บทที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา
1.1 ความหมายของปรัชญา
การศึกษาวิชาปรัชญาในสังคมไทยนั้น มีการบรรจุไว้ในหลักสูตรเมื่อไม่นานมานี้ ทาให้
คนไทยจานวนมากที่ไม่เคยได้ศึกษาปรัชญามาเลยในชีวิต แม้ว่าบางคนไม่เคยศึกษาวิชาปรัชญา
มาก่อน แต่กระนั้นก็ไม่สามารถหลีกพ้นจากแนวความคิดที่เรียกว่า “ปรัชญา” ได้ โดยจะรู้ตัว
หรือไม่ก็ตาม เพราะในชีวิตของเรามีเรื่องราวมากมายที่เราพยายามจะทาความเข้าใจกับมัน
บางครั้งเราก็ ได้คาตอบจากสิ่งที่คนรุ่นก่อนๆ ได้อธิบายเอาไว้ บางครั้งก็ได้จ ากคาสอนทาง
ศาสนา และบางครั้งสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถให้คาตอบที่เราพอใจได้
โดยส่วนใหญ่คนที่ไม่เคยศึกษาปรัชญาอย่างเป็นระบบหรือไม่เคยอ่านตาราประเภท
ปรัชญามาก่อน มักจะคิดว่า ปรัชญา เสมือนแนวคิด ที่เป็นอุดมคติ ที่คนจะต้องไปให้ถึง หรือ
ปรั ช ญาคื อ คติ ธ รรม ข้ อ คิ ด คติ เ ตื อ นใจของตนเอง เป็ น ต้ น ซึ่ ง ค่ อ นข้ า งจะแตกต่ า งจาก
ความหมายของปรัชญาตามหลักวิชาปรัชญา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในเบื้องต้น ลองพิจารณาดู
ความหมายของปรัชญาตามทัศนะต่างๆ ที่เรียบเรียงมา ดังนี้
ศัพท์คาว่า “ปรัชญา” มาจากคาสันสกฤตคาว่า “ปร” แปลว่า รอบ, ประเสริฐ กับคาว่า
“ชญา” แปลว่า รู้ เข้าใจ รวมความแล้ว ปรัชญา จึงมีความหมายว่า ความรู้รอบโดยทั่วไป ความรู้
อย่างแท้จริง ความรู้อันประเสริฐ ความรอบรู้อันเกิดแต่การเรียนและการคิด วิชาที่ว่าด้วยหลัก
ความรู้และความจริง มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Philosophy” ซึ่งมีความหมายว่า love of
wisdom มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 คา คือ Philos (loving or dear) แปลว่า ความรัก ความ
เลื่อมใสความสนใจ Sophia (wisdom or knowledge) แปลว่า ปัญญา ความรู้ วิชาการ รวมความ
ทั้ง 2 คาแล้ว ได้ความหมายว่า ความรักในปัญญา ความรักในความรู้ ความรักในวิชาการ คาว่า
ปรัชญา ตรงกับภาษาบาลีว่า ปัญญา และตรงกับภาษาถิ่นไทยอีสานว่าผญา ซึ่งแปลว่า ความรู้
หรือความรอบรู้ (แต่อาจมีการใช้ในบริบทที่แตกต่างกันบ้าง)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ระบุว่า ปรัชญา หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยหลักแห่ง
ความรู้และความจริง
คาว่า “ปรัชญา” กับคาว่า “Philosophy” นั้น ความหมายในภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ
ไม่ ค่ อ ยจะตรงกั น เท่ า ใดนั ก แต่ ใ ห้ เ ข้ า ใจว่ า ค าว่ า “ปรั ช ญา” นั้ น มี ค วามหมายเท่ า กั บ
“Philosophy” นั่นเอง
ปรัชญานั้นมีความหมายกว้างมาก ยากที่จะจากัดความลงไปได้ เพราะเป็นวิชาที่ศึกษา
หาความจริงตามหลักเหตุและผลอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับความจริงของสรรพสิ่ง ซึ่งนักปรัชญาแต่
ละท่าน ก็ล้วนแต่ให้ความหมายของคาว่า “ปรัชญา” ที่แตกต่างกันออกไป เช่น

โสเครตีส(Socrates) กล่าวว่า “ปรัชญาคือความรักในความรู้”
เพลโต (Plato) กล่าวว่า ปรัชญา คือการศึกษาถึงธรรมชาติที่แท้จริงของสรรพสิ่ง โดยมี
เป้าหมายเพื่อเข้าถึงความรู้ที่แท้จริง เป็นนิรันดร์
อริสโตเติล(Aristotle) กล่าวว่าปรัชญา คือทฤษฎีความรู้ หรือทฤษฎีคุณค่า เป็นศาสตร์ที่
ค้นหาถึงธรรมชาติของสิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู่ด้วยตนเองและคุณสมบัติตามธรรมชาติของสิ่งนั้น
ค้านท์ (Kant) กล่าวว่า ปรัชญา คือ ศาสตร์แห่งความรู้และการวิพากษ์วิจารณ์ความรู้
ก็องต์ (Comte) กล่าวว่า ปรัชญาคือราชาแห่งศาสตร์ทั้งหลาย
ปรัชญา คือ ศาสตร์ที่ศึกษาหาความรู้ ความจริงของมนุษย์ โลก ธรรมชาติ และชีวิต
อย่างลึกซึ้งเพื่ออธิบายเหตุการณ์ และสิ่งต่างๆ โดยใช้หลักการของเหตุผลใน วิชาตรรกวิทยา
เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความจริงหรือความรู้ที่แน่นอน
ปรัชญาเป็นความพยายามที่จะสืบค้นหาความจริงอันติมะ(Ultimate Reality) หรือความ
จริงสุดท้ายซึ่งไม่มีอะไรจะแท้จริงไปยิ่งกว่า สืบค้นถึง ธรรมชาติของเอกภพ ธรรมชาติของมนุษย์
ธรรมชาติของสิ่งสัมบูรณ์ (The Absolute) ธรรมชาติของสสารและจิต ตลอดถึงความสัมพันธ์กัน
ของสิ่งเหล่านั้น โดยอาศัยหลักการทางตรรกศาสตร์หรื อการคิดหาเหตุผล เป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความจริง

1.2 สาขาของวิชาปรัชญา
Plato ได้แบ่งสาขาของปรัชญาไว้ 3 อย่างคือ
1) ไดอะเล็ ก ติก ส์ (Dialectics) เป็นศาสตร์ว่าด้วยความคิดหรือความคิดรวบยอด
เกี่ ย วกั บ เนื้ อ แท้ หรื อ ธรรมชาติ ที่ เ ป็ น แก่ น ของสรรพสิ่ ง รวมถึ ง ญาณวิ ท ยา (Epistemology)
อภิปรัชญา (Metaphysics) ด้วย
2) ฟิสิกส์(Physics) หมายถึงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ปรัชญาธรรมชาติ จิตวิทยา
3) จริยศาสตร์(Ethics) ว่าด้วยพฤติกรรมของมนุษย์ในทางศีลธรรม
Aristotle แบ่งเป็น 3 สาขา คือ ปรัช ญาภาคทฤษฎี (Theoretical) ปรัช ญาภาคปฏิบั ติ
(Practical) และปรัชญากวีนิพนธ์ (Poetry)
ทั้งนี้นักปรัชญาก็แบ่งสาขาของปรัชญาออกไปแตกต่างกัน ตามแต่ มุมมองของแต่ละคน
แต่เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมจะพบว่า ปรัชญาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ
1. ปรัชญาบริสุทธิ์ (Pure Philosophy) ได้แก่ ปรัชญาที่เป็นทฤษฎีล้วน มี 3 สาขา คือ
อภิปรัชญา ญาณวิทยา และตรรกศาสตร์
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2. ปรัชญาประยุกต์ (Applied Philosophy) ได้แก่ ปรัชญาที่สามารถนาไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวัน ได้แก่ จริยศาสตร์ สุนทรีย ศาสตร์ ปรัชญาศาสนา ปรัชญาการเมือง ปรัชญา
สังคม เป็นต้น
นักวิชาการโดยทั่วๆ ไป นิยมแบ่งปรัชญาออกเป็นสาขาต่างๆ ดังนี้
1. อภิปรัชญา(Metaphysics) คือ วิชาที่ว่าด้วยความจริงสูงสุด ศึกษา 3 เรื่องหลักคือ
ธรรมชาติ เอกภพ เรื่ อ งจิ ต หรื อ วิ ญ ญาณ ว่ า ด้ ว ยลั ก ษณะ ก าเนิ ด จุ ด หมายปลายทางของ
วิญญาณ ความเกี่ยวข้องกันระหว่างกายและจิต และเรื่องพระเจ้า ว่าด้วยเรื่องพระเจ้าหรือสิ่ง
สัมบูรณ์ ศึกษาธรรมชาติและลักษณะทั่วไปของพระเจ้า
2. ญาณวิทยา(Epistemology or Theory of Knowledge) ว่าด้วยวิธีการหาความรู้ หรือ
ทฤษฎีความจริง การกาเนิดขึ้นของความรู้ ธรรมชาติของความรู้ ขอบเขตของความรู้ และความ
สมเหตุสมผลของความรู้
3. คุณวิทยา (Axiology) ว่าด้วยเรื่องของคุณค่าหรืออุดมคติ มีสาขาย่อย 3 สาขา คือ
3.1 ตรรกวิทยา(Logic) เป็นเครื่องมือของวิชาปรัชญา เป็ นวิชาที่ว่าด้วยหลักเหตุผล
การใช้เหตุผล
3.2 จริยศาสตร์ (Ethics) เป็นวิชาที่ว่าด้วยมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ในการตัดสินคุณค่า
ใดๆ เช่น ความดี ความชั่ว ความถูก ความผิด
3.3 สุน ทรีย ศาสตร์ (Aesthetics) เป็น วิช าที่ว่ าด้ วยมาตรฐานหรือ หลัก เกณฑ์ ใ นการ
ตัดสินคุณค่าความงาม ความประณีต

1.3 จุดเริ่มต้นของปรัชญา
ปรัชญาเริ่มต้นขึ้นจากความสงสัยต่อโลก ต่อตัวเราเอง ต่อสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ตั้งแต่
เรื่องเล็กน้อย จนเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน เช่น เราคือใคร เราเกิดมาทาไม ? ทาไมเราต้องตาย
ด้วย มีชีวิตอยู่ตลอดไปหรืออมตะไม่ได้หรือ เป็นต้น แต่ เมื่อเราตั้งคาถามเหล่านี้ขึ้นมาแล้ว คน
ส่วนมากมักไม่สนใจค้นหาคาตอบอย่างแท้จริง ซึ่งทาให้เกิดกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมา นั่นคือ นัก
คิด นักปรัชญา พวกเขาตั้งใจค้นคว้าคิดหาคาตอบ หาเหตุผลต่างๆ มาทาให้ความจริงปรากฏ
เมื่อเหตุผลสอดคล้องกับคาถาม นั่นคือ เราได้คาตอบที่ เป็นความรู้ ด้วยเหตุนี้ ปรัชญาจึงกลาย
มาเป็นศาสตร์ที่มีผู้สนใจเป็นอันมาก
วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เรารู้คืออะไร และเรารู้สิ่งนั้นได้อย่างไร แต่ปรัชญา
กลับเสนอความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่รู้คืออะไร ตรงนี้เองที่ทาให้วิทยาศาสตร์กับปรัชญานั้น
แตกต่างกัน ต่อมาเมื่องานของวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าออกไปจนปรัชญาทางานตามไม่ทัน เมื่อนั้น
ศาสตร์ 2 ศาสตร์นี้จึงแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ไม่เพียงแต่วิทยาศาสตร์เท่านั้นที่แยกตัว
ออกมาจากปรัชญา วิทยาการด้านต่างๆ หลายด้านเมื่อมีวิธีการที่พัฒนาเฉพาะด้านมากขึ้น มี
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เนื้อหาที่ศึกษาเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น จึงได้แยกตัวออกมาจากปรัชญาได้ ศาสตร์แรกที่
แยกตัวออกจากปรัชญา ก็คือ ศาสนา เพราะเมื่อศาสนามีหลักการต่างๆ คาสอน และเนื้อหาที่
แน่นอนและมากขึ้น ศาสนาจึงไม่ต้องพึ่งปรัชญาอีกต่อไป ต่อมาก็เป็นคณิตศาสตร์ ที่แยกตัว
ออกมา ต่อจากนั้นก็เป็นสังคมศาสตร์ จิตวิทยา เราจะเห็นได้ว่า ไม่เพียงแต่ปรัชญาจะเคยเป็น
ส่วนหนึ่งของศาสตร์ต่างๆ ข้างต้นมาแล้วเท่านั้น แต่ปรัชญายังเป็นศาสตร์แม่หรือศาสตร์ต้น
กาเนิดของวิทยาการต่างๆ ด้วย
ความประหลาดใจ ทาให้เกิดคาถาม และผลคือความรู้ Plato กล่าวไว้ว่า เหตุเริ่มต้นของ
ปรัชญาคือความประหลาดใจ ดวงตาของเราทาให้เราเห็นดวงอาทิตย์และท้องฟ้าที่เต็มไปด้วย
ดวงดาว การเห็นทาให้เกิดแรงปรารถนาที่จะค้นคว้าเกี่ยวกับจักรวาล จากจุดนี้ปรัชญาก็เริ่ม
เติบโต
ความแปลกใจ การถามตัวเองนาไปสู่ความรู้ ในความแปลกใจว่า ทาไม เหตุไฉนฉันจึง
ตระหนักในความไม่รู้ของตัวเอง หลังจากนั้นฉันพยายามที่จะรู้ แต่ทว่าเพียงเพื่อต้องการรู้
เท่ า นั้ น มิ ใ ช่ เ พื่ อ น าไปใช้ ป ระโยชน์ อั น ใดทั่ ว ๆ ไปก็ ห าไม่ ความคิ ด ค านึ ง ทางปรั ช ญา
เปรียบเสมือนการตื่นตัวหรือการพ้นจากพันธะของความต้องการ และความจาเป็นของชีวิต การ
หลุดพ้นดังกล่าวเกิดจากการพินิจดูสิ่งต่างๆ ท้องฟ้าและโลก ถามว่า "สิ่งเหล่านั้นคืออะไร ทาไม
ถึงเป็นอย่างนั้น เกิดขึ้นได้อย่างไร" คาถามซึ่งคาตอบไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างใดโดยเฉพาะ
แต่ทว่าเพื่อให้ใจตัวเองสงบ
ความสงสัยแคลงใจ ในสิ่งที่รู้แล้วทาให้เกิดการตรวจสอบอย่างละเอียดลออ และผลคือ
ความกระจ่างแจ้งแน่นอน เมื่อเราหายแปลกใจ หายประหลาดใจ โดยการได้ทราบ ได้มีความรู้
เกี่ยวกับการ "ดารงอยู่" หรือ "เป็นอยู่" ของสิ่งนั้นแล้ว ขั้นต่อไปเราก็เริ่มสงสัยและแคลงใจ การ
สงสัยแคลงใจอย่างมีระเบียบแบบแผน เป็นบ่อเกิดของการตรวจสอบอย่างวิเคราะห์ของความรู้
ทุกชนิด
กล่าวโดยสรุปแล้ว ประสบการณ์ในสถานการณ์พื้นฐานอาจทาให้มนุษย์มองเห็นความ
ไม่มีอะไร ความไร้สาระ และความว่างเปล่า หรือมิฉะนั้นก็อาจทะให้เกิดความรู้สึกว่า ถึงแม้สิ่ง
ทั้งหลายแหล่ที่เกี่ยวกับโลกจะไม่เที่ยงแท้แน่นอน ก็น่าจะมีอะไรที่อยู่เหนือโลกออกไป อีกนัย
หนึ่ง มนุษย์แสวงหาความช่วยเหลือ ความปลอดภัย ความหลุดพ้น และความแน่นอน และ
ศาสนาที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายต่างก็ได้เสนอสิ่งที่มนุษย์แสวงหา ตลอดจนแนะแนวที่มนุษย์จะได้มาซึ่ง
สิ่งนั้น โดยประกันในความจริงและความเป็นจริงของความหลุดพ้น หรือความปลอดภัยแน่นอน
ดังกล่าว การประกันเช่นนี้ปรัชญามิอาจกล้าหยิบยื่นให้ ถึงกระนั้นก็ตาม ความคิดทางปรัชญา
ทั้งหลายก็นับว่าเป็นความพยายามที่จะเอาชนะโลก อยู่เหนือโลก จุดประสงค์ก็อาจจะคล้ายคลึง
และใกล้เคียงกับศาสนา เมื่อคานึงถือภาวะของปรัชญายุคปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเป็นยุคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงกว้างขวางลึกซึ้งที่สุดยุ คหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลก ต้นเหตุ 3 ประการที่ทาให้
เกิดปรัชญา ความแปลกประหลาดใจ ความสงสัยแคลงใจ และความตระหนักหรือ
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การมีจิตสานึกในสถานการณ์พื้นฐานเหล่านี้ ถึงแม้ว่าจะยังใช้ได้อยู่ แต่ก็อาจไม่เพียงพอเสียแล้ว
เพราะความ "ยังใช้ได้อยู่" ทั้ง 3 ข้อนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่ง คือการติดต่อให้
เข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์
ในสมัยก่อน ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นับเป็นสิ่งธรรมดาในประชาคมที่
สมาชิ ก ไว้ เนื้ อเชื่ อ ใจหันหน้า เข้ าหากั น ในสถาบัน ต่า งๆ และในกลุ่ม ชนที่มี ความคิด เห็ น
คล้ายคลึงกัน ถึงกระนั้นก็ตามยังมีผู้ที่มีความคิดโดดเดี่ยวอยู่เสมอในปัจจุบัน ข้อสังเกตที่ยัง
ความตระหนกมากที่สุด ก็คือ มนุษย์มีจานวนมากขึ้นทุกทีที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน เผชิญกันแล้ว
ก็แยกย้ายหันหลังให้กัน ถึงจะร่วมกันแต่ก็ด้วยความเฉยเมย ความสัตย์ ความภักดี ความเป็น
สมาชิกประชาคมที่ดี มิใช่เป็นสิ่งธรรมดาสามัญเสียแล้ว
อาจเป็นไปได้ ที่ในความโดดเดี่ยวนั้นมีความจริงประหารหนึ่งซึ่งมีความหมายลึกซึ้ง
สาหรับฉัน ที่ทาให้ฉันรู้สึกว่ามีความพอเพียง และความลาบากอันเกิดจากการขาดการติดต่อ
หรื อ ประโยชน์ ข องการที่ มี ก ารติ ด ต่ อ อย่ า งดี นั้ น ในตั ว องมั น เองแล้ ว ก็ มิ ไ ด้ เ กี่ ย วข้ อ ง
กระทบกระเทือนฉันในทางปรัชญา ถ้าฉันเชื่ อมั่นในความจริงและในความโดดเดี่ย วอย่าง
สมบูรณ์ แต่ทว่าฉันเป็นฉันทุกวันนี้ก็เพราะได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ติดต่อกับผู้อื่น ลาพังตัวคนเดียว
ฉันจะไม่เป็นอะไรเลย
การติดต่อมิใช่เพียงจากความคิดถึงความคิด จากจิตถึงจิ ต แต่ทว่าจากชีวิตถึงชีวิต มี
คุณลักษณะและเหตุผลเป็นเพียงสื่อ สื่อมิใช่เพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจ แต่เพื่อมนุษย์จะได้ใกล้ความ
เป็นมนุษย์เข้าไปอีก ฉันเชื่อมั่นในความ "เป็น" ของตัวฉันเอง ก็ในการติดต่อและในการติดต่อ
นี่เองที่ความจริงทั้งหลายสามารถปรากฏให้ประจักษ์ ในการติดต่อ ฉันเป็นตัวฉันเอง ในการติ
ต่อฉันมิได้เพียงมีชีวิตอยู่ แต่ทาหน้าที่ของชีวิตอย่างสมบูรณ์
ดังนั้น เหตุเริ่มต้นของปรัชญาจึงอยู่ที่ความแปลกใจ ความสงสัยประสบการณ์ของภาวะ
พื้นฐาน และท้ายที่สุด อยู่ที่ความปรารถนาเพื่อให้มีการติดต่อที่แท้จริง เป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่
เริ่มแรกแล้วว่า ปรัชญาทั้งหลายผลักดันตัวเองให้เป็นที่ปรากฏ ให้พูดแถลงตัวเอง ให้ได้รับการ
ได้ยิน และแก่นของปรัชญาก็อยู่ที่ได้แจ้งแถลงไข

1.4 กาเนิดปรัชญา
การเกิ ด ขึ้ น ของปรั ช ญา มี ส าเหตุ ห ลายประการ ในแต่ ล ะยุ ค สมั ย ปั ญ หาและ
สภาพแวดล้อมทางปรัชญาก็มีความแตกต่างกันไป เช่น
1) ปรัชญาสมัยโบราณ หรือยุคปรัช ญากรีก ปรัชญาเกิดจากความประหลาดใจและ
ความอยากรู้อยากเห็น จึงพยายามหาคาตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
2) ปรั ช ญาสมั ย กลาง เกิ ด จากการเอาแนวความคิ ด ของนั ก ปรั ช ญาสมั ย กรี ก มา
ผสมผสานกับคาสอนของคริสตศาสนา เพื่อรับใช้และปกป้องศาสนา
3) ปรั ช ญาสมัย ใหม่ เกิ ดจากความสงสั ย ในแนวความคิด หรื อความเชื่ อ เดิ ม หรื อ
แนวความคิดของนักปรัชญาสมัยเก่า
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4) ปรัชญาร่วมสมัย เกิดจากการวิจารณ์ เน้นการศึกษาเพื่อแสวงหาความเข้าใจอย่าง
แจ่มแจ้งในเรื่องของชีวิต ความหมายและจุดหมายปลายทางของชีวิต

1.5 วิวัฒนาการทางปรัชญา
1) ยุคมนุษย์ถ้า ยังไม่ปรากฏแนวความคิดทางปรัชญาที่เด่นชัด แต่มีความเชื่อเกี่ยวกับ
วิญญาณและความตาย สังเกตได้จากการฝังศพ
2) ยุคเลี้ยงสัตว์ เริ่มมีการอยู่เป็นหมู่ชน รู้จักการสร้างบ้านแล้ว ความคิดทางปรัชญายัง
ไม่ปรากฏชัด แต่เริ่มมีประเพณีและพิธีกรรมบางอย่าง เช่น เคารพหัวหน้ากลุ่ม นับถือมารดาว่า
เป็นใหญ่ที่สุด
3) ยุ คกสิก รรม มนุษ ย์ เริ่มอยู่ เป็นเผ่ าพัน ธุ์ มีก ารนับถือเทพเจ้ า หรือสัตว์ศัก ดิ์สิท ธิ์
ประเภทต่างๆ มีหมอไสยศาสตร์ เกิดปรัชญาธรรมชาติวิญญาณนิยม (Animism) คือเชื่อว่า
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทุกอย่างมีวิญญาณ
4) ยุคกาเนิดรัฐ เป็นยุคที่มีทาส มีการค้าขาย และเริ่มมีการปกครองแบบราชา ชนเผ่า
ต่างๆ อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน เริ่มมีรัฐ เทพเจ้าประจาเผ่าต่างๆ จึงมารวมกันเป็นพหุเทวนิ
ยมไปด้วย
5) ยุคอารยธรรม การปกครองและการค้าเจริญรุ่งเรือง มีกฎหมาย ตารวจ ศาล เกิด
ตรรกศาสตร์แบบฉบับ (Formal Logic) เกิดระบบจริยศาสตร์ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม
6) ยุคอารยธรรมเสื่อม เริ่มจากความล่มสลายของอาณาจักรโรมัน คริสต์ศาสนามี
อิทธิพลต่อระบบต่างๆ ในยุโรป ปรัชญาเริ่มเข้าสู่ยุคมืด จนกระทั้งเกิดยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
(Renaissance)
7) ยุคค้นพบอเมริกา เป็นยุคที่มีความเจริญทางอุตสาหกรรม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เฟื่องฟู ปรัชญาสมัยเก่าถูกผสมผสานเข้ากับวิทยาศาสตร์ ก่อกาเนิดเป็นปรัชญาสมัยใหม่

1.6 ปัญหาของปรัชญา
ปัญหาทางญาณวิทยา (Epistemology or Theory of Knowledge) เช่น ความรู้คืออะไร
ความรู้ของมนุษย์ได้มาจากไหน ผิดถูก อย่างไร
ปัญหาทางอภิปรัชญา (Metaphysics or Ontology) เป็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแท้จริง เช่น
สิ่งแท้จ ริงมีสภาพเป็นอย่ างไร เป็นสสาร อสารหรือจิ ต สิ่งแท้จ ริงมีอยู่ ได้อย่ างไร มีความ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่
ปัญหาเรื่องคุณค่า (Values) เช่น คุณค่ามีจริงหรือไม่ มีอยู่ได้อย่างไร
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ก. คุณค่าทางพฤติกรรม เรียกว่า จริยศาสตร์ (Ethics) เช่น ความดีคืออะไร ทาไมต้อง
ประพฤติดี เป็นต้น
ข. คุณค่าทางความงาม เรียกว่าสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ว่าด้วยเรื่องของความงาม
เช่น ความงามมีอยู่หรือไม่ ศิลปะคืออะไร เป็นต้น

1.7 องค์ประกอบของปรัชญา
ในปรัชญาแต่ละสาขานั้นมักประกอบด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ เช่น ปัญหาของปรัชญา
เกี่ยวกับประสบการณ์หรือความรู้ ความจริง คุณค่าของสิ่งต่างๆ
วิ ธี ก ารของปรั ช ญา คื อ วิ ธี ก ารอุ ป นั ย วิ ธี นิ ร นั ย วิ ภ าษวิ ธี ( ข้ อ สมมติ ข้ อ คั ด ค้ า น
สมมติฐาน การสังเคราะห์ ) วิธีวิเคราะห์ (การแยกแยะให้เห็นส่วนต่างๆ อย่างชัดเจน) วิธี
สังเคราะห์ (การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่อยู่แบบกระจัดกระจายให้เกิดความชัดเจน)
ทัศนคติทางปรัชญา ประกอบด้วย เมื่อพบกับปัญหาต้อง จดจ่อเอาใจใส่ต่อปัญหา ไม่มี
อุปาทาน มีความเพียรพยายาม ใช้เหตุผลและประสบการณ์ในการหาคาตอบ มีใจกว้าง รู้จัก
พินิจพิเคราะห์ มีการวิจารณ์ มีความสงสัย แปลกใจต่อปรากฏการณ์
กิจกรรมของปรัชญา ประกอบด้วยการคิด การวิจารณ์ และการแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ต่างๆ ซึ่งมีผลต่อนักปรัชญา ผลต่อชุมชน ผลต่อความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรม
ข้อสรุปทางปรัชญา ยังไม่มีข้อสรุปใดที่สมบูรณ์ที่สุด

1.8 ลักษณะสาคัญของปรัชญา
จากการที่เราพยายามจะทาความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา จะเห็นได้ว่าปรัชญา
นั้นมีลักษณะที่หลากหลาย แต่เราสามารถพบสิ่งที่เป็นลักษณะร่วมทั่วไปของปรัชญา เช่น
1. ปรัช ญามีลักษณะวิพากษ์ ตั้งปัญหากั บทุก เรื่องที่สามารถตั้งปัญหาได้ แสวงหา
คาตอบในเรื่องนั้น มีการวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นปัญหา การวิพากษ์
อาจกระทบกับความเชื่อเดิมที่ยึดถือ ซึ่งอาจนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิดหรือมีความ
มั่นใจในความเชื่อเดิมมากขึ้น
2. ปัญหาปรัชญาเป็นปัญหาพื้นฐาน ที่มีผลต่อปัญหาอื่นๆ และเป็นตัวกาหนดวิธีการ
และแนวทาง ว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อปัญหานั้น ๆ เช่นคาถามว่า "อะไรมีค่าที่สุดในชีวิต "
ก็เป็นตัวกาหนดแนวทางที่จะทาให้เราดาเนินไปสู่เป้าหมายนั้นต่อไป
3. ปรัชญาแสวงหาโลกทัศน์หรือแสวงหาความเชื่ออันเป็นระบบ ไม่เกิดความขัดแย้งใน
ตัวเอง ตลอดจนวิพากษ์วิจารณ์ และถกเถียงให้เกิดโลกทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ ยวกับปัญหาพื้นฐานใน
เรื่องนั้นๆ
4. คาตอบทุกคาตอบที่ถือเป็นปัญหาทางปรัชญา ยังไม่ถือว่าเป็นบทสรุปที่แท้จริงได้
เพราะปรัชญายังต้องการวิพากษ์ วิจารณ์ และยังมีข้อโต้แย้งที่ยังไม่อาจถือเป็นสรุปสุด ท้ายของ
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คาตอบ แต่สามารถถือได้ว่าคาตอบที่ผ่านการวิพากษ์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผลที่เพียงพอแล้ว เป็น
คาตอบที่มีความเป็นไปได้และมีความน่าเชื่อถือสูง กว่าคาตอบที่ไม่ผ่านการวิเคราะห์อย่างถี่
ถ้วน

1.9 กิจกรรมของปรัชญา
หากเราศึก ษาปรั ช ญากรี ก ในศตวรรษที่ 5-6 B.C. จะเห็น ว่า “ความรัก ความรู้ ”
(philosophy) หมายถึงการแสวงหา “ความรู”้ และความพยายามที่จะดาเนินชีวิตที่ดี ความรู้ที่นัก
ปรัชญา (ผู้รักความรู้) แสวงหา คือ ความรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกและความรู้เกี่ยวกับความดี
เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ ดังนั้น นักปรัชญากรีก
รุ่นแรกซึ่งพยายามอธิบายธรรมชาติจึงเป็นนักวิทยาศาสตร์ นอกจากนักปรัชญากรีกจะชอบ
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับโลกและชีวิตที่ดีแล้ว ยังเป็นความชอบคิดพิจารณาดูสิ่งที่ตัวเองกาลัง
กระทาอยู่ และตรวจสอบดูพื้นฐานของความรู้ด้วยจิตใจวิพากษ์วิจารณ์ ยกตัวอย่าง เช่น
โสเครติส (469-399 B.C.) ไม่สนใจแต่เพียงการค้นหาว่าชีวิตที่สูงส่งควรเป็นชีวิตแบบ
ไหน แต่ยังสนใจตรวจสอบดูเหตุผลที่ทาให้เราเชื่อว่าชีวิตประเภทหนึ่งดีกว่าอีกประเภทหนึ่ง
เพลโต (427-347) ไม่เพีย งแต่เขีย นเกี่ยวกับรัฐ ในอุดมคติ (Republic) ที่มีความ
ยุติธรรมจริงๆ เท่านั้น แต่ยังพยายามค้นหาความหมายของ “ความยุติธรรม” และวิธีการที่จะ
กาหนดความยุติธรรมในสังคม
อริสโตเติล (384-322 B.C.) นอกจากเขีย นหนังสือเกี่ยวกั บฟิสิกส์ ชีววิท ยา และ
จิตวิทยาแล้ว ยังตรวจสอบพิจารณาดูวิธีการต่างๆ ในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับโลกภายนอก
ด้วย ดังจะเห็นได้จากหนังสือตรรกวิทยา และทฤษฎีความรู้ของเขา
ก่อนสมัยกาลิเลโอ (1564-1642) นักปรัชญาธรรมชาติที่ค้นหาเกี่ยวกับความเป็นไป
ของธรรมชาติ ตกลงกันไม่ได้ในเรื่องเนื้อหาและวิธีการทางฟิสิกส์ กาลิเลโอเป็นคนแรกที่แยก
ฟิสิกส์ออกจากปรัชญามาเป็นวิทยาศาสตร์ โดยกาหนดเนื้อหาและวิธีการของฟิสิกส์ กล่าวคือ
กาหนดว่าเนื้อหาของฟิสิกส์คือสิ่งที่สังเกตเห็น และที่นามาแทนด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์ได้
วิธีการของฟิสิกส์คือการสังเกตและการวัด ตั้งแต่นั้นมา นักปรัชญาและนักฟิสิกส์ต่างก็แบ่ง
หน้าที่กัน ในกรณีของวิชาวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ก็เช่นเดียวกับวิชาฟิสิกส์ คือแยกออกมาจาก
ปรัชญาเป็นวิชาต่างหาก
ถ้าหากนักปรัชญาไม่ทาสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กาลังกระทาอยู่เวลานี้ นักปรัชญามีหน้าที่
อะไร? ในปัจจุบันมีกิจกรรม 2 ประเภท ที่เราถือกันว่าเป็นงานของนักปรัชญา คือ
1) การพยายามตอบปัญหาต่างๆ ที่ยังหาคาตอบที่แน่นอนไม่ได้ เช่น
1.1 ปัญหาทางเมตาฟิสิกส์ เป็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่เราหยั่งทราบไม่ได้ด้วยอายตนะที่มี
อยู่ เช่น จักรวาลที่เราอยู่มี "ความมุ่งหมาย" ซ่อนเร้นอยู่ ขบวนการเปลี่ยนแปลงในจักรวาล
เป็นไปเพื่อบรรลุ "ความมุ่งหมาย" นั้น หรือ จักรวาลมีลักษณะเป็นเครื่องจักรกล เปลี่ยนแปลง
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ไปโดยไม่มีเป้าหมายอะไร? อะไรคือสัจธรรม (Ultimate reality) ของจักรวาล? วัตถุต่างๆ ที่เรา
มองเห็นเป็นสิ่งที่จิตเราสร้างขึ้น หรือว่ามีตัวตนอยู่จริง จิตและร่างกายมีความสัมพันธ์กันแบบ
ไหน? ปรัชญาที่พยายามตอบปัญหาต่างๆ เหล่านี้ร่างกายเรียกว่า เมตาฟิสิกส์
1.2 ปัญหาทางศาสนา เช่น พระเจ้ามีจริงหรือไม่ ? หากมีจริงเรามีทางพิสูจน์ได้อย่างไร
และอะไรคือธรรมชาติของพระเจ้า ? ปรัชญาที่พูดเกี่ย วกับปัญ หาเช่นนี้ คือ ปรัชญาศาสนา
(Philosophy of religion)
1.3 ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม เช่น ความดีคืออะไร? ทาไมเราควรจะทาความดีด้วย?
เรามีมาตรฐานอะไรที่ใช้ตัดสินว่าการกระทาอย่างหนึ่ง "ดี" หรือ "ถูก"? อะไรคือหน้าที่สาคัญ
ที่สุดของมนุษย์? มนุษย์มีเสรีภาพและความรับผิดในการกระทาหรือไม่ ? ปัญหาต่างๆ เหล่านี้มี
อยู่ในปรัชญาสาขาจริยศาสตร์ (Ethics)
1.4 ปัญหาเกี่ยวกับศิลปะ เช่น ศิลปะคืออะไร? ความงามคืออะไร? เรามีมาตรฐานใน
การตัดสินงานศิลปะอย่างไร? ประสบการณ์ทางศิลปะมีลักษณะอย่างไร? ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาต่างๆ เหล่านี้เรียกว่าปรัชญาศิลปะ (Philosophy of Art) หรือสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)
1.5 ปัญหาเกี่ยวกับระบบการปกครอง เช่ น เรามีมาตรฐานใช้ตัดสินกฎหมายของ
บ้านเมืองหรือไม่? มนุษย์แต่ละคนมีสิทธิโดยธรรมชาติหรือไม่ หากมี ได้สิทธินั้นมาจากไหน?
ความยุติธรรมคืออะไร? การปกครองระบอบประชาธิปไตยดีกว่าการปกครองระบบอื่น ๆ จริง
หรือ? ปรัชญาที่พูดเกี่ยวกับปัญหาเช่นนี้คือปรัชญาการเมือง (Political Philosophy)
1.6 ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ เช่น ความรู้คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร? ปัญหาเหล่านี้เป็น
หัวข้อของปรัชญาสาขาทฤษฎีความรู้
1.7 ปัญหาเกี่ยวกับการตีความหมายของประวัติศาสตร์ เช่น การเกิด และการเสื่อมของ
อารยธรรมทั้งหลายมี "แบบ" (Pattern) หรือไม่? ตัวอย่างของ "แบบ" เช่น ในสมุดวาดเขียน
สาหรับเด็ก มักมีจุดไว้มากมายให้เด็กลากเส้นโยงจุดต่างๆ เหล่านั้น ผลที่เกิดขึ้นก็คือ "รูป" เช่น
รูปเสือ หรือรูปคน เป็นต้น จุดต่างๆ เหล่านั้นอยู่ห่างจากกันใน "แบบ" ที่กาหนดไว้ [เช่น "แบบ"
ที่ทาให้เกิดรูปเสือ] เมื่อเด็กลากเส้นเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง ในไม่ช้าก็จะเห็น "แบบ"
นั้นทีละน้อย เราอาจเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ได้กับ "แบบ" ที่มีซ่อนเร้นอยู่ในจุดต่างๆ ในสมุด
วาดเขียนของเด็ก จุดต่างๆ เทียบได้กับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น การลากเส้นโยงจุดต่างๆ ก็คือ
การหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆ การมองเห็นรูปที่เกิดจากการลากเส้นโยงจุดต่างๆ
เข้าด้วยกันเท่ากับการมองเห็น "ประวัติศาสตร์" ที่ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต
ปัญหาที่นักปรัชญาถามก็คือ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตมี "แบบ" หรือไม่ หากมี "แบบ"
ประเภทไหน และเราสามารถจะใช้ความรู้เกี่ยวกับ "แบบ" นั้น ทานายเหตุการณ์ในอนาคตได้
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หรือไม่? เราจะวัดความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ได้อย่างไร? ปรัชญาสาขาที่พยายามตอบปัญหา
เหล่านี้ คือ ปรัชญาประวัติศาสตร์ (Philosophy of History)
2) กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งของปรัชญา คือ การตรวจสอบวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
พื้นฐาน หรือเหตุผ ลของข้อความต่างๆ ในวิชาการสาขาต่างๆ เพื่อหาความเข้าใจและตีค่า
พื้นฐานของข้อความนั้น ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาหาความกระจ่างเกี่ยวกับพื้นฐานของวิชา
วิท ยาศาสตร์ กฎหมาย คณิ ต ศาสตร์ สั ง คมศาสตร์ และภาษาศาสตร์ เรี ย กว่ า ปรั ช ญา
วิทยาศาสตร์ ซึ่งแยกออกเป็นปรัชญาฟิสิกส์ ปรัชญาชีววิทยา นิติปรัชญา ปรัชญาคณิตศาสตร์
ปรัชญาสังคมศาสตร์ และปรัชญาภาษา เราอาจสรุปได้ว่า หน้าที่ประการที่สองของนักปรัชญา
ไม่ใช่พยายามตอบปัญหา แต่เป็นการตรวจสอบดูพื้นฐานของวิชาการต่างๆ หรือความเชื่อของ
เรา รวมทั้งความเชื่อทางสามัญสานึก ประเพณี และศาสนา

1.10 ทาไมเราควรศึกษาวิชาปรัชญา
ตั้งแต่กรีกสมัยโบราณ ปรัชญาตะวันตกเป็นวิชาที่ศึกษากันแพร่หลายในมหาวิทยาลัยใน
ยุโรปและอเมริกา แม้ปัจจุบันวิชาการต่างๆ จะแยกออกจากวิชาปรัชญาแล้วก็ตาม แต่เราก็ยัง
เรี ย กผู้ ที่จ บการศึก ษาวิ ช าสาขาต่ างๆ ในขั้น สูง สุ ดว่ า Doctor of Philosophy หรือ Ph.D.
(Philosophiae Doctor) ปัญหาที่เราอดจะถามไม่ได้ คือ ทาไมเราควรศึกษาวิชาปรัชญาด้วย มี
เหตุผลหลายประการ เหตุผลประการหนึ่งก็คือ วิชานี้มีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน
มาก ที่เน้นข้อนี้ก่อน เพราะคนส่วนมากมักคิดว่าวิชาปรัช ญาไม่มีประโยชน์ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันเลย ก่อนที่จะชี้ให้เห็นว่าวิชานี้มีประโยชน์ในการดาเนินชีวิตประจาวันอย่างไร เรา
ควรเข้าใจก่อนว่าอะไรที่ทาให้วิชาแต่ละวิชามีประโยชน์ในการดาเนินชีวิตประจาวัน ? คงไม่ใช่สิ่ง
ที่เราเรียกว่าข้อเท็จจริง (Facts) ซึ่งเราเรียนรู้จากวิชาต่างๆ ลองถามพวกบัณฑิตแต่ละปีซิว่า ได้
ใช้ข้อเท็จจริงที่เล่าเรียนมาในชีวิตประจาวันบ่อยหรือเปล่า ผู้ที่ประกอบอาชีพตามทางที่เล่าเรียน
มาโดยตรงก็จะตอบว่า ได้ใช้สิ่งนั้นในอาชีพของตน แต่ก็จะมีบัณฑิตจานวนไม่น้อยที่รับว่าลืม
ความรู้ ที่ เ คยเล่ า เรี ย นมาหมดแล้ ว ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ ส ามารถน าความรู้ นั้ น มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้ อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่าวิชาต่างๆ (นอกจากวิชาชีพ) ที่เล่าเรียนมา
ไม่มีประโยชน์เลย ในหนังสือ The Aims of Education อัลเฟรด ไว้ท์เฮด (Alfred N. Whitehead)
อธิบายว่า การศึกษาคือสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ เมื่อเราลืมสิ่งที่เล่าเรียนมาแล้ว สิ่งที่คงเหลืออยู่ในตัว
เรา (หากเราศึกษาวิชาปรัชญา) ก็คือนิสัยในการคิด การพูด และการกระทา ปรัชญาไม่ได้ให้สิ่ง
ที่เรียกว่าข้อเท็จจริงแก่ผู้ศึกษา เช่นวิชาวิทยาศาสตร์ เพราะว่านักปรัชญาสนใจคนละสิ่งกับ
วิทยาศาสตร์ สิ่งที่นักปรัชญาสนใจไม่ใช่สิ่งที่จะหาคาตอบได้ง่าย หรือคาตอบตายตัวแน่นอน นัก
ปรัชญาแต่ละคนมีความเห็นแตกต่างกั น ปรัชญาเป็นเรื่องของการใช้ ความคิด หากคนคิด
เหมือนกันหมดก็ไม่มีความคิดขึ้น ผู้ศึกษาปรัชญาไม่จาเป็นที่จะต้องเห็นด้วยกับความคิดของนัก
ปรัชญาที่ศึกษา แต่ต้องการปลูกฝังให้เกิดนิสัยต่างๆ เช่น นิสัยในการการแสวงหาความรู้ และ
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นิสัยของการวิพ ากษ์วิจ ารณ์ตัวเอง (ซึ่ งจะทาให้นัก ศึก ษาไม่เป็นเหยื่อของขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี ศาสนา และความเชื่อต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคม) และมีความเชื่อที่มี เหตุผลของตนเอง ซึ่ง
ไม่จาเป็นจะต้ องเป็นเหตุผลที่เกิดขึ้นในตัวผู้ศึกษาเท่านั้น แต่รวมถึงเหตุผลที่ผู้อื่น (เช่นนัก
ปรัชญาที่ศึกษา) เสนอมา และเขายอมรับหลังจากที่ได้คิดทบทวนพิจารณาแล้วอย่างรอบคอบ
ดังนั้น ผู้ที่ศึกษาปรัชญาจึงไม่จาเป็นจะต้องมีโลกทัศน์ ที่แตกต่างจากคนอื่น เขาอาจมีโลกทัศน์ที่
คนทั่วๆ ไปมีอยู่ก็ได้ หากเขาเห็นด้วยกับทัศนะนั้นหลังจากที่ตรวจสอบพิจารณาดูพื้นฐานของ
โลกทัศน์นั้นแล้ว และรับมาเป็นของตน
เราไม่ได้ปฏิเสธข้อเท็จจริงที่ว่า มีคนจานวนไม่น้อยที่มีจิตใจวิพากษ์วิจารณ์ทั้ง ๆ ที่ไม่
เคยศึกษาวิชาปรัชญา แต่เราก็ต้องยอมรับด้วยว่ามีคนหนุ่มสาวจานวนมากที่ยังไม่มีโอกาสได้
สร้างนิสัยวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดขึ้นในตัวเอง วิชาปรัชญาช่วยให้บุคคลเหล่านี้ (ซึ่งเติบโตมาใน
สังคมที่ประกอบด้วยวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อต่างๆ ที่มีอยู่ก่อนการ
เกิด และการเจริญเติบโตของเขา)เริ่มสร้างนิสัยของการวิพากษ์วิจารณ์ (โดยกระตุ้นให้ตั้งคาถาม
เกี่ยวกับความจริง หรือคุณค่าของสิ่งต่างๆ เหล่านั้น) และให้รู้จักตีค่าสิ่งที่ศึกษาเล่าเรียนมา
คนมักจะพูดว่า วิชาปรัชญาทาให้ผู้ศึกษาหมดความเชื่อในขนบธรรมเนียมประเพณี
ต่างๆ ไม่มีศรัทธาในสิ่งใดแม้แต่ศาสนา มีแต่ความสงสัย (Skepticism) หากเราเป็นคนช่าง
สังเกต จะเห็นว่ามีคนหลายคนที่หมดศรัทธาในความเชื่อเก่า ๆ ของตนโดยไม่ได้ศึกษาปรัชญา
เลย เป็นการนอกประเด็น หากจะค้นหาสาเหตุที่ทาให้บุคคลเหล่านี้หมดความเชื่อในสิ่งที่เคย
เชื่อถือมาก่อน ในที่นี้ต้องการจะชี้ให้เห็นแต่เพียงว่า สิ่งที่บุคคลเหล่านี้แสวงหาคือ ความจริงที่ไม่
ขัดกับประสบการณ์ของตน หากมีโอกาสได้ศึกอ่าน ได้ศึกษาปรัชญาและพิจารณาดูความสงสัย
และปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวเขาด้วยวิธีการทางปรัชญา ก็มีทางที่เขาจะมีความเชื่อ และค่านิยม
ที่เหตุผลของเขาเองสนับสนุน ดังนั้น เราเห็นได้ว่าปรัชญาไม่ใช่เป็นวิ ชาที่มุ่งหมายสร้างคนให้
หมดศรัทธาในทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ช่วยให้ผู้ศึกษามีความเป็นเอกลักษณ์ของคนในทางปัญญา
จิตใจวิพากษ์วิจารณ์ที่ปรัชญาสร้างให้เกิดเป็นนิสัยในตัวเรานั้น มีจุดหมายในทางสร้างสรรค์
ต้องการให้ไ ด้คาตอบที่ถูก ต้องและที่เป็นจริง เพราะว่าปัญ ญาของเราไม่พ อใจแต่เพื่อการ
วิพากษ์วิจารณ์ความเชื่อต่างๆ เท่านั้น แต่ต้องการมีความเชื่อที่ถูกต้องด้วย
นอกจากนั้น ปรัชญายังมีความมุ่งหมายที่จะฝึกฝนผู้ศึกษาให้มีวินัยในความคิด คือ ให้
คิดอย่างมีประเด็นและมีเหตุผล เหตุผลเป็นสิ่งที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้น วิชาอื่น เช่น คณิตศาสตร์
หรือวิทยาศาสตร์ ก็มีความมุ่งหมายเช่นนี้ แต่ปรัชญาต่างกับวิชาเหล่านี้ในข้อที่ปรัชญาช่วยให้
เรามีความคิดกระจ่าง และเป็นประเด็นใน สิ่งที่มีอยู่ในตัวเรา และที่เรามักมีอคติอยู่แล้ว เมื่อเรา
เรียนเกี่ยวกับเส้น หรือจุด หรือตัวเลข เรามักมีความกระจ่างในสิ่งต่างๆ เหล่านั้นอยู่แล้ว หรือ
หากไม่มีความกระจ่างในความคิดทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ เราก็อาจหาความกระจ่าง
ได้ด้วยการดูคาจากัดความ หรือคาอธิบายต่างๆ ที่นักคณิตศาสตร์ หรือนักวิทยาศาสตร์ให้ไว้
แต่เมื่อเราศึกษาความคิดทางปรัชญา เช่น เสรีภาพ ความถูกหรือความยุติธรรม เราต้องเข้าใจ
ความคิดเหล่านี้อย่างชัดเจนด้วย ความพยายามของเราเอง เรามักไม่มีอคติต่อทฤษฎีทาง
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คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ แต่น้อยคนที่จะไม่มีอคติเกี่ย วกับความคิดเรื่องความดีหรือ
เสรีภ าพ การที่เ ป็นเช่ นนี้ก็ เพราะหัวข้อเหล่านี้เกี่ ย วกั บชี วิตประจ าวันมากกว่าทฤษฎี ท าง
คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
เราจะมีวินัยในความคิด และมีความกระจ่างในความคิดต่างๆ ที่กล่าวมาได้ ก็ต่อเมื่อเรา
ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกไว้ได้ จิตของคนมีการศึกษาต่างจากผู้ที่ไม่มีการศึกษา คือจิตที่ได้รับ
การอบรมจากการศึกษาจะมีความคิด มีเหตุผล มีอารมณ์ความรู้สึกน้อยที่สุด ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ
ตามอารมณ์ หรือปราศจากเหตุผ ล หรือตามที่ได้ยิ นได้ฟั งมาโดยปราศจากการใช้ เหตุผ ล
วิเคราะห์ความเชื่อนั้น การศึกษาวิชาปรัชญาช่วยให้เรามีจิตใจวิพากษ์วิจารณ์ มีความสามารถ
คิดแบบมีประเด็นและมีเหตุผล จะมีอะไรอีกหรือที่มีประโยชน์ในการดาเนินชีวิตประจาวัน และที่
การศึกษาจะให้แก่เราที่ดีกว่าคุณสมบัติทั้งสองนี้?
เรามีความต้องการวิชาปรัชญา หากเราต้องการจะอยู่ในโลกปัจจุบันแบบคนฉลาด ใน
ปัจจุบันนอกจากจะมีวิทยาการใหม่จานวนมากมายแล้ว วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
และหนังสือต่างๆ ยังนาความคิดใหม่ๆ มาสู่ตัวเรา จนบางครั้งเราคิดว่าเราควรรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
เช่น เราควรรู้เรื่องเกี่ยวกับปากีสถานและอินเดีย เกี่ยวกับสภาพสังคมในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
เราจะทาอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้? ประมาณหนึ่งในเก้าของสิ่งเหล่านี้ไม่จาเป็นสาหรับ
การดารงชีวิตอยู่ในปัจจุบัน แบบคนฉลาด แต่แม้ว่าเราจะเลือกส่วนที่สิบ เราก็จะต้องสามารถ
อธิบายความหมายของส่วนนั้นได้อย่างถูกต้อง วิชาปรัชญาช่วยให้เรา รู้จักคิด สามารถละทิ้งสิ่ง
ที่ไม่สาคัญ และตีความหมายสิ่งที่สาคัญได้ เราจะเห็นได้ว่านักปรัชญายุคปัจจุบัน เช่น ไวท์เฮด
และจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ไม่ได้คงแก่เรียนมากกว่าคนในสมัยเดียวกัน แต่เรารู้สึกว่าทั้งสอง
คนนี้มีจิตใจสมัยใหม่มาก มีความรู้กว้างขวาง อยู่ในโลกแบบคนฉลาด ทั้งนี้ก็เพราะทั้งไวท์เฮด
และดิวอี้ มีจิตใจเป็นนักปรัชญา คือรู้จัก เลือก และ คิด
เหตุผลทั้งสองประการที่กล่าวมา ไม่ใช่เหตุผลสาคัญที่สุดว่าทาไมเราควรศึกษาวิชา
ปรัชญา เหตุผลที่สาคัญที่สุดคือ ปรัชญาเป็นอาหารธรรมชาติของคนที่มีความหิวในการแสวงหา
ความรู้ ผู้ที่ใช้ความคิดในการดาเนินชีวิตจะมีความหิวนี้อยู่ไม่มากก็น้อย เช่นอย่างน้อยที่สุดเราก็
อยากรู้ว่าเราคือใคร อยู่ในโลกนี้ในฐานะเช่นใด? ชีวิตที่ดีคือชีวิตแบบไหน? คนหลายคนเข้าหา
ศาสนาเพื่อหาคาตอบของคาถามนี้ แต่ก็มีคนจานวนมากที่เราเรียกว่า "นักปรัชญา" หรือ "ผู้รัก
ความรู"้ พยายามหาคาตอบด้วยวิธีการของเหตุผลและใช้ปรัชญาเป็นผู้นาชีวิต

1.11 ปรัชญากับศาสนา
การศึกษาวิชาปรัชญานั้นมีความเกี่ยวข้องกั บศาสตร์หลายศาสตร์ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
ปรัชญานั้น ต้องการความจริงของทุกเรื่องเท่าที่สามารถเป็นไปได้ แม้แต่ในเรื่องเกี่ยวกับศาสนา
ปรัชญาก็สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการหาความจริงเกี่ยวกับหลักคาสอนที่ปรากฏในคัมภีร์
ต่างๆ ว่าเป็นจริงหรือเท็จ มีค่าควรแก่การเชื่อถือมากน้อยเพียงใด แต่กระนั้นปรัชญาก็ไม่ใช่
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เครื่องตัดสินความถูกต้องของหลักการทางศาสนา เพียงแต่เป็นเครื่องส่งเสริมให้สามารถเข้าใจ
แนวคิดทางศาสนาได้มากขึ้น กว่าการไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบเลย บางครั้งก็เกิด
ความสับสนว่าระหว่างปรัช ญากับศาสนานั้น อะไรคือความจริงหรืออะไรคือความเท็จ หรือ
ปรัชญากับศาสนานั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
คาว่า ศาสนา มาจากภาษาบาลีว่า "สาสน" มีความหมายตามรูปศัพท์ว่า "คาสั่งสอน"
ในภาษาอังกฤษใช้คาว่า "Religion" ซึ่งมีศัพท์เดิมมาจากภาษาละตินว่า Religis คานี้นักปราชญ์
ทางภาษาศาสตร์ ได้สันนิษฐานว่ามาจากคา 2 คา คือ Relegere ซึ่งแปลว่า การปฏิบัติต่อ หรือ
การเกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง และ Religare ซึ่งแปลว่า ผูกพัน ฉะนั้น คาว่า Religion จึงมี
ความหมายตามรูปศัพท์ว่า การปฏิบัติต่อ การเกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม การจะพิจารณา
ความหมายตามรูปศัพท์เพียงอย่า งเดียว อาจจะไม่สามารถครอบคลุมสารัตถะที่แท้จริงของ
ศาสนาได้ จึงควรจะได้ศึกษาพิจารณาความหมายหรือคาจากัดความตามเนื้อหาที่นักปราชญ์
ทางศาสนาได้ให้ไว้ ซึ่งจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้แล้วแต่ประเด็นที่ต้องการเน้นและสภาพแวดล้อม
เช่น
Max Miller เน้นพุทธิปัญญา (Intellect) กล่าวว่า ศาสนา คือ ความสามารถหรือ
ความสามารถทางจิตซึ่งไม่ขึ้นแก่ความรู้สึกทางประสาทสัมผัสหรือเหตุผล สามารถนาบุคคลให้
เข้าถึงพระเจ้าภายใต้พระนามต่างๆ
Immanuel Kant เน้นศีลธรรม (Moral) กล่าวว่า ศาสนา คือ การยอมรับรู้ถึงหน้าที่ทั้ง
ปวงตามเทวโองการ
Allen Menses เน้นการบูชา (Worship) กล่าวว่า ศาสนา คือ การบูชาพลังที่สูงกว่า
Edward Scribner Ams เน้นสังคม (Society) กล่าวว่า ศาสนา คือ ความรู้สึกถึงคุณค่าทาง
สังคมอันสูงสุด
G.W. Stratton เน้นอุดมคติอันสูงส่ง (Supreme Ideal) กล่าวว่า ศาสนา คือ ความนิยม
ชมชอบถึงโลกและกลุ่มชนที่มองไม่เห็น
Adams Brown เน้นชีวิต (Life) กล่าวว่า ศาสนา หมายถึงชีวิตของบุคคลในส่วนที่
สัมพันธ์กับท่านผู้เหนือมนุษย์ธรรมดาของเขา
หลวงวิจิตรวาทการ เน้นองค์ประกอบของศาสนา กล่าวว่า คาสอนที่จัดเป็นศาสนานั้น
ต้องเป็นเรื่องที่ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ มีคาสอนทางจรรยา มีศาสดา มีคณะบุคคลที่รักษาความ
ศักดิ์สิทธิ์และคาสอนไว้ เช่น พระหรือนักบวช และมีการกวดขันเรื่องความจงรักภักดี
เสถียร พันธรังสี เน้นลักษณะของศาสนา กล่าวว่า ลักษณะที่เรียกว่าศาสนาได้ มีหลัก
ดังนี้คือ ต้องเป็นเรื่องความเชื่อถือได้โดยมีความศักดิ์สิทธิ์ มีคาสอนทางธรรมจรรยา มีศาสดา
และมีผู้สืบต่อคาสอนที่เรียกว่าพระหรือนักบวช
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สุชีพ ปุญญานุภาพ เน้นลักษณะคาสอน กล่าวว่า คาสอนที่นับว่าเป็นศาสนานั้นว่าด้วย
เรื่องต่างๆ คือ ความเชื่อในอานาจที่มองเห็นไม่ได้ด้วยตาบางอย่าง เช่น อานาจของธรรม หรือ
อานาจของพระเจ้า มีหลักศีลธรรม มีคาสอนว่าด้วยจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งชีวิต และมีพิธีกรรม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของศาสนาไว้ว่า
ศาสนา คือ ลัทธิความเชื่อถือของมนุษย์อันมีหลักแสดงกาเนิดและสิ้นสุดของโลก เป็นต้น อัน
เป็นไปในฝ่ายปรมัตถ์ประการหนึ่ง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปอันเป็นไปในฝ่ายศีลธรรม
ประการหนึ่ง พร้อมทั้งลัทธิพิธีที่กระทาตามความเห็นหรือตามคาสั่งสอนในความเชื่อถือนั้นๆ
จากคาจากัดความและทัศนะต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น พอจะสรุปเป็นทัศนะอีกทัศนะหนึ่งได้
ว่า "ศาสนา คือ คาสั่งสอนที่พระศาสดาได้ค้นพบหรือได้จากเทวโองการซึ่งมีลักษณะศักดิ์สิทธิ์
เป็นที่พึ่งทางใจ ได้ถูกนามาเผยแพร่ให้มวลมนุษ ยชาติประพฤติปฏิบัติตาม และประกอบ
พิธีกรรม เพื่อประสบสันติสุขในระดับศีลธรรมจรรยา และสันติภาพอันนิรันดร อันเป็นจุดหมาย
สูงสุดของชีวิต"

1.12 ความแตกต่างระหว่างปรัชญาและศาสนา
จากการพยายามทาความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา สามารถสรุปได้ถึงความ
แตกต่างกัน ดังนี้
1. ศาสนา มีคาตอบที่แน่นอนว่า หลักแห่งความรู้ และความจริงนั้นเป็นอย่างไร คาตอบ
ที่เป็นหลักคาสอนของศาสนานั้นถือว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์ ที่สุด ที่ไม่สามารถคัดค้านได้
ส่วนปรัชญา ไม่มีคาตอบที่แน่นอนเด็ดขาดว่า หลักแห่งความรู้ และความจริงนั้นเป็นอย่างไร มี
เพียงการนาเสนอความน่าจะเป็นพร้อมทั้งอ้างเหตุผลสนับสนุนประกอบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
วิพากษ์วิจารณ์แนวความคิดนั้นๆ ได้
2. ศาสนาจะยกย่ องผู้ เสนอความคิดทางศาสนาว่าเป็นผู้ ค้นพบหลักแห่งความรู้และ
ความจริง และมีฐานะเป็นศาสดาที่ศาสนิกจะต้องเคารพ เทิดทูน ส่วนปรัชญา ไม่ยกย่องผู้เสนอ
ความคิดทางปรัชญาว่าเป็นศาสดา แต่ยกย่องในฐานะผู้ริเริ่มแนวคิดใหม่ๆ ในการอธิบายหลัก
แห่งความรู้และความจริง
3. ศาสนา เห็นว่าวิธีเดียวที่จะเข้าถึงหลักแห่งความรู้ และความจริง นั่นคือ ความ
ศรัทธาเนื้อหาของศาสนามีส่วนที่เข้าถึงด้วยเหตุผล และส่วนที่เป็นปาฏิหาริย์ คาสอนทาง
ศาสนาบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบเหตุผล นอกจากศรัทธา จะเห็นได้ว่าศาสนาทุก
ศาสนามีคาสอนเรื่องศรัทธาเป็นองค์ประกอบ ขณะผู้เสนอความคิดทางปรัชญามีความเห็น
ต่างกันไปในเรื่องวิธี ที่จะเข้าถึงหลักแห่งความรู้และความจริง โดยไม่เน้นที่ศรัทธาเป็นหลัก แต่
เน้นที่ระบบเหตุผลเป็นสาคัญ
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4. ศาสนา กาหนดให้มี พิธีกรรม วัตรปฏิบัติ ที่ผู้เชื่อในศาสนานั้นๆ จะต้องประพฤติ
ปฏิบัติเหมือนกัน เพื่อให้เข้าถึงความจริงที่ศาสดาได้บรรลุถึง ส่วนปรัชญา ไม่มีข้อกาหนดเรื่อง
พิธีกรรม หรือวัตรปฏิบัติที่ตายตัวให้เข้าถึงความจริงนั้นๆ
5. ศาสนามีลัก ษณะคาสอนที่เป็นการบังคับหรือเชิ ญชวนให้ปฏิบัติตาม สาหรับผู้ ที่
เป็นศาสนิก แล้ว การปฏิ เสธคาสอนของศาสดาหรือวิพ ากษ์วิจารณ์ นับว่าเป็นความผิ ดบาป
ขณะที่ปรัชญามองว่าการวิพากษ์วิจารณ์พร้อมด้วยการกล่าวอ้างเหตุผล เป็นความเจริญงอกงาม
ของสติปัญญา พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดต่างๆ อย่างกว้างขวาง
ข้อแตกต่างระหว่างปรัชญากับศาสนา
ป ร ะ เ ด็ น
ปรัชญา
แตกต่าง
จุดหมาย เข้าใจโลก มองเห็นภาพของโลกโดยรวม
ปัญหา
ทัศนคติ
วิธีการ
กิจกรรม
ข้อสรุป
ผล

ศาสนา

ปกป้องคุณธรรมที่มีอยู่ในโลก
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การ
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องทฤษฎี
ปฏิบัติ มุ่งให้คนเข้าใจในเรื่องชีวิต /
มุ่งทาให้คนมีความสุข
ไม่เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก
ทัศนคติทางจิตใจ
ใช้เหตุผล/การสืบเสาะหา ไต่ถาม
ความเชื่อ ความศรัทธา
การคิดพิจารณาไตร่ตรอง
มีพิธีกรรม
ให้ ความสาคัญ กั บหลัก ศาสนาและ
ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ
เน้นให้หลักการนั้นบรรลุผล
ขึ้นอยู่กับความคิดของบุคคล/ความเชื่อของ การแสดงออกทางศาสนา/การ
สังคม
ดาเนินชีวิตของคนในสังคม

1.13 ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับศาสนา
แม้ว่าเราจะพบว่าแท้จริงแล้วปรัชญาและศาสนานั้นมีความแตกต่างกันแทบจะสิ้นเชิง
แต่ปรัชญากับศาสนาก็มีความสัมพันธ์กัน บางครั้งปรัชญานาไปสู่ศาสนา ศาสนานาไปสู่ปรัชญา
นั่นคือ ถ้า ลองพิ จ ารณาการเกิ ดขึ้นของศาสนา จะพบว่ าศาสนาต่ างๆ นั้นต้ องการแสวงหา
คาตอบที่ถูกที่สุด และดีที่สุดสาหรับมนุษย์เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตของผู้ปฏิบัติ เช่น
การที่พระพุทธเจ้าทรงแสวงหาความจริงเพื่อความหลุดพ้น ก็ถือได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งทาง
ปรัชญา นั่นคือกระบวนการหาความจริง ในเบื้องต้นพระองค์ทรงทดลองด้วยกระบวนการหลาย
รูปแบบ ก็เป็นเช่นกับการพยายามหาวิธี การอธิบายหรือหาคาตอบทางปรัชญา เพียงแต่ว่าเมื่อ
พระพุทธองค์ทรงพบคาตอบแล้ว สิ่งที่พระองค์ค้นพบไม่นับเป็นปรัชญาอีกต่อไป เพราะการ
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ค้นพบความจริงนั้น เป็นการสิ้นสุดอยู่ในตัวเอง ขณะที่การค้นหาคาตอบทางปรัชญานั้น ยังไม่ถึง
ที่สิ้นสุด
นอกจากนี้แล้ว ศาสนาบางศาสนายังอาศั ยแนวความคิดทางปรัชญาเป็นเครื่องอธิบาย
แนวคาสอนทางศาสนา เช่น คริสต์ ศาสนาในยุคกลางที่พยายามอธิบายคาสอนทางศาสนาใน
รูปแบบของปรัชญา หรือพยายามใช้ปรัชญาอธิบายส่งเสริมให้เห็นว่าความจริงในทางศาสนานั้น
เป็นสิ่งที่ถูกต้อง หรืออย่างศาสนาอิสลาม ที่สามารถใช้แนวความคิด เรื่องแบบของอริสโตเติล
อธิบายถึงเกี่ยวกับพระเจ้าศาสนาให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นได้
ในทางปรัชญา ถือว่าคาตอบทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความจริงแท้ เป้าหมาย ความ
ดี เป็นต้น เปรียบเสมือนหนึ่งความคิดของสานักปรัชญาหนึ่งๆ เพราะยังไม่สามารถเป็นคาตอบ
สุดท้ายได้ และยังต้องการเหตุผลอธิบายอีกมากมาย และมีหลายเรื่องที่คาตอบทางศาสนาไม่
สามารถให้คาตอบเป็นที่พอใจแก่ปรัชญาได้ แม้ว่าในทางศาสนาจะถือว่าสมบูรณ์แล้วก็ตาม ซึ่ง
บางครั้งจะพบว่ามีความขัดแย้งกันระหว่างปรัชญากับศาสนา
ในอีกแง่มุมหนึ่ง เราก็ศึกษาศาสนาในแง่มุมของปรัชญาเพื่อเป็นการสร้ างความเจริญ
งอกงามแก่สติปัญญา
สาหรับปรัชญาตะวันออก โดยเฉพาะปรัชญาอินเดียนั้น ศาสนากับปรัชญาไม่สามารถ
แยกออกจากกั นได้อย่ างเด็ดขาด เพราะนัก ปรัช ญาตะวันออก พยายามศึก ษาหาความจริง
ภายในบริบทของศาสนานั้นๆ เช่น พุทธปรัชญา ปรัชญาอุปนิษัท ปรัชญาไวเศษิกะ เป็นต้น ซึ่ง
เป็นความพยายามที่จะพิจารณาคาสอนของศาสนาในแง่มุมของปรัชญา

1.14 คุณค่าของปรัชญา
การศึกษาในวิชาปรัชญานั้น มีคุณค่า ดังต่อไปนี้
คุณค่าต่อชีวิตส่วนบุคคล ใช้เป็น หลักในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ตัดสิน ดี ชั่ว ถูกผิด
แนวทางการดาเนินชีวิต
คุณค่าในทางพฤติก รรมต่อบุคคลอื่น ปรัช ญาแต่ละคนเป็น ไปตามแนวคิดและแนว
ทางการดาเนินชีวิตของแต่ละคน
คุณค่าทางการเมือง ปรัชญาก่อให้เกิดรูปแบบการปกครองมากมาย
คุ ณ ค่ า ทางเศรษฐกิ จ แนวความคิ ด ทางปรั ช ญาได้ ก าหนดแนวทางในการด าเนิ น
เศรษฐกิจ
คุณค่าต่อชีวิตในทางสังคม ทาให้ทราบถึงกระบวนความคิดของสังคม ตลอดจนปัญหา
ต่างๆ รวมถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อกันของคนในสังคม
คุณค่าทางวัฒนธรรม เช่น ศิลปะ ดนตรี ความเชื่อทางศาสนา
คุณค่าต่อวงการศึกษา ทาให้เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา
คุณค่าในด้านวิชาความรู้ เพราะปรัชญาถือเป็นต้นกาเนิดของศาสตร์ทั้งปวง
16

