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บทนํา 

ปรัชญาคืออะไร  ปญหานี้ตอบไมไดงายๆผูเขียนไดตอบไวตอนทายของหนังสือเลมนี้เพราะคดิวา 
หลังจากที่ผูอานไดรูจกัเนื้อหาของปรัชญาบางแลวจะเขาใจคําตอบไดดกีวาทีจ่ะอธิบายไวตรงนี้  การแนะให 
ผูอานไดรูจกัปรัชญานัน้ทําไดหลายทาง  ผูเขียนเสนอแนวทางในลกัษณะที่วาปญหาตางๆที่นักคิดไดโตแยง 
กันในวงการปรัชญานั้นมีสวนชวยใหเราเขาใจโลก มนุษย และความหมายของชีวติไดอยางไร 

กอนที่จะดําเนินเรื่องตอไป  เรามาพิจารณาดกูารดําเนนิชีวติของคนตางๆ  ที่เราไดรูจกัและคุนเคย  วิถี 
ชีวิของคนแตละคนนั้นแตกตางกันออกไปมากมาย แตเราพอที่จะจัดใหเปน 4 กลุม แตละกลุมนั้นจะมีวิถีชีวิต 
ของคน 4คน ตอไปนี้เปนตัวแทน 

1.  นายสงบ 
นายสงบเปนครู  มีฐานะปานกลาง  ไมร่ํารวยถึงกับมีรถเกงสวนตัวไวใช  เขาตองโหนรถเมลไป 

ทํางานทุกวนั  แมวาคอนขางจะลําบากแตเขาก็ไมรูสึกเดือดรอน  ความจริงเขาอยูในฐานะที่พอจะผอนซื้อรถ 
เกาๆไดสักคนัแตเขาก็ไมเคยคิดจะทําเชนนั้น    เงินสวนใหญของเขาหมดไปกับหนังสือ  เขาอานทุกอยางท้ังที่ 
เกี่ยวและไมเกี่ยวกับวิชาที่เขาสอน    เขารูสึกวาเมื่อไดหนังสือเลมใหมมาเขาไดไปอยูอีกโลกหนึ่งตามลําพัง 
เขาไมคอยออกไปเที่ยวเตรและซ้ือเส้ือผาสวยๆใส เขาคิดวาคาของคนอยูท่ีจิตใจมใิชอยูที่วัตถุนอกกาย 

ครูสงบเห็นวาคนสมัยนี้ไมคอยอบรมและขัดเกลาจิตใจของตนเอง มักปลอยตังใหลุมหลงกับส่ิงเยา 
ยวนตางๆความกาวหนาทางวิทยาศาสตรไมเห็นจะชวยใหมนุษยมีความสุขความพอใจมากขึ้นกวากอนเลย 
วิทยาศาสตรทําใหคนสะดวกสบายขึ้นก็จริงแตก็มิไดใหสาระของชีวิต  มันทําใหคนเกิดความระสํ่าระสาย 
ทางใจไมมีอะไรเปนหลักใหยึดถือเขารูสึกวาคนเราเดี๋ยวนี้อยากทําอะไรก็ทําไมคํานึงถึงคุณธรรมไมคํานึงถึง 
ศาสนาเชน มีบางคนเห็นวาควรปลอยใหคนทําแทงไดโดยเสรี เพราะเหตุวาถาไมอนุญาตใหแพทยทําแทง 
ใหแกผูมารองขอแลวหญิงเหลานี้ก็จะไปหาหมอเถ่ือนซึ่งกอใหเกิดอันตรายไดมากเรื่อนี้ครูสงบอนาถใจมาก 
ที่จะใหฆาเด็กทารกบริสุทธ์ิเปนสิ่งที่ถูกกฎหมาย คนเดี๋ยวนี้ไมยึดหลักอะไรเลย จะเอาแตสนุกทาเดียว 

แมครูสงบจะไมร่ํารวยเหมือนเพื่อนบางคนเขาก็ไมรูสึกอะไร  มีหลายครั้งที่โอกาสไดเปดใหครูสงบ 
ไดเงินกอนใหญโดยที่ตองทําการทจุริต  แตไมเคยคิดทีจ่ะทําเลย  เขาคิดวาเงินกับคุณธรรมมักจะเดินสวนทาง
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กัน  การเปนคนดีไมจําเปนตองมั่งมีและมีความสุขสบายเสมอไป  สําหรับความดีเปนหลักประจําใจมใิช 
ความสุข 

2.  นายสําราญ 
นายสําราญเปนพนกังานบรษิัทแหงหนึ่ง  เขามีเงินเดือนพอๆกับครูสงบ  แตโลกของเขาเปนที่ที่ 

สําหรับการแขงขนั  จุดหมายของชีวิตคือความสําเร็จ  เม่ือกอนนี้เขามรีถสวนตัวใชแตขณะนี้เขาไปเชาซ่ือมา 
คันหนึ่งและเขาจะตองทํางานพิเศษตอนกลางคนืเพื่อการนี ้ สําหรับนายสําราญความสําเร็จของชวีิตคือการที่ 
ไดมาซ่ึงเกียรติยศ  ตําแหนงทางการงานและเงินทองที่จะอํานวยความสะดวกสบาย  เขาตองทํางานตั้งแตวัน 
จันทรถึงวันเสารพอถึงวันอาทิตยเขาก็พกัผอนโดยการเท่ียวเตรบาง  เลนกีฬาบาง  ดูหนังดูละครบาง  หรือไมก็ 
ไปงานปารตีก้ับเพื่อนฝูง  เขาไมคอนจะมีเวลาอานหนังสือเลย  ก็ไดแตอานหนังสือพิมพซ่ึงก็ตองอานอยาง 
ลวกๆ 

นายสําราญคิดวาวิทยาศาสตรไดใหทุกส่ิงทุกอยางแกมนษุย  มันชวยใหมนษุยมีเครื่องมือเครื่องใชที่ 
อํานวยความสะดวกสบาย  และเราตองแขงขันกันเพื่อจะไดมาซ่ึงส่ิงเหลานี้  คนเราถามีเงินก็มีความสุข  เขาไม 
เคยคิดวาสิ่งอ่ืนใดนอกจากความสุขสบายท่ีเปนของสําคญัอันเราควรแสวงหา  เขารูสึกวาคนบางคนเขาใจผิด 
ที่คิดวาเงินเปนส่ิงไมสําคัญ  จริงอยูเงินบางครั้งไมใหความสุขแกมนษุยโดยตรง  แตถาขาดเงินตวัเดียวชวีิตที่ 
สมบูรณจะมีไมไดเลย 

ในดานปญหาของสังคม  เขาคิดวาถาคนเราอยูดกีินดีแลว  จิตใจของเขาก็ดีขึน้ตาม  การที่จะไปอบรม 
คนใหเปนคนดีดวยวาจานั้นไมไดผล จะตองจัดระบบเศรษฐกิจใหอยูในลักษณะทีว่าใหทุกคนมีกนิมีใช  และ 
เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางยุติธรรมเพ่ือที่ทุกคนจะไดบรรลุส่ิงที่ตนตองการ  เขาคดิวากฎเกณฑศีลธรรม 
นั้นเปล่ียนได ศีลธรรมมีไวเพื่อใหคนเรามคีวามสุข ถาขอใดที่มันไมสามารถทําหนาที่อันนีก้็ถือวาลาสมัยควร 
เลิกได ปญหาเรื่องการใหทําแทงไดโดยเสรีนั้นเขาคิดวาถึงเวลาแลวที่จะตองอนุญาตให 

3.  นายกาว 
นายกาวเปนนักเขียนวิถีชีวิตของเขาบางอยางลายกับครูสงบและบางอยางคลายนายสําราญ เขามีพื้น 

เพมาจากชนชั้นกลาง การเติบโตในสังคมของชนชั้นกลางทําใหเขาเห็นส่ิงตางๆ หลายแงหลายมุม การที่เข 
คุนเคยกับครอบครัวเศรษฐีบางคนนั้นทําใหเขาทราบวาเงินไมไดใหทุกอยางแกมนุษย ตรงขามเงินมันทําลาย 
ความเปนมนุษยของเจาของและการที่เขาไดคลุกคลีกับคนจนๆหลายคนทําใหเขารูวาเงินนั้นมันมีความหมาย
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มากสําหรับชีวิตขาดมันเสียแลวความอดอยากและความอัตคัดที่เกิดขึ้นนั้นอาจทําใหมนุษยกลายเปนสัตวได 
เขาเกิดมาพรอมกับความรูสึกวาเงินนั้นมีความสําคัญแตคาของมันมีขอบเขต 

เขาเห็นดวยกับนายสําราญตรงที่วาวิทยาศาสตร เปนผลิตผลชิ้นสําคัญของมนษุยชาติ มันทําใหมนุษย 
สะดวกสบายและหลุดพนจากความเปนสัตว  แตวิทยาศาสตรก็สรางปญหาใหกับมนษุยมากมาย  มันมีทั้งดี 
และสวนที่เสีย  เราจะตองหาทางใหเกดิประโยชนแกมนษุยมากที่สุก  เขารูสึกวาความเจริญกาวหนาของสังคม 
นั้นจะเปนไปไดถามนุษยรูจกัประนีประนอมความขดัแยงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เชนวิทยาศาสตรมนัใหท้ัง 
ความเจริญและความเส่ือมแกมนษุย  นายสําราญมองมันสวนแรก  ครูสงบมองสวนหลัง  แตนายกาวพยายาม 
มองมันทั้งสองดานเพื่อจะใหคนเราเจริญกาวหนาตอไป 

เขาคิดวาถาทุกคนคิดแบบครูสงบมนษุยเราคงไมมีความเปนอยูสะดวกสบายอยางในปจจุบัน  และถา 
ทุกคนคิดแบบนายสําราญคนเรากค็งแตกตางจากสัตวไมมากนกัความสุขสบายนั้นเปนหลักพืน้ฐานของชีวิต 
ก็จริงอยู  แตมนษุยไดวิวฒันาการจนกระทั่งสามารถชื่นชมกับส่ิงอ่ืนๆ  นอกจากความสุขสบายได  เชน  ความ 
อ่ิมใจที่ไดทําความดี หรือความตรึงใจที่ไดจากการสัมผัสกบัปญญาความรู เปนตน 

4.  นายษลิป 
นายศิลปเปนจิตรกร เขาแตกตางกับคนทั้งสามท่ีเอยมาแลวมากพอดู เขาไมเคยคิดวาแกนแทของชีวิต 

อยูที่เงินหรือความสุขสบายหรือการไดดื่มด่ําในปญญาความรูเขาหยิ่งในความเปนตัวของเขาเอง  เขาไมเคย 
คลานไปหาเงินหรือกมหัวใหกับคุณธรรมเขาทําทุกอยางท่ีเขารูสึกอยากทํา  ส่ิงเดียวที่เขาไมเคยทําคือหลอก 
ตัวเอง  เขาไมเคยรูสึกอยางหนึ่งแตไปทําอีกอยางหนึ่ง  และเขาไมเคยแครวาอะไรจะเกิดถาเขาไดทําส่ิงที่เขา 
ประทับใจหรือไดรับแรงดลใจ  และเม่ือทําไปแลวเขาไมเคยบนวาไมควรทําเลย  เขายอมรับทุกอยางท่ีเกิดขึ้น 
ไมวาจะเปนเรื่องดีหรือเรื่องราย  เม่ือเขาเห็นชาวสังคมสวมหนากากเอยคําหวานแกกนัเขารูสึกคล่ืนไสทน 
ไมได 

นายศิลปเห็นวาวิทยาศาสตรทําใหมนษุยเปนเครื่องจักร  มนัทําลายความสัมพันธความเอ้ืออารี  และ 
ความอบอุนที่มนษุยมีใหกัน สวนการหมกมุนอยูกับเรื่องกนิอยูหลับนอนนั้นก็ลดมนุษยลงไปใหเปนสัตว เขา 
รูสึกวาศิลปะตางๆ เชน วรรณคดี ดนตรี จติรกรรมเทานั้นที่ยกมนษุยใหมีฐานเหนือสัตว 

เขาเหยียดหยามนายสําราญมากที่สุดในบรรดา 3 คนที่กลาวมา ที่เขาอยากหัวเราะท่ีสุดคือนายสําราญ 
ไปซ้ือสเตอิโอมาเครื่องหนึ่งราคาหมื่นกวาบาท แตเขาไมมีเวลาไดฟงเลย ใชเปนเครื่องประดับบานเทานัน้ 

กับนายกาวนัน้พอคุยกันรูเรื่อง  สวนครูสงบนั้นเขากับเขาไดดีกวาคนอื่นๆ  เขาบูชาครูสงบ  แตเขาวา 
เถรเกินไป  อานหนังสือมากเกนิไป  จะทําอะไรคิดเรื่องถูกเรื่องผิดมากเกินไป  เขารูสึกวาครุสงบอยูในกรอบ
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มากเกินไปและพยายามขมอารมณความรูสึกของตวัเองมากเกินไป  ถาไมเปนอยางนี้แลวเขากับครูสงบคงไป 
ดวยกนัไดสบาย 

นั้นคือวิถีชีวติของคน  4 คนซ่ึงผูเขียนคิดวาเปนตวัแทนของชีวิต  4  แบบทานผูอานเองก็คงเปนคนใด 
คนหนึ่งใน 4 คนนั้น แมจะไมเหมือนคนใดคนหนึ่งทุกอยางทุกแระการ แตโดยทั่วไปทานจะตองคลายคนใด 
คนหนึ่งใน 4 คนนัน้ คนทั้ง 4 แตละคนนี้มองชวีิตไมเหมือนกัน ส่ิงที่คนหนึ่งเห็นวามคีาอีกคนเห็นวาไมมี เขา 
ใหความสําคัญแกสิ่งตางๆไมเหมือนกนั  เชน  เงิน  เกียรศ ความรู  ศีลธรรมและศิลปะ อยางนี้เรียกวา  ชีวทศัน 
ของเขาไมเหมือนกัน 

การที่โลกทัศนหรือชีวทัศนของเขาตางกันก็เนื่องจากวาทัศนะของคนทั้ง  4  เกี่ยวกับปญหาพื้นฐาน 
บางปญหาไมตรงกนั  วิชาปรัชญาจะชวยใหเราเขาใจวาปญหานี้มีอะไรบางและชวยใหเขาใจวาทัศนะที่ 
แตกตางกันในปญหาเลานี้ทําใหคนแตละคนมองความหมายของชีวิตตางกัน  จุกหมายสําคญัของหนังสือเลม 
นี้ก็เพ่ือจะชีใ้หเห็นวาวิชาปรัชญาจะชวยใหเรารูจักและเขาใจมนุษยและความหมายของชีวิตไดอยางไร 

ภาค 1 

โลก : อภิปรัชญา (1) 

ในภาค  1  เราจะอภิปรายปญหาเกี่ยวกับธรรมชาติของโลก  โลกในที่นี้ไมไดหมายความเฉพาะดาว 
ดวงที่เรากําลังอาศัยอยูทุกวันนี้เทานั้น  แตหมายรวมถึงจกัรวาล  นั้นคือหมายถึงสรรพส่ิงทั้งหลายที่มีอยูจริง 
ปญหานี้แยกไดเปน 2 เรื่อง คือ 

(1)  อะไรคือเนื้อหาของจกัรวาล  โลกแหงความเปนจริงประกอบไปดวยอะไรบาง  อะไรบางท่ีอยูใน 
ฐานะที่เราเรียกไดวา “จริง” หรือ “มีอยูจริง” หรืออีกนัยหนึ่งอะไรคือธาตุแทของโลก เราจะพดูถึงทัศนะใหญ 
3 ทัศนะที่ตอบปญหาขอนี้ คือหนึ่งจิตนยิมซ่ึงถือวานอกจากสสารหรือวัตถุหรือส่ิงที่เปนรูปธรรมทั้งหมดแลว 
ยังมี  “ของจริง”อีกอยางหนึ่งซ่ึงจับตองไมไดมองเห็นไมไดแตปญหาของจิตเทานั้นที่เขาถึงได  สอง  สสาร 
นิยมซ่ึงถือวาสสารหรือวัตถุเทานั้นที่เปนจริง สาม ธรรมชาตินิยมซ่ึงมีความเห็นก้ํากึ่งระหวางทัศนะทั้งสอง 

(2) อีกปญหาหนึ่งเกี่ยวกับปญหาธรรมชาติของโลกกค็ือ  ส่ิงที่มีอยูจริงหรือาตุแทของโลกตามขอ (1) 
นั้นดําเนนิเคลื่อนไหวไปอยางไร  ความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้จกัรวาลนั้นเปนไปอยางไรเราจะพดูถึงสาม
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สํานักที่สําคัญที่ตอบปญหาขอนี้คือ  หนึ่ง  อันตนิยมซ่ึงเชื่อวาสรรพส่ิงในจักรวาลเคล่ือนไหวไปสูจุดหมายอัน 
ใดอันหนึ่ง  สอง  จักรวาลนยิมซ่ึงเห็นวาจกัรวาลเคล่ือนไปเหมือนเครื่องจักร  และสาม  นวนิยมซ่ึงถือวาใน 
กระบวนการเปล่ียนแปลงของสรรพส่ิงนั้นมีกากาวกระโดดไปสูส่ิงใหมๆ 

๑ 

เนื้อแทของโลก 

(อะไรคือความเปนจริง) 

1.1  จิตนิยม (Idealism) 
ปญหาที่วาโลกแหงความเปนจริงคืออะไร ดูเผินๆ ก็ไมนาเปนปญหาอะไร บานที่เราอยู  อาหารที่เรา 

กิน หนังสือที่เราอาน เจาดางที่กําลังกระดกิเทา เพ่ือนที่เรากําลังคุยดวยเหลานี้คือ “ของจริง”ที่มีอยูในโลกของ 
เรา  ส่ิงตางๆที่เราเอยมานี้ทุกคนเชื่อวาเปนจริงเพราะเห็นไดจับตองได  นั้นคือมันเปนวตัถุหรือสสาร  หรืออีก 
นัยหนึ่งมันมีลักษณะกายภาพ  แตปญหาก็คือวตัถุสสารเทานั้นหรือที่เปนจริง  มคีวามเปนจริงอ่ืน 
นอกเหนือจากนี้หรือไม 

จิตนิยมตอบวามี  ในวงการปรัชญาคําวา  “จิตนิยม”มีความหมายหลายนัยแตในที่นี้เราจะหมายถึง 
ทัศนะที่ถือวา  นอกจากสสารวัตถุแลวยังมีความเปนจริงอีกประเภทหนึ่งความเปนจริงอันนี้ไมมีตวัตนจับตอง 
ไมได กลาวคือมีลักษณะเปนอสสาร เนื้อแทของโลกหรือจักรวาลนัน้มิใชมีแตเพียวสสารวัตถุเทานั้น จตินิยม 
รูปนี้ยังเช่ือตอไปดวยวาสิ่งเปนจริงอันเปนอสสารนี้เขามามบีทบาทในโลกของสสารวัตถุ 

ตัวอยางของทัศนะแบบจิตนิยมก็เชนศาสนาคริสตซ่ึงถือวานอกเหนือจากโลกของสรรพส่ิงที่เราเห็น 
และจับตองไมได ยังมีความจริงอีกอันหนึ่งคือพระผูเปนเจาซ่ึงไมมีตัวตนที่จะมองเห็นหรือจับตองได พระเจา 
มีบทบาทในโลกของมนษุยในแงท่ีวาไดสรางโลกและมนษุยขึน้  และเปนผูใหรากฐานแกความจริงความดี
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และความงามท่ีมีอยูในโลกของมนษุย  นอกนัน้พระเจายังเปนจุดหมายปลายทางแหงความเปนไปของโลก 
มนุษย 

ทัศนะแบบจิตนิยมที่แพรหลายอีกทัศนะหนึ่งคือปรัชญาของเพลโต(427-347กอนค.ศ.)ปรัชญาเขาเปน 
ตัวอยางท่ีทําใหเขาใจโลกทัศนของจิตนิยมไดดี เราจะศึกษาเขาใหละเอียดหนอย 

เพลโต : ทฤษฏี “แบบ” 
เพลโตเชื่อวาเนื้อแทของจักรวาลนั้นมี 2 ประเภท คือ (1) ส่ิงทั้งหลายที่เปนวัตถุจับตองไมได มองไม 

เห็น เราเรียกวาเปนสสารหรือมีลักษณะกายภาพ (2) ส่ิงที่เปนอสสารคือไมใชวัตถุ จับตองไมได เขาเรียกส่ิงนี้ 
วา  “แบบ”  นายแดง  นายดํา  นายเขียว  เปน  “ส่ิง”  สามส่ิงที่มีอยูในโลก  รางกายของเขาทั้งสามเปนวตัถุ 
กลาวคือมีลักษณะกายภาพเปนสสาร ดังนั้นจึงพอกลาวไดวา แดง ดํา เขียว เปน “วัตถุ” หรือ “สสาร” (3) ส่ิงที่ 
มีอยูจริงในโลก  ส่ิงสามส่ิงนี้มีลักษณะบางอยางท่ีเหมือนกนั กลาวคือเปน “คน”  เหมือนกนั แดง ดํา  เขียว มี 
ลักษณะตางๆกัน แดงสูง ดําเตีย้ ดําผิวขาว เขียวผิวเหลือง แดงหัวลาน ดําผมดก แตทั้งสามนี้มีอะไรเหมือนกนั 
อยูอยางหนึ่งคือ “ความเปนคน” 

เพลโตเรียก “ความเปนคน” หรือ “คน” วา “แบบ” แบบคอืลักษณะกลางท่ีส่ิงหลายส่ิงมีรวมกัน แดง 
ดํา เขียว แมจะแตกตางกันหลายๆดานแตก็อยูในแบบเดียวหรือจําลองออกมาจากแบบเดียวกัน ขนมสามช้ินที่ 
วางอยูหนาเรานี้มีเนื้อตางกัน  อันแรกทําดวยถ่ัว  อันที่สองขาวเจา  อันที่สามขาสาลี  แตขนมสามช้ินนี้อยูใน 
แบบเดียวกนัคือกลมเหมือนกนั ทั้งนี้เพราะทําจากแมพิมพอันเดียวกนั 

ทอง  ขมิ้น  ดอกดาวเรืองเปนวัตถุสามส่ิงที่มีอยูในโลก  ส่ิงทั้งสามนี้แตกตางกันมากมาย  แตก็อยูใน 
แบบเดียวกนัคือ “เหลือง” ลอรถยนต หนาปดนาฬิกา เหรียญบาทเปนวัตถุสามส่ิงที่แตกตางกัน แตก็จําลองมา 
จากแบบเดียวกันคือ “กลม” หญิงชายคูหนึ่งที่กําลังคุยกันอยูที่สนาม รองเทาคูหนึ่งที่อยูในหอง แวนตาคูหนึ่ง 
ที่ทานกําลังสวมอยูสาม  “ส่ิง”  นี้ตางกันหลายๆดานแตก็เหมือนกันอยูอยางหนึ่งคือมีอยูเปนสอง  กลาวคืออยู 
ในแบบ “สอง” เหมือนกัน 

เม่ือวานกอนนีน้ายประสิทธ์ิเส่ียงชีวิตชวยพระรอดชีวติจากการจมน้ํา  เม่ือวานนี้นายประเสริฐยอม 
บาดเจ็บเพื่อเขาไปสกัดตนไฟไมใหลุกลาม  เม่ือเชานี้นายประสาทชวยตํารวจจับผูรายได  ทั้งสามเหตุการณนี้ 
เกิดกับคนสามคนที่ตางกัน  เกิดในเวลาที่ตางกันแตทั้งสามตางก็เปนการกระทําที่ด ี มีลักษณะเหมือนกนัอยู 
อยางหนึ่งคือ  “ดี”  การกระทําทั้งสามนี้จึงอยูในแบบเดียวกนัคือ  “ดี”  รูปภาพรูปนี้รูปปนรูปนัน้  กวนีิพนธทบ 
โนนทั้งสามส่ิงนี้ตางกันหลายอาง แตก็อยูในแบบเดียวกันคือ “งาม” 

สําหรับเพลโต คน เหลือง กลม สอง ดี งาม คือแบบมันคือลักษณะที่ส่ิงหลายส่ิงมีรวมกันไดบางทีเรา 
เรียก  “แบบ”  ของเพลโตวา  “ส่ิงสากล”  เพราะเปนส่ิงรวมของส่ิงตางๆไดทั่วไป  ส่ิงแตละส่ิงมารวมแบบ
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เดียวกนั  เชน  นายดํานายแดงนายเขียวนั้นแมจะมี  “ความเปนคน”  รวมกนัแตก็มีลักษณะเฉพาะของตนเราจึง 
เรียกส่ิงแตละส่ิงนี้วา “ส่ิงเฉพาะ” 

ลักษณะบางประการของแบบ 
สําหรับเพลโตจักรวาลมีเนื้อแท 2 อยางคือ โลกของแบบกบัโลกวัตถุ วตัถุหรือสสารนั้นเราพอเขาใจ 

กันไดงายวาคืออะไร  แต  “แบบ”  ของเพลโตเขาใจไดไมงายนักเราจะแจกแจงลักษณะบางประการอาจทําให 
เขาใจชดัขึ้น

1.  แบบเปนสสาร 
แบบไมเปนวัตถุ  ไมตัวตน จับตองไมได  มองไมเห็น กลาวคือรูจกัไมไดดวยประวาทสัมผัส  เราเห็น 

นายดํานายแดงได จับตองได ถาเขาตวัเหม็นําเราอาจไดกล่ินเขาไดแตความเปนคนไมใชตัวตน ทานมีทองอยู 
ในมือซาย ขมิน้อยูมือขวา ทานอาจคดิวาตาทาน “เห็น”สีเหลือง แตความจริงไมใช ตาของทานเห็นสิ่งหนึ่งท่ี 
ปรากฏอยูในทองแทงนี ้ ซ่ึงเปนวิ่งที่ตางกับท่ีปรากฏในขมิ้นชิ้นนั้น  แตที่ปรากฏอยูในสิ่งทั้งสองนี้มิใชสี 
เหลืองจริงๆเปนเพียงสีที่ใกลกีบสีเหลือง  สีเหลืองที่แทอันเปน “แบบ”นัน้ตาของเราเห็นไมได ตาเห็นไดก็แต 
ส่ิงที่ใกลสีเหลือง  นั้นคือส่ิงที่จําลองมาจากแบบ  “เหลือง”เมื่อตาเห็นส่ิงจําลองของแบบ  “เหลือง”  หลายส่ิง 
ปญญาก็อาจ “เห็น”ความเหลืองที่แทได ดังนั้นสําหรับเพลโตมิใชตาเนื้อ แตเปนตาแหงปญญาท่ีหยั่งรู “แบบ” 
ได 

ส่ิงตางๆที่เปนวัตถุสสารในโลกนัน้เปนที่ปรากฏตัวของแบบ  เม่ือตาเนื้อเห็นสิ่งเหลานี้  ตาแหงจิต 
หรือปญญาก็หยั่งเห็นแบบท่ีแทได  ทั้งนี้เพราะจติมนษุยนัน้มีความสัมพันธกับกายคือประสาทสัมผัสทั้ง  5 
และเปนผูพิจารณาขอมูลที่กายรูจกั  เม่ือกายรับรูส่ิงตางๆจากโลกภายนอก  ก็ทําใหจิตหยั่งเห็นสิ่งสากลหรือ 
แบบซ่ึงแฝงอยูในส่ิงเฉพาะเหลานี้เปรียบไดวาเมื่อตาเราเหน็รูปถาย  ซ่ึงเปนตัวแทนของคนๆหนึ่งหลายๆรูป 
จิตของเราอาจหยั่งเห็นลักษณะจริง  ของคนๆนัน้ได  กายจึงเปนเพียงสะพานใหจิตหยั่งถึงแบบ  แตมใิชตัวที่ 
สามารถรูจักแบบ 

อยางไรก็ตาม  ในทัศนะของเพลโต  แมประสาทสัมผัสจะมีสวนชวยใหจิตเขาถึงแบบ  แตประสาท 
สัมผัสมักจะบิดเบือนความเปนจริงของแบบ  เพราะส่ิงเฉพาะแตละส่ิงที่จะลองออกจากแบบนั้นเปนตัวแทนที่ 
ไมสมบูรณ  ประสาทสัมผัสของมนุษยมกัจะชักจูงจติไปสูส่ิงที่มันชอบมากกวาจะจูงไปหาส่ิงที่เปนจริง 
ดังนั้นถาอยากรูจักแบบอันแทจริงหรืออยากรูจักความจริงอันบริสุทธ์ิ  มนุษยควรแยกจิตของตนออกจาก 
รางกาย ไตรตรองหาความจริงดวยตัวเอง ปญญาไมใชรางกาย  ซ่ึงเปนพาหะที่แทท่ีจะพาจิตไปสูสัจธรรมเพล 
โตเขียนวา 

ทานเคยเห็นสิง่เหลานีด้วยตาหรือไม...................ไมเคย
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ทานเคยประสบสิ่งเหลานี้ดวยประสาทสัมผัสอื่นๆหรือไม.......หรือวาผูทีใ่ชปญญาเทานั้นที่จะเห็น 
แกนแทของสรรพสิ่งได...................แนนอน 

และผูที่จะไดความรูบริสุทธิท์ี่สุดคอืผูทีไ่ปหาสิ่งเหลานี้ดวยจิตเทานั้นอยาไปรบกวนและขัดขวาง 
กิจกรรมของจิตดวยตาหรอืประสาทสัมผัสอื่นๆใชไดแตเพยีงดวงประทีปทีเ่รืองแสงของจิตสอดสองหาความ 
จริง  ใครก็ตามทีอ่อกหางจาก  ตา  หู  ซ่ึงขดัขวางวิญญาณในการแสวงหาความรูเขายอมไดเหน็สัจธรรมที่ 
แทจริง 

นี้เปนลักษณะสําคัญอีกอยางหนึ่งของปรัชญาเพลโต  และก็เปนลักษณะสําคญัของจิตนิยมทั่วไป  คือ 
จิตหรือวิญญาณมนษุยมีสมมรรถนะอยางหนึ่งคือปญญาหรือเหตุผล ถาจิตยึดมั่นกับสมรรถนะนี้ มนษุยจะได 
ความจริงที่สมบูรณ ซ่ึงกค็ือการหยั่งถึงโลกของแบบในปรชัญาของเพลโตนั้นเอง การยึดมัน่กับสมรรถนะอัน 
นี้ก็คือการที่จติกระทํากจิกรรมที่เปนเอกลักษณของจิต  คือการคิดและไตรตรองโดยไมตองอาศัยประสาท 
สัมผัส 

2.  แบบมใิชสิ่งที่มนษุยคดิขึ้น  แตมีอยูเปนนิจนิรันคร 
แบบมิใชส่ิงที่มนุษยคิดขึ้นหรือจิตนาการขึ้น  แตมคีวามเปนจริงของตวัเอง    เปนอิสระจากความคิด 

ของมนุษย    บานที่ทานคิดฝนขึ้นเมื่อตอนกลางวันเกิดจากจิตนาการของทาน    เม่ือทานหยุดคิดมนัก็หายไป 
ดวย มันมิไดมีความเปนจริงอยูในโลกภายนอก มันมีอยูเฉพาะความคิด  เงือกก็มีอยูจริงเฉพาะในความคิด  ถา 
ไมมีคนๆใดมาคิดมนัขึน้มามันก็ไมมี 

แต “แบบ” ในปรัชญาของเพลโตมิไดมีอยูเฉพาะในความคดิ  การใชความคิดอาจชวยใหเราเขาถึงมัน 
ได    ความคิดอาจพาเราคนพบมนัได    แตถึงเราจะเขาไมถึงมันคือคนมันใหพบมันก็มีอยูในตัวของมันความ 
กลมอันเปนแบบนั้นมีอยูดังเดิมกอนที่มนุษยจะคนพบลอหรือทําหนาปดนาฬิกาความดกี็มีอยูกอนที่นายประ 
สิทธิเสียงชีวิตชวยพระและนายประสาทชวยตํารวจจับผูรายแมจะไมมีมนษุยคนใดกระทําการอันเรียกวาดี 
และแมสังคมมนุษยจะอยูในลักษณะที่วาไมมใีครคิดถึงความดีเลยแตความดกี็ไมไดสูญไปไหนมันมีอยูเปน 
นิตยนิรนัดรพรอมทีจ่ะถูกมนษุยคนพบตลอดเวลา    ในทํานองเดียวกนัแมจะไมมีลอเดียวกันมีหนาปดไมมีส่ิง 
ใดๆท่ีมีลักษณะกลมแตก็ไมไดหมายความวาความกลมอันเปนแบบไดสูญไปดวย 

3.  แบบเปนหลกัแหงความมีอยูของสิ่งตางๆ 
แบบเปนหัวใจของส่ิงตางๆคือทําใหส่ิงตางๆมีความหมายกระดาษแผนซึ่งอยูเบ้ืองหนาเราขณะนี้มี 

คุณสมบัติตางๆหลายอยาง  เชน  สีขาว  บาง  มีรูปส่ีเหล่ียมผืนผาและอ่ืนๆอีก  คุณสมบัติทั้งหมดนี้  เม่ือมา 
รวมกนัเขาอยูท่ีส่ิงๆหนึ่ง ทําใหส่ิงๆนี้มีความเปนจริงของมัน กลาวคือทําใหส่ิงๆนี้เปนกระดาษ แตไมใชกอน
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อิฐ  คุณสมบัติเหลานี้มันไดรับมาจาก  “แบบ”  ตางๆหลายแบบ  เชน  แบบของความขาว  แบบของความบาง 
แบบของส่ีเหล่ียม  แบบตางๆเหลานี้เปนหัวใจแหงความเปนจริงของมัน  เพราะถาไมมีแบบเหลานี้  คุณสมบัติ 
ที่มันมีอยูก็จะไมมี และเม่ือคณุสมบัติเหลานี้ไมมี ความเปนกระดาษของมันก็หมดไปดวย 

ดังนั้นทีก่ระดาษแผนนี้เปนกระดาษแผนนี้เพราะแบบหลายๆแบบมาปรากฏตัว  ณ  ที่นั้น  การปรากฏ 
ตัวของแบบทําส่ิงตางๆมีความหมาย  คําวามคีวามหมายในที่นี้หมายความวามีลักษณะที่แนนอนอยางหนึ่งซ่ึง 
ทําใหแยกออกจากส่ิงอ่ืนได  ในบทสนทนาเรื่อง เฟโด  เพลโต ไดพูดถึงส่ิงที่สวยงามกับแบบแหงความงามไว 
วา 

ถาอยางนัน้ ทานจะเหน็ดวยกับขาพเจาในเร่ืองตอไปนี้หรือไมขาพเจาเห็นวาถามีส่ิงที่สวยงามแลว ... 
สิ่งเหลานี้ทีง่ามไดเพราะไปเขารวมในแบบแหงความงามแท ทานเหน็ดวยหรือไมเหน็ดวย 

เอาละ…ถามีคนบอกขาพเจาวา  การที่สิ่งๆหนึง่สวยงามนัน้เพราะมีสีสดใส  หรือมีรูปอยางนั้นและ 
อะไรอื่นๆทํานองนี้  ขาพเจารับไมไดเพราะรูสึกสับสนกบัเหตุเลานี้  แตขาพเจาจะพูดกบัตัวเองซึง่อาจเกิดจาก 
ความเขลาก็ไดวา  ไมมอีะไรที่ทําใหสิ่งตางๆสวยงามนอกเหนือจากการไปปรากฏคัวของแบบแหงความงามที่ 
เราพึงกลาวถงึ....ขาพเจาจะยังไมอภปิรายวามันปรากฏตัวไดอยางไร  แตขอยืนยนัวาสิ่งทัง้หลายสวยงามไดก็ 
เพราะแบบแหงความงามนีเ้อง 

นี้หมายความวา  สําหรับเพลโตการที่เหลงบทนี้ไพเราะ  รปูนั้นสวย  กวีนิพนธโนนกนิใจ  ก็เนื่องจาก 
แบบแหงความงามไปปรากฏตวัในส่ิงเหลานั้น  ส่ิงอ่ืนๆเปนเพียงสวนประกอบหรือส่ิงที่มาทีหลัง  แตหัวใจ 
หรือตนตาแหงส่ิงที่สวยงามทั้งหลายคือแบบแหงความงาม 

อนึ่ง แบบซ่ึงมีอยูดั้งเดิมนั้นอาจปรากฏตัวหรือไมก็ได อธิบายไดโดยการเปรียบเทียบดังนี้ นาย ก. ซ่ึง 
เปนคนๆหนึ่งนัน้  ถึงเขาจะถายรูปหรือไมตัวเขาก็ยังคงอยูอยางเดิม  ถาเขาถายรูปตัวเขาก็ไปปรากฏตัวที่ 
กระดาษหลายแผน รูปถายเปนรูปของเขาเพราะการปรากฏตัวของเขาทีน่ั้น แตถาเขาไมถายรูปเลยรูปถายของ 
เขาก็ไมมี  แตตวัจริงดั้งเดิมของเขาก็ยังอยูได  แบบตางๆก็เชนกัน  แมส่ิงทั้งหลายที่รองรับการปรากฏตวัของ 
แบบไมมีอยู แตแบบก็ยังความเปนจริงไดโดยไมปรากฏตวัที่ใดเลย 

4.  แบบเปนหลกัแหงความสัมพันธของสิ่งตางๆ 
แบบมิใชเปนเพยงหลักที่ทําใหส่ิงตางๆในโลกเปนจริงและมีความหมายเทานั้น  ยังเปนหลักแหง 

ความสัมพันธและความเปล่ียนแปลงในโลกของสสารอีกดวย  ความสัมพนัธระหวางแบบอันหนึ่งกับแบบอีก 
อันหนึ่ง  เปนส่ิงที่แนนอนตายตัวเทาๆกับตวัเอง  และความสัมพันธอันนี้อาจจะปรากฏหรือไมปรากฏในสิ่ง 
เฉพาะของแบบท้ัง 2 นีก้็ได แตความสัมพันธอันนีก้็ยังจริงอยูได
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ตัวอยางในคณติศาสตรจะเห็นไดชัด  จําสามเปนแบบอันหนึ่ง  จํานวนหกก็เปนแบบอีกอันหนึ่ง 
ความสัมพันธระหวางสามกับหกมีไดหลายอยาง ที่เราคุนกนัอยูก็เชน “กรรม” ความสัมพันธของแบบท้ัง 2 นี้ 
คือ สามรวมหกเปนเกา นี้มคีวามหมายวาในโลกของแบบ ความสัมพันธของแบบทั้ง 2 เปนอยางนี้ ฉะนัน้ใน 
โลกของสสารส่ิงที่จําลองแบบของสามและของหก  ก็ตองมีความสัมพันธคลอยตามนีด้วยเชน  ส่ิงเฉพาะของ 
สามคือคนสามคน ของหกคือ  คนหกคน  ดังนัน้คนสามคนรวมคนหกคนตองเปนเกาคน ที่เปนเชนนีก้็เพราะ 
ในโลกของแบบสามรวมหกเปนเกา แตสมมุติวา ณ ทีใ่ดทีห่นึ่งมีส่ิงเฉพาะถึงสามหรือหกส่ิง สมหรือหกก็ไม 
ปรากฏตัว ทั้งๆที่เปนจริงอยู ความสัมพนัธของสามและหกก็ไมปรากฏตัวดวยทั้งๆทีก่็ยังเปนจริงอยูความจริง 
ไมจําตองปรากฏ  แตถามีส่ิงเฉพาะเปนที่ปรากฏของแบบ  ส่ิงเฉพาะเหลานั้นตองปรากฏตามวิถีท่ีอยูในโลก 
ของแบบ 

ขอพิสูจนความจริงของแบบ 
ตามความคิดของเพลโตแมแบบจะไมมีตัวตนจับตองไมไดมองไมเห็นแตแบบก็ยังเปนจริง  แบบมใิช 

ความคดิหรือมโนภาพที่มีอยูในใจ  คือไมใชส่ิงที่จิตมนษุยสรางขึ้น  และก็ไมใชส่ิงที่จะตองอาศัยในการดํารง 
อยู  กลาวโดยยอก็คือ  แบบมิไดมคีวามเปนจริงแบบอัตนยั  ดังนั้นแบบจึงมคีวามเปนจริงแบบวตัถุวิสัยหรือ 
ปรนัย  คือมีอยูเปนเอกเทศจากจิต  และไมเพียงเทานั้น  ส่ิงปรนัยโดยทัว่ไป  เชน  ส่ิงเฉพาะท้ังหลายแมจะไม 
ขึ้นกับจิต  แตกข็ึ้นอยูกับส่ิงปรนัยอื่นนอกตัวมนั  สวนแบบนั้นเปนสิ่งสากล  ความมีอยูของมันไมเพียงไม 
ขึ้นกับจิตเทานัน้  แตไมขึ้นอยูกับอะไรเลย  เปนส่ิงสมบูรณคือมีอยูจริงโดยตวัเอง  ตอไปนี้คือเหตุผลบาง 
ประการทีจ่ะพิสูจนความเปนจริง 

(1)  ในชีวติประจําวันเรามักจะเปรียบเทียบส่ิงตางๆอยูเสมอเชนเส้ือตัวนี้ขาวกวาเส้ือตัวนั้น  ใน 
การเปรียบเทียบจะตองมีส่ิงใดสิ่งหนึ่งซ่ึงตายตวัเปนหลักวดัเสมอ   เพราะถาไมมีมาตรฐานที่แนนอนแลว เรา 
ไมสามารถจะเปรียบอะไรได ที่เรากลาววา  เส้ือตัวนัน้ก็เนือ่งจากเรามีความขาวอยู   เส้ือตัวแรกเขาใกลหลักนี้ 
มากกวาตัวหลัง    จึงกลาวไดวารูปถายนี้เหมือนแดงตวัจริงมากกวารูปถายนั้นเราไมสามารถจะกลาวเชนวาได 
เรากลาวไดวารูปถายนี้เหมือนแดงตังจริงมากกวารูปถายนัน้ก็เนื่องจากแดงตวัจริงมีลักษณะคงที ่     ถาใบหนา 
แดงเปล่ียนกลับไปกลับมาตลอดเวลา    การก็จะเปนวาวนันีรู้ปนี้เหมือนกวา        วานนี้รูปนั้นเหมือนกวา    การ 
เปรียบเทียบจะมีความหมายก็ตอเมื่อสําหรับตัดสินนัน้ตายตัว 

(2) มีความจริงหลายอยางท่ีเรายอมรับวา  เปนความจริงทีต่ายตัวแนนอน  เชนไมยอมลอยน้ํา  มุมทัง 
สามของสามเหล่ียมรวมกันเขายอมเทากับมุมฉาก  มุมในครึ่งวงกลมยอมเปนมุมฉาก และ 2+2 = 4 เปนตน 

ขอความทีก่ลาวขางตนนี้    เราเชื่อวาเปนจริงนริันดรเปนอื่นไมได    แตความจริงนั้นมใิชส่ิงที่มีอยูอยาง 
ลอยๆ ตองเปนความจริงของอะไรบางอยาง  กลาวคือ   ความจริงตองเปนความจริงของส่ิงใดสิ่งหนึ่ง   ในที่นี้
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ขอเรียกส่ิงนี้วา “วตัถุแหงความจริง”  “ไม”  ซ่ึงเปนวัตถุที่วา  “ไมยอมลอยน้ํา”มีไมเปนวตัถุแหงความจริง    จะ 
เห็นไดวา  “ไม”ซึ่งเปนวัตถุแหงความจริงในที่นี้มใิชไมชิ้นนี้หรือชิ้นนั้นเพราะ “ไมยอมรอยน้ํา”เปนความจริง 
ที่ไมเกี่ยวกับไมทุกแผนทีม่ีในโลกรวมทั้งไมที่สูญส้ินไปแลว  และไมท่ียังไมถือกําเนิด  อนึ่งถาวัตถุแหงความ 
จริงเปนไมแตละชิ้นถาไมแตละชิ้นเหลานี้เปล่ียนไปสูญไป ความจริงทีว่ากน็าจะเปล่ียนไปตามวัตถุแหงความ 
จริงดวย 

สรุปไดวา  ถาแบบไมเปนจริงในตัวเองแลว  คําพดูที่เราใชกนัก็จะไรความหมายเพราะลักษณะสอง 
อยางท่ีตรงกันขามกนัจะถูกดวยทนัทั้งคู จะวาอะไรเปนทั้งนั้นแต ความเห็นนี้เพลโตไมยอมรับ ฉะนัน้จึงเห็น 
วาแบบไมเปนอัตนัย แตมีอยูเปนอิสระจากความคดิ 

ลักษณะทั่วไปของจิตนิยม 
เราไดพูดถึงปรัชญาของเพลโตคอนขางละเอียด    ปรัชญาของเขาเปนตัวอยางแนวคดิของจตินิยมได 

ชัดเจนตอไปนี้เราจะพิจารณาลักษณะที่สําคญัของจิตนิยมโดยทั่วไปโดยมีปรัชญาของเพลโตเปนแนวอธิบาย 
(1)  จิตนิยมโดยทั่วไปถือวาเนื้อแทของโลกนั้นมใิชมีเพียงสสารหรือวัตถุเทานั้นแตยังประกอบ 

ไปดวยส่ิงที่เปนอสสารในศาสนาคริสตส่ิงนี้คือพระเจาซ่ึงจับตองไมไดมองไมเห็นแตมีสภาพความเปนจริง 
มากกวาโลกของสสารที่ประกอบไปดวยวัตถุทั้งปวงจิตนิยมบางพวกเชนของ    เฮเกล  ถือวาเนื้อแทของโลกมี 
ลักษณะเปนจิต  วัตถุหรือสสารนั้นเกดิภายหลังเปนเพียงการแสดงตัวออกของจติเทานั้น  ในปรัชญาของเพล 
โต นอกจากสสารแลวยังมีส่ิงที่เปนอสสารนั้นกค็ือ  แบบ  ซ่ึงก็เปนระบบแหงความจริงอีกระบบหนึ่งนอกไป 
จากโลกของสสารแบบมิใชเปนเพียงมโนภาพที่อยูในความคิดแตมีความเปนจริงในตัวเอง 

(2)  จิตนิยมถือวาเนื้อแทของโลกสวนที่เปนอสสารหรือสวนที่มีลักษณะทางจิตมีอยูเปนนริันดร 
ไมเปลียนแปลงทั้งๆที่ตัวเองไมเปล่ียนแปลงแตมันก็เปนตวัอธิบายการเปลียนแปลงที่มีอยูในโลกของวตัถุ 
กลาวคือมันเปนส่ิงสมบูรณมีอยูโดยตวัเองความเปล่ียนแปลงในโลกของวัตถุไมมีผลกระทบสภาพการดํารงษ 
อยูของมัน พระเจาในศาสนาคริสตและแบบของเพลโตก็มลัีกษณะทีว่านี้ 

(3)  จิตนิยมโดยทั่วไปถือวาหนวยความเปนจริงที่เปนอสสารหรือจิตนี้เปนหลักสําคญัที่ทําให 
โลกของวัตถุมีระเบียบกฏเกณฑ ถาปราศจากสวนที่เปนอสสารแลวความเปนไปของโลกก็จะสบสนอลมาลค 
วามรูและความเขาใจที่มตีอโลกก็จะมีไมไดในศาสนาคริสตพระเจาเปนตนตอของความจริงที่มีในโลกนีใ้น 
ปรัชญาเพลโต    ความเปลียนแปลงที่เกิดขึน้ในรูปของวตัถุเปนไปตามแบบแผนอันตายตัวที่มีอยูในโลกของ 
แบบ 

(4)  อสสารไมเปนเพียงที่มาของความจริงของสสารเทานั้นจิตนิยมยังถือตอไปวาคาทั้งหลายที่มี 
อยูในโลกของวัตถุและโลกมนษุยมีตนตออยูที่อสสารดวยความดคีวามงาม    ความยุติธรรมเปนคาหรือ



12 

คุณธรรมท่ีมีอยูในโลกและที่มีอยูจริงไดก็เนื่องจากมีฐานรองรับอยูที่โลกของอสสารซ่ึงไมมีตัวตนจับตอง 
ไมไดคาเหลานี้คนแตละคนในโลกอาจเห็นตางกันแตถืงคนจะเห็นตางกันอยางไรคาเหลานี้ก็มีจริงตายตวัอยู 
ในโลกของอสสารในปรัชญาของเพลโตความดี    ความงาม  ความยุติธรรมตางก็เปนแบบที่มีอยูอยางสมบูรณ 
ในตวัเองเปนแมบทท่ีทําใหโลกมนุษยมคีาตางๆเหลานี้ไดโครงสรางของจกัรวาลนัน้นอกจากจะมีสสารแลว 
ความดคีวามงามยังเปนสวนหนึ่งโครงสรางนีด้วยคาเหลานี้มีอยูเดิมมิใชส่ิงที่มนษุยสรางขึ้นแตอาจคนพบคา 
เหลานั้นได 

วิจารณทฤษฏีแบบของเพลโต 
ในปรัชญาของเพลโตแบบมีความสําคัญมากและทําใหปรชัญาของเพลโตเปนจิตนิยมคาแบบไมมี 

จริงหรือมีอยูในฐานะเปนเพียงมโนภาพในความคิดปรัชญาของเพลโตก็จะพังทลายทัน่ทีพิจารณาเหตุผลบาง 
ขอที่มีผูยกขึน้มาวิจารณทฤษฏี  แบบ ของเพลโต 

1.  ตามทฤษฏีนี้ถาส่ิงหลายๆส่ิงเชน  ชอลก  กระดาษ    เสือ  มีลักษณะรวมอะไรบางอยางซ่ึงเปนสี 
ขาวกจ็ะมีแบบเชนแบบแหงความขาวเปนตนตอของลักษณะเหลานี้สมมุติเรียกแบบแหงความขาววา  ข. 
ตอไปก็อาจถามไดวาตัว  ข.  เองกับส่ิงตางๆที่สีขาวเหลานี้มีลักษณะรวมกันหรือไมก็นาจะมีถาเปนอยางนี้ก็ 
ตองมีแบบอีกแบบหนึ่งเปนตัวกลางสมมุติเรียกแบบนีว้า ข. ตอไปก็อาจถามไดวา  ข.1 กับ ข. มีอะไรรวมกัน 
หรือไมการกจ็ะเปนวาตองมี ข. 2 ไมมีที่ส้ินสุดเมื่อไมมีที่ส้ินสุดก็ไมมีจดุเริ่มตนเมื่อไมมีตวัตนแบบของความ 
ขาวอันถัดมาจนกระทั้งส่ิงเฉพาะท่ีส่ีขาวจะไดความขาวมาจากไหน 

2. ตามทฤษฏีนี้แบบเปนรากฐานของความจริงถามีความจริงที่ตายตัวก็ตองมีแบบที่ตายตัวเปน 
วัตถุแหงความจริงอันนั้นตรงนี้อาจมีผูแยงวาความจริงที่ตายตัวมีหรือความรูของมนุษยที่คอนขางแนนอน 
เชนความรูทางวิทยาศาสตรก็มีการเปลียนแปลงอยูเสมอกฏเกณฑทางวิทยาศาสตรไดรับการอบรมตลอดเวลา 
เม่ือมีขอมูลจากประสบการณมากขึ้นยิ่งความรูของมนุษยเกี่ยวกับคานั้นแทบจะไมมีการลงลอยกันเลยความดี 
ความชั่วความยุติธรรมอยุติธรรมสวยไมสวยเหลานี้ไมมีอะไรตายตัวเลย 

3.แบบในปรัชญาของเพลโตเปนสวนเกิน เพลโต บอกวาการที่ไมแตละชิ้นเปนไมนั้นเนื่องจาก 
ของความเปนไมกลาวคือแบบของไมมีอยูกอนตรงนี้ถามไดวาถามนุษยไมเคยพบไมชิ้นนี้จิตมนุษยจะเห็น 
หรือรูจักความเปนไมไดหรือไมหรือถาเราไมเคยเห็นส่ิงตางๆเราจะยังเห็นของความขาวไดหรือไมถาเรา 
อยากรูคุณสมบัติของไมโดยทั่วไปเปนไปไดหรือไมท่ีเราจะไมสังเกตุขอมูลจากไมส้ินนี้และลองสมมุติตอไป 
อีกวาถาแบบของความเปนไมไมมีแลวอะไรจะเกิดขึ้น วิธีที่ เราจะศึกษาเกี่ยวกับความจริงของไมจะ 
เปล่ียนแปลงไปเปนอยางอ่ืนหรือไมความไมมีอยูของแบบจะกระทบกระเทือนการหาความจริงหรือไมหลาย 
คนตอบวาไมดังนั้นแบบจึงเปนสวนเกินที่วาเปนสวนเกินนั้นหมายความวาไมวาแบบจะมีหรือไมก็ตามการ
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หาความรูที่เราจะไดจากสรรพส่ิงในโลกก็คงจะดําเนินตามปรกติคือนําส่ิงตางๆในโลกมาแลวก็สังเกตุ 
รวบรวมขอมูลและตังทฤษฏีขึ้นถาไมมีส่ิงที่เปนวัตถุใหเห็นไดแลวความรูจะไมมีเลยฉะนั้นมีแบบหรือไมมีก็ 
มีคาเทากัน 

1.2 สสารนิยม 
วิวัฒนาการของสสารนิยม 
ในวงการปรัชญาถือกันวาปรัชญาตะวันตกเริ่มที่กรีกนักปรัชญารุนแรกๆของกรีกนัน้มแีนวคดิแบบ 

สสารนิยมนักคิดชาวกรีกกลุมหนึ่งซ่ึงเริ่มดวย  ทาเลส ซ่ึงมีชีวิตอยูในสตวรรษที่ 6 เกิดความสนใจที่จะ 
แสวงหาความจริงของโลกที่อยูรอมรอบตัวมนุษยซ่ึงก็คือโลกที่ประกอบไปดวยวัตถุตางๆนั้นเอง ความอยาก 
รูอยากเห็นของนักปรัชญากลุมนี้ซ่ึงรูจักกันในนามวากลุม  ไอโอเนีย มุงไปสูปญหาที่วาที่โลกของเรามีส่ิง 
ตางๆหลายอยางจนเหลือที่จะ 

คนานับมีอะไรบางอยางหรือไมท่ีเปนตนตอรวมกันของสรรพส่ิงเปนตนกําเนดิรวมกันของส่ิงทั้ง 
ปวง  นักคิดรุนแรกนี้เชื่อวา    ความหลากหลายเหลานี้เปนส่ิงผิวเผิน  เปนเพียงปรากฏการณหรือการแสดงตัว 
ออกในรูปตางๆหลายรูปของส่ิงพื้นฐานอันเดียวกัน 

นี้คือการแสวงหาปฐมธาตุหรือแกนแท   ทาเลส บอกวาปฐมธาตุคือน้ําอแนกซิเมเนสวาเปนอากาศ 
อแนกซิแมนเดอรวาเปนสสารบริสุทธ์ิที่ปราศจากรูปรางหรือคุณสมบัติเฉพาะใดๆ    ทั้งสามคนนี้เชื่อ 
เหมือนกันอยู  2  ประการคือ  ประการแรก  ปฐมธาตุซ่ึงเปนหนวยแหงความเปนจริงขั้นมูลฐานที่สุดนี้เปน 
สสาร    ประการที่สอง  สรรพส่ิงทั้งปวงที่เราเห็นอยูทุกวันนี้เปนเพียงการปรากฏตัวในรูปตางๆกันของส่ิง 
เดียวกนัคือของปฐมธาตุนี้ 

ในปจจุบันเราทราบวาน้ํามิใชหนวยยอยของส่ิงอ่ืนๆเพราะนําเปนสารประกอบที่เกิดจากธาตุออก 
ชิเจน  และ ไอโดรเจน อากาศก็ประกอบหนวยยอยหลายอยางขอสรุปของนักคิดเหลานี้ผิดแตในความคดิของ 
เขามีความสําคัญมากการที่เขาเห็นวาส่ิงที่แตกตางหลายส่ิงมาจากมีตนกําเนิดมาจากที่เดียวกันนั้นก็เทากับวา 
สัมพันธกันเพราะความสัมพันธ 

น้ําไมใชปจจุบันเราทราบวาหนวยยอยที่สุดของส่ิงตางๆ เพราะน้ําเปนสารประกอบท่ีเกิดจากธาตุ 
ออกซิเจนและไฮโดรเจน อากาศก็ประกอบดวยหนวยยอยหลายอยาง ขอสรุปของนักคิดเหลานี้ผิด แต 
แนวความคิดของเขามีความสําคัญมาก การที่เขาเห็นวาส่ิงที่แตกตางกันหลายส่ิงมีตนกําเนินมาจากที่เดียวกัน 
นั้นก็เทากับวาเขาเช่ือวาสิ่งตางๆนั้นสัมพันธกันเพราความสัมพันธจะมีไดเมื่อส่ิงตางกันนั้นมีอะไรบางอยาง 
รวมกัน ลักษณะรวมนี้ที่มีไดก็เพราะมีตนกําเนินมาจากที่เดียวกัน
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ระบบท่ีวานีค้ือระบบของสารเพราะมีปฐมธาตุที่เปนสสารเปนแกนกลาง  แนวความคิดแบบนี้เกิดขึ้น 
พรอมกับความเชื่อที่วา โลกของวตัถุ หรือกวางกวานัน้ จกัรวาลของสสารเปนระบบที่สมบูรณในตวัเองการที่ 
เขาใจวัตถุชิ้นหนึ่งหรือปรากฏการณอันหนึ่งกระทําไดโดยความสัมพันธที่มันมกีับวัตถุหรือปรากฏการณอื่น 
ที่อยูในโลกของสสารเหมือนกัน  สสารอธิบายตัวมันเองได  โลกของสสารเปนที่เขาใจไดโดยไมตองอางอิง 
ส่ิงที่อยูนอกโลกของสสาร 

อีกประมาณหนึ่งรอยปตอมาไดมีนกัคดิในแนวนี้อีกหลายคน  เอ็มพิโดคลิสเปนคนสําคัญคนหนึ่ง 
เขาไดพัฒนาความคิดของนักปรัชญารุนแรกไปอีกกาวหนึ่ง  ทาเลสและกลุมไอโอเนียบอกวาจุดกําเนดิของ 
สรรพส่ิงนั้นคือส่ิงเดียว  แตเขาไมไดอธิบายวาส่ิงหลายส่ิงที่แตกตางกันเกดิจากส่ิงเดียวกันไดอยางไร  ทําไม 
ส่ิงเดียวจึงกลายเปนหลายส่ิงได  ปรัชญาของทาเลสแลละพวกอธิบายความหลายหลากไดยังไมชดัเจน 
เอ็มพิโดคลิสจึงเสนอทฤษฏีวาปฐมธาตุไมไดมีอยางเดียว แตมี 4 อยางคือ ดิน น้ํา ลม ไฟ วัตถุตางๆที่เราเห็น 
นั้นมิไดเปนเนื้อเดียวกนัทั้งหมด แตประกอบไปดวยหนวยความจริง 4 หนวยที่ตางกัน สสารทั้ง4ประเภทนี้มี 
มาแตตั้งเดิมไมเกิดไมสลาย  แตสรรพส่ิงที่เราเห็นอยูในโลกนั้นมีเกดิมีสลาย  แตการเกิดของส่ิงหนึ่งก็เปน 
เพียงการเขามารวมกนัของปฐมธาตุทั้ง  4  และการดบัก็เปนเพียงการแยกตวัของปฐมธาตุเหลานี้ซ่ึงเปน 
องคประกอบของมัน  แตหนวยยอยซ่ึงเปนองคประกอบนีม้ิไดสลายไปดวยธาตุอันเปนหนวยยอยสุดมิไดเกิด 
มิไดเปล่ียนแปร  มิสูญหาย  แตก็เปนตัวการที่ทําใหมีการเกดิ  การแปรสภาพ  การสูญส้ินของสรรพส่ิงทั้งปวง 
โดยความเปนจริงแลวในโลกนี้ไมมีอะไรเกิด  ไมมีอะไรดบั  มีแตการรวมและการแยกของส่ิงอันเปนหนวย 
เดิมนอกจากนั้นการรวมตวัและการแยกตัวในลกัษณะที่ตางกันและในอัตราสวนทีต่างกันทําใหเกดิความ 
หลายหลากในโลกดวย 

เรื่องนี้แพลโตคงตอบวาไมมีอะไรสูญไป ไมมีอะไรเกดิใหม โดยแทจริงมีส่ิงหนึ่งซ่ึงเรียกวา “สสาร” 
ไดสวม  “แบบ”อันหนึ่งในเวลาหนึ่ง  และไดสวม”แบบ”อีกอันหนึ่งในเวลาตอมา  การเปล่ียนแปลงอยูที่การ 
ปรากฏตัวของแบบในส่ิงๆหนึ่งซ่ึงปราศจากแบบ  (คือสสาร)  สสารอันปราศจากลักษณะใดๆ  นั้นมิไดสูญ 
หายไปไหน  เปนแตเพียงเปล่ียนเครื่องแตงตัวเทานัน้ จะเห็นไดวา  ในปรัชญาของเพลโต การเปล่ียนแปรของ 
ส่ิงตางๆในโลกตองอาศัยหลักความเปนจริงของอีกโลกหนึ่งมาอธิบาย  โลกของแบบชวยใหเราเขาใจวาการ 
เปล่ียนแปรนั้นไมใชส่ิงหนึ่งสูญไปและอีกส่ิงหนึ่งเกิดมาใหม 

แตปรัชญาของเอ็มพิโดคริส  การเปล่ียนแปลงคือการเรียงตวัของหนวยยอยในรูปใหม  ไมมีอะไรเกดิ 
ไมมีอะไรสูญ  การเปล่ียนแปลงสามารถเปนที่เขาใจไดโดยไมตองสมมุติความเปนจริงอีกโลกหนึ่งมาอธิบาย 
ความเปนจริงในโลกนี้อธิบายตวัมันเองได  สําหรับเพลโต  ส่ิงอันเปนจริงแทท่ีจะมาอธิบายโลกของวตัถุนั้น



15 

อยูอีกโลกหนึ่งนอกออกไปจากตัวส่ิงเหลานี้  สําหรับเอ็มพิโดคริสส่ิงอันเปนจริงแทธาตุทั้ง 4  อันประกอบกัน 
ขึ้นเปนส่ิงเหลานี้  และธาตุเหลานี้เปนตัวอธิบายการมีอยู  การเกิด  การเปล่ียนแปลง  การดับของสรรพส่ิง 
นอกเหนือจากธาตุทั้ง 4 นี้หาความเปนจริงอะไรอีกไมได 

เดโมคริตุสกับทฤษฎีอะตอม 

ทัศนะของเอ็มโดคลิสเปนววิัฒนาการขั้นหนึ่งของสสารนิยมที่เริ่มดวยทาเลสกับกลุมของเขา 
ปรัชญาของพวกไอโอเนียมิไดอธิบายการเปล่ียนแปลง  คือมิไดอธิบายการแปรสภาพของน้ํา  (หรือปฐมธาตุ 
อ่ืน) มาเปนสรรพส่ิงตางๆในโลกนี้เกดิขึน้อยางไร ในปรัชญาของเอ็มพิโดคลิสส่ิงตางๆมิไดแปรสภาพมาจาก 
ส่ิงๆเดียว  แตเกิดจากการรวมตัวและสลายตัวของส่ิงที่มีอยูดั้งเดิม  4  ประเภท  กลาวคือ  คุณสมบัติทั้งปวง 
บรรดาที่มีอยูในโลกนี้เปนเพียงการเรยีงตังในรูปตางๆของคุณสมบัติพื้นฐาน 4 อยาง 

ตอมามีนักคิดอีกคนหนึ่งคือ เดโมคริตุส ไดพัฒนาแนวความคิดนี้ออกไปอีกขั้นหนึ่ง ความคดิของเขา 
ก็คือ ถาเราแยกสิ่งตางๆบรรดาที่มีอยูออกเปนหนวยยอย แลวแยกองคประกอบนี้ยอยลงไปอีกเล่ือยๆในที่สุด 
จะมาถึงส่ิงๆหนึ่งซ่ึงไมสามารถจะแยกออกไดอีกหนวยยอยที่สุดนี้เรียกวาอะตอม ซ่ึงแปรวา “ไมสามารถจะ 
ตัดได” อะตอมเหลานี้ครอบครอบท่ีจึงเปนสสาร เปนส่ิงซ่ึงมีมาแตเดิมไมมีการเกิดขึ้นใหม และไมมีการสูญ 
สลายหรือเปล่ียนแปลงเปนหนวยที่เล็กที่สุดของสสารซ่ึงจะแบงแยกออกอีกไมได 

การเคล่ือนที่ของอะตอมเปนสาเหตุของการเกิด เปล่ียนแปลงและดับสลายของส่ิงตางๆที่มีอยูใน 
จักรวาล เพราะการเกิดขึ้นและดับสลายของส่ิงตางๆก็เปนเพียงการเขามารวมกันและแยกออกจากกันของ 
อะตอมทั้งหลาย และการเปล่ียนแปลงก็เปนเพียงการสับที่ของอะตอม สวนตัวอะตอมเองนั้นมิไดเกิด ดับ 
หรือเปล่ียนแปลงแตอยางใด 

แตก็มีส่ิงหนึ่งที่เดโมคริตุสไมแนใจวาจะถือวาเปนจริงหรือไม แตตองยอมรับ ส่ิงนีค้ือชองวาง เพราะ 
ถาไมมีชองวางเสียแลว  การเคล่ือนที่ก็เปนไปไมไดและถาไมมีการเคล่ือนที่ การดับและการเปล่ียนแปลงของ 
ส่ิงทั้งหลายก็ไมมี
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ฉะนั้นในจักรวาลของเดโมคริตุสนอกจากชองวาง  อะตอมและการเคล่ือนที่ของอะตอมความเปน 
จริงเปนเพียงส่ิงที่บัญญัติหรือสมมุติขึน้เทานั้น  สีตางๆก็เปนส่ิงที่ไมจริงแทตัวอะตอมเองซ่ึงประกอบขึ้นจาก 
การสัมผัสระหวางอะตอมที่ลูกตากับอะตอมของส่ิงที่มีสีเขยีวเทานั้นรสก็เหมือนกัน  ตัวอะตอเองหาไดมีรส 
หวานประการใดไม รสเปนเพียงการปรากฏขึ้นระหวางล้ินกับอาหาร เดโมครติุสเองไดกลาวไววา 

ที่หวานเปนหวานก็โดยสมมุต ิ เปนรอนก็โดยสมมุติ ขมเปนขมก็โดยสมมตุิ แตความเปนจริงอะตอม 
กับชองวางเทานั้นที่มอียู  วัตถุแหงผัสสะทัง้หลายเรารูจักนัน้เราไปสมมุติใหเปนจริง  และก็เปนความเคยชินที่ 
จะถือเชนนัน้ แตความจริงหาใชเชนนัน้ไม อะตอมและชองวางเทานัน้ที่เปนจริง 

ความคดิของเดโมคริตุสเปนววิัฒนาการขั้นสุดยอดของสสารนิยมของสมัยโบราณ  ทัศนะของเขา 
เขาถึงนามธรรมในระดับสูง  ส่ิงที่เราเห็นกับความเปนจริงนั้นไมตรงกันทีเดียว  ในปรัชญาของเอ็มพิโดคลิส 
แกนแทของสรรพส่ิงไมมีคณุภาพใดๆเลยคุณภาพของสรรพส่ิงสามารถทอนลงไดเปนปริมาณ  คือปริมาณ 
และขนาดของอะตอมที่ประกอบกนัขึ้นเปนสิ่งแตละส่ิงเทานั้น 

แนวคิดทั่ว ๆ ไปของสสารนยิม 

ตอไปนี้จะไดประมวลแนวคิดของสสารนิยมโดยทัว่  ๆ  ไป  ไมวาจะเปนสารนิยมสมัยกอนหรือสมัยปจจุบนั 
อยางนอยจะตองยอมรับทัศนะตางๆ ในสวนที่เกี่ยวกันปญหาเรื่องเนื้อแทของจักรวาล 

1.  สสารนิยมเปนเอกนยิม 

สสารนิยมเปนเอกนิยม  คือถือวาสามารถและปรากฏการณของสสารเทานั้นที่เปนจริงส่ิงที่ไมใช 
สสารและปรากฏการณของสสารมิใชสวนหนึ่งของจักรวาล  ความจริงมีประเภทเดียวสสารคืออะไร  สสาร 
ไดแกความจริงซ่ึงมีลักษณะดังนี้ 

ประการแรก  สสารเปนส่ิงที่ครองที่  คือแผตัวไปในทีว่าง  เปนสิ่งที่มีอยูและเกิดขึ้นในที่วาง  เราอาจ 
กําหนดไดวามันเกิดขึ้นและมีอยู ณ ทีใ่ด แมวาบางทใีนทางปฏิบัติเราไมอาจกําหนดเชนทีว่าได 

ประการที่สอง  สสารเปนส่ิงที่ครองเวลา  คือตองมีอยู  ณ  เวลาใดเวลาหนึ่ง  จะมีตลอดเวลาไมได  นี้ก็ 
เทากับวาสสารเปนส่ิงที่เปล่ียนแปลงอยูเสมอไมมีส่ิงเปนสสารใดถาวรตายตัว  มีอยูเปนนิรนัดรปราศจากการ 
แปรสภาพเหมือนกับโลกแบบของเพลโต
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ประการที่สาม สสารหรือวัตถุธรรมทั้งปวงเปนส่ิงที่รูจกัไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก น 
กาย  และประสาทสัมผัสเทานั้นที่รูจกัโลกของสสารได  แมวาบางกรณีในการที่จะรูจักไดนั้นตองอาศัย 
เครื่องมือ 

ปรากฏการณของสสารคืออะไร  ปรากฏการณของส่ิงหนึ่งก็คือความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้กับส่ิงนัน้ 
ความเปล่ียนแปลงนี้อาจเปนเปล่ียนซึ่งกค็ือการเคล่ือนไหว อาจเปนการเปล่ียนคณุสมบัติบางอยาง เชนจากส่ิง 
หนึ่งมาเปนส่ิงหนึ่ง นี้คือปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับส่ิงนั้น และปรากฏการณของสสารก็ตองเกดิ ณ ทีใ่ดที่หนึ่ง 
ณ เวลาใดเวลาหนึ่งและตองรับรูดวยประสาทสัมผัสเหมือนกัน 

สสารและปรากฏการณของสสารเทานั้นที่ที่มีอยูจริง ไมมีอะไรอ่ืนอีกที่เปนเนื้อแทของจกัรวาล นี้คือมตขิอง 
สสารนิยม มตินี้เปนเอกนิยมเพราะถือวาความเปนจริงมีประเภทเดียว อ็อบส กลาววา 

คํานิยามของเทหวัตถุคือ เทหวัตถเุปนสิ่งซ่ึงไมขึ้นอยูกับความคิดของเรา แตแผตัวครอบครอง 
ชองวาง ณ ทีใ่ดที่หนึง่ โลกซ่ึงหมายถงึมวลสรรพสิ่งทัง้ปวงมีลักษณะกายภาพ กลาวคือเปนเทหวัตถุ สี่งที่ 
ไมใชเทหวัตถุมิไดเปนสวนหนึ่งสวนใดของจีกรวาล… จักรวาลคือที่รวมของงเทหวัตถุทั้งปวง ไมมีความเปน 
จริงใดที่มใิชวัตถุ 

2.  สสารนิยมยอมรับทฤษฎีหนวยยอย 

ทฤษฎีรี้บางทีเราเรียกวาทฤษฎีอะตอม คือทัศนะทีว่าสิ่งตางๆในโลกประกอบไปดวยหนวยยอย และ 
หนวยยอยๆนั้นอาจประกอบไปดวยหนวยยอยลงไปอีก  จนกระทั้งในที่สุดจะลงมาถึงหนวยยอยที่สุดทีจ่ะ 
แยกตอไปอีกมิไดนั้นคือหนวยยอยท่ีสุดนีไ้มมีองคประกอบ  หนวยยอยท่ีตัดทอนลงไปอีกไมไดนี้เรียกวา 
อะตอม ซ่ึงแปลเพียงวา “ตัดไมขาด” 

คําวาอะตอมที่ใชโดยนยัจึงมีความไมตรงกันทีเดยีวกับอะตอมในวิชาฟสิกส ซ่ึงถือวาอะตอมยังมิใช 
หนวยยอยสุดทาย แตยังมีอณภุาคที่ยอยกวานั้น เชน อิเล็กตรอนโปรตอน หรืออ่ืนๆ แตไมวาหนวยยอย 
สุดทายนี้จะเปนอะไรก็ตาม มนัเปนส่ิงเชิงเดี่ยวคือแยกออกไมได และเม่ือเปนสิ่งเชิงเดี่ยวมันจึงเกดิใหมไมได 
เพราะการเกดิคือการรวมตัวขององคประกอบ แตการมีองคประกอบก็คือไมเปนเชิงเดี่ยว อณุภาคยอยที่ 
สุดทายดับสูญก็ไมได เพราะการแยกตวัขององคประกอบ แตส่ิงเชิงเดี่ยวไมมีองคประกอบส่ิงเชิงเดี่ยว 
เปล่ียนแปลงไมได เพราะการเปล่ียนแปลงคือการเรียงตัวใหมขององคประกอบ ลูเครติอุส เขียนวา
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ถาอะตอมทัง้หลายเปนสิง่ทึบแนนโดยไมกลวงแลว มันตองเปนสิ่งทีด่ํารงอยูตลอดกาล ถาสสารไมมี 
อยูเปนนิรันดรแลว สรรพสิ่งทั้งหลายทีเ่คยอยูก็คงจะไมมี และสิ่งที่เราเห็นอยูกค็งจะเกดิจากความวางเปลา 
แตไมมีอะไรที่มาจากความวางเปลา และสิ่งที่มีอยูจะกลบัไปสูความวางเปลาก็ไมได ดงันั้นสิง่ที่เปนตนตอ 
เหลานี้จะตองเปนวัตถุที่ไมอาจสลายได สวนสรรพสิ่งนัน้ในที่สุดจะสลายลงกลายเปนสิ่งตนตอเหลานี้ซ่ึงก็ 
คือ คลังวัสดใุนการที่จะใหกําเนิดแกสิง่ตางๆ ดงันั้นอะตอมเหลานี้ตองเปนสิง่หนาทบึเชิงเดี่ยว มฉิะนั้นมนัจะ 
ไมสามารถคงงอยูเปนนิรันดรเพื่อที่จะใหกําเนดิแกสรรพสิง่ 

ถาถือตามทฤษีหนวยยอยนี้ ส่ิงๆหนึ่งก็เปนที่รวมตัวของหนวยยอยังนัน้การทีจ่ะเขาใจสิ่งหนึ่งๆไดดี 
ก็คือการวิเคราะหมันออก ยิ่งวิเคราะหไดยอยเทาไหรความเขาใจก็จะทวีเทานั้นเครื่องจกัรเปนตวัอยางท่ีดีของ 
ทฤษฎีนี้ รถยนตคันหนึ่งไมเปนอะไรมากไปกวาทีร่วมตวัของลูกสูบ เพลา ลอ ในรูปใดรูปหนึ่ง ถาเราเขาใจ 
สวนยอยแตละสวนและการเรียงตัวหรือความสัมพันธของสวนยอยเหลานี้ไดมากเทาใด เราก็รูจกัรถยนตคัน 
นี้มากเทานั้น เพราะหนวยยอยรวมเปนเพียงกลุมกอนของหนวยยอย 

3.สสารนิยมยอมรับแนวคดิเร่ือง “การทอนลง” 

แนวความคิดเรื่องการทอนลงสืบเนื่องมาจากทฤษฎีหนวยยอยที่กลาวมาแลวนั้นเองตามทฤษฎีหนวย 
ยอย ส่ิงๆหนึ่งสามารถแยกไดเปนหนวยยอยจนถึงอณุภาคที่เล็กที่สุดนี้คือการทอนสิ่งๆหนึ่งลงเปนเพียงที่ 
รวมของหนวยยอย สังคม (หนวยรวม)กค็ือกลุมยองคนหลายคน (หนวยยอย)คนๆหนึ่ง(หนวยรวม)คือกลุม 
ของเซลลหลายเซลล(หนวยยอย)เซลลหนึ่ง(หนวยรวม)ก็คอืกลุมโมเลกุลหลายอัน(หนวยยอย)โมเลกุลหนึ่ง 
(หนวยรวม)ก็คือกลุมของอะตอมหลายอะตอม(หนวยยอย)อะตอมหนึ่งก็คือกลุมของอิเล็กตรอน โปรตอน 
นิวตรอน หลายอัน 

แมฟสิกสจะคนพบอณภุาที่ยอยกวานี้ แตเพื่อความสะดวกในการอธิบายแนวคิดของการทอนลง เรา 
จะสมมุติวาอิเล็กตรอน โปรตอน เปนอณภุาคี่ยอยที่สุดเมื่อเปนเชนนี้เราจะเห็นไดวา อณภุาคที่เล็กไมกี่ 
ประเภทกอใหเกิดอะตอมไดตั้ง 100 ประเภท อะตอม 100 ประเภทกอใหเกิดโมเลกุลตั้งลานประเภท ตอไป 
ไดเรื่อยๆ ดังนั้นส่ิงที่มีอยูจริงในโลกซ่ึงรวมทั้งคน สัตว พชื ส่ิงมีชีวิตอันมีจํานวนเหลือนับไดนี้ มีพื้นฐานอยู 
ที่ความเปนจริง 2-3 อยาง กลาวคือตัดทอนลงเหลือหนวยยอยเพียง 2-3 ประเภท 

ตรงนี้มีปญหาเกดิขึ้น สมมุตวิา x1.x2.x3. เปนหนวยยอย 3 หนวยของส่ิงๆหนึ่งเรียกวา x ซ่ึงเปน 
หนวยรวม ปญหากค็ือเม่ือ x1.x2.x3. รวมกันเปน x แลว x จะมีคุณสมบัติทีน่อกเหนือไปจากผลรวมของคูณ
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สมบัติของ x1.x2.x3. หรือไม ทฤษฎีการทอนลงจะตอบวาไมมี เนื่องจากหนวยรวมเปนเพียงกลุมของหนวย 
ยอย ตัวอยางท่ีเห็นชัดที่สุดเกีย่วกับการทอนลงไดนี้กค็ือ สมมุติวาเรามีธนบัตรใบละ 10 บาหนึ่งใบ ถาขนม 
ชิ้นละบาทธนบัตรก็ได 10 ชิ้น เราเอาธนบัตรไปแลกเหรียญบาทได 10 เหรียญ ซ่ึงเมื่อนํามาซ่ือขนมก็ได 10 
ชิ้นเหมือนกัน ความสามารถในการซ้ือธนบัตรใบนี้เทากับผลรวมของความสามารถในการซ้ือของเหรียญ 10 
เหรียญ หรือถาเรามีเหรียญบาท 10 เหรียญเอาไปแลกธนบัตรใบละสิบก็ซ้ือขนมได 10 ชิ้นเทากันเหรียญทั้ง 
10 รวมเขาดวยกนั ก็เทากับธนบัตรใบนี้ ธนบตัรใบนี้ทอนลงก็คือกลุมเหรียญท้ัง 10 ถาธนบัตรเปน x เหรียญ 
เปน x1.x2.x3. xไมมีคุณสมบัตใิดๆเมื่อ x1……x10 รวมกนัหลายเปน x มิไดมีคุณสมบัตรใหมอะไรเกิดขึ้น 
เลย 

นี้ก็เทากับวา คณุภาพทอนลงไดเปนปริมาณ คุณภาพ (ความสามารถในการซ้ือ) ของธนบัตรใบนี้ 
ทอนลงไดเทกับเทากับปริมาณของความสามารถของเหรียญแตละเหรียญคุณภาพของเครื่องจักรเครื่องหนึ่งก็ 
เชนกัน มิไดมีอะไรพิเศษนอกเหนือไปจากปริมาณรวมของประสิทธิภาพของสวนประกอบแตละชิ้น การ 
กลาววาคุณภาพการทอนไดเปนปริมาณมีความหมายมากกวาตัวอยางท่ีกลาวมาแลว เราเห็นแลววาในปรัชญา 
ของเดโมครติุส สีก็ดี ความหวานก็ดี ความรอนก็ดี นี้คือส่ิง 2 ส่ิงนี้มีคุณภาพตางกนัคือคณุสมบัตรทางสี 
ตางกันนั้นเอง ความแตกตางนี้ทอนไดถึงที่สุดเปนความแตกตางของปริมาณและการเรียงตัวของโปรตอน 
อิเล็กตรอน และนิวตรอนที่อยูในสิ่งสองส่ิงนั้น 

น้ําเปนของเหลว เหล็กเปนของแข็ง เมื่อเราแยกน้ําออกจะไดอะตอมของออกซิเจนและไฮโดรเจน 
แยกธาตุทั้งสองนี้ออกจะไดอิเล็กตรอน โปรตอน เหล็กก็เชนกัน เมื่อแยกออกไปเรื่อยๆจะไดลงมาเปน 
อิเล็กตรอน โปรตอน อิเล็กตรอน โปรตอนที่อยูในเหล็กและในน้ําเปนสิ่งเดียวกัน แตเม่ือรวมกันแลวทําให 
เกิดส่ิงสองส่ิงที่มีคุณสมบัติ (หรือคุณภาพ) ตางกนั ความแตกตางนี้มิไดเปนเพราองคประกอบของสองส่ิงนี้ 
ตางกน แตเปนเพราะปริมาณขององคประกอบและการเรียงตัวขององคประกอบตางกัน นัน้คือคณุภาพทอน 
ลงไดเปนปริมาณ ความคดิเรื่องการทอนลงไดหรือไมไดนี้เราจะพิจารณาเพิ่มเติมในบทตอไป 

4. สสารนิยมถือวาคาเปนสิ่งสมมุต ิ

สําหรับสสารนิยมคาทั้งหลายเปนส่ิงสมมุติกันขึน้  คําวาดีสวยงามเปนคําซ่ึงมิไดมีส่ิงใดในโลกของ 
ความจริงรองรับ  จริงอยูคําทกุคําในภาษาของมนษุยเปนสิง่สมมุติ  แตปญหาก็คือวาสิ่งที่เราใชคําๆหนึ่งเรียก 
นั้นเปนส่ิงสมมุติหรือไม  “หญา”  เปนคําที่สมมุติเราใชคาํนี้เรียกส่ิงๆหนึ่ง  แตส่ิงซ่ึงคําๆนี้ใชเรียกคือส่ิงที่สี
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เขียวบนสนามหนาบานนั้นไมใชส่ิงสมมุติ  เปนของมีจริง  “ดี”  เปนคําสมมุติ  และสําหรับชาวสสารนิยมส่ิงที่ 
คําๆนี้ใชเรียกนัน้ไมจริง “งาม” เปนคําสมมุติ และส่ิงที่คําๆนี้ใชเรียกก็ไมมีจริง 

ทัศนะนี้แตกตางจากจิตนิยม ชาวจตินิยมเชื่อวา “ด”ี และ “งาม” เปนคําที่ใชเรียก “อะไรบางอยาง” ที่ 
มีอยูจริงในจักรวาล  แมอะไรบางอยางนีจ้ะมองไมเห็นจับตองไมได  แตก็เปนสวนหนึ่งของความเปนจริง  แม 
ไมมีสัตวไมมีมนุษยมาบัญญัตคิําขึน้ใชเรียกมัน  มันก็มีจริงอยูในตวัเอง  แตสําหรับสสารนิยม  “อะไร 
บางอยาง”ที่วานี้ไมมจีริง ไมเปนสวนหนึ่งของสภาพแหงความเปนจริง 

5. สสารนิยมเห็นวาจักรวาลอยูในระบบจักรกล 

1.3 ธรรมชาตินิยม 

เราเห็นแลววา  เกี่ยวกับปญหาที่วาอะไรคือส่ิงที่มีอยูจริงนั้น มีแนวความคดิที่ขดัแยงอยางตรงกันขาม 
อยู  2  แนว  สสารนิยมถือวาวัตถุหรือสสารรวมทั้งปรากฏการณของมันเทานัน้ที่เปนจริง  จิตนิยมเช่ือวา 
นอกจากสสารแลวยังมีความเปนจริงอีกอยางหนึ่งซ่ึงเปนจริงเทาๆ  กับสสาร  และส่ิงที่เปนจริงประเภทนี้ชาว 
จิตนิยมถือวามีลักษณะ “เหนือกวา” สสารดวย ตอไปนี้เราจะพิจารณาปรัชญาอีกสํานกัหนึ่งซ่ึงมีความเห็นพอ 
เรียกไดวาอยูระหวางกลางของแนวความคิดทั้งสองนี้ นั้นคอืธรรมชาตินิยม 

ปรัชญาธรรมชาตินิยมบางทีเราเรียกวาปรัชญาสัจนิยม  บางทีก็เรียกวาปรัชญาธรรมชาตินยิมวิพากษ 
แมวาธรรมชาตินิยมจะมีทัศนะแตกตางจากสสารนิยมบางประการและมีความเห็นบางอยางคลายจตินิยม  แต 
โดยหลักพื้นฐานแลวธรรมชาตินิยมใกลกับสสารนิยมมากกวา  จึงทําใหนกับางคนไมแยกธรรมชาตินิยมออก 
จากสสารนิยมโดยถือวามีความเห็นในหลักใหญๆเหมือนกนั  เชนในการพิจารณาทัศนะของธรรมชาตินิยม 
ตอไปนี้  เราจะใชวีเปรยีบเทียบกับสสารนิยมวาเหมือนหรือตางกันอยางไร  เรื่องใดที่ธรรมชาตินิยมเห็น 
เหมือนกับสสารนิยม  เรื่องนี้ก็คือเรื่อที่ปรัชญา 2  สํานักนี้เห็นแยงกับจิตนิยม  เรื่องใดที่ธรรมชาตินิยมเห็นตาง 
จากสสารนิยม เรื่องนั้นคือเรื่องที่ธรรมชาตินิยมเห็นคอยกบัจิตนิยม 

ทัศนะที่คลายกบัสสารนิยม 

ธรรมชาตินิยมถือวาจกัรวาลหรือโลกที่ประกอบไปดวย “ส่ิงธรรมชาติ” เทานั้นที่เปนจริง ส่ิงอ่ืนใดที่ 
ไมใชส่ิงธรรมชาติหรือปรากฏการณขอส่ิงธรรมชาติไมใชส่ิงที่เปนจริง  ปญหากค็ือวาสิ่งธรรมชาติคืออะไร 
ชาวธรรมชาตินิยมมคีวามเห็นตางกันบางเล็กนอยในเรื่องนี ้ แตความเห็นกลางๆนั้นพอจะนิยามไดวา  ส่ิง 
ธรรมชาติคือ
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สิ่งซ่ึงมีขึ้นและดบัลงตามปฏบิัติการของสาเหตธุรรมชาต ิ กอนหนิ  เมฆ  กบ  มนุษย  เหลานี้เปน 
ตัวอยางของสิ่งธรรมชาติ  ไมวาส่ิงเหลานี้จะตางกันอยางไร  และความแตกตางนี้จะสําคัญอยางไร  สิ่ง 
ธรรมชาติทุกสิ่งดํารงอยูในระบบอวกาศ-เวลา และในระบบที่ทุกสิง่เปนไปตามสาเหตุ 

คํานิยามนีน้าจะเปนที่ยอมรับไดชองชาวธรรมชาตนิิยมโดยทั่วไป  โดยนัยนี้สิ่งทีจะเรียกไดวาเปนส่ิง 
ธรรมชาติจะตองมีลักษณะ 2 ประการคือ 

(1)  เปนส่ิงที่ดํารงอยูในระบบอวกาศ-เวลา 
(2)  เปนส่ิงที่เกิดขึ้นและดับลงโดยสาเหตุและสาเหตุนั้นจะตองเปนสิ่งธรรมชาติดวย 

ทัศนะที่ตางกับสสารนยิม 

ที่กลาวมานั้นเปนขอที่ธรรมชาตินยิมเห็นตรงกับสสารนิยม ความเห็นที่ตรงกันนี้เปนขอที่ทําใหท้ังคู 
อยูฝายเดียวกนัและอยูตรงขามกบฝายจิตนิยม ตอไปนี้พจิารณามติของธรรมชาตินิยมที่เพี้ยนออกมาจากสสาร 
นิยม ซ่ึงพอจะกลาวอยางยอยๆไดดังนี้ 

ทั้งสสารนิยมและธรรมชาตินิยมยอมรับวิธีการทางวิทยาศาสตร  ทั้งคูถือวาวิทยาศาสตรเทานัน้ที่จะ 
ใหความรูที่แทจริงแกมนุษยได  ทั้งคูถือวาวิธีการทางวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือที่มีคาของมนษุย  แตสสาร 
นิยมรูสึกจะเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตรมากกวาธรรมชาตินิยม  ทั้งรี้ก็เนื่องจากการที่สสารนิยมยอมรับ 
ทฤษฎีเรื่องการทอนลงสวนธรรมชาตนิิยมปฏิเสธทฤษฏีนี้ 

ทฤษฏีการทอนลงของสสารนิยมนั้น  ถาจะกลาวใหรวบรัดที่สุดก็คือความเห็นที่วาส่ิงทั้งหลาย 
ปรากฏการณทั้งหลายและคุณสมบัติทั้งหลายทีมีอยูในโลกนี้เปนส่ิงสมมุติเพราะเปนเพียงรูปตางๆของการ 
แสดงออกของส่ิงจริงแท  2  ส่ิง  คืออะตอมกับกาเคล่ือนไหวของอะตอม  ถาเรารูจักธรรมชาติของอะตอมกับ 
การเคล่ือนไหวของมันอยางทะลุปรุโปรง  เราก็สามารถทีจ่ะเขาใจและอธิบายทุกส่ิงได  นัน้คือวิทยาศาสตร 
เราจะบอกไดทกุอยาง  ไมมีอะไรในโลกที่อยูพนอาณาเขตของวิทยาศาสตรนับตั้งแตการโคจรของดวงดาว 
การเคล่ือนไหวของอิเล็กตรอน  โปรตอนในอะตอม  ปฏิกริิยาของสารเคมี  การเจริญเติบโตของพืช  ความหิว 
ของสัตว  แรงบันดาลใจและความใฝฝนของคนนั้นตามมตินี้วิทยาศาสตรโอบอุมความจริงไวทั้งหมดส่ิงที่อยู 
พนแขนขอวิทยาศาสตรไมมคีวามเปนจริงอะไรเลย 

ธรรมชาตินิยมเช่ือในความหลายหลาก  ในจักรวาลมีส่ิงซ่ึงเปนจริงมากมายหลายส่ิงแตละส่ิงเหลานี้ 
เปนจริงในตัวเอง  ไมสามารถตดัทอนลงไดปฐมธาตุประเภทเดียวกัน  เชน  อะตอม  อะตอมอธิบายไดทุกสิ่ง 
สวนในจิตนิยมนั้นการที่จะอธิบายโลกของวัตถุจําตองอางถึงอะไรบางอยางท่ีคอนคาง “ล้ีลับ”
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ปรัชญาธรรมชาตินิยมในดานที่เกี่ยวกบัเนื้อแทของโลก  แตกตางกับสสารนิยมไมมากนัก  ที่สําคัญก็ 
คือความคิดเรื่องการทอนลงซ่ึงจะไดพูดละเอียดตอไป แตเมื่อพูดถึงเรื่องมนุษยความแตกตางนี้จะมากขึ้นดังที่ 
เราไดเห็นตอไป 

๒ 

การเปล่ียนแปลง 

(โลกเคล่ือนไหไปอยางไร) 

ในบทที่  1  เราไดพูดถึงปญหาที่วาอะไรคือเนื้อแทของโลก  ในบทนี้เราจะพิจารณาวาเนื้อแทของโลก 
ดังกลาวนี้มนัเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวไปอยางไร  การโคจรของดวงดาวบนทองฟาก็ดี  การไหลของน้ําลงสู 
ทะเลก็ดี  การที่ฝนตกและลมพัดก็ด ี การงอกงามของพืชกด็ี  เหลานี้เปนตัวอยางของการเคล่ือนไหวหรือการ 
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกหรือจักรวาลปญหากค็ือการเคล่ือนไหวหรือการแปรสภาพของส่ิงตางๆ  เหลานี้
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ดําเนินไปอยางมีขัน้ตอน  และกระบวนการอยางไร  และสาเหตุอะไรที่ทําใหความเปล่ียนแปลงเหลานี้เกิดขึ้น 
เราจะพิจารณาคําตอบที่มีตอปญหานี้ 3 ทศันะ คือ (1)อันตนิยม (2) จักรกลนิยม (3) นวนิยม 

2.1 โลกมีจุดหมายปลายทาง : อันตนิยม 

ถาพิจารณาดกูารกระทําของมนษุย  เราจะพบวาไมวาเราจะทําอะไรกต็ามจะตองมีส่ิงหนึ่งเปน 
จุดหมายปลายทางของการกระทํา ขณะนี้ทานกําลังกรทําส่ิงๆหนึ่งอยูคืออานหนังสือ จุดหมายของการกระทํา 
นี้คือการไดความรู  ชายคนนัน้กําลังเดินไปท่ีประตูจดุหมายปลายทางของเขาคือออกจากหองไปสูดอากาศ 
บริสุทธ์ิในสนาม นายชางคนนัน้กําลังประกอนาฬิกา จดุหมายก็คือการไดเครื่องจักรอันหนึ่งมาบอกเวลา การ 
กระทําของมนุษยถาหากเกิดจากความจงใจยอมเปนไปเพ่ือสูจุดหมายหนึ่งเสมอ  และเราก็คงจะยอมรับดวยวา 
การกระทําของสัตวโดยทั่วไปก็มีจดุหมายปลายทางเหมือนกัน 

พืชและส่ิงมีวิตละเปนอยางไร เม่ือเชานี้ฝนตก มันมีจดุหมายปลายทางอะไรหรือไม พระจันทรโคจร 
รอบโลก มีจุดหมายอะไรหรือไม  เม่ือวานนี้เมล็ดมะมวงในสวนแตกหนอ มีความมุงหมายหรือไม หรือถาจะ 
ถามอยางกวางๆทุกส่ิงที่มีอยูในจักรวาลที่มันดําเนนิไป  เคล่ือนไหวไป  เปล่ียนแปลงไป  เกิดขึ้น  ดับสลายนั้น 
มันมีจุดหมายปลายทางอยางใดอยางหนึ่งท่ีจะบรรลุถึงเหมือนกับท่ีมนษุยและสัตวดําเนนิกจิการหรือกระทํา 
การตางๆ หรือไม ชาวอันตนิยมตอบวามี 

อริสโตเตลิ 

นักปรัชญาท่ีรูจกัแพรหลายวามีทัศนะแบบอันตนิยม  คือ  อริสโตเติล  เจะพิจารณาความเห็นของเขา 
ใหละเอียดหนอยในฐานะตัวแทนของทัศนะแบบอันตนิยมโดยทั่วไป 

ภาวะแฝงและภาวะจริง 

การอธิบายความเปล่ียนแปลงในปรัชญาของอริสโตเติลจะเห็นไดชัดถาเรายกตัวอยางการ 
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับส่ิงที่มีชีวิต  เม่ือ  5ปท่ีแลว  เรามีเมล็ดมะมวงเมล็ดหนึ่งปลูกไวหลังบาน  ปจจุบนัได 
กลายเปนตนมะมวงที่เติบใหญออกผลมากมาย  เราจะอธิบายความเปล่ียนแลงที่เกิดขึ้นคือการกลายสภาพของ 
เมล็ดมะมวงเปนตนมะมวงที่ออกผลในขณะนี้ไดอยางไร  โดยทั่วไปคนจะอธิบายวาการแปรสภาพนั้น 
เนื่องจากเมล็ดมะมวงทีน่ําไปปลูกนัน้แกถึงขนาด ดนิที่หลังบานอุดมสมบูรณ น้ําที่เราลดมนัทุกวันชวยใหมัน 
งอกงามและอ่ืนๆ อริสโตเติลไมคัดคานคําอธิบายเหลานี้ แตเขาเห็นวาแคนี้ยังไมเพียงพอ
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คําถามท่ีอริสโตเติลจะถามก็คือ แมมีเมล็ดมะมวงที่แกจดั มีดินดี น้ําสมบูรณ  แตทําไมเมล็ดพืชเมล็ด 
หนึ่งไมแปรสภาพเปนตนไมอ่ืนเชนตนขนุน  และออกเปนลุกขนนุ  ทําไมเมล็ดมะมวงทกุๆเมล็ด  ถามัน 
เจริญเติบโต  จะตองกลายเปนตนมะมวงเสมอไป  อริสโตเติลตอบวา  เปนเพราะเมล็ดมะมวงมี  “อะไร 
บางอยาง”  ที่เปนตัวกําหนดวิถีทางการเจริญเติบโตของเมล็ดมะมวง  เปนตัวการทําใหเมล็ดมะมวง  ถาสภาพ 
ภายนอกอํานวยไมสามารถจะเบี่ยงเบนออกจากแนวทางนีไ้ด  คนโดยทั่วไปคงบอกวา  “อะไรบางอยาง” นีค้ือ 
ธรรมชาติของเมล็ดมะมวง  การที่เมล็ดมะมวงกลายเปนตนมะมวงไมเปนอยางอ่ืนนั้นก็เนื่องจากธรรมชาติ 
ของมัน 

คําตอบนี้ไมผิดปากแนวความคิดของอริสโตเติล แตเขาอธิบายรัดกุมกวาสามัญสํานกึ เม่ือ 5 ปท่ีแลว 
ขณะที่เราหยิบเมล็ดมะมวงเมล็ดหนึง่เพาะลงไปในดินนัน้ส่ิงที่อยูในมือเราขณะนั้นเปนสิ่งที่โดย  “ภาวะจริง” 
เปนเมล็ดมะมวง  แตแมวาสภาพจริงของมันในขณะนั้นคอืเมล็ดมะมวง  แตในเวลาเดียวกันนั้นมันก็เปนตน 
มะมวงดวยแตการเปนตนมะมวงของมันยังอยูในสภาพแฝงคือยังไมปรากฏเปนจริงออกมาแตในขณะนี้ 
หลังจาก 5 ปผานไป สภาพแฝงนั้นไดปรากฏเปนจริงขึ้น คอืกลายเปนตนมะมวง 

ตามความคิดของอริสโตเติล  การเปล่ียนแปลของส่ิงหนึ่งคือกาที่ภาวะแฝงของส่ิงนั้นไดกลายสภาพ 
เปนภาวะจริงการเปล่ียนแปลงเปนเพียงการเดินทางของสภาพแฝงมาสูสภาพจริง  เมล็ดมะมวงที่เราเพาะลง 
ดินเม่ือนั้นมันจะกลายเปตนขนนุไมไดเพราะถาจะพูดกันตรงๆแลวมันก็คือตนมะมวงนั้นเอง 

ตัวอยางอ่ืนๆก็เชน ไขไกนั้นก็คือไกที่อยูในสภาพแฝง การเปล่ียนแปลงก็คือการแปรสภาพเปนลําดับ 
ขั้นใหสภาพแฝงนี้กลายเปนสภาพจริงคือจากไขกลายเปนไกออนไกรุนแลวก็ไกเต็มตวั  ทารกก็คือผูใหญท่ีอยู 
ในสภาพแฝง ทารก เดก็วยัรุนหนุมสาวลวนเปนขัน้ของการกลายสภาพของ “คน” ซ่ึงเปนภาวะแฝงของเซลล 
ที่เกิดจากไขกับอสุจิ 

จุดหมายขอสิ่งตางๆ 

นี้ก็หมายความวาทกุส่ิงในโลกมีแนวโนมตามธรรมชาติ  แนวโนมนี้มีอยูประจําในแตละส่ิง  เปน 
ตัวกําหนดวิถีของการแปรสภาพของส่ิงนั้นๆ  หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง  ภาวะแฝงของส่ิงๆหนึ่งกับแนวโนม 
ธรรมชาติของส่ิงนั้นก็เปนอันเดียวกันนั้นเอง คือมันเปน “จุดหมาย” หรือ “จดุจบ” ของการเปล่ียนแปลง การ 
เปล่ียนแปลงทุกอยางมีจุดหมายปลายทาง และจุดหมายปลายทางของเมล็ดมะมวงกค็ือตนมะมวงที่ออกผลได 
จุดหมายปลายทางขอไขไกก็คือการเปนไกเต็มตัว จุดหมายปลายางของทารกกค็ือการเปนคนที่สมบูรณ
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เม่ือเปนเชนนี้  การทีจ่ะเขาใจความเปล่ียนแปลงนั้นจะตองมองทั้งสองดาน  คือภายนอกกับภายใน 
การที่ตนมะมวงหลังบานกลายสภาพจากเมล็ดมะมวงเปนตนมะมวงนั้นสวนหนึ่งเปนเพราะสงแวดลอม 
ภายนอก  คือดนิ  น้ํา  ปุย  แสงอาทิตยแตแคนี้เราไมสามารถอธิบายไดวา  ทําไมจึงมีตนมะมวงหลังบานใน 
ขณะทีใ่ชตนขนุน  คําตอบของอริสโตเติลก็คือมี  “อะไรบางอยาง”  ในเมล็ดมะมวงที่มีบทบาททําใหมตีน 
มะมวงตนนี้ขึ้นมา 

ที่กลาววาอะไรบางอยางในเมล็ดมะมวงที่มีบทบาทในการกลายสภาพเปนตนมะมวงนัน้  คําวา  “ใน” 
มิไดหมายความอยางท่ีเม่ือเราพูดวามีชอลกในกลองหรือมีหนังสือในกระเปา  ตามตัวอยางท้ังสองนี้  คําวาอยู 
ในหมายถึงความสัมพันธทางสถานที่ระหวางส่ิง  2  ส่ิง  ความสัมพันธแบบนี้จะมิไดหมายถึงความสัมพันธ 
แบบนี้ 

สําหรับอริสโตเติลทุกส่ิงในจกัรวาลมีอยูโดยมีจุดหมาย  ไมมีอะไรที่เกิดขึน้ลอยๆหรือกดําเนินไป 
อยางมืดบอดไมมีที่หมายอะไร  เรื่องนี้เราเห็นไดชัดในกรณีของส่ิงตางๆที่มนุษยสรางขึ้น  เชน  เรามีมีดไวเพื่อ 
ตัดเฉือน บานนัน้เราสรางขึ้นเพ่ือปองกนัแดดฝน ลักษณะของมันจึงเปนอยางที่เราเห็นอยู แตส่ิงอ่ืนที่มีอยูตาม 
ธรรมชาติก็เปนไปเพ่ือจุดหมายใดจุดหมายหนึ่งเหมือนกัน  เชน  ดินมีไวสําหรับปลูกพืช  รากของพืชหยั่งดิน 
เพ่ือนําอาหารมาเล้ียงลําตน  ปลามีครีบและหางเพื่อชวยใหอยูในน้ําไดสะดวก  ฟนของคนเรามีไวเพื่อเคี้ยว 
อาหาร  ปอดมีไวเพื่อหายใจ  มือมีไวเพื่อจับถือ  เปนตนไมมีอะไรไมวาจะเปนผลิตผลของธรรมชาติหรือของ 
น้ํามือมนุษยที่มีอยูและดําเนนิไปอยางลอยๆ ทุกอยางเปนไปเพ่ือจุดหมายหนึ่ง อริสโตเติลเขียนไววา 

ฟนและสิ่งตามธรรมชาติอืน่ๆ  เกิดขึ้นในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งอยางสม่ําเสมอ  ไมใชเปนผลของ 
ความบังเอญิ  การที่ฝนตกบอยในหนาหนาวเราไมถือวาเปนความบังเอญิ  แตในหนารอนเราถือวาเปน  ถาเรา 
ยอมรับวา  สิง่ตางๆ  ถาไมเกดิโดยบังเอญิโดยมีจุดหมาย  และเมือ่สิ่งทีเ่รากลาวถึงมไิดเกดิโดยความบังเอญิ 
ดังนัน้มันตองเปนไปเพื่อบรรลุที่หมายอันใดอันหนึ่ง 

ถาบานเปนสิ่งเกดิขึ้นโดยธรรมชาติ  มันก็คงจะมีลักษณะเหมือนอยางบานทีเ่ราสรางขึน้  และสมมุติ 
วาสิ่งที่มีอยูโดยธรรมชาติเปนสิง่ที่เราจะตองสรางขึ้น เรากค็งจะสรางใหมันเหมือนกบัที่มันมใีนธรรมชาตขิั้น 
แตละขั้นในกระบวนมีขึน้เพื่อขั้นทีถ่ัดไป  ดังนั้นถาผลงานของมนุษยเกดิขึน้โดยมีจุดหมายแลว  ผลงานของ 
ธรรมชาติก็ตองเปนอยางนั้น 

ดวยการพิจารณาแบบนี้  เราจึงเหน็อยางชดัเจนวาในพชืทุกอยางนัน้ที่เกิดก็เกิดโดยมีจุดหมายเชน 
ใบไมเกิดขึน้เอจะบังรมใหผล  ถาหากวา  การที่นกนางเอนทํารังก็ดี  แมงมุมชกัใยกด็ี  พืชงอกใบเพือ่ผล  และ
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หยั่งรากลงดินไมแทงขึ้นฟาเพื่ออาหารกด็ี  ถาเปนอยางนีก้็เปนการชดัวา  สาเหตุประเภทนี้ปฏบิัติการอยูใน 
สรรพสิ่งที่เกดิขึ้นหรือมีอยูในธรรมชาต ิ

เหตุผลที่อริสโตเติลยกขึ้นมายืนยันวาทกุส่ิงเปนไปตามจุดหมายนั้น  กค็ือความเปนระเบียบแบบแผน 
ของธรรมชาติ  น้ํายอมไหลลง  ควันยอมลอยขึ้น  เทหวัตถุที่ไมมีอะไรรองรับยอมตกลงพื้น  เมล็ดมะมวงยอม 
กลายเปนตนมะมวง  ทารกที่เจริญเติบโตยอมมีฟนเพื่อจะไดเคี้ยวอาหาร  สําหรัอริสโตเติลการมีระเบียบ 
สม่ําเสมอนี้ก็เทากับวาทุกอยางถูกกําหนดใหเดนิไปตามวิถีทางอันหนึ่ง  การออกจากวิถีของตนซ่ึงเกดิขึ้นใน 
บางครั้งนั้นเปนเรื่อง  “ผิดปกต”ิ  ทกุส่ิงมีจุดหมายสําหรบัตน  อาจมีอุปสรรคที่ทําใหมันไมสามารถบรรลุ 
จุดหมายนี้ แตถามีการบรรลุถึงที่ใดที่หนึ่ง มันจะตองเปนจดุนี้ 

ปฐมกร 

ทุกส่ิงในโลกเปล่ียนแปลงไป ก. เกิดจาก ข. ข. เกดิจาก ค. ค. เกิดจาก ง. และตอไปเล่ือยๆ อริสโตเติล 
เช่ือวาในที่สุดจะตองมีส่ิงหนึ่งซ่ึงเปนตนกําเนิดแหงความเปล่ียนแปลงทั้งหลาย  เขาเรียกส่ิงนี้วา  ปฐมกร  การ 
ดําเนินเคลื่อนไหวของสรรพสงนั้นถาไมมีปฐมกรเปนตนกาํเนิดแลวจะมีไมได  และการเคล่ือนไหว 
เปล่ียนแปลงนั้นก็มีจุดหมายเพ่ือเขาใกลปฐมกรมากที่สุดทีจ่ะเปนไปได 

ปฐมกรทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงอยางไร  สมมุติวาลมพดัทําใหใบไมรวง  นี้คือความเปล่ียนแปลง 
ไดเกิดขึ้นกับตนไม คือเปล่ียนจากที่หนึ่งมาสูอีกที่หนึ่ง การเปล่ียนแปลงนี้ลมเปนตัวการ ใบไมเปนตัวเปล่ียน 
ทั้งตัวการกับตวัเปล่ียนเปนวตัถุคือเปนกายภาพทั้งคู  การเปล่ียนแบบนี้ตองมีจุดสัมผัสระหวางตวัการกับตวั 
เปล่ียน ที่ใดที่หนึ่ง  การเปล่ียนแปลงที่เกดิขึ้นระหวางส่ิงที่เปนสสารทั้งคูจะตองมกีารสัมผัสทางกายเสมอ แต 
ปฐมกรมิไดกอใหเกดิความเปล่ียนแปลงในลักษณะนี้  เพราะปฐมกรเปนอสสารเปนนามธรรม  จะเกิดการ 
สัมผัสทางกายกับส่ิงใดไมได 

คราวนี้สมมุตวิาเราอยากมรีางกายแข็งแรงอนามัยสมบูรณ  เราก็เปล่ียนตัวเราโดยเปล่ียนจากการนอน 
ดึกตืน่สายมาเปนนอนหัวค่ําตื่นเชาเพื่อออกกลัง  ในกรณนีีก้็เกิดการเปล่ียนแปลงขึน้ในตัวเรา  อะไรคือตัวการ 
ที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในครั้งนี้  กต็อบไดวา  “ความมีสุขภาพแขงแรง”  เปนตวัการ  หรืออีกนัยหนึ่ง 
ความคดิความปรารถนาที่จะไดสุขภาพดีเปนตวั  “ดึงดูด”  ใหเกิดการเปล่ียนแปลง  แตมิไดสัมผัสทางกายภาพ 
ระหวางจุดหมายทีก่อใหเกิดการเปล่ียนแปลง  (คือความคิด)กับตัวเราซ่ึงเปล่ียนไปปฐมกรกอใหเกิดความ 
เปล่ียนแปลงในโลกดวยวิธีท่ีคลายกันนี ้ คือปฐมกรมไิดมีการสัมผัสทางกายกับโลกของวัตถุ  แตเปนจุดหมาย 
ที่ดึงดูดหรือ “ฉุด” ใหมีการเปล่ียนแปลงขึ้น
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นั้นก็หมายความวา  ปฐมกรมีลักษณะคลายกับเปน  “จิต”  ของโลกวัตถุตามตวัอยางขางบน  ความ 
ปรารถนาที่จะไดสุขภาพดีเปนตัวการทีก่อใหเกดิความเปล่ียนแปลงในรางกาย  กลาวคือความคิดเปนสาเกตุ 
ของการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในวตัถุ  เม่ือปฐมกรกอใหเกดิความเปล่ียนแปลงในโลกตามลักษณะนี ้ ปฐมกร 
จึงคลายกับเปน  “ความคดิ”  หรือจติของโลกกายภาพ  คราวนี้รองถามตอวา  ทําไมเราจึงปรารถนาสุขภาพ 
แข็งแรง คําตอบคือ  เพราะมันเปนสิ่งที่ดี นาพึงปรารถนา  ส่ิงที่นาปรารถนายอมกอใหเกิดวามปรารถนา และ 
ฉุดใหมีความเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นไปสูตวัมัน การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในตวัเราลวนเกิดจากความปรารถนาที่ 
จะไดส่ิงที่ดี  ดังนั้นส่ิงที่ดจีึงเปนทั้งจุดตั้งตนและจดุหมายของการกระทําของเรา  การกระทําและการ 
เปล่ียนแปลงทุกอยางมุงไปสูส่ิงที่ดีที่สุด  ดังนั้นปฐมกรซ่ึงเปน  “ตัวฉุด”  ตัวสุดทายยอมเปนส่ิงที่ดีที่สุด  เปน 
จุดหมายปลายทางสุดทายของสรรพส่ิง 

ปฐมกรเปนส่ิงประเสริฐสุดและสมบูรณที่สุด ความแตกตางของสรรพส่ิงอยูที่วาส่ิงใดอยูใกลปฐมกร 
มากที่สุด  ในปรัชญาของอริสโตเติลส่ิงตางๆในจกัรวาลมีฐานะลดหล่ันกันไปตามลําดับ  ที่ต่ําที่สุดกอนหิน 
และส่ิงไรชีวิตทั้งหลาย เหลานี้อยูหางปฐมกรที่สุดลําดับตอมาพืชและสัตว มนุษยอยูในลําดับสูงสุดในบรรดา 
สัตวโลกดวยกนั  ทุกส่ิงในจกัรวาลมีตําแหนงเฉพาะของมนั  และเม่ือใดสิ่งตางๆเขาถึงจุดหมายสูงสุดที่มันจะ 
บรรลุไดเมื่อนั้นมันก็สมบูรณที่สุด 

ปฐมกรนี้ถาจะวาไปแลวกค็ือสาระหรือธาตุแทของทุกสิ่ง สรรพส่ิงตั้งแตกอนหิน พืช สัตว ตลอดจน 
มนุษยตางก็มีปฐมกรแฝงอยูภายในทั้งส้ิน  แตปฐมกรแฝงอยูในสิ่งตางๆไมเทากัน  ส่ิงตางๆในจกัรวาลจึงอยู 
กันคนละระดับ เราอาจกลาวไดวาจกัรวาลของอริสโตเติลนั้นมี “ชนชัน้” และชนชั้นนี้วัดโดยความสามารถที่ 
จะเขาใกลปฐมกรได มะมวงมีฐานะสูงกวากอนหนิแตต่ํากวามนุษย การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับส่ิงตางๆนัน้ 
เปนวัฏจักร  คือยอนกลับที่เดิม  เมล็ดมะมวงแตกหนอ  เปนตนที่สมบูรณ  ออกผลเปนมะมวง  และก็แตกหนอ 
ใหมอีก การเปล่ียนแปลงคือการหมุนเวียนอยูกับท่ี ไมมีอะไรหลุดพนจากธรรมชาติดั้งเดิมของมันได 

อันตนยิมกบัจิตนิยม 

ชาวอันตนิยมโดยทั่วไปมักจะเปนจิตนิยมแบบท่ีเรากลาวมาแลว  ปรัชญาของอริสโตเติลจะตอง 
ยอมรับความเปนจริงที่เปนอสสาร  ปฐมกรก็คือความเปนจริงที่วานี้  ถาไมมีปฐมกรที่เปนอสสารแลว  การ 
เคล่ือนไหวของจกัรวาลจะอธิบายไมได  ปฐมกรเปนสิ่งประเสริฐสุด  สมบูรณที่สุด  ทุกส่ิงในจกัรวาลนั้น 
เปล่ียนแปลงไป  ที่มันเปล่ียนเพราะทุกอยางมีสภาพแฝงอยูภายใน  แตปฐมกรไมมีสภาวะแฝงอยูเลย  มันจึง 
เปนตัวความจริง  หรือตวัสภาวะจริงอันบริสุทธ์ิ  มันเปนจดุหมายของทุกสิ่ง  เปนหลักสําหรับวดัความสูงต่ํา 
ของทุกสิ่ง และทําใหทุกสิ่งในจกัรวาลอยูในระเดยีวกัน นัน้คือทุกส่ิงเปนปฐมกรที่อยูในภาวะตางกนั
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ปรัชญาของคริสตศาสนาก็เปนอันตนิยมและจิตนิยม  พระเจาซ่ึงเปนอสสารนั้นเปนทั้งจุดตั้งตน  และ 
จุดหมายปลายทางของทุกส่ิงในโลกรวมทั้งมนษุย  มนษุยมาจากพระเจา  พระเจาเปนแรงบันดาลใจใหมนษุย 
ทําส่ิงตางๆและกระทําส่ิงเหลานี้ก็เพ่ือจะไดเดินทางกลับไปสูพระเจา ปรัชญาของเพลโตแมจะมิไดพูดถึงเรื่อง 
อันตนิยมโดยชัดเจน  แตทัศนะของเขากค็ลายกับอริสโตเติลในแงนี้  โลกของแบเปนส่ิงประเสริฐสุดและ 
สมบูรณที่สุดและใชเปนหลักวดัสิ่งตางๆ ในโลกของเราเหมือนปฐมกรของอริสโตเติล 

2.2 โลกคอืเคร่ืองจักร : จักรกลนยิม 

คราวนี้เรามาพิจารณาอีกทฤษฏีหนึ่งซ่ึงเห็นวา  การเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกนัน้มิได 
เปนไปเพ่ือสูจุดหมายอะไรแตเปนไปอยางจกัรกล เราเรียกทฤษฏีนี้วา จักรกลนิยม 

ลองพิจารณาดูเครื่องจกัรกลเครื่องหนึ่ง  เชน  รถยนตที่วิ่งอยูบนถนนเราเห็นลอรถยนตหมุนไปแลวก็ 
พาตัวรถเคล่ือนที่ไป  ทําไมลอจึงหมุน  เพราะวาลอมันตดิกับเพลาและเม่ือเพลาหมุนลอก็ตองหมุนตามดวย 
ทําไมขอเพลาจึงหมุน  ก็เพราะเพลาถูกเช่ือมโยงกับขอเหวี่ยงเมื่อขอเหวี่ยงหมุนเพลาก็ตองหมุนตามดวย 
ทําไมขอเหวี่ยงจึงหมุนเพราะขอเหวี่ยงติดอยูกับกานสูบ  เม่ือกานสูบชักขึน้ชักลงขอเหวี่ยงจึงตองหมุนตามไป 
ดวยเม่ือเราถามอยางนี้ตอไปเรื่อยๆ คําตอบก็จะตองอางถึงชิ้นสวนอ่ืนๆท่ีเช่ือมโยงกับชินสวนเหลานี้ 

ลองพิจารณาการหมุนของเพลา  เพลาทําใหลอหมุนและตัวมันเองถูกทําใหหมุนโดยขอเหวี่ยง  แรงท่ี 
ทําใหลอหมุนนั้นไดมาจากเพลา  แตเพลาเองก็ไดแรงนี้มาจากอีกชิน้สวนอื่นคือขอเหวี่ยง  การหมุนของเพลา 
เกิดขึน้จากส่ิงอ่ืนมิใชตวัเพลาเอง  เราอาจพูดไดวาเพลาถูก “ผลัก” ใหหมุน ถาขอเหวี่ยงหมุนเรว็ขึ้น มันก็ตอง 
หมุนเร็วขึ้นดวย  และในที่สุดก็ทําใหลอหมุนเร็วขึน้ดวย  การหมุนเร็วชาของเพลาขึ้นอยูกับแรงจากภายนก 
ที่มากระทําตอมัน คือแรงจากขอเหวี่ยงซ่ึงขึ้นอยูกับแรงขอชิ้นสวนอ่ืนอีกทอดหนึ่งหรือการที่เพลาหยุดหมุนก็ 
มิใชเพราะตวัมันเอ  แตเนื่องจากขอเหวี่ยงหยุดหมุนมนักต็องหยุดดวยและที่ขอเหวี่ยงหยุดหมนุนั้นก็เนื่องจาก 
กานสูบหยุดชกัขึ้นชกัลง 

เรากลาววาเพลาทําใหลอหมุน  การกลาวอยางนี้เหมือนกับวา  เพลามีเจตนาหรือมีความจงใจทีจ่ะให 
ลอหมุน  แตความจริงมิไดเปนอยางนั้น  เพลาไมไดมีเจตนาหรือความจงใจอะไร  เม่ือมันถูกขอเหวี่ยงผลักดนั 
มันก็หมุนไป  มนัไมสามารถที่จะทําอยางอ่ืนหรือเปนไปอยางอ่ืนได  และเม่ือมันหมุนมันก็มไิดมีความตั้งใจ 
อะไรที่จะทําใหลอหมุนแตเนื่องจากมันตดิกนัมันจึงตองหมุนตามกนั  การเคล่ือนไหวของชิ้นสวนตางๆของ 
รถยนตเปนไปตามเงื่อนไขจังหวะของมัน  ไมอาจเปนอยางอ่ืนได  การเคล่ือนไหวอยางนี้เราเรียกวา  เปนไป 
อยางจักรวาล
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ความเปนระเบียบของจักรวาล 

การเคล่ือนไหวหรือเปล่ียนแปลงแบบจักรกลไมจํากัดอยูเฉพาะกับเครื่องยนตกลไกเทานั้น  ถาส่ิงๆ 
หนึ่งเคล่ือนไหวหรือเปล่ียนแปลงไป  เพราะมีส่ิงภานอกตวัมันมา  “ผลัก”  ใหมันเปนไปเชนนั้น  และจําตอง 
เปนไปเชนนั้นจะเปนอื่นไปไมได เมื่อเปนเชนนี้เราเรียกไดวาเปนการเปล่ียนแปลงอยางจกัรกล 

ทรายเม็ดหนึ่ง  ณ  จุดหนึ่งบนโตะ  ถาลมพัดมาถูกมนัมันกจ็ะปลิวมาสูอีกจุดหนึ่ง  ถาลมแรงแคนั้นก็ 
จะตองปลิวมา  ณ  จุดนัน้จะไปอยูจุดอ่ืนไมได  ถาลมแรงขึ้นเทาตัวและสภาพอ่ืนๆเหมือนเดิมมันก็จะปลิวมา 
ไกลขึ้นเทาตวั  อยางนี้เราเรียกความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับเม็ดทรายนัน้เปนไปแบบจกัรกล  น้ํากาหนึ่งถา 
ทานตั้งบนเตาไฟที่รอนขนาดนี้มันอาจจะเดือดภายใน  10  นาที  แตถาทานหรี่ไฟลงมันก็จะเดือดภายใน  15 
นาที  ถาทานเรงไฟขึ้นมันอาจจะเดือดภายใน  5 นาที  ความรูทางวิทยาศาสตรอาจบอกทานไดวาตองใชไฟแค 
ไหนจึงจะเดือดภายในเวลาที่เราตองการ 

โลกหรือจักรวาลก็เหมือนกับเครื่องจกัรโรงใหญ  ชิ้นสวนตางๆของเครื่องจกัรนั้นเคล่ือนไหวและ 
ดําเนินไปอยางมีระเบียบ  ทกุส่ิงตอเปนไปอยางท่ีมันจะตองเปน  ไมมีความบังเอิญ  ถาไมดําเนินไปอยางท่ีเรา 
คาดหวัง  นั้นกม็ิไดหมายความวามนัไมเปนตามกฎเกณฑ  แตอาจมีเง่ือนไขใหมเกิดขึน้  (เชน  นอตตัวหนึ่งอจ 
หลุด)  ทําใหส่ิงที่เราคดิวาจะตองเกิดกลับไมเกิด  ในสภาพอยางนี้มันตองเปนอยางนี้  ดังนัน้การที่มนัไมเกดิ 
ยางท่ีเราคาดนัน้เปนเพราะมันเปนไปตามกฎเกณฑมใิชมันเหนือออกจากกฎ  ในระบบจกัรกลส่ิงๆหนึ่งมันตก 
อยูภายใตเงื่อนไขหรือสภาพอยางใดอยางหนึ่ง  มันจะตองกลายเปนอะไรบางอยางท่ีแนนอนอยางหลีกเล่ียง 
ไมพน 

ปจจุบันถกูกําหนดโดยอดีต 

ส่ิงตางๆในโลกเคล่ือนไหวไปตามกฎเกณฑที่แนนอนอันหนึ่งวิทยาศาสตรชวยใหเรารูกฎเกณฑนี้ 
การรูกฎเกณฑชวยใหเราสามารถอธิบายไดวา  การที่ส่ิงๆหนึ่งมีลักษณะเชนนี้ในปจจุบนันั้นเปนเพราะกอน 
หนานี้มีบางอยางเกิดขึ้นกับมัน  ปจจุบนัเปนผลิตผลของอดีต  ปจจุบันเกดิขึน้เพราะถูกอดีตผลักดันใหเปน 
อยางนี้  และในทํานองเดียวกนัสภาพปจจุบนักจ็ะเปนตวัผลักดันใหเกิดสภาพท่ีแนนอนอันหนึ่งขึ้นในอนาคต 
วิทยาศาสตรจะชวยบอกเราไดวาสภาพในอนาคตนัน้จะเปนเชนไรถาความรูมนุษยเจริญถึงขดีสุด  เราอาจ 
ทํานายไดวา  เมล็ดมะมวงเมล็ดนี้  จะออกผลทั้งหมดกี่ผลกอนที่มันจะตาย  ในขณะนี้เราอาจยังไมมคีวามรูถึง 
ขั้นนั้น แตโดยหลักการ จักรกลนิยมเช่ือวาการคาดหมายทํานองนี้เปนไปได 

เอลเลยีต(Elliot 1881-1930) ซ่ึงเปนชาวจักรกลนิยมคนหนึง่ไดเขียนวา
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ในขณะที่ระบบสุริยจกัรวาลแตกออกมาจากหมอกเพลิงนัน้  ถามีใครคนหนึง่ที่มีความรูสมบูรณถงึ 
ขนากมีชีวิตอยูในขณะนัน้  เขาก็คงสามารถทํานายไดวาในเวลานี้มีคนๆหนึ่งซ่ึงก็คอืตัวขาพเจากําลงันั่งเขยีน 
หนังสือที่กําลังไหลออกจากปากกาดามนี้  เขาก็คงจะทํานายตอไปวาตอมาจะมีคนอีกบางคนที่กําลังอาน 
หนังสือและคนเหลานี้จะมีความรูสึกอยางไร  ความเปนเอกภาพของธรรมชาติ  และการครอบคลุมของกฎ 
ยอมเปนสากลปราศจากขอยกเวน 

เนื่องจากจกัรกลนิยมเช่ือวา  สรรพส่ิงเปนไปตามกฎที่แนนอน  ดังนัน้ถาเรารูจกักฎเกณฑทั้งหมด 
ปรากฏการณในอนาคตก็จะไมใชของใหมสําหรับเรา  แตจะเปนภาพทาเราสามารถมองเห็นไดในปจจุบนั  ไม 
มีอะไรใหมเกิดขึ้นในโลก ไมมีอะไรสูญไป มีแตการเคล่ือนไหวของอนุภาคเล็กๆที่กระทบกระทั่งกันแลวกอ 
ใหมีการเกิด  การเปล่ียนแปลงและการดับของสรรพส่ิง  ความเปล่ียนแปลงทั้งหลายเปนเพียงการเคล่ือนไหว 
ของอะตอมหรืออนุภาคเล็กๆเหลานี้ สมมุติเรามีโตะหนึ่ง มีลูกบิลเลียดอยู 20 ลูก บนโตะนั้นสมมุติวามีแรงๆ 
หนึ่งท่ีมีสําลังมหาศาลมาทําใหลูกขาวไปชนลูกแดง ลูกก็จะวิ่งไปชาลูกเหลือง ลูกเหลืองวิ่งไปชนลูกเขียวและ 
ตอไปเรื่อยๆ  จนในที่สุดลูกที่  20  คือ  ลูกสุดทายอาจจะวิ่งมาชนลูกขาวลูกแรกอีกก็ได  ถาเรามีความรูพอ  เรา 
อาจทํานายไดวา ถาโตะบิลเลียดมีความกวางยาวขนาดนี้ ผาสักหลาดที่ปูโตะมีความฝดขนาดนี้ ลูกบิลเลียดทั้ง 
20 ลูกอยูในตําแหนงอยางนี้ วามแรงท่ีทําใหลูกขาววิ่งมาจากทิศทางนี่และ ถาเรารูทั้งหมดนี้ก็เปนไปไดวา เรา 
อาจทํานายไดวาลูกใดจะถูกชนกอนหลัง ตองวิ่งไปกีร่อบึงจะถูกชน   เม่ือถูกชนแลวจะไปหยดุที่ใด  เม่ือใดจะ 
ถูกชนอีกเปนครั้งที่ 2.3... ถาแรงที่ทําใหลูกขาววิ่งนัน้เปนอนันต ลูกบิลเลียดทั้ง 20 ลุกนั้นจะชนกนัไปมาไมมี 
วันหยุด และถาความรูของเราถึงขนาด เรากจ็ะคาดหมายไดลวงหนาวาลูกใดจะเคล่ือนไปอยางไร 

จักรวาลของเราของเราก็มีลักษณะอยางนี้  ลูกบิลเลียดก็เปรยีบเหมือนอะตอม  ซ่ึงเคล่ือนไหวไปมาทํา 
ใหเกิดสิ่งตางๆ และปรากฏการณตางๆขึน้ จักรกลนิยมไมสนวาแรงที่ทําใหเกดิการเคล่ือนไหวครั้งแรกนั้นมา 
แตไหน จักรวาลของเรามันเปนมาอยางนี้เอง แตหนาที่ของเราคือศึกษากฎเกณฑที่แรงเหลานี้กระทําตอกนัยิ่ง 
เราไดกฎเกณฑเหลานี้มาเทามดเรายิ่งรูจักโลกมากขึ้นเทานัน้ 

ความคดิเรื่องจักรกลนิยมนี้มีมาตั้งแตสมัยกรีกโบราณ  โดยทั่วไปชาวสสารนิยมจะยอมรับการ 
เปล่ียนแปลงแบบจักรกล เดโมครติุสที่เรากลาวถึงในบทที่ 2 ก็มีทัศนะแบบนี้ แตผูที่ทําใหการมองโลกจากแง 
ของจักรกลนิยมเปนที่ยอมรับกันทัว่ไปคือนวิตันนักวิทยาศาสตรคนสําคัญ 

นิวตัน  (Newton)  มิใชคนแรกที่มองโลกวาเปนเครื่องจักรโรงใหญ  แตการคนพบของเขาไดทําให 
ทฤษฎีจักรกลนิยมไดรับการยอมรับกนัแพรหลาย  เขาพิสูจนใหเห็นวากฎของการเคล่ือนไหวแบบจักรกล 
นิยมนั้นสามารถอธิบายปรากฏการณไดทกุปรากฏการณที่เกิดขึน้ในจกัรวาล  เขาเปนผูท่ีชี้ใหเห็นวา  แรงท่ีทํา
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ใหผลแอปเปลตกลงสูพื้นโลกกับแรงที่ทําใหโลกหมุนรอบดวงอาทิตยนัน้เปนแรงอยางเดียวกัน  และอยู 
ภายใตกฎเกณฑอันเดียวกนักฎตางๆที่อธิบายปรากฏการณบนพื้นโลกไดจะสามารถอธิบายปรากฏการณในสุ 
ริยจักรวาลไดเหมือนกนั  ความล้ีลับของจักรวาลถูกเปดเผยใหเห็นโดยการทดลองบนพื้นโลกของเรานี้ 
จักรวาลเปนเครื่องจกัรโรงใหญ  กฎๆ  เดียวอาจอธิบายไดทั้งการโคจรของดวงดาวและการรอนลงสูพื้นของ 
ใบไม เขาเขียนไววา 

เราจะไมยอมรับสาเหตุของสิง่ตางๆ  นอกเหนอืไปจากสาเหตุที่จริง  และเพียงพอที่จะอธบิายการ 
ปรากฏขอสิ่งนัน้ได  ดงันั้นเมื่อมผีลอนัเดียวกันเราตองถือวามาจากสาเหตอุันเดียวกัน  คุณสมบัติ...ที่เราทราบ 
จากการทดลองวาเปนคุณสมบัตขิอสัตถุตางๆทีเ่ราทดลอง  เราตองถือวาเปนคุณสมบัติของวัตถุอืน่ๆดวย 
เนื่องจากการทดลองเทานัน้ที่ทําใหเราทราบคุณสมบัติของวัตถุ  เราก็ตองถอืคุณสมบัติทีไ่ดจากการทดลอง 
หลายครั้งเหลานั้นเปนคุณสมบัติสากล 

ในการที่จะแสวงหากฎที่จะอธิบายปรากฏการณในจักรวาลเราตองมองทุกสิ่งทุกอยางในรูปของการ 
เคล่ือนไหว  การเคล่ือนไหวสามารถวัดปริมาณเปนจํานวนได  ฉะนั้นคณติศาสตรจึงเปนเครื่องมือสําคัญใน 
การแสวงหากฎของส่ิงตางๆ ที่เคล่ือนไหวไปในจกัรวาล กาลิเลโอไดคนพบสูตรที่อธิบายการเคล่ือนไหวของ 
เทหวัตถุในโลก  แตนิวตันไดขยายการประยกุตสูตรทํานองนี้กับปรากฏการณทั้งจกัรวาล  จกัรวาลดําเนินไป 
ตามกฎเกณฑที่ตายตัว และกฎเกณฑนี้อธิบายไดดวยสูตรคณิตศาสตร 

การเปลี่ยนแปลงแบบจักรกลนยิมมีลกัษณะสําคัญๆ พอประมวลดังนี้ 

(1)  การเคลือ่นไหวเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้กบัสิ่งใดสิง่หนึง่นั้น  เกิดจากการผลักดันจากภายนอก 
โดยสิน้เชิง ส่ิงตางๆไมมีบทบาทอะไรเลย ในการที่ตองเปล่ียนแปลงไปในทางใดทางหนึ่งภายใตเงื่อนไขหรือ 
สภาพที่แนนอนอันใดอันหนึ่งการเปล่ียนแปลงที่แนนอนอยางใดอยางหนึ่งตองเกิดขึน้กับส่ิงนัน้อยางหลีกไม 
พน ไมมีอะไรเกิดขึ้นโยดบังเอิญ 

(2)  ทุกสิ่งดําเนินไปอยางไรจุดหมาย ทกุส่ิงดําเนินไปเพราะถูก “ผลัก” และเม่ือถูกผลักแลวแลว 
จะไมเปนไปอยางนั้นก็ไมได    การที่ส่ิงหนึ่งดําเนินไปตามทางอันหนึ่งมิใชเพราะมจีุดหมายปลายทางที่จะ 
บรรลุถึง  แตเพราะมีแรงมาผลักดันมัน  ปจจุบันเปนผลของอดีต  การที่ส่ิงๆหนึ่งเปนอยางนี้  ในขณะนี้ก็เพราะ 
กอนหนานี้มีบางอยางมากระทําตอมนัอยางนั้น 

(3)  ความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นในจักรวาลมไิดกอใหเกดิอะไรใหมขึ้นมา  ที่เราคดิวามขีองใหม 
เกิดขึน้นั้นเปนการมองอยางผิวเผิน แตโดยแกนแทแลวความใหมก็เปนเพียงความสลับซับซอนกวาเกาเทานั้น
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และความสลับซับซอนที่มากกวานีก้็อยูภายใตกฎเกณฑเดียวกันกับความสลับซับซอนที่นอยกวา  ทกุอยาง 
แตกตางกันโดยปริมาณ 

(4)  จักรกลนิยมเชื่อวาโดหลกัการเราสามารถคาดหมายปรากฏการณที่จะเกิดในอนาคตได  ยิ่ง 
เรามีความรูมากเทาใดเราก็ยิ่งคาดหมายเหตกุารณไดแมนยาํขึ้นเทานั้น ทั้งนีก้็เพราะส่ิงดําเนนิไปตามกฎเกณฑ 
ที่แนนอนตายตวั 

2.3 โลกกาวไปสูสิ่งใหม : นวนิยม 
ตอไปนี้เราจะพูดถึงทฤษฎีอีกอันหนึ่ง  ที่อธิบายความเปล่ียนแปลงอันเกิดขึน้ในโลกและจกัรวาล  เรา 

เรียกทฤษฎีนีว้า  ทฤษฏีวิวฒันาการณแบบกาวกระโดด  ทฤษฏีนี้ยอมรับหลักทั่วไปของจักรกลนิยมในขอที่วา 
สรรพส่ิงยอมดําเนินเคล่ือนไหวไมตามกฎเกณฑที่แนนอนอันใดอันหนึ่ง  แตตางกับจักรกลนิยมตรงที่วาการ 
เคล่ือนไหวนี้มีการกาวกระโดดไปสูส่ิงใหม  กลาวคือขบวนการเปล่ียนแปลงนั้นเปนไปแบบวิวฒันาการ  ซ่ึง 
ไดกําเนดิแกคณุภาพใหม เราจึงอาจเรียกทัศนะนี้ไดวานวนยิม 

วิวัฒนาการของจกัรวาล 
เราลองพิจารณาดูววิัฒนาการของสัตวจากชั้นต่ํามาชัน้สูง  สัตวน้ําไดกลามาเปนสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา 

จากนัน้มาเปนสัตวเล่ือยคลานจนกระทั้งมาเปนวานรและกลายเปนมนุษยในที่สุด  กบนั้นกลายสภาพมาจาก 
ปลาอันเปนผลของวิวัฒนาการอันยาวนาน  กบเปนเผาพันธใหมที่ตางจากปลามันสามารถทําอะไรหลายอยาง 
ที่ปลาทําไมได เชน มาอยูบนบกไดนานๆ เนื่องจากมีอวัยวะใหมๆ เกิดขึ้น สัตวที่อยูในลําดับขั้นตอมาจากกบ 
ก็ตางจากกบโดยที่สามารถทําอะไรหลายอยางท่ีกบทําไมได  วิวฒันาการของส่ิงมีชีวิตจึงเปนไปในลักษณะที่ 
เปนการกาวกระโดดหลุดพนจากความเปนปลากลายเปนเผาพันธุใหม  มันกระโดดขึน้สูระดับอีกระดับหนึ่ง 
สูงกวาปลา    ในทํานองเดียวกันสัตวเล้ือยคลานก็หลุดพนจากความเปนกบมาอีกระดับหนึ่งและวิวฒันาการก็ 
ดําเนินตอไปสูระดับที่สูงยิ่งขึ้น 

ชาวนวนยิมยอมรับทฤษฏีวิวฒันาการอันนี ้   แตสําหรับเขา  ขบวนการวิวฒันาการไมตํากัดวงอยู 
เฉพาะกันหารเปล่ียนแปลงจากสัตวชัน้ต่ํามาสูสัตวชั้นสูงเทานั้น    การเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวที่เกดิขึ้นกับส่ิง 
ไรชีวิตทั้งปวง ดําเนินไปตามกระบวนการกาวกระโดแบบนี้ โลกทั้งโลกเคล่ือนไหวไปตามกระบวนการแบบ 
กาวกระโดด    การเปล่ียนแปลงที่เกดิขึ้นในจักรวาลเปนการเปล่ียนแปลงที่ผลิตส่ิงใหมเกิดขึ้น  ธรรมชาติเปน 
กระบวนการของการสรางสรรค  ธรรมชาติอันประกอบไปดวยส่ิงตงๆ  ตั้งแตกอนหินจนกระทั้งถึงมนุษยอยู 
ในสภาพของการเจรญิเติบโตตลอดเวลา    การเติบโตในทีน่ี้หมายความวามกีารขยายไปสูประเภทใหม 
เผาพันธุใหม ระดับใหม คุณภาพใหมอยางไมหยดุยั้ง
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ชาวนวนยิมบางคนแบงระดับของจักรวาลออกอยางกวางๆไว  6  ระดับซ่ึงเรียงจากต่ําไปหาสูงได 
ดังนี้คือ  (1) อนุภาคปฐมภูมิ (2) อะตอม (3) โมเลกุล (4) เซลล  (5) สัตวที่ประกอบดวยหลายเซลล (6) สังคม 
มนุษย  ในแตระดับเหลานี้มีคุณภาพใหมเกิดขึ้น  และในระดับใดระดับหนึ่งอาจมกีารมีการแบงเปนระดับ 
ยอยๆ  ไดอีก  ถาเรายอมรับทฤษฏีนี้วิวัฒนาการของจักรวาลก็จะเปนไปดังนี้คือ  เริ่มตนทีเดยีวจกัรวาลของเรา 
เต็มไปดวยอนภุาคเล็กๆนับไมถวน  อนุภาคเหลานี้อยูภายใตระบบของเวลา-อากาศ  มันเคล่ือนไหวไปมาจร 
เกิดการรวมตวัขึน้กลายเปนอะตอม อะตอมเปนสิ่งใหมที่เกิดโมเลกุลขึน้เชน อะตอมของไฮโดรเจน 2 มารวม 
กับอะตอมของออกซิเจน  1  ก็กลายเปนโมเลกุลของน้ํา  โมเลกุลที่เกิดขึ้นใหมนี้มีมากมายและเม่ือมานวมตวั 
กันเขาก็เกดิเซลล    อันเปนจุดเริ่มของชีวิตเมื่อเซลลมารวมกนัเขาก็เกิดพืชและสัตวที่สลับซับซอนยิ่งจน 
กลายเปนมนษุย  เม่ือมนุษยมารวมกันเขากก็ลายเปนชมุชนหรือสังคมอันเปนจุดสุดยอดของวิวฒันาการที่ 
ปรากฏในปจจุบัน 

ความหมายของคําวา “ใหม” 
แนวคิดหลักของนวนิยม “ใหม” เกิดขึ้น เราจะพิจารณาดูวาใหมหมายความวาอะไรแน 
ประการแรก  “ใหม”  หมายความวา  ทอนลงไมได  ตัวอยางท่ียกกนับอยๆ  คือน้ําน้ํานั้นประกอบไป 

ดวยการรวมตัวของไฮโดรเจน  และออกซิเจน  ทั้งไฮโดรเจนและออกซิเจนนั้นมคีุณสมบัติบางอยางของตน 
แตเมื่อมารวมกันเขาเปนโมเลกุลของน้ํามคีุณสมบัตใิหมโดยขึ้นมาใหม  น้ํานั้นมคีุณสมบัติหลายอยาง  เชน 
ดับไฟได  แตคุณสมบัตินี้ไมมีอยูในตัวไฮโดรเจนหรือออกซิเจน  คุณสมบัตนิี้ไมสามารถทอนลงเปน 
คุณสมบัติขององคประกอบอันใดอันหนึ่งของน้ํา  มันมใิชเพียงการเรียงตวัใหมของหนวยยอยที่ประกอบกนั 
ขึ้นเปนน้ํา  แมวาน้ําจะมีขึน้ไมไดถาไมมีไฮโดรเจนและออกซิเจน  แตกระนัน้น้ําก็มิใชเพียงการรวมตัวของ 
ธาตุทั้ง 2 นี้ น้ําเปนส่ิงใหมเพราะมีคณุสมบัติ (หรือคณุภาพ) ใหมเกดิขึน้ โมเลกุลของน้ําในแงหนึ่งตองอาศัย 
ธาตุทั้ง 2 นี้ แตในอีกแงหนึ่งมันไดหลุดพนจากธาตุทั้ง 2 นีแ้ลว มันไดกระโดดขึ้นสูระดับใหม มีวิถีทางความ 
เปนไปและคุณภาพท่ีเปนตัวของมันเอง 

ประการทีสอง  คณุสมบัติหรือคุณภาพที่กําเนิดขึน้ใหมนี้ไมสามารถทอนลงไดเปนปริมาณ  สําหรับ 
สสารนิยมและจักรกลนยิม  ส่ิงสองส่ิงที่แตกตางกนัโดยประเภทหรือโดยคุณภาพนั้นสามารถอธิบายไดวา 
ความแตกตางนี้เปนเพียงความแตกตางทางปริมาณ  ทุกส่ิงอธิบายในที่สุดไดเปนสสารกับพลังงาน  หรือ 
อะตอมกับหารเคล่ือนไหวของอะตอม  (ดูตางทางปริมาณ  แตนวนิยมถือวาความแตกตางทางปริมาณนั้นเม่ือ 
ดําเนินมาถึงจุดๆหนึ่งคุณภาพใหมจะกาวกระโดดออกมา จดุนี้บางที่เรียกกันวา จดุวกิฤติ
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ดังนั้น  สําหนับจักรกลนิยมสีแดงตางจาก  สีแสด  สีเหลือง  สีสม  ก็โดยความยาวของคลื่นอันอาจวัด 
ปริมาณได  แตสําหรับนวนยิมเมื่อความยามของคลื่นทวีขึ้นถึงจดุๆหนึ่งสีแดงจะแดงขึ้นกลายเปนสีใหม 
สําหรับนวนิยมสีแดงมีจริงและตางจากสีแสดซึ่งก็มจีริงเหมือนกัน  แตสําหรับจกัรกลนิยมสีทั้งสองตางก็เปน 
ภาพลวงตาที่ปรากฏตอเราเปนเพียงคล่ืนแสงที่แตกตางกนัโดยปริมาณของความยาวคล่ืน  สีมิใชคุณสมบัติ 
จริงที่มีในโลก แตสําหรับนวนิยมมันเปนสิ่งที่มีจริง 

อเลก็ซานเดอร (Alexamder 1859-1938) ชาวนวนิยมคนหนึ่งกลาววา 
สําหรรับขาพเจา  ส ี   เสยีง  รส  และคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสอื่นๆ  ของสสารวัตถุมีอยูจริงๆ  ใน 

สสารวัตถุเหลานั้น  การปรากฏตัวของวัตถุที่มีสีเปนจุวิกฤตจุดหนึ่งในธรรมชาติ  เมือ่วัตถุอยูในสภาพที่วามัน 
เปลงแสงมาสูตาเราดวยความยาวของคลื่นระดบัหนึ่ง วัตถนุั้นก็มีคุณสมบัติสีแดง... 

วัตถุที่มีคุณสมบัตใิหมซ่ึงเกดิจากการ “สรางสรรค” นี้มไิดเปนผลของสภาพที่ต่าํกวาของจักรวาล ถา 
เปนเชนนัน้มันกค็งจะมีเพียงคุณสมบัติทีเ่ปนของหนวยยอยของมัน.... 

หรือจะยกอีกตัวอยางหนึ่ง  เราเอาน้ําไปตั้งไฟพอถึงเวลามันก็จะเดือดกลายเปนไอ  สําหรับจักรกล 
นิยมความแตกตาง  ระหวางน้ํากับไออยูที่ความเรว็ของการเคล่ือนไหวของโมเลกุลซ่ึงอาจวัดเปน 
ปริมาณได  ดังนัน้ในที่สุดน้ํากับไอจึงตางกันโดยปริมาณ  แตสําหรับชาวนวนยิมการเคล่ือนไหวนี้เม่ือถึงจุดๆ 
หนึ่งซ่ึงก็คือจุดวิกฤตจิะมีส่ิงใหมเกดิขึน้คือไอ  ที่วาใหมก็เพราะวามันมคีุณภาพหรือคุณสมบัติบางอยางในน้ํา 
ไมมี ไอกับน้ําเปนส่ิงสองส่ิงที่อยูคนละประเภท กลาวคือมนัตางกนัโดยคุณภาพใชโดยปริมาณเทานั้น 

ประสารที่สาม  ส่ิงที่เราถือวาเปนส่ิงใหมนั้นคือส่ิงที่เราคาดหมายมากอนไมได  ถาเราโยนลูกบอล 
กระทบผนังดวยความแรงอันหนึ่งเราคาดหมายไดวามันจะกระดอนมา  ณ  ที่ใด  เม่ือเปนเชนนี้จดุที่มันจะ 
กระดอนมานั้นมใิชส่ิงใหมเพราะเรารูลวงหนา ถารถไฟวิ่งได  ชม.ละ60 กม. และถามันวิ่งไปเปนเวลา  2 ชม. 
เราคาดหมายไดวาเราจะถึงเมือง  ก.  ซ่ึงอยูหางจากที่นี้  120  กม.  จุดที่รถไฟจะไปถึงมิใชส่ิงใหมเพราะเรา 
คาดหมายได 

แตถาเราเอาส่ิงสองส่ิงมาประสมกัน ส่ิงที่ 1 มีคณุสมบัติ ก.ข.ค. และส่ิงที่ 2 มคีุณสมบัต ิย.ร.ล. ถาเรา 
ทํานายไดวาสิ่งที่ 3 ซ่ึงจะเกิดจากการประสมนีจ้ะมีคณุสมบัติอะไรบางเชนนี้ คุณสมบัติเหลานีก้็มิใชของใหม 
เพราะเรารูลวงหนา  ส่ิงที่  3  ก็ไมถือวาเปนส่ิงใหม  แตถาเราทํานายลวงหนาไมไดวามันจะมีคุณสมบัตใิหม 
อะไรเกิดขึน้ก็เรียกไดวาเปนส่ิงใหม  ดังนั้นถาเราเอาส่ิงที่  1  กับส่ิงที่  2  มารวมกันในอัตราสวนอันหนึ่งแลว 
เปนส่ิงที่  3  ซ่ึงมีคุณสมบัติ  ฮ.  ถาเราไมรูลวงหนาวา  ฮ.  จะเกิดขขึ้นจากการรวมตัวนั้นก็เรียกไดวา  ฮ.  ได 
กระโดดออกจาก ก.ข.ค. และ ย.ร.ล. มาเปนของตัวเอง สมมุติวา ณ เวลาหนึ่งในอดีตสมัยทีน่้ํายังไมมีในโลก
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ถามีมนุษยหรือเทพยดาอะไรก็ไดตนหนึ่งในสมัยนั้น  เขาจะทํานายไดวาถาเอาไฮโดรเจน  2  สวนมารวมกับ 
ออกซิเจน 1 สวนแลวจะไดสารประกอบอันหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติตางๆ ที่น้ํามี เชน ดับไฟไดเปนเมื่อ 100 องศา 
แข็งตัวเม่ือศูนยองศาชาวนวนิยมบอกวาเปนไปไมไดที่จะมกีารทํานายเชนนั้นได  เพราะคณุสมบัติใหมนัน้มัน 
มิใชเพียงผลรวมของคุณสมบัติของไฮโดรเจนและออกซิเจน มันเปนของใหมซ่ึงกระโดดออกจากของเกา แม 
เราจะรูจกัคณุสมบัติของธาตุทั้งสองละเอียดเพียงใดก็ตามเราก็ทํานายไมได 

ออกซิเจนมคีุณสมบัตบิางอยางและไฮโดรเจนมคีุณสมบัตบิางอยางทั้งสองนี้รวมกนัเขาเปนน้ํา... 
คุณสมบัติทางฟสกิสและเคมีของน้ําไมมีสวนสัมพันธกับคณุสมบัติของออกซิเจนและไฮโดรเจนไมวาจะเปน 
ทางปริมาณหรือทางคุณภาพ  นี้คือตัวอยางของขอเท็จจริงที่วา  เราไมสามารถคาดหมายคุณสมบัติของหนวย 
รวม (น้ํา) จากความรูทีเ่รามีเกีย่วกบัคุณสมบัติของหนวยยอยทั้งสองแตละหนวย 

นี้ก็เปนอีกขอหนึ่งท่ีนวนิยมตางกับจกัรกลนิยม  สําหรับจกัรกลนิยมสมมุติวาในสมัยที่โลกยังไมแตก 
ออกมาจากหมอกเพลิงนั้น  ถามีใครคนหนึ่งที่มีความรูสมบูรณถึงขนาดเขาสามารถทํานายทุกส่ิงทกุอยางท่ี 
เกิดขึน้ได  เขาจะรูวาเมื่อไหรจะเกดิอะไรขึน้เกิดที่ไหน  มคีุณสมบัติอยางไร  อนาคตทั้งหลายเปนภาพที่อยูใน 
ในของเขา  ขอนีน้วนิยมไมเห็นดวย  เพราะจักรกลนิยมดาํเนินไปในลักษณะววิัฒนาการที่มกีารกาวกระโดด 
ไปสูส่ิงใหม  กอนที่จะเกิดสิ่งเหลนี้เราคาดหมายอะไรไมได  แตเมื่อมันเกดิขึ้นแลวเราอาจศกึษาความเปนไป 
ของมันไม และในการศกึษามนัเราไมสามารถจะทอนลงไปสูระดับที่ต่ํากวาที่มันถือกําเนดิมาได 

การเปลี่ยนแปลงแบบประติการ (dialectic) 
มีการอธิบายการเปล่ียนแปลงแบบหนึ่งซ่ึงเปนที่รูจกักนัดคีอืการเปล่ียนแปลงแบบประติการ  เราจะ 

เรียกส้ันๆ  วาลัทธิประติการ  ลัทธินี้จะเห็นดวยกับทัศนะของนวนิยมที่เรากลาวมาแลวทุกประกาคือถือวาการ 
เปล่ียนแปลงนั้นเปนไปทางปริมาณกอน  เม่ือการเปล่ียนแปลงทวีขึ้นถึงจุดๆ หนึ่ง คือ  จุดวกิฤตกิ็จะมกีารกาว 
กระโดดเกดิขึ้น คือ มกีารเปล่ียนแปลงทางคณุภาพเกิดขึน้ คือ มีคณุสมบัติใหมหรือคณุภาพใหมเกิดขึ้น หรือ 
กลาวอีกนยัหนึ่งมี  “ประเภท”  ใหมเกิดขึ้น  แตชาวประตกิารจะอธิบายเพิ่มเติมอีกขอหนึ่งวาการเปล่ียนแปลง 
และการเคล่ือนไหวของสรรพส่ิงเกดิจาการขดัแยงภายในของส่ิงนั้นดวย 

ความคดิเรื่องที่วาความขดัแยงเปนลักษณะของส่ิงทุกสิ่งนัน้  เริ่มมาตั้งแตสมัยกรีก  เฮราคลิตัส 
(Heraclitus 500 ปกอน ค.ศ.) บอกวาถาเราพิจารณาส่ิงตางๆ โดยผิวเผินแลว เราจะรูสึกวามนัคงที่ตายตัวเปน 
อันหนึ่งอันเดียว  แตถาเราพิจารณาใหดีเราจะเห็นวาเอกภาพเปนแตเพียงปรากฏ  แตโดยแทจริงแลวเอกภาพนี้ 
เกิดจากแรงท่ีขดัแยงกนัภายใน เขากลาววา
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ความขัดแยงชกันําใหมนษุยมารวมกนั และจากความระส่ําระสายก็เกดิความกลมกลืน สิ่งทัง้ปวงเกดิ 
จากความขัดแยง  มนุษยเราไมรูวาสิ่งที่แยกออกไปในทิศทางตรงกนัขามนั้นจะกลบัมาสูเอกภาพตนนัน้คือมี 
ความกลมกลืนในความขัดแยงเหมือนอยางในกรณีของคนัธนู 

การที่คนัธนูใชยิงไดนัน้เราตองขึงสาย  การขึงสายธนูเราตองขึงปลายทั้ง  2  ของคันธนเพื่อใหเขาหา 
หันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เอกภาพของธนขูึ้นอยูกับแรงขงึทั้ง 2 ปลาย 

เฮเกล (Hegel 1770-1831) ไดนําแนวความคดิเรื่องการขัดแยงมาอธิบายใหเปนระบบรัดกุมยิ่งขึน้ เขา 
เปนคนแรกที่ชี้ใหเห็นความจริงของการเปล่ียนแปลงแบบประติการ  สําหรับเฮเกลส่ิงที่เปล่ียนแปลงนั้น 
จะตองเปนส่ิงที่ไมสมบูรณ  ส่ิงสมบูรณคือส่ิงที่เปนตัวของตัวเอง  สมมุติวาเรามีน้ําแกวหนึ่ง  น้ํากค็ือน้ํา  แต 
สําหรับเฮเกลน้ําคือน้ํานั้นก็จริง แตน้ําเปนสิ่งอ่ืนดวยในเวลาเดียวกนั ถาเราเอาน้ําไปตมมันจะกลายเปนไอ น้ํา 
มิไดสูญหายไปไหนแตมันกลายเปนไอ แตถาน้ําเปนจริงๆ  100% มันจะกลายเปนไอไมได ที่มันกลายเปนไอ 
ไดเพราะในแงหนึ่งน้ํานัน้คือไอที่ยังไมปรากฏตัวนัน้เอง  พอเง่ือนไขพรอมไอก็ปรากฏตวั  น้ํากับไอเปนเพียง 
2 ขั้นตอนของส่ิงๆเดียวกนั น้ําคือน้ํา นั้นก็เปนความจริงแตไมจริงทั้งหมดเพราะน้ําคือไอดวย ไอกค็ือไอ นั้น 
ก็เปนความจริงแตไมจริงทั้งหมดเพราะไอคือน้ําดวย  ส่ิงทุกสิ่งเปนทั้งตัวมกัเองและเปนสิ่งอ่ืนที่ไมใชตัวมนั 
เองทุกสิ่งเปนทั้ง ก. และไมใช ก. ในเวลาเดียวกัน  เพียงแตวาในขณะใดขณะหนึ่ง ก. หรือไมใช ก. ที่ปรากฏ 
ออกมา ทุกส่ิงเปน  ก.  และไมเปน  ก.  นั้นคือทกุส่ิงมี  “ความเปน”  และ  “ความไมเปน”  ในเวลาเดียวกัน  เฮเก 
ลเขียนวา 

ทุกคนเคยมีความคดิเกี่ยวกบัการเร่ือง  “การเปลี่ยนแปลง”  เราจะตองยอมรับวาเมื่อเราวิเคราะห 
ความคิดเร่ืองการเปลีย่นแปลงเราจะใหสิ่งสองสิง่ที่ตรงขามคือ “ความเปน” กบั “ความไมเปน”  ลกัษณะตรง 
ขามนี้เปนหัวใจของการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการเปลีย่นแปลงจึงเปนเอกภาพของความเปนและความไมเปน 

กลาวงายๆกค็ือ  ถาส่ิงๆ  หนึ่งเปนอะไรอยางหนึ่งอยางเด็ดขาดตายตัวแลว  การเปล่ียนแปลงจะเกิด 
ขึ้นกับมนัไมได  ที่มันกลายเปนส่ิงหนึ่งที่มิใชตวัมันไดก็เพราะมนัเปนส่ิงนั้นอยูดวยแลวในเวลาเดียวกัน 
ดังนั้นสําหรับเฮเกลความขดัแยงขั้นพื้นฐานที่สุดของส่ิงตางๆ  ก็คือความเปนกับความไมเปน  ความขัดแยงใน 
เรื่องอ่ืนๆ ก็เปนพียงปรากฏตวัของความขดัแยงพื้นฐานในรูปตางๆ กัน 

ดังนั้นสําหรับเฮเกลความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับส่ิงตางๆ  เกิดจากความขัดแยงภายในของส่ิง 
เหลานั้น  ทฤษฏีของเฮเกลเปนนวนิยมในแงท่ีวาสําหรับเขา  ในกระบวนการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงของส่ิง 
ตางๆ  นั้นไดมีส่ิงใหมเกิดขึ้น  ซ่ึงทอนลงไมไดเปนความแตกตางทางปริมาณจากส่ิงเกา  เขาตางจากชาวนว 
นิยมโดยทัว่ไปเพียงวาสําหรับเขาความขดัแยงเปนตนเหตุของการเปล่ียนแปลงไปสูส่ิงใหม  สวนชาวนวนิยม 
โดยทั่วไปไมเนนเรื่องความขัดแยง
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เปรียบเทียบการเปลีย่นแปลง 3 แบบ 
เพ่ือใหเขาใจชดัเจนยิ่งขึ้นจะขาสรุปโดยการเปรยีบเทียบทฤษฏีการเปล่ียนแปลงทั้ง 3 แบบดังนี้ 
(1) อันตนิยมเปนทฤษฏีที่คลอยตามจิตนิยม  จกัรกลนิยมตามสสารนิยม  และนวนิยมตามธรรมชาติ 

นิยม 
(2)การเปล่ียนแปลงแบบอันตนิยมและจักรกลนิยมนั้นมิไดมีของใหมจริงๆ  เกิดขึน้ในอันตนยิมเปน 

การบรรลุสภาพแฝงที่อยูในตัว  ในจักรกลนิยมของใหมตางจากของเกาโดยปริมารคือทอนลงได  แตในนว 
นิยมมีจุดวิกฤติซ่ึงทําใหเกิดคุณภาพใหมขึน้ซ่ึงหลุดพนจากของเกา 

(3)ในจกัรกลนยิมการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงของส่ิงๆ  หนึ่งถูกกําหนดโดยสิ้นเชิงจากปจจัยที่อยู 
นอกตัวสิ่งนัน้ 

ในอันตนิยมมี  “อะไรบางอยาง”  อันเปนสสารที่อยูในตวัสิ่งนั้นเปนตวักําหนดทิศทางการ 
เปล่ียนแปลง  อะไรบางอยางนี้ก็คือสาระหรือาตุแทหรือธรรมชาติท่ีแทจริงของส่ิงนัน้  และสสารหรือธาตุแท 
ของส่ิงตางๆ นี้มันไดมาจากความเปนจริงอีกระบบหนึ่ง  เชน  ในศาสนาคริสตสสารของมนุษยไดจากพระเจา 
ในอริสโตเติลไดมาจากปฐมกร 

สวนในนวนยิมนั้น  เม่ือเริ่มตนเหมือนจกัรกลนิยมที่วาส่ิงๆ  หนึ่งจะเปล่ียนแปลงไปอยางไรนั้นก็ 
แลวแตปจจัยภายนอก  แตเมื่อผานจุดวิกฤติมนัไดกลายเปนส่ิงใหมมีสาระหรือธาตุแทของมันขึน้มาใหม 
สาระใหมหรือธาตุแทใหมนี้อาจมีสวนในการกําหนดทิศทางการเปล่ียนแปลง  ตรงนี้นวนิยมเหมือนกับอันต 
นิยม  แตก็ตางจากอันตนิยมตรงทีว่าสําหรับอันตนิยมธาตแุทของส่ิงตางๆ  นั้นตายตัว  สวนในนวนิยมสาระ 
ใหมของสรรพส่ิงเกิดขึ้นไดในกระบวนการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง  และอีกประการหนึ่งในนวนิยมสาระ 
หรือธาตุแทของส่ิงๆ  หนึ่งมิไดมาจากความเปนจริงอีกระบบหนึ่งท่ีเปนอสสารเหมือนอันตนิยมและจิตนิยม 
แตไดมาจากวิวฒันาการที่เกดิขึ้นกับเนื้อหาในตัวมนัเอง
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ภาค ๒ 

มนุษย  อภิปรัชญา (2) 

มนุษยคืออะไร    คนทั่วไปจะตอบวามนุษยก็คือส่ิงมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อยูในประเภทเดียวกับสัตว   แตก็ 
สูงกวาสัตวตรงที่วามีสติปญญาเรียนรูได  มีศาสนาและศีลธรรม  และรูจักรสของสุนทรียะได  คําตอบนี้ 
นักปราชญทุกคนกย็อมรับ  แตกระนั้นเขาก็มีความเห็นแตกตางกัน  ที่วามนุษยเปนสัตวนัน้หมายความวา 
อยางไร  ที่วามนุษย  “สูง”กวาแปลวาอะไรแน  องคประกอบอันเปนเนื้อแทของมนษุยเหมือนกับสัตวหรือ 
พฤติกรรมของมนุษยมีลักษณะพิเศษแตกตางจากสัตวอยางไรหรือไม 

ภาค  2  นี้เราจะพูดถึกฐานะของมนษุยในจกัรวาล    มนุษยอยูตรงไหนในจกัรวาลแตกตางหรือ 
เหมือนกับส่ิงไรชีวิตและสัตวโลกอ่ืนอยางไร  ในการวิเคราะหธรรมชาติของมนษุยแยกเปน 2 ประเด็น คือ 

(1)  เราจะพจิารณาดูวาอะไรคือเนื้อแทของมนุษย  นอกจากรางกายอันประกอบดวย 

ตา จมกู  แขน  ขา  หวัใจ  มันสมอง เปนตน  แลวยังมีอะไรอีกหรือไมท่ีเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนษุย  นัน้คือ 
มนุษยมีจติหรือ  วญิญาณ   หรือไม    มีอะไรอีกหรือไมท่ีไมมีตัวตนจับตองไมไดแตก็เปนสวนหนึ่งของมนษุย 
เทาๆกับรางกาย  ทัศนะที่ตางกันเกี่ยวกับเรื่องนี้จะทาํใหการเขาใจชีวิตไมเหมือนกันดังเราจะเห็นตอไป 
ปญหาขอนี้เราเรียกไดวาเปนปญหาเรื่องจิตกับกาย  ซ่ึงเราจะพูดถึงในบทที่ 3
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(2)  พฤติกรรมหรือนัยหนึ่งการกระทําของมนษุยเปนอิสระหรือไม    โดยทั่วไปเรานึกวาในบางกรณี 
เราเลือกกระทําส่ิงตางๆ  ตามความสมัครใจ  แตมีนกัปราชญบางคนถามวาจริงหรือ  ทานแนใจหรือวาที่ทาน 
คิดวาทานเลือกทําส่ิงตางๆ  อยางเสรีนั้น    ทานเปนอิสระจากอิทธิพลของปจจัยตางๆ  ทั้งท่ีปรากฏชัดเจนและ 
แฝงอยูอยางสลับซับซอน  เราจะวิเคราะหปญหานีใ้นบทที่ 4 

๓ 

จิตกับกาย 

(อะไรคือธาตุแทของมนษุย) 

3.1 จิตนิยม มนุษยคือวญิญาณ 

มนุษยกับการริเร่ิม 

ในบทนี้เราจะพิจารณาธาตุแทของมนษุย    เราจะเริ่มดวยทศันะของจิตนิยม  ลองพิจารณาดกูอนหิน 
กอนหนึ่งแลวเปรียบเทียบดคูนๆหนึ่ง  เชน  ตัวทานเอง    อะไรคือความแตกระหวางตัวทานกับกอนหินกอน 
นั้น    ถาทานนํากอนหินกอนนัน้มาแลวแยกสวนประกอบของมันยอยๆลงไปเรื่อยๆ  เราจะพบวาในที่สุดหิน 
กอนนั้นประกอบไปดวยธาตุตางๆหลายชนิด    และธาตุตางๆ  เหลานี้เม่ือแยกลงไปอีกเราก็ไดอนภุาคเล็กๆ 
เชนโปรตอนอิเล็กตรอนและอ่ืนๆอีกตอไป    ลองวิเคราะหรางกายของมนุษยไมวาเปนเนื้อ  หนัง  ปอด  หัวใจ 
ตลอดจนมันสมอง    เราจะเห็นวาในที่สุดสิ่งตางๆ    เหลานี้ก็จะสลายตวัไดเปนธาตุตางๆเหมือนกับธาตุที่เปน 
สวนประกอบของหินกอนัน้และวัตถุอ่ืนที่มีอยูในโลก  ธาตุเหลานี้เม่ือแยกออกก็ไดอนภุาคเล็กๆ    เหมือนกัน 
กับท่ีเรากลาวมา 

มนุษยและกอนหนิจึงเหมือนกนัในแงท่ีวารางกายของมนษุยกับเนื้อของกอนหินประกอบขึ้นกับ 
หนวยยอยหรืออนุภาคเล็กๆเหมือนกัน    แตอาจมีอัตราสวนผสมที่ตางกันทั้งรางกายมนุษยและกอนหินตางก็
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อยูภายใตกฎเกณฑทางฟสิกสและเคมีอันเดียวกนั    ถาทานทุบหรือผาท้ังคูกจ็ะแตกเปนเส่ียง    ถาทานโยนลง 
จากหนาตางท้ังคูก็จะหลนลงสูพื้นหรือถาทานยกแบกขึน้บาทานก็จะรูสึกหนกั 

แตถึงกระนั้นมนุษยก็ตางจากกอนหิน    กอนหินกอนหนึ่งจะเคลื่อนไหวหรือเปล่ียนแปลงไปอยางไร 
มันมิไดเปนผูริเริ่มเอง    ทุกส่ิงที่เกิดขึ้นกับมันลวนแตเกิดจากแรงภายนอกตวัมันที่มากระทําตอมัน    มันจะอยู 
ในปาหรือในสวน   อยูนิ่งๆหรือกล้ิงไป   ตะไครน้ําจะจับหรือไมจับ    เหลานี้ลวนอยูในการกําหนดของส่ิงอ่ืน 
ทั้งส้ิน (เชน  แรงคนหรือแรงของลม) มันไมสามารถริเริ่มท่ีจะเคล่ือนไหวตวัมันเองเปล่ียนแปลงตัวเองใหอยู 
ในสภาพนัน้หรือสภาพนี้   แตมนษุยเราไมเปนอยางนัน้    เรามีความคดิ   ความรูสึก ความอยาก ความตองการ 
ส่ิงเหลานี้มันเปนตัวการริเริ่มทําใหรางกายของเราเคล่ือนไหวไปตามความตองการของเรา   ถาเราประสงคเรา 
ก็อยูบาน  ถาเราเปล่ียนไปเขาปา    เม่ือเราตองการอะไรเราก็บังคับหรือกําหนดรางกายของเราใหทําตามท่ี 
ประสงค  การดําเนินวิถีทางของเราเราเปนผูกําหนด มิใชส่ิงภายนอกเทานัน้ที่มีบทบาทกําหนดวิถขีองเรา 

ตามความคิดของจิตนิยมทีค่นเปนเชนนี้ไดแตกอนหินไมเปนก็เพราะวาคนเรามีส่ิงๆหนึ่งท่ีกอนหิน 
ไมมี  ส่ิงนี้เรียกวา จิต  หรือ วญิญาณ  จะเรียกอะไรก็แลวแตส่ิงๆนี้ตองเปนส่ิงที่มิใชวัตถุหรือสสาร  กลางคือ 
มันจะตองไมเปนสวนหนึ่งของรางกาย  เพราะมันเปนส่ิงที่บังคับบัญชารางกายใหเคล่ือนไหวไปตามความ 
ประสงค    เหมือนกัปตันที่บังคับเรือใหเดินไปในทิศทางทีต่องการ    นั้นคือส่ิงๆนี้ตองเปนอสสาร    เปนความ 
เปนจริงอีกอันหนึ่งของมนษุยนอกเหนือไปจากรางกาย    มันเปนสิ่งที่ทําใหมนษุยมีชีวิตและแตกตางกับกอน 
หินซ่ึงไรชีวิต    ถามนุษยไมมีส่ิงนี้เสียแลวหรือถาส่ิงนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของรางกาย  (ซึ่งเปนสสาร)  เสียแลว 
มนุษยก็คงเหมือนกับกอนหิน    คือไมสามารถริเริ่มหรือมีบทบาทในการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงใดๆท่ีเกิด 
ขึ้นกับตนได    ทั้งนี้เพราะวาส่ิงที่เปนวัตถุหรือสสารนั้นไมวาอะไรจะเกดิขึน้กับมนัตองเปนแรงผลักดนัที่มา 
จากภายนอกตวัมัน   สสารนั้นมันไดแตรับ มันเริ่มไมได    การเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงใดๆ ในตัวมนัลวนแต 
ถูกกําหนดโดยส่ิงอ่ืนที่มใิชตัวมนั    ดังนัน้ถามนุษยที่เพียงสรีระของมนุษยนั้นขั้นที่สุดมิไดแตกตางจากสสาร 
วัตถุอ่ืนๆเลย  แตขอเท็จจริงที่ปรากฏคือมนษุยริเริ่มได    มิใชเพียงแตรับแรงผลักดันจากภายนอกอยางเดียว 
ดังนั้นจึงตองนาจะมคีวามเปนจริงอะไรอีกบางอยางนอกไปจากรางกายที่ทําใหคนเปนคนมใิชกอนหิน    และ 
อะไรบางอยางนี้ตองเปนอสสารดวย นั้นคือจิตหรือวญิญาณ 

เพลโตถือวาจิตเปนผูใชรางกายใหดําเนินไปตามเจตจํานงของมัน   รางกายเปนส่ิงที่ถูกใช   จติเปนผูใช 
ผูใชกับส่ิงที่ถูกใชยอมตางกันจะเปนสิ่งเดียวกนัมิได  ดังนัน้จิตตองมีธรรมชาติทีต่างจากรางกาย เขาไดบันทกึ 
คําสนทนาระหวางโสเครตีสกับอัลซิบิอาเดส 

เมื่อชางรองเทาจะตัด (หนัง) นั้นเขาคงจะตองใชเคร่ืองมือที่กลมบางทีเ่ปนเหลี่ยมบางใชไหม  ใช 

ในการตดั  ผูตดัหรือผูใชเคร่ืองมือยอมตางจากสิ่งทีเ่ขาใชตดัใชไหม......................แนนอน 

ในการตดั  ชางรองเทาใชเคร่ืองมือเทานั้นหรือใชมอืดวยใชมือดวย
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เขาใชตาดวยไหมในการเยบ็รองเทา...................ใช 

ถาอยางนัน้ชางรองเทา.......ก็เปนคนละสิ่งกบัมือและตาทีเ่ขาใชทํางานดูเหมอืนจะเปนอยางนัน้  คนเราใชสวน 
อื่นๆของรางกายดวยไหมแนนอน 

แตเราบอกวาผูใชกับสิง่ที่ถกูใชเปนคนละสิง่ใชไหม................ใช 

ดังนัน้คนจึงเปนละสิ่งกบัรางกายขอเขา....นาจะเปนอยางนัน้ 

ถาอยางนัน้คนคืออะไร.....ผมไมทราบ 

คุณตองทราบ คนคือผูใชรางกาย......ใช 

และผูใชนี้ตองเปนวญิญาณ.........ตองเปน 

ตองเปนผูบังคับบัญชาดวย.........ใช 

ดังนั้นสําหรับเพลโตรางกายเปนฝายรับสนองหรือสนองเปนสิ่งที่ถูกใช  สวนจิตหรือวิญญาณเปน 
ฝายท่ีใชและบังคับบัญชา    มนษุยจึงมีเพียงรางกายไมไดเพราะถาเปนเชนนั้นมนุษยจะกลายเปนส่ิงไรชวีิต 
คือริเริ่มทําอะไรไมได  จะไดก็แตเพียงรับแรงจากภายนอกแลวสะทอนแรงนั้นมาเทานั้น 

มนุษยกับการเรียนรู 

เหตุผลอีกประการหนึ่งท่ีทําใหจิตนิยมยอมรับวาชวีิตมนษุยนั้นนอกจากรางกายแลวยงัมีความเปน 
จริงอีกอยางหนึ่งคือจิตกค็ือมนษุยเรานั้นมคีวามรูสึกนกึคดิ  มีอารมณ  เรียนรูสิ่งตางๆได รับรูรูปรสกล่ินเสียง 
สัมผัสที่มีอยูในโลกได    ความสามารถเหลานี้กอนหินไมมีกอนหินนัน้ไมรูความแตกตางระหวางวงกลมกับ 
ส่ีเหล่ียม  เปรี้ยวกับหวาน  เย็นกับรอน เหม็นกับหอม  มันไมมีความทกุขความสุข  ความหิวความอ่ิม  ความ 
รักความเกลียดและอ่ืนๆส่ิงเหลานี้เปนประสบการณของมนุษย   แตกอนหินไมเคยรูจกัส่ิงเหลานี้   กอนหินไม 
สามารถที่จะเรียนวิชาวิทยาศาสตรแลวนําไปริเริ่มจัดการส่ิงตางๆในโลกเพื่อสนองความตองการของมัน   มัน 
ไมรูจักคิดเพื่อที่จะปรับปรุงอะไรในตัวมนั   จิตนิยมเช่ือวาที่เปนเชนนี้เพราะกอนหินไมมี จิต  ซ่ึงเปนตัวการที่ 
ทําใหมนุษยรูจกัเรียนรูคิดคนและมีอารมณความรูสึกได    เม่ือมีดบาดตัวเราเลือดไหล   การไหลของเลือดเปน 
เรื่องของสรีระ แตตัวที่กระทํา การฟง  รับรู คิด  แลวเห็นคลอยตามนั้นมิใชรางกาย  แตเปนอะไรอีกบางอยาง 
ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของทานเทาๆกับรางกาย  ส่ิงนั้นคือจิตหรอืวิญญาณ 

บางทานอาจบอกวาความคิดการเรียนรูเหลานี้เปนเรือ่งของสมอง  ขอนี้จตินิยมบอกวามีปญหา  สมอง 
นั้นเปนสสารเปนวัตถุ    ถาวิเคราะหออกมาแลวก็จะบอกมาเปนโมเลกุลแยกออกมาอีกก็ไดอะตอมจนกระทั้ง 
ในที่สุดแยกออกเปนอิเล็กตรอน  โปรตอนและอ่ืนๆซ่ึงอนุภาคเหลานี้ก็เหมือนกับอนุภาคที่เปนสวนหนึ่งของ
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สรรพวัตถุทั้งหลาย  อิเล็กตรอน    โปรตอนที่ประกอบขึ้นเปนกอนหิน    เรียนรูไมไดคิดไมไดรูสึกอะไรไมได 
แตทําไมเลาอิเล็กตรอนโปรตอนซ่ึงประกอบเปนมันสมองของมนุษย   จึงจะสามารถทําอยางนั้นได    เราคงจะ 
แปลกใจถามีคนบอกวาอิเล็กตรอนที่อยูในกะโหลกศีรษะของเรามันหิว    มันโกรธ    มนัรัก    มันเขาใจทฤษฏี 
เลขาคณิตบทท่ี  16  สําหรับชาวจิตนิยม   สมองเปนเพียงเครื่องมือสําคัญอันจะขาดเสียมิไดที่จะชวยใหมนุษย 
เรียนรูเขาใจและรูสึกกับส่ิงตางๆ  แตผูกระทําการเรียนรู  เขาใจรูสึกนกึคดินั้นตองเปนอีกสิ่งหนึ่งท่ีมิใชสมอง 
และมิใชสสาร  ส่ิงนั้นคือจิตวิญญาณซ่ึงถึงแมจะไมมีตวัตนใหมองเห็นหรือจับตองได  แตมนัก็เปน  ของจริง 
ในตวัเราเทาๆกับที่รางกายเปนของจริง 

มนุษยกับความรูสกึขดัแยง 

มีขอมูลอีกอันหนึ่งซ่ึงจิตนิยมถือวาเปนหลักฐานยืนยนัความมีอยูของจิตหรือวิญญาณซึ่งมีความเปน 
จริงอันเปนอิสระจากรางกาย    นั้นคือความรูขดัแยงที่เกิดขึน้ในวิถีชีวิตของคนเรา    บางทีค่นเราตองการที่จะ 
ทําส่ิงหนึ่งแตอีกใจหนึ่งก็ไมอยากทํา    บางที่รางกายของเราตองการอะไรบางอยางท่ีจะทําใหความสุขสบาย 
แกมัน  แตก็ยังมีเสียงอีกเสียงหนึ่งในตวัทานทีค่ัดคานไมใหควาเอาส่ิงเหลานั้น  สมมุติวาทานเห็นอุบัติเหตุรถ 
ชนกันที่ส่ีแยก  ทานเห็นวา ก. เปนฝายผิดแนเพราะขับรถฝาไฟแดง  สวน ข. นั้นขับมาตามปกติจึงเปนฝายถูก 
สมมุติวาบุตรของ ข. ซ่ึงอยูในรถดวยนั้นเสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุ   ขณะที่เกิดเหตุไมมใีครอยูแถวนั้นนอกจาก 
ทานเพียงคนเดียว  ทานเปนคนมีประวตัิดี    และถาทานไปใหการเปนพยานตามความจริง    ก.  ก็คงตองไดรับ 
โทษ แตถาทานไมเปนพยาน อิทธิพลอันมากมายของ ก.มอียูจะทําใหรูปคดีกลายเปนวา ข. เปนผูผิด  ถาทาน 
กําลังเดือดรอนเรื่องเงินทองเนื่องจากตกงานและ  ก.  กําลังชวยเหลือทานอยูและจะชวยตอไปอีกจนกวาทาน 
จะไดงานทํา  เม่ือเปนเชนนี้ความขัดแยงก็เกดิในใจของทาน    ถาทานไปเปนพยานทานแนใจวา  ก.  จะตองยตุิ 
ความชวยเหลือทานอยางแนนอน  ทานอาจขาดแคลนเงินทองขนาดหนกัจนครอบครัวไมมีอะไรจะกนิ     ถา 
ทานไมเปนพยานทานก็จะรูสึกผิดที่ปลอยใหคนบริสุทธ์ิถูกลงโทษ 

ในกรณีอยางนีค้นแตละคนอาจทําไมเหมือนกัน  สมมุติวาตัวทานตัดสินใจไปเปนพยาน  อะไรทําให 
ทานตัดสินใจอยางนี ้   มิใชความตองการของรางกายที่อยากจะไดเงินมาสนองความตองการแน    อิทธิพลที่ 
ผลักดันใหทานตัดสินใจอยางนี้จะตองมาจากอะไรบางอยางที่มิใชรางกาย  ถาหากตัวตนจริงๆของทานมีเพียง 
รางกาย    มันนาจะบีบบังคับใหทําตามปรารถนาของมันคือไมไปเปนพยานเพื่อจะไดเงินมาซ้ืออาหาร 
รับประทาน    ตัวตนของทานนาจะมี  2  ภาค  คือรางกายกับอะไรบางอยางท่ีมิใชรางกายซ่ึงก็ไดแกจิตหรือ 
วิญญาณ  การกระทําของทานคราวนี้นาจะเปนสวนที่เปนวญิญาณที่เปนผูส่ังใหทํา  ความขดัแยงในกรณีนีค้ือ 
ความขดัแยงระหวางความปรารถนาของรางกายกับความสํานึกถูกผดิของวิญญาณในบางกรณีอันแรกอาจ 
ชนะ   แตในกรณีตัวอยางนี้อันหลังชนะ   ถาหากมนษุยมีเพยีงรางกาย     ความขัดแยงทํานองนีไ้มนาจะเกิดขึ้น 
ได    แตกระนั้นความขัดแยงแบบนีก้็เกดิขึน้กับมนุษยทกุคนในบางเวลา    เราจึงจําตองยอมรับวารางกายมิได 
เปนส่ิงทั้งหมดของชีวิตมนษุย  หากแตมีอะไรบางอยางซ่ึงเปนอิสระจากรางกายดวย
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ชาวจิตนิยมโดยทัว่ไปเช่ือวามนษุยมีองคประกอบ  2  อยางคือ  จิตกับกาย  และเช่ือวาจิตสําคัญกวา 
เพราะเปนตัวตนที่แทจริงของคนเรา    รางกายนั้นมกีารเปล่ียนแปลงมีเกิดมีดับ    สวนจิตหรือวิญญาณนั้นเปน 
อมตะ  รางกายนัน้สัมผัสกับโลกวัตถุภายนอก 

ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปมาไมแนนอนกอใหเกดิความสุขความทุกขถายมาไมรูหยดุ  สวนอันเปนอมตะนั้น 
รูจักส่ิงอันอมตะดวยกัน    เชน  สัจจะและคุณธรรม  เปนตน    ชาวจิตนิยมเช่ือดวยวาวิถีชีวิตของแตละคนนัน้ 
เปนไปตามการบังคับบัญชาของจิตของแตละคน    รางกายเปนเพียงสนองเจตจํานงของจิตเทานัน้    เกี่ยวกับ 
เรื่องนี้เราจะเสนอทัศนะของเพลโตเพื่อใหเห็นแนวคิดของจิตนิยมชัดขึ้น 

เพลโตมีทัศนะเรียกวาทวินยิม    กรางคือธรรมชาติมนุษยนั้นมีสองคือจิตกับกาย    จิตมนุษย 
เปรียบเสมือนสารถีที่ขับรถซ่ึงไดแกรางกาย  จิตทําหนาทีไ่ด  3  อยาง  หรือนัยหนึ่งแบงไดเปน  3  ภาค  แต 
ภาคในที่นี้อยาไปเขาใจวาเหมือนกับแบงหนังสือเปน  3  ภาคหรือบานเปน 3  หอง  เพราะจติเปนอสสารไมมี 
ตัวตนจะแบงอยางนั้นไมได    แตเปนเรื่องของหนาที่มากกวา    เพลโตถือวารางกายอยูในบังคับบัญชาของจิต 
การกระทํา   พฤติกรรม    รวมทั้งนิสัยของมนษุยจะเปนอยางไรก็แลวแตจติจะส่ังหรือบันดาลใหเปนไป   และ 
ที่วาจิตมี  3  ภาคนีก้็หมายความเพียงวารางกายมีนาย  3  คน  นายคนไหนแข็งกวารางกายก็ทําตามคําส่ังของ 
นายคนนั้น 

ภาคทั้ง  3  ของจิตมีดังนี้ 

(1)  ภาคตัณหา 

คนเราทุกคนเกิดมาตางก็เกดิความอยากและความปรารถนาดวยกนัทั้งส้ิน    บางคนมากบางคนนอย 
นั้นก็แลวแตวาคนนั้นมจีิตภาคนี้เขมแข็งมากนอยเพียงไร    ตัณหาในที่นี้หมายถึง    ความตองการความสุขทาง 
รางกาย    เชน   การกนิ   การอยู   คนที่มีจติภาคนี้เหนือกวาภาคอ่ืนๆ ก็ไดแกคนที่ลุมหลงในโลกียะสุขทั้งปวง 
ส่ิงประเทืองใจในชวีิตอยางอ่ืนแทบไมมี    คนเหลานี้ไมเคยคิดแสวงหาความจริง    ไมรูจกัความงาม    และไม 
สนใจเรื่องความดีตามความเห็นของเพลโต   คนพวกนีไ้มตางกับเดียรจัฉาน    เพราะจุดหมายในชวีิตเปนอยาง 
เดียวกนั  แมจะหาความสุขทางตา หู จมกูล้ินกายไดละเอียดซับซอน  แตก็มีความสุขที่อยูในประเภทเดียวกนั 

(2)  ภาคน้ําใจ 

ในภาษาพูดธรรมดาเรามีคําวา   น้ําใจ    เชน  เขาเปนคนไมมนี้ําใจ หมายความวา   ใจแคบ   ไมเอ้ือเฟอ 
แตคําวาน้ําใจในทีน่ี้หมายความมากกวานั้น    คือหมายถึงความรูสึกทางใจที่เกิดขึ้นโดยมิไดมีสาเหตุทางวัตถุ
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เชน  ความกลาหาญ  ความเสียสละ  รักระเบียบวินัย  เมตตาเม่ือเห็นผูตกทุกขไดยาก  โกรธเม่ือเห็นการรังแก 
หรือเห็นความไมเปนธรรมคนที่มีจิตภาคนี้เปนใหญเหนือกวาภาคอ่ืนก็ยังคงมคีวามปรารถนาทางโลกียะอยู 
เพราะเปนความตองการทางกายอันเปนเรื่องที่จิตครองอยู    แตเขามิไดเปนกังวลมากนกักับเรื่องเหลานี้ 
ความสุขของเขามิไดอยูที่ความอยากไดรับการสนองตอบ    แตอยูที่ไดแสดงความกลาหาญ    ชวยเหลือผูท่ี 
ไดรับความไมเปนธรรม   คนเหลานี้สูงกวาเดยีรัจฉาน    เพราะเดียรัจฉานทําทุกอยางท่ีจะไดสมอยาก    เม่ือหิว 
สัตวอาจไมคํานึงถึงอะไรทั้งส้ิน    แตคนเหลานี้อาจตองตาย    มากกวาทีจ่ะยอมเสียเกียรติเพราะส่ิงนี้มีคา 
มากกวาสําหรับเขา 

(3)  ภาคปญญา 

นี้เปนหนาที่ของจติในเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุผล    เปนสวนที่เพลโตถือวาทําใหมนษุยแตกตางจากสัตว 
และส่ิงทั้งปวงในโลก    ที่จิตรูจักความจริงไดก็ดวยภาคนี้เทานั้น    จิตภาคนี้เทานั้นที่มีโอกาสและสามารถเขา 
ไปทองเที่ยวในโลกแบบ  คนประเภทแรกอาจทาํทุกอยางเพื่อแสวงหาเงิน   คนประเภทที่สองยอมเสียเงินเพื่อ 
รักษาเกียรติ    คนประเภทหลังสุดอาจยอมเสียทั้งเงินและเกียรติเพื่อความรูและความจริง    แมตัณหาและนําใจ 
จะเปนสวนหนึ่งอันมนุษยจะขาดมิได    แตก็เปนของปรกียอยสําหรับนักปราชญผูซ่ึงถือวาคาสําคัญที่สุดของ 
คนคือ  สัจจะ  สุนทรียะ  และธรรมะ  มนษุยที่ประเสริฐจะตองรักความจริง  รูรสความงาม และมีคณุธรรม 

คนๆหนึ่งจะมนีิสัยอยางไรมีบุคลิกภาพอยางไร  ก็แลวแตวาจิตภาคไหนของคนนั้นมีอํานาจสูงสุด  ทั้ง 
ตัณหา    นําใจ    และปญญา    เปนองคประกอบท่ีทําใหมนษุยเปนมนษุย    ทกุคนมีทั้งสามส่ิงนี้ครบถวน    แต 
อัตราสวนตางกัน  ความพอดีของส่ิงทั้งสามนั้นคือลักษณะของจิตที่ดีที่สุด  และทั้งหมดนีต้องอยูภายใตคําส่ัง 
ของจิตภาคปญญา  ถาจิตภาคปญญาไมเปนใหญเสียแลว  ความสมดุลจะเกิดขึ้นไมได  ปญญาเปนนายทายเรือ 
ที่จะพานาวาแหงชีวติตลอดรอดฝงได 

โลกแหงแบบเปนอาหารของจิต    และโลกแหงแบบนั้นเปนภูมิลําเนาความดคีวามจริงและความงาม 
สําหรับเพลโตนั้น    ชั้นของคนมิไดวัดกันที่ฐานะทางเศรษฐกิจหรือฐานะทางสังคมแตอยูท่ีฐานะแหงปญญา 
เพราะปญญาเปนลักษณะของมนุษย      อันสัตวและส่ิงไรชีวิตหามีไม    ความสูงตําของมนษุยจะตองวัดกันที่ 
ลักษณะเฉพาะอันนี ้   เพราะลักษณะเฉพาะยอมเปนหลักวัดความดขีองส่ิงตางๆที่อยูในประเภทเดียวกัน  มีดมี 
ลักษณะเฉพาะคือความคม   ฉะนั้นที่เรากลาววามดีเลมนี้ดกีวาเลมนั้นก็เนื่องจากมันคมกวา    เรื่องของมนษุยก็ 
เหมือนกัน    คนดีคือคนที่ปรับปรุงปญญาของตนใหเจรญิงอกงามเพ่ือจะไดเปนแบบส่ิงอ่ืนๆท่ีอยูในโลกของ 
วัตถุนั้นเปนของโสโครก  รังแตถวงใหมนษุยลงสูที่ต่ํา  จึงควรหลีกเลียงใหไกลที่สุดเทาที่จะไกลได 

ปรัชญาของเพลโตเปนตัวอยางท่ีดีชี้ใหเห็นลักษณะเดนของสํานักจิตนิยม    ซ่ึงถือวาโลกของจิตมคีา 
และสําคัญกวาโลกของวัตถุ    จติมีอํานาจเหนือรางกาย    ไมแตกสลายไปพรอมกับความดับสูญของราง 
ปรัชญาจิตนยิมอาจถือไดวาเปนปรัชญาทวินิยม  คือเช่ือวาความเปนจริงคือสมองในเรื่องที่เกี่ยวกับจกัรวาล 
ความเปนจริงมิไดมีอยูเพียงโลกของสสารเทานั้น    แตยังมีความเปนจริงอสสารอันมีลักษณะคลายจิต    ใน
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ปรัชญาเพลโตนี้คือโลกแหงแบบ    สวนในเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษยนัน้    ความเปนจริงก็มีสองคือจติกับกายโลก 
ของแบบเปนจริงกวาโลกของสสารฉันใด    จิตก็สําคัญกวารางกายฉันนั้น    ความเปล่ียนแปลงในโลกแหง 
สสารไมมีผลกระทบกระเทือนตอจติฉันนั้น  รางกายและสสารวัตถุในโลกไมใชของจิรังยั่งยนื  ฉะนั้นคาของ 
ชีวิตมนษุยอยูที่จิตอละแบบอันเปนโลกนิรันดร 

3.2 สสารนิยม : มนุษยคอืเคร่ืองจักร 

เราเห็นแลววาสําหรับจิตนิยม  ธาตุแทของมนุษยคือจิตวิญญาณ  เราลองมาดวูาสสารนิยมจะมี 
ความเห็นอยางไรเกีย่วกับธรรมชาติของมนุษย  สําหรับจิตนิยมนั้นธรรมชาติของมนษุยเปนสองคือจิตกับกาย 
จิตหรือวิญญาณเปนลักษณะพิเศษของมนษุยมันทําใหมนษุยแตกตางกับส่ิงอ่ืนๆท่ีมีอยูในจกัรวาล  มันทําให 
มนุษยมีฐานะ  “สูงกวา”  สรรพส่ิงทั้งปวง  สวนสสารนิยมนั้นมีความเห็นตรงกันขามคือ  มนษุยไมมีจิตหรือ 
วิญญาณมีเพียงรางกาย ซ่ึงมกีลไกการทํางานอันสลับซับซอน 

ปรากฏการณทางจิตและทางกาย 

กอนอื่นเราจะทําความเขาใจกับคําสองคําคือ ปรากฏการณทางกายและปรากฏการณทางจิต ปรากฏก็ 
คือการเปล่ียนแปลงหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นกับส่ิงใดสิ่งหนึง่ถาเราจุดไฟเผากระดาษแผนนี้มันจะไหม  การเผา 
ไหมนี้เปนปรากฏการณอันเกิดกับส่ิงๆหนึ่งคือกระดาษนี้  ถาทานเทเกลือลงน้ําเกลือจะละลาย  การละลายเปน 
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับเกลือทั้งสองตัวอยางนี้เราเรียกวาปรากฏการณทางวัตถุ  (หรือสสาร)  เพราะมนัเกิด 
กับส่ิงที่เปนวัตถุคือกระดาษกับเกลือ ถามีดบาดมือทาน การที่เลือดไหลออก และมือของทานเกิดแผลนี้ก็เปน 
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับรางกายของทาน  เราเรียกอยางนีว้าปรากฏการณทางกาย  การหมูนเวียนของโลหิตก็ 
ดี  น้ํายอมออกมากัดผนังกระเพาะตอนที่ทานหิว  ปฏิกิริยาที่เกิดขึน้ในเยื่อสมองก็ดี  เหลานี้เปนปรากฏการณ 
ทางกายทั้งนั้น 

การรับรู ความรูสึก  อารมณ ความปรารถนา ความตั้งใจ ความคิดคํานึง เหลานี้เปนปรากฏการณ เรา 
ถือวาเปนปรากฏการณทางจิต ชาวจิตนิยมถือวามีปรากฏการณเหลานี้  ซ่ึงเปนปรากฏการณทางจิตก็นาจะตอง 
มีส่ิงๆหนึ่งท่ีเปนที่เกิดของปรากฏการณเหลานี้เหมือนกับการเผาไหมเปนปรากฏการณ  มันตองเปน 
ปรากฏการณที่เกิดกับส่ิงๆหนึ่งซ่ึงตามตัวอยางของเรากค็ือกระดาษ  เม่ือมีปรากฏการณทางจติมันก็ตองมีจิต 
เปนที่เกิดของปรากฏการณ  สมมุตวิาทานนั่งอยูริมทะเล  ไดยินเสียง  หันไปคล่ืนซัดฝง  ทําใหคิดไปถึงปกอน 
ที่มาที่นี้กับคนรกั เกิดอารมณเศราคิดอยากใหเขากลับมาอยูที่นี้เวลานี้ นั้นคือปรากฏการณ 5 ปรากฏการณได 
เกิดขึน้กับจิตของทานในขณะตางๆ  5  ขณะ  คือการไดยินเห็นจํา  เกิดอารมณและตองการ  เปนเหตุการณ  5 
เหตุการณที่เกิดกับส่ิงๆเดียวคือจิตซ่ึงเปนที่รองรับปรากฏการณเหลานี้  เหมือนกับท่ีกระดาษเปนที่รองรับ 
ปรากฏการณเผาไหมดังนั้นสําหรับจิตนิยมถาเรายอมรับวาเม่ือปรากฏการณทางวัตถุจะตองมวีัตถุรองรับแลว 
เราจําเปนตองยอมรับดวยวาเมื่อมีปรากฏการณทางจิตกต็องมีจิตรองรับ  จติหรือวิญญาณจึงเปนจริงเทาๆ  กับ 
ที่สสารทั้งรางกายของคนเปนจริง แตสสารนิยมไมเห็นดวย
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ปญหาของจิตนิยม 

กอนที่จะพดูถึงขอเสนอของสสารนิยม  เราจะพิจารณากอนวาชาวสสารนิยมจะแยงความเห็นของจิต 
นิยมในเรื่องนี้อยางไรชาวสสารนิยมเห็นวาถายอมรับความมีอยูของจิตอันเปนความเปนจริงอีกอยางหนึ่ง 
นอกเหนือจากรางกายแลว  จะเกิดปญหาบางอยางท่ีไมสามารถอธิบายได  แตถายอมรับขอเสนอของเขาที่วา 
ธรรมชาติของมนษุยมีเพียงรางกายแลวปญหาจะหมดไป เราจะพิจารณาเปนลําดับตอไป 

(1)  ปญหาเร่ืองความสัมพันธของจิตกับกาย 

ถาธรรมชาติของมนุษยเปนสองคือจิตกับกาย    ปญหาก็คือจติกายสัมพันธกันหรือไมขอนีค้งจะไมมี 
ใครปฏิเสธ    บางกรณีปรากฏการณทางจิตเปนสาเหตุใหเกดิปรากฏการณทางกาย  เชน    เม่ือเราตั้งใจไปหยิบ 
ของที่มุมหองเทาก็เคล่ือนไป    การตั้งใจเปนปรากฏการณทางจิต    การเคล่ือนไหวของเทาเปนปรากฏการณ 
ทางกาย   เม่ือเราโกรธเลือดวิ่งขึน้หนา    เม่ือตกใจมือก็ส่ัน   และในบางกรณีปรากฏการณทางกายเปนสาเหตุที่ 
ทําใหเกิดปรากฏการณทางจติ  การแทรกของใบมดีเขาไปในเนื้อเปนปรากฏการณทางกาย    ความรูสึกเจ็บที่ 
เกิดขึน้เปนปรากฏการณทางจิต    เม่ือเราดื่มกาเฟปฏิกิริยาที่คาเฟอินทํากับรางกายเปนปรากฏการณทาง 
รางกาย  แตความรูสึกกระปรีก้ระเปราที่เกดิขึน้เปนปรากฏการณทางจิต   ดื่มเหลาเขาไปจิตใจกร็าเริง   อากาศ 
รอนจัดทีก่ระทบผิวหนังทําใหอารมณหงุดหงิด    ตากแดดนานๆ  ทําใหรูสึกกระหาย    เหลานี้เปนตวัอยางท่ี 
แสดงวาปรากฏการณทางกายกอใหเกิดปรากฏการณทางจติ 

ปญหาที่เกิดขึน้วา    จิตและกายติดตอสัมพันธกันไดอยางไร    ปรากฏการณทางจติและทางกายเปน 
สาเหตุซ่ึงกันและกันไดอยางไร    จิตและกายเปนส่ิงสองประเภทที่มีลักษณะ    ตรงกนัขามกันโดยสิ้นเชิง    ส่ิง 
หนึ่งไมมีตัวตน    อีกส่ิงหนึ่งมีตัวตน    ส่ิงหนึ่งครองที่    อีกส่ิงหนึ่งไมครองที่    ส่ิงหนึ่งเปนสสาร    อีกส่ิงหนึ่ง 
เปนอสสาร    ส่ิงหนึ่งเปนตัวเริ่มตนใหเกิดการเปล่ียนแปลง    อีกส่ิงหนึ่งเปนตัวรับความเปล่ียนแปลงที่มาจาก 
ภายนอก    ถาวัตถุชิ้นหนึ่งกระทําการกับวัตถุ    อีกชิน้หนึ่งเราพอเขาใจได    ลอรถหมุดเพราะเพลาหมุน    แตที่ 
เปนเชนนี้ไดเพราะมจีุดแหงความสัมพันธระหวางลอและเพลา    จุดนี้ก็คือตรงที่เพลาและลอมีที่ใดที่หนึ่งซ่ึง 
ส่ิงสองส่ิงมากระทบกันไมวาจะเปนโดยตรงหรือโดยออม  ทั้งนี้เพราะสสารวัตถุเปนสิ่งที่กินที่ 

สวนจิตนัน้เปนที่ไมกินที่    เราบอกวาไมไดวาจิตอยูที่ใด   ปรากฏการณทางจิตเราก็บอกไมไดวาเกดิ 
ที่ไหน    ถาถามวาความโกรธที่เกิดขึ้นเมื่อกี่เกิดที่ไหน    เราก็ตอบไมไดเพราะปรากฏการณของส่ิงไมกินที่จะ 
กินที่ไดอยางไร เม่ือเปนเชนนี้จะกลาวไดวาจิตกับกายสัมพันธกันที่ตรงนั้นหรือตรงนี้   ส่ิงไมมีขนาด  รูปราง 
นําหนัก    จะมากระทํากิริยาตอส่ิงที่มีขนาด    รูปราง   น้ําหนักไดอยางไร  โลกของจติและโลกของสสารนาจะ 
เปนโลก  2  โลกที่แยกกันโดยเด็ดขาด    ส่ิงที่อยูในโลกหนึ่งจะมากระทําการกับส่ิงที่อยูในอกีโลกหนึ่งได 
อยางไร
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สมมุติวามีดบาดมือแลวเรารูสึกเจ็บ    ความรูสึกเจ็บเปนปรากฏการณทางจติที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ 
ทางสสารหรือทางกาย    คือการแทงของมีดลงไปในเนื้อ    เราอธิบายคราวๆไดดังนี้    เม่ือมันแทรกลงที่เนื้อ 
(หรือกลามเนื้อ) ของมือ  ที่เนื้อนั้นมีเสนประสาทอยูขอเรียกเสนนี้วา ท1 เม่ือเสนประสาทนี้มีวัตถุมากระทบก็ 
จะมีปรากฏการณอยางหนึ่งขึ้นที่ประสาทนั้น    ขอเรียกปรากฏการครั้งนีว้า  ก1  เสนประสาทตรงมือนี้ติดตอ 
กับเสนประสาทท่ีสมองเปนระบบเดียวกัน ฉะนั้นปรากฏการณ ก1 จะเดินทางไปตาม สายเสนประสาทลงไป 
สุด ณ ที่แหงหนึ่งในสมอง ขอเรียกที่แหงนี้วา ท2 ณ ที่ ท2 ก็จะเกดิปรากฏการณอยางหนึ่งขึ้น ปรากฏการณนี้ 
เปนผลของ ก2 ขอเรียกปรากฏการณ ณ ท2 วา ก. จึงเปนอันวา ก1 กอใหเกดิ ก2 ทั้งนี้ก็ตองเปนไปตามกฎเคมี 
ฟสิกส  เพราะทั้ง ก1 และ ก2 ตางก็เปนปรากฏการณทางสสารทั้งส้ิน  เพราะเปนปรากฏการณที่เกิดกับระบบ 
ประสาทในสมองซ่ึงเปนสสาร  และก็เปนไปไดในทางทฤษฎีที่เราจะใชกลองขยายอยางดีพรอมกับรังสีเอกซ 
สํารวจดูปรากฏการณทั้ง 2 นี้วามันเดินทางมาจาก ท1 มา ท2 ไดอยางไรปรากฏการณทั้งหดที่เริ่มเกดิจาก ท1 
มาจนถึง ท2 เปนปรากฏการณทางกายเมื่อปรากฏการณ ก2 เกิดขึ้น ณ ท2 ความรูสึกเจ็บก็เกิดขึ้น ความรูสึก 
เจ็บนี้ปรากฏการณทางจิต  เรียกปรากฏการณครั้งนีว้า  จ.  จ.เกิดขึน้เมื่อ  ก2  เกิดขึ้น ณ ท2  ผูซ่ึงยอมรับจิตเปน 
จริงยอมตองอธิบายวา เม่ือ ก2 เกิดขึ้นแลว จติไดรับผลจาก ก2 หรือมารับรูปรากฏการณ ก2 ผลที่มารับรูก็คือ 
ความรูสึกเจ็บหรือปรากฏการณ จ. 

แตสสารนิยมจะถามวา  จ.  เกดิขึน้ไดอยางไร  ถา  ก2  ไมเกิด  จ.  จะเกิดไดหรือไมหรืออีกนัยหนึ่ง 
ปญหาก็คือวา  จติมารับรูปรากฏการณ  ก2  ไดอยางไร  มารับรู  ณ  จุด  ท2  อยางนั้นหรือ  นี้ก็หมายความวา 
ปรากฏการณทางจิต  จ.  กําหนดที่เกิดไดเชนนั้นหรือ  ไมนาจะเปนเชนนัน้  เพราะจิตเปนสิ่งที่ครองที่ 
ปรากฏการณที่เกิดกับมันจะบอกไมไดวาเกิด  ณ  ที่ใด  และอีกประการหนึ่ง  สมมุติวาจติมารับรูได  แตถา  ก2 
ไมเกิดขึน้ จิตจะมารับรูอะไร แลว จ. จะเกิดไดอยางไร จ. ไมนาจะเกดิขึน้ไดนอกจาก ก2  จะเกิดขึน้กอนถา 
เชนนั้นไมหมายความหลอกหรือวา  จ.  เปนเพียงผลพลอยไดของ  ก2  หรือ  จ.  กับ  ก2  กค็ือปรากฏการณ 
เดียวกนันั้นเอง 

คราวนี้สมมุตวิา  ก2  และ  จ.  สงผลสะทอนกันไดโดยผานตัวกลางอันหนึ่ง  กลาวคือ  มีส่ือกลาง 
ระหวางความสัมพันธระหวางจติกับกาย ปญหาที่เกิดขึ้นกค็ือ ส่ือกลางนี้มีลักษณะเปนจิตหรือกายเปนอสสาร 
หรือสสาร  ถาเปนอสสารก็ไมชวยอะไรขึ้น  เพราะถามตอไปไดวาส่ือกลางอันอันเปนอสสารนี้ติดตอกับกาย 
อันเปนสสารไดอยางไร  ถาเปนสสารปญหาก็แบบเดียวกนั  เรื่องก็ไมสุด  ฉะนั้นส่ือกลางจะเปนสสารกไ็มได 
อสสารก็ไมได  ก็เหลือทางเดียวคือเปนทั้งสสารและอสสาร  เพราะตามธรรมดาส่ือกลางระหวางของสองส่ิงก็ 
นาจะมีลักษณะทั้งของส่ิงแรกและส่ิงหลัง  แตปญหาอยูที่วาส่ิงดังกลาวจะมีไดอยางไร  เพราะจะเปนส่ิงๆหนึ่ง 
ซ่ึงมีลักษณะที่แยงกันในตวั 

(2)  ปญหาเรืองความเปนอิสระของจิต 

จิตนิยมเช่ือวามีธรรมชาติ  2  อันคือในตัวมนุษยคือกายกบัจิต  และเช่ือตอไปวาจิตเปนผูริเริ่ม  เปน 
ผูบังคับบัญชา เปนผูกําหนดความเปล่ียนแปลงหรือปรากฏการณที่เกิดขึน้กับกาย ถาจิตนิยมเชื่อวามจีิตแตเชื่อ
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ตอไปวาจิตไมเปนอิสระในตวัเอง  กลาวคือการทีจ่ะมีปรากฏการณอะไรเกดิขึ้นกับจตินั้นก็สุดแตวาจะเกดิ 
ปรากฏการณอะไรกับกายกอน  ถาเชื่ออยางนั้นแลวความมีอยูตองเกิดขึ้นก็ไรความหมาย  ถาเชื่อวาอารมณ 
และความรูสึกนกึคดิทั้งหลายที่เกิดกับจตินั้นจําตองเกิดขึ้นเปนอยางใดอยางหนึ่ง  คลอยตามปรากฏการณที่ 
เกิดขึน้กับกายอยางนั้น การที่จะเช่ือวามีหรือไมมี จิตก็มคีาเทากัน เพราะเราเขาใจมนษุยไดโดยพิจารณาความ 
เปนไปของรางกายของเขา จติกลายเปนสวนเกินไป 

ดังนั้นจตินิยมจึงเช่ือวาจิตเปนอิสระเปนผูริเริ่มเปนผูบังคับบัญชา    เม่ือมนุษยตกทุกขอยูในสภาพ 
อยางหนึ่ง    จิตเปนผูกระทําการเลือกอยางอิสระแลวสงใหรางกายเปนไปตามนั้นรางกายของมนุษยเปนวัตถุ 
จึงเปนสวนหนึ่งของโลกภายนอกอันเปนสสาร    เม่ือวตัถุในโลกเปล่ียนแปลงไปรางกายของมนษุยก็ยอม 
ไดรับผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงนี้ดวยกลาวคือ  เกิดปรากฏการณทางรางกายบางอยางขึ้น    แต 
ปรากฏการณทางกายนี้เปนเพียงขอมูลที่จะส่ังใหจิตวินิจฉัยและส่ังการ    เชน  เม่ืออากาศในหองรอนขึน้ 
รางกายของเราตองไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนี ้   แตการที่เทาจะยางออกจากหองหรือไมนั้นจิต 
เปนผูเลือกและส่ังการ    ทุกส่ิงทุกอยางที่เกิดขึน้กับมนุษยเปนไปตามความจงใจของจติ    ถาไมเปนอยางนั้น 
แลวการที่จะไปเชื่อวามจีิตที่แตกตางจากรางกายกไ็มมีความหมายอะไร 

ตรงนี้เองที่สสารนิยมถามวา  จริงหรือที่ปรากฏการณทางกายนั้นเกิดจากความจริงใจของจิต  การ 
ที่หัวใจเตน เลือดไหลเวียน  อาหารถูกยอย  เล็บงอก  ผมยาวขึ้น  เหลานี้เปนไปตามคําส่ังของจิตหรือ  ถามีด 
บากลึกๆ    จิตส่ังมใิหเลือดออกไดหรือไมส่ังไมใหรูสึกเจ็บไดหรือไม    ถาถูกโยนจากหนาตางจิตจะเลือกมิให 
ตกถึงพื้นไดหรือไม  เม่ือกระเพราะไมมีอาหารน้ํายอยออกมาแลวจิตส่ังไมใหรูสึกหวิไดหรือไม  ถาภรรยาไม 
เปลงเสียงมากระทบหูทานจะไดยนิเสียงหรือไม  ถาทานเปนหวัดอยางแรงจติจะส่ังจมกูใหรูสึกกล่ินหอมของ 
กุหลาบไดหรือไม    ถาอากาศรอนในหองรอนขึ้น  จนถึง  100  กวาองศาจิตจะบังคับมใิหเทายางออกนอกหอง 
ไดหรือไม    สสารนิยมจะถามจิตนิยมวาปญหาเหลานี้จิตนิยมไมไดเกดิอะไรขึน้เลย    ในเรื่องเหลานี้จิตส่ัง 
อะไรมิไดเลย  จิตไมเคยเปนอิสระ  ดังนั้นถึงมกี็ไมมีความหมายอะไร 

มนุษยคอืหุนยนต 

ถาเรายอมรับวามีอะไรบางอยางนอกเหนือไปจากรางกายแลวจะมีปญหาดังกลาวเกิดขึ้นแตถาไม 
ถือวามีจิตหรือวิญญาณซ่ึงมคีวามเปนจริงเปนอิสระแลวปญหาดังกลาวจะไมเกิดและก็ยังสามารถอธิบาย 
พฤติกรรมของมนุษยไดดวย    สสารนิยมจึงเห็นวาธรรมชาติที่แทจริงของมนษุยก็มีเพียงสสารหรือรางกาย 
เทานั้น    ทั้งนี้รวมตลอดถึงระบบประสาทและมันสมอง    ซ่ึงก็ถือวาเปนสสารและเปนสวนหนึ่งของรางกาย 
แนวคิดแบบสสารนิยมมีแตสมัยกรกีโบราณ  ลูเครติอุส (Lucretius 95-55 B.C)  ชาวสสารนิยมคนหนึ่งเห็นวา 
มนุษยมีทั้งวิญญาณและรางกายแตวิญญาณของมนษุยนั้นมธีรรมชาติเปนสสารหรือเปนวัตถุธรรม 
เชนเดียวกับรางกาย  เขาเขียนไววา
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หลักเดียวกันนี้บอกเราวาธรรมชาติของจิตและวญิญาณนั้นเปนวัตถุเพราะเราเหน็    มันทําใหมอืไม 
เคลื่อนไหว    ปลกุใหรางกายตื่นจากหลับ....และสิ่งเหลานีจ้ะเกิดมิไดถาไมมกีารสัมผัสและการสัมผัสจะมีไม 
ไดถาไมมีวัตถุ    ดังนั้นเราจึงสรปูวาจิตและวิญญาณเปนวตัถุ    ทานเหน็อกีวาจิตซ่ึงอยูในรางกายของเรานั้น 
รูสึกเจ็บปวดพรอมกับรางกาย....ดังนั้นธรรมชาติของจิตและวิญญาณตองเปนวัตถเุพราะมันรูสึกเจ็บปวด 
จากอาวุธซึ่งเปนวตัถุ 

สําหรับลูเครติอุส    ปรากฏการณทางจติของมนษุยไมเปนอิสระจากรางกาย    เม่ือมีอะไรมากระทบ 
รางกายมันก็ไดรับผลกระทบดวย  แตที่เปนอยางนัน้ไดก็เพราะจิตเปนวัตถุเชนเดียวกับรางกายมันจึงประสาน 
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน    เขาเช่ือวาสสารซ่ึงประกอบกนัขึน้เปนวิญญาณนั้นละเอียดออนกวาสสารที่ประกอบ 
กันขึน้เปนรางกายเทานั้น แตนอกจากสสารแลวไมมีความเปนจริงอันใดในตวัมนษุย 

ในสมัยใหมชาวจิตนิยมที่รูจกักันดกี็คือ  ฮ็อบส  เขาเช่ือวาในจกัรวาลของเรานี้ไมมีความเปนจริง 
อ่ืนนอกจากวัตถุ    ทกุส่ิงทุกอยางรวมทั้งส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย    ตลอดจนมนษุยทอนลงในที่สุดไดเปนสสารกับ 
พลังงาน  มนุษยก็เปรียบเสมือนหุนยนตซ่ึงก็เคล่ือนไหวได  เขาเขียนวา 

เมื่อชีวิตเปนเพียงการเคลื่อนไหวของมือและเทาและอวัยวะอื่นๆ    ทําไมเราจึงไมยอมรัยวาหุนยนต 
ทั้งหลายที่เคลื่อนไหวตัวมันเองโดยลอและสปริงก็มีชีวิตเหมือนกนั  หัวใจคืออะไรถาไมใชสปริง    ระบบ 
ประสาทก็คือระบบของสปริง  ขอตอตางๆที่ทําใหรางกายเคลื่อนไหว 

ยิ่งความรูเกี่ยวกับสรีรวิทยาและชวีวิทยากาวหนามากขึ้น  ทัศนะของสสารนิยมก็ยิ่งไดรับการ 
ยื่นยันมากขึ้น  ไมวาทานจะเอาสวนไหนของมนษุยมาวิเคราะห  ไมวาจะเปนมันสมองหรือหัวใจหรือผิวหนัง 
ทานจะพบหนวยยอยที่สุดคือเซลล    สวนประกอบของเซลลก็ไดแกสารเคมี    สารเคมีเหลานี้เกิดขึน้จากการ 
รวมตัวของธาตุตางๆ  ธาตุเหลานี้แยกออกมาไดเปนอะตอมซ่ึงประกอบไดดวยอิเล็กตรอน โปรตอน  จะแยก 
อิเล็กตรอน  โปรตอนไปอีกหรือไมก็ตาม    แตส่ิงสําคัญกค็ือหนวยยอยนี้เปนสสารมีลักษณะก็เปนเพียงกลุม 
กอนของโปรตอน    อิเล็กตรอนเหมือนกับวตัถุอ่ืนๆ    เพียงแตวามันสลับซับซอนกวา    และดังนั้นจึงเขาใจได 
งายกวาและอธิบายไดยากกวา  แตโดยเนื้อแทเปนส่ิงเดียวกนั  อารมณความรูสึกนึกคิด  และกิจกรรมทั้งหลาย 
ของมนุษยที่เราเรียกวาปรากฏการณทางจิตก็เปนแตเพียงการกระทบกระทั่งของอิเล็กตรอน  โปรตอน    ซ่ึง 
ปรากฏการณทางสสาร  แฮ็คเคลิ  (haecke เขียนไววา 

อารมณอันรุนแรงที่ผลกัดันใหเอด็เวดิไปหาอ็อททิลเลียก็ด ี   หรือทีฉุ่ดใหปารีสไปสูเฮเลนกด็ี.....เปน 
แรงดึงดดูอันเดยีวกบัที่กระตุนใหตัวอสุจิแทรกตัวเขาไปสูรงัไขในชีวิตของสัตวและพืช    เปนแรงผลักดันอนั 
เดียวกับที่ผสมสองอะตอมของไฮโดรเจนกับหนึ่งอะตอมของออกชเิจนใหกลายเปนโมเลกุลของน้ํา 

มนุษยคนหนึ่งกับน้ําหยดหนึ่งตางกันตรงทีว่าสิ่งแรกสลับซับซอนกวา    แตความเปนไปที่เกิดขึ้นใน 
ตัวมนษุยกับความเปนไปท่ีเกิดขึ้นกับหยดน้ําอาจอธิบายไดดวยสูตรอันอันเดียวกนัมนษุยมิไดแตกตางจาก 
สัตวและพืชโดยคณุภาพแตแตกตางโดยปริมาณ    ตางคือมิไดเปนสิ่งที่อยูในประเภท    แตเปนพวกเดียวกัน
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ตางกันที่สลับซับซอนกวากัน    นัน้คือกลไกที่ประกอบขึน้เปนมนุษยนั้นมีปริมาณมากกวา    ความแตกตาง 
ระหวางมนษุยสัตวพืชกอนหิน  เปนความแตกตางอยางเดียวกับท่ีคอมพวิเตอรตางจากลูกคิด 

พฤติกรรมนิยม 

ผูอานจะเขาใจทัศนะของสสารนิยมดีขึน้  ถาพิจารณาจิตวทิยาสํานักหนึ่งท่ีเรียกกนัวาพฤตกิรรมนยิม 
ตนตอท่ีกอใหเกิดสํานกันีค้ือการทดลองของนักสรีวิทยาชาวเซียชื่อพาฟลอฟ  เขานําสุนัขมาตัวหนึ่งใหอยูใน 
หองที่เงียบและผูกเทามันไวไมใหเคล่ือนไหวไปมา  เขาปลอยใหมันหิวจัดแลวจึงนําอาหารที่มีกลิ่นแรงมา 
ใกลมัน  เม่ือมันไดกล่ินมนักน็้ําลายไหล และเขาก็ใหมันรบัประทานตามปกติ  เม่ือทําเชนนี้หลายครั้งแลว  เขา 
ก็เริ่มใชวิธีส่ันกระดิ่งในขณะที่นําอาหารมาตอนมนัหิวจัด  น้ําลายมันก็ไหลแตที่ไหลเพราะกล่ินมใิชเพราะ 
เสียงกระดิ่ง ทําอยางนี้ซํ้าหลายๆ ครั้งจนในที่สุดสั่นกระดิ่งเพียงอยางเดียว ตอนที่มันหวิน้ําลายมันก็ไหล 

กอนการทดลองสุนัขตัวนี้จะไมน้ําลายไหลเพียงเพราะไดยนิเสียงกระดิ่ง  การทดลองครั้งนี้เปนการ 
“ปรับ”  สุนัขใหเปนตวัใหม  เปนการหลอหลอมใหสุนัขตวันี้มีพฤติกรรมอยางหนึ่งซ่ึงมันมิไดมีมากอน  เปน 
การสรางสภาพอันหนึ่งเกิดขึน้ในตัวสุนขั  อันเปนตวัผลักดันใหสุนขัตอบสนองตอสภาพภายนอกอยางท่ีเรา 
ตองการ  สุนัขตวันี้ไดกลายเปนสุนขัตัวใหมแลวมีพฤติกรรมตางจากเดิม  พฤติกรรมใหมของสุนขัไมไดเกิด 
จากการมี “จิต” มาส่ังใหเปนไปอยางนั้น แตมนัถูกปรับสภาพใหเปนอยางนั้น 

ชาวพฤติกรรมนิยมนิยมเห็นวามนษุยก็คลายกนั  แตการปรับสภาพมนุษยอาจมีกลไกที่ซับซอนกวา 
และการปรับสภาพก็เปนไปตามธรรมชาติมิไดมีใครจงใจปรับ  ตั้งแตเกิดมาจนกระทั้งปจจุบนั  เราทุกคนถูก 
ปรับสภาพมาตลอดเวลาโดยไมรูตัว  พฤตกิรรมที่เราแสดงออกเกิดจากปรับสภาพแบบนี้หาไดมี  “จิต”  มา 
บังคับบัญชา  สุนัขตัวนัน้กค็ือเครื่องจกัรหนึ่งอาจถูกปรับสภาพใหแสดงออกอยางไรก็ได    อาจจะใหมัน 
น้ําลายไหลเพราะถูกเข็มแทงท่ีหลังก็ได  มนุษยคือเครื่องจกัเครื่องหนึ่งเหมือนกนั  ทกุส่ิงที่เราคิด  ที่เราพูด  ที่ 
เราทําลวนเปนผลของการปรับสภาพตั้งแตเราเกดิจนกระทัง่ปจจุบันทั้งส้ิน 

สกินเนอร  ชาวพฤติกรรมนิยมที่มีช่ือคนหนึ่งบอกวา  เรามักจะเขาใจผดิเรื่อความมีอยูของจิต  สมมุติ 
วานายแดงตากแดดมา  3  ชั่วโมงแลวเขาก็เดนิมาที่ตุมน้ําตักน้ํากิน  การมากนิน้ํานัน้เปนพฤติกรรมของแดง 
ทําไมแดงจึงทําพฤติกรรมนี้  คนทั่วไปจะตอบวา  “เพราะเขากระหายน้ํา”  นั้นคือเขารูสึกหิว  และจิตของเขา 
เปนผูรูสึกนี้นัน้คือจิตเปนผูส่ังใหกนิ  แตสําหรับสกินเนอรการตอบวาเพราะเขากระหายนั้นไมมีความอะไร 
ถาเราส่ังเกตแดงซ่ึงเราทํางานตากแดดติดตอกัน  3  ชั่วโมงทุกวันเราจะเห็นเขามาดื่มน้ําทกุครั้ง  เขาจะรูสึก 
อะไรหรือไมเราไมอาจเห็นหรือสังเกตได แตที่แนกค็ือเม่ือมีการเกดิขึ้นของเหตุการณหนึ่ง ก็เกิดอีกเหตกุารณ 
หนึ่งขึ้น  ถาเราถกเถียงกันวาเขารูสึกอยางไร การถกเถียงของเราไมมีทางยุติ  แตถาเราถกเถียงกันวาพฤตกิรรม 
ของเขา เกิดจากอะไร เราอาจหาสาเหตุไดลีทางยุตขิอโตแยงได
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การกลาวาเขาดื่มเพราะเขากระหายจะชวยใหเราเขาใจไดเพียงใดถาความกระหายมีความหมายไม 
มากไปกวาการมีความโนมที่จะดื่ม  คํากลาวนีเ้ปนการกลาวซํ้าเร่ืองเดียวกัน  แตถาคํากลาวนี้หมายความวาเขา 
ดื่ม  กเ็พราะอยูในสภาพกระหาย  เราตองคนหาวาอะไรเปนสาเหตุของสภาพนี ้ ถาสภาพนี้ไมมทีางทีเ่ราจะ 
สังเกตได เรากไ็มสามารถจะใชมนัอธิบายอะไรได 

สําหรับสกินเนอรถาเรากลาววา “เขาตากแดด” เขาจึงกระหาย ดังนั้นเขาจึงดื่มคํากลาวนี้มีสวนเกนิซึ่ง 
ไมมีประโยชนอะไร  มันมคีวามหมายเทากับกลาวา  เขาตากแดดเขาจึงดื่ม  ถาทุกรั้งที่เขาตากแดด  3  ช.ม  แลว 
เขาหาน้ําดื่ม  การที่จะไปบอกวาเขาดื่มเพราะเขากระหายนั้นก็ไมจําเปน  แตถากลาววา  เขาตากแดดจึงเกิด 
สภาพอยางหนึ่งในตวัเขาและสภาพนี้ทําใหเขาดื่ม  ถาสภาพที่วานี้เปนสภาพทางกาย  คําพูดนีก้็มคีวามหมาย 
เพราะทดสอบได  แตสภาพนี้หมายถึงความรูสึกหรือสภาพของจิต  คํากลาวนีก้็เปนสวนเกินไมมีประโยชน 
อะไรไมทําใหเรารูอะไรเพิ่มขึน้ 

ดังนั้นชาวสสารนิยม มนุษยกค็ือเครื่องจักรเครื่องจกัรนัน้มนัทํางานไดเปนจังหวะ แตละชิ้นสวนของ 
มันดําเนินไปเปนจังหวะเหมือนกับถูกส่ังใหเปนอยางนัน้  แตถาเราถอดเครื่องจักรออกมาดูแลวจะพบวามี่แต 
ชิ้นสวนตางๆ เทานั้นที่ปรากฏหาไดมี จิต หรือ วิญญาณ แตประการใดไม มนษุยก็เหมือนกนัพฤติกรรมที่เรา 
แสดงออกเปนไปตามจังหวะ  เม่ือตากแดดนานๆ  กก็ินน้าํ  ตัวอยางนี้เห็นไดชดัเจน  แตนัน้เปนเพราะเรารู 
รายละเอียดไมพอ ถาเรารูจริงเราจะพบวาทกุส่ิงที่มนษุยจําเปนไปตามจังหวะทีจ่ะตองเปนทั้งนั้น 

กลไกการทํางานของชิ้นสวนในตวัเราสลับซับซอนกวาเครือ่งจักรโดยทั่วไป    การเขาใจพฤตกิรรม 
ของมนุษยจึงยากกวา  ลองพิจารณาเครื่องขายบุหรี่อัตโนมตัิจะเห็นไดชดัเราวางเหรียญลงบนชัน้   ผลักเขาไป 
บุหรี่ก็พุงออกมา    เครื่องจักรหาไดมีความรูสึกนกึคดิไม    สวนตางๆทํางานตามจังหวะ    ถาเราใสเหรียญผดิ 
ขนาดบุหรีจ่ะไมออกมา   แตก็มิไดหมายความวามันเห็นเหรียญผิดแลวจึงคิดและส่ังมิใหบุหรี่ออกมา    เปนแต 
เพียงวาเหรียญที่ใสผิดนั้นไมสามารถเขาไปกระทําการตามที่กําหนดไวได  เม่ือไมกระทําสวนอื่นๆ  กไ็ม 
เคล่ือนไหว  บุหรี่ก็ไมพุงออกมา 

ถาเราเปรียบมนุษยกับคอมพิวเตอรจะเห็นไดชดัขึ้น    คอมพิวเตอรเปนเครื่องจกัรที่สลับซับซอนมาก 
จนดูประหนึ่งวา    มนัมีสมองที่จะคิด    เชนสอนหนังสือนักเรียนได    นกัเรียนทําแบบฝกหัดผิดหรือถูกก็บอก 
ได  ถาเกดิเหตุการณขึน้อยางหนึ่งก็สั่งการอยางหนึ่งถาเกิดเหตุการณอีกอยางหนึ่งก็ส่ังการอีกอยางหนึ่ง 
คลายกับตดัสินใจไดเหมือนมนษุย    แตทีค่อมพิวเตอรทําอยางนั้นไดก็มิไดหมายความวามนัมีจิตหรือตวัการ 
อ่ืนใดนอกเหนือไปจากชิน้สวนตางๆ  ที่ประกอบกนัขึ้นเปนตัวมัน    เนื่องจากชิ้นสวนมจีํานวนมากจึงมัก 
ซับซอนความซับซอนทําใหกําหนดสภาวะไวหลายๆ  สภาวะไวไดวา    ถาอยูในสภาวะพจิารณาไตรตรองได 
มนุษยเราก็เปนเชนคอมพวิเตอรนี้เพียงแตวาสลับซับซอนกวาเทานั้น 

3.3 ธรรมชาตินิยม  : มนุษยคือตัวเอง
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ตอไปนี้เราจะพูดถึงทัศนะอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวกับปญหาเรื่องจิตมนษุย    เราอาจเรียกทัศนะนี้ไดวา 
ธรรมชาตินิยม  ทฤษฏีของกลุมนี้มีบางอยางคลายกับสสารนิยมและบางอยางคลายจิตนิยม 

เราเห็นแลววา  ตามความคิดของจิตนิยม  มนุษยแตกตางจากส่ิงอ่ืนๆ ในโลกก็ตรงที่มนุษยมีวิญญาณ 
หรือจิต  จิตเปน “ของจริง”  อีกอยางหนึ่งของตัวเรานอกเหนือไปจากรางกาย  รางกายและจติเปนสภาพความ 
จริงพื้นฐานเทากัน   การมีจติทําใหมนษุยเรารูสึก  คดิ  เรียนรู  ได    มนษุยกับส่ิงอ่ืนๆแตกตางกันโดย  ประเภท 
กลาวคือส่ิงอ่ืนๆในโลกไมมีส่ิงหนึ่งที่มนษุยมี   จิตเปนตัวแยกมนษุยออกจากสรรพส่ิงตางๆโดยเดด็ขาด 

สสารนิยมนั้นตรงกันขาม มนษุย  สัตว   พืช และส่ิงอ่ืนๆ   นั้นโดยธาตุแทแลวเปนส่ิงเดียวกนั   ความ 
แตกตางอยูที่ความสลับซับซอนขององคประกอบ    กลาวคือแตกตางกนัโดยปรมิาณ    มิไดแตกตางโดย 
ประเภท    เม่ือแยกสวนตางๆที่ประกอบขึ้นเปนมนุษยออกใหหมดแลวกจ็ะไดแกอิเล็กตอนและโปรตอน    ไม 
มีจิตหรือวิญญาณเหลือแตอยางไรจิตหรือวิญญาณจึงเปนเพียงช่ือที่เรียกส่ิงๆหนึ่งซ่ึงเราคิดวาเปนจริง   แตโดย 
ที่แทแลวหาความเปนจริงอะไรไม 

จิตเปนผลิตผลของวิวฒันาการ 

แตธรรมชาตินิยมไมไดมองมนุษยอยางหนึ่งอยางใดตามทศันะทั้งสองนั้น    มนุษยเปนผลผลิตของ 
วิวัฒนาการอันเปนกระบวนการทีก่อใหเกดิสิ่งใหมๆ      ขึ้นในจกัรวาลชาวธรรมชาตินิยมเชื่อในเรื่องการ 
เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงในแบบนวนิยม    ในกระบวนการวิวัฒนาการนี้ไดมีส่ิงใหมๆเกดิขึ้น    ซ่ึงไมสามารถ 
ทอนลงเปนส่ิงเดียวกันกับตนกําเนดิของมัน  อะตอมของไฮโดรเจนเกิดจากการรวมตัวของอิเล็กตรอนและ 
โปรตอน    แตไฮโตรเจนก็มใิชอิเล็กตรอนและโปรตอน    ไฮโดรเจนกับออกชิเจนรวมกันเปนโมลิกูลของน้ํา 
แตน้ําก็มคีุณสมบัติพิเศษทีไ่ฮโดรเจนและออกชิเจนไมมี    โมเลกูลของน้ําและโมเลกูลของสารอ่ืนๆรวมกัน 
เปนเซลล    แตเซลลก็มีคุณสมบัติพิเศษบางอยางท่ีโมเลกลูเหลานั้นไมมี    เซลลหลายๆเชลลรวมกันเขาเปน 
มนุษย  แตมนุษยก็มีคณุสมบัติบางอยางท่ีเซลลเหลานั้นไมมี 

ชาวธรรมชาตินิยมเช่ือวาถาเรานําคนมาคนหนึ่งแลวแยกแยะหนวยยอยๆที่เปนองคประกอบของ 
มนุษยออกใหหมดกจ็ะเหลือแตอิเล็กตรอนและโปรตอน  จะไมมีอะไรเหลืออยูอีก  ไมมีจิตไมมีวิญญาณไมมี 
สภาพเปนจริงใดๆ  อีก    นอกจากอิเล็กตรอนและโปรตอนอันเปนหนวยยอยที่สุดของสสาร  ขอนี้เขาเห็นดวย 
กับสสารนิยม      แตเขาตางกับสสารนิยมตรงทีว่าในขณะที่คนๆนั้นยังมีชีวิตอยู    เขามิไดเปนเพียงท่ีรวมของ 
อิเล็กตรอนและโปตอน    เขามิไดเปนเพียงเครื่องจกัรที่สลับซับซอนกวาสิ่งอ่ืนๆในโลก   แตเขามีลักษณะบาง 
อยางท่ีเรียกกนัวาคณุสมบัติของส่ิงมีชีวิต    การรวมตัวของสารเคมีที่ประกอบขึน้เปนตวัมนุษยเปนผลิตผลอัน 
ยาวนานของกระบวนการววิัฒนาการเปนการรวมตัวอยูในลักษณะพิเศษ    และรูปแบบของการรวมตัวแบบนี้ 
ทําใหเกิดคุณสมบัตใิหมขึ้น 

ดังนั้นในแงหนึ่งมนษุยมใิชอะไรอ่ืนนอกจากสารเคมีที่รวมกันเขาเปนตัวเขา    แตก็อีกแงหนึ่งเขาก็ 
หลุดพนจากสารเคมีเหลานั้น    เหมือนกับน้ําที่หลุดพนจากออกชิเจน   แตน้ํามิใชเพียงท่ีรวมของธาตุทั้งสองนี้
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เทานั้น    น้ํามีโลกของมันเอง    คณุสมบัติที่เปนตวัของมันเองและมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง    เราจะรูไดก็ 
ตอเมื่อศึกษาจากตัวมนัเองไมใชศกึษาจากอะตอมของไฮโดรเจนหรือออกชิเจน  การรวมตัวในรูปแบบเฉพาะ 
แบบหนึ่งทําใหเกิดน้ําซ่ึงมีคุณสมบัติพิเศษขึน้ฉันใด  การรวมตัวของสสารเคมีทั้งหลายในรูปแบบหนึ่งทําให 
เกิดชีวิตมนุษยที่มีคุณสมบัตใิหมขึน้ฉนันั้น 

อเลก็ซานเดอร  ชาวธรรมชาติผูหนึ่งเช่ือวาในกระบวนการวิวัฒนาการของจักรวาลนั้นก็มีจดุวกิฤต 4 
ครั้งที่ไดมีส่ิงใหมหรือคุณภาพใหมเกดิขึน้  คือ  (1)  เกดิสสารขึ้นนอกกรอบของเวลา-อวกาศ  (2)  เกิดสารเคมี 
ขึ้นจากสสาร ( 3) เกิดชีวติขึน้จากสารเคมี (4) เกิดการสํานกึตังเองขึ้นจากชวีิต อันสุดทายนี้คือมนษุย เขาเขียน 
ไววา 

ดังนัน้ชีวิตจึงสลายเปนกระบวนการของฟสกิสเคมไีดโดยไมมี่อะไรเหลือ  แตกระนั้นกถ็ือไมไดวา 
ชีวิตเปนกระบวนการฟสิกสเคมี  การแสดงออกชีวิตบางอยางอาจเกีย่วพันกับกฎของฟสกิสเคมอียูในสภาพ 
พิเศษอยางใดอยางหนึง่เทานั้น  การรวมตัวประสานในลกัษณะพิเศษอยางใดอยางหนึง่เทานั้นที่จะเปน 
เงื่อนไขใหคุณสมบัติใหมที่เรียกวาชีวิตเกดิขึ้น 

แตคุณสมบัตใิหมนี้มใิชคุณสมบัตทิางเคมหีรือจักรกล...สวนตางๆ  ของสิง่มีชีวิตนั้นมสีีแตชีวิตไมมีสี 
สวนตางๆ เหลานี้เปนสสารแตชีวติก็มใิชสสาร 

แมวามนุษยจะมีลักษณะและคณุสมบัติบางอยางรวมกับสัตวพืชและกอนหินแตเขาก็มีลักษณะ 
บางอยางเปนของตนโดยเฉพาะ เรยีนรูได รูสึก มีอารมณ รูรสของสุนทรียะเปนตน มนษุยกไ็มสามรถทอนลง 
เปนสัตว  สัตวไมสามารถทอนลงเปนพืชและพืชก็ไมสามารถทอนลงเปนกอนหิน  แตชาวสสารนิยมมิไดเช่ือ 
อยางนี้  เขาเช่ือวาถาเรารูคุณสมบัตขิองไฮโดรเจนและออกซิเจนอยางทะลุปรุโปรงแลวเราอาจทราบ 
คุณสมบัติของน้ําไดโดยไมตองศึกษาและสังเกตพฤตกิรรมของน้ํา  ถาเราทราบคุณสมบัตขิองโมเลกุลของ 
สารเคมีทุกอยางไดอยางครบถวน  เราสามารถรูคณุสมบัติของเซลลไดโดยไมตองเอาเซลลมาทดลองดู  ดังนั้น 
ในที่สุดถาเรารูพฤติกรรมของอิเล็กตรอนและโปรตอนไดอยางถ่ีถวนเราก็สามารถรูพฤติกรรมของคนทุกคน 
ไดและสามารถทํานายไดอยางถูกตอง 

ในความคดิของสสารนิยมสรรพส่ิงเปนเพียงการรวมตัวของอิเล็กตรอนและโปรตอน  และเปนเพียง 
เทานั้นสิ่งอ่ืนๆสมารถทอนลงไดเปนประจุไฟฟาเหลานี้  นั้นกค็ือความจริง  อันสุดทายของจักรวาลก็ไดแก 
อิเล็กตรอน  แตสําหรับชาวธรรมชาตินิยม  แมวาน้ําจะประกอบดวยอะตอมของไฮโดรเจนและออกซิเจนแตก็ 
ไมสามารถทอนลงไดเปนธาตุทั้งสอง  ดังนั้นจึงจําเปนส่ิงที่โผลขึ้นมาใหมในจกัรวาล  มีความเปนจริงของ 
ตัวเอง  ดังนัน้จึงเปนความจริงอันสุดทายเทาๆกับท่ีอะตอมของไฮโดรเจนเปนและเทาๆกับท่ีอิเล็กตอนและ 
โปรตอนเปน  ในทํานองเดียวกันมนษุยก็มีความเปนจริงของตัวเองและเปนความจริงอันสุดทายอันหนึ่งในจกั 
วาล
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ชาวธรรมชาตินิยมเช่ือวามนุษยมคีวามสามารถหรือคุณสมบัติบางอยางท่ีสัตวโลกอ่ืนและสรรพวตัถุ 
ทั้งหลายไมมี เชน มีสติปญญาเรียนรู มคีวามฝน มีแรงใจ มีความใฝฝนรูจกัรสของศิลปะ มีสํานกึผิดชอบชั่วดี 
มีการวางแผนงานในอนาคตและที่สําคัญที่สุกมีสํานกึในตวัเองคือรูวาตัวเองกําลังทําอะไรเพื่ออะไร 
คุณสมบัติเหลานี้ชาวสสารนิยมจะบอกวาเปนเพียงปรากฏการณทางสสารอันสลับซับซอน  ถาวิทยาการของ 
มนุษยกาวถึงขดีหนึ่งเราสามารถอธิบายส่ิงเหลานี้ไดในรูปของพฤติกรรมของอิเล็กตรอนและโปรตอน  สวน 
ชาวจิตนยิมจิตมคีวามเปนจริงของมันเองเปนอิสระจากรางกายแมรางกายจะสลายไปมันก็ยังคงอยูได 

จิตมิใชตัวตน 

ธรรมชาตินิยมไมเชื่อจิตเปน “ของจริง” อีกอันหนึ่งในตวัมนุษยที่มีอยูเปนอิสระจากรางกาย ของจริง 
ในตวัมนษุยไมมีอะไรอีกนอกจากรางกาย  ความสามารถตางๆ  ที่มนุษยมตีามที่กลาวนั้นมใิชกิจกรรมของส่ิง 
อีกส่ิงหนึ่งที่เรียกวาจิต  แตเปนความสัมพนัธของส่ิงมีชีวติที่มีกับสภาพแวดลอม  สารเคมีที่ประกอบกันขึ้น 
เปนชีวิตและมนุษยนั้นเม่ือรวมกันอยูในรูปแบบพิเศษเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งก็จะมคีวามสามารถพิเศษ 
เกิดขึน้  จิตมิใชชื่อที่เรียก  ส่ิง  แตเปนชื่อที่เรียกปรากฏการณ  ปรากฏการณนีค้ือความสัมพันธของกลุมของ 
สสารกลุมหนึ่ง  กับสสารอีกกลุมหนึ่ง  ความสัมพันธหรือปรากฏการณนี้จะเกิดไมไดถาไมมีสสาร  แต 
ปรากฏการณนี้แตกตางจากปรากฏการณของสสารอ่ืนๆ  เชนการไหวของใบไมและการเดือดของน้ํา 
ปรากฏการณอันเรียกไดวาจิตนีจ้ะเกดิขึ้นไดกต็อเมื่อมีรางกายอันเปนสสารรองรับอยู และการที่รวมตัวกันใน 
แบบนี้ก็เปนผลิตผลของวิวฒันาการ 

สําหรับชาวธรรมชาตินิยม  จิตไมไดเปนตวัตนที่ดํารงอยูเปนนิรันดริ์แลวบังคับบัญชารางกายและ 
กระทํากิจกรรมตางๆ ของมัน  เชน รับรู  รูสึก  เปนตน แตจิตเปนปรากฏการณ จะวาเปนปรากฏการณสสารก็ 
ได  เพราะถาไมมีสสารรองรับจิตจะมีไมไดแตจิมใิชปรากฏการณสสารธรรมดา ความรูสึกนึกคิด ปญญา การ 
รับรูอารมณและอ่ืนๆถาจะวากนัแลวก็เปนปรากฏการณที่เกิดขึน้ในโลกเหมือนการเคล่ือนไหวของอะตอม 
แตทวามันมีลักษณะบางอยางของมันเอง 

ดิวอี้  ชาวธรรมชาตินยิมคนหนึ่งบอกวาถาแยกสวนตางๆของมนุษยออกแลวก็จะไมมีอะไรหรือ 
นอกจากโปรตอนกับอิเล็กตรอนแตมีอิเล็กตรอนและโปรตอนกลุมนี้มีลักษณะเฉพาะบางอยางซ่ึงกลุมอ่ืนไม 
มี  เชน กอนหินไมมีลักษณะพิเศษที่เรียกวาปญญา ปญญาทําใหมนุษยตางจากสัตวโลกอ่ืนๆ สัตวต่ําและกอน 
หินนั้นพฤตกิรรมของมันเปนไมอยางจกัรกลคือมิไดวาดภาพในอนาคต  แตปญญาคือการเลือกสรรส่ิงที่มีอยู 
ในปจจุบันเพื่อจุดหมายในอนาคต  เขาเขียนไววา 

ปญญาคือความสามารถที่มองเห็นเหตุการณวามีทางเลอืกหลายทางที่จะสนองความจําเปน  เปน 
ความสามารถที่เหน็ภาพวาสิ่งใดบางเปนเคร่ืองชวยหรืออปุสรรคในการปรับปรุงและปรับตัว  การทดสอบวา 
มีปญญาหรือไมดไูดที่พฤตกิรรม  การไมสามารปรับตัวคือไมมีปญญาการกระทําที่สามารถจัดการกบัเงื่อนไข 
ใหมๆไดก็คือการมีเหตผุลในระดบัสูง
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ความสามารถที่มนุษยเห็นอนาคตทําใหมนษุยปรับปรุงปจจุบัน  นี้คือลักษณะพิเศษของคนที่สัตวชัน้ 
ต่ําและกอนหินไมมี  ดังนัน้จึงเห็นไดวามนษุยไดเจริญกาวหนามาตลอดเวลา  สวนสัตวอ่ืนๆ  นั้นเราจึงตอง 
ปฏิบัติตอส่ิงแวดลอมอยางไรเมื่อลานปมาแลวเดี๋ยวนี้มันกย็ังทําอยางนั้น  ความสัมพันธที่มันมกีับโลก 
ภายนอกไมเปล่ียนแปลงเลย  แตมนุษยไดพัฒนาวิธีการทีต่นกระทํากับส่ิงแวดลอมอยูตลอดเวลา  แตนี่ก็ไมได 
หมายวามวามนษุยมีของวิเศษอันหนึ่งคือ  จิต  ซ่ึงส่ิงอ่ืนไมมีเลยทําใหมนุษยสามารถทําบางอยางท่ีส่ิงอ่ืนทํา 
ไมได  สําหรับชาวธรรมชาตนิิยม  มนษุยที่ตายแลวไมมจีิตหรือวิญญาณลองลอยเปนอิสระอยูได  คนตายกค็ือ 
กลุมกอนของสสารกลุมหนึ่งเหมือนสิ่งอ่ืนๆ  แตในขณะทีย่ังมีชีวิตสสารกลุมนี้สามารถแสดงออกซ่ึง 
พฤติกรรมอันเรียกไดวาเปนปรากฏการณทางจิตซึ่งสําหรับดิวอ้ีมีปญญาเปนสิ่งสําคัญที่สุด 

ธรรมชาตินิยมมีทัศนะกึ่งกลางระหวางสสารนิยมกับจิตนิยม  มนุษยมีประสบการณและกจิกรรม 
ตางๆ  ที่จิตนิยมถือวาเปนเรื่องของจิตแตกระนั้นจิตกไ็มมี  มนุษยมใิชอะไรอ่ืนนอกจากสสารแตกระนั้นก็มิใช 
เพียงสสารเหมือนส่ิงอ่ืนๆแตมีคุณสมบัติพิเศษบางอยางท่ีส่ิงอ่ืนไมมี  บางทีพูดอยางนี้อาจฟงยาก  ตวัอยาง 
ตอไปนี้อาจชวยใหเขาใจดขีึ้น 

สมมุติวาทานไปชมภาพวาดที่หอศิลปแหงหนึ่ง  ทานไปเจอภาพๆหนึ่งซ่ึงเปนวิวธรรมชาติยามอาทิต 
อัสดง  สีเหลืองแสดของแดดยามเย็นที่กระทบผิวน้ําอันเปนระลอกนัน้ประทับใจทานมาก  ความผสม 
กลมกลืนขององคประกอบตางๆ  ในภาพก็เปนไปอยางสมดุลซ่ึงสามารถตรึงใหทานหยุดมองและใหความรู 
อยางหนึ่งแกทานซึ่งทานไมสามารถอธิบายไดในที่สุดทานก็ตัดสินใจซื้อภาพนัน้ 

ประสบการณของทานครั้งนี้จะอธบิายไดอยางไร 

ชาวสสารนิยมจะบอกวาอาจมีเหตุการณอะไรบางอยางเกดิขึ้นในชีวิตของทานเมื่อทานยังเปนเดก็ 
เชน  อาจมีความสุขที่สุดในเวลาเย็นซึ่งเปนเวลาที่ทานอยูพรอมหนากับพอแมแลวรับประทานอาหารดวยกัน 
หรือเวลาเย็นอยางนั้นเปนเวลาเดียวที่ทานไดรับการปลอยใหเที่ยวเลนอิสระได  หรืออาจจะเปนเหตกุารณ 
อะไรก็ได  เหตกุารณเหลานี้ไดเชามาเปนสวนหนึ่งของชีวิตของทาน   ประกอบกับสีที่ปรากฏอยูในภาพนี้เปน 
สีซ่ึงคนในแวดวงของทานชื่นชมวาเปนสีสวย  เหลานี้เปนเงื่อนไขที่อยูในตัวทาน  ดังนัน้ความรูสึกประทับใจ 
ในภาพนี้  ในที่สุดอาจอธิบายไดวาเปนเพียงปฏิกิริยาที่เกิดขึน้เมื่อเง่ือนไขภายในและเง่ือนไขภายนอกมา 
ประจวบกันพอดี  และถาวิทยาการของมนษุยเจริญถึงขดีแลวอาจอธิบายถึงประสบการณของทานวาเปนเพียง 
ปรากฏการณของอิเล็กตรอนและโปรตอนที่เกดิในมนัสมองของทาน 

ชาวจิตนยิมจะอธิบายวาความประทับใจที่เกิดขึน้กับทานนัน้มิใชปรากฏการณของสสารเม่ือวิญญาณ 
ของทานรบรูภาพนั้นโดยการเห็นของตา    จติของทานก็ไดหยั่งเห็นแบบแหงความงามอันเปนนิรันดร 
ประสบการณครั้งนีค้ือความสัมพันธของส่ิง  2  ส่ิงคือจิตกบัสุนทรียภาพ  ทั้งสองนี้เปนอสสารและมีอยูดั้งเดิม 
ดังนั้นประสบการณครั้งนีจ้ึงเปนจริงมิไดเปนแตเพียงการสะทอนออกของเงื่อนไขภายนอก  ประสบการณนี้ 
เปนจริงเพราะมันเปนความสัมพันธชองส่ิง 2 ส่ิงซ่ึงมีอยูจริง
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สําหรับชาวธรรมชาตินิยม  จิตที่เปนตัวยนืโรงในรางกายของทานไมมี    แบบแหงสุนทรียภาพก็ไมมี 
จริง    แตกระนั้นความประทับใจที่ทานไดรับจากการเห็นภาพนีก้็เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริง    และ 
ปรากฏการณที่ไมสามารถทดลองไดเปนปรากฏการณของอิเล็กตรอนและโปรตอน    มันเปนปรากฏการณที่ 
จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่ออิเล็กตรอนและโปรตอนไดรวมกันอยูในลักษณะพิเศษอันหนึ่งที่เปนรางกายของมนษุย 
สําหรับชาวธรรมชาตินิยมแมคอมพวิเตอรจะสลับซับซอนปานใดมนัก็ไมสามารถจะมคีวามรูสึกประทับใจ 
อยางท่ีเกิดขึ้นกับทานไดเลย    เพราะความรูสึกนี้มิใชปรากฏการณทางกลไกอยางท่ีชาวสสารนิยมเช่ือ      แต 
เปนปรากฏการณที่อยูในระดับสูงกวา 

สําหรับชาวสสารนิยมความรูสึกประทับใจนี้เม่ือวิเคราะหถึงที่สุดก็เปนเพียงปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิด 
ขึ้นกับสารเคมีที่ประกอบขึ้นเปนมนัสมอง    แตสําหรับธรรมชาตินิยมความรูสึกประทับใจนี้ไมสามารถทอน 
ลงเปนปฏิกิริยาทางเคมีได  มันเปนปรากฏการณที่เปนจริงในตวัมันขอนี้เขาเหมือนจิตนิยม    แตเขาตางกับจิต 
นิยมตรงที่วา  สําหรับจิตนิยมความรูสึกประทับใจนี้เปนความสัมพันธที่เกิดขึ้น  “ของจริง”  2  อัน  ซ่ึงเปนอส 
สารทั้งคู แตสําหรับธรรมชาตินิยมของจริง 2 อันไมมี  ความรูสึกประทับใจนี้มีรากฐานที่รางกายอันเปนสสาร 
ที่วิวัฒนาการมาถึงระดับหนึ่งท่ีมีคณุสมบัติพิเศษทีจ่ะมีความรูสึกอยางนี้ได
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๔ 

เจตจํานงเสรี 

(มนุษยเปนอิสระหรือไม) 

๔.๑ มนุษยไมเคยเปนตัวของตัวเอง 

สมมุติวาขณะนี้เปนเวลาเที่ยงตรง  ทานเดินออกมาหนาบานเห็นสภาพท่ีหนาบานผิดไปจากเดิม  สนามหญา 
เปยกแฉะ  ตนไมหักไปสองตน  ไมการะดานซึ่งรองไวทีห่นาบันไดหายไป  สภาพที่ปรากฏตอทานเม่ือเวลา 
12.00  ของวันนี้ทานทราบดีวาเกิดจากฝนตกหนกัซ่ึงเพิ่งจะหยุไปเมื่อตะกี้นี้  สภาวะที่เปนอยูในปจจุบันมนั 
มิไดเกิดขึ้นลอยๆกอนหนานีข้ึ้นปะตองมีอะไรบางอยางเกดิขึ้นและอะไรบางอยางนี้เองเปนตวักําหนดที่ทํา 
ใหสภาพปจจุบนัเปนอยางท่ีเห็น  ที่สภาพหนาบานเปนเชนนี้เพราะกอนหนานี้เล็กนอยฝนตกหนัก  สมมุติวา 
ฝนเริ่มตกเม่ือเวลา 11.30 น. เราก็อาจสืบสาวตอไปไดวากอนเวลา 11.30 น. นั้นจะตองมีอะไรบางอยางท่ีเปน 
ตัวกําหนดหรือเปนสาเหตุท่ีทําเวลา  11.30  น.  มีสภาพอยางนั้น  กลาวคือ  มีเมฆสีดําลอยมาเหนือบริเวณนั้น 
และการที่เมฆดําลอยมาตรงนั้นไดก็เพราะกอนหนานั้นขึน้ไปเล็กนอยมีลมพัด  และการที่ลมจะพัดไดนั้นก็ 
ตองมีเหตุการณอะไรบางอยางเกิดขึน้กอนหนานั้นเสียกอน 

ไมวาทานจะพจิารณาสภาพอะไรกต็ามในขณะใดขณะหนึง่  สภาพนั้นจะตองเปนผลของอะไร 
บางอยางท่ีเกิดขึ้นกอนขณะนั้นเสมอ ไมมีอะไรเกิดขึ้นโดยไมมีสาเหตุ สภาพปจจุบันยอมเปนผลขอสภาพใน 
อดีตที่ถัดขึ้นไป แสภาพนั้นก็เปนผลของสภาพนอดตีที่ถัดขึ้นไปอีกเรื่อยๆ อดีตกําหนดปจจุบนัและปจจุบันก็ 
กําหนดอนาคตอีกทอดหนึ่ง  และการกําหนดนี้ก็เปนเรื่องตายตัวแนนอน  ถาอดีตคิดอยางนี้ปจจุบันก็ตองเปน 
อยางนี้จะเปนอยางอ่ืนไปไมได  ถาฝนตกหนักขนาดนี้สนามก็ตองแฉะ  ตนไม  2  ตนนั้นก็ตองหัก  กระดาน 
แผนนั้นกต็องลอยน้ําไป จะเปนอยางอ่ืนไปไมได และถาสืบสาวตอไปอีก การที่ฝนตกหนกัขนาดนั้นก็เพราะ 
กลุมเมฆกลุมใหญขนาดนัน้และลมแรงขนาดนั้น  ฝนจึงไมสามารถเปนอยางอ่ืนนอกจากตองตกหนักขนาด 
นั้น  ถาพิจารณาตอไปวาทําไมเมฆจึงกอนโตนาดนั้นก็จะไดทํานองเดียวกันคือสภาพกอนหนานั้นเปนอยาง 
นั้นเมฆจึงตองเปนอยางนั้น 

ความเปนเหตุเปนผลของสรรพส่ิงนี้เราเรียกวา เหตุวิสัย เหตุวิสัยเปนลักษณะสากลของจักรวาล ชาว 
เหตุวิสัยเช่ือวาในโลกนี้ไมมีอะไรที่เกิดขึน้โดยปราศจากสาเหตุ  และเช่ือตอไปวาสาเหตุอยางใดอยางหนึ่งใน 
อดีตยอมกําหนดสภาพในลําดับเวลาตอมาอยางแนนอนวาตองเปนอยางนั้นโดยไมมีทางหลีกเล่ียง  นั่นก็
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หมายความวาส่ิงที่เปนอยูในภาวะปจจุบันยอมเปนผลอันหลีกไดของงสภาพกอนหนานัน้ขึ้นไป  แมบางทีเรา 
จะไมทราบวาอะไรที่เปนสาเหตุของสภาพปจจุบนั  แตเราก็แนใจวาตองมีอะไรบางอยางเปนสาเหตุเชน 
ขณะนี้เราไดกล่ินหอมเขาจมูก  เหลียวไปรอบๆก็ไมเห็นอะไร  แตกระนั้นเราก็แนใจวาจะตองมีอะไรบางท่ี 
เปนตนตอของกล่ินนี้ และถาเราไปตรวจดูรอบๆเราก็อาจจะพบท่ีมาของมัน 

เม่ือเปนเชนนี้  จึงเปนอันวาไมมีอะไรในจักรวาลที่มีอิสรภาพ  กวาคือไมมีอะไรที่เปนตัวของตัวเอง 
ไมมีอะไรที่กําหนดความเปนไปของตนใหกับตนเอง  และไมมีวัตถุส่ิงที่สามารถปฏิเสธแรงผลักดันจากที่อยู 
ลอมรอบตัวมันได    ทกุส่ิงทุกอยางดําเนนิไปเพราะถูกกําหนดโดยส่ิงอ่ืน  ภาวะปจจุบันเปนผลอันหลีกเล่ียง 
ไมไดของสภาพกอนหนานี้  ฝนจะตกหรือไมตก  ลมจะพดัหรือไมพัด  ใบไมจะรวงหรือไมรวง  ทั้งลมและ 
ใบไมไมเปนอิสระที่จะเลือกวิถีทางท่ีมันจะดําเนนิไป  มันตองเปนอยางนั้นหรืออยางนี้อยางไมมีขอแมทุกส่ิง 
เปนไปอยางจักรกล 

อิสรภาพของความจงใจ 

สรรพส่ิงในธรรมชาติตั้งแตดวงอาทิตยลงมาจนถึง ดนิ น้าํ  ลม ไฟ ตลอดจนเม็ดทราย ลวนตกอยูใน 
ระบบเหตุวิสัยอันเครงครัดตายตัว  ทกุอยางเปนอยางนี้เพราะตองเปนอยางนี้  คราวนี้ลองพิจารณาดูมนุษยเรา 
บาง  ความเปนไปที่เกิดขึน้กับคนเปนไปตามระบบจกัรกลและระบบเหตุวิสัยเหมือนสิ่งอ่ืนในธรรมชาติ 
หรือไม เกี่ยวกับประเด็นนี้เราจะพจิารณาโดยแยกความเปนไปที่เกิดกับมนษุยเปน 2 ประเภทคือ 

(1)  ส่ิงที่เกิดขึ้นกับรางกายของมนษุย 
(2)  การกระทําหรือพฤติกรรมของมนษุย 

พิจารณาประการแรกกอน    ความเปนไปที่เกดิขึ้นกับรางกายของเรานั้นจะเห็นไดวาอยูในระบบ 
จักรกลหรือระบบเหตุวิสัยเหมือนกับส่ิงอ่ืนๆในธรรมชาติ  สมมุติวาเราปวดทอง  การปวดทองเปนเหตกุารณ 
ที่เกิดขึน้กับรางกายของเรา    มันตองมีสาเหตุอะไรบางอยาง    และถามีสาเหตุอยางนั้นเกิดขึ้นการปวดทองที่ 
กําลังเปนอยูในขณะนี้ก็เปนส่ิงหลีกเล่ียงไมพน    ถาผิวหนังของเราถูกไฟมันก็คงจะไหมเหมือนกับทอนไม 
และกระดาษ    ถาตากแดดนานๆกจ็ะปวดศรีษะ    ถาดื่มเหลามากๆก็จะซึมและเมา ทุกส่ิงทุกอยางที่เกดิขึ้นกับ 
รางกายของเราถูกกําหนดโดยอะไรอยางหนึ่ง  (หรือหลายอยาง)  ที่เกิดขึ้นกอนหนานั้น    สภาพปจจุบนัของ 
รางกายเราเปนผลอันตองเปนผลสภาพที่มีมากอนหนานี้และสภาพนี้ก็เปนผลของสภาพที่ถัดไปอีกทอดหนึ่ง 
ไปเรื่อยๆ 

คราวนี้เรามาพิจารณาการกระทําของมนุษย    ความเปนไปสรีรวิทยาท่ีเรากลาวมานัน้เปนส่ิงที่เกิด 
ขึ้นกับมนุษยมิใชส่ิงที่มนษุยกระทํา    เม่ือเราลงเลนฟุตบอลตากแดดนัน้เรามีเจตจํานงหรือนัยหนึ่งเราจงใจ 
กระทํา    แตการปวดศีรษะที่เกดิขึ้นนั้นเรามิไดจงใจ    การกระทําตางจากส่ิงที่เกดิขึ้นกับรางกายตรงที่วาอยาง 
แรกนั้นตองมีการจงใจอยางหลังไมตองมี    ถาเรานอนเลนอยูบนคบไมแลวมีคนผลักเราตกลงมา    การตกลง 
จากตนไมเปนส่ิงที่เกิดขึ้นกับเรา   มิใชการกระทําของเราเพราะไมมีความจงใจ    แตถาไมมีอะไรมาผลักแตถา
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เราประสงคจะลงมาเลนกับเพื่อนขางลางแลวกระโดดลงมาอยางนี้เรียกวาการกระทํา  ในวันหนึ่งๆคนเราแต 
ละคนกระทําการตางๆมากมาย ตอนเชาเราตื่นขึ้นแปลงฟน ลางหนา หุงขาว กินขาว แตงตัว  เดินออกมาคอย 
รถ คุยกับเพื่อน อานหนังสือ การกระทําเหลานี้ลวนเกิดจากความจงใจ 

แตปญหาก็คือความจงใจหรือเจตจํานงของเราเปนอิสระหรือไม หรืออีกนัยหนึ่งการกระทําตางๆของ 
คนเราเปนไปอยางอิสระหรือไม ขอนี่ชาวเหตุวิสัยตอบวาไม 

เม่ือเชานี้ทานหุงขาว  แนนอนทานตองมีความจงใจทานจงึไดกระทําการอันนั้นการกระทําอันนี้เปน 
อิสระหรือไม  กลาวคือทานไดตดัสินใจเลือกในการที่หุงขาวและไมหุงหรือไม    ถาทานทําการเลือกก็ 
หมายความวาการกระทําของทานเปนอิสระ  แตถาทานไมไดเลือกแตทําตามคําส่ังของแมก็หมายความวาการ 
กระทําของทานไมเปนอิสระสมมุติตอไปวาไมใครบังคับทาน ทานสมัครใจเองที่จะหุงขาว  ทานแนใจวาการ 
สมัครใจของทานเปนอิสระจริงๆไมมีอะไรมาส่ังทาน    ชาวเหตุวิสัยจะบอกวาถึงแมไมมีคนใดๆมาส่ังทานแต 
การหุงขาวของทานก็เกดิจากคําส่ัง    ไมใชคําส่ังจากบุคคลแตเปนคําส่ังจากความหิว  แมทานจะไมรูสึกหิว 
ในขณะกอไฟแตทานก็แนใจวาความหิวจะตองเกดิขึ้น    ดังนั้นจะถือวาการหุงขาวของทานเกดิจากการ 
ตัดสินใจโดยอิสระไมได    เพราะการตัดสินใจของทานเกิดจากบงการของความหิวซ่ึงเปนสัญชาตญาณของ 
คนเรา 

สมมุติวาเพ่ือนของทานคือนายแดงไปดูหนังเรื่อง  จังโกอาละวาด  เม่ือบายนี้ตวันายแดงอีกเองคงคดิ 
วาที่เขาไปดูหนังเรื่องนี้เพราะเขาเลือกที่จะไปไมมีอะไรบังคับเขา    แตทานทราบดีวาการไปดูหนังเรื่องนี้ของ 
แดงมีสาเหตุบงการใหเขาไปดูเรื่องนี้    แดงชอบคล้ินทอิสวูดมากและเขาจะดูหนังทกุเรื่องที่ดาราคนนี้แสดง 
เขาติดดาราผูนี้เหมือนกับตดิฝนสูบฝนเพราะสูบฝนฉันใด    แดงกต็องไปดูหนังเรื่องนี้เพราะติดดาราผูเปนผู 
เลือกใหเขาหรืออีกนัยหนึ่งเปนผูกําหนดหรือเปนสาเหตุแหงความจงใจของเขาครั้งนี้    และถาทานถามวา 
อะไรเปนสาเหตุใหเขาติดดาราผูนี้    ชาวเหตุวิสัยก็จะตอบวาตองมีสาเหตุบางอยางแนจะเกิดลอยๆไมได 
นักจติวิทยาท่ีสามารถอาจจะสืบสาวหาตนตอของรสนิยมอันนี้ได 

ในชีวติประจําวันของเรา  เรามักจะนกึวาเราตดัสินใจทําส่ิงนี้  เราเลือกทําอยางนั้นหรือประสงคอยา 
โนน    และเรามักนึกวาความสมัครใจการตัดสินใจการเลือกและการมคีวามประสงคของเปนไปอยางอิสรเสรี 
กลาวคือตวัเราเปนผูจงใจอยางนัน้    แตชาวเหตุวิสัยเห็นวานี้เปนการเขาใจผิด    เราคิดวาเราเลือกแตความจริง 
แลวมีอะไรบางอยางเสมอที่เปนสาเหตุใหเราเลือกอยางนั้น    เชน    วันนี้เราอยูบานดูโทรทัศนไมไปเที่ยวขาง 
นอกเราคดิวาเราทําเชนนี้เพราะเราชอบอยางนี้ไมมีอะไรมาบังคับเรา    แตถาสอบสวนใหถองแทแลวจะพบวา 
การอยูบานของเราเปนเหตุผลหลายอยาง    เชน  วันนี้ฝนตกจึงไมอยากออกจากบาน    หรืออาจเพราะวาปลาย 
เดือนแลวเงินในกระเปาไมคอยจะมี    หรืออาจเพราะวาไมมีหนังชุดที่ชอบ    หรืออาจเพราะสาเหตุเหลานี้ 
รวมกนัก็ได  การกระทําอ่ืนๆของคนเราเราก็อาจวิเคราะหออกมาในทํานองเดียวกันวา  ถาเราเขาใจและสืบหา 
สาเหตุไดแลว    ไมมีการกระทําของมนษุยที่เกิดโดยอิสระ    แตที่ทําอยางนั้นก็เพราะตองการเปนอยางนัน้
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เนื่องจากมีสาเหตุตางๆมาผลักดันหรือมากกําหนดใหเปนอยางนั้น    ในขณะที่เราสืบสาวหาสาเหตุไมพบเราก็ 
มักจะนกึวาเรากระทําการตางๆ โดยการตัดสินใจอยางเสรี 

อุปนิสยัของมนษุย 

เม่ือเราพิจารณาดกูารกระทําตางๆ    ของคนเรานั้นเราจะพบวา  การตดัสินใจของคนแตละคนนั้น 
ขึ้นอยูกับอุปนิสัยใจคอของเขาดวย    อุปนิสัยนี้หมายรวมทัง้รสนิยมและคานิยมที่เขายดึถือดวย ความแตกตาง 
ของสองคนนั้นนอกจากเปนเรื่องทางรางกายแลวก็ยังอยูตรงที่วา    ถาตกอยูในสถานการณอันเดยีวกันคนทั้ง 
สองนั้นจะตัดสินใจกระทําการตางกันและการตัดสินใจของคนสองคนทั้งสองคนนอกจากเปนเรื่องทาง 
รางกายแลวยังอยูตรงทีว่า    ถาตกอยูในสถานการณอันเดยีวกันกับการตัดสินใจกระทําการตางกัน    รสนิยม 
และคานิยมของแตละคนจะเปนอยางไร    อุปนิสัยที่ตางกนัจะผลักดนัใหเกิดการตัดสินใจทีต่างกนั    อุปนิสัย 
เปนสาเหตุกอใหเกิดการกระทํา  ชาวเหตุวิสัยเช่ือวาไมมีการกระทําใดที่หลุดพนไปจากแรงขับดันของ 
อุปนิสัย 

ปญหาตอไปก็คืออุปนิสัย  ของคนเราไดมาอยางไรขอนี้ชาเหตุวิสัยตอบวาไดมา  2  ทางคือกรรมพันธุ 
และส่ิงแวดลอม  อิทธิของกรรมพันธุที่มีตออุปนิสัยใจคอนั้นจะมากนอยเพียงใดยังไมมใีครสามารถพิสูจนได 
แตที่แนก็คือมีอิทธิพลตอสภาพรางกายของคนเรา  และสภาพทางรางกายนัน้ยอมมีอิทธิพลตออุปนิสัย 
ความรูสึกนึกคิดและสติปญญาของคนเรา  เชน  คนที่เกดิมาขี้โรคก็อาจมนีิสัยใจคอไมเหมือนคนที่แข็งแรง 
เรื่องตางๆที่เขาสนใจก็ดี  ส่ิงตางๆที่เขากระทําก็ด ี ตลอดจนไปถึงพฤติกรรมทัว่ไปของเขายอมไมเหมือนกับ 
อีกคนหนึ่ง 

อิทธิพลของสิ่งแวดลอม 

ส่ิงแวดลอมในที่นี้มิไดหมายความเพียงภูมิประเทศและดินฟาอากาศเทานั้น แตหมายรวมทั้งระบบสังคมทีค่น 
แตละคนอาศัยอยูไมวาจะเปนระบบการปาครอง วัฒนธรรมจารีตประเพณีศาสนาการอบรมของโรงเรียนและ 
บิดามารดา  เพ่ือนฝูง  ฐานะทางสังคมและทางเศรษฐกิจ  หนังสือที่มีโอกาสไดอาน  เหลานี้ลวนเปนปจจัยที่ 
หลอมเหลาใหคนๆหนึ่งมีอุปนิสัยอยางท่ีเขามีอยู  อุปนิสัยของคนๆ  หนึ่งจําตองเปนอยางท่ีเขาเปนอยูจะเปน 
อยางอ่ืนไปไมไดถาเขาเกิดมาในสิ่งแวดลอมอยางนั้น  ชาวเหตุวิสัยเช่ือวาคนเรานั้นจะเปนคนอยางไร  กลา 
หาญหรือขี้ขลาด  ขีข้โมยหรือใจบุญ  เปนหนอนหนังสือหรือเปนนักผจญภัยก็แลวแตวาส่ิงแวดลอมของเขา 
เปนอยางไร 

วัตสันนักจิตวิทยาคนสําคัญคนหนึ่งของสํานกัพฤติกรรมนยิม เขียนไววา 

นําทารกที่แข็งแรงและสมประกอบมาใหขาพเจาโหลหนึ่ง  และมอบโลกใหแกขาพเจาโดยเฉพาะ 
โลกหนึ่งท่ีจะเล้ียงดูเดก็เหลานี้  ขาพเจาสัญญาวาขาพเจาสามารถที่จะสุมเลือกเด็กคนใดคนหนึ่งมาอบรมให 
เขาเปนผูเช่ียวชาญแขนงใดแขนงหนึ่งก็ไดขาพเจาตองการ  เปนแพทย  นกักฎหมาย  ศิลปน  นกัธุรกจิหรือ
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แมกระทั่งจะใหเปนขอทานหรือขโมย  ทั้งนี้ไมวาเขาจะมพีรสวรรค  รสนิยม  ความสามารถ  ความโนมเอียง 
หรือเช้ือชาติของบิดาเปนอะไรก็ตาม 

โดยทั่วไปเชื่อวาปจจัยที่จะกําหนดใหคนๆหนึ่งเปนอยางไรนั้นมี  2  ประการ  คือกรรมพันธุและ 
ส่ิงแวดลอม  แตดูเหมือนวาวัตสันจะใหความสําคัญแกส่ิงแวดลอมมากกวาสําหรับชาวพฤตกิรรมนิยม  มนุษย 
มิไดเปนตัวของคัวเอง  การที่เราแตละคนสิ่งนีใ้นเวลานี้  ทําส่ิงนั้นในเวลานั้น  อธิบายไดวา  ในสถานการณ 
อยางนั้น  และโดยที่มีอุปนิสัยอยางนัน้การกระทําที่เราไดทําลงไปก็ตองออกมาอยางนั้นจะเปนอยางอ่ืนไป 
ไมได  และการที่เรามีอุปนิสัยอยางนี้ก็เพราะปจจัยทั้งหลายที่เรามิไดมีสวนเลือกไดผลิตใหเรามาเปนคนอยาง 
นี้  ทรายเม็ดหนึ่งมันจะอยูตรงนี้  หรือถูกลมพัดไปไกลจากนี้แคไหน จะพัดเขาตาคนหรือไมมันไมมีสวนหรือ 
บทบาทเลย คนก็เชนกนั ชาวพฤตกิรรมนิยมและชาววิสัยนยิมเชื่อวาทุกส่ิงที่เขาคดิ ทุกส่ิงที่เขาพูด ทุกสิ่งที่เขา 
กระทําเปนแตเพียงผลอันเปนการสะทอนออกของอุปนิสัยอันนี้ในสถานการณอยางนั้นเทานั้นเอง 

ทุกส่ิงที่เรากระทําในปจจุบันนั้นเกดิจากอดีต  เราวนันี้เปนผลิตของเมื่อวานนี้และเราเมื่อวานนี้เปน 
ผลิตผลของวานนี้  และสืบยอนไปอีกเรื่อยๆจนกระทั้งแรกเกิดสมมุตวิันนี้เราโกรธเพ่ือนทั้งๆที่เขามิไดทํา 
อะไรแกเราผิดไปจากวนัอื่นๆ  บางทีทานอาจคิดวาความรูสึกนี้เกิดโดยฉับพลันไมมีสาเหตุ  ทานสืบสาวไป 
เม่ือวานก็ไมพบสาเหตุ  ยอนขึน้ไปอีก  4-5  วันก็ไมพบสาเหตุ  แตถาทานพิจารณาใหดีทานจะพบวาเมื่อ  3 
เดือนที่แลวเพื่อนคนนี้โกรธทานในสิ่งที่ทานทํากับเขาและในวนันี้ไดทําส่ิงเดียวกนันั้นกับทานความรูสึกจึงคุ 
ขึ้น 

ซิกมันด  ฟรอยด  นกัวิทยาคนสําคัญเชื่อวา  ในบางกรณีการสืบสาวหาตนตออันเปนสาเหตุอะไรจะ 
ไมพบแมจะคิดยอนหลังไปเทาใดก็ไมสามารถอธิบายได    แตนั้นมิไดหมายความวาการกระทําในขณะนี้ของ 
เราไมมีสาเหตุฟรอยดเชื่อวาการกระทําทกุอันของมนษุยตองมีสาเหตุไมไดเกิดขึ้นลอยๆและมิไดเกดิขึ้น 
เพราะการเลือกอันเปนอิสระของเรา   สมมุติวาหนึ่งคือ ก. และ สมมุติ  ข.เปนเหตุการณที่ทําใหเกดิ  ก. ถา ข. 
เกิดกับเมื่อวานนี้หรือปที่แลวเราอาจนกึไดและก็เขาใจวาทาํไมเราจึงกระทํา  ก.  ถา  ข.  เกดิสมัยเราเปนทารก 
อายุหนึ่งขวบ    ถึงเรานกึอยางไรก็คงนึกไมออก    สภาพที่อยูลึกลงไปที่เรานึกไมออกดวยวิธกีารธรรมดานี้ 
เรียกวาจติใตสํานึก    เหตกุารณตางๆที่เราประสบสมัยเปนทารกมันมิไดหายไปไหนแตไดสะสมไวในสวนลึก 
นี้    และเม่ือถึงคราวมันก็แสดงอํานาจออกมาทําใหเราผลักดันใหทําส่ิงนี้ในสถานการณอยางนีก้ารกระทําทุก 
อันของคนเรายอมเกดิจากการสะสมของเหตุการณในอดตี    ถาเปนอดีตอันใกลเราก็จําไดและนกึออก  แตถา 
เปนสมัยเปนทารกก็จําตองมีวิธกีารพิเศษของจิตวิเคราะหจงึจะคนพบเหตกุารณอันเปนตันตอท่ีแทจริงนัน้ได 

วิทยาศาสตรกบัพฤตกิรรมมนุษย 

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรมีสวนสนับสนนุลัทธิเหตุวิสัย    การแสวงหาความรูทาง 
วิทยาศาสตรตั้งตนจากการยอมรับวาปรากฏการณใดๆ  ที่เกิดขึน้นั้นยอมมีสาเหตุ  และถาสาเหตุเปนอยางนั้น 
จะตองเกิดปรากฏการณนัน้จะเปนอยางอ่ืนไมได    ในสภาพอยางหนึ่งส่ิงๆหนึ่งจะตองเปนอยางใดอยางหนึ่ง
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จะเปนอยางอ่ืนไมได   วตัถุในธรรมชาติไมเปนอิสระที่จะเลือกวิธีทางของตน   ดังนั้นวิทยาศาสตรจึงสามารถ 
ทํานายหรือคาดหมายเหตกุารณลวงหนาไดทั้งนี้เพราะวาสภาพปจจุบนัเปนตัวกําหนดอนาคต    ปจจุบนัเปน 
เชนนี้อนาคตก็เปนเชนนั้นถาส่ิงตางๆในธรรมชาติมีความจงใจอันเปนเสรีเราคงคาดหมายอะไรไมได    และ 
ดังนั้นก็บังคับควบคมุธรรมชาติไมได  วิชาวิทยาศาสตรก็ไมมี 

ยิ่งวิทยาศาสตรเกดิขึ้นเทาใด    ความแมนยําในการคาดหมายเหตุการณและควบคุมธรรมชาติ 
มากขึ้นเทานั้น    ยิ่งความแมนยําในการคาดหมายมากขึน้เทาใด    ความจริงของลัทธิเหตุวิสัยก็มากขึ้นเทานั้น 
คราวนี้เราลองมาพิจารณาดูพฤตกิรรมของมนุษย    วิชาสังคมศาสตรทั้งหลาย    เชน  เศรษฐศาสตร    จิตวิทยา 
สังคมวิทยา  ส่ือสารมวลชน ไดรับการพัฒนามามากในระยะเวลา  50 ปท่ีผานมานี้   ความจริงของวิชาเหลานี้ 
ทําใหเราเขาใจพฤติกรรม  (หรือการกระทํา)  ของมนุษยมากขึ้น    ปจจุบนัเรามักจะนกึวาเราเปนอิสระในการ 
ตัดสินใจกระทําตางๆ    แตโดยความจริงแลวเราถูกควบคุมโดยไมรูสึกตัว    คงไมมีใครปฏิเสธวาการขาย 
โฆษณาขายสินคาทางส่ือมวลชนมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของเราในการตดัสินใจซื้อของตางๆ    ความ 
ปรารถนาดี ความตองการดี   รสนิยมดี    เหลานี้ไดถูกหลอหลอมใหเปนสวนหนึ่งของตัวเราโดยที่ไมรูตัว   ใน 
ปจจุบันความคดิความเห็นของเรา    อุปนิสัยใจคอของเรา    คานิยมของเราลวนถูกกําหนดขึน้โดยสภาพการณ 
ตางๆอันเราหลีกไมได  พฤตกิรรมของเราเปนไปอยางท่ีมนัจําตองเปน  เม่ือมีเงื่อนไขอยางนี้พฤตกิรรมอยาง 
นั้นกจ็ําตองเกิดขึ้น 

นี้ก็เทากับกลาววาพฤติกรรมของมนษุยก็เหมือนกับปรากฏการณของธรรมชาติเพียงแตวาในปจจุบัน 
เราไมสามารถคาดหมายพฤติกรรมของมนษุยไดแมนยําเทากับเหตุการณของธรรมชาต ิ ถาเราคาดหมาย 
พฤติกรรมของมนุษยไมแมนยํากวานี้เราก็ตองอาศัยวิธีทางวิทยาศาสตร  นัน้กค็ือเราตองตั้งตนจาการยอมรับ 
วาพฤติกรรมของมนษุยเปนไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑเหมือนวัตถุในธรรมชาติอื่นๆ  สกินเนอรเขียนไววา 

เราไมสามารถใชวิธทีางวิทยาศาสตรศึกษาสิ่งที่เราเชือ่วาดําเนินไปอยางสบัสนอลหมาน 
วิทยาศาสตรไมเพียงอธิบายแตยงัทํานายดวย  มันไมสนใจอดีตตาสนใจอนาคตและไมเพียงแตจะทํานาย 
เทานั้น  อนาคตยังถูกควบคุมไดโดยการจัดเงื่อนไขที่เกี่ยวของ  ถาเราจะใชวธิีทางวทิยาศาสตรศกึษาเร่ือง 
ของมมนุษย  เราตองเร่ิมดวยการยอมรับพฤตกิรรมของมนุษยเปนไปตามกฎเกณฑและถูกกําหนด  เราตอง 
หวังที่จะคนพบวาการกระทําของมนษุยนัน้เปนผลของเงื่อนไขเหลานี้ก็สามารถที่จะคาดหมายและชี้ชดัลงไป 
ไดในขอบเขตอันหนึ่งวาการกระทําของเขาจะเปนไปอยางไร 

ตามความเห็นของสกินเนอรคนเราทกุคนไมเปนอิสระ  บางครั้งเรานกึวาเราเปนอิสระที่จะเลือกทํา 
อยางนี้  เราคดิวาการกระทําของเราเกดิจากความสมัครใจ แตนั้นเปนภาพลวงตาถาหากวามใีครสักคนหนึ่งที่รู 
กฎเกณฑของพฤติกรรมของมมนษุยอยางทะลุปรุโปรง  เขาคงทํานายไดวาพรุงนี้เชาทานจะกนิขาวกับอะไร 
จะพูดกบัลูกวาอยางไร  จะขับรถเรว็แคไหน  อารมณเสียหรือไม  จะบริจาคเงนิงานกฐินหรือไม  กลางคนืจะดู 
โทรทัศนชองไหน  จะเขานอนกี่ทุม  เปนตน  ทั้งนี้ก็เพราะทุกสิ่งทุกอยางท่ีทานจะทําพรุงนี้เปนผลิตผลของ 
อดีตซ่ึงนับแตวันนี้ยอนขึน้ไปจนแรกเกดิ ถากาดมีใครที่รูขนดนั้นเขาจะไมคิดเลยวามนษุยมีอิสรภาพ เขากค็ง
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จะเห็นมนุษยเหมือนกับไมที่ลอยอยูในน้ําจะลอยเร็วหรือชาไปทิศเหนือหรือใต  จะเกยฝงหรือไมเกย  ก็สุดแต 
กระแสน้ําจะพาไป ทํานองเดียวกับคนๆหนึ่งจะเปนอยางไรก็สุดแตกระแสของเหตุการณ 

เราจะสังเกตเห็นวา  เม่ือใดที่เราทราบแนชัดวาอะไรเปนสาเหตุของการกระทําของเรา  เม่ือนั้นเราคิด 
วาเราไมเปนอิสระ  เชน  เม่ือเราถูกคนรายจี้เราจะบอกวาการที่เราสงกระเปาเงินใหนัน้ไมเปนไปอยางอิสระ 
เม่ือเชานี้เราถูกทวงหนี้ตกบายเราเอ็ตตะโรกับเพื่อนรวมงานเราก็เช่ือวาการเอ็ตตะโรของเราถูกผลักดนัโดย 
ความไมสบายใจ  แตทวาถาเม่ือใดเราสืบสาวหาตนตอของการกระทําไมได  เพราะไมไดนึกหรือถึงนกึกน็ึก 
ไมถึงเราก็มักจะนึกวานัน้เกิดจากการตดัสินใจอยางเปนอิสระของเรา  ความไมรูทําใหเราคดิวาเราเปนอาระ 
เชน  ถามีใครถามวาเที่ยงวันนี้ทําไมเรากนิขาวผัดขางๆที่ทํางาน  เราคงบอกวาเพราะอยากกนิ  เราเห็นที่รานมี 
ขาวผัดกับกวยเตี๋ยวแตเราเลือกกินอยางแรก  แตถาสืบสาวใหดีอาจพบวา  อันที่จริงอยากไปกินขาวมันไกกับ 
เพ่ือนๆท่ีรานตรงส่ีแยกเหมือนกนัแตไมมีทรัพย  ก็จําตองกนิขาวที่ทํางานซึ่งมีขายเพียง  2  อยาง  แตกวยเตี๋ยว 
นั้นกนิมาหลายวันแลวจึงตองเปล่ียนบางนี้เราจะเห็นวาเรามิไดเลือกเลย  เงินในกระเปากับความเบ่ือกวยเตี๋ยว 
ผลักดันใหส่ังขางผัดมากนิ แตถาเราไมวิเคราะหเราอาจคดิวาการส่ังขาวผัดเปนการเลือกอยางเสรี 

สําหรับชาวเหตุวิสัย มนุษยมิไดมีบทบาทในความเปนบุคคลของตัวเอง  เขาเปนเพียงท่ีรวมของปจจัย 
ทั้งหลายเขาเปนเพียงผลิตผลของกรรมพันธุและสภาพแวดลอม  เขาเปนเพียงหุนยนตที่มกีรรมพนัธุและ 
สภาพแวดลอมเปนขอมูลบรรจุอยู  ทกุส่ิงที่เขาทําลงไปก็เปนเพียงแรงสะทอนของขอมูลเหลานี้  ดังนัน้คนเรา 
ก็ไมควรจะตองรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทําลงไปเพราะวาอันที่จริงแลวเขาไมไดทําอะไร  เขาเปนเพียงทางผานที่ 
ใหขอมูลทั้งหลายที่ถูกสะสมไวในตัวเขาปรากฏออกมาตังของเขาเองก็ไมไดสะสมขอมูลเหลานี้  ดังนั้นจึงไม 
นาจะมีอะไรที่เขาจะตองรับผิดชอบ  ดารโรว  ทนายความชื่อดังคนหนึ่งของอเมริกามักจะใชแนวคดิของเหตุ 
วิสัยขอรองตอศาลใหปรานีแกลูกความของเขา ครั้งหนึ่งเขาไดกลาวในศาลวา 

พวกเราตางก็ชวยตัวเองไมได...ทุกสิง่เปนไปอยางมดืบอดมาตั้งแตตนจนจบ  ขาพเจาไมทราบวา 
อะไรที่ทําใหเด็ก  2  คนนีก้ระทําสิ่งที่นาสยดสยองอันนัน้  แตขาพเจาแนใจวาตองมีสาเหตอุะไรบางอยาง 
ขาพเจาทราบวาเขาทัง้สองมิไดผลิตตัวเอง  ขาพเจาทราบวาเขาจะตองมีสิ่งใดสิง่หนึง่ในบรรดาตัวการ 
ทั้งหลายอันนับไมถวน เปนสาเหตุทําใหจิตใจของเขาเปนเชนนี้ 

ธรรมชาตินั้นทรงพลังและไรความปรานี  มันทํางานของมันอยางลกึลบัและพวกเราก็คือเหยือ่ของ 
มัน พวกมนัไมไดทําอะไรใหแกตัวเองเทาไหรเลย ธรรมชาติตางหากเปนผูลงมือและเรากไ็ดแตเลนบทของเรา 
ไป 

4.2 มนุษยเปนนายของตัวเอง 

เราไดพิจารณาทัศนะของลัทธิเหตุวิสัยมาแลว  เราเห็นมาแลววาชาวเหตุวิสัยไดขยายขอบเขตของ 
ความเปนสาเหตุเปนผลอันตายตวัที่มีอยูในธรรมชาติออกไปกวางครอบคลุมถึงมนุษย  ไมเพียงวัตถุใน 
ธรรมชาติเทานั้นที่ดําเนนิไปตามระเบียบอันตายตวัเปนไปอยางมืดบอดและปราศจากความเปนอิสระ  แตการ
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กระทําของมนุษยก็เปนไปแบบจกัรกลอันนี้ดวย และมิใชวาการกระทําของมนษุยบางครั้งเทานั้นที่ถูกกําหนด 
โดยอดีตอยางตายตัว  ชาวเหตวุิสัยเชื่อวาการกระทําของมนุษยทกุกรณีทกุครั้งเปนไปอยางท่ีมนัจําตองเปน 
โดยหลีกเล่ียงมิได อิสรภาพแหงความจงใจเปนภาพมายา เราไมเคยทําอะไรดวยความเต็มใจแมแตสักครั้งเลย 

มีปรัชญาสํานักหนึ่งท่ีไมเห็นดวยกับสํานกัเหตุวิสัยซ่ึงเรียกกันวาลัทธิอิสรวิสัย  ชาวอิสรวิสัยบางคน 
บอกวาทุกๆครั้งที่มนษุยทําอะไรลงไปเขาเลือกดวยตัวเขาเองอยางเสรี  บางคนเชื่อวาบางครั้งการกระทําของ 
มนุษยถูกบีบใหเปนอยางนัน้  แตก็มีบางครั้งที่มนุษยเปนตวัของตัวเองอยางแทจริง  ตัดสินใจและเลือกอยางง 
เปนอิสรเสรี  ทั้ง  2  พวกนี้เห็นแยงกับลัทธิเหตุวิสัยซ่ึงเชื่อวาไมเคยเลยที่มนุษยจะเปนอิสระอยางแทจริง  ชาว 
อิสรวิสัยมีเหตุผลหลายขอที่สนับสนุนทัศนะของเขา เราจะพิจารณาขอที่สําคัญๆ 

1.ประสบการณบอกวาเราเปนอิสระ 

ถาเราพิจารณาการกระทาํตางๆ  ของคนเราเราจะเห็นวาความรูสึกเปนอิสระนั้นมิไดเปนภาพลวง 
ในขณะที่เราช่ังใจเราทราบวาบางกรณีเรามีสิทธิที่จะเลือกและเราทราบวาเราสามารถทําตามส่ิงที่เราเลือก  ตัง 
เราเองรูดีวาไมสาเหตุอะไรมาบีบบังคับใหเราเลือกทําอยางนั้นหรืออยางนี้  ความรูสึกเปนอิสระนีก้็เหมือนกัน 
กับความรูบางอยางท่ีเกิดในตัวเรา  เชน  รูสึกหนาว  รูสึกดใีจ  เสียใจ  รูสึกรัก  ความรูสึกเหลานี้มใิชภาพมายา 
มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆ  ไมมีใครที่จะลวงรูความรูสึกเหลานี้ไดดีเทากับตัวเราเอง  ในบางกรณีการพิสูจนวา 
อะไรจริงอะไรไมจริงนั้นตวัเราเทานั้นที่บอกได  ความรูสึกเปนอิสระนี้ก็อยูในทํานองเดียวกันนี้ 

ตัวอยางมีมากมาย  เม่ือเชานี้ทานขับรถแลวหยุดใหรถที่ออกมาจากซอยไปกอนทางท่ีทานขับรถเปน 
ทางเอกจึงเปนสิทธิของทานที่จะหยุดหรือไมหยุด  ไมมีอะไรบังคับทานไดทานสมัครใจเองที่จะหยุดให 
ในขณะที่ทานชะลอรถหยุดทานรูสึกอยางไรมขีอสงสัยวาการกระทําของทานเกิดจากการตัดสินใจอนัเปน 
อิสระ เรื่องทั้งหมดอยูท่ีทานและทานก็รูดวีาขึ้นอยูกับตวัทานจริงๆเม่ืออาทิตยที่แลวเพื่อนๆทุกคนเขาไปเที่ยว 
ทะเลกัน  ทานมีพรอมทั้งเงินและเวลาที่จะไปแตทานก็เลือกที่จะอยูบานอานหนังสือ  ทานรูสึกโดยไมมีอะไร 
มาบีบบงคับเลยวาทานตองอยูบาน  ตรงขามทุกคนคะยั้นคะยอที่จะใหทานไปแตทานปฏิเสธทานชอบอยาง 
นั้น ทานสมัครใจอยางงนั้น ทานรูดีวาทานเปนอิสระที่เลือกอยางนั้น 

เราทุกคนอาจจะเคยเอยคําวา “เกือบจะ” “เกือบจะไมแลวเชียว” คาํวา “เกือบจะ” หรือ “เกือบจะไม” 
จะไมมีความหมายถามนุษยไมเปนอิสระในการเลือกกระทาํส่ิงตางๆ  การที่เรากลาววาเกือบจะกินนัน้ 
หมายความวาเราไมไดกนิ  และเม่ือครูนี้ไดมีการชั่งใจระหวางจะเลือกกนิหรือไมกิน  และผลปรากฏวาเรา 
เลือกอยางหลัง ถาเราเลือกอยางเสรีไมมี คําวา “เกือบจะ” คงไมมีในภาษาพูดของเราหรือมกี็เปนคําที่ไรสาระ 
เม่ือเราพูดวาเกือบจะไมมาก็เหมือนกัน  ส่ิงที่เกิดขึ้นก็คือเรามา  แตการมาของเราเปนผลของการไตรตรองและ 
ตัดสินใจระหวางการจะมากับการจะไมมา  ถาไมมีการตัดสินใจเราก็คงไมพูดอยางนั้นออกมา  ทั้งหมดนี้เปน 
ขอเท็จจริงที่เกดิขึ้นชวีิตของเราทุกคนและเปนหลักฐานอยางหนึ่งที่ใหเราเช่ือวาบางครั้งคนเราเปนอิสระ 
ขอใหผูอานคดิดูดวยตัวเองก็แลวกันวาชาวเหตวุิสัยจะตอบขอนี้วาอยางไร
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2.  ถาลัทธิเหตุวิสยัเปนจริงศิลปะก็ดี  ความคดิสรางสรรคกด็ี  และวิชาความรูของมนษุยก็ดกี็ไมนาจะ 
มีได 

ถาลัทธิเหตุวิสัยเปนจริงก็หมายความวาทุกส่ิงทกุอยางในโลกไมมีอะไรใหม  ส่ิงใหมเปนเพียงภาพ 
สะทอนของส่ิงเกา  ทุกส่ิงที่เปนอยูในปจจุบันเปนเพียงผลรวมของส่ิงเกาหลายๆอันทีมาประชุมกนั  ในการ 
สรางงานศิลปะนั้น  ศิลปนจะตองมีการคํานึงและมีจินตนาการเพ่ือจะนําเอาจินตนาการนั้นลงมาเปนผลงาน 
การจินตนาการและความคิดคํานึงนั้นจะตองเกิดจากเสรีภาพของความคิดของศิลปนทีจ่ะแสวงหารูปแบบ 
หรือแนวใหมๆถาหากความคิดคํานึงของศิลปนเปนเพียงผลิตผลที่เกิดจากการกําหนดของอดีต  งานศิลปะก็ 
คงไมแตกตางจากเส้ือโหลที่ออกมาจากเครื่องจกัร  ศิลปกรรมกค็งไมแตกตางจากผลิตผลที่ออกมาจาก 
โรงงาน  ทุกส่ิงเปนไปอยางท่ีจําตองเปน  ไมมีอะไรใหม  ใหมมีความหมายเพียงวาออกมาทีหลัง  มิได 
หมายความทางสรางสรรคอยางท่ีเราเขาใจกันวาเปนลักษณะสําคัญของศิลปะ 

ครั้งหนึ่งเคยมคีนที่จะแตงเพลงซิมโฟนีหมายเลข  10  ใหแกเบโธเฟนผูซ่ึงไดแตงไวเพียงหมายเลข  9 
ดอนถึงแกกรรม  คดิกนัวาซิมโฟนีหมายเลข  10  นัน้แตงไดโดยไมตองมีตวัเบโธเฟน  ทั้งนีก้็โดยการพิจารณา 
วิวัฒนาการบทเพลงของเบโธเฟนตั้งแตหมายเลข 1 ลงมาจนกระทั่งหมายเลข 9 วามีรูปแบบตอกันมาอยางไร 
เม่ือไดแบบแผนอันนี้แลวก็ยอมแตงหมายเลข  10  ไดตามแนวนี้  ตามความคิดนี้บทเพลงหมายเลข  1  เปน 
ตัวกําหนดหมายเลข 2 ซ่ึงกําหนดหมายเลข 3 อีกทอดหนึ่งเรื่องลงมาจนถึงหมายเลข 9 หมายเลข 10ท่ีแตงขึน้ 
นั้นก็มใิชอะไรใหมเปนแตเพียงผลลัพธของบทกอนหนานีข้ึ้นไปเทานั้น  ตามทัศนะแบบนี้คอมพิวเตอรก็แตง 
ซิมโฟนีหมายเลข  10  ใหแกเบโธเฟนทั้งๆที่ไมมีตัวเบโธเฟนอยู  ชาวเหตุวิสัยจะตองเห็นดวยกับความคดินี้ 
เพราะสําหรับเขาไมมีอะไรใหม  ทกุอยางเปนอยางท่ีจําตองเปน  ถาเบโธเฟนมีชีวิตอยูเขากค็งแตงบทท่ี  10 
ออกมาอยางท่ีคอมพิวเตอรแตง  เขาไมมีอิสระที่จะแตงใหเปนอยางอ่ืน  บทเพลงทั้งหลายที่เขาแตงนั้นถาจะวา 
ไปแลวมันไมใชของเขา เขามิไดเปนผูแตง กรรมพันธุและส่ิงแวดลอมของเขาตางหากที่เปนผูรอยกรองขึน้ 

ชาวเหตุวิสัยที่ยึดมั่นในลัทธิของตนจะตองเห็นดวยตามนี ้ แตพวกเราโดยทั่วไปคงมองศิลปะจากอีก 
ทัศนะหนึ่ง  เราคิดวาศิลปะเปนผลิตผลของอัจฉริยะของบุคคลที่มีพรสวรรคและความสามารถพิเศษ  เขามี 
จินตนาการอันกวางไกลออกไปจากส่ิงแวดลอมที่เขาอยู  เขาจินตนาการเห็นอะไรบางอยางซ่ึงเปนของใหม 
มิใชเปนเพียงผลิตผลของอดีต  จินตนาการของเขาเปนของตัวเขาเองโดเฉพาะ  และแมแตผลงานทางศิลปะ 
ของเขาแตละชิ้นก็มีลักษณะเฉพาะของมันเองไมเหมือนชิ้นอื่น  แตทั้งหมดนี้เปนไปไมไดถาลัทธิเหตุวิสัยเปน 
จริง 

วิชาความรูของมนษุย  เชน  วิทยาศาสตรหรืออ่ืนๆก็เชนกนั  ความกาวนาทางวิทยาศาสตรมนุษยใน 
ระยะหัวเล้ียวหัวตอเปนผลิตผลของอัจฉริยภาพ  เกิดจากจินตนาการที่มองเห็นส่ิงใหมๆ  การปฏิวตัิทาง 
ความคดิของมนษุยจะมีไมได    ถานักคิดไมสามารถหลุดพนออกจากกรอบความคดิเกาถาความคิดในปจจุบัน 
ทั้งหมดของนักวิทยาศาสตรถูกกําหนดโดยความคิดในอดตี  ทฤษฎีใหมๆที่ขดัแยงกับของเกาจะเกิดได 
อยางไร ถามนุษยไมเปนอิสระความคดิใหมๆ จะเกิดขึน้ไดอยางไร
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3. ถามนุษยไมมีความจงใจอนัเปนอิสระ การสรรเสริญและการประณามก็ไรความหมาย 

ในสังคมมนษุยเรา  เราจะเห็นวาบางครั้งเราสรรเสริญการกระทําของคนๆหนึ่งบางครั้งเราประณาม 
อีกคนหนึ่ง  บางครั้งเรายกยองการกระทําอันหนึ่งวาเปนวรีกรรม  ตําหนกิารกระทําอีกอันหนึ่งวาขีข้ลาด  เม่ือ 
ถึงคราวเราก็ลงโทษคนทําผิดและใหรางวัลคนทําดี  แตส่ิงเหลานี้จะไรความหมายโดยสิ้นเชิงถาการกระทํา 
ของมนุษยเปนอยางที่ชาวเหตุวิสัยเช่ือ  ตามทัศนะของลัทธิเหตุวิสัย  ถาวากันใหถึงแกนแลว  ทานไมเคยได 
กระทําอะไรเลยกรรพันธท่ีทานไดจากบรรพบุรษุและแรงผลักดันของส่ิงแวดลอมตลอดจนปจจัยอ่ืนๆ 
ตางหากเปนผูกระทํา  ทานเปนเพียงจดุรวม  ดังนั้นถาทานเสียงตายเพ่ือมาตุภูมิ  ชาวเหตุวิสัยจะบอกวาจริงๆ 
แลวทานมิไดเปนผูกระทําวีรกรรมอันนั้นเลย  วีรกรรมนั้นเปนเพียงเหตุการณที่เกิดขึ้น  และที่มันเกิดขึน้อยาง 
นั้นเพราะเง่ือนไขทั้งหลายทําใหเกิดเชนนั้นไมมีทางเปนอยางอ่ืน  ดังนั้นทานจึงไมควรมีสิทธิที่จะไดรับการ 
สรรเสริญ  คําสรรเสริญนาจะไปตกอยูกับเผาพันธุของบรรพบุรุษกับอากาศท่ีทานหายใจเขาไป  กับหนังสือที่ 
ทานเคยอาน กับเพื่อนที่ทานเคยคบคาดวย กับการศกึษาอบรม หรือกับอะไรก็แลวแตทีไ่มใชตวัทานเอง 

ถาลัทธิเหตุนิยมเปนจริงคําสรรเสริญก็เปนคําที่ไรความหมาย  ถามนุษยไมเคยเปนอิสรวีรกรรมก็เปน 
เพียงภาพลวงตา ถาส่ิงที่มนษุยทําลวนถูกกําหนดโดยอดตี วีรชนก็เปนเพียงหุนยนต มนุษยก็ไมมีศกัดิ์ศรีอะไร 
ไมมีความแตกตางระหวางความกลาหาญกับความขี้ขลาด  ไมมีความแตกตางระหวางการสรรเสริญกับการ 
ประณาม  เพราะเราไมมีสิทธิที่จะประณามใคร  ถาการกระทําอันขี้ขลาดของเขาเปนส่ิงที่จําตองเกดิอยางหลีก 
ไมได  ถาหากบังเอิญฝนตกหนักทําใหน้ําทวมและพืชพันธเสียหาย  เราไมเคยประณามฝนเพราะเราทราบวา 
ฝนไมมีความจงใจ มันไมเปนอิสระ มันไมสามารถเลือกหรือตัดสินใจที่จะตกหรือไมตก ที่มันตกหนกัอยางนี้ 
ก็เพราะวาเงื่อนไขเปนอยางนี้มันก็จําตองเปนอยางนี้ มันไมมีสวนเกี่ยวของแตอยางใด ใครที่ประณามฝนกค็ง 
ถูกหาวาเสียสติ  ถาจะมีการประณามกน็าจะพุงไปทีบุ่คคลที่เกี่ยวของเขาละเลยหนาท่ีจึงทําใหเกิดความ 
เสียหาย  และการละเลยหนาท่ีนั้นเปนการจงใจ  เขารูตัววาเขาละเลย  การละเลยของเขาเปนส่ิงที่หลีกเล้ียงได 
นั้นคือการประณามเขาเปนส่ิงชอบธรรมเพราะเราเชื่อวาเขาเปนอิสระที่จะเลือกวาจะละเลยหรือไม 

การลงโทษและการใหรางวัลก็ทํานองเดียวกันกับการสรรเสริญและการประณาม  ถาลมพายุพัด 
ตนไมในสวนของทานหัก  ทานกค็งไมมีความคิดทีจ่ะลงโทษลมเพราะลมชวยตวัเองไมไดมันไมมีทางเลือก 
แตถาอยูดีๆเพื่อนบานมาโคนตนไมในสวนของทาน  ทานก็คิดวาเขาควรไดรับการลงโทษจากการกระทําของ 
เขา  เพราะการกระทําของเขามีทางเลือกแตเขาจงใจกระทํา  เขาตางจากลมที่วาลมไมเปนอิสระแตเขาเปน 
อิสระ 

ชาวเหตุวิสัยจะตอบอยางไรกับปญหานี้  เขาก็คงจะตอบวาการสรรเสริญและประณามกับการลงโทษ 
และใหรางวัลก็ยังคงมีอยูตอไปไดทั้งๆที่ลัทธิของเขาเปนความจริง    ยกตัวอยางเรื่องการลงโทษ    ทําไมเราจึง 
ตองลงโทษคนโคนตนไมของทานโดยไมมีสิทธิอันชอบธรรมการลงโทษนั้นมิไดเปนการแกแคนในสิ่งที่ 
ทานไดทําลงไปคือมิไดเปนการพจิารณาอดตี   แตการลงโทษมีการมุงหมายในอนาคต 2 ประการคือ (1) เปน 
การปรามมใิหผูอ่ืนกระทําอยางนี้ ถาหลักการของการลงโทษผูกระทําผิดอยางนี้    ลัทธิเหตุวิสัยไมขัดอะไรกับ
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การลงโทษ    ตรงกันขามการลงโทษตามความมุงหมายแบบนี้ตองมีความเชื่อของลัทธิเหตุวิสัยเปนพื้นฐาน 
ลัทธิเหตุวิสัยเช่ือวาในเงือนไขอยางหนึ่ง  พฤตกิรรมที่แนนอนจะตองเกดิขึ้น    ขณะนี้เราตองการพฤตกิรรม 
อันหนึ่งขึ้นในสังคมอีกคือการไมไปโคนตนไมผูอ่ืนโดยไมมีสิทธิเง่ือนไขอันหนึ่งในบันดาเงื่อนไขหลายอัน 
ที่จะใหคนเปนอยางนีก้็คือการลงโทษเปนการควบคุมพฤตกิรรมไดอยางนอยกใ็นขอบเขตอันหนึ่ง    เรามิได 
ลงโทษเพื่อแกแคนในส่ิงที่เขากระทําเราลงโทษเพ่ือสรางเงื่อนไขที่จะหันเหพฤตกิรรมของคนในสังคมไปสู 
ทางที่เราประสงค    เม่ือสังคมตองการความปลอดภัยและความสงบกต็องสรางเงื่อนไขที่กอใหเกิดสองส่ิงนี้ 
การลงโทษเปนเง่ือนไขอันหนึ่งทีจ่ะทําใหคนบรรลุส่ิงที่วาได    ดังนั้นแมจะใหเราเขาใจวาคนๆหนึ่งจึงได 
กลายเปนอาชญากรแตเราก็จําตองลงโทษ    มใิชเพื่อทดแทนเพื่อใหสมกับความผิดแตเพื่อควบคุมพฤตกิรรม 
ของคนในสังคม  ซามูเอล  บัทเลอร  เขียนไววา 

ก็เปนการที่ชอบทีท่านจะบอกวาทานมาจากครอบครัวที่ไมสมประกอบและอปุทวเหตุ    ตอนเปนเด็ก 
ทําใหทานไมสมบูรณ    อาชญากรมักจะยกขอเหลานี้มาอางแตศาลกไ็มอาจรับฟงได    ขณะนี้เรามิไดพูดถึง 
ปญหาอภิปรัชญาที่วาสิง่นั้นมาจากบอเกิดอะไร    นั้นเปนปญหาทีไ่มมีที่ส้ินสดุและจะลงทายดวยการโยน 
ความผิดไปใหแกปฐมเซลลหรือใหแกกลุมหมอกเพลงิ    ปญหามไิดอยูที่วาทานไดกลายเปนอาชญากรได 
อยางไร    แตอยูที่วาทานไดกระทําผิดหรือไม    เร่ืองนีก้็ไดมีการตดัสินแลวแตวาทานผดิ..ทานเปนอาชญากร 
เปนที่มอีันตราย เพื่อนรวมสังคมไดระบุแลววาทานทําความผิดอนัฉกรรจ........ 

4. ถาลัทธิเหตุวิสยัเปนจริง  สํานกึผดิชอบชั่วดขีองมนษุยก็ไรความหมาย 

คานท  (1724-1804)  นักปรัชญาชาวเยอรมันเปนผูท่ีเราจะยกขึ้นมาพูดเพื่อเสนอแนวคิดอนันี้    สมมุติ 
วาทานกําลังเดือดรอนเงินทองอยางหนักขณะที่ทานเปนเจาหนาที่ของรัฐที่จะตรวจสัญญาที่รัฐบาลทํากับ 
บริษัทตางประเทศ  ทานเปนคนทีว่งการรัฐบาลยอมรับวาเปนคนสุจรติ    ดังนัน้ถาทานยอมรับสัญญานี้แลว 
รัฐบาลก็คงทําตาม    บริษัททราบวาทานกําลังเดือดรอนเงินทองจึงสงคนมาพูดจาหวานลอมจะใหเงินกอน 
ใหญแกทาน  ถาทานยอมใหบริษัทเปนฝายไดเปรียบบางอยางตามสัญญา ทีแรกทานปฏิเสธแตพอนึกถึงเงินที่ 
จะไปชวยใหบุตรรอดชวีิตจากการปวยทานก็ชกัจะคลอยตามและเริ่มหาทางที่จะทําใหบริษัทไดเปรียบโดยใช 
ถอยคําในสัญญาแฝงไว    และพอมาถึงวันรุงขึน้ทานเกดิความรูสึกอยางหนึ่งซ่ึงทานก็ไมสามารถอธิบายได 
ทานรูสึกส่ิงที่ทานกําลังทําอยูนี้ผดิและทานกําลังขายชาต ิ ทานรูสึกวาทานไมสามารถที่จะทําอยางนั้นได 
แมวาความปรารถนาในเงินกอนนั้นรนุแรงมาก  รนุแรงพอๆกับความรกัที่ทานมีตอบุตรแตในที่สุดทานก็ 
ตัดสินใจไมทํา 

ความรูสึกที่เกิดขึ้นกับทานในวนันั้นเปนส่ิงที่ทานไมเคยประสบ  เราเรียกประสบการณครั้งนี้วา 
ประสบการณทางศีลธรรม  ประสบการณทางศีลธรรมหรอืความรูสึกผิดชอบชัว่ดีนีจ้ะเกิดขึ้นไมไดถามนุษย 
ไมเปนอิสระ  ตนไมนั้นเปนอิสระ  ดังนั้นมนัจึงตองแอนไปตามแรงลมที่พัดมา  แตมนษุยเปนอิสระ 
สัญชาตญาณแหงการรักบุตรกอใหเกิดแรงปรารถนาในเงินกอนนั้น และแรงปรารถนาอันนัน้เกือบทําใหทาน 
ตองทุจริตอยูแลวแตเนื่องจากทานเปนอิสระเปนตวัของเองทานจึงปฏิเสธแรงนั้นไดไมเอนลูไปตามวิถีของ
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มันเหมือนกับที่ตนไมตองเอนลูไปตามแรงลม  คานทเห็นวามนุษยเรานั้นแมบางครั้งจะไมสามารถฝนแรงขับ 
ของสัญชาตญาณ  อารมณ  ความรูสึก  และความอยาก  แตบางครั้งบางขณะกลับเปนตวัของตวัเองสามารถยืน 
หยัดสูกับแรงเหลานี้ ในขณะนั้นเองที่มนษุยมีประสบการณทางศีลธรรม 

คานทบอกวามนษุยเปนสัตว  2โลก  ประการแรก  มนษุยอยูในโลกของเหตุวิสัยเหมือนส่ิงอ่ืนๆใน 
ธรรมชาติในขณะที่อยูบนโลกนี้มนุษยก็มคีาเหมือนใบไมและเม็ดทรายใบไมจะพัดไปตกที่ใดกย็อมแลวแต 
แรงลมฉันใด  การกระทําของคนจะเปนไปอยางใดก็แลวแตแรงความปรารถนาฉนันั้น  ในโลกอันนี้มนษุยไม 
รูจักความแตกตางระหวาง  “ส่ิงที่ฉนัอยากทํา”  กับ  “ส่ิงที่ฉันไมอยากทํา”  ไมมีความแตกตางระหวาง 
สัญชาตญาณกับศีลธรรม  ประการที่สอง  มนุษยเปนสมาชิกของโลกอันเปนอิสรภาพ  โลกนี้เปนโลกแหง 
เหตุผลและปญญา  ในโลกนี้มนษุยเปนอิสระ  เขาหลุดพนจากแรงขับของสัญชาตญาณซึ่งสืบเนื่องจากการที่ 
มนุษยมีรางกายและประสาทสัมผัส เขาเขียนไววา 

ดังนัน้ในแงที่มนุษยมีประสาทสัมผัสที่จะรับรู  เขาเปนสมาชิกของโลกแหงผัสสะ  แตในแงทีเ่ขา 
บริสุทธิ์มีการกระทําเปนของตัวเขาเอง  เขาเปนสมาชิกของโลกแหงปญญา  ในฐานะทีเ่ปนสัตวมีเหตผุลซ่ึงอยู 
ในโลกของปญญา  เจตจํานงของมนษุยจะมาจากแหงอื่นไมไดนอกจากเสรีภาพ  เพราะการเปนอิสระจากแรง 
ขับของโลกแหงผัสสะคือเสรีภาพ 

ดังนั้นสําหรับคานท  มนษุยคลายกบซ่ึงบางขณะอยูบนบกแตบางขณะอยูในน้ําในขณะที่มนุษยอยูใน 
โลกของผัสสะ  มนุษยตกเปนทาสของสัญชาตญาณ  ความปรารถนาความรูสึก  เหมือนกับสัตวที่เปนทาสของ 
ความหิวกระหายและใบไมเปนทาสของลมในขณะที่มนุษยอยูในโลกของปญญา  มนษุยเปนตวัของตวัเอง 
เปนอิสระที่จะขัดขืนกับแรงผลักกันทั้งหลายนี้คือโลกแหงศีลธรรม  ศีลธรรมจะมีไมไดถามนุษยไมเปนอิสระ 
มนุษยกระโดดไปกระโดดมาระหวางโลกทั้งสองนี้  เม่ือใดที่เขากลับมาสูโลกอิสระ  เขาเปนตัวของตัวเอง  มี 
สึกนึกผิดชอบชั่วดี  และเม่ือใดที่เขายับยั้งชั่งใจโดยแยกความแตกตางระหวาง  “อยาก” กับ  “ควร”  เม่ือนั้นเขา 
ไดกลับมาสูศักดิ์ศรีของมนษุยเขาไดยกตังเองเหนือกวาสรรพส่ิงในธรรมชาติ 

บางทีเราทําอะไรลงไปแลวภายหลังเกิดความรูสึกวาตนทําไมถูก รูสึกเสียใจและสํานึกผดิ นี้ก็เปนไป 
ไมไดถามนุษยไมเปนอิสระ ที่เราสํานึกผิดก็เพราะเราแนใจวาในขณะที่เราทําส่ิงนั้นลงไปเราไมจําเปนตองทํา 
เชนนั้น  เราอาจทําอีกอยางก็ไดแตเราไดตัดสินใจผิดดังนั้นสําหรับคานทถาเหตุวิสัยเปนจริงมนษุยก็ไมเคย 
เปนอิสระแมแตครั้งเดียว ศีลธรรมของมนุษยก็เปนไปไมได 

4.3 มนุษยเปนอิสระในขอบเขตจํากัด 

ตอไปเราจะพิจารณาอีกทัศนะหนึ่งซ่ึงเรียกวาธรรมชาตินิยม  ทัศนะนี้ถือวามนุษยเปนอิสระและไม 
เปนอิสระ  เราจะแบงทัศนะนี้เปน  2  กลุม  กลุมแรกเชนมิลลเห็นวาแมการกระทําของมนษุยจะมีสาเหตุและ 
อาจทํานายได  แตนั้นก็มิไดหมายความวาเราไมเปนอิสระ  กลุมหลังเชื่อในทฤษฏีววิัฒนาการแบบกาว



69 

กระโดด  กลาวคือมนุษยมีฐานะพิเศษกวาสัตวและส่ิงไรชีวิตตรงที่เปนอิสระในขอบเขตอันหนึ่ง  เราจะ 
กลาวถึงกลุมแรกกอน 

มิลลมีความเห็นวาการที่เราสามารถคาดหมายไดอยางถูกตองวาในสถานการณอันหนึ่งคนๆหนึ่งจะ 
ทําอะไร  มิไดหมายความวาการกระทําของนั้นถูกกําหนดมาลวงหนา  มิลลเห็นดวยกับลัทธิเหตุวิสัยในแงท่ี 
บอกวาในเงื่อนไขอยางนัน้เราทราบดวีาเพื่อนของเราจะตองทําอยางนั้น  แตนัน้มิไดหมายความวาเขาถูก 
บังคับใหทําอยางนัน้ เขาเขียนไววา 

ถาแรงจูงใจอันใดอันหนึ่งมีอยูในคนๆหนึง่  และถาเขามีอุปนิสัยแบบนัน้เราก็จะสามารถบอกไดอยาง 
ถูกตองวาเขาจะทําอะไร  ถาเราทราบทุกสิง่ที่มีความเกี่ยวของกับตัวเขาเราอาจทํานายพฤติกรรมของเขาได 
แมนยําเทาๆกับทํานายปรากฏการณทางวัตถุ...แตนีก้็มิไดขดัแยงกบั  ความรูสึกที่วาเรามอีิสรภาพแมแตนอย 
เรามิไดรูสกึเปนอิสระนอยลง เมื่อผูใกลคาดหมายแนนอนวาเราจะทําอะไรในสถานการณอันหนึ่ง....... 

มิลล บอกวาลองสังเกตดูเหตุการณในธรรมชาติ  เม่ือมีเหตกุารณหนึ่ง  (เชน ก.)เกิดขึน้แลวเหตุการณ 
อีกอันหนึ่ง (เชน ข.)ก็ตามมา ทั้งนี้เปนเพราะธรรมชาติมรีะเบียบกฎเกณฑ แตความสม่ําเสมอในการที ่ข.เกิด 
ตาม ก. มิไดหมายความวา ข. ถูกบังคับใหเกดิโดย ก. เม่ือลมพัดใบไมรวง ลมมิไดสั่งใบไมวา นี่คณุรีบหลน 
ลงไปนะ” การที่เหตกุารณหนึ่ง (ใบไมราวง)เกดิตามอีกเหตุการณหนึ่ง (ลมพัด)เสมอนั้น มคีวามหมายเพียงวา 
มีความสม่ําเสมอในธรรมชาติ  มิไดหมายความวามกีารบบีบังคับของอันแรกใหเกดิอันหลัง    ทานอาจจะ 
ทํานายไดวาเพื่อนทานจะตองไปดูหนังเรื่องนี้ในวนัพรุงนี ้ ถาทานเลาเรื่องหนังที่ทานไปดูมาใหเขาฟง  ทั้งนี้ 
เพราะทานทราบอุปนิสัยของเขา  รสนิยมของเขาเวลาวางและฐานะทางการเงินของเขา  และ  ปรากฏการณ 
วันรุงขึน้เขาไปจริงๆแตนั้นมิไดหมายความวาทานบังคับเขา  หรืออุปนิสัยบังคับเขา  ไมมีอะไรเหนี่ยวใหเขา 
ไป เขาจงใจไปเอง 

อิสระหมายความวาการไมถูกบังคับ  คือการกระทําที่เปนไปตามความปรารถนาตามตังอยางขางบน 
การไปดูหนังของเพื่อนของทานเปนอิสระ  เพราะตองการไป  แตสมมุติวามีคนบามาจี้เขาใหเขาพาไปดูหนัง 
เขาจึงไปเชนนี้เขาไมเปนอิสระ  สมมุติวาทานเดนิผานขอทานแลวทานใหเงินเขา  การกระทําของทานเปน 
อิสระแมวาเพื่อนสนิทของทานที่เดินมาดวยจะทายในใจถูกวาทานตองทําอยางนั้น  แตถาทานเดินไปท่ีเปล่ียว 
แลวถูจี้  ทานก็สงเงินให  อยางนัน้ทานไมเปนอิสระเพราะการกระทําของทานถูกบังคับ  ถาทานไปขโมยของ 
เขาเพราะถูกสะกดจิตใหทําอยางนั้น  การกระทําของทานไมเปนอิสระเพราะไมเกิดจากความจงใจของทาน 
หรือถาเศรษฐีที่เปนโรคจติชนิดหนึ่งชอบขโมยของผูอ่ืนก็เรียกไดวาเขาไมเปนอิสระ  เพราะเขาอยูภายใต 
อํานาจของแรงกระตุนที่อยูเหนือตวัเขา  แตถานกัการพนนัคนหนึ่งตัดสินใจขโมยเพ่ือเอาเงินมาเลนการพนัน 
การกระทําของเขาเปนอิสระเพราะเขามิไดถูกบังคับ 

ดังนั้นการกระทําที่เปนอิสระมิไดหมายความวาเปนการกระทําท่ีไมมีสาเหตุ  การที่เพื่อนของทานไป 
ดูหนังนั้นเกิดจากเง่ือนไขหลายอยางเชน  คําบอกเลาของทาน  รสนิยม  เงิน  เวลา  ส่ิงเหลานี้อาจเรียกวาเปน
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“สาเหตุ”ของการไปดูหนัง  แตนัน้ก็มิไดหมายความวามคีนบังคับเขา  การที่เรากลาววาสิ่งเหลานี้เปนสาเหตุมี 
ความหมายเพียงวาเม่ือมีส่ิงนีก้็มีการไปดูหนังเกดิขึน้  มิไดหมายความวาสิ่งเหลานี้มีแรงลึกกลับฉดุคราหรือ 
เหนี่ยวใหเขาไปดูหนัง เพราถาเพื่อนเราไมอยากไปแลว เขาไมไปก็ได 

เราแนใจวาในขณะที่เราจงใจไมมีแรงเหนีย่วลกึลบัใดๆมาฉดุคราเรา  เราทราบวาเรามิไดถกูบงัคับ...ที่ 
จะตองกระทําตามแรงจูงใจใดๆเรารูวาถาเราปรารถนาที่จะพิสูจนวาเรามีอํานาจขดัขนืแรงจูงใจใดๆเรา 
สามารถทําได 

กลุมที่สองของธรรมชาตินิยมเช่ือในเรื่องววิัฒนาการ      เขาเชื่อวามนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ 
เปนผลผลิตผลอันสูงสุดในกระบวนการวิวฒันาการ    ดังนั้นมนษุยจึงมีลักษณะพิเศษหรือลักษณะเฉพาะ 
บางอยางท่ี      สัตวโลกอ่ืนๆและสรรพวัตถุทั้งหลายไมมี    แตถึงมนษุยจะไมเหมือนสิ่งอ่ืนๆ  แตเขาก็มิได 
แตกตางอยางส้ินเชิงกับส่ิงที่เขาไดววิัฒนาการมา  เขายังมีรางกาย    นี่ทําใหเขามีลักษณะบางอยางท่ีเหมือนกับ 
ส่ิงตางๆ  ในธรรมชาติ ที่เปนวัตถุกายภาพ  เขายังมคีวามหวิกระหาย  มกีารดิน้รนที่จะไปสูจะความสบาย  นี่ 
ทําใหสัญชาตญาณของความเปนสัตวยังคงมีอยูในตัวเขา    การที่เขาเปนวตัถุกายภาพและสัตวทําให 
ส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอตัวเขา    แตนั้นก็เพียงระดับหนึ่งเทานั้น    การที่เขามีลักษณะเฉพาะเหนือไปจากวตัถุ 
และสัตวทําใหเขาเปนอิสระหลุดพนจากอิทธิพลของส่ิงแวดลอมไดในระดับหนึ่ง 

ถาเราโยนกอนหินลงในน้ํา    น้ํากจ็ะเปนระลอก    ระลอกนีก้็จะขยายตัวออกหางจากจุดเดิมออกไป 
เรื่อยๆ  ยิ่งไกลออกไปจากจุดเดิมระลอกก็ยิ่งเล็กลง ถาไกลออกไป  5 กม.  อาจจะมีระลอก  แตที่ไกลออกไป 
10 กม. อาจไมมีระลอก คนๆหนึ่งอาจทนแดดไดรวดเดยีว 5 ซม. เพ่ือทําไรหาเงินมาเล้ียงชีพ แตถาใหเขาทน 
10  ซม.  เขาอาจทําไมได    ถาคนๆหนึ่งกําลังจะอดตายเขาคงขโมยเพราะความหวิบังคับ    แตถาเขาอดไมถึง 
ขนาดเขาก็อาจยับยั้งใจไดสําหรับธรรมชาติมนษุยไมเปนอิสระ  แตนัน้ก็เพียงในระดับหนึ่งเทานั้น    ทั้งนี้ 
เพราะมนุษยไมเปนเพียงผลิตของสภาพแวดลอม  แตมนษุยเปนอิสระในระดับหนึ่งเทานั้น  ทั้งนี้เพราะมนษุย 
ไมเปนเพียงผลิตผลของสภาพแวดลอม    แตมนษุยเปนอสิระในระดับหนึ่งเทานั้น  และมีความสามารถที่จะ 
จัดแจงธรรมชาตใิหเปนไปตามความมุงหมายของตน 

ดิวอี้  นกัธรรมชาตนิิยมผูหนึ่งเห็นวามนุษยแตกตางจากสัตวและวัตถุไรชีวติกต็รงที่วามนุษยกระทํา 
การตางๆ อยางมีจุดหมาย  และการมีจุดหมายแปลวาอิสรภาพ  สมมุติวาลมพัดใบไมรวง การที่ลมพดัก็ดี  การ 
ที่ใบไมรวงลงไปก็ดี    ไมถือวาเปนการกระทําเพราะปราศจากจดุหมาย    ดังนั้นปรากฏการณทั้งสองนี้ไมเปน 
อิสระ   สมมุติวาขณะนี้ทานลับมีด   นั่นเปนการกระทําเพราะในขณะที่ทานนึกกอหญาสูงๆ ที่อยูหนาบานอัน 
อาจเปนที่อาศัยของงู  การรับมีดมจีุดหมายที่จะใหกอหญานั้นหายไป  การรับมีดเปนการกระทําซ่ึงสําหรับดิว 
อ้ีก็คือวิธีท่ีมนษุยสัมพันธกับโลกภายนอกในการแกปญหา
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การกระทําคือวิธทีางที่จะนําไปสูการแกไขสถานการณที่มปีญหา.....การมีความสัมพันธซ่ึงกนัและ 
กันเปนลกัษณะสากลของสรรพสิ่งในธรรมชาติ  “การกระทํา”  เปนซ่ือที่ใชเรียกความสัมพันธประเภทหนึ่ง 
เมื่อความสัมพันธทําใหกระบวนการของชีวิตดําเนินไปไดในอนาคต เราเรียกวาการกระทํา 

ลมพัดใบไมลวงก็มคีวามสัมพันธกัน  แตนั้นมใิชการกระทาํ  แตการลับมีดเปนการกระทําเพราะเปน 
วิถีทางท่ีจะพาไปสูการแกปญหา  (คือทําใหกอหญาหมดไป)  ในที่นีก้ารรับมดีคือตวักลางท่ีจะกอใหเกิด 
ความสัมพันธระหวางทานกับกอหญา  ความคิดทีจ่ะกระทําเพื่อแกปญหา    ดิวอ้ีเรียกวาสติปญญา    และ 
สติปญญาก็คือความสามารถในการนึกถึงจดุหมายในอนาคต 

การกระทําที่มาจากสติปญญานัน้ยอมมีจุดหมาย....จุดหมายเปนวถิีที่มนษุยปฏิบตัิตอธรรมชาติ 
เพราะเราจะเขาใจลักษณะพิเศษของมนษุยไดก็ตอเมื่อเรายอมรับวาการกระทํามีจุดหมาย.....เพราะการ 
กระทําซ่ึงเปนมนุษยของมนษุยโดยเฉพาะนัน้มีความจงใจเปนลกัษณะสําคญั 

ดังนั้นตามทัศนะนีก้ารกระทําของมนุษยมิไดถูกกําหนดโดยอดีตอยางเดียว    แนนอนชาวธรรมชาติ 
นิยมไมปฏิเสธวาไมเพียงอดีตเทานั้นที่กอใหเกิดการกระทาํในปจจุบัน    แตการมองเห็นจุดหมายในอนาคตก็ 
มีสวนอยูดวย    ความสามารถในการเห็นจดุหมายนี้เปนลักษณะพิเศษของมนุษย    ทําใหมนษุยแตกตางจาก 
สัตวจากสัตวโลกอ่ืนๆ  เพราะการมองเห็นจุดหมายในอนาคตหมายความวาส่ิงที่มนษุยทําใหปจจุบันเกิดจาก 
ความจงใจ  และความจงใจที่นึกถึงอนาคตนัน้กค็ืออิสรภาพ  ดิวอีเขียนวา  “เราจะเปนอิสระมากนอยแคไหน 
อยูที่วาเม่ือเรากระทําการตางๆนั้นเรารูตัวแคไหนวาเรากําลังทําอะไร 

ดังนั้นธรรมชาตนิิยมจึงมคีวามเห็นกลางๆ  ในระดับหนึ่งการกระทําของคนเราถูกกําหนดโดยปจจัย 
ภายนอก    แตอีกระดับหนึ่งมนษุยมีความเปนตัวของตัวเองมีการตัดสินใจเลือก    และวาดภาพอนาคตเพื่อเปน 
แนวทางที่กําหนดที่จะเกิดในปจจุบัน  ดวยเหตุนี้มนุษยจึงเจริญขึน้เรื่อยๆทั้งหมดนี้เปนไปไดเพราะมนษุยเปน 
อิสระ 

ภาค 3 

มนุษยกับโลก : ทฤษฎีความรู
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มนุษยเปนสวนหนึ่งของโลกหรือนัยหนึ่งของจักรวาล  เราจะเขาใจชีวิตมนุษยอยางสมบูรณไมไดถา 
เราไมพิจารณาความสัมพันธระหวางมนุษยกับโลก  มนษุยไดอาศัยโลกค้ําจุนอยูรางกายของเรานัน้คือส่ิงแปร 
รูปอยูมาจากดนิฟาอากาศตลอดจนพืชและสัตวที่เรากินเขาไปสติปญญาความคิดของเรานั้นเกดิขึน้ก็เนื่องจาก 
ความเปนจริงในจักรวาลยอมรับ ความรูสํานกึคิดและอารมณของเรานั้นก็ผูกพันอยูกับสรรพส่ิงที่มีอยูจริง ใน 
ภาคนี้เราจะวิเคราะห 3 ทัศนะที่มีความเห็นแตกตางกันเกีย่วกับปญหาทีว่ามนุษยเราสัมพันธกับโลกอยางไร 

ทัศนะแรก  เห็นวาสติปญญาอันเปนคณุสมบัติสําคัญของวิญญาณนั้นเปนลักษณะพิเศษของมนุษย 
ดังนั้นโลกจึงอยูเพื่อรับใชความสามารถพิเศษนี ้ สําหรับพวกนีโ้ลกหรือจกัรวาลเปนที่สําคัญทีจ่ะใหมนุษยใช 
ความคดิ  และใชปญญาแสวงหาความจริงโลกเปนที่สําหรบัใหมนุษยดื่มด่ําในสัจธรรมอันอมตะ  คือเปนโลก 
ของนักปราชญ 

ทัศนะที่สอง เห็นวาประสารทสัมผัสอันมีตา หู จมูก ล้ิน กายเทานั้นที่เปนสะพานใหมนุษยสัมผัสกับ 
โลก  ดังนั้นโลกจึงตองรับใชประสาทสัมผัส  ประสบการณโดยผานประสาทสัมผัสทําใหมนุษยมคีวามรู 
เกี่ยวกับโลก  และความรูนี้เปนประโยชนในแงท่ีวามนัทําใหมนุษยสุขสบายขึ้น  โลกคือที่สําหรับตกัตวงเอา 
ความสุขสบายเปนโลกของนกัวิทยาศาสตร 

ทัศนะที่สาม เห็นวาส่ิงสําคัญอยางหนึ่งคือความรูสึก ความรูสึกนี้บางทีแสดงออกในรูปของศรัทธาที่ 
มีตอศาสนา บางทีในรูปของความช้ืนชมที่มีตอศิลปะ โลกสําหรับคนกลุมนีค้ือทีสําหรับแสดงความรูสึก เปน 
โลกของนกับุญและศิลปน 

๕
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โลกกับความคดิมนษุย 

(เหตผุลนยิม) 

ทัศนะแรกที่เราจะพูดถึงคือสํานกัเหตุผลนิยม  ชาวเหตุผลนิยมที่สําคัญๆก็เชน เพลโตในสมัยโบราณ 
เดการต  สปโนชาและไลปนิช  ในสมัยใหม ชาวเหตุผลนิยมเหลานี้มีความเห็นปลีกยอยแตกตางกันบาง  แตก็ 
มีความเห็นหลักบางอยางรวมกนัดังที่เราจะไดพิจารณาตอไป 

5.1 ความตายตัวแนนอนของความรู 

ชาวเหตุผลนิยมนับตั้งแตเพลโตเปนตนมารูสึกวาอะไรก็ตามที่เรารู    ถาเราไมแนใจวาเปนจริง 
แนนอนตายตวัแลวก็ไมนาถือวาเปนความรู   สมมุติวาตั้งแตเด็กจนโตทานเห็นดวงอาทิตยขึ้นทางหลังบานซึ่ง 
เปนทิศตะวันออก  ทานจึงเชื่อวาพระอาทิตยจะตองเปนอยางนี้ในอนาคตดวย  นี่เรียกวาทานมีความรู  แตชาว 
เหตุผลนิยมจะถามทานวา ในขณะนี้ทานแนใจวาไดอยางไรวาพรุงนี้มนัจะขึ้นทางหลังบานอีก   ทานตองคอย 
ถึงพรุงนี้เสียกอนทานจึงจะแนใจได   ดังนั้นความรูของทานเปนแตความเช่ือ  แมความเช่ือของทานจะไดยอม 
รับการยื่นยันในเวลาตอมา  แตทานจะแนใจไดกต็อเมื่อเวลานั้นไดผานไปแลวเทานั้น  แตกาลขางหนายังมีอีก 
ไกล  ในขณะที่มันยังมาไมถึง ทานไมสามารถจะพิสูจนไดวามันเปนอยางนั้น  ไมวาทานจะมีชวีิตอยูในวันใด 
ก็ตาม  ในวนันั้นทานไมสามารถพิสูจนไดแนนอนวาวันรุงขึ้นพระอาทิตยจะขึน้ทางหลังบาน 

ยาเอสไพรินไดเคยใชบําบดัไขของผูปวดมานับจํานวนไมนอย    แตถาในขณะนี้แลวทานรับประทาน 
แอสไพรินเขาไป    ทานแนใจรอยเปอรเซ็นตหรือวาทานจะหายอยางท่ีคิดหายมาแลว    หรือในเดือนมกราคม 
ซ่ึงอากาศเคยหนาวทานจะแนไดอยางไรวามกราคมปนี้อากาศจะหนาวเหมือนทุกป   ฝนซึ่งเคยตกซุกในเดือน 
มิถุนายนนั้นทานแนใจรอยเปอรเซ็นตหรือไมวาปนี้มนัจะเปนเชนเคย    จริงอยูจากประสบการณที่ผานมา 
มักจะเปนเชนนั้น  แตทานก็ไมเคยมันใจวามนัจําเปนตองเปนเชนนั้น 

คราวนี้ลองมาพิจารณาดคูวามจริงอีกบางอยาง    เราเคยเรยีนมาวาถาเสนตรงสองเสนตัดกนัมุมฉาก 
เรายอมรับวาผูชาย  5 คนกับผูหญิง  7 คนในหองนี้รวมกนัเปน  12 คน ความจริงเหลานี้เรามิไดเพียงแตเชื่อวา 
มันจะเปนเชนนัน้    แตเราแนใจรอยเปอรเซ็นต    เราไมเคยคิดวามันจะเปนอยางอ่ืนไปได    และเม่ือเราเอย 
ขอความเหลานี้เราพิสูจนไดขณะที่เราพูดวามันเปนความจริง    เราไมตองคอยจนถึงพรุงนี้เหมือนกับการ 
พิสูจนความจริงประเภทแรกที่เราพดูถึง 

มีความจริงหลายอยางท่ีเราเชื่อวาเปนจริง  แตความจริงเหลานั้นไดถูกหักลางไปโดยคนรุนหลัง 
แมแตกฏเกณฑทางวิทยาศาสตรที่เคยยอมรับในสมัยหนึ่ง  แตในปจจุบันกฏเกณฑเหลานั้นไดถูกยกเลิกไป 
แตความจริงประเภทหลังที่เราเคยกลาวถึงมันเปนจริงมาทุกยุคทกุสมัย  คน 5 คน กับคน 7 คน จะรวมกนัเปน 
12 คนเสมอ    ไมเคยมีใครโตแยงความจริงนี้ไมวาสิ่งตางๆ    ในจกัรวาลของเราจะแปลสภาพอยางไดก็ตามเรา
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ไมสามารถจะจินตนาการไดวามีโลกที่  7+5  ไมเทากบั  12  มันเปนความจริงอันตายตัวแนนอนเปนอมตะและ 
เปนนิจนิรนัดร 

ดังนั้นเราจึงแยกความจริงไดเปนสองประเภท  ประเภทแรกที่เราพูดถึงนั้นเปนเรียกกันวา   ความจริง 
งอนแงน    ประเภทหลังนั้นเราเรยีกวาความจริงตายตัว  หรือความจริงทีจ่ําตองเปน    สําหรับชาวเหตุผลนิยม 
ความจริงประเภทแรกไมนาจะไดรับเกียรตวิาเปนความรูทีแ่ทจริงของมนษุย    เพราะเราไมสามารถแนใจกับ 
มันไดความรูที่แทกค็ือความจริงประเภทหลัง  เหตุผลที่ถือเชนนี้ก็ไมมีอะไรมากนอกจากวา  ถาในขณะที่เรารู 
ส่ิงๆหนึ่ง  เราไดแตเพียงเช่ือวามันจะเปนเชนนั้น    มันไมแนนอนอะไร    มันอาจจะเปนอยางอ่ืนได  ส่ิงๆหนึ่ง 
นั้นจะถือวาเปนความจริงไดอยางไร 

อนึ่ง  ความจริงที่ตายตัวนี้สําคัญมาก  ถาเราตองการความรูที่แทแลวเราจะตองแสวงหามัน  มิฉะนัน้ 
เราจะปราศจากหลักที่จะรองรับความเชื่อตางๆของเรา  ผูอานคงเคยไดยนิเขาเลาวาโลกของเรานี้ตองอยูบน 
หลังชาง  ชางยืนอยูบนเตา  แลวก็ถามกนัวาแลวแตจะยืนอยูบนอะไร  ถาหากไมมีอะไรสักอยางท่ียนือยูดวย 
ตัวเองโดยไมตองมีอะไรรองรับแลว  ส่ิงอ่ืนๆจะอยูไดอยางไร ดังนัน้ในเรื่องของความรูก็เหมือนกัน ถาเราไม 
มีความรูที่ตายตัวแนนอนแลวอะไรเลาจะเปนฐานอันสุดทายที่จะรองรับความรูอื่นๆกลาวคือจะไมมีหลัก 
สุดทายที่จะตัดสินความรูอื่น 

5.2 ความรูกับความคดิ 

เราลองพิจารณาวาความจริงทีต่ายตัวจะไดอยางไร  ลองดูความจริงที่ไดจากประสาทสัมผัสทั้งหา  คือ 
ความจริงที่เกิดจาก ตา หู จมูก ล้ิน กาย เราจะเห็นวาบางครัง้อายตนะทั้งหานี้หลอกลวงเรา ถามือซายของทาน 
จับน้ําแข็งมาใหมและมือขวาพึ่งแชน้ํารอนมาแลวจุมมือทั้งสองนี้ในตุมน้ําธรรมดา  มือซายจะรูสึกวาน้ําในตุม 
รอนสวนมือขวาเยน็นีก้็หมายความวา  น้ําในตุมซ่ึงหนาจะมีอุณหภูมิที่แนนอนนั้นกลายเปนไมแนนอนเสีย 
แลวเมื่อใชมือทดสอบ ตาของเราเห็นรางรถไฟบรรจบกันซ่ึงเรารูดีวามันไมเปนเชนนั้น ถาทานอยูคนเดียวใน 
บานที่เปล่ียวและเวลาเงียบสงัดทานอาจไดยินเสียงกกุกักทัง้ๆที่อาจจะไมมีอะไรเลย  ถาทานรับประทาน 
มะนาวมาใหมๆแลวเปล่ียนมารับประทานสม ทานอาจจะรูสึกวาสมใบนี้หวานทั้งๆที่คนอ่ืนวาเปรี้ยว 

ชาวเหตุนิยมจึงไมคอนศรัทธาในประสาทสัมผัสเพราะมันไมสามารถใหความจริงที่ตายตวัได    ถา 
ทานเชื่อตาของทานทานตองยอมรับวารถไฟบรรจบกันซึ่งก็มิไดเปนเชนนั้นเม่ือประสาทสัมผัสเช่ือไมได 
บรรดาทฤษฏีหรือกฏเกณฑทั้งหลายที่สืบเนื่องมาจากขอมลูที่ไดรับโดยประสาทสัมผัสก็ไมนาจะวางใจได  นี้ 
เปนเหตุผลที่วากฏเกณฑและทฤษฏีทั้งหลายที่ตั้งตนจากประสาทสัมผัสจึงไดรับการแกไขเปล่ียนแปลงอยู 
ตลอดเวลา เมื่อแมบทของมันไมไดความแนนอนเสียแลวผลิตผลของมันจะแนนอนไดอยางไร 

โดยทั่วไปเมื่อเราบอกวาเรามีประสบการณในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราหมายความวาเราเคยเห็น  ไดยิน 
ไดสัมผัส  กับส่ิงบางส่ิง  ความรูที่เกิดจากประสาทสัมผัสทั้งหาบางทีจึงเรียกวาเกิดจากประสบการณ  ถา
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ประสบการณมคีวามหมายนัยนีก้็กลาวไดวาสําหรับชาวเหตุนิยมความรูที่แทจริงมิไดเกิดจากประสบการณ 
เพราะมันไมใหความแนนอนตายตวัแกเราความจริงที่ตายตงัตองมาจากทางอ่ืน 

เม่ือตาของเรามองทางรถไฟที่ทอดไปขางหนานั้นเราเห็นมนับรรจบกัน  แตเราก็ไมช่ือตามที่ตาเห็น 
ทั้งนี้เพราะคิดดวยเหตุผล เราคิดวาถารางมันพบกันแลวรถไฟซ่ึงมีลอ 2 ขางจะวิ่งไดอยางไร และเราคิดตอไป 
วาเขาคงทํารางรถไฟเพื่อใหรถไฟวิ่งไดดังนั้นเราจึงไมเชื่อวารางบรรจบกันตามที่ตาเห็น  ชาวเหตุผลนิยมเช่ือ 
วาความรูที่แทจริงเกดิจากเหตุผลมากกวาประสบการณ ประสบการณอาจใหขอมูลแตเหตุผลเปนผูตัดสิน 

การที่เราเช่ือกันวามุมตรงกันขามท่ีเกิดจากเสนตรงสองเสนตัดกันยอมเทากนันั้นเรามิไดดูดวยตา 
หรือวัดดวยมือ  แตเราใชความคดิพิสูจนไปตามเหตุผล  เราอาจพิสูจนโดยไมตองวาดรูปดวยดนิสอบน 
กระดาษก็ได  เพียงแตวาดรูปไวในใจเรากพ็ิสูจนได  เพราะการพิสูจนแบบนี้เกิดจากความคิดมากกวาประสาท 
สัมผัส  เราทราบวา  5+7=12  โดยไมตองเขียน  เพียงแตคดิเราก็ทราบวามนัเปนจริง  ถาเลขมากๆ  เราอาจตอง 
เขียนแตนัน้ก็เปนเพียงการชวยใหกระบวนการของความคดิเปนไปอยางเรียบรอยเทานั้น  หัวใจของการทํา 
เลขคณิตอยูที่เราคดิมิใชการเขียน 

ชาวเหตุผลนิยมเช่ือวาความรูที่ตายตวัเกิดจากเหตุผล  เหตุผลในที่นี้หมายถึงการใชความคิดซึ่ง 
แตกตางจากการใชประสาทสัมผัส  ชาวเหตุผลนิยมเช่ือวามนุษยเรามีความสามารถพิเศษอยางหนึ่งคือ 
“ปญญา”กิจกรรมของตาคือการมอง  กิจกรรมของหูคือการฟง  สวนกิจกรรมของปญญาคือการคิดตามเหตุผล 
ตาและหูใหความรูที่ไมแนนอน แตปญญาใหความจริงอันสมบูรณตายตัว ไลปนิช เขียนวา 

ก็เพราะประทีปธรรมชาตินีเ้องที่ทําใหเราเห็นความจริงของมูลบทของคณิตศาสตร  เชน  สิ่งทีเ่ทากนั 
เมื่อเอาสวนทีเ่ทากนัออกสวนที่เหลือยอมเทากนั...นี้เปนความจริงที่เรารูไดโดยไมตองอาศัยประสบการณ 
ดวยพื้นฐานนีเ้องเราสรางเลขคณิต  เรขาคณิต  เมคานิคส..ซ่ึงในวิชาเหลานี้ประสาทสัมผัสก็เปนของจําเปน... 
แตพลังของการพิสูจนขึน้อยูกับความคิดอันเปนสิง่เดียวทีม่ําใหเราเขาถงึความจริงที่ตายตัว 

ประทีปธรรมชาติที่ไลปนิชพูดในทีน่ี้ก็หมายถึงปญญานั้นเอง  ปญญาเปนเหมือนแสงสวางที่ใหเรา 
เห็นความจริง  และดวงประทีปนี้ก็มีอยูในตัวของเราทกุคนโดยธรรมชาติสําหรับชาวเหตุผลนิยมมันเปนหลัก 
สุดทายที่พิสูจนความจริง  ความรูอันแทจริงของมนษุยมิไดอยูที่ขอมูลที่ไดรับจากประสาทสัมผัสหรือจาก 
ประสบการณ  แตอยูที่ปญญากระทํากิจกรรมของมัน  นัน้คือการใชความคดิตามหลักของเหตุผล  การจะรู 
ความจริงไดถูกตองมากขึน้สวนหนึ่งอยูทีก่ารมทําตาใหแหลมคมขึ้น จมกูไวขึน้ แตส่ิงที่สําคัญอยูที่เราจะตอง 
ขัดเกลาปญญาใหสวางขึน้ ถาปญญามืดเสียแลวแมตาหูจะสวางก็ไรความหมาย 

ความรูมิไดมาจากภายนอกโดยเขามาทางตัวเราทางประสาทสัมผัส    ความรูที่มีอยูไนตัวเราแลวทกุ 
คนตั้งแตเกิด    เราทุกคนเกิดมาพรอมกับความรูและความจริงบางอยางท่ีแฝงอยูในจิตของเรา   ถาเราใชปญญา 
กระทําจติกรรมมันคือคิดตามเหตุผลตามหลักผลความรู   นี้ก็จะปรากฏเปนจริงออกมา   น้ํามนัมีอยูใตดินตาม 
ธรรมชาติแลว    ถาเราขุดถกูวิธีเรากจ็ะไดมนัมาใชปญญาก็เหมือนกนัถามันคิดถกูเหตุผลก็จะไดความจริง
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ออกมา  น้ํามันมีอยูตามธรรมชาติฉันใด  ความจริงก็มีอยูดงัเดิมตามธรรมชาติฉนันั้น  เพียงแตวาน้ํามนัซึ่งเปน 
วัตถุธรรมนั้นอาจหมดไดแตความจริงนั้นมิรูหมด 

5.3 เพลโตทฤษฏกีารระลึกได 

เพลโตเชื่อวาความรูคือการระลึกได  เขาเช่ือวาวิญญาณของมนุษยเปนอมตะความจริงทั้งมวลมีแฝง 
อยูในวิญญาณของเราแตมันถูกหลงล่ืมไปเนื่องจากมนุษยมรีางกายและรางกายของเราทําใหเราลืมความจริงที่ 
แฝงอยูในตัวตั้งแตเกดิ   ในบทสนทนาเรื่องเมโน   เพลโตไดเลาไววา   โสคราตรีไดเยี่ยมเมโนแลวเรียกเด็กรับ 
ใชของเมโนมาสอนเลขาคณิต  โสคราตีสมิไดบอกอะไรเลย   เขาเพียงแตชกัถามเด็กของเมโน  ถาตอบผิดเขา 
ก็ถามใหมจนในที่สุดเด็กของเมโนเขาใจทฤษฏีบทเลขาคณติไดโดยทีโ่สคราตีสมิไดสอนอะไรเขาเลย    เด็ก 
คนนนีไ้ดความรูโดยที่โสคราตีสมิไดบอกอะไรเขาเลย    นี้ก็หมายความวาโสคราตีสเพียงแตชวยเขาขดุเอา 
ความรูที่เขามีอยูแลวในตวัออกมาใหปรากฏเทานั้น    เขามีความรูนี้อยูแลวเพียงแตลืมไปและมีคนมาชวยรื้อ 
ฟน 

โดยทีต่องไมมใีครสอนเขาเลยและเพียงแตเราถามเขา    เราจะร้ือฟนความรูดวยตนเองไดหรือไม    ได 
ดังนัน้การร้ือฟนความรูนี้ก็คอืการระลึกได  ใช สิ่งทีเ่ขารูนีจ้ะตองเปนสิง่ทีเ่ขาไดรับใหม  หรือไมก็ตองเปนสิ่ง 
ที่เขามีอยูแลวตลอดเวลา   ใช   แตถาเขาไดรับใหมก็คงไมใชในชีวิตนี้นอกเสยีจากวาจะมีคนสอนเขา   ทานเคย 
เห็นคนสอนเขาบางไหม  ทานตองรูดเีพราะเขาเกดิและเตบิโตในบานของทาน  ไมมีใครสอนเขาหรอก แตเขา 
ก็มีความรู 

การซักถามของโสคราตีสมิใชเปนการบรรจุความรูเขาไปในตัวเดก็    แตเปนการชวยใหเขารื้อฟนส่ิง 
ที่เขามีอยูในตวัเขา    ความรูจะเกิดกับเด็กโดยการชกัถามเพียงอยางเดียวไมไดถามันมิไดอยูดั้งเดิมในตวัเด็ก 
ความรูมใิชของใหมหรือที่ไดรับจากภายนอก    ความรูเปนเพียงการรื้อฟนความจําเทานั้น    มันเปนสิ่งที่ติดตวั 
กับมนษุยมาตั้งแตเกิด 

ชาวเหตุผลนิยมเช่ือวาความรูที่แทจริงของมนุษยนั้นเปนอสิระจากประสบการณ    คือไดมาโดยไม 
อาศัยประสบการณ    ในวิชาปรัชญาเราเรยีกความรูอยางนี้วา  อาปรีออริ    แปลตามตวัความรูที่มีอยูกอน 
ประสบการณ    โดยทัว่ไปเราจะเห็นวาความรูนั้นจะตองเกิดภายหลังประสบการณกลาวคือหลังจากที่ตาหู 
จมูกล้ินกายไดประสบมาแลว  เชน  เรารูวาน้ําแข็งเยน็  ไฟรอน  มะนาวเปรี้ยวก็เพราะเคยประสบมาแลว  ชาว 
เหตุผลนิยมมิไดปฏิเสธวาเหลานี้มิใชความรู  เขายอมรบัวามันเปนเพียงสวนหนึ่งของความรูมนษุยแตมัน 
ไมใชสวนสําคัญ    มันเปนเพียงขอมูลถาไมมีความรูอีกสวนหนึ่งมาจัดระเบียบใหมันแลวมันก็จะไมมี 
ความหมาย  ความรูอีกสวนหนึ่งที่วานี้เปนความรูที่มีอยูกอนโดยไมอาศัยประสบการณ 

ความรูสวนหลังนี้  ความจริงหรือความเท็จของมันไมอาจทดสอบไดดวยประสบการณ 
ประสบการณมใิชตวัสุดทายท่ีจะตัดสินวามนัจริงหรือเท็จ    ทั้งนี้เพราะเรามิไดความจริงของมันจาก 
ประสบการณ    เราเชื่อวาสิ่งที่เทากันเม่ือนําสวนที่เทากันออกสวนที่เหลือยอมเทากัน    เราเชื่อวานี่เปนความ
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จริงที่ตายตวั    และที่เราแนใจวามันเปนความจริงนั้นมิใชเพราะเราทดลองหยิบเหรียญบาทออกจากกอง 
เทาๆกันกองละ 3 เหรียญบาทแลวนับสวนที่เหลือดูวามี 7 เหรียญ  หรือเรามีคน  2  กลุมๆละ 20 คนแลว  ถา 
เอาคนออกจากกลุมๆละ 5 คน ผลการนับจะบอกวาเหลือกลุมละ  15  คน  เราทราบความจริงของกรณีทั้งสอง 
นี้มิใชการสังเกต    แตที่เราแนใจวาการสังเกตของเราตรงกบัความจริงเพราะเราเชื่ออยูกอนแลว    วาสิ่งเทากัน 
เม่ือนําสวนเทากันออกสวนที่เหลืออยูยอมเทากัน    ความรูที่มีอยูกอนเปนตวัชี้ขาดวาสิ่งที่เราเห็นเปนจริงแต 
มิใชวาส่ิงที่เราเห็นนั้นเปนตัวชีข้าดวาความรูที่เรามีอยูจริง 

5.4 วิธีการนีรนัย 

มีความจริงบางอยางติดตวัเรามาตั้งแตเกิดและความจริงเหลานี้มีอยูกอนที่จะมีประสบการณ    แมวา 
ตอนตนเราจะรูความจริงงายๆ    ไมกีข่อแตจากความจริงขัน้ตนไมกี่ขอนี้เราอาจแตกลูกหลานเปนความจริงที่ 
สลับซับซอนไดมากมาย วิชาคณิตศาสตรเปนตัวอยางท่ีดีทีสุ่ดของการหาความจริงอยางนี้   วิธีนี้เราเรียกวาวิธี 
นิรนัยอันเปนการใชเหตุผลอยางหนึ่งเราเรียกการใชเหตุผลแบบนี้วาตรรกวิทยานิรนยั  ชาวเหตุผลนิยมเห็นวา 
วิธีการของตรรกวิทยานิรนัยเปนวิธีท่ีดีที่สุดที่จะใหความจริง  เราจะศึกษาวิธกีารนีใ้หละเอียด 

การนิรนัยนัน้คือการพิสูจนความเช่ืออันหนึ่งโดยอาศัยความเชื่อเดิมท่ีมีอยูหรือที่ยอมรับหรือที่สมมุติ 
เปนจุดตั้งตน    หรือกลาวอีกนัยหนึ่งการนิรนัยคือการโยงหรือดารสืบตอความคดิถาเรารูอะไรบางอยางแลว 
เราสามารถสืบรูอะไรอีกบางอยางโดยไมอาศัยอะไรอ่ืนอีกนอกจากส่ิงที่เรารูอยูกอน    นัน้คือเรารูความจริง 
ใหมโดยวิธีนิรนัย  สมมุติวาเราพาเพื่อนไปรานสรรพสินคาเพื่อซ้ือของ  เพ่ือนบอกวาเราอยากหาซ้ือของขวัญ 
ใหคุณปู    เราจะไมพาเพื่อนไปชัน้สองซ่ึงขายของสําหรับผูหญิงแตจะพาเพื่อนไปชั้นสามซ่ึงขายของสําหรับ 
ผูชาย  ทําไมจึงเปนอยางนั้น   ก็เพราะเราทราบวาปูของเพือ่นจะตองเปนผูชาย  ปญหาก็คือทําไมเราทราบวาปู 
ของเพื่อนเปนผูชายทั้งๆที่เราไมเคยเห็นทานเลยแมแตครั้งเดียว    ที่เราทราบเพราะใชความคิดจากความจริง 
ที่วาคนๆหนึ่งเปนปูเราใชความคดิออกไปวาคนๆนี้ตองเปนผูชาย    เราใชเพียงความคิดเราก็รูโดยไมตองเห็น 
ตัวจริงคือไมตองอาศัยประสบการณ    ตามตัวอยางนีค้วามคิดของเราไมสลับซับซอนอะไรเลย    คือเม่ือเรา 
ทราบวา 

(1)  คนที่ซ้ือของขวญัใหเปนปู  เราสรุปไดวา 
(2)  คนๆนี้เปนผูชาย 

ในการนิรนัยแตละครั้งจะมีสองสวนเสมอ   คือหนึ่ง   สวนที่เปนขอความที่เราทราบวาเปนจริง   สอง 
สวน 

ที่เราสรุปออกมาไดจากสวนแรก    อันแรกเรียกวา    ขอฐาน    เพราะเปนที่ตั้งตนจะยืน    อันหลัง  ขอสรุป  ตาม 
ตัวอยางนี้ (1) เปนขอฐาน  และ (2) เปนขอสรุป  ในกรณีเราเรียกวาไดสืบความจริง  (2)  ออกมาจากความจริง 
(1) หรือโยงความจริง  (2) ออกจากความจริง  (1) หรือเราดึงความจริง (1) แตไมวาจะเรียกอยางไรขอสําคญัก็
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คือเราไดความจริง  (2)  โดยการคดิคือคดิอยูบนฐานของความจริง  (1) มิใชไดจากเห็นหรือประสบการณอื่น 
ใด 

ตามตัวอยางนี้เราทราบวา  (2)  เปนจริงโดยคดิโยงจากขอฐานซ่ึงใชเปนหลักเพียงขอเดียว  แตใน 
บางกรณใีนการที่จะสรุปเรื่องใดเรื่องหนึ่งนัน้อาจตองอาศยัขอฐานหลายขอก็ไดเชน  เราทราบวาเหล็กเปนสือ 
ไฟฟาเพราะเราทราบวาเหล็กเปนโลหะ  และโลหะทุกชนิดเปนสื่อไฟฟา  เขียนเขาแบบไดวา 

(3)  เหล็กเปนโลหะ 
(4)  โลหะทุกชนิดเปนส่ือไฟฟา 
(5)  เพราะฉะนัน้เหล็กเปนส่ือไฟฟา 

เรารูความจริง (5) จากการผสมผสานของ (3) และ (4) โดยการใชความคิดเราสรุป (5) ออกจาก (3) 

และ (4) โดยไมตองอาศัยประสบการณ  แตถาถามวาเรารูความจริง (3) และ (4) แตละอันไดอยางไร  นั้นเปน 
อีกประเด็นหนึ่งคําตอบอาจเปนวาเราไดจากประสบการณ  แตในกระบวนการที่เราโยง  (5) ออกจาก (3) และ 
(4) เราใชความคิดมใิชประสบการณ ฉะนั้นชวงนี้จึงเปนกระบวนการของการนิรนัย 

ผูอานเคยทําโจทยเลขคณิต    สมมุติมีโจทยวาถาเมือง  ก. กับเมือง  ข. อยูหางกัน  300 กม. รถไฟที่ 
ออกจาก ก. วิ่งชั่วโมงละ 100 กม. ที่ออกจาก ข. วิ่งชั่งโมงละ 50 กม.  ถามวารถไฟสองขบวนจะพบกันภายใน 
เวลากี่ชั่วโมง    ในที่นีโ้จทยก็คือขอฐานอันเปนจุดตั้งตนที่ยอมรับกัน    คําตอบท่ีตองการนั้นคือขอสรุป 
กลาวคือถามีขอฐาน 3  ขอ  นี้จะสรุปออกมาไดอยางไร    ในที่นี้เราคิดแลวออกมาไดวา  2 ชั่วโมง    เขียนเขา 
แบบไดวา 

(6)  เมือง ก. กับเมือง ข. อยูหางกัน 300 กม. 
(7)  รถไฟที่ออกจากเมือง ก. วิ่งชั่วโมงละ  100 กม. 
(8)  รถไฟที่ออกจากเมือง ข. วิ่งชั่งโมงละ 50  กม. 
(9)  เพราะฉะนัน้รถไฟ 2 ขบวนพบกนัในเวลา 2 ชั่วโมง 

เราทราบ (9)  โดยไมตองไปนั่งคอยดู  ณ  สถานีที่รถทั้งสองจะมาพบกัน  แตเราทราบโดยการตดิตาม 
เหตุผล  ในที่นี้ (6) (7) และ(8) เปนขอฐาน  และจากฐาน 3 ขอนี้เราก็สืบออกไปไดวา (9) ตองเปนจริง 

วิชาเลขาคณติใชวิธีการนรินัยหาความจริง    ทฤษฏีบทตางๆที่เราพิสูจนไดนั้นเราไมเคยวัดหรือดูดวย 
ตาเลย    เชน    เรามิไดเชื่อวามุมทั้งสามของรูปสามเหล่ียมรวมกันเขาเทากับมุมฉากโดยการที่สรางรูป 
สามเหล่ียมขึ้นหลายๆรูปในลักษณะตางๆกันแลววดัมุมทดสอบดู    แตเราพิสูจนอยางอ่ืน    คือเราพิสูจนโดย 
การโยงความคิด    ทฤษฏีบทท่ี  16  นั้นคือขอสรุปที่มีทฤษฏีบทตางๆกอนนั้นขึน้ไปเปนขอฐาน    และตัวบท 
ทฤษฏีบทท่ี 16 เองก็เปนขอฐานอันเปนหลักใหสืบตอไปยงัทฤษฏีบทตอๆไป  เราไมเคยพิสูจนเลขาคณิตดวย
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ประสารทสัมผัสใดๆ  แตเราพิสูจนโดยความคดิ    ซ่ึงในทีน่ี้หมายถึงการโยงความจริงอันหนึ่ง(หรือกลุมหนึ่ง) 
ไปสูความจริงอีกอันหนึ่ง  ทั้งนี้โดยอาศัยกฎเกณฑของตรรกวิทยา 

วิชาคณติศาสตรสาขาอ่ืนๆ    ก็ทํานองเดียวกันคือใชวิธีการนิรนัยเปนเครื่องมือแสวงหาความจริง 
เราเริ่มตนดวยความจริงเชิงเดียวที่งายๆ    และเปนความจริงที่เราแนใจอยางไมมีขอสงสัยวาเปนจริงอยาง 
แนนอน  จากนั้นเรากใ็ชวิธีการนิรนยัสรุปเอาความจริงใหมออกมาทีละขั้นๆความจริงที่ทยอยออกมาท่ีละขัน้ 
นี้ถาเกิดจากการสรุปที่ถูกตองตามหลักก็จะเปนความจริงทีแ่นนอนเทาๆกับจุดตนและกจ็ะเปนความจริงที่ 
สลับซับซอนยิ่งขึ้นตามลําดับนีก้็คือวิธีการคณิตศาสตรซึ่งมีกระบวนการนิรนยัเปนหัวใจ 

ความจริงในทางคณติศาสตรเปนความจริงที่แนนอนตายตวัที่สุดในบรรดาความรูทั้งหลายของ 
มนุษย  7+5  =12  นั้นเปนส่ิงที่ไมเคยมีใครโตแยง      ไมเคยสงสัยหรือไมเคยแมแตจะคดิสงสัย    ดังนั้นชาว 
เหตุผลนิยมผูซ่ึงปรารถนาที่จะไดความจริงอันตายตวัจึงนิยมชมชื่นกับวิชาคณติศาตรมากที่สุด    เขาเห็นวา 
วิธีการทางคณิตศาสตรนาจะนํามาใชเปนแบบอยางของการแสวงหาความจริงในเรื่องอ่ืนๆดวย 

5.5  เดการตกับเหตผุลนยิม 

เราไดพูดถึงลักษณะทั่วไป  ของเหตุผลนิยมมาแลว    ตอไปนี้เราจะพดูถึงแนวคดิของชาวชาว 
เหตุผลนิยมคนหนึ่งคือเดการตเพื่อเปนตัวอยางใหเขาใจทัศนะของปรัชญาสํานกันี้ชัดเจนขึน้ 

เดการตเปนชาวฝรั่งเศส   เขาเปนนักคณติศาสตรคนสําคญัคนหนึ่งของโลก  นีก่็เปนเรื่องธรรมดา 
ที่ชาวเหตุผลนิยมจะเปนนกัคณิตศาสตร    ในวงการปรัชญาเขาก็ไดชื่อวาเปนบิดาแหงปรัชญายคุใหม    เขามี 
ความมุงม่ันทีจ่ะแสวงหาความจริงอันแนนอนตายตวัเขาเริม่สงสัยทุกส่ิงทุกอยางที่เขาเคยเรียนมาหรือไดรูจกั 
ประสบการณ    เขาก็เหมือนกับชาวเหตุผลนิยมคนอื่นๆ  ที่ชื่นชมในความแนนอนตายตวัของคณิตศาสตร 
วิชาคณติศาสตรนั้นแสวงหาความจริงโดยไมอาศัยประสบการณแตอาศัยความคิดหรือปญญา    กิจกรรมทาง 
ความคดิหรือกิจกรรมของปญญาท่ีเปนรากฐานของคณติศาสตรก็มี  2  อยางคือ  สหัชญาณหรือการเห็นเอง 
ทันที่  กับนรินัย  เขาเขียนวา 

ณ ที่นี้เราจะพิจารณากิจกรรมของจิตที่ชวยใหเราเขาถึงความจริงเกี่ยวกับสรรพสิ่งโดยปราศจาก 
ความกลัวและความเขาใจผดิ  ขาพเจายอมรับวากิจกรรมทางจิตที่วานี้มีเพยีง 2 อยาง คอื สหัชญาณกับวธิีการ 
นิรนัยสหัชญาณนั้นขาพเจามไิดหมายถงึการรับรูอนัไมแนนอนทีไ่ดจากประสาทสัมผัสหรอืจากจิตนาการอัน 
มืดมัวแตเปนคดิซ่ึงปญญาอนัแจมกระจางไดใหแกเราอยางชัดเจนเมื่อเราหลดุพนจากความสงสัยหรือพูดอีก 
นัยหนึง่ไดวาสหัชญาณนัน้เกดิจากประทีปแหงเหตผุล.... 

ในที่นี้สหัชญาณหรือการเห็นเอง  ก็หมายถึงส่ิงเดียวกับไลปนิซเรียกประทีปธรรมชาติ  ชาว 
เหตุผลนิยมเช่ือวามนุษยมคีวามสามารถอันหนึ่งโดยธรรมชาติที่จะรูจกัความจริงบางอยางไดโดยไมตองอาศัย 
การพิสูจนใดๆมนษุยเรานัน้มีตา  การมีตาทําใหเราสามารถเห็นอะไรไดดวยตนเอง  ถาทานอยูตอหนาน้ํานม
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ทานจะเห็นสีขาวเองโดยไมตองอาศัยหลักฐานพยานอืน่อีก  ถาทานชิมเกลือทานจะรูรสเค็มโดยไมตองอาศัย 
พยานอ่ืนอีกนอกจากล้ินแลว ตา หู จมกู กาย เปนอินทรีย อินทรียเหลานี้ทําใหทานมคีวามสามารถที่จะรูจัก สี 
เสียง  กล่ิน  รส  สัมผัส  และทานไมตองการพยานอ่ืนใดนอกจากอินทรียเฉพาะอยางท่ีจะรูจกัคณุสมบัติเฉพาะ 
ของแตละอยาง  แตชาวเหตุผลนิยมเช่ือวาอินทรียเหลานี้แลวมนุษยยังมีอินทรียพิเศษอีกอยางหนึ่ง    ไลปนิซ 
เรียกอินทรียนี้วาประทีปธรรมชาติเดการตเรียกสหัสญาณหรือการรูเอง  หรือบางทีเรียกวา  “ปญญา”  การมี 
อินทรีนี้ทําใหมนษุยเห็นความจริงบางอยางโดยไมตองอาศัยพยานอื่นใด  เม่ือน้ํานมปรากฏตออินทรียที่เปน 
นัยนตาแลวเราเห็นสีขาวฉันใด  เม่ือเราไดยินคนเอยวา  “ส่ิงเทากันเม่ือนําสวนที่เทากันออก  สวนที่เหลือยอม 
เทากัน”  เรากร็ูทันทีดวยตนเองวามันเปนจริงฉันนั้น  เราไมตองการอะไรนอกจากตาที่จะเห็นสี  ทํานอง 
เดียวกนัเราก็ไมตองการอะไรนอกจากปญญาท่ีจะรูวาขอความเม่ือกี้เปนจริง 

คณิตศาสตรเริ่มตนดวยความจริงทีต่ายตัว  ความจริงนี้เราไมไดรูโดยประสาทสัมผัสแตเรารูเองดวย 
อินทรียพิเศษคือปญญา ถามีคนถามทานวาทําไมทานจึงเชือ่ “ส่ิงที่เทากันเม่ือนําสวนที่เทากันออกสวนที่เหลือ 
ยอมเทากัน”  ทานอาจตอบไมไดและพิสูจนก็ไมได  แตกระนัน้ทานก็แนใจวามนัเปนจริงและจริงอยางไมมี 
ขอแม  คนที่มีสติปญญาปรกติทกุคนเมื่อไดยนิขอความนี้  เขาจะตองยอมรับทันทีวาจริงโดยไมตองการ 
พยานหลักฐานอ่ืนใด เดการตเรียกความจริงอยางนีว้าเปนความจริงที่เปนหลักฐานหรือพยานใหตัวมันเอง คือ 
เม่ือไดยินก็รูทนัทีวามันจริง ทันเปนความจริงที่เปนหลักประกันแหงความจริงของตัวมนัเอง 

โดยสหัชญาณเรากไ็ดความจริงที่แนนอนตายตัวอันเปนจุดเริ่มตน  หลังจากนั้นเดการตก็บอกวาเราก็ 
ใชวิธีการนิรนยัสรุปความจริงใหมออกมาทีละขั้น  ถาแตละขั้นนี้เราทําถูกหลักตรรกวิทยาความจริงที่ออกมา 
ใหมก็ยอมจะมคีวามแนนอนตายตัวเทากับจุดตั้งตนดวยวิธนีี้เราก็จะไดความจริงที่สบลับซับซอนแตกระนั้นก็ 
จริงแนนอนเทาๆกับความจริงงายๆตอนตน 

เม่ือไดวิธีการหาความจริงแลวเดการตก็เริ่มสํารวจความรูทัง้หลายที่มนุษยเรามีอยูเขาถือเปนหลักวา 
จะสงสัยทุกอยางท่ีอยูในขอบเขตที่จะสงสัยได  ถาเราถามตัวเราวาส่ิงตางๆในโลกที่เราเห็นอยูนี้มจีริงหรือไม 
เราทุกคนเชื่อวามนัมีอยูจริง  แตกระนั้นเราก็สงสัยทั้งนี้เพราะประสาทสัมผัสของเราเคยหลอกเราบอยๆบางที 
เราเห็นน้ําในทะเลทรายแตความจริงแลวไมมีอะไร  ดังนัน้เราจะเอาแนกับประสาทสัมผัสไมได  เดการตบอก 
วาไมวาอะไรเราสงสัยไดทั้งนัน้  ทั้งๆที่เราเคยจับไฟแลวรูสึกรอนแตเราก็สงสัยไดวาไฟที่จะกอขึ้นมนัไมรอน 
ทุกอยางท่ีเราเห็นอยูขณะนี้อาจเปนเพียงความฝน  และอาจมีปศาจใหญมาเลนมายากลอยูกับเราตลอดเวลาก็ 
ได 

แตถึงเราจะสงสัยอะไรก็ตามเราจะสงสัยความสงสัยไมได  สมมุติเรากําลังสงสัยวา  น้ําที่เราเห็นบน 
ผิวถนนในขณะที่เราขับรถตอนเที่ยงเปนน้ําจริงๆหรือไม  ความสงสัยนี้เปนความสงสัยที่เกิดขึ้นกับเรา น้ําบน 
ผิวถนนจะเปนของจริงหรือไมนัน้เปนเรื่องหนึ่งเรายังไมทราบไมแนใจ  แตส่ิงที่เราแนใจวามีอยูจริงกค็ือ  เจา 
ตัวความสงสัยที่เกิดขึน้กับเราเดีย๋วนี้  ในการสงสัยนั้นเราใชความคิดและในขณะที่คดิเราตองรูตวัวากําลังคิด 
ไมวาเราจะคดิสงสัยอะไร  ส่ิงที่เราสงสัยอาจจริงหรือไมจรงิ  แตที่แนๆกค็ือความคิดสงสัยนั้นตองเกิดขึน้จริง
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เราอาจสงสัยไดทุกอยางวาอาจไมจริง  แตเราสงสัยไมไดวาความคดิสงสัยนี้ไมจริง  และเม่ือความคิดสงสัยมี 
อยูจริงก็ตองมีผูคดิสงสัย นั้นคือตวัฉนัเองซ่ึงเปนผูคิดสงสัย  เดการตเขียนวา 

เนื่องจากประสาทสัมผัสนั้นบางครั้งหลอกลวงเรา    ฉันจงึจะสมมุติไวกอนวาสิ่งทีป่รากฏตอฉนันั้น 
ไมมีอะไรเลยทีเ่ปนจริง.....ฉันจะสมมุติวาทกุสิ่งทกุอยางทีฉ่ันเห็นในขณะที่ตื่นนั้นเปนเพียงภาพมายาของ 
ความฝน    แตเมือ่มาพิจารณาดูจะเห็นอยางทันทีใ่ดวาในขณะที่ฉันคิดสงสัยวาสิง่ตางๆไมเปนจริงนั้น   ตัวเอง 
ผูซึ่งคิดสงสัยจะตองเปนอะไรบางอยางทีเ่ปนจริง  ฉันจึงถอืวา “ฉนัคิดดังนั้นฉันจึงมอียูจริง”เปนความจริงที่ 
แนนอน...และเปนหลักขอแรกของปรัชญาของฉัน 

ดังนั้นสําหรับเดการต    ความจริงที่แนนอนที่สุดและความจริงที่อยูพนความสงสัยก็คือความจริงทีว่า 
ตัวฉันมีอยูจริง   เราสงสัยอะไรก็ได    เชน แขน  ขา   เราก็สงสัยไดเพราะเราเช่ือวามันมีจริงเนื่องจากไดมาโดย 
ผานประสาทสัมผัส    กลาวคือเราอาจสงสัยไดวาตัวเราในฐานะที่เปนส่ิงที่มีรางกายนัน้ไมมีจริง    แตที่สงสัย 
ไมไดกค็ือตัวเราในฐานะที่เปนส่ิงที่มีรางกายนัน้ไมเปนจรงิ    แตที่สงสัยไมไดก็คือตัวเราในฐานะที่เปนส่ิง 
รูจักคิดเดการตไมไดพิสูจนวา  “ฉนัเห็น  ฉนัจึงมีอยู”ดังนั้นสําหรับเดการตความจริงขอแรกอันเปนพืน้ฐาน 
ปรัชญาของเขาเกดิจากความคิดมิไดเกดิจากประสาทสัมผัส 

ในหนังสือเบ้ืองตนนี้เราไมสามารถจะกลาวถึงเดการตโดยละเอียด    แตจะขอรวบรดัอยางยอๆวา 
เม่ือเดการตยอมรับความมีอยูของตวัเองแลวเขาก็อาศัยความจริงขอนี้พิสูจนความมีอยูของพระพุทธเจา  ใน 
ที่สุดก็อาศัยความจริงที่วามีพระเจาเปนฐานในการพิสูจนความมีอยูจริงของสรรพวัตถุทั้งหลายในโลก  แตที่ 
นาสังเกตกค็ือกระบวนการพิสูจนทั้งหมดนี้เปนการโยงความคิดสืบทอดกนัเปนลูกโซ  เปนการใชปญญา 
ไตรตรองตามหลักตรรกวิทยา  ดังนั้นในที่สุดการที่เดการตเชื่อวาสิ่งตางๆในโลกมีอยูจริงนัน้มิใชเพราะเรา 
เห็นหรือไดกล่ิน  หรือผานประสาทสัมผัสใดๆแตความคดิตามเหตุผลทําใหเช่ืออยางนี้  นี้ก็เปนลกัษณะของ 
เหตุผลนิยมที่วาความรูที่เกิดจากความคิดเทานั้นทีใ่หความจริงแท 

5.6 โลกเปนแหลงสัจธรรม 

เราเห็นแลววาสําหรับเหตุผลนิยมความคิดพาเราไปสูความจริงมากกวาประสบการณชาวเหตุผลนิยม 
เช่ือวาปญญาของมนษุยมีความสามารถพิเศษที่จะเห็นความจริง    รางกายของมนษุยซ่ึงประกอบดวยไปดวย 
ประสาทสัมผัสทั้งหานั้นความจริงบางอยางแกมนษุย  มันทําใหเรารูวาไฟนั้นรอน  เกลือนั้นเค็ม  ดอกกุหลาบ 
นั้นหอม  แตส่ิงตางๆที่เรารูไดดวยประสาทสัมผัสเหลานี้เปนสิ่งไมแนนอน  มีเกดิมีเส่ือมมีดับอยูตลอดเวลา 
เกลือนั้นเค็มและเพ่ิมรสชาติใหแกอาหาร  แตวนัหนึ่งเกลืออาจหมดไปจากโลก  หรือวันหนึ่งล้ินของทานอาจ 
พิการใชการไมได  ดังนัน้ความรูที่เกิดจากประสาทสัมผัสจึงไมจีรังยั่งยนื  เพราะส่ิงที่เรารูนั้นเปนวัตถุที่แปร 
สภาพอยูเปนนิจ 

ส่ิงทั้งหลายในโลกนั้นมคีวามสัมพันธกัน  ความรูทีแ่ทจริงคือการเขาใจระเบียบแบบแผนแหง 
ความสัมพันธอันนี้  ส่ิงสองส่ิงคือ ก. กับ ข. มีความสัมพันธ ส. ตอกัน ก. หรือ ข. นั้นไมยั่งยืนแต ส. ซ่ึงเปน
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ความสัมพันธของมันเปนส่ิงอมตะ ดังนั้นการรูจักความสัมพันธ (ส.)ของ ก. และ ข. จึงสําคัญกวารูจกั ก. และ 
ข.  ชาวเหตุผลนิยมโดยทั่วไปเชื่อวาความสัมพันธของส่ิงตางๆในโลกคงที่ตายตวั  ความสัมพันธนี้มิไดเกิดขึ้น 
จากจนิตนาการของคนแตมีโลกอิสระของมันเอง  ทฤษฏี  “แบบ”  ของเพลโตเปนตวัอยางเรื่องนี้ไดดี 
โดยทั่วไปชาวเหตุผลนิยมมักจะเห็นดวยกับอภิปรัชญาของจิตนิยมคือยอมรับวานอกเหนือไปจากโลกของ 
วัตถุแลวยังมีสภาพความเปนจริงอีกอันหนึ่ง และความเปนจริงอันนี้เปนหลักแหงความจริงของโลกวัตถุ โลก 
นามธรรมอันนี้เปนแมบท สวนโลกของสสารเปนเพียงเงา หรือภาพสะทอน  การรูจกัแมบทยอมมีคามากกวา 
การรูจกัภาพจําลองของฉัน 

แมบทอันนี้คือความสัมพนัธอันคงที่ตายตวัของส่ิงตางๆในโลกของวัตถุ  และวิถีทางจะเขาสูโลกของ 
ความจริงอันเปนแมบทนี้ไดก็โดยใชความคิด  กลาวคือปญญานําทางไมใชประสาทสัมผัส  ชาวเหตุผลนิยม 
เช่ือในอํานาจของปญญา  ถาเราคิดอยางมีเหตุผลเราจะเขาสูโลกของแบบอันเปนแมบทได  และเม่ือเรารูจัก 
โลกอันเปนแมบทแลวการเขาใจสรรพวัตถุตางๆ  ที่เปนไปตามแมบทนี้ก็งายและแมนยํามากขึ้น  ดังนัน้ 
สําหรับชาวเหตุผลนิยมในการแสวงหาความเปนจริง  ความคิดมากอนประสบการณ  ความจริงทีไ่ดจาก 
ความคดินั้นยั่งยืนแนนอน สวนความจรงิที่ไดจากประสบการณนั้นงอนแงนไมคงที่ 

เราจะเห็นไดวาสําหรับชาวเหตุผลนิยมความจริงที่ไดจากปญญามีคาและความสําคัญมากกวาความ 
จริงที่ไดจากประสาทสัมผัส  มนษุยอยูในโลกและมีความสัมพันธกับโลก  แตความสัมพันธระหวางรางกาย 
มนุษยกับโลกของสสารวัตถุนั้นมีความสําคัญขั้นรอง  กลาวอยางงายๆถายิ่งมนุษยมคีวามรูทางนี้มากเพียงใด 
มนุษยก็จะแสวงหาความสุขสบายไดมากขึน้เพียงนั้น แตสําหรับชาวเหตุผลนิยมโดยทัว่ไปความสุขสบายทาง 
รางกายมใิชจุดหมายสูงสุดของชวีิต จุดหมายที่แทจริงของชีวิติคือสัจธรรม สัจธรรมมิไดเกิดจากการที่รางกาย 
ของมนุษยทําความสัมพันธกับโลกของสสารวัตถุ  แตเกิดจากจติของมนษุยไดหยั่งเห็นความจริงอันเปนแบบ 
ที่มีอยูตายตัว  การรูจกัความจริงแมบทนี้มิไดชวยทําใหมนษุยรูวิธีที่จะทําใหคนเกดิความสุขสบายมากขึ้น  แต 
ในความเห็นของชาวเหตุผลนยิมมันทําใหคนเปนคนโดยสมบูรณมากขึ้น 

ดังนั้นสําหรับชาวเหตุผลนิยมความรูจึงมีคาในตวัมันเอง  มนุษยแสวงหาความรูเพราะความรูเปนสิ่ง 
ประเสริฐของคน  มใิชเพราะตองการใชความรูเปนสิถีทางไปสูความสุขสบาย  การทีไ่ดรูความสัมพันธแมบท 
และการที่ปญญาไดดื่มด่ําในสัจธรรมนัน้เปนส่ิงมีคาสูงสุดของคน  มนัจะชวยใหคนเราเปนอิสระจากความ 
วิตกกังวลท่ีเกดิขึน้จากความสัมพันธทีมนุษยมกีับโลกของวัตถุ สปโนซา เขียนวา 

กอนอื่นใดเราจะตองหาทางพัฒนาและขัดเกลาปญญาของเรา  เพื่อวามันจะไดหยัง่เหน็สัจธรรมอยาง 
ถูกตอง  ยิ่งปญญาไดรูเห็นมากขึ้นเทาใดเราก็ยิ่งเขาใจพลังและระเบียบแบบแผนของธรรมชาติมากขึน้เทานั้น 
และยิ่งเราเขาใจระเบียบแบบแผนของธรรมชาติมากขึน้เทาใด  เราก็ยิ่งหลดุพนจากสิง่ไรประโยชนมากขึ้น 
เทานั้น
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แนวคิดของชาวเหตุผลนิยมลวนออกมาในรูปแบบรูปนี้    ไมวาจะเปนเพลโตหรือเดการตหรือคน 
อ่ืนๆ    เรามิไดอยูในโลกเพ่ือจะตกัตวงเอาความสุขสบายจากวัตถุตางๆที่มีอยู    เรามิไดแสวงหาความรูเพื่อจะ 
เอาชนะและเนรมิตโลกของวตัถุใหเปนไปตามความปรารถนาของเราถาเราตองการอยางนั้นความรูทีไ่ดมา 
ทางประสบการณก็จะมคีามากที่สุด  แตเรามีชีวิตอยูเพื่อทีจ่ะเอาสวนที่แทจริงของเราคือวิญญาณไปสัมผัสกับ 
สวนที่แทจริงของโลกคือความจริงแมบท(เชน    แบบของเพลโต)  ดังนั้นการใชปญญาและเหตุผลจึง 
เหมาะสมกวา  เดการตไดชีใ้หเห็นทัศนะและทาทีของชาวเหตุผลนิยมไดชัดเจนเม่ือเขาเขียนวา 

เราตองพยายามเอาชนะตัวเองมากกวาที่จะเอาชนะโชคชะตา    ควรจะเปลี่ยนความปรารถนาของเรา 
มากกวาที่จะเปลี่ยนแบบแผนของโลกและจงตระหนักอยูเสมอวานอกจากความคดิของเราแลวไมมีอะไรอีกที่ 
อยูในอํานาจของเรา....และเมื่อเราเห็นวาวัตถุนอกกายทัง้หลายตางก็อยูพนอํานาจของเราแลว  เราจะไมเสยีใจ 
ที่ไมมีส่ิงเหลานี้ 

๖ 

โลกกับประสาทสัมผัส 

(ประสบการณนิยม) 

6.1 จุดออนของเหตุผลนิยม 

เราไดพิจารณาทัศนะของเหตุผลนิยมมาแลววาในการที่มนุษยอยูในโลก   และมีความสัมพันธ 
กับโลกนัน้มนษุยแสวงหาอะไรจากโลก  ความรูอยางไรเปนความรูที่แทจริงสําหรับมนษุยและเราไดความรู 
นั้นมาอยางไร    ตอไปนี้เราจะพิจารณาอีกทัศนะหนึ่งซ่ึงมคีวามเห็นตรงกันขาม    นั้นคือสํานักประจกัษนิยม 
หรือประสบการณนยิม 

ชาวประสบการณนิยมเชื่อวาความรูที่ตดิตวัมาตั้งแตเกิดไมมี    ชาวประสบการณคนหนึ่งคือ 
ล็อค ไดโตแยงเรื่องนี้อยางละเอียด   เหตุผลสําคัญอันหนึ่งท่ีเขายกมาแยงความรูตดิตัวมาตั้งแตเกดิไมมีกค็ือวา 
เด็กที่เกดิมาใหมๆนั้นไมรูอะไรเลยจากการศกึษาเลาเรียนและจากประสบการณเดก็จึงรูความจริงขึน้มาที่ละ 
นอยๆ    แตถาเด็กไมไดรับการศึกษาเขาก็จะไมรูอะไรเลย    เม่ือเรียนจึงรูเมื่อไมเรียนก็จะไมรู    ดังนั้นความรู 
ตองเกิดจากการเรียน    ถาเรามีคนที่มีความรูโดยไมตองเรียนหรือโดยตองรับรูทางระบบประสาทสัมผัสนั้น 
แหละเราจึงพอจะเชื่อวาความรูมตีิดตวัมาตั้งแตเกดิ แตเราไมเคยพบคนอยางนั้นเลย



84 

ดูเหมอืนจะเปนการแยงตัวเองที่จะกลาววามีความจริงซึ่งถกูประทับลงในวิญญาณโดยที่วญิญาณไม 
รูและไมเขาใจ การประทับจะหมายความเปนอืน่ไมไดนอกจากใหเห็นความจริง เปนการยากที่จะเขาใจไดวามี 
การประทับความจริงบนจิตโดยที่จิตไมรู 

ชาวเหตุผลนิยมเช่ือวาความจริงไดถูก  “ประทับ”  ในจติวญิญาณของคนเราตั้งแตเกิดมา  ขอนี้ล็อค 
บอกวาถาเปนอยางนั้นจริงคนเรากค็วรรูความจริงตั้งแตเกิดโดยไมตองมีประสบการณ  แตก็ไมเปนอยางนั้น 
การพูดวามีความรูอยูในตัวมาแตเกิดแตไมรูวาตนรูเปนคําพูดที่ไรสาระไมมีความหมายอะไร 

ขอนี้ชาวเหตุผลนิยมก็จะตอบวาความรูเรามีอยูแลวตั้งแตเกดิ  แตตองอาศัยการศกึษาและ 
ประสบการณจึงจะเกดิสํานึกวาตนรู  ประสบการณมใิชบอเกิดของความรูแตก็เปนอุปกรณที่ชวยใหความรูที่ 
แฝงอยูปรากฏเปนจริง  ถาในเวลากลางคนืเรามีฟลมภาพยนตรแตไมมีอุปกรณ  เราก็ไมมีโอกาสจะไดดู 
ภาพยนตร  แตถาเรามีเครื่องฉายหนัง มีไฟฟามจีอ โอกาสดูหนังก็เกิดขึน้  เครื่องฉายไฟฟาและจอมิไดเปนบอ 
เกิดของภาพยนตรที่เราชมแตเปนอุปกรณชวยใหภาพยนตรที่มีอยูในฟลมปรากฏขึ้น  ประสบการณก็เชนกนั 
มิไดเปนบอเกิดของความรูแตเปนเครื่องมือทําใหความรูทีม่ีอยูปรากฏขึ้น 

การโตแยงประเด็นนีไ้มจบลงงายๆ  ชาวประสบการณคงจะตอบชาวเหตุผลนิยมไดไมงายนัก  แตมี 
อีกประเด็นหนึ่งซ่ึงชาวประสบการณจะหกัลางทัศนะของชาวเหตุผลนิยม นั้นคือเขาจะบอกวา แมจะมคีวามรู 
บางอยางติดตัวมาตั้งแตเกิดแตความรูแบบนั้นก็วางเปลาไมมีความหมายอะไร 

ความจริงวิเคราะหและความจริงสังเคราะห 

กอนที่จะอภิปรายตอไปเราจะตองพิจารณาศัพทเฉพาะทางวิชาปรัชญาบางคําเสียกอนคือคําวา 
วิเคราะห  และ สังเคราะห  เม่ือเราเอยขอความหรือประโยคอันใดอันหนึ่งออกมา  เราอาจจดัมันในประเภท 
วิเคราะหหรือสังเคราะหได ประโยควิเคราะห คือ ประโยคที่ภาคแสดงของมันเปนสวนหนึ่งของภาคประธาน 
กลาวคือ  ภาคแสดงมิไดเปนของใหมที่แตกตางออกไปจากภาคประธาน  ประโยคสังเคราะห  คือ  ประโยคที่ 
ภาคแสดงมิไดเปนสวนหนึ่งของภาคประธานแตเปนของใหม  จึงเปนการเพ่ิมอะไรบางอยางเขาไป  ลอง 
พิจารณาดูประโยคตอไปนี้ 

(1) ลุงแดงเปนผูชาย 

(2) ลุงแดงผิวคลํ้า 

ประโยค 1 เปนประโยควิเคราะหในที่นี้ “ลุงแดง” เปนภาคประธานและ “เปนผูชาย” เปนภาคแสดง 
ในการที่จะรูวาลุงแดงเปนผูชายหรืออไมนั้นเราไมจําเปนตองเคยเห็นหรือจะตองไปใชนัยนตาพิสูจนดู  เรา 
วิเคราะหหรือแยกแยะความหมายของภาคประธานคือลุงแดงดูเรากจ็ะพบวาความเปนชายอยูในนั้นเพราะลุง 
หมายถึงพี่ของบิดาหรือมารดาที่เปนผูชาย  ดังนั้นคําวาชยจงึเปนสวนหนึ่งของคําวาลุง  เม่ือเรากลาววาลุงแดง 
เปนผูชาย  เรามิไดใหความรูใหมแกผูฟงเลย  เพราะภาคแสดงมิไดเปนของใหมที่ตางจากภาคประธาน แตเปน
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สวนหนึ่งท่ีมีอยูแลวในภาคประธานอยางนี้เรียกวาประโยควิเคราะหเพราะประโยคนี้เกิดจากการวิเคราะห คือ 
แยกภาคประธานออกไปพูดซํ้าในภาคแสดง 

ประโยค 2 เปนประโยคสังเคราะห ทานอาจจะเขาใจความหมายของภาคประธานคือ ความหมายของ 
คําวาลุงแดงไดอยางแจมแจง  แตโดยการวิเคราะหความหมายของภาคประธาน  ทานไมสามารถจะได  “ผวิ 
คลํ้า” ออกมา เม่ือทานเอยประโยควาลุงแดงผิวคลํ้า ผูท่ีไมเคยเห็นลุงแดงมากอนจะไดรูความจริงใหมเกี่ยวกับ 
ลุงแดงเพิ่มขึ้นขอหนึ่ง  คือมีผิวคลํ้า  ตรงนีต้างกับทานเอยวาลุงแดงเปนชายซ่ึงผูฟงจะไมรูความจริงอะไรใหม 
ขึ้นมาเลย  ในประโยควิเคราะหภาคแสดงเปนสวนหนึ่งของภาคประธาน  แตในประโยควังเคราะหมใิช 
เชนนั้น  ในประโยควิเคราะหเราแยกภาคแสดงออกจากภาคประธาน  แตในประโยคสังเคราะหเราเอาภาค 
แสดงไปสมทบหรือไปผนวกใหกับภาคประธาน  หรืออีกนัยหนึ่งเราจับเอาภาคแสดงไปรวมอยูกับภาค 
ประธาน เราจึงเรียกวาประโยคสังเคราะห ซ่ึงแปลวา 

“ผลทุกผลยอมมีสาเหตุ”  ขอความนี้เปนประโยควิเคราะหเพราะในภาษาไทยเมื่อเราใชคําวา  “ผล” 
เราหมายถึง ส่ิงที่เกิดจากอะไรอยางหนึ่งที่เราเรียกสาเหตุ ดงันั้นคําวาสาเหตุแฝงอยูในความหมายของคําวาผล 
แลว  แตถาเรากลาววาส่ิงทุกสิ่งยอมมีสาเหตุคํากลาวนี้เปนประโยคสังเคราะหเพราะเมื่อเราวิเคราะหคําวา 
“ส่ิง”  เรามิไดเห็นความหมาย  “สาเหตุ”  ซอนอยู  ลูกทุกคนมีแมเปนประโยควิเคราะหแตคนทกุคนมีแมเปน 
ประโยคสังเคราะห 

ในประโยคสังเคราะหเราจับเอาภาคแสดงซ่ึงไมใชสวนหนึง่ของภาคประธานไปผนวกเขากับภาค 
ประธาน การผนวกนี้เกดิจากประสบการณ  เราเอาผิวคลํ้าไปผนวกกับลุงแดงเพราะตาเราเห็น ถาตาเราไมเห็น 
เราไมสามารถจะเอาไปผนวกไดแตเมื่อเราพูดวาลุงแดงเปนผูชายเราไมตองเห็น  เปนความรูที่เกดิจาก 
วิเคราะห หรือนัยหนึ่งเกิดจากการคดิ 

ประสบการณกับความรู 

ความรูที่เกิดจากประสบการณเราเรียกวา ความรูเชงิประจักษหรือความรูจากการประสบ สําหรับชาว 
ประสบการณนิยมความรูชนดินี้เปนความรูที่แทจริง  ความรูที่เกิดขึ้นโดยไมอาศัยประสบการณนัน้จะเปน 
ความรูที่อยูในประโยควิเคราะหหมด และความจริงที่ไดจากประโยควิเคราะหนั้นเปนความจริงวางเปลา 

ถาทานรูภาษาไทยดีประโยคที่ลงแดงเปนผูชายนัน้ไมใหอะไรแกทานเลย  ความจริงแบบนี้ถึงแมจะ 
เปนจริงอยางตายตวัโตแยงไมได  แตก็ไมมีความหมายอะไร  มันเปนการพดูซ้ํา  คือเอาประธานมาพูดซํ้าใน 
ภาคแสดง ดังนัน้มันจึงจริงตาบตวัเพราะเทากับวามันไมไดพูดอะไร ถาทานรูภาษาไทยทานก็คงรูวาคําวา “ลุง 
แดง”  ก็หมายความวา  “ชายคนหนึ่งชื่อแดงเปนพี่ของพอหรือแมของคนบางคน”  ดังนั้นการกลาววาลุงแดง 
เปนผูชายก็เทากับกลาววา ชายคนหนึ่งชื่อ................................เปนผูชาย
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การพูดแบบนีก้ค็ือการพูดแบบกําปนทุบดิน  คือเทากับพูดวาผูชายเปนผูชาย  หรือในรูปทั่วไปเทากับ 
พูดวา ก. คือ ก. ประโยคแบบนี้แมจะจริง 100% แตก็ไมใหอะไรแกเราเพราะมีแตความวางเปลา 

ชาวประสบการณนิยมถือวาความรูที่ไดโดยไมอาศัยประสบการณก็ดี  ที่ไดโดยการคิดก็ดี  หรือที่ได 
ติดตัวมาตั้งแตเกดิก็ด ีลวนแตอยูในรูปประโยควิเคราะหท้ังส้ิน มันจริงอยางสมบูรณแบบ แตไมใหอะไร มัน 
บอกเราวาเกลือคือเกลือแตไมไมบอกวาเกลือนั้นเค็ม  มนัเปนความจริงที่ไมมีเนื้อหาอะไรเลย  มันไมบอกเรา 
วาในโลกนี้มีอะไรอยูบางและส่ิงเหลานี้มีลักษณะอยางไร  ความใฝฝนของชาวเหตุผลนิยมที่ปรารถนาจะได 
ความจริงทีต่ายตวัรอยเปอรเซ็นตทําใหเขาหนีประสาทสัมผัสไปสูความคิดอันบริสุทธ์ิ  แตผลที่ไดก็คือไมมี 
เนื้อหาของความรูเลย 

Ayer  เขียนไววา 

ถาความที่มาจากประสบการณมีความถกูตองตามรูปแบบอนัทําใหไมสามารถจะโตแยงไดมนั 
บรรยายอะไรตออะไรที่เกดิขึน้ความตองการที่จะใหขอความที่มาจากประสบการณแนนอนตายตัวอยาง 
ตรรกวิทยาทําใหนกัปรัชญาเหลานี้ลืมไปวา นั้นเปนการขโมยเนือ้หาขอเท็จจริงของมัน 

จุดออนของวิธกีารนิรนัย 

ขอความเชิงประจักษคือขอความที่ไดจากประสบการณ  ชาวประสบการณเชื่อวาแมมันจะไมให 
ความจริงตายตวัแนนอนแตมนักใ็หขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับโลก  มันบอกเราวามีอะไรอยูในโลกสิ่งเหลานี้ 
สัมพันธกันอยางไรมีคณุสมบัติอยางไร  เราตองยอมรับวาถาเราตองการความจริงที่มีเนื้อหาเราตองอาศัย 
ประสาทสัมผัส  หรือประสบการส่ือกลางท่ีจะทําใหเรารูจักโลก  และเราตองอยาลืมวาความจริงเหลานี้ไม 
แนนอนเสมอไป 

วิธีการนิรนัยก็มิไดใหอะไรใหมแกเรา  ขอสรุปที่เราไดจากนิรนยันั้นก็เปนความจรงิที่แฝงอยูและใน 
ขอฐาน  ในประโยควิเคราะหความจริงของภาคแสดงแฝงอยูในความจริงของประธานฉนัใด  ในการนิรนัย 
ความจริงขอสรุปก็แฝงอยูในความจริงของขอฐานหรือจุดตัง้ตนฉันนั้น  ลองพิจารณาการนรินัยตามตัวอยางท่ี 
เราไดยกมาแลว 

(3)  โลหะทุกชนิดเปนส่ือไฟฟา 
(4)  เหล็กเปนโลหะอยางหนึ่ง 
(5)  เหล็กเปนส่ือไฟฟา 

เราสรุป (5) ไดจาก (3) และ (4) แตถาพิจารณาใหดีแลวจะเห็นวาการสรุปที่ไดออกมาวาเหล็กเปนสื่อ 
ไฟฟานั้นมใิชของใหมอะไรเลย  เม่ือเราทราบวาเหล็กเปนโลหะอยางหนึ่ง  การที่เราพดูไดวาโลหะทุกชนดิ 
เปนส่ือไฟฟานั้นมิไดหมายความหรอกหรือวาเราตองรูอยูกอนแลววาเหล็กเปนสื่อ  ถาเราไมรูกอนวาเหล็ก 
เปนส่ือเราจะพูดไดอยางไรวาโลหะทุกชนดิเปนส่ือเม่ือเหล็กเปนสื่อเม่ือเหล็กก็เปนโลหะอยางหนึ่ง  นั้นก็
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เทากับวาขอสรุปของเราก็เปนสิ่งที่เราตองรูอยูกอนแลว การนิรนัยไมวาจะสลับซับซอนอยางไรก็ตามขอสรุป 
ที่ออกมานั้นเปนความจริงทีปรากฏแฝงอยูในขอฐานแลวทัง้นั้น แตการแฝงของมันอาจสลับซับซอนมากนอย 
กวากัน 

ความคิดในแตละความวางเปลา 

ชาวประสบการณนิยมจงึเห็นวาความรูที่เกดิจากนิรนัยกด็ีจากความคิดก็ดีหาประโยชนอะไรมิได 
ความคดิโดยไมมีวัตถุดิบที่ไดจากประสบการณยอมเปนการเพอฝนวางเปลา  ถา  ตา  หู  จมกู  ล้ิน  กาย  ไมรับ 
ขอมูลจากโลกภายนอกแลวความคิดของมนุษยจะเกีย่วกับเรื่องอะไรกัน  ลองพิจารณาดูซิวาในการคิดเรื่องใด 
เรื่องหนึ่งเปนไปไดไหมที่ความคิดของทานจะไมมีวัตถุดิบอันเปนขอมูลที่ไดจากประสบการณเปน 
ฐานรองรับ สมมุติวาขณะนี้ทานกําลังคิดจะไปทัศนาจร ความคิดของทานกจ็ะตองพาดพิงไปถึงน้ําตกหรือปา 
หรือทะเล นอกจากนัน้รถเมล รถไฟ ก็จะตองเขามาอยูในหวงความคิดดวย และส่ิงเหลานี้เปนสิ่งที่ทานรูโดย 
ประสบการณ ถาปราศจากวตัถุดิบเหลานี้ความคิดจะเกิดอยางไร  ลองวาดภาพคนๆหนึ่งเม่ือกอนเกิดมานั้นตา 
หู จมูก  ล้ิน กาย  ใชไมไดสักอยาง   เขาจะคดิเปนหรือไมกบัเขาจะเอาอะไรมาคิด  ชาวประสบการณนิยมเช่ือ 
วาเปนไปไมไดแนนอน  คนเราเกิดมาพรอมกับจติที่วางเปลาเมื่อไดขอมูลจากประสาทสัมผัสมาทีละอยาง 
มนุษยจึงมวีัสดุที่เปนรากฐานของความรู ล็อคเขียนวา 

จิตเหมือนกระดาษเปลาปราศจากคุณสมบัติใดๆ  ปราศจากความรูมันไดรับมาจากไหนเลา  คลงัวัสดุ 
อันแตกตางกันหลายหลากเหลานี้มาจากไหน  สัตถุดบิของความรูและสาเหตเุหลานี้มาจากไหนขาพเจาขอ 
ตอบเพียงคาํเดียววา ประสบการณ ประสบการณเปนที่ที่ความรูของเราตัง้อยูและเปนแหลงสดุทายที่เราไดรับ 
ความรู 

จากประสบการณมนุษยไดวัตถุดิบของความรู  แตการมีวัตถุดิบเหลานี้ยังไมถือวามีความรูจริงๆ 
จนกวาจะผานวิธีการบางอยางเสียกอน นั้นคือวิธีการอุปนยั ซ่ึงเราจะไดพิจารณาตอไป 

6.2 วิธีอุปนัย 

กอนอื่นขออธิบายความหมายของคําวาขอความเฉพาะและขอความสากลกอน 

ขอความเฉพาะ คือขอความที่แสดงถึงความจริงเกี่ยวกับส่ิงใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะหรือเหตุการณอันใด 
อันหนึ่งโดยเฉพาะ 

ขอความสากล  คือขอความที่แสดงความจริงของทุกๆส่ิงที่อยูในประเภทเดียวกัน  หรือปรากฏการณ 
ทุกปรากฏการณที่อยูในประเภทเดียวกัน ความจริงดังนี้เรยีกวา “ความจริงสากล”
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ความจริงสากลมี 2 ชนดิ 

ขอความสากลนัน้เปนขอความที่แสดงถึงความจริงสากล  เราจะเห็นไดวาขอความและความจริงอยาง 
นี้เองที่นับไดวาเปนความรูอันแทจริง  วิทยาศาสตรแสวงหาความจริงประเภทนี้  ความจริงเฉพาะคือที่เกี่ยวกับ 
ส่ิงใดโดยเฉพาะเทานั้น  หารประโยชนไดนอยมาก  ถาส่ิงนั้นดับสลายไปความจริงที่เกี่ยวกับมนัก็สลายไป 
ดวย  และจะเปนเชนนี้ไดก็ตองเปนความจริงของ  “ประเภท”  เพราะ  “ประเภท”  นัน้คงอยู  แมส่ิงแตละส่ิงใน 
ประเภทนั้นจะคอยๆสูญไป 

ความจริงสากลแบงไดเปน 2 ชนดิดวยกัน คอื 

ความจริงที่เกี่ยวกับลักษณะหรือความเปนไปของส่ิงตางๆที่อยูในประเภทเดียวกัน  เชน  “คนยอม 
ตาย”  ความตายเปนลกัษณะรวมของส่ิงทุกสิ่งอยูในประเภท  “คน”  “สมในสวนนี้หวาน”  ก็กลาวถึง 
ลักษณะรวมของส่ิงในประเภท “สมในสวนนี้” หรือ “ส่ิงมชีีวิตยอมกนิอาหาร” ก็กลาวถึงลักษณะรวมของส่ิง 
ในประเภทหนึ่ง 

ความจริงที่เกี่ยวกับสาเหตุของส่ิงหรือปรากฏการณประเภทใดประเภทหนึ่ง  เชน “การดึงดูดของดวง 
จันทรทําใหน้ําขึน้น้ําลง”  นี้เราตองกลาววาปรากฏการณอยางหนึ่งเปนสาเหตุของปรากฏการณอีกอยาง 
หนึ่ง  และมิใชปรากฏการณเฉพาะครั้งนี้หรือครั้งกอน  แตเราเช่ือวาเปนความจริงของปรากฏการณ 
ประเภทนี้ทกุครั้ง 

วิธีอุปนัยนั้นเปนการสรุปความจริงสากลโดยอาศัยความจริงเฉพาะที่ไดจากประสบการณ  กลาวคือ 
จากการที่ไดรูลักษณะบางอยางเกี่ยวกับวิ่งเฉพาะหลายๆ  วิ่งที่อยูในประเภทเดียวกัน  จึงสรุปวาลักษณะซึ่ง 
บรรดาส่ิงทั้งหลายมีอยูรวมกนันี้เปนความจริงของ “ประเภท” ดวย คือเปนความจริงสากล 

วิธีอุปนัย “การกระโดด” 

เราจะเห็นไดวาในการอุปนัยนั้น เราสรุปความจริงของ “ประเภท” ซ่ึงก็หมายความวาเราสรุปทุกสิ่ง ที่อยู 
ในประเภทนี้เปนอยางนี้  ทั้งๆที่เรารูจกัส่ิงในประเภทนี้เพียงบางส่ิงเทานั้น  นี้ก็หมายความวาในการอุปนัยเรา 
เอาความจริงที่เรารูสวนยอยมายกใหเปนความจริงจองสวนรวม  หรือเอาลักษณะรวมที่เรารูจกัจากสวนยอย 
มายกใหเปนลักษณะรวมของสวนทั้งหมดใน “ประเภท”เดยีวกัน 

นี้เปนการกระโดด  คือกระโดดจากบางส่ิงไปสูทุกส่ิง  ขณะนี้เราสามารถชิมรสมะมวงตนนี้ไดบางสวน 
เทานั้น  เพราะในเวลาตอไปมันอาจออกผลอีกมากมาย  แตเราก็เช่ือวาทุกผลที่จะขึ้นในอนาคตก็จะเหมือน 
บางผลที่ชิมมาแลว  การอุปนัยเปนการกระโดดจากอดตีไปสูอนาคต  คือหลักฐานที่เราไดจากประสบการณ 
ในอดีตทําใหเราสรุปไดวาในอนาคตมนัจะเปนอยางนี้ดวย
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วิธีอุปนัยจึงเปนการขยาย  เปนการขยายสวนที่เคยประสบไปสูสวนที่ไมเคยประสบ  เปนการขยายจาก 
“บางสวน”  ไปสู  “ทุกสวน”  และเปนการขยายจากเฉพาะกรณีไปสูกรณีทั่วไปวิธีอุปนัยอาศัยขอมูลที่ 
ประสาทสัมผัสไดใหแกเราเฉพาะเรื่องเฉพากรณีแลวสรุปความจริงทัว่ไปออกมา  ถาปราศจากขอมูลเสียแลว 
เราก็ไมมีวัตถุดิบอะไรที่จะมาทําใหกระบวนการอุปนัยเกิดขึ้น 

ดังนั้นสําหรับชาวประสบการณนิยม   ความจริงทั้งหมดมีบอเกิดมาจากประสาทสัมผัสประสาทใหความ 
จริงเฉพาะ    และความจริงเฉพาะเปนฐานใหรูความจริงสากลหรือความจริงทั่วไป    วิชาวิทยาศาสตรสนใจที่ 
จะแสวงหาความจริงแบบหลัง    ดังนั้นวิธีการอุปนยัจึงเปนหัวใจของวิทยาศาสตร    และสําหรับชาว 
ประสบการณ  ความรูทางวิทยาศาสตรเปนขุมความรูแทจรงิของมนุษย 

6.3 ลักษณะของวิทยาศาสตร 

สําหรับประสบการณนิยมวิทยาศาสตรอันเปนความรูที่ไดจากวิธกีารอุปนัย  และจากประสบการณนั้น 
เปนแบบอยางของมนุษยพึงแสวงหา  วิชาการตางๆทีจะถือไดวามีศักดิ์ศรีเปนความรูนัน้ตองดําเนนิตามแบบ 
ของวิทยาศาสตร วิธีการนิรนัย และความรูทางคณิตศาสตรนั้นก็มใิชวาจะไรคา แตหนาที่ของมันก็อยูเพียงวา 
มันชวยใหการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรไดผลรวดเรว็ยิ่งขึ้น  แมนยํายิ่งขึ้น  และกระชับยิ่งขึ้นเทานั้น 
ความรูทางคณิตศาสตรและวิธีการนรินัยมันไมชวยใหมนษุยรูจกัโลกภายนอก  มันไมบอกเราวาถาทองฟามี 
เมฆครึ้มใหรีบเก็บเส้ือผาท่ีตากไว  มันไมบอกเราวาถาอยากหายไขตองกินยาแอสไพริน  มันวนเวียนอยูกับ 
ความคดิอันวางเปลา แตวิทยาศาสตรชวยใหมนุษยดัดแปลงโลกภายนอกใหสอดคลองตามความประสงค จึง 
เปนความรูที่มีประโยชนที่สุด  ตอไปนี้เราจะพจิารณาลักษณะสําคัญๆบางประการของความรูทาง 
วิทยาศาสตร 

1.วิทยาศาสตรไดจากประสบการณและทดสอบดวยประสบการณ 

วิทยาศาสตรใชวิธีการอุปนัย กลาวคือใชตา หู จมูก ล้ิน กาย สังเกตปรากฏการณที่เกดิขึ้น เมื่อสังเกตแลว 
ก็ตั้งสมมุติฐานอธิบายปรากฏการณเหลานั้นแลวสังเกตปรากฏการณประเภทเดียวกนันั้นตอเพื่อทดสอบ 
สมมุติฐาน  และเม่ือไดรับการยืนยนักต็ั้งเปนกฎ  ทั้งหมดนี้ประสบการณเปนหัวใจ  กฎทางวิทยาศาสตรได 
จากขอมูลที่มาทางประสบการณ และการทดสอบความจรงิของกฎก็ทดสอบโดยประสบการณประสบการณ 
ในที่นี้หมายถึงตา หู จมูก ล้ิน กาย 

ความเช่ืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับส่ิงอันไมสามารถจะรูจกัไดดวยตา หู  จมูก  ล้ิน  กาย ความเช่ือนั้นอยูนอก 
ขอบเขตของวิทยาศาสตร   การพิสูจนทางวิทยาศาสตรตางกับการพิสูจนทางคณิตศาสตร คณิตศาสตรพิสูจน 
โดยการโยงความเช่ือที่ตองการพิสูจนไปหาความเชื่อที่เปนจุดตั้งตน  ถามันสอดคลองเราก็ยอมรับ  ถาแยงเรา 
ก็ไมยอมรับ  แตในวิทยาศาสตรถาเราตองการพิสูจนความเชื่ออันหนึ่งวาจริงหรือไม  ในที่สุดเราจะตองมาลง 
เอยที่ประสาทสัมผัส  คือตาเห็นได  ล้ินชิมได  ถาไมสามารถทดสอบอยางนี้ไดความเช่ือนั้นไมสามารถ
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กลายเปนความรูทางวิทยาศาสตรได  บางกรณีตาเปลาอาจมองไมเห็น  หูเปลาอาจไมไดยิน  จําเปนตองมี 
อุปกรณชวย แตถึงมีอุปกรณชวย พยานสุดทายที่จะบอกวาจริงหรือเท็จคือประสาทสัมผัส 

2.วิทยาศาสตรตองเปนสาธารณะ 

ถาทานคนพบความจริงอันหนึ่งแลว ทานไมสามารถอธิบายใหคนอืน่ฟงได หรือไมสามารถและทดลอง 
ใหคนอื่นเห็นไดความจริงอันนั้นไมอยูในขอบเขตของวิทยาศาสตร  เม่ือกาลิเลโอคนพบอัตราเรงท่ีเทหวัตถุ 
ตกลงสูพื้น  เขาสามารถอธิบายและนําส่ิงที่เขาเห็นใหคนอืน่เห็นดวยได  เม่ือไอนสไตนคนพบทฤษฏีสัมพันธ 
แมวาเขาไมอาจทําใหชาวบานทั่วไปเห็นความจริงนี้ได  แตผูที่เรียนวิทยาศาสตรถึงนะดับหนึ่งจะเห็นความ 
จริงนี้ได  ส่ิงสําคัญตรงนีค้ือ  นอกจากตัวเขาเองแลวคนอื่นที่มิใชตัวเขาก็เห็นสิ่งนี้ดวย  ความรูทาง 
วิทยาศาสตรมิใชของสวนตวัแตเปนสาธารณะ กลาวคือ ผูที่อยูในสภาพท่ีพรอม อาจรูหรือเห็นอยางเดียวกับ 
ผูท่ีคนพบได 

สมมุติคืนวานนี้ทานเห็นผีทานจึงเชื่อวามีผีจริง  ความเช่ือนี้จะเปนวิทยาศาสตรหรือไมก็อยูตรงที่วา  มี 
เง่ือนไขอะไรบางท่ีจะทําใหคนอื่นทัว่ๆไปเห็นส่ิงที่ทานเห็นได  จะตองอบรมฝกฝนคนอื่นทั้งทางสติปญญา 
และทางรางกายอยางไร  จะตองจกัสภาพของสถานที่อยางไร  ถาทานกําหนดเง่ือนไขเหลานี้ออกมาได  และ 
ทุกๆคนที่อยูในเงื่อนไขนี้เห็นผีกนัทุกคน  อยางนีค้วามเช่ือของทานเปนวิทยาศาสตร  แตทานเห็นผีมาคน 
เดียวและไมสามารถหาวิธีใดๆท่ีจะทําใหคนอื่นเห็นไดดวย ความเชื่อของทานไมเปนวิทยาศาสตร 

3.วิทยาศาสตรตองมีลกัษณะสากล 

ประเด็นนี้เราพดูกนัมาบางแลวเมื่อเราพูดถึงเรื่องอุปนัยแตจะขอย้ําอีกครั้งหนึ่ง  สมมุตวิาเย็นวันนี้ฝนจะ 
ตก  ทานเห็นฟาครึ้ม  ทานจึงเชื่อวาฝนทีต่กเม่ือกี้เกดิจากเมฆเม่ือตะกี้อยางนี้เรียกวาความรูของทานมี 
ลักษณะเฉพาะ  แตถาทานเห็นอยางนี้หลายๆครั้ง    แลวทานเชื่อวาทุกครั้งที่มีเมฆอยางนี้แลวฝนจะตก  ความ 
เช่ือยองทานมีลักษณะสากล  ความรูทางวทิยาศาสตรนัน้จะตองมีลักษณะสากล  ถาทานรูเพียงวาเมฆเม่ือเย็น 
นี้ทําใหฝนเมื่อเย็นนีต้ก  ความ  รูของทานเปนความรูเฉพาะที่ไมมีประโยชนอะไร  วิทยาศาสตรพยายามท่ีจะ 
ขยายความรูใหเปนสากลที่สุดเทาที่จะทําได  ความรูเกี่ยวกบัส่ิงหนึ่งส่ิงใดเฉพาะเจาะจงไมมีความหมายอะไร 
สัตวชั้นต่ํามันก็คงมคีวามรูแบบนี้ได ความสากลนัน้มีระดบัมากนอยกวากนั จงพจิารณาขอความดังตอไปนี้ 

(1) เหล็กแทงนี้ตกลงสูพื้นเพราะแรงดดูของโลก 
(2) เหล็กทุกแทงนี้ตกลงสูพื้นเพราะแรงดูดของโลก 
(3) เทหวัตถุทุกอันที่มีความหนาแนนกวาอากาศตกลงพื้นเพราะแรงดูดของโลก 

เราจะเห็นไดวา 1.เปนความจริงเฉพาะเกี่ยวกับเหล็กแทงนี้ 2.เปนความจริงสากลเพราะพูดถึงส่ิงอ่ืนๆ 
ที่เปนเหล็ก  3.พูดถึงทุกสิ่งที่หนกักวาอากาศซ่ึงเหล็กก็เปนส่ิงหนึ่งในบรรดาส่ิงเหลานี้  ดังนั้น  3  จึงมี 
ลักษณะสากลมากกวา 2
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4.วิทยาศาสตรตองชวยในการคาดหมายอนาคต 

ความเปนสากลหรือลักษณะทีใ่ชไดทัว่ไปๆของวิทยาศาสตรทําใหเราคาดหมายส่ิงที่จะเกดิขึน้ใน 
อนาคตได   กฎที่วาน้ําบริสุทธ์ิที่ตม   ณ   ระดับน้ําทะเลจะเดือดเม่ือ 100  องศานั้นไดจากการสังเกตและ 
ทดลองในอดีต  แตคาของกฎนี้อยูตรงทีว่าถาในอนาคตเราตองการน้ําเดือดเราจะตองทําอยางไร  เม่ือเรา 
เห็นเมฆครึ้มแลวคาดไดวาในไมชาฝนจะตก    ความรูหรอืกฎทางวิทยาศาสตรนัน้ไมวาจะสลับซับซอน 
มากแคไหน  แตหลักใหญของมันก็คือวา  ส่ิงๆนี้ถาอยูภายใตเงื่อนไขอะไรจะเกดิกับมนั  และที่เราทราบ 
อยางนั้นไดก็เพราะประสบการณในอดีตบอกเรา   ความรูแขนงใดกต็าม   ความเปนวิทยาศาสตรของมัน 
มากหรือนอยอยูที่วาจากเง่ือนไขและสภาพที่ปรากฏในปจจุบันเราทํานายไดแมนยําแคไหนวาส่ิงๆหนึ่ง 
จะกลายสภาพเปนอะไรในอนาคต  หรืออยูตรงทีว่าเราจะบอกไดแมนยําแคไหน    วาถาเราตองการให 
อะไรอยางหนึ่งเกิดขึน้จะตองสรางเงื่อนไขอะไรใหแกมัน 

เราหากฎวิทยาศาสตรก็เพ่ือจะคาดหมายอนาคต    เราอาจจะคาดหมายบางเรื่องไดแมนยํากวา 
บางเรื่อง    ทั้งนี้ก็แลวแตวาความสลับซับซอนของส่ิงที่เราศึกษามากนอยกวากันแคไหน    น้ําจะเดือด 
หรือไมนั้นปจจัยทีก่ําหนดมันก็มีความดันกับอุณหภูมิ    ดงันั้นการหาเงื่อนไขที่จะทําใหน้ําเดือดยอมงาย 
กวา  และกฎเกณฑที่ไดแมนยําไมงายนัก แตจะคาดหมายไดแมนยําหรือไมก็ตาม  การศกึษาส่ิงๆหนึ่งใน 
แงของวิทยาศาสตรตองเปนการแสวงหากฎเกณฑ  เพ่ือจะคาดหมายอนาคตหรือแสวงหาเงื่อนไขที่จะทํา 
ใหส่ิงๆหนึ่งเกิด  (หรือดับ) ในอนาคต 

6.4 ปฏิบัตินยิม 

ฮูมกับวธิีอุปนัย 

ความรูทางวิทยาศาสตรนัน้ไมวาจะสลับซับซอนแคไหนก็อาศัยวิธีการเดียวกันคือวิธีอุปนัย 
ในการแสวงหาความรู    แตเราลองพิจารณาดูวาวิธกีารอุปนัยนั้นมนัใหความรูที่แนนอนแกเราไดเพียงใด 
การอุปนัยเปนการกระโดด  คือกระโดดจากส่ิงที่ประสบมาแลวไปยังที่ยังไมเคยประสบ    กระโดดจาก 
“บางสวน’’ไปสูทุกสวน    ปญหาก็คือเรารูไดอยางไรวาสวนที่เรายังไมประสบนัน้จะเปนไปเหมือนกับ 
สวนที่เคยประสบ    การอุปนัยเปนการสันนิษฐานนั้นอาจผิดได    ทานจะพูดไดอยางเด็ดขาดลงไปได 
อยางไรวาน้ําบริสุทธ์ิทุกหยดจะเดือดเม่ือ  100  องศา   ณ    ระดับน้ําทะเล   พูดไดเพียงวาเทาที่เคยตมน้ํา 
บริสุทธ์ิเปนอยางนั้น    และดวยหลักฐานนี้เองจึงเช่ือวาครั้งตอๆไปก็จะเปนเชนนี ้   พรุงนี้พระอาทิตยจะ 
ขึ้นทางทิศตะวันออกหรือไม    เราเชื่อวาเปนอยางนั้น  ถาเราไมเชื่อก็คอยดูพรุงนี้เชา    แตปญหาอยูที่วา 
ขณะนี้ ขณะที่เรากําลังพูดอยางนี้  เราพิสูจนไดหรือไมวาจะเปนเชนนั้น  ขณะนี้เราพิสูจนมิได  ตองคอย 
พรุงนี้  ขณะนี้ไดแตเพียงเชื่ออาจมีผูบอกวากค็อยพรุงนี(้สมมุติวาเปนวนัที่  28  เมษายน  2519) มิไดหรือ 
ก็ไดแตอยาลืมวา  ปรากฏการณในตอนเชาของวนัที่  28  เมษายน  2519  นั้นเปนความจริงเฉพาะและเปน
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อดีตไปเสียแลว  แตความจริงที่เราตองการพิสูจนนั้นไดโดยที่แทแลวคือความจริงสากลอันไมมี 
กําหนดเวลา  และอันนี้เราพิสูจนได  ไดแตเชื่อ 

วิธีการอุปนัยนัน้จะเปนไปไดก็ตอเมื่อเรายอมรับเสียกอนวาส่ิงที่อยูในประเภทเดียวกนันั้น 
ความเปนไปที่จะเกิดกับมันในอนาคตจะตองเหมือนกันที่เกิดมาแลวในอดีตถาอยูภายใตเงื่อนไขอยาง 
เดียวกนันั้น    ความเปนไปทีจ่ะเกดิกับมนัในอนาคตจะตองเหมือนกับท่ีเกิดมาแลวในอดีตถาอยูภายใต 
เง่ือนไขอยางเดียวกัน  แตความขอนี้เรารูไดอยางไรวาเปนจริง    ประสบการณใหแตความจริงที่ผาน 
มาแลว  แตมันไมใหความจริงในอดตี 

ฮูม  เปนผูยกปญหานี้ขึน้มา    เขาคดิวาเราไมสามารถจะพูดไดลงไปเด็ดขาดวาอนาคตตอง 
เปนไปคลายอดีต    ประสบการณไมเคยบอกเราวาอะไรตองเปนอะไร    เราเคยเห็นตนหญาและเห็นมัน 
เปนสีเขียวเหมือนกับที่เราเคยเห็น   ความเช่ือนี้เกิดจากความเคยชิน    เราไมสามารถพิสูจนไดดวยเหตุผล 
หรือประสบการณเราโยงอดตีกับอนาคตเขาหากันมใิชเพราะประสบการณหรือเหตุผลใดๆ    แตเกิดจาก 
ความเคยชนิเขาเขียนวา 

การสมมุติวาอนาคตเปนเหมอืนอดีตนั้นมไิดเกดิจากเหตุผลใดๆแตเกดิจากนิสัยเทานั้น    นิสัยทําใหเรา 
คาดวาสิ่งทัง้หลายทีเ่ราคุนเคยในอดตีนั้นจะเปนไปในอนาคตดวย 

ส่ิงที่ฮูมสงสัยก็คือความสม่ําเสมอของธรรมชาติ  ถาบางวันพระอาทิตยขึน้ทางทิศตะวนัออก 
บางวันขึน้ตะวนัตก  ถาบางทีน้ําเดือดเม่ือ100 องศา บางที่ 90 องศา ณ ระดับน้ําทะเล  นั้นก็หมายความ 
วาธรรมชาติไมเปนไปอยางสม่ําเสมอ    และถาเปนอยางนี้จริงๆแลววิทยาศาสตรกไ็มได    แลวอะไรจะ 
เกิดขึน้กับชวีิตมนษุย 

ปฏิบัตินยิมกบัวิทยาศาสตร 

ปฏิบัตินิยมเปนสํานักปรัชญาอันหนึ่งที่มีศรัทธาในวิทยาศาสตร    นกัปรัชญาท่ีมีชื่อมากใน 
กลุมนี้กค็ือเจมสกับดวิอี้   ชาวประสบการณนิยมจะไมตองตอลอตอเถียงดับฮูมในประเด็นทีว่าธรรมชาติ 
เปนไปอยางสม่ําเสมอหรือไม    เขาเห็นดวยวาเหตุผลของฮูมนั้นนาฟงประสบการณไมเคยใหความ 
แนนอนแกเรา  ส่ิงที่เราเคยคิดวาเปนจริงเมื่อ  300  ปท่ีแลวมาบัดนี้เราเลิกเช่ือ    และวนัขางหนาเราตอง 
เลิกเช่ือส่ิงที่เรายึดถืออยูในปจจุบัน แตเขาเหน็วาเราจําตองเช่ืออะไรบางอยาง 

อะไรเปนหลักที่ทําใหเราเช่ือหรือเลิกเช่ือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง    อะไรเลาเปนพื้นฐานทําใหเรารับวา 
ส่ิงหนึ่งจริงหรือไมจริง  คําตอบของชาวปฏิบัตนิิยมกค็ือทีน่ํามาปฏิบัติไหเปนประโยชนไดมันก็จริง    ถา 
ไมเชนนั้นมันก็ไมจริง เจมสเขียนไววา 

วิธีของปฏบิัตินิยมก็คือ....การพยายามเขาใจความคิดโยงไปสูผลที่จะเกิดในการปฏิบตัิ    การที่จะบอกวา 
ความคิดนี้จริงหรือความคิดนั้นจริงที่ตรงไหน...ถาเราไมสามารถสืบหาผลตางที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติ
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ความคิดทั้งสองนั้นกอ็ันเดยีวกันเมื่อเรามองจากแงปฏิบัต ิ   และการโตแยงจะเข็มขนขึน้ก็ตอเมือ่เรา 
สามารถบอกไดวาความคดินี้หรอืความคดินั้นกอใหเกิดผลที่ตางกนัอยางไรเมื่อนาํมาปฏบิัต ิ

ชาวปฏิบัตินิยมไมสนใจวาจะมีความรูที่ตายตัวแนนอนหรือไม  ถึงแมเขามีความโนมเอียงจะ 
เช่ือวามันไมมี  เขาไมคดิวาคนเราควรแสวงหาความรูอันตายตัวแนนอนเพ่ือจะไดเปนสัจธรรมสําหรับ 
ดื่มด่ําอยางที่ชาวเหตุผลนิยมคิด  ความรูมิไดมคีาในตวัมันเองกลาวคือเราไมไดแสวงหาความรูเพื่อ 
ความรู  แตความรูมีฐานะเปนเพียงเครื่องมือ  ถาเครื่องมือขุดดนิของเราลาสมัยหรือชํารุดแลวเราก็ทิ้งได 
ฉันใด ถาความรูของเราเรื่องใดไมเกิดผลในทางปฏิบัติ เราก็ทิ้งไดฉันนัน้ 

ความรูเปนเพียงเข็มทิศ มันบอกเราวาเราควรทําอยางไร เรารูวาพระอาทิตยขึ้นทางตะวันออกคือหลัง 
บาน  ความรูนี้มันบอกวาถาซักผาตอนเชาแลวจะตองผึ่งหลังบานจึงจะแหง  แตถาจะถามวาในวนันี้ 
ในขณะนี ้ เราทราบไดอยางไร  พิสูจนไดอยางไรวาเชาพรุงนี้พระอาทิตยจะขึ้นทางหลังบาน  เราตอบ 
ไมได  แตเราเช่ือเชนนั้น  เราจําตองเชื่ออะไรบาง  อยางกอนที่จะลงมือกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  ถาจะมัวคอย 
ใหไดความรูที่แนนอนเสียกอน มนษุยอาจไมไดทําอะไรเลย 

สําหรับชาวปฏิบัตินิยมความรูเปนเครื่องในการแกปญหา  ปญหาของเราในขณะนี้กค็ือตองทําผาให 
แหง  ตราบใดที่ความรูของเราเกี่ยวกับการขึน้ของดวงอาทติย  ยังใหผลในการแกปญหาเรากย็ังยอมรับวา 
มันเปนจริงตราบนั้น  แตเมื่อใดที่เราตากผาท่ีหลังบานแลวมันไมยอมแหงเพราะพระอาทิตยขึน้ทางหนา 
บาน  เม่ือนั้นเรากต็องเลิกเช่ืออันนั้น  ความจริงไมตายตัวมันเปนเพียงสมมุติฐานในกรชวยเหลือการ 
แกปญหา เม่ือใดที่มันใชไมไดเมื่อนั้นกต็องทิ้งไป 

ปญหาของมนุษยเกิดขึ้นใหมเรื่อยๆเม่ือหมดปญหานี้ก็มีปญหาใหมตามมา  ดังนั้น  ความรูของมนษุย 
ก็ตองไดรับการปรับปรุงแกไขไปเรื่อยๆ  มนษุยตางกับสัตวขอหนึ่งก็ตรงทีว่ิธีการแกปญหาของมนษุย 
นั้นกาวหนาไปเรื่อยๆสัตวเคยทํารายอยางไรเมื่อหม่ืนปที่แลวเดี๋ยวนีก้็ยังคงทําเชนนั้น  แตวิธีการของ 
มนุษยปจจุบันเปล่ียนไปจากสมัยหินมาก  ทั้งนีก้็เพราะมนุษยอยูในฐานะพิเศษ  คือมีปญญาแสวงหา 
ความรู และความรูของมนษุยก็ไดรับการแกไขอยูเสมอ 

ชาวปฏิบัตินิยมเช่ือวาวิธีการทางวิทยาศาสตรนั้นชวยใหมนุษยไดมีความรูที่มีผลทางปฏิบัติ 
วิทยาศาสตรคืออํานาจ  มนัชวยใหเรารูความเปนไปของสรรพส่ิง  และดังนั้นจึงใหอํานาจแกมนษุยที่จะ 
ควบคุมธรรมชาติ  การควบคุมธรรมชาตกิ็คือการเปล่ียนสภาพของโลกใหเปนไปในแนวทางทีต่ั้งไว  นี้ 
คือความกาวหนาตามนัยของปฏิบัตินิยม  การแสวงหาความจริงอันตายตวัเพื่อจะไดเปนสัจธรรมสําหรับ 
ชื่นชมตามแบบของเหตุผลนิยมนั้น  ชาวปฏิบัตินิยมคิดวาเปนการทําใหมนุษยหยุดอยูกับท่ี  มันจะเปน 
อุปสรรคตอความกาวหนาเปล่ียนแปลง  สวนคนขี้สงสัยแบบฮูมนั้น  ชาวปฏิบัตินยิมกจ็ะบอกวาอยาไป
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กังวลนกัเลยกับความแนนอนของความรูที่เรามีอยูในปจจบุัน แมเราไมสามารถแนใจ 100 เปอเซ็นต แต 
วิทยาศาสตรก็ทําใหเราไดความจริงที่แมนยําขึ้นเรื่อยๆ
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๗ 

โลกกับความรูสกึของมนษุย 

(ศาสนาและศิลปะ) 

7.1 ความรูกับความรูสึก 

เราเห็นมาแลววาสําหรับชาวเหตุผลนิยมโลกเปนที่สําหรับมนุษยที่จะดื่มด่ําในสัจธรรมดวยปญญา 
ความคดิ  สําหรับชาวประสบการณนิยมโลกเปนที่สนองความสุขสบายของชวีิตทั้งสองสํานักนี้สนใจ 
การหาความรูจากโลกคนละอยาง  คราวนี้มาถึงทัศนะที่  3  ซ่ึงถือวาความรูสึกสําคัญกวาความรูไมวาจะ 
เปนความรูที่เกิดจากความคดิหรือเกิดจากประสบการณก็ตาม  ความรูสึกทําใหมนุษยไดรูจกัความเปน 
จริงมากกวาความรู  เพราะความรูสึกนั้นเปนความสัมพันธโดยตรงระหวางโลกกับมนษุยแตความรู 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูทางวิทยาศาสตรนัน้เปนความสัมพันธที่มีตัวกลางขวางกั้น      ดังเราจะเห็น 
ตอไป 

ความรูตองมีการสือ่กลาง 

สมมุติวานายแดงตาดีมาแตกําเนิด    และมาตาบอดเมื่ออายุ  20  ป    สมมุติอีกวาตั้งแตเกิดจนกระทั่ง 
อายุ  20  ปนั้นแดงไมเคยเห็นพระจนัทรเลย  เพราะเขามโีรคประจําตัวที่ทําใหเขาตองนอนหลับตั้งแต 
หัวค่ําจนถึงรุงเชา เม่ืออายุ 20 ปหลังจากที่ตาบอดแลวเขากเ็ริ่มเรียนเรื่องดวงจนัทรในการเรียนเรื่องนี้เขา 
ไดรับคําอธิบายวา ดวงจันทรนั้นมีสัณฐานกลม สีเหลืองเมื่อขึ้นใหมๆและเม่ือขึ้นสูงแลวก็เปนสีนวล ถา 
มองดวยตาเปลาจากพืน้โลกจะเห็นมันโตเทาๆหับสมโอ มันหมุนรอบโลกหนึ่งรอบโดยใชเวลาหนึ่งวัน 

ทั้งท่ีในชีวติแดงไมเคยเห็นดวงจนัทร เขาก็เขาใจวามนัคืออะไร หลังจากที่ไดรับรายละเอียดทั้งหลาย 
อันเปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับดวงจันทร  ทําไมจึงเปนเชนนัน้ไดเลาเราลองพิจารณาคําอธิบายเกี่ยวกับดวง 
จันทรที่ครูเลาใหแดงฟง ในการอธิบายนีค้รูตองใชคําหลายคําที่สําคัญ เชนกลม เหลือง สมโอ หมุน รอบ 
วัน  และคําอ่ืนๆ  อีกหลายคําถาแดงไมเขาใจความหมายของคําตางๆ  เหลานี้เขาก็จะไมเขาใจคําอธิบาย 
เหลานี้เลย  แตในสมัยที่แดงยังตาดีอยูคําวากลมเปนคําที่คนใชเรียกลักษณะของส่ิงตางๆที่เขเคยเห็น  เชน 
มะนาว ลูกบอล ดังนั้นแดงจึงรูความหมายของคําวาพระจนัทรกลมเขาก็จะโยงเอาพระจันทรเขามาอยูใน 
กรอบนี้  นั้นคือเขามาอยูในกรอบเดียวกับลูกบอล  มะนาว  บิลเลียด  คําอธิบายพระจันทรคําอ่ืน  เชน 
เหลือง  หมุน  รอบ  ก็อธิบายไดเชนกัน  เขาเขาใจความหมายของคําเหลานี้ดวยวิธีการเดยีวกับท่ีเขาเชาใจ 
ความหมายของคําวากลม  เม่ือแดงไดยินครูบอกวาพระจนัทรสีเหลือง  เขาก็โยงเอาพระจันทรเขามาอยู 
ในกรอบๆหนึ่งซ่ึงเขามีอยูในใจ 

กรอบท่ีเขาพูดถึงนีภ้าษาอังกฤษเรียกวา Concept  ซ่ึงมีผูแปลเปนไทยวากัปปงบางมโนภาพบาง มโน 
ทัศนบางแตในทีน่ี้ผูเขียนจะขอเรียกวา  “กรอบ”  เพราะชวยใหเขาใจมากขึ้น  กรอบเปนภาพที่คนวาดไว
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ในใจหลังจากที่ไดประสบพบวิ่งตางๆทีมีลักษณะเดียวกัน  เม่ือเราเห็นลูกบอล  บิลเลียด  มะนาว  ภาพๆ 
หนึ่งก็เกดิขึ้นในใจเราภาพๆหนึ่งนี้เปน “ภาพกลาง” คือเปนภาพรวมของส่ิงทั้ง 3 นั้น ในภาษาไทยเราใช 
คําวากลมเรียกภาพๆนี ้และมิใชแตเราเทานั้นทีใ่ชคําวากลมเรียกภาพนี้ คนไทยอ่ืนๆก็มีภาพกลางนี้อยูใน 
ใจเขาและเม่ือไดยินคําวากลมก็นกึถึงภาพๆนี้เหมือนกัน 

คนที่ไมสามารถรางภาพนี้ขึ้นไวในใจ  การเรียนรูของเขาก็จะอยูในวงจํากดัมากในการอธิบายวาจะ 
เปนเรื่องอะไรก็ตามเราตองใชคําพูด  และคําพดูที่สําคัญที่จะทําใหเราเขาใจเรื่องที่พูดกันมกัจะเปนคําที่ 
ใชเรียกภาพกลางเหลานี้คราวนี้เรายอนกลับมาหาแดงกับดวงจันทรของเขา  แดงมีความรูเรื่องดวงจันทร 
ไดทั้งๆที่ตาบอดและไมเคยเห็นดวงจันทร  เขารูเพราะมีครูอธิบายและคําที่ครูใชอธิบายนั้นเปนคํากลาง 
คือเม่ือครูใชคํานี้ครูตองนกึถึงกรอบหนึ่งที่อยูในใจครูและกรอบนี้ตองเปนกรอบๆเดียวทับที่แดงมีอยูใน 
ใจ ทั้งครูและแดงมีส่ือกลางคือ  “กรอบ” ถาแดงไมมีกรอบนี้เขาจะไมเขาใจคําอธิบายของครู ดังนั้นการ 
เรียนรูเรื่องนี้ของแดงจึงเปนการเรียนรูที่ตองอาศัยส่ือกลางและส่ือกลางนี้ก็คือกรอบท้ังหลายที่คําวากลม 
เหลือง หมุน หมายถึงกรอบนี้ไมเปนเพียงส่ือกลางเขากับครูเทานั้น 

เม่ือครูอธิบายพระจันทรใหแดงฟง ครูตองใชคําหลายคํา ในที่นี้จะขอพูดถึงเพียง 3 คํา  เพ่ือใหงายตอ 
การเขาใจ  คือคําวา  กลม  เหลือง  หมุนที่แทนดวย  1,2,3,  เม่ือครูบอกวาพระจันทรกลมเขาก็โยงเอา 
พระจันทรเขามาอยูในกรอบที่ 1 เม่ือครูบอกวาพระจันทรเหลือง เขาก็โยงเอามาอยูในกรอบท่ี 2 กรอบท่ี 
3  ก็เชนเดียวกนัแดงไมเคยเห็นพระจนัทร  เขาไมเคยได  “สัมผัส”  พระจันทรเลย  ส่ิงที่เขาไดสัมผัสคือ 
กรอบท้ัง  3  นี้เทานั้น  พระจันทรมีลักษณะหลายอยางและเขามีความรูเกี่ยวกับลักษณะเหลานี้โดยผาน 
กรอบตางๆ เทานั้น 

การรูจักกับความรู 

เราจึงพูดไดวาสําหรับแดง  การไดยินคําอธิบายของครูมิไดทําใหเขา  “รูจกั”  พระจันทรเลย  มันเพียง 
ทําใหเขามีความรู  “เกี่ยวกับ”  พระจันทรเทานั้น  ส่ิงที่เขารูจักจริงคือกรอบเหลานี้มิใชตวัจริงของ 
พระจันทร 

คราวนี้ลองพิจารณาดูตวัเรา  ซ่ึงมีตาใชไดและประสาทสัมผัสอ่ืนก็มิไดพิการแตอยางใด  ถาเรา 
ตองการที่จะมคีวามรูเชิงวิทยาศาสตรเกีย่วกับพระจนัทรกห็ลีกเล่ียงไมพนที่จะตองใชกรอบดังกลาวเปน 
ส่ือกลาง  เราตองเรียนเรื่องการกําเนิดดวงจันทรความสัมพันธของดวงจนัทรมีตอโลก  พระอาทิตย  และ 
ดวงดาวอื่นๆในเอกภพ  เหลานี้ตองใชคําพูดและคําพูดเหลานี้ตองเปนคํากลางท่ีใชแทนภาพหรือกรอบ 
กลางท้ังนั้น  อาจตองมีการเขียนแผนภูมิแสดงการโคจรของดวงจันทร  เขยีนภาพแสดงอิทธิพลของดวง 
จันทรที่มีตอการขึ้งลงของน้ํา  เหลานี้เรียกไดวาเปนความรูเกี่ยวกับดวงจันทร  แดงซ่ึงคนตาบอดก็อาจมี 
ความรูเรื่องตางๆเหลานี้เกี่ยวกับดวงจันทร



97 

แตยังมีบางอยางท่ีแดงไมมีทางที่จะรูเหมือนคนตาดีอยางเราๆสมมุติในคืนวันหนึ่งทานกับคนรกัมี 
ปญหาสําคัญที่ตองปรึกษากัน ทานทั้งสองไดโตแยงกนัอยางเครงเครียดทีโ่ตะอาหารภายในบาน ทานได 
ใชเวลาตั้งนานก็ยังคิดไมตกวาจะทําอยางไรดี ทานจึงชวนคนรกัออกมาเดินเลนหนาบาน คืนนัน้เปนคนื 
วันเพ็ญและทองฟาแจมใส  พอทานไดมาสูดอากาศบริสุทธ์ิภายนอกและเห็นพระจนัทรเต็มดวงลอยอยู 
เบ้ืองบน  และแสงสีนวลของมันสาดไปทั่วบริเวณ  ความรูสึกอยางหนึ่งไดวูบขึ้นในใจของทาน  เปน 
เวลานานแลวที่ทานไมไดเห็นบรรยากาศอยางนี้  ทานไมสามารถที่จะอธิบายความรูสึกของทานออกมา 
ไดอยางถูกตอง  แตทานรูวาความชื่นชมท่ีทานรูสึกในขณะนี้มาจากดวงจันทรดวงนี ้ มันเปนสิ่งที่ทําให 
ทานดื่มด่ําในความหมายของการมีชีวติอยู มันทําใหทานรูสึกวาเรื่องที่ถกเถียงกันเมื่อกี้เปนเรื่องปลีกยอย 

นี้เปนตัวอยางหนึ่งที่แสดงความแตกตางของ  “การรูจัก”  ดวงจันทรกับการมีความรู  “เกีย่วกับ”  ดวง 
จันทรทานไมรูจักวาเสนผานศูนยกลางของดวงจันทรเทาไร  หางจากโลกกี่ไมล  หมุนรอบโลกเปน 
วงกลมหรือวงรี  มีดาวเปนบรวิารหรือไม  และแดงที่ตาบอดอาจรูดีกวาทานเกีย่วกับเรื่องเหลานี้  แต 
กระนัน้เราก็พดูไมไดวาเขา  “รูจัก”  ดวงจนัทรในกรณขีองแดง  เขามิไดรูจกัดวงจันทรโดยตรง  เขารูผาน 
กรอบตางๆ อันเปนตัวกลางความรูแบบนี้ตองอาศัยสติปญญา การโยงพระจันทรเขามาอยูในกรอบ กลม 
เหลือง หมุน คือการใชสติปญญา และกอนหนานัน้การทําภาพอันเปนกรอบเหลานี้ขึ้นในใจก็เปนการใช 
สติปญญาหรือเปนการใชเหตุผล ความรูทางวิทยาศาสตรทัง้หมดอยูในแบบเดียวกนั 

แตในกรณขีองทานเปนความรูโดยตรง  ไมมีกรอบใดๆ  อยูในหวงความคิดของทานดื่มด่ําอยูกับ 
ความในยามนัน้ ในขณะนั้นพระจันทรมใิชส่ิงที่กลม เหลือง หมุน รอบโลก หรือพึ่งเย็นลงเม่ือหลายลาน 
ปมาแลวแตพระจันทรก็คือพระจันทร ระหวางตัวทานกับพระจันทรไมมีกรอบอะไรขวางกั้น กรอบเปน 
อุปกรณแหงความคิด แตในขณะนั้นทานไมไดคิดอะไร ทานรูสึก ความรูสึกเปนความสัมพันธโดยตรงที่ 
ทานมีกับพระจันทร แดงที่ตาบอดมีส่ิงนี้ไมได แมเขาจะมี “ความรู” เกีย่วกับพระจนัทรมากกวาทาน 

กวกีลุมโลแมนติกมกัจะเนนความสําคัญของความรูสึกที่ตนมีตอส่ิงๆหนึ่งมากกวาความรูที่เรามีตอ 
ส่ิงนั้น  วอลท วทิแมน  ไดเขียนโคลงซ่ึงพอแปลไดวา 

ฉันไดยนิดาราศาสตรผูคงแกเรียนมีตวัเลขมีแผนภูมิอยูตอหนาเพื่อใชในการพิสูจนมีการบวกการลบ 
การวดัคํานวณฉันฟงดู    เห็นคนตบมือกนัลั่นหองบรรยายฉันพลันนัน้ฉันรูสึกเหนื่อยและเบ่ืออยางบอก 
ไมถูก  ฉันลุกขึน้แลวเล่ียงออกมาเดินเลนคนเดียว  ทามกลางความช่ืนฉ่ําอันลี้ลับของราตรกีาล  และครั้ง 
แลงครั้งเลาฉันแหงนดูดาวทั้งหลายเบื้องบนอยางสงบ 

ความจริงทีค่วามรูทางวิทยาศาสตรใหกับความจริงที่ไดจากความรูสึกไมเหมือนกนัในขณะที่ทาน 
ชื่นชมกับบรรยากาศภายใตแสงจันทรนัน้  ทานไมไดรูจกัพระจันทรอยางท่ีนักวิทยาศาสตรรู  ทานรูจกั 
มันในฐานที่เปนคนๆหนึ่งที่มคีวามสัมพันธบางอยางกับดวงจันทร  ความสัมพันธนีค้ือความรูสึก 
ความรูสึกนี้ทานอาจเลาใหคนอื่นฟงไดในวันตอมาแตทานจะอธิบายใหชัดเจนแจมแจงเหมือนนักดารา
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ศาสตรอธิบายความรูเกี่ยวกับดวงจนัทรไมได  เพราะความรูสึกมันพุงตรงไปที่พระจันทรโดยไมผาน 
กรอบกลางใดๆดังนั้นทานจึงไมมคีํากลางท่ีจะมาอธิบาย  คนที่จะรูสึกอยางท่ีทานไดรับไดจะตองมาชม 
แสงจันทรดวยตนเอง 

7.2 ศาสนากบัความรูสึก 

ในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรนั้น  เราจะตองสลัดเอาอารมณและความรูสึกออก  มิฉนัเราจะ 
ไมไความรูที่เปนสากล  ถาเราสลัดไมไดความรูที่เราไดมาจะมีลักษณะสวนตัวของเราเขาไปเจือปนอยู 
ดวย  เราจะเห็นเรื่องนี้ไดดใีนกรณีศึกษาวิชาทางวิทยาศาสตร  สังคมหรือสังคมศาสตร    เนื้อหาของวิชา 
เหลานี้ใกลตัวเรามาถึงคอนขางยากที่จะไมใหมีความรูสึก  คานิยมหรือรสนิยมของเราเขาแทรกอยูดวย 
นี้เปนสาเหตุหนึ่งในหลายสาเหตุท่ีทําใหสังคมศาสตรไมแมนยําและเปนสากลเทากับวิทยาศาสตร 
ธรรมชาติ  ดังนั้นจดุหมายอันสูงสุดของการศกึษาทางวทิยาศาสตรคือ  การหลุดพนจากอารมณและ 
ความรูสึกสวนตัว วางตวัเปนกลางอยาเขาไปผูกพันกับส่ิงที่เราจะศึกษาหาความจริงเกีย่วกับมัน 

ดังนั้นการหาความจริงทางวิทยาศาสตรเราตองอยูรอบนอกจะเขาไปผูกพนั  หรือเขาไปเปนสวนหนึ่ง 
ของส่ิงที่เราศึกษาไมได ตัวอยางจะทําใหเราเขาใจชดัขึน้ 

สมมุติวานักจิตวิทยาตองการศกึษาพฤติกรรมของนกัเรียนกลุมหนึ่ง  เขาจึงสํารวจวาเดก็เหลานี้มี 
สภาพทางบานเปนอยางไร  ฐานะทางเศรษฐกจิทางสังคมเปนอยางไร  สภาพของครูและโรงเรียนเปน 
อยางไร และเง่ือนไขอ่ืนๆอีก ทั้งนีก้็เพ่ือเขาจะทดสอบวาในสภาพตางๆอยางนี้ ความคาดหมายที่เกี่ยวกับ 
พฤติกรรมของเด็กเหลานี้จะถูกตองแมนยําเพียงใด  สมมุติวาในการสังเกตพฤติกรรมของเดกเหลานี้ 
นักจติวิทยานั่งดูจากโทรทัศนซึ่งอยูในหองมิดชิด  และการถายทอดโทรทัศนตดิตามความเคล่ือนไหว 
ของเด็กก็กระทําโดยเดก็ไมรูตัวนีค้ือความหมายของการอยูรอบนอกของส่ิงที่เราศึกษา  การศกึษาเชิง 
วิทยาศาสตรเรื่องใดๆก็ตามถาอยากไดผลแมนยําก็ตองทําแบบนี้  นกัจิตวิทยาผูนี้อาจไดความรูเกี่ยวกับ 
เด็กกลุมนีใ้นรูปของกฎเกณฑและสามารถนํากฎเกณฑนี้ไปอธิบายหรือคาดหมายพฤติกรรมของเด็ก 
กลุมอ่ืนที่มีลักษณะและสภาพคลายกันได 

ความรูจากวงในและวงนอก 

แตในทางศาสนาเราไมมีลักษณะอยางนี้  เราไมตองการความรูที่แยกผูรูออกจากส่ิงที่เรารู  เราตองการ 
“รูจกั”  มากกวา  “ความรู”  และการทีจ่ะรูจกัไดเราตองไปคลุกคลีและเอาตัวไปผูกพนัเปนสวนหนึ่งของ 
ส่ิงที่เรารูจัก  ตามตัวอยางเมื่อกี้  นักจิตวิทยามคีวามรูเกี่ยวกับเดก็  แตเขาไมรูจกัเด็ก  คราวนี้สมมุติมี 
นักบวชคนหนึ่ง  เห็นเด็กเหลานี้มีปญหาและตองการชวย  เขาจึงมาคลุกคลีกับเดก็ๆรับฟงความคดิและ
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สนองตอบความคิดเห็นเหลานั้น  เดก็สนิทสนมกับเขาและไววางใจเขา  และถือวาเปนเพ่ือนกัน  เดก็ไม 
เคยปดบังอะไรเขา  มคีวามในใจอะไรก็เลาใหฟงหมด  และจากที่ไปคลุกคลีอยางใกลชิดทําใหเขาได 
สังเกตเห็นอุปนิสัยใจคออารมณและความรูสึกแตละคนเปนอยางดี 

นี้เรียกวานักบวชคนนี้  “รูจัก”  เด็กเหลานี้  เขาอาจไมมคีวามรูในกฎเกณฑของจติวิทยามากนกั  แตก็ 
เรียกไดวาเขารูจกัเดก็มากกวานักจิตวิทยา  นกัจิตวิทยารูจกัเด็กจากวงนอก  แตนกับวชคนนี้รูจกัเด็กจาก 
วงใน  ระหวางเขากับเดก็ไมมีจอโทรทัศนมาขวางกัน้  ไมมีกรอบมาเปนส่ือกลางเพื่อที่จะตั้งกฎเกณฑ 
สากลเกี่ยวกับพฤติกรรมของเดก็  เขาเขาไปสัมผัสกับเด็กโดยตรง  เขาไปเปนสวนหนึ่งของเขา  ส่ิงที่เขา 
คาดหมายเกี่ยวกับพฤตกิรรมของเด็กอาจผดิและไมแมนยําเหมือนการคาดหมายของนกัจิตวิทยา  แต 
กระนี้เขากับเดก็ก็มิไดแยกออกจากกนั  สําหรับนกัจิตวทิยานั้นเดก็เปนเพียงเครื่องทดลองที่จะพิสูจน 
ทฤษฎีจิตวิทยาของเขา  เดก็เปนเพียงวัตถุสําหรับการแสวงหาความรู  มิใชเพื่อนมนุษยทีจ่ะมารวมสุข 
ทุกข  เขาใจ  และเห็นอกเห็นใจ  ยิ่งนักจิตวิทยาตองการความแมนยําของความรูของเขาเทาใดเขก็ยิ่งหาง 
จากเดก็มากเทานัน้ 

นี้คือตังอยางท่ีชี้ใหเห็นความแตกตางระหวางความรูจากวงนอกกับความรูจากวงในและความ 
แตกตางนี้เปนขอหนึ่งท่ีทําใหศาสนาตางจากวิทยาศาสตร  ศาสนิกชนมิไดรูจกัศาสนาของเขาโดย 
ลักษณะเดียวกับที่นกัวิทยาศาสตรรูจกัส่ิงที่เขาศึกษา  เม่ือเรายึดถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง  “ความจริง” 
ของศาสนานั้นไดเขามาเปนสวนหนึ่งของตัวเราเทาๆกับท่ีตัวเราเปนสวนหนึ่งของ  “ความจริง” นั้น  เรา 
รูจักศาสนาดวยความรูสึกมใิชดวยความคดิหรือเหตุผล  การเปนชาวคริสตกับการเขาใจสาสนาคริสต 
มิใชส่ิงเดียวกัน การเขาใจคําสอนของพระพุทธองคจากพระไตรปฎกก็มใิชส่ิงเดียวกับการเปนชาวพุทธ 

ไดมีนักปรัชญาจํานวนมากพยายามพิสูจนความมีอยูของพระเจา    โดยอาศัยท้ังวิธีการอุปนยัและนิร 
นัย  บางครั้งเราไมสามารถจะหักลางขอพิสูจนเหลานี้ได  ตัวทานเองอาจเขาใจและเห็นดวยกับขอพิสูจน 
เหลานั้นซึ่งดําเนินไปอยางรัดกุมหาขอแยงไมได  แตนั้นมิไดหมายความวาทานไดกลายเปนชาวคริสต 
ทานเพียงเขาใจศาสนาคริสต    ความเขาใจนี้เกิดจากการเห็นคลอยตามเหตุผลซึงมีท้ังอุปนัยและนิรนัย 
และการฟงคําอธิบายดวยเหตุผลนี้ทานตองติดตามเหตุผลซ่ึงมีท้ังอุปนัยและอุปนัยและการฟงอธิบาย 
ดวยเหตุผลนี้ทานตองคิดตาม    และในการคิดนี้ทานตองใชกรอบ    หลายๆกรอบท่ีอยูในใจทาน    การที่ 
ทานเขาใจคําอธิบายก็เพราะผูอธิบายเขาใชกรอบเดียวกับทานเปนสื่อกลางในการอธิบาย  ในกรณีนี้ทาน 
รูจักพระเจาเหมือนแดงตาบอดรูจักพระจันทร 

แตชาวคริสตที่แทจริงมิไดเช่ือพระเจา    เพราะกระบวนการของตรรกวิทยาสรุปวาเปนอยางนั้น  แต 
เขาเช่ือเพราะวาเขารูสึกวามีส่ิงหนึ่งอยูในตัวเขาและส่ิงนี้เปนแรงบันดาลใจใหเขาสรางสรรคศิลปกรรม 
อันเปนส่ิงสุนทร    บันดาลใจใหเขาโอบออมอารีตอเพื่อนมนุษยและบันดานใจใหเขาแสวงหาสัจธรรม 
เขามิไดเช่ือส่ิงนี้เพราะความคิด    เขาเช่ือเพราะความรูสึก    นอกจากจะเชื่อวาสิ่งนั้นเปนสวนหนึ่งของตัว
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เขา  เขารูสึกวาเขาเปนสวนหนึ่งของส่ิงนี้  เขารูสึกวาเขามีเพื่อน  เขาไมเดียวดายและไมวาเหว  เพราะเขา 
รูสึกวาพระเปนเจาไดคอยโอบอุมเขาใหอยูในพระหัตถของพระองคตลอดเวลา 

การเขาใจกับการรูจัก 

นี่คือความหมายของการเขาไปเปนอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจา    นีค่ือการรูจักศาสนาจากวงในมิใช 
จากวงนอก  และนี่วิธีชีวติของชาวคริสต  วิถีแบบนี้ไมใชผลิตผลของการสรุปทางนิรนัยหรืออุปนัย  แต 
เกิดจากศรัทธาและความรูสึก    ความรูที่เกดิจากเหตุผลนั้นอธิบายกันไดและในการอธิบายตองใชคําพดู 
แตวิธีการนี้ไมสามารถใหความจริงจากศาสนาได  อันดัส ฮักซเลย  เขียนไววาในทางศาสนานั้น 

ความจริงหมายถึงการรับรูทางจิตโดยตรงซึ่งกวางกวาความรูทางออมเกีย่วกบัความเปนจริง  ความรู 
แบบหลังนี้อยูในรปูของประโยคแตคําพดูมิใชสิง่ของและการเขาใจคําพดูที่เกี่ยวกับของจริงมใิชสิ่ง 
เดียวกับการรูจักนั้นโดยไมผานสื่อกลาง 

ในคริสตศาสนาเราเรียกคนที่ไดสัมผัสพระเจาโดยตรงวา  มิสติคการไดสัมผัสโดยตรงนี้มใิชทาง  หู 
จมูก    ล้ิน    กาย  ไดกระทบกับพระเจา    และมิไดหมายความวาความคิดตามเหตุผลและสติปญญาทําให 
ยอมรับวามีพระเจา    แตเปนการรูจักโดยตรงไมไดผานสอืกลาง  (กรอบใดๆ)  ดังนั้นจึงไมสามารถ 
อธิบายประสบการณนัน้ได 

นี่คือเหตุผลที่วาทําไมมิสติคจึงกลาวเสมอวาประสบการณของเราไมสามารถอธบิายเปนคาํพูดได 
คําทุกคําในภาษาผลิตผลของการรับรูทางประสาทสัมผัสและปญญาความคดิทั้งนี้มิใชวาความคิดที่ 
ปรากฏในการรับรูแบบมิสติคตางกับความคดิในการรับรูธรรมดา    แตความคิดไมปรากฏธรรมดา    แต 
ความคิดไมปรากฏอยูในการรับรูแบบมิสติคเลย 

ในศาสนาพุทธกค็ลายกนักับศาสนาคริสต   นักปราชญตะวันตกบางทานอาจ  เขาใจ    ศาสนาพุทธได 
อยางทะลุปรุโปรง    เขาอาจตีความศัพทบาลีที่อยูในพระไตรปฎกไดอยางแจมแจง    เขาสามารถอธิบาย 
ความหมายของอนจิจัง ทุกขัง    อนัตตา    ไดอยางชัดเจนเขาสามารถอธิบายขบวนการปฏิจจสมุปบาทได 
อยางละเอียด    แตถึงกระนั้นก็ไมจําเปนวาเขาไดกลายเปนชาวพุทธ    มิไดหมายความวาเขาไดสัมผัสกับ 
ความจริงทีพ่ระพุทธองคไดทรงส่ังสอน    เขารูจักพระพุทธศาสนาแบบเดียวกับท่ีรูจักฟสิกส    เขาอาจอยู 
เพียงรอบนอกของพุทธธรรม    เขาอาจมีความรูเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยางเดียวกับแดงทีค่นตาบอดมี 
ความรูเกี่ยวกับดวงจันทร 

แตการเปนชาวพุทธที่แทจริงมีความหมายมากกวานั้น  การเขาใจศาสนาพุทธจากคําอธิบายมิไดทํา 
ใหคนๆหนึ่งมวีิถีชีวิตแบบชาวพุทธจากคําอธิบายมิไดทําใหคนๆหนึ่งมีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธขึ้นมาได 
คนที่ดํารงษชีวติแบบชาวพุทธนั้นอาจจะไมรูเรื่องอนัตตาหรือปฏิจจมุปบาทเลยก็ได  อันที่จริงแมเขาอาจ
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ไมเคยไดยินคําวา  พุทธ    เลย  เขาอาจเปนชาวพุทธที่แทจริงมากกวาพวกเราก็ได    นีก่็หมายความวาการ 
เขาใจศาสนากับการรูจกัศาสนาไมเหมือนกนั 

7.3 ศิลปะกบัความรูสึก 

การมองแยกกับการมองรวม 

คราวนี้เราพิจารณาการแสวงหาความจริงของชาวศิลปดูบาง    เราจะเห็นไดวาศิลปะกบัวิทยาศาสตร 
มองดูส่ิงตางๆ    จากคนละมุมที่ไมเหมือนกัน    การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรนั้นเราตองแตกส่ิง 
ตางๆ      ออกเปนสวนๆเราแยกส่ิงๆหนึ่งออกเปนหลายๆแงและเราโยงเอาแงตางๆ    เหลานั้นเขามาอยูใน 
กรอบหลายๆกรอบอยูในใจเรา    การทีค่รูอธิบายใหแดงซ่ึงเปนคนที่ตาบอดฟงวา    พระจันทรนั้นเหลือง 
กลม    หมุน    ก็หมายความวา  ครูไดแจกแจงลักษณะของพระจันทรออกเปนหลายลักษณะแลวใชคําพูด 
หลายๆคําแทนลักษณะเหลานัน้    เม่ือไดยินคําวา    เหลือง    นายแดงก็เห็นกรอบๆหนึ่งในใจ    นั้นก็ 
หมายความวาในแงนี้พระจนัทรมีลักษณะเหมือนทอง    ดอกดาวเรือง    ขมิ้น    และอ่ืนๆ    และนั้นก็ 
หมายความวา  เหลืองซ่ึงเปนแงหนึ่งของพระจันทรไดถูกแยกออกมาจากกลุมเหลานี้เม่ือเรากลาววา 
พระจันทรกลมก็เหมือนกันเราไดแยกเอาลักษณะนีข้องพระจันทรมาอยูกรอบเดียวกับบอล  มะนาว 

การแยกแยะหรือการแจกแจงลักษณะตางๆ    ซ่ึงส่ิงหนึ่งใหออกมาจากกันเปนวิธีการอันหนึ่งของการ 
หาความรูแบบวิทยาศาสตรจะไมสามารถอธิบายความรูของตนใหคนอื่นฟงเขาใจไดเลยแตความจริง 
ทางศิลปะมิไดถูกรูโดยวิธีนี้    ในการที่เขาใจและชื่นชมความจริงของศิลปะถาเราแยกแยะแลวเราจะพบ 
อะไร  ตัวอยางอาจชวยใหเขาใจชัดขึ้น 

ลองพิจารณาเพลงบทหนึ่ง  เพลงบทหนึ่งถาแยกออกเราจะเห็นไดวาประกอบไปดวยทอนตางๆ 
หลายทอน  แตละทอนแยกออกเปนประโยค  แตละประโยคอาจแยกไดเปนวลีและตอๆไปอีก  กลาวอีก 
นัยหนึ่งเพลงบทนี้กค็ือ    การรวมตวัของหนวยยอยตางๆอันไดแกโนตทั้งหมดในเพลงบทนั้น    สมมุติวา 
เพลงลาวดวงเดือนมีโนต  100  ตัว ปญหาตรงนีก้็คือวาเพลงดาวดวงเดือนเปนเพียงการที่โนต  100 ตัวมา 
อยูดวยกนัเทานั้นหรือ    เห็นจะไมใชเมือโนต  100  ตัวมาอยูดวยกันในลักษณะนี้เทานั้น      เพลงลาวดวง 
เดือนจึงมีขึ้นได    จริงอยูถามีโนต  100  ตวั   นีจะไมมีเพลงลาวดวงเดือน    แตการทีโ่นตเหลานี้มาเรียบ 
เรียงกันอยูในลักษณะเหลานี้ทําใหเกิดอะไรใหมขึน้ซึ่งไมมีอยูเดิมในโนตแตละตัวเหลานี ้   อะไรใหม 
นี่เองคือลาวดวงเดือน    ที่แทจริงมนัเปนหัวใจและวิญญาณของเพลง    เพราะมันเปนสิ่งที่ผูฟงเมื่อไดยิน 
แลวบอกไดวาเปนเพลงลาวดวงเดือน    เพ่ือสะดวกในการอธิบายตอไปเราจะขอเรียกอะไรใหมที่เกดิขึ้น 
นี้วา  “ล” 

เม่ือเราเพลงลาวดวงเดือนแลวรูสึกวาไพเราะนั้น  ส่ิงที่เรารบัรูนั้นคือ ล  มใิชโนต 100 ตัวนัน้ จริงอยู 
เราตองไดยินโนต 100 ตัวนัน้เมื่อฟงเพลงนี้แตโนต 100 ตัว นั้นมิไดมีความหมายในตัวมนัเอง เม่ือเราฟง 
เพลงลาวดวงเดือนส่ิงที่เราตองการคือ  ล  ถาเรามัวแตไปแยกแยะโนต  100  ตวันั้นออกวามันประสานกนั
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อยางไร  ขึ้นลงสูงต่ําตางกันอยางไร  เราจะไมเขาใจความหมายของเพลงกลาวคือ  เราจะไมไดพบ  ล  ล 
หรือวิญญาณของเพลงลาวดวงเดือนนัน้เรารูไดดวยความรูสึก  เปนความรูสึกที่ไดสัมผัสโดยตรง  เม่ือ 
รูสึกแลวเราไมสามารถอธิบายความรูสึกนี้ออกเปนคําพูดได  เพราะเรามิไดรับรูส่ิงนี้โดยคําพดูนกัฟสิกส 
ที่ศึกษาเรื่องเสียงอธิบายความแตกตางระหวางโนตตาง  ๆ  ตามหลักวิทยาศาสตรใหเราเขาใจไดแตถาคน 
เดียวกนันี้ฟงเพลงนี้แลวรูสึกซาบซ่ึง  เขาจะไมสามารถอธิบายความรูสึกของเขาไดชัดเจนเทากับท่ีเขา 
อธิบายเรื่องของเสียง  ถาเราทําอยางหลังไดเพราะเขาแยกเพลงนี้ออกเปนเสียงๆแตในขณะที่เขาไดรส 
สุนทรียะ เขาไดโอบเอาเพลงบทนี้ไวทั้งเพลงโดยไมแจกแจงอะไร 

ลองพิจารณาผูแตงเพลงบาง  ผูแตงไดเอาโนต  100  ตัวมาประสานกัน  และการประสานลักษณะนี้ทํา 
ใหเกิด ล ขึ้น ปญหาก็คือที่ ล  เกดิขึน้นี้เปนเพราอุบัติเหตุและความบังเอิญหรือ คงมใิชเชนนั้น ผูแตงคง 
ตองม ี ล  อยูในใจแลวเขาจึงเอาโนต  100 ตัวนี้มาประสานกันเพื่อใหผูฟงเขาถึง  ล  เหมือนกับที่เขาเขาถึง 
ดังนั้นกอนแตงเพลงเขาจึงมี ล อยูในใจ และเขาอยากใหผูฟงเห็น ล อยางท่ีเขาเห็น คําถามกค็ือเขาเห็น ล 
ไดอยางไร  คงไมใชดวย  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย    และคงไมใชจากการโยงกระบวนการความคดิตาม 
ตรรกวิทยานิรนัย  แตเขาเห็นเอง  มันเปนวูบหนึ่งของความรูสึก  และเม่ือเขาเห็นแลวเขาก็ไมสามารถจะ 
อธิบายไดดวยคําพดูซึ่งมีตนตอมาจากการรับทางประสาทสัมผัส  และก็อธิบายไมไดดวยกระบวนการ 
ตรรกวิทยานิรนัย เพราะเขามิไดมาทางนัน้ 

จิตกรก็เชนกันกอนที่เขาจะลงมือใชพูกนัปายสีนั้น  เขาตองมีอะไรบางอยางอยูในใจแลว  ส่ิงนี้คือ 
วิญญาณของภาพที่เขาจะวาด พรสวรรคขอหนึ่งของศิลปนที่ยิ่งใหญกต็รงนี้ คือใหมีแรงบันดาลใจใหได 
สัมผัสกับส่ิงนี้โดยตรง ในเรื่องนี้ โจด ไดเขยีนไววา 

การสรางสรรคของศิลปนที่ยิ่งใหญนั้นเกดิจากการที่ไดหยัง่ทะลุเห็นความจริงที่อยูภายใตพื้นผิวที่ 
ปรากฏอยู ภาพที่เขาไดเห็นนี้เปนสวนหนึ่งของความยิ่งใหญของเขา เขาไดนําเอาภาพนี้มาปรากฏบนผืน 
ผาใบ ตรงภาพนี้เองไมใชที่สี ที่รูปแบบ ที่เทคนิค หรือที่การเหมือนของจริงเปนวิญญาณของจิตกรรม 

วิทยาศาสตรละเลยลักษณะเฉพาะ 

วิทยาศาสตรยังมีขอผิดพราดอีกขอหนึ่ง  เม่ือวิทยาศาสตรจะศกึษาหาความจริงที่เกี่ยวกับส่ิงใดสิ่ง 
หนึ่ง เขาจะมองเพียงลักษณะที่ส่ิงนั้นเหมือนกับส่ิงอ่ืน ยกตัวอยางเรื่องคนจะเห็นชัด เม่ือนกัฟสิกสศึกษา 
คนๆหนึ่ง เชน เขียว เขาจะมองคนในฐานะที่เปนเทหวัตถุชิน้หนึ่งซ่ึงอยูภายใตกฎเกณฑเดียวกับเทหวตัถุ 
อ่ืนๆถาโยนเขียวจากหนาตาง  10  ชัน้เราอาจคํานวณไดวาเขาจะตกถึงพื้นภายในเวลากี่วินาทีเราคํานวณ 
ไดแมนยําเทาๆกับคํานวณกอนหิน  ดังนั้นในสายตาของนักฟสิกสเขียวก็เปนเพียงส่ิงๆหนึ่งท่ีออยูใน 
กลุมเดียวกับกอนหิน  ดิน  น้ํา  คนในสายตาของนกัชวีวิทยาก็เปนเพียงส่ิงมีชีวิตอยางหนึ่งที่ตองกิน 
ขับถาย เติบโตและอ่ืนๆ ความรูทางชีววิทยาท่ีเรารูเกี่ยวกับตนมะมวง ชาง มา แมว ก็อาจชวยใหเราเขาใจ 
มนุษยในแงนี้ได ดังนัน้ในโลกของชีววิทยาเขียวก็อยูในกลุมเดียวกับส่ิงเหลานี้
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ลองดูวิชาสังคมศาสตร  เชน  จิตวิทยา  เศรษฐศาสตร  หรืออ่ืนๆ  บาง  ในฟสิกสเขามองเขียวจากแงที่ 
เหมือนกอนหิน  ในชวีวิทยาเขามองเขียวจากแงที่เหมือนชาง  มา  ในสังคมศาสตรเขามองเขียวจากแงที่ 
เขียวมีลักษณะเหมือนคนอื่นๆสังคมศาสตรในฐานะที่เปนวิทยาศาสตรตองการแสวงหาความรูที่เปน 
สากล  นั้นคือตองการหาความรูทีใ่ชไดกับคนทัว่ๆไป  มิใชเฉพาะกับเขียวคนนี้  ทฤษฎีทีน่ักจิตวิยา 
ตองการแสวงหานั้นตองอธิบายพฤติกรรมของคนไดทัว่ๆไป  ถาไมเปนอยางนั้นก็ไมเปนวิทยาศาสตร 
ดังนั้นในการศึกษาคนๆหนึ่งเชนเขียว  เขาตองมองเขียวจากแงที่เหมือนคนทั่วๆไป  มิฉะนั้นแลวความรู 
หรือทฤษฎีที่เขาไดมาจะนําไปใชกับคนอื่นๆทั่วไปไมได  ในฟสิกสเขามองเขียวในแงที่เหมือนกับกอน 
หิน ในชวีวิทยาเขามองเขยีวจากแงที่เหมือนหนู ในสังคมศาสตรเขามองเขียวจากแงที่กับคนอื่นๆ 

จริงอยูเขียวมีอะไรทีค่นอื่นมี เชน เม่ือหิวก็หากิน เม่ือหนาวก็หาผาหุมหอรางกาย เม่ือขาดเงินก็อึดอัด 
เม่ือถูกล็อตเตอรี่ก็ดีใจ  พฤตกิรรมที่เขาแสดงออกในเรื่องตางๆเหลานี้ก็เหมือนกับคนทัว่ไปแสดงออก 
ถาวิชาจิตวิทยาเจริญถึงขีดเราอาจคาดหมายพฤตกิรรมของเขียวและคนอื่นๆได  นี้เปนสวนหนึ่งท่ีเขยีวมี 
รวมกับคนอื่นๆแตถึงกระนั้นเขียวก็มีอะไรหลายอยางท่ีไมเหมือนคนอื่น  เขาเปนตัวเขาเอง  เขาอาจมี 
ลักษณะบางส่ิงซ่ึงไมใครในโลกมีเลยก็ได  เขาอาจเปนคนเจาอารมณหรือมีความรูสึกออนไหว  เขาอาจมี 
แรงบันดาลใจของนกับุญหรืออาจมีโทสะรายของมหาโจร  เขาอาจมีอัจฉริยะของเมโธเฟนหรือมีความ 
ทึบตันของเดก็ปญญาออน  เหลานี้เปนลักษณะเฉพาะของเขา  ลักษณะเหลานี้ทําใหเขาเปนตัวของเขาเอง 
มิใชสักแตวาเปนคนๆหนึ่งเหมือนคนทั้งหลาย 

วิชาวิทยาศาสตรทางสังคมและทางธรรมชาติไมสนใจลกัษณะที่ส่ิงๆหนึ่งตางจากส่ิงอ่ืน 
นักวิทยาศาสตรสนในเฉพาะความเหมือนกนัของส่ิงทั้งหลาย  ในแงของการศกึษาคนเขาไมสนใจวา 
เขียวจะมีอารมณ  ความรูสึก  ความใฝฝน  แรงบันดาลใจ  หรือศักยภาพเฉพาะตัว  เขาสนใจแตวาจะอยู 
ภายใตกฎเกณฑขอไหนของศาสตรของเขาสวนวิชาศิลปะโดยทั่วไปมองส่ิงตางๆ รวมทั้งคนจากแงที่เขา 
เปนตังเขาเอง มีลักษณะเฉพาะอะไร มีอะไรเดนในตวัเขานักเขียนซึ่งเปนชาววรรณกรรมจะมองเขียวไม 
เหมือนกับที่นักจิตวิทยามองเมื่อนักเขียนพูดถึงเขียวในฐานะเปนตัวละครตัวหนึ่งของเขา เขาจะไมพูดถึง 
เขียวในฐานะที่เปนคนๆหนึ่งที่อยูภายใตกฎเกณฑแหงพฤตกิรรมของมนุษยเหมือนคนอื่นๆในจิตวิทยา 
แตเขาจะพูดถึงเขียวในฐานะที่มีอะไรอยางเปนของตัวเอง  เชน  ทาทาง  อุปนิสัยใจคอและความรูสึกของ 
เขา 

ศิลปะกบัการแสดงความรูสกึ 

นักดาราศาสตรกับกวกี็มองพระจนัทรไมเหมือนกนั  สําหรบันักดาราศาสตร  พระจันทรเปนดาวดวง 
หนึ่งซ่ึงตองอยูภายใตกฎเกณฑบางอยางเหมือนดาวดวงอ่ืนๆ  สําหรับกวีดวงจันทรเปนส่ิงที่มีแสงเย็นตา 
ใหความชุมฉ่ําใจ  เปนที่เกิดแหงอารมณอันละเอียดออน  เปนแรงบันดาลใจใหเกิดจนิตนาการและความ 
ใฝฝน  ดอกกุหลาบในสายตาของชีววิทยา  เปนผลิตผลอันหนึ่งของตนกุหลาบ  กอนที่มนัจะเบงบานมนั 
ตองตูมมากอนมันจะโตเรว็ดีถาใสปุยคอก  แตในสายตาของจิตรกร  กุหลาบดอกที่อยูตอหนาเราขณะนี้
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เปนส่ิงๆหนึ่งท่ีเปนตัวของมันเอง  ไมเหมือนสิ่งอ่ืนใดในโลกและก็ไมเหมือนกุหลาบดอกอ่ืนๆเมื่อ 
จิตรกรเห็นมันเขาเขาอาจไมไดคิดอะไรเลยเกี่ยวกับกุหลาบดอกนี้  แตเขาเกิดความรูสึกวูบหนึ่ง  เขาได 
สัมผัสอะไรบางอยางท่ีเขาอธิบายดวยคําพูดไมได  แตเขาก็อยากจะถายทอดความรูสึกนี้ออกมาบนผืน 
ผาใบ  แรงบันดาลใจครั้งนี้เกดิจากไดเห็นกุหลาบดอกนี้  ซ่ึงอาจไมเกิดถาเห็นกุหลาบดอกอ่ืน  ศิลปะเปน 
ส่ือแสดงความรูสึกมิใชแสดงความรู ถาทานตองการแสดงความรูและความคิด ทานตองใชคําพูดเปนสื่อ 
ศิลปะไมใชคําพูดเพราะความรูสึกที่เขาตองการแสดงนัน้เขามิไดรับมาดวยคําพูด  ตอลสตอย เขียนไววา 

คําพูดที่ถายทอดประสบการณนัน้ทําใหคนเราเกดิความสัมพันธเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  ศิลปะก็ 
คลายกัน  และลักษณะพิเศษของความสัมพนัธท่ีเกิดจากศิลปะตางกับที่เกิดจากคําพูดก็คือ  คําพดูนั้น 
มนุษยเราใชอาศัยเปนส่ือถายทอดความคดิ แตศิลปะใชถายทอดความรูสึก 

ในบางกรณีเราจะเห็นวาภาพวาดและรูปปนแสดงออกใหเห็นความจริงบางอยางไดดกีวาคําพูด  เชน 
ความรกั ความโกรธ ความอาลัย หรือความเสียสละ  เปนตน ดนตรีอาจพาเราเขาสูความออนหวาน และ 
ความราเริงของชีวิตไดดีกวาคําอธิบายใดๆ และวรรณคดีอาจสอนใหคนมคีวามเมตตา เสียสละ และเห็น 
อกเห็นใจเพื่อนมนุษยมากกวาการอบรมดวยวาจา  เวดิสเวิรธ  กวีโรแมนตกิเขาใจเรื่องนี้ดีเมื่อเขาเขยีน 
โคลงบทหนึ่งช่ือ the Tables Turned : 

แวบเดียวของความรูสึกที่ไดจากดงไม อาจสอนทานเกี่ยวกบัมนุษย ในเรื่องความดคีวามชั่ว ไดดกีวา 
เมธีทั้งหลาย  ความออนหวานคือส่ิงที่ธรรมชาติใหกับมนษุย  แตปญหาความคิดทียุ่มยาม  ไดบิดเบือน 
ความงามของสรรพส่ิง  ในการแยกแยะ  เราไดกระทําฆาตกรรม  พอกันทีสําหรับวิทยากรทัง้หลาย  ปด 
หนังสือที่วางเปลาเหลานั้นเสีย จงมาพรอมกบหัวใจ อันพรอมที่จะรับ 

ภาค 4 

มนุษยกับมนุษย: จริยศาสตร 

นอกจากคนเราจะเปนสวนหนึ่งของโลกแตองมีความสัมพนัธบางอยางกับโลกแลวในการดํารงอยู 
ของชีวิตมนษุยเรายังตองมคีวามสัมพันธกับมนุษยดวย เราจะพิจารณาเรื่องนี้เปน 2 ประเดน 

ประการแรก มนษุยตองมคีวามสัมพันธกับตัวเอง มนษุยเราควรทําอยางไรกับตวัเอง เราควรชีวิตของ 
เราอยางไร  อะไรเปนส่ิงที่ดีที่สุดของชีวิตที่เราควรแสวงหานี่คือเรื่องปญหาอุดมคตขิองชีวิตซ่ึงปรัชญาเมธีได
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ถกเถียงกันมากวา 200 ป ปญหานี้รูจักกันในนามวา ปญหาเรื่องที่ดีที่สุด เราจะพิจารณา 2 ทัศนะที่มีความเห็น 
แตกตางจากเรื่องนี้ 

ประการที่สอง  มนษุยตองอยูรวมกับผูอ่ืน  เราควรปฏิบัตกิับผูอ่ืนอยางไร  อะไรคือหลักแหงความ 
ประพฤติของมนษุยถาทานตกอยูในสถานการณอันหนึ่ง  ทามีหลักอะไรที่จะชวยในการตดัสินใจ  ปญหานี้ 
เปนปญหาสําคัญของปรัชญาสาขาจริยศาสตรเราไมสามารถจะวิเคราะหไดทกุแงทกุมุมในหนังสือเลมนี้  แต 
เราจะพิจารณา 2 หัวขอที่สําคัญ 

(1)  ในการกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  เปาหมายท่ีเราจะบรรลุถึงหรือนัยหนึ่งผลที่จะไดจากการกระทํากับวี 
การและหลักการทีพ่าไปสูเปาหมายนั้นอยางไหนสําคัญกวากัน  เราจะวิเคราะหปรัชญา  2  สํานักทีข่ัดแยงกัน 
อยางรุนแรงในเรื่องนี้ 

(2)  เราโดยทั่วไปเห็นวาในการที่เรามีความสัมพันธกับผูอ่ืนนั้น  การเห็นแกตวัเปนส่ิงไมดี  แตนกั 
ปรัชญาจะไมยอมรับเรื่องนี้เฉยๆ โดยไมมีเหตุผล เราจะพิจารณาความเห็นของนกัปรัชญา 2 คนทีต่อบปญหา 
นี้ คือปญหาที่วา ทําไมเราจึงตองเห็นแกผูอ่ืน 

๘ 

มนุษยกับตัวเอง 

(เราควรแสวงหาอะไรในชีวิต) 

8.1 สุขนิยม : จงแสวงหาความสุข 

สุขนิยม (Hedonism) คือ ลัทธิที่ถือวาความสุขเปนสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต อะไรเลาที่มนุษยตองการนาก 
จากความสุขความสบาย  ลองถามตัวทานเองวา  ในวนัหนึ่งๆที่ทานตองทําอะไรตออะไรนั้น  ทาน 
ตองการอะไร  และที่ทานตองการส่ิงนัน้ก็เพ่ืออีกส่ิงหนึ่งนัน้  ถาถามไปเรื่อยๆอะไรคือคําตอบอันสุดทาย 
ที่ทานจะไมถามตอไปอีก อะไรคือจุดหมายสุดทายถามใิชความสุข 

ทานลองไปยืนบนหนาตางตกึ  3  ชัน้  และมองลงมาดูผูคนที่เดินขวักไขวที่อยูขางถนน  แลวนกึสืบ 
สาวดูซิวาผูคนเหลานั้นกําลังเดินไปหาอะไร  นั้นประเสริฐเพื่อนของทานกําลังวิ่งตามจะขึ้นรถเมลที่ 
กําลังจะเคลื่อนออก ทานรูดีวานั้นก็เพราะเขากลัวไปถึงที่ทํางานสายทําไมละ ก็เพราะถาบอยครั้งเจานาย 
อาจไลออก ทําไมตองกลัวดวยละ ก็เพราะถามีงานทําแลวก็จะไดเงินเดือน เอาเงินมาทําอะไรละไมมีเงิน
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แลวจะเอาอะไรกินอะไรใชละ ทําไมตองกินละ ก็เพราะถาหิวแลวมันเกิดความทกุขไมสบายละซิ ทําไม 
ตองพนจากความทกุขมาสูความสบายดวยละ ตรงนี้ไมมคีําตอบตอไป 

เราอาจตองการสิ่งหนึ่งเพื่อส่ิงหนึ่ง  แตเมื่อใดที่เราพนทกุขไดสุขเราถามไมไดตอไปวาเราตองการ 
อยางนี้เพ่ืออะไร  มันเปนที่สุดของความตองการ  คนอ่ืนๆท่ีทานเห็นเดินอยูขางลางเขาอาจไมไดไป 
ทํางานหาเงิน  เชน  คนนีก้ําลังจะไปดูหนัง  คนนั้นกําลังจะไปพักผอนที่สวนลุม  พิรี  คนโนนกําลังจะไป 
เลนเทนนิส  แตถึงกระนั้นจุดหมายปลายทางอันที่สุดของทุกคนกค็ือ  การพนจากความทกุขและการ 
ไดมาซ่ึงความสบายชาวสุขนิยมเช่ือวาไมวาจะทําอะไรก็แลวแตเปนไปไมไดทีจ่ะไมมีความสุขสบาย 
เปนจุดหมายปลายทางคนบางคนอาจหลอกตัวเองคือคดิวาการที่ตนกําลังกระทําส่ิงๆหนึ่งอยูในปจจุบัน 
นี้เพราะใจรักมใิชเพราะความสุขสบาย  ชาวสุขนิยมจะบอกวานั้นเปนเพราะวิเคราะหและสืบสาวไปยัง 
ไมตลอดถาพิจารณาใหถ่ีถวนแลวเราไมสามารถหนีพนสิ่ง 2 ส่ิงคือ การปลอดจากความเจ็บปวดและการ 
ไดมาซ่ึงความสุขชาวสุขนิยมที่รูจักกันดีคนหนึ่งคือ  เบน็ธัม  (BENTHAM  1748-1831)  เขียนไววา 
ธรรมชาติไดจัดใหมนษุยอยูภายใตบงการของนายที่มีอํานาจเต็มสองคนคือ  ความเจ็บปวดและความสุข 
สบาย  เพ่ือส่ิงทั้งสองนี้เทานั้นที่เราจะกลาวไดวาที่เราควรทําและอะไรที่เราจะทํา  มันควบคุมส่ิงที่เราทํา 
ทั้งหมด  ส่ิงที่เราคิดทั้งหมด  ความพยายามทีจ่ะหลุดพนจากอํานาจของมันกลับแสดงใหเห็นและยืนยัน 
ความมีอยูของมัน โดยคําพดูมนษุยอาจสรางทําเปนหนีจากอํานาจของมัน แตโดยความเปนจริงเขาอยูใต 
อํานาจของมันตลอดเวลา 

ความสุขซ่ึงหนากับความสขุระยะยาว 

สําหรับชาวการแสวงหาทางท่ีจะหลุดพนจากความทกุขความเจ็บปวดทีก่ําลังมีอยูก็นับไดวาเปนการ 
แสวงหาความสุขสบายเหมือนกัน  ถาเราสังเกตดูชีวิตของคนโดยทั่วไป  เราจะเห็นความตั้งใจทีจ่ะหลุด 
พนความเจ็บปวดมาสูสภาพปกตินัน้มักจะรุนแรงกวาความตั้งใจทีจ่ะออกจากสภาพปกติไปสูความ 
สบายท่ียิ่งๆขึ้นไป แทบจะไมมใีครเลยที่ตกอยูในสภาพของความทุกขแลวไมดิน้รนทีจ่ะไปสูสภาพที่สุข 
สบายมากกวาปจจุบนั 

ในบางกรณีเราเห็นไดชัดเจนวาการกระทําของคนๆหนึ่งนัน้เกิดขึ้นเพราะตองการพนทกุขหรือไดสุข 
คนที่หิวและเดินไปกินอาหารก็ดี คนที่อยูในหองอับแลวเดนิออกมาขางนอกกด็ี คนทีก่ําลังเดินไปดูหนัง 
ที่เขาชอบก็ดี  เหลานี้เปนการกระทําที่มีความสุขซ่ึงหนาเปนเปาหมาย  ผลที่จะเกิดขึน้จากการกระทํานั้น 
เปนส่ิงที่จะเกิดขึ้นทันทีทนัใด  เชนบางทีเราออมทรัพยเพราะหวังผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว  หรือบางที 
เรายอมทํางานหนักในปจจุบันเพราะหวังจะไดสุขสบายในวันขางหนา
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นี้คือความรอบคอบ  ความรอบนี้อาจเกดิจากประสบการณที่ไดเห็นอะไรตออะไรมากมาย  บางครั้ง 
เราทําอะไรบางอยางซ่ึงใหความเจ็บปวดในปจจุบัน  แตนั้นมิไดหมายความวา  ความเจ็บปวดเปน 
จุดหมายปลายทางของการกระทํา  แตเปนเพราะมองการณไกลคนที่มองการณใกลนั้นอาจตองไดรับ 
ความทกุขในอนาคตเมื่อหักลบกลบกนัแลว  การมองการณไกลมกัจะใหความสุขแกมนษุยมากกวาแต 
ไมวาจะมองการณใกลหรือการณไกลทุกคนทําส่ิงตางๆก็เพราะมีความสุขเปนจุดหมายปลายทาง 

เอพิคคิวรัส (341-270 กอนค.ศ. ) เปนนักปรัชญาชาวกรกีทีรู่จักกันดวีาเปนผูสอนใหคนเรามองการณ 
ไกล  เรื่องหนึ่งที่เขาพูดกค็ือถาเราแสวงหาความสุขกับส่ิงทายากและราคาแพง  เรามักจะลงเอยดวยความ 
ทุกข  หรือถาเราไปผูกพันกับบุคคลหรือส่ิงของมากเกนิไปเราก็จะกลายเปนทาสของส่ิงเหลานั้น  เราจะ 
ไมมีเสรีภาพและความมีเสรีภาพนัน้เปนปจจัยหนึ่งของความสุข เอพิคคิวรัส  ไมคดิวาไมมีส่ิงอ่ืนใดมีคา 
สําหรับมนุษยนอกจากความสุขสบาย  ชีวิตที่สมบูรณก็คือชวีิตที่ปราศจากความเจ็บปวดและความ 
เดือดรอน 

ชาวสุขนิยมสมัยปจจุบันยึดถือวิทยาศาสตรเปนสรณะ  วิทยาศาสตรเปนความรูที่เกดิจากประสาท 
สัมผัส  ส่ิงที่วิทยาศาสตรศึกษาจึงเกีย่วกับประสาทสัมผัส  ดังนั้นวิทยาศาสตรจึงเปนประโยชนในแงท่ีวา 
มันชวยใหเราควบคุมและหันแหใหโลกของวัตถุคลอยตามความพอใจของเรา  วิทยาศาสตรบอกเราได 
วาทําอยางไรตาของเราจะไดเห็นภาพสวยๆและหูของเราจะไดยินเสียงเพราะๆจมูกเราจะไดกล่ินหอมๆ 
ล้ินของเราจะไดล้ิมรสอรอยๆ  กายของเราจะไดเคลื่อนไหวไปมาสบายและไดสัมผัสกับส่ิงอ่ืนหนาพึง 
พอใจ 

ชาวสุขนิยมเช่ือวา  ยิ่งวิทยาศาสตรเจริญขึ้นมนุษยก็ยิ่งสุขบายมากขึน้  อาจมีบางคนแยงวา  ทําไม 
คนเราเดี๋ยวนี้มีความสุขนอยกวาเกา  สุขนยิมจะบอกวานี้ไมเปนความจริง  ถาดูอยางผิวเผินหรือพิจารณา 
เรื่องที่เกิดขึ้นโดยไมวิเคราะหลงไปจริงจังกด็ูเหมือนวาเรามีความสุขนอยกวาเมื่อกอน แตถาดูโดยทั่วไป 
เราจะตองยอมรับวาเดี๋ยวนี้เราสุขสบายกวาเมื่อกอน  มใีครบางที่อยากกรับไปอยูสมัยหิน  ซ่ึงมนษุยตอง 
ทนกับความหนาวความรอนและโรคภัยไขเจ็บ  ชาวสุขนยิมบอกวาถามนษุยเราฉลาดรอบคอบและมอง 
การไกล  ความรูทางวิทยาศาสตรจะชวยใหมนษุยแสวงหาความสุขไดอยางดีเยี่ยม  เราศึกษาวิทยาศาสตร 
มิใชเพราะมันมคีาในตัวเอง  ส่ิงมีคาสําหรับมนุษยมีเพยีงส่ิงเดียวความสุข  คาของวิทยาศาสตรอยูเพียงวา 
มันทําใหเราบรรลุความสุขสบายไดดีขึ้น 

วิจารณสุขนิยม 

สุขนิยมสอนวา  ความสุขสบายเทานัน้เปนส่ิงสําคัญสําหรับชีวิต  ส่ิงอ่ืนๆนั้นถาหากวามันจะมี 
ความสําคัญก็เพียงเพราะวา  มันเปนเครื่องมือพาไปสูความสุข  ดังนัน้ความสุขเปนเพียงส่ิงเดียวที่เราควร 
แสวงหา ทัศนะนี้มีผูไมเห็นดวย เราจะพิจารณาขอโตแยงทีสํ่าคัญๆดังนี้ 

1.  ถามนุษยแสวงหาความสุขสบาย อาริยธรรมของมนษุยจะมีไมได
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อาริยธรรมของมนุษยมไิดเกดิจากความสุขสบาย  นักวิทยาศาสตรไดคนพบความรูใหมๆใหแก 
มนุษยชาตนิั้นตองตรากตรําทํางาน  อดหลับอดนอน  ตองสละความสุขสบายจึงจะไดผลการคนควา 
ออกมา ถามีนักปรัชญาที่นกัความรูมากกวาความสุขที่เห็นการทดลองมากกวาความสบาย วิทยาการของ 
มนุษยจะเจริญกาวหนามาถึงนี้หรือศาสนาสําคญัๆนั้นก็มิไดเกิดจากความสุข  ถาทุกคนถือความสุขเปน 
สรณะของชีวิต  หลักธรรมของศาสนาตางๆจะมขีึ้นในโลกไดละหรือ  ถาศิลปนรักแตความสะดวกสบาย 
งานศิลปะที่ยิ่งใหญในโลกจะมใีหเราไดชื่นชม  อารยธรรมอันเปนผลงานของนักวิชาการกด็ี  ของนกับุญ 
ก็ดี  ของศิลปนก็ดคีงไมอุบัติขึน้ในโลก  ถาอัจฉริยบุคคลเหลานี้ถือความสุขสบายสําคัญเหนืออ่ืนใด  ชาว 
สุขนิยมจะตอบขอนี้วาอยางไรนั้นขอใหผูอานพิเคราะหดูดวยตนเอง 

2.  ความสุขไมเคยกอใหเกดิการกระทําอันนาสรรเสริญ 

ทหารที่ออกเพ่ือมาตุภูมิ    รัฐบุรุษทีย่ึดมั่นในอุดมการณ    เพ่ือนที่ยอมเสียสละเพ่ือเพ่ือน หรือแมที่ยอม 
ตายเพื่อลูก  เหลานี้เปนการกระทําที่เกิดขึ้นและมีอยูจริงในสังคมมนุษย  การกรําเหลานี้เม่ือใครเห็นก็ตอง 
สรรเสริญ  จริงอยูอาจมีบางคนที่สรรเสริญแตเพียงปากแตใจจริงไมรูสึกอะไร  แตคนที่สรรเสริญดวยใจ 
จริงก็มี  แตการกระทํา  เหลานี้จะเกิดขึน้ไมไดถามนษุยเราทําทุกอยางเพื่อความสุขสบาย  ทหารตองเผชิญ 
กับความลําบากในสงคราม  รัฐบุรษุตองอดทนเพื่ออุดมการณ  ถาคนเหลานี้ถือความสุขเปนใหญ  วีรกรรม 
ของทหาร การตอสูของรัฐบุรษุ หรือการเสียสละของเพื่อนก็คงมีไมได 

ชาวสุขนิยมจะตอบขอนีว้า  ตามสุขนิยมความสุขสบายเปนสิ่งสําคัญที่สุดของชีวิต  แตชาวสขุนิยม 
มิไดบอกวาความสุขของตนเองเทานั้นที่มคีา  ชาวสุขนยิมที่ดีจะตองถือวาความสุขของคนทั่วไปก็มีคา 
การกระทําที่กลาวมานี้  ไมวาจะเปนของทหาร รัฐบุรษุ  เพ่ือน ลวนเปนการกระทําที่มุงไปสูความสุข มิใช 
ความสุขของผูทําแตความสุขของผูอ่ืน  ประเดน็หลักของเรือ่งนี้อยูตรงที่วาเขาเหลานี้ทําเพื่ออะไร  คําตอบ 
ก็คือเพ่ือความสุขสบาย  แตความสุขนี้ไมไดหมายความวาตองเปนของตนเองเสมอ  เรื่องนี้เราจะพูด 
เพ่ิมเติมในบทที่ 9 

3.  ความสุขเปนภาพมายา 

สุขนิยมสอนใหมนษุยแสวงหาความสุข  แตความสุขมีจริงหรือ  มนุษยเราเคยบรรลุความสุขที่แทจริง 
หรือไม  ความสุขเกิดขึ้นเมื่อเราไดสิ่งที่ตองการ แตพอไดแลวก็ตองการของใหมอีก ความอยากของมนษุย 
ไมมีส้ินสุด ความสมอยากที่แทจริงจึงมีไมได ดังนัน้ถาใครตั้งเปาหมายของชีวิตไววาเขาจะหาความสุขเขา 
คงจะตองประสบกับความผิดหวังแนนอน ศาสนาพุทธและศาสนาอ่ืนๆก็มีความเห็นทํานองนี้ 

ความปรารถนาของมนษุยนั้นมกัจะขัดแยงกันในตวั  สมมุติวามีนกัวิ่งโอลิมปกคนหนึ่งทําลายสถิติวา 
วิ่งเร็ว  100  เมตรไดโดยทําเวลาเพียง  8  วนิาที  ทานคิดวาคนเราจะพอใจแคนัน้หรือไม  เรากค็งฝกซอมกนั 
เพ่ือจะไดเร็วกวานัน้ และสมมุติวามีคนวิ่ง 100 เมตร ไดในเวลา 1 วินาที เรากค็งยังไมพอใจ หรือแมแตวิ่ง 
ไดในเวลา  0.001  วินาที  ก็คงไมพอใจ  เราจะพอใจก็ตอเมื่อวิ่งไดในเวลา  0.000  วินาที  นั้นแหละ  นั้นก็
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หมายความวามนุษยตองวิ่งเร็วจนถึงขนาดอยูกับทีค่ือไมตองวิ่ง  เม่ือใดที่เราวิ่งเร็วแบบไมตองวิ่งนั้นแหละ 
เราจึงจะพอใจ ความตองการของคนเราในเรื่องอ่ืนๆกค็ลายกัน 

มนุษยไมเคยพอใจอะไร ส่ิงทีจ่ะทําใหเขาพอใจไดนั้นมกัจะเปนสิ่งที่เปนไปไมไดเพราะขดัแยงตอตัวเอง 

8.2 ศานตินิยม : จงแสวงหาความสงบ 

เม่ือเปนเชนนี้จึงมีปรัชญาเมธีหลายสํานักเสนอวาอยาไปเทีย่วแสวงหาความสุขใหมากเลย  ยิ่งทานหา 
มันเทาไรทานจะยิ่งไดนอยกวาเทานัน้  กลุมศานตินิยมบอกวาสิ่งมาคาของชวีิตมิไดอยูทีค่วามสุขจากวัตถุ 
ภายนอก แตอยูทีค่วามสงบของจติและวิญญาณภายใน คาของชีวิตอยูท่ีวิญญาณไดล้ิมรสอะไรบางอยาง มใิช 
การที่รางกายไดสัมผัสรูปธรรมภายนอก เราจะแยกกลุมศานตินิยมเปน 2 พวกคือปญญานิยมกับวิมตุินิยม 

ปญญานิยม 

เมธีสําคัญที่รูจักกันดใีนสํานกันีค้ือ  โสกราตีส    เพลโต   และอริสโตเติล    ธาตุแทของมนุษยนั้นมี  2 
สวนคือรางกายกับวิญญาณหรือจิต    อันหลังจริงกวาสําคญักวาและมีคากวา    ดังนั้นชวีิตที่สมบูรณหรือชวีิตที่ 
มีคาจึงอยูที่วาวิญญาณไดหลุดพนจากความปรารถนาของรางกายไปสูโลกของมนัเอง  เพลโต  เขยีนไววาใน 
บทสนทนาเรื่องเฟโดวา 

ปรัชญาเมธีควรหมกมุนอยูกับความสุขของรางกายเชนกินและดื่มหรือไมไมอยางแนนอน 

แลวความสุขทีเ่กดิจากความรักละกไ็มเหมอืนกันเขาควรพะวงกับการหาความสุขทางกายในเร่ืองอื่นเชน 
เสื้อผาแพงๆกบัรองเทาและเคร่ืองประดับอยางนั้นหรอื    แทนที่จะหมกมุนกับสิง่เหลานีไ้มควรหรอกหรือที่ 
เขาจะละวางมันเสียและมีเพียงเทาทีธ่รรมชาติตองการปรชัญาเมธีควรระวางมันเสียไมควรหรอกหรือทีเ่ขา 
จะอยูกับวญิญาณแทนที่จะอยูกบัรางกาย เขาหนาจะหนีหางจากรางกายมาสูวิญญาณใชไหม..................ใช 

ชาวปญญานิยมเชื่อวาวิญญาณหรือจิตเปนสิ่งสําคัญของมนษุย  และในวิญญาณนั้นส่ิงที่สําคัญที่สุดก็ 
คือปญญา  ปญญาทําใหมนุษยตางจากสัตวโลกอ่ืนๆ  ในปรัชญาของเพลโตมนษุยเทานั้นมคีวามสามารถจะ 
เขาถึงโลกของแบบไดนีค้ือลักษณะเฉพาะของมนษุย ส่ิงทกุส่ิงตางก็มีลักษณะเฉพาะของตน และลักษณะของ 
ส่ิงหนึ่งมันทําใหส่ิงนั้นแตกตางจากวิ่งอื่น ความคมเปนลักษณะของมีด ความหนกัหนา ทึบ  เปนลกัษณะของ 
คอน ความคมที่ชวยใหตดัเฉือนไดทําใหมีด แตกตางจากส่ิงอ่ืน เชน คอน ไขควง ส่ิว เปนตน 

ถาทานมีมีดสองเลม    เลมแรกคมใชเฉีอนไดดีแตดามเปนไมธรรมดาและเลมหลังไมคมแตดามทอง 
ประดับมุก  มีดเลมไหนมีคามากกวากัน  เปนมีดที่ดกีวากัน  ถาทานเลือกเลมแรกก็ถือวาทานไดรูจกัสาระของ 
มีดถาทานชอบเลมหลังทานชอบเปลือกนอกของมันความคมเปนสาระของมีด    มนัเปนตัวตัดสินวามดีเลม 
แรกดกีวา    มีคามากกวา    และสมบูรณกวามดีเลมหลัง    สมมุติวามีดมคีวามจงใจไดเหมือนคน    ถามีดเลมใด 
พยายามหามุกมาประดับดามของตนเรียกวามีดเลมนั้นหลงผิด    ถามีดเลมใดพยายามลับตัวเองใหคมอยูเสมอ
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สวนดามนั้นก็รกัษาไวพอมิใหเนาเปอยผุพังก็เรียกวามีดเลมนั้นเดินทางถูกทาง    เพราะมันแสวงหาส่ิงที่เปน 
สาระของมัน 

สําหรับชาวปญญานิยม    สาระของคนคือวญิญาณ  สาระของวิญญาณคือปญญาคนที่แสวงหา 
ความสุขใหแกกายก็เหมือนมีดที่แสวงหามุกมาประดับดาม เรียกไดวาเขาเดินผดิทาง  สับหรับชาวปญญานิยม 
ชีวิตที่สมบูรณและมีคา    หรือนัยหนึ่งชวีิตนาอยูมิใชชีวติทีแ่สวงหาความพอใจใหแกตนรางกาย    แตเปนชวีิต 
ที่หันเขาสูสาระหรือธาตุแทของตน    นั่นคือชีวิตอยูกับปญญา    การอยูกับปญญาคือการแสวงหาความรูและ 
ความจริง 

ความรูทัศนะของปญญานิยมมีอีกสองแบบ    อยางแรกคอืความรูที่ชวยใหมนษุยไดอยูสุขสบายขึ้น 
การแสวงหาความรูแบบนี้คือหาวิธกีารที่จะสนองความตองการของรางกายอีกอยางหนึ่งคือความรูบริสุทธ์ิ 
เปนสัจธรรมอันอมตะ  ไมเกี่ยวเนื่องกับการสนองความตองการของรางกาย  ในปรัชญาของเพลโตการเขาถึง 
โลกแบบก็พอถือไดวาเปนความรูแบบนีค้วามรูแบบแรกนัน้สัตวก็อาจมีไดแตอาจอยูในระดับตํากวามนษุย 
ถาเราแสวงหาความรูแบบนั้นก็เทากับเราเปนเพียงสัตวแตสูงกวาเทานั้น   ความรูแบบหลังมนุษยเทานั้นที่รูได 
เปนสัจธรรมท่ีมนุษยเทานั้นจะดื่มด่ําชื่นชมมนัได    การแสวงหาความเจริญแบบนี้ทําใหมนษุยแยกจากสัตว 
เปนคนละประเภท มใิชประเภทเดียวกันแตอยูในละดับสูงกวาเทานัน้ แตอยูกันคนละโลก 

การแสวงหาความจริงแบบกลังทําใหจิตใจสงบ  สัจธรรมนัน้เปนของกลางและมีจํานวนไมจํากดั  ถา 
ในจกัรวาลมีเพรชหมื่นเม็ด  คนบางคนเทานั้นจะมีเพรชได  ถาคนหนึ่งไดไปสวนหนึ่งแลวสวนที่เหลือจะ 
จํากัด  แตสัจธรรมไมเปนเชนนั้น  การทีค่นๆหนึ่งไดชืน่ชมกับความจริงมิไดเปนการขัดขวางมใิหคนอืน่ได 
โอกาสดวย  ดังนั้นคนไมตองแกงแยงกนัทุกคนมีสิทธิเทากันที่จะเปนคนอยางสมบูรณ  สําหรับชาวปญญา 
นิยม  ชีวิตที่สมบูรณมิไดวดัที่ความสุขทางรูปธรรมหรือทางรางกาย  การเปนคนดกีับการมคีวามสุขมใิชส่ิง 
เดียวกนั คนดีคือคนที่สาระของเขาอันไดแกปญญาไดรับการเอาใจใสอยางพรอมบริบูรณ 

วิมุตินิยม 

ศานตินิยมกลุมที่สองก็คือวิมุตนิิยม  ชาววิมุตินิยมกค็ลายกับชาวปญญานิยมคือถือวา  ความสุขทาง 
รางกายนัน้ไมใชสาระของชีวิตแตความสงบใจมีคามากกวา  ชาวปญญานิยมนั้นเนนที่การแสวงหาสัจจะวา 
เปนส่ิงประเสริฐของชีวิต แมชาววิมุตนิิยมจะไมเนนในเรื่องนี้แตเขากค็งไมปฏิเสธ ชาววิมุตินิยมนัน้เนนเรื่อง 
การดับความตองการและการเอาชนะตนเอง 

ความพอใจของมนษุยนัน้คือความพอดีระหวางส่ิงที่เรามีกบัส่ิงที่เราตองการ  เขียนเปนสมการได 
ดังนี้ 

สิ่งท่ีเรามี 

สิ่งท่ีเราตองการ
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ความพอใจ = 

ความพอใจมีไดสองทาง  ทางแรกหาทางเพิ่มส่ิงที่เรามี  ทางหลังพยายามลดสิ่งที่เราตองการ  ทางแรก 
นั้นเราตองไปแกงแยงกับคนอื่นเพราะส่ิงตางๆ มีจํานวนจํากัด นอกจากนั้น วัตถุส่ิงของตางๆที่เราเปนเจาของ 
นั้นมันไมคงที่ มันอาจเส่ือมสภาพ อาจถูกขโมยหรืออาจสูญสลายไปก็ได ดังนัน้ ถาความพอใจของเราขึ้นอยู 
กับวัตถุส่ิงของความสุขของเราก็อยูในสภาพงอนแงน  เราอาจผิดหวังเม่ือใดก็ไดโดยที่เราไมรูตัว  เพราะ 
ความสุขของเราผูกพันอยูกับส่ิงที่ไมแนนอนอันเราไมสามารถควบคุมได  วิธีหาความพอใจทางหลังกด็ีกวา 
และใหความสุขที่แนนอนกวา  ถาเราลดความตองการลงก็เทากับเรามีส่ิงของมากขึ้น  สําหรับชาววิมตุินิยม 
เศรษฐีมิใชคนที่มีมาก แตคือตองที่ตองการนอย ถาทานมีเส้ือ  3 ตัวแตตองการ  4 ตัว ทานก็ไมมีความสุข ถา 
ทานไปดิ้นรนเพื่อจะหามาใหไดอีกตวัหนึ่งทานอาจผิดหวังเพราะไมประสบความสําเร็จ  ทางที่แนนอนก็คือ 
ลดความตองการลงใหเหลือเพียง 3 ตวั ยิ่งถาทานลดไดเหลือตัวเดียว ทานกจ็ะมีของเหลือใชแจกคนอื่น วิธีนี้ 
แนนอนเพราะมันขึ้นอยูกับตังทานทั้งหมดการเอาชนะผูอ่ืนเพื่อจะใหไดเส้ือมาอีกตวัหนึ่งนั้นยาก  แตการลด 
ความตองการโดยเอาชนะตนเองงายกวาและแนนอนกวา 

ชาววิมุตินยิมสอนวาถาทานเอาชนะตนเองทานจะชนะโลกทั้งโลก  ทานตองพยายามเห็นความจริง 
ที่วาไมมีอะไรในโลกที่อยูในเงื้อมมือของทานเทากับตวัทานเอง  จงถือวาทุกส่ิงทานมีอยูนั้นมใิชของทาน  ถา 
ทานคิดไดเชนนีก้็เทากับทานไมมีอะไรเลย  และเม่ือไมมีอะไรทานก็ไมมีอะไรทีจ่ะเสีย  ทานก็จะไมมคีวาม 
เสียใจ ไมผิดหวัง จะมีแตความสงบ 

ศาสนาโดยทั่วไปเปนของวิมุตนิิยม ในทางตะวันตกชาวิมุตนิิยมที่รูจกักนัแพรหลายก็คือพวก สโตอิค 
(Stoic)  ชาวสโตอิคคนหนึ่งคือ  เอพคิเตตัส  (Epictetus  60-110)  ไดกลาวไวตอนหนึ่งซ่ึงสรุปทัศนะของวิมุติ 
นิยมไดเปนอยางดคีือ 

ถาทานเลิกชื่นชมกับเสื้อผาทานจะไมโกรธขโมย ถาทานเลกิชื่นชมกับความงามของภรรยาทานจะไม 
โกรธชายชู  จงรูวาขโมยกบัชูไมสามารถทําอะไรไดกบัสิ่งที่เปนของทานจริงๆ  ทําไดก็แตกบัสิ่งที่เปนของง 
ผูอื่นและสิ่งทีอ่ยูพนอํานาจของทานเทานั้น ถาทานละวางมันเสียโอกาสที่ทานจะโกรธใครก็มไีมได แตถาทาน 
ยังชื่นชมกับสิง่เหลานีอ้ยูทานควรโกรธตัวเองมากกวาที่จะโกรธขโมยกบัชู 

8.3 เอ็กซิสเท็นเชยีลลิสม : จงแสวงหาตัวเอง 

คราวนี้เราพิจารณาอีกทัศนะหนึ่งซ่ึงแตกตางอยางมากกับ  2  ทัศนะที่กลาวมาแลวนั้น  นั้นคือสํานกั 
เอ็กเท็นเชียลลิสม เพ่ือความสะดวกเราจะเรียกยอๆวา เอ็กซิสฯ



112 

มนุษยสญูเสยีตัวเอง 

ชาวเอ็กซิสฯเห็นวามนษุยในสมัยปจจุบนัไดสูญเสียตัวเองไป ในสังคมอันสลับซับซอน เชน ปจจุบนั 
คนเราตองแสดงหลายบทบาท  พิจารณาดูนายแดงเพื่อนบานของทาน  แดงมีมารดาซ่ึงมีชีวิตอยูและมีภรรยา 
และลูกคนหนึ่ง  เขาเปนครู  เปนสมาชิกครุุสภา  เขาเปนนายกสมาคมสิทธิเกาโรงเรียนวิทยาศกึษา  เปนสมาชิก 
คนหนึ่งของชมรมครใูหญ  เขาเปนเพื่อนสนิทของขาวกับเขียว นอกนั้นเขายังเปนนายของลูกจางที่บานอกี  2 
คนและเปนอื่นๆอีกมากมาย  ชีวิตประจําวันของแดงนั้นก็ตื่นแตเชาพาลูกไปโรงเรียนแลวก็ไปสอนหนังสือ 
บางวันเขาตองไปประชุมท่ีสมาคมและชมรม  บาวนัเขาตองไปเยี่ยมมารดา  บางวนัตองพาภรรยาไปซ้ือของ 
บางทีเขาก็แวะไปคุยกับขาวและเขียว 

ส่ิงตางๆที่แดงทําไปแตละวันนั้นบางทีเขาก็ไมอยากทํานกัแตก็จําเปนตองทํา  บางทีเขาตองทําอะไร 
บางอยางเพราะความเปนพอ บางทีเพราะความเปนลูก บางทีเพราะความครู บางทีความเปนนายกสมาคมหรือ 
ความเปนสมาชิกชมรมทําใหเขาตองระงับอะไรบางอยางท่ีเขาปรารถนา บทบาทตางๆเหลานี้คือหัวโขนที่เขา 
ตองสวม  และมันก็มีหลายหัวเสียดวย  อะไรคือตวัเขาเองที่แทจริง  เกือบทุกส่ิงเขาทํานัน้ก็เพราะเขาเปนลูก 
เปนพอ เปนคร ูเปนนายกสมาคม มีบางไหมที่เขาทําอะไรโดยที่เกิดจากตวัเขาเองจริงๆ มใิชเพียงในฐานะเปน 
นั้นหรือเปนนี้ 

ชาวเอ็กซิสฯ  ตอบวา  ในสังคมปจจุบนัแทบจะไมมีใครเลยที่ไมถูกบีบรดัโดยบทบาทตางๆ 
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหมนษุยสลับซับซอนทวีขึ้น  และความสลับซับซอนนี้มัน 
ดึงใหมนษุยออกจากตวัเขาเอง คนสมัยใหมไมมีเวลาที่จะมาพิจารณาดตูัวเอง วาตังเองรูสึกอะไรหรืออยากทํา 
อะไร  การกระทําที่เกิดจากความรูสึกจริงๆวาอยากทํานั้นไมมีอีกตอไป  คนเราเปนแตเพียงทางผานของส่ิงอ่ืน 
มิไดมีอะไรเปนของตวัเอง 

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรทําใหมนุษยสะดวกสบายขึน้  นั้นก็จริงอยู  แตในขณะเดียวที่มนัสราง 
ความสุขใหมันกลับทําลายความเปนมนษุยลงไป  ขาวของเครื่องใชที่อํานวยความสะดวกใหแกมนุษยนั้นมนั 
กลับเปนนายเหนือมนษุย  บางทีมนษุยไดลดคาตวัเองเสมอกับวัตถุส่ิงของท่ีเขามี  คนที่ซ้ือรถมาใหม  นั้นถา 
เห็นเด็กมือบอนเอาตะปูขีดรถของเขา  เขาจะรูสกึเจ็บแทนเหมือนกับตนถูกขีด  เขาไดนําตวัเขาไปเปนส่ิง 
เดียวกับรถเสียแลว ของอ่ืนๆก็เหมือนกัน ยิ่งเขามขีองมากเทาไหรเขาเองก็ยิ่งหดไปเทานัน้ ยิ่งกวานัน้ขาวของ 
เครื่องใชเหลานี้บางทีมันยังบังคับใหเขานอนดกึๆ เพราะถานอนหัวค่ําก็จะไมมีเงนิมาซ้ือของเหลานี้ เขาคิดวา 
เขามีความสุขที่ไดสิ่งของเหลานี้  แตความจริงเขาอยูในสภาพที่กําลังเดินไปสูความสุขโดยที่ไมเคยบรรลุถึง 
มันเลย 

เสรีภาพของมนษุย 

ความสลับซับซอนของสังคมสมัยใหมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรไดดึงมนุษยออกจาก 
ตัวเองเสียแลว  เม่ือเปนเชนนี้เราควรทําอยางไร  ชาวเอ็กซิสฯบอกวาก็ขอใหมนุษยกลับมาหาตนเอง  การ
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กลับมาสูตัวเองก็คือการตระหนักถึงเสรีภาพอันเปนธาตุแทของมนุษย  ความเปนอิสระที่จะเลือกกระทําส่ิง 
ตางๆ  นั้นเปนส่ิงที่แยกไมออกจากมนุษย  ไมเคยมีครัง้ใดเลยที่จะพูดไดวามนุษยไมเปนเสรี  และไมมี 
สถานการณใดเลยที่จะกลาวไดวาในสภาพอยางนั้น มนษุยถูกบังคับ 

ทหารที่ถูกขาศึกจับไดและถูกทรมานเพื่อใหบอกความลับนั้นโดยทัว่ไปเราจะบอกวาถูกบังคับ  แต 
สําหรับชาวเอ็กซิสฯ  สถานการณนั้นเปนเพียงขอมูล  การถูกจับและถูกขูวาจะถูกทรมานนัน้เปนขอเท็จจริง 
หรือเปนขอมูล  แตการตัดสินใจทั้งหมดวาจะทําอยางไรกบัขอมูลนี้ก็ยังทรมานอยูกับทหารคนนัน้  เขามีสิทธ์ิ 
ที่จะเลือกบอกหรือไมบอก ชาวเอ็กซิสฯถือวาในกรณีอยางนี้สถานการณ “อยูในมือ” ของทหาร เขาเปนอิสระ 
ที่จะตัดสินใจ  และประวัติศาสตรก็ไดบันทกึไววา  ในบางกรณีทหารบางคนตดัสินใจที่จะไมบอก  และถูก 
ทรมานจนตาย 

ทานเกิดมาขาเปทานจึงบอกวาดวยเหตุนี้ทานจึงไมอยากเปนนักปนเขา  ทานคิดวาการตัดสินใจที่จะ 
ไมเปนนักปนเขานั้นถกูบังคับโดยาภาพขาเปของทาน  แตสําหรับชาวเอ็กซิสฯนั้นวาทานหลอกตัวเอง  ไมมี 
อะไรบังคับทานได  การที่ทานตัดสินใจเปนนักหมากรกุแทนนักปนเขานัน้เปนไปอยางสมัครใจ  ความกลัวที่ 
จะไมประสบความสําเรจ็ในการเปนนักปนเขาที่ไมมีชื่อตางหากมีสวนในการตัดสินใจของทาน  ทานยังมี 
สิทธ์ิเลือกระหวางการเปนนกัปนเขาที่ไมมีชื่อกับการเปนนกัหมากรกุที่มีช่ือ  ทานเลือกเอาอยางหลัง  แตนั้น 
ทานเปนอิสระที่จะเลือก ถาทานรักการปนเขาจริงๆทานคงเลือกปนเขาไมวาทานจะคดิวาสําเร็จหรือไม 

เม่ือมารดาทานปวยทานบอกเลิกกับเพื่อนวาไปเท่ียวดวยไมได  เพราะตองไปเยี่ยมแม  ทานบอกวา 
เหตุการณบังคับทําใหทานงดการไปเที่ยว    นี้ทานก็หลอกตัวเอง  การปวยของมารดาเปนขอเท็จจริง  คือเปน 
เพียงขอมูล ขอมูลนั้นมันบังคับใครไมได มีก็แตคนทึกทกัเองวามันบีบบังคับ ทานมีสิทธเลือกระหวางการไป 
เยี่ยมแมกับการไปเที่ยว  ทานตัดสินใจเลือกอยางแรก  โดยแกนแทแลวไมมีอะไรบังคับทานได  ทานตัดสินใจ 
เลือกเปนลูกที่ดีมากกวาจะเปนเพ่ือนที่รกัษาคําพูด  แตถาทานพูดวาใจจริงแลวอยากไปกับเพื่อนแตไปไมได 
ทานโกหกตัวเอง เพราะในกรณนีี้ใจจริงของทานคือการไปเยี่ยมแม 

ศีลธรรมกบัศิลปะ 

ตรงนี้ทานอาจบอกวาทั้งๆที่ทานอยากไปเที่ยว  แตหนาที่ของการเปนลูกหรืออีกนัยหนึ่งกรอบของ 
ศีลธรรมทําใหทานไปไมได  ชาวเอ็กซิสฯกจ็ะตอบวานั้นเทากับทานเลือกที่จะปฏิบัตติามกรอบ  แตทานก็ยังมี 
โอกาสเลือกอยูดี ทานก็อาจแยงวา “แตคนเราก็ตองมีศีลธรรม” 

ตรงนี้เราจะเห็นความแตกตางระหวางชาวเอ็กซิสฯกับคนทัว่ไป  โดยทัว่ไปเราคิดวา  มนษุยเราใน 
สังคมนั้นตองมีกรอบหรือแบบแผนบางอยางในการปฏิบัตติน  กรอบหรือแบบแผนนี้จะเปนจารีตประเพณี 
หรือกฎศีลธรรมก็แลวแต  แตมนัเปนส่ิงที่เราจะตองคํานึงถึงเมื่อจะกระทําอะไร  ชาวเอ็กซิสฯเห็นแยงกับเรื่อง 
นี้  เขาคิดวาแบบแผนเหลานี้คือส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น  เขาเห็นวาโลกของแบบของเพลโตที่มีอยูดั้งเดิมเปนนิ
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รันดร  และเปนอิสระจากความคิดมนษุยนัน้เปนเรื่องเพอฝน  มนุษยเปนผูบัญญตัิศีลธรรมมิใชพระเจาเหมือน 
ชาวคริสตเชื่อ และเม่ือมนุษยเปนผูบัญญตัิมันก็อยูในมือเขาวาจะเลือกบัญญัติอะไร 

มนุษยเปนผูสรางคุณงามความดี  และการสรางนี้มิไดมีแบบแผนอะไรที่จะตองคลอยตาม  มนษุยเปน 
อิสระ เขาควรทําในส่ิงที่เขารูสึกอยากทํา ไมมีเกณฑตายตัวใดๆท่ีจะตดัสินไดวาอยางไรผิด 

อยางไรถูก อยางไรดี  อยางไรชั่ว  ถามนษุยทําส่ิงตางๆคลอยตามแบบแผนอันใดอนัหนึ่งแลวก็เทากับวาเขายก 
ใหแบบแผนนั้นเปนจริง  แตตัวเขาเองลดลงมาเปนเพียงภาพสะทอนของแบบนั้นเทานั้นเอง  สําหรับชาวเอ็ก 
ซิสฯศีลธรรมก็เหมือนศิลปะ  งานสรางสรรคของศิลปะนั้นเกิดจากจนิตนาการอันเปนเสรี  ถาศิลปนถูกบังคับ 
ใหเดินตามแบบแลว  ผลงานอันมคีาทางศิลปะจะเกดิไดอยางไร  ศีลธรรมก็เชนกนัความเปนคนของคนๆหนึ่ง 
ไมใชอะไรอ่ืนนอกจากผลรวมของงการกระทําทั้งหมดที่เกดิจากเสรีภาพของเขา  ภาพของจติรกรนั้นเกิดจาก 
การปายพูกันครั้งแลวครั้งเลาดวยความรูสึกเสรีคนก็เหมือนกัน  ความเปนคนของเราเกิดจากการกระทําครั้ง 
แลวครั้งเลาดวยความเสรี  ตังเราเองเปนผลิตผลของเสรีภาพเทาๆกับท่ีภาพวาดเปนผลิตผลของจิตรกรผูเปน 
อิสระ 

ความจริงใจกับความวาเหว 

เสรีภาพอันเปนธาตุแทของคน แตมนุษยเราจะไมตระหนกัขอนี้  เขามักจะหลอกตวัเองวาเขาทําอะไร 
ตออะไรนั้นเขาถูกบังคับ ทําไมจึงเปนเชนนั้น ก็เพราะตองการปดความรับผดิชอบจะไดสบายใจ ถากอนหินที่ 
ถูกพายุพัดกล้ิงลงจากภูเขาไปทับคนขางลางพูดไดมนัคงพดูวา  “เสียใจดวย  ฉันชวยไมได  เพราะถูกพายุ 
ผลักดันมา”  คนที่ทําอะไรแลวชอบอางวาเพราะอยางนัน้เพราะอยางนี้กค็ลายกัน  เขามกัจะมีเหตุผลมากมายที่ 
จะมาบอกวา  ทั้งหมดนั้นไมใชเขาหรอกที่ทํา  แตเพราะฝนตก  เพราะแมเจ็บ  เพราะรกัเพ่ือน  เพราะ...เขาเปน 
เพียงทางผาน เปนเพียงบุรุษไปรษณีย เขาไมไดทําอะไร ดังนั้น เขาควรพนจากความรบัผิดชอบ 

คนทั่วไปอยากเปนกอนหินมากกวาเปนคน  นั้นเปนการลดฐานะมนษุยทั้งนั้นเพราะมนษุยขาดความ 
จริงใจ  เรามักจะหลอกตัวเอง  การหลอกตวัเองทําใหความเปนคนของเราหายไป  เราจะกลับคืนสูตัวเองไดก็ 
ตอเมื่อมีความจริงใจ  เม่ืออยูในสถานการณอันใดอันหนึ่งจงตระหนกัวาสถานการณนัน้เปนเพียงขอมูล  การ 
เลือกที่จะทําอะไรในสถานการณนี้ขึ้นอยูกับเราทั้งหมด  ถามตัวทานเองวามีความรูสึกอยางไร  อยากทําอะไร 
จงซ่ือสัตยตอตนเอง อยาพยายามอางนั้นอางนี้ แลวกจ็งทําตามความรูสึกนั้น 

นั้นเทากับทานไดเปนคนโดยสมบูรณ  ทานไดผลิตศิลปกรรมขึ้นมาช้ินหนึ่งแลวคือตัวทานเอง  และ 
เม่ือหลังจากนั้นอะไรเกดิขึ้นทานจงยอมรับ  อยาโยนความรับผิดชอบใหคนอื่น  โลกเปนของทานที่จะตกแตง 
สรางสรรค  ไมมีระเบียบแบบแผนอันใดที่จะใหทานคลอยตาม  การที่ไมมีอะไรยึดเหนีย่วทานอาจวาเหว  แต 
ถาทานอยากเปนเสรีชนทานตองยอมรับสภาพอันนั้น  การกลับมาสูตัวเองไมใชของงาย  การโยนความ 
รับผิดชอบไปที่อ่ืนนั้นทําใหมนษุยสบายใจ  แตมนัทําใหเขากลายเปนกอนหิน  ชาวเอ็กซิสฯเห็นวามนษุยสมัย
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ปจจุบันไดละทิ้งตัวเองไปที่อ่ืน  เขาจึงเรียกรองใหมนษุยกลับมาสูตัวเอง  มาสูความเปนคนและมาสูศักดิ์ศรี 
ของมนุษยแมจะเจ็บปวดหรือวาเหวกต็องทน 

เราขอจบตอนนีด้วยคํากลาวของเอ็กซิสฯ ที่รูจกัแพรหลายคนหนึ่ง คือ สารท (Sartre) ดังนี้ 

มนุษยมใิชอะไรอื่นนอกจากผลิตผลที่เขาสรางขึ้นใหแกตัวเอง  นั้นคือหลกัขอแรกของเอ็กซิสเท็น 
เชียลลิสม  ..คํากลาวนี้มิไดหมายความเปนอืน่  นอกจากวามนุษยมีศกัดิ์ศรีที่ยิ่งใหญกวากอนหินหรือโตะมัน 
หมายความวามนษุยมอียูกอน  กลาวคือเร่ิมแรกก็มีมนุษยกอนแลวเขาก็หมุนไปสูอนาคต  เขาเปนสิง่ที่รูสํานึก 
ตัวเองและวาดภาพตัวเองในอนาคตไดมนุษยคือตัวแบบแผนรูสึกตัวตลอดเวลา  เขาไมใชตะไครน้ําหรือขยะ 
หรือดอกไม  ไมมีอะไรมีอยูกอนแบบแผนอันนี้  ไมมอีะไรในสวรรค  มนุษยจะตองเปนสิง่ที่เขาเองวาดใหเปน 
...... 

8.4 มนุษยนิยม : จงมองรอบดาน 

ชาวมนุษยนิยมรูสึกวา  3  ทัศนะที่กลาวมานั้น  แตละทัศนะก็มีสวนถูกในแงของตน  แตเขารูสึกวา 
ทัศนะเหลานี้มองชีวิตแคบไป  ชาวเอ็กซิสฯ  นั้นสอนใหเราทําทุกอยางจากใจจริง  รูสึกอยางไรก็ทําอยางนั้น 
โดยไมจําเปนตองคํานึงถึงแบบแผนหรือกฎเกณฑใด  ถาอยางนั้นถาเรารูสึกอยากฆาใครก็ไปฆาอยางนัน้หรือ 
ชาวเอ็กซิสฯ  ตองการที่จะใหมนษุยเปนตัวของตัวเอง  นั้นเปนส่ิงที่สมควร  แตทั้งนี้ตองมีขอบเขต  ชีวิตที่เกดิ 
มาโดยที่ไมเคยเปนตัวของตัวเองเสียเลยนั้นเปนชีวิตทีน่าสงสาร  แตชีวิตที่เอาแตความรูสึกของตนเปนสรณะ 
นั้นจะอยูกับคนอ่ืนไดอยางไร 

ศานตินิยมนัน้มองโลกและชีวิตสุดโตงไปอีกดานหนึ่ง ชาวมนุษยนิยมจะตําหนิชาวศานตินิยมวาเปน 
คนคอนขางขีข้ลาด  ชอบหนีไมชอบสู  จริงอยูที่มนษุยเอาแตดิ้นรนหาความสุขสบายทางสัตถุ  ไมยอมหา 
อาหารใหแกจิตวิญญาณ  เขากไ็ดขาดบางอยางไปอยางนาเสียดาย  มนุษยมีสติปญญาที่สามารถจะชื่นชมกับ 
ความรูและความจริง  มนัเปนส่ิงที่สัตวมีไมได  ถาเราไมแสวงหามันบางกใ็ชชีวิตไมเต็มที ่ แตชาวศานตินิยม 
นั้นไปไกลเกินไป  เขาสอนใหเราละวางทุกส่ิงที่เกีย่วกับรางกาย  มันเปนไปไมได  และแมเปนไปไดก็ไมควร 
ทํา  ความสุขที่เกิดจากการรับประทานอาหารอรอยนั้นมิไดเปนส่ิงเลวในตวัมันเอง  วิธีปรุงอาหารแบบตางๆ 
เปนผลิตผลของอารยธรรมมนุษยเทาๆกับท่ีศิลปวิทยาการเปนส่ิงที่ควรทํา มิใชเลิกกินอาหารอรอย แตทวาทํา 
อยางไรเราและเพ่ือนมนุษยรวมโลกของเราะไดโอกาสนัน้บางเปนบางครั้งคราว 

ในสายตาของมนุษยนิยม  สุขนิยมนั้นเขาถึงรากแทของชวีิต  พื้นฐานของชวีิตคือรางกาย  ดังนัน้ 
ความสุขทางรางกายจึงยังเปนบทนําของชีวิต  แตชาวสุขนยิมก็มองโลกแคบเกินไป  เขาคดิวาความสุขสบาย 
และความอภิรมยในรูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส เปนสิ่งเดียวที่เปนแกนแทของชีวติ นั้นเปนการเขาใจผิด มนษุย 
เปนผลิตผลอันยาวนานของวิวัฒนาการแมจะถือกําเนิดมาจากสัตว  แตมนษุยก็หลุดพนจากสัตว  มีโลก  มีชวีิต 
และมีแระสบการณที่มีลักษณะเฉพาะของตวัเอง  สามารถที่จะรูจกัและชื่นชมกับส่ิงอ่ืนๆนอกไปจากการ 
สนองแรงกระตุนของรางกายซ่ึงสัตวก็มีเชนเดียวกับมนษุย
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สําหรับชาวมนุษยนิยมทั้ง  3  ทัศนะดังกลาวแตละทัศนะตางก็มีสวนถูก  แตเขามองชวีิตแงเดียว  สุข 
นิยมเห็นมนุษยมีแตรางกาย  ศานตินิยมใฝฝนแตความสงบของวิญญาณ  เอ็กซิสเท็นเชียลลิสมเชิดชูแต 
ความรูสึก แตมนุษยไดมีทุกส่ิงทีก่ลาวมานี้ ดังนัน้เราไมควรถือวาอยางหนึ่งอยางใดสําคัญที่สุด ถาทานเอาแต 
ดิ้นรนหาเงินเพื่อซ้ือความสุขสบายทานอาจตองหาตลอดชวีิตโดยมิไดมีเวลาที่จะเสพความสุขเลย  ถาทานหัน 
เขาหาแตความสงบทานก็ขาดบางอยางท่ีมนษุยพึงมี  ถาทานเอาแตความรูสึกทานก็อยูกับคนอื่นไมได  ดังนัน้ 
สําหรับชาวมนุษยนิยมทางท่ีดีที่สุดก็คือการรอบชอมระหวางส่ิง 3 ส่ิงคือ ความสุข ความสงบ และความรูสึก 
ทั้งนี้ก็เพราะมนุษยนั้นสลับซับซอนไมสามารถจะทดลองไปเพียงอยางหนึ่งอยางใดได
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๙ 

มนุษยเพ่ือนมนษุย 

(เราควรทําอยางไรกับผูอ่ืน) 

ในบทที่ 8 เราไดวิเคราะหปญหาวาอะไรเปนส่ิงประเสริฐท่ีสุดที่มนุษยควรแสวงหา  แตเราจะเห็นวา 
มีอะไรอยูคนเดียว  ดังนั้นการแสวงหาส่ิงที่ดีสําหรับตวัเรานั้นคงจะหนีไมพนที่เราจะตองเกีย่วของกับ 
ผูอ่ืน  ในบทนี้เราจะพิจารณาปญหาทีว่าเราจะตองปฏิบัติตนอยางไรกับผูอ่ืน    ประเด็นทีจ่ะพูดเกี่ยวกับ 
เรื่องนี้มากมาย  แตในที่นี้เราจะเสนอ  2  ประเด็นคือ  ประเด็นแรก    ในการทีจ่ะกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งนั้น 
หลักการกับผลที่จะไดอยางไหนสําคญักวากนั    ประเด็นที่สอง    ในการแสวงหาส่ิงที่ดีสําหรับตนนั้น 
ทําไมเราจะตองคํานึงถึงผูอ่ืนดวย 

9.1 ปญหาเร่ืองหลักการกบัผลที่จะได 

ไมวาเราจะกระทําอะไรก็ตาม  มีส่ิง 2 ส่ิงที่เราจะตองพิจารณา (1) กอนที่เราจะกระทําอะไรลงไปนั้น 
เราจะตองมีความมุงหมายอะไรบางอยาง  กลาวคือเรายอมตองการผลบางอยางท่ีจะเกดิขึ้นจากการกระทําของ 
เรา  (2)  เม่ือเราตัดสินใจแลววาเราตองการอะไรเรากจ็ะตองหาวิธีการที่จะทําใหบรรลุผลอันนั้น    ปญหาที่ 
เกิดขึน้กค็ือผลที่จะไดรับกับวิธีการนํามาใชไดหรือไม    ผลดีที่จะไดนัน้มันทําใหวิธีการที่ผิดกลายเปนส่ิงที่ 
ถูกตองหรือไม  นั้นกค็ือผลที่จะไดรับกับหลักการอันไหนสําคัญกวากัน  ตัวอยางอาจทําใหเห็นชัดขึน้ 

การพูดปดนั้นเราถือกนัวาเปนส่ิงผิด    แตการพดูปดแลวผลที่จะเกิดขึน้นั้นเปนสิ่งดีเราควรทําหรือไม 
ถาหมอพูดความจริงคนไขอาจซ็อกตาย    แตถาพูดปดแลวคนไขจะไดกําลังใจและหายปวยเร็ว    หมอควรทํา 
อยางไร การพดูปดนัน้ผิด    แตผลที่จะเกดิขึน้นั้นนาพึงประสงค    ผลดีที่จะไดรับนัน้ทําใหการพูดปดเปนส่ิงที่ 
ถูกหรือไม 

ทานเปนกรรมการสมาคมศิษยเกาโรงเรียนของทาน  ขณะนี้มีการเลือกนายกสมาคม  มีผูสมัคร 2 คน 
คือ  ก.  กับ  ข.  สมมุติวาทั้งสองคนมีความรักโรงเรียนเทากันมีความตั้งใจที่จะทํางานเทากนั    มีความชื่อสัตย 
เทากัน  สวนที่ตางกนักค็ือ ก. มีตําแหนงเปนอธิบดี รูจักคนมากมาย จะติดตอการงานก็สะดวก มีคนใหความ 
ชวยเหลือมาก    ซ่ึงอาจเพราะเกรงใจ  ถา  ก.  เปนนายกสมาคม    ผลที่เกิดขึ้นคือสมาคมเจริญ    แตถาจะพูดกัน 
เรื่องความสามารถในฐานะที่เปนบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงการงานแลว  ทานแนใจวา  ข.  มีความสามารถ 
มากกวาเล็กนอย  แตกระนั้นการที่ ข. ไมมีตําแหนงใหญเหมือน ก. การเปนนายกของ ข. คงไมทําใหสมาคม
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เจริญเทากับที่  ก.  จะเปน  ทานจะควรเลือกใคร    ถาพูดกนัตามความยุติธรรมทานควรเลือกคนที่สามารถกวา 
แตถาคํานึงถึงผลที่จะไดทานก็จะทิ้งหลักแหงความยตุิธรรม 

ในเรื่องสามกกตอนที่  16  โจโฉยกไปตีเมืองแหงหนึ่ง    ขณะที่ลอมเมืองอยูนั้นเสบียงก็รอยหลอลง 
โจโฉจึงคิดอุบายหรอกใหฮองเฮานายฉางแจกขาวแกทหารถังยอมลงกวาเกาทหารทั้งปวงก็พากนัเสียนําใจ 
โจโฉจึงบอกแกทหารวาฮองเฮายกัยอกของ  และใหประหารชีวิตฮองเฮา  ทหารก็ส้ินสงสัยและกําลังใจดีขึ้น 
โจโฉจึงใหทหารมาเบกิขาวเต็มอัตตราแลวสั่งวาจะยกไปตเีมืองสามวัน    ใครลาถอยจะตดัศรษีะ    โจโฉก็ตี 
เมืองไดดังประสงค 

เรื่องนี้ถาโจโฉทําเพื่อความยิ่งใหญของตัวเองเขาทําผิดแน  แตสมมุติวาโจโฉทําการนี้เพื่อประเทศ ถา 
ไมทําเชนนี้จะไมชนะศึก  การกระทําของโจโฉกอใหเกดิผลดีแกสวนรวมคือประเทศของตน  แตผิดหลักการ 
คือฆาฮองเฮาโดยไมทําผิดอะไร  ถาทานเปนโจโฉและตกอยูในสถานการณแบบนี้  จะทําอยางไร 

ในชีวติของเราเรื่องนี้เกดิขึน้เสมอ    บางเรื่องอาจไมเกิดความขัดแยงอยางรุนแรง  นกัระหวางผลที่จะ 
ไดรับกับหลักการ  แตบางเรื่องอาจมคีวามขัดแยงอยางรุนแรง เชนกรณีของโจโฉ 

ปญหานี้เปนเปนปญหาสําคัญอันหนึ่งในสาขาปรัชญาจริยะศาสตร    มีนักปรัชญาสําคญั  2  สํานักที่มี 
ความเห็นแตกตางกันเกี่ยวกับเรื่องนี้    สํานักแรกคือประโยชนนิยมชึ่งถือวาผลที่เกิดขึน้สําคัญกวา   สํานักหลัง 
คือลัทธิของคานทชึ่งถือวาหลักการกฎเกณฑสําคัญกวา เราจะพิจารณากันตอไป 

9.2 ประโยชนนยิม 

ชาวประโยชนนิยมคนสําคัญที่รูจักกันแพรหลายก็คือ มิลล ปรัชญาสํานักประโยชนนิยมถือวาหลักที่ 
จะตัดสินการกระทําอันใดอันหนึ่งวาถูกหรือผิด  ชอบหรือไมชอบอยูที่ผลที่จะไดนั้นกค็ือถาเราอยูใน 
สถานการณที่จะตองเลือกกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งตัวทีจ่ะตดัสินก็คือถาผลที่จะเกดิขึ้นจากการกระทํานี้ดกีวาการ 
กระทําอ่ืนก็เปนส่ิงที่ควรทําและถาจะถามตอไปวาเอาอะไรตัดสินวาผลที่เกิดจากการกระทํานัน้ดกีวาผลที่จะ 
เกิดจากการกระทํานี้คําตอบก็คืออันทีใ่หประโยชนสุขมากกวาถือวาดกีวา 

ประโยชนนยิมเห็นดวยกับสุขนิยมที่ถือวา  ความสุขเปนส่ิงที่ดีที่สุดของมนุษยคาของส่ิงอ่ืนๆนั้นก็ 
ตรงที่วามันพาไปสูความสุขไมมีอะไรมคีาในตัวเองนอกจากความสุขดังนัน้ในการทีจ่ะตดัสินวาอะไรดไีมดี 
ควรไมควรถูกกหรือผิดจึงตองไชความสุขเปนตวัตัดสินกลาวคือถาส่ิงใดใหประโยชนสขุมากกวาสิ่งนัน้ก็ 
ดีกวาและควรทํามากกวา
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แตประโยชนสุขในทีน่ี้มิไดหมายถึงประโยชนสุของผูการะทําเอง  แตหมายถึงประโยชนสุขของคน 
ทั่วไปประโยชนนิยมมิไดสอนใหคนเห็นแกตวัคือมิไดสอนวาส่ิงที่ฉันควรคือส่ิงที่ใหผลประโยชนแกฉนัมาก 
ที่สุดแตสอนวาส่ิงที่ควรทําคือส่ิงที่กอใหเกดิประโยชนสุขมากที่สุดแกคนจํานวนมากที่สุดหลักนี้รูจกักนัใน 
นามวา  หลักมหาสขุ  สําหรับชาวประโยชนนิยมในการคํานวณปริมาณความสุขที่การกระทํากอใหเกิดนั้นตอ 
นับความสุขของทุกคนที่จะเกิดจากการกระทํารวมทั้งของตนเองดวยแตจะตองใหคาความสุขของตนเทากับ 
ของคนอ่ืนๆ มิลลเขียนไววา 

ความสุขซ่ึงใชเปนมาตรฐานของประโยชนนิยมที่จะตัดสินวาการกระทําใดถูก  มิใชความสุขสวนตัว 
ของผูกระทําแตเปนของคนทกุคนที่เกี่ยวของระหวางความสุขของผูกระทํากับของผูอ่ืน  ประโยชนนิยม 
เรียกรองใหผูกรทําวางตัวเปนกลางอยางเขมงวด โดยทําตวัเปนเหมือนผูดูไมเขาขางผูใด 

ในการคํานวณวาอะไรใหประโยชนสขุมากกวาอะไรนั้น  ตองคํานึงถึงโทษหรือความทุกขที่จะ 
เกิดขึน้ดวย ส่ิงตางๆ ในโลกมักจะใหท้ังประโยชนและโทษทั้งความสุขและความทกุข เชน ถาจะตัดถนนสาย 
หนึ่งแถวชานเมืองก็จะตองมีประชาชนจํานวนหนึ่งเดือดรอน แตประโยชนสุขทีจะเกิดขึ้นแกคนทัว่ไปอาจจะ 
มากกวา  ถาเปนเชนนี้จริงการตัดถนนก็เปนการถูกตองแตการกระทําอันหนึ่งถาเอาประโยชนและโทษขึน้มา 
คํานวณบวกลบแลวจะกอใหเกิดความสุขนอยกวาความทุกขการกระทํานั้นเปนการไมชอบและในบางกรณี 
เราจําตองเลือกระหวางการกระทํา  2  อัน  ซ่ึงทั้ง  2  อันนี้กอใหเกิดความทุกขเชนอันนี้ใหความทุกขนอยกวาก็ 
ตองใหความสุขมากกวา 

ชาวประโยชนนิยมเหมือนชาวสุขนิยมตรงทีว่า ความดีคือความสุข ส่ิงที่ใหความสุแกมหาชนก็คือส่ิง 
ที่ดี  ความสุขเปนตวัสุดทายท่ีจะตัดสินวาทําอยางไรถูกอยางไรผิดประโยชนของคนทั่วไปเปนหกัที่จะใหเรา 
ยึดเหนียววาเราควรทําอยางไรกับเพื่อนบานและเพ่ือมนุษย  ถามีหลักแหงความประพฤติหรือกฏศลีธรรมใด 
หลักหรือกฎนั้นจะตองไดรับการทดสอบดวยหลักมหาสุข 

ประโยชนนยิมกบัจารีตประเพณี 

เม่ือไดฟงทัศนะนี้แลวผูอานทั่วไปคงจะเห็นคลอยตามก็อะไรเหลาที่จะเปนหัวใจของหลักจรยิธรรม 
นอกจากประโยชนสุขของคนทั่วไป ศีลธรรมมีไวก็เพ่ือใหมนุษยอยูดวยกนอยางสงบสุข สามัญชนโดยทัว่ไป 
ก็คงจะเห็นดวยกับทัศนะนี้ แตถาวิเคราะหกนัใหถึงแกนแทแลว ผูอานบางทานอาจไมยอมหลักอันนีก้็ได 

สมมุติมีผูใชหลักมหาสุขของประโยชนนิยมเสนอวากอนทีห่ญิงชายจะแตงงานกันอยางถูกตองตาม 
กฎหมายนั้นควรทีจ่ะใหเขาทดองอยูกนิดวยกันสกั  2  ปกอน  หลังจากนั้นเม่ือเขาพอใจซึ่งกันและกนักค็อย



120 

แตงงานกันอยางเปนกิจลกัษณะถาไมพอใจก็เลิกรากันไปทานจะเห็นดวยกับขอเสนอนี้หรือไม  ชาว 
ประโยชนนยิมหนาจะเห็นดวย 

รัสเซลล  เปนผูเสนอความเห็นนี้  หลักของเขาก็คือหลักมหสุขของประโยชนนิยมขอเท็จจริงที่เกดิขึ้น 
ในปจจุบัน(โดยเฉพาะในโลกทางตะวันตก)ก็คือวาการหยารางของสามีภรรยาทวจีํานวนขึน้เรื่อยๆ  การหยา 
รางเปนโทษตอสังคม  คือทั้งจิตใจของคูหยารางเองและบุตรที่เกิดมาก็อาจเปนคนมีปญหาการหยารางมีแต 
โทษมิไดใหประโยชนแกใครเลย  มีแตคนที่ไดรับความทุกขไมมีใครไดรับความสุขจากการหยารางเลย 
ดังนั้นจึงควรหาทาระงับ  การกระทําที่ระงับการหยารางได(ถาไมใหอยางอ่ืน)ก็ตองถือวาเปนการกระทําที่ดี 
คือถูกตองทางศีลธรรม 

รัสเซลลคิดวาสาเหตุท่ีแทจริงของการหยาราง  คือ  การเขากันไมไดของสามีภรรยาทั้งทางดาน 
รสนิยม อุปนิสัย ตลอดจนเรื่องเพศ กอนสมรสตางฝายตางปกปดความจริงหรือจะไมตั้งใจปกปด แตการมิได 
อยูใกลชิดกันทําใหมองเห็นอะไรบางอยางของอีกฝายหนึ่ง  ดังนั้น  เม่ือแตงงานกันจึงพบความจริงวาไปกัน 
ไมไดจึงตองเลิกรากัน ถาทําตามขอเสนอคือทดลองใหอยูดวยกนักอนโดยคุมกําเนดิไว หลังจากนั้นเม่ือคิดวา 
แทนส่ิงอันไมพึงประสงคาไปกนัไดก็คอยแตงงานกันจริงๆ  และมีบุตร  ปญหาก็จะไมเกิด  ประโยชนสุขก็จะ 
เกิดขึน้ในโลก แทนส่ิงอันไมพึงประสงคทั้งหลายอันเกิดจาการหยาราง 

บางทานอาจแยงวาถึงใหทดลองอยูดวยกนัก็ไมแนวาจะไมมีการหยาราง  การหยารางก็อาจยังคงมีอยู 
เทาเดิมก็ได  แตปญหานี้เปนปญหาขอเท็จจริง  คือปญหาที่วาถาทําอยางนี้แลว  ส่ิงนั้นจะเกดิหรือไม  วิชา 
จิตวิทยาและสังคมวิทยา  อาจใหความจริงในเรื่องนี้แกเราได  แตประเดนไมไดอยูตรงนี้  สมมุติทานเชื่อตาม 
นักสังคมวิทยาคนหนึ่งวา  ถาทําอยางนี้การหยารางจะไดนอยลงอยางมาก  ทานจะเห็นดวยกับขอเสนอของรัส 
เซลลหรือไม

ตรงนี้ทานอาจจะอึกอัก  ทานอาจบอกวาดตูามเหตุผลแลนาจะดี  แตมนัขดักับความรูสึกที่จะใหคนอยู 
ดวยกนักอนแตงงาน  เราไมเคยทํากันอยางนี้มนัผิดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของเรา  แมพิจารณาดู 
แลววามันอาจจะกอใหความผาสุกแตก็ผิดศีลธรรม  ถาทานคิดอยางนีว้าทานไมใชชาวประโยชนนิยม  เพราะ 
ทานมิไดเอาประโยชนสุขเปนตัวสุดทายที่จะตดัสินวาอะไรควรอะไรไมควร  ทานใชความรูสึกใชประเพณี 
และใชขนบธรรมเนียมประเพณีตดัสิน สําหรับทานสิ่งทีใ่หความสุขไมจําเปนจะตองถูกศีลธรรม ศีลธรรมกับ 
ความสุขเปนคนละเรื่อง
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แตสําหรับชาวประโยชนนิยม  ถาเขาแนใจวาการทดลองอยูดวยกันกอนแตงงานลดการหยารางลงได 
และมิลายความผาสุขของมนษุยในดานอ่ืนเขากจ็ะเห็นดวยกับขอเสนอนี้  สําหรับเขาประโยชนสุขเปนตวั 
ตัดสินทุกส่ิงของมนษุย  ศีลธรรมเปนเรื่องของความสุข  ส่ิงที่ใหความสุขแกคนทั่วไปยอมถือวาถูกศีลธรรม 
ส่ิงที่ใหความเดือดรอนยอมผิดสีลธรรมความรูสึกจะนํามาเปนหลักในการตัดสินไมไดวาเราควรทําอะไร 
ธรรมเนียมประเพณกี็เหมือนกันอันไหนควรคงไว  อันไหนควรเลิกอยูทีว่าอันไหนใหประโยชนสุขแกคน 
ทั่วไปมากที่สุดกฎหมายก็เหมือนกัน  การลมเลิกหรือการตรากฎหมายกต็องตัดสินดวยความสุข  ไมมีอะไรมี 
คาในตัวเองไมวาจะเปนศีลธรรมความรูสึก  ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือกฎหมายทุกส่ิงมีคาเพราะมันพา 
ไปสูความสุข มิใชความสุขของคนใดคนหนึ่งแตเปนความสุขของคนจํานวนมากที่สุด 

ประโยชนนยิมกบัวิทยาศาสตร 

สําหรับประโยชนนิยมเม่ือเราอยูในสภาพการณอันใดอันหนึ่ง  หลักที่เราจะตองปฏิบัติตามกค็ือ 
หลักมหสุขที่วา  “จงทําส่ิงที่กอใหเกิดประโยชนสุขมากที่สุดแกคนจํานวนมากที่สุด  ”  ดังนั้นหลักของ 
ประโยชนนยิมจึงเขียนไดในรูปวา 

(1)  การกระทําที่กอใหเกิดประโยชนสขุมากที่สุด เปนการกระทําท่ีถูกศีลธรรม 
(2)  การกระทํานีก้อใหเกดิประโยชนสุขมากที่สุด 
(3)  การกระทํานี้ถูกศีลธรรม 

จะเห็นไดวาปญหาอยูตรง  (2)  ในบางกรณีเปนการอยากที่จะตัดสินวาการกระทํา  ก.หรือ  ข.  ให 
ประโยชนสุขมากกวากนัเรื่องนี้เปนปญหาขอเท็จจริง  ความรูทางวิทยาศาสตรธรรมชาติ  เชน  เคมี  ชีววิทยา 
เกษตรกรรม วิศวกรรม แพทยศาสตร และวิชาวิทยาศาสตรสังคม เชน สังคมวิทยา จิตวิทยา ฯลฯ อาจชวยเรา 
ไดในขอนี้ จริงอยูวิชาเหลานี้อาจคาดหมายผลที่จะเกิดขึ้นผดิไปบางแตก็ไมมีวิธีอ่ืนที่ดีกวา 

สําหรับชาวประโยชนนิยมศีลธรรมเปนเรื่องของวิทยาสาสตรมิใชความรูสึก  การรูขอเท็จจริงวาส่ิง 
ใดใหประโยชนสขุมากที่สุดนั้นเปนปญหาวิทยาศาสตร ศลีธรรมมิใชเรื่องของความรูสึกหรือขนบธรรมเนียม 
ประเพณีหรือไสยศาสตร  สําหรับชาวประโยชนนิยมคนดีคือคนที่ยังประโยชนสุขใหแกมหาชนมากที่สุด 
เทาที่จะเปนไปได  การที่จะตัดสินใจไดถูกตองเราตองมีความรูวาอะไรจะเกิดขึ้นถาทําส่ิงนี้  ความรูสึกและ 
ไสยศาสตรบอกเราไมได  ไสยศาสตรอาจทําใหคนเรามคีวามสุขชั่วครั้งชั่วยาม  แตในระยะยาววิทยาศาสตร 
ยอมใหผลที่ดีกวา
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ประโยชนสุขกับหลักการ 

เราจะเห็นวาสําหรับชาวประโยชนนยิมผลที่จะเกิดอันเปนความสุขของคนสวนใหญเปนส่ิงสําคัญ 
ที่สุด  เรามีหลักการหรือกฎเกณฑไวก็เพ่ือความสุขของมหาชน การละเมิดหลักศีลธรรมก็ดี ประเพณีกด็ี หรือ 
แมแตกฎหมายยอมนาจะทําถาคํานวณหักกลบลบกันแลวกอใหเกิดประโยชนสุขมากกวา  สําหรับชาว 
ประโยชนนยิม ถาหมอรูวาพูดความจริงแลวคนไขจะช็อกตายแลวยังพูดความจริงออกไป  เขาทําผิด บางทาน 
อาจคิดวาในกรณนีี้ในแงศีลธรรมหมอทําผิด  แตในแงของการเปนแพทยเขาทําถูกแตสําหรับชาวประโยชน 
นิยมไมมีการแบง  2  แงอยางนัน้  การพูดความจริงของหมอในกรณีนี้ผดิศีลธรรม  เพราะศีลธรรมเปนเรื่อง 
เดียวกับประโยชนสุข 

ในกรณขีองโจโฉนั้นประโยชนนิยมกจ็ะพิจารณาประเดนที่วา ประโยชนสุขทีจ่ะเกดิขึ้นจากการชนะ 
สงครามมากนอยเพียงใด  โจโฉทําเพื่อคนสวนใหญหรือเพื่อตนเอง  ผลรายที่เกิดจากการฆานายฉางมากนอย 
เพียงใด จะทําใหเกิดความระสํ่าระสายหรือไมถาทหารรูวาโจโฉใชนายฉางเปนเครื่องมืออยางนั้น ถาหักกลบ 
ลบกันแลวการที่ไดทําไปนัน้ประโยชนสุขที่จะเกิดขึน้มากกวาก็ทําถูกแลว  ประเด็นสําคัญของเรื่องก็คือ 
สําหรับชาวประโยชนนิยม  ผลที่จะไดสําคัญกวาวิธีการ  การหลอกใชนายฉางนั้นผิดหลักการแตแตกค็วรทํา 
ถาประโยชนสุขที่จะเกิดขึ้นมากกวาที่จะไมหลอก 

สมมิวาคนๆหนึ่งเปนโรคมะเร็งไมมีทางหาย  แพทยแนใจวาจะตองตายภายในเวลาหนึ่งเดือน  แต 
ขณะที่รอความตายอยูมีการเจ็บปวดมากจนแทบจะทนไมได  สมมุติวาผูปวยขอใหหมอทอดสายยางท่ีประทัง 
ชีวิตไวนัน้อกเสียเพ่ือเขาจะตองตายไมทรมานอีกตอไป  ถาทานเปนหมอทานควรทําอยางไร  เรื่องนี้ชาว 
ประโยชนนยิมกค็งจะขอใหมีการแกกฎหมายเพื่ออนุญาตใหหมอทําได  เขาจะเห็นวาการทีก่ฎหมายหามมิให 
หมอทํานั้นเปนการทรมานคนซ่ึงผิดศีลธรรมอยางรายแรง  การทําลายชีวิตนัน้โดยหลักการแลวผิดแตในกรณี 
นี้ผลที่จะเกิดขึ้นสําคัญกวา 

9.3 จริยศาสตรของคานท 

ปรัชญาของคานทแตกตางจากประโยชนโดยส้ินเชิง    คานทมีความเห็นวาศีลธรรมจะตองเปนเรื่อง 
แนนอนตายตวัปราศจากขอแม    ถาส่ิงๆหนึ่งดี  ความดียอมเปนลักษณะที่ติดตัวส่ิงนั้นอยูเสมอ  เชน  การพูด 
ความจริง  ซ่ึงคานทถือวาเปนการกระทําที่ถูกการพูดความจริงยอมถูก    กลาวคือยอมเปนคณุงามความดีเสมอ 
ไมวาพูดส่ิงใด  เม่ือไหรกับใครในสถานการณอยางไร  การพูดจริงอาจทําใหตนเดือดรอน    อาจทําให
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ประโยชนสุขของคนทัว่ไปลดนอยลง    อาจกอใหเกดิเหตุราย    แตสําหรับคานทผลที่เกดิขึน้จากการพดูความ 
จริงมิไดทําใหมันกลับกลายเปนส่ิงที่ผิดศีลธรรมหรือเปนสิ่งเลว 

ไฟมันรอน    ความรอนของไฟอาจทําลายบานเมือง    อาจทําใหมือพอง    หรืออาจชวยใหหายหนาว 
แตไมวาไฟจะใหความสุขหรือทุกขแกมนุษยส่ิงที่มีอยูประจําตัวมันเสมอคือ   ความรอน   ไฟมิไดรอนนอยลง 
เพราะมันใหความสุขแกมนษุย  หรือมันรอนมากขึน้เมือใหความทุกข    ผลที่เกดิขึน้จากไฟมิได 
กระทบกระเทือนความรอนอันเปนลักษณะประจําตัวของมนั  ในทํานองเดียวกนัผลที่เกิดจากการพูดความ 
จริง  ยอมไมกระเทือนคุณงามความดีของการพูดความจริง    ถาส่ิงๆหนึ่งดีมันยอมดีในตัวมันเอง    ไมเกี่ยวกับ 
ส่ิงอ่ืน 

ดังนั้น สําหรับคานทการที่จะตัดสินการกระทําอันหนึ่งวาดีหรือไมไมขึ้นอยูกับผลที่มันกอใหเกิดขึ้น 
หลักที่เราควรยดึในการตัดสินใจวาควรทําอะไรมิใชดูวาทําอยางนี้แลวจะเกิดผลอะไร  ความสุขมิใชส่ิงดีที่สุด 
ของชีวิต  ดังนั้นจะใชมันตัดศิลธรรมไมได  สําหรับประโยชนนิยมส่ิงๆหนึ่งดีก็เพราะมนัใหความสุขแก 
มหาชน    แตสําหรับคานทศีลธรรมมีคาในตัวมนัเอง    คนดคีือคนทําส่ิงที่ดีโดยมิหวังผลอะไร    คนดีไม 
จําเปนตองเปนสุขสบายหรือทําใหผูอ่ืนมีความสุข 

แลวจะเอาอะไรมาตัดสินวาการกระทําอยางไดทีค่วรทําหรือไมควรทํา    มีมาตรฐานอะไรทีจ่ะชี้วา 
การกระทํานี้ผิดการกระทํานั้นถูก    คานทบอกวาตองดูที่เจตนา    การกระทําที่เกิดจากเจตนาดีไมวาทําแลวจะ 
เกิดผลอะไร  จะเปนประโยชนสขุหรือความเดือดรอน  คานทก็ถือวาดีทั้งนัน้  ปญหาก็คือเจตนาดีหมายความ 
วาอะไรในทัศนะของคานท 

มนุษยตองทาํตามหนาที่ 

คานทบอกวามนษุยอยูกึงกลางระหวางแรงจูงใจ  2  อยางคอืเหตุผลกับอารมณความรูสึก    สมมุติวา 
ทานมีหนาที่รับบุคคลเขาทํางานในหนวยงานราชการ  ในผูสมัครนั้นมีญาตขิองทานอยูดวย  ถาทานพิจารณา 
โดยใชความรูสึกทานก็จะเห็นแกประโยชนของพวกพองและรับญาติเขามาโดยที่ทานรูแกใจวาสูคนอื่นไมได 
ถาทานพิจารณาโดยใชเหตุผลทานก็จะทําตามหนาที่คือใชหลักเกณฑตดัสินวาใครเหมาะสมที่สุด 

อีกตัวอยางหนึ่ง สมมุติวาทานเปนตุลาการ  จากพยานทัง้หลายที่มีอยูทานแนใจวาจําเลยกระทําผิด 
แน    แตจําเลยมีภาระทีจ่ะตองเล้ียงดูบุตรภรรยาหลายคน    ถาทานเกิดความสงสารแลวหาทางใหจําเลยพนผิด 
ทานทําตามความรูสึก    แตถาทานตัดสินไปตามกฏหมายและหลักฐานพยานทานทําตามเหตุผล    สําหรับ
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คานทการกระทําตามเหตุผลกค็ือการกระทําที่เกดิจากเหตุผลหรือหนาท่ีเปนการกระทําท่ีเรียกวาเกดิจาก 
เจตนาดี  สวนการกระทําที่เกิดจากความรูสึกเกิดจากเจตนาไมดี 

คานทใชคําวาเจตนาดไีมเหมือนที่เราใชกันทั่วไป    ถาทานชวยเพ่ือนที่เดือดรอนเพราะความ 
สงสาร  การกระทําของทานไมมีอะไรนาสรรเสริญ    แตถาศัตรูของทานเดือดรอน    ทั้งๆที่ทานมีความสุขกับ 
การเดือดรอนของเขาแตทานก็สลัดความรูสึกเสียไดแลวชวยเขา    การกระทําของทานนาสรรเสริญ    สําหรับ 
คานทการกระทําท่ีเกิดจากความรูสึก    ไมวาจะเปนดานบวก  เชน  เห็นใจ  สงสาร  หรือดานลบ    เชน  เกลียด 
ริษยา  เปนตน   จะเรยีกไมไดวาเปนการกระทําที่เกดิจากเจตนาดี   นัน้คือมิใชการกระทําที่ดใีนแงศีลธรรม ไม 
มีอะไรนาสรรเสริญ  เจตนาดคีือการหลุดพนจากความรูสึกไมวาบวกหรือลบ    แลวทําตามเหตุผลหรือ 
หลักการ 

ถาทานชวยเพ่ือนเพราะความสงสาร    การชวยของทานผกูพันกับความรูสึก    กลาวคือ  บังเอิญรูสึก 
สงสารจึงไดชวย ถาไมรูสึกอยางนั้นคงไมชวย แตถาทานถอืหลักการวาคนเราตองชวยกันถาทําได ถาทานยึด 
มั่นอยูกับหลักการนี้จริงๆ ถึงไมเกิดความรูสึกสงสารก็คงจะชวย เชนในกรณีที่ชวยศัตรู เหตุผลเทานัน้ที่ทําให 
คนยึดกับหลักการ 

คานทมิไดบอกวาการกระทําที่เกดิจากความเมตตาสงสารหรือความรูสึกดานบวกอ่ืนๆ  เปนการ 
กระทําที่ผิด  เขาเพียงตองการเนนวาถามองจากแงศีลธรรมการกระทําเหลานี้ไมมีคณุงามคามดีทีจ่ะตอง 
สรรเสริญ คือในแงจริยธรรมไมอาจเรียกไดวาเปนการกระทําท่ีดีหรือทําจากเจตนาที่ดี 

ยังมีองคประกอบอีกอยางหนึ่งที่จะทําใหการกระของเราเรียกไดวาการกระทําเกิดจากเจตนาดี 
ความหมายของคานท  เจตนาดีคือเจตนาที่ไมหวังผลอะไร  ไมวาผลนั้นจะเปนประโยชนหรือโทษและไมวา 
ผลนั้นจะตกแกตนเองหรือผูอ่ืน  ถาทานทําส่ิงหนึ่งโดยหวงัผลประโยชนของตนเปนจุดหมายปลายทาง  นั้น 
ไมใชเจตนาดีแน  แตสําหรับคานทนีก่็ไมไดหมายความวาถาทานทําส่ิงหนึ่งเพื่อผลประโยชนหรือเพ่ือ 
ความสุขของผูอ่ืนจะเรียกวาการกระทําของทานเกิดจากเจตนาดี 

ถาทานเปนตํารวจจับผูรายมาแลวเกดิสงสารลูกเมียเขาจะเดอืดรอนทานจึงปลอยเขาไปการกระทํา 
ของทานมิไดเปนไปเพื่อประโยชนของตวัเอง  แตคานทก็ไมถือวาการกระทําอยางนี้เกดิจากเจตนาดี  เจตนาดี 
คือการกระทําตามเหตุผลหรือหลักการหรือทําเพราะเปนหนาที่แตการทําตามหนาที่นัน้บางทีอาจเปนเรื่อง 
บังเอิญก็ได  เชน  คานทถือวาความซ่ือสัตยเปนหนาที่ของมนุษย  แตนี่ไดหมายความวาคนที่ซ่ือสัตยนั้นไดทํา 
ตามหนาที่ ขาราชการที่ซ่ือสัตยนั้นมี 2 พวก พวกแรกซ่ือสัตยเพราะหวังผล คือความกาวหนาในการงาน หรือ
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มิฉะนั้นก็เพราะความกลัวจะไดรับโทษ  พวกแรกซื่อสัตยเพราะคิดวาเปนส่ิงที่ถูกตอง  เปนคณุงามความดีที่ 
มนุษยจะตองทําโดยไมหวังอะไร สําหรับคานทพวกแรกไมถือวามีเจตนาดีหรือทําตามหนาท่ี ทั้งนี้เพราะหวัง 
ผลบางอยาง  พวกแรกถือวาทําตามหนาที่ของมนุษย  การกระทําของเขาเกดิจากกรสํานกึในคณุธรรม  แตพวก 
แรกเกิดจากความฉลาดรอบคอบ ความซ่ือสัตยเปนเพียงนโยบายหรือวิธีทางไปสูส่ิงที่ตองการ 

กฎศลีธรรม 

การทําตามหนาท่ีหรือเจตนาดคีือการกระทําที่เกิดจากเหตุผลหรือหลักการ  และเปนการกระทําท่ีไม 
คํานึงถึงผลใดๆท่ีจะเกิดขึน้  ไมวาผลนั้นจะเปนคณุหรือโทษ  ไมวาผลนั้นจะตกแกตนเองหรือผูอ่ืน  นั้นก็คือ 
การทําตามหนาท่ีคือการทําตามกฎเกณฑโดยไมคํานึงถึงอะไรทั้งส้ิน  ตํารวจที่ทําตามหนาที่คือตํารวจที่ทํา 
ตามกฎหมาย  ทหารที่ทําตามหนาทีค่ือทหารที่ทามหลักพชิัยสงคราม  พนักงานที่ทําตามหนาท่ีคือพนักงานที่ 
ทําตามกฎเกณฑและระเบียบของบรษิัท บตุรที่ทําตามหนาที่คือบุตรที่ยึดหลักกตัญ ูนัน้คือการทําตามหนาที่ 
คือการทําตามหนวยที่เราสังกดัอยู แตไมวาคนๆหนึ่งจะเปนอะไร เขาตองเปนคนเสียกอนดังนั้นถาหนาทีของ 
เราในฐานะที่เปนตํารวจกับในฐานะที่เปนบุตรขัดกัน  เราก็ตองทําในฐานะที่เปนคน  นั้นคือการทําตามกฎ 
ศีลธรรมหรือกฎของคนในฐานะที่เปนคน 

สมมุติวาทานกําลังเดือดรอนและกําลังคิดทีจ่ะไปยืมเงินเพือ่น ถาทานบอกความจริงไปวาเงินที่ยืมไป 
นั้นอีก 2 ปจะใชคืน เพ่ือนคงไมใหยืม แตถาทานโกหกวาจะใชคนืภายใน 10 วันเพ่ือนคงใหยืม ในที่สุดทานก็ 
ยึดหลักที่วา  คนเราเมื่อเดือดรอนจริงก็พูดปดได  และการที่ทานตั้งหลักนีข้ึ้นในใจทําใหทานไปพูดปดกับ 
เพ่ือน 

คานทจะบอกวาการกระทําของทานผดิเพราะทานทําผดิกฎศีลธรรม  สําหรับคานทกฎศีลธรรมมี 
ความวา 

จงทําตามหลกัที่ทานจงใจไดที่จะใหเปนกฎสากล 

เม่ือทานไปพูดปดกับเพื่อนโดยยึดหลักที่วา   คนเราเมื่อเดือดรอนจริงก็พูดปดไปได   ทานจงใจไมได 
ที่จะใชหลักนี้เปนกฏสากล    เพราะทานจงใจอยางนัน้ก็เทากับทานตองการใหหลักนี้เปนที่ยึดถือของทกุคน 
รวมทั้งเพ่ือนคนนี้  และนั้นก็เทากับวาทานตองการใหเพื่อนรูวากําลังพูดปด  เปนไปไมไดที่ทานตองการอยาง 
นั้น    ในขณะที่ทานพูดปดกับเพื่อนนัน้  ทานตองการใหหลักที่ทานยึดอยูคนเดียว    เปนไปไมไดที่ทานจะ 
เจาะจงใหผูอ่ืนยดึเหมือนทานเพราะนัน้เทากับวาทานพูดปดโดยจงใจใหเขารูวากําลังพูดปด    เม่ือทานไม
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สามารถจะจงใจใหหลักของทานเปนกฎสากลไดทานทําผิด    กฎอีกขอหนึ่งซ่ึงคานทถือวาไดมาจากขอแรกก็ 
คือ 

จงอยาใชเพือ่นมนษุยเปนเคร่ืองมอืเพือ่การใด 

กฎขอนี้เขาใจงาย      การที่ทานไปโกหกเพ่ือนนัน้ทานกําลังหลอกเพ่ือน    และการหลอกในกรณีนีก้็ 
คือการใชเพื่อนเปนเครื่องมือที่จะไดยืมเงิน    สําหรับคานทการใชมนุษยเปนเครื่องมือนั้นถาเปนไปเพื่อตวัเอง 
ก็ผิดแน  แตถึงแมจะเปนไปเพ่ือประโยชนของผูอ่ืนหรือของสวนรวมก็ผิดเหมือนกนั    กรณขีองโจโฉที่เรายก 
มานั้นสําหรับคานทโจโฉผิดแนแมวาจะทําเพ่ือสวนรวม    เพราะเปนการทําเพื่อสวนรวม    เพราะเปนการใช 
นายฉางเปนเครื่องมือ  คานทถือวาจะใชคนเปน  เครืองมอืเพ่ือการใดๆไมได    ไมวาผลที่เกดิขึน้นั้นจะเปน 
ประโยชนสุขแกตนเองหรือแกคนหมูมาก  เราตองถือวาคาของทุกคนเสมอกัน  เราตองปฏิบัติตอเพื่อนมนุษย 
ในฐานะที่เขาเปนจุดหมายในตัวเองมิใชเปนเครืองมือไปสูส่ิงใดๆคานทเขยีนวา 

มนุษยหรอืพูดกวางๆ  สัตวที่มีเหตุผลอืน่ดํารงอยูในฐานะที่เปนจุดหมายในตัวเองมใิชเปนแคเพียง 
เครืองมอืที่ถกูนําไปใชเพือ่สนองความประสงคใดๆ 

คานทกบัประโยชนนิยม 

สําหรับคานทเรื่องศีลธรรมเปนเรื่องตายตัว    การพดูปด    การทําลายชีวติ    การขโมยการฆาตวัเอง 
เปนส่ิงที่ผิดศีลธรรมโดยไมมีขอแมใดๆ    การฆาตัวตายนัน้ผิดเพราะเทากับใชชีวติของตนซึ่งก็เปนคนๆหนึ่ง 
เปนเครืองมือที่จะใหคนๆหนึ่ง  คือตวัเอง  รอดพนจากความทกุข  หมอโกหกคนไขเพ่ือใหหายปวดก็ผิด 
เพราะผลดีที่เกิดจากการโกหกนัน้มิไดมีสวนในการชีข้าดทางศีลธรรม    สําหรับคานทการกระทําที่ผิดมิได 
กลายเปนการกระทําที่ถูกเพียงเพราะวาผลที่ถูกหรือเพียงเพราะวาผลที่เกิดขึ้นเปนประโยชนสุขของคนสวน 
ใหญ 

สมมุติวาคนบาคนหนึ่งกําลังวิ่งไปจะไปกดปุมซ่ึงจะทําใหเกิดระเบิดจะมีคนตายหลายแสนคน 
สมมุติวาไมมีทางอ่ืนที่จะยับยั้งเขาไดทันเพราะอยูไกล    นอกจากจะตองยิงเขาสําหรับคานทถาทานยิงทานทํา 
ผิดเพราะการทําลายชวีิตนัน้ผิดเสมอไมมีเง่ือนไขใดๆ    ผลที่เกิดขึน้จากการชวยคนมากมายนั้นจะหักลบ 
ความผิดไมได    แตชาวประโยชนนิยมคงถือวาการกระทํานี้ถูกเพราะเราตองเรียกระหวางชวีิตคนแสนคนกับ 
คนบาคนเดียว 

ปรัชญาของคานทนั้นเขมงวดมาก   ถาการกระทําอันหนึ้งเชนการทําลายชีวติเปนส้ิงผิด   มันจะทําผดิ 
โดยไมมีขอแมใดๆ    หลักการสําคัญกวาผลที่จะได    ผลที่จะเกิดขึ้นนัน้ไมวาจะเปนประโยชนแกตนเองหรือ
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แกคนหมูมากก็มิไดทําใหการกระทําที่ผิดหลักการนั้นกลายเปนส่ิงที่ถูกขึ้นมาได    สําหรับคานทคนเราจะตอง 
ทําในส่ิงที่ถูกไมวาอะไรจะเกดิขึน้    มนุษยมิไดเกดิมาเพ่ือแสวงหาความสุข    แตเกดิมาเพ่ือเปนคนมีศีลธรรม 
ความสุขมใิชส่ิงดีที่สุดของชีวติ    การตั้งอยูในเหตุผล    การเคารพกฎศีลธรรม  และการยดึมั่นในหลักการ 
ตางหากเปนส่ิงที่ควรทํา 

แตประโยชนนิยมถือวาความสุขโดยเฉพาะอยางยิ่งความสุขอันมากที่สุดตอคนจํานวนมากที่สุด 
เทานั้นเปนส่ิงดีที่สุดของชีวติ    ดังนั้น  การกระทําทีก่อใหเกิดผลไปในทิศทางนี้ยอมเปนการกระทําทีค่วร 
กอใหเกดิขึ้น    การทําตามหลักการอยางเถรตรงโดยไมคํานึงถึงผลตามลัทธิของคานทนัน้เปนส่ิงที่ผิด 
กฎเกณฑก็ดรีะเบียบกด็ีหลักศีลธรรมกด็ีมีไวเพื่อประโยชนสุขของมนุษย  มนัมิไดมคีาในตัวของมันเอง 

ในชีวติของคนเราหลักประโยชนนิยมกับของคานทนาจะประนีประนอมกันได    ถาเราถือเอา 
ประโยชนสุขเพียงอยางเดียวบางที่เราอาจจะตองทําส่ิงที่มนุษยไมควรทําตอกัน   สมมุตวิาเรือโดยสารแตกคน 
3  คนรอดชีวติที่เกาะรางแหงหนึ่งซ่ึงไมมีอาหารเลย    ถาคนทั้ง  3  คอยจนกวามคีนมาชวยเขาอาจตายทั้งหมด 
เสียกอนก็ได    เขาจึงจับฉลากกนัเพื่อตัดสินวาใครจะตองตายเพื่อเนื้อของเขาจะตองเปนอาหารแกคนที่เหลือ 
การทําเชนนี้อาจทําใหอีก  2  คนนัน้ประทังชีวติตอไปจนไดรับความชวยเหลือได  ถาไมทําอยางนี้ตองตายทั้ง 
3  คน  แตถาทําอยางนี้ตายคนเดียว   ตามหลักมหสุขของประโยชนนยิมการกระทําอยางนี้นาจะถูกเพราะเม่ือ 
เทียบกันแลวผลที่เกิดขึ้นเปนประโยชนสุข   กลาวคือ ตายคนเดียวดีกวาที่จะตายทั้งหมด      แตการยึดหลักมห 
สุขในกรณนีี้เปนส่ิงที่ชอบดวยมนษุยธรรมหรือ    หลายทานคงจะไมยอมเปนชาวประโยชนนิยมในเหตกุารณ 
นี้ 

แตปรัชญาของคานทก็เข็มงวดไป    ถาทานพูดความจริงคนเปนแสนๆจะตายแตถาทานพดูความเท็จ 
ความตายเหลานี้จะไมเกิดขึ้น    อยางนี้คานทคงจะเรียกรองใหเราพูดความจริงอีกหรือ  ตามตวัอยางท่ีเรายก 
เรื่องผูปวยมะเร็งนั้น  คานทก็คงไมเห็นดวยกับกฏหมายทีจ่ะอนุญาตใหหมอยุติชวีิตผูปวยได  คานทคดิวาการ 
ทําลายชีวิตผิดเสมอไมวาชีวิตจะถูกทําลายนั้นจะทรมานหรอืไมก็ตาม    หลายทานคงไมเห็นดวยกับคานทใน 
เรื่องนี้ 

ดังนั้นการรอมชอมระหวาง 2 สํานกันี้จึงเปนส่ิงที่ดีที่สุด  หลักของประโยชนนิยมนัน้มองที่ความสุข 
อันเปนส่ิงสําคัญที่สุดสิ่งหนึ่งของชีวิต  ความรอบคอบ การมองการณไกลความสุขุม  และความรูเทานั้นทีจ่ะ 
ชวยใหมนษุยในการตดัสินวาในกรณใีดหลักหรือผลที่จะไดสําคัญกวากนั    ปญหาของมนุษยสลับซับซอน 
เกินกวาที่ใชสูตรสําเร็จสูตรใดสูตรหนึ่งมาแกไขได
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9.4  ทําไมเราจะตองเห็นแกผูอื่น 

ปรัชญาของคานทและประโยชนนิยมนั้นแมจะตางกันในประเด็นสําคัญแตก็มีตรงกันอยูขอหนึ่งคือ 
ทั้งคูเห็นวาการกระทําที่เปนไปเพื่อประโยชนของตนนั้นผดิ  แตอาจมีผูถามวาทําไมเลาเราจะตองเห็นแกผูอ่ืน 
การเห็นแกตัวผิดทีต่รงไหน  เราจะพจิารณาคําตอบของนกัปรัชญา  2  คนที่มีความเห็นแตกตางกนัเกี่ยวกับ 
เรื่องนี้ 

ฮ็อบส 

ลองสังเกตดูการกระทําของคนโดยทั่วไป    เราจะเห็นวาความเห็นแกตัวเปนแรง  จูงใจอันหนึ่งท่ี 
ปรากฏอยูชัดเจน    ที่เรากระทําส่ิงตางๆ    ในชวีิตประจําวนันั้นถาสืบสาวไปเรื่อยๆ    จนถึงที่สุดแลวจะพบวา 
ประโยชนของตนเองเปนจุดหมายปลายทางสุดทายของการกระทํา    ปญหาที่เกดิขึ้นตรงนีก้็คือวามีบางไหมที่ 
มนุษยเราทําส่ิงๆหนึ่งนั้นมใิชเพราะตวัเอง  แตเพราะผูอ่ืนอยางบริสุทธ์ิใจ 

ฮ็อบสบอกวาไมมี    เขาบอกวามนุษยจะทําอะไรความเห็นแกประโยชนของตนเปนส่ิงมนุษยหนีไม 
พน  ในบางกรณคีวามเห็นแกความเห็นแกตวัปรากฏชัดแจง  เชน  คนแยงกันซื้อของที่ถูกหรือคดโกงและเอา 
เปรียบผูอ่ืน  เปนตน  ในบางกรณีความเห็นแกตัวปรากฏอยางลางๆหรือปรากฏในรูปที่ละเอียดออนกวา    เชน 
บริจาคเงินเปนการกุศลเพ่ือเอาชื่อเสียงหรือทําประโยชนใหแกหมูคณะเพื่อหวังที่จะไดคํายกยอง  เปนตน  แต 
ไมวาจะอยูในรูปหยาบหรือละเอียดความเห็นแกตวักค็วบคมุมนุษยอยูทกุหนแหง 

บางที่ทานชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความเจ็บปวยหรือความทุกขยาก    และทานรูสึกตัววาทานไม 
ตองการอะไรเปนส่ิงตอบแทนเลย  ฮ็อบสจะบอกวานั้นทานเขาใจผิด  ทานหรอกตัวเอง  เพราะในกนบึงของ 
หัวใจนั้นทานคิดถึงตัวเองตลอดเวลา  สมมุตวิาทานเดนิไปเห็นคนๆหนึ่งรองครวญครางเพราะถูกไมลมทับ 
และยังดึงขาออกไมได  ทานกร็ูสึกสงสารจับใจและแมทานจะใมคอยมีแรงแตก็พยายามยกขอนไมนั้นออก 
จากของเขาจนได  ทานรูสึกวาในขณะที่ทานทําส่ิงนี้ทานมิไดคดิที่จะไดรางวัลตอบแทนอะไรจากคนนี้เลย 
แถวนั้นก็ไมมีคนที่ทานอาจหวังจะไดคํายกยองจากเขา  ทานเพียงอยากชวยใหเพื่อนมนษุยพนจากความทกุข 
เทานั้น 

ฮ็อบสบอกวา  (1)ถาทานแนใจวาการชวยเหลือครั้งนี้ทานจะไดรับบาดเจ็บดวยทานจะชวยหรือไม  ก็ 
คงจะไม  (2)เม่ือทนเห็นเขาถูกไมทับและรองครวญครางดวยความเจ็บปวดนั้น  ความจริงแลวทานกําลังนึกถึง 
ตัวเอง  คือทานรูสึกวาเหตกุารณแบบนี้อาจเกดิกับทานก็ไดและทานก็ขอบคุณสวรรคที่ส่ิงนี้มิไดเกิดกับทาน 
(3)ที่ทานชวยยกขอนไมนัน้เพราะทานอยากใหสังคมของทานอยูในระบบคนที่เราชวยกัน  สังคมแบบนีก้็เปน
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ประโยชนแกทานเพราะวนัหนึ่งอาจเกิดเหตุการณคลายกันนี้แลละก็จะมีผูมาชวยทาน  การกระทําของทาน 
เปนการเสริมสรางใหเกดิระบบสงคมแบบนี้ซึ่งเปนประโยชนแกทานทางออม 

เรามีเนื้อที่ที่จะพิจารณาขอโตแยงความเห็นของฮ็อบส แตจะขอสรุปวาสําหรับฮ็อบสไมมีใครทีจ่ะทํา 
อะไรลงไปโดยไมคิดถึงตวัเองการคํานึงถึงตัวเองนี้บางทีกป็รากฎชัดเจนบางท่ีก็แฝงอยูอยางลับแตที่จะไม 
คํานึงถึงตัวเองนั้นไมมี ทุกคนทําทกุอยางเพื่อประโยชนของตัวเองในขันสุดทายทั้งนั้น 

การเห็นแกผูอื่นเปนการเหน็แกตัว 

แตมนุษยเปนสัตวฉลาด  เขารูดีวาที่เขาทําอะไรๆนั้นก็เพ่ือตัวเองและเขาก็รูวาคนอื่นก็เปนเหมือนเขา 
เขารูวาคนทุกคนรวมทั้งตัวเขาเองแสวงหาทุกส่ิงสําหรับตัวเอง  เม่ือเปนเชนนี้ความขดัแยงอาจเกดิขึ้นเพราะ 
ทุกคนก็จะทําตามที่ตนตองการ  และความระสํ่าระสายก็จะเกดิขึน้  ความสับสนไมเปนระเบียบนี้อาจมี 
ผลกระทบถึงประโยชนและสวัสดิภาพของตนก็ได  ดังนัน้  ทุกคนก็ไมเปนสุขไมแนใจวาเมื่อใดความตองการ 
ของผูอ่ืนจะมากระทบหรือทําลายประโยชนสุของตน 

ดังนั้น  เพ่ือความสุขของตนมนุษยจึงมารวมกันแลวตั้งกฎขอบังคับขึน้เพื่อจํากัดสิทธิของแตระคน 
เชน  หามมิใหขโมยของผูอ่ืน  หามทํารายผูอ่ืน  หามมิใหกดีขวางทางจราจรสาธารณะ  กลาวคือ  เราตองยอม 
เสียสละสิทธิบางอยางเพื่อประโยชนแกตัวเราเอง  เราตองเห็นแกตัวนอยลงเพื่อที่จะใหประโยชนสุขของเรา 
เองเปนไปมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได  และที่เราเสียสละสิทธิบางอยางไปนี้มิใชเพราะเห็นแกผูอ่ืนแตเพราะ 
เห็นแกตัวเองเขาเขียนไววา 

เม่ือใดก็ตามทีค่นเราเสียสละสิทธิอันใดอันหนึ่ง....เขยอมหวังที่จะไดรับสิทธิเปนการตอบแทน 
พอกัน  หรือมิฉะนั้นก็หวังไดอะไรบางอยางซ่ึงดีสําหรับตน  เพราะกากระทําอยางนั้นเปนการกระทําที่จงใจ 
และการกระทําทีจ่งใจของคนทุกคนยอมมวีัตถุประสงคที่จะกอใหเกดิผลดีแกตวัเอง 

ดังนั้น  สําหรับฮ็อบสกิจกรรมทกุอยางท่ีมนษุยทําเปนการดแูลผลประโยชนของตนใหดีที่สุดเทาที่จะ 
เปนไดเทานั้น  ทําไมเราจึงไมขโมย  เพราะกลัวถูกจับ  ทําไมจึงตองมีกฎหมายหามขโมย  เพราะฉะนั้นทกุคน 
รวมทั้งตัวเองจะเดือดรอน  ทําไมจึงตองพูดความจริงเพราะพูดเท็จบอยๆก็จะไมมใีครเช่ือแลวประโยชนของ 
ตัวเองก็จะเสียไป 

มีตัวอยางหนึ่งท่ีทําใหเห็นทัศนะของฮ็อบสไดด ี ผูอานคงจะเคยเห็นสภาพจราจรที่ส่ีแยกเมื่อไฟแดง 
เสีย  คนขับแตละคนไมวาจะมาจากทิศทางไหนตางกไ็มยอมใหใครไปกอนทั้งนั้น  ทุกคนตองการไปใหเร็ว 
ที่สุด  ผลที่เกิดขึ้นก็คือรถแตละคนัขวางกันไมมีใครไดไปเลยจนกวาจะมีตํารวจมาจดัการใหทางนีไ้ปกอน
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แลวสลับทางนี้ไปนี้แสดงวาถาทุกคนจะเอาแตประโยชนของตนทุกคนกจ็ะเสียประโยชน  ในสังคมมนษุยก็ 
เหมือนกันถาเราไมยอมเสียอะไรบางแลวเราอาจจะตองเสียทุกอยาง แตถายอมสละบางประโยชนสุขของตวัก็ 
จะไดรับการดูแลใหปลอดภยั 

สําหรับฮ็อบสทุกส่ิงที่มนุษยทํานัน้เปนการลงทุน  ผลกาํไรที่เขาหวังนัน้อาจเกิดขึ้นในระเวลาใกล 
หรือในระยะยาว  แตไมมใีครที่ทําอะไรโดยไมคิดถึงตวัเอง  การทําความด ี เชน  พูดสุภาพ  ไมทํารายชาวบาน 
ไมรังแกผูอ่ืน  เหลานี้ไมใชเพราะส่ิงนี้เปนสิ่งที่ดนีาทําไมมีอะไรดีในตัวเอง  ส่ิงที่ดีที่สุดสําหรับคนแตละคน 
คือความสุขของเขาเองซ่ึงก็ไมเหมือนของผูอ่ืน  ที่คนทําความดีเพราะการทําเชนนั้นมนัทําใหเขาไดรับ 
ประโยชนของเขามากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

ดังนั้น  สําหรับฮ็อบสถาถามวาทําไมเราตองเห็นแกผูอ่ืน  คําตอบกค็ือการทําเพื่อผูอ่ืนคือการเห็นแก 
ตนทางออม การที่เราทําบางอยางเพื่อผูอ่ืนนัน้อันที่จริงก็คอืการใหตวัเองทางออม คุณธรรมมิไดมีคาในตวัมัน 
เอง  เปนเพียงเครื่องมือที่จะใหเราแสวงหาประโยชนใหแกตัวเองไดอยางรอบคอบเทานั้น ถาทานไมฉลาดคือ 
ไมยอมคํานึงถึงผูอ่ืนเลยตัวทานเองนั้นแหละจะเสียประโยชน 

คานท 

นั้นคือคําตอบของฮ็อบสตอไปเราพิจารณาทัศนะของคานทซ่ึงมีความเห็นไปคนละทาง  ฮ็อบสนั้น 
เห็นวาความเห็นแกตัวเปนธรรมชาตขิองคนอันไมอาจจะหนีได  เราไมควรละอายในเรื่องนี้แตควร 
ประนีประนอมผลประโยชนซึ่งกันและกัน  นัน้กค็ือควรเห็นแกตัวใหนอยลงเพื่อแตละคนจะไดมคีวามสุข 
มากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

แตคานทก็ไมคิดวาความสุขเปนสิ่งที่ดีที่สุดในชวีิต  มนษุยเรามีองคประกอบ  2  อยาง  คือ  ปญญากับ 
สัญชาตญาณ สัญชาตญาณในที่นี้หมายถึงแรงกระตุน อารมณ ความรูสึก รสนิยม เม่ือใดที่ส่ิงเหลานี้ไดรับการ 
ตอบสนองเม่ือนั้นมนุษยก็มีความสุข  แตเนื่องจากอารมณความรูสึกและผลประโยชนของคนตางกัน  ดังนั้น 
ส่ิงที่จะมาตอบสนองความสุขของแตละคนจึงไมเหมือนกนั  ส่ิงเดียวกันอาจทําใหคนหนึ่งพอใจแตทําใหอีก 
คนหนึ่งไมพอใจ ดังนั้นถาแตละคนแสวงหาความสุขใหแกตนเองหลักปฏิบัติของแตละคนก็ไมเหมือนกนั 

แตคานทเห็นวาปญญาเปนส่ิงที่ดีที่สุด  ปญญาทําใหคนแตกตางจากสัตวและส่ิงอ่ืนใดในโลก 
กลาวคือ  ปญญาเปนสาระของมนษุย  ทกุคนที่เกิดอาจมรีางกายและผิวพรรณตางกัน  อาจเกิดตางเวลาสถานที่ 
กัน ดังนัน้ ผลประโยชนของเขาก็ดี อารมณความรูสึกกด็ีจงึไมเหมือนกัน แตปญญาอันเปนธาตุแทของมนุษย 
ทุกคนมีอยูเหมือนกันคนแตละคนอาจแตกตางกนัดานอ่ืน แตในฐานะที่เปนคนเขามีปญญาอยูในตวัตั้งแตเกดิ
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แตบางคนใชปญญาไมเทกัน  ผลประโยชนและความรูสึกมักจะทําใหคนลืมปญญาอันเปนธาตุแทของเขา  คน 
สองคนที่อยูในสถานการณเดียวกนัถาเขาทําตามผลประโยชนและความรูสึกของเขาแตละคน หลักของแตละ 
คนที่เขาจะใชปฏิบัตนิั้นจะไมเหมือนกัน  เขาจะมองสถานการณนั้นใจแงของตน  เหมือนกับเขาใสแวนตาคน 
ละสีภาพที่เห็นจึงไมเหมือนกัน แตถา 2 นั้นหลุดพนจากผลประโยชนและความรูสึกของเขาแตละคนก็เทากับ 
วาเขาไดถอดแวนตาทิ้งท้ัง 2 คน ภาพท่ีเขาเห็นจะเปนภาพเดียวกนั 

นั้นก็หมายความวาสําหรับคานทถาคนละท้ิงความรูสึกและผลประโยชนเสียไดก็เทากับคนเราตั้งอยู 
ในปญญา  และการตั้งอยูในปญญาก็หมายความวาในสถานเดียวกันคนจะเห็นเหมือนกันและดันนั้นจึงจะใช 
หลักปฏิบัติเดียวกนั  นั้นก็คือถาทุกคนตั้งยูในปญญาตนคนเราจะเห็นอะไรเหมือนกนัหมดและจะปฏิบัติแนว 
เดียวกนัหมด ปญญาทําใหคนทุกคนเหมือนกนัแตผลประโยชนและความรูสึกทําใหคนเราตางกัน 

ใน  9.3  เราไดพูดถึงศีลธรรมของคานทวา  ‘  จงทําตามหลักที่ทานตั้งใจที่จะเปนกฎสากล’นี่ก็ 
หมายความวาถาทานยึดหลักปฏิบัติอยูอันหนึ่งถาทานจงใจที่จะยึดหลักนัน้คนเดียวแตไมจงใจที่จะใหเปน 
หลักสากลทานทําผิด  เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อทานทําจากผลประโยชนสวนตวัหรือความรูสึก  ถาทานตั้งใจ 
อยูในปญญาและถาคนอ่ืนๆ  ตั้งอยูในปญญาเหมือนกันหลักปฏิบัติอขงทานและของผูอ่ืนจะเหมือนกนั 
กลาวคือ ทานและคนอื่นๆจงใจ ที่จะใหหลักปฏิบัติเปนสากล 

การยึดหลักอันหนึ่งสําหรับตัวเองใชโดยเฉพาะก็เทากับทานตองการมีอภิสิทธ์ิเหนือคนอื่น  นี้คือการ 
เห็นแกตัว  หลักที่ทานกําลังยึดถืออยูนี้ทานไมปรารถนาจะใหคนอืน่นําไปใชดวย  นี้คือทานกําลังเอาเปรียบ 
ผูอ่ืน  เพราะผลประโยชนของทานจะสนองเมื่อไมมีใครอ่ืนยึดหลักนี้  แตการถืออภิสิทธ์ินี้จะไมเกดิถาทานจะ 
ตั้งอยูในปญญาคือการทําตัวของทานใหเทากับผูอ่ืน นั้นคือการคํานึงถึงผูอ่ืน 

ดังนั้น  ถาถามวาทําไมเราจึงจะตองเห็นแกผูอ่ืน  คําตอบของคานทกค็ือเพราะเราควรกลับมาสูความ 
เปนคนโดยสมบูรณ  คนที่สมบูรณมิใชคนที่มคีวามสุขแตคือคนทีใ่ชปญญา  และการตั้งอยูในปญญากค็ือการ 
ที่ถือวาเราเทากับผูอ่ืน  ความเห็นแกตัวจะเกิดขึ้นเมื่อเราทําตามความรูสึกและผลประโยชน  สําหรับคานทคน 
ที่เห็นแกตนคือคนที่ไมยดึมั่นอยูกับปญญาอันเปนธาตุแทของมนุษย  แตคนทีค่ํานึงถึงผูอ่ืนคือคนทีก่ลับมาสู 
ความเปนมนษุยโดยแทจริง เพราะศกัดิ์ศรีของมนษุยอยูที่ปญญามิใชความสุข 

บทสรุป
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ปรัชญาคอือะไร 

ทานไดอานไดพจิารณาการโตแยงทางปรัชญามาแลว  9  บท  แตละบทไดวิเคราะหปญหาสําคัญๆ 
ของปรัชญาโดยชีใ้หเห็นวามคีวามเห็นแตกตางกันอยางไรในแตละปญหา  ความจริงยังมีปญหาอ่ืนๆ  อีกมาก 
ที่เรียกไดวาเปนปญหาสําคัญของปรัชญา แตเราไมสามารถจะสิเคราะหทุกปญหาได ผูเขยีนเชื่อวา 9 ปญหาที่ 
ไดหยิบยกมาพจิารณานี้ก็เพียงพอที่จะใหผูอานเขใจขอบเขตและเนื้อหารายวิชาปรัชญาไดพอสมควร 

ตอไปก็ถึงปญหาที่วาปรัชญาคืออะไร  อันที่จริงแมแตนักปรัชญาเองก็ยังถกเถียงกนัอยูจนทกุวันนี้วา 
ปรัชญาคืออะไร  คําตอบที่จะใหตอไปนี้เปนคําตอบสวนตวัของผูเขียนซึ่งคดิวาแมจะมีผูไมเห็นดวยบางอยาง 
แตคิดวาโดยทั่วไปคงไมแตกตางกัน 

วิชาปรัชญามีลักษณะ  3  ประการคือ  1.มีลักษณะวิพากษ  2.ปญหาปรัชญาเปนปญหาพื้นฐาน  3. 
ปรัชญาแสวงหาโลกทัศน 

1.  ปรัชญามีลกัษณะวิพากษ 
วิชาปรัชญาเกดิจากความยากรูอยากเห็นของมนษุย  บางที่ความอยากรูอยากเห็นนัน้เกดิขึ้นเพราะ 

มนุษยตองการหาความรูเพื่อที่จะแกปญหาเฉพาะหนาของชีวิต  เชน  เราอยากรูวาทําอยางไรตนขาวที่ปลูกไว 
จึงจะใหผลิตผลมากๆ  แตบางที่ความอยากรูอยากเห็นของมนุษยมิไดเกิดขึ้นเพราะตองการอยางนัน้  ทาเลส 
บิดาแหงปรัชญาอยากรูธาตุแทของโลกเพียงเพราะตองการรูโดยมิไดหวังผลอะไรเปนกิจลกัษณะ  มนษุยจะมี 
กําเนิดมาอยางไรก็แลวแต  แตความจริงที่ปรากฎอยูกค็ือวา  ความอยากรูอยากเห็นและการซักไซไลเรียงไป 
เรื่อยๆ อยางไมส้ินสุด เปนธรรมชาติอยางหนึ่งของคนเรา และวิชาปรัชญาก็ไดเกิดขึ้นเพราะเหตนุี้ 

วิชาปรัชญาจะซักถามทุกอยางท่ีจะซกัได  เหตุผลเปนเครื่องมือของนักปรัชญาท่ีจะวิพากษวิจารณทุก 
ส่ิงทุกอยาง  เดการดเปนตัวอยางท่ีอันหนึ่งที่ซ้ีใหเห็นลักษณะวิพากษของปรัชญา  ฮูมก็เหมือนกัน  การวิพากษ 
ฮูมไดทาทายวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรนั้นตั้งอยูบนพื้นฐานของวิธีอุปนัย ถาวิธีนี้เชื่อไมไดวิทยาศาสตรก็ไมมี 
และฮูมเปนผูวิพากษความถูกตองของวิธีอันนี้ 

เราโดยทั่วไปเช่ือวาสิ่งที่เราเห็นและจับตองไดเทานัน้ที่เปนจริง  เพลโตไดวิพากษความเช่ืออันนี ้ เขา 
ไมมีเครืองมืออะไรนอกจากเหตุผล  แตกระนัน้ก็มีผูอานเปนจํานวนไมนอยท่ีไดอานทัศนะของเพลโตแลวซัก 
สงสัยความเช่ือเดิมของตนวาจะเปนจริงหรือไม หรือวาโลกของแบบของเพลโตนัน้จริงกวา
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หรือลองพิจารณาหลักจริยศาสตรของคานทเรื่องเจตนาด ี   เราโดยทัว่ไปเช่ือวาถาเราทําส่ิงหนึ่งโดย 
ตั้งใจทีจ่ะใหประโยชนตอผูอ่ืนแลวก็เรียกไดวามีเจตนาด ี   แตคานทก็ไดวิจารณความเช่ือของสามัญสํานึก 
เรื่องนี้   สําหรับเขาเจตนาดีมคีวามหมายลึกซ้ึงมากกวานั้นแมแตคนที่ชวยเหลือเพ่ือนเพราะความรูสึกสงสารก็ 
ยังเรียกไมไดวามีเจตนาดี ทั้งนีค้านทก็มีเหตุผลของเขาซ้ึงผูอานคงเห็นมาแลว 

ถาทานอานหนังสือเลมนี้โดยติดตามไปดวย    ทานจะรูสึกวาขอโตแยงหลายขอในหนังสือเลมนี้ได 
เขยาความรูสึกเดิมของทาน  ไดทาทายความรูสึกของทานกอใหเกิดความสับสนแกทาน   ทั้งนีก้็เพราะปรัชญา 
มีลักษณะวิพากษ    และในการวิพากษนั้นก็จําเปนอยูเองที่จะตองทําใหเกดิผลกระทบกระเทือนตอความเช่ือ 
และความรูสึกเดิมของทานเคยมีอยู    ทั้งนี้มิไดหมายความวาทานจะตองมารับความเชื่อใหม    ทานอาจจะยัง 
คงไวซ่ึงความเช่ือเดิมแตลักษณะที่รัดกุมนี้ 

2.ปญหาปรัชญาเปนปญหาพื้นฐาน 
พื้นฐานหมายความวาอะไร  ถาเรากลาววาปญหา  ก.  เปนปญหาพื้นฐานกวาปญหา  ข.  หมายความวา 

อะไร ก็หมายความวา มติหรือทัศนะที่เรามีเกี่ยวกับปญหา ก. นัน้สงผลสะทอนหรือมีผลกระทบกับปญหเรื่อง 
อ่ืนๆ มากกวาปญหา ข. 

สมมติเราถามปญหาที่  (1)วาคนเราควรแสวงหาอะไรใหชีวิต  ปญหานี้เปนปญหาพื้นฐานเพราะ 
ทัศนะที่เรามีตอปญหานี้ 

จะเปนตัวกําหนดการศกึษาของเรา  การปฏิบัติตอเพื่อนมนุษย  อาชีพของเรา  กรใชเวลาวางของเรา 
อุดมคติทางการเมืองของเรา  แตปญหานี้ก็ยังมีลักษณะพื้นฐานนอยกวาอีกปญหาหนึ่งคือปญหาที่ 
(2)ที่วาจติ(หรือวญิญาณ)ของมนษุยมีหรือไม 
ปญหาที  (2)เปนปญหาพื้นฐานกวาก็เพราะมติทีมีตอปญหานี้จะเปนตวักําหนดมตขิองปญหาที่ 

(1)และยังเปนตัวกําหนดเรื่องอ่ืนดวย เชน อิสรภาพของมนษุย ความแตกตางระหวางมนษุยกับสัตวและส่ิงไร 
ชีวิต และปญหาเรื่องความรูของมนุษย 

เชน  สมมุติวาทานเช่ือวามีจิตซ่ึงเปน  ของจริง  อีกอยางหนึง่ที่แตกตางจากรางกายความเห็นของทาน 
เกี่ยวกับความหมายของชีวิตก็จะออกมาในรูปปญญานยิมหรือวิมุตินิยม  หลักศีลธรรมของทานก็จะมีลักษณะ 
เหมือนของคานท  ทฤษฏีความรูของทานก็จะเปนแบบเหตุผลนิยม  ถาทานไมเห็นอยางนี้แลวก็เทากับ 
ความเห็นของทานขัดแยงกันเอง 

ลองพิจารณาเรื่องการเปล่ียนแปลง  ลัทธิจักรกลนิยมไดนาํเอาปรากฏการณที่เกิดขึ้นในโลกของวัตถุ 
มาขยายครอบคลุมถึงโลกของสัตวและมนษุย  คือ  ไมเพียงโลกของสสารเทานั้นที่เปนเครื่องจกัรแตสัตวและ 
มนุษยเปนเครื่องจักรดวย  วิชาอ่ืนๆอาจมองปญหาเรื่องการเปล่ียนแปลงในขอบเขตของตน  เชน  ฟสกสมอง



134 

ความเล่ียนแปลงของวัตถุกายภาพชวีวิทยาของพืชและสัตว  จิตวิทยาของพฤตกิรรมมนษุย  แตปรัชญามอง 
ปญหาเรื่องความเปล่ียนแปลงในลักษณะพื้นฐาน  คือพยายามที่จะหาหลักอันหนึ่งอันเดยีวที่จะมาอธิบาย 
ความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในจกัรวาล คือทั้งโลกของวตัถุ โลกของสัตว โลกของพืช และโลกของมนุษย 

ปญหาเรื่องเจตจํานงหรือความจงใจเสรีก็เปนปญหาพื้นฐาน  ทัศนะของทานเกีย่วกับปญหานี้จะโยง 
ไปถึงทัศนะของทานเกี่ยวกับศีลธรรม กฎหมาย การลงโทษ การใหรางวัล ตลอดจนปญหาสังคม เชน ถาทาน 
เช่ือวามนุษยไมมีอิสระ  ทานก็ตองเห็นวามนษุยไมตองรับผิดชอบตอการกระทําของเขา  เราไมควรสรรเสริญ 
หรือประณามเขา  อาชญากรเปนคนพิการมากกวาที่เปนคนเลว  ควรสงเขาไปโรงพยาบาลมากกวาคุกตาราง 
ถาทานตองการแกปญหาสังคมทานก็ตองแกที่ส่ิงแวดลอมภายนอก  เปนตน  แตถาทานคิดวามนษุยเปนอิสระ 
ทัศนะดังกลาวก็ตองไปอีกทางหนึ่ง 

3.ปรัชญาแสวงหาโลกทศัน 

ปรัชญาโตแยงกันเกี่ยวกับปญหาพื้นฐาน  ถาผูอานสังเกตดจูะเห็นวาปญหาที่ไดโตแยงกันในหนังสือ 
เลมนี้ไมมีปญหาใดที่จะยุติเด็ดขาดลงไปวาฝายใดผดิฝายใดถูก  แตแมวาเราไมสมารถจะตดัสินลงไดเด็ดขาด 
ปญหาเหลานี้ก็เปนปญหาสําคัญ  เพราะเปนปญหาพื้นฐาน  ถาจะวากนัจริงๆ  แลวชวีิตของเราไมสามารถจะ 
หนีจากปญหาเหลานี้  ทั้งนี้เพราะวา  จุดยนื      ที่เรามีตอปญหาเหลานี้จะเปนฐานที่ทําใหทัศนะของเราในเรื่อง 
มนุษยโลกสังคมและความหมายของชีวิตเปนไปในแนวใดแนวหนึ่ง 

เม่ือความรูทางวิทยาศาสตรยังไมสามารถพิสูจนไดวาทัศนะใดผิดเราจึงจําตองยดึอันใดอันหนึ่งดวย 
ความเช่ือ ความเช่ือของคนๆหนึ่งนั้นมีมากมายหลายเรื่อง เชน ศีลธรรม คาครองชีวิต อุดมการณทางการเมือง 
ศาสนา ศิลปะ ฯลฯ ในเรื่องตางๆเหลานี้ บางทีเราไมสามารถพิสูจนไดเราจําเปนตองเชื่อ ตรงนี้ปรัชญาจะเขา 
มามีสวน  คือปรัชญาจะชวยทําใหความเช่ือของทานเปนระบบ  กลาวคือ  จะชวยทําใหความเช่ือของทานใน 
เรื่องตางๆสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัไมขัดแยงกัน 

และความเช่ือของทานจะกลมกลืนกันไดตอเมื่อมีหลักบางหลักเปนจุดรวมกนันั้นคือทานจะตองมี 
จุดยืน  เปนพืน้ฐานรองรับความเช่ือเหลานั้น  วิชาปรชัญาพยายามท่ีจะใหหลักพื้นฐานอันนี้แกทานนั้นก็ 
หมายความวาปรัชญาชวยใหทานแสวงหาโลกทัศน 

โลกทัศนกค็ือความเช่ืออันเปนระบบ  ในวิถีชีวิตของคนๆหนึ่งเขาอาจพูดคิดทําอะไรตออะไรหลาย 
อยาง แตถาเขาเปนคงเสนคงวา ความหลายหลากนีจ้ะเปนพียงภาพสะทอนของทัศนพืน้ฐานอันเดียวกัน ทัศน 
พื้นฐานนี้แหละคือโลกทัศนของคนๆนั้นทุกคนมโีลกทัศนไมวาเจาตัวจะรูหรือไมกต็าม  วิชาปรัชญาจะชวย 
ใหทานเห็นโลกทัศนของทานชดัเจนขึ้น  ทั้งนี้ก็โดยการวิเคราะห  วิพากษวิจารณและการถกเถียงปญหาอัน 
เปนพื้นฐาน
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โลกทัศนเปนตวักําหนดทิศทางของชีวิตแตละคนและเปนตัวกําหนดทิศทางของสังคมมนุษยดวย  ถา 
ทานกําลังเห็นเรือลําหนึ่งแลนอยูในทะเล  ปจจัยที่อธิบายการแลนของเรือลํานี้มี  2อยางคือ  (1)เครื่องยนตที่ทํา 
ใหแลนไปได (2)จดุหมายปลายทางที่เรือลํานี้จะไป ถาไมมี 2 อยางนี้พรอมกันการแลนของเรือกค็งไมเกดิขึ้น 
ชีวิตมนษุยก็เหมือนกันในการเดินทางของนาวาชวีิต  ความรูของมนุษยทางวิทยาศาสตรก็เหมือนเครื่องยนต 
แตส่ิงที่กําหนดทิศทางคือโกทัศนโลกทัศนเปนตัวชี้ทางความรูเปนแรงผลักดันใหเคล่ือนไปดังนั้นจึงกลาวได 
วาไมมีใครไมมีโลกทัศน 

โลกทศัน 4 แบบ 

ถาทานอานหนังสือเลมนี้ที่ละบทตั้งแตตนจบอยางพินิจพิเคราะห  ทานจะเห็นวาภาค 1 และภาค 2 ที่ 

วาดวยโลกมนษุยนัน้เปนพื้นฐานของภาค 3 และภาค 4 ถาทานเห็นดวยกับทัศนะหนึ่งในภาคที่ 1 แลว ในภาค 
ที่  2,  3 และ  4 ทานก็นาจะเห็นดวยกับทัศนะทีค่ลอยตามกนักับภาคที่  1 ทัศนะที่อภิปรายในหนังสือเลมนี้จัด 
กวางๆไดเปน 4 ทัศนะ คือ 

กลุมที่ 1 : จิตนิยม 

ครูสงบท่ีเราเคยเอยไวในบทนําอยูในกลุมนี้  จะขอเรียกกลุมนี้วาจิตนยิม  ในทางอภิปรัชญาทัศนะ 
กลุมนี้คือ จิตนิยม  อันตนิยม เจตจํานงเสรี ในทางทฤษฏีความรู   ก็คือ  เหตุผลนิยม  และในทางจริยศาสตรก็ 
คือ ศานตินิยมและปรัชญาของคานท 

โลกทัศนของคนกลุมนีก้ค็ือ    โลกแหงวัตถุที่เราจับตองไดนั้นมคีวามสําคัญนอยกวาโลกนามธรรม 
อีกโลกหนึ่งซ่ึงจีรังยั่งยื่นกวาและมีคาที่จะชื่นชมมากกวา  รปู  รส  กล่ิน  เสียง  สัมผัส  มนุษยเปนเสรีที่จะเลือก 
จุดหมายปลายทางของตน และจุดหมายที่ถูกตองกค็ือโลกแหงแบบแผนอันนิรันดรนี้   ศกัดิ์ศรีของมนษุยอยูที่ 
จิตใจมิใชวัตถุ ปญหาของคนและของสังคมอยูที่จิตใจคน  ถาจิตใจคนไดรับการขัดเกลาดีแลว  ทุกส่ิงทกุก็จะ 
สงบเรียบรอย    มนุษยมิไดเกดิมาเพ่ือจะเสพความสุขทางเนื้อหนังมังสา    แตเพื่อที่จะอยูกับปญหาอันเปน 
ลักษณะของมนษุย โลกเปนที่ที่สําหรับหาอาหารใหแกจิตใจมิใชรางกาย 

กลุมที่ 2 สสารนยิม
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นายสําราญจัดอยูในกลุมนี้   ในทางอภิปรัชญาทัศนะของกลุมนี้คือสสารนิยมจักรกลนิยม  คนเราเปน 
เครื่องจักรไมเปนอิสระ  ในทางทฤษฏีความรูก็เปนประสบการณนิยมทางจริยศาสตรกค็ือหลักของฮ็อบสและ 
สุขนิยม(รวมทั้งประโยชนนิยม) 

โลกทัศนของกลุมนี้คือ  ไมมีพระเจา  ไมมีโลกอันเปนแบบแผนแมบทของเพลโตโลกนามธรรมมีอยู 
ในความคดิ  วัตถุเทานั้นที่เปนจริง  มนุษยเราหลงตวัวาเปนเสรีแตโดยความแตโดยความจริงมิไดมีอะไรเปน 
ตัวของตวัเองเลย ปญหาของคนและสังคมอยูที่ส่ิงแวดลอมคนจะดีเองถาเขากินอิ่มนอนหลับ จิตใจคนเปนไป 
ตามเงื่อนไขของวตัถุ  เราไมสามารถแกจิตใจคนโดยการส่ังสอน  แตตองปรับสภาพวัตถุใหดขีึ้นมนุษยไมควร 
แสวงหาอะไรนอกจาดความสุขสบายคนที่หลงใหกับส่ิงนามธรรมอันไมมีจริงนัน้หลอกตัวเองเปนพวกหนี 
ชีวิต ชีวิตตองสู ตองแขงขัน แตก็ควรจะมีกฏเกณฑและกตกิาบางเพื่อประโยชนของทุกคน 

กลุม 3: มนุษยนิยม 
นายกาวอยูในกลุมนีใ้นทางอภิปรายเขาอยูในพกธรรมชาตนิิยมนวนิยมนษุยนิยม    ทางทฤษฏีความรู 

พวกเขาเปนพวกปฏิบัตินิยมซ่ึงกค็ลายกับประสบการณนิยม    ทางจริยศาสตรเขาเปนมนษุยนยิมกับ 
ประโยชนนยิม 

โลกทัศนของคนกลุมนีค้ลายพวกสสารนิยม  แตตางอยูหนอยก็ตรงที่พวกนี้เปนพวก “หัวกาวหนา” 
เขาเปนพวกที่ชอบประนีประนอมระหวางส่ิงเกากับส่ิงใหม    ระหวางความสําคญัของวตัถุกับของจติใจ 
ระหวางวิทยาศาสตรกับศาสนาและศิลปะระหวางแบบแผนอันตายตวักับเสรีภาพ    เขาเปนพวกที่มองรอบ 
ดานไมเห็นวาอะไรอยางใดอยางหนึ่งสําคญัที่สุดเหมือนอยางที่จิตนิยมเชื่อวาจติสําคัญที่สุด    และสสารนิยม 
เช่ือวาวัตถุสําคัญที่สุด 

กลุมที่  ๔  ชาวโรแมนติก 

นายศิลปอยูในกลุมนี้  เรามิไดกลาวถึงอภิปรัชญากลุมนี้เลย เขาจะปฏิเสธทั้งจิตนิยม สสารนิยม  และ 
ธรรมชาตินิยม    โลกไมมีอะไรจริงเปนแกนสาร    มันเปนไปตามความรูสึกของเรา    อยางไรกต็าม    ในทาง 
อภิปรัชญาพวกนีใ้กลจิตนิยมมากกวาสสารนิยม ทางทฤษฏีความรูเขาเปนสหัชญาณนิยม ทางจริยศาสตรเปน 
เอกซิสเทนเชียลลิสม 

โลกทัศนะของกลุมนี้กค็ือมนษุยควรทําตามความรูสึกของตน  คนเราแตละคนมีเอกลักษณของตน 
โดยเฉพาะที่ไมเหมือนคนอื่น  การไดแสดงออกซ่ึงเอกลักษณอันนี้เปนสิ่งประเสริฐ  ส่ือในการแสดงออกก็ 
ไดแกศิลปะแขนงตางๆ  คนเรามกัจะไมกลาจริงใจกับตัวเองดวย  ขอใหผูอานยอนไปอาน  8.3  อีกครั้งหนึ่งจะ 
เขาใจโลกทัศนของกลุมนี้ไดดี
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สาขาตางๆ ในปรัชญา 

ถาผูอานไดอานหนังสือเลมนี้มาถึงตรงนี้ก็พอจะมองเห็นวชิาปรัชญาอยางคราวๆแลววามนัมี 
ลักษณะอยางไร และมันชวยใหเราเขาใจมนุษยโลกและความหมายของชีวิตไดอยางไร นักปรัชญาไดถกเถียง 
ปญหาตางๆมากมาย  แตละปญหานั้นเกดิจากความอยากรูอยากเห็นและอยากเขาใจชวีิตและโลกที่เปนสวน 
หนึ่งของการดํารงอยูของมนษุย  ปรัชญาจึงแบงไดเปนหลายสาขา  การแบงสาขาปรัชญามิใชของตายตวั 
สุดแตวาใครจะแบงอยางไรวิธีแบงดังตอไปนี้เปนวิธีท่ีนิยมกันพอสมควร 

1.  อภิปรัชญา 

เปนสาขาปรัชญาที่วาดวยเรื่องของความจริง  วาดวยธรรมชาติของโลกหรือจกัรวาลและวาดวย 
ธรรมชาติของมนษุย  ความเปนจริงที่อภิปรัชญาแสวงหานั้นคือความเปนจริงอันเปนพื้นฐานที่สุดที่เรียกวา 
ความจริงอันติมะ 

2.ทฤษฏีความรู 

ในอภิปรัชญาปญหาที่ถกเถียงกันกค็ืออะไรที่เปนจริง  อะไรมีอยูจริง  แตในทฤษฏีความปญหาคือ 
“ความจริง”  หรือความรู  อะไรคือลักษณะทัว่ไปของความรู  มนุษยเรารูความไดแคไหน  ความไดมาทางไหน 
เหลานี้เปนปญหาทั่วไป ของสาขานี้ซ่ึงเราไดวิเคราะหมาบางแลวในหนังสือเลมนี้ 

3.จริยศาสตร 

จริยศาสตรพูดถึงความสัมพันธที่มนษุยมีตอตัวเองและผูอ่ืน  อะไรเปนสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต  มนษุย 
ควรดํารงอยูอยางไรจึงจะสมกับเกดิมาเปนคน  มีหลักตายตัวอะไร  หรือมีที่จะตัดสินคณุธรรมความดี  ถามี 
หลักนั้นคืออะไร ความดีมจีริงหรือไม หรือเปนสิ่งสมมุติ 

4.ตรรกวิทยา 

เปนสาขาที่วาดวยการใชเหตุผล  ความถูกผดิในการโตแยง  จุดบกพรองในการเสนอเหตุผล  ใน 
หนังสือเลมนี้เราไมไดพูดถึงสาขานี้เลย เพราะเปนเรื่องที่แยกไดจากสาขาอื่นๆ 

นอกจากนี้ยังมีปรัชญาเฉพาะศาสตรตางๆ  อีกหลายสาขา  ซ่ึงวิเคราะหปญหาพื้นฐานของศาสตร 
เหลานี้  เชนปรัชญาการเมือง ปรัชญาศาสนา ปรัชญาการศกึษา  สุนทรียศาสตร ปรัชญาวิทยาศาสตร ปรัชญา 
คณิตศาสตร เปนตน
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ดังนั้นในการเขาใจเครื่องบินเครื่องหนึ่งอยางถองแทเราตองมีความรู  4  เรื่องคือ (1) ลักษณะภายใน 
ของเครื่องบิน  (2) ธรรมชาติของสภาพแวดลอมภายนอก (3) ความสัมพันธุระหวางเครื่องบินดวยกัน 

การเขาใจที่มนษุยและความหมายของชีวติเราจะตองทราบวามนุษยคืออะไร  ปญหานี้แยกไดเปน 
สองประเด็น    คือ    ประเด็นแรก  อะไรคือเนื้อแทหรือธาตุแทของมนุษยคืออะไรปญหานี้ประกอบไปดวย 
อะไรบาง  ประเด็นที่สอง  มนุษยดําเนินวิถีชีวิตไปอยางไร การกระทําของมนษุยมีลักษณะอยางไร  เชน  เปน 
เสรีหรือไมหรือเปนไปตามกระแสของปจจัยแวดลอมภายนอก  ปญหานี้อยูในขอบเขตของปรัชญาสาขาหนึ่ง 
ที่เรียกกนัวา อภิปรัชญา 

ปญหาเร่ืองธรรมชาติของโลก 

มนุษยตองใชชีวิตอยูในโลกหรือถาจะพูดใหกวางในจักรวาล    การรูจักธรรมชาติหรือของโลกหรือ 
จักรวาลยอมชวยใหเขาใจมนุษยชดัเจนขึ้น    ปญหานี้แยกไดสองประเด็นประเดน็แรก    อะไรคือเนื้อหาหรือ 
ธาตุแทของจักรวาล  อะไรคือความเปนจริงแทท่ีประกอบขึน้เปนโลก  ประเดน็ที่สอง  โลกดําเนินเคลื่อนไหว 
หรือเปล่ียนแปลงอยางไร  นี่ก็อยูในขอบเขตของอภิปรัชญา 

ปญหาความสัมพันธระหวางมนุษยกบัมนษุย 

มนุษยกับโลกมคีวามสัมพันธกนัในรูปแบบใด    คําตอบปญหานี้แตกตางกันออกไปผูมีทัศนะ 
แตกตางกันเกีย่วกับปญหาเรื่องธรรมชาติมนษุย    และธรรมชาติของโลกยอมเห็นความสัมพันธระหวางโลก 
กับมนษุยไมเหมือนกัน  เรื่องนี้เราจะเห็นตอไปปญหานี้อยูในขอบเขตของปรัชญาสาขาทฤษฏีความรู 

ปญหาเรื่องความสัมพันธระหวางมนษุย 

ในการดํารงชวีิตของคนๆหนึ่ง    นอกจากจะตองมีความสัมพันธกับโลกภายนอกแลวยังจะตองอยูกับ 
ส่ิงอีกสองส่ิง  ส่ิงแรกคือตัวเขาเองและส่ิงที่สองคือเพื่อนมนุษยดวยกันผูที่มีความเห็นในปญหาแตกตางกัน 
ยอมมีทัศนะเกี่ยวกับปญหานี้ไมเหมือนกัน  นี่ก็อยูอภิปรัชญาทฤษฏีความรู



139 

อางองิ 

Plato,Phaedo 

The Encyclopedia of Philosophy , Macmillin Co..,New 

Aristole , Physics Book ll 

Alexander,S..,Natural Piety,in Beck.R.N..,op.cit,P.176 

Plato,Alcibiades 129 C 

Lucreyius,in Bakewell,C.M.., 

Skiner,B.F..,op.cit 

Ibid P.250 

Mill,J.S..,ibid 

Plato,Meno 

Descartes,op.cit 

Lock,J..,An Essay,Book ll, ch,l,2



140


