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บทน�า

ตรรกศาสตร์เป็นวชิาการแขนงหนึง่ ย่อมมีส่วนเสรมิสร้างอารยธรรมของมนษุย์ไม่ทางใดกท็างหนึง่ 

คณติศาสตร์พัฒนามาจากการคดิแบบอาศยัข้อแน่ใจของตรรกศาสตร์ และมปีระโยชน์อย่างมหาศาลส�าหรบั

มนุษยชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่นเดียวกัน วิทยาศาสตร์พัฒนาขึ้นมาก็โดยการคิดแบบอาศัย

ประสบการณ์ของตรรกศาสตร์ มนุษย์ต่างได้รับประโยชน์จากวิทยาศาสตร์กันทั่วหน้า แม้อีกด้านหนึ่งความ

รู้ทางวิทยาศาสตร์จะก่อผลเสียหายแก่มนุษย์ แต่ไม่ได้มาจากวิทยาศาสตร์โดยตรง แต่มาจากน�้ามือมนุษย์ที่

ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างไม่ถูกต้อง แม้การพ้นทุกข์จะมีไม่ได้ด้วยวิธีการของตรรกศาสตร์ แต่มนุษย์

ไม่ได้เกดิมาเพือ่การพ้นทกุข์กนัท้ังหมด วชิาการแขนงต่างๆ ทีศ่กึษากันปัจจบุนัล้วนไม่ได้น�าไปสูก่ารพ้นทกุข์

ในความหมายของพระพุทธศาสนาแต่อย่างใด แต่เราก็ยังต้องศึกษา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวมนุษย์เอง 

คงจะมีแต่ผู้ปฏิเสธ กิจกรรมทางโลกเท่านั้น ที่ไม่ต้องศึกษาอะไรเลยนอกจากค�าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 

แต่หากยงัเกีย่วข้องกบักจิกรรมทางโลก ความรูใ้นวชิาการแขนงต่างๆ ย่อมเป็นสิง่จ�าเป็น รวมทัง้ตรรกศาสตร์

ด้วย

พระพุทธศาสนากับตรรกศาสตร์ 

ตรรกศาสตร์ หรือ ตรรกวิทยา เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญา ท�าให้ผู้ศึกษามีเหตุผลดียิ่งขึ้นถ้าหากได้

ศกึษาอย่างต่อเนือ่งและถกูต้อง นัน่คอืจะไม่เช่ือหรอืตดัสนิใจเชือ่อะไรง่ายๆ ว่าอย่างไรถกูต้องหรอืไม่ถกูต้อง 

อย่างไรไม่ควรอย่างไรควร เพราะบางสิง่แม้ถกูต้องจรงิแต่ไม่ควร ในทางตรงกนัข้ามบางสิง่ควรจรงิ แต่ไม่ถกู

ต้อง ผู้ศกึษาวิทยาแล้วจะเข้าใจได้เป็นอย่างดี ทัง้พระพทุธศาสนาและตรรกศาสตร์ต่างเกีย่วข้องกบัความจรงิ

ที่มนุษย์ควรแสวงหาพระพุทธศาสนาเห็นว่าชีวิตมีทุกข์ การขจัดความทุกข์ได้คือนิพพาน นั่นคือการบรรลุ

ความจริงสูงสดุของมนษุย์ ส่วนตรรกศาสตร์เป็นเครือ่งมอืของญาณวทิยาหรอืทฤษฎคีวามรู ้ซึง่เป็นสาขาหนึง่

ของวชิาปรชัญา ท�าหน้าทีว่างระเบยีบวิธคิีดเพือ่เข้าใจความจรงิ ในการเก่ียวข้องกบัความจรงิพระพทุธศาสนา

และตรรกศาสตร์ต่างให้ความส�าคัญกับความคิดทั้งคู่ แต่พระพุทธศาสนาจะให้ความส�าคัญกับสิ่งที่คิดมาก

กว่าระเบยีบวธิคีดิเช่นทีต่รรกศาสตร์ให้ความสนใจ ในทีน่ีจ้ะกล่าวถงึลกัษณะการให้ความส�าคญัต่อความคดิ

ของพระพุทธศาสนากับตรรกศาสตร์ วิธีการของตรรกศาสตร์จะใช้ได้กับการเข้าถึงความจริงของพระพุทธ

ศาสนาหรือไม่ ประโยชน์ทางวิชาการของตรรกศาสตร์ และเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกัน

ระหว่างพระพุทธศาสนากับตรรกศาสตร์
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มนุษย์คิดอย่างไรในทางตรรกศาสตร์

เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ที่เริ่มต้นด้วยการตั้งค�าถามเพื่อเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติว่าท�าไม? 

และอย่างไร?ตรรกศาสตร์ได้เริม่ต้ังค�าถามว่า“มนษุย์คดิอย่างไร”หลงัจากทราบว่ามนษุย์ปกตคิิดอย่างไรแล้ว 

จึงได้วางระเบียบให้กับความคิด ค�าถามที่ว่า“มนุษย์ควรคิดอย่างไร”กล่าวคือคิดให้ถูกต้องตามระเบียบวิธี

ของตรรกศาสตร์จึงตามมา ญาณวิทยาเชื่อว่า ความรู้ที่ได้มาด้วยวิธีการของตรรกศาสตร์จะเป็นความรู้ที่น่า

เชื่อถือ ซึ่งจะท�าให้ทราบความจริงได้ในที่สุด

ในการต้ังค�าถามว่า มนุษย์คิดอย่างไร ตรรกศาสตร์ได้พบค�าตอบว่า เพือ่ให้ความคดิน่าเช่ือถือ มนุษย์

มกัจะอ้างหลกัฐานอะไรบางอย่างมาสนับสนุนความคดิของตนอยูเ่สมอ ซึง่มอียู2่แบบ คอื นรินยั(Deduction) 

คิดจากข้อแน่ใจ และอุปนัย (Induction) คิดจากประสบการณ์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจยิ่งขึ้น จึงขออธิบาย

ขยายความให้ดูดังต่อไปนี้

3.1  วิธีนิรนัย (Deduction) คือการพิสูจน์โดยอ้างข้อความทั่วไปที่แน่ใจได้ก่อนแล้ว ไปสนับสนุน

ข้อความทัว่ไปทีแ่น่ใจได้ทหีลงั หรอืสนบัสนนุเหตกุารณ์เฉพาะให้แน่ใจได้ดย่ิีงขึน้ โดยอาศยัการคดิใคร่ครวญ

ตามหลักเหตุผล

ข้อแน่ใจ คือ สิ่งที่ผู้อ้างคิดว่าเป็นจริงแล้วน�ามาเป็นหลักฐานการคิดฉะนั้นบทสรุปจึงมีความหมาย

แคบลงกว่าข้อมลู เพราะเราเริม่จากสิง่ทัว่ ๆ  ไป ลงไปหาสิง่ทัว่ไปทีแ่คบกว่าในบทสรปุ หรอืเราเริม่จากความ

จริงกว้าง ๆ ไปหาความจริงเฉพาะราย เช่นตัวอย่างต่อไปนี้

ก เส้นตรง	2	เส้น	ตัดกันมุมตรงข้ามย่อมเท่ากัน

ถนนงามวงศ์วานกับถนนวิภาวดีตัดกันเป็นเส้นตรง

ฉะนั้น	มุมตรงข้ามที่ถนนงามวงศ์วานกับถนนวิภาวดีตัดกันย่อมเท่ากัน

ข ถ้าส่อทุจริตในการสอบจะถูกพักการศึกษา1เทอมการศึกษา	 แต่ถ้าทุจริตในการสอบจะถูกพักการ

ศึกษา1ปีการศึกษา

สมชาย	ไม่ถูกพักการศึกษา	1เทอมการศึกษา	หรือไม่ถูกพักการศึกษา1ปีการศึกษา

ฉะนั้น	สมชายไม่ส่อทุจริตในการสอบหรือไม่ทุจริตในการสอบแต่อย่างใด

ค คนอ้วนทุกคนกินมาก

สมชายอ้วน

ฉะนั้น	สมชายกินมาก

3.2  วธิอีปุนยั (Induction):คดิจากประสบการณ์ คอื การพสิจูน์โดยอ้างหลกัฐานจากประสบการณ์

เฉพาะหน่วยที่แน่ใจแล้ว ไปสนับสนุนข้อความทั่วไปที่ยังไม่แน่ใจมากขึ้น นั่นคือ บทสรุปจะกว้างกว่าข้อมูล

 เม่ือผู้อ้างมีประสบการณ์อะไรบางอย่างแล้วคิดว่าสิ่งเดียวกันท่ียังไม่มีประสบการณ์ก็จะเป็น

เช่นนั้น เรียกว่าน�าประสบการณ์มาเป็นหลักฐานการคิดการอ้างเหตุผลแบบอุปนัยนี้จึงไม่ให้ความแน่ใจนัก 

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�ามาเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการคิดแบบลักษณะทั่วไปทาง

โลกิยะได้

วิธีคิดตามหลักพุทธวิธี 10 ประการ

ในปัจจบุนัได้มกีารน�าหลกัโยนโิสมนสกิารมาเรยีบเรยีงเป็นวธิคีดิแบบโยนโิสมนสกิารได้ 10 วธีิ ดงันี้

1. วิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุผล เป็นการสืบหาสาเหตุของสิ่ง (ผล) ท่ีเกิดข้ึน เมื่อได้เหตุแล้ว  

ก็หาสาเหตุที่ท�าให้เกิดเหตุ (ผล) นั้นต่อไป จนได้ความสัมพันธ์ของเหตุและผลโดยสมบูรณ์ในชีวิตประจ�า

วัน มักใช้ในการทดลองและอภิปรายกลุ่ม

2.  วิธีคิดแบบแยกส่วนประกอบ มุ่งพิจารณาเร่ืองต่างๆตามความเป็นจริง เพื่อให้รู้ว่าเรื่องนั้นๆ 

มีองค์ประกอบย่อยอะไรบ้าง ประกอบกันขึ้นมาได้อย่างไร ในชีวิตประจ�าวัน มักใช้ในการคิดเพื่อค้นหา  

คิดวิเคราะห์

3.  วธิคีดิแบบสามญัลกัษณ์หรอืไตรลกัษณ์ เป็นการคิดวเิคราะห์สิง่ต่างๆตามกฎไตรลกัษณ์ คอื 

ทุกข์ (ความไม่อาจคงสภาพอยู่อย่างเดิมได้) อนิจจัง (ความเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่) อนัตตา (ความไม่เป็นตัว

ตน ไม่ใช่ตัวตน) ในชีวิตประจ�าวัน มักใช้ในการคิดเพื่อยอมรับ คิดวิพากษ์

4.  วธีิคดิแบบอรยิสจั/คดิแบบแก้ปัญหา เป็นการคดิแบบสบืสาวจากผลไปหาเหต ุแล้วพจิารณา

วธิกีารแก้ไขท่ีเหต ุซ่ึงมกัเริม่ด้วยการก�าหนดปัญหา (ทกุข์) ท�าความเข้าใจกบัปัญหา สบืหาสาเหตเุพ่ือเตรยีม

แก้ไข (สมทุยั) ในขณะเดียวกนักก็�าหนดเป้าหมายให้แน่ชัด พร้อมกนันัน้จงึคดิวธิปีฏบัิตทิีจ่ะก�าจัดสาเหตขุอง

ปัญหา (มรรค) และด�าเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่วางไว้ (นิโรธ) ในชีวิตประจ�าวัน มักใช้ในการคิด

เพื่อแก้ปัญหา

5.  วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ์ เป็นการคิดตามหลักการ มุ่งหาความสัมพันธ์ระหว่างหลักการกับ

ความมุ่งหมาย/วิธีการ เมื่อวิเคราะห์จนรู้สภาพของปัญหาแล้ว จึงพิจารณาจุดหมายที่ต้องการและวิธีการที่

จะตอบสนองจุดหมายนั้น จนน�าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง (ธรรมานุธรรมปฏิบัติ) ในชีวิตประจ�าวัน มักใช้ใน

การคิดเพื่อสร้างวิธีการ คิดสังเคราะห์ คิดอนาคต
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6.  วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก เป็นการคิดโดยมองความจริง ยอมรับความจริงตามสิ่ง

ที่เป็นอยู่ เพื่อให้รู้คุณโทษ ข้อดีข้อเสียทุกด้าน แล้วจึงคิดหาทางออกของปัญหา เลือกหนทางที่ดีที่สุดของ

ปัญหาในกรณต่ีางๆ แล้วจงึน�าไปปฏบิติั ในชวิีตประจ�าวนั มกัใช้ในการคดิเพือ่เลอืกแนวทาง คดิเปรยีบเทยีบ 

คิดเชิงกลยุทธ์

7.  วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม เป็นการคิดที่สกัดหรือบรรเทาตัณหาของมนุษย์ โดย

พิจารณาด้วย “สติ” และ “ปัญญา” แยกแยะให้ได้ว่าสิ่งนั้นๆ มี”คุณค่าแท้” หรือ “คุณค่าเทียม” ในชีวิต

ประจ�าวัน มักใช้ในการคิดเพื่อประเมินคุณค่า คิดลึกซึ้ง คิดประยุกต์

8.  วธิคีดิแบบเร้าคณุธรรม เป็นการคดิทีใ่ช้หลกัการทีว่่า “บคุคลเมือ่ประสบอารมณ์หรอืรบัรูส้ิง่

ใดก็ตาม แม้เป็นของอย่างเดียวกัน แต่การมองเห็นและนึกคิดอาจปรุงแต่งไปคนละอย่างตามโครงสร้างของ

จิตใจ” ในชีวิตประจ�าวัน มักใช้ในการคิดเพื่อเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดอย่างสร้างสรรค์

9.  วธิคีดิแบบอยูก่บัปัจจบุนั เป็นการคดิในแนวทางของความรู ้ภายใต้อ�านาจของปัญญา ไม่ตก

อยูใ่นอ�านาจของอารมณ์ พิจารณา “ความหมายของการเป็นอยูใ่นปัจจบัุน หรอืมปัีจจุบันธรรมเป็นอารมณ์” 

ไม่อาลัยอาวรณ์สิ่งที่ผ่านไปแล้ว หรืออารมณ์ชอบใจ ไม่ชอบใจ ยึดสัมมาสติ เป็นส�าคัญในชีวิตประจ�าวัน  

มักใช้ในการคิดเพื่อการไม่ยึดติด คิดอย่างมีวิจารณญาณ

10. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท (วิภัชชวาท ไม่ใช่วิธีคิดโดยตรง แต่เป็นวิธีพูด แต่การคิดและพูดเป็น

กรรมที่ใกล้กันมากที่สุด เพราะสิ่งที่พูดล้วนมาจากการคิด) โดย วิภัชชวาท มาจาก 2 ค�า คือ “วิภัชช”  

แปลว่า แยกแยะ จ�าแนก  และ “วาท” แปลว่า การพูด การกล่าว ซึ่งเราอาจให้ความหมายของวิภัชชวาท 

ได้เป็น การพูดแจกแจง จ�าแนก แยกแยะ ด้วยการมองและแสดงความจริงโดยแยกแยะออกให้เห็นแต่ละ

ด้านของสิ่งนั้นๆครบทุกแง่มุมในชีวิตประจ�าวัน มักใช้ในการคิดเพื่อระดมสมอง คิดละเอียด

ท่าทีของพระพุทธศาสนาต่อตรรกวิทยา

คัมภีร์พระไตรปิฎกบาลี แม้จะไม่มีข้อความตอนใดเลยท่ีว่าด้วยทฤษฎีตรรกวิทยาโดยตรง แต่ก็มี

ข้อความปรากฏในหลายเล่มที่กล่าวถึงตรรกวิทยาในส่วนที่เป็นบทบาทของนักตรรกวิทยาบ้าง แนวคิดของ

นักตรรกวิทยาบ้าง หลักปฏิจจสมุปบาทที่ถือกันว่าเป็นค�าสอนท่ีเป็นแกนกลางของพระพุทธเจ้า ถือว่าเป็น

พื้นฐานแห่งการพัฒนารูปแบบของตรรกวิทยาเชิงพุทธในยุคต่อมา เพราะได้กล่าวถึงความเป็นเหตุเป็นผล

ของกันและกันระหว่างสิ่งนี้กับสิ่งนั้น ซึ่งมุ่งเน้นที่กระบวนการเกิดและดับไปแห่งทุกข์โศก นอกจากนี้ถ้าจะ

พิจารณาเน้ือหาแห่งคัมภีร์พระไตรปิฎก แล้วจัดกรอบตามนัยแห่งเนื้อหาสาระออกมาในรูปตรรก จะพบ

ทฤษฎีเชิงตรรกอยู่มากในคัมภีร์พระไตรปิฎก

ค�าว่า “ตรรก, (บาลี-ตักกะ)” แปลว่า ตรึก ใคร่ครวญครุ่นคิด เป็นที่ใช้กันแพร่หลายอยู่ในสมัย

ก่อนพุทธกาล พระพุทธเจ้าเองแม้จะไม่ได้ทรงสนับสนุนแนวคิดเชิงตรรก แต่ก็ทรงใช้ค�านี้ในการอธิบาย

ลักษณะธรรม และหลายครั้งที่ตรัสถึงค�านี้

สมยัเมือ่แรกตรสัรู ้ทรงลงัเลพระทยัท่ีจะสัง่สอนหมูป่ระชา เพราะทรงพจิารณาเห็นความลกึซึง้แห่ง

ธรรมที่ตรัสรู้ พระพุทธองค์ทรงใช้ค�าว่า “ตรรก” ในค�าอธิบายลักษณะแห่งธรรมที่ตรัสรู้ด้วย ดังที่ปรากฏใน

คัมภีร์พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม 4 และ พระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ตอนหนึ่งว่า
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อธิคโต โข มยาย�ธมฺโม คมฺภีโร ทุทฺทโสทุรนฺนุโพโธ สนฺโต ปณีโต อตกฺกาวจโร นิปุโณปณฺฑิตเวทนี

โย...ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้เป็นของลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบระงับ ประณีต ไม่เป็นวิสัยแห่ง

ตรรก ละเอียด บัณฑิตจึงจะรู้ได้

นอกจากพระพุทธด�าริพาดพิงถึงตรรกที่เกิดข้ึนในสมัยแรกตรัสรู้นี้แล้ว ในคัมภีร์พระสุตตันปิฎก 

มชัฌิมนิกาย มชัฌมิปัณณาสก์ ปรากฏบทสนทนาระหว่างพระพทุธเจ้ากบัวจัฉโคตตปรพิาชกเกีย่วกบัคตขิอง

ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้ว เนื้อหาแห่งบทสนทนาก็เป็นไปในเชิงตรรก และพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงลักษณะแห่ง

ธรรมที่ตรัสรู้อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

  วัจฉโคตต์ : ท่านพระโคดมผู้เจริญ ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้จะเกิด ณ ที่ไหน

  พระพุทธเจ้า : วัจฉะ ค�าว่า “เกิด” ก็ใช้ไม่ได้

  วัจฉโคตต์ : ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่เกิด 

  พระพุทธเจ้า : ค�าว่า “ไม่เกิด” ก็ใช้ไม่ได้

  วัจฉโคตต์ : ถ้าอย่างนั้น ก็ทั้งเกิดและไม่เกิด

  พระพุทธเจ้า : ค�าว่า “ทั้งเกิดและไม่เกิด” ก็ใช้ไม่ได้

  วัจฉโคตต์ : ถ้าอย่างนั้น จะว่าเกิดก็ไม่ใช่ ไม่เกิดก็ไม่ใช่

  พระพุทธเจ้า : ค�าว่า “จะว่าเกิดก็ไม่ใช่ ไม่เกิดก็ไม่ใช่” ก็ใช้ไม่ได้

เมือ่สนทนากันมาถงึตอนนี ้วจัฉโคตตปรพิาชกกราบทลูว่า ตวัเขาเองรูส้กึงนุงงหลงไปหมดทกุอย่าง 

ความเลื่อมใสที่เริ่มจะมีบ้างแล้วในตอนเริ่มสนทนากันก็ได้หายไปหมด พระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงสาเหตุที่ท�าให้

วัจฉโคตตปริพาชกงุนงงหลงไปว่า

วจัฉะ ควรแล้วทีท่่านจะงนุงง ควรแล้วทีท่่านจะหลงไป เพราะว่าธรรมนีล้กึซึง้ เหน็ได้ยาก รูต้ามได้

ยาก สงบ ประณีต ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรก ละเอียด บัณฑิตเท่านั้นจึงจะรู้ได้...

พระพทุธด�ารนิีแ้สดงให้เหน็ว่า ตรรกวทิยาเป็นวชิาการให้เหตผุลแม้จะเป็นทีน่ยิมกันในครัง้พทุธกาล 

แต่กเ็ป็นวชิาการท่ีให้บรรลจุุดมุง่หมายเพียงระดับโลกิยะเท่านัน้ และไม่สามารถน�าวชิาการนีไ้ปแสวงหาความ

จรงิระดบัโลกตุตระได้ และเป็นทีย่อมรบักนัตัง้แต่ต้นแล้วว่า การให้เหตผุลเชงิตรรกวทิยานัน้เสีย่งต่อการผดิ

พลาดมาก บางครั้งมีการให้เหตุผลเพื่อลวงคนอื่น นักตรรกวิทยายุคหลังจึงน�าเสนอรูปแบบแห่งตรรกบททั้ง

ในด้านที่สมเหตุสมผลและไม่สมเหตุไม่สมผล เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้เป็นหลักตัดสินความถูกผิดของเหตุผล

ที่เสนอออกมา และสิ่งหนึ่งที่ต้องใช้ประกอบในการตัดสินก็คือสามัญญส�านึกและข้อเท็จจริงที่ปรากฏใน

ปัจจุบัน

ในคัมภีร์สุตตนิบาต มีข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึงค�าว่า “ตักกะ-ตรรก” ดังนี้

  สงฺขาย วตฺถูนิ ปมายพีช�

  สิเนหมสฺส นานุปฺปเวจฺเฉ

  ส เว มุนิ ชาติขยนฺตทสฺสี

  ตกฺก�ปหาย น อุเปติ สงฺข�.

ในคัมภีร์อรรถกถาขุททกนิกาย สุตตนิบาต พระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวอธิบายความค�าว่า 

“ตักกะ”ในที่นี้ว่า “ที่เรียก ตักกะ เพราะวิปลาสจากเบื้องต้นและที่สุด เพราะอรรถว่าฟั่นเป็นเกลียว”



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 375

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

คัมภีร์ขุททกนิกาย มหาวารวรรค กล่าวถึงค�าว่า “ตักกะ” 2 ลักษณะ คือ 

เป็นทิฏฐิที่คนกลุ่มหนึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อยกตนข่มท่าน

  ...ตกฺก�วิตกฺก�สงฺกปฺปํตกฺกยิตฺวา วิตกฺกยิตฺวา สงฺกปฺปยิตฺวา

  ทิฏฺฐิคตานิ ชเนนฺติ สญฺชเนนฺติ นิพฺพตฺเตนฺติ อภินิพฺพตฺเตนฺติ

  ทิฏฺฐิคตานิ ชเนตฺวา...อภินิพฺพตฺเตตฺวา “มยฺห�สจฺจ�ตุยฺห� มุสา”ติเอวมาห�สุ...

พวกคนทีต่รกึถงึตรรก ปักครุน่คดิถงึวติก ปักจติถงึสงักปัแล้วกส็ร้างทฏิฐ(ิทฤษฎ)ีขึน้มา แล้วกก็ล่าว

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

นักตรรกวิทยาเป็นหวัหน้า ออกเดินทางไปค้าขายยงัต่างเมอืง แบกหามสมัภาระมข้ีาวและน�า้เป็นต้นเดนิทาง

ไกลกันดาร ขณะที่ก�าลังเหน็ดเหนื่อยเพราะแบกหาบน�้าและสัมภาระอยู่นั้น มียักษ์ตนหนึ่งแปลงกายเป็น

มนุษย์เดินสวนทางมา บันดาลให้ตัวเปียกชุ่มด้วยน�้า พลางกล่าวว่า “พวกท่านจะแบกน�้าไปท�าไม ข้างหน้า

โน้นเพิง่มฝีนตกหนกั มนี�า้เจิง่นองเต็มไปหมด ตวัข้าเองเปียกปอนด้วยน�า้ พวกท่านไม่เห็นหรอื” ยกัษ์ตนนัน้

กล่าวค�านี้แก่พ่อค้าเกวียนทั้ง 2 กลุ่มในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่เมื่อพ่อค้าเกวียนทั้ง 

2 กลุ่มได้ฟังค�าของยักษ์นั้นแล้ว ปฏิบัติต่างกัน

ในคัมภีร์อรรถกถาชาดก กล่าวถึงพวกพ่อค้ากลุ่มที่มีนักตรรกวิทยาเป็นหัวหน้า เชื่อค�าของยักษ์ที่

แปลงร่างเป็นมนุษย์นั้น เพราะเห็นหลักฐานที่ชัดเจนคือ ร่างกายของยักษ์นั้นเปียกปอนด้วยน�้า จึงใช้หลัก

ตรรกวทิยาคาดคะเนเอา คนกลุม่นีค้งจะวเิคราะห์แล้วคาดคะเนเอาตามหลกัการทีว่่า “คณุสมบตัอิย่างหนึง่

ของน�้าคือท�าให้เปียกชุ่ม เพราะฉะนั้น เมื่อมีความเปียกชุ่ม ย่อมมีน�้า” ดังเช่นตรรกบทที่ว่า 

ภูเขาลูกนั้นมีไฟเพราะมันมีควันทุกสิ่งที่มีควัน ย่อมมีไฟ เช่น ห้องครัวและทุกสิ่งที่ไม่มีไฟ ย่อมไม่มี

ควัน เช่น ทะเลสาบ
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เมื่อเชื่อค�าของยักษ์ พ่อค้าเกวียนกลุ่มนี้จึงทิ้งกระบอกน�้าทั้งหมด เพราะหวังจะไปเอาน�้าบ่อหน้า 

คดิว่าเป็นความเหนือ่ยเปล่าทีจ่ะหอบหิว้เอาน�า้ตดิตวัไป เมือ่เดนิทางต่อไปกพ็บความจรงิว่า ไม่มีฝนตก ไม่มี

น�า้อย่างทีย่กัษ์บอกกล่าว เมือ่ไม่มีน�า้ด่ืม ทัง้หมดจงึเหนด็เหนือ่ยและล้มตายในทีส่ดุ กลายเป็นเหยือ่ของยกัษ์

ตนน้ันส่วนพ่อค้าเกวยีนกลุม่ทีม่บีณัฑติเป็นหวัหน้า ไม่เช่ือค�าของยกัษ์นัน้ เพราะพจิารณาเหน็ความผดิสงัเกต

อยู่ 2 ประการ คือ (1)ถ้าหนทางข้างหน้ามีฝนตกจริง ท้องฟ้าจะต้องมีก้อนเมฆอยู่บ้าง (2)ร่างกายของยักษ์

น้ันเปียกชุม่ด้วยน�า้กจ็รงิ แต่ผมของยกัษ์ไม่เปียกเลย ถ้ามฝีนตกจรงิ ทัว่ทกุส่วนของร่างกายต้องเปียกชุ่มด้วย

น�้า บัณฑิตน้ันจึงส่ังให้ผู้ติดตามแบกหามน�า้นั้นต่อไป โดยกล่าวว่า “พวกเราจะท้ิงน�้าในท่ีท่ีพวกเราเห็นน�้า

แล้วเท่าน้ัน” ในคมัภีร์ขุททกนกิาย ชาดกนี ้พระพทุธเจ้าตรสัสรปุทรรศนะและปฏปิทาของคน 2 กลุม่ไว้ดงันี้

  อปณฺณก� ฐานเมเก ทุติย�อาหุตกฺกิกา

  เอตทญฺญาย เมธาวี ต�คเณฺหยทปณฺณก�.

บัณฑิตบางพวกกล่าวฐานะที่ไม่ผิด ส่วนนักตรรกทั้งหลาย

กล่าวฐานะที่ 2 (ฐานะที่ผิด) เมธีชนทราบข้อนั้นแล้ว พึงถือเอาฐานะที่ไม่ผิดไว้

เปรียบเทียบวิธีคิดแบบพระพุทธศาสนาและตรรกศาสตร์

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คิด ส่วนตรรกศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับ

ระเบียบวธิคีดิ พระพุทธศาสนาแสดงออกอย่างชัดเจนว่า การคดิแบบตรรกศาสตร์ไม่สามารถน�าไปสูก่ารพ้น

ทกุข์ได้ ฉะนัน้ จงึดเูหมอืนว่าทัง้2ศาสตร์ จะแตกต่างกนัอย่างสิน้เชงิ แต่เมือ่พจิารณาอย่างถีถ้่วนแล้วจะเหน็

ว่าในความแตกต่างยังมีความเหมือนกันอยู่ด้วยในบางประเด็น ซึ่งจะขอกล่าวดังนี้

พระพุทธศาสนาไม่ปฏเิสธว่ามนษุย์ไม่คิดแบบตรรกศาสตร์ เพยีงแต่กล่าวว่า การพ้นทุกข์ไม่สามารถ

เข้าถงึได้ด้วยวิธีการทางตรรกศาสตร์ ทัง้พระอริยบคุคล(ผู้ประเสรฐิ กล่าวคอื พ้นจากทกุข์ในระดบัทีแ่ตกต่าง

กนัจนถงึระดบัหมดทกุข์คอืพระอรหนัต์) และปถุชุนต่างกคิ็ดแบบตรรกศาสตร์ด้วยกนัทัง้หมด กล่าวคอื บาง

คร้ังใช้ข้อแน่ใจและบางครัง้ใช้ประสบการณ์เป็นฐานการคดิเช่นกนั เพราะการคดิทัง้2แบบเป็นธรรมชาตหิรอื

ปกตวิิสัยของมนุษย์ทกุคน เพยีงแต่อาจจะแตกต่างในสิง่ท่ีคดิดังกล่าวมาแล้ว พระพทุธเจ้าก่อนตรสัรูพ้ระองค์

ได้ใช้วิธีคิดทั้ง2แบบของตรรกศาสตร์เช่นกัน การที่พระองค์มีประสบการณ์กับบุคคลรอบข้าง เช่น เห็นชีวิต

ที่เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นทุกข์ และพระองค์สรุปเป็นนัยทั่วไป(Generalization) ว่า“ทุกคนมีทุกข์”ซึ่งเมื่อน�า

เข้ารูปแบบการอ้างเหตุผลแบบตรรกศาสตร์อุปนัยแล้วจะเป็นแบบนี้

  คนที่เกิด เป็น ทุกข์

  คนที่แก่ เป็น ทุกข์

  คนที่เจ็บ เป็น ทุกข์

  คนที่ตาย เป็น ทุกข์

  ฉะนั้น ทุกชีวิตมีทุกข์

อาศัยข้อสรุป“ทุกชีวิตมีทุกข์”เป็นข้อแน่ใจ เมื่อพระองค์น�ามาอุปมาเปรียบเทียบกับพระองค์เอง 

กย่็อมได้ข้อสรุปว่า“พระองค์มทีกุข์เช่นกนั”เมือ่น�าเข้ารปูแบบการอ้างเหตผุลแบบตรรกศาสตร์นรินยัแล้วจะ

เป็นดังนี้
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

  ทุกชีวิตมีทุกข์

  เรา (เจ้าชายสิทธัตถะ) มีชีวิต

  ฉะนั้น เรามีทุกข์เช่นกัน

เมือ่พระองค์ได้ข้อสรปุ“เรามทีกุข์เช่นกนั”พระองค์จงึทรงขวนขวายเพือ่ดบัทกุข์ จนกระทัง่ทรงค้น

พบอริยสัจ4และดับทุกข์ได้เป็นบุคคลแรก และการค้นพบนี้แม้จะเริ่มต้นด้วยการคิดแบบตรรกศาสตร์  

แต่การพ้นทุกข์จริงๆ เป็นการค้นพบด้วย“ญาณ”ไม่ใช่ด้วยการคิดแบบตรรกศาสตร์

แม้ภายหลังตรัสรู้แล้ว วิธีสอนของพระองค์ก็ด�าเนินไปตามปกติด้วยวิธีคิดแบบตรรกศาสตร์ คือใช้

ทัง้ข้อแน่ใจและประสบการณ์ประกอบเพือ่ให้ประชาชนได้เข้าใจค�าสอนของพระองค์ ฉะนัน้ หากใครจะบอก

ว่าพระพุทธศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับตรรกศาสตร์เลยย่อมไม่ถูกต้องแน่

ทีจ่รงิพระพทุธศาสนาไม่ใช่ไม่มรีะเบยีบวธิคีดิ พระพทุธศาสนามวีธิคิีดแบบหนึง่เพือ่ท�าให้เกดิปัญญา 

(สัมมาสังกัปป์เป็น1ในหัวข้อธรรมที่เป็นปัญญาสิกขาร่วมกับสัมมาทิฏฐิในมรรคมีองค์8)เรียกว่า“โยนิโส

มนสิการ” (การท�าไว้ในใจด้วยอบุายอนัแยบคาย) ค�าถามอาจเกดิขึน้ว่า เมือ่พระพทุธศาสนามรีะเบยีบวธิคีดิ

ก็น่าจะตั้งค�าถามได้ว่า“มนุษย์ควรคิดอย่างไรได้” เช่นเดียวกับตรรกศาสตร์ ค�าตอบก็คือ“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�าคัญแก่สิ่งที่คิดไม่ใช่ระเบียบวิธีคิดแบบตรรกศาสตร์

ค�าถามทีว่่า“มนษุย์คดิอย่างไร”ของตรรกศาสตร์เป็นค�าถามเชงิข้อเทจ็จรงิ ค�าตอบทีไ่ด้เป็นข้อเทจ็

จริงด้วย เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ทั้งค�าถามและค�าตอบจะเป็นข้อเท็จจริง(Fact)ส่วน“มนุษย์ควรคิด

อะไร”ของพระพทุธศาสนาเป็นค�าถามเชงิจรยิะ (Ethical)ทีเ่รยีกร้องความประพฤต ิค�าว่า“สมัมา”ใน “สมัมา

สังกัปป์”หรือหัวข้ออื่นๆ ขององค์มรรค แปลว่า“เหมาะ” (properly), “ถูกต้อง” (rightly), “ถูกทาง” (in 

the right way), “ควรจะเป็นเช่นนัน้” (as it ought to be), “ดสีดุ” (best), “สมบรูณ์” (perfectly)แต่ละ

ค�าแปลเป็นความหมายเชิงคุณค่า(Value)ไม่ใช่ข้อเท็จจริง คุณค่าในองค์มรรคจะเกิดข้ึนก็โดยการประพฤติ

ปฏิบัติ ได้แก่ การอบรมศีล อบรมสมาธิ และอบรมปัญญาที่เรียกว่าเจริญไตรสิกขาเท่านั้น

จึงสรุปได้ว่า “มนุษย์ควรคิดอะไร” ของพระพุทธศาสนานั้น มีเป้าหมายอยู่ที่การสิ้นทุกข์ ส่วน 

“มนุษย์คดิอย่างไร” ของตรรกศาสตร์ เป็นการพยายามรูจ้กัข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัการคดิของมนษุย์ อย่างหนึง่

เป็นศาสนา ส่วนอีกอย่างหนึ่งเป็นวิชาการ มีเป้าหมายคนละอย่าง ท้ัง2อย่างมีประโยชน์แก่มนุษย์เช่นกัน 

การคดิแบบตรรกศาสตร์หากใช้“สมัมาสงักปัป์” เป็นฐานการคดิ จะเกือ้กลูความงอกงามแห่ง จรยิธรรมของ

สังคมได้ ส่วนระเบียบวิธีคิดแบบตรรกศาสตร์หากน�าไปใช้อย่างถูกต้อง ย่อมสนับสนุนการเป็นอยู่ในชีวิต

ประจ�าวัน หรือเป็นข้อสรุปเบื้องต้นในการหาทางแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตต่อไป ดังเช่นเจ้าชายสิทธัตถะทรง

กระท�ามาแล้วก่อนทรงผนวช
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บทสรุป

เน้ือหาในคมัภร์ีพระไตรปิฎกและอรรถกถา แม้จะไม่ได้กล่าวถึงวชิาตรรกวิทยาโดยตรง แต่มเีนือ้หา

หลายตอนที่มีนัยเชิงตรรกะ ถ้ามีการวิเคราะห์แล้วจัดระบบออกมา จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น แต่นัก

ปราชญ์ฝ่ายพระพทุธศาสนาเถรวาทหลายท่านกไ็ม่นยิมทีจ่ะให้ท�าอย่างทีว่่านี ้เพราะอาจท�าให้เกิดความไขว้

เขวในหลักพุทธธรรมได้สมัยพุทธกาล พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงด�ารงอยู่ในฐานะเป็นยอดแห่งนักตรรก 

วิทยาโดยไม่ต้องสงสัย แต่หลังจากพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว พระเถระที่มีชื่อเสียงทางด้าน

ตรรกวิทยาคือท่านพระโมคคัลลีบตุรติสสเถระ ผูเ้ป็นปูชนยีบุคคลในสมยัของพระเจ้าอโศกมหาราช หลงัจาก

นั้นมา ท่านพระนาคเสนผู้สนทนาธรรมโต้ตอบกับพระยามิลินท์ นับได้ว่าเป็นยอดแห่งนักตรรกวิทยาท่ีหา

ใครเทียบได้ยาก แต่วิชานี้ถ้าคนที่น�ามาใช้มีอัธยาศัยจิตใจที่เป็นอกุศล ย่อมก่อให้ความเสียหายผิดพลาดได้

มาก 

เพราะฉะนัน้ ทกุครัง้ท่ีได้ฟังใครบางคนอธบิายความชีแ้จงเหตผุลบางเรือ่ง จงึไม่ควรเชือ่เพราะเหน็

ว่าเป็นเหตุผลที่ดี แต่ควรใช้สามัญส�านึกเทียบเคียงดูกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ พิจารณาโดยถ้วนถี่แล้วจึง

ค่อยเชื่อหรือไม่เชื่อ ไม่ควรด่วนสรุป สิ่งที่ท�าลายความรู้สึกของสังคมมากที่สุดในทุกยุคทุกสมัยก็คือ ค�าพูด

ของคนที่ด่วนสรุปปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
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