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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ “มรรคมีองค์ ๘ สามารถตีความใหม่ด้วย
กระบวนทรรศน์หลังนวยุคสายกลางได้หรือไม่ ” ผลการวิจัยพบว่า เหตุผลของฝ่ายตรงข้ามที่
สนับสนุนว่ามรรคมีองค์ ๘ ไม่สามารถตีความเป็นหลังนวยุคสายกลางได้ มีเหตุผลสาคัญ ๓
ประการ คือ ๑) มรรคมีองค์ ๘ ต้องตีความตามตัวบทเท่านั้นเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของคาสอน
และเพื่อธารงคาอธิบายตามอรรถกถาจารย์ที่เป็นที่ยอมรับแล้ว ๒) มรรคมีองค์ ๘ ต้องตีความตาม
ศัพท์บาลีที่เป็นตัวบทดั้งเดิมเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และ ๓) มรรคมีองค์ ๘ ต้องตีความ
คาสอนเชิงวิทยาศาสตร์เท่านั้น เพื่อยกระดับความรู้ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบ ผู้วิจัยเห็นว่า
มรรคมีองค์ ๘ สามารถตีความใหม่ด้วยกระบวนทรรศน์หลังนวยุคสายกลางได้ และวิจารณ์เหตุผล
ของฝ่ายตรงข้ามว่า มีจุดอ่อนที่สาคัญดังนี้ ๑) พระไตรปิฎกมีการสังคายนา ตัวบทจึงมีการพัฒนา
เมื่อตัวบทพัฒนา คาอธิบายมรรคมีองค์ ๘ ก็ย่อมพัฒนาต่อได้ ดังนั้น จึงไม่สามารถป้องกัน
สัทธรรมปฏิรูปได้ นอกจากนี้ อรรถกถาจารย์เองก็ใช้วิธีทาความเข้าใจและอธิบายไปตามยุคสมัย
ซึ่งต้องการการขยายความต่อสาหรับยุคปัจจุบัน ๒) มรรคมีองค์ ๘ ที่ตีความเป็นวิทยาศาสตร์แล้ว
แต่ละมรรคหากต้องอิงเกณฑ์วิทยาศาสตร์ ก็จะมีสภาพไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงได้ แต่มรรคต้อง
แน่นอนเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพราะเป็นหลักการพื้นฐาน
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Abstract
The objective of this study is to know: “Can the Noble Eightfold Path be
interpreted by using the moderate postmodern paradigm?”. The research found
out that the opponents who defended that the Noble Eightfold Path could not
be interpreted as moderate postmodern, are supported by three clear cut
reasons: 1) the Noble Eightfold Path must be interpreted only literally in order
to observe the integrity of Buddha’s teaching and to remain faithful to the
accepted exegesis; 2) the Noble Eightfold Path must be interpreted in line with
the roots of the Pali original text to avoid confusion; and 3) the Noble Eightfold
Path must be interpreted to conform with the science scopes in order to raise
awareness of practicing systematically. The researcher is of the opinion that can
the Noble Eightfold Path be interpreted by using the moderate postmodern
paradigm and discovered because some weaknesses in the opponents’ reason,
such as 1) The Tipitaka text had been revised by several councils, the context of
Noble Eightfold Path underwent development accordingly together with the
interpretations, by which the reform is unavoidable. In addition, the exegetes
used their contemporary method to make clear, and described the Noble
Eightfold Path update in their times so as to open the way to the more advanced
exegesis at present, 2) the Noble Eightfold Path that had been interpreted
scientifically suffered the criteria based on science, because, the criteria of
science could change but the Noble Eightfold Path which is a basic principle of
Buddhism could not change.
Keywords: the Noble Eight Fold Path, Hermeneutics, Postmodern
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๑. บทนา
ความเป็ นมาของงานวิ จั ยนี้
ห ม า ย ถึ ง ค ว า ม เ ป็ น ม า ข อ ง ผู้ วิ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับปัญหามรรคมีองค์ ๘ โดยตรง
จากข้ อสงสั ยที่ ว่ า “มรรคมี องค์ ๘ สามารถ
นาไปสู่ความสุขอันแท้ จริงได้ หรือไม่ ” ปัญหา
ดั งกล่ าวเกิ ดขึ้ นตั้ งแต่ ได้ อุ ปสมบทและมี การ
แสวงหาคาตอบเรื่อยมา แต่คาตอบที่ได้รับมีทั้ง
สมหวั งและผิ ดหวั ง มาโดยตลอด จนกระทั่ ง
ผู้ วิ จั ย ได้ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาเอก
สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
ค าตอบที่ ไ ด้ รั บ จากการศึ ก ษา
ปรั ชญาหลั งนวยุ คสายกลาง สามารถแก้ ข้ อ
สงสัยและความผิดหวังจากประสบการณ์ในอดีต
ได้ เมื่ อ น าเรื่ อ งกระบวนทรรศน์ ไ ปตี ค วาม
พระไตรปิฎก ทาให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสบการณ์ชีวิตกับปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้วิจัย
ซึ่งก็คือเรื่องมรรคมีองค์ ๘ ผู้วิจั ยจึงมีความ
สนใจทางานวิจัยเรื่อง “การตีความมรรคมีองค์
แปดตามหลั กหลั งนวยุ ค : การศึ กษาเชิ ง
วิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน” เพื่อตอบข้อข้องใจ
ถึงปัญหาต่างๆ ในระดับปริญญาเอกนี้
ความส าคั ญ ของปั ญ หาเกิ ด จาก
แนวคิดที่สนับสนุนว่ามรรคมีองค์ ๘ ไม่สามารถ
ตี ค วามเป็ น หลั ง นวยุ ค สายกลางได้ ทั้ ง ยั ง มี
เหตุผลสนับสนุนอย่างแข็งขันว่า
๑. มรรคมีองค์ ๘ ต้องตีความตาม
ตัวบทเท่านั้น เพราะเป็นธรรมเนียมเดิมของเถร
วาท ที่ต้องการรักษาความบริสุทธิ์ของคาสอน
เพื่อไม่ให้เกิดสั ทธรรมปฏิรูป และเพื่อธารง
คาอธิบายคาตามอรรถกถาจารย์ที่เป็นที่ยอมรับ
แล้ว

๒. มรรคมีองค์ ๘ ต้องตีความตาม
ศั พ ท์ บ า ลี ที่ เ ป็ น ภ า ษ า เ ริ่ ม ต้ น ข อ ง
พระพุทธศาสนาเท่านั้น ถ้าตีความตามศัพท์ที่
เป็นคาแปลในภาษาอื่นจะทาให้เกิดความสับสน
๓. มรรคมีองค์ ๘ ต้องตีความคา
สอนเป็ นวิทยาศาสตร์เท่านั้น เพื่อยกระดั บ
ความรู้ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบ และเพื่อให้
ผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์หันกลับมานับถือ
ศาสนา
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจั ยกลับมีความ
คิดเห็นตรงกันข้ามว่า การตีความดังกล่าว ยังมี
จุดอ่อนที่สามารถโต้แย้งได้ในทุกประเด็น ด้วย
เหตุ นี้จึงเป็ นแรงจู งใจสาคัญในการศึกษาวิจั ย
เรื่อง “การตีความมรรคแปดตามหลักหลังนวยุค
: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่ามรรคมีองค์ ๘
สามารถตีความใหม่ด้วยกระบวนทรรศน์หลังนว
ยุคได้อย่างสมเหตุสมผล
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่ อพิ สู จน์ ว่ า มรรคมี องค์ ๘
สามารถตี ความใหม่ด้ วยกระบวนทรรศน์หลั ง
นวยุคได้
๒. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ใหม่
๓. ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ยครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิ ง
เอ ก ส า ร ด้ ว ย วิ ธี ถ ก ปั ญ ห า ( discursive
research) โดยมีขอบเขตของการวิจัยดังนี้
๑. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับมรรคมี
องค์ ๘
๒. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกระบวน
ทรรศน์ ๕
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๓. ศึกษาแนวคิดที่สนับสนุนว่า
มรรคมีองค์ ๘ สามารถตีความใหม่ด้วยกระบวน
ทรรศน์หลังนวยุคได้
๕. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิ จั ยเล่ มนี้ มี การด าเนิ นการ
ศึกษาตาราและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
๑. เอกสารปฐมภู มิ (primary
source) ได้แก่ พระไตรปิฎก และอรรถกถาของ
พระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทย
๒. เอกสารทุ ติ ยภูมิ (secondary
source) ได้แก่ ตาราและเอกสารทางวิชาการ
๓. วิ เคราะห์ ข้ อมู ล จากเอกสาร
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ
๔. เรียบเรียงข้อมูล
๕. สั งเคราะห์ข้อมู ลที่ เรียบเรียง
แล้วด้วยวิธีการวิจัยเชิงปรัชญา อันได้แก่ วิภาษ
วิธี (dialectic) และวิธีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(discursive) วิภาษวิธี คือ การตั้งคาถามที่อาจ
ตอบได้ หลายค าตอบที่ เป็ นไปได้ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น คือ การรับฟังเหตุผลที่
สนับสนุน แต่ละคาตอบ เพื่อหาคาตอบที่ดีที่สุด
จากการประนี ประนอมทุ กฝ่ ายเท่าที่ จะทาได้
และมีเหตุผลเหนือกว่าทุกฝ่าย
๖. สรุปผลการวิจัย
๖.๑ เหตุ ผลของฝ่ายตรงข้ามที่
สนับสนุนว่ามรรคมีองค์ ๘ ไม่สามารถตีความ
เป็ น หลั ง นวยุ ค ได้ เ ลย มี เ หตุ ผ ลส าคั ญ ๓
ประการ คือ ๑) มรรคมีองค์ ๘ ต้องตีความตาม
ตั ว บทเท่ า นั้ น เพื่ อ รั ก ษาความบริ สุ ท ธิ์ ข อง
ค าสอน และเพื่ อธ ารงค าอธิ บายค าตาม
อรรถกถาจารย์ที่เป็นที่ยอมรับแล้ว

๒) มรรคมีองค์ ๘ ต้องตีความตาม
ศั พ ท์ บ าลี ที่ เ ป็ น ภาษาศาสนาพุ ท ธเท่ า นั้ น
เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
๓) มรรคมีองค์ ๘ ต้องตีความคา
สอนเป็ นวิทยาศาสตร์เท่านั้น เพื่อยกระดั บ
ความรู้ ไปสู่ การปฏิบั ติ ที่ เป็ นระบบ เพราะ
วิ ท ยาศาสตร์ เป็ น ความรู้ ที่ ถู กพิ สู จ น์ ย อมรั บ
อย่ า งเป็ น สากล ดั ง ที่ ออกุ ส กงต์ (August
Come) ได้เสนอไว้ว่า ความรู้มนุษย์ที่ควรบรรลุ
ถึ ง ได้ แ ก่ ขั้ น ปฏิ ฐ าน (positive
stage)
อั นวิ ธี การวิ ทยาศาสตร์ รั บรองซึ่ งไม่ สนใจให้
ค าตอบเกี่ ย วกั บ มู ล เหตุ สุ ด ท้ า ย (ultimate
origins) หรื ออ านาจที่ เข้ า ถึ ง ไม่ ไ ด้ ตลอดจน
จุดมุ่งหมายสุดท้าย (final purposes) แต่เรา
สามารถบรรลุถึง การบรรยายถึงความสัมพันธ์ที่
สังเกตได้ระหว่างปรากฏการณ์๔
๖.๒ ผู้วิจัยวิจารณ์เหตุผลของฝ่าย
ตรงข้ามว่า มีจุดอ่อนที่สาคัญดังนี้
๑) พระไตรปิฎกมีการสังคายนา
ตัวบทจึงมีการเปลี่ยน จากภาษาที่พระพุทธองค์
ทรงใช้จริงมาเป็นภาษาบาลีตามที่สังคายนาใช้
เมื่อตัวบทเปลี่ยน คาอธิบายมรรคมีองค์ ๘ ก็
ย่ อ มเปลี่ ย น โดยไม่ เ ปลี่ ย นสารั ต ถะและ
เป้าหมาย ดังนั้น จึงไม่สามารถป้องกันสัทธรรม
ปฏิรูปได้ นอกจากนี้ อรรถกถาจารย์เองก็ใช้วิธี
ท าความเข้ า ใจและอธิ บ ายไปตามยุ ค สมั ย
ซึ่งต้องการการขยายความสาหรับยุคปัจจุบัน
๒) มรรคมีองค์ ๘ ที่ตีความเป็น
วิ ท ยาศาสตร์ แล้ ว แต่ ล ะมรรคต้ องอิ งเกณฑ์
๔

Peter Halfpenny, Positivism
and sociology : explaining social life,
(London: George Allen & Unwin, 1982),
p. 14.
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วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ซึ่ ง เ ก ณ ฑ์ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
เปลี่ ยนแปลงได้ ๕ แต่ มรรคเปลี่ ยนแปลงไม่ ได้
เพราะเป็นหลักการพื้นฐาน เป็ นทางแห่งความ
พ้นทุกข์ของพุทธศาสนาเถรวาท วิทยาศาสตร์
จึงควรเป็นเครื่องมือสนับสนุน ไม่ใช่เกณฑ์ชี้ขาด
ข้อธรรมศาสนา
๗. อภิปรายผลการวิจัย
เหตุผลสนับสนุนผู้วิจัย เสนอไว้ว่า
๑. ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็น
ธรรมะของโลกที่ไม่ได้ผูกขาดว่าต้องเป็นของคน
ชาติ ใดชาติ หนึ่ ง ธรรมะของพระพุ ท ธองค์ มี
ลักษณะของความเป็นภาวะวิสัย ไม่ขึ้นกับการ
รับรู้ใดๆ ดังที่พระองค์ตรัสว่า “ตถาคตทั้งหลาย
จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น ก็ยังคงมี
อยู่ แต่ ธ รรมฐิ ติ เ ป็ น ธรรมนิ ย าม คื อ หลั ก อิ
ทั ปปั จจยตา...”๖ “ภิ กษุ ทั้ งหลาย อริ ยสั จ ๔
ประการเหล่ า นี้ เป็ น ของแท้ อ ย่ า งนั้ น ไม่
คลาดเคลื่อนไปได้ ไม่กลายเป็นอย่างอื่น ฉะนั้น
จึงเรียก อริยสัจจ์”๗
ข้ อ ความข้ า งต้ น นี้ น อกจากจะ
แสดงให้เห็นถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ
แล้วนามาแสดงแล้วยังแสดงถึงความเป็นธรรมะ
ของโลก เพราะมีความเป็นสากล เป็นธรรมที่ไม่
คลาดเคลื่อนไปตามเจตจานงของใคร เป็นของ
กลางๆ ที่จะเป็นต้องอยู่เช่นนั้น ความเป็นสากล
ไม่ได้มีเพียงเฉพาะในส่วนเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังมี

อยู่ในส่วนของเกณฑ์ตัดสินความจริงที่ปรากฏ
ในหลักกาลามสูตรด้วย
เมธา หริ ม เทพาธิ ป ได้ แ บ่ ง
สาระสาคัญของกาลามสูตรไว้ ๓ ตอน ๑) อย่า
เพิ่ ง เชื่ อ อะไรง่ า ย ๆ ๒) ควรเชื่ อ อย่ า งมี
วิจารณญาณ และ ๓) เชื่ออย่างมีวิจารณญาณ
แล้วดีอย่างไร
สาระส าคัญในกาลามสูตรตอนที่
๓ คือ เชื่ออย่างมีวิจารณญาณแล้วดีอย่างไร มา
จากเนื้อหาช่วงท้ายของพระสูตร ซึ่งสรุปได้ว่า ผู้
ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง มีสติสัมปชัญญะ มีจิต
ประกอบด้ วยเมตตาแผ่ ไ ปในทิ ศทั้ งปวงย่ อม
ได้ รั บ ความสบายใจหรื อ ความอุ่ น ใจใน ๔
ประการ คือ
๑) ถ้าปรโลกมีจริง ผลวิบากของ
การทาดีทาชั่วมีจริง เราย่ อมไปสุคติ เมื่อตาย
แล้ว
๒) ถ้ า ปรโลกไม่ มี ผลวิ บ ากของ
การท าดี ท าชั่ ว ไม่ มี จ ริ ง เราไม่ มี เวร ไม่ มี ภั ย
เบียดเบียน ไม่มีทุกข์ เป็นสุขในโลกปัจจุบัน
๓) ถ้าท าบาปแล้ ว เป็ นบาปจริ ง
เราไม่ได้ทาบาป ไหนเลยทุกข์จะเกิดขึ้นกับเรา
เพราะ เราไม่ได้ทาบาป
๔) ถ้าท าบาปแล้ ว เป็ นบาปจริ ง
(บาปบุญไม่มีจริง) เราไม่ได้ทาบาป ก็ถือว่าเป็น
ผู้ บริ สุ ทธิ์ ทั้ ง ๒ ส่ วน คื อทั้ งส่ วนตนและผู้ อื่ น
(หรือส่วนรวม)๘
๘

๕

กีรติ บุญเจือ, คู่มือจริยศาสตร์ตาม
หลักวิชาการสากล, (กรุงเทพมหานคร: เชน ปริน้
ติ้ง, ๒๕๕๑), หน้า ๒๐๘.
๖
ส.นิ. (ไทย) ๑๖/๖๑/๒๒ - ๒๓.
๗
ส.ม. (ไทย) ๑๙/๑๗๐๗/๔๓๑.

เมธา หริมเทพาธิป, “เกณฑ์ตัดสิน
ความจริงตามหลักกาลามสูตร: การศึกษาเชิง
วิ เ คราะห์ วิ จั ก ษ์ และวิ ธ าน”. วิ ท ยานิ พ นธ์
ป รั ช ญ าดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต, (บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๗), หน้า
๕๙.

พระครูธรรมศาสนโฆสิต และคณะ

~ ๑๑๕ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม–สิงหาคม ๒๕๖๐

เมื่อพิจารณาจากสาระสาคัญของ
กาลามสูตรจะพบว่า ความเป็น สากลอยู่ที่การ
เปิ ด โอกาสให้ แ ต่ ล ะคนได้ ต รวจสอบความรู้
ข้อมูล ฐานข้อมูล ข้อเท็จจริง ข่าวสาร และคา
สอน และไม่ ให้ยึ ดติ ดตั วบุ คคล แม้ แต่
พระพุ ท ธเจ้ า เองก็ ท รงอนุ ญ าตให้ ท าการ
ตรวจสอบ จะเห็ น ว่ า พระพุ ท ธเจ้ า ทรงให้
เสรี ภ าพแก่ ค นทั่ ว โลกในการใช้ ส ติ ปั ญ ญา
พิจารณาด้วยตนเองโดยไม่ผูกขาดความคิดด้วย
ความยึดมั่นถือมั่น
๒. อรรถกถาจารย์และนักวิชาการ
พุทธศาสนาใช้วิธีขยายตัวบทโดยอ้างอิงจากตัว
บทเดิมเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายต่อการ
นาไปตีความเท่านั้น
การแปลและแต่งหนังสือเล่มใหม่ๆ
ขึ้นมานี้ พุทธโฆสาจารย์ไม่ได้ตั้ งใจแต่งคัมภีร์
ขึ้นมาเพื่อเสนอสิ่งใหม่หรือบิดเบือนคาสอนจาก
ตั วบทเดิ ม ให้ เป็ นอย่ า งอื่ น แต่ เป็ น เพี ยงการ
น าเอาโครงสร้ างความสั มพั นธ์ ภายในตั วบท
ออกมาเพื่ อขยายตั วบทโดยอ้างอิงจากตั วบท
เดิม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในยุคร่วมสมัยที่
สามารถทาความเข้าใจภาษาที่ ถูกใช้ในตั วบท
และสามารถอธิบายตัวบทนั้นได้
พระธรรมปิ ฎกเห็นว่ าภาษา
สามารถสื่อความหมายในระดับที่ต่างกันได้ ใน
ที่นี้พระธรรมปิฎกใช้คาว่า ความรู้ประเภทที่ ๑
และความรู้ประเภทที่ ๒ ซึ่งมีใจความดังนี้
“ความรู้ ที่ เราเอามาพู ด กั น เรา
เรี ยนนั่ น เราเรี ยนนี้ .. ความรู้ อย่ างนี้ รู้ ตามที่
อาจารย์ มาถ่ายทอด มาสอนมาบรรยายให้ฟั ง
จดกันไปบ้าง จากันไปบ้าง รู้ว่าอันนี้เขาแปลว่า
อย่างนี้ รู้อย่างนี้เป็นความรู้ประเภทที่ ๑
ความรู้ประเภทที่ ๑ นี้ บางทีคนไม่รู้จักแยกจาก
ความรู้ที่แท้จริงก็ทาให้เกิดปัญหา ความรู้อย่าง

นี้เป็นเพียงความรู้ระดับต้น ซึ่งยังไม่สามารถใช้
แก้ปัญหาได้จริง ความรู้ประเภทนี้จะเป็นเพียง
ความรู้ประเภทอุ ปกรณ์ เป็ นความรู้ประเภท
ข้อมูลข่าวสารที่รับถ่ายทอดมา
ความรู้ประเภทที่ ๒ คือ เมื่อเรา
รับถ่ ายทอดข้ อมู ลนั้ นมาแล้ ว เราเองมี ความ
เข้าใจต่อสิ่งนั้นอย่างไร รู้ข้อมูลที่รับนั้นเขาว่ามา
อย่ างไร เราก็ รู้ ได้ ตามนั้ น เข้ าใจ เห็น
ความหมายหรื อสาระของความรู้นั้ น อย่ างนี้
เรียกความรู้เหมือนกัน
ถึงตอนนี้เราจะเป็นตัวของตัวเอง
ความรู้ประเภทที่ ๑ เป็นความรู้ของคนอื่น เรา
รั บ มาเก็ บเอาไว้ เหมื อนกั บ ของฝาก เราลอง
สารวจตัวเอง เรามีความรู้ของคนอื่นมาเก็บใส่
ตั ว ไว้ เ ป็ น ของฝากหรื อเปล่ า ถ้ า เต็ ม ไปด้ ว ย
ความรู้ประเภทนี้มาก เป็นของเก็บมารวมๆ ไว้
เฉยๆ ถ้าได้แค่นี้ก็มีเพียงความรู้ประเภทที่ ๑
ต่ อ ไปอี ก ขั้ น หนึ่ ง เรามี ค วามรู้
เข้ า ใจต่ อความรู้ นั้ น อย่ า งไร ความรู้ ที่ เข้ า ใจ
สาระส าคั ญของมั น เข้าใจเหตุ ผลของมั นกั บ
เรื่ อ งราวอื่ น อั น นี้ เ ป็ น ความรู้ ที่ ส าคั ญ เป็ น
ความรู้ ที่ เ ข้ า มาเป็ น ตั ว ของเรา เป็ น ความรู้
ประเภทที่ ๒”๙
๓. มรรคเป็ นศัพท์ ซึ่ งสามารถ
ตีความให้กระจ่างเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้โดยการตีวามตามแนวทางของกาดาเมอร์ ทา
ให้ ผู้ อ่ า นตี ความเพื่ อประยุ กต์ ใช้ ต ามความรู้
ส่วนตัว และยอมรับให้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่วนตนเท่ านั้ น ไม่ ใช่ การตี ความเพื่ อเผยแพร่

๙

พระธรรมปิ ฎก, การสื่ อ ภาษาเพื่ อ
เข้าถึงสัจธรรม, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา,
๒๕๓๙), หน้า ๔๒-๔๔.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๑๑๖ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐

อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้า
มาศึกษาพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้น
กาดาเมอร์มีทรรศนะว่า ภาษาเป็น
มุมมองเกี่ยวกับโลก (view of the world)
กล่าวคือ ภาษาไม่ได้เป็นอิสระจากโลกที่มนุษย์
รับรู้ ภาษาเกิดขึ้นจากทัศนคติของมนุษย์ที่มีต่อ
โลกในฐานะที่มนุษย์เป็น “การดารงอยู่ในโลก”
(being-in-the-world) ภาษาจึ ง เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ
อธิบายโลกที่มนุษย์รับรู๑๐
้
กาดาเมอร์จึ งยึ ดกระแสพหุ นิ ยม
(pluralism) คือ เรื่องเดียวกันตีความได้หลาย
อย่างตามมุมมองหรือบริบททางวัฒนธรรม เรา
จึงควรแลกเปลี่ยนแบ่งปันทรรศนะแก่กันโดยใช้
ภาษาเป็ น สื่ อ ซึ่ ง ก็ ต้ องรู้ จั กหลั กการตี ความ
เพื่อให้บรรลุ “การผสานขอบฟ้า” (fusion of
horizons)๑๑
กาดาเมอร์ เ ห็ น ว่ า ค าทุ ก ค าใน
ภาษามีการเพิ่มขึ้นอยู่ภายใน กล่าวคือ คาทุก
ค าจะมี ความสั มพั นธ์ กั บองค์รวมทั้ งหมดของ
ภาษา (the whole of language) ซึ่งภาษาก็
จะขึ้ น อยู่ กั บ องค์ ร วมทั้ ง หมดของมุ ม มอง
เกี่ยวกับโลก (the whole of the view of the
world) ของมนุ ษ ย์ ด้ ว ย ดั ง นั้ น การพู ด ของ
มนุ ษย์ ทุ กครั้งแม้ จะเป็ นเพี ยงการพู ดที่ จ ากั ด
ด้วยถ้อยคาที่กล่าวถึง แต่การพูดนั้นก็ยังจะดึง
เอาความหมายทั้ งหมดของภาษาออกมาด้ วย
แต่จะไม่สามารถแสดงออกมาได้ทั้งหมด เพราะ
๑๐

Hans Georg Gadamer, Truth
and Method, (London: Sheed and Ward,
1979), pp. 401-402.
๑๑
กีรติ บุญเจือ, อรรถปริวรรต คู่เวร
คู่กรรม ปรัชญาหลังนวยุ ค, (กรุงเทพมหานคร:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๔๘.

การจ ากั ดของค าในการพู ดนั้ น ดั งนั้ น กาดา
เมอร์เห็นว่าการพูดของมนุษย์จึงจากัดในแง่ที่
การพูดยังมีความหมายที่ไม่สิ้นสุดซึ่งจะต้องถูก
ตี ความออกมา ๑๒ นอกจากนั้ น การมี ทั ศนคติ
เดิม (prejudice)๑๓ ที่มีมาก่อนการอ่านของ
ผู้อ่านก็เป็นเงื่อนไขจาเป็นของการเข้าใจในการ
ตีความตัวบทด้วย ทัศนคติเดิมที่มีมาก่อนของ
ผู้อ่านตัวบทนี้ตรงกับคาว่า “สังขาร” ในพุทธ
ศาสนาเถรวาท ได้แก่ ทิฏฐิและปัญญา เพราะ
เป็นความเห็นหรือความเข้าใจที่ผู้อ่านมีอยู่ก่อน
การอ่านตัวบทและกาหนดความเข้าใจที่ได้จาก
การอ่านตัวบทของผู้อ่าน๑๔
ด้วยเหตุนี้ การตีความมรรค ๘ ให้
กระจ่ า งเพื่ อการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต จึ ง ต้ อ ง
พยายามเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามขอบฟ้าของตน
แม้ว่ามรรคมีองค์ ๘ เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้า
ตรัสสอนไว้ในอดีต (สมัยพุทธกาล) แต่การจะ
เข้าใจอดีตด้ วยขอบฟ้ าปัจจุบันของตนสิ่ งที่ใช้
เป็นแบบฝึกหัดตีความกันมากที่สุดคือ ตัวบท
(text) ซึ่งผู้แต่ง (author) สิ่งอดีตได้ทิ้งไว้ให้ ซึ่ง
ก็คือ มรรคมีองค์ ๘ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก
นั่ น เอง หลั ก การก็ คื อ “เราใช้ ค วามหมาย
๑๒

Hans Georg Gadamer, Truth
and Method, Op. cit., pp. 415-416.
๑๓
คาว่า “prejudice” โดยทั่วไปมักถูก
เข้าใจว่ามีความหมายในแง่ลบ เช่น หมายถึง อคติ
เป็ น ต้ น แต่ ก าดาเมอร์ ใ ช้ ค าๆ นี้ โ ดยหมายถึ ง
ความเห็นที่มีอ ยู่เดิมหรือมีมาก่อน (pre-judice)
ซึ่ ง อาจจะเป็ น ได้ ทั้ ง แง่ บ วกหรื อ แง่ ล บ มิ ไ ด้
หมายถึงความหมายในแง่ลบแต่เพียงอย่างเดียว
เท่านั้น
๑๔
Hans Georg Gadamer, Truth
and Method, Op. cit., pp. 235-341.

พระครูธรรมศาสนโฆสิต และคณะ

~ ๑๑๗ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม–สิงหาคม ๒๕๖๐

ส่วนย่อยช่วยตีความความหมายส่วนรวม และ
ความหมายจากการตี ความส่ วนรวมช่ วยการ
ตี ความส่ วนย่ อย”๑๕ กล่ าวคือ อย่ าไปหวั งว่ า
อ่านตัวบทเรื่องมรรคมีองค์ ๘ ครั้งเดียวจะ
เข้าใจหมด ทางที่ควรปฏิบัติก็คือ เมื่อสนใจจะ
อ่านตัวบทใดก็ตามให้ตะลุยอ่านไป แต่ละส่วนที่
เกี่ยวกับมรรคมีองค์ ๘ นั้น เข้าใจได้แค่ไหนก็
พอใจแค่นั้นเป็นส่วนๆ ไป เมื่ออ่านจบจึงเข้าใจ
ส่ วนรวมโดยอาศั ยส่ วนย่ อยๆ ที่ อ่ า นมาแล้ ว
ปะติ ดปะต่ อกั นเข้ า ครั้ นเข้ าใจส่ วนรวมแล้ ว
หากกลับมาย้อนอ่านส่วนใดเป็นคารบที่สองจะ
เข้าใจดีกว่าเดิม เพราะได้ความเข้าใจส่วนรวม
มาช่วยตีความส่วนย่อย และส่วนย่อยใดก็ตามที่
เข้ า ใจดี ขึ้ น ก็ จ ะช่ ว ยเข้ า ใจความหมายของ
ส่วนรวมดีขึ้นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ อย่างไม่จบสิ้น ยิ่ง
อ่านก็ยิ่งเข้าใจดีขึ้นเรื่อยๆ เรียกว่าวงจรตีความ
(hermeneutical cycle)
ดี ธาย กล่ าวไว้ ว่ า “ความเข้ าใจ
ของมนุษย์จึงมีสิทธิ์ก้าวหน้าเรื่อยไปแต่ไม่มีวัน
สมบูรณ์”๑๖ การตีความมรรคมีองค์ ๘ ก็เช่นกัน
แม้ เราจะเข้ า ใจได้ ดี สั กเพี ย งใดแต่ ก็ ไ ม่ มี วั น
สมบูรณ์ เพราะความเป็นจริง (reality) เป็นสิ่งที่
แต่ ละคนเข้าถึ งได้ เพี ยงส่ วนหนึ่ งตามขอบฟ้ า
ของตนเอง แต่ละคนจึงอาจขยายขอบฟ้าของ
ตนได้ด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปัน
ความรู้แก่กันและกัน ยิ่ งให้ก็ยิ่ งขยายขอบฟ้ า
ของตนให้กว้างขวางขึ้นเรื่อยๆ
๑๕

Stanley Grenz, A Primer on
Postmodernism. (Cambridge: William
Eerdmans, 1996), p. 101
๑๖
Wilhelm Dilthey,
Selected
Writing, (Cambridge: Cambridge University
Press. 1976), p. 259

แนวทางดังกล่าวนี้เป็นแนวทางที่
ต้องการสร้างการยอมรับให้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต ส่ ว นตนเท่ า นั้ น ไม่ ใ ช่ ก ารตี ค วามเพื่ อ
เผยแพร่ อย่ างไรก็ตาม การตี ความดั งกล่าวก็
ไม่ ไ ด้ มี เ จตนาที่ ต้ อ งการตี ค วามให้ ตั ว บท
ผิ ดเพี้ ย นหรื อเกิ ด สั ท ธรรมปฏิ รู ปแต่ อย่ า งใด
เป็ น เพี ย งการใช้ ภาษาเพื่ อสื่ อความต้ องการ
ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ ความรู้ของผู้พูด
ไปยั งผู้ ฟั งเพื่ อแลกเปลี่ ยนกั นและกั นเท่ านั้ น
ดังที่พระธรรมปิฎก กล่าวว่า “คนเราใช้ภาษา
เป็ นเครื่องมื อบอกความต้ องการ แสดงความ
ประสงค์ บรรยายความรู้ สึ ก และถ่ า ยทอด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ หรือแสดงความ
ประสงค์ ความต้องการ”๑๗ นอกจากนี้ ยังถือ
เป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาศึกษา
พระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้น คือ เพราะภาษาบาลี
จะถูกแปล ขยาย และตีความให้เข้าถึงทุกกลุ่มที่
หลากหลายในสังคมปัจจุบัน คนรุ่นใหม่ที่ ชอบ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จะได้รับอิสระในการตีความ
โดยไม่ ยึ ดติ ดตั วบท เพราะพุ ทธศาสนาเองก็
ปฏิ เ สธการอ้ า งตั ว บท ต ารา หรื อ แม้ แ ต่
พระไตรปิฎกว่าเป็นสิ่งที่เพียงพอต่อการยึดถือ
ว่ า ถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง ปรากฏในกาลามสู ต ร (มา
ปิฏกสัมปทาเนน) เพียงแต่การตีความจะต้องไม่
ขัดกั บหลั กการพื้ นฐานของพระธรรมวิ นั ย ผู้
ตี ความเองก็ต้ องมี ความเข้าใจที่ ถู กต้ อง ดั งที่
พระธรรมปิฎก กล่าวว่า
“แม้ พระพุ ทธศาสนา จะให้
อิสรภาพในการตีความมาก ก็ต้องเข้าใจว่าการ
ตี ความอย่ างอิ สระนั้ น ไม่ ใช่ เป็ นการตี ความ
ตามใจชอบ การตีความแม้ที่เป็นอิสระก็มีหลัก
๑๗

พระธรรมปิฎก, การสื่อภาษาเพื่อ
เข้าถึงสัจธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๒.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๑๑๘ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐

คืออยู่ในขอบเขตของหลักสาคัญ ๒ ประการ
๑) ผู้ ตี ค วามเข้ าใจถ้ อยค าถู กต้ อง... ๒) การ
ตี ความจะต้ องไม่ ขั ดกับหลั กการพื้ นฐานของ
พระธรรมวินัย...”๑๘
กล่าวโดยสรุป มรรคเป็นศัพท์ซึ่ ง
สามารถตี ค วามให้ ก ระจ่ า งเพื่ อ การพั ฒ นา
คุ ณภาพชี วิ ตได้ ด้ วยการที่ แต่ ล ะความคิ ดน า
ความสร้างสรรค์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน หากเห็นว่าสิ่งที่ตนสร้างสรรค์นั้นไม่เป็นไป
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็พร้อมที่จะปรับตัว
เพื่อประสานการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น การมีส่วน
ร่วมจะท าให้เกิดการแสวงหาจุ ดร่วมสงวนจุ ด
ต่าง โดยให้ถือว่ าจุดร่วมเป็ นสิ่งที่แต่ ละคนจะ
นาไปปฏิ บัติ ร่วมกัน ส่ วนจุ ดต่ างให้ถือว่ าเป็ น
พรสวรรค์ของแต่ละฝ่าย ทั้งจุดร่วมและจุดต่าง
จะถู กต่ อยอดพั ฒนาไปสู่ การพั ฒนาคุ ณภาพ
ชีวิต หากเห็นว่าส่วนใดยังต้องการขยายเพิ่มเติม
ก็ใช้พลังแสวงหาเพื่อหาสิ่งที่ขาดหายมาเพิ่มเติม
ให้เกิดความพอเพี ยงต่ อการน าไปปฏิบั ติ เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของแต่ละคน
๘. ข้อเสนอแนะ
จากการวิ จั ย เรื่ อง “การตี ความ
มรรคมี องค์ แปดตามหลั กปรั ชญาหลั งนวยุ ค :
การศึ ก ษาเชิ ง วิ เ คราะห์ วิ จั ก ษ์ และวิ ธ าน”
พบว่า มรรคมีองค์ ๘ มีประโยชน์ต่อการนาไป
ตีความสิ่งต่าง ๆ ได้ครบทุกกระบวนทรรศน์ ทั้ง
ยั ง สามารถเข้ า กั น ได้ ดี กั บ กระบวนทรรศน์
หลังนวยุคสายกลาง ซึ่งเป็นกระบวนทรรศน์ทาง
๑๘

พระธรรมปิฎก, เพื่อ ความเข้ าใจ
ปัญหาโพธิรักษ์ (รวมทั้งบทความพิเศษและบท
พิสูจน์) . กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม,
๒๕๓๓), หน้า ๔๙-๕๑.

ปรัชญาที่ทันสมัยที่สุดในเวลานี้ ดังนั้น จึงควรมี
การน าไปวิ เ คราะห์ วิ จั ก ษ์ และวิ ธ านหรื อ
ต่อยอดองค์ความรู้ให้กว้างขวางและลึกซึ้งเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
เห็ นควรเสนอให้ ผู้ สนใจได้ ศึ กษาการตี ความ
หลั กธรรมอื่ น ๆ ตามหลั กปรั ช ญาหลั ง นวยุ ค
ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ วิ จั ก ษ์ และวิ ธ าน โดย
วิเคราะห์ให้เห็นถึงส่วนต่างๆ ของหลักธรรมนั้น
ให้ละเอียดที่สุด และวิจักษ์ให้เห็นคุณและโทษ
เมื่อนาไปปฏิบัติตามกระบวนทรรศน์ที่แตกต่าง
กัน จากนั้นเสนอการประยุกต์ใช้ด้วยกระบวน
ทรรศน์ ห ลั ง นวยุ ค สายกลางเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิต
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พระครูธรรมศาสนโฆสิต และคณะ

~ ๑๑๙ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม–สิงหาคม ๒๕๖๐
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