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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องโลก
ในพุทธปรัชญาเถรวาท (๒) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องโลกในปรัชญากรีกสมัยโบราณและ (๓) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบแนวคิดเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญากรีกสมัยโบราณผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
โลกในพุทธปรัชญาเถรวาท มีทั้งลักษณะเป็นรูปธรรมที่มอง เห็นได้สัมผัสได้ด้วยประสาท
สัมผัสปกติของมนุษย์ และนามธรรมที่สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสพิเศษของมนุษย์ พุทธปรัชญาเถร
วาทจึงจาแนกโลกออกเป็น ๓ คือ สังขารโลก สัตว์โลก และโอกาสโลก ไม่ว่าความจริงของโลกจะเป็น
อย่างไร ล้วนแล้วแต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุและปัจจัย ซึ่งเป็นตามธรรมดาของกฎธรรมชาติ
ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมอิงอาศัยซึ่งกันและกันเป็นไปตามสภาพของตน
โลกในปรัชญากรีก ได้ แสดงทัศนะเกี่ยวกับโลกแตกต่างกัน ตามทัศนะที่ตนเองมีความ
เข้าใจ จนเกิดเป็นปัญหาที่หาข้อสรุปที่แน่ นอนแตกต่างกัน มี ๓ กลุ่ม ๑) กลุ่มสสารนิยม มีทัศนะว่า
สรรพสิ่งในโลกกาลังจะเปลี่ยนแปลง แต่ว่าปฐมธาตุส่วนประกอบดั้งเดิมของโลก ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
๒) กลุ่มจิตนิยม มีทัศนะว่าปฐมธาตุของโลกและจักรวาลมิใช่มีเพียงสสารหรือวัตถุ แต่ยังประกอบไป
ด้วยอสสารซึ่งจับต้องไม่ได้ มองไม่เห็นด้วยตา ๓) กลุ่มธรรมชาตินิยม มีทัศนะว่าโลกประกอบไปด้วย
สิ่งธรรมชาติเท่านั้นที่เป็นจริง สิ่งอื่นใดที่มิใช่สิ่งธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง สิ่งธรรมชาติคือสิ่งที่มีขึ้น
และดับลงตามปฏิบัติการของสาเหตุธรรมชาติ
ผลการเปรียบเทียบประเด็นความเหมือน โลกสามารถสัมผัสรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส
และเป็นโลกที่มีอยู่จริงเป็นที่อาศัยของสัตว์โลก เกิดขึ้นมาจากเหตุโดยมีตัวเหตุเป็นตัวการทาให้เกิด
โลกประกอบไปด้วยส่วนที่เปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โลกจะดารงอยู่ได้ต้องอาศัย
เหตุปัจจัย เป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวกาหนด ส่วนประเด็นความแตกต่าง การให้ความหมายที่แตกต่าง
ตามความเข้าใจและการรับรู้ของตนเอง ส่วนโลกในพุทธปรัชญา ประกอบด้วยโลกทั้งในภพนี้และภพ
หน้า กล่าวคือ โลกมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นผู้กาหนด ที่มีสัตว์ดิรัจฉานอาศัยอยู่เป็นอันมาก โลกนรก
โลกเทวดา
คาสาคัญ : โลก, พุทธปรัชญาเถรวาท, ปรัชญากรีกสมัยโบราณ
๑

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
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๓
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Abstract
This is research is a comparative concept of the world between Theravada
Buddhism philosophy and ancient Greece philosophy. there are 3 object namely , (1)
to study the concept world in Theravada Buddhism of philosophy (2) to study the
concept world in ancient Greece philosophy ( 3) to study of comparative concept
the world between the Theravada Buddhism philosophy and ancient Greece
philosophy.
The world in Theravada Buddhism philosophy there are quality concrete
look totouchby sense of human and abstract specially touch by human. Theravada
Buddhism of philosophy so classify world 3 there is Sangkharakloka human and
Okasaloka .irrespective of true world but all everything change with reason which in
accordance with natural world all everything should depend on continually.
The world in ancient Greece philosophy indicate concern different world
viewpoint knowledge of person all have problem that can not to search for
conclusion to certainly different have 3 groups 1) group materialism have opinion
that everything will be to change but first element composition before of the world
never change 2) group idealism have viewpoint that the first element of world and
universe not to have only matter or things but all so still feature matterless so can
not to catch have not to view 3) group naturalism have idea world feature natural
things only alright another things out of natural are not true , natural is thing go up
and switch off all by take action of nature reason.
Accomplishment comparative point similarity world be able to touch
acknowledge by sense and have true world there are all living creatures go up by
reason cause world assemble to change and not be able to change world maintain
must settle reason is propel to specification, point as for be different have meaning
by acknowledge to understand of the person, partthe world in Theravada Buddhism
assemble all world in this world and future world deliver a speech there are human
world because human is specify have quadruped remain so much the world hell
world god.
Keywords : THE WORLD, THERAVĀDA BUDDHISM AND ANCIENT GREECE PHILOSOPHY

๑. บทนา
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในโลกนี้อาจนับได้ว่ามีขนาดของสมองเมื่อเทียบ
เป็นสัดส่วนต่อร่างกายแล้วมีขนาดใหญ่กว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น มนุษย์จึงใช่ความสามารถจากมันสมอง
ของตนพัฒ นาสติปั ญ ญาและความคิด สร้างความรู้ในศาสตร์ต่ างๆ เพื่ อให้เผ่าพั นธุ์ข องต้น มี ชีวิต ที่

สะดวกสบายกระนั้นมนุ ษย์ก็ยังคงมีความสงสัยเกี่ยวกับที่มาและที่ไปของโลกซึ่ง ตนอาศัยอยู่ และ
พยายามอย่างยิ่งที่จะตั้งสมมติฐาน ขอสังเกตต่างๆ เพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกที่มีมาของ
โลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คาว่า โลก (World) มีหลายความหมาย เช่น หมายถึง แผนดินรวมทั้ง
ดวงดาวต่างๆ หมายถึงมนุษย์ชาติ (Mankind) กลุ่มคนที่สังกัดอาชีพ หรือค่าคายความคิด , กลุ่มของ
สรรพสิ่งที่อยู่บนโลก เป็นต้น๔
ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้จาแนกความหมายของโลกกล่าวไว้ ๓ นัย คือประการแรก ไ ด้
จาแนกโลกคือสภาวธรรม หรือหมู่สัตว์ เรียกว่าโลก ๓ อันประกอบด้วย สังขารโลก ๑ หมายถึงโลก
คือสังขารได้แก่สภาวธรรมทั้งปวงที่การปรุงแตงตามเหตุปัจจัยสัตว์โลก ๑ หมายถึงโลกคือหมู่สัตว์ และ
โอกาสโลก ๑ หมายถึงโลกอันมีในอากาศจักวาลประการที่สอง ได้จาแนกโลกคือสัตว์โลก เรียกว่าโลก
๓ อันประกอบด้วย มนุษย์ โลก ๑ หมายถึงโลกคือหมู่มนุษย์ เทวโลก ๑ หมายถึงโลกคือหมู่เทพ และ
พรหมโลก ๑ และประการที่ ส าม ได้ จ าแนกโลกคื อ อั น เป็ น ที่ อ ยู่ ข องสั ต ว์ เรี ย กว่ า โลก ๓ อั น
ประกอบด้วย กามโลก รูปโลก และ อรูปโลก ซึ่งบางแห่งหมายถึง ภพ ๓ คือ กามภพ รูปภพ และอรูป
ภพ๕
ในปรัชญายุค โบราณ ของปรัชญาตะวัน ตก ได้ กล่ าวถึง แนวคิ ดเรื่องโลก โดยน าเสนอ
แนวคิดเรื่องปฐมธาตุของโลกและชีวิตน่าสนใจ มีความอันลักษณ์เฉพาะคัวไปตามทฤษฎีของตน มีนัก
คิดที่สาคัญชาวกรีกได้แก่โฮเมอร์เฮซิออด เป็นต้น และยังมีนักปรัชญาเมธีชาวกรีกรุ่นหลังจานวนมากที่
ได้เสนอแนวคิดเรื่องปฐมธาตุของโลกและชีวิตขึ้น อย่างหลาหลาย ๖โดยเริ่มต้ นตั้ง แต่สานั กไมเลตุ ส
(Miletus) มีธาเลสเป็นผู้เริ่มต้น โดยชื่อว่า “น้า”เป็นปฐมธาตุทุกสิ่ง ธาเลสซึ่งเป็นผู้นาแนวคิดเรื่อง
ปรัชญาแบบนี้กล่าวไว้ว่า ธาตุแท้ได้แก่น้า เพราะเหตุนี้เองจึงเสนอความคิดแผ่นดินลอยอยู่บนน้า ที่ธา
เลสคิดเช่นนี้ก็คงเนื่องจากได้สังเกตเห็นว่าของเหลวเป็นอาหารเลียงสรรพสัตว์ แม้ความร้อนเองก็คง
เกิดจากของเหลวและอาศัยของเหลวเป็นเชื้อเพลิง สิ่งที่เป็นบ่อเกิดของสิ่งทั้งหลายย่อมเรียกไว้ว่าเป็น
ปฐมธาตุ นอกจากนั้น ธาเลสยังอาจจะได้คิดถึงเหตุผลอีกขอหนึ่งว่า พันธ์ของสิ่ งทั้งหลายล้วนแค่มี
ธรรมชาติเป็นของเหลวและน้าก็เป็นกาเนิดของเหลวทุกอย่าง๗
การที่ได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อดังเดิมในยุคอารยธรรมใกล้ลุ่มแม่น้าอาณาจักรบาบิโล
เนีย (Babylonians) โดยเริ่มแรกมีแนวคิดแบบเอกภาพ (Monistic) คือการถือเอาสสารเพียงสิ่งเดียว
เท่านั้นเป็นปฐมธาตุ ต่อจากนั้นนักปรัชญากรีกท่านต่อๆ มาจึงพัฒนาต่อยอดเอาแนวคิดเชิงเอกภาพ
ของธาเลส โดยนาเสนอปฐมธาตุเป็นสสารต่างๆ กันอีกอนันต์ อากาศ และหน่วย เป็นต้น นักปรัชญา
กรีกท่านแรกที่เริ่มแนวคิดแบบพหุภาพ (Pluralistic) คือเอมเพโดเคลสแห่งอัครากัส ผู้ซึ่งเสนอทฤษฎี
“ธาตุ ๔” ว่าเป็นปฐมธาตุ นับเป็นผู้ริเริมแนวคิดแบบ พหุภาพให้กับนักปรัชญาท่านอื่นๆ เรื่อยมาถึง
กระนั้น พัฒนาการในภาพรวมเหล่านี้เองที่ก่อให้เกิดทั้งความเหมือนและความแตกต่างในเรื่องโลก
๔

สนิ ท ศรีส าแดง, ปรัช ญาเถรวาท, (กรุง เทพมหานคร: โรงพิ มพ์ ม หาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย ,
๒๕๔๕), หน้า ๑๔๘.
๕
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๙.
๖
กีรติ บุญ เจือ , ปรัชญากรีกระยะก่อ ตัว ที่ อีโอเนี ย , (กรุงเทพมหานคร:ไทยวัฒ นาพานิช , ๒๕๔๐),
หน้า ๑.
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กีรติ บุญเจือ,ปรัชญากรีกระยะก่อตัว, (กรุงเทพมหานคร: ดานสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๕), หน้า ๕๗.

ดังนั้ น ผู้วิจัย เห็ นว่ าปัญ หาเรื่ องปฐมธาตุ ของโลกในพุ ท ธปรัช ญาและปรัชญากรีก สมั ย
โบราณเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะศึกษา จึงสนใจเปรียบเทียบเรื่องโลกในพุทธปรัชญากับปรัชญากรีกสมัย
โบราณ ในประเด็นความเหมือนและความแตกต่าง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท
๒.๒ เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องโลกในปรัชญากรีกสมัยโบราณ
๒.๓ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญากรีกสมัย
โบราณ

๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง เอกสาร (Documentary Research) ซึ่ ง มี ล าดั บ และ
ขั้นตอนในการดาเนินวิจัยดังต่อไปนี้
๑.๗.๑ ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (primarysources) คือ
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙, จานงค์ ทองประเสริฐ ปรัชญากรีก
สมัยโบราณ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , พ.ศ. ๒๕๓๓,ปรุตม์ บุญ ศรีตันพุทธอภิปรัชญา
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖.
๑.๗.๒ ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (secondary sources) มี
อรรกถา ปกรณ์วิเสส ปรัชญากรีกสมัยโบราณ ตลอดทั้งศึกษาจากบทความวิชาการ งานวิยานิพนธ์
และงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้
๑.๗.๓ วิเคราะห์ ข้อมูลทั้งหมดตามกรอบวัตถุประสงค์
๑.๗.๔ เรียบเรียง และสรุปผลการวิจัยพร้อมเสนอแนะ
๑.๗.๕ เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

๔. สรุปผลการวิจัย
๑. จากการศึกษาแนวคิดเรื่องโลกในพุทธปรัชญา พบว่า หลั กคาสอนของศาสนาพุทธเถร
วาทสรุปความได้ว่าคาว่าโลกเป็นภาษาบาลีหมายถึงที่จะต้องแตกสลายโลกคือแผ่นดินเป็นที่อาศัยอยู่
ของหมู่สัตว์โลกต้องใต้อานาจของกฎไตรลักษณ์โลกมีการเกิดดับไปตามกาลเวลาเรื่องราวของกาเนิด
โลกในศาสนาพุ ท ธเถรวาทมี บั น ทึ ก ไว้ ใ นพระสู ต รต่ า ง ๆ มากมายโดยเฉพาะในอั ค คั ญ ญสู ต ร
พระพุทธเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องกาเนิดโลกอย่างชัดเจนแต่ในที่สุดพระองค์ตรัสว่าเรื่องโลกภายนอก
ไม่ใช่ประเด็นสาหรับพระพุทธศาสนาประเด็นสาคัญ อยู่ที่พระพุทธศาสนาสอนมนุษย์ให้หันมาสนใจ
โลกในมากกว่าเพราะการรู้จักโลกภายในตัวเองเป็นวิธีจะนามนุษย์พ้นจากทุ กข์ได้ศาสนาพุทธเถรวาท
ได้จัดโลกไว้๓ประเภทหลักๆคือโอกาสโลกในที่ นี้ไม่ได้หมายถึงโอกาสที่เป็นระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่
เราจะทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างคาว่าโอกาสที่คนทั่วไปชอบใช้กันคือไม่ได้หมายถึงโอกาสที่จะทาดีทาชั่ว
หรือโอกาสที่จะไปเที่ยวคาว่าโอกาสนี้เป็นภาษาบาลีซึ่ง เรานิยมเรียกกันว่าอวกาศซึ่งหมายถึงช่องว่าง

โลกในทรรศนะนี้นั้นศาสนาพุทธมองเห็นว่าเป็นช่องว่างซึ่ง มีธาตุอื่น ๆ เข้ามาประกอบทาให้เกิดสิ่ง
ต่างๆ
การเกิดขึ้นของโลกนั้น พุทธปรัชญาได้เสนอแนวคิดในการจาแนกโลกออกเป็น ๒ รูปแบบ
คือ โลกทางกายภาพ และ โลกทางจิตภาพ โลกทางกายภาพหมายถึง โลกที่มีลักษณะเป็นวัตถุ เป็น
พลั ง งานและสสาร หรือ เป็ น รู ป ธรรมตั้ ง แต่ ห ยาบที่ สุ ด จนละเอี ย ดที่ สุ ด ส่ ว นโลกทางจิ ต ภาพนั้ น
หมายถึง โลกที่มีลักษณะเป็นจิต เป็นนามธรรม ที่รับรู้ไม่ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ซึ้งทั้ง ๒ รูปแบบ
นี้มีความเกี่ยวข้องกันโดยเป็นที่อาศัยซึ่งกันและกัน
องค์ประกอบของโลกหรือจักรวาลนั้น คือ โลกธาตุ สมจริงดังคาที่อธิบายกล่าวไว้ในอรรถ
กถาทั้งหลายว่า จักรวาลหนึ่งแม้ทั้งสิ้นนั้น คือโลกธาตุอันหนึ่ง แม้ในฎีกานั้นๆ ก็กล่าวไว้ว่า โลกธาตุ
ชื่อว่าจั กรวาล ก็ จริง โลกธาตุนั้ น ท่ านเรียกว่า จัก รวาลอั น เป็ นเช่น กับ มณฑลแห่ ง กงรถแวดวงไว้
โดยรอบ แม้ในโลกทีปสารปกรณ์ก็กล่าวไว้ว่า ชื่อว่าโลกคือจักรวาลอันหินแวดวงไว้งดงามไปด้วยเขา
สิ เนรุ เขาสั ต ตบริภั ณ ฑ์ ทวีป ใหญ่ ทั้ ง สี่ ท วีป ทวี ป น้ อ ยสองพั น ทวี ป ดวงจั น ทร์ ดวงอาทิ ต ย์ และ
มหาสมุทร สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่อะไรอย่างอื่น หากเป็ น องค์ประกอบของโลกหรือจักรวาล
ทั้งสิ้น
ประเภทของโลก ตามที่จาแนกรายละเอียดดังกล่าว จะเห็นว่า เป็นการกล่าวจาแนกโลก
ทั้งด้านกายภาพและจิตภาพ ซึ่งล้วนมีความเกี่ยวโยงกันทั้งสิ้ น แม้จะจาแนกออกเป็นกี่ประเภทก็ตาม
โดยสรุปแล้ว มี ๒ ประเภท คือ โลกทางด้านจิตภาพ โลกด้านกายภาพ เช่น มนุษย์ อวัยวะต่างๆ อัน
เป็นช่องทางแห่งการรับรู้ของมนุษย์และสัตว์ ที่อยู่ของมนุษย์และสัตว์ สิ่งที่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต
มนุษย์และสัตว์ คือ โลกทางด้านจิตภาพ เช่น ธรรมที่เป็นข้าศึกต่อการบรรลุธรรมชั้นสูง เช่น อุปกิเลส
๑๐ ประการ อภิสังขาร ๓ ก็ถือว่า เป็นอีกโลกหนึ่งสาหรับผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับอุปกิเลสเหล่านี้
และปรุงแต่งด้วยอภิ สังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง เรียกว่า โลกส่วนบุคคล (individual World) ที่เป็ น
ประสบการณ์เฉพาะตน จะแสดงลักษณะสาคัญ ๒ ลักษณะ คือ (๑) ลักษณะของสรรพสัตว์ที่แตกต่าง
กันในภพภูมิต่างๆ (๒) ภพหรือภูมิอันเป็นที่อยู่ของสรรพสัตว์
ชาวพุทธควรเชื่อว่า ภพภูมิอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่มีเฉพาะมนุษยโลกนี้เท่านั้น ยังมีโลกอีก
มาหมายที่สัตว์ได้อยู่อาศัยโลกเหล่านั้นที่ มีลักษณะทั้งที่เหมือนกันและต่างกันในโลก เมื่อเชื่อว่ามีโลก
อื่นๆ อยู่ในสากลจักรวาล ก็ย่อมจะมีสัตว์หรือชีวิตแบบต่างๆ อยู่ประจาในโลกนั้นๆ และสัตว์เหล่านั้น
บางที่ก็มีการติดต่อสังสรรค์กับมนุษย์ทั้งในทางเป็นคุณและเป็นโทษ ส่วนสัตว์ประเภทอื่นๆ อยู่ในโลก
ของเขา โดยเฉพาะมีหน้าที่การงานของเขาโดยไม่มีส่วนเกี่ยวของกับมนุษย์เลย
๒. จากการศึกษาแนวคิดเรื่องโลกในปรัชญากรีกสมัยโบราณ ผลของการศึกษาพบว่า เป็น
ปัญ หาเหล่านี้เป็ นปัญ หาที่ นักปรัชญาพยายามศึกษาค้น คว้าเพื่ อหาคาตอบในเรื่องเหล่านี้ ซึ่ง หลั ก
พิสูจน์ความจริงในปรัชญานั้นมีทฤษฎีที่กล่าวถึงทฤษฎีความจริงอยู่ ๓ ทฤษฎี คือว่าการที่จะตัดสินว่า

อะไรจริงหรือไม่ น่าเชื่อถือหรือไม่ อาจใช้ทฤษฎีว่าด้วยความจริงเป็นเครื่องมือในการตัดสิน ทฤษฎีว่า
ด้วยความจริง ซึ่งที่ยอมรับกันคือ ๑) ทฤษฎีความจริงแบบสหนัย เป็นทฤษฎีที่ถือว่า การที่จะถือว่า
ข้อความใดข้อความหนึ่งเท็จจริงหรือไม่ ให้ดูว่าข้อความนี้สอดคล้องกับข้อความอื่น ที่อยู่ในระบบ
เดียวกันหรือไม่ ถ้าสอดคล้องกัน ข้อความนั้นก็เป็นจริง ถ้าขัดแย้งกันข้อความนั้นก็ไม่เป็นจริง ทฤษฎีนี้
จึงเกี่ยวข้องกับวิธีหาความรู้แบบนิรนัย ๒) ทฤษฎีความจริง แบบสมนัย เป็นทฤษฎี ที่ถือว่าความรู้ใด
เป็นความรู้ที่ถูกต้องเป็นจริงก็ต่อเมื่อความรู้นั้นตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ทฤษฎีนี้จึงเกี่ยวข้องกับการหา
ความรู้แบบอุปนัย ๓) ทฤษฎีปฏิบัตินิยม เป็นทฤษฎีที่ถือว่า เกณฑ์ตัดสินความจริง คือ การใช้งานได้
ความสาเร็จประโยชน์ในทางปฏิบัติ ความมีอัต ถประโยชน์ คือ พิจารณาจากความสามารถนามาใช้
ประโยชน์ในทางปฏิบัติสิ่งที่เป็นจริงคือ สิ่งที่มีประโยชน์ ปฏิบัติแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ดังนั้นสิ่งที่คิด
ว่าตรงกับความจริงในขณะนี้อาจจะไม่ตรงกับความจริงในอนาคตก็ได้ จึงมีผู้เสนอให้ใช้ทฤษฎีปฏิบัติ
นิยมแทน เหล่านี้คือที่ มาของความจริง และหลักทฤษฎีพิสูจน์ ความจริงในอภิป รัชญาตะวันตก ใน
ประเด็นปัญหาเรื่องของโลกและจักรวาลในอภิปรัชญาตะวันตกดังกล่าวนี้
โลกในอภิปรัชญาตะวันตกโดยภาพรวมแล้วเกิดมาจากเหตุ เหตุเป็นตัวการทาให้เกิดขึ้น
ไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีตัวเหตุเป็นตัวการทาให้เกิดขึ้นมา นักปรัชญาตะวันตกจึงได้แสดง
ทัศนะถึงตัวเหตุแตกต่างกันไป ตามทัศนะที่ตนเองมีความเข้าใจ บ้างคนก็บอกว่าเกิดมาจากน้า เกิดมา
จากลม เกิดมาจากไฟ เกิดมาจากอานาจพิเศษของพระเจ้าเป็นผู้สร้างให้เกิดมาอย่างนี้เป็นต้น อธิบาย
ไปตามความเข้าใจของตนต่างคนก็ต่างว่ าไปคนละทิศคนละทางจนเป็นปัญ หาทางอภิปรัชญาในเรื่อง
ของความจริงของโลกและจักรวาลว่าของใครจริงกว่ากันแน่มาจนถึงปัจจุบันนี้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามใน
งานวิจัยนี้
๓. จากการศึกษาเปรียบเทียบ พบว่า ความหมายของโลก ประเด็นความเหมือนทั้ง นัก
ปรัชญากรีกโบราณและพุทธปรัชญาเถรวาท มีทัศนะด้านความหมายที่เหมือนกันคือ โลกสามารถ
ถูกต้องสัมผัสรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส และเป็นโลกที่มีอยู่จริงเป็นโลกที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์โลก
ส่วนประเด็นความแตกต่าง โลกในพุทธปรัชญาได้ให้ความหมายไว้ในเชิงรูปธรรมและนามธรรม ทั้งที่
สามารถถูกต้องสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสและสัมผัสได้ต้องอาศัยญาณพิเศษ ส่วนในทัศนะของนัก
ปรัชญากรีกโบราณ ได้ แสดงทัศนะเกี่ยวกับโลกแตกต่างกัน ตามทัศนะที่ตนเองมีความเข้าใจจนเกิด
เป็นปัญหาที่หาข้อสรุปที่แน่นอนแตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถนามาเปรียบเทียบให้เป็นประเด็นที่
ชัดเจนได้
การกาเนิดโลก ประเด็นความเหมือน คือ การเกิดขึ้นมาของโลกต่างก็เกิดขึ้นมาจากเหตุ
โดยมีตั วเหตุ เป็ นตั วการท าให้เกิด โลกขึ้น มาเหมือ นกั น ส่ว นประเด็น ความแตกต่ าง ในทั ศ นะของ
ปรัชญากรีกการเกิดขึ้นของโลกในทัศนะของแต่ละท่านมีวิธีการที่แตกต่างกันตามทัศนะของนักปรัชญา
มีความเข้าใจ บ้างท่านก็บอกว่าเกิดมาจากน้า บ้างท่านก็บอกว่าเกิดมาจากอากาศ แตกต่างกันไป ส่วน

ในพุทธปรัชญาให้ทัศนะว่า เป็นกระบวนการแห่งธรรมชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงแตกสลายไปตาม
กาลเวลาและตามเหตุปัจจัย โดยมีปฐมธาตุคือ อากาสธาตุ จากนั้นจึงเกิดธาตุลม ธาตุน้า ธาตุดิน และ
ธาตุไฟตามลาดับโดยความเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แก่กันและกัน และได้กลายเป็นเหตุที่เป็นแก่นสารของ
สรรพสิ่งในจักรวาลที่ มีความหนาแน่น ของแต่ ละธาตุต่างกันออกไป หากธาตุทั้ง สี่นั้น ประกอบเข้ า
ด้วยกันอย่างได้สัดส่วนพอดี จะก่อให้เกิดเป็นสัตว์มีชีวิต

๖. ข้อเสนอแนะ
การทาวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มุ่ง ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาทกับ
ปรัชญากรีกสมัยโบราณเท่านั้นมีมุมมองอื่นที่เป็นประเด็นที่ควรศึกษา เป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
๑) เนื่ อ งจากข้ อ มู ล ด้ า นโลกปรั ช ญากรีก สมั ย โบราณมี น้ อ ย ท าให้ เกิ ด ปั ญ หาต่ อ
การศึกษาเปรียบเทียบจึงทาให้บางประเด็นไม่ชัดเจนเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยก็ได้พยายามหา
หลักฐานมาอ้างอิง และแสดงให้เห็นความแตกต่างและจุดเหมือนกับพุทธปรัชญาเถรวาท
๒. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
๑) ควรศึกษาเรื่องโลกเพื่อการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
๒) ควรมีการนาแนวคิดเรื่องโลกในปรัชญาตะวันตก เปรียบเทียบของแนวคิดเรื่อง
โลกของนักปรัชญาท่านอื่น ๆ
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