
ธรรมชาตขิอง “ความรู้”  
ในพุทธปรชัญาเถรวาทกับญาณวิทยาของไควน์∗ 

 
         ไพรินทร์ กะทพิรมราช1 

 
บทนํา 
 เมื่อกล่าวถึงความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทเราอาจแบ่งโดยยึดเอาที่มาหรือวิธีในการได้มาของความรู้
เป็นเกณฑ์ในการจัดแบ่ง ได้เป็นสามประเภท คือ 
 1. จินตามยปัญญา คือ ความรู้อันเกิดจากการคิดพิจารณาใช้เหตุผล 
 2. สุตมยปัญญา คือ ความรู้อันเกิดจากการฟัง หรือการเล่าเรียน 
 3. ภาวนามยปัญญา คือ ความรู้อันเกิดจากการอบรมหรือการปฏิบัติ2 
 บทความนี้จะศึกษาถึงลักษณะของ “ความรู้” ในทัศนะพุทธปรัชญาสองประเภทแรกเป็นหลัก (จิน
ตามยปัญญาและสุตมยปัญญา) โดยจะใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบกับ “ความรู้” ในญาณวิทยาของไควน์ 
(W.V.O. Quine) ซึ่งเป็นนักปรัชญาคนสําคัญอีกคนหนึ่งที่ถือได้ว่ามีอิทธิพลทางความคิดอย่างมากต่อวงการ
ปรัชญายุคปัจจุบัน การศึกษานี้มีสมมุติฐานอยู่ว่าทั้งสองแนวทาง(ทฤษฎีความรู้ในพุทธปรัชญาเถรวาทเฉพาะ
จินตามยปัญญาและสุตมยปัญญา กับญาณวิทยาของไควน์) มีความคล้ายคลึงกันในหลายๆ ประเด็น และจาก
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบนี้จะนําไปสู่ความเข้าใจ 3 ประการ อันเป็นจุดประสงค์ที่ผู้เขียนต้องการให้เกิดขึ้น 
ได้แก่ 
 1. เกิดความรู้ความเข้าใจลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันของทั้งสองแนวคิด 
 2. เกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะ ประสิทธิภาพและข้อจํากัดของเครื่องมือหรือกระบวนวิธีการของ
การแสวงหาความรู้ของมนุษย์ ในทัศนะของพุทธปรัชญากับญาณวิทยาของไควน์  
 3. จากความรู้ความเข้าใจดังกล่าวอาจก่อให้เกิดแนวทางในการวางท่าทีที่เหมาะสมต่อสิ่งที่เรียกว่า 
“ความรู้” ทั้งของตัวเราเองและผู้อ่ืน 
 อนึ่งในการศึกษาผู้เขียนจะขอจํากัดขอบเขตอยู่ในบริบทพุทธปรัชญาเถรวาท และในส่วนญาณวิทยา
ของไควน์ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ผู้เขียนจะขอนํามากล่าวเฉพาะในส่วนที่เห็นว่าเกี่ยวข้องเท่านั้น  
 
 

                                                           
 ∗ ตีพิมพ์ใน ครูมีศิษย์ : ศิษย์มีครู รวมบทความทางปรัชญาและศาสนา (เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการของ ผศ.
ดร.มล.นิพาดา เทวกุล และ ผศ.ดร.ศิริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ). กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2555. 
 1 อาจารย์ประจําภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2 ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค พระไตรปิฏกเล่มท่ี 11 ข้อที่ 228. 
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ท่าทีของพุทธปรัชญาที่มีต่อแหล่งที่มาของความรู้ท้ังสอง 
 ในกาลามสูตร (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เกสปุตติยสูตร) ซึ่งเป็นพระสูตรที่สําคัญและเป็นที่รู้จักกันดี 
มีเนื้อหาอยู่ว่า คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านนิคมช่ือ เกสปุตตนิคม ชาวนิคมนี้จํานวนหนึ่งเป็นสกุลใหญ่ 
ช่ือสกุลกาลามะ พวกเขาเหล่านั้นได้มาเฝ้าพระพุทธองค์แล้วทูลเล่าว่ามีนักคิดและเจ้าลัทธิหลายคนผ่านมายัง
นิคมของเรา คนหนึ่งมาก็กล่าวว่าตนมีความคิดอย่างนี้พร้อมกันนั้นก็วิจารณ์ความคิดของคนอื่นว่าผิด อีกคน
มาก็พูดในทํานองเดียวกัน ทั้งหมดก็อ้างว่าแนวคิดของตนจริง ความคิดของผู้อ่ืนผิด   
 ด้วยเหตุดังกล่าว พระพุทธองค์จึงทรงแสดงให้ชาวสกุลกาลามะเห็นว่า คนที่อ้างว่าสิ่งนี้คือความรู้จะ
อ้างโดยอาศัยฐานหรือแหล่งที่มาของความรู้ 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.) อ้างว่าสิ่งนี้ครูของเขาเป็นคนพูดเอง3 

 แหล่งความรู้ทั้งสิบข้อข้างต้น อาจจัดแบ่งได้เป็นสองหมวด คือ 
 1. เป็นแหล่งความรู้ที่เกิดจากภายนอก ได้แก่ ข้อ (1)–(4) และ (10) ทั้งห้าข้อนี้จัดอยู่ในความรู้
ประเภท สุตมยปัญญา คือความรู้อันเกิดจากกระบวนการของการได้ยินได้ฟังหรือการเล่าเรียนนั้นเอง 
 2. เป็นแหล่งความรู้ที่เกิดจากภายใน ได้แก่ ข้อ (5)–(9) ทั้งห้าข้อนี้จัดอยู่ในความรู้ประเภทจินตามย
ปัญญา คือความรู้อันเกิดจากกระบวนการคิดพิจารณาใช้เหตุผล ซึ่งสามารถแยกประเภทได้อีก 
  2.1 คิดด้วยกระบวนวิธีแบบนิรนัย (ข้อ 5) 
  2.2 คิดด้วยกระบวนวิธีแบบอุปนัย (ข้อ 6)  
  2.3 คิดด้วยกระบวนวิธีแบบนิรนัยและอุปนัยผสมผสานกัน4 
 แหล่งความรู้ทั้งสิบข้อที่จัดแบ่งออกเป็นสองหมวดนี้ พระพุทธเจ้าทรงเตือนให้เราตรวจสอบ คือ
ตรวจสอบทั้งสิ่งภายนอก(สุตมยปัญญา) และสิ่งภายในหรือการคิดอันเป็นการะบวนการทางธรรมชาติอัน
เกิดขึ้นภายในสมองของเราเอง 

                                                           
 3 อังคุตรนิกาย ติกนิบาต พระไตรปิฎกเล่มท่ี 20 ข้อที่ 505.  
 4 สมภาร พรมทา. “มนุษย์กับการแสวงหาความรู้: ข้อเสนอจากพุทธปรัชญาว่าด้วยธรรมชาติและบทบาทของ
ความรู้” วารสารพุทธศาสน์ศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม–สิงหาคม 2539), หน้า 7. 
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 ในเบื้องต้นนี้เราจะเห็นได้ว่าท่าทีที่พุทธศาสนามีต่อแหล่งความรู้ทั้งสองเป็นท่าทีของการไม่ไว้เนื้อเชื่อ
ใจ โดยจะเห็นได้จากการที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนให้เราตรวจสอบอยู่เสมอ ในทัศนะของผู้เขียน การที่พุทธ
ศาสนามีท่าทีต่อแหล่งความรู้ทั้งสองเช่นนี้มีนัยบ่งให้เห็นว่าแหล่งความรู้ทั้งสองนั้นยังเป็นวิธีการได้มาของ
ความรู้ที่อาจมีข้อบกพร่องอยู่ อย่างน้อยก็น่าจะเป็นด้วยเหตุผลสองประการคือ 
 1. แหล่งความรู้ทั้งสองอาจนําเราไปสู่ความรู้ที่ผิดพลาดได้อยู่เสมอ(ความรู้ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง 
หรือจริงๆ แล้วก็ไม่รู้นั่นเอง เช่น ความรู้ที่ว่าโลกแบนเป็นความรู้ที่ผิดพลาด เพราะจริงๆ แล้วโลกกลม เป็นต้น) 
 อันที่จริงการมีท่าทีเช่นนี้ต่อแหล่งความรู้ในหมวดสุตมยปัญญา เป็นสิ่งที่ไม่แปลกประหลาดอะไรนัก 
หากมองจากมุมมองของวิชาปรัชญา การอ้างแหล่งข้อมูลเหล่านี้จัดเป็นข้ออ้างที่มีน้ําหนักน้อย  คือ “การอ้าง
คําพูดหรือการปฏิบัติที่ถือสืบๆ กันมาของผู้อ่ืน” จัดเป็นการทิ้งเหตุผลแบบการอ้างประเพณี “การอ้างว่ามีเสียง
ลือกันมากว่าเป็นอย่างนั้น” ก็อาจจัดได้ว่าเป็นการทิ้งเหตุผลแบบการอ้างคนส่วนใหญ่  คือคนส่วนใหญ่เล่าลือ
กันมาอย่างนั้น ส่วน “การอ้างว่าสิ่งนี้ครูของเราเป็นคนพูด” หรือ “การอ้างว่าสิ่งนี้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์หรือ
ตํารา” สามารถจัดเป็นการทิ้งเหตุผลแบบอ้างสิ่งที่มีคุณวิเศษ คือ ความเป็นครู คัมภีร์หรือตํารา เป็นสิ่งที่มีคุณ
วิเศษที่เราเชื่อถือกัน5        
 ส่วนการมีท่าทีไม่ไว้ใจต่อแหล่งความรู้ในหมวดจินตามยปัญญานั้น ผู้เขียนเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ
อย่างยิ่ง เพราะการคิดใช้เหตุผลเป็นกระบวนการอันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในตัวของเราเอง(หรือสมองของ
เราเอง) อีกทั้งวิธีการศึกษาของศาสตร์แขนงต่างๆ ยังอาศัยความคิดใช้เหตุผลเป็นวิธีการในการศึกษาเป็นหลัก
เสียส่วนใหญ่6 ไม่ด้วยวิธีนิรนัย(deduction) ก็ด้วยวิธีอุปนัย(induction) หรือไม่ก็ใช้ทั้งสองวิธีควบคู่กันไป 
 อาจารย์สมภาร พรมทา ได้ให้ข้อสังเกตถึงประเด็นนี้ไว้ว่า ศาสตร์ที่ถือว่าเป็นประดิษฐกรรมทางปัญญา
ที่สําคัญของมนุษย์คือคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็ล้วนแต่มีรากฐานอยู่บนวิธีการใช้เหตุผลทั้งสองแบบนี้ โดย
คณิตศาสตร์ต้ังอยู่บนรากฐานของการใช้เหตุผลแบบนิรนัย ส่วนวิทยาศาสตร์ต้ังอยู่บนรากฐานของการใช้
เหตุผลแบบอุปนัย ดังนั้นแล้วจากเนื้อความในกาลามสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้ตรวจสอบแหล่งความรู้ที่เกิด
จากภายในหรืออีกนัยหนึ่งก็คือกระบวนการคิดใช้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัยจึงเท่ากับว่าพระพุทธองค์ทรงชี้
ให้ตรวจสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  การชี้ให้ตรวจสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของพระพุทธองค์
เช่นนี้ย่อมแฝงความหมายค่อนข้างชัดเจนว่าในทัศนะของพุทธปรัชญา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ยังเป็น
แหล่งความรู้ที่มีข้อบกพร่องคือยังอาจผิดได้อยู่นั้นเอง7 

                                                           
 5 การทิ้งเหตุผล หมายถึง การอ้างสิ่งที่มิใช่เหตุผลแทนเหตุผลแท้ โดยผู้ท่ีอ้างหรือผู้ท่ีฟังจะรู้สึกว่าเป็นเหตุผล ดู
รายละเอียดเรื่องการทิ้งเหตุผล(Psychological Fallacy) เพิ่มเติมได้ใน ปรีชา ช้างขวัญยืนและคณะ, การใช้เหตุผล: 
ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.), หน้า 161-167. 
 6 เหตุท่ีผู้เขียนใช้คําว่า “ส่วนใหญ่” เป็นเพราะผู้เขียนไม่แน่ใจนักว่าศาสตร์บางแขนงใช้กระบวนการคิดแบบเหตุผล
หรือไม่ เช่น ไสยศาสตร์ หรือโหราศาสตร์ เป็นต้น  

7 สมภาร พรมทา, “มนุษย์กับการแสวงหาความรู้ : ข้อเสนอจากพุทธปรัชญาว่าด้วยธรรมชาติและบทบาทของ
ความรู้”, หน้า 7-13. 
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 2. ความรู้ที่ได้จากแหล่งความรู้ทั้งสอง(จินตามยปัญญาและสุตมยปัญญา) ยังไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริง 
กล่าวคือ ถึงแม้ว่าความรู้ที่ได้มานั้นเป็นความรู้ที่ถูกต้อง(หรือไม่ผิดพลาด) ในความหมายที่ตรงกับความเป็นจริง 
ในทางพุทธศาสนาก็ยังถือว่าไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริง 
 พุทธศาสนาถือว่าแหล่งความรู้ทั้งสองนั้นให้ความรู้ในระดับที่ต่างกันคือสุตมยปัญญา ให้ความรู้ใน
ระดับของการรู้จําหรือว่ารู้และจําไว้ที่เรียกว่า “สัญญา” จินตามยปัญญาให้ความรู้ในระดับความเข้าใจที่ได้จาก
การคิดหรือการใช้เหตุผล มีความละเอียดมากไปกว่าความรู้ที่ได้จากสุตมยปัญญา เพราะจิตอาจจะสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ตามองไม่เห็น หูฟังไม่ได้ยินก็ได้ แล้วความรู้ในระดับนี้จะถูกประมวลไว้ในจิต ตาม
รูปแบบที่เลือกว่า “ทิฏฐิ” หรือ “ความเชื่อ”  
 จากคําอธิบายดังกล่าวเราจะเห็นได้ว่า  ความรู้ที่เกิดจากแหล่งความรู้ทั้งสองเป็นไปได้มากที่สุดก็เพียง
ความรู้ในระดับความเชื่อเท่านั้น ฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าความเชื่อจะตรงกับความเป็นจริง ความเชื่อนั้นก็เพียงแต่
บอกได้ว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้อง ยังมิใช่ความรู้ที่แท้จริง 
 ผู้เขียนเห็นว่าเราต้องแยกกันให้ชัดระหว่างคําสามคํา คือ “ความรู้ที่ไม่ถูกต้อง” “ความรู้ที่ถูกต้อง” 
และ “ความรู้ที่แท้จริง”  “ความรู้ที่ไม่ถูกต้อง” คือ การที่ความเชื่อของเราไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือจริงๆ 
แล้วเราก็ไม่รู้นั่นเอง ตัวอย่างเช่น การที่เราเชื่อว่าในกระเป๋าสตางค์ของเพื่อนเรามีเงินอยู่ 200 บาท แต่ความ
เป็นจริงแล้วในกระเป๋าสตางค์ของเพื่อนเรามีเงินอยู่ 300 บาท ความเชื่ออันนี้ของเราก็จัดได้ว่าเป็นความรู้ที่ไม่
ถูกต้อง 
 “ความรู้ที่ถูกต้อง” คือ การที่ความเชื่อของเราตรงกับความเป็นจริง เช่น การที่เราเชื่อว่าในกระเป๋า
สตางค์ของเพื่อนเรามีเงินอยู่ 300 บาท และความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้น คือในกระเป๋าสตางค์ของเพื่อนเรามีเงิน
อยู่ 300 บาทจริงๆ ความเชื่ออันนี้ของเราก็จัดได้ว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้อง 
 “ความรู้ที่แท้จริง” คือ ความรู้อันเกิดจากการรู้ความจริงนั้นได้โดยตรง ไม่ต้องอาศัยมโนทัศน์ของ
ความเชื่อ เช่น การที่เรารู้ว่ากระเป๋าสตางค์ของเพื่อนเรามีเงินอยู่ 300 บาท ได้โดยการเปิดออกดู  เป็นการ
ประจักษ์เห็นแจ้งได้ด้วยตนเองต่อความจริงที่ว่าเพื่อนเรามีเงิน 300 บาทอยู่ในกระเป๋าสตางค์ แล้วเราก็จะไม่
พูดอีกต่อไปว่า เราเชื่อว่าเพื่อนเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าเท่านั้นเท่านี้ ซึ่งอันที่จริงการที่เรายังพูดว่าเชื่ออยู่ก็
หมายความอยู่แล้วว่าเราไม่รู้จริง แล้วความเชื่ออันนั้นก็ยังสามารถผิดได้เสมอ 
 จากการอภิปรายที่ผ่านมาในเบื้องต้นนี้ เราจะพบว่าท่าทีที่พุทธศาสนามีต่อแหล่งความรู้ทั้งสองเป็นไป
ในลักษณะของการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ และจากท่าทีเช่นนี้มีนัยยะบ่งบอกว่าแหล่งความรู้ทั้งสองเป็นแหล่งความรู้ที่
ในตัวมันเองมีข้อบกพร่องอย่างน้อยสองประการคือ  
 1. ข้อบกพร่องเชิงประสิทธิภาพ กล่าวคือ แหล่งความรู้ทั้งสองอาจนําเราไปสู่ความรู้ที่ไม่ถูกต้อง  
 2. ข้อบกพร่องเชิงคุณภาพ กล่าวคือ  แหล่งความรู้ทั้งสองอย่างมากที่สุดก็นําเราไปสู่ความรู้ที่ถูกต้อง 
ซึ่งจริงๆ แล้วก็คือความเชื่อที่ไปตรงกับความจริงเท่านั้นยังไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริง 
 ด้วยข้อบกพร่องดังกล่าวนี้ความรู้ที่เราได้จากแหล่งความรู้ทั้งสองจึงเป็นเพียงความเช่ือที่อาจจะตรงกับ
ความเป็นจริง(ความรู้ที่ถูกต้อง) หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง(ความรู้ที่ไม่ถูกต้อง)เท่านั้น ดังนั้นแล้วเราจึงได้
ข้อสรุปที่สําคัญและจะนําไปเป็นจุดต้ังต้นของการเปรียบเทียบกับญาณวิทยาของไควน์  ข้อสรุปนั้นก็คือ “ด้วย
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แหล่งความรู้ทั้งสอง เราพูดได้แต่เพียงว่า เราหรือเขาเชื่อว่า… โดยไม่สามารถอ้างไปถึงขั้นที่สรุปได้ว่า เราหรือ
เขารู้ว่า…”   
 
ลักษณะ “ความรู้” ในญาณวิทยาของไควน์ 
 ใน Two dogmas of Empiricism8 ไควน์ได้เสนอทฤษฎีความสอดคล้อง ซึ่งเป็นการบรรยายถึง
ลักษณะของความเชื่อ(ความรู้) อาจารย์สิริเพ็ญ  พิริยจิตรกรกิจ ได้สรุปทฤษฎีความสอดคล้องไว้ว่า  
 

ความเช่ือของคนเราเป็นระบบซึ่งเชื่อมโยงติดต่อถึงกันหมด แต่ละคนก็มีความเชื่อหนึ่ง
ระบบ ในแต่ละระบบเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ข้อความใดข้อความหนึ่งจะ
กระทบกระเทือนกับข้อความอ่ืนที่ เหลือทั้ งหมด รอบๆ ระบบความเชื่อเป็น
ประสบการณ์ ความเชื่อที่อยู่ตามขอบของระบบซึ่งอยู่ใกล้กับประสบการณ์ที่สุด ได้แก่  
ข้อความที่บอกประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส เช่น “ฉันเห็นโต๊ะ” ส่วนข้อความที่อยู่
ห่างจากประสบการณ์มากที่สุด ซึ่งอยู่ตรงกลางของระบบได้แก่ ข้อความท่ีเป็นกฎทาง
ตรรกวิทยา ข้อความที่เป็นทฤษฎีทางฟิสิกส์ และข้อความที่พูดถึงภววิทยา(ontology) 
ข้อความท่ีอยู่ใกล้ประสบการณ์มากที่สุดจะเป็นข้อความท่ีเปลี่ยนง่ายที่สุด ข้อความที่
อยู่ห่างประสบการณ์มากเท่าไรก็จะยิ่งเปลี่ยนยากขึ้น เพราะการเปลี่ยนแปลงที่
ข้อความซึ่งอยู่ใกล้ประสบการณ์จะกระทบกระเทือนทั้งระบบน้อยกว่าการปลี่ยนแปลง
ที่ข้อความซึ่งอยู่ห่างจะประสบการณ์มากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นข้อความที่
เปลี่ยนยากหรือเปลี่ยนง่ายเราอาจไม่ยอมเปลี่ยนแปลงก็ได้ เช่น เรามีความเชื่ออยู่ก่อน
ว่า “กาทุกตัวสีดํา”แล้วเราไปพบกาสีชมพู เราจะไม่เชื่อข้อความที่ว่า “ฉันเห็นกาสี
ชมพู” ก็ได้โดยบอกว่า “นั้นไม่ใช่กา” หรือบอกว่ากําลังถูกหลอกเพื่อที่เราจะยังเชื่ออยู่
ได้ว่า “กาทุกตัวสีดํา” ไม่ต้องเปลี่ยนความเชื่อว่า มีกาบางตัวสีไม่ดํา9 

 
 จากลักษณะของความรู้ที่เป็นเพียงแค่ชุดของความเชื่อที่สอดคล้องกันของแต่ละบุคคล ไม่มีข้อความใด
ที่เป็นความรู้ที่จริงอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงไม่อาจหารากฐาน(foundation) ของความรู้ได้ สําหรับไควน์แล้ว ใน
เมื่อรากฐาน (foundation) ของความรู้เป็นสิ่งที่ไม่อาจหาได้ดังนี้แล้ว ระบบความเชื่อของแต่ละบุคคลที่ไม่
เหมือนกันจึงไม่อาจประเมินได้เลยว่า ระบบความเชื่อของใครที่จริงกว่ากัน  ดังนั้นแล้ว “ความจริง” จึงขึ้นอยู่
กับระบบความเชื่อ ซึ่งไม่เป็นวัตถุวิสัยของแต่ละบุคคล  

                                                           
 8 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. 
 9  สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ, ทฤษฎีเก่ียวกับการอ้างเหตุผลสนับสนุนความเชื่อ: มูลฐานนิยมหรืออมูลฐานนิยม 
(วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531), หน้า 43. 
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 สเตราด์(Barry Stroud) ได้ตีความข้อเสนอนี้ของไควน์ ปรากฏอยู่ในบทความของเขาเรื่อง “The 
Significance of Naturalized Epistemology” ว่าด้วยจุดยืนที่ว่าความเชื่อเป็นเพียงภาพฉายโลก เราไม่
อาจจะเข้าใจได้ว่าความรู้ของใครสักคนเป็นไปได้หรือเป็นความเชื่อที่จริงได้อย่างไร ดังนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้อง
สรุปว่า เราทําได้แค่เพียงกล่าวว่า “เขาหรือเรามีความเชื่อว่า…” โดยไม่อาจไปถึงขั้นสามารถสรุปได้ว่า “เรา
หรือเขามีความเชื่ออย่างถูกต้อง(หรือรู้) ว่า…”10  
 

บทวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 
 จากการอภิปรายในทั้งสองหัวข้อที่ผ่านมา เราจะพบว่าในท้ายที่สุดแล้วทั้งสองแนวทางต่างได้ข้อสรุปที่
สอดคล้องกันคือ ด้วยกระบวนการของการได้มาซึ่งความรู้ของมนุษย์(สุตมยปัญญาและจินตามยปัญญา) นั้น
สามารถนําเราไปได้แค่ขั้นของความเชื่อ ซึ่งอาจจะตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ยังไม่ใช่
ความรู้อันแท้จริงที่มีข้อยุติซึ่งเห็นได้ร่วมกันโดยไม่ต้องลังเลสงสัยอีกต่อไป 
 ในทัศนะของผู้เขียนการที่ทั้งสองแนวทางมีข้อสรุปดังกล่าวนี้ร่วมกันทั้งๆ ที่เกิดมาจากระบบปรัชญาที่
แตกต่างกัน นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ผู้เขียนจึงจะขอนําปรากฏการณ์นี้มาเป็นเหตุของการ
เปรียบเทียบเพื่อดูว่าในรายละเอียดของการได้มาซึ่งข้อสรุปที่ทั้งสองแนวทางมีร่วมกันนี้จะมีลักษณะที่
เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร โดยจะขอดําเนินการอภิปรายในเชิงเปรียบเทียบไปทีละประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. ว่าด้วย “สมมติสัจจะ” กับ “อัตวิสัยร่วม”  
 ในหนังสือ “Word and Object” ไควน์ได้อธิบายถึงการได้มาของทฤษฎีความรู้หรือชุดของความเชื่อ
ของเราว่าเป็นผลผลิตจากปัจจัยทางสังคม “คํา” ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างทฤษฎีความรู้ก็ถูกสังคม
กําหนดให้ ไควน์ได้แยกวิธีได้มาซึ่งคําต่างๆ ออกเป็นหลายๆ แบบ แบบที่ง่ายที่สุดคือการชี้ไปที่วัตถุแล้วบอกว่า
สิ่งนั้นเรียกว่าอะไร เช่น ช้ีไปยังกระต่ายแล้วบอกว่า “Gavagai” คนที่ไม่เคยรู้จักก็จะรู้ว่าสัตว์ที่อยู่ตรงหน้านี้ที่มี
ลักษณะอย่างนี้เรียกว่า “Gavagai” แต่อาจเป็นไปได้ว่าคนผู้นี้จะเข้าใจไปว่า “Gavagai” หมายถึงสัตว์หรือสี
น้ําตาลที่อยู่บนตัวกระต่ายก็ได้ ดังนั้นกระบวนการนี้จึงมีความซับซ้อนพอสมควร ไม่ใช่เพียงชี้ไปที่กระต่ายแล้ว
บอกว่า “Gavagai” ผู้ถูกสอนจะเข้าใจทันทีว่า “Gavagai” คือกระต่าย แต่ทว่าผู้ถูกสอนอาจต้องมี
ประสบการณ์พบเห็นกระต่ายคนละสีอีกหลายครั้งและทุกครั้งที่พบเห็นก็จะได้ยินผู้อ่ืนเรียกสัตว์ชนิดนี้ว่า 
“Gavagai” รวมทั้งไม่เห็นสัตว์ชนิดอ่ืนถูกเรียกว่า “Gavagai” ผู้ถูกสอนจึงสามารถแน่ใจได้ว่า “Gavagai” คือ
กระต่าย มิใช่สัตว์หรือสีน้ําตาล 
 คําที่เป็นนามธรรม เช่น “สีแดง” ก็ได้มาจากวิธีการเดียวกันนี้ เช่น แม่ช้ีไปที่มะเขือเทศและดอก
กุหลาบสีแดง แล้วบอกว่า “สีแดง” เมื่อเราพบเห็นมีการเปรียบเทียบดูความเหมือนกันหลายๆ ครั้งเราก็จะรู้ว่า
สีแดงเป็นอย่างไร นี่คือวิธีการได้มาของคําของเรา ซึ่งอาศัยความสามารถในการดูความเหมือนและไควน์ยังได้
กล่าวอีกว่า การเรียนรู้คําแบบนี้มีเงื่อนไขทางจิตวิทยาเข้ามาประกอบด้วย คือการให้รางวัลหรือการลงโทษ เช่น 

                                                           
 10 อ้างถึงใน วุฒิ เลิศสุขประเสริฐ, ญาณวิทยาเชิงธรรมชาติของไควน์ (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), หน้า 12. 
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เด็กที่เริ่มเรียกแม่ได้ และเรียกแม่ว่า “แม่” แม่ก็จะยิ้มหรือแสดงความพอใจเป็นการให้รางวัลแบบหนึ่ง แต่
เมื่อใดที่เด็กเรียกแม่ว่า “ยาย” แม่ก็จะทําหน้าบ้ึงไม่พอใจ นี่ก็ถือว่าเป็นการลงโทษแบบหนึ่ง และในที่สุดเด็กก็
จะเรียนรู้ได้ว่าต้องใช้คําว่า “แม่” ไม่ใช้คําว่า “ยาย” เรียกคนคนนี้11 
 วุ ฒิ  เลิศสุขประเสริฐ  ไ ด้ ตีความประเด็นนี้ แล้ วสรุปไ ด้ ว่า  ความรู้ น่ าจะเป็นอัต วิสัยร่ วม 
(intersubjective)12นั่นก็หมายความว่าการบอกว่าสิ่งใดจริงไม่จริงขึ้นอยู่กับความเชื่อความเข้าใจของคนที่อยู่
ร่วมกันในสังคม เป็นข้อตกลงร่วมกันในสังคม เช่น ความรู้ที่ว่า “Gavagai” คือสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีหูยาวๆ การ
บอกว่า “Gavagai” เป็นสัตว์ชนิดนี้เป็นความจริงที่คนในสังคมยอมรับร่วมกันและถ้าคนใดคนหนึ่งในสังคม
บอกว่า “Gavagai” ไม่ใช่สัตว์ที่มีหูยาวชนิดนี้ คนอื่นจะบอกว่าเขาผิดแต่ในสังคมอื่นเขาอาจจะไม่ผิดก็ได้ วุฒิยัง
แสดงความเห็นต่อไปอีกว่า ข้อเสนอของไควน์ที่ว่าความรู้เป็นอัตวิสัยร่วม  ค่อนข้างจะสอดคล้องกับข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น กล่าวคือ คนในสังคมเดียวกันมักมีความเชื่อคล้ายๆ กัน  เช่น คนในสังคมเมืองจะเชื่อถือวิทยาศาสตร์ 
ส่วนคนในสังคมชนบทจะเชื่อถือลัทธิศาสนา เป็นต้น13 
 ผู้เขียนเห็นว่าความรู้ซึ่งเป็นอัตวิสัยร่วมดังที่กล่าวมานี้น่าจะตรงกับความรู้ในระดับสมมติสัจจะในพุทธ
ศาสนา “สมมติสัจจะ” คือความจริงโดยสมมติ (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโวหารสัจจะ ความจริงโดยโวหารหรือโดย
สํานวนพูด)เป็นความจริงตามมติร่วมกัน ตามท่ีได้ตกลงกันไว้หรือหมายรู้ร่วมกัน เป็นเครื่องมือสื่อสาร พอให้
สําเร็จประโยชน์ในชีวิตประจําวัน เช่น คน สัตว์ คนดี คนชั่ว โต็ะ เก้าอ้ี หนังสือ  เป็นต้น14  
 เราจะเห็นได้ชัดว่าความรู้ในระดับสมมติสัจจะเมื่อวิเคราะห์ลงไปแล้วก็คือความรู้แบบอัตวิสัยร่วม
นั้นเอง สิ่งที่ถือว่าจริงหรือความรู้นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ต่างหากจากตัวมนุษย์ หากแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวมนุษย์แต่
ละคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมดังนั้นความรู้ก็คือสิ่งที่บัญญัติขึ้นแล้วคนในสังคมก็ให้การยอมรับ
ร่วมกันและมีการสืบต่อความรู้นั้นๆ โดยการสั่งสอนกันไปยังคนรุ่นต่อๆ ไปอีกด้วย ดังที่เราจะเห็นได้จากความรู้
บางอย่างถูกถ่ายทอดกันในรูปของประเพณี วัฒนธรรม เช่นวัฒนธรรมทางภาษา คําว่า “Gavagai” ที่คนใน
สังคมหนึ่งตกลงยอมรับร่วมกันว่าหมายถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีหูยาวและมีการสืบทอดบัญญัติชุดนี้ไปยังคนรุ่น
ต่อไปของสังคมอีกด้วย 
 2. ว่าด้วย “การพ่วงมากับทฤษฎีของการสังเกต” 
 ในหนังสือ “The Root of Reference” ไควน์ได้อธิบายการได้มาของชุดความเช่ือของเราว่าการรับรู้
โลกภายนอกแต่ละครั้งเราไม่ได้รับข้อมูลเชิงประสบการณ์ด้วยผัสสะ(sensation) เท่านั้น เรายังรับรู้โลก
ภายนอกผ่านกรอบความรู้บางอย่างด้วย15 อย่างน้อยก็ต้องผ่านภาษาที่สังคมใส่ให้เรามาตั้งแต่เด็กซึ่งเป็นเรื่อง

                                                           
 11 Quine, W.V.O., Word and Object (Massachusette: The M.I.T. Press. 1969), p.35-40. 
 12 วุฒิ เลิศสุขประเสริฐ, ญาณวิทยาเชิงธรรมชาติของไควน์, หน้า 21. 
 13 เรื่องเดียวกัน, หน้า 22.      
 14 พระธรรมปิฎก, พุทธธรรมฉบับขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ 11 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2546),หน้า 55. 
 15 Quine, W.V.O. The Root of Reference. La Salle,lllinoi : open court. 1990. p.1.  
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ของประสบการณ์อย่างไม่รู้ตัวจนเราไม่สามารถขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเพื่อรับรู้สิ่งที่อยู่ต่อหน้าเราอย่างที่มันเป็น
จริงๆ ได้   
 ต่อประเด็นปัญหาว่าการสังเกตแยกออกจากทฤษฎี(สิ่งที่เรามีอยู่ก่อนแล้วในความรู้ความเข้าใจของ
เรา)ได้หรือไม่นั้น นอร์วูด รัสเซลล์ แฮนสัน(Norwood Russell Hanson) ได้เสนอแนวคิดที่เรียกว่า “การพ่วง
มากับทฤษฎีของการสังเกต”(Theory– ladenness of observation)เพื่อยืนยันว่าการสังเกตของเราไม่
สามารถแยกออกหรือเป็นอิสระได้จากทฤษฎี แฮนสัน อธิบายแนวคิดนี้ด้วยการยกผลการทดลองของจิตวิทยา
สาขาหนึ่ง(Gestalt psychology) ขึ้นมาสนับสนุน พอสรุปได้ดังนี้ 
 

 
 

 จากภาพเราสามารถรับรู้ภาพนี้ได้สองแบบ กล่าวคือบางคนอาจเห็นเป็นภาพของภรรยาสาว ในขณะที่
บางคนอาจเห็นเป็นภาพของแม่ยาย16 (หญิงชรา) หากเรารับรู้เพียงแค่ผัสสะเราน่าจะเพียงเห็นมันเป็นจุดที่
ต่อกันโดยไม่มีความหมายอะไร แต่เรากลับเห็นภาพเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ แสดงว่าการรับรู้ของเรามีการทําความ
เข้าใจสิ่งที่รับรู้เพิ่มเติมเข้าไปด้วยซึ่งการทําความเข้าใจนี้มาจากข้อมูลในอดีตหรือประสบการณ์ของเราและ
การท่ีแต่ละคนจะเห็นเป็นอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะมีความรู้ ประสบการณ์หรือทฤษฎีอย่างไร17 เช่น 
ชายหนุ่มที่พ่ึงแต่งงานกับภรรยาสาวใหม่ๆ มีความคุ้นเคยกับภาพของหญิงสาวเป็นอย่างดี เมื่อเห็นภาพ
ดังกล่าวก็อาจจะมองออกทันทีว่าเป็นภาพหญิงสาว แต่ถ้าเป็นชายชราที่แต่งงานกับภรรยารุ่นราวคราว
เดียวกันมานานนับสิบๆ ปี เมื่อมองภาพดังกล่าวก็อาจจะมองออกในทันทีว่าเป็นภาพของหญิงชรา หากมีใคร
สักคนมาบอกชายชราคนเดียวกันนี้ว่าสามารถมองเห็นเป็นภาพหญิงสาวได้ ชายชราผู้ไม่คุ้นเคยกับภาพหญิง
สาว ก็อาจต้องใช้เวลานานกว่าจะมองเห็นเป็นภาพหญิงสาว ในทํานองเดียวกันหากเป็นกรณีของชายหนุ่มคน
ดังกล่าวถ้ามีคนมาบอกเขาว่าสามารถมองเห็นเป็นภาพหหญิงชราได้  เขาก็อาจต้องใช้เวลานานกว่าจะมอง

                                                           
16 Hanson, Norwood Russell, Perception and Discovery (San Francisco : Freeman, cooper & 

company, 1969 ), p.90. 
17 Hanson, Norwood Russell, Patterns of Discovery (Cambridge: Cambridge University press, 

1958), p.18. 
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ออกเช่นเดียวกันและไม่แน่ว่าบางคนอาจเห็นได้ทั้งสองแบบ บางคนเห็นได้แบบเดียว ไม่ว่าจะพยายาม
อย่างไรก็ตามก็เห็นได้อยู่แบบเดียวเท่านั้น ทั้งๆ ที่มีภาพบนเรตินาเหมือนกัน 
 สําหรับแนวคิดของไควน์จัดได้ว่าอยู่ในกลุ่มที่ยอมรับเรื่อง “การพ่วงมากับทฤษฎีของการสังเกต” 
เช่นเดียวกัน ดังนั้นแล้วความเชื่อ(ความรู้) ของแต่ละคนที่ได้มาจากการสังเกตที่ไม่สามารถแยกออกได้จาก
ทฤษฎีจึงไม่อาจพูดได้ว่าของใครเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือจริงมากกว่ากัน 
 ในส่วนของพุทธปรัชญาผู้เขียนเข้าใจว่าก็มีการยอมรับข้อเสนอเรื่อง “พ่วงมากับทฤษฎีของการ
สังเกต” เช่นเดียวกัน ขอให้พิจารณากระบวนการรับรู้โลกภายนอกของมนุษย์ตามที่มีข้อความปรากฎอยู่ใน
พระไตรปิฎกดังต่อไปนี้ 
 

จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูป เพราะประชุมธรรม 3 ประการ จึงเกิด
ผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา บุคคลเสวยเวทนาอันใด ก็จําเวทนาอันนั้น 
บุคคลจําเวทนาอันใด ก็ตรึกถึงเวทนาอันนั้น บุคคลตรึกถึงเวทนาอันใด ก็เนิ่นช้าอยู่ที่
เวทนาอันนั้น บุคคลเนิ่นช้าอยู่ที่เวทนาอันใด ส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้า ก็ครอบงํา
บุรุษ เพราะเนิ่นช้าอยู่ที่เวทนานั้นเป็นเหตุ ในรูปทั้งหลายที่พึงจะรู้ด้วยตาเป็นอดีตก็ดี 
เป็นอนาคตก็ดี เป็นปัจจุบันก็ดี...18 (ต่อไปว่าด้วยอายตนะและอารมณ์อ่ืนๆ จนครบ 6 
คู่ ใจความอย่างเดียวกัน) 

 
 กระบวนธรรมนี้เขียนให้เห็นง่ายขึ้นได้ดังนี้ 
 

อายตนะภายนอก+อายตนะภายใน+วิญญาณ = ผัสสะ       เวทนา       สัญญา       วติกักะ      ปปญัจะ      ปปัญจสญัญาในแง่ตา่งๆ 
                                                                           
สังขาร  

 
            ขั้นตอนการรับรู้ทางประสาทสัมผัส                                             ขั้นตอนการรับรู้ทางใจ 
 
 จากแผนภาพ กระบวนการรับรู้ของมนุษย์เริ่มที่อายตนะภายนอก19มากระทบสัมผัสกับอายตนะ
ภายใน20เกิดความรู้ในเบื้องต้นเรียกว่า วิญญาณ21เรียกกระบวนเกิดขึ้นของทั้ง 3 อย่าง(อายตนะภายนอก + 

                                                           
 18 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ พระไตรปิฎกเล่มท่ี 12 ข้อที่ 248.  
 19 “อายตนะ” แปลว่า ท่ีต่อหรือแดน หมายถึงที่ต่อกันให้เกิดความรู้ “อายตนะภายนอก” จึงหมายถึง ท่ีต่อกันให้
เกิดความรู้ท่ีอยู่นอกตัวมนุษย์มี 6 อย่าง คือ 1.รูป 2.เสียง 3.กลิ่น 4.รส  5.โผฏฐัพพะ 6.ธรรมารมณ์  
 20 “อายตนะภายใน” หมายถึง ท่ีต่อกันให้เกิดความรู้ท่ีอยู่ภายในตัวมนุษย์มี 6 อย่างคือ 1.ตา 2.หู 3.จมูก 4.ลิ้น 5.
กาย 6. ใจ หรือก็คือประสาทสัมผัสท้ัง 6 ซ่ึงเป็นสิ่งที่พุทธศาสนาแตกต่างจากความรูโ้ดยท่ัวไปท่ีบอกว่าประสาทสัมผัสมี 5 
อย่าง  
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อายตนะภายใน + วิญญาณ)นี้ว่า “ผัสสะ” ซึ่งพูดอย่างให้เข้าใจง่ายๆ ผัสสะนี้ก็คือการรับรู้นั่นเอง22จากผัสสะ
นําไปสู่เวทนา คือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ หรือเฉยๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ และจากเวทนานําไปสู่สัญญา คือการ
กําหนดหมายหรือจําได้หมายรู้ จากสัญญานําไปสู่สังขาร คือการปรุงแต่งมีเจตนาเป็นตัวนํา แต่งจิตให้ดี หรือชั่ว 
หรือเป็นกลางๆ ปรุงแปรตริตรึกนึกคิดในใจและการแสดงออกทางกายวาจาให้เป็นไปต่างๆ อันเป็นที่มาของ
กรรม23นําไปสู่การก่อภพก่อชาติในสังสารวัฏฏ์ต่อไป 
 ในเบื้องต้นนี้จะพบว่าทั้งพุทธศาสนาและญาณวิทยาของไควน์ มีสิ่งที่เหมือนกันคือทั้งสองแนวทางต่าง
ก็เห็นว่าเมื่อเรารับรู้โลกเราไม่ได้รับรู้แต่ในขั้นผัสสะเฉยๆ (ส่วนของพุทธศาสนาจะเห็นได้จากกระบวนการรับรู้ 
ไม่ได้หยุดอยู่แค่ขั้นผัสสะเท่านั้น) แต่ทว่าเราได้ทําความเข้าใจสิ่งที่รับรู้เพิ่มเติม การที่จะรู้ว่าวัตถุหรือสิ่งที่เรา
รับรู้นั้นเป็นอะไร ในทางพุทธศาสนาถือว่าเกิดในขั้นที่เรียกว่า “สัญญา” มีพุทธพจน์อธิบายลักษณะของสัญญา
ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกความว่า 
 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่าสัญญา เพราะจําได้หมายรู้จึงเรียกว่าสัญญา 
จําได้หมายรู้อะไร จําได้หมายรู้สีเขียวบ้าง สีเหลืองบ้าง สีแดงบ้าง สีขาวบ้าง24   

อีกแห่งหนึ่งเป็นการสนทนากนัระหว่างพระสารีบุตรกับพระมหาโกฏฐิตะมีเนื้อความว่า 

 
พระมหาโกฏฐิตะ. ดูก่อนท่านผู้มีอายุ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า สัญญา ดังนี้  ด้วย
เหตุเพียงไรหนอ จึงตรัสว่า  สัญญา 
พระสารีบุตร. ธรรมชาติที่จําๆ ฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสัญญา จําอะไร จํา
สีเขียวบ้าง จําสีเหลืองบ้าง จําสีแดงบ้าง จําสีขาวบ้าง ธรรมชาติย่อมจําๆ ฉะนั้น จึง
ตรัสว่าสัญญา25 
 

 ในคัมภีร์รุ่นหลัง เช่น วิสุทธิมรรคและอภิธัมมัตถสังคหบาลี พระอรรถกถาจารย์ฝ่ายเถรวาทก็ได้ให้
คําอธิบายกระบวนการทํางานของสัญญาเพิ่มเติมไว้ในทํานองเดียวกัน โดยวิสุทธิมรรคอธิบายไว้ว่า 
 

                                                                                                                                                                                     
 21 มี 6 อย่างตามคู่ของอายตนะ คือ 1.จักขุวิญญาณ(เห็น) 2.โสตวิญญาณ(ได้ยิน) 3.ฆานวิญญาณ(ได้กลิ่น) 4.ชิวหา
วิญญาณ(รู้รส) 5.กายวิญญาณ(รู้สิ่งต้องกาย) 6.มโนวิญญาณ(รู้เรื่องในใจ) 
 22 พระธรรมปิฎก, พุทธธรรมฉบับขยายความ, หน้า 36. 
 23 เรื่องเดียวกัน, หน้า 16. 

24 สังยุตตนิกาย ขันธวราวรรค พระไตรปิฎกเล่มท่ี 17 ข้อที่ 159. 
25 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ พระไตรปิฎกเล่มท่ี 12 ข้อที่ 495. 
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สัญญาทั้งปวงนั่นแหละมีความจําได้เป็นลักษณะมีการทําเครื่องหมายไว้เป็นปัจจัยแห่ง
ความจําต่อไปว่า “นั่นคือสิ่งนั้น” เป็นรส ดังช่างมีช่างไม้เป็นต้น ทําเครื่องหมายไว้ใน
วัตถุ มีตัวไม้เป็นอทิฉะนั้น มีการทําความม่ันใจตามเครื่องหมายที่ยึดไว้เป็นปัจจุปัฏฐาน 
ดังคนตาบอดคลําช้างทั้งหลาย มั่นใจตามเครื่องหมายที่ตนจับได้(ว่าช้างเป็นอย่างไร) 
ฉะนั้นมีอารมณ์ที่ปรากฏอย่างไรเป็นปทัฏฐาน    ดังความจําที่เกิดขึ้นแก่ลูกเนื้อ
ทั้งหลาย ในหุ่นที่ผูกด้วยหญ้าว่าเป็นคน(จริงๆ)  ฉะนั้นแล26   

ส่วนอภิธัมมัตถสังคหบาลีซึ่งป็นคัมภีร์สําคญัของฝ่ายอภิธรรม27 อธิบายไว้ว่า 

 
ธรรมชาติที่ช่ือว่า สัญญา เพราะอรรถว่ารู้อารมณ์ต่างๆ โดยอารมณ์มีสีเขียวเป็นต้น คือ
ทําเครื่องหมายรู้ (คือรู้ทําเครื่องหมาย)ฯ สัญญานั้นมีความรู้จําเป็นลักษณะฯ จริงอยู่ 
สัญญานั้นเมื่อจะเกิดถือเอาอาการที่เป็นเหตุแห่งความจําในภายหลังเกิด เหมือนพวก
ช่างไม้ เป็นต้น ทําเครื่องหมายที่ไม้ เป็นต้นฉะนั้น28 

 ตามคําอธิบายของพระอรรถกถาจารย์ เราจะเห็นได้ว่าในทัศนะของพุทธปรัชญาฝ่ายเถรวาท สัญญา
ซึ่งทําหน้าที่หมายรู้หรือกําหนดรู้ว่าสิ่งที่เรารับรู้คืออะไรนั้นต้องอาศัยการเทียบเคียงระหว่างประสบการณ์หรือ
ความรู้เก่ากับประสบการณ์หรือความรู้ใหม่ ถ้าประสบการณ์ใหม่ตรงกับประสบการณ์เก่าอย่างนี้เรียกว่าจําได้ 
ถ้าประสบการณ์ใหม่ไม่ตรงกับประสบการณ์เก่าเราย่อมนําเอาประสบการณ์หรือความรู้เก่าที่มีอยู่แล้วนั้นเองมา
เทียบเคียงว่าเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันในส่วนไหนอย่างไร แล้วหมายรู้สิ่งนั้นตามคําบอกเล่าหรือตามที่ตน
กําหนดเอาว่าเป็นนั่นเป็นนี่ ไม่ใช่นั่นไม่ใช่นี่29 และนั่นก็ย่อมหมายความว่าความรู้ที่เราได้จากประสบการณ์ใหม่
เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่(ไม่เป็นอิสระ) กับความรู้เดิมที่เรามีอยู่ก่อนแล้ว เราจะหมายรู้ว่าสิ่งที่เราเห็นหรือรับรู้นั้นเป็น
อะไรก็ต้องขึ้นอยู่กับกรอบความรู้หรือความเชื่อเดิมของเรา(ทฤษฎีที่มีอยู่ก่อน) ดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่า 
ทฤษฎีความรู้ของพุทธปรัชญายอมรับเรื่อง “การพ่วงมากับทฤษฎีของการสังเกต”30 เช่นเดียวกับญาณวิทยา
ของไควน์ การตีความแนวนี้น่าจะได้รับการสนับสนุนจากพุทธพจน์ที่ว่า 

                                                           
26 มหามกุฎราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล ภาค 3 ตอน 1 (กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2512), หน้า 68-69. 
27 ในทัศนะของพระอภิธรรม สัญญา ถือว่าเป็นเจตสิกอย่างหนึ่งในจํานวนเจตสิก 52 อย่าง คือเป็นธรรมที่ประกอบ

กับจิต เป็นอาการหรือคุณสมบัติต่างๆ ของจิต 
28 มหามกุฎราชวิทยาลัย, อภิธัมมัตถสังคหบาลีและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกาฉบับแปลเป็นภาษาไทย ,พิมพ์ครั้งที่ 5 

(กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2535),หน้า 83. 
29 พระธรรมปิฎก , พุทธธรรมฉบับขยายความ,หน้า 16-17. 

 30 ประเด็นเรื่อง “การพ่วงมากับทฤษฎีของการสังเกตในญาณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาท” โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมใน ไพรินทร์ กะทิพรมราช. “พุทธปรัชญาเถรวาทกับปัญหาเรื่องความรู้เกี่ยวกับโลกภายนอก”. วารสารพุทธศาสน์
ศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม–สิงหาคม 2549), หน้า 54-68. 
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… จักษุ รูป จักษุวิญญาณ ธรรมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุวิญญาณมีอยู่ ณ ที่ใด โลก
หรือบัญญัติว่าโลกก็มี ณ ที่นั้น ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ  ธรรมที่จะพึงรู้
แจ้งด้วยมโนวิญญาณมีอยู่ ณ ที่ใด โลกหรือการบัญญัติว่าโลกก็มีอยู่ ณ ที่นั้น  
… จักษุ รูป จักษุวิญญาณ ธรรมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุวิญญาณไม่มีอยู่ ณ ที่ใด 
โลกหรือบัญญัติว่าโลกก็ไม่มี ณ ที่นั้น ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ ธรรมที่
จะพึงรู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณไม่มีอยู่ ณ ที่ใด โลกหรือการบัญญัติว่าโลกก็ไม่มีอยู่ 
ณ ที่นั้น31 

 ทุกสิ่งในโลกเกี่ยวเนื่องกับมนุษย์ที่เป็นผู้รับรู้ อาจกล่าวได้ว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างโลก โลกในที่นี้หมายถึง
โลกที่มนุษย์ปรุงแต่งหรือบัญญัติขึ้น สิ่งที่มนุษย์รับรู้ไม่ใช่โลกทางกายภาพอย่างที่มันเป็นจริงๆ แต่เป็นโลกที่
มนุษย์ได้ให้ความหมายกับมันผ่านมโนทัศน์(ทฤษฎีหรือความรู้ที่มีมาก่อน) สิ่งที่รับรู้จึงเป็นโลกที่มนุษย์บัญญัติ
ขึ้น และเป็นโลกที่แยกไม่ออกจากการรับรู้  
 3. ว่าด้วยเกณฑ์ตัดสินความรู้ 
 ดังที่เราได้เห็นจากการอภิปรายที่ผ่านมาแล้วว่า สําหรับไควน์ความรู้ของเราเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดโดย
สังคม ผ่านภาษาที่สังคมใช้กัน อีกทั้งการสังเกตของเราก็ไม่อาจแยกออกได้จากทฤษฎีที่เรามีอยู่ก่อนทําให้
ความรู้ของเราเป็นแต่เพียงชุดของความเชื่อที่สอดคล้องกันของแต่ละบุคคล ดังนั้นเราจึงไม่อาจหารากฐานของ
ความรู้เพื่อมาประเมินว่าความเช่ือของใครเป็นความรู้ที่ถูกต้องตรงกับความจริงของโลกมากกว่ากัน ด้วยทัศนะ
เช่นนี้ทําให้เขาเสนอบทความเรื่อง “Epistemology Naturalized” ในปี ค.ศ.1969  เพื่อให้เปลี่ยนสถานะของ
ญาณวิทยาเสียใหม่ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของจิตวิทยาการรู้คิด(Cognitive  Psychology) ที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างหลักฐาน(evidence) กับความเชื่อหรือทฤษฎีที่ถูกเชื่อซึ่งเป็นเรื่องพรรณนา(descriptive) แทนการหา
รากฐานของความรู้ซึ่งเป็นเรื่องบรรทัดฐาน(normative) หรือหาเกณฑ์การตัดสินเพื่อนําไปประเมินข้อความที่
ถูกอ้างว่าเป็นความรู้ ไควน์กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้ใน  “Epistemology Naturalized” ว่า 
 

…การกระตุ้นของอวัยวะรับสัมผัสของเขาเป็นหลักฐานทั้งหมดที่เขามี เพื่อใน
ท้ายที่สุดแล้วได้มาซึ่งภาพของโลกของเขาทําไมจึงไม่เพียงดูว่าโครงสร้างนี้มี
กระบวนการจริงๆ อย่างไร ทําไมไม่ใช้จิตวิทยา…32 
 

 ญาณวิทยาแนวใหม่ของไควน์เรียกว่า ญาณวิทยาเชิงธรรมชาติ ส่วนญาณวิทยาแบบเก่า เรียกว่าญาณ
วิทยาเชิงบรรทัดฐาน คอร์นบิลธ(Hirary Kornoblith) ได้อธิบายความแตกต่างระหว่างญาณวิทยาเชิงบรรทัด

                                                           
 31 สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค พระไตรปิฎกเล่มท่ี 18 ข้อ 75–76. 
 32 Quine, W.V.O., “Epistemology Naturalized” in Epistemology : An Anthology, edited by Sosa, 
Ernest and Jaegwonkim (Massachusette : Blackwell, 2001), p.294. - สํานวนแปลนี้เป็นของวุฒิ เลิศสุขประเสริฐ ดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ใน “ญาณวิทยาเชิงธรรมชาติของไควน์” 
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ฐานกันญาณวิทยาเชิงธรรมชาติ ไว้ในบทความ “Introduction: What is Naturalistic Epistemology?” 
ด้วยคําถาม 3 ข้อ คือ 
  (1.) เราควรได้ความเชื่อย่างไร 

 (2.) เราได้ความเชื่ออย่างไร 
 (3.) กระบวนการที่เราได้ความเชื่อ เป็นอันเดียวกับที่ควรหรือไม่ 33 

 ญาณวิทยาเชิงบรรทัดฐาน สนใจตอบคําถามแรกว่าเราควรได้ความเชื่ออย่างไร ในการตอบคําถาม
ดังกล่าวเป็นการแสวงหาเกณฑ์เพื่อนําไปใช้ประเมินข้อความที่ถูกอ้างว่าเป็นความรู้ และการตอบคําถามแรกนี้
จะเป็นอิสระจากการตอบคําถามที่สอง ตัวอย่างของผู้ที่พยายามตอบคําถามนี้เช่น เพลโต สําหรับคําถามที่ว่า 
ความรู้คืออะไร คล้ายกับเพลโตจะตอบไว้ใน Theaetetus และ Meno โดยการให้เกณฑ์ของสิ่งที่เรียกว่า
ความรู้ คือ 
  (1.) ข้อความนั้นเป็นข้อความที่จริง (True) 
  (2.) คนที่อ้างว่ารู้ข้อความนั้นต้องเชื่อข้อความนั้น และ 
  (3.) คนที่อ้างว่ารู้ข้อความนั้นมีเหตุอันควรให้เชื่อ (Justification) ข้อความนั้น34  
 ส่วนญาณวิทยาเชิงธรรมชาติของไควน์ถือว่าไม่อาจตอบคําถามแรกโดยอิสระจากคําถามที่สองได้ 
คําถามที่สองมีบริบทควบคุมคําถามแรกทั้งหมด ดังนั้นนักญาณวิทยาควรหันมาตอบคําถามแรก  คอร์นบิลธ 
เรียกการแทนที่ของคําถามที่หนึ่งด้วยคําถามที่สองว่า “Replacemant Thesis”  
 ดังนั้นสําหรับไควน์ที่เห็นว่ารากฐานของความรู้เป็นสิ่งที่ไม่อาจหาได้ นอกจากนั้นชุดความเชื่อของเรา
ยังถูกกําหนดโดยสังคมผ่านภาษาที่สังคมใช้กัน หากเราถือว่าญาณวิทยาเชิงบรรทัดฐาน(แบบเก่า) แสวงหาสิ่งที่
เป็นรากฐานที่เป็นปรนัย เราจึงควรยกเลิกญาณวิทยาแบบเก่า เพราะไม่มีรากฐานใด ๆ ให้เราหาได้ หรือพูดอีก
อย่างหนึ่งว่าเราไม่ต้องหาเกณฑ์มาประเมินข้อความที่อ้างว่าเป็นความรู้กันอีกต่อไปแล้ว 
 ข้อเสนอนี้ของไควน์ ผู้เขียนคิดว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างจากพุทธศาสนา กล่าวคือสําหรับพุทธศาสนายังคง
ให้ความสนใจกับการแสวงหาเกณฑ์เพื่อมาตัดสินข้อความท่ีอ้างว่าเป็นความรู้อยู่ ดังที่มีพุทธพจน์ปรากฏเป็น
หลักฐานอยู่ในกาลามสูตรว่า   
 

… เมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่าธรรมเหล่านี้เป็นอกุศล ธรรมเหล่านี้มี
โทษ ธรรมเหล่านี้มีผู้รู้ติเตียน ธรรมเหล่านี้ใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อ
สิ่งไม่เป็นประโยชน์ เพื่อทุกข์ เมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรละธรรมนั้นเสีย 

                                                           
 33 อ้างถึงใน วุฒิ เลิศสุขประเสริฐ, ญาณวิทยาเชิงธรรมชาติของไควน์, หน้า 10. 
 34 Gettier, Edmund. “Is justified True Belief Knowledge”, in Epistemology: An Anthology. Edited 
by Sosa, Ernest and Jaegwonkim (Massachusette : Blackwell, 2001), p.58. 
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… เมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่าธรรมเหล่านี้เป็นกุศล ธรรมเหล่านี้ไม่มี
โทษ ธรรมเหล่านี้มีผู้รู้สรรเสริญ ธรรมเหล่านี้ใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้วเป็นไป
เพื่อประโยชน์ เพื่อสุข เมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอยู่…35 

 ในกาลามสูตร พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่า เมื่อเราได้ฟังการอ้างความรู้จากแหล่งความรู้ 10 อย่าง(ตามท่ีเรา
ได้อภิปรายผ่านกันมาแล้วในหัวข้อแรก) เราอย่าเพิ่งปลงใจเชื่อ ให้สอบสวนด้วยตนเองก่อนและจากข้อความใน
กาลามสูตรที่ยกมาเราอาจแยกเกณฑ์การตัดสินความรู้ออกไปเป็น 
  (1.) เป็นกุศลหรืออกุศล   

 (2.) ไม่มีโทษหรือมีโทษ 
 (3.) ท่านผู้รู้(วิญญูชน) สรรเสริญหรือติเตียน 
 (4.) เป็นไปเพื่อประโยชน์ เป็นความสุข หรือไม่เป็นประโยชน์ เป็นความทุกข์ 

 ถ้าข้ออ้างใด เมื่อเราสืบสวนด้วยตนเองแล้วเห็นว่าข้ออ้างนั้นๆ เป็นกุศลไม่มีโทษ ผู้รู้สรรเสริญ  เป็นไป
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข ข้ออ้างนั้นก็นับว่าเป็นความรู้ที่น่าเชื่อถือได้ 
 แต่อย่างไรก็ตามเราจะเห็นได้ว่าเกณฑ์การตัดสินความรู้ของพุทธศาสนาค่อนข้างแตกต่างจากเกณฑ์
การตัดสินความรู้ของญาณวิทยาบรรทัดฐานในปรัชญาตะวันตก กล่าวคือ เกณฑ์การตัดสินความรู้ของพุทธ
ศาสนาจะมีเรื่องคุณค่าทางจริยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นความเป็นกุศล ไม่มีโทษ เป็นประโยชน์เพื่อ
ความสุข ล้วนแล้วแต่เป็นคุณค่าทางจริยศาสตร์ทั้งสิ้น แต่เกณฑ์การตัดสินความรู้ทางปรัชญาตะวันตก เช่น 
เกณฑ์ของเพลโตทั้งสามข้อที่กล่าวมาแล้ว เราจะเห็นได้ว่าไม่มีคุณค่าทางจริยศาสตร์มาเกี่ยวข้องด้วยเลย 

 การที่พระพุทธเจ้าให้เกณฑ์ที่เป็นคุณค่าทางจริยศาสตร์เช่นนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ว่า พระพุทธองค์ทรง
เห็นเช่นเดียวกับไควน์ ว่าด้วยกระบวนการของการได้มาของความรู้ที่มนุษย์ใช้อยู่ (สุตมยปัญญาและจินตามย
ปัญญา) ไม่อาจหาเกณฑ์ตัดสินความรู้ที่เป็นปรนัยอย่างที่ญาณวิทยาเชิงบรรทัดฐานต้องการได้ แต่พุทธศาสนา
ก็แตกต่างจากไควน์ตรงที่ว่าไควน์ให้เลิกหาเกณฑ์นี้ไปเสียเลย ส่วนพุทธศาสนายังคงหาเกณฑ์อยู่โดยใช้มโน
ทัศน์ทางจริยศาสตร์มาอธิบายแทน อีกทั้งความรู้ที่พุทธศาสนาให้ความสนใจเป็นความรู้ที่ต้องมีประโยชน์
เป็นไปเพื่อการดับทุกข์ ดังนั้นแล้วความรู้จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากเรื่องทางจริยศาสตร์ได้ ในทํานอง
ที่ว่าความรู้คู่คุณธรรมนั่นเอง 

 

บทสรุป  
 จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบที่ผ่านมาทําให้เราเห็นถึงธรรมชาติของ “ความรู้” ในทัศนะของพุทธ
ปรัชญากับญาณวิทยาของไควน์ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น กล่าวคือ ความรู้ของมนุษย์นั้นเป็นผลมาจากสังคม 
สังคมเป็นผู้กําหนดให้เราผ่านทางภาษา ดังนั้นความรู้ของเราจึงเป็นอัตวิสัยร่วม(ในญาณวิทยาของไควน์) หรือ
สมมติสัจจะ(ในพุทธปรัชญา) อีกทั้งการรับรู้โลกภายนอกของเราจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับความรู้หรือทฤษฎี
ที่เรามีอยู่เดิม(ตามความเข้าใจเรื่อง “การพ่วงมากับทฤษฎีของการสังเกต”) ดังนั้นความรู้ในระดับสุตมยปัญญา

                                                           
 35 อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต พระไตรปิฎกเล่มท่ี 20 ข้อที่ 505. 
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และจินตามยปัญญาจึงยังเป็นความรู้ที่มีข้อบกพร่องและมีข้อจํากัดอยู่ กล่าวคือ เป็นได้แค่ความเชื่อซึ่งอาจจะ
ตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ก็ได้ ยังมิใช่ความรู้ที่แท้จริง อีกทั้งเราก็ไม่สามารถบอกได้อย่างแน่นอนว่าของใคร
จริงกว่ากัน 
 ถ้าความรู้ของมนุษย์มีธรรมชาติเป็นดังที่กล่าวนี้จริง ความแตกต่างทางความคิดของผู้คนในสังคม จึง
เป็นเรื่องธรรมดาที่จะสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ การตีความเหตุการณ์ต่างๆ ที่เรารับรู้ แม้กระทั่งเรื่องเดียวกันก็
อาจจะเข้าใจไม่ตรงกันได้ มิใช่ว่าความเชื่อ(ความรู้)ของเราต้องถูกและของคนอื่น(ที่คิดต่างจากเรา)ต้องผิดอย่าง
แน่นอน หากแต่จริงๆ แล้วอาจจะผิดได้ด้วยกันทั้งนั้น 
 การตระหนักรู้ถึงข้อบกพร่อง ขอบเขต ความสามารถของเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ของเราเช่น
ที่ว่ามานี้ ในท้ายที่สุดแล้วอาจนําไปสู่ท่าทีแห่งการเคารพยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้น ด้วยเหตุแห่งการ
ตระหนักรู้ว่าเราเองก็อาจจะผิดได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นเราจะมีพ้ืนที่เหลือให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ ได้เข้ามาใช้
เพื่อพูดคุยถกเถียงกับเราเสมอ ไม่ว่าเขาผู้นั้นจะคิดต่างหรือเห็นต่างจากเรามากขนาดไหนก็ตาม แม้แต่ใน
บทความนี้ ผู้เขียนก็ไม่ลืมที่จะตระหนักอยู่เสมอว่าเป็นการเขียนอยู่บนความรู้ที่ได้มาโดยวิธีการที่ยังมี
ข้อบกพร่องอยู่ ดังนั้นก็สามารถผิดได้ไม่มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกัน 
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