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บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ ไดแก 1) เพื่อศึกษาบอเกิดของความรูใน พุทธปรัชญา
เถรวาท 2) เพื่อศึกษาความหมายและประเภทของความรู กระบวนการเขาถึงความรู คุณคาของความรูที่มีตอ
มนุษย ที่นับวาเปนเรื่ องที ่ย ิ่งใหญ และสลั บซับ ซ อนมากที ่สุ ด ผลการศึกษา พบวา เมื่อสังคมป จจุ บ ั น ได
เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีการผลิตวัตถุตาง ๆ มาตอบสนองความตองการของมนุษย
มาก เปนกระบวนการนำหลักธรรมมาใชในการดำเนินชีวิตจริง คือ ฝกฝนพัฒนาตนเอง ทั้งดานรางกาย จิตใจ
ปญญาและสังคม ความรูเกิดจาก กาย กับ จิต เปนพื้นฐานที่อาศัยกัน ประกอบดวย ความรูทางตา ความรูทาง
หู ความรูทางจมูก ความรูทางลิ้น ความรูทางกาย ความรูทางใจ เมื่อมีเรื่องราวตาง ๆ ที่เขามาสูประตูทั้งหกจะ
เห็นวาเรื่องราวตาง ๆ ที่ดี (กุศล) และไมดี (อกุศล) จะถูกเก็บไวในจิต กระนั้นกระบวนการทำงานของจิตก็มี
หนาที่สงตอหรือเปนแรงผลักดันใหมนุษยแสดงพฤติกรรมออกทางกายทั้งเรื่องดี (กุศล) และไมดี (อกุศล) ทั้งนี้
จะเห็นวาความรูในพุทธปรัชญาเถรวาท เกิดจาก (1) สุตตมยปญญา (2) จินตามยปญญา (3) ภาวนามยปญญา
กระนั้นเมื่อประมวลความรูในพุทธปรัชญาเถรวาทจะเห็นวามีเพียง 2 ระดับ คือ (1) ระดับโลกิยะ (2)
ระดับโลกุตตระ ซึ่งประกอบดวยปจจัยภายนอก มีชื่อเรียกวา ปรโตโฆสะและปจจัยภายในมีชื่อเรียกวา โยนิโส
มนสิการ มีบทบาทที่สำคัญมากในกระบวนการศึกษาหรือการพัฒนาชีวิต เปนแหลงรวมขอมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินชีวิตและการแกไขปญหาทั้งหมด
คำสำคัญ : 1.บอเกิดความรู, 2.พุทธปรัชญา
Abstract
This academic article has two objectives: 1) to study the origin of knowledge in
Theravada Buddhist Philosophy 2) to study the meaning and types of knowledge The process
of accessing knowledge The value of knowledge to humans That is the greatest and most
complex. The results of the study found that : They ignore their own problems and focus on
other areas that are far outside. As society has progressed in science and technology, many
objects have been produced to meet human needs. It is the process of applying the principles
in real life, that is, self- development. Physical, mental, intellectual and social aspects
Knowledge arises from the body and the mind, which is the foundation of which it consists of
eye knowledge, ear knowledge, nose knowledge Tongue Knowledge of the body, the
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knowledge of the mind when there are stories. Coming into the six gates, it is seen that the
stories of good (charity) and bad (evil) are kept in the mind. Yet, the processes of the mind
are responsible for the transmission or the impetus for human behavior in both good and
physical behavior. ( Charity) and bad ( OuSol) . In this regard, we can see that knowledge in
Theravada Buddhist philosophy is caused by ( 1) Sutamayayapanya ( 2) Jintamayapanya ( 3)
Phawana Maiyanya, however, when compiling the knowledge of Theravada Buddhist
philosophy, there are only 2 levels. Is ( 1) global level, ( 2) Logutra level Which consists of
external factors Called The Prokosa and the Internal Factors are called Yonisomnsikarn It plays
a very important role in the educational process or the development of life. It is the source
of all information about lifestyle and problem solving.
Keywords : 1.The source of knowledge, 2.Buddhist philosophy
1. บทนำ

เมื่อกลาวถึงความรูในพุทธปรัชญาเถรวาทเราอาจแบงโดยยึดเอาที่มาหรือวิธีในการไดมาของความรู
เปนเกณฑในการจัดแบง ไดเปนสามประเภท คือ 1. จินตามยปญญา คือ ความรูอันเกิดจากการคิดพิจารณาใช
เหตุผล 2. สุตมยปญญา คือ ความรูอันเกิดจากการฟง หรือการเลาเรียน 3. ภาวนามยปญญา คือ ความรูอัน
เกิดจากการอบรมหรือการปฏิบัติ (ที.ปา. 11/305/271) และการแสวงหาความรูของมนุษยในเรื่องการศึกษา
เลาเรียน ฝกฝน และอบรม เพื่อมีเปาหมายในการฝกคนใหมีความคิดเห็นที่ถูกตอง (สัมมาทิฏฐิ) ซึ่งปจจัยเพื่อ
ความเกิดขึ้นแหงสัมมาทิฏฐินั้นมี 2 ประการคือ ปรโตโฆสะ 1 โยนิโสมนสิการ 1 พุทธปรัชญาเถรวาทถือวา
ความรู (ปญญา) เปนกุญแจสำคัญที่จะนำไปสูเปาหมายสูงสุดของชีวิต ดวยการรูแจงตามหลักธรรมคำสอนของ
พระพุทธเจา จุดเริ่มตนของความรูก็เริ่มตนมาจากการตรัสรูของพระพุทธเจานั้นเอง สวนความหมายของ
ความรูนั้นจะมีลักษณะรูและเขาใจตามความเปนจริง ตามสภาวธรรมที่เกิดขึ้นและความรูที่เกิดขึ้นนั้นจะตองมา
จากการปฏิบัติธรรมทางจิตใจที่เกิดขึ้น จากภายในโดยผานการฝกฝนอบรมจิต จนมีจิตไมหวั่นไหวตอสิ่งใด
และเขาใจตามสภาวธรรมตามความเปนจริงของอริยสัจ ตามทัศนะของพุทธปรัชญาความรูเกิดจากสุตมย
ปญญา เปนความรูที่เกิดจากการศึกษาอบรมเลาเรียน การไดฟง หรือการอาน จินตามยปญญา เปนความรูที่
เกิดจากการคิดใครครวญอยางมีระบบ พิจารณาอยางรอบคอบอยูในหลักการ ของเหตุ ซึ่งทั้งสองนี้เปนปญญา
ทำใหมีความรูที่เปนจริงไดในระดับสมมติสัจจะ และภาวนามยปญญา เปนความรูที่ไดรับจากการฝกฝนอบรม
จิตลงมือปฏิบัติ อยางถูกตองจนเกิดความรูแจงเปรียบเทียบไดกับ ประจักษประมาณ ทำใหมีความรูระดับ
ปรมัตถได และระดับความรูแบงเปน 2 ระดับ คือ 1) ความรูระดับสามัญ เปนความรูที่ชาวโลกสมมติกันขึ้นมา
เปนความรู ที่ถายทอดจากผูอื่นสืบตอกันมาอันเปนการรูสมมติสัจจะ และ 2) ความรูระดับสูงเปนความรูที่
แทจริงที่อยูพนจากประสาทสัมผัสธรรมดา อันเปนการรูปรมัตถสัจจะทำใหเขาใจสภาพความจริงสามารถพน
จากทุกขถึงเปาหมายที่แทจริงได (นพดล บงกชกาญจน, 2561, 374.)
2. ความหมายและประเภทของความรู
2.1 ความหมายของความรู
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ในการศึกษาพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นภาษาบาลีนับวามีบทบาทสำคัญอยางยิ่งที่จะนำไปสูการเขาถึง
ความรูในพุทธปรัชญาเถรวาท เพราะอุปกรณทางความคิดของปรัชญาตะวันออกมีความพิสดารอยูในรูปของ
ศัพทและมีความหมายพิเศษมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธาตุ วิภัตติ ปจจัย และอุปสรรค ซึ่งเปนสวนที่ประกอบที่
สัมพันธกันดังนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องญาณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาท ความรู คือสิ่งที่สั่งสมมา
จากการศึกษาเลาเรียน การคนควาหรือประสบการณ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเขาใจ
หรือสารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ สิ่งที่ไดรับมาจากการไดยิน ไดฟง การคิดหรือการปฏิบัติองควิชา
ในแตละสาขา อยางไรก็ตาม คำศัพทเหลานี้เปนไวพจนของความรูของพุทธปรัชญาเถรวาท ในประเภท และ
ระดับตาง ๆ กัน ในที่นี้จะใชคำวา ญาณ วิปสสนา วิชชา ปญญา เพื่อใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้นผูเขียนจึงจะ
อธิบายแตละคำใหชัดเจน ดังนี้
ปญญา หมายถึง ความรู, รูทั่ว, ความรูเขาใจชัดเจน, รูซึ้ง, ปรีชาหยั่งรูเหตุผล, ความรูเขาใจหยั่งแยก
ไดในเหตุผล ดีชั่ว คุณโทษ ประโยชนมิใชประโยชน และรูที่จะจัดแจง จัดสรร จัดการ, ความรอบรู ในกอง
สังขารเห็นตามความเปนจริง นอกจากนี้ปญญายังแบงออกเปน 3 คือ
1) จินตามยปญญา ปญญาเกิดจากการคิด
2) สุตมยปญญา ปญญาเกิดจากการฟง
3) ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดจากเจริญภาวนาทางจิต และยังตรงกับคำภาษาอังกฤษวา
Knowledge, Wisdom, Understanding, Insight สวนปญญาในไตรสิขา (ศีล สมาธิ ปญญา) ประกอบดวย
สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ เปนปญญาที่ตัดสินการกระทำในทางที่ถูกตอง ซึ่งทั้ง
สองประการนี้อยูในองคประกอบของอริยมรรค
วิชชา หมายถึง ความรูแจง, ความรูวิเศษ, ตรงกันขามกับอวิชชาความไมรู, ตรงกับภาษาอังกฤษวา
Knowledge, Science นอกจากนี้ยังมีวิชชา 3 วิชชา 8 เปนวิชชาที่สุดยอดของพุทธปรัชญาเถรวาทเลยก็วาได
และในทางพุทธปรัชญาเถรวาทบางครั้งก็ใชคำวา Transcendental Wisdom ซึ่งเปนความรูที่เหนือประสาท
สัมผัส
ญาณทัสสนะ หมายถึง ความรูที่เปนการหยั่งรู (Intuition) ถึงความเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงสภาพ
ไปตามความเปนจริงของเหตุปจจัยเรื่องนั้น ๆ ตรงกับภาษาอังกฤษวา Vision, Insight
ญาณ หรือ ญาณทัสสนะ หมายถึง “ความรู, ปญญา, ปรีชาหยั่งรู, ปรีชากำหนดรู ซึ่งเกิดขึ้นภายใน
จิตของบุคคลโดยอาศัยการพัฒนา ฝกฝน อบรมเจริญภาวนาจนเกิดขึ้นในจิตในภาษาสันสกฤตใชคำวา ชฺยาน”
(บุญมี แทนแกว, 2535, 9.) ในบาลีนั้นคือ ปญญา แตเปนปญญาขั้นสูง และเปนความรูที่เปนการหยั่งรูอยาง
เขาใจและลึกซึ้ง มีลักษณะเกิดขึ้นสวางโพลงขึ้นในขณะนั้นอยางฉับพลันในใจทันที เปนความรูบริสุทธิ์และมี
อิสระจากเหตุผล เพราะเปนความรูที่มีความสัมพันธกับสภาวะความเปนจริงภายนอกโดยตรง มองเห็นตาม
สภาพความจริงสิ่งนั้น ๆ หรือเรื่องนั้น ๆ (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2541, 50.) นอกจากนี้ยังประกอบไป
ดวยญาณ 3 และ ญาณ 8 คำศัพทที่กลาวมาขางตนนั้นหมายถึ ง “ความรู” ในพุทธปรัชญาเถรวาทนั ้ น มี
มากมายหลายนัยที่ทำใหหมดสิ้นไปแหงกองทุกขทั้งมวลตามทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท และความรู ที่
เกิดขึ้นนั้นจะตองมาจากการปฏิบัติธรรมทางจิตใจที่เกิดขึ้นจากภายใน มีลักษณะสวางโพลงขึ้นอยางฉับพลัน
ทันทีจากประสบการณตรง ที่ผานการฝกฝนอบรมจิตอยางแนบแนมีจ ิตไมหวั่นไหวต อสิ่งใด รูเขาใจตาม
สภาวะธรรมตามความเปนจริงของอริยสัจจ เปนความรูระดับสูงที่ทำใหผูปฏิบัติหมดสิ้นกิเลสเกิดความสวาง
สะอาดสงบในจิตใจ ความรูที่เชื่อมโยงไปถึงเปาหมายได ถาปฏิบัติตามหลักของอริยสัจจ ภาวนามยปญญา
ปญญาในมรรค เมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมนี้แลวยอมสามารถทำลายอาสวกิเลสทั้งปวงไดหมดหลุดพนจากความ
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ทุกขทั้งหมด เขาสูสภาวะที่มีแตความสุขตลอดกาล หรือที่เรียกอีกวา พระนิพพานและนี้คือสุดมุงหมายสูงสุด
ของพุทธปรัชญาเถรวาท แตกอนที่เราจะไดรูถึงจุดนั้นจะตองรูเบื้องตนกอนวา ความรูนั้นเกิดขึ้นมาไดอยางไร
(พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2543, 61-62.)
2.2 ประเภทของความรู
ปรโตโฆสะ คือ เสียงจากผูอื่น การกระตุนหรือชักจูงจากภายนอก คือ การรับฟงคำแนะนำสั่งสอน
เลาเรียน หาความรู สนทนาซักถาม ฟงคำบอกเลาชักจูงของผูอื่น โดยเฉพาะการสดับ สัทธรรรมจากทานผู
เปนกัลยาณมิตร
โยนิโสมนสิการ คือ ความใชความคิดเห็นถูกวิธี ความรูจักคิด คิดเปน คือ ทำในใจโดยแยบคาย มอง
สิ่งทั้งหลายดวยความคิดพิจารณา รูจักสืบสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ่งนั้น ๆ หรือปญหานั้น ๆออก ใหเห็นตาม
สภาวะและตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย (องฺ ทุกฺ. 20/371/110.) นอกจากนี้ยังมีพุทธพจนอื่นอีกวาดวย
กัลยาณมิตรคือ
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงอรุณขึ้นมากอน เปนบุพนิมิต ฉันใด ความมีกัลยา
มิตรก็เปนตัวนำ เปนบุพนิมิต แหงการเกิดขึ้นของอารยอัษฏางคิกมรรค แกภิกษุ ฉันนั้น”
“ความมีกัลยาณมิตร เทากับเปนฯ พรหมจรรย (การครองชีวิตประเสริฐ) ทั้งหมดทีเดียว เพราะวา
ผูมีกัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได คือ จักเจริญ จักทำใหมากซึ่งอัษฎางคิกมรรค”
“อาศัยเราผูเปนกัลยามิตร เหลาสัตวผูมีชาติเปนธรรมดา ก็พนจากชาติ ผูมีชราเปนธรรมดา ก็พน
จากชรา ผูมีมรณะเปนธรรมดา ก็พนจากมรณะ ผูมีโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสเปนธรรมดา ก็
พนจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส”
“เราไมเล็งเห็นองคประกอบภายนอกอื่นแมสักอยางเดียว ที่มีประโยชนมากสำหรับภิกษุผูเปนเสขะ
เหมือนความมีกัลยามิตร, ภิกษุผูมีกัลยาณมิตร ยอมกำจัดอกุศลได และยอมยังกุศลใหเกิดขึ้น”
“ความมีกัลยามิตร ยอมเปนไปเพื่อประโยชนยิ่งใหญ, เพื่อความดำรงมั่น ไมเสื่อมสูญ
ไม
อันตรธานแหงสัทธรรม” ฯลฯ (ขุ.อิติ. 25/195/237)
2.2.1 การรูทางกาย
โดยทั่วไปในกระบวนการของการรูนั้นจะตองมีผูรูกับสิ่งที่ถูกรู ตามทรรศนะของพุทธ ปรัชญา มนุษย
เปนผูที่รับรูโลกและโลกหรือสิ่งตาง ๆ รอบตัวเรานั้นเปนสิ่งที่ถูกรู หากมองในแงนี้
กระบวนการของการรูก็จะเปนความเกี่ยวเนื่องกันระหวางมนุษยและโลก การรับรูสอง ทางใน
กระบวนการของการเกิดของความรู พุทธปรัชญาใหความสำคัญกับการรับรู (perception) พุทธ ปรัชญาถือวา
อายตนะภายในมี 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้นกาย ใจ การรับรูตามหลักการนี้จึงเปนไปใน 2 ลักษณะคือ การรับรูดวย
ประสาทสัมผัส หรือการรับรูทางกาย (sensory perception) อันเปน การรับรูดวยอายตนะ 5 คือ ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ที่ศัพททางพุทธ เรียกวา ปญจทวาริกสัญญา กับ การรับรูทางจิต (Mental perception) ซึ่งเปนการ
รับรูโดยอายตนะอยางที่ 6 คือจิตที่เรียกวามโน ทวาริกสัญญา โดยการรับรูดวยประสาทสัมผัสนั้น จะเปนการ
รับรูแบบปกติ (Normal perception) และการรับรูดวยจิตนั้นเปนการรับรูที่อยูเหนือประสาทสัมผัส (Extra
sensory perception) ที่ทางฝงตะวันตกรูจักกันในนามของ ESP สรุปไดวา การรับรูที่ตามศัพททางพุ ทธ
ศาสนา เรียกวา ธัมมสัญญานั้น เปนไปใน 2 ทาง คือ การรับรูดวยประสาทสัมผัสอันเปนการรูทาง กาย และ
การรับรูที่เหนือประสาทสัมผัสอันเปนการรูทางจิต
ตามหลักพุทธปรัชญาการรูจะตองมีองคประกอบครบทั้ง 3 อยางคืออายตนะ (ทางรับรู) อารมณ
(สิ่งที่ถูกรู) และวิญญาณ (ความรูแจง) โดยทั้ง 3 อยางนี้รวมกันเรียกวา ผัสสะ(Contact)
วารสารปรัชญาปริทรรศน
Journal of Philosophical Vision

ปที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2564

-.67- Vol 26 No.1 January - June 2021

การรับรูโลกทางจิตของผูรูนั้นเปนจิตที่มีกิเลสตัณหา การรูนั้นก็จะเปนการรูดวยสัญญา ชนิดที่เปนปญจสัญญา
ซึ่งเปนสัญญาที่ปรุงแตงอารมณใหซับซอน และแรงผลักดัน และอำนาจ ของกิเลสตัณหาทำใหการรูนั้นเปนการ
รูที่มีอวิชชา ผูรูก็จะเปนผูไมมีปญญา หรือการรูเห็นตาม ความเปนจริงซึ่งก็จะสงผลใหเขาไปปฏิบัติตอสิ่งตาง ๆ
อยางไมถูกตอง ทำใหติดของอยูในทุกข ไม สามารถถึงเปาหมายคือความหลุดพนได
การรูดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่ทางพุทธปรัชญายอมรับวามีความถูกตองในการให ความรูเกี่ยวกับ
โลกแตในขณะเดียวกันก็ตระหนักเชนกันวา การรับรูดวยประสาทสัมผัสนั้นอาจ ผิดพลาดได แตในกรณีที่เกิด
ความผิดพลาดพุทธปรัชญามองวามันไมไดเกิดจากความบกพรองของ การรับรูทางประสาทสัมผัสเอง หากแต
เปนทัศนะความเปนสวนตัว เชน อคติ ความชอบไมชอบ ในสิ่งที่รับรูที่ทำใหความรูสึกที่เกิดจากการรับรูทาง
ประสาทสัมผัสนั้นเบี่ยงเบนไปจนไมเห็นสิ่งนั้น ๆ ตามที่มันเปน และดวยเหตุนี้ทางพุทธปรัชญาจึงเห็นวาในการ
รูทางกายนั้นการตัดอคติสวนตน การตัดนิสัยความเคยชินในการคิดบางอยางออกนั้นจะเปนการชวยใหบุคคล
เห็นและเขาใจสิ่งตาง ๆ ตามที่มันเปน โดยนัยนี้การปฏิบัติโดยใชสมถกรรมฐาน และวิปสสนากรรมฐานจึงเปน
เงื่อนไขที่ สำคัญ และจำเปนสำหรับการทำใหเกิดการรับรูบริสุทธิ์ และการเห็นบริสุทธิ์หรือปญญา ซึ่งจะทำให
บุคคลถึงซึ่งความหลุดพนจากความทุกขทั้งปวงโดยสิ้นเชิง
2.2.2 การรูทางจิต
การรับรูทางกายและการรูทางจิตนั้นตางก็เปนการรับรูที่ไมตองผานตัวกลาง หรืออาศัย สิ่งใด
เป น สื ่ อ คื อ เป น การรั บ รู  โ ดยตรง (Direct perception) และเป น การรู  ท ี ่ ผ ู  ร ู  ป ระสบด ว ยตั ว เอง เป น
ประสบการณตรงดวยกัน อาจจะมีความแตกตางกันอยูบางก็จะเปนตรงที่การรูทางกาย หรือ การรูดวย
ประสาทสัมผัสอันเปนการรูดวยอินทรียทั้ง 5 นั้นตองอาศัยจิต และดูไดเฉพาะสิ่งที่เปนอยูในปจจุบัน แตการรู
ทางจิตซึ่งเปนการรูโดยที่จิตเขาถึง หรือสัมผัสกับความจริง หรือสิ่งที่ถูก รูโดยตรงนั้น จิตสามารถรับรูไดเองโดย
ไมตองผานอินทรีย5 อีกทั้งยังรับรูไดโดยไมติดอยูใน วงจำกัด หรือขอบขายของการและอวกาศ คือรูไดทั้งในสิ่ง
ที่เปนอดีต ปจจุบัน และอนาคต
ตามหลั กพุ ทธปรั ชญา การรู  ทางจิตที่เปนการรับรูในขั้นเหนือประสาทสัมผัส (Extrasensory
perception หรือ ESP) นั้นเปนไปไดก็เพราะจิตนั้นเปนธรรมชาติรู โดยสภาพ เดิมจิตนั้นสะอาดผองใสสามารถ
รูเห็นสิ่งตาง ๆ ไดอยางถูกตองแตตามนัยของพุทธปรัชญา จิตของ คนทั่วไปจะเศราหมองก็เพราะมีกิเลสมา
เกาะในการที่จะทำใหจติ มีสมรรถนะในการรูนั้น บุคคลจำเปนจะตองมีการฝกอบรมปฏิบัติ ทางจิตคือสมาธิและ
สติระลึกรูจนจิตปราศจากนิวรณ ตั้งมั่นอยูในสมาธิจึงจะเกิดปญญา และมี ความสามารถในการรูได
ในพุทธปรัชญา การรูทางจิตนอกจากจะมีการรูปแบบที่เรียกวา อภิญญาแลวก็ยังมีญาณ ทัศนะหรือ
การเห็นแจงโดยในการกระทั้ง 2 แบบนี้จิตของผูรูจะเขาถึง หรือสัมผัสกับความจริงหรือ สิ่งที่ถูกผูนั้นโดยตรง
(Immediate apprehension) แตก็ไมเหมือนกับ intuition หรืออัชฌัติกญาณของทางตะวันตกซึ่งถือวาเปน
สิ่งที่เกิดขึ้นไดเอง โดยไมมีสาเหตุและไมสามารถอธิบายได เพราะสำหรับทางฝายพุทธแลวทั้งอภิญญาและ
ญาณทัสสนะนี้เปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยางมีปจจยาการ หรือความเปนสาเหตุ (Causality) ในแงของการตองมีการ
กระทำ หรือปฏิบัติทางจิตตามขั้นตอน และวิธีการที่กลาวไวเพื่อใหไดมาซึ่งความรูดังกลาว อภิญญา เปน
ความรูยิ่งในพระพุทธศาสนา เปนการรูทางจิต เปนการรูที่อยูในวิสัยของผู ที่ปฏิบัติทางจิตจนถึงขั้นไดฌาน 4
ไดแก อิทธิวิธี ทิพโสต เจโตปริยญาณ บุพเพนิวาสานุสติญาณ ทิพพจักขุ และอาสวักขยญาณ
2.2.3 ระดับความรู
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พุทธปรัชญาเถรวาทยอมรับปญญาที่นำไปสูการดับของอวิชชาหมดกิเลสตัณหาเขาถึงภาวะแหง
ความเปนอริยะผูประเสริฐพนจากทุกขทั้งปวงไดอยางสิ้นเชิง ซึ่งสามารถแบงความรูออกเปน 6 ระดับ (เดือน
คำดี, 2535, 127-135.) ตั้งแตระดับต่ำสุดถึงระดับสูงสุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ความรูระดับวิญญาณ (Consciousness) คือ ความรูแจงทางอารมณซึ่งอายตนะภายในรับรู
อายตนะภายนอก โดยการรับรูผานทางสื่อ หรือเครื่องรับรูโลกภายนอก ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ
เรียกวา อายตนะ 6 สิ่งที่ตารับรูคือ รูปรางกับสีสิ่งที่หูรับรูคือ เสียง สิ่งที่จมูกรับรูคือ กลิ่นสิ่งที่ลิ้นรับรูคือ รส สิ่ง
ที่กายรับรูคือ สัมผัสความเย็น รอน ออน แข็ง สิ่งที่ใจรับรูคือ ธรรมารมณรูปเสียง กลิ่น รส สัมผัส และ
ธรรมารมณเหลานี้เรียกวา อารมณ
วิญญาณมีการแบงไดเปน 6 อยาง อายตนะและอารมณที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. จักขุวิญญาณ คือ การรับรูทางตาหรือการเห็น
2. โสตวิญญาณ คือ การรับรูทางหูหรือการไดยิน
3. ฆานวิญญาณ คือ การรับรูทางจมูกหรือการไดกลิ่น
4. ชิวหาวิญญาณ คือ การรับรูทางลิ้นหรือการไดลิ้มรส
5. กายวิญญาณ คือ การรับรูทางกายหรือสัมผัสทางกาย
6. มโนวิญญาณ คือ การรับรูทางใจหรือการคิด (อภิ.วิ. 35/74/43)
ความรูระดับวิญญาณนี้ เปนการรับรูแบบจำเพาะ รูเฉพาะบางสิ่ง เกิดขึ้นแบบงาย ๆ และเพียงชั่ว
ระยะเท านั ้ น เกิ ดขึ ้ น แล ว ก็ ดั บ ไปหรื อผ า นไปสูร ะยะอื ่น แตความรูร ะดับ นี้จ ะเกิ ดขึ้น ไม ได เลย ถาขาด
องคประกอบทั้ง 3 ประการ คือ อายตนะภายใน อายตนะภายนอก (อารมณ) และจิตทำหนาที่โดยสัมพันธกัน
ดังนั้น ความรูระดับวิญญาณเปนเพียงการรับรูที่สักวาแตรูเทานั้น ในระดับนี้ผูเขียนเห็นวา ไมนาจะจัดอยูใน
ขายของความรู
2) ความรูระดับสัญญา (Perception) หมายถึง ความจำไดหมายรูอาการหรือลักษณะ ตาง ๆ ของ
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณความรูระดับสัญญาเกิดตอเนื่องจากความรูระดับวิญญาณเกิดไดโดย
อาศัยการเทียบเคียงประสบการณเดิม (ความรูเดิม) กับความรูใหมที่รับเขามาทางทวารทั้ง 6 แบงออกเปน 6
อยาง ตามฐานแหงการรับรูคือ
1. ความจำไดหมายรูรูป เรียกวา รูปสัญญา
2. ความจำไดหมายรูเสียง เรียกวา สัททสัญญา
3. ความจำไดหมายรูกลิ่น เรียกวา คันธสัญญา
4. ความจำไดหมายรูรส เรียกวา รสสัญญา
5. ความจำไดหมายรูสัมผัสทางกาย เรียกวา โผฏฐัพพะสัญญา
6. ความจำไดหมายรูอารมณทางใจหรือความคิด เรียกวา ธัมมสัญญา
(อง.ฉกฺก. 22/334/367)
ความรูระดับนี้มีความสัมพันธกับความรูระดับวิญญาณอยางใกลชิด เกิดตอเนื่องและระยะใกลเคียง
กัน ความรูระดับสัญญาเปนความรูใหมที่ผัสสะรับรูเขามา เพื่อเปรียบเทียบกับความรูที่เปนประสบการณเดิม
(ความรู  ร ะดั บ วิ ญ ญาณ) ความรู  ร ะดั บ สั ญ ญา ผูเขีย นก็ย ังไมเห็น วาเปน ความรูเพราะยังไมส มบูร ณ ต าม
ความหมายที่ใชกันในญาณวิทยาอีกเชนกัน เพราะความรูระดับนี้เปนเพียงการรับรูที่ยังไมมีการวิเคราะห
สังเคราะหตีความ อาจกลาวไดวา ผูเขียนเห็นดวยกับงานวิจัยของ ลักษณวัต ปาละรัตนที่วา “ความรูระดับ
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วิญญาณและระดับสัญญานี้ยังเปนการรับรูที่บริสุทธิ์” (ลักษณวัต ปาละรัตน, 2542, 217.) คือ สักแตวารูตาม
สภาพ ยังไมไดมีความเขาใจนาจะเปนเพียงบทบาท กระบวนการรับรูเทานั้น
3) ความรูระดับทิฏฐิ(Conception) หมายถึง ทรรศนะความเชื่อถือ ความรูความเขาใจตามนัย
เหตุผล การมองโลกและชีวิตอาจถูกหรือผิดก็ได ความรูนี้มีลักษณะซับซอนเปนการสรุปแนวคิดทั้งหมดออกมา
เปนนามธรรม ซึ่งมีความลึกซึ้งกวาความรูระดับวิญญาณและความรูระดับสัญญา ความรูระดับทิฏฐินี้เกิดจาก
แหลงความรูที่มาจากสุตมยปญญาและจินตามยปญญา ตามกระบวนการของเหตุผลและการอนุมานทั้งแบบนิร
นัยและอุปนัย
แสง จันทรงาม ใหทรรศนะเกี่ยวกับทิฏฐิวา “ความเห็นหรือทิฏฐิเปนภาพจำลองของความจริง
(Truth) หรือของจริง (Fact) ที่คนคิดสรางขึ้น (Conceive) ในใจ โดยที่ยังไมไดสัมผัสกับความจริงหรือของจริง
ดวยตนเอง” (แสง จันทรงาม, 2535, 5.) จากทรรศนะนี้เห็นวา ความรูระดับทิฏฐินี้เปนระดับความเห็นของคน
คนหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายในใจ โดยการคิด วิเคราะหดวยเหตุผล หรืออาจไมมีเหตุผลก็ได เพราะคำวา “ทิฏฐิ” นี้
เปนคำพูดที่มีลักษณะกลาง ๆ ไมดีไมชั่ว” (พระโสภณคณาภรณ (ระแบบ ฐิตญาโณ), 2529, 16.) อาจจะถูก
หรือผิดจากของจริงก็ไดอาจจะเรียบงาย หรือมีความสลับซับซอนก็แลวแตการคิดปรุงแตง ดังนั้น ความรู
ระดับทิฏฐินี้ กินความหมายกวางขวาง เพราะเปนการมองในลักษณะของภาพกวาง ๆ ผูเขียนเห็นดวยกับ
ทัศนะที่วา
ความรูระดับทิฏฐิหรือมโนคตินั้นบางอยางอาจเกิดขึ้นไดดวยการฟงคนอื่น เชน คนบางคนฟงเทศน
เรื่องทุกขแตยังไมเห็นทุกขตอมาภายหลังไดนำเอาเรื่องทุกขนั้นไปคิดทบทวนดูอีกทีหลังจากคิดทบทวนอยู
หลายวัน มโนคติก็ครบวงจร ความรูระดับทิฏฐิก็เกิดขึ้นในใจ...มโนคติที่เกิดจากการฟง ทานเรียกวา สุตมย
ปญญา (ลักษณวัต ปาละรัตน, 2542, 217.) และ “ความรูระดับทิฏฐิบางอยางก็เกิดจากการคิด มโนคติที่เกิด
จากการคิด ทานเรียกวา จินตามยปญญา (ลักษณวัต ปาละรัตน, 2542, 218.)
จากหลักการนี้อาจสรุปไดวา ความรูระดับทิฏฐินี้เกิดขึ้นไดจากแหลงความรู 2 ทาง คือ
สุตมย
ปญญาและจินตามยปญญา ในพุทธปรัชญาเถรวาท ทิฏฐินั้นแปลวา ความเห็น และหมาย ความรวมถึงความ
เชื่อ ความเขาใจตามนัยเหตุผลที่ในปจจุบันเรียกวา แนวทัศนะในการมองโลกและชีวิตที่เปนตัวบงชี้สำคัญใน
การกำหนดพฤติกรรมของมนุษย
3. กระบวนการเขาถึงความรู
ความรูและประเด็นเกี่ยวกับความรูในพุทธปรัชญา ในพุทธปรัชญาความรูยังจะตองมี ความเชื่อ
(ศรัทธา) เปนพื้นฐาน โดยความเชื่อนั้น จะตองเปนความเชื่อที่ประกอบดวยเหตุผล (rational Believe) คือได
ผานโยนิโสมนสิการ หรือ การคิดพิจารณาไตรตรองโดยแยบคายดวยปญญาแลววามีเหตุผลสมควรเชื่อแลวจึง
เชื่อ แต ถึงแมวาความเชื่อที่เปนจริง (True Believe) จะเปนคุณสมบัติพื้นฐานของสิ่งที่จะจัดวาเปนความรู
แตล าพังความเชื่อก็ไมเพียงพอ และไมสามารถที่จะเรียกไดวาเปนความรู ในทรรศนะของพุทธ ปรัชญา ความ
เชื่อที่จะผานไปเปนความรูไดนั้นจะตองเปนสิ่งที่ไดผานการพิสูจนทดสอบดวย ประสบการณของตนเองโดยตรง
(Direct experience) ไมวาจะเปนประสบการณทางประสาท สัมผัส หรือประสบการณที่พนจากประสาท
สัมผัส และวาสิ่งที่เชื่อนั้นจริงหรือตรงกับสภาพความ เปนจริงของสิ่งนั้น และตามนัยของพุทธปรัชญาความรูที่
ไดมานั้นนอกจากจะตองเปนสิ่งที่ไดพิสูจนทดสอบดวยประสบการณแลว มันยังตองเปนอัตตประจักษ (Selfrealization) คือเห็นประจักษ แจงดวยตนเองวาจริงในแงนี้ความรูที่ไดจึงจัดวาเปนความรูโดยตรง
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ความรูตามทัศนะของพุทธปรัชญา 1. ความรูในพุทธปรัชญามีลักษณะเปนความรู โดยตรง คือเรารู
โลกภายนอกไดโดยตรงดวยอายตนะทั้ง 6 คือประสาทสัมผัสทั้ง 5 และใจ ทั้งใน แบบที่เปนประสบการณทาง
ประสาทสัมผัสและประสบการณที่อยูเหนือประสาทสัมผัส 2. ความรู ในพุทธปรัชญานั้นเปนความรูที่ตองอาศัย
ประสบการณ 3. ความรูในพุทธปรัชญาเปนสิ่งที่เปน สาธารณะ (Public) แมวาโดยหลักแลวความรูจะตองเปน
สิ่งที่บุคคลประจักษ (Realize) ในความ จริงดวยตนเองก็ตาม 4. ความรูในพระพุทธศาสนามีลักษณะเปน
วิทยาศาสตร ในแงของการเปนสิ่ง ที่ไดมาจากประสบการณทดสอบไดดวยประสบการณ
พระพุทธศาสนามีการยอมรับการใชเหตุผล การไตรตรองวิเคราะหดวยปญญาที่ตามศัพททางฝาย
ศาสนาเรียกวา โยนิโสมนสิการ และมีการใหความสำคัญกับเหตุผล โดยเห็นวาเหตุผล นั้นมีสวนมีบทบาทใน
การชวยใหไดมาซึ่งความรูในแงที่วามันเปนตัวชวยชี้นำทางทำใหความเชื่อ (ศรัทธา) นั้นเปนการเชื่อในสิ่งที่ควร
เชื่อหรืออีกนัยหนึ่งก็คือทำใหความเชื่อนั้นเปนความเชื่อที่มี เหตุผลถูกตองเปนสัมมาทิฏฐิ อีกทั้งการใชเหตุผลก็
เปนการสรางปจจัยภายในที่จะทำใหบุคคล พึ่งตนเองไดในการที่จะเขาถึงความรู
4. คุณคาของความรูที่มีตอมนุษย
หากพิจารณากันตามหลักการของปรัชญาแลวจะพบวาญาณวิทยา ในทัศนะของพุทธปรัชญา ไมได
เนนเพียงแคองคความรูเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังเนนบอเกิด (อายตนะ) แหงความรูและกระบวนการที่ช
วยใหเกิดความรูของมนุษย เพราะพุทธปรัชญาเนนการฝกฝนตนเองใหเกิดความรูแจงเห็นจริงในสภาวธรรม
ตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญาสงเสริมใหมนุษยรูจักใชความคิดของตนเองศึกษาใหเขาใจโลก
ทัศนและชีวทัศนดวยตัวเอง ทางพุทธศาสนา ที่ผูรูจำนวนมากไดแตงตำราเผยแพรกับในสังคมยุคปจจุบัน ซึ่งไม
อัตคัดตำรา หนังสือ แหลงความรูจากภายนอก หรือเรียกวา ปรโตโฆสะ (เสียงจากผูอื่น) เพื่อจะไดนำไปสูการ
พัฒนาความคิด ความเห็นใหชอบ ถูกตองตามทำนองคลองธรรม โดยการนอมนำความรูอันดีงามเหลานั้น โดย
ที่การสรางนั้นเปนการสรางเพียงบางสวน เปนการสรางผานการทดลองเอาความรูจากภายนอกมาปรับปรุงให
เหมาะตอสภาพของตน และทดลองใชงาน จัดการความรูไมใชกิจกรรมที่ดำเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่อง
ความรู แตเปนกิจกรรมที่แทรกหรือแฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกวา บูรณาการอยูกับทุกกิจกรรมของการ
ทำงาน และที่สำคัญตัวการจัดการความรูเองก็ตองการการจัดการดวย ตั้งเปาหมายการจัดการความรูเ พื่ อ
พัฒนา 3 ประเด็น
- งาน พัฒนางาน
- คน พัฒนาคน
- องคกร เปนองคกรการเรียนรู
กระบวนการพิจารณาโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) เพื่อสรางทิฏฐิอันชอบโดยธรรม อันจะ
นำไปสูการปฏิบัติที่ถูกตองตามธรรม สมควรแกธรรม (ธรรมานุธรรมปฏิปตติ) เมื่อสังเคราะห ลงมาโดยสรุป
ไดชัดเจนวา “การคิดเปน คิดถูก หรือการรูจักคิดนั้น จะนำไปสูแสงสวางแหงชีวิต” เพื่อความสำเร็จ ตาม
เปาประสงคที่ตองการกาวออกจากความทุกข จึงตองรูจักคบหากัลยาณมิตร เพื่อไดรับฟงเสียงที่ดีงาม สิ่งที่
ถูกตอง (ปรโตโฆสะ) ฯลฯ และการรูจักโยนิโสมนสิการ ซึ่งไดแก
การรูจักนำมาคิดพิจารณาโดยแยบคาย
เพื่อสรางองคความรูอันนำไปสูปญญาหรือแสงสวางแหงดวงจิต จึงเปนเรื่องสำคัญยิ่ง ซึ่งเปนปจจัยสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน สำหรับผูยังตองศึกษา จนกวาจะกาวถึงที่สุดแหงเสนทางธรรม ปจจัยใหเกิดปญญา คือ เกิด
สัมมาทิฏฐิ เพื่อเขาสูธรรมกระแส บนหนทางแหงอริยมรรค อันมีองคธรรม 8 ประการ ซึ่งสัมมาทิฏฐินั้น แทจริง
คือตัวปญญา อันนำไปสูการมีวิชชาเกิดขึ้น เพื่อดำเนินไปสูความดับทุกขในชีวิต หรือการบรรเทาความทุกขดวย
วารสารปรัชญาปริทรรศน
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ความเขาใจ หรือรูเทาทันโลก ในวิถีแหงโลกียสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนความเห็นชอบของบุคคลที่ตองเกี่ยวของอยูกับ
โลกสืบเนื่องการดำเนินชีวิตบนหลักศีลธรรม เพื่อการดำรงความดีงามของตนไวในฐานะทางโลก ซึ่งจะตอง
อาศัยกำลังศรัทธาในการยึดเหนี่ยวจิต ชักนำความคิดไปทางกุศลธรรม รูจักใชหลักโยนิโสมนสิการ เสริมสราง
ความรูความเขาใจในการดำเนินไปของชีวิต เพื่อรูประโยชน รูคุณคาความหมายแหงศีลธรรม ในการนำไปสูการ
ประกอบความดี จึงตองมีกำลังศรัทธาชักนำจิตใหรูจักคิดพินิจตามธรรม (โยนิโสมนสิการ) โดยการไดรับรู รับ
ฟง ไดรับการศึกษาในสิ่งที่ดีงามถูกตอง มีประโยชนโดยธรรม (ปรโตโฆสะ) ซึ่งเกิดจากการไดคบคากับผูรูหรือ
บัณฑิต ซึ่งเปนกัลยาณมิตรที่ควรคา จึงนำไปสูการรูจักคิดอยางมีปญญา เพื่อมุงขจัดความไมรูหรืออวิชชาให
หมดไป พุ ทธปรั ช ญาเถรวาท นั ้ น เกิ ดจาก “กาย” กับ “จิต” กระทบกับ อารมณภ ายนอก ประกอบดวย
อายตนะภายใน 6 ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และอายตนะภายนอก 6 (ที.ปา. 11/323/316) ไดแก รูป
เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณอารมณที่เกิดกับใจ เปนศูนยกลางของการนำไปปรับใช (Application) เปน
ความสามารถในการนำความรู (knowledge) ความเขาใจหรือความคิดรวบยอด (comprehension) ในเรื่อง
ใด ๆ ที่มีอยูเดิม ไปแกไขปญหาที่แปลกใหมของเรื่องนั้น โดยการใชความรูตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีการกับ
ความคิดรวบยอดมาผสมผสานกับความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิ่งนั้น การ
ที่กลุมคนที่ดำเนินการจัดการความรูรวมกัน มีชุดความรูของตนเอง ที่รวมกันสรางเอง สำหรับใชงานของตน
คนเหลานี้จะสรางความรูขึ้นใชเองอยูตลอดเวลา
5. สรุปความ
จากการศึกษาการจำแนกบอเกิดความรูในพุทธปรัชญานั้น สรุปไดวา ความรูนั้นแบงตามแหลง
ความรูที่เกิดขึ้นมีปจจัยหลัก 2 ประการ คือ อายตนะภายในและอายตนะภายนอกเปน เครื่องรับรู ความรูที่รู
ตามสภาวะของขันธ 5 คือ สัญญา วิญญาณ ปญญา เปนความรูนามธรรมที่แยกออกจากขันธทั้งหลาย ความรูที่
ไดจากปญจทวารและมโนทวาร โดยความรูที่มุงใหชาวโลกได พัฒนากาย กับ ใจ ดำเนินไปดวยกันตามหลัก
ทฤษฎีความรูหรือญาณวิทยาและนำไปสูจริยศาสตร คือ การประพฤติตาม (ศีล สมาธิ ปญญา) เพื่อกำจัด
ความไมรู คือ อวิชชา ทั้งนี้เพื่อใหรูแจงเห็นจริง คือ วิชชา ทำใหหลุดพนจากกิเลส คือ นิพพาน (อภิปรัชญา)
เปนเปาหมายสูงสุดของการแสวงหาความรู ที่ไดจากการพัฒนาปญญาอยูในขอบเขตของการฝกอบรมทาง
สัญญา ทิฏฐิญาณ และความรูอันเปนจากการปฏิบัติกิจกรรมทางสังคมมนุษยที่ไดรับจากการฟง ความคิดเห็น
(ทิฏฐิ) ความหยั่งรู(ญาณ) ในพุทธปรัชญาเถรวาทยอมรับวา เปนความรูขั้นสูงหรือขั้นปรมัตถ สามารถหลุดพน
จากตัณหา อวิชชา และเขาสูความเปนพระอริยบุคคลอันประเสริฐและพนจากความทุกขทั้งปวงได ถาจะแบง
ความรูในพุทธปรัชญาเถรวาทจะแบงไดหลายนัย แตถาแบงประเภทความรูตามแหลงกำเนิดความรูความรูจะ
แบงได 3 ประเภท คือ 1) สุตมยปญญา ความรูที่เกิดจากการฟง 2) จินตามยปญญา ความรูที่เกิดจากการคิด
และ 3) ภาวนามยปญญา ความรูที่ไดจากการลงมือปฏิบัติทดสอบ ดวยตนเอง แตถาแบงประเภทความรูหรือ
ระดับของความจริงเปนเกณฑก็จะแบงได 2 ระดับ คือ 1) ความรูระดับสามัญ (Worldly knowledge) เปน
ความรู  ที ่ ช าวโลกสมมติ กั น ขึ ้ น มาเป นความรูที่ถายทอดจากผูอื่น สืบ ตอกัน มา อัน เปน การรูส มมติส ัจ จะ
(Conventional truth) และ 2) ความรูระดับสูง (Ultimate knowledge) เปนความรูที่แทจริง ที่อยูพนจาก
ประสาทสัมผัสธรรมดา อันเปนการรูปรมัตถสัจจะ (Ultimate truth) ทำใหเขาใจสภาพความจริงสามารถพน
จากทุกขถึงเปาหมายที่แทจริงได พุทธปรัชญาเถรวาทนั้นไดจำแนกความรูออกเปนหลายระดับหลายประเภท
อาจมีหลายสาเหตุ กฎเกณฑในสมัยนั้นบางอยางที่ทำใหมีการแบงอยางนั้นเพื่อใหมีการสอดคลองแลวแตจะ
พิจารณาแงมุมใดหรือใชอะไรเปนมาตรฐานในการแบงประเภทของความรูนั้น อยางไรก็ตาม ผูเขียนเห็นวา
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นาจะแบงความรูออกเปน 2 ประเภท เพื่อใหสอดคลองกับหลักความรูความจริงใน พุทธปรัชญาเถรวาทที่แบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ ความรูระดับสามัญ และความรูระดับสูง ญาณวิทยาตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท
เปนผลสืบเนื่องจากศาสนาพุทธ ซึ่งเปนสวนสำคัญประการหนึ่งในสังคมไทย และโลกตะวันออก ญาณวิทยา
แบบพุทธปรัชญาเถรวาทจึงมีคุณูปการกับโลก และสังคมอยางยิ่งโดยเฉพาะตอสังคมไทยมาเปนเวลาชานาน
เปนทั้งรากฐานในการดำเนินชีวิต และเปนรากฐานการศึกษา จึงมีลักษณะเอื้อประโยชนตอการแสวงหาความรู
ที่ถูกตอง ตอการทำความเขาใจธรรมชาติโลกและชีวิต ในขณะเดียวกันก็เปนปรัชญาศาสนาที่ชวยใหมวลมนุษย
พนจากทุกข รวมทั้งเปนสิ่งโยงยึดสังคมไทยใหเปนสังคมที่นาอยูสบื เนือ่ งมาจวบจนปจจุบัน
6. รายการอางอิง
กรมการศาสนา. (2525), พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เลมที่ 11, 20, 22, 25, 35, (พิมพ ครั้งที่ 4),
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.
เดือน คำดี. (2535). พุทธปรัชญา. กรุงเทพฯ: โอ เอส พริ้นติง เฮาส.
บุญมี แทนแกว. (2535). ญาณวิทยา (ทฤษฎีความรู). กรุงเทพฯ: ธนะการพิมพ.
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2541). พุทธธรรม. (พิมพครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม.
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2543). พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. (พิมพครั้งที่ 9).
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระธรรมป ฎ ก (ป.อ.ปยุ ตฺ โ ต). (2546). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับ ประมวลธรรม. (พิมพครั้งที่ 12).
กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระโสภณคณาภรณ (ระแบบ ฐิตญาโณ). (2529). ธรรมปริทัศน 2. (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ :โรงพิมพหาง
หุนสวนจำกัด ศิวพร.
ลักษณะวัต ปาละรัตน. (2554). พุทธญาณวิทยา. (พิมพครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร : หจก.
เม็ดทราย พริ้นติ้ง.
ลักษณวัต ปาละรัตน. (2542). ญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทเปนประสบการณนิยมหรือไม?.
วิทยานิพนธอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
แสง จันทรงาม. (2535). พุทธศาสนวิทยา. กรุงเทพฯ: บรรณาคาร.

วารสารปรัชญาปริทรรศน

Journal of Philosophical Vision

