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ความหมายของคำวา Philosophy มีความหมายตามตัวอักษรวา ความรักในความรู
มาจากรากศัพทวา Philo แปลวา ความรัก (Love) กับคำวา Sophia แปลวา ความรู
(Knowledge) เปนความรักในการทีจ่ ะคนหาความจริงอันสมบูรณ (Perfect) สามารถเขาถึง
และวินจิ ฉัยสิง่ ทัง้ หลายถึงกนบึง้ (Ultimate reality) เปนลักษณะของจิตทีป่ ระสงคจะหยัง่ ทราบ
ความรตู ามธรรมชาติ (Natural knowledge) เกิดจากการศึกษาหาความจริงอยางเปนระบบ
ระเบียบ เปนความรทู สี่ ามารถอธิบายไดมากหรือนอยตามขีดแหงประสบการณของแตละบุคคล๑
สิง่ ทีค่ กู นั กับปรัชญาก็คอื นักปรัชญาซึง่ เปนผทู ชี่ อบครนุ คิดปรัชญามาเสนอตอสังคม คำวานัก
ปรัชญา หรือ Philosopher เกิดขึน้ เมือ่ ประมาณสองพันหารอยปมาแลวนักปรัชญากรีกชือ่
พิธากอรัสเปนผูใชคำนี้เปนคนแรก ชาวกรีกยุคนั้นเรียกนักปราชญราชบัณฑิตวา Sophoi
(ผรู อบร)ู พิธากอรัสรสู กึ วาคำนีส้ งู สงเกินไป จึงคิดคำผสมขึน้ วา Philosophoi แปลวาผรู กั ความ
รอบรู (Lover of Wisdom) สำหรับใชเรียกทานผคู งแกเรียนหรือนักวิชาการสมัยนัน้ เพราะ
นักปรัชญายุคนัน้ รอบรวู ทิ ยาการหลายสาขา และวิทยาการเหลานัน้ ยังไมมชี อื่ เฉพาะวาวิทยา
ศาสตร ฟสกิ ส ฯลฯ แตเรียกรวมกันวาปรัชญา (Philosophy) ซึง่ ไดแกสหวิทยาการนัน่ เอง
ดวยเหตุนปี้ รัชญาในสมัยโบราณจึงเปนชือ่ รวมของวิทยาการหลายแขนง เพราะปรัชญาหมาย
ถึงความรักในความรู วิทยาการใดใหความรู วิทยาการนัน้ เปนปรัชญา หลักฐานทีแ่ สดงวาปรัชญา
๑
1977), P. 5.

William A. Wallace, O.P. The Elements of Philosophy. (New York : Alba house,
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ในอดีตเปนทีร่ วมของสรรพวิทยาการก็มาจากผลงานของอริสโตเติล นักปรัชญากรีกทานนีแ้ บง
วิชาการเปนสามภาค คือภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ และภาคผลิต วิชาการสองภาคแรกวาดวย
อภิปรัชญา ฟสกิ ส ชีววิทยา จิตวิทยา ดาราศาสตร เทววิทยา คณิตศาสตร จริยศาสตรและ
รัฐศาสตร อริสโตเติลถือวาวิชาการภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเหลานี้เปนปรัชญา ขอนี้
หมายความวาปรัชญากรีกไดรวมศาสตรไวเกือบทุกสาขาก็วา ได ศาสตรตา งๆ ไดถกู รวมเขา
เปนสวนหนึง่ ของวิชาปรัชญาอยนู านนับศตวรรษ จนกระทัง่ ศาสตรทงั้ หลายคอยแยกตัวออก
จากปรัชญาไปทีละศาสตร แมกระทัง่ วิทยาศาสตรกแ็ ยกตัวออกไปไมนาน ในคริสตศตวรรษ
ที่ ๑๖ วิทยาศาสตรยงั มีชอื่ เรียกวาปรัชญาธรรมชาติ (Natural Philosophy) จึงกลาวไดวา
นักปรัชญาตองการศึกษาทุกเรือ่ ง เนือ้ หาของปรัชญากินพรมแดนกวางทีส่ ดุ เทาทีส่ ติปญ
 ญาของ
มนุษยจะอำนวย ดังนัน้ จึงไมแปลกเลยทีจ่ ะกลาววาวิทยาการเกือบทุกสาขาในปจจุบนั เคยสังกัด
อยูกับปรัชญามากอน ตอมาเมื่อวิทยาการเหลานั้นพัฒนามากขึ้นจึงแยกตัวเปนวิชาอิสระ
ปรัชญาจึงไดชอื่ วาเปนมารดาของศาสตรทงั้ หลาย
รวมความวาปรัชญาเปนเรื่องของความรู ทั้งการแสวงหาความรู (Seeking
Wisdom) และความรทู คี่ น พบแลว (Wisdom Sought) ลวนอยภู ายในขอบขายของวิชาปรัชญา
ทัง้ สิน้ กลาวอีกนัยหนึง่ ปรัชญาเปนเรือ่ งเกีย่ วกับความรสู องขัน้ ตอน คือขัน้ แสวงหาความรกู บั
ขั้นคนพบความจริง ในขั้นแสวงหาความรูนั้น มนุษยมีความสงสัยจึงตั้งคำถามแลวคิดหา
คำตอบอยางมีเหตุผล เราเรียกขัน้ นีว้ า การคิดแบบปรัชญา (Philosophical Thinking) สวน
ขัน้ ทีส่ องเปนผลสืบเนือ่ งมาจากการแสวงหาความรู กลาวคือในทีส่ ดุ มนุษยกไ็ ดคน พบคำตอบ
เกีย่ วกับความจริง เราเรียกคำตอบทีไ่ ดวา ความรเู ชิงปรัชญา (Philosophical Knowledge)
ถึงแมปรัชญาจะมีสองขัน้ ตอน แตกส็ มั พันธกนั จนแยกไมออก เมือ่ พูดถึงขัน้ ตอนหนึง่ ก็บง ความ
ไปถึงอีกขัน้ ตอนหนึง่ ขัน้ ตอนทัง้ สองตางก็เปนปรัชญาซึง่ เปรียบไดกบั ดานทัง้ สองของเหรียญบาท
เดียวกัน ไมวา จะมองจากดานกอยหรือดานหัว คนมองก็รวู า เปนเหรียญบาทไดเทาๆ กัน ไม
วาจะมองขั้นความคิดแบบปรัชญาหรือขั้นความรูเชิงปรัชญา ก็พบสิ่งที่เรียกวาปรัชญาได
เทาๆ กัน นักปรัชญาคือคนทีค่ ดิ แบบปรัชญา จุดเริม่ ตนแหงการคิดไมไดพเิ ศษพิสดารอะไร
เพราะคนธรรมดาสวนมากลวนมีศกั ยภาพในการคิดแบบปรัชญาอยแู ลว วัยเด็กของทุกคนเปน
ชวงเวลาทีแ่ ววนักปรัชญาปรากฏ เด็กมีความไรเดียงสา แตความไรเดียงสาก็ตอ งจากเด็กไป
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สั ก วั น เมื่ อ ถู ก พลั ง อั น หนึ่ ง ในใจของเด็ ก ขั บ ไล ไ ป พลั ง อั น นั้ น คื อ ความอยากรู อ ยากเห็ น
(Curiosity)เมือ่ เด็กออกไปเผชิญโลกกวาง สิง่ แปลกใหมเราความสนใจของเด็ก เด็กจึงอยาก
เรียนรู เด็กจะตัง้ ปญหาถามตลอดเวลาวา นัน่ อะไร นีอ่ ะไร เด็กถามเพราะมีความอยากรอู ยาก
เห็น ถาจะฝกเด็กใหเปนนักปรัชญาหรือนักวิทยาศาสตร ตองสงเสริมใหเด็กมีนสิ ยั ชางซักถาม
ถาถามทุกครัง้ แลวไดคำตอบ เด็กก็จะถามปญหากวางขวางยิง่ ขึน้ ความอยากรอู ยากเห็นใน
วัยเด็กนีแ่ หละเปนบอเกิดความคิดแบบปรัชญา และการซักถามก็เปนลักษณะของนักปรัชญา
ทัง้ นีเ้ พราะนักปรัชญาทำตัวเปนเด็กตอโลกเสมอ เขาสำนึกวาตัวเองยังตองเรียนรอู กี มากนัก๒
ยกตัวอยางนักปรัชญาทีร่ จู กั กันทัว่ ไป เชน โสเครตีส กลาววา “หนึง่ เดียวทีข่ า พเจารู คือขาพเจา
ไมรูอะไร”๓ เปนคำพูดที่แสดงใหเห็นวานักปรัชญาสนใจถามปญหาทุกชนิด อยากรูสารพัด
นักปรัชญาสามารถรักษาความอยากรูอยากเห็นใหตื่นตัวอยูตลอดเวลา ดังที่พลาโตกลาววา
“ความใฝรเู ปนอารมณของนักปรัชญา ปรัชญาเริม่ ตนทีค่ วามใฝรู (wonder)”๔
สำหรับแนวคิดทางปรัชญาของนักปรัชญาทานอืน่ ขอยกมาพอเปนตัวอยางดังนี้ เชน
อิมมานูเอล คานท ซึง่ กลาวถึงเจตนาดีวา “ไมมอี ะไรในโลกนี้ หรือนอกโลกนี้ ทีเ่ ราอาจจะคิดได
วาเปนสิง่ ทีด่ โี ดยปราศจากเงือ่ นไขนอกจากเจตนาดี สติปญ
 ญาก็ดี ไหวพริบก็ดี การตัดสินใจ
อยางแนวแนก็ดี รวมทั้งพรสวรรคอื่นๆ ของจิตซึ่งจะเรียกวาอยางไรก็แลวแต หรือความ
กลาหาญ ความเด็ดเดีย่ ว และความบากบัน่ เหลานีก้ เ็ ปนสิง่ ทีด่ แี ละนาพึงปรารถนาในหลาย ๆ
แง แตทงั้ หมดนีอ้ าจจะกลายเปนสิง่ ชัว่ และอันตรายทีส่ ดุ ก็ได ถาเจตนาซึง่ ใชพรสวรรคทไี่ ดจาก
ธรรมชาติเหลานี้ และซึง่ เปนสวนหนึง่ ของความเปนคนไมดี ลาภทัง้ หลายซึง่ โชคไดอำนวยใหก็
เชนเดียวกัน เชน อำนาจ ความมัง่ คัง่ เกียรติยศ หรือแมแตสขุ ภาพ ความสุขสบาย และ
ความพอใจในสภาพของตนทีเ่ รียกกันวาความสุขเหลานี้ ก็อาจทำใหคนหยิง่ ยะโส ถาหากไมมี

๒

ดูรายละเอียดใน พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ปรัชญากรีกบอเกิดปรัชญาตะวันตก,
พิมพครัง้ ที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพศยาม บริษทั เคล็ดไทย จำกัด, ๒๕๔๐), หนา ๔-๖.
๓
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๖ และ หนา ๑๑๘.
๔
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๖.
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เจตนาดีมาควบคุมอิทธิพลของมันทีม่ ตี อ จิตและตอกฎของความประพฤติในการทีจ่ ะพาจิตไปสู
จุดหมายทีถ่ กู ตองได แทบจะไมตอ งกลาวก็ไดวา การทีไ่ ดเห็นมนุษยผปู ราศจากเคาของเจตนา
ทีด่ บี ริสทุ ธิ์ กำลังเสวยสุขอยู ไมเคยใหความสบายใจแกผทู มี่ ใี จเปนกลางและมีเหตุผล ดังนัน้
ดูเหมือนวาเจตนาดีเปนเงือ่ นไขอันจะขาดเสียมิไดทจี่ ะทำใหความสุขเปนสิง่ มีคา มีคณ
ุ ลักษณะ
บางอยางซึง่ ดูเหมือนจะกอใหเกิดความมีเจตนาดี และทำใหเกิดการกระทำขึน้ แตถงึ แมจะเปน
เชนนัน้ คุณลักษณะเหลานีก้ ม็ ไิ ดมคี า ในตัวเองโดยปราศจากเงือ่ นไข เชน ความมีใจสงบ การบังคับ
ใจตนเอง และการตัดสินใจอยางสุขมุ เหลานีล้ ว นเปนสิง่ ทีไ่ มเพียงแตดใี นหลายๆ ดานเทานัน้
แตยงั มีสว นทำใหบคุ คลมีคา ดวย แมวา คนรนุ กอนจะถือวาสิง่ เหลานีม้ คี า โดยปราศจากเงือ่ นไข
แตก็หาเปนเชนนั้นไมเลย เพราะถาปราศจากเจตนาดีเปนหลักเสียแลว คุณสมบัติเหลานี้
อาจกลายเปนความชัว่ อยางมากทีส่ ดุ ได ความใจเย็นของผรู า ยไมเพียงแตทำใหเขานากลัวมาก
ขึน้ เทานัน้ แตยงั ทำใหเราเห็นวาเขานาเกลียดชังมากกวาทีเ่ มือ่ เขาไมมคี ณ
ุ สมบัตนิ ี้ การทีเ่ จตนา
ดีเปนสิง่ ดีนนั้ มิใชเพราะผลทีม่ นั กอใหเกิดขึน้ หรือเพราะมันทำใหเราบรรลุเปาหมายใดเปาหมาย
หนึง่ แตมนั ดีเพราะมันมีเจตนาอยางนัน้ กลาวคือมันดีในตัวมันเอง โดยตัวมันเอง เราจะตอง
ถือวามันมีคา สูงกวาสิง่ ใด ๆ ทีม่ นั กอใหเกิดขึน้ และดีกวาแรงโนมใดๆ หรือแมแตแรงโนมทัง้ สิน้
รวมกัน แมเรือ่ งจะกลายเปนวาโชคราย หรือขอจำกัดโดยธรรมชาติอนื่ ทำใหเจตนาทีด่ อี นั นีไ้ ม
สามารถบรรลุจดุ ประสงค และแมจะใชความพยายามทีส่ ดุ แลวก็ยงั ไมบรรลุเปาหมาย (ไมใช
อยากไดเฉยๆ โดยไมใชความสามารถทัง้ หมดทีม่ อี ย)ู แตมนั ก็ยงั จะสองแสงเรืองรองในตัวมันเอง
ประหนึง่ เพชรฉะนัน้ ความเปนประโยชนหรือผลทีไ่ ดไมสามารถทีจ่ ะบัน่ ทอนหรือเพิม่ คาใหแกมนั
ได ความมีประโยชนของมันเปนเพียงสิง่ ลอใจทีท่ ำใหคนยึดมัน่ อยกู บั มัน หรือเพียงเพือ่ ดึงดูดให
ผทู ยี่ งั ไมรจู กั มันไดมาลิม้ รสของมันเทานัน้ แตสำหรับผทู รี่ จู กั คาของมันแลวก็ไมมคี วามหมาย
อะไร”๕ อีกทานหนึง่ คือ จอง ปอล ซารทร เจาของประโยคปรัชญาเด็ดวา “มนุษยถกู สาปให

๕

เนือ่ งนอย บุณยเนตร, จริยศาสตรตะวันตก : คานท มิลล ฮอบส รอลล ซารทร, (กรุงเทพ
มหานคร : สำนักพิมพจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา ๑๗-๑๙.
๖
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๒๒๙.
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เปนอิสระ”๖ และประโยควา “ไมมพี ระเจา ไมมแี ผนการใดจะสามารถปรับโลกและความเปน
ไปของมันใหเขากับเจตจำนงของขาพเจาได”๗
ตอจากนี้มาพิจารณากันวาคำกลาวทางปรัชญา “หนึ่งเดียวที่ขาพเจารูคือขาพเจา
ไมรอู ะไร” ของโสเครตีสเปนมาอยางไร และมีความหมายอยางไร ความเปนมาของปรัชญานี้
สัมพันธกบั สภาพแวดลอมทางสังคมของโสเครตีสนัน่ เอง กลาวคือโสเครตีสอยใู นสังคมกรีกที่
กำลังแสวงหาความรู นักปรัชญารนุ กอนโสเครตีสไดหาคำตอบของคำถามวา “ปฐมธาตุของ
โลก (First Element) คืออะไร” แลวมีการเสนอคำตอบตางๆ กัน เชน ธาเลสตอบวา “ปฐมธาตุ
ของโลกคือน้ำ เพราะน้ำมีอยกู อ นสิง่ อืน่ ทัง้ หมด และเปนสิง่ ทีม่ อี นุภาคเล็กทีส่ ดุ จนแบงยอยออก
ไปอีกไมได”๘ อานักซิมานเดอร ตอบวา “ปฐมธาตุของโลกคืออนันต (Infinite) เพราะอนันต
ยังไมมีลักษณะที่แนนอนตายตัววาเปนอะไร อนันตจึงมีศักยภาพที่จะกลายเปนอะไรก็ได
และสรรพสิ่งในโลกลวนมีแหลงกำเนิดมาจากอนันต”๙ และนักปรัชญากรีกรุนตอมาชื่อวา
เดมอคริตสุ เสนอวา “ปฐมธาตุของโลกคือปรมาณู หรืออะตอม (Atom) อะตอมในภาษากรีก
แปลวา สิง่ ทีต่ ดั แบงออกไปอีกไมได”๑๐ นักปรัชญารนุ ตอมาคืออานักซิเมเนสเสนอวา “ทัง้ น้ำ
และอนันตตา งไมใชปฐมธาตุของโลก อากาศ (Air) ตางหากเปนปฐมธาตุของโลก เพราะอากาศ
แผขยายออกไปไมมที สี่ นิ้ สุด และมีพลังขับเคลือ่ นในตัวเอง อากาศจึงเคลือ่ นไหวตลอดเวลา และ
ดวยอานุภาพแหงการเคลือ่ นไหวของอากาศนีส้ รรพสิง่ จึงเกิดขึน้ ”๑๑ พอถึงยุคของโสเครตีส คนไม
ใหความสำคัญแกคำถามวาอะไรเปนปฐมธาตุของโลกเพราะไมเกิดประโยชนในชีวติ ประจำวัน
แตหนั มาสนใจคำถามอืน่ โดยเฉพาะโสเครตีสหันมาสนใจเรือ่ งการเมือง ศาสนา การแตงงาน
ความรัก และศีลธรรม โดยการสนทนาในลักษณะโตวาที โสเครตีสมักสนใจโตวาทีกบั ผทู อี่ า ง
ตัวเองวาเปนปราชญ จนผนู นั้ จนมุมแตโสเครตีสยังทำตนเปนผไู มรู กลมุ คำทีเ่ ดนของนักปรัชญา
๗
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๒๓๑.
๘
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมมจิตโต), ปรัชญากรีกบอเกิดปรัชญาตะวันตก, หนา ๓๖.
๙
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๓๙.
๑๐
เรือ่ งเดียวกัน.
๑๑
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๔๐.
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ทานนีก้ ค็ อื หนึง่ เดียวทีข่ า พเจารคู อื ขาพเจาไมรอู ะไร ซึง่ ทานอธิบายถึงความหมายของกลมุ คำ
เดน ๆ นีว้ า นีเ่ ปนความฉลาดของตนทีร่ วู า ตนไมรอู ะไร สวนคนอืน่ นัน้ โงกวา เพราะไมรวู า ตนไม
รอู ะไร ความชอบโตของทานทำใหทา นมีศตั รูมาก และตอมาถูกพิพากษาใหประหารชีวติ โดย
เสียงขางมากของศาลประชาชนซึง่ เปนกลมุ คนทีไ่ มชอบโสเครตีส ถาเปนสมัยนีก้ ค็ วรจะเรียก
วา ความฉลาดนำภัยมาใหตนเอง หรือปากนำภัยมาให ถึงอยางไรก็ตาม โสเครตีสก็ไมยอมใช
ความฉลาดเพือ่ เอาตัวรอดจากความตาย โสเครตีสยอมตาย ไมยอมถอนคำพูด ยืนยันตลอด
เวลาวาจะพูดและจะทำอยางทีพ่ ดู อยทู ำอยู ไมเปลีย่ นแปลงแมตวั จะตายก็ยอม ทานไมกลัวตาย
แตเดินเขาหาความตายดวยทาทีทสี่ งบพรอมกับความเชือ่ วา การตายจะทำใหวญ
ิ ญาณถูกปลด
ปลอยจากทีค่ มุ ขังคือรางกายของตนนัน่ เอง
เมือ่ พูดถึงพุทธปรัชญา ศ.ดร.สมภาร พรมทา กลาวถึงประเด็นตางๆ ตอไปนีค้ อื มนุษย
โลก และธรรมชาติ, คำถามพืน้ ฐานของชีวติ , ชีวติ กับความขัดแยง, บุคคลกับสังคม, มนุษย
กับการแสวงหาความร,ู พุทธธรรมกับวิทยาศาสตร, สิทธิ, จริยธรรมสองระบบ, ทฤษฎีและ
การละเมิดของพระพุทธศาสนา และทาทีของพระพุทธศาสนาตอสตรี๑๒ ซึง่ ลวนเปนภาพทีก่ วาง
ออกไป ไมมกี ารชีเ้ ฉพาะวาหัวขอธรรมชุดใดเปนอภิปรัชญา หัวขอธรรมชุดใดเปนญาณวิทยา
เปนคุณวิทยา เปนจริยศาสตร งานพุทธปรัชญาของศ.ดร.สมภาร พรมทา ใหความคิดทีห่ ลาก
หลายทาง เหมือนกับวาทุกเรือ่ งทุกประเด็นในโลกนี้ นักปรัชญาสามารถนำมามองในแงปรัชญา
ไดทงั้ นัน้ เชนเรือ่ งสิทธิ เมือ่ ตัง้ คำถามวาสิทธิคอื อะไร ก็ตอบไดหลายคำตอบ ทำใหเห็นชัดวา
เรือ่ งสิทธิ ก็นำไปเปนแงคดิ ทางปรัชญาทีต่ า งคนตางคิดตางนิยามกันได เปนไปตามบริบทสิง่ แวด
ลอม หรือตามสติปญ
 ญาของผตู อบ

๑๒

ดูรายละเอียดใน สมภาร พรมทา, พุทธปรัชญา : มนุษย สังคม และปญหาจริยธรรม,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๑-๔๓๖.
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สวนพุทธปรัชญาทีพ่ ระมหาสมจินต สมฺมาปฺโฺ เขียนไว ไดแยกยอยลงไปเปนพุทธ
ปรัชญาดั้งเดิม พุทธปรัชญาเถรวาท พุทธปรัชญาเถรวาทฝายสันสกฤต และพุทธปรัชญา
มหายาน มีสว นยอยทีค่ วรทราบ เชนอภิปรัชญาในพุทธปรัชญาดัง้ เดิมไดแกสว นทีก่ ลาวถึงเรือ่ ง
ขันธ ๕, เรือ่ งธาตุ (มีธาตุ ๒ ธาตุ ๓ ธาตุ ๔ ธาตุ ๖ ธาตุ ๑๘), เรือ่ งปฏิจจสมุปบาท, เรือ่ ง
ไตรลักษณ สำหรับญาณวิทยาในพุทธปรัชญาดัง้ เดิมกลาวถึงเรือ่ งอายตนะ, เรือ่ งวิญญาณ, เรือ่ ง
สัญญา, เรื่องปญญา ตอมาก็พูดถึงจริยศาสตรในพุทธปรัชญาดั้งเดิมวาคือสวนที่เปนศีล,
กุศลกรรมบถ, มรรคมีองค ๘, กรรม๑๓
สวนพุทธปรัชญาเถรวาท พุทธปรัชญาเถรวาทฝายสันสกฤต และพุทธปรัชญา
มหายานมีรายละเอียดปลีกยอยลงไปอีก๑๔ เปนเรือ่ งทีน่ า สนใจ ขาพเจา(ผเู ขียน)ชอบใจทีจ่ ะเห็น
การแยกแยะตามแบบทีพ่ ระมหาสมจินตเขียนเพราะเห็นรองรอยของพุทธธรรมจึงควรเรียกวา
พุทธปรัชญา
มองไปทางปรัชญาตะวันตก รศ.ชัยวัฒน อัตพัฒนไดเขียนปรัชญาตะวันตกรวมสมัย
ไว เนือ้ หาสวนหนึง่ กลาวถึงปรัชญาของกลมุ ปฏิบตั นิ ยิ มซึง่ มีสาระสำคัญดังนีค้ อื
๑. สิง่ ทีเ่ รียกวาจิตตามทัศนะของวิลเลีย่ ม เจมส เปนเพียงชือ่ เรียกประสบการณ
ของมนุษยทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงและเจริญเติบโตเปนกระบวนการตอเนือ่ งกัน ดุจลูกโซไมมชี อ ง
วาง
๒. จิตเปนสิง่ ทีฉ่ บั ไว รับรแู ละทำหนาทีค่ ดั เลือก นัน่ คือหนาทีข่ องจิต
๓. ทัศนะทางจิตวิทยาของวิลเลีย่ ม เจมส คือจิตมีลกั ษณะเปนเพียงปรากฏการณ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง มีจดุ มงุ หมายและมีลกั ษณะสัมพันธกบั รางกายและมีธรรมชาติเลือกสรร
๔. ทฤษฎีวา ดวยความรตู ามหลักปรัชญาปฏิบตั นิ ยิ มถือวา กระบวนการของความ
รทู งั้ หมดเกิดจากประสบการณทางประสาทสัมผัส หรือกลาวอีกอยางหนึง่ ก็คอื ประสบการณเปน
ปฐมกำเนิดของความรทู กุ ชนิด
๑๓

พระมหาสมจินต สมฺมาปฺโฺ, พุทธปรัชญา : สาระและพัฒนาการ, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๓๒-๑๕๐.
๑๔
เรือ่ งเดียวกัน.
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๕. นักปรัชญากลมุ ปฏิบตั นิ ยิ มเนนประสบการณมากทีส่ ดุ ในฐานะเปนบอเกิดของ
ความรทู กุ ชนิด
๖. นักปรัชญากลมุ ปฏิบตั นิ ยิ ม มีความเห็นวาทัง้ วัตถุและจิตทำหนาทีร่ ว มกันในการ
กำหนดวา ความรเู กิดจากอะไร ซึง่ เปนแนวความคิดทีก่ า วหนาไปไกลกวากลมุ เหตุผลนิยมและ
ประจักษนิยม
๗. ทัศนะเกีย่ วกับเรือ่ งความจริง นักปรัชญากลมุ ปฏิบตั นิ ยิ มไดเสนอความจริงใน
ทัศนะของตนวา ความจริงเปนสิง่ ทีพ่ สิ จู นดว ยการปฏิบตั ิ ความจริงคือความคิดทีเ่ ปนดุจอุปกรณ
ในการกระทำ ความจริงเปนสิง่ เฉพาะและเปลีย่ นไปไดตามกาลเวลา ไมมคี วามจริงอมตะ สรุป
แลวปรัชญาปฏิบตั นิ ยิ ม มีลกั ษณะเปนประสบการณนยิ ม พหุนยิ ม ธรรมชาตินยิ ม และวิวฒ
ั นาการ
๑๕
นิยม และเปนปฏิปก ษ ตอสัจนิยม วุฒปิ ญ
 ญานิยมและสัมบูรณนิยม
นอกจากนี้ รศ.ชัยวัฒน อัตพัฒน ยังเขียนหนังสือแนวปรัชญาไวใหศกึ ษาอีกหลายเลม
เชนปรัชญาตะวันตกสมัยใหม ๒ (Modern Western Philosophy 2), ญาณวิทยา
(Epistemology), จริยศาสตร (Ethics) และผศ.วิธาน สุชวี คุปต ก็ไดเขียนหนังสือแนวนีไ้ วชอื่
อภิปรัชญา (Metaphysics)
เรือ่ งนีน้ ำมาสบู ทสรุปวา นักปรัชญาเปนคนทีไ่ มกลัวความตาย เพราะถือวาการตาย
คือการหลุดพนจากทีค่ มุ ขัง โสเครตีสทำเปนตัวอยางมาแลว และกลาวไดวา นักปรัชญามีงาน
ประจำคือขบคิดคนควาในเรือ่ งปรัชญา แลวนำมาเสนอตอสังคม อาจมีผลในการปรับปรุงสังคม
นักปรัชญาบางทานก็ไดปฏิบตั ติ ามปรัชญาของตนอยางเครงครัด เชนอิมมานูเอล คานท บาง
ทานก็ปฏิบตั แิ หวกแนวไปจากความคิดของตน เพียงเสนอแนวคิดทางปรัชญาไวใหโลกไดรบั รู
และตีความกันตอไป อยางไรก็ตามการมีผคู ดิ ปรัชญา ก็แสดงใหเห็นถึงความเจริญทางความ
คิด ความเจริญทางสติปญ
 ญาของมนุษย ถาถามกันวานักปรัชญาของชนชาติไทยมีหรือไม? ก็เห็น
จะตองตอบวา มีครับ ถามตอวาใครควรจะเขาขายวาเปนนักปรัชญาของชนชาติไทย? ขอตอบ
รวมๆ กอนวาคือกลมุ คนชนชาติไทยทีช่ อบปรัชญา ชอบศึกษาปรัชญา นักวิชาการสายปรัชญา
๑๕

รศ.ชัยวัฒน อัตพัฒน, ปรัชญาตะวันตกรวมสมัย, (Contemporary Western Philosophy), พิมพครัง้ ที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพมหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๓๒), หนา ๘๕-๘๖.
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ทั้งหลายนั่นแหละคือนักปรัชญาของชนชาติไทย ในจำนวนนี้รวมถึง ศ.ดร.สมภาร พรมทา,
เนื่องนอย บุณยเนตร, รศ.ชัยวัฒน อัตพัฒน, ผศ. วิธาน สุชีวคุปต และพระมหาสมจินต
สมฺมาปฺโฺ ทีต่ อบเชนนีเ้ พราะทานเหลานีส้ นใจวิชาการทางปรัชญา มีผลงานทางวิชาการ
ปรัชญาทานละหลายเลม เมือ่ ทานศึกษาขบคิดปรัชญาและเขียนงานแนวปรัชญาออกมาได ก็คง
มีแนวคิดทางปรัชญาใหมๆ ผุดขึน้ มาบาง สวนเรือ่ งทีท่ า นจะไปเขียนไวทไี่ หน กลาวไวทไี่ หน ก็เปน
เรือ่ งทีผ่ สู นใจตองแสวงหากันเอง เราอานปรัชญาของนักปรัชญากรีก นักปรัชญาเยอรมัน นัก
ปรัชญาอังกฤษ ก็ควรจะกลาหาญในการยอมรับวามีปรัชญาของนักปรัชญาชนชาติไทย จะได
ภูมใิ จวา คนไทย ก็เปนนักปรัชญาไดเหมือนกัน
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