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ตรรกศาสตร์เป็นวิชาการแขนงหนึง่ ย่อมมีสว่ นเสริมสร้างอารยธรรมของมนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหนึง่
คณิตศาสตร์พฒ
ั นามาจากการคิดแบบอาศัยข้อแน่ใจของตรรกศาสตร์ และมีประโยชน์อย่างมหาศาลส�ำหรับ
มนุษยชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่นเดียวกัน วิทยาศาสตร์พัฒนาขึ้นมาก็โดยการคิดแบบอาศัย
ประสบการณ์ของตรรกศาสตร์ มนุษย์ต่างได้รับประโยชน์จากวิทยาศาสตร์กันทั่วหน้า แม้อีกด้านหนึ่งความ
รู้ทางวิทยาศาสตร์จะก่อผลเสียหายแก่มนุษย์ แต่ไม่ได้มาจากวิทยาศาสตร์โดยตรง แต่มาจากน�้ำมือมนุษย์ที่
ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างไม่ถูกต้อง แม้การพ้นทุกข์จะมีไม่ได้ด้วยวิธีการของตรรกศาสตร์ แต่มนุษย์
ไม่ได้เกิดมาเพือ่ การพ้นทุกข์กนั ทัง้ หมด วิชาการแขนงต่างๆ ทีศ่ กึ ษากันปัจจุบนั ล้วนไม่ได้นำ� ไปสูก่ ารพ้นทุกข์
ในความหมายของพระพุทธศาสนาแต่อย่างใด แต่เราก็ยังต้องศึกษา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวมนุษย์เอง
คงจะมีแต่ผู้ปฏิเสธ กิจกรรมทางโลกเท่านั้น ที่ไม่ต้องศึกษาอะไรเลยนอกจากค�ำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
แต่หากยังเกีย่ วข้องกับกิจกรรมทางโลก ความรูใ้ นวิชาการแขนงต่างๆ ย่อมเป็นสิง่ จ�ำเป็น รวมทัง้ ตรรกศาสตร์
ด้วย
พระพุทธศาสนากับตรรกศาสตร์
ตรรกศาสตร์ หรือ ตรรกวิทยา เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญา ท�ำให้ผู้ศึกษามีเหตุผลดียิ่งขึ้นถ้าหากได้
ศึกษาอย่างต่อเนือ่ งและถูกต้อง นัน่ คือจะไม่เชือ่ หรือตัดสินใจเชือ่ อะไรง่ายๆ ว่าอย่างไรถูกต้องหรือไม่ถกู ต้อง
อย่างไรไม่ควรอย่างไรควร เพราะบางสิง่ แม้ถกู ต้องจริงแต่ไม่ควร ในทางตรงกันข้ามบางสิง่ ควรจริง แต่ไม่ถกู
ต้อง ผูศ้ กึ ษาวิทยาแล้วจะเข้าใจได้เป็นอย่างดี ทัง้ พระพุทธศาสนาและตรรกศาสตร์ตา่ งเกีย่ วข้องกับความจริง
ที่มนุษย์ควรแสวงหาพระพุทธศาสนาเห็นว่าชีวิตมีทุกข์ การขจัดความทุกข์ได้คือนิพพาน นั่นคือการบรรลุ
ความจริงสูงสุดของมนุษย์ ส่วนตรรกศาสตร์เป็นเครือ่ งมือของญาณวิทยาหรือทฤษฎีความรู้ ซึง่ เป็นสาขาหนึง่
ของวิชาปรัชญา ท�ำหน้าทีว่ างระเบียบวิธคี ดิ เพือ่ เข้าใจความจริง ในการเกีย่ วข้องกับความจริงพระพุทธศาสนา
และตรรกศาสตร์ต่างให้ความส�ำคัญกับความคิดทั้งคู่ แต่พระพุทธศาสนาจะให้ความส�ำคัญกับสิ่งที่คิดมาก
กว่าระเบียบวิธคี ดิ เช่นทีต่ รรกศาสตร์ให้ความสนใจ ในทีน่ จี้ ะกล่าวถึงลักษณะการให้ความส�ำคัญต่อความคิด
ของพระพุทธศาสนากับตรรกศาสตร์ วิธีการของตรรกศาสตร์จะใช้ได้กับการเข้าถึงความจริงของพระพุทธ
ศาสนาหรือไม่ ประโยชน์ทางวิชาการของตรรกศาสตร์ และเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกัน
ระหว่างพระพุทธศาสนากับตรรกศาสตร์
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มนุษย์คิดอย่างไรในทางตรรกศาสตร์
เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ที่เริ่มต้นด้วยการตั้งค�ำถามเพื่อเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติว่าท�ำไม?
และอย่างไร?ตรรกศาสตร์ได้เริม่ ตัง้ ค�ำถามว่า“มนุษย์คดิ อย่างไร”หลังจากทราบว่ามนุษย์ปกติคดิ อย่างไรแล้ว
จึงได้วางระเบียบให้กับความคิด ค�ำถามที่ว่า“มนุษย์ควรคิดอย่างไร”กล่าวคือคิดให้ถูกต้องตามระเบียบวิธี
ของตรรกศาสตร์จึงตามมา ญาณวิทยาเชื่อว่า ความรู้ที่ได้มาด้วยวิธีการของตรรกศาสตร์จะเป็นความรู้ที่น่า
เชื่อถือ ซึ่งจะท�ำให้ทราบความจริงได้ในที่สุด
ในการตัง้ ค�ำถามว่า มนุษย์คดิ อย่างไร ตรรกศาสตร์ได้พบค�ำตอบว่า เพือ่ ให้ความคิดน่าเชือ่ ถือ มนุษย์
มักจะอ้างหลักฐานอะไรบางอย่างมาสนับสนุนความคิดของตนอยูเ่ สมอ ซึง่ มีอยู2่ แบบ คือ นิรนัย(Deduction)
คิดจากข้อแน่ใจ และอุปนัย (Induction) คิดจากประสบการณ์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจยิ่งขึ้น จึงขออธิบาย
ขยายความให้ดูดังต่อไปนี้
3.1 วิธีนิรนัย (Deduction) คือการพิสูจน์โดยอ้างข้อความทั่วไปที่แน่ใจได้ก่อนแล้ว ไปสนับสนุน
ข้อความทัว่ ไปทีแ่ น่ใจได้ทหี ลัง หรือสนับสนุนเหตุการณ์เฉพาะให้แน่ใจได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยอาศัยการคิดใคร่ครวญ
ตามหลักเหตุผล
ข้อแน่ใจ คือ สิ่งที่ผู้อ้างคิดว่าเป็นจริงแล้วน�ำมาเป็นหลักฐานการคิดฉะนั้นบทสรุปจึงมีความหมาย
แคบลงกว่าข้อมูล เพราะเราเริม่ จากสิง่ ทัว่ ๆ ไป ลงไปหาสิง่ ทัว่ ไปทีแ่ คบกว่าในบทสรุป หรือเราเริม่ จากความ
จริงกว้าง ๆ ไปหาความจริงเฉพาะราย เช่นตัวอย่างต่อไปนี้
ก

ข
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เส้นตรง 2 เส้น ตัดกันมุมตรงข้ามย่อมเท่ากัน
ถนนงามวงศ์วานกับถนนวิภาวดีตัดกันเป็นเส้นตรง
ฉะนั้น มุมตรงข้ามที่ถนนงามวงศ์วานกับถนนวิภาวดีตัดกันย่อมเท่ากัน
ถ้าส่อทุจริตในการสอบจะถูกพักการศึกษา1เทอมการศึกษา แต่ถ้าทุจริตในการสอบจะถูกพักการ
ศึกษา1ปีการศึกษา
สมชาย ไม่ถูกพักการศึกษา 1เทอมการศึกษา หรือไม่ถูกพักการศึกษา1ปีการศึกษา
ฉะนั้น สมชายไม่ส่อทุจริตในการสอบหรือไม่ทุจริตในการสอบแต่อย่างใด
คนอ้วนทุกคนกินมาก
สมชายอ้วน
ฉะนั้น สมชายกินมาก

3.2 วิธอี ปุ นัย (Induction):คิดจากประสบการณ์ คือ การพิสจู น์โดยอ้างหลักฐานจากประสบการณ์
เฉพาะหน่วยที่แน่ใจแล้ว ไปสนับสนุนข้อความทั่วไปที่ยังไม่แน่ใจมากขึ้น นั่นคือ บทสรุปจะกว้างกว่าข้อมูล
เมื่อผู้อ้างมีประสบการณ์อะไรบางอย่างแล้วคิดว่าสิ่งเดียวกันที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็จะเป็น
เช่นนั้น เรียกว่าน�ำประสบการณ์มาเป็นหลักฐานการคิดการอ้างเหตุผลแบบอุปนัยนี้จึงไม่ให้ความแน่ใจนัก
เพราะค่อนข้างไปในทางอนุมานเนื่องจากเหตุผลในวิธีนี้ไม่สรุป เช่นตัวอย่างต่อไปนี้
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ก (1) แท็กซี่ในกทม. 2–3 คันที่เคยใช้บริการเป็นรถญี่ปุ่น
		 (2) ฉะนั้น แท็กซี่ในกทม.ทั้งหมดเป็นรถญี่ปุ่น
ข (1) 100 กว่าปีที่ไม่มีนักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคนใดยิงประตูได้เกิน40ประตูใน1ฤดูกาล
(2) ฉะนั้น ฤดูกาลนี้ก็เช่นกันจะไม่มีนักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคนใดยิงประตูเกิน40ประตู
ค (1) นิสิตมมร.90% ไม่ใช่ลูกเกษตรกร
		 (2) ฉะนั้น นิสิตมมร.ทั้งหมดไม่ใช่ลูกเกษตรกร
ง (1) นายอินทร์ นายสิน นายเทพ เป็นชาวร้อยเอ็ด
		 (2) นายอินทร์ นายสิน นายเทพ เป็นครู
		 (3) ฉะนั้น ครูทุกคน เป็นชาวร้อยเอ็ด
ทั้ง 2 วิธีคิดนี้จะแตกต่างกันตรงที่บทสรุปแบบนิรนัยนั้นจะค่อนข้างแน่นอนและตีกรอปใกล้เคียง
กับความจริงมากกว่าวิธีอุปนัย แต่เราสามารถน�ำมาเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการคิดแบบลักษณะทั่วไปทาง
โลกิยะได้
วิธีคิดตามหลักพุทธวิธี 10 ประการ
ในปัจจุบนั ได้มกี ารน�ำหลักโยนิโสมนสิการมาเรียบเรียงเป็นวิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการได้ 10 วิธี ดังนี้
1. วิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุผล เป็นการสืบหาสาเหตุของสิ่ง (ผล) ที่เกิดขึ้น เมื่อได้เหตุแล้ว
ก็หาสาเหตุที่ท�ำให้เกิดเหตุ (ผล) นั้นต่อไป จนได้ความสัมพันธ์ของเหตุและผลโดยสมบูรณ์ในชีวิตประจ�ำ
วัน มักใช้ในการทดลองและอภิปรายกลุ่ม
2. วิธีคิดแบบแยกส่วนประกอบ มุ่งพิจารณาเรื่องต่างๆตามความเป็นจริง เพื่อให้รู้ว่าเรื่องนั้นๆ
มีองค์ประกอบย่อยอะไรบ้าง ประกอบกันขึ้นมาได้อย่างไร ในชีวิตประจ�ำวัน มักใช้ในการคิดเพื่อค้นหา
คิดวิเคราะห์
3. วิธคี ดิ แบบสามัญลักษณ์หรือไตรลักษณ์ เป็นการคิดวิเคราะห์สงิ่ ต่างๆตามกฎไตรลักษณ์ คือ
ทุกข์ (ความไม่อาจคงสภาพอยู่อย่างเดิมได้) อนิจจัง (ความเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่) อนัตตา (ความไม่เป็นตัว
ตน ไม่ใช่ตัวตน) ในชีวิตประจ�ำวัน มักใช้ในการคิดเพื่อยอมรับ คิดวิพากษ์
4. วิธคี ดิ แบบอริยสัจ/คิดแบบแก้ปญ
ั หา เป็นการคิดแบบสืบสาวจากผลไปหาเหตุ แล้วพิจารณา
วิธกี ารแก้ไขทีเ่ หตุ ซึง่ มักเริม่ ด้วยการก�ำหนดปัญหา (ทุกข์) ท�ำความเข้าใจกับปัญหา สืบหาสาเหตุเพือ่ เตรียม
แก้ไข (สมุทยั ) ในขณะเดียวกันก็กำ� หนดเป้าหมายให้แน่ชดั พร้อมกันนัน้ จึงคิดวิธปี ฏิบตั ทิ จี่ ะก�ำจัดสาเหตุของ
ปัญหา (มรรค) และด�ำเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่วางไว้ (นิโรธ) ในชีวิตประจ�ำวัน มักใช้ในการคิด
เพื่อแก้ปัญหา
5. วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ์ เป็นการคิดตามหลักการ มุ่งหาความสัมพันธ์ระหว่างหลักการกับ
ความมุ่งหมาย/วิธีการ เมื่อวิเคราะห์จนรู้สภาพของปัญหาแล้ว จึงพิจารณาจุดหมายที่ต้องการและวิธีการที่
จะตอบสนองจุดหมายนั้น จนน�ำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง (ธรรมานุธรรมปฏิบัติ) ในชีวิตประจ�ำวัน มักใช้ใน
การคิดเพื่อสร้างวิธีการ คิดสังเคราะห์ คิดอนาคต
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6. วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก เป็นการคิดโดยมองความจริง ยอมรับความจริงตามสิ่ง
ที่เป็นอยู่ เพื่อให้รู้คุณโทษ ข้อดีข้อเสียทุกด้าน แล้วจึงคิดหาทางออกของปัญหา เลือกหนทางที่ดีที่สุดของ
ปัญหาในกรณีตา่ งๆ แล้วจึงน�ำไปปฏิบตั ิ ในชีวติ ประจ�ำวัน มักใช้ในการคิดเพือ่ เลือกแนวทาง คิดเปรียบเทียบ
คิดเชิงกลยุทธ์
7. วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม เป็นการคิดที่สกัดหรือบรรเทาตัณหาของมนุษย์ โดย
พิจารณาด้วย “สติ” และ “ปัญญา” แยกแยะให้ได้ว่าสิ่งนั้นๆ มี”คุณค่าแท้” หรือ “คุณค่าเทียม” ในชีวิต
ประจ�ำวัน มักใช้ในการคิดเพื่อประเมินคุณค่า คิดลึกซึ้ง คิดประยุกต์
8. วิธคี ดิ แบบเร้าคุณธรรม เป็นการคิดทีใ่ ช้หลักการทีว่ า่ “บุคคลเมือ่ ประสบอารมณ์หรือรับรูส้ งิ่
ใดก็ตาม แม้เป็นของอย่างเดียวกัน แต่การมองเห็นและนึกคิดอาจปรุงแต่งไปคนละอย่างตามโครงสร้างของ
จิตใจ” ในชีวิตประจ�ำวัน มักใช้ในการคิดเพื่อเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดอย่างสร้างสรรค์
9. วิธคี ดิ แบบอยูก่ บั ปัจจุบนั เป็นการคิดในแนวทางของความรู้ ภายใต้อำ� นาจของปัญญา ไม่ตก
อยูใ่ นอ�ำนาจของอารมณ์ พิจารณา “ความหมายของการเป็นอยูใ่ นปัจจุบนั หรือมีปจั จุบนั ธรรมเป็นอารมณ์”
ไม่อาลัยอาวรณ์สิ่งที่ผ่านไปแล้ว หรืออารมณ์ชอบใจ ไม่ชอบใจ ยึดสัมมาสติ เป็นส�ำคัญในชีวิตประจ�ำวัน
มักใช้ในการคิดเพื่อการไม่ยึดติด คิดอย่างมีวิจารณญาณ
10. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท (วิภัชชวาท ไม่ใช่วิธีคิดโดยตรง แต่เป็นวิธีพูด แต่การคิดและพูดเป็น
กรรมที่ใกล้กันมากที่สุด เพราะสิ่งที่พูดล้วนมาจากการคิด) โดย วิภัชชวาท มาจาก 2 ค�ำ คือ “วิภัชช”
แปลว่า แยกแยะ จ�ำแนก และ “วาท” แปลว่า การพูด การกล่าว ซึ่งเราอาจให้ความหมายของวิภัชชวาท
ได้เป็น การพูดแจกแจง จ�ำแนก แยกแยะ ด้วยการมองและแสดงความจริงโดยแยกแยะออกให้เห็นแต่ละ
ด้านของสิ่งนั้นๆครบทุกแง่มุมในชีวิตประจ�ำวัน มักใช้ในการคิดเพื่อระดมสมอง คิดละเอียด
ท่าทีของพระพุทธศาสนาต่อตรรกวิทยา
คัมภีร์พระไตรปิฎกบาลี แม้จะไม่มีข้อความตอนใดเลยที่ว่าด้วยทฤษฎีตรรกวิทยาโดยตรง แต่ก็มี
ข้อความปรากฏในหลายเล่มที่กล่าวถึงตรรกวิทยาในส่วนที่เป็นบทบาทของนักตรรกวิทยาบ้าง แนวคิดของ
นักตรรกวิทยาบ้าง หลักปฏิจจสมุปบาทที่ถือกันว่าเป็นค�ำสอนที่เป็นแกนกลางของพระพุทธเจ้า ถือว่าเป็น
พื้นฐานแห่งการพัฒนารูปแบบของตรรกวิทยาเชิงพุทธในยุคต่อมา เพราะได้กล่าวถึงความเป็นเหตุเป็นผล
ของกันและกันระหว่างสิ่งนี้กับสิ่งนั้น ซึ่งมุ่งเน้นที่กระบวนการเกิดและดับไปแห่งทุกข์โศก นอกจากนี้ถ้าจะ
พิจารณาเนื้อหาแห่งคัมภีร์พระไตรปิฎก แล้วจัดกรอบตามนัยแห่งเนื้อหาสาระออกมาในรูปตรรก จะพบ
ทฤษฎีเชิงตรรกอยู่มากในคัมภีร์พระไตรปิฎก
ค�ำว่า “ตรรก, (บาลี-ตักกะ)” แปลว่า ตรึก ใคร่ครวญครุ่นคิด เป็นที่ใช้กันแพร่หลายอยู่ในสมัย
ก่อนพุทธกาล พระพุทธเจ้าเองแม้จะไม่ได้ทรงสนับสนุนแนวคิดเชิงตรรก แต่ก็ทรงใช้ค�ำนี้ในการอธิบาย
ลักษณะธรรม และหลายครั้งที่ตรัสถึงค�ำนี้
สมัยเมือ่ แรกตรัสรู้ ทรงลังเลพระทัยทีจ่ ะสัง่ สอนหมูป่ ระชา เพราะทรงพิจารณาเห็นความลึกซึง้ แห่ง
ธรรมที่ตรัสรู้ พระพุทธองค์ทรงใช้ค�ำว่า “ตรรก” ในค�ำอธิบายลักษณะแห่งธรรมที่ตรัสรู้ด้วย ดังที่ปรากฏใน
คัมภีร์พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม 4 และ พระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ตอนหนึ่งว่า
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อธิคโต โข มยายํธมฺโม คมฺภีโร ทุทฺทโสทุรนฺนุโพโธ สนฺโต ปณีโต อตกฺกาวจโร นิปุโณปณฺฑิตเวทนี
โย...ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้เป็นของลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบระงับ ประณีต ไม่เป็นวิสัยแห่ง
ตรรก ละเอียด บัณฑิตจึงจะรู้ได้
นอกจากพระพุทธด�ำริพาดพิงถึงตรรกที่เกิดขึ้นในสมัยแรกตรัสรู้นี้แล้ว ในคัมภีร์พระสุตตันปิฎก
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ปรากฏบทสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับวัจฉโคตตปริพาชกเกีย่ วกับคติของ
ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้ว เนื้อหาแห่งบทสนทนาก็เป็นไปในเชิงตรรก และพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงลักษณะแห่ง
ธรรมที่ตรัสรู้อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
		 วัจฉโคตต์ : ท่านพระโคดมผู้เจริญ ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้จะเกิด ณ ที่ไหน
		 พระพุทธเจ้า : วัจฉะ ค�ำว่า “เกิด” ก็ใช้ไม่ได้
		 วัจฉโคตต์ : ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่เกิด
		 พระพุทธเจ้า : ค�ำว่า “ไม่เกิด” ก็ใช้ไม่ได้
		 วัจฉโคตต์ : ถ้าอย่างนั้น ก็ทั้งเกิดและไม่เกิด
		 พระพุทธเจ้า : ค�ำว่า “ทั้งเกิดและไม่เกิด” ก็ใช้ไม่ได้
		 วัจฉโคตต์ : ถ้าอย่างนั้น จะว่าเกิดก็ไม่ใช่ ไม่เกิดก็ไม่ใช่
		 พระพุทธเจ้า : ค�ำว่า “จะว่าเกิดก็ไม่ใช่ ไม่เกิดก็ไม่ใช่” ก็ใช้ไม่ได้
เมือ่ สนทนากันมาถึงตอนนี้ วัจฉโคตตปริพาชกกราบทูลว่า ตัวเขาเองรูส้ กึ งุนงงหลงไปหมดทุกอย่าง
ความเลื่อมใสที่เริ่มจะมีบ้างแล้วในตอนเริ่มสนทนากันก็ได้หายไปหมด พระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงสาเหตุที่ท�ำให้
วัจฉโคตตปริพาชกงุนงงหลงไปว่า
วัจฉะ ควรแล้วทีท่ า่ นจะงุนงง ควรแล้วทีท่ า่ นจะหลงไป เพราะว่าธรรมนีล้ กึ ซึง้ เห็นได้ยาก รูต้ ามได้
ยาก สงบ ประณีต ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรก ละเอียด บัณฑิตเท่านั้นจึงจะรู้ได้...
พระพุทธด�ำรินแี้ สดงให้เห็นว่า ตรรกวิทยาเป็นวิชาการให้เหตุผลแม้จะเป็นทีน่ ยิ มกันในครัง้ พุทธกาล
แต่กเ็ ป็นวิชาการทีใ่ ห้บรรลุจดุ มุง่ หมายเพียงระดับโลกิยะเท่านัน้ และไม่สามารถน�ำวิชาการนีไ้ ปแสวงหาความ
จริงระดับโลกุตตระได้ และเป็นทีย่ อมรับกันตัง้ แต่ตน้ แล้วว่า การให้เหตุผลเชิงตรรกวิทยานัน้ เสีย่ งต่อการผิด
พลาดมาก บางครั้งมีการให้เหตุผลเพื่อลวงคนอื่น นักตรรกวิทยายุคหลังจึงน�ำเสนอรูปแบบแห่งตรรกบททั้ง
ในด้านที่สมเหตุสมผลและไม่สมเหตุไม่สมผล เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้เป็นหลักตัดสินความถูกผิดของเหตุผล
ที่เสนอออกมา และสิ่งหนึ่งที่ต้องใช้ประกอบในการตัดสินก็คือสามัญญส�ำนึกและข้อเท็จจริงที่ปรากฏใน
ปัจจุบัน
ในคัมภีร์สุตตนิบาต มีข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึงค�ำว่า “ตักกะ-ตรรก” ดังนี้
		 สงฺขาย วตฺถูนิ ปมายพีชํ
		 สิเนหมสฺส นานุปฺปเวจฺเฉ
		 ส เว มุนิ ชาติขยนฺตทสฺสี
		 ตกฺกํปหาย น อุเปติ สงฺขํ.
ในคัมภีร์อรรถกถาขุททกนิกาย สุตตนิบาต พระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวอธิบายความค�ำว่า
“ตักกะ”ในที่นี้ว่า “ที่เรียก ตักกะ เพราะวิปลาสจากเบื้องต้นและที่สุด เพราะอรรถว่าฟั่นเป็นเกลียว”
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คัมภีร์ขุททกนิกาย มหาวารวรรค กล่าวถึงค�ำว่า “ตักกะ” 2 ลักษณะ คือ
เป็นทิฏฐิที่คนกลุ่มหนึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อยกตนข่มท่าน
		 ...ตกฺกํวิตกฺกํสงฺกปฺปํตกฺกยิตฺวา วิตกฺกยิตฺวา สงฺกปฺปยิตฺวา
		 ทิฏฺฐิคตานิ ชเนนฺติ สญฺชเนนฺติ นิพฺพตฺเตนฺติ อภินิพฺพตฺเตนฺติ
		 ทิฏฺฐิคตานิ ชเนตฺวา...อภินิพฺพตฺเตตฺวา “มยฺหํสจฺจํตุยฺหํ มุสา”ติเอวมาหํสุ...
พวกคนทีต่ รึกถึงตรรก ปักครุน่ คิดถึงวิตก ปักจิตถึงสังกัปแล้วก็สร้างทิฏฐิ(ทฤษฎี)ขึน้ มา แล้วก็กล่าว
อย่างนี้ว่า “ของผมจริง ของท่านเท็จ”…
2. เป็นประเภทแห่งความครุ่นคิดทั้งที่เป็นกุศลและอกุศล 9 ประการ คือ
2.1 กามวิตก ความครุ่นคิดถึงกาม
2.2 พยาบาทวิตก ความครุ่นคิดพยาบาท
2.3 วิหึสาวิตก ความครุ่นคิดเบียดเบียน
2.4 ญาติวิตก ความครุ่นคิดถึงญาติ
2.5 ชนปทวิตก ความครุ่นเรื่องชนบท
2.6 อมรวิตก ความครุ่นคิดถึงความไม่ตาย
2.7 ปรานุทยตาปฏิสัญญุตตวิตก ความครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะอนุเคราะห์ผู้อื่น
2.8 ลาภสกฺการสิโลกปฏิสัญญุตตวิตกความครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องลาภ สักการะ และชื่อเสียง
2.9 อนวัญญตัตติปฏิสัญญุตตวิตกความครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะไม่เห็นตาม ?
			
ตกฺกาติ นววิตกฺกา กามวิตกฺโก พฺยาปาทวิตกฺโก วิหึสาวิตกฺโก
			
...อนวญฺญตฺติปฏิสญฺญุตฺโต วิตกฺโก อิเม วุจฺจนฺติ น วิตกฺกา
ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา มีเรื่องที่แสดงถึงความผิดพลาดอันเกิดจากการใช้หลักตรรกวิทยาคาด
คะเนสถานการณ์ เรื่องมีอยู่ว่า สมัยหนึ่ง พ่อค้าเกวียน 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งมีบัณฑิตเป็นหัวหน้า อีกกลุ่มหนึ่งมี
นักตรรกวิทยาเป็นหัวหน้า ออกเดินทางไปค้าขายยังต่างเมือง แบกหามสัมภาระมีขา้ วและน�ำ้ เป็นต้นเดินทาง
ไกลกันดาร ขณะที่ก�ำลังเหน็ดเหนื่อยเพราะแบกหาบน�้ำและสัมภาระอยู่นั้น มียักษ์ตนหนึ่งแปลงกายเป็น
มนุษย์เดินสวนทางมา บันดาลให้ตัวเปียกชุ่มด้วยน�้ำ พลางกล่าวว่า “พวกท่านจะแบกน�้ำไปท�ำไม ข้างหน้า
โน้นเพิง่ มีฝนตกหนัก มีนำ�้ เจิง่ นองเต็มไปหมด ตัวข้าเองเปียกปอนด้วยน�ำ้ พวกท่านไม่เห็นหรือ” ยักษ์ตนนัน้
กล่าวค�ำนี้แก่พ่อค้าเกวียนทั้ง 2 กลุ่มในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่เมื่อพ่อค้าเกวียนทั้ง
2 กลุ่มได้ฟังค�ำของยักษ์นั้นแล้ว ปฏิบัติต่างกัน
ในคัมภีร์อรรถกถาชาดก กล่าวถึงพวกพ่อค้ากลุ่มที่มีนักตรรกวิทยาเป็นหัวหน้า เชื่อค�ำของยักษ์ที่
แปลงร่างเป็นมนุษย์นั้น เพราะเห็นหลักฐานที่ชัดเจนคือ ร่างกายของยักษ์นั้นเปียกปอนด้วยน�้ำ จึงใช้หลัก
ตรรกวิทยาคาดคะเนเอา คนกลุม่ นีค้ งจะวิเคราะห์แล้วคาดคะเนเอาตามหลักการทีว่ า่ “คุณสมบัตอิ ย่างหนึง่
ของน�้ำคือท�ำให้เปียกชุ่ม เพราะฉะนั้น เมื่อมีความเปียกชุ่ม ย่อมมีน�้ำ” ดังเช่นตรรกบทที่ว่า
ภูเขาลูกนั้นมีไฟเพราะมันมีควันทุกสิ่งที่มีควัน ย่อมมีไฟ เช่น ห้องครัวและทุกสิ่งที่ไม่มีไฟ ย่อมไม่มี
ควัน เช่น ทะเลสาบ
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เมื่อเชื่อค�ำของยักษ์ พ่อค้าเกวียนกลุ่มนี้จึงทิ้งกระบอกน�้ำทั้งหมด เพราะหวังจะไปเอาน�้ำบ่อหน้า
คิดว่าเป็นความเหนือ่ ยเปล่าทีจ่ ะหอบหิว้ เอาน�ำ้ ติดตัวไป เมือ่ เดินทางต่อไปก็พบความจริงว่า ไม่มฝี นตก ไม่มี
น�ำ้ อย่างทีย่ กั ษ์บอกกล่าว เมือ่ ไม่มนี ำ�้ ดืม่ ทัง้ หมดจึงเหน็ดเหนือ่ ยและล้มตายในทีส่ ดุ กลายเป็นเหยือ่ ของยักษ์
ตนนัน้ ส่วนพ่อค้าเกวียนกลุม่ ทีม่ บี ณ
ั ฑิตเป็นหัวหน้า ไม่เชือ่ ค�ำของยักษ์นนั้ เพราะพิจารณาเห็นความผิดสังเกต
อยู่ 2 ประการ คือ (1)ถ้าหนทางข้างหน้ามีฝนตกจริง ท้องฟ้าจะต้องมีก้อนเมฆอยู่บ้าง (2)ร่างกายของยักษ์
นัน้ เปียกชุม่ ด้วยน�ำ้ ก็จริง แต่ผมของยักษ์ไม่เปียกเลย ถ้ามีฝนตกจริง ทัว่ ทุกส่วนของร่างกายต้องเปียกชุม่ ด้วย
น�้ำ บัณฑิตนั้นจึงสั่งให้ผู้ติดตามแบกหามน�ำ้ นั้นต่อไป โดยกล่าวว่า “พวกเราจะทิ้งน�้ำในที่ที่พวกเราเห็นน�้ำ
แล้วเท่านัน้ ” ในคัมภีรข์ ทุ ทกนิกาย ชาดกนี้ พระพุทธเจ้าตรัสสรุปทรรศนะและปฏิปทาของคน 2 กลุม่ ไว้ดงั นี้
		 อปณฺณกํ ฐานเมเก ทุติยํอาหุตกฺกิกา
		 เอตทญฺญาย เมธาวี ตํคเณฺหยทปณฺณกํ.
บัณฑิตบางพวกกล่าวฐานะที่ไม่ผิด ส่วนนักตรรกทั้งหลาย
กล่าวฐานะที่ 2 (ฐานะที่ผิด) เมธีชนทราบข้อนั้นแล้ว พึงถือเอาฐานะที่ไม่ผิดไว้
เปรียบเทียบวิธีคิดแบบพระพุทธศาสนาและตรรกศาสตร์
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คิด ส่วนตรรกศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับ
ระเบียบวิธคี ดิ พระพุทธศาสนาแสดงออกอย่างชัดเจนว่า การคิดแบบตรรกศาสตร์ไม่สามารถน�ำไปสูก่ ารพ้น
ทุกข์ได้ ฉะนัน้ จึงดูเหมือนว่าทัง้ 2ศาสตร์ จะแตกต่างกันอย่างสิน้ เชิง แต่เมือ่ พิจารณาอย่างถีถ่ ว้ นแล้วจะเห็น
ว่าในความแตกต่างยังมีความเหมือนกันอยู่ด้วยในบางประเด็น ซึ่งจะขอกล่าวดังนี้
พระพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธว่ามนุษย์ไม่คดิ แบบตรรกศาสตร์ เพียงแต่กล่าวว่า การพ้นทุกข์ไม่สามารถ
เข้าถึงได้ดว้ ยวิธกี ารทางตรรกศาสตร์ ทัง้ พระอริยบุคคล(ผูป้ ระเสริฐ กล่าวคือ พ้นจากทุกข์ในระดับทีแ่ ตกต่าง
กันจนถึงระดับหมดทุกข์คอื พระอรหันต์) และปุถชุ นต่างก็คดิ แบบตรรกศาสตร์ดว้ ยกันทัง้ หมด กล่าวคือ บาง
ครัง้ ใช้ขอ้ แน่ใจและบางครัง้ ใช้ประสบการณ์เป็นฐานการคิดเช่นกัน เพราะการคิดทัง้ 2แบบเป็นธรรมชาติหรือ
ปกติวสิ ยั ของมนุษย์ทกุ คน เพียงแต่อาจจะแตกต่างในสิง่ ทีค่ ดิ ดังกล่าวมาแล้ว พระพุทธเจ้าก่อนตรัสรูพ้ ระองค์
ได้ใช้วิธีคิดทั้ง2แบบของตรรกศาสตร์เช่นกัน การที่พระองค์มีประสบการณ์กับบุคคลรอบข้าง เช่น เห็นชีวิต
ที่เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นทุกข์ และพระองค์สรุปเป็นนัยทั่วไป(Generalization) ว่า“ทุกคนมีทุกข์”ซึ่งเมื่อน�ำ
เข้ารูปแบบการอ้างเหตุผลแบบตรรกศาสตร์อุปนัยแล้วจะเป็นแบบนี้
		 คนที่เกิด เป็น ทุกข์
		 คนที่แก่ เป็น ทุกข์
		 คนที่เจ็บ เป็น ทุกข์
		 คนที่ตาย เป็น ทุกข์
		 ฉะนั้น ทุกชีวิตมีทุกข์
อาศัยข้อสรุป“ทุกชีวิตมีทุกข์”เป็นข้อแน่ใจ เมื่อพระองค์น�ำมาอุปมาเปรียบเทียบกับพระองค์เอง
ก็ยอ่ มได้ขอ้ สรุปว่า“พระองค์มที กุ ข์เช่นกัน”เมือ่ น�ำเข้ารูปแบบการอ้างเหตุผลแบบตรรกศาสตร์นริ นัยแล้วจะ
เป็นดังนี้
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

		 ทุกชีวิตมีทุกข์
		 เรา (เจ้าชายสิทธัตถะ) มีชีวิต
		 ฉะนั้น เรามีทุกข์เช่นกัน
เมือ่ พระองค์ได้ขอ้ สรุป“เรามีทกุ ข์เช่นกัน”พระองค์จงึ ทรงขวนขวายเพือ่ ดับทุกข์ จนกระทัง่ ทรงค้น
พบอริยสัจ4และดับทุกข์ได้เป็นบุคคลแรก และการค้นพบนี้แม้จะเริ่มต้นด้วยการคิดแบบตรรกศาสตร์
แต่การพ้นทุกข์จริงๆ เป็นการค้นพบด้วย“ญาณ”ไม่ใช่ด้วยการคิดแบบตรรกศาสตร์
แม้ภายหลังตรัสรู้แล้ว วิธีสอนของพระองค์ก็ด�ำเนินไปตามปกติด้วยวิธีคิดแบบตรรกศาสตร์ คือใช้
ทัง้ ข้อแน่ใจและประสบการณ์ประกอบเพือ่ ให้ประชาชนได้เข้าใจค�ำสอนของพระองค์ ฉะนัน้ หากใครจะบอก
ว่าพระพุทธศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับตรรกศาสตร์เลยย่อมไม่ถูกต้องแน่
ทีจ่ ริงพระพุทธศาสนาไม่ใช่ไม่มรี ะเบียบวิธคี ดิ พระพุทธศาสนามีวธิ คี ดิ แบบหนึง่ เพือ่ ท�ำให้เกิดปัญญา
(สัมมาสังกัปป์เป็น1ในหัวข้อธรรมที่เป็นปัญญาสิกขาร่วมกับสัมมาทิฏฐิในมรรคมีองค์8)เรียกว่า“โยนิโส
มนสิการ” (การท�ำไว้ในใจด้วยอุบายอันแยบคาย) ค�ำถามอาจเกิดขึน้ ว่า เมือ่ พระพุทธศาสนามีระเบียบวิธคี ดิ
ก็น่าจะตั้งค�ำถามได้ว่า“มนุษย์ควรคิดอย่างไรได้” เช่นเดียวกับตรรกศาสตร์ ค�ำตอบก็คือ“ใช่” แต่โยนิโส
มนสิการไม่ใช่กฎ หรือ Ruleของการคิดเหมือนตรรกศาสตร์ ซึ่งเมื่อผิดกฎย่อมกล่าวได้ทันทีว่าการใช้ความ
คิดนั้นผิด เช่น ผลลัพธ์2ในทางคณิตศาสตร์ อาจได้มาจาก1+1, 3–1, 2´1, 4–2, 5–3เป็นต้น หากผิดกฎ
เกณฑ์ดังกล่าวนี้ ย่อมกล่าวได้ทันทีว่าผิด แต่โยนิโสมนสิการเป็นวิธีเจริญปัญญา เพื่อรู้จักชีวิตและสิ่งต่างๆ
ตามเป็นจริง อันเป็นการให้ความส�ำคัญแก่สิ่งที่คิดไม่ใช่ระเบียบวิธีคิดแบบตรรกศาสตร์
ค�ำถามทีว่ า่ “มนุษย์คดิ อย่างไร”ของตรรกศาสตร์เป็นค�ำถามเชิงข้อเท็จจริง ค�ำตอบทีไ่ ด้เป็นข้อเท็จ
จริงด้วย เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ทั้งค�ำถามและค�ำตอบจะเป็นข้อเท็จจริง(Fact)ส่วน“มนุษย์ควรคิด
อะไร”ของพระพุทธศาสนาเป็นค�ำถามเชิงจริยะ (Ethical)ทีเ่ รียกร้องความประพฤติ ค�ำว่า“สัมมา”ใน “สัมมา
สังกัปป์”หรือหัวข้ออื่นๆ ขององค์มรรค แปลว่า“เหมาะ” (properly), “ถูกต้อง” (rightly), “ถูกทาง” (in
the right way), “ควรจะเป็นเช่นนัน้ ” (as it ought to be), “ดีสดุ ” (best), “สมบูรณ์” (perfectly)แต่ละ
ค�ำแปลเป็นความหมายเชิงคุณค่า(Value)ไม่ใช่ข้อเท็จจริง คุณค่าในองค์มรรคจะเกิดขึ้นก็โดยการประพฤติ
ปฏิบัติ ได้แก่ การอบรมศีล อบรมสมาธิ และอบรมปัญญาที่เรียกว่าเจริญไตรสิกขาเท่านั้น
จึงสรุปได้ว่า “มนุษย์ควรคิดอะไร” ของพระพุทธศาสนานั้น มีเป้าหมายอยู่ที่การสิ้นทุกข์ ส่วน
“มนุษย์คดิ อย่างไร” ของตรรกศาสตร์ เป็นการพยายามรูจ้ กั ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการคิดของมนุษย์ อย่างหนึง่
เป็นศาสนา ส่วนอีกอย่างหนึ่งเป็นวิชาการ มีเป้าหมายคนละอย่าง ทั้ง2อย่างมีประโยชน์แก่มนุษย์เช่นกัน
การคิดแบบตรรกศาสตร์หากใช้“สัมมาสังกัปป์” เป็นฐานการคิด จะเกือ้ กูลความงอกงามแห่ง จริยธรรมของ
สังคมได้ ส่วนระเบียบวิธีคิดแบบตรรกศาสตร์หากน�ำไปใช้อย่างถูกต้อง ย่อมสนับสนุนการเป็นอยู่ในชีวิต
ประจ�ำวัน หรือเป็นข้อสรุปเบื้องต้นในการหาทางแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตต่อไป ดังเช่นเจ้าชายสิทธัตถะทรง
กระท�ำมาแล้วก่อนทรงผนวช
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บทสรุป

เนือ้ หาในคัมภีรพ์ ระไตรปิฎกและอรรถกถา แม้จะไม่ได้กล่าวถึงวิชาตรรกวิทยาโดยตรง แต่มเี นือ้ หา
หลายตอนที่มีนัยเชิงตรรกะ ถ้ามีการวิเคราะห์แล้วจัดระบบออกมา จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น แต่นัก
ปราชญ์ฝา่ ยพระพุทธศาสนาเถรวาทหลายท่านก็ไม่นยิ มทีจ่ ะให้ทำ� อย่างทีว่ า่ นี้ เพราะอาจท�ำให้เกิดความไขว้
เขวในหลักพุทธธรรมได้สมัยพุทธกาล พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงด�ำรงอยู่ในฐานะเป็นยอดแห่งนักตรรก
วิทยาโดยไม่ต้องสงสัย แต่หลังจากพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว พระเถระที่มีชื่อเสียงทางด้าน
ตรรกวิทยาคือท่านพระโมคคัลลีบตุ รติสสเถระ ผูเ้ ป็นปูชนียบุคคลในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช หลังจาก
นั้นมา ท่านพระนาคเสนผู้สนทนาธรรมโต้ตอบกับพระยามิลินท์ นับได้ว่าเป็นยอดแห่งนักตรรกวิทยาที่หา
ใครเทียบได้ยาก แต่วิชานี้ถ้าคนที่น�ำมาใช้มีอัธยาศัยจิตใจที่เป็นอกุศล ย่อมก่อให้ความเสียหายผิดพลาดได้
มาก
เพราะฉะนัน้ ทุกครัง้ ทีไ่ ด้ฟงั ใครบางคนอธิบายความชีแ้ จงเหตุผลบางเรือ่ ง จึงไม่ควรเชือ่ เพราะเห็น
ว่าเป็นเหตุผลที่ดี แต่ควรใช้สามัญส�ำนึกเทียบเคียงดูกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ พิจารณาโดยถ้วนถี่แล้วจึง
ค่อยเชื่อหรือไม่เชื่อ ไม่ควรด่วนสรุป สิ่งที่ท�ำลายความรู้สึกของสังคมมากที่สุดในทุกยุคทุกสมัยก็คือ ค�ำพูด
ของคนที่ด่วนสรุปปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
เอกสารอ้างอิง
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