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บทน า 
 พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ ภายใต้ควงโพธิพฤกษ์ เขตต าบลอุรุเวลาเสนา
นิคม หลังจากตรัสรู้แล้ว พระองค์ได้เสด็จจาริกไปท่ัวทุกทิศ ทรงแสดงธรรมสั่งสอนสัตว์โลกเป็นเวลา 
๔๕ พรรษา ประมวลธรรมวินัยท่ีทรงสั่งสอนไว้ได้ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ หลักธรรมประการแรกท่ี
ทรงพิจารณาก็คือ หลักปฏิจจสมุปบาทท่ีว่าด้วยกฎแห่งเหตุผลท้ังโดยอนุโลมและปฏิโลม แต่ก็ไม่ได้ทรง
แสดงปฏิจจสมุปบาทแก่ใครในชั้นตั้นนี้ 
 พระธรรมเทศนากัณฑ์ท่ี ๑ คือ พราหมณกรณธรรมกถา ว่าด้วยธรรมท่ีท าบุคคลให้เป็น
พราหมณ์ พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่พราหมณ์หุหุกชาติ ผู้ชอบตวาดผู้อื่นว่า “หึ หึ” แต่พระธรรม
เทศนากัณฑ์นี ้เป็นการแสดงท่ีไม่เป็นทางการ จึงไม่นิยมนับว่าเป็นปฐมเทศนา  
 พระธรรมเทศนากัณฑ์ท่ี ๒ คือ พระเทศนาธรรมจักรปวัตตนสูตร มีใจความส าคัญอยู่ ๒ ส่วน 
คือ (๑)กามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยค อันเป็นวิธีปฏิบัติท่ีสุดโต่ง ๒ ข้าง (๒)ทุกข์ สมุทัย 
นิโรธ และมรรค อันเป็นอริยสัจจธรรมว่าด้วยความจริง ๔ ประการ พระพุทธเจ้าแสดงแก่พระปัญจ
วัคคีย์อันมีพระโกณฑัญญะเป็นหัวหน้า ถือเป็นปฐมเทศนาท่ีเป็นทางการ เพราะทรงแสดงหลังจากท่ี
ตัดสินพระทัยท่ีจะแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกแล้ว 
 พระธรรมเทศนากัณฑ์ท่ี ๓ คือ อนัตตลักขณสูตร ว่าด้วยขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
และวิญญาณไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์เป็นครั้งแรก
เช่นเดียวกัน 
 พระธรรมเทศนากัณฑ์ท่ี ๔ คือ สามุกกังสิกธรรมเทศนาอริยสัจ มีใจความส าคัญอยู่ใน ๒ ขั้น 
คือ (๑)ขั้นปลูกศรัทธา เนื้อหาว่าด้วยเรื่องทาน ศีล สวรรค์ โทษของกาม และอานิสงส์แห่งการออกจาก
กาม (๒)ขั้นน าเข้าสู่ความจริง เนื้อหาว่าด้วยอริยสัจ ๔ ประการดังกล่าวมาแล้ว พระพุทธเจ้าทรงแสดง
แก่ยสกุลบุตรเป็นคร้ังแรก ต่อจากนั้นก็ทรงแสดงแก่มารดาบิดาพร้อมด้วยภรรยาของเขา 
 พระธรรเทศนากัณฑ์ท่ี ๕ คือ อัตตคเวสนกถา ว่าด้วยการแสวงหาสิ่งท่ีอยู่ภายในตนเอง 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภัททวัคคีย์  ๓๐ คนเป็นครั้งแรก  ในระหว่างท่ีเสด็จจากป่าอิสิปตน
มฤคทายวันไปสู่ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม 
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 พระธรรมเทศนากัณฑ์ท่ี ๖ คือ อาทิตตปริยายสูตร ว่าด้วยอายตนะภายในมีตาเป็นต้นและ
อายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นเป็นของร้อน ร้อนเพราะไฟคือราคะ โทสะ และโมหะ พระพุทธเจ้าทรง
แสดงแก่ชฎิล ๓ พ่ีน้องเป็นคร้ังแรก 
 ต่อจากนั้น พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมอีกหลายกัณฑ์โปรดสัตว์โลกตลอดเวลาท่ีทรงบ าเพ็ญ
พุทธกิจ ๔๕ พรรษา พระพุทธองค์ตรัสถึงตรรกวิทยาบ้าง แต่ไม่เคยแสดงทฤษฎีตรรกวิทยาโดยตรง 
ทฤษฎีท่ีได้ชื่อว่า “ตรรกวิทยาเชิงพุทธ(Buddhist Logic)”เริ่มปรากฏเป็นระบบขึ้นในราว ค.ศ.๒๕๐-
๓๒๐(พ.ศ.๗๙๓-๘๖๓) โดยท่านนาคารชุนผู้ประพันธ์วรรณกรรมชื่อว่า “ปรัชญามาธยมิกะ”  หลักการ
ส าคัญที่บรรจุอยู่ในวรรณกรรมนี้ก็คือ หลักว่าด้วยทางสายกลาง ท่ีเรียกว่าทางสายกลาง เพราะมีนัย ๔ 
ประการ คือ 
 ๑. เพราะตรงกันข้ามกับท่ีสุดโต่งด้านเดียว 
 ๒. เพราะเว้นเสียซึ่งท่ีสุดโต่งด้านเดียว 
 ๓. เพราะเป็นเอกภาพในพหุภาพ 
 ๔. เพราะเป็นปรมัตถสัจจะ 
 เนื่องจากเราไม่สามารถรับรู้ภาวะโดยอิสระจากอภาวะ  ถ้าเราพูดว่า โลกมีอยู่ หรือพูดว่า โลก
ไม่มีอยู่  ชื่อว่าเราก าลังยึคถือทรรศนะด้านเดียว  ทางสายกลางแตกต่างตรงกันข้ามกับท่ีสุดโต่งนี้โดย
เว้นท่ีสุดโต่งทั้ง ๒ ด้าน คือ ภาวะและอภาวะ นี้คือนัยท่ี ๑ แห่ง“ทางสายกลาง(มัชฌิมมรรค)” 
 เมื่อปฏิเสธท่ีสุดโต่งท้ัง ๒ แล้ว ทางสายกลางก็เปิดเผยตัวเองออกมาโดยความกลมกลืนอย่าง
สนิทระหว่างภาวะและอภาวะ นั่นคือ มันอยู่เหนือท่ีสุดโต่งท้ัง ๒ คือภาวะและอภาวะท่ีถูกรวมเข้า
ด้วยกัน  นี้คือนัยท่ี ๒ แห่งทางสายกลาง (แต่ตรรกวิทยาเชิงพุทธปรากฏขึ้นอย่างเป็นระบบอย่าง
สมบูรณ์ในราวค.ศ. ๖๐๐-๗๐๐ โดยท่านทิคนาคะและธรรมกีรติ โดยก่อนหน้านี้ในช่วง ค.ศ. ๓๐๐-
๕๐๐ ท่านอารยเทพ ท่านไมเตรยะ ท่านอสังคะและวสุพันธุ ได้สืบทอดทฤษฎีตรรกวิทยาเชิงพุทธ
เรื่อยมา    แต่เป็นท่ีแน่นอนว่า ตรรกวิทยาเชิงพุทธตามแนวของนักปราชญ์เหล่านี้  ต้องเป็นการ
ประยุกต์ทฤษฎีตรรกวิทยาบริสุทธิ์ และประยุกต์พุทธปรัชญาแล้วจัดระบบก าหนดเป็นทฤษฎี
ตรรกวิทยาเชิงพุทธขึ้นมา ท่านทิคนาคะและธรรมกีรติได้สร้างตรรกบทขึ้นเป็นแบบอุปนัย(Induction) 
โดยก าหนดข้อความเป็นเทอมสรุป เทอมกลาง และเทอมหลัก เช่น 
   Sound  is  eternal (conclusion) 

           Because  it  is  incorporeal (minor premise) 

      That which is incorporeal is eternal  
   as intelligence.(major premise) 
          เสียงเป็นอมตะ 
          เพราะเสียงเป็นนามธรรม 
          สิ่งท่ีเป็นนามธรรม ย่อมเป็นอมตะ เช่น พุทธิปัญญา 
 ในตัวอย่างนี้ เสียง(sound)เป็นเทอมสรุป(minor term) สิ่งอมตะ(eternal)เป็นเทอมหลัก
(major term) และนามธรรม(incoporeal)เป็นเทอมกลาง(middle term)  
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 ตรรกบทท่ีสร้างขึ้นมานั้น มีท้ังตัวอย่างท่ีสมเหตุสมผลและไม่สมเหตุไม่สมผล ท้ังนี้เพื่อใช้
เครื่องมือตรวจสอบความถูกผิดในกรณีท่ีมีการน าเสนอเหตุผลเกี่ยวปรากฏการณ์  เช่นกรณีตรรกบท
ท่ีว่าด้วยเสียงดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่สมเหตุไม่สมผล เพราะเสียงเป็นสังขตธรรม มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และ
ดับไปเป็นธรรมดา  แม้แต่พุทธิปัญญาเอง ถ้าเป็นตัวพุทธิปัญญาเอง เป็นนามธรรม ก็เป็นอมตะใน
ฐานะท่ีเป็นพุทธิปัญญา แต่ถ้าเป็นของนาย ก นาย ข หรือนาย ค ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงได้ เรา
สามารถตัดสินว่าตรรกบทดังกล่าวไม่สมเหตุไม่สมผลโดยอาศัยหลักพุทธปรัชญาท่ีว่าด้วยสังขตธรรม 
อสังขตธรรม และสามัญลักษณะ  
 
ท่าทีของพระพุทธศาสนาต่อตรรกวิทยา 
 คัมภีร์พระไตรปิฎกบาลี แม้จะไม่มีข้อความตอนใดเลยท่ีว่าด้วยทฤษฎีตรรกวิทยาโดยตรง แต่ก็
มีข้อความปรากฏในหลายเล่มท่ีกล่าวถึงตรรกวิทยาในส่วน ท่ีเป็นบทบาทของนักตรรกวิทยาบ้าง 
แนวคิดของนักตรรกวิทยาบ้าง  หลักปฏิจจสมุปบาทท่ีถือกันว่าเป็นค าสอนท่ีเป็นแกนกลางของ
พระพุทธเจ้า ถือว่าเป็นพื้นฐานแห่งการพัฒนารูปแบบของตรรกวิทยาเชิงพุทธในยุคต่อมา เพราะได้
กล่าวถึงความเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันระหว่างสิ่งนี้กับสิ่งนั้นซึ่งมุ่งเน้นท่ีกระบวนการเกิดและดับ
ไปแห่งทุกข์โศก นอกจากนี้ถ้าจะพิจารณาเนื้อหาแห่งคัมภีร์พระไตรปิฎกแล้วจัดกรอบตามนัยแห่ง
เนื้อหาสาระออกมาในรูปตรรก จะพบทฤษฎีเชิงตรรกอยู่มากในคัมภีร์พระไตรปิฎก  
 ค าว่า “ตรรก, บาลี-ตักกะ” แปลว่า ตรึก ใคร่ครวญครุ่นคิด เป็นท่ีใช้กันแพร่หลายอยู่ใน
สมัยก่อนพุทธกาล พระพุทธเจ้าเองแม้จะไม่ได้ทรงสนับสนุนแนวคิดเชิงตรรก แต่ก็ทรงใช้ค านี้ในการ
อธิบายลักษณะธรรม และหลายคร้ังท่ีตรัสถึงค านี้ 
 สมัยเมื่อแรกตรัสรู้ ทรงลังเลพระทัยท่ีจะสั่งสอนหมู่ประชา เพราะทรงพิจารณาเห็นความลึกซึ้ง
แห่งธรรมท่ีตรัสรู้ พระพุทธองค์ทรงใช้ค าว่า “ตรรก” ในค าอธิบายลักษณะแห่งธรรมท่ีตรัสรู้ด้วย ดังท่ี
ปรากฏในคัมภีร์พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๔ และ พระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
ตอนหนึ่งว่า 
  อธิคโต  โข  มยาย  ธมฺโม  คมฺภีโร  ทุทฺทโส  ทุรนฺนุโพโธ  
  สนฺโต  ปณีโต  อตกฺกาวจโร  นิปุโณ  ปณฺฑิตเวทนีโย... 
  ธรรมท่ีเราได้บรรลุแล้วนี้เป็นของลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก  
  สงบระงับ ประณีต ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรก ละเอียด บัณฑิตจึงจะรู้ได้ 
 นอกจากพระพุทธด าริพาดพึงถึงตรรกท่ีเกิดขึ้นในสมัยแรกตรัสรู้นี้แล้ว  ในคัมภีร์พระสุตตัน
ปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ปรากฏบทสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับวัจฉโคตตปริพาชก
เกี่ยวกับคติของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้ว เนื้อหาแห่งบทสนทนาก็เป็นไปในเชิงตรรก และพระพุทธเจ้าก็
ตรัสถึงลักษณะแห่งธรรมท่ีตรัสรู้อีกคร้ังหนึ่ง ดังนี้ 
 วัจฉโคตต์ :  ท่านพระโคดมผู้เจริญ ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี ้ 
      จะเกิด ณ ท่ีไหน 
 พระพุทธเจ้า  :  วัจฉะ ค าว่า “เกิด” ก็ใช้ไม่ได้ 
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 วัจฉโคตต์ :  ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่เกิด  
 พระพุทธเจ้า :  ค าว่า “ไม่เกิด” ก็ใช้ไม่ได้ 
 วัจฉโคตต์ :  ถ้าอย่างนั้น ก็ทั้งเกิดและไม่เกิด 
 พระพุทธเจ้า :  ค าว่า “ท้ังเกิดและไม่เกิด” ก็ใช้ไม่ได้ 
 วัจฉโคตต์ :  ถ้าอย่างนั้น จะว่าเกิดก็ไม่ใช่ ไม่เกิดก็ไม่ใช่ 
 พระพุทธเจ้า :  ค าว่า “จะว่าเกิดก็ไม่ใช่ ไม่เกิดก็ไม่ใช่” ก็ใช้ไม่ได้ 
 เมื่อสนทนากันมาถึงตอนนี้ วัจฉโคตตปริพาชกกราบทูลว่า ตัวเขาเองรู้สึกงุนงง หลงไปหมดทุก
อย่าง ความเลื่อมใสท่ีเริ่มจะมีบ้างแล้วในตอนเริ่มสนทนากันก็ได้หายไปหมด พระพุทธเจ้าจึงตรัสถึง
สาเหตุที่ท าให้วัจฉโคตตปริพาชกงุนงนหลงไปว่า 
  วัจฉะ ควรแล้วท่ีท่านจะงุนงง ควรแล้วท่ีท่านจะหลงไป เพราะว่า 
  ธรรมนี้ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต ไม่เป็นวิสัย 
  แห่งตรรก ละเอียด บัณฑิตจึงจะรู้ได้... 
 พระพุทธด ารินี้แสดงให้เห็นว่า ตรรกวิทยาเป็นวิชาการให้เหตุผลแม้จะเป็นท่ีนิยมกันในครั้ง
พุทธกาล แต่ก็เป็นวิชาการท่ีให้บรรลุจุดมุ่งหมายเพียงระดับโลกิยะเท่านั้น และไม่สามารถน าวิชาการนี้
ไปแสวงหาความจริงระดับโลกุตตระได้ และเป็นท่ียอมรับกันตั้งแต่ต้นแล้วว่า การให้เหตุผลเชิง
ตรรกวิทยานั้นเส่ียงต่อการผิดพลาดมาก บางครั้งมีการให้เหตุผลเพื่อลวงคนอื่น นักตรรกวิทยายุคหลัง
จึงน าเสนอรูปแบบแห่งตรรกบทท้ังในด้านท่ีสมเหตุสมผลและไม่สมเหตุไม่สมผล เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้ใช้
เป็นหลักตัดสินความถูกผิดของเหตุผลท่ีเสนอออกมา และสิ่งหนึ่งท่ีต้องใช้ประกอบในการตัดสินก็คือ
สามัญญส านึกและข้อเท็จจริงท่ีปรากฏในปัจจุบัน 
 ในคัมภีร์สุตตนิบาต มีข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึงค าว่า “ตักกะ-ตรรก” ดังนี้ 
   สงฺขาย   วตฺถูนิ  ปมาย  พีช  
   สิเนหมสฺส  นานุปฺปเวจฺเฉ 
   ส  เว  มุนิ  ชาติขยนฺตทสฺสี 
   ตกฺก   ปหาย  น  อุเปติ  สงฺข . 
 ในคัมภีร์อรรถกถาขุททกนิกาย สุตตนิบาต พระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวอธิบายความค าว่า 
“ตักกะ”ในท่ีนี้ว่า “ท่ีเรียก ตักกะ เพราะวิปลาสจากเบ้ืองต้นและที่สุด เพราะอรรถว่าฟั่นเป็นเกลียว” 
 คัมภีร์ขุททกนิกาย มหาวารวรรค กล่าวถึงค าว่า “ตักกะ” ๒ ลักษณะ คือ  
 ๑. เป็นทิฏฐิท่ีคนกลุ่มหนึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อยกตนข่มท่าน 
  ...ตกฺก   วิตกฺก   สงฺกปฺปํ  ตกฺกยิตฺวา  วิตกฺกยิตฺวา  สงฺกปฺปยิตฺวา 
  ทิฏฺฐิคตานิ  ชเนนฺติ  สญฺชเนนฺต ิ นิพฺพตฺเตนฺติ  อภินิพฺพตฺเตนฺติ 
  ทิฏฺฐิคตานิ  ชเนตฺวา...อภินิพฺพตฺเตตฺวา  “มยฺห   สจฺจ   ตุยฺห   มุสา”ติ 
  เอวมาห ส.ุ.. 
  พวกคนท่ีตรึกถึงตรรก ปักครุ่นคิดถึงวิตก ปักจิตถึงสังกัปแล้วก็สร้าง 
  ทิฏฐ(ิทฤษฎี)ขึ้นมา แล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่า “ของผมจริง ของท่าน 
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  เท็จ”… 
 ๒. เป็นประเภทแห่งความครุ่นคิดทั้งท่ีเป็นกุศลและอกุศล ๙ ประการ คือ 
  ๒.๑ กามวิตก  ความครุ่นคิดถึงกาม 
  ๒.๒ พยาบาทวิตก ความครุ่นคิดพยาบาท 
  ๒.๓ วิหึสาวิตก  ความครุ่นคิดเบียดเบียน 
  ๒.๔ ญาติวิตก  ความครุ่นคิดถึงญาติ 
  ๒.๕ ชนปทวิตก ความครุ่นเรื่องชนบท 
  ๒.๖ อมรวิตก  ความครุ่นคิดถึงความไม่ตาย 
  ๒.๗ ปรานุทยตาปฏิสัญญุตตวิตก  
        ความครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะอนุเคราะห์ผู้อื่น 
  ๒.๘ ลาภสกฺการสิโลกปฏิสัญญุตตวิตก 
        ความครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องลาภ สักการะ และชื่อเสียง 
  ๒.๙ อนวัญญตัตติปฏิสัญญุตตวิตก 
        ความครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะไม่เห็นตาม ? 
  ตกฺกาติ  นว  วิตกฺกา กามวิตกฺโก พฺยาปาทวิตกฺโก  วิหึสาวิตกฺโก 
  ...อนวญฺญตฺติปฏิสญฺญุตฺโต  วิตกฺโก  อิเม  วุจฺจนฺติ  น  วิตกฺกา 
 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา มีเรื่องท่ีแสดงถึงความผิดพลาดอันเกิดจากการใช้หลักตรรกวิทยา
คาดคะเนสถานการณ์ เรื่องมีอยู่ว่า สมัยหนึ่ง พ่อค้าเกวียน ๒ กลุ่ม กลุ่มหนึ่งมีบัณฑิตเป็นหัวหน้า อีก
กลุ่มหนึ่งมีนักตรรกวิทยาเป็นหัวหน้า ออกเดินทางไปค้าขายยังต่างเมือง แบกหามสัมภาระมีข้าวและ
น้ าเป็นต้นเดินทางไกลกันดาร ขณะท่ีก าลังเหน็ดเหนื่อยเพราะแบกหาบน้ าและสัมภาระอยู่นั้น มียักษ์
ตนหนึ่งแปลงกายเป็นมนุษย์เดินสวนทางมา บันดาลให้ตัวเปียกชุ่มด้วยน้ า พลางกล่าวว่า “พวกท่านจะ
แบกน้ าไปท าไม ข้างหน้าโน้นเพิ่งมีฝนตกหนัก มีน้ าเจิ่งนองเต็มไปหมด ตัวข้าเองเปียกปอนด้วยน้ า 
พวกท่านไม่เห็นหรือ” ยักษ์ตนนั้นกล่าวค านี้แก่พ่อค้าเกวียนท้ัง ๒ กลุ่มในระยะเวลาท่ีใกล้เคียงกัน 
ประเด็นท่ีน่าสนใจอยู่ท่ีเมือ่พ่อค้าเกวียนท้ัง ๒ กลุ่มได้ฟังค าของยักษ์นั้นแล้ว ปฏิบัติต่างกัน 
 ในคัมภีร์อรรถกถาชาดก กล่าวถึงพวกพ่อค้ากลุ่มท่ีมีนักตรรกวิทยาเป็นหัวหน้า เชื่อค าของยักษ์
ท่ีแปลงร่างเป็นมนุษย์นั้น เพราะเห็นหลักฐานที่ชัดเจนคือ ร่างกายของยักษ์นั้นเปียกปอนด้วยน้ า จึงใช้
หลักตรรกวิทยาคาดคะเนเอา คนกลุ่มนี้คงจะวิเคราะห์แล้วคาดคะเนเอาตามหลักการท่ีว่า “คุณสมบัติ
อย่างหนึ่งของน้ าคือท าให้เปียกชุ่ม เพราะฉะนั้น เมื่อมีความเปียกชุ่ม ย่อมมีน้ า” ดังเช่นตรรกบทท่ีว่า  
   ภูเขาลูกนั้นมีไฟ 
   เพราะมันมีควัน 
   ทุกสิ่งท่ีมีควัน ย่อมมีไฟ เช่น ห้องครัว 
   และทุกสิ่งท่ีไม่มีไฟ ย่อมไม่มีควัน เช่น ทะเลสาบ 
   This hill is fiery 
   Because it has smoke 
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   All that has smoke is fiery like a kitchen, 
   and whatever is not fiery has no smoke,  
   like a lake. 
 เมื่อเชื่อค าของยักษ์ พ่อค้าเกวียนกลุ่มนี้จึงท้ิงกระบอกน้ าท้ังหมด เพราะหวังจะไปเอาน้ าบ่อ
หน้า คิดว่าเป็นความเหนื่อยเปล่าท่ีจะหอบหิ้วเอาน้ าติดตัวไป เมื่อเดินทางต่อไปก็พบความจริงว่า ไม่มี
ฝนตก ไม่มีน้ าอย่างท่ียักษ์บอกกล่าว เมื่อไม่มีน้ าดื่ม ท้ังหมดจึงเหน็ดเหนื่อยและล้มตายในท่ีสุด 
กลายเป็นเหยื่อของยักษ์ตนนั้น 
 ส่วนพ่อค้าเกวียนกลุ่มท่ีมีบัณฑิตเป็นหัวหน้า ไม่เชื่อค าของยักษ์นั้น เพราะพิจารณาเห็น
ความผิดสังเกตอยู่ ๒ ประการ คือ (๑)ถ้าหนทางข้างหน้ามีฝนตกจริง ท้องฟ้าจะต้องมีก้อนเมฆอยู่บ้าง 
(๒)ร่างกายของยักษ์นั้นเปียกชุ่มด้วยน้ าก็จริง แต่ผมของยักษ์ไม่เปียกเลย ถ้ามีฝนตกจริง ท่ัวทุกส่วน
ของร่างกายต้องเปียกชุ่มด้วยน้ า  บัณฑิตนั้นจึงสั่งให้ผู้ติดตามแบกหามน้ านั้นต่อไป โดยกล่าวว่า “พวก
เราจะท้ิงน้ าในท่ีท่ีพวกเราเห็นน้ าแล้วเท่านั้น”   ในคัมภีร์ขุททกนิกาย ชาดกนี้ พระพุทธเจ้าตรัสสรุป
ทรรศนะและปฏิปทาของคน ๒ กลุ่มไว้ดังนี้ 
  อปณฺณก   ฐานเมเก  ทุติย   อาหุ  ตกฺกิกา 
  เอตทญฺญาย  เมธาวี  ต   คเณฺห  ยทปณฺณก  
  บัณฑิตบางพวกกล่าวฐานะท่ีไม่ผิด ส่วนนักตรรกทั้งหลาย 
  กล่าวฐานะท่ี ๒ (ฐานะท่ีผิด)  เมธีชนทราบข้อนั้นแล้ว พึง 
  ถือเอาฐานะท่ีไม่ผิดไว้ 
 
ฐานะและบทบาทของนักตรรกวิทยา 
 พอจะกล่าวได้ในระดับหนึ่งว่า นักตรรกวิทยาในสมัยก่อนและสมัยพุทธกาลนั้น มีสถานะเป็น
นักบวชท่ีเรียกกันว่า “ปริพาชก”บ้าง เช่น วัจฉโคตตปริพาชก “เดียรถีย์”บ้าง เช่นท่ีปรากฏในอรรถ
กถาขุททกนิกาย อุทาน ตอนหนึ่งความว่า 
  ยถา  เตน  ขชฺชูปนเกน  สุริยุคฺคมนโต  ปุเรเยว  โอภาสิต   โหติ, 
  เอว   ตกฺเกตฺวา  วิตกฺเกตฺวา  ปริกปฺปนมตฺเตน  ทิฏฺฐีน   คหณโต 
  “ตกฺกิกา”ติ ลทฺธนาเมหิ  ติตฺถิเยห ิ โอภาสิต  อตฺตโน สมยเตเชน 
  ทีเปตฺวา  อธิฏฺฐิต   ตาว, ยาว สมฺมาสมฺพุทฺธา โลเก นุปฺปชฺชนฺต,ิ... 
  ก่อนแต่พระอาทิตย์จะขึ้นมา ห่ิงห้อยน้ันย่อมส่องแสงสว่าง ฉันใด 
  (ลัทธ/ิค าสอน)เป็นสิ่งท่ีพวกเดียรถีย์ผู้ได้นามว่า “ตักกิกะ”  
  เพราะยึดเอาทิฏฐิ(ความเห็น)ด้วยเพียงแต่ตรึกครุ่นคิดแล้วสรุป  
  ให้รุ่งเรืองแล้ว คือเป็นสิ่งท่ีพวกเดียรถีย์แสดงด้วยเดช 
  แห่งลัทธิของตนแล้วให้ด ารงมั่นไว้ได้  
  ฉันนั้น  ตราบเท่าท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้ังหลายยังไม่ได้เสด็จอุบัติ... 
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  นอกจากนี ้นักตรรกวิทยาบางคนเป็นพ่อค้า เป็นหัวหน้ากลุ่มพ่อค้าเกวียนท่ีเป็นคนพาล มักจะ
พากลุ่มคนท่ีติดตามตนประสบกับปัญหาอุปสรรคเสมอ เพราะใช้หลักตรรกวิทยา ดังเช่นท่ีปรากฏใน
ข้อความตอนต้น 
 มีค าอยู่ ๓ ค าท่ีมักจะปรากฏด้วยกันเสมอ และเป็นค าท่ีเกี่ยวกับตรรกวิทยา คือ (๑)ตักกี (๒)
ลาภี และ(๓)วิมังสี 
 ค าว่า “ตักกี” เป็นคุณนาม แสดงลักษณะของบุคคลผู้มักตรึกครุ่นคิด ชอบวิพากษ์วิจารณ์โลก
และปรากฏการณ์อยู่เสมอ ในคัมภีร์อรรถกถาทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระอรรถกถาจารย์อธิบาย
ลักษณะแห่งนักตรรกว่า  
  ตกฺกยตีติ ตกฺกี, ตกฺโก วา อสฺส อตฺถีติ ตกฺกี,  
  ตกฺเกตฺวา วิตกฺเกตฺวา ทิฏฺฐิคาหิโน เอต  อธิวจน   
  ผู้ชอบตรึก ชื่อว่า ตักกี  
  อีกอย่างหนึ่ง ผู้นั้นมีความตรึก เพราะเหตุนั้น จึงช่ือว่า ตักกี  
 ในคัมภีร์ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ให้นิยามไว้หลายนัย ค าว่า “ตักกี” นี้เป็นชื่อเรียกบุคคลผู้ชอบ
ตรึก วิพากษ์วิจารณ์ หยั่งปรากฏการณ์แล้วยึดเอาทิฏฐิ(ความเห็น)ตามท่ีตนสรุป เป็นพวกสัสสตวาทะ 
บัญญัติอัตตาและโลกว่าเท่ียงก็มี เป็นพวกเอกัจจสัสสตวาทะ เอกัจจอสัสสตวาทะ บัญญัติอัตตาและ
โลกว่าบางอย่างเท่ียง บางอย่างไม่เท่ียงก็มี  เป็นพวกอันตานันติกะ บัญญัติว่าโลกมีท่ีสุดไม่มีท่ีสุดก็มี 
เป็นพวกอธิจจสมุปปันนิกะ บัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นลอยๆโดยไม่มีสาเหตุก็มี 
 ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ บุคคลกลุ่มนี้จะครุ่นคิดเร่ืองอรูปฌานอยู่ตลอดเวลา และถือว่า 
อรูปฌานเป็นเหตุที่จะท าให้ตนไปเกิดอรูปภพ  แม้ในเวลาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ตั้งความหวังท่ีจะไปเกิด
อรูปภพนั้น ในท่ีนี้จะแบ่งลาภีบุคคลเป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑)กลุ่มท่ีได้รูปฌาน ไม่มีความสงสัยในรูปภพ แต่
ยังมีความสงสัยในอรูปภพอยู่ (๒)กลุ่มท่ีได้สมาบัติ ๘(คือได้ท้ังรูปฌานและอรูปฌาน) ไม่มีความสงสัย
ในอรูปภพ แต่มีความสงสัยในพระนิพพาน  ดังข้ออรรถกถามัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ความว่า 
  ลาภี  นาม  รูปาวจรชฺฌานลาภี.  ตสฺส  รูปาวจเร  กงฺขา  นตฺถิ,  
  อรูปาวจรโลเก   อตฺถิ.  โส  “อหํ  อารุปฺปา  อตฺถีติ  วทนฺตานํป ิ 
  นตฺถีติ   วทนฺตานํปิ   สุณาม.ิ  อตฺถิ   นตฺถีติ  ปน  น  ชานาม.ิ  
  จตุตฺถชฺฌานํ ปทฏฺฐานํ กตฺวา อรูปาวจรชฺฌานํ นิพฺพตฺเตสฺสามิ.  
  สเจ   อรุปฺปา   อตฺถิ,   ตตฺถ   นิพฺพตฺเตสฺสามิ,   สเจ   นตฺถิ,  
  รูปาวจรพฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺติสฺสามิ.  เอว ํ เม อปณฺณโก ธมฺโม  
  อปณฺณโกว   อวิรุทฺโธว   ภวิสฺสตีติ   ตถา  ปฏิปชชฺติ. 
  ท่ีชื่อว่า ลาภี ได้แก่บุคคลผู้ได้รูปาวจรฌาน  
  เขาไม่มีความสงสัยในรูปาวจรโลก แต่มีความสงสัยในอรูปาวจรโลก  
  เขาปฏิบัติอยู่อย่างนั้นด้วยคิดว่า เราได้ยินคนทั้งหลายกล่าวว่า  
  อรูปโลกมีอยู่ ดังนี้ก็มี  กล่าวว่า  อรูปโลกไม่มีอยู่ ดังนี้ก็มี  
  แต่เราเองไม่รู้ว่า  อรูปโลกมีอยู่หรือไม่มีอยู่  



๘ 
 

  เรากระท าฌานท่ี ๔ ให้เป็นปทัฏฐานแล้ว จักท าอรูปาวจรฌานให้เกิด  
  ถ้าอรูปโลกมีอยู่ เราก็จักบังเกิดในอรูปโลกนั้น  
  ถ้าไม่มี เราก็จักบังเกิดในรูปาวจรพรหมโลก  
  ด้วยอาการอย่างนี้ ธรรมของเราก็จักไม่มีผิด ไม่เสียหาย 
  ลาภี  นาม  อฏฺฐสมาปตฺติลาภี.  ตสฺส  อารุปฺเป  กงฺขา   นตฺถิ, 
  นิพฺพาเน  อตฺถิ.  โส   “อหํ  นิโรโธ อตฺถีติปิ  นตฺถีติปิ  สุณาม,ิ 
  สย ํ น  ชานามิ,  สมาปตฺติปาทกํ กตฺวา  วิปสฺสน ํวฑฺเฒสฺสามิ, 
  สเจ   นิโรโธ   ภวิสฺสติ,   อรหตฺตํ   ปตฺวา   ปรินิพฺพายิสฺสาม,ิ 
  โน  เจ  ภวิสฺสติ,  อารุปฺเป  นิพฺพตฺติสฺสามี”ติ  เอว ํ ปฏิปชฺชติ 
  ท่ีชื่อว่า ลาภี ได้แก่ ผู้ได้สมาบัติ ๘ ไม่มีความสงสัยในอรูปภพ 
  แต่มีความสงสัยในพระนิพพาน  เขาปฏิบัติ(ธรรม)ด้วยคิดอย่างนี้ว่า 
  “เราได้ฟังว่า นิโรธ(ความดับ)มีอยู ่ดังนี้ก็มี นิโรธไม่มีอยู่ ดังนี้ก็มี 
  แต่เราไม่รู้ด้วยตัวเอง เรากระท าสมาบัติให้ป็นพื้นฐาน ให้วิปัสสนา 
  เกิดขึ้น ถ้านิโรธมี ก็จักบรรลุอรหัตตผล ปรินิพพาน ถ้านิโรธไม่มี 
  ก็จักไปบังเกิดในอรูปภพ” 
 ตักกีบุคคลก็แบ่งเป็น ๒ กลุ่มเช่นเดียวกัน คือ (๑)กลุ่มท่ีไม่ได้ฌาน ไม่มีความสงสัยในรูปภพ แต่
มีความสงสัยในอรูปภพ (๒)กลุ่มท่ีไม่ได้สมาบัติแม้แต่อย่างเดียว ไม่มีความสงสัยในอรูปภพ แต่มีความ
สงสัยในภวนิโรธ(ความดับแห่งภพ) ดังข้อคัมภีร์อรรถกถามัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ความว่า 
  ตกฺกี  ปน  อปฺปฏิลทฺธชฺฌาโน,  ตสฺสาปิ  รูปชฺฌาเน  กงฺขา  นตฺถิ,  
  อรูปโลเก   ปน  อตฺถิ.   โส  “อหํ  อารุปฺปา  อตฺถีติ   วทนฺตานํป ิ 
  นตฺถีติ   วทนฺตานํปิ   สุณาม,ิ   อตฺถิ   นตฺถีติ  ปน  น   ชานาม,ิ  
  กสิณปริกมฺมํ กตฺวา จตุตฺถชฺฌาน ํนิพฺพตฺเตตฺวา ตํ ปทฏฺฐานํ กตฺวา  
  อรูปาวจรชฺฌานาน ินิพฺพตฺเตสฺสามิ, สเจ อรุปฺปา อตฺถิ, ตตฺถ.... 
  ตักกีบุคคลท่ีไม่ได้ฌาน ไม่มีความสงสัยในรูปฌาน แต่มีความสงสัย 
  ในอรูปโลก  เขาปฏิบัติธรรมด้วยคิดอย่างนี้ว่า “เราฟังคนท้ังหลาย 
  พูดว่า อรูปโลกมีอยู่ ดังนี้บ้าง อรูปโลกไม่มีอยู่ ดังนี้บ้าง แต่เราไม่รู้ว่า 
  อรูปโลกมีอยู่ หรือไม่มีอยู ่เรากระท าการบริกรรมกสิณ ให้ฌานท่ี ๔ 
  เกิดขึ้น กระท าฌานท่ี ๔ นั้นให้เป็นพื้นฐาน ให้อรูปาวจารฌานเกิด 
  ถ้าอรูปโลกมีอยู่ เราก็จะไปเกิดในอรูปโลกนั้น... 
  ตกฺกี  ปน  เอกสมาปตฺติยาป ิ น  ลาภี,   
  อารุปฺเป  ปนสฺส  กงฺขา นตฺถิ, 
  ภวนิโรเธ  อตฺถิ,  โส  “อหํ นิโรโธ อตฺถีติปิ นตฺถีติปิ  สุณาม,ิ  สย ํ น 
  ชานาม,ิ  กสิณปริกมฺมํ  กตฺวา  อฏฺฐสมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตตฺวา 
  สมาปตฺติปทฏฺฐานํ  วิปสฺสน ํ วฑฺเฒสฺสามิ,  สเจ  นิโรโธ  ภวิสฺสติ, 



๙ 
 

  อรหตฺตํ  ปตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสาม,ิ  โน เจ  ภวิสฺสติ,  อารุปฺเป 
  นิพฺพตฺติสฺสามี”ติ  เอว ํ ปฏิปชฺชติ 
  ตักกีบุคคลแม้ไม่ได้สมาบัติอย่างหนึ่งก็ไม่มีความสงสัยในอรูปภพ 
  แต่มีความสงสัยในภวนิโรธ(ความดับแห่งภพ) เขาปฏิบัติธรรมด้วยคิด 
  อย่างนี้ว่า “เราได้ฟังว่า นิโรธมีอยู ่ดังนี้บ้าง นิโรธไม่มีอยู่ ดังนี้บ้าง 
  แต่เราไม่รู้ด้วยตัวเอง เรากระท ากสิณบริกรรม ให้สมาบัติ ๘ เกิด 
  เจริญวิปัสสนามีสมาบัติเป็นพื้นฐาน ถ้านิโรธม ีจักบรรลุอรหัตตผล 
  ปรินิพพาน ถ้านิโรธไม่มี เราก็จักไปเกิดในอรูปภพ” 
 นอกจากค าว่า “ตักกี” ท่ีปรากฏอยู่เป็นจ านวนมากแล้ว ในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา 
ยังมีค าว่า “ตักกิกะ” มีความหมายเหมือนกับตักกี ดังท่ีปรากฏในคัมภีร์ขุททกนิกาย ชาดก และคัมภีร์
อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรคว่า 
  ตกฺเกน วทนฺตีติ   ตกฺกิกา.  เต  หิ  ทิฏฺฐิคติกา  สภาวปฏิเวธปญฺญาย  
  อภาวา เกวล   ตกฺเกน วตฺตนฺติ. เยป ิจ ฌานลาภิโน  
  อภิญฺญาลาภิโน วา ทิฏฺฐ ึคณฺหนฺต,ิ  
  เตป ิตกฺเกตฺวา คหณโต ตกฺกิกา เอว. 
  คนเหล่าใดย่อมพูดด้วยตรรก เพราะเหตุนั้น คนเหล่านั้นชื่อว่า ตักกิกะ 
  ก็คนเหล่านั้น ยึดมั่นอยู่ด้วยทิฏฐ ิด าเนินชีวิตด้วยตรรกอย่างเดียว 
  เพราะไม่มีปัญญาท่ีจะรู้แจ้งสภาวะได้  
  อน่ึง คนเหล่าใดผู้ได้ฌานหรือได้อภิญญา ยึดมั่นทิฏฐิ แม้คนเหล่านั้น 
  ก็ชื่อว่า ตักกิกะเหมือนกัน เพราะตรึกวิจารณ์แล้วยึดถือ 
 พวกตักกิกะคือกลุ่มบุคคลท่ีชอบตรึกวิพากษ์วิจารณ์ปรากฏการณ์ แต่ทิฏฐิหรือความเห็นของ
พวกตักกิกะมักจะเป็นสิ่งท่ีชั่ว วิปริต และเอียงไปข้างมิจฉาทิฏฐิ ดังท่ีปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาขุททก
นิกาย อุทาน 
  ตกฺกิกา  หิ  อยาถาวลทฺธิกตาย  ทุทฺทิฏฺฐ ี  
  มิจฺฉาภินิวิฏฺฐทิฏฺฐิกา วิปรีตทสฺสนา  
  ต   ทิฏฺฐ ึ อนิสฺสชฺชิตฺวา  ส สารทุกฺขโต  น  กทาจิป ิ มุจฺจนฺติ 
  ก็พวกตักกิกะ ชื่อว่ามีทิฏฐิชั่ว มีทิฏฐิท่ีเอียงไปข้างมิจฉาทิฏฐ ิ
  มีทรรศนะวิปริต เพราะมีลัทธิไม่ตรงตามความจริง ไม่สละทิฏฐิน้ัน 
  จึงไม่พ้นจากทุกข์ในสงสารแม้ในกาลไหน ๆ   
 พวก “ตักกี” และ “ตักกิกะ” เป็นกลุ่มคนท่ีมีความเชี่ยวชาญในการให้เหตุผล พอสันนิษฐาน
ได้ในระดับหนึ่งว่า คนกลุ่มนี้เป็นศาสนิกของพระพุทธศาสนาบ้าง เป็นศาสนิกของเชนบ้าง เป็นศาสนิก
ของพราหมณ์บ้าง บางพวกก็เป็นคนกลุ่มคนท่ีแยกตัวจากศาสนิกเหล่านั้น แล้วตั้งกลุ่มขึ้นมาใหม่ บาง
พวกก็ไม่ใช่นักตรรกวิทยาตามท่ีเข้าใจกันโดยท่ัวไป แต่จะมีลักษณะเหมือนพวกโซฟิสต์(Sophist)ซึ่ง
เป็นพวกท่ีชอบพูดแบบเล่นส านวนโวหาร พูดตลบแตลง 



๑๐ 
 

 ต่อไปมาพิจารณาค าว่า “วิมังสี” ค านี้เป็นคุณนามแสดงลักษณะของบุคคลผู้มักจะหยั่งดู
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ คนกลุ่มนี้ชอบท่ีจะวิเคราะห์วิจารณ์ความเป็นไปของโลกอละชีวิตท่ีไม่สามารถ
ประจักษ์ได้ด้วยประสาทสัมผัสท้ัง ๕ ท าตัวเป็นผู้รอบรู้ทุกอย่าง เมื่อวิเคราะห์แล้วก็สรุปเอา
เป็นทิฏฐิ(ทฤษฎี) ยึดมั่นอยู่ในทิฏฐินั้น จัดเป็นพวกทิฏฐุปาทานอีกพวกหนึ่ง ดังข้อความในคัมภีร์อรรถ
กถา ทีฆนิกาย สีลขันธวรรคว่า  
  วีม สาย  สมนฺนาคโตติ  วีม ส.ี  
  วีม สา  นาม  ตุลนา  รุจฺจนา  ขมนา.  
  ยถา  หิ  ปุริโส  ยฏฺฐิยา  อุทก   วีม สิตฺวา  วีม สิตฺวา  โอตรติ,  
  เอวเมว  โย  ตุลยิตฺวา  รุจฺจิตฺวา  ขมาเปตฺวา  ทิฏฺฐ ึ คณฺหาต,ิ  
  โส   “วีม ส”ีติ  เวทิตพฺโพ.  
  บุคคลผู้ประกอบด้วยการหยั่งดูหรือการไตร่ตรองดู ชื่อว่า วีมังสี  
  ท่ีชื่อว่า วีมังสา ได้แก่ การหยั่งด ูความพอใจ ความเห็นชอบ  
  เปรียบเหมือนบุรุษเอาไม้เท้าหยั่งดู(ความลึกของ)น้ าแล้วจึงก้าวลงไป  
  ฉันใด วีมังสีบุคคลก็ฉันนั้น หยั่งด ูพอใจ เห็นชอบแล้ว 
  จึงยึดเอาความเห็นนั้น  
 

ประเภทของนักตรรกวิทยา  
 ในคัมภีร์อรรถกถาทีฆนิกาย สีลขันธวรรคกล่าวถึงนักตรรกมี ๔ ประเภท คือ 
 ๑. อนุสสติกะ ได้แก่ บุคคลท่ีพอได้ฟังค ากล่าวว่า “สัตว์ตายแล้วเกิด โลกหน้ามีจริง นรก
สวรรค์มีจริง” หรือพอได้ฟังค ากล่าวเป็นต้นว่า “พระเวสสันดรในชาติก่อนนั้น ก็คือพระผู้มีพระภาคใน
กาลบัดนี้” ก็ตรึกวิจารณ์ยึดเอาความเห็นว่า “อัตตาเท่ียง” 
 ๒. ชาติสสระ ได้แก่ บุคคลท่ีพอระลึกชาติได้ ๒-๓ ชาติ ก็ตรึกวิจารณ์ไปว่า “เรานั่นเองได้มี
แล้วในภพชื่อโน้นในกาลก่อน เพราะฉะนั้น อัตตาจึงเท่ียง” 
 ๓. ลาภี ได้แก่ บุคคลท่ีได้รูปาวจรฌาน เสวยสุขอยู่เป็นนิตย์ จึงตรึกวิจารณ์ว่า “ในบัดนี้ อัตตา
ของเราเป็นสุข ฉันใด แม้ในอดีต อัตตาก็ได้มีแล้ว ฉันนั้น แม้ในอนาคต อัตตาก็จักเป็นอย่างนี้” 
 ๔. สุทธตักกิกะ ได้แก่ บุคคลท่ียึดถือด้วยเพียงแต่ตรึกวิจารณ์ว่า “เมือ่สิ่งนี้ม ีสิ่งนี้จึงม”ี 
  ในคัมภีร์อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค ให้ข้อสังเกตเพ่ิมเติมก็คือ ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า ค าว่า
“ลาภี” และ “ตักกี” มักจะปรากฏอยู่ร่วมกัน ค าท้ัง ๒ นี้เป็นค าเรียกบุคคลกลุ่มเดียวกัน แต่อยู่ใน
ระดับต่างกัน พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า “ลาภีบุคคลมี ๔ ประเภท อันเตวาสิก(ศิษย์)ของลาภีบุคคล
ก็มี ๔ ประเภท ตักกิกบุคคล(หรือตักกี)มี ๔ ประเภท อันเตวาสกของตักกิกบุคคลก็มี ๔ ประเภท รวม
เป็น ๑๖ ประเภท” 
 ถามว่า “เพราะเหตุไร พระอรรถกถาจารย์จึงนิยมจัดบุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่ม ?” 
 วิเคราะห์ดูจากข้อความท้ังในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถาแล้ว น่าจะเป็นเพราะว่า คน
พวกนี้ค่อนข้างจะยึดถือทิฏฐิของตนอย่างสุดโต่ง เร่ืองใดก็ตามท่ีตัวเองตรึกวิจารณ์แล้วสรุปลงเป็นทิฏฐิ



๑๑ 
 

แล้ว จะไม่ยอมละเลิกง่าย ๆ แม้จะมีใครมากล่าวหักล้างก็ไม่ยอมเช่ือ เมื่อต่างคนต่างยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิ
อย่างนี ้เป็นธรรมดาอยู่เองท่ีต้องมีการแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า แม้แต่ศิษย์กับอาจารย์ก็ยังแบ่งกลุ่มกันอยู่ 
 ลาภีบุคคลเป็น ๑ ใน ๔ ประเภทของตักกีบุคคล นอกจากนี้ ทิฏฐิของตักกีกับลาภีก็ต่างกัน
เล็กน้อย คือ พวกลาภียึดกสิณรูปว่า “เป็นอัตตา” นอกจากนี้ยังบัญญัติอรูปธรรมท้ังหมดยกเว้นสัญญา
ขันธ์ว่า “เป็นอัตตา” ส่วนตักกีบุคคลเป็นพวกท่ีมักแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตตา เช่น ยึดท้ังกรชรู
ปและกสิณรูปว่า “เป็นอัตตา” แล้วสรุปเอาเป็นทิฏฐิว่า “อัตตาเท่ียง” จากทรรศนะในลักษณะนี้ พอ
สรุปได้ว่า คนท้ัง ๒ กลุ่มนี้เป็นพวกความคิดสุดโต่ง ไม่เป็นพวกสัสสตทิฏฐิก็เป็นพวกอุจเฉททิฏฐิ 
 นักตรรกวิทยา ๔ ประเภท พิจารณาอย่างผิวเผินแล้ว ดูเหมือนว่า พวกสุทธตักกิกะจะเป็นกลุ่ม
ท่ีน่าเชื่อถือมากท่ีสุด เพราะตรึกวิจารณ์ปรากฏการณ์โดยอิงอาศัยหลักปฏิจจสมุปบาทท่ีว่า “เมื่อสิ่งนี้ 
สิ่งนี้จึงมี” แต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นท้ังหมด พวกสุทธตักกิกะใช้หลักปฏิจจสมุปบาทจริง แต่ก็เป็น
เพียงมุ่งท่ีจะใช้หลักการนี้โดยไม่ได้พิจารณาองค์ประกอบอื่นด้วยในกาลบางครั้ง  
 

มหาปเทส ๔ ทางพระวินัย 
: ข้อมูลเชิงตรรกวิทยาที่ไม่ได้จัดระบบ 
 ภิกษุผู้มีศีลดีงามเกิดความสงสัยว่า “สิ่งใดหนอพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาต สิ่งใดหนอไม่ได้
ทรงอนุญาตไว้” พระผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องนี้ จึงทรงวางหลักตัดสินสิ่งท่ีควรและไม่ควร เรียกว่า 
“มหาปเทส” มี ๔ ประการ คือ(วิ.ม.๕/๙๒/๑๓๑) 
 ๑. สิ่งใดไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่า “ไม่ควร” แต่อนุโลมเข้ากับสิ่งท่ีไม่ควร ขัดกับสิ่งท่ีควร ให้ตัดสินสิ่ง
นั้นว่า “ไม่ควร” 
 ๒. สิ่งใดไม่ได้ทรงห้ามไว่า “ไม่ควร” แต่อนุโลมเข้ากับสิ่งท่ีควร ขัดกับสิ่งท่ีไม่ควร ให้ตัดสินสิ่ง
นั้นว่า “ควร” 
 ๓. สิ่งใดไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ว่า “ควร” แต่อนุโลมเข้ากับสิ่งท่ีไม่ควร ขัดกับสิ่งท่ีควร ให้ตัดสิน
สิ่งนั้นว่า “ไม่ควร” 
 ๔. สิ่งใดไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ว่า “ควร” แต่อนุโลมเข้ากับสิ่งท่ีควร ขัดกับสิ่งท่ีไม่ควร ให้ตัดสิน
สิ่งนั้นว่า “ควร” 
 พระผู้มีพระภาคทรงวางหลักตัดสินนี้ไว้ พุทธประสงค์ก็เพื่อให้ภิกษุสงฆ์ใช้พิจารณาตัดสินเรื่อง
ของเคี้ยวของฉันเป็นหลัก เช่น ธัญญชาติ ๗ ชนิด คือ (๑)ข้าวสาลี (๒)ข้าวจ้าว (๓)หญ้ากับแก้ (๔)ข้าว
ละมาน (๕)ลูกเดือย (๖)ข้าวเหนียว (๗)ข้าวฟ่าง ท้ังหมดนี้เป็น “ยาวกาลิก” ทรงห้ามฉันในเวลาวิกาล 
 ส่วนมหาผล ๙ ชนิด คือ (๑)ตาล (๒)มะพร้าว (๓)ขนุนธรรมดา (๔)ขนุนส าปะลอ (๕)บวบ (๖)
ฟักเขียว (๗)แตงกวา (๘)แตงโม (๙)ฟักทอง  รวมท้ังอปรัณณชาติทั้งหมด เช่น ถั่วเขียว ถั่วราชมาส งา 
พืชผักท่ีกินหลังภัตตาหาร แม้จะไม่ได้ทรงห้ามไม่ให้ฉันในเวลาวิกาล แต่อนุโลมเข้ากับธัญญชาติ ๗ 
ชนิดนั้น จึงจัดเป็นยาวกาลิก ไม่ควรฉันในเวลาวิกาลด้วย สรุปลงเป็นตรรกบทแบบนิรนัยได้ดังนี้ 
  ธัญญชาติ ๗  =  A, มหาผล ๙  =  B,   ยาวกาลิก =  C 
    A  =  C 



๑๒ 
 

    B  =  A 
  Therefore B  =  C    
   ธัญญชาติ ๗  เป็น  ยาวกาลิก 
   มหาผล ๙     อนุโลมเข้ากับ ธัญญชาติ ๗  
 เพราะฉะนั้น มหาผล ๙ เป็น  ยาวกาลิก   
  น้ าอัฏฐบาน =  A,   น้ าผลหว้าเป็นต้น  =  B,  ยามกาลิก  = C 
    A  =  C 
    B  =  A 
  Therefore B  =  A 
   น้ าอัฏฐบาน  เป็น  ยามกาลิก 
   น้ าผลหว้าเป็นต้น  อนุโลมเข้ากับ น้ าอัฏฐบาน 
 เพราะฉะนั้น น้ าผลหว้าเป็นต้น เป็น  ยามกาลิก 
 
 
พรหมชาลสูตร  
: พระสูตรที่ให้ภาพเกี่ยวกับสถานะและบทบาทของนักตรรกวิทยา 
 ในพรหมชาลสูตร ซึ่งเป็นคัมภีร์หนึ่งในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มีข้อความท่ีกล่าวถึงพวก
สมณะและพราหมณ์กลุ่มหนึ่งผู้มีชื่อเรียกว่า “ตักกี”(Argumentationists) และ “วีมังสี”(Casuists) 
เป็นพวกท่ีชอบการโต้เถียง การพูดเล่นส านวนโวหารเพื่อแสดงเหตุผลแนวคิดของตนในเรื่องต่าง ๆ  
พวกสมณะและพราหมณ์เหล่านี้ จากมุมมองเชิงปรัชญา แบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เช่น สัสสตวาที, 
เอกัจจสัสสตวาที, อันตานันติกวาที, อมราวิกเขปิกวาที, อธิจจสมุปปันวาที, สัญญิวาที, อสัญญิวาที, 
เนวสัญญินาสัญญิวาที อุจเฉทวาที และทิฏฐธัมมนิพพานวาที 
  พวกสัสสตวาทีเป็นต้นนี้ มักกล่าวอ้างทฤษฎีต่าง ๆ ตามความเช่ือถือของตน พวกเขาหมกมุ่น
อยูก่ับตรรกะและการวิพากษ์วิจารณ์ และกล่าวสรุปความเห็นของพวกเขาด้วยตัวเอง ถือเป็นผู้พ่ายแพ้
เพราะต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่กับการวิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎี  ไม่สามารถท าท่ีสุดทุกข์ได้ รายละเอียด
เกี่ยวกับตักกีบุคคล ลาภีบุคคล และวีมังสีบุคคล ได้กล่าวไว้ในตอนต้น 
 
 

อนุมานสูตร  
: แสดงความหมายของค าว่า “อนุมาน” ตามนัยแห่งพระพุทธศาสนา 
 ค าว่า “อนุมาน”ท่ีปรากฏในอนุมานสูตรนั้น มีความหมายเท่ากับค าว่า “ปัจจเวกขณะ” 
แปลว่า ตรวจสอบพิจารณา ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวสอนภิกษุท้ังหลายให้อนุมานตนด้วย
ตนเองเพื่อตรวจสอบว่าจะเป็นท่ีรักหรือไม่เป็นท่ีรักของผู้อื่นได้อย่างไร ดังท่ีปรากฏในคัมภีร์มัชฌิม
นิกาย มูลปัณณาสก์ตอนหนึ่งว่า  



๑๓ 
 

   ตตฺราวุโส  ภิกฺขุนา  อตฺตนาว  อตฺตาน   เอว   อนุมานิตพฺพ  
   “โย  ขฺวาย   ปุคฺคโล  ปาปิจฺโฉ  ปาปิกาน   อิจฺฉาน   วสงฺคโต 
   อย   เม  ปุคฺคโล  อปฺปิโย  อมนาโป  อหญฺเจว  โข  ปนสสฺ  
   ปาปิจฺโฉ  ปาปิกาน   อิจฺฉาน   วสงฺคโต  อห   ปสฺส  ปเรส  
   อปฺปิจฺโฉ  อมนาโป” 
   ผู้มีอายุท้ังหลาย  ภิกษุพึงอนุมานตนด้วยตนเองอย่างนี้ว่า 
   “บุคคลผู้มีความปรารถนาชั่ว ตกอยู่ในอ านาจแห่งความ 
   ปรารถนาชั่ว ย่อมไม่เป็นท่ีรัก ไม่เป็นท่ีชอบใจของเรา  
   เราเองก็เหมือนกัน ถ้ามีความปรารถนาชั่ว ตกอยู่ในอ านาจ 
   แห่งความปรารถนาชั่ว ก็ย่อมไม่เป็นท่ีรัก ไม่เป็นท่ีชอบใจ 
   ของคนเหล่าอ่ืน”  
 ค าว่า “อนุมาน” ท่ีปรากฏในอนุมานสูตรนี้มีนัยต่างจากความหมายตามท่ีเข้าใจกันโดยท่ัวไป
ในวิชาตรรกวิทยา ค าว่า “อนุมาน”ในวิชาตรรกวิทยานั้น หมายถึง กระบวนการท่ีท าให้ได้รับความรู้
อย่างหนึ่งโดยอาศัยความรู้อีกอย่างหนึ่ง ตามทรรศนะของปรัชญาตะวันตก หมายถึง วิธีรู้สิ่งหนึ่งโดย
อาศัยความรู้อื่นเป็นตัวกลาง คือ เป็นความรู้ท่ีเกิดขึ้นโดยสรุปจากความรู้อื่นหรือจากข้อมูลอื่น  การนิร
นัย(Deduction)เป็นการอนุมานประเภทหนึ่ง การอุปนัย(Induction)ก็เป็นการอนุมานประเภทหนึ่ง 
 

ชัจจันธวรรคแห่งอุทาน 
: แสดงทิฏฐิของพวกตรรกวิทยาก่อนสมัยพุทธกาล 
  ในคัมภีร์ขุททกนิกาย  อุทาน กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า  
   เอว   โอภาสิตเมว  ติตฺถิยาน  
   ยาว  สมฺมาสมฺพุทฺธา  โลเก  นุปฺปชฺชนฺติ 
   น  ตกฺกิกา  สุชฺฌนฺติ  น  จาป ิ สาวกา 
   ทุทฺทิฏฺฐ ี น  ทุกฺขา  ปมุญฺจเร 
  พวกเดียรถีย์กล่าวสอนโฆษณาอยู่อย่างนี้  
  ตราบเท่าเวลาท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติ 
  พวกตักกิกะย่อมไม่บริสุทธิ์ และแม้พวกสาวก(ของพวกเขา) 
  ก็ไม่บริสุทธิ์ คนมีทิฏฐิชั่วก็ไม่พ้นจากทุกข์ไปได้   
 ในคัมภีร์อรรถกถาขุททกนิกาย อุทาน พระอรรถกถาจารย์กล่าวถึงบทบาทของคนกลุ่มนี้ว่า 
เป็นพวกท่ีมีความโดดเด่นในเชิงวิชาการ โดยเฉพาะการโต้เถียง การให้เหตุผลเชิงตรรก แต่เป็นความ
โดดเด่นเพียงชั่วระยะเวลาท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ได้เสด็จอุบัติขึ้นเท่านั้น หลังจากนั้น ก็ซบเซา
เหมือนหิ่งห้อยท่ีอับแสง เหมือนลูกศรท่ีถูกยิงไปในเวลากลางคืน ย่อมไม่ปรากฏให้เห็น คนพวกนี้แม้จะ
มีธรรมวินัยก็เป็นสิ่งท่ีกล่าวไว้ไม่ดี เป็นพวกท่ีเว้นจากสัมมาปฏิบัติ จึงไม่สามารถก้าวพ้นจากสังสารวัฏ
ได ้
 



๑๔ 
 

 

 
คัมภีร์กถาวัตถ ุ 
: ภาพแห่งตรรกวิทยาเชิงพุทธในสมัยพระเจ้าอโศก 
 คัมภีร์กถาวัตถุไม่มีค าว่า “ตักกี, ลาภี, วีมังสี” หรือ “ตักกิกะ” แต่เป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปว่า 
คัมภีร์กถาวัตถุว่าด้วยวิธีการแสดงเหตุผลเชิงตรรกโต้ตอบกัน  ซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างแห่งวิธีการให้
เหตุผลท่ีใช้กันอยู่ในรัชสมัยของพระเจ้าอโศก เป็นค าโต้ตอบระหว่างฝ่ายเถรวาทินซึ่งเป็นผู้ถามท่ีไม่
ยอมรับความมีอยู่แห่งอัตตา(Soul)หรือบุคคล กับลัทธิต่าง ๆ นอกพระพุทธศาสนา และแม้กับกลุ่ม
ต่างๆในพระพุทธศาสนาเองท่ีแยกตัวออกไป ซึ่งเป็นผู้ตอบท่ีกล่าวอ้างว่าสัจภาวะอันแท้จริงก็คืออัตตา
หรือบุคคล   ท้ัง ๒ ฝ่ายใช้หลักตรรกะในการโต้ตอบกัน หัวข้อส าคัญท่ีเป็นหลักในการอภิปรายโต้ตอบ
กันมีอยู ่๒๑๙ เร่ือง เช่น 
 เถรวาทิน      : บุคคลย่อมเป็นท่ีรู้กันได้โดยความหมายแห่งสิ่งแท้จริงหรือ  ?   
 ปุคคลวาทิน   : ใช่แล้ว 
 เถรวาทิน     : บุคคลย่อมเป็นท่ีรู้กันได้โดยท านองเดียวกันกับสิ่งแท้จริงหรือ ?  
 ปุคคลวาทิน : ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 
 เถรวาทิน : จงยอมรับความพ่ายแพ้ของท่านเถิด 
 อีกตัวอย่างหนึ่ง 
 ถาม  :  ขันธ์ท้ังหลายเป็นอดีต ได้ไหม ? 
 ตอบ  :  ได้ 
 ถาม  :  อายตนะ ธาตุ เป็นอดีต ได้ไหม ? 
 ตอบ  :  ได้ 
 ถาม  :  อดีตมีอยู่  ใช่ไหม ? 
 ตอบ  :  ไม่พึงกล่าวอย่างนั้น 
ตรรกวิทยาในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤต 
 การสังคายนาของฝ่ายสันสกฤต ท่ีชาลันธร ภายใต้การด าเนินการของท่านปารัศวะและท่านวสุ
มิตร โดยพระเจ้ากนิษกะทรงให้ความอุปถัมภ์นั้น มีพระสงฆ์ ๕๐๐ รูปมาร่วมประชุม และได้แต่งคัมภีร์
อธิบายพระไตรปิฎกบาลีเป็นภาษาสันสกฤต ๓ เล่ม คือ  
 ๑. สูตรอุปเทศ อธิบายพระสุตตันตปิฎก  
 ๒. วินัยวิภาษา อธิบายพระวินัยปิฎก  
 ๓. อภิธรรมวิภาษา อธิบายพระอภิธรรมปิฎก   
 คัมภีร์ท้ัง ๓ นี้ถือเป็นหลักฐานชั้นต้นแห่งมหายาน ก่อนรัชสมัยของพระเจ้ากนิษกะ ไม่มีคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเล่มใดท่ีแต่งเป็นภาษาสันสกฤต  แต่หลังจากยุคของพระเจ้ากนิษกะแล้ว มีวรรณคดี
พระพุทธศาสนาภาษาสันสกฤตเกิดขึ้นมาก และมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ  รวมท้ังตรรกวิทยา
ด้วย  



๑๕ 
 

 ลลิตวิสตระ วรรณคดีเล่มนี้สันนิษฐานว่าแต่งขึ้นก่อน ค.ศ. ๒๕๐ เป็นหนึ่งในบรรดา “นว
ธรรม” วรรณคดีเล่มนี้กล่าวถึงตรรกศาสตร์ภายใต้หัวข้อว่า “เหตุวิทยา” พร้อมกับกล่าวถึงทฤษฎีของ
สังขยา โยคะ ไวเสสิกะเป็นต้น 
 ลังกาวตารสูตร   ถือว่าเป็นวรรณกรรมศักดิ์สิทธิ์มากในฐานะเป็นหนึ่งในบรรดา “นวธรรม” 
อายุท่ีแน่นอนของวรรณกรรมชิ้นนี้ยังไม่มีใครรู้แน่ชัด  สันนิษฐานว่าน่าจะแต่งขึ้นประมาณปี ค.ศ.๓๐๐ 
เพราะมีข้อความกล่าวถึงส านักนอกรีตท้ัง ๔ คือ (๑)สังขยา ซึ่งเป็นส านักท่ีเชื่อในความเป็นหนึ่งเดียว 
(๒)ไวเศษิกะ ซึ่งเชื่อในความแตกต่าง (๓)นิครันถปุตระ ซึ่งเชื่อท้ังในความเป็นหนึ่งเดียวและความ
แตกต่าง และ(๔)ชญาติปุตระ ซึ่งไม่เชื่ออะไรเลย แต่ท่านอารยเทวะปฏิเสธข้อมูลนี้ ประมาณปี ค.ศ.
๔๔๓ ได้มีการแปลลังกาวตารสูตรเป็นภาษาจีน 
 ลังกาวตารสูตรกล่าวถึงพวก“นยายิกะ”(Logicians)และพวกตักกิกะ (สันสกฤต : ตารกิ
กะ=Dialecticians)  ในบทท่ี ๑๐ แห่งลังกาวตารสูตรนี้ กล่าวถึงพวก “ตักกิกะ”ว่า 
   
บทสรุป 
 วิเคราะห์จากข้อความในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถาแล้ว พอสรุปได้ในชั้นนี้ว่า วิชา
ตรรกวิทยารุ่งเรืองพอสมควรแล้วในอินเดียก่อนพุทธกาล  สมัยพุทธกาล และหลังพุทธกาล และ
โดยเฉพาะหลังพุทธกาล ได้มีนักปราชญ์หลายท่านได้จัดวิชาตรรกวิทยาให้เป็นระบบ เจ้าแห่งความคิด
ก็แบ่งเป็นส านักต่าง ๆ พอจะแบ่งยุคแห่งตรรกวิทยาได้เป็น ๓ ยุค คือ 
 ๑. ยุคโบราณ ประมาณ ๖๕๐ ปีก่อน ค.ศ.-ค.ศ.๑๐๐  ในยุคนี้มีต าราตรรกวิทยาท่ีมีชื่อเสียง
มากคือ“นยายสูตร” แต่งโดย อักษปาทะ เคาตมะ(Aksapada Gautama)และมีผู้แต่งอรรถกถา
อธิบายหนังสือเล่มนี้จ านวน ๑๓ เล่ม 
 ๒. ยุคกลาง ประมาณ ค.ศ. ๑๐๐-๑๒๐๐ ในยุคนี้มีต าราตรรกวิทยาท่ีมีชื่อเสียงมากคือ 
“ประมาณสมุจจยะ” แต่งโดย ทิคนาคะ(Dignaga)และมีผู้แต่งอรรถกถาอธิบายหนังสือเล่มนี้จ านวน 
๑๒ เล่ม 
 ๓. ยุคใหม่ ประมาณตั้งแต่ ค.ศ. ๙๐๐ เป็นต้นมา ในยุคนี้มีต าราตรรกวิทยาท่ีมีชื่อเสียงมากคือ 
“ตัตวจินตามณี” แต่งโดย คังเคศะ(Gangesa) มีผู้แต่งอรรถกถาอธิบายหนังสือเล่มนี้จ านวน ๑๖ เล่ม 
มีผู้แต่งฎีกาอธิบายความเพ่ิมเติมอีก ๑๙ เล่ม และมีหนังสือประเภทอภิธานศัพท์ประกอบอีก ๓ เล่ม 
 เนื้อหาในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา แม้จะไม่ได้กล่าวถึงวิชาตรรกวิทยาโดยตรง แต่มี
เนื้อหาหลายตอนท่ีมีนัยเชิงตรรก ถ้ามีการวิเคราะห์แล้วจัดระบบออกมา จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น 
แต่นักปราชญ์ฝ่ายพระพุทธศาสนาเถรวาทหลายท่านก็ไม่นิยมท่ีจะให้ท าอย่างท่ีว่านี้  เพราะอาจท าให้
เกิดความไขว้เขวในหลักพุทธธรรมได้ 
 สมัยพุทธกาล พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงด ารงอยู่ในฐานะเป็นยอดแห่งนักตรรกวิทยาโดยไม่
ต้องสงสัย แต่หลังจากพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว พระเถระท่ีมีชื่อเสียงทางด้าน
ตรรกวิทยาคือท่านพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ผู้เป็นปูชนียบุคคลในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช  
หลังจากนั้นมา ท่านพระนาคเสนผู้สนทนาธรรมโต้ตอบกับพระยามิลินท์ นับได้ว่าเป็นยอดแห่งนัก



๑๖ 
 

ตรรกวิทยาท่ีหาใครเทียบได้ยาก ต่อจากนั้น ท่านทิคนาคะนับได้ว่าเป็นยอดแห่งนักตรรกวิทยาอีกท่าน
หนึ่งเช่นกัน   
 วิชาตรรกวิทยานี้ โดยหลักของวิชาแล้วเป็นสิ่งท่ีดี เพราะให้ภาพท่ีชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งท่ีเรา
อธิบายความ ในการอธิบายให้คนเข้าใจบางอย่าง ถ้าไม่มีการยกเหตุผลเปรียบเทียบประกอบ บางกรณี
ก็ไม่สามารถน าเสนอภาพท่ีชัดเจนได้ แต่วิชานี้ถ้าคนท่ีน ามาใช้มีอัธยาศัยจิตใจท่ีเป็นอกุศล ย่อมก่อให้
ความเสียหายผิดพลาดได้มาก  เพราะฉะนั้น ทุกครั้งท่ีได้ฟังใครบางคนอธิบายความชี้แจงเหตุผลบาง
เรื่อง จึงไม่ควรเชื่อเพราะเห็นว่าเป็นเหตุผลท่ีดี แต่ควรใช้สามัญญส านึกเทียบเคียงดูกับข้อเท็จจริงท่ี
ปรากฏอยู่ พิจารณาโดยถ้วนถี่แล้วจึงค่อยเชื่อหรือไม่เชื่อ ไม่ควรด่วนสรุป สิ่งท่ีท าลายความรู้สึกของ
สังคมมากที่สุดในทุกยุคทุกสมัยก็คือ ค าพูดของคนที่ด่วนสรุปปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง. 
 

 
 

 


