผู้สอนเมโน ในเรื่องเมโน กอกิแอส
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ถูกกล่าวถึงเป็นตัวแทนของพวกโสฟิสต์ที่ชอบอ้างตัวว่าเป็น ’ครูสอนคุณธรรม’ แต่ปรากฏ
ว่าคําสอนของกอกิแอสที่เมโนถ่ายทอดมานั้น โสกราตีสสามารถที่จะแย้งได้ทุกอย่าง
อย่างไรก็ตาม มีบทสนทนาอีกบทหนึ่งที่เพลโตเขียนโจมตีกอกิแอสไว้มาก คือ
บทสนทนาชื่อ GEORGIAS ชี้ให้เห็นว่ากอกิแอสไม่ได้เป็นนักปรัชญา แต่เป็นนักวาทศิลป์
กล่าวกันว่าเขาไปอยู่แคว้นเทสสาลีตอนที่ชาวแคว้นนั้นกําลังร่ํารวย

2. เรื่องย่อของบทสนทนา
เพลโตเขียนบทสนทนานี้ปี 386 หรือ 385 B.C. เล่าถึงการพบปะระหว่างเมโน
ชาวเมื อ งเทสสาลี (THESSALY) และโสกราตี ส ราวปลายเดื อ นมกราคม หรื อ ต้ น เดื อ น
กุมภาพันธ์ 402 B.C.1 ตอนนั้นเมโนอายุ 18–19 ปี โสกราตีสอายุประมาณ 68 ปี อีกไม่กี่ปี
ก็ถึงวาระสุดท้ายของโสกราตีสอยู่แล้ว
เรื่องเมโนนี้ เริ่มขึ้นด้วยคําถามของเมโนที่ถามโสกราตีส เมื่อพบกันที่ตลาดในกรุง
เอเธนส์ เมโนถามโสกราตีสว่าคุณธรรมเป็นสิ่งที่สอนได้ หรือเป็นสิ่งที่เราได้มาจากการ
ปฏิบัติ หรือได้มาโดยธรรมชาติ หรือได้มาโดยวิธีอื่นใด โสกราตีสชี้ให้เห็นว่าตัวเองไม่อาจ
ตอบปั ญ หานี้ ไ ด้ เพราะในการตอบปั ญ หานี้ เราต้ อ งเข้ า ใจก่ อ นว่ า คุ ณ ธรรมคื อ อะไร
(บทเริ่มเรื่องเมโนนี้ ถ้าเราศึกษาเรื่อง PROTAGORAS มาแล้วจะเห็นว่าตอนต้นของเมโน
เหมือนตอนจบของโพรทากอรัส ทั้งที่เพลโตเขียนสองเรื่องนี้ในเวลาที่ต่างกัน)2
เมโนประหลาดใจที่โสกราตีสไม่รู้ความหมายของคุณธรรม เพราะเมโนเองแน่ใจ
ว่าตัวเองรู้ว่าคุณธรรมคืออะไร เขาจึงให้ความหมายของคุณธรรมตามแบบอย่างที่เคยรู้มา
จากครูของเขา (กอกิแอส,โสฟิสต์คนหนึ่ง)
คํ า ตอบของเมโน ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ทั ศ นะของชาวกรี ก ส่ ว นมากในสมั ย นั้ น นั่ น คื อ
คุณธรรมมีความหมายต่างกันตามเพศและฐานะของคนในสังคม ขณะที่คุณธรรมของผู้ชาย
คือการดูแลกิจการในรัฐ ด้วยการช่วยเหลือเพื่อน และทําร้ายศัตรูด้วยการไม่ทําอันตรายให้
ตนเองนั้น คุณธรรมของผู้หญิงคือการดูแลบ้านช่องให้เรียบร้อย ซื่อสัตย์ต่อสามีและเชื่อฟังสามี
โสกราตีสเสนอให้เมโนหาคุณสมบัติร่วม (COMMON CHARACTER) โดยยกตัวอย่าง
ว่าคุณสมบัติร่วมของการจัดกิจการบ้านกับกิจกรรมรัฐคือความพอดี (TEMPERANCE) และ
ความยุติธรรม (JUSTICE)
1

R.S. Bluck, Plato’s Meno (Cambridge : Cambridge University Press, 1964),
p.108 – 119.
2
W.K.C. Guthrie, Protagoras and Meno (London : Cox & Wyman Ltd., 1972), p. 103.
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เมโนให้คําจํากัดความของคุณธรรมใหม่ กล่าวว่าคุณธรรมคือความสามารถใน
การปกครองคน (THE CAPACITY TO GOVERN MEN) แต่โสกราตีสก็แย้งได้ว่าเด็กหรือ
ทาส ไม่ อ าจมี ไ ด้ และชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ความสามารถในการปกครองจะเป็ น คุ ณ ธรรมเมื่ อ
ประกอบด้วยความยุติธรรม เมโนจึงอธิบายว่าความยุติธรรมเป็นคุณธรรม แต่โสกราตีส
ชี้ให้เห็นว่าความยุติธรรมเป็นคุณธรรมหนึ่งเท่านั้น
จากนั้นโสกราตีสแสดงตัวอย่างการหาคุณสมบัติร่วมของสิ่งต่างๆ ด้วยการอธิบาย
เรื่องรูป (SHAPE) และสี (COLOUR) เมโนพยายามอีกครั้งหนึ่งโดยยกคําพูดของกวีมาอ้าง
ว่า คุณ ธรรมคือความปรารถนาสิ่ง ดีแ ละการต้องการได้ครอบครองสิ่งนั้น แต่โสกราตี ส
ชี้ให้เห็นข้อบกพร่อง ว่าความปรารถนาสิ่งที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่ และการต้องการที่จะ
ได้ครอบครองสิ่งนั้นต้องเพิ่มคําว่าอย่างยุติธรรมไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม คําตอบใหม่นี้
ก็เป็นการใช้ส่วนหนึ่งของคุณธรรมอธิบายตัวคุณธรรม ดังนั้นคําตอบของเมโนยังใช้ไม่ได้
เมโนรู้สึกลังเลในความรู้ที่เคยรู้มา เขารู้สึกว่าก่อนพบโสกราตีสเขามีความรู้สึกว่า
เขารู้ว่าคุณธรรมคืออะไร แต่เมื่อได้พูดกับโสกราตีสแล้ว เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่รู้อะไร
เลย โสกราตีสยืนยันว่าเขาเองก็รู้สึกไม่รู้อะไรเหมือนเมโนเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามก็ยินดี
ที่จะร่วมมือกับเมโนค้นหาธรรมชาติของคุณธรรม
คําตอบของโสกราตีสยิ่งทําให้เมโนงงยิ่งขึ้น เพราะเมโนมีความคิดแบบโสฟิสต์คือ
คิดว่า คนเราไม่สามารถค้นหาสิ่งใหม่ๆ ได้ เว้นแต่เราจะรู้แล้ว ดังนั้นปัญหาของเมโนคือว่า
โสกราตีสจะค้นหาอะไรได้อย่างไร ในเมื่อไม่รู้ว่าสิ่งที่ค้นหานั้นคืออะไร และถ้าสมมติว่าพบ
สิ่งที่ต้องการค้นหาแล้ว จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นสิ่งที่ต้องการ โสกราตีสแก้ข้อข้องใจของเมโน
ด้วยการเล่าถึงเทพนิยายเรื่องวิญญาณ โสกราตีสเล่าว่าเคยได้ยินนักบวชเล่ากันว่าวิญญาณ
เป็ น อมตะ และเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด ตลอดเวลา ดั ง นั้ น วิ ญ ญาณจึ ง มี ค วามรู้ ใ นทุ ก สิ่ ง และ
สามารถระลึกถึงสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยรู้เห็นมา และเพราะธรรมชาติของสิ่งต่างๆ คล้ายกัน
(‘ALL NATURE IS AKIN’) ดังนั้นเมื่อวิญญาณระลึกเรื่องใดได้ ก็สามารถค้นพบสิ่งอื่นๆ
ต่อไปได้ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ การค้นหาธรรมชาติของคุณธรรมซึ่งตัวโสกราตีสและเมโนไม่รู้
จึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้
เมโนขอให้โสกราตีสสอน(TEACH) เขา แต่โสกราตีสว่าไม่มีการสอน มีแต่การ
ระลึกได้ (RECOLLECTION) เท่านั้น แล้วโสกราตีสจึงแสดงด้วยการเรียกเด็กคนใช้ของ
เมโนมาพิสูจน์การระลึกได้ถึงคําตอบของเรขาคณิต
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ในตอนแรก โสกราตีสช่วยให้เด็กคนใช้เห็นด้วยว่าจัตุรัสที่มีด้านยาวด้านละสอง
ฟุตจะมีพื้นที่สี่ตารางฟุต ต่อมาโสกราตีสถามว่าจัตุรัสที่มีพื้นที่แปดตารางฟุตจะมีด้านยาวด้าน
ละกี่ฟุต เด็กคนใช้ตอบด้วยความมั่นใจว่าจะยาวเป็นสองเท่าของรูปแรก ซึ่งคําตอบนี้ผิด
ต่อมาโสกราตีสช่วยให้เด็กคนใช้เห็นว่าจัตุรัสที่มีด้านยาวด้านละสี่ฟุตจะมีพื้นที่สิบ
หกตารางฟุต เส้น ตรงที่ต้อ งการจะยาวกว่ า สองฟุต และสั้น กว่า สี่ฟุต เด็ก คนใช้ต อบว่ า
สามฟุต โสกราตีสแสดงให้เห็นว่า พื้นที่ของจัตุรัสที่ยาวสามฟุตจะเท่ากับเก้าตารางฟุต
ในที่สุดเด็กคนใช้ยอมรับว่าตอบคําถามต่อไปอีกไม่ได้ โสกราตีสตั้งข้อสังเกตกับเมโนว่า
การที่เด็กคนใช้ยอมรับ เป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่ง เพราะตอนแรกเด็กคนใช้คิดว่าตัวเองรู้
แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าตัวเองไม่รู้ จึงมีความต้องการที่จะแสวงหาความรู้
เมื่อเด็กคนใช้มีความพร้อมในการแสวงหาความรู้ โสกราตีสจึงช่วยให้เด็กคนใช้
หาความรู้ด้วยตัวเอง โดยช่วยให้เด็กคนใช้เห็นว่าจัตุรัสบนเส้นทแยงมุม มีพื้นที่เป็นสองเท่า
ของจัตุรัสเดิม โสกราตีสให้ข้อสังเกตว่าคําตอบต่างๆ ของเด็กคนใช้เป็นคําตอบของเด็กเอง
เด็กคนใช้มีคําตอบอยู่ในหัวก่อนแล้ว เมื่อถูกกระตุ้นด้วยคําถามก็จะเกิดความรู้ขึ้นได้ การได้
ความรู้แบบนี้คือการระลึกได้ แต่เนื่องจากเด็กคนใช้ไม่เคยมีความรู้ทางเรขาคณิตมาก่อน
เลย ดังนั้นเด็กคนใช้คงมีความรู้ติดมากับวิญญาณและเป็นความรู้ที่เคยรู้มาก่อนแล้วเมื่อ
ชาติก่อน
เมื่อโสกราตีสแสดงให้เมโนเห็นแล้ว โสกราตีสเสนอให้เมโนร่วมมือกับเขาค้นหา
ธรรมชาติของคุณธรรมต่อ แต่เมโนต้องการให้โสกราตีสตอบเขาก่อนว่าคุณธรรมเป็นสิ่งที่
สอนได้หรือไม่
โสกราตีสยิน ยอมถ้าเมโนจะยอมให้เขาหาธรรมชาติของคุณ ธรรมด้วยการตั้ง
สมมุติฐาน เช่นลองสมมุติว่า ‘ถ้าคุณธรรมสอนได้คุณธรรมต้องเป็น X’ และเราก็หา X
ว่าควรจะเป็นอะไร เมื่อเรารู้ว่า X ควรจะเป็นความรู้แล้ว คําถามแรกของเมโนก็จะไม่มี
ปัญหาถ้าเราหาได้ว่า คุณธรรมเป็นความรู้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อตั้งสมมุติฐานไว้ว่า
คุณ ธรรมคื อ ความรู้ ก็ จํ า เป็ น ต้ อ งมีค นสอน แต่ โ สกราตี ส เองบอกว่ า ไม่ เ คยพบครู ส อน
คุณธรรมเลย พอดีกับอนีตัสซึ่งเป็นชาวเอเธนส์ที่ร่ํารวยและมีอิทธิพลมากเข้ามาร่วมสนทนา
อนีตัสจึงอาจเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหาได้
โสกราตีสถามอนีตัสว่า ถ้าต้องการจะฝึกคนให้ทํารองเท้าเราควรส่งไปเรียนกับ
ผู้ที่เก่งทางทํารองเท้า หรือถ้าเราต้องการให้คนเป่าขลุ่ยเก่งก็ต้องส่งไปเรียนกับผู้ชํานาญ
ทางเป่าขลุ่ย ทํานองเดียวกัน ถ้าเราต้องการให้เมโนเรียนเรื่องคุณธรรม เราควรส่งเมโนไป
เรียนกับพวกโสฟิสต์ที่อ้างว่าเป็นครูสอนคุณธรรมหรือ? อนีตัสคัดค้านว่าพวกโสฟิสต์เป็น
ผู้ ห ลอกลวงประชาชน และแนะนํ า สุ ภ าพบุ รุ ษ ชาวเอเธนส์ ห ลายคนที่ มี คุ ณ ธรรม เช่ น
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เทมิสโตเคิล (THEMISTOCLES), อริสติเดส (ARISTIDES), เพอรีเคิล (PERICLES) และ
ทูซีไดตีส (THECYDIDES) แต่โสกราตีสกล่าวว่าบุคคลเหล่านี้แม้จะมีคุณธรรมแต่ก็ไม่มีใคร
สักคนที่สามารถสอนคุณธรรมให้บุตรของตนได้ คําพูดของโสกราตีสทําให้อนีตัสจากไปด้วย
ความโกรธ ที่โสกราตีสตําหนิคนที่ตนนับถือ
โสกราตีสจึงหันมาหาเมโน และชี้ให้เห็นว่า เนื่องจากพ่อที่ดีไม่สามารถถ่ายทอด
คุณธรรมให้ลูกได้ และเนื่องจากไม่เคยมีใครพบครูสอนคุณธรรม ดังนั้นโสกราตีสจึงตอบ
คําถามแรกของเมโนได้ว่าคุณธรรมสอนไม่ได้
เมโนสงสัยว่า แล้วจะอธิบายการที่คนมีคุณธรรมได้อย่างไร โสกราตีสว่าพวกนั้น
คือคนที่มีประโยชน์ พวกรัฐบุรุษชาวเอเธนส์ทั้งหลายที่มีคุณธรรมเหล่านั้น เป็นผู้ที่มีความ
เห็นชอบ (RIGHT OPINION) จึงไม่สามารถถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ เพราะคนเหล่านั้นมี
คุณธรรมขึ้นมาโดยปราศจากความเข้าใจ จึงอาจกล่าวได้ว่าคุณธรรมเป็นสิ่งที่ได้มาจาก
เทพเจ้าไม่ใช่โดยธรรมชาติหรือการสอน เป็นอันว่าโสกราตีสตอบปัญหาที่เมโนถามแล้ว

3. ประเด็นปัญหา – คําตอบ
เรื่องเมโนนี้ เริ่มขึ้นด้วยคําถามแรกที่เมโนถามโสกราตีส
เมโนถาม3 : คุณธรรมเป็นสิ่งที่สอนได้หรือไม่ หรือเป็นผลจากการปฏิบัติ หรือถ้าไม่ได้เกิด
จากการสอนหรือการปฏิบัติก็คงเกิดมากับมนุษย์โดยธรรมชาติ หรือมีวิธีอื่น
ใดนอกจากนี้?
จะเห็นว่าข้อข้องใจของเมโนคืออยากจะรู้ว่าคุณธรรมสอนได้หรือเปล่า แล้วจะ
เกิดมีขึ้นได้อย่างไร อย่างไรก็ตามสําหรับคําถามของเมโน โสกราตีสตอบไว้ว่า
โสกราตีสตอบ4 : เขาไม่มีความรู้เรื่องคุณธรรมเลย แล้วจะรู้คุณสมบัติของมันได้อย่างไร
ในเมื่อไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร

3

Can you tell me Socrates is virtue something that can be tauqht? Or does it
come by practice? Or is it neither teaching nor practice that gives it to a man but natural
aptitude or something else? (Plato, Meno,70 a 1)
4
I have no knowledge about virtue at all. And now can I know a property of
something when I don’t even know what it is? (Plato,Meno,71 b 1)
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คํ า ตอบของโสกราตี ส ไม่ ไ ด้ ไ ขข้ อ ข้ อ งใจให้ เ มโนเลย เพราะนอกจากจะไม่ ไ ด้
คําตอบแล้ว เมโนยังจะต้องตอบคําถามโสกราตีสอีก
โสกราตีสถาม5 : คุณธรรมคืออะไร?
แต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่เมโนเป็นคนมีการศึกษา และได้เคยเรียนรู้เรื่องคุณธรรม
มาแล้ว จากอาจารย์ของตนคือกอกิแอส ซึ่งเป็นโสฟิสต์คนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมาก จึงไม่เป็นปัญหา
เลยที่จะตอบโสกราตีสว่าคุณธรรมคืออะไร
เมโนตอบ6 : คุณธรรมของผู้ชายคือการรู้จักบริหารกิจการของรัฐ ช่วยเพื่อนและทําร้าย
ศัตรูด้วยการไม่ทําอันตรายให้ตัวเอง และคุณธรรมของสตรีคือการเป็น
ภรรยาที่ดี ดูแลบ้านช่อง และเชื่อฟังสามี
แต่โสกราตีสชี้ว่าคําตอบของเมโนใช้ไม่ได้ เพราะการจะตอบปัญหานี้คือการให้
ลักษณะร่วม (COMMON CHARACTER) ของคุณธรรมทั้งหมดและในกรณีนี้ โสกราตีสชี้ให้
เมโนเห็นว่า ลักษณะร่วมของคุณธรรมของผู้ชายกับผู้หญิงคือความพอดี (TEMPERANCE)
และความยุ ติ ธ รรม (JUSTICE) เพราะทั้ ง การบริ ห ารั ฐ และการจั ด ระเบี ย บบ้ า นช่ อ ง
ต้องอาศัยคุณสมบัติทั้งสองอย่างนี้ จากนั้นโสกราตีสชักชวนให้เมโนตอบปัญหาเดิมใหม่
เมโนตอบ7 : คุณธรรมควรจะหมายถึงความสามารถในการปกครองตน ซึ่งเป็นลักษณะร่วมของ
คุณธรรม
แต่โสกราตีสแย้งว่า ความสามารถในการปกครองคนนี้ไม่ได้เป็นลักษณะร่วมของ
คุ ณ ธรรม เพราะเด็ ก ไม่ อ าจปกครองพ่ อ แม่ หรื อ ทาสก็ ไ ม่ ส ามารถปกครองนายได้
นั่ น หมายความว่ า เด็ ก กั บ ทาสไม่ อ าจมี ไ ด้ และอี ก อย่ า งหนึ่ ง คื อ ความสามารถในการ
ปกครองคนจะเป็นคุณธรรมได้ต้องปกครองอย่างยุติธรรมด้วยอาจจะเพราะโสกราตีสพูดถึง
ความยุติธรรมหลายหน เมโนเลยจับประเด็นนี้
5

What do yourself say virtur is ? (Plato,Meno,71 d 5)
The virtue of a man consists in managing the city’s affairs capably, and so
that he will help his friends and injure his for while taking care to come to no harm
himself. Or if you want a woman’s virtue, that is easily described. She must be a good
housewife, careful with her stores and obedient to her husband. (Plato, Meno, 71 e 2)
7
It must be simply the capacity to govern men if you are looking for one
quality to cover all the instances. (Plato, Meno, 73 c 5 )
6
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เมโนตอบ8 : ความยุติธรรมคือคุณธรรม
แต่โสกราตีสบอกว่าความยุติธรรมเป็นคุณธรรมหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้เป็น
ลักษณะร่วมของคุณธรรมแต่ละชนิด จากนั้นโสกราตีสพยายามอธิบายการหาลักษณะร่วม
ของสิ่งต่างๆ โดยยกตัวอย่างเรื่องรูป และสี อย่างไรก็ตาม เมโนพยายามอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งครั้ง
นี้ได้ยกเอาคําพูดของกวีมาอ้าง
เมโนตอบ9 : กวีบอกว่าคุณธรรมคือการยินดีในของสูงส่งและมีอํานาจ หมายความว่า
คุณธรรมคือความปรารถนาสิง่ ต่างๆ ทีง่ ดงามและความมีอํานาจครอบครองสิง่ นั้น
แต่โสกราตีสเห็นว่าคําตอบของเมโนมีข้อบกพร่อง 2 ประการ คือ
ประการที่ 1 ที่บอกว่าคุณธรรมคือความปรารถนาสิ่งที่งดงามหรือสิ่งที่ดีนั้น อนุมาน
เอาว่าคนบางคนปรารถนาสิ่งที่เลว แต่โสกราตีสเชื่อว่าตามหลักความจริง ไม่มีใครปรารถนาสิ่งที่
เลว แต่เพราะเขาไม่รู้สภาพของสิ่งเลวและเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งที่ดี ดังนั้นโสกราตีสถือว่าเพราะ
ความรู้ทําให้คนปรารถนาสิ่งเลว กรณีนี้โสกราตีสว่าเมโนเข้าใจผิดหลักความจริง
ประการที่ 2 ที่ว่าคุณธรรมคือความสามารถที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่งดงามหรือสิ่งที่ดี
ยังบกพร่อง
โสกราตีสตอบแก้10 : สิ่งใดก็ตามที่ได้ครอบครองด้วยวิธียุติธรรมถือเป็นคุณธรรม
ด้วยเหตุที่ความยุติธรรมเป็นคุณธรรมหนึ่ง ดังนั้นข้อบกพร่องของเมโนคือการ
อธิบายคุณธรรมด้วยคุณธรรมย่อย ไม่ได้หาลักษณะร่วม โสกราตีสจึงขอให้เมโนเริ่มใหม่
มาถึงตอนนี้เมโนเริ่มรู้สึกว่าความรู้ของตัวที่กอกิแอสสอนนั้นนํามาใช้ตอบปัญหา
ไม่ได้ เมโนเริ่มรู้สึกลังเลใจในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเคยรู้ แต่อย่างไรก็ตาม โสกราตีสแนะนําว่า
ควรจะร่ ว มมื อ กั น หาความรู้ ใ นเรื่อ งธรรมชาติ ข องคุ ณ ธรรม เพราะโสกราตีส เองก็ ไ ม่ รู้
เหมือนกันว่าคุณธรรมคืออะไร เมโนแปลกใจมาก และตั้งคําถามเอากับโสกราตีส

8

Justice is virtue. (Plato, Meno, 73 d 4 )
It seems to me then, Socrates, that virtue is, in the words of the poet, ‘to
rejoice in the fine and have power’, and I dafine it as desiring fine things and being able
to acquire them. (Plato, Meno,77 b 1)
10
Whatever is accompanied by justice is virtue.(Plato, Meno,79 a 1)
9
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เมโนถาม11 : เราจะหาได้อย่างไรโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร จะเริ่มอย่างไร ในเมื่อวัตถุที่
ต้องการค้นหาเป็นอะไรก็ไม่รู้เสียแล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือว่าโสกราตีสอาจ
จะค้นพบแล้ว แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่ค้นพบนั้นเป็นสิ่งเดียวกับสิ่งที่ตนไม่รู้มาก่อน
โสกราตี ส ตอบคํ า ถามนี้ โ ดยยกเอาเทพนิ ย ายเรื่ อ งวิ ญ ญาณมาเล่ า ให้ ฟั ง ว่ า
วิญญาณเป็นอมตะ (IMMORTAL) มีการเกิดหลายครั้ง วิญญาณได้เห็นสิ่งต่างๆ ทั้งโลกนี้
และโลกอื่น ได้เรียนรู้ทุกอย่าง ดังนั้นเราไม่น่าจะแปลกใจ ถ้าวิญญาณเรียกเอาความรู้เดิม
เรื่องคุณธรรมหรือเรื่องต่างๆ ออกมา โสกราตีสกล่าวอีกว่าที่เราเรียกว่าการเรียนนั้นที่แท้
คือการทบทวนความรู้เดิมนั่นเอง ดังนั้นคนเราทุกคนสามารถหาสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้โดย
การทบทวนความรู้เดิม
เมโนขอร้องให้โสกราตีสสอนเขาว่าการเรียนรู้คือการระลึกได้ (LEARNING IS
RECOLLECTION) แต่ โ สกราตี ส บอกว่ า ไม่ มี ก ารสอนมี แ ต่ ก ารระลึ ก ได้ เ ท่ า นั้ น จากนั้ น
โสกราตีสเรียกเด็กคนใช้ของเมโนมาแสดงให้เห็นความจริง
โสกราตีสตั้งปัญหาถามเด็กคนใช้เมโน และท้ายที่สุดสามารถทําให้เด็กคนใช้ได้
เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน เพราะเด็กคนใช้ไม่เคยเรียนรู้เรขาคณิตมาก่อนเลย ซึ่งโสกรา
ตีสตั้งข้อสังเกตกับเมโนว่า การที่เด็กคนใช้สามารถเรียนรู้ได้เพราะเด็กคนใช้สามารถเรียก
ความรู้เดิมที่เคยเรียนรู้ในชาติก่อนออกมา
จากนั้นทั้งโสกราตีสกับเมโนก็ร่วมมือกันหาธรรมชาติของคุณธรรมด้วยการตั้ง
สมมุติฐาน ในตอนแรกเป็นที่ยอมรับกันว่าความรู้เป็นสิ่งมีประโยชน์ ต่อมาเมื่อพิจารณา
คุณธรรม ก็เป็นที่ยอมรับกันว่าคุณธรรมเป็นสิ่งมีประโยชน์เช่นกัน ดังนั้น คุณธรรมต้องเป็น
ส่วนหนึ่งของความรู้ จึงตั้งสมมุติฐานว่าคุณธรรมคือความรู้
แต่เนื่องจากโสกราตีสสงสัยว่า ถ้าคุณธรรมคือความรู้แล้ว คุณธรรมก็เป็นสิ่งที่
สอนกันได้และมีครูผู้สอน แต่โสกราตีสบอกว่าตัวเองไม่เคยพบครูผู้สอนคุณธรรมเลย
พอดีอนีตัสซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีชื่อเสียงผ่านมาร่วมวงสนทนาด้วย
โสกราตีสถามหาครูสอนคุณธรรมจากอนีตัส บอกว่าจะส่งเมโนไปเรียนคุณธรรมกับพวก
โสฟิสต์ ซึ่งอนีตัสคัดค้านอย่างมาก และแนะนําให้ไปหาสุภาพบุรุษชาวเอเธนส์คนใดก็ได้ให้
สอนคุณธรรม

11

But how will you look for something when you don’t in the least know what
it is ? How on earth are you going to set up something you don’t know as the object of
your search? To put it another way, even if you come right up against it, how will you
know that what you have found is the thing you didn’t know ? (Plato, Meno,80 d 3)
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แต่โสกราตีสบอกว่าสุภาพบุรุษชาวเอเธนส์เหล่านี้ไม่สามารถสอนคุณธรรมได้
แล้วยกตัวอย่างคนดีๆ ทั้งหลายที่บุตรไม่ดีเหมือนพ่อ เป็นอันว่าโสกราตีสตอบปัญหาแรก
ของเมโนที่ถามว่าคุณธรรมสอนได้หรือไม่ได้ว่า
โสกราตีสตอบ12 : ดูประหนึ่งว่าคุณธรรมนั้นสอนไม่ได้
คําตอบของโสกราตีสทําให้อนีตัสจากไปด้วยความโมโห เพราะคิดว่าโสกราตีสติ
เตียนรัฐบุรุษที่ตัวเองนับถือ แต่อย่างไรก็ตามโสกราตีสก็หันมาสนทนากับเมโนต่อและชี้ให้
เมโนเห็นว่า เนื่องจากพ่อที่ดีไม่สามารถถ่ายทอดคุณธรรมให้ลูกได้ และเนื่องจากไม่มีใคร
พบครูสอนคุณธรรมเลย ดังนั้นดูเหมือนว่าคุณธรรมเป็นสิ่งสอนไม่ได้
แต่เมโนสงสัยว่า แล้วอธิบายคนที่มีคุณธรรมได้อย่างไร โสกราตีสอธิบายว่าคน
พวกนั้นคือคนที่มีประโยชน์ คือสามารถให้คําแนะนําที่ถูกต้องแก่เราได้ และอาจทําได้โดย
ปราศจากความรู้
โสกราตีสว่าคนที่มีคุณธรรมพวกนั้นคือคนที่มีความเห็นชอบ (RIGHT OPINION)
ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้มนุษย์บางคน เหมือนกับความสามารถทางการประพันธ์
หรือการทํานายทายทัก
ความเห็นชอบกับความรู้ เหมือนกันคือมีประโยชน์ แต่ความเห็นชอบเป็นสิ่งที่ไม่
ต้องการอยู่กับเรานาน มันจะไม่มีค่าถ้าไม่ตรึงให้แน่นด้วยเหตุผลความเข้าใจ ซึ่งการตรึง
ความเห็นชอบนี้คือการระลึกได้ และเมื่อตรึงความเห็นชอบแล้ว ต่อมามันจะเป็นความรู้
และอยู่กับเราตลอดไป
โสกราตีสบอกว่า รัฐ บุรุษในเอเธนส์ส มัยนั้นที่ไม่สามารถถ่า ยทอดคุณ ธรรมให้
ลูกหลานเพราะคุณธรรมของเขาไม่ตั้งอยู่บนความรู้ แต่คุณธรรมของเขาตั้งอยู่บนความ
เห็นชอบ และได้มาจากเทพเจ้า
เรื่องเมโนจบลงเมื่อโสกราตีสตอบปัญหาเมโนที่ถามตอนต้น ว่า
โสกราตีสตอบ13 : คุณธรรมไม่ได้เกิดโดยการปฏิบัติ หรือได้มาโดยการสอน คุณธรรมได้มาจากเทพเจ้า

12
13

It look as if virtue cannot be taught. (Plato, Meno,94 e 1)

Virtue will be acquired neither by nature nor by teaching. Whoever has
virtue gets it by divine dispensation. (Plato, Meno,100 b 1)
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ในบทที่ว่าด้วยประเด็นปัญหา คําตอบนี้ เราพอจะเห็นได้ว่าเรื่องเมในนี้สามารถ
หาคําตอบได้ชัดเจน เรื่องนี้เริ่มขึ้นด้วยปัญหาแรกของเมโน และ เรื่องจบลงด้วยคําตอบ
ของโสเครตีสที่ตอบปัญหานั้น
แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเรื่องเมโนจะให้คําตอบที่สมบูรณ์กว่าเรื่อง โพรธากอรัส
(PROTAGORAS) ที่พูดถึงคุณธรรมเหมือนกัน ก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องเมโนจะให้คําตอบ
ที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะคําตอบที่ชัดเจนในเมโนกลับอยู่ในเรื่องรีพัพลิก(REPUBLIC) ซึ่งควร
จะต้องศึกษาควบคู่กันไป

4. การเรียนรูค้ ือการระลึกได้
เพื่อที่จะพิสูจน์ว่า เราไม่ได้เรียนอะไรเลย ที่เราเรียนที่จริงคือการทบทวนความจํา
เท่านั้น (LEARNING IS RECOLLECTION) โสกราตีสเอาเด็กคนใช้ของเมโนมาพิสูจน์ให้เห็น
ว่า เด็กคนใช้สามารถเรียนรู้เรขาคณิตในการทบทวนความจํา อย่างไรก็ดีในการพิสูจน์
ทฤษฎีนี้พอแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนด้วยกันคือ
ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนความรู้ดั้งเดิม
ขั้นตอนที่ 2 การทําลายความรู้เดิมที่ผิด
ขั้นตอนที่ 3 การแสวงหาความรู้ใหม่
ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรู้เดิม
G
D
C
ในตอนแรกเด็กคนใช้เห็นว่า จัตุรัสที่มีด้านยาว ด้าน
ละ 2 ฟุต จะมีพื้นที่ 4 ตารางฟุต (สี่เหลี่ยม ABCD
จะมีความยาวด้านละสองฟุต มีพื้นที่ 4 ตารางฟุต)
E
F
ต่อมาโสกราตีสถามว่า จัตุรัสมีพื้นที่ 8 ตารางฟุต จะ
ยาวด้านละกี่ฟุต เด็กคนใช้ตอบด้วยความมั่นใจว่า
ยาวเป็น 2 เท่าของรูปแรกคือ 4 ฟุต เด็ก เข้าใจว่า
A
H
B
‘จตุรัสมีเนื้อที่เป็นสองเท่าของรูปแรก จะมีด้านยาว
รูปที่ 1
เป็นสองเท่าของรูปแรกเช่นกัน’14 (ผิด) ดังรูปที่ 115
ในกรณีเมโน เมื่อโสกราตีสถามว่าคุณธรรมคืออะไร เมโนตอบด้วยความมั่นใจว่า
คุณธรรมของผู้ชายคือการรู้จักบริหารกิจการของรัฐ ช่วยเพื่อนและทําร้ายศัตรูด้วยการไม่

14
15

The double square will have a double side.
Plato, Meno, 82 c
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ทําอันตรายให้ตัวเอง และคุณธรรมของสตรีคือการเป็นภรรยาที่ดี ดูแลบ้านช่องและซื่อสัตย์
ต่อสามี (ผิด)
เราจะเห็นว่าทั้งเด็กคนใช้และเมโนตอบด้วยความมั่นใจเหมือนกัน
ในตอนที่ 1 นี้ เราพอจะสังเกตเห็นว่า โสกราตีสหยั่งความรู้เดิมทั้งของเมโนและ
เด็กคนใช้ ว่าสิ่งที่รู้นั้นผิด หรือถูกประการใด
ขั้นที่ 2 การทําลายความรู้เดิมที่ผิด
ต่อมาโสกราตีส ช่วยให้เด็ก คนใช้เห็น ว่า ตําตอบ
N
K ของเด็กผิด เพราะสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวด้าน
L
ละ 4 ฟุตจะมีพื้นที่ 16 ตารางฟุต (สี่เหลี่ยม AJKL)
ดั ง นั้ น เส้ น ตรงที่ ต้ อ งการจะยาวมากกว่ า 2 ฟุ ต
Q
P
และสั้นกว่า 4 ฟุต เด็กคนใช้ตอบใหม่ว่า
C
G
M ยาว 3 ฟุต โสกราตีสแสดงให้เห็นว่าผิด เพราะถ้า
D
ยาว 3 ฟุต จัตุรัสจะมีพื้นที่ 9 ตารางฟุต (สี่เหลี่ยม
AOPQ) ดังรูปที่ 216 ที่สุดเด็กคนใช้ยอมรับว่าตอบ
E
F
คํ า ถามต่ อ ไปไม่ ไ ด้ โสกราตี ส ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตกั บ
A
J เมโนว่ า การที่ เ ด็ ก คนใช้ ย อมรั บ ว่ า ตนไม่ รู้ เ ป็ น
B
O
H
ความก้าวหน้าอย่างหนึ่ง เพราะตอนแรก เด็กคน
รูปที่ 2
ใช้ คิ ด ว่ า ตนเองรู้ แต่ เ วลานี้ รู้ แ ล้ ว ว่ า ตั ว เองไม่ รู้
ดังนั้นจึงมีความกระหายที่จะแสวงหาความรู้
ในกรณีเมโน เมื่อตอบความหมายของคุณธรรมด้วยความมั่นใจ แต่ถูกโสกราตีส
แย้งได้ว่าไม่ถูก ซึ่งเมโนเองก็เห็นด้วยกับโสกราตีสว่าคําตอบของตัวเองไม่ถูก ในที่สุดเมโน
ก็ยอมรับว่าไม่สามารถจะตอบคําถามต่อไปได้
ข้อสังเกต
จะเห็นว่าโสกราตีสพยายามให้ ทั้งเด็กคนใช้และแม้แต่ตัวเมโนเองเห็นว่าความรู้
เดิมที่เคยรู้มานั้นผิด และทั้งเด็กคนใช้และเมโน ก็พร้อมที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ด้วย
ตัวเอง ดังนั้นขบวนการนี้คือ

16

Plato, Meno, 83 b.
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1.ขจัดความรู้ที่ผิดๆ ออกไป
และ 2. หาความรู้ใหม่โดยอาศัยการระลึกได้ โดยมีผู้คอยชี้นํา
ขั้นตอนที่ 3 การแสวงหาความรู้ใหม่
ต่อจากนั้น โสกราตีสช่วยให้เด็กคนใช้หา
G
J
H
ความจริงด้วยตัวเอง โดยมีโสกราตีสช่วย
ชี้ทางให้ ด้วยการตั้งคําถามเท่านั้น
ที่สุด เด็กคนใช้สามารถรู้ว่า จัตุรัสบนเส้น
ทแยงมุมมีเนื้อที่เป็น 2 เท่าของจัตุรัสเดิม
C
(พื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD) ดังรูปที่ 317
E
D
จะเห็นได้ว่า เด็กคนใช้ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้
มาก่อน ในกรณีนี้โสกราตีส อธิบายเมโนว่า
คนที่ไม่เคยรู้ อาจรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน
ก็ได้ เพียงแต่มีคนคอยชี้ทาง
F
A
B
โสกราติสบอกว่า คนที่ไม่รู้ มีความคิดเห็น
ที่ แ ท้ จ ริ ง ในเรื่ อ งนั้ น อยู่ แ ล้ ว แม้ จ ะไม่ มี
รูปที่ 3
ความรู้มาก่อนเลยก็ตาม18
และโสกราตีสพยายามชี้ว่า เด็กคนใช้สามารถค้นพบความรู้ไม่ใช่โดยมีคนมาสอน
แต่ด้วยตัวของเขาเอง เพียงมีคนมาตั้งคําถามเท่านั้น19
โสกราตีสจึงสรุปว่า การที่ฟื้นความรู้ในตนขึ้นมานั้น เป็นการทบทวนความจํา20
จากการสอบถามเมโน โสกราตีสพบว่า เด็กคนใช้ไม่เคยเรียนเรขาคณิตมาก่อน
เลย ปรกติเด็กพอรู้เรขาคณิตมาบ้าง เด็กจะรู้ทฤษฎีใหม่ทางเรขาคณิตได้จากการทบทวน
ความจําในอดีต แต่เพราะเด็กคนใช้ไม่เคยเรียนเรขาคณิตในชาตินี้ ก็เป็นอันว่าเขาจะต้อง
เคยเรียนรู้มาบ้างในชาติก่อน

17

Plato, Meno, 84 d
So a man who does not know has in himself true opinions on a subject
without having knowledge. (Plato, Meno, 85 c 2)
19
This knowledge will not come from teaching but from questioning. He will
recover it for himself. (Plato, Meno, 85 a 1)
20
The spontaneous recovery of knowledge that is in him is recollection. (Plato,
Meno, 85 d 3)
18
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ในกรณีเมโน หลังจากที่โสกราตีสกําจัดความเข้าใจผิดๆ ในเรื่องคุณธรรมดังที่เม
โนเคยรู้มานั้น โสกราตีสก็ร่วมมือกับเมโนหาความรู้ใหม่ที่ถูกต้อง โดยเมโนหาความรู้นี้ด้วย
ตนเอง อาศัยโสกราตีสเป็นผู้ตั้งคําถามเท่านั้น
สรุปเรื่องการเรียนรู้คือการระลึกได้
การเรียนในทัศนะของโสกราตีส คือการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีผู้คอยชี้ทาง
(เช่นการที่โสกราตีสชี้ทางให้เด็กคนรับใช้ หรือการที่โสกราตีสชี้ทางแก่เมโน)
ผู้ชี้ทางจะคอยกระตุ้น ผู้เรียนให้ระลึก ถึงความรู้เดิมที่มีอยู่แ ล้ว ในวิญญาณอัน
เป็นความรู้ที่เรียนรู้มาจากชาติก่อนแล้วลืมไป ออกมา
โสกราตีส สร้ า งทฤษฎี ขึ้ น มาเพื่ อ ที่จ ะพิ สู จ น์ใ ห้ เ ห็ น ว่า ทุ ก คนมี ค วามสามารถ
ที่เรียนรู้ได้ ทั้งๆ ที่ไม่เคยมีความรู้มาก่อน เพราะก่อนที่โสกราตีสจะเรียกเด็กคนใช้มาพิสูจน์
ทฤษฎีนั้น เมโนมีปัญหาอยู่ 2 ประการคือ
ประการที่ 1 เราไม่อาจเริ่มหาความรู้ได้ เพราะเราไม่รู้ว่า สิ่งที่ต้องการหาคืออะไร?
ประการที่ 2 เราไม่อาจรู้ว่าสิ่งที่เราพบนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือไม่?
ความเชื่อดังกล่าวนี้ พวกโสฟิสต์เชื่อ เพลโตอาจจะเห็นว่าความเชื่อดังกล่าวทําให้
คนไม่มีความพยายามในการแสวงหาความรู้ เพลโตจึงเปลี่ยนความเชื่อใหม่ และพิสูจน์ให้
เห็นว่า ทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้
ข้อที่น่าสังเกตของทฤษฎีการเรียนรู้คือการระลึกได้
ประการแรก ทฤษฎีการเรียนรู้คือการระลึกได้นี้ โยงเข้ากับโลกแห่งแบบของ
เพลโต (WORLD OF FORM) เราจะเห็นว่าการที่เด็กคนใช้ระลึกถึงความรู้ในชาติก่อนนั้น
เป็นการทําให้เด็กคนใช้ฉลาดขึ้น เพราะเป็นความรู้จากรากฐานของจิต (ความรู้ที่ได้จาก
การบอกเล่าไม่ได้ทําให้คนฉลาดขึ้น)
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความเชื่อของเพลโตในเรื่องโลกแห่งแบบ ที่เชื่อว่า ‘คนเรามี
ความรู้ในแบบอยู่ในใจอยู่ก่อนแล้ว21 นั้น ได้ถ่ายทอดออกมาในบทประพันธ์ที่เพลโตแต่งขึ้น
คือเรื่อง เมโนนี้อย่างเห็นได้ชัดเจน
ประการที่สอง ทฤษฎีการเรียนรู้คือการระลึกได้นี้ โยงเข้ากับเรื่องของวิญญาณ
และเวียนว่ายตายเกิดอีกด้วย โสกราตีสเล่าให้เมโนฟังถึงความรู้ที่มีอยู่ในวิญญาณที่ผ่านการ
เวียนว่ายตายเกิด แต่ไม่ได้หมายความว่าเพลโตเชื่อในเรื่องนี้อย่างจริงจัง (เขาเล่าว่าเป็น
21

Richard H. Popkin and Avrum Stroll. Philosophy Made Simple (London :
W.H. Allen & Company Ltd., 1969), p.177.
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เทพนิยาย) แต่สิ่งที่เพลโตเชื่อก็คือ วิญญาณมาจากโลกของแบบ และการเข้ามาอยู่ใน
ร่างกายเป็นการเข้าสู่ผัสสะทําให้ความรู้ทึบ ต้องใช้ความพยายามมากในการระลึกถึง ซึ่ง
กระบวนการนี้คือการเรียนแบบโสกราตีส นั่นก็คือการระลึกได้นั่นเอง

5. คําบางคําทีน่ ่าสนใจ
1. SOCRATIC IGNORANCE (การถ่อมตัวแบบโสกราตีส)
เมื่อเมโนถามว่าคุณธรรม(VIRTUE) สอนได้หรือไม่ หรือเป็นผลจากการปฏิบัติ
หรือเกิดมากับมนุษย์โดยธรรมชาติ หรือมีวิธีอื่นใดนอกจากนี้
โสกราตีสถ่อมตนว่าเขาไม่มีความรู้เรื่องคุณธรรมเลย22
ประเด็นนี้เองทําให้เมโนกล้าตอบโสกราตีสที่ว่าคุณธรรมคืออะไร เมโนกล้าที่
จะโต้แย้งแสดงความคิดเห็นของตน
ในมุมกลับ ถ้าโสกราตีสอวดอ้างตนเองแบบโสฟิสต์ว่าตนเป็นผู้มีความรู้เมโนก็
คงเชื่อเรื่องโสกราตีส และจะจําคําตอบของโสกราตีสไว้ทั้งๆ ที่อาจจะไม่เข้าใจ เหมือนกับ
การที่เมโนจําคําสอนของพวกโสฟิสต์อันจะทําให้เมโน ไม่กล้าแสดงความรู้ของตนออกมา
และไม่ต้องการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง
2. LEARNING แบ่งเป็นสองทัศนะ คือทัศนะของโสฟิสต์กับทัศนะของโสกราตีส
ในทัศนะของโสฟิสต์
เราจะหาความหมายของการเรี ย นได้ จ ากตั ว เมโน เพราะเมโนเป็ น ศิ ษ ย์ ข อง
โสฟิสต์ที่มีชื่อเสียงคือกอกิแอส
พวกโสฟิสต์ สอนลูกศิษย์ให้มีความรู้เรื่องคุณธรรมโดยวิธีที่เราเรียกในปัจจุบันว่า
LECTURE ในการสอน พวกโสฟิสต์ใช้วาทศิลป์จูงให้ศิษย์เห็นคล้อยตามความคิดของตน
ดัง นั้นศิษย์ไ ม่มีส่ว นร่วมในการหาความรู้ ความเชื่อของศิษย์จ ะต้องเหมือนกับคนสอน
เพราะศิษย์ถูกชักจูงให้เชื่อ
ในเมโน มีบางตอนที่โสกราตีสเหน็บแนมเมโนว่าไม่มีความคิดของตนเอง คือมี
ความเชื่อเหมือนกอกิแอส คือตอนที่โสกราตีสบอกว่าตัวเองไม่รู้ว่าคุณธรรมคืออะไร เมโน

22

I have no knowledge about virtue at all. (Plato, Meno, 71 b 2)
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จึงได้ใจและอ้างว่ากอกิแอสอาจารย์ของตนรู้ โสกราติสจึงถามว่ารู้คืออะไร และเขานับเอา
ว่าเมโนก็คงคิดเหมือนกับกอกิแอส23
สิ่งที่พวกโสฟิสต์สอน ทําให้ผู้ถูกสอนมีเพียงความเชื่อเท่านั้นไม่ใช่ความรู้
นอกจากนี้พวกโสฟิสต์ยังทําตัวคล้ายกับว่าเป็นผู้รอบรู้ในสิ่งที่ตนสอน ในเมโนตอนต้นๆ
โสกราตีสได้เหน็บกอกิแอสและลูกศิษย์ว่าชอบวางท่าเป็นผู้มีความรู้
โสกราตีสบอกว่า กออิแอสทําให้เมโนเป็นผู้มีอุปนิสัยในการตอบคําถามทุกชนิดที่
มีคนถามอย่างมั่นใจและเหมาะสมกับคนที่รู้คําตอบ ถ้ากอกิแอสเรียกร้องต้องการคําถาม
จากใครก็ได้ในโลกของคนกรีก ถ้าใครถามเขา เขาก็ตอบได้เสมอไป24
ก็พอจะเห็นได้ว่า LEARNING ในทัศนะของโสฟิสต์ คือการให้ผู้ศึกษารับความคิด
ผู้สอน โดยปราศจากการพิจารณาให้รอบคอบ เหมือนเด็กที่อ้าปากรับการป้อนอาหาร ซึ่งผู้
ป้อนอาจป้อนอาหารบูดเสียให้เด็กก็ได้ โดยที่เด็กไม่มีโอกาสรู้ด้วยซ้ํา
ในทัศนะของโสกราตีส
ด้วยเหตุที่โสกราตีสเชื่อว่า ความรู้คือคุณธรรม ไม่ใช่ของที่หยิบยื่นจากผู้หนึ่งไปสู่
อีกผู้หนึ่งได้ กรณีนี้เห็นในเมโน การที่โสกราตีสพิสูจน์ว่าไม่มีครูสอนคุณธรรมก็เป็นการ
สนับสนุนของเขา โดยเฉพาะที่โสกราตีสบอกกอนีตัสว่า ‘ดูเหมือนว่าคุณธรรมเป็นสิ่งที่
สอนไม่ได้หรอก’25
ผู้มาพังคําสอนของโสฟิสต์อย่างเดียวไม่สามารถเป็นผู้มีคุณธรรมได้ ความรู้เป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นในใจของผู้ศึกษาเอง คือก่อนที่เราจะพูดเต็มปากว่าเรารู้สิ่งใด เราต้องพิจารณาด้วย
ปัญญาของเราเองก่อน จนมีความเข้าใจสิ่งนั้น
ดังนั้นวิธีสอนของโสกราตีส จึงเป็นการรวมกันของความรู้ ไม่ใช่ผู้สอนพูดคนเดียว
ผู้เรียนมีสิทธิออกความเห็น เพลโตกล่าวในเชิงเปรียบว่าความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ใน
ที่ นี้ ครู เ หมื อ นหมอตํ า แย (MIDWIFERY) ศิ ษ ย์ เ หมื อ นหญิ ง มี ค รรภ์ ( PREGNANCY)
23

Probably he did know, and I expect you know what he used to say about it.
So remind me what it was, or tell me yourself if you will. No doubt you agree with him.
[he= Georqias] (Plato, Meno, 70 c 5)
24
In particular he got you into the habit of answering any question you might
be asked, with the confidence and dignity appropriate to those who know the answers,
just as he himself invites questions of every kind from anyone in the Greek world who
wishes to ask, and never fails to answer them. (Plato, Meno, 70 c 3)
25
It looks as if virtue cannot be taught. (Plato, Meno, 84 e 2)
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หมอตําแยไม่สามารถออกลูกแทนหญิงมีครรภ์ แต่สามารถช่วยให้หญิงมีครรภ์คลอดลูก
ง่ายขึ้นฉันใด ครูก็สามารถให้ศิษย์ค้นพบความรู้ด้วยตัวเองฉันนั้น
เราจะพบวิธีการสอนของโสกราตีสใน DIALOQUE เกือบทุกเรื่องที่เพลโตแต่งใน
เมโน วิธีการสอนของโสกราตีสก็สามารถเห็นได้ชัดเจน ตอนที่โสกราตีสบอกเมโนว่าการ
เรียนรู้คือการระลึกได้ เมโนขอร้องโสกราตีสให้สอน26
แต่โสกราตีสบอกว่า ไม่มีการสอน นอกจากการระลึกได้เท่านั้น27
ที่โสกราตีสพูดเช่นนั้น เพราะ โสกราตีสรู้ว่า การสอนที่เมโนต้องการให้โสกราตีส
สอนนั้นคือการสอนแบบโสฟิสต์ โสกราตีสจึงปฏิเสธการสอนแบบนั้น ดังนั้นการสอนของ
โสกราตีสคือการระลึกได้นั่น เอง เห็นชัดตอนเอาเด็กคนใช้มาพิสูจน์โดยผ่านขบวนการ
2 ขบวนการคือ
1) ขจัดความรู้เดิมที่ผิดๆ ออกไป
2) หาความรู้ใหม่โดยอาศัยการระลึกได้ โดยมีผู้คอยชี้นํา
เราจะเห็นว่าโสกราตีสไม่ได้สอนโดยการป้อนข่าวคราวให้ แต่โสกราตีสเสนอ
คําถาม (PROPOSITION) โดยอาศัยรูปบนพื้นทรายช่วยด้วย โสกราตีสไม่ได้แทนประโยค
ผิดด้วยประโยคถูกแบบที่ครูปัจจุบนั ชอบทํากัน
3. OPINION (ความเห็น)
OPINION เป็นความรู้ทั่วๆ ไปที่เราได้จากคําบอกเล่า หรือหนังสือแบ่งเป็น
- RIGHT OPINION
- WRONG OPINION
OPINION เป็นสิ่งที่เรายอมรับโดยไม่ได้ใช้ปัญญาแสวงหา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เรา
บังเอิญมีอยู่
ในเมโน เพลโตพิสูจน์เรื่องนี้โดยอ้างถึงบุรุษคนดี ๆ ทั้งหลายในกรุงเอเธนส์ที่มี
RIGHT OPINION อันเป็นสิ่งที่เทพเจ้ามอบให้ นอกจากนี้ในเมโน เพลโตชี้ให้เห็นลักษณะร่วม
ของ RIGHT OPINION กับ KNOWLEDGE คือ มีประโยชน์ แต่ให้ประโยชน์ต่างกัน
RIGHT OPINION ช่วยในการดําเนินชีวิตประจําวัน เมื่อสถานการณ์ไม่
เปลี่ยนไปจากที่เคยพบ แต่เพราะเรารับรู้ความเห็นชอบโดยปราศจากความรู้ เพราะอาจถูก

26

But what do you mean when you say that we don’t learn anything , but
that what we call learning is iecollection? Can you teach me that it is so? ](Plato,
Meno,81 e 2)
27
There is no such thing as teaching, only recollection. (Plato, Meno, 82 a 1)
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ชักชวนโดยวาทศิลป์ แต่ถ้ามีคนมีวาทศิลป์ที่เก่งกว่ามาชักชวนให้เปลี่ยนความคิด ย่อมเป็นไปได้ที่
ความเห็นชอบจะเปลี่ยนแปรเป็นความเห็นผิด (RIGHT OPINION วาทศิลป์ WRONG OPINION)
4. KNOWLEDGE (ความรู้)
ผู้ที่มีความรู้ผิด (WRONG KNOWLEDGE) คือผู้ที่ไม่มีความรู้ เพราะความรู้เป็นสิ่ง
ที่ยึดถือไว้ด้วยเหตุผล ดังนั้นผู้มีความรู้จึงต่างกับผู้มีความเห็น คือความรู้ไม่มีทางผิดได้เลย
ในทัศนะของเพลโต ถือว่าทุกคน ไม่มีใครอยากทําผิดเลย แต่ที่บางคนทําผิด
เพราะเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําเป็นสิ่งไม่ดี ถ้าทุกคนมีความรู้ จะไม่มีใครทําชั่ว เพลโตจึงพยายาม
อย่างที่สุด ที่จะทําให้คนทั้งหลายมีความรู้
ในเมโน เพลโตพยายามแนะให้เปลี่ยนความเห็น ชอบเป็นความรู้ โดยผ่า น
กระบวนการ LEARNING IS RECOLLECTION เพราะถ้าเราสามารถเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ
ด้วยตัวเองแล้ว ความรู้ที่ได้ก็จะเป็น KNOWLEDGE ในทัศนะของเพลโต
อย่างไรก็ตามเราพอจะสรุปความสัมพันธ์ระหว่างการเรียน ความเห็นและ
ความรู้ออกมาได้ดังนี้
LEARNING แบบ SOPHIST → OPINION (RIGHT + WRONG)
LEARNING แบบ SOCRATES → KNOWLEDGE (ONLY RIGHT)
5. VIRTUE (คุณธรรม)
คุณธรรม (VIRTUE) หมายถึงคุณลักษณะพิเศษ (EXCELLENCE) ที่มีประโยชน์
ต่อผู้ครอบครอง28
สําหรับในเมโน ความหมายของคุณธรรมคือความรู้ ซึ่งโดยทฤษฎีเป็นสิ่งที่สอนได้
คุณธรรมเป็นหนึ่ง แต่เอกภาพของคุณธรรมเข้ากันได้กับความหลากหลายของคุณธรรมเอง
อย่างไรก็ตาม ในเมโนเพลโตไม่ได้อธิบายให้กระจ่างว่า ทําไมคุณธรรมจึงควร
ตั้งอยู่บนความรู้ เพียงแต่ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ชาวเอเธนส์ถือว่าเป็นคุณธรรมเช่นความกล้า
หาญ (COURAGE) ความพอดี (TEMPERANCE), ความยุติธรรม (JUSTICE) และศาสนกิจ
(PIELY) จะไม่เป็นคุณธรรม หากสิ่งเหล่านั้นไม่มีความรู้เป็นส่วนประกอบสําคัญ
เช่น ในกรณีความกล้าหาญ ถ้าไม่มีความรู้มาคอยชี้ทาง เราจะรู้ได้อย่างไรว่า
ความกล้าหาญอย่างใดจะนําประโยชน์มาให้ เราอาจหลงผิดคิดว่า ความกล้า หาญบาง

28

พินิจ รัตนกุล, โสกราตีสและปัญหาเรือ่ งความดี (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516),หน้า x1ii.
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ประเภทเป็นประโยชน์ เช่นความกล้าอย่างบ้าบิ่น อันจะเป็นเหตุให้เกิดโทษทั้งแก่ตนเอง
และผู้อื่น
ในกรณีความพอดี ความยุติธรรม หรือศาสนกิจ ก็เช่นเดียวกัน จําเป็นอย่าง
ที่สุดที่จ ะต้อ งมีค วามรู้มาเป็ น ส่ว นประกอบสํา คัญ ดั ง นั้น จะเห็น ได้ว่ า ลัก ษณะร่ว มของ
คุณธรรมก็คือความรู้นั่นเอง

6. มูลเหตุทเี่ พลโตแต่งเมโน
มูลเหตุที่เพลโตแต่งเมโนพอจะสรุปได้ 3 ประการคือ
1.คนไม่รู้จักคุณสมบัติร่วมของคุณธรรม
2.ผลร้ายของการสอนคุณธรรมของพวกโสฟิสต์
3.คนมักเกียจคร้านในการแสวงหาความรู้ใหม่
1. คนไม่รู้จักคุณสมบัติร่วมของคุณธรรม
ในเมโน ตัวเมโนเองเป็นตัวแทนของคนทั้งหลาย ที่ชอบแจกแจงคุณธรรม
ออกไปเป็นอย่างๆ เช่นกล่าวว่า ความกล้าหาญ (COURAGE),ความพอดี (TEMPERANCE),
ความยุติธรรม (JUSTICE) เหล่านี้เป็นคุณธรรม หรือเป็นสิ่งดีมีประโยชน์ต่อตัวเรา แต่ไม่รู้
ว่า คุณสมบัติร่วมของคุณธรรมคืออะไร
ความรู้เรื่องคุณสมบัติร่วมนี้สําคัญ เพราะหากเราไม่มีความรู้นั้น เราจะรู้ได้
อย่างไรว่าสิ่งใดเป็นคุณธรรม เราอาจหลงผิดคิดว่าสิ่งไม่เป็นคุณธรรมเป็นคุณธรรมก็ได้ เช่น
อาจคิดว่า ความเห็นแก่ตัวเป็นคุณธรรม29
2. ผลร้ายของการสอนคุณธรรมของพวกโสฟิสต์
ในสมัยเพลโตพวกโสฟิสต์อวดอ้างตัวเองเป็นครูสอนคุณธรรม ให้แก่เด็กหนุ่มที่
ต้องการจะเป็นคนดี ปรากฏว่ามีคนจํานวนมากยินดีจ่ายเงินค่าสอนจํานวนมากให้แก่พวก
โสฟิสต์ เพื่อฝึกอบรมลูกหลานของตนให้มีความรู้ว่าคุณธรรมคืออะไร30
ในเมโน เพลโตแสดงให้เห็นว่า ศิษย์ของโสฟิสต์คือตัวเมโน ไม่มีความรู้ในเรื่อง
คุณธรรมเลย
นอกจากนี้ เพลโตแสดงให้เห็นว่า แม้ลูกของคนที่ดีก็ไม่จําเป็นต้องเป็นคนดี
เหมือนผู้ให้กําเนิด ด้วยเหตุดังกล่าว เพลโตจึงพิสูจน์ให้เห็นว่า คุณธรรมไม่ใช่ของที่หยิบยื่น
ให้ได้
29
30

พินิจ รัตนกุล, โสกราตีสและปัญหาเรื่องความดี, หน้า x1iii.
เรื่องเดียวกัน.
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เพลโตต้องการให้ชาวเอเธนส์ที่ยังหลงผิด (ส่งลูกหลานไปเสียเงินเสียทองเรียน
ในสิ่งที่สอนไม่ได้) มองเห็นความจริง
3. คนมักเกียจคร้านในการแสวงหาความรู้ใหม่
ในเมโน เมื่อโสกราตีสบอกเมโนว่า เขาเองก็ไม่รู้ว่าคุณธรรมคืออะไร แต่จะ
ร่วมมือกับเมโนหาคุณสมบัติร่วมของมัน
เมโนตกใจมาก และค้านว่า โสกราตีสจะรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้อย่างไร
และถึงหาพบแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นสิ่งที่ต้องการ
นี่คือสิ่งที่คนชอบคิดกัน ว่าคนเราไม่สามารถรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน อันเป็น
เหตุให้คนเกียจคร้านในการแสวงหาความรู้ใหม่ ซึ่งในประเด็นนี้เองที่ทําให้เพลโตสร้าง
ทฤษฎีการเรียนรู้คือการระลึกได้ (LEARNING IS RECOLLECTION) ขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ให้
เห็นว่า คนเราสามารถรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้

บทสรุป
เราพอจะเห็นได้ว่า เรื่องเมโนนี้พูดกันถึงเรื่องคุณธรรม ในประเด็นที่ว่าคุณธรรม
เป็นสิ่งที่สอนกันได้หรือไม่ และคําตอบที่เพลโตเขียนไว้คือ คุณธรรมเป็นสิ่งที่สอนไม่ได้ และ
ลักษณะร่วมของคุณธรรมคือความรู้
ด้วยเหตุที่ ข้อถกเถียงโดยทั่วไปมักเกิดจากเหตุดังนี้
1.ข้อเท็จจริงไม่ตรงกัน
2.ถ้อยคําที่กํากวมทําให้เกิดความเข้าใจผิด
3.ทัศนคติไม่ลงรอยกัน
ในกรณีเพลโตแต่ง DIALOQUE ต่างๆ ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าโจมตีพวกโสฟิสต์
เป็นส่วนใหญ่ และด้วยเหตุที่ว่าทัศนคติไม่ตรงกัน
สําหรับเรื่องเมโน ทัศนะในเรื่องคุณธรรมของพวกโสฟิสต์กับเพลโตต่างกัน ซึ่งถ้า
พิจารณาอย่างยุติธรรมแล้ว จะเห็นว่าพวกโสฟิสต์ก็ถูกในแง่หนึ่ง และเพลโตก็ถูกในอีก
แง่หนึ่ง เพราะคุณธรรมในความหมายของทั้งโสฟิสต์และเพลโตเป็นการมองคนละแง่
ในขณะที่พวกโสฟิ สต์ มองคุณ ธรรมในรูปของความประพฤติดีๆ มีประโยชน์
ทั้ ง หลาย ดั ง นั้ น การประกาศตั ว การเป็ น ครู ส อนคุ ณ ธรรมจึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ เ ข้ า กั น ได้ ดี
กับความหมายของคุณธรรมที่พวกเขายึดถือกันอยู่ ความต้องการสอนคุณธรรมในแง่ของ
โสฟิสต์คือการสอนแล้ว ผู้เรียนสามารถทําให้คนอื่นเห็นว่าตนเป็นคนมีคุณธรรม
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แต่ใ นแง่เพลโต คุ ณธรรมคือ ความรู้ ซึ่ง ในทางทฤษฎีเป็ น สิ่ง ที่เรีย นได้ส อนได้
แต่ในทางปฏิบัติต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยอาศัยการระลึกได้ ดังนั้นเพลโตเห็นว่า เป็นไป
ไม่ได้ที่จะมีการหยิบยื่นคุณธรรมให้กันได้ เหมือนอย่างที่พวกโสฟิสต์อ้างตัว
อย่างไรก็ดี ตามความเห็นของเพลโตที่ว่าคุณธรรมคือความรู้ หรือลักษณะร่วม
ของคุณธรรมคือความรู้นั้น ผู้เขียนเห็นด้วย แต่ไม่เคยเห็นด้วยกับการที่ว่า คนเราเมื่อมี
ความรู้แล้วจะไม่ทําชั่ว อาจจะเพราะโสกราตีสมองคนในแง่ดีเกินไปหรือโสกราตีสเอาตัวเอง
มาเป็นแบบเพื่อสรุปคนทั้งหมด การเอาส่วนเดียวไปสรุปทั้งหมดนี้เป็นการอ้างเหตุผลที่ไม่
ถูกต้อง
สําหรับเรื่องเมโน แม้จะเป็นผลงานเพียงบางส่วนของเพลโต แต่ก็พอจะกล่าวได้
ว่า เป็นผลงานที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองกว่าผลงานตอนต้นๆ ซึ่งถ้าเราศึกษางานของเพล
โตโดยตลอดแล้ว จะเห็นวิวัฒนาการอย่างชัดเจน
ก็พอสรุปได้ว่า คําตอบในเมโน ยังใช้ได้ในยุคนี้ (ยุคที่ประชาธิปไตยกําลังเบ่งบาน
เต็มที่) ในสถานที่นี้ (ประเทศไทย) แต่แม้คําตอบจะเป็นจริง แต่ในทางปฏิบัติข้อคิดของเพล
โตดูเป็นอุดมคติมากไป ถึงเราจะรู้ว่าลักษณะร่วมของคุณธรรมคือความรู้ แต่ในทางปฏิบัติ
ถึงเรารู้ว่าไม่ดีก็ยังทํา เพราะความต่างกันทางภูมิหลัง ความจําเป็นตลอดจนสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ในการจะทําให้คนดีได้ ต้องอาศัยการร่วมมือกันทุกทาง แต่อย่างไรก็ตาม ถึงผลที่ออกมาจะ
ยังไม่สามารถทําให้สมบูรณ์ได้ แต่เจตนาอันบริสุทธิ์ของเพลโตก็ทําประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง
มากมายทีเดียว
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เซโนแห่งเอเลอากับการปฏิเสธ
ความน่าเชื่อถือของประสาทสัมผัส
ศิริวัฒน์ โปษะยานนท์∗

1. คํานํา
ตามปกติ เรามั กเชื่ อว่ าประสาทสั มผั สให้ ความจริ งของโลกแก่ เรา สิ่ งที่ เราเห็ น
ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส และสัมผัสเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ ในโลกตะวันตกยุคกรีกโบราณมีนักปรัชญา
บางกลุ่ มปฏิ เสธความเชื่ อเช่ นนี้ กลุ่ มที่ น่ าสนใจกลุ่ มหนึ่ งได้ แก่ นั กปรั ชญาสํ านั กเอเลอา
(Eleatics) นักปรัชญาคนหนึ่งในกลุ่มนี้ได้ริเริ่มใช้เทคนิคการอ้างเหตุผลเพื่อโต้แย้ง และพิสูจน์
ความผิ ด พลาดของฝ่ า ยตรงข้ ามเป็ น ครั้ ง แรกในโลกตะวั น ตก เขาคื อเซโนแห่ ง เอเลอา
(Zeno of Elea) บทความนี้จะสํารวจและวิเคราะห์การปฏิเสธความน่าเชื่อถือของประสาท
สัมผัสของเขา

2. ประสาทสัมผัส
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อันได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และกายทําให้เรารับรู้ว่ามีสิ่งต่างๆ
อาทิ หยาดฝน เสียงฟ้าร้อง กลิ่นไหม้ รสเค็ม และความชื้น ทําให้เข้าใจว่าสรรพสิ่งมีมาก
หลาย (many) และล้วนเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง (change) คําถามต่อความน่าเชื่อถือของ
ประสาทสัมผัสที่สําคัญคําถามหนึ่งคือ เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่ประสาทสัมผัสรายงาน
ต่อเราเป็นความจริง นักปรัชญาสํานักเอเลอาอันมีปาร์มีนิดีส1และเซโนแห่งเอเลอาเป็นอาทิ
เสนอว่า ประสาทสัมผัสไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เรา ข้อมูลที่ได้จากประสาทสัมผัส
ไม่น่าเชื่อถือ นักปรัชญาคนหลังได้แสดงให้เห็นความไม่น่าเชื่อถือของประสาทสัมผัสผ่าน
การใช้เหตุผลโต้แย้งทัศนะที่ยอมรับว่าความมากหลายและการเคลื่อนที่มีอยู่จริง

∗
1

นิสิตปริญญาโท ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Parmenides (ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศักราช – หลัง 450 ปีก่อนคริสต์ศักราช)
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3. วิธีการของเซโนแห่งเอเลอา
เซโนแห่งเอเลอาเกิดเมื่อราว 490 ปีก่อนคริสต์ศักราชในนครรัฐเอเลอาซึ่งตั้งอยู่ทาง
ตอนใต้ของประเทศอิตาลีบริเวณชายฝั่งคาบสมุทร มีชื่อเสียงจากการอ้างเหตุผลป้องกันทัศนะ
แบบเอเลอาจากการโจมตี ของฝ่ ายตรงข้ าม อั นได้ แก่ การปฏิ เสธความมากหลายและการ
เปลี่ยนแปลง วิธีการของเขามีรูปแบบเฉพาะตัวและแตกต่างจากนักปรัชญายุคก่อนหน้าอย่าง
ชัดเจน เขาทําให้เห็นว่าหากยอมรับทัศนะของฝ่ายตรงข้ามจะทําให้เกิดความขัดแย้งในตัวเอง
อย่างไร เราเรียกความขัดแย้งในตัวเองเหล่านี้ว่าปฏิทัศน์ของเซโน (Zeno’s paradoxes2) ซึ่ง
แสดงให้เห็นความไร้สาระของทัศนะฝ่ายตรงข้าม (reductio ad absurdum) นักปรัชญาที่เซโน
โต้แย้งเป็นหลักคือพวกพิธากอรัส (Pythagoreans) ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานพื้นฐานแบบเอเลอา
และเชื่อว่าความมากหลายหรือจํานวนของสิ่งต่างๆ ที่แยกขาดจากกันมีอยู่จริง การเคลื่อนที่
และการเปลี่ ยนแปลงเป็นไปได้ ทัศนะแบบนี้ดูสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากประสาทสัมผัส
มากกว่า3 แต่สํานักเอเลอาแยกปรากฏการณ์กับความเป็นจริงออกจากกัน การสังเกตโลกเพียง
อย่างเดี ยวโดยไม่ใช้ความคิดไม่ทําให้มนุษย์เข้าใจโลกได้ วิธีการของเซโนตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความคิดเช่นนี้ ดังจะแสดงต่อไป
3.1 ปฏิทัศน์การแบ่งครึ่ง พวกพิธากอรัสกล่าวว่าโลกถูกแบ่งเป็นหน่วยต่างๆ ได้
ระยะทางของลู่วิ่งก็ถูกแบ่ง ได้เช่น กัน การที่เราเห็น นั กวิ่งวิ่ง จากจุดเริ่มต้น เข้าสู่เส้น ชัย
หมายความว่านักวิ่งออกตัวจากจุดเริ่มต้นแล้ววิ่งผ่านหน่วยย่อยของระยะทางของลู่วิ่งจนถึง
เส้นชัย แต่หน่วยย่อยของระยะทางของลู่วิ่งมีไม่จํากัด ก่อนถึงเส้นชัยนักวิ่งต้องวิ่งผ่านครึ่ง
แรกของลู่วิ่งก่อน และก่อนถึงครึ่งแรกของลู่วิ่งนักวิ่งต้องวิ่งผ่านระยะทาง 1 ใน 4 ของลู่วิ่ง
ก่อน และก่อนถึงระยะทาง 1 ใน 4 ของลู่วิ่งนักวิ่งต้องวิ่งผ่านระยะทาง 1 ใน 8 ของลู่วิ่ง
ก่อน เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด ในเมื่อนักวิ่งไม่สามารถวิ่งไปถึงจุดใดได้ถ้าไม่วิ่งผ่าน
ครึ่งแรกของระยะทางนั้นไปก่อน และจุดเหล่านั้นมีจํานวนไม่จํากัด ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่นัก
วิ่งจะวิ่งผ่านจุดจํานวนไม่จํากัดในเวลาที่จํากัด เซโนจึงสรุปว่าการเคลื่อนที่ไม่มีอยู่จริง
3.2 ปฏิทัศน์เรื่องอาคิลลีสกับเต่า อาคิลลีสเป็นนักรบกรีกฝีมือดีที่สุดในสงคราม
เมืองทรอย มีฝีเท้าว่องไว เมื่อมาแข่งวิ่งกับเต่าซึ่งเชื่องช้าจึงต่อระยะให้มันนําหน้าไปก่อน
แน่นอนแม้จะเป็นเช่นนี้ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสก็บอกเราว่ามีความเป็นไปได้น้อย
มากๆ ที่อาคิลลีสจะแพ้เต่า แต่เซโนอ้างเหตุผลแย้งว่าอาคิลลีสไม่มีทางวิ่งแซงเต่าได้ เพราะ
2

มาจากภาษากรีกว่า para doxa หมายถึงสิ่งที่ขัดแย้งกับความคิดเห็น
Samuel Enoch Stumpf Philosophy: History & Problems, 5th ed. (New York:
McGraw-Hill, 1994), 18.
3
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เขาจะต้องไปถึงจุดที่เต่าผ่านไปก่อนเสมอ ในทางตรรกะเต่าจะนําหน้าอยู่ตลอด ระยะทาง
ระหว่างอาคิลลีสกับเต่าถูกแบ่งได้เรื่อยๆ และเหมือนกับกรณีการแบ่งครึ่งที่ไม่มีจุดใดจะไป
ถึงได้ก่อนที่จะไปถึงจุดก่อนหน้า ไม่มีการเคลื่อนที่อยู่จริงตามสมมุติฐานของฝ่ายตรงข้าม
แม้ว่าพวกพิธากอรัสจะยืนยันความเป็นจริงของการเคลื่อนที่ แต่ทฤษฎีความมากหลายของ
พวกเขาเองทําให้เป็นไปไม่ได้ที่จะคิดถึงการเคลื่อนที่ที่สอดคล้องกัน
3.3 ปฏิทัศน์ลูกธนู เมื่อลูกธนูถูกยิงออกจากแหล่ง ประสาทสัมผัสรายงานเราว่า
ลูกธนูเคลื่อนที่ไปในอากาศ พวกพิธากอรัสซึ่งเชื่อในความมีอยู่จริงของที่ว่าง (space) และ
การถูกแบ่งได้ของมัน จะพูดว่าลูกธนูต้องอาศัยตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งในที่ว่าง การพูด
เช่นนี้หมายความว่าลูกธนูหยุดนิ่งอยู่กับที่ เนื่องจากสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้เคลื่อนทั้งในที่ที่มัน
อยู่และที่ที่มันไม่อยู่ ลูกธนูต้องอาศัยตําแหน่งซึ่งยาวเท่ากับความยาวของมันในที่ว่างเสมอ
ลูกธนูจึงหยุดนิ่งอยู่ตลอด ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อปริมาณใดๆ สามารถถูกแบ่งได้อย่างไม่จํากัด
(ตามตัวอย่างเรื่องการแบ่งครึ่ง) ที่ว่างที่ลูกธนูอาศัยจึงมีไม่จํากัด เมื่อเป็นเช่นนี้ที่ว่างกับสิ่ง
อื่นทุกสิ่งจะซ้อนทับกัน แทนที่จะมีมากหลายความเป็นจริงจึงต้องมีหนึ่งเดียว การเคลื่อน
ที่เป็นมายา
3.4 ปฏิ ทั ศ น์ ค วามสั ม พั ท ธ์ ข องการเคลื่ อ นที่ จากหลั ก ฐานที่ พ บคํ า อธิ บ าย
ปฏิทัศน์นี้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร มีการตีความไปในหลายแนวทาง4 ผู้เขียนจะใช้การตีความ
ที่คิดว่าเข้าใจง่ายที่สุด กล่าวคือ รถ 3 คันซึ่งยาวเท่ากันอยู่ในทางวิ่งของตัวเองที่ขนานกัน
รถคันแรกจอดอยู่กับที่ อีกสองคันที่เหลือวิ่งสวนกันในระดับความเร็วเท่ากัน ด้านหน้าของ
รถคันที่สองจะใช้เวลาวิ่งผ่านรถคันแรกทั้งคันเป็น 2 เท่าของที่ใช้ผ่านรถคันที่สามทั้งคัน
หมายความว่าถ้าด้านหน้าของรถคันที่สองใช้เวลาวิ่งผ่านรถคันแรกเท่ากับ 2 วินาที ก็จะใช้
เวลาวิ่งผ่านรถคันที่สามเพียง 1 วินาที หากยอมรับว่าการเคลื่อนที่มีอยู่จริงจะกลายเป็นว่า
ในระยะทางเดียว 2 วินาทีเท่ากับ 1 วินาที หรืออีกนัยหนึ่ง ในระยะเวลาเดียวระยะทางที่
เท่ากับรถครึ่งคันจะเท่ากับรถหนึ่งคัน ซึ่งเป็นไปไม่ได้ กล่าวได้ว่าใจความสําคัญของปฏิทัศน์
นี้คือการเคลื่อนที่มีความสัมพัทธ์นั่นเอง
3.5 ปฏิทัศน์เรื่องที่ว่าง ประสาทสัมผัสบอกเราว่าสิ่งต่างๆ เคลื่อนที่จากที่ว่าง
หนึ่งไปยังอีกที่ว่างหนึ่ง แต่ถ้าที่ว่างมีอยู่จริงและสิ่งที่มีอยู่จริงมีอยู่ในที่ว่าง ที่ว่างก็ต้องมีอยู่

4

Kevin Davey. ‘Aristotle, Zeno, and the Stadium Paradox’ History of
Philosophy Quarterly 24, 2: (April 2007): 127-128.
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ในอีกที่ว่างหนึ่ง และจะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ อย่างไม่สิ้นสุด แต่ความมากหลายอย่างไม่จํากัด
ของที่ว่างเป็นเรื่องไร้สาระ ดังนั้นที่ว่างจึงไม่มีอยู่จริง การเคลื่อนที่เป็นไปไม่ได้
3.6 ปฏิทัศน์เรื่องขนาด เมื่ออะไรถูกเพิ่มเข้าไปในอีกสิ่งแล้วไม่ทําให้มันใหญ่ขึ้น
สิ่งนั้นย่อมไม่ใช่อะไรเลย เมื่ออะไรถูกลดออกมาจากอีกสิ่งแล้วไม่ทําให้มันเล็กลงสิ่งนั้นก็
ย่อมไม่ใช่อะไรเลยเช่นกัน สิ่งที่ไม่มีขนาดจะมีอยู่จริงไม่ได้ ถ้าอะไรมีอยู่หมายความว่าแต่ละ
ส่วนของมันจะต้องมีขนาด ส่วนย่อยแต่ละส่วนของมันก็ต้องมีส่วนย่อยกว่าที่มีขนาดเช่นกัน
เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มีส่วนย่อยสุดท้ายและไม่มีส่วนย่อยที่ไม่สัมพันธ์กับส่วนอื่น ดังนั้น
ถ้า สรรพสิ่ ง มี ม ากหลาย พวกมั น จะต้ อ งทั้ ง เล็ ก จนสุ ด ประมาณในฐานะส่ ว นย่ อ ยที่ เ ล็ ก
ได้อย่างไม่จํากัดและใหญ่อย่างไร้ขอบเขตในฐานะผลรวมของส่วนย่อยจํานวนไม่จํากัด
แต่ความขัดแย้งในตัวเองเช่นนี้เป็นไปไม่ได้ ดังนั้นต้องสรุปว่าความมากหลายไม่มีอยู่จริง
สิ่งที่มีอยู่จริงคือความเป็นหนึ่งเดียว (One) เท่านั้น
3.7 ปฏิทัศน์เรื่องจํานวน หากความมากหลายมีอยู่จริงดังที่ประสาทสัมผัสบอก
มันจะทั้งมีจํานวนจํากัดและไม่จํากัดในเวลาเดียวกัน กล่าวคือมันมีจํานวนเท่าไหร่มันก็มี
เท่านั้น แต่เมื่อแบ่งแยกมันเป็นส่วนย่อยมันจะมีจํานวนไม่จํากัด นี่เป็นเรื่องเหลวไหล ดังนั้น
ความมากหลายจึงมีอยู่จริงไม่ได้
3.8 ปฏิทัศน์เมล็ดข้าว ถ้าเมล็ดข้าวกองหนึ่งทําให้เกิดเสียงเมื่อตกลงสู่พื้นดิน
ข้าวเมล็ดเดียวหรือเศษเมล็ดข้าวก็ต้องมีเสียงเช่นกัน แต่ยิ่งเศษเมล็ดข้าวเล็กลงไปเรื่อยๆ
เมื่อปล่อยลงสู่พื้นดินก็ยิ่งไม่ทําให้เกิดเสียงจนกระทั่งไม่มีเสียงเลย เศษเมล็ดข้าวที่ไม่ทําให้
เกิดเสียงจะทําให้เกิดเสียงไม่ได้เลยไม่ว่าจะรวมกันอยู่ในกองเมล็ดข้าวกองใหญ่แค่ไหน
ก็ตาม นี่คือความขัดแย้งในตัวเอง นอกจากความมากหลายไม่มีอยู่จ ริงแล้ว เสียงที่ ทั้ง
เกิดขึ้นและไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีอยู่จริงด้วย

4. วิเคราะห์และสรุป
วิธีการของเซโนนําไปสู่ข้อสรุปที่ขัดกับสามัญสํานึก ซึ่งสําหรับสํานักเอเลอาสามัญ
สํานึกไม่ใช่การเข้าใจโลกที่ตรงกับความเป็นจริง ควรสังเกตว่าเขาไม่ได้สร้างความขัดแย้งใน
ตัว เองเหล่า นั้น ขึ้น มาแต่ ใช้ โครงสร้ า งทางตรรกวิท ยาชี้ใ ห้เ ห็น สิ่ง ที่ เ กิด ขึ้ น เมื่อ ยอมรั บ
สมมุติฐานที่ว่าความเป็นจริงมีมากหลายและเปลี่ยนแปลง และเมื่อการยอมรับสมมุติฐาน
ดังกล่าวทําให้ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องความขัดแย้งในตัวเอง ก็ควรจะปฏิเสธพวกมันแล้ว
หันมายอมรับสมมุติฐานในทางตรงกันข้าม ปฏิทัศน์ข้อ 3.1 - 3.4 เป็นการพิสูจน์ความ
เป็นไปไม่ได้ของการเคลื่อนที่โดยตรง ขณะที่ข้อ 3.5 พิสูจน์เรื่องเดียวกันทางอ้อมคือเมื่อ
ที่ว่างสําหรับการเคลื่อนที่ไม่มีอยู่จริง การเคลื่อนที่ก็เป็นไปไม่ได้ ส่วนข้อ 3.6 - 3.8 เป็น
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การพิสูจน์ความไร้เหตุผลของความมากหลาย และข้อ 3.8 คือปฏิทัศน์เมล็ดข้าวยังปฏิเสธ
ความน่าเชื่อถือของประสาทสัมผัสโดยตรงอีกด้วย5 มโนทัศน์หลักที่เขานํามาใช้คือมโนทัศน์
เรื่องความไม่จํากัด อย่างไรก็ดี โดยภาพรวมแล้วปฏิทัศน์ทุกข้อต่างก็แสดงให้เห็นความไม่
น่าเชื่อถือของประสาทสัมผัสทั้งสิ้น เพราะแหล่งที่มาของการเข้าใจว่าสรรพสิ่งเคลื่อนที่และ
มีจํานวนมากหลายก็คือประสาทสัมผัส เมื่อเราคิดตามการพิสูจน์ของเซโนแล้วเราจะเข้าใจ
โลกแตกต่างไปจากเดิม คือโลกไม่เคลื่อนไหว และเป็นหนึ่งเดียว ลําพังประสาทสัมผัสจะไม่
สามารถให้ข้อมูลแบบนี้กับเราได้อย่างแน่นอน
จะเห็ น ว่ า เซโนไม่ ไ ด้ ป ฏิ เ สธความน่ า เชื่ อ ถื อ ของประสาทสั ม ผั ส อย่ า งลอยๆ
แต่อาศัยวิธีการพิสูจน์ที่มีพลัง แน่นอนว่าเนื้อหาที่เซโนใช้ทําการพิสูจน์ถูกวิพากษ์วิจารณ์
อย่างกว้างขวางในหลายด้านทั้งแง่บวกและแง่ลบ6 แต่ตัววิธีการที่เขาใช้เป็นที่ยอมรับว่าเป็น
ต้นเค้าของวิภาษวิธี (dialectic)7

5

W. K. C. Guthrie A History of Greek Philosophy. Vol. II: The Presocratic
Tradition from Parmenides to Democritus (Cambridge: Cambridge University Press,
1978) 97.
6
Anthony Kenny A New History of Western Philosophy. Vol. I: Ancient
Philosophy (Oxford: Clarendon Press, 2004) 20.
7
W. K. C. Guthrie, 82-83.
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ปัญหาการแสดงนัยยะของการมีอยู่ของประพจน์จัดประเภท
ต่อความสมเหตุสมผลของซิลลอจิสม์ในตรรกะบูลีนและตรรกะอริสโตเติล
ปกรณ์ ศิวะพรประเสริฐ∗

บทคัดย่อ
ประพจน์จัดประเภท (Categorical Proposition) เป็นส่วนประกอบของช่วง
ความคิ ด แบบจั ด ประเภท หรื อ ซิ ล ลอจิ ส ม์ (Syllogism) ดั ง นั้ น การตี ค วาม และแปลง
ประโยคภาษาสามัญ (Ordinary Language Statements) มาเป็นประพจน์จัดประเภท
ตลอดจนความเข้าใจความหมายการแสดงนัยยะของการมีอยู่ (Existential Import)
ในโครงสร้างของประโยค หรือประพจน์ที่ต่างกันจะส่งผลต่อกฎเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์
ความสมเหตุสมผล (Validity) ของซิลลอจิสม์ ทั้งนี้มีซิลลอจิสม์บางรูปแบบที่สมเหตุสมผล
ตามเกณฑ์ของตรรกะอริสโตเติล (Aristotelian logic) แต่กลับไม่สมเหตุสมผลตามเกณฑ์
ของตรรกะบูลีน (Boolean Logic)
จากการวิเคราะห์และพิจารณาการเข้าใจความหมายของประพจน์ ผู้เขียนเห็นว่า
ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของซิลลอจิสม์ควรนํารูปประโยคเดิมมาพิจารณาร่วม
ด้วย และหากอาศัยรูปแบบมาตรฐานของประพจน์จัดประเภทเพียงลําพังควรใช้เกณฑ์
พิสูจน์ความสมเหตุสมผลตามตรรกะอริสโตเติลมากกว่า

∗

บัณฑิตย์

อาจารย์ประจําหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
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ความสมเหตุสมผล
A - ความสมเหตุสมผล เป็น ค่าความถูกต้องของกระบวนการการอ้างเหตุผลนิรนัย
A1- การอ้างเหตุผลนิรนัยที่มีความสมเหตุสมผล จะมีข้อสรุปที่จริงแน่นอน ภายใต้
สมมุติฐานว่าข้ออ้างทั้งหมดนั้นเป็นความจริง ดังนั้น เมื่อแทนที่เทอมต่างๆ เพื่อให้ข้ออ้างทั้งหมดเป็น
ความจริงแล้วข้อสรุปจะต้องจริงอย่างแน่นอน แต่หากแทนที่ให้ข้ออ้างเป็นเท็จแล้วข้อสรุปของมันก็
อาจจะจริงหรือเท็จก็ได้
เช่น แทนค่า (๑) All M are P; (๒) all S are M; (๓) so, all S are P. ซึ่งเป็น
นิรนัยที่สมเหตุสมผล เป็น
A1.1- ปลาทุกตัวว่ายน้ําได้ (จริง) ปลาดุกทุกตัวเป็นปลา (จริง) ดังนั้น ปลาดุกทุกตัว
ว่ายน้ําได้ (จริง)
A1.2- ปลาทุก ตัวเป็นแมว (เท็จ ) ปาท่องโก๋ทุก ตัวเป็น ปลา (เท็จ ) ดั ง นั้น
ปาท่องโก๋ทุกตัวเป็นแมว (เท็จ)
A1.3- แมวทุ ก ตั ว เป็ น ปลา (เท็ จ ) ปลาดุ ก ทุ ก ตั ว เป็ น แมว (เท็ จ ) ดั ง นั้ น
ปลาดุกทุกตัวเป็นปลา (จริง)
A2- ในทางกลับกัน ข้อสรุปของนิรนัยที่ไม่สมเหตุสมผลจะไม่มีความแน่นอน กล่าวคือ
ไม่ว่าข้ออ้างเป็นความจริงหรือไม่ ข้อสรุปก็อาจจะจริงหรือเท็จก็ได้ ดังนั้นเมื่อแทนที่เทอมต่างๆ
เพื่อให้ข้ออ้างทั้งหมดเป็นความจริงแล้ว ข้อสรุปอาจจะจริงหรือเท็จก็ได้
เช่น (๑) All P are M; (๒) all S are M; (๓) so, all S are P. ซึ่งเป็น
นิรนัยที่ไม่สมเหตุสมผล เมื่อแทนค่าเป็น
A2.1- ปลาดุกทุกตัวว่ายน้ําได้ (จริง) ปลาทุกตัวว่ายน้ําได้ (จริง) ดังนั้น
ปลาดุกทุกตัวเป็นปลา (จริง)
A2.2- ปลาทุกตัวว่ายน้ําได้ (จริง) ปลาดุกทุกตัวว่ายน้ําได้ (จริง) ดังนั้น
ปลาทุกตัวเป็นปลาดุก (เท็จ)
A2.3- ปลาดุกทุกตัวเป็นแมว (เท็จ) ปลาทุกตัวเป็นแมว (เท็จ) ดังนั้น
ปลาดุกทุกตัวเป็นปลา (จริง)
A2.4- ปลาทุกตัวเป็นแมว (เท็จ) ปลาดุกทุกตัวเป็นแมว (เท็จ) ดังนั้น
ปลาทุกตัวเป็นปลาดุก (เท็จ)
A3- จากนิยามของความสมเหตุสมผล เรื่องของความสมเหตุสมผลเป็นเรื่องของ
วิธีคิด (การอนุมาน) หรือรูปแบบของการอ้างเหตุผล โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับค่าความจริงของ
ข้ออ้างหรือข้อสรุปโดยตรง ความสมเหตุสมผลเพียงแค่ ยืนยันค่าความจริงของข้อสรุป
ภายใต้เงื่อนไขว่า “หากข้ออ้างทั้งหมดเป็นความจริง” แม้ข้ออ้างจะเป็นเท็จ การอ้างเหตุผล

ครูมีศิษย์ ศิษย์มคี รู

61

ก็สามารถมีความสมเหตุสมผลได้เช่นกัน (ดังตัวอย่าง A1.1 - A1.3) และข้อสรุปที่จริงก็
อาจจะเกิดจากการอ้างเหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผลได้เช่นกัน (ดังตัวอย่างA2.1 และ A2.3)
A4- และจากนิยาม (A1) ความจริงของข้ออ้างต้องเป็นปัจจัยเพียงพอที่จะทําให้
ข้อสรุปเป็นความจริงโดยไม่ต้องเพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปอีก

ซิลลอจิสม์
B- ซิลลอจิสม์ เป็น การอ้างเหตุผลแบบนิรนัยชนิดหนึ่งที่สรุปความสัมพันธ์เชิง
ประเภท (หรือสมาชิก) ของเทอมสองเทอม (หรือ สิ่งสองสิ่ง) โดยอาศัยความสัมพันธ์เชิง
ประเภทที่ทั้งสองเทอมมีต่อเทอมอื่นๆมาเป็นข้ออ้าง เช่น ปลาหมึกไม่เป็นปลา เพราะปลา
ไม่ใช่สัตว์ตระกูลหอย แต่ปลาหมึกเป็นสัตว์ตระกูลหอย จากตัวอย่างความสัมพันธ์ของ
เทอม“ปลาหมึก”กับเทอม“ปลา”ได้มาจากความสัมพันธ์ที่เทอมทั้งสองมีกับเทอม“สัตว์
ตระกูลหอย”
B1- ความสัมพันธ์เชิงประเภทที่กล่าวถึงมีอยู่ด้วยกัน ๔ ชนิดสามารถนํามาเขียน
เป็นรูปแบบมาตรฐานของประพจน์จัดประเภท1 ได้ดังนี้
B1.1- ก. ทั้งหมด เป็น ข.
B1.2- ก. ทั้งหมด ไม่เป็น ข. (ไม่มี ก. เป็น ข.)
B1.3- ก. บางส่วน เป็น ข.
B1.4- ก. บางส่วน ไม่เป็น ข.
(ประพจน์จัดประเภทเหล่านี้มีชื่อทางเทคนิคว่าประพจน์ A E I และ O ตามลําดับ)
B2- ซิลลอจิสม์ ๑ ชุด จึงประกอบไปด้วยประพจน์จัดประเภท ๓ ประพจน์ (๒ ข้ออ้าง
๑ ข้อสรุป) และมีเทอม ๓ เทอมซึ่งปรากฏ ๒ ครั้งในประพจน์ที่ต่างกัน2ดังนี้
ข้ออ้างหลัก - (P หรือ M) ทั้งหมด/บางส่วน เป็น/ไม่เป็น (P หรือ M)
ข้ออ้างรอง - (S หรือ M) ทั้งหมด/บางส่วน เป็น/ไม่เป็น (S หรือ M)
ข้อสรุป (S) ทั้งหมด/บางส่วน เป็น/ไม่เป็น (P)

เท่านั้น)

1

ประพจน์ (proposition) คือ ประโยคที่มีค่าความจริง (จะเป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่ง

2

นิยามนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงการอนุมานแบบไม่อาศัยตัวกลาง (immediate inference)
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(ข้ออ้างหลักจะประกอบด้วยเทอมหลัก (P) และเทอมกลาง (M) ในข้ออ้างรอง
จะประกอบด้วยเทอมรอง (S) และเทอมกลาง (M) ส่วนข้อสรุปจะมีเทอมประธานเป็น
เทอมรอง (S) และเทอมภาคแสดงเป็นเทอมหลัก (P) เสมอ)
B3- ดังนั้น รูปแบบโครงสร้างของซิลลอจิสม์จึงมีทั้งสิ้น ๒๕๖ รูปแบบ เกิดจาก
(ชนิดประพจน์ในข้ออ้างหลัก ๔ ชนิด) x (ชนิดประพจน์ในข้ออ้างรอง ๔ ชนิด) x (ชนิด
ประพจน์ในข้ออ้างสรุป ๔ ชนิด) x (การสลับตําแหน่งของเทอมกลางในข้ออ้าง ๔ แบบ)
B3.1- การวางตําแหน่งของเทอมกลางในข้ออ้างจะระบุเป็นตัวเลข 1 2 3
หรือ 4 โดย
เลข 1 หมายถึง เทอมกลางในข้ออ้างหลักเป็นเทอมประธาน เทอมกลางใน
ข้ออ้างรองเป็นเทอมภาคแสดง
เลข 2 หมายถึง เทอมกลางทั้งสองเป็นเทอมภาคแสดง
เลข 3 หมายถึง เทอมกลางทั้งสองเป็นเทอมประธาน
เลข 4 หมายถึง เทอมกลางในข้ออ้างหลักเป็นเทอมภาคแสดง เทอมกลาง
ในข้ออ้างรองเป็นเทอมประธาน
B4- ซึ่งเราสามารถเขียนรูปแบบโครงสร้างของซิลลอจิสม์ได้โดยการระบุชนิดของ
ข้ออ้างหลัก ข้ออ้างรอง และข้อสรุป ตามด้วยการเรียงตัวของเทอมกลางในข้ออ้างทั้งสอง
ตามลําดับ เช่น AEO-3 หมายถึง ซิลลอจิสม์ที่มีข้ออ้างหลักเป็นประพจน์ A ข้ออ้างรองเป็น
ประพจน์ E และข้อสรุปเป็นประพจน์ O ตามลําดับ และเทอมกลางเรียงตัวในรูปแบบ 3
(คือ เป็นเทอมประธานทั้งคู่) ดังนี้
ข้ออ้างหลัก - (เทอมกลาง) ทั้งหมด เป็น (เทอมหลัก)
ข้ออ้างรอง - (เทอมกลาง) ทั้งหมด ไม่เป็น (เทอมรอง)
ข้อสรุป (เทอมรอง) บางส่วน ไม่เป็น (เทอมหลัก) 3

การทดสอบความสมเหตุสมผลของซิลลอจิสม์
C- วิธีการพิสูจน์ความสมเหตุสมผลของซิลลอจิสม์มีหลากหลายวิธี เช่น
C1- ยกตัวอย่างมาหักล้าง (counterexample method) เป็นวิธีการแทนค่าตัว
แปรต่ า งๆแล้ ว พิ จ ารณาค่ า ความจริ ง ของข้ อ อ้ า งและข้ อ สรุ ป หากมี ก รณี ที่ ข้ อ อ้ า งจริ ง
3

ตัวอย่างจัดเรียงโครงสร้างตามตรรกะบูลีน หากเป็นตรรกะอริสโตเติลจะเรียกเทอมประธาน
และเทอมภาคแสดงของข้อสรุปว่าเทอมรองและเทอมหลักตามลําดับ
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และข้อสรุปเป็นเท็จ (เช่นข้อ A2.2) ก็แสดงว่า ซิลลอจิสม์ที่ทดสอบนั้นไม่สมเหตุสมผล
(ดูนิยามความสมเหตุสมผล A1)
C1.1- อย่างไรก็ตามวิธีนี้เป็นวิธีพิสูจน์ความไม่สมเหตุสมผลมากกว่าที่จะ
พิสูจน์ความสมเหตุสมผล เพราะหากแทนค่าให้ข้ออ้างจริงแล้วข้อสรุปเป็นจริง ก็ยังไม่แน่ว่า
ซิลลอจิสม์ที่ทดสอบจะสมเหตุสมผลเสมอไป (ดูข้อ A2.1) บางทีการอ้างเหตุผลชุดนั้น
อาจจะไม่ ส มเหตุ ส มผลก็ ไ ด้ เพี ย งแต่ ผู้ พิ สู จ น์ ยั ง ไม่ ส ามารถพิ สู จ น์ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความไม่
สมเหตุสมผลของมันได้เท่านั้นเอง
C2- ใช้กฎเกณฑ์ในการพิสูจน์ความสมเหตุสมผล ๕ หรือ ๖ ข้อ (rules for
syllogism)
สมัยกรีกโบราณอริสโตเติลได้วางกฎเกณฑ์สําหรับพิจารณาความสมเหตุสมผล
ของซิลลอจิสม์ไว้มากมาย แต่ปัจจุบันนักตรรกศาสตร์ได้สรุปไว้เหลือเพียง ๕ หรือ ๖ ข้อ4
ได้แก่
C2.1- (ข้อ ๑) ซิลลอจิส ม์ ๑ ชุดต้องประกอบด้วยเทอม ๓ เทอม แต่ล ะ
เทอมปรากฏ ๒ ครั้ ง และใช้ ใ นความหมายเดี ย วกั น (กฎข้ อ นี้ ตํ า ราบางเล่ มไม่ ไ ด้ ใ ส่ ไ ว้
เนื่องจากถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคํานิยามของซิลลอจิสม์อยู่แล้ว)
C2.2- (ข้อ ๒) เทอมกลางจะต้องเป็นเทอมกระจาย5อย่างน้อย ๑ ตัว
C2.3- (ข้อ ๓) เทอมที่เป็นเทอมกระจายในข้อสรุปเทอมนั้นต้องกระจายใน
ข้ออ้างด้วย
C2.4- (ข้อ ๔) ข้ออ้างจะเป็นปฏิเสธสองข้ออ้างไม่ได้
C2.5- (ข้ อ ๕) หากมี ข้ อ อ้ า งที่ เ ป็ น ประพจน์ ป ฏิ เ สธข้ อ สรุ ป จะต้ อ งเป็ น
ประพจน์ปฏิเสธเช่นกัน
C2.5.1- หากซิลลอจิสม์ชุดใดๆผ่านกฎทั้ง ๕ ข้อนี้แล้วก็เพียงพอที่จะ
สรุปว่ามีความสมเหตุสมผลตามตรรกะอริสโตเติล หากผิดข้อใดข้อหนึ่งก็จะเป็นซิลลอจิสม์
ที่ไม่สมเหตุสมผลในทันที

4

กฎเกณฑ์ในการพิสูจน์ความสมเหตุสมผลนี้ตําราแต่ละเล่มอาจจะมีสํานวนที่แตกต่างกัน
ออกไปแต่โดยหลักการแล้วเหมือนกัน
5
เทอมกระจาย คือ เทอมที่กล่าวถึงสมาชิกทั้งหมดอย่างทั่วถึง ได้แก่ เทอมประธานของ
ประพจน์สากล และเทอมภาคแสดงของประพจน์ปฏิเสธ
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C2.6- (ข้อ ๖) หากข้ออ้างทั้งสองเป็นประพจน์สากล (A หรือ E) ข้อสรุปจะ
เป็นประพจน์เฉพาะ (I หรือ O) ไม่ได้
C2.6.1- กฎข้อ ๖ นี้ไม่จําเป็นสําหรับการพิจารณาความสมเหตุสมผล
ของซิลลอจิสม์ตามตรรกะอริสโตเติล (Aristotelian logic) แต่ในระบบตรรกะบูลีน
(Boolean logic) ซิลลอจิสม์ที่สมเหตุสมผลต้องผ่านกฎข้อที่ ๖ นี้ด้วย
C2.6.2- กฎข้อ ๖ นี้มาจากแนวคิดของจอร์จ บูล (George Boole)6
ที่ว่าประพจน์ A และ E ไม่มีการแสดงนัยยะของการมีอยู่ (Existential Import) ของเทอม
ประธานอย่างที่ประพจน์ I และ O แสดง (ดู G1) เช่น
C2.6.2.1- ประพจน์ “ยูนิคอร์นทุกตัว เป็น สัตว์เขาเดียว” จะมี
ความหมายเพียงแค่ “ไม่มียูนิคอร์นที่ไม่มีเขาเดียว” หรือ “ถ้ามียูนิคอร์น มันจะต้องมีเขา
เดียว”
C2.6.2.2- ประพจน์ “ไม่มียูนิคอร์น เป็น สัตว์ปีก” มีความหมาย
เพียงแค่ “ไม่มีสิ่งใดที่เป็นทั้งยูนิคอร์นและสัตว์ปีก” หรือ “หากสัตว์ใดๆเป็นยูนิคอร์น มัน
จะไม่เป็นสัตว์ปีก”
C2.6.2.3- ประพจน์ “ยูนิคอร์นบางตัว เป็น สัตว์สีขาว” จะมีความหมาย
ว่า “มียูนิคอร์น อย่างน้อย ๑ ตัว และมันเป็นสัตว์สีขาว”
C2.6.2.4- ประพจน์ “ยูนิคอร์นบางตัว ไม่เป็น สัตว์สีดํา” จะมีความหมาย
ว่า “มียูนิคอร์น อย่างน้อย ๑ ตัว และมันไม่เป็นสัตว์สีดํา”
C2.6.3- ดังนั้น หากข้ออ้างทั้งหมดเป็นประพจน์สากล (A และ E) แต่
ข้อสรุปเป็นประพจน์เฉพาะ (I และ O) หมายความว่า ข้อสรุปยืนยันการมีอยู่ของบางสิ่ง
บางอย่าง แต่ข้ออ้างไม่มีการแสดงนัยยะของการมีอยู่ ข้อสรุปจึงมีข้อมูลเกินกว่าข้ออ้างทํา
ให้ซิลลอจิสม์ไม่สมเหตุสมผล
C3- ทดสอบด้วยแผนภูมิออยเลอร์ (Euler diagram) หรือ แผนภูมิเวนน์ (Venn
7
diagram)
6

อังกฤษ

7

จอร์จ บูล (George Boole, ค.ศ.1815 – 1864) นักพีชคณิต และนักตรรกศาสตร์ชาว

แผนภูมิเวนน์มีความคล้ายกับ แผนภูมิออยเลอร์ ที่คิดค้นโดยเลออนฮาร์ด ออยเลอร์
(Leonhard Euler 1708–1783) แผนภูมิเวนน์ปรากฏครั้งแรก เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1880 โดย จอห์น
เวนน์ (1834–1923) ในบทความเรื่อง “On the Diagrammatic and Mechanical Representation
of Propositions and Reasonings” ในวารสาร “Philosophical Magazine and Journal of
Science” ครั้งนั้นเวนน์ไม่ได้เรียกแผนภูมินี้ด้วยชื่อของเขาเอง แต่เรียกว่า วงกลมออยเลอร์ “Eulerian
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การพิสูจน์ความสมเหตุสมผลด้วยแผนภูมิ คือ การแสดงความสัมพันธ์ของเทอม
ต่างๆ ในข้ออ้างออกมาเป็นภาพ แล้วนําไปเปรียบเทียบกับข้อสรุปว่ามีความขัดแย้งกัน
หรือไม่ หากภาพที่ได้มีจุดที่ขัดแย้งกับข้อสรุปจะถือว่าการอ้างเหตุผลชุดนั้นไม่สมเหตุสมผล
แต่หากภาพที่ได้ไม่ขดั แย้งกับข้อสรุปจะถือว่าการอ้างเหตุผลชุดนั้นสมเหตุสมผล
C3.1- ลักษณะการแสดงภาพของแผนภูมิออยเลอร์กับแผนภูมิเวนน์ต่างกัน
ที่แผนภูมิออยเลอร์ยืนยันความเป็นไปได้โดยแสดงภาพออกมาโดยตรง แต่แผนภูมิเวนน์
แสดงความเป็นไปได้ทั้งหมดก่อนแล้วจึงปฏิเสธหรือทอนความเป็นไปได้ลงไปตามข้ออ้าง8
เช่น
แผนภูมิออยเลอร์แสดง ประพจน์ A

แผนภูมิเวนน์แสดง ประพจน์ A

สมาชิกของ S ทุกตัวเป็น P (ซ้าย)
S (นามเอกพจน์) เป็น P (ขวา)

(ไม่ว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์)

S ทุกตัวเป็น P

Circles” คําเรียก “แผนภูมิเวนน์” ปรากฏครั้งแรกในหนังสือ “A Survey of Symbolic Logic” เขียน
โดย คลาเรนซ์ เออร์วิงก์ เลวิส (Clarence Irving Lewis) ในปี 1918
Ed Sandifer. (January 2004). Venn Diagrams. Retrieved August 1, 2012, from
http://www.maa.org/editorial/euler/How Euler Did It 03 Venn Diagrams.pdf.
8
ในหนังสือ Symbolic Logic (1881) เวนน์ ได้ชี้ให้เห็นจุดอ่อนของแผนภูมิออยเลอร์ว่าไม่ได้
ครอบคลุมความเป็นไปได้ทางตรรกะที่จะเกิดขึ้นระหว่างเทอมสองเทอม ดังนี้
“The weak point in this [Euler diagrams], and in all similar schemes,
consists in the fact that they only illustrate in strictness the actual
relation of classes to each other, rather than the imperfect knowledge
of these relations which we may possess, or may wish to convey by
means of the proposition.”
อ้างต่อจาก Shin, Sun-Joo and Lemon, Oliver, "Diagrams", The Stanford
Encyclopedia of Philosophy (Winter 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.) . Retrieved
August 1, 2012, from http://plato.stanford.edu/archives/win2008/ entries/diagrams/.
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C3.1.1- ประพจน์ A แบบออยเลอร์จะวาด S ในวงกลม P เพื่อยืนยัน
ว่ามี S ทั้งหมดเป็นสมาชิกของ P ในขณะที่แผนภูมิเวนน์แรเงาตัดบริเวณ S ที่ไม่ใช่ P ภาพ
ที่ได้จะแสดงประพจน์ A (S ทุกตัวเป็น P) ด้วยภาพที่มีความหมายว่า “ไม่มี S ที่ไม่ใช่ P”
แผนภูมิออยเลอร์แสดง ประพจน์ E

แผนภูมิเวนน์แสดง ประพจน์ E

สมาชิกของ S ทุกตัวไม่เป็น P (ซ้าย)
S (นามเอกพจน์) ไม่เป็น P (ขวา)

(ไม่ว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์)

S ทุกตัวไม่เป็น P

C3.1.2- ประพจน์ E แผนภูมิออยเลอร์แสดง “มี S ทั้งหมดที่ไม่ใช่ P”
แต่แผนภูมิเวนน์แสดงประพจน์ E (S ทุกตัวไม่เป็น P) ด้วยภาพที่มีความหมายว่า “ไม่มี S
ที่เป็น P”
แผนภูมิออยเลอร์แสดง ประพจน์ I

แผนภูมิเวนน์แสดง ประพจน์ I

S บางตัวเป็น P
แผนภูมิออยเลอร์แสดง ประพจน์ O

S บางตัวเป็น P
แผนภูมิเวนน์แสดง ประพจน์ O

S บางตัวไม่เป็น P
S บางตัวเป็น P
C3.1.3- แผนภูมิออยเลอร์กับแผนภูมิเวนน์ แสดงประพจน์ I และ O
ในลั กษณะเดี ยวกัน คือ ชี้ไปที่ประธานของประพจน์ด้วยการทํา สัญลักษณ์แ รเงา และ
กากบาทเพื่อบ่งบอกว่าบริเวณดังกล่าวเป็น S ที่ประพจน์กล่าวถึง
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C3.2- จากภาพจะเห็นว่าแผนภูมิออยเลอร์จะแสดงความหมายของประโยค
ในเชิงยืนยันในขณะที่แผนภูมิเวนน์แสดงความหมายในเชิงปฏิเสธ9
C3.3- และ ในการพิสูจน์ความสมเหตุสมผลด้วยแผนภูมิออยเลอร์จะทําได้
ยากกว่าแผนภูมิเวนน์ เนื่องจากผู้พิสูจน์จําเป็นต้องเห็นถึงกรณีทุกกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมด
ในการวาดแผนภูมิออยเลอร์แต่ละครั้ง ในขณะที่ในการวาดแผนภูมิเวนน์ ผู้พิสูจน์เพียง
พิจารณาถึงจุดที่เป็นไปไม่ได้ กรณีนี้จะเห็นได้ชัดในการพิสูจน์ความสมเหตุสมผลที่มีข้ออ้าง
ตั้งแต่ ๒ ข้อขึ้นไป

เปรียบเทียบรูปแบบซิลลอจิสม์ที่สมเหตุสมผลตามตรรกะอริสโตเติล
(Aristotelian logic) กับตรรกะบูลีน (Boolean Logic)
D- หากนําซิลลอจิสม์ทั้งหมด ๒๕๖ รูปแบบมาทดสอบความสมเหตุสมผลด้วยกฎ
ข้อ ๖ และ แผนภูมิเ วนน์จ ะพบว่า มีซิล ลอจิส ม์จํา นวนหนึ่ง ที่มีค วามสมเหตุ ส มผลตาม
ตรรกะอริสโตเติล (Aristotelian logic) แต่กลับไม่สมเหตุสมผลตามตรรกะบูลีน
(Boolean Logic)
D1- ซิลลอจิสม์ที่สมเหตุสมผลตามตรรกะอริสโตเติลมี ๒๔ รูปแบบ ได้แก่
AAA-1 AEE-2 AII-3 AEE-4
AII-1 AOO-2 EIO-3 EIO-4
EAE-1 EAE-2 IAI-3 IAI-4
EIO-1 EIO-2 OAO-3 AEO-4
AAI-1 AEO-2 AAI-3 EAO-4
EAO-1 EAO-2 EAO-3 AAI-4
D2- ในซิลลอจิสม์ที่สมเหตุสมผลตามตรรกะอริสโตเติลทั้งหมด ๒๔ รูปแบบ
มีเพียง ๑๕ รูปแบบที่ยังคงความสมเหตุสมผลหากพิจารณาตามตรรกะบูลีน อีก ๙ รูปแบบ
ที่เหลือนั้นไม่มีความสมเหตุสมผลตามตรรกะบูลีน เนื่องจากข้อสรุปได้ยืนยันการมีอยู่ของ

9

ในการวาดความสัมพันธ์ระหว่างเทอม รูปร่างและขนาดของพื้นที่ไม่มีความหมายบ่งบอกถึง
ปริมาณมากน้อยแต่อย่างใด
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เทอมในขณะที่ข้ออ้างไม่ได้ระบุไว้ (ตามกฎข้อที่ ๖ ดู C2.6) ซิลลอจิสม์ทั้ง ๙ รูปแบบนั้น10
ได้แก่
AAI-1 AEO-2 AAI-3 AEO-4
EAO-1 EAO-2 EAO-3 EAO-4 AAI-4

สาเหตุความแตกต่างของความสมเหตุสมผลของซิลลอจิสม์ในทรรศนะของ
จอร์จ บูล (George Boole) และอริสโตเติล (Aristotle)
E- “การแสดงนัยยะของการมีอยู่ (Existential Import)”ของประพจน์
เป็นประเด็นสําคัญที่ ทํา ให้เกิดความแตกต่างระหว่างตรรกะอริสโตเติล กับตรรกะบูลีน
ความเข้ า ใจเรื่ อ งดั ง กล่ า วส่ ง ผลต่ อ เกณฑ์ ก ารพิ สูจ น์ ค วามสมเหตุ ส มผลของซิ ล ลอจิ ส ม์
(จาก C2) หากผู้พิสูจน์มีสมมุติฐานหรือความเข้าใจ“การแสดงนัยยะของการมีอยู่”แตกต่าง
กัน ย่อมใช้กฎเกณฑ์หรือลักษณะเครื่องมือพิสูจน์ความสมเหตุสมผลของซิลลอจิสม์ต่างกัน
E1- “การแสดงนัยยะของการมีอยู่” ถือเป็นความแตกต่างที่สําคัญที่ทําให้ตรรกะ
อริสโตเติลต่างจากตรรกะสมัยใหม่ (อย่างบูลีน และรัสเซล) นั่นก็คือตรรกะอริสโตเติล
ยืนยันว่าประโยคสากล (ประพจน์ A และ E) มีการแสดงนัยยะของการมีอยู่ ในขณะที่
ตรรกะสมัยใหม่อย่างตรรกะบูลีนเห็นว่าประโยคสากล (ประพจน์ A และ E) ไม่มีการแสดง
นัยยะของการมีอยู่11 (ส่วนประโยคเฉพาะทั้ง ๒ ชนิด (ประพจน์ I และ O) ทั้งตรรกะ
อริสโตเติลและตรรกะบูลีนต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่า ทั้งสองประพจน์ล้วนมีการแสดงนัยยะ
ของการมีอยู่แบบเดียวกัน)
E2- ดังนั้น หากผู้พิสูจน์มีสมมุติฐานหรือเข้าใจว่าประพจน์ A และ E แสดง
นัยยะของการมีอยู่ ก็จะใช้กฎเกณฑ์แบบตรรกะอริสโตเติลในการพิสูจน์ ในทางกลับกัน
หากเข้า ใจว่าประพจน์ A
และ E ไม่ได้แสดงนัยยะของการมีอยู่ก็ต้องใช้กฎเกณฑ์
แบบตรรกะบูลีนในการพิสูจน์

10

ซิลลอจิสม์เหล่านี้ หากจะสมเหตุสมผลจะต้องเพิ่มข้อมูลบางอย่างเข้าไป หากพิสูจน์ด้วย
เวนน์จะมีการเติมกากบาทเข้าไป แต่ผู้เขียนไม่เห็นด้วยเนื่องจาก ขัดต่อนิยามความสมเหตุสมผล
11
Wreen, Michael. (1984). Existential import. Crítica: Revista Hispanoamericana
de Filosofía, 16, 47. Retrieved from http://critica.filosoficas.
unam.mx/pg/en/descarga_ing.php?id_volumen=95&id_articulo=508.
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ความหมายของการแสดงนัยยะของการมีอยู่
F1- สําหรับตรรกะบูลีนแล้ว “การมีอยู่” ในที่นี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงของ
ประพจน์ เช่น การกล่าวว่า“มักกะลีผลทั้งหมดเป็นลูกไม้ที่มีรูปร่างเป็นหญิง”เป็นประพจน์
ที่ ไ ม่ แ สดงนั ย ยะของการมี อ ยู่ นั้ น ไม่ ไ ด้ เ กิ ด จากการที่ ป ระธานของประพจน์ เ ป็ น
“มักกะลีผล”ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในวรรณคดีและอาจจะไม่ได้มีอยู่จริง มิเช่นนั้น การกล่าวว่า
“มักกะลีผลบางผลเป็นลูกไม้ที่ส่งเสียงได้เหมือนมนุษย์”ก็ต้องไม่แสดงนัยยะของการมีอยู่
เช่ น กั น เพราะประธานเป็ น สิ่ ง เดี ย วกั น แต่ “ การแสดงนั ย ยะของการมี อ ยู่ ” ในที่ นี้ เ ป็ น
ความหมายของโครงสร้างประโยคที่เกิดจากการพิสูจน์ประพจน์ตามตรรกะความสัมพันธ์
ของประพจน์จัดประเภททั้ง ๔ (Square of opposition) (ดูข้อ G1 เพิ่มเติม)
F1.1- จากการพิสูจน์ความหมายของประพจน์ ในข้อ G1 “การแสดงนัยยะ
ของการมีอยู่”ตามตรรกะบูลีนจะหมายถึง การมีจํานวนสมาชิกอยู่จริงในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง ซึ่งสามารถพิสูจน์ หรือนํามาแสดงให้เข้าใจได้12 อันไม่ได้เกิดจากความเข้าใจส่วนตัว
ของผู้พิสูจน์เอง (มิเช่นนั้นจะเป็นการเพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัวเข้าไปในข้ออ้างซึ่งขัดต่อนิยาม
ของการพิสูจน์ความสมเหตุสมผล A3, A4 และข้อสรุปที่ C2.6.3)
F2- สําหรับอริสโตเติล เขาไม่เคยระบุชัดเจนว่าเทอมในทรรศนะของเขาต้องเป็น
สิ่ง (มีสมาชิกอยู่จริงโดยไม่เป็นคลาสว่าง) หรือเป็นเพียงการแสดงออกทางภาษา13 จึงไม่
อาจทราบทรรศนะของอริสโตเติลในประเด็นดังกล่าว แต่ในทางตรรกศาสตร์เป็นที่เข้าใจ
กันว่าอริสโตเติลยืนยันว่าประโยคสากลมีการแสดงนัยยะของการมีอยู่ (ดู E1)
F3- ฉะนั้นในที่นี้ เราจะใช้ความเข้าใจ “การแสดงนัยยะของการมีอยู่” ตามตรรกะบูลีนไป
ก่อน

12

“การพิสูจน์ หรือนํามาแสดงให้เข้าใจได้” ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องการพิสูจน์ในทาง
วิทยาศาสตร์ หรือนํามาแสดงให้เห็นจริง อาจจะเป็นเพียงการแสดงความหมายโดยการนิยามของผู้พูดเอง
13
Bobzien, Susanne, "Ancient Logic", The Stanford Encyclopedia of
Philosophy (Fall 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.). Retrieved August 1, 2012, from
http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/logic-ancient/.
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ข้อพิสูจน์ถึงความไม่มี“การแสดงนัยยะของการมีอยู่”ในตรรกะบูลนี
G- เหตุผลหลักที่ใช้ในการปฏิเสธ“การแสดงนัยยะของการมีอยู่”ในประพจน์
สากล (A และ E) มีอยู่ว่า ประพจน์สากลสามารถมีประธานที่ไม่มีสมาชิกอยู่จริง (empty
class) ได้ คือ
G1- ประพจน์ A เช่น“กาทุกตัวมีสีดํา”ถูกแย้ง (ทําให้ผิด) ได้ด้วยการนํา“กาที่ไม่
มีสีดําอย่างน้อย ๑ ตัว”มาแสดง
G1.1- หากในโลกนี้ไม่มีกาเลยแม้แต่ตัวเดียว (ไม่มีสมาชิกของเทอมกาอยู่
จริง) ก็จะเป็นไปไม่ได้เลยที่ประพจน์ A “กาทุกตัวมีสีดํา”จะถูกแย้งด้วยการแสดง“กาที่ไม่
มีสีดํา” ส่งผลให้ประพจน์ A เป็นข้อความที่จริงเสมอ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ประพจน์
A ยังคงเป็นจริงได้ทั้งๆที่ไม่มีกาอยู่เลย
G1.2- ดังนั้น ประพจน์ A จึงไม่ได้แสดงการมีอยู่ของเทอม“กา”แต่อย่างใด
(ประพจน์ E ก็ได้รับการพิสูจน์ในลักษณะเดียวกันนี้)
G1.3 จะเห็นได้ว่า สําหรับตรรกะบูลีนแล้ว ประพจน์เฉพาะไม่ได้เป็นส่วน
หนึ่ง (part) ของประพจน์สากล เนื่องจากประพจน์เฉพาะมีข้อมูลที่มากกว่า แต่ก็มิอาจสรุป
ได้ว่าประพจน์สากลเป็นส่วนย่อย (subset) ของประพจน์เฉพาะ เพราะอย่างน้อยที่สุด
ประพจน์สากลก็มีปริมาณมากกว่าประพจน์เฉพาะในกรณีที่ประธานมีสมาชิกอยู่จริง

โต้แย้งข้อพิสูจน์ความไม่ม“ี การแสดงนัยยะของการมีอยู”่ ในตรรกะบูลนี
H1- อย่างไรก็ตาม จาก C1 (การยกตัวอย่างมาหักล้าง) การที่ไม่มีความเป็นไปได้
ในการยกตัวอย่างมาหักล้างประพจน์ A ใน G1.1 และ G1.2 มิได้หมายความว่าประพจน์
นั้นๆจะต้องจริงอย่างสมบูรณ์ (การพิสูจน์ให้เป็นเท็จไม่ได้ มิได้หมายความว่า ต้องไม่เป็น
เท็จ หรือจําเป็นต้องจริง) และ
H2- ในทางกลับกัน จากนิยามความสมเหตุสมผล (A1 และ 3) ในการพิสูจน์ความสมเหตุสมผล
แต่ละครั้ง หน้าที่แสดงว่าข้ออ้างเป็นจริงเป็นนั้นของผู้อ้าง ผู้พิสูจน์ไม่มีหน้าที่ในการตั้งคําถามต่อ
ข้อเท็จจริงของข้ออ้าง (คือไม่ต้องหาตัวอย่างมาหักล้างข้อเท็จจริงของแต่ละประพจน์) หากประพจน์มี
สมมุติฐานไว้ว่าเทอมนั้นๆมีอยู่ (มีสมาชิก) (เช่น ประพจน์ในกรณี J1.1) ก็ต้องถือเอาสมมุติฐานนี้ใน
กระบวนการพิสูจน์ความสมเหตุสมผลด้วย ซึ่งจะทําให้ซิลลอจิสม์ทั้ง ๙ รูปแบบใน D2 มีความ
สมเหตุสมผล
H3- กรณี “การแสดงนัยยะของการมีอยู่” จะเกิดขึ้นเฉพาะ การอ้างเหตุผลที่ข้ออ้างมีเทอม
ประธานไม่มีสมาชิกอยู่ ซึ่งข้อเท็จจริงว่าเทอมประธานมีจริงหรือไม่จัดเป็นประเด็นทางเนื้อหา คือต้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่ใช่โครงสร้างประพจน์ (ดู F1)
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H4- การปฏิเสธ“การแสดงนัยยะของการมีอยู่”ในประพจน์ A และ E ตาม G1
นั้นตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่า ประพจน์นั้นๆมีความหมายตรงตามรูปมาตรฐานของประพจน์
นับเป็นการพิจารณาประพจน์ในความหมายที่แคบ เพราะประพจน์จัดประเภทไม่ได้มี
ความหมายตามรูปแบบที่ปรากฏอยู่เสมอไป เช่น
H4.1- ใน De Interpretatione อริสโตเติลได้กล่าวถึงปริมาณของประโยค
ที่มีค่าความจริง (statement) ๔ แบบ14 ได้แก่
1. ประโยคเอกพจน์ (Singular sentence) คื อ ประโยคมี ป ระธานเป็ น
เอกพจน์ เช่น พระอภัยมณีเป็นศิลปิน
2. ประโยคสากล (Universal sentence) คือ ประโยคที่กล่าวถึงสมาชิกทุก
ตัวของประธาน เช่น นักดนตรีทุกคนเป็นศิลปิน
3. ประโยคเฉพาะ (Particular sentence) คือ ประโยคที่กล่าวถึงสมาชิก
บางตัวของประธาน เช่น นักดนตรีบางคนเป็นศิลปิน และ
4. ประโยคไม่ระบุจํานวน (Indefinite sentence) คือ ประโยคที่ไม่ระบุ
จํานวนของประธาน เช่น นักดนตรีเป็นศิลปิน
เมื่อนําแต่ประโยคแยกออกเป็น ๒ ชนิดตามคุณภาพ คือ บอกเล่า และปฏิเสธจะได้ประโยค
ทั้งสิ้น ๘ ชนิด แต่เมื่อกล่าวถึงซิลลอจิสม์ อริสโตเติลจะกล่าวถึงประโยคเพียง ๒ ชนิด คือ
ประโยคสากล และประโยคเฉพาะเท่านั้น ทั้งนี้มิได้หมายความว่าประโยคเอกพจน์ และ
ประโยคไม่ระบุจํานวนจะไม่สามารถนํามาใช้อ้างในซิลลอจิสม์ได้ ใน Prior Analytics
อริสโตเติลได้รวมประโยคไม่ระบุจํานวนไว้เป็นประเภทเดียวกันกับประโยคเฉพาะ15 (ส่วน
ประโยคเอกพจน์ อ ริ ส โตเติ ล ไม่ ค่ อ ยได้ ก ล่ า วถึ ง แต่ นั ก วิ ช าการทางตรรกศาสตร์ เช่ น
แพทริก เจ.เฮอร์ลีย์ 16จัดประโยคเอกพจน์ไว้เป็นประเภทเดียวกับประโยคสากล)
14

ในภายหลังประโยคเหล่านี้ถูกเรียกว่าประโยคจัดประเภท
Bobzien, Susanne, "Ancient Logic", The Stanford Encyclopedia of Philosophy
(Fall 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.). Retrieved August 1, 2012, from http://plato.
stanford.edu/archives/fall2008/entries/logic-ancient/.
15
Bobzien, Susanne, "Ancient Logic", The Stanford Encyclopedia of
Philosophy (Fall 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.). Retrieved August 1, 2012, from
http://plato. stanford.edu/archives/fall2008/entries/logic-ancient/.
16
Hurley, Patrick J., (1985). A Concise introduction to logic. Belmont, Calif.:
Wadsworth Pub.
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H4.2- นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติประโยคที่พบเจอทั่วไปจํานวนมากนั้นไม่ได้
อยู่ในรูปแบบมาตราฐานของประพจน์จัดประเภทที่สมบูรณ์ แต่ก็มีหลักการบางอย่างที่จะ
ใช้แปลงประโยคเหล่านั้นให้อยู่ในรูปมาตรฐานของประพจน์จัดประเภทได้ หลักการที่ว่านั้น
ก็คื อ การทํ า ความเข้ า ใจความหมายของประโยค แล้ว จึง จัด ให้ อยู่ ในรู ป ของข้ อ ความที่
ประกอบไปด้วยตัวบ่งปริมาณ เทอมประธาน ตัวเชื่อม และเทอมภาคแสดง17
H4.3- แสดงว่าประพจน์จัดประเภทที่ปรากฏในซิลลอจิสม์ไม่ได้มีความหมาย
ตามที่รูปแบบมาตรฐานของประพจน์ที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้น เช่น
H4.3.1- ประพจน์“มังกรบางตัวเป็นสิ่งที่มีสีเขียว” อาจจะแปลงมา
จาก “มังกรมีสีเขียว” “มีมังกรที่มีสีเขียว” “มังกรส่วนมากมีสีเขียว” หรือ“มีมังกรอย่าง
น้อยหนึ่งตัวที่มีสีเขียว”ก็ได้
H4.3.2- ประพจน์ “เปียโนของฉันทุกหลังเป็นสิ่งที่มีสีขาว” อาจจะ
แปลงมาจาก “ถ้ามันเป็นเปียโนของฉัน มันจะต้องมีสีขาว” หรือ “เปียโนของฉันทั้งหมด
มีสีขาว”ก็ได้
H5- ดังนั้นในการพิจารณาความสมเหตุสมผล ควรย้อนกลับไปพิจารณาความหมายประพจน์
แต่ละประเภท และประโยคเดิมของประพจน์นั้นๆ ว่ามีความหมายดั้งเดิมเป็นอย่างไร

ความหมายของการมีอยู่ในประพจน์จัดประเภท
J- จากนิยามความสมเหตุสมผล (A1) ทําให้ทราบว่าประพจน์ใดๆก็ตามที่นํามาใช้
ในการอ้างเหตุผลจะต้องถือว่าจริงในเบื้องต้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ส่วนข้อเท็จจริงหรือความจริงในส่วนของเนื้อหาเป็นสิ่งที่ไม่นํามาพิจารณาในพิสูจน์ความ
สมเหตุสมผล (ต้องข้อเท็จจริงแยกออกไปพิจารณาต่างหาก) และโดยทั่วไปแล้วการกล่าวว่า
ประโยคหนึ่งๆเป็นความจริงมักจะแฝงถึงการมีอยู่ร่วมด้วยเสมอ (สามัญสํานึกของมนุษย์
มักจะมีความคาดหวังว่า คําที่กล่าวขึ้นมาต้องมีบางสิ่งบางอย่างรองรับเสมอ) ซึ่งประเด็นนี้
เป็นจุดที่ขัดแย้งกับตรรกะบูลีน ดังนั้นจึงเกิดปัญหาขึ้นว่า“การสมมุติให้ประพจน์เป็นความ
จริงถือเป็นการสมมุติว่ามีด้วยหรือไม่” โดยในที่จะพิจารณาปัญหานี้โดยดูที่ความหมาย
หรือความจริงเท็จในการสื่อสารเป็นหลัก
J1- การแสดงออกถึงการมีอยู่ในประพจน์สากล (A และ E)
J1.1- หากมีคนผู้หนึ่งกล่าวขึ้นว่า “จานทุกใบในบ้านของนายกเป็นทองคํา”
แต่ในความเป็นจริงคือ ในบ้านของนายกไม่มีจานเลยแม้แต่ใบเดียว ผู้คนย่อมกล่าวว่าผู้นั้น
17

เรื่องเดียวกัน
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พูดเท็จ นั้นแสดงว่าความจริงของประโยคที่กล่าวมานี้ต้องมีความหมายรวมไปถึงการมีอยู่
อย่างจําเป็น
J1.1.1- หากมีผู้กล่าวว่า “เพกาซัสทุกตัวบินได้” หรือ “พระเจ้าเป็น
ผู้สร้างโลก” หรือ “บู้บี้ทุกตัวมีห้าสี” ผู้ฟังย่อมคาดหวังการมีอยู่ของสิ่งเหล่านั้นในรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่งเสมอ ถึงผู้ฟังจะทราบว่าเพกาซัสไม่มีอยู่จริง หรือผู้ฟังจะเป็นคนที่ไม่เชื่อ
เรื่องพระเจ้า หรือบู้บี้จะเป็นสิ่งที่ผู้ฟังไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ตาม
J1.2- แต่หากมีคนผู้หนึ่งกล่าวว่า “ถ้ามันเป็นจานในบ้านของนายก แล้วมัน
จะต้องทําจากทองคํา” แม้ว่าในความเป็นจริงบ้านของนายกไม่มีจานเลยประโยคที่กล่าวมา
ก็จะคงความจริงไว้ได้ตราบเท่าที่ยังไม่มีผู้ใดพบจานที่ไม่ใช่ทองคําในบ้านของนายก ดังนั้น
ความจริงของประโยคนี้ไม่ได้ต้องการการมีอยู่มารองรับค่าความจริง
(ประพจน์ E ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันนี้ จึงไม่นํามากล่าวในที่นี้)
J2- การแสดงออกถึงการมีอยู่ในประพจน์เฉพาะ (I และ O)
J2.1- ประโยคที่ว่า“(มี) นักเรียนบางคนนอนหลับในห้องเรียน”
J2.1.1- จะมีค่าเป็นเท็จ หากนักเรียนทุกคนไม่ได้นอนหลับในห้องเรียน
หรือในห้องไม่มีนักเรียนเลยแม้แต่คนเดียว แสดงว่าค่าความจริงของประโยค I ต้องการการ
มีอยู่ของเทอมประธาน
J2.1.2- จะมีค่าเป็นจริง เมื่อมีนักเรียน ๑ คนนอนหลับในห้องเรียน และยังคง
เป็นจริงได้แม้นักเรียนทุกคนนอนหลับในห้องเรียน (การยืนยันบางส่วน ไม่ได้เป็นการแสดงนัยยะเชิง
ปฏิเสธประพจน์ A) เช่น ประโยคที่ว่า“ขนมส่วนนี้ผมเป็นคนกินไป”จะยังคงเป็นความจริงถึงแม้เขาจะ
กินขนมทั้งหมดไปก็ตาม
J2.2- ประโยคที่ ว่ า “(มี ) นั ก เรี ย นบางคนเท่ า นั้ น นอนหลั บ ในห้ อ งเรี ย น”
มีความหมายเท่ากับ มีนักเรียนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่นอนหลับในห้องเรียน
ประโยคเฉพาะลักษณะนี้
J2.2.1- จะมีค่าเป็นเท็จ หากนักเรียนทุกคนไม่ได้นอนหลับในห้องเรียน
หรือในห้องไม่มีนักเรียนเลยแม้แต่คนเดียว
J2.2.2- จะมีค่าเป็นจริง เมื่อมีนักเรียน ๑ คนนอนหลับในห้องเรียน แต่
จะจริงไม่ได้หากนักเรียนทุกคนนอนหลับในห้องเรียน คือ จะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่ไม่ได้
นอนหลับในห้องเรียน
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J2.3- จาก J2.1 และ J2.2 ทําให้ทราบว่าประพจน์เฉพาะต้องการการมีอยู่
ของประธานอย่างน้อย ๑ ตัวเพื่อที่จะทําให้ประโยคเป็นจริง (และในบางกรณีอาจะแฝง
นัยยะว่ามีปฏิเสธอย่างน้อย ๑ ตัว กรณีเช่นนี้อาจจะใช้วิธีเพิ่มข้ออ้างตอนที่แปลงประโยค)
(ประพจน์ O ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันนี้ จึงไม่นํามากล่าวในที่นี้)
J3- หากนําประโยคตัวอย่างใน J1.1 และ J1.2 มาประกอบกับประโยค “สิ่งที่ทํา
จากทองคํามีราคาแพง” เพื่อจะสรุปว่า “มีจานอย่างน้อย ๑ ใบ(เท่านั้น)ในบ้านของนายกที่
มีราคาแพง” ให้ได้ตามตัวอย่าง
J3.1- จานทุกใบในบ้านของนายกเป็นทองคํา
สิ่งที่ทําจากทองคํามีราคาแพง
ดังนั้น มีจานอย่างน้อย ๑ ใบในบ้านของนายกที่มีราคาแพง
J3.2- ถ้ามันเป็นจานในบ้านของนายก แล้วมันจะต้องทําจากทองคํา
สิ่งที่ทําจากทองคํามีราคาแพง
ดังนั้น มีจานอย่างน้อย ๑ ใบในบ้านของนายกที่มีราคาแพง
J3.3- จานทุกใบในบ้านของนายกเป็นทองคํา
สิ่งที่ทําจากทองคํามีราคาแพง
ดังนั้น ในบ้านนายกมีจานอย่างน้อย ๑ ใบเท่านั้นที่มีราคาแพง
J4- ซิลลอจิสม์ J3.1- J3.3 สามารถนํามาเขียนเป็นโครงสร้าง AAI-1 ได้ดังนี้
All S are M
All M are P
So, Some S are P

=

All M are P
All S are M
So, Some S are P

จากโครงสร้างสามารถนํามาเขียนออยเลอร์และแผนภูมิเวนน์ได้ดังนี้18
18

แผนภูมิทั้งสองแสดงความสัมพันธ์ของเทอมหลัก(P)และเทอมรอง(S)ในรูปประพจน์ A หาก
ใช้หลักการพิสูจน์ความสมเหตุสมผลของเวนน์แล้ว ถ้าข้อสรุปเป็น All S are P จะสมเหตุสมผล แต่หาก
ข้อสรุปเป็น Some S are P จะต้องพิจารณาต่อว่าจะใช้เกณฑ์ความสมเหตุสมผลแบบใด หากใช้หลักการ
พิสูจน์ความสมเหตุสมผลตามตรรกะบูลีนก็จะถือว่าไม่สมเหตุสมผล หากใช้เกณฑ์ของตรรกะอริสโตเติลก็
จะเติมเครื่องหมายกากบาทไปที่ S เพื่อยืนยันว่า S มีสมาชิกอยู่จริง แล้วก็จะสมเหตุสมผล (มี x ในบริเวณ
ที่เป็น S และ P ซึ่งตรงกับรูปของประพจน์ I ตามแบบของเวนน์) (แต่อย่างไรก็ตามในทรรศนะผู้เขียนการ
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J5- เมื่อทดสอบซิลลอจิสม์ทั้งสาม (AAI-1) ด้วยกฎ ๖ ข้อ หรือแผนภูมิเวนน์ก็จะ
ได้ ผลเหมือนกั น คื อ สมเหตุ สมผลในตรรกะอริสโตเติล แต่ไม่ สมเหตุสมผลในตรรกะบูลี น
แต่เมื่อพิจารณาลงลึกถึงโครงสร้างเนื้อหาเดิมแล้วจะพบว่า ทั้ง ๓ ซิลลอจิสม์นั้นมีความแตกต่าง
กัน คือ J3.1 ดูมีความสมเหตุสมผล แต่ J3.2 และ J3.3 ข้อสรุปกับข้ออ้างไม่ไปด้วยกัน กล่าวคือ
ข้อ J3.2 ข้ออ้างไม่ได้แสดงนัยยะของการมีอยู่แต่ข้อสรุปกลับต้องการการมีอยู่ และข้อ J3.3
มีข้อสรุปแฝงนัยยะปฏิเสธประพจน์ A แต่แผนภูมิเวนน์กลับยืนยันประพจน์ A
J6- ดังนั้น จึงควรนํารูปประโยคดั้งเดิมของประพจน์มาพิจารณาร่วมกับการพิสูจน์ความ
สมเหตุสมผลของซิลลอจิสม์ทุกครั้ง แต่หากไม่สามารถนํารูปประโยคดั้งเดิมมาพิจารณาได้ จําเป็นต้อง
พิจารณาตามรูปประพจน์ที่ปรากฏ (รูปแบบมาตรฐานของประพจน์) เท่านั้นก็ควรใช้เกณฑ์ตามตรรกะ
อริสโตเติล

เติมข้อมูลในแผนภูมิเป็นสิ่งที่ควรระวัง เพราะอาจจะเป็นการเติมข้ออ้างเข้าไปโดยความเห็นส่วนตัว
ของผู้พิสูจน์)
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การประยุกต์ “ขันติธรรม”
ในฐานะเป็นเครื่องมือสร้างสันติภาพ
สรณีย์ สายศร∗

บทนํา
สั ง คมโลกนั บ แต่ ใ นอดี ต สื บ เนื่ อ งมาจนกระทั่ ง ศตวรรษที่ 21 นี้ ปั ญ หาความ
รุ น แรงและความขั ด แย้ ง ในมิ ติ ต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น ระหว่ า งกลุ่ ม ชน ศาสนา เศรษฐกิ จ
การเมือง การปกครอง จนกระทั่งขยายขอบเขตเป็นสงคราม กลายเป็นสิ่งที่ชินหู ชินตา
ในสังคมโลก แต่ผลกระทบของสงครามนั้นก่อให้เกิดผลเสียทั้งทางเศรษฐกิจ ชีวิต จิตใจ
และสังคม1 อย่างยากที่จะประมาณได้ แม้ว่ามนุษย์จะมีเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสุขสบาย
ในขณะเดียวกันก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยในการทําลายล้างศัตรูที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย
สงครามจึงเป็นความชั่วร้ายที่ทําลายชีวิตและสร้างความหายนะให้แก่มนุษยชาติ และเป็น
แรงขับเคลื่อนสําคัญที่ทําลายความสงบสุขของโลก ดังตัวอย่างที่ปรากฏให้เห็นในอดีตที่
ผ่านมา อันได้แก่ สงครามโลกครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2457 – 2461) และสงครามโลกครั้งที่ 2
(พ.ศ. 2482 – 2488) สงครามโลกทั้งสองครั้ง ทําให้มนุษย์จํานวนมากเสียชีวิตบาดเจ็บนับ
ล้านคน และก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและการเงินมูลค่ามหาศาล กล่าวคือ
สงครามโลกครั้ ง ที่ 1 ทํ า ให้ โ ลกเสี ย หายประมาณ 475,786 พั น ล้ า นดอลลาร์ และ
สงครามโลกครั้งที่ 2 เสียหายประมาณ 1,600 พันล้านดอลลาร์2 ในยุคปัจจุบันนี้ก็เช่นกัน
ปัญหาสงครามอันยืดเยื้อระหว่างยิว และอาหรับเหนือดินแดนปาเลสไตน์ยังไม่มีแนวโน้มที่
จะยุติการนองเลือดได้ ต่างฝ่ายต่างตอบโต้กันด้วยวิธีรุนแรงแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน ปัญหา
ความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศในโลกมุสลิมที่ให้การ
สนับสนุนขบวนการก่อการร้ายกลุ่มต่างๆ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอํานาจ
∗

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประเวศ วะสี, “คนไทยกับสันติภาพ”, มติชน (11 มิถุนายน 2542), หน้า 2.
2
บุญร่วม เทียมจันทร์, รวมสงครามสําคัญของโลก (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์บุ๊คแบงค์, 2539),
หน้า 12,20.
1
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ของโลกในเรื่องการถ่วงดุลอํานาจด้วยการสั่งสมอาวุธนิวเคลี ยร์ จนกลายเป็นความตึ ง
เครี ยด ก่ อ ให้ เกิ ด บรรยากาศแห่ ง ความหวาดระแวงและไม่ เป็ น มิต ร ระหว่ า งประเทศ
สหรัฐอเมริกา จีน อิหร่าน เกาหลีเหนือ เป็นต้น
ปี ค.ศ.1960 (พ.ศ.2503) Lewis Fry Richardson ได้ทําการศึกษาประเด็นของ
“ความขัดแย้ง” ซึ่งนําไปสู่ “ความรุนแรง” ที่เป็นสาเหตุแห่งความตายของมนุษย์ในรูป
ของสงคราม การปฏิวัติและการฆาตกรรมตั้งแต่ปี ค.ศ.1820 (พ.ศ.2363) ถึง ค.ศ.1945
(พ.ศ.2488) พบว่าในช่วง 126 ปีดังกล่าว มีผู้คนล้มตายเพราะความ ขัดแย้งซึ่งนําไปสู่
ความรุนแรงในรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งสิ้นความรุนแรงคร่าชีวิตผู้คน 59 ล้านคนในรอบ 126
ปีนั้น3 ซึ่งหมายความว่าคนหนึ่งคนสามารถฆ่าคนอีกคนหนึ่งทุก 68 วินาที และถ้าพิจารณา
ตั้งแต่ราว 3,600 ปีก่อนคริสตกาลจนถึง ค.ศ.1980 (พ.ศ.2523) จะพบว่าโลกต้องเผชิญ
กับสงครามใหญ่ประมาณ 2,400-3,500 ครั้ง มีเหตุการณ์รุนแรงในระดับนานาชาติและ
ระดับชาติถึง 13,600 ครั้ง สําหรับสงครามใหญ่แล้ว ในช่วงเวลาดังกล่าวมีคนตายเพราะ
สงครามโดยตรงไม่นับพลเรือนที่บังเอิญต้องตายลงไป หรือผู้ที่ตายโดยผลของสงคราม
ทางอ้อม (เช่น ความอดอยากเป็นต้น) มียอดสูงถึง 1.1 พันล้านคน4 จากสถิติเหล่านี้ ล้วน
แสดงให้เห็นว่า ความเป็นจริงเบื้องหลังความสมบูรณ์ทางวัตถุ มนุษย์ยังคงทําร้าย ทําลาย
เบียดเบียนกัน ยังคงหาความสุขสงบและสันติภาพที่แท้จริงมิได้ สงครามและความขัดแย้ง
เป็นเพียงภาพสะท้อนหนึ่ง ยังคงมีวิกฤตการณ์ต่างๆ อีกมากมายที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์
ขาดสันติภาพหรือความสงบสุขทั้งภายในจิตใจของตน และภายนอก ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
อาชญากรรมรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม ปัญหาความอยุติธรรม ปัญหา
การคอรัปชั่น ปัญหาการลิดรอนสิทธิมนุษยชน ปัญหาสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตาย รวมทั้ง
ปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นทุกที เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันที่
ชัดเจนว่า แท้จริงแล้วสิ่งที่มนุษย์กําลังขาดและควรจะต้องแสวงหาให้พบอย่างเร่งด่วนก็คือ
สันติภาพ อันเป็นความสงบสุขที่แท้จริง ทั้งสันติภาพภายในอันเป็นเรื่องของจิตใจ ที่จะต้อง
เอาชนะกิเลส คือ ความโลภ โกรธ หลง อันเป็นรากเหง้าแห่งความเห็นแก่ตัว ความขัดแย้ง
และการทําลายล้าง และที่สําคัญ เป็นรากเหง้าของความทุกข์ทรมาน รวมทั้งสันติภาพ
ภายนอก ซึ่งก็คือการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเข้าใจ และไม่เบียดเบียน ซึ่งสันติภาพ

3

Kaare Svalastoga, on Deadly Violence (Oslo-Bergen-Troms Universitets forlaget,
1982), p.32–34.
4
Francis A. Beer. Peace Against War: The Ecology of International Violence
(San Francisco: W.H. Freeman and Company, 1981), p.37–38.
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ภายนอกจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยสันติภาพภายในใจ5 คือจิตใจของบุคคลผู้ปราศจากซึ่ง
กิเลสและความเห็นแก่ตัว เมื่อบุคคลในสังคมสามารถรู้เท่าทันและเอาชนะทัดทานความ
โลภ โกรธ หลง อันเป็นรากเหง้าแห่งความเห็นแก่ตัวในใจตนได้ ความขัดแย้ง เบียดเบียน
กันก็จะไม่เกิดขึ้น สันติภาพ และสันติสุขก็จะบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การที่จะให้ได้มาซึ่งสันติภาพที่แท้จริงนั้น คุณธรรมใน
จิตใจของบุคคลอันจะเป็นตัวสกัดกั้นกิเลส และความเห็นแก่ตัวจึงเป็นสิ่งที่สําคัญ การที่
คนเราเบียดเบียนทําร้าย ทําลาย ใช้ความรุนแรงกัน ขาดความเคารพในสิทธิของผู้อื่น
ถึงกับสร้างความสุขของตนเองบนความทุกข์ของผู้อื่น เกิดการทะเลาะกระทบกระทั่งกัน
เมื่อสถานการณ์ถึงขีดสุดฝ่ายที่ถูกทําร้าย ก็เกิดความโกรธแค้น และนําไปสู่การตอบโต้อย่าง
สาสมก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรง และห่างไกลจากคําว่าสันติภาพออกไปทุกที กล่าวได้
ว่า ปัญ หาการเบี ยดเบี ยนกัน ก่อให้เกิดเป็น ความขัด แย้ง และตอบโต้กัน อย่า งรุน แรงนี้
ปัจจัยหนึ่งที่สําคัญก็คือ มนุษย์กําลังขาด คุณธรรมที่สําคัญข้อหนึ่ง นั่นคือ “ขันติธรรม”6
การที่มนุษย์ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความต้องการของกิเลสตัณหา เมื่อเกิดความโลภ
อยากได้ก็แย่งชิง เมื่อเกิดความโกรธ ก็ทําลายล้าง เบียดเบียดกัน แก้แค้นกันไปมา เมื่อเกิด
ความหลงก็ขาดสติปัญญาไม่รู้เท่าทันความจริงมุ่งแต่สนองความต้องการของตน สันติภาพ
จึงเป็นเพียงภาพฝัน สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ เนื่องจากมนุษย์ขาด “ขันติธรรม” หรือ ความ
อดทนในการเอาชนะแรงผลักดันฝ่ายลบหรือกิเลสในใจของตน รวมทั้งยังขาดคุณธรรมอื่นๆ
ที่ เ คี ย งคู่ ม ากั บ ขั น ติ ธ รรม นั่ น ก็ คื อ เมตตาธรรม และสติ ปั ญ ญา อาจกล่ า วได้ ว่ า
การเบียดเบียนตนเองและผู้อ่นื จะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้ามนุษย์รู้จักมีความอดทน อันประกอบไป
ด้วยเมตตา และปัญญา เพื่อที่จะยับยั้งกิเลส หรือ อารมณ์ทางลบในใจ อันจะเป็นไปในทาง
เห็นแก่ตัว และไตร่ตรองอย่างผู้ที่มีปัญญาที่จะไม่กระทําการสิ่งใดอันนําไปสู่ความทุกข์ทั้ง
แก่ตนและผู้อื่น รวมทั้งเรียนรู้ที่จะไม่เบียดเบียนและให้อภัยผู้อื่นบนพื้นฐานแห่งความมี
เมตตา รักและปรารถนาดีแก่ผู้อื่นด้วยความจริงใจและเข้าใจ คุณธรรมเหล่านี้เองที่เป็น

5

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), “สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข”, ใน สู่ศานติเสรี:
50 ปีสันติภาพไทย, จัดพิมพ์โดย คณะกรรมการงานวันสันติภาพไทย (กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์
,2538), หน้า 22.
6
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), “เมื่อวินัยไม่มี เสรีภาพก็หายไป”, ใน ความรุนแรงเกิด
จากความอ่อนแอ และ เมื่อวินัยไม่มี เสรีภาพก็หายไป (กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพ์สวย จํากัด, 2550), หน้า
36-37.
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รากฐานแห่งสันติภาพภายในจิตใจเพื่อสร้างสรรค์สันติภาพภายนอกให้บังเกิดขึ้นอย่าง
แท้จริง
พระพุทธศาสนา ถือได้ว่าเป็นศาสนาหนึ่งที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของสันติภาพ
รวมทั้ง ยังได้ชื่อว่าเป็น “ศาสนาแห่งสันติภาพ” อีกด้วย ดังที่องค์การสหประชาติยกย่องให้
วันวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญสากลของสหประชาติในฐานะที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
แห่งสันติภาพใน ปี พ.ศ. 25417 ทั้งนี้ เนื่องด้วยหลักธรรม คําสอนในพระพุทธศาสนาเป็น
ข้อปฏิบัติที่จะเป็นไปเพื่อความสงบสุขในจิตใจและไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมหรือการทําลายล้างชีวิตทุกรูปแบบ8
ดังที่ พระบรมศาสดา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงชี้สันติภาพไว้ที่พระนิพพาน ซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดของพุทธ
ศาสนา ซึ่งหมายถึง การมีชีวิตที่สงบเย็นและละกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง ดังจะเห็นได้จ าก
ความหมายของคําว่า สันติภาพ มาจากคํา 2 คํา คือ “สันติ” กับ “ภาวะ” ซึ่งหมายถึง
ภาวะแห่งสันติหรือความสงบ คํานี้เป็นคําไวพจน์ของพระนิพพาน9 นั่นเอง ดังนั้นจึงกล่าว
ได้ว่า ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา และพระพุทธศาสนาก็มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่
นิพพาน หรือสันติภาพ คนไทยจึงควรมุ่งเน้นในการนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาเข้า
มาใช้ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพื่อขจัดความขัดแย้ง และความรุนแรงที่เป็นอยู่ หนึ่งใน
หลักธรรมคําสั่งสอนที่สําคัญ ก็คือ การมีขันติธรรม เพื่อสร้างสรรค์สันติภาพ และขจัดการ
เบียดเบียด ตัวอย่างคําสอนในเรื่อง ขันติธรรมนี้ มีอยู่อย่างมากมาย พระพุทธองค์ทรงได้
ตรัสสอนคุณค่าแห่งขันติไว้ในหลายๆ โอกาส ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ การที่พระองค์ทรงกล่าว
แสดงคุณ ค่าแห่ง ขัน ติไ ว้ในนิ ทานชาดก ซึ่ง เป็ นเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของ
พระพุทธเจ้าหรือในสมัยที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์บําเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้ ซึ่งแสดงให้

7

อ้างถึงใน พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดย
พุทธสันติวธิ :ี ศึกษาวิเคราะห์กรณีลุ่มน้ําแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่ (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548), หน้า 7.
8
ข้อสรุปนี้ วิเคราะห์จาก สงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ระหว่างพระเจ้าวิทูฑภะกับเจ้าศากยะ
ขุ.สุ. 25/47/41, สงครามการแย่งชิงรัฐกันชน และทรัพยากรระหว่างพระเจ้า ปเสนทิโกศลกับพระเจ้า
อชาตศัตรู สํ.ส. 15/125/146-148, สํ.ส. 15/126/148-149 เป็นต้น หรือ ดูการวิเคราะห์จาก พระ
ดับบลิว ราหุล, พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร, แปลโดย ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร และคณะ, พิมพ์ครั้งที่ 7,
(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2540), หน้า 152-160.
9
พระธรรมปิฎก, การศึกษาเพื่อสันติภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สหธรรมิก จํากัด,
2538), หน้า 5.
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เห็นถึงความสําคัญของ ขันติธรรมในฐานะเป็น “บารมี” หรือ เป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
นําไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพาน หรือสันติภาพขั้นสูงสุดของมนุษยชาติ นั่นเอง เป็นต้น

1. ความหมายและความสําคัญของ “สันติภาพ”
“สั น ติ ภ าพ” เป็ น คํ า ที่ ก ล่ า วถึ ง สิ่ ง ที่ เ ป็ น สภาวะที่ ไ ม่ ส ามารถจะรั บ รู้ ไ ด้ ด้ ว ย
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 แต่สามารถรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกของแต่ละบุคคล ดังนั้นคําจํากัดความ
ของสัน ติภาพจึง มีมากมายแตกต่างกันไปตามความรู้สึก ความเข้า ใจ และสถานการณ์
แวดล้อมของแต่ละคน
คํ า ว่ า “สั น ติ ภ าพ” เมื่ อ แปลตรงตามคํ า ศั พ ท์ แ ล้ ว เป็ น คํ า บาลี มาจากคํ า ว่ า
“สันติ” ซึ่งแปลว่าความสงบ กับคําว่า “ภาวะ” ซึ่งแปลว่า ความมี ความเป็น ความปรากฏ
ดังนั้น “สันติภาพ” จึงหมายถึง ความสงบ หรือ สภาวะที่มีความสงบ10 ซึ่งตรงกับคําว่า
PEACE ในภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึงสถานการณ์หรือช่วงเวลาที่ไม่มีสงครามและการต่อสู11้
ซึ่งมีความหมายโดยนัยถึงสถานการณ์ที่โลกผ่านพ้นวิกฤตการณ์จากภัยสงครามสู้รบไปแล้ว
สังคมมีแต่ความสงบสุขและไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆ เป็นความหมายของสันติภาพในเชิง
ปฏิเสธนั่นเอง
บุญยง ว่องวาณิช ได้อธิบายไว้ว่า “สันติภาพ กับสงครามเป็นคําที่มีความหมาย
ตรงกันข้ามกัน” ทั้งนี้เนื่องมาจากว่า “สันติภาพคือความสงบ จะอยู่ในสภาพใดก็ตามที่มี
ความสงบ มีความสุข มีคนต้องการ มีความปรารถนาของมหาชน ส่วนคําว่า สงครามนั้น
หมายถึง การรบกัน ซึ่งมีความสูญเสียชีวิต สูญเสียทรัพย์สิน ก่อให้เกิดความทุกข์ยากต่างๆ
และไม่มีใครต้องการ12
จะเห็ น ได้ ว่ า การนิ ย ามความหมายคํ า ว่ า “สั น ติ ภ าพ” จากตั ว อย่ า งข้ า งต้ น
เป็ น การนิ ย ามความหมายของคํ า ว่ า “สั น ติ ภ าพ” ในระดั บ ภายนอกเป็ น ส่ ว นใหญ่
จากสถานการณ์ของสังคมหรือโลก ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกตัวเรา ซึ่งเป็น

10

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 (กรุงเทพฯ:นานมี
บุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2546), หน้า 1166.
11
Longman, Longman Dictionary of American English, 2nd ed. (New York: Pearson
Education, 2000), p. 586.
12
บุญยง ว่องวาณิช, “เพื่อให้ได้มาซึ่งสันติภาพ”, โกศล สุขปลื้มถาวร (สรุปความ),ไทย-ญี่ปุ่นศึกษา,
(มกราคม-มีนาคม 2529), หน้า 12-33.
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ปรากฏการณ์ที่เราสามารถมองเห็นและรับรู้ได้โดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม คนโดยทั่วไปมักจะ
มองว่า สันติภาพหมายถึง ภาวะไร้สงคราม ไม่มีความขัดแย้ง ไม่มีการรบราฆ่าฟันเบียดเบียนกัน
ที่รุนแรง แต่ถ้ามองให้ลึกซึ้งลงไป สันติภาพอาจไม่ใช่เพียงแค่นี้ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
มีความเห็นว่า ภาวะขาดสันติมีอยู่ในที่อื่นและในรูปลักษณะอื่นๆ ด้วย แม้ว่าจะไม่มีการรบ
ราฆ่าฟันกันก็ตาม เช่น สังคมที่มีการแก่งแย่งแข่งขันกัน ต่างคนต่างมุ่งหาผลประโยชน์
เอารัดเอาเปรียบข่มเหงกัน ไม่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จึงจัดได้ว่าเป็นสันติภาพไม่ได้
เพราะไม่มีความสงบและความสุขที่แท้จริง ดังนั้นภาวะการขาดสันติภาพในโลกนี้จึงมีหลาย
แบบ13 และสาเหตุที่สําคัญของการขาดสันติภาพ ดังกล่าวก็มาจากความรู้สึกนึกคิดในจิตใจ
ของมนุษย์ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ภายในตัวของเรา อันเป็นเรื่องระดับบุคคล สันติภาพในมิติ
นี้เกิดจากฐานความคิดทางศาสนธรรมที่ให้ความสําคัญแก่จิตใจของมนุษย์ และเป็นเงื่อนไข
ที่ สํ า คั ญ ของคุ ณ ภาพทางจิ ต ของมนุ ษ ย์ นิ ย ามของ “สั น ติ ภ าพ” ในพระพุ ท ธศาสนา
จึงหมายถึงสภาวะของจิตใจที่เข้าถึงความสงบ อิสรภาพ และความสุขภายใน14
1.1 ความหมายและความสําคัญของ “สันติภาพ”ในทัศนะของพระพุทธศาสนา
พระธรรมโกศาจารย์ (พระมหาประยู ร ธมฺ มจิ ตฺ โต) ได้ ให้ ความหมายของ
“สันติภาพแนวพุทธ” ไว้ว่า “สันติภาพ” มีความหมายทั้งในเชิงปฏิเสธ และยืนยัน สําหรับ
ความหมายในเชิ งปฏิ เสธ “สั นติ ภาพ” ไม่ เพี ยงแต่ หมายถึ งสภาวะที่ ไม่ มี ความรุ นแรงใน
โครงสร้างสังคม เช่น ความอยุติธรรม ความไม่เสมอภาคในสังคม การละเมิดสิทธิมนุษยชน
การทํ าลายสมดุลทางนิ เวศวิทยา สําหรับความหมายในเชิงยืนยัน “สันติภาพ” หมายถึ ง
สภาวะที่ มี ความสามั คคี ปรองดอง เสรี ภาพ และความยุ ติ ธรรม ดั งนั้ นคํ าว่ า สั นติ ภาพ
จึงหมายรวมสภาวะที่ไม่มีความขัดแย้ง เข้ากับสภาวะที่มีความสามัคคี15
ในโลกทัศน์ของชาวพุทธ คําว่า “สันติภาพ” หมายรวมทั้งสันติภาพภายใน
และ สันติภาพภายนอก “สันติภาพภายใน” (อัชฌัตตสันติ) หรือ “ความสงบใจ” หมายถึง
สภาพจิตใจที่เป็นอิสระจากความคิด หรืออารมณ์ที่กระสับกระส่ายอึดอัดน่ารําคาญ กล่าว
ได้ว่า การบรรลุถึงบรมสันติภายในจิตเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีในพระพุทธศาสนา

13

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเพื่อสันติภาพ, หน้า 14.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), “สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข”, หน้า 22.
15
พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต (มีฤกษ์), พุทธวิธีสร้างสันติภาพ, ปาฐกถาธรรม แสดง ณ ที่ประชุม
สมัชชาใหญ่ครั้งที่ 16 ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก จัดขึ้นที่นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 19-26 พฤศจิกายน 2531., หน้า 17.
14
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ดัง พระพุทธวจนะที่ว่า “นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ – สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบ ไม่มี”16 ซึ่งสันติในที่นี้
คือลักษณะของนิพพานนั่นเอง
กล่ า วได้ ว่ า สั น ติ ภ าพภายใน เป็ น ปั จ จั ย ให้ เ กิ ด สั น ติ ภ าพภายนอก ซึ่ ง
สั น ติ ภ าพภายนอก เป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล บุ ค คลใดได้ ชื่ อ ว่ า
มี สั น ติ ภ าพภายนอกก็ ต่ อ เมื่ อ บุ ค คลนั้ น สามั ค คี ป รองดองกั บ เพื่ อ นมนุ ษ ย์ (สมจริ ย า)
สันติภาพภายนอก ครอบคลุมถึงสันติภาพระดับกลุ่ม ระดับชาติและระดับโลก ดังนั้น
จึงสรุปได้ว่า สังคมจะมีสันติภาพถาวรได้ ถ้าสมาชิกแต่ละคนของสังคมมีสันติภาพภายใน
จิตใจ ถ้าไม่มีสันติภาพภายในก็ไม่อาจมีสันติภาพภายนอกได้ ดังคําปรารภขององค์การ
ยูเนสโกที่ว่า “เพราะสงครามเริ่มที่ใจคน จึงควรสร้างป้อมปราการแห่งสันติภาพที่ใจคน”
ซึ่งสอดคล้องกับพระพุทธวจนะ ในพระธรรมบทที่ว่า “ใจเป็นผู้นําสรรพสิ่ง ใจเป็นใหญ่
(กว่าสรรพสิ่ง) สรรพสิ่งสําเร็จได้ด้วยใจ ถ้าพูดหรือทําสิ่งใดด้วยใจชั่ว ความทุกข์ย่อม
ติดตามตัวเขา เหมือนล้อหมุนติดตามรอยเท้าโค”17
ดั ง นั้ น สั น ติ ภ าพภายใน กั บ สั น ติ ภ าพภายนอกจึ ง แยกจากกั น ไม่ ไ ด้
ต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ด้วยการควบคุมและทําลายรากเหง้า 3 ประการ คือ
1. ความปรารถนาในวัตถุกาม และสิ่งปรนเปรอ (ราคะ) ดังพระพุทธพจน์
ที่ว่า “เพราะเหตุแห่งกามนั้นแล พระราชาวิวาทกับพระราชา กษัตริย์วิวาทกับกษัตริย์...
เพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแล ฝูงชนต่างถือดาบและโล่สอดแล่งธนู วิ่งเข้าสู่สงคราม
ปะทะกันทั้งสองข้าง”18
2. ความโกรธ และความเกลียด (โทสะ) ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “ผู้ใดมัวคิด
อาฆาตว่า เขาด่าเรา เขาทําร้ายเรา เขาเอาชนะเรา เขาขโมยของเรา เวรของผู้นั้นไม่มีทาง
ระงับ”19 ซึ่งในขณะที่จิตใจเต็มไปด้วยความเกลียดหรือความพยาบาท จะเป็นเหตุให้มนุษย์
หันไปใช้ความรุนแรงในการตอบโต้กันหรือแก้ปัญหา ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “โทสะ จัดเป็น
อกุศลมูล กรรมที่บุคคลผู้มีโทสะทําทางกาย วาจา และใจ จัดเป็นอกุศลกรรม แม้กรรมของ
บุคคลผู้มีโทสะ ถูกโทสะครอบงํา มีจิตถูกโทสะกลุ้มรุม ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่น ด้วยเรื่อง

16

ขุ.ธ. 25/202/95.
ขุ.ธ. 25/1/23.
18
ม.ม. 12/168/169.
19
ขุ.ธ. 25/3/24.
17
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ที่ ไ ม่ จ ริ ง ด้ ว ยการเบี ย ดเบี ย น จองจํ า ให้ เ สี ย ทรั พ ย์ ติ เ ตี ย นหรื อ ขั บ ไล่ . ..ก็ จั ด เป็ น
อกุศลกรรม”20
3. ความหลง หรือ ความเขลา (โมหะ) กล่าวคือ เมื่อถูกโมหะครอบงํา
มนุษย์จะยึดติดกับศาสนา ทิฏฐิ และอุดมการณ์ทางการเมืองของตน และปฏิเสธแนวทาง
ความคิดที่แตกต่าง อันจะมีผลเป็นความขัดแย้งและสงคราม
ดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า ในทัศนะของพระพุทธศาสนา ความทุกข์
ความขัดแย้ง การทะเลาะวิวาท และสงครามระหว่างปัจเจกชน กลุ่มชน หรือ ประเทศชาติ
ล้วนสืบสาวได้ว่า มีที่มาจากรากเหง้าของความชั่วร้าย หรือ “อกุศลมูล” ทั้ง 3 ประการนี21้
และในทางตรงกันข้ามสันติภาพที่แท้จริงจะบังเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการกําจัด อกุศลมูลทั้ง 3 นี้
ให้เบาบางหรือกระทั่งหมดไปนั่นเอง
ในเรื่องความหมายและประเภทของ “สันติภาพ”จากทัศนะต่างๆนี้ พระมหาหรรษา
ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) ได้สรุปเป็นแนวคิดรวบยอด ไว้ว่า ความหมายของ “สันติภาพ” แบ่งออกเป็น
2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
1. สันติภาพแบบทวิลักษณะ แบ่งออกเป็น
1.1) สันติภาพเชิงลบ (Negative Peace) คือ สันติภาพที่ปราศจาก
สงคราม และความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การทําร้ายร่างกาย และการทํา
สงคราม เป็นต้น
1.2) สันติภาพเชิงบวก (Positive Peace)คือ สันติภาพที่เต็มไป
ด้วยความสันติสุขของบุคคล สังคม และโลก มีความพรั่งพร้อมด้วยปัจจัย 4 อยู่ด้วยกัน
อย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนกัน มี ความยุติธรรม มีเสรีภาพ เคารพในสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
2. สันติภาพแบบทวิภาวะ แบ่งออกเป็น
2.2) สันติภาพภายใน (Internal Peace) คือ สภาวะจิตที่หลุดพ้น
จากพันธนาการของกิเลส หรือ จากการครอบงําของสิ่งต่างๆ อันเป็นสภาพจิตที่ไร้ความ
ขัดแย้ง ความรุนแรงทุกชนิด พุทธศาสนาเรียกภาวะนี้ว่า “นิพพาน”

20
21

องฺ.ติก. 20/70/277.
พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต (มีฤกษ์), พุทธวิธีสร้างสันติภาพ, หน้า 19-25.
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2.3) สันติภาพภายนอก (External Peace) คือ สภาวะที่บุคคล
สังคม หรือ โลก ไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน รัก และช่วยเหลือกัน มีความสามัคคี
ประสมกลมกลืน ระหว่างมนุษย์ มีเสรีภาพ เคารพในสิทธิมนุษยชน เป็นต้น22
ดัง นั้ น จึ ง อาจกล่า วได้ว่ า เมื่ อพิ จ ารณาอย่ า งลึก ซึ้ง ถึง การนิ ยาม
ความหมายของคํ า ว่า “สัน ติ ภาพ” เราจึ ง ไม่ ค วรละเลยมิ ติท างจิ ต ใจ เพราะสั น ติ ภาพ
ที่แท้จริงต้องเกิดที่จิตใจมนุษย์ก่อน แล้วค่อยขยายออกไปสู่ระดับสังคมและโลก ตราบใด
ที่จิตใจของมนุษย์แต่ละคนยังแฝงเร้นไปด้วยความวุ่นวายสับสน มีความคิดเห็นแก่ตัว เห็น
แก่ประโยชน์ของตนและพวกพ้อง อยากมีอํานาจ หรือมีจิตใจคับแคบ ไม่ยอมรับความ
แตกต่างของการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้ว เราจะวางใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีการรบราฆ่าฟัน
ไม่มีสงคราม ไม่มีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคม การมองสันติภาพแค่เพียงความ
สงบภายนอกนั้นเป็นสาเหตุให้มนุษย์ในสังคมโลกขาดความคิดที่ลึกซึ้ง มองไม่เห็นตาม
ความจริงของสาเหตุรากเหง้าของปัญหาทั้งปวง ทําให้มนุษย์ไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งปวงได้
อย่างตรงจุด และยังทําให้สังคมโลกขาดทิศทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ดังนั้นจึงเป็น
ปัญหาเร่งด่วนที่มวลมนุษย์จะต้องให้ความสําคัญและร่วมแรงร่วมใจกัน ในการหาทางแก้ไข
ปัญหาของความทุกข์ ความขัดแย้งและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ด้วยสันติวิธี เพื่อนําไปสู่
เป้าหมาย คือ สันติภาพ หรือความสงบสุขของมนุษยชาติ โดยไม่มีการแบ่งแยกความแตกต่าง
ระหว่างเชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา และลัทธิอุดมการณ์ทางการเมืองแต่อย่างใด
1.2 พุทธวิธีในการสร้างสันติภาพ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ในทัศนะของพระพุทธศาสนา “อกุศลมูลทั้ง 3” ใน
จิตใจของมนุษย์นี่เองที่เป็นสาเหตุทําให้มนุษย์ไม่มีสันติภาพ และเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์
เบียดเบียน ทําร้าย ทําลายล้างกัน อย่างเห็นแก่ตัว ดังนั้น การที่จะกอบกู้สันติภาพ หรือ
ความสงบสุขกลับคืนมาได้นั้น ก็โดยการน้อมนําเอาหลักธรรมอริยสัจ 4 23มาประยุกต์ใช้
เพื่อหาเหตุแห่งความทุกข์และปัญหา (สมุทัย) แล้วกําจัดที่สาเหตุนั้น ซึ่งสมุทัยในที่นี้ก็คือ
อกุศลมูลอันเป็นรากเหง้าของกิเลสตัณหาทั้ง 3 โดยอาศัย อริยมรรคมีองค์ 8 หรือ ศีล สมาธิ
และ ปัญญา อันเป็นทางสายกลางซึ่งเป็นปฏิปทาที่นําไปสู่การดับทุกข์หรือปัญหานั้นนั่นเอง

22

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติ
วิธ:ี ศึกษาวิเคราะห์กรณีลุ่มน้ําแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่, หน้า 61.
23
วิ.ม. 4/14/21.
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สันติภาพภายนอกเป็นสิ่งที่ไม่อาจใช้กําลังบังคับให้เกิดขึ้นในสังคม ตราบ
เท่าที่จิตใจของสมาชิกในสังคมยังถูกความโลภ ความโกรธ และความหลงครอบงํา ดังที่พระ
พุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่า “1.โลภธรรมเมื่อเกิดขึ้นใน (จิต) ของบุรุษ ย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็น
ประโยชน์ เพื่อความทุกข์ เพื่อความอยู่ไม่ผาสุก 2. โทสธรรม เมื่อเกิดขึ้นใน (จิต) ของบุรุษ
ย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์ เพื่อความทุกข์ เพื่อความอยู่ไม่ผาสุก 3. โมหธรรม เมื่อ
เกิดขึ้นใน (จิต) ของบุรุษ ย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์ เพื่อความทุกข์ เพื่อความอยู่ไม่
ผาสุ ก ” 24 ในทั ศ นะของพระพุท ธศาสนา การที่ จ ะปลู ก ฝัง สั น ติภ าพภายนอกได้ มนุษ ย์
จะต้องประกาศสงครามภายในจิตใจของตนเอง นั่นคือสงครามเพื่อควบคุมแรงจูงใจฝ่ายลบ
หรือ อกุศลมูลทั้ง 3 ประการ จึงจะเป็นผู้ชนะและพบกับสันติสุขที่แท้จริง ดังพระพุทธ
วจนะที่ว่า “ถึงจะรบชนะข้าศึกเป็นพันๆ ราย ก็ไม่นับเป็นยอดขุนพล แต่ผู้ที่เอาชนะจิตใจ
ตน จึงเรียก “ยอดขุนพล” แท้จริง”25
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)26 ได้เสนอพุทธวิธีสร้างสันติภาพ
ไว้ว่า สัน ติภาพจะต้ องเริ่ม จากใจของมนุษย์ โดยการพัฒ นาคุณ ธรรมขึ้น ในจิต ใจ และ
ปลดปล่อยตนเองเองจากพลังครอบงําของอกุศลมูลทั้ง 3 รวมทั้งเจริญ “พรหมวิหาร 4”
คือ เมตตา มีความรัก ความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ , กรุณา ความสงสารคิดช่วยผู้
ประสบทุกข์, มุทิตา ความพลอยยินดีกับผู้ที่ได้ดีมีสุข และอุเบกขา คือ การวางใจเป็นกลาง
ต่อสรรพสัตว์27 เพื่อแปรเปลี่ยนความโกรธแค้น ชิงชัง เป็นความรักและให้อภัย เป็นผู้ที่ไม่
มีเวรต่อกัน ดังเช่น ในสมัยหนึ่ง พระพุทธองค์ทรงแสดง “สาราณียธรรม 6 ประการ”
แก่ภิกษุสงฆ์ ซึ่งมีสาระธรรม ดังนี้
1. ตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์
2. ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์
3. ตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์
4. แบ่งปันของที่ได้มาโดยชอบแก่เพื่อนพรหมจรรย์
5. มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์
6. มีทิฏฐิดีงามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์

24

สํ.ส. 15/113/130.
ขุ.ธ.25/103/62.
26
พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต (มีฤกษ์), พุทธวิธีสร้างสันติภาพ, หน้า 29-35.
27
ที.ม. 10/327/256.
25
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ซึ่งธรรมทั้ง 6 ประการนี้ เป็นปัจจัยทําให้บุคคลเป็นที่รัก และเคารพ เป็นไปเพื่อความ
ไม่วิวาท เพื่อความสามัคคีและเพื่อความเป็นเอกภาพ28 กล่าวได้ว่า ในคําสอนเรื่องความมีเมตตา
ในพระพุทธศาสนานี้เป็นเครื่องยืนยันว่า พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาแห่งสันติภาพ และต่อต้าน
รวมทั้งไม่สนับสนุนการเบียดเบียนกันหรือการใช้ความรุนแรงทุกชนิด ดังพระพุทธวจนะ ที่ว่า
“ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑาวุธ และศัสตราวุธ มีความละอาย มีความเอ็นดู มุ่งหวัง
ประโยชน์เกื้อกูลในสรรพสัตว์”29 เป็นต้น
นอกจากนี้ ชาวพุ ท ธที่ แ ท้ จ ะต้ อ งอยู่ อ ย่ า งสั น ติ ไม่ ใ ช้ ค วามรุ น แรงไม่ ว่ า ใน
สถานการณ์ ใ ดๆ ผู้ ใ ช้ วิ ธี รุ น แรงเพื่ อ ยุ ติ ค วามขั ด แย้ ง ไม่ จั ด เป็ น สาวกที่ แ ท้ จ ริ ง ของ
พระพุทธเจ้า ดังข้อความใน “กกจูปมสูตร” พระพุทธเจ้า ตรัสว่า
“ภิกษุทั้งหลาย หากจะมีพวกโจรผู้มีความประพฤติชั่วช้า เอาเลื่อยที่มีคมทั้งสองข้าง
เลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของพวกเธอ แม้ในเหตุนั้น ภิกษุ หรือภิกษุณีรูปใดมีใจคิดร้ายต่อโจร
เหล่านั้น ภิกษุหรือ ภิกษุณีรูปนั้นไม่ชื่อว่าเป็นผู้ทําตามคําสั่งสอนของเรา เพราะเหตุที่
อดกลั้นไม่ได้นั้น”30
จากพระพุทธดํารัสข้างต้น แสดงให้เห็นว่า พระพุทธองค์ทรงสอนให้พุทธบริษัท
จัดการกับความโกรธด้วยความอดทน อดกลั้น ควบคุมระงับกิเลส คือ โทสะ ไม่ให้มีอิทธิพล
ครอบงําการกระทํา และ จิตใจจนกระทั่งขาดสติ แต่ทรงให้ใช้ปัญญาจัดการกับปัญหา โดย
ที่ไม่เป็นปฏิปักษ์กับศีลธรรม พระพุทธองค์ทรงสอนให้พุทธบริษัทแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
และความรุนแรงซึ่งเป็นข้าศึกต่อสันติภาพด้วยสันติวิธี โดยไม่ต้องประกาศสงครามที่เป็น
การเบียดเบียน สังหารผลาญชีวิตมนุษย์และสรรพสัตว์ ดังพระพุทธวจนะที่ว่า “พึงชนะคน
โกรธ ด้วยความไม่โกรธ พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี พึงเอาชนะคนตระหนี่ด้วยการให้
พึงเอาชนะคนพูดเหลาะแหละด้วยคําสัตย์”31 กล่าวคือ พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราใช้
สติปัญญาที่จะเลือกหาวิธีขจัดความขัดแย้ง และสร้างสันติภาพ โดยการอดทน อดกลั้นไม่
ตอบโต้ด้วยการกระทําอันเกิดจากอกุศลมูลทั้ง ๓ อันเป็นรากเหง้าของกิเลส แต่ให้ตอบโต้
หรือแก้ปัญหาด้วยการกระทําอันเกิดจากสติปัญญาและคุณธรรมที่ปราศจากความโลภ
โกรธ และหลง นั่นเอง
28

วิ.ป. 8/274/368.
ม.อุ. 15/290/351-352.
30
ม.ม. 12/232/244.
31
ขุ.ธ. 25/223/102.
29
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2. “ขันติธรรม” ในฐานะเป็นเครื่องมือสร้างสันติภาพ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายคําว่า “ขันติ”
เอาไว้ว่า ขันติ, ขันตี คือความอดทน อดกลั้น ต่อสิ่งที่ไม่พอใจ, ความอดทน32
ในบรรดาหลั ก ธรรมที่ สํ า คั ญ ในพระพุ ท ธศาสนา “ขั น ติ ” จั ด เป็ น หลั ก ธรรม
ข้อหนึ่ ง ที่ มีค วามสํา คัญ ในแง่ข องการสร้า งสัน ติภาพให้บัง เกิดขึ้นโดยเริ่ม จากการสร้า ง
สันติภาพภายในใจโดยการอดทนต่อกิเลส หรือ ความโลภ โกรธ หลง มิให้มีอิทธิพลต่อการ
ดําเนินชีวิตอันจะเป็นไปเพื่อความเห็นแก่ตัว จนกระทั่งกลับกลายเป็นการกระทําที่เป็นไป
เพื่อการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
“ขั น ติ ธ รรม” เป็ น หลั ก คํ า สอนสํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ในพระพุ ท ธศาสนาที่
พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ทรงสั่งสอน ดังพระพุทธพจน์ซึ่งยืนยันว่า “ขันติ ความอดทน
คื อ ความอดกลั้ น เป็ น ตบะอย่ า งยิ่ ง ” 33 ซึ่ ง หลั ก คํ า สอนนี้ เ ป็ น หลั ก การสํ า คั ญ ของ
พระพุทธศาสนาที่รวมอยู่ใน “โอวาทปาฏิโมกข์” หรือ คําสอนที่เป็นหลัก เป็นประธานที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวันมาฆปุณณมี
2.1 ความหมายและความสําคัญของ “ขันติ” ในพระพุทธศาสนา
สําหรับพระพุทธศาสนานั้น ในพระอภิธรรมปิฎก ได้ให้ความหมายของคําว่า
“ขันติ” ไว้ว่า “ความอดทน กิริยาที่อดทน ความอดกลั้น ความไม่ดุร้าย ความไม่เกรี้ยว
กราด ความแช่มชื่นแห่งจิต นี้เรียกว่า ขันติ”34
พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมเรื่องขันติ ตามพุทธวิธีเอาไว้ใน มหาปทาน
สูตร ทีฆนิกายว่า “ขันติ ความอดทน คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง...นี้ เป็นคําสอน
ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย (ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา..เอตํ พุทฺธานสาสนนฺติ)”35 ตาม
ความหมายนี้ ขันติจึงเป็นคุณธรรมที่เผาผลาญกิเลส โดยใช้ความอดทนอันประกอบด้วย
สติปัญญา ทําความเพียรด้วยจิตใจอันแข็งแกร่ง มั่นคง มุ่งมั่นที่จะทําการนั้นให้สําเร็จด้วย
ความอดทน นี้คือลักษณะที่แท้จริงของตบะ หรือ ขันติ 36ตามหลักพุทธธรรม

32

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, พิมพ์ครั้งที่ 5
(กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, 2538), หน้า 137.
33
ที.ม. 10/90/50.
34
อภิ.สงฺ. 34/1348/337.
35
ที.ม. 10/90/50.
36
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), จาริกบุญ จาริกธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
พุทธธรรม, 2543), หน้า 77.
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กล่าวได้ว่า หลักคําสอนในโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งขึ้นต้นด้วยขันติ ดังข้อความ
ข้า งต้น นั้น สรุป ใจความสํา คั ญ ได้ว่า “ขัน ติ” คือ คุณ ธรรมที่ใช้ สํ าหรับ เผาผลาญกิ เลส
ทั้งหลาย มีราคะ โทสะ และโมหะ เป็นต้น ให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น ขันติ จึงเป็นบุพ
ภาคแห่งการทําความดีทั้งหลาย เพราะคุณธรรมเรื่อง ขันติ คือกระบวนการพัฒนาชีวิต
มนุษย์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดหมายสุดท้าย นั่นคือ พระนิพพาน ฉะนั้น “โอวาทปาฏิ
โมกข์ ” ก็ คื อ คํ า สอนซึ่ ง เป็ น หลั ก ประธานซึ่ ง พระพุ ท ธเจ้ า ตรั ส ไว้ ใ นวั น มาฆปุ ณ ณมี
เพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างหลักคําสอนเรื่อง ขันติ ของพระพุทธศาสนา กับ ขันติ
ในศาสนาอื่น โดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ใช้ ขัน ติ เป็น ตบะในการเผาผลาญกิ เลส ใน
ความหมายของการทรมานร่างกายด้วยอุบายวิธีต่างๆ เช่น การยืนขาเดียว นอนบนหนาม
อดอาหาร อดน้ํา กลั้นลมหายใจ เป็นต้น37
พระพุทธวจนะใน “สัพพาสวสูตร” ได้แสดงถึง ความหมายและคุณค่าของ
ขันติตามหลักของพุทธจริยธรรมได้อย่างชัดเจน เนื่องจากว่า “ขันติ” มีเป้าหมายสําคัญอยู่
ที่การทําลายกิเลสให้ดับสิ้นไป ดังข้อความว่า
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแล้ว เป็นผู้อดทนต่อความหนาว
ความร้อน ความหิว กระหาย เหลือบ ยุง ลม แดด และการรบกวนแห่งสัตว์เลื้อยคลาน
เป็นผู้อดกลั้นต่อคําหยาบ คําส่อเสียด เป็นผู้อดกลั้นต่อเวทนาทั้งหลาย อาทิ ความทุกข์อัน
กล้าแข็ง เผ็ดร้อน ไม่น่ายินดี ไม่น่าพอใจ พรากชีวิตได้ ซึ่งเมื่อเธอไม่อดกลั้นอยู่ อาสวะและ
ความเร่าร้อนบีบคั้นก็จะพึงเกิดขึ้น เมื่ออดกลั้นอยู่ ความเร่าร้อนและความบีบคั้นก็จะไม่มี
แก่เธอ... นี้คืออาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้น38
สัพพาสวสูตร อธิบายให้เราทราบวิธีการใช้ “ขันติ” เพื่อเอาชนะอาสวะซึ่ง
สร้างความทุกข์ ความลําบากและเป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีพ มีอยู่ 2 ระดับด้วยกัน คือ
ระดับที่ 1 ให้รู้จักใช้ความอดทน ความอดกลั้นต่อความหนาว ความร้อน ความหิวกระหาย
ซึ่งเกิดจากกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ ตลอดจนอดทนต่อความรู้สึก
หงุดหงิด รําคาญ อันเกิดจากการรบกวนของสัตว์เลื้อยคลานนานาชนิด ระดับที่ 2 ก็ให้รู้จัก
ใช้ความอดทนต่อทุกขเวทนาทั้งหลาย สะกดข่มอารมณ์ละความรู้สึกที่ไม่ดีเอาไว้เมื่อเกิด
การกระทบกระทั่งทางวาจา อาทิ ถ้อยคําเสียดแทงที่ผู้อื่นว่ากล่าว เหน็บแนมให้เจ็บใจ
37

พระมหาขันทอง วิชาเดช, การศึกษาวิเคราะห์เรื่อง ขันติในพุทธศาสนาเถรวาท
(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545), หน้า 54.
38
ม.มู. 12/24/24.
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คําด่าว่า ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือวาจาที่พูดด้วยความไม่ปรารถนาดี จากบุคคลอื่นซึ่ง
ก่อให้เกิดความไม่ชอบใจ ไม่พอใจ และไม่สร้างความแช่มชื่นแห่งจิต เพราะหากเราขาด
ความอดทน ไม่มีความอดกลั้นเพียงพอแล้ว ก็จะกลายเป็นการเปิดช่องทางให้ความทุกข์
เพิ่มพูนมากขึ้น แต่เมื่ออดทนอดกลั้นต่อแรงเสียดทานของ อาสวะเหล่านี้ได้ ความทุกข์
ก็จะจางคลายไป
หรื อ ใน “ปฐมขมสู ต ร” 39 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง “ขั น ติ ” ตามโลกทั ศ น์ ข อง
พระพุทธศาสนา ซึ่งก็คือ กระบวนการป้องกัน ห้ามปรามอาสวะที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้นเมื่อ
มีก ารรั บ รู้อ ารมณ์ ท างตา หู จมู ก ลิ้น กาย และใจ หรือ เมื่ อกิ เลส อาสวะเกิด ขึ้น แล้ ว
ก็จะต้องใช้ความอดทน ความอดกลั้น ข่มระงับเอาไว้ให้จิตใจอยู่เหนือการครอบงําของ
กิเลสทั้งปวงโดยใช้กําลังแห่งสติและปัญญาเป็นเครื่องกําจัดในขั้นสุดท้าย หรือกล่าวโดย
สรุปได้ว่า ความหมายและความสําคัญของ “ขันติธรรม” ในพระพุทธศาสนา มิได้จํากัด
ขอบเขตเพี ย งแค่ ความอดทนต่ อ ความบี บ คั้ น เปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มตาม
ธรรมชาติเท่านั้น แต่ หมายรวมถึง การใช้ความอดทนเพื่อระงับ อิฎฐารมณ์ และ อนิฎฐารมณ์40
เพื่อป้องกันความเปราะบางภายในจิตใจมิให้สั่นคลอน พลิ้วไหวไปตามกระแสอํานาจแห่ง
โทสะ หรือความพยาบาทที่เข้าครอบงํา ขันติ เป็นเสมือนเกราะป้องกกันการล่วงเกินทาง
กาย ทางวาจา และทางใจ เพื่อปิดช่องว่างแห่งการเบียดเบียนกันนั่นเอง
กล่าวได้ว่า จากความหมายและแนวคิดเรื่อง “ขันติธรรม” ในทรรศนะของ
พระพุทธศาสนาข้างต้นนั้น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร41) ได้ทําการจัดประเภท
ของ “ขันติ” ในพระพุทธศาสนาออกเป็น 3 ประเภท คือ
1) ติติกขาขันติ (ขันติอด) หมายถึง ความอดทน หักห้ามจิตใจไม่ให้ไหลไป
ตามกระแสแห่งอํานาจฝ่ายต่ํา ซึ่งมีความทะยานอยากเพราะอํานาจของความโลภ เป็นสิ่ง
ยั่วยุล่อลวงจิตใจให้ตกลงไปสู่หลุมพรางแห่งความชั่ว อดทนต่อความโกรธในขณะที่เกิด
39

องฺ.จตฺกก. 21/164/230-231.
อนิฏฐารมณ์ แปลว่า อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา หมายถึง สิ่งที่คนไม่ปรารถนา ไม่ต้องการ
อยากได้ ไม่อยากมี ไม่อยากพบเห็น ได้แก่ กามคุณ 5 คือรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสที่ไม่ดี ไม่ชวนให้รักให้
ชอบใจ และโลกธรรมในส่วนที่ไม่ดี 4 ข้อ คือ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ตรงข้ามกับ อิฏฐารมณ์
แปลว่า อารมณ์ที่น่าปรารถนา หมายถึง สิ่งที่คนปรารถนา ต้องการอยากได้ อยากมี อยากพบเห็น ได้แก่
กามคุณ 5 คือรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสที่ดี ชวนให้รักให้ชอบใจ และโลกธรรมในส่วนที่ดี 4 ข้อ คือ ลาภ
ยศ สรรเสริญ สุข
41
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิตฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพมหานคร:
ธรรมสภา, 2539), หน้า 486-489.
40
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อารมณ์ร้อนรุ่ม เกิดความวู่วามที่คอยมากระซิบจิตใจ ชักจูงเข้าสู่อาณาจักรของความขัด
เคือง เกรี้ยวกราดและอดทนต่อความหลง
2) ธิติขันติ (ขันติทนหรือมั่นคง) หมายถึงความอดทนต่อความตรากตรําใน
การทํางานทั่วไป เช่นทนต่อความหิวกระหาย เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ความหนาว ความร้อน
อดทนต่อ ความลํา บากอั นเกิดจากเวทนา คือ อาการเจ็บ ป่วย ความไม่ส บายกาย เมื่ อ
ประสบภัยสถานการณ์ที่ไม่เอื้อประโยชน์แก่ความสุขเหล่านี้ สามารถดํารงมั่นอยู่ในภาวะ
ปกติได้ จึงเรียกว่าความอดทนมั่นคงดุจดังแผ่นดิน
3) อธิวาสนขันติ (ขันติยับยั้ง) หมายถึงรู้จักยับยั้งชั่งใจ ไม่ท้อถอย อดทน
ต่อพฤติกรรมล่วงเกินถากถาง หรือคํากล่าวดูหมิ่นของบุคคลหลายระดับ เช่นผู้ใหญ่ที่กล่าว
ลบหลู่ ดูแคลน ผู้เสมอกันที่แสดงกิริยาวาจาสบประมาทซึ่งใช้คําพูดทําให้เกิดความเสียหาย
และผู้น้อยซึ่งแสดงอาการเหยียดหยาม ก็สามารถอดทนไม่ตอบโต้บุคคลเหล่านั้นเพื่อรักษา
มิตรภาพอันดีเอาไว้
นอกจากนี้ พระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงประโยชน์ของการมีขันติไว้ 5 ประการ42 ดังนี้
1) เป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของคนจํานวนมาก
2) เป็นผู้ไม่ดุร้าย ปราศจากผองภัย และไม่มีการผูกอาฆาตจองเวร
3) เป็นผู้ไม่มีความเดือดร้อน เพราะไม่มีการประทุษร้าย
4) เมื่อถึงคราวเสียชีวิตก็ไม่หลงลืมสติ
5) หลังจากเสียชีวิตแล้ว ย่อมบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์
สําหรับโทษของการไม่บําเพ็ญ ไม่เอาใจใส่การปลูกฝังพุทธจริยธรรมเรื่อง
ขันติให้เจริญงอกงามขึ้นมา จะมีความหมายในทางตรงกันข้ามกับประโยชน์ 5 ประการนั้น
อย่างไรก็ตามเมื่อกล่าวถึงเรื่องของประโยชน์ ขันติธรรม มีประโยชน์อย่าง
มากมายแก่ผู้ปฏิบัติ ทั้งในระดับของจิตใจ และในระดับของสังคม รวมทั้งในชีวิตประจําวัน
ด้วย และที่สําคัญ ขันติธรรม ยังเป็นคุณธรรมที่ช่วยเสริมสร้างให้เกิดสันติภาพขึ้นในใจของ
มนุษยชาติและสังคมโลกได้อีกด้วย ดังจะได้กล่าวในลําดับต่อไป
สรุปได้ว่า “ขันติธรรม” ตามความหมายของพระพุทธศาสนานั้น หมายถึง
ความอดทน คือ ความอดกลั้นอันเป็นตบะอย่างยิ่ง กล่าวได้ว่า ตบะในที่นี้ก็คือเครื่องมือใน
การเผาผลาญกิ เ ลส อั น ได้ แ ก่ ขั น ติ คื อ ความอดทน ความทนทานต่ อ สิ่ ง ที่ เ ข้ า มา
กระทบกระทั่งทางกาย เช่น ความลําบากตรากตรําต่อความร้อน ความหนาว หรือสาเหตุที่
42

อง. ปญฺจก. 22/215-216/357-359.

94

ครูมีศิษย์ ศิษย์มีครู

ทํ า ให้ เ กิ ด ความเดื อ ดร้ อ นนานาประการ รวมทั้ ง อดทนต่ อ การกระทบกระทั่ ง ทางใจ
แต่ทั้งนี้ ความอดทนตามโลกทัศน์ของพระพุทธศาสนานั้น ต้องเป็นความอดทนที่ประกอบ
ไปด้ ว ยสติ ปั ญ ญา เป็ น ความอดทนที่ มี ค วามถู ก ต้ อ งในทางที่ ค วรอดทน แล้ ว จะได้ รั บ
ความสุขเพราะรู้ค่าและยินดีในความอดทน กล่าวได้ว่าขันติ คือคุณธรรมพื้นฐานที่มีความ
จําเป็นอย่างยิ่งต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการแสวงหาความสุข
ความสําเร็จ หรือ บําบัดความทุกข์ยากของชีวิตในลักษณะต่างๆ และเนื่องจากมนุษย์ต้อง
ดํ า เนิ น ชี วิ ต อยู่ ท่ า มกลางและมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง ฉะนั้นจึงจําเป็นต้องใช้ความอดทน ความอด
กลั้นอย่างสูงต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกธรรมชาติ อดทนต่อความเย้ายวนของกิเลส หรือ
ความชั่วซึ่งคอยบีบคั้นชีวิตจิตใจให้ร้อนรุ่มอยู่ตลอดเวลา และที่สําคัญเมื่อมีความเกี่ยวโยง
กับมนุษย์ด้วยกัน ความกระทบกระทั่งกันทางกาย วาจา และใจ ย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ตรงนี้จึงเป็นหน้าที่ของขันติธรรมอย่างแท้จริง

3. การประยุกต์ใช้ “ขันติ” ในฐานะเป็นคุณธรรมเพื่อสร้างสันติภาพ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าท่ามกลางความเจริญทางวัตถุอย่างมากมายในโลกปัจจุบัน
แต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอย่างคู่ขนานกันก็คือ ความแห้งแล้งของคุณธรรมในจิตใจมนุษย์
สะท้ อ นผ่ า นเหตุ ก ารณ์ อั น น่ า สะเทื อ นและหดหู่ ใ จ ไม่ ว่ า จะเป็ น ปั ญ หาสงคราม
อาชญากรรม การแก่งแย่ง ขัดแย้ง แข่งขัน เบียดเบียนกันในสังคม ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
อันมีสาเหตุหลักจากน้ํามือของมนุษย์ ปัญหาความอยุติธรรมในสังคม ปัญหาทางสุขภาพจิต
และปัญหาการไร้ศีลธรรมทางเพศและลิดรอนสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้นับวัน
จะทวีความรุนแรงขึ้น กล่าวได้ว่าปัญหาการเบียดเบียนกันอย่างเห็นแก่ตัวนี้ ก่อให้เกิดเป็น
ความขัดแย้ง รวมทั้งสภาวะของความทุกข์ทั้งในระดับของปัจเจกชน และสังคม ปัจจัยหนึ่ง
ที่สําคัญก็คือ มนุษย์กําลังขาดคุณธรรมที่สําคัญข้อหนึ่ง นั่นคือ “ขันติธรรม” และปล่อยตัว
ปล่อยใจให้ไหลไปตามความต้องการของกิเลส คือ ความโลภ โกรธ หลง และตัณหาคือ
ความอยาก ทั้งในวัตถุกาม คือ กามคุณทั้ง 543และ ความอยากได้ในทรัพย์ รวมทั้ง กิเลส
กาม คือ ความอยากได้ที่เป็นตัวกิเลส ได้แก่ความกําหนัด ความพอใจ หรือ ความปรารถนา
ในกามคุณ ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นความเห็นแก่ตัว และมีทิฏฐิ มานะ คือ การถือตัว ถือ

43
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ครูมีศิษย์ ศิษย์มคี รู

95

ตน ยึดมั่นในความคิด ความเชื่อของตน44 ปัจจัยเหล่านี้จัดเป็น อกุศลมูลที่เป็นข้าศึกต่อ
สันติภาพภายใน หรือสภาวะแห่งความสุขสงบของจิตใจ ซึ่งแน่นอนว่า ถ้าสันติภาพภายใน
ไม่เกิดมีขึ้น สันติภาพภายนอก คือความสุขสงบแห่งชีวิตและสังคม ก็ไม่อาจมีขึ้นได้
กล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนาถือว่า กิเลส คืออกุศลธรรมที่เป็นปัจจัยสําคัญที่หน่วง
เหนี่ยวชีวิตจิตใจให้จมอยู่กับ ความทุก ข์แ ละความเศร้า หมองและไม่ ส ามารถสัมผัส กั บ
ความสุขและความดีงามที่แท้จริงของชีวิตและเป็นมูลเหตุสําคัญที่ทําให้สันติภาพมิอาจ
เกิดขึ้นได้ พุทธจริยธรรมของพระพุทธศาสนาทั้งหมดจึงเป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อกิเลส และ
อกุศลมูลทั้งหลายและทําหน้าที่ในการนําพาให้ผู้ปฏิบัติเอาชนะและทําลายกิเลสเหล่านี้
สําหรับ “ขันติ” ก็เช่นเดียวกัน ดังข้อความที่ปรากฏในหลายๆ พระสูตร อาทิ นาคสูตร
ปฐมขมสูตร ทุติยขมสูตร และสัพพาสวสูตร ขันติ ก็เป็นเครื่องมือในการรื้อถอนอาสวะ
ตั้งแต่ระดับต่ําสุด คือ ความร้อน เย็น หนาว ความหิวกระหาย หรือใช้ความอดทนอดกลั้น
ต่อการรบกวนของสัตว์ทั้งหลาย รวมทั้ง ขันติ ยังทําหน้าที่สะกดข่มอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นด้วย
อํา นาจแห่ ง โทสะ และความผูก โกรธ โดยไม่ ตอบโต้เ มื่อมี ก ารกระทบกระทั่ ง กัน 45 ซึ่ ง
ประเด็ น นี้ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ค วรต้ อ งให้ ค วามสํ า คั ญ เพราะจะนํ า ไปสู่ ค วามขั ด แย้ ง และการ
เบียดเบียนกัน
จากความหมายของ “ขันติธรรม” ดังกล่าว สามารถนํามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็น
คุณธรรม หรือ เครื่องมือในการสร้างสันติภาพได้อย่างตรงต่อเหตุปัจจัย กล่าวคือ ปัญหา
ของการขาดสันติภาพ มีจุดเริ่มต้นมาจากการขาดสันติภาพภายใน คือ มีจิตใจที่ตกอยู่ใต้
อํานาจของ ความโลภ โกรธ และหลง ดังนั้นสันติภาพภายใน กับสันติภาพภายนอกจึง
แยกกันไม่ได้และเป็นเหตุปัจจัยของกันและกัน ต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ด้วยการควบคุม
และทําลายรากเหง้าแห่งความขัดแย้ง 3 ประการ คือ
1) ความปรารถนาในวัตถุกาม และสิ่งปรนเปรอ (ราคะ) ในข้อนี้ “ขันติ” คือ
ความอดทน อดกลั้น โดยอาศัย กําลังแห่งสติ และปัญญา ในการระงับยับยั้ง ความโลภ
ที่เกิดขึ้นในจิตใจอย่างรู้เท่าทัน ไม่ปล่อยใจไปตามกําลังแห่งความต้องการที่เป็นความเห็น
แก่ตัว มีเหตุมีผล พิจารณาถึงโทษแห่งความเห็นแก่ตัวในใจของตนที่จะส่งผลที่เป็นทุกข์
โทษแก่ทั้งตนเองและผู้อื่น ถ้าทําได้เช่นนี้ การเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเพียง
44

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติ
วิธ:ี ศึกษาวิเคราะห์กรณีลุ่มน้ําแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่, หน้า 186-195.
45
พระมหาขันทอง วิชาเดช, การศึกษาวิเคราะห์เรื่อง ขันติในพุทธศาสนาเถรวาท, หน้า 47.
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เพราะผลประโยชน์ หรือความทุกข์จากการยึดมั่นถือมั่นและอยากได้ อยากมีสิ่งต่างๆ ด้วย
ตัณหา ก็จะไม่เกิดขึ้น
2) ความโกรธ และความเกลี ยด (โทสะ) ในข้อ นี้ “ขั น ติ ” หรื อ ความอดทน
เป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง ความขัดแย้ง ที่พัฒนาไปเป็นการเกลียดชัง ทะเลาะ
วิวาท และเบียดเบียนกัน จนกระทั่งเกิดการแก้แค้น โต้ตอบกัน พัฒนาเป็นสงครามที่นอง
เลื อด ก็ ล้ว นแล้ ว แต่เกิด จาก โทสะ เป็น ตัวนํา ทั้ง สิ้น ดังจะเห็ น ได้จ ากในสังคมปัจ จุบัน
การขับรถตัดหน้ากัน หรือบีบแตรรถใส่กัน บางครั้งก็ทําให้เกิดการฆ่า ทําร้าย ทําลายชีวิต
กัน หรือแม้แต่การมองหน้าในกลุ่มของวัยรุ่น บางครั้งก็ถูกตีความว่าเป็นการด่า การดูถูกดู
หมิ่นกัน สุดท้ายก็เกิดการทะเลาะและทําร้ายกัน เหตุการณ์เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้
เห็นถึงความเปราะบางแห่งขันติธรรมภายในจิตใจของปัจเจกชนที่ขาดความอดทนจนลุแก่
โทสะถึงขั้นทําลายชีวิตกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพของระบบสังคมที่ไร้ขันติธรรมได้อย่าง
ชั ด เจนที่สุ ด การขาดขัน ติธ รรมอาจเกิ ดขึ้น ตั้ง แต่ฐ านล่า งสุด คือ ระดับ ปัจ เจกชนแล้ ว
ลุกลามขยายออกไปจนถึงระดับสังคมก็ได้ แต่มีผลลัพธ์ในเชิงลบอย่างเดียวกัน คือ ทําให้
ศักยภาพในการปกป้อง ดู แลรักษาชีวิต และความยุติธรรมในสังคมลดน้อยลง จึงเป็น
สาเหตุประการหนึ่ง ซึ่งทําให้มนุษย์ประหัต ประหารกันด้วยอํานาจแห่งความอาฆาตบ้าง
หรือด้วยอํานาจแห่งความโกรธบ้าง46 ดังพระพุทธพจน์ที่กล่าวว่า “ผู้มีความโกรธ ฆ่าบิดา
มารดา ฆ่าพระอรหันต์ หรือฆ่าเพื่อนบ้านก็ได้ ลูกที่มารดา บิดา เลี้ยงดูจนเติบใหญ่ และ
เป็นผู้ให้ชีวิต แต่มีกิเลสหนา พอโกรธขึ้นมาก็สามารถฆ่าบิดามารดาได้”47 ดังนั้น การมี
ความอดทน อดกลั้น ระงับ ความโกรธ ที่เกิดขึ้นในจิตใจให้ทันต่อปัจจุบันด้วยสติ ก่อนที่จะ
แสดงความรุนแรงออกไปทางวาจา และทางร่างกาย จึงเป็นสิ่งที่สําคัญ พร้อมๆ กับการ
นําเอาหลักธรรม คือ ความเมตตา และปัญญามาใช้เพื่อให้จิตใจได้รู้เท่าทันและคลายความ
โกรธแค้นลงได้ด้วยการทําความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญา
และมีเมตตาที่จะให้อภัยต่อผู้อื่นในแง่ของการไม่ยึดเหนี่ยวผูกโกรธกัน แต่ใช้การแก้ปัญหา
ด้วยหลักเหตุผลตามความเป็นจริงและเหมาะสม โดยควบคุมอารมณ์ด้านลบไว้ด้วยกําลัง
แห่งขันติ เพื่อจะได้ไม่ต้องเพิ่มเชื้อแห่งความขัดแย้งให้รุนแรงจนยากที่จะแก้ไข
3) ความหลงหรือความเขลา (โมหะ) ก่อให้เกิดการยึดมั่นถือมั่ นในความคิด
ความเชื่อ ความต้องการของตน เกิดมิจฉาทิฏฐิ แบ่งแยก ยึดมั่นถือมั่นเป็นพวกเขา พวกเรา
ไม่รู้อริยสัจสี่ สั่งสมกิเลสไว้ในใจของตน มุ่งที่จะสนองความต้องการ เพื่อให้ได้ดั่งใจตาม
46
47

เรื่องเดียวกัน, หน้า 6.
อง.สต.ตก. 23/64/129.
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อํานาจของกิเลส ซึ่งสิ่งนี้ เป็นรากเหง้าที่สําคัญทําให้มนุษย์เกิดวิปลาส เห็นผิดเป็นชอบ
เห็ น ทุ ก ข์ เ ป็ น สุ ข และมองไม่ เ ห็ น คุ ณ ค่ า แห่ ง สั น ติ ภ าพ ดั ง นั้ น ในข้ อ นี้ “ขั น ติ ” จึ ง เป็ น
คุณธรรมที่สําคัญและต้องพัฒนาเคียงคู่กับ สัมมาทิฏฐิ หรือ ปัญญา โดยการมีจิตใจที่ตั้งมั่น
อดทนต่อสภาวะอารมณ์ที่เกิดจากกิเลส ที่ทําให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตน ตัวเรา
ตัวเขา ซึ่งทําให้เกิดความทุกข์และความขัดแย้ง แล้วจึงพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้
ปั ญ ญา มี เ หตุ ผ ล เพื่ อ ที่ จ ะได้ ตั ด สิ น และแก้ ปั ญ หาความทุ ก ข์ แ ละความขั ด แย้ ง นั้ น
บนพื้นฐานของความเป็นจริง
อาจกล่าวได้ว่า “ขันติ” ตามโลกทัศน์ของพระพุทธศาสนา ก็คือกระบวนการ
ป้องกัน และห้ามปรามอาสวกิเลสในจิตใจที่ได้รับแรงกระทบจากผัสสะภายนอกให้เบาบาง
สลายไป และยังสามารถใช้กําจัดกิเลสทั้งหลายโดยมีจุดเริ่มต้นที่สําคัญ ก็คือ จะต้องเป็น
ความพยายามป้องกัน ห้ามมิให้กิเลสเฟื่องฟูขึ้นมา หรือเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องใช้ความ
อดทน ความอดกลั้น ข่มระงับเอาไว้ให้จิตใจอยู่เหนือการครอบงําของกิเลสทั้งปวงโดยใช้
สติปัญญาเป็นเครื่องกําจัดในขั้นตอนสุดท้าย48 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ขันติตามความหมาย
ของพระพุทธศาสนาสัมปยุตด้วยคุณธรรมหลายหมวด แต่คุณธรรมข้อสําคัญที่สามารถ
บูรณาการเพื่อสร้างสรรค์สันติภาพให้เกิดขึ้นได้ก็คือ “ปัญญา” นั่นเอง ดังพุทธพจน์ที่แสดง
ความสํา คัญของ “ปัญญา” ซึ่งมีปรากฏอยู่มากมาย ดัง เช่น “ผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวว่า
ปัญญาประเสริฐที่สุด ดุจดวงจันทร์ราชาแห่งนักษัตร ประเสริฐกว่าดวงดาวทั้งหลาย ศีล สิริ
และธรรมของสัตบุรุษย่อมเป็นไปตามบุคคลที่มีปัญญา”49 หรือข้อความว่า “ไม่ควรละเลย
การใช้ปัญญา”50 เป็นต้น กล่าวได้ว่า “ปัญญา” เป็นดั่งเครื่องมือตรวจสอบว่า ความอดทน
ที่กําลังเผชิญอยู่ในสถานการณ์นั้นๆ เป็นความเข้าใจที่ถ่องแท้ถูกต้องหรือไม่ หรือเป็นความ
อดทนที่เป็นลักษณะของการฝืนทน จนเกิดความบีบคั้นกดดันกลายเป็นความทุกข์ทรมาน
ในจิตใจ หรือเป็นการปล่อยให้ตนเองถูกทําร้าย เบียดเบียนจากผู้อื่นหรือสภาพปัญหารอบ
ด้าน ดังที่ องค์ทะไลลามะ รับสั่งว่า “การอดกลั้นที่แท้จริงหาใช่การกล่าวเชิญชวนว่า
“มาซิ มาทําร้ายฉัน” มันไม่ใช่ทั้งการยอมทน หรือยอมจํานน.... แต่มีความกล้าหาญ ความ
เข้มแข็งของจิตใจ ผนวกกับความฉลาด (ปัญญา) จึงทําให้เราพ้นจากความทรมานทางจิตใจ
48

พระมหาขันทอง วิชาเดช, การศึกษาวิเคราะห์เรื่อง ขันติในพุทธศาสนาเถรวาท,

หน้า 37-39.

49
50

ขุ.ชา.27/81/436.
ม.อุ. 14/348/377.
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ที่ไม่จําเป็น และรั้งเราไว้ไม่ให้ตกลงไปในหลุมพรางของความหมายร้าย”51 ซึ่งด้วยเหตุนี้
เอง พระพุทธศาสนาจึงสอนว่า ขันติต้องคู่กับองค์ธรรมได้แก่ปัญญา ความรู้แจ้งเท่าทัน
ความจริง เข้าใจสถานการณ์ตามความเป็นจริงเหมาะสมที่จะใช้ความอดทนให้ถูกวิธี ควร
แก่ โอกาสการใช้ ง าน โดยต้อ งมี วิ ธีก ารใช้ใ ห้ เ หมาะสมกับ ทุ ก ๆ เหตุ ก ารณ์ ที่เ ราเข้า ไป
เกี่ยวข้องด้วย ฉะนั้น ในเรื่องของการสร้างสันติภาพ การส่งเสริมขันติธรรม จึงต้องอาศัย
ความเข้ า ใจกระจ่ า งชั ด แล้ ว ปฏิ บั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ความจริ ง หรื อ สถานการณ์ จ ริ ง ใน
ขณะนั้นๆ ทั้งปัญหาความทุกข์หรือการขาดสันติภาพ หรือความสงบสุขภายในจิตใจของ
ตนเอง รวมไปถึง ปัญหาการขาดสันติภาพ หรือความสงบสุขของสังคมและโลก ด้วยการ
พิจารณาอย่างรอบคอบและรู้เท่าทันตามเหตุผล ปัจจัย สอดคล้องกับกระบวนการของ
อริยสัจ 4 กล่าวได้ว่า การที่ “ขันติ” สัมปยุตด้วยปัญญา ก็คือแบบอย่างของการสร้างสรรค์
สันติภาพแก่สังคมโลกนั่นเอง52

4. ปัญหาในความเข้าใจเรื่องคุณค่าของ “ขันติ”
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการกล่าวถึง การใช้ “ขันติ” หรือ ความอดทน ในการขจัด
ปัญหาความขัดแย้ง เพื่อก่อให้เกิดสันติภาพนั้น ก็อาจจะมีความคิดเห็นที่โต้แย้งเกิดขึ้นได้ใน
แง่ที่มีความเข้าใจความหมายของ “ขันติ” อย่างไม่ถูกต้อง กล่าวคือ อาจจะเกิดคําถามขึ้น
ได้ว่า ในกรณีที่ตนเองถูกทําร้าย เบียดเบียนจากบุคคลอื่น หรือกลุ่มอื่นอย่างไม่เป็นธรรม
เช่น การที่ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือ แม้แต่พระภิกษุในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทย53 ที่ถูกทําร้าย หรือ สังหาร จากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอย่างโหดเหี้ยม ซึ่งถ้า
เป็นเช่นนี้ ทําไมผู้เสียหายจะต้องยอมอดทนด้วย ทําไมไม่ตอบโต้กลับให้สาสม การยอมรับ
ชะตากรรมและอดทนไม่ตอบโต้กลับก็เท่ากับเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายทําร้ายได้สะดวกยิ่งขึ้น
จึงเป็นสิ่งควรแล้วหรือ? จากการตั้งข้อสังเกตและคําถามข้อนี้ เป็นไปได้ว่า เป็นความ
เข้าใจ “ขันติ” ในความหมายที่ว่า “ขันติ หมายถึงการยอมทน และยอมจํานนต่อคนอื่น
หรือสิ่งอื่น” หรือ “ความอดทน หมายถึง การยอมแพ้ต่อคนอื่นๆ หรือสิ่งอื่นๆ หรือ การ
อดทน หมายถึง การสูญเสียศักดิ์ศรี หรือ หมายถึง การเก็บกดอารมณ์ และความรู้สึก”

51

ฌอง-ฟรองซัว เรอเวล มัตติเยอ ริการุ, ภิกษุกับนักปรัชญา บทสนทนาพุทธศาสนา-ปรัชญา
ตะวันตก, แปลโดยงามพรรณ เวชชาชีวะ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ออร์คิด, 2542), หน้า 83.
52
พระมหาขันทอง วิชาเดช, การศึกษาวิเคราะห์เรื่อง ขันติในพุทธศาสนาเถรวาท, หน้า 39.
53
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
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หรือ “ความอดทน หมายถึง คุณธรรมที่ผู้น้อยแสดงออกต่อผู้ใหญ่เท่านั้น”54 จากความ
เข้าใจเหล่านี้ ทําให้เกิดความคิดว่า ขันติ หรือ ความอดทนนี้ เป็นการยอมทนรับสภาพ
รับชะตากรรม ไม่กล้าตอบโต้ ขี้ขลาด หรือ โง่ หรือเปล่า? จากคําถามเหล่านี้ สามารถ
อธิบายได้ด้วยข้อความที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ที่ว่า “การที่ “ขันติ” สัมปยุตด้วยปัญญา
ก็คือแบบอย่างของการสร้างสรรค์สันติภาพแก่สังคมโลก” นั่นหมายความว่า การมีความ
อดทน จะต้องมีปัญญา หรือ การรู้แจ้ง เข้าใจสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง ด้วยสัมมาทิฏฐิ
เป็นคุณธรรมคู่เคียง ความอดทนที่ขาดปัญญา ก็ไม่ต่างจากคนเขลาที่ฝืนทนอยู่กับสิ่งที่
ก่อให้เกิดทุกข์ โทษ เช่น การที่ถูกผู้อื่นเบียดเบียน ทําร้าย ก็ฝืนทนรับสภาพอยู่แบบนั้น
ไม่คิดหาทางแก้ไข หรือ หยุดยั้งการกระทําที่เป็นความผิดของผู้อื่นนั้น กรณีแบบนี้เท่ากับ
เป็นการเบียดเบียนตนเอง ซึ่งผิดจากหลักการของพระพุทธศาสนา แต่ ขันติ หรือความ
อดทนที่ประกอบด้วยปัญญา นั่นคือ การมีสติ ไม่บุ่มบ่าม สามารถแยกแยะ วิเคราะห์ ทํา
ความเข้าใจสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง โดยสามารถแยกสถานการณ์ที่เป็นจริงของทั้ง
ตนเองและผู้อื่นออกจากความรู้สึก ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดอคติและความไม่ยุติธรรม สามารถ
วิเคราะห์ด้วยปัญญาเพื่อรู้เหตุ รู้ผล แยกอารมณ์ออกจากคน แยกคนออกจากปัญหา และ
แยกปั ญ หาออกจากการแก้ไ ขได้ จากนั้น จึง ใช้ ปัญ ญาแก้ ปัญ หาตามกระบวนทัศ น์ข อง
อริยสัจ 4 นั่นคือ พิจารณาว่า “ทุกข์” หรือปัญหาคืออะไร?, “สมุทัย” สาเหตุของทุกข์
หรือปัญหานั้น คือ อะไร?, “นิโรธ” เป้าหมายของการแก้ปัญหา คือ อะไร?, และสุดท้าย
“มรรค” หรื อ วิ ธี ก ารที่ จ ะนํ า ไปสู่ เ ป้ า หมายเพื่ อ แก้ ปั ญ หานั้ น ได้ สํ า เร็ จ คื อ อะไร? 55
หลักการดังกล่าวนี้เองที่จะช่วยให้กระบวนการสร้างสันติภาพ ด้วยขันติ เป็นไปอย่างถูกทาง
อย่างไรก็ตาม หลักธรรมข้อหนึ่งที่ควรพัฒนาในจิตใจควบคู่กับขันติและปัญญา ก็
คือ “ความเมตตา” ซึ่งหมายถึง ความรัก ความปรารถนาดีให้เขามีความสุข , แผ่ไมตรีจิต
คิดจะให้สัตว์ทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้า56 อาจกล่าวได้ว่า การเจริญเมตตา จัดเป็นการ
ปฏิบัติศาสนธรรมส่วนสําคัญและจําเป็นต่อการเสริมสร้างสันติภาพ เพราะเมตตา คือ
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ผศ. ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), งานนําเสนอ เรื่อง “ขันติ: หยุดแสดง
ความอ่อนแอ.
55
ผศ. ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), งานนําเสนอ เรื่อง “ขันติ: หยุดแสดง
ความอ่อนแอ”
56
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ 10
(กรุงเทพฯ: บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จํากัด, 2546), หน้า 200.
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ความรักสรรพสัตว์อย่างไม่มีขอบเขตจํากัด ซึ่งเปรียบได้กับความรักของมารดาที่มีต่อลูก
น้อยคนเดียวของเธอ ดังพระพุทธวจนะที่ว่า “มารดารักลูกน้อยคนเดียวมากกว่ารักตัวเอง
ฉันใด ท่านทั้งหลายจงแผ่เมตตาอันไม่มีขอบเขตจํากัดไปยังสรรพสัตว์ฉันนั้น”57 ซึ่ง การ
เจริ ญ เมตตาให้ เ กิ ด มี ขึ้ น ในจิ ต ใจนี้ เ องจะเป็ น เงื่ อ นไขสํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให้ ค วามโกรธแค้ น
พยาบาท หมดกําลังลง แต่ทั้งนี้ เมตตาที่แท้จริง คือความปรารถนาดีต่อผู้อื่น หรือกระทั่ง
ศัตรู อย่างบริสุทธิ์ใจซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัย “ปัญญา” หรือ การเข้าใจสิ่งต่างๆ ตาม
ความเป็ น จริ ง ตามเหตุ ผ ล และปั จ จั ย ที่ ป ราศจากอคติ เท่ า นั้ น เช่ น การใช้ ปั ญ ญา
พิจ ารณาผู้ ที่กระทํา ไม่ดีกับ เรา หรือผู้ที่ก ระทํา สิ่งที่ผิ ดพลาด ว่ า เขามีค วามทุก ข์ ความ
จําเป็น หรือความไม่รู้เช่นไรที่เป็นเหตุปัจจัยผลักดันให้เขากระทําสิ่งที่ไม่ดีนั้น เมื่อพิจารณา
เช่นนี้ จะช่วยทําให้เกิดความเข้าใจในตัวผู้อื่น และนํามาซึ่งความเมตตาและการให้อภัย
รวมไปถึงการแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้นอย่างถูกต้องที่สาเหตุ เป็นต้น รวมทั้งควรใช้ปัญญา
พิจารณาเห็นโทษของการเป็นทาสแห่งความโกรธที่ทําให้ขาดสติ และนํามาซึ่งการทําร้าย
เบีย ดเบียนกัน ดัง พระพุท ธพจน์ที่ว่า “มนุษ ย์ไ ม่ค วรข่ม เหง ไม่ค วรดูหมิ่ น และไม่ ค วร
ปรารถนาความทุ ก ข์ ใ ห้ แ ก่ กั น และกั น เพราะสาเหตุ จ ากความโกรธและความแค้ น ”58
พื้นฐานการคิดลักษณะนี้ ก็เพราะมนุษย์มีสติปัญญาในการวินิจฉัย วิเคราะห์ธรรมชาติแห่ง
จิตวิญญาณของมนุษย์ในเชิงลึกด้วยการยกตนเทียบเคียงว่า “บุคคลมุ่งมั่นค้นหาไปทั่วทุก
ทิศ ก็ไม่พบใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งไปกว่าตนเลย สัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นก็รักตัวเองมากเช่นนั้น
เหมือนกัน เพราะฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น”59 นี้คือกระบวนการทางการคิด
ที่สอนให้มนุษย์ตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งชีวิตของผู้อื่น เผื่อแผ่ความรัก ความเมตตาต่อกัน
ด้วยความเข้าใจแก่นแท้แห่งชีวิต 3 ประการ คือ (1) ชีวิตนั้นเป็นของเขา (2) เจ้าของชีวิต
นั้น ย่อมรักชีวิตของเขา เหมือนกับที่เรารักชีวิตของเรา (3) เมื่อเราไม่ต้องการให้ใครทําร้าย
เรา คนอื่นก็ไม่ต้องการให้เราไปทําร้ายเขาเช่นเดียวกัน60 ดังนั้นเมตตาจึงเป็นคุณธรรมที่
สําคัญในการสร้างสรรค์สันติภาพ หรือ ความสงบสุขให้บังเกิด เพราะเป็นคุณธรรมที่จะช่วย
ให้เกิดการความเข้าใจ นําไปสู่การให้อภัย ไม่อาฆาตจองเวรซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสู่การ
ยุติวงโคจรแห่งความขัดแย้ง และการแก้แค้น และนําไปสู่วิถีแห่งความสมานฉันท์ เนื่องจาก

57

พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต (มีฤกษ์), พุทธวิธีสร้างสันติภาพ, หน้า 31.
ขุ.ขู. 25/6/21.
59
ขุ.อุ. 25/41/254.
60
สมภาร พรมทา, พุทธปรัชญา มนุษย์ สังคม และปัญหาจริยธรรม (กรุงเทพมหานคร:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), หน้า 217.
58
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เมื่อนําคุณธรรม “เมตตา” ซึ่งเป็นลักษณะของจิตใจที่นุ่มนวล อ่อนโยน มาสัมปยุตเข้ากับ
“ขันติ” ซึ่งเป็นลักษณะของจิตใจที่มีความหนักแน่น เท่ากับเป็นการสร้างความสมดุลให้กับ
แนวทางสันติวิธีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น61
กล่าวโดยสรุป การประยุกต์ใช้ “ขันติ” ในฐานะเป็นคุณธรรมเพื่อสร้างสันติภาพ
นั้น ควรจะต้องสัมปยุต กับ “ปัญญา” และ “เมตตา” เป็นธรรมสมังคี เพื่อเป็นเหตุปัจจัย
เกื้อหนุนกัน เพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์สันติภาพด้วย “สันติวิธี” ที่ปราศจากซึ่งการ
เบียดเบียน และความทุกข์ ประสบผลสําเร็จได้อย่างแท้จริง เช่นเดียว กับตัวอย่างครั้ง
พุทธกาลที่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเข้า ห้า มทัพด้วยสัน ติวิธี ในกรณี
พิพาทระหว่างเจ้าศากยะ และเจ้าโกลิยะเรื่องแย่งน้ําในแม่น้ําโรหิณี ซึ่งไหลผ่านพรมแดน
ของแคว้นทั้ง 2 กองทหารของทั้ง 2 ฝ่ายกําลังประจันหน้ากันและเตรียมพร้อมสําหรับการ
รบที่กําลังจะเริ่มขึ้น พระพุทธองค์ทรงเข้าแทรกแซงเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเข้าห้ามทัพ
โดยแสดงให้เห็น ว่า เป็นเรื่ องโง่เขลาเพียงใดที่จะสังหารผลาญชีวิตมนุษย์อันประมาณ
ค่ามิได้ของทหารเหล่านี้ เพื่อแลกกับน้ําซึ่งมีค่าเพียงเล็กน้อย62 ซึ่งถือเป็นคํากล่าวเตือนสติ
เพื่อให้ทั้งกองกําลังของทั้งสองฝ่ายได้สงบกายและใจด้วยความอดทนจากนั้นจึงใช้ปัญญา
ใคร่ครวญถึงเหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม ด้วยการพิจารณาด้วยเมตตาในการที่จะละ
เว้นการหยิบยื่นความทุกข์ให้กับเพื่อนมนุษย์ นั่นเอง เรื่องนี้ ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้
“พุทธสันติวิธี” อันประกอบด้วย ขันติ ปัญญา และเมตตา เพื่อบังเกิดผลเป็นสันติภาพ
อย่างแท้จริง
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ผศ. ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), งานนําเสนอ เรื่อง “ขันติ: หยุดแสดง
ความอ่อนแอ”
62
พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต (มีฤกษ์), พุทธวิธีสร้างสันติภาพ, ปาฐกถาธรรม แสดง ณ
ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 16 ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก จัดขึ้นที่นครลอสแองเจลิส
ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 19-26 พฤศจิกายน 2531., หน้า 47-49.
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บทสรุป
กล่าวได้ว่า “ขันติธรรม” ไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นวิธีการ เป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ดู
เล็กน้อย แต่จําเป็นในการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรง หรือ การกดขี่ข่มเหง
“สันติภาพ” หรือ ความสงบสุขในชีวิตและสังคม จะไม่เกิดขึ้น ถ้าปราศจากซึ่ง “ขันติธรรม”
และด้วย “ขันติธรรม” นี้เอง จึงทําให้มนุษย์มีเกียรติ และมีสังคมอันพึงปรารถนา63
“ขันติ” เมื่อดํารงอยู่ในฐานะเป็นคุณธรรมเชิงสังคม จะมีเอกลักษณ์ที่พิเศษใน
การเป็ น ปฏิ ปั ก ษ์ โ ดยตรงต่ อ การทะเลาะวิ ว าท หรื อ ตั ด ทอนสาเหตุ ที่ จ ะโยงไปสู่ ค วาม
กระทบกระทั่ ง ระหว่ า งกั น หยุ ด ยั้ ง ป้ อ งปรามและกํ า จั ด ความโกรธหรื อ ความอาฆาต
พยาบาททั้งหลายอันจะพึงมีเกิดขึ้นในสังคมได้ จากนั้นก็ช่วยเกื้อกูลหนุนเสริมความรัก
ความเมตตา ความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ให้ประสบสันติสุขกันโดยทั่วหน้า
ดังนั้น “ขันติ” ในแง่ของคุณธรรมระดับสังคมนี้ จึงช่วยสร้างสรรค์สันติภาพหรือความสงบ
สุขในสังคมให้เกิดขึ้นได้ โดยเริ่มจากการสร้างสันติภาพภายใน คือ ความอดทนในจิตใจสกัด
กั้นอกุศลมูล มิให้มีกําลังที่จะก่อให้เกิดการกระทําอันเป็นไปเพื่อความเห็นแก่ตัว หรือ การ
เบียดเบียน ซึ่งในกระบวนการนี้ “ขันติ” ควรจะต้องได้รับการพัฒนาหรือเสริมสร้างเคียงคู่
กับ “ปัญญา” และ”เมตตา” เพื่อก่อให้เกิดสันติภาพได้อย่างยั่งยืน ดังข้อความที่พระพุทธ
องค์ตรัสว่า ศานติสุข หรือ ความสงบสุข เกิดขึ้นได้เพราะ “บุคคลรักษาตนเท่ากับรักษา
ผู้อื่น หรือ รักษาผู้อื่นเท่ากับรักษาตน ด้วยการปฏิบัติ ด้วยการเจริญ และด้วยการทําให้
มากซึ่งกุศลธรรม คือ ความอดทน (ขันติ) ความไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) ความมีจิตอัน
ประกอบด้วยเมตตา และกรุณาต่อกัน”64 นั่นเอง
อย่างไรก็ตาม คุณธรรม “ขันติ” ไม่เพียงแต่จะสรรสร้างมิติทางสังคมด้วยการ
ปลูกฝังมิตรภาพอันอบอุ่นให้งอกงามขึ้นภายในใจของมวลมนุษย์เท่านั้น แต่ขันติยังได้ชื่อ
ว่าเป็นคุณธรรมสูงส่งสําหรับมนุษย์ทุกคน เพราะเป็นเครื่องมือกล่อมเกลากาย วาจา และ
ใจ ให้บริสุทธิ์ดีงาม และเป็นคุณธรรมหนึ่งที่สําคัญที่จะนําให้ผู้ปฏิบัติไปสู่การพ้นจากการ
ครอบงําของกิเลสทั้งหลายอันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งชีวิตได้ในที่สุด ซึ่งก็คือ การเข้าสู่
สันติภาพแห่งชีวิตอย่างแท้จริงนั่นเอง

63

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, ขันติธรรม: ประตูสู่
สันติภาพ (Telerance : the threshold of peace), แปลโดย คณะผู้ร่วมประชุมปฏิบัติการฝึกทักษะ
การแปล เพื่อสร้างนักแปลรุ่นใหม่เครือข่ายภาคอีสาน (กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ, 2542), หน้า 17.
64
สํ. ม. 19/385/241-242.
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วิเคราะห์เมถุนธรรมในชาดก:
ศึกษาคุณค่าเชิงจริยธรรม
ชัชวาลย์ ชิงชัย∗

บทคัดย่อ
บทความนี้ ได้ทําการศึกษาชาดกที่มีอยู่ทั้งหมด 547 เรื่อง โดยได้วางกรอบไว้เพื่อ
การศึกษาเฉพาะเรื่อง “เมถุนธรรม” คือการร่วมประเวณี ผลปรากฏว่า มีชาดกที่เข้าข่าย
เมถุ น ธรรมทั้ ง หมด 95 เรื่ อ ง อั น ประกอบด้ ว ยเรื่ อ งของพระพุ ท ธเจ้ า สมั ย เมื่ อ ครั้ง เป็ น
พระโพธิสัตว์ ภิกษุ อุบาสกและอุบาสิกา แต่ไม่ปรากฏเรื่องของภิกษุณีแม้แต่เรื่องเดียว1
จากการศึกษาทําให้ไ ด้ข้อสรุป ว่า มีเพีย งที่เดียวเท่า นั้น ที่พระพุทธเจ้า ตรัส ถึง
คุณความดีของเมถุนธรรม นอกนั้น จะทรงตําหนิเมถุนธรรมว่าเป็นของต่ํา เป็นความสุข
เล็กน้อย พระองค์ต้องการที่จะให้พุทธบริษัทได้สัมผัสความสุขที่สูงกว่าคือฌานสุขและ
นิพพานสุข
บรรดาเหล่าพุทธบริษัทเมื่อได้ฟังเทศน์จากพระพุทธองค์แ ล้ว จะได้รับผลคือ
การบรรลุธรรม จึงถือว่าท่านเหล่านั้นมีโลกุตรสุขที่เหนือกว่ามารองรับกามสุขอันเต็มไป
ด้วยความคับแค้นและมีโทษมาก จึงทําให้ปลอดภัยจากความทุกข์ที่เกิดจากเมถุนธรรม

∗

อาจารย์ประจําภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันที่จริง เรื่องภิกษุณีมารดาพระกุมารกัสสปะอาจมองว่าจัดอยู่ในเรื่องนี้ก็ได้ แต่ผู้เขียน
ไม่จัดเข้าในกรอบนี้ เพราะมารดาของพระกุมารกัสสปะตั้งครรภ์ก่อนบวชเป็นภิกษุณี เมื่อบวชเข้ามาแล้ว
ครั้นครรภ์เจริญขึ้น จึงเกิดอธิกรณ์โจทย์กันว่า นางตั้งครรภ์ในเวลาไหนกันแน่ ก่อนหรือหลังอุปสมบท
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่อง จึงมีรับสั่งให้พระอุบาลีเป็นประธานสอบสวนอธิกรณ์เรื่องนี้ พระอุบาลี
มอบให้นางวิสาขาเป็นผู้ตรวจสอบ และได้ผลสรุปยุติว่า ภิกษุณีท่านนี้เป็นผู้บริสุทธิ์เพราะตั้งครรภ์ก่อนบวช
พระอุบาลีจึงได้ประกาศให้นางเป็นผู้บริสุทธิ์ ดู เอกนิบาต วรรคที่ 2 สีลวรรค เรื่องที่ 2 นิโครธมิคชาดก
สรุปจากเล่ม 55/233 – 238
1
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1. บทนํา2
กริยาคือการวิเคราะห์นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้คํานิยามไว้ว่า
“การใคร่ครวญหรือการแยกออกเป็นส่วนๆ” 3
มีคําอธิบายเพิ่มเติมว่า การวิเคราะห์ก็คือ การที่มนุษย์พยายามเข้าไปสืบเสาะหา
ต้นเหตุของความจริงที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนั้นอันก่อให้เกิดผลต่างๆ นั่นเอง
ในประวัติปรัชญาตะวันตก ได้แสดงให้เห็นการวิเคราะห์ว่ามีอยู่ 3 ประการคือ4
1. การแยกองค์ประกอบ (decompositional analysis) เช่น การแยก
องค์ประกอบของน้ําออกเป็นไฮโดรเจน 1 ส่วน ออกซิเจน 2 ส่วน เป็นต้น
2. การสืบค้นหามูลราก (regressive analysis) เช่น นักวิทยาศาสตร์ศึกษา
สาเหตุสําคัญที่สุดของกําเนิดสิ่งมีชีวิตและได้คําตอบว่า สิ่งนั้นคือน้ํา เป็นต้น
3. การตีความทางภาษา (interpretive analysis) เป็นการวิเคราะห์หา
ความหมายของภาษา
ในที่นี้ ผู้เขียนต้องการศึกษาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ 2 เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์
ที่แ ท้จ ริง ของพระพุทธเจ้ า ในการตรั สเรื่อ งเมถุนธรรม
และจะทรงหาทางออกให้
เหล่าพุทธบริษัทผู้ประสบปัญหาในเรื่องนี้อย่างไร

2. เมถุนธรรม : พฤติกรรมของคนที่เป็นคู่จะปฏิบัติต่อกัน
ในพจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์ได้ให้คําจํากัดความคําศัพท์นี้ไว้ว่า
“การกระทําของคนที่เป็นคู่ ๆ การร่วมสังวาส การร่วมประเวณี”5
ในมหาวิภังค์ ปฐมปาราชิกซึ่งเป็นอาบัติข้อ 1 ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในสังฆมณฑล
พระพุทธเจ้าได้ใช้ศัพท์นี้ตําหนิพระสุทินผู้มีเพศสัมพันธ์กับอดีตภรรยาของตนเองว่า
2

ผู้เขียนใช้ชาดกที่เป็นหลักฐานชั้นต้น 3 ชุด คือ 1.บาลี 2 เล่มคือเล่มที่ 27 และ 28
(ฉบับสยามรัฐ) 2.อรรถกถาบาลีใช้เล่มที่ 28 – 35 ส่วนภาษาไทยใช้พระไตรปิฎกบาลีพร้อมทั้งอรรถกถา
ของมหามกุฎราชวิทยาลัยฉบับ 91 เล่มตั้งแต่เล่มที่ 55 – 64 ถ้าเป็นบาลีจะใช้อ้างเล่ม ข้อ หน้า ในส่วน
อรรถกถาจะใช้เล่มและหน้าเท่านั้น
3
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: อักษรเจริญ
ทัศน์, 2526), หน้า 741.
4
วิทยา ศักยาภินันท์, “พระพุทธศาสนากับการวิเคราะห์ : สาระสําคัญและคุณค่าทาง
จริยธรรม”, วารสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย, 9 (มิถุนายน 2554 – พฤศจิกายน 2554) : 28 – 29.
5
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ 6
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2533), หน้า 238.
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“ดูก่อนสุทิน ข่าวว่า เธอเสพเมถุนธรรมกับอดีตภรรยาจริงหรือไม่”6
ดังนั้น ในทุกที่ของบทความนี้ เมื่อกล่าวถึงเมถุนธรรมจะหมายถึงเพศสัมพันธ์
และจะศึกษาโดยเรียงไปตามจํานวนชาดกที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงจากมากไปหาน้อยทั้งภิกษุ
และฆราวาส ทั้งเรื่องเพศสัมพันธ์โดยตรงและเกี่ยวข้องพาดพิงถึงเรื่องนี้

3. ชาดกคืออะไร?
3.1 ลําดับชั้นแห่งคัมภีร์ชาดก
ชาดกจัดอยู่ในคัมภีร์ที่ 5 ชื่อว่าขุททกนิกาย แห่งพระสุตตันตปิฎกและจัดอยู่
หลังคัมภีร์ปฎิสัมภิทามรรค แต่อยู่หน้าคัมภีร์นิเทศ ในบรรดาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มี
มากมายถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ ผู้เขียนคิดว่า ชาดกเป็นเรื่องที่เด็กอ่านได้ ผู้ใหญ่อ่านดี
เป็นส่วนที่เข้าใจง่ายและก่อให้เกิดความเพลิดเพลินจรรโลงใจมากที่สุด สําหรับส่วนที่เป็น
ตัวบาลีนั้นจัดอยู่ในเล่มที่ 27 และ 28 แต่เมื่ออ่านแล้วเข้าใจได้ยาก ทั้งนี้เพราะเป็นคํา
ประพั น ธ์ ร้ อ ยกรองตั้ ง แต่ 1 คาถา ที่ เ รี ย กว่ า เอกนิ บ าตจนถึ ง 1,000 คาถาที่ เ รี ย กว่ า
มหานิบาต
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้อธิบายเรื่องชาดกไว้ดังนี้ 7
“เล่ม 27 ชาดก ภาค 1 รวมคาถาแสดงคติธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัส เมื่อ
ครั้งเป็น พระโพธิสัตว์ในอดีตชาติและมีคาถาภาษิตของผู้อื่นปนอยู่บ้าง ภาคแรกตั้งแต่เรื่อง
ที่ มี ค าถาเดี ย ว (เอกนิ บ าต) ถึ ง เรื่ อ งมี 40 คาถา (จั ต ตาฬี ส นิ บ าต) รวม 525 เรื่ อ ง
เล่ม 28 ชาดก ภาค 2 รวมคาถาอย่างในภาค 1 นั้นเพิ่มอีก แต่เป็นเรื่องอย่างยาว ตั้งแต่
เรื่ องมี 50 คาถา (ปั ญ ญาสนิ บ าต) ถึ ง เรื่ อ งที่ มี ค าถามากมาย (มหานิ บ าต) จบลงด้ ว ย
มหาเวสสันดรชาดก ซึ่งมี 1,000 คาถา รวมอีก 22 เรื่อง บรรจบทั้งสองภาค เป็น 547 ชาดก”
เมื่อชาดกอยู่ในรูปแบบคําฉันท์ การจะทําความเข้าใจในชาดกจึงเป็นเรื่องลําบาก
ผู้อ่านจะต้องศึกษาอรรถกถาชาดกที่เป็นเนื้อเรื่องประกอบรจนาโดยพระพุทธโฆษาจารย์จึง
จะทําให้เข้าใจและเห็นภาพต่าง ๆ ของชาดกได้กระจ่างยิ่งขึ้น8
6

พระไตรปิฏกบาลีและอรรถกถาแปล 91 เล่ม. เล่มที่ 1 ภาคที่ 1. มหาวิภังค์ ปฐมภาค,
พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพ ฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2543), หน้า 391.
7
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า 80.
8
พระเทพเมธาจารย์ เช้า ฐิตปญฺโญ ป.9 เรียบเรียง, แบบเรียนวรรณคดีบาลี (ธนบุรี :
โรงพิมพ์ประยูรวงศ์, 2504), หน้า 9.
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สุชีพ ปุญญานุภาพ ได้อธิบายให้เห็นภาพรวมของชาดกไว้ ดังนี9้
“คําว่า ชาตก หรือ ชาดก แปลว่า ผู้เกิด คือการเล่าถึงการที่พระพุทธเจ้าทรง
เวียนว่ายตายเกิด ถือเอากําเนิดในชาติต่าง ๆ ได้พบปะผจญกับเหตุการณ์ดีบ้าง ชั่วบ้าง
แต่ก็ได้พยายามทําความดีติดต่อกันมากบ้างน้อยบ้างตลอดมา จนเป็นพระพุทธเจ้าในชาติ
สุดท้าย
กล่าวอีกอย่างหนึ่ง จะถือว่าชาดก เป็นวิวัฒนาการแห่งการบําเพ็ญคุณงามความดี
ของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็ได้ ในอรรถกถาแสดงด้วยว่าผู้นั้นผู้นี้กลับ
ชาติมาเกิดเป็นใครในสมัยพระพุทธเจ้า แต่ในบาลีพระไตรปิฎกกล่าวถึง เพียงบางเรื่อง
เพราะฉะนั้น สาระสําคัญจึงอยู่ที่คุณงามความดีและอยู่ที่คติธรรมในนิทานนั้น ๆ”
3.2 โครงสร้างชาดก
ชาดกจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ ดังนี้
1. ส่วนเกริ่นนํา เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงสถานที่ประทับอยู่ของพระพุทธเจ้า
ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง จากนั้น จึงเล่าต่อไปว่า พระพุทธเจ้าทรงปรารภเรื่องราวอย่างใดอย่าง
หนึ่งจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ ขั้นสุดท้าย จึงได้เล่าว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสพระ
ธรรมเทศนาที่ ป รากฏในรู ป แบบคาถาอั น เป็ น คํ า ฉั น ท์ ดั ง ที่ ป รากฏอยู่ ใ นบาลี เ ล่ ม ที่ 27
และ 28
2. ส่วนที่เป็น ปัจจุบันชาติ จะเล่า เรื่องปัจ จุบันว่ามีอะไรเกิดขึ้ น มีปัญหา
อย่างไร จากนั้น พระพุทธเจ้าจะทรงโยงเรื่องในปัจจุบันไปเชื่อมต่อกับเรื่องในอดีตชาติ
3. ส่วนที่เป็นอดีตชาติ จะทรงนําตัวบุคคลในปัจจุบันชาติไปเชื่อมโยงว่า
ในอดีต บุคคลเหล่านั้นเคยทําอะไรมาบ้างทั้งในส่วนที่เป็นความดีและความชั่ว
4. ส่วนที่ย้อนอดีตกลับสู่ปัจจุบัน เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องในอดีตชาติ
จบแล้ว ถ้าทรงเล็ง เห็นอุปนิสัยแห่งการบรรลุธรรมของผู้ฟัง จะทรงประกาศอริยสัจ 4
ในเวลาจบสัจจะ ผู้ฟังธรรมจะได้บรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันจนถึงอรหันต์ตามบุญบารมีที่ได้
สร้างสมอบรมมา
5. ส่วนสุดท้ายตอนจบชาดก จะทรงสรุปว่า คนในอดีตชาติกลับชาติเป็นใคร
บ้างในปัจจุบัน
ทั้งหมดคือโครงสร้างที่เป็นรูปแบบเหมือนกันทั้งหมดของชาดก 547 เรื่อง

9

สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปิฎกฉบับสําหรับประชาชน, พิมพ์ครั้งที่ 14 (กรุงเทพฯ : มหา
มกุฎราชวิทยาลัย, 2535), หน้า 614 – 615.
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3.3 ชาดกเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง?
เนื่ อ งจากชาดกมี ป ริ ม าณถึ ง 547 เรื่ อ ง มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ งต่ า งๆ
มากมาย เช่น กรรมเก่า การเมือง พระเทวทัต เป็นต้น ผู้เขียนจะทําการวิเคราะห์กําหนด
กรอบเมถุนธรรมขึ้นมา จากนั้นจึงจะทําการสังเคราะห์ชาดกในลักษณะเดียวกันนี้ลงไปใน
กรอบนี้ ได้ข้อสรุปว่า
อันดับที่ 1 เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเมถุนธรรมมากที่สุดถึง 95 เรื่อง
อันดับที่ 2 เป็นเรื่องพระเทวทัต 53 เรื่อง
อันดับที่ 3 เป็นการปรารภถึงการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้า 40 เรื่อง
กรอบเรื่อง “เมถุนธรรม” นั้น ผู้เขียนวางเอาไว้อย่างกว้าง ๆ ถ้าเรื่องไหนเข้า
ประเด็นไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่บุคคลใดทั้งบรรพชิตหรือคฤหัสถ์จะได้ทําการสงเคราะห์เข้าไว้10
แต่ เ นื่ อ งจากบทความนี้ มี เ วลาและเนื้ อ ที่ ก ระดาษจํ า กั ด จึ ง ขอเลื อ กทํ า การ
สังเคราะห์ลงใน 2 กลุ่มใหญ่ และเลือกเป็นบางเรื่องจาก 95 เรื่อง ดังนี้
1. กลุ่มบรรพชิต กลุ่มนี้พระพุทธเจ้าตรัสถึงมากที่สุด แต่ส่วนมากจะเป็นลักษณะ
ของเมถุนสังโยค คือยังไม่ถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์ แต่สุ่มเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ บางที่ ก็ถึง
ขั้นมีเพศสัมพันธ์แล้ว ถือว่าเป็นเรื่องเดียวเท่านั้นที่จะได้กล่าวถึงในอนาคต11

10

ผู้เขียนใช้เวลาในการเก็บข้อมูลเรื่องนี้นานมาก โดยได้บรรยายชาดกวันละ 2 เรื่องที่อาคาร
พุทธเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนหน้านั้น จะทําต้นฉบับเอาไว้ล่วงหน้า เรื่องละ 3 หน้า ไม่ว่า
เรื่องจะยาวแค่ไหนก็จะย่อให้เหลือ 3 หน้า เรื่องจะสั้นแค่ไหนก็จะขยายให้ได้ 3 หน้า
(ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ทินรัตน์ อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยที่แนะนําให้
ผู้เขียนทําต้นฉบับไว้ก่อนบรรยายจึงทําให้มีต้นฉบับสะสมชาดกเป็นจํานวนมาก)
มีอยู่เรื่องเดียวที่ไม่สามารถย่อให้เหลือ 3 หน้าได้คือ มหาสุปินชาตกํ อยู่ในเอกนิบาต วรุณ
วรรคที่ 8 เรื่องที่ 7 ถ้านับจาก 547 เรื่อง เป็นเรื่องที่ 77 เรื่องนี้มีความยาวมากเพราะเป็นความฝันของ
พระเจ้าปเสนทิโกศลถึง 16 ข้อ จึงจําเป็นต้องแบ่งเรื่องนี้ออกเป็น 2 ครั้ง ๆ ละ 3 หน้า
เริ่มบรรยายครั้งแรกอังคารที่ 7 พ.ย. 2549 และจบเรื่องที่ 547 ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม
2555 ทําให้พบว่าชาดกมีเรื่องที่น่าสนใจมากมาย ในที่นี้ จึงได้วิเคราะห์ชาดกในกรอบของเมถุนธรรม
พระพุทธเจ้าได้นําเรื่องนี้มาแสดงเพื่อให้บุคคลได้เห็นโทษในกาม เบื่อหน่ายในกามอันเป็นสุขชั้นต่ํา จะได้
ปฎิบัติสู่ฌานสุขอันเป็นสุขขั้นกลางและนิพพานสุขอันเป็นสุขสูงสุด
11
เอกนิบาต วรรคที่ 2 สีลวรรคที่ 4 วาตมิคชาตกํ สรุปความจากเล่มที่ 55 หน้าที่ 250 – 255.
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2. กลุ่มคฤหัสถ์ กลุ่มนี้เป็นเรื่องของผู้บริโภคกามโดยตรงอยู่แล้ว จะตรวจสอบว่า
เมื่อคนเหล่า นี้ไ ด้รับความทุกข์จากเมถุนธรรม พระพุทธเจ้า ได้ทรงเยียวยาจิ ต ใจบุค คล
เหล่านี้อย่างไร

4. เมถุนสังโยค เมถุนธรรมของภิกษุและฆราวาส12
สําหรับภิกษุ เป็นกลุ่มบุคคลผู้ต้องงดเว้นจากเมถุนธรรมอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ด้วย
เหตุผลที่ว่า พระพุทธเจ้าทรงถือว่า เมถุนธรรมเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมขั้นสูง แต่ไม่
เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมขั้นต่ํา
จากเหตุผลดังกล่าว พระพุทธเจ้าจึงทรงปรับอาบัติหนักที่สุด จนถึงขั้นขาดจาก
ความเป็นภิกษุทันทีที่ภิกษุได้ล่วงละเมิด โดยไม่ต้องมีใครฟ้องร้องหรือไม่ต้องมีการตัดสิน
ทั้ ง นี้ เ พราะภิ ก ษุ ผู้ ก ระทํ า ย่ อ มรู้ ตั ว ว่ า เป็ น ผู้ ก ระทํ า ยกเว้ น ไม่ แ น่ ใ จ กรณี ห ลั ง จะมี
พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงชี้ขาดเรียกว่า วินีตวัตถุ แปลว่า เรื่องที่ต้องตัดสินชี้ขาด
อาบั ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ เมถุ น ธรรมนี้ ถื อ ว่ า เป็ น อาบั ติ แ รกที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง ฆมณฑล
พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ในคัมภีร์มหาวิภังค์ ปฐมปาราชิกว่า
“ภิกษุรูปใดเสพเมถุนธรรม เป็นปาราชิก หาสังวาสไม่ได้ 13
คําว่า เป็นปาราชิก แปลตามรูปศัพท์ว่า ทําภิกษุผู้ที่ล่วงละเมิดให้ต้องพ่ายแพ้ไป
จากพระศาสนา คือหมดสภาพความเป็นภิกษุนั่นเอง
ส่วนคําว่า หาสังวาสไม่ได้ หมายถึง ไม่สามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนภิกษุปกติได้แล้ว
ยกเว้น ตนเองปราศจากหิริ ความละอายแก่ใจ ก็ยังแอบอาศัยปะปนอยู่กับภิกษุปกติ แต่
พระพุทธเจ้าไม่ทรงเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าภิกษุแล้ว
จากการตรวจสอบในชาดกพบว่า ภิกษุเป็นกลุ่มที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงมากที่สุด
แต่โดยมากจะอยู่ในลักษณะของเมถุนสังโยค คือการเฉียดเข้าใกล้เมถุนธรรมแต่ยังไม่ถึงขั้น
มีเพศสัมพันธ์

12

คําว่า เมถุนสังโยค หมายถึง การไม่ถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์ แต่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เช่น
การจับ กอด จูบ เป็นต้น
13
พระไตรปิฏกบาลีและอรรถกถาแปล 91 เล่ม. เล่มที่ 1 ภาคที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 4
(กรุงเทพ ฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2543), หน้า 394.
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4.1 ภิกษุ14
ก) ภิกษุกับอดีตภรรยาเก่า
เรื่องนี้พบมากที่สุดถึง 20 เรื่อง ปรากฏอยู่ในนิบาตต่าง ๆ ตั้งแต่เอกนิบาต
จนถึงอสีตินิบาต และปรากฏว่าภิกษุต้องการสึกมาจากเหตุคือภรรยาเก่า แต่เมื่อได้ฟัง
เทศน์จากพระพุทธเจ้าที่ประกาศโทษความเป็นผู้มีจิตโลเลและอกตัญญูของเหล่าภรรยาใน
อดี ต ชาติ จิ ต ใจจะเกิ ด ความเบื่ อ หน่ า ยเห็ น โทษในกาม เมื่ อ ยกจิ ต ขึ้ น สู่ วิ ปั ส สนา
ท่านเหล่านั้นได้บรรลุธรรมขั้นโสดาบันทั้งหมด15
เมื่อได้บรรลุธรรมแล้ว แม้จะเป็นอริยบุคคลเบื้องต้นผู้ยังไม่สามารถตัดกามราคะ
ได้ แต่ผู้เขียนคิดว่า ท่านเหล่านั้นไม่ต้องสึกแล้วเพราะมีโลกุตรสุขมาเป็นเครื่องรองรับ
จึงทําให้กามราคะไม่มีอํานาจรุนแรงเพียงพอที่จะบีบบังคับให้ท่านเหล่านั้นต้องสึก16
ในส่วนบรรดาอดีตภรรยาเหล่านั้นที่ออกอุบายยั่วยวนภิกษุ เหตุผลก็คงมาจาก
ความน้อยใจที่ถูกสามีทอดทิ้งไปบวช ทําให้ต้องกลายเป็นหม้าย ถูกดูหมิ่นจากเพื่อนบ้าน
14

เอกนิบาตมี 4 เรื่อง ในสีลวรรคที่ 2 มี 1 เรื่องคือ กณฺฑินชาตกํ ในกุลาวกวรรคมี 1 เรื่องคือ มจฺฉ
ชาตกํ ในกกัณฎกวรรคที่ 15 มี 2 เรื่องคือ ราธชาตกํ และปุปฺผรตฺตชาตกํ
ทุกนิบาตมี 4 เรื่องคือ ในรุหกวรรคที่ 5 มี 1 เรื่องคือ รุหกชาตกํ ในนตังทัฬหวรรคที่ 6 มี 1 เรื่อง คือ
อสฺสกชาตกํ ในพีรณัตถัมภกวรรค มี 2 เรื่อง คือ อุจฺฉิฏฺฐภตฺตชาตกํ และ มจฺฉชาตกํ
ติกนิบาตมี 1 เรื่อง ในกุมภวรรคที่ 5 คือ กามวิลาปชาตกํ
จตุกกนิบาตมี 2 เรื่อง คือ ในปุจิมันทวรรค คือ กณเวรชาตกํ ในจุลลกุณาลวรรค คือ กุณฺฑลิกชาตกํ
ปัญจกนิบาตมี 1 เรื่อง คือในอัฑฒวรรค คือ จุลฺลธนุคฺคหชาตกํ
ฉักกนิบาตมี 2 เรื่อง คือ ในอาวาริยวรรค คือ อาสงฺกชาตกํ ขุรปุตตวรรค ขุรปุตตชาตกํ
สัตตกนิบาตมี 1 เรื่อง คือ ในกุกกุวรรค คือ ทสณฺณกชาตกํ
อัฎฐกนิบาตมี 1 เรื่อง คือ ในกัจจานิวรรค อินฺทริยชาตกํ
ทวาทสนิบาตมี 1 เรื่อง คือ จุลฺลกุณาลชาตกํ จัตตาลีสนิบาตมี 1 เรื่องคือ อลมฺพุสาชาตกํ
ปัญญาสนิบาตมี 1 เรื่องคือ นฬินิกาชาตกํ อสีตินิบาตมี 1 เรื่องคือ กุณาลชาตกํ
15
ยกเว้นมี 1 เรื่องไม่ระบุว่าได้บรรลุธรรมหรือไม่ เล่ม 56/590 คือ ปุปฺผรตฺตชาตกํ แต่ในเรื่อง
ที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกันในเล่ม 58/352 คือ กามวิลาปชาตกํ ระบุว่าบรรลุโสดาบัน
16
สมัยที่ผู้เขียนไปปฏิบัติธรรม อาจารย์สอนกรรมฐานท่านหนึ่งเคยอธิบายให้ฟังว่า อารมณ์
ของโสดาบันในชีวิตคู่นั้น ขณะที่อยู่ต่อหน้าภรรยาหรือสามี ท่านก็ทําหน้าที่กามกิจแบบทางโลก แต่เมื่อใด
ที่ท่านไม่ได้เจอคู่ครองของท่าน จิตของท่านจะเปลี่ยนจากกามสุขไปเกาะที่ฌานสุขและนิพพานสุขแทน
ถ้าคําอธิบายนี้ถูกต้องก็ น่าจะทําให้เข้าใจภาวะที่โสดาบันสามารถเสพได้ทั้งกามสุข ฌานสุข และนิพพาน
สุขได้เป็นอย่างดี
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ดังนั้น พวกเธอจึงพยายามหาทางเพื่อให้เหล่าภิกษุผู้เป็นสามีเกิดความรู้สึกเสียดายและ
ต้องการสึกมาอยู่กินด้วย
ชาดกได้ อ ธิ บ ายว่ า พวกนางจะทํ า ทุ ก อย่ า งตั้ ง แต่ ทํ า อาหารให้ อ ร่ อ ยถู ก ปาก
นอกจากนั้น ก็จะใช้วาทศิลป์ในการเกลี้ยกล่อม หลายที่ในชาดกจะใช้สํานวนว่า “คําพูด
ของภรรยาทําให้ท่านเหมือนหัวใจถูกฉีก” 17 ตัวอย่าง เช่น “ขอให้ท่านนิพพานที่บ้านหลังนี้
เถิ ด โยมจะไปมี ส ามี ใ หม่ ที่ บ้ า นนอก เพราะการไม่ มี ส ามี เ ป็ น เรื่ อ งที่ ลํ า บาก” เป็ น ต้ น
บางที่18 เมื่ออยู่เบื้องพระพักตร์พระพุทธเจ้า เหตุผลที่เหล่าภิกษุใช้เป็นข้ออ้างในการบอกลา
สึกคือ ภรรยาทํากับข้าวอร่อยมากไม่สามารถทิ้งภรรยาไปได้
นับว่าเป็นบุญกุศลของภิกษุเหล่านั้น ทําให้ได้เจอพระบรมครูอย่างพระพุทธเจ้า
ผู้ทรงแสดงธรรมเทศนาชี้ให้เห็นโทษของเหล่าภรรยาเหล่านั้น จึงทําให้ไม่ต้องสึกเพราะ
ได้บรรลุธรรมแล้ว
ข) ภิกษุต้องการสึกเพราะเห็นสตรี
เรื่องนี้พบมาก 15 เรื่อง รองลงมาจากข้อ ก 19 ในชาดกจะเล่า เรื่อ งภิก ษุ
เข้าไปบิณฑบาตในเมืองเพราะความไม่สํารวมอินทรีย์คือจักษุ ทําให้ท่านได้พบเห็นสตรีสาว
สวยแต่งอาภรณ์งดงามเกิดนึกรักต้องการสึก หมดความยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์
เมื่อภิกษุทั้งหลายมีพระอุปัชฌาย์ อาจารย์ หรือภิกษุผู้เป็นเพื่อนกันทราบเรื่อง
จึงนําตัวเธอไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงทรงประกาศโทษของสตรี ผลปรากฏว่า
ภิกษุทั้งหมด 4 รูปได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดคืออรหันต์ นอกนั้น ได้บรรลุธรรมขั้นต้นเป็น
โสดาบัน20
จากเรื่องดังกล่าว ถ้าวิเคราะห์ในเชิงชีววิทยาจะพบว่า พระสงฆ์เหล่านั้นกําลังอยู่
ในวัยหนุ่ม การที่ต้องไปบวชขณะยัง เป็ นภิก ษุหนุ่ม ถ้า ไม่ได้เจริญกายคตาสติหรืออสุภ
17

เล่ม 59/556. อินทริยชาตกํ
เล่ม 55/339. มจฺฉชาตกํ
19
เอกนิบาตมี 2 เรื่อง ในอิตถีวรรคที่ 6 มี 1 เรื่องคือ 1. มุทุลกฺขณชาตกํ ในอปายิมหวรรค
ที่ 9 มี 1 เรื่องคือ กิมฺปกฺกชาตกํ ทุกนิบาตมี 4 เรื่อง ในทัฬหวรรคที่ 1 มี 1 เรื่องคือ โมรชาตกํ ในรุกหก
วรรคที่ 5 มี 3 เรื่อง คือ 1. จุลฺลปทุมชาตกํ 2.วลาหกสฺสชาตกํ 3. ราธชาตกํ ติกนิบาตมี 2 เรื่อง ในสัง
กัปปวรรคที่ 1 คือ สงฺกปฺปราคชาตกํ 2. มนฺตธาตุราชชาตกํ จตุกกนิบาตมี 1 เรื่องใน กาลิงควรรคที่ 1 คือ
สยฺหชาตกํ ปญฺจกนิบาตมี 2 เรื่อง ในมณิกุณฑลวรรค คือ สุสนฺธีชาตกํ ในวณฺณาโรหวรรค คือ คุมฺพิยชาตกํ
นวกนิบาตมี 1 เรื่อง หริตจชาตกํ ปญฺญาสนิบาตมี 1 เรื่อง อุมฺมาทนฺตีชาตกํ สตฺตตินิบาตมี 1 เรื่อง
กุสชาตกํ
20
ดูใน มุทุลกฺขณชาตกํ โมรชาตกํ สงฺกปฺปราคชาตกํ หริตจชาตกํ
18
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กรรมฐาน 21 จิ ต จะไม่ มี อํ า นาจพลั ง เพี ย งพอในการต่ อ สู้ กั บ ความต้ อ งการทางเพศหรื อ
กามราคะ
วิธี ที่ จ ะช่ ว ยได้ ม ากที่ สุ ด สํ า หรั บ ภิ ก ษุ ผู้ เ ป็ น ปุ ถุ ช นก็ คื อ การสํ า รวมอิ น ทรี ย์ คื อ
ดวงตา ได้แก่การมีดวงตาทอดต่ําลงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความพอใจในการเห็น
พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าถึงเรื่องในอดีตชาติว่า พระองค์เคยเกิดเป็นฤาษีสามารถ
ทําสมาบัติ 8 และอภิญญา 5 ให้บังเกิด เป็นที่เลื่อมใสของพระราชา ฉันอาหารอยู่ในวังนาน
ถึง 16 ปี วันหนึ่ง ท่านได้เหาะไปบิณฑบาตในวัง ขณะนั้น พระมเหสีกําลังบรรทมทรงรอใส่
บาตรอยู่ ได้ยินเสียงชุดฤาษีที่ท่านใส่กระทบลม จึงทรงรีบลุกขึ้นเพื่อเตรียมใส่บาตร ทําให้
ผ้าที่ทรงสวมได้หลุดออกไป ฤาษีเห็นภาพนั้นถึงกับตะลึงจนฌานเสื่อม เมื่อรับบาตรแล้ว
ต้องเดินกลับอาศรมอย่างเหม่อลอย เอาแต่ละเมอถึงภาพนั้น สภาพของท่านไม่ต่างจากกา
ปีกหัก22 นี้คือโทษของการไม่สํารวมจักษุ
แต่เมื่อใด ภิกษุสามารถฝึกจิตจนได้ปฐมฌาน23 เมื่อนั้น จะสามารถข่มกิเลสในใจ
ได้ ถึงกระนั้น ก็ยังอยู่ในสภาพที่เสี่ยงอันตรายอยู่ เพราะต้องคอยเข้าฌานอยู่ตลอดเวลา
ถ้ า เผลอเมื่ อ ใด ฌานก็ จ ะเสื่ อ มเมื่ อ นั้ น เนื่ อ งจากพื้ น ฐานจิ ต มนุ ษ ย์ เ ป็ น กามาวจรจิ ต24
ดังมุทุลักขณชาดกที่เล่าผ่านไป

21

กายคตาสติ หมายถึง การพิจารณาร่างกายของตนเองและผู้อื่นที่ยังมีชีวิตอยู่ ให้เป็นของ
สกปรกเพื่อจะได้บรรเทาความรู้สึกทางเพศ ส่วนอสุภกรรมฐาน หมายถึง การพิจารณาร่างกายของผู้อื่น
ที่ตายไปแล้ว กรรมฐาน 2 กองนี้ พระพุทธเจ้าจะใช้สอนพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาเพื่อใช้ในการข่มความ
ต้องการทางเพศ
22
เอกนิบาต วรรคที่ 7 อิตถีวรรคที่ 4 เรื่องที่ 6 มุทุลกฺขณชาตกํ สรุปจากเล่มที่ 56 หน้าที่
146 – 153 .
23
พระพุทธโฆษาจารย์อธิบายไว้ว่า อสุภกรรมฐานทําให้ได้บรรลุถึงปฐมฌาน ดูรายละเอียดใน
พระพุทธโฆษาจารย์, วิสุทธิมรรคแปล ภาค 1 ตอน 2, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราราช
วิทยาลัย, 2534), หน้า 214 – 215. ส่วนในการเจริญกายคตาสติกรรมฐานนั้น พระพุทธโฆษาจารย์ได้
อธิบายว่า ทําได้ถึงปฐมฌานเช่นเดียวกัน ดูใน พระพุทธโฆษาจารย์, วิสุทธิมรรคแปล ภาค 2 ตอน 1,
พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราราชวิทยาลัย, 2523), หน้า 82.
24
กามาวจรจิต คือจิตที่หาความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น และกาย หมายถึง สัตว์โลกที่ไปเกิดใน
อบายภูมิทั้ง 4 มนุษย์ 1 รวมทั้งเทวดาในสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น
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แต่ถ้าไม่ได้ฌาน สิ่งที่จะช่วยได้มากสําหรับปุถุชนคือ การสํารวมอินทรีย์ คือการ
ระวังตั้งสติให้ดี สตรีจึงเป็นดุจลูกศรอันคมที่พุ่งมาทําร้ายทําให้ต้องสูญเสียพรหมจรรย์
ได้อย่างง่ายดาย
จากเรื่องนี้ทําให้ทราบว่า พระสงฆ์ไม่ได้รังเกียจหรือเหยียดหยามสตรีว่าเป็นเพศ
ชั้น ต่ํ า แต่ ป ระการใด 25 หากแต่ถือว่า สตรีเ ป็นพลั ง เชิง ลบในฐานะเป็ น อุป สรรคต่อการ
ประพฤติพรหมจรรย์มีแรงดึงดูดมากที่สุดโดยเฉพาะทางดวงตาของภิกษุผู้แลเห็น
จากเรื่องนี้ จะพบได้ในทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร พระอานนท์ได้
เคยกราบทู ล ถามเรื่ อ งแนวทางในการปฏิ บั ติ ตั ว ต่ อ สตรี พระพุ ท ธเจ้ า ได้ ต รั ส สอนพระ
อานนท์26 สรุปว่า
อันดับแรกคือ อย่าดู เมื่อจําเป็นต้องดู ก็อย่าพูดด้วย ถ้าจําเป็นต้องพูดด้วย ต้อง
ตั้งสติไว้ อรรถกถาได้อธิบายเสริมไว้ว่า ถ้าภิกษุยังไม่เห็นสตรีตราบใด จิตก็ไม่เกิดโลภ
ไม่หวั่นไหว แต่ถ้าเห็นเข้า ก็จะเกิดโลภะและหวั่นไหว แต่เมื่อจําเป็นต้องดู เนื่องจากมีความ
จําเป็น เช่น การจะต้องเข้าไปบิณฑบาตในบ้านโยม เป็นต้น ก็อย่าพึงพูดด้วย
ทั้ง นี้เ พราะการพู ด จะก่อให้ เกิดความคุ้ น เคยจนทํ า ให้ ภิก ษุถูก ราคะครอบงํ า
นําไปสู่การพินาศแห่งศีลได้ ถ้าจําเป็นต้องพูด แต่ถ้าไม่พูด ก็อาจทําให้ถูกตําหนิได้ ดังนั้น
พึง ตั้ง สติไ ว้โดยให้คิดว่า ถ้าสตรีอายุรุ่นแม่ให้คิดว่า เป็นแม่ รุ่นพี่สาวให้คิดว่า เป็น พี่ส าว
รุ่นลูกสาวให้คิดว่า เป็นลูกสาว กามราคะก็จะไม่ครอบงําจิต นี้คือความหมายของคําว่า
ตั้งสติไว้27

25

ในชาดกทุกที่จะมีการตําหนิโทษของสตรี โปรดทราบว่า การตําหนิสตรีก็คือการตําหนิบุรุษ
ส่วนการตําหนิบุรุษก็คือการตําหนิสตรี ทั้งนี้เพราะหญิงไม่เคยเกิดเป็นชายไม่มี ในขณะที่ชายที่ไม่เคยเกิด
เป็นหญิงก็ไม่มี เช่นกัน ในเอกนิบาต วรรคที่ 2 สีลวรรค เรื่องที่ 4 วาตมิคชาดก เล่มที่ 55/255 ระบุว่า
นายสัญชัยกลับชาติมาเกิดเป็นนางวัณณทาสี ส่วนในมหานิบาต เรื่องที่ 8 มหานารทกัสสปชาดก เล่มที่
64/295 ระบุว่า พระนางรุจา ราชธิดากลับชาติมาเกิดเป็นพระอานนท์ การตําหนิโทษของสตรีเป็นความ
จําเป็นเพื่อให้ภิกษุเกิดความเบื่อหน่ายจะได้บรรลุธรรมไม่ต้องสึกนั่นเอง
26
13/132/309 พระไตรปิฏกบาลีและอรรถกถาแปล 91 เล่ม เล่มที่ 2 ภาคที่ 1, พิมพ์ครั้ง
ที่ 4 (กรุงเทพ ฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2541), หน้า 309.
27
13/427 – 428. พระไตรปิฎกบาลีและอรรถกถาแปล 91 เล่ม, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ :
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541), หน้าที่ 427 - 428.
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ค) สตรีทําให้ภิกษุศีลขาด28
เรื่องลักษณะนี้มีเป็นจํานวนมากในวินัยปิฎก แต่ในชาดกมีหลักฐานแห่งเดียว
เท่านั้น ที่สตรีทําให้ภิกษุผู้บวชด้วยศรัทธาและเคร่งครัดในศีลและธุดงค์ถึง 13 ข้อต้องศีล
ขาด สิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือ ผู้จ้างวานสตรีไปทําลายพรหมจรรย์กลับเป็นโยมมารดาของ
ภิกษุรูปนั้นนั่นเอง
ชาดกเล่าว่า บุตรเศรษฐีคนหนึ่งชาวเมืองราชคฤห์ฟังเทศน์เกิดความเลื่อมใสทูล
ขอบวช แต่พระพุทธเจ้าให้ไปขออนุญาตบิดามารดาเสียก่อน เมื่อไปขออนุญาต บิดามารดา
ไม่อนุญาต เขาจึงทําการประท้วงด้วยการอดอาหาร จนบิดามารดาต้องอนุญาตเพราะกลัว
บุตรชายจะตาย ครั้นบวชแล้ว ปฏิบัติเคร่งครัดมากและตามเสด็จพระพุทธเจ้าจากเมือง
ราชคฤห์ไปอยู่ที่เมืองสาวัตถี ทําให้โยมบิดามารดาคิดถึงท่านมาก
วันหนึ่ง มีสาวใช้ผ่านมาเห็นโยมมารดาของท่านร้องไห้ เมื่อสอบถามทราบเรื่อง
นางจึงรับปากจะไปช่วยทําให้ภิกษุรูปนั้นสึก เพียงแต่ขอให้รับนางเป็นบุตรสะใภ้เท่านั้น
จากนั้ น นางตามไปใช้ อุบ ายหญิ ง งามล่อ หลอกจนสามารถทํ า ให้ท่ า นสึก ได้ ด้ ว ยกลวิ ธี
ทําอาหารอร่อย จนท่านเกิดความติดใจในรสชาติอาหาร
เมื่อเกิดความคุ้นเคยมากขึ้น นางได้นิมนต์ให้ท่านเข้าไปฉันอาหารในบ้าน สุดท้าย
แกล้งทําเป็นป่วยให้ท่านไปเยี่ยมถึงในห้องนอนและปล้ําจนทําให้ท่านศีลขาด ต่อมา นางได้
พาท่านกลับไปอยู่ในเมืองราชคฤห์สมความตั้งใจของโยมมารดาท่าน
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องจึงนําเรื่องในอดีตชาติ ที่ภิกษุรูปนี้เคยเกิดเป็นเนื้อ
สมันและถู กสาวใช้ ค นนี้ผู้เป็นนายสัญ ชัยคนรักษาสวนของพระเจ้า กรุงพาราณสีดัก จับ
มาแล้ว เรื่องลักษณะนี้มีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นในชาดก ที่ภิกษุต้องกลายเป็นผู้พ่ายสึก
ออกไป ทั้งนี้เพราะภิกษุจํานวนมากจะได้ฟังเทศน์จากพระพุทธเจ้าและได้บรรลุธรรมใน
ที่สุด
4.2 ฆราวาส
ฆราวาสผู้ครองเรือน สามารถมีเมถุนธรรมได้เป็นปกติไม่ถือว่าผิด หากมี
เพศสัมพันธ์กับคู่ครองของตนเอง แต่หากการเกี่ยวข้องกับกามนั้น ก็เหมือนกับเล่นกับไฟ

28

เอกนิบาต วรรคที่ 2 สีลวรรคที่ 4 วาตมิคชาตกํ สรุปความจากเล่มที่ 55 หน้าที่ 250 –
255. พระไตรปิฏกบาลีและอรรถกถาแปล 91 เล่ม, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพ ฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,
2542), หน้าที่ 250 - 255.
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ย่อมได้คุณคือความอบอุ่นจากไฟและโทษคือการถูกลวกไหม้ ปัญหาก็คือ ในเวทีแห่งรัก
มนุษย์มักจะถูกไฟเผามากกว่าได้รับประโยชน์ที่เกิดจากความอบอุ่นในไฟ
ชาดกได้เล่าถึงชายหญิงที่ต้องตายเพราะถูกไฟราคะแผดเผา 2 เรื่อง ดังนี้
4.2.1 ตรอมใจตายเพราะความรัก
ก) สิคาลชาดก29
เป็นเรื่องของบุตรชายช่างกัลบกได้ตามบิดาเข้าไปในวัง ได้พบเจ้า
หญิงลิจฉวีเกิดนึกรัก เมื่อกลับถึงบ้านก็เอาแต่นอนบนเตียงไม่กินข้าว เมื่อบิดาทราบเรื่องก็
ปลอบใจว่า จะหาหญิงอื่นที่เหมาะสมกับชาติตระกูลมาให้ แต่เขาก็ไม่เชื่อฟัง สุดท้าย ต้อง
ตรอมใจตายไปเพราะความรักแผดเผาสร้างความเศร้าใจให้แก่บิดาและบรรดาหมู่ญาติ
ข) วาตัคคสินธวชาดก30
เป็นเรื่องของสตรีที่หลงรักบุรุษคนหนึ่งจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ
เมื่อเพื่อนๆ ของนางไปบอกให้บุรุษคนนั้นได้ทราบ ด้วยความสงสารเขาจึงไปเพื่อช่วยเหลือ
นาง แต่กลับถูกนางไล่ออกมาด้วยมารยาหญิง ทําให้บุรุษคนนั้นเกิดความอับอายที่ถูกไล่
แล้วไม่ยอมกลับไปหานางอีกเลย ทําให้สตรีผู้นั้นเกิดตรอมใจจนตายไปในที่สุด
ชาดก 2 เรื่องนี้ได้เตือนใจให้ทราบว่า ความรักในเมถุนธรรมเป็น
สิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก เมื่อไม่ได้สมความปรารถนาก็ทําให้ถึงตายได้ พระพุทธเจ้าได้ทรงนําเรื่อง
ในอดีตชาติมาแสดงให้ทราบว่า พวกเขาไม่ใช่ตายเพราะความรักเฉพาะในชาตินี้ แม้ใน
อดีตชาติก็เคยตายมาแล้วเหมือนกัน
4.2.2 คู่ครองนอกใจ
ในชาดกมีเรื่องลักษณะนี้มากมาย แต่ในที่นี้จะนําเรื่องชาดกของบุคคล
ผู้สูงศักดิ์ที่ถูกคนรักทรยศทําให้เกิดความทุกข์ใจ
ก) ปัพพตูปัตถรชาดก31
พระเจ้าปเสนทิโกศลต้องเผชิญปัญหาที่ทําให้ทรงหนักพระทัย
อย่ า งยิ่ง ทั้ ง นี้ เ พราะอํ า มาตย์ ที่ ท รงไว้พ ระทั ย และสนมที่ ท รงโปรดปรานลอบเป็ น ชู้ กั น
พระองค์ตัดสินพระทัยไม่ถูกว่าจะทรงแก้ปัญหาอย่างไรดี เมื่อหาทางออกไม่ได้ พระองค์จึง
ตัดสินพระทัยเสด็จไปเข้าเฝ้ากราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทรงทราบและขอคําแนะนําปัญหานี้
จากพระพุทธเจ้า
29

ทุกนิบาต วรรคที่ 1 ทัฬหวรรคที่ 1 สิคาลชาตกํ สรุปความจากเล่มที่ 57 หน้าที่ 10 – 16.
ติกนิบาต วรรคที่ 2 วรรคที่ 1 สิคาลชาตกํ สรุปความจากเล่มที่ 58 หน้าที่ 128 – 134.
31
ทุกนิบาต วรรคที่ 5 รุหกวรรค ปพฺพตูปตฺถรชาตกํ สรุปความจากเล่มที่ 57 หน้าที่ 246 – 250.
30
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พระพุทธเจ้าจึงโปรดให้ทรงอภัย พระราชาทรงเชื่อและมีรับสั่งให้
คนทั้งสองเข้าเฝ้าแล้วทรงยกโทษให้โดยตรัสสั่งว่า อย่าได้กระทํากรรมชั่วแบบนี้อีก คนทั้ง
สองหวั่นเกรงต่อพระราชอาญาและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณจึงไม่กล้าทํากรรมชั่วอีก
ข) ขันติวัณณนาชาดก32
เรื่องนี้คล้ายคลึงกับเรื่องที่ผ่านมา พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงถูก
อํามาตย์ที่ทรงไว้พระทัยเป็นชู้กับสนมที่ทรงโปรดปรานของพระองค์ สุดท้าย พระองค์ไป
ทูลขอคําแนะนําจากพระพุทธเจ้าดังเรื่องที่ผ่านมา พุทธองค์ทรงนําเรื่องราวในอดีตชาติของ
พระองค์มาเล่าให้ฟังว่า พระองค์เคยเกิดเป็นกษัตริย์และมีอํามาตย์ที่ทรงโปรดปรานลอบ
เป็นชู้กับสนมของพระองค์เหมือนกัน แต่พระองค์ก็ทรงอดกลั้นพระทัยให้อภัยเพราะเขามี
อุปการคุณช่วยเหลืองานราชการได้เป็นอย่างดี
วันหนึ่ง กรรมตามสนอง คนใช้ได้ลอบเป็นชู้กะภรรยาของเขา เมื่อ
อํามาตย์ทราบเรื่องโกรธจนทนไม่ไหวจึงนําตัวคนใช้ไปเข้าเฝ้ากราบทูลขอให้ลงโทษคนใช้
พระราชาทรงเห็ น เป็ น โอกาสจึ ง ตรั ส สอนเขาว่ า เราก็ มี อํ า มาตย์ ที่ มี พ ฤติ ก รรมแบบนี้
เหมื อ นกั น แต่ ก็ อ ดใจให้ อ ภั ย เมื่ อ อํ า มาตย์ ไ ด้ ฟั ง ก็ ส ะดุ้ ง ที่ รู้ ว่ า พระราชาทรงทราบ
นับจากนั้น เขาไม่กล้าทํากรรมชั่วนั้นอีกเลย
ชาดก 2 เรื่องนี้ทําให้ทราบว่า ไม่ว่าจะมียศศักดิ์สูงใหญ่แค่ไหน
ก็หนีไม่พ้นความทุกข์ในเรื่องนี้ ทางออกที่ดีที่สุดในเรื่องนี้คือการให้อภัยและขอให้พวกเขา
อย่าได้ทําผิดซ้ําอีก
ค) อสิตาภุชาดก33
เป็ น เรื่ อ งของหญิ ง สาวที่ มี บิ ด ามารดาเป็ น โยมอุ ปั ฎ ฐากรั บ ใช้
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ นางเป็นบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติที่ดีงามทุก
ประการ ต่อมา นางได้แต่งงานกับสามีที่มีนิสัยเจ้าชู้
เมื่อเห็นสามีไม่สนใจไปหลงมัวเมาหญิงอื่น นางได้นิมนต์พระอัคร
สาวกมาทําบุญ ฟังเทศน์จนได้บรรลุธรรมขั้นโสดาบัน ให้ชีวิตผ่านไปด้วยความสุขที่เกิดจาก
มรรคและผล
สุดท้าย เมื่อเห็นสามีไม่สนใจแน่แล้ว นางจึงลาบิดามารดาออก
บวชและได้บรรลุอรหันต์ เรื่องนี้ทําให้เห็นว่า ทางออกจากความทุกข์ที่เกิดจากเมถุนธรรมมี
32
33

ทุกนิบาต วรรคที่ 8 กาสาววรรค ขนฺติวณฺณนชาตกํ สรุปความจากเล่มที่ 57 หน้าที่ 403 – 405.
ทุกนิบาต วรรคที่ 9 อุปาหนวรรค อสิตาภุชาตกํ สรุปความจากเล่มที่ 57 หน้าที่ 446 – 448.
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มากมาย บางคนเห็ น คู่ ค รองทํา ผิดก็ ป ระชดด้ว ยการมีชู้ เป็ น การแก้ แ ค้ น แต่ใ นเรื่ องนี้
นางหาทางออกด้วยการแสวงหาความสุขที่ดีกว่า
เรื่องนี้ เป็นเครื่องเตือนใจชาวพุทธที่มีปัญหาในเรื่องคู่ครองได้
ทราบว่า ยังมีความสุขอีกมากมายที่รอเราอยู่ โดยเฉพาะสุขที่ปลอดภัย ไม่ต้องเป็นวังวน
แห่งความแค้นและน้ําตา นั่นคือความสุขในทางธรรมนั่นเอง

5. ศึกษาคุณค่าเชิงจริยธรรมเมถุนธรรมในชาดก
เมื่อได้ศึกษาเรื่องเมถุนธรรมในชาดก บางคนอาจคิดว่า ชาดกี้ให้เห็นแต่ภาพลบ
ของเมถุนธรรมอย่างเดียว อันที่จริง สรรพสิ่งทั้งหลายย่อมมีทั้งสิ่งที่น่าพอใจ ไม่น่าพอใจ
เมื่ อ ชั่ ง น้ํ า หนั ก เปรี ย บเที ย บทั้ ง 2 ด้ า นแล้ ว คนฉลาดควรใช้ ปั ญ ญาใคร่ ค รวญว่ า จะหา
ทางออกในเรื่องนี้อย่างไร
คุ ณ ความดี ข องเมถุ น ธรรมมี ม ากมาย ไม่ ว่ า จะเป็ น การก่ อ ให้ เ กิ ด ความสุ ข
การดํารงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ ก่อให้เกิดกําลังใจและความอบอุ่น ก่อให้เกิดความสามัคคี เป็นต้น34
ชาดกแทบทุกที่มีแต่ตําหนิเมถุนธรรมทั้งนั้น ยกเว้นในเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็น
หลักฐานเพียงแห่งเดียวที่สรรเสริญเมถุนธรรม
5.1 คุณความดีของเมถุนธรรม
ในมหาหังสชาดก ขณะที่นายพรานกําลังนําพระโพธิสัตว์คือพระยาหงส์ธตรฐ
ไปเข้าเฝ้าพระราชา พระยาหงส์เกิดความกลัวตายเพราะระลึกนึกถึงภรรยาของตนคือ
นางหงส์ผู้มีนามว่ า สุเหมาจึงคร่ํา ครวญออกมา ทําให้พระอานนท์ซึ่ง ในครั้ง นั้น เกิดเป็น
สุมุขหงส์เสนาบดี ได้กล่าวตําหนิเจ้านายตนเองและกล่าวตําหนิหญิงทั้งหลายในโลกนี้ให้
เจ้านายของตนได้ฟัง
พระยาหงส์ธตรฐได้ฟังดังนั้น จึงทําการตําหนิลูกน้องและทําการพรรณนาคุณของ
หญิงให้ฟังดังนี้
...ขึ้นชื่อว่าหญิงทั้งหลายมีคุณมาก...พืชทั้งหลาย (มีพระพุทธเจ้า พระปัจเจก
พุทธเจ้า พระอริยสาวก และพระเจ้าจักรพรรดิเป็นต้นย่อมงอกขึ้นในหญิงเหล่านั้น...35

34

พระมหาชัชวาลย์ ชิงชัย, สัญชาตญาณทางเพศในทัศนะของพระพุทธศาสนา
(วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541), หน้า 46 – 47.
35
อสีตินิบาต มหาหํสชาตกํ สรุปความจากเล่มที่ 62 หน้าที่ 414 – 415.
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จากเรื่องนี้ทําให้มองเห็นว่า พระพุทธเจ้าเองก็ทรงยอมรับว่า กามสุขอันเกิดจาก
เพศสัมพันธ์นั้นก่อให้เกิดความสุข ยิ่งไปกว่านั้น บุคคลที่เป็นคนดีมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น
ก็ต้องอาศัยการมีเพศสัมพันธ์ของชายและหญิงจึงทําให้ท่านเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้
นี่เป็น หลักฐานแห่งเดียวจากชาดกทั้งหมดที่ชื่นชมกาม แต่ถือว่าเป็นทัศนคติ
ส่วนตัวของพระยาหงส์โพธิสัตว์ในขณะที่กําลังบําเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า
เท่านั้น
สรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อมีคุณอนันต์ก็ย่อมเกิดโทษมหันต์เช่นเดียวกัน ในที่นี้ จะได้
แสดงทัศนคติของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับโทษของเมถุนธรรม ดังนี้
5.2 โทษของเมถุนธรรม
พระพุทธเจ้าทรงทําการชั่งน้ําหนัก ระหว่างความสุขทางกายจากเมถุนธรรม
กับความสุขทางใจอื่นๆ ที่ทรงค้นพบ จึงทรงตําหนิกามอย่างมากมายว่า เป็นตัวก่อให้เกิด
ปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะในเรื่องของเมถุนธรรมคือ เสพเท่าไหร่ ไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จัก
เบื่อ ทําให้ต้องการเสมอ
พระพุทธเจ้าได้วิเคราะห์ความจริงในเรื่องนี้ไว้ว่า
... เมถุนธมฺมสมาปตฺติยา...ปฎิเสวนาย นตฺถิ ติตฺติ แปลว่า ไม่มีคําว่าอิ่ม
หรือพอในการเสพเมถุนธรรมเลย36
สิ่งใดถ้าเสพแล้วทําให้อยากเรื่อยๆ สิ่งนั้นก็คงไม่ต่างอะไรจากยาเสพติด
ยิ่ ง ทํ า ให้ ลุ่ ม หลงมั ว เมายากจะถอนตั ว เราเรี ย กสิ่ ง นั้ น ว่ า ความทุ ก ข์ นอกจากนั้ น
ยังก่อให้เกิดการทะเลาะเพราะการอยากได้ ดังที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์เรื่องการฆ่ากัน
ตายเพราะปัญหาชู้สาวหรือพิศวาสฆาตกรรมนั่นเอง
เมื่อเมถุนธรรมมีโทษมากมายเช่นนี้ สิ่งที่จะต้องตั้งคําถามต่อไปก็คือ จะหา
ทางออกในเรื่องนี้อย่างไร พระพุทธเจ้าจึงได้แสดงมิติแห่งความสุขที่พระองค์ได้ค้นพบ
ดังต่อไปนี้
5.3 ทางออกจากเมถุนธรรม
พระพุทธเจ้าเสนอทางออกจากเมถุนธรรมด้วยความสุขทางใจ 2 ประการ
ดังนี้

36

410 – 417.

ขุททกนิกาย ชาดก 28/211/80. อสีตินิบาต ดูใน มหาหํสชาตกํ สรุปความจากเล่มที่ 62 หน้าที่
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1. ฌานสุข37 เป็นความสุขที่ประเสริฐกว่าเมถุนธรรมมาก แต่ถ้ายังไม่ได้บรรลุ
ฌานก็จะต้องเวียนกลับมาสู่เมถุนธรรมที่มีแต่ความทุกข์ ความสุขที่เกิดจากฌานจะทําให้
พบกับปีติและสุขอันมีค่าสูงมากกว่าเมถุนธรรมมากมาย แต่ฌานก็มีข้อเสีย เพราะต้องคอย
เข้าฌานอยู่เสมอ ถ้าเผลอเมื่อไหร่จิตก็จะพลัดตกมาสู่เมถุนธรรมได้ง่าย38 ดังนั้น จึงควร
แสวงหาความสุขที่สูงขึ้นไปกว่าฌานอันประเสริฐกว่า
2. นิพพานสุข39 คือสภาพจิตที่เกิดมาจากการเจริญปัญญาจนทําลายกิเลสได้
หมดสิ้นปลอดโปร่งเย็นสบายเพราะไม่มีกิเลสคือ ความรัก ความโกรธ ความหลงมาคอย
รบกวนให้ต้องเป็นทุกข์อีกต่อไป40
ทั้งหมดนี้คือ ทางออกจากเมถุนธรรมที่พระพุทธเจ้าได้เสนอไว้ในที่ต่างๆ
มากมายในชาดก
6. บทสรุปและวิพากษ์
จะพบว่ า เรื่ อ งเมถุ น ธรรมเป็ น เรื่ อ งใหญ่ ม ากสํ า หรั บ ชี วิ ต มนุ ษ ย์ ที เ ดี ย ว ทั้ ง นี้
เพราะว่าจากชาดกทั้งหมด 547 เรื่อง พระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องนี้ไว้มากที่สุดถึง 95 เรื่อง
ยิ่งไปกว่านั้น เป็นเรื่องที่เกิดแก่บุคคลได้หมดไม่ว่าจะอยู่ในเพศบรรพชิตหรือฆราวาส
ชาดกในกรอบของเมถุ น ธรรม แม้ จ ะเป็ น เรื่ อ งที่ อ่ า นแล้ ว เข้ า ใจง่ า ย แต่ ถ้ า
วิเคราะห์ให้ลึกซึ้งจะพบว่า เป็นเหมือนยาขมที่เคลือบไปด้วยน้ําตาล ประดุจชายชราผู้ผ่าน
ร้อนผ่านหนาวทั้งชีวิตกําลังบรรเลงเพลงเพื่อชีวิตให้คนในสังคมได้ฟัง สิ่งสําคัญคือ ต้องการ
นําเสนอของจริงที่มีคุณค่า แต่เมื่อเห็นว่าคนส่วนมากให้ความสนใจในกามสุขคือเมถุนธรรม
มากกว่า ชาดกเองก็ไม่ได้ปฎิเสธเรื่องดังกล่าว เพียงแต่ชี้ให้เห็นโทษว่า นั่นเป็นสุขเล็กน้อยที่
มนุษย์ทั้งโลกเสพสัมผัสแต่แฝงไปด้วยทุกข์ภยั มหันต์
น่าแปลกว่า จะมีคนเป็นจํานวนมากที่อ่านชาดกในกรอบเมถุนธรรมเพียงแค่ความ
สนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้น ไม่ต่างจากเด็กที่ชอบอ่านนิทานหรือฟังนิทาน มีคนเป็นจํานวน
น้อยที่จะเข้าใจถึงแก่นแท้ที่พระพุทธเจ้าต้องการนําเสนอในเรื่องนี้ นั่นคือการพรากตัวออกจาก
เมถุนธรรมเพื่อก้าวเข้าสู่ความสุขในมิติใหม่ที่รออยู่คือความสุขจากฌานและนิพพาน
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39
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40
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ข้อนี้จะเห็นได้จากจริยวัตรแทบทุกชาติของพระโพธิสัตว์ ที่หมุนเวียนเป็นวงจรซ้ํา
แล้ วซ้ํ าเล่าในขณะที่ กํ าลั งสั่งสมอบรมบารมี ดังนี้ เรี ยนจบ มี ครอบครั ว เบื่ อกาม ละกาม
ออกบวช บําเพ็ญกสิณ ทําสมาบัติ 8 และอภิญญา 5 ให้บังเกิด เมื่อมรณภาพแล้วได้ไปบังเกิดใน
พรหมโลก
ข้อความเหล่านี้ปรากฏแทบทุกที่จนเป็นรูปแบบปกติของชาดก เหตุผลที่เป็น
เช่นนั้นก็เพราะว่าในยุคนั้น พระพุทธศาสนายังไม่อุบัติขึ้น ด้วยภูมิปัญญามนุษย์ในขณะนั้น
จึงสามารถแสวงหาความสุขทางใจสูงสุดได้แค่นั้นเอง นั่นคือการฝึกกสิณ 10 หรือเจริญ
พรหมวิหารเพื่อทําให้เกิดสมาบัติ 8
แต่ร่องรอยแห่งวิปัสสนาญาณชั้นสูง ได้ปรากฏเป็นคําสอนแทรกอยู่หลายแห่งใน
ชาดกในขณะที่พระพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นมา หรือเมื่อพระโพธิสัตว์ได้พบพระปัจเจกพุทธ
เจ้าผู้เมตตามาสั่งสอนตัวท่านผู้หลงระเริงเพลิดเพลินในกามให้เห็นโทษเพื่อจะได้พรากตน
ออกจากกาม
ชาดกจะเป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าและสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้า
ถ้าทุกคนเห็นโทษในกาม เบื่อหน่าย พรากตนออกจากกาม ทุ่มเทชีวิตที่มีเหลือน้อยนิดไปสู่
มิติอันล้ําลึกที่ซ่อนอยู่ภายในใจ อันได้แก่ฌานสุขและนิพพานสุขที่กําลังรอคอยพวกเรา
ชาวโลกแสวงหาอยู่ ทั้งหมดนี้คือคุณค่าทางจริยธรรมเรื่องเมถุนธรรมในชาดก

124

ครูมีศิษย์ ศิษย์มีครู

บรรณานุกรม
1. เอกสารชั้นต้น (Primary sources)
พระไตรปิฎกบาลี (อักษรไทย) ฉบับสยามรัฐ. เล่มที่ 12,13,18, 23,27, 28. พิมพ์ครั้งที่
4. กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2538.
อรรถกถาชาดกฉบับสยามรัฐ (บาลีอักษรไทย) เล่มที่ 28 – 35. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:
มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2535.
พระไตรปิฏกบาลีและอรรถกถาแปล 91 เล่ม. เล่มที่ 57, 61, 63. พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2536.
พระไตรปิฏกบาลีและอรรถกถาแปล 91 เล่ม. เล่มที่ 58, 59, 60,62,64. พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2537.
พระไตรปิฏกบาลีและอรรถกถาแปล 91 เล่ม. เล่มที่ 13, พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: มหา
มกุฎราชวิทยาลัย, 2541.
พระไตรปิฏกบาลีและอรรถกถาแปล 91 เล่ม. เล่มที่ 13,55. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ:
มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2542.
พระไตรปิฏกบาลีและอรรถกถาแปล 91 เล่ม. เล่มที่ 1, 56, 57. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพ ฯ
: มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2543.
2. เอกสารชั้นรอง (Secondary sources)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์,
2526.
พระเทพเมธาจารย์ เช้า ฐิตปญฺโญ ป.9 เรียบเรียง, แบบเรียนวรรณคดีบาลี. ธนบุรี :
โรงพิมพ์ประยูรวงศ์, 2504.
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่
6 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2533.
พระพุทธโฆษาจารย์, วิสุทธิมรรคแปล ภาค 2 ตอน 1 พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :
มหามกุฏราชราชวิทยาลัย, 2523.
พระพุทธโฆษาจารย์, วิสุทธิมรรคแปล ภาค 1 ตอน 2 พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ :
มหามกุฏราชราชวิทยาลัย, 2534.

ครูมีศิษย์ ศิษย์มคี รู

พระมหาชัชวาลย์ ชิงชัย. สัญชาตญาณทางเพศในทัศนะของพระพุทธศาสนา.
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
2541.
วิทยา ศักยาภินันท์. “พระพุทธศาสนากับการวิเคราะห์ : สาระสําคัญและคุณค่าทาง
จริยธรรม”. วารสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย. 9 (มิถุนายน 2554 –
พฤศจิกายน 2554) : 28 – 29.
สุชีพ ปุญญานุภาพ. พระไตรปิฎกฉบับสําหรับประชาชน. พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ :
มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2535.

125

126

ครูมีศิษย์ ศิษย์มีครู

127

ครูมีศิษย์ ศิษย์มคี รู

พุทธวิสัชนา : กรรม การเวียนว่ายตายเกิด
กับปัญหาความชั่วร้ายของ ไวท์ลีย์ อาร์.พี. คอฟแมน
เฉลิมวุฒิ วิจิตร∗

บทนํา
“โลกมีความยุติธรรมอยู่จริงหรือไม่?” ปัญหานี้คงสะท้อนอยู่ในใจของใครหลาย
คน บ่อยครั้งที่เรื่องราวในชีวิตประจําวันและประวัติศาสตร์ทําให้เราได้รับรู้ถึงเหตุการณ์บน
โลกที่เต็มไปด้วยความอยุติธรรม อย่างไรก็ตาม จิตสํานึกมักย้ําเตือนเราอยู่เสมอว่าความ
ยุติธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง โดยการรักษาไว้ของระบบบางอย่าง ซึ่งนักวิชาการและสถาบัน
ทางสังคมต่างๆ พยายามที่จะให้คําอธิบาย แต่กลับไม่มีคําอธิบายใดเลยที่มีความสมบูรณ์
หากปราศจากการเชื่อมโยงกับเรื่องการรับผลแห่งการกระทําแบบข้ามภพข้ามชาติ
พุ ท ธศาสนานั บ เป็ น อี ก ระบบจริ ย ธรรมหนึ่ ง ที่ เ สนอคํ า อธิ บ ายความยุ ติ ธ รรม
แบบต่ อ เนื่ อ งข้ า มภพข้ า มชาติ โดยปรากฏข้ อ ความชั ด เจนอยู่ ใ นหลายพระสู ต ร เช่ น
“จูฬกัมมวิภังคสูตร”1 อันกล่าวถึง คําถามของสุภมาณพที่มีต่อพระพุทธเจ้าในประเด็นว่า
ด้วยสาเหตุที่ทําให้มนุษย์แต่ละคนมีชาติกําเนิด วรรณะ ผิวพรรณ สติปัญญา อํานาจ และ
บารมีที่แตกต่างกัน ซึ่งหากพิจารณาคําถามดังกล่าวและลองตีความอย่างแตกต่าง เป็นไป
ได้หรือไม่ที่คําถามของสุภมาณพในแง่หนึ่งคือการตั้งข้อกังขาต่อระบบความยุติธรรมของ
โลก กล่าวคือทารกเมื่อแรกเกิดย่อมไม่เคยกระทําทั้งสิ่งที่เรียกว่าความดีและความชั่ว ทารก
จึงไม่มีทั้งความผิดหรือความชอบ ดังนั้น การที่มนุษย์มีกําเนิดแตกต่างกันจึงเป็นความ
อยุติธรรม ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่า

∗
1

อาจารย์ประจําภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มุ.อุ.14/579-597/286-292.
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“ดูกรมาณพ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรรม
มีกรรมเป็นกําเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจําแนก
สัตว์ให้เลวประณีตได้”2
โดยเนื้อความต่อจากพุทธพจน์ดังกล่าวเป็นการแจกแจงถึงสาเหตุที่ทําให้บุคคล
แต่ละคนมีกําเนิดที่แตกต่างกัน ซึ่งอาศัยการอธิบายเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในอดีตชาติ
ด้วยคําอธิบายนี้จึงเท่ากับว่าพุทธศาสนากําลังยืนยันว่าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่มนุษย์
แต่ละคนต้องเผชิญมีความยุติธรรม แม้บางครั้งจะดูเหมือนอยุติธรรม แต่แท้จริงแล้วนั่นคือ
การสําแดงออกของผลแห่งการกระทําในอดีตที่อาจย้อนไปได้ถึงอดีตชาติ ทุกเหตุการณ์มี
เหตุและปัจจัยภายใต้กฎธรรมชาติที่เรียกว่า “กฎแห่งกรรม” ซึ่งภายใต้ระบบดังกล่าว
ไม่จําเป็นต้องอาศัยอํานาจเหนือธรรมชาติใดๆ มาอธิบายหรือแทรกแซง
ทั้ ง นี้ คํ า สอนเรื่ อ งกฎแห่ ง กรรมในพุ ท ธศาสนากํ า ลั ง ได้ รั บ ความสนใจอย่ า ง
กว้างขวางในวงวิชาการปรัชญาศาสนาสากล ในฐานะคําอธิบายปัญหาเรื่องความยุติธรรม
ทางจริยธรรม โดยนักวิชาการปรัชญาศาสนาหลายท่านมองว่า คําอธิบายความยุติธรรมทาง
จริยธรรมภายใต้ระบบกฎแห่งกรรมของพุทธศาสนามีความสมบูรณ์และสอดคล้องภายใน
ระบบมากกว่าคําอธิบายของศาสนาประเภทเทวนิยม แต่อย่างไรก็ดีมีนักวิชาการปรัชญา
ศาสนาบางท่านไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปดังกล่าว โดยได้ตั้งข้อสังเกตถึงความบกพร่องและ
ปัญหาภายในระบบของกฎแห่งกรรมในการอธิบายความยุติธรรมทางจริยธรรม
จากประเด็ น ความขั ด แย้ ง ดั ง กล่ า วนี้ เ องจึง ทํ า ให้ เกิ ด บทความนี้ ขึ้ น กล่ า วคื อ
ผู้เขียนต้องการศึกษาคําอธิบายความยุติธรรมทางจริยธรรมภายใต้ระบบกฎแห่งกรรมของ
พุทธศาสนาว่ามีความสมบูรณ์และสอดคล้องภายในระบบจริงหรือไม่ ภายใต้การเผชิญหน้า
กับข้อโต้แย้งของนักวิชาการปรัชญาศาสนาที่ไม่เห็นด้วย โดยผู้เขียนได้เลือกบทความเรื่อง
Karma, Rebirth, and the Problem of Evil ของไวท์ลีย์ อาร์.พี. คอฟแมน (Whitley
R.P. Kaufman)3 ซึ่งได้เสนอปัญหาความขัดแย้งภายในระบบการอธิบายความยุติธรรมทาง

2

มุ.อุ.14/581/286.
Kaufman, Whitley R.P., “Karma, Rebirth, and the Problem of Evil”.
Philosophy East and West 55 January 2005, pp. 15-32.
3
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จริยธรรมภายใต้กฎแห่งกรรมของปรัชญาอินเดีย4เป็นกรณีศึกษา อนึ่ง ภายในบทความจะ
มุ่งเน้นการถกเถียงปัญหาภายในระบบความคิด มากกว่าผลกระทบเชิงจิตวิทยาหรือสังคม

ข้อวิจารณ์กฎแห่งกรรมของไวท์ลีย์ อาร์.พี. คอฟแมน
บทความเรื่อง “Karma, Rebirth, and the Problem of Evil”. ของไวท์ลีย์
อาร์.พี. คอฟแมน เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะโต้แย้งนักวิชาการปรัชญาศาสนาที่เชื่อว่า
กฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดสามารถอธิบายปัญหาเรื่องความชั่วร้ายได้อย่างเป็น
ระบบและสอดคล้ อ งในตั ว เอง ซึ่ ง ผิ ด กั บ คํ า อธิ บ ายตามแนวคิ ด ตะวั น ตก (ยิ ว , คริ ส ต์ ,
อิสลาม) ที่ไม่สามารถอธิบายปัญหาความชั่วร้ายบางประการได้อย่างยุติธรรม ทั้งนี้ กฎแห่ง
กรรมยังเปิดโอกาสหลายครั้งในการพัฒนาจริยธรรมและไม่นําไปสู่ปัญหาเรื่องสัดส่วนการ
ลงโทษ อย่างที่แนวคิดตะวันตกต้องประสบ อย่างไรก็ตาม คอฟแมนเห็นว่าหากนํากฎแห่งกรรม
และการเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด 5มาอธิ บ ายประเด็ น เรื่ อ งความชั่ ว ร้ า ยจะพบกั บ ปั ญ หา
5 ประการ ดังต่อไปนี้
1.ปัญหาความทรงจํา (The Memory Problem)
สําหรับปัญหาแรก คอฟแมนได้เริ่มข้อโต้แย้งของเขาด้วยการกล่าวถึงหลักการ
ทั่วไปของกฎแห่งกรรมที่ยอมรับว่า มนุษย์มีอดีตชาติที่สลับซับซ้อนและยาวนาน แต่ปัญหา
คือ ไม่มีใครสามารถระลึกอดีตชาติได้และยังไม่อาจมั่นใจได้ว่าอดีตชาติมีอยู่จริง ซึ่งจาก
หลักการและข้อเท็จจริงดังกล่าว คอฟแมนได้ชี้ให้เห็นว่ากฎแห่งกรรมมีความบกพร่องใน
ประเด็นเรื่องความยุติธรรม กล่าวคือ ความยุติธรรมนั้นต้องการให้ผู้กระทําผิดมารับผลแห่ง
ความผิดที่ตนได้กระทําในอดีต ทั้งตระหนักว่าการกระทําของตนนั้นเป็นการกระทําที่ผิด
และเข้าใจว่าเหตุใดเขาจึงต้องได้รับการลงโทษ แต่กฎแห่งกรรมไม่เคยเปิดโอกาสให้ผู้รับ
การลงโทษได้รับรู้ถึงความผิดที่ตนกระทํา ผู้รับการลงโทษจึงไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเหตุใด
เขาจึงเป็นผู้สมควรได้รับโทษ นั่นจึงทําให้ระบบการลงโทษดําเนินไปอย่างสุ่มเสี่ยง ขาดการ
ควบคุม และขัดต่อหลักความยุติธรรมพื้นฐาน
4

คําว่า “กรรม” ที่ปรากฏอยู่ในบทความเรื่อง WKarma, Rebirth, and the Problem of
Evil ของไวท์ลีย์ อาร์. พี. คอฟแมน หมายถึงคําสอนเรื่องกรรมโดยรวมของปรัชญาอินเดียทั้งหมด ไม่ได้ชี้
เฉพาะที่คําสอนเรื่องกรรมของพุทธศาสนาเท่านั้น
5
ต่อจากนี้ผู้เขียนจะได้เขียนคําว่า “กฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด” โดยย่อเพียง
“กฎแห่งกรรม”
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ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ปั ญ หาความทรงจํ า ยั ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า กฎแห่ ง กรรมไม่ ไ ด้ ถู ก
ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้หรือสนับสนุนการเรียนรู้ทางจริยธรรม เพราะการเรียนรู้ทาง
จริ ย ธรรมจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด จะต้ อ งทราบถึ ง ความผิ ด ที่ ต นได้ ก ระทํ า
เพื่อก่อให้เกิดความสํานึกที่จะไม่กระทําผิดซ้ํารอยเดิม ทั้งยังจะได้ทราบว่าการกระทําใดผิด
หรือถูก ทั้งนี้หากการเรียนรู้ทางจริยธรรมเป็นจุดมุ่งหมายของกฎแห่งกรรม การลงโทษ
จํา เป็น ที่จ ะต้ องให้ผ ลในทัน ที หรืออย่า งน้อยควรจะมี ทางใดทางหนึ่ง บอกได้ว่า เขาถูก
ลงโทษหรือรับรางวัลจากสาเหตุใด
คอฟแมนยังชี้ให้เห็นต่อไปอีกว่า จากการขาดความทรงจําโดยสิ้นเชิง กําลังทํา
ให้การลงโทษตามกฎแห่งกรรมมีลักษณะเป็นไปตามทฤษฎีการลงโทษแบบตาต่อตาฟันต่อ
ฟัน (Revenge theory) มากกว่าทฤษฎีการลงโทษแบบต่างตอบแทน (Retributive
theory) ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในแง่จริยธรรม กล่าวคือ ทฤษฎีการลงโทษแบบตาต่อตา
ฟันต่อฟันกําลังเสนอว่าความยุติธรรมคือการทําให้ผู้เสียหายได้รับความพอใจ การเสนอ
ดัง กล่าวเป็นการเพิกเฉยต่อองค์ป ระกอบทางจริยธรรมของการลงโทษที่ประกอบด้วย
ผู้กระทําผิดจะต้องรู้ความผิดของตนและสํานึกว่าตนได้พยายามชดใช้ความผิดที่ได้กระทํา
และยังละเลยพลังทางจริยธรรมโดยไม่แยแสว่าผู้กระทําผิดจะเข้าใจหรือไม่ว่าได้กระทําผิด
อะไรลงไป นอกจากนี้ การขาดความทรงจํายังทําให้ไม่มีกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้กระทํา
ผิดเกิดความสํานึกและพยายามแก้ไขตนเอง ทั้งยังเป็นการทําลายความสําเร็จของกฎแห่ง
กรรมที่ช่วยให้ผู้ได้รับทุกข์ทรมานเกิดความสบายใจ ท้ายที่สุดคอฟแมนได้เสนอว่า หากมอง
จากทฤษฎีอัตลักษณ์ของบุคคลที่ถือว่าความทรงจําเป็นตัวตนของบุคคล การขาดความทรง
จํากําลังบ่งชี้ว่าผู้รับโทษไม่ใช่คนเดิมกับผู้กระทําผิดอีกต่อไป ดังนั้นการลงโทษตามกฎนี้จึง
เป็นความอยุติธรรม6
ต่อข้อโต้แย้งของคอฟแมนที่กล่าวมา หากเราศึกษาคําสอนของพุทธศาสนา
จะพบว่า มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถรู้อดีตชาติของตนได้ โดยในวิสุทธิมรรคได้ระบุไว้ว่าผู้
สามารถระลึกชาติได้มี 6 ประเภท คือ เดียรถีย์ ปกติสาวก พระมหาสาวก พระอัครสาวก
พระปัจเจกพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า และมีเพียงพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ระลึกชาติได้ไม่จํากัด7
เมื่อเป็นเช่นนี้มนุษย์จึงไม่สามารถรู้กระบวนการของกฎแห่งกรรมได้ การยอมรับเช่นนี้ของ

6

Kaufman, Whitley R.P., “Karma, Rebirth, and the Problem of Evil”.
Philosophy East and West, pp. 19-20.
7
วิสุทธิมรรค แปล 2/2: 253-254.
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พุทธศาสนา ดูจะยิ่งเป็นการสนับสนุนความคิดของคอฟแมนให้มีความหนักแน่นยิ่งขึ้น
แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคอฟแมนจะถูกต้องเสียทั้งหมด
ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่ากฎแห่งกรรมของพุทธศาสนามีลักษณะเป็นทฤษฎีการ
ลงโทษแบบต่างตอบแทน (Retributive theory) มากกว่าทฤษฎีการลงโทษแบบตาต่อตา
ฟันต่อฟัน(Revenge theory) หรือทฤษฎีการลงโทษแบบแก้ไขป้องปรามความผิด
(Deterrence theory) ซึ่งทฤษฎีหลังนี้น่าจะเป็นพื้นฐานทางความคิดของคอฟแมนในการ
เสนอปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้เขียนกล่าวว่ากฎแห่งกรรมที่มีลักษณะตามทฤษฎีการ
ลงโทษแบบต่างตอบแทน หมายความว่า ตามความคิดของพุทธศาสนา จักรวาลมีระบบ
ดู แ ลการกระทํ า ทางจริ ย ธรรมของมนุ ษ ย์ อ ยู่ นั้ น ก็ คื อ กฎแห่ ง กรรม อั น เป็ น ระบบที่ มี
โครงสร้างที่ยุติธรรมและหยั่งรู้ทุกการกระทําของสิ่งมีชีวิตที่มีจิตทุกชนิดเพื่อรักษาความ
สมดุลแห่งจักรวาล โดยระบบดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกใดๆ ของมนุษย์
ทั้งยังไม่ได้ตั้งอยู่บนมาตรฐานที่มนุษย์สมมติกันบนโลก กล่าวคือ เมื่อเรากระทําดีระบบก็จะ
จัด สรรผลดีให้กับ ชีวิตเรา และหากกระทําชั่ว ระบบก็จ ะจัดสรรผลที่ไ ม่ ดีให้กับ ชีวิตเรา
เช่นกันตามความเหมาะสม กฎแห่งกรรมจึงทํางานในเชิงของการให้รางวัลและการลงโทษ
แต่รางวัลหรือการลงโทษของกฎนี้ก็มิได้มีไว้เพื่อเป็นบทเรียนให้คนดีกระทําดียิ่งๆ ขึ้นไป
และให้คนชั่วเข็ดขยาดกับการกระทําผิด แต่การที่มนุษย์ทราบถึงหลักการของกฎดังกล่าว
และมองเห็นเป็นบทเรียนเพื่อแก้ไขการกระทําก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกฎแห่ง
กรรมแต่ประการใด8
อนึ่ง เมื่อกฎแห่งกรรมตามหลักพุทธศาสนามีลักษณะเป็นทฤษฎีการลงโทษ
แบบต่างตอบแทนและพุทธศาสนาเองก็ยืนยันถึงการขาดความสามารถของมนุษย์ธรรมดา
ที่ จ ะรั บ รู้ ก ระบวนกรรม นั่ น ทํ า ให้ พุ ท ธศาสนาต้ อ งยอมรั บ คํ า วิ จ ารณ์ ข องคอฟแมนใน
ประเด็นที่ว่า กฎแห่งกรรมไม่ได้ถูกสร้างมาดีพอสําหรับการเรียนรู้ทางจริยธรรม กล่าวคือ
การเรียนรู้ทางจริยธรรมจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ได้รับการลงโทษต้องทราบถึงความผิดที่ตนเคย
ทํา เพื่อนําไปสู่การแก้ไขปรับปรุงตนเอง แต่กฎแห่งกรรมของพุทธศาสนาไม่เคยเปิดโอกาส
ให้ เ ราได้ รั บ รู้ เ ลยว่ า บทลงโทษหรื อ รางวั ล ที่ ต นได้ รั บ เกิ ด จากเหตุ ปั จ จั ย ใด แม้ แ ต่ ใ น
สถานการณ์เฉพาะหน้าที่สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ แต่เราก็ไม่อาจมั่นใจได้เลยว่าเป็น

8

สมภาร พรมทา, “พุทธศาสนากับโทษประหารชีวิต,” วารสารพุทธศาสน์ศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 (กันยายน-ธันวาคม 2548): 98.
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ความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างกรรมกับวิบากหรือไม่ นี่ยังไม่รวมถึงกรณีข้ามภพข้ามชาติที่
เราไม่สามารถรู้หรือคาดคะเนอะไรได้เลย
อย่างไรก็ตาม การยืนยันดังกล่าวของผู้เขียนไม่ได้หมายความว่าพุทธศาสนา
ไม่ส่ง เสริมการเรียนรู้ท างจริยธรรม เพราะแท้จ ริง แล้ว กฎแห่งกรรมกับ การเรียนรู้ท าง
จริยธรรมเป็นสองสิ่งที่สามารถแยกออกจากกันได้9 แต่การเรียนรู้ทางจริยธรรมนั้นจะต้อง
ไม่ขัดกับกฎแห่งกรรม และหากต้องการให้การเรียนรู้ทางจริยธรรมเกิดขึ้นควบคู่ไปกับ
กฎแห่งกรรม ก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย “ตถาคตโพธิศรัทธา”10 ซึ่งสําหรับ
ผู้เขียนการที่พุทธศาสนาต้องใช้ศรัทธาในการเรียนรู้ทางจริยธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่
ประการใด การมีศรัทธาบางครั้งก็เป็นสิ่งจําเป็น เพราะศรัทธาจะเป็นตัวช่วยให้เรายืนหยัด
ในการเรียนรู้สิ่งนั้นต่อไปจนถึงเป้าหมาย ทุกศาสตร์จึงต้องอาศัยศรัทธา แม้แต่วิทยาศาสตร์
ที่พยายามปฏิเสธศรัทธาก็ตาม
นอกจากนี้ การเรียนรู้ทางจริยธรรมสําหรับพุทธศาสนาสามารถเกิดขึ้นได้ใน
ปัจจุบันโดยไม่จําเป็นต้องอาศัยความทรงจําในอดีตชาติ ขอให้พิจารณา “จูฬมาลุงกโยวาท
สูตร”11 อันเป็นพระสูตรที่ได้แสดงให้เห็นว่า แม้มนุษย์จะรู้จุดเริ่มต้นของจักรวาลซึ่งเท่ากับ
ว่ารู้กระบวนกรรมทั้งหมด แต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อการพัฒนาตนเองไปสู่การหลุดพ้น12
จากบทสรุปในพระสูตรดังกล่าวเป็นที่น่าสังเกตว่านี่คือการบอกเป็นนัยหรือไม่ว่า ความรู้
และความทรงจําที่มนุษย์มีอย่างจํากัด ไม่ใช่อุปสรรคต่อการเรียนรู้ทางจริยธรรมของพุทธ
ศาสนา
ประเด็นสุดท้ายของปัญหานี้ที่คอฟแมนเสนอขึ้นคือเรื่องทฤษฎีอัตลักษณ์ของ
บุคคล โดยอ้างว่าความทรงจําเป็นตัวตนของบุคคล หากขาดความทรงจําคนๆ นั้นย่อมจะ
ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป เมื่อไม่ใช่คนเดิมย่อมเป็นการอยุติธรรมที่จะลงโทษบุคคลผู้นั้น ผู้เขียน
ตั้งข้อสังเกตสําหรับประเด็นนี้ดูเหมือนว่าสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของบุคคลระหว่างพุทธศาสนา
กับคอฟแมนจะเป็นคนละสิ่งกัน ในทัศนะของพุทธศาสนาสิ่งที่เป็นสารัตถะของมนุษย์น่าจะ
เป็นจิต โดยจิตดังกล่าวมีลักษณะเกิดดับ แต่ก็มีความสืบเนื่องเป็นกระแสเดียว และภายใน
จิตก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนเก็บเรื่องราวทุกอย่างในชีวิตทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งหาก

9

ชาญณรงค์ บุญหนุน, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ “ความเป็นธรรมใน
พระไตรปิฎก” (เอกสารอัดสําเนา). หน้า 75.
10
อง.สตตก. 23/4/3.
11
ม.ม.13/147-152/117-122.
12
ม.ม.13/52/122.
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มนุ ษ ย์ ฝึ ก ฝนจิ ต เพี ย งพอก็ ส ามารถที่ จ ะระลึ ก ถึ ง เรื่ อ งราวในชี วิ ต ได้ แ ทบทุ ก เรื่ อ งราว
นอกจากนี้ ภายในจิ ต ยัง มี อีก ส่ ว นที่ เรีย กว่า กุศ ลเจตสิก ซึ่ง ในแง่ นี้ เ องมนุ ษย์จึ ง เป็ น สั ต
ศีลธรรม (Moral Being) ดังนั้นจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตน เมื่อเป็น
เช่นนี้การลงโทษแบบข้ามภพข้ามชาติจึงมีความยุติธรรม
2. ปัญหาสัดส่วนที่เหมาะสมในการลงโทษ (The Proportionality Problem)
สําหรับคอฟแมน การแก้ปัญหาความชั่วร้ายด้วยการอธิบายของกฎแห่งกรรมมี
วัตถุประสงค์ที่จะอธิบายความดีงามและความชั่วร้ายด้วยการกระทําในอดีตชาติที่ผ่านมา
แต่เพื่อความยุติธรรมทางจริยธรรม ผู้ที่เชื่อในกฎแห่งกรรมจะต้องยอมรับสมมติฐานที่ว่า
บทลงโทษมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับการกระทําผิด แต่ปัญหาคือ ระดับความรุนแรงในการ
ลงโทษที่เห็นได้ในชาติปัจจุบันนี้ มักยากที่จะคิดได้ว่าเกิดจากการกระทําผิดชนิดใดจึงต้อง
มารับโทษที่ร้ายแรงขนาดนั้น เช่น คนที่ถูกทรมานจนตาย การเป็นมะเร็งในสมองที่รักษา
ไม่ได้ เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านี้มันยากที่จะเชื่อได้ว่าเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับการลงโทษ
และหากเรายั ง จะยอมรั บ ความยุ ติ ธ รรมลั ก ษณะนี้ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานว่ า มนุ ษ ย์
มีความสามารถที่จํากัดไม่สามารถรับรู้ระบบการให้ผลของกฎแห่งกรรม ความเชื่อเรื่อง
กฎแห่งกรรมในทัศนะเช่นนี้ย่อมโน้มเอียงไปในทางโหดร้าย13
ทั้ ง นี้ หากสั ด ส่ ว นการลงโทษจากการอธิ บ ายของกฎแห่ ง กรรมเป็ น ไปใน
ลักษณะตาต่อตาฟันต่อฟัน กล่าวคือ ทําเช่นไรย่อมได้ผลในลักษณะเดียวกัน การอธิบาย
ลักษณะดังกล่าวจะมีความยุติธรรมหรือไม่ และปัญหาจะยิ่งยากขึ้นไปอีกเมื่อนํามาอธิบาย
ความตาย นั่นคือมนุษย์ทุกคนบนโลกต้องตาย ดังนั้นมนุษย์ทุกคนในอดีตชาติต้องเคยฆ่า
ผู้อื่น นี่ยัง ไม่รวมไปถึงการอธิบายกรณีเจ็บ ป่วยซึ่งไม่สามารถอธิบ ายได้ว่าเกิด จากการ
กระทําผิดชนิดใด และท้ายที่สุดคงเป็นการยากที่จะเข้าใจได้ว่าในบางกรณีความยุติธรรมก็
ย่อมให้มีการสะสมความผิดในหลายกรณีเข้าด้วยกัน แล้วลงโทษอย่างหนักในคราวเดียว
ในขณะที่บางคนกฎแห่งกรรมกับยอมให้ชดเชยความผิดเป็นรายกรณี นี่จึงเป็นคําถามต่อ
ความยุติธรรมของกลไกของกฎแห่งกรรม14
ข้อวิจารณ์ของคอฟแมนในประเด็นนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่าเกิดจากการใช้
มาตรฐานจากมุมมองของมนุษย์ธรรมดามาใช้ตรวจสอบกฎแห่งกรรม และสร้างความเข้าใจ
13

Kaufman, Whitley R.P., “Karma, Rebirth, and the Problem of Evil”.
Philosophy East and West, pp. 21.
14
Ibid., pp. 21-22.
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ต่อสาเหตุ ข องความทุ ก ข์ ท รมานที่ป รากฏอยู่บ นโลก เช่ น บ่ อ ยครั้ ง ในประวั ติศ าสตร์ ที่
ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องถูกสังหารด้วยน้ํามือของทรราช เป็นต้น เหตุการณ์ลักษณะนี้จะถือ
ว่าเป็นเรื่องอยุติธรรมหากไม่อ้างอิงกับกฎแห่งกรรม ปัญหาของคอฟแมนคือ หากอาศัย
คําอธิบายจากกฎแห่งกรรม ผู้บริสุทธิ์ที่ถูกสังหารจะกลายเป็นผู้ที่สมควรได้รับการทารุณ
เพราะความชั่วที่พวกเขาได้เคยทําไว้ในอดีตชาติ คอฟแมนคิดว่าคําอธิบายเช่นนี้ยอมรับ
ไม่ได้เพราะ “ยากที่จะคิดได้” ว่าความผิดที่คนเหล่านั้นทําคืออะไร จึงต้องได้รับผลเป็น
ความทุกข์ทรมานถึงเพียงนี้ ทั้งยังเป็นการ “ยากจะเข้าใจ” ว่าทําไมบางกรณี กฎแห่งกรรม
จึงยอมให้มีการสะสมความผิดแล้วให้ผลในคราวเดียว ทั้งนี้การอ้างว่า “ยากที่จะคิดได้”
15
“ยากที่จะเข้าใจ” ของคอฟแมนไม่สามารถทําลายความสมเหตุสมผลของกฎแห่งกรรมได้
แต่กลับยิ่งจะเป็นการยืนยันความซับซ้อนของระบบที่มีการยืนยันมาก่อนหน้านี้แล้ว
กล่าวคือ ในทัศนะของพุทธศาสนาถือว่ากรรมและการให้ผลของกรรมเป็น
เรื่องซับซ้อนยากที่จะเข้าใจ ดังกล่าวปรากฏใน “มหากัมมวิภังคสูตร”16 โดยพระสูตรนี้ได้
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า กรรมและการให้ ผ ลของกรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น อาจไม่ ไ ด้ แ สดงอย่ า ง
ตรงไปตรงมาอย่างที่เข้าใจกัน หลายครั้งเราอาจเคยเห็นคนชั่วที่ได้ดี และคนดีที่ตกอับ
สถานการณ์แบบนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยาก และเหมือนจะไม่เป็นไปตามหลักการของกฎ
แห่งกรรมที่ว่า “ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว” แต่นี่ไม่ได้หมายความว่ากฎแห่งกรรมไม่มีความ
ยุติธรรม พระพุทธองค์ทรงเน้นย้ําว่าความยุติธรรมมีอยู่ แต่บางครั้งการให้ผลของกรรม
อาจจะไม่ได้สัมผัสได้แบบตรงไปตรงมาชัดเจน บางครั้งก็มีความล่าช้าหรือรวดเร็วไปบ้าง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่หลากหลาย ดังนั้น หากพิจารณาในกรณีที่คนชั่วบางคนที่ได้รับผลดีนั้น
อาจเกิดจากกรรมดีในอดีตชาติ หรือเกิดจากการตั้งจิตอย่างแน่วแน่ก่อนตาย แต่ใช่ว่า
ผู้กระทําผิดจะได้รับผลดีตลอดไป เมื่ออานิสงค์ของความดีหมดลงผลชั่วย่อมสําแดงออกมา
ตามกําลังของมัน17
สําหรับข้อสังเกตของคอฟแมนที่ว่ากฎแห่งกรรมจะเป็นการลงโทษในลักษณะ
ตาต่อตาฟันต่อฟันหรือไม่ ประเด็นนี้น่าสังเกตว่าใน “จูฬกัมมวิภังคสูตร”18 พระพุทธเจ้าได้
แสดงลักษณะในการให้ผลของกรรมที่มีลักษณะคล้ายกับการลงโทษแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน

15

ชาญณรงค์ บุญหนุน, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ “ความเป็นธรรมใน
พระไตรปิฎก”. หน้า 76.
16
ม.อุ.14/598-616/293-300.
17
ม.อุ.14/613/300.
18
มุ.อุ.14/579-597/286-292.
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เช่น คนที่ชอบฆ่าสัตว์ ผลของกรรมคือจะมีชีวิตสั้น ผู้ที่มักเบียดเบียนสัตว์ ผลกรรมคือ
มีสุขภาพอ่อนแอ เป็นต้น ผู้เขียนมีความเห็นว่าการอธิบายของพระพุทธเจ้าในพระสูตรนี้
เป็นการยกความสัมพันธ์ระหว่างกรรมและวิบากบางคู่จากความสัมพันธ์ที่เป็นโครงข่าย
ใหญ่ที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้มาอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ง่ายขึ้น
สําหรับประเด็นปัญหาเรื่องความตาย ปัญหานี้เกิดขึ้นจากจุดยืนที่แตกต่างกัน
ระหว่างคอฟแมนกับพุทธศาสนา ความตายสําหรับพุทธศาสนาเป็นเพียงกระบวนการทาง
ธรรมชาติที่ไม่เกี่ยวกับการกระทําทางจริยธรรม และประเด็นสุดท้ายของปัญหาสัดส่วนที่
เหมาะสมในการลงโทษคือการที่คอฟแมนอ้างว่า หากยอมรับว่ามนุษย์ไม่สามารถรู้กลไก
การให้ผลของกรรม ความเชื่อเรื่องกรรมย่อมโน้มเอียงไปในทางโหดร้าย ในประเด็น นี้
ผู้เขียนเห็นว่าเราจําเป็นต้องแบ่งแยกระหว่าง “การกระทํา” (action) กับ “กฎ” (rule)
ออกจากกัน ความรุนแรงโหดร้ายเป็นคุณสมบัติของการกระทําไม่ใช่คุณสมบัติของกฎ19
อีกทั้งผลกรรมที่เกิดขึ้นกับบุคคลไม่ว่าจะรุนแรงแต่ไหน ล้วนแล้วแต่เป็นผลจากการกระทํา
ที่บุคคลผู้นั้นเคยทํา เราจะเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นความรุนแรงไม่ได้
3. ปัญหาการย้อนกลับอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (The Infinite Regress Problem)
คอฟแมนได้ตั้งข้อสังเกตว่า กฎแห่งกรรมได้อ้างเหตุการณ์ในอดีตมาอธิบาย
สถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้นเมื่อจําเป็นต้องอธิบายถึงเหตุการณ์ในอดีตชาติ กฎดังกล่าว
จําเป็นที่จะต้องอาศัยการอ้างเหตุการณ์ในชีวิตก่อนหน้านั้นไปอีกและต่อไปไม่สิ้นสุด ซึ่งนั่น
นําไปสู่ปัญหาที่ว่า กระบวนการของกฎแห่งกรรมเริ่มได้อย่างไร อะไรเป็นความผิดแรก
ใครเป็นผู้รับกรรมคนแรก ข้อโต้แย้งนี้ทําให้เห็นว่ากฎแห่งกรรมไม่ใช่วิธีในการแก้ปัญหาแต่
อย่างไร เป็นแต่เพียงการผลักปัญหากลับไปเท่านั้น ทั้งนี้ อาจมีผู้โต้แย้งว่ากระบวนการของ
กฎแห่งกรรมนั้นไม่มีจุดเริ่มต้นและหาที่สุดมิได้ แต่คอฟแมนเห็นว่าข้อโต้แย้งนี้ไม่ใช่คําตอบ
เป็นแต่เพียงการเพิกเฉยต่อปัญหา อีกทั้งยังเป็นการทําให้ตัวทฤษฎีมีปัญหามากขึ้นไปอีก
กล่ า วคื อ เป็ น การละเมิ ด หลั ก พื้ น ฐานของเหตุ ผ ลที่ ว่ า คํ า อธิ บ ายจะต้ อ งไม่ เ ป็ น ปั ญ หา
เช่นเดียวกับตัวปัญหาที่จะอธิบาย ทั้งนี้ผู้สนับสนุนกฎแห่งกรรมอาจวิจารณ์กลับโดยการ
พิสูจน์ว่ากฎดังกล่าวอธิบายเฉพาะแต่ละกรณี โดยไม่จําเป็นที่จะต้องให้คําตอบสุดท้ายของ

19

สมภาร พรมทา, พุทธศาสนากับโทษประหารชีวิต, หน้า 99-100.

136

ครูมีศิษย์ ศิษย์มีครู

จุ ด กํ า เนิ ด การลงโทษ อย่ า งไรก็ ต าม คอฟแมนมองว่ า การตอบเช่ น นี้ ยั ง สามารถถาม
ย้อนกลับไปได้อีกไม่สิ้นสุด20
สําหรับประเด็นนี้ พุทธศาสนายอมรับแนวคิดเรื่องสังสารวัฏและยอมรับด้วย
ว่ามนุษย์ธรรมดาไม่สามารถจะรู้ถึงจุดกําเนิดและจุดสุดท้ายของสังสารวัฏได้ จะมีก็แต่
พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้ แต่พระองค์ก็ปฏิเสธที่จะตอบคําถามนี้ โดยให้
เหตุผลว่า
“ปัญหาพวกนี้ไม่มีประโยชน์ ไม่สนับสนุนชีวิตประเสริฐ ไม่เป็นไปเพื่อ
ความหน่าย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความชอบ เพื่อความรู้ยิ่ง
เพื่อความรู้แจ้ง เพื่อพระนิพพาน”21
พุทธพจน์ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าในทัศนะของพุทธศาสนา ปัญหาจุดกําเนิด
หรือจุดสุดท้ายของสังสารวัฏไม่มีความสําคัญเร่งด่วนที่จะต้องรีบหาคําตอบ ปัญหาสําคัญ
เร่งด่วนสําหรับชีวิตมนุษย์ในทัศนะของพุทธศาสนาคือ ปัญหาเรื่องทุกข์ในปัจจุบันที่ต้อง
ได้รับการแก้ไข ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาเดียวที่พระพุทธองค์จะให้คําตอบ ตามนัยยะดังกล่าว
ปัญหาของคอฟแมนที่ต้องการสืบหากรรมที่เป็นต้นกําเนิดของกรรมทั้งมวล โดยไม่ต้องใช้
กรรมใดมาอธิบายอีก จึงเป็นคําถามที่ไม่มีความจําเป็น เพราะสําหรับพุทธศาสนา ไม่ว่า
ทุกข์นั้นจะเกิดจากกรรมใดๆ ในอดีตชาติก็ตามไม่ใช่ข้อสําคัญ ข้อสําคัญคือการพยายามดับ
ทุกข์ในปัจจุบันมากกว่า
อย่างไรก็ตาม คอฟแมนอาจแย้งคําอธิบายดังกล่าวได้ว่า พุทธศาสนายอมรับว่า
การจะดับทุกข์ได้ต้องดับที่เหตุ เมื่อไม่รู้เหตุของทุกข์จะดับทุกข์ได้เช่นไร กล่าวคือ เมื่อ
กรรมในอดีตชาติเป็นสาเหตุของทุกข์ในปัจจุบัน การดับทุกข์ในปัจจุบันจึงจําเป็นที่จะต้องรู้
กรรมในอดีตชาติ แต่กรรมในอดีตชาติก็เป็นผลจากอดีตชาติก่อนหน้าไปอีก เช่นนั้นเราจึง
จําเป็นต้องรู้จุดเริ่มต้นทั้งหมดเพื่อดับทุกข์ สําหรับพุทธศาสนาความรู้ดังกล่าวดูจะไม่มี
ความจําเป็นสําหรับการแก้ปัญหา ทัศนะนี้ปรากฏชัดเจนใน “จุฬมาลุงกโยวาทสูตร”22
ในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าได้เปรียบคนที่พยายามหาคําอธิบายให้กับจุดกําเนิดของโลกหรือ

20

Kaufman, Whitley R.P., “Karma, Rebirth, and the Problem of Evil”.
Philosophy East and West, pp. 22-23.
21
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สังสารวัฏว่าเปรียบได้ดั่งบุรุษที่ต้องศรอาบยาพิษ แทนที่บุรุษนั้นจะรีบไปหาหมอเพื่อทําการ
รักษา แต่กลับใช้เวลาในการสืบหาว่าใครเป็นผู้ยิง ผู้ยิงชื่ออะไร มาจากวรรณะไหน ธนูทํา
ด้วยไม้อะไร ฯลฯ คําถามเหล่านี้ล้วนเกินจําเป็นสําหรับเหตุการณ์ที่เร่งด่วน กว่าบุรุษผู้นั้น
จะทราบคําตอบทั้งหมดเขาคงจะขาดใจตายเสียก่อน พระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่า ในทัศนะ
พุทธศาสนาเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์เกิดจากปัจจัยที่หลากหลาย พระพุทธองค์ไม่ทรง
ปฏิเสธว่า ชนิดของธนู ชนิดของสายธนู ชนิดของลูกศร ผู้ยิงทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยและมีผล
ต่อการถูกยิง แต่ในเมื่อถูกยิงไปแล้วเราควรหาปัจจัยที่สําคัญและมีผลที่สุดต่อการรักษา
จะดี ก ว่ า เมื่ อ เปรี ย บกั บ คํ า ถามของคอฟแมนที่ ถ ามถึ ง สาเหตุ ข องกรรมเก่ า ที่ ไ ม่ สิ้ น สุ ด
คําถามเหล่านี้จึงมีค่าเท่ากับการหาปัจจัยที่ไม่สําคัญ
โดยปัจจัยที่พุทธศาสนาเห็นว่าสําคัญในการแก้ทุกข์ปรากฏอยู่ในอังคุตตรนิกาย
เล่ม 20 ในพระสูตรนี้ พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงเหตุของกรรมไว้ 6 อย่าง โดยเราอาจแบ่งได้
เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอกุศล ประกอบด้วย 1.โลภะ 2.โทสะ 3.โมหะ เกี่ยวกับกรรมที่มีเหตุ
3 อย่างนี้ พระพุทธองค์ตรัสว่า
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ 3 อย่างนี้ เป็นเหตุให้เกิดกรรม 3 อย่าง
เป็นไฉน? คือ โลภะ 1 โทสะ 1 โมหะ 1 ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมใดซึ่งบุคคลทํา
ด้วยความโลภ เกิดแต่ความโลภ มีความโลภเป็นเหตุ มีความโลภเป็นแดนเกิด
กรรมนั้นเป็นอกุศล กรรมนั้นมีโทษ กรรมนั้นมีทุกข์เป็นผล กรรมนั้นเป็นไปเพื่อ
เกิดกรรมต่อไป กรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อความดับกรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมใด
ซึ่งบุคคลทําด้วยความโกรธ กรรมใดที่บุคคลทําด้วยความหลง...”23
จากพุทธพจน์นี้ กรรมที่มีมูลเหตุจาก อกุศลทั้ง 3 นี้ ย่อมจะนําไปสู่การก่อให้เกิด
กรรมที่ให้ผลใหม่โดยไม่มีที่สิ้นสุด หรืออีกนัยหนึ่งคือ กรรมนี้ย่อมนําไปสู่การเวียนว่ายใน
สังสารวัฏ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มกุศล ประกอบด้วย 1.อโลภะ 2.อโทสะ 3.อโมหะ โดยมี
พุทธพจน์ดังต่อไปนี้
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติ 3 อย่างนี้ เป็นเหตุเพื่อให้เกิดกรรม 3
อย่างเป็นไฉน? คือ อโลภะ 1 อโทสะ 1 อโมหะ 1 ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมใดซึ่ง
23
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บุคคลทําด้วยความไม่โลภ เกิดแต่ความไม่โลภ มีความไม่โลภเป็นเหตุ มีความไม่
โลภเป็นแดนเกิ ด กรรมนั้นเป็น กุศ ล กรรมนั้น ไม่มีโทษ กรรมนั้น มีสุขเป็น ผล
กรรมนั้นเป็นไปเพื่อความดับกรรม กรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อเกิดกรรมต่อไป ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย กรรมใดซึ่งบุคคลทําด้วยความไม่โกรธ กรรมใดที่บุคคลทําด้วย
ความไม่หลง...”24
กรรมที่มีมูลเหตุจากกุศลทั้ง 3 นี้เอง ย่อมจะนําไปสู่การดับกรรม ซึ่งก็คือการ
กระทําที่ไม่มีผลแก่ผู้กระทําอีก ที่เรียกว่า “กิริยา” นั่นเอง ถึงตรงนี้คงเห็นแล้วว่ากรรมใน
พุทธศาสนาเกิดจากหลายปัจจัยแต่ปัจจัยที่ทุกกรรมไม่ว่าจะกรรมในปัจจุบันหรืออดีตชาติมี
ร่วมกันและเป็นปัจจัยที่สําคัญ คือมูลเหตุแห่งกรรมทั้ง 6 ที่กล่าวมา เมื่อทราบเช่นนี้แล้ว
พุ ท ธศาสนาจึ ง สามารถแก้ ทุ ก ข์ ใ นปั จ จุ บั น ได้ โ ดยพยายามสร้ า งกรรมอั น มี มู ล เหตุ จ าก
ฝ่ายกุศล เช่นนี้การแก้ทุกข์จึงไม่จําเป็นที่จะต้องย้อนไปหาสาเหตุในอดีตชาติที่ไม่สิ้นสุดใน
การอธิบาย
สํ า หรั บ คํ า ถามที่ ว่ า กระบวนกรรมของมนุ ษ ย์ เ ริ่ ม ต้ น ณ จุ ด ใดของสั ง สารวั ฏ
จากการศึกษาพระไตรปิฎกพบว่า พระพุทธเจ้าได้ให้คําตอบเป็นเฉพาะเรื่อง เฉพาะบุคคล
ตามแต่สาวกจะถาม เช่น กรรมที่ทําให้สุปปพุทธะเป็นโรคเรื้อนและมีชีวิตยากลําบาก25
จุดเริ่มต้นของการจองเวรระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าเทวทัต26 เป็นต้น เหตุการณ์
ดังกล่าวมักอยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าในอดีตพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง แต่คําตอบเช่นนี้จะ
พอเพียงให้สรุปได้หรือไม่ว่า กรรมแต่ละชนิดสามารถหาจุดเริ่มต้นได้ สําหรับผู้เขียนเห็นว่า
ไม่พอเพียง เพราะหากยืนยันว่าได้ว่าจุดเริ่มต้นของกรรมอยู่ที่ไหน นั่นย่อมแสดงว่ากรรม
นั้นเกิดจากเจตจํานงเสรีของผู้กระทําโดยสมบูรณ์ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงปฏิเสธความเชื่อ
ชนิดนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้จุดกําเนิดที่กล่าวอ้างดังกล่าวต้องมีปัจจัยอื่นประกอบอยู่ด้วย เช่น
สิ่ ง แวดล้ อ ม ฯลฯ ซึ่ ง ล้ ว นสามารถถามย้ อ นกลั บ ไปได้ อี ก ทั้ ง สิ้ น สํ า หรั บ ผู้ เ ขี ย นการที่
พระพุทธเจ้าอธิบายถึงจุดเริ่มต้นของกรรมใดกรรมหนึ่งขึ้นมาเฉพาะนั้น เป็นเพียงการยก
บางส่วนบางตอนของกระบวนกรรมขึ้นมาเพื่อง่ายต่อการอธิบาย
สําหรับคําถามเรื่องความผิดแรก (Original sin) ในความหมายของคอฟแมนนั้น
พุทธศาสนาไม่ได้กล่าวไว้ ซึ่งก็สอดรับกับคําว่ายืนยันของพระพุทธเจ้าที่ปฏิเสธการตอบ
24
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คําถามจําพวกนี้ ทั้งยังเข้ากันได้กับความเชื่อที่ว่าสังสารวัฏหาจุดกําเนิดและสิ้นสุดไม่ได้
อย่างไรก็ตาม น่าสังเกตว่าพื้นฐานความคิดของคอฟแมนนั้นมองกระบวนการของกรรม
ทั้งหมดบนโลกว่าสามารถย้อนกลับไปหาจุดกําเนิดจุดเดียวกันได้ เมื่อเป็นเช่นนี้การวางตัว
ของกระบวนกรรมของคอฟแมนจะมีลักษณะเป็นพีรามิดที่มียอดเป็นความผิดแรก แต่
ทัศนะของพุทธศาสนา กระบวนการของกรรมดูเหมือนจะมีลักษณะเป็นร่างแหขนาดใหญ่ที่
หาที่สิ้นสุดไม่ได้ และมีสัมพันธ์กันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้
ท้ายที่สุด จากปัญหาเรื่องการย้อนกลับอย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้ก่อเกิดปัญหาในตัว
กฎแห่งกรรมหรือไม่? สําหรับผู้เขียน หากพิจารณาในเชิงตรรกวิทยาต้องยอมรับว่ากฎแห่ง
กรรมมีปัญหาภายในตัวเอง การพยายามตอบปัญหาของคอฟแมนด้วยหลักการทางพุทธ
ศาสนาของผู้เขียน เป็นแต่เพียงการเสนอว่า คําถามนี้เป็นคําถามที่เกิดจากพื้นฐานความคิด
ที่ต่างกัน ไม่สามารถที่จะนํามาถามหรือเปรียบเทียบกันได้ อย่างไรก็ตาม การมีปัญหาเชิง
ตรรกวิทยาก็ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับพุทธศาสนาแต่อย่างใด เพราะพระพุทธศาสนาเองก็
ปฏิเสธตรรกวิทยาในฐานะวิธีการหาความรู้ที่แท้จริง อีกทั้งความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็
อยู่เหนือการคาดคะเนทางตรรกะ ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นด้วยกับการตั้งข้อสังเกตของสมภาร
พรมทา ว่าปัญหาการย้อนกลับอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี้เป็นปัญหาที่เกิดจากข้อจํากัดทางสมอง
ของมนุษย์หรือไม่ หากมนุษย์ถูกพัฒนาขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งคําถามนี้อาจจะหายไป เป็นที่
น่าสังเกตว่าหากพิจารณาจากพระสูตรจะพบว่าไม่มีพระอริยบุคคลท่านใดเลยที่ถามคําถาม
ลักษณะเช่นนี้ ทั้งที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้กระบวนกรรมได้ตลอดสายดังเช่นที่
พระพุทธเจ้าทรงรู้และท่านก็ไม่ใช่คนโง่ แต่คําถามเหล่านี้กลับไม่เกิดขึ้น
4. ปัญหาการอธิบายเรื่องความตาย(The Problem of Explaining Death)
คอฟแมนเห็ น ว่ า ถ้ า กฎแห่ ง กรรมจะอธิ บ ายความทุ ก ข์ ทั้ ง มวลของมนุ ษ ย์
ก็จําเป็นต้องสามารถอธิบายความชั่วร้ายสําคัญที่เกิดกับทุกคนไม่เว้นแม้ผู้บริสุทธิ์ นั่นคือ
“ความตาย” ให้ได้ด้วย แต่ปัญหาคือ ความตายในทัศนะของกฎแห่งกรรมดูเหมือนจะไม่ใช่
การลงโทษจากการกระทําผิดแต่เป็นกลไกที่ดําเนินไปตามกฎแห่งกรรม อย่างไรก็ตาม
คอฟแมนเห็นว่าการเกิดนั้นสัมพันธ์กับความตาย หากไม่ตายก็ไม่มีการเกิด คนดีหรือคนชั่ว
จะได้รับผลจากการกระทําในอดีตก็ด้วยการเกิด การเกิดจึงเป็นเสมือนรางวัลและการ
ลงโทษ ในส่วนของความตายไม่ว่าผู้นั้นจะดีหรือชั่วทุกคนล้วนต้องตาย จึงเป็นที่น่าสงสัยว่า
ทําไมกฎแห่งกรรมจึงไม่อธิบายความตาย หากแต่ถือว่าความตายเป็นกระบวนการที่ดําเนิน
ไปตามเหตุปัจจัยซึ่งดําเนินไปตามกรรม คําถามของคอฟแมนคือ ทําไมทุกคนต้องตาย
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จะไม่มีคนดีสักคนเลยหรือที่ทําดีจนถึงที่สุดแล้วได้รางวัลเป็นชีวิตอมตะ มนุษย์ทุกคนเป็น
ผู้กระทําความผิดจนต้องถูกตัดสินว่าควรตายกันทุกคนเลยหรือ
อย่างไรก็ตาม อาจมีผู้โต้แย้งในปัญหาเรื่องความเป็นอมตะว่า ขีดจํากัดของการ
กระทําดีในชีวิตเป็นเหตุให้มนุษย์มีช่วงชีวิตที่จํากัด ดังนั้นจึงไม่มีความดีที่ทําให้ชีวิตเป็น
อมตะได้ คอฟแมนได้โต้แย้งข้อเสนอดังกล่าวว่า หากอธิบายตามข้อเสนอนี้ กฎแห่งกรรม
จะไม่ใช่การลงโทษเพราะบุคคลผู้นั้นกระทําผิด แต่เป็นเพราะมีความดีที่จํากัด ทั้งนี้บางคน
อาจเสนอว่าความตายไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายแต่เป็นวิธีไปสู่รางวัล สําหรับคอฟแมนการอธิบาย
ดังกล่าวมันไม่มีเหตุผลอย่างยิ่งที่ความตายจะเป็นกลไกของการได้รับรางวัล ในเมื่อสามัญ
สํานึกบอกเราว่าความตายนํามาซึ่งความเจ็บปวดและการพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ทําไมไม่ให้
รางวัลเป็นชีวิตที่ร่ํารวย สุขภาพดี หรือเป็นอมตะ จําเป็นด้วยหรือที่จะต้องใช้ช่องทางการ
ตายในการให้รางวัล ทันทีที่มนุษย์สะสมความดีมากพอก็น่าจะสามารถเคลื่อนไปสู่ภพภูมิที่
สูงขึ้นโดยไม่ต้องตายมิได้หรือ ซึ่งนี่จะเป็นช่องทางการให้รางวัลที่ดีกว่า27
สําหรับผู้เขียน ประเด็นปัญหานี้ของคอฟแมนน่าจะเกิดจากพื้นฐานความคิดที่
แตกต่ า งกั น ในการนิ ย ามความชั่ ว ร้ า ย (evil) หากพิ จ ารณาการตั้ ง คํ า ถามและเหตุ ผ ล
สนับสนุนของคอฟแมนจะพบว่าคอฟแมนมีพื้นฐานความคิดเกี่ยวกับความชั่วร้ายเป็นแบบ
ศาสนาเอกเทวนิยม โดยความชั่วร้ายในศาสนาเอกเทวนิยมสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท28
คือ
1) ความชั่วร้ายทางศีลธรรม (moral evil) ได้แก่ บาป การเอารัดเอาเปรียบ
การเบียดเบียนที่มนุษย์ทํากับมนุษย์
2) ความชั่วร้ายทางธรรมชาติ (natural evil) ได้แก่ ความตาย แผ่นดินไหว ภูเขา
ไฟระเบิด น้ําท่วม ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้สามารถคร่าชีวิตมนุษย์ได้เป็นจํานวนมาก
สําหรับพุทธศาสนา ความชั่วร้ายทางธรรมชาติไม่ใช่ “ความชั่วร้าย” แต่เป็น
อาการทางธรรมชาติ การเข้าใจความชั่วร้ายที่ต่างกันนี้เองนําไปสู่คติความเชื่อที่ต่างกัน
กล่าวคือ ฝ่ายศาสนาเอกเทวนิยมถือว่าความชั่วร้ายคือการมีอยู่ของความทุกข์ แต่พุทธ
ศาสนากลับเห็นว่าการดํารงอยู่นี่เองที่เป็นทุกข์

27

Kaufman, Whitley R.P., “Karma, Rebirth, and the Problem of Evil”.
Philosophy East and West, pp. 23-24.
28
สุวรรณา สถาอานันท์, ศรัทธากับปัญญา, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2550), หน้า 129.
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นอกจากนี้ หากสังเกตข้ออ้างของคอฟแมนให้ดีจะพบว่า คอฟแมนมีมุมมองต่อ
การเกิดและการตายที่ต่างกัน โดยเห็นว่าการเกิดสามารถอธิบายได้โดยกฎแห่งกรรมและมี
ลักษณะเสมือนรางวัลหรือการลงโทษ แต่สําหรับความตายนั้นกฎแห่งกรรมไม่สามารถ
อธิบายได้ ความคิดดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเข้าใจของพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก
สําหรับพุทธศาสนาการเกิดและการตายเป็นแต่เพียงการปรากฏและการสลายไปของขันธ์
5 โดยการตายเป็นผลสืบ เนื่องจากการเกิด และการเกิดก็เป็นผลสืบเนื่องจากการตาย
ทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการทางธรรมชาติ โดยดําเนินไปท่ามกลางเหตุ
ปัจจัยที่หลากหลายตามหลักปฏิจจสมุปบาท กล่าวคือ เพราะมีปัจจัยจึงทําให้เกิดอุปาทาน
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพ เพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัย
จึงเกิดชรามรณะ29 ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการกระทําทาง
จริยธรรมแต่อย่างใด หากกรรมจะเกี่ยวข้องกับการตายหรือการเกิด ก็น่าจะได้แก่ส่วนของ
การเวียนว่ายตายเกิด โดยกรรมและวิบากจะเป็นส่วนที่สร้างภพภูมิใหม่ให้สูงให้ต่ําจากการ
กระทําที่เคยทํามา
อาจกล่าวได้อีกอย่างว่ากรรมเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้วงจรการเวียนว่ายตายเกิด
ดําเนินต่อไป กล่าวคือ หากกระทํากรรมย่อมได้รับผลแห่งกรรม เมื่อนั้นการเวียนว่ายตาย
เกิดจึงต้องหมุนไปเพื่อเป็นสถานที่ชดใช้กรรม การเกิดการตายจึงเป็นเพียงกระบวนการทาง
ธรรมชาติ ไม่ใช่รางวัลหรือการลงโทษ แต่การเกิดแล้วต้องเจอสภาวะอย่างไร การตายใน
สภาพไหน นี่ต่างหากที่เป็นการลงโทษหรือรางวัล ทั้งนี้ คอฟแมนได้อ้างถึงสามัญสํานึกที่มี
ต่อความตายว่าเป็นเรื่องที่ทุกข์ทรมาน ต้องพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ต่อข้ออ้างดังกล่าวเป็น
ที่น่าสังเกตว่าการกล่าวถึงความตายของคอฟแมนเป็นไปในลักษณะของการลงโทษ แต่
ความตายในทัศนะของพุทธศาสนาโดยตัวมันเองไม่ได้เป็นความทุกข์หรือการลงโทษ แต่
ความตายมีลักษณะเป็นโทษ ซึ่งเมื่อใดที่ตระหนักได้ว่าความตายเป็นเพียงกระบวนการทาง
ธรรมชาติ และไม่มีความยึดมั่นในตัวตน เมื่อนั้นความตายก็ไม่สามารถก่อทุกข์ให้เราได้อีก
ในประเด็น เรื่องมนุ ษย์เป็นอมตะได้หรือไม่ สําหรับ พุท ธศาสนา มนุษย์ที่เป็น
อมตะในความหมายของคอฟแมนเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แต่หากเป็นมนุษย์ที่ตายแล้วไม่ต้อง
กลับเกิดใหม่อีกแบบนี้พุทธศาสนายอมรับว่าสามารถเป็นไปได้ กล่าวคือพุทธศาสนาได้แยก
กรรมออกเป็น 4 ประเภทคือ 1 กรรมดํามีวิยากดํา 2 กรรมขาวมีวิบากขาว 3 กรรมทั้งดํา
ทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาว และ 4 กรรมไม่ดําไม่ขาวมีวิบากไม่ดําไม่ขาว กรรมประเภทที่สี่
29
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นี้เ องที่ ทํ า ให้ มนุ ษ ย์ ส ามารถหลุ ดพ้ น จากวัฏ สงสาร โดยพระพุ ท ธองค์ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง กรรม
ประเภทนี้ไว้ว่า
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมไม่ดําไม่ขาวมีวิบากไม่ดําไม่ขาว ย่อมเป็นไป
เพื่อความสิ้นกรรมเป็นไฉน เจตนาใดเพื่อละกรรมดําอันมีวิบากดํา ในบรรดา
กรรมเหล่านั้นก็ดี เจตนาใดเพื่อละกรรมขาวอันมีวิบากขาวก็ดี เจตนาใดเพื่อละ
กรรมทั้งดํา ทั้ง ขาวอัน มีวิบากทั้งดําทั้งขาวก็ดี นี้เราเรียกว่า กรรมไม่ดํา ไม่ขาว
มีวิบากไม่ดําไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม”30
พุทธศาสนามีทัศนะว่าการท่องไปในวัฏสงสารจะสิ้นสุดลงได้ด้วยการกําจัดตัณหา
และสิ่งเดียวที่จะใช้กําจัดตัณหาได้ก็คือการกระทํากรรมไม่ดําไม่ขาว โดยการปฏิบัติตาม
อริยมรรคมีองค์ 8 หรือการเจริญโพชฌงค์ 7 เมื่อปฏิบัติสําเร็จแล้วบุคคลผู้นั้นย่อมจะไม่
ต้องตายหรือเกิดอีกตลอดไป โดยสรุปในประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นว่า พุทธศาสนาและคอฟแมน
มีจุดยืนที่ต่างกันตั้งแต่ต้นในการนิยามความชั่วร้าย ดังนั้น ข้อโต้แย้งของคอฟแมนจึงไม่มี
ผลใดๆ ต่อกฎแห่งกรรมตามหลักพุทธศาสนา
5. ปัญหาเรื่องเจตจํานงเสรี (The Freewill Problem)
คอฟแมนได้ ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตว่ า กฎแห่ ง กรรมมั ก ถู ก นํ า เสนอในฐานะเป็ น
คําอธิบายที่เคารพในพลังอิสรภาพทางจริยธรรม กล่าวคือบุคคลสามารถกําหนดอนาคต
ของตนโดยการกระทําในปัจจุบัน แต่ในความเป็นจริงกฎแห่งกรรมกลับเป็นทั้งทฤษฎีชะตา
กรรมนิยม (fatalist theory) และเจตจํานงเสรี (Freewill theory) กล่าวคือ ทั้งยอมรับ
และปฏิเสธความรับผิดชอบของมนุษย์ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้กฎแห่งกรรมมักถูกยกย่องให้
เป็นทฤษฎีเจตจํานงเสรี บนพื้นฐานที่ว่ากฎแห่งกรรมเปิดโอกาสหลายครั้งในการบรรลุ
จุดหมายสูงสุดของชีวิต แต่ก็ยังเป็นที่คลุมเครืออยู่ว่าทฤษฎีที่ให้โอกาสหลายครั้งจะเป็น
ประโยชน์มากกว่าการให้โอกาสเพียงครั้งเดียวหรือไม่ ในศาสนาคริสต์โอกาสในการรอดมี
เพีย งครั้ ง เดี ยว ชีวิต จึง มีค วามเร่ง ด่ ว นและสํา คั ญมาก ผิ ดกับ กฎแห่ง กรรมที่ไ ม่มีค วาม
เร่งด่วน ความผิดพลาดสามารถแก้ไขได้เสมอ การกระทําหรือช่วงชีวิตหนึ่งไม่ได้สําคัญ
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มากมาย เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระแสที่หาจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดไม่ได้ ซึ่งนี่ยิ่งจะเป็นการ
สนับสนุนชะตากรรมนิยมที่ว่า การเลือกของคนไม่มีผลต่อแผนการอันยิ่งใหญ่31
ปัญหาที่ลึกไปกว่านั้นคือ กฎแห่งกรรมสามารถเข้ากันได้กับความมีอยู่ของ
พลั ง อิ ส ระทางจริ ย ธรรมได้ ห รื อ ไม่ เพื่ อ ง่ า ยต่ อ ความเข้ า ใจ คอฟแมนได้ ย กตั ว อย่ า ง
เหตุการณ์สมมติขึ้นว่ามีผู้ก่อการร้ายที่กําลังตัดสินใจจะวางระเบิดสังหารผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่
ชุมชนเพื่อเรียกร้องความสนใจทางการเมือง คําถามคือ เราจะประนีประนอมกรรมที่ดําเนิน
ไปอย่างอัตโนมัติกับการเลือกของผู้ก่อการร้ายอย่างไร คําอธิบายของกฎแห่งกรรมจะเกิด
ปัญหากลืนไม่เข้าคายไม่ออก (Dilemma) ที่มีความเป็นไปได้ 2 ทาง ซึ่งมีปัญหาทั้งคู่ ดังนี้
(1) กรรมดําเนินไปในฐานะกลไก บุคคลที่ถูกผู้ก่อการร้ายสังหารเป็นผู้สมควร
ตาย เพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์ การกระทําของผู้ก่อการร้ายหากจะผิดก็มีโทษ
เท่ากับเพชฌฆาตเท่านั้น ผู้ก่อการร้ายเป็นแต่เพียงตัวแทนของกฎแห่งกรรมซึ่งมีหน้าที่
ลงโทษผู้กระทําผิด ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ที่เหยื่ออาจยังไม่สมควรตายด้วยวิธีนี้ ผู้ก่อการร้ายก็
จะถูกกําหนดให้ตัดสินใจไม่วางระเบิด แต่ไม่ว่ากรณีใดก็ขาดเจตจํานงเสรีในการกระทํา
ทั้งสิ้น
(2) กรณีที่จะรักษาเจตจํานงเสรีไว้ในกฎแห่งกรรม สมมติว่า ผู้ก่อการร้าย
สามารถเป็นผู้เลือกได้จริงๆ และเขาสามารถทําความชั่วร้ายได้จริง ก็จะกลายเป็นว่าการที่ผู้
บริ สุ ทธิ์ ถูก สัง หารก็จ ะไม่ ใ ช่ผ ลแห่ง การกระทํ า ชั่ ว ในอดี ต แต่ เป็ น เพราะผู้ ก่อ การร้ า ยมี
เจตจํานงเสรี หากเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นการทิ้งหลักการของกฎแห่งกรรมที่ว่าผลกรรมทั้งปวงที่
ได้รับย่อมเหมาะสมกับการกะทําผิดที่ได้กระทําไว้ในอดีต นี่เท่ากับเป็นการยอมรับความชั่ว
ร้ายที่ไม่จําเป็นที่จะต้องเกิดขึ้น ทั้งนี้อาจมีผู้เสนอว่าความชั่วร้ายที่ไม่จําเป็นดังกล่าวจะถูก
ชดเชยในอนาคต แต่นั่นเท่ากับว่าเรากําลังจะเปลี่ยนหลักของกฎแห่งกรรมเสียใหม่ จาก
การถือว่าความทุกข์เป็นผลจากความผิดพลาดที่เคยทํามา เปลี่ยนเป็นหลักที่ว่าความทุกข์
ทั้งหมดจะได้รับการชดเชย
ปั ญ หากลื น ไม่ เ ข้ า คายไม่ อ อกนี้ ไ ด้ ทํ า ลายความเป็ น เหตุ เ ป็ น ผลและการ
คาดการณ์ได้ของกฎแห่งกรรม ทั้งยังได้ทําลายหน้าที่ในการให้การเรียนรู้ทางจริยธรรม
เพราะหากเป็นไปตาม (1) ผู้ก่อการร้ายจะไม่มีทางผิดและหากเป็นไปตาม (2) เหยื่อที่ได้รับ
ความทรมานจะไม่มีทางรู้เลยว่ามันเป็นเพราะการกระทําผิดในอดีตของเหยื่อเองหรือผู้อื่น
31
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ถ้าเขาไม่ถูกทําร้ายเขาก็ไม่รู้อีกเช่นกันว่าเป็นเพราะความดีของเขาหรือเพราะได้รับการ
ชดเชยจากความชั่วร้ายที่เกินจําเป็น32
คอฟแมนได้ยกสถานการณ์ที่เป็นปัญหากลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้ขึ้นมาเพื่อจะ
ทําให้เห็นว่ากฎแห่งกรรมไม่มีความสอดคล้องกับทฤษฎีเจตจํานงเสรี ปัญหาคือกฎแห่ง
กรรมไม่สามารถประสานระหว่างชะตากรรมนิยมกับทฤษฎีเจตจํานงเสรีเข้าด้วยกันได้ ทั้งนี้
อาจมีผู้แก้ต่างว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตของจริยธรรมที่ถูกกําหนดไว้แล้ว แต่การถูก
กําหนดนั้นเป็นการกําหนดด้วยตัวมนุษย์เอง ในทัศนะนี้คอฟแมนได้แย้งว่า หากยิ่งยืนยัน
เสรีภาพในการเลือกของมนุษย์มากเท่าใด บทบาทของกฎแห่งกรรมก็จะน้อยลงทุกที แต่ถ้า
การกําหนดโดยเหตุปัจจัยถูกขยายไปสู่ความโน้มเอียงหรือบุคลิกภาพของบุคคลในชีวิตหน้า
ก็จะมีปัญหาเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะผู้กระทําความชั่วร้ายจะมีลักษณะความชั่วร้ายซ่อนลึกอยู่
ในตัวมาตั้งแต่อดีตชาติ โดยคนดีก็จะมีลักษณะเดียวกัน ดังนั้นแม้จะมีการเลือกจริงแต่ก็
เป็ น การเลื อ กที่ ถู ก กํ า หนดมาแล้ ว จากอดี ต ชาติ ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น หากกฎแห่ ง กรรมเป็ น
ตัวกําหนดคุณลักษณะมนุษย์จริง มนุษย์จะออกจากวงจรและแก้ไขความชั่วร้ายได้อย่างไร
ในเมื่ออดีตเป็นตัวกําหนดปัจจุบัน และปัจจุบันเป็นตัวกําหนดอนาคต นี่ยังไม่รวมถึงกรณีที่
เกิดเป็นสัตว์ เราจะหนีจากการเป็นสัตว์ได้เช่นไร ในเมื่อสัตว์ไม่มีสํานึกทางจริยธรรม33
สําหรับผู้เขียน ปัญหาที่คอฟแมนหยิบยกขึ้นมาดูจะไม่ใช่คําถามที่ใหม่และสร้าง
ความท้าทายให้กับพุทธศาสนาเท่าใดนัก ปัญหาลักษณะนี้ได้มีการถกเถียงกันมายาวนาน
และยังมีปรากฏอยู่ใน “ตตถสูตร” อันเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงปัญหานี้โดยตรง ในครั้งนั้น
พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ว่าความสุขและความทุกข์ทั้งมี
เหตุเนื่ อ งมาจากการกระทํา ในอดีต ซึ่ง เท่ า กับ เป็ น การยื น ยัน ว่า กฎแห่ ง กรรมของพุท ธ
ศาสนาไม่ได้มีลักษณะเป็นชะตากรรมนิยม โดยทรงให้เหตุผลไว้ดังนี้
“มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้ว่า สุข ทุกข์ หรืออทุกขมทสุข
อย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลเสวยนั้น ล้วนแต่มีกรรมที่ได้ทําไว้แต่ก่อนด้วยเหตุ...เรา
ก็กล่าวกับเขาว่า ถ้าเช่นนั้นเพราะกรรมที่ทําไว้แต่ก่อนเป็นเหตุ ท่านทั้งหลาย
จะต้องฆ่าสัตว์ จักต้องลักทรัพย์ จักต้องประพฤติธรรมเป็นข้าศึกกับพรหมจรรย์
จักต้องพูดเท็จจักต้องพูดคําส่อเสียดจักต้องพูดคําหยาบคาย จักต้องพูดคําเพ้อ
เจ้อ จะต้องมากไปด้วยอภิชฌา จะต้องมีจิตพยาบาท จักต้องมีความเห็นผิด ก็
32
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เมื่อบุคคลยึดถือกรรมที่ได้ทําไว้แต่ก่อนโดยความเป็นแก่นสาร ความพอใจหรือ
ความพยาบาทว่า กิจนนี้ควรทําหรือว่ากิจนี้ไม่ควรทํา ย่อมจะมีไม่ได้”34
จากพุ ท ธพจน์ พระพุท ธเจ้ า ได้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า หากเชื่ อ ว่ า กรรมเก่ า กํ า หนดทุ ก สิ่ ง
การปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาของพระองค์ก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้ เพราะการปฏิบัติธรรม
คื อ การพั ฒ นาตนให้ เ ปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ขึ้ น แต่ ถ้ า กรรมในอดี ต เป็ น ตั ว กํ า หนด
เหตุการณ์ในปัจจุบันเสียทั้งหมด นั่นย่อมหมายความว่าทุกอย่างได้ถูกกําหนดไว้แล้วไม่อาจ
เปลี่ยนแปลงได้อีก
ถึงตรงนี้คงชัดเจนแล้วว่ากฎแห่งกรรมในพุทธศาสนาไม่มีลักษณะเป็นชะตากรรม
นิยม แต่จะเป็นเจตจํานงเสรีหรือเปล่านั้น ผู้เขียนขอให้พิจารณาใน “สิวกสูตร”35 ซึ่งมี
เนื้อความกล่าวถึงความคิดของพระพุทธเจ้าว่าเห็นด้วยหรือไม่กับทัศนะที่ว่า ความสุขและ
ความทุกข์ทั้งปวงเนื่องมาจากการกระทําในอดีตเป็นเหตุพระพุทธองค์ได้ตรัสตอบว่า
“สมณพราหมณ์เหล่าใดมีวาทะอย่างนี้ มีทิฐิอย่างนี้ว่า บุคคลนี้ได้เสวย
สุข ทุกข์ หรือ อทุกขมทสุข อย่างใดอย่างหนึ่ง สุข ทุกข์ หรืออทุกขมทสุข ทั้ง
มวลนั้น มีการกระทําในปางก่อนเป็นเหตุ ย่อมกล่าวเกินสิ่งที่รู้ด้วยตนเอง และ
กล่าวเกินสิ่งที่รู้ด้วยสมมติกันว่าเป็นความจริงในโลก เพราะฉะนั้นเรากล่าวว่า
เป็นความผิดของสมณพราหมณ์เหล่านั้น”36
ข้อความในพระสูตรต่อจากนี้ได้แจกแจงเหตุอื่นๆ ของสุข ทุกข์ อสุข และอทุกข์
อีกหลายประการ โดยกฎแห่งกรรมเป็นเพียงส่วนหนึ่งในหลายๆ ปัจจัย หากพิจารณาคํา
สอนอื่ น ๆ ประกอบ เช่ น จั ก ร 4 อั น ประกอบด้ ว ย 1.ปฏิ รู ป เทสวาสะ การอยู่ ใ นถิ่ น ที่
เหมาะสม 2.สั ป ปุ ริ สู ปั ส สยะ การคบสั ต บุ รุ ษ 3.อั ต ตสั ม มาปณิ ธิ การตั้ ง ตนไว้ ช อบ
4.ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้มีบุญได้กระทําไว้แล้วในปางก่อน37 จากทั้งสี่ข้อจะเห็นว่า
ในข้อ (1) และ (2) ก็คือ เหตุปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ข้อ (3) คือปัจจัยที่เกี่ยวกับ
กรรมเก่า ส่วนข้อ (4) คือพลังแห่งเจตจํานงของมนุษย์นั้นเอง จะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาได้
34
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เปิดพื้นที่ให้กับเจตจํานงเสรีของมนุษย์ในการกําหนดและสร้างความก้าวหน้าให้กับชีวิต
ตนเอง กรรมในอดีตชาติเป็นแต่เพียงส่วนประกอบหนึ่งในหลายๆส่วนเท่านั้นในการกําหนด
ชีวิต
ทั้งนี้คําว่า “เจตจํานง” ในภาษาปรัชญานั้นน่าจะมีความหมายตรงกับคําว่า
“เจตนา” ในพุทธศาสนา เจตนามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในระบบของกฎแห่งกรรมตาม
แนวคิดของพุทธศาสนา เพราะสิ่งที่จะเป็นกรรมได้ต้องมีเจตนา และเจตนานี้เองที่ทําให้
ผู้กระทํากรรมต้องรับผิดชอบผลทางจริยธรรม อย่างไรก็ตาม พุทธศาสนามองว่าเจตนาต้อง
อยู่ในขอบเขตของเหตุและปัจจัย กล่าวคือ มนุษย์มีเจตนาหรือเจตจํานงเสรีแต่เจตจํานงเสรี
ดังกล่าวของมนุษย์ในเลือกกระทําสิ่งใดต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เจตนา
ไม่สามารถเลือกกระทําในสิ่งที่ไม่มีเหตุปัจจัยเอื้ออํานวยให้กระทําได้ โดยเหตุปัจจัยที่เป็น
ขอบเขตนั้นอาจเป็นเหตุปัจจัยในอดีต เช่น กรรมเก่า หรือเป็นเหตุปัจจัยในปัจจุบัน เช่น
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ถึงตรงนี้จะเห็นได้ว่า พุทธศาสนาได้ตั้งทฤษฎีของตนเองที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ชะตากรรมนิยมกับทฤษฎีเจตจํานงเสรีแบบสุดขั้ว ด้วยเหตุนี้เองพุทธศาสนาจึงไม่ต้องเผชิญ
กับปัญหากลืนไม่เข้าคายไม่ออก สําหรับปัญหาเรื่องผู้ก่อการร้ายของคอฟแมนนั้น พุทธ
ศาสนาอาจตอบได้เป็นสองกรณีคือ กรณีแรกเป็นไปได้ที่ผู้ก่อการร้ายและผู้บริสุทธิ์ก่อกรรม
มาด้วยกัน กรณีที่สองผู้ก่อการร้ายกับผู้บริสุทธิ์อาจไม่เคยมีกรรมร่วมกันมาแต่ด้วยเหตุ
ปัจจัยขณะนั้นทําให้ต้องมาสร้างกรรมใหม่ร่วมกัน อันจะมีผลต่อเนื่องไปในอนาคต

บทสรุป
จากการศึกษากฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดในฐานะคําอธิบายความยุติธรรม
ทางจริยธรรมต่อปัญหาความชั่วร้ายที่คอฟแมนเสนอขึ้น สําหรับผู้เขียนเห็นว่ากฎแห่งกรรมตาม
หลักพุทธศาสนายังคงรักษาความสมบูรณ์ในระบบของตนไว้ได้ อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าใน
บางปัญหา กฎแห่งกรรมตามหลักพุทธศาสนาก็ไม่สามารถที่จะให้คําอธิบายที่สมเหตุสมผลในเชิง
ตรรกวิทยาได้ และบางปัญหายังคงต้องอาศัยศรัทธาในการอธิบายดังเช่นศาสนาทั่วไป
ทั้งนี้ เราต้องเข้าใจว่าหลักคําสอนของพุทธศาสนาเปรียบได้กับภาพถ่ายขนาด
ใหญ่ที่ขับเน้นเฉพาะบางจุดในภาพ ดังนั้นภาพบางจุดจึงมีความคมชัดมากและบางจุดก็พร่า
เลือน แต่ใช่ว่าส่วนที่พร่าเลือนจะไม่มีความสําคัญ เพราะส่วนที่พร่าเลือนนั้นจะช่วยขับให้
จุดที่เราต้องการเน้นนั้นคมชัดยิ่งขึ้น กล่าวคือคําสอนของพุทธศาสนาเน้นเรื่องทุกข์และการ
ดับทุกข์เป็นสําคัญ อย่างไรก็ตามเรื่องสําคัญดังกล่าวก็มีความสัมพันธ์กับเรื่องปลีกย่อยอื่นๆ
อีกหลายเรื่อง ซึ่งพุทธศาสนาจําเป็นต้องกล่าวถึงเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ศึกษา แต่ก็ไม่
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จําเป็นที่จะต้องอธิบายอย่างละเอียด และจากขอบข่ายที่กว้างขวางของพุทธศาสนานี้เองจึง
มีบ างส่วนที่ถูก นํามาวิเคราะห์ในเชิง ปรัช ญา แต่ด้วยธรรมชาติ ของพุท ธศาสนาที่ไ ม่ไ ด้
มุ่งเน้นจะสร้างระบบปรัชญา และเรื่องบางเรื่องที่ปรัชญาต้องการศึกษาวิเคราะห์อาจไม่อยู่
ในส่วนที่พุทธศาสนาต้องการจะอธิบาย ดังนั้นจึงอาจมีบางปัญหาทางปรัชญาที่พุทธศาสนา
อาจจะไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจน
อย่างไรก็ตาม อาจมีบางท่านที่มองว่าบทความนี้เป็นการถกเถียงปัญหาประเภท
38
อจิณไตย ที่พ้นญาณวิสัยของมนุษย์ธรรมดาสามัญจะสามารถทราบได้ หากคิดมากๆ
อาจเสียสติ แต่เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือปัญหาทางปรัชญา นี่คือปัญหาที่หลายคนสงสัย
และหากพุทธศาสนาขาดคําตอบที่ดีพอต่อปัญหานี้ นั่นย่อมนํามาซึ่งความสั่นคลอนของ
พุทธศาสนาเอง ซึ่งหากหนึ่งในหน้าที่ของพุทธบริษัทคือการปกป้องและเผยแผ่พุทธศาสนา
แล้ว การถกเถียงปัญหาเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมย่อมเป็นสิ่งที่สมควรทําได้

38

องฺ.จตุกฺก21/77/79.
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ธรรมชาติของ “ความรู้”
ในพุทธปรัชญาเถรวาทกับญาณวิทยาของไควน์
ไพรินทร์ กะทิพรมราช∗

บทนํา
เมื่อกล่าวถึงความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทเราอาจแบ่งโดยยึดเอาที่มาหรือวิธีใน
การได้มาของความรู้เป็นเกณฑ์ในการจัดแบ่ง ได้เป็นสามประเภท คือ
1. จินตามยปัญญา คือ ความรู้อันเกิดจากการคิดพิจารณาใช้เหตุผล
2. สุตมยปัญญา คือ ความรู้อันเกิดจากการฟัง หรือการเล่าเรียน
3. ภาวนามยปัญญา คือ ความรู้อันเกิดจากการอบรมหรือการปฏิบัต1ิ
บทความนี้จะศึกษาถึงลักษณะของ “ความรู้” ในทัศนะพุทธปรัชญาสองประเภท
แรกเป็นหลัก (จินตามยปัญญาและสุตมยปัญญา) โดยจะใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบกับ
“ความรู้” ในญาณวิทยาของไควน์ (W.V.O. Quine) ซึ่งเป็นนักปรัชญาคนสําคัญอีกคนหนึ่ง
ที่ ถื อได้ว่า มี อิ ท ธิพลทางความคิด อย่า งมากต่อ วงการปรั ช ญายุ ค ปัจ จุ บัน การศึก ษานี้ มี
สมมุ ติฐ านอยู่ว่า ทั้ ง สองแนวทาง(ทฤษฎีค วามรู้ในพุท ธปรัช ญาเถรวาทเฉพาะจิน ตามย
ปัญญาและสุตมยปัญญา กับญาณวิทยาของไควน์) มีความคล้ายคลึงกันในหลายๆ ประเด็น
และจากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบนี้จะนําไปสู่ความเข้าใจ 3 ประการ อันเป็นจุดประสงค์ที่
ผู้เขียนต้องการให้เกิดขึ้น ได้แก่
1. เกิดความรู้ความเข้าใจลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันของทั้งสองแนวคิด
2. เกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะ ประสิทธิภาพและข้อจํากัดของเครื่องมือ
หรือกระบวนวิธีการของการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ ในทัศนะของพุทธปรัชญากับญาณ
วิทยาของไควน์
3. จากความรู้ความเข้าใจดังกล่าวอาจก่อให้เกิดแนวทางในการวางท่าทีที่
เหมาะสมต่อสิ่งที่เรียกว่า “ความรู้” ทั้งของตัวเราเองและผู้อื่น
∗
1

อาจารย์ประจําภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค พระไตรปิฏกเล่มที่ 11 ข้อที่ 228.
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อนึ่งในการศึกษาผู้เขียนจะขอจํากัดขอบเขตอยู่ในบริบทพุทธปรัชญาเถรวาท
และในส่วนญาณวิทยาของไควน์ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ผู้เขียนจะขอนํามากล่าว
เฉพาะในส่วนที่เห็นว่าเกี่ยวข้องเท่านั้น

ท่าทีของพุทธปรัชญาที่มีต่อแหล่งที่มาของความรู้ทั้งสอง
ในกาลามสูตร (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เกสปุตติยสูตร) ซึ่งเป็นพระสูตรที่สําคัญ
และเป็นที่รู้จักกันดี มีเนื้อหาอยู่ว่า คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านนิคมชื่อ เกสปุตตนิคม
ชาวนิคมนี้จํานวนหนึ่งเป็นสกุลใหญ่ ชื่อสกุลกาลามะ พวกเขาเหล่านั้นได้มาเฝ้าพระพุทธ
องค์แล้วทูลเล่าว่ามีนักคิดและเจ้าลัทธิหลายคนผ่านมายังนิคมของเรา คนหนึ่งมาก็กล่าวว่า
ตนมีค วามคิ ดอย่ า งนี้พร้ อมกัน นั้ น ก็วิจ ารณ์ค วามคิด ของคนอื่น ว่า ผิด อีก คนมาก็พูด ใน
ทํานองเดียวกัน ทั้งหมดก็อ้างว่าแนวคิดของตนจริง ความคิดของผู้อื่นผิด
ด้วยเหตุดังกล่าว พระพุทธองค์จึงทรงแสดงให้ชาวสกุลกาลามะเห็นว่า คนที่อ้าง
ว่าสิ่งนี้คือความรู้จะอ้างโดยอาศัยฐานหรือแหล่งที่มาของความรู้ 10 ประการ คือ
(1) อ้างว่าเคยได้ยินได้ฟังสืบๆ กันมาอย่างนั้น
(2) อ้างว่าเคยปฏิบัติสืบๆ กันมาอย่างนั้น
(3) อ้างว่ามีเสียงลือกันมากว่าเป็นอย่างนั้น
(4) อ้างว่าสิ่งนี้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์หรือตํารา
(5) อ้างว่าสิ่งนี้เป็นผลมาจากการไตร่ตรองด้วยตรรกะแล้ว
(6) อ้างว่าสิ่งนี้เป็นผลมาจากการไตร่ตรองด้วยนยะแล้ว
(7) อ้างว่าสิ่งนี้เป็นผลมาจากการไตร่ตรองดูตามอาการแล้ว
(8) อ้างว่าสิ่งนี้เป็นจริงเพราะเข้ากับแนวคิดของเขาเอง
(9) อ้างว่าสิ่งนี้ดูแล้วน่าเชื่อถือ น่าเป็นไปได้
(10) อ้างว่าสิ่งนี้ครูของเขาเป็นคนพูดเอง2
แหล่งความรู้ทั้งสิบข้อข้างต้น อาจจัดแบ่งได้เป็นสองหมวด คือ
1. เป็นแหล่งความรู้ที่เกิดจากภายนอก ได้แก่ ข้อ (1) – (4) และ (10) ทั้งห้าข้อนี้
จัดอยู่ในความรู้ประเภท สุตมยปัญญา คือความรู้อันเกิดจากกระบวนการของการได้ยินได้
ฟังหรือการเล่าเรียนนั้นเอง

2

อังคุตรนิกาย ติกนิบาต พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 ข้อที่ 505.
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2. เป็นแหล่งความรู้ที่เกิดจากภายใน ได้แก่ ข้อ (5)–(9) ทั้งห้าข้อนี้จัดอยู่ใน
ความรู้ประเภทจินตามยปัญญา คือความรู้อันเกิดจากกระบวนการคิดพิจารณาใช้เหตุผล
ซึ่งสามารถแยกประเภทได้อีก
2.1 คิดด้วยกระบวนวิธีแบบนิรนัย (ข้อ 5)
2.2 คิดด้วยกระบวนวิธีแบบอุปนัย (ข้อ 6)
2.3 คิดด้วยกระบวนวิธีแบบนิรนัยและอุปนัยผสมผสานกัน3
แหล่งความรู้ทั้งสิบข้อที่จัดแบ่งออกเป็นสองหมวดนี้ พระพุทธเจ้าทรงเตือนให้เรา
ตรวจสอบ คือตรวจสอบทั้งสิ่งภายนอก(สุตมยปัญญา) และสิ่งภายในหรือการคิดอันเป็น
การะบวนการทางธรรมชาติอันเกิดขึ้นภายในสมองของเราเอง
ในเบื้องต้นนี้เราจะเห็นได้ว่าท่าทีที่พุทธศาสนามีต่อแหล่งความรู้ทั้งสองเป็นท่าที
ของการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ โดยจะเห็นได้จากการที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนให้เราตรวจสอบอยู่
เสมอ ในทัศนะของผู้เขียน การที่พุทธศาสนามีท่าทีต่อแหล่งความรู้ทั้งสองเช่นนี้มีนัยบ่งให้
เห็นว่าแหล่งความรู้ทั้งสองนั้นยังเป็นวิธีการได้มาของความรู้ที่อาจมีข้อบกพร่องอยู่ อย่าง
น้อยก็นา่ จะเป็นด้วยเหตุผลสองประการคือ
1. แหล่งความรู้ทั้งสองอาจนําเราไปสู่ความรู้ที่ผิดพลาดได้อยู่เสมอ (ความรู้ที่ไม่
ตรงกับความเป็นจริง หรือจริงๆ แล้วก็ไม่รู้นั่นเอง เช่น ความรู้ที่ว่าโลกแบนเป็นความรู้ที่
ผิดพลาด เพราะจริงๆ แล้วโลกกลม เป็นต้น)
อันที่จริงการมีท่าทีเช่นนี้ต่อแหล่งความรู้ในหมวดสุตมยปัญญา เป็นสิ่งที่ไม่แปลก
ประหลาดอะไรนัก หากมองจากมุมมองของวิชาปรัชญา การอ้างแหล่งข้อมูลเหล่านี้จัดเป็น
ข้ออ้างที่มีน้ําหนักน้อย คือ “การอ้างคําพูดหรือการปฏิบัติที่ถือสืบๆ กันมาของผู้อื่น”
จัดเป็นการทิ้งเหตุผลแบบการอ้างประเพณี “การอ้างว่ามีเสียงลือกันมากว่าเป็นอย่างนั้น”
ก็อาจจัดได้ว่าเป็นการทิ้งเหตุผลแบบการอ้างคนส่วนใหญ่ คือคนส่วนใหญ่เล่าลือกันมา
อย่างนั้น ส่วน “การอ้างว่าสิ่งนี้ครูของเราเป็นคนพูด” หรือ “การอ้างว่าสิ่งนี้มีกล่าวไว้ใน

3

สมภาร พรมทา. “มนุษย์กับการแสวงหาความรู้: ข้อเสนอจากพุทธปรัชญาว่าด้วยธรรมชาติและ
บทบาทของความรู้” วารสารพุทธศาสน์ศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม–สิงหาคม 2539), หน้า 7.
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คัมภีร์หรือตํารา” สามารถจัดเป็นการทิ้งเหตุผลแบบอ้างสิ่งที่มีคุณวิเศษ คือ ความเป็นครู
คัมภีร์หรือตํารา เป็นสิ่งที่มีคุณวิเศษที่เราเชื่อถือกัน4
ส่วนการมีท่าทีไม่ไว้ใจต่อแหล่งความรู้ในหมวดจินตามยปัญญานั้น ผู้เขียนเห็นว่า
เป็นสิ่งที่น่า สนใจอย่างยิ่ง เพราะการคิดใช้เหตุผลเป็นกระบวนการอันเป็นธรรมชาติที่
เกิดขึ้นภายในตัวของเราเอง(หรือสมองของเราเอง) อีกทั้งวิธีการศึกษาของศาสตร์แขนง
ต่างๆ ยังอาศัยความคิดใช้เหตุผลเป็นวิธีการในการศึกษาเป็นหลักเสียส่วนใหญ่5 ไม่ด้วยวิธี
นิรนัย(deduction) ก็ด้วยวิธีอุปนัย(induction) หรือไม่ก็ใช้ทั้งสองวิธีควบคู่กันไป
อาจารย์สมภาร พรมทา ได้ให้ข้อสังเกตถึงประเด็นนี้ไว้ว่า ศาสตร์ที่ถือว่าเป็น
ประดิษฐ์กรรมทางปัญญาที่สําคัญของมนุษย์คือคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็ล้วนแต่มี
รากฐานอยู่บนวิธีการใช้เหตุผลทั้งสองแบบนี้ โดยคณิตศาสตร์ตั้งอยู่บนรากฐานของการใช้
เหตุผลแบบนิรนัย ส่วนวิทยาศาสตร์ตั้งอยู่บนรากฐานของการใช้เหตุผลแบบอุปนัย ดังนั้น
แล้วจากเนื้อความในกาลามสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้ตรวจสอบแหล่งความรู้ที่เกิดจาก
ภายในหรืออีกนัยหนึ่งก็คือกระบวนการคิดใช้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัยจึงเท่ากับว่าพระ
พุทธองค์ทรงชี้ให้ตรวจสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การชี้ให้ตรวจสอบคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ของพระพุทธองค์เช่นนี้ย่อมแฝงความหมายค่อนข้างชัดเจนว่าในทัศนะ
ของพุทธปรัชญา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ยังเป็นแหล่งความรู้ที่มีข้อบกพร่องคือยัง
อาจผิดได้อยู่นั้นเอง6
2. ความรู้ที่ได้จากแหล่งความรู้ทั้งสอง(จินตามยปัญญาและสุตมยปัญญา) ยังไม่ใช่
ความรู้ที่แท้จริง กล่าวคือ ถึงแม้ว่าความรู้ที่ได้มานั้นเป็นความรู้ที่ถูกต้อง(หรือไม่ผิดพลาด) ใน
ความหมายที่ตรงกับความเป็นจริง ในทางพุทธศาสนาก็ยังถือว่าไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริง
พุทธศาสนาถือว่าแหล่งความรู้ทั้งสองนั้นให้ความรู้ในระดับที่ต่างกันคือสุตมย
ปัญญา ให้ความรู้ในระดับของการรู้จําหรือว่ารู้และจําไว้ที่เรียกว่า “สัญญา” จินตามย
ปัญญาให้ความรู้ในระดับความเข้าใจที่ได้จากการคิดหรือการใช้เหตุผล มีความละเอียดมาก
4

การทิ้งเหตุผล หมายถึง การอ้างสิ่งที่มิใช่เหตุผลแทนเหตุผลแท้ โดยผู้ที่อ้างหรือผู้ที่ฟังจะรู้สึกว่า
เป็นเหตุผล ดูรายละเอียดเรื่องการทิ้งเหตุผล(Psychological Fallacy) เพิ่มเติมได้ใน ปรีชา ช้างขวัญยืนและ
คณะ, การใช้เหตุผล: ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.), หน้า
161-167.
5
เหตุที่ผู้เขียนใช้คําว่า “ส่วนใหญ่” เป็นเพราะผู้เขียนไม่แน่ใจนักว่าศาสตร์บางแขนงใช้กระบวนการ
คิดแบบเหตุผลหรือไม่ เช่น ไสยศาสตร์ หรือโหราศาสตร์ เป็นต้น
6
สมภาร พรมทา, “มนุษย์กับการแสวงหาความรู้ : ข้อเสนอจากพุทธปรัชญาว่าด้วยธรรมชาติและ
บทบาทของความรู้”, หน้า 7-13.
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ไปกว่าความรู้ที่ได้จากสุตมยปัญญา เพราะจิตอาจจะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่
ตามองไม่เห็น หูฟังไม่ได้ยินก็ได้ แล้วความรู้ในระดับนี้จะถูกประมวลไว้ในจิต ตามรูปแบบที่
เลือกว่า “ทิฏฐิ” หรือ “ความเชื่อ”
จากคําอธิบายดังกล่าวเราจะเห็นได้ว่า ความรู้ที่เกิดจากแหล่งความรู้ท้ังสองเป็นไป
ได้มากที่สุดก็เพียงความรู้ในระดับความเชื่อเท่านั้น ฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าความเชื่อจะตรงกับความ
เป็นจริง ความเชื่อนั้นก็เพียงแต่บอกได้ว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้อง ยังมิใช่ความรู้ที่แท้จริง
ผู้เขียนเห็นว่าเราต้องแยกกันให้ชัดระหว่างคําสามคํา คือ “ความรู้ที่ไม่ถูกต้อง”
“ความรู้ท่ถี ูกต้อง” และ “ความรู้ที่แท้จริง” “ความรู้ที่ไม่ถูกต้อง” คือ การที่ความเชื่อของ
เราไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือจริงๆ แล้วเราก็ไม่รู้นั่นเอง ตัวอย่างเช่น การที่เราเชื่อว่าใน
กระเป๋าสตางค์ของเพื่อนเรามีเงินอยู่ 200 บาท แต่ความเป็นจริงแล้วในกระเป๋าสตางค์ของ
เพื่อนเรามีเงินอยู่ 300 บาท ความเชื่ออันนี้ของเราก็จัดได้ว่าเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้อง
“ความรู้ที่ถูกต้อง” คือ การที่ความเชื่อของเราตรงกับความเป็นจริง เช่น การที่
เราเชื่อว่าในกระเป๋าสตางค์ของเพื่อนเรามีเงินอยู่ 300 บาท และความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้น
คือในกระเป๋าสตางค์ของเพื่อนเรามีเงินอยู่ 300 บาทจริงๆ ความเชื่ออันนี้ของเราก็จัดได้ว่า
เป็นความรู้ที่ถูกต้อง
“ความรู้ที่แท้จริง” คือ ความรู้อันเกิดจากการรู้ความจริงนั้นได้โดยตรง ไม่ต้อง
อาศัยมโนทัศน์ของความเชื่อ เช่น การที่เรารู้ว่ากระเป๋าสตางค์ของเพื่อนเรามีเงินอยู่ 300
บาท ได้โดยการเปิดออกดู เป็นการประจักษ์เห็นแจ้งได้ด้วยตนเองต่อความจริงที่ว่าเพื่อน
เรามีเงิน 300 บาทอยู่ในกระเป๋าสตางค์ แล้วเราก็จะไม่พูดอีกต่อไปว่า เราเชื่อว่าเพื่อนเรามี
เงินอยู่ในกระเป๋าเท่านั้นเท่านี้ ซึ่งอันที่จริงการที่เรายังพูดว่าเชื่ออยู่ก็หมายความอยู่แล้วว่า
เราไม่รู้จริง แล้วความเชื่ออันนั้นก็ยังสามารถผิดได้เสมอ
จากการอภิปรายที่ผ่านมาในเบื้องต้นนี้ เราจะพบว่าท่าทีที่พุทธศาสนามีต่อแหล่ง
ความรู้ทั้งสองเป็นไปในลักษณะของการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ และจากท่าทีเช่นนี้มีนัยยะบ่งบอกว่า
แหล่งความรู้ทั้งสองเป็นแหล่งความรู้ที่ในตัวมันเองมีข้อบกพร่องอย่างน้อยสองประการคือ
1. ข้อบกพร่องเชิงประสิทธิภาพ กล่าวคือ แหล่งความรู้ทั้งสองอาจนําเราไปสู่ความรู้ที่ไม่
ถูกต้อง
2. ข้อบกพร่องเชิงคุณภาพ กล่าวคือ แหล่งความรู้ทั้งสองอย่างมากที่สุดก็นําเรา
ไปสู่ความรู้ที่ถูกต้อง ซึ่งจริงๆ แล้วก็คือความเชื่อที่ไปตรงกับความจริงเท่านั้นยังไม่ใช่ความรู้
ที่แท้จริง
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ด้วยข้อบกพร่องดังกล่าวนี้ความรู้ที่เราได้จากแหล่งความรู้ทั้งสองจึงเป็นเพียงความ
เชื่อที่อาจจะตรงกับความเป็นจริง(ความรู้ที่ถูกต้อง) หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง(ความรู้ที่ไม่
ถู กต้ อง)เท่ านั้ น ดั งนั้ นแล้ วเราจึ งได้ ข้ อสรุ ปที่ สํ าคั ญและจะนํ าไปเป็ นจุ ดตั้ งต้ นของการ
เปรียบเทียบกับญาณวิทยาของไควน์ ข้อสรุปนั้นก็คือ “ด้วยแหล่งความรู้ทั้งสอง เราพูดได้แต่
เพียงว่า เราหรือเขาเชื่อว่า… โดยไม่สามารถอ้างไปถึงขั้นที่สรุปได้ว่า เราหรือเขารู้ว่า…”

ลักษณะ “ความรู้” ในญาณวิทยาของไควน์

ใน Two dogmas of Empiricism7 ไควน์ได้เสนอทฤษฎีความสอดคล้อง ซึ่งเป็น
การบรรยายถึงลักษณะของความเชื่อ(ความรู้) อาจารย์สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ ได้สรุป
ทฤษฎีความสอดคล้องไว้ว่า
ความเชื่อของคนเราเป็นระบบซึ่ง เชื่อมโยงติดต่อถึงกันหมด
แต่ละคนก็มีความเชื่อหนึ่งระบบ ในแต่ละระบบเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ข้อความใดข้อความหนึ่งจะกระทบกระเทือนกับ
ข้ อ ความอื่ น ที่ เ หลื อ ทั้ ง หมด รอบๆ ระบบความเชื่ อ เป็ น
ประสบการณ์ ความเชื่อที่อยู่ตามขอบของระบบซึ่งอยู่ใกล้กับ
ประสบการณ์ที่สุด ได้แก่ ข้อความที่บอกประสบการณ์ทาง
ประสาทสัมผัส เช่น “ฉันเห็นโต๊ะ” ส่วนข้อความที่อยู่ห่างจาก
ประสบการณ์ ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง อยู่ ต รงกลางของระบบได้ แ ก่
ข้อความที่เป็นกฎทางตรรกวิทยา ข้อความที่เป็นทฤษฎีทาง
ฟิสิกส์ และข้อความที่พูดถึงภววิทยา(ontology) ข้อความที่อยู่
ใกล้ประสบการณ์มากที่สุดจะเป็นข้อความที่เปลี่ยนง่ายที่สุด
ข้อความที่อยู่ห่างประสบการณ์มากเท่าไรก็จะยิ่งเปลี่ยนยากขึ้น
เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ข้อความซึ่งอยู่ใกล้ประสบการณ์จะ
กระทบกระเทือนทั้งระบบน้อยกว่าการปลี่ยนแปลงที่ข้อความ
ซึ่งอยู่ห่างจะประสบการณ์มากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะ
เป็ น ข้ อ ความที่ เ ปลี่ ย นยากหรื อ เปลี่ ย นง่ า ยเราอาจไม่ ย อม
เปลี่ยนแปลงก็ได้ เช่น เรามีความเชื่ออยู่ก่อนว่า “กาทุกตัวสี
7

Quine, W.V.O., “Two dogmas of Empiricism” in Philosophy of Methematics,
Edited by Paul Benacerraf and Hilary Putnum (Englewood cliffs, N. J. : Prentica-Hall,
1964.), p. 346-365.
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ดํา”แล้วเราไปพบกาสีชมพู เราจะไม่เชื่อข้อความที่ว่า “ฉันเห็น
กาสีชมพู” ก็ได้โดยบอกว่า “นั้นไม่ใช่กา” หรือบอกว่ากําลังถูก
หลอกเพื่อที่เราจะยังเชื่ออยู่ได้ว่า “กาทุกตัวสีดํา” ไม่ต้อง
เปลี่ยนความเชื่อว่า มีกาบางตัวสีไม่ดํา8
จากลักษณะของความรู้ที่เป็นเพียงแค่ชุดของความเชื่อที่สอดคล้องกันของแต่ละ
บุ ค คล ไม่ มี ข้ อ ความใดที่ เ ป็ น ความรู้ ที่ จ ริ ง อย่ า งแน่ น อน ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ อ าจหารากฐาน
(foundation) ของความรู้ได้ สําหรับไควน์แล้ว ในเมื่อรากฐาน (foundation) ของความรู้
เป็นสิ่งที่ไม่อาจหาได้ดังนี้แล้ว ระบบความเชื่อของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันจึงไม่อาจ
ประเมินได้เลยว่า ระบบความเชื่อของใครที่จริงกว่ากัน ดังนั้นแล้ว “ความจริง” จึงขึ้นอยู่
กับระบบความเชื่อ ซึ่งไม่เป็นวัตถุวิสัยของแต่ละบุคคล
สเตราด์ (Barry Stroud) ได้ตีความข้อเสนอนี้ของไควน์ ปรากฏอยู่ในบทความ
ของเขาเรื่อง “The Significance of Naturalized Epistemology” ว่าด้วยจุดยืนที่ว่า
ความเชื่อเป็นเพียงภาพฉายโลก เราไม่อาจจะเข้าใจได้ว่าความรู้ของใครสักคนเป็นไปได้
หรือเป็นความเชื่อที่จริงได้อย่างไร ดังนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องสรุปว่า เราทําได้แค่เพียง
กล่าวว่า “เขาหรือเรามีความเชื่อว่า…” โดยไม่อาจไปถึงขั้นสามารถสรุปได้ว่า “เราหรือเขา
มีความเชื่ออย่างถูกต้อง (หรือรู้) ว่า…”9

บทวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
จากการอภิปรายในทั้งสองหัวข้อที่ผ่านมา เราจะพบว่าในท้ายที่สุดแล้วทั้งสอง
แนวทางต่างได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกันคือ ด้วยกระบวนการของการได้มาซึ่งความรู้ของ
มนุษย์ (สุตมยปัญญาและจินตามยปัญญา) นั้นสามารถนําเราไปได้แค่ขั้นของความเชื่อ ซึ่ง
อาจจะตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ยังไม่ใช่ความรู้อันแท้จริงที่มีข้อ
ยุติซึ่งเห็นได้ร่วมกันโดยไม่ต้องลังเลสงสัยอีกต่อไป
8

สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ, ทฤษฎีเกี่ยวกับการอ้างเหตุผลสนับสนุนความเชื่อ: มูลฐานนิยม
หรืออมูลฐานนิยม (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531), หน้า 43.
9
อ้างถึงใน วุฒิ เลิศสุขประเสริฐ, ญาณวิทยาเชิงธรรมชาติของไควน์ (วิทยานิพนธ์
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), หน้า 12.
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ในทัศนะของผู้เขียนการที่ทั้งสองแนวทางมีข้อสรุปดังกล่าวนี้ร่วมกันทั้งๆ ที่เกิด
มาจากระบบปรัชญาที่แตกต่างกัน นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ผู้เขียนจึงจะ
ขอนําปรากฏการณ์นี้มาเป็นเหตุของการเปรียบเทียบเพื่อดูว่าในรายละเอียดของการได้มา
ซึ่งข้อสรุปที่ทั้งสองแนวทางมีร่วมกันนี้จะมีลักษณะที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร
โดยจะขอดําเนินการอภิปรายในเชิงเปรียบเทียบไปทีละประเด็นดังต่อไปนี้
1. ว่าด้วย “สมมติสัจจะ” กับ “อัตวิสัยร่วม”
ในหนังสือ “Word and Object” ไควน์ได้อธิบายถึงการได้มาของทฤษฎี
ความรู้หรือชุดของความเชื่อของเราว่าเป็นผลผลิตจากปัจจัยทางสังคม “คํา” ซึ่งเป็น
เครื่องมือสําคัญในการสร้างทฤษฎีความรู้ก็ถูกสังคมกําหนดให้ ไควน์ได้แยกวิธีได้มาซึ่ง
คําต่างๆ ออกเป็นหลายๆ แบบ แบบที่ง่ายที่สุดคือการชี้ไปที่วัตถุแล้วบอกว่าสิ่งนั้นเรียกว่า
อะไร เช่น ชี้ไปยังกระต่ายแล้วบอกว่า “Gavagai” คนที่ไม่เคยรู้จักก็จะรู้ว่าสัตว์ที่อยู่
ตรงหน้านี้ที่มีลักษณะอย่างนี้เรียกว่า “Gavagai” แต่อาจเป็นไปได้ว่าคนผู้นี้จะเข้าใจไปว่า
“Gavagai” หมายถึงสัตว์หรือสีน้ําตาลที่อยู่บนตัวกระต่ายก็ได้ ดังนั้นกระบวนการนี้จึงมี
ความซับซ้อนพอสมควร ไม่ใช่เพียงชี้ไปที่กระต่ายแล้วบอกว่า “Gavagai” ผู้ถูกสอนจะ
เข้าใจทันทีว่า “Gavagai” คือกระต่าย แต่ทว่าผู้ถูกสอนอาจต้องมีประสบการณ์พบเห็น
กระต่ า ยคนละสี อี ก หลายครั้ ง และทุ ก ครั้ ง ที่ พ บเห็ น ก็ จ ะได้ ยิ น ผู้ อื่ น เรี ย กสั ต ว์ ช นิ ด นี้ ว่ า
“Gavagai” รวมทั้งไม่เห็นสัตว์ชนิดอื่นถูกเรียกว่า “Gavagai” ผู้ถูกสอนจึงสามารถแน่ใจได้
ว่า “Gavagai” คือกระต่าย มิใช่สัตว์หรือสีน้ําตาล
คําที่เป็นนามธรรม เช่น “สีแดง” ก็ได้มาจากวิธีการเดียวกันนี้ เช่น แม่ชี้ไปที่
มะเขือเทศและดอกกุหลาบสีแดง แล้วบอกว่า “สีแดง” เมื่อเราพบเห็นมีการเปรียบเทียบดู
ความเหมือนกันหลายๆ ครั้งเราก็จะรู้ว่าสีแดงเป็นอย่างไร นี่คือวิธีการได้มาของคําของเรา
ซึ่งอาศัยความสามารถในการดูความเหมือนและไควน์ยังได้กล่าวอีกว่า การเรียนรู้คําแบบนี้
มีเงื่อนไขทางจิตวิทยาเข้ามาประกอบด้วย คือการให้รางวัลหรือการลงโทษ เช่น เด็กที่เริ่ม
เรียกแม่ได้ และเรียกแม่ว่า “แม่” แม่ก็จะยิ้มหรือแสดงความพอใจเป็นการให้รางวัลแบบ
หนึ่ง แต่เมื่อใดที่เด็กเรียกแม่ว่า “ยาย” แม่ก็จะทําหน้าบึ้งไม่พอใจ นี่ก็ถือว่าเป็นการลงโทษ
แบบหนึ่ง และในที่สุดเด็กก็จะเรียนรู้ได้ว่าต้องใช้คําว่า “แม่” ไม่ใช้คําว่า “ยาย” เรียกคน
คนนี10้

10

p.35-40.

Quine, W.V.O., Word and Object (Massachusette: The M.I.T. Press. 1969),
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วุฒิ เลิศสุขประเสริฐ ได้ตีความประเด็นนี้แล้วสรุปได้ว่า ความรู้น่าจะเป็นอัตวิสัย
ร่วม (intersubjective)11นั่นก็หมายความว่าการบอกว่าสิ่งใดจริงไม่จริงขึ้นอยู่กับความเชื่อ
ความเข้าใจของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม เป็นข้อตกลงร่วมกันในสังคม เช่น ความรู้ที่ว่า
“Gavagai” คือสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีหูยาวๆ การบอกว่า “Gavagai” เป็นสัตว์ชนิดนี้เป็นความ
จริงที่คนในสังคมยอมรับร่วมกันและถ้าคนใดคนหนึ่งในสังคมบอกว่า “Gavagai” ไม่ใช่สัตว์
ที่มีหูยาวชนิดนี้ คนอื่นจะบอกว่าเขาผิดแต่ในสังคมอื่นเขาอาจจะไม่ผิดก็ได้ วุฒิยังแสดง
ความเห็นต่อไปอีกว่า ข้อเสนอของไควน์ที่ว่าความรู้เป็นอัตวิสัยร่วม ค่อนข้างจะสอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น กล่าวคือ คนในสังคมเดียวกันมักมีความเชื่อคล้ายๆ กัน เช่น คนใน
สังคมเมืองจะเชื่อถือวิทยาศาสตร์ ส่วนคนในสังคมชนบทจะเชื่อถือลัทธิศาสนา เป็นต้น12
ผู้เขียนเห็นว่าความรู้ซึ่งเป็นอัตวิสัยร่วมดังที่กล่าวมานี้น่าจะตรงกับความรู้ใน
ระดับสมมติสัจจะในพุทธศาสนา “สมมติสัจจะ” คือความจริงโดยสมมติ (เรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่าโวหารสัจจะ ความจริงโดยโวหารหรือโดยสํานวนพูด)เป็นความจริงตามมติร่วมกัน
ตามที่ได้ตกลงกันไว้หรือหมายรู้ร่วมกัน เป็นเครื่องมือสื่อสาร พอให้สําเร็จประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน เช่น คน สัตว์ คนดี คนชั่ว โต็ะ เก้าอี้ หนังสือ เป็นต้น13
เราจะเห็นได้ชัดว่าความรู้ในระดับสมมติสัจจะเมื่อวิเคราะห์ลงไปแล้วก็คือความรู้
แบบอัตวิสัยร่วมนั้นเอง สิ่งที่ถือว่าจริงหรือความรู้นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ต่างหากจากตัวมนุษย์
หากแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวมนุษย์แต่ละคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมดังนั้นความรู้
ก็คือสิ่งที่บัญญัติขึ้นแล้วคนในสังคมก็ให้การยอมรับร่วมกันและมีการสืบต่อความรู้นั้นๆ
โดยการสั่งสอนกันไปยังคนรุ่นต่อๆ ไปอีกด้วย ดังที่เราจะเห็นได้จากความรู้บางอย่างถูก
ถ่ายทอดกันในรูปของประเพณี วัฒนธรรม เช่นวัฒนธรรมทางภาษา คําว่า “Gavagai”
ที่คนในสังคมหนึ่งตกลงยอมรับร่วมกันว่าหมายถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีหูยาวและมีการสืบทอด
บัญญัติชุดนี้ไปยังคนรุ่นต่อไปของสังคมอีกด้วย
2. ว่าด้วย “การพ่วงมากับทฤษฎีของการสังเกต”
ในหนังสือ “The Root of Reference” ไควน์ได้อธิบายการได้มาของชุด
ความเชื่อของเราว่าการรับรู้โลกภายนอกแต่ละครั้งเราไม่ได้รับข้อมูลเชิงประสบการณ์ด้วย
11

วุฒิ เลิศสุขประเสริฐ, ญาณวิทยาเชิงธรรมชาติของไควน์, หน้า 21.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 22.
13
พระธรรมปิฎก, พุทธธรรมฉบับขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ 11 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546),หน้า 55.
12
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ผัสสะ(sensation) เท่านั้น เรายังรับรู้โลกภายนอกผ่านกรอบความรู้บางอย่างด้วย14 อย่าง
น้อยก็ต้องผ่านภาษาที่สังคมใส่ให้เรามาตั้งแต่เด็กซึ่งเป็นเรื่องของประสบการณ์อย่างไม่รู้ตัว
จนเราไม่สามารถขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเพื่อรับรู้สิ่งที่อยู่ต่อหน้าเราอย่างที่มันเป็นจริงๆ ได้
ต่อประเด็น ปัญหาว่าการสังเกตแยกออกจากทฤษฎี(สิ่ง ที่เรามีอยู่ก่อนแล้วใน
ความรู้ความเข้าใจของเรา) ได้หรือไม่นั้น นอร์วูด รัสเซลล์ แฮนสัน (Norwood Russell
Hanson) ได้เสนอแนวคิดที่เรียกว่า “การพ่วงมากับทฤษฎีของการสังเกต” (Theory–
ladenness of observation)เพื่อยืนยันว่าการสังเกตของเราไม่สามารถแยกออกหรือเป็น
อิสระได้จากทฤษฎี แฮนสัน อธิบายแนวคิดนี้ด้วยการยกผลการทดลองของจิตวิทยาสาขา
หนึ่ง (Gestalt psychology) ขึ้นมาสนับสนุน พอสรุปได้ดังนี้

จากภาพเราสามารถรับรู้ภาพนี้ได้สองแบบ กล่าวคือบางคนอาจเห็นเป็นภาพของ
ภรรยาสาว ในขณะที่บางคนอาจเห็นเป็นภาพของแม่ยาย15 (หญิงชรา) หากเรารับรู้เพียง
แค่ผัสสะเราน่าจะเพียงเห็นมันเป็นจุดที่ต่อกันโดยไม่มีความหมายอะไร แต่เรากลับเห็น
ภาพเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ แสดงว่าการรับรู้ของเรามีการทําความเข้าใจสิ่งที่รับรู้เพิ่มเติมเข้าไป
ด้วยซึ่งการทําความเข้าใจนี้มาจากข้อมูลในอดีตหรือประสบการณ์ของเราและการที่แต่ละ

14

Quine, W.V.O. The Root of Reference. La Salle,lllinoi : open court. 1990. p.1.
Hanson, Norwood Russell, Perception and Discovery (San Francisco :
Freeman, cooper & company, 1969 ), p.90.
15
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คนจะเห็นเป็นอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะมีความรู้ ประสบการณ์หรือทฤษฎีอย่างไร16
เช่น ชายหนุ่มที่พึ่งแต่งงานกับภรรยาสาวใหม่ๆ มีความคุ้นเคยกับภาพของหญิงสาวเป็น
อย่างดี เมื่อเห็นภาพดังกล่าวก็อาจจะมองออกทันทีว่าเป็นภาพหญิงสาว แต่ถ้าเป็นชายชรา
ที่แต่งงานกับภรรยารุ่นราวคราวเดียวกันมานานนับสิบๆ ปี เมื่อมองภาพดังกล่าวก็อาจจะ
มองออกในทันทีว่าเป็นภาพของหญิงชรา หากมีใครสักคนมาบอกชายชราคนเดียวกันนี้ว่า
สามารถมองเห็นเป็นภาพหญิงสาวได้ ชายชราผู้ไม่คุ้นเคยกับภาพหญิงสาว ก็อาจต้องใช้
เวลานานกว่าจะมองเห็นเป็นภาพหญิงสาว ในทํานองเดียวกันหากเป็นกรณีของชายหนุ่ม
คนดังกล่าวถ้ามีคนมาบอกเขาว่าสามารถมองเห็นเป็นภาพหญิงชราได้ เขาก็อาจต้องใช้
เวลานานกว่าจะมองออกเช่นเดียวกันและไม่แน่ว่าบางคนอาจเห็นได้ทั้งสองแบบ บางคน
เห็นได้แบบเดียว ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรก็ตามก็เห็นได้อยู่แบบเดียวเท่านั้น ทั้งๆ ที่มี
ภาพบนเรตินาเหมือนกัน
สําหรับแนวคิดของไควน์จัดได้ว่าอยู่ในกลุ่มที่ยอมรับเรื่อง “การพ่วงมากับทฤษฎี
ของการสังเกต” เช่นเดียวกัน ดังนั้นแล้วความเชื่อ(ความรู้) ของแต่ละคนที่ได้มาจากการ
สังเกตที่ไม่สามารถแยกออกได้จากทฤษฎีจึงไม่อาจพูดได้ว่าของใครเป็นความเชื่อที่ถูกต้อง
หรือจริงมากกว่ากัน
ในส่วนของพุทธปรัชญาผู้เขียนเข้าใจว่าก็มีการยอมรับข้อเสนอเรื่อง “พ่วงมากับ
ทฤษฎีของการสังเกต” เช่นเดียวกัน ขอให้พิจารณากระบวนการรับรู้โลกภายนอกของ
มนุษย์ตามที่มีข้อความปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกดังต่อไปนี้
จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูป เพราะประชุมธรรม
3 ประการ จึงเกิดผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา
บุคคลเสวยเวทนาอันใด ก็จําเวทนาอันนั้น บุคคลจําเวทนาอัน
ใด ก็ตรึกถึงเวทนาอันนั้น บุคคลตรึกถึงเวทนาอันใด ก็เนิ่นช้า
อยู่ที่เ วทนาอัน นั้ น บุค คลเนิ่น ช้า อยู่ที่เ วทนาอันใด ส่ว นแห่ ง
สัญญาเครื่องเนิ่นช้า ก็ครอบงําบุรุษ เพราะเนิ่นช้าอยู่ที่เวทนา
นั้นเป็นเหตุ ในรูปทั้งหลายที่พึงจะรู้ด้วยตาเป็นอดีตก็ดี เป็น

16

Hanson, Norwood Russell, Patterns of Discovery (Cambridge: Cambridge
University press, 1958), p.18.
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อนาคตก็ดี เป็นปัจจุบันก็ดี...17 (ต่อไปว่าด้วยอายตนะและ
อารมณ์อื่นๆ จนครบ 6 คู่ ใจความอย่างเดียวกัน)
กระบวนธรรมนี้เขียนให้เห็นง่ายขึ้นได้ดังนี้
อายตนะภายนอก+อายตนะภายใน+วิญญาณ = ผัสสะ

เวทนา

สัญญา

วิตักกะ

ปปัญจะ

ปปัญจสัญญาในแง่ต่างๆ

สังขาร
ขั้นตอนการรับรู้ทางประสาทสัมผัส

ขั้นตอนการรับรู้ทางใจ

จากแผนภาพ กระบวนการรับรู้ของมนุษย์เริ่มที่อายตนะภายนอก18มากระทบ
สัมผัสกับอายตนะภายใน19เกิดความรู้ในเบื้องต้นเรียกว่า วิญญาณ20เรียกกระบวนเกิดขึ้น
ของทั้ง 3 อย่าง(อายตนะภายนอก + อายตนะภายใน + วิญญาณ)นี้ว่า “ผัสสะ” ซึ่งพูด
อย่างให้เข้าใจง่ายๆ ผัสสะนี้ก็คือการรับรู้นั่นเอง21จากผัสสะนําไปสู่เวทนา คือความรู้สึก
เป็นสุขเป็นทุกข์ หรือเฉยๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ และจากเวทนานําไปสู่สัญญา คือการกําหนด
หมายหรือจําได้หมายรู้ จากสัญญานําไปสู่สังขาร คือการปรุงแต่งมีเจตนาเป็นตัวนํา แต่งจิต
ให้ดี หรือชั่ว หรือเป็นกลางๆ ปรุงแปรตริตรึกนึกคิดในใจและการแสดงออกทางกายวาจา
ให้เป็นไปต่างๆ อันเป็นที่มาของกรรม22นําไปสู่การก่อภพก่อชาติในสังสารวัฏฏ์ต่อไป

17

มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ พระไตรปิฎกเล่มที่ 12 ข้อที่ 248.
“อายตนะ” แปลว่า ที่ต่อหรือแดน หมายถึงที่ต่อกันให้เกิดความรู้ “อายตนะภายนอก” จึง
หมายถึง ที่ต่อกันให้เกิดความรู้ที่อยู่นอกตัวมนุษย์มี 6 อย่าง คือ 1.รูป 2.เสียง 3.กลิ่น 4.รส 5.โผฏฐัพพะ
6.ธรรมารมณ์
19
“อายตนะภายใน” หมายถึง ที่ต่อกันให้เกิดความรู้ที่อยู่ภายในตัวมนุษย์มี 6 อย่างคือ 1.ตา
2.หู 3.จมูก 4.ลิ้น 5.กาย 6. ใจ หรือก็คือประสาทสัมผัสทั้ง 6 ซึ่งเป็นสิ่งที่พุทธศาสนาแตกต่างจากความรู้
โดยทั่วไปที่บอกว่าประสาทสัมผัสมี 5 อย่าง
20
มี 6 อย่างตามคู่ของอายตนะ คือ 1.จักขุวิญญาณ(เห็น) 2.โสตวิญญาณ(ได้ยิน)
3.ฆานวิญญาณ (ได้กลิ่น) 4.ชิวหาวิญญาณ(รู้รส) 5.กายวิญญาณ(รู้สิ่งต้องกาย) 6.มโนวิญญาณ(รู้เรื่องในใจ)
21
พระธรรมปิฎก, พุทธธรรมฉบับขยายความ, หน้า 36.
22
เรื่องเดียวกัน, หน้า 16.
18
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ในเบื้องต้นนี้จะพบว่าทั้งพุทธศาสนาและญาณวิทยาของไควน์ มีสิ่งที่เหมือนกัน
คือทั้งสองแนวทางต่างก็เห็นว่าเมื่อเรารับรู้โลกเราไม่ได้รับรู้แต่ในขั้นผัสสะเฉยๆ (ส่วนของ
พุทธศาสนาจะเห็นได้จากกระบวนการรับรู้ ไม่ได้หยุดอยู่แค่ขั้นผัสสะเท่านั้น) แต่ทว่าเราได้
ทําความเข้าใจสิ่งที่รับรู้เพิ่มเติม การที่จะรู้ว่าวัตถุหรือสิ่งที่เรารับรู้นั้นเป็นอะไร ในทางพุทธ
ศาสนาถือว่าเกิดในขั้นที่เรียกว่า “สัญญา” มีพุทธพจน์อธิบายลักษณะของสัญญาปรากฏ
อยู่ในพระไตรปิฎกความว่า
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่าสัญญา เพราะจําได้
หมายรู้จึงเรียกว่าสัญญา จําได้หมายรู้อะไร จําได้หมายรู้สีเขียว
บ้าง สีเหลืองบ้าง สีแดงบ้าง สีขาวบ้าง23
อีกแห่งหนึ่งเป็นการสนทนากันระหว่างพระสารีบุตรกับพระมหาโกฏฐิตะมี
เนื้อความว่า
พระมหาโกฏฐิตะ. ดูก่อนท่านผู้มีอายุ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ว่า สัญญา ดังนี้ ด้วยเหตุเพียงไรหนอ จึงตรัสว่า สัญญา
พระสารีบุตร. ธรรมชาติที่จําๆ ฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึง
ตรัสว่าสัญญา จําอะไร จําสีเขียวบ้าง จําสีเหลืองบ้าง จําสีแดง
บ้าง จําสีขาวบ้าง ธรรมชาติย่อมจําๆ ฉะนั้น จึงตรัสว่าสัญญา24
ในคัมภีร์รุ่นหลัง เช่น วิสุทธิมรรคและอภิธัมมัตถสังคหบาลี พระอรรถกถาจารย์
ฝ่ายเถรวาทก็ได้ให้คําอธิบายกระบวนการทํางานของสัญญาเพิ่มเติมไว้ในทํานองเดียวกัน
โดยวิสุทธิมรรคอธิบายไว้ว่า
สั ญ ญาทั้ ง ปวงนั่ น แหละมี ค วามจํ า ได้ เ ป็ น ลั ก ษณะมี ก ารทํ า
เครื่องหมายไว้เป็นปัจจัยแห่งความจําต่อไปว่า “นั่นคือสิ่งนั้น”
เป็นรส ดังช่างมีช่างไม้เป็นต้น ทําเครื่องหมายไว้ในวัตถุ มีตัวไม้
เป็ น อทิ ฉ ะนั้ น มี ก ารทํ า ความมั่ น ใจตามเครื่ อ งหมายที่ ยึ ด ไว้
เป็น ปั จ จุปัฏ ฐาน ดัง คนตาบอดคลํา ช้ า งทั้ ง หลาย มั่ น ใจตาม
เครื่องหมายที่ตนจับได้(ว่าช้างเป็นอย่างไร) ฉะนั้นมีอารมณ์ที่
23
24

สังยุตตนิกาย ขันธวราวรรค พระไตรปิฎกเล่มที่ 17 ข้อที่ 159.
มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ พระไตรปิฎกเล่มที่ 12 ข้อที่ 495.
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ปรากฏอย่างไรเป็นปทัฏฐาน ดังความจําที่เกิดขึ้นแก่ลูกเนื้อ
ทั้งหลาย ในหุ่นที่ผูกด้วยหญ้าว่าเป็นคน (จริงๆ) ฉะนั้นแล25
ส่วนอภิธัมมัตถสังคหบาลีซึ่งป็นคัมภีร์สําคัญของฝ่ายอภิธรรม26 อธิบาย
ไว้ว่า
ธรรมชาติที่ชื่อว่า สัญญา เพราะอรรถว่ารู้อารมณ์ต่างๆ โดย
อารมณ์ มี สี เ ขี ย วเป็ น ต้ น คื อ ทํ า เครื่ อ งหมายรู้ (คื อ รู้ ทํ า
เครื่อ งหมาย)ฯ สัญ ญานั้น มีค วามรู้จํ า เป็น ลัก ษณะฯ จริ ง อยู่
สัญญานั้นเมื่อจะเกิดถือเอาอาการที่เป็นเหตุแห่งความจําใน
ภายหลังเกิด เหมือนพวกช่างไม้ เป็นต้น ทําเครื่องหมายที่ไม้
เป็นต้นฉะนั้น27
ตามคําอธิบายของพระอรรถกถาจารย์ เราจะเห็นได้ว่าในทัศนะของพุทธปรัชญา
ฝ่ายเถรวาท สัญญาซึ่งทําหน้าที่หมายรู้หรือกําหนดรู้ว่าสิ่งที่เรารับรู้คืออะไรนั้นต้องอาศัย
การเทีย บเคี ยงระหว่า งประสบการณ์ หรื อ ความรู้เก่ า กั บ ประสบการณ์ หรือ ความรู้ ใ หม่
ถ้าประสบการณ์ใหม่ตรงกับประสบการณ์เก่าอย่างนี้เรียกว่าจําได้ ถ้าประสบการณ์ใหม่ไม่
ตรงกับประสบการณ์เก่าเราย่อมนําเอาประสบการณ์หรือความรู้เก่าที่มีอยู่แล้วนั้นเองมา
เทียบเคียงว่าเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันในส่วนไหนอย่างไร แล้วหมายรู้สิ่งนั้นตามคําบอก
เล่าหรือตามที่ตนกําหนดเอาว่าเป็นนั่นเป็นนี่ ไม่ใช่นั่นไม่ใช่นี่28 และนั่นก็ย่อมหมายความว่า
ความรู้ที่เราได้จากประสบการณ์ใหม่เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่(ไม่เป็นอิสระ) กับความรู้เดิมที่เรามีอยู่
ก่อนแล้ว เราจะหมายรู้ว่าสิ่งที่เราเห็นหรือรับรู้นั้นเป็นอะไรก็ต้องขึ้นอยู่กับกรอบความรู้
หรือความเชื่อเดิมของเรา (ทฤษฎีที่มีอยู่ก่อน) ดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่า ทฤษฎีความรู้

25

มหามกุฎราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล ภาค 3 ตอน 1 (กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย
, 2512), หน้า 68-69.
26
ในทัศนะของพระอภิธรรม สัญญา ถือว่าเป็นเจตสิกอย่างหนึ่งในจํานวนเจตสิก 52 อย่าง คือ
เป็นธรรมที่ประกอบกับจิต เป็นอาการหรือคุณสมบัติต่างๆ ของจิต
27
มหามกุฎราชวิทยาลัย, อภิธัมมัตถสังคหบาลีและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกาฉบับแปลเป็น
ภาษาไทย ,พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2535),หน้า 83.
28
พระธรรมปิฎก , พุทธธรรมฉบับขยายความ,หน้า 16-17.
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ของพุทธปรัชญายอมรับเรื่อง “การพ่วงมากับทฤษฎีของการสังเกต”29 เช่นเดียวกับญาณ
วิทยาของไควน์ การตีความแนวนี้น่าจะได้รับการสนับสนุนจากพุทธพจน์ที่ว่า
… จักษุ รูป จักษุวิญญาณ ธรรมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ
วิญญาณมีอยู่ ณ ที่ใด โลกหรือบัญญัติว่าโลกก็มี ณ ที่นั้น
ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ ธรรมที่จะพึงรู้แจ้ง
ด้วยมโนวิญญาณมีอยู่ ณ ที่ใด โลกหรือการบัญญัติว่าโลก
ก็มีอยู่ ณ ที่นั้น
… จักษุ รูป จักษุวิญญาณ ธรรมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ
วิญญาณไม่มีอยู่ ณ ที่ใด โลกหรือบัญญัติว่าโลกก็ไม่มี ณ
ที่นั้น ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ ธรรมที่จะพึงรู้
แจ้งด้วยมโนวิญญาณไม่มีอยู่ ณ ที่ใด โลกหรือการบัญญัติ
ว่าโลกก็ไม่มีอยู่ ณ ที่นั้น30
ทุกสิ่งในโลกเกี่ยวเนื่องกับมนุษย์ที่เป็นผู้รับรู้ อาจกล่าวได้ว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างโลก
โลกในที่ นี้ ห มายถึ ง โลกที่ ม นุ ษ ย์ ป รุ ง แต่ ง หรื อ บั ญ ญั ติ ขึ้ น สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ รั บ รู้ ไ ม่ ใ ช่ โ ลกทาง
กายภาพอย่างที่มันเป็นจริงๆ แต่เป็นโลกที่มนุษย์ได้ให้ความหมายกับมันผ่านมโนทัศน์
(ทฤษฎีหรือความรู้ที่มีมาก่อน) สิ่งที่รับรู้จึงเป็นโลกที่มนุษย์บัญญัติขึ้น และเป็นโลกที่แยกไม่
ออกจากการรับรู้
3. ว่าด้วยเกณฑ์ตัดสินความรู้
ดังที่เราได้เห็นจากการอภิปรายที่ผ่านมาแล้วว่า สําหรับไควน์ความรู้ของเรา
เป็นสิ่งที่ถูกกําหนดโดยสังคม ผ่านภาษาที่สังคมใช้กัน อีกทั้งการสังเกตของเราก็ไม่อาจแยก
ออกได้ จ ากทฤษฎี ที่ เ รามี อ ยู่ ก่ อ นทํ า ให้ ค วามรู้ ข องเราเป็ น แต่ เ พี ย งชุ ด ของความเชื่ อ ที่
สอดคล้องกันของแต่ละบุคคล ดังนั้นเราจึงไม่อาจหารากฐานของความรู้เพื่อมาประเมินว่า
ความเชื่อของใครเป็นความรู้ที่ถูกต้องตรงกับความจริงของโลกมากกว่ากัน ด้วยทัศนะเช่นนี้
29

ประเด็นเรื่อง “การพ่วงมากับทฤษฎีของการสังเกตในญาณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาท”
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ไพรินทร์ กะทิพรมราช. “พุทธปรัชญาเถรวาทกับปัญหาเรื่องความรู้
เกี่ยวกับโลกภายนอก”. วารสารพุทธศาสน์ศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม–สิงหาคม 2549),
หน้า 54-68.
30
สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค พระไตรปิฎกเล่มที่ 18 ข้อ 75–76.
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ทําให้เขาเสนอบทความเรื่อง “Epistemology Naturalized” ในปี ค.ศ.1969 เพื่อให้
เปลี่ ย นสถานะของญาณวิ ท ยาเสี ย ใหม่ โดยให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของจิ ต วิ ท ยาการรู้ คิ ด
(Cognitive Psychology) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักฐาน(evidence) กับความ
เชื่อหรือทฤษฎีที่ถูกเชื่อซึ่งเป็นเรื่องพรรณนา (descriptive) แทนการหารากฐานของ
ความรู้ซึ่งเป็นเรื่องบรรทัดฐาน(normative) หรือหาเกณฑ์การตัดสินเพื่อนําไปประเมิน
ข้ อ ความที่ ถู ก อ้ า งว่ า เป็ น ความรู้ ไควน์ ก ล่ า วถึ ง ประเด็ น นี้ ไ ว้ ใ น “Epistemology
Naturalized” ว่า
…การกระตุ้นของอวัยวะรับสัมผัสของเขาเป็นหลักฐาน
ทั้งหมดที่เขามี เพื่อในท้ายที่สุดแล้วได้มาซึ่งภาพของโลก
ของเขาทําไมจึงไม่เพียงดูว่าโครงสร้างนี้มีกระบวนการ
จริงๆ อย่างไร ทําไมไม่ใช้จิตวิทยา…31
ญาณวิทยาแนวใหม่ของไควน์เรียกว่า ญาณวิทยาเชิงธรรมชาติ ส่วนญาณวิทยา
แบบเก่า เรียกว่าญาณวิทยาเชิงบรรทัดฐาน คอร์นบิลธ(Hirary Kornoblith) ได้อธิบาย
ความแตกต่างระหว่างญาณวิทยาเชิงบรรทัดฐานกันญาณวิทยาเชิงธรรมชาติ ไว้ในบทความ
“Introduction: What is Naturalistic Epistemology?” ด้วยคําถาม 3 ข้อ คือ
(1) เราควรได้ความเชื่อย่างไร
(2) เราได้ความเชื่ออย่างไร
(3) กระบวนการที่เราได้ความเชื่อ เป็นอันเดียวกับที่ควรหรือไม่ 32
ญาณวิทยาเชิงบรรทัดฐาน สนใจตอบคําถามแรกว่าเราควรได้ความเชื่ออย่างไร
ในการตอบคําถามดังกล่าวเป็นการแสวงหาเกณฑ์เพื่อนําไปใช้ประเมินข้อความที่ถูกอ้างว่า
เป็นความรู้ และการตอบคําถามแรกนี้จะเป็นอิสระจากการตอบคําถามที่สอง ตัวอย่างของ
ผู้ที่พยายามตอบคําถามนี้เช่น เพลโต สําหรับคําถามที่ว่า ความรู้คืออะไร คล้ายกับเพลโต
จะตอบไว้ใน Theaetetus และ Meno โดยการให้เกณฑ์ของสิ่งที่เรียกว่าความรู้ คือ
(1) ข้อความนั้นเป็นข้อความที่จริง (True)
(2) คนที่อ้างว่ารูข้ ้อความนั้นต้องเชื่อข้อความนั้น และ

31

Quine, W.V.O., “Epistemology Naturalized” in Epistemology : An Anthology,
edited by Sosa, Ernest and Jaegwonkim (Massachusette : Blackwell, 2001), p.294.
32
อ้างถึงใน วุฒิ เลิศสุขประเสริฐ, ญาณวิทยาเชิงธรรมชาติของไควน์, หน้า 10.
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33

(3) คนที่อ้างว่ารูข้ ้อความนั้นมีเหตุอันควรให้เชื่อ(Justification)

ข้อความนั้น
ส่วนญาณวิทยาเชิงธรรมชาติของไควน์ถือว่าไม่อาจตอบคําถามแรกโดยอิสระจาก
คําถามที่สองได้ คําถามที่สองมีบริบทควบคุมคําถามแรกทั้งหมด ดังนั้นนักญาณวิทยาควร
หันมาตอบคําถามแรก คอร์นบิลธ เรียกการแทนที่ของคําถามที่หนึ่งด้วยคําถามที่สองว่า
“Replacemant Thesis”
ดังนั้นสําหรับไควน์ที่เห็นว่ารากฐานของความรู้เป็นสิ่งที่ไม่อาจหาได้ นอกจากนั้น
ชุดความเชื่อของเรายังถูกกําหนดโดยสังคมผ่านภาษาที่สังคมใช้กัน หากเราถือว่าญาณ
วิทยาเชิงบรรทัดฐาน (แบบเก่า) แสวงหาสิ่งที่เป็นรากฐานที่เป็นปรนัย เราจึงควรยกเลิก
ญาณวิทยาแบบเก่า เพราะไม่มีรากฐานใด ๆ ให้เราหาได้ หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเราไม่ต้อง
หาเกณฑ์มาประเมินข้อความที่อ้างว่าเป็นความรู้กันอีกต่อไปแล้ว
ข้อเสนอนี้ของไควน์ ผู้เขียนคิดว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างจากพุทธศาสนา กล่าวคือ
สําหรับพุทธศาสนายังคงให้ความสนใจกับการแสวงหาเกณฑ์เพื่อมาตัดสินข้อความที่อ้างว่า
เป็นความรู้อยู่ ดังที่มีพุทธพจน์ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในกาลามสูตรว่า
… เมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่าธรรมเหล่านี้เป็น
อกุ ศล ธรรมเหล่ านี้ มี โทษ ธรรมเหล่ านี้ มี ผู้ รู้ ติ เตี ยน ธรรม
เหล่ านี้ ใครสมาทานให้ บริ บู รณ์ แล้ วเป็ นไปเพื่ อสิ่ งไม่ เป็ น
ประโยชน์ เพื่อทุกข์ เมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรละธรรมนั้นเสีย
… เมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่าธรรมเหล่านี้เป็น
กุศล ธรรมเหล่ านี้ไ ม่มีโทษ ธรรมเหล่า นี้มีผู้รู้สรรเสริญ
ธรรมเหล่ า นี้ ใ ครสมาทานให้ บ ริ บู ร ณ์ แ ล้ ว เป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์ เพื่อสุข เมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรเข้าถึงธรรม
เหล่านั้นอยู่…34

33

Gettier, Edmund. “Is justified True Belief Knowledge”, in Epistemology: An
Anthology. Edited by Sosa, Ernest and Jaegwonkim (Massachusette : Blackwell, 2001),
p.58.
34
อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 ข้อที่ 505.
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ในกาลามสูต ร พระพุ ท ธเจ้า ทรงชี้ว่ า เมื่อ เราได้ ฟั ง การอ้ า งความรู้ จ ากแหล่ ง
ความรู้ 10 อย่าง (ตามที่เราได้อภิปรายผ่านกันมาแล้วในหัวข้อแรก) เราอย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ
ให้สอบสวนด้วยตนเองก่อนและจากข้อความในกาลามสูตรที่ยกมาเราอาจแยกเกณฑ์การ
ตัดสินความรู้ออกไปเป็น
(1) เป็นกุศลหรืออกุศล
(2) ไม่มีโทษหรือมีโทษ
(3) ท่านผู้รู้(วิญญูชน) สรรเสริญหรือติเตียน
(4) เป็นไปเพื่อประโยชน์ เป็นความสุข หรือไม่เป็นประโยชน์ เป็นความทุกข์
ถ้าข้ออ้างใด เมื่อเราสืบสวนด้วยตนเองแล้วเห็นว่าข้ออ้างนั้นๆ เป็นกุศลไม่มีโทษ
ผู้รู้สรรเสริญ เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข ข้ออ้างนั้นก็นับว่าเป็นความรู้ที่น่าเชื่อถือได้
แต่อย่างไรก็ตามเราจะเห็นได้ว่าเกณฑ์การตัดสินความรู้ของพุทธศาสนาค่อนข้าง
แตกต่ า งจากเกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ความรู้ ข องญาณวิ ท ยาบรรทั ด ฐานในปรั ช ญาตะวั น ตก
กล่าวคือ เกณฑ์การตัดสินความรู้ของพุทธศาสนาจะมีเรื่องคุณค่าทางจริยศาสตร์เข้ามา
เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นความเป็นกุศล ไม่มีโทษ เป็นประโยชน์เพื่อความสุข ล้วนแล้วแต่เป็น
คุณค่าทางจริยศาสตร์ทั้งสิ้น แต่เกณฑ์การตัดสินความรู้ทางปรัชญาตะวันตก เช่น เกณฑ์
ของเพลโตทั้งสามข้อที่กล่าวมาแล้ว เราจะเห็นได้ว่าไม่มีคุณค่าทางจริยศาสตร์มาเกี่ยวข้อง
ด้วยเลย
การที่พระพุทธเจ้าให้เกณฑ์ที่เป็นคุณค่าทางจริยศาสตร์เช่นนี้จะเป็นไปได้หรือไม่
ว่า พระพุทธองค์ทรงเห็นเช่นเดียวกับไควน์ ว่าด้วยกระบวนการของการได้มาของความรู้ที่
มนุษย์ใช้อยู่ (สุตมยปัญญาและจินตามยปัญญา) ไม่อาจหาเกณฑ์ตัดสินความรู้ที่เป็นปรนัย
อย่างที่ญาณวิทยาเชิงบรรทัดฐานต้องการได้ แต่พุทธศาสนาก็แตกต่างจากไควน์ตรงที่ว่า
ไควน์ให้เลิกหาเกณฑ์นี้ไปเสียเลย ส่วนพุทธศาสนายังคงหาเกณฑ์อยู่โดยใช้มโนทัศน์ทางจ
ริยศาสตร์มาอธิบายแทน อีก ทั้ง ความรู้ที่พุ ทธศาสนาให้ความสนใจเป็ น ความรู้ที่ต้อ งมี
ประโยชน์เป็นไปเพื่อการดับทุกข์ ดังนั้นแล้วความรู้จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากเรื่อง
ทางจริยศาสตร์ได้ ในทํานองที่ว่าความรู้คู่คณ
ุ ธรรมนั่นเอง
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บทสรุป
จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบที่ผ่านมาทําให้เราเห็นถึงธรรมชาติของ “ความรู้”
ในทัศนะของพุทธปรัชญากับญาณวิทยาของไควน์ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น กล่าวคือ ความรู้
ของมนุษย์นั้นเป็นผลมาจากสังคม สังคมเป็นผู้กําหนดให้เราผ่านทางภาษา ดังนั้นความรู้
ของเราจึงเป็นอัตวิสัยร่วม(ในญาณวิทยาของไควน์) หรือสมมติสัจจะ(ในพุทธปรัชญา)
อีกทั้งการรับรู้โลกภายนอกของเราจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับความรู้หรือทฤษฎีที่เรามีอยู่
เดิม(ตามความเข้าใจเรื่อง “การพ่วงมากับทฤษฎีของการสังเกต”) ดังนั้นความรู้ในระดับ
สุ ต มยปั ญ ญาและจิ น ตามยปั ญ ญาจึ ง ยั ง เป็ น ความรู้ ที่ มี ข้ อ บกพร่ อ งและมี ข้ อ จํ า กั ด อยู่
กล่าวคือ เป็นได้แค่ความเชื่อซึ่งอาจจะตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ก็ได้ ยังมิใช่ความรู้ที่
แท้จริง อีกทั้งเราก็ไม่สามารถบอกได้อย่างแน่นอนว่าของใครจริงกว่ากัน
ถ้าความรู้ของมนุษย์มีธรรมชาติเป็นดังที่กล่าวนี้จริง ความแตกต่างทางความคิด
ของผู้คนในสังคม จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะสามารถเกิดขึ้นได้เสมอการตีความเหตุการณ์
ต่า งๆ ที่เ รารั บ รู้ แม้ก ระทั่ ง เรื่ อ งเดี ยวกั น ก็ อ าจจะเข้ า ใจไม่ ต รงกั น ได้ มิ ใ ช่ว่ า ความเชื่ อ
(ความรู้)ของเราต้องถูกและของคนอื่น(ที่คิดต่างจากเรา)ต้องผิดอย่างแน่นอน หากแต่จริงๆ
แล้วอาจจะผิดได้ด้วยกันทั้งนั้น
การตระหนั ก รู้ ถึ ง ข้ อ บกพร่ อ ง ขอบเขต ความสามารถของเครื่ อ งมื อ ในการ
แสวงหาความรู้ของเราเช่นที่ว่ามานี้ ในท้ายที่สุดแล้วอาจนําไปสู่ท่าทีแห่งการเคารพยอมรับ
ซึ่ง กันและกั น มากขึ้น ด้วยเหตุแห่ ง การตระหนัก รู้ว่า เราเองก็อาจจะผิด ได้เช่นเดียวกัน
ดังนั้นเราจะมีพื้นที่เหลือให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ ได้เข้ามาใช้เพื่อพูดคุยถกเถียงกับเรา
เสมอ ไม่ว่าเขาผู้นั้นจะคิดต่างหรือเห็นต่างจากเรามากขนาดไหนก็ตาม แม้แต่ในบทความนี้
ผู้เขียนก็ไม่ลืมที่จะตระหนักอยู่เสมอว่าเป็นการเขียนอยู่บนความรู้ที่ได้มาโดยวิธีการที่ยังมี
ข้อบกพร่องอยู่ ดังนั้นก็สามารถผิดได้ไม่มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกัน
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