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พระมหายงยทุธ กนฺตาโภ (เสริมจนัทร์)๑ 
บทคัดย่อ 

บทความงานวิจยันีส้รุปผลจากงานวิจยัเร่ือง “วิเคราะห์อตัถิภาวนิยมในพุทธปรัชญา
เถรวาท” ซึ่งมีวตัถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพ่ือศึกษามโนทัศน์อตัถิภาวนิยมของฌอง-ปอล 
ซาร์ตร์ (๒) เพ่ือศกึษามโนทศัน์อตัถิภาวะนิยมท่ีปรากฎในพทุธปรัชญาเถรวาท (๓) เพ่ือวิเคราะห์
อตัถิภาวะนิยมตามแนวคิดของพทุธปรัชญาเถรวาท การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยศกึษา
ข้อมูลปฐมภูมิ คือหนังสือ“ภาวะและความว่างเปล่า”กับ“อัตถิภาวนิยมคือมนุษยนิยม”และ
พระไตรปิฎก ฉบับภาษาบาลีอักษรไทย และฉบับแปลเป็นภาษาไทย ส่วนข้อมูลทุติยภูมิ คือ 
หนงัสือ เอกสาร และส่ือตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง   

จากการศกึษาวิจยัตามวตัถปุระสงค์ข้อท่ี ๑ พบว่าแนวคิดอตัถิภาวนิยมของซาร์ตร์เป็น
ปรากฎการณ์วิทยาสองลกัษณะคือ (๑) แนวคิดเชิงภววิทยากล่าวถึงภาวะสองอย่าง ได้แก่ ภาวะ
ในตัวเอง กับภาวะเพ่ือตัวเอง ภาวะสองชนิดนีเ้ป็นสิ่งมีอยู่ในโลก (๒) แนวคิดเชิงมนุษยนิยม
กลา่วถึงความเป็นมนษุย์ว่าด ารงอยู่ก่อนสารัตถะ ข้อท่ี ๒ พบว่าแนวคดิอตัถิภาวะในพทุธปรัชญามี
อยู่สองส่วนคือ (๑) แนวคิดเชิงอภิปรัชญากล่าวถึงความมีอยู่ของรูปธรรมและนามธรรมพร้อมทัง้
เหตปัุจจยั (๒) แนวคิดเชิงมนุษยนิยมกล่าวถึงความเป็นมนุษย์ว่าเป็นขนัธ์ ๕ มิใช่อตัตา มีความ
ทกุข์ มีความต้องการข้อท่ี ๓ พบวา่แนวคดิในพทุธปรัชญาเป็นอตัถิภาวนิยม เพราะให้ความส าคญั
ในความเป็นมนษุย์ท่ีมิใช่เพียงแคมี่ชีวิตอยู่ แตใ่ห้ด ารงอยู่อย่างมีสติรู้เท่าทนัปรากฏการณ์จึงช่ือว่า
ด ารงอยูอ่ยา่งมีคณุคา่ 

จากการศกึษาวิจยัยงัพบว่า พทุธปรัชญาเถรวาทไม่เพียงแตใ่ห้ความส าคญักับคณุค่า
ของการด ารงอยูเ่ทา่นัน้ แตย่งัแนะน าให้คนเราไม่ให้ยึดมัน่ถือมัน่ตวัตน เพราะวา่ เพียงการด ารงอยู่
หาใชเ่ปา้หมายท่ีแท้จริงไม ่นิพพานตา่งหากคือเปา้หมาย 
ค าส าคัญ: การด ารงอยู,่ ความส านกึรู้, สารัตถะ, ภาวะ, อตัวิสยั. 

                                                 

๑  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 
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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. บทน า 

หลายศตวรรษมาแล้วท่ีมนุษย์ได้มุ่งแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิต  แต่
เท่าท่ีผ่านมาวิธีการแสวงหาดเูหมือนยิ่งไกลห่างออกไปจากความเป็นจริงของชีวิต นกัปรัชญาอตัถิ
ภาวนิยมจึงเสนอแนวคดิว่า มนษุย์ควรหนักลบัเข้ามาตระหนกัรู้ภายในตวัเอง เพราะมองว่ามนษุย์
แต่ละคนได้สูญเสียตวัตนไปกับสิ่งภายนอกซึ่งมิใช่ความเป็นจริงของชีวิต ความเป็นจริงของชีวิต
(Authenticity)คือมนษุย์เป็นสิ่งมีอยู่ในโลก มนษุย์ด ารงอยู่ทา่มกลางสถานการณ์ท่ีแวดล้อม มนษุย์
ควรตระหนักรู้และเลือกตัดสินใจด้วยตัวเขาเองอย่างรับผิดชอบ เพราะมนุษย์มิใช่อะไรอ่ืนท่ี
นอกจากผลรวมของการกระท าของเขาเอง๒ นกัปรัชญาอตัถิภาวนิยมจึงกระตุ้นให้มนุษย์หนักลบั
เข้าสู่ตวัเอง โดยให้ตระหนกัรู้ว่าตวัเองเป็นอย่างไร แล้วหาค าตอบของปัญหาด้วยตวัเองว่าความ
จริงเป็นอยา่งไร ปรัชญาอตัถิภาวนิยมจงึกระตุ้นให้มนษุย์ได้รู้จกัอตัถิภาวะของตวัเอง อตัถิภาวะคือ
การด ารงอยู่ของมนุษย์แต่ละคน เป็นพืน้ฐานของความรู้ว่ามนุษย์ควรจะด าเนินชีวิตไปอย่างไร 
ทา่มกลางสถานการณ์ เชน่ ระบบความเช่ือแบบดัง้เดิมทางอภิปรัชญา ระบบคณุคา่และเปา้หมาย
ของชีวิตท่ีถกูก าหนดไว้ล่วงหน้านัน้ มนษุย์จะสามารถเลือกสิ่งท่ีเหมาะสมกบัตวัเขาเองได้อย่างไร 
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมจึงเป็นปรัชญาท่ีท าให้ชีวิตมนุษย์เป็นไปได้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ เพราะท าให้
มนษุย์สามารถเลือกและตดัสินใจได้ด้วยตนเอง ถือเป็นจริยธรรมเบือ้งต้นส าหรับความเป็นมนษุย์ 
การให้ความส าคัญแก่การด ารงอยู่ของมนุษย์มาก่อนคุณค่าอ่ืนใดนัน้ หมายความว่าซาร์ตร์
ต้องการให้มนุษย์ได้เป็นอิสระจากการถกูก าหนดหรือถกูควบคมุจากอ านาจภายในและภายนอก 
มนษุย์จงึเป็นอิสระสามารถเลือกและตดัสนใจได้ด้วยตวัเอง 

ฌอง-ปอล ซาร์ตร์เป็นนกัปรัชญาอตัถิภาวนิยมท่ีให้ความส าคญัแก่ความเป็นมนษุย์มา
ก่อนสารัตถะ ซาร์ตร์จึงเป็นผู้ท าให้ปรัชญาอตัถิภาวนิยมเป็นปรัชญาของมนษุย์ โดยมนษุย์และเพื่อ
มนุษย์ ตามท่ีเขากล่าวว่า“อัตถิภาวนิยมคือมนุษยนิยม” (Existentialism is a humanism)๓ นั่น
หมายความว่าอัตถิภาวะกับความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งเดียวกัน การกระตุ้นให้มนุษย์ได้ตระหนักรู้
ถึงอตัถิภาวะจงึเทา่กบัได้ตระหนกัรู้ถึงความเป็นมนษุย์ อตัถิภาวะจงึเป็นจดุเร่ิมต้นทางปรัชญาท่ีให้
ความส าคัญแก่ความเป็นมนุษย์ท่ีว่า “การด ารงอยู่มาก่อนสารัตถะ”(existence precedes 
essence)๔ ตามความหมายนีก้ารด ารงอยู่ถือเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีส าคญั แตจ่ะมีความหมายมากยิ่งขึน้

                                                 

๒ 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. 
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เม่ือมนุษย์ได้ตระหนกัรู้ถึงความมีอยู่ของตวัเอง (self-consciousness) และความมีอยู่ในท่ีนีม้ิได้
หมายถึงเพียงแคก่ารมีชีวิตอยู ่แต่หมายถึงการมีชีวิตอยู่อยา่งตระหนกัรู้ถึงอตัถิภาวะของตนเองว่า
มีความส าคญัอย่างไร มนษุย์จึงแตกตา่งจากพืชและสตัว์ท่ีเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกนั แตม่นัส านึกได้
ไม่เท่ามนษุย์ ยิ่งเป็นพืชก็เหมือนกบัวตัถซุึ่งไร้ความส านึก ซาร์ตร์จึงกล่าวว่า สิ่งท่ีเป็นวตัถทุัง้หลาย
นัน้ สกัแตด่ ารงอยู่ แต่มนษุยชาติมีอยู่เพ่ือตวัเขาเอง (being for itself)๕ เพราะฉะนัน้ การมีอยู่ของ
มนษุย์จึงแตกตา่งจากการมีอยู่ของสิ่งของ”๖ เพราะมนษุย์มีอยู่อย่างตระหนกัรู้ถึงตวัตนได้ มนษุย์
จึงไม่เพียงแต่เป็นสิ่งท่ีมีอยู่เหมือนวตัถุเท่านัน้ แตม่นุษย์สามารถส านึกรู้ได้ว่าตวัเขาเองเป็นอะไร 
และยงัเป็นสิ่งท่ีเขาตัง้ใจให้ตวัเขาเป็น หลงัจากได้ด ารงอยู่แล้วเทา่นัน้๗ ดงันัน้การท่ีจะเป็นมนษุย์ได้
นัน้ เราจึงไม่ได้เป็นมนุษย์เพียงเพราะเราคิดว่าเราเป็น หรือมีใครมาบอกว่าเราเป็น แต่เราเป็น
เพราะเราด ารงอยู่ด้วยการตระหนกัรู้ตวัเองและได้กระท าสิ่งตา่ง ๆ ตามเจตนา เราจึงด ารงอยู่อย่าง
เป็นมนษุย์ตามความหมายนี ้และในฐานะท่ีอตัถิภาวนิยมคือมนษุยนิยมท่ีให้ความส าคญัตอ่สภาพ
ความเป็นมนษุย์นัน้ มนุษย์จะมีคณุคา่หรือไร้ค่าจึงขึน้อยู่กบัการกระท าอนัเกิดจากเสรีภาพในการ
เลือกตดัสินใจด้วยตนเอง  

พุทธปรัชญาในฐานะท่ีมีหลักค าสอนอนัให้ความส าคญัแก่ความเป็นมนุษย์มาแต่ต้น 
ได้มองเห็นปัญหาใหญ่ของมนษุย์คือความไมรู้่จกัตนเองว่าเป็นอยา่งไร มนษุย์สว่นใหญ่จงึหลงใหล
ไปกับสิ่งภายนอก จนหลงลืมความเป็นจริงของชีวิตว่ามีอยู่อย่างไร และมีปัญหาอย่างไร การ
แสวงหาหนทางแก้ไขปัญหาจึงเป็นไปอย่างผิดพลาด พุทธปรัชญาจึงเน้นให้มนุษย์หนักลบัเข้ามา
ตระหนักรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาภายในตนเอง โดยกระตุ้นให้มนุษย์ใช้
สติสัมปชัญญะในการระลึกรู้ตัวเองอยู่เสมอ เพ่ือมิให้ประมาทในการด าเนินชีวิต เพราะการ
ด ารงชีวิตอยู่อย่างมีสติแม้เพียงราตรีเดียว๘ มีคณุคา่มากกว่าการด ารงชีวิตอยู่ตัง้ร้อยปีอย่างไร้สติ 
การด ารงอยู่อย่างมีสติเป็นการด ารงอยู่อย่างมีคณุคา่ เพราะจะสามารถรู้และเข้าใจความเป็นจริง
ของชีวิตพร้อมทัง้วิธีแก้ไขปัญหาได้อยา่งแท้จริง 

                                                 

๕  Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness, translated by Hazal E. Branes, [USA.: 
University of Colorado, 1957], p. 305. 

๖ ดูรายละเอียดใน โยสไตน์ กอร์เดอร์, (เขียน) สายพิณ ศุพุทธมงคล (แปล), โลกของโซฟี : เส้นทาง
จินตนาการสู่ประวัติศาสตร์ปรัชญา, หน้า ๔๖๓. 

๗ ดูรายละเอียดใน จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี, สหวิทยาการมนุษยศาสตร์: มิติแห่งมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ ๕, 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๙๗. 

๘ หมายถึง ผู้ที่ใช้เวลากลางวันหรือกลางคืนให้หมดไปด้วยการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานเท่านั้นไม่
ค านึงถึงเรื่องอื่น ๆ (ม.อุ.อ. ๓/๒๗๒/๑๗๔) 
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พุทธปรัชญาจึงเป็นปรัชญาท่ีให้ความส าคญัในความเป็นมนุษย์ท่ีมิใช่เพียงแค่การมี
ชีวิตอยู่ แตแ่นะให้ด ารงอยูอ่ย่างมีสต ิการมีสติจึงเป็นสารัตถะของการด ารงชีวิตอยู่ ไม่วา่บคุคลนัน้
จะเกิดในตระกลูสงู หรือตระกลูต ่า ร ่ารวยหรือยากจน หากได้เจริญสตอิยู่ก็ได้ช่ือวา่ด ารงอยู่อยา่งมี
คณุคา่ พทุธปรัชญาจงึให้คา่ความเป็นมนษุย์มาก่อนชาติก าเนิด เพราะชาตกิ าเนิดเป็นสิ่งท่ีก าหนด
กันขึน้ภายหลงัจากท่ีได้เกิดมาแล้วเท่านัน้ เช่น ความเป็นกษัตริย์ เป็นพราหมณ์ เป็นแพศย์ หรือ
เป็นศทูร เป็นสิ่งท่ีก าหนดกันขึน้ภายหลงั พุทธปรัชญาจึงเห็นว่าความเป็นมนุษย์มิได้ประเสริฐมา
แตช่าตกิ าเนิด แตค่วามเป็นมนษุย์จะประเสริฐหรือไม่ประเสริฐ จะมีคณุคา่หรือไร้คา่ขึน้อยู่ท่ีการใช้
ชีวิตโดยมีการกระท าเป็นตวัชีว้ดั พทุธปรัชญายงัมองว่าการท่ีจะได้เกิดมาเป็นมนษุย์ เป็นของยาก 
ดงัพระพทุธพจน์ตรัสไว้ว่า“กิจฺโฉ มนสฺุสปฏิลาโภ๙ แปลว่า การได้เกิดมาเป็นมนษุย์นบัว่ายากแล้ว 
แม้การท่ีจะด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคณุคา่ก็ยากยิ่ง ฉะนัน้การได้เกิดมาเป็นมนษุย์ถือเป็นจดุเร่ิมต้นท่ี
ส าคญัก็จริง แตถ้่าเพียงมีชีวิตอยูไ่ปวนั ๆ โดยมิได้เจริญสติ พทุธปรัชญามองวา่เป็นความประมาท 
และคนท่ีมีชีวิตอยู่อย่างประมาทก็เหมือนคนท่ีตายแล้ว๑๐ ฉะนัน้การมีชีวิตอยู่ในความหมายของ
พทุธปรัชญา จึงหมายถึงการด ารงอยู่อย่างมีสติ พทุธปรัชญาจึงเน้นให้มนษุย์ตระหนกัรู้ตวัเอง ดงั
พระพทุธพจน์ท่ีตรัสไว้วา่“อตฺตนา โจทยตฺตาน  แปลวา่ จงเตือนตนด้วยตนเอง”๑๑ นัน่หมายความว่า
ความส านึกท่ีมีของใครก็เป็นของคนนัน้ ไม่มีใครส านึกแทนใครได้ ตวัเราเองเท่านัน้ท่ีมีส านึกรู้ได้
เอง ตวัเราเทา่นัน้จึงจะตกัเตือนตวัเองได้ แม้พทุธปรัชญาจะยอมรับวา่ปัจจยัภายนอก (ปรโตโฆสะ) 
ยงัมีความส าคญัเพราะเกือ้กูลต่อการส านึกรู้ตวัเองได้ เน่ืองจากมนุษย์มีความสมัพนัธ์อยู่กับโลก
ภายนอกอย่างตดัไมข่าด แตส่ิ่งส าคญัพทุธปรัชญาเน้นให้เกิดการตระหนกัรู้ภายในตนเป็นหลกั ดงั
เหตกุารณ์ตอนหนึ่งในพทุธประวตัิเม่ือครัง้ตรัสรู้ใหม่ ๆ พระพทุธองค์ได้ด าเนินผา่นไปยงัไร่ฝา้ย พบ
วยัรุ่นกลุ่มหนึ่งมีจ านวน ๓๐ คน พากนัตามหาสตรีนางหนึ่งท่ีขโมยเคร่ืองประดบัหลบหนีไป จึงพา
กนัออกตามหาผ่านไปยงัไร่ฝ้ายพบกับพระพุทธเจ้าจึงกราบทูลถามว่า “เห็นหญิงคนหนึ่งผ่านมา
ทางนีห้รือไม่” พระพุทธองค์ได้สอบถามทราบความเป็นมาแล้วจึงตรัสถามกลบัไปว่า“พวกเธอจะ
แสวงหาสตรีหรือแสวงหาตนดีกว่า” จากท่ีวยัรุ่นกลุ่มนัน้มวัส่งใจไปภายนอกคือเร่ืองของสตรีนาง
นัน้ด้วยอ านาจของความโกรธ เม่ือได้ฟังดงันัน้ จงึท าให้พวกเขาได้สตกิลบัคืนมาส านึกรู้ขึน้มาทนัที

                                                 

๙ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๒/๔๙. 
๑๐ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๑/๑๙.;“อปฺปมาโท อมต  ปท   ปมาโท มจฺจุโน ปท  อปฺปมตฺตา น มียนฺติ เย ปมตฺ

ตา ยถา มตา ฯ แปลว่า ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย คนผู้ไม่ประมาทช่ือ
ว่าย่อมไม่ตาย คนผู้ประมาทจึงเหมือนคนตายแล้ว” 

๑๑ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๗๙/๑๕๑.  
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จึงตอบว่า“แสวงหาตนดีกว่าพระเจ้าข้า”๑๒ ข้อนีแ้สดงให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้ขึน้อยู่กับสิ่งภายนอก
เพียงอย่างเดียว สิ่งภายนอกเป็นเพียงสถานการณ์ท่ีกระตุ้นให้เราได้เกิดการเรียนรู้ท่ีจะแก้ไขท่ีตวั
เราเอง หากเราไมใ่สใ่จ สถานการณ์ตา่ง ๆ มนัก็เป็นเพียงสถานการณ์ท่ีเกิดอยูเ่ทา่นัน้ พระพทุธองค์
ได้ตรัสบอกวิธีเผชิญหน้ากบัสถานการณ์ไว้อย่างต่ืนรู้วา่ “สต ิเตส  นิวารณ =สติเป็นเคร่ืองกัน้กระแส 
(สถานการณ์)ทัง้หลาย”๑๓ เพ่ือแก้ไขปัญหาได้อยา่งแท้จริงคือการมีสตใินการรู้ตวัเอง จงึได้ประทาน
วิธีท่ีท าให้พวกเขาได้ตดัสินใจเลือกด้วยตวัเขาเองอย่างอิสระโดยมิได้มีการบีบบงัคบั จงึสอดรับกบั
พระพทุธพจน์ท่ีตรัสไว้วา่“ตนแลเป็นท่ีพึ่งแหง่ตน คนอ่ืนใครเลา่จะเป็นท่ีพึง่ของเราได้”๑๔ ทกุอย่างท่ี
กระท า ทุกกิจกรรมท่ีเป็นอยู่ล้วนขึน้อยู่ท่ีตัวเราเอง หลักส าคัญของพุทธปรัชญาอย่างหนึ่งก็คือ
มนษุย์ควรท าความเข้าใจตวัเองให้ถ่องแท้ โดยเน้นให้มนษุย์ศกึษาเพ่ือพฒันาตนเองไปสูเ่ปา้หมาย 
เพราะเพียงแค่การด ารงอยู่ยังมิใช่เป้าหมาย ในฐานะท่ีมนุษย์เป็นมนุษย์ มิใช่สิ่งท่ีถูกสร้างมา 
มนุษย์จึงสามารถพัฒนาตวัเองได้ มิใช่ขึน้อยู่กับอ านาจของผู้สร้างหรือเทพเจ้าองค์ใด  จึงมิควร
ปล่อยตวัปล่อยใจให้เป็นไปตามโชคชะตา พุทธปรัชญาจึงเน้นให้มนษุย์เป็นผู้ก าหนดบทบาทด้วย
ตวัเขาเอง  

นกัปรัชญาอัตถิภาวนิยมเห็นว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ได้สูญเสียตวัตนไปกับสังคมและสิ่ง
รอบตวัเขาอยู่ตลอดเวลา พทุธปรัชญาก็มองว่าปกติมนษุย์จะใช้ชีวิตกนัอย่างขาดสติ คือปล่อยจิต
ไปกบัอารมณ์ภายนอก น้อยคนนกัท่ีจะตระหนกัรู้ตวัเองและด ารงอยู่ด้วยสติจริง ๆ ส่วนใหญ่จะใช้
ชีวิตกนัไปตามสญัชาตญาณ๑๕อนัมีการดดูดงึของสิ่งเร้าภายนอกอยู่ตลอดเวลา การกระตุ้นเตือน
ให้มนุษย์หนักลบัเข้ามาสนใจใส่ใจตวัเองนัน้จึงเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีส าคญัในพุทธปรัชญา เป้าหมาย
หลักก็เพ่ือให้มนุษย์ได้รู้จักปัญหาท่ีแท้จริง (ทุกฺข  อริยสจฺจ ) รู้สาเหตุของปัญหา (ทุกฺขสมุทโย 
อริยสจฺจ ) รู้ภาวะของความหมดสิน้ปัญหา (นิโรโธ อริยสจฺจ ) และรู้แนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ี
ถกูต้อง (ทกฺุข นิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจ )๑๖ ด้วยตนเอง เม่ือมนษุย์รู้จกัตนเองเช่นนีแ้ล้ว จงึได้ช่ือ
ว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นท่ีพึ่ง๑๗ และยงัสามารถเป็นท่ีพึ่งของคนอ่ืนได้อย่างมัน่คงอีกด้วย ความรู้
ทัง้ ๔ อยา่งนีเ้ป็นเปา้หมายในการกระตุ้นเตือนให้มนษุย์หนักลบัเข้ามาสูต่วัเอง ท าความรู้จกัตวัเอง 

                                                 

๑๒ ดูรายละเอียดใน วิ. มหา. (ไทย) ๔/ ๓๖/ ๔๕.  
๑๓ ดูรายละเอียดใน ขุ.จู. (บาลี) ๓๐/๖๐/๗., ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๖๐/๑๒.  
๑๔ ขุ.ธ. (ไทย)  ๒๕/ ๑๖๘ / ๘๒. 
๑๕ สัญชาตญาณ หมายถึง ความสามารถในการกระท า 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.  
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เพราะความจริงทัง้หมดท่ีควรรู้ล้วนมีอยูท่ี่ตวัของมนษุย์เอง จึงถือว่าพทุธปรัชญาให้ความส าคญัแก่
ความส าคญัในความเป็นมนษุย์มาตัง้แตต้่น หากจะกลา่วว่าพทุธปรัชญาคือมนษุยนิยมก็คงไม่ผิด 
แต่เป็นมนุษยนิยมในแนวของพุทธปรัชญา ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดของนักปรัชญาร่วมสมัยใน
อินเดีย และแนวคิดมนษุยนิยมของปรัชญาตะวนัตกสมยัโบราณและสมยัใหม่ ส่วนแนวคิดมนษุย
นิยมในแบบท่ีไมมี่พระเจ้าหรือแบบอเทวนิยมนัน้สว่นใหญ่สอดคล้องกนัโดยหลกัการ  

ดงันัน้ในฐานะท่ีพทุธปรัชญาเกิดขึน้มาก่อนแนวคดิปรัชญาอตัถิภาวนิยมของซาร์ตร์ จึง
เป็นไปได้ท่ีว่าซาร์ตร์เองน่าจะได้รับอิทธิพลแนวคิดไปจากปรัชญาตะวันออก มีนักวิชาการไทย
หลายคนได้กล่าวว่า ซาร์ตร์น่าจะได้รับแนวคิดไปจากปรัชญาอินเดีย โดยเฉพาะความส านึกใน
ปรัชญาของซาร์ตร์เขายอมรับว่าเป็นเพียงกระแสท่ีไร้อตัตา ซึง่คล้ายกระแสจิตในพทุธปรัชญา และ
เป็นปรัชญา อเทวนิยมเหมือนกนั พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยรู มีฤกษ์)๑๘ ท่านกล่าวไว้ว่า“แนวคิด
ของซาร์ตร์ท่ีเก่ียวกบัอตัตาและธรรมชาติของการมีความส านึกรู้นัน้ มีหลาย ๆ อย่างท่ีน่าทึ่งคล้าย
กบัค าสอนของพระพทุธศาสนา”๑๙ จากการวิเคราะห์ความเป็นมาของปัญหาข้างต้นนัน้ ผู้วิจยัจึง
ต้องการศึกษาว่า ปรัชญาอตัถิภาวนิยมของซาร์ตร์กล่าวถึงความมีอยู่ว่าอย่างไร มีความจ าเป็น
ส าหรับมนษุย์และมีเปา้หมายอย่างไร ในพทุธปรัชญามีแนวคิดเร่ืองการด ารงอยู่อย่างไร และพทุธ
ปรัชญาให้ความส าคญัและเปา้หมายของการด ารงอยูไ่ว้อยา่งไร นีคื้อประเดน็ท่ีน าเสนอไว้ในเร่ืองนี ้ 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย      

๒.๑ เพ่ือศกึษามโนทศัน์อตัถิภาวนิยมของฌอง-ปอล ซาร์ตร์ 
๒.๒ เพ่ือศกึษามโนทศัน์อตัถิภาวนิยมท่ีปรากฏในพทุธปรัชญาเถรวาท 
๒.๓ เพ่ือวิเคราะห์อตัถิภาวนิยมตามแนวคิดของพทุธปรัชญาเถรวาท                                                                                                                                                             

๓. วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) อาศยัเอกสารเป็น
หลกั โดยใช้การพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Description) มีขัน้ตอนด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้การรวบรวมข้อมูล : ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชัน้ปฐมภูมิ  
(Primary Sources) ท่ีเป็นหนงัสือปรัชญาของซาร์ตร์ และพระไตรปิฏกของพทุธปรัชญา สว่นข้อมลู

                                                 

๑๘ ปัจจุบันเป็นพระพรหมบัณฑิต โดยได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๕. 

๑๙ Phra Medhidhammaporn (Prayoon Mererk),  Sartre’s Existentialism and Early 
Buddhism, Second Edition, [Bangkok Thailand: Buddhadhamma Foundation, 1995], p. 171-172.  
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เอกสารชัน้ทุติยภูมิ (Secondary Sources) เป็นหนงัสือ ต ารา งานเขียน งานวิจยั และส่ือสิ่งพิมพ์
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยัเร่ืองนี ้ 

ขัน้การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู: น าข้อมลูท่ีได้มาศกึษาวิเคราะห์ตีความเนือ้หาท่ี
เก่ียวข้อง แล้วสงัเคราะห์ออกมาเป็นประเดน็ประกอบการเขียน  

ขัน้จดัเรียงข้อมูล: เขียนและเรียบเรียง อธิบายข้อมูล สรุปผลการวิจยั วิจารณ์ จุดแข็ง
และจดุออ่น พร้อมข้อเสนอแนะในประเดน็ท่ีสามารถน าไปตอ่ยอดในงานวิจยัครัง้ตอ่ไป  

๔. ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจยัในเร่ือง“วิเคราะห์อตัถิภาวนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท” ผู้ วิจยัต้องการ
ศกึษาวิเคราะห์ใน ๓ ประเด็นหลกั ๆ คือ (๑) ปรัชญาอตัถิภาวนิยมของซาร์ตร์กล่าวถึงเร่ืองอะไร 
ผู้วิจยัได้ก าหนดประเด็นเก่ียวกบั ความเป็นมา ความหมาย ประเภท ลกัษณะ ความสมัพนัธ์ และ
เปา้หมาย (๒) ในพทุธปรัชญามีแนวคดิอตัถิภาวนิยมหรือไม่ และ (๓) ถ้ามีอตัถิภาวนิยมตามทศันะ
ของพทุธปรัชญาว่าไว้อย่างไร จากการศึกษาวิจยัสามารถสรุปผลการวิจยัได้เป็น ๓ ประเด็นตาม
วตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

ประเดน็ท่ี ๑ แนวคิดปรัชญาอัตถภิาวนิยมของฌอง-ปอล ซาร์ตร์  
จากการศกึษาวิจยัพบวา่ปรัชญาอตัถิภาวนิยมของซาร์ตร์ในตอนแรกปรากฏแนวคิดอยู่

ในงานเขียน เร่ืองสัน้ บทละคร และนวนิยายเชิงเสียดสีสงัคมในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง๒๐ 
ต่อมาซาร์ตร์จึงได้เขียนหนังสือปรัชญาท่ีส าคัญคือ“ภาวะและความว่างเปล่า”(Being and 
Nothingness) “อัตตาอุตระ” (The Transcendent of Ego) และ “อัตถิภาวนิยมคือมนุษยนิยม”
(Existentialism is a Humanism)  

ปรัชญาอตัถิภาวนิยมของซาร์ตร์ หมายถึงปรัชญาท่ีเน้นการด ารงอยู่มาก่อนสารัตถะ 
เป็นการด ารงอยูใ่นความเป็นมนษุย์ท่ีมีจิตส านกึ อนัสามารถตระหนกัรู้ภาวะตนเองได้ เม่ือตระหนกั
รู้ภาวะตนเองจึงพบว่าว่างเปล่าและเป็นอิสระ โดยซาร์ตร์ใช้วิธีการอธิบายเชิงปรากฏการณ์ 
(Phenomenal Criticism) ในการสืบค้นความมีอยู่ของจิตส านึกของเขาเอง แนวคิดจึงมีสอง
ลกัษณะด้วยกนัคือ แนวคดิเชิงภววิทยา กบัแนวคดิเชิงมนษุยนิยม 

                                                 

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



๙ 
 

แนวคิดเชิงภววิทยา: ซาร์ตร์กล่าวถึงภาวะสองชนิด (Two kind of beings) คือ ภาวะ
ในตวัเอง (being in itself) หมายถึงวตัถสุิ่งของตา่ง ๆ ท่ีมีอยู่ในโลก กบัภาวะเพ่ือตวัเอง (being for 
itself)๒๑ อนัหมายถึงสิ่งท่ีมิใชว่ตัถ ุภาวะสองอยา่งนีเ้ป็นภาวะในโลก(being in the world) และเป็น
ภาวะส าหรับผู้ อ่ืนด้วย (being for others)  

ภาวะ ๒ ชนิดมีลกัษณะอย่างไร ภาวะในตวัเอง มีลกัษณะแข็งท่ือ เต็มตืน้ เป็นสิ่งมีอยู่
ในตวัมนัเอง เป็นเพียงภาวะท่ีมนัเป็น คือไมส่ามารถเป็นสิ่งอ่ืนนอกจากท่ีมนัเป็นอยูแ่ล้ว เชน่ ภาวะ
ของโต๊ะ เก้าอี ้ก้อนหิน ต้นไม้ มนัไม่สามารถเป็นภาวะอ่ืนนอกเหนือจากท่ีมนัเป็นอยู่ ซึ่งแตกต่าง
จากภาวะเพ่ือตวัเอง อนัเป็นความส านึก (consciousness) หมายถึงจิตมีการส านึกถึงความมีอยู่
ของตวัมนัเองและสิ่งอ่ืนได้ด้วย มีลกัษณะไมเ่ป็นสิ่งท่ีมนัเป็น แตส่ามารถเป็นสิ่งท่ีมนัไมเ่ป็นได้ด้วย  

ภาวะ ๒ ชนิดมีความสมัพนัธ์กนัอย่างไร แม้ภาวะสองอย่างนีจ้ะสามารถแยกอธิบายได้
เป็นสองชนิดก็จริง แตโ่ดยความเป็นจริงภาวะสองอย่างนีไ้ม่สามารถแยกขาดจากกันได้ ภาวะใน
ตวัเองจะมีความหมายก็ต่อเม่ือได้เป็นสิ่งสะท้อนให้ภาวะเพ่ือตวัเอง และภาวะเพ่ือตัวเองจะมี
ความหมายก็ต่อเม่ือได้สะท้อนถึงภาวะในตวัเอง (consciousness is conscious of something) 
เปรียบเสมือนกระจกเงาท่ีสะท้อนตวัมนัเองและสะท้อนวตัถุอ่ืนพร้อม ๆ กนั และในขณะสะท้อนทัง้
กระจกเงาและวตัถมุนัก็ไม่เคยเป็นสิ่งเดียวกนั นีเ้ป็นลกัษณะความสมัพนัธ์ของจิตกบัวตัถ ุ(จิตกับ
อามรมณ์) แตจ่ิตส านกึก็แตกตา่งจากวตัถสุิ่งของท่ีไร้ความส านึก เพราะจิตส านึกมนัไมย่อมเป็นสิ่ง
ท่ีมันเป็นอยู่ (ความว่าง) มนัจึงพยายามเป็นสิ่งท่ีมันไม่เป็น (ตามอารมณ์ต่าง ๆ) แต่มันเองเป็น
เพียงภาวะอนัว่างเปล่า การตระหนกัรู้ถึงความอิสระของตวัมนัเองอยา่งเตม็ท าให้เกิดวิตกกงัวลใน
การเลือกและตดัสินใจ จะเห็นว่าซาร์ตร์เร่ิมต้นปรัชญาอตัถิภาวนิยมโดยให้ความส าคญัแก่ความมี
อยูแ่หง่ภาวะของจิตส านกึ ท่ีส านกึถึงภาวะวา่งเปลา่และเป็นอิสระ เหตผุลข้อแรกคือซาร์ตร์ต้องการ
คือปฏิเสธแนวคิดธรรมชาตินิยมแบบตายตวัตามความเช่ือของฝ่ายเทวนิยม เหตผุลข้อต่อซาร์ตร์
ต้องการแย้งแนวคิดเร่ืองความส านึกท่ีมีตวัตนอยู่เหนือความส านึกขึน้ไป (Transcendent of Ego) 
ตามแนวคิดของฮุสเซิร์ลท่ีกล่าวถึงปรากฏการณ์แห่งจิตส านึกท่ีมีอตัตาหนุนอยู่เบือ้งหลงัเหมือน
เป็นตวัประธาน คือมีผู้ ส านึกอยู่เหนือกระแสแห่งความส านึก ซาร์ตร์บอกว่าไม่มีสิ่งอ่ืนท่ีเป็นตวั
ประธานมีแต่กระแสแห่งความส านึกนีเ้ท่านัน้ ปรากฏการณ์ใด พฤติกรรมใด และความรู้สึกใดท่ี
เกิดขึน้ภายในจิต ให้มองตามความเป็นจริงโดยไม่มีข้อสมมติฐาน (presupposition) นัน่คือไม่เอา

                                                 

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



๑๐ 
 

อคติหรือความรู้ลทัธิใด ๆ เข้าไปสอดแทรกและตีความ๒๒ โดยซาร์ตร์ใช้วิธีการพรรณาปรากฏการณ์
ทางจิต (Phenomenological Description) ในการศึกษาปัญหาของตวัเขาเอง จนซาร์ตร์ได้พบว่า
ไม่มีอะไรอยู่ภายในจิตส านึกและจิตวิญญาณอีกตอ่ไป มีแต่จิตส านึกท่ีส านึกถึงวตัถุหรืออารมณ์ 
ทัง้ตวัตนและจิตส านึกจึงเป็นความว่างเปล่า๒๓ อีกอย่างหนึ่งซาร์ตร์ต้องการปลดล็อคความเป็น
มนษุย์ออกจากความเช่ือเร่ืองกฏแหง่จริยธรรมสากลของค าสอนศาสนาเทวนิยม เพ่ือให้มนษุย์เป็น
อิสระจากท่ีเคยเป็นสิ่งถกูสร้าง เพ่ือท่ีจะให้เป็นผู้สร้างเสียเอง นัน่คือสามารถเลือกตดัสินใจกระท า
อะไรได้ด้วยตวัของมนุษย์เอง จึงเป็นการปฏิเสธแนวคิดเร่ืองแบบของเพลโต พร้อมทัง้ปรัชญา
เหตผุลนิยมของค้านท์และเดส์การ์ตด้วย ซึ่งซาร์ตร์มองว่าปรัชญาของท่านเหล่านัน้ท่ีเร่ิมต้นด้วย
สารัตถะมาก่อนการด ารงอยู่ คือให้ความส าคญัแก่คณุคา่เหนือความเป็นมนษุย์ มนัท าให้มีปัญหา
ในเชิงปฏิบตัอินัเป็นข้อเท็จจริงในชีวิตประจ าวนั ซาร์ตร์จงึปรับเปล่ียนแนวคิดเสียใหม่วา่“การด ารง
อยู่มาก่อนสารัตถะ”(existence precedes essence)๒๔ การด ารงอยู่หมายถึงความเป็นมนุษย์ท่ี
ด ารงอยู่อย่างมีส านึกถึงตวัเอง ส่วนสารัตถะหมายถึงคุณค่าทางจริยธรรม กฎเกณฑ์ แบบแผน 
จารีตท่ีสงัคมก าหนดไว้ 

แนวคิดเชิงมนุษยนิยม: สืบเน่ืองมาจากแนวคิดเชิงภววิทยาท่ีกลา่วถึงภาวะสองอยา่ง 
ได้แก่ภาวะในตวัเองส่วนหนึ่งคือร่างกายของมนุษย์ กบัภาวะเพ่ือตวัเองมนัคือภาวะจิตของมนษุย์   
ซาร์ตร์บอกว่ามนษุย์มีการด ารงอยูก่่อนสารัตถะ คือมนษุย์ด ารงอยูอ่ยา่งมีจิตส านกึท่ีสามารถระลึก
ถึงตวัเขาเองได้ก่อนท่ีจะให้ความหมายอ่ืนใด และจิตส านึกก็เป็นเพียงกระแสอนัว่างเปล่า เพราะ
ความว่างเปล่ามนุษย์จึงไม่เป็นอะไรอยู่ก่อน ความเป็นมนษุย์จึงอิสระจากรูปแบบหรือธรรมชาติท่ี
ตายตวั หมายถึงภาวะจิตของมนุษย์ไม่มีอัตตาถาวร หรือท่ีฮุสเซิร์ลบอกว่ามีอัตตาอุตระนั่นเอง 
ความเป็นมนษุย์มีความตระหนกัรู้ตวัเองได้โดยตรง ไม่มีสิ่งใดคดิแทน มนษุย์เป็นไปตามท่ีเขาตัง้ใจ 
มนษุย์จึงมิใช่เป็นเพียงสิ่งท่ีเขาคิดว่าเขาเป็น แตเ่ขาเป็นสิ่งท่ีเขาตัง้ใจให้ตวัเขาเป็นหลงัจากได้เกิด
มาแล้วเท่านัน้ หมายความว่าเม่ือมนษุย์เกิดมาแล้วจึงแสวงหาความหมายของตวัเขาเองด้วยการ
แสดงออกทางกิจกรรมหรือการกระท าในชีวิตประจ าวนั มนุษย์จึงมิใช่อะไรอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจาก

                                                 

๒๒ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), เปรียบเทียบแนวคิดพุทธทาสกับซาตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๖, 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, 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 
 

ผลรวมของกิจกรรมทกุอยา่งในชีวิตของเขาเอง๒๕ ปรัชญาอตัถิภาวนิยมของซาร์ตร์จงึเรียกอีกอย่าง
วา่เป็นปรัชญามนษุยนิยม เพราะเน้นความมีอยู่มาก่อนท่ีจะยึดถือเอาคณุคา่อ่ืนใด การด ารงอยู่จึง
เป็นสิ่งส าคญักว่าสารัตถะ การด ารงอยูก็่มิใชห่มายความเพียงแคมี่ชีวิตอยู่เทา่นัน้ แตเ่ป็นการด ารง
อยู่อย่างมีความตระหนกัรู้ตวัเองได้ว่าเป็นอะไร การตระหนกัรู้ตวัเองได้อย่างนีจ้ึงท าให้มนษุย์เข้า
ใจความเป็นจริงของตนได้ ปรัชญาอตัถิภาวนิยมของซาร์ตร์จึงเป็นปรัชญาของมนุษย์ โดยมนษุย์ 
และเพ่ือมนษุย์ ซาร์ตร์ กลา่วไว้ว่า“อตัถิภาวนิยมคือมนษุยนิยม”๒๖ คือให้ความส าคญัแก่ความมีอยู่
ของมนุษย์มาก่อนคุณค่า กฏเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผน และจริยธรรมใด ๆ ทุกอย่างจะมี
ความหมายขึน้อยู่กับความเป็นมนุษย์ ในความเป็นมนุษย์ก็ให้ความส าคญัแก่อตัวิสยัของแต่ละ
บคุคลในการเลือกและตดัสินใจ ในความเป็นมนษุย์จงึมิใชอ่ะไรอ่ืนท่ีนอกเหนือจากแผนการของตวั
เขาเอง มนุษย์ด ารงอยู่ก่อนแล้วจึงมีความคิดมีจินตาการท่ีมุ่งไปสู่อนาคต ความเป็นมนุษย์คือ
อนาคตของตวัเขาเอง มนุษย์จึงเป็นผู้สร้างตวัเขาเอง (man makes himself)๒๗เพราะมนุษย์ไม่ได้
ถูกสร้างไว้อย่างสมบูรณ์แบบ มนุษย์สร้างตวัเขาเองโดยการเลือกปฏิบตัิด้วยตวัเขาเอง  แนวคิด
มนษุย์นิยมของซาร์ตร์จึงเป็นการปลดปล่อยออกจากความเช่ือตามลทัธินิยตัินิยม (determinism) 
มนษุย์จึงไม่มีธรรมชาติดัง้เดิมเหลืออยู ่เป็นแตภ่าวะว่างเปล่ามนษุย์จึงมิใช่สิ่งถกูสร้างแตม่นษุย์ได้
กลายมาเป็นผู้สร้างเสียเอง 

แนวคิดเร่ืองความเป็นมนุษย์ของซาร์ตร์จึงจ าเป็นต้องให้ความอิสระอย่างเต็มท่ี
เพ่ือท่ีจะให้มนษุย์เป็นไปได้มากกว่าท่ีเป็นอยู ่คือสามารถเลือกตดัสินใจด้วยตวัเขาเอง แนวคิดเร่ือง
เสรีภาพจึงเป็นสิ่งส าคญัในความเป็นมนุษย์ ซาร์ตร์ชีแ้จงไว้ในสองลกัษณะคือ หนึ่งเสรีภาพทาง
กายเป็นเสรีภาพจากท่ีเคยเป็นสิ่งถูกสร้างและถูกควบคมุด้วยกฏระเบียบแบบแผนจารีตดัง้เดิม 
สองเสรีภาพทางจิต เป็นเสรีภาพเพ่ือท่ีจะเลือกตดัสินใจด้วยตวัของมนุษย์เอง แม้เสรีภาพทางกาย
จะมีขอบเขตจ ากัด แต่เสรีภาพทางจิตมนุษย์ยงัสามารถเลือกและตดัสินใจได้อย่างเต็มท่ีจึงเป็น
เสรีภาพท่ีสมบรูณ์ มนษุย์จึงมีอิสระในการเลือกอยู่ตลอดเวลา แตเ่ม่ือมนษุย์ตระหนกัถึงเสรีภาพท่ี
สมบรูณ์ของตวัเองจงึเกิดวิตกกงัวลในการมีเสรีภาพ บางคนถึงกบัยอมท าตวัให้เป็นเหมือนวตัถ ุคือ
หลอกตวัเองว่าไม่มีเสรีภาพ สุดแล้วแต่ใครจะชกัน าไปอย่างไร เพราะไม่อยากรับผิดชอบ จึงต้อง
ยอมตนจ านนอยู่กับกฏระเบียบ แบบแผน จารีตประเพณีท่ีครอบเขาอยู่ เพ่ือหลบลีเ้สรีภาพของ
ตวัเอง  

                                                 

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 
 

สรุปว่าปรัชญาอัตถิภาวนิยมของซาร์ตร์ให้ความส าคญัในความเป็นมนุษย์มาก่อน
สารัตถะโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือความเป็นอิสระของมนุษย์จากการถูกก าหนด และเพ่ือให้มนุษย์
สามารถเลือกและตดัสินใจได้ด้วยตนเอง โดยให้ความส าคญัในเร่ืองหลกั ๆ ดงัตอ่ไปนี;้ 

๑. เน้นความส าคญัของปัจเจกบคุคลมากกวา่เน้นความเป็นสากลของสิ่งสมับรูณ์แบบ 
๒. เน้นความส าคญัเร่ืองเสรีภาพของมนษุย์มากกวา่กฏเกณฑ์ท่ีตายตวั 
๓. เน้นการสร้างสรรค์เพ่ือความก้าวหน้ามากกวา่การอนรัุกษ์ตามระเบียบแบบแผน 
๔. เน้นความส าคญัท่ีความรู้สกึมากกวา่เหตผุล 
๕. เน้นความส าคญัของความรู้เชิงอตันยัมากกวา่ความรู้เชิงปรนยั  

ประเดน็ท่ี ๒ แนวคิดอัตถภิาวนิยมที่ปรากฏในพุทธปรัชญาเถรวาท 

ในการศกึษาวิเคราะห์ผู้วิจยัได้แยกแนวคิดออกเป็น ๒ ส่วน คือแนวคิดเชิงอภิปรัญากบั
แนวคดิเก่ียวกบัความเป็นมนษุย์ โดยก าหนดประเดน็หลกั ๆ ไว้ดงันี ้

ก. แนวคิดเชิงอภิปรัชญา: จากการศกึษาวิจยัพบว่าพทุธปรัชญากล่าถึงสิ่งมีอยู่ในโลก
ไว้ ๒ ชนิด คือสิ่งท่ีเป็นวตัถกุบัสิ่งมิใช่วตัถ ุเป็นสิ่งมีอยู่จริงใน ๒ แบบ คือ จริงตามสมมติของภาษา
เพ่ือใช้ส่ือความหมายกันโดยทัว่ไป กับจริงตามสภาวะของความเป็นจริงตามท่ีเป็นมนัเป็น (ยถา
ภตู ) ท่ีเรียกว่าจริงโดยปรมตัถ์ สิ่งมีอยูใ่นโลก ๒ อยา่งนี ้ผู้วิจยัแยกอธิบายไว้เป็น ๒ ลกัษณะคือ สิ่ง
มีอยูอ่ยา่งเป็น ปรวิสยั และสิ่งมีอยูอ่ยา่งเป็นอตัวิสยั 

๑. สิ่งมีอยู่อย่างเป็นปรวิสยั: ได้แก่ ความมีอยู่ของวตัถุสิ่งของต่าง ๆ ท่ีมีอยู่โดยความ
เป็นธาตบุรรดาท่ีมีอยู่ในโลก อนัประกอบขึน้เป็นสิ่งตา่ง ๆ ธาตเุหล่านัน้เป็นสิ่งท่ีมีอยูโ่ดยตวัมนัเอง 
ไมจ่ าเป็นว่าจะมีใครรู้หรือไม่ก็ตาม และสิ่งมีอยูท่ัง้หมดเหลา่นัน้เกิดมีขึน้และเป็นไปตามกฎสากลท่ี
เรียกวา่ “อิทปัปัจจยตา”๒๘ กฏสากลอนันีเ้ป็นสภาวะท่ีมีอยู่และด ารงอยู่อย่างนัน้ตามธรรมดา ไม่มี
ใครสร้าง ไม่มีใครก าหนด ไม่มีใครควบคุม มีอยู่ด ารงอยู่เองอย่างนัน้ กฏสากลอันนีมี้อยู่โดยไม่
ขึน้อยูก่บัผู้ รู้ ได้ในค าวา่“ภิกษุทัง้หลาย ตถาคตจะเกิดขึน้หรือไมเ่กิดขึน้ก็ตาม ธาตเุหล่านีก็้คงตัง้อยู่
ตามธรรมดา”๒๙ สภาวะเหลา่นีจ้งึเป็นสิ่งด ารงอยูอ่ยา่งเป็นปรวิสยั 

                                                 

๒๘ อิทัปปัจจยตา แปลว่า ธรรมชาติที่อาศัยกันละกันเกิดขึ้น หมายความว่า “เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี, 
เพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น, เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี, เพราะความดับของสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับ ”. ดู
รายละเอียดใน ส .น.ิ (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. สิ่งมีอยู่อย่างเป็นอัตวิสยั: ได้แก่ขันธ์ ๕ ในพุทธปรัชญาหมายเอาอตัตาท่ีปรุงแต่ง
ขึน้มาเอง ความมีอยู่ของอตัตาชนิดนีเ้กิดจากการปรุงแต่งของมนษุย์ เป็นความมีอยู่ในลกัษณะท่ี
ขึน้อยู่กบัปัจเจกบคุคลท่ีเข้าใจว่าตวัเขาเองเป็นอย่างไร นกัอตัถิภาวนิยมกล่าวถึงการส านึกรู้ชนิดนี ้
วา่เป็นตวัฉนั (I) พทุธปรัชญาเรียกว่าสติสมัปชญัญะเป็นตวัระลึกรู้ภายในตวัเอง โดยพิจารณาเห็น
ความเป็นไปของตนเองวา่เป็นอยา่งไร ความเข้าใจว่าเป็นตวัตนนัน้ขึน้อยูท่ี่ตวับคุคล แตโ่ดยสภาวะ
เป็นเพียงรูปนามท่ีมีเกิดมีดบัอยู่ตลอดเวลา การจะเข้าใจเช่นนีไ้ด้ต้องอาศยัตวัสติสมัปชญัญะใน
การสงัเกตความมีอยู่ของอาการรูปนามในขณะนัน้ ๆ เป็นการรับรู้อาการของขนัธ์ ๕ วา่มีเกิดเพราะ
มีเหตปัุจจยัให้เกิด มีดบัเพราะมีเหตปัุจจยัให้ดบั การรับรู้เชน่นีข้ึน้อยูก่บัอตัวิสยัของแตล่ะบคุคล ไม่
มีใครรู้แทนใครได้ รู้ได้เฉพาะตนท่ีเรียกวา่เป็นปัจจตัตงัคือรู้เฉพาะตนเอง 

ข. แนวคิดเก่ียวกับความเป็นมนุษย์: ความเป็นมนุษย์ในพุทธปรัชญาคือขันธ์ ๕ แต่
พทุธปรัชญายอมรับว่ามีตวัตนอยู่ในขัน้ของสมมติ แตโ่ดยสภาวะมนษุย์คือสิ่งท่ีมีองค์ประกอบ ๕ 
อย่าง คือ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร และวิญญาณ รวมเรียกว่ากายกับจิตเป็นสิ่งมีอยู่ในตวัของ
มนษุย์แตล่ะบคุคลท่ีสมมติวา่เป็นเรา เป็นเขา แตค่วามมีอยู่นัน้มิได้มีอยูอ่ย่างเป็นตวัตนหรืออตัตา
ท่ีถาวรทัง้ท่ีเป็นร่างกายและจิตวิญญาณ ร่างกายเป็นเพียงสิ่งประกอบขึน้จากธาต ุ๔ คือ ธาตดุิน 
ธาตนุ า้ ธาตไุฟ และธาตลุม ซึง่มิใช่สิ่งถาวรอยู่เดมิ สิ่งท่ีเกิดจากสิ่งไม่ถาวรจึงไม่อาจด ารงอยู่อย่าง
ถาวรได้เชน่กนั สว่นจิตเป็นเพียงภาวะหรือกระแสของชีวิตท่ีไมมี่รูปร่าง สณัฐานใด ๆ อาศยัร่างกาย
เกิดขึน้ท าหน้าท่ีมีความรู้สึก นึกคดิ ดีใจ เสียใจ เพราะความไมรู้่จึงเข้าใจผิดคลาดเคล่ือนจากความ
เป็นจริง จึงยึดถือเอาขนัธ์ ๕ ว่าเป็นตวัตน จึงเป็นท่ีมาของปัญหาคือความทุกข์ทัง้ปวง ความเป็น
จริงขนัธ์ ๕ เป็นสิ่งท่ีว่างเปล่า คือว่างเปล่าจากสิ่งท่ีจะให้ยึดถือเอาเป็นตวัตนได้จริง และในทศันะ
เก่ียวกับความเป็นมนุษย์พุทธปรัชญายังเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีเกิดมาได้โดยยาก แม้เกิดมาแล้วจะ
ด ารงชีวิตอยู่ก็ยาก๓๐ ยากทัง้ท่ีจะท าความเข้าใจให้ตรงตามเป็นจริงด้วย ฉะนัน้แม้พทุธปรัชญาจะ
ให้ความส าคญัในความเป็นมนษุย์ แตม่ิได้หมายเพียงให้มีชีวิตอยู่เท่านัน้ พทุธปรัชญามีเปา้หมาย
ของการด ารงอยู่ท่ีไกลกว่านัน้ จึงเน้นให้มนุษย์ตระหนักรู้ตนเองว่าจะด ารงชีวิตอยู่อย่างไรให้มี
คณุคา่เพ่ือพฒันาตนเองไปสูเ่ปา้หมายนัน้  

ประเดน็ท่ี ๓ วิเคราะห์อัตถภิาวนิยมตามแนวคิดของพุทธปรัชญาเถรวาท   
จากการศกึษาวิเคราะห์พบว่าแนวคิดปรัชญาอตัถิภาวนิยมของซาร์ตร์กบัพทุธปรัชญา

เถรวาทในเชิงอภิปรัชญากล่าวถึงสิ่งมีอยู่ในโลกว่าเป็นวตัถกุบัจิตเหมือนกนั แตค่วามมีอยูข่องวตัถุ

                                                 

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



๑๔ 
 

ในปรัชญาของซาร์ตร์เป็นสิ่งคงท่ีถาวรไม่เปล่ียนแปลง จิตเท่านัน้ท่ีเปล่ียนแปลง ส่วนแนวคิดของ
พุทธปรัชญาทัง้วัตถุและจิตนัน้มิใช่สิ่งคงท่ีถาวรด้วยกันทัง้คู่ เป็นสิ่งมีอยู่เพียงชั่วขณะคือเกิดขึน้ 
ตัง้อยู่ และดบัไป และพทุธปรัชญายงักล่าวถึงสาเหตแุห่งความเกิดและความดบัของวตัถกุบัจิตไว้
ด้วย ความมีอยู่ของวตัถุกบัจิตจึงขึน้อยู่กบัเหตปัุจจยั เม่ือเหตปัุจจยัมีอยู่ วตัถุกับจิตจึงมีอยู่ คือมี
อยู่เท่าท่ีเหตุปัจจัยยังมีอยู่ เม่ือเหตุปัจจัยไม่มี สิ่งทัง้ปวงก็ไม่มี ความมีและไม่มีจึงมีอยู่ในสิ่ง
เดียวกนั  

แนวคิดเก่ียวกบัความเป็นมนษุย์ พทุธปรัชญากลา่ววา่มนษุย์คือขนัธ์ ๕ มนษุย์มิใชส่ิ่งท่ี
มีตวัตนอย่างถาวร มนษุย์มิใช่สิ่งถกูสร้าง มนษุย์เกิดมาจากเหตปัุจจยั และเม่ือเกิดมาแล้วก็ยงัต้อง
อาศยัเหตปัุจจยัในการด ารงอยู ่เม่ือยงัมีเหตปัุจจยัขนัธ์ ๕ ก็ยงัด ารงอยู่ เม่ือไม่มีเหตปัุจจยัขนัธ์ ๕ ก็
แตกดบั ความเป็นมนษุย์ในความหมายของพทุธปรัชญาจงึไมมี่อตัตาถาวร เพราะมนษุย์มิใช่สิ่งถกู
สร้างเหมือนความเช่ือในปรัชญาเทวนิยม เม่ือมนุษย์คือขันธ์ ๕ จึงเป็นการปฏิเสธอตัตาในแบบ
เทวนิยมด้วย ความยดึถือในขนัธ์ ๕ วา่เป็นอตัตาจงึเป็นความเข้าใจท่ีผิดพลาด 

พุทธปรัชญายอมรับสิ่งมีอยู่ในโลกคือวตัถุกับจิตก็จริง แต่มิใช่เป็นสิ่งมีอยู่อย่างถาวร 
พทุธปรัชญาจึงปฏิเสธอตัตาในความหมายสงูสุดแบบเทวนิยม มาเน้นความเป็นมนษุย์ท่ีด ารงอยู่
จริงในปัจจบุนัให้เกิดการต่ืนรู้ นัน่คือให้ท าความรู้แจ้งในขนัธ์ ๕ เป็นหลกั พทุธปรัชญาให้อ านาจไว้
ในมือของมนุษย์โดยปฏิเสธอ านาจจากผู้สร้าง เน้นการกระท าด้วยตนเองมากกว่าการรอคอย
โชคชะตา เน้นความเข้าใจตนเอง มากกวา่การหลอกตวัเอง 

อตัถิภาวนิยมตามแนวคิดของพุทธปรัชญาเถรวาทจึงเป็นการให้ความส าคญัแก่การ
ด ารงชีวิตอยู่อย่างต่ืนรู้ หมายถึงการด ารงอยู่อยา่งมีสติสมัปชญัญะท่ีรู้เท่าทนัสภาวะความเป็นจริง
ท่ีเกิดดบัอยู่ทุกขณะ การด ารงอยู่จึงเป็นเพียงขณะของกระแสแห่งจิต พทุธปรัชญาจึงเน้นให้มีสติ
รู้เทา่ทนัสภาวะของนามรูปและเหตปัุจจยัแหง่นามรูปด้วยการเจริญสต ิ 

พทุธปรัชญาได้ช่ือวา่ให้ความส าคญัแก่ความเป็นมนษุย์ก่อนสิ่งอ่ืนใด เพราะการได้เกิด
มาเป็นมนษุย์ส าคญักว่าชาติก าเนิด เม่ือมนษุย์เกิดมาแล้วทกุคนเท่าเทียมกนัในความเป็นมนษุย์ 
ไมว่่าจะเกิดในตระกลูสงูหรือต ่า มิได้หมายความวา่บคุคลนัน้จะเป็นมนษุย์มากหรือน้อยกวา่คนอ่ืน 
แต่สิ่งส าคญัท่ีท าให้มนุษย์สูงหรือต ่าคือการกระท า มนุษย์จึงมีความหมายไปตามการกระท า 
เป็นไปตามท่ีเขาเลือกเอง หากเลือกขโมยของคนอ่ืนเขาก็เป็นโจร หากเลือกช่วยเหลือคนอ่ืนเขาก็
เป็นพระโพธิสตัว์ 

สรุปวา่พทุธปรัชญาเถรวาทเป็นอตัถิภาวนิยมในความหมายดงัตอ่ไปนี;้ 
๑. เน้นการแก้ไขปัญหาของมนษุย์โดยเน้นท่ีปัจเจกบคุคลมากกว่าการมุง่แสวงหาแก่น

แกนของสิ่งสากล 



๑๕ 
 

๒. เน้นให้ด าเนินชีวิตเพ่ือสู่เป้าหมายคือความเป็นอิสระมากกว่ายอมตนให้ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของกิเลส และกฏเกณฑ์อนัไร้เหตผุลตามลทัธิความเช่ือท่ียดึถือตามคมัภีร์ 

๓. พทุธปรัชญาเน้นการพฒันาสร้างสรรตนเองไปสูเ่ปา้หมาย มากกว่าการอนรัุกษ์ตาม
แบบแผนท่ีท าตาม ๆ กนัมา  

๔. พุทธปรัชญาให้ความอิสระแก่ปัจเจกบุคคลในการเลือกและตดัสินใจด้วยเหตผุลท่ี
ได้พิจารณาใคร่ครวญด้วยปัญญาของตนเอง มากกวา่การบบัคบัให้เช่ือและยอมท าตาม 

๕. พทุธปรัชญาเน้นประสบการณ์ภายในมากกวา่การใช้เหตผุลทางตรรกะ 
พทุธปรัชญาจึงมิได้เน้นเพียงแคก่ารด ารงชีวิตอยู่ แต่เน้นให้ด ารงอยู่อย่างมีคณุค่า จึง

วางหลักค าสอนเพ่ือเป้าหมายหลัก ๓ ระดับ คือ ระดับต้นเน้นประโยชน์สุขในการด าเนินชีวิต

ปัจจุบนั เป็นการวางรากฐานชีวิตให้มัน่คงตามหลกัแห่งศีล ระดบัท่ีกลางเน้นให้เกิดความสงบสุข

ภายในด้วยการอบรมจิตใจให้ตัง้มั่นด้วยสมาธิ เม่ือจิตตัง้มั่นไม่หวั่นไหวไปตามสถานการณ์ท่ี

แวดล้อม จะสามารถวางใจตอ่สถานการณ์และก้าวผ่านไปสู่ระดบัสงู คือการพิจารณาเห็นโลกและ

ชีวิตตามความเป็นจริงด้วยวิปัสสนาญาณ โดยมีพระนิพพานเป็นเปา้หมายสงูสดุ 

๕. ข้อเสนอแนะ  
จากการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ ยังมีประเด็นทางปรัชญาที่จะสามารถน าไปต่อยอดเป็น

งานวิจัยได้อีกในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑. วิเคราะห์ทัศนะเทวนิยมตามแนวคิดของนักปรชัญาอัตถิภาวนิยม 

๒. วิพากย์แนวคิดเรื่องความมีและความไม่มีในพุทธปรัชญาเถรวาท 

๓. วิเคราะห์ทัศนะเรื่องความมีอยู่และความว่างเปล่าในพุทธปรัชญาเถรวาท 
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