
บทที ่1  ปรชัญาและขอบเขตของปรชัญา     

    

 

 เกร่ินน า 

            วชิาความรู้ดา้นสุนทรียศาสตร์    เป็นวชิาท่ีวา่ดว้ยความงาม                   ทีม่า :  data:image/jpg;base64,/9j/4                                          
และทฤษฎีความงาม    นบัเป็นปัญหาหน่ึงทางปรัชญา   ฉะนั้น การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัท่ีไปท่ีมาของวชิาน้ีวา่มี

ความเก่ียวขอ้งกบัปรัชญาอยา่งไร จึงเป็นส่ิงท่ีควรจะรู้    เก่ียวกบั เกณฑก์ารตดัสินความงามนั้น   มีส่วนท่ีตอ้งท า

ความเขา้ใจกบัศพัทแ์ละทฤษฎีทางปรัชญา    ในสาขาอ่ืนๆ ดว้ย ในการจะศึกษาวชิาสุนทรียศาสตร์ใหเ้ขา้ใจ

รากเหงา้อยา่งถ่องแทน้ั้น มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ ท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจบริบทเบ้ืองตน้ของวชิาน้ีก่อน   เพราะไม่วา่

จะเป็นเน้ือหา ทฤษฎี ศพัทเ์ฉพาะ ( technical terms) ของรายวชิาน้ี   ต่างก็ใชโ้ดยอาศยัศพัทด์ั้งเดิมมาจากปรัชญา

และสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง   เพื่อใชอ้ธิบายความลึกซ้ึงและนยัท่ีซ่อนอยูใ่นระหวา่งบรรทดัของภาษาท่ีใช ้ ขออธิบายพอ

สังเขป ดงัน้ี 

 

 ตอนที ่1  ปรชัญาและขอบเขต 

 

1.   ความหมายของปรัชญา 

   ค  าวา่ “ปรัชญา” เป็นศพัทบ์ญัญติัท่ีถอดความมาจากภาษาภาษาองักฤษวา่ philosophy ค  าน้ี อ่านออกเสียง

วา่ phi⋅ los⋅ o⋅phy [fi-los-uh-fee] (http://dictionary.reference.com/browse/ philosophy) เพื่อความเขา้ใจง่าย จึงขอ

ยกศพัทภ์าษาองักฤษมาประกอบค าอธิบายดงัน้ี  

   Philosophy is the study of general problems concerning matters such as existence, knowledge, truth, 

beauty, justice, validity, mind, and language. Philosophy is distinguished from other ways of addressing these 

questions (such as mysticism or mythology) by its critical, generally systematic approach and its reliance on 

reasoned argument. The word philosophy is of Ancient Greek origin:, meaning "love of wisdom.  

(http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy) 

http://dictionary.reference.com/browse/%20philosophy
http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy


 ค  านิยามและรากศพัทท่ี์ยกมาน้ี  ใหผู้ศึ้กษาพิจารณาเพื่อความเขา้ใจในภาษาเองจะเหมาะกวา่   เพราะการ

แปลบางคร้ังก็ท าใหเ้ร่ืองง่ายกลายเป็นเร่ืองยาก  แต่อยา่งไรก็ตามจะพยายามท าความเขา้ใจกบัค าศพัทท์ั้งสองน้ีเพื่อ

ความกระจ่างแจง้ยิง่ข้ึน  

 ค าวา่ Philosophy และปรัชญา เม่ือพิจารณาจากรากศพัทแ์ลว้   ความหมายอาจไม่ตรงกนันกั  แต่ในดา้น

ขอบเขตเน้ือหาวชิาแลว้ พอจะอนุโลมใหเ้ป็นเร่ืองเดียวกนัได ้ 

 ค าวา่  Philosophy มี รากศพัทม์าจากภาษากรีกโบราณ  คือ φιλοσοφία (philosophía)  โดยค าวา่ 

Philos แปลวา่  Love  และ  sophia  หมายถึง  Wisdom  ดงันั้น  ค  าวา่  Philosophy  จึงมีความหมายวา่  Love  of  

wisdom  แปลวา่  รักในความรู้    รักท่ีจะมีความรู้ โดยใจความจึงหมายถึงฝักใฝ่หรือชอบขวนขวายในการแสวงหา

ความรู้ เพิ่มพนูสติปัญญาอยูต่ลอดเวลา ความรู้ประเภทน้ีเป็นความรู้สามญัทัว่ไป แต่เป็นความรู้ท่ีไดม้าอยา่งมี

หลกัเกณฑด์ว้ยวธีิการทางปรัชญา ดงันั้น Philosophy จึงเป็นวชิาท่ีเป็น Science of  principles แปลวา่ ความรู้แห่ง

หลกั (สวามีสัตยานนัทปุรี :2514;2)  หมายความวา่ความรู้ท่ีเป็นหลกัการหรือเป็นเกณฑใ์นการตดัสินเก่ียวกบั

ปัญหาทัว่ไป เช่น ความมีอยูจ่ริง (ของสรรพส่ิง) ความรู้ สัจธรรม ความงาม ความยติุธรรม  โดยอาศยัการวพิากษท่ี์

ประกอบดว้ยหลกัเหตุผลหรือหลกัตรรกศาสตร์ ท่ีบอกวา่เป็นความรู้ทัว่ไปเพราะเป็นความรู้ในระดบั(โลกิย

ปัญญา) ท่ีคนธรรมดาสามญัสามารถคิดไดคิ้ดเป็น น่ีเป็นความหมายในทางปราชญต์ะวนัตกใหไ้วอ้ยา่งกวา้งๆ  

ส่วนค าวา่ “ปรัชญา”  มาจากศพัทภ์าษาสันสกฤต คือ  ค  าวา่  ปร +ชญา = ปรัชญา1  (ปรัด-ยา) แปลวา่  

ความรอบรู้ ความรู้ท่ีประเสริฐ หรือความปราดเปร่ือง เพื่อความเขา้ใจง่าย ค าวา่ปรัชญา ตรงกบัภาษาบาลีวา่ 

ปัญญา ซ่ึงแปลวา่ ความรู้ทัว่หรือความรอบรู้ (ในกองสังขาร)  นัน่เอง 

อีกศพัทห์น่ึงท่ีนกัปรัชญาอินเดีย (Radhakrishanan S.1994;42) ใชแ้ปลความหมายของ Philosophy  คือค า

วา่ ทรรศนะ(Darśana) ซ่ึงมาจากรากศพัทว์า่ ทฤศ (Drś) หมายถึง การดูหรือมองเห็น ซ่ึงการมองเห็นน้ี หมายรวม

เอาทั้งการมองเห็นโดยการสังเกตผา่นประสาทสัมผสัทางสายตาปกติ เป็นการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง เปิดเผยให้

เห็นใหเ้ขา้ใจดว้ยการวพิากษว์จิารณ์  และการมองเห็นดว้ยความรู้ท่ีเกิดจากการคิด เป็นการสืบคน้ดว้ยหลกัการคิด

                                                           
1
 ปรัชญา เป็นศพัทบ์ญัญติัจากภาษาสนัสกฤตจึงสมควรตามหลกัไวกรณ์สนัสกฤต เพราะรากศพัท ์ปร+ชฺญา = ปรัชญา  หลกัการการอ่านดงัน้ี 

พยญัชนะท่ีไม่มีสระ โดยทัว่ไปจะอ่านออกเสียงไม่ได ้แต่เป็นตวัสะกดไดเ้ม่ือมีสระหรือพยญัชนะท่ีมีสระอยูห่นา้   เช่น    
อาชฺญา   อ่านวา่    อาด – ญา    พยญัชนะท่ีไม่มีสระ โดยทัว่ไปจะอ่านออกเสียงไม่ได ้นั้น ท่ีสามารถอ่านออกเสียงไดก่ึ้งมาตรา  คือ    ก. พยญัชนะท่ีไม่
มีสระ นั้นสงัโยคกบัอรรธสระ คือ ย ร ล ว   เช่น   ปฺรชฺญา      อ่านวา่    ปฺรัด – ญา    

ข. พยญัชนะท่ีไม่มีสระ นั้นเป็นพยญัชนะอุสุม คือ ศ  ษ  ส   เช่น  อศฺวินฺ    อ่านวา่    อดั – ศฺวิน  (อภิชาญ ปานเจริญ:2527;6) 
    



ทางตรรกศาสตร์ รวมถึงการเห็นจากประสบการณ์ทางญาณทรรศนะ เป็นการหยัง่รู้เร่ืองจิตวญิญาณอยา่งเป็น

ระบบในลกัษณะน้ี เป็นการเห็นแจง้ความจริงแท ้ซ่ึงเกิดผดุข้ึนเองในใจโดยทนัที  และมีความหมายรวมไปถึง

เคร่ืองมือท่ีจะท าใหเ้กิดความเห็นแจง้ ความจริงแทด้ว้ย (อดิศกัด์ิ ทองบุญ :2546;5) ดงันั้น   ความหมายโดยทัว่ไป

ของค าวา่ทรรศนะ   จึงหมายถึงระบบความคิดทางปรัชญา หลกัทฤษฎีหรือศาสตร์  ท่ีผา่นการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ทางเพทนาการ ผสานดว้ยแนวความคิดทฤษฎีของหลกัเหตุผล ระคนดว้ยปรีชาญาณหยัง่รู้ภายในจิต

ท่ีเกิดสวา่งกระจ่างแจง้ในจิตโดยฉบัพลนั 

เม่ือรวมค านิยามทั้ง 3 ศพัทคื์อ  ค าวา่ Philosophy ปรัชญา และ ทรรศนะ จึงสามารถก าหนดขอบเขต

ความรู้ทางปรัชญาท่ีเป็นหลกัการ หรือทฤษฎีเก่ียวกบัการขวนขวายแสวงหาความรู้ ความจริงแท ้โดยผา่นเพทนา

การหรือประสาทสัมผสัทั้ง 5  เช่น  ความรู้เร่ืองความมีอยูจ่ริงของวตัถุ ความงาม ความรู้ท่ีผา่นหลกัการหรือทฤษฎี

การคิดดว้ยหลกัการ เช่น ความยติุธรรม หลกัเหตุผล และความรู้ท่ีเป็นญาณทรรศนะระดบัสูง  เช่น  สัจธรรม 

ธรรมชาติของส่ิงท่ีมีอยูจ่ริง  ตลอดจนลกัษณะของส่ิงนั้นๆโดยอาศยัธรรมชาติของมนัเอง เป็นตน้  อีกอยา่งหน่ึง

ปรัชญาถา้เป็นแนวคิดทางตะวนัตกนั้น  เป็นกระบวนการแห่งความสงสัยหรือฉงนใจฉุกคิดในเร่ืองราวต่างๆ จึง

ตอ้งเสาะแสวงหาความจริงในเร่ืองราวนั้นๆ เรียกวา่เป็นการแสวงหาค าถามมากกวา่ค าตอบ หรือจะพดูใหเ้ท่ๆ ก็

คือแทนท่ีจะแสวงหาความจริงส่ิงท่ีส าเร็จรูปตายตวัมาแลว้ แต่ปรัชญากลบัตอ้งการส่ิงท่ีเป็นปัญหา ฉะนั้น

กระบวนการทางปรัชญาจึงเป็นกระบวนการแห่งความสงสัยและแสวงหาค าถาม คน้หา สืบคน้ เพื่อน าใหไ้ปพบ

ความจริงนั้นๆ แต่ผูค้นพบความจริงจะไม่พอใจอยูแ่ค่นั้น เพราะความจริงท่ีคน้พบไม่มีเสน่ห์พอท่ีจะท าใหน้กั

ปรัชญาฉงนสนเท่  ในกระบวนการคน้หาความงามก็เช่นกนั กองประกวดนางงามจกัรวาลอาจจะพอใจอยูท่ี่การได้

ประกาศผลวา่ ใครคือนางงามแห่งจกัรวาลประจ าปีน้ี แต่นกัสุนทรียศาสตร์เขาจะคิดไปต่อวา่ ท่ีวา่งามอยา่งมี

คุณค่านั้น งามอยา่งไร? ใชเ้กณฑม์าตรฐานใดมาช้ีน า เกณฑเ์หล่านั้นเช่ือถือไดม้ากนอ้ยแค่ไหน?  เป็นตน้ เสน่ห์

ของแนวคิดอยา่งท่ีวา่น้ีก็คือวา่ เราอยา่จ านนต่อความจริงท่ีอยูต่รงหนา้  เพราะเหตุวา่คนเขาบอกวา่มนัจริง?  ดงันั้น

วชิาปรัชญาจึงสามารถแบ่งขอบเขตของการแสวงหาค าถาม  เพื่อสืบเสาะหาความรู้เป็นเคร่ืองน าทางไปสู่ความ

จริงตามสาขาต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

 2.  ขอบเขตของปรัชญา  

 การแบ่งสาขาของวชิาปรัชญาตามค านิยามนั้น  อาจจะแบ่งไดห้ลายลกัษณะ เพราะมีขอบเขตกวา้งขวาง

ครอบคลุมความรู้หรือศาสตร์หลายสาขา   แต่ใน ท่ีน้ีจะก าหนดขอบเขตง่าย ๆ พอเป็นแนวทางการศึกษาปรัชญา



เบ้ืองตน้ เพื่อปูทางไปสู่การเรียนรู้สุนทรียศาสตร์อยา่งมีกฎเกณฑ ์ จึงแบ่งวชิาปรัชญาเป็น 2 ประเภท คือ ปรัชญา

ประยกุต ์(applied philosophy) และปรัชญาบริสุทธ์  ( pure philosophy ) 

 ปรัชญาประยุกต์   หมายถึง ปัญหาปรัชญาเฉพาะเร่ือง  เพราะเป็นปัญหาปรัชญาท่ีพาดพิงกบัผลสรุป

ของวชิาอ่ืนๆ ท่ีแยกตวัออกไปจากวชิาปรัชญาแลว้  (วธิาน สุชีวคุปตแ์ละคณะ :2534;17)  เน้ือหาของปรัชญา

ประยกุตเ์ป็นการน าปรัชญาบริสุทธ์ิไปประสมประสานเขา้กบัเน้ือหาของศาสตร์ต่าง ๆ กล่าวคือ  น าหลกัความจริง

หรือความคิดท่ีไดจ้ากปรัชญาบริสุทธ์ิไปใชใ้นการหาความจริงในวชิาการดา้นอ่ืนๆ  ท าใหเ้กิดค าถามท่ีศาสตร์ต่าง  

ๆ  ไม่เคยถามเก่ียวกบัศาสตร์ของตวัเอง  เช่นวทิยาศาสตร์จะไม่ถามวา่  วธีิการทางวทิยาศาสตร์น่าเช่ือถือมากนอ้ย

เพียงใด   คณิตศาสตร์จะไม่ถามวา่  ความหมายของจ านวนคืออะไร  แต่ปรัชญาวทิยาศาสตร์และปรัชญา

คณิตศาสตร์จะเร่ิมตน้ดว้ยค าถามดงักล่าว   ดงันั้นปรัชญาประยกุตจึ์งท าใหศ้าสตร์นั้น ๆ  มีความลึกซ้ึงและ

น่าเช่ือถือ    มากข้ึน  ตวัอยา่งปรัชญาประยกุต ์ ไดแ้ก่  ปรัชญาวทิยาศาสตร์  ปรัชญาคณิตศาสตร์ ปรัชญาการเมือง  

ปรัชญาการศึกษา  ปรัชญาสังคม  ปรัชญาศาสนา    ปรัชญาเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ 

ปรัชญาบริสุทธ์ิ   คือปัญหาหรือขอบเขตของปรัชญาท่ีเป็นเร่ืองของปรัชญาโดยเฉพาะ ไม่เก่ียวขอ้งกบั

ขอ้สรุปของวชิาอ่ืนๆ ท่ีแยกตวัออกไปจากวชิาปรัชญา (วธิาน สุชีวคุปตแ์ละคณะ :อา้งแลว้ ;11) แบ่งออกเป็น 4 

สาขา2 คือ อภิปรัชญา ญาณวทิยา จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ 

 1)  อภิปรัชญา  (Metaphysics)  หลกัเกณฑ์การค้นหาความจริงแท้ 

  ค  าวา่ อภิปรัชญา รูปศพัทบ์าลีสันสกฤตมาจากรากศพัท ์คือ อภิ (อุปสรรค( Prefix)) แปลวา่  ยิง่ ใหญ่และ 

ชฺญา (ธาตุ)  ความรู้   ประกอบเป็นปรัชญา แปลวา่  ความรู้ท่ีประเสริฐยิง่    หรือปรัชญาอนัยิง่ หรือปรัชญาชั้นสูง 
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   แนวความคิดเร่ืองการจดัสาขาของวิชาปรัชญา ถา้ยดึตามแนวคิดของ เพลโต ( Plato) แลว้ถือวา่ปรัชญาเป็นความรู้รวมแห่งสรรพศาสตร์ คือไม่ไดจ้  ากดั

ขอบเขตแห่งความรู้ ดงันั้นท่านจึงไม่ชอบใจนกัท่ีจะแบ่งแยกประเภทความรู้ออกเป็นสาขาต่างๆ  แต่เพราะแนวความคิดแบบวิเคราะห์ของ อาริสโตเติล
(Aristotle) จึงไดแ้บ่งความรู้ออกเป็นสาขายอ่ยต่างๆ เช่น ศาสตร์เก่ียวกบัฟิสิกส์ ชีวะ และสังคมศาสตร์เป็นตน้  ดงันั้นปรัชญาจึงสามารถแบ่งออกเป็น 1. 
อภิปรัชญา 2.ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรัชญา แต่ละหมวด   ความรู้เหล่าน้ีมีเน้ือหาสาระท่ีมีลกัษณะส าคญัเป็นของเฉพาะตน อภิปรัชญานั้น แบ่งเป็น  ก. เน้ือหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัญาณวิทยา ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาเร่ืองความรู้และเกณฑก์ารตดัสินสัจธรรม ข. ภววิทยา( ontology ) เป็นวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความมีอยูจ่ริงและความจริง หรือสารัตถะของส่ิงนั้นๆ  ค.คุณวิทยา (Axiology)  เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัญหาเร่ืองคุณค่าและส่ิงท่ีควรจะ
เลือก(ท่ีดีท่ีสุดส าหรับชีวิต) (Gupta, S.N.2005:9-10)     ฉะนั้นในการแบ่งขอบเขตสาขาปรัชญาออกเป็น 4 สาขาในหนงัสือเล่มน้ีก็เพ่ือใหผู้ศึ้กษาใหม่
หรือยงัไม่คุน้เคยกบัวิชาน้ีไดรู้้จกัขอบเขตท่ีจะศึกษาปรัชญาอยา่งง่าย ๆไม่ซบัซอ้นเกินไป เหมาะสมกบัผูศึ้กษาเบ้ืองตน้   อยา่งไรก็ตามการแบ่งสาขาปรัชญาท่ี
เป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปคือ การแบ่งปรัชญาออกเป็น 3 สาขาใหญ่คือ 1.ภววิทยาหรืออภิปรัชญา โดยแบ่งเป็นสาขายอ่ยอีกคือ ก.จกัรวาลศึกษา
(Cosmology)และรังสรรควิทยา (Cosmogony ) ข.อาตมวิทยาหรือปรัชญาวา่ดว้ยจิต(Philosophy of Self) ค. ปรัชญาวา่ดว้ยพระเจา้ 
(Philosophy of God) 2.ญาณวิทยา (Epistemology) และ 3. คุณวิทยา เป็นสาขายอ่ยคือ ก.ตรรกวิทยา (Logic) ข. จริยศาสตร์ (Ethics) ค. 
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) (ดูรายละเอียดใน สุเชาวน ์พลอยชุม:มปป;13-14) การแบ่งลกัษณะน้ี เหมาะส าหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งเรียนวิชาปรัชญาเป็นวิชา
บงัคบัซ่ึงตอ้งศึกษาปรัชญาในแนวลึกและแนวกวา้ง                                                                                                                                                        



(อดิศกัด์ิ ทองบุญ :2533;1) ค าน้ี เป็นศพัทบ์ญัญติัข้ึนใชก้บั ค  าวา่  Metaphysics อ่านวา่met⋅a⋅phys⋅ics[met-uh-

fiz-iks] (http://dictionary.reference.com/browse/philosophy)  ซ่ึงเป็นค าท่ีมีรากศพัทม์าจากภาษกรีกวา่  meta   

physika  =  The  works  after  the  physics  ดงันั้น  ค  าวา่ Metaphysics  ตามรูปศพัทจึ์งหมายถึง  วชิาท่ีอยูห่ลงัวชิา

ฟิสิกส์  ซ่ึงเป็นงานเขียนของอาริสโตเติล  (Aristotle ก่อน ค.ศ.384-322 )  ไดแ้ก่วชิา  First  Philosophy  หรือหลกั

มูลแห่งวชิาความรู้ 3  เป็นตน้เคา้ของวชิาการทั้งหลายท่ีวา่ดว้ยความเป็นจริงหรือความจริงแท ้( reality) ของโลก

และจกัรวาล  ตลอดจนธรรมชาติของมนุษย ์ ความเป็นจริงท่ีอภิปรัชญาแสวงหานั้น  เป็นความจริงสุดทา้ย หรือ

ความจริงสูงสุด  ท่ีเรียกวา่ความจริงอนัติมะ ( Ultimate Reality) อนัเป็นพื้นฐานท่ีมาของความจริงอ่ืน ๆ  ดงันั้น จึง

เร่ิมตน้ดว้ยค าถามท่ีวา่  อะไรคือส่ิงท่ีมีอยูจ่ริง  ความจริงของโลกและชีวติคืออะไร  อะไรคือความจริงอนัสูงสุด 

แมก้ระทัง่ปัญหาท่ีวา่ความงามมีอยูจ่ริงหรือไม่ อภิปรัชญาพยายามตอบค าถามวา่ส่ิงท่ีมีอยูจ่ริงคืออะไรและถา้มี

ค าตอบแลว้ยงัถาม  (และพยายามตอบ)  ต่อไปอีกดว้ยวา่    ท าไมส่ิงต่าง  ๆ  จึงมีอยูแ่ทนท่ีจะไม่มีอะไรเลย  เน้ือหา

ส่วนใหญ่ของอภิปรัชญาจึงอธิบายเก่ียวกบัสารัตถะ  (Substance) พระเจา้  (God)  วญิญาณ  (Soul)  และเจตจ านง

เสรี วา่ส่ิงเหล่าน้ีมีอยูจ่ริงหรือไม่  ถา้มีอยูจ่ริง มีอยูอ่ยา่งไร  และท าไมจึงมีอยู ่เป็นตน้ 

             

2)  ญาณวทิยา (Epistemology)  ความรู้ในฐานะเป็นเคร่ืองมอืในการแสวงหาความจริงแท้ 

ค าวา่ ญาณวทิยา รูปศพัทบ์าลีสันสกฤตมาจาก  2  ค า คือ ญาณะ แปลวา่  ความรู้ รู้แจง้และ วทิยา  แปลวา่  

ความรู้ หรือ วชิา  รวมกนัเขา้เป็น ญาณวทิยา  แปลวา่วชิาวา่ดว้ยความรู้  และเป็นศพัทบ์ญัญติัท่ีใชก้บัค าวา่  

Epistemology อ่านวา่ e·pis·te·mol·o·gy  (ĭ-pĭs'tə-mŏl'ə-jē) n. [Greek epistēmē, knowledge (from epistasthai, 

epistē-, to understand : epi-, epi- + histasthai, middle voice of histanai, to place, determine; see stā- in Indo-

European roots) + -logy.]  มีค  าอธิบายวา่  The branch of philosophy that studies the nature of knowledge, its 

presuppositions and foundations, and its extent and validity.  (D.R.)  ใชร่้วมกบัค าวา่   ทฤษฎีความรู้ (  theory of 

knowledge )  เป็นวชิา ท่ีวา่ดว้ยบ่อเกิด ลกัษณะ  หนา้ท่ี ประเภท ระเบียบวธีิ และความสมเหตุสมผลของความรู้ 

(ราชบณัฑิตยสถาน :2540;34)  เป็นวชิาท่ีมีขอบเขตเก่ียวกบัความหมายของสภาวะ   ท่ีเรียกวา่  การรู้   การรับรู้

รับทราบ  ความรู้สึกท่ีแน่ใจ  การเดา ความผดิพลาด ความจ า การคน้พบ การพิสูจน์ การอนุมานอา้งอิง  การท าให้

มีข้ึน  การหาพยานหลกัฐานมายนืยนั (ความคิดเห็นของตนเอง)   ความกงัขาน่าสงสัย การสะทอ้นมุมมอง การคิด

จินตนาการ ความฝัน เป็นตน้  (Jonathan Rée and Urmson J.O.:2005;113)  
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  เป็นค าแปลของพลตรีพระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศป์ระพนัธ ์ท่ีเป็นผูบ้ญัญติัศพัท ์อภิปรัชญา จากค าวา่ Metaphysics 

http://dictionary.reference.com/browse/philosophy


 ดงันั้น ญาณวทิยา  จึงเป็นวชิาท่ีศึกษาเก่ียวกบัธรรมชาติของความรู้  ความเป็นไปไดข้องความรู้  ส่ิงท่ีท า

ใหค้วามรู้เกิดข้ึน  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูรู้้และส่ิงท่ีถูกรู้  ตลอดจนศึกษาถึงลกัษณะ  ขอบเขต  ประเภท  และ

ความสมเหตุสมผลของความรู้  เน้ือหาของญาณวทิยาพยายามท่ีจะตอบปัญหาท่ีวา่  ความรู้เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร  

อะไรคือส่ิงท่ีเรารู้  เราจะสร้างความรู้ไดอ้ยา่งไร อะไรคือเง่ือนไขหรือปัจจยัของความรู้และเกณฑต์ดัสินความรู้คือ

อะไร โดยเฉพาะค าวา่ ความสมเหตุสมผลของความรู้ นัน่มุ่งหมายถึงความรู้หรือส่ิงท่ีมนุษยรู้์จกัจะตอ้งสอดคลอ้ง

หรือตรงกบัความเป็นจริง เช่น  เราบอกวา่เรามีความรู้เร่ืองรถยนต ์จะตอ้งมีรถยนตจ์อดใหเ้ห็นเป็นประจกัษ์       

เป็นอาทิ  ดงันั้น ญาณวทิยา  จึงเป็นการสืบสวนคน้ควา้ความเป็นไปได ้ตน้ก าเนิด และลกัษณะของความรู้ของ

มนุษย ์ถึงแมว้า่ตลอดระยะแห่งความเพียรพยายามท่ีจะพฒันาทฤษฎีความรู้  ใหเ้พียงพอกา้วหนา้มาจากงานเขียน

ของเพลโตท่ีช่ือ Theaetetus เป็นตน้มา ญาณวทิยาจึงไดมี้อิทธิพลต่อความคิดครอบง าปรัชญาตะวนัตกมาตั้งแต่ยคุ

ของเดส์การ์ต ( Descartes:1596-1650) และจอห์น ล็อก ( John Locke:1632-1704)  ในปัญหาขอ้แยง้กนัระหวา่ง

ความรู้ท่ีเป็นเหตุผลนิยมและประสบการณ์นิยม เก่ียวกบัปัญหาส าคญัเร่ืองการรับรู้ท่ีมีมาก่อนประสบการณ์และ

หลงัประสบการณ์ ยงัไดรั้บการถกแถลงกนัอยูเ่สมอ  ดงันั้น วธีิท่ีจะพิสูจน์รับความถูกตอ้งของความรู้จึงตอ้งอาศยั

ฐานรองรับท่ีเช่ือถือได ้ ในทางปรัชญาจึงอาศยัตรรกศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ 

 ตรรกศาสตร์ (logic = log⋅ic [loj-ik]) วา่ดว้ยการใชเ้หตุผล  การอา้งเหตุผล  การตรวจสอบการอา้ง

เหตุผลวา่สมเหตุสมผลหรือไม่  และขอ้บกพร่องของการอา้งเหตุผล   เน้ือหาทางตรรกศาสตร์อธิอบายวา่  การใช้

เหตุผลแบบใดเป็นการใชเ้หตุผลท่ีดี  น่าเช่ือถือ  มีความถูกตอ้งและสมเหตุสมผล  การใชเ้หตุผลแบบใดเป็นการใช้

เหตุผลท่ีมีขอ้บกพร่อง  ไม่สมเหตุสมผล  ดงันั้นหนา้ท่ีอยา่งหน่ึงของตรรกศาสตร์คือ ตรวจสอบการใชเ้หตุผลและ

ค าอธิบายของศาสตร์ต่าง  ๆ วา่มีความน่าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใด    ในการเรียนวชิาปรัชญาตรรกศาสตร์  จึงเป็น

ส่วนส าคญัในการเสนอรูปแบบทางความคิดแบบปรัชญาท่ีสมเหตุสมผล และใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ

รูปแบบการน าเสนอความคิดของนกัปรัชญาวา่น่าเช่ือถือหรือไม่เพียงใด 

 ดงันั้น การศึกษาตรรกศาสตร์จึงเป็นการศึกษาวธีิการและหลกัการท่ีจะใชใ้นการจ าแนกแยกแยะประโยค  

(ถอ้ยความ) ท่ีเจรจาออกมาใหช้ดัเจนวา่ ประโยคใดถูกตอ้ง และถอ้ยความใดไม่ถูกตอ้ง ( Copi:1995;1) เน้ือความ

แห่งค าพดูจึงสามารถจดัเป็นประโยคท่ีมีเน้ือความจริงหรือประโยคเป็นเทจ็ หรือสมเหตุสมผลหรือไม่ 

  ตรรกศาสตร์สามารถแบ่งไดเ้ป็น  2   ประเภท ตามลกัษณะของการอา้งเหตุผล(argument) คือ 

  1. ตรรกศาสตร์แบบนิรนยั (deductive  logic)   

  2. ตรรกศาสตร์แบบอุปนยั (inductive  logic) 



ตรรกศาสตร์แบบนิรนยั  คือ การอา้งเหตุผลจากความจริงท่ีเป็นขอ้ความหรือความคิด   จากส่ิงทัว่ไปหรือ

สากลไปหาส่ิงเฉพาะ  หรือโดยนยัหน่ึงหมายถึง  การสรุปส่ิงเฉพาะจากส่ิงทัว่ไป   

การใชเ้หตุผลแบบนิรนยั Deductive  (สามเหล่ียมหงาย           จากมากไปหานอ้ย)  หมายถึง การพิสูจน์วา่ขอ้สรุป

เป็นจริงเพราะขอ้อา้งทั้งหมดเป็นจริง หรือขอ้สรุปจริงตามเง่ือนไขของขอ้อา้ง ขอ้สรุปของการอา้งเหตุผลแบบนิร

นยั  จึงไม่ไดใ้หข้อ้มูลใหม่นอกเหนือไปจากท่ีปรากฏอยูแ่ลว้ในขอ้อา้ง    

การอา้งเหตุผลแบบน้ี  เป็นการรักษาความจริงและไม่สามารถขยายความรู้ใหม่แก่เรา การอา้งเหตุผลแบบ

นิรนยั  อาศยัการวธีิการค านวณเชิงคณิตศาสตร์หรือเรขาคณิตเป็นฐาน ตวัอยา่ง 

             มนุษยทุ์กคนเป็นส่ิงตอ้งตาย    

แดงเป็นมนุษย ์           

เพราะฉะนั้น  แดงเป็นส่ิงตอ้งตาย 
                                                        เดส์คาร์ตส์ และสปิโนซ่า   ท่ีมา  data:image/jpg;base64,/9j/  ไลบบี์ซ  ท่ีมา  http://t1.gstatic.com/images 

  ตรรกศาสตร์แบบนิรนยั  มีความสัมพนัธ์กบัทฤษฎีญาณวทิยาประเภทเหตุผลนิยม  ( Rationalism ) ใน

ลทัธิน้ีมีนกัปรัชญาท่ีส าคญั เช่น เดส์คาร์ตส์ , สปิโนซ่า , ไลบนี์ซ โดยลทัธิน้ียอมรับวา่ ความรู้เกดิขึน้จากการใช้

ปัญญาคิดหาเหตุผลเท่าน้ัน และมองวา่ ความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์นั้นเป็นความรู้ท่ีไม่แน่นอน อาจผดิพลาดได ้

เหตุผลนิยมถือวา่ ประสบการณ์เป็นตวัใหข้อ้มูล (ทางประสาทสัมผสัทั้ง 5) แต่เหตุผลนั้นจะเป็นตวัตดัสินใหเ้ห็น

ความจริง เกิดความรู้  

เหตุผลนิยมเช่ือในความรู้ก่อนประสบการณ์ หรือ A priori-knowledge นัน่คือ ความรู้นั้นมีประทบัอยูแ่ลว้

ในจิต มีมาก่อนประสบการณ์ เช่น คณิตศาสตร์กฎเรขาคณิต เราเรียกความรู้ท่ีไม่อาศยัประสบการณ์น้ีวา่ ความรู้

แบบนิรนยั วธีิการแบบนิรนยั ( Deduction ) คือ การพิสูจน์ความเช่ือหน่ึง โดยอาศยัความเช่ือเดิมท่ีมีอยูห่รือท่ี

ยอมรับกนั หรือการโยงความคิดจากส่ิงท่ีเรารู้โดยไม่ตอ้งอาศยัส่ิงอ่ืนเลย       ตัวอย่าง เช่น 

 ลุงของเพื่อนไม่สบาย   จากประโยคน้ีเราสรุปไดท้นัทีวา่ ลุงเป็นผูช้าย เราจะเห็นวา่ ขอ้สรุปท่ีวา่ ลุงเป็น

ผูช้ายไดม้าจากขอ้อา้งโดยไม่ตอ้งอาศยัประสบการณ์ใด ๆ  

ส่วนการใชเ้หตุผลอีกประเภทหน่ึงคือ ตรรกศาสตร์แบบอุปนยั เป็นความคิดในเชิงตรรกศาสตร์ (logical 

thinking) แบบ สามเหล่ียมคว  ่า  ▲ (จากนอ้ยไปหามาก) เพราะเป็นความคิดท่ีไดจ้ากประสบการณ์ท่ีเราประสบ

พบเห็นอยูทุ่กเม่ือเช่ือวนัวา่ ในช่วงฤดูฝนตอนเวลาบ่ายแก่ๆ   ถึงเยน็มกัจะมีฝนตกเป็นประจ า เราก็สามารถอนุมาน

เอาวา่ เยน็น้ีฝนอาจจะตก เป็นตน้  ลกัษณะส าคญัของการใชเ้หตุผลแบบอุปนยัก็คือ  เน้ือความของขอ้สรุป 

(Conclusions) มีเกินกวา่เน้ือความของบทตั้ง (Premise)  การอา้งเหตุผลแบบน้ีจะใหข้อ้มูลหรือความรู้ใหม่   



ขอ้สรุปจึงมีลกัษณะทัว่ไป ท่ีไดม้าจากความจริงเฉพาะการอา้งเหตุผลแบบอุปนยั อาศยัการคิด และสังเกตการณ์

จากวธีิการทางวทิยาศาสตร์ ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือความรู้ในชีวติประจ าวนั 

  ประสบการณ์นิยม หรือประจักษนิยม ( Empiricism ) ในลทัธิน้ีมีนกัปรัชญาท่ีส าคญั คือ จอห์น ล็อค  

เดวดิ ฮิวม ์ลทัธิน้ียอมรับวา่ ประสบการณ์เป็นบ่อเกิดของความรู้ หรือ ความรู้เกดิจากการรับรู้ทางประสาทสัมผสั

ทั้ง 5 เท่าน้ัน  ทศันะน้ีถือวา่ ไม่มีความรู้ใดท่ีติดตวัเรามาตั้งแต่เกิด ความรู้จะไดม้าตอ้งไดม้าจากการเรียน จาก

ประสบการณ์ แมจ้ะอา้งวา่ มีความรู้บางอยา่งติดตวัมาแต่เกิด (ปัญญา) มนัก็แทบจะไม่มีความหมายอะไรเลย ถา้ไม่

มีประสาทสัมผสั  

ประสบการณ์เป็นตวัใหข้อ้เทจ็จริง  เป็นวตัถุดิบของความรู้ ถา้ไม่มีประสาทสัมผสัรับขอ้มูลใหก้บัจิต เรา

จะรู้อะไรไม่ไดเ้ลย ประสบการณ์แมจ้ะเปล่ียนแปลงไม่ตายตวั แต่ก็ใหค้วามจริงท่ีมีสาระแก่เรา ท าใหเ้รามีความรู้

และเขา้ใจโลกได ้เราเรียกความรู้แบบน้ีวา่ ความรู้อุปนยั (Induction )  ตัวอย่างของวธีิการอุปนัย   คือ มะนาวแต่

ละผลจากตน้น้ีเปร้ียว   เราเคยชิมมาแลว้ เราจึงสรุปวา่ มะนาวตน้น้ีเปร้ียว น่ีคือ  การเอาความจริงท่ีรู้จากส่วนยอ่ย 

(มะนาวแต่ละผลเปร้ียว )  มายกใหเ้ป็นความจริงของส่วนรวม   (มะนาวตน้น้ีเปร้ียว )  น่ีคือ  การกา้วกระโดด คือ 

กระโดดจากบางส่ิงไปสู่ทุกส่ิง   การอุปนยัเป็นการกระโดดจากอดีตไปสู่อนาคต    คือหลกัฐานท่ีเราไดจ้าก

ประสบการณ์ในอดีต    ท  าใหเ้ราสรุปไดว้า่ ในอนาคตมนัจะเป็นอยา่งน้ีดว้ย ความรู้อุปนยัแบบน้ี เป็นความรู้แบบ

วทิยาศาสตร์ดว้ย  ซ่ึงเป็นหวัใจของวทิยาศาสตร์  ความจริง คือความรู้ทุกอยา่งเกิดจากประสบการณ์และเกิด

ภายหลงัประสบการณ์ดว้ย  

               ข้อดี  ของความรู้แบบนิรนัย คือ เป็นความรู้ท่ีแน่นอน ไม่สามารถผดิพลาดไดเ้ลย มีความตายตวั ไม่

เปล่ียนแปลง  

  ข้อเสีย  ของความรู้แบบอุปนัย คือ เราจะไม่ไดค้วามรู้ใหม่ ๆ เขา้มาในชีวติเราเลย เพราะวา่มนัตายตวั 

แคบและจ ากดั แต่วา่มนัก็มีความบริสุทธ์ิ แยง้ไม่ได ้เถียงไม่ไดเ้ช่นกนั 

3)   จริยศาสตร์  (Ethics)  หลกัเกณฑ์ของการตัดสินความดี-ความช่ัว 

ค าวา่ จริยศาสตร์  รูปศพัทบ์าลีสันสกฤตมาจาก  2  ค า  คือ  จริยะ  แปลวา่  กริยาท่ีควรประพฤติ  และ 

ศาสตร์  แปลวา่  ความรู้ หรือ วชิา  รวมกนัเขา้เป็น จริยศาสตร์แปลวา่วชิาวา่ดว้ยกริยาท่ีควรประพฤติ   และเป็น

ศพัทบ์ญัญติัท่ีใชก้บัค าวา่ Ethics ในภาษาองักฤษ ซ่ึงเดิมมาจากค าในภาษากรีกวา่  Ethos  และภาษลาติน  Ethica 

ส าหรับค าวา่ Ethics อ่านออกเสียง ดงัน้ี  eth⋅ics [eth-iks] หมายถึง  



1. ระบบของหลกัศีลธรรม เช่น หลกัจริยธรรมของวฒันธรรม  

2. กฎแห่งความประพฤติท่ีไดรั้บการยอมรับในการการแสดงความเคารพต่อพฤติกรรมการปฏิบติังาน  

ของมนุษยใ์นเฉพาะสาขา เฉพาะกลุ่ม เฉพาะวฒันธรรม เช่นจริยธรรมทางการแพทย ์จริยธรรมของชาวคริสเตียน  

 3. หลกัจริยธรรมส่วนบุคคล  4.เป็นสาขาหน่ึงของวชิาปรัชญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณค่าอนัสัมพนัธ์กบัความ

ประพฤติของมนุษย ์ ท่ีเอ้ือต่อการกระท าความถูก-ผดิ ท่ีชดัเจน รวมทั้งจูงใจในการท าความดี-ชัว่และมีจุดหมายต่อ

การกระท านั้น(http://dictionary.reference.com/browse/ philosophy)  

ดงันั้น จริยศาสตร์  จึงเป็นปรัชญาสาขาหน่ึงท่ีวา่ดว้ยการแสวงหาความดีสูงสุดของชีวติมนุษย ์แสวงหา

เกณฑใ์นการตดัสินความประพฤติของมนุษยว์า่อยา่งไหนถูก ไม่ถูก  ดีไม่ดี  ควรไม่ควรและพิจารณาปัญหาเร่ือง

สถานภาพของค่าทางศีลธรรม  (ราชบณัฑิตยสถาน : 2540;34 )ใหค้วามหมายของค าวา่ Ethics ไวว้า่การศึกษา

บรรทดัฐานความประพฤติและการตดัสินคุณค่าทางจริยธรรม 

 จริยศาสตร์ เป็นปรัชญาสาขาหน่ึงท่ีวา่ดว้ยค่าทางจริยธรรม  ความดีสูงสุดส าหรับมนุษยแ์ละเกณฑต์ดัสิน

จริยธรรมเน้ือหาทางจริยศาสตร์   อธิบายถึงลกัษณะของความดีความถูกตอ้งวา่  เป็นส่ิงท่ีสามารถนิยามไดห้รือไม่

อยา่งไร  ส่ิงท่ีดีท่ีสุดในชีวติหรือเป้าหมายสูงสุดของชีวติคืออะไร  และศึกษาถึงปัญหาทางจริยธรรมวา่เราจะใช้

อะไรเป็นเกณฑต์ดัสินค่าทางจริยธรรม      

4)    สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) เกณฑ์การตัดสินความงาม  

สุนทรียศาสตร์ มีรากศพัทจ์ากภาษาสันสกฤต 2 ค า คือ “สุนทรียะ ”  แปลวา่ความงาม และ “ศาสตร์ ”  

แปลวา่ ความรู้สุนทรียะหากจะแปลตามตวัอกัษรก็คือ “ความงาม”  แต่จริง ๆ แลว้ในท่ีน่ีหมายถึงความถึงความด่ืม

ด ่าของความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ซ่ึงเรียกวา่ “ความสุนทรีย์”  หรือ “ความรู้สึกทางสุนทรียะ ” และเป็นศพัท์

บญัญติัท่ีใชก้บัค าวา่  Aesthetics4 ในภาษาองักฤษซ่ึงเดิมมาจากค าในภาษากรีกวา่ aisthētikós หมายถึง  การรับรู้

ทางประสาทสัมผสัเป็นความรู้ท่ีเกิดจากความรู้สึก และภาษาลาติน aesthēticus หมายถึงส่ิงท่ีรับรู้ไดโ้ดยผา่นทาง

เพทนาการกล่าวคือรู้โดยอาศยัตาหู จมูก ล้ินและสัมผสัทางกาย 5 ส าหรับค าวา่ Aesthetics อ่านออกเสียงดงัน้ี    

                                                           
4
 German ästhetisch, from New Latin aesthēticus, from Greek aisthētikos, of sense perception, from aisthēta, 

perceptible things, from aisthanesthai, to perceive; see au- in Indo-European roots.] aes·thet'i·cal·ly adv. ((D.R.) 
5
  ตามค านิยามของรากศพัทก์รีกและละตินท่ีวา่การรับรู้โดยอาศยัประสาทสัมผสัหรือเพทนาการทางตา หู จมูก ลิ้น และสัมผสัทางกายนั้น ดูเหมือนวา่จะไม่

รวมถึงการรับรู้ทางใจ เหมือนกบัทางตะวนัออกโดยเฉพาะพุทธศาสนา ค าวา่เพทนาหรือเวทนาหมายถึงความรู้สึกทางตา หู จมูกลิ้น กาย และใจ ท่ีเรียกวา่
เวทนา 6 อายตนะ 6 สัมผสั 6 กลายเป็นวิญญาณ 6  ทั้งน้ีเพราะในทางปรัชญาตะวนัตกทฤษฎีท่ีปฎิดเสธจิตนิยมจะไม่ยอมรับความมีอยูข่องจิต ไม่ยอมรับความ
มีอยูแ่ห่งวิญญาณธาตุ (ธาตุรู้) เช่นลทัธิวตัถุนิยมหรือสสารนิยม ( materialism ) ท่ียอมรับเพียงแค่สัมผสั 5 เท่านั้น 

http://dictionary.reference.com/browse/%20philosophy


Aes·thet·ics  or  es·thet·ics   (ěs-thět' รks)  หมายถึง  ปรัชญาหรือทฤษฎีท่ีน าไปสู่ความงามและรสนิยมทาง

ศิลปะ การรับรู้หรือรู้สึกทางศิลปะความงาม และรวมถึงความซาบซ้ึงตรึงตราในรสแห่งความงามและความดี 

(D.R)  นอกจากน้ี  ยงัเป็นวชิาวา่ดว้ยความซาบซ้ึงในคุณค่าของส่ิงงดงาม ไพเราะร่ืนรมย ์ ไม่วา่จะเป็นของ

ธรรมชาติหรืองานศิลปะ  มกักล่าวในลกัษณะเป็นปรัชญาหรือทฤษฎีทั้งเชิงจิตวทิยา  จริยศาสตร์  สังคมศาสตร์   

รวมถึงประวติัรสนิยมและการวจิารณ์งานศิลปะดว้ย  (ราชบณัฑิตยสถาน:2541;8) 

 ค  าวา่  “aesthetics”  ท่ีโบมการ์เตน ( Baumgarten,Alexander Gottied; 1714-1742)  ไดบ้ญัญติัข้ึนมาใช ้

โดยมาจากรากศพัท ์“aisthanomai”  หมายถึง การรับรู้ (to perceive )ทางประสาทสัมผสัและความรู้สึกต่อส่ิงท่ีตรง

ขา้มกบัความงามดว้ยเช่น  ความน่าเกลียด ความน่าขยะแขยง ตลอดถึงแมก้ระทั้ง ความกลวั ความกล่าหาญ ความ

อศัจรรย ์ก็ถือวา่เป็นความสุนทรียะดว้ย เพราะความรู้สึกสุนทรียะหมายถึงคุณสมบติัของจิตท่ีตอบสนองต่อ

อารมณ์ของมนุษยท่ี์เกิดจากประสาทสัมผสั   

 ดงันั้น ความหมายของค าในเชิงลึกทางวชิาการจึงมิไดห้มายถึง ความงาม แต่จะหมายถึง การรับรู้เร่ือง

ความงามท่ีเกิดข้ึนในจิตของมนุษย ์ เรียกวา่  “สัญชาน”  (perceptual knowledge)  มนัเป็นความรู้สึก การรับรู้เร่ือง

ความงามน้ีเป็นเร่ืองของจิตท่ีเป็นนามธรรมท่ียงัไม่สามารถอธิบายไดด้ว้ยภาษาและวธีิการอนัใดอนัหน่ึงให้

กระจ่างชดั ซ่ึงในเร่ืองน้ีมีนกัปรัชญาบางท่านอธิบายเอาไวว้า่  เช่น เช่น เดส์คาร์ตส์ (Descartes, Rene : 1596-

1650)  และไลบนิ์ช (Leibniz, Gotried Wilhelm: 1646-1716)  กล่าวเอาไวว้า่  “สัญชานเป็นส่ิงท่ีคลุมเครือและ

สับสน” นัน่คือเมือเปรียบเทียบกบัความรู้ท่ีเป็นความคิด (มโนทศัน์-concept)  แต่เร่ืองน้ี โบมสการ์เตน  ผูท่ี้ได้

บญัญติัศพัท ์“aesthetics” แยง้เอาวา้วา่ สัญชานมิไดเ้ป็นส่ิงคลุมเครือ กล่าวคือ สัญชานเป็นส่ิงท่ีกระจ่างชดัในจิต

ของผูท่ี้มีความรู้สึกเช่นนั้น หากแต่จะมีความสับสนอยูบ่า้งก็ตรงท่ีไม่อาจะอธิบายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้เขาจึงสรุปลง

วา่ “สัญชานเป็นส่ิงท่ีกระจ่างแต่สับสน” นัน่ก็หมายความวา่ความรู้ท่ีเราไดจ้ากสัญชานเป็นความรู้สึก ไม่ใช่

ความคิดอยา่งความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ (เมินรัตน์  นวะบุศย์:2543) 

 สุนทรียศาตร์  ในฐานะท่ีเป็นวชิาการศึกษา   แมจ้ะหมายถึงวชิาท่ีวา่ดว้ยเร่ืองความงามและ การรับรู้เร่ือง

ความงาม แต่เน้ือหาลกัษณะวชิาและปัญหาท่ีวชิาน้ีพดูถึงมีความกวา้งมากกวา่นั้น  กล่าวคือ ส่ิงท่ีจะศึกษาในวชิาน้ี

นอกจากเร่ืองความงามและการรับรู้เร่ืองความงามแลว้   ยงัมีประเด็นปัญหาอีกวา่   มีสุนทรียเจตคติ ( aesthetics 

attitude) ท่ีเราไดรั้บจากศิลปะและธรรมชาติจริง ๆ หรือไม่ ถา้มีมนัเป็นอยา่งไร ?  มีประสบการณ์เฉพาะท่ีเรียกวา่

ประสบการณ์สุนทรียะหรือไม่ และถา้มีมนัเป็นอยา่งไร ?  มีวตัถุหรืออารมณ์ ( object) เฉพาะเราเรียกส่ิงน้ีวา่วตัถุ

หรืออารมณ์สุนทรียะ ( aesthetics object) จะตอ้งมีหรือไม่ ? และมีคุณค่าเฉพาะท่ีเราเรียกวา่คุณค่าทางสุนทรียะ



หรือไม่ หากจะเปรียบเทียบกบัคุณค่าทางจริยะ คุณค่าทางความจริงท่ีสมเหตุสมผลและคุณค่าทางศาสนา ?  

(Audi,Robert:1999;10) 

สุนทรียศาสตร์  จึงเป็นวชิาวา่ดว้ย   ความงาม  ส่ิงงาม ศิลปะและประสบการณ์ทางสุนทรียะ   ความงาม    

ส่ิงงาม  และศิลปะ  เน้ือหาของสุนทรียศาสตร์จึงเก่ียวโยงถึงปรัชญาความงาม  (Philosophy  of  Beauty)ปรัชญา

ศิลปะ  (philosophy  of  Art) ซ่ึงกล่าวถึงการนิยามศิลปะ  ความซาบซ้ึงใจและความเขา้ใจการตดัสินและการ

ประเมินค่างานศิลปะและปรัชญาในศิลปะ (philosophy  in  Art) เน้ือหาสุนทรียศาสตร์  จึงเป็นปรัชญาท่ีพยายาม

จะตอบปัญหาท่ีวา่  สุนทรียภาพหรือความงามเป็นส่ิงท่ีมีอยูด่ว้ยตวัของมนัเอง   โดยไม่เก่ียวกบัมนุษยเ์ราเลย ไม่วา่

เราจะรู้สึกไดห้รือไม่ก็ตาม   แต่ความงามก็มีอยูโ่ดยตวัมนัเอง  ความงามเป็นองคป์ระกอบอยา่งหน่ึงของจกัรวาล   

หรือวา่ความงามเป็นเพียงความรู้สึกท่ีเรามีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเก่ียวกบัความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบของเราเท่านั้น 

หรือวา่ความงามไม่มีตวัตนไม่มีอยูโ่ดยตวัมนัเอง  ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมนัจะงามถา้เราชอบ  และส่ิงนั้นจะกลายเป็นความ

น่าเกลียดหากเราไม่ชอบเป็นตนั  นอกจากน้ีในทางสุนทรียศาสตร์ยงัมีปัญหาวา่ความงามกบัส่ิงท่ีงามนั้นสัมพนัธ์

กนัอยา่งไร  ความงามสะทอ้นความจริงหรือไม่   และความงาม ความดีเป็นส่ิงเดียวกนัหรือไม่ หรือวา่ความงาม

เก่ียวขอ้งกบัศีลธรรมหรือไม่ ความงาม (สุนทรียะ) ความดี (จริยะ) และความจริงสูงสุด (อภิปรัชญา) เป็นส่ิง

เดียวกนัหรือแยกจากกนัเด็ดขาด เป็นตน้  

             

1 ) ขอบเขตของสุนทรียศาสตร์   ( Scope of Aesthetics ) 

การก าหนดขอบเขตของ การศึกษาทางวชิาการใด ๆ นัน่เป็นส่ิงไม่พึงกระท า  เพราะความรู้ท่ีเป็น โลกิย -

สมมติ   สามารถจะเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา อยา่งไรก็ตามเพื่อใหก้ารศึกษามีความชดัเจนและไม่กวา้งเกิน ไป   

จึงก าหนดขอบเขตในการศึกษาสุนทรียศาสตร์ชั้นน้ี  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเบ้ืองตน้ 

ในการก าหนดขอบเขตของรายวชิาท่ีง่ายท่ีสุดคือ   การก าหนดจากการนิยามศพัทแ์ละเน้ือหา   เพื่อใชเ้ป็น

ช่องทางใหม้องเห็นเร่ืองราวต่างๆ ไดง่้ายข้ึนวธีิการน้ีก็อาจพิจารณาใชไ้ดก้บัสุนทรียศาสตร์เช่นเดียวกนั  มีขอ้               

พิจารณาจากบทนิยามต่อไปน้ี 

สุนทรียศาสตร์  เป็นสาขาหน่ึงของวชิาปรัชญาท่ีสัมพนัธ์กบัธรรมชาติของความงาม ศิลปะ รสนิยม และ

เก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคค์วามด่ืมด ่าในส่ิงพิลาสจรุงใจ การนิยามในความหมายทางวทิยาศาสตร์ก็คือ การศึกษา

การรับรู้ทางประสาทสัมผสัหรือ การศึกษาคุณค่าของอารมณ์ความรู้สึก  ท่ีบางคร้ังเรียกวา่เกณฑก์ารตดัสินอารมณ์

และรสนิยม   นกัปราชญใ์นสาขาน้ี   นิยามไวอ้ยา่งกวา้งๆ   วา่สุนทรียศาสตร์คือการสะทอ้นเร่ืองราวของ



ศิลปวฒันธรรม  และธรรมชาติ   โดยใชแ้นวทางวพิากษว์จิารณ์ (http://en.wikipedia.org/wiki/Aesthetics)  

สุนทรียศาสตร์ คือ "การศึกษามิติหน่ึงซ่ึงมาจากความรู้สึกทางการรับรู้ หรือความรู้สึกทางการคิดสู่คุณค่าของ

ความงาม" Aesthetics : "A dimension of study is a study of either perceptual or conceptual sensitivity through 

quality of beauty" 

สุนทรียศาสตร์ คือการศึกษาศิลปะในเชิงปรัชญา : " The philosophical study of art" บทนิยามน้ี นอกจาก

จะนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายแลว้  บางคร้ังในการศึกษาทัว่ไป   น ามากล่าวรวมความเอาวา่เป็น ปรัชญาศิลปะ   

(The philosophy of art) ท่ีใชส่ื้อความหมายกนัไดโ้ดยทัว่ไปเป็นปกติ ในขณะท่ีสุนทรียศาสตร์นั้นอยา่งหน่ึง และ

ปรัชญาศิลปะนั้นอยา่งหน่ึง เพระศิลปะเป็นภาวะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้เก่ียวกบัความรู้สึก (Pertaining to the sense 

perception) มีความหมายวา่ ความรู้สึกก็เป็นความรู้อยา่งหน่ึง อยา่งเช่นความรู้สึกต่อความงาม ความไพเราะ นัน่

คือเรารู้ความงาม ความไพเราะโดยอาศยัความรู้สึกท่ีถึงแมว้า่จะเป็นความรู้ท่ีเป็นอตันยั ( subjective) ก็ตาม แต่

มนุษยเ์ราก็ถือวา่เป็นมาตรฐานหน่ึงของชีวติทุกรูปนาม  

ในขณะท่ีปรัชญาศิลปะ (Philosophy of art) เป็นมิติของความคิดอีกแนวหน่ึง ซ่ึงน าไปสู่ความเขา้ใจใน

กระบวนการสร้างสรรคศิ์ลปะเฉพาะของแต่ละความคิด มุมมองของพื้นเพทางวฒันธรรม อยา่งไรก็ตาม บทนิยาม

ท่ีกล่าวไวไ้ม่วา่จะเป็นการศึกษาศิลปะตามแนวปรัชญาหรือวา่ การศึกษาคุณค่าของอารมณ์ความรู้สึก เกณฑก์าร

ตดัสินอารมณ์และรสนิยมและสุนทรียศาสตร์คือการสะทอ้นเร่ืองราวของศิลปะ วฒันธรรมและธรรมชาติโดยใช้

แนวทางวพิากษว์จิารณ์ สุนทรียศาสตร์ คือ ปรัชญาของศิลปะและความงาม "The Philosophy of Art and Beauty" 

ก็ตาม ต่างก็หมายถึงความงาม ความไพเราะ เป็นความหมายท่ีครอบคลุมทั้งศิลปะและความงามไวเ้บด็เสร็จภายใต้

กรอบทางความคิดท่ียงัคงไว ้ในกรอบของความคิดและความเขา้ใจเชิงปรัชญา (Philosophical concept)  

แต่หากยดึถือตามท่ีอาริสโตเติลก าหนด "สุนทรียศาสตร์ ….. หมายถึง เป็นของ หรือเก่ียวกบัส่ิงท่ีสามารถ

รับรู้ไดด้ว้ยความรู้สึก โดยแยกออกจากส่ิงทั้งหลายท่ีเรียนรู้ดว้ย เชาวน์ปัญญาทางความคิด โดยในทางกลบักนั  

 1)  หมายถึงปรัชญาประเภทหน่ึงท่ีประยกุตใ์ชก้บัศิลปะท่ีหาหนทางสู่ความเขา้ใจในคุณค่าของตนเอง  

 2)  หมายถึงศึกษาความคิดสร้างสรรค์, ความซาบซ้ึงและความคิดท่ีลึกซ้ึงของศิลปะ  

3) ความรู้สึกของการรับรู้ทางความงาม " ขอ้ความน้ีง่าย และมีความหมายครอบคลุมมิติของการเรียนรู้

ค่อนขา้งจะสมบูรณ์ทั้งความคิดกบัการรู้สึกของการับรู้ท่ีจะน ามาสู่ประสบการณ์ไดด้งัท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3 ความรู้สึก

ของการรับรู้กบัความงามพอท่ีจะน ามาสร้างเป็นบทนิยามเฉพาะของตนเอง  เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ ดังนั้นการ

http://en.wikipedia.org/wiki/Aesthetics)


ก าหนดขอบเขตของสุนทรียศาสตร์ได้เอง ดังนี ้: ความหมายของบทนิยามท่ีใหไ้วใ้นท่ีน่ี เพื่อน าไปใชเ้ป็นตวัเช่ือม

ทางความคิดและความเขา้ใจในระบบการเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ดงัท่ีก าหนดไวต้ามเป้าหมายในสุนทรียภาพของ

ชีวติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง  

 ดงันั้น สุนทรียศาสตร์  จึงมีรากฐานท่ีเป็นอิสระมากข้ึนในฐานะท่ีเป็นศาสตร์สาขาหน่ึง สุนทรียะ   จึงเป็น
ศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองต่อไปน้ี 

1. เก่ียวกบังานศิลปะทั้งหลาย 
2. ขบวนการทั้งหลายท่ีเก่ียวกบัการสร้างการผลิตและประสบการณ์ทางศิลปะ 
3. และมุมมองท่ีชดัเจนของธรรมชาติ และผลงานของมนุษยท่ี์อยูน่อกขอบเขตของงานศิลปะ โดยเฉพาะ  

ส่ิงทั้งหลายท่ีพอจะถูกพิจารณาวา่งามหรือไม่งาม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบและคุณภาพ 
  

อกีทศันะหน่ึงเกีย่วกบัขอบเขตของสุนทรียศาสตร์ทีจั่ดตามเนือ้หาวชิาปรัชญา คือ 
1. เน้ือหาวชิาท่ีเช่ือในความส าคญัของธรรมชาติ   ถือวา่ธรรมชาติเป็นบ่อเกิดของทุกส่ิงรวมทั้งความงาม 

และศิลปะต่างๆ 
2. เน้ือหาวชิาท่ีเช่ือในความหลากหลายของสังคมมนุษยชาติ  คุณค่าความงามและศิลปะทั้งหลาย เป็น

ส่ือกลางใหม้นุษยส่ื์อสารกนัไดด้ว้ยภาษากลาง 
3. เน้ือหาวชิาท่ีเช่ือในความส าคญัของมนุษย์  มีความเด่นชดัตรงท่ีการใหค้วามส าคญัแก่เสรีภาพของ 

มนุษยแ์ต่ละคน (อารี  สุทธิพนัธ์ :2543;240-241) 
 

2.  ลกัษณะของความงาม (Nature of Beauty) 

 สุนทรียศาสตร์ สามารถเรียกไดว้า่เป็นปรัชญาแห่งความงาม  และส่ิงท่ีเรียกวา่ปรัชญาแห่งความงามนั้น

เหมารวมอยูใ่นทฤษฎีค่านิยม  ดงันั้นความงามจึงสามารถนิยามดว้ยวธีิการเหล่าน้ี  

 ความงามคือสัจจะ (ความจริง) นัน่ก็คือ ความงามเป็นสัจจะชนิดหน่ึง ความงามคือภาพปรากฏท่ีสมบูรณ์

แบบระดบัสรวงสวรรค์ (คือความสมบูรณ์ท่ีเป็นทิพย)์ หรืออีกนยัหน่ึงความงามเป็นสัญลกัษณ์แห่งความบริบูรณ์

ท่ีเป็นทิพยภาวะ. 

 ความงามคือการส าแดงออกท่ีสามารถจะรับรู้ถึงส่ิงท่ีดีไดท้างประสาทสัมผสั หมายความวา่ ทิพยบริบูรณ์

นั้น ยอ่มประกาศตวัตนในภาพลกัษณ์แห่งความงามหรือในรูปทรงท่ีสวยสดงดงาม 

 ส่ิงท่ีดียอ่มมีรูปทรงท่ีสวยงาม หรืออีกนยัหน่ึง ส่ิงท่ีดียอ่มอธิบายตนเองในรูปทรงแห่งความงาม 



 โดยสรุป   ความงาม  คือสัจจะประเภทหน่ึงเป็นสัจจะระดบัหน่ึงท่ีมีลกัษณะ   เป็นปรวสิัย   หรือ  วตัถุวสิัย

(Objective) นัน่คือทุกคนยอมรับวา่มีความงามจริง และความจริงคือความงาม 

 นิยามความงามเหล่าน้ี   แสดงใหเ้ห็นตน้ตอ บ่อก าเนิด เทศะสถานท่ีและคุณชาติ (elements)ของความงาม

ในฐานะท่ีเป็นอารมณ์ความรู้สึก หรือตวัจริงของประสบการณ์แห่งมนุษย ์กล่าวคือ ความงามเป็นคุณชาติท่ีมนุษย์

เรียนรู้ไดจ้ากประสบการณ์หรือความเช่ียวชาญนัน่เอง  

ดงันั้น  มนุษยเ์ราจึงตอ้งเรียนรู้วา่ ท าไม?  เม่ือไร?  และท าอยา่งไร?   ความงามจึงจะปรากฏข้ึนมาได?้                  

ส่ิงใดเป็นเง่ือนไขท่ีท าใหอ้ารมณ์ (objects ) เป็นส่ิงสวยงาม ?  ส่ิงใดเป็นคุณชาติท่ีท าใหเ้ราสามารถรับรู้เก่ียวกบั

ความงาม ?   ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีสวยงามกบัส่ิงท่ีมากระตุน้ใหมี้ความสวยงามนั้น  คืออะไรกนัแน่?  ส่ิงใด

ท่ีท าใหเ้ราเขา้ใจไดว้า่ความด่ืมด ่า  ซาบซ้ึง  ตราตรึงในสุนทรียรส  ( Aesthetic appreciation)  นัน่คืออะไร? 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความงามกบัศิลปะ 

 นิยามของศิลปะมีมาก  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของศิลปินและท่านผูรู้้ทั้งหลาย แต่เท่าท่ีปรากฏมกัจะ

อธิบายกนัวา่ ศิลปะ คือการสร้างสรรคแ์ละจินตนาการของมนุษย ์ทั้งน้ีอาจเกิดจากการลอกเลียนแบบธรรมชาติ 

หรือเกิดจากการหลัง่ไหลของความคิดและจินตนาการของผูส้ร้างสรรค ์

 เราสามารถจ าแนกประเภทของศิลปะได ้ 3  ประเภท คือ 

ก. ทศันศิลป์ (Visual Art) หรือ พลาสติค อาร์ต  (Plastic Arts)ไดแ้ก่ จิตรกรรมประติมากรรม 
 และสถาปัตยกรรม 

ข. จินตนศิลป์ (Imaginative Art) ไดแ้ก่ ดนตรีและวรรณคดี 
ค. ประยกุตศิ์ลป์ (Applied Art) ไดแ้ก่ ลีลาศ ละคร และภาพยนตร์การวเิคราะห์ปัญหาทางสุนทรียศาสตร์ 

นกัปราชญอ์าจจะวเิคราะห์วจิารณ์ศิลปะประเภทใดประเภทหน่ึง หรืออาจวเิคราะห์แบบรวมๆ ไปก็ได ้โดยอาศยั
องคป์ระกอบของศิลปะท่ีจะช่วยใหก้ารวเิคราะห์วจิารณ์นั้นละเอียดและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 

 

 

 

 



องค์ประกอบของศิลปะ มดีังนี ้คอื 

ก. ส่ือ (Media) คือ ส่ิงท่ีศิลปินน ามาใชถ่้ายทอดความคิด 
อนัสร้างสรรคข์องตนใหผู้อ่ื้นสามารถรับรู้ได ้เช่น สี แปรง หินอ่อน 
ผา้ใบ ทองแดง ปูน และค าพดูของกวนิีพนธ์ 

ข. เน้ือหา (Content) คือเร่ืองราวท่ีศิลปินแสดงออกมา 
ค. สุนทรียธาตุ (Aesthetical elements)มี 3 อยา่ง คือ                          ท่ีมา http://t1.gstatic.com/images 

ความงาม (Beauty) ความแปลกตา (Picturesqueness)  
และความน่าท่ึงหรือความเป็นเลิศ (Sublimity) 
 อน่ึง มีส่ิงท่ีควรพิจารณาก็คือศิลปกรรมแต่ละช้ินไม่จ  าเป็นตอ้งมีสุนทรียธาตุครบทั้ง 3 อยา่ง อาจจะมี

อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือทั้งสองอยา่งผสมกนัก็ได ้เช่น ตูร้ายรดน ้าในสมยัอยธุยา อาจจะมีทั้งสุนทรียธาตุของความ

งามและความน่าท่ึงผสมกนัก็ได ้

 นอกจากน้ีส่ิงต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติก็อาจมีสุนทรียธาตุเหล่าน้ีดว้ยเช่นกนั แมว้า่มนัมิไดเ้กิดจากการ

สร้างสรรคข์องมนุษย ์ความงามและสุนทรียธาตุไม่ไดเ้ป็นคุณสมบติัของศิลปกรรมเท่านั้น แต่ยงัเป็นคุณสมบติั

ของทุกส่ิงในธรรมชาติอีกดว้ย เช่น ดวงอาทิตยก์ าลงัโผล่ข้ึนจากทะเล เราจะเห็นไดว้า่มนัมีทั้งความงาม ความ

แปลกตา และความน่าท่ึง  

 

ตอนที่  2 วธีิการศึกษาปรัชญาและสาขาที่เกีย่วข้อง 

   

      1.   วธีิการทางปรัชญาและสุนทรียศาสตร์  (The Methods of Philosophy and  Aesthetics)  

  วธีิการทางปรัชญา หมายถึงกระบวนการในการแสวงหาความรู้ความจริงความดีงามความเป็นเหตุเป็นผล

(validity)โดยใชเ้คร่ืองมือทางปรัชญา  เพราะฉะนั้นวชิาปรัชญาและสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง จึงตอ้งใชว้ธีิเดียวกนัหรือ 

คลา้ยๆกนั ซ่ึงวธีิการน้ีจะแตกต่างไปจากวธีิการทางวทิยาศาสตร์ ซ่ึงลกัษณะของความรู้ทางวทิยาศาสตร์ คือระบบ

ความรู้ท่ีความจริงจะตอ้งสัมพนัธ์กบักฎและทฤษฎี  ดงันั้นในทางวทิยาศาสตร์  อาจพดูไดว้า่มีวตัถุประสงค ์   2 

ประการคือ 1.  รวบรวมขอ้มูล 2. สร้างกฎและทฤษฎี  ซ่ึงจึงมีลกัษณะขององคค์วามรู้ดงัน้ี 



          1.  ความรู้สามารถอธิบายกลุ่มเหตุการณ์ สามารถทดสอบซ ้ าได ้และความรู้ท่ีไดม้ามีลกัษณะสะสม

ต่อเน่ือง ผลของการศึกษายอ่มน าไปสู่การศึกษาอีกเร่ือง ต่อไปไม่ส้ินสุด 

          2.  มีกฎระเบียบวธีิการในการแสวงหาและยอมรับความรู้นั้นโดยกฎระเบียบ ตอ้งมีหลกัเกณฑ ์  

และความเท่ียงตรง มีการเปล่ียนแปลงดา้นประสิทธิภาพใหม้ากยิง่ข้ึนอยูต่ลอดเวลา 

                        3.   การแสวงหาความรู้ตอ้งไม่มีลกัษณะหยดุน่ิง  หากหยดุน่ิง ความกา้วหนา้ทางวชิาการก็เส่ือม

เม่ือนั้น 

    กระบวนการศึกษาของวทิยาศาสตร์ดงักล่าว   อาจมีความแตกต่างจากปรัชญาและสาขาท่ี เก่ียวขอ้ง                 

อยูบ่า้ง  กล่าวคือปรัชญาและสาขามีจุดมุ่งหมายและลกัษณะของวชิาซ่ึงอาจพิจารณาไดก้วา้งๆ   คือปรัชญามิใช่

การเป็นเจา้ของหรือการไดม้าซ่ึงความรู้ หรือความจริง แต่การแสวงหาความจริงต่างหากท่ีเป็นสารัตถะของ

ปรัชญา  ปรัชญาจึงมีความหมายโดยนยัวา่ ก าลงัอยูบ่นเส้นทางแห่งการแสวงหาค าถามมากกวา่แสวงหาค าตอบ 

ค าถามในปรัชญาจึงมีความส าคญัมากกวา่ค าตอบ  และทุกๆค าตอบจะน าไปสู่ค าถามใหม่ต่อไป 

  ปรัชญาจึงกลายเป็นความพยายามของมนุษยท่ี์จะแสวงหาค าตอบของเร่ืองราวต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและได้

แบ่งเน้ือหาออกไดเ้ป็นสาขาต่างๆ ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ ซ่ึงมีลกัษณะภาพรวมครอบคลุมถึงเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

  1)  ปรัชญาจะใหมุ้มมองทุกส่ิงทุกอยา่ง  อยา่งมีเหตุผลและใหค้วามสนใจ ในเร่ืองท่ีมนุษยส์งสัยใคร่รู้

อยา่งกวา้งขวาง 

  2)  ปรัชญาจะสะทอ้นมุมมองและเสนอแนวคิด ท่ีมีต่อความเช่ือและทฤษฎีต่าง  ๆ  ท่ีสืบทอดและเช่ือถือ

ในสังคมในเชิงวเิคราะห์วจิารณ์  

  3)  ปรัชญาจะวเิคราะห์ความหมาย  ใหค้  านิยามส่ิงต่างๆ  วเิคราะห์ขอ้ความและประโยคต่างๆ  ตามหลกั

ตรรกศาสตร์วา่สมเหตุสมผลหรือมีน ้าหนกัน่าเช่ือถือเพียงไร  

  4)  ปรัชญาจะพยายามตอบปัญหาพื้นฐานของมนุษย ์  ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีนกัปรัชญาพยายามตอบมาแลว้ 

แต่ยงัไม่ไดข้อ้ยติุ  เช่น  ธรรมชาติของมนุษยเ์ป็นอยา่งไร  ความหมายของชีวติคืออะไร  เป้าหมายสูงสุดของชีวติ

คืออะไร  เป็นตน้  

   5)  ปรัชญาจะแสวงหาโลกทศัน์  คือ  คิดเร่ืองโลกและชีวติ   เพื่อจดัระบบความเช่ือหรือสร้างโลกทศัน์

แบบต่าง  ๆ    



 ลกัษณะทัว่ไปของวธิีการทางปรัชญา อกีปริยายหน่ึง 

       1)  ตั้งขอ้สงสัย  (Doubt) ปรัชญาเร่ิมตน้ดว้ยความคิดสงสัยใคร่รู้  เร่ืองราวของสรรพส่ิงได้   ตอ้งเป็น

ผูมี้จิตใจท่ีรักในความจริง  มีความพยายามในการสืบคน้หาความจริงอยา่งไม่ลดละ  ไม่ยอมเช่ือส่ิงใดแบบงมงาย

หรือโดยปราศจากเหตุผลและค าอธิบายท่ีชดัแจง้  

       2)  ก าหนดปัญหาและอธิบายปัญหาใหช้ดัเจน  เร่ิมตน้ก าหนดปัญหาท่ีสงสัย อธิบายความจึงสงสัยใน

เร่ืองนั้น  ๆ อาจใชว้ธีิแยกยอ่ยหรือลดทอน  ใหเ้ห็นถึงหน่วยท่ีเล็กท่ีสุด วเิคราะห์ ความเช่ือพื้นฐาน  

        3)  เสนอวธีิแกปั้ญหา (Offer  a  solution)  เร่ิมตน้ดว้ยวธีิการหกัลา้งระบบความเช่ือเดิม อธิบาย

แนวคิดท่ีตนเองไดส้ังเคราะห์ข้ึนมาใหม่สร้างความคิดใหเ้ป็นกระบวนการตรวจสอบทางปัญญา ( Intellectual    

Inquiry) ดว้ยการอา้งเหตุผล (Argument) กล่าวคือ  การอา้งหลกัฐานเพื่อยนืยนัวา่ขอ้สรุปเป็นจริง  

การอา้งเหตุผลประกอบดว้ย  2  ส่วน  คือ   

       1)  ขอ้อา้ง    ไดแ้ก่  ขอ้ความท่ีใชส้นบัสนุน  หรืออธิบายขอ้ความอ่ืนๆ ขอ้ความท่ีน ามาสนบัสนุน

ขอ้สรุปเดียว  อาจมีหลายขอ้ได ้   

        2) ขอ้สรุป   ไดแ้ก่  ขอ้ความท่ีไดรั้บการสนบัสนุนหรือไดรั้บการอธิบาย  ซ่ึงมกัจะมีค าน าหนา้  

ขอ้ความท่ีเป็นขอ้สรุปวา่  ดงันั้น.......เพราะฉะนั้น....จึงสรุปไดว้า่ ...หรือจึงกล่าวไดว้า่...ตวัอยา่งของการอา้ง

เหตุผล เช่น  

คนทุกคนเป็นส่ิงตอ้งตาย 

นายแดงเป็นคน 

เพราะฉะนั้น นายแดงเป็นส่ิงท่ีตอ้งตาย 

วธีิการทางปรัชญาอีกอยา่งหน่ึง เรียกวา่ วธีิการทางปรัชญาแบบวภิาษวธีิ  (Dialectic)  ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีใช้

ในการแสวงหาความรู้ทางปรัชญาท่ีใชก้นัมากในประวติัศาสตร์ปรัชญา  ซ่ึงมีหลายรูปแบบตามนกัปรัชญาแต่ละ

คนแต่ท่ีไดรั้บการอา้งถึงและสามารถประยกุตใ์ชก้นัคือ 

 วภิาษวธีิ ของโสกราตีส  (Socrates) 

 วภิาษวธีิหรือปฏิพฒันาการของเฮเกล   (Hegel)   

 วภิาษวธีิของมาร์กซ์  (Karl  Marx)  



วภิาษวธิี  (Dialectic) ของโสกราตีส  (Socrates)            

            โสกราตีส  สร้างวธีิการเรียนรู้ทางปรัชญาดว้ยการตั้งขอ้สงสัย 

สนทนาและตั้งค  าถาม  มีการตรวจสอบความคิดของคู่สนทนา                   

อยูต่ลอดเวลา  การตั้งค  าถามดว้ยการใหคู้่สนทนานิยาม  เช่น                       ท่ีมา http://www.google.co.th/search 

ความรู้คืออะไร  ความรักคืออะไร  ความดีคืออะไร  ซ่ึงวธีิการของโสกราตีส แยกได ้ ดงัน้ี 

1)   สงสัย  (Sceptical) ท  าตวัเป็นผูข้อความรู้  โดยตะล่อมถามใหคู้่สนทนาก าหนดขอ้คิดหรือค านิยามของ

ตนใหช้ดัเจน 

2)   สนทนา (Conversational)ช้ีเห็นวา่จะตอ้งมีขอ้สรุปบางอยา่งจากค านิยามดงักล่าวอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้ 

3) หาค านิยามใหม่  (Definitional) ช้ีใหเ้ห็นวา่ขอ้สรุปตามขอ้  2 นั้น  ขดัแยง้กบัขอ้เทจ็จริงหรือ 

4) ขดัแยง้กบัสามญัส านึก  หรือขดัแยง้กบัขอ้ความท่ียอมรับกนัอยูก่่อน หากคู่สนทนายงัไม่เห็นดว้ย  
โสกราตีสก็จะด าเนินวธีิการของตนใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนท่ีหน่ึงจนครบวงจรเช่นน้ีไปเร่ือย  ๆ  ค  าถามและค าตอบจะ
ไม่ถูกจ ากดัตราบเท่าท่ีมีขอ้โตแ้ยง้  และจนกวา่จะเลิกรากนัไป   

 

วภิาษวธิีหรือปฏพิฒันาการของเฮเกล   (Hegel)   

เฮเกล  (G.W.F.Hegel )  ใชว้คิีดแบบสังเคราะห์  สร้างระบบ                                                                                                    

ความคิดของตนเองข้ึนมาใหม่   โดยอาศยั  การศึกษาแนวคิดของคนอ่ืน            ท่ีมา http://t3.gstatic.com/images 

เป็นพื้นฐาน ส่ิงท่ีมีอยูจ่ริงนั้นมีเพียงอยา่งเดียว คือ  จิตสมบูรณ์  (Absolute  mind)  

ส่ิงอ่ืน  ๆ  ทั้งท่ีเป็นสสารและอสสารเป็นเพียงการส าแดงของจิตสมบูรณ์  และพฒันาตามขั้นตอนไปสู่จิตสมบูรณ์  

พฒันาจิตสมบูรณ์จะเป็นไปโดย  3  ภาวะ  คือ   

1)  ภาวะพื้นฐาน ( Thesis) คือการเสนอความคิดท่ีเป็นพื้นฐานหรือยนืยนัอนัเป็นความจริงทัว่ไป   เช่น

ภาวะพื้นฐาน คือ A  มีลกัษณะของตนจึง   เป็น  A 

2)  ภาวะแยง้  ( Antithesis) คือการเสนอความคิดท่ีมีทศันะขดัแยง้กนักบัภาวะพื้นฐาน หรือปฏิเสธภาวะ

พื้นฐาน เช่น เม่ือมีการเปล่ียนแปลงใน  A  จึงเกิดภาวะ แยง้  not-  A  



3)  ภาวะสังเคราะห์ (Synthesis) คือผลสืบเน่ืองจากภาวะขดัแยง้ อนัเกิดจากผสมผสานกนัระหวา่งส่วนท่ี
ถูกตอ้งของภาวะพื้นฐาน กบัส่วนท่ีถูกตอ้งของภาวะขดัแยง้ หรือการสรุปขอ้มูลจากภาวะทั้งสองนัน่เอง     เช่น 

 เม่ือมีการสังเคราะห์ระหวา่งภาวะพื้นฐานกบัภาวะแยง้จึงพฒันาเป็น  B 
 

 

วภิาษวธิ ี(Dialectic Materialism)  ของมาร์กซ์  (Karl  Marx)   

มาร์กซ์  (Karl  Marx  1818-1883)  มีสมมติฐานทางปรัชญาวา่  

สสารเท่านั้นเป็นจริง  และไดเ้สนอความคิดทางปรัชญาโดยผสมผสานระหวา่ง          ท่ีมา  data:image/jpg;base64 

บทยนืของสสารนิยมเขา้กบัหลกัปฏิพฒันาการของเฮเกล (Hegel) คือ Thesis 

 เป็นสภาวะท่ีสังคมมีความขดัแยง้ เอารัดเอาเปรียบในสังคม Antithesis สมาชิกสังคมเร่ิมมีความรู้สึกอึดอดั  ต่อ

สภาพท่ีตนถูกเอารัดเอาเปรียบ เร่ิมมีความรู้สึกขดัแยง้ ไม่พอใจ ต่อสภาพการณ์นั้น Synthesis  เม่ือสมาชิกไม่พอใจ

สภาพการณ์ ท าใหมี้การรวมกลุ่มกนัต่อตา้น อาจเกิดเป็นขบวนการเพื่อลม้ลา้งโครงสร้างสังคมเดิม แลว้สร้าง

สังคมใหม่  Synthesis พร้อมกบักฎ  3  ประการท่ีวา่ 

-  กฎการเปล่ียนแปลงปริมาณเป็นคุณภาพ  (the  law  of  transformation  of    quantity  into  qualify) 

       -  กฎของเอกภาพของลกัษณะท่ีตรงกนัขา้ม  (the  law  of  unity  of  opposites) 

       -  กฎการปฏิเสธของการปฏิเสธ  (the  law  of  the  negation  of  the  negation) 

การปรับปรุงหรือผสมผสานดงักล่าว   ท าใหเ้กิดสสารนิยม แบบปฏิพฒันาการ  ท่ีเห็นวา่ส่ิงต่าง  ๆ  จะ

พฒันาไดต้อ้งมีการขดัแยง้  เม่ือถึงภาวะสังเคราะห์คร้ังหน่ึง  การพฒันาก็จะกา้วไปไดอี้กกา้วหน่ึง  การขดัแยง้ทุก

คร้ังเป็นเคร่ืองหมายของความกา้วหนา้   

นกัสสารนิยมปฏิพฒันาการ  ถือวา่การผสมผสานแบบน้ี  ใชอ้ธิบายไดท้ั้งในแง่ของสังคมและฟิสิกส์  เช่น

ในทางสังคมท่ีมาร์กซ์บอกวา่  ความขดัแยง้ระหวา่งระบบการผลิตท่ีค่อย  ๆ  พฒันาข้ึนมาใหม่กบัระบบสังคมท่ี

เป็นผลของระบบการผลิตเดิม  เป็นความขดัแยง้ท่ีแตกหน่อข้ึนในสังคมนั้นเอง  แลว้ค่อย  ๆ  เพิ่มปริมาณความ

รุนแรงข้ึน  จนกระทัง่ก่อใหเ้กิดสังคมใหม่  ซ่ึงต่างจากสังคมเดิมในดา้นคุณภาพ  มิใช่ในดา้นปริมาณ   

 

 



การคิดในเชิงปรัชญา : How to Philosophize? (รู้จักคิดในเชิงปรัชญาอย่างไร?) 

1)  (รู้จกั)  การไตร่ตรอง  Reflection 

2)  (รู้จกั)  การวเิคราะห์ Analysis 

3)  (รู้จกั)  การวพิากษ ์Critique of ไม่ใช่ Criticize อนัเป็นลกัษณะการติ (เกลียด) - ชม (ชอบ) Critique of 

(การวพิากษ)์ ไม่ใช่ Criticize อนัเป็นลกัษณะการติ (เกลียด) - ชม (ชอบ) หรือการวพิากษว์จิารณ์ ตวัอยา่ง เช่น   

การท าแทง้ : คุณคิดอยา่งไรเก่ียวกบัการท าแทง้ในเชิงปรัชญา? (Philosophize)  

1)  การไตร่ตรอง  Reflection 

 - จรรยาบรรณแพทย ์(ตอ้งรักษาผูป่้วย) 

- ศีลธรรม (ควรละเวน้การฆ่าสัตว)์ 

- ค่านิยม, วฒันธรรม 

- กฎหมาย (ฆ่าคน) 

- สิทธิเสรีภาพ (อิสรภาพในการกระท า) 

- ความจ าเป็น (เก่ียวกบัชีวติความเป็นอยู)่ 

2)  การวเิคราะห์   Analysis 

- การท าแทง้เป็นการฆ่ามนุษยใ์ช่หรือไม่ ? 

- ชีวติมนุษยเ์ร่ิมตน้ท่ีจุดไหน ?   ตามแนวคิดทั้ง  2  แนวคิดน้ี   ไดแ้ก่ 

  - ไข่ + สเปิร์ม  ผสมกนั  (Moment of Concept) 

-  ตามแนวคิดของอริสโตเติลวา่ มนุษยเ์ป็นตวั (ชีวติมนุษยเ์ร่ิมตน้) เม่ือประมาณ 12 สัปดาห์ ถา้ 

ใครท าแทง้ก็ถือวา่เป็นการฆ่ามนุษย  ์

3) การวพิากษ์  Critique of 

- การท าแทง้เป็นการฆ่ามนุษย  ์

- เป็นส่ิงท่ีไม่ควรท า, ท าไดย้าก  (ท่ีจะอนุญาตใหมี้การท าแทง้แบบเสรี)  เพราะสังคมไทยเป็น 



โลกทศัน์แบบนบัถือพุทธศาสนา อนัถือวา่การท าแทง้เป็นการฆ่ามนุษย ์เป็นปาณาติปา ฯ ผดิศีลธรรมการมีโลก

ทศัน์กวา้ง : Communities of Wind 

ท าใหแ้นวความคิด ความรู้สึกขยายออกไป มีใจกวา้ง ไม่คิดเฉพาะส่วนของตน วางความคิดส่วนตน

เอาไว ้แลว้มองความเป็นไปของโลก การอยูร่่วมกนั รับความคิดเห็นของผูอ่ื้นมาพิจารณา ไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ 

ซ่ึงความคิดของผูอ่ื้นบางคร้ังก็ผดิ บางคร้ังก็ถูก พยายามคิดใหร้อบดา้น ไม่เอาความคิดของตวัเองเป็นกฎเกณฑไ์ป

ตดัสินผูอ่ื้น (ถา้ฟังแลว้ไม่เห็นดว้ย ก็ตอ้งสามารถใหเ้หตุผลไดว้า่เพราะเหตุใดจึงไม่เห็นดว้ย) ควรมองโลกในแง่ดี 

มีประโยชน์ เป็นไปเพื่อการสร้างสรรค ์จรรโลงสังคมมวลมนุษย ์ใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

 

การมองภาพรวมของส่ิงต่าง ๆ : Holistic View 

ไม่ควรมองโลกในแง่ใดแง่หน่ึง โดยเฉพาะทางการแพทย์ , กฎหมาย , ศีลธรรม , ค่านิยม นกัจริยศาสตร์

ตอ้งมองโดยภาพส่วนรวม แลว้ไตร่ตรองหาเหตุผลมารองรับดว้ยความสมเหตุสมผล (เป็นการมองแบบองค์

รวมถึงจิตใจ ความเช่ือ วฒันธรรมของคน) ก็จะรู้วา่ส่ิงนั้นควรปฏิบติั หรือไม่ควร / ถูกหรือผดิอยา่งไร ? มากนอ้ย

แค่ไหน ? 

 

การมวีจิารณญาณ : Critical Thinking 

การคิดของคนเราส่วนมาก    มกัจะคิดพิจารณาเหตุผลดว้ยอารมณ์ส่วนตวั นกัจริยศาสตร์จะตอ้งวาง

ความรู้สึก เหตุผล อารมณ์ ความเช่ือส่วนตวัเอาไวก่้อน แลว้หนัมาพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบกบั

แนวความคิดของผูอ่ื้น โดยมีเหตุผลเป็นพื้นฐานในการตดัสินวา่ ควร-ไม่ควร สมเหตุผลหรือไม่ ? ความรู้ ความ

เขา้ใจจึงเป็นส่ิงส าคญั ร่วมกบัประสบการณ์ของผูอ่ื้น เพื่อหาแนวความคิดท่ีถูกตอ้งตามเหตุผลท่ีเป็นระบบมาก

ท่ีสุด 

สรุป วธีิการศึกษาปรัชญาและสาขาท่ีเก่ียวขอ้งเนน้ในเร่ืองของวพิากษ ์วเิคราะห์เพื่อตั้งค  าถาม

เก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ท่ีรอบตวัมนุษยเ์พื่อใหเ้ขา้ถึงความจริงท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัส่ิงเหล่านั้น 
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