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บทคัดย่อ 
 

 วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องโลก
ในพุทธปรัชญาเถรวาท (๒) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องโลกในปรัชญากรีกสมัยโบราณและ (๓) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบแนวคิดเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญากรีกสมัยโบราณผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 โลกในพุทธปรัชญาเถรวาท มีท้ังลักษณะเป็นรูปธรรมท่ีมอง เห็นได้สัมผัสได้ด้วยประสาท
สัมผัสปกติของมนุษย์ และนามธรรมท่ีสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสพิเศษของมนุษย์ พุทธปรัชญาเถร
วาทจึงจ าแนกโลกออกเป็น ๓ คือ สังขารโลก สัตว์โลก และโอกาสโลก ไม่ว่าความจริงของโลกจะเป็น
อย่างไร ล้วนแล้วแต่ต้องมีการเปล่ียนแปลงไปตามเหตุและปัจจัย ซึ่งเป็นตามธรรมดาของกฎธรรมชาติ 
ทุกส่ิงทุกอย่างย่อมอิงอาศัยซึ่งกันและกันเป็นไปตามสภาพของตน  

 โลกในปรัชญากรีก ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับโลกแตกต่างกัน ตามทัศนะท่ีตนเองมีความ
เข้าใจ จนเกิดเป็นปัญหาท่ีหาข้อสรุปท่ีแน่นอนแตกต่างกัน มี ๓ กลุ่ม ๑) กลุ่มสสารนิยม มีทัศนะว่า
สรรพส่ิงในโลกก าลังจะเปล่ียนแปลง แต่ว่าปฐมธาตุส่วนประกอบด้ังเดิมของโลก ไม่เคยเปล่ียนแปลง 
๒) กลุ่มจิตนิยม มีทัศนะว่าปฐมธาตุของโลกและจักรวาลมิใช่มีเพียงสสารหรือวัตถุ แต่ยังประกอบไป
ด้วยอสสารซึ่งจับต้องไม่ได้ มองไม่เห็นด้วยตา ๓) กลุ่มธรรมชาตินิยม มีทัศนะว่าโลกประกอบไปด้วย
ส่ิงธรรมชาติเท่านั้นท่ีเป็นจริง ส่ิงอื่นใดท่ีมิใช่ส่ิงธรรมชาติไม่ใช่ส่ิงท่ีเป็นจริง ส่ิงธรรมชาติคือส่ิงท่ีมีขึ้น
และดับลงตามปฏิบัติการของสาเหตุธรรมชาติ 

 ผลการเปรียบเทียบประเด็นความเหมือน โลกสามารถสัมผัสรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส 
และเป็นโลกท่ีมีอยู่จริงเป็นท่ีอาศัยของสัตว์โลก เกิดขึ้นมาจากเหตุโดยมีตัวเหตุเป็นตัวการท าให้เกิด
โลกประกอบไปด้วยส่วนท่ีเปล่ียนแปลงได้ และไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ โลกจะด ารงอยู่ได้ต้องอาศัย
เหตุปัจจัย เป็นตัวขับเคล่ือนเป็นตัวก าหนด ส่วนประเด็นความแตกต่าง การให้ความหมายท่ีแตกต่าง
ตามความเข้าใจและการรับรู้ของตนเอง ส่วนโลกในพุทธปรัชญา ประกอบด้วยโลกท้ังในภพนี้และภพ
หน้า กล่าวคือ โลกมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นผู้ก าหนด ท่ีมีสัตว์ดิรัจฉานอาศัยอยู่เป็นอันมาก โลกนรก 
โลกเทวดา 
ค าส าคัญ : โลก, พุทธปรัชญาเถรวาท, ปรัชญากรีกสมัยโบราณ 

                                                             
๑ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา 
๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
๓ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 



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.     
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๑. บทน า 
 มนุษย์เป็นส่ิงมีชีวิตชนิดหนึ่งท่ีอาศัยอยู่ในโลกนี้อาจนับได้ว่ามีขนาดของสมองเมื่อเทียบ
เป็นสัดส่วนต่อร่างกายแล้วมีขนาดใหญ่กว่าส่ิงมีชีวิตชนิดอื่น มนุษย์จึงใช่ความสามารถจากมันสมอง
ของตนพัฒนาสติปัญญาและความคิดสร้างความรู้ในศาสตร์ต่างๆ  เพื่อให้เผ่าพันธุ์ของต้นมีชีวิตท่ี



สะดวกสบายกระนั้นมนุษย์ก็ยังคงมีความสงสัยเกี่ยวกับท่ีมาและท่ีไปของโลกซึ่งตนอาศัยอยู่ และ
พยายามอย่างยิ่งท่ีจะต้ังสมมติฐาน ขอสังเกตต่างๆ เพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกท่ีมีมาของ
โลกต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ค าว่า โลก (World) มีหลายความหมาย เช่น หมายถึง แผนดินรวมท้ัง
ดวงดาวต่างๆ หมายถึงมนุษย์ชาติ (Mankind) กลุ่มคนท่ีสังกัดอาชีพ หรือค่าคายความคิด, กลุ่มของ
สรรพส่ิงท่ีอยู่บนโลก เป็นต้น๔ 
 ในพุทธปรัชญาเถรวาทได้จ าแนกความหมายของโลกกล่าวไว้ ๓ นัย คือประการแรก ไ ด้
จ าแนกโลกคือสภาวธรรม หรือหมู่สัตว์ เรียกว่าโลก ๓ อันประกอบด้วย สังขารโลก ๑ หมายถึงโลก 
คือสังขารได้แก่สภาวธรรมท้ังปวงท่ีการปรุงแตงตามเหตุปัจจัยสัตว์โลก ๑ หมายถึงโลกคือหมู่สัตว์ และ
โอกาสโลก ๑ หมายถึงโลกอันมีในอากาศจักวาลประการท่ีสอง ได้จ าแนกโลกคือสัตว์โลก เรียกว่าโลก 
๓ อันประกอบด้วย มนุษย์ โลก ๑ หมายถึงโลกคือหมู่มนุษย์ เทวโลก ๑ หมายถึงโลกคือหมู่เทพ และ
พรหมโลก ๑ และประการท่ีสาม ได้จ าแนกโลกคืออันเป็น ท่ีอยู่ของสัตว์ เรียกว่าโลก ๓ อัน
ประกอบด้วย กามโลก รูปโลก และ อรูปโลก ซึ่งบางแห่งหมายถึง ภพ ๓ คือ กามภพ รูปภพ และอรูป
ภพ๕ 
 ในปรัชญายุคโบราณ ของปรัชญาตะวันตก ได้กล่าวถึงแนวคิดเรื่องโลก โดยน าเสนอ
แนวคิดเรื่องปฐมธาตุของโลกและชีวิตน่าสนใจ มีความอันลักษณ์เฉพาะคัวไปตามทฤษฎีของตน มีนัก
คิดท่ีส าคัญชาวกรีกได้แก่โฮเมอร์เฮซิออด เป็นต้น และยังมีนักปรัชญาเมธีชาวกรีกรุ่นหลังจ านวนมากท่ี
ได้เสนอแนวคิดเรื่องปฐมธาตุของโลกและชีวิตขึ้นอย่างหลาหลาย๖โดยเริ่มต้นต้ังแต่ส านักไมเลตุส 
(Miletus) มีธาเลสเป็นผู้เริ่มต้น โดยช่ือว่า “น้ า”เป็นปฐมธาตุทุกส่ิง ธาเลสซึ่งเป็นผู้น าแนวคิดเรื่อง
ปรัชญาแบบนี้กล่าวไว้ว่า ธาตุแท้ได้แก่น้ า เพราะเหตุนี้เองจึงเสนอความคิดแผ่นดินลอยอยู่บนน้ า ท่ีธา
เลสคิดเช่นนี้ก็คงเนื่องจากได้สังเกตเห็นว่าของเหลวเป็นอาหารเลียงสรรพสัตว์ แม้ความร้อนเองก็คง
เกิดจากของเหลวและอาศัยของเหลวเป็นเช้ือเพลิง ส่ิงท่ีเป็นบ่อเกิดของส่ิงท้ังหลายย่อมเรียกไว้ว่าเป็น
ปฐมธาตุ  นอกจากนั้น ธาเลสยังอาจจะได้คิดถึงเหตุผลอีกขอหนึ่งว่า พันธ์ของส่ิงท้ังหลายล้วนแค่มี
ธรรมชาติเป็นของเหลวและน้ าก็เป็นก าเนิดของเหลวทุกอย่าง๗ 
 การท่ีได้รับอิทธิพลมาจากความเช่ือดังเดิมในยุคอารยธรรมใกล้ลุ่มแม่น้ าอาณาจักรบาบิโล
เนีย (Babylonians) โดยเริ่มแรกมีแนวคิดแบบเอกภาพ (Monistic) คือการถือเอาสสารเพียงส่ิงเดียว
เท่านั้นเป็นปฐมธาตุ ต่อจากนั้นนักปรัชญากรีกท่านต่อๆ มาจึงพัฒนาต่อยอดเอาแนวคิดเชิงเอกภาพ
ของธาเลส โดยน าเสนอปฐมธาตุเป็นสสารต่างๆ กันอีกอนันต์ อากาศ และหน่วย เป็นต้น นักปรัชญา
กรีกท่านแรกท่ีเริ่มแนวคิดแบบพหุภาพ (Pluralistic) คือเอมเพโดเคลสแห่งอัครากัส ผู้ซึ่งเสนอทฤษฎี 
“ธาตุ ๔” ว่าเป็นปฐมธาตุ นับเป็นผู้ริเริมแนวคิดแบบ พหุภาพให้กับนักปรัชญาท่านอื่นๆ เรื่อยมาถึง
กระนั้น พัฒนาการในภาพรวมเหล่านี้เองท่ีก่อให้เกิดท้ังความเหมือนและความแตกต่างในเรื่องโลก 

                                                             

 ๔ สนิท ศรีส าแดง, ปรัชญาเถรวาท , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๔๕), หน้า ๑๔๘. 
 ๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๙.  
 ๖กีรติ บุญเจือ, ปรัชญากรีกระยะก่อตัวที่อีโอเนีย , (กรุงเทพมหานคร:ไทยวัฒนาพานิช , ๒๕๔๐),  
หน้า ๑. 
 ๗กีรติ บุญเจือ,ปรัชญากรีกระยะก่อตัว, (กรุงเทพมหานคร: ดานสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๕), หน้า ๕๗. 



 ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าปัญหาเรื่องปฐมธาตุของโลกในพุทธปรัชญาและปรัชญากรีกสมัย
โบราณเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษา จึงสนใจเปรียบเทียบเรื่องโลกในพุทธปรัชญากับปรัชญากรีกสมัย
โบราณ ในประเด็นความเหมือนและความแตกต่าง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป  

 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 ๒.๒ เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องโลกในปรัชญากรีกสมัยโบราณ 
 ๒.๓ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญากรีกสมัย
โบราณ 
 

๓.  วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งมีล าดับและ
ขั้นตอนในการด าเนินวิจัยดังต่อไปนี้ 
 ๑.๗.๑ ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารช้ันปฐมภูมิ (primarysources) คือ 
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙, จ านงค์ ทองประเสริฐ ปรัชญากรีก
สมัยโบราณ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , พ.ศ. ๒๕๓๓,ปรุตม์ บุญศรีตันพุทธอภิปรัชญา
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
 ๑.๗.๒ ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารช้ันทุติยภูมิ (secondary sources) มี
อรรกถา ปกรณ์วิเสส ปรัชญากรีกสมัยโบราณ ตลอดท้ังศึกษาจากบทความวิชาการ งานวิยานิพนธ์
และงานท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ 
 ๑.๗.๓ วิเคราะห์ ข้อมูลท้ังหมดตามกรอบวัตถุประสงค์ 
 ๑.๗.๔ เรียบเรียง และสรุปผลการวิจัยพร้อมเสนอแนะ 
 ๑.๗.๕ เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 

๔. สรุปผลการวิจัย 

 ๑. จากการศึกษาแนวคิดเรื่องโลกในพุทธปรัชญา พบว่า หลักค าสอนของศาสนาพุทธเถร
วาทสรุปความได้ว่าค าว่าโลกเป็นภาษาบาลีหมายถึงท่ีจะต้องแตกสลายโลกคือแผ่นดินเป็นท่ีอาศัยอยู่
ของหมู่สัตว์โลกต้องใต้อ านาจของกฎไตรลักษณ์โลกมีการเกิดดับไปตามกาลเวลาเรื่องราวของก าเนิด
โลกในศาสนาพุทธเถรวาทมีบันทึกไว้ในพระสูตรต่าง  ๆ มากมายโดยเฉพาะในอัคคัญญสูตร
พระพุทธเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องก าเนิดโลกอย่างชัดเจนแต่ในท่ีสุดพระองค์ตรัสว่าเรื่องโลกภายนอก
ไม่ใช่ประเด็นส าหรับพระพุทธศาสนาประเด็นส าคัญอยู่ท่ีพระพุทธศาสนาสอนมนุษย์ให้หันมาสนใจ
โลกในมากกว่าเพราะการรู้จักโลกภายในตัวเองเป็นวิธีจะน ามนุษย์พ้นจากทุกข์ได้ศาสนาพุทธเถรวาท
ได้จัดโลกไว้๓ประเภทหลักๆคือโอกาสโลกในท่ีนี้ไม่ได้หมายถึงโอกาสท่ีเป็นระยะเวลาหรือช่วงเวลาท่ี
เราจะท าส่ิงหนึ่งส่ิงใดอย่างค าว่าโอกาสท่ีคนท่ัวไปชอบใช้กันคือไม่ได้หมายถึงโอกาสท่ีจะท าดีท าช่ัว
หรือโอกาสท่ีจะไปเท่ียวค าว่าโอกาสนี้เป็นภาษาบาลีซึ่งเรานิยมเรียกกันว่าอวกาศซึ่งหมายถึงช่องว่าง



โลกในทรรศนะนี้นั้นศาสนาพุทธมองเห็นว่าเป็นช่องว่างซึ่งมีธาตุอื่นๆ เข้ามาประกอบท าให้เกิดส่ิง
ต่างๆ 
 การเกิดขึ้นของโลกนั้น พุทธปรัชญาได้เสนอแนวคิดในการจ าแนกโลกออกเป็น ๒ รูปแบบ 
คือ โลกทางกายภาพ และ โลกทางจิตภาพ โลกทางกายภาพหมายถึง โลกท่ีมีลักษณะเป็นวัตถุ เป็น
พลังงานและสสาร หรือเป็นรูปธรรมต้ังแต่หยาบท่ีสุดจนละเอียดท่ีสุด ส่วนโลกทางจิตภาพนั้น 
หมายถึง โลกท่ีมีลักษณะเป็นจิต เป็นนามธรรม ท่ีรับรู้ไม่ได้ด้วยประสาทสัมผัสท้ังห้า ซึ้งท้ัง ๒ รูปแบบ
นี้มีความเกี่ยวข้องกันโดยเป็นที่อาศัยซึ่งกันและกัน 
 องค์ประกอบของโลกหรือจักรวาลนั้น คือ โลกธาตุ สมจริงดังค าท่ีอธิบายกล่าวไว้ในอรรถ
กถาท้ังหลายว่า จักรวาลหนึ่งแม้ท้ังส้ินนั้น คือโลกธาตุอันหนึ่ง แม้ในฎีกานั้นๆ ก็กล่าวไว้ว่า โลกธาตุ 
ช่ือว่าจักรวาล ก็จริง โลกธาตุนั้น ท่านเรียกว่า จักรวาลอันเป็นเช่นกับมณฑลแห่งกงรถแวดวงไว้
โดยรอบ แม้ในโลกทีปสารปกรณ์ก็กล่าวไว้ว่า ช่ือว่าโลกคือจักรวาลอันหินแวดวงไว้งดงามไปด้วยเขา
สิเนรุ เขาสัตตบริภัณฑ์ ทวีปใหญ่ ท้ังส่ีทวีป ทวีปน้อยสองพันทวีป ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และ
มหาสมุทร ส่ิงท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้ไม่ใช่อะไรอย่างอื่น หากเป็น องค์ประกอบของโลกหรือจักรวาล
ท้ังส้ิน 
 ประเภทของโลก ตามท่ีจ าแนกรายละเอียดดังกล่าว จะเห็นว่า เป็นการกล่าวจ าแนกโลก
ท้ังด้านกายภาพและจิตภาพ ซึ่งล้วนมีความเกี่ยวโยงกันท้ังส้ิน แม้จะจ าแนกออกเป็นกี่ประเภทก็ตาม 
โดยสรุปแล้ว มี ๒ ประเภท คือ โลกทางด้านจิตภาพ โลกด้านกายภาพ เช่น มนุษย์ อวัยวะต่างๆ อัน
เป็นช่องทางแห่งการรับรู้ของมนุษย์และสัตว์ ท่ีอยู่ของมนุษย์และสัตว์ ส่ิงท่ีเป็นเครื่องหล่อเล้ียงชีวิต
มนุษย์และสัตว์ คือ โลกทางด้านจิตภาพ เช่น ธรรมท่ีเป็นข้าศึกต่อการบรรลุธรรมช้ันสูง เช่น อุปกิเลส 
๑๐ ประการ อภิสังขาร ๓ ก็ถือว่า เป็นอีกโลกหนึ่งส าหรับผู้ท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกับอุปกิเลสเหล่านี้
และปรุงแต่งด้วยอภิสังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง เรียกว่า โลกส่วนบุคคล ( individual World) ท่ีเป็น
ประสบการณ์เฉพาะตน จะแสดงลักษณะส าคัญ ๒ ลักษณะ คือ (๑) ลักษณะของสรรพสัตว์ท่ีแตกต่าง
กันในภพภูมิต่างๆ (๒) ภพหรือภูมิอันเป็นท่ีอยู่ของสรรพสัตว์ 
 ชาวพุทธควรเช่ือว่า ภพภูมิอันเป็นท่ีอยู่ของสัตว์ไม่มีเฉพาะมนุษยโลกนี้เท่านั้น ยังมีโลกอีก
มาหมายท่ีสัตว์ได้อยู่อาศัยโลกเหล่านั้นท่ีมีลักษณะท้ังท่ีเหมือนกันและต่างกันในโลก เมื่อเช่ือว่ามีโลก
อื่นๆ อยู่ในสากลจักรวาล ก็ย่อมจะมีสัตว์หรือชีวิตแบบต่างๆ อยู่ประจ าในโลกนั้นๆ และสัตว์เหล่านั้น
บางท่ีก็มีการติดต่อสังสรรค์กับมนุษย์ท้ังในทางเป็นคุณและเป็นโทษ ส่วนสัตว์ประเภทอื่นๆ อยู่ในโลก
ของเขา โดยเฉพาะมีหน้าท่ีการงานของเขาโดยไม่มีส่วนเกี่ยวของกับมนุษย์เลย 
 ๒. จากการศึกษาแนวคิดเรื่องโลกในปรัชญากรีกสมัยโบราณ ผลของการศึกษาพบว่า เป็น
ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาท่ีนักปรัชญาพยายามศึกษาค้นคว้าเพื่อหาค าตอบในเรื่องเหล่านี้ ซึ่งหลัก
พิสูจน์ความจริงในปรัชญานั้นมีทฤษฎีท่ีกล่าวถึงทฤษฎีความจริงอยู่ ๓ ทฤษฎี คือว่าการท่ีจะตัดสินว่า



อะไรจริงหรือไม่ น่าเช่ือถือหรือไม่ อาจใช้ทฤษฎีว่าด้วยความจริงเป็นเครื่องมือในการตัดสิน ทฤษฎีว่า
ด้วยความจริง ซึ่งท่ียอมรับกันคือ ๑) ทฤษฎีความจริงแบบสหนัย เป็นทฤษฎีท่ีถือว่า การท่ีจะถือว่า
ข้อความใดข้อความหนึ่งเท็จจริงหรือไม่ ให้ดูว่าข้อความนี้สอดคล้องกับข้อความอื่น ท่ีอยู่ในระบบ
เดียวกันหรือไม่ ถ้าสอดคล้องกัน ข้อความนั้นก็เป็นจริง ถ้าขัดแย้งกันข้อความนั้นก็ไม่เป็นจริง ทฤษฎีนี้
จึงเกี่ยวข้องกับวิธีหาความรู้แบบนิรนัย ๒) ทฤษฎีความจริงแบบสมนัย เป็นทฤษฎีท่ีถือว่าความรู้ใด
เป็นความรู้ท่ีถูกต้องเป็นจริงก็ต่อเมื่อความรู้นั้นตรงกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง ทฤษฎีนี้จึงเกี่ยวข้องกับการหา
ความรู้แบบอุปนัย ๓) ทฤษฎีปฏิบัตินิยม เป็นทฤษฎีท่ีถือว่า เกณฑ์ตัดสินความจริง คือ การใช้งานได้ 
ความส าเร็จประโยชน์ในทางปฏิบัติ ความมีอัตถประโยชน์ คือ พิจารณาจากความสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในทางปฏิบัติส่ิงท่ีเป็นจริงคือ ส่ิงท่ีมีประโยชน์ ปฏิบัติแล้วได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ ดังนั้นส่ิงท่ีคิด
ว่าตรงกับความจริงในขณะนี้อาจจะไม่ตรงกับความจริงในอนาคตก็ได้ จึงมีผู้เสนอให้ใช้ทฤษฎีปฏิบัติ
นิยมแทน เหล่านี้คือท่ีมาของความจริงและหลักทฤษฎีพิสูจน์ความจริงในอภิปรัชญาตะวันตก ใน
ประเด็นปัญหาเรื่องของโลกและจักรวาลในอภิปรัชญาตะวันตกดังกล่าวนี้ 
 โลกในอภิปรัชญาตะวันตกโดยภาพรวมแล้วเกิดมาจากเหตุ เหตุเป็นตัวการท าให้เกิดขึ้น 
ไม่มีอะไรท่ีจะเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีตัวเหตุเป็นตัวการท าให้เกิดขึ้นมา นักปรัชญาตะวันตกจึงได้แสดง
ทัศนะถึงตัวเหตุแตกต่างกันไป ตามทัศนะท่ีตนเองมีความเข้าใจ บ้างคนก็บอกว่าเกิดมาจากน้ า เกิดมา
จากลม เกิดมาจากไฟ เกิดมาจากอ านาจพิเศษของพระเจ้าเป็นผู้สร้างให้เกิดมาอย่างนี้เป็นต้น อธิบาย
ไปตามความเข้าใจของตนต่างคนก็ต่างว่าไปคนละทิศคนละทางจนเป็นปัญหาทางอภิปรัชญาในเรื่อง
ของความจริงของโลกและจักรวาลว่าของใครจริงกว่ากันแน่มาจนถึงปัจจุบันนี้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามใน
งานวิจัยนี้  
 ๓. จากการศึกษาเปรียบเทียบ พบว่า ความหมายของโลก ประเด็นความเหมือนท้ังนัก
ปรัชญากรีกโบราณและพุทธปรัชญาเถรวาท มีทัศนะด้านความหมายท่ีเหมือนกันคือ โลกสามารถ
ถูกต้องสัมผัสรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส และเป็นโลกท่ีมีอยู่จริงเป็นโลกท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์โลก 
ส่วนประเด็นความแตกต่าง โลกในพุทธปรัชญาได้ให้ความหมายไว้ในเชิงรูปธรรมและนามธรรม ท้ังท่ี
สามารถถูกต้องสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสและสัมผัสได้ต้องอาศัยญาณพิเศษ ส่วนในทัศนะของนัก
ปรัชญากรีกโบราณ ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับโลกแตกต่างกัน ตามทัศนะท่ีตนเองมีความเข้าใจจนเกิด
เป็นปัญหาท่ีหาข้อสรุปท่ีแน่นอนแตกต่างกันดังนั้นจึงไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบให้เป็นประเด็นท่ี
ชัดเจนได้ 
 การก าเนิดโลก ประเด็นความเหมือน คือ การเกิดขึ้นมาของโลกต่างก็เกิดขึ้นมาจากเหตุ
โดยมีตัวเหตุเป็นตัวการท าให้เกิดโลกขึ้นมาเหมือนกัน ส่วนประเด็นความแตกต่าง ในทัศนะของ
ปรัชญากรีกการเกิดขึ้นของโลกในทัศนะของแต่ละท่านมีวิธีการท่ีแตกต่างกันตามทัศนะของนักปรัชญา
มีความเขา้ใจ บ้างท่านก็บอกว่าเกิดมาจากน้ า บ้างท่านก็บอกว่าเกิดมาจากอากาศ แตกต่างกันไป ส่วน



ในพุทธปรัชญาให้ทัศนะว่าเป็นกระบวนการแห่งธรรมชาติท่ีมีความเปล่ียนแปลงแตกสลายไปตาม
กาลเวลาและตามเหตุปัจจัย โดยมีปฐมธาตุคือ อากาสธาตุ จากนั้นจึงเกิดธาตุลม ธาตุน้ า ธาตุดิน และ
ธาตุไฟตามล าดับโดยความเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แก่กันและกัน และได้กลายเป็นเหตุท่ีเป็นแก่นสารของ
สรรพส่ิงในจักรวาลท่ีมีความหนาแน่นของแต่ละธาตุต่างกันออกไป หากธาตุท้ังส่ีนั้นประกอบเข้า
ด้วยกันอย่างได้สัดส่วนพอดี จะก่อให้เกิดเป็นสัตว์มีชีวิต 

๖. ข้อเสนอแนะ 
     การท าวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มุ่งศึกษาเปรียบเทียบเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาทกับ
ปรัชญากรีกสมัยโบราณเท่านั้นมีมุมมองอื่นท่ีเป็นประเด็นท่ีควรศึกษา เป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 

 ๑. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  ๑) เนื่องจากข้อมูลด้านโลกปรัชญากรีกสมัยโบราณมีน้อย ท าให้เกิดปัญหาต่อ
การศึกษาเปรียบเทียบจึงท าให้บางประเด็นไม่ชัดเจนเท่าท่ีควร แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยก็ได้พยายามหา
หลักฐานมาอ้างอิง และแสดงให้เห็นความแตกต่างและจุดเหมือนกับพุทธปรัชญาเถรวาท 

 ๒. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  ๑) ควรศึกษาเรื่องโลกเพื่อการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
  ๒) ควรมีการน าแนวคิดเรื่องโลกในปรัชญาตะวันตก เปรียบเทียบของแนวคิดเรื่อง

โลกของนักปรัชญาท่านอื่น ๆ  

 
บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 
  ก.ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  
 
  ข. เอกสารทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ: 
กีรติบุญเจือ. ปรัชญากรีกระยะก่อตัว.กรุงเทพมหานคร: ดานสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๕. 
_________.ปรัชญากรีกระยะก่อตัวที่อีโอเนีย. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๐.     
สนิท  ศรีส าแดง.ปรัชญาเถรวาท.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
ชัยวัฒน์คุปตระกุล. มนุษย์กับจักรวาลเล่ม๑. พิมพ์ครั้งท่ี๗. กรุงเทพมหานคร: สารคดี, ๒๕๔๕.  
ทองหล่อวงษ์ธรรมา. ปรัชญาอินเดีย. กรุงเทพมหา 


