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บทคัดย่อ
การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดเรื่องศีลธรรมของพุทธปรัชญาเถรวาทกับศีลธรรม
ของอิมมานูเอลค้านท์ ผู้วิจัยศึกษาในวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องศีลธรรม
ในพุทธปรัชญาเถรวาท (๒) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องศีลธรรมของอิมมานูเอล ค้านท์ (๓) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบแนวคิดเรื่องศีลธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทกับอิมมานูเอล ค้านท์ ผลการศึกษาพบว่า
พุทธปรัชญาศีลธรรมเป็นข้อปฏิบัติที่ดีงามโดยไม่ทาให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้ อนมี
ความหมายรวมไปถึงหลักธรรมอื่น ๆ กฎศีลธรรมของพุทธปรัชญาเป็นกฎที่เด็ดขาด ความหมายของ
ศีลธรรมของค้านท์คือ การกระทาตามหน้าที่ ค่าทางศีลธรรมของค้านท์ การกระทาที่จะมีค่ าทาง
ศีลธรรมตามความเห็นของค้านท์นั้นก็คือการกระทาที่มีแรงจูงใจจากความสานึกในหน้าที่ และค้านท์
ถือว่าเจตนาคือหลักการเป็นตัวตัดสินการกระทา ดี ชั่ว ถูก ผิด เป็นค่าทางศีลธรรมที่มีความตายตัว
พุทธปรัชญาเน้นที่เจตนาฝ่ายดีและปฏิเสธเจตนาฝ่ายอกุศลเจตนาในปรัชญาค้านท์ เน้นเจตนาที่ดี
เพราะเจตนาที่ดีคือการที่ทาหน้าที่ถูกต้องแต่ปรัชญาค้านท์ไม่คานึงถึงผลลัพศีลธรรม ในพุทธปรัชญามี
เป้าหมายคือความสุข ศีลธรรมของค้านเป้าหมายมิใช่ความสุข เพราะความสุขมิใช่สิ่งดีที่สุดของชีวิต
คาสาคัญ : การศึกษาเปรียบเทียบ,ศีลธรรม,พุทธปรัชญาเถรวาท,อิมมานูเอลค้านท์
Abstract
A comparative study of the moral concepts of Theravada Buddhist
philosophy and Immanuel Keit The researcher studied three purposes: (1) to study the
concept of morality in Theravada Buddhist philosophy; (2) to study the moral concepts
of Immanuelle Kant (3) to compare the concept of morality in Theravada Buddhist
philosophy. With Immanuelle, the results showed that
Buddhist moral philosophy is a good practice without making yourself and
others suffer, meaning, as well as other principles. The moral law of Buddhist
philosophy is decisive. The meaning of morality is Action The moral value of the
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argument An act of moral value, according to the opinion, is an action that is motivated
by a sense of duty. It is assumed that the intent is the principle of judgment, action,
good, evil, wrong, morally fixed. Buddhist philosophy emphasizes good intentions and
denies the intentions of the philosopher. Focus on good intentions. The good intention
is to do the right thing, but the philosophy does not take into account the moral
consequences. In Buddhist philosophy, the goal is happiness. The moral of the target
is not happiness. Because happiness is not the best thing in life.
Keywords : Comparative Studies, Moral, Theravada Buddhist Philosophy, Immanuel
Kant
๑. บทนา
ศี ล ธรรมในทางพุ ท ธปรัช ญาเป็น หลั ก ส าคั ญ ที่ มนุษ ย์จ ะต้ อ งยึด เพื่อ ความเป็ นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ความหมายของคาว่า ศีลธรรม ซึ่งก็คือพระธรรมวินัย ในพุทธปรัชญานั่นเอง ดังมีพระพุทธ
ดารัสกับพระอานนท์ก่อนที่จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานว่า “อานนท์ ธรรมและวินัยใดที่ตถาคต แสดง
แล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย เมื่อเราล่วงลับไป”๓
รากฐานของศีลธรรมของพุทธปรัชญาเถรวาท หรือกล่าวอีกอย่างว่าจุดประสงค์ที่เป็นแก่น
กลางของพุทธปรัชญาเถรวาทก็คือความปรารถนาที่จะอยู่ในสภาวะที่ไร้ทุกข์หรือมีความทุกข์น้อยที่สุด
ดังนั้นความหมายของศีลธรรมหรือธรรมวินัยของพุทธปรัชญาเถรวาทก็คือคาสอนและข้อฝึกหัดที่พระ
พุทธองค์ทรงแสดงและบัญญัติขึ้นเพื่อให้ชาวพุทธได้ใช้ฝึกหัดปฏิบัติตนเพื่อให้เข้าถึงสภาวะที่ไร้ความ
ทุกข์หรือลดความทุกข์ลงให้เหลือน้อยที่สุดนั่นเอง ดังพุ ทธพจน์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ที่แท้พรหมจรรย์นี้
เราประพฤติเพื่อสารวม เพื่อละ เพื่อคลายกาหนัด เพื่อดับสนิทซึ่งทุกข์แล”๔ศีลธรรมจึงเป็นข้อปฏิบัติที่
ดีง ามโดยไม่ทาให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนมีความหมายรวมไปถึง หลักธรรมอื่น ๆ ที่เป็นความดี
ศีลธรรมจึงมีความหมายที่กว้างอย่างไรก็ตามศีลธรรมในทางพุทธปรัชญาก็คือ ความดีนั่นเอง หากสิ่ง
ใดที่มนุษย์ได้ตัดสินใจทาลงไปแล้วทาให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายสิ่งนั้นมิใช้ศีลธรรมในทรรศนะพุทธ
ปรัชญา๕
ศีลธรรมค้านท์มักใช้คาว่า “หน้าที่” แทนคาว่า “กฎศีลธรรม” คุณค่าทางศีลธรรมของมนุษย์
อยู่ที่เจตนาดี ค้านท์ปฏิเสธพวกประโยชน์นิยมที่ถือว่ารากฐานของศีลธรรมคือประโยชน์หรือความสุข
สูงสุด ค้านท์กล่าวว่าศีลธรรมไม่อาจจะตั้งอยู่บนผลประโยชน์เท่านั้น การที่อะไรบางอย่างทาให้ คน
จานวนมากเพลิดเพลินมีความสุข ไม่ไ ด้หมายความว่ามันเป็นสิ่ง ที่ถูกต้อง ค้านท์เขียนไว้ว่า “การ
กระทาของมนุษย์ที่เป็น การกระทาดีทางศีลธรรม มิใช่เพราะว่ามันเป็นการกระทาจากแรงโน้ มทาง
อารมณ์ หรือมิใช่เพราะว่ามันเป็นการกระทาจากผลประโยชน์ของตนเอง แต่เป็นเพราะว่ามันเป็นการ
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กระทาจากการสานึกในหน้ าที่ ”๖ ดัง นั้น ผู้วิจัยสนใจที่จะวิเ คราะห์เ ปรียบเที ยบศี ลธรรมในพุ ท ธ
ปรัชญาเถรวาทกั บ ศี ลธรรมของอิม มานู เอลค้ านท์ เพื่อให้เห็นความเหมื อนความต่ างระหว่ า งกฎ
ศีลธรรมของปรัชญาทั้ง ๒ แนวคิคในฐานะที่ทั้ง ๒ แนวคิดมีกฎศีลธรรมเหมือนกันซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการศึกษาต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องศีลธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท
๒. เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องศีลธรรมของอิมมานูเอล ค้านท์
๓. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องศีลธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทกับอิมมานูเอล
ค้านท์
๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ภาคเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งมีลาดับ
และขั้นตอนในการดาเนินงานวิจัยดังต่อไปนี้
๑. ศึ ก ษาค้ น คว้ า และรวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารชั้ น ปฐมภู มิ (Primary Sources) คื อ
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ และหนัง สือ จริยศาส
ตะวันตก, จริยศาสตร์กับปัญหาปัจจุบัน, จริยศาสตร์สภาวแวดล้อม : โลกทัศน์ในปรัชญาตะวันตกและ
พุทธปรัชญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนื่องน้อย บุญยเนตร และตาราวิชาการแนวคิดลัทธิของค้านท์
๒. ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) มีอรรถ
กถา ฎีกา ตารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้
๓. เปรียบเทียบ ข้อมูลทั้งหมดตามกรอบวัตถุประสงค์
๔. เรียบเรียง และสรุปผลการวิจัยพร้อมเสนอแนะ
๕. เสนอผลงานวิจัยโดยวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
๔. ผลการศึกษา
๑. แนวคิดเรื่องศีลธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ศีลธรรมในทางพุทธปรัชญาเป็นหลัก
สาคัญที่มนุษย์จะต้องยึดเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ความหมายของคาว่า ศีลธรรม ซึ่งก็คือพระ
ธรรมวินัย ในพุทธปรัชญานั่นเอง ลักษณะกฎศีลธรรมของพุทธปรัชญาเป็นกฎที่เด็ดขาดไม่มีเงื่อนไข
หากใครกระทาผิดหรือละเมิดก็สรุปได้ว่าการกระทานั้นผิดเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทาด้วย เป็นกฎตายตัวมี
ความสมบูรณ์ในตัวเองไม่สามารถมีใครมาเปลี่ยนแปลงกฎนี้ได้ มีความสอดคล้องกับธรรมชาติ กฎ
ศีลธรรม จึงมีความเด็ดขาดและมีกฎเกณฑ์ชัดเจน ลักษณะของศีลธรรมในพุทธปรัชญาการเลือก
กระทาตามหลักศีลธรรมการกระทาตามหลักศีลธรรมจะต้องมีเจตนาที่เรียกว่าเป็นกุศลประกอบเข้า
ด้วยเสมอ ศีลธรรม ในพุทธปรัชญามีเป้าหมายคือความสุข ซึ่งความสุขและความดีก็เป็นสิ่งเดียวกัน
นั่นเอง ดังคาบาลีที่ว่า นิพพานัง ปรมัง สุขัง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ซึ่งความสุขในพุทธปรั ชญา
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สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ระดับคือ โลกียสุข คือ ความสุขแบบชาวโลก และ โลกุตตระสุข คือ ความสุข
เหนือชาวโลก
๒. แนวคิดเรื่องศีลธรรมของอิมมานูเอล ค้านท์ ศีลธรรมตามทรรศนะของค้านท์หมายถึง
ศีลธรรม โดยค้านท์มักใช้คาว่า “หน้าที่” แทนคาว่า “กฎศีลธรรม” คุณค่าทางศีลธรรมของมนุษย์อยู่ที่
เจตนาดี ลักษณะการเลือกปฏิบัติทางศีลธรรมของปรัชญาค้านท์ประกอบด้วย ๒ อย่างคือ ก็คือ ๑.
การกระทาที่จะมีค่าทางศีลธรรมจะต้องเกิดจากหน้าที่ ๒.ค่าทางศีลธรรมของการกระทาที่เกิด จาก
หน้าที่นั้นมิได้อยู่ที่จุดหมายที่ต้องการที่จะบรรลุแต่อยู่ในคติที่ได้ก่อให้เกิดการกระทานั้นฉะนั้ นค่าทาง
ศีลธรรมมิได้ขึ้นอยู่กับการที่เป้าหมายบรรลุผลเป็นจริง แต่อยู่ที่หลักการของเจตนาที่ได้ก่อให้เกิดการ
ปฏิบัติทางศีลธรรมของค้านท์จึงไม่ได้ให้ความสาคัญที่เป้าหมาย
สาหรับรากฐานปรั ชญาศี ลธรรมของค้ านท์ ค้านท์ปฏิเสธพวกประโยชน์นิยมที่ ถื อ ว่ า
รากฐานของศีลธรรมคือประโยชน์หรือความสุขศีลธรรมของค้านท์เป้าหมายมิใช่ความสุข เพราะ
ความสุขมิใช่สิ่งดีที่สุดของชีวิต คนดีไม่จาเป็นต้องสุขสบายหรือทาให้คนอื่นสุขสบายเสมอไป ความดี
กับความสุขเป็นคนละสิ่งกัน ความดีมีค่าในตัวเองไม่จาเป็นต้องใช้ความสุขมาตัดสิน ทาดีย่อมดีใน
ตัวเอง ทาชั่วย่อมชั่วทันที ไม่จาเป็นว่าทาดีย่อมต้องได้ดี ทาชั่วย่อมต้องได้ชั่ว เพราะการ “ได้” แสดง
ถึง “ผล” ของการกระทานั้น ๆ เป้าหมายของมนุษย์คือ ความเป็นสัตว์มีศีลธรรม ศีลธรรมนั้นจะเป็น
สิ่งทาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีค่าในตัวเอง
๓. เปรียบเทียบแนวคิดเรื่อ งศีลธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทกับอิมมานูเอล ค้านท์
ประเด็นที่เหมือนกันคือ ศีลธรรมของแนวคิดทั้ง ๒ ได้ให้ความหมายของศีลธรรมว่าเป็นความดีและ
เป็นสิ่งที่สาคัญสาหรับมนุษย์ ลักษณะกฎศีลธรรมของคานท์กับพุทธปรัชญาเป็นกฎที่เด็ดขาดไม่มี
เงื่อนไขหากใครกระทาผิดหรือละเมิดก็สรุปได้ว่าการกระทานั้นผิดเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทาด้วย เป็นกฎ
ตายตัวมีความสมบูรณ์ในตัวเอง ค่าทางศีลธรรมของปรัชญาทั้ง ๒ แนวคิดมนุษย์เท่านั้นเป็นผู้ใ ห้ค่ า
และตัดสินใจกระทา หากมนุษย์เลือกการกระทาเป็นไปตามหลักการมนุษย์ก็จะสามารถสร้างค่าทาง
ศีลธรรมได้ ประเด็นที่แตกต่างกัน คือ ศีลธรรมทางพุทธปรัชญาให้ความหมายกว้างซึ่งศีลธรรมในพุทธ
ปรัชญาได้ให้ความหมายครอบคลุมไปถึงไปถึงศีลธรรมของนักบวชหรือที่เรียกว่าบรรพชิตและศีลธรรม
ของบุคคลทั่วไปเพราะพุทธปรัชญามีฐานคาสอนมาจากศาสนาสาหรับความหมายของศีลธรรมตาม
ทรรศนะของค้านท์หมายถึงศีลธรรมของบุคคลทั่วไปอย่างเดียวเพราะค้านท์ไม่ได้ให้ความหมายมาจาก
ฐานศาสนา ศีลธรรมของค้านเป้าหมายมิใช่ความสุข เพราะความสุขมิใช่สิ่งดีที่สุดของชีวิต คนดีไม่
จาเป็นต้องสุขสบายหรือทาให้คนอื่นสุขสบายเสมอไป ความดีกับความสุขเป็นคนละสิ่งกัน ความดีมีค่า
ในตัวเองไม่จาเป็นต้องใช้ความสุขมาตัดสิน
๕. บทสรุป
ศีลธรรมของแนวคิดทั้ง ๒ ได้ให้ความหมายของศีลธรรมว่าเป็นความดีและเป็นสิ่งที่สาคัญ
สาหรับมนุษย์ ลักษณะกฎศีลธรรมของคานท์กับพุทธปรัชญาเป็นกฎที่เด็ดขาดไม่มีเงื่อนไขรากฐาน
ศีลธรรมของปรัชญาทั้ง ๒ ได้ปฏิเสธแนวคิดดั้งเดิมและหาแนวคิดใหม่เพื่อให้มนุษย์ถึงเป้าหมายที่
แท้จริงประเด็นความแตกต่างกัน ศีลธรรมทางพุทธปรัชญาให้ความหมายกว้างซึ่งศีลธรรมในพุทธ
ปรัชญาได้ให้ความหมายครอบคลุมไปถึงไปถึงศีลธรรมของนักบวชหรือที่เรียกว่าบรรพชิตศีลธรรมตาม
ทรรศนะของค้านท์หมายถึงศีลธรรมของบุคคลทั่วไป ในพุทธปรัชญาและปรัชญาค้านท์มีเป้าหมายให้

๕

มนุษย์บรรลุถึงความดีโดยไม่พึ่งสิ่งอื่นนอกจากตนเอง โดยมนุษย์สามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้ด้ วย
ตนเองไม่ได้ไปพึ่งสิ่งอื่นทั้ง ๒ แนวคิดเห็นว่า ความดีเท่านั้นเป็นหลักสาคัญ ในการเลือกกระทาทาง
ศีลธรรม และความดีจะเป็นคุณค่าที่แท้จริง มีค่าในตัวเองและจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
๖. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
๑.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบศีลธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาคริสต์หรือ
ปรัชญาอิสลามในฐานนะที่เป็นแนวคิดทางศาสนาด้วยกัน
๒. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจทางศีลธรรมในเชิงลึกว่า การเลือกปฏิบัติดี หรือชั่ว มี
แรงจูงใจมาจากอะไร เพื่อให้เป็นเกณฑ์หรือมีแนวทางในการสร้างศีลธรรม
๓. ควรมี ก ารศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งศี ล ธรรมกั บ คุ ณ ธรรมเพื่ อ ให้ เ ห็ น
ความสัมพันธ์และความสัมพนธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความดี
๔. ควรมีการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเจตนาดีกับหน้าที่ในปรัชญาของค้านท์
เพื่อให้เข้าถึงแนวคิดทางศีลธรรมของค้านท์
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