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ความหมายของคำวา Philosophy มคีวามหมายตามตวัอกัษรวา ความรกัในความรู
มาจากรากศัพทวา Philo แปลวา ความรัก (Love) กับคำวา Sophia แปลวา ความรู
(Knowledge) เปนความรกัในการทีจ่ะคนหาความจรงิอนัสมบรูณ (Perfect) สามารถเขาถงึ
และวนิจิฉยัสิง่ทัง้หลายถงึกนบึง้ (Ultimate reality) เปนลกัษณะของจติทีป่ระสงคจะหยัง่ทราบ
ความรตูามธรรมชาต ิ (Natural knowledge) เกดิจากการศกึษาหาความจรงิอยางเปนระบบ
ระเบยีบ เปนความรทูีส่ามารถอธบิายไดมากหรอืนอยตามขดีแหงประสบการณของแตละบคุคล๑

สิง่ทีค่กูนักบัปรชัญากค็อืนกัปรชัญาซึง่เปนผทูีช่อบครนุคดิปรชัญามาเสนอตอสงัคม คำวานกั
ปรชัญา หรอื Philosopher เกดิขึน้เมือ่ประมาณสองพนัหารอยปมาแลวนกัปรชัญากรกีช่ือ
พิธากอรัสเปนผูใชคำนี้เปนคนแรก ชาวกรีกยุคนั้นเรียกนักปราชญราชบัณฑิตวา Sophoi
(ผรูอบร)ู พธิากอรสัรสูกึวาคำนีส้งูสงเกนิไป จงึคดิคำผสมขึน้วา Philosophoi แปลวาผรูกัความ
รอบร ู (Lover of Wisdom) สำหรบัใชเรยีกทานผคูงแกเรยีนหรอืนกัวชิาการสมยันัน้ เพราะ
นกัปรชัญายคุนัน้รอบรวูทิยาการหลายสาขา และวทิยาการเหลานัน้ยงัไมมชีือ่เฉพาะวาวทิยา
ศาสตร ฟสกิส ฯลฯ แตเรียกรวมกนัวาปรชัญา (Philosophy) ซึง่ไดแกสหวทิยาการนัน่เอง
ดวยเหตนุีป้รชัญาในสมยัโบราณจงึเปนชือ่รวมของวทิยาการหลายแขนง เพราะปรชัญาหมาย
ถงึความรกัในความร ูวทิยาการใดใหความร ูวทิยาการนัน้เปนปรชัญา หลกัฐานทีแ่สดงวาปรชัญา


พระมหากฤษณะ ตรโุณ, ผศ.ดร.
อาจารยประจำคณะพุทธศาสตร
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๑ William A. Wallace, O.P. The Elements of Philosophy. (New York : Alba house,
1977), P. 5.
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ในอดตีเปนทีร่วมของสรรพวทิยาการกม็าจากผลงานของอรสิโตเตลิ นกัปรชัญากรีกทานนีแ้บง
วชิาการเปนสามภาค คอืภาคทฤษฎ ีภาคปฏบิตั ิ และภาคผลติ วชิาการสองภาคแรกวาดวย
อภปิรชัญา ฟสกิส ชวีวทิยา จติวทิยา ดาราศาสตร เทววทิยา คณติศาสตร จรยิศาสตรและ
รัฐศาสตร อริสโตเติลถือวาวิชาการภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเหลานี้เปนปรัชญา ขอนี้
หมายความวาปรชัญากรีกไดรวมศาสตรไวเกอืบทกุสาขากว็าได ศาสตรตางๆ ไดถกูรวมเขา
เปนสวนหนึง่ของวชิาปรชัญาอยนูานนบัศตวรรษ จนกระทัง่ศาสตรทัง้หลายคอยแยกตวัออก
จากปรชัญาไปทลีะศาสตร แมกระทัง่วทิยาศาสตรกแ็ยกตวัออกไปไมนาน ในครสิตศตวรรษ
ที ่ ๑๖ วทิยาศาสตรยงัมชีือ่เรยีกวาปรชัญาธรรมชาต ิ (Natural Philosophy) จงึกลาวไดวา
นกัปรชัญาตองการศกึษาทกุเรือ่ง เนือ้หาของปรชัญากนิพรมแดนกวางทีส่ดุเทาทีส่ตปิญญาของ
มนษุยจะอำนวย ดงันัน้จงึไมแปลกเลยทีจ่ะกลาววาวทิยาการเกอืบทกุสาขาในปจจบุนัเคยสงักดั
อยูกับปรัชญามากอน ตอมาเมื่อวิทยาการเหลานั้นพัฒนามากขึ้นจึงแยกตัวเปนวิชาอิสระ
ปรชัญาจึงไดชือ่วาเปนมารดาของศาสตรทัง้หลาย

รวมความวาปรัชญาเปนเรื่องของความรู ทั้งการแสวงหาความรู (Seeking
Wisdom) และความรทูีค่นพบแลว (Wisdom Sought) ลวนอยภูายในขอบขายของวชิาปรชัญา
ทัง้สิน้ กลาวอกีนยัหนึง่ปรชัญาเปนเรือ่งเกีย่วกบัความรสูองขัน้ตอน คอืขัน้แสวงหาความรกูบั
ขั้นคนพบความจริง ในขั้นแสวงหาความรูนั้น มนุษยมีความสงสัยจึงตั้งคำถามแลวคิดหา
คำตอบอยางมเีหตผุล เราเรยีกขัน้นีว้า การคดิแบบปรชัญา (Philosophical Thinking)  สวน
ขัน้ทีส่องเปนผลสบืเนือ่งมาจากการแสวงหาความร ู กลาวคอืในทีส่ดุมนษุยกไ็ดคนพบคำตอบ
เกีย่วกบัความจรงิ เราเรยีกคำตอบทีไ่ดวา ความรเูชงิปรชัญา (Philosophical Knowledge)
ถงึแมปรชัญาจะมสีองขัน้ตอน แตกส็มัพนัธกนัจนแยกไมออก เมือ่พดูถงึขัน้ตอนหนึง่กบ็งความ
ไปถงึอกีขัน้ตอนหนึง่ ขัน้ตอนทัง้สองตางก็เปนปรชัญาซึง่เปรยีบไดกบัดานทัง้สองของเหรยีญบาท
เดยีวกนั ไมวาจะมองจากดานกอยหรอืดานหวั  คนมองกร็วูาเปนเหรยีญบาทไดเทาๆ กนั ไม
วาจะมองขั้นความคิดแบบปรัชญาหรือขั้นความรูเชิงปรัชญา ก็พบสิ่งที่เรียกวาปรัชญาได
เทาๆ กนั  นกัปรชัญาคอืคนทีค่ดิแบบปรชัญา จดุเริม่ตนแหงการคดิไมไดพเิศษพสิดารอะไร
เพราะคนธรรมดาสวนมากลวนมศีกัยภาพในการคดิแบบปรชัญาอยแูลว วยัเดก็ของทกุคนเปน
ชวงเวลาทีแ่ววนกัปรชัญาปรากฏ เดก็มคีวามไรเดยีงสา แตความไรเดยีงสากต็องจากเดก็ไป
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สักวันเมื่อถูกพลังอันหนึ่งในใจของเด็กขับไลไป พลังอันนั้นคือความอยากรูอยากเห็น
(Curiosity)เมือ่เดก็ออกไปเผชญิโลกกวาง สิง่แปลกใหมเราความสนใจของเดก็ เดก็จงึอยาก
เรยีนร ูเดก็จะตัง้ปญหาถามตลอดเวลาวา นัน่อะไร นีอ่ะไร เดก็ถามเพราะมคีวามอยากรอูยาก
เหน็ ถาจะฝกเดก็ใหเปนนกัปรชัญาหรอืนกัวทิยาศาสตร ตองสงเสรมิใหเดก็มนีสิยัชางซกัถาม
ถาถามทกุครัง้แลวไดคำตอบ เดก็กจ็ะถามปญหากวางขวางยิง่ข้ึน ความอยากรอูยากเหน็ใน
วยัเดก็นีแ่หละเปนบอเกดิความคดิแบบปรชัญา และการซกัถามกเ็ปนลกัษณะของนกัปรชัญา
ทัง้นีเ้พราะนกัปรชัญาทำตวัเปนเดก็ตอโลกเสมอ เขาสำนกึวาตวัเองยงัตองเรยีนรอูกีมากนกั๒

ยกตวัอยางนกัปรชัญาทีร่จูกักันทัว่ไป เชน โสเครตสี กลาววา “หนึง่เดยีวทีข่าพเจาร ูคอืขาพเจา
ไมรูอะไร”๓ เปนคำพูดที่แสดงใหเห็นวานักปรัชญาสนใจถามปญหาทุกชนิด อยากรูสารพัด
นักปรัชญาสามารถรักษาความอยากรูอยากเห็นใหตื่นตัวอยูตลอดเวลา ดังที่พลาโตกลาววา
“ความใฝรเูปนอารมณของนกัปรชัญา ปรชัญาเร่ิมตนทีค่วามใฝร ู (wonder)”๔

สำหรบัแนวคดิทางปรชัญาของนกัปรชัญาทานอืน่ ขอยกมาพอเปนตวัอยางดงันี ้เชน
อมิมานเูอล คานท ซึง่กลาวถงึเจตนาดวีา “ไมมอีะไรในโลกนี ้หรอืนอกโลกนี ้ทีเ่ราอาจจะคดิได
วาเปนสิง่ทีด่โีดยปราศจากเงือ่นไขนอกจากเจตนาด ี สตปิญญากด็ ี ไหวพรบิกด็ ี การตดัสนิใจ
อยางแนวแนก็ดี รวมทั้งพรสวรรคอื่นๆ ของจิตซึ่งจะเรียกวาอยางไรก็แลวแต หรือความ
กลาหาญ ความเดด็เดีย่ว และความบากบัน่ เหลานีก้เ็ปนสิง่ทีด่แีละนาพงึปรารถนาในหลาย ๆ
แง แตทัง้หมดนีอ้าจจะกลายเปนสิง่ชัว่และอนัตรายทีส่ดุกไ็ด ถาเจตนาซึง่ใชพรสวรรคทีไ่ดจาก
ธรรมชาตเิหลานี ้และซึง่เปนสวนหนึง่ของความเปนคนไมด ีลาภทัง้หลายซึง่โชคไดอำนวยใหก็
เชนเดยีวกนั เชน อำนาจ ความมัง่คัง่ เกยีรตยิศ หรอืแมแตสขุภาพ ความสขุสบาย และ
ความพอใจในสภาพของตนทีเ่รียกกนัวาความสขุเหลานี ้ กอ็าจทำใหคนหยิง่ยะโส ถาหากไมมี

๒ ดูรายละเอียดใน พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ปรัชญากรีกบอเกิดปรัชญาตะวันตก,
พมิพครัง้ที ่๓,  (กรงุเทพมหานคร : สำนกัพมิพศยาม บรษิทัเคลด็ไทย จำกดั,  ๒๕๔๐), หนา ๔-๖.

๓ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๖  และ หนา ๑๑๘.
๔ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๖.
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เจตนาดมีาควบคมุอทิธพิลของมนัทีม่ตีอจติและตอกฎของความประพฤตใินการทีจ่ะพาจติไปสู
จดุหมายทีถ่กูตองได แทบจะไมตองกลาวก็ไดวา การทีไ่ดเหน็มนษุยผปูราศจากเคาของเจตนา
ทีด่บีรสิทุธิ ์ กำลงัเสวยสขุอย ู ไมเคยใหความสบายใจแกผทูีม่ใีจเปนกลางและมเีหตผุล ดงันัน้
ดเูหมอืนวาเจตนาดเีปนเงือ่นไขอนัจะขาดเสยีมไิดทีจ่ะทำใหความสขุเปนสิง่มคีา  มคีณุลกัษณะ
บางอยางซึง่ดเูหมอืนจะกอใหเกิดความมเีจตนาด ีและทำใหเกดิการกระทำขึน้ แตถงึแมจะเปน
เชนนัน้คณุลกัษณะเหลานีก้ม็ไิดมคีาในตวัเองโดยปราศจากเงือ่นไข เชน ความมใีจสงบ การบงัคบั
ใจตนเอง และการตดัสนิใจอยางสขุมุเหลานีล้วนเปนสิง่ทีไ่มเพยีงแตดใีนหลายๆ ดานเทานัน้
แตยงัมสีวนทำใหบคุคลมคีาดวย แมวาคนรนุกอนจะถอืวาสิง่เหลานีม้คีาโดยปราศจากเงือ่นไข
แตก็หาเปนเชนนั้นไมเลย เพราะถาปราศจากเจตนาดีเปนหลักเสียแลว คุณสมบัติเหลานี้
อาจกลายเปนความชัว่อยางมากทีส่ดุได ความใจเยน็ของผรูายไมเพยีงแตทำใหเขานากลวัมาก
ขึน้เทานัน้ แตยงัทำใหเราเหน็วาเขานาเกลยีดชงัมากกวาทีเ่มือ่เขาไมมคีณุสมบตันิี ้ การทีเ่จตนา
ดเีปนสิง่ดนีัน้มใิชเพราะผลทีม่นักอใหเกดิข้ึนหรอืเพราะมนัทำใหเราบรรลเุปาหมายใดเปาหมาย
หนึง่ แตมนัดเีพราะมนัมเีจตนาอยางนัน้ กลาวคอืมนัดใีนตวัมนัเอง โดยตวัมนัเอง เราจะตอง
ถอืวามนัมคีาสงูกวาสิง่ใด ๆ ทีม่นักอใหเกดิขึน้และดกีวาแรงโนมใดๆ หรอืแมแตแรงโนมทัง้สิน้
รวมกนั แมเรือ่งจะกลายเปนวาโชคราย หรอืขอจำกดัโดยธรรมชาตอิืน่ ทำใหเจตนาทีด่อีนันีไ้ม
สามารถบรรลจุดุประสงค และแมจะใชความพยายามทีส่ดุแลวกย็งัไมบรรลเุปาหมาย (ไมใช
อยากไดเฉยๆ โดยไมใชความสามารถทัง้หมดทีม่อีย)ู แตมนักย็งัจะสองแสงเรอืงรองในตวัมนัเอง
ประหนึง่เพชรฉะนัน้ ความเปนประโยชนหรอืผลทีไ่ดไมสามารถทีจ่ะบัน่ทอนหรอืเพิม่คาใหแกมนั
ได ความมปีระโยชนของมนัเปนเพยีงสิง่ลอใจทีท่ำใหคนยดึมัน่อยกูบัมนั หรอืเพยีงเพือ่ดงึดดูให
ผทูีย่งัไมรจูกัมนัไดมาลิม้รสของมนัเทานัน้ แตสำหรบัผทูีร่จูกัคาของมนัแลวกไ็มมคีวามหมาย
อะไร”๕   อกีทานหนึง่คอื จอง ปอล ซารทร เจาของประโยคปรชัญาเดด็วา “มนษุยถกูสาปให

๕ เนือ่งนอย บณุยเนตร, จรยิศาสตรตะวนัตก : คานท มลิล ฮอบส รอลล ซารทร,  (กรงุเทพ
มหานคร : สำนกัพมิพจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, ๒๕๓๙), หนา ๑๗-๑๙.

๖ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๒๒๙.
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เปนอสิระ”๖  และประโยควา “ไมมพีระเจา ไมมแีผนการใดจะสามารถปรบัโลกและความเปน
ไปของมนัใหเขากับเจตจำนงของขาพเจาได”๗

ตอจากนี้มาพิจารณากันวาคำกลาวทางปรัชญา “หนึ่งเดียวที่ขาพเจารูคือขาพเจา
ไมรอูะไร” ของโสเครตสีเปนมาอยางไร และมคีวามหมายอยางไร ความเปนมาของปรชัญานี้
สมัพันธกบัสภาพแวดลอมทางสงัคมของโสเครตสีนัน่เอง กลาวคอืโสเครตสีอยใูนสงัคมกรกีที่
กำลงัแสวงหาความร ูนกัปรชัญารนุกอนโสเครตสีไดหาคำตอบของคำถามวา “ปฐมธาตขุอง
โลก (First Element) คอือะไร”  แลวมกีารเสนอคำตอบตางๆ กนั เชน ธาเลสตอบวา “ปฐมธาตุ
ของโลกคอืน้ำ เพราะน้ำมอียกูอนสิง่อืน่ทัง้หมด และเปนสิง่ทีม่อีนภุาคเลก็ทีส่ดุจนแบงยอยออก
ไปอกีไมได”๘  อานกัซมิานเดอร ตอบวา “ปฐมธาตขุองโลกคอือนนัต (Infinite) เพราะอนนัต
ยังไมมีลักษณะที่แนนอนตายตัววาเปนอะไร อนันตจึงมีศักยภาพที่จะกลายเปนอะไรก็ได
และสรรพสิ่งในโลกลวนมีแหลงกำเนิดมาจากอนันต”๙ และนักปรัชญากรีกรุนตอมาชื่อวา
เดมอครติสุ เสนอวา “ปฐมธาตขุองโลกคอืปรมาณ ูหรอือะตอม (Atom) อะตอมในภาษากรกี
แปลวา สิง่ทีต่ดัแบงออกไปอกีไมได”๑๐ นกัปรชัญารนุตอมาคอือานกัซเิมเนสเสนอวา “ทัง้น้ำ
และอนนัตตางไมใชปฐมธาตขุองโลก อากาศ (Air) ตางหากเปนปฐมธาตขุองโลก เพราะอากาศ
แผขยายออกไปไมมทีีส่ิน้สดุ และมพีลงัขบัเคลือ่นในตวัเอง อากาศจงึเคลือ่นไหวตลอดเวลา และ
ดวยอานภุาพแหงการเคลือ่นไหวของอากาศนีส้รรพสิง่จงึเกดิขึน้”๑๑ พอถงึยคุของโสเครตสี คนไม
ใหความสำคญัแกคำถามวาอะไรเปนปฐมธาตขุองโลกเพราะไมเกดิประโยชนในชวีติประจำวนั
แตหนัมาสนใจคำถามอืน่โดยเฉพาะโสเครตสีหนัมาสนใจเรือ่งการเมอืง ศาสนา การแตงงาน
ความรกั และศลีธรรม โดยการสนทนาในลกัษณะโตวาท ี โสเครตสีมกัสนใจโตวาทกีบัผทูีอ่าง
ตวัเองวาเปนปราชญ จนผนูัน้จนมมุแตโสเครตสียงัทำตนเปนผไูมร ูกลมุคำทีเ่ดนของนกัปรชัญา

๗  เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๒๓๑.
๘  พระราชวรมนุ ี (ประยรู ธมมจติโต), ปรชัญากรกีบอเกดิปรชัญาตะวนัตก, หนา ๓๖.
๙  เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๓๙.
๑๐ เรือ่งเดยีวกนั.
๑๑ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๔๐.
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ทานนีก้ค็อื หนึง่เดยีวทีข่าพเจารคูอืขาพเจาไมรอูะไร ซึง่ทานอธบิายถงึความหมายของกลมุคำ
เดน ๆ นีว้า นีเ่ปนความฉลาดของตนทีร่วูาตนไมรอูะไร สวนคนอืน่นัน้โงกวา เพราะไมรวูาตนไม
รอูะไร ความชอบโตของทานทำใหทานมศีตัรมูาก และตอมาถกูพพิากษาใหประหารชวีติโดย
เสยีงขางมากของศาลประชาชนซึง่เปนกลมุคนทีไ่มชอบโสเครตสี ถาเปนสมยันีก้ค็วรจะเรยีก
วา ความฉลาดนำภยัมาใหตนเอง หรอืปากนำภยัมาให ถงึอยางไรก็ตาม โสเครตสีกไ็มยอมใช
ความฉลาดเพือ่เอาตวัรอดจากความตาย โสเครตสียอมตาย ไมยอมถอนคำพดู ยนืยนัตลอด
เวลาวาจะพดูและจะทำอยางทีพ่ดูอยทูำอย ูไมเปลีย่นแปลงแมตวัจะตายกย็อม ทานไมกลวัตาย
แตเดนิเขาหาความตายดวยทาททีีส่งบพรอมกบัความเชือ่วา การตายจะทำใหวญิญาณถกูปลด
ปลอยจากทีค่มุขงัคอืรางกายของตนนัน่เอง

เมือ่พดูถึงพทุธปรชัญา ศ.ดร.สมภาร พรมทา กลาวถึงประเดน็ตางๆ ตอไปนีค้อื มนษุย
โลก และธรรมชาต,ิ คำถามพืน้ฐานของชวีติ, ชวีติกบัความขดัแยง, บคุคลกบัสงัคม, มนษุย
กบัการแสวงหาความร,ู พทุธธรรมกบัวทิยาศาสตร, สทิธ,ิ จรยิธรรมสองระบบ, ทฤษฎแีละ
การละเมดิของพระพทุธศาสนา และทาทขีองพระพทุธศาสนาตอสตร๑ี๒ ซึง่ลวนเปนภาพทีก่วาง
ออกไป ไมมกีารชีเ้ฉพาะวาหวัขอธรรมชดุใดเปนอภปิรชัญา หวัขอธรรมชดุใดเปนญาณวทิยา
เปนคณุวทิยา เปนจรยิศาสตร งานพทุธปรชัญาของศ.ดร.สมภาร พรมทา ใหความคดิทีห่ลาก
หลายทาง เหมอืนกบัวาทกุเร่ืองทกุประเดน็ในโลกนี ้นกัปรชัญาสามารถนำมามองในแงปรชัญา
ไดทัง้นัน้ เชนเรือ่งสทิธ ิ เมือ่ตัง้คำถามวาสทิธคิอือะไร กต็อบไดหลายคำตอบ ทำใหเหน็ชดัวา
เรือ่งสทิธ ิกน็ำไปเปนแงคดิทางปรชัญาทีต่างคนตางคดิตางนยิามกนัได เปนไปตามบรบิทสิง่แวด
ลอม หรอืตามสตปิญญาของผตูอบ

๑๒ ดูรายละเอียดใน สมภาร พรมทา, พุทธปรัชญา : มนุษย สังคม และปญหาจริยธรรม,
(กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๔๒), หนา ๑-๔๓๖.
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สวนพทุธปรชัญาทีพ่ระมหาสมจนิต  สมมฺาปโฺ ฺเขียนไว ไดแยกยอยลงไปเปนพทุธ
ปรัชญาดั้งเดิม พุทธปรัชญาเถรวาท พุทธปรัชญาเถรวาทฝายสันสกฤต และพุทธปรัชญา
มหายาน มสีวนยอยทีค่วรทราบ เชนอภปิรชัญาในพทุธปรชัญาดัง้เดมิไดแกสวนทีก่ลาวถึงเรือ่ง
ขนัธ ๕, เร่ืองธาต ุ (มธีาต ุ๒ ธาต ุ๓ ธาต ุ๔ ธาต ุ๖ ธาต ุ๑๘), เร่ืองปฏจิจสมปุบาท, เร่ือง
ไตรลกัษณ  สำหรบัญาณวทิยาในพทุธปรชัญาด้ังเดิมกลาวถึงเร่ืองอายตนะ, เรือ่งวญิญาณ, เรือ่ง
สัญญา, เรื่องปญญา ตอมาก็พูดถึงจริยศาสตรในพุทธปรัชญาดั้งเดิมวาคือสวนที่เปนศีล,
กศุลกรรมบถ, มรรคมอีงค ๘, กรรม๑๓

สวนพุทธปรัชญาเถรวาท พุทธปรัชญาเถรวาทฝายสันสกฤต และพุทธปรัชญา
มหายานมรีายละเอยีดปลกียอยลงไปอกี๑๔ เปนเรือ่งทีน่าสนใจ ขาพเจา(ผเูขยีน)ชอบใจทีจ่ะเหน็
การแยกแยะตามแบบทีพ่ระมหาสมจนิตเขียนเพราะเหน็รองรอยของพทุธธรรมจงึควรเรยีกวา
พทุธปรชัญา

มองไปทางปรชัญาตะวนัตก รศ.ชยัวฒัน  อตัพฒันไดเขียนปรชัญาตะวนัตกรวมสมยั
ไว เนือ้หาสวนหนึง่กลาวถงึปรชัญาของกลมุปฏบิตันิยิมซึง่มสีาระสำคญัดงันีค้อื

๑. สิง่ทีเ่รยีกวาจติตามทศันะของวลิเลีย่ม เจมส เปนเพยีงชือ่เรยีกประสบการณ
ของมนษุยทีม่กีารเปลีย่นแปลงและเจรญิเตบิโตเปนกระบวนการตอเนือ่งกนั ดจุลกูโซไมมชีอง
วาง

๒. จติเปนสิง่ทีฉ่บัไว รบัรแูละทำหนาทีค่ดัเลอืก นัน่คอืหนาทีข่องจติ
๓. ทศันะทางจติวทิยาของวลิเลีย่ม เจมส คอืจติมลีกัษณะเปนเพยีงปรากฏการณ

ทีเ่ปลีย่นแปลง มจีดุมงุหมายและมลีกัษณะสมัพนัธกบัรางกายและมธีรรมชาตเิลอืกสรร
๔. ทฤษฎวีาดวยความรตูามหลกัปรชัญาปฏบิตันิยิมถอืวา กระบวนการของความ

รทูัง้หมดเกดิจากประสบการณทางประสาทสมัผสั หรอืกลาวอกีอยางหนึง่กค็อืประสบการณเปน
ปฐมกำเนดิของความรทูกุชนดิ

๑๓ พระมหาสมจนิต  สมมฺาปโฺ,ฺ พทุธปรชัญา : สาระและพฒันาการ, (กรงุเทพมหานคร :
โรงพมิพมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๔), หนา ๓๒-๑๕๐.

๑๔ เรือ่งเดยีวกนั.
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๕. นกัปรชัญากลมุปฏบิตันิยิมเนนประสบการณมากทีส่ดุในฐานะเปนบอเกดิของ
ความรทูกุชนดิ

๖. นกัปรชัญากลมุปฏบิตันิยิม มคีวามเหน็วาทัง้วตัถแุละจติทำหนาทีร่วมกนัในการ
กำหนดวา ความรเูกดิจากอะไร ซึง่เปนแนวความคดิทีก่าวหนาไปไกลกวากลมุเหตผุลนยิมและ
ประจกัษนยิม

๗. ทศันะเกีย่วกบัเรือ่งความจรงิ นกัปรชัญากลมุปฏบิตันิยิมไดเสนอความจรงิใน
ทศันะของตนวา ความจรงิเปนสิง่ทีพ่สิจูนดวยการปฏบิตั ิความจรงิคอืความคดิทีเ่ปนดจุอปุกรณ
ในการกระทำ ความจรงิเปนสิง่เฉพาะและเปลีย่นไปไดตามกาลเวลา ไมมคีวามจรงิอมตะ สรปุ
แลวปรชัญาปฏบิตันิยิม มลีกัษณะเปนประสบการณนยิม พหนุยิม ธรรมชาตนิยิม และววิฒันาการ
นยิม และเปนปฏปิกษ ตอสจันยิม วฒุปิญญานยิมและสมับรูณนยิม๑๕

นอกจากนี ้รศ.ชยัวฒัน อตัพฒัน ยงัเขียนหนงัสอืแนวปรชัญาไวใหศกึษาอกีหลายเลม
เชนปรัชญาตะวันตกสมัยใหม ๒ (Modern Western Philosophy 2), ญาณวิทยา
(Epistemology), จริยศาสตร (Ethics) และผศ.วธิาน สชุวีคปุต กไ็ดเขยีนหนงัสอืแนวนีไ้วชือ่
อภปิรชัญา (Metaphysics)

เร่ืองนีน้ำมาสบูทสรปุวา นกัปรชัญาเปนคนทีไ่มกลวัความตาย เพราะถอืวาการตาย
คอืการหลดุพนจากทีค่มุขงั โสเครตสีทำเปนตวัอยางมาแลว และกลาวไดวานกัปรชัญามีงาน
ประจำคอืขบคดิคนควาในเรือ่งปรชัญา แลวนำมาเสนอตอสงัคม อาจมผีลในการปรบัปรงุสงัคม
นกัปรชัญาบางทานกไ็ดปฏบิตัติามปรชัญาของตนอยางเครงครดั เชนอมิมานเูอล คานท บาง
ทานกป็ฏบิตัแิหวกแนวไปจากความคดิของตน เพยีงเสนอแนวคดิทางปรชัญาไวใหโลกไดรบัรู
และตคีวามกนัตอไป อยางไรกต็ามการมผีคูดิปรชัญา กแ็สดงใหเหน็ถงึความเจรญิทางความ
คดิ ความเจรญิทางสตปิญญาของมนษุย ถาถามกันวานกัปรชัญาของชนชาตไิทยมหีรอืไม? กเ็หน็
จะตองตอบวา มคีรบั ถามตอวาใครควรจะเขาขายวาเปนนกัปรชัญาของชนชาตไิทย? ขอตอบ
รวมๆ กอนวาคอืกลมุคนชนชาตไิทยทีช่อบปรชัญา ชอบศกึษาปรชัญา นกัวชิาการสายปรชัญา

๑๕ รศ.ชยัวฒัน อตัพฒัน, ปรชัญาตะวนัตกรวมสมยั, (Contemporary Western Philoso-
phy), พมิพครัง้ที ่๕, (กรงุเทพมหานคร : สำนกัพมิพมหาวิทยาลยัรามคำแหง, ๒๕๓๒), หนา ๘๕-๘๖.
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ทั้งหลายนั่นแหละคือนักปรัชญาของชนชาติไทย ในจำนวนนี้รวมถึง ศ.ดร.สมภาร พรมทา,
เนื่องนอย บุณยเนตร, รศ.ชัยวัฒน อัตพัฒน, ผศ. วิธาน สุชีวคุปต และพระมหาสมจินต
สมมฺาปโฺ ฺ ทีต่อบเชนนีเ้พราะทานเหลานีส้นใจวชิาการทางปรชัญา มผีลงานทางวชิาการ
ปรชัญาทานละหลายเลม เมือ่ทานศกึษาขบคดิปรชัญาและเขยีนงานแนวปรชัญาออกมาได กค็ง
มแีนวคดิทางปรชัญาใหมๆ  ผดุขึน้มาบาง สวนเรือ่งทีท่านจะไปเขยีนไวทีไ่หน กลาวไวทีไ่หน กเ็ปน
เรือ่งทีผ่สูนใจตองแสวงหากนัเอง เราอานปรชัญาของนกัปรชัญากรกี นกัปรชัญาเยอรมนั นกั
ปรชัญาองักฤษ กค็วรจะกลาหาญในการยอมรบัวามปีรชัญาของนกัปรชัญาชนชาตไิทย จะได
ภมูใิจวา คนไทย กเ็ปนนกัปรชัญาไดเหมอืนกนั
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