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ปรัชญาเกิดขึน! พร้อมกับมนุษย์ และวิวฒ
ั นาการควบคู่กนั มากับมนุ ษย์เรา กล่าว คือ มนุ ษย์รูจ้ กั คิดตัง! แต่ยุค
แรก จากการคิดนัน! ก่อให้เกิดปั ญญาเป็ นปรัชญา เมื6อมนุษย์ววิ ฒ
ั นาการเจริญมาเรื6อยๆ ความคิดและปั ญญาของมนุษย์กิ
วัฒนาการเจริญขึน! เป็ นลําดับควบคู่กนั มา จนปรากฏให้เราได้เห็นได้ศกึ ษากันอยู่ในปั จจุบนั และจะต้องวิวฒ
ั นาการ
ต่อไปในอนาคต ซึง6 อาจจะเป็ นไปในทางทีเ6 จริญหรือเสื6อมก็ได้ มนุ ษย์เราในแต่ละยุคแต่ละสมัย ย่อมจะมีแนวความคิด
และจุดสนใจแตกต่างกัน ทัง! นี!กเ็ พราะมนุษย์อยู่ภายใต้อทิ ธิพลของสิง6 แวดล้อมทีแ6 ตกต่างกัน โดยปกติแล้วมนุ ษย์จะคิด
อันก่อให้เกิดปั ญญาขึน! ก็เพราะสิง6 เร้าหรือแรงจูงใจ ซึง6 อาจจะมาจากภายนอกหรือเกิดยุคสมัยนัน! ๆ จึงคิดในเรื6องต่างๆ
เหล่านัน! ได้ โดยปกติแล้วจะถือว่าสิง6 แวดล้อมมีอทิ ธิพลสําคัญยิง6 แม้ว่าแนวความคิดของมนุ ษย์อนั ก่อให้เกิดปั ญญา
กลายเป็ นปรัชญานัน! จะมีววิ ฒ
ั นาการทีแ6 ตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย เราก็สามารถกล่าวสรุปได้ว่า การวิวฒ
ั นาการแห่ง
ปรัชญามี 3 สายคือ ปรัชญาทางธรรมชาติ ปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ และปรัชญาทางศาสนา
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Abstract
The philosophy was happened and evolution in the same time with a human that is to say a
human thinks since the age first from that analysis causes the intellect become to the philosophy. The later
the though and the intellect of a human that the development thrives to go up in concurrently order come to
the present and the future that will drive both of good or worse. The human in each age have a different
opinion and interested in because of a human stays beneath the influence of different environment that cause
to push intellect grow up. The different evolution in each the age have three ways as follow the natural
philosophy, the scientific philosophy and the religion philosophy.
Key words: Philosophy, Important.

บทนํา
มนุษย์เราเป็ นสัตว์สงั คม ต้องอยู่รวมกันเป็ นกลุ่ม อยู่กนั เป็ นหมู่คณะต่อมามนุ ษย์กพ็ ฒ
ั นาสังคมของพวกเขา
เป็ นหมู่บ้าน เป็ นตําบล เป็ นอําเภอ เป็ นจังหวัด การพัฒนาครัง! สําคัญของมนุ ษย์กค็ อื การรวมตัวกันขึน! เป็ นประเทศ
ต่างๆ ดังทีเ6 ป็ นอยู่ในปั จจุบนั นี!

∗

อาจารย์ประจําคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง

มนุษย์ในสมัยโบราณ ได้พบเห็นปรากฏการณ์ต่างๆทางธรรมชาติ เช่น ฝนตก ฟ้ าร้อง ลมพายุ นํ!าท่วม ดวง
จันทร์ ดวงอาทิตย์ และดวงดาวต่ างๆบนท้องฟ้ า ปรากฏการณ์ ต่างๆ ดังกล่าว ทําให้มนุ ษย์เกิดความสงสัยว่า สิง6
เหล่านัน! เกิดขึน! ได้อย่างไร ใครเป็ นผู้บนั ดาลให้เกิดขึน! ความสงสัยต่างๆ นานา ของมนุ ษย์ นี!แหละเป็ นบ่อเกิดของ
ปรัชญา
ต่ อ มา เมื6อ ความสงสัย ของมนุ ษย์ ได้ร ับการสืบ หา ค้น หาข้อ เท็จจริง เพื6อตอบสนองเพื6อ แก้ความสงสัย
เหล่านัน! และเมื6อได้พบความจริงแล้วนัน! ก็กลายเป็ นวิทยาศาสตร์ไปส่วนทีย6 งั ไม่พบความจริง หรือยังพิสจู น์ไม่ได้ ก็คง
เป็ นหน้าทีข6 องปรัชญาทีจ6 ะสืบหา ค้นหาความจริงต่อไป

ความหมายของปรัชญา
ก่อนทีจ6 ะได้ศกึ ษาเรื6องของปรัชญา ควรทีเ6 ราจะได้ทราบถึงความหมายทีแ6 ท้จริงของคําว่า “ปรัชญา”2 ซึง6 ตรง
กับภาษาอังกฤษว่า “Philosophy” เสียก่อน เพื6อจะได้ไม่เกิดความยุง้ ยากใจขึน! ในภายหลัง เพราะว่าความหมายของคํา
ว่า “ปรัชญา” นัน! หาได้ตรงกับคําว่า “Philosophy” จริงๆ ไม่ ถ้าเราไม่ศกึ ษาความหมายอันแท้จริงของคํานี!ก่อนแล้ว อาจ
ทําให้เข้าใจผิดคิดว่า “ปรัชญา” กับ “Philosophy” มีความหมายตรงกันทีเดียว
คําว่า “ปรัชญา”3 ตามรูปศัพท์มาจากคําสันสกฤต 2 คํา คือ “ปร” กับ “ปญา” คําว่า “ปร” แปลว่าประเสริฐ
และ “ปญา” แปลว่า ความรู้ คําว่า “ปรัชญา จึงแปลว่า “ความรูอ้ นั ประเสริฐ”๒ ซึง6 หมายถึงความรูท้ เ6ี กิดหลังจากสิน! ความ
สงสัยแล้ว นี6แหละทีน6 บั เป็ น มูลรากแห่งปรัชญา และตัวปรัชญา ก็คอื การอธิบาย ตรัสรูต้ ามหลักเหตุผล4
ส่วนคําว่า “Philosophy” มาจากคําภาษาละติน 2 คํา Philo กับ Sophia คําว่า “Philo” แปลว่า “ความรัก”
และ “Sophia” แปลว่า “ความรู”้ เพราะฉะนัน! Philosophy จึงแปลว่า “ความรักความรู”้ 5 ความรูห้ รือปั ญหาในทีน6 !ีหาได้
หมายถึงเพียงความรูท้ วๆ
ั 6 ไปเท่านัน! แต่ยงั หมายถึง การตัดสินคุณค่าของสิง6 ต่างๆ ในชีวติ โดย ความเป็ นธรรมอีกด้วย
แต่ว่าความรูท้ ม6ี ข6ี อบเขตจํากัด จึงพ้นวิสยั ทีใ6 ครคนใด คนหนึ6ง หรือคนทัง! โลกจะเข้าถึงได้หมด Pythagoras
ซึง6 เรียกตัวเองว่าเป็ น Philosophe คนแรกเป็ นชาวกรีกเกิดประมาณ 50 ปี ก่อน พ.ศ. ได้อธิบายว่า ความรู้ (wisdom)
เป็ นของพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวเท่านัน! เพราะฉะนัน! ปรัชญาเมธี จึงเป็ นเพียง “ผู้ทร6ี กั ในความรู้” เท่านัน! หาได้เป็ น
“เจ้าของความรู”้ ไม่ เช่นเดียวกับบุรุษทีแ6 สวงหาสตรี หาได้เป็ นเจ้าของสตรีจริงๆ ไม่ เจ้าของสตรี คือมารดาบิดาของ
สตรีนนั ! “ความรู”้ ทีป6 รัชญาแสวงหาเหนือสิง6 อื6นใด ก็คอื ความรูเ้ กีย6 วกับ Being อะไรคือ Being อะไรคือ non-Being แล้ว
ถ้าหากกว่าจะมีความแตกต่างกัน ระหว่าง Being กับ non-Being แล้วละก็ อะไรเล่าคือ คือความแตกต่างกันของมัน
คําว่าตรงกับภาษากรีกว่า Philosophos จะอย่างไรก็ตาม เมื6อสรุปแล้วก็คอื ความไม่รแู้ จ้งนัน! เอง เป็ นบ่อเกิด
ของ Philosophy ซึง6 เราแปลว่า ปรัชญา ซึง6 แม้จะไม่ตรงกันนักก็ตาม และทีว6 ่าเป็ นเรื6องใหม่ ก็เพราะดูจะเป็ นของใหม่
สําหรับคนไทย ทีข6 า้ พเจ้าว่า Philosophy กับปรัชญา มีความหมายไม่ตรงกันนัก ก็เพราะว่าปรัชญานัน! หมายถึงตัว
ปั ญญา ซึง6 เป็ นตัวความรูท้ เ6ี กิดจากการสิน! ความสงสัยแล้ว ส่วน Philosophy ยังอยู่ในข่ายแห่งความประหลาดใจ หรือ
ความสงสัยอยู่ แต่ว่าเมื6อใดความสงสัยในสิง6 ต่างๆ หมดไปแล้ว มันก็จะสลายตัวจากความเป็ น Philosophy ทันที ดังที6
เบอร์ทรันต์ รัสเซลล์ นักปรัชญาชาวอังกฤษกล่าวไว้ว่า“Philosophy” ก็คล้ายกับวิชาอื6นๆ นันเอง
6
คือในเบือ! งแรก เราก็มี
จุดมุ่งหมายอยู่ทต6ี วั ความรู้ ความรูท้ 6ปี รัชญามุ่งหมายถึง ก็คอื ความรูช้ นิดทีใ6 ห้เอกภาพ และระบบแก้โครงร่างของของ
ศาสตร์ต่างๆ และเป็ นความรูช้ นิดทีอ6 าํ นวยผลจากการตรวจสอบพืน! ฐานต่างๆ แห่งความแน่ ใจจริงๆ ความเชื6อถือ และ
ยึดมันของเราอย่
6
างแน่ วแน่ แต่เราไม่อาจยืนยันได้ว่า ปรัชญามีมาตรการแห่งความสําเร็จทีย6 งิ6 ใหญ่มากใดๆ ในความ
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พยายามทีจ6 ะให้คาํ ตอบปั ญหาต่างๆ อย่างเด็ดขาด ถ้าหากว่าท่านจะถามนักคํานวณ นักศึกษาแร่ธาตุ นักประวัตศิ าสตร์
หรือผูเ้ ชีย6 วชาญ ในวิชาการสาขาอื6นใดก็ตามว่า อะไรคือโครงร่างแห่งความจริง ทีแ6 น่ นอนทีศ6 าสดาของเขายืนยันอย่าง
แน่ ชดั คําตอบของเขาก็จ ะกินเวลานานมากทีเดียว มากจนท่านเบื6อที6จ ะฟั งนัน6 แหละ แต่ ถ้า ท่านจะตัง! ปั ญ หาต้อ ง
สารภาพว่า การศึกษาของเขายังไม่ประสบผลสําเร็จจริงจังดังทีศ6 าสตร์อ6นื ๆได้ประสบผลมาแล้ว นับว่าเป็ นความจริงอยู่
อย่างหนึ6งเหมือนกัน ทัง! นี!กเ็ พราะความจริงมีอยู่ว่าความรูท้ แ6ี น่ นอนเกีย6 วกับสิง6 ใดก็ตาม กลายเป็ นสิง6 ทีเ6 ป็ นไปได้ขน!ึ มา
สิง6 นัน! ก็จะหมดสภาพความเป็ นปรัชญา และกลายเป็ นศาสตร์แขนงหนึ6งต่างหากขึน! มาทันที การศึกษาเกีย6 วกับดวงดาว
ต่างๆ ซึง6 เดียp วนี!ได้กลายเป็ นวิชาดาราศาสตร์ไปแล้วนัน! เดิมทีเดียวก็รวมอยู่ในวิชาปรัชญานี!เอง”6
งานอันยิง6 ใหญ่ของ Isac Newton เดิมทีเรียกกันว่า “หลักการคํานวณเกีย6 วกับ ปรัชญาธรรมชาติ” ในทํานอง
เดียวกันการศึกษาเกีย6 วกับจิตของมนุ ษย์ ซึง6 จนกระทัง! เมื6อไม่นานมานี! ยังถือเป็ นส่วนหนึ6งแห่งวิชาปรัชญานัน! เดียp วนี!
แยกออกจากวิช าปรัชญาไปเป็ นวิช าจิตวิทยาแล้ว ดังนัน! ถ้าว่าในขอบเขตกว้างๆ แล้ว ความไม่แน่ นนอนแห่งวิช า
ปรัชญานัน! เป็ นสิง6 ที6คล้ายว่าจะเป็ นจริงมากกว่าทีจ6 ะเป็ นจริงๆ นัน6 คือปั ญหาต่างๆ ทีพ6 อจะหาคําตอบทีแ6 น่ นอนได้นัน!
จัด อยู่ใ นศาสตร์ต่ า งๆ ซึ6ง ในปั จ จุ บ ัน ยัง หาคํา ตอบที6แ น่ น อนไม่ ไ ด้ ยัง คงสภาพอยู่ใ นรูป ที6เ รีย กว่ า “ปรัช ญา” หรือ
“Philosophy” ต่อไป
ในเรื6องนี! Aristotle ซึ6งเป็ นปรัชญาเมธีผู้ยงิ6 ใหญ่คนหนึ6งของกรีซ ในสมัยโบราณได้กล่าวไว้ว่า “เนื6องด้วย
ความประหลาดใจนันเอง
6
ทีเ6 ป็ นเหตุทาํ ให้มนุ ษย์ในสมัยก่อนได้ตรึกตรองในเชิงปรัชญาเช่นเดียวกับมนุ ษย์ในปั จจุบนั นี!
พวกเข้ารูส้ กึ ประหลาดใจในเบือ! งแรกทีเ6 กีย6 วกับปั ญหาใกล้ตวั นี6เอง แล้วต่อๆมาก็ขยายขอบเขตกว้างออกไปทีละน้อยๆ
พร้อมกับเพิม6 ความสงสัยมากขึน! ทุกทีๆ เช่นได้ขยายวงกว้างออกไปจนถึงปั ญหาเกีย6 วกับ ปรากฏการณ์ต่างๆ ของดวง
จันทร์ ดวงอาทิตย์ และดวงดาวต่างๆ รวมทัง! การสร้างโลก และการสร้างจักรวาลด้วย แต่ผู้ทม6ี คี วามงุนงงและเต็มไป
ด้วยความประหลาดใจนัน! จะรูส้ กึ ตนเองว่าตกอยู่ในห้วงอวิชชา เช่นเดียวกับผูท้ ม6ี คี วามรัก มีความสนใจในสิง6 ลีล! บั หรือ
เรื6องที6ล!ีลบั มหัศจรรย์ต่างๆ ชื6อว่าตกอยู่ในทางเดียวกันกับผู้ท6มี ีความรักในปั ญญานัน6 เอง ทัง! นี!เพราะว่าความลี!ลบั
มหัศจรรย์ทงั ! หลาย ก็ลว้ นถูกสร้างขึน! มาจากสิง6 ประหลาดมหัศจรรย์ทงั ! หลายนัน! เอง ดังนัน! ถ้าหากมนุ ษย์นึกตรึกตรอง
เพื6อจะหลีกหนีวชิ ชาแล้ว ก็ย่อมเป็ นที6ประจักษ์ชดั ว่าเขาทัง! หลายกําลังแสวงหาตัวปั ญญาก็เพื6อทีจ6 ะได้รู้นัน! เอง หาใช่
เพราะเพื6อว่าปั ญญานัน! จะนําความก้าวหน้าใดๆ มาให้ตนไม่ ข้อนี!จะเห็นได้จากเหตุการณ์ต่างๆ ทัง! นี!เพราะว่าหลังจาก
ที6ได้รบั สิง6 นัน! ทัง! หลายทัง! ปวง ซึ6งเป็ นสิง6 ที6จําเป็ นเพื6อความผาสุก และความสะดวกสบายแห่งชีวติ แล้ว เราจะเริม6 หา
ความรูช้ นิดนี! (คือปรัชญา) เพื6อประโยชน์ภายนอกอื6นใดทีเ6 ราอาจจะได้รบั ก็หามิได้ แต่ศาสตร์ชนิดนี!นับว่าเป็ นศาสตร์
หนึ6งในหลายๆศาสตร์เท่านัน! ที6นับว่าเป็ นศาสตร์ท6มี ีเสรี เพราะว่ามันเป็ นศาสตร์เดียวเท่านัน! ที6มอี ยู่เพื6อตัวมันเอง
เช่นเดียวกับทีเ6 ราเรียกคนรับใช้ตนเอง และไม่ยอมรับใช้คนอื6นว่าเป็ นเสรีชนฉะนัน! แม้ว่าศาสตร์อ6นื ๆ ทุกๆศาสตร์จะมี
ความจําเป็ นมากกว่าปรัชญาก็ตาม แต่กไ็ ม่มศี าสตร์ใดเลยทีจ6 ะวิเศษไปกว่า “ปรัชญา”7
นอกจากนัน! ยังมีนกั ปรัชญาอีกหลายท่าน ทีไ6 ด้ให้ทศั นะเกีย6 วกับปรัชญาไว้อย่างขําๆ แบบปรัชญา เช่น Will
Durant ได้กล่าวไว้ว่า “Philosophy” ก็คอื การแปลความหมายของเรื6องทีไ6 ม่ทราบ เช่น วิชาอภิปรัชญา อย่างสงสัยหรือ
การแปลความหมายของสิง6 ทีท6 ราบเหมือนกัน แต่ยงั ไม่แจ่มแจ้งเช่นวิชา
อริยศาสตร์และปรัชญาการเมืองเป็ นต้น Philosophy จัดว่าเป็ นสนามเพลาะแนวหน้าในอันที6จะโอบล้อม
ความจริง ศาสตร์ต่างๆ เป็ นเหมือนอาณาเขตหรือพืน! ทีซ6 ง6ึ ยึดได้แล้ว และเบือ! งหลังของศาสตร์ต่างๆ นัน! ก็คอื เขตแดนที6
ปลอดภัยทีค6 วามรูแ้ ละศิลปะจะใช้สร้างโลกอันไม่สมบูรณ์และมหัศจรรย์ของเราขึน! มา ดูเหมือนว่า Philosophy ได้ทงั ! ผล
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แห่งชัยชนะของตนไว้ให้แก่ศาสตร์ต่างๆ ซึง6 เปรียบเสมือนลูกสาว แล้วตัวเองก็ผ่านไปสู่ความเป็ นเรื6องทีค6 ลุมเครือ และ
ยังไม่พบต่อไป ศาสตร์ต่างๆ ให้ความรูแ้ ก่เรา แต่ปรัชญาอย่างเดียวเท่านัน! ทีส6 ามารถให้ปัญญา (wisdom) แก่เราได้”8
อีกผูห้ นึ6งคือ Herman Lotze ได้ให้ความเห็นเกีย6 วกับ Philosophy ไว้ว่า “Philosophy” เปรียบเสมือนมารดา
ซึ6ง ถู ก ลู ก อกตัญ }ู ทํ า ให้ไ ด้ ร ับ บาดเจ็บ นั น6 เอง ครัง! หนึ6 ง Philosophy เป็ น วิช าที6ค รอบคลุ ม ไว้ซ6ึง สรรพวิช า วิช า
คณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ วิชาฟิ สกิ ส์ และสรีรศาสตร์ล้วนเกิดจากวิชา Philosophy ไม่ยงิ6 หย่อนไปกว่าวิช าอริย
ศาสตร์และการเมืองเลย แต่ต่อมาไม่ช้าพวกลูกสาวทัง! หลายเหล่านี!ก็ตงั ! หลักฐานของตนเองได้มนคง
ั 6 แต่ละวิชาจะ
พยายามตัง! หลักฐานแต่เนิ6นๆตามสัดส่วนของมัน แล้วมันก็ได้เจริญพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วยิง6 กว่ามารดาทัง! ๆที6อยู่
ภายใต้ของมารดาคือ “Philosophy”9
เบอร์ทรัน รัสเซลล์ ปรัชญาชาวอังกฤษ ได้ตีคุณค่าแห่งปรัชญาไว้อย่างน่ าฟั งว่า “ตามความเป็ นจริงแล้ว
คุณค่าแห่งปรัชญานัน! ส่วนมาดเราจะแสวงหาได้ในความไม่จริงจังแน่นอนของมันนันเอง
6
ผูท้ ไ6ี ม่มหี วั ใจทางปรัชญาเลย”
จะปล่อยให้ชวี ติ ล่วงเลยไปวันหนึ6งๆ อย่างเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยากัน ซึง6 เป็ นเรื6องทีเ6 กิดจากสามัญสํานึกบ้าง เกิด
จากความเชื6อถืออันติดเป็ นนิสยั สันดานทีม6 มี อี ยู่ในยุคของเขา หรือในชาติของเขาบ้าง และเกิดจากความแน่ใจทีเ6 จริญขึน!
ในจิตใจของเขา โดยทีเ6 หตุผลทีส6 ุขุมลึกซึง! ของเขามิได้ให้ความร่วมมือหรือยินยอมเห็นชอบด้วยเลยบ้าง สําหรับบุคคล
ประเภทนี! โลกดูเหมือนจะกลายเป็ นสิง6 แน่ นอน มีท6สี น!ิ สุด ปรากฏเห็นอย่างแจ่มชัด สิง6 ธรรมดาสามัญทัง! หลายหาได้
ก่อให้เกิดปั ญหาใดๆ ขึน! มาไม่ และความอาจเป็ นไปได้ทเ6ี ราไม่ค่อยจะคุน้ หูคุน้ ตานักนัน! ย่อมถูกพวกเขาปฏิเสธอย่างเห
ยิด6 หยามแต่ตรงกันข้าม พอเริม6 มองเห็นเป็ นปรัชญาออกมา เราก็จะพบว่า แม้สงิ6 ทีเ6 ราพบเห็นอยู่ทุกวัน ทีเ6 ป็ นธรรมดา
อย่างที6สุด ก็จะนําไปสู่ปัญหาต่างๆ ซึ6งแต่ละปั ญหา จะได้รบั คําตอบเพียงแง่เดียวเท่านัน! หาคําตอบที6สมบูรณ์จริงๆ
ไม่ได้เลยปรัชญาแม้จะไม่สามารถบอกความจริงให้เราทราบได้จริงๆว่าอะไร คือคําตอบทีถ6 ูกต้องต่อปั ญหาทีค6 วามสงสัย
ได้เกิดขึ!น แต่มนั ก็สามารถแนะให้เราเห็นความเป็ นไปได้ม ากมาย ซึ6งจะทําให้ความคิดของเราขยายตัวกว้างขวาง
ออกไป และจะปลดเปลือ! งเราเป็ นอิสระจากขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ทีบ6 บี รัดตัวเราอยู่ ดังนัน! เมื6อปรัชญาทําให้
ความรูส้ กึ เกีย6 วกับความจริงแท้ของเราทีว6 ่าสิง6 ทัง! หลายคืออะไรกันแน่ลดน้อยลงได้มนั ก็ย่อมได้ช6อื ว่าเพิม6 พูนความรูข้ อง
เราให้มที วีคุณมากขึน! ว่ามันอาจเป็ นอะไร มันจะขจัดอะไรบางอย่างทีเ6 ป็ นความรูส้ กึ ค่อนข้างจะอวดดือ! ถือดีเกินวิสยั ทีจ6 ะ
เข้าใจได้ของผูท้ ไ6ี ม่เคยเดินทางเข้าไปสูเ่ ขตแดนแห่งความสงสัยเสรีให้หมดไปได้ และจะทําให้ความรูส้ กึ ประหลาดใจของ
เรามีชวี ติ ชีวาอยู่เสมอ โดยการแสดงสิง6 ต่างๆ ทีเ6 รารูส้ กึ คุน้ เคยดีแล้วนัน! ในแง่ทเ6ี ราไม่ค่อยจะคุน้ เคยนัก
“นอกจากประโยชน์ในการแสดงให้เห็นความอาจเป็ นไปได้ทค6ี าดไม่ถึงแล้วปรัชญายังมีคุณค่า ซึง6 บางทีจะ
นับว่าเป็ นคุณค่าทีส6 าํ คัญยิง6 ก็ได้ ทัง! นี!ตามคุณค่าทีป6 รัชญา คิดคํานึงถึง และโดยอาศัยความเป็ นอิสระจากวัตถุประสงค์ท6ี
แคบๆเป็ นส่วนตัว ซึง6 เป็ นผลมาจากความคิดคํานึงนี! ชีวติ มนุษย์ทด6ี าํ เนินไปตามสัญชาตญาณนัน! จะถูกกักอยู่ในวัฏจักร
แห่ง ผลประโยชน์ ส่ว นตัวนี! ซึ6ง อาจหมายรวมไปถึงครอบครัวและเพื6อ ฝูง ด้วย แต่ ท ัง! นี! มิได้เพ่ งไปถึงโลกภายนอก
เว้น เสีย แต่ ว่ า มัน จะช่ ว ยหรือ กัก สิ6ง ที6เ ข้า มาสู่ว ัฏ จัก ร แห่ ง ความปรารถนาแห่ ง สัญ ชาตญาณนั น! ทัง! นี! เ มื6อ เอาไป
เปรียบเทียบกับชีวติ แบบของนักปรัชญา ซึ6งมีอะไรบางอย่างที6สงบและเป็ นเสรีแล้ว โลกแห่งผลประโยชน์ส่วนตัวอัน
เป็ นไปตามสัญชาตญาณนัน! ก็เป็ นโลกเล็กๆ ที6เรานํ าไปวางไว้ท่ามกลางแห่งโลกที6ทรงอํานาจ และยิ6งใหญ่น!ี ซึ6งจะ
ทําลายโลกส่วนตัวของเราให้เป็ นภัสมชุลไี ปได้ นอกเสียจากว่า เราจะขยายผลประโยชน์ของเราออกไปครอบคลุมนอก
ไว้ได้ นอกเสียจากว่า เราจะขยายผลประโยชน์ของเราออกไปครอบคลุมภายนอกไว้ได้ทงั ! หมดเท่านัน! เราจึงจะรักษาตัว
อยู่ได้ โลกแห่งผลประโยชน์ส่วนตัวนัน! ก็คล้ายๆกับกองทหารรักษาการอยู่ในป้ อมทีถ6 ูกล้อมซึง6 ทราบดีว่าข้าศึกได้ลอ้ ม
ไว้ทุกด้าน มาให้ตนหลบหนีไปได้ และในทีส6 ุดจะต้องยอมจํานนอย่างทีจ6 ะหลีกเลีย6 งมิได้ ในชีวติ แบบนี! ย่อมจะหาสันติ
สุขมิได้ จะมีกแ็ ต่การต่อสูอ้ ยู่ตลอดเวลา ระหว่างความรบเร้าแห่งตัณหาและความกะปลกกะเปลีย! แห่งพลังใจ ถ้าหากว่า
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ชีวติ ของเรา เป็ นชีวติ ทีย6 งิ6 ใหญ่และเป็ นอิสรเสรีละก็ เราก็จะต้องหลบหนีจากทีค6 ุมขังนี! และจากการต่อสูน้ !ไี ปได้ไม่โดยวิธี
ใดก็วธิ หี นึ6งอย่างแน่นอน”10

วิ วฒ
ั นาการแนวคิ ดทางปรัชญา
หนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หน้า 511 ได้ให้ความหมายของคําว่า ปรัชญา ไว้ว่า
“วิชาทีว6 ่าด้วยหลักแห่งความรูแ้ ละความจริง” หมายความว่า “ปรัชญา” มีหน้าทีค6 น้ หาความรูเ้ กีย6 วกับความจริงของสรรพ
สิง6 ทัง! ที6เป็ นรูปธรรมและนามธรรม เนื6องจากปรัชญาเป็ นวิชาที6เก่าแก่ท6สี ุด เป็ นวิช าแรกที6ม นุ ษย์เคยมีมา จึงมีอายุ
ยาวนานทีส6 ดุ นักวิชาการจําแนกปรัชญาไว้เป็ นสองลักษณะตามอายุละการ คือปรัชญาทีไ6 ม่เป็ นระบบ กับปรัชญาทีเ6 ป็ น
ระบบ
จํานงค์ ทองประเสริฐ กล่าวไว้ว่า “ปรัชญาทีไ6 ม่เป็ นระบบเกิดขึน! เมื6อมนุ ษย์ดกึ ดําบรรพ์รูจ้ กั คิดค้นหาคําตอบ
เมื6อเกิดความสงสัยในปรากฏการณ์รอบตัวก่อนแล้วค่อยขยายตัวเป็ นวงกว้างออกไป จนกระทัง! สงสัยในสิง6 ทีม6 องไม่เห็น
พฤติการณ์ของมนุษย์โบราณทีม6 คี วามสงสัยในสิง6 ต่างๆดังกล่าว เป็ นเพราะมนุษย์มคี วามสนใจ มีความอยากรูใ้ นสิง6 ทีต6 น
สงสัย จึงพยายามตรึกตรองหาเหตุและผล จึงถือว่ามนุ ษย์สมัยโบราณมีหลักในการมองโลก แต่สมัยโบราณนัน! ผลของ
การมองโลกยังไม่ได้บนั ทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร”11
สําหรับปรัชญาที6เป็ นระบบเกิดขึ!นในตะวันตก ที6อาณาจักรกรีกโบราณประมาณ 2,700 ปี มาแล้ว และใน
ตะวัน ออกที6อิน เดีย สมัย พระเวทก่ อ นพุ ท ธกาล อาณาจัก รกรีก โบราณเป็ น แหล่ ง กํ า เนิ ด ของ Philosophy ก่ อ น
คริสต์ศกั ราชโดยซาเลส แห่งไมเลตุส เป็ นคนแรกทีพ6 ยายามสืบค้นหาปฐมธาตุของสรรพสิง6 แต่คําว่า Philosophy ยังไม่
มีใช้ในสมัยนัน! แต่ถงึ อย่างไรก็ตาม ซาเลสก็ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นบิดาแห่งความคิดทางด้านปรัชญา ต่อมาปี ทากอรัส
(Pythagorus) ซึง6 เรียกตัวเองว่า Philosopher คือปรัชญาเมธี เป็ นคนแรก คํานี!หมายความว่า เป็ นเพียงผูร้ กั ในความรู้
เท่านัน! ไม่ใช่เจ้าของความรูจ้ ริงๆ พระผูเ้ ป็ นเจ้าต่างหากทีเ6 ป็ นเจ้าของความรู้ ต่อมาเพลโตได้ทาํ ให้ปรัชญาเป็ นศาสตร์ท6ี
โดดเด่นขึน! มาโดยเน้นกระบวนการทางความคิด ซึง6 เป็ นวิธกี ารของปรัชญา ลักษณะปรัชญาของเพลโตเป็ นจิตนิยมล้วน
(Idealism) ส่วน อริส โตเติล หันไปสนใจทางด้านวัตถุมากขึน! ในระยะหลังๆ สมัยหลังจากยุคนี!เป็ นต้นมา เมื6อสังคม
เจริญขึน! และความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ได้สะสมเพิม6 พูนขึน! วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ จึงได้แยกตัวออกไป
จากปรัชญาเป็ นเอกเทศ เนื6องจากความคิดทางปรัชญาได้รบั การพิสูจน์โดยวิธกี ารใหม่ คือวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
แนวคิดนัน! ก็กลายเป็ นวิทยาศาสตร์ไป ส่วนแนวคิดทีย6 งั ไม่ได้พสิ จู น์ หรือว่าพิสจู น์ยงั ไม่ได้ ยังเป็ นปรัชญาอีกต่อไป
ส่วนปรัชญาทีเ6 ป็ นระบบในตะวันออก เกิดขึน! ครัง! แรกทีอ6 นิ เดียประมาณ 3,000 – 4,500 ปี ก่อนคริสต์ศกั ราช
คือชาวอารยันเกิดความสงสัยในปรากฏการณ์ของธรรมชาติต่างๆ เช่น ดวงดาว ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ฝนตก พายุ ฟ้ า
ร้อง ฟ้ าผ่า เป็ นต้น ว่าน่าจะมีเทพเจ้าบังคบธรรมชาติเหล่านัน! ให้สามารถบันดาลให้เกิดความเปลีย6 นแปลงต่างๆในเชิง
ให้โทษให้คุณแก่มนุษย์ แต่เนื6องจากธรรมชาติ มีมากมาย ดังนัน! เทพเจ้าจึงมีมากมายถึง 360 ตน สมัยแรกๆ พระพรหม
เป็ นผูย้ งิ6 ใหญ่เป็ นผูส้ ร้างสรรพสิง6 จนเกิดมีคมั ภีรพ์ ระเวทขึน! โดยพวกพราหมณ์ได้กล่าวอ้างว่าได้รบั มาจากพระพรหม
ต่อมาสมัยพุทธกาลมีผูค้ ดั ค้านความคิดดังกล่าวว่าไม่มพี ระเจ้า แต่สรรพสิง6 เป็ นเรื6องของเหตุผลในธรรมชาติ จนทําให้
เกิดปรัชญาอีกระบบหนึ6งได้แก่ ปรัชญาจารวาก ปรัชญาพุทธ และปรัชญาเชน เป็ นต้น
สาขาของวิ ชาปรัชญา
ถึงแม้ว่าปรัชญาจะมีเนื!อหากว้างขว้างครอบคลุมไปทุกสาขาของวิทยาศาสตร์กต็ าม แต่กไ็ ม่เกินขอบเขตของ
ปรัชญา 3 สาขา ซึง6 ได้จาํ แนกไว้ตงั ! แต่สมัยกรีกโบราณ ดังนี!
10
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1. อภิปรัชญา (Metaphysies) เป็ นวิชาที6ว่าด้วยความจริงแท้ของสรรพสิง6 หรือเรียกอีกอย่างหนึ6งว่า ภว
วิทยา(Ontology) เป็ นวิชาทีว6 ่าด้วยความมีอยู่ของสรรพสิง6 (being) สิง6 ทีม6 อี ยู่จริง ย่อมเป็ นสิง6 ทีแ6 ท้จริง และสิง6 ทีแ6 ท้จริง
ย่อมเป็ นสิง6 ทีม6 อี ยู่จริง ความจริงสิง6 ทีแ6 ท้จริงก็เป็ นสิง6 อันเดียวกันกับสิง6 ทีเ6 ป็ นอยู่มอี ยู่นัน6 เอง สาเหตุทช6ี 6อื ของปรัชญานี!มี
อยู่สองชื6อ ก็เพราะเป็ นคําทีใ6 ช้ในสมัยทีต6 ่างกันกล่าวคือ Ontology เคยใช้มาก่อน ต่อมาสมัยหลังจึงเปลีย6 นไปใช้คําว่า
Metaphysics แทน อภิปรัชญาแบ่งออกเป็ นสาขาย่อยๆ ออกไปอีกได้แก่ อภิปรัชญาว่าด้วยธรรมชาติ อภิปรัชญาว่า
ด้วยจิตวิญญาณ อภิปรัชญาว่าด้วยว่าด้วยพระเจ้า หรือสิง6 สมบูรณ์
2. ญาณวิทยา (Epistemology) เป็ นวิชาที6ว่าด้วยความรูข้ องมนุ ษย์ลกั ษณะของความรู้ บ่อเกิดของความรู้
ขอบเขตของความรู้ ปั ญหาเรื6องความถูกต้องของความรู้ เช่น การค้นหาลักษณะทีแ6 ท้จริงของความรูว้ ่าความรูค้ อื อะไร
ความรู้เกิดจากแหล่งใดบ้าง ความรูข้ องมนุ ษย์ มีขอบเขตจํากัดอย่างไรบ้าง ความรูท้ เ6ี ราได้รบั มาจากประสารทสัมผัส
ถูกต้องเป็ นจริงเสมอไปหรือไม่ ถ้าหากประสาทสัมผัสไม่อาจจะให้ข้อเท็จ จริงแก่เราได้ทุกกรณีแล้ว เราจะใช้อะไร
แสวงหาความรูท้ แ6ี ท้จริงได้ นี6คอื จุดมุ่งหมายของญาณวิทยา
3. คุณวิทยา หรืออัฆวิทยา (Axiology) เป็ นวิชาว่าด้วยคุณค่าของสิง6 ต่างๆ ซึง6 ต้องอยู่บนพืน! ฐานของความ
แท้จริง และมนุษย์เข้าใจซาบซึง! ถึงคุณค่านัน! ด้วยกระบวนการทางญาณวิทยา คุณค่าทีก6 าํ หนดให้ศกึ ษาในวิชาปรัชญานี!
มี 4 ประการ คือ ความดี (จริยศาสตร์) ความงาม (สุนทรียศาสตร์) ความจริง (ตรรกศาสตร์) และความบริสทุ ธิของจิ
ƒ ตใจ
(เทววิทยา)
ความสําคัญของปรัชญา
วิชาปรัชญามีความสําคัญมาก ตัง! แต่สมัยโบราณจนถึงปั จจุบนั เนื6องจากวิชาปรัชญา เป็ นต้นตอของศาสตร์
ต่างๆ นักปรัชญาเมธี ได้กล่าวไว้ดงั นี!ว่า “วิชาปรัชญาเป็ นศาสตร์ของศาสตร์ทงั ! หลาย” (Science of science) ศาสตร์
ต่างๆ ล้วนแตกแขนงไปจากวิชาปรัชญา เช่น วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็ นต้น ต่อนี!ไปจะ
กล่าวถึงความสําคัญของปรัชญาเป็ นข้อๆ ดังนี!
1. วิช าปรัช ญาเรีย นแล้ว นํ า ไปประกอบอาชีพ อะไรไม่ ไ ด้โ ดยตรง เพราะไม่ ใ ช่ วิช าชีพ แต่ เ รียนไปเพื6อ
ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น หรือเพื6อค้นหาจุ ดหมายปลายทางของชีวิต วิทย์ วิศทเวทย์ กล่าวว่า “บุคคลที6
กระหายใคร่รตู้ น้ ตอของวิชาการทัง! หลายในโลกนี!ตอ้ งศึกษาวิชาปรัชญา ซึง6 เป็ นคลังแห่งวิทยาการทุกสาขาหรือบุคคลผู้
มีความประสงค์จะทราบว่าตนเองเกิดมาชีวติ อยู่ทุกวันนี!เพื6ออะไรไม่มวี ทิ ยาศาสตร์สาขาใดศึกษาเรื6องนี! วิชาปรัชญา
เท่านัน! ทีส6 นองความต้องการนี!ได้ ดังนัน! คุณค่าของปรัชญาก็อยู่ตรงทีม6 นั สนองความต้องการของบุคคลประเภทนี!ได้”12
2. ช่วยขยายขอบเขตของความคิดให้กว้างขวางยิ6งขึน! ไม่เป็ นคนเชื6ออะไรง่ายๆ และไม่เป็ นคนงมงาย
นักวิทยาศาสตร์กข็ นคิดเฉพาะปั ญหาในสาขาของตนเท่านัน! ทําให้นักวิทยาศาสตร์มคี วามคิดจํากัด แต่นักปรัชญามี
ความคิดทีก6 ว้างขวางมองทะลุปรุโปร่งโลกนี! จักรวาลนี! สามารถจินตนาการได้ง่ายไม่หลงงมง่าย
3. ทําให้มจี ติ ใจสูงส่ง เนื6องจากเนื!อหาปรัชญาเป็ นการสืบค้นหาความแท้จริงทีอ6 ยู่เบือ! งหลังทีป6 รากฏในอุดม
คติต่างๆ ได้แก่ ความดี ความจริง ความงาม และความบริสทุ ธิของจิ
ƒ ตใจ ซึง6 เป็ นเรื6องทีส6 งู ส่งกว่าโลกแห่งประสาทสัมผัส
จึงทําให้จติ ใจของผู้คดิ ปรัชญา ผู้ศกึ ษาปรัชญาสูงส่งไปด้วย เพราะได้สมั ผัสกับเรื6องทีส6 ูงส่ง จึงได้ยดึ อุดมคติเหล่านัน!
เป็ นแบบแผนในการดําเนินชีวติ ถือได้ว่าเป็ นชีวติ ทีป6 ระเสริฐ
4. การคิดปรัชญา ทําให้นกั ปรัชญาเป็ นมนุษย์พเิ ศษทีแ6 ตกต่างไปจากสามัญชนคนธรรมดาเป็ นอย่างมากใน
ด้านนามธรรมคือ “เป็ นคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน” กล่าวคือลักษณะทางกายภาพก็เหมือนคนทัวไป
6 แต่แตกต่างจาก
คนธรรมดาตรงทีค6 ุณภาพได้แก่ความรู้ ความสามารถในการคิด ความสุขุมรอบคอบ ความกระตือรือร้นมีความกระหาย
12
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ที6จ ะรู้ เป็ นต้ น ลัก ษณะเหล่ า นี! นั บ ว่ า เป็ น ลัก ษณะของมนุ ษ ย์ท6ีส มบู ร ณ์ แ ท้ อย่ า งที6นิ ต เช่ เรีย กว่ า “อภิม นุ ษ ย์ ”
(Supenman) เป็ นอัจฉริยะบุคคลทีส6 ร้างผลงานดีเด่น ซึง6 เป็ นประโยชน์แก่ชาวโลกตลอดมา
5. ผูท้ เ6ี ข้าถึงปรัชญา ถ้าเป็ นคนหนุ่ มคนสาว จะมีความเยือกเย็นสุขุม รอบคอบ จะไม่เป็ นคนใจร้อนตามวัย
จะมีความกระตือรือร้น จะมีความเชื6อมันใจตนเองสู
6
ง จะมีความมุ่งมันพั
6 ฒนาตนเองให้กา้ วหน้ายิง6 ๆขึน! ไป จะมีความคิด
ว่าตนเองเป็ นคนหนุ่มคนสาวอยู่ตลอดเวลา สําหรับคนเฒ่าคนชรา ถ้ามี ปรัชญาในหัวใจ จะทําให้มคี วามกระชุ่มกระชวย
อยู่ตลอดเวลา จะมีความกระฉับกระเฉง ทําให้เป็ นคนมีชวี ติ ชีวา มุ่งมันที
6 จ6 ะทํางานเพื6อตนเองและสังคมมากขึน! ทําให้มี
ความเชื6อมันว่
6 าตนเองมีความรู้ ความสามารถ และมีพลังในการทํางานเหมือนคนหนุ่มสาวทัวๆไป
6
6. ผู้ทศ6ี กึ ษาปรัชญา และเข้าถึงปรัชญาแล้ว จะรู้ถึงสาระของชีวติ จะรูว้ ่าตนเองเกิดมาเพื6ออะไร จะดําเนิน
ชีวติ อย่างไร และข้อสําคัญที6สุดคือจะไม่มคี วามประมาทในชีวติ จะไม่ปล่อยให้ชวี ติ ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์เป็ นอัน
ขาด
เราได้ทราบความหมายของคําว่า “ปรัชญา” และความหมายของคําว่า “Philosophy” มาตัง! แต่ต้นแล้วว่าทัง!
สองคํานัน! มีความหมายอย่างไรผูเ้ ขียนจะไม่กล่าวถึงความหมายดังกล่าวนัน! อีก แต่จะขอสรุปว่าถึงแม้ความหมายของ
คําดังกล่าวจะไม่ตรงกันทีเดียว แต่กม็ จี ุดมุ่งหมาย หรือเป้ าหมายตรงกัน กล่าวคือ มีความต้องการสืบค้นหาความแท้จริง
ของสรรพสิง6 ทีม6 นุษย์มคี วามสงสัยในปรากฏการณ์ต่างๆ ตัง! แต่ครัง! ดึกดําบรรพ์ มนุ ษย์มคี วามต้องการคําตอบข้อสงสัย
เหล่านัน! ดังนัน! จึงมีบุคคลบางคนหรือกลุ่มบุคคลคิดแสวงหาคําตอบความสงสัยของมนุ ษย์ บุคคลแรกทีจ6 ุดประกายคิด
ค้นหาคําตอบก็คอื ธาเลส แห่ง ไมเลตุส ทีค6 ดิ ว่านํ!าเป็ นปฐมธาตุของสรรพสิง6 นับตัง! แต่นนั ! มาก็มนี กั ปรัชญาท่านอื6นๆ ได้
ช่วยกันคิดสืบค้นหาคําตอบข้อสงสัยของคนโบราณเรื6อยมา วิวฒ
ั นาการทางปรัชญาก็กา้ วหน้ามาโดยลําดับ
เมื6อวิชาปรัชญาได้พฒ
ั นาการอย่างต่อเนื6องแล้วก็มกี ารบ่งปรัชญาออกเป็ นสาขาต่างๆ เช่น อภิปรัชญา ญาณ
วิทยา และคุณวิทยา ทําให้วชิ าปรัชญาขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางยิง6 ขึน! ทําให้ผูศ้ กึ ษาวิชาปรัชญาว่าเป็ นวิชาที6
จําเป็ นอย่างยิง6 ทีจ6 ะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพราะเมื6อศึกษาจบแล้วนําไปปฏิบตั ไิ ด้ จนถึงขัน! ทีเ6 รียกว่ามีปรัชญา
อยู่ในหัวใจ ก็จะทําให้ผนู้ นั ! เป็ นมนุษย์ทส6ี มบูรณ์ มีนกั ปรัชญาท่านหนึ6งได้พดู ไว้อย่างน่าประทับใจว่า “ผูม้ ปี รัชญาในหัวใจ
ดีกว่าผูม้ หี วั ใจทีไ6 ร้ปรัชญา”
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