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บทคัดย่ อ
บทความงานวิจยั นี ส้ รุ ปผลจากงานวิจยั เรื่ อง “วิเคราะห์อตั ถิภาวนิยมในพุทธปรัชญา
เถรวาท” ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษามโนทัศน์อตั ถิภาวนิยมของฌอง-ปอล
ซาร์ ตร์ (๒) เพื่อศึกษามโนทัศน์อตั ถิภาวะนิยมที่ปรากฎในพุทธปรัชญาเถรวาท (๓) เพื่อวิเคราะห์
อัตถิภาวะนิยมตามแนวคิดของพุทธปรัชญาเถรวาท การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยศึกษา
ข้ อ มูล ปฐมภูมิ คื อ หนัง สื อ “ภาวะและความว่า งเปล่า ”กับ “อัต ถิ ภ าวนิ ย มคื อ มนุษ ยนิ ย ม”และ
พระไตรปิ ฎ ก ฉบับภาษาบาลี อักษรไทย และฉบับ แปลเป็ น ภาษาไทย ส่วนข้ อ มูลทุติยภูมิ คื อ
หนังสือ เอกสาร และสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
จากการศึกษาวิจยั ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ พบว่าแนวคิดอัตถิภาวนิยมของซาร์ ตร์ เป็ น
ปรากฎการณ์วิทยาสองลักษณะคือ (๑) แนวคิดเชิงภววิทยากล่าวถึงภาวะสองอย่าง ได้ แก่ ภาวะ
ในตัวเอง กับภาวะเพื่ อ ตัวเอง ภาวะสองชนิด นี เ้ ป็ นสิ่ง มี อยู่ในโลก (๒) แนวคิดเชิ ง มนุษยนิย ม
กล่าวถึงความเป็ นมนุษย์ว่าดารงอยู่ก่อนสารัตถะ ข้ อที่ ๒ พบว่าแนวคิดอัตถิภาวะในพุทธปรัชญามี
อยู่สองส่วนคือ (๑) แนวคิดเชิงอภิปรัชญากล่าวถึงความมีอยู่ของรูปธรรมและนามธรรมพร้ อมทัง้
เหตุปัจจัย (๒) แนวคิดเชิงมนุษยนิยมกล่าวถึงความเป็ นมนุษย์ว่าเป็ นขันธ์ ๕ มิใช่อตั ตา มีความ
ทุกข์ มีความต้ องการข้ อที่ ๓ พบว่าแนวคิดในพุทธปรัชญาเป็ นอัตถิภาวนิยม เพราะให้ ความสาคัญ
ในความเป็ นมนุษย์ที่มิใช่เพียงแค่มีชีวิตอยู่ แต่ให้ ดารงอยู่อย่างมีสติร้ ูเท่าทันปรากฏการณ์จึงชื่อว่า
ดารงอยูอ่ ย่างมีคณ
ุ ค่า
จากการศึกษาวิจยั ยังพบว่า พุทธปรัชญาเถรวาทไม่เพียงแต่ให้ ความสาคัญกับคุณค่า
ของการดารงอยูเ่ ท่านัน้ แต่ยงั แนะนาให้ คนเราไม่ให้ ยึดมัน่ ถือมัน่ ตัวตน เพราะว่า เพียงการดารงอยู่
หาใช่เป้าหมายที่แท้ จริงไม่ นิพพานต่างหากคือเป้าหมาย
คาสาคัญ: การดารงอยู,่ ความสานึกรู้, สารัตถะ, ภาวะ, อัตวิสยั .
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Abstract
This research article is concluded the outcome from the Dissertation “An
Analysis of the Existentialism in Theravāda Buddhist Philosophy” is of 3 objectives: (1) to
study Jean-Paul Sartre's concept of the Existentialism; (2) to study the concept of the
Existentialism in Theravāda Buddhist philosophy; and (3) to critically analyze the
Existentialism according to the concept of Theravāda Buddhist philosophy. This research
is qualitative under the study from the primary sources of the 2 books: “Being and
Nothingness” and “Existentialism is a Humanism”, and from Tipitaka in the version of Thai
alphabet of Palī language, together with the translated into Thai version; while the
secondary sources are from books, documents and variously related media.
From the research: 1) In relation with the first objective, it was found that Sartre's
existentialism is of two characteristics of phenomenology: (1 ) the ontological concept
possessing two kinds of beings, namely ‘the being in itself’, and ‘being for itself’. These
two beings exist in the world; and (2) the concept of humanism concerning the existence
of human being that preceded the essence. 2) In relation with the second objective, it was
found that the concept of existentialism in Buddhist philosophy consists of two parts: (1)
the metaphysical concept concerning the existence of materiality and immateriality,
together with the Law of Causation; and (2) the concept in terms of humanism regarded
as the Five Aggregates - the non-Ego, sufferings, and needs. 3) In relation with the third
objective, it was found that the concept of existentialism in Buddhist philosophy is focused
on the human being which is not just a living being but to live consciously with the
awareness of phenomenon; this will then be known as the existence with the essence.
From the research study, it is also found that: the Theravada Buddhist
philosophy not only emphasizes the value of existence but also advises man to detach
the Self because the only existence is not the true goal but attainment of Nibbāna.
Keywords: existence, consciousness, essence, being, subjective.
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๑. บทนา
หลายศตวรรษมาแล้ วที่มนุษย์ได้ มุ่งแสวงหาความจริ งและความหมายของชีวิต แต่
เท่าที่ผ่านมาวิธีการแสวงหาดูเหมือนยิ่งไกลห่างออกไปจากความเป็ นจริ งของชีวิต นักปรัชญาอัตถิ
ภาวนิยมจึงเสนอแนวคิดว่า มนุษย์ควรหันกลับเข้ ามาตระหนักรู้ภายในตัว เอง เพราะมองว่ามนุษย์
แต่ละคนได้ สูญเสียตัวตนไปกับสิ่งภายนอกซึ่งมิใช่ความเป็ นจริ งของชีวิต ความเป็ นจริ งของชีวิต
(Authenticity)คือมนุษย์เป็ นสิ่งมีอยู่ในโลก มนุษย์ดารงอยู่ทา่ มกลางสถานการณ์ที่แวดล้ อม มนุษย์
ควรตระหนักรู้ และเลื อ กตัดสิ น ใจด้ วยตัว เขาเองอย่า งรั บ ผิด ชอบ เพราะมนุษย์ มิ ใช่อะไรอื่ น ที่
นอกจากผลรวมของการกระทาของเขาเอง ๒ นักปรัชญาอัตถิภาวนิยมจึงกระตุ้นให้ มนุษย์หนั กลับ
เข้ าสู่ตวั เอง โดยให้ ตระหนักรู้ ว่าตัวเองเป็ นอย่างไร แล้ วหาคาตอบของปั ญหาด้ วยตัวเองว่าความ
จริงเป็ นอย่างไร ปรัชญาอัตถิภาวนิยมจึงกระตุ้นให้ มนุษย์ได้ ร้ ูจกั อัตถิภาวะของตัวเอง อัตถิภาวะคือ
การดารงอยู่ของมนุษย์แต่ละคน เป็ นพืน้ ฐานของความรู้ ว่า มนุษย์ควรจะดาเนินชีวิตไปอย่างไร
ท่ามกลางสถานการณ์ เช่น ระบบความเชื่อแบบดังเดิ
้ มทางอภิปรัชญา ระบบคุณค่าและเป้าหมาย
ของชีวิตที่ถกู กาหนดไว้ ล่วงหน้ า นัน้ มนุษย์จะสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเขาเองได้ อย่างไร
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมจึงเป็ นปรัชญาที่ ทาให้ ชีวิตมนุษย์เป็ นไปได้ มากกว่าที่เป็ นอยู่ เพราะทาให้
มนุษย์สามารถเลือกและตัดสินใจได้ ด้วยตนเอง ถือเป็ นจริ ยธรรมเบือ้ งต้ นสาหรับความเป็ นมนุษย์
การให้ ค วามส าคัญ แก่ การด ารงอยู่ข องมนุษ ย์ ม าก่ อ นคุณ ค่า อื่ น ใดนัน้ หมายความว่า ซาร์ ต ร์
ต้ องการให้ มนุษย์ได้ เป็ นอิสระจากการถูกกาหนดหรื อถูกควบคุมจากอานาจภายในและภายนอก
มนุษย์จงึ เป็ นอิสระสามารถเลือกและตัดสนใจได้ ด้วยตัวเอง
ฌอง-ปอล ซาร์ ตร์ เป็ นนักปรัชญาอัตถิภาวนิยมที่ให้ ความสาคัญแก่ความเป็ นมนุษย์มา
ก่อนสารัตถะ ซาร์ ตร์ จึงเป็ นผู้ทาให้ ปรัชญาอัตถิภาวนิยมเป็ นปรัชญาของมนุษย์ โดยมนุษย์และเพื่อ
มนุษย์ ตามที่ เขากล่าวว่า “อัตถิ ภาวนิยมคือมนุษยนิยม” (Existentialism is a humanism) ๓ นั่น
หมายความว่าอัตถิภาวะกับความเป็ นมนุษย์เป็ นสิ่งเดียวกัน การกระตุ้นให้ มนุษย์ได้ ตระหนักรู้
ถึงอัตถิภาวะจึงเท่ากับได้ ตระหนักรู้ถึงความเป็ นมนุษย์ อัตถิภาวะจึงเป็ นจุดเริ่มต้ นทางปรัชญาที่ให้
ความส าคัญ แก่ ค วามเป็ นมนุษ ย์ ที่ ว่ า “การด ารงอยู่ ม าก่ อ นสารั ต ถะ”(existence precedes
essence)๔ ตามความหมายนี ้การดารงอยู่ถือเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่สาคัญ แต่จะมีความหมายมากยิ่งขึ ้น
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Jean-Paul Sartre, Existentialism is a Humanism, translated by Carol Macomber,
[London: Yale University press, 2007], p. 37.
๓
Ibid., p. 18.
๔
Ibid., p. 20.

๔
เมื่อมนุษย์ได้ ตระหนักรู้ถึงความมีอยู่ของตัวเอง (self-consciousness) และความมีอยู่ในที่นี ้มิได้
หมายถึงเพียงแค่การมีชีวิตอยู่ แต่หมายถึงการมีชีวิตอยู่อย่างตระหนักรู้ถึงอัตถิภาวะของตนเองว่า
มีความสาคัญอย่างไร มนุษย์จึงแตกต่างจากพื ชและสัตว์ที่เป็ นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน แต่มนั สานึกได้
ไม่เท่ามนุษย์ ยิ่งเป็ นพืชก็เหมือนกับวัตถุซึ่งไร้ ความสานึก ซาร์ ตร์ จึงกล่าวว่า สิ่งที่เป็ นวัตถุทงหลาย
ั้
นัน้ สักแต่ดารงอยู่ แต่มนุษยชาติมีอยู่เพื่อตัวเขาเอง (being for itself)๕ เพราะฉะนัน้ การมีอยู่ของ
มนุษย์จึงแตกต่างจากการมีอยู่ของสิ่งของ”๖ เพราะมนุษย์มีอยู่อย่างตระหนักรู้ ถึงตัวตนได้ มนุษย์
จึงไม่เพียงแต่เป็ นสิ่งที่มีอยู่เหมือนวัตถุเท่านัน้ แต่มนุษย์สามารถสานึกรู้ ได้ ว่าตัวเขาเองเป็ นอะไร
และยังเป็ นสิ่งที่เขาตังใจให้
้
ตวั เขาเป็ น หลังจากได้ ดารงอยู่แล้ วเท่านัน้ ๗ ดังนันการที
้
่จะเป็ นมนุษย์ได้
นัน้ เราจึงไม่ได้ เป็ นมนุษย์เพียงเพราะเราคิดว่าเราเป็ น หรื อมีใครมาบอกว่าเราเป็ น แต่เราเป็ น
เพราะเราดารงอยู่ด้วยการตระหนักรู้ตวั เองและได้ กระทาสิ่งต่าง ๆ ตามเจตนา เราจึงดารงอยู่อย่าง
เป็ นมนุษย์ตามความหมายนี ้ และในฐานะที่อตั ถิภาวนิยมคือมนุษยนิยมที่ให้ ความสาคัญต่อสภาพ
ความเป็ นมนุษย์นนั ้ มนุษย์จะมีคณ
ุ ค่าหรื อไร้ ค่าจึงขึ ้นอยู่กบั การกระทาอันเกิดจากเสรี ภาพในการ
เลือกตัดสินใจด้ วยตนเอง
พุทธปรัชญาในฐานะที่มีหลักคาสอนอันให้ ความสาคัญแก่ความเป็ นมนุษย์มาแต่ต้น
ได้ มองเห็นปัญหาใหญ่ของมนุษย์คือความไม่ร้ ูจกั ตนเองว่าเป็ นอย่างไร มนุษย์สว่ นใหญ่จงึ หลงใหล
ไปกับสิ่ งภายนอก จนหลงลื ม ความเป็ นจริ ง ของชี วิตว่ามี อยู่อย่างไร และมี ปัญหาอย่างไร การ
แสวงหาหนทางแก้ ไขปั ญหาจึงเป็ นไปอย่างผิดพลาด พุทธปรัชญาจึงเน้ นให้ มนุษย์หนั กลับเข้ ามา
ตระหนักรู้ ปั ญหา สาเหตุของปั ญหา และวิธีแก้ ไขปั ญหาภายในตนเอง โดยกระตุ้นให้ มนุษย์ ใช้
สติ สัม ปชัญ ญะในการระลึก รู้ ตัว เองอยู่เสมอ เพื่ อ มิ ใ ห้ ประมาทในการดาเนิ น ชี วิ ต เพราะการ
ดารงชีวิตอยู่อย่างมีสติแม้ เพียงราตรี เดียว๘ มีคณ
ุ ค่ามากกว่าการดารงชีวิตอยู่ตงร้
ั ้ อยปี อย่างไร้ สติ
การดารงอยู่อย่างมีสติเป็ นการดารงอยู่อย่างมีคณ
ุ ค่า เพราะจะสามารถรู้ และเข้ าใจความเป็ นจริ ง
ของชีวิตพร้ อมทังวิ
้ ธีแก้ ไขปัญหาได้ อย่างแท้ จริง
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Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness, translated by Hazal E. Branes, [USA.:
University of Colorado, 1957], p. 305.
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๕
พุทธปรัชญาจึงเป็ นปรัชญาที่ให้ ความสาคัญในความเป็ นมนุษย์ ที่มิใช่เพียงแค่การมี
ชีวิตอยู่ แต่แนะให้ ดารงอยูอ่ ย่างมีสติ การมีสติจึงเป็ นสารัตถะของการดารงชีวิตอยู่ ไม่วา่ บุคคลนัน้
จะเกิดในตระกูลสูง หรื อตระกูลต่า ร่ ารวยหรื อยากจน หากได้ เจริญสติอยู่ก็ได้ ชื่อว่าดารงอยู่อย่างมี
คุณค่า พุทธปรัชญาจึงให้ คา่ ความเป็ นมนุษย์มาก่อนชาติกาเนิด เพราะชาติกาเนิดเป็ นสิ่งที่กาหนด
กันขึ ้นภายหลังจากที่ได้ เกิดมาแล้ ว เท่านัน้ เช่น ความเป็ นกษัตริ ย์ เป็ นพราหมณ์ เป็ นแพศย์ หรื อ
เป็ นศูทร เป็ นสิ่งที่กาหนดกันขึ ้นภายหลัง พุทธปรัชญาจึงเห็นว่า ความเป็ นมนุษย์มิได้ ประเสริ ฐ มา
แต่ชาติกาเนิด แต่ความเป็ นมนุษย์จะประเสริ ฐหรื อไม่ประเสริ ฐ จะมีคณ
ุ ค่าหรื อไร้ คา่ ขึ ้นอยู่ที่การใช้
ชีวิตโดยมีการกระทาเป็ นตัวชี ้วัด พุทธปรัชญายังมองว่าการที่จะได้ เกิดมาเป็ นมนุษย์ เป็ นของยาก
ดังพระพุทธพจน์ตรัสไว้ ว่า“กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ๙ แปลว่า การได้ เกิดมาเป็ นมนุษย์นบั ว่ายากแล้ ว
แม้ การที่จะดารงชีวิตอยู่อย่างมีคณ
ุ ค่าก็ยากยิ่ง ฉะนันการได้
้
เกิดมาเป็ นมนุษย์ถือเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่
สาคัญก็จริ ง แต่ถ้าเพียงมีชีวิตอยูไ่ ปวัน ๆ โดยมิได้ เจริ ญสติ พุทธปรัชญามองว่าเป็ นความประมาท
และคนที่มีชีวิตอยู่อย่างประมาทก็เหมือนคนที่ตายแล้ ว ๑๐ ฉะนันการมี
้
ชีวิตอยู่ในความหมายของ
พุทธปรัชญา จึงหมายถึงการดารงอยู่อย่างมีสติ พุทธปรัชญาจึงเน้ นให้ มนุษย์ตระหนักรู้ ตวั เอง ดัง
พระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ วา่ “อตฺตนา โจทยตฺตาน แปลว่า จงเตือนตนด้ วยตนเอง”๑๑ นัน่ หมายความว่า
ความสานึกที่มีของใครก็เป็ นของคนนัน้ ไม่มีใครสานึกแทนใครได้ ตัวเราเองเท่านันที
้ ่มีสานึกรู้ ได้
เอง ตัวเราเท่านันจึ
้ งจะตักเตือนตัวเองได้ แม้ พทุ ธปรัชญาจะยอมรับว่าปั จจัยภายนอก (ปรโตโฆสะ)
ยังมีความสาคัญเพราะเกื อ้ กูลต่อการสานึกรู้ ตวั เองได้ เนื่องจากมนุษย์มีความสัมพันธ์ อยู่กับโลก
ภายนอกอย่างตัดไม่ขาด แต่สิ่งสาคัญพุทธปรัชญาเน้ นให้ เกิดการตระหนักรู้ภายในตนเป็ นหลัก ดัง
เหตุการณ์ตอนหนึ่งในพุทธประวัติเมื่ อครัง้ ตรัสรู้ใหม่ ๆ พระพุทธองค์ได้ ดาเนินผ่านไปยังไร่ฝา้ ย พบ
วัยรุ่ นกลุ่มหนึ่งมีจานวน ๓๐ คน พากันตามหาสตรี นางหนึ่งที่ ขโมยเครื่ องประดับหลบหนีไป จึงพา
กันออกตามหาผ่านไปยังไร่ ฝ้ายพบกับพระพุทธเจ้ าจึงกราบทูลถามว่ า “เห็นหญิงคนหนึ่งผ่านมา
ทางนี ้หรื อไม่” พระพุทธองค์ได้ สอบถามทราบความเป็ นมาแล้ วจึง ตรัสถามกลับไปว่า“พวกเธอจะ
แสวงหาสตรี หรื อแสวงหาตนดีกว่า” จากที่วยั รุ่ นกลุ่มนันมั
้ วส่งใจไปภายนอกคือเรื่ องของสตรี นาง
นันด้
้ วยอานาจของความโกรธ เมื่อได้ ฟังดังนัน้ จึงทาให้ พวกเขาได้ สติกลับคืนมาสานึกรู้ขึ ้นมาทันที

๙

ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๒/๔๙.
ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๑/๑๙.;“อปฺปมาโท อมต ปท ปมาโท มจฺจุโน ปท อปฺปมตฺตา น มียนฺติ เย ปมตฺ
ตา ยถา มตา ฯ แปลว่า ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย คนผู้ไม่ประมาทชื่อ
ว่าย่อมไม่ตาย คนผู้ประมาทจึงเหมือนคนตายแล้ว”
๑๑
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๗๙/๑๕๑.
๑๐

๖
จึงตอบว่า“แสวงหาตนดีกว่าพระเจ้ าข้ า ”๑๒ ข้ อนี ้แสดงให้ เห็นว่าปั ญหาไม่ได้ ขึ ้นอยู่กับสิ่งภายนอก
เพียงอย่างเดียว สิ่งภายนอกเป็ นเพียงสถานการณ์ ที่กระตุ้นให้ เราได้ เกิดการเรี ยนรู้ ที่จะแก้ ไขที่ตวั
เราเอง หากเราไม่ใส่ใจ สถานการณ์ตา่ ง ๆ มันก็เป็ นเพียงสถานการณ์ที่เกิดอยูเ่ ท่านัน้ พระพุทธองค์
ได้ ตรัสบอกวิธีเผชิญหน้ ากับสถานการณ์ไว้ อย่างตื่นรู้ วา่ “สติ เตส นิวารณ=สติเป็ นเครื่ องกันกระแส
้
๑๓
(สถานการณ์)ทังหลาย”
้
เพื่อแก้ ไขปัญหาได้ อย่างแท้ จริงคือการมีสติในการรู้ตวั เอง จึงได้ ประทาน
วิธีที่ทาให้ พวกเขาได้ ตดั สินใจเลือกด้ วยตัวเขาเองอย่างอิสระโดยมิได้ มีการบีบบังคับ จึงสอดรับกับ
พระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ วา่ “ตนแลเป็ นที่พึ่งแห่งตน คนอื่นใครเล่าจะเป็ นที่พงึ่ ของเราได้ ”๑๔ ทุกอย่างที่
กระทา ทุกกิจกรรมที่ เป็ นอยู่ล้วนขึน้ อยู่ที่ตัวเราเอง หลักสาคัญของพุทธปรัชญาอย่างหนึ่งก็คือ
มนุษย์ควรทาความเข้ าใจตัวเองให้ ถ่องแท้ โดยเน้ นให้ มนุษย์ศกึ ษาเพื่อพัฒนาตนเองไปสูเ่ ป้าหมาย
เพราะเพี ยงแค่การดารงอยู่ยัง มิ ใช่เป้าหมาย ในฐานะที่ ม นุษย์ เป็ นมนุษย์ มิ ใช่สิ่งที่ ถูกสร้ างมา
มนุษย์จึงสามารถพัฒนาตัวเองได้ มิใช่ขึ ้นอยู่กับอานาจของผู้สร้ างหรื อเทพเจ้ าองค์ใด จึงมิควร
ปล่อยตัวปล่อยใจให้ เป็ นไปตามโชคชะตา พุทธปรัชญาจึงเน้ นให้ มนุษย์เป็ นผู้กาหนดบทบาทด้ วย
ตัวเขาเอง
นักปรัชญาอัตถิภาวนิยมเห็นว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ได้ สูญเสียตัวตนไปกับสังคมและสิ่ง
รอบตัวเขาอยู่ตลอดเวลา พุทธปรัชญาก็มองว่าปกติมนุษย์จะใช้ ชีวิตกันอย่างขาดสติ คือปล่อยจิต
ไปกับอารมณ์ภายนอก น้ อยคนนักที่จะตระหนักรู้ตวั เองและดารงอยู่ด้วยสติจริ ง ๆ ส่วนใหญ่จะใช้
ชีวิตกันไปตามสัญชาตญาณ ๑๕อันมีการดูดดึงของสิ่งเร้ าภายนอกอยู่ตลอดเวลา การกระตุ้นเตือน
ให้ มนุษย์หนั กลับเข้ ามาสนใจใส่ใจตัวเองนันจึ
้ งเป็ น จุดเริ่ มต้ นที่สาคัญในพุทธปรัชญา เป้าหมาย
หลัก ก็ เ พื่ อให้ ม นุษย์ ไ ด้ ร้ ู จักปั ญ หาที่ แ ท้ จ ริ ง (ทุกฺ ข อริ ยสจฺ จ ) รู้ สาเหตุของปั ญหา (ทุกฺ ขสมุทโย
อริ ยสจฺจ) รู้ ภาวะของความหมดสิ ้นปั ญหา (นิโรโธ อริ ยสจฺจ) และรู้ แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาที่
ถูกต้ อง (ทุกฺข นิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจ)๑๖ ด้ วยตนเอง เมื่อมนุษย์ร้ ูจกั ตนเองเช่นนี ้แล้ ว จึงได้ ชื่อ
ว่ามีตนเป็ นเกาะมีตนเป็ นที่พึ่ง๑๗ และยังสามารถเป็ นที่พึ่งของคนอื่นได้ อย่างมัน่ คงอีกด้ วย ความรู้
ทัง้ ๔ อย่างนี ้เป็ นเป้าหมายในการกระตุ้นเตือนให้ มนุษย์หนั กลับเข้ ามาสูต่ วั เอง ทาความรู้จกั ตัวเอง
๑๒

ดูรายละเอียดใน วิ. มหา. (ไทย) ๔/ ๓๖/ ๔๕.
ดูรายละเอียดใน ขุ.จู. (บาลี) ๓๐/๖๐/๗., ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๖๐/๑๒.
๑๔
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/ ๑๖๘ / ๘๒.
๑๕
สัญชาตญาณ หมายถึง ความสามารถในการกระทา รับรู้ และตอบสนองต่อบางสิ่งบางอย่างโดยไม่
ต้องมีประสบการณ์มาก่อน สรุปว่า มี ๔ อย่าง คือ การกิน การนอน การสืบพันธ์ การหลบหลีกภัย ซึ่งเป็นสภาวะ
เสมอเหมือนกันระหว่างมนุษย์และสัตว์.
๑๖
ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (บาลี) ๔/๒๐/ ๑๕.
๑๗
ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/ ๘๑ / ๕๙.
๑๓

๗
เพราะความจริงทังหมดที
้
่ควรรู้ ล้วนมีอยูท่ ี่ตวั ของมนุษย์เอง จึงถือว่าพุทธปรัชญาให้ ความสาคัญแก่
ความสาคัญในความเป็ นมนุษย์มาตังแต่
้ ต้น หากจะกล่าวว่าพุทธปรัชญาคือ มนุษยนิยมก็คงไม่ผิด
แต่เ ป็ นมนุษยนิยมในแนวของพุทธปรั ชญา ซึ่ง แตกต่างจากแนวคิดของนักปรัชญาร่ วมสมัยใน
อินเดีย และแนวคิดมนุษยนิยมของปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณและสมัยใหม่ ส่วนแนวคิดมนุษย
นิยมในแบบที่ไม่มีพระเจ้ าหรื อแบบอเทวนิยมนันส่
้ วนใหญ่สอดคล้ องกันโดยหลักการ
ดังนันในฐานะที
้
่พทุ ธปรัชญาเกิดขึ ้นมาก่อนแนวคิดปรัชญาอัตถิภาวนิยมของซาร์ ตร์ จึง
เป็ นไปได้ ที่ว่าซาร์ ตร์ เองน่าจะได้ รับอิทธิ พลแนวคิด ไปจากปรัชญาตะวันออก มี นักวิชาการไทย
หลายคนได้ กล่าวว่า ซาร์ ตร์ น่าจะได้ รับแนวคิดไปจากปรัชญาอินเดีย โดยเฉพาะความสานึกใน
ปรัชญาของซาร์ ตร์ เขายอมรับว่าเป็ นเพียงกระแสที่ไร้ อตั ตา ซึง่ คล้ ายกระแสจิตในพุทธปรัชญา และ
เป็ นปรัชญา อเทวนิยมเหมือนกัน พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร มีฤกษ์ ) ๑๘ ท่านกล่าวไว้ ว่า“แนวคิด
ของซาร์ ตร์ ที่เกี่ยวกับอัตตาและธรรมชาติของการมีความสานึกรู้นนั ้ มีหลาย ๆ อย่างที่น่าทึ่งคล้ าย
กับคาสอนของพระพุทธศาสนา”๑๙ จากการวิเคราะห์ความเป็ นมาของปั ญหาข้ างต้ นนัน้ ผู้วิจยั จึง
ต้ องการศึกษาว่า ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของซาร์ ตร์ กล่าวถึงความมีอยู่ว่าอย่างไร มีความจาเป็ น
สาหรับมนุษย์และมีเป้าหมายอย่างไร ในพุทธปรัชญามีแนวคิดเรื่ องการดารงอยู่อย่างไร และพุทธ
ปรัชญาให้ ความสาคัญและเป้าหมายของการดารงอยูไ่ ว้ อย่างไร นี ้คือประเด็นที่นาเสนอไว้ ในเรื่ องนี ้

๒. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษามโนทัศน์อตั ถิภาวนิยมของฌอง-ปอล ซาร์ ตร์
๒.๒ เพื่อศึกษามโนทัศน์อตั ถิภาวนิยมที่ปรากฏในพุทธปรัชญาเถรวาท
๒.๓ เพื่อวิเคราะห์อตั ถิภาวนิยมตามแนวคิดของพุทธปรัชญาเถรวาท

๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี เ้ ป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อาศัยเอกสารเป็ น
หลัก โดยใช้ การพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Description) มีขนตอนด
ั้
าเนินการดังต่อไปนี ้
ขัน้ การรวบรวมข้ อ มูล : ศึก ษาค้ น คว้ า และรวบรวมข้ อ มูล จากเอกสารชัน้ ปฐมภู มิ
(Primary Sources) ที่เป็ นหนังสือปรัชญาของซาร์ ตร์ และพระไตรปิ ฏกของพุทธปรัชญา ส่วนข้ อมูล
๑๘

ปั จ จุ บั น เป็ น พระพรหมบั ณ ฑิ ต โดยได้ รั บ พระราชทานเลื่ อ นสมณศั ก ดิ์ เมื่ อ วั น ที่ ๕ ธั น วาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๕.
๑๙
Phra Medhidhammaporn (Prayoon Mererk), Sartre’s Existentialism and Early
Buddhism, Second Edition, [Bangkok Thailand: Buddhadhamma Foundation, 1995], p. 171-172.

๘
เอกสารชันทุ
้ ติยภูมิ (Secondary Sources) เป็ นหนังสือ ตารา งานเขียน งานวิจยั และสื่อสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั เรื่ องนี ้
ขันการวิ
้
เคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล : นาข้ อมูลที่ได้ มาศึกษาวิเคราะห์ตีความเนื ้อหาที่
เกี่ยวข้ อง แล้ วสังเคราะห์ออกมาเป็ นประเด็นประกอบการเขียน
ขันจั
้ ดเรี ยงข้ อมูล : เขียนและเรี ยบเรี ยง อธิบายข้ อมูล สรุปผลการวิจยั วิจารณ์ จุดแข็ง
และจุดอ่อน พร้ อมข้ อเสนอแนะในประเด็นที่สามารถนาไปต่อยอดในงานวิจยั ครัง้ ต่อไป

๔. ผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั ในเรื่ อง“วิเคราะห์อตั ถิภาวนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท” ผู้วิจยั ต้ องการ
ศึกษาวิเคราะห์ใน ๓ ประเด็นหลัก ๆ คือ (๑) ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของซาร์ ตร์ กล่าวถึงเรื่ องอะไร
ผู้วิจยั ได้ กาหนดประเด็นเกี่ยวกับ ความเป็ นมา ความหมาย ประเภท ลักษณะ ความสัมพันธ์ และ
เป้าหมาย (๒) ในพุทธปรัชญามีแนวคิดอัตถิภาวนิยมหรื อไม่ และ (๓) ถ้ ามีอตั ถิภาวนิยมตามทัศนะ
ของพุทธปรัชญาว่าไว้ อย่างไร จากการศึกษาวิจยั สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ เป็ น ๓ ประเด็นตาม
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
ประเด็นที่ ๑ แนวคิดปรัชญาอัตถิภาวนิยมของฌอง-ปอล ซาร์ ตร์
จากการศึกษาวิจยั พบว่าปรัชญาอัตถิภาวนิยมของซาร์ ตร์ ในตอนแรกปรากฏแนวคิดอยู่
ในงานเขียน เรื่ องสัน้ บทละคร และนวนิยายเชิงเสียดสีสงั คมในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง ๒๐
ต่อ มาซาร์ ต ร์ จึ ง ได้ เ ขี ย นหนัง สื อ ปรั ช ญาที่ ส าคัญ คื อ “ภาวะและความว่ า งเปล่ า ”(Being and
Nothingness) “อัตตาอุตระ” (The Transcendent of Ego) และ “อัตถิ ภ าวนิยมคือมนุษยนิยม”
(Existentialism is a Humanism)
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของซาร์ ตร์ หมายถึงปรัชญาที่เน้ นการดารงอยู่มาก่อนสารัตถะ
เป็ นการดารงอยูใ่ นความเป็ นมนุษย์ที่มีจิตสานึก อันสามารถตระหนักรู้ภาวะตนเองได้ เมื่อตระหนัก
รู้ ภาวะตนเองจึง พบว่า ว่า งเปล่า และเป็ นอิ สระ โดยซาร์ ตร์ ใช้ วิธี ก ารอธิ บายเชิ ง ปรากฏการณ์
(Phenomenal Criticism) ในการสื บ ค้ น ความมี อ ยู่ข องจิ ต ส านึ ก ของเขาเอง แนวคิ ด จึ ง มี ส อง
ลักษณะด้ วยกันคือ แนวคิดเชิงภววิทยา กับแนวคิดเชิงมนุษยนิยม

๒๐

ดูรายละเอียดใน พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ (เสริมจันทร์), “วิเคราะห์อัตถิภาวนิยมในพุทธปรัชญา
เถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญา), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
การณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๕.

๙
แนวคิดเชิงภววิทยา: ซาร์ ตร์ กล่าวถึงภาวะสองชนิด (Two kind of beings) คือ ภาวะ
ในตัวเอง (being in itself) หมายถึงวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโลก กับภาวะเพื่อตัวเอง (being for
itself)๒๑ อันหมายถึงสิ่งที่มิใช่วตั ถุ ภาวะสองอย่างนี ้เป็ นภาวะในโลก(being in the world) และเป็ น
ภาวะสาหรับผู้อื่นด้ วย (being for others)
ภาวะ ๒ ชนิดมีลกั ษณะอย่างไร ภาวะในตัวเอง มีลกั ษณะแข็งทื่อ เต็มตื ้น เป็ นสิ่งมีอยู่
ในตัวมันเอง เป็ นเพียงภาวะที่มนั เป็ น คือไม่สามารถเป็ นสิ่งอื่นนอกจากที่มนั เป็ นอยูแ่ ล้ ว เช่น ภาวะ
ของโต๊ ะ เก้ าอี ้ ก้ อนหิน ต้ นไม้ มันไม่สามารถเป็ นภาวะอื่นนอกเหนือจากที่มนั เป็ นอยู่ ซึ่งแตกต่าง
จากภาวะเพื่อตัวเอง อันเป็ นความสานึก (consciousness) หมายถึงจิตมีการสานึกถึงความมีอยู่
ของตัวมันเองและสิ่งอื่นได้ ด้วย มีลกั ษณะไม่เป็ นสิ่งที่มนั เป็ น แต่สามารถเป็ นสิ่งที่มนั ไม่เป็ นได้ ด้วย
ภาวะ ๒ ชนิดมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร แม้ ภาวะสองอย่างนี ้จะสามารถแยกอธิบายได้
เป็ นสองชนิดก็จริ ง แต่โดยความเป็ นจริ งภาวะสองอย่างนี ้ไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ ภาวะใน
ตัวเองจะมีความหมายก็ ต่อเมื่อได้ เป็ นสิ่งสะท้ อนให้ ภ าวะเพื่อตัวเอง และภาวะเพื่อตัวเองจะมี
ความหมายก็ต่อเมื่อได้ สะท้ อนถึงภาวะในตัวเอง (consciousness is conscious of something)
เปรี ยบเสมือนกระจกเงาที่สะท้ อนตัวมันเองและสะท้ อนวัตถุอื่นพร้ อม ๆ กัน และในขณะสะท้ อนทัง้
กระจกเงาและวัตถุมนั ก็ไม่เคยเป็ นสิ่งเดียวกัน นี ้เป็ นลักษณะความสัมพันธ์ของจิตกับวัตถุ (จิตกับ
อามรมณ์) แต่จิตสานึกก็แตกต่างจากวัตถุสิ่งของที่ไร้ ความสานึก เพราะจิตสานึกมันไม่ยอมเป็ นสิ่ง
ที่มันเป็ นอยู่ (ความว่าง) มันจึงพยายามเป็ นสิ่งที่มันไม่เป็ น (ตามอารมณ์ต่าง ๆ) แต่มันเองเป็ น
เพียงภาวะอันว่างเปล่า การตระหนักรู้ถึงความอิสระของตัวมันเองอย่างเต็มทาให้ เกิดวิตกกังวลใน
การเลือกและตัดสินใจ จะเห็นว่าซาร์ ตร์ เริ่ มต้ นปรัชญาอัตถิภาวนิยมโดยให้ ความสาคัญแก่ความมี
อยูแ่ ห่งภาวะของจิตสานึก ที่สานึกถึงภาวะว่างเปล่าและเป็ นอิสระ เหตุผลข้ อแรกคือซาร์ ตร์ ต้องการ
คือปฏิเสธแนวคิดธรรมชาตินิยมแบบตายตัวตามความเชื่อของฝ่ ายเทวนิยม เหตุผลข้ อต่อซาร์ ตร์
ต้ องการแย้ งแนวคิดเรื่ องความสานึกที่มีตวั ตนอยู่เหนือความสานึกขึ ้นไป (Transcendent of Ego)
ตามแนวคิดของฮุสเซิร์ลที่กล่าวถึงปรากฏการณ์ แห่งจิตสานึกที่มีอตั ตาหนุนอยู่เบื ้องหลังเหมือน
เป็ นตัวประธาน คือมีผ้ ูสานึกอยู่เหนือกระแสแห่ง ความสานึก ซาร์ ตร์ บอกว่าไม่มี สิ่งอื่นที่เป็ นตัว
ประธานมีแต่กระแสแห่งความสานึกนี ้เท่านัน้ ปรากฏการณ์ใด พฤติกรรมใด และความรู้ สึกใดที่
เกิดขึ ้นภายในจิต ให้ มองตามความเป็ นจริงโดยไม่มีข้อสมมติฐาน (presupposition) นัน่ คือไม่เอา

๒๑

Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness, translated by Hazel Barnes, [USA:
University of Colorado, 1957] p. 617.

๑๐
อคติหรื อความรู้ลทั ธิใด ๆ เข้ าไปสอดแทรกและตีความ๒๒ โดยซาร์ ตร์ ใช้ วิธีการพรรณาปรากฏการณ์
ทางจิต (Phenomenological Description) ในการศึกษาปั ญหาของตัวเขาเอง จนซาร์ ตร์ ได้ พบว่า
ไม่มีอะไรอยู่ภายในจิตสานึกและจิตวิญญาณอีกต่อไป มีแต่จิตสานึกที่สานึกถึงวัตถุ หรื ออารมณ์
ทังตั
้ วตนและจิตสานึก จึงเป็ นความว่างเปล่า๒๓ อีกอย่างหนึ่งซาร์ ตร์ ต้องการปลดล็อคความเป็ น
มนุษย์ออกจากความเชื่อเรื่ องกฏแห่งจริ ยธรรมสากลของคาสอนศาสนาเทวนิยม เพื่อให้ มนุษย์เป็ น
อิสระจากที่เคยเป็ นสิ่งถูกสร้ าง เพื่อที่จะให้ เป็ นผู้สร้ างเสียเอง นัน่ คือ สามารถเลือกตัดสินใจกระทา
อะไรได้ ด้วยตัวของมนุษย์ เอง จึงเป็ นการปฏิ เสธแนวคิดเรื่ องแบบของเพลโต พร้ อมทัง้ ปรั ชญา
เหตุผลนิยมของค้ านท์และเดส์การ์ ต ด้ วย ซึ่งซาร์ ตร์ มองว่าปรัชญาของท่านเหล่านันที
้ ่เริ่ มต้ นด้ วย
สารัตถะมาก่อนการดารงอยู่ คือให้ ความสาคัญแก่คณ
ุ ค่าเหนือความเป็ นมนุษย์ มันทาให้ มีปัญหา
ในเชิงปฏิบตั อิ นั เป็ นข้ อเท็จจริ งในชีวิตประจาวัน ซาร์ ตร์ จงึ ปรับเปลี่ยนแนวคิดเสียใหม่วา่ “การดารง
อยู่มาก่อนสารัตถะ”(existence precedes essence)๒๔ การดารงอยู่หมายถึงความเป็ นมนุษย์ ที่
ดารงอยู่อย่างมีสานึก ถึงตัวเอง ส่วนสารัตถะหมายถึงคุณค่าทางจริ ยธรรม กฎเกณฑ์ แบบแผน
จารี ตที่สงั คมกาหนดไว้
แนวคิดเชิงมนุษยนิยม: สืบเนื่องมาจากแนวคิดเชิงภววิทยาที่กล่าวถึงภาวะสองอย่าง
ได้ แก่ภาวะในตัวเองส่วนหนึ่งคือร่างกายของมนุษย์ กับภาวะเพื่อตัวเองมันคือภาวะจิตของมนุษย์
ซาร์ ตร์ บอกว่ามนุษย์มีการดารงอยูก่ ่อนสารัตถะ คือมนุษย์ ดารงอยูอ่ ย่างมีจิตสานึกที่สามารถระลึก
ถึงตัวเขาเองได้ ก่อนที่จะให้ ความหมายอื่นใด และจิตสานึกก็เป็ นเพียงกระแสอันว่างเปล่า เพราะ
ความว่างเปล่ามนุษย์จึงไม่เป็ นอะไรอยู่ก่อน ความเป็ นมนุษย์จึงอิสระจากรูปแบบหรื อธรรมชาติที่
ตายตัว หมายถึงภาวะจิตของมนุษย์ไม่มีอัตตาถาวร หรื อที่ฮุสเซิร์ลบอกว่า มีอัตตาอุตระนั่นเอง
ความเป็ นมนุษย์มีความตระหนักรู้ ตวั เองได้ โดยตรง ไม่มีสิ่งใดคิดแทน มนุษย์เป็ นไปตามที่เขาตังใจ
้
มนุษย์จึงมิใช่เป็ นเพียงสิ่งที่เขาคิดว่าเขาเป็ น แต่เขาเป็ นสิ่งที่เขาตังใจให้
้
ตวั เขาเป็ นหลังจากได้ เกิด
มาแล้ วเท่านัน้ หมายความว่าเมื่อมนุษย์ เกิดมาแล้ วจึงแสวงหาความหมายของตัวเขาเองด้ วยการ
แสดงออกทางกิจกรรมหรื อการกระทาในชีวิตประจาวัน มนุษย์จึงมิใช่อะไรอื่นที่นอกเหนือไปจาก

๒๒

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), เปรียบเทียบแนวคิดพุทธทาสกับซาตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๖,
(กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๕๑), หน้า ๑๓.
๒๓
Jean-Paul Sartre, The Transcendent of Ego, Translated by Forrest Williams and
Robert Kirkpatrick, [New York: Noonday Press, 1936], p.p. 25-26.
๒๔
Jean-Paul Sartre, Existentialism and Humanism, Translated by Philip Mairet.
[London: Methuen, 1948], p. 26.

๑๑
ผลรวมของกิจกรรมทุกอย่างในชีวิตของเขาเอง๒๕ ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของซาร์ ตร์ จงึ เรี ยกอีกอย่าง
ว่าเป็ นปรัชญามนุษยนิยม เพราะเน้ นความมีอยู่มาก่อนที่จะยึดถือเอาคุณค่าอื่นใด การดารงอยู่จึง
เป็ นสิ่งสาคัญกว่าสารัตถะ การดารงอยูก่ ็มิใช่หมายความเพียงแค่มีชีวิตอยู่เท่านัน้ แต่เป็ นการดารง
อยู่อย่างมีความตระหนักรู้ ตวั เองได้ ว่าเป็ นอะไร การตระหนักรู้ ตวั เองได้ อย่างนี จ้ ึงทาให้ มนุษย์เข้ า
ใจความเป็ นจริ งของตนได้ ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของซาร์ ตร์ จึงเป็ นปรัชญาของมนุษย์ โดยมนุษย์
และเพื่อมนุษย์ ซาร์ ตร์ กล่าวไว้ ว่า“อัตถิภาวนิยมคือมนุษยนิยม”๒๖ คือให้ ความสาคัญแก่ความมีอยู่
ของมนุษ ย์ ม าก่ อ นคุณ ค่ า กฏเกณฑ์ ระเบี ย บ แบบแผน และจริ ย ธรรมใด ๆ ทุ ก อย่ า งจะมี
ความหมายขึน้ อยู่กับความเป็ นมนุษย์ ในความเป็ นมนุษย์ก็ให้ ความสาคัญแก่อตั วิสยั ของแต่ละ
บุคคลในการเลือกและตัดสินใจ ในความเป็ นมนุษย์จงึ มิใช่อะไรอื่นที่นอกเหนือจากแผนการของตัว
เขาเอง มนุษย์ ดารงอยู่ก่อนแล้ วจึง มีความคิดมีจินตาการที่มุ่ง ไปสู่อ นาคต ความเป็ นมนุษย์คือ
อนาคตของตัวเขาเอง มนุษย์จึงเป็ นผู้สร้ างตัวเขาเอง (man makes himself)๒๗เพราะมนุษย์ไม่ได้
ถูกสร้ างไว้ อย่างสมบูรณ์ แบบ มนุษย์สร้ างตัวเขาเองโดยการเลือกปฏิบตั ิด้วยตัวเขาเอง แนวคิด
มนุษย์นิยมของซาร์ ตร์ จึงเป็ นการปลดปล่อยออกจากความเชื่อตามลัทธินิยตั ินิยม (determinism)
มนุษย์จึงไม่มีธรรมชาติดงเดิ
ั ้ มเหลืออยู่ เป็ นแต่ภาวะว่างเปล่ามนุษย์จึงมิใช่สิ่งถูกสร้ างแต่มนุษย์ได้
กลายมาเป็ นผู้สร้ างเสียเอง
แนวคิ ด เรื่ อ งความเป็ น มนุษ ย์ ข องซาร์ ต ร์ จึง จ าเป็ น ต้ อ งให้ ค วามอิ ส ระอย่ า งเต็ ม ที่
เพื่อที่จะให้ มนุษย์เป็ นไปได้ มากกว่าที่เป็ นอยู่ คือสามารถเลือกตัดสินใจด้ วยตัวเขาเอง แนวคิดเรื่ อง
เสรี ภาพจึงเป็ นสิ่งสาคัญในความเป็ นมนุษย์ ซาร์ ตร์ ชี ้แจงไว้ ในสองลักษณะคือ หนึ่งเสรี ภาพทาง
กายเป็ นเสรี ภาพจากที่ เคยเป็ นสิ่งถูกสร้ างและถูกควบคุม ด้ วยกฏระเบียบแบบแผนจารี ตดังเดิ
้ ม
สองเสรี ภาพทางจิต เป็ นเสรี ภาพเพื่อที่จะเลือกตัดสินใจด้ วยตัวของมนุษย์เอง แม้ เสรี ภาพทางกาย
จะมีขอบเขตจากัด แต่เสรี ภาพทางจิตมนุษย์ยงั สามารถเลือกและตัดสินใจได้ อย่างเต็มที่ จึงเป็ น
เสรี ภาพที่สมบูรณ์ มนุษย์จึงมีอิสระในการเลือกอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อมนุษย์ตระหนักถึงเสรี ภาพที่
สมบูรณ์ของตัวเองจึงเกิดวิตกกังวลในการมีเสรี ภาพ บางคนถึงกับยอมทาตัวให้ เป็ นเหมือนวัตถุ คือ
หลอกตัวเองว่าไม่มีเสรี ภาพ สุดแล้ วแต่ใครจะชักนาไปอย่างไร เพราะไม่อยากรับผิดชอบ จึงต้ อง
ยอมตนจานนอยู่กับ กฏระเบียบ แบบแผน จารี ตประเพณี ที่ครอบเขาอยู่ เพื่อหลบลีเ้ สรี ภาพของ
ตัวเอง
๒๕

Jean-Paul Sartre, Existentialism is a Humanism, Translated by Carol Macombre,
Edited by John Kulka, [London: Yale University press, 1947], p. 37.
๒๖
Ibid., p. 18.
๒๗
Ibid., p 46.

๑๒
สรุ ปว่าปรั ช ญาอัตถิ ภาวนิยมของซาร์ ตร์ ให้ ความส าคัญในความเป็ นมนุษย์ ม าก่อน
สารัตถะโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความเป็ นอิสระของมนุษย์ จากการถูกกาหนด และเพื่อให้ มนุษย์
สามารถเลือกและตัดสินใจได้ ด้วยตนเอง โดยให้ ความสาคัญในเรื่ องหลัก ๆ ดังต่อไปนี ้;
๑. เน้ นความสาคัญของปัจเจกบุคคลมากกว่าเน้ นความเป็ นสากลของสิ่งสัมบูรณ์แบบ
๒. เน้ นความสาคัญเรื่ องเสรี ภาพของมนุษย์มากกว่ากฏเกณฑ์ที่ตายตัว
๓. เน้ นการสร้ างสรรค์เพื่อความก้ าวหน้ ามากกว่าการอนุรักษ์ตามระเบียบแบบแผน
๔. เน้ นความสาคัญที่ความรู้สกึ มากกว่าเหตุผล
๕. เน้ นความสาคัญของความรู้เชิงอัตนัยมากกว่าความรู้เชิงปรนัย
ประเด็นที่ ๒ แนวคิดอัตถิภาวนิยมที่ปรากฏในพุทธปรัชญาเถรวาท
ในการศึกษาวิเคราะห์ผ้ วู ิจยั ได้ แยกแนวคิดออกเป็ น ๒ ส่วน คือแนวคิดเชิงอภิปรัญากับ
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นมนุษย์ โดยกาหนดประเด็นหลัก ๆ ไว้ ดงั นี ้
ก. แนวคิดเชิงอภิปรัชญา: จากการศึกษาวิจยั พบว่าพุทธปรัชญากล่าถึงสิ่งมีอยู่ในโลก
ไว้ ๒ ชนิด คือสิ่งที่เป็ นวัตถุกบั สิ่งมิใช่วตั ถุ เป็ นสิ่งมีอยู่จริงใน ๒ แบบ คือ จริงตามสมมติของภาษา
เพื่อใช้ สื่อความหมายกันโดยทัว่ ไป กับจริ ง ตามสภาวะของความเป็ นจริ ง ตามที่เป็ นมันเป็ น (ยถา
ภูต) ที่เรี ยกว่าจริ งโดยปรมัตถ์ สิ่งมีอยูใ่ นโลก ๒ อย่างนี ้ ผู้วิจยั แยกอธิบายไว้ เป็ น ๒ ลักษณะคือ สิ่ง
มีอยูอ่ ย่างเป็ น ปรวิสยั และสิ่งมีอยูอ่ ย่างเป็ นอัตวิสยั
๑. สิ่งมีอยู่อย่างเป็ นปรวิสยั : ได้ แก่ ความมีอยู่ของวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่มีอยู่โดยความ
เป็ นธาตุบรรดาที่มีอยู่ในโลก อันประกอบขึ ้นเป็ นสิ่งต่าง ๆ ธาตุเหล่านันเป็
้ นสิ่งที่มีอยูโ่ ดยตัวมันเอง
ไม่จาเป็ นว่าจะมีใครรู้หรื อไม่ก็ตาม และสิ่งมีอยูท่ งหมดเหล่
ั้
านันเกิ
้ ดมีขึ ้นและเป็ นไปตามกฎสากลที่
เรี ยกว่า “อิทปั ปั จจยตา”๒๘ กฏสากลอันนี ้เป็ นสภาวะที่มีอยู่และดารงอยู่อย่างนันตามธรรมดา
้
ไม่มี
ใครสร้ าง ไม่มีใครกาหนด ไม่มีใครควบคุม มีอยู่ดารงอยู่ เองอย่างนัน้ กฏสากลอันนี ้มีอยู่โดยไม่
ขึ ้นอยูก่ บั ผู้ร้ ู ได้ ในคาว่า“ภิกษุทงหลาย
ั้
ตถาคตจะเกิดขึ ้นหรื อไม่เกิดขึ ้นก็ตาม ธาตุเหล่านี ้ก็คงตังอยู
้ ่
ตามธรรมดา”๒๙ สภาวะเหล่านี ้จึงเป็ นสิ่งดารงอยูอ่ ย่างเป็ นปรวิสยั

๒๘

อิทัปปัจจยตา แปลว่า ธรรมชาติที่อาศัยกันละกันเกิดขึ้น หมายความว่า “เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี,
เพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น, เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี, เพราะความดับของสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับ ”. ดู
รายละเอียดใน ส.นิ. (บาลี) ๑๖/๓๗/๖๒-๖๓.; “อิมสฺมึ สติ อิท โหติ, อิมสฺสุปฺปาทา อิท อุปฺปชฺชติ, อิมสฺมึ อสติ อิท น
โหติ, อิมสฺส นิโรธา อิท นิรุชฺฌติ”.
๒๙
องฺ.ติกฺก. (ไทย) ๒๐/๑๓๗/๓๘๕, องฺ. ติกฺก. (บาลี) ๒๐/๑๓๗/๒๗๘.; “อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถา
คตาน อนุปฺปาทา วา ตถาคตาน ตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺ ตตา ธมฺมนิยามตา...”

๑๓
๒. สิ่งมีอยู่อย่างเป็ นอัตวิสยั : ได้ แก่ขันธ์ ๕ ในพุทธปรัชญาหมายเอาอัตตาที่ปรุ งแต่ง
ขึ ้นมาเอง ความมีอยู่ของอัตตาชนิดนี ้เกิดจากการปรุ งแต่งของมนุษย์ เป็ นความมีอยู่ในลักษณะที่
ขึ ้นอยู่กบั ปั จเจกบุคคลที่เข้ าใจว่าตัวเขาเองเป็ นอย่างไร นักอัตถิภาวนิยมกล่าวถึงการสานึกรู้ชนิดนี ้
ว่าเป็ นตัวฉัน (I) พุทธปรัชญาเรี ยกว่าสติสมั ปชัญญะเป็ นตัวระลึกรู้ภายในตัวเอง โดยพิจารณาเห็น
ความเป็ นไปของตนเองว่าเป็ นอย่างไร ความเข้ าใจว่าเป็ นตัวตนนันขึ
้ ้นอยูท่ ี่ตวั บุคคล แต่โดยสภาวะ
เป็ นเพียงรู ปนามที่มีเกิดมีดบั อยู่ตลอดเวลา การจะเข้ าใจเช่นนี ้ได้ ต้องอาศัยตัวสติสมั ปชัญญะใน
การสังเกตความมีอยู่ของอาการรูปนามในขณะนัน้ ๆ เป็ นการรับรู้อาการของขันธ์ ๕ ว่ามีเกิดเพราะ
มีเหตุปัจจัยให้ เกิด มีดบั เพราะมีเหตุปัจจัยให้ ดบั การรับรู้เช่นนี ้ขึ ้นอยูก่ บั อัตวิสยั ของแต่ละบุคคล ไม่
มีใครรู้แทนใครได้ รู้ได้ เฉพาะตนที่เรี ยกว่าเป็ นปัจจัตตังคือรู้เฉพาะตนเอง
ข. แนวคิดเกี่ ยวกับความเป็ นมนุษย์ : ความเป็ นมนุษย์ในพุทธปรัชญาคือขันธ์ ๕ แต่
พุทธปรัชญายอมรับว่ามีตวั ตนอยู่ในขันของสมมติ
้
แต่โดยสภาวะมนุษย์คือสิ่งที่มีองค์ประกอบ ๕
อย่าง คือ รู ป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ รวมเรี ยกว่ากายกับจิตเป็ นสิ่งมีอยู่ในตัวของ
มนุษย์แต่ละบุคคลที่สมมติวา่ เป็ นเรา เป็ นเขา แต่ความมีอยู่นนมิ
ั ้ ได้ มีอยูอ่ ย่างเป็ นตัวตนหรื ออัตตา
ที่ถาวรทังที
้ ่เป็ นร่างกายและจิตวิญญาณ ร่ างกายเป็ นเพียงสิ่งประกอบขึ ้นจากธาตุ ๔ คือ ธาตุดิน
ธาตุน ้า ธาตุไฟ และธาตุลม ซึง่ มิ ใช่สิ่งถาวรอยู่เดิม สิ่งที่เกิดจากสิ่งไม่ถาวรจึงไม่อาจดารงอยู่อย่าง
ถาวรได้ เช่นกัน ส่วนจิตเป็ นเพียงภาวะหรื อกระแสของชีวิตที่ไม่มีรูปร่าง สัณฐานใด ๆ อาศัยร่างกาย
เกิดขึ ้นทาหน้ าที่มีความรู้สึก นึกคิด ดีใจ เสียใจ เพราะความไม่ร้ ูจึงเข้ าใจผิดคลาดเคลื่อนจากความ
เป็ นจริ ง จึงยึดถือเอาขันธ์ ๕ ว่าเป็ นตัวตน จึงเป็ นที่มาของปั ญหาคือความทุกข์ ทงปวง
ั้
ความเป็ น
จริ งขันธ์ ๕ เป็ นสิ่งที่ว่างเปล่า คือว่างเปล่าจากสิ่งที่จะให้ ยึดถือเอาเป็ นตัวตนได้ จริ ง และในทัศนะ
เกี่ ย วกับ ความเป็ น มนุษย์ พุท ธปรั ช ญายัง เห็น ว่า เป็ นสิ่ ง ที่ เกิ ดมาได้ โดยยาก แม้ เ กิ ด มาแล้ ว จะ
ดารงชีวิตอยู่ก็ยาก๓๐ ยากทังที
้ ่จะทาความเข้ าใจให้ ตรงตามเป็ นจริ งด้ วย ฉะนันแม้
้ พทุ ธปรัชญาจะ
ให้ ความสาคัญในความเป็ นมนุษย์ แต่มิได้ หมายเพียงให้ มีชีวิตอยู่เท่านัน้ พุทธปรัชญามีเป้าหมาย
ของการดารงอยู่ที่ไกลกว่านัน้ จึง เน้ นให้ มนุษย์ ตระหนักรู้ ตนเองว่าจะดารงชีวิตอยู่อย่างไรให้ มี
คุณค่าเพื่อพัฒนาตนเองไปสูเ่ ป้าหมายนัน้
ประเด็นที่ ๓ วิเคราะห์ อัตถิภาวนิยมตามแนวคิดของพุทธปรัชญาเถรวาท
จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่าแนวคิดปรัชญาอัตถิภาวนิยมของซาร์ ตร์ กบั พุทธปรัชญา
เถรวาทในเชิงอภิปรัชญากล่าวถึงสิ่งมีอยู่ในโลกว่าเป็ นวัตถุกบั จิตเหมือนกัน แต่ความมีอยูข่ องวัตถุ
๓๐

ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๒/๔๙. “กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ กิจฺฉ มจฺจาน ชีวิต กจฺฉ สทฺธมฺมสฺสวน กิจฺโฉ
พุทฺธานมุปฺปาโท ฯ”

๑๔
ในปรัชญาของซาร์ ตร์ เป็ นสิ่งคงที่ถาวรไม่เปลี่ยนแปลง จิตเท่านันที
้ ่เปลี่ยนแปลง ส่วนแนวคิดของ
พุทธปรัชญาทัง้ วัตถุและจิตนันมิ
้ ใช่สิ่งคงที่ถาวรด้ วยกันทังคู
้ ่ เป็ นสิ่งมีอยู่เพียงชั่วขณะคือเกิดขึน้
ตังอยู
้ ่ และดับไป และพุทธปรัชญายังกล่าวถึงสาเหตุแห่งความเกิดและความดับของวัตถุกบั จิตไว้
ด้ วย ความมีอยู่ของวัตถุกบั จิตจึงขึ ้นอยู่กบั เหตุปัจจัย เมื่อเหตุปัจจัยมีอยู่ วัตถุกับจิตจึงมีอยู่ คือมี
อยู่เ ท่า ที่ เ หตุปัจ จัย ยัง มี อ ยู่ เมื่ อเหตุปัจ จัย ไม่มี สิ่ ง ทัง้ ปวงก็ ไ ม่มี ความมี และไม่มี จึง มี อ ยู่ใ นสิ่ ง
เดียวกัน
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นมนุษย์ พุทธปรัชญากล่าวว่ามนุษย์คือขันธ์ ๕ มนุษย์มิใช่สิ่งที่
มีตวั ตนอย่างถาวร มนุษย์มิใช่สิ่งถูกสร้ าง มนุษย์เกิดมาจากเหตุปัจจัย และเมื่อเกิดมาแล้ วก็ยงั ต้ อง
อาศัยเหตุปัจจัยในการดารงอยู่ เมื่อยังมีเหตุปัจจัยขันธ์ ๕ ก็ยงั ดารงอยู่ เมื่อไม่มีเหตุปัจจัยขันธ์ ๕ ก็
แตกดับ ความเป็ นมนุษย์ในความหมายของพุทธปรัชญาจึงไม่มีอตั ตาถาวร เพราะมนุษย์มิใช่สิ่งถูก
สร้ างเหมือนความเชื่อในปรัชญาเทวนิยม เมื่อมนุษย์คือขันธ์ ๕ จึงเป็ นการปฏิเสธอัตตาในแบบ
เทวนิยมด้ วย ความยึดถือในขันธ์ ๕ ว่าเป็ นอัตตาจึงเป็ นความเข้ าใจที่ผิดพลาด
พุทธปรัชญายอมรับสิ่งมีอยู่ในโลกคือวัตถุกับจิตก็จริ ง แต่มิใช่เป็ นสิ่งมีอยู่อย่างถาวร
พุทธปรัชญาจึงปฏิเสธอัตตาในความหมายสูงสุดแบบเทวนิยม มาเน้ นความเป็ นมนุษย์ที่ดารงอยู่
จริ งในปัจจุบนั ให้ เกิดการตื่นรู้ นัน่ คือให้ ทาความรู้แจ้ งในขันธ์ ๕ เป็ นหลัก พุทธปรัชญาให้ อานาจไว้
ในมือของมนุษย์โดยปฏิ เสธอานาจจากผู้สร้ าง เน้ นการกระทาด้ วยตนเองมากกว่า การรอคอย
โชคชะตา เน้ นความเข้ าใจตนเอง มากกว่าการหลอกตัวเอง
อัตถิภาวนิยมตามแนวคิดของพุทธปรัชญาเถรวาทจึงเป็ นการให้ ความสาคัญแก่การ
ดารงชีวิตอยู่อย่างตื่นรู้ หมายถึงการดารงอยู่อย่างมีสติสมั ปชัญญะที่ร้ ูเท่าทัน สภาวะความเป็ นจริ ง
ที่เกิดดับอยู่ทุกขณะ การดารงอยู่จึงเป็ นเพียงขณะของกระแสแห่งจิต พุทธปรัชญาจึงเน้ นให้ มีสติ
รู้เท่าทันสภาวะของนามรูปและเหตุปัจจัยแห่งนามรูปด้ วยการเจริ ญสติ
พุทธปรัชญาได้ ชื่อว่าให้ ความสาคัญแก่ความเป็ นมนุษย์ก่อนสิ่งอื่นใด เพราะการได้ เกิด
มาเป็ นมนุษย์สาคัญกว่าชาติกาเนิด เมื่อมนุษย์เกิดมาแล้ วทุกคนเท่าเทียมกันในความเป็ นมนุษย์
ไม่ว่าจะเกิดในตระกูลสูงหรื อต่า มิได้ หมายความว่าบุคคลนันจะเป็
้
นมนุษย์มากหรื อน้ อยกว่าคนอื่น
แต่สิ่ ง ส าคัญ ที่ ทาให้ ม นุษย์ สูงหรื อต่า คือการกระทา มนุษย์ จึง มี ความหมายไปตามการกระทา
เป็ นไปตามที่เขาเลือกเอง หากเลือกขโมยของคนอื่ นเขาก็เป็ นโจร หากเลื อกช่วยเหลือคนอื่นเขาก็
เป็ นพระโพธิสตั ว์
สรุปว่าพุทธปรัชญาเถรวาทเป็ นอัตถิภาวนิยมในความหมายดังต่อไปนี ้;
๑. เน้ นการแก้ ไขปั ญหาของมนุษย์โดยเน้ นที่ปัจเจกบุคคลมากกว่าการมุง่ แสวงหาแก่น
แกนของสิ่งสากล

๑๕
๒. เน้ นให้ ดาเนินชี วิต เพื่ อ สู่เป้าหมายคือความเป็ นอิสระมากกว่ายอมตนให้ ตกอยู่
ภายใต้ อานาจของกิเลส และกฏเกณฑ์อนั ไร้ เหตุผลตามลัทธิความเชื่อที่ยดึ ถือตามคัมภีร์
๓. พุทธปรัชญาเน้ นการพัฒนาสร้ างสรรตนเองไปสูเ่ ป้าหมาย มากกว่าการอนุรักษ์ตาม
แบบแผนที่ทาตาม ๆ กันมา
๔. พุทธปรัชญาให้ ความอิสระแก่ปัจเจกบุคคลในการเลือกและตัดสินใจด้ วยเหตุผลที่
ได้ พิจารณาใคร่ครวญด้ วยปัญญาของตนเอง มากกว่าการบับคับให้ เชื่อและยอมทาตาม
๕. พุทธปรัชญาเน้ นประสบการณ์ภายในมากกว่าการใช้ เหตุผลทางตรรกะ
พุทธปรัชญาจึงมิได้ เน้ นเพียงแค่การดารงชีวิตอยู่ แต่เน้ นให้ ดารงอยู่อย่างมีคณ
ุ ค่า จึง
วางหลักคาสอนเพื่ อ เป้าหมายหลัก ๓ ระดับ คือ ระดับ ต้ นเน้ น ประโยชน์ สุข ในการดาเนิน ชี วิต
ปั จจุบนั เป็ นการวางรากฐานชีวิตให้ มนั่ คงตามหลักแห่งศีล ระดับที่กลางเน้ นให้ เกิดความสงบสุข
ภายในด้ วยการอบรมจิ ตใจให้ ตงมั
ั ้ ่นด้ วยสมาธิ เมื่ อจิ ตตัง้ มั่น ไม่หวั่นไหวไปตามสถานการณ์ ที่
แวดล้ อม จะสามารถวางใจต่อสถานการณ์ และก้ าวผ่านไปสู่ระดับสูง คือการพิจารณาเห็นโลกและ
ชีวิตตามความเป็ นจริงด้ วยวิปัสสนาญาณ โดยมีพระนิพพานเป็ นเป้าหมายสูงสุด

๕. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึก ษาวิ จั ย ในเรื่องนี้ ยั งมีประเด็ นทางปรัช ญาที่จ ะสามารถน าไปต่อยอดเป็ น
งานวิจัยได้อีกในประเด็นดังต่อไปนี้
๑. วิเคราะห์ทัศนะเทวนิยมตามแนวคิดของนักปรัชญาอัตถิภาวนิยม
๒. วิพากย์แนวคิดเรื่องความมีและความไม่มีในพุทธปรัชญาเถรวาท
๓. วิเคราะห์ทัศนะเรื่องความมีอยู่และความว่างเปล่าในพุทธปรัชญาเถรวาท
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