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ปรชัญาการเมือง
POLITICAL PHILOSOPHY

บรรยาย
ดร.วรีะ  จุฑาคุปต ์
อาจารยป์ระจาํ  คณะสงัคมศาสตร ์
รกัษาการหวัหนา้สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
หน่วยวทิยบรกิารจงัหวดัตาก

� ความหมายของปรชัญาการเมือง  / ธรรมชาตขิองการเมอืง  รูเ้รื�องธรรมชาติ
ของสิ�งที�เป็นการเมอืง  และระเบยีบทางการเมอืงที�ถกูตอ้ง

� ลกัษณะของปรชัญาการเมืองคลาสสกิ / การแสวงหาคาํตอบวา่  ระเบยีบทาง
การเมอืงที�ดทีี�สุดและเป็นสากลที�สุดนั'นเป็นอย่างไร  และเหน็วา่เป้าหมายของ
ชวีติการเมอืงคือคุณธรรม

� ลกัษณะของปรชัญาการเมืองสมยัใหม่ / เป็นปฏกิริยิาที�มต่ีอผลของครสิต์
ศาสนาที�แตกแยกออกเป็นนิกายต่าง ๆ  นอกจากนี'ยงัปฏเิสธโครงร่างของ
ปรชัญาการเมอืงคลาสสกิวา่เป็นไปไมไ่ด ้
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� ปรชัญาการเมอืงสมยัใหมแ่ละโลกปจัจบุนั  / นกัปรชัญาเมธีสมยัใหมม่ี
ความเหน็วา่  สงัคมจะดขีึ'นหรอืเจรญิขึ'นไดย่้อมขึ'นอยู่กบัสถาบนัในสงัคม  เช่น
สถาบนัการปกครอง หรอื สถาบนัทางเศรษฐกจิ

กาํเนิดปรชัญาการเมือง

� เป็นแขนงหนึ�งของวชิาปรชัญา ( philosophy )

� ปรชัญา  หมายถงึ  ความรกัในปญัญา ( love of wisdom ) หรอื  
การแสวงหาปญัญา ( quest for wisdom ) 

� นกัปรชัญาคนแรกหรอืนกัปรชัญาเมธี  แสวงหาปญัญาในเรื�องของธรรมชาต ิ 
ดงันั'น  ธรรมชาตจิงึเป็นสาระของปญัญา

� ธรรมชาต ิ หมายถงึอะไร  ธรรมชาต ิ หมายถงึ  คุณลกัษณะ                 ( 
character ) ที�สิ�งใดสิ�งหนึ�ง  “ ม ี“  หรอื  “  เป็น  “  หรอื  “ กระทาํ”
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ต่อ

� ธรรมชาต ิ เขา้ใจยาก  ธรรมชาตเิป็นสิ�งที�ตอ้งถูกคน้พบ  การคน้พบธรรมชาติ
หมายถงึ  การแยกแยะปรากฏการณท์ ั'งหลายออกเป็นปรากฏการณ์ที�เป็น
ธรรมชาตแิละปรากฏการณ์ที�ไมเ่ป็นธรรมชาต ิ 

� ปรชัญาเมธี  คือผูท้ี�แสวงหาและแยกแยะปรากฏการณด์งักลา่วออกจากกนั

� ก่อนคน้พบธรรมชาต ิ มนุษยอ์ยู่กนัดว้ยความเหน็  ( opinion )  อาจจะ
ถกูหรอืผดิก็ได ้ โดยเฉพาะความเหน็ที�เชื�อเถอืตามกนัมาและใหค้วามสาํคญัวา่ 
เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี

ต่อ

� การแยกแยะธรรมชาตแิละขนบธรรมเนียมประเพณีจงึเกดิขึ'นพรอ้ม ๆ กนั  กบั
การคน้พบธรรมชาตแิละการเกดิของปรชัญา  หรอือาจกลา่วไดว้่า

� ปรชัญา  คือ  ความพยายามที�จะทดแทนความเหน็ดว้ยความรูห้รอืความจรงิอนั
เกี�ยวกบัธรรมชาตนิ ั �นเอง

� ชวีติของมนุษยก่์อนที�จะเกดิปรชัญา คือ ชวีติที�มรีากฐานอยู่บนขนบธรรมเนียม
ประเพณี  โดยท ั �ว ๆ ไปแลว้  การมชีวีติที�มรีากฐานอยู่บนขนบธรรมเนียม
ประเพณีก็คือ  การยอมรบัสิ�งที�ดคีือสิ�งที�ไดม้กีารปฏบิตัต่ิอกนัมาเป็นเวลาชา้
นาน  และสิ�งที�เป็นสิ�งที�ยอมรบักนัมาชา้นานนี' เป็นสว่นหนึ�งของตนเองและเป็น
ของดอีกีดว้ย
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ต่อ

� กลา่วโดยสรุป  ก็คือ  สิ�งที�ดโีดยธรรมชาตนิ ั'นย่อมเก่าแก่กวา่ขนบธรรมเนียมใด 
ๆ  ท ั'งสิ'น  เพราะธรรมชาตย่ิอมมมีาก่อนขนบธรรมเนียมท ั'งปวง  และ  
ธรรมชาตย่ิอมอยู่เหนือขอ้จาํกดัหรือขอเขตของสิ�งที�เรยีกวา่  ประวตัิศาสตร ์ 
สงัคม  ศีลธรรม  ศาสนา

โสเกรตีส ( 469-399 B.C.)

� เป็นผูน้าํปญัหาของมนุษยม์าเกี�ยวโยงเขา้ดว้ยกนั  โดยตั'งคาํถามวา่  อะไรคือ
ความด ี อะไรคือความกลา้หาญ  อะไรคือความยุตธิรรม

� การแสวงหาธรรมชาต ิ ของความยุตธิรรมหรอืความด ี และการตั'งคาํถามอื�น ๆ  
ที�เกี�ยวโยงกบัมนุษยแ์ละชมุชนการเมอืงนี'แหละ  คือจดุเริ�มตน้ของปรชัญา
การเมอืง

� ขอ้สงัเกต  การศึกษาประวตัขิองโสเกรตสิ  ผ่านงานเขยีนของเพลโต  จะพบวา่  
โสเกรตสี ชอบตั'งคาํถามวา่  อะไรคือ  ?  ตวัอย่าง

� อะไรคือตน้ไม ้ ?  และ  นั /นคือตน้อะไร  ?
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ต่อ

� ปรชัญาของโสเกรตีส กลายเป็นปรชัญาการเมอืงก็เพราะ  การกระทาํที�มี
ลกัษณะเป็น  “  การเมอืง  “  นั'น  ไมว่า่จะเกดิขึ'นในชมุชนใด  ย่อมเป็นการ
กระทาํที�มุ่งจะเปลี�ยนแปลงหรอืคงรกัษาไว ้ เมื�อมุง่จะเปลี�ยนแปลงก็ตอ้งเป็น
การเปลี�ยนแปลงไปสูส่ิ�งที�ดกีว่า  และเมื�อมุง่ที�จะรกัษาก็ตอ้งมุ่งรกัษาสิ�งที�ดไีว ้
ไมใ่หเ้ปลี�ยนแปลงไปในทางที�เลวลง  นั �น คือ  การกระทาํทางการเมอืงย่อมตอ้ง
มคีวามรูใ้นเรื�องสิ�งที�ดแีละสิ�งที�เลวเป็นเครื�องชี'ทางเสมอ

� สรุป  ตอ้งรูว้่าอะไรคือดี  อะไรคือเลว  อะไรคือความดี  ชีวิตที/ดีของมนุษยคื์อ
ชีวิตอย่างไร  สงัคมการเมืองที/ดีคือสงัคมอย่างไร

บิดาของปรชัญาการเมือง

� ไดแ้ก ่ โสเกรตีส    เพราะศึกษาเรื�องใกลต้วัของมนุษยม์ากที�สุด

� ปรชัญาการเมอืง  ณ  จดุเริ�มตน้จงึหมายถงึ  ความพยายามที�จะทดแทน
ความเหน็ในเรื�องธรรมชาตขิองการเมอืงดว้ยความรูใ้นเรื�องธรรมชาติของสิ�งที�
เป็นการเมอืง  ท ั'งยงัเป็นความพยายามที�จะตอ้งรูธ้รรมชาตขิองสิ�งที�เป็นการเมอืง
และระเบยีบทางการเมอืงที�ถกูที�ดดีว้ยพรอ้ม ๆ กนั
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ปรชัญาการเมืองคลาสสกิ

� โสเกรตีส  เป็นผูเ้ริ�มตน้  ผ่านทางเพลโตและอรสิโตติล  (  หรอืเรยีกรวมกนัวา่
ปรชัญาการเมอืงคลาสสกิ )  

� เป็นการแสวงหาคาํตอบว่าระเบียบทางการเมืองที/ดีที/สุดเป็นสากลเป็นอย่างไร  
?  ประเดน็การพจิารณา  คือ  ประเดน็ ทางการเมอืงและประเดน็ทางศีลธรรม

� เป้าหมายสูงสุดของชีวิตการเมืองคือ  คณุธรรม

� ทรรศนะของปรชัญาเมธีคลาสสกิ  รฐัที�ดทีี�สุดจงึไดแ้ก่ รฐัที�มกีารปกครองแบบ
อภชินาธิปไตย ( aristocracy ) หรอืรฐัผสม               ( mixed 

regime )

ต่อ

� จะเป็นรฐัที�ดทีี�สุดได ้ ขึ'นอยู่กบัโอกาส  และ โชคชะตา  ( โสเกรตสีใน  
Republic  ของเพลโต )  กลา่ววา่  เมื/อราชากลายเป็นปรชัญาเมธีหรือเมื/อ
ปรชัญาเมธีกลายเป็นราชาเท่านั3น  รฐัที/ดีที/สุดจะเกิดขึ3นได ้ ( ถกูวจิารณว์า่เป็น
ความฝนั  )
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ปรชัญาการเมืองสมยัใหม่

� ถอืกาํเนิดใน ศ.ต.ที�  16 , 17  เป็นปฏกิริยิาที�มต่ีอผลของครสิตศ์าสนาที�
แตกแยกออกเป็นนิกายต่าง ๆ ( มกีารทาํสงครามกลางเมอืงและสงคราม
ระหวา่งรฐั  )   เชื�อมโยงแนวคิดของเพลโต

� งานเขยีนของแมคเคียวเวลลแีละฮอบส ์ นั'น  ปรากฏชดัวา่เป็นการเขยีนต่อตา้น
ผลลพัธท์างการเมอืงของการยดึตามอดุมการณข์องครสิตศ์าสนา  อนัมรีากฐาน
มาจากปรชัญาการเมอืงคลาสสกิอกีทเีพราะถงึแมว้า่ปรชัญาเมธีสมยัใหมจ่ะมี
ความคิดเหน็ที�แตกต่างออกไปมากมาย  แต่สิ�งหนึ�งที�พวกเขามร่ีวมกนัก็คือ  
การปฏเิสธโครงร่างของปรชัญาการเมอืงคาลสสกิวา่  เป็นสิ�งที�เป็นไปไมไ่ด ้

บิดาของปรชัญาการเมืองสมยัใหม่

� คือ  แมคเคียวเวลล ี ใหท้รรศนะวา่  ปรชัญาการเมอืงคลาสสกิมขีอ้ผดิพลาด  
ตรงจดุที�ว่า  ความคิดที�วา่มนุษยค์วรจะมชีวีติอย่างไร ?  เขาเหน็วา่  การเริ�มตน้
ที�จดุดงักลา่ว  นาํเราไปไดอ้ย่างมากก็แค่การพรรณนาถงึรฐัที�ดทีี�สุด  ที�ไมม่ี
โอกาสเป็นไปไดใ้นชวีติจรงิ

� แมคเคียวเวลล ี ใหพ้จิารณาใหม่หมด  คือใหพ้จิารณาทกุอย่างจากแงข่อง  “  
ความเป็นจริง  “ คือมนุษยเ์ป็นสตัวท์ี�เลวและจะตอ้งถูกบงัคบัใหเ้ป็นคนด ี 
คุณธรรมไมใ่ช่สิ�งที�เกดิขึ'นตามธรรมชาต ิ แต่เป็นสิ�งที�เกดิขึ'นในสงัคม

� สรุป  คณุธรรมจะเกดิขึ3นตอ้งศึกษาอบรม
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โธมสั  ฮอบส ์

� สาํหรบั  ฮอบส ์ ปรชัญา  ไดแ้ก่  การสะทอ้นความคิดเกี�ยวแก่ธรรมชาตแิละ
ครสิตศ์าสนา  อนัหมายถงึความศรทัธาในสิ�งที�มองไมเ่หน็  ลว้นแลว้แต่เป็น
ผลรา้ยต่อสนัติสุขในสงัคมดว้ยกนัท ั'งคู่

� เขาเหน็วา่  การเสรมิสรา้งอาํนาจทางการเมอืง ( cilvil authority)  ให ้
เป็นอาํนาจสูงสุดในการตดัสนิวา่อะไรคือสิ�งที�ดแีละสิ�งที�ช ั �ว  และเป็นอาํนาจที�ทุก
คนยอมรบั  กฎหมายของบา้นเมอืงเหนือกวา่ธรรมชาติ

� แนวคิดของเขา  จงึเป็นคณิตศาสตร ์หรือ  วิทยาศาสตร ์เขาเหน็วา่  จกัรวาลไม่
มอีะไรนอกจากวตัถแุละการเคลื�อนไหวของวตัถ ุ แมใ้นการพจิารณาตวัมนุษยก็์
เช่นเดยีวกนั

ต่อ

� เขากลา่วต่อไปวา่  ภาระความรบัผดิชอบทกุอย่างที�เกดิขึ'นในสงัคม  ตอ้งเป็น
เรื�องที�เกดิจากขอ้ตกลงร่วมกนัของมนุษย ์ แมแ้ต่การเกดิขึ'นของสงัคมการเมอืง
ก็เป็นผลของขอ้ตกลง  ( contract )  เพราะฉะนั'นความยุตธิรรมก็คือ  
การปฏบิตัติามสญัญาหรอืขอ้ตกลงที�ไดก้ระทาํไวก่้อนนั �นเอง
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จอนหน์  ลอ๊ค

� เขา  รบัเอาแนวคิดของ  ฮอบส ์ไปเกอืบหมดเหลอือย่างเดยีว  คือ  เรื�อง
ทรพัยส์นิ

� เขาเหน็วา่  มนุษยต์อ้งการรกัษาชวีติของตนเอง  สิ�งที�ตอ้งการก็คือ อาหาร  หรอื
ทรพัยส์นิ  ดงันั'น  ความตอ้งการของมนุษยจ์งึแปรสภาพไปเป็นทรพัยส์นิ

� สรุป  มนุษยม์คีวามเหน็แก่ตวั  และ เรื�องเสรภีาพทางการเมอืง  อนัเป็นเงื�อนไข
สาํคญัของโอกาสที�ความปรารถนาจะเขา้ครอบครองยดึถอืสิ�งต่าง ๆ มาเป็น
กรรมสทิธิCของมนุษยจ์ะเป็นไปได ้

รุสโซ

� เขา  เหน็วา่  ควรเปิดโอกาสใหป้จัเจกชนในสงัคมมโีอกาสอา้งถงึกฎแหง่
ธรรมชาตเิหนือกฎหมายของบา้นเมอืงได ้ เขาไดเ้สนอโครงร่างของสงัคม
การเมอืง  คือ  สงัคมการเมอืงที�ถูกสรา้งขึ'นอย่างสอดคลอ้งกบักฎแหง่
ธรรมชาตทิี�สุด  ก็จะทาํใหก้าํเนิดกฎหมายที�ยุตธิรรมโดยตวัเอง

� เจตนาร่วม  (  general will ) ของรุสโซ  จงึอยู่ที�วา่  เจตนารมณร่์วมจะ
ไมม่วีนัผดิ  กลา่วคือ  เสยีงของประชาชนซึ�งเป็นเสยีงขององคอ์ธิปตัย ์ ย่อม
เป็นเสยีงที�ถกูตอ้งเสมอ  และคนส่วนมากมแีนวโนม้ที�จะยอมรบัว่า  
ประชาธิปไตยปจัจุบนั คือ ววิฒันาการข ั'นสูงสุดของปรชัญาการเมอืงสมยัใหม่
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ปรชัญาการเมืองสมยัใหม่และโลกปจัจุบนั

� ความเจรญิกา้วหนา้ทางวทิย ์ฯ และการศึกษา หรอื  การรูแ้จง้  ของประชาชน  
จงึทาํใหร้ฐัที�ดทีี�สุดในความหมายของปรชัญา  ฯ สมยัใหม ่ มคีวามเป็นไปได ้
มากขึ'น

� ลดระดบัเป้าหมายของสงัคม  มาเป็นเรื/องของเสรีภาพ  จงึตั'งสมมติฐานวา่  รฐั
ควรใหห้ลกัประกนัเรื�องเสรภีาพกบัประชาชน  ประชาชนแสวงหาเอาเองวา่อะไร
ดทีี�สุดสาํหรบัตนเอง

� ปรชัญาเมธีสมยัใหม่นั3น  สงัคมจะดขีึ'นหรอืเจรญิขึ'นไดย่้อมขึ'นอยู่กบัสถาบนัใน
สงัคม  เช่น  สถาบนัการปกครอง หรอื สถาบนัเศรษฐกจิเป็นใหญ่  ไมใ่ช่การ
อบรมบม่นิสยัสรา้งบคุคลอย่างที�ปรชัญาเมธีคาสสกิยดึถอื

ต่อ

� วทิย ์ฯ เจรญิกา้วหนา้  จงึพยายามเอาชนะธรรมชาต ิ เมื�อเอาชนะธรรมชาตไิด ้
ทาํใหม้นุษยม์อีาํนาจมากขึ'นในการตอบสนองความตอ้งการของตนเอง

� แต่ความเจรญิทางวทิย ์ ฯ  ก็พสูิจนแ์ลว้วา่  มปีญัหา  เช่น  นิวเคลยีร ์ ทาํให ้
คนท ั'งโลกเกดิความหวาดระแวง  (  ความกา้วหนา้ทางวทิย ์ฯ  มที ั'งสรา้งสรรค์
และทาํลาย )  ไมไ่ดเ้กดิขึ'นในอตัราสว่นเดยีวกนักบัความกา้วหนา้ทางคุณธรรม
ของมนุษย์
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ฐานะของปรชัญาการเมือง

� ในปจัจบุนันี'  ฐานะของปรชัญาและปรชัญาการเมอืงตกตํ �าลง  เพราะ  
สงัคมศาสตร ์ (  social science )  ไดย้อมรบัเอาขอ้อา้งทาง
วทิยาศาสตรม์าเป็นขอ้อา้งและบรรทดัฐานของตนเอง

� สงัคม  ฯ ปจัจบุนัถอืวา่  ความรูท้างสงัคม  ฯ  มหีลกัเกณฑอ์ย่างวทิยา ฯ( 
scientific  knowledge )  เทา่นั'นที�เป็นความรูอ้ย่างแทจ้รงิ

� สรุป  ตอ้งพสูิจนห์รือทดลองได ้ วิทย ์ฯ  มองขอ้เท็จจริง ( fact )  สงัคม ฯ 
มอง  ค่านิยม  ( value ) 

สาระของปรชัญาการเมือง

� ปรชัญาการเมอืง

� ความคิดทางการเมอืง

� อดุมการณท์างการเมอืง

� ทฤษฎทีางการเมอืง

� วธิีการศึกษา
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� ปรชัญาการเมือง  เป็นการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิที�ปราศจากอคตแิละปลอดจาก
ผลประโยชน ์ พยายามนาํเสนอสิ�งที�ตนเหน็วา่เป็นความจรงิทางการเมอืงและ
เป็นสากล  ที�ไมถ่กูจาํกดัโดยสถานที�และเวลา  หากเป็นสิ�งที�จะเพิ�มพูนความ
เขา้ใจในธรรมชาตขิองสิ�งที�เป็นการเมอืงอย่างแทจ้รงิ

� ความคิดทางการเมือง  ( political thought )  เป็นการสะทอ้น
ความคิด  ความหมายใด ๆ หรอืแมแ้ต่จนิตนาการวา่ดว้ยหลกัเบื'องตน้ทาง
การเมอืง  ใครก็ตามถา้รูจ้กัคิดก็ลว้นแต่สามารถจะมคีวามคิดทางการเมอืงได ้

ต่อ

� ยิ�งไปกวา่นั'น  ในขณะที�ปรชัญาการเมอืงเป็นความพยายามที�จะรูท้ ั'งธรรมชาติ
ของสิ�งที�เป็นการเมอืงและระเบยีบทางการเมอืงที�ด ี ความคิดทางการเมอืงก็อาจ
เกดิขึ'นโดยเจตนาเพื�อสนบัสนุนหรือป้องกนัความเชื�อในเรื�องใดเรื�องหนึ�งก็ได ้ 
กลา่วอกีนยัหนึ�งก็วา่  ในขณะที�ปรชัญาเมธีทางการเมอืงสนใจใฝ่หาความจรงิ
และสจัจะ  นดัคิดทางการเมอืงที�มใิช่ปรชัญาเมธี  ก็อาจมคีวามผูกพนัหรอื
สนใจเฉพาะกรอบระเบยีบหรอืนโยบายทางการเมอืงอย่างหนึ�งโดยเฉพาะเทา่นั'น  
ความคิดทางการเมอืงจงึใกลเ้คียงกบัอดุมการณ์ทางการเมือง  (  political  

ideology )  อาจกลา่วไดว้า่  เป็นความคิดทางการเมอืงที�มุง่ผลในทาง
ปฏบิตั ิ ไมว่า่จะเป็นการปกปกัรกัษาระบบการเมอืงที�เป็นอยู่
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ต่อ

� หรอืการวพิากษร์ะบบที�เป็นอยู่  เพื�อนาํไปสูก่ารเปลี�ยนแปลงและการเกดิของ
ระบบใหม่

� ทฤษฎีการเมือง  มอียู่สองความหมาย    ความหมายแรกใกลเ้คียงกบัคาํวา่  “ 
ปรชัญาการเมอืง  “  อย่างที�กลา่วมาแลว้  และมผูีรู้ ้ จาํนวนไมน่อ้ยที�ใชค้าํสอง
คาํนี' เสมอืนหนึ�งเป็นคาํ  ๆ  เดยีวกนั  สว่นอกีความหมายหนึ�ง  ซึ�งเพิ�งเกดิขึ'น
ในในตน้  ศ.ต.ที�  20  นี'เอง  หมายถงึ  กฎแห่งพฤตกิรรมทางการเมอืงที�เป็น
สากล  ที�นกัรฐั ฯ สามารถนาํมาใชป้ระโยชนใ์นการทาํนายเหตกุารณ์ในอนาคต
ได ้

ต่อ

� ลกัษณะเฉาะอกีประการหนึ�งของปรชัญาการเมอืงซึ�งแตกต่างจากความคิดทาง
การเมอืง  อดุมการณท์างการเมอืง  หรอื  ทฤษฎกีารเมอืง  ในความหมายที�วา่  
เป็นทฤษฎทีี�เป็นระบบ (  systematic  theory )   ไดก้ลา่วมาแต่
ตอนตน้แลว้วา่  ปรชัญาเมธีจาํนวนไมน่อ้ยตระหนกัดวี่า  คนสว่นใหญ่มกัจะไม่
สามารถแยกสิ�งที�เป็นของตนเอง     (  ซึ�งอาจะไมด่ ี )   ออกจากสิ�งที�ด ี (  ซึ�ง
อาจจะไมไ่ดเ้ป็นของตน )  การพยายามแสวงหาความจรงิของปรชัญาเมธีโดยมุง่
จะใหเ้ป็นประโยชนแ์ก่สว่นรวมอย่างแทจ้ริง  ไมใ่ช่แต่เฉพาะกลุม่ใดกลุม่หนึ�ง
โดยเฉพาะ
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การศึกษาปรชัญาการเมืองในประเทศไทย
ทั3งในอดีตและปจัจุบนั

� ไมม่หีลกัฐานชดัเจนวา่วชิานี' เขา้มาในประเทศเมื�อไร  แต่สนันิษฐานไดว้า่  ม ี
นศ.ไทยไปเรียนต่างประเทศกนัมากและทยอยเดนิทางกลบั  บางสว่นไดไ้ปเป็น
อาจารย ์ จงึไดส้อดแทรกไปอยู่ในสาขาต่าง ๆ  และมกีารเริ�มสอน  รฐัศาสตร์
ในมหาวทิยาลยัต่าง ๆ  จงึทาํใหเ้ริ�มปรากฏวชิานี'ชดัเจนมากยิ�งขึ'น

� ระยะเริ�มแรกไมม่ตีาํรา  ผูส้อนก็ใชต้าํราต่างประเทศแปลมาสอน  ผูส้อน
สว่นมากมกัจะถา่ยทอดสิ�งที�ตนรูจ้ากตาํราไปสู ่นศ. ในรูปของประวตัิความคิด
เป็นสว่นใหญ่

ต่อ

� การศึกษาวชิานี'ของบา้นเรา  ไมค่อยมใีครสนใจ  เป็นเพยีงวชิาประกอบหรอืตวั
ประกอบเท่านั'น    วชิานี'ไมม่พีษิมภียัอะไร  สว่นมากเป็นเรื�องของชาวตะวนัตก
ลว้น ๆ  

� ต่อมาสงัคมไทยมกีารเปลี�ยนแปลงเกดิขึ'นในระยะ สบิกวา่ปีที�ผ่านมา  แทจ้รงิ
แลว้  เรื�องของปรชัญาการเมอืงผูกพนักบัความพยายามที�จะตอบปญัหา
เกี�ยวกบัชวีติที�ดขีองมนุษย ์ ชวีติที�ของสงัคม  

� ปจัจบุนัเริ�มมผูีส้นใจวชิานี' เพิ�มมากขึ'น  เพราะสงัคมไทยมกีารตื�นตวัทาง
การเมอืงเพิ�มขึ'นอย่างมาก  มคีวามจาํเป็นที�จะตอ้งเนน้การศึกษาตวับท  และ
เปิดโอกาสให ้นิสติ  ไดส้มัผสักบัปรชัญาการเมอืงมากขึ'น
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ต่อ

� หนี'ที�ยิ�งใหญ่ที�สุดในชวีติเรา  ก็คือ  หนี'บญุคุณ

� ของขวญัที�ยิ�งใหญ่ที�สุดในชวีติเรา  ก็คือ    การใหอ้ภยั  และความเมตตากรุณา

� ขอ้บกพร่องที�ใหญ่หลวงที�สุดในชวีติเรา  ก็คือ  การมองโลกในแงร่า้ย  และไร ้
เหตผุล

� สิ�งที�ทาํใหอ้ิ�มอก  อิ�มใจที�สุดในชวีติเรา  ก็คือ  การใหท้าน

� (  หลวงพอ่ปญัญานนัทภขิ ุ)

ปรชัญาการเมอืง  ของไทยในมมุมองของผูส้อน

� ปรชัญาการเมอืง  เป็นศาสตรท์ี�เกี�ยวกบัการปกครองและการบริหารบา้นเมอืง  
ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูป้กครองและผูถ้กูปกครอง

� วรรณคดสีมยัสุโขทยั  ไดบ้ง่บอกถงึรฐัไวอ้ย่างชดัเจน  การเกดิของทา้วพระยา
หรอื king  เป็นผูป้กครองบา้นเมอืง  พูดถงึเรื�องการแบ่งชมุชน  การ
แบง่กลุม่ชน  เป้าหมายของการปกครอง  ยุทธศาสตรท์างการปกครองและการ
ดาํเนินงานการปกครอง

� การกาํเนิดของKing ถอืวา่บคุคลในชมุชนไมอ่ยู่ในศีลในธรรม  จงึตอ้งหาคน
ดมีาเป็นใหญ่คอยว่ากลา่วตกัเตอืนและตดัสนิความ  ปกป้องคุมครอง  ซึ�ง
เอกสารหลกัฐานดงักลา่ว  อยู่ในพระราชนิพนธ ์เรื�อ  “  ไตรภูมพิระร่วง  “

� เมื�อ king  ไดข้ึ'นปกครอง  มกีารแบง่ช ั'นของบคุคลตามมา  แบง่ไดด้งันี'
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ต่อ

 ก. พวกพราหมณ ์ หรือ นกับวช มองเหน็อนิจจงั  จาํศีล  ตดัความโลภ
 ข. พวกแพศย ์ พวกคา้ขาย ไดร้บัแจกที�ดนิ  ก็เก็บรกัษาที�ดนิไวด้ว้ยความชอบธรรม
 ค. พวกพรานและศูทร  มชีวีติอยู่ดว้ยการลา่สตัว ์ เป็นอาหารเลี'ยงชพี
สาํหรบัอาณาจกัรสุโขทยั  นางนพมาศ  ไดบ้รรยายไวว้่าประชาชนประกอบดว้ย  ๔  ตระกูลใหญ่
 ก. ตระกูลทหาร
 ข.ตระกูลพลเรือน
 ค.ตระกูลคหบดี
 ง. ตระกูลขตัติยะ
ถงึแมสุ้โขทยัจะแบ่งชนช ั'นดงักลา่ว  แต่จดุมุง่หมายของการปกครอง  ทาํอย่างไรจะใหป้ระชาชนมี

ความสุข (  ดูจากศิลาจาลกึ ฯ )

ศิลาจาลกึของพอ่ขนุรามคาํแหง

� กลา่วว่า  “  เมอืงสุโขทยันี'ด ี ในนํ 'ามปีลา  ในนามขีา้ว  พ่อเมอืงบ่เอาจกักอบในไพร่ลูท่าง.....
ไพร่ฟ้าหนา้ใส่  “

� นางนพมาศ บรรยายว่า  “  พระร่วงเจา้ทรงทาํบา้นเมอืงใหล้ ํ 'าเลศิ  สวสัดมิงคล  “  เพื�อ  “ 
ไพร่ฟ้า  ขา้แผ่นดนิไดค้วามสุข  “  อาณาประชาราษฏรปราศจากภยนัตรายราชศตัรูภายนอก
ภายในก็มไิดก้าํเริบใหเ้ดอืดรอ้น “ 

� ในไตรภมูพิระร่วง  กลา่วถงึ  King  ว่า  
� “  ผแิลว่าทา้วพระญาองคใ์ดแลเสวยราชสมบตัิแลว้  แลทาํความชอบไส ้ ไพร่ฟ้าขา้ไท

ท ั'งหลายก็อยู่เยน็เป็นสุข  “
�  “ ทา้วพระญาท ั'งหลายจงตั'งอยู่ในทศพศิราชธรรมท ั'ง  10  ประการ อย่าใหข้าด “ คือ
� การใหท่้าน /  ความประพฤติที�ดงีาม / ความเสยีสละ / ความซื�อตรง /  ความอ่อนโยน / 

ไมห่มกมุน่ในความสุขสาํราญ / ความไมโ่กรธ / ไมข่่มเหงเบยีดเบยีนผูอ้ื�น / มคีวามอดทน
เขม้แขง็ไมท่อ้ถอย / ความไมค่ลาดธรรม
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� “พอ่ขนุรามคาํแหงทรงปลูกเลี'ยงฝูงลูกบา้นลูกเมอืงนั'นชอบดว้ยคุณธรรมทกุคน 
“ ( นางนพมาศ  ไดบ้รรยายไว ้ )

ไตรภูมพิระร่วง  กลา่วถงึกฎระเบยีบที�ควรปฏบิตัอิย่างยุตธิรรมดงันี'

� “ ดูกรชาวเจา้ทา้วพระญาท ั'งหลาย  ประการหนึ�ง  ดว้ยไพร่ฟ้าขา้ไทราษฏรท ั'งหลายทาํ
ไร่ไถนากนิในแผ่นดนิเรานี'  เมื�อใดเขา้นั'นเป็นรวงไส ้ ใหผู้ดู้เขญ็ใจชื�อนั'นไปดูปนัค่า
โดยอดุมเทยีบนั'นแลกระทาํขา้วเปลอืกนั'นเป็น สบิส่วน  แลเอาเป็นหลวงนั'นแต่ส่วน
หนึ�งแล  เกา้ส่วนนั'นใหแ้ก่เขาแล  ผแิลเหน็ว่าเขามไิดเ้ขา้น ั'นไสม้คิวรเอาแก่เขาเลย  
อนัหนึ�ง  ควรใหเ้ขาสกัส่วนแก่ไพร่แล  ทแกล้วทหารท ั'งหลายเดอืนแลหกคาบจงึพอ
กนิ  อย่าใหเ้ขาอดอยาก  ผวิ่าจะใหก้ระทาํการอนัใด ๆ ไส ้ ใหใ้ชแ้ต่พอบงัควร  แล
อย่าใชเ้ขาหนกัหนาใหล้ ํ 'าเหลอืใจ  ผผูิใ้ดเถา้แก่ไส ้ ผูน้ ั'นบ่มคิวรใชเ้ขาเลย  ปลอ่ยเขา
ไปตามใจเขาแล  อนัหนึ�ง  ดว้ยอนัสนิส่วยแก่ราษฏรท ั'งหลายไสใ้หเ้อาโดยโบราณทา้ว
พระญาท ั'งหลายแต่ก่อน  อนันั'นแลผูเ้ถา้ผูแ้ก่ท ั'งหลายสรรเสรญิว่าชอบธรรมนั'น  บ่มิ
ควรเอายิ�งเอาเหลอืไปเลย  ผวิ่าเราเอาของเขาใหย้ิ�งใหเ้หลอืไปไส ้ แลทา้วพระญาผูใ้ด
และจะมาเสวยราชยภ์ายหยา้เรานั'น  จกัไดเ้อาเป็นอย่างแลทาํเนียมสบืไป ๆ กนัไป  
แลจะไดบ้าปแก่เรานี'หนกัหนา  เพราะว่าเราทาํความอนัมชิอบธรรมฝูงนี'ไวก้บัแผ่นดนิ
แล
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ต่อ

�                อนัหนึ�ง  ไพร่ฟ้าขา้ไทท ั'งหลายอนัอยู่แว่นแควน้แดนดนิเมอืงเรา  ผแิลว่าเขาจะ
ไปคา้ขายกินก็ด ี แลว่าเขาหาทุนบ่มไิด ้ แลเขามาหาขอเราผูเ้ป็นเจา้นายแลขอกูเ้งนิทองไป
เป็นทุนคา้ขายกินด ั �งน ั'น  เราผูเ้ป็นทา้วพระญานี'ควรปลงเงนิทองในทอ้งพระคลงันั'นใหแ้ก่เขา  
แลว่าเขาเอาไปมากนอ้ยเท่าดด็ ี ใหต้ราเป็นบาญชไีวแ้ต่ตน้ ๆ ปีใส ้ เราผูเ้ป็นไทบ่มคิวรเอา
เป็นดอกเป็นปลายแก่เขาเลย  ควรใหเ้รียกเอาแต่เท่าทุนเก่านั'นแลคืนแลภาษแีลดอกนั'น
อย่าไดเ้อาของเขาเลย

�                อนัหนึ�ง  ผูเ้ป็นทา้วเป็นพระญาควรใหท้รพัยส์นิแก่ลูกแก่เมยีชาวแมช่าวเจา้
ผูใ้หญ่ผูน้อ้ยท ั'งหลายเพื�อเป็นสะเบยีงเบี'ยเลี'ยงของเขากินอยู่เป็นกาํลงั  เป็นเครื�องแต่งแงแ่ผ่
ตนนั'นควรใหแ้ก่เขา  เขาจงึเต็มใจเขา  แลเราผูเ้ป็นทา้วพระญา  อย่าควรคิดเสยีดายทรพัย์
น ั'นเสยี

�                 อนัหนึ�ง  เมื�อเรานั �งอยู่ไส ้ เมื�อแลลูกขนุท ั'งปวงเขา้เฝ้านั'น  ผูเ้ป็นทา้วพระญา
นี'แมจ้ะพภิาษเจรจาสิ�งใดก็ดอีย่าเจรจามาก  แมน้จะยิ'มแยม้ดว้ยสิ�งใด  อย่ายิ'มแยม้มากแต่
พอประมาณ  เถดิเร่งใหเ้ราราํพงึเถงิความชอบอย่าไดป้ระมาทลมืตนเลย  

ต่อ

� แมจ้ะบงัคบัถอ้ยความของขา้ไพร่ฟ้าขา้ไทท ั'งหลายไส ้ อย่าวา่โพน้ ๆ  วา่  พี' ๆ 
ด่าตกีนั  บงัคบัถอ้ยความใหถ้กูถว้นโดยธรรม  พจิารณารูปความนั'นแต่ตน้จน
ปลายใหต้ลอดรอดแลว้  จงึบงัดบัดว้ยใจอนัซื�อตรงนั'นแล

�                  อนัหนึ�ง  ใหเ้ลี'ยงดูรกัษาสมณพราหมณแ์ลนกัปราชญร์าช
บณัฑติผูรู้ธ้รรม  สมนพราหมณแ์ลนกัปราชญบ์ณัฑติผูร้ธ้รรมมานั'นใหน้ ั �งอยู่ที�
สูง  แลว้จงึถามเถงิธรรมอนัประเสรฐินั'นแล  “ 

�                 นี'คอืตวัอย่างของ ก.ม.  หรอื หลกัปฏบิตัทิี�ตราไวเ้พื�อป้องกนัมิ
ใหค้นกระทาํผดิ  หรอืถา้กระทาํผดิก็จะไดว้นิิจฉยัความผดิและโทษตาม ก.ม.  
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เสรภีาพในสมยัพอ่ขนุ

� ปรากฏในศิลาจาลกึวา่ “  ใครจกัใคร่คา้ชา้งคา้  ใครจกัใคร่คา้มา้คา้   ใครจกั
ใคร่คา้เงอืนคา้ทองคา้  “    นี�คือหลกัเสรภีาพ

�            “ ที�ปากปตูมกีระดิ�งอนัหนึ�งแขวนไวห้ ั'น  ไพร่ฟ้าหนา้ปกกลางบา้น
กลางเมอืงมถีอ้ยมคีวามเจบ็ทอ้งขอ้งใจ  มกัจกักลา่วถงึเจา้ขนุบไ่ร ้ ไปล ั �น
กระดิ�งอนัทา่นแขวนไว ้ พอ่ขนุรามคาํแหงเจา้เมอืงยนิเรยีก  เมื�อถามสวนความ
แก่มนัดว้ยซื�อ  “  นี�คือ  หลกัความเสมอภาค  หลกัความยุตธิรรม และความ
หว่งใยรกัใคร่ต่อประชาชน

การต่างประเทศ

� นางนพมาศ ฯ บรรยายว่า  “ ประการหนึ�งพระนครประเทศเอกราช ๒ – ๓ พระนครก็มบีา้ง  
มากกว่า  สบิราชธานีก็มบีา้ง  อาณาเขตใกลแ้ละไกลก็ด ี สมเดจ็พระเจา้แผ่นดินต่าง
ประพฤติตามราชประเพณี  ย่อมนบัถอืว่า  ราชสมัพนัธไมตรีแลมติรไมตรีซึ�งกนัแลกนัต่าง
แต่งทูตานุทูตจาํทูลพระราชสาสน์  ส่งเครื�องราชบรรณาการไปมาจาํเริญทางพระราชไมตรี
เยี�ยมเยยีนกนัตามกาํหนดมไิดข้าดท ั'งสองฝ่ายฟ้า  โดยนํ 'าพระทยัไมม่คีวามรงัเกียจว่า
ต่างชาติต่างภาษา  ความสวสัดจิาํเริญก็บงัเกิดแก่มหานคร  บรรดาซึ�งเป็นทางไมตรีกนันั'น  
อนัว่าสมณชพีราหมณ์ไพร่ฟ้าขา้แผ่นดนิ  ก็อยู่เยน็เป็นสุข  ลูกคา้พาณิชยก์็ไปมาซื'อขายถงึ
กนัโดยสะดวก  หาความวบิตัิอนัตรายสิ�งใดสิ�งหนึ�งไม ่ บา้นเมอืงก็บริบูรณไ์ปดว้ยสภาพ
สิ�งของเครื�องใชต่้าง ๆ มเีงนิแลทองเป็นตน้  “

�           นบัว่าวรรณคดไีทยสมยัสุโขทยัฉายแสงแห่งปรชัญาสาขาต่าง ๆ ตามที�ผูส้อนๆ ได ้
นาํเสนอมา  นิสติคงไดร้บัสาระ  ความคิดสาํคญัของปรชัญาไทย  ไวเ้ป็นฐานแห่งการดาํเนิน
ชวีติ

�          (  ขอบพระคุณขอมลูบางส่วนจากท่าน ศ.ดร.สาํเริง  บุญเรืองรตัน ์) 
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      อภิปรัชญา เป็นศัพท์บัญญตัิขึ�นมาใช้แทนคําภาษาองักฤษว่า “Metaphysics”

อภปิรัชญา
ความหมาย

      คํานี�เกดิขึ�นครั�งแรกก่อน ค.ศ. 70 ปี 
โดยนักคิดชื8อว่า “แอนโดรนิคัส” เมื8อเขา
รวบรวมผลงานของอริสโตเติล เพื8อจัด
เรียงไว้ตามลาํดับ คือ วทิยาศาสตร์ 
ทฤษฎกีารเมือง จิตวทิยา เป็นต้น 
และจัดข้อเขียนที8ว่าด้วยเรื8องเทววทิยา 
ธรรมชาติของความเป็นจริง ไว้หลงัฟิสิกส์ 
จึงเรียกว่า “หลังฟิสิกส์”(after physics)

          ในภาษากรีก เรียกว่า 
“Meta ta Physics” คาํว่า 

“Meta” แปลว่า ภายหลงั 
(after) เหนือกว่า ไกลออกไป 
เลยออกไป (above)

       ต่อมานักคดิชาวเยอรมันชื8อว่า “โบธิอุส” ได้เปลี8ยนมาใช้คาํ
ภาษาลาตนิว่า “Metaphysica” และกลายมาเป็นคาํว่า 
“Metaphysic” ปัจจุบัน
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ขอบข่ายของอภปิรัชญา

     อภปิรัชญาพยายามแสวงหาความรู้เพื8อตอบปัญหาเกี8ยวกบั
แก่นแท้ หรือ “อนัตมิสัจจะ” หรือปฐมธาตุ (first element)
ของสรรพสิ8ง  เช่น ชีวติ โลก จกัรวาล และธรรมชาต ิเป็นต้น

    ทศันะทางอภปิรัชญาเกี8ยวกบัเรื8องปฐมธาตุ สามารถแบ่งออก
ได้หลายทฤษฎี

ทฤษฎทีางอภปิรัชญา

   สสารนิยม  

    จตินิยม  

 ธรรมชาตนิิยม  

  อนัตนิยม 

จกัรกลนิยม

   นวนิยม
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สสารนิยม

   มีทศันะว่า สสารหรือพลงังานเป็นปฐมธาตุ
หรือเป็นพื�นฐานที8สุดของสรรพสิ8งส่วนจิตเป็น
เพยีงปรากฏการณ์ของสสารเท่านั�น

   ความรู้สึกนึกคิดเป็นเพยีงปฏิกริิยา
ทางเคมีของการทาํงานทางสมองเท่านั�น 
สิ8งที8เรียกว่า “จิต”  ไม่ถือว่ามีอยู่จริง

พฒันาการของสสารนิยม
1. ธาเลส

ปฐมธาตุของสรรพสิ8งคอื 
       “นํ�า”

2.อานักซิมานเดอร์

ปฐมธาตุของสรรพสิ8งคอื 
“สสารที8ไร้ขอบเขต”

(Anaximander)(Thales)
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3. อานักซิมีนิส

4. เอมพโีดคลสี

  มทีศันะว่า พื�นฐานของสรรพสิ8งคอื 
“อากาศ” หรือ “ไอนํ�า”

  มทีศันะว่า ธรรมชาติประกอบด้วยปฐมธาตุ
 ทั�ง 4 คอื ดิน นํ�า อากาศ และไฟ

  มพีลงั 2 อย่างที8ทาํหน้ารวมตัวหรือการแยก
 ตัวของธาตุ 4 คอื “ความรัก” และ “ความชัง”

5.เดโมคริตุส     สสารนิยมพฒันาการมาถึงจุดสุดยอดของความคิด
เมื8อเดโมคริตุสเสนอว่า ทุกอย่างเกดิขึ�นจากตัวต่อเลก็ๆ 
ที8มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเป็นตัวต่อที8คงทนและไม่มี
วนัเปลี8ยนแปลง  เขาเรียกหน่วยที8เลก็ที8สุดนี�ว่า 
“อะตอม” (Atom)

     อะตอม  ในภาษากรีก หมายถึง “แบ่งแยกไม่ได้” หรือ “ไม่สามารถตัดทอนได้” 
อะตอมมีจํานวนไม่จํากดั บางอะตอมกลมเรียบ บางอะตอมหยกัหรือบิด 
คุณสมบัติเหล่านี�ทําให้มันสามารถรวมตัวกนัได้และกลายเป็นสิ8งต่างๆ ได้ทุกอย่าง 
แต่ทุกอะตอมจะคงอยู่เช่นนั�นตลอดไป
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      เดโมคริตุสมองว่า วญิญาณเกดิจาก “อะตอมวญิญาณ” หรือ “ปรมาณู
วญิญาณ” อะตอมเหล่านี�แผ่ซ่านไปทั8วร่างกายทาํหน้าที8อํานวยการความ
เคลื8อนไหวของอวยัวะในร่างกาย เช่น ปรมาณูวิญญาณสมอง ทาํหน้าที8คิด 
ปรมาณูส่วนหัวใจทาํหน้าที8โกรธ ปรมาณูส่วนตับทาํหน้าที8สร้างตัณหา

     ปัจจุบนันกัวทิยาศาสตร์สายฟิสิกส์คน้พบวา่อะตอมสามารถแบ่งแยกเป็น “อนุภาคพื#นฐาน”
เราเรียกอนุภาคพื#นฐานเหล่านี#วา่ “โปรตอน, นิวตรอน” และ “อิเลก็ตรอน” 

   แต่จากการทดลองของเมอร์เรย ์เจล-แมน (Merry Gell-Mann) โดยการยงิโปรตอนพุง่ชน
โปรตอนตวัอื9นๆ หรืออิเลก็ตรอนดว้ยความเร็วสูง ยงัพบวา่ยงัมีอนุภาคเลก็จิ<วที9ประกอบอยู่
ภายในโปรตอนหรืออิเลก็ตรอน จุลอนุภาคเหล่านี# เรียกวา่ “ควาร์ค” (Quark)

Stephen Hawking: Hunter of the quark

Quark
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     ขอ้สังเกตคือ “อะตอม” (atom) ในความหมายเดิมนั#น มีความหมายวา่ “แบ่งแยก   
ไม่ได”้หรือ “ทอนลงไม่ได”้ ถา้ “ควาร์ค” (quark)คืออนุภาคเล็กจิ<วที9ไม่สามารถ
แยก   ยอ่ยออกไปไดอี้กหรือไม่สามารถตดัทอนไดอี้กแลว้ อาจกล่าวไดว้า่ 
“อะตอม” ในความหมายเดิมที9เดโมคริตุสเสนอไว ้ก็คือ “ควาร์ค” นั9นเอง คือปฐม
ธาตุของสรรพสิ9ง

atom quark

ลกัษณะของสสาร

1. สสารเป็นสิ8งที8ครองที8

คือ ต้องแผ่ตัวไปในที8ว่าง มีอยู่ ณ จุดใดจุดหนึ8ง ถ้าวตัถุชิ�นหนึ8งครองที8อยู่ 
ณ ที8ใดที8หนึ8งแล้ว วตัถุชิ�นอื8นจะครองที8นั�นในเวลาเดียวกันไม่ได้

2. สสารเป็นสิ8งที8ครองเวลา

คือ ต้องมีอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ8ง จะมีตลอดเวลาไม่ได้ นั8นคือ เป็นสิ8งที8เปลี8ยน
แปลงตลอดเวลา เราจึงพูดได้ว่า ดวงอาทติย์ ดวงจันทร์ โลก ภูเขา จนถึงเม็ด
ทรายไม่มีอะไรคงที8

3. สสารเป็นสิ8งที8รู้จักได้ด้วยประสาทสัมผสัทั�ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ�น กาย
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๒. จตินิยม (Idealism)

ชาวจิตนิยมมีทศันะว่า มนุษย์มีส่วนประกอบ ๒ ส่วน คือ กาย (Body) และจิต 
(Mind) แต่ส่วนที8แท้จริง คือ “จิต”

จิตหรือสิ8งที8เรียกว่า “วิญญาณ” เป็นอมตะ 
ไม่มีความเสื8อมสลายเหมือนร่างกาย

ชาวจิตนิยมเชื8อว่า ตัวบัญชาการมิใช่ร่างกาย 
(สมอง/หัวใจ) แต่เป็นจิต ที8เป็นตัวสั8งการ
ฉะนั�น จิต หรือวญิญาณจึงเป็นความจริง
แท้ของสิ8งมีชีวติ

มนุษย์ในทัศนะของจิตนิยม

สภาพความเป็นจริงของมนุษย์ เรียกว่า “อสสาร” เรียกอีกอย่างหนึ8งว่า “จิต”  
“วญิญาณ”

อสสารหรือจิตมีลกัษณะเป็นอมตะ 
ไม่เปลี8ยนแปลงไปตามกาลเวลา

มนุษย์และโลกเป็นเพยีงภาพของการแสดงออก
ของจิตเท่านั�น หรือเรียกอกีอย่างหนึ8ง คือ สิ8งที8เรียก
ว่า“สสาร” เป็นเพยีงมายาภาพของ “จิต” เท่านั�น
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มนุษย์มีการริเริ8ม มีความคิด ความรู้สึกสุขและทุกข์  เป็นต้นสิ8งเหล่านี�เป็น
ตัวการที8ทาํให้มนุษย์มีความต่างจากวตัถุ/สิ8งอื8นๆ และตัวสั8งการนี�กค็ือ “จิต” ถ้า
ปราศจากจิต สิ8งเหล่านี�จะไม่สามารถริเริ8ม/เคลื8อนไหวได้

มนุษย์มีการเรียนรู้  มีความรู้สึกรัก 
เกลยีด เป็นต้น จิตนิยมจึงเชื8อว่า
 จิตเป็นตัวการทาํให้มนุษย์รู้จักเรียนรู้ 
คิดค้น และมีอารมณ์ความรู้สึกได้

จิตสามารถสัมผสัค่าของสิ8งเหล่านี�ได้ 
ซึ8งต่างจากสสารนิยมที8มองว่า ค่าทาง
ศีลธรรม เป็นสิ8งที8ไม่มีอยู่จริง เป็นเพยีง
เรื8องที8สมมติขึ�นมาในสังคมเท่านั�น   

จิตนิยมเชื8อในค่าทางศีลธรรมและจริยธรรมว่ามีอยู่จริง คือมนุษย์มีความรู้สึก
ขัดแย้งในค่าของความดีและความชั8ว 

ฉะนั�นปฐมธาตุของสรรพสิ8งและความ
จริงแท้ตามทัศนะของจิตนิยม จึงเป็นสิ8ง
ที8เป็น“นามธรรม”ที8อาจเรียกว่า “จิต”
 “วญิญาณ” “อสสาร”
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๓ ธรรมชาตินิยม (Naturalism)

    ธรรมชาตินิยมเรียกอกีอย่างหนึ8งว่า “ปรัชญาสัจนิยม” แนวคิดนี�มีความเชื8อว่า
“สิ8งธรรมชาติ” หรือ “สิ8งในระบบอวกาศ-เวลา” ในโลกหรือจักรวาลเท่านั�น
เป็นความจริงแท้  สิ8งที8ไม่ใช่สิ8งธรรมชาติและปรากฏการณ์ธรรมชาตินั�นไม่เป็น
จริง

สิ8งที8เรียกว่า “สิ8งธรรมชาต”ิ  หมายถึงอะไร?

“สิ8งธรรมชาต”ิ ต้องเป็นสิ8งที8ดาํรงอยู่ในอวกาศ-เวลา สิ8งที8เรียกว่า “พระเจ้า” “นรก” 
“สวรรค์” เป็นสิ8งที8อยู่นอกเหนอืธรรมชาต ิสิ8งเหล่านี�ไม่เรียกว่า “สิ8งธรรมชาต”ิ
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    แต่คาํว่า “สิ8งธรรมชาต”ิ มคีวามหมายที8กว้างกว่าคาํว่า “สสาร” ตามความหมายของ         
สสารนิยม แต่โลกแห่งความจริงของธรรมชาตนิิยมและสสารนิยมกม็คีวามคล้ายกนั และ
แย้งกบัจตินิยม

 ตามทศันะของธรรมชาตนิิยม 
คาํว่า “สสาร” นั�นได้เปลี8ยน
เป็น “สิ8งธรรมชาต”ิ

-เป็นสิ8งที8เกดิขึ�นและดบัลงอย่างมเีหตุผลและสาเหตุนั�นกเ็ป็นสิ8งธรรมชาตด้ิวย

-สิ8งที8เกดิขึ�นและเปลี8ยนแปลงย่อมต้องมสีาเหตุ และสาเหตุกต้็องเป็น
สาเหตุธรรมชาต ิคอืสามารถรับรู้ได้ประสาทสัมผสั

-สิ8งที8อยู่นอกเหนือจากอวกาศ-เวลา เช่น พระเจ้า เป็นต้น เป็นสิ8งที8อยู่นอกเหนือจาก   
ธรรมชาตจิงึมใิช่สาเหตุของการเปลี8ยนแปลงเพราะสิ8งเหล่านี�ไม่มอียู่จริง
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ธรรมชาตนิิยมยอมรับวธีิการทางเหมอืนกบัสสารนิยมเพราะทั�งคู่ถอืว่า 
วทิยาศาสตร์เท่านั�นที8จะให้ความรู้ที8แท้จริงแก่มนุษย์ได้

แต่สสารนิยมให้ความสําคญักบัวทิยาศาสตร์มากกว่าธรรมชาตนิิยม เพราะสสารนิยมยอมรับ
ทฤษฎอีะตอมและการเคลื8อนไหวของอะตอมโดยใช้สิ8งเหล่านี�เป็นเครื8องมอือธิบายทุกสิ8ง
เกี8ยวกบัมนุษย์ โลกและจกัรวาล

ธรรมชาตินิยมมองว่า ววิฒันาการในระบบจักรวาลทาํให้เกดิมีสิ8งใหม่ๆ ขึ�นมา 
เป็นสิ8งใหม่มีคุณสมบัติใหม่ มีคุณภาพใหม่ 

สิ8งเหล่านี�ไม่สามารถทอนลงเป็นอะตอมและการเคลื8อนไหวของอะตอมได้ ธรรม
ชาตินิยมจึงเห็นว่า มีบางสิ8งบางอย่างในโลกที8มีอยู่จริง แต่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วย
วธีิการทางวทิยาศาสตร์

ธรรมชาตินิยม จึงเชื8อในความหลากหลายของจักรวาลว่ามีจริง และความเชื8อนี�
จัดเป็น “พหุนิยม”ซึ8งตรงกนัข้ามกบัสสารนิยมที8มีความเชื8อแบบ “เอกนิยม”
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อนัตนิยม (อันตะ แปลว่า จุดหมาย) เชื8อว่า โลกมีจุดหมายปลายทาง โดยมองว่า 
การเปลี8ยนแปลงของทุกอย่างมีจุดหมายในตัวเอง

การเปลี8ยนแปลง หมายถึง การเปลี8ยนแปลงจากภาวะจริงไปสู่ภาวะแฝงที8มีอยู่ใน
แต่ละสิ8ง เช่น ไข่  ไข่จัดว่าเป็น “ภาวะจริง” แต่ความเป็นจริงสิ8งอื8นๆ เช่น ไก่  เป็น
ต้น ยงัอยู่ใน “ภาวะแฝง” ที8รอวนัแสดงออกมา

๔ อนัตนิยม

ตามทศันะของอนัตนิยม การเปลี8ยนแปลงของสิ8งหนึ8ง คือ การที8 “ภาวะแฝง” 
(ไข่) ของสิ8งนั�นได้กลายเป็นภาวะจริง (ไก่) การเปลี8ยนแปลงเป็นเพยีงทางเดิน
ของสภาพแฝงมาสู่สภาพจริง

ฉะนั�น ทุกสิ8งในจักรวาลมีอยู่โดยมี
จุดมุ่งหมายไม่มีอะไรเกดิขึ�นอย่างลอยๆ 
 กเ็พราะว่า ธรรมชาตินั�นมีระเบียบแบบแผน

การเคลื8อนไหวของ
จกัรวาลเตม็ไปด้วย
ความยุ่งเหยงิแต่กม็ี
ระเบียบแบบแผน
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   จักรกลนิยมมองว่า การที8สิ8งๆ หนึ8งเคลื8อนไหวหรือเปลี8ยนแปลงไปไม่ใช่เพราะทุก
สิ8งกาํลงัดําเนินไปอย่างมีจุดหมาย แต่มีสิ8งภายนอกตัวมา “ผลกั” ให้เป็นไป  เรียก
การเปลี8ยนแปลงแบบนี�ว่า “การเปลี8ยนแปลงแบบจักรกล”

   โลกหรือจักรวาลกเ็หมือนกับเครื8องจักรกล
ขนาดใหญ่ และดําเนินไปตามระเบียบที8มัน
จะต้องเป็น แต่การเปลี8ยนแปลงในจักรวาล
ไม่ได้ก่อให้เกดิสิ8งใหม่ขึ�นมา เป็นแต่เพียง
ความสลบัซับซ้อนที8มีมากขึ�นเท่านั�น

๕.จกัรกลนิยม

    ทุกสิ8งดําเนินไปตามกฎเกณฑ์ที8แน่นอนตายตัว ยิ8งเรามีความรู้ในกฎเกณฑ์นั�นๆ 
มากขึ�นเท่าใด เรากจ็ะยิ8งสามารถคาดหมายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เท่านั�น

     สิ8งที8เราเห็นทุกอย่างในโลก
ไม่ถือว่ามีอะไรใหม่เกดิขึ�น 
และไม่มีอะไรสูญ มีแต่การ
เคลื8อนไหวของอนุภาคเลก็ๆ 
ที8กระทบกระทั8งกนัก่อให้
มีการเกดิการเปลี8ยนแปลง
และการดับของทุกสิ8งฉะนั�น การเปลี8ยนแปลงจึง
เป็นเพยีงการเคลื8อนไหวของอะตอมหรืออนุภาคเลก็ๆ 
เท่านั�น

โลก

จกัรวาล

อะตอม
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    นักคิดที8สนับสนุนจักรกลนิยม คือ ไฮแซก นิวตัน ซึ8งมองว่า แรงที8ทาํให้แอปเปิล
ตกลงสู่พื�นโลกกบัแรงที8ทาํให้โลกหมุนรอบดวงอาทติย์นั�นเป็นแรงเดียวกัน 
อยู่ภายใต้กฎเดียวกัน

   ส่วนเครื8องมือในการอธิบายและแสวงหากฎของสิ8งต่างๆ ที8เคลื8อนไหวใน
จักรวาลตามทศันะของจักรกลนิยมกค็ือ คณติศาสตร์

ลกัษณะสําคญัของการเปลี8ยนแปลงแบบจักรกลนิยม

๑ การเคลื8อนไหวเปลี8ยนแปลงที8เกดิขึ�นกบัสิ8งใดสิ8งหนึ8ง เกดิจากการผลกั
ดันจากภายนอก

๒ ทุกสิ8งดําเนินไปอย่างไรจุดหมาย

๓. ความเปลี8ยนแปลงที8เกดิขึ�น
ในจักรวาลมิได้ก่อให้เกดิ
อะไรใหม่ขึ�นมา

๔ จักรกลนิยมเชื8อว่า โดยหลักการ
เราสามารถคาดหมายปรากฏการณ์ที8จะเกดิขึ�นในอนาคตได้
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นวนิยม เรียกอกีอย่างหนึ8งว่า “ทฤษฎวีวิฒันาการแบบก้าวกระโดด” 
(emergent evolution)

นวนิยมมีทัศนะว่า สรรพสิ8งย่อมดําเนินไปตามกฎที8ตายตัวเหมือนกบัจักรกล
นิยม แต่นวนิยมมองต่างออกมาคือ การเคลื8อนไหวหรือการเปลี8ยนแปลงนั�นได้
ทาํให้เกดิสิ8งใหม่ขึ�นมา

การเปลี8ยนแปลงเป็นไปแบบววิฒันาการ และทาํให้เกดิคุณสมบัติใหม่
ขึ�นมา เป็นการขยายไปสู่ระดับใหม่ คุณภาพใหม่อย่างไม่หยุดยั�ง

๖. นวนิยม

ทฤษฎนีวนิยมแบ่งระดบัของจกัรวาลออกเป็น ๖ ระดบัคอื 

๑ อนุภาคปฐมภูมิ ๒ อะตอม

๓ โมเลกลุ ๔ เซลล์

๕ สัตว์ที8ประกอบด้วยหลายเซลล์

๖ สังคมมนุษย์
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อนุภาค

อะตอม

โมเลกลุ

  เซลล์

สัตว์หลายเซลล์

สังคมมนุษย์

ทฤษฎนีวนิยมแบ่งระดับของจักรวาลออกเป็น ๖ ระดับคอื

    คําว่า “ใหม่” ในทศันะของนวนิยม หมายถึง สิ8งที8ทอนลง
ไม่ได้ เช่น ไฮโดรเจน และออกซิเจน

สองสิ8งนี�มคุีณสมบัตเิป็นของตวัเอง แต่งเมื8อ
รวมกนัเข้าเป็นโมเลกลุของนํ�า กจ็ะมคุีณสมบัติ
ใหม่เกดิขึ�น เช่น ดบัไปได้ เป็นไอนํ�า เป็นต้น  
ซึ8งคุณสมบัตเิหล่านี�ไม่มอียู่ในไฮโดเจน 
และออกซิเจน


