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มีหลายสมญานามท่ีพระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2  ไดรับ ท้ังในขณะดํารงตําแหนง
ประมุขคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก (ค.ศ. 1978 – 2005)  เชน  บุคคลธรรมดาท่ีไมธรรมดา   
บุรุษแหงสันติภาพ  ฯลฯ   แมพระองคจะจากไป แตภาพแหงความประทับใจยังตรึงตา ตรึงใจ 
โดยเฉพาะความเรียบงายในการดําเนินชีวิตของพระองค 

ผูวิจัย ในฐานะคริสตชน ซาบซ้ึงในการทุมเท อุทิศตนตอภารกิจแหงการรับใชคริสตศาสน-
จักรและมวลมนุษย แมพระองคจะเปนพระสันตะปาปา  แตพระองคไมลืมท่ีจะเปน “ผูเช่ียวชาญ
ดานปรัชญาและเทววิทยา”   พระองคจึงเปน  “พระสันตะปาปา ผูเช่ียวชาญดานปรัชญาและ 
เทววิทยา”  ดวยเหตุนี้ จึงไมควรแปลกใจท่ีพระองคใหความสําคัญตอการอธิบายความสัมพันธ
ระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา  กลาวคือ พระองคนําความเช่ียวชาญดานปรัชญาและ 
เทววิทยาของพระองค มาวิเคราะหและอธิบาย  ในขณะท่ีสังคมอยูในภาวะสับสนเกี่ยวกับความจริง  
และในภาวะของการแขงขันกันเปนผูนํา ในการตอบปญหาเกี่ยวกับความจริง จนลืมไปวา  
“ความจริงเปนหนึ่งเดียว  แตมีอยูหลายระดับ”  แตละระดับจึงเปนหนาท่ีของแตละศาสตร ท่ีตอง
คํานึงบริบทของตน   

ผูวิจัยจึงรูสึกมีความสุขในการศึกษาวิจัยแนวคิดของพระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2 และ
ตั้งใจจะศึกษาวิจัยแนวคิดของพระองคในดานอ่ืนๆ ตอไป 
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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค เพื่อ ศึกษาความหมายพ้ืนฐานแนวคิดและการอธิบาย
ความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนาตามแนวคิดของพระสันตะปาปายอหน ปอล 
ท่ี 2  เปนการศึกษาเชิงเอกสารโดยทําการคนควา รวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบ สรุปและนําเสนอ
ขอมูลท่ีได  

ผลการศึกษา สรุปไดวาพระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2 ทรงสนับสนุนใหมีการคิดคน 
ใชเหตุผลเพ่ือเขาใจความเชื่อในคริสตศาสนามากยิ่งข้ึนโดยอาศัยการศึกษาความจริงในบริบท
ปรัชญา พระสันตะปาปาฯ อธิบายวา แมคริสตศาสนจักรจะเผชิญหนากับกระแสสุดโตง ท้ังการ
สนับสนุนการใชปรัชญาหรือวิทยาการแขนงตางๆ มาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา จนเนนงาน
วิชาการ  รวมท้ังการประนามปรัชญาและวิทยาการแขนงตางๆ วาทําใหออกนอกแนวทางคําสอน
ของพระเยซูคริสตเจา รวมท้ังการนําปรัชญามากรีกมาใชเปนเคร่ืองมือ หรือสาวใชของเทววิทยา 
โดยเฉพาะในยุคกลางของคริสตศาสนา  ซ่ึง เปนกระแสสุดโตงอีกดานหนึ่ ง เชนกัน   ซ่ึง 
พระสันตะปาปาฯ ไมไดปฏิเสธกระแสสุดโตงดังกลาว วาเปนขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในคริสต- 
ศาสนจักร  อยางไรก็ตาม พระองคทรงยืนยันดวยวาคริสตศาสนจักร โดยผูนําคริสตศาสนจักรและ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง คําสอนจากสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2  ใหแนวทางในการยอมรับและเสนอ
ใหนําปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนาอยางตอเนื่อง แตทําดวยความรอบคอบ สมดุล และ
คํานึงถึง “ศักดิ์ศรี” ตามอัตลักษณของปรัชญาและวิทยาการแขนงตางๆ ดวย 

อยางไรก็ตาม แมวาพระองคจึงทรงสนับสนุนใหนําปรัชญารวมสมัยมาอธิบายคําสอน 
คริสตศาสนา ตองอยูบนพื้นฐานของบริบทของปรัชญาในการใชเหตุผลเพ่ือมุงสูการอธิบายคุณคา
และความหมายของความจริง  ท้ังนี้ดําเนินตามตามธรรมประเพณีคริสตศาสนจักร กลาวคือ   
การยืนยันวา ความเช่ือศรัทธาตอความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา “มากอนและเรียกรอง”  
ใหแสวงหา “ความเขาใจ” อาศัยเหตุผล 

แนวคิดของพระสันตะปาปาฯ  ท่ีอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอน 
คริสตศาสนา จึงไมเพียงเปนประโยชนตอคริสตศาสนจักรเทานั้น แตยังอํานวยประโยชน 
ตอการพิจารณาบริบทตามอัตลักษณของวิทยาการแขนงตางๆ เพื่อวิทยาการแขนงตางๆ จะได 
ชวยเสริมเพิ่มเติมกันและกัน สู “ความจริง” 
คําสําคัญ  : 1) พระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2    

2) ปรัชญา           
3) คําสอนคริสตศาสนา 
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Abstract 
 

The purpose of this research is to study the definition, basic concepts and the explanation 
of the relationship between philosophy and catechism by the ideas of Pope John Paul II which is 
document-oriented study by research, data collection, analysis, comparison, summary and 
presentation. 

The summary is Pope John Paul II supported the innovation of using reasons to 
understand the belief in Christianity more and more by study the fact in the context of philosophy. 

Pope John Paul II explained that even the Church have to confront with extreme flows 
and encouragement the use of philosophy or  science fields to describe catechism and focus on 
academics including the invective of philosophy and science fields that made out the way of Jesus 
’s doctrine and also the use of Greek philosophy as tools or maid of theology especially in the 
middle age of Christianity, which is also the extreme flows as Pope John Paul II did not deny 
extreme flows that were the fact occurred in the Christian Church.  

However, Pope John Paul II insisted that Christian Church by Church leader especially 
the teaching from II Vatican Council that give the way of recognition and offer to explain the 
doctrine by philosophy successively and meditated the honor by identity of philosophy and 
science fields. 

Even, Pope John Paul II encouraged the use of contemporary philosophy to describe 
catechism, based on the context of philosophy to explain value and definition of the truth that 
followed by the tradition of the Church the can be said that the confirmation of faith by catechism 
is “early and require” to seek perception based on reasons. 

The ideas of Pope John Paul II explained  the relationship between philosophy and 
catechism is advantage not only to the Christian Church but also to the Consideration of science 
fields identity so that science fields can support each other to the fact. 
Keywords  :   1) Pope John Paul II     

2) Philosophy    
3) Catechism 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
ในประวัติศาสตรมนุษยชาติ แสดงถึงความสัมพันธใกลชิดระหวางปรัชญาและศาสนา 

แมวาบางคร้ังจะมีการถกเถียง โตแยงความรูของกันและกัน ในขณะเดียวกัน พบถึงความเกื้อหนุน
เกื้อกูลกันและกันระหวางปรัชญาและศาสนา  จนบางคร้ังแทบจะแยกจากกันไมออก 

จากประวัติศาสตรคริสตศาสนา พบวามีการนําปรัชญามาชวยอธิบายคําสอนคริสตศาสนา
มานานแลว  ตั้งแตยุคเร่ิมตนของคริสตศาสนจักรเห็นไดชัดจากคําสอนของนักบุญเปาโล (ค.ศ. 10 – 
67) นักบุญออกัสติน  (ค .ศ . 354 – 430) และนักบุญโทมัส  อาไควนัส (ค .ศ.  1225 – 1274)  

ซ่ึงนําปรัชญากรีกมาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา และยังคงมีการดําเนินเร่ือยมา แตส่ิงท่ีเปนปญหา
คือ มีการพยายามทําคําสอนคริสตศาสนาใหเปนปรัชญา จนเนนเร่ืองงานดานวิชาการของ 
คริสตศาสนามากเกินไป จนถึงกับมีการนําคําสอนคริสตศาสนามาใชพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ัวไป   
“จนลืมเนนไปวาคริสตศาสนามีเปาหมายเฉพาะ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแบบอยาง 
พระเยซูคริสตเจา” (กีรติ  บุญเจือ, 2001: 73)   

ปญหาเร่ืองความสัมพันธระหวางปรัชญาและคําสอนของคริสตศาสนา มีความคลุม 
เครือมาต้ังแตยุคนักบุญออกัสติน - นักบุญโทมัส อาไควนัส เปนตนมา เนื่องจากผูนําของ 
คริสตศาสนจักรยังไมมีการสอนอยางเปนทางการถึงความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอน 
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คริสตศาสนจักรวาเปนอยางไรแน   คริสตชนสามารถนําปรัชญามาอธิบายคริสตศาสนาไดหรือไม  
แคไหน อยางไร 

พระสันตะปาปายอหน ปอลท่ี 2 ประมุขคริสตศาสนจักรคาทอลิกระหวาง ค.ศ. 1978 – 
2005  เปนประมุขคริสตศาสนจักรคาทอลิกท่ีไดอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอน
คริสตศาสนาอยางชัดเจน ดังปรากฎในเอกสาร Fides et Ratio (ความเช่ือและเหตุผล) ใน ค.ศ. 1998  
พระองคอธิบายวาไมมีปรัชญาทางการของคริสตศาสนจักร หมายความวา คริสตศาสนจักร  
ไมยึดติดกับระบบปรัชญาลัทธิใดลัทธิหนึ่งอยางเปนทางการ ถึงแมบรรดาผูนําและผูสอนคําสอน
ของคริสตศาสนจักรหลายๆ ทาน นําแนวคิดของนักปรัชญาบางทานมาชวยอธิบายคําสอนคริสต-
ศาสนาก็ตาม   พระองคทรงแถลงวา “ปรัชญาเปนวิถีทางท่ีสําคัญอยางหน่ึงในการเขาถึงความจริง 
ในพระเจา” (Fides et Ratio, 1998: 5) ในฐานะท่ีมนุษยเปนผูมีสติปญญา  พระองคจึงทรงเชิญชวน 
คริสตชนท่ีมีความรู ความสามารถวามีหนาท่ีตองศึกษาคนควาปรัชญาทุกคนทุกรูปแบบและรวมมือ
กับนักปรัชญาทุกรูปแบบ เพ่ือหาคําอธิบายคําสอนของคริสตศาสนาใหกระจางแจงกวางขวางยิ่ง ๆ 
ข้ึน แตคริสตศาสนจักรจะนําปรัชญาลัทธิใดลัทธิหนึ่งมาชวยอธิบายคําสอนก็ได โดยไมมีการผูกมัด
กับแนวคิดของนักปรัชญาบุคคลใดหรือลัทธิใดลัทธิหนึ่งท้ังส้ิน คริสตศาสนจักรผูกมัดกับคําสอน
ของพระเยซูเจา แตไมผูกมัดกับแนวคิดของระบบปรัชญาใด ๆ ท้ังส้ิน  

แนวความคิดของพระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2 ทําใหทราบถึงความชัดเจนและทาทีของ
คริสตศาสนจักรท่ีอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา ดวยการสนับสนุน
ใหมีการคิดคนใชเหตุผลเพ่ือเขาใจความเช่ือในคริสตศาสนามากยิ่งข้ึนโดยอาศัยปรัชญา แนวคดิของ
พระสันตะปาปาฯ จึงควรไดรับการสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยและเผยแผความคิดของพระองค 
ใหกวางขวางยิ่งข้ึน 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชการศึกษาเอกสาร (Documentary  Research)  ท่ีนําเสนอและอธิบาย
แนวคิดของพระสันตะปาปาฯ เร่ืองความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา เพื่อให 
มีแนวทางการอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญาและคําสอนคริสตศาสนาแกคริสตชนและ
ผูสนใจศึกษาแนวคิดและคําสอนของคริสตศาสนาตอไป 

 
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาความหมาย ความสัมพันธของปรัชญา ศาสนาและคําสอนคริสตศาสนา 
2) เพื่อศึกษาพื้นฐานแนวคิดท่ีมีอิทธิพลตอพระสันตะปาปายอหน ปอลท่ี 2 ในการอธิบาย

ความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนของคริสตศาสนา 
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3)  เพื่อศึกษาการอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา ตามแนวคิด
พระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัยนี ้

1) ไดรับความรูเกี่ยวกับการอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา
ตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก ซ่ึงมีอิทธิพลตอพื้นฐานแนวคิดของพระสันตะปาปายอหน 
ปอลท่ี 2 

2) ทําใหทราบแนวคิดและลักษณะเดนในการอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับ 
คําสอนคริสตศาสนา ของพระสันตะปาปายอหน  ปอล ท่ี  2 

3)   มีแนวทางการอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญาและความเช่ือคริสตศาสนาแก 
คริสตชนและผูสนใจศึกษาปรัชญาและคําสอนของคริสตศาสนา 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) อันไดแก การอธิบาย
ความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนาตามแนวคิดของพระสันตะปาปายอหน ปอล 
ท่ี 2   มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1)  คนควาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีวิจัยจากเอกสารท่ีเกี่ยวของกับหัวขอ 
ท่ีจะวิจัย 

2)  วิเคราะหขอมูล 
3)  สรุปและนาํเสนอขอมูลท่ีได 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยนี้ เปนการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary  Research)  ท่ีอธิบายความสัมพันธ

ระหวางปรัชญากับคําสอนของคริสตศาสนาตามแนวคิดของพระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2 
ในชวงท่ีพระองคดํารงตําแหนงประมุขแหงคริสตศาสนจักรคาทอลิก ตลอดจนการอางอิงเฉพาะ
ผลงานท่ีตีพิมพ/ไดรับการเผยแพรเรียบรอยแลวเทานั้น 
 
นิยามศัพท 

เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายของคําบางคําท่ีใชในงานวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยขอกําหนด
ความหมายของคําตาง ๆ  โดยเรียบเรียงจากหนังสือ สารานุกรมศาสนาคริสต คาทอลิก (มนัส, 
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1983)  คนในทรรศนะของพุทธศาสนา อิสลามและคริสตศาสนา (เสรี และคณะ, 2524) Catechism 
of the Catholic Church    (1997)  และ Dictionary of Philosophy  (Angeles, 1981)  ดังนี้ 

ความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา  หมายถึง การนําแนวคิด/ลัทธิ/
วิธีการทางปรัชญามาอธิบายคําสอนของคริสตศาสนาในประวัติศาสตรของคริสตศาสนจักร  
ซ่ึงมีอิทธิพลตอการอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนาท่ีพระสันตะปาปา
ยอหน ปอลท่ี 2 อางถึงในการอธิบายของพระองค 

ปรัชญา  หมายถึง แนวคิดท่ีอธิบายปญหาเร่ืองคุณคา ความหมายของภาวะที่มีอยู  
ท่ีนักวิชาการของคริสตศาสนานํามาอธิบายคําสอนของคริสตศาสนา 

คําสอนคริสตศาสนา หมายถึง หลักธรรมคําสอนทางการของคริสตศาสนจักรคาทอลิก  
ซ่ึงมีพื้นฐานบนพระคัมภีรคริสตศาสนา และการอธิบายพระคัมภีรผานทางธรรมประเพณีและ 
การสอนทางการของผูนําคริสตศาสนจักรคาทอลิก 

การไถบาป (Redemption)  คือการท่ีพระเยซูคริสตไดทรงมอบชีวิต แบบอยางและคําสอน
ของพระองคเพื่อใหมนุษยไดพบทางกลับไปสูพระเจา  อาศัยพระทรมาน การส้ินพระชนมและ 
การกลับคืนพระชนมชีพของพระองค 

การบังเกิดเปนมนุษย  (Incarnation)  เปนขอความเช่ือขอหนึ่งของศาสนาคริสตวา   
พระเยซู-คริสตเปนพระเจาทรงบังเกิดมาเปนมนุษย  เปนลูกของพระนางมารีอาซ่ึงต้ังครรภดวย
อานุภาพของพระเจา   คนท่ัวไปในสมัยนั้นรูจักพระเยซูในฐานะบุตรของโยเซฟ  ชางไมกับมารีอา  
ชาวเมืองนาซาเร็ทในแควนกาลิลี 

การเผยแสดง  (Revelation)  หมายถึง การท่ีพระเจาทรงเผยแสดงพระองคเองแกมนุษย  
เพื่อใหมนุษยบรรลุสูความรอด  โดยการเผยแสดงสําคัญท่ีสุดคือ ทางพระเยซูคริสตเจา และถายทอด
การเผยแสดงโดยผานทางพระวาจา  ธรรมประเพณี และอํานาจการสอนทางการของคริสตศาสน-
จักร 

กระแสเรียก (Vocation) หมายถึงการท่ีพระเจาทรงโปรดใหมนุษยแตละคนแสวงหา 
น้ําพระทัยของพระองคในการบรรลุถึงความรอด  โดยแยกไดสองประเภทคือ ในฐานะเปนผูติดตาม 
ท่ีใกลชิด (นักบวช) หรือ ฆราวาส 

ขอความเชื่อ (Dogma) หมายถึงหลักธรรมทางศาสนา ซ่ึงพระสันตะปาปาและบรรดา
พระสังฆราช ประกาศอยางเปนทางการวาเปนความจริงทางศาสนาท่ีคริสตชน (คาทอลิก) ตองเช่ือ 
เพราะถือเปนความจริงท่ีพระเจาทรงเผยแสดงผานทางคริสตศาสนจักร และถือวาขอความเชื่อ
เหลานั้นเปนความจริงท่ีไมผิดพลาด 
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คาทอลิก (Catholic) แปลวา “สากล” หมายถึงคริสตศาสนจักรท่ีพระเยซูคริสตเจาทรงต้ังข้ึน
นั้นเปนสากลในดานหลักความเช่ือ 

ธรรมประเพณี (Tradition) หมายถึง การอธิบายและการถายทอดพระวาจาของพระเจา  
ดวยวาจา ขอเขียนและวิถีปฏิบัติของอัครสาวก อันเปนการถายทอดอยางมีชีวิตชีวา โดยอาศัยการนํา
ของพระเปนเจา (พระจิตเจา)  ซ่ึงถือเปนมรดกแหงความเช่ือ  และถือเปนการเผยแสดงของพระเจา 

นักบุญ (Saint) หมายถึงคริสตชนท่ีลวงลับไปแลว ซ่ึงคริสตศาสนจักรประกาศรับรองวา
เปนผูศักดิ์สิทธ์ิ บรรลุถึงความรอดพนแลว และเปนตัวอยางสําหรับคริสตชนท่ีมีชีวิตอยูในการ
ปฏิบัติตามแบบอยางของทานในการบรรลุถึงความรอด 

นักบุญโทมัส  อาไควนัส (St. Thomas Aquinas) มีชีวิตระหวางป ค.ศ. 1225 – 1274 เกิดท่ี
โรซซาเซสคา ไดศึกษาปรัชญาที่เยอรมันและไดบวชเปนบาทหลวงในคริสตศาสนา สอนปรัชญา 
ท่ีปารีส  ไดเขียนหนังสือและสอนปรัชญา โดยนําปรัชญากรีก (อาริสโตเต้ิล) มาอธิบายคําสอน 
ในคริสตศาสนา  ถือวาเปนนักปรัชญาคริสตท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด  จนไดรับฉายาวานักปราชญเทวดา
และเจาชายแหงสํานักอัสมาจารย 

นักบุญเปโตร (St. Peter)  เปนหนึ่งในอัครสาวก  และพระเยซูไดแตงต้ังใหเปนหัวหนากลุม
อัครสาวก  ถือเปนพระสันตะปาปาองคแรกโดยไดเลือกกรุงโรมเปนศูนยกลาง 

นักบุญเปาโล (St. Paul)  มีช่ือปรากฏในหนังสือพันธสัญญาใหม หลังพระเยซูเจาเสด็จ 
สูสวรรคแลว  ทานเปนชาวยิว ถือสัญชาติโรมัน เดิมไดเบียดเบียนสาวกของพระเยซู  ภายหลัง 
ไดกลับใจเปนสาวกของพระเยซูอยางอัศจรรย  ถือวาเปนหนึ่งในอัครสาวก โดยไดพยายามเผยแพร
คําสอนของพระเยซูจนไดช่ือวาเปนหนึ่งในกลุมอัครสาวก  ไดตั้งกลุมคริสตชนตามท่ีตาง ๆ และ 
ไดเขียนจดหมายหลายฉบับถึงกลุมคริสตชนหลาย ๆ แหง  โดยจดหมายเหลานั้นไดเปนสวนหนึ่ง
ของหนังสือในพันธสัญญาใหม 

นักบุญออกัสติน (St. Augustine) มีชีวิตระหวางป ค.ศ. 354 – 430  เกิดท่ีเมืองฮิบโป 
ทางเหนือของอัฟริกา  ไดใชชีวิตวัยหนุมอยางเหลวเหลก  จากนั้นไดกลับใจและไดบวชเปน
บาทหลวงในคริสตศาสนา ตอมาไดรับการสถาปนาเปนมุขนายก (Bishop) และถือเปนนักปราชญ 
ผูมีช่ือเสียงท่ีสุดทานหน่ึงในยุคกลางชวงแรก 

บัญญัติของพระเจา/พระบัญญัติสิบประการ  (Ten Commandments)  เปนบัญญัติท่ีพระเจา
ประทานใหกับชาวอิสราเอลในพันธสัญญาเดิม ณ บริเวณภูเขาซีนาย เปนพันธสัญญาท่ีพระเจา 
ทํากับชาวอิสราเอลและชาวอิสราเอลนอมรับดวยความรักและสมัครใจ  มีท้ังส้ิน 10 ประการ ไดแก   
จงนมัสการพระเจาผูเดียวของเจา  อยาออกพระนามพระเจาโดยไมสมเหตุ  วันพระเจาอยาลืมฉลอง
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เปนวันศักดิ์สิทธ์ิ  จงนับถือบิดามารดา  อยาฆาคน  อยาทําอุลามก  อยาลักขโมย  อยาใสความนินทา  
อยาปลงใจในความอุลามก  อยามักไดทรัพยของเขา 

บัญญัติคริสตศาสนจักร  (Commandments of the Church) หมายถึงบัญญัติท่ีคริสตศาสน-
จักรต้ังข้ึนเพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติตนเปนคริสตชนท่ีดี   

บาป  (Sin)  หมายถึงการทําผิดตอพระเจาและเพ่ือนมนุษย โดยรูตัวและเต็มใจ โดยมอง 
ท้ังดานสภาพจิตใจและการกระทําภายนอกดวย 

บาปกําเนิด (Original Sin) หมายถึงบาปท่ีมีติดตัวมนุษยทุกคนตั้งแตเกิดมา อันเปนเหตุ 
ใหมนุษยมีแนวโนมท่ีจะทําบาปอยูเสมอ บาปดังกลาวสืบเนื่องมาจากบาปของอาดัมและเอวาซ่ึงเปน
บาปแรกของมนุษย (การไมเช่ือฟงและการเลือกตัวเองแทนท่ีพระเจา) และบาปน้ันตกทอดมาสู
มนุษยคนอ่ืน ๆ ในฐานะเปนลูกหลานของอาดัมและเอวา 

ปตาจารย (Father) หมายถึง นักเขียนชาวคริสตผูมีช่ือเสียงระหวาง 3 ศตวรรษแรก  
ทานเหลานี้พยายามถายทอดคําสอนของบรรดาอัครสาวกไวอยางถูกตองครบถวนดวยความเคารพ 
โดยนักเขียนเหลานี้ไดรับอิทธิพลจากปรัชญากรีก 

ประกาศก  (Prophet)  หมายถึงบุคคลที่พระเจาไดเลือกสรรใหเปนผูประกาศสัจธรรม หรือ
ประกาศส่ิงท่ีพระองคประสงคตอมนุษย เปนท่ีรูจักในพระธรรมเกาวา ประกาศกเปนผูพูดแทน 
พระเจา  เพื่อแสดงพระประสงคของพระองคตอชาวอิสราเอลในสมัยนั้น 

ปรัชญาอัสมาจารย  (Scholasticism) หมายถึงปรัชญาคริสต  “ทางการ” ในยุคกลาง 
โดยพยายาม อธิบายและปกปองคําสอนในคริสตศาสนาอาศัยปรัชญากรีก (เหตุผล) 

ปรัชญาบุคคลนิยม  (Personalism)  หมายถึงแนวคิดท่ีเห็นวาปรัชญาควรจะเร่ิมจากมนุษย
ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีความรู มีน้ําใจเสรีและมีความสัมพันธกับผูอ่ืน  โดยมองมนุษยวามีลักษณะสําคัญ
สามอยางท่ีตองอยูดวยกัน คือ อัตลักษณของแตละคน  ความสัมพันธอยางใกลชิดกับผูอ่ืน และ
สถาบันอันเปนธรรมของสังคม  (เนนอัตลักษณของแตละบุคคลและความสัมพันธกับผู อ่ืน 
แบบความเปนมิตร ซ่ึงทําใหสังคมเปนหมูคณะ) (Dantonel, 1990)  

พระกายพระคริสต (Body of Christ) การที่นักบุญเปาโลไดเปรียบเทียบวา คริสต- 
ศาสนจักรเปรียบไดกับพระกายของพระคริสต  คริสตชนแตละคนเปนสวนหนึ่งในพระกายของ
พระองค 

พระคัมภีรไบเบิล  (Bible)  หมายถึงหนังสือท่ีบันทึกเร่ืองราวการเผยแสดงของพระเจา 
แกมนุษย โดยแบงออกเปนสองภาค คือ พันธสัญญาเดิม (45 เลม) และพันธสัญญาใหม (72 เลม)  
คริสตชนเช่ือวาพระคัมภีรฯ เปนหนังสือบันทึกประวัติศาสตรแหงความรอด  โดยผูเขียนไดรับ 
การดลใจจากพระเจา 
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พระตรีเอกภาพ/พระตรีเอกานุภาพ  (The Trinity) หลักคําสอนของคริสตศาสนาท่ีวา 
พระเจามีพระองคเดียว แตไดเผยแสดงใหมนุษยรูจักในประวัติศาสตรในแบบสามพระบุคคล  
เราเรียกวาพระบิดา พระบุตร พระจิต พระบิดาไดทรงสรางเรามา พระบุตรคือ พระเยซูคริสต  
พระผูไถ  และพระจิตคือ ผูท่ีประทับอยูกับเราและเปนชีวิตของเรา 

พระธรรมเกา/ พันธสัญญาเดิม (Old Testament) หมายถึง พระคัมภีรใบเบิลภาคแรก 
ซ่ึงกลาวถึงตั้งแตการสรางโลกจนกระท่ังถึงการปรากฏมาของพระเยซูคริสตเจา  ท้ังนี้โดยรวมเอา
ประวัติความสัมพันธระหวางพระเจากับชนชาติอิสราเอลไวเกือบท้ังหมด  

พระธรรมใหม/ พันธสัญญาใหม (New Testament) พระคัมภีรไบเบิลภาคที่สอง  
ซ่ึงรวมเอาหนังสือเกี่ยวกับพระเยซูคริสตท่ีเรียกวาพระวรสาร (Gospels) ส่ีเลมซ่ึงถือเปนหัวใจของ 
พระคัมภีรฯ และยังมีหนังสือวาดวยกิจการของอัครสาวกและจดหมายของคณะอัครสาวก  

คริสตศาสนจักร  (The Church)  หมายถึงมวลคริสตศาสนิกชนท่ีรวมกันเปนประชาคมและ
เปนสถาบัน โดยมีผูนําทางศาสนา  โดยมีฐานันดรตามลําดับข้ันดังนี้ คือ พระสันตะปาปา (Pope)     
มุขนายก (Bishop) บาทหลวง (Priest) และสัตบุรุษ 

พระสันตะปาปา  (Pope)  หมายถึง มุขนายกแหงโรม (Bishop of Rome) ซ่ึงถือเปนประมุข
สูงสุดของชาวคริสต นิกายโรมัน คาทอลิก เชื่อวาเปนผูสืบตําแหนงจากนักบุญเปโตร ท้ังนี้โดย 
การแตงต้ังของพระเยซูคริสตเอง ไดรับสิทธิอํานาจสูงสุดจากพระเจา 

พระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2 (Pope John Paul II) เดิมช่ือคาโรล  โจเซฟ วอยติวา  
สมภพเมื่อ 18 พ.ค.1920 ท่ีเมืองคราโคว ประเทศโปแลนด ไดรับการบวชเปนบาทหลวงคาทอลิก 
ในป 1946  สําเร็จการศึกษาปริญญาเอกปรัชญาและเทววิทยา  ในป 1960 ไดรับการสถาปนาเปน 
มุขนายก แหงคราโคว  ตอมาไดรับการแตงต้ังเปนพระคารดินัลในป 1967  ตอมาในป 1978  ไดรับ
เลือกเปนสมเด็จพระสันตะปาปา ทรงเลือกนามวา ยอหน ปอล ท่ี 2 

พระหรรษทาน  (Grace)  หมายถึงพระพรของพระเจาท่ีประทานแกมนุษย  เพื่อชวยให
มนุษยไปสูความรอดพน 

ศีลศักดิ์สิทธ์ิ (Sacrament)  หมายถึงพิธีกรรมของคริสตศาสนา อันเปนเคร่ืองหมายภายนอก
เพื่อแสดงออกถึงความสัมพันธของศาสนิกกับพระเจา   เปนเคร่ืองหมายถึงการประทาน 
พระหรรษทานของพระเจา  ในนิกายโรมันคาทอลิกมี 7 ศีล คือ ศีลลางบาป  ศีลกําลัง ศีลมหาสนิท 
ศีลอภัยบาป ศีลสมรส  ศีลบวช และศีลเจิมคนไข 

สังคายนา  (Council)  หมายถึงการประชุมบรรดามุขนายก ผูนําศาสนาและผูเช่ียวชาญ  
โดยมีพระสันตะปาปาเปนผูเรียกและเปนประธานท่ีประชุม   จนถึงปจจุบันมีสังคายนารวมท้ังส้ิน 
21 คร้ัง 
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สังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2   (Vatican Council II)   เปนสังคายนาคร้ังลาสุดของศาสนาคริสต 
นิกายโรมันคาทอลิก จัดข้ึนท่ีกรุงโรมระหวางป ค.ศ. 1963 – 1965 โดยพระสันตะปาปาเรียกบรรดา
มุขนายกทุกองคท่ัวโลกประมาณ 3,000 กวาองค รวมท้ังผูแทนบาทหลวง  นักบวช ฆราวาสและ
ผูเช่ียวชาญทางดานตาง ๆ เขารวมเปนท่ีปรึกษาและผูสังเกตการณ เพื่อปรับปรุงคําสอนและแนวคิด
ทางศาสนาใหเขากับการเปล่ียนแปลงของสังคมในปจจุบัน 

สํานักโทมัส  (Thomism)  หมายถึงปรัชญาในแนวของนักบุญโทมัส  อไควนัส (ค.ศ. 1225 – 
1274)  นักปรัชญาคริสตในสมัยกลาง   ปรัชญาแนวนี้ เปนแนวนําของปรัชญาอัสมาจารย 
(Scholasticism) อันเปนปรัชญา “ทางการ” ของศาสนาคริสตในยุคนั้นและยังถือหลักใหญ ๆ จนถึง
ปจจุบัน 

สมณสาสน  (Encyclical)  หมายถึงเอกสารเชิงอภิบาลที่พระสันตะปาปาเขียนเปนทางการ
ถึงสมาชิกคริสตศาสนจักรสากล สําหรับสอนความจริงบางอยางดวยอํานาจส่ังสอนปกติ  แนวคิด
ในสมณสาสนจึงอาจเปล่ียนแปลงไดในภายหลัง 

อัครสาวก  (Apostles)  หมายถึง กลุมศิษยท่ีใกลชิดกับพระเยซูเจาท้ัง 12 องค และรวมถึง 
นักบุญเปาโลดวย โดยมีนักบุญเปโตร เปนหัวหนา 

อํานาจการสอนทางการของคริสตศาสนจักร  (Magistery)  หมายถึง ภาระหนาท่ีในการ
อธิบายความอยางถูกตองเก่ียวกับพระวาจาของพระเจา ซ่ึงอํานาจนี้กระทําในนามของพระเยซู-
คริสตเจา  ซ่ึงมอบหมายไวแกบรรดาพระสังฆราช โดยรวมเปนหนึ่งเดียวกับทายาทของนักบุญ 
เปโตร หรืออีกนัยหนึ่ง พระสังฆราชแหงกรุงโรม คือ สมเด็จพระสันตะปาปา  โดยถือวา อํานาจ 
การสอนทางการฯ นี้ ไมผิดพลาด และถือเปนการเผยแสดงของพระเจา 

รูปแบบการอางอิงเอกสาร 
เนื่องจากรูปแบบการอางอิงเอกสารบางเลมในงานวิจัยฉบับนี้ มีการอางอิงพระคัมภีร 

คริสตศาสนา  ตามแนวปฏิบัติจากคณะกรรมการพระคัมภีรคาทอลิกแหงประเทศไทย1  และเอกสาร
ทางการของคริสตศาสนจักรคาทอลิก  ตามคําแนะนําของบาทหลวง ดร.ไพยง  มนิราช2  จึงขอ
กําหนดการอางอิงเอกสารดังกลาว ดังตอไปนี้ 
 หนังสือพระคมัภีรภาคพันธสัญญาเดิม   

การอางอิงขอความจากหนังสือพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม มีการอางอิงดวยการใชอักษร
ยอ ตามดวย “บทท่ี” และ “ขอท่ี” โดยมีการใชอักษรยอดังนี้ หนังสือปฐมกาล (Genesis)   
                                                 
1  คณะกรรมการการพระคัมภีรคาทอลิกแหงประเทศไทย  พ.ศ. 2537. 
2  ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาเทววิทยา คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม และผูเช่ียวชาญดานกฎหมาย
คริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ประจําประเทศไทย. 
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ใชอักษรยอวา  “ปฐก”  หนังสืออพยพ (Exodus) ใชอักษรยอวา  “อพย”  หนังสือปรีชาญาณ 
(Wisdom)  ใชอักษรยอวา  “ปชญ”  หนังสือบุตรสิรา (Son of Sirs)  ใชอักษรยอวา  “บสร”  หนังสือ
อิสยาห (Isaiah)  ใชอักษรยอวา  “อสย”  ตัวอยางเชน  ปฐก 1: 10  หมายถึง  ขอความจากหนังสือ
ปฐมกาล (Genesis)  บทท่ี 1  ขอท่ี 10  เปนตน 

หนังสือพระคมัภีรภาคพันธสัญญาใหม   
การอางอิงขอความจากหนังสือพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม  มีการอางอิง  เชน 

เดียวกับหนังสือพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม  โดยอักษรยอดังนี้ คือ  พระวรสารตามคําเลาของ
นักบุญมารโก  (The Gospel according to Mark) ใชอักษรยอวา “มก”   พระวรสารตามคําเลาของ
นักบุญมัทธิว  (The Gospel according to Matthew) ใชอักษรยอวา “มธ”  พระวรสารตามคําเลาของ
นักบุญลูกา  (The Gospel according to Luke) ใชอักษรยอวา “ลก”  พระวรสารตามคําเลาของนักบุญ
ยอหน  (The Gospel according to John) ใชอักษรยอวา  “ยน”  จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรม 
(The Letter to the Romans)  ใชอักษรยอวา “รม”  จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินทร   
(The Letter to the Corinthians) ใชอักษรยอวา “คร”  จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโคโรสี  
(The Letter to the Colossians)  ใชอักษรยอวา “คส”  จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส  
(The Letter to the Ephesiams) ใชอักษรยอวา  “อฟ”  และ จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเธสสโลนิกา 
(The Letter to the Thessalonians) ใชอักษรยอวา “ธส”  เปนตน 

เอกสารทางการของคริสตศาสนจักรคาทอลิก 
การอางอิงเอกสารทางการของคริสตศาสนจักรคาทอลิก  ไดแก เอกสารจากสังคายนา-

วาติกัน คร้ังท่ี 2  เอกสารคําสอนทางการของคริสตศาสนจักร  (Catechism of the Catholic Church) 
และ เอกสารของพระสันตะปาปาตางๆ   ผูวิจัยอางอิงโดยใสช่ือสภาฯ/หนวยงาน/พระสันตะปาปาฯ   
ตามดวยปท่ีออกเอกสาร และตามดวย “ขอท่ี”  ผูวิจัยจะใช  “ขอท่ี”  แทน “เลขหนา”  
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ปรีชา  ชางขวัญยืน (2546) ไดบรรยายและสรุปความคิดเกี่ยวกับความรูของมนุษยวา 
ความรู (ปรีชาญาณ)  ตั้งแตสมัยโบราณ  ยังไมมีการแบงแยกศาสตรชัดเจน  แตมีแนวโนมวาจะแบง
ออกเปน 2 แขนงท่ีสําคัญ  คือ 

(1)    ความรู/ปรีชาญาณ ทางศาสนา   
  หมายถึง การรูความจริงอาศัยความเช่ือศรัทธาตอการเผยแสดง หรือการสองสวางจาก

เทพเจาหรือส่ิงเหนือธรรมชาติ   
(2)    ความรู/ปรีชาญาณ ทางปรัชญา  

  หมายถึง การรูความจริงอาศัยเหตุผลดวยสติปญญาของมนุษย  คอยๆ พัฒนาและ 
แยกแขนงเปน คณิตศาสตร  เรขาคณิต วิทยาศาสตร จิตวิทยา หรือความรูอ่ืน ๆ3  

ความรูท้ังสองแขนงดังกลาว บางทีก็เกื้อหนุนกัน  บางทีก็โจมตีกัน จากรองรอยทาง 
ประวัติศาสตรความรู  แบงตามภูมิภาคไดสองเขต  คือ  ซีกโลกตะวันออก  และตะวันตก  
โลกตะวันออกมีความเจริญท่ีอินเดียและจีนโบราณ สวนโลกตะวันตก มีความเจริญท่ีกรีกโบราณ 

ตอมาราว ศตวรรษท่ี 16  มีการกําหนดความรูและนิยามคําวา  “ศาสตร” (Science4) รวมทั้ง
มีการกอกําเนิดและพัฒนาการของวิชาการใหม ๆ ท่ีเรียกวา “วิทยาศาสตร” ซ่ึงแยกจาก ปรัชญา  
จึงมีการแบงความรู (ศาสตร) ออกเปน 3 ประเภทกวางๆ ไดแก (ปรีชา  ชางขวัญยืน, 2546) 

                                                 
3หมายถึงวิทยากรแขนงอื่นๆ ที่ไมใช ขอ 1)  (ยกเวนหัตถกรรม/กสิกรรม)  จะเห็นไดวานักปรัชญาในอดีตหลาย ๆ 
ทานตอมาไดรับการยกยองวาเปนนักวิทยาศาสตร (เชน ชารล ดาวิน)  นักเรขาคณิต  (ปธาโกรัส)  เปนตน 
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(1)  ศาสนา  (Religion) 
(2)  ปรัชญา  (Philosophy) 
(3)  วิทยาศาสตร  (Science) 
ท้ังสามศาสตรตางก็ยืนยันวาคนหาความจริง พยายามคนหาคําตอบวาอะไรจริง  อะไร 

ไมจริง โดยแนวโนมสวนใหญเช่ือวามีความจริง  จึงหาวิธีพิสูจนเกี่ยวกับความจริง  คุณลักษณะ  
ขอบเขต มาตรการพิสูจนความจริง  บางทีก็สนับสนุนกัน บางทีก็โจมตีกัน  เชน  วิทยาศาสตร 
เห็นวา ถารูวิทยาศาสตรท้ังหมด  ก็ไมตองมีศาสนา   ปรัชญาและศาสนา  มองวาวิทยาศาสตรสนใจ
แตเพียงวัตถุ  ปรัชญามองศาสนาวาใชแตความเช่ือ  ไมมีเหตุผล  ศาสนามองปรัชญาวา  ใชแค
เหตุผลของมนุษย  จะไปรูความจริงท้ังหมดไมได เปนตน 

อยางไรก็ตาม ศาสตรแตละแขนง ตางสนองตอบเปาหมาย  (ความจริง) ตามรูปแบบ และ
วิธีการของตน  ในขณะเดียวกันก็หาวิธี/เหตุผล  มาปกปองและยกเหตุผลมาบอกวาศาสตรของตน  
“ดีท่ีสุด” จนบางคร้ังลืมไปวา แตละศาสตรมีธรรมชาติ มีอัตลักษณ เปาหมายและมุงสูความจริง 
ในระดับท่ีตางกัน  แมวามีความจริงหนึ่งเดียว แตมองไดหลายมุม/ระดับ  และหลายวิธีการ   
(เช่ือ สงสัย/คิด/วิเคราะห -สังเคราะห) แตละความรู/ศาสตร ตางมุงสูความจริง ตามธรรมชาติ  
อัตลักษณ  และวิธีการของตน 

สอดคลองกับ สมัคร  บุราวาศ (2544)  อธิบายกําเนิดวิทยาการของมนุษยชาติ วามนุษย 
มีประสบการณกับส่ิงท่ีมีอยู (Being)  ตามธรรมชาติรอบตัวมนุษยเอง  มนุษยสงสัย  ตั้งคําถามวา 
“ส่ิงนั้น ส่ิงนี้ท่ีอยูรอบตัว มันคืออะไร?” หลายๆ ส่ิงมนุษยรูสึกวาเปนความลึกลับ บางก็เปน 
รหัสธรรม  ปรากฏการณตามธรรมชาติ มีลักษณะดังนี้ 

(1) ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติ ท่ีมนุษยตองเผชิญหนานั้น  มีท้ังสวนท่ีทําใหมนุษย
ไดรับผลดีและผลราย 

(2) มนุษยควบคุมส่ิงเหลานั้นไมได มีปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนหลายๆ  อยาง ท่ีมนุษยพบวา
ยิ่งใหญกวาตนเอง  

(3)  มนษุยเกิดภาวะความกลัว กังวลใจ ไมมีความสุข 
มนุษยใชสติปญญาหา คําตอบ เทาท่ีจะหาไดและในชวงแรก ๆ มนุษยมีแนวโนมท่ีคิดวา

โลกและส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นไมไดเปนไปตามกฎเกณฑตายตัว  แตมีความเปนไปไดวา   
(1) ปรากฏการณตาง ๆ  เกิดข้ึนตามท่ีเทพเจา/ส่ิงเหนือธรรมชาติบัญชา  ตามความพอใจ 

ของเทพเจา/ส่ิงเหนือธรรมชาติ5   
                                                                                                                                            
4 คําวา “Science”  หมายถึง ศาสตรทั่วไป ไมใชแควิทยาศาสตร. 
5เชน  ในดินแดนกรีกโบราณ  มีตํานานเก่ียวกับเทพซุส. 
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(2) ถามนุษยอยากอยูอยางสงบ  ไมตองเดือดรอนจากปรากฎการณธรรมชาติท่ีสงผลราย/ 
ภัยตอตัวมนุษยๆ จึงตองหาวิธีเอาใจเทพเจา/ส่ิงเหนือธรรมชาติ  จึงปรากฎรองรอยของการบูชายัญ/ 
การถวายบูชา/พิธีกรรม ฯลฯ มีวิวัฒนาการเร่ืองการเอาใจเทพเจาอยางตอเน่ือง 

ผลท่ีตามมา คือ มนุษยไดผอนคลาย  มีคําตอบ พอหาวิธีการอยูอยางสงบ (ใจ) ไดบาง
คําตอบดังกลาว ไดรับการยอมรับมาเปนเวลายาวนาน ตอมา  มีวิวัฒนาการ/การจัดระบบการอธิบาย 
รวมถึงพัฒนาการเร่ือง วิธีการที่จะเอาใจเทพเจา  มีลักษณะเปนธรรมเนียมปฏิบัติ  มีบุคคลเฉพาะ  
ผูรู  ปราชญ คุรุ  ท่ีอธิบายและถายทอดเร่ืองราวใหกับมนุษยในสังคมรุนตอๆ มา มีการบันทึก 
เปนเร่ืองราวและเชื่อวาไดรับมาจากเทพเจา  จึงเรียกแนวคิดในชวงแรกนี้ไดวา  “วิญญาณนิยม” 
(Animism) หรือ “ยุคปญญาเชิงศาสนา”  (สมัคร  บุราวาศ, 2544)   

มีขอสังเกตวา พัฒนาการทางความคิด/นําสูการมีความเช่ือพื้นฐานสองดาน คือ 
(1) ดานเชิงสรางสรรค  นําสูการมีความเช่ือแบบเนนปญญา และ ความเขาใจตอคําตอบ 

ท่ีไดพัฒนาสูวิทยาการแขนงตางๆ  
(2) ดานเชิงงมงาย นําสูการมีความเช่ือแบบไรเหตุผล หรือไสยศาสตร 
ดานเชิงสรางสรรค พัฒนาสูการเปน “ศาสนา” “ปรัชญา”  และ “เทววิทยา” และวิทยาการ

ตางๆ  ดานเชิงงมงาย จะคอย ๆ เลือนหายไปตามกาลเวลา หรือมีอยางอ่ืนมาแทนท่ีอยูเร่ือยๆ  
เปล่ียนรูปแบบตามกระแสคานิยม 

กําเนิดความคิดดังกลาวขางตน มีลักษณะคลายกันดานเน้ือหาสาระ  ท้ังโลกตะวันตกและ
ตะวันออก แตมี “รายละเอียด” อาจตางกัน เชน ช่ือเรียก พิธีกรรม  เปนตน 
 
1. ความหมายของปรัชญา : ปรัชญาและกระบวนทัศนทางปรัชญา 

1.1  ความหมายและอัตลักษณของวิชาปรัชญา 
 1.1.1  ความหมายของคํา  

ก.  ความหมายของคํา  “Philosophy”  ตามรากศัพท 
   คําวา “Philosophy”  มาจากคําวา  “Philosophia”  (Mariano Artigas, 1990) เปนคํา
ภาษากรีกโบราณ ซ่ึงมาจากคํา“Philia”  แปลวา “ผูรัก”  และ  “Sopia”   แปลวา “ความปราดเปร่ือง” 

 ดังนั้น คําวา “Philosophia” (Philosophy) จึงแปลวา “ความรักในปรีชาญาณ” 
(Love of wisdom) เนื่องจากชาวกรีกโบราณมักเรียกตัวพวกเขาวา “Wise men”  เชน Pythagoras 
(ราวป 510 – 500 กอน ค.ศ.) ตองการใหเรียกทานวา  “Lover of  wisdom”  หรือ  “Philosopher”   
นี่จึงเปนท่ีมาของคํา  “Philosophy”   ซ่ึงในสมัยตอมา นักบุญโทมัส  อาไควนัส (ค.ศ. 1225 – 1274) 
ก็ใชคําวา  “Philosophy”  มาแทนคําวา  “Wisdom”  (กีรติ  บุญเจือ, 2541) 
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สรุปแลวคําวา “Philosophy”  ตามรากศัพท  คือ  ความรักความปราดเปร่ือง   
ความปรารถนาจะเปนปราชญ  นั่นคือ การรูวาตัวเองไมฉลาด แตอยากฉลาด นั่นเอง 

ข.  ความหมายของคํา “ปรัชญา” (ภาษาไทย) 
  คําวา  “ปรัชญา”  มีท่ีมาจากพระเจาวรวงศเธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ  

(พระองควรรณ) อดีตราชบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  เปนผูแปลศัพทคําวา Philosophy  เปนคําวา  
“ปรัชญา” โดยใชรากศัพทจากภาษาสันสกฤตวา  “ชฺญา” (รู/เขาใจ)  เติมอุปสรรค  ปฺร  เปน  ปฺรชฺญา  
รวมแปลวา  “ความปราดเปร่ืองหรือความรอบรู”  (สมัคร  บุราวาศ, 2544) 

ดังนั้น คําวา  “ปรัชญา”  (ภาษาไทย)  จึงแปลวา  “ความรอบรูปราดเปร่ือง”  ซ่ึงเปน
ความหมายในเชิงอวดตัว  (ไมเหมือนคํา Philosophy  ซ่ึงแสดงถึงความถอมตน) ความหมายของคํา 
“ปรัชญา” จึงไมตรงกับภาษาอังกฤษ/กรีก  (Philosophy/Philosopia) มากนัก  (สมัคร  บุราวาศ, 
2544) 

ค. คํา “Philosophy”  สะทอนถึงอะไร 
  จากนิยามของคําวา “Philosophy” แสดงถึงคุณลักษณะของมนุษย วาเปนสัตว 

ท่ีมีคุณลักษณะพิเศษกวาสัตวท่ัวไป คือ  มนุษยมีสติปญญา (Intellectual) มนุษยจึงมีลักษณะ 
ท่ีเหมือนและพิเศษกวาสัตวอ่ืนๆ กลาวคือ (วุฒิชัย  อองนาวา, 2552) 

  มนุษย เปนส่ิงมีชีวิตประเภทสัตว  ตองการอาหารเหมือนสัตว  เพื่อบํารุงเล้ียง
รางกาย  แตมนุษยมีสติปญญา มีความปรารถนาที่จะรูความจริง เพื่อตอบคําถาม “อะไร” และ 
“ทําไม”  (Desire to know –   Truth, What + why)  เกี่ยวกับสาเหตุของเหตุการณและส่ิงท่ีเกิดข้ึน  
(Cause of event and happening) รอบตัว มนุษยจึงหาคําตอบท่ี “พอคิด/หาเหตุผลได”   
เพื่อไดคําตอบ (What) และเหตุผล (Why)  หรือท่ี กีรติ  บุญเจือ  (2522) สรุปความวา ปรัชญา 
เปนการศึกษาปญหาเ ร่ืองความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของโลกและกระบวนการของมัน  
เปนความตองการภายในตัวมนุษยท่ีตองการหาคําตอบ อธิบายธรรมชาติท่ีมีอยู คิดหาคําตอบอยาง 
มีหลักการ ซ่ึงสอดคลองกับ ราชบัณฑิตยสถาน (2538: 512) ท่ีอธิบายความหมายของคําปรัชญาวา 
วิชาวาดวยหลักแหงความรูและความจริง 

ง. สรุปความหมายของคํา  
จากการศึกษาดังกลาว จึงสรุปความหมายของคําปรัชญาในเบ้ืองตนไดวา 
1)     ปรัชญา คือ การแสวงหาความจริง อาศัยเหตุผล  
2) ปรัชญาคือการคนพบความรูเกี่ยวกับ  “ความจริง” ซ่ึงเปนความรูท่ีอยูเหนือ

ความรูตามกฎเกณฑท่ีตายตัว และเปนความรูท่ีมีลักษณะเปน  “ศิลป” และเปนความรูในฐานะ  
“ศาสตรพิเศษ” ของมนุษย 
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1.1.2  ปญหาและเปาหมายของปรัชญา    
วิทยาการแตละแขนง ตางมีคําถาม ปญหา/โจทยท่ีมุงสูการศึกษาคนควาหาความจริง

ประเภทของตน ท่ีแตกตางกันออกไปตามธรรมชาติของศาสตร  
ก.  ศาสนา ปรัชญาและวิทยาศาสตร 

  ปรีชา  ชางขวัญยืน (2551) ไดนําเสนอโดยสรุปเปนวิทยาการ (ศาสตร) สามแขนง  
ไดแก  ศาสนา  ปรัชญา และวิทยาศาสตร  สะทอนใหเห็นวา ความจริงท่ีมนุษยศึกษาคนความีหลาย
ระดับและหลายมุมมอง แตละศาสตรจึงตอง รับผิดชอบท่ีจะตอบโจทย/คําถาม/ปญหา ของตน   
โดยมีหลักการท่ีแตละศาสตรยึด  กลาวคือ 

1)   ศาสนา มุงความจริงท่ีอยูเหนือประสบการณทางผัสสะ หรือความจริงสูงสุด  
(ความรอดพน) ซ่ึงสามารถอธิบายไดและไมไดดวยเหตุผล จึงตองมีความเชื่อศรัทธาเปนหลักการ 
ท่ีสําคัญ 

2)   ปรัชญามุงความจริงท่ีสามารถอธิบายไดดวยหลักเหตุผล อาศัยสติปญญา 
ของมนุษย 

3)   วิทยาศาสตรมุงความจริงท่ีสัมผัสได  พิสูจนไดจากประสบการณในระดับ
ประสาทสัมผัส 

ข. ปญหา/เปาหมายของปรัชญา คือ ความจริงท่ีสามารถอธิบายไดดวยหลักเหตุผล
เก่ียวกับภาวะท่ีมีอยู 
หลักการ (สมมติฐาน) ของปรัชญาคือ  ความจริง เปนส่ิงท่ีเรารูได  เขาใจไดดวย 

สติปญญามนุษย กลาวคือ  ปรัชญายอมรับเฉพาะความจริง/ส่ิงท่ีสามารถอธิบายไดดวยเหตุผล  
(นามธรรม และ รูปธรรม)  ปรัชญาพยายามปฏิเสธส่ิงท่ีเปน “ความเชื่อ ท่ีพิสูจนไมไดดวยเหตุผล” 
ปรัชญาจึงเปนการรูความจริงท่ีไมตองพ่ึงพิงคําตอบจากสวรรค แตพยายามบรรลุถึงความจริง  
ดวยสติปญญาหรือการใชเหตุผลของมนุษย (วุฒิชัย  อองนาวา, 2552) ในปญหาพื้นฐานเกี่ยวกับ
ภาวะท่ีมีอยูในรูปลักษณะตางๆ ดังท่ี วิทย  วิศวเวทย (2538)  ไดยกตัวอยางคําถามเชิงปรัชญาวา 
เปนคําถามท่ีครอบคลุมในเร่ือง 

1)  ปญหาเร่ืองธรรมชาติมนุษย  เชน มนุษยคืออะไร 
2)  ปญหาเร่ืองธรรมชาติของโลก  เชน อะไรเปนปฐมธาตุ 
3)  ปญหาเร่ืองความสัมพันธระหวางโลกกับมนุษย เชน มนุษยรูส่ิงตาง ๆ  

ไดอยางไร 
4)  ปญหาเร่ืองความสัมพันธระหวางมนุษย เชน มีมาตรการความดีความช่ัว

หรือไม  เปนตน 
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1.1.3   ปรัชญา : โลกทรรศนเก่ียวกับภาวะท่ีมีอยู (Being) 
แมวานิยามของคํา “Philosophy”  ซ่ึงภาษาไทยใชคําวา “ปรัชญา”  อาจจะยังไมสรุป

เปนสูตรสําเร็จรูปท่ีทําใหนักปรัชญาทุกทานลงมติเอกฉันทวาปรัชญา หมายถึงอะไรกันแน 
เหมือนกับนักวิชาการในหลายสาขาวิชาท่ีระบุนิยามไดเปนมติสากล แตกระนั้นบรรดานักปรัชญา
ท้ังหลาย นับต้ังแตยุคโบราณจนถึงยุคปจจุบัน ตางมีแนวโนมตรงกันวา “ปรัชญา คือ วิทยาการ
คนหาวาอะไรเปนความแทจริง” (Ultimate Reality) (สมัคร บุราวาศ, 2544: 2)  สอดคลองกับ 
Artigas  Mariano  (1990) อธิบายวาส่ิงท่ีปรัชญาสนใจ คือ  “Being คืออะไร”  ในแงของความเปน
จริง(Reality)   ไมใชแคขอเท็จจริง  (Fact)  (จึงมีการใชคําวา  Meta-physic) ปรัชญาเปน การสนใจ
ศึกษาความจริงท้ังหมด (All reality) เนื่องจากทุกส่ิงตางมีอยูจริง (That  is) และส่ิงท่ีมีอยู เปนส่ิงท่ี 
มีอยูเหนือขอบเขตของขอมูล/ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน  (Beyond  physics)  หรือการศึกษาธรรมชาติ/
ลักษณะของส่ิงท่ีมีอยู หรือความมีอยู  (Existence)   ดวยการใชสติปญญาของมนุษยตามหลักเหตุผล
เพื่อบรรลุถึงความแทจริงดังกลาว โดยแบงออกเปนสามแขนงใหญ คือ อะไรคือความจริง 
(อภิปรัชญา)  รูความจริงไดอยางไร (ญาณวิทยา) และเอาอะไรมาตัดสินคุณคา (คุณวิทยา)  ซ่ึง วิทย  
วิศวเวทย (2538) อธิบายวามีการแบงการศึกษาปรัชญา เปนยุคตาง ๆ ข้ึนกับวาในยุคสมัยนั้น ๆ   
ประเด็นรอนหรือความสนใจของประชาชนในสมัยนั้น อยูท่ีปญหาเร่ืองอะไร? (ความจริง  ความรู   
คุณคา)  ดังนั้น จึงตองศึกษาประวัติความคิดของนักปรัชญาเพื่อศึกษาคําตอบท่ีเปนไปไดตามหลัก
เหตุผลของแตละยุคสมัย สอดคลองกับ สุนทร  ณ รังษี  (2521) ท่ีอธิบายวาปรัชญา ใหความสนใจ
ความจริงเกี่ยวกับโลกและชีวิต เปนการเปดตัวเองของมนุษยเพื่อศึกษาโลกทรรศนเกี่ยวกับภาวะ 
ท่ีมีอยู (Being) ตามบริบทของสังคมตามหลักเหตุผล      

ก.   ปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก 
แหลงกําเนิดของความคิดทางปรัชญา แบงออกไดเปนสองแหลงใหญ คือ 

ปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก  ปรัชญาสองสายน้ีไดไหลผานกาลเวลาแหงประวัติศาสตร
มนุษยชาติเปนเวลาหลายพันป มีผลตอการดําเนินชีวิตของมนุษยมาทุกยุคสมัย จากอดีต ปจจุบัน
และอนาคต ตราบเทาท่ีมนุษยยังคงดํารงอยูในโลก  ท้ังปรัชญาตะวันตกและตะวันออกตางมุง 
ศึกษาในประเด็นท่ีสังคมในยุคตาง ๆ ใหความสนใจความจริงเกี่ยวกับโลกและชีวิต (สุนทร ณ รังษี, 
2521: 2) เปนการเปดตัวเองของมนุษย เพื่อศึกษาโลกทรรศนเกี่ยวกับภาวะท่ีมีอยู (Being)  
ตามบริบทของสังคมตามหลักเหตุผล  โดยมีลักษณะท่ีเปนอัตลักษณของปรัชญาตะวันตกและ
ตะวันออก ไดแก 
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1)   ปรัชญาตะวันตก : จากความเปนจริงสูความจริง 
ปรัชญาตะวันตก6 มีรองรอยวากอกําเนิดในดินแดนกรีกโบราณ (ก.ค.ศ. 

1500) ปรากฏชื่อ “เทเลส” (Thales of Miletus, 624 – 546 ก.ค.ศ.) ผูทรงคุณวุฒิชาวกรีก ซ่ึง
นักวิชาการสาขาวิชาปรัชญาใหการยอมรับวาเปนบิดาแหงปรัชญาตะวันตก7 ทานกําหนดกรอบ 
ในการอธิบายความเปนจริง (Reality) ดวยการต้ังคําถามเกี่ยวกับปฐมธาตุท่ีเปนพื้นฐานใหสรรพส่ิง
ดํารงอยู (อะไรคือปฐมธาตุ) โดยวิเคราะหไดสองประเด็นสําคัญคือ “อะไรเปนส่ิงเท่ียงแท” และ  
“จะอธิบายความเปล่ียนแปลงของส่ิงตาง ๆ ไดอยางไร” (Stumpf, 1989: 4)  การกําหนดกรอบคําถาม
เพื่อแสวงหาคําตอบตามหลักเหตุผลของเทเลสมีผลทําใหสานุศิษยและผูสนใจแสวงหาความเปน
จริง (นักปรัชญา) พยายามหาคําตอบในกรอบดังกลาวท่ีเทเลสไดวางพื้นฐานและอธิบายคําตอบไว 
ท้ังนี้แบงประเด็นความคิดท่ีนักปรัชญาตะวันตกสนใจไดสองประเด็นใหญ ๆ คือ ปญหาเกี่ยวกับ
ความเปนจริง (Reality) หรือทฤษฏีทางอภิปรัชญา8  (ไดแก นักปรัชญายุคกรีกโบราณจนถึง 
นักปรัชญายุคกลาง, ก.ค.ศ. 600 – ค.ศ. 1500) และปญหาเก่ียวกับความจริง (Truth)  หรือทฤษฏี 
ทางญาณวิทยา9 (ไดแก นักปรัชญายุคใหมเปนตนมา, ค.ศ. 1500...) (Hick, 1974: 200) 
 2)  ปรัชญาตะวันออก : วิถีชวีิตสูความเปนจริง   
                                          สองอารยธรรมท่ียิ่งใหญตั้งแตอดีตในซีกโลกตะวันออก (ทวีปเอเชีย) 
ไดแก อินเดียและจีน ถือเปนแหลงกําเนิดของภูมิปญญาตะวันออก (ปรัชญาตะวันออก) นักปรัชญา
ตะวันออกสนใจความเปนจริงเชนเดียวกับนักปรัชญาตะวันตก แตส่ิงท่ีเปนเอกลักษณสําคัญ 
ของปรัชญาตะวันออก คือ ความสนใจตอความเปนจริงเพื่อการปฏิบัติตนมุงสูการเปนหนึ่งเดียวกับ
ความเปนจริง นี่เองที่ผูศึกษาปรัชญาจึงมีความคิดวาปรัชญาตะวันออก (โดยเฉพาะปรัชญาอินเดีย) 
เปนปรัชญาชีวิต เพราะแนวคิดทางปรัชญาท่ีคนคิดข้ึนไดนั้น มีการนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
โดยลักษณะดังกลาวนี้ “ปรัชญากับศาสนาของอินเดียจึงมักไปดวยกันเสมอ” (สุนทร ณ รังษี,  
2521: 2) 
 
 

                                                 
6ปรัชญาของชาวยุโรปและอเมริกา (กีรติ  บุญเจือ. 2522: 154) 
7เน่ืองจากเปนคนแรกที่มีหลักฐานใหเราศึกษาไดวาเปนผูริเริ่มตอบปญหาเก่ียวกับความเปนจริงโดยไมพ่ึงคําตอบ

ที่เหนือธรรมชาติ (เทพเจา) 
8การอธิบายวาความเปนจริงคืออะไร (อภิปรัชญา)  
9การอธิบายวามนุษยรูความจริงไดอยาง (ญาณวิทยา) 
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ข.   คุณลักษณะของปญหาเร่ืองความจริงตามแนวปรัชญาตะวันตกและปรัชญา
ตะวันออก 

แมวาท้ังปรัชญาตะวันตกและตะวันออกจะมีอัตลักษณเฉพาะของตน อยางไร 
ก็ตามปญหาเร่ืองความจริง (Truth) หรือทฤษฏีทางญาณวิทยา10  เปนประเด็นปญหาสําคัญ 
ท่ีนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออกสนใจ เพื่อแยกแยะวาอะไรเปนความจริง (The truth) อะไร 
เปนความเท็จ (The falsity) ท้ังปรัชญาตะวันตกและตะวันออกตางยืนยันวากระบวนการหา 
ความจริงของมนุษยมีลักษณะพิเศษท่ีตางจากสัตวท่ัวไป เนื่องจากมนุษยมีสติปญญา ดังนั้น การรู
ความจริงของมนุษยจึงมีลักษณะเปนการรูตัว (รูวาตนรู) หรือท่ีนักปรัชญาตะวันตกมักใชคําวา  
“ความสํานึกรู” (Consciousness)  หรือ “การตระหนักรู” (Awareness) อันเปนลักษณะพ้ืนฐานของ
กระบวนการรูความจริงของมนุษย  อยางไรก็ตาม ปญหาเกี่ยวกับความจริงของปรัชญาตะวันตกและ
ตะวันออกตางมีลักษณะเฉพาะท่ีสอดคลองกับจุดเนนของตน กลาวคือ 

1) คุณลักษณะของทฤษฏีความรูตามแนวปรัชญาตะวันตก คือ การรูความจริง
เพื่อตอบปญหาท่ีสงสัย 

คุณลักษณะท่ีสําคัญประการหนึ่งของทฤษฏีความรู  (ปญหาเร่ืองความจริง) 
ตามแนวปรัชญาตะวันตก คือ การรูความจริงเพื่อตอบสนองความสงสัย  ดังท่ี  สุนทร  ณ รังษี  
(2521: 2) ไดวิเคราะหลักษณะของปรัชญาตะวันตกเร่ืองการแสวงหาความจริง (ทฤษฏีทางญาณ-
วิทยา) ไวนาสนใจวา “ปรัชญาตะวันตกมุงแสวงหาความจริงหรือขอเท็จจริงเพียงอยางเดียว 
โดยไมพยายามท่ีจะปฏิบัติตนเพื่อใหเขาถึงความจริงท่ีไดแสวงหาพบแลว” และ “ปรัชญาตะวันตก 
สวนใหญไมเกี่ยวกับศาสนาหรือแยกเปนคนละสวนกับศาสนา”11  เพราะฉะนั้น นักปรัชญา
ตะวันตก (สวนใหญ) จึงดําเนินชีวิตไปในทางท่ีตรงขามกับแนวความคิดทางปรัชญาของตนก็ได  
นั่นหมายความวาประเด็นปญหาเกี่ยวกับความจริงของปรัชญาตะวันตก  คือ  การมุงสูการรู 
ความจริงเพื่อตอบสนองความสงสัยในประเด็นปญหาเกี่ยวกับความเปนจริง  แมวาความจริงนั้นจะ
ไมไดชวยใหบรรลุถึงความเปนจริงเลยก็ตาม หมายความวา  นักปรัชญาตะวันตกมีแนวโนมใน
การศึกษาความจริงในประเด็นท่ีตนสงสัย เม่ือไดแนวคําตอบท่ีถูกใจ  (แมไมถูกใจทั้งหมด)  ก็หยุด
เพียงแคนั้น นักปรัชญาตะวันตกไมพยายามนําแนวคําตอบท่ีตนไดรับมาพัฒนาเปนคําสอน 
ใหปฏิบัติ12 เพราะถือวาศาสนากับปรัชญาเปนคนละสวนท่ีแยกจากกัน 
                                                 
10การอธิบายบอเกิด  ลักษณะ  หนาที่  ประเภท  ระเบียบวิธี  และความสมเหตุสมผลของความรู (ความจริง) 

11ยกเวนปรัชญาตะวันตกยุคกลาง ที่เนนอธิบายศาสนาคริสตอาศัยปรัชญากรีก  
12อยางไรก็ตาม นักปรัชญาตะวันตกสมัยปจจุบันหลาย ๆ ทานมีแนวโนมเริ่มสนใจปญหาชีวิตของมนุษยหรือ

พัฒนาแนวคิดทางมนุษยนิยมมากขึ้น  
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2) คุณลักษณะของทฤษฏีความรูตามแนวปรัชญาตะวันออก คือ การรูความ
จริงเพื่อการบรรลุถึงความเปนจริง 

ตามท่ีไดนําเสนอแลววา  แมวาลักษณะแนวคิดของปรัชญาตะวันออก 
(โดยเฉพาะปรัชญาอินเดีย) จะมุงปญหาเกี่ยวกับความเปนจริงและการรูความจริง (เกี่ยวกับ 
ความเปนจริง)  แตจุดเนนของปรัชญาตะวันออกมีลักษณะพิเศษตางจากปรัชญาตะวันตก  กลาวคือ 
ปรัชญาตะวันออก (โดยเฉพาะปรัชญาอินเดีย)  สนใจปญหาความเปนจริง  และรูความจริง (เกี่ยวกับ
ความเปนจริง) เพื่อการบรรลุถึงความเปนจริง   ดังท่ี  สนั่น ไชยานุกูล (2519: 21-22) ไดวิเคราะห
ปรัชญาอินเดียวามีจุดเนนในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับศีลธรรมและการพัฒนาจิตใจ “ทุก ๆ ลัทธิถือวา
ปรัชญาน้ัน เปนส่ิงจําเปนในการดําเนินชีวิต  และทุก ๆ  ลัทธิเพาะปลูกปรัชญาข้ึนมาก็เพื่อใหเรา
เขาใจ เราควรจะดําเนินชีวิตของเราใหดีท่ีสุดไดอยางไร”  และ “ปรัชญาน้ันใชใหเปนประโยชน 
แกคนเราไดอยางไร”  กลาวคือ  ปรัชญาตะวันออก  (โดยเฉพาะปรัชญาอินเดีย)  มีลักษณะเปน  
“คําสอนใหปฏิบัติ”  ปรัชญาอินเดียไมใชเนนความรูอยางเดียว หากเพื่อสงเสริมใหรูเพื่อนําไป
ปฏิบัติ  เนนหลักปฏิบัติ เพราะจุดหมายสูงสุดของปรัชญาคือ  การรูแจงตน (Self-realization)  ดังนั้น 
จึงกลาวไดวาปรัชญาตะวันออก  (โดยเฉพาะปรัชญาอินเดีย)  มีลักษณะเปนปรัชญาชีวิตน่ันเอง 

 1.2     แนวทางการศึกษาวิชาปรัชญาและการกระบวนทัศนทางปรัชญา 
วิชาปรัชญา เปนการศึกษาปญหาและคําตอบเกี่ยวกับความเปนจริง (Reality) หรือ  

ปญหาเกี่ยวกับภาวะท่ีมีอยู (Being) ดวยการใชสติปญญาในการตั้งและตอบปญหาดังกลาว  ตาม
หลักเหตุผล ท้ังนี้ มีสมมติฐานท่ีวา  นอกจากมนุษยมีความเปนสัตว  ตองการอาหาร (เหมือนสัตว
ท่ัวไป)   เพื่อบํารุงเล้ียงรางกายเหมือนสัตวท่ัวไปแลว  มนุษยยังมีลักษณะพิเศษท่ีแตกตางจากสัตว
ท่ัวไป คือ  มนุษยมีสติปญญา  มีความปรารถนาท่ีจะรูความจริง  เพื่อตอบคําถาม “อะไร” และ 
“ทําไม”  เกี่ยวกับสาเหตุของเหตุการณและส่ิงท่ีเกิดข้ึน (Cause of event and happening) มนุษย 
จึงใชสติปญญาต้ังคําถามและหาคําตอบท่ี  “พอคิด/หาเหตุผลได” เพื่อไดคําตอบ (What) และเหตุผล 
(Why) เกี่ยวกับภาวะท่ีมีอยู  

1.2.1   แนวทางการศึกษาวิชาปรัชญา  
การกอตัวและพัฒนาสูการจัดระบบการเรียนการสอน “วิชาปรัชญา” เร่ิมตนแบบ

เรียบงาย ปรากฎรองรอยในดินแดนกรีซโบราณ (ราว 1500 ป กอน ค.ศ.) ปรากฎช่ือของ “เทเลส” 
(Thales of Miletus, 624 – 546 ก.ค.ศ.)  ผูทรงคุณวุฒิชาวกรีก ซ่ึงนักวิชาการสาขาวิชาปรัชญา 
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ใหการยอมรับวาเปนบิดาแหงปรัชญาตะวันตก13 ทานกําหนดกรอบในการอธิบายความเปนจริง 
(Reality)  ดวยการตั้งคําถามเกี่ยวกับปฐมธาตุท่ีเปนพื้นฐานใหสรรพส่ิงดํารงอยู (อะไรคือปฐมธาตุ) 
โดยวิเคราะหไดสองประเด็นสําคัญคือ “อะไรเปนส่ิงเท่ียงแท” และ “จะอธิบายความเปลี่ยนแปลง
ของส่ิงตาง ๆ ไดอยางไร” (Stumpf, 1989: 4)  การกําหนดกรอบคําถามเพ่ือแสวงหาคําตอบ 
ตามหลักเหตุผลของเทเลส มีผลทําใหสานุศิษยและผูสนใจแสวงหาความเปนจริง (นักปรัชญา) 
พยายามหาคําตอบในกรอบดังกลาวท่ีเทเลสไดวางพื้นฐานและอธิบายคําตอบไว  จากพื้นฐาน
ดังกลาว  คอยๆ พัฒนาเปนระบบการเรียนการสอนวิชาปรัชญา  โดยเฉพาะในแถบยุโรป และเผยแผ
การเรียนปรัชญาสูประเทศไทยต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี14  

จากตัวอยางการสรุปความหมายของปรัชญาท่ีไดนําเสนอไปขางตนวา ปรัชญา 
เปนการแสวงหาความจริง  อาศัยเหตุผล  และปรัชญา คือ  การคนพบความรูเกี่ยวกับ  “ความจริง”  
ซ่ึงเปนความรูท่ีอยูเหนือความรูตามกฎเกณฑท่ีตายตัว  และเปนความรูท่ีมีลักษณะเปน “ศิลป” และ
เปนความรูในฐานะ  “ศาสตรพิเศษ” ของมนุษย   ซ่ึงมีแนวทางการศึกษาวิชาปรัชญาไดดังนี้  (วุฒิชัย  
อองนาวา, 2552) 

ก. วิชาปรัชญาเปนการศึกษาคําตอบท่ีเปนไปได ตามเหตุผลของมนุษยเกี่ยวกับ
ความจริง   ในฐานะท่ีมนุษยยุคปจจุบันไดรับมรดก/อารยธรรมจากบรรพบุรุษ/มนุษยในอดีต  เพื่อ
เปนพื้นฐาน 

1)  คําถามเชิงปรัชญา มีพื้นฐานจาก “ความไมเคยชินกับโลกและส่ิงท่ีเกิดข้ึน
รอบตัว/ในตัวเอง”   นําสู  “ความสงสัยแบบปรัชญา”  ในประเด็นว า สิ่งน้ัน คืออะไร และทําไมจึงเปน
อยางนั้น  (What /Why to be)  แลวจึงหาคําตอบอยางสมเหตุสมผล 

2)  คําตอบเชิงปรัชญา  เปนการทํางานในระดับสติปญญา  (ผัสสะ สติปญญา) 
คิดหาคําตอบท่ีเปนไปไดตามเหตุผล   เพื่อตอบคําถามวา 

                                                 
 

13เน่ืองจากเปนคนแรกที่มีหลักฐานใหเราศึกษาไดวาเปนผูริเริ่มตอบปญหาเก่ียวกับความเปนจริงโดยไมพ่ึงคําตอบ
ที่เหนือธรรมชาติ (เทพเจา) 
14มีการจัดต้ังวิทยาลัยทั่วไป (General College) ใน พ.ศ. 2208 (ประชุมพงศาวดารภาคที่ 27, 2507: 245 – 246 อางถึง 

ใน เอกชัย  ชิณโคตร,2551: 3)  โดยบรรดามิชชันนารีของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ. 2175 – 2231) เพ่ือจัดการอบรมศึกษาสําหรับเยาวชนที่เตรียมตัวเปนบาทหลวง  
มีการเรียนวิชาเหมือนกับในประเทศฝรั่งเศส ทั้งวิชาการทางโลกและทางคริสตศาสนา รวมทั้งวิทยาศาสตร 
ปรัชญาและเทววิทยา  (เอกชัย  ชิณโคตร, 2551: 17) สถาบันแหงน้ีถูกทําลายในการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง   
แตก็มีการบูรณะและยายสถานท่ีจัดอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงไปที่ตางๆ ในประเทศไทย เชน จันทบุรี  
(พ.ศ. 2308)  กรุงเทพฯ (พ.ศ. 2337) บางชาง (พ.ศ. 2416)   เปนตน    
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2.1)  อะไรคือความจริง  หรือ  ทฤษฏีความจริง 
2.2)  รูความจริงไดอยางไร  หรือ  ทฤษฏีความรู 
2.3)  เอาอะไรมาตัดสินความดีและความงาม  หรือทฤษฏีจริยศาสตรและ

ทฤษฏีความงาม 
ข. จากพ้ืนฐาน (ความคิด/คําตอบในอดีตของนักปรัชญาเกี่ยวกับความจริง  ความรู  

ความงาม  ความดี)  นําสู  “คําตอบของเราแตละคน”  หรือท่ีเรียกวา “ปรัชญาชีวิต” นั่นเอง 
1.2.2  การศึกษาปรัชญา กับการพัฒนากระบวนทัศนทางปรัชญา 

การศึกษาวิชาปรัชญา เปนการศึกษาที่เนนพัฒนาผูเรียนใหเปน “ผูมีกระบวนทัศน
ทางปรัชญา” กลาวคือ มุงใหผูเรียนเปดตนเองสูความจริงในเร่ืองคุณคา ความหมายและเปาหมาย   
(What/Why to be) พยายามตั้งคําถามและตอบปญหาเกี่ยวกับภาวะท่ีมีอยู ในฐานะที่มันเปน 
อยางท่ีมันเปน (ไมใชมุงสูความจริงในแบบท่ีเราอยากใหเปน) ในฐานะท่ีภาวะนั้นๆ มีคุณคาและ
ความหมายในตัวของมันเองดังท่ี ปรีชา  ชางขวัญยืน (2551) นําเสนอแนวคิดจากการใหสัมภาษณวา 
การเรียนวิชาปรัชญา ไมจําเปนตองใหผูเรียนรูถึงแนวคิดของนักปรัชญาทุกคน หรือทุกเร่ือง แตควร
สงเสริมใหผูเรียนมีกระบวนทัศนทางปรัชญา เพื่อการคิดอยางเปนระบบและเปนไปตามหลักเหตผุล
ยิ่งข้ึน  ซ่ึงสอดคลองกับท่ีสิริเพ็ญ  พิริยจิตรกรกิจ (2549)  ในงานวิจัยเร่ืองปรัชญาสําหรับเยาวชนกับ
การสอนปรัชญาในฐานะวิชาศึกษาท่ัวไป  ท่ีเสนอวาการสอนปรัชญาควรสงเสริมการเรียนการสอน
ใหผูเรียนมีความสามารถคิดอยางมีเหตุผล ทําใหเกิดพัฒนาดานผูเรียนไปในตัว  ทําใหมีโลกทัศน
กวางไกล เขาใจธรรมชาติ  ตนเอง  ผูอ่ืน  และสังคม นําสูการจัดระบบและหลักการดําเนินชีวิต 
ท่ีตระหนักถึงคุณคา ความหมายของสรรพส่ิง โดยเฉพาะตัวมนุษย  อันเปนพื้นฐาน  สูการสราง
หลัก/แนวทาง/ปรัชญาชีวิตของผูศึกษาปรัชญา   การศึกษาวิชาปรัชญา จึงเร่ิมตนและใหความสําคัญ
ตอการศึกษาแนวคิด/ระบบความคิดของนักปรัชญาในอดีต  เนื่องจากเราตระหนักถึงคุณคาของ
ประสบการณในอดีต ท่ีมีความสัมพันธตอเนื่องสูปจจุบัน  เพื่อเปนแนวทางสูการบรรลุเปาหมาย 
ในอนาคต  อันเปนคุณคาและความหมายของชีวิต แนวความคิด/คําตอบในอดีตของนักปรัชญา
เกี่ยวกับความจริง   ความรู  ความงาม   ความดี   นําสู  “คําตอบของเราแตละคน” ในเร่ืองคุณคาและ
ความหมายของการมีอยู 

ก.  กระบวนทัศนทางปรัชญา มีลักษณะเปนโลกทัศนแหงยุคสมัย 
 ปรัชญาไมใชเกิดข้ึนมาลอยๆ  แตมีจุดเร่ิมตนจากการท่ีมนุษยพบเห็นส่ิงตาง ๆ 

และสงสัยในส่ิงท่ีตนพบเห็น หรือมีประสบการณกับส่ิงนั้นๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัวในประเด็นท่ีอยู 
ในความสนใจของมนุษยในแตละยุคสมัย    
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 ปรัชญามีลักษณะเปน“โลกทัศนแหงยุคสมัย” (World-view) พยายามตอบ 
ปญหาประเด็นท่ีอยูในความสนใจของยุคสมัยนั้น ๆ เชน ปญหาปฐมธาตุ? ปญหาเร่ือง  พระเจา?  
ปญหาเร่ืองความรู?  ปญหาเร่ืองความประพฤติ?  ฯลฯ  ตามความสนใจของสภาพสังคมสมัยนั้น ๆ  
ปรัชญาจึงเปนการสะทอนถึงความคิด  ความสนใจของมนุษยในสมัยหนึ่ง  (ดังนั้น จึงไมแปลกใจท่ี
การศึกษาวิชาปรัชญาจึงมีความจําเปน ตองศึกษาสภาพสังคมในสมัยนั้น ๆ ดวย)  เชน สมัยกรีก   
สภาพสังคมสงบ  เต็มดวยปญญาชน  ไวนช้ันดี  มีขาทาสบริวารคอยรับใช ฯลฯ อันเปนบริบทใน
สมัยนั้น  สงผลใหปรัชญากรีกจึงมีแนวคิดและประเด็นคําถามสอดคลองกับบริบทสมัยกรีก  เปนตน  
จึงกลาวไดวา  อัตลักษณของปรัชญา คือ ปรัชญาอิงพื้นฐานของสังคม  และปรัชญาใหคําตอบแก
สังคม  (วุฒิชัย  อองนาวา, 2552)  ปรัชญาจึงเปนระบบแหงความคิดของมนุษยกลุมใดกลุมหนึ่ง  
ณ  สมัยใดสมัยหนึ่ง และเปล่ียนแปลงไปไดตามความเปนไปของมนุษย ตามกาลสมัยนั้น ๆ  

ข.   กระบวนทัศนทางปรัชญามีลักษณะเปนวิพากษ   
ปรัชญามีพื้นฐานจากความสงสัย อยากรู อยากเขาใจ ปญหา/โจทยของปรัชญา

เปนปญหาพื้นฐาน  เชน  มนุษยคืออะไร?   ทําอยางไรจึงมีความสุข?     
ปญหาดังกลาว นําสูการหาคําตอบโดยใชเหตุผลท่ีเปนไปได คําตอบท่ี

นําเสนอจึงเปนคําตอบท่ียังสามารถตอบไดอยางไมส้ินสุดตามบริบทของผูตอบ ดังท่ี วิทย   
วิศวเวทย (2538) อธิบายวาคําตอบของปรัชญามีลักษณะเปนวิพากษ กลาวคือ มีการนําเสนอคําตอบ
ท่ี 1  และเหตุผลอธิบาย (Thesis)  ตอมามีผูนําเสนอ  คําตอบท่ี 2  (ท่ีตรงขามกับคําตอบท่ี 1) และ
อธิบายดวยเหตุผล (Antithesis) และตามดวย 
คําตอบท่ี 3  (ท่ีอาจประสานระหวางคําตอบท่ี 1 และ 2 หรือเปนคําตอบคนละแนวกับคําตอบท่ี 1 
และ 2) และยกเหตุผลมาอธิบาย  (Synthesis) และคําตอบท่ี 3 นี้ (อาจ) เปนแนวทางคําถามสูประเด็น
ตอไป   

นั่นหมายความวา  ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งของการศึกษาปรัชญา คือ 
นักปรัชญายังไมพอใจตอคําตอบท่ีไดรับ กระบวนทัศนทางปรัชญาจึงเปนการต้ังคําถาม  มากกวา 
ท่ีจะยอมรับคําตอบท่ีไดรับ  (วุฒิชัย  อองนาวา, 2552) 

ดังนั้น จึงกลาวไดวา การศึกษาวิชาปรัชญาจึงมีลักษณะเปน “ศาสตร” และ “ศิลป” กลาวคือ 
เปนทั้งการศึกษาหลัก/ความคิดของนักปรัชญาและการนํามาเปนแนวคิด/หลักของเราเอง (ปรัชญา
ชีวิต) ดังท่ีอิมรอน มะลูลีม (2539: 5) ไดเสนอความคิดวา “ปรัชญาหมายถึงสองอยางสําคัญ นั่นคือ 
ความรูกับวิถีชีวิต...ความหมายของปรัชญาจึงมีสองทาง คือ ปรัชญาในฐานะท่ีเปนความรูและ
ปรัชญาในฐานะท่ีเปนวิถีชีวิต” ปรัชญาจึงเปนวิถีทางท่ีสําคัญ อันประกอบดวยการมีชีวิตอยู 
ใหเปนไปตามความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคุณคาและความหมายชีวิตน่ันเอง 
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2.  ความหมายของศาสนา : ศาสนา คือ วิถีชีวิตท่ีมุงสูความเปนจริงสูงสุด/ความรอดพน 
 2.1 นิยามของศาสนา    

มีหลากหลายแนวความคิด  ท่ีอธิบายนิยามของศาสนา  ไดแก 
 2.1.1  คําวา “Religion”  มาจากคําภาษาละตินวา “Religio”  (Ligo + ligare) หมายถึง 

“ขอผูกมัด/พันธสัญญา” (Bond) ท่ีเปนหลักใหมนุษยสูความเปนจริงสูงสุดอาศัยจารีตพิธี (Rites) 
หลักความเช่ือ  (Beliefs) และบรรทัดฐาน (Norm)  (Upanee, n.y.) 

 2.1.2 ศาสนา คือ วิถีชีวิต (Way of life) (เดือน  คําดี, 2545) ท่ีประกอบดวยความเช่ือ
และเหตุผล ท่ีมุงสูความจริงเพื่อความรอดพน  จึงมีลักษณะ “เนนวิถีสูความรอดพน” 

 2.1.3 ศาสนาเปนระบบความเช่ือท่ีพัฒนาใหมีเหตุผลมากข้ึน (สมภาร พรมทา, 2546) 
 2.1.4 ศาสนา  เปนปรากฎการณในสังคมมนุษย  ซ่ึงจะตองมีองคประกอบสําคัญ 

อยางนอยสามประการ คือ มโนภาพเร่ืองเหนือธรรมชาติ ระบบศีลธรรมและพิธีกรรม (กีรติ บุญเจือ, 
2522: 240) 

  2.1.5 ศาสนาไมใชเพียงความเช่ือศรัทธาเทานั้น  แตยังมีการสนองตอบทางอารมณและ
ปฏิบัติตามความรูสึกตอความเปนจริงสูงสุดดวย  (อิมรอน  มะลูลีม, 2539) 

2.1.6 ศาสนา หมายถึง การที่มนุษยมุงสูความเปนจริงสูงสุด (ความรอดพน) ดวยความ
เกี่ยวของสัมพันธกับความเปนจริงสูงสุด (Ubanee, n.y.) 

2.1.7  ศาสนา  มีนิยามที่สําคัญสองแนว ไดแก (Angeles, 1981: 246) 
ก.  ศาสนา  เปนการอางอิงตอภาวะท่ีเหนือธรรมชาติ (ศาสนา คือ ความเช่ือ

ศรัทธาและการนมัสการตอความเปนจริงสูงสุดท่ีอยูเกินขอบเขตโลกแหงผัสสะ ท่ีสรางและควบคุม
สรรพส่ิงใหดํารงอยูตามพระประสงค)   

ข. ศาสนา  เปนการอางอิงแนวคิดท่ียึดมนุษยเปนศูนยกลาง (ศาสนา คือ ความ
พยายามของมนุษยท่ีจะบรรลุสูความรอดพน) 

2.1.8  ศาสนาเปนเร่ืองของศีลธรรม  เปนเร่ืองของความรูสึก เปนเร่ืองของการเนน
กฎเกณฑ และขอบังคับใหปฏิบัติ  (Edwards, 1972) 

2.1.9  ศาสนา  คือ ความเช่ือ ความศรัทธาของมนุษย ท่ีมีตออํานาจหนึ่งซ่ึงอยูนอกเหนือ 
ไปจากตัวมนุษย อันเปนแหลงท่ีเขาแสวงหาเพื่อความม่ันคงของชีวิต (Galloway  อางใน อิมรอน, 
2539) 

2.1.10 ศาสนา คือ ชีวิตแหงการสรางความสัมพันธกับความเปนจริงสูงสุด (Moore 
cited in William, 1973) 

2.1.11 ศาสนา คือ ความเช่ือในภาวะท่ีเปนจิต (Taylor cited in William, 1976) 
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จากการนําเสนอตัวอยางนิยามของศาสนาดังกลาว เห็นไดวามีสวนท่ีเปนสาระสําคัญ 
คือ  ศาสนา  เปนการเนนประสบการณการดํารงอยูของมนุษย ในฐานะท่ีมนุษยมีอยู (Being)  
เพื่อแสวงหาความสมบูรณสูงสุดของชีวิต อยางไรก็ตาม มนุษยสํานึกตนวา  ความสมบูรณของชีวิต
ไมไดอยูในสภาพชีวิตท่ีตนเปนอยูในภาวะปจจุบัน  มนุษยไมสามารถบรรลุถึงความสมบูรณนี้ 
ในตัวเอง และดวยศักยภาพของตนเทานั้น  มนุษยตองแสวงหาความสมบูรณนั้นดวยการสราง
ความสัมพันธกับความเปนจริงสูงสุด (Absolute Being) ในรายละเอียดท่ีแตกตางกันไปของแตละ
ศาสนา 

2.2  ขอสังเกตเกี่ยวกับนิยามของศาสนา 
แมนิยามของคําวาศาสนา จะมีหลากหลาย  แตส่ิงท่ีเราควรใสใจคือแกนแทของศาสนา 

คือ  การมุงสูความรอดพน ไมใชในระดับความคิด ความเขาใจ  แตศาสนาเปนเร่ืองระดับจิตใจ 
ท่ีมนุษยมีความปรารถนาท่ีจะบรรลุความบรมสุขเท่ียงแท ถาวร นิรันดร  อยางไรก็ตาม “ความเชื่อ
ท่ือ ๆ อยางเดียวไมเคยชวยใหเราเกิดความซาบซ้ึงในอะไรได” (สมภาร  พรมทา, 2546: 17)   
แตตองอาศัยการไตรตรองเนื้อหาคําสอนดวยจิตใจอยางลึกซ้ึงและนําไปปฏิบัติในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 

ศาสนาจึงพยายามตอบปญหาที่มีอยูในใจของมนุษยตั้งแตเร่ิมตนประวัติศาสตร คือ 
เหตุผลและท่ีมาของส่ิงตางๆ โดยความเช่ือศรัทธา  และใชสติปญญาทําความเขาใจตอคําสอน  
(ความจริง) ท่ีไดรับจากองคศาสดา ซ่ึงเช่ือวาไดรับมอบหมายจากพระเจา/ความเปนจริงสูงสุด 
ใหเผยแสดงแกมนุษย หรือองคศาสดา  ที่เช่ือวาไดบรรลุถึงสัจธรรมอยางแทจริง  (อิมรอน, 2539) 

William B. Williamson (1976) ไดศึกษาวิเคราะหงศาสนาตามนิยามตางๆ และไดแยก
ประเภทของนยิามศาสนาไว 5 ลักษณะ คือ 

2.2.1  การนิยามศาสนา  ดวยการกําหนดความหมาย (มโนภาพ) ของคํา (Term)  
ท่ีเปนอัตลักษณเฉพาะของศาสนา  (เนนความแตกตางของศาสนากับศาสตรอ่ืนๆ) 

2.2.2  การนิยามศาสนา  แบบพจนานุกรม  ดวยการกําหนดความหมายและการนําคํา 
(ศาสนา) ไปใชกับสวนท่ีเกี่ยวของ (เนนความหมายเพ่ือการนําคําไปใช) 

2.2.3 การนิยามศาสนา  ดวยการเนนจุดประสงค/จุดหมายของศาสนา (เนนจุดหมาย
ของศาสนา) 

2.2.4  การนิยามศาสนา  ดวยการเนนความเกี่ยวของสัมพันธกับส่ิงอ่ืน (เนนศาสนา 
ในฐานะท่ีเทาเสมอกับศาสตร/ความจริงอ่ืนๆ) 

2.2.5  การนิยามศาสนา  ดวยการเปรียบเทียบ  หรือการยกตัวอยางเพื่อเนนถึง 
ความคลายคลึง ระหวางศาสนากับส่ิงท่ีนํามาเปรียบเทียบ (เนนศาสนาในเชิงรูปธรรม) 
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อยางไรก็ตาม การพิจารณานิยามและการจําแนกประเภทของนิยามศาสนา  ก็ประสบ
ปญหา  เนื่องจากไมสามารถครอบคลุมเนื้อหาของคําวา “ศาสนา” ได  จึงจําเปนตองพิจารณานิยาม
ของศาสนา โดยนําหลากหลายแนวคิด/นิยามมาพิจารณา  เพื่อจะไดอธิบายศาสนาไดครบถวนท่ีสุด 

2.3  ประเภทของศาสนา 
นักวิชาการดานศาสนศาสตร  มีความเขาใจวาแนวคิดเร่ืองศาสนา  เร่ิมตนตั้งแตยุคกอน

ประวัติศาสตรและกอนวัฒนธรรมมนุษย (Prehistoric and Primal cultures) (David, 1994) แมวาใน
ปจจุบัน มีแนวโนมท่ีจะกําหนดศาสนาสากล15 เปน 11  ศาสนา  ไดแก16  ศาสนาโซโรอัสเตอร  
(Zoroastrianism) ยูดาห  (Judaism) พราหมณ-ฮินดู  (Brahma-Hinduism) เตา  (Taoism) ขงจื้อ  
(Confucianism) พุทธ (Buddhism)  เชน (Jainism) คริสต  (Christianity) อิสลาม (Islamism)  สิกข  
(Sikhism) ชินโต  (Shinto)    

นักศาสนศาสตรไดแบงประเภทของศาสนาไดหลายรูปแบบ  ตั้งแตศาสนาในสมัย
โบราณ17  ศาสนาตามแหลงกําเนิด  ศาสนากอน/หลังวัฒนาธรรม/อารยธรรม ฯลฯ  อยางไรก็ตาม 
ในท่ีนี้ขอนําเสนอสามรูปแบบ ไดแก 

2.3.1  การแบงประเภทของศาสนา ตามรูปแบบวิวัฒนาการของศาสนา   
การแบงประเภทของศาสนาตามรูปแบบน้ี  สามารถแบงศาสนาไดสองประเภท 

คือ  (เดือน  คําดี, 2545)  

1)  ศาสนาตามธรรมชาติ  (Natural  Religion)   
หมายถึง ศาสนาท่ีนับถือธรรมชาติ  มีความรูสึก สํานึกวาส่ิงตางๆ ตาม

ธรรมชาติท่ีปรากฎ  เชน  แมน้ํา ภูเขา  ปาไม  ฯลฯ  มีวิญญาณสิงสถิตอยู  (David, 1994) จึงตอแสดง
ความเคารพนับถือ  เนื่องจากมนุษยไดเห็นปรากฏการณตางๆ ตามธรรมชาติรอบตัว  จึงคิดและเช่ือ
วาทุกอยางตองมีผูทําใหเกิดข้ึน  ในธรรมชาตินั้นมีส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีอยูเหนือธรรมชาติคอยควบคุม   
นี่เปนการแสดงออกของศาสนาด้ังเดิม และเปนข้ันแรกท่ีมนุษยแสดงออกซ่ึงความสํานึกคิดเกี่ยวกับ
ส่ิงเหนือธรรมชาติ  หรือแนวคิดวิญญาณนิยม (Animism)  นั่นเอง 

2)  ศาสนาท่ีมีการพัฒนาเปนองคกร (Organized  Religion)   
หมายถึง ศาสนาที่มีวัฒนาการมาโดยลําดับ (จากขอ 1.1) เปนศาสนาท่ีมีการ

จัดรูปแบบ  มีการควบคุมใหเปนระบบ  จึงถึงกอต้ังในรูปแบบสถาบันข้ึนบางคร้ังเรียนกวา  ศาสนา

                                                 
15 พิจารณาการคงอยูของศาสนาในปจจุบัน  ภายใตองคประกอบสําคัญ 5 ประการของศาสนา ที่จะนําเสนอตอไป 
16 คําศัทพภาษาอังกฤษ  ผูเขียนยึดแนวทางของ ศ. กีรติ  บุญเจือ (2522) และ David S. Noss (1994) เปนหลัก 
ในการนําเสนอ. 
17 ซึ่งคงมีเกณฑการกําหนดการเปนศาสนา ไมเหมือนยุคปจจุบันแนๆ 
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ทางสังคม (Associative Religion) มีการจัดระบบความเช่ือตอบสนองความจําเปนทางสังคม มีการ
คํานึงถึงความเหมาะสมแกสภาวะสังคมเปนหลัก และกลายเปนสวนหนึ่งของสังคม  กอรูปเปน
สถาบันทางศาสนาข้ึน  อันเปนแหตุทําใหศาสนาประเภทน้ี  มีระบบและเปนสถาบันถาวรในสังคม
สืบมา   มีระบบและรูปแบบของตัวเอง  เชน  ศาสนายิว  ศาสนาคริสต  ศาสนาอิสลาม  ศาสนาฮินดู
และศาสนาพุทธ  เปนตน   

2.3.2  การแบงประเภทของศาสนา โดยพิจารณาจากผูนับถือศาสนา  
การแบงศาสนาตามรูปแบบนี้ สามารถแบงศาสนาไดสามประเภท คือ (เดือน   

คําดี, 2545) 
1)  ศาสนาเผา  (Tribal Religion)  
หมายถึง ศาสนาของคนในเผาใดเผาหนึ่ง ซ่ึงเปนความเช่ือของชนกลุมในเผา 

เชน ศาสนาของคนโบราณเผาตางๆ ท่ีไดพัฒนาการข้ึนเปนศาสนาของชาติ  มีแปดศาสนา คือ  
ศาสนาฮินดู  ศาสนาเชน  ศาสนายูดาย  ศาสนาชินโต  ศาสนาขงจ้ือ  ศาสนาสิกข  และศาสนา 
โซโรอัสเตอร   เนื่องจากเร่ิมตนของศาสนาน้ันๆ มีการนับถือในชาติใดชาติหนึ่งหรือเผาหนึ่ง 
มากอน  เชน  ศาสนาฮินดู เร่ิมตนมีผูนับถือกันเฉพาะชาวอินเดีย  ศาสนาโซโรอัสเตอร เร่ิมตน 
มีผูนับถือเฉพาะชนเผาเปอรเซีย   ศาสนายูดาย เร่ิมตนมีผูนับถือเฉพาะในหมูชาวอิสราเอล  ศาสนา-
ชินโต  เร่ิมตนมีการนับถือเฉพาะในหมูชาวญ่ีปุน  และศาสนาขงจื้อ  เร่ิมตนมีผูนับถือเฉพาะในหมู
ชาวจีน 

2) ศาสนาโลก  (World Religion )   
หมายถึง  ศาสนาท่ีมีผูนับถือ  ไมไดจํากัดวงอยู เฉพาะกลุมบุคคลกลุมใด  

กลุมหนึ่ง  หรือชาติใดชาติหนึ่งเทานั้น  แตมีผูนับถือศาสนากระจัดกระจายไปท่ัวโลก  ไดแก  
พุทธศาสนา ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม   

3) ศาสนากลุม (Segmental Religion)   
หมายถึง  ศาสนาท่ีถือกําเนิดจากศาสนาใหญๆ  หรือมีลักษณะเปนนิกายยอยของ

ศาสนาหนึ่ง  ซ่ึงเกิดข้ึนจากสาเหตุความกดดันทางสังคม เชน การเหยียดสีผิว สิทธิทางกฎหมาย
ความไมเทาเทียมกัน  เปนตน  กลุมบุคคลท่ีเสียเปรียบทางสังคมมีความประสงคท่ีจะแกปญหา
เหลานี้  และธํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมของตนเอง จึงฟนฟูลัทธิศาสนา  และระบบทางสังคมใหเปนของ
ตัวเองข้ึนมาใหม  ทําการรวบรวมผูคนท่ีประสบภาวะเชนเดียวกัน  และทําการเผยแผศาสนาและ
วัฒนธรรมในตางแดน  เชน  กลุมชาวพุทธในอินโดนีเซีย  กลุมมุสลิมดําในอเมริกา  กลุมโซโรอัส
เตอรในอินเดีย  กลุมฮินดูในอาฟริกาใต  เปนการรวมสมาชิกกลุมเขาดวยกัน  อาศัยศาสนาเปนศูนย
รวมจิตใจใหเปนกลุมเดียวกัน 
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2.3.3 การแบงศาสนาตามหลักคําสอน 
การแบงศาสนาตามรูปแบบนี้ ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง  ดวยการแบง

ศาสนาออกเปนสองประเภท ไดแก 
1) ศาสนาประเภทเทวนิยม (Theistic Religion )  
หมายถึง ศาสนาซ่ึงมีหลักการและคําสอนท่ีวาความเปนจริงสูงสุด (Supreme/ 

Absolute Being) เปนแกนคําสอน ไดแก  ศาสนาพราหมณ-ฮินดู  ศาสนาสิกข  ศาสนายูดาห  ศาสนา
โซโรอัสเตอร  ศาสนาคริสต  ศาสนาอิสลาม  บางคร้ังมีการรวบรวมเอาศาสนาเตาและศาสนาขงจื้อ
เขาไปดวย  ซ่ึงมีข้ึนอยูท่ีการตีความและอธิบายศาสนาท้ังสองดังกลาว 

2) ศาสนาประเภทอเทวนิยม (Atheistic Religion)  
หมายถึง ศาสนาท่ีมีหลักการและมีคําสอนท่ีเนนมนุษยเปนศูนยกลางคําสอน  

ไดแก ศาสนาเชน ศาสนาพุทธ และศาสนาขงจื้อ  (แลวแตการตีความ) ซ่ึงมีคําสอนท่ีปฏิเสธบทบาท
และความสําคัญของความเปนจริงสูงสุดท่ีมีลักษณะเปน “อัตตา/ตัวตน” (Absolute person) แตเนน
เร่ืองการกระทําของมนุษยโดยตรง คือ เนนเฉพาะความรูท่ี “เปนจริง มีประโยชนและเหมาะสม 
ตอกาละเทศะ” (สุเชาวศ พลอยชุม, 2546: 11) เพื่อบรรลุความรอดพน 

2.4  ลักษณะของศาสนา 
การอธิบายลักษณะของศาสนา   จะนําเสนอตามการแบงประเภทของศาสนา 

ตามรูปแบบของหลักคําสอน ซ่ึงแบงศาสนาเปนสองประเภท คือ ศาสนาแนวเทวนิยมและอเทวนิยม 
2.4.1 ศาสนาประเภทเทวนิยม 

1) แนวคําสอน 
ศาสนาแนวเทวนิยม มีแนวคําสอนท่ีสําคัญดังนี ้
ก. เช่ือวามีความเปนจริงสูงสุด/พระเจา ซ่ึงมีลักษณะเปนพระผูเปนบุคคล 

ท่ีมีอยู (Absolute person)  ผูทรงสรรพานุภาพ ทรงสรางสรรพส่ิง  ทรงบํารุงเล้ียง  ทรงรักษาแลทรง
ปกครองสรรพส่ิงอยูตลอดเวลา 

ข.  เช่ือวาความเปนจริงสูงสุดมีองคเดียว (Monotheism) หรือหลายบุคคลแต
เปน หนึ่งเดียวกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งเช่ือในความเปนจริงสูงสุด/พระเจา  ท่ีทรงสรางสรรคส่ิง  
ทรงเปนบอเกิดและทรงอยูเบ้ืองหลังสถานการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้น 

ค.  คําสอนของศาสนาเนนใหมนุษยมีความเช่ือมั่นอยูกับความเปนจริงสูงสุด/
พระเจา โดยเนนวา 

(1)  ทุกสรรพส่ิง  เกิดจากการสรางสรรคของความเปนจริงสูงสุด/พระเจา  
พระองคเปนพื้นฐานและบอเกิดของสรรพส่ิง 
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(2)  พระองคทรงเปนผูกําหนดวิถีชีวิตของมนุษย  มีคําสอนวามนุษย 
เกิดจากการสรางสรรคของพระองค  ฉะนั้น  ความเชื่อในรูปนี้จึงผูกพันมนุษยใหอยูกับความเปน
จริงสูงสุด/พระเจา 

(3)  มนุษยตองมีความเช่ือศรัทธาตอความเปนจริง/พระเจาอยางส้ินเชิงวา  
พระองคทรงเปนผูประทานชีวิต  และดวยความเช่ือนี้เอง มนุษยจึงตองสํานึกตนวา ชีวิตมนุษย 
ตองพึ่งพิง และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคอยูเสมอ 

2)  วิวัฒนาการ : การพึ่งพิง/อาศัยส่ิงเหนือธรรมชาติ เพื่อเขาถึงสัจธรรม 
จากแนวคําสอนดังกลาวท่ีนําเสนอขางตน  ทําใหเห็นวิวัฒนาการของศาสนา

แนวเทวนิยม ตามเกณฑการแยกประเภทของความเช่ือ  ดังนี้  (เดือน  คําดี, 2545) 
ก. เอกเทวนิยม  (Monotheism)  
มีความเช่ือวาทุกส่ิงท่ีมีอยู เกิดจากการสรางสรรคของความเปนจริงสูงสุด/

พระเจาเพียงองคเดียวเทานั้น  ฉะนั้น  จึงถือวาพระเจาเพียงองคเดียวท่ีสามารถสรางสรรคทุกส่ิง 
ทุกอยางข้ึนในโลก   คําสอนเชนนี้พบไดในศาสนายูดาย  ศาสนาคริสตและอิสลาม 

ข. พหุเทวนิยม  (Polytheism)   
มีความเช่ือตอความเปนจริง/เทพเจาหลายองค  โดยถือวาสรรพส่ิงเกิดจาก

เทพเจาหลายองค  ทรงบัญชาใหเปนไปโดยแตละองคทรงปฏิบัติหนาท่ีตางๆ กัน คําสอนเชนนี้  
พบไดในศาสนาฮินดู และศาสนาชินโต  

ความเชื่อแนวพหุเทวนิยมนี้  มีหลายลัทธิ/ศาสนาดวยกันท่ีถือวามีเทพเจา
พื้นดิน  มหาสมุทรและพระอาทิตย  เปนตน  ลักษณะตางๆ (Aspects) ของส่ิงตางๆ ในธรรมชาติ 
แตละประเภท  จะตองมีเทพเจาประจําท้ังส้ิน  นอกจากนั้น  เทพเจายังมีหนาท่ีตรวจดูความประพฤติ
ของมนุษย  แมในบางวัฒนธรรมยังมีความเช่ือเกี่ยวกับเทพเจาวา  เปนเทพประจําบานเรือน  
ประจําหมูบาน  ประจําเผา  เพื่อทําหนาท่ีคอยพิทักษมนุษยเหลานั้น  

ค.   สรรพเทวนิยม (Pantheism)  
มีความเช่ือวา ความเปนจริง/เทพเจา และจักรวาลเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

จนไมอาจจะแยกออกจากกันได   ทุกส่ิงท่ีมีอยูนั้น  อยูในความควบคุมดูแลของเทพเจา  ทุกส่ิงมีเทพ
เจาประจํา/สิงสถิตอยูท้ังส้ิน เชน ดวงอาทิตย ก็มีเทพสุริยัน  ดวงจันทรก็มีเทพจันทรา  แมน้ําก็มี 
พระแมคงคา แผนดินก็มีพระแมธรณี  ตนไมก็มีรุกขเทวดา เปนตน 

2.4.2  ศาสนาประเภทอเทวนิยม 
1) ความหมายของอเทวนิยม 
คําวา “อเทวนยิม”  มีความหมายสองประการ คือ   
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ก. ศาสนาประเภทท่ีมีหลักการและหลักคําสอนซ่ึงไมมีความเปนจริงสูงสุด/ 
พระเจาเปนศูนยกลาง  โดยสอนวาไมมีพระเจา (God)  หรือความเปนจริงสูงสุดท่ีสรางสรรพส่ิง 
สรรพส่ิงเกิดข้ึน ตั้งอยู  ดําเนินการและสูญสลายไปตามเหตุปจจัย หรือสอนเฉพาะความจริง  
มีประโยชนและเหมาะสมตอกาละเทศะเฉพาะบุคคลนั้นๆ เนื่องจากมีความคิดวา  การรูจักพระเจา 
(ความเปนจริงสูงสุด) ไมมีประโยชนตอความรอดพน 

ข. แนวคิดวัตถุ/สสารนิยมที่ปฏิเสธความมีอยูของความเปนจริงสูงสุด/พระเจา  
ท่ีไมอาจพิสูจนไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร   กลาวคือ การยอมรับเฉพาะความเปนจริงท่ีรับรูและ
พิสูจนความจริงไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรเทานั้น 

จากการพิจารณาความหมายของอเทวนิยม ทําใหเราเขาใจไดวา  นักวิทยาศาสตร
ก็ไดช่ือวาเปนอเทวนิยมดวย  เนื่องจากเนื้อหาและเร่ืองท่ีนักวิทยาศาสตรพิสูจนทดลองนั้น  
ไมเกี่ยวกับความเปนจริงสูงสุด/พระเจา  นักวิทยาศาสตรมีแนวโนมอยูในกลุมวัตถุ/สสารนิยม  
เนื่องจากสนใจศึกษาคนควาเฉพาะความเปนจริง (ขอเท็จจริง) ท่ีสามารถพิสูจนไดตามวิธีการ 
ทางวิทยาศาสตรเทานั้น 

จึงสรุปไดวา อเทวนิยมเนนความเปนจริงท่ีพิสูจนไดในชีวิตปจจุบันนี้ มากกวา
ความเปนจริงท่ีเปนความเช่ือท่ีไปผูกพันอยูกับภาวะเหนือธรรมชาติ  

2)  วิวัฒนาการ : การขจัดอวิชชาภายในตนเอง สูการรูแจงตอสัจธรรมดวยการ
บําเพ็ญเพียรอยางจริงจัง 

ศาสนาอเทวนิยมพัฒนาข้ึนมาจากการปฏิเสธอํานาจภายนอกตัวมนุษย หรือ
ปฏิเสธการมีอยู/บทบาทของภาวะท่ีอยูเหนือธรรมชาติ  หันมามุงเนนใหความสําคัญทางจิตใจ
ภายในตัวตนของมนุษยเอง  คิดวาภายในตัวตนของมนุษยมีคุณวิเศษแฝงอยู  ความดี  ความช่ัว 
อันตรายและความปลอดภัยก็มีอยูในตัวของมนุษยเอง  ถาคนหาความจริงภายในตนเอง จะทําให
ขจัดอวิชชา   จนสามารถพบ ทําใหเขาใจโลก และชีวิต   จึงแสวงหาความจริงโดย 

ก. การบําเพ็ญทุกขกิริยา  (Self  Mortification)  หมายถึง การทรมานตนเอง  
เพื่อแสวงหาคุณวิเศษ  เนื่องจากมีความเชื่อวาการเซนสังเวยส่ิงเหนือธรรมชาติ  ไมไดเปนวิธีท่ีดี
พอท่ีจะพบและเขาใจความจริง  แตเช่ือวาตองดวยการแสวงหาคุณวิเศษในตนเอง โดยเฉพาะ 
การกําจัดกิเลสภายในจิต อาศัยการทรามานรางกาย  ซ่ึงตองอาศัยความเพียรแรงกลา และ 
ความอดทนเปนพิเศษ  เชน  การนอนบนหนาม  ยางตัวบนเตาไฟ  อดอาหาร  เฆ่ียนตีตนเองอยูเสมอ 
เปนตน จะชวยขจัดกิเลสและพบสัจธรรมของชีวิต 

ข. การประพฤติตนอยางผูศักดิ์สิทธ์ิ   (Holy  Life)  เปนพัฒนาการจากข้ันแรก  
เนื่องจากมนุษยมีวิวัฒนาการทางปญญาสูงข้ึน  อาศัยประสบการณและความเพียรพยายาม เพื่อ
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คนหาสัจธรรมของชีวิต  โดยการไมตองอางอิงอํานาจของส่ิงเหนือธรรมชาติ  แตพยายาม 
ใชสติปญญาไตรตรองอยางรอบคอบ  จนสามารถเขาถึงความรอดพนได  แลวนําผลการคนควาท่ี
ตนไดประสบมาน้ัน  ประกาศส่ังสอนมนุษยอ่ืนๆ  ใหรูตามไปดวย  

2.5   องคประกอบของศาสนา 
จากตัวอยางนิยามของศาสนาที่ไดนําเสนอไปขางตน  ทําใหเขาใจวาศาสนาเปน

ปรากฏการณทางจิต  เปนวิถีชีวิตมนุษย  ศาสนาจึงเปนบอเกิดของคุณคาและวัฒนธรรม ซ่ึง 
มีความสัมพันธ เช่ือมโยงกับประวัติศาสตรมนุษยชาติ  

นักวิชาการดานศาสนศาสตร  ไดวิเคราะหองคประกอบของศาสนาท่ีหลากหลาย   
แตองคประกอบสําคัญมี 5 ประการ18  (เดือน  คําดี, 2545) ไดแก 

2.5.1  ศาสดา   
หมายถึง  ผูกอต้ัง/สถาปนาศาสนา หรือใหหลักคําสอนเพ่ือบรรลุความรอดพน/

สัจธรรม   ซ่ีงมีลักษณะแตกตางไปตามประเภทของศาสนา  ไดแก  
1)  ศาสดาศาสนาแนวเทวนิยม  หมายถึง  พระเจาท่ีเสด็จมาเปนมนุษย  หรือ 

ศาสนทูตของพระองค   ซ่ึงดําเนินตามพระประสงค  ท่ีจะชวยเหลือกอบกูมนุษยใหพนบาปหรือ 
ความทุกขทรมาน  จึงไดแสดงพระองคใหปรากฏแกมนุษยในลักษณะตางๆ  กลาวคือ 

ก.  ศาสดาท่ีเปนพระเจา/เทพเจาท่ีเสด็จลงมาเปนมนุษย  (Divine 
Incarnation)  หมายถึง องคพระเจา หรือเทพเจาท่ีเสด็จลงมาเปนมนุษย  ทรงสถาปนา/ปฏิรูป/
ปกครองศาสนาดวยพระองคเอง  ไดแก  พระนารายณอวตาร19 (พระวิษณุ)  ซ่ึงเปนพระเจา 
ในศาสนาพราหมณ-ฮินดู  (ตรีมูรติ20/Trimurti)   พระเยซูคริสตเจาในศาสนาคริสต   ซ่ึงคริสตชน 

                                                 
18 มีการแยกแยะระหวางศาสนา (Religion)  กับคําวา “ลัทธิ”  (Doctrine)  กลาวคือ ศาสนาตองมีองคประกอบอยาง
นอยหาองคประการที่นําเสนอน้ี  ถามีองคประกอบไมครบ จะเรียกวา “ลัทธิ” ซึ่ง หมายถึง ระบบความคิดระบบ
หน่ึง ไมวาจะเปนความคิดทางศาสนาหรือไมก็ตาม  ในความหมายน้ี ลัทธิจึงเปนสวนหน่ึง หรือนิกายหนึ่งของ
ศาสนาก็ได. 
19ศาสนาพราหมณ-ฮินดูเช่ือวา เมื่อใดก็ตามที่ธรรมเสื่อม อธรรมเจริญ อันเปนเหตุใหโลกเดือดรอน เมื่อน้ัน 
พระวิษณุจะทรงเสด็จลงมาในโลก (เปนมนุษย) เพ่ือปราบอธรรมค้ําจุนโลกอีกครั้งหน่ึง ดังที่พระกฤษณะ  
ทรงกลาวไวในคัมภีรภควัทคีตาวา  “ภารตะ  เมื่อธรรมเสื่อมเสียไป อธรรมเจริญขึ้นในกาลใด อาตมายอมสําแดง
ตนใหปรากฏในทุกๆ ยุค”  ดังน้ัน พระวิษณุจะเกิดเปนมนุษยถึง 10  ปาง  อวตารลงมาเรื่อยๆ ไมขาดตอนเหมือน
สายนํ้า. 
20แตเดิม ศาสนาพราหมณเช่ือในพระเจาสามองค  ไดแก พระอัคนี  พระวายุและพระสูรยะ (ยุคพระเวท) ตอมา 
มีพัฒนาการดานความเชื่อ/คําสอน โดยเช่ือเรื่องพระเจาในลักษณะ “ตรีมูรติ” คือ เช่ือวาพระเจาเปนหน่ึงเดียว  
สามพระบุคคล คือ พระพรหม  พระวิษณุนารายณ และพระศิวะอิศวร. 
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เช่ือวาพระองคเปนพระเจา  (พระบุตรในพระตรีเอกภาพ21/Trinity)ผูเสด็จมาบังเกิดเปนมนุษย  
นอกจากนั้น ในพระพุทธศาสนา22แนวมหายานแบบทิเบตก็เช่ือในเร่ืองการบังเกิดเปนมนุษยดวย  
คือ  เช่ือวาองคทะไลลามะ  ผูเปนประมุขทางศาสนจักรและอาณาจักรของทิเบต เปนพระอวโลกิเต-
ศวรโพธิสัตว23  ท่ีเสด็จมาบังเกิดเปนมนุษย 

ข.  ศาสดาท่ีเปนนักพรตหรือฤาษี  (Seers)  ซ่ึงบําเพ็ญตบะอยางแรงกลา 
สามารถไดเห็น ไดยินเสียงทิพยขณะจิตใจสงบ จดจําคําของพระเจา/เทพเจาได และนํามาจารึกเปน
ลายลักษณอักษร กลายเปนคัมภีรทางศาสนาข้ึน เชน คัมภีรพระเวท ซ่ึงเปนศรุติ (Sruti) หมายถึง
พระดํารัสของพระเจาท่ีตรัสแกพวกพราหมณ24 ใหนํามาสอนแกมนุษยตอๆ กันไป 

                                                 
21ศาสนาคริสตเช่ือในพระเจาองคเดียว   พระองคทรงสรางความสัมพันธกับมนุษยในสามพระบุคคล  ไดแก  
พระบิดา  พระบุตร และพระจิตเจา   พระเยซูคริสตเจาทรงเปน “พระบุตร” ที่เสด็จมาบังเกิดเปนมนุษย เพ่ือเผย
แสดงแผนการแหงความรอดพนของพระเจา. 
22พระพุทธศาสนา แบงกวางๆ ไดสองนิกาย/กลุม คือ  แนว (นิกาย) หินยาน/เถรวาท  และแนว (กลุม) มหายาน  
(ซึ่งแยกยอยๆ ไดอีกหลายนิกาย). 
23พุทธศาสนามหายาน ไดจําแนกพระโพธิสัตวเปนสองประเภท ไดแก  พระมนุษิโพธิสัตว และ พระธยานิ-

โพธิสัตว 
พระมนุษิโพธิสัตว คือพระโพธิสัตวในสภาวะมนุษยหรือเปนสิ่งมีชีวิตในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่กําลังบําเพ็ญ

สั่งสมบารมีอันยิ่งใหญเพ่ือพระโพธิญาณอันประเสริฐ ถาตามมติของฝายเถรวาทก็คือผูที่ยังเวียนวายอยูใน
วัฏสงสารเพื่อบําเพ็ญทศบารมี 10 ประการใหบริบูรณ เหมือนเมื่อครั้งสมเด็จพระผูมีพระภาคไดทรงกระทํามาใน
อดีต โดยที่ทรงเสวยพระชาติเปนทั้งมนุษยและสัตวจนไดตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณเปนพระศากยมุนีพุทธเจา  
การบําเพ็ญบารมีดังกลาวน้ีเปนความยากลําบากแสนสาหัส สําเร็จไดดวยโพธิจิต อีกทั้งวิริยะและความกรุณา 
อันหาที่เปรียบมิได  ตองอาศัยระยะเวลายาวนานนับดวยกัปอสงไขย สิ้นภพ สิ้นชาติสุดจะประมาณได 

พระธยานิโพธิสัตว พระโพธิสัตวประเภทน้ีมิใชพระโพธิสัตวผูกําลังบําเพ็ญบารมีเพ่ือแสวงหาดวง
ปญญาอันจะนําไปสูความรูแจงเหมือนประเภทแรก แตเปนพระโพธิสัตวผูบําเพ็ญบารมีบริบูรณครบถวนแลว และ
สําเร็จเปนพระธยานิโพธิสัตวหรือพระโพธิสัตวในสมาธิโดยยับยั้งไวยังไมเสด็จเขาสูพุทธภูมิ เพ่ือจะโปรดสรรพ
สัตวตอไปอีกไมมีที่สิ้นสุด พระธยานิโพธิสัตวน้ีเปนทิพยบุคคลท่ีมีลักษณะดังหน่ึงเทพยดา มีคุณชาติทางจิตเขาสู
ภูมิธรรมขั้นสูงสุดและทรงไวซึ่งพระโพธิญาณอยางมั่นคง จึงมีสภาวะที่สูงกวาพระโพธิสัตวทั่วไป พระธยานิ-
โพธิสัตวมักจะมีภูมิหลังที่ยาวนาน เปนพระโพธิสัตวเจาที่สําเร็จเปนพระโพธิสัตวมาเน่ินนานนับแตสมัยพระอดีต
พุทธเจาองคกอน ๆ สุดจะคณานับเปนกาลเวลาได พระธยานิโพธิสัตวที่พุทธศาสนิกชนมหายานรูจักดี อาทิ  
พระมัญชุศรี พระอวโลกิเตศวร พระมหาสถามปราปต  พระสมันตภัทร พระกษิติครรภ  เปนตน 
24 ศาสนาพราหมณ-ฮินดู  สอนวา คัมภรพระเวท คือ พระวาจาที่พระเจาตรัสแกมนุษยผานทางบรรดาฤษี  ที่สําคัญ
ไดแก  ฤษีกัสยปะ ฤษีอรตี  ฤษีภารทวชะ และฤษีเคาตมะ. 
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ค.  ศาสดาท่ีเปนประกาศก (Prophets) หมายถึง ผูประกาศขาวดี หรือ 
คําสอนของพระเจา และทํานายเหตุการณตางๆ ท่ีจะเกิดกับมนุษยในโอกาสตางๆ  เชน โมเสส  
ในศาสนายูดาห   ศาสดาพยากรณ/ประกาศกไมไดตั้งศาสนาข้ึนมาใหม  แตไดนําพระดํารัสของ 
พระเจาใหคนท่ัวไปปฏิบัติตาม ในศาสนาคริสตถือวาศาสดาพยากรณ/ประกาศกทุกทาน 
ในศาสนายูดาห  คือ  ผูเตรียมทางไวสําหรับพระเยซูคริสตเจา  ในศาสนาอิสลามก็ยอมรับวา 
มีศาสดาพยากรณ/ประกาศก (นะบี) มาแลวเปนอันมาก  เชน โมเสส  ในศาสนายูดาห  และ 
พระเยซูคริสตเจาในศาสนาคริสต   ศาสดาพยากรณหรือนะบีเหลานั้น คือ  ศาสดาพยากรณ/
ประกาศกของพระเจา   แตในศาสนาอิสลามถือวานะบีมุฮัมมัด เปนศาสดาองคสุดทาย  ทําหนาท่ี
เปนศาสนทูตของพระเจา 

2)  ศาสดาศาสนาแนวเทวนิยม   
หมายถึง  มนุษยผูคนพบหลักสัจธรรมดวยตนเอง  หรือรวบรวมหลักธรรม

คําสอน แลวนํามาประกาศเผยแผแกผูอ่ืน  และต้ังศาสนาของตนข้ึน  โดยสอนใหพึ่งตนเอง ไมตอง
กราบไหววิงวอนขอพรจากส่ิงเหนือธรรมชาติ เพื่อความรอดพน    ไดแก 

ก. ศาสดาที่ตรัสรูดวยตนเอง  (Enlightened One) ดวยความพากเพียร  
ตัดสละ บําเพ็ญตน จนพบความจริงของชีวิต  ไดแก  พระสัมมาสัมพุทธเจา 

ข.  ศาสดาท่ีบําเพ็ญพรต จนบรรลุสัจธรรม (Extremist) เนนการสละโลก 
และการบําเพ็ญพรตแบบทรมานตนดวยหลักอหิงสาอยางยิ่งยวด  จนพบความจริงของชีวิต  ไดแก 
ศาสดาในศาสนาเชน  ท่ีเรียกวา  ตีรถังกร25  มีอยู  24  องค  องคสุดทายนามวา  มหาวีระ (Mahavira, 
ราวป 599 กอน ค.ศ.)  ท่ีสอนใหปฏิเสธเทวนิยมแบบพราหมณ ยืนยันวาชีวิตเปนไปตามชะตากรรม
นิยม26 (Fatalism) 

ค.  ศาสดาท่ีเปนนักปราชญ (Scholastic Sages) ไดแก ศาสดาท่ีไมไดออก
บวชเปนสมณะ หรือนักพรต  แตดําเนินชีวิตอยูอยางผูครองเรือน  แตสนใจในศาสนา และ 
การปฏิบัติ เขาใจสัจธรรมแตกฉาน  รวบรวมระบบจริยธรรม หลักปฏิบัติตนในครอบครัวและสังคม 
เชน  ขงจื้อ   หรือเลาจื้อ27  เปนตน 

 

                                                 
25 ติรถังกร เปนช่ือเรียกบรรดาองคศาสดาในศาสนาเชน  ซึ่งเปนผูบําเพ็ญพรตจนบรรลุสัจธรรม  มีทั้งสิ้น 24  องค  
โดยมีพระมหาวีระเปนลําดับสุดทาย. 
26 แนวคิดที่สอนวาวิถีชีวิตมนุษยถูกกําหนดดวยชะตากรรม  เหตุการณทุกอยางในชีวิตเปนไปตามชะตากรรมอยาง
ไมมีทางเลือก. 
27 เหลาจื้อ หรือ เลาจื้อ (Lao Tze, ราวศตวรรตที่ 5 กอน ค.ศ.)  ศาสดาของศาสนาเตา. 
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2.5.2 พระคัมภีร 
หมายถึง  รองรอยท่ีเปนลายลักษณอักษร บันทึกพระดํารัส/พระวาจาของพระเจา 

รวมท้ังคําสอน ธรรมปฏิบัติของศาสดา และสานุศิษยท่ีสําคัญ  หรือขอความที่บันทึกเหตุการณ
เกี่ยวกับศาสนาท่ีทองจํา  แลวจดบันทึก เปนลายลักษณอักษรในเวลาตอมา  ซ่ึงจัดไวเปนหมวดหมู
ตามลักษณะของแตละศาสนา    

ศาสนาแนวเทวนิยม   พระคัมภีรเปนรองรอยถึงพระวจนะหรือคําส่ังของพระเจา
แลว นอกจากน้ันยังเปนการบันทึกประวัติศาสตรของมนุษยชาติท่ีสัมพันธกับพระเจาดวย   

พระคัมภีรของศาสนาแนวเทวนิยม  ไดแก อเวสตะ (The Avesta, ศาสนาโซโรอัสเตอร) พระเวท  
(The  Vedas, ศาสนาพราหมณ-ฮินดู) โตราหและทัลมุด  (The Torah and Talmud, ศาสนายูดาห)  
ไบเบ้ิล (The Bible, ศาสนาคริสต)  อัลกุรอาน (The Quran, ศาสนาอิสลาม) และครันถะสาหิพ   
(The Granth, ศาสนาสิกข) และ โคยิกิ นิฮอนงิ เยนงิ-ชิกิ มุนโย-ชุ (Ko-Ji-Ki  Nihon-Gi  Yengi-
Shiki  Munyo-Shu,  ศาสนาชินโต) 

ศาสนาแนวอเทวนิยม  พระคัมภีร เปนบันทึกคําสอนของศาสดาท่ีสอนเร่ือง
ธรรมชาติของโลก  และชีวิต รวมท้ังลําดับเหตุการณท่ีศาสดาแสดงหลักธรรมคําสอน และบุคคลผูท่ี
เกี่ยวของ   อธิบายสภาวะธรรมชาติ   และการกระทําของมนุษย  และยังรวมถึงหลักธรรมปฏิบัติใน
การเปนศาสนิกชนดวย   พระคัมภีรของศาสนาแนวอเทวนิยม ไดแก  เตา เต็ก เก็ง (Tao Te Ching, 
ศาสนาเตา) เก็งและชู  (The Ching and Shu, ศาสนาขงจื้อ)28  พระไตรปฎก (The Tripitaka,  
ศาสนาพุทธ)  และ อาคมะ (The Agama, ศาสนาเชน) 

2.5.3 ศาสนบริกร (นักบวชหรือสาวก) 
หมายถึง  ผูท่ีพระเจาทรงเลือกสรร หรือผูสละตนเองเพ่ือภารกิจของศาสนาท่ีตน

นับถือ และประกาศตนเปนสาวก  หรือผูภักดีตอองคศาสดา   
ศาสนาแนวเทวนิยม ศาสนบริกร คือ ผูท่ีพระเจาทรงเลือกสรร ใหดําเนินภารกิจ

ของศาสนา  มีหนาท่ีเกี่ยวของกับชีวิตของคนท้ังปวง  ตั้งแตเกิดจนตาย  การเปนผูนําในการ
ประกอบศาสนกิจตางๆ  เปนผูกําหนดรูปแบบพิธีกรรม  วันเวลา  ในการประกอบศาสนกิจ  
โดยผานกระบวนการฝกฝนอบรมอยางเขมขน  ศาสนบริกรของศาสนาแนวเทวนิยมมีท้ังการถือ
โสดและการมีครอบครัวได ข้ึนกับหลักปฏิบัติของแตละศาสนา 

                                                 
28 ศาสนาเตาและขงจื้อ มีการตีความไดวาเปนทั้งศาสนาแนวเทวนิยม และอเทวนิยม  เน่ืองจากสอนถึงการมีอยู
ของความเปนจริงสูงสุดและเทพ (วิญญาณบรรพบุรุษ)  อยางไรก็ตาม ไมไดสอนใหพ่ึงพิงหรือวอนขอความรอด
พนจากความเปนจริงสูงสุด/เทพ  แตเนนการบําเพ็ญตนบรรลุสัจธรรม  ศาสนาเตาและขงจื้อ จึงมีแนวโนมจัดเปน
แนวอเทวนิยม. 
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ศาสนาแนวอเทวนิยม  ศาสนบริกร คือ ผูเขาสูธรรมวินัยปฏิบัติตามหลักของ
ศาสดา/ศาสนา  มีการฝกฝน  อบรม ขัดเกลาชีวิตมุงสูความรอดพน นอกจากน้ันยังตองทําหนาท่ี
ฝกฝนอบรมศาสนิกชน  ชวยเหลือสังคม  และเปนผูนําในการประกอบศาสนกิจ 

2.5.4  ศาสนสถาน 
หมายถึง  สถานท่ีเกิดข้ึนของศาสนา  อันเกี่ยวกับชีวิตของพระศาสดา เชน 

สถานท่ีประสูติ  สถานท่ีแสดงหลักธรรมคําสอน รวมท้ังสถานท่ีประชุมกลุมสาวกในระยะแรก  
โดยมีรองรอยหลักฐานทางประวัติศาสตรรับรองวาเปนปูชนียสถาน  เนื่องจากเปนสถานท่ี 
ท่ีเกี่ยวของกับพระศาสดา และการเกิดข้ึนของศาสนา  เชน  วิหารทองคํา แหงเมืองอมฤตสระ  
ในแควนปญจาบ (ศาสนาสิกข)   เปนตน   

2.5.5  สัญลักษณหรือพิธีกรรม (ศาสนพิธี) 
แตละศาสนายอมมีพิธีกรรมเปนเคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณแตกตางกันไป   

โดยใชส่ิงท่ีเปนรูปธรรมแทนส่ิงท่ีเปนนามธรรม   ซ่ึงมีความหมายอันละเอียดลึกซ้ึงโดยผานศาสน
พิธี และศิลปกรรมตางๆ  ท่ีรวมความเปนหนึ่งเดียวกันของศาสนิก  เม่ือพบสัญลักษณเหลานี้  
ทําใหเขาใจในทันทีวาเปนเร่ืองของศาสนานั้นๆ เชน พบธรรมจักร ก็ทราบไดวาเปนสัญลักษณของ
ศาสนาพุทธ  เปนตน  

ศาสนพิธี (พิธีกรรม) เปนสัญลักษณอยางหนึ่งท่ีเช่ือมสัมพันธระหวางมนุษยกับ
ศาสนา  ซ่ึงอาจจะเปนพิธีกรรมท่ีปฏิบัติเปนสวนบุคคล หรือสวนรวม  ไดแก  สวดภาวนาสวนตัว 
หรือการรวมศาสนพิธีในโบสถ/วัด/มัสยิด  ซ่ึงมีบรรยากาศแหงความศักดิ์สิทธ์ิอยูดวย  ศาสนพิธี 
(พิธีกรรม) เปนสัญลักษณทางศาสนา เนื่องจาก  เปนแนวทางการรักษาศาสนธรรม และเปน
เคร่ืองมือสงเสริมความเช่ือศรัทธาตามหลักคําสอนในศาสนา  ทําใหเกิดความสัมพันธกับความจริง
ในศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนเคร่ืองหมายท่ีแสดงออกท่ีเห็นไดชัดเจนท่ีสุดเปนรูปธรรม  
เคร่ืองหมายศาสนาแบงออกไดหลายประเภทตามหลักการของศาสนานั้นๆ เชน ดานประติมากรรม  
สถาปตยกรรมและจิตรกรรม   เปนตน 

แตละศาสนาจะตองมีศาสนพิธีของตนเอง  ซ่ึงเปนเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ
แตกตางกันไปตามประเภทรูปแบบและอุดมคติของแตละศาสนา 

จากการนําเสนอความหมายของศาสนา ในเร่ืองนิยาม ประเภท คุณลักษณะและองคประกอบ
ของศาสนา   ทําใหเขาใจไดวาศาสนาชวยใหมองดูชีวิตในอีกแงหนึ่ง   และสามารถมองคุณคาของชีวิต
ในอีกระดับหนึ่งท่ีสูงกวาคานิยมตางๆ ในดานวัตถุ  แตหลายคร้ังดูเหมือนวาคําสอนของศาสนา 
อยูหางไกลจากประสบการณ  หรือไมสอดคลองกับการคิดตามเหตุตามผล  ดูเหมือนวามีชองวาง
ระหวางความเปนจริง   และความเช่ือถือตามคําสอนของศาสนา   ซ่ึงจะทําใหศาสนาปรากฏในรูปแบบ 
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ท่ีดูเหมือนวาไรเหตุผลหรือไรสาระ  เราพบการทาทายอีกขอหนึ่งสําหรับนักปรัชญา  ถาหากวาปรัชญา
สามารถออกจากระดับของปรากฏการณ   เพื่อจะตีความและแสวงหาความหมายของชีวิต  กลาวคือ  
ถานําเสนอปรัชญาออกมาเปนอภิปรัชญาแท   ก็จะสามารถขามชองวางระหวางปรากฏการณและความ
เช่ือหรือคําสอนของศาสนาไดท่ีสุด  เราจึงสรุปหลักเบ้ืองตนวา ศาสนาเปน...(William, 1976) 

- การนอมรับ (The acceptance) ดวยความเชื่อศรัทธา ท่ีมีตอเนื้อหาสาระท่ีไมได
จํากัด (มีขีดจํากัด) แคส่ิงตางๆ ในบริบทของโลกเทานั้น 

- การทุมเท (The commitment) ตอการปฏิบัติตามหลักศีลธรรม (แนวปฏิบัติตาม 
คําสอน) ของศาสนา หรือการแกไขปญหาชีวิตตามหลักความเชื่อของศาสนา 

- ความเชื่อม่ันทางจิตใจ (The psychological conviction) ซ่ึงเปนแรงจูงใจใหนําส่ิงท่ี
แตละคนเช่ือศรัทธา สูการนําไปปฏิบัติในชีวิต 

ท้ังนี้ มีพื้นฐานจากการที่มนุษยไตรตรอง และพบวาตนมีลักษณะท่ี  “กลวงใน” ไมสามารถ
บรรลุถึงความรอดพนภายในสภาพชีวิตท่ีเปนอยูในปจจุบันได  จึงจําเปนตองอาศัยความเช่ือศรัทธา
ตอความจริงในศาสนา   และพยายามใชสติปญญาเขาใจความจริงในศาสนา  เพ่ือจะไดดําเนินตาม
หลักธรรมคําสอนของศาสนาอยางถูกตอง   เพ่ือความม่ันคงและความรอดพนของชีวิตท่ีความจริง
ของศาสนานําเสนอแกเรา 
 
3. คริสตศาสนา : พื้นฐานและหลักธรรมคําสอนในคริสตศาสนา 

คริสตศาสนา  เปนศาสนาเทวนิยม มีจุดเร่ิมตนอยูท่ีความสัมพันธระหวางพระเจากับมนุษย
นับต้ังแตการสรางโลก29 และจะไปจบส้ินอยางสมบูรณเม่ือถึงวาระสุดทายของโลก  พื้นฐานของ
ศาสนาคริสตปรากฏในประโยคแรกของ  “บทขาพเจาเช่ือ” (The Creeds)30 หรือท่ี  Colin Chapman 
ในเอกสาร Handbook of Christian Belief (1982: 18) ใชคําวา “บทขอเชื่อของคริสตศาสนจักร” 
(The creeds of the church) เปนพื้นฐานหลักธรรมคําสอนของคริสตศาสนา  ซ่ึง Apostolic 

                                                 
29คริสตชนมักใชคําวา “การสรางโลก”  เปนคํายอ หมายถึงการที่พระเจาทรงสรางทุกสรรพสิ่งใหมีความเปนอยู 
30หรือ Credo เปนบทภาวนาที่ยืนยัน/สรุปความเช่ือของคริสตชน (หรือพูดงาย ๆ คือ เปนบทสูตรความเช่ือของ
คริสตชน... ถาจะเปนคริสตชน ตองเช่ือในสิ่งตอไปน้ี...) โดยมีการกอตัวเปน “บทสูตร” ต้ังแตศตวรรษที่ 4  
เปนตนมา (ธีรพล  กอบวิทยากุล. 2548: 5)  บทขาพเจาเช่ือมีหลายสํานวน  แตที่สําคัญเปนพิเศษมีอยูสองสํานวน 
คือ สัญลักษณแหงอัครสาวก (เปนบทภาวนาบทหน่ึงที่ใชสวดโดยทั่วไปของคริสตชน) กับสัญลักษณแหง 
ความเช่ือ (เปนบทภาวนาที่เปนสวนหน่ึงของบูชามิสซา/พิธีขอบพระคุณในวันอาทิตย) หรือเปนบทยืนยันความ

เช่ือกอนพิธีลางบาป/พิธีเขาสูการเปนคริสตชน  (Apostolic Constitution Fidei Depositum, 1992: 185 –197). 
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Constitution Fidei Depositum (1992) นําเสนอผานทางเอกสาร Catechism of the Catholic Church31   
(คําสอนทางการของคริสตศาสนจักรคาทอลิก) วา “ขาพเจาเช่ือถึงพระเปนเจา” (I believe God)  
หรือ “ขาพเจาเช่ือวาพระเปนเจาทรงเปนหนึ่งเดียว” (I believe in One God) (Apostolic Constitution 
Fidei Depositum, 1992: 199- 200) นั่นหมายความวา  พื้นฐานของศาสนาคริสต คือ “ความเช่ือ 
ในพระเจา”   

จึงสรุปความไดวา หลักธรรมคําสอนคริสตศาสนามีพื้นฐาน คือ  ความเช่ือในพระเจาวา
พระองคทรงสรางและทําพระสัญญาวาจะชวยมนุษยชาติสูความรอดพนในประวัติศาสตรมนุษย 
ผานทางพระเยซูคริสตเจา รวมท้ังการถายทอดแผนการชวยใหรอดพนของพระเจาผานทาง  
“พระคัมภีร”  ซ่ึงพระคัมภีรนี้ไดรับการตีความและอธิบายตามกรอบของธรรมประเพณี (Tradition) 
และการสอนทางการของคริสตศาสนจักร (The Teaching Authority of the Church) 

หลักธรรมคําสอนของคริสตศาสนา  มีพื้นฐานจากพระคัมภีร  การตีความและอธิบาย 
พระคัมภีรตามกรอบของธรรมประเพณีและการสอนทางการของคริสตศาสนจักร  ดังท่ี Jordan 
Aumann (1985) วิเคราะหวา พื้นฐานคําสอนคริสตศาสนา  คือ  พระคัมภีร และการอธิบายตาม
กรอบของธรรมประเพณีของคริสตศาสนจักร  ภายใตการรับรองและประกาศสอนของผูนํา 

                                                 
31จากผลการประชุมสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ทําใหคริสตศาสนจักรมีแนวคิดที่จะปรับปรุงทาทีและแนวปฏิบัติ

ของคริสตศาสนจักรใหทันสมัยเหมาะกับสถานการณสังคม มีการดําเนินการที่จะนําผลการประชุมสังคายนาฯ  
ไปประยุกตใชอยางเปนรูปธรรมทั้งดานพิธีกรรม กฎหมาย และคําสอน เพ่ือทําใหคริสตศาสนจักรทันสมัย 
สอดคลองเหมาะสมกับมนุษยในสังคม 

วันที่ 25 มกราคม 1985  พระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2 ไดเรียกประชุมวิสามัญสมัชชามุขนายก 
โอกาสครบรอบ 20 ปของการปดสังคายนาเพื่อติดตามผลงาน ที่ประชุมสมัชชาฯ เสนอใหมีการเรียบเรียงคําสอน
คริสตศาสนจักรขึ้นใหม ใหเขากับชีวิตคริสตชนปจจุบัน  พระสันตะปาปาฯ ทรงเห็นดวยและทรงแตงต้ัง
คณะกรรมาธิการเพ่ือดําเนินการดังกลาว โดยใหผูเช่ียวชาญดานความเช่ือคริสตศาสนาโรมันคาทอลิกทั่วโลกรวม
แสดงความคิดเห็น จนที่สุดหลังจากใชเวลาประมาณ 6 ป  ไดมีการจัดทําหนังสือ Catechism of the Catholic 
Church   (คําสอนทางการของคริสตศาสนจักรคาทอลิก) หลังผานกระบวนการตรวจสอบแกไขแลว พระองคได
ทรงอนุมัติใหจัดพิมพเผยแพรไดในวันที่ 25 มิถุนายน 1992   ทรงยืนยันวาหนังสือคําสอนเลมน้ีถูกตองตามแนว
พระคัมภีร  ธรรมเนียมของอัครสาวกและอํานาจคําสั่งสอนทางการของคริสตศาสนจักร  โดยถือเปนคําสอน
ทางการและเปนสากลของคริสตศาสนจักรคาทอลิกที่นําไปอางอิงได   

เน้ือหาของหนังสือไมไดเปนการเปล่ียนแปลงหลักคําสอนของคริสตศาสนา แตเปนการนําเสนอ 
ในรูปแบบใหม นําเสนอความเช่ือเดิมในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณของสังคม โดยแบงเน้ือหาออกเปน 
สี่ภาค “การประกาศยืนยันความเช่ือ” “การฉลองธรรมลํ้าลึกของพระคริสตเจา” “ชีวิตในพระคริสตเจา” และ  
“การภาวนาของคริสตชน”  
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คริสตศาสนจักร สอดคลองกับ Alister E. McGrath  (1999) อธิบายวาคําสอนคริสตศาสนามีพื้นฐาน
บนขอความเช่ือ (The Creed) ภายใตการสอนทางการของคริสตศาสนจักร 

3.1  ประวัติศาสตรแหงความรอดพน32 :  พระเจาเผยแสดงแผนการแหงความรอดพน 
จากบทขาพเจาเช่ือ (The Creeds) แสดงใหเห็นวาพื้นฐานของศาสนาคริสต คือ  

ความเช่ือในพระเจา สรุปความวา  (Apostolic Constitution Fidei Depositum, 1992: 27 – 73) 
3.1.1 พระเจามีอยูและทรงสรางสรรพส่ิงดวยความรัก  กลาวคือ 

1) พระเจามีอยู ทรงสรางสรรพส่ิง ทรงใสพระทัยและ “รัก” มนุษยเปนพิเศษ 
ทรงโปรดใหมนุษยเปน “ภาพลักษณ” ของพระองค  การเปนภาพลักษณของพระเจาทําใหชีวิต
มนุษยมีคุณคาและความหมาย 

2) มนุษยมีอยูและสามารถบรรลุถึงชีวิตนิรันดร (การมีอยูแบบสมบูรณ)  
อาศัยการมีชีวิตท่ีข้ึนอยูกับพระเจา   ตอบรับท่ีจะสรางความสัมพันธ “เปนหนึ่งเดียว” กับพระเจา 

3) พระเจาทรงทํา “สัญญา/พันธสัญญา” ทรงเรียกและประทาน “พระพรพิเศษ” 
เพื่อใหมนุษยสามารถบรรลุถึงชีวิตนิรันดรของพระเจาได 

3.1.2 พระเจาเผยแสดง “แผนการของความรอดพน”   โดย 
1) พระเจาทรงเรียกและเผยแสดงตัวของพระองคเองแกมนุษยอาศัยสรรพส่ิงและ

บางบุคคล (บางเช้ือชาติ) 
2) พระเจาเผยแสดงตัวพระองคเองอยางชัดเจนท่ีสุดทาง “พระเยซูคริสตเจา”  

ผูทรงเปน “ส่ือกลางและความสมบูรณแหงการเผยแสดงท้ังหมด” (Apostolic Constitution Fidei 
Depositum, 1992: 65) 

3.1.3 พระเจารับรองและโปรดใหมี “การถายทอดการเผยแสดงแผนการแหงความรอด
พน”  

 ผานทางพระคัมภีรในฐานะ “พระวาจาของพระเจา” และการตีความพระคัมภีร 
โดยผานทางธรรมประเพณีและการสอนทางการของคริสตศาสนจักร33 

                                                 
32 ประวัติศาสตรแหงความรอดพน หมายถึง การท่ีพระเจาทรงเสด็จลงมาชวยมนุษย (ในประวัติศาสตรมนุษย)  
เพ่ือชวยมนุษยใหบรรลุถึงความรอดพน แมวามนุษยจะปฏิเสธพระเจา ทําใหตกอยูในบาป (การขาดความสัมพันธ
กับพระเจา) และความตาย  แตพระเจายังทรงมีแผนการกอบกูมนุษยใหมีความสัมพันธกับพระองคอีกครั้งหน่ึง 
ทางพระเยซูคริสตเจา ทําใหมนุษยกลับมีความสัมพันธกับพระเจาอีกครั้งหน่ึง. 
33เฉพาะศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก ที่เนนการตีความ/อธิบายพระคัมภีรภายใตกรอบของธรรมประเพณีและ
การสอนทางการของผูนําของคริสตศาสนจักรฯ  สวนกลุม (นิกาย) โปรแตสตันต  เช่ือวาพระเจาไมไดจํากัด      
“กรอบ” การตีความ/อธิบายพระคัมภีร แตพระเจาตรัสแกมนุษยแตละคนโดยตรง. 
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3.1.4  มนุษยสามารถบรรลุถึงชีวิตท่ีสมบูรณในพระเจาได  โดยการตอบรับแผนการ
แหงความรอดจากพระเจา  

  ดวยความเช่ือในการเผยแสดงและปฏิบัติตามแผนการของพระองค  ดวยการ 
“ถวายสติปญญาและน้ําใจของตนอยางเต็มท่ีเพื่อแสดงคารวะตอพระเจาผูทรงเผยความจริงและ
ยอมรับการเผยแสดงของพระองคดวยใจเสรี เราจะนอมรับดวยความเชื่อนี้ไดก็จําเปนตองมีพระพร
ของพระเจาท่ีประทานแกเรา” (Dei Verbum34, 1965:5) 

พื้นฐานของศาสนาคริสตจึงอยู ท่ีความเชื่อในพระเจาๆ ทรงทํา  “พันธสัญญา” 
(Covenant) กับมนุษย ทางเปดเผยสัจธรรมท่ีจะชวยมนุษยไปสูความรอดพน (การบรรลุถึงชีวิต 
ท่ีสมบูรณในพระเจา) พระเจาทรงสัญญาวาจะทรงชวยมนุษยใหพนทุกขและไดรับความรอด
นิรันดรในท่ีสุด  ถาหากมนุษยซ่ือสัตยและปฏิบัติตามแนวทางของพระองค  มนุษยสามารถบรรลุถึง
ความรอดพน ดวยการรวมมือกับพระพรท่ีพระเจาประทานให ดวยการดําเนินชีวิตตามแนวทางท่ี
พระเจาประทานให   ดวยความเช่ือดังกลาวนี่เอง ชาวคริสตจึงมองวิวัฒนาการของศาสนาคริสตใน
ฐานะเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งในประวัติศาสตรแหงความรอด  ซ่ึงครอบคลุมไปถึงประวัติศาสตร
ของมนุษยชาติท้ังหมดดวย  โดยถือวาพระเจาเปนผูใหกําเนิดแกมนุษยชาติและทรงเปนจุดหมาย
สุดทายท่ีมนุษยชาติกําลังมุงไปถึง (เสรี  พงศพิศ, 2545: 2) และพระองคทรงจัดเตรียมจัดหา 
“วิธีการ” ตางๆ  เพื่อใหมนุษยชาติไปสูความรอดพน 

3.2.   ผูเผยแสดงของพระเจา คือ พระเยซูคริสตเจา 
ประวัติศาสตรแหงความรอดพน ซ่ึงเร่ิมตนจากการสรางโลก (พระเจาทรงเปนผูเร่ิมตนสราง
ความสัมพันธกับมนุษย) ไดพัฒนาข้ึนมาตามลําดับกาลเวลาในประวัติศาสตรของโลก  พระองคทรง
เร่ิมตนสถาปนาความสัมพันธกับมนุษยดวยการเปดเผยสัจธรรมเกี่ยวกับตัวพระองคเองใหมนุษยรูจัก
โดยผานทาง  “ส่ือกลาง” ไดแกชนชาติท่ีพระองคทรงเลือกสรร (ชาวอิสราเอล) รวมทั้งเผยแสดง
พระองคเองผานทางบุคคลหรือสถานการณตางๆ ท่ี เกี่ยวของกับชาวอิสราเอล  การเปดเผย 
สัจธรรมเกี่ยวกับ   พระเจาถึงข้ันสมบูรณท่ีสุด  เม่ือพระเยซูคริสตเจาทรงปรากฏเขามาในประวัติศาสตร
ของมนุษยชาติ   ในอดีต พระเจาทรงใช “ส่ือกลาง”  ในการเผยแสดงตัวของพระองค  การเผยแสดงของ

                                                 
34เอกสาร Dei Verbum  (การเผยแสดงของพระเจา)  เปนเอกสารสําคัญช้ินหน่ึงที่เสนอคําสอนจากสังคายนา
วาติกัน ครั้งที่ 2  ซึ่งเปนการจัดประชุมสังคายนาครั้งลาสุดของศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก จัดขึ้นที่นครรัฐ
วาติกัน ระหวางป ค.ศ. 1962 – 1965  โดยพระสันตะปาปา ยอหน ที่ 23 ทรงเรียกประชุมบรรดามุขนายกทั่วโลก
กวา 3,000 องค รวมท้ังผูแทนบาทหลวง นักบวช ฆราวาสและผูเช่ียวชาญแขนงตาง ๆ เขารวมเปนที่ปรึกษาและ
สังเกตการณ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือปฏิรูปคําสอนและวิถีปฏิบัติของศาสนาคริสต โรมันคาทอลิกใหทันยุคสมัย
ปจจุบัน หลังการจัดสังคายนาน้ี มีการจัดทําเอกสารเพ่ือสงเสริมใหนํามติที่ประชุมไปดําเนินการ. 
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พระเจามีศูนยกลางอยู ท่ีการปรากฏมาของพระเยซูเจา  ท้ังนี้ การเผยแสดงกอนสมัยพระเยซูเจา  
ถือวาเปน “การเกร่ินนํา”  หรือการเตรียมการสูการเผยแสดงทางพระเยซูเจา “อยาคิดวาเรามาเพ่ือลบลาง
ธรรมบัญญัติหรือคําสอนของบรรดาประกาศก  เรามิไดมาเพื่อลบลาง แตมาทําใหสมบูรณ” (มธ 5: 17) 
โดยทางพระเยซู เปนพระเจาพระองคเองท่ีเสด็จลงมาดวยพระองคเอง  พระเยซูคริสตเจาทรงเปน 
“หนทาง ความจริงและชีวิต” (ยน 14: 6) ท่ีนํามนุษยชาติไปสูความรอดพนเพื่อบรรลุถึงชีวิต 
ท่ีสมบูรณ (ชีวิตนิรันดร) 

3.2.1 พระเยซูคริสตเจา เปนพระเจาท่ีทรงบังเกิดเปนมนษุย 
เหตุผลสําคัญท่ีสุดท่ีคริสตชนเช่ือวา “พระเยซูคริสตเจาทรงเปนส่ือกลางและ

ความสมบูรณของการเผยแสดงท้ังหมด” (Dei Verbum , 1965: 65) เนื่องจากพระองคทรงเปน  
“พระเจาผูบังเกิดเปนมนุษย”  ดังนั้น พระองคจึงทรงรูจักตัวพระองคเองมากท่ีสุด เพราะเหตุนี้เอง   
พระองคจึงทรงเผยแสดงตัวของพระองค เองใหมนุษยชาติรูจักพระองคไดสมบูรณ ท่ีสุด    
“ใครท่ีเห็นพระเยซูคริสตเจาก็เทากับเห็นพระบิดาดวย” (ยน 14: 9) 

3.2.2  พระเยซูคริสตเจา ทรงยืนยนัวา “พระเจายังทรงรักมนุษย” 
ในประวัติศาสตรการดําเนินชีวิตของพระเยซูเจา  ทรงดําเนินชีวิตเปนมนุษย  

“ตรัสกับมนุษยอยางเพื่อน” (Dei Verbum , 1965: 2) ทรงประทับอยูและแสดงความรักตอเพ่ือนมนุษย 
ทรงเช้ือเชิญและรับมนุษยเขามาสนิทสัมพันธกับพระองค  ทรงสอนมนุษยใหเรียกพระเจาวา “บิดา” 
(Apostolic Constitution Fidei Depositum, 1992: 66) จากพระวาจาและกิจการในการดําเนินชีวิต
ของพระเยซูเจานี่เองเปนการยืนยันวา    พระเจายังทรงซ่ือสัตยตอพันธสัญญา  พระองคยังทรงรัก
มนุษยและยืนยันวาจะทรงชวยมนุษยสูการมีชีวิตที่สมบูรณ 

3.2.3 พระเยซูคริสตเจา เปนผูเผยแสดงลําดับสุดทายของพระเจา 
ในฐานะท่ีพระเยซูคริสตเจาทรงเผยแสดงพระเจาอยางสมบูรณแกมนุษยจน

สําเร็จลุลวงไปแลว ดังนั้น “จะไมมีการเผยแสดงอ่ืนอีกแลว” (Apostolic Constitution Fidei 
Depositum, 1992: 66)  พระเจาเผยแสดงพระองคอยางครบถวนบริบูรณทางพระเยซูคริสตเจาสําเร็จ 
ไปแลว  ดังนั้น “จะไมมีการเผยแสดงอื่นใดอีกเลยหลังการเสด็จมาของพระเยซูคริสตเจา” (Apostolic 
Constitution Fidei Depositum, 1992: 73) หมายความวา  “หลังจากท่ีพระเจาไดตรัสหลายคร้ังและ 
ดวยวิธีตาง ๆ ... ในลําดับสุดทาย พระองคตรัสกับเราทางพระบุตร” (Dei Verbum, 1965: 2)  คือ  
พระเยซูคริสตเจานั่นเอง”  
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3.3  การถายทอดการเผยแสดงของพระเจา 
ศาสนาคริสตสอนวา หลังการปรากฏมาของพระเยซูคริสตเจา35  จะไมมีการเผยแสดง

อ่ืนใดอีกแลว คงมีแตการถายทอดความจริงท่ีพระเจาทรงเผยใหรูสืบตอกันมา (Dei Verbum , 1965: 
7) อันเปนภารกิจท่ีตอเนื่องในการถายทอดแกชนรุนหลังสืบตอกันไป  เพ่ือใหชนรุนหลังพระเยซู- 
คริสตเจาจะไดทราบแผนการแหงความรอดพนท่ีพระองคเผยแสดงแกมนุษย เพื่อการบรรลุถึงชีวิต 
ท่ีสมบูรณ   ซ่ึงไมไดจํากัดเพียงเฉพาะชนชาติใดชาติหนึ่งเทานั้น แตครอบคลุมมนุษยชาติทุกเช้ือชาติ  
ทุกยุคสมัย   ตามคําส่ังของพระเยซูคริสตเจาท่ีใหบรรดาสานุศิษยไปประกาศ “ขาวดีแหงความรอด
พน” ซ่ึงพระองคทรงมอบภารกิจในการประกาศขาวดีนี้แกบรรดาสานุศิษยของพระองคแกมนุษยชาติ  
“เพราะขาวดีนั้นเปนแหลงท่ีมาของความจริงท้ังปวงท่ีนําความรอดพน (ชีวิตนิรันดร/ชีวิตท่ีสมบูรณ
ในพระเจา) มาใหและเปนระเบียบทางศีลธรรมสําหรับมนุษยทุกคน  พรอมกันนั้นตองนําพระพร
ของพระเจามาแบงปนใหมวลมนุษยดวย” (Dei Verbum, 1965: 2) บรรดาสานุศิษยตองทําหนาท่ี
ถายทอดขาวดีนี้อยางซ่ือสัตย ดวยการประกาศสอนดวยวาจา  ใหแบบฉบับและวางกฎเกณฑ
ถายทอดส่ิงท่ีพวกทานไดรับจากพระวาจา   กิจการและจากการรวมชีวิตอยางใกลชิดกับพระเยซูเจา 
และท่ีสุด พวกทานไดบันทึก “ขาวดีแหงความรอดพน” เปนลายลักษณอักษร ภายใตการดลใจของ
พระเจา (พระจิตเจา)  นอกจากนั้น  เพื่อเปนการรักษาและถายทอด “ความจริง” อยางซ่ือสัตย 
ครบถวนและเปนปจจุบัน  บรรดาสาวก (อัครสาวก) ไดแตงต้ังและมอบตําแหนงหนาท่ีส่ังสอน 
ท่ีพวกทานไดรับจากพระเยซูคริสตเจาแกผูสืบทอด (ลูกศิษยของสาวกของพระเยซูคริสตเจา) ตอไป   

ส่ิงท่ีบรรดาสานุศิษยของพระเยซูคริสตเจาไดแตงต้ังและมอบหนาท่ีใหลูกศิษยของ
พวกทานตอไป ไดแก คําเทศนสอนของพวกสาวกท่ีมีบันทึกไวอยางพิเศษในหนังสือท่ีไดรับการดล
ใจจาก พระเจา (พระคัมภีร) และธรรมประเพณีศักดิ์สิทธ์ิ ซ่ึงหมายถึง  ทุกส่ิงทุกอยางท่ีชวยให
มนุษยชาติไดดําเนินชีวิตท่ีสามารถบรรลุถึงชีวิตท่ีสมบูรณในพระเจา (ชีวิตนิรันดร) ไดแก  
“คําส่ังสอน  การดําเนินชีวิตและคารวกิจ สงวนรักษาทุกส่ิงท่ีตนเปนและเช่ือนั้นไวใหถาวรตลอด
กาลและถายทอดใหชนทุกรุน ทุกอายุขัย”  (Dei Verbum, 1965: 8) 

ดังนั้น การถายทอดการเผยแสดงของพระเจา (หลังการปรากฏมาของพระเยซู- 
คริสตเจา) จึงออกมาในรูปของพระคัมภีรและการตีความ/อธิบายพระคัมภีร  สอดคลองกับ Jordan 
Aumann (1995: 27) ท่ีศึกษาเอกสารคําสอนทางการของคริสตศาสนจักร  จึงยืนยันวาการเผยแสดง
ของพระเจา   ท่ีพัฒนาเปนระบบ   จัดหมวดหมูเปนหลักธรรมคําสอนคริสตศาสนา  มีจุดกําเนิด คือ 
พระคัมภีรและธรรมประเพณีการอธิบายพระคัมภีรของคริสตศาสนจักร 
                                                 
35หมายถึง หลังจากที่พระเยซูคริสตเจาทําภารกิจเสร็จสิ้น กลาวคือ บังเกิดเปนมนุษย ประกาศขาวดีแหงความรอด  
รับทรมาน สิ้นพระชนม กลับคืนชีพและเสด็จสูสวรรค.  
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3.3.1 พระคัมภีรคริสตชน 
1) คุณคาและความหมาย 
พระคัมภีรศาสนาคริสต มีช่ือวา “Bible”  แปลวา “หนังสือ” คําวาไบเบิลจึง

หมายถึง “หนังสือหลายเลม” (The Books)  เนื่องจากพระคัมภีรคริสตชนประกอบดวยหนังสือหลาย
เลมท่ีรวมเปนเลมเดียว  คริสตชนเชื่อวาพระคัมภีรเปนหนังสือศักดิ์สิทธ์ิ  เปนพระวาจาของพระเจา 
(The World of God) ท่ีไดตรัสกับมนุษยดวยวิธีการตางๆ ในประวัติศาสตรมนุษยชาติ  เปนหนังสือ
ท่ีนําเสนอความจริงเร่ืองพระเจา มนุษยและโลก เกี่ยวกับความเปนมา  จุดหมายและความหมายของ
ชีวิต  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหมนุษยไปถึงความรอดพนหรือไปสู ชีวิตท่ีสมบูรณในพระเจา   
พระคัมภีรเปนหนังสือศักดิ์สิทธ์ิเพราะพระเจาดลใจผูเขียน (Inspiration) ใหถายทอดส่ิงท่ีพระองค
ทรงตองการเปดเผยใหมนุษยทราบ “พระเจาทรงเลือกสรรมนุษยและทรงใชเขาใหเขียนโดยใชกําลัง
และความสามารถของตน” (Dei Verbum, 1965: 11) และ “พระเจาคือผูประพันธพระคัมภีร... 
ทรงประทานแรงบันดาลใจแกมนุษยผูประพันธพระคัมภีร... โดยการใชความสามารถของเขาและวิธีการ
ของเขาอยางเต็มท่ี” (ทัศไนย  คมกฤส, 2529: 13)  พระคัมภีรเปนหนังสือของพระเจาก็จริง  แตก็เปน
หนังสือของมนุษยดวยเชนกัน  กลาวคือ  พระเจาทรงดลใจใหมนุษย (ผูเขียน) นําเสนอส่ิง  ท่ีพระองค 
มีพระประสงคใหเขาเขียน ตามรูปแบบ/วิธีการที่ผูเขียนนําเสนอ 

พระคัมภีรถือวาเปนพื้นฐานคําสอนของศาสนาคริสต  คริสตชนใหความเคารพ
พระคัมภีรในฐานะเปนพระวาจาของพระเจา   จนถึงกับวา “ใครไมรูจักพระคัมภีร ก็เทากับไมรูจัก 
พระคริสตเจา” (Dei Verbum, 1965: 25) 

2) องคประกอบ (สารบบ) ของพระคัมภีร 
พระคัมภีรไบเบ้ิลแบงออกได 2 ภาค  โดยมีพระเยซูคริสตเจาเปนเสนแบง ภาคแรก

เปนหนังสือท่ีเขียนกอนสมัยพระเยซูเจา เราเรียกวา “พันธสัญญาเดิม”  (Old Testament)  ภาคที่สอง
เปนหนังสือท่ีเขียนหลังพระเยซูเจาบังเกิด เราเรียกวา “พันธสัญญาใหม”   (New Testament)  แมวา 
พระคัมภีรจะแบงออกเปนสองภาค แตก็เปนเอกภาพเดียวกัน  โดย “เอกภาพของพระคัมภีรท้ังพันธ
สัญญาเดิม   และพันธสัญญาใหม   เกิดจากเอกภาพแหงแผนการของพระเจา... พันธสัญญาเดิมเปนการ
เตรียม   พันธสัญญาใหม  ในขณะท่ีพันธสัญญาใหมทําใหพันธสัญญาเดิมสําเร็จไป ท้ังพันธสัญญาเดิม
และพันธสัญญาใหมตางก็ใหความสวางแกกันและกัน พระคัมภีรท้ังสอง คือ พระวาจาที่แทจริงของ
พระเจา” (Apostolic Constitution Fidei Depositum, 1992: 140) 

2.1) พระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม 

คริสตชนยอมรับพระคัมภีรของศาสนายิว (ยูดาห) มาเปนสวนหน่ึงของ 
พระคัมภีร  พระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมบันทึกเร่ืองราวของชาติอิสราเอลหรือยิวนับต้ังแตอับราฮัม
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ซ่ึงเปนบรรพบุรุษตนตระกูล เร่ือยมาจนถึงราวกลางศตวรรษท่ี 2 กอน ค.ศ.  แตกระนั้นพันธสัญญาเดิม
ก็มิใชพงศาวดารของชาติอิสราเอลทีเดียว   เพราะลําดับเหตุการณท่ีเลาไวยังมีเวนชองวางไวหลายตอน          
ชาติอิสราเอลเปนชาติเล็กๆ ท่ีไมมีความสําคัญอะไรเลยก็วาไดทางการเมือง   แตก็มีความสําคัญมาก 
ในแผนการของพระเจา  เพราะเปนชาติท่ีพระองคทรงเลือกสรรไวใหเปนบรรพบุรุษของพระเยซู
คริสต-เจา  (ทัศไนย  คมกฤส, 2529: 13)  พันธสัญญาเดิมสวนใหญเขียนเปนภาษาฮีบรู  มีบางตอน
เขียนเปนภาษาอาราเมอิค ซ่ึงเปนภาษาเซมิติกอีกภาษาหนึ่งคลายกับภาษาฮีบรู   นอกนั้นยังมีบางเลม
เขียนเปนภาษากรีก  พันธสัญญาเดิมประกอบดวยหนังสือจํานวน 46 เลม  ไดแก (Apostolic 
Constitution Fidei Depositum, 19942: 120) 

1) ปฐมกาล   17) โทบิต  34) ดาเนียล 
2) อพยพ   18) ยูดธ   35) โฮเชยา 
3) เลวีนิติ   19) เอสเธอร  36) โยเอล 
4) กันดารวิถี    20) มัคคาบี ฉบับท่ี 1 37) อาโมส 
5) เฉลยธรรมบัญญัติ 21) มัคคาบี ฉบับท่ี 2 38) โอบาดีย 
6) โยชูวา   23) เพลงสดุดี  39) โยนาห 
7) ผูวินิจฉัย   24) สุภาษิต  40) มีคาห 
8) นางรูธ   25) ปญญาจารย  41) นาฮูม 
9) ซามูแอล ฉบับท่ี 1 26) เพลงซาโลมอน 42) ฮะบากุก 
10) ซามูลแอล ฉบับท่ี 2 27) ปรีชาญาณ  43) เศฟนยาห 
11) พงศกษัตริยฉบับท่ี 1 28) บุตรสิรา  44) ฮักกัย 
12) พงศกษัตริยฉบับท่ี 2 29) อิสยาห  45) เศคาริยาห 
13) พงศาวดารฉบับท่ี 1 30) เยเรมีย  46) มาลาคี 
14) พงศาวดารฉบับท่ี 2 31) เพลงครํ่าครวญ 
15) เอสรา   32) บารุค 
16) เนหะมีย   33) เอเสเคียล 

2.2) พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม 
พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม คือ หนังสือจํานวน 27 เลมท่ีกลาวถึงคํา

สอนและกิจการสําคัญๆ  ของพระเยซูคริสตเจา ประวัติศาสนาคริสตในยุคเร่ิมตน รวมถึงจดหมายจาก
สาวก (ของพระเยซูคริสตเจา)   บางองคท่ีเขียนถึงกลุมคริสตชนตางๆ  หนังสือเลมสุดทายท่ีเรียกวา 
“วิวรณ”  (Revelation) กลาวถึงชัยชนะและความสําเร็จตามแผนการของพระเจา  ซ่ึงถือเปนการให
ความหวังแกมนุษยทุกคน   สวนสําคัญท่ีสุดของพันธสัญญาใหม คือ พระวรสาร ในฐานะเปนหัวใจ
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ของพระคัมภีรท้ังหมด   เพราะเปนพยานสําคัญถึงพระชนมชีพและคําส่ังสอนของพระเยซูคริสตเจา 
(Apostolic Constitution Fidei Depositum, 1992: 125) หนังสือพันธสัญญาใหมท้ัง 27 เลม เขียนเปน
ภาษากรีกท้ังหมด (ทัศไนย  คมกฤส, 2529: 14) ไดแก  (Apostolic Constitution Fidei Depositum, 
1992: 120) 

1)   พระวรสารโดยนักบุญมัทธิว  15) จดหมายถึงทิโมธี 1  
2)   พระวรสารโดยนักบุญมารโก    16) จดหมายถึงทิโมธี 2   
3)   พระวรสารโดยนักบุญลูกา    17) จดหมายถึงทิตัส   
4)   พระวรสารโดยนักบุญยอหน    18) จดหมายถึงฟเลโมน   
5)   กิจการอัครสาวก    19) จดหมายถึงชาวฮีบรู   
6)   จดหมายถึงชาวโรม     20) จดหมายของนักบุญยากอบ   
7)   จดหมายถึงชาวโครินทร 1    21) จดหมายของนักบุญเปโตร 1   
8)   จดหมายถึงชาวโครินทร 2      22) จดหมายของนักบุญเปโตร 2   
9)   จดหมายถึงชาวกาลาเทีย     23) จดหมายของนักบุญยอหน 1   
10)  จดหมายถึงชาวเอเฟซัส     24) จดหมายของนักบุญยอหน 2   
11)  จดหมายถึงชาวฟลิปป     25) จดหมายของนักบุญยอหน 3   
12)  จดหมายถึงชาวโคโลสี     26) จดหมายของนักบุญยูดาห   
13)  จดหมายถึงชาวเธสะโลนิกา 1    27) วิวรณ   
14)  จดหมายถึงชาวเธสะโลนิกา 2 

การถายทอดการเผยแสดงของพระเจาทางพระเยซูคริสตเจา (ประวัติศาสตรแหงความรอดพน   
ท่ีพระเจาสัญญาจะชวยมนุษยใหบรรลุถึงการมีชีวิตนิรันดร)  มีหลักการและพื้นฐานอยูท่ี “พระคัมภีร” 
(Bible) ในฐานะท่ีพระคัมภีรเปนพระวาจาของพระเจา   พระคัมภีรเปนเหมือนกับ หลักการและคูมือสู
ชีวิตท่ีสมบูรณในพระเจา   เปนมรดกที่พระเจาประทานแกมนุษย ดังนั้น   การรักษาความจริง รวมท้ัง
การตีความและการอธิบายพระคัมภีรจึงตองมีการกระทําอยางรอบคอบและไดรับความเอาใจใสเปน
พิเศษ เพราะเปนพื้นฐานของหลักคําสอน  วิถีชีวิต พิธีกรรมและแนวปฏิบัติของชีวิตคริสตชน ดังนั้น 
“ผูตีความพระคัมภีรจะตองรูชัดเจนวาพระเจามีพระประสงคจะส่ืออะไรกับเขา  จึงตองพิจารณาดวย
ความเอาใจใสวาผู เขียนพระคัมภีรตองการจะใหขอความท่ีเขียนนั้นมีความหมายวาอยางไร  
และพระเจามีพระประสงคจะแสดงส่ิงใดโดยใชถอยคําของผูเขียน” (Dei Verbum, 1965: 12) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินตามแนวทางท่ีสาวกของพระเยซูคริสตเจาไดเร่ิมตนไว  ซ่ึงถือเปนแนว
ทางการตีความและการอธิบายพระคัมภีรหรือท่ีเรียกวา “ธรรมประเพณี” (The Tradition)   
(Dei Verbum, 1965: 8)  ท่ีสืบทอดจากอัครสาวก ซ่ึงไดมอบอํานาจไวกับผูสืบตําแหนงของพวกทาน  
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(Apostolic Constitution Fidei Depositum, 1992: 85) ซ่ึงมีพระพรของพระเจามารับประกันความจริง
ท่ีประกาศสอน มีผลทําใหมนุษยชาติไดรู  เขาใจและสามารถปฏิบัติตามแผนการของพระเจาไดอยาง
ถูกตอง   

1)  ธรรมประเพณี (Tradition) 
   หมายถึง  การอธิบายและการถายทอดพระวาจาของพระเจา ดวยวาจา  ขอเขียน

และ วิถีปฏิบัติของอัครสาวก   อันเปนการถายทอดอยางมีชีวิตชีวา  โดยอาศัยการนําของพระเจา  
พระคัมภีรและธรรมประเพณีจึงมีความเกี่ยวของกันและมีความสัมพันธใกลชิดกัน เพราะท้ังสองมา
จากพระเจา มีจุดกําเนิดและมุงไปสูจุดหมายเดียวกัน  เพราะพระคัมภีรคือพระวาจาของพระเจาท่ีไดรับ
การบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรโดยการดลใจของพระเจา สวนธรรมประเพณีถายทอดพระวาจาของ
พระเจา ท่ีพระเยซูคริสตเจาทรงมอบไวใหกับสาวก และมอบแกผูสืบตําแหนงของทานอยางครบครัน 
เพ่ือใชรักษาประกาศ อธิบายและเผยแผพระวาจาของพระเจาไปทั่วทุกแหงหน (Dei Verbum, 1965: 9) 
และอาศัยธรรมประเพณีนี้เอง  ทําใหชีวิต   คริสตชนดําเนินตอไปอยางมีชีวิตชีวา  ตามแนวทางของ
หลักคําสอนของพระเยซูคริสตเจา   พรอมท้ังการถายทอดความเชื่อที่ตนเองไดรับมาแกชนทุกยุค
สมัย 

ธรรมประเพณีนี้มีลักษณะตาง ๆ กัน ไดแก  ธรรมประเพณีดานเทววิทยา ดาน
ระเบียบวินัย   ดานพิธีกรรมหรือดานกิจศรัทธา  ซ่ึงเกิดข้ึนตามกระแสแหงกาลเวลาและสถานท่ี  
ธรรมประเพณีนี้   มีการปรับเปล่ียนไปตามสถานท่ีและยุคสมัยตาง ๆ ท้ังนี้ภายใตอํานาจส่ังสอนของ
คริสตศาสนจักร (Apostolic Constitution Fidei Depositum, 1992: 83)  

2)  อํานาจการสอนทางการของคริสตศาสนจักร 
หมายถึง ภาระหนาท่ีในการอธิบายความอยางถูกตองเก่ียวกับพระวาจาของ 

พระเจาและธรรมประเพณี  ซ่ึงอํานาจนี้กระทําในนามของพระเยซูคริสตเจาซ่ึงมอบไวแกบรรดา 
มุขนายกท่ีรวมเปนหนึ่งเดียวกับทายาทของนักบุญเปโตร36 หรืออีกนัยหนึ่งคือ  มุขนายก/ผูนําคริสต
ศาสนจักรแหงโรม คือ พระสันตะปาปา (Apostolic Constitution Fidei Depositum, 1992: 85)  
ผูมีอํานาจส่ังสอนในคริสตศาสนจักรนั้น ใชอํานาจซ่ึงไดรับมาจากพระเยซูคริสตเจาอยางเต็มท่ี  เม่ือตอง
นิยามหรืออธิบายขอความเช่ือ (Apostolic Constitution Fidei Depositum, 1992: 88) โดยถือวาอํานาจ

                                                 
36เปนสาวกที่ใกลชิดของพระเยซูเจา ซึ่งมีทั้งหมด 12 ทาน (เรียกวา “อัครสาวก”) โดยพระเยซูเจาทรงแตงต้ัง  
“ซีมอน” หรือ “เปโตร” ใหเปนหัวหนาอัครสาวก  ตอมาเปโตรไดไปประกาศศาสนาคริสตที่กรุงโรม (ถือวาเปน
การยายศูนยกลางของศาสนาคริสต จากเยรูซาเล็มไปสูโรม)  ทานถูกฆาและศพถูกฝงที่น่ัน  จึงถือวา “คริสตศาสน-
จักรแหงโรม” เปนคริสตศาสนจักร “ลําดับที่หน่ึง” และหัวหนาคริสตศาสนจักรแหงโรม ถือวาเปนผูสืบตําแหนง
ของนักบุญเปโตร ซึ่งตอมาเรียกตําแหนงน้ีวา “พระสันตะปาปา” 
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การสอนทางการนี้ไมผิดพลาด37 อํานาจการสอนทางการของคริสตศาสนจักร  จึงเปนท่ีมาของระเบียบ
แบบแผนของขอความเช่ือในคริสตศาสนา 

3.4  พัฒนาการของหลักคําสอน (ขอเชื่อ) ของศาสนาคริสต 
คุณคาและความหมายแผนการความรอดพน  ท่ีพระเจาเสด็จลงมาสรางความสัมพันธ

กับมนุษย  เพื่อชวยมนุษยชาติบรรลุถึงชีวิตท่ีสมบูรณ (อาณาจักรของพระเจา)โดยทางพระเยซู- 
คริสตเจา   คริสตชนโดยเฉพาะบรรดาผูนําศาสนาคริสตในยุคตาง ๆ ตระหนักถึงภารกิจท่ีสําคัญ คือ 
การรักษาคําสอนของพระเยซูคริสตเจาผานทางอัครสาวกและผูสืบทอดตําแหนงของพวกทาน  
ตลอดจนการศึกษาเพื่อความเขาใจแผนการแหงความรอดยิ่งข้ึน รวมท้ังการอธิบายคําสอนนั้น 
ในฐานะเปนขาวดีแหงความรอดพนแกมนุษยชาติ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกมนุษยท่ัวโลก
ในการสรางความสัมพันธ  “รูจักและรัก”  เพื่อการบรรลุถึงอาณาจักรพระเจา (ความรอดพน) 

3.4.1  ปญหา  
คําสอนของพระเยซู (ผานทางอัครสาวกและผูสืบทอด) เปนการเผยการแสดง

ของพระเจาท่ีไมไดเปนแคทฤษฎีหรืออุดมคติของชีวิต (นามธรรม) แตเปนการลงสูภาคปฏิบัติ 
ในชีวิตมนุษยท่ีเปนรูปธรรม  ชีวิตมนุษยท่ีอยูในโลกในบริบทท่ีแตกตางกันตามสภาพภูมิศาสตร
และประวัติศาสตร โดยเฉพาะการเผชิญหนากับคานิยมตาง ๆ ในบริบทท่ีเกี่ยวของของสังคม 
ตามยุคสมัย  สงผลใหการรักษา การศึกษาและการอธิบายแผนการความรอดตองประสบกับปญหา
ดานเอกภาพของคําสอน เพราะมีการรักษาและอธิบายคําสอนท่ีแตกตางกันจนนําสูปญหาที่วา  
“จริง ๆ  แลวคําสอนของพระเยซูคริสตเจาคืออะไรกันแน?”  เพราะในประวัติความเปนมาของ
พัฒนาการศาสนาคริสต มีการประกาศคําสอนของพระเยซูคริสตเจาในรูปแบบท่ีแตกตางกัน  
รวมถึงการพัฒนาคําสอนคริสตศาสนาสูการเปน “สถาบัน” ท่ีประกอบดวยจํานวนสมาชิก 
ท่ีหลากหลายท่ีตองมีการประยุกตคําสอนของพระเยซูสูภาคปฏิบัติในชีวิตจริง  เพื่อดําเนิน 
                                                 
37กอนที่พระสันตะปาปาจะเสนอคําสอนผานทางเอกสารทางการของคริสตศาสนจักร พระองคไดต้ังทีมงาน 
ซึ่งประกอบดวยผูเช่ียวชาซในแขนงตาง ๆ เชน นักวิทยาศาสตร แพทย นักปรัชญา นักเทววิทยา ใหศึกษาวิเคราะห
ขอมูลในประเด็นที่พระสันตะปาปาตองการนําเสนอตามสภาพที่เปนจริงในสังคมและจัดใหมีการประชุมสมัชชา        
ซึ่งประกอบดวยบรรดามุขนายก (Bishops) และผูเช่ียวชาญในแขนงตาง ๆ เพ่ือศึกษาวิเคราะหขอมูล อภิปราย 
กล่ันกรองความคิด จากน้ันพระสันตะปาปา  ในฐานะประมุขของคริสตศาสนจักรฯ จึงประกาศความคิดออกเปน
เอกสารทางการของคริสตศาสนจักร.... น่ีเองเปนเหตุผลที่คริสตศาสนจักรกลาประกาศถึง “ความไมผิดพลาด” 
(Infallibility) ของการสอนของพระสันตะปาปา ในเรื่องการตัดสินและการนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับความเช่ือ        
จริยศาสตร  คําสอนและประเพณีของคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก (ภายใต 3 เง่ือนไข คือ พระสันตะปาปา  
ในฐานะผูสืบตําแหนงนักบุญเปโตร  การประกาศน้ันเปนเรื่องความเช่ือและประเพณีของคริสตศาสนจักร และ
เปนคําสั่งที่แนนอน)  
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ตามคําสอนของพระองคอยางซ่ือสัตย  ไมผิดหลงหรือออกแนวทางคําสอนของพระเยซูท่ีสืบเนื่อง
จากอัครสาวกและผูสืบทอด 

นอกจากนั้น  ในประวัติศาสตรศาสนาคริสตไดเผชิญหนากับการถูกทาทายกับ
แนวคิดท่ีขัดแยงหรือตรงขามกับคริสตศาสนา รวมถึงการเขาใจที่ไมถูกตอง (การประกาศสอน 
ความเช่ือท่ีไมตรงกับแนวทางของผูนํา/ผูสืบทอดตําแหนงของอัครสาวก)  และการบิดเบือนคําสอน
ไปใชเพื่อผลประโยชนบางอยาง ทําใหบรรดานักวิชาการทางศาสนาต้ังแตอดีต (บรรดาปตาจารย 
เปนตน) ไดพยายามตอบโตและนําเสนอคําสอนท่ีถูกตอง38 เพื่อไมใหเกิดความเขาใจผิดตอ
หลักธรรมของพระเยซู 

3.4.2  วิธีการแกปญหา 
นับต้ังแตยุคอัครสาวกท่ีเปนประจักษพยานถึงชีวิต การรับทรมาน  การกลับคืน

ชีพของพระเยซูคริสตเจา ท่ีแตละทานตางมีประสบการณกับพระเยซูคริสตเจาโดยตรง  ในเบ้ืองตน
พวกทานไดประกาศขาวดีแหงความรอดในรูปแบบของการแบงปนประสบการณเกี่ยวกับชีวิต 
ของพระเยซูคริสตเจาแกกันและกัน  ตอมาภายหลังท่ีบรรดาอัครสาวกสํานึกถึงการไดรับ  
“จิตของพระเยซู” (พระจิต/พระวิญญาณบริสุทธ์ิ) ทําใหพวกทานสํานึกถึงพินัยกรรมของพระเยซู- 
คริสตเจาท่ีส่ังใหออกไปประกาศขาวดีแหงความรอดไปสูมนุษยชาติ  เม่ืออัครสาวกออกไปประกาศ
คําสอนของพระเยซูคริสตเจา ซ่ึงแตละทานตางมีประสบการณสวนตัวกับชีวิตของพระเยซูคริสตเจา  
แตละทานตางมีมุมมองและวิธีการนําเสนอคําสอนในรูปแบบท่ีตางกัน  แตดวยความเชื่อศรัทธา 
ในพระเยซูซ่ึงเปน “จุดรวมใจ”  ประกอบกับการดําเนินชีวิตเปนหมูคณะ (Community)  ท่ีสํานึกถึง
การประทับอยูพระเยซูคริสตเจาในหมูพวกทาน ทําใหบรรดาอัครสาวกมีการพบปะ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันอยูเสมอ และเม่ือถึงเวลาท่ีพวกทานจะแยกยายกันไปประกาศศาสนา 
ไปตามท่ีตาง ๆ ท่ัวโลก   พวกทานไดทําการยอคําส่ังสอนเพ่ือใชเปนบรรทัดฐานแหงความเช่ือ 
คริสตชนสําหรับผูท่ีจะสมัครเขามาถือศาสนาของพระเยซู บทคัดยอนี้เรียกวา “สัญลักษณของ 
อัครสาวก”    

บรรดาผูสืบทอดตําแหนงจากอัครสาวกไดดําเนินการตามแบบอัครสาวก 
เพื่อรักษาเอกภาพของความเช่ือ และคอย ๆ พัฒนาสูการจัดประชุมในรูปแบบของ “สังคายนา”   
เพื่อการรักษาคําสอนของพระเยซู  รวมถึงการพยายามทําความเขาใจและการอธิบายคําสอนนั้นแก

                                                 
38เชน นักบุญอีเรเนอุส (ปลายศตวรรษที่ 2) ไดเขียนหนังสือ “Against the heresies” โดยการอธิบายหลัก 
ความเช่ือคริสตชน ทานอธิบายวาคริสตชนตองยึดถือธรรมประเพณีของอัครสาวกและธรรมประเพณีอันแทจริงน้ี
ไดรับการถายทอดในกลุมคริสตชนที่สืบเน่ืองจากอัครสาวก  ทานยํ้าถึงการประกาศขาวดีของพระเจาที่เหมือนกัน
ทั่วโลก  เปนตน. 
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มนุษยชาติอยางเปนระบบและเปนเอกภาพ  อันเปนธรรมประเพณีของอัครสาวกและผูสืบทอด 
และการส่ังสอนอยางเปนทางการของคริสตศาสนจักร 

3.4.3  ผลท่ีตามมา 
จากประวัติศาสตรศาสนาคริสต  ผลสืบเนื่องจากการรักษา การทําความเขาใจ

และการอธิบายคําสอนของศาสนาคริสต สงผลสองดาน คือ 
1) คําสอนศาสนาคริสตมีระบบ มีโครงสรางท่ีชดัเจนและเปนเอกภาพ 
อาศัยกระบวนการภายในกลุมคริสตชน โดยเฉพาะการจัดประชุมในรูปแบบ

สังคายนา หลาย ๆ คร้ังในประวัติศาสตรศาสนาคริสต สงผลใหศาสนาคริสตคอย ๆ มีหลักความเช่ือ
ท่ีเปนระบบ มีโครงสรางท่ีชัดเจน  โดยเฉพาะในศตวรรษท่ี 13  นักบุญโทมัส อาไควนัส39          
(ค.ศ. 1225 – 1274) เปนบุคคลสําคัญท่ีเนนการอธิบายความเช่ือคริสตชนอาศัยหลักเหตุผลและ
ปรัชญาท่ีไดรับความนิยมในสมัยนั้น (ปรัชญากรีก – อริสโตเต้ิล) รวมถึงการสนใจตอการพิจารณา
ขอเท็จจริงในสภาวะของสังคมตามยุคสมัย  เพื่อการนําเสนอขอความเช่ือคริสตชนจะไดทันยุคสมัย
กับสถานการณในสังคม 

2) การแยกตัวเปนนิกายหรือกลุมตาง ๆ ในคริสตศาสนา 
จากประวัติศาสตรศาสนาคริสต ตั้งแตยุคแรก ๆ เราพบวาปจจัยสําคัญอันหนึ่ง

ในการแยกเปนนิกายหรือกลุมตาง ๆ ในคริสตศาสนา คือ การอธิบายความเช่ือเกี่ยวกับพระเยซู- 
คริสตเจาและสาระคําสอนของพระองค มีผลทําใหศาสนาคริสตแยกเปนนิกายหรือกลุมตาง ๆ  
ท่ีตางมี “อัตลักษณ” เกี่ยวกับการอธิบายคําสอนของพระเยซูในรูปแบบและในรายละเอียดท่ีตางกัน
ออกไป 

                                                 
39ในชวงที่โทมัส อาไควนัสยังมีชีวิตอยู เปนชวงที่คริสตศาสนาเจริญรุงเรืองในยุโรป มีการศึกษาเทววิทยาแบบ
คริสตศาสนาอยางกวางขวาง ในขณะเดียวกับปรัชญาของอริสโตเต้ิลก็ไดรับความนิยมในขณะที่ศาสนาอิสลาม 

ทําการเผยแพรอยู   โทมัส อาไควนัสไดมีโอกาสศึกษาตนฉบับงานเขียนของอริสโตเต้ิล จึงเห็นวานาจะนําปรัชญา
ของอริสโตเต้ิลมาชวยอธิบายคริสตศาสนาได โดยใชแนวคิดของเพลโตและลัทธิเพลโตใหมมาชวยเสริม  ทานคิด
วาเหตุผลและความเช่ือในคริสตศาสนาไมขัดแยงกันเพราะมาจากแหลงที่มาเดียวกันคือพระเจา  สิ่งที่ทานสนใจ
คือการอธิบายเทววิทยาของคริสตศาสนาอาศัยปรัชญา  ทานคิดวาปรัชญาเปนเครื่องมือที่ดีสําหรับการชวยอธิบาย
เทววิทยา จนถึงกับคิดวาปรัชญามีอยูเพ่ือรับใชเทววิทยา สิ่งที่ทานสนใจมากที่สุดในความคิดของทานคือ  
“การพยายามอธิบายความสัมพันธระหวางมนุษยกับพระเจา  มนุษยในฐานะชีวิตที่จะตองปฏิบัติตนใหบรรลุถึง
ชีวิตพระเจา”  โดยใชคําสอนคริสตศาสนาเปนหลักและนําปรัชญาของอริสโตเต้ิลมาชวยอธิบายและจัดระบบ
ความคิด  คริสตศาสนจักรยอมรับวาแนวคิดของทานเปนคําสั่งสอนที่สมบูรณอันหน่ึง สังคายนาวาติกันที่ 2 ก็ได
อางอิงคําสั่งสอนของทานอยางมากมาย ทานไดรับเกียรติดวยการท่ีคริสตศาสนจักรขนานนามทานวา “นักปราชญ
เทวดา” หรือ “เทวปราชญ” (The Angelic Doctor)   
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3.5  หลักคําสอน (ขอเชื่อ) ท่ีสําคัญของคริสตศาสนา40  
กลุมคริสตชนท่ีสืบเนื่องจากอัครสาวกไดแสดงออกและถายทอดความเช่ือของตน

ออกเปนถอยคําส้ันๆ  และเปนเกณฑบรรทัดฐานสําหรับ “ผูมีความเช่ือในคริสตศาสนา”  ใหยึดถือ
ไวนับต้ังแตเร่ิมตนความเปนมาของคริสตศาสนา  โดยเฉพาะสําหรับผูท่ีจะเขามารับพิธีลางบาป 
จะตองมีข้ันตอนสําคัญตอนหน่ึงท่ีเรียกวา “การประกาศยืนยันความเช่ือคริสตชน”  เพระเปนการ
สรุปยอขอความเช่ือซ่ึงคริสตชนท้ังหลายประกาศยืนยัน  เราเรียกขอความเช่ือเหลานั้นวา 
 “บทขาพเจาเช่ือ” หรืออีกชื่อหนึ่งวา “สัญลักษณแหงความเช่ือ” ซ่ึงมีหลายสํานวน  แตมี 
สองสํานวนท่ีมีความสําคัญเปนพิเศษในคริสตศาสนา ไดแก  สํานวนท่ีมีช่ือวา “สัญลักษณแหง 
อัครสาวก”41 และสํานวนที่มีช่ือวา “บทขาพเจาเช่ือจากสังคายนานิเช-คอนสแตนติโนเปล”42 
กลาวคือ (CCC, 1994: 197) 
 

                                                 
40จากผลสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ทําใหคริสตศาสนจักรมีแนวคิดที่จะปรับปรุงทาทีและแนวปฏิบัติของ 
คริสตศาสนจักรใหทันสมัยเหมาะกับสถานการณสังคม มีการดําเนินการที่จะนําผลสังคายนาฯ ไปประยุกตใช
อยางเปนรูปธรรมทั้งดานพิธีกรรม กฎหมาย และคําสอน เพ่ือทําใหคริสตศาสนจักรทันสมัย สอดคลองเหมาะสม
กับมนุษยในสังคม 

วันที่ 25 มกราคม 1985  สมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2 ไดเรียกประชุมวิสามัญสมัชชามุขนายก 
โอกาสครบรอบ 20 ปของการปดสังคายนาเพื่อติดตามผลงาน ที่ประชุมสมัชชาฯ เสนอใหมีการเรียบเรียงคําสอน
คริสตศาสนจักรขึ้นใหม ใหเขากับชีวิตคริสตชนปจจุบัน  สมเด็จพระสันตะปาปาฯ ทรงเห็นดวยและทรงแตงต้ัง
คณะกรรมาธิการเพ่ือดําเนินการดังกลาว โดยใหผูเช่ียวชาญดานความเชื่อคริสตศาสนาโรมันคาทอลิกทั่วโลก 
รวมแสดงความคิดเห็น จนที่สุดหลังจากใชเวลาประมาณ 6 ป   ไดมีการจัดทําหนังสือ Catechism of the Catholic 
Church   (คําสอนทางการของคริสตศาสนจักรคาทอลิก) หลังผานกระบวนการตรวจสอบแกไขแลว พระองคได
ทรงอนุมัติใหจัดพิมพเผยแพรไดในวันที่ 25 มิถุนายน 1992   ทรงยืนยันวาหนังสือคําสอนเลมน้ีถูกตองตามแนว
พระคัมภีร  ธรรมเนียมของอัครสาวกและอํานาจคําสั่งสอนทางการของคริสตศาสนจักร โดยถือเปนคําสอน
ทางการและเปนสากลของคริสตศาสนจักรคาทอลิกที่นําไปอางอิงได   

เน้ือหาของหนังสือไมไดเปนการเปล่ียนแปลงหลักคําสอนของคริสตศาสนา แตเปนการนําเสนอ 
ในรูปแบบใหม นําเสนอความเช่ือเดิมในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณของสังคม โดยแบงเน้ือหาออกเปน 
สี่ภาค “การประกาศยืนยันความเช่ือ” “การฉลองธรรมลํ้าลึกของพระคริสตเจา” “ชีวิตในพระคริสตเจา” และ  
“การภาวนาของคริสตชน”  
41ถือเปนบทสรุปยอที่ซื่อตรงแหงความเช่ือของบรรดาอัครสาวก เปนสํานวนเกาแกที่ใชในพิธีลางบาปของ 
กลุมคริสตชนแหงกรุงโรม ถือวาเปนคําสอนที่เกาแกที่สุดของกลุมคริสตชนแหงโรม. 
42การสรุปขอความเช่ือคริสตชน อันเปนผลจากสังคายนาที่สําคัญสองครั้งคือ สังคายนาแหงเมืองนิเชอา (ค.ศ. 325) 
และสังคายนาแหงเมืองคอนสแตนติโนเปล (ค.ศ. 381) อันเปนสัญลักษณที่มีการใชรวมกันในคริสตศาสนา. 



 - 50 - 

บทสัญลักษณของอัครสาวก43   บทขาพเจาเชื่อจากสังคายนานิเชอา-คอนสแตนติโนเปล44 
ขาพเจาเช่ือถึงพระเปนเจา   ขาพเจาเช่ือวาพระเปนเจาทรงเปนหนึ่งเดียว 
พระบิดาทรงสรรพานุภาพ  พระบิดาทรงสรรพานุภาพ 
สรางฟาดิน    เนรมิตฟาดิน ท้ังส่ิงท่ีเห็นไดและเห็นไมได 
เช่ือถึงพระเอกบุตรเยซูคริสต   ขาพเจาเช่ือวาพระเยซูคริสตเจา 
สวามีของเรา    ทรงเปนพระบุตรองคเดียวของพระเปนเจา 

    ทรงบังเกิดจากพระบิดา กอนกัปกอนกัลป 
    เปนพระเปนเจาจากพระเปนเจา 

                                                 
43เปนสํานวนของนิกายคาทอลิก  สวนโปรแตสแตนต ใชคําวา “หลักขอเช่ือของอัครธรรมทูต” (คริสเตียน)  
ความวา “ขาพเช่ือวางใจในพระเจา พระบิดาผูทรงฤทธิ์ที่สุด ผูทรงสรางฟาและสวรรคและโลก ขาพเช่ือเช่ือวางใจ
ในพระเยซูคริสต พระบุตรองคเดียวของพระบิดา ทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงกําเนิดจากมารีย 
สาวพรหมจารี ทรงทนทุกขทรมานในสมัยที่ปอนทิอัสปลาตปกครอง ทรงถูกตรึงที่กางเขนแลวมรณา ทรงบรรจุ
ไวในอุโมงค เสด็จลงสูแดนมรณา ในวันที่สามทรงคืนพระชนม พระองคเสด็จขึ้นสวรรค ประทับ ณ เบื้องขวาของ 
พระเจา ผูทรงฤทธิ์ที่สุด จากที่น่ันพระองคจะเสด็จมาพิพากษาคนเปนและคนตาย  ขาพเจาวางใจในพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ และเช่ือมั่นในสากลคริสตจักรบริสุทธิ์ ในการรวมสมานฉันทระหวางธรรมิกชน การอภัยโทษบาป  
การท่ีกายคืนชีพและสมบูรณชีพนิรันดร อาแมน. (คูมือประกอบสัมมนาศึกษาขอเช่ือของศาสนาคริสต นิกาย
โรมันคาทอลิกและโปรแตสแตนตฯ) 
44เปนสํานวนของนิกายคาทอลิก  สวนโปรแตสแตนต ใชคําวา “หลักขอเช่ือของไนเซีย” (Nicene Creed) ความวา 
“ขาพเจาเช่ือวางใจในพระเจาองคเดียว พระบิดาทรงฤทธิ์ที่สุด ผูทรงสรางฟาสวรรคและโลก และทุกสิ่งที่ประจักษ
และท่ีไมประจักษแกตา ขาพเจาเช่ือวางใจในพระเยซูคริสตองคพระเปนเจาพระองคเดียว ผูทรงเปนพระบุตร 
องคเดียวของพระเจา ทรงกําเนิดจากพระบิดากอนทรงสรางกัลปจักรวาลทั้งมวล ทรงเปนพระเจากําเนิดจาก 
พระเจา แสงสวางจากแสงสวาง พระเจาแทจากพระเจาแท ทรงกําเนิดไมใชทรงถูกสรางขึ้น ทรงเปนสาระเดียวกัน
กับพระบิดา  พระองคทรงสรางสรรพสิ่ง พระองคเสด็จลงมาแตสวรรคเพ่ือมนุษย และเพ่ือชวยเราใหรอดพนทรง
กําเนิดเปนมนุษย โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทางมารียสาวพรหมจารียเพ่ือเรา ทรงสภาพมนุษยแลวในสมัยที่
ปอนทิอัสปลาตปกครองนั้นเอง พระองคถูกตรึงที่ไมกางเขนเพ่ือเราทั้งหลาย พระองคทรงทนทุกขทรมานจน
สิ้นพระชนม ทรงถูกบรรจุไวในอุโมงคและในวันที่สามทรงฟนคืนพระชนมตามท่ีพระคริสตธรรมคัมภีรทํานาย
ไว พระองคเสด็จขึ้นสวรรค ประทับ ณ เบื้องขวาของพระบิดา พระองคจะเสด็จมาอีกดวยพระสิริ เพ่ือพิพากษาทั้ง
คนเปนและคนตาย พระราชอาณาจักรของพระองคไมรูสิ้นสุด  ขาพเจาเช่ีอวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ องคพระ
ผูเปนเจาผูประทานชีวิต ผูทรงเปนมาจากพระบิดา และพระบุตร ผูทรงรับการนมัสการและการสรรเสริญพรอมกับ
พระบิดาและพระบุตร พระองคไดตรัสทางพวกผูเผยพระวจนะ ขาพเจาเช่ือมั่นในสากลคริสตจักรที่สืบจาก 
อัครธรรมทูตคริสตจักรเดียว ขาพเจารับวามีพิธีบัพติศมาเพื่อการยกบาปแตพิธีเดียว ขาพเจาเช่ือมั่นในการคืนชีพ
ของผูที่ตายแลวและในชีวิตโลกหนา อาแมน”  (คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตศาสนสัมพันธ, 2007) 
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    เปนองคความสวางจากองคความสวาง 
    เปนพระเปนเจาแทจากพระเปนเจาแท 
    มิไดถูกสราง แตทรงบังเกิดรวมพระธรรมชาติ 

เดียวกับพระบิดา 
อาศัยพระบุตรนี้ ทุกส่ิงไดเนรมิตข้ึนมา 
เพราะเห็นแกเรามนุษย เพื่อชวยใหรอดพน 
พระองคจึงเสด็จจากสวรรค 

ปฏิสนธิเดชะพระจิต   พระองคทรงรับเอากายจากพระนางมารียพรหมจารี 
บังเกิดจากพระนางมารีอาพรหมจารี  
รับทรมานสมัยปอนซีโอปลาโต  สมัยปอนทีอัสปลาส พระองคทรงถูกตรึง 
ถูกตรึงกางเขน ตายและฝงไว  กางเขนเพ่ือเรา ทรงรับทรมานและถูกฝงไว 
เสด็จลงใตบาดาล   ทรงคืนชีพในวันท่ีสาม 
วันท่ีสามกลับคืนชีพจากบรรดาผูตาย ตามความในพระคัมภีร 
เสด็จข้ึนสวรรค    เสด็จข้ึนสวรรค 
ประทับเบ้ืองขวาพระเปนเจา พระบิดา ประทับเบ้ืองขวาพระบิดา 
ทรงสรรพานุภาพ   พระองคจะเสด็จมาอีกดวยพระสิริรุงโรจน 
แลวจะเสด็จมาพิพากษาผูเปนและผูตาย เพื่อพิพากษาผูเปนและผูตาย 
     รัชสมัยของพระองคจะไมมีส้ินสุด 
ขาพเจาเช่ือถึงพระจิต   ขาพเจาเช่ือวาพระจิตทรงเปนพระเจา ผูบันดาลชีวิต 

ทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร 
ทรงรับสักการะและพระสิริรุงโรจน 
รวมกับพระบิดาและพระบุตร 
พระองคดํารัสทางประกาศก 

คริสตศาสนจักรศักดิ์สิทธ์ิสากล  ขาพเจาเช่ือวาคริสตศาสนจักร 
สหพันธนักบุญ    เปนหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธ์ิ สากลและสืบเนื่องจาก 

อัครสาวก 
ขาพเจาประกาศยืนยันวามีศีลลางบาปหนึ่งเดียว 

การยกบาป    เพื่อยกบาป 
การคืนชีพของเน้ือหนัง   ขาพเจารอวันท่ีผูตายจะคืนชีพ 
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และชีวิตนิรันดร    และคอยชีวิตในภพหนา 
อาแมน     อาแมน 

จึงสรุปความไดวา  พี้นฐานของศาสนาคริสต คือ  ความเชื่อในพระเจา วาพระองคทรงมีอยู
และทรงสรางสรรคพส่ิง  ดวยความรัก  พระองคทรงสรางมนุษยใหมีความพิเศษ ในฐานะเปน 
“ภาพลักษณของพระเจา”  และพระองคทรงทําพันธสัญญากับมนุษยวาจะทรงประทานพระพรให
มนุษยมีชีวิตท่ีสมบูรณ  โดยการบรรลุถึงความเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา  และพระองคย้ําเตือนและ
เสด็จลงมาเปนมนุษยทางพระเยซูคริสตเจา  เพื่อชวยมนุษยใหบรรลุถึงชีวิตท่ีสมบูรณในพระเจา และ
พระองคทรงมอบภารกิจแหงการประกาศขาวดีแหงความรอดนี้แกมนุษยชาติผานทางคริสตชน   

 “ความเช่ือในพระเจา” เปนพี้นฐานท่ีทําใหคริสตชนมองวาชีวิตมนุษยมีคุณคาและ
ความหมาย ทําใหคริสตชนเขาใจประวัติศาสตรมนุษยชาติวาไมใชประวัติศาสตรท่ีส้ินหวังหรือ 
ไรความหมาย แตมีลักษณะเปน “ประวัติศาสตรแหงความรอดพน” ท่ีมีพระเจามาเกี่ยวของ 
ในประวัติศาสตรของมนุษย 
 
4.  การวิเคราะหความสัมพันธของปรัชญากับศาสนาและภาพรวมความสัมพันธของปรัชญากับคํา
สอนคริสตศาสนา 

4.1 ปรัชญากับศาสนา 
ศาสนศาสตร  เปนการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและหลักธรรมคําสอนของศาสนาโดยกําหนด

บทบาทและขอบเขตของศาสนาในฐานะเปนศาสตรหนึ่งของมนุษย ท่ีมีจุดหมายคือ “วิถีสูการบรรลุ
ถึงความจริงสูงสุด” หรือ ความรอดพนนั่นเอง   

4.1.1  ความหมายของศาสนา  “เนนมุงสูอะไร” 
แมนิยามของคําวา “ศาสนา” จะมีหลากหลายดังท่ีนําเสนอไปแลวในบทท่ีสอง  

แตส่ิงท่ีเราควรใสใจ คือ แกนแทของศาสนา คือ การมุงสูความรอดพน ไมใชในระดับความคิด  
ความเขาใจ  แตศาสนาเปนเร่ืองระดับจิตใจท่ีมนุษยมีความปรารถนาท่ีจะบรรลุความบรมสุขเท่ียง
แท ถาวร นิรันดร  “ความเชื่อท่ือ ๆ อยางเดียวไมเคยชวยใหเราเกิดความซาบซ้ึงในอะไรได”   
(สมภาร  พรมทา, 2546: 17)  แตตองอาศัยการไตรตรองเน้ือหาคําสอนดวยจิตใจอยางลึกซ้ึงและ
นําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

4.1.2 คุณคาของศาสนา คือ  “คําตอบของชีวิต” 
ส่ิงท่ีศาสนาสนใจคือ “จิตใจ” ท่ีลึกลับซับซอนในตัวมนุษย ศาสนาสอนวา 

ชีวิตมนุษยไมใชส่ิงท่ีมีคุณคาในตัวเอง  แตชีวิตนั้นจะมีคุณคาเม่ือไปเช่ือมโยงหาสิ่งท่ียิ่งใหญกวา
นั้น  ส่ิงท่ียิ่งใหญนี้แตละศาสนาสอนไมเหมือนกัน  บางศาสนาสอนวาส่ิงท่ียิ่งใหญนั้นคือ พระเจา  
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บางก็สอนวาเปนนิพพาน   แตในความหมายรวม ๆ หมายถึง  ภาวะท่ียิ่งใหญเกินขอบเขตโลกแหง
ผัสสะ (Transcendent)  ศาสนาท้ังหลายแมจะสอนตางกันแตจุดเนนเหมือนกัน คือ สอนใหมองเห็น
คุณคาและความสําคัญของ “ความจริงสูงสุด” เปนนิรันดรภาพ  ซ่ึงเปนจุดหมายปลายทางแทจริง 
ของชีวิต   ศาสนาจึงเปนเนนเร่ืองความเช่ือศรัทธาแหงจิตใจท่ีพัฒนาอยางเปนระบบ มีโครงสราง 
เปนสถาบันท่ีสําคัญอันหนึ่งของสังคมมนุษยชาติ    

1) ในฐานะท่ีศาสนาเปนเร่ืองของความเชื่อศรัทธาแหงจิตใจ  ศาสนาจึงมีคุณคา 
ในฐานะเปนหลัก หรือแนวทางการดําเนินชีวิตของมนุษย 

2) ในฐานะท่ีศาสนาเปนสถาบัน  ศาสนาจึงมีอิทธิพลตอสังคม  จารีตประเพณี 
วัฒนธรรมหรือแมกระท่ังกฎหมาย   

นักปรัชญาหลายทานไมเห็นดวยท่ีมองศาสนาในแงสถาบัน  เพราะทําใหมนุษย 
ยึดติดแต “เปลือก” จนลืม “แกนสาระ” ของศาสนา ทําใหมนุษยยึดติดแตเพียงกรอบ  หรือ 
การปฏิบัติตามตัวบทกฎเกณฑ จนลืมไปวาศาสนามีบทบาทในฐานะเปนคําตอบชีวิต ท่ีเปนหลัก
หรือแนวทางเพื่อใหมนุษยดําเนินชีวิตเพื่อมุงสูความจริงสูงสุด อันเปนเปาหมายชีวิตอยางแทจริง 

จึงสรุปไดวา คุณคาของศาสนาคือ คําตอบของชีวิตท่ีชวยใหมนุษยสํานึกตนเองวา 
ชีวิตยังมีคุณคาและความหมาย แมภาวะในปจจุบันอาจเต็มดวยความทุกข ความเจ็บปวด  แตมนุษย 
มีศักยภาพภายใน  อาศัยความสัมพันธกับภาวะท่ียิ่งใหญ (ความจริงสูงสุด/พระเจา/นิพพาน)   
ท่ีสามารถทําใหมนุษยบรรลุถึงชีวิตท่ีสมบูรณได 

4.1.3  หลักการของศาสนา : เหตุผลและความเชื่อศรัทธา 
ท่ีมาของความรูในแตละศาสตร ตางมีท้ังสวนท่ีเหมือนและตางกัน เชนกัน ในกรณีความรู 
ทางศาสนา ส่ิงท่ีเปนแกนสารของความรูเชิงศาสนา คือ ความรูท่ีมุงสูการดับทุกขหรือ ความรอดพน  
ส่ิงท่ีศาสนาเนนคือ  ความรูท่ีนําสูการปฏิบัติตนสูความรอดพน  ซ่ึงมีความคาบเกี่ยวกันระหวาง
ความรูเขาใจในระดับสติปญญา  และลงลึกในระดับจิตใจ สูชีวิตท่ีเปนจริงของแตละบุคคล 

1) เหตุผลในศาสนา : ส่ิงท่ีทําใหศาสนาไมงมงาย  
แมวาศาสนาจะเปนระบบความเช่ือท่ีพัฒนาใหมีเหตุผลมากข้ึน  แตเราปฏิเสธ

ไมไดวารากเหงาของศาสนาคือไสยศาสตร  และแมปจจุบัน  ความเช่ือบางอยางของศาสนายังคง 
แฝงไวในลักษณะท่ีคลาย ๆ ไสยศาสตร  แตในขณะเดียวกัน  อยาลืมวาศาสนาเปนหลักหรือ
แนวทางสูความจริงสูงสุด ท่ีตองมีการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  จึงมีความจําเปนตองมีการ
ตีความหลักธรรมของศาสนาใหทันยุคและเหมาะสมในแตละกรณี  จึงตองมีการอธิบายหลักธรรม
ของศาสนาใหสามารถเขาใจไดมากข้ึนตามเหตุผล  เพ่ือเปนแนวทางใหผูนับถือศาสนาแตละคน
สามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณตามบริบทของชีวิต 
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(1) เนื่องจากศาสนามีท้ังสวนท่ีเปนหลักธรรมและหลักปฏิบัติท่ีออกมาในรูป
ของระเบียบ กฎเกณฑ (เพื่อเปนศาสนิกชนในศาสนานั้น ๆ คุณตองประพฤติแบบนี้...) แต 
ในขณะเดียวกัน ในฐานะท่ีมนุษยมีสติปญญา มนุษยยอมตั้งคําถามเสมอวา หลักเกณฑ ขอปฏิบัติ 
ท่ีศาสนาระบุใหทํานั้น “เราทําไปทําไม?”  

(2)  หลักธรรมและหลักปฏิบัติของศาสนา มีลักษณะเปนหลักการกวาง ๆ  
ในขณะท่ีศาสนิกชนมีบริบท มีสถานการณชีวิตไมเหมือนกัน  ศาสนิกชนจึงจําเปนตองรู เขาใจ
คุณคาและความหมายของหลักธรรมและหลักปฏิบัติตาง ๆ วามีจุดหมายเพ่ืออะไร  เพ่ือสามารถ
นําไปประยุกตใชกับสถานการณชีวิตของแตละคน 

เหตุผลจึงเปนหลักการสําคัญประการหนึ่งของศาสนา  เพราะถาศาสนาไมมี
เหตุผลหรือไมสามารถอธิบายไดดวยเหตุผล (แมจะไมสามารถอธิบายไดดวยเหตุผลท้ังหมดก็ตาม)  
ส่ิงท่ีเราเขาใจวาเปนศาสนานั้น จะเปนเพียงแคไสยศาสตร นําสูการปฏิบัติอยางไมมีเหตุผล  
สะทอนถึงการมีความเช่ือแบบตาบอด (งมงาย) ท่ีประพฤติปฏิบัติแบบตาม ๆ กันไป  จนมองขาม
คุณคาและความหมายของการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 

2) ความเชื่อศรัทธา: หลักการสําคัญของศาสนา 
เนื่องจากศาสนาเปนวิถีชีวิตท่ีเปนหลักธรรมและหลักการดําเนินชีวิต เพื่อมุงสู

เปาหมายตามคุณคาและความหมายตามแนวทางและอุดมคติของแตละศาสนา  ความรูในเชิงศาสนา
จึงไมไดเปนแบบรูเพ่ือรู   แตเปนรูเพ่ือนําไปปฏิบัติสูอุดมคติของชีวิต  เพื่อกําหนดวิถีการดําเนิน
ชีวิตสูเปาหมายตามรูปแบบของแตละศาสนา หลักการสําคัญท่ีสุดของศาสนาจึงไมไดอยูแคระดับ
ประสบการณทางประสาทสัมผัส หรือตามหลักเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลแบบตรรกวิทยา  เนื่องจาก 

(1) ความจริงในศาสนา เปนความจริงท่ีประจักษดวยใจ (Intuitive Truth)  
ท่ีพิสูจนไมไดท้ังหมดดวยประสบการณทางประสาทสัมผัสหรือตามหลักเหตุผลทางตรรกวิทยา  
ความจริงในศาสนาตองเขาใจผานจิตใจหรือมิติภายในตัวมนุษยท่ีบอกไมไดชัดเจนวาเปนอะไร 

(2) ความจริงในศาสนาเปนเร่ืองของจิตใจที่มีความสัมพันธ (สัมผัส) กับความ
จริงส่ิงสูงสุดท่ีเราจําเปนตองปลดปลอยตนเองไปสูความจริงในศาสนานั้น ๆ และเม่ือเรามี
ความสัมพันธ (สัมผัส) กับความจริงสูงสุดนั้นแลว  เราจะพบคุณคาและความหมายท่ีสวยงามของ
ชีวิต ท่ีทําใหเราพรอมท่ีจะอุทิศตนสูความจริงสูงสุดนั้น 

(3) เม่ือผูนับถือศาสนาไดเขาสูความจริงในศาสนาแลว  เขาจะสํานึกวาส่ิง 
(ภาวะ) ท่ีเขาไดสัมพันธ (สัมผัส) นั้นเปนความจริงโดยไมสนใจท่ีจะพิสูจนอีกตอไป 
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4.1.4  ความเหมือนและความตางกันของปรัชญากับศาสนา 
จุดเร่ิมตนและเปาหมายของปรัชญาและศาสนามีลักษณะคลายคลึงกัน คือ การมุงสู

ความจริงสูงสุด แตมีรายละเอียดท่ีตางกัน กลาวคือท้ังปรัชญาและศาสนา สะทอนใหเห็นถึง
คุณลักษณะตามธรรมชาติของมนุษยท่ีมักต้ังคําถามและพยายามตอบคําถาม โดยเฉพาะคําถาม
เกี่ยวกับคุณคาและความหมายชีวิต กลาวคือ ปรัชญาสนใจปญหาเร่ืองคุณคาและความหมาย  
โดยอาศัยหลักการตามหลักเหตุและผล  เพื่อตอบสนองคําถามดานสติปญญาในการแสวงหา 
ความจริง  คําตอบเก่ียวกับความจริงเชิงปรัชญาไมไดเรียกรองวาจะตองยอมรับเปนมติสากลของ 
ทุกคน  คําตอบเชิงปรัชญาจึงไมใชคําตอบสําเร็จรูปท่ีทุกคนตองตอบเหมือนกัน  แตปรัชญาสนใจ 
คําถาม  เพื่อกระตุนใหมนุษยสํานึกวาตนเองมีสติปญญาท่ีคิดหาเหตุผลได  ดําเนินชีวิตอยางมีหลัก
เหตุผล  ในขณะท่ีศาสนาสนใจปญหาเกี่ยวกับความจริงเพื่อความรอดพน  ความจริงหรือคําตอบท่ี
ศาสนาใหจึงเปนมติสากลของศาสนานั้น ๆ   ท่ีเรียกรองใหผูนับถือศาสนานั้น ๆ ถือปฏิบัติ  (ถาคุณ
จะนับถือศาสนานั้น ๆ คุณตองเช่ือและปฏิบัติตามหลักการของศาสนานั้น ๆ) โดยศาสนาจะให
หลักประกันวา ถาคุณเช่ือและปฏิบัติตามหลัก คุณไดประสบกับความรอดพน 

อยางไรก็ตาม  ท้ังปรัชญาและศาสนาตางเรียกรองใหมนุษยสํานึกถึงคุณคาและ
ความหมายชีวิต  ใชชีวิตอยางมีสํานึกและรับผิดชอบ  โดยไมจํากัดกรอบแตเพียงความสุขกาย
เทานั้น แตเนนถึงความสุขใจในการพบความจริง  โดยปรัชญาเรียกรองใหมนุษยใชศักยภาพดาน
สติปญญาเพื่อคนหาความจริงอันเปนคําตอบของตนเอง ส่ิงท่ีปรัชญาเนนคือ  คําถาม  เพ่ือกระตุน
ใหมนุษยรูจักคิด ใชสติปญญาเพ่ือหาคําตอบใหกับชีวิตและรับผิดชอบตอคําตอบของตน ในขณะท่ี
ศาสนาเรียกรองใหมนุษยมุงสูความจริง  ดวยการมีความสัมพันธ (สัมผัส) กับความจริงสูงสุด  
ท่ีเรียกรองใหเราออกจากตนเอง รูจักควบคุมและบังคับตนเอง เพื่อสรางความสัมพันธอันนําสูการ
บรรลุถึงความจริงสูงสุดนั้น 

4.2 ภาพรวมความสัมพันธของปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนาในประวัติศาสตรคริสต
ศาสนจักร 

จากประวัติศาสตรคริสตศาสนา  พบวามีการนําปรัชญามาชวยอธิบายคําสอน 
คริสตศาสนามานานแลว  ตั้งแตยุคเร่ิมตนของคริสตศาสนจักร เห็นไดชัดจากคําสอนของ 
นักบุญเปาโล  บรรดาปตาจารย45  และนักปรัชญาอัสสมาจารย46  ซ่ึงนําปรัชญากรีกมาอธิบาย 

                                                 
45ปตาจารย  (Father)  หมายถึง นักเขียนชาวคริสตผูมีช่ือเสียงระหวาง 3 ศตวรรษแรก ทานเหลาน้ีพยายามถายทอด
คําสอนของบรรดาอัครสาวกไวอยางถูกตองครบถวนดวยความเคารพ  โดยนักเขียนเหลาน้ีไดรับอิทธิพลจาก
ปรัชญากรีก 
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คําสอนคริสตศาสนา และยังคงมีการดําเนินเร่ือยมา แตส่ิงท่ีเปนปญหาคือ มีการพยายามทําคําสอน
คริสตศาสนาใหเปนปรัชญา จนเนนเร่ืองงานดานวิชาการของคริสตศาสนามากเกินไป  “มีการนํา 
คําสอนคริสตศาสนามาใชพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ัวไป  จนลืมไปวาคริสตศาสนามีเปาหมายเฉพาะ  คือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแบบอยางพระเยซูคริสตเจา”  (กีรติ  บุญเจือ, 2001: 73)  สงผลใหเกิด
กระแสการปฏิเสธและประนามการใชวิทยาการของมนุษย โดยเฉพาะวิทยาการดานปรัชญา 
มาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา  รวมท้ังกระแสที่สอนวาปรัชญาและวิทยาการของมนุษยเปน
อันตรายและอุปสรรคตอคําสอนคริสตศาสนา จึงย้ําความสําคัญของคําสอนคริสตศาสนาจน 
ปฏิเสธวิทยาการแขนงอ่ืนๆ  ดังตัวอยางท่ีเกิดข้ึนในยุคฟนฟูศิลปวิทยาการ  ท่ีเสนอใหนักวิชาการ
คริสตศาสนา  ควรทุมเทศึกษาแตคําสอนของคริสตศาสนาท่ีตีความหมายตามตัวอักษรเทานั้น  
โดยตัดความสนใจจากการใฝรูอ่ืนๆ ท้ังหมด     

ซ่ึง กีรติ บุญเจือ (2544) อธิบายวาในประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร  มีท้ังการตอตาน
แนวทางท่ีนําวิทยาการดานปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนาดวยเชนกัน  โดยเฉพาะในสมัย
ฟนฟูศิลปวิทยาการ มีการฟนฟูศิลปวิทยาการของกรีกโบราณข้ึนในยุโรป  ท่ีมีผูสอนคริสตศาสนา
เสนอใหคริสตศาสนจักรถอนตัวออกจากวิทยาการและประณามวาเปนผลงานท่ีช่ัวราย ท้ังนี้
เพราะวาวิทยาการเปนเคร่ืองมือของขบวนการพุทธิปญญาท่ีมุงทําลายคริสตศาสนาทุกรูปแบบ   

หนังสือจําลองแบบพระคริสต (Imitation of Christ) แตงโดย โทมัส อเคมพิส (Thomas 
Akempis, ค.ศ. 1379-1471) ซ่ึงแตงข้ึนในชวงฟนฟูศิลปวิทยากร ไดประณามวิทยาการฝายโลกทุก
ชนิดรวมท้ังปรัชญาดวย วาเปนความฟุงเฟอทําใหจิตใจใฝต่ํา เปนผลงานของปศาจ (กีรติ  บุญเจือ, 
2544) แนวคิดดังกลาวไดรับการสนับสนุนจากคริสตชนจํานวนมาก จนทําใหเกิดกระแสวา
นักวิชาการคริสตศาสนา ควรทุมเทศึกษาแตคําสอนของคริสตศาสนาท่ีตีความหมายตามตัวอักษร
เทานั้น โดยตัดความสนใจจากการใฝรูอ่ืนๆ ท้ังหมด     

ท่ีจริง คริสตศาสนจักร โดยพระสันตะปาปาหลายๆ ทานในประวัติศาสตรคริสต-
ศาสนจักรไดใหแนวทางในการอธิบายคําสอนคริสตศาสนาอยางตอเนื่อง  เพื่อกําหนดแนวทางและ 
ใหความชัดเจนในการอธิบายคําสอนคริสตศาสนา   

ใน ค.ศ. 1879  พระสันตะปาปาลีโอท่ี 13 (Leo XIII, ค.ศ. 1878 – 1903) ทรงออก
เอกสาร Aeterni Patris (พระบิดานิรันดร)  กําชับใหร้ือฟนการศึกษาเทววิทยาเชิงปรัชญา กลาวคือ
ใหศึกษาปรัชญาโดยอางเหตุผลตามหลักตรรกวิทยา  ตามแนวทางที่นักบุญโทมัส อาไควนัส   
ไดเสนอไว คือ  การใชปรัชญามาอธิบายความหมายของคําสอนตามพระคัมภีรคริสตศาสนา  

                                                                                                                                            
46ปรัชญาอัสมาจารย  (Scholasticism)  หมายถึงปรัชญาคริสต “ทางการ” ในยุคกลาง โดยพยายามอธิบายและปกปอง
คําสอนในคริสตศาสนาอาศัยปรัชญากรีก (เหตุผล). 
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อยางไรก็ตาม เอกสารของพระสันตะปาปาฯ ฉบับดังกลาว กําชับใหอธิบายคําสอนคริสตศาสนา
ตามแนวทางของนักบุญโทมัส อาไควนัส เทานั้น 

แนวทางจากพระสันตะปาปาลีโอ ท่ี 13 สงผลใหมีการจัดต้ังสถาบันศึกษาปรัชญา 
ตามแนวทางของนักบุญโทมัส อาไควนัส เพื่ออบรมนักวิชาการของคริสตศาสนจักร ใหรูจักใช
เหตุผลและปรัชญาของอไควนัสเพื่อโจมตีปรัชญาทุกรูปแบบท่ีไมสอดคลองกับแนวทางของนักบุญ
โทมัส อาไควนัส   ถึงกระนั้นก็มีนักวิชาการคริสตศาสนาบางทาน เชน โมริส เดอ วุลฟ (Maurice de 
Wulf, ค.ศ. 1867-1947)  เสนอความคิดวา  คริสตศาสนจักรควรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการ
อธิบายคําสอนคริสตศาสนา ไมใชเอาแตแนวทางของนักบุญโทมัส อาไควนัส  แตเพียงอยาง
เดียวในการอธิบายคําสอนคริสตศาสนา 

ใน ค.ศ. 1950  พระสันตะปาปาปโอท่ี 12 (Pius XII, ค.ศ. 1939 - 1958) ทรงออก
เอกสาร Humani Generis  อนุญาตใหใชวิทยาการใหมๆ  มาประสานกับแนวคิดทางปรัชญาของ
นักบุญโทมัส  อาไควนัสได  นับเปนจุดเร่ิมตนของลัทธิอัสสมาจารยนิยมใหม (Neo-Scholasticism) 
จึงไดเกิดมีนักปรัชญาท่ีสําคัญเปนท่ีรับรูระดับโลกอยาง เชน จักส มารีแตง (Jacques Maritain,  
ค.ศ. 1882-1973) เอเตียน กิลซง(Etienne Gilson, ค.ศ. 1884-1978) เตยารด เดอ ชารแดง  
(Teilhard de Chardin, ค.ศ. 1881-1955) กาเบรียล มารเซล (Gabriel Marcel, ค.ศ. 1889-1973) และ
คอรเนลีโอ  ฟาโบร (Cornelio Fabro 1911-1995) เปนตน  (กีรติ  บุญเจือ, 2544) แตกระนั้น  
ในคริสตศาสนจักร ยังปรากฎความคลุมเคลือ และทาทีแบบสุดโตง กลาวคือ  มีท้ังการยอมรับและ
ปฏิเสธวิทยาการของมนุษย โดยเฉพาะวิทยาการดานปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา  รวมท้ัง
การยึดติดระบบปรัชญาของลัทธิหรือแนวคิดของนักปรัชญาทานใดทานหนึ่งมากเกินไป  สงผลให
มีแนวคิดท่ีปฏิเสธการใชปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา   เปนตน 

ตอมา ระหวาง ค.ศ. 1962 – 1965 มีการจัดสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 247 มีการวางหลักการ
กวางๆ ใหคริสตชนตีความหมายพระคัมภีรตามรูปแบบวรรณกรรม รวมท้ังสงเสริมใหมีเสรีภาพ 
ในการศึกษาคนควา การเสวนา แลกเปล่ียนความคิดเห็นในหมูนักวิชาการแขนงตางๆ  เพื่ออธิบาย
คําสอนคริสตศาสนจักรใหเขากับยุคสมัยและบริบทของสภาพสังคม  รวมท้ังใหแนวทางวา 
คริสตศาสนจักรไมผูกมัดตนเองกับแนวคิดหรือวัฒนธรรมของชนชาติใดชาติหนึ่งเทานั้น   

                                                 
47

 สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2  ซึ่งเปนการจัดประชุมสังคายนาครั้งลาสุดของศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก  

จัดขึ้นที่นครรัฐวาติกัน ระหวางป ค.ศ. 1962 – 1965 โดยพระสันตะปาปา ยอหน ที่ 23 ทรงเรียกประชุมบรรดา 
มุขนายกทั่วโลกกวา 3,000 องค รวมทั้งผูแทนบาทหลวง นักบวช ฆราวาสและผูเช่ียวชาญแขนงตาง ๆ เขารวมเปน 
ที่ปรึกษาและสังเกตการณ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อปฏิรูปคําสอนและวิถีปฏิบัติของศาสนาคริสต โรมันคาทอลิก 
ใหทันยุคสมัยปจจุบัน หลังการจัดสังคายนาน้ี มีการจัดทําเอกสารเพ่ือสงเสริมใหนํามติที่ประชุมไปดําเนินการ. 
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ดังท่ีมีปรากฎในเอกสาร  Gaudium  et  Spes  (1965) ของสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2  วา  วิชาตาง ๆ  
ซ่ึงไดแกปรัชญา ประวัติศาสตร   คณิตศาสตร   วิชาธรรมชาติ  หรือ ศิลปศาสตรตาง ๆ นั้น  ชวยให
มนุษยมีความเขาใจความจริง ความดี และความงามอยางสูงเดนยิ่งข้ึน (Gaudium  et  Spes, 1965: 57) 
คริสตศาสนจักรซ่ึงพระคริสตเจาสงไปหาชนชาติทุกชาติในท่ีทุกแหงและทุกสมัย  ไมมีขอผูกมัดอยู
กับคนเช้ือชาติสัญชาติใดหรือกับแบบการดํารงชีวิตโดยเฉพาะแบบใด (Gaudium  et  Spes, 1965: 58) 
รวมทั้งการยืนยันวาปรัชญา (เหตุผล) และความเช่ือศรัทธา เปนความรูท่ีมีอัตลักษณของตน และ 
ไมข้ึนตอกัน ดังในเอกสารGaudium et Spes (1965: 59) ท่ีกลาววา“มีความรูสองอยาง 
ท่ีตางกัน   คือ  ความเช่ือกับเหตุผล … มีความเปนอิสระแกตนเองโดยชอบ”.  

จึงกลาวไดวา สังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 (ค.ศ. 1962 – 1965) ทําใหคริสตศาสนจักร 
มีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงทาทีและแนวปฏิบัติของคริสตศาสนจักรใหทันสมัยเหมาะกับสถานการณ
สังคม มีการดําเนินการท่ีจะนําผลสังคายนาฯ ไปประยุกตใชอยางเปนรูปธรรมท้ังดานพิธีกรรม 
กฎหมาย และคําสอน เพ่ือทําใหคริสตศาสนจักรทันสมัย  สอดคลองเหมาะสมกับมนุษยในสังคม 
สงเสริมใหมีเสรีภาพในการศึกษาคนควา  การเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมูนักวิชาการ
แขนงตางๆ  เพื่ออธิบายคําสอนคริสตศาสนจักรใหเขากับยุคสมัยและบริบทของสภาพสังคม  
รวมท้ังใหแนวทางวาคริสตศาสนจักรไมผูกมัดตนเองกับแนวคิดหรือวัฒนธรรมของชนชาติใดชาติ
หนึ่งเทานั้น  รวมท้ังการยืนยันวาปรัชญา (เหตุผล) และความเช่ือศรัทธา  เปนความรูท่ีมีอัตลักษณ
ของตน และไมข้ึนตอกัน  รวมทั้งคําสอนของสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 ผานทางเอกสาร Gaudium 
et Spes (1965: 36) ท่ีวา “การวิจัยคนควาท่ีถูกวิธีการในทุกสาขาวิชาความรู  ถาหากยอมเคารพหลัก
ศีลธรรมละก็   จะไมมีวันขัดแยงกับศรัทธาไดอยางจริงจังเลย  ท้ังนี้ก็เพราะวา  ความเปนจริงของ
โลกและของศรัทธามีตนกําเนิดมาจากพระเจาองคเดียวเทานั้น”  จึงถือเปนการประกาศอยาง 
เปนทางการของคริสตศาสนจักรในการเคารพ  และตระหนักถึงคุณคาของวิทยาการแขนงตางของ
มนุษยชาติ และเชิญชวนใหพัฒนาวิทยาการแขนงตางๆ ในธรรมชาติของศาสตร  รวมท้ังเปดโอกาส
ใหนําแนวทางของวิทยาการแขนงตางๆ มาอธิบายคําสอนคริสตศาสนาไปในตัวดวย  

แนวทางของคริสตศาสนจักรผานทางสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 สงผลใหคริสตศาสน-
จักรสงเสริมเสรีภาพในการศึกษาคนควาอยางเต็มท่ี  ซ่ึง กีรติ  บุญเจือ (2544) วิเคราะหวาสังคายนา
วาติกัน คร้ังท่ี 2  สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาคนควาเชิงวิชาการ “อยางชนิดแลนเรือออก
มหาสมุทรกันไดเลย คร้ันออกมหาสมุทรกันจริงๆ ก็ตองคิดกันหนักวาจะหันหัวเรือไปทางไหน  
เรือจึงจะไมลมและผูอยูในเรือคือสมาชิกท่ีมีศรัทธาในศาสนาคริสตท้ังหลาย  จะไดพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสมปรารถนาดวย  ผูนําทางวิชาการก็ตองขบคิดคนควากันตอมาอยางสนุกและมันในอารมณ
ปราชญ เพราะไมตองซุมคิด  ไมตองคิดอยูคนเดียวโดดเด่ียวอยางในยุคกอนๆ  แตทวามีคนเชียร 
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ใหคิด มีเพื่อนรวมคิดกันเปนทีม แลกเปล่ียนความคิดและแสวงหารวมกันได  ทีมงานคิดจึงคอยๆ
เกิดข้ึน  ทีมนักวิชาการสาขาตางๆ ทีมนักวิชาการนานานิกาย  ทีมนักวิชาการนานาศาสนา ยิ่งทํา 
ก็ยิ่งสนุก   ความคิดก็ยิ่งแตกฉาน คิดผิดบาง พูดขวางหูบาง ไมวากัน  เพราะตางคนตางตองการ
เรียนรูจากกันและกัน นับเปนบรรยากาศใหมท่ีไมเคยมีมากอน”  

จากการพิจารณาประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร  ทําให เขาใจวาปรัชญาและ 
คริสตศาสนามีท้ังการมีความสัมพันธกันอยางแนบแนน บางคร้ังแยกจากกันอยางเด็ดขาด มีท้ัง 
การสนับสนุนใหใชปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา  มีท้ังการประณามวิทยาการ โดยเฉพาะ
ปรัชญาวาเปนศัตรูตอคําสอนคริสตศาสนา  ดูเหมือนวาคริสตศาสนาจะใชปรัชญาเปนเคร่ืองมือ  
จนลืมไปวาแตละศาสตรตางมีธรรมชาติและเปาหมายเฉพาะและวิธีการของตนในการแสวงหา
ความจริง  ไมตองแปลกใจที่พบวามีนักปรัชญาท่ีนับถือคริสตศาสนาจํานวนมากท่ีพยายามใช 
หลักเหตุผลในการแสวงหาความจริง และไดทุมเทชีวิตของตนตอการนับถือคริสตศาสนา   
แตในขณะเดียวกัน มีนักปรัชญาจํานวนมากเชนกัน ใชสติปญญามุงสูความจริงตามหลักเหตุผล และ
ตัดสินใจท้ิงคริสตศาสนา  เพราะมองคริสตศาสนาวาเปนอุปสรรคการการพัฒนาชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 60 - 

 

 
 

 



 - 61 - 

 

 
 

ในประวัติศาสตรของทุกศาสนา โดยเฉพาะคริสตศาสนา แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ใกลชิดระหวางปรัชญาและคริสตศาสนา แมวาบางครั้งจะมีการถกเถียง โตแยงความรูของกันและ
กัน ในขณะเดียวกัน พบถึงความเกื้อหนุนเกื้อกูลกันและกันระหวางปรัชญาและคริสตศาสนา  
จนบางคร้ังแทบจะแยกจากกันไมออก โดยเฉพาะชวงเร่ิมตนคริสตศาสนา การเผยแผ 
และเจริญรุงเรืองในจักรวรรดิ์โรมัน ขณะเดียวกัน ชาวโรมันไดรับมรดกแนวคิดและวัฒนธรรมกรีก
มาดวยซ่ึงมีท้ังท่ีสอดคลองและขัดแยงกับคริสตศาสนา  ซ่ึงกีรติ  บุญเจือ  (2527: 77) สรุปทาที 
ของผูนําของคริสตศาสนจักรตอปรัชญาสองแบบ คือ พวกหนึ่งถือวาปรัชญากรีกเปนความคิด 
นอกคริสตศาสนา   จึงเปนศัตรูกับคริสตศาสนา   สวนอีกพวกหนึ่งถือวาปรัชญากรีกเปน
ความสามารถของมนุษยในการใชเหตุผลและสติปญญาหาความจริง และสามารถนํามารับใช 
คําสอนคริสตศาสนาได 

จากประวัติศาสตรคริสตศาสนา พบวามีการนําปรัชญามาชวยอธิบายคําสอนคริสตศาสนา
มานานแลว ตั้งแตยุคเร่ิมตนของคริสตศาสนจักร  เห็นไดชัดจากคําสอนและแนวคิดของนักบุญ 
เปาโล  นักบุญออกัสติน และนักบุญโทมัส อาไควนัส  ซ่ึงนําปรัชญากรีกมาอธิบายคําสอน 
คริสตศาสนา48  แสดงถึงความสัมพันธระหวางปรัชญากับคริสตศาสนา โดยการนําแนวคิดทาง

                                                 
48

 แมวาในบางคร้ัง จะมีนักวิชาการของคริสตศาสนจักร โดยเฉพาะนักบุญออกัสติน และนักบุญโทมัส อาไควนัส 

จะนําปรัชญากรีก (เปลโต/อริสโตเต้ิล) มาอธิบายคริสตศาสนา จึงดูเหมือนจะนําแนวคิดเปลโตและอริสโตเต้ิล 
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ปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนาในประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร  ซ่ึงเปนตัวอยางและ 
มีบทบาทสําคัญตอการอธิบายคําสอนคริสตศาสนาอยางยาวนาน จวบจนปจจุบัน รวมท้ังเปน
พื้นฐานแนวคิดและแนวทางการอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา 
ตามแนวทางของพระสันตปาปายอหน ปอล ท่ี 2 

นอกจากนั้น  พระสันตะปาปาฯ  ทรงอางถึงแนวคิดของนักปรัชญาตะวันออกและ 
นักปรัชญาตะวันตกอีกหลายทาน  ท่ีนํามุมมอง แนวคิดและการวิเคราะหทางปรัชญามาอธิบาย
ศาสนา ทรงนํามาเช่ือมโยงกับการอธิบายคําสอนคริสตศาสนาดวย 
 
1.  คําสอนคริสตศาสนา : ความจําเปนท่ีตองตีความ/อธิบาย และใชปรัชญามาตีความ/อธิบายคํา
สอนคริสตศาสนา 

ดังท่ีนําเสนอแลววา พี้นฐานของศาสนาคริสต คือ ความเชื่อในพระเจา วาพระองคทรงมีอยู
และทรงสรางสรรพส่ิง ดวยความรัก  พระองคทรงสรางมนุษยใหมีความพิเศษ ในฐานะเปน 
“ภาพลักษณของพระเจา” และพระองคทรงทําพันธสัญญากับมนุษยวาจะทรงประทานพระพร 
ใหมนุษยมีชีวิตท่ีสมบูรณ โดยการบรรลุถึงความเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา และพระองคย้ําเตือนและ
เสด็จลงมาเปนมนุษยทางพระเยซูคริสตเจา  เพ่ือชวยมนุษยใหบรรลุถึงชีวิตท่ีสมบูรณในพระเจา  
และพระองคทรงมอบภารกิจแหงการประกาศขาวดีแหงความรอดนี้แกมนุษยชาติผานทางคริสตชน   

 “ความเช่ือในพระเจา” เปนพี้นฐานท่ีทําใหคริสตชนมองวาชีวิตมนุษยมีคุณคาและ
ความหมาย ทําใหคริสตชนเขาใจประวัติศาสตรมนุษยชาติวาไมใชประวัติศาสตรท่ีส้ินหวังหรือ 
ไรความหมาย แตมีลักษณะเปน “ประวัติศาสตรแหงความรอดพน” ท่ีมีพระเจามาเกี่ยวของ 
ในประวัติศาสตรของมนุษย 

คริสตศาสนาจึงมีพื้นฐานคําสอนท่ีความเช่ือในพระเจา หลักธรรมคําสอนในคริสตศาสนา 
มีลักษณะเปนความลึกลับ (ธรรมลํ้าลึก) ท่ีคริสตชนยังไมอาจเขาใจและไมสามารถบรรลุถึงได
ท้ังหมด ยิ่งกวานั้น แมวาหลักธรรมคําสอนในคริสตศาสนาจะมีลักษณะเปนอุดมคติหรือหลักการ
ดําเนินชีวิต (ในภาพรวม) สูความรอดพน ท่ีคริสตชนนํามาเปนหลักสูการประยุกตในชีวิตประจําวัน
เปนกรณีของแตละบุคคล โดยมีความเช่ือศรัทธาเปนพื้นฐานและอาศัยเหตุผลเพ่ือชวยอธิบายและ 
ทําใหไมหลงออกนอกแนวทางที่พระเยซูคริสตเจาทรงสอน  จึงมีความจําเปนตองมีการศึกษาเรียนรู
และนํามาประยุกตใชในสภาพการณของแตละคนผานทางการใหคําแนะนําจากศาสนบริกรของ

                                                                                                                                            
มา  “รับพิธีลางบาป เขามาเปนคริสตชน”  จนถึงกับมีสํานวนในปรัชญาตะวันตกยุคกลางวา “ปรัชญาเปนสาวใช
ของเทววิทยาของคริสตชน”. 
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คริสตศาสนา  โดยเรียกรองใหมีความ “ซ่ือสัตย” และ “มุงม่ันทุมเท” และมีความรับผิดชอบ 
ท่ีแตละคนตัดสินใจอยางอิสระตอการกาวเดินสูความจริงสูงสุด ตามสถานะ บทบาทของคริสตชน     
หลักธรรมคําสอนของคริสตศาสนา  ไมไดมีไวเพื่อประดับเพ่ือความนาเล่ือมใสศรัทธา  แตอาศัย
แรงแหงความเช่ือศรัทธา ท่ีกระตุนเตือนใจคริสตชน  ใหออกแรงทําความเขาใจในหลักธรรม 
คําสอนนั้น ๆ เพื่อนํามาเปนหลักปฏิบัติ (วิถีชีวิต) ของแตละบุคคลสูความจริงสูงสุด หลักธรรมคํา
สอนจึงไมใชทฤษฎี (นามธรรม)  แตเปนหลักการท่ีมีชีวิต  โดยผานทางการบําเพ็ญตนของคริสตชน    

คําสอนคริสตศาสนาซ่ึงมีพื้นฐานอยู ท่ีการเผยแสดงของพระเจาผานทางพระคัมภีร  
จึงจําเปนตองมีการตีความหรืออธิบายความหมายภายใตกรอบของธรรมประเพณีและอํานาจ 
การสอนทางการของคริสตศาสนจักร  ดังท่ีนําเสนอไปแลวในบทกอนหนานี้  สอดคลองกับท่ี  กีรติ   
บุญเจือ (2544) กลาววาทุกศาสนาตองการการตีความ  เชนเดียวกับคริสตศาสนาเปนศาสนา 
ท่ีตองตีความและอธิบายความหมาย    

ประวัติศาสตรคริสตศาสนามีการตีความและอธิบายความหมายมาต้ังแตตน ตั้งแตพระเยซู- 
คริสตเจา ทรงสอนเปนคําอุปมา ตองมีการอธิบายความหมาย  และพระเยซูทรงเคยอธิบาความหมาย
คําอุปมาใหสาวก   ดังตัวอยางคําสอนของพระเยซูคริสตเจาท่ีนักบุญมัทธิวบันทึกในพระวรสารวา
พระเยซูเจาทรงสอนดวยการเลาเร่ืองอุปมา เหตุผลท่ีตรัสเปนอุปมาและคําอธิบาย  ดังขอความที่วา  
(มธ 14: 1 – 23) 

“วันเดียวกันนั้น พระเยซูเจาเสด็จออกจากบานมาประทับท่ีริมทะเลสาบ  ประชาชนจํานวน
มากพากันมาเฝาพระองค  พระองคจึงเสด็จไปประทับอยูในเรือง  สวนประชาชนยืนอยูบนฝง 
พระองคตรัสสอนเขาหลายเร่ืองเปนเร่ืองอุปมา 
อุปมาเร่ืองผูหวาน 

พระองคตรัสวา “จงฟงเถิดชายคนหน่ึงออกไปหวานเมล็ดพืช   ขณะท่ีเขากําลังหวานอยูนั้น 
บางเมล็ดตกอยูริมทางเดิน  นกก็จิกกินจนหมด  บางเมล็ดตกบนพื้นหินท่ีมีดินเล็กนอย  ก็งอกข้ึน
ทันที แตเม่ือดวงอาทิตยข้ึนก็ถูกเผาและเห่ียวแหงไปเพราะไมมีราก  บางเมล็ดตกในพงหนาม  
ตนหนามก็ข้ึนคลุมไว  ทําใหเหี่ยวเฉาตายไป  บางเมล็ดตกในท่ีดินดี  จึงเกิดผลรอยเทาบาง   
หกสิบเทาบาง สามสิบเทาบาง ใครมีหู ก็จงฟงเถิด?” 
เหตุผลท่ีพระเยซูเจาตรัสเปนอุปมา 

บรรดาศิษยเขามาทูลพระเยซูเจาวา ทําไมพระองคตรัสแกพวกเขาเปนคําอุปมาเลา 
พระองคทรงตอบวา  พระเจาโปรดใหทานท้ังหลายทราบธรรมลํ้าลึกเร่ืองอาณาจักรสวรรคแตไมได
ประทานใหแกผูอ่ืน เพราะผูท่ีมีมากจะไดรับมากข้ึนจนเหลือเฟอ สวนผูท่ีมีนอย จะถูกริบ 
เพราะฉะน้ัน เรากลาวแกคนเหลานี้เปนอุปมา ถึงพวกเขามองดู  ก็ไมเห็น ถึงฟงก็ไมไดยิน สําหรับ
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คนเหลานี้ คําทํานายของประกาศกอิสยาหก็เปนความจริงท่ีวาทานท้ังหลายจะฟงแลว 
ฟงเลา  แตจะไมเขาใจ  จะมองแลวมองเลา  แตจะไมเห็น  เพราะจิตใจของประชาชนน้ีแข็งกระดาง  
เขาทําหูทวนลม และปดตาเสีย   เพื่อไมตองใชตามองไมตองใชหูฟง  จะไดไมเขาใจ  จะไดไมตอง
กลับใจ เราจะไดไมตองรักษาเขา 

สวนทานท้ังหลาย ตาของทานเปนสุขท่ีมองเห็น หูของทานเปนสุขท่ีไดฟง เราบอก 
ความจริงแกทานวา  ประกาศกและผูชอบธรรมเปนจํานวนมากปรารถนาจะเห็นส่ิงท่ีทานไดเห็นอยู 
แตก็ไมไดเห็น ปรารถนาจะไดฟงส่ิงท่ีทานฟงอยู แตก็ไมไดฟง 
คําอธิบายอุปมาเร่ืองผูหวาน 

เพราะฉะน้ัน จงฟงความหมายของอุปมาเร่ืองผูหวานเถิด  เม่ือคนหนึ่งฟงพระวาจาเร่ือง 
พระอาณาจักรและไมเขาใจ มารรายก็มาและถอนส่ิงท่ีหวานลงในใจของเขาไปเสีย  นั่นไดแก เมล็ด
ท่ีตกแตเขาไมมีรากในตัว จึงไมม่ันคง  เม่ือเผชิญความยากลําบากหรือถูกเบียดเบียนเพราะพระวาจา
นั้น เขาก็ยอมแพทันที  เมล็ดท่ีตกในพงหนามหมายถึงบุคคลท่ีฟงพระวาจา  แตความวุนวายในทาง
โลก ความลุมหลงในทรัพยสมบัติ เขามาบดบังพระวาจาไว จึงไมเกิดผล  สวนเมล็ดท่ีหวานลงไปใน
ดินดี หมายถึงบุคคลท่ีฟงพระวาจาและเขาใจ จึงเกิดผลรอยเทาบาง  หกสิบเทาบาง  สามสิบเทาบาง
หรือในพระวรสารนักบุญมัทธิว  ท่ีพระเยซูเจาทรงเลาอุปมาเร่ืองขาวละมาน  ท่ีวา   
อุปมาเร่ืองขาวละมาน 

พระเยซูเจาทรงเลาอุปมาอีกเร่ืองหนึ่งใหพวกเขาฟงวา  อาณาจักรสวรรคเปรียบไดกับชาย
คนหนึ่งท่ีหวานขาวพันธุดีในนาของตน  ในขณะท่ีทุกคนนอนหลับ  ศัตรูก็มาหวานขาวละมาน 
ทับลงบนขาวสาลีแลวจากไป  เม่ือตนขาวเติบโตออกรวง  ขาวละมานก็ปรากฏแซมอยูดวย บรรดา
ผูรับใชจึงไปหานายกลาววา  นายครับ นายหวานขาวพันธุดีในนามิใชหรือ?  แลวขาวละมานมาจาก
ท่ีใดเลา?  

นายตอบวา  ศัตรูไดมาหวานไว  ผูรับใชจึงถามวา  นายตองการใหเราไปถอนมันไหม?  
นายตอบวา  อยาเลย เกรงวาเม่ือทานถอนขาวละมาน ทานจะถอนขาวสาลีติดมาดวย จงปลอย 
ใหขาวสองชนิดโตข้ึนดวยกันจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว  แลวฉันจะบอกคนเก็บเกี่ยววา  จงเก็บขาวละมาน
กอน มัดเปนฟอน เอาไปเผาไฟเสีย สวนขาวสาลีนั้น จงเก็บเขายุงของฉัน 

ซ่ึง กีรติ  บุญเจือ (2544) เสนอวา ท่ีจริงคัมภีรศาสนาของชาวคริสตลวนๆ คือ พระคัมภีร
ภาคพันธสัญญาใหม เต็มไปดวยการตีความหมาย  ไมวาจะเปนการตีความหมายพระคัมภีร 
ภาคพันธสัญญาเดิม  อันเปนคัมภีรท่ีรับมาจากศาสนายิว หรือการตีความหมายองคพระเยซูเอง คร้ัน
พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหมมีสภาพเปนตัวบท (Text) คือเปนขอความอันเปนท่ียอมรับกัน 
ตายตัวแลว  ก็มีการตีความหมายกันตอไปอีก  เพื่อความเขาใจในคําสอนท่ีพระเยซูเจาทรงนําเสนอ
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ไดถูกตองอยางแทจริง ตามบริบทของคริสตศาสนจักร  เพ่ือการประยุกตใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คริสตชนแตละบุคคล ตามการวิเคราะหคุณคา ความหมายของศาสนาท่ีนําเสนอขางตน 

2.   ปรัชญากับการอธิบายคณุคาและความหมายของศาสนา  
ความจริงในศาสนาเปนความจริงท่ีประจักษแจงดวยจิตใจ เปนความจริงฝายจิตวิญญาณ

ท่ีไมอาจพิสูจนไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือสังคมศาสตร ฯลฯ ไดท้ังหมด49  ความจริงใน
ศาสนามีความชัดแจงในตนเอง (ในฐานะที่ความจริงในศาสนามีลักษณะเปนอุตรภาพ/ความจริง
สูงสุด)  แตอยาลืมวา  ผูนับถือศาสนาเปนมนุษยท่ียังมีความจํากัดทางกายภาพ  ยังไมมีความเขาใจ 
(หรือบรรลุถึงความจริงในศาสนา) ไดท้ังหมด  ความจริงในศาสนายังคงมีหลายสวนท่ีเปน 
ความลึกลับ (ธรรมลํ้าลึก/Mystery) ท่ีศาสนิกชนคอย ๆ มีความชัดเจนมากข้ึน อาศัยการทุมเท  
อุทิศตนตอการประพฤติปฏิบัติตนมุงสูความจริงในศาสนา  ทุกศาสนาจึงจําเปนตองมีความเช่ือ
ศรัทธาเปนพื้นฐาน  ท่ีเปนท้ังหลักประกัน   ความหวัง และพลังผลักดัน เพื่อศาสนิกชนทุมเทตอการ
มุงสูความจริงในศาสนานั้นๆ อยางจริงจัง   ความเช่ือศรัทธาจึงเปนเคร่ืองชักจูงและจรรโลงจิตใจให
ผูคนเร่ิมตนปฏิบัติตามความจริงในศาสนา  ดวยความพากเพียร อดทน  ความเช่ือศรัทธาเปนส่ิง
เช่ือมโยงระหวางความรูอันจํากัดไปสูความรูอันไมจํากัดของมนุษย  ตอความเปนจริงสูงสุด  
ความเช่ือศรัทธาจึงเปนเหมือนกับการผูกพัน  ท่ีเช่ือมโยงใหมนุษยอุทิศตนสูความจริงในศาสนา   

2.1  ธรรมชาตขิองความเชื่อศรัทธา 
ความเชื่อศรัทธา หมายถึง การเช่ือและยึดม่ันในคําสอนท่ีเสนอความจริงของศาสนา 

นํามาปฏิบัติอยางเทิดทูนและเสียสละ (กีรติ  บุญเจือ, 2522) เพื่อบรรลุความรอดพนตามหลักธรรม
ของศาสนา โดยมีธรรมชาติของความเช่ือศรัทธา ไดแก (Tillich cited in William, 1973) 

2.1.1  ความเชือ่เปนความเชือ่มโยงกับสัจธรรม 
ความเชื่อศรัทธา เปนพลังภายในท่ีขับเคล่ือนมนุษยอยางตอเนื่องใหกาวสู 

สัจธรรม  แมวามนุษยจะมีองคประกอบท่ีเหมือนส่ิงมีชีวิตท่ัวไป มนุษยมีกายภาพท่ีมีการเจริญ 
เติบโต  ตองการปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของมาหลอเล้ียงและการเติบโตทางกายภาพ  แตมนุษยยังมี
ลักษณะพิเศษท่ีตางจากส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ  คือ  จิต  มนุษยมีสติปญญาท่ีรูความจริง มนุษยแสวงหาคุณคา 
ความหมายของความงามและการอยูรวมกับคนอ่ืนในสังคม  มีระเบียบปฏิบัติท่ีเปนเงื่อนไขท่ีชวย
ใหมนุษยสรางความสัมพันธกับคนอ่ืน และอยูรวมกับคนอ่ืนในสังคมอยางเหมาะสม  ยิ่งกวานั้น  
ในฐานะท่ีมนุษยเปนจิต  มนุษยมีพลังชีวิตท่ีคนหาและมุงสูสัจธรรมของชีวิต ท่ีแสดงออกมา 

                                                 
49เราอาจดูพฤติกรรมของผูนับถือศาสนาน้ันๆ ไดวาผูนับถือศาสนาน้ันๆ เขาถึงความจริงในศาสนาหรือไม  โดยใช
วิธีการทางวิทยาศาสตรหรือสังคมศาสตร ฯลฯ มาชวยพิสูจนพฤติกรรมภายนอกได เชน ความถี่ในการมารวม
ศาสนกิจ ทัศนคติตอการรวมกิจกรรมของศาสนา เปนตน แตทาทีภายใน เปนเรื่องที่วิทยาการตางๆ พิสูจนไมได. 
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ในประวัติศาสตรท่ีมนุษยพยายามรูความจริง เบ้ืองหลังปรากฎการณตางๆ ในธรรมชาติ  เร่ิมตั้งแต
แนวคิดแบบวิญญาณนิยม  และคอยๆ มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง  นพัฒนาสูการจัดระบบและ 
วิถีปฏิบัติของชีวิตท่ีเช่ือมโยงกับเบ้ืองหลังปรากฎการณตางๆ นําสูวิถีชีวิตท่ีมุงสูความรอดพนใน
รูปแบบของศาสนา   

มนุษยสํานึกตนวามีหลักการบางอยางท่ีไมไดอยูในเง่ือนไขของปรากฎการณ 
แตมนุษยยังไมอาจเขาใจได   จึงใช “สัญลักษณ” ท่ีแสดงถึงความสํานึกตนดังกลาว มนุษยสํานึกถึง
ความยิ่งใหญ ท่ีมีลักษณะเปนความสมบูรณเท่ียงแท ท่ีมนุษยสามารถมีความสัมพันธเช่ือมโยงได 
อาศัยความเช่ือศรัทธาภายในจิตใจ และคอยๆ ใชสติปญญาทําความเขาใจใหลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 

2.1.2  ความเชือ่เปนหลักและศูนยกลางการดําเนินชีวิตในศาสนา 
จากการท่ีความเช่ือศรัทธา เปนความเกี่ยวเนื่อง เช่ือมโยงกับสัจธรรม  ส่ิงท่ี

ตามมา  คือ ค วามเช่ือศรัทธา   เปนหลักพื้นฐานและศูนยกลางการดําเนินชีวิตของบุคคล  ความเช่ือ
ศรัทธาไมไดมีพื้นฐานมาจากอารมณ (Emotion) ความรูสึก (Feeling)หรือจิตใตสํานึก(Unconscious) 
ของมนุษย แตมีลักษณะเปน “การเขาญาณ” (Ecstatic) ซ่ึงเปนภาวะท่ีอยูในภวังคท่ีเปน “อุตรภาพ”  
ท่ีอยูเกินขอบเขตของจิตใตสํานึกท่ีไมมีรากฐานบนเหตุผล  และอยูเกินบริบทโครงสรางของ 
ความสํานึกท่ีมีเหตุผลของมนุษย   ความเชื่อศรัทธาจึงเปนภาวะท่ีอยูระหวางบทบาทของสติปญญา
กับอารมณและนํ้าใจอิสระท่ีเสริมสรางบุคลิกภาพของมนุษย  เปนพลังผลักดันใหมนุษยอุทิศตนสู
ความจริงของศาสนาจนมีประสบการณตรง  จนนําสูวิถีชีวิตท่ี “มอบกาย ถวายชีวิต” ใหกับการมุงสู
ความรอดพนตามหลักธรรมของศาสนา50 

ความเช่ือศรัทธาจึงเปนภาวะท่ีมนุษยสํานึกตนตอความจริง  ยอมรับวาความ
จริงยิ่งใหญกวาตัวมนุษย  จึงเปดตนเองสูความจริงและสํานึกในคุณคาของการประพฤติตาม
หลักการเพื่อมุงสูความจริง   เปนการเปดตัวเองสูความจริง  ดวยความสํานึก  รูตัว  อันเปนพื้นฐานสู
การใชเสรีภาพของมนุษยท่ีจะเลือกกระทําดวยใจอิสระ ท่ีตั้งใจจะดําเนินชีวิตตามส่ิงท่ีเช่ือ   
(An independent act of “will to believe”) ในความจริงท่ีตนพบและเช่ือวาเปนสัจธรรม  เปนหลัก
และศูนยกลางการดําเนินชีวิตท่ีนําสูการเสริมสรางบุคลิกภาพของแตละบุคคล  

2.1.3  บอเกิดของความเชื่อ 
จากการพิจารณาวาความเช่ือศรัทธา เปนการเช่ือมโยงกับสัจธรรม และเปน

หลักในการดําเนินชีวิตของบุคคล  ทําใหมนุษยมีการกระทําท่ีไมมีเ ง่ือนไข  เพื่อการสราง 
ความ สัมพันธกับสัจธรรมที่ชวยทําใหมนุษยบรรลุสูความรอดพน  ส่ิงท่ีเราจะพิจารณาตอไป คือ 
                                                 
50 เห็นไดจากประวัติศาสตรของแตละศาสนา ที่บรรยายถึงวีรกรรมของบุคคลที่มีประสบการณตรงกับความจริง
ของศาสนา จนยอมอุทิศชีวิตใหกับการประกาศ ปกปอง อธิบายความจริงของศาสนา. 
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อะไรเปนบอเกิดของความเช่ือมโยงชีวิตมนุษยกับสัจธรรม  และหลักการดําเนินชีวิตของบุคคลท่ี
ดําเนินตามสัจธรรมน้ัน 

บอเกิดของความเช่ือศรัทธา คือ ความสํานึกตอ“ความสัมพันธ” (The concern) 
ระหวางมนุษยกับความเปนจริงสูงสุด (ความรอดพน) ซ่ึงมาจากการตระหนักรูของมนุษยวา แมวา
มนุษยกําลังดําเนินชีวิตในสภาพปจจุบัน (Actuality) ท่ีเต็มดวยความจํากัดและเง่ือนไขของชีวิต 
ในหลายรูปแบบ  แตมนุษยสํานึกวาตนมีศักยภาพภายใน (Potentiality) ท่ีไมไดจํากัดแตเพียง
เง่ือนไขของชีวิตมนุษยมีศักยภาพที่จะกาวพนขอบเขตความจํากัดตางๆ สูความรอดพนซ่ึงมีลักษณะ
เปนอุตรภาพได    

2.1.4  ความเชือ่ศรัทธาเปนพลังภายในท่ีนาํสูความรอดพน 
ความสํานึกของมนุษยตอความสัมพันธระหวางมนุษยกับความเปนจริงสูงสุด 

(ความรอดพน) นําสูความเช่ือศรัทธาตอศักยภาพภายในของมนุษย  วาสามารถบรรลุถึงความเปน
จริงสูงสุดได   ดวยการนอมรับวิถีทางตามความจริงท่ีศาสนาสอน  ท้ังการนอมรับพระพรท่ีชวยให
บรรลุความรอดพน (ศาสนาแนวเทวนิยม) และการบรรลุถึงความรอดพน  ดวยศักยภาพและความ
พากเพียรของมนุษย  (ศาสนาแนวอเทวนิยม) 

อยางไรก็ตาม เปนท่ีนาสังเกตวา ส่ิงท่ีศาสนาย้ําเสมอ คือ การระมัดระวังความ
เช่ือศรัทธาท่ีขาดสติ ขาดความรูเขาใจอันนําสูอวิชชา หรือความหลงผิด  รวมท้ังความเช่ือศรัทธา 
ซ่ึงมีพื้นฐานบนความกลัว ความกังวลใจ  และการนําความจริงของศาสนามาตอบปญหาท่ีมนุษย 
ยังตอบไมได   นําสูความเขาใจผิดเร่ืองความสัมพันธระหวางมนุษยกับความรอดพน  และปญหา
เร่ืองการตีความหมายและการปฏิบัติตนของผูนับถือศาสนาแบบสุดโตง  จนบิดเบือนคําสอนของ
ศาสนาจากหลักธรรมท่ีศาสดานําเสนอ 

2.2  ปญหาเร่ืองความเชื่อศรัทธาในศาสนา 
2.2.1  ปญหาเร่ืองความเชื่อศรัทธาตอศาสนา มีพื้นฐานจากธรรมชาติของมนุษยท่ีมุง

สูความรอดพนตามหลักธรรมของศาสนา 
เนื่องจากความจริงในศาสนาเปนความจริงท่ีประจักษแจงดวยจิตใจ  อาศัย

ความเช่ือศรัทธาเปนพื้นฐาน  ทําใหเปนขาวดีท่ีเปล่ียนแปลงชีวิต  เปนวิถีชีวิตสูความรอดพนตาม
ความจริงในศาสนา  จึงมีสวนท่ีเกี่ยวพันกัน คือ ธรรมชาติมนุษยท่ีเปนท้ังกายและจิต  มนุษยมีท้ัง
สัญชาตญาณและสติปญญา  คําสอนตามหลักธรรมของศาสนา  ไดแก  คําสอนของศาสดาและ 
การตีความ/อธิบายความโดยสาวกและผูสืบทอด  เพื่อมุงสูความจริงสูงสุดตามหลักธรรมของแตละ
ศาสนา  จึงมีความเช่ือมโยงกัน  นําเสนอเปนโครงสรางดังนี้ 
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    - กาย  

  - สัญชาติญาณ  - ธรรมลํ้าลึก    
 

          มนุษย               คําสอนตามหลักศาสนา    
 

    - จิต                - คําสอนของศาสดา  
            - สติปญญา     - การตีความ/อธิบายความ   
            - จิตวญิญาณ    โดยสาวกและผูสืบทอด 

        - ความรอดพน 
 
 การนําคําสอนไปปฏิบตั ิ           ความเปนจริงสูงสุด  
 

         -  การนําไปปฏิบัติของ 
   แตละบุคคลในแตละสภาพชีวิต 
   (กรณีชีวิต) 
      

 จากโครงสรางดังกลาวทําใหเราเห็นถึงปญหา (ขีดจํากัด) การรับรูของมนุษยท่ี
เกี่ยวของกับความเช่ือศรัทธาตอหลักธรรมคําสอนของศาสนา  โดยแยกเปนประเด็นท่ีสําคัญดังนี้ 

ก.  ปญหาเก่ียวกับธรรมชาตมินุษย 
  ธรรมชาติมนุษยท่ีเปนท้ังรางกายและจิต  จึงมีท้ังสวนท่ีเปนสัญชาต- 

ญาณและสติปญญา/จิตวิญญาณ  ซ่ึงมีท้ังสวนท่ีเปนทัศนคติ  อารมณ ความรูสึก ฯลฯ ลวนเปน
องคประกอบภายในมนุษยแตละคนในการกําหนดทาทีตอศาสนา  มนุษยแตละคนมีทาทีตอศาสนา
อยางไร  สอดคลองกับเจตนารมณของศาสดาหรือไม   

ข.  ปญหาเก่ียวกับความจริงในศาสนา 
ประการตอมาท่ีเราควรพิจารณาดวยเหมือนกัน คือ ความจริงในศาสนา

ท่ีศาสดาบรรลุถึงและพยายามถายทอดแกผูเล่ือมใสศรัทธามีลักษณะเปน “ธรรมลํ้าลึก” (Mystery) 
เนื่องจาก อยาลืมวา “ศาสดา” เปนผูบรรลุถึงความเปนจริงสูงสุด (ความรอดพน/ความหลุดพน)  
แลว แตสําหรับมนุษยท่ีเล่ือมใสและดําเนินตามส่ิงท่ีศาสดาสอนยังไมบรรลุถึงสัจธรรมท่ีศาสดา
สอน ความจริงท่ีศาสดาบรรลุถึงและสอนจึงมีลักษณะเปน “ธรรมลํ้าลึก” (Mystery) หรือความ
ลึกลับท่ีไมอาจเขาใจหรือเขาถึงไดท้ังหมดแบบที่ศาสดาบรรลุถึง 
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ค.  ปญหาเก่ียวกับหลักธรรมคําสอนในศาสนากับบุคคล 
  หลักธรรมคําสอนท่ีศาสดานําเสนอมีลักษณะเปน “อุดมคติ” คําสอน

ของศาสดามีลักษณะเปนหลักการดําเนินชีวิตเพื่อบรรลุความรอดพน ในขณะท่ีมนุษยแตละคนเปน 
“กรณีชีวิต” ท่ีแตละคนอยูในสภาวการณท่ีแตกตางกันออกไปตามสภาพของแตละบุคคล/สังคม    
ดังนั้น  จึงจําเปนตองมีการอธิบายและตีความหลักธรรมคําสอนของศาสดา  อาศัยสาวกและ 
ผูสืบทอด  อาศัยการสอนและการดําเนินชีวิตเปนแบบอยางในการปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของ
ศาสดา (พระอาจารยของตน) 

จากประเด็นปญหาท่ีนําเสนอมาขางตนเปนแนวทางที่สงผลใหเราวิเคราะหได
วา มนุษยแตละคนมีทาทีตอความจริงในศาสนาในแบบสุดโตง  มีทาทีของการประนีประนอมตอ
ธรรมชาติของตนเกินไปหรือไม  หรือมีทาทีของการเครงครัดเกินเหตุหรือเปลา ในการปฏิบัติตาม
หลักธรรมคําสอนของศาสนา   ทาทีของผูเล่ือมใสในศาสนาน้ันๆ  เปนแบบเดียวกับท่ีศาสดาสอน
หรือเปลา และยิ่งกวานั้น  การตีความ การอธิบาย รวมถึงการดําเนินชีวิตเปนแบบอยางในการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมคําสอนของศาสดาโดยผานทางสาวกและผูสืบทอด  มีลักษณะในทํานองท่ีวา  
“ประชาชนเหลานี้ใหเกียรติเราแตปาก  แตใจของเขาอยูหางไกลจากเรา  เขานมัสการเราอยางไร
ความหมาย เขาสั่งสอนบัญญัติของมนุษยเหมือนกับเปนสัจธรรม  ทานท้ังหลายละเลยบทบัญญัติ
ของพระเจา กลับไปถือขนบธรรมเนียมของมนุษย...ทานชางชํานาญในการละเลยบทบัญญัติของ
พระเจา เพ่ือถือขนบธรรมเนียมของทานเอง  ทานใชขนบธรรมเนียมท่ีทานสอนตอๆ กันมา  ทําให
พระวาจาของพระเจาเปนโมฆะ”  (มก 7:1-13) หรือไม  เปนตน 

2.2.2  แนวโนมบางประการตอปญหาเร่ืองความเชื่อศรัทธาตอศาสนา 
ความรอดพนเปนสาระและเปาหมายของหลักธรรมคําสอนของศาสนา   

แตความรอดพนไมใชสูตรสําเร็จรูปท่ีมาถึงมนุษยแบบอัตโนมัติ  มนุษยแตละคนตองรวมมือหรือ 
ออกแรงเพื่อบรรลุถึงความรอดพนตามวิธีการท่ีศาสนาสอน  ความรอดพนจึงเปนเร่ืองเฉพาะท่ีแตละ
บุคคลตองรับผิดชอบ  ทําแทนกันไมได แตละบุคคลตองตอบรับหรือออกแรง  บําเพ็ญตนเพื่อมุงสู
ความรอดพนในสถานการณ บริบทชีวิตของตน 

ก.  ตัวอยางปญหาท่ีทาทายความเชื่อศรัทธาตอศาสนา 
  การเผชิญหนากับสถานการณท่ีเกี่ยวของกับชีวิตมนุษยในชีวิตประจําวัน สงผล

กระทบตอการทาทายปญหาเร่ืองความเช่ือศรัทธาตอศาสนา   ซ่ึงแบงไดเปนสองประเภทกวางๆ  ไดแก 
การเผชิญหนากับปญหาที่ทุกคนตองประสบรวมกัน  เปนชะตากรรมรวมกันของมนุษยชาติ  และ
ปญหาเฉพาะบุคคลที่สืบเนื่องจากการที่แตละคน  นําหลักธรรมคําสอนของศาสนาไปประยุกตใชใน
ชีวิตของแตละคน  กลาวคือ 
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 1) การเผชิญหนากับปญหาท่ีทุกคนตองประสบรวมกัน : ปญหาเร่ืองความทุกข
ในชีวิต 

 ความทุกขเปนประสบการณของมนุษย ไมมีใครท่ีจะหลีกเล่ียงความทุกขได 
วันใดวันหนึ่งทุกคนก็ตองพบเหตุการณยุงยาก เชน โรคราย อุบัติเหตุ หรือความตาย เปนตน   
เปนประสบการณท่ีทําใหมนุษยอยูในภาวะเดือดรอนทางกาย หรือทางจิตใจ ไมวาจะเปนเร่ืองท่ีตนเอง
ประสบดวยตนเองหรือบุคคลใกลชิด  มนุษยเผชิญหนากับปญหาความทุกขในรูปแบบตางๆ   
เราสงสัยวาทําไมตองทุกขทรมานอยางนี้  และสวนใหญเราไมมีคําตอบ  อาจจะมีบางกรณีของ 
ความทุกขท่ีอธิบายได  ซ่ึงจะชวยใหมนุษยยอมรับประสบการณความทุกขได  แตหลายคร้ังไมมีทาง
อธิบายไดเลย เชน  ทําไมคนน้ีท่ียังหนุมอยู และเปนคนท่ีมีนิสัยดี   เรียบรอย ตองเปนมะเร็งและตาย
เร็ว หรือวาทําไมตองมีแผนดินไหวท่ีจะทําใหคนเสียชีวิตเปนรอยเปนพัน  ประสบการณแบบนี้ทําให
มนุษยเสียกําลังใจ หรือเสียความไวใจในความดีของชีวิต  และความเช่ือศรัทธาตอความจริงของ
ศาสนา (ยัง  ดังโตแนล, 2551) 

2) การเผชิญหนากับปญหาท่ีแตละคนประสบในบริบทของแตละบุคคล : การนํา
หลักธรรมคําสอนของศาสนาไปประยุกตใชในชีวิต 

การบรรลุถึงความรอดพน  ไมไดเปนผลมาจากการอยูเฉยๆ ไมตองทําอะไร  
หลักธรรมคําสอนของศาสนาสอนวาทุกคนตองออกแรง   พากเพียรตอการดําเนินชีวิตตามวิถีทางท่ีแต
ละศาสนาสอน โดยอาศัยความเช่ือศรัทธาเปนพื้นฐาน อยางไรก็ตาม  สถานการณชีวิตของแตละคน 
ท่ีนําคําสอนของศาสนาไปปฏิบัติในชีวิต ตางเกี่ยวของ  เช่ือมโยงกับบริบทชีวิตของแตละคนที่
แตกตางกัน  หลักธรรมคําสอนของศาสนาจึงไมไดมีลักษณะแบบสูตรคณิตศาสตร  ท่ีสามารถนาํไปใช
ไดกับทุกกรณีในแบบสูตรสําเร็จรูป  แตตองข้ึนกับวิจารณญาณของแตละบุคคลท่ีตองใชสติปญญาใน
การนําหลักธรรมคําสอนนั้นๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

การที่ศาสนาใหความสําคัญตอการสรางความสัมพันธสวนบุคคล  ระหวาง
มนุษยกับความจริงของศาสนา  ท่ีแตละคนตองลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  จึงสงผลที่ตามมา คือ แตละ
บุคคลมีความคิด เขาใจ  หรือทัศนคติตอความจริงของศาสนาอยางไร  มีความเขาใจในหลักธรรมคํา
สอนแคไหน ระดับไหน  ยึดติดแตเพียงรูปลักษณภายนอกของศาสนาในฐานะเปนสถาบัน (กฎเกณฑ 
โครงสราง) จนละเลยตอการหลอเล้ียงตนเองในความเช่ือศรัทธาสวนบุคคลตอความจริงของศาสนา
มากนอยเพียงไร  นอกจากนั้น ผลจากความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีท่ีมีพื้นฐานจาก
วิทยาศาสตรท่ีตอบปญหาเกี่ยวกับความจริงและการอํานวยความสะดวกตอการดาํเนนิชีวติทางกายภาพ
ของมนุษย   ท่ีมนุษยแตละคนตางเห็นถึงพัฒนาการอยางตอเนื่องของวิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวของ 
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กับชีวิตประจําวันของแตละคน  ยอมสงผลกระทบโดยตรงตอปญหาเร่ืองความเช่ือศรัทธาตอศาสนา  
มีแนวโนมท่ีจะเชื่อศรัทธา เฉพาะส่ิงท่ีพิสูจนไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรเทานั้น 

ดังนั้น การที่มนุษยเผชิญหนากับปญหาที่แกไมตก ท่ีทุกคนตองประสบชะตา
กรรมรวมกัน  โดยเฉพาะการเผชิญกับความทุกข และการนําหลักธรรมคําสอนของศาสนาไป
ประยุกตใชในบริบทชีวิตของแตละบุคคล รวมท้ังความเจริญกาวหนาในการพัฒนาธรรมชาติใหเปน
ประโยชนตอการดําเนินชีวิต อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร   เปนตัวอยางท่ีสะทอนถึงปญหา 
ท่ีทาทายความเช่ือศรัทธาของมนุษยตอความจริงของศาสนา  นําสูการละเลยหรือปฏิเสธความเช่ือ
ศรัทธาในความจริงท่ีศาสนาสอนก็เปนได51 

 
3.   ปรัชญากับการอธิบายคาํสอนในศาสนา 

พระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ีสอง อธิบายความสัมพันธของปรัชญากับคําสอนคริสต
ศาสนาผานทางเอกสาร Faith and Reason (1998) ทรงอางถึงแนวคิดของปรัชญาตะวันตก และ
ปรัชญาตะวันออกที่เช่ือมโยงหรืออธิบายความจริงในศาสนา เร่ิมตนดวยการพิจารณาวา  มนุษยเปน
กายและจิต   มีสัญชาตญาณและสติปญญา   มนุษยยอมมีการตระหนักและตั้งคําถามเกี่ยวกับคุณคา
และความหมายของความจริงในศาสนาท่ีมีความเช่ือศรัทธาเปนพื้นฐาน ในขณะเดียวกัน ความเช่ือ
ศรัทธาตอความจริงในศาสนาจําเปนตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบอาศัยสติปญญา  การใชเหตผุล
ของมนุษยเพื่อชวยทําใหความเช่ือศรัทธาสอดคลองกับหลักธรรมคําสอนของศาสดาอยางแทจริง ดัง
ในส่ิงท่ีพระพุทธเจาทรงสอนวา  “อยาเช่ือดวยการฟงกันตอๆ มา  อยาเช่ือเพราะอาศัยเหตุเปน
ประเพณี  อยาเช่ือขาวเลาลือ   อยาเช่ือเพราะเปนตํารา   อยาเช่ือเพราะการนึกเดาเอาเอง  อยาเช่ือโดย
การคาดคะเน  อยาเช่ือโดยการคิดนึกตรึกตรองตามอาการ  อยาเช่ือเพราะตรงกับความเห็นของตน  
อยาเช่ือเพราะผูพูดเปนบุคคลท่ีนาเคารพนับถือ  อยาเช่ือเพราะผูนี้ เปนครูอาจารยของเรา”
(พระไตรปฎกฉบับหลวง อางถึงใน ทวี  ผลสมภพ, 2530: 150) 

3.1  มนุษยกับการใชสตปิญญา คิดไตรตรองเก่ียวกับความจริงของศาสนา 
มนุษยใชสติปญญา แสวงหาความจริงในส่ิงท่ีเปนประสบการณธรรมดาของชีวิตมนุษย

วิเคราะหส่ิงท่ีปรากฏเพื่อจะหาความหมายและคุณคาของความเปนคน โดยเฉพาะในโลกปจจุบัน
ดังนั้นปรัชญาเร่ิมจากคําถามหรือขอสงสัยตางๆ ท่ีติดจิตใจของมนุษยทุกคน  ชีวิตของเรามีคุณคา 

                                                 
51 ดังเชน เฟรดิค นิทเช (Fridrich Nietszche, ค.ศ. 1844-1900) ไดประกาศวา “พระเจาตายแลว (God is dead)” 
สะทอนความคิดที่แสดงใหเห็นวา  ศาสนาหมดคุณคาตอสังคม ความจริงของศาสนาไมไดเปนที่พ่ึงของสังคม
ตอไป จึงหันหนาไปพ่ึงวิทยาศาสตรซึ่งเปนผลงานของมนุษยโดยตรงมาแทนท่ี. 



 - 72 - 

แคไหน  เกิดมาแลวทําไมตองตาย  ทําไมตองมีความทุกขทรมาน  ความสุขแทคืออะไร ทําไมตองมี
ชีวิตอยูในสังคมและตองสัมพันธกับคนอ่ืนๆ  (ยัง ดังโตแนล, 2551) 

3.1.1  การใชเหตุผลมาชวยอธิบายความเชื่อศรัทธาในศาสนา   
ก.  แนวคิดของปรัชญาตะวนัตกท่ีอธิบายความหมายความเชื่อศรัทธาในศาสนา 

ดวยการวิเคราะหธรรมชาติ คุณคา ศักดิศ์รีของมนษุย และการดาํเนนิชีวติในประวัติศาสตร 
1)  ตัวอยางนักปรัชญาตะวนัตกยคุกลาง กับการอธิบายความจริงของศาสนา

ดวยการวิเคราะหธรรมชาติของมนุษย 
  เราเห็นตัวอยางชัดเจนจากนักปรัชญาตะวันตกยุคกลาง (ค.ศ. 100 – 1500)   

ท่ีอธิบายความจริงของคริสตศาสนาอาศัยปรัชญากรีก  ในเร่ืองนี้   ยัง  ดังโตแนล (2551)  ไดวิเคราะห
วา นักปรัชญาทุกยุคทุกสมัยไดพยายามแสวงหาความจริงอยางลึกซ้ึงเกี่ยวกับชีวิตมนุษยและการเรียน
ทัศนคติหรือโลกทัศนของเขาชวยใหเขาใจธรรมชาติและคุณลักษณะของมนุษย ไดแก นักบุญ 
เอากุสติน  (ค.ศ. 354 – 430) และนักบุญโทมัส  อาไควนัส  (ค.ศ. 1224 – 1274) เปนตน  ท่ีมีแนวคิดท่ี
สอดคลองกับความเช่ือศรัทธา  จุดประสงคของทานท้ังสอง คือ การอธิบายความเช่ือ  แตมีส่ิงหนึ่ง 
ท่ีสําคัญในทัศนคติและวิธีการของพวกทาน  คือการตระหนักถึงคุณคาของปรัชญากรีก  ของเพลโต
และอาริสโตเติล52  และสามารถใชแนวปรัชญานี้เพ่ืออธิบายความเช่ือของคริสตชน  ตั้งแตสมัยของ
นักบุญโทมัส เปนตนมา   มีนักปรัชญาหลายๆ ทานท่ีไดพัฒนาความคิดเกี่ยวกับปญหาพื้นฐานของ 
ชีวิตมนุษย   และนักบุญโทมัสจึงเปนตัวอยางสําหรับเราในสมัยปจจุบันไมใชเพื่อจะซํ้าคําสอนของ
ทาน  แตเพื่อเราจะใชแนวคิดของนักปรัชญาของสมัยใหมหรือสมัยปจจุบันใหเปนประโยชนในการ 
เขาใจความเช่ือ (เทววิทยา) 

2)  ตวัอยางนักปรชัญาตะวนัตกยคุปจจุบัน กับการอธิบายความจริงของศาสนา
ดวยการพิจารณาพัฒนาการของประวัตศิาสตร 
นอกจากนักปรัชญาตะวันตกยุคกลางแลว ยังมีนักปรัชญาตะวันตกยุคปจจุบัน (ค.ศ. 1900 เปนตนมา)  
ท่ีไดนําแนวความคิดสมัยใหมมาอธิบายความหมายของชีวิตมนุษย และความคิดตางๆ นี้  ไดมีอิทธิพล
มากพอสมควรในวัฒนธรรม และการปฏิบัติของสังคมท่ัวไป  เชน เฟรดริช เฮเกล  (ค.ศ. 1770 – 1831) 
และคารล  มากซ (ค.ศ. 1818 – 1883)  ไดศึกษาความหมายของสังคมและประวัติศาสตร  การดําเนิน
ชีวิตอยูดวยกันและความกาวหนาของประวัติศาสตร  ไมไดเปนส่ิงท่ีเกิดมาโดยบังเอิญ หรือถูกกําหนด
ลวงหนา  แตเปนเหมือนกับการเดินทางท่ีมุงไปถึงเปาหมายท่ีอยูขางหนา  ซ่ึงเราพยายามจะไปใหถึง  
                                                 
52 เพลโต (ราว กอน ค.ศ.428 – 347) และอริสโตเต้ิล (ราว กอน ค.ศ. 384 – 322)  เปนสองนักปรัชญาท่ีมีช่ือเสียง 
ในปรัชญาตะวันตกยุคกรีกโบราณ  ซึ่งนักบุญออกัสติน (เพลโต) และนักบุญโทมัส อาไควนัส (อริสโตเต้ิล)  
นําแนวปรัชญาของทั้งสองมาใชอธิบายคําสอนในศาสนาคริสต 
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การเขาใจประวัติศาสตรท่ีไมไดเปนแตเร่ืองของอดีตแตเปนกระบวนการท่ีพัฒนาและกาวหนา   
ไดมีความสําคัญมากในการเขาใจท้ังชีวิตสังคมและการเมืองจนถึงปจจุบันนี้ 

       3)  ตัวอยางนักปรชัญาตะวันตกยุคปจจุบัน ท่ีพิจารณาความจริงของศาสนาดวย
การพิจารณาคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนษุย 

นักปรัชญาแนวอัตถิภาวนิยม (Existentialism)  เชน  เซอรเร็น คีรเคกอรด  
(ค.ศ. 1813 – 1855)  ฌอง ปอล ซารตร (ค.ศ. 1905 – 1980)  กาเบรียล มารเซล (ค.ศ. 1889 – 1973) 
เร่ิมตนความคิดดวยการวิเคราะห อธิบายวาธรรมชาติมนุษย ไดแก เสรีภาพ  ความรับผิดชอบและ 
การตัดสินใจดวยตนเอง  เปนคุณลักษณะพ้ืนฐานของความเปนมนุษย  แนวปรัชญาของกลุมนี้ 
เปนรากฐานของประชาธิปไตย และการสงเสริมสิทธิมนุษยชนซ่ึงเปนเร่ืองสําคัญมากในสังคมปจจุบัน 
ในอีกแงหนึ่ง  ปรัชญาอัตถิภาวนิยม   เม่ือเนนการตัดสินใจดวยเหตุผลของตนเอง  ชวยใหเห็นบทบาท
สําคัญของมโนธรรมในดานจริยศาสตร   

นอกจากนั้น ยังมีอีกแนวหนึ่งที่เปนการตอเน่ืองจากปรัชญาแนวอัตถิภาวนิยม  
คือ ปรัชญาบุคคลนิยม (Personalism)  ของอิมมานูเอล มูเนียร (ค.ศ.  1905 – 1950) อิมมานูเอล เลวินัส 
(ค.ศ. 1906 – 1995) หรือ พอล  ริเกอร (ค.ศ. 1913 - 2005) นักปรัชญากลุมนี้เนนถึงความสัมพันธ
ระหวางมนุษยในสังคม โดยตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของคนอ่ืน  เปดจิตใจตอนรับเพื่อนมนุษย
ดวยความเคารพ เราสังเกตไดวาแนวปรัชญาบุคคลนิยมอยูในเบ้ืองหลังของคําสอนของคริสตศาสนจักร
โรมันคาทอลิกในเร่ืองสังคมและสันติภาพ 

ข. แนวคิดของปรัชญาตะวันออกท่ีอธิบายความหมายของความเชื่อศรัทธาใน
ศาสนา ดวยการวิเคราะหปญหาเร่ืองความทุกขและการดําเนินชีวิตอยางเปนระบบ 

แนวคิดจากปรัชญาตะวันออกก็ยังสามารถนําเราไปสูความจริงของศาสนา 
เชนเดียวกัน  เชน  คําสอนของพระพุทธเจา ชวยใหเราเขาใจถึงสาเหตุของความทุกขและวิธีการพน
ความทุกข   ดวยการมองดูส่ิงตางๆ ของโลกวาเปนอนิจจัง  เปนสัจธรรมท่ีมนุษยควรสํานึก  โดยเฉพาะ
ในการดําเนินชีวิตในโลกของเรา  เม่ือทุกคนมัวเมาอยูกับทรัพยสมบัติ  นาจะเปนพื้นฐานดานศีลธรรม
เพื่อจะแกปญหาหลายประการของสังคมปจจุบัน   

นอกจากนั้น ปรัชญาของขงจื๊อ ยังแสดงถึงความจริงอีกดานหนึ่ง คือ ระบบ
จักรวาลและสังคม  ท่ีมีความกลมกลืนทําใหทุกคนเขามาเปนหนึ่งเดียวในสังคมทีมีระเบียบ ที่สมาชิก
ทุกคนมีตําแหนงและหนาท่ีของตน  แนวปรัชญาของขงจื๊อนี้เปนคุณลักษณะสําคัญในวัฒนธรรมของ
ชาวไทยและชาวเอเชียตะวันออกท่ัวไป 
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3.1.2  เหตุผล (ปรัชญา) ศึกษาความหมายของความเชื่อศรัทธาในฐานะเปนความจริงท่ี
เก่ียวของกับชีวิตมนุษย 

ก. ปรัชญา (เหตุผล) ไมไดเปนเพียงเคร่ืองมือของความเชื่อศรัทธา 
แมวาในประวัติศาสตรของการศึกษาปรัชญา อาจมีบางชวงท่ีมีการนําปรัชญามา

ใชอธิบายความเช่ือศรัทธา และความจริงของศาสนา และอาจมีความเขาใจของนักปรัชญา (โดยเฉพาะ
นักปรัชญาตะวันตกยุคกลาง) บางทานท่ีกลาววา “ปรัชญา เปนสาวใชของเทววิทยา”  จนนําสูการ
กําหนดกรอบเนื้อหาของปรัชญาเฉพาะเร่ืองท่ีเกี่ยวกับความจริงของศาสนาเทานั้น  นี่เปนตัวอยางบาง
ประการท่ีแสดงวาการเรียนปรัชญามีบทบาทสําคัญเพ่ือจะเรียนรูความจริงเกี่ยวกับชีวิตมนุษย    
ยังมีความจริงอีกหลายๆ  ประการที่นาสนใจ   และอยูในเนื้อหาของปรัชญาดวย   เพราะฉะน้ัน ปรัชญา
จะเปนเพียงเคร่ืองมือ หรือสาวใชเพื่อจะเรียนเทววิทยาไมได  ปรัชญาเปนการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับ
สภาพชีวิตมนุษยในหลายแงหลายมุม  เปนวิชาสําคัญเพ่ือเขาใจและวิเคราะหสภาพและการพัฒนาการ
ของสังคม   

ข. ปรัชญา  (เหตุผล) ชวยวิเคราะหและอธิบายคุณคาของความจริงของศาสนา 
ในทามกลางคานิยมหลากหลายท่ีเกิดข้ึนในสังคม อันเปนผลจากแนวคิดของ

ปรัชญาบางลัทธิ และความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตร ท่ีมีพื้นฐานบนการสงเสริมชีวิตเพียงแคระดบั
วัตถุ ความสะดวกสบายทางกายภาพ  สงผลใหเกิดคานิยมและวิถีชีวิตของคนกําลังเปล่ียนไป ในเชิงลด
คุณคาความเปนมนุษยเพียงระดับวัตถุ ส่ิงของ   ซ่ึงมีแนวโนมท่ีลดทอนคุณคาความจริง เพียงแคระดับ
ประสาทสัมผัส  ยอมสงผลกระทบโดยตรงกับคุณคาความจริงของศาสนา ท่ีมุงสูความรอดพน อันเปน
สัจธรรมท่ีเกินขอบเขตโลกแหงประสาทสัมผัส ความรูดานปรัชญา โดยเฉพาะความเขาใจถึงธรรมชาติ
ศักดิ์ศรีและเปาหมายแทของมนุษย   แสวงหาคุณคาท่ีเหมาะสมกับศักดิ์ศรีของมนุษย  เสนอวิธีการ
แกปญหาของบุคคล โดยเนนถึงความสัมพันธและความเคารพตอกันและกัน โดยเฉพาะแนวคิดของ
ปรัชญาแนวบุคคลนิยมท่ีเสนอแนวคิดวาการสอนของศาสนาไมไดเปนเพียงแตกฎหมายท่ีตองถือตาม  
แตเปนหนทางการดําเนินชีวิตท่ีอยูบนพื้นฐานของธรรมชาติมนุษย  และชวยใหพัฒนาคุณลักษณะของ
ความเปนมนุษยท่ีสมบูรณข้ึน 

ดังนั้น การที่หลายคนชอบอางคําพูดวา  “ปรัชญาเปนสาวใชของเทววิทยา”   
ถาจะเขาใจในความหมายวา  ความรูดานปรัชญาเปนประโยชนเพ่ือจะเขาใจความเชื่อศรัทธาก็ถูกตอง     
แตถาจะเขาใจแตเพียงวา ปรัชญาเปนเพียงเคร่ืองมือที่ตองใช  ในการเขาใจความเช่ือศรัทธาของศาสนา   
คงไมมีนักปรัชญาสักคนเดียวท่ีจะเห็นดวยกับประโยคนี้  ปรัชญาเปนวิชาท่ีมีวิธีและจุดประสงคของ
มันเอง  และมีคุณคาของมันดวย  ไมเหมาะสมท่ีจะเรียนปรัชญาเพื่อจะเปนเพียงแตตรรกวิทยา  คือ
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วิธีการและศัพทท่ีตองใชในเทววิทยา  ปรัชญามีเปาหมายท่ีจะนําความรูความเขาใจและทัศนคติ
เกี่ยวกับชีวิตมนุษยและความเปนจริงของโลก  (ยัง ดังโตแนล, 2551) 

3.2 มุมมองของปรัชญา กับการพิจารณาความสัมพันธระหวางเหตุผล กับความเชื่อศรัทธา 
ในศาสนา 

รองรอยในประวัติศาสตรแสดงถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวคิดของนักปรัชญา 
ท่ีพยายามอธิบายปญหาเร่ืองความจริง  เราจะเห็นไดวาท้ังปรัชญาที่ใชเหตุผลเพื่อเขาใจความจริง และ
เทววิทยา  ท่ีใชความเช่ือศรัทธาเปนพื้นฐานเพื่อเขาใจความจริงท่ีเกี่ยวของกับชีวิตและความหมายของ
มนุษย  ปญหาเกี่ยวกับความจริงของศาสนาซ่ึงเกี่ยวของ เชื่อมโยงกับชีวิตมนุษย  แมวาจะเปนโจทย
โดยตรงของศาสนา  แตในขณะเดียวกัน ในฐานะเปนปญหาท่ีเกี่ยวของกับชีวิตมนุษย  จึงเปนโจทย 
ท่ีปรัชญาศึกษาและพยายามหาคําตอบดวยเชนกัน  แตในวิธีการที่ตางกัน 

3.2.1  ความสัมพันธระหวางเหตผุลกับความเชื่อศรัทธา 
การทําความเขาใจและอธิบายความจริงของปรัชญาและศาสนามักดําเนินควบคูกัน

ไปเสมอ เนื่องจากตางสนใจศึกษาปญหาเร่ืองเดียวกัน แตในบริบทท่ีตางกัน กลาวคือ  ศาสนาเนน
ศึกษาและเขาใจความจริงท่ีมีลักษณะเปนอุตรภาพ ท่ีมนุษยเช่ือศรัทธา ศาสนาจึงยืนยันหลักการวา
ความจริงดังกลาวนี้  มนุษยไมสามารถเขาใจไดท้ังหมด  จึงตองอาศัยความเช่ือศรัทธาเปนพื้นฐาน  
ในขณะท่ีปรัชญาเนนการมีประสบการณหรือการคิดดวยหลักเหตุผล  ยึดมนุษยเปนศูนยกลาง 
การเขาใจความจริง ดวยสติปญญาท่ีพยายามใชเหตุผลเขาใจความจริง 

ก.  ลักษณะเดนของศาสนาและปรัชญา 
ปรัชญาและศาสนามีท้ังลักษณะท่ีเหมือนและแตกตางกันออกไป กลาวคือ 
 1)  ลักษณะท่ีเหมือนกัน คือ ท้ังปรัชญาและศาสนา ตางศึกษาและอธิบาย 

ความจริงท่ีเกี่ยวของกับชีวิตมนุษยและความหมายของการมีอยูของมนุษย 
  2)  ลักษณะท่ีตางกัน คือ วิธีการแสวงหาและอธิบายความจริง ปรัชญามุงท่ี

การศึกษาความรูของมนุษย วาอะไรเปนลักษณะความรูของมนุษย (เม่ือเรากลาววา  เรารูถึงส่ิงใด 
ส่ิงหนึ่งมันหมายความวาอะไร?  ความรูของมนุษยสามารถเขาใจความจริงไดหรือไม?) ในขณะท่ี
ศาสนามุงไปที่พื้นฐานของความจริงท่ีใหความหมายแกชีวิตมนุษยและเปนพื้นฐานสูการมีพฤติกรรม
ตางๆ ของชีวิต 

ข.  วิธีการของศาสนาและปรัชญาในการอธิบายความจริง 
  จากการวิเคราะหลักษณะเดนของศาสนาและปรัชญา นําสูการวิเคราะหวิธีการ

อธิบายความจริงอันเปนลักษณะเฉพาะของศาสตรท้ังสองไดวา 
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1)  ศาสนา เร่ิมตนจากความเปนจริงท่ีสมบูรณสูงสุด (พระเจา/ ธรรมะ)  
นํามาเปนหลักการเพื่ออธิบายความจริงเกี่ยวกับการมีอยูของมนุษย  และความจริงของศาสนาจะนําสู 
การนําไปปฏิบัติของชีวิต   ตามหลักศีลธรรมและพิธีกรรม   ดวยเหตุนี้  ศาสนาจึงใชความเช่ือศรัทธา
ตอความเปนจริงสูงสุดท่ีมีลักษณะเปนอุตรภาพ เปนพื้นฐานของการอธิบายความจริงในศาสนา 

2)  ปรัชญาใชสติปญญาเพื่อคิดหาเหตุผลท่ีเปนไปไดในการอธิบายความจริง
เกี่ยวกับชีวิตมนุษย  โดยใชหลักตรรกวิทยามาเปนเคร่ืองมือเสนอความจริง   ดวยเหตุนี้  ปรัชญาจึงเนน
ศักยภาพของมนุษยท่ีจะอธิบายความจริงตามหลักเหตุผล 

ค. สัมพนัธภาพระหวางเหตผุลของปรชัญากับความเชื่อศรัทธาของศาสนา 
จากการวิเคราะหลักษณะเดนและวิธีการของปรัชญาและศาสนา  ทําใหเราเห็น

ท้ังความเหมือนและความตาง รวมถึงจุดเช่ือมโยงระหวางศาสตรท้ังสอง  กลาวคือ   ศาสนามีจุดเร่ิมตน
อธิบายความจริงท่ีจํากัดกรอบเฉพาะความเปนจริงสูงสุด (ความรอดพน) ท่ีสัมพันธกับชีวิตมนุษย   
แตในขณะเดียวกันศาสนาก็ผนวกวิธีการอธิบายความจริงของปรัชญามาชวยอธิบายความจริง 
ของศาสนา   เพ่ือชวยใหเห็นวาความเช่ือศรัทธาตอความจริงของศาสนาไมใชส่ิงไรสาระ  และไมใช 
ส่ิงท่ีไรเหตุผลอยางส้ินเชิง  ในทํานองเดียวกัน  การอธิบายความจริงของปรัชญาก็ชวยทําใหมนุษย 
มีความเขาใจและปฏิบัติตนตามความเช่ือศรัทธาในศาสนาไดชัดเจนยิ่งข้ึน 

3.2.2  แนวคิดของนักปรัชญาท่ีเปนพื้นฐานและมีอิทธิพลเชิงบวกและเชิงลบตอแนวคิด
ของพระสันตะปาปายอหน  ปอล ท่ีสอง ในการการอธิบายความจริงของศาสนา 

โจทยท่ีศาสนาต้ังและพยายามอธิบา 
 อาศัยความเช่ือศรัทธาเปนพื้นฐาน จําเปนตองมีการทําความเขาใจ  เพื่อนําสู 

การปฏิบัติตนอยางถูกตอง ตามเจตนาของศาสนา  เราเห็นถึงความพยายามของนักปรัชญาท่ีพยายาม
อธิบายความจริงท่ีเกี่ยวของกับชีวิตมนุษย รวมท้ังการอธิบายความจริงของศาสนาท่ีสัมพันธกับมนุษย  
ท่ีเปนพื้นฐานและมีอิทธิพลเชิงบวกตอแนวคิดของพระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2 และแนวคิดของ 
นักปรัชญาท่ีสะทอนถึงการแยกกันเด็ดขาด ระหวางปรัชญา (เหตุผล) กับความเช่ือศรัทธาในศาสนา 
ซ่ึงเปนพื้นฐานและมีอิทธิพลเชิงลบตอแนวคิดของพระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2  ในการอธิบาย 
คําสอนคริสตศาสนาตามแนวคิดของพระองค  

ท้ังนี้ ผูวิจัยนําเสนอแนวคิดของปรัชญาตะวันตกยุคกรีกโบราณ  ซ่ึงถือไดวา 
เปนรากฐานของวิทยาการของยุโรป   มีการอางอิงและประยุกตแนวคิดของนักปรัชญาชาวกรีกโบราณ  
มาอธิบายความจริงของศาสนา ซ่ึงเดนชัดในนักบุญเปาโล นักบุญออกัสติน และนักบุญโทมัส  
อาไควนัส  ซ่ึงพระสันตะปาปายอหน ปอล  ท่ี  2   อางถึงเพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับ
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คําสอนคริสตศาสนา   และเสนอแนวคิดของนักปรัชญาท่ีสะทอนถึงการแยกกันเด็ดขาด ระหวาง
ปรัชญา (เหตุผล) กับความเช่ือศรัทธาในศาสนาท่ีพระสันตะปาปาฯ อางถึงเชนกัน 

ก. ปรัชญาตะวนัตกยคุกรีกโบราณ : พืน้ฐานของวัฒนธรรมกรีก - โรมัน 
ในชวงเร่ิมตนและจัดระบบคริสตศาสนา  เปนชวงเวลาท่ีจักรวรรดิโรมัน 

เปนมหาอํานาจ ครอบครองและขยายดินแดนไปท่ัวยุโรป แอฟริกา เอเชีย (บางสวน) จักรวรรดิ
โรมันครอบครองและรับเอาวัฒนธรรมกรีกมาจัดระบบแนวคิด  การเมือง  การปกครอง  โดยเฉพาะ
วิทยาการความรูท่ีนักวิชาการสมัยตอมาใหช่ือวา “ปรัชญากรีก” 

ปรัชญากรีก มีพื้นฐานและวิวัฒนาการความคิด เร่ิมตนจากความสงสัยเกี่ยวกับ
ความเปนจริงของส่ิงตางๆ  นําสูการตั้งคําถามและอธิบายวา “ความเปนจริงคืออะไร”  “ทําไมส่ิง
ตางๆ จึงมีการเปล่ียนแปลง” ท่ีสุดพยายามอธิบายหลักการดําเนินชีวิตของมนุษยเพื่อบรรลุ 
ความรอดพน 

1)   กําเนิดและวิวัฒนาการของปรัชญากรีก : จากเทพนิยาย (Myth) ไปสู
ปรัชญา 

ถาหากวาเราจะไดเปดหนังสือศักดิ์สิทธ์ิหรือคัมภีรของชนชาวตะวันออก 
เชน  ชาวอียิปต   อัสซีเรีย  บาบีโลน  อินเดีย ฯลฯ  เราจะพบวามีเร่ืองเลาถึงการกําเนิดของส่ิงตางๆ 
และหลักการหรือกฎเกณฑตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนุษย ส่ิงตางๆ เหลานี้เปนธรรม
ประเพณีทางศาสนาท่ีวาดวยเร่ืองของการกําเนิดโลกและหลักการทางศีลธรรม   เร่ืองตางๆ ดังกลาว
นี้ยังขาดคุณลักษณะของการคนควา   การคิดทบทวนและการพัฒนาอันเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของ
ปรัชญา 

วัฒนธรรมและประเพณีของชนชาวตะวันออกเหลานี้ยอมมีอิทธิพลอยาง
กวางตอการคิดทบทวนทางปรัชญาของชนชาวกรีกอยูบาง  เนื่องจากมีการติดตอคาขายกัน ฯลฯ   
ซ่ึงเราพอจะเห็นไดในตํานานเทพเจาของโฮเมอรและเฮเสียด5  เปนตน ท้ังนี้ เปนท่ีนาสังเกตวา 
มนุษยในยุคตนๆ มีความรูสึกวาทุกส่ิงทุกอยางมีชีวิตและเหตุการณทุกอยางท่ีเกิดข้ึนก็มีมูลเหตุ 
มาจากหลักการท่ีมีชีวิตและลึกลับนากลัว   แตก็มีฤทธ์ิอํานาจ  ดวยความนึกคิดดังกลาวนี้นี่เองจึงได
กอใหเกิดพิธีกรรมตางๆ เพื่อเอาใจและดับพระพิโรธของพวกพระ (เทพเจา) เหลานี้ในศาสนาของ
ชาวตะวันออก 

ชาวกรีกก็เชนเดียวกับชนชาติอ่ืนๆ ท่ีรูสึกประทับใจในปรากฏการณ
ธรรมชาติ   ถึงกับไดยกยองใหพลังของธรรมชาติกลายเปนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิหรือเปนพระไปเลยทีเดียว 
ดังนั้น   ศาสนาท่ีเกิดจากเทพนิยายจึงไดอุบัติข้ึนมา   
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อยางไรก็ตามเทพนิยายของชนชาวกรีกก็ไดกอใหเกิดบทประพันธชนิด
ตางๆ และตอมา  เม่ือมีการคิดอยางเปนระบบและใชเหตุผลกับเทพนิยายเหลานี้ก็คอยๆ สงผลให
เกิดมีการคนควาทางปรัชญา  อันนําไปสูการจัดระบบทางความคิดของปรัชญาเองเลย 

2) กําเนิดพระ (เทพเจา) และกําเนิดโลกในผลงานเขียนของโฮเมอรและเฮเสียด 
2.1) กําเนิดพระ (เทพเจา) 

มนุษยไดวาดภาพพระ (เทพเจา) ใหมีคุณลักษณะเหมือนกับตนเอง 
กลาวคือ  มีคุณลักษณะท่ีเต็มดวยคุณธรรมและพยศช่ัวเชนเดียวกับมนุษย  แตในขีดข้ันท่ีสูงกวา และ
พระเหลานี้ตองอยูภายใตกฎธรรมชาติเชนเดียวกับมนุษยดวย 

2.2) กําเนิดโลก 
ธรรมประเพณีไดอธิบายถึงกํ า เนิด ส่ิงตางๆว า เปนการเ กิดจาก 

ความสับสน  ความไมเปนระเบียบไปสูความมีระเบียบท่ีเราแลเห็นอยูในปจจุบันนี้  ทุกส่ิง ทุกอยาง
สูญสลายไปแลวก็เกิดใหม เวียนวายตายเกิด  และอยูภายใตการควบคุมของบรรดาเทพเจา  
สําหรับชาวกรีกโบราณ ศาสนา คือ วิถีชีวิตของความเกรงกลัวตอเทพเจา 

3) วิวัฒนาการของปรัชญากรีก 
จากคําส่ังสอนท่ีของรหัสยลัทธิ53 ท่ีวาชีวิตมนุษยไดรับการควบคุมจากกฎที่

ไมสามารถเอาชนะได  ไดกอใหเกิดจิตสํานึกแหงความทุกข  ความเจ็บปวด  บาป  ฯลฯ  ซ่ึงจะเปน
ตัวเรงรัดใหมนุษยไดทําการติดตอกับพวกเทพเจาอยางใกลชิดยิ่งข้ึน  เพื่อชําระลางตนเองใหสะอาด
บริสุทธ์ินี่เปนการมองความเปนจริงหรือชีวิตในรูปแบบหนึ่ง 

ดังนั้น เราจึงเห็นไดวาเทพนิยายของชาวกรีกเปนท้ังศาสตร   ศาสนา  จริย-
ศาสตร  ในบรรยากาศของการประพันธซ่ึงจะมีผลสะทอนในการใชชีวิตในสังคมของชนชาวกรีก 
แตเปาหมายหลักท่ีชาวกรีกใหความสนใจก็ยังคงเปน “ธรรมชาติ” อยูนั่นเอง  ซ่ึงเปรียบเสมือนโรง
ละครใหญท่ีส่ิงตางๆ และมนุษยเองกําลังเลนและมีบทบาทอยู 

ตอมา เม่ือการวิเคราะหหรือการคิดทบทวนแบบใชเหตุผลไดเขามาแทนท่ี
ธรรมประเพณีและบทประพันธแบบจินตนาการแลว   เม่ือนั้นแหละ  ปรัชญาก็จะถือกําเนิดออกมา 

4)  ภาพรวมของปรัชญากรีก 
ปรัชญายุคกรีกโบราณมีเนื้อหาครอบคลุมต้ังแตเร่ิมตนของนักปรัชญากรีก

จนถึงยุคกลาง (กอน ค.ศ. – คริสตศตวรรษแรกๆ) โดยเนนปญหาเชิงอภิปรัชญา กลาวคือ  
ปญหาเร่ืองความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของโลกและกระบวนการของมัน  เปนความตองการภายใน

                                                 
53แนวคิดที่สอนวามนุษยสามารถบรรลุถึงความรอดพนไดดวยการปฏิบัติตนตามจารีตพิธีของลัทธิ. 
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ตัวมนุษยท่ีตองการหาคําตอบ  อธิบายธรรมชาติท่ีมีอยูคิดหาคําตอบอยางมีหลักการ (ประสบการณ 
+ เหตุผล) โดยแบงไดเปนสามชวง คือ (กีรติ บุญเจือ, 2522) 

ปรัชญากรีกยุคแรก (ราว 600 – 500 ปกอน ค.ศ.) 
ปรัชญากรีกยุครุงเรือง (ราว  450 - 300 ปกอน ค.ศ.) 
ปรัชญากรีกหลังยุครุงเรือง (ราว ป 300 – ค.ศ. 529) 

5)  ลักษณะเดนของแนวคิดปรัชญากรีก 
สรุปลักษณะเดนของแนวคิดปรัชญากรีกไดดังน้ี 
(1) นักปรัชญาตะวันตกยุคกรีก  พยายามท่ีหาคําตอบดวยสติปญญาของ

มนุษย (ไมตองพึ่งตํานานเทพเจา) 
(2) มองหากฎธรรมชาติท่ีตายตัว (เดิมมีความเขาใจวาไมตายตัว   ทุกส่ิง

เปนไปตามใจเทพเจา)  คําถามและคําตอบ จาก สสารนิยม  (ปรัชญากรีกยุคแรก) สูจิตนิยม (ปรัชญา
กรีกยุครุงเรือง)  และจบลงท่ีการตอบปญหาเชิง จริยศาสตร/ ปรัชญาศาสนา (ปรัชญากรีกหลังยุค
รุงเรือง) 

(3) จากพื้นฐานคําตอบท่ีนักปรัชญากรีกใหเปนพื้นฐานสูการคิดหาคําตอบ
ตอไปดวยสติปญญาของมนุษย  (วิทยาศาสตร) 

6) ภาพรวมและตัวอยางลัทธิของปรัชญากรีกหลังยุครุงเรือง   
ในชวงเร่ิมตนและจัดระบบคริสตศาสนา  เปนชวงเวลาเดียวกับท่ีปรัชญา

กรีกหลังยุครุงเรือง (ราวป 300 – ค.ศ. 529) มีอิทธิพลตอแนวคิดและวิถีชีวิตของประชาชน 
ในจักรวรรดิโรมัน   ดินแดนปาเลสไตน (อิสราเอล) เปนสวนหน่ึงของจักรวรรดิโรมัน ผูนําคริสต-
ศาสนจักร  นักวิชาการและผูสอนคริสตศาสนายอมไดรับอิทธิพลจากปรัชญากรีกไปดวยโดยเฉพาะ
การนําปรัชญากรีกมาจัดระบบและอธิบายคําสอนของพระเยซูคริสตเจา     

ปรัชญากรีกหลังยุครุงเรือง  แนวคิดมีลักษณะเปนการนําของเกาหรือ
ความคิดของนักปรัชญาในอดีตมาคิดตอ  หรือนํามาประยุกตใช  เพื่อหาวิธีการบรรลุสัจธรรม  
เนนตอบปญหาเชิงจริยศาสตร  “ทําอยางไรจึงมีความสุข หรือบรรลุถึงความรอดพน?”  ตัวอยางเชน 

(1) ลัทธิซีนิก (Cynicism) ผูกอตั้งคือ   อันติสเทนิส (Antistkenes of Atkens, 
444-368กอน ค.ศ.) สอนวาความสุขคือการตัดทุกส่ิง  ดําเนินชีวิตโดยท่ีไมตองคิดอะไรมาก  
อยาตองการอะไรมากนัก ชีวิตจะเปนสุข 

(2)  ลัทธิรตินิยม  (Hedonism)  ผู ก อ ต้ัง คือ   อาริสติปปุส  (Aristippus  
of  Cyrene, 435-366 กอน ค.ศ.)  ลัทธิทางปรัชญาท่ีตอบปญหาเชิง  จริยศาสตร  สอนวาใหมนุษย
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กอบโกยเอาความสุขเฉพาะหนา (ทางกาย) เปนจุดหมายของชีวิต  คนฉลาด คือ คนท่ีกอบโกย 
ความพึงพอใจในทุกโอกาส 

(3) ลัทธิเอปคูรุส (Epicureanism) ผูกอตั้งคือ เอปคูรุส (Epicurus, 342-270 
กอน ค.ศ.)  สอนวาความสุขอยูท่ีการประมาณตน   คนฉลาด คือ  คนที่รูจักประมาณตนในการ
แสวงหาความพึงพอใจ 

(4) ลัทธิสโตอิค (Stoicism) ผูกอตั้งคือ เซโน (Zeno of Citium, ราวป 336 – 
263 กอน ค.ศ.) สอนวาความสุขคือ การสงบใจ ตองมีความพอใจกับสภาพชีวิตท่ีเปนอยู มีใจ
อุเบกขาในการดําเนินชีวิต 

(5) ลัทธิเปลโตใหม  (Neoplatonism) นําแนวคิดของเปลโตมาคิดและ 
มาชวยอธิบายศาสนาท่ีตนเล่ือมใส นักปรัชญาท่ีเดนๆ คือ โปลตีนุส (Plotinus, ราว ค.ศ. 205 – 270) 
นําเสนอ“ทฤษฎีการลน” กลาวคือ ความจริงแท คือ “The One” (องคเอกัตตา) ซ่ึงมีลักษณะสมบูรณ 
ส่ิงท่ีสมบูรณตองลนออกมา   การลนออกจาก The One  กลายเปนกําเนิดของสรรพส่ิงตางๆ ส่ิงใด 
อยูใกลองคเอกัตตา (The One) ส่ิงนั้นก็มีระดับขั้นของความสมบูรณลดระดับกันไป  

จากการศึกษาตัวอยางลัทธิท่ีนําเสนอขางตน  ทําใหทราบวาแนวคิดปรัชญา
กรีกหลังยุครุงเรือง มีลักษณะความคิดทางปรัชญาและศาสนาแบบชาวบาน โดยลัทธิปรัชญาท่ีมี 
ผูนิยมและรูจักมากท่ีสุดก็คือ  ลัทธิสโตอิค  (Stoicism) ท่ี เนน  “จริยศาสตร เพื่อการหลุดพน   
โดยเสนอตัวในรูปของรหัสยลัทธิ (Mystery religion) ซ่ึงใหประกันแกผูเปนสมาชิกวาจะชวยให
หลุดพนอํานาจช่ัวท่ีทุกคนหวาดกลัว” (ทัศไนย, 1990: 16-17) และทําใหมนุษยสามารถบรรลถึุงและ
รวมเขาเปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหรือความจริงโดยการปฏิบัติตามจารีตพิธีของลัทธิ  นักบุญเปาโล
ในฐานะผูเผยแผคริสตศาสนา  จึงพยายามประสานคริสตศาสนากับแนวคิดและความเชื่อ 
ท่ีไดรับความนิยมในสมัยนั้น โดยยืนยันวามีอํานาจมืดท่ีคุกคามจิตใจมนุษยอยูจริง  แตมนุษย 
มีความหวังในพระเยซูคริสตเจาท่ีสามารถเอาชนะอํานาจมืดเหลานั้นไดอยางเด็ดขาด  นอกจากนี้
คริสตศาสนายังมีพิธีกรรมทางศาสนาเชนเดียวกับ “รหัสยลัทธิ” และเสนอแนวชีวิตใหมใน 
“หลักการแหงเสรีภาพ” จุดนี้เองทําใหคริสตศาสนาเขากับอุดมการณของลัทธิ สโตอิค (Stoicism) 
นั่นคือ การท่ีคริสตศาสนาใหประกันวาพระเจาจะทรงชวยเหลือใหมนุษยบรรลุถึงเปาหมายสูงสุด
ของชีวิตของตนได 

ข. แนวคิดของนักปรัชญาท่ีเปนพื้นฐานและมีอิทธิพลเชิงบวกตอแนวคิดของ 
พระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2  ในการอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา 

ปรัชญาคริสตหมายถึง “ทรรศนะทางปรัชญาของผูนับถือคริสตศาสนา” (กีรติ, 
2522: 153) จุดรวมความสนใจของนักปรัชญาคริสตคือการนําปรัชญาท่ีไดรับการยอมรับ 
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ในสมัยนั้น ๆ มาอธิบายความเช่ือหรือจัดระบบคําสอนในคริสตศาสนา  โดยนําปรัชญากรีกมาชวย
จัดระบบและอธิบายความเชื่อ มีนักปรัชญาคริสตท่ีสําคัญ ๆ หลายทานท่ีพยายามประสานระหวาง 
คริสตศาสนากับปรัชญากรีก   แตในงานวิจัยนี้ขอนําเสนอแนวคิดเร่ืองมนุษยของนักปรัชญาคริสต
สามทานท่ีพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2  มักอางอิงเสมอในการนําเสนอความคิด  ไดแก  นกับุญ
เปาโล   นักบุญออกัสตินและนักบุญโทมัส  อาไควนัส 

อยางไรก็ตาม  แมวาแนวคิดของนักปรัชญาท้ังสามทานนี้มีบทบาทและ
ความสําคัญตอหลักความเช่ือของคริสตศาสนา   แตเปนในลักษณะท่ีตางระดับกัน  กลาวคือ แนวคิด
ของนักบุญเปาโล   ถือวาเปนความเช่ือหลักของคริสตศาสนาท่ีไมมีวันเปล่ียนแปลง  เพราะแนวคิด
ของทานถือเปนสวนหนึ่งของพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม  ในขณะท่ีแนวคิดของนักบุญ 
ออกัสตินและนักบุญโทมัส  อาไควนัส  ถือเปนเพียงแคการสอนความเชื่อของคริสตศาสนา 
โดยอาศัยปรัชญากรีกหรือเรียกวาปรัชญาทางการของคริสตศาสนาในยุคนั้น ๆ (วุฒิชัย  อองนาวา, 
2548) 

1) นักบุญเปาโล (ค.ศ. 10 – 64 ): บุคคลแรกท่ีอธิบายคําสอนของพระเยซู 
คริสตเจาโดยใชปรัชญากรีก ทําใหคําสอนคริสตศาสนามีลักษณะเปนปรัชญาท่ีเขาใจไดดวยเหตุผล     

นักบุญเปาโลเปนชาวยิว  สัญชาติโรมัน  ท่ีไดรับการศึกษาพื้นฐานจาก
วัฒนธรรมกรีก-โรมัน ตั้งแตอยูท่ีเมืองทารซัส  อิทธิพลของวัฒนธรรมกรีก-โรมัน (ปรัชญากรีก) 
ปรากฏใหเห็นท้ังในวิธีการคิดและในการวิธีการเขียนของทาน  บางคร้ังทานอางอิงแนวคิดของ
นักเขียน   นักปรัชญากรีก   ซ่ึงประชาชนในสมัยของทานมีความคุนเคยอยูแลวมาใชเพ่ืออธิบายคํา
สอนของพระเยซูเจา  

ซาอูล (Saul) เซาโล (Saulo) หรือเปาโล (Paul) เกิดราวป ค.ศ. 10 ท่ีเมือง 
ทารซัส (Tarsus) ในแควนซีลีเซีย (Cilicia) ซ่ึงเปนเมืองในประเทศกรีกโบราณ (Ancient Greece)  
เปนศูนยกลางวัฒนธรรมเฮลเลนิสต (Hellenists)54   บิดามารดาของทานเปนชาวยิวที่อาศัยในเมือง
นั้น ถือศาสนายิว อยางเครงครัด   ในขณะเดียวกันบิดาของทานก็มีสัญชาติโรมัน  ทําใหเปาโลไดรับ
สัญชาติโรมันโดยกําเนิด  ไดรับการศึกษาอยางดี   พูดไดสามภาษา คือ ภาษากรีก (Greek)  ภาษา 
อารามาอิก (Aramaic) และภาษาฮีบรู  (Hebrew) ทําใหทานอานพระคัมภีรตนฉบับได   ทานไดรับ
การศึกษาอบรมในกรอบประเพณียิวอยางเครงครัด โดยเขารับการศึกษาที่กรุงเยรูซาเล็ม  ในสํานัก
ของทานกามาลีเอล55 ซ่ึงเปนอาจารยมีช่ือท่ีสุดในสมัยนั้น  ในชวงเร่ิมตนของคริสตศาสนา  เปาโล 

                                                 
54 หรือเรียกวาโลกเฮลเลนิสต (Hellenistic world)  อันเปนโลกที่รวบรวมชาติตาง ๆ มากมายหลายชาติไวดวยกัน 
อาศัยภาษาและวัฒนธรรม 
55 Gamaliel เปนอาจารยที่มีช่ือเสียงดานพระคัมภีรและธรรมเนียมชาวยิว เปดสํานักสอนอยูที่กรุงเยรูซาเล็ม   
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ผูเครงครัดในศาสนายิวเปนผูหนึ่งท่ีตอตานและพยายามกําจัดผูศรัทธาในศาสนาใหมนี้  ตอมา 
ไดเปล่ียนมานับถือคริสตศาสนาเพราะเกิดมีความศรัทธาในพระเยซูคริสตเจา (ราว ค.ศ. 36) 
ระหวาง ค.ศ. 36–66  ไดเดินทางไปเผยแพรขาวดีของพระเยซูตามท่ีตาง ๆ เชน อันติโอก ฟลิปป  
โครินทร  โรม ฯลฯ  ขณะเดียวกันทานไดเขียนจดหมายถายทอดแนวคิดของทานไปยังกลุม 
คริสตชนตาง ๆ  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการตีความหมายคําสอนของพระเยซูเจาใหตรงจุดสนใจของ
สังคมในสมัยของทาน   ซ่ึงในสมัยนั้นมีความคิดทางปรัชญาและศาสนาแบบชาวบาน  โดยลัทธิ
ปรัชญาท่ีมีผูนิยมและรูจักมากท่ีสุดก็คือลัทธิสโตอิค56 (Stoicism) ท่ีเนน “จริยศาตรเพื่อการหลุดพน   
โดยเสนอตัวในรูปของรหัสยลัทธิ (Mystery religion) ซ่ึงใหประกันแกผูเปนสมาชิกวาจะชวยให
หลุดพนอํานาจช่ัวท่ีทุกคนหวาดกลัว” (ทัศไนย, 1990: 16-17) และทําใหมนุษยสามารถบรรลถึุงและ
รวมเขาเปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหรือความจริงโดยการปฏิบัติตามจารีตพิธีของลัทธิ  เปาโล 
ในฐานะผูเผยแพรคริสตศาสนา   จึงพยายามประสานคริสตศาสนากับแนวคิดและความเช่ือท่ีไดรับ
ความนิยมในสมัยนั้น  โดยยืนยันวามีอํานาจมืดท่ีคุกคามจิตใจมนุษยอยูจริง  แตมนุษยมีความหวัง 
ในพระคริสตเจาท่ีสามารถเอาชนะอํานาจมืดเหลานั้นไดอยางเด็ดขาด  นอกจากนี้คริสตศาสนายังมี
พิธีการทางศาสนาคลายกันกับ “รหัสยลัทธิ” และเสนอแนวชีวิตใหมใน “หลักการแหงเสรีภาพ”  
จุดนี้เองทําใหคริสตศาสนาเขากับอุดมการณของลัทธิสโตอิค  นั่นคือ  การท่ีคริสตศาสนาใหประกัน
วาพระเจาจะทรงชวยเหลือใหมนุษยบรรลุถึงเปาหมายสูงสุดของชีวิตของตนได   คริสตชนยุคแรก
จึงยกยองนักบุญเปาโล  โดยใหฉายาทานวา “อัครสาวกผูเชี่ยวชาญการสอนคนตางศาสนา”     
อยางไรก็ตาม ราวป ค.ศ. 67  ในสมัยจักรพรรดิเนโร  ผูซ่ึงเบียดเบียดคริสตศาสนาเปนอยางมาก  
ทานจึงถูกตัดศีรษะท่ีกรุงโรม   

คริสตชนยุคแรกใหความสําคัญแกนักบุญเปาโลมาก   คําสอนของทาน
ไดรับการยอมรับวาเปนพระวาจาของพระเจาและจัดใหเปนสวนหนึ่งของพระคัมภีรภาคพันธ-
สัญญาใหม   

งานเขียนของทานมักอางอิงแนวคิดของนักเขียน   นักปรัชญากรีก  
ซ่ึงประชาชนในสมัยของทานมีความคุนเคยอยูแลวมาใชเพื่ออธิบายคําสอนของพระเยซูเจา  
ดังตัวอยางจากบทจดหมายท่ีทานเขียนถึงกลุมคริสตชนตางๆ  ซ่ึงผูวิจัยขอยกมาเปนตัวอยาง 
สองตอน  ไดแก 

 

                                                 
56 ทรรศนะที่ถือวาจักรวาลดําเนินไปตามกฎเกณฑตายตัว  หากมนุษยใชเหตุผลก็จะเขาใจกฎเกณฑเหลาน้ีและจะรู
วาตัวเองก็เปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ ความรูและความเขาใจน้ีจะทําใหจิตสงบ  ความสุขที่แทจริงอยูที่ความสงบ
ของจิตใจ ซึ่งจะเกิดขึ้นไดเมื่อมนุษยไมยึดติดกับวัตถุภายนอก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2543: 93) 
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 (1)  บทจดหมายถึงชาวโครินธ ฉบับท่ี 1   
ในบทจดหมายท่ีนักบุญเปาโลเขียนถึงชาวโครินธ  โดยเฉพาะใน

ขอความท่ีวา “ในเวลานี้ เราเห็นพระเจาเพียงรางๆ เหมือนเห็นพระองคในกระจกเงา แตเม่ือถึงเวลา
นั้น  เราจะเห็นพระองคเหมือนพระองคทรงอยูตอหนาเรา” (1คร 13: 12) Wallace (2002) วิเคราะห
วา นักบุญเปาโลไดนําปรัชญากรีก  โดยเฉพาะแนวคิดของเปลโตท่ีอธิบายความเปนจริงอาศัยทฤษฎี
แบบ  สาระของมนุษยคือ แบบ หรือวิญญาณ (The soul) การดําเนินชีวิตในโลกนี้ คือ การที่วิญญาณ
สถิตในรางกาย  เม่ือวิญญาณแยกจากรางกาย (ความตาย) วิญญาณจะกลับไปสูความเปนหนึ่ง
เดียวกับแบบแหงความดี หรือองคเอกัตตา (The Form of the Good or the One) นักบุญเปาโล  
นําความคิดนี้มาอธิบายเชิงเปรียบเทียบความ สัมพันธระหวางมนุษยกับพระเจา  ในขณะดําเนินชีวิต
ในโลกนี้ (วิญญาณในรางกาย) และโลกหนา (วิญญาณแยกจากรางกาย) ไปสูความเปนหนึ่งเดียวกับ
พระเจา 

(2) บทจดหมายถึงชาวโคโลสี  
ในบทจดหมายถึงชาวโคโลสี  โดยเฉพาะขอความท่ีวา  “เพราะสรรพ-

ส่ิงท้ังในสวรรคและบนแผนดิน  ท้ังท่ีแลเห็นไดและไมอาจแลเห็นไดลวนถูกสรางโดยพระองค
ท้ังส้ิน  ทุกส่ิงถูกเนรมิตข้ึนโดยพระองคและเพื่อพระองค   พระองคทรงดํารงอยูกอนสรรพส่ิงและ
สรรพส่ิงดํารงอยูเปนระเบียบในพระองค” (คส 1: 16-17) Wallace (2002) วิเคราะหวานักบุญเปาโล
นําแนวคิดของลัทธิสโตอิคท่ีสอนใหดําเนินชีวิตอยางสงบ กลมกลืน เรียบงายในชีวิต มาอธิบายเพื่อ
สอนถึงเอกภาพของคริสตชนกับสรรพส่ิงท่ีมีพระเจาเปนพื้นฐาน 

นอกจากนั้น ยังมีหลายตอนในบทจดหมายของนักบุญเปาโล ท่ีทานนํา
วิธีการสอน   อธิบายความคิดของนักปรัชญา ศาสนากรีก  เชน วิธีการตอบส้ันๆ (รม 3: 1-9, 27 - 31) 
การรวมคําเขาดวยกันจากนักปรัชญาลัทธิโซนิกและสโตอิค (2 คร 6: 4 - 10) ตลอดจนการใชวลี
ยาวๆ มารวมเรียงกัน (อฟ 1:3-14, คส 1: 9-20) (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม, 
2007) เปนตน 

นักบุญเปาโลประสบความสําเร็จในการใชปรัชญากรีกมาชวยอธิบาย 
คําสอนของคริสตศาสนา   ถือเปนการเร่ิมตนท่ีทําใหคําสอนคริสตศาสนามีลักษณะเปนปรัชญา 
ท่ีเขาใจไดดวยเหตุผล   อันเปนพื้นฐานท่ีทําใหนักปรัชญาคริสตสมัยตอ ๆ มาไดนําไปใชเปน
แบบอยางในการอธิบายความเช่ือของคริสตศาสนาใหเปนหลักวิชาการข้ึนเร่ือย ๆ  โดยเฉพาะเม่ือ
ตองเผชิญหนากับแนวคิดและความเช่ืออ่ืน ๆ ท่ีสอดคลองหรือขัดแยงกับคริสตศาสนา  ท่ีเห็นไดชัด 
ในสมัยตอ ๆ มาโดยเฉพาะแนวความคิดของนักบุญออกัสติน  และโทมัส  อาไควนัส  
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2) นักบุญออกัสติน  (ค.ศ. 354 – 430) : การนําแนวคิดของเปลโตมาอธิบาย
คริสตศาสนาตามแนวโปลตีนุส 

นักบุญออกัสตินเกิดวันท่ี 13 พฤศจิกายน 354  ท่ีเมืองทาเกส (Tagaste)  
แอฟริกา   บิดาเปนขาราชการชาวโรมัน  มารดาเปนคริสตชน  ไดรับการศึกษาท่ีเมืองมาเดอรา 
(Maderra) และท่ีเมืองคารเทจ (Carthage) แอฟริกา  เรียนจบแลวเปนอาจารยสอนท่ีนั่น ตอมา 
ไดเดินทางไปกรุงโรมและมิลาน ไดพบและฝากตัวเปนศิษยของนักบุญอัมโบรส (Ambrose)  
มุขนายกแหงมิลาน (Milan)  ทําใหทานเลื่อมใสและเปล่ียนมานับถือคริสตศาสนาในป ค.ศ. 387  
ทานสนใจศึกษาปรัชญากรีก “โดยเฉพาะปรัชญาของเพลโตและโพลตีนุส” (Mourant, 1964: 357)  
จึงไดพยายามประนีประนอมคําสอนคริสตศาสนากับปรัชญากรีก   ในป ค.ศ.  395 ทานไดรับ
แตงต้ังเปนมุขนายก แหงฮิบโป (Hippo) ทานไดเขียนหนังสือหลายเลม เชน The Happy Life, the 
Confession, the City of God    ป ค.ศ. 430 ทานไดส้ินชีวิตท่ีเมืองฮิบโป   

ในสมัยนักบุญออกัสติน คริสตศาสนาไดแพรหลายและเจริญรุงเรือง 
ในจักรวรรดิโรมัน ขณะเดียวกัน ชาวโรมันไดรับมรดกแนวคิดและวัฒนธรรมกรีกมาดวยซ่ึงมีท้ังท่ี
สอดคลองและขัดแยงกับคริสตศาสนา  ซ่ึงกีรติ  (2527: 77) สรุปทาทีของผูนําของคริสตศาสนาตอ
ปรัชญากรีกสองแบบ คือ  พวกหนึ่งถือวาปรัชญากรีกเปนความคิดนอกคริสตศาสนา  จึงเปนศัตรูกบั
คริสตศาสนา   สวนอีกพวกหนึ่ง ถือวาปรัชญากรีกเปนความสามารถของมนุษยในการใชเหตุผล
และสติปญญาหาความจริง และสามารถนํามารับใชคําสอนคริสตศาสนาได 

นักบุญออกัสตินมีทาทีแบบกลุมท่ีสองท่ีคิดวานําปรัชญากรีกมาอธิบาย 
คําสอนคริสตศาสนาได  โดยเฉพาะปรัชญาของเพลโต (Plato) และโพลตีนุส (Plotinus) แนวคิดของ
ออกัสตินจึงมีลักษณะเปนการนําปรัชญามาอธิบายความเช่ือของคริสตศาสนา ทานคิดวาความเช่ือ
และเหตุผลชวยใหมนุษยรูความจริงได  อยางไรก็ตาม “ทานใหความสําคัญแกความเชื่อมากกวา
เหตุผล  การบรรลุถึงความจริงตองอาศัยความเช่ือเปนหลัก  โดยใชเหตุผลมาชวยเพื่อไมใหมนุษย
หลงผิดหรือเช่ือแบบงมงาย” (Mourant, 1964: 8) ดังนั้น แนวความคิดของออกัสตินจึงพัฒนาภายใน
กรอบของความเช่ือคริสตชนและประสบการณทางศาสนาและศีลธรรมของตัวทานเอง “โดยใช
แนวคิดของเพลโตและโปลตีนุสมาชวยอธิบาย” (Mourant, 1964: 12) มีเปาหมายเพื่ออธิบายคําสอน
คริสตศาสนาใหเขาใจไดงายข้ึนและเพื่อตอบโตแนวคิดท่ีขัดแยงหรือสงสัยตอขอคําสอน 
คริสตศาสนา   อยางไรก็ตาม แมวาทานจะนําแนวคิดปรัชญากรีกมาอธิบายคริสตศาสนา  แตเปนไป
ในลักษณะนํามาใชเปนเคร่ืองมืออธิบายหรือตอบปญหาเกี่ยวกับขอสงสัยตอคําสอนคริสตศาสนา  
ไมใชเปล่ียนแนวคิดของคริสตศาสนาใหเขากับแนวปรัชญากรีก   
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ดังท่ี  Byre (1995: 337) วิเคราะหวานักบุญออกัสตินนําแนวคิดของเปลโต
และลัทธิเปลโตใหม (โดยเฉพาะการนําแนวคิดของเปลโตมาอธิบายตามแนวทางของโปลตีนุส)  
มาอธิบายคริสตศาสนา  เชน  นําแนวคิดเร่ือง “ทฤษฏีแบบ” มาอธิบายเร่ืองพระเจา และ 
การสรางสรรพส่ิงของพระเจา 

นักบุญออกัสตินเห็นดวยกับเปลโตท่ีอธิบายวาพระเจา (โลกแหงแบบ)  
เปนความจริงนิรันดร เปนหลักพื้นฐานของสรรพส่ิง เปนรูปแบบของส่ิงท้ังปวง  ทานอธิบายตอวา 
“พระเจาสรางทุกส่ิงดวยน้ําพระทัยอิสระ” (Free will) (Stumpf, 1989: 142) จากความไมมีอยู ไปสู
การมีอยู   แตพระองคไมไดสรางใหเสร็จสมบูรณในทีเดียว   เม่ือพระเจาทรงสรางสรรพส่ิง  
พระองคทรงใสหลักหรือแบบแหงการคงความเปนไปตามประเภทของมัน (Seminal principle)  
ไวในส่ิงนั้นดวย เพ่ือใหสรรพส่ิงสรางตัวเองตอไปตามรูปแบบของส่ิงนั้นตามท่ีพระเจากําหนดไว 
และสรรพส่ิงก็ถายทอดธรรมชาติของตนไปสูรุนตอ ๆ มา   สรรพส่ิงจึงมีลักษณะเฉพาะตามแบบท่ี
พระเจากําหนดไว   แบบในท่ีนี้ไมใชเปนการลอกแบบจากพระเจา (โลกแหงแบบ) ตามแนวเปลโต   
แตเปนลักษณะเฉพาะท่ีพระเจาประทานใหแตละส่ิงตามประเภทของมัน 

แมนักบุญออกัสตินจะพยายามประยุกตปรัชญาของเพลโตและโพลตีนุสมา
อธิบายคําสอนคริสตศาสนา  แตเม่ือตองอธิบายในรายละเอียด ทานก็ยกเหตุผลโดยอางวา 
 “เปนธรรมลํ้าลึกของพระเจา  ซ่ึงมนุษยไมอาจรูไดท้ังหมด” (กีรติ, 2527: 97) ความคิดของ 
ออกัสตินจึงยังไมเปนระบบปรัชญาคริสตอยางแทจริง แตไดช้ีใหเห็นปญหาสําคัญ ๆ ไวมากและได
เสนอแนะแนวคําตอบใหนักปรัชญาคริสตรุนหลังไดพัฒนาความคิดตอไป 

3) นักบุญโทมัส  อาไควนัส (ค.ศ. 1225 – 1274) : การนําแนวคิดของ 
อริสโตเติ้ลมาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา 

นักบุญโทมัส อาไควนัสเกิดเม่ือป ค.ศ. 1225  ท่ีร็อคคาเซ็คคา (Roccasecca) 
ใกล ๆ เมืองเนเปล (Naple) ทางภาคใตของประเทศอิตาลี ในครอบครัวของชนชั้นสูง บิดาเปนถึง
ทานเคานตแหงอาควีโน (Count of Aquino)  ทานจึงไดรับการศึกษาอยางดีในสถาบันท่ีมีช่ือเสียง 
ในสมัยนั้น ระหวางป ค.ศ. 1230 – 1239  ทานเดินทางไปรับการศึกษาที่อารามแหงมอนเตคาสสีโน 
ในสังกัดคณะเบเนดิกติน  ตอมาอารามถูกส่ังปดดวยปญหาการเมือง  บิดาจึงสงทานไปศึกษาตอ 
ท่ีมหาวิทยาลัยแหงเนเปล  ที่นี่เองทําใหทานไดรูจักและไดศึกษาความคิดของอริสโตเติ้ล  และรูสึก
ประทับใจนักพรตคณะดอมินิกันซ่ึงเปนท้ังอาจารยและเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงนี้  
ทําใหทานสมัครเขาเปนนักบวชคณะน้ี ในป ค.ศ. 1244  แตทางครอบครัวไมเห็นดวย  จึงพยายามนํา
ทานกลับไปที่บานเพื่อเกล้ียกลอมใหทานเปล่ียนใจ  แตไมไดผล  ทานไมลมเลิกความต้ังใจจน
ครอบครัวตองใจออนและปลอยทานไป  ทานจึงไดกลับไปเปนนักพรตคณะดอมินิกัน และ 
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ไดเดินทางไปศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยแหงกรุงปารีสในป ค.ศ. 1245 ไดพบและฝากตัวเปนศิษยของ
นักบุญอัลเบริต (St. Albert the Great) ซ่ึงเปนนักบวชคณะดอมินิกันและเปนอาจารยท่ีมีช่ือเสียงมาก
ในสมัยนั้น ตอมาทานไดรับการบวชเปนบาทหลวงในป ค.ศ. 1250 ทานศึกษาตอจนจบปริญญาเอก
และชวยสอนในมหาวิทยาลัย  ไดเปนศาสตราจารยดานเทววิทยาแหงมหาวิทยาลัยแหงกรุงปารีส 
ระหวางป ค.ศ. 1259 – 1269 ไดเปนอาจารยประจําสํานักของพระสันตะปาปาอูรบันท่ี 4 พระองค 
ไดมอบภารกิจใหทานตรวจสอบวาจะนําแนวปรัชญาของอริสโตเต้ิลมาชวยอธิบายคริสตศาสนา 
ไดหรือไม ทําใหทานไดมีโอกาสศึกษางานตนฉบับของอริสโตเต้ิลและชวยสอนในสํานักของ 
พระสันตะปาปาและสํานักของคณะดอมินิกันดวย  ขณะเดียวกันไดเขียนหนังสือหลายเลมดวยกัน 
เชน Summa Against the Nations,  On the Spiritual Creatures,  On the Soul,  On Evil, On the 
Government by Kings  งานนิพนธท่ีสรางช่ือใหกับทานมากท่ีสุดคือ Summa Theologica   ตอมา 
ไดกลับไปชวยสอนที่มหาวิทยาลัยแหงกรุงปารีสอีกคร้ังหนึ่ง ไดเผยแพรความคิดของอริสโตเต้ิล
และใชแนวคิดของอริสโตเต้ิลมาอธิบายคริสตศาสนา  จนท่ีสุด ทานไดลมปวยและถึงแกมรณภาพ
ในวันท่ี 7 มีนาคม ค.ศ. 1274  ในขณะท่ีทานกําลังเดินทางไปรวมประชุมสังคายนาสากลท่ีเมือง 
ลีออง   รวมอายุไดเพียง 49 ปเทานั้น 

สภาพสังคมสมัยที่นักบุญโทมัส อาไควนัสยังมีชีวิตอยู เปนชวงท่ีคริสต-
ศาสนาเจริญรุงเรืองในยุโรป มีการศึกษาเทววิทยาแบบคริสตศาสนาอยางกวางขวาง  ในขณะ 
เดียวกัน  ปรัชญาของอริสโตเต้ิลก็ไดรับความนิยมในขณะท่ีศาสนาอิสลามทําการเผยแผอยู   นักบุญ
โทมัส อาไควนัสไดมีโอกาสศึกษาตนฉบับงานเขียนของอริสโตเติ้ล จึงเห็นวานาจะนําปรัชญาของ
อริสโตเติ้ลมาชวยอธิบายคริสตศาสนาได  (Byrne, 1995: 337) โดยใชแนวคิดของเปลโตและ 
ลัทธิเปลโตใหมมาชวยเสริม   ทานคิดวาเหตุผลและความเช่ือในคริสตศาสนาไมขัดแยงกัน  
เพราะมาจากแหลงท่ีมาเดียวกัน คือ  พระเจา   ส่ิงท่ีทานสนใจคือการอธิบายเทววิทยาของ 
คริสตศาสนาอาศัยปรัชญา   ทานคิดวาปรัชญาเปนเคร่ืองมือท่ีดีสําหรับการชวยอธิบายเทววิทยา  
จนถึงกับคิดวาปรัชญามีอยูเพื่อรับใชเทววิทยา  ส่ิงท่ีทานสนใจมากท่ีสุดในความคิดของทานคือ 
“การพยายามอธิบายความสัมพันธระหวางมนุษยกับพระเจา   มนุษยในฐานะชีวิตท่ีจะตองปฏิบัตติน
ใหบรรลุถึงชีวิตพระเจา” (กีรติ, 2527: 240) โดยใชคําสอนคริสตศาสนาเปนหลัก  และนําปรัชญา
ของอริสโตเต้ิลมาชวยอธิบายและจัดระบบความคิด เชน การนําทฤษฏีสสารและรูปแบบของ 
อริสโตเต้ิล มาอธิบายเร่ืองการสรางของพระเจา 

นักบุญโทมัสดําเนินตามคําสอนคริสตศาสนา  พระเจาทรงสรางทุกส่ิง 
จากความไมมีอยู (Non being) ทุกส่ิงจึงเปนของพระเจาและตองข้ึนอยูกับพระเจา  มนุษยเปน 
สุดยอดของสิ่งสรางท่ีเห็นได ทานเห็นดวยกับอริสโตเต้ิลที่วาทุกส่ิงยอมมีลักษณะท่ีเหมือนกันและ
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ตางกันโดยอธิบายไดดวยความคิดเร่ืองสสารและรูปแบบ  ส่ิงตาง ๆ ประกอบดวยสสาร (Matter) 
และรูปแบบ (Form)  “มนุษยประกอบดวยลักษณะท่ีเปนสสาร  คือรางกาย และลักษณะท่ีเปน
รูปแบบ คือวิญญาณ” (Stumpf, 1989: 188) ท้ังสองลักษณะแมมีความแตกตางกัน  แตก็เปนหนึ่ง
เดียวกันในมนุษย  กลาวคือ  มนุษยมีท้ังลักษณะท่ีเปนสสารเหมือนกับส่ิงอ่ืน ๆ ท่ัวไปท่ีถูกจํากัดใน
โลกแหงผัสสะ แตในขณะเดียวกันมนุษยมีรูปแบบท่ีเปนวิญญาณซ่ึงมีศักยภาพที่สามารถกาวพน
ขอบเขตแหงโลกผัสสะ  เขาไปสูการมีสวนรวมชีวิตท่ีสมบูรณของพระเจาได  อาศัยพระกรุณาของ
พระเจาท่ีโปรดใหมนุษยเปนภาพลักษณ และมีความเหมือนพระองค  แตในขณะเดียวกันในความ
เปนมนุษยจะตัดรางกายออกไปไมได  “เพราะธรรมชาติมนุษยตองมีองคประกอบท่ีเปนกายและ
วิญญาณ”  (Gratsch, 1985: 53)  “กายและวิญญาณน้ีเปนหนึ่งเดียวกันโดยไมตองมีอะไรมาเปน
ส่ือกลาง” (Clark, 1972: 214)  โดย “วิญญาณมีอยูในทุกสวนของรางกาย”  (Gratsch, 1985: 53)  
ตองพึ่งพาแกกันและกัน  ถาไมมีวิญญาณ รางกายก็จะไมมีรูปแบบ ไมมีชีวิตและไมเขาใจส่ิงตาง ๆ  
ถาไมมีรางกาย วิญญาณก็จะไมมีอวัยวะท่ีชวยนําสูความรู  มนุษยจึงเปนวิญญาณและกายท่ีเปนหนึ่ง
เดียวอยางแทจริง    

แมนักบุญโทมัส  อาไควนัสจะเล่ือมใสและประยุกตแนวปรัชญาของ 
อริสโตเต้ิลมาอธิบายคริสตศาสนา   แตเปาหมายของความคิดของท้ังสองทานไมตรงกัน   
อริสโตเต้ิลถือวามนุษยแตละคนมีอยูเพื่อมนุษยชาติและมนุษยชาติเปนสวนหนึ่งของจักรวาล  
เปาหมายของอริสโตเต้ิลจึงมุงสูความเขาใจและใหมนุษยดําเนินชีวิตอยางกลมกลืนกับจักรวาล 
ในขณะท่ีนักบุญโทมัส อาไควนัสถือวา “มนุษยแตละคนมีอยูเพื่อพระเจาและทุกส่ิงในจักรวาลมีอยู
เพื่อชวยใหมนุษยบรรลุถึงพระเจา” (กีรติ, 2527: 271) โทมัสจึงไมคอยสนใจที่จะใหมนุษยมีอยู 
เพื่อสรางความกลมกลืนกับจักรวาล ทานจึงสนใจมนุษยในฐานะเปนผูมีความสัมพันธกับพระเจา
มากกวาท่ีจะสนใจสรางความสัมพันธกับจักรวาล  

4)  แนวปรัชญาบุคคลนิยม: แนวคิดท่ีอธิบายวามนุษยเปนบุคคล ท่ีมี 
สวนรวมในพระบุคคลของพระเจา 

ปรัชญาแนวบุคคลนิยมไมใชแนวคิดใหม  แตมีการพูดถึงบางแลว 
ในปรัชญาของนักบุญโทมัส  อาไควนัส  (ค.ศ. 1225–1274) และผูเล่ือมใสแนวคิดของทานในสมัย
ตอมา (The Thomist) ท่ีมีแนวคิดวามนุษยเปนบุคคล  โดยมีสวนรวมในความเปนบุคคลของพระเจา    
แตก็ยังไมไดรับการพัฒนาอยางจริงจังและเปนระบบมากนัก จนกระทั่งราวปลายศตวรรษท่ี 19 – 
ตนศตวรรษท่ี 20  ซ่ึงเปนชวงท่ีความคิดของคารล มารกซ (Karl Marx) ไดรับการยอมรับในฐานะ 
ท่ีเสนอแนวทาง “เพื่อแกปญหาความอยุติธรรมและความไมเทาเทียมกันของประชาชนในสังคม” 
(Dantonel,  2001: 44)   มีการประยุกตแนวคิดของมารกซไปใชอยางกวางขวางในหลายประเทศ



 - 88 - 

แถบยุโรปและอเมริกา   แมปรัชญาของมารกซจะไดรับความนิยมในสมัยนั้น  แตก็มีนักปรัชญา
หลาย ๆ ทานไมเห็นดวยกับแนวคิดของมารกซท่ีใชเศรษฐกิจมาอธิบายพ้ืนฐานของสังคม      
เอ็มมานูเอล มูเนียร (Emmanuel  Mounier  ค.ศ. 1905 – 1950) เปนนักปรัชญาทานหน่ึงท่ีไมเห็นดวย
กับวิธีการของมารกซ   มูเนียรคิดวาวิธีเดียวเทานั้นท่ีจะเขาใจสังคมไดคือ “การเขาใจมนุษยผูเปน
บุคคล (The person)  โครงสรางของสังคมมีไวเพื่ออํานวยความสะดวกใหมนุษยบรรลุเปาหมาย 
ในฐานะเปนบุคคล” (The fulfillment of men as persons)  (Dantonel, 2002: 26)  

นอกจากมูเนียร   ยังมีนักปรัชญาหลาย  ๆ   ทานท่ีนําเสนอแนวคิด 
ในทํานองเดียวกันนี้ เชน  มารติน  บูเบอร (Martin Buber  ค.ศ. 1878 - 1965) กาเบรียล  มาแซล 
(Gabriel  Marcel  ค.ศ. 1889 - 1973)  เอ็มมานูเอล เลวีนัส (Emmanuel  Levinas  ค.ศ. 1905 - 1995) 
ปอล ริเคอร (Paul  Ricoeur  ค.ศ. 1913 - 2005) เปนตน  แตเปนท่ีนาสังเกตวาปรัชญาบุคคลนิยม 
ไมใชสํานักปรัชญาท่ีสืบทอดเจตนารมณของนักปรัชญาคนใดคนหน่ึง  แตเปนแนวความคิด 
ท่ีมีลักษณะรวมกันของนักปรัชญากลุมหนึ่งท่ีพยายามศึกษาความจริงเกี่ยวกับมนุษยในสังคม  
“โดยคิดวาสามารถเขาใจความหมายของชีวิต  ดวยการศึกษาวิเคราะหมนุษยในฐานะเปนบุคคล”  
(Person) (Ricoeur, 1965: 136) ความหมายของชีวิตจึงไมไดอยูท่ีส่ิงแวดลอมรอบตัวมนุษย   
แตอยูภายในตัวเขาเอง ในฐานะท่ีมนุษยเปนบุคคล ท่ีนอกจากจะมีรางกายเปนสสารเหมือนส่ิงตาง ๆ  
แลว มนุษยยังมีวิญญาณท่ีทําใหมนุษยเปนส่ิงท่ีเปนจิต (Spiritual being) ทําใหมนุษยมีคุณคาและ
ศักดิ์ศรีพิเศษกวาส่ิงอ่ืน ๆ  โดยลักษณะของบุคคลท่ีเปนจิตนี้ตอง “ไดรับความเคารพกอนและ 
เหนือทุกส่ิง” (Before and above everything) (Dantonel, 2001: 44) หรือกลาวไดวา “ทุกส่ิง 
ท่ีมนุษยคิดและสราง ไมวาจะเปนสังคม   การเมือง  รวมทั้งรูปแบบตาง ๆ ของการพัฒนาใด ๆ  
ตองมีพื้นฐานอยูท่ีการสงเสริมมนุษยในฐานะเปนบุคคล (Human person)  ซ่ึงเปนผูมีความรูสํานึก   
มีใจอันเปนอิสระและมีความสัมพันธใกลชิดกับผูอ่ืน”  (Dantonel,  2002: 26)   

 ดังนั้น เราจะเห็นไดวาแนวคิดบุคคลนิยมมีลักษณะตอตานแนวคิดท่ีลด
คุณคาและศักดิ์ศรีของมนุษยใหเปนเพียงหนวยหน่ึงหรือเปนเครื่องมือของสังคม  โดยลดทอน
มนุษยใหอยูแคระดับกายภาพ มองขามมนุษยในฐานะเปนจิตวิญญาณ  “มนุษยจึงไมใชแคปจเจก
หรือสมาชิกคนหน่ึงของกลุมเทานั้น  มนุษยเปนบุคคลที่มีเสรีภาพและมีลักษณะท่ีเปนจิต” 
(Copleston, 1973: 109)  ท่ีดําเนินชีวิตรวมกันเปนหมูคณะ (Communion) ในฐานะท่ีเปนบุคคลและ
มีความ สัมพันธ กันแบบบุคคลตอบุคคล    สังคมตองมีลักษณะเปนหมูคณะท่ีมุงสงเสริมและพัฒนา
มนุษยสูความเปนบุคคลท่ีสมบูรณยิ่ง ๆ ข้ึนไป 
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ค. แนวคิดของนักปรัชญาท่ีสะทอนถึงการแยกกันเด็ดขาด ระหวางปรัชญา 
(เหตุผล) กับความเชื่อศรัทธาในศาสนา  : แนวคิดของนักปรัชญาท่ีมีอิทธิพลเชิงลบตอแนวคิดของ 
พระสันตะปาปา ยอหน  ปอลท่ี 2 ในการอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา 

ไดแก แนวคิดของนักปรัชญาตะวันตกยุคใหม  และยุคปจจุบันบางทาน  
ท่ีพยายามกลับมาสูอัตลักษณของปรัชญา  โจทยของปรัชญาตองพนรมเงาของการจํากัดกรอบแตเพียง
การอธิบายความจริงของศาสนาดังท่ีปรัชญาตะวันตกยุคกลางไดกระทํา  พยายามใชสติปญญาของ
มนุษยเพื่ออธิบายและเขาใจความจริง   มีหลักการพื้นฐานวา ความจริงเปนส่ิงท่ีมนุษยเขาใจไดดวย
ศักยภาพ (สติปญญา) ของมนุษย   ยอมรับเฉพาะความจริงท่ีรูและเขาใจไดดวยสติปญญาของมนุษย  
ความรู   ความเขาใจความจริงตองเร่ิมตนท่ีตัวมนุษย  ไมใชอยูบนพื้นฐานของความเช่ือศรัทธา 
ตามหลักการของศาสนา   เนื่องจากมนุษยมีสติปญญาท่ีจะเขาใจความจริงได  เชน 

1)  แนวคิดเหตุผลนิยมของเดสการต กับการรูความจริงของมนุษย 
แนวคิดเหตุผลนิยม   มีพื้นฐานจากแนวคิดท่ีอธิบายความเปนจริงวา  

เปนจิต/อุดมการ  จิต (สติปญญา) ของมนุษยเปนคุณลักษณะพิเศษ สามารถรูความจริง  เนนศักยภาพ
ของจิต (สติปญญา) ซ่ึงมีศักยภาพท่ีจะเขาใจความจริง ท่ีเปนสากล  และแนนอนตายตัว  ซ่ึงประสาท
สัมผัสไมสามารถใหได   แนวคิดนี้เนนบทบาทของจิต ในการแสวงหาความรูดวยการใชเหตุผล  
ซ่ึงเปนศักยภาพของมนุษยในการใชสติปญญา (จิต) เพื่อการรูความจริง  ความจริง/ความรูมีลักษณะ
ท่ีแนนอน   ชัดเจนและเปนสากล   ดังนั้น  ตองใชจิตมนุษย   ท่ี เปนสากล   จึงจะเขาใจกันได  
(ส่ิงเหมือนกัน  ยอมเขาใจกัน) นักปรัชญาท่ีสําคัญมากในกลุมเหตุผลนิยม คือ  เรอเน เดสการต57  
(Rene Descartes, ค.ศ. 1596 – 1650)    

2)  แนวคิดประสบการณนิยมของล็อค กับการรูความจริงของมนุษย 
แนวคิดประสบการณนิยม มีพื้นฐานจากแนวคิดท่ีเสนอวาความเปนจริง  

เปนสสาร (สสารนิยม) ซ่ึงเร่ิมตนต้ังแตสมัยกรีกโบราณ  (ปรัชญกรีกระยะเร่ิมตน) แนวคิดนี้ 
มีลักษณะตรงกันขามกับแนวคิดเหตุผลนิยม   ดวยการเนนบทบาทของประสาทสัมผัส วาเปน
แหลงท่ีมาของความรู/ความจริง  มนุษยไมมีความรูติดตัวมาต้ังแตเกิด  แตตองคอยๆ เรียนรูจาก
ประสบการณทางประสาทสัมผัส  นักปรัชญาท่ีมีช่ือเสียงมากในกลุมประสบการณนิยม  ไดแก 
จอหน ล็อค58  (John Lock, ค.ศ. 1632 – 1704)   

                                                 
 

57 นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส  ไดช่ือวาเปน “บิดาแหงปรัชญาตะวันตกยุคใหม” เน่ืองจาก (มีช่ือปรากฎเปนคนแรกวา) 
เปนผูเริ่มตนต้ังคําถามใหศึกษาปรัชญาในฐานะเปนศาสตรที่มีอัตลักษณของตน โดยไมไปอิงแตเพียงการรับใช/
อธิบายคริสตศาสนาเทาน้ัน. 
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3)  แนวคิดของคานทและเฮเกล  สูแนวคิดท่ีใชวิธีการทางวิทยาศาสตร 
มาจํากัดกรอบการรูความจริงของมนุษย (ปฏิฐานนิยม) 

อิมมานูลเอล คานต59 (Immanuel Kant, ค.ศ. 1724 – 1804) ไดเสนอความคิด
วา กอนท่ีจะไดมาซ่ึงความรูท่ีถูกตองและเปนสากล   ตองทําการแยกประเภทของความจริง  ความรู
บางอยางรับรูดวยหลักเหตุผล (ความรูกอนประสบการณทางประสาทสัมผัส, A priori)  ความรู
บางอยางตองผานประสบการณทางประสาทสัมผัส (A posteriori) 

ในขณะท่ี เฟรดริช เฮเก็ล60 (George Wilhelm Friedrich Hegel, ค.ศ. 1770 – 1831) คิดวา
ควรนําความจริงทางปรัชญามาแทนท่ีความจริงทางศาสนา  ใชเหตุผลมาแทนท่ีความเช่ือศรัทธาของ
ศาสนา  เนื่องจากมนุษยมีศักยภาพท่ีจะเขาใจความจริงได  แตตองอาศัยกระบวนการท่ีตอเนื่องใน
ประวัติศาสตร  

แนวคิดของคานทและเฮเกล  นําสูการศึกษาปรัชญาโดยตัดขาดความ 
สัมพันธกับความเช่ือศรัทธาของศาสนาอยางส้ินเชิง นําสูแนวคิดท่ีเสนอใหจัดระบบปรัชญาอาศัย
วิธีการทางวิทยาศาสตร คิดวามนุษยควรสนใจศึกษาเฉพาะปรากฎการณของมัน  และใชวิธีการทาง
วิทยาศาสตรมาจัดระบบและตัดสินมาตรการความรูทางปรัชญา เสนอแนวคิดวาความเปนจริง 
มีเทาท่ีรูและตัดสินไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร  แนวคิดกลุมนี้ไดช่ือวา  แนวคิดปฏิฐานนิยม61 
(Positivism) 

                                                                                                                                            
58 นักปรัชญาชาวอังกฤษ สนใจปรัชญาและวิทยาศาสตร ชอบศึกษา คนควาและทดลอง มีแนวคิดวามนุษยเกิดมา 
มีสติปญญาที่เปรียบเหมือนกระดาษเปลา  ประสบการณทางประสาทสัมผัสคอยๆ ชวยทําใหมนุษยมีความรูและ
เขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับความจริง. 
 

59 นักปรัชญาชาวเยอรมัน เกิด เติบโตและศึกษาในบรรยากาศการเผชิญหนากันระหวางแนวเหตุผลนิยมและ
ประสบการณนิยม  คานตจึงพยายามประนีประนอมแนวคิดทั้งสองกลุม ทานคิดวาความรูของมนุษยมีสองระดับ 
คือ ความรูผานทางประสบการณทางประสาทสัมผัส และความรูผานทางสติปญญา  (การใชเหตุผล)  จึงจําเปนตอง
แยกประเภทของความรู  อยางไรก็ตาม แนวคิดของอิมมานูเอล คานท ที่เสนอใหพิจารณาความจริงในกรอบ 
ที่เหมาะสม ถือเปนพ้ืนฐานและสงผลตอแนวคิดของนักปรัชญาตะวันตกยุคปจจุบัน. 
 

60 นักปรัชญาชาวเยอรมัน เสนอความคิดวาความเปนจริงแทมีลักษณะเปนจิตที่มีพลังในการพัฒนาสูจิตสัมบูรณ  
พัฒนาการหลักปฏิพัฒนาการ  (สภาวะพื้นฐาน/Thesis  ไดแก มโนคติ (Idea) สูสภาวะขัดแยง/Antithesis  ไดแก  
สิ่งตางๆ ตามธรรมชาติ และที่สุดพัฒนาสูสภาวะสังเคราะห/Synthesis  ไดแก จิตสัมบูรณ)  มาอธิบายความเปนจริงได
อยางเปนระบบ  แนวคิดและวิธีการของเฮเก็ลไดรับความนิยมและนําไปคิดตออยางแพรหลาย ประยุกตใชอธิบาย
สังคม  จนพัฒนาสูแนวคิดเฮเก็ลใหม (Neo-Hegelianism)  ในประเทศอังกฤษ อิตาลีและสหรัฐ เชน เจ. เอช. สเตอรล่ิง  
(J. H. Stirling)  เบเนเดตโต โครเช (Benedetto Croce) โจซิอาห รอยซ (Josiah Royce)  เปนตน   
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จากตัวอยางแนวคิดของนักปรัชญาท่ีนําเสนอมาขางตน  ทําใหเห็นถึงความ
พยายามท่ีแยกเด็ดขาด  ระหวางความจริงของปรัชญา  ท่ีไดมาดวยสติปญญาของมนุษย กับความ
จริงของศาสนา ท่ีมีพื้นฐานบนความเช่ือศรัทธาตอความจริงของศาสนา  ตางฝายตางอยูในบริบท
ของตน  ไมตองยุงเกี่ยวกัน  การยุงเกี่ยวสัมพันธกันจะนํามาซ่ึงการกาวกายเน้ือหาของกันและกัน 
นําสูการสูญเสียอัตลักษณในศาสตรของตน 

 
4.   ตัวอยางการใชปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา  
การท่ีพระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2  ซ่ึงเปนท้ังนักวิชาการ  นักปรัชญาและอดีตผูนําของ

ศาสนาทานหน่ึง  ใหแนวทางวา  “การคิดไตรตรองแบบปรัชญาสามารถชวยไดมากในการทําให
ความสัมพันธระหวางความจริงและชีวิต  ระหวางเหตุการณหรือสถานการณตางๆ และคําสอน
ระหวางความเปนจริงสูงสุดและภาษาธรรมดาของมนุษยชัดมากยิ่งข้ึน” (1998: 99)  ส่ิงท่ี 
พระสันตะปาปาฯ   ย้ําคือ   การตระหนักถึงหนาท่ีสําคัญอันดับแรกของการมีความเช่ือศรัทธาตอ 
ความจริงของศาสนา และปฏิบัติตนตามความจริงของศาสนาดวยความเขาใจส่ิงท่ีตนปฏิบัติ   และ
หนาท่ีนี้จะดําเนินไปไมได   ถาไมใชปรัชญามาชวยทําใหเกิดความเขาใจ  พระสันตะปาปาฯ  
ยังกลาวถึงหนาท่ีสําคัญของเผยแผความจริงของศาสนาวา “ตองชวยมนุษยใหรูสํานึกถึงความสามารถ
ของตนท่ีจะรูความจริง   และรูถึงความปรารถนาท่ีจะมุงไปสูเปาหมายสูงสุดท่ีทําใหชีวิตท้ังหมด 
มีความหมาย”  (John Paul II, 1998: 102  อางใน ยัง ดังโตแนล, 2551) 

จากแนวคิดดังกลาว ทําใหเราตระหนักถึงบทบาทของปรัชญาในการอธิบายความหมายของ
ความจริง (Sokolowski, 2006) ในฐานะเปนโจทยท่ีเปนอัตลักษณของปรัชญา  ในท่ีนี้ จึงขอนําเสนอ
ตัวอยางการใชหลักการของเหตุผลมาอธิบายความจริงของศาสนาท่ีใชแนวคิดของนักปรัชญา 
มาอธิบายตามท่ียัง  ดังโตแนล (2551)  ไดศึกษาและวิเคราะหไว   

4.1  การใชเหตุผลเพื่ออธิบายการมีอยูของพระเจา  
ยัง ดังโตแนล (2551) ไดอางถึงแนวคิดของ Jean  Lacroix (ค.ศ. 1900 – 1986)  นักปรัชญา

ท่ีนับถือศาสนาคริสตคนหนึ่งท่ีไดบอกวา “ตองขอบคุณเพื่อนนักปรัชญาท่ีปฏิเสธพระเจาเพราะวา 
เม่ืออยูตอหนาตอตาพวกเขา   ขาพเจาจะหลอกลวงตัวเองไมไดในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับพระเจา”  
หลายคร้ังเราคิดวาปรัชญาตองมีหนาท่ีหาขอพิสูจนการมีอยูของพระเจา   ตามวิธีการของนักบุญ 

                                                                                                                                            
61 พัฒนาการจากแนวคิดประสบกาณนิยม  (การยึดประสบการณระดับประสาทสัมผัสเปนมาตรการความจริง)  
แนวคิดปฏิฐานนิยมมีแนวคิดวา  ความจริงมีเทาที่พิสูจนไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ทั้งน้ีเพราะวิชา
วิทยาศาสตรสามารถกาวหนาไดรวดเร็วและประดิษฐสิ่งที่มีประโยชนตอมนุษยจริงๆ จึงนาเช่ือวาวิธีการของ
วิทยาศาสตรตองดีที่สุด.  
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โทมัส  อาไควนัส ท่ีอธิบายการมีอยูของพระเจาอาศัยหลักการเชิงภววิทยา62  ปรัชญาตองสามารถ
อธิบายดวยเหตุผลท่ีจะชวยใหยอมรับวาพระเจามีอยูจริง แตไมถูกตองท่ีจะเรียกวาเปนการพิสูจนการมี
อยูและธรรมชาติของพระเจาสูงกวาความสามารถของสติปญญาของเรา   ปรัชญาคงพอใจกับการ
ยืนยันวา  การยอมรับพระเจาไมไดเปนความคิดท่ีไรสาระ   และการยอมรับการมีอยูของพระเจาชวย
เขาใจคุณคาและความหมายของชีวิตมนุษยไดดียิ่งข้ึน   

ในเร่ืองนี้  Emmanuel  Levinas  (ค.ศ. 1906 – 1995)   นักปรัชญาแนวปรากฏการวิทยาและ
บุคคลนิยม  ท่ีนับถือศาสนายิวไดกลาววา “พระเจาไมทรงตองการใหมีการพิสูจนพระองค  
แตพระองคทรงตองการใหเราพบและรูจักพระองค”  คําพูดนี้ไมไดหมายความวา ความเชื่อศรัทธา 
ไมตองมีเหตุผล  แตเปนการแสดงถึงขอบเขตจํากัดของปรัชญาในการอธิบายถึงพระเจา หรือกลาว 
ไดวา   ความเช่ือศรัทธาเปนส่ิงท่ีทําใหมนุษยชัดเจนตอความจริงของศาสนาไดมากกวาเหตุผล  
(Sokolowski, 2006)   

นักบุญโทมัส  อาไควนัสยังเปนนักปรัชญาสําคัญท่ีใชปรัชญาเพ่ือจะอธิบายความเช่ือ
ศรัทธาของคริสตศาสนา   สาระสําคัญท่ีสุด คือ วิธีการและเจตนาของทานมากกวาเนื้อหาท่ีทาน
อธิบาย   นักบุญโทมัสใชปรัชญาท่ีมีอยูในสมัยของทานเพื่ออธิบายความเช่ือศรัทธาในศาสนา  
(ความเช่ือถึงพระเจาของคริสตศาสนา)  ส่ิงท่ีจําเปนสําหรับการเขาใจความเช่ือศรัทธาตอความจริง
ของศาสนาในสมัยปจจุบัน  ไมใชการซํ้าเนื้อหาของนักบุญโทมัส แตเปนการทําเหมือนทาน  คือ 

                                                 
62 นักบุญโทมัส อาไควนัส ไดอธิบายความมีอยูของพระเจาอาศัยการมีอยูของสิ่งตางๆ ที่พบเห็นในธรรมชาติ หรือ
เรียกวาการพิสูจนการมีอยูของพระเจาตามหลักการเชิงภววิทยาหาขอ ไดแก  

1) ขอพิสูจนจากการเคล่ือน  (สิ่งตางๆ มีการเคล่ือนที่  หาสาเหตุการเคล่ือนไปเรื่อยๆ ที่สุดผูเคล่ือนแรก
... คือ พระเจา) 

2) ขอพิสูจนจากการเปนสาเหตุ  (สิ่งตางๆ เปนสาเหตุของอีกสิ่งหน่ึง เรียงลําดับสาเหตุไปเรื่อยๆ ที่สุด
สาเหตุแรก... คือพระเจา) 

3) ขอพิสูจนจากความบังเอิญ  (สิ่งตางๆ มีทั้งสิ่งที่เปนความบังเอิญ/มีก็ได ไมมีก็ได  และมีทั้งสิ่งที่เปน
เปนความจําเปนตองมี ดังน้ัน จึงตองมีสิ่ง (ภาวะ) ที่เปนความจําเปนสูงสุด (ไมมีไมได) และเปนหลักการของ
สรรพสิ่ง... คือพระเจา) 

4) ขอพิสูจนจากระดับความสมบูรณ (สิ่งตางๆ มีระดับขั้นความสมบูรณตางกันไป เรียงลําดับขั้น 
ความสมบูรณไปเรื่อยๆ ที่สุดไปสูภาวะที่มีความสมบูรณสูงสุด... คือพระเจา 

5) ขอพิสูจนจากความเปนระบบระเบียบในจักรวาล (สิ่งตางๆ ในจักรวาลมีระบบ ระเบียบ  จึงตอง 
มีผูวางระบบ ระเบียบ... คือพระเจา) 
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การใชปรัชญาปจจุบันเพื่อเขาสูความหมายของความจริงของศาสนา  ในรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับ
มนุษยยุคปจจุบัน  (ยัง ดังโตแนล, 2551) 

4.2 แนวคิดเร่ืองความสัมพันธของบุคคล มาประยุกตใชอธิบายคําสอนเร่ืองพระตรีเอกภาพใน
คริสตศาสนา 

คริสตศาสนาสอนวา พระเจาเปนหนึ่งเดียว แตเปนสามพระบุคคล คือ พระบิดา  พระบุตร
และพระจิต   ซ่ึงรวมเปนพระเจาองคเดียว   ผูนับถือศาสนาคริสตเขาใจวา  คําสอนเร่ืองนี้เปนธรรมลํ้า
ลึกท่ีเขาใจยาก แตเปนขอหนึ่งท่ีมีความหมายลึกซ้ึง  และสติปญญาของมนุษยสามารถใหเหตุผล
พอที่จะรับวาคําสอนดังกลาวไมใชเร่ืองไรสาระ  

จากประวัติของศาสนาคริสต มีนักวิชาการท่ีพยายามใหคําอธิบายคําสอนดังกลาว  
ท่ีสําคัญคือ นักบุญออกัสติน63  เราสามารถนําปรัชญาบุคคลนิยม (Personalism)  ซ่ึงเปนแนวคิดของ
ปรัชญาสมัยปจจุบันมาอธิบายความหมายของการเปนบุคคล (Person)  ดวยการเสนอวาบุคคลเปนผู
มีอัตลักษณและมีลักษณะพ้ืนฐานท่ีทําใหบุคคลเปดตนเองและสรางความสัมพันธอยางใกลชิดกับ
บุคคลอ่ืน  ส่ิงนี้เปนหลักของชีวิตรวมในสังคม  มนุษยในฐานะท่ีเปนบุคคล  สามารถสราง 
กลุมหมูคณะ (Community) ดวยความรักและเคารพตอกันและกัน  ถาจะประยุกตแนวคิดของบุคคล
นิยมมาอธิบายคําสอนเร่ืองพระตรีเอกภาพของคริสตศาสนา จะชวยใหเขาใจวา   พระเจาหนึ่งเดียว  
สามพระบุคคลมีอัตลักษณของพระองคเอง   แตท้ังสามพระองคมีความสัมพันธตอกันและกัน เพราะ
ความสัมพันธนั้นเปนลักษณะพ้ืนฐานของการเปนบุคคล  และท้ังสามพระองคเปนหนึ่งเดียว  เปนหมู
คณะท่ีสมบูรณกวาหมูคณะของมนุษย   อาจจะคิดวาเร่ืองนี้เปนทฤษฎีลวน  แตเปนวิธีการอธิบาย 
ท่ีนาสนใจท่ีทําใหผูนับถือศาสนาคริสต มีความเขาใจความเช่ือศรัทธาและยอมรับคําสอนของ 
ศาสนาคริสต ท่ีวา   พระเจา คือ องคความรัก   เพราะชีวิตของพระองคเปนชีวิตหมูคณะท่ีสมบูรณ  
และเปนแบบอยางสําหรับชีวิตรวมของมนุษย   ท้ังการดําเนินชีวิตครอบครัวและสังคม 

4.3  การนําแนวคิดของปรัชญาท่ีอธิบายประวัติศาสตร มาอธิบายเร่ืองประวัติแหงความรอด
พนของคริสตศาสนา 

ศาสนาคริสตสอนวาพระเจาทรงเผยแสดงพระองคเอง ผานทางประวัติศาสตรมนุษยชาติ 
พระองคทรงเลือกสรรชาวอิสราเอลใหเปนประชากรของพระเจา  และท่ีสําคัญท่ีสุด  พระองค 
เผยแสดงผานทางพระเยซู ชาวนาซาเรธ   พระเจาทรงทําใหประวัติศาสตรของมนุษยมีคุณคาและ

                                                 
63 นักบุญออกัสติน  ไดอธิบายคําสอนเรื่องพระตรีเอกภาพโดยใชรูปสามเหล่ียมดานเทามานําเสนอเพ่ืออธิบายถึง
ความเทาเสมอกันของพระบิดา พระบุตรและพระจิต   โดยมี “ความรัก” เปนสายสัมพันธระหวางพระเจาหน่ึงเดียว 
สามพระบุคคล. 
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ความหมาย  เปนประวัติศาสตรแหงความรอดพนท่ีพระองคเสด็จลงสรางความสัมพันธกับมนุษย  
เพื่อชวยสูความรอดพน 

  นักปรัชญาหลายทาน  โดยเฉพาะในศตวรรษท่ี 19 - 20   ไดอธิบายความหมายของ
ประวัติศาสตรมนุษยชาติวา   ไมไดเปนเพียงแตความรูเกี่ยวกับเหตุการณในอดีต  ประวัติศาสตรเปน
ขบวนการของกาลเวลาและการพัฒนาของมนุษยชาติ  ซ่ึงมีจุดเร่ิมและมีเปาหมายปลายทาง ความสําเร็จ
หรือความกาวหนาของประวัติศาสตรข้ึนกับการปฏิบัติและความรับผิดชอบของมนุษย   การอธิบาย
ประวัติศาสตรของมนุษยชาติเชนนี้  พบไดจากแนวคิดของเฟรเดอริค เฮเกล และ พอล ริเกอร  เปนตน   

จากแนวคิดท่ีอธิบายคุณคา  ความหมายของประวัติศาสตรดังกลาว  ชวยใหผูนับถือ
ศาสนาคริสตเขาใจประวัติศาสตรแหงความรอดพน  ซ่ึงเปนคําสอนสําคัญของคริสตศาสนาวา  
ไมไดเปนเพียงเหตุการณตางๆ ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต  แตเปนการพัฒนาของมนุษยชาติ ท่ีสืบเนื่องจนถึง
ทุกวันนี้ และสืบเนื่องไปในอนาคต   โดยมีพระเจาเสด็จลงมาสรางความสัมพันธกับมนุษย  เร่ิมตน
ตั้งแตพระเจาทรงสรางโลก  และประวัติศาสตรแหงความรอดพนนี้  จะสําเร็จไปและจะถึงเปาหมาย
ดวยความรับผิดชอบของมนุษย ท่ีตอบสนองพระประสงคของพระเจา   จึงสงผลใหการรวมพิธีกรรม  
ซ่ึงเปนหลักปฏิบัติท่ีสําคัญของผูนับถือศาสนาคริสต เปนเคร่ืองหมาย และเคร่ืองมือท่ีชวยใหผูนับถือ
ศาสนาคริสตระลึกถึงเหตุการณของอดีต  โดยเฉพาะการส้ินพระชนม และการกลับคืนพระชนมชีพ
ของพระเยซูคริสตเจา   เพ่ือจะทําใหประวัติศาสตรของแตละคน คือ ชีวิตประจําวันของเรา  เปนการ
ตอเนื่องของประวัติศาสตรแหงความรอดพน   และการทําใหความรอดพนของโลกสําเร็จไปในอนาคต  
อาศัยพระพรของพระเจา   และความรับผิดชอบของแตละคนในการรวมมือกับพระองค 

4.4 การนําแนวคิดของนักปรัชญาท่ีอธิบายเร่ืองเสรีภาพ   มาอธิบายเร่ืองพื้นฐานของหลัก
ศีลธรรมตามคําสอนของคริสตศาสนา   

แนวคิดของนักปรัชญาสมัยปจจุ บัน  โดยเฉพาะนักปรัชญาแนวอัตถิภาวนิยม
(Existentialism)  แนวเทวนิยม  (บุคคลนิยม)  และนักปรัชญาแนวปรากฏการณวทิยา (Phenomenology)  
ท่ีอธิบายคุณคา   ความหมายของชีวิตมนุษยดวยการใหความสําคัญตอเสรีภาพ  ซ่ึงเปนคุณลักษณะ 
เฉพาะของมนุษยในการบรรลุถึงความเปนจริงสูงสุด   

แนวคิดดังกลาวนี้ไดชวยอธิบายหลักสําคัญในดานศีลธรรม และชวยใหเขาใจวาศีลธรรม
นี้ไมไดเปนแตการถือตามกฎบัญญัติเทานั้น  เปนวิธีการประพฤติท่ีมีรากฐานอยูในธรรมชาติมนุษย
และเปนการพัฒนาตนเองตามความจริง  แนวคิดของนักปรัชญาอัตถิภาวนิยมทําใหเราเขาใจ
ความหมายแทของเสรีภาพ   ซ่ึงไมไดเปนการเลือกทําอะไรก็ไดตามใจชอบ  แตเปนการตัดสินใจ 
ดวยตนเอง  และดวยความรับผิดชอบชีวิตของตนสูการเปนมนุษยท่ีสมบูรณ   ดังเชน  ปอล  ริเกอร  
(Paul  Ricoeur) ท่ีอธิบายความหมายของเสรีภาพวา เปนการตัดสินใจดวยเหตุผลของตนเอง   
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ท่ีจะปฏิบัติตามความจริงท่ีเรารูและยอมรับ   เชนเดียวกับแนวคิดของพระสันตะปาปายอหน ปอลที่ 2  
ท่ีนําเสนอเร่ืองศีลธรรมของคริสตชน  พระองคอธิบายเสรีภาพในทํานองเดียวกันวาเสรีภาพ 
ตองสอดคลองกับความจริงของชีวิต   

จากแนวคิดของนักปรัชญาท่ีอธิบายธรรมชาติมนุษยโดยเนนถึงศักดิ์ศรีของมนุษย ท่ีเปน
ท้ังจิตและรางกายท่ีแยกไมได   การอธิบายธรรมชาติมนุษยเชนนี้  เปนเหตุผลเพ่ือการเคารพสิทธิ
มนุษยชน และเพื่อจะสรางระบบศีลธรรมท่ีเหมาะสมในสังคมปจจุบัน  แนวคิดของปรัชญาบุคคลนิยม
เชนนี้  อยูในเบ้ืองหลังของการสอนของศาสนาคริสตเกี่ยวกับชีวิตและความสัมพันธของบุคคล 
ในสังคม  โดยเฉพาะแนวคิดของพระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี  2 

ดังนั้น จึงกลาวไดวาจากประวัติศาสตรของปรัชญาและประวัติศาสตรคริสตศาสนา   
มีการตีความ/อธิบายและการจัดระบบคําสอนคริสตศาสนาท่ีเร่ิมตนในชวงแรก ๆ (ค.ศ. 1 –  
ค.ศ. 800) จนถึงยุคท่ีคริสตศาสนาเปนระบบที่ชัดเจน (ค.ศ. 800 – 1500) โดยนําปรัชญากรีกมาชวย
จัดระบบและอธิบายความเช่ือคริสตศาสนา  พบตัวอยางชัดเจนจากนักปรัชญาตะวันตกยุคกลาง  
(ค.ศ. 100 – 1500)  ท่ีอธิบายความจริงของคริสตศาสนาอาศัยปรัชญากรีก  ในเร่ืองนี้   ยัง  ดังโตแนล 
(2551)  ไดวิเคราะหวา นักปรัชญาทุกยุคทุกสมัยไดพยายามแสวงหาความจริงอยางลึกซ้ึงเกี่ยวกับชีวิต
มนุษยและการเรียนทัศนคติหรือโลกทัศนของเขาชวยใหเขาใจธรรมชาติและคุณลักษณะของมนุษย 
โดยเฉพาะนักบุญเอากุสติน (ค.ศ. 354 – 430) และนักบุญโทมัส  อาไควนัส (ค.ศ. 1224 – 1274)  
เปนตน  ท่ีมีแนวคิดท่ีสอดคลองกับความเช่ือศรัทธา  จุดประสงคของทานท้ังสอง คือ การอธิบาย 
ความเชื่อ   แตมีส่ิงหนึ่งท่ีสําคัญในทัศนคติและวิธีการของพวกทาน  คือการตระหนักถึงคุณคาของ
ปรัชญากรีก  ของเพลโตและอาริสโตเติล64  และสามารถใชแนวปรัชญาน้ีเพ่ืออธิบายความเช่ือของ
คริสตชนต้ังแตสมัยของนักบุญโทมัส  เปนตนมา   มีนักปรัชญาหลายๆ ทานท่ีไดพัฒนาความคิด
เกี่ยวกับปญหาพื้นฐานของชีวิตมนุษย   และนักบุญโทมัสจึงเปนตัวอยางสําหรับเราในสมัยปจจุบัน
ไมใช เพื่อจะซํ้าคําสอนของทาน  แตเพื่อเราจะใชแนวคิดของนักปรัชญาของสมัยใหมหรือ 
สมัยปจจุบันใหเปนประโยชนในการเขาใจความเช่ือ (เทววิทยา) 

นอกจากนั้น ยังมีอีกแนวหนึ่ง ท่ีมีอิทธิพลตอแนวคิดของพระสันตะปาปายอหน ปอลท่ี 2  คือ 
ปรัชญาบุคคลนิยม (Personalism)  ของอิมมานูเอล มูเนียร (ค.ศ.  1905 – 1950) อิมมานูเอล  เลวินัส  
(ค.ศ. 1906 – 1995) หรือ พอล  ริเกอร (ค.ศ. 1913 - 2005) นักปรัชญากลุมนี้เนนถึงความสัมพันธ
ระหวางมนุษยในสังคม  โดยตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของคนอ่ืน  เปดจิตใจตอนรับเพื่อนมนุษย

                                                 
64 เพลโต (ราว กอน ค.ศ.428 – 347) และอริสโตเต้ิล (ราว กอน ค.ศ. 384 – 322)  เปนสองนักปรัชญาท่ีมีช่ือเสียง 
ในปรัชญาตะวันตกยุคกรีกโบราณ  ซึ่งนักบุญออกัสติน (เพลโต) และนักบุญโทมัส อาไควนัส (อริสโตเต้ิล)  
นําแนวปรัชญาของทั้งสองมาใชอธิบายคําสอนในศาสนาคริสต 
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ดวยความเคารพ เราสังเกตไดวาแนวปรัชญาบุคคลนิยมอยูในเบ้ืองหลังของคําสอนของคริสตศาสนจักร
โรมันคาทอลิกในเร่ืองสังคมและสันติภาพ โดยเฉพาะแนวคิดของพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี  2 

อยางไรก็ตาม ส่ิงท่ีควรระมัดระวัง คือ มีการพยายามทําคําสอนคริสตศาสนาใหเปนปรัชญา 
จนเนนเร่ืองงานดานวิชาการของคริสตศาสนามากเกินไป จนถึงกับมีการนําคําสอนคริสตศาสนา 
มาใชพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ัวไป  จนลืมเนนไปวาคริสตศาสนามีเปาหมายเฉพาะ  ก็คือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามแบบอยางพระเยซูคริสตเจา   ดังนั้น จึงกลาวไดวา ความเช่ือคริสตชนไมใชปรัชญา 
และไมไดข้ึนกับปรัชญา  แตเปน “ขาวดี” (Gospel)  (Byrne, 1995: 337) กําเนิดและพื้นฐานของ
ความเช่ือคริสตชนไมใชแนวคิดทางปรัชญา  แตเปนขาวดีท่ีคริสตชนเช่ือวาพระเจาทรงรัก  
และทําพันธสัญญาท่ีจะชวยมนุษยสูความรอดพน   ท้ังนี้ ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักรฯ   
ไดใชแนวคิดทางปรัชญามาชวยอธิบายขาวดีดังกลาว  โดยไมไดผูกมัดตนเองกับแนวคิดของ 
ใครหรือลัทธิทางปรัชญาใดๆ ท้ังส้ิน แตคริสตศาสนจักรผูกมัดตนเอง กับขาวดีแหงความรอดพน   
ซ่ึงพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ีสอง จะเสนอแนวคิด โดยเฉพาะจากเอกสาร Faith and Reason 
(1998)  ท่ีพระองคทรงวิเคราะหและอธิบายความสัมพันธของปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนาอยาง
ชัดเจนที่สุดในประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 
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จากการพิจารณาประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร ทําใหเขาใจวาปรัชญาและคริสตศาสนา 

มีท้ังการมีความสัมพันธกันอยางแนบแนน  บางคร้ังแยกจากกันอยางเด็ดขาด  มีท้ังการสนับสนุน 
ใหใชปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา มีท้ังการประนามวิทยาการ โดยเฉพาะปรัชญาวา 
เปนศัตรูตอคําสอนคริสตศาสนา   อยางไรก็ตาม ในประวัติศาสตรการศึกษาปรัชญา  เห็นถึง 
ความพยายามอยางตอเนื่องของนักปรัชญาหลายทาน  โดยเฉพาะนักปรัชญาชาวคริสตยุคกลาง   
และนักปรัชญาชาวอิสลามหลายๆ ทานไดอธิบายความเช่ือศรัทธาในศาสนาอาศัยเหตุผล  จวบจน
ยุคสมัยปจจุบัน  ยังคงมีนักปรัชญาที่สานงานตอ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระสันตะปาปายอหน ปอล  
ท่ี 2 อดีตประมุขแหงคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ในชวง ค.ศ. 1978 - 2005 

การอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนาตามแนวคิดของ 
พระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2  ดําเนินตามธรรมประเพณีของคริสตศาสน กลาวคือ  การสนับสนนุ
ใหใชปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา  เพื่อใหคําสอนคริสตศาสนาเขาใจไดชัดเจนยิ่งข้ึน 
ในสังคมสมัยท่ีพระองคทรงดํารงตําแหนงประมุขของคริสตศาสนจักร  นําปรัชญามาอธิบายคําสอน  

ไมใชเปล่ียนคําสอนหรือแนวคิดเพ่ือใหเขากับปรัชญา  แตเปนการประยุกตบางสวนของปรัชญา 
มาใชอธิบายคริสตศาสนาใหชัดเจน มีเหตุผลมากข้ึน   เนื่องจากส่ิงท่ีพระสันตะปาปาฯ ทรงย้ําไมใช
เร่ืองของการใชเหตุผลในระดับสติปญญาของมนุษย  แตส่ิงทรงย้ําคือ  การดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง 
สูความดีแทของมนุษยชาติ  ซ่ึงมีลักษณะเปน “หลักคําสอนเดิม ในรูปแบบใหม” กลาวคือ  
ทรงดําเนินตามแนวปฏิบัติของคริสตศาสนจักร ทรงเคารพและสืบตองานจากพระสันตะปาปา 
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องคกอน  “โดยเดินตามแนวทางท่ีพระสันตะปาปาองคกอนๆ  ไดทรงกรุยทางไว”  (John Paul II, 
1998: 5) แตส่ิงท่ีเปนลักษณะเดนของพระสันตะปาปาฯ คือ  การสอนอยางเปนทางการถึง
ความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา   โดยเฉพาะการใหแนวทางวา การใชปรัชญา
รวมสมัยบนพ้ืนฐานของธรรมประเพณีของคริสตชน  เพื่อมุงสูการศึกษาความจริงตามคําสอน 
คริสตศาสนา 

 
1.  พระสันตะปาปายอหน ปอลท่ี 2 กับเอกสาร  Faith  and  Reason:  การยืนยันและสนับสนุนให
นําปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนาอยางเปนทางการ 

แมวาในประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร มีการนําปรัชญามาใชอธิบายคําสอนคริสต-
ศาสนามาอยางตอเนื่องต้ังแตชวงเร่ิมตนคริสตศาสนา  ปตาจารยคริสตศาสนจักรใชปรัชญา 
เพื่อปูทาง และปกปองคําสอนคริสตศาสนา  ขณะเดียวกัน มีแนวคิดควบคูดวยเชนกันในการปฏิเสธ
ปรัชญาหรือวิทยาการแขนงตางๆ ท่ีนํามาใชอธิบายคําสอนคริสตศาสนา  แตไมพบวามีการประกาศ
สนับสนุนหรือประกาศหามการใชปรัชญามาอธิบายคําสอนของคริสตศาสนาอยางเปนทางการจาก
ผูนําคริสตศาสนจักร  ท้ังนี้อาจมีการใหแนวทางที่เกี่ยวของบางดังท่ีนําเสนอในบทกอนหนานี้ 

1.1 ยอหน ปอล ท่ี 2   พระสันตะปาปาผูเชี่ยวชาญดานปรัชญาและคําสอนคริสตศาสนา 
พระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2 กอนท่ีจะทรงดํารงตําแหนงประมุขแหงคริสต-

ศาสนจักรคาทอลิก พระองคทรงเปนผู เ ช่ียวชาญดานวิชาปรัชญาและคําสอนคริสตศาสนา  
(เทววิทยา)  ดังท่ีผูวิจัยไดศึกษาชีวประวัติของพระองคท่ีวา  “จากความเล่ือมใสในคริสตศาสนา  
ทําใหพระองคสมัครเปนบาทหลวง ใน ค.ศ. 1942  ไดทรงศึกษาปรัชญาและเทววิทยาคริสตศาสนา
สําหรับผูรับการอบรมเปนบาทหลวง  จน ค.ศ. 1946  หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยุติ พระองค 
ทรงไดรับการบรรพชาเปนบาทหลวง   จากนั้นทรงไดเขารับการศึกษาตอจนสําเร็จปริญญาเอกทาง
เทววิทยา  ท่ีมหาวิทยาลัยแอลเจลิคุม (Angleligum University) กรุงโรม ประเทศอิตาลี  พระองค 
ทรงเดินทางกลับโปแลนด  ทรงชวยงานโบสถคาทอลิกหลายแหงและทรงเปนท่ีปรึกษาของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงเมืองคารคูฟ  จนป ค.ศ. 1951  ทรงศึกษาวิชาปรัชญาและเทววิทยา 
จนสําเร็จปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยลูบลิน (Lublin University) จบแลวทรงเปนอาจารยสอนท่ีนั่น   
ระหวางทรงเปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัย พระองคทรงเขียนหนังสือเกี่ยวกับความเช่ือศรัทธาและ
ศีลธรรมตามแนวคริสตศาสนาไวหลายเลม”  (วุฒิชัย  อองนาวา, 2548: 149) สอดคลองกับ Robert 
F. Harvanek (n.d. cited in John M. McDermott, 1993:) กลาววาพระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2 
เปนท้ังนักเทววิทยาและนักปรัชญา 
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ดวยเหตุนี้ พระสันตะปาปาฯ  จึงยืนยันวา  “หากสํารวจดูประวัติศาสตรความคิด  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในทางตะวันตก   ยอมจะเห็นไดชัดเจนวาการพบกันระหวางปรัชญากับเทววิทยา  
และการไดแลกเปล่ียนการหยั่งรูแกกันไดมีสวนชวยใหมนุษยชาติกาวใหมขามหนาอยางมาก”  
(John Paul II, 1998: 11) 

1.2  ทุกศาสตร ทุกแขนงวิชา ลวนมีความสัมพันธกับวิชาปรัชญา เนื่องจากตั้งคําถามบน
รากฐานของความจริง 

จากการเปนผู เ ช่ียวชาญดานปรัชญา  พระองคทรงวิ เคราะหวาทุกแขนงวิชา  
ลวนมีความเก่ียวของสัมพันธกับวิชาปรัชญาท้ังส้ิน  “วิชามนุษยวิทยา  ตรรกวิทยา  วิทยาศาสตร
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร   ภาษาศาสตร  ฯลฯ  กลาวไดวาปรัชญามีสวนพัวพันกับความรูทุกสาขา
ไมมากก็นอย” (John Paul II, 1998: 4)  เนื่องจากทุกศาสตร  ทุกแขนงวิชา  ยอมเร่ิมตนจากการตั้ง
ปญหาบนรากฐานของ “ความจริง” ซ่ึงเปนปญหาพื้นฐานของการคนหาความจริงในบริบทของ
ปรัชญา สงผลใหมีพัฒนาการดานวิทยาการของมนุษย  “โดยเร่ิมตนจากจุดนี้  เหตุผลของมนุษยได
ตั้งปญหาข้ึนมากมายท่ีทําใหมีความอยากรูกวางขวางข้ึน  และลึกซ้ึงยิ่งๆ  ข้ึนไดมีระบบปรัชญา
สลับซับซอนเกิดข้ึนมากมาย   ทําใหเกิดผลดีในความรูสาขาตางๆ  และผลักดันใหพัฒนาวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร” (John Paul II, 1998: 5) พระองคทรงยกยองแนวคิดทางปรัชญา  วาเปน
การศึกษาคนควาหาความจริง   เปดทางใหตนเขาใจตัวเองดีข้ึน  และพัฒนาตัวเองใหกาวหนายิ่งๆ  
ข้ึน (John Paul II, 1998: 4)  ซ่ึงสอดคลองกับคําสอนคริสตศาสนา ท่ีมุงอธิบายความจริงเชนกัน  
ดังท่ีพระองคตรัสวา  

“มนุษยเรามีบอเกิดสําหรับหาความจริงมากขึ้นเร่ือยมาตามลําดับ   ท้ังนี้ก็เพื่อชีวิต
ของมนุษยจะไดกาวหนาในมนุษยธรรมมากยิ่งข้ึน  ปรัชญาก็นับเปนบอเกิดหนึ่งท่ีมีหนาท่ีถาม
ปญหาเกี่ยวกับความหมายของชีวิตโดยตรง   และพยายามรางคําตอบใหกับปญหาดังกลาว   ปรัชญา 
จึงปรากฏโฉมในฐานะมีบทบาทท่ีนับวาสําคัญท่ีสุดอยางหนึ่งของมนุษย” (John Paul II, 1998: 3) 

“หากพิจารณาประวัติศาสตร...เห็นไดชัดเจนวา  ในสวนตางๆ  ของโลกแมจะมี
วัฒนธรรมตางกัน   ก็เกิดคําถามพื้นฐานข้ึนในเวลาไลเล่ียกันอันมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู
ของมนุษยโดยท่ัวไป  คือคําถามวา  :  ฉันเปนใคร  ฉันมาจากไหนและจะไปทางไหน  ทําไมจึงมี
ความเลวราย   ตายแลวไปไหน.  คําถามเดียวกันนี้เราพบไดในคัมภีรศักดิ์สิทธ์ิของชาติอิสราเอล   
ในคัมภีรพระเวทและคัมภีรอเวสตาก็มีเหมือนกัน  ตลอดจนงานนิพนธของเมธีขงจื๊อและเลาจื๊อ  
รวมท้ังพระสูตรของตีรถังกรและของพระพุทธเจา  คําถามเหลานี้ยังพบไดในบทประพันธของ 
โฮเมอรและในบทละครโศกนาฏกรรมของยุรีเพอดิสและซาฟเฟอคลิส  เชนเดียวกับในงานนิพนธ
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ปรัชญาของเพลโตและอริสโตเต้ิล65  คําถามดังกลาวเหลานี้มาจากตนกําเนิดเดียวกันท่ีเรงรัดดวงใจ
มนุษยใหแสวงหาความหมาย.  ก็เปนความจริงวาใครตอบคําถามเหลานี้อยางไร  ทิศทางชีวิตของเขา
ก็ไปทางน้ัน” (John Paul II, 1998: 1) 

“มนุษยทุกคนอยากรู  และส่ิงท่ีอยากรูจริงๆ  ก็คือ ความจริง  ชีวิตประจําวันของเรา
เองก็บงบอกเพียงพอ  แสดงวาในหลายเร่ือง  เราตองการเร่ืองจริงไดแตความคิดเทานั้นไมพอ   
ในบรรดาส่ิงสรางท้ังหลายเทาท่ีเราพบเห็น  มนุษยเปนส่ิงสรางเดียวท่ีสามารถ  มิเพียงแตรู   
แตสามารถถึงข้ันรูวาตนรู ”  (John Paul II, 1998: 25) “มนุษยเราเร่ิมสนใจความจริงดวยปญหาวา  
ชีวิตมีความหมายประการใดหรือไม”  (John Paul II, 1998: 26)   

รวมทั้งคําถามท่ีเกี่ยวของกับชะตากรรมของชีวิตมนุษยท่ีทุกคนตองประสบ คือ 
ความตาย อันเปนคําถามท่ีอยูในใจมนุษยทุกคน  “ยิ่งกวานั้นความจริงท่ีแนนอนเด็ดขาดขอแรก
นอกเหนือไปจากขอเท็จจริงวาเรามีอยูก็คือ  เราจะตองตายสักวันหนึ่ง  เมื่อมีขอเท็จจริงท่ีสราง
ปญหาโลกแตกใหเชนนี้  มนุษยยอมอดไมไดท่ีอยากไดคําตอบท่ีกระจางชัด  เราแตละคนยอมมีท้ัง
ความอยากและหนาท่ีจะรูความจริงแหงชะตาชีวิตของเราเอง   เราตองการรูวาความตายเปนการจบ
ชีวิตอยางเด็ดขาดเลยหรือ  หรือวายังมีอะไรตอไปหลังความตาย  เราจะหวังไดอะไรหลังจาก
ส้ินชีวิตแลวอีกหรือไม” (John Paul II, 1998: 26) และคําถามท่ีเกี่ยวของกับความจริงสูงสุด  
ท่ีเปนพื้นฐานและจุดมุงหมายของความจริงท้ังปวง  “เชนเดียวกันกับการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับ
คําถามอันติมะ  ความกระหายอยากไดคําตอบท่ีเปนความจริงอันติมะฝงรากลึกในดวงใจของ
มนุษย”  (John Paul II, 1998: 29)   

คําถามท่ีนําเสนอขางตน  แสดงใหเห็นวา  ความจริงมีอยูกอนมีมนุษย  มนุษยเปน
เพียงผูคนพบความจริง  ไมใชผูสรางความจริง  มนุษยจึงแสวงหาคําตอบท่ีสอดคลองกับความจริง 
ท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติและในชีวิตมนุษยเอง 

                                                 
65พระเวทเปนคัมภีรของศาสนาพราหมณ – ฮินดู   อเวสตา (Avesta)  เปนคัมภีรของศาสนาแซรเรอรูสเทรอ 
(Zarathustra)  หรือเซอแรสเทอร  (Zoroaster)  อันเปนศาสนาของชาวเปอรเซีย  (อิหรานปจจุบัน) แซรเรอรูสเทรอ
มีชีวิตรุนราวคราวเดียวกับพระพุทธเจา    ตีรถังกร  ภาษาสันสกฤตแปลวา  ผูถึงฝง  (บาลีวา ปารคู) ในที่น้ีหมายถึง
ศาสดา  24  องคของศาสนาเชน โฮเมอร  (Homer)  เช่ือกันวาเปนผูเรียบเรียงคัมภีรศาสนากรีกโบราณ  ยุรีเพอดิส 
(Euripides)  และซาฟเฟอคลิส (Sophocles)  เปนนักแตงบทละครโศกนาฏกรรมของกรีก  อันเปนตนตอของ 

การประพันธบทละครตอมา  เพลโต (Plato)  และ อริสโตเต้ิล (Aristotle)  เปนนักปรัชญาที่สําคัญที่สุดของชาว

กรีกโบราณ   ปตาจารยและนักเทววิทยาของคริสต-ศาสนจักรไดใชปรัชญาของ 2 ทานน้ีอธิบายพระคัมภีร 
มาโดยตลอด. 
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1.3  เอกสาร Faith and Reason  เปนเอกสารท่ีสอนอยางเปนทางการถึงความสัมพันธ
ระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนาวา “ปรัชญาเปนแนวทางสําคัญของคริสตศาสนจักร ใน 
การอธิบายคําสอนคริสตศาสนา” 

จากการศึกษาวิเคราะหประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร  ในเร่ืองความสัมพันธระหวาง
ความเช่ือศรัทธาในคําสอนคริสตศาสนากับการใชเหตุผลของปรัชญาในการแสวงหาความจริง   
พระสันตะปาปาฯ  ไมลังเลพระทัยท่ีจะประกาศสอนอยางเปนทางการในนามของคริสตศาสนจักร 
ผานทางเอกสาร Faith and Reason ใน ค.ศ. 1998  เพื่อสอนอยางเปนทางการถึงความสัมพันธ
ระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา (Joseph G. Donders, 2001: 325) ซ่ึงพระองคกลาวถึง
วัตถุประสงคและบุคคลเปาหมายของเอกสารดังกลาว วา  “ในฐานะท่ีขาพเจามีสวนในพันธกิจ
รวมกับทานท้ังหลายในการ  “ประกาศความจริงอยางเปดเผย”  (2 คร 4:2)  ถึงนักเทววิทยาและ 
นักปรัชญาท้ังหลายดวยในฐานะท่ีพวกทานมีหนาท่ีสํารวจแงมุมตางๆ  ของความจริง  ตลอดจนถึง
บรรดาผูกําลังคนหาความจริงอยูดวย  ขาพเจาต้ังใจจะเสนอขอคิดบางประการอันหวังวาจะ 
เปนประโยชนสําหรับการเดินทางสูปรีชาญาณอันแทจริง  เพื่อวาผู ท่ีรักความจริงอาจจะใช 
เลือกทางไดถูกตอง   อันจะนําไปสูความจริงท่ีจะทําใหจิตใจสงบและประสบปติในจิตวิญญาณ”   
(John Paul II, 1998: 6) 

“ขาพเจารูสึกมีภาระหนาท่ีจะตองระบุหลักการและมาตรการตามท่ีขาพเจาตัดสิน 
ไดวาจําเปนสําหรับการร้ือฟนความสัมพันธอันดี   กลมกลืนและสรางสรรค  ระหวางเทววิทยาและ
ปรัชญาข้ึนมาใหม  ในแสงสวางของหลักการเหลานี้และมาตรการเหลานี้  จะเปนไปไดท่ีจะช้ีชัด
ยิ่งข้ึนวามีสายสัมพันธใดทาทายจะมีไดท่ีเทววิทยาจะถูกสัมพันธกับความคิดเห็นและระบบปรัชญา
ตางๆ  ของโลกปจจุบัน”  (John Paul II, 1998: 63) 

ผานทางเอกสารดังกลาว สภามุขนายกแหงสหรัฐอเมริกา (United States Conference 
of Catholic Bishops, 2003) วิเคราะหวาพระสันตะปาปาฯ ทรงเนนการอธิบายความสัมพันธ
ระหวางความเช่ือศรัทธาและปรัชญาซ่ึงมีลักษณะเปนความกลมกลืนและความสัมพันธท่ีสรางสรรค
ระหวางเทววิทยาและปรัชญา  สอดคลองกับ กีรติ  บุญเจือ (2544: 73) ไดแสดงความคิดวา 
พระสันตะปาปาฯ ทรงใหความชัดเจนในเรื่องความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสต-
ศาสนา   ถือเปน “มิติใหมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก”  ท่ีสอนอยางเปนทางการ66 ในเร่ือง

                                                 
66 ปญหาเรื่องความสัมพันธระหวางปรัชญาและเทววิทยามีความคลุมเครือมาต้ังแตยุคนักบุญออกัสติน - นักบุญ

โทมัส  อาไควนัส  เปนตนมาโดยคริสตศาสนจักรฯ  ยังไมมีการสอนอยางเปนทางการถึงความสัมพันธระหวาง
ปรัชญากับเทววิทยาวาเปนอยางไรแน  คริสตชนนําปรัชญามาอธิบายคริสตศาสนาไดหรือไม  ทําไดแคไหน 
อยางไร 
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ความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา  โดยพระสันตะปาปาฯ ทรงแถลงวา 
“ปรัชญาเปนวิถีทางที่สําคัญอยางหนึ่งในการเขาถึงความจริงในพระเจา” (John Paul II, 1998: 5)  
ในฐานะท่ีมนุษยเปนผูมีสติปญญา   พระองคจึงทรงเชิญชวนคริสตชนท่ีมีความรู  ความสามารถวา 
มีหนาท่ีตองศึกษาคนควาปรัชญาทุกคนทุกรูปแบบและรวมมือกับนักปรัชญาทุกรูปแบบ  
เพื่อหาคําอธิบายคําสอนของคริสตศาสนาใหกระจางแจงกวางขวางยิ่ง ๆ ข้ึน  ทรงยกยองปรัชญาวา
เปนศาสตรสําคัญควบคูกับความเช่ือศรัทธา ท่ีชวยเรารูความจริงในพระเจา  ดังในคํานําของเอกสาร 
Faith and Reason ท่ีวา  “ศรัทธาและเหตุผลเปนเหมือน  2  ปก  ท่ีวิญญาณมนุษยบินข้ึนไปเพงพินิจ
ความจริง ;  และพระเจาก็ไดทรงวางความอยากรูความจริงใหไวในดวงใจของมนุษย  เพื่อรูจัก
พระองคเปนหลักใหญ,  ท้ังนี้ก็เพราะเม่ือรูจักพระองคแลว   คนเราจะไดบรรลุถึงความจริงเต็มเปยม
กับตัวเอง (John Paul II: คํานํา) กลาวคือ ความสัมพันธระหวางความเช่ือศรัทธาและปรัชญา 
มีลักษณะเปนความกลมกลืนและความสัมพันธท่ีสรางสรรคสูความจริง (United States Conference 
of Catholic Bishop, 2003) 

พระสันตะปาปาฯ ทรงอางถึงแนวคิดของพระสันตะปาปา  เลโอ  ท่ี 13  ท่ียืนยัน 
คําสอนจากสังคายนาวาติกัน  คร้ังท่ี 1 (ค.ศ. 1869 – 1870) วา “ปรัชญามีสวนชวยในการปูพื้นฐาน
ใหกับการศึกษาศรัทธาและเทววิทยา” (Leo XIII, 1879 cited in John Paul II, 1998: 57)   

ดวยเหตุนี้ พระองคจึงสอนวาปรัชญาเปนวิถีทางหนึ่ง เพื่อใหคริสตชนเขาใจ 
ส่ิงท่ีพระเยซูสอนตามท่ีบันทึกในพระวรสาร  ดังท่ีพระองคกลาววา (John Paul II, 1998: 5)    
“คริสตศาสนจักรพบวาปรัชญาเปนวิถีทางท่ีชวยใหเรารูความจริงเกี่ยวกับชีวิตมนุษย  และเห็นวา
ปรัชญาชวยทําใหเขาใจความเช่ือไดลึกซ้ึงยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งชวยทําใหเขาใจความจริง 
ในพระวรสาร” 

ยิ่งกวานั้น พระองคทรงแสดงความกังวลตอนักวิชาการของคริสตศาสนจักร ท่ีศึกษา
คําสอนคริสตศาสนาในสาขาวิชาเทววิทยา  โดยปราศจากการศึกษาวิชาปรัชญา “ขาพเจาอดไมได 
ท่ีจะต้ังขอสังเกตไวอยางประหลาดใจระคนกับความหนักใจท่ีเห็นวา มีนักเทววิทยามิใชนอย 
ท่ีไมสนใจศึกษาปรัชญา” (John Paul II, 1998: 61)   

ซ่ึง กีรติ  บุญเจือ  (2544) วิเคราะหวาเอกสาร Faith and Reason  (1998) ของ 
พระสันตะปาปายอหน ปอลท่ี 2  เม่ือเดือนกันยายน ค.ศ. 1998 นับเปนกาวใหมอีกกาวหน่ึงของ
คริสตจักรคาทอลิก   พระองคอธิบายวา  ปรัชญาเปนแนวทางสําคัญในคริสตศาสนจักรคาทอลิก  
ซ่ึงเทากับบอกวาชาวคาทอลิกท่ีมีความรูความสามารถ  มีหนาท่ีจะตองศึกษาคนควาปรัชญา 
ทุกรูปแบบและรวมมือกับนักปรัชญาทุกรูปแบบ  เพื่อหาคําอธิบายคําสอนของคริสตศาสนจักร 
ใหกระจางแจงกวางขวางยิ่งๆ ข้ึน  พระสันตะปาปาทรงแสดงองคเปนนักปรัชญาเต็มตัวในเอกสาร
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ฉบับนี้  โดยเร่ิมพิจารณาปญหาพื้นฐาน  อันมาจากธรรมชาติของมนุษยท่ีมีความอยากรูรวมกัน 
ในปญหาท่ีจาระไนมา   ไมวาจะอยูท่ีไหนของโลก  ไมวาจะมีอาชีพดานใด  หากใชความคิดก็พบ
ปญหาหลักเหมือนกันในจิตใจ   

 
2.  การวิเคราะหภาพรวม/ภูมิหลังในประวัติศาสตรคริสตศาสนจักรตอการใชเหตุผลของปรัชญา 
มาอธิบายความเชื่อศรัทธาตอความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา 

จากภาพรวม/ภูมิหลังในประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร  ตอการนําปรัชญามาอธิบาย 
คําสอนคริสตศาสนา  พระสันตะปาปายอหน ปอล  ท่ี 2   ทรงวิเคราะหวาคริสตศาสนจักร 
นําวิทยาการของมนุษย   โดยเฉพาะปรัชญามาอธิบายความจริงตามคําสอนคริสตศาสนามาต้ังแต
เร่ิมตนคริสตศาสนา  และยังคงดําเนินการอยางตอเนื่องในประวัติศาสตรคริสตศาสนา ท้ังนี้  
มีการนําปรัชญามาใชอธิบายคําสอนคริสตศาสนาอยางรอบคอบ 

2.1  นักบุญเปาโลกับการนําปรัชญามาอธิบายคําสอนของพระเยซูคริสตเจา 
พระสันตะปาปาฯ ทรงอางอิงพระคัมภีร  หนังสือกิจการอัครสาวก  ท่ีบันทึกวา 

มีความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนาต้ังแตเร่ิมตนการประกาศคําสอนของ 
พระเยซูคริสตเจา  โดยเฉพาะนักบุญเปาโลที่นําแนวคิดของนักปรัชญาซ่ึงเปนท่ีนิยมในสมัยเร่ิมตน
คริสตศาสนามาอางอิง เพื่อสนับสนุนและอธิบายคําสอนของพระเยซูคริสตเจา “หนังสือกิจการ 
อัครสาวกไดบันทึกหลักฐานไววาการประกาศพระวรสารต้ังแตเร่ิมแรกแลว ไดตระหนักถึงกระแส
ปรัชญาตางๆ ท่ีกําลังเปนท่ีนิยมในขณะนั้น   นักบุญเปาโลจึงไดตัดสินใจในคําปราศรัยท่ีจะอางอิง
ถึงคําสอนของนักปรัชญา” (John Paul II, 1998: 36) 

เปนท่ีนาสังเกตวา แมนักบุญเปาโลจะนําปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา  
แตทานเตือนวาอยาใหความสําคัญตอปรัชญามากเกินไป  จนนําไปแทนท่ีคําสอนของพระเยซู- 
คริสตเจา  ดังท่ีพระสันตะปาปาฯ อางคําสอนของนักบุญเปาโลและแนวปฏิบัติบรรดาปตาจารย 
ท่ีสําคัญในคริสตศาสนาจักรยุคแรก  ท่ีดําเนินตามเจตนารมณของนักบุญเปาโล  ดังท่ีพระองคทรง
กลาววา  “จงระวังอยาใหผูใดใชปรัชญาหรือใชเลหกลอันไรแกนสารหลอดลวงทานตาม
ขนบประเพณีของมนุษย  หรือหลักการของโลก  ไมส่ังสอนตามคําสอนของพระคริสตเจา”   
(คส  2:8)  คําพูดของนักบุญเปาโลดูเหมือนจะตรงกับสภาพของโลกปจจุบัน  ถาจะมองใหเห็นวา 
ทุกวันนี้ก็มีไสยศาสตรพิศดารหลายรูปแบบตางๆ  กันท่ีเผยแพรกันอยู  แมผูมีความเช่ือแตขาด
วิจารณญาณท่ีเหมาะสมก็พลอยไปกับเขาดวย  นักเขียนอ่ืนๆ  ของคริสตศาสนจักรในชวง 
ศตวรรษแรกๆ  นั้น  อยางเชน  นักบุญอีเรนีอุส (Irenaeus, ค.ศ. 130 - 202) และแตรตูเลียน  
(Tertullian, ค.ศ. 160 - 220)  ไดสืบทอดเจตนารมณของนักบุญเปาโลดวยการสงสัญญาณเตือนภัย
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ขณะตองเผชิญหนากับทิศทางวัฒนธรรมท่ีพยายามจะลดความสําคัญของการเผยแสดงใหอยู 
ใตอํานาจของการตีความเชิงปรัชญา”  (John Paul II, 1998: 37) 

2.2  ปตาจารยของคริสตศาสนจักร ใชปรัชญาเปนการปูทางและปกปองความเชื่อศรัทธา
ในคริสตศาสนา 

การนําปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา  กระทําดวยความรอบคอบยิ่งข้ึน  
ผานทางปตาจารยของคริสตศาสนจักร   ท่ีสอนวาปรัชญาเปนการปูทางและปกปองความเช่ือศรัทธา
ในคําสอนคริสตศาสนา  

 “ผูบุกเบิกเขารวมวงคิดแบบปรัชญาในนามของคริสตศาสนจักร  แนนอนไดกระทํา
ดวยความระมัดระวังท่ีสุขุม   คนแรกไดแกนักบุญจัสติน (St. Justin, ค.ศ. 100–165) เปนนักปรัชญา
กรีกมากอน   คร้ันสมัครมานับถือศาสนาคริสตแลว  ก็ยังคงยกยองปรัชญากรีก  แตก็ไดประกาศ
อยางจริงจังและชัดเจนวา   ปรัชญาท่ีแนนอนและเปนประโยชนตอชีวิตอยางแทจริงมีใน 
คริสตศาสนาเทานั้น  ในทํานองเดียวกัน  นักบุญเคลเมนต แหงอเล็กซานเดีรย (St. Clement of 
Alexandria, ค.ศ. 150 - 215)  ไดเรียกพระวรสารวาเปน “ปรัชญาแท” และไดแสดงความเขาใจ
ปรัชญาวาเหมือนกฏของโมเสส  เปนคําสอนท่ีเตรียมตัวรับศรัทธาแบบคริสต  ปูทางสําหรับ 
พระวรสาร เนื่องจากปรัชญาใฝหาปรีชาญาณอันประกอบดวยความหมายถูกท้ังในใจ  ในวาจาและ
ในการดําเนินชีวิตบริสุทธิผุดผอง   มันจึงอยูในฐานะท่ีจะเตรียมผูสนใจใหบรรลุถึงปรีชาญาณได
และมันก็จะทําทุกๆ  อยางเทาท่ีเปนไปไดเม่ือจะทําไดสําเร็จ   นักปรัชญาคือผูรักปรีชาญาณ  อันเปน
ผูสรางและเปนนายเหนือทุกส่ิง  ปรีชาญาณยังเปนความรูของพระบุตรดวย  สําหรับนักบุญ 
เคลเมนต ปรัชญากรีกมิไดเกื้อหนุน   และทําใหความจริงของศาสนาคริสตสมบูรณแบบ  เพียงแต 
ใชปกปองศรัทธาจากการโจมตีไดเทานั้น  ท้ังนี้ก็เพราะวา  คําสอนของพระผูไถ สมบูรณอยู 
ในตัวแลว   ไมจําเปนตองมีอะไรอ่ืนมาเกื้อหนุน  เพราะเปนพลังและปรีชาญาณของพระเปนเจา 
อยูแลว   ปรัชญากรีกอาจจะชวยไดไมใชทําใหความจริงแข็งแรงแตอาจจะมีสวนชวยในแงท่ีทําให
เหตุผลวิบัติลมเหลวและปลดอาวุธพวกทรยศตอความจริงโดยทําสงครามกูความจริง  สมญาณาม 
ท่ีเหมาะสําหรับเรียกปรัชญากรีกก็คือ   เปนร้ัวหรือกําแพงลอมรอบสวนองุนนั่นเทียว” (John Paul 
II, 1998: 38) 

พระสันตะปาปาฯ ทรงวิเคราะหและยกยองแนวทางการใชปรัชญามาอธิบายคําสอน
คริสตศาสนา  โดยเฉพาะแนวทางของนักบุญออกัสติน (St. Augustine, ค.ศ. 354 – 430) กลาวคือ 

“แมนักบุญออกัสตินจะใหเกียรติลัทธิเพลโตใหมเปนพิเศษ  แตก็ยังตําหนิพวกนี้วา
ท้ังๆ ท่ีรูวาเปาหมายของการแสวงหาของตนอยูตรงไหน  แตพวกเขาก็ไมยอมรับรูวิถีท่ีจะตอง
ดําเนินไปสูเปาหมายของตน   อันไดแกพระวจนาตถทรงรับเอากาย   นักบุญออกัสติน  พระสังฆราช
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แหงฮีปโปไดทําการสังเคราะหปรัชญากับเทววิทยาไดสําเร็จงดงาม  ทําใหความคิดกรีกกับละติน
ผสมผสานกันไดอยางดี   ทําใหความรูประสานกันเปนเอกภาพ  โดยมีความคิดชอบคัมภีรไบเบิล
เปนสารแหงเอกภาพดวยความม่ันคงและคงทน  เพราะอาศัยความสามารถคิดคํานึงอยางลึกซ้ึง 
ของทาน   การสังเคราะหอันเปนผลงานความคิดของทานไดรับการยกยองวาเปนงานพินิจพิเคราะห
เชิงปรัชญาและเทววิทยาท่ียอดเยี่ยมที่สุดของมหาอาณาจักรโรมันตะวันตกสืบตอมาหลายศตวรรษ  
ท้ังชีวประวัติและกิจปฏิบัติอันศักดิ์สิทธ์ิของทาน  มีประสบการณจริงแทรก  กระตุนใหมีนักคิด
พัฒนาเปนกระแสปรัชญาตอมามากมายหลายกระแส”  (John Paul II, 1998: 40) 

พระสันตะปาปาจึงสรุปแนวทางของบรรดาปตาจารยของคริสตศาสนจักรในเร่ือง
ความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนาวา  “เอาความจริงของความเช่ือศรัทธาไป
เช่ือมโยงใหเขากันกับชองทางตางๆ ท่ีปรัชญากรีกเปดทางไว” (John Paul II, 1998: 41) 

2.3 นักบุญโทมัส  อาไควนัส  แบบอยางของการสรางความประสานกลมกลืนได 
เปนอยางดีระหวางศรัทธากับเหตุผล 

ตอมา  ในสมัยนักวิชาการคริสตศาสนา   ยุคอัสสมจารย   พระสันตะปาปาฯ  
ทรงวิเคราะหวา นักวิชาการของคริสตศาสนจักรยุคอัสสมาจารยไดพัฒนาการนําปรัชญามาอธิบาย
คําสอนคริสตศาสนจักรตามแนวทางของบรรดาปตาจารย  กลาวคือ การนําปรัชญามาอธิบาย 
คําสอนคริสตศาสนา   แตส่ิงท่ีเปนแนวทางที่กําหนดชัดเจนถึงความสัมพันธของปรัชญากับคําสอน
คริสตศาสนา   คือ   เ ร่ิมมีการกําหนดอัตลักษณของปรัชญากับความเช่ือศรัทธาในคําสอน 
คริสตศาสนา   แมมีสวนท่ีเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน  แตก็เปนอิสระตอกัน โดยเฉพาะความเช่ือศรัทธา
ตอคําสอนคริสตศาสนา  ไมจําเปนตองถูกจํากัดกรอบแตเพียงการใชเหตุผลทางปรัชญาเทานั้น   

“แมความเช่ือศรัทธาจะตองมากอนการใชเหตุผล  แตไมมีผลแทรกแซงตอการศึกษา
คนควาดวยเหตุผล  ซ่ึงตองกระทําอยางอิสระแตประการใด...อันท่ีจริงนั้นเหตุผลไมควรใหมี
บทบาทชี้ขาดเนื้อหาของศรัทธา   ซ่ึงเหตุผลไมสามารถจะทําได   และไมใชหนาท่ีของเหตุผลดวย 
หนาท่ีแทจริงของเหตุผลนาจะอยูภายในกรอบของการกําหนดความ   หาคําอธิบายท่ีอาจจะชวยให
ทุกคนสามารถเขาใจเนื้อหาของศรัทธาไดบาง…ความรูท่ีไดจากความเช่ือศรัทธากับความรูทาง
ปรัชญาก็กลับมามีความประสานกลมกลืนในระดับพื้นฐานอีกคร้ังหนึ่งท่ีเหตุผล  เพราะความเช่ือ
ศรัทธาตองการใหขอความเช่ือถูกเขาใจดวยเหตุผล   ฝายเหตุผลเม่ือดําเนินการคนควาตามวิถีทาง
ของตนจนถึงข้ันสุดทายแลวก็ตองยอมรับวาไมสามารถทําหนาท่ีของตนได” (John Paul II,  
1998: 42) 
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พระสันตะปาปาฯ  ทรงวิเคราะหแนวทางการนําปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสต-
ศาสนาตามแนวทางของนักบุญโทมัส  อาไควนัส (St. Thomas Aquinas, ค.ศ. 1225 – 1274)  
ทรงยกยองวา 

“ตองยอมรับวานักบุญโทมัสมีบทบาทสําคัญพิเศษในการพัฒนาอันยาวนานของ 
เทววิทยาในคริสตศาสนจักร  ท้ังนี้มิใชเพราะคําสอนของทานเทานั้น  แตยังเพราะวิธีเสวนากับ
ความคิดของชาวอาหรับและของชาวยิว  ขณะน้ันดวยในยุคท่ีนักปรัชญาคริสตกําลังร้ือฟน 
มุมปญญาของปรัชญากรีกอยูนั้น   และโดยเฉพาะอยางยิ่งในการร้ือฟนขุมปญญาของอริสโตเต้ิล  
นักบุญโทมัสสมควรไดรับเกียรติบัตรในตําแหนงพิเศษในฐานะสามารถสรางความประสาน
กลมกลืนไดเปนอยางดีระหวางศรัทธากับเหตุผล  ทานไดอางไววาท้ังความสวางแหงเหตุผลและ
ความสวางแหงศรัทธาก็มาจากพระเจาองคเดียว  ดังนั้น  จึงไมนาจะมีความขัดแยงใดๆ  เกิดข้ึน”  
(John Paul II, 1988: 43) 

นอกจากนักบุญโทมัส  จะเปนตัวอยางของการใชปรัชญามาอธิบายคําสอน 
คริสตศาสนาอยางกลมกลืนแลว  ยังเสนอวาปรัชญาชวยใหเขาใจการเผยแสดงของพระเจาได  
ในขณะเดียวกัน ความเช่ือศรัทธาก็ชวยสงเสริมใหใชเหตุผลศึกษาและอธิบายความจริงได 
สมบูรณข้ึน  การใชเหตุผลแสวงและอธิบายความจริงตามแนวทางของปรัชญาและความเช่ือศรัทธา
ในคําสอนคริสตศาสนาแมแตกตางกัน  แตก็ไมเปนอุปสรรคและทําลายกันและกัน  ตรงกันขามท้ัง
ปรัชญาและคําสอนคริสตศาสนาสามารถเช่ือมโยงและสงเสริมกันและกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เพื่อเขาและอธิบายความจริง   

“เพราะฉะน้ันศรัทธาไมมีอะไรจะตองกลัวเหตุผล   มีแตจะแสวงหาเหตุผลเพ่ือจะได
ฝากความสนใจให   อยางท่ีพระหรรษทานเสริมธรรมชาติและทําใหธรรมชาติสมบูรณแบบได 
ฉันใด   ศรัทธาก็เสริมและทําใหเหตุผลสมบูรณแบบไดฉันนั้น” (John Paul II, 1988: 43) 

นักบุญโทมัส  คิดวาความเช่ือศรัทธาตอคําสอนคริสตศาสนา   ซ่ึงได รับจาก 
การเผยแสดงของพระเจา   เปนคุณคาท่ีสูงสงกวาปรัชญา  ซ่ึงเปนความพยายามของมนุษยในการ
อธิบายความจริง   ดังนั้น  ทานจึงใหความสําคัญของศรัทธานําเหตุผล และท้ังสองอยางสนับสนุน
ซ่ึงกันและกันสูความจริง 

“มีศรัทธาน่ันเองกอนลวงหนาและโดยอาศัยพื้นฐานแหงความจริงของศรัทธาจึง 
คอยๆ   สรางความเขาใจท่ีถูกตองข้ึนมาที่ละนอยๆ... เพราะศรัทธาคือการยอมรับเช่ือความจริงของ 
พระเปนเจาตามท่ีทรงเผยแสดงดวยพระคุณปรีชาญาณไมใชข้ันตอนยอมรับเช่ือ  แตเปนพลังหนุน
ความเขาใจสวนตัวใหเขาใจความจริงของพระเปนเจานั้นเปนตรงกับท่ีพระเจาทรงพระประสงค  
กอนท่ีจะตัดสินใจเช่ือดวยคุณธรรมแหงความเช่ือ”  (John Paul II, 1998: 44) 
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“ปรีชาญาณ 2  รูปแบบมีหนาท่ีเสริม  นั่นคือปรีชาญาณเชิงปรัชญาอันเปนผลจาก
สมรรถภาพของปญญา    มีหนาท่ีเขาใจทุกเร่ืองในขอบขายของระเบียบธรรมชาติ  และปรีชาญาณ
เชิงเทววิทยา  มีหนาท่ีเกี่ยวกับการเผยแสดงโดยสํารวจเนื้อหาของศรัทธาหรือขอเช่ือตางๆ   
ในธรรมลํ้าลึกของพระเจาทีเดียว”  (John Paul II, 1998: 44) 

ดวยเหตุนี้ นักบุญโทมัส   อาไควนัส จึงไดรับการยกยองเปนพิเศษจากคริสตศาสน-
จักร ในการจัดระบบและอธิบายคําสอนคริสตศาสนาอาศัยปรัชญาไดอยางกลมกลืน  นักบุญโทมัส
ไดเสนอแนวทางไวให  ซ่ึงพระสันตะปาปาฯ เสนอวาส่ิงท่ีนักบุญโทมัสทําไวเปนตัวอยาง 
ท่ีเหมาะสมกับสมัยของทาน   คนสมัยตอมาจําเปนตองคิดใหมทําใหมใหเหมาะสมกับแตละยุค 
แตละสมัยเร่ือยไป 

พระสันตะปาปายอหน  ปอล  ท่ี 2  นําพระดํารัสของพระสันตะปาปา  ปอล  ท่ี 6  
ท่ีกลาวในเอกสาร Apostolic Letter Lumen Ecclesia (1974) มาสรุปการวิเคราะหแนวทางการใช
ปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนาตามแนวนักบุญโทมัส  ท่ีวา   

“นี่คือเหตุผลท่ีวาทําไมคริสตศาสนจักรจึงรูสึกมีความชอบธรรมในการเสนออยาง
สมํ่าเสมอใหนักบุญโทมัส  เปนคุรุแหงความคิดและเปนตนแบบของวิธีท่ีถูกตองในการสราง 
เทววิทยา... นักบุญโทมัสจึงไดกลายเปนนักปราชญสําคัญในประวัติของความคิดคริสต  ในฐานะ 
ท่ีทานเปนผูบุกเบิกแนวทางใหมใหสมกับปรัชญาและวัฒนธรรมสากล   ประเด็นหลักในเร่ืองนี้ 
จะเรียกวาแกนของทางออกก็นาจะได   ทานนักบุญไดวางไวเปนแบบแผนสําหรับการเผชิญหนา 
คร้ังใหมระหวางศรัทธากับเหตุผลพรอมกับการหยั่งรูเชิงพยากรณท่ีชัดเจน  ประเด็นนั้นก็คือ   
ตองสรางความสมานฉันทข้ึนมาใหไดระหวางวิถีแหงโลกของปรัชญาไรศาสนากับวิถีแตกหักกับ
โลกของพระวรสาร  อไควนัสเสนอความหมายหลีกเล่ียงวิธีปฏิบัติวิถีของโลกพรอมคุณคา 
ท่ีโลกมีอยู  โดยความโนมเอียงแบบไมธรรมชาติท่ีเคยมีการปฏิบัติมากอน  แตทวาในขณะเดียวกัน 
ก็ยังคงรักษาศรัทธาไวโดยไมยอมใหขอเรียกรองสูงสุดและลดหยอนไมไดของระเบียบเหนือ
ธรรมชาติยังคงมีอยูพรอมสรรพ (Paul VI, 1974: 8)”  (John Paul II, 1998: 43) 

2.4  แมคริสตศาสนจักรจะเผชิญหนากับกระแสแนวคิดท่ีใหแยกเหตุผลกับศรัทธาออก
จากกัน แตคริสตศาสนจักรยังคงยืนยันถึงความสัมพันธระหวางปรัชญากับความเชื่อศรัทธาตอ
ความจริงในคริสตศาสนา 

ในประวัติศาสตรของกระแสปรัชญาตะวันตก ปรัชญาตะวันตกยุคกลาง เปนกระแส
ปรัชญาท่ีมุงอธิบายความจริงของคริสตศาสนา  ตอมา  ตั้งแตยุคปรัชญาตะวันตกสมัยใหม  
(ราว ค.ศ. 1500 -)  เปนตนมา มีนักปรัชญาตะวันตกจํานวนหนึ่ง สํานึกวาปรัชญาควรกลับมาอยูใน
การศึกษาความจริงตามอัตลักษณของตน  ไมควรจํากัดกรอบการศึกษาแตเพียงความจริงของศาสนา  
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สงผลใหมีกระแสที่สนับสนุนการแยกกันเด็ดขาด  ระหวางความจริงของปรัชญา  ท่ีไดมาดวย
สติปญญาของมนุษย กับความจริงของศาสนา  ท่ีมีพื้นฐานบนความเช่ือศรัทธาตอความจริงของ
ศาสนา ตางฝายตางอยูในบริบทของตน ไมตองยุงเกี่ยวกัน “ปรัชญาก็กลายเปนวิชาท่ีแยกเนื้อหาจาก
ศรัทธาอยางเด็ดขาด”  (John Paul II, 1998: 45)  เนื่องจากมีกระแสความคิดวาการยุงเกี่ยวสัมพันธ
กันจะนํามาซ่ึงการกาวกายเนื้อหาของกันและกัน  นําสูการสูญเสียอัตลักษณในศาสตรของตน    
“ผลก็คือฝายศรัทธาก็ยึดศรัทธาแตอยางเดียว   สวนฝายเหตุผลก็ตั้งหนาประณามวาศรัทธาใชเหตุผล
อยางส้ินเชิง…ความรูตามเหตุผลโดยไมคํานึงถึงศรัทธาเลย  และหวังวาจะลมลางและเขาแทนที่
ศรัทธาไดสําเร็จ” (John Paul II, 1998: 45) “การพัฒนาปรัชญาตะวันตกยุคใหม มีสวนอยางมาก 
ท่ีทําใหปรัชญาออกหางจากการเผยแสดงของคริสตศาสนานับวันแตจะมากขึ้น  ถึงขนาดต้ังตัวเปน
ปฏิปกษอยางโลงเสียเลยก็มีไมนอย”  (John Paul II, 1998: 46)   

2.4.1. กระแสการใชความจริงของปรัชญามาแทนท่ีความจริงตามคําสอนคริสต-
ศาสนา 

เกิดกระแสความคิดของนักปรัชญาวาจะใชความจริงทางปรัชญามาแทนท่ี
ความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา  ท่ีไดรับจากการเผยแสดงของพระเจา  เนื่องจากไมสามารถ
อธิบายดวยเหตุผลไดท้ังหมด จึงยอมรับความจริงของคริสตศาสนาเฉพาะส่ิงท่ีอธิบายไดดวยเหตุผล
และจัดระบบคําสอนคริสตศาสนาใหม  ยอมรับเฉพาะส่ิง ท่ีอธิบายไดดวยเหตุผล   โดย  
“ปรับปรุงศรัทธาและเนื้อหาของศรัทธา   แมกระท่ังธรรมลํ้าลึกแหงการส้ินพระชนมและการฟนคืน
ชีพของพระเยซูเจา   ก็พยายามปรับใหมีโครงสรางเชิงปฏิบัติพัฒนา  เพื่อใหเขาใจไดตามหลัก
เหตุผล” (John Paul II, 1998: 46) มีการประนามวาความเช่ือศรัทธา “ทําใหเกิดอัญภาวะ67 
ในจิตมนุษยและเปนอุปสรรคขัดขวางมิใหเหตุผลพัฒนาถึงข้ันบริบูรณ”  (John Paul II, 1998: 46)   

กระแสแนวคิดของนักปรัชญาท่ีเสนอใหแยกเด็ดขาดระหวางเหตุผลกับ 
ความเช่ือศรัทธาในศาสนา กอใหเกิดแนวคิดท่ีจํากัดกรอบการอธิบายความจริงของปรัชญาแตเพียง 
การอธิบายความจริงเฉพาะส่ิงท่ีพิสูจนไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร  กลาวคือ  ยอมรับเฉพาะ 
ความจริงท่ีพิสูจนไดดวยประสบการณระดับประสาทสัมผัสเทานั้น  จึงมองขามปญหาเชิง
อภิปรัชญาและการประพฤติปฏิบัติของมนุษยตามหลักศีลธรรม  กอใหเกิดแนวคิดท่ียึดตนเองเปน
ศูนยกลาง  

                                                 
67อัญภาวะ (Alienation)  คือสภาพท่ีไมเปนไปตามธรรมชาติตามท่ีควรจะเปน  เชนมนุษยมีชีวิตเหมือนสัตว  
ทํางานไมไดคาจางและ/หรือความภูมิใจที่ควรจะได  ชีวิตที่ขาดโอกาสที่มนุษยพึงมี  เปนตน. 
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“ในดานการคนควาวิทยาศาสตร  แนวคิดปฏิฐานนิยม68 ไดเขามายึดครอง 
เปนเจาเรือน   ยังผลมีเพียงแตใหเลิกลาโลกทรรศนแบบคริสตเทานั้น  แตท่ีเนนกวานั้นก็คือได 
ลมลางความสนใจทุกอยางตอวิสัยทรรศนเชิงอภิปรัชญาและศีลธรรม...ผลก็คือนักวิทยาศาสตร 
บางคนไรจุดอ่ืนทางจริยธรรมอยางส้ินเชิง  กําลังเส่ียงอันตรายดวยการตั้งเปาหมายชีวิตโดยไมมี
บุคคลมนุษยหรือ   แงมุมใดๆ ของมนุษยเปนศูนยกลางเลย   ยิ่งกวานั้นบางคนรูสึกวาตนอยูในฐานะ
ไดเปรียบ  เพราะโอกาสท่ีเทคโนโลยีกาวหนา   เสนอใหดูเหมือนจะทุมคือโอกาสมิเพียงจากกลไก
ตลาดเทานั้น  แตยังจํานนตอการผจญวาโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีมีอยูในขณะน้ี  คนฉลาดจะมีอํานาจ
เทียบพระเจา   ท่ีจะครอบครองธรรมชาติและแมแตมวลมนุษย (John Paul II, 1998: 46) 

2.4.2 ยิ่งมีกระแสแนวคิดใหแยกระหวางเหตุผลกับความเชื่อศรัทธา ยิ่งสงผลใหเห็น
ชองทาง และความจําเปนท่ีตองเชื่อมโยงความเชื่อศรัทธาและเหตุผล 
พระสันตะปาปาฯ  วิเคราะหวากระแสแนวคิดของนักปรัชญาท่ีเสนอใหแยกเด็ดขาดระหวางเหตุผล
กับความเช่ือศรัทธาในศาสนา มีพื้นฐานแนวคิดท่ีเสนอใหจํากัดกรอบ  การอธิบายความจริงของ
ปรัชญาแตเพียงการอธิบายความจริงเฉพาะส่ิงท่ีพิสูจนไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร  สงผลให
ลดทอนการแสวงหาความจริงอาศัยเหตุผลในบริบทของปรัชญา อยูเพียงการแสวงหาความจริง 
เพื่อประโยชนในระดับกายภาพของมนุษยเทานั้นผลที่ตาม คือ  “ความเช่ือศรัทธาตอคําสอนของ
ศาสนากับเหตุผลเชิงปรัชญา   แยกหางจากกันตอไปอยางลึกซ้ึงยิ่งข้ึน” (John Paul II, 1998: 48) 

อยางไรก็ตามแมมีกระแสแนวคิดใหแยกเด็ดขาดระหวางความเช่ือศรัทธา 
ตอคําสอนของศาสนากับเหตุผลของปรัชญาจะยิ่งวันยิ่งทวีมากข้ึนในหมูนักปรัชญาและ 
นัก วิทยาศาสตรท่ีดําเนินตามกระแสแนวคิดดังกลาวขางตน ปรัชญาและวิทยาศาสตรก็พบคําถามท่ี
เกี่ยวของกับความหมายและความสัมพันธระหวางบุคคลที่ดําเนินชีวิตในประวัติศาสตร  รวมท้ัง 
การเผชิญหนากับปญหาเร่ืองความตาย  สงผลใหเห็นชองทาง  และความจําเปนท่ีตองเช่ือมโยง 
ความเช่ือศรัทธาและเหตุผล ยังคงตองสงเสริมกันและกันสูการพิจารณาความจริง 

“หากไดสํารวจตรวจตราอยางใกลชิดจริงๆ  แลวก็จะพบวาแมในความคิด
ปรัชญาของผูท่ีพยายามใหศรัทธากับเหตุผลแยกหางออกจากกัน   บางคร้ังก็อาจจะพบการหยั่งคิด 
ท่ีมีคุณคาและอาจจะตอยอดขยายคุณคาไดอีกมาก ... นําไปสูการคนพบทางแหงความจริงไดอยู  
การหยั่งคิดเชนวานี้อาจพบได   อยางเชนในการวิเคราะหอยางลึกซ้ึงในผัสสะประสบการณ   

                                                 
68แนวคิดปฏิฐานนิยม พัฒนาการจากแนวคิดประสบกาณนิยม  (การยึดประสบการณระดับประสาทสัมผัส 
เปนมาตรการความจริง)  แนวคิดปฏิฐานนิยมมีแนวคิดวา ความจริงมีเทาที่พิสูจนไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
ทั้งน้ีเพราะวิชาวิทยาศาสตรสามารถกาวหนาไดรวดเร็วและประดิษฐสิ่งที่มีประโยชนตอมนุษยจริงๆ จึงนาเช่ือวา
วิธีการของวิทยาศาสตรตองดีที่สุด. 
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ในจินตนาการและจิตใตสํานึกของบุคคลแตละคนและระหวางบุคคล  ในเร่ืองเสรีภาพและคุณคา 
ในเร่ืองเวลาและประวัติศาสตร   ประเด็นเร่ืองความตายก็เชนกัน  อาจจะโดนใจนักคิดท้ังหลายอยาง
เจาะจงใหแสวงหาในตัวเองซ่ึงความหมายอันแทจริงของชีวิตตนเอง  ท้ังนี้มิไดหมายความวา   
ความเช่ือมโยงระหวางศรัทธากับเหตุผลเทาท่ีเปนอยูในขณะน้ี  ไมจําเปนตองพิจารณากันอยาง
ละเอียดลออก็หาไม   ท้ังนี้ก็เพราะวาแตละฝายหากไมอาศัยพึงพิงอีกฝายหนึ่งก็ใชสมรรถภาพและ
ออนเปลีย” (John Paul II, 1998: 48) 

ดวยเหตุนี้ พระสันตะปาปาฯ จึงย้ําจุดยืนท่ียืนยันความสัมพันธระหวาง 
ความเชื่อศรัทธาและเหตุผล “ขอใหศรัทธากับปรัชญาได ร้ือฟนเอกภาพลึกซ้ึงข้ึนมาใหม”  
(John Paul II, 1998: 48) ท้ังสองมีความจําเปนตองคํ้าจุนกันและกัน  เนื่องจาก  “พระวาจาของ 
พระเจาตรัสกับทุกคนในทุกยุคและในทุกสวนของโลก  และคนก็เปนนักปรัชญาโดยธรรมชาติ 
อยูแลว”  (John Paul II, 1998: 64) 

“เหตุผลหากขาดส่ิงท่ีการเผยแสดงเสนอมาให ก็จะตองแอบลงขางทาง 
มีอันตรายถึงสูญเสียการมองเห็นเปาหมายสุดทายของตน  สวนความเช่ือศรัทธา  หากขาดเหตุผล 
ก็ไดแตเปนความรูสึกและประสบการณ  อยูในอันตรายท่ีจะไมไดรับการรับรูวามีนัยเปนสากล   
เปนการหลงผิดโดยแท...ผลจะกลายเปนวาในสภาพเชนวานั้น   ศรัทธาก็จะอยูในอันตรายใหญ
หลวงท่ีจะรอยโรยลงกลายเปนเร่ืองปรัมปราหรือไสยศาสตรไปได   ในทํานองเดียวกัน  เหตุผลหาก
ไมไดรับการสนับสนุนจากศรัทธาในระดับวุฒิภาวะ   ก็ไมพรอมท่ีจะเพงสายตาไปจับท่ีส่ิงใหมๆ  
และการปรับปรุงอยางถึงแกน” (John Paul II, 1998: 48) 

จึงสรุปผลการวิเคราะหประวัติศาสตรคริสตศาสนจักรในเร่ืองความสัมพันธ
ระหวางปรัญากับคําสอนคริสตศาสนาตามแนวคิดของพระสันตะปาปาฯ ไดวา  พระองคยืนยันวา 
คริสตศาสนจักรใชปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนาอยางตอเนื่อง แตนํามาใชอยางรอบคอบ 
ดังท่ีพระองคตรัสวา  “จึงเห็นไดชัดจากประวัติศาสตรวา  นักคิดชาวคริสตรับเอาปรัชญากรีกมาใช
อยางมีวิจารณญาณ” (John Paul II, 1998: 39) ท้ังนี้ขอใหท้ังความเช่ือศรัทธาและเหตุผล    
“อยูในฐานะกลมกลืนกับธรรมชาติของตัวเอง โดยไมเส่ียงตอการสูญเสียอัตลักษณของตน”  
(John Paul II, 1998: 48) 

 
3.  การวิเคราะหแนวคิดท่ีเสนอใหแยกระหวางความเชื่อศรัทธากับเหตุผลออกจากกันอยางส้ินเชิง
รวมท้ังกระแสแนวคิดท่ีเสนอใหใชวิทยาศาสตรมาแทนท่ีศาสนาและปรัชญา 

ในประวัติศาสตรของกระแสปรัชญาตะวันตก  ปรัชญาตะวันตกยุคกลาง  เปนกระแส
ปรัชญาท่ีมุงอธิบายความจริงของคริสตศาสนา  ตอมา  ตั้งแตยุคปรัชญาตะวันตกสมัยใหม  
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(ราว ค.ศ. 1500 -)  เปนตนมา มีนักปรัชญาตะวันตกจํานวนหน่ึง สํานึกวาปรัชญาควรกลับมาอยูใน
การศึกษาความจริงตามอัตลักษณของตน  ไมควรจํากัดกรอบการศึกษาแตเพียงความจริงของศาสนา  
สงผลใหมีกระแสที่สนับสนุนการแยกกันเด็ดขาด ระหวางความจริงของปรัชญา  ท่ีไดมาดวย
สติปญญาของมนุษย กับความจริงของศาสนา  ท่ีมีพื้นฐานบนความเช่ือศรัทธาตอความจริงของ
ศาสนา  ตางฝายตางอยูในบริบทของตน ไมตองยุงเกี่ยวกัน “ปรัชญาก็กลายเปนวิชาท่ีแยกเนื้อหา
จากศรัทธาอยางเด็ดขาด” (John Paul II, 1998: 45) เนื่องจากมีกระแสความคิดวาการยุงเกี่ยว 
สัมพันธกันจะนํามาซึ่งการกาวกายเนื้อหาของกันและกัน  นําสูการสูญเสียอัตลักษณในศาสตรของ
ตน “ผลก็คือฝายศรัทธาก็ยึดศรัทธาแตอยางเดียว  สวนฝายเหตุผลก็ตั้งหนาประณามวาศรัทธา 
ใชเหตุผลอยางส้ินเชิง…ความรูตามเหตุผลโดยไมคํานึงถึงศรัทธาเลย  และหวังวาจะลมลางและ 
เขาแทนท่ีศรัทธาไดสําเร็จ” (John Paul II, 1998: 45) “การพัฒนาปรัชญาตะวันตกยุคใหม มีสวน
อยางมากท่ีทําใหปรัชญาออกหางจากการเผยแสดงของคริสตศาสนานับวันแตจะมากขึ้น  ถึงขนาด
ตั้งตัวเปนปฏิปกษอยางโลงเสียเลยก็มีไมนอย”  (John Paul II, 1998: 46)   

ดังท่ีนําเสนอไปแลววา เกิดกระแสความคิดของนักปรัชญาวาจะใชความจริงทางปรัชญา
มาแทนท่ีความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา  เนื่องจากไมสามารถอธิบายดวยเหตุผลไดท้ังหมด  
จึงยอมรับความจริงของคริสตศาสนาเฉพาะส่ิงท่ีอธิบายไดดวยเหตุผลและจัดระบบคําสอนคริสต-
ศาสนาใหม  ยอมรับเฉพาะส่ิงท่ีอธิบายไดดวยเหตุผล  มีการประณามวาความเช่ือศรัทธาวา 
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาวิทยาการของมนุษย 

กระแสแนวคิดของนักปรัชญาท่ีเสนอใหแยกเด็ดขาดระหวางเหตุผลกับความเช่ือศรัทธา 
ในศาสนา   มีพื้นฐานจากแนวคิดท่ียอมรับเฉพาะความจริงท่ีพิสูจนไดดวยประสบการณระดับ
ประสาทสัมผัสเทานั้น  จึงมองขามปญหาเชิงอภิปรัชญาและการประพฤติปฏิบัติของมนุษยตามหลัก
ศีลธรรม กอใหเกิดแนวคิดท่ียึดมนุษยเปนศูนยกลางความจริง  

3.1  แนวคิดท่ีลดทอนความจริง วาเปนเพียงระดับกายภาพ มีพื้นฐานจากกยึดประโยชน
ของมนุษยเปนท่ีตั้ง  

แนวคิดท่ีเสนอใหจํากัดกรอบการอธิบายความจริงของปรัชญาแตเพียงการอธิบาย
ความจริงเฉพาะส่ิงท่ีพิสูจนไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร  สงผลใหลดทอนการแสวงหาความจริง
อาศัยเหตุผลในบริบทของปรัชญา อยูเพียงการแสวงหาความจริงเพื่อประโยชนในระดับกายภาพ
ของมนุษยเทานั้นผลท่ีตาม คือ “ความเชื่อศรัทธาตอคําสอนของศาสนากับเหตุผลเชิงปรัชญา  
แยกหางจากกันตอไปอยางลึกซ้ึงยิ่งข้ึน” (John Paul II, 1998: 48) 

 “พึงสังเกตดวยวา บทบาทของปรัชญาก็ไดเปล่ียนไปจากเดิมแลว  กอนหนานี้ปรีชา-
ญาณเปนความรูและการศึกษาสากล   มาบัดนี้มันคอยๆ  ถูกลดทอนบทบาทลงเปนเพียงวิชาหน่ึง 
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ในบรรดาวิชาท้ังหลายอันมากมายในปจจุบัน  และเม่ือมองฝนสวนรวมของวิชาการแลวปรัชญา 
เปนเพียงวิชารอบๆ  วิชาอ่ืนท่ีใชเหตุผลแซงข้ึนแนวหนาในความสนใจ  ทําใหวิชาปรัชญาตอง 
ชิดซายไป   รูปแบบเหตุผลดังกลาวไมสนใจมุงสูการเพงพินิจความจริง  ไมคิดแสวงหาเปาหมาย
สุดทายของชีวิต  หรือความหมายของชีวิต  แตใชเหตุผลเพียงในฐานะ  “อุปกรณ”  คือมุงหา
เปาหมายท่ีเปนประโยชนท่ีเปนความบันเทิงหรืออํานาจ” (John Paul II, 1998: 47) 

3.2  การเผชิญหนากับปญหาเก่ียวกับสัจธรรมของชีวิต เปนชองทางเชื่อมความเชื่อ
ศรัทธา กับเหตุผล เพื่อเปดโลกทัศนสูความจริงท่ีสมบูรณขึ้น 

อยางไรก็ตาม ปรัชญาและวิทยาศาสตรก็พบคําถามท่ีเกี่ยวของกับความหมายและ
ความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีดําเนินชีวิตในประวัติศาสตร  รวมท้ังการเผชิญหนากับปญหา 
เร่ืองความตาย   สงผลใหเห็นชองทาง และความจําเปนท่ีตองเช่ือมโยงความเช่ือศรัทธาและเหตุผล 
ยังคงตองสงเสริมกันและกันสูการพิจารณาความจริง 

  ดวยเหตุนี้ พระสันตะปาปาฯ จึงย้ําจุดยืนท่ียืนยันความสัมพันธระหวางความเช่ือ
ศรัทธาและเหตุผล “ขอใหศรัทธากับปรัชญาไดร้ือฟนเอกภาพลึกซ้ึงข้ึนมาใหม” (John Paul II, 
1998: 48) มีความจําเปนตองคํ้าจุนกันและกัน  

ปรัชญามีหลักและวิธีการของตน  ซ่ึงทําใหมีอัตลักษณของตน ในฐานะท่ีเปน 
การแสวงหาความจริงดวยเหตุผล   ปรัชญาทุกชนิดคงสามารถชวยใหเขาไปถึงความจริงเกี่ยวกับ
ความหมายของความเช่ือศรัทธา   แนนอนวา จากประวัติศาสตรแนวคิดของปรัชญา  มีปรัชญาบาง
ลัทธิท่ีเปนวัตถุนิยม   ปฏิเสธคุณคาของจิต  ศาสนา และความเปนจริงสูงสุด   อาจจะคิดวาปรัชญา 
แบบน้ีจะเปนหนทางหรือเคร่ืองมือเขาสูความจริงของความเช่ือศรัทธาไมไดเลย  จําเปนตองรูจักการ
พิจารณาดวยเหตุผลท่ีเหมาะสมทุกคร้ังท่ีเราพิจารณาแนวคิดของนักปรัชญา  แตแนวคิดของนกัปรัชญา
กลุมดังกลาว ยังมีบทบาทเปนการทาทายสําหรับผูมีความเช่ือ  เราจะสังเกตไดวาการปฏิเสธความจริง
ของคริสตศาสนา   เนื่องจากมีทัศนคติตอความจริงของคริสตศาสนาที่ไมครบถวน  ความคิดของนัก
ปรัชญากลุมดังกลาวยังคงเรียกรองใหเราคิดใหมและแสวงหาวิธีการอธิบายความจริงตามความเช่ือ
ศรัทธาตอคําสอนคริสตศาสนาใหเขาใจยิ่งข้ึน  

 
4.  ปรัชญา เปน “แนวทางหนึ่ง” ของคริสตศาสนจักร  ดําเนินการควบคูกับการประกาศคําสอน
คริสตศาสนา  : ปรัชญาและคําสอนคริสตศาสนามีจุดเร่ิมตนและเปาหมายเดียวกัน คือ “ความจริง” 

คริสตชนคาทอลิกมีความภาคภูมิใจและเขาใจกันวาคริสตศาสนจักรไดรับความจริง
อยางครบถวน  ในบางชวงของประวัติศาสตรคริสตศาสนา  จึงมีแนวคิดของคริสตชนจํานวนหนึ่ง
เขาใจวาไมจําเปนตองเสริมเพิ่มเติม หรือใชวิทยาการอ่ืนๆ มาชวยเสริมเพื่อเขาใจความจริงท่ีมีอยูใน
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คริสตศาสนจักร ดวยเหตุนี้ คริสตศาสนจักรจึงยกยองภารกิจและบุคคลท่ีออกไปประกาศความจริง
ของคริสตศาสนจักร  หรือประกาศคําสอนของคริสตศาสนา  รวมท้ังผูสนับสนุนการประกาศ 
คําสอนดวยปจจัย/รูปแบบตางๆ  มากกวาภารกิจของการศึกษาและอธิบายคําสอนคริสตศาสนา
อาศัยวิทยาการแขนงตางๆ  จนบางคร้ังมีแนวคิดวาการศึกษาวิทยาการแขนงตางๆ เปนการเสียเวลา
เปลา  และไมมีประโยชน เนื่องจากคริสตศาสนจักรมีความจริงท่ีสามารถเขาใจไดอยางชัดเจน  
ชัดแจงอยูแลวภายในตนเอง ไมจําเปนตองอาศัยวิทยาการแขนงอ่ืนๆ เพื่อเสริมความรู ความเขาใจ
ตอคําสอนคริสตศาสนา 

“ใหสังเกตวาในชวงแรกของคริสตศาสนจักรนี้  คําสอนของคริสตศาสนาเผชิญหนา
กับปรัชญา… เพราะในชวงแรกน้ันการสอนปรัชญาและการสมัครเรียนปรัชญาตามสํานักปรัชญา
ตางๆ ยังไมเปนท่ีนิยมของชาวคริสตโดยทั่วไป   เพราะสวนมากรูสึกวาปรัชญาเปนอุปสรรคยิ่งกวา
จะเปนโอกาสประกาศพระวรสาร   พวกเขาเช่ือกันโดยท่ัวไปวาพวกเขามีพันธกิจอันดับแรกและ
ตองเรงรีบทํา คือการประกาศพระเยซูเจาผูทรงฟนคืนชีพ”  (John Paul II, 1998: 38) 
  4.1  คริสตศาสนจักรมีภารกิจ คือ การบริการความจริง และแสวงหาความเขาใจ 
ท่ีถูกตอง 
   ในเอกสาร Faith and Reason  (1998) พระสันตะปาปาฯ ทรงเชิญชวนใหพิจารณา
พื้นฐานสถานภาพของคริสตศาสนจักร ทรงเชิญชวนใหไตรตรองถึงภารกิจสําคัญของคริสตศาสน
จักร คือ การใหบริการความจริง...และตองแสวงหาความเขาใจใหถูกตองดวย   ผูท่ีมีบทบาทนี้
โดยตรงในคริสตศาสนจักรก็คือ  นักปรัชญา  นักเทววิทยา  หรือนักวิชาการของคริสตศาสนจักร   
พระสันตะปาปาฯ ทรงประกาศวา  การศึกษาคนควาปรัชญาเปนแนวทางหนึ่งของคริสตศาสนจักร  
ควบคูกับการประกาศและสนับสนุนการประกาศสอนคําสอนคริสตศาสนาดวยเชนกัน  
ดังท่ีพระองคกลาววา  “คริสตศาสนจักรเปนเพื่อนเดินทางกับทุกคนในจุดมุงหมายดังกลาว  เพราะ
เปนหนาท่ีท่ีคริสตศาสนจักรจําเปนจะตองทํา.  นับต้ังแตธรรมลํ้าลึกปสกา69อุบัติข้ึนเปนตนมา  
ธรรมลํ้าลึกนี้ ทําใหคริสตศาสนจักรไดรับของขวัญใหลวงรูถึงความจริงสุดทายชีวิตมนุษย   
คริสตศาสนจักรก็ไดเดินทางจาริกรวมเสนทางหลายๆ  สายในโลก  เพื่อปาวประกาศวาพระเยซู-
คริสตเจาทรงเปน  “หนทาง  ความจริง  และชีวิต”  (ยน. 14:6).   

พระสันตะปาปาฯ ย้ําวาคริสตศาสนจักรมีหนาท่ีบริการมนุษยชาติดวยวิธีการตางๆ  
มากมาย   แตก็มีบริการหนึ่งท่ีคริสตศาสนจักรตระหนักวามีความรับผิดชอบจะตองพยายามปฏิบัติ
เปนพิเศษ  คือ  การใหบริการความจริง ซ่ึงพระองคทรงอธิบายวา  “หลักความไมขัดแยง หลักการ
                                                 
69 ธรรมลํ้าลึกปสกา เปนสาระสําคัญของขอเช่ือคริสตศาสนา กลาวคือ ความเช่ือในการบังเกิด การรับทรมาน  
การสิ้นพระชนมและกลับคืนชีพของพระเยซูเจา. 
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เปาหมายปลายทาง   และความเปนสาเหตุ  รวมท้ังมโนภาพบุคคลในฐานะท่ีเปนผูมีปญญาและ
เสรีภาพสามารถรูจักพระเจา   ความจริง   และความดี” (John Paul II, 1998: 4)   

4.2 “ปรัชญา” เปน “แนวทาง”  ของคริสตศาสนจักร ดําเนินการควบคูกับการประกาศ
คําสอนคริสตศาสนา 

จากการเปนผูเช่ียวชาญดานปรัชญา   สงผลใหพระสันตะปาปาฯ มีความม่ัน
พระทัยในการยกยองปรัชญา วาเปน “แนวทาง” ของคริสตศาสนจักร ดําเนินการควบคูกับ 
การประกาศคําสอนคริสตศาสนา  แมวาประวัติศาสตรแนวคิดทางปรัชญาอาจมีบางแนวคิดท่ียึด
ตนเองเปนศูนยกลาง   แตคริสตศาสนจักรควรสงเสริมใหการมีการศึกษาคนควาทางปรัชญาอยาง
ตอเนื่อง  เนื่องจากปรัชญาและคําสอนคริสตศาสนามีจุดเร่ิมตนและเปาหมายเดียวกัน คือ  
“ความจริง”  ทรงยกยองความพยายามของมนุษยในการมุงสูความจริง ดวยกระบวนการทางปรัชญา  
เพื่อเปดทางใหตนเขาใจตัวเองดีข้ึน  และพัฒนาตัวเองใหกาวหนายิ่งๆ  ข้ึน “หากไมประสบความ
พิศวงตื่นตัวดังกลาว   มนุษยเราก็คงจะตกอยูในหวงความจําเจอันนาเบ่ือหนาย  ไมมีชีวิตชีวาอันเปน
ปจจัยจําเปนสําหรับความเปนตัวของตัวเองอยางแทจริง” (John Paul II, 1998: 4) โดยเฉพาะ
การศึกษาปรัชญาในบริบทของวัฒนธรรมตางๆ  “ผลท่ีไดจะเปนระบบความรูท่ีเปนระเบียบ
เรียบรอย  ในบริบทวัฒนธรรมตางๆ  และในชวงเวลาตางๆ  กระบวนการนี้ไดกอใหเกิดระบบ
ความคิดดีๆ  มากมาย”  (John Paul II, 1998: 4) 

“ตามท่ีไดเก็บเอาประวัติศาสตรแหงความสัมพันธระหวางศรัทธากับปรัชญามาเลา
อยางยอๆ  ก็พอจะเห็นแลววามีจุดยืนท่ีแตกตางกันตอศรัทธาในศาสนาคริสต  ประการแรกมีจุดยืน
ปรัชญาท่ีไมเกี่ยวของกับการเผยแสดงแหงพระวรสารเลย  จุดยืนนี้พบไดในปรัชญาท่ีเกิดข้ึนกอน 
ท่ีพระผูไถจะประสูติและหลังจากท่ีพระองคประสูติแลวก็ยังไดเกิดข้ึนในอาณาบริเวณท่ีพระวรสาร
ยังไปไมถึง  จึงเห็นไดวาปรัชญาอยางนี้ยอมมีความชอบธรรมท่ีจะมุงหวังใหปรัชญาของตน 
เปนงานอิสระจากการเผยแสดงเพียงแตเดิมตามเกณฑของตนและใชพลังเหตุผลใหเต็มท่ีก็พอแลว   
ทํานองนี้แมจะมีจุดออนตามจุดออนของการใชเหตุผลตามประสามนุษย  แตก็เปนความมุงม่ันท่ีควร
ไดรับการยกยองและสงเสริม  ในฐานะท่ีเปนการคนควาหาความจริงในขอบขายของระเบียบ
ธรรมชาติ   การทํางานของปรัชญาก็เปดชองทางเสมอสูระเบียบเหนือธรรมชาติ  อยางนอยก็
โดยนัย”  (John Paul II, 1998: 75) 
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4.3  ปญหาของแนวคิดท่ีเสนอใหแยกระหวางปรัชญากับความเชื่อศรัทธา และการใช
ความจริงของปรัชญามาแทนท่ีความจริงของคริสตศาสนา คือ  แนวคิดท่ีพิจารณาความจริงเพียง
ดานเดียว 
   อยางไรก็ตาม พระสันตะปาปาฯ ทรงวิเคราะหวาในประวัติศาสตรการศึกษา
ปรัชญา อาจมีแนวคิดท่ีพิจารณาความจริงเพียงดานเดียว  เปนแนวคิดท่ียึดตนเองเปนศูนยกลาง  
ซ่ึ งพระสันตะปาปาฯ   เ รี ยกว า   “ความหย่ิงผยอง เ ชิงปรัชญา”  ซ่ึ งพระองคอ ธิบายว า   
“ในประวัติศาสตรก็เกิดมีการลอลวงข้ึนบอยคร้ังเหลือเกินใหคิดวากระแสความคิดของตนกระแส
เดียว  คือปรัชญาท้ังหมดของมนุษยชาติ   กรณีเชนนี้เราเรียกวามีความ  “หยิ่งผยองเชิงปรัชญา”    
อันไดแก   ความพยายามท่ีจะเสนอความเห็นของตนเองวาสามารถอานความเปนจริงไดท้ังหมด  
ท้ังๆ  ท่ีอานไดเพียงแงเดียวและแมในแงเดียวนั้นก็อานไดไมสมบูรณดวย” (John Paul II, 1998: 4)  
พระองคทรงเสนอวา “ไมวาปรัชญาระบบใด  แมจะถือวาเปนระบบท่ีควรยกยองท้ังระบบ    
โดยไมถือวาเปนเพียงเคร่ืองมือแสวงหาประโยชนเทานั้น  ก็ควรเปดโอกาสใหมีการคนควา 
ทางปรัชญาตอไป  โดยไมลืมวาระบบปรัชญาน้ันเองเกิดจากความคิดปรัชญาและควรจะตอง
ใหบริการแกปรัชญาตอไปอยางซ่ือสัตย”  (John Paul II, 1998: 4) 

พระสันตะปาปาฯ ทรงอธิบายเพิ่มเติมวา  การศึกษาและอธิบายความจริงของ
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม  มักใหความสําคัญตอทฤษฏีความรู (ญาณวิทยา) มากกวาปญหา 
เชิงอภิปรัชญา  

“การแสวงหาความจริงอันติมะดูเหมือนจะละเลยกันมากโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในสมัยนี้…ปรัชญาสมัยใหมพากันเลิกวิจัยเร่ืองอภิปรัชญา   หันไปวิจัยแตเร่ืองญาณวิทยาแทนท่ีจะ
ใชความสามารถรูของมนุษยคนควาใหทะลุสูสัจธรรม   ปรัชญาสมัยใหมกลับสยบตอคําวาจํากัด
และกรอบเง่ือนไขของความรูของตน”  (John Paul II, 1998: 5) รวมท้ังการสนใจศึกษาและอธิบาย
เฉพาะปญหาเกี่ยวกับมนุษย  จนมองขามปญหาท่ีเปนพื้นฐานของปรัชญาและวิทยาการท้ังหลาย คือ 
ปญหาเกี่ยวกับความจริง ท่ีกวางเกินกวาปญหาเร่ืองมนุษย  “ในเมื่อสาละวนอยูกับเร่ืองของมนุษย
เพียงดานเดียว   ก็ดูเหมือนจะพากันลืมไปวามนุษยไดรับการเช้ือเชิญใหกาวข้ึนสูความจริง  เลย
ขอบขายของความเปนมนุษยอีกดวย   ปลีกตัวออกจากความจริงดังกลาวเม่ือใด  คนเราก็จะเอาแตใจ
ตัวเองแลวสถานภาพความเปนมนุษยในท่ีสุดก็จะตัดสินกันใหมีสาระแคขอมูลท่ีทดสอบกันได
เทานั้น  ท้ังนี้เพราะเช่ืออยางผิดๆ  วา เทคโนโลยีจะตองเปนนายเหนือทุกส่ิงทุกอยาง  เพราะเหตุนี้
เองเหตุผลแทนท่ีจะทําหนาท่ีช้ีแนะใหมนุษยมุงหนาไปสูความจริง  กลับออนเปล้ียภายใตน้ําหนัก
ของความรูท่ีทับถมเสียจนไมอาจจะชอนสายตาข้ึนสูท่ีสูง  ไมกลาแมแตจะเขาหาความจริง  
แหงความมีอยู”  (John Paul II, 1998: 5) 
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พระสันตะปาปาฯ ทรงวิเคราะหใหเห็นความสุดข้ัว  2  ทิศทางของปรัชญา   
ท่ีเปนอันตรายตอมนุษยชาติ  และตอความเช่ือในคริสตศาสนา  กลาวคือ (กีรติ  บุญเจือ, 2552) 

(1) แนวคิดทางปรัชญาหรือวิทยาการแขนงตางๆ ท่ีเนนความสําเร็จในทางโลก 
จนลืมบทบาทท่ีสูงกวาเปาหมายในโลก   

(2) แนวคิดทางปรัชญาหรือวิทยาการแขนงตางๆ ท่ีปฏิเสธความจริงทุกชนิด
มองขามไปวามีหลักยึดเหนี่ยวท่ีสูงกวาโลกนี้  

พระองคทรงเสนอทางสายกลางท่ีใชวิจารณญาณพิจารณาทางหลายทางที่เปน 
ไปได  อันนําไปสจุดหมายเดียวกัน คือ   ความจริง   ทรงแสดงเจตนาชัดเจนวาทรงสงเสริมนโยบาย
พหุนิยม (Pluralism) แบบท่ีถูกตอง70 หรือพหุภาพท่ีถูกตองของนานาทรรศนะ (Legitimate Plurality 
of Positions)  อันเปนทางสายกลางระหวางทรรศนะท่ีเนนความสําเร็จในทางโลกจนลืมบทบาท 
ท่ีสูงกวาเปาหมายในโลก กับทรรศนะโลเล ท่ีปฏิเสธความจริงทุกชนิดมองขามไปวามีหลัก 
ยึดเหนี่ยวท่ีสูงกวาโลกนี้   พหุนิยมในความหมายท่ีถูกตองตามที่พระสันตะปาปาฯ กลาวถึงนี้คือ  
“ความหลากหลายในเอกภาพ (Diversity in Unity) พหุนิยมนี้ถือวาวัฒนธรรมหลากหลายแสดง
ความจริงเดียวกัน   ซ่ึงมนุษยชาติจะตองรวมมือกันแสวงหา  ราวกับวาเดินทางจากจุดเร่ิมตนตางๆ  
กัน  หลากหลายเพื่อแสวงหาความจริงซ่ึงมีแตหนึ่งเดียว   ดังท่ีพระองคอธิบายวา 

 “เหตุการณ เชนนี้ เปน ท่ีมาของลัทธิอไญยนิยม 71 และลัทธิสัมพันธนิยม 
หลายรูปแบบท่ีชักนําใหการแสวงหาของปรัชญาหลงทางถูกดูดเขาไปในบรรยากาศแหงวิมัตินิยม72  
...มีคําสอนเดนๆ  ข้ึนมาหลายรูปแบบท่ีมีแนวโนมท่ีจะลดคุณคาของความจริงท่ีแตกอนเคยตัดสิน
กันแลววาไมมีอะไรควรสงสัย  ท่ีม่ันของพหุนิยมท่ีนาเช่ือถือหลายสํานักแปรสภาพกลายเปนลัทธิ
พหุนิยมท่ีไมเลือกดี – ช่ัว  โดยถือคติพื้นฐานวาอะไรๆ  ก็ดีเหมือนกันหมด  อันเปนคติท่ีแพรหลาย
กวางขวางที่สุด   ดวยอาการท่ีขาดความเช่ือม่ันวามีความจริง  คติชีวิตท่ีมาจากตะวันออกบางสํานัก 
ก็ถือใหเห็นวาขาดความเชื่อม่ันวาความจริงมีลักษณะเด็ดขาดในตัว  จึงเพียงแตสอนวาคําสอนใดๆ  
ก็ใหความจริงเหมือนกันหมด   แมจะสอนขัดแยงกันก็ยังถือวาดีเหมือนกันอยูนั่นเอง  เม่ือเขาใจ
เชนนี้ก็แนนอนวาไมมีอะไรเหลือนอกจากความคิดเห็นท่ีเล่ือนลอย  ความคิดปรัชญาท่ีแทจริงนาจะ
ตรงกันขามคือ  ควรจะนําปญญาเขาใกลความเปนจริงแหงชีวิตมนุษยยิ่งๆ  ข้ึน  และพบวิธีอธิบายได
ดียิ่งๆ  ข้ึนปรัชญาจะตองพรอมเสมอท่ีจะติดตามแกปญหา  ไมวาจะเปนประเด็นดานอัตถิภาวะ  

                                                 
70 ตามสํานวนของ ศ.กีรติ  บุญเจือ  ที่ดําเนินตาม ยอรช  แมคลีน  ศาสตราจารยดานปรัชญาของมหาวิทยาลัย
คาทอลิกแหงอเมริกา. 
71แนวคิดที่เสนอวามนุษยรูความจริงไมไดเลย. 
72แนวคิดที่สงสัยทุกอยางและไมเช่ือถือวามีความจริงที่แนนอน. 
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ดานอรรถปริวรรตหรือดานภาษาวิเคราะห หากมีการมองขามปญหาหลักๆ  เกี่ยวกับความจริงเร่ือง
อัตถิภาวะมนุษยก็ดีหรือเร่ืองความเปนอยูโดยท่ัวไปก็ดี  หรือเร่ืองพระเจาก็ดี  จะตองเขาไปเสริมให 
ครบประเด็น  คนในสมัยนี้จํานวนมากมิเพียงแตในบรรดานักปรัชญาเทานั้น  โดยท่ัวไปขาดความ
เช่ือมั่นในความสามารถรูของมนุษยอยางกวางขวาง  พวกเขาเจียมตนอยางไมถูกเร่ือง  พอใจได
อยางไรกับความจริงท่ีรูเพียงกระทอนกระแทน  และรูไวเพื่อปฏิเสธภายหลัง  แลวก็ไมอยากถามหา
ในประเด็นสําคัญเกี่ยวกับความหมาย   และพ้ืนฐานสุดทายของความเปนอยูของมนุษยท้ังสวนตัว
และสังคม   กลาวโดยสรุปวาหมดหวังท่ีปรัชญาจะสามารถใหคําตอบชัดเจนในปญหาท่ีอยากรู
เหลานี้”  (John Paul II, 1998: 5) 

4.4  แนวคิดท่ีมีพื้นฐานบนการพิจารณาความจริงเพียงดานเดียว สงผลตอการปฏิเสธ
ความจริงของคริสตศาสนา ซ่ึงมีลักษณะเปนอุตรภาพ 

แนวคิดสุดข้ัวทั้งสองดาน ไดแก แนวคิดท่ีพิจารณาความจริงเฉพาะปรากฎการณ
ในโลก กับการปฏิเสธความจริงทุกชนิด  มองขามความจริงแทท่ีมีลักษณะอุตรภาพ เกินขอบเขต
โลกแหงผัสสะ  “สรางความรูสึกไดวาไมมีหลักคํ้าประกันท่ีเช่ือถือไดอีกแลว  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในจิตใจของคนรุนใหม   ซ่ึงเปนความหวังในอนาคต   ความตองการมีพื้นฐานสําหรับชีวิตสวนตัว
และชีวิตสวนรวมกลายเปนส่ิงจําเปนยิ่งข้ึน   เม่ือเราตองเผชิญหนากับวิสัยทัศนท่ีบอกชัดๆ วา
รับรองอะไรไมได   นอกจากคุณคาเฉพาะหนาและสงสัยไดแมกระท่ังความหมายอันแทจริงของ
ชีวิต  นี่คือเหตุผลท่ีวาทําไมคนจํานวนมากส้ินหวังในชีวิตพอดีตรงขอบเหวลึก  โดยไมรูวาจะ
จัดการกับชีวิตของมนุษยอยางไร”  (John Paul II, 1998: 6)   

รวมท้ังสงผลใหมีการปฏิเสธคุณคาคําสอนในคริสตศาสนา “ในเอกสาร  Veritatis 
Splendor  ขาพเจาไดชูประเด็น  “ความจริงพื้นฐานบางขอของคําสอนคาทอลิกซ่ึงเส่ียงท่ีจะถูกเขาใจ
ผิด  หรือถูกปฏิเสธไปเสียเลยในบริบทของปจจุบัน”  ในฉบับนี้ขาพเจาใครจะใครครวญตอไป   
โดยเนนประเด็นความจริงและพื้นฐานของความจริงท่ีสัมพันธกับความเช่ือ” (John Paul II, 1998: 6) 

4.5 พระสันตะปาปาฯ เสนอใหปรัชญาหวนกลับสูการแสวงหาความจริงในบริบท 
ของตน 

พระสันตะปาปาฯ ทรงเชิญชวนใหนักวิชาการ โดยเฉพาะนักปรัชญาใหคํานึง 
ถึงบริบทของศาสตร   เพื่อรวมกันชวยมนุษยชาติกลับสูการดําเนินชีวิตอยางมีความหวัง    
“เราจะสามารถนําคนสมัยนี้กลับสูความม่ันใจท่ีแทจริงวา  พวกเขามีความสามารถรูและสามารถรับ
การทาทายจากปรัชญา  ในการคนหาและพัฒนาศักดิ์ศรีของปรัชญาเองใหเต็มเปยม ...บัดนี้ถึงเวลา
แลวท่ีปรัชญาจะตองมุงม่ันทําหนาท่ียกประเด็นนี้ขึ้นมาชู  โดยหวังวาในโอกาสท่ีเราจะกาวเขาสู
สหัสวรรษท่ี 3 นี้  มนุษยชาติจะไดเห็นชัดเจนวาตนเองมีขุมทรัพยากรอยูมากมาย  สําหรับนํา 
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เอาออกมาใชแกปญหาเพื่อจารึกไวในประวัติศาสตร ซ่ึงควรอยางยิ่งท่ีจะมีการทุมเทกันอยางจริงจัง
ใหบรรลุผล”  (John Paul II, 1998: 6) 

“ปรัชญาจําเปนตองฟนฟูมิติปรีชาญาณใหเปนการแสวงหาส่ิงอันติมะและ
ความหมายของชีวิตท่ีสามารถบรรลุถึงส่ิงอันติมะนั้นได  ขอเรียกรองประการแรกนี้อันท่ีจริงก็ให
คุณมากท่ีสุดในการกระตุนปรัชญาใหปรับตัวเขากับธรรมชาติอันแทจริงของตน  ในการกระทํา
เชนนี้ปรัชญาก็จะมิเปนแตเพียงตัวการวิกฤติช้ีขาดชนิดกําหนดพื้นฐานและขอบขายใหกับวิชาการ
ตางๆ  ใหมีเนื้อหาศึกษาตางกันเทานั้น  แตยังรับหนาท่ีเปนกรอบขึ้นสุดทายใหเกิดเอกภาพ 
ในความรูและการกระทําของมนุษยดวยโดยชักนําใหท้ังสองอยางหันเหเขารวมกําลังกันไปสู
เปาหมายและความหมายสุดทาย  มิติปรีชาญาณดังกลาวยิ่งจําเปนอยางยิ่งในปจจุบันเนื่องจากการแผ
ขยายความสามารถทางเทคนิคของมนุษยชาติรอคอยใหมีการปรับปรุงและเสริมสมรรถนะสราง
ความหมายใหกับคุณคาอันติมะถาแลวาไมมีการจัดระเบียบใหกับเทคโนโลยีใหมีเปาหมายมากกวา
สักแตผลประโยชนแลวละก็  ไมชาไมนานนี้แหละเทคโนโลยีจะสําแดงฤทธ์ิอยางไรมนุษยธรรม
และอาจจะมีศักยภาพถึงข้ันทําลายมนุษยชาติ” (John Paul II, 1998: 81) 

“ปรัชญาใดท่ีไมยอมรับวามีส่ิงอันติมะที่เปนไปไดและมีความหมายท่ีมนุษยบรรลุ
ถึงได   ก็ตองนับวาเปนปรัชญาท่ีมิเพียงแตทําผิดหนาท่ีเทานั้น  แตตองถือวาเปนปรัชญาผิดท้ังเพ”  
(John Paul II, 1998: 81) 

จึงกลาวไดวา พระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2  ทรงวิเคราะหความเชื่อมโยงและ
ทาทีของปรัชญาท่ีมีแนวโนมปฏิเสธคุณคาคําสอนคริสตศาสนา  ทรงเชิญชวนใหนักปรัชญา
ศึกษาวิจัยปรัชญาในบริบทของการศึกษาและอธิบาย “ความจริง” เม่ือปรัชญากลับมายืนบนบริบท
ของการศึกษาโดยยึด “ความจริง” เปนศูนยกลางของการศึกษา  นี่เปนจุดเช่ือมโยงสําคัญท่ีจะกลาว
ไดวาปรัชญาเปนกระแสเรียกสําคัญในคริสตศาสนศาสนจักร ดําเนินการควบคูกับการประกาศ 
คําสอนของคริสตศาสนา   เนื่องจากมีจุดเร่ิมตนและเปาหมายเดียวกัน คือ  การบริการและเขาใจ  
“ความจริง” 

 
5.  พระเจาเผยแสดงความจริงในประวัติศาสตร จึงจําเปนตองการมีการศึกษาวิเคราะหความจริงใน
ประวัติศาสตรเพื่อชวยเขาใจการเผยแสดงของพระเจายิ่งขึ้น 

พระสันตะปาปาฯ ทรงอธิบายวาท้ังวิทยาการแขนงตางๆ โดยเฉพาะปรัชญาและ 
คําสอนคริสตศาสนาตางมุงสูความจริง   แตอยูในบริบทท่ีตางกัน  หลักการและเปาหมาย 
การแสวงหาความจริงของปรัชญาและคําสอนคริสตศาสนาตางมีอัตลักษณของตน   
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พระองคยืนยันบริบทดานหลักการและเปาหมายคําสอนคริสตศาสนาวาเปนส่ิงท่ี 
คริสตศาสนจักรไดรับจากการเผยแสดงของพระเจา  ผานทางพระเยซูคริสตเจา  มีเปาหมาย 
เพื่อความรอดพนของมนุษยชาติ และคริสตศาสนจักรตอบรับดวยความเช่ือ “หลักการท่ีอยูเบ้ืองหลัง 
การคิดอานของคริสตศาสนจักรก็คือ   ความตระหนักวาคริสตศาสนจักรเปนผูรักษาขาวดีท่ีมาจาก
พระเจาโดยตรง (2 คร. 4:1-2)  ความรูท่ีคริสตศาสนจักรเสนอใหมนุษยรับรูนั้น  มีตนกําเนิดมิใชจาก
การคิดคํานึงเอาเอง   แมจะลึกซ้ึงเทาใดก็คิดคํานึงในพระวาจาของพระเจาท้ังส้ิน  ซ่ึงคริสตศาสน-
จักรไดรับมาดวยความเช่ือ (1 ธส. 2:13)…“ดวยพระเมตตาและพระปรีชาญาณ  พระเจาไดทรงเลือก 
ท่ีจะเปดเผยพระองคเองใหพวกเรารูถึงเปาหมายท่ีเรนลับแหงน้ําพระทัย (อฟ. 1:9)  อันเปนเปาหมาย
ใหพระคริสตซ่ึงก็คือพระวจนาตถผูเสด็จรับเอากายเปดทางใหมนุษยเขาถึงพระบิดาในพระจิต   
และไดมีสวนในพระธรรมชาติของพระเจา…พระเจาไดทรงดําริเร่ืองดวยการริเร่ิมของพระองคเอง
โดยแท  เพื่อนํามนุษยสูความรอดพน  ในฐานะที่ทรงเปนบอเกิดแหงความรัก  พระเจาทรง 
พระประสงคท่ีจะใหมนุษยรูจักพระองค  และความรูท่ีมนุษยพึงรูเกี่ยวกับพระเจายอมชวยทําให
ความหมายของชีวิตเทาท่ีปญญามนุษยจะพึงรูไดนั้นสมบูรณข้ึน”  (John Paul II, 1998: 7) 

5.1  การยืนยันวา ความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา เปนความจริงท่ีมีอัตลักษณของ
ตน คือ มีพื้นฐานบนการเผยแสดงของพระเจา  

พระสันตะปาปาฯ  ทรงยืนยันหลักการความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา 
อยางเครงครัดตามแนวทางของคริสตศาสนจักรถึงอัตลักษณความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา 
ซ่ึงมีบริบทท่ีตางจากวิทยาการแขนงอ่ืนๆ โดยเฉพาะปรัชญา  เนื่องจากหลักการความจริง 
ตามคําสอนคริสตศาสนา เปนความจริงท่ีเหนือธรรมชาติตามประสบการณของมนุษย  ท่ีมนุษย 
ตอบรับดวยความเช่ือในการเผยแสดงของพระเจา  ทรงอางอิงคําสอนจากสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 1 
และสังคายนาแหงเมืองเตรนต 

“สังคายนาวาติกันท่ี  2  ย้ําคําสอนของสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี  1  เกือบจะ 
ทุกตัวอักษรของธรรมนูญ Dei Filius  และยึดหลักท่ีสังคายนาแหงเตรนตไดกําหนดไว  โดยแถลง 
ในธรรมนูญ  Dei  Verbum  วาจะเดินตามทางเดิมท่ีคริสตศาสนจักรเดินมานานแลว คือ จะตอง 
เขาใจความเช่ือของตน   ซ่ึงจะตองสะทอนการเผยแสดงในแสงสวางของพระคัมภีรและในกรอบ
แหงธรรมประเพณีของปตาจารยของสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี  1  ซ่ึงไดเนนลักษณะเหนือธรรมชาติ
ของการเผยแสดงท่ีมาจากพระเจา   เนื่องจากเกิดความเขาใจผิดท่ีกลาวอางกันกวางขวาง  นักวิจารณ 
ท่ีถือลัทธิเหตุผลนิยม73ของสมัยนั้นไดโจมตีความเช่ือวาไรเหตุผล  และไมยอมรับวามีความรูใด 
                                                 
73 ลัทธิเหตุผลนิยม  (Rationalism)  สังคายนาวาติกันที่  1  ประณามโดยระบุช่ือลัทธิวา Modernism  (นวยุคนิยม)  
เพราะเจาของลัทธิถือวาเปนลัทธิที่ทันสมัย  สวนเทววิทยาของคริสตศาสนจักรน้ันลาสมัย  ถาจะใหทันสมัยก็ให
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เปนไปได   นอกเหนือจากความรูท่ีไดมาดวยวิธีการของเหตุผลตามธรรมชาติเทานั้น  เหตุการณ
เชนนั้นสรางสถานการณจําเปนใหสังคายนาตองเนนยืนยันตามเดิมวามีความรูซ่ึงเปนความรูของ
ความเช่ือโดยเฉพาะซ่ึงมีระดับเหนือความรูระดับเหตุผลธรรมดา  และความรูระดับพิเศษน้ี 
ท่ีสามารถเขาใจพระผูสรางไดตามธรรมชาติของมัน   ความรูนี้แหละท่ีแสดงความจริงโดยมีพื้นฐาน
อยูบนขอเท็จจริงท่ีวา   พระเจาไดทรงเปดเผยพระองคเอง  อันเปนความจริงท่ีแนนอนท่ีสุดท้ังนี้ 
ก็เพราะพระเจาไมมีวันจะหลอกลวง   ท้ังไมอยากหลอกลวงใคร”  (John Paul II, 1998: 8) 
“รูปแบบตางๆ   ของความจริงท่ีถกเถียงกันอยู  ซ่ึงสวนมากก็อาศัยหลักฐานท่ีรับรูโดยตรงหรือ
ทดสอบใหเห็นจริงได   ความจริงท่ีไดมาจากวิธีนี้เปนรูปแบบที่เหมาะสําหรับใชในชีวิตประจําวัน
และการคนควาทางวิทยาศาสตร   อีกระดับหนึ่ง ท่ี เหนือข้ึนไปคือความจริงอันไดมาโดย 
พลังตรึกตรองของปญญาสูงสุด  ไดแกความจริงศาสนาซ่ึงสวนหนึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของปรัชญา  
และอีกสวนหนึ่งก็คือคําตอบท่ีศาสนาตางๆ  ใหกับปญหาสุดทาย”  (John Paul II, 1998: 30) 

5.2  การศึกษาคนควาทางวิชาการแขนงตางๆ ตองพิจารณาอัตลักษณตามบริบทของ
ศาสตร   

การศึกษาคนควาทางวิชาการแขนงตางๆ ตองพิจารณาอัตลักษณตามบริบทของ
ศาสตร  เชน  ความจริงทางคณิตศาสตร  เปนการศึกษาจริงตามระบบที่สมมุติข้ึนลวงหนา   
ความจริงทางวิทยาศาสตร เปนการศึกษาความจริงตามขอมูลในระดับประสาทสัมผัส  ความจริง 
ทางประวัติศาสตร  เปนการศึกษาความจริงตามหลักฐาน/รองรอย  ความจริงของปรัชญาเปน
การศึกษาความจริงตามมูลบท   สวนความจริงของศาสนา   เปนการศึกษาความจริงตาม
ความสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานแหงศรัทธาในหลักคําสอนของแตละศาสนา   
ซ่ึงพระองคไดแยกกวางๆ  เปนสองระดับ คือ ความจริงตามการศึกษาคนควาทางวิชาการ  กับความ
จริงท่ีมนุษยไดรับจากการเผยแสดงของพระเจา   ซ่ึงความจริงท้ังสองระดับท่ีกลาวมานี้ มีท่ีมาและ
เนื้อหาเฉพาะของตน  ดังนั้น ความจริงที่ไดจากการศึกษาคนควาทางวิชาการจึงอาจเปล่ียนแปลงได
ตามสภาพของเง่ือนไขของแตละวิชา  ในขณะท่ีความจริงท่ีมนุษยไดรับจากการเผยแสดงของ 
พระเจาเปนความจริงท่ีไมเปล่ียนแปลงและเปนนิรันดร   ดังท่ีพระสันตะปาปาฯ กลาววา 

“มีความรู  2  ระดับท่ีตางกันมิเพียงแตในแงของที่มาเทานั้น  แตตางกันในเนื้อหา
ดวย  ในแงของท่ีมาน้ันมีความจริงท่ีเรารูไดดวยเหตุผลธรรมชาติสวนอีกความจริงหนึ่งรูไดดวย

                                                                                                                                            
เขาใจวาเรื่องเหนือธรรมชาติเปนเพียงอุบายลอใจใหทําดีเทาน้ัน  หากเขาใจเชนน้ีแลวก็จะอธิบายเรื่องเหนือ
ธรรมชาติดวยเหตุผลวิทยาศาสตรไดทั้งหมด  ความคิดน้ีกลายเปนที่นิยมของนักเทววิทยาหลายคนที่ตองการ 
ความทันสมัย  พระสันตะปาปาปโอที่  9  ทรงเห็นความจําเปนตองตัดไฟแตตนลม  จึงไดทรงเรียกประชุม 
พระสังคายนาวาติกันที่  1  เพ่ือตัดสินเรื่องน้ีใน  ค.ศ.  1890   
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ศรัทธาในพระเจา  ในแงเนื้อหานั้น  นอกจากเร่ืองท่ีเหตุผลธรรมชาติสามารถเขาถึงไดแลว   
ยังมีธรรมลํ้าลึกท่ีซอนเรนในพระเจาและเสนอใหมนุษยรับรู ความจริงระดับนี้มนุษยไมมีวันจะ
ลวงรูไดเลยหากไมไดรับการเปดเผยจากพระเจา”  ศรัทธามีพื้นฐานอยูบนการยืนยันจากพระเจา 
ผูประทานพระหรรษทานชวยอยางเหนือธรรมชาติ  จึงอยูในระดับท่ีปรัชญา  ซ่ึงอาศัยประสาท
สัมผัสและประสบการณปอนขอมูลใหแสงสวางแหงปญญา  ชวยขบคิดตอเทานั้นไมอาจจะเขาถึง
ได  ปรัชญาและวิชาการตางๆ  ทําการในระดับเหตุผลตามธรรมชาติ  สวนความเช่ือศรัทธาน้ัน 
มีพระจิตเจาชวยสองสวางและนําทางจึงลวงรูถึงขาวดีแหงความรอดในความเต็มเปยมแหง 
พระหรรษทานและความจริง”  (ยน. 1:14)  ซ่ึงพระเจาไดทรงประสงคเปดเผยในประวัติศาสตร   
โดยเจาะจงใหผานทางพระบุตร  คือ  พระเยซูคริสตเจา  (1 ยน. 5:9;  ยน  5:31-32)”  (John Paul II, 
1998: 9) 

“จึงเปนอันวา  หามีการแขงขันใดๆ  ไมระหวางเหตุผลกับศรัทธา  แตละฝายก็รับรู
อีกฝายหนึ่ง   แตตางก็มีบทบาทเฉพาะของตนเอง  พระคัมภีรสุภาษิตช้ีใหเห็นเชนนี้เม่ือประกาศวา  
“ความยิ่งใหญของพระเจาอยู ท่ีการซอนเรน  แตความยิ่งใหญของพระราชาอยู ท่ีการเปดเผย 
ใหแจมแจง” (สภษ  25:2) พระเจากับมนุษยแมจะอยูกันคนละมิติ  แตก็เชื่อมโยงถึงกันดวย 
สายสัมพันธเดียว พระเจาทรงเปนบอเกิดของทุกส่ิงและทรงเก็บความลึกลับไวอยางสมบูรณ และ
สวนนี้คือความยิ่งใหญของพระองค  สวนของมนุษยก็คือสํารวจหาความจริงดวยเหตุผล  และสวนนี้
คือความยิ่งใหญของมนุษย”  (John Paul II, 1998: 17) 

“ความจริงของปรัชญาน้ัน  พึงสังเกตไววามิไดจํากัดอยูท่ีคําสอนท่ีนักปรัชญา 
มืออาชีพเสนอข้ึนเปนคร้ังคราว เพื่อช้ีแจงเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนาเทานั้น  ขาพเจาไดช้ีใหเห็น
มาแลวขางตนวามนุษยทุกคนไมวาชายหรือหญิง   ลวนแตเปนนักปรัชญาในระดับหนึ่งท้ังส้ิน   
โดยท่ีแตละคนตางก็มีความคิดเชิงปรัชญาของตนไวใชดําเนินชีวิต  ทุกคนยอมมีวิธีกําหนด
วิสัยทัศนครบวงจรของตนและมีคําตอบพรอมสําหรับตอบปญหาความหมายของชีวิต  และดวยแสง
สวางนี้  แตละคนก็สามารถตีความเรื่องราวตางๆ  ท่ีเกิดข้ึนกับชีวิต  ท้ังยังสามารถใชเปนแนวทาง
กําหนดพฤติกรรมไดอีกดวย   มาถึงตรงนี้เราอาจจะต้ังประเด็นคําถามไดอยางเชื่อมโยงความจริง
ปรัชญาและศาสนากับความจริงท่ีพระเยซูคริสตเจาไดนํามาเผยแสดงแตกอนจะเผชิญหนากับปญหา
ดังกลาว   มีขอมูลสุดทายของปรัชญาอยูขอหนึ่งท่ีตองช่ังน้ําหนักดูเสียกอน”  (John Paul II,  
1998: 30) 

ซ่ึง Richard Bennett  (n.d.)  วิเคราะหแนวทางของคริสตศาสนจักรโดยเฉพาะ 
การอธิบายของพระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2  ท่ียืนยันวาความรูใหมๆ ท่ีมนุษยคนพบผานทาง
วิทยาการแขนงตางๆ ไมไดขัดแยงกับคําสอนคริสตศาสนา  เนื่องจากคําสอนคริสตศาสนา 
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ซ่ึงมีพื้นฐานจากการเผยแสดงของพระเจาในพระคัมภีร มีสาระสําคัญคือ เปน “ความจริง” ไมใช 
“ความรูใหม” ดังท่ีวิทยาการแขนงตางๆ พยายามนําเสนอ  และความจริงท่ีคําสอนคริสตศาสนา
นําเสนอ เปน “ขาวดี” นําสูการดําเนินชีวิตตามแผนการแหงความรอดพนของพระเจา 

5.3 พระเจาเผยแสดงความจริงในประวัติศาสตรมนุษยชาติ  ดังนั้น คริสตศาสนจักร
ตองการนักปรัชญาและนักวิชาการทุกสาขาในแตละบริบทใหรวมมือกัน เพื่อศึกษาการเผยแสดง
ความจริงของพระเจาในประวัติศาสตร 

คริสตศาสนา เปนศาสนาแหงประวัติศาสตร  พระเจาทรงเผยแสดงแผนการ 
แหงความรอดพนในประวัติศาสตรมนุษยชาติ  “การเผยแสดงของพระเจาจึงแทรกอยูในเวลาและ
ประวัติศาสตร” (John Paul II, 1998: 11) การเผยแสดงของพระเจาจึงมีบริบทในประวัติศาสตร  
ในเม่ือประวัติศาสตรเปนกระแสไหลไมอยูนิ่ง  บริบทของมนุษยก็ยอมเปล่ียนไป  แตทวาการเผย
แสดงของพระเจาไมเปล่ียนแปลง  แมวาในประวัติศาสตรคริสตศาสนา  พบวาคริสตศาสนจักร
อาจจะเขาใจเง่ือนไขดังกลาวอยางไมดีพอ   จึงตัดสินใจไมดีพอในสวนท่ีเกี่ยวของกับเง่ือนไขหรือ
เกี่ยวกับเง่ือนไขหรือเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการศึกษาคนควาหาความจริงทางวิชาการกับ
ความจริงในบริบทของความเช่ือศรัทธา  แตเม่ือคริสตศาสนจักรพบขอมูลบกพรอง  จะรีบแกไข 
ทุกคร้ัง  เพื่อปองกันความบกพรองชนิดนี้คริสตศาสนจักรจึงตองการความรวมมือของคริสตชน 
ท่ีเปนนักปรัชญาและนักวิชาการดานตางๆ  ความบกพรองท่ีเกิดข้ึนตามประสามนุษยในดาน
วิชาการเชนนี้   มิไดกระทบกระเทือนตอพันธกิจของคริสตศาสนจักร  ในฐานะผูดูแลการเผยแสดง
ของพระเจาแตประการใด จึงมีความจําเปนท่ีคริสตศาสนจักรตองการนักปรัชญาและนักวิชาการ 
ทุกสาขาในแตละบริบทใหรวมมือกัน   การเปนนักปรัชญาจึงเปนแนวทางที่มีอัตลักษณของตนเอง
โดยเฉพาะในคริสตศาสนจักร  คือมีบทบาทเฝาดูการเปลี่ยนแปลงบริบทของมนุษยชาติ  และ
ตีความหมายบริบทใหมท่ีกระทบคริสตศาสนจักร นักปรัชญาไมมีหนาท่ีบริหารและจัดการ   
แตมีหนาท่ีช้ีแนะ  เมื่อใดก็ตามท่ีนักปรัชญาของคริสตศาสนจักรละเลยหนาท่ีดังกลาว  การเผยแสดง
ของพระเจาในคริสตศาสนจักรก็ดูเหมือนวา  อยูหางไกลจากมวลมนุษย   

พระสันตะปาปาฯ ทรงเชิญชวนนักปรัชญา  และนักวิชาการทุกสาขาใหสํานึก 
ในบทบาทของตนในการเปนส่ือกลางระหวางคริสตศาสนจักรกับมวลมนุษยในฐานะท่ีเปน 
ความพยายามของมนุษยในการศึกษาคนควาความจริงตามสาขาตางๆ ในประวัติศาสตรมนุษยชาติ   
“ดังนั้นสําหรับประชากรของพระเจา  ประวัติศาสตรจึงกลายเปนหนทางท่ีจะตองเดินใหถึง
ปลายทางเพื่อวาโดยการปฏิบัติงานอันไมหยุดหยอนของพระจิตเจา” (ยน  16:13) (John Paul II, 
1998: 11)  และ  “ประวัติศาสตรจึงกลายเปนสนามใหเราไดเห็นพระเจาทรงทําการเพื่อมนุษยชาติ  
พระเจาเสด็จมาหาเราในลักษณะท่ีเรารูดีท่ีสุด   และสามารถทดสอบใหรูแนไดงายดายท่ีสุด  นั่นคือ
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เราสามารถเห็นพระองคในส่ิงท่ีตางๆในชีวิตประจําวันของเราน่ีเอง  หากเรามองขามเร่ืองนี้ไป 
เราจะไมสามารถเขาใจตัวเราเองไดเลย...จากการเปดเผยความจริงดังกลาว   คนเราจึงมีโอกาสได 
รูความจริงอันติมะเกี่ยวกับชีวิตของตนเองและเก่ียวกับเปาหมายของประวัติศาสตร”  (John Paul II, 
1998: 12)  และ “เปนหนาท่ีของเหตุผลท่ีจะตองพยายามเปดตัวรับความจริงและแสวงหาความหมาย
ลึกซ้ึงท่ีมีอยูในความจริงนั้น” (John Paul II, 1998: 13)   

 
6.  ความเชื่อศรัทธาตอความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา มีศูนยกลางอยูท่ีการเผยแสดงของ 
พระเจา เรียกรองใหมนุษยใชสติปญญาและเสรีภาพเพื่อเปดตนเองสูความจริง 

พระสันตะปาปาฯ ทรงยืนยันอัตลักษณคําสอนคริสตศาสนา  วามีหลักการอยูบนความ
จริงเกี่ยวกับพระเจาท่ีมนุษยไดรับจากพระองค บนพื้นฐานของความเช่ือศรัทธา   

“พระเจาไดทรงเผยแสดงพระองคเองใหมนุษยไดลวงรู  จึงทรงเปนบอเกิดแหง 
ความนาเ ช่ืออยูแลวโดยอัตโนมัติ   ไมวาพระองคจะทรงเปดเผยอะไร   มนุษย ถึงนอมรับ
พยานหลักฐานท่ีพระเจาทรงยื่นใหดวยความเชื่อศรัทธา  ท้ังนี้หมายความวามนุษยยอมรับรูอยาง 
เต็มเปยมบริบูรณซ่ึงความจริงท่ีทรงเผยแสดง  เพราะพระองคเองทรงเปนผูคํ้าประกันความจริง 
ท่ีทรงเผยแสดง   มนุษยไมมีสิทธ์ิเรียกรองความจริงตามตองการ  เพราะพระเจาทรงเปนผูประทาน
ความจริงใหเปนส่ิงประทานและเมื่อความจริงนั้นถูกเก็บไวในบริบทของส่ือระหวางบุคคล”   
(John Paul II, 1998: 13)   

6.1  ความจริงตามคําสนอคริสตศาสนา ไดรับมาจากพระเจา ท่ีมนุษยตอบรับดวย
สติปญญาและเสรีภาพ 

ความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา จึงมีสาระสําคัญอยูท่ีพระเจาเปนศูนยกลางของ
ความจริงท่ีมนุษยไดรับจากพระเจานั่นเอง  บทบาทหนาท่ีของมนุษย คือ การมอบชีวิตบนความเช่ือ
ศรัทธาในส่ิงท่ีไดรับจากพระเจา ตอบรับพระเจาดวยสติปญญาและเสรีภาพ   
“เพราะเหตุนี้เองคริสตศาสนจักรจึงสํานึกเสมอมาวา การมอบตัวในพระหัตถของพระเจา  เปนการ
ตัดสินใจข้ันมูลฐานท่ีจะตองเอาชีวิตท้ังหมดเขาเปนเดิมพัน  ในการกระทําเชนนี้  ปญญาและนํ้าใจ
จะแสดงธรรมชาติฝายจิตวิญญาณของตนเปดทางใหเขาผูนั้นไดทําการในอันท่ีจะพัฒนาเสรีภาพ
สวนตัวของเขาไดเต็มเปยมบริบูรณ  สังคายนาวาติกันท่ี  1  ท่ีไดอางถึงมาแลวสอนวาการนอมตาม
ความเช่ือศรัทธาเรียกรองใหวางทั้งปญหาและน้ําใจเปนเดิมพันโดยกลาววา  “เนื่องจากมนุษยยอม
ข้ึนกับพระเจาในฐานะท่ีเปนผูสรางและเจานาย  และเนื่องจากเหตุผลท่ีถูกสรางยอมตองยอม 
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ตามความจริงท่ีไมถูกสรางอยางเต็มท่ี   เราจึงตองนอมตามพระเจาผูทรงเปดเผยความจริงดวยการ
นอมตามดวยปญญาและนํ้าใจ74” (John Paul II, 1998: 13)   

“พระหรรษทานไมทําลายธรรมชาติ   แตทําใหธรรมชาติสมบูรณ  การปลงใจยอม
มีศรัทธา   เม่ือกระตุนใหปญญาและเจตจํานงทํางานยอมไมทําลายเจตจํานงเสรีของผูมีความเช่ือ 
แตละคนซึ่งรับวิวรณเขาไวในสวนลึกของจิตใจ  แตกลับทําใหเจตจํานงเสรีเกิดสมบูรณข้ึน”   
(John Paul II, 1998: 75) 

ดวยเหตุนี้  พระสันตะปาปาฯ จึงอธิบายความสัมพันธระหวางเสรีภาพกับความเช่ือ
ศรัทธา  วาตองดําเนินควบคูกัน   เสรีภาพท่ีแทจริงคือการเปดตนเองสูความจริง  ความเช่ือศรัทธา
กับเสรีภาพเปนส่ิงท่ีพระเจาประทานแกมนุษย เกิดขึ้นพรอมกันในจิตใจของแตละคน  ดังท่ีพระองค
กลาววา     

“เสรีภาพจึงมิเพียงแตเปนสวนหน่ึงของการแสดงความเช่ือ  แตจําเปนตอง 
มีความเช่ือเทานั้นจึงจะมีเสรีภาพแทจริง   อันท่ีจริงก็คือวาความเช่ือนั้นเองชวยใหมนุษยแตละคน
แสดงเสรีภาพของตนไดอยางเต็มเปยม  กลาวไดอีกอยางวาเสรีภาพแทจะไมเกิดหากต้ังใจตอ 
ดานพระเจา   เพราะจะมีเสรีภาพแทไดจากไหนหากไมมีการเปดใจสูความจริง  ท่ีชวยใหตัวเปนตัว
ของตัวเอง   คนเราจึงไมมีวันจะทําการใดท่ีสําคัญยิ่งไปกวาการแสดงความเช่ือ  เพราะดวยวิธีนี้
เทานั้นท่ีเสรีภาพบรรลุความจริงแนนอน   และเลือกท่ีจะมีชีวิตในความจริงนั้นได”   (John Paul II, 
1998: 13) 

6.2  เนื่องจากความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา  เปนความจริงท่ีไดรับจากพระเจา   
จึงมีลักษณะเปนธรรมล้ําลึก   แมมนุษยจะเขาใจไดบาง แตไมสามารถเขาใจไดท้ังหมด จึงเรียกรอง
ใหมนุษยเชื่อศรัทธา 

นอกจากนั้น  พระสันตะปาปาฯ ทรงเสนอวา เนื่องจากการเผยแสดงความจริง 
ท่ีพระเจาประทานแกมนุษยมีลักษณะเปนธรรมลํ้าลึก  แมมนุษยจะเขาใจไดบาง  แตเปนไปไมได 
ท่ีมนุษยจะเขาใจไดท้ังหมดดวยสติปญญาของมนุษย  พระเจาทรงเผยแสดงความจริงผานทาง
เคร่ืองหมาย  เพื่อส่ือความหมายท่ีอยูเ บ้ืองหลังเคร่ืองหมายเหลานั้น  ซ่ึงมีความหมายลึกซ้ึง 
กวาเคร่ืองหมายภายนอก  

                                                 
74สังคายนาวาติกันครั้งแรกที่อางอิงน้ี สอนวาความนบนอบตอความเช่ือเรียกรองใหสรางความสัมพันธกันระหวาง
สติปญญากับเจตจํานง “เน่ืองจากมนุษยขึ้นกับพระเจาอยางสิ้นเชิงในฐานะที่ทรงเปนพระผูสรางและเจานายและ
เหตุผลที่ถูกสรางขึ้นกับความจริงที่ไมถูกสรางอยางสิ้นเชิง  เราจึงตองอาศัยศรัทธาเพ่ือยอมขึ้นกับพระเจาพระผู 
เผยแสดงดวยการยอมมอบสติปญญาและ เจตจํานงอยางเต็มที่พระสังฆธรรมนูญดานพระสัจธรรมวาดวยศรัทธา
คาทอลิก”   
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“พระวาจาจึงเชิญปรัชญาใหทุมเทคนควาหาพ้ืนฐานตามธรรมชาติของความหมายน้ี 
ซ่ึงจะตรงกันกับความรูสึกตองการศาสนาท่ีทุกคนมีมาแตเกิด” (John Paul II, 1998: 81) 

“เพื่อชวยเหตุผลในความพยายามท่ีจะเขาใจธรรมลํ้าลึก  การเผยแสดงจึงเสนอ
เคร่ืองหมายมาให  เคร่ืองหมายเหลานี้ใชสําหรับนําเหตุผลแสวงหาความจริงในสวนลึกใหมๆ   
ชวยสติปญญาใหใชเสรีภาพของตนสํารวจวิธีเขาสูธรรมลํ้าลึกดวยวิธีการของเหตุผลนั่นเอง   
และเหตุผลก็มีสิทธิท่ีจะหวงแหนวิธีของตน  อยางไรก็ตาม   เคร่ืองหมายจากการเผยแสดงก็กระตุน
เหตุผลใหรูจักมองเลยสถานภาพ  (ตามธรรมชาติ)  ของเคร่ืองหมาย  เพ่ือจะไดเขาใจถึงความหมาย 
ท่ีลึกซ้ึงกวาความหมายตามธรรมดาเคร่ืองหมายจากการเผยแสดงบรรจุความจริงจากการเผยแสดง
บรรจุความจริงซอนเรนอยู   ซ่ึงสติปญญามนุษยสนใจใฝหา  และหากสติปญญาปลอยปละละเลย
เสีย  ก็จะทําใหเคร่ืองหมายเหลานั้นสูญเสียความหมายไปจนไมเหลือหรอ”  (John Paul II,  
1998: 13) 

6.3 ความเชื่อศรัทธา เรียกรองใหมนุษยพยายามใชสติปญญาเขาใจความจริงท่ีไดรับจาก
พระเจาท่ีไมไดจํากัดกรอบเฉพาะความจริงในระดับปรากฏการณ 

การเผยแสดงความจริงที่พระเจาประทานแกมนุษย แมมีพื้นฐานบนความเช่ือศรัทธา 
แตความเชื่อศรัทธาดังกลาว  เรียกรองใหมนุษยพยายามใชสติปญญาเขาใจความจริงท่ีไดรับจาก 
พระเจา ตามหลักเหตุผลดวยเชนกัน  แมจะไมสามารถเขาใจไดท้ังหมดก็ตาม   

“เหตุผลมีบทบาทเฉพาะในการคิดคนเพื่อจะเขาใจ   แมจะอยูในกรอบแหง 
การมีขอบเขตของสติปญญามนุษยเม่ือเผชิญหนากับธรรมลํ้าลึกอันไรขอบเขตของพระเจาก็ตาม     
ความจริงท่ีปลุกเราปญญามนุษยใหตะเกียกตะกายอยากรูอยากเขาใจอยางไมหยุดหยอนนั้น   
อันท่ีจริงการเผยแสดงก็ไดนําความจริงเขามาแทรกไวในประวัติศาสตรอยูบางแลวอยางสากลและ
สูงสุด   ความจริงดังกลาวนี้บีบบังคับเหตุผลอยูตลอดเวลาใหแสวงหาความรูใหกวางขวางยิ่งๆ  ข้ึน  
จนกวาเหตุผลเองจะรูสึกวาไดทําดีท่ีสุดแลว  จนไมมีแงมุมใดหลงเหลืออีกแลวที่มิไดพลิกดูจึงจะ 
นาพอใจ   เพื่อใหตรึกตรองเร่ืองนี้ไดชัดเจน”  (John Paul II, 1998: 14)     

ท้ังนี้ พระสันตะปาปาฯ ทรงอางถึงปตาจารยท่ีสําคัญทานหน่ึงในคริสตศาสนา คือ 
นักบุญอัลเซม (St. Anselm of Canterbury, ค.ศ. 1033 – 1109) ท่ีพยายามเขาใจและอธิบาย 
การเผยแสดงความจริงของพระเจาท่ีเปนตัวอยางเดนชัดในส่ิงท่ีพระองคเสนอ    

“ให เราดูตัวอยางจากบุคคลหนึ่งในประวัติศาสตร   ทานเปนบุคคลหนึ่งใน
ประวัติศาสตรมนุษยท่ีใชสติปญญาอยางมากท่ีสุดและไดผลท่ีสุด  ท้ังในวงการปรัชญาและ 
เทววิทยา  ทานผูนี้คือ นักบุญแอนแซลม  ทานเปนอัครสังฆราชคาทอลิกแหงแคนเทอรเบอร่ี   
ทานเขียนในหนังสือโปรสโลยีออน (Proslogion) ของทานดังนี้ “เม่ือคิดถึงปญหานี้บอยๆ   
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และต้ังใจมากๆ  เขา  บางคร้ังก็ดูเหมือนวาขาพเจาจะไดเขาใจแลวตามท่ีตองการรู  แตบางคร้ังก็รูสึก
วามันหลุดลอยไปอยางส้ินเชิง  ในท่ีสุดก็รูสึกหมดหวังวาจะเขาใจได  ขาพเจาคิดจะเลิกลมไมอยาก
คิดตอแลว   เพราะคิดไปก็ไรประโยชน  ขาพเจาอยากจะปลอยวางเสียเลยเพราะมันทําใหขาพเจา
เสียเวลาแทนท่ีจะคิดเร่ืองอ่ืนท่ีพอหวังจะไดอะไรบาง  แตสัจธรรมก็เราใจขาพเจายิ่งข้ึนกวาเดิม...  
ขณะท่ีละท้ิงพระเจาไป ขาพเจาไดเคยคิดทําอะไรไดสําเร็จมาแลวบางหรือ  ไดตั้งเปาหมายแลว
บรรลุอะไรมาบาง  หรือเคยหวังอะไรและอยากทําอะไรบางหรือ  พระเจาขา  พระองคแตผูเดียว 
เทานั้นท่ีคิดหาผูใดยิ่งใหญกวาไมได  และพระองคก็คือผูนั้นท่ีคิดหาใครยิ่งใหญกวามิไดจริงๆ   
ถาพระองคไมทรงยิ่งใหญเชนนั้นจริง   ก็ตองคิดหาผูท่ีใหญกวาพระองคได   แตก็เปนไปไมได”  

ความจริงจากการเผยแสดงของพระเจาท่ีประทานแกมนุษย  จึงเรียกรองใหมนุษย
แสวงหาความเขาใจความจริงท่ีไมจํากัดแตเพียงความจริงท่ีเปนปรากฏการณตามธรรมชาติ 

“ผูเช่ือคือผูคิดเพราะในการเช่ือเขาตองคิด   และในการคิดเขาเช่ือ...ถาศรัทธาไรซ่ึง
การคิด ก็ไมมีอะไรทังนั้น” (John Paul II, 1998: 79) 

“ความจริงแหงคริสตศาสนาที่พบไดในองคพระเยซูแหงนาซาเร็ธนั้น  ทําใหคน
ท้ังหลายท้ังชายและหญิงเขาถึงธรรมลํ้าลึกแหงชีวิตของตนเอง   เนื่องจากเปนความจริงอสัมพัทธ 
จึงจูงใจใหมนุษยทุกคนเปดใจสูส่ิงเหนือธรรมชาติ”  (John Paul II, 1998: 15)   

6.4  ความเชื่อศรัทธา ไมไดเปนอุปสรรคตอการแสวงหาความจริงดวยศักยภาพของ
มนุษย แตเชื้อเชิญใหมนุษยไมจํากัดเฉพาะการพิจารณาความจริงโดยยึดตนเองเปนศูนยกลาง 

ในขณะเดียวกัน  ความจริงท่ีพระเจาเผยแสดงแกมนุษย  ใหอิสระแกมนุษยท่ีจะ
แสวงหาความเขาใจตามกําลังความสามารถของมนุษย   

“พระหรรษทานไมทําลายธรรมชาติ   แตทําใหธรรมชาติสมบูรณ   การปลงใจยอมมี
ศรัทธา   เม่ือกระตุนใหปญญาและเจตจํานงทํางานยอมไมทําลายเจตจํานงเสรีของผูมีความเชื่อแตละ
คนซ่ึงรับวิวรณเขาไวในสวนลึกของจิตใจ   แตกลับทําใหเจตจํานงเสรีเกิดสมบูรณข้ึน” (John Paul 
II, 1998: 75) 

“ยังคงเคารพสิทธิเสรีภาพและอิสรภาพในสวนเปนมนุษยของตนเองอยูอยาง
สมบูรณ  ในแงนี้ความสัมพันธระหวางเสรีภาพกับความจริงก็จะพบไดอยางสมบูรณแบบ   
ชวยใหเราเขาใจพระวาจาของพระเยซูเจาไดชัดเจนวา “ทานท้ังหลายจะไดรูความจริง  และความจริง
จะใหทานเปนไท” (ยน. 8:32)  (John Paul II, 1998: 15)   

ความจริงท่ีพระเจาเผยแสดงแกมนุษยนี้   เ ช้ือเชิญใหมนุษยไมจํากัดเฉพาะ 
การพิจารณาความจริงโดยยึดตนเองเปนศูนยกลาง   หรือยึดประโยชนของมนุษยเปนหลัก  แตเปน
โอกาสใหมนุษยเปดตนเองสูความจริงแท กลาวคือ ความจริงในพระเจานั่นเอง   
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“ธรรมลํ้าลึกของคริสตศาสนา   เปนเหมือนเข็มทิศสําหรับผูบากบ่ันเดินทาง 
สูจุดหมายทามกลางขวากหนามรอบดาน   จากผูมีจิตใจใฝแตทางโลก  และผูรูจักใชเหตุผลแตเพียง
ในกรอบของเทคโนธิปไตย   ถือไดวาเปนโอกาสสุดทายท่ีพระเจาประทานใหกับมนุษย  เพื่อมนุษย
จะไดหยั่งรู   ผานทางแหงความรักของพระเจาอยางถองแท  ซ่ึงแทจริงแลวไดทรงแสดงไวตั้งแต
วินาทีแรกแหงการสราง   ผูใดประสงคจะรูความจริงจะตองมองใหพนตัวเอง  และผลประโยชน
สวนตน   ก็มีโอกาสจะไดพัฒนาตนอยางกลมกลืนสมบูรณแบบ   เพราะไดดําเนินชีวิตในเสนทาง
แหงความจริง” (John Paul II, 1998: 15)    

ดวยเหตุนี้  พระสันตะปาปาฯ  ทรงคิดวาความรูของมนุษย  มีท้ังความรูท่ีไดรับจาก 
การใชเหตุผลและความรูจากความเช่ือศรัทธา  ความรูท้ังสองประเภท มีลักษณะเปนเอกภาพ  
ชวยเสริมสรางกันและกัน  ในฐานะท่ีมนุษยไดรับการเผยแสดงความจริงจากพระเจา  และ 
ใชสติปญญาเพ่ือเขาใจความจริงท่ีไดรับยิ่งข้ึน  

“ศรัทธาชวยใหตาแหงการหยั่งรูมากข้ึน  เปดจิตใจใหกวางขวางเพ่ือสามารถรับรูวา 
ในกระแสแหงเหตุการณมีพระญาณสอดสองทําการอยูเสมอ...เพราะฉะนั้นเหตุผลและศรัทธา   
หากแยกออกจากกันเม่ือใด   ก็จะลดความสามารถของมนุษยในการรูจักตนเอง  รูจักโลก  และรูจัก 
พระเจาในวิถีทางท่ีเหมาะสม”  (John Paul II, 1998: 16) 

ดังนั้น จึงสรุปไดวา ความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา  มีหลักการอยูท่ีพระเจาท่ีทรง 
เผยแสดงพระองคเองแกมนุษย ความจริงจากการเผยแสดงของพระเจากระตุนใหมนุษยใหศักยภาพ
ภายในตนเอง  คือ  สติปญญาและเสรีภาพ เพื่อเขาใจส่ิงท่ีพระเจาเผยแสดง   

“ความจริงท่ีรูโดยการเผยแสดงนั้น  มิใชผลิตผล  หรือผลสรุปจากขออางเหตุผล 
ตามตรรกะของมนุษย   แตเปนของประทานจากพระเจา มีผลกระตุนสติปญญาใหคิดและยอมรับ
เพื่อเปนการแสดงความรักตอพระเจา... ซ่ึงสงวนไวสําหรับผูรับใหเช่ือและแสวงหาดวยความ
จริงใจ”  (John Paul II, 1998: 15)   

ความจริงตามคําสอนคริสตศาสนาซ่ึงไดรับมาจากการเผยแสดงของพระเจาซ่ึงมีลักษณะ
เปนธรรมลํ้าลึก กระตุนใหมนุษยใชสติปญญาแสวงหาความจริงท่ีไมไดจํากัดแตเพียงความจริง 
ในระดับปรากฎการณตามธรรมชาติเทานั้น  แตมีจุดสมบูรณอยูท่ีความจริงสูงสุด  คือ พระเจา   
ผูเผยแสดงความจริงแกมนุษยในรูปแบบตางๆ  และการเผยแสดงท่ีสมบูรณท่ีสุด คือ ชีวิตของ 
พระเยซูคริสตเจา 

“เอกภาพของความจริงเปนขอตั้งพื้นฐานของการอางเหตุผลของมนุษย  อยางเชน
หลักการแหงการไมขัดแยงกันเปนตัวอยางแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจน   การเผยแสดงยิ่งจะแสดง
ใหเห็นเอกภาพไดยิ่งข้ึน  เพราะช้ีใหเห็นวาพระเจา  ผูสรางทรงเปนพระเจาแหงความรอดและ 
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พระเจาแหงประวัติศาสตรดวย.   พระเจาองคเดียวและองคเดียวกันนี้เองแหละท่ีทรงวางกรอบและ
ทรงรับรองใหมนุษยสามารถเขาใจและอางเหตุผลถึงระเบียบตามธรรมชาติของส่ิงตางๆ   
ซ่ึงนักวิทยาศาสตรอางถึงอยางสนใจ   พระเจาพระองคนั้นแหละท่ีไดทรงเผยแสดงองคเปน 
พระบิดาของพระเยซูคริสตเจาองคพระผูเปนเจาของเรา  เอกภาพของความจริงท่ีกลาวถึงนี้   
ท้ังความจริงท่ีรูไดตามธรรมชาติก็ดี   และท่ีไดมีการเผยแสดงก็ดี  ลวนแตรับรูไดจากวิถีทางในชีวิต
สวนบุคคลของพระคริสต” (John Paul II, 1998: 34) 
 
7.  ความเชื่อศรัทธาตอความจริงตามคําสอนคริสตศาสนาและการใชเหตุผลของปรัชญา ชวย
เสริมสรางกันและกันสูความจริง แตท้ังสองไมใชส่ิงเดียวกัน เนื่องจากมีบริบทตางกัน 

พี้นฐานของศาสนาคริสต คือ ความเชื่อในพระเจา  วาพระองคทรงมีอยูและทรงสราง 
สรรพส่ิง ดวยความรัก   พระองคทรงสรางมนุษยใหมีความพิเศษ  ในฐานะเปน “ภาพลักษณของ 
พระเจา” และพระองคทรงทําพันธสัญญากับมนุษยวาจะทรงประทานพระพรใหมนุษยมีชีวิต 
ท่ีสมบูรณ  โดยการบรรลุถึงความเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา  และพระองคย้ําเตือนและเสด็จลงมา 
เปนมนุษยทางพระเยซูคริสตเจา  เพื่อชวยมนุษยใหบรรลุถึงชีวิตท่ีสมบูรณในพระเจา  และพระองค 
ทรงมอบภารกิจแหงการประกาศขาวดีแหงความรอดน้ีแกมนุษยชาติผานทางคริสตชน   ความเช่ือ 
ในพระเจาจึงเปนพี้นฐานท่ีทําใหคริสตชนมองวาชีวิตมนุษยมีคุณคาและความหมาย  ทําใหคริสตชน
เขาใจประวัติศาสตรมนุษยชาติวาไมใชประวัติศาสตรท่ีส้ินหวังหรือไรความหมาย  แตมีลักษณะ
เปนประวัติศาสตรแหงความรอดพนท่ีมีพระเจามาเกี่ยวของในประวัติศาสตรของมนุษย   
คริสตศาสนาจึงมีพื้นฐานคําสอนท่ีความเช่ือในพระเจา หลักธรรมคําสอนในคริสตศาสนามีลักษณะ
เปนความลึกลับ (ธรรมลํ้าลึก) ท่ีคริสตชนยังไมอาจเขาใจและไมสามารถบรรลุถึงไดท้ังหมด  

7.1  ลักษณะของ “ความเชื่อศรัทธา” ท่ีถูกตอง ยอมไมลดสมรรถภาพการคิดของ 
ผูมีความเชื่อ 

ผูท่ีมีความเช่ือในคําสอนคริสตศาสนาอยางถูกตอง  มิไดลดสมรรถภาพการคิดของ 
ผูเชื่อลง เนื่องจากความเช่ือท่ีถูกตองยอมเปดมิติใหมของชีวิต   ดวยการทุมเทสูความเชื่อ สงผล 
ใหพบขุมทรัพยใหมๆ  ท้ังดานสติปญญาและจิตวิญญาณ  ทางดานสติปญญาน้ันไดพบมิติใหมๆ  
แหงความรู   โดยมิตองสูญเสียความรูเดิมแตประการใด   มีแตขยายความรูเดิมใหกวางขวางข้ึน  คือ  
นอกจากจะรูไดอยางผูไมเช่ือแลว  ยังรูเพิ่มข้ึนวาถาเช่ือแลวมีอะไรเพ่ิมพูนมากข้ึน  ทางดาน 
จิตวิญญาณน้ัน  ความเช่ือท่ีแทจริงยอมนําสูความวางใจและความรักโดยอัตโนมัติ  รูจักวางใจ 
ในเร่ืองท่ีควรวางใจและรูจักใชความสามารถของตนเองอยางเต็มท่ีในเรื่องท่ีอยูนอกเหนือขอบขาย
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ของการดลใจ   นอกนั้นจะรูจักรักอยางละเมียดละไม  คือรักอยางมีคุณคา มิใชสักแตวารักอยาง 
ตาบอดและไมมีคุณคาในส่ิงท่ีตนเช่ือ   ดังท่ีพระสันตะปาปาฯ กลาววา 

“ในการเช่ืออะไรสักอยาง   เรายอมจะมอบหมายตัวเราวางใจในความรูของผูอ่ืน   
ในการกระทําเชนนี้ยอมมีการยึดยื้อกันอยูในที   ในทางหนึ่งเรารูสึกวาความรูท่ีไดมาดวยการเช่ือนั้น
ดูเหมือนจะเปนความรูท่ีไมสมบูรณ  ตองคอยๆ  ทําใหสมบูรณข้ึนโดยหาหลักฐานท่ีหาไดดวย
วิธีการของมนุษยเพราะในความเช่ือนั้นมีความสัมพันธระหวางบุคคลแฝงอยู  จึงทําใหรูสึกวา 
ความเชื่อนั้นมิไดพัฒนาความสามารถรูโดยตนเองเทานั้น  แตยังพัฒนาความสามารถวางใจตอกัน
อยางลึกซ้ึงดวย”  (John Pual II, 1998: 32) 

แมวาหลักธรรมคําสอนในคริสตศาสนาจะมีลักษณะเปนอุดมคติหรือหลักการดําเนิน
ชีวิต (ในภาพรวม) สูความรอดพน  ท่ีคริสตชนนํามาเปนหลักสูการประยุกตในชีวิตประจําวัน 
เปนกรณีของแตละบุคคล  โดยมีความเชื่อศรัทธาเปนพื้นฐานและอาศัยเหตุผลเพื่อชวยอธิบายและ 
ทําใหไมหลงออกนอกแนวทางที่พระเยซูคริสตเจาทรงสอน  จึงมีความจําเปนตองมีการศึกษาเรียนรู
และนํามาประยุกตใชในสภาพการณของแตละคน   หลักธรรมคําสอนของคริสตศาสนา  
จึงไมไดมีไวเพ่ือประดับเพ่ือความนาเล่ือมใสศรัทธา   แตอาศัยแรงแหงความเช่ือศรัทธา  ท่ีกระตุน
เตือนใจคริสตชน  ใหออกแรง ทําความเขาใจในหลักธรรมคําสอนนั้น ๆ เพ่ือนํามาเปนหลักปฏิบัติ 
(วิถีชีวิต) ของแตละบุคคลสูความจริงสูงสุด หลักธรรมคําสอนจึงไมใชทฤษฎี (นามธรรม)   
แตเปนหลักการท่ีมีชีวิต  โดยผานทางการบําเพ็ญตนของคริสตชนเพ่ือสรางความสัมพันธกับพระเจา
และเพื่อนมนุษยตามคําสอนคริสตศาสนา 

7.2  ความเชื่อศรัทธาตอความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา กับการใชเหตุผลของปรัชญา 
ชวยเสริมสรางกันและกันสูความจริง 

พระสันตะปาปาฯ ทรงคิดวา  นอกจากความเชื่อศรัทธาในคําสอนคริสตศาสนา  
ซ่ึงมีพื้นฐานจากความจริงท่ีพระเจาเผยแสดงแกมนุษย  กับความพยายามของมนุษยท่ีจะเขาใจ 
ความจริง ดวยการใชเหตุผล ซ่ึงเปนวิธีการแสวงหาความจริงของปรัชญา  จะไมขัดแยงกันแลว ตาง
ฝายตางมีบทบาทเสริมสรางกันและกัน กลาวคือ ความเชื่อศรัทธาในคําสอนคริสตศาสนาชวยให
ปรัชญาเปดตนเองสูความจริงท่ีไมไดจํากัดแกเพียงปรากฎการณธรรมชาติเทานั้น แตเปนการเปดตัว
สู “สัจธรรม”   ในขณะเดียวกัน  การใชเหตุผลทางปรัชญาก็ชวยมนุษยท่ีเช่ือศรัทธาตอคําสอน 
คริสตศาสนามีความเขาใจท่ีถูกตอง  เพื่อดําเนินชีวิตอยางถูกตองยิ่งข้ึน   

“มีความจริงท่ีรูไดโดยวิธีธรรมชาติซ่ึงก็คือวิธีปรัชญานั่นเอง” (John Paul II, 1998: 
76) และ “มีความจริงปริมาณหนึ่งท่ีเหตุผลสามารถรูเองกอนมีศรัทธาตอการเผยแสดง ๆ มีบทบาท
ในการเติมแตงความจริงดังกลาวใหมีความหมายเต็มบริบูรณเทานั้น” (John Paul II, 1998: 76)  



 - 131 - 

 “พระวาจาของพระเจาตรัสกับทุกคนในทุกยุคและในทุกสวนของโลก และคน 
ก็เปนนักปรัชญาโดยธรรมชาติอยูแลว” (John Paul II, 1998: 64) 

“แมสองฝายจะใชวิธีการตางกันและกลาวถึงรายละเอียดตางกัน  แตท้ังสองวิชา 
ก็มุงสู “ทางดําเนินชีวิต” (สดด 16:11) ซ่ึงความเช่ือบอกกับเราวา ในท่ีสุดจะนําไปสูการไดเพงพินิจ
พระตรีเอกภาพอันจะบันดาลความช่ืนชมหรรษาสมบูรณแบบตลอดกาล”  (John Paul II, 1998: 15)   

“ความอยากรู เปนลักษณะพิเศษของมนุษยทุกคน  สติปญญาชวยทุกคนไมวา 
จะเช่ือในพระเจาหรือไมก็ตาม   ใหบรรลุถึง  “น้ําลึก”  แหงความรู (สุภาษิต  20:5)”  (John Paul II, 
1998: 16)   

“เหตุผลจึงถูกเสนอใหเปนมัคคุเทศ   แตก็ไดรับคําตักเตือนกําชับไววา  อยาพาเตลิด
ออกนอกความจริงท่ีพระเจาทรงเผยแสดง  และในท่ีสุดก็จะออกนอกลูนอกทางไมพบความจริง 
อันบริสุทธ์ิและเรียบงาย   แทนท่ีจะปลอยใหเตลิดไปเชนนั้น  เหตุผลจักตองถูกกระตุนใหสํารวจ
แนวทางตางๆ  ซ่ึงเหตุผลเองตามลําพังคงจะมิไดสังหรณแมแตสักนิดวาจะเดินไปได  ความสัมพันธ
ระหวางเหตุผลกับพระวาจาชนิดพึ่งพาอาศัยไดประโยชนจากกันเชนนี้ยอมเพ่ิมคุณคาใหกับปรัชญา
อยางมหาศาล   เพราะเหตุผลจะไดคนพบของขอบฟาใหมท่ีไมเคยคาดฝนวาจะมีอยู  (John Paul II, 
1998: 73) 

ดังนั้น “เหตุผลจึงนับไดวามีคุณคาและคุณคาอยางไมมีขีดจํากัด  ผลท่ีไดจาก 
การใชเหตุผลอาจจะไดความจริง   แตผลความจริงท่ีไดจะมีความหมายแทจริงก็โดยมองดวยกรอบท่ี
ขยายกวางกวาคือ  ศรัทธา”  (John Paul II, 1998: 20)  “มนุษยผูมีหนาท่ีแสวงหาความจริง  ก็ยังเปน 
ผูดํารงชีพดวยความเช่ืออยูสวนหนึ่งโดยจําเปนนั่นเอง”  (John Paul II, 1998: 31) 

7.3  ความไมเคารพเชื่อฟงพระเจา เปนเหตุใหมนุษยเกิดความสับสนในการเขาใจ 
ความจริง 

พระสันตะปาปาฯ อางคําสอนของนักบุญเปาโล  วาพระเจาทรงมีพระประสงค 
ใหมนุษยใชสติปญญาท่ีพระองคประทานแกมนุษย เพื่อศึกษาคนควา  เขาใจส่ิงท่ีพระองคทรง 
เผยแสดงแกมนุษย   แตเนื่องจากความไมเคารพเช่ือฟงพระเจา  เปนเหตุใหมนุษยเกิดความสับสน 
ในการเขาใจความจริง   ดังท่ีพระองคกลาววา    

“นักบุญเปาโลใชภาษาสามัญสรางขอถกเถียงเชิงปรัชญาเพื่อช้ีแจงความจริงอันลึกซ้ึง
นั้นวา   อาศัยการพินิจพิจารณาส่ิงสรางท้ังหมด  “ตาจิต”  สามารถรูถึงพระเจา  โดยผานทางส่ิงสราง  
พระเจาทรงปลุกปญญาใหหยั่งรูถึง  “พระฤทธานุภาพ”  และ  “พระเทวภาพ”  ของพระองค   
(เทียบ  รม.  1:20)  ก็เทากับวาทรงโปรดใหปญญามนุษยมีความสามารถ  ซ่ึงดูเหมือนวาเกือบจะ 
ขามลวงขอบเขตธรรมชาติของมัน  ปญญาเม่ือตรึกตรองดวยวิจารณญาณถึงขอมูลทางผัสสะ   
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ก็ขามลวงความรูทางผัสสะอยูแลว  ยิ่งกวานั้นเม่ือทําการถกปญหาถึงขอมูลท่ีผัสสะจัดหามาให
ปญญาก็สามารถเขาถึงสาเหตุอันเปนตนกําเนิดของความเปนจริงท้ังหมดท่ีประสาทสัมผัสรับรูได  
ในเชิงปรัชญาเราอาจจะกลาวไดวาตัวบทท่ีสําคัญของนักบุญเปาโลตอนนี้ยืนยันวา  มนุษย 
มีความสามารถคิดคนทางอภิปรัชญาได…ทานนักบุญคิดวา  พระเจาไดทรงวางแผนไวตั้งแตเร่ิม
สรางโลกแลววาจะใหมนุษยมีปญญาคิดเขาใจลวงขามขอมูลทางผัสสะสูตนกําเนิดของทุกอยางได
อยางสะดวก   นั่นคือ   เขาใจไดถึงพระผูสรางสรรพส่ิง  แตเปนเพราะชายหญิงคูแรกไมเชื่อฟง 
พระเจา  กลับตัดสินใจเลือกทางของตัวเองท่ีเปนอิสระอยางสมบูรณเต็มท่ีโดยไมยอมข้ึนกับ 
พระผูสรางเขาท้ังสองมา   ความพรอมท่ีจะเขาใจพระเจาท่ีมีมาแตเดิมจึงลดนอยลง”  (John Paul II, 
1998: 22)   

สงผลใหมนุษยยึดตนเองเปนศูนยกลางของความจริง   หลงผิดดวยการใชตนเองเปน
มาตรการวัดและตัดสินความจริง จนปฏิเสธคุณคาภายนอก   “มนุษยไมอยูในฐานะท่ีจะกําหนด และ
ตัดสินใจเอาเองวาอะไรดีอะไรช่ัว   เขาจําตองรับรูมาตรการจากบอเกิดท่ีสูงกวาเขา   ความทะนงตน
ทําใหบิดามารดาเดิมของมนุษยชาติตาบอด   หลงคิดไปวาตัวเองมีอํานาจเด็ดขาดและมีอิสระเต็มตัว
ถึงกับคิดวาไมตองสนใจความรูท่ีพระเจาประทานมาก็ได   การไมเช่ือฟงพระเจาคร้ังแรกนี้มีผลตอ
มนุษยทุกคนปญญาไดรับผลกระทบต้ังแตนั้นมา  มีอุปสรรคขัดขวางทางสูความจริงสมบูรณแบบ
ตั้งแตขณะน้ันเปนตนมา   ความสามารถของมนุษยท่ีจะรูความจริงกลับเฉไฉไปจากพระองคผูทรง
เปนบอเกิด   และตนกําเนิดของความจริง…ตาจิตไมสามารถมองไดกระจายชัดอีกตอไปแลว เหตุผล
ก็กลายเปนทาสแกตัวเองยิ่งๆ  ข้ึน”  (John Paul II, 1998: 22)    

7.4  การเสด็จมาของพระเยซูคริสตเจา  ผูเผยแสดงความจริงของพระเจา จึงทําใหมนุษย
ไดเปดตนเองสูความจริงอีกคร้ังหนึ่ง   

ดวยเหตุนี้ การเสด็จมาของพระเยซูคริสตเจา  ผูเผยแสดงความจริงของพระเจา  
จึงทําใหมนุษยไดเปดตนเองสูความจริงอีกคร้ังหนึ่ง   

“การเสด็จมาของพระคริสตนับเปนเหตุการณแหงการกูสถานการณ  ซ่ึงได 
ไถกูปญญาใหพนจากความออนแอ สะเดาะลูกกรงเหล็กปลอยปญญาใหเปนอิสระจากคุกท่ีมนุษย
เขาไปอยูเองโดยรูเทาไมถึงการณ”  (John Paul II, 1998: 22)      

“การตายของพระเยซูเจาบนไมกางเขนกลายเปนจุดบอดท่ีทายทายปรัชญา 
ทุกรูปแบบ   ตรงจุดนี้แหละท่ีความพยายามท้ังหลายของมนุษยท่ีจะอธิบายแผนการกอบกูของ 
พระบิดาดวยตรรกะระดับมนุษยตองลมเหลว” (John Paul II, 1998: 23)      
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พระเจาทรงโปรดใหมนุษยสํานึกวาสติปญญาของมนุษยไมอาจบรรลุถึงความจริง 
ท่ีพระเจาเผยแสดงไดอยางครบถวน  ในขณะเดียวกันทรงเช้ือเชิญใหมนุษยตอบรับการเผย 
ความจริงของพระเจาดวยความรักท่ีพระเจามีตอมนุษย  เปนหนทางท่ีชวยมนุษยเขาใจความจริง 
                            “ปรีชาญาณของมนุษยท่ีนับวาฉลาด  ก็ไมพอสําหรับอธิบายส่ิงท่ีพระเจาทรง 
พระประสงคจะกระทํา   จําเปนตองตัดสินใจกาวข้ึนสูการตอนรับอะไรสักอยางท่ีใหมถอดดาม
จริงๆ “แตพระเจาไดทรงเลือกคนท่ีโลกถือวาโงเขลาเพ่ือทําใหคนมีปญญาตองอับอาย  และไดทรง
เลือกคนที่โลกถือวาออนแอเพื่อทําใหคนท่ีแข็งแรงอับอาย   พระเจาไดทรงเลือกส่ิงท่ีโลกเห็นวาไร
สาระ  เพื่อทําลายส่ิงซ่ึงโลกเห็นวาสําคัญ” (1 คร  1:27-28) ปรีชาญาณประสามนุษยไมยอมดูวา 
ในความออนแอของตนเองน้ัน มีความเปนไปไดอยางไรบางท่ีจะไดพลังมาใช   แตทวานักบุญเปา
โลกลับสวนไดทันควันวา  “ในความออนแอนั้นเอง  ขาพเจารับพลังแข็งแกรง” (2 คร.  12: 10)   

เหตุผลของมนุษยไมสามารถเขาใจไดวาความตายจะเปนบอเกิดของชีวิตและ 
ความรักไดอยางไร   กระน้ันก็ดีเพื่อจะเผยแสดงธรรมลํ้าลึกแหงแผนการกอบกู  พระเจาไดทรง
เจาะจงเลือกส่ิงท่ีเหตุผลพิสูจนออกมาวาเปนความ  “โงเขลา”  และ  “เปนท่ีสะดุด”   นักบุญเปาโล
อาศัยศัพทสํานวนของปรัชญาสมัยนั้นแตะถึงจุดสูงสุดแหงคําสอนของทาน  โดยกลาววา  “พระเจา
ไดทรงเลือกส่ิงท่ีโลกเห็นวาไรสาระ   เพื่อทําลายส่ิงซ่ึงโลกเห็นวาสําคัญ”  (1 คร. 1:28)  เพ่ือแสดง
ใหเห็นถึงความรักท่ีเผยแสดงในการท่ีพระเยซูคริสตทรงยอมรับกางเขนนั้นวาเปนความรัก 
ท่ีไมหวังผลตอบแทน  นักบุญเปาโลไมลังเลใจที่จะใชภาษาเผ็ดรอนของนักปรัชญาที่กลาวถึง 
พระเจา   เหตุผลไมสามารถทําใหธรรมลํ้าลึกแหงความรัก  อันมีกางเขนเปนเคร่ืองหมายถูกขจัด 
ใหหลุดออกไปจากความสนใจของมนุษยได  สวนกางเขนก็สามารถชวยเหตุผลใหเขาถึงคําตอบ
สุดทายท่ีตองการ  ปรีชาญาณท่ีนักบุญเปาโลเสนอใหใชปรีชาญาณเปนมาตรฐานโดยเฉพาะ 
ความจริงและความรอดนั้นทานมิไดตั้งใจใหหมายถึงพระวจนาตถของพระเจาเทานั้น  แตทาน
หมายถึงพระวจนาตถแหงปรีชาญาณ”  (John Paul II, 1998: 23)      

7.5  ความเชื่อศรัทธาตอความจริงตามคําสอนคริสตศาสนาชวยกําหนด “แนวทาง/
กรอบ”  เปนกรอบท่ีทาทายใหมนุษยใชสติปญญาไดมากกวาไมมีกรอบ 

กีรติ  บุญเจือ (2553)  วิเคราะหวา พระสันตะปาปาฯ ทรงกําหนดกรอบการใช
ปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา    ภายในกรอบน้ีจะศึกษาคนควากันอยางไรก็ได   
ในขณะเดียวกัน  กรอบนี้ไมเปนการลิดรอนเสรีภาพแหงความคิดของมนุษย  แตพึงถือวาเปนกรอบ
ท่ีทาทายใหมนุษยใชสติปญญาไดมากกวาไมมีกรอบเหมือนมาวิ่งในสนามกวาง  มีเสรีภาพจะวิ่ง 
ไปทางไหนก็ไดก็จริงอยู   แตถามีคูขวางใหกระโดดขาม   ก็จะทาทายใหสรางความมั่นใจทําการ
มากข้ึนโดยมิไดเสียเสรีภาพไปแมแตนอย   การไดตัดสินใจวาจะกระโดดขามคู หรือไม  ถือวาเปน
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การสรางเง่ือนไขใหขอบขายของเสรีภาพมีมากกวาเดิม   ท้ังนี้  พระองคทรงแสดงจุดยืนวา  จะตอง
ยืนยันหนาท่ีของมนุษยวาจะตองใชชีวิตเพื่อแสวงหาความจริงอันเปนคุณคาแทของมนุษย   
บนหลักการที่วาความจริงท่ีกวางใหญท่ีสุดไมมีขอบเขตจํากัด  ขอใหเปนความจริงท่ีมีความดีในตัว
ดวยเทานั้น  เพราะความจริงกับความดีเปนของคูกัน  แยกกันไมไดสวนใครจะหาอยางไร   
พบอะไรบาง  เปนเร่ืองสวนบุคคล  ไมพึงประณามดูถูกกัน  แตควรสงเสริมและแลกเปลี่ยน
ประสบการณแกกันดวยความรัก   

“จึงสําคัญมากท่ีวาคุณคาท่ีแตละคนจะตองเลือกและยึดถือในชีวิตนั้นจะตองเปน
คุณคา มีความจริง   เพราะคุณคาท่ีจริงเทานั้นสามารถนํามนุษยสูการพัฒนาตัวเองไดอยางเต็มท่ี  
เปดทางใหเขามีความจริงตามธรรมชาติแหงความเปนมนุษย  ความจริงในคุณคาเหลานี้จะหาได
ไมใชมองหาแตในตนเองเทานั้น   แตพึงเปดตัวเองเพ่ือพรอมท่ีจะเขาใจความจริงแมในระดับท่ีสูง
กวาตัวเองดวย   ท้ังนี้นับเปนเง่ือนไขสําคัญสําหรับเรามนุษย  เพื่อจะไดเปนตัวของตัวเองอยาง
แทจริง  เพื่อเติบโตสูวุฒิภาวะและกลายเปนผูใหญทางคุณวุฒิ”  (John Paul II, 1998: 25)   
“ซ่ึงการแกปญหาอยางประสานกลมกลืนจะเกิดข้ึนไมไดหากไมมีสวนรวมชวยจากปรัชญา”  (John 
Paul II, 1998: 93) 

7.6  บุคคลท่ีมีวุฒิภาวะทางความเชื่อ คือ บุคคลท่ีมีความสมดุลระหวางความเชื่อศรัทธา
ในศาสนากับการรูความจริงอาศัยเหตุผล 

นอกจากนั้น พระสันตะปาปาฯ ทรงคิดวาบุคคลท่ีมีวุฒิภาวะทางความเช่ือ  คือ  
บุคคลท่ีมีความสมดุลระหวางความเช่ือศรัทธาในศาสนากับการรูความจริงอาศัยเหตุผล ตองมี 
ความสมดุล   ผสานกลมกลืนกันในบุคคล   เพื่อสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางถูกตองตามคํา
สอนของศาสนา   พระองคทรงอธิบายความแตกตางระหวางผูมีความรูท่ีมีแตเหตุผล ไมมีศรัทธากับ 
ผูมีความรูท่ีเชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียวกับความเช่ือศรัทธา  ฝายหลังยอมมีความเช่ือม่ัน  มีพลัง   
มีความคิดเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ   เพราะมีเปาหมายชีวิตท่ีชัดเจน  แนนอนตายตัว  ไมหวั่นไหว
กับกระแสคานิยมท่ีลดทอนคุณคาศักดิ์ศรีของชีวิต   พรอมท่ีจะเปนพยานดวยชีวิตถึงส่ิงท่ีเขารู
เช่ือมโยงกับความเช่ือศรัทธา   และดําเนินชีวิตและอุทิศตนในในสังคมอยางมีวุฒิภาวะทางความเช่ือ 

 “ควรตองเนนวาความจริงท่ีแสวงหาในความสัมพันธระหวางบุคคล  มิไดมีความ 
สําคัญเพียงในระดับประสบการณและปรัชญาเทานั้น   แตพึงแสวงหาในความจริงสวนท่ีเปนบุคคล
มนุษยดวยนั่นคือพึงสนใจดูวาบุคคลมนุษยคืออะไร   และจากสวนลักษณมนุษย คืออะไร  
และจากสวนลึกของบุคคลมนุษยนั้นมีอะไรเปดเผยออกมาบางความบริบูรณของมนุษยจึงมิไดอยูท่ี
ไดรูความจริงท่ีเปนนามธรรมเทานั้น   แตอยูท่ีความสัมพันธอันมีพลวัตในการอุทิศตนรวมกับผูอ่ืน   
โดยการอุทิศตนอยางซ่ือสัตยเชนนี้บุคคลจึงจะพบความแนใจ  และความแนนอนอยางเต็มเปยม   
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ในขณะเดียวกันความรูโดยอาศัยความเช่ือและมีพื้นฐานอยูบนความวางใจระหวางบุคคลเชนนั้น
ยอมเช่ือมโยงสูความจริง  ในการเช่ือนั้นเองคนเรายอมวางใจในความจริงท่ีไดรับจากผูอ่ืน”   
(John Paul II, 1998: 32) 

7.7  ความเชื่อศรัทธาและเหตุผล เปนสองอัญรูปของความรูอันนําไปสูความจริงในความ
เต็มเปยมบริบูรณ 

พระสันตะปาปาฯ ทรงยืนยันวา  ความเชื่อศรัทธาตอความจริงตามคําสอนคริสต-
ศาสนาและการใชเหตุผลของปรัชญา  ชวยเสริมสรางกันและกันสูความจริง   ดังท่ีพระสันตะปาปาฯ 
กลาววา 

“เปนธรรมชาติของมนุษยเองท่ีจะแสวงหาความจริง   การแสวงหาของมนุษย 
จะไมหยุดอยูแคความจริงบางสวน   ความจริงระดับประสบการณหรือวิทยาศาสตร  และไมหยุด 
อยูแคไดทําการตัดสินใจเปนสวนตัวท่ีมนุษยเราใชสําหรับแสวงหาความดีท่ีแทจริง  การแสวงหา
ความจริงของมนุษยยังคืบหนาตอไปจนถึงการอธิบายความหมายของชีวิต  จึงเปนการแสวงหา  
ท่ีจะจบลงไดก็ตอเม่ือไดบรรลุถึงส่ิงสูงสุด   เนื่องจากมนุษยมีสมรรถภาพคิด  จึงสามารถเผชิญหนา
และรับรูความจริงไดถึงข้ันนี้   ความจริงดังกลาวสําคัญและจําเปนสําหรับชีวิต  จะบรรลุถึงได 
ก็โดยสมรรถภาพเหตุผลและโดยอาศัยการยอมรับดวยความวางใจในผูอ่ืนท่ีสามารถรับรองความแท
และความแนนอนของความจริง”  (John Paul II, 1998: 33) 
ดังนั้น  “ความจริงของคริสตศาสนจักรท่ีพระเจาไดทรงเผยแสดงแกพวกเราในพระเยซูคริสตเจานั้น  
หาไดขัดแยงกับความจริงท้ังหลายท่ีปรัชญารับรูไวแตประการใดก็หาไม   เพราะมันเปนสองอัญรูป
ของความรูอันนําไปสูความจริงในความเต็มเปยมบริบูรณ”  (John Paul II, 1998: 34)  และ “ส่ิงท่ี
เหตุผลแสวงหาอยู  “โดยไมรูวาหาอะไรอยูนั้น”  (กจ  17 : 23)  ก็อาจจะหาพบไดโดยอาศัย 
พระคริสตท้ังส้ิน   ท้ังนี้เพราะวาพระองคทรงเผยแสดง  “ความจริงสมบูรณแบบ”  (ยน 1:14-16) 
ของทุกส่ิงทุกอยางท่ีถูกสรางมาในพระองคและอาศัยพระองค  เพราะฉะน้ันทุกส่ิงทุกอยางจึง 
พบความสําเร็จบริบูรณในพระองค  (คส  1:17)”  (John Paul II, 1998: 34) 

ความจริงตามคําสอนคริสตศาสนากับความจริงทางปรัชญาจึงไมขัดแยง แต 
ชวยเสริมกันและกันใหสมบูรณและเขาใจความจริงยิ่งข้ึน  “ท้ังนี้ก็เพราะความจริงไดจากการเผย
แสดง   ก็คือความจริงท่ีพึงรูไดดวยแสงสวางแหงเหตุผลนั่นเอง” (John Paul II, 1998: 35)    
และ “เหตุผลหากไดรับการขัดเกลาและปรับทิศทางใหเหมาะสมแลว   ก็จะสามารถเปนสูงข้ึนสู
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ความคิดระดับสูง   จะกลายเปนฐานแข็งแกรงสําหรับเขาใจภาวะ   ท่ีเหนือธรรมชาติข้ึนไปจนสูงสุด
ถึงความสัมพัทธ75” (John Paul II, 1998: 41)    

“เนื่องจากปรัชญาไดมีสวนชวยเทววิทยาอยางมีเกียรติและอยางขาดเสียมิไดตั้งแต
สมัยปตาจารยเร่ือยมา   จึงไดช่ือวาเปนบริกรเทววิทยา   ช่ือตําแหนงนี้มิไดหมายความวาเปนผูรับใช
ต่ําตอยอยูใตอํานาจหรือเปนลูกมือเต็มตัว   นาจะเปนอยางนี้มากวาวาผูเอาคํานี้มาใชคงไดผิดถึงคําท่ี
อริสโตเต้ิลเรียกวิทยาศาสตรภาคทดลองท้ังหลายจําเปนวิชาบริกรใหกับ  “ปฐมปรัชญา”  
(อภิปรัชญา)  คํานี้ไมนาใชแลวในปจจุบันเนื่องจากมีการเปนหลักการอิสรภาพท่ีเราถือวาปรัชญา
จะตองมี   แตท่ีใชเรียกมาในประวัติศาสตรก็เพราะตองการเนนสายสัมพันธอันจําเปนระหวาง 
วิชาท้ังสองจนแยกกันไมได”  (John Paul II, 1998: 77) 

 “การปฏิเสธไมยอมรับความจริงท่ีการเผยแสดงความจริงของพระเจาเสนอมาให   
ก็เปนการใหรายแกปรัชญาน่ันเอง   ท้ังนี้ก็เพราะปดกั้นโอกาสเขาถึงการรูความจริงท่ีลึกมากกวาเดิม
นั่นเอง”  (John Paul II, 1998: 75) 

พระสันตะปาปาฯ  ทรงอางอิงคําสอนของนักบุญเปาโล  ในบทจดหมายถึงชาวโรม 
(1: 19 – 20) ท่ีสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 1 นํามาอางอิงเพ่ือยืนยันวา “มีความจริงท่ีรูไดโดย 
วิธีธรรมชาติซ่ึงก็คือวิธีปรัชญาน่ันเอง” (John   Paul II, 1998: 76) และ “มีความจริงปริมาณหน่ึง 
ท่ีเหตุผลสามารถรูเองกอนมีศรัทธาตอการเผยแสดง ๆ มีบทบาทในการเติมแตงความจริงดังกลาว 
ใหมีความหมายเต็มบริบูรณเทานั้น”  (John Paul II, 1998: 76)  

 “เหตุผลหากขาดส่ิงท่ีการเผยแสดงเสนอมาให  ก็จะตองแอบลงขางทางมีอันตราย 
ถึงสูญเสียการมองเห็นเปาหมายสุดทายของตน  สวนศรัทธาเลาหากขาดเหตุผลก็ไดแตเปน
ความรูสึกและประสบการณ อยูในอันตรายท่ีจะไมไดรับการรับรูวามีนัยเปนสากล ศรัทธากจ็ะอยูใน
อันตรายใหญหลวงท่ีจะรอยโรยลงกลายเปนเร่ืองปรัมปราหรือไสยศาสตรไปได  ในทํานองเดียวกัน  
เหตุผลหากไมไดรับการสนับสนุนจากศรัทธาในระดับวุฒิภาวะ  ก็ไมพรอมท่ีจะเพงสายตาไปจับท่ี
ส่ิงใหมๆ  และการปรับปรุงอยางถึงแกน”  (John Paul II, 1998: 48) 

“หากเทววิทยาไมยอมรับความชวยเหลือจากปรัชญาเม่ือไรก็ตาม  ก็เส่ียงตอการท่ีจะ
รูปรัชญาอยางเบาปญญาและขังตัวเองอยูในโครงสรางความคิดท่ีแยมากๆ  ในการเขาใจศรัทธา   
นักปรัชญาก็เชนกัน หากรังเกียจเทววิทยาอยางไมแลเหลียว   ก็จะอยูในสภาพที่จํายอมตองเขาใจ
เนื้อหาของศรัทธาในคริสตศาสนาตามยถากรรม   ดังท่ีไดเกิดข้ึนกับนักปรัชญายุคใหมบางคน   

                                                 
75องคอสัมพันธ (The Absolute) คือองคพระผูเปนเจา มีสมญาทางดานปรัชญาวาองคอสัมพันธ  แปลวาไมขึ้นกับสิ่งใด
เลย  แตทุกสิ่งตองขึ้นกับพระองค. 
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ไมวาจะอยางไรก็ตามหลักการพื้นฐานของความเปนตัวของตัวเองท่ีวิชาทุกวิชาตองการไดรับ 
การคํ้าประกันอยางถูกตอง  ก็คงจะถูกกอกวนอยางหนัก”  (John Paul II, 1998: 77) 

ดังนั้น พระสันตะปาปาฯ จึงต้ังขอสังเกตเกี่ยวกับการศึกษาเทววิทยา  โดยไมสนใจ
ศึกษาปรัชญามากอนวา  “ขาพเจาอดไมไดท่ีจะตั้งขอสังเกตไวอยางประหลาดใจระคนกับความ
หนักใจท่ีเห็นวา มีนักเทววิทยามิใชนอยท่ีไมสนใจศึกษาปรัชญา” (John Paul II, 1998: 61) 

 “เพราะมันเปนสองอัญรูปของความรูอันนําไปสูความจริงในความเต็มเปยม
บริบูรณ”  (John Paul II, 1998: 34)  “ความเช่ือศรัทธาท่ีปราศจากเหตุผล จะเนนถึงความรูสึกและ
ประสบการณสวนตัว และคงจะขาดลักษณะเปนความจริงสากล อาจจะกลับมาเปนเทพนิยายหรือ
ไสยศาสตร” (John Paul II, 1998: 48)   ซ่ึง  Sokolowski  (2006)  วิเคราะหแนวคิดของพระสันตะปาปา 
วา พระองคใหความสําคัญตอการดําเนินชีวิตในภาคปฏิบัติ  วาความเช่ือศรัทธาที่ไมมีเหตุผล
สนับสนุน มีแนวโนมท่ีจะเปนความเช่ือที่งมงาย   และจะทําใหคนพอใจกับการถือตามกฎบัญญัติอยาง
ละเอียด  โดยไมเขาใจความหมายของกฎนั้นๆ  ความเช่ือศรัทธา ท่ีขาดเหตุผลแบบนี้  จะเปนพละกําลัง
ในการดําเนินชีวิตตามคําสอนของศาสนาไมได ดังนั้น จึงมี  “ความจําเปนจะตองมีความรู 
ตามเหตุผลของปรัชญา เพื่อจะเขาใจศรัทธาไดอยางแทจริง” (John Paul II, 1998: 53) 

 “ปรัชญาเสนอจุดยืนใหมท่ีนาสังเกต   เม่ือไดรับการเรียกรองจากฝายเทววิทยา   
อันท่ีจริงนั้นเทววิทยาไดตองการการมีสวนรวมชวยจากปรัชญาอยู เสมอและยังตองการอยู   
เทววิทยาในฐานะเปนงานคิดดวยเหตุผลในแสงสวางของศรัทธา  เมื่อจะคนควาในระดับของตน   
ก็ตองสมมติไวลวงหนาและตองการเหตุผลท่ีไดฝกและอบรมใหรูจักคิดเปนมโนภาพและขออาง
เหตุผลมาพรอมแลว   ยิ่งกวานั้นเทววิทยายังตองการปรัชญาในฐานะเปนคูรวมเสวนาเพ่ือยืนยันวา 
มีความจริงสากลที่เขาใจไดตามท่ีไดอางไวจึงไมใชเร่ืองบังเอิญ  ท่ีปตาจารย และนักเทววิทยา 
ยุคกลางของคริสตศาสนจักรไดขอรับเอาปรัชญาภายนอกมาใชชวยการคิดของตน  ขอเท็จจริง 
ทางประวัติศาสตรยืนยันการคิดอยางเสรีของปรัชญาเปนส่ิงมีคุณคาและเม่ือเทววิทยาขอแรงเขา 
มีสวนรวมชวยนั้น   ก็มิไดกระทบกระเทือนตอเสรีภาพของปรัชญาแตประการใดเลย  แตก็แสดง 
ใหเห็นดวยวามีการเปล่ียนแปลงอยางลึกซ้ึงในตัวปรัชญาเอง”  (John Paul II, 1998: 77) 

7.8  เหตุผลและความเชื่อศรัทธา ตองเคารพบริบทของกันและกัน 
อยางไรก็ตามการนําปรัชญามาอธิบายคริสตศาสนา  จําเปนตองเคารพบริบท 

ของความจริงตามความเช่ือศรัทธาในคําสอนคริสตศาสนา  ซ่ึงพระเจาเผยแสดงแกมนุษย   
ดังท่ีพระองคตรัสวา “จําเปนตองเคารพขอเรียกรองและขอมูลตางๆ ของความจริงของการ 
เผยแสดง” (John Paul II, 1998: 49) และ “ไมวาปรัชญาใดท่ีเขาไปชวยงานเทววิทยา  ปรัชญานั้นจะ
ยังตองซ่ือสัตยตอหลักการและวิธีการของตนเองอยูตลอดเวลา”  (John Paul II, 1998: 49)   
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“ในการคิดคํานึงคําถามเหลานี้   มิไดทําใหนักปรัชญากลายเปนนักเทววิทยาไป 
หามิได   ท้ังนี้ก็เพราะนักปรัชญามิไดแสวงหาความเขาใจและขยายความจริงของศรัทธาบนฐานของ
วิวรณ   นักปรัชญายังคงทํางานของตนตอไปบนเนื้อท่ีของตนเอง  โดยใชวิธีเหตุผลอยางบริสุทธ์ิ
ของตนตอไป  เพียงแตขยายผลการคนควาไปสูแงใหมๆ  ของความจริงในระดับเดิมของตน  อาจจะ
กลาวไดวาสวนหนึ่งของปรัชญาสมัยใหมและสมัยปจจุบันคงจะเกิดข้ึนหากไดรับการกระตุนใหคิด
จากพระวาจาของพระเปนเจา   ขอสรุปนี้ยังคงถูกตองทุกประการณ  แมจะมีขอเท็จจริงท่ีไมนาจะ
เกิดข้ึนวามีนักคิดจํานวนมากในศตวรรษหลังๆ  นี้ไดผละออกจากแนวทางของคริสตศาสนา”  
(John Paul II, 1998: 76) 

“หากปรัชญายอมรับจุดยืนดังกลาวขางตน   ก็จะเหมือนเทววิทยาในแง ท่ีวา  
จะยอมรับประกาศิตของอํานาจการสอนทางการของคริสตศาสนจักรและการแจกแจงท่ีอํานาจ 
การสอนทางการของคริสตศาสนจักรเสนออยางตรงไปตรงมา  ท้ังนี้โดยพิจารณาจากผลกระทบ
ตางๆ  ท่ีปรัชญาพึงรับจากความเขาใจการเผยแสดง   ดังท่ีไดช้ีแจงแลวขางตน  ความจริงแหงศรัทธา
ยอมทําการเรียกรองอะไรบางประการซ่ึงปรัชญาตองเคารพ เม่ือไรก็ตามท่ีเอาจริงกับเทววิทยา”   
(John Paul II, 1998: 77) 

ท้ังนี้ พระสันตะปาปาฯ ทรงยืนยันวาความเช่ือศรัทธากับปรัชญาดําเนินควบคูกันได  
แตท้ังสอง ไมใชส่ิงเดียวกัน เนื่องจากมีบริบทท่ีตางกัน  พระองคทรงยกคําสอนจากสังคายนา-
วาติกัน คร้ังท่ี 1 โดยกลาววา  “ศรัทธากับเหตุผลไมมีวันจะแยกออกจากกันได แตในเวลาเดียวกัน 
ก็เปนคนละเร่ืองอยางชัดเจน  ซ่ึงจะกลาวไดในทํานองเดียวกันในเร่ืองของพระเจาท่ีตองมีท้ัง 
การเผยแสดงและการหาความรูตามธรรมชาติ . . .มาตรการพ้ืนฐานซ่ึงตองรูกอนจะศึกษา 
การเผยแสดงใหเขาใจได  กลาวคือวาความมีอยูของพระเจาส่ิงท่ีรูไดดวยเหตุผลธรรมชาติ   
ตนกําเนิดและปลายทางของทุกส่ิงทุกอยาง  และที่สุดก็สรุปวามี  2  ชุดของความรูท่ีแตกตางกัน 
ไมเพียงแต ณ จุดเร่ิมตนเทานั้น  แมแตเนื้อหาของความรูก็ตางกันดวย”  (John Paul II, 1998: 53)   

 “จําเปนตองยืนยันแข็งขันวามีความแตกตางกันระหวางธรรมลํ้าลึกของศรัทธากับ
การคนพบของปรัชญา และธรรมลํ้าลึกมีอุตรภาวะและศักดิ์ศรีเหนือวาการคนพบของปรัชญา” 
(John Paul II, 1998: 53)   

“แมศรัทธาจะมีคาเหนือเหตุผลเพียงใด   ก็ไมมีวันจะแตกแยกระหวางศรัทธากับ
เหตุผลเปนอันขาด   ท้ังนี้เนื่องจากวาพระเจาองคเดียวกันท่ีไดทรงเผยแสดงธรรมลํ้าลึกและประทาน
พระพรแหงศรัทธา   ก็ไดทรงวางแสงสวางเหตุผลในจิตใจของมนุษยดวย  พระเจาตรัสแลวไม 
คืนคํา  และความจริงก็แยงความจริงไปไมได”  (John Paul II, 1998: 53)   
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ดังนั้น ส่ิงท่ีพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2  ทรงยืนยันวา   ตามคําสอนของคริสตศาสนา 
ท่ีสอนวาการเปดเผยความจริงเกี่ยวกับพระเจามาจากพระประสงคของพระเจาเอง   ท่ีปรารถนาใหเรา
มนุษยรูความจริงเกี่ยวกับพระองค   แตในวิธีการเผยความจริงนี้  พระองคทรงอาศัยประสบการณ
ความคิด และการไตรตรองของผูท่ีเปนมนุษยภายในประวัติศาสตรของโลก   การรับพระวาจาและ 
การเผยแสดงของพระองคในวันนี้   ยังเรียกรองใหมนุษยใชความคิดและการไตรตรองเชนเดียวกัน 
นี่เองท่ีเราเห็นความสําคัญของปรัชญาเพื่อจะเขาสูความหมายของความเช่ือศรัทธา  และเขาใจความจริง
ท่ีพระองคทรงแสดงใหเปนหนทางการดําเนินชีวิต  ดังท่ีพระองคทรงยืนยันวา  “เพราะความเชื่อ
ศรัทธาตองการใหขอความเช่ือถูกเขาใจดวยเหตุผล”  (John Paul II, 1998: 42)    

 
8.  คริสตศาสนจักรผูกมัดตนเองกับคําสอนคริสตศาสนา โดยไมยึดติดกับระบบปรัชญาลัทธิใด 
ลัทธิหนึ่ง   

ดังท่ีนําเสนอไปแลววา  จากประวัติศาสตรคริสตศาสนา  พบวามีการนําปรัชญามาชวย
อธิบายคําสอนคริสตศาสนามานานแลว  ตั้งแตยุคเร่ิมตนของคริสตศาสนจักร เห็นไดชัดจาก 
คําสอนของปตาจารยและผูสอนคริสตศาสนายุคตอๆ มา   ซ่ึงนําปรัชญากรีกมาอธิบายคําสอน 
คริสตศาสนาและยังคงมีการดําเนินเร่ือยมา  แตกระน้ัน  ในคริสตศาสนจักรยังปรากฎความ
คลุมเคลือ และทาทีแบบสุดโตง  กลาวคือ มีท้ังการยอมรับวิทยาการของมนุษย  โดยเฉพาะวิทยาการ
ดานปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา เนนการวิเคราะหเชิงวิชาการ มีการพยายามทําคําสอน
คริสตศาสนาใหเปนปรัชญา  จนเนนเร่ืองงานดานวิชาการของคริสตศาสนามากเกินไป “มีการนํา 
คําสอนคริสตศาสนามาใชพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ัวไป   จนลืมเนนไปวาคริสตศาสนามีเปาหมาย
เฉพาะ  ก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแบบอยางพระเยซูคริสตเจา”  (กีรติ  บุญเจือ, 2001: 73)  
รวมท้ังการยึดติดระบบปรัชญาของลัทธิหรือแนวคิดของนักปรัชญาทานใดทานหนึ่งมากเกินไป  
สงผลใหมีแนวคิดท่ีปฏิเสธการใชปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา   เปนตน 

8.1 การยืนยันและอธิบายคําสอนสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2  เพื่ออธิบายคําสอนของ
คริสตศาสนาใหกระจางแจงกวางขวางยิ่ง ๆ ขึ้นในบริบทสังคม   

สังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 กําหนดหลักการกวางๆ ใหคริสตชนตีความหมาย 
พระคัมภีรตามรูปแบบวรรณกรรม  รวมท้ังสงเสริมใหมีเสรีภาพในการศึกษาคนควา  การเสวนา 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในหมูนักวิชาการแขนงตางๆ   เพื่ออธิบายคําสอนคริสตศาสนจักรใหเขากบั
ยุคสมัยและบริบทของสภาพสังคม  รวมท้ังใหแนวทางวาคริสตศาสนจักรไมผูกมัดตนเองกับ
แนวคิดหรือวัฒนธรรมของชนชาติใดชาติหนึ่งเทานั้น  “คริสตศาสนจักรซ่ึงพระคริสตเจาสงไป 
หาชนชาติทุกชาติในท่ีทุกแหงและทุกสมัย   ไมมีขอผูกมัดอยูกับคนเช้ือชาติสัญชาติใดหรือกับแบบ
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การดํารงชีวิตโดยเฉพาะแบบใด” (Gaudium  et  Spes, 1965: 58) รวมท้ังการยืนยันวาปรัชญา (เหตุผล) 
และความเช่ือศรัทธา  เปนความรูท่ีมีอัตลักษณของตน  และไมข้ึนตอกัน  ดังในเอกสาร Gaudium et 
Spes (1965: 59) ท่ีกลาววา “มีความรูสองอยางท่ีตางกัน   คือ  ความเช่ือกับเหตุผล ... มีความเปน
อิสระแกตนเองโดยชอบ”  

ซ่ึงพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2 ทรงยืนยันและอธิบายตามแนวทางของ
สังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2  ดังท่ีทรงเสนอวา “ปรัชญาเปนวิถีทางที่สําคัญอยางหน่ึงในการเขาถึง
ความจริงในพระเจา” (John Paul II, 1998: 5) ในฐานะท่ีมนุษยเปนผูมีสติปญญา  พระองคจึงทรง
เชิญชวนคริสตชนท่ีมีความรู   ความสามารถวามีหนาท่ีตองศึกษาคนควาปรัชญาทุกคนทุกรูปแบบ
และรวมมือกับนักปรัชญาทุกรูปแบบ  เพ่ือหาคําอธิบายคําสอนของคริสตศาสนาใหกระจางแจง
กวางขวางยิ่ง ๆ ข้ึน  ทรงยกยองปรัชญาวาเปนศาสตรสําคัญควบคูกับความเช่ือศรัทธา  ท่ีชวยเรา 
รูความจริงในพระเจา  ดังในคํานําของเอกสาร Faith and Reason ท่ีวา “ศรัทธาและเหตุผล 
เปนเหมือน  2  ปก  ท่ีวิญญาณมนุษยบินข้ึนไปเพงพินิจความจริง ;  และพระเจาก็ไดทรงวางความ
อยากรูความจริงใหไวในดวงใจของมนุษย   เพื่อรูจักพระองคเปนหลักใหญ, ท้ังนี้ก็เพราะเม่ือรูจัก
พระองคแลว   คนเราจะไดบรรลุถึงความจริงเต็มเปยมกับตัวเอง”  (John Paul II: คํานํา) 

พระสันตะปาปาฯ ทรงสอนวาปรัชญาเปนวิถีทางหนึ่ง เพ่ือใหคริสตชนเขาใจส่ิงท่ี
พระเยซูสอนตามท่ีบันทึกในพระวรสาร  ดังท่ีพระองคกลาววา (John Paul II, 1998: 5)    
“คริสตศาสนจักรพบวาปรัชญาเปนวิถีทางท่ีชวยใหเรารูความจริงเกี่ยวกับชีวิตมนุษย  และเห็นวา
ปรัชญาชวยทําใหเขาใจความเช่ือไดลึกซ้ึงยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะอยางยิ่งชวยทําใหเขาใจความจริง 
ในพระวรสาร” 

8.2  แมคริสตศาสนจักรจะใชปรัชญามาอธิบายคริสตศาสนา แต คริสตศาสนจักรยอม
ไมยึดติดกับระบบปรัชญาลัทธิใดลัทธิหนึ่ง   

แนวคิดของพระสันตะปาปาฯ  ท่ีเสนอผานทางเอกสาร Faith and Reason (1998) 
แมจะยืนยันวา  แมคริสตศาสนจักรจะใชปรัชญามาอธิบายคริสตศาสนา  แต คริสตศาสนจักรยอม 
ไมยึดติดกับระบบปรัชญาลัทธิใดลัทธิหนึ่ง  กลาวคือ “ตองไมเขาใจวามีปรัชญาคริสตท่ีเปนทางการ
ของคริสตศาสนจักร”  (John Paul II, 1998: 76)   

 “เทววิทยาตองอาศัยปรัชญาท่ีมีอภิปรัชญาแท  นั่นคืออภิปรัชญาท่ีอยูโพนขอมูล
แหงประสบการณและเขาถึงส่ิงอสัมพัทธ   ส่ิงอันติมะและฐานความคิดไดดวยการแสวงหา 
ความจริงเง่ือนไขมีแฝงอยูแลวในความรูไมวาจะเปนความรูท่ีเปนปรีชาญาณ  หรือความรูจากการ
วิเคราะห  และเปนเง่ือนไขโดยเฉพาะสําหรับความรูเร่ือง  ส่ิงดีทางศีลธรรมซ่ึงยอมตองมีพื้นฐาน
สุดทายในส่ิงดีสูงสุดคือ   องคพระผูเปนเจานั่นเอง  อภิปรัชญาที่ขาพเจาต้ังใจพูดถึง ณ ท่ีนี้  มิได
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ตั้งใจใหหมายถึงคําสอนอภิปรัชญาของสํานักใดสํานักหนึ่ง   หรือของลัทธิใดลัทธิหนึ่ง  โดยเฉพาะ
เจาะจง  แตขาพเจาตองการจะกลาวถึงความเปนจริงและความจริงท่ีอยูโพนขอเท็จจริงและ
ประสบการณทุกรูปแบบวาไมใชเร่ืองเพอฝน   และตองการยืนยันวามนุษยมีความสามารถรู 
มิติอุตระและมิติอภิปรัชญาดังกลาวในทํานองท่ีเช่ือไดวารูจริงและรูแนนอน  จริงอยูอาจจะรูในข้ัน 
ไมสมบูรณ...  ก็ไมเปนไร... ท้ังนี้ก็เพราะวาอภิปรัชญาน่ีแหละที่เปนทางสูการปูพื้นฐานใหกับ 
ความเขาใจเ ร่ืองศักดิ์ศรีของมนุษยโดยอนุมานมาจากธรรมชาติสวนท่ีเปนจิตของบุคคล   
มนุษยตองมีฐานะพิเศษในความสัมพันธกับภาวะและกับการศึกษาคนควาอภิปรัชญา”  (John Paul 
II, 1998: 83) 

8.3  คริสตศาสนจักรผูกมัดตนเองในการปกปองและอธิบายคําสอนคริสตศาสนา ไมใช
การเสนอความคิดเชิงปรัชญา 

ดวยเหตุนี้  พระสันตะปาปาฯ ทรงยืนยันวา  คริสตศาสนจักรผูกมัดตนเอง 
ในการปกปองและอธิบายคําสอนคริสตศาสนา  ไมใชการเสนอความคิดเชิงปรัชญา  แตใช 
ปรัชญาเพื่ออธิบายคําสอนคริสตศาสนา โดยพระสันตะปาปาฯ ทรงอางอิงแนวคิดของ 
พระสันตะปาปา ยอหน ท่ี 23 ท่ีปราศรัยในการเปดสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 วา “ขอคําสอนท่ี
แนนอนและไมเปล่ียนแปลงนี้  จะตองไดรับการเคารพอยางซ่ือสัตย  จะตองไดรับการเขาใจอยาง
ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน   และจะตองไดรับการเสนอใหในรูปแบบท่ีสอดคลองกับความจําเปนของสมัยของเรา”  
(John  XXIII, 1962  cited in John Paul II, 1998: 92) 

ซ่ึง กีรติ  บุญเจือ  (2544: 73) วิเคราะหวาพระสันตะปาปาฯ ทรงใหความชัดเจน 
ในเ ร่ืองนี้และถือเปน  “มิติใหมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก”  ท่ีสอนอยางเปนทางการ   
พระสันตะปาปาฯ ทรงแถลงวา “ปรัชญาเปนวิถีทางที่สําคัญอยางหน่ึงในการเขาถึงความจริง 
ในพระเจา” (John Paul II, 1998: 5) ในฐานะท่ีมนุษยเปนผูมีสติปญญา  พระองคจึงทรงเชิญชวน 
คริสตชนท่ีมีความรู  ความสามารถวามีหนาท่ีตองศึกษาคนควาปรัชญาทุกคนทุกรูปแบบและ
รวมมือกับนักปรัชญาทุกรูปแบบ เพื่อหาคําอธิบายคําสอนของคริสตศาสนาใหกระจางแจง
กวางขวางยิ่งๆ ข้ึน  แตคริสตศาสนจักรจะนําปรัชญาลัทธิใดลัทธิหนึ่งมาชวยอธิบายคําสอนก็ได  
โดยไมมีการผูกมัดกับแนวคิดของนักปรัชญาบุคคลใดหรือลัทธิใดลัทธิหนึ่งท้ังส้ิน   

8.4  นักบุญโทมัส อาไควนัส เปนบุคคลตัวอยางการฟนฟูปรัชญาท่ีเขากันไดดีกับ
ประเด็นท่ีศรัทธาใหมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม 

แมวาคริสตศาสนจักรจะยกยองนักปรัชญาท่ีอธิบายคําสอนคริสตศาสนาหลายๆ 
ทาน โดยเฉพาะนักบุญโทมัส อาไควนัส ซ่ึงไดรับการยกยองจากคริสตศาสนจักรวา “นักปราชญ
เทวดาโทมัส” (John Paul II, 1998: 43) และพระสันตะปาปาฯ ทรง “เนนใหเห็นคุณคา 
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ของปรัชญาของนักบุญโทมัส   ซ่ึงหาใครมาเทียบแทนมิได” (John Paul II, 1998: 57) รวมท้ัง 
การสงเสริมใหร้ือฟนการอธิบายคําสอนคริสตศาสนาตามแนวนักบุญโทมัส  เนื่องจาก “เปนวิถีทาง
ท่ีดีท่ีสุดสําหรับการฟนฟูปรัชญาท่ีเขากันไดดีกับประเด็นท่ีศรัทธาใหมีชีวิตชีวาข้ึนมาใหม”  
(John Paul II, 1998: 57) นักบุญโทมัสจึง  “เปนคุรุแหงความคิดและเปนตนแบบของวิธีท่ีถูกตอง 
ในการสรางเทววิทยา”  (John Paul II, 1998: 43)  

“มิไดหมายความวาเรียกรองใหยึดถือ  จุดยืนบางขอของทานนักบุญเปนหลัก
ตายตัว   ความต้ังใจของอํานาจการสอนทางการของคริสตศาสนจักรมีเพียงแตตองการช้ีบอกวา 
นักบุญโทมัสเปนแบบอยางท่ีถูกตองสําหรับผูแสวงหาความจริง  ในวิธีคิดของทานนักบุญนั้น   
ณ  ระดับสูงสุดเทาท่ีความคิดของมนุษยจะเคยบรรลุถึง  เพราะทานนักบุญไดสามารถปองกัน 
ความใหมถอดดามท่ีการเผยแสดงนําเขามาโดยไมทําใหบทบาทอันเหมาะสมกับเหตุผลตองลดลง
แมแตนอย”  (John Paul II, 1998: 78) 

กลาวคือ นักบุญโทมัสทําไวเปนเพียงตัวอยางท่ีเหมาะสมกับสมัยของทาน   
คนสมัยตอมาจํ า เปนตอง คิดใหม ทํ าใหม ให เหมาะสมกับแตละยุคแตละสมัย เ ร่ือยไป    
ดังท่ีพระสันตะปาปาฯ ทรงอางอิงแนวคิดของพระสันตะปาปาฯ ปอล ท่ี 6  ท่ีตรัสวา “นักบุญโทมัส 
จึงไดกลายเปนนักปราชญสําคัญในประวัติของการอธิบายคําสอนคริสตศาสนา  ในฐานะท่ีทานเปน
ผูบุกเบิกแนวทางใหมใหสมกับปรัชญาและวัฒนธรรมสากล  ประเด็นหลักในเร่ืองนี้จะเรียกวา 
แกนของทางออกก็นาจะได   ทานนักบุญไดวางไวเปนแบบแผนสําหรับการเผชิญหนาคร้ังใหม
ระหวางศรัทธากับเหตุผล”  (Paul VI, 1974 cited in John Paul II, 1998: 43) 

8.5  ปรัชญาคริสต  คือ  การใชปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนาและเพิ่มพูน 
ความเชื่อศรัทธาตอคริสตศาสนา 

ยิ่งกวานั้น พระสันตะปาปาฯ ทรงอธิบายความหมายของ “ปรัชญาคริสต”   
ดังท่ีนักวิชาการดานปรัชญามักเสนอวาปรัชญาตะวันตกยุคกลาง  (ราวตนคริสตศักราช – ค.ศ. 1500)   
มีลักษณะเปนปรัชญาคริสต กลาวคือ   ความสนใจของนักปรัชญาตะวันตกยุคลาง  ใหความสําคัญ 
ตอการใชปรัชญามาอธิบายความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา   เนื่องจากศาสนาคริสตเปนจุด 
รวมใจและวิถีชีวิตของมนุษยในยุคนั้น  จุดรวมความสนใจของนักปรัชญาคริสต คือ  การนําปรัชญา
ท่ีไดรับการยอมรับในสมัยนั้น ๆ มาอธิบายความเช่ือในคริสตศาสนา ปญหาของปรัชญาตะวันตก 
ยุคกลาง คือ  จะผสานระหวางปรัชญากรีกกับศาสนา (โดยเฉพาะคริสตศาสนา76) ไดอยางไร77  
                                                 
 

76 ในสมัยเดียวกับปรัชญาตะวันตกยุคกลาง (การจัดระบบและอธิบายคําสอนศาสนาคริสต)  นอกจากการนํา
ปรัชญากรีกมาอธิบายคริสตศาสนาแลว  ยังมีนักวิชาการ (นักปรัชญา) อีกสองกลุม ที่นําปรัชญากรีกมาชวยอธิบาย
ศาสนาดวย  คือ ปรัชญายิวยุคกลาง  (การนําปรัชญากรีกมาอธิบายศาสนายูดาห... นักปรัชญาสําคัญ ไดแก  ฟโล)   



 - 143 - 

กลาวคือ   การนําปรัชญากรีกมาชวยจัดระบบและอธิบายความเช่ือในคริสตศาสนา  มีนักปรัชญา
คริสตท่ีสําคัญ ๆ หลายทานท่ีพยายามประสานระหวางคริสตศาสนากับปรัชญากรีก (วุฒิชัย   
อองนาวา, 2551)  ดังน้ัน  ปรัชญาคริสตจึงหมายถึง “ทรรศนะทางปรัชญาของผูนับถือคริสตศาสนา”   
(กีรต ิ บุญเจือ, 2527)  

ซ่ึงพระสันตะปาปาฯ ทรงคิดวา  “ปรัชญาคริสต คํานี้ตามรูปศัพทก็นับวาใชได   
แตก็ตองเขาใจใหถูกตองตามความหมาย” (John Paul II, 1998: 76)  กลาวคือ “ตองไมเขาใจวา 
มีปรัชญาคริสตท่ีเปนทางการของคริสตศาสนจักร  ท้ังนี้ก็เพราะศรัทธาในฐานะศรัทธาไมใชปรัชญา   
จึงตองเขาใจวามันมีความหมายไดแควิธีคิดปรัชญาแบบคริสตเทานั้น  คือการคิดคํานึงปรัชญาใน
เอกภาพกับศรัทธา... เพราะฉะน้ัน จึงไมควรจะหมายถึงแตเพียงเปนปรัชญาที่นักปรัชญาคริสต
พัฒนาข้ึนมา  โดยระวังมิใหขัดแยงกับศรัทธาของตนเทานั้น   แตทวาปรัชญาคริสตท่ีแทจะตองรวม
การพัฒนาท่ีสําคัญในวิธีคิดปรัชญาท่ีมีสวนชวยเพิ่มพูนศรัทธาในศาสนาคริสตไมวาจะโดยตรงหรือ
โดยปริยาย” (John Paul II, 1998: 76) 

                                                                                                                                            
และปรัชญาอิสลามยุคกลาง  (การนําปรัชญากรีกมาอธิบายศาสนาอิสลาม… นักปรัชญาสําคัญ ไดแก อับเบิน รูชด, 
อิบเบิน ซีนา เปนตน) (กีรติ บุญเจือ, 2522). 
 

77 ขอสังเกต 
1)  นักปรัชญาคริสตมีเปาหมายเพ่ืออธิบายคําสอนคริสตศาสนาใหเขาใจไดงายขึ้น และเพ่ือตอบโตแนวคิด 

ที่ขัดแยงหรือสงสัยตอขอคําสอนคริสตศาสนา  อยางไรก็ตาม แมวาพวกทานจะนําแนวคิดปรัชญากรีก 
มาอธิบายคริสตศาสนา แตเปนไปในลักษณะนํามาใชเปนเครื่องมืออธิบายหรือตอบปญหาเก่ียวกับขอ 
สงสัยตอคําสอนคริสตศาสนา  ไมใชเปลี่ยนแนวคิดของคริสตศาสนาใหเขากับแนวปรัชญากรีก  (พูดงาย ๆ   
จับเอาแนวคิดของเปลโตและอริสโตเต้ิลมาเขารีต...ลางบาป). 

2)  จากการท่ีนําปรัชญา (กรีก) มาชวยจัดระบบและอธิบายคริสตศาสนา  ทําใหปรัชญาสูญเสียธรรมชาติของตน  
(ปรัชญาไมใชเพ่ือปรัชญา แตมีลักษณะเปน ปรัชญาเพ่ือศาสนา  จึงมีการต้ังฉายาแกปรัชญาตะวันตกยุคกลาง 
(ปรัชญาคริสต) วาเปนปรัชญาตะวันตกยุคเสื่อม หรือยุคมืด 

3)   ปรัชญาตะวันตกยุคกลาง (ปรัชญาคริสต)  แบงไดสองชวง  ชวงแรกของปรัชญาคริสต มีการเรียกวา  
“ปรัชญาปตาจารย”  (Patristic Philosophy)  (นําแนวคิดของเปลโต และแนวคิดเปลโตใหม มาอธิบายคริสตศาสนา
...นักบุญออกัสติน จัดอยูในกลุมน้ี) เพราะนักปรัชญาสวนใหญเปนผูอาวุโสซึ่งเปนผูนํา/ผูปกครองกลุมคริสตชน
ในระยะแรก ซึ่งคริสตชนเรียกวา  “คุณพอ” (ยังคงมีการเรียกผูนํา/ผูปกครองกลุมคริสตชน (บาทหลวง) วา “คุณ
พอ” จวบจนปจจุบัน) และชวงที่สองคือ “ปรัชญาอัสสัมมจารย”  (Scholastic philosophy) (นําแนวคิดของอริสโต
เต้ิลมาอธิบายคริสตศาสนา...นักบุญโทมัส  อาไควนัส  จัดอยูในกลุมน้ีและมีช่ือเสียงที่สุดในกลุมน้ี)  ซึ่งมีการ
รวมตัวกันเปนกลุม จัดต้ังเปนอาราม (หรือเขตพรต) เพ่ือศึกษาและปฏิบัติตัวตามคําสอนของพระเยซูเจาอยาง
เครงครัด. 
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พระสันตะปาปาฯ ทรงอธิบายคําศัพทเฉพาะของ “ปรัชญาคริสต”  ในบริบทของ
การใชปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนาและเพิ่มพูนความเช่ือศรัทธาตอคริสตศาสนา  

“ดังนั้น ปรัชญาคริสตท่ีแทยอมเปนได  2  ดาน  ดานแรกเปนอัตนัย โดยนัยวา
ศรัทธายอมชําระเหตุผลใหบริสุทธ์ิ  เพราะศรัทธาในฐานะท่ีเปนคุณธรรมประเภทเทววิทยา   
ยอมขัดเกลาเหตุผลจากการทะนงตนอันเปนการผจญที่มักจะเกิดกับนักปรัชญา  เพราะเหตุนี้นักบุญ 
เปาโล  ปตาจารยและใกลสมัยของเราก็มีนักปรัชญาอยางปสกาล (Blaise Pascal, ค.ศ. 1623 - 1662)  
และคีรเคกอรด (Søren Aabye Kierkegaard, ค.ศ. 1813 - 1855) ท่ีเตือนใหระวังการทะนงตน
ดังกลาว  นักปรัชญาคนใดไดเรียนรูจักความสุภาพถอมตน  ก็จะพบความกลาหาญในการรับหนา
กับคําถามท่ีตอบไดยากๆ  หากไมรับรูวามีการเผยแสดงตัวอยางปญหาความช่ัวรายและการมีทุกข  
ธรรมชาติของพระเจาท่ีเปนบุคคล   และคําถามเร่ืองความหมายของชีวิต  หรือท่ีเปนคําถามตรงๆ  
ของปรัชญาก็คือคําถามท่ีเปนอภิปรัชญาลวนๆ  วา  “ทําไมจึงมีอะไรแทนท่ีจะไมมีอะไรเลย”  
(John Paul II, 1998: 76) 

“ดานท่ีสองของปรัชญาคริสตมีนัยเชิงวัตถุวิสัยคือ  เกี่ยวกับเนื้อหาของปรัชญา  
เนื่องจากการเผยแสดง เสนอความจริงบางขออยางชัดเจนซ่ึงเปนไปไดวาเหตุผลตามลําพังไมเคยได
คนพบมากอนเลย   แมวาเหตุผลเขาถึงไดก็ตามในบรรดาความจริงเหลานี้มีความรูเร่ืองพระผูทรง
สรางโลกท่ีเปนบุคคล   อันเปนความจริงหัวเล้ียวหัวตอสําหรับพัฒนาการคิดปรัชญา  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งปรัชญาแหงภาวะ  นอกจากนั้นยังมีความเปนจริงของบาป  ท่ีปรากฏเปนความเปนจริง 
ในแสงสวางของศรัทธาซ่ึงจะชวยใหเขาใจปญหาแหงความชั่วใหเปนจริงในแสงสวางของศรัทธา
ซ่ึงจะชวยใหเขาใจปญหาแหงความชั่วใหเปนรูปเปนรางเชิงปรัชญาข้ึนมาไดอยางเหมาะสมกับ
ฐานะปรัชญา   ความรูเร่ืองบุคคลในฐานะเปนภวันตท่ีเปนจิต นับไดวาเปนการมีสวนชวยจาก
ศรัทธาโดยเฉพาะ  เชนนั้นในการประกาศของศาสนาคริสตเร่ืองศักดิ์ศรีของมนุษย  ความเสมอภาพ
และเสรีภาพของบุคคลมนุษยไมตองสงสัยวาไดมีอิทธิพลตอความคิดปรัชญายุคใหม ในระยะหลังๆ  
นี้ไดมีการเผยประเด็นวาประวัติศาสตรเปนเหตุการณอันเปนประเด็นในแกนของการเผยแสดงความ
จริงของศาสนาคริสต  ก็กลายเปนประเด็นสําคัญสําหรับปรัชญาดวย  ไมอาจเปนเหตุการณบังเอิญที่
ประเด็นนี้กลายเปนแกนหมุนสําหรับปรัชญาประวัติศาสตรซ่ึงยกข้ึนมาอางไดวาเปนบทบาทใหม
ของการแสวงหาความจริงของมนุษยชาติ”  (John Paul II, 1998: 76) 

8.6  ไมมีปรัชญาทางการของคริสตศาสนจักร 
พระสันตะปาปาฯ ทรงสนับสนุนใหใชปรัชญาชวยทําใหเขาใจคําสอนคริสต-

ศาสนาเพื่อเพิ่มพูนความเช่ือศรัทธาตอคริสตศาสนา  ทรงย้ําวาไมมีปรัชญาเปนทางการของ 
คริสตศาสนจักรฯ  มีแตคําสอนของคริสตศาสนจักรฯ ท่ีเราสามารถนําแนวคิดทางปรัชญาตางๆ  
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มาชวยอธิบายคําสอนของคริสตศาสนา  เปนท่ีนาสังเกตวาคริสตศาสนจักรจะผูกมัดกับคําสอน 
คริสตศาสนา   แตไมผูกมัดกับแนวคิดของระบบปรัชญาใด ๆ ท้ังส้ิน  พระองคยืนยันและขยายความ
แนวคิดของพระสันตะปาปาปโอท่ี  12 (1950) ท่ีวา “คริสตศาสนจักรไมมีปรัชญาของตนเอง
โดยเฉพาะ ท้ังจะไมรับรองปรัชญาระบบใดโดยเฉพาะใหเปนปรัชญาทางการมากกวาระบบอ่ืน” 
(Pio XII, 1950 cited in John Paul, 1998: 49)   

หมายความวาถึงแมวาคริสตศาสนจักรจะใชปรัชญามาอธิบายคริสตศาสนา  
แต คริสตศาสนจักรยอมไมยึดติดกับระบบปรัชญาลัทธิใดลัทธิหนึ่งอยางเปนทางการ  ถึงแมจะ 
มีปตาจารยผูสอนคริสตศาสนาหรือผูนําคริสตศาสนจักรบางทาน  จะยึดปรัชญาบางระบบในการ
อธิบายคริสตศาสนาเปนการสวนบุคคลก็ตาม   แตคริสตศาสนจักรจะนําปรัชญาลัทธิใดลัทธิหนึ่ง 
มาชวยอธิบายคําสอนก็ได  โดยไมมีการผูกมัดกับแนวคิดของนักปรัชญาบุคคลใดหรือลัทธิใด 
ลัทธิหนึ่งท้ังส้ิน   

ซ่ึง ดังโตแนล (2548: สัมภาษณ 29 ก.ค. 48) วิเคราะหวาพระสันตะปาปาฯ  
ทรงมีความคิดท่ีจะใช “ปรัชญาชวยทําใหรูถึงความจริง  ตามความเขาใจของเราเปนการสวน
พระองค” โดยพระองคตองการที่จะย้ําวาไมมีปรัชญาเปนทางการของคริสตศาสนจักรฯ   
มีแตคําสอนของคริสตศาสนจักรฯ ท่ีเราสามารถนําแนวคิดทางปรัชญาตาง ๆ มาชวยอธิบายคําสอน
ของคริสตศาสนา    บนพื้นฐานของการวิเคราะหอยางรอบคอบ “ทุกวันนี้เกิดมีระบบปรัชญารวมท้ัง
วิธีการความเขาใจและประเด็นตางๆ  เชิงปรัชญาขึ้นมามากมาย...ซ่ึงบอยคร้ังก็สลับซับซอน
เหลือเกิน...จะตองใชการวิเคราะหอยางสุขุมโดยอาศัยแสงสวางแหงศรัทธา” (John Paul II,  
1998: 51) 

8.7  คริสตศาสนจักรผูกมัดกับคําสอนคริสตศาสนา แตไมผูกมัดกับแนวคิดของระบบ
ปรัชญาใด ๆ ท้ังส้ิน 

เปนท่ีนาสังเกตวาคริสตศาสนจักรจะผูกมัดกับคําสอนคริสตศาสนา แตไมผูกมัด
กับแนวคิดของระบบปรัชญาใด ๆ ท้ังส้ิน ดังท่ี Sokolowski (1984) คิดวาพระสันตะปาปาฯ ทรงย้ํา
ความสําคัญของความเช่ือคริสตชนวาเปนคุณคาลําดับแรก (Priority) ท่ีเช่ือมโยงกับคุณคาและ
ความหมายแทจริงของชีวิตมนุษย   ส่ิงท่ีพระสันตะปาปาฯ ทรงย้ําคือ  การมีประสบการณกับ 
ความเช่ือท่ีทําใหชีวิตมนุษยมีคุณคา   ปรัชญา (เหตุผล) เปนความคิด/เขาใจคุณคาและความหมาย
ชีวิต  ชวยใหมนุษยตระหนักถึงความเปนจริง แตส่ิงท่ีทําใหชีวิตมนุษยมีคุณคาและความหมาย คือ  
การมีสัมพันธกับความเปนจริงสูงสุด  ตามท่ีความเช่ือคริสตชนสอนไว  ดังท่ีพระองคตรัสวา   
“จําเปนตองยืนยันแข็งขันวามีความแตกตางกันระหวางธรรมลํ้าลึก  ของศรัทธากับการคนพบของ
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ปรัชญาและธรรมลํ้าลึกมีอุตรภาวะและศักดิ์ศรีเหนือวาการคนพบของปรัชญา”  (John Paul II, 
1998: 53) 

จึงกลาวไดวาพระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2 ทรงใหความชัดเจนและสนับสนุน
ใหมีการคิดคนใชเหตุผลเพ่ือเขาใจความเช่ือในคริสตศาสนามากยิ่งข้ึนโดยอาศัยปรัชญา  แตก็ยังเนน
ความสําคัญของความเช่ือศรัทธาตอความจริงตามคําสอนคริสตศาสนามากกวา “ในการคนควา
ปรัชญา ศรัทธาเทานั้นท่ีจะกระตุนเหตุผลใหตัวรูลวงหาการทําการโดดเดี่ยวทุกรูปแบบแลวเต็มใจ
รับการเส่ียง  เพื่อหวังบรรลุอะไรๆ  ท่ีสวยงามดีและจริง  ศรัทธาจะกลายเปนกระบอกเสียงของ
เหตุผล  และเปนกระบอกเสียงท่ีมีพลังแหงความเช่ือมั่นในบทบาทของตนและบันดาลความเช่ือมั่น
แกผูตองการ”  (John Paul II, 1998: 56) 

จากแนวความคิดของพระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2 ทําใหเราเห็นถึงความชัดเจน
และทาทีของคริสตศาสนจักรฯ ท่ีสนับสนุนใหมีการคิดคนใชเหตุผลเพื่อเขาใจความเช่ือใน 
คริสตศาสนามากยิ่ง ข้ึน โดยอาศัยปรัชญา  แตถึงกระนั้นก็ยังเนนความสําคัญของคําสอน 
คริสตศาสนาในฐานะเปน “ขาวดีแหงความรอดพน” โดยอาศัยการอธิบายตามหลักเหตุผล 
ตามแนวปรัชญา 

 
9.  การปกปองคําสอนคริสตศาสนา ผานทางอํานาจการสอนทางการของคริสตศาสนจักร เรียกรอง
บทบาทของนักปรัชญาในการปกปองและอธิบายความจริง 

พระสันตะปาปาฯ ทรงช่ืนชมความกาวหนาของวิทยาการแขนงตางๆ ท่ีชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย   ในฐานะท่ีพระองคทรงสนใจศึกษาปรัชญา  ทรงช่ืนชมความพยามยามของนัก
ปรัชญาที่พยายามอธิบายความจริงในบริบทของปรัชญา  พระองคทรงย้ําเตือนถึงอัตลักษณของ
ปรัชญา ทรงเสนอวา  “ปรัชญาหากไมดําเนินการในแสงสวางของเหตุผลตามหลักการและวิธีการ
ของตนเอง ก็คงใหบริการแกเปาหมายของตนเองไดนอย” (John Paul II, 1998: 49) “ปรัชญานั้น 
จะยังตองซ่ือสัตยตอหลักการและวิธีการของตนเองอยูตลอดเวลา  มิฉะนั้น  มันจะรับรองตัวเอง
ไมไดวายังคงมุงหนาหาความจริงอยู” (John Paul II, 1998: 49)   

9.1 คริสตศาสนจักรมีอํานาจและหนาท่ีในการปกปองและอธิบายความจริงตามคําสอน
คริสตศาสนา 

กระแสแนวคิดของนักปรัชญาและวิทยาการตางๆ ในสังคม  ยอมสงผลกระทบ 
ตอการดําเนินชีวิตของมนุษย และความเขาใจผิดตอความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา  จึงเปน
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อํานาจและหนาท่ีของคริสตศาสนจักร  โดยอํานาจการสอนทางการของคริสตศาสนจักร78  
ท่ีจําเปนตองมีการวิเคราะหอยางรอบคอบ   “เพราะฉะน้ันจึงตองเขาดูแลเพื่อกระตุนใหมีการคนควา
ทางปรัชญา  เพื่อปองกันมิใหมันเตลิดออกนอกลูนอกทางอันนําไปสูการรับรูธรรมลํ้าลึก”   
(John Paul II, 1998: 51) กลาวคือ คริสตศาสนจักร “มีหนาท่ีตอบอยางชัดเจนและม่ันใจ 
เม่ือความเห็นของปรัชญาฝายตรงกันขามหาโอกาสโดยตีความเขาใจการเผยแสดงถูกตองอยูแลว  
หรือเม่ือทฤษฏีผิดๆ  หรือถูกแตถูกไมหมด  พากันหวานลอมเผยแพรความหลงผิดอยางจริงจัง   
ทําใหศรัทธาที่บริสุทธ์ิและเรียบงายของประชาชนของพระเจาสับสน  แตคําสอนหลงผิดกลับขยาย
วงออกไปอยางกวางขวาง”  (John Paul II, 1998: 49)  

 “โดยอาศัยแสงสวางแหงศรัทธา  อํานาจการสอนทางการของคริสตศาสนจักร 
มีอํานาจโดยการใชวิจารณญาณอยางสุขุมในการวิเคราะหความคิดเห็นและปรัชญาตางๆ  เหลานั้น 
ท่ีขัดแยงกับคําสอนของคริสตศาสนา  เปนหนาท่ีของอํานาจการสอนทางการของคริสตศาสนจักร  
(John Paul II, 1998: 50)  และ “การวิเคราะหอยางสุขุมดังกลาว  ไมควรจะถูกสังเกตวาเนนแงลบ
มากเกินไป  ราวกับวาอํานาจการสอนทางการของคริสตศาสนจักร ตั้งหนาแตจะลมลางหรือจํากัด
การใช ส่ือกลางท่ีเปนไปไดใดๆ  ตรงกันขามการเขาดูแลของอํานาจการสอนทางการของ 
คริสตศาสนจักร  หวังท่ีจะสรางความพรอม   สนับสนุนและกระตุนใหเกิดการคนควาทางปรัชญา
เสียดวยซํ้า”  (John Paul II, 1998: 51)    

“จําเปนตองยืนยันแข็งขันวามีความแตกตางกันระหวางธรรมลํ้าลึก  ของศรัทธากับ
การคนพบของปรัชญาและธรรมลํ้าลึกมีอุตรภาวะและศักดิ์ศรีเหนือวาการคนพบของปรัชญา”  
(John Paul II, 1998: 53) 

ท้ังนี้  “คริสตศาสนจักรตองช้ีใหเห็นวามีขอใดบางในปรัชญาท่ีเขากันไมได 
กับศรัทธาของคริสตศาสนจักร   อันท่ีจริงก็มีความคิดเห็นทางปรัชญามากมายท่ีเรียกรองให 
คริสตศาสนจักรตองจัดการอยางใดอยางหน่ึง   เพราะมันเขาสัมผัสกับความจริงของการเผยแสดง
ของพระเจาท่ีคริสตศาสนจักรมีหนาท่ีพิทักษรักษา  เชนความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับพระเจา  เกี่ยวกับ
มนุษย   เกี่ยวกับเสรีภาพของมนุษยและเกี่ยวกับพฤติกรรมจริยะ” (John Paul II, 1998: 50) และ  
“ในการยอนรอยศึกษาการใชปรัชญาเขามาอธิบายคําสอนของคริสตศาสนานั้น  ตองไมลืมวา 
ชาวคริสตในอดีตใชความระมัดระวังอยางมาก”  (John Paul II, 1998: 37) 

                                                 
78หมายถึง ภาระหนาที่ในการอธิบายความอยางถูกตองเก่ียวกับพระวาจาของพระเจา ซึ่งอํานาจน้ีกระทําในนาม
ของพระเยซูคริสตเจา  ซึ่งมอบหมายไวแกบรรดาพระสังฆราช โดยรวมเปนหน่ึงเดียวกับทายาทของนักบุญเปโตร 
หรืออีกนัยหน่ึง พระสังฆราชแหงกรุงโรม คือ สมเด็จพระสันตะปาปา  โดยถือวา อํานาจการสอนทางการฯ  
น้ีไมผิดพลาด และถือเปนการเผยแสดงของพระเจา. 
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9.2  บทบาทของคริสตศาสนจักรตอการปกปองและตอตานแนวคิดท่ีลดทอนคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของมนุษย และแนวคิดท่ีเขาใจผิดตอความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา 

คริสตศาสนจักรไดทําหนาท่ีในการปกปองและตอตานกระแสแนวคิดท่ีลดทอน
คุณคาและศักดิ์ศรีของมนุษย   และแนวคิดท่ีเขาใจผิดตอความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา  
โดยเฉพาะกระแสความคิดในสังคมสมัยใหม  ท่ีมีแนวโนมทางความคิดสุดโตงสองดาน ไดแก 
กระแสแนวคิดท่ีเนนศรัทธา จนปฏิเสธการใชเหตุผลในคริสตศาสนา  และกระแสแนวคิดท่ีเนน
เฉพาะความจริงท่ีพิสูจนไดดวยเหตุผลเทานั้น   รวมท้ังแนวคิดท่ียอมรับเฉพาะขอเท็จจริงในระดับ
ประสาทสัมผัส แนวคิดท่ีปฏิเสธคุณคาของความเช่ือศรัทธาในศาสนา  เนื่องจากพิสูจนไมไดดวย
ประสบการณระดับประสาทสัมผัส  นําสูการปฏิเสธความจริงท่ีไดรับจากความเช่ือศรัทธาตอ 
การเผยแสดงของพระเจา 

“ในอดีตท่ีผานมา   อํานาจการสอนทางการของคริสตศาสนจักรในหลายโอกาสและ
ดวยวิธีการตางๆ กัน  ไดแยกแยะขอถูกในประเด็นปรัชญามาโดยตลอด” (John Pual II, 1998: 54) 

“ตั้งแตกลางศตวรรษท่ี  19  เปนตนมา   อํานาจการสอนทางการของคริสตศาสนจักร
ไดออกประกาศบอยข้ึน  ก็เพราะในชวงนั้นชาวคาทอลิกจํานวนหนึ่งตระหนักวามีหนาท่ีตอง 
ออกความเห็นตามกระแสตางๆ  หลายกระแสของความคิดนวยุค” (John Paul II, 1998: 52)   
“อํานาจการสอนทางการของคริสตศาสนจักรรูสึกความจําเปนจะตองเฝาระวังมิใหปรัชญาหลาย
ระบบของชาวคาทอลิกมิใหพัฒนาหลงผิดทิศผิดทางจนเกิดผลทางลบเสียเอง   การพิจารณาได
กระทําไรอยางไมลําเอียง   คือ ตําหนิลัทธิศรัทธานิยม (Fideism) และลัทธิธรรมประเพณีนิยมแบบ
จัด (Radical Traditionalism)  ในฐานะท่ีไมยอมเช่ือเหตุผลเสียบางเลยแมในสมรรถภาพของมัน   
สวนฝายเหตุผลนิยม (Rationalism) และลัทธิภววิทยานิยม (Ontologism) ในฐานะท่ีเช่ือสมรรถภาพ
ของเหตุผลเกินเหตุผลเกินขอบเขตถึงข้ันแทนการเผยแสดงก็ได”  (John Paul II, 1998: 52)    

“ในศตวรรษที่  20  ก็เชนกัน   อํานาจการสอนทางการของคริสตศาสนจักรก็ไดยอนกลาว
เร่ืองเดิมในหลายโอกาส  เพื่อเตือนความจํามิใหหลงไหลลัทธิเหตุผลนิยม  คําประกาศตางๆ   
ของพระสันตะปาปาปโอท่ี  10  ก็เขาทํานองนี้เพราะไดเนนเชนเดียวกับขอประกาศกอนไดเปนไว
วาท่ีฐานรองลัทธินวยุคนิยมมีขออางปรัชญาท่ีของลักธิปรากฏการณ79 (Phenomenism)  ลัทธิอไญย-
นิยม80 (Agnosticism) และลัทธิอันตรนิยม81 (Immanentism) ในขณะเดียวกันก็ไมลืมเตือนสติ 

                                                 
79ลัทธิปรากฏการณ  (Phenomenism)  ยอมรับเฉพาะสิ่งที่เห็นได ไดยินได  ไดกล่ินได  ลิ้มรสได และรูสึกทาง 
ผิวกายไดเทาน้ัน  เบื้องหลังไมมีอะไรจริง  เอาเฉพาะความเขาใจวันตอวันก็พอแลว. 
80ลัทธิไศยนิยม  (Agnosticism)  เช่ือวาเรื่องศาสนาเปนเรื่องที่รูไมไดวามีจริงหรือไม  ไมเช่ือไมลบลูก็พอแลว. 
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คริสตชนถึงความสําคัญท่ีจะตองตอตานปรัชญา   มารกซิสต  และลัทธิคอมมิวนิสตแบบอเทวะ” 
(John Paul II, 1998: 54) 

9.3  การทําหนาท่ีของคริสตศาสนจักรในการปกปองและอธิบายความจริงตามคําสอน
คริสตศาสนา เชื้อเชิญใหทุกคนตระหนักถึงหนาท่ีสําคัญยิ่งในการปกปองความจริงท้ังตาม
ธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ 

ดวยอํานาจและหนาท่ีของคริสตศาสนจักรในการปกปองและอธิบายความจริง 
ตามคําสอนคริสตศาสนา  จึงเรียกรองใหนักวิชาการคริสตชน โดยเฉพาะนักเทววิทยาและ 
นักปรัชญาคริสตชนสํานึกถึง  “หนาท่ีสําคัญยิ่งในการปกปองความจริงท้ังตามธรรมชาติและเหนือ
ธรรมชาติ” (John Paul II, 1998: 54) โดยเฉพาะแนวคิดท่ีลดทอนการแสวงหาความจริงของปรัชญา
ท่ีเสนอใหจํากัดแตเพียงการตีความขอเท็จจริง   หรือจํากัดกรอบการศึกษาความจริงแตเพียงวิธีการ
แสวงหาความจริง  จนมองขามการแสวงหาคุณคาและความหมายของความจริง  “จะเห็นไดวา
ปญหาเดิมๆ  ในอดีตพากันหวนกลับมาในรูปโฉมใหม  คือไมใชกระตุนความสนใจเปนระบบ
บุคคลบางคนหรือบางกลุม   แตทวาสรางความเช่ือมั่นอยางกวางขวางจนกลายเปนกระแสความคิด
โดยสวนรวมก็วาได   ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดในเร่ืองนี้   มีการชักชวนใหเลิกเช่ือถือเหตุผลอยางลึกซ้ึง
ซ่ึงปรากฏชัดจากการพัฒนาคนควาปรัชญาที่ไดผลรวบรวมมาลาสุด  ถึงขนาดท่ีวาบางครั้งมีการ
ประกาศ  “จุดจบของอภิปรัชญา”  ปรัชญาไดรับการคาดหวังใหพอใจเพียงกับภาระหนาท่ีเล็กๆ  
นอยๆ  เชน  เพียงแตคอยตีความขอเท็จจริงหรือคนควาภายในวงจํากัดของการเรียนรูและโครงสราง
ของการเรียนารูเทานั้น”  (John Paul II, 1998: 55)    

นอกจากนั้น พระสันตะปาปาฯ ทรงเรียกรองใหนักปรัชญาทุกคนหวนกลับสู
การศึกษาปรัชญาในบริบทการศึกษาปรัชญา  กลาวคือ  การศึกษาความจริงอยางท่ีเปนจริง ไมใช
การศึกษาความจริงแตเพียงบางสวน หรือจํากัดกรอบการศึกษาความจริงแตเพียงวิธีการใดวิธีหนึ่ง  
ท่ีสงผลใหปฏิเสธการมุงสูความจริงอันติมะ “ขาพเจาใครจะชักชวนใหนักปรัชญาท้ังหลาย  
ไมวาจะนับถือศาสนาคริสตหรือไมก็ตาม   ขอใหทุกทานม่ันใจในพลังแหงเหตุผลของมนุษยและ
ขอรองมิใหตั้งเปาหมาย  อยางเจียมตัวถอมตนจนเกินไปสําหรับการศึกษาปรัชญา  บทเรียนจาก
ประวัติศาสตรตลอดสหัสวรรษท่ีกําลังจะผานพนไปนี้แสดงใหเห็นชัดเจนแลววา  ปรัชญาควรจะมุง
หนาไปทางนี้  คือไมจําเปนเลยท่ีจะเลิกลมความมุงม่ันทะเยอทะยานสูความจริงอันติมะ  ไมควร
ลดละความกระตือรือลนที่จะแสวงหาใหได”  (John Paul II, 1998: 56) 
 
                                                                                                                                            
81ลัทธิอันตรนิยม  (Immanentism) ไมเช่ือเรื่องเหนือธรรมชาติไมวาของศาสนาใดท้ังสิ้น  สวรรคอยูในใจ   
ไมมีอะไรมากกวาน้ี. 
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10. การใชปรัชญารวมสมัยบนพ้ืนฐานของธรรมประเพณีของคริสตชน  เพื่อมุงสูการศึกษา 
เทววิทยา : แนวทางและบุคคล/แนวคิดตัวอยางท่ีสนับสนุนใหดําเนินตามและแนวคิดท่ีเปนอุปสรรค
ตอการใชปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา 

ดังท่ีนําเสนอแลววา   คริสตศาสนจักรยกยองแบบอยางของนักปรัชญาท่ีอธิบายคําสอน
คริสตศาสนาหลายๆ ทาน โดยเฉพาะนักบุญโทมัส อาไควนัส ซ่ึงไดรับการยกยองวา “นักปราชญ
เทวดา” (John Paul II, 1998: 43) “เปนคุรุแหงความคิดและเปนตนแบบของวิธีท่ีถูกตอง 
ในการสรางเทววิทยา”  (John Paul II, 1998: 43)และพระสันตะปาปาฯ  ทรง  “เนนใหเห็นคุณคา
ของปรัชญาของนักบุญโทมัส  ซ่ึงหาใครมาเทียบแทนมิได”  (John Paul II, 1998: 57)  รวมท้ัง 
การสงเสริมใหร้ือฟนการอธิบายคําสอนคริสตศาสนาตามแนวนักบุญโทมัส เนื่องจาก “เปนวิถีทาง
ท่ีดีท่ีสุดสําหรับการฟนฟูปรัชญาท่ีเขากันไดดีกับประเด็นท่ีศรัทธาใหมีชีวิตชีวาข้ึนมาใหม”  
(John Paul II, 1998: 57) นักบุญโทมัส จึงเปนตัวอยางของการนําปรัชญารวมสมัยของทาน 
มาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา เพื่อทําให “ความเช่ือศรัทธาใหมีชีวิตชีวาข้ึนมาใหม”  (John Paul II, 
1998: 57) “ทานนักบุญไดวางไวเปนแบบแผนสําหรับการเผชิญหนาคร้ังใหมระหวางศรัทธากับ
เหตุผล”  (Paul VI, 1974 cited in John Paul II, 1998: 43) และ “มิไดเปนสัญญาณเดียวท่ีบงบอกวา 
มีการฟนตัวความคิดปรัชญาในวัฒนธรรมท่ีมีคริสตศาสนาเปนแรงบันดาลใจ”  (John Paul II,  
1998: 58)   

10.1  การนําปรัชญารวมสมัยมาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา  บนพื้นฐานของปรัชญา
อันเปนมรดกตกทอดสูยุคปจจุบัน   

พระสันตะปาปาฯ  แนะนําใหดูตัวอยางการใชปรัชญามาอธิบายคําสอน 
คริสตศาสนาตามแนวทางของนักบุญโทมัส อไควนัส   กลาวคือ  การนําปรัชญารวมสมัยมาอธิบาย
คําสอนคริสตศาสนา   บนพื้นฐานของปรัชญาอันเปนมรดกตกทอดสูยุคปจจุ บัน   ท้ังนี้  
พระสันตะปาปาฯ ทรงอางอิงคําสอนจากสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2  ท่ีนําเสนอผานทางเอกสาร 
Optatam Totius (1965: 15)  ท่ีเสนอใหผูรับการอบรมสําหรับเตรียมตัวเปนบาทหลวงควรศึกษา 
วิชาปรัชญาในลักษณะท่ีวา   “วิชาปรัชญาพึงจัดหลักสูตรสอนในทํานองท่ีวานักศึกษากอนอ่ืนใดได
ความรูแข็งแกรงและกลมกลืนเกี่ยวกับ มนุษย  เกี่ยวกับโลกและเกี่ยวกับพระเปนเจา  โดยมีพื้นฐาน
จากมรดกปรัชญา... โดยคํานึงถึงกระแสของปรัชญาท่ีทันสมัย” (John Paul II, 1998: 60)   
ซ่ึง   “แนวทางเหลานี้ไดมีการตอกย้ําและพัฒนาเร่ือยมาในเอกสารแหงอํานาจการสองทางการของ
คริสตศาสนจักร เพื่อคํ้าประกันใหมีการใหการอบรมศึกษาปรัชญาท่ีแข็งแกรง ...โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับเตรียมผูจะศึกษาเทววิทยา”   (John Paul II, 1998: 60)   
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 “พระวาจาของพระเจาตรัสกับทุกคนในทุกยุคและในทุกสวนของโลก และ 
คนก็เปนนักปรัชญาโดยธรรมชาติอยูแลว   เทววิทยาในฐานะวิชาท่ีมีหนาท่ีเอาพระวาจาของพระเจา 
มาไตรตรอง และเสนอตามหลักวิชาการภายในแสงสวางของศรัทธาใหละเอียดพอเพียงใหเกิด 
ความเขาใจใหจงได   เทววิทยาจึงตองสัมพันธกับปรัชญาตางๆ ท่ีพัฒนามาตลอดยุคสมัยตางๆ  ท้ังนี้
เพื่อเทววิทยาจะไดดําเนินการบางอยางท่ีทําไมไดโดยลําพังและเพื่อปฏิบัติภาระหนาท่ีพิเศษ 
บางประการ” (John Paul II, 1998: 64) 

“โดยธรรมชาติแทๆ  ของพระวาจาท่ีถูกเผยแสดงเรียกรองใหตองพึ่งการคนควา
ทางปรัชญา”  (John Paul II, 1998: 64)  “การศึกษาการคนควาปรัชญาสามารถชวยไดอยางมาก 
ในการสรางความเขาใจชัดเจนเร่ืองความสัมพันธระหวางความจริงกับชีวิต  ระหวางเหตุการณกับ
ความจริงท่ีเปนคําสอน  และเหนืออะไรทั้งหมดระหวางความจริงอุตระกับภาษาที่เขาใจได 
ตามประสามนุษย  ส่ิงประเสริฐนี้จะเกิดข้ึนไดก็โดยมีการพึ่งพาอาศัยกันระหวางวิชาเทววิทยากับ
การหยั่งรูท่ีเกิดจากกระแสความคิดตางๆ  ของปรัชญา  การพึ่งพาอาศัยกันเชนนี้จะเกิดผลอยาง
จริงจังสําหรับการส่ือความหมายและการเขาใจศรัทธาอยางลึกซ้ึงข้ึน”  (John Paul II, 1998: 99) 

ซ่ึงสภามุขนายกแหงสหรัฐอเมริกา (United States Conference of Catholic 
Bishops, 2003) วิเคราะหวา พระสันตะปาปาฯ ทรงอธิบายความสัมพันธของปรัชญากับพระวาจา
ของพระเจา หรือความสัมพันธของอภิปรัชญากับเทววิทยาท่ีตองคํานึงถึงบริบทอยางเครงครัด 
“พระวาจาของพระเจาทุกวันนี้  ตองการการมีสวนชวยจากการคิดเชิงปรัชญาและเน้ือหาความคิด
ปรัชญาปจจุบัน  ดังท่ีขาพเจาไดใหขอสังเกตไวแลววา  ปรัชญาตองเดินตามกฎของตนและ 
มีหลักการของตนเปนฐาน   อยางไรก็ตามความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว  เนื้อหาของการเผยแสดง 
ไมมีวันจะลดเกียรติของการคนพบและอิสรภาพอันชอบธรรมของเหตุผลไปได  อยางไรก็ตาม
เหตุผลยอมตระหนักไดดีวาตนเองไมอาจจะกําหนดตัวเองใหมีคาสูงสุดอยางเอกเทศได”   
(John Paul II, 1998: 79) 

10.2  ปรัชญา เปนพื้นฐานการศึกษาเทววิทยา 
พระสันตะปาปาฯ  ทรงยืนยันอยางชัดเจนวา “ขาพเจาใครจะย้ําเพ่ือความชัดเจน

วาการศึกษาปรัชญาเปนพื้นฐานท่ีขาดไมได สําหรับโครงสรางของการศึกษาเทววิทยา”  
(John Paul II, 1998: 62) และ “ขาพเจาอดไมไดท่ีจะต้ังขอสังเกตไวอยางประหลาดใจระคน 
กับความหนักใจท่ีเห็นวา มีนักเทววิทยามิใชนอยท่ีไมสนใจศึกษาปรัชญา” (John Paul II, 1998: 61) 
ท้ังนี้   ใหดูตัวอยางจากปตาจารย   นักเทววิทยา  และนักปรัชญาท่ีสําคัญของคริสตศาสนา  
ท่ีดําเนินการในเร่ืองดังกลาวอยางเหมาะสม 
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“ความสัมพันธท่ีใหผลดีเชนนี้ได รับการยืนยันจากประสบการณของนัก  
เทววิทยาคริสตท่ีสําคัญๆ  ซ่ึงก็เปนนักปรัชญาเดิมดวยทานเหลานี้ไดท้ิงงานเขียนท่ีมีคุณคายิ่งจาก
การคิดคํานึงชนิดไมนอยหนาคุรุแหงปรัชญาโบราณแตประการใด  ความจริงนี้ เห็นไดจาก 
ความยิ่งใหญท้ังของปตาจารยซ่ึงอยางนอยท่ีสุดท่ีอางไดก็มีนักบุญเกรโกรีแหงนาซีอัน (Gregory of 
Naziansus, ค.ศ. 335 - 394) และนักบุญออกัสติน(St. Augustine, ค.ศ. 354 – 430) และ 
ความยิ่งใหญของนักปราชญแหงยุคกลาง  3  ทาน  คือ นักบุญอัลเซลม (St. Anselm, ค.ศ. 1033 – 
1109)  นักบุญโบนาเวนตูรา (St. Bonaventura, ค.ศ. 1221 – 1274) และนักบุญโทมัส  อาไควนัส  
(St. Thomas Aquinas, ค.ศ. 1225 – 1274)”  (John Paul, 1998: 74) ซ่ึงบรรดาผูนํา และผูสอน 
คริสตศาสนาของคริสตศาสนจักรใหความสําคัญตอปรัชญา  ในฐานะเปนการเตรียมสูการศึกษา 
เทววิทยา เพื่อนําสูความเช่ือศรัทธา  การตีความและการอธิบายอยางถูกตองตามบริบทของ 
คริสตศาสนจักร   ดังท่ีพระองคตรัสวา 

“ปรัชญามีสวนชวยเทววิทยาโดยเฉพาะ  ดวยการเตรียมใหรับฟงศรัทธาอยาง
ถูกตองดวยการศึกษาเชิงปรัญาถึงโครงสรางของความรูและโครงสรางของการส่ือสารถึงกัน  
โดยเฉพาะอยาง   รูรูปแบบตางๆ  และหนาท่ีตางๆ  ของภาษาสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน  ปรัชญา 
มีสวนชวยใหเขาใจไดอยางประสานกันดี  ไมวาจะเปนการเขาใจประสานกลมกลืนกันซ่ึง 
ธรรมประเพณีของคริสตศาสนจักร   คําประกาศตางๆ อํานาจการสอนทางการของคริสตศาสนจักร 
และคําสอนของอาจารยสําคัญๆ  ในสาขาวิชาเทววิทยา  ซ่ึงมักจะรับความเขาใจและรูปแบบ
ความคิดจากธรรมประเพณี  (John Paul II, 1998: 65) 

“นักบุญโทมัสเปนแบบอยางท่ีถูกตองสําหรับผูแสวงหาความจริง  ในวิธีคิดของ
ทานนักบุญนั้น  ณ  ระดับสูงสุดเทาท่ีความคิดของมนุษยจะเคยบรรลุถึง  เพราะทานนักบุญได
สามารถปองกันความใหมถอดดามท่ีการเผยแสดงนําเขามาโดยไมทําใหบทบาทอันเหมาะสมกับ
เหตุผลตองลดลงแมแตนอย”  (John Paul II, 1998: 78) 

พระสันตะปาปาฯ  ทรงอางอิงคําสอนของนักบุญเปาโล ในบทจดหมายถึง 
ชาวโรม (1: 19 – 20) ท่ีสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 1 นํามาอางอิงเพื่อยืนยันวา “มีความจริงท่ีรูไดโดย 
วิธีธรรมชาติซ่ึงก็คือวิธีปรัชญาน่ันเอง” (John   Paul II, 1998: 76) และ “มีความจริงปริมาณหน่ึง 
ท่ีเหตุผลสามารถรูเองกอนมีศรัทธาตอการเผยแสดง ๆ มีบทบาทในการเติมแตงความจริงดังกลาว 
ใหมีความหมายเต็มบริบูรณเทานั้น” (John Paul II, 1998: 76)  
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10.3  การนําปรัชญารวมสมัยมาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา  ตองอยูบนพ้ืนฐานของ
บริบทของปรัชญาในการใชเหตุผลเพื่อมุงสูการอธิบายคุณคาและความหมายของความจริง 

ดวยเหตุนี้ พระสันตะปาปาฯ  ทรงเสนอใหใชปรัชญารวมสมัยมาอธิบายคําสอน
คริสตศาสนา  แตพระองคทรงย้ําวาการนําปรัชญารวมสมัยมาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา  
ตองต้ังอยูบนพื้นฐานของปรัชญาท่ีเปนมรดกตกทอดจากอดีตสูปจจุบัน กลาวคือ  การคํานึงถึง
บริบทของปรัชญาในการใชเหตุผลเพ่ือมุงสูการอธิบายคุณคาและความหมายของความจริง  

“ถาความเขาใจตอความเช่ือศรัทธาประสงคจะบูรณาการขุมปญญาท้ังหมด 
ของธรรมประเพณีทางเทววิทยา   ก็จําตองหันไปพ่ึงปรัชญาแหงภาวะ  ซ่ึงควรจะมีทางออกใหมๆ  
มาเสนอในปญหาเร่ืองนี้ก็ควรใหมีความกลมกลืนกันอยางดีกับขอเรียกรองและขอหยั่งคิดของธรรม
ประเพณีปรัชญาท้ังหมด   ซ่ึงจะตองรวมถึงความคิดจากปรัชญาของสมัยของเราดวย  โดยหลีกเล่ียง
ในขณะเดียวกันมิใหย้ํารอยสูตรเทาๆ  ท่ีลาสมัยไปแลว  ตามท่ีมีในธรรมประเพณีอภิปรัชญาของ
คริสตศาสนาน้ัน  ปรัชญาภาวะเปนปรัชญาท่ีมีพลจิตซ่ึงมอบความเปนจริงในโครงสรางภวันตวิทยา 
 ตามกฏปจจัยตาม  และส่ือความหมายไดมันจึงเปนกระแสความคิดท่ีแข็งแกรงม่ันคง  เพราะ 
มีฐานอยูบนการกระทําของภวันตนั่นเอง  ซ่ึงจะเปดทางสูความเปนจริงอยางเต็มประตูและ 
ครบองคประกอบอยางครบถวนเปนองครวม  อยูเหมือนขอจํากัดใดๆ  ท้ังหมด  เพื่อจะเขาถึง 
องคเอกซ่ึงนําทุกส่ิงสูความบริบูรณ  ในเทววิทยาซ่ึงดึงเอาหลักการของตนจากการเผยแสดงใน
ฐานะเปนบอเกิดใหมของความรู   ทรรศนวิสัยนี้จึงไดรับการยืนยันจากความสัมพันธใกลชิด
ระหวางศรัทธากับการใชเหตุผลเชิงอภิปรัชญา”  (John Paul II, 1998: 97) 

10.4  เปนหนาท่ีของคริสตศาสนจักรท่ีพิจารณาและสงเสริมแนวคิดทางปรัชญา 
ท่ีอธิบายความจริงในบริบทของปรัชญา ซ่ึงไมขัดแยงกับคําสอนคริสตศาสนา   

แมวาจะสงเสริมใหใชปรัชญารวมสมัยมาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา  
แตพระสันตะปาปาฯ ทรงเตือนใหพิจารณาแนวคิดของปรัชญารวมสมัยอยางรอบคอบ เนื่องจาก  
“ปรัชญาปจจุบันจํานวนมากแสดงความรูสึกไมเห็นคุณคาของเหตุผล  เพราะปรัชญาปจจุบัน 
เปนอันมากยกเลิกวิชาอภิปรัชญาท่ีศึกษาปญหาสุดทายของมนุษย” (John Paul II, 1998: 61)   
ดวยเหตุนี้   จึงเปนหนาท่ีของคริสตศาสนจักรท่ีพิจารณาและสงเสริมแนวคิดทางปรัชญาท่ีอธิบาย
ความจริงในบริบทของปรัชญา   ซ่ึงไมขัดแยงกับคําสอนคริสตศาสนา  เนื่องจาก “คริสตศาสนจักร 
มีความสนใจอยางยิ่งในวิชาปรัชญา   แนละวานั่นหมายถึงความสนใจใหมีการเช่ือมโยงอยางแนน
แฟนท่ีผูกงานเทววิทยาไวกับการคนควาเชิงปรัชญาเม่ือหาความจริง  เพราะเหตุนี้อํานาจการสอน
ทางการของคริสตศาสนจักรจึงรูสึกเปนหนาท่ีจะตองช้ีชัดและสงเสริมการคิดทางปรัชญาท่ีไม
วางตัวเปนปฏิปกษตอศรัทธา” (John Paul II, 1998: 63)  นอกจากนั้น พระองคทรงยกตัวอยางและ
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ชมเชยนักปรัชญาตะวันตกยุคปจจุบัน ท่ีเปนตัวอยางของการศึกษาคนควา  “กระบวนการคนควา
ทางปรัชญาท่ีไดรับคุณคาเพิ่มเติมจากการใหความสําคัญกับขอมูลแหงศรัทธา” (John Paul II,  
1998: 74)  ดังพระดํารัสของพระองคท่ีวา 

“เรายังสามารถเห็นผลดีจากความสัมพันธระหวางปรัชญากับพระวาจาของ 
พระเจาในงานคนควาท่ีกลาหาญโดยนักคิดในยุคนี้ของเรานั้น  ซ่ึงขาพเจามีความยินดีขออางนาม
ของจอหน  เฮนร่ี  นิวแมน (John Henry Newman, ค.ศ. 1801 - 1890) อันโตนิโอ  รอสมีนิ (Antonio 
Rosmimi, ค.ศ. 1797 - 1855) ฌาก มารีแตง(Jaeques Maritain, ค.ศ. 1882 - 1973)  เอเตียน กีลซง 
(Elienne Yilson, ค.ศ. 1884 - 1978)  และ เอดิช สเตอิน (St. Edith  Stein, ค.ศ. 1891 – 1942)  และใน
บริบทแหงคริสตศาสนจักรตะวันออก   ก็มีนักคิดเดนๆ  อยางเชน วลาดิ มีร  โซโลเวียฟ (Vladimir 
S.Solovyov, ค.ศ. 1853 - 1900)  ปาเวล  ฟลอเรนสกี (Pavel A. Florensky, ค.ศ. 1882 - 1937) ปตร  
ชาแดฟ (Petre Chaadaev, ค.ศ. 1794 - 1856) และวลาดิมีร  ลอสสกี  (Vladimir N. Lossty, ค.ศ. 1903 
- 1958) ไมตองสงสัยวายังมีนามอ่ืนๆ  อีกมากท่ียกข้ึนมาเปนตัวอยางได” (John Paul II, 1998: 74)
ท้ังนี้ พระองคไมตั้งพระทัยจะรับรองทุกแงมุมทางความคิดของนักปรัชญาท่ียกตัวอยาง  “ท่ีขาพเจา
อางถึงทานเหลานี้   ขาพเจามิไดตั้งใจจะใหคํารับรองทุกแงทุกมุมของความคิดของทานเหลานี้ก็หา
ไม   ขาพเจาเพียงแตเสนอตัวอยางเดนๆ  ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการคนควาทางปรัชญาท่ีไดรับคุณคา
เพิ่มเติมจากการใหความสําคัญกับขอมูลแหงศรัทธาเทานั้น”  (John Paul II, 1998: 74)  อันสงผลตอ
การขับเคล่ือนตอการแสวงหาความจริง และ “ความพยายามท่ีจะประยุกตผลจากการแสวงหานี้มา
ใชกับการบริการมนุษยชาติ  จึงหวังวาต้ังแตบัดนี้และตอๆ  ไปในอนาคตจะมีผูพัฒนาธรรม
ประเพณีอันยิ่งใหญนี้ท้ังดานปรัชญาและเทววิทยาตอไปเพื่อความดีท้ังในคริสตศาสนจักรและใน
มนุษยชาติ  (John Paul II, 1998: 74) 

10.5  ตัวอยางและการวิเคราะหแนวคิดทางปรัชญารวมสมัย ท่ีเนนกําหนดกรอบและ
วิธีการศึกษาความจริงเฉพาะบางสวน สงผลใหเกิดความแตกแยกระหวางศรัทธากับเหตุผล    

นอกจากพระสันตะปาปาฯ  จะทรงยกตัวอยางนักปรัชญาที่ทรงชื่นชม 
ในการศึกษาคนควาและอธิบายความจริงตามผสานกลมกลืนระหวางเหตุผลและความเช่ือศรัทธาใน
ยุคปจจุบันแลว  พระองคยังทรงวิเคราะหแนวคิดหลังนวยุค82 (Post Modernity) ซ่ึงควรไดรับ 
                                                 

82กระแสความคิดหลังนวยุค  (Post Modernity) ไดรับการรับรูวาเปนกระแสปรัชญาโดยทั่วไปในราว ค.ศ.  1975  
กอนการประกาศสมณสาสนฉบับน้ีเพียง  23  ป  ขณะน้ียังสับสนมากกวามันเปนอะไร  มีวาระซอนเรนอะไรบาง  
จึงมีคําวิพากษวิจารณตางๆ ไปกันคนละทิศละทาง ตอมามีการศึกษาเพ่ิมเติมเปนเอกสารอีกมากมาย  จนถือไดวา
ลงตัวพอสมควรแลว  มีผูเห็นวาเปนคุณแกคริสตศาสนจักรก็มาก  ที่ยังคิดจําเปนอันตรายตอคริสตศาสนจักร 
ก็เยอะ  ซึ่งก็เปนเรื่องปกติ  ซึ่งพระสันตะปาปาไดทรงวินิจใจฉันอยางรอบคอบและระมัดระวังมาก  ทรงต้ัง
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ความสนใจเปนพิเศษ   อันสงผลตอการอธิบายความสัมพันธระหวางความเช่ือศรัทธาและเหตผล 
ดังท่ีพระองคอธิบายวา 

“ยุคของเรานี้ มีนัก คิดบางคนบัญญัติ เ รียกว ายุคแหง  “หลังนวยุคภาพ”   
คํานี้ใชกันในบริบทท่ีแตกตางกันมากๆ  ความหมายรวมๆ  ก็คือ  การเปดตัวของตัวการใหมๆ   
ท่ีสลับซับซอน  แพรหลายและแสดงพลังอยางรวดเร็ว  ไดพิสูจนตัวเองวาสมารถทําใหเกิด 
การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญและคงทน    คํานี้เดิมท่ีถูกใชใหปรากฏการณทางสุนทรียศาสตร  สังคม 
และเทคโนโลยี ตอมาก็ขามมาสูวงการปรัชญา  แตก็ยังมีความหมายคอนขางกํากวม  ท้ังนี้ก็เพราะ
ขอวิจารณในเร่ืองตางๆ  ท่ีเรียกวา  “หลังนวยุค”  บางคร้ังก็เชิงบวกสนับสนุน  บางคร้ังก็เชิงลบ
ประณาม   ท้ังนี้เปนเพราะยังไมมีการตกลงพรอมเพรียงกันในปญหาท่ีละเอียดออนนี้วาจะแบง 
ยุคประวัติศาสตรใหมียุคใหมนี้ไดหรือยัง   อยางไรก็ตามส่ิงเหนือท่ีแนนอนก็คือ  กระแสความคิด
ตางๆ  ท่ีอางช่ือวาหลังนวยุค  ควรไดรับความสนใจอยางเหมาะสม  เพราะบางกระแสเหลานี้เช่ือวา   
เวลาแหงการเชื่อวามีความจริงตามตัวนั้นผานพนไปแลวอยางไมมีทางเรียกกลับไดอีกแลว   
และท่ีสําคัญก็คือ   ถึงเวลาแลวท่ีมนุษยจําตองเรียนรูท่ีจะมีชีวิตในขอบฟาท่ีไรความหมายโดยส้ินเชิง   
ทําใจใหไดวาทุกอยางเปนเร่ืองเฉพาะหนาและช่ัวคราว  ในการวิจารณเชิงทําลายความแนใจ 
ทุกเร่ืองนั้น   ผูเขียนบางคนขาดการแยกประเด็นอยางสําคัญอันกอใหเกิดคําถามวาเราจะแนใจ 
ในศรัทธาไดอยางไร  (John Paul II, 1998: 91) 

ซ่ึง Peter Kreeft (n.d. cited in Patrick Sheehan, 1999) อธิบายวา  สถานการณ
ของสังคมยุคใหม  ตองเผชิญหนากับความสับสนทางวัฒนธรรม (Confused culture) ดังท่ี 
พระสันตะปาปาฯ กลาววา 

 “พึงสังเกตดวยวาสถานการณปจจุบันของปรัชญามีนัยท่ีสําคัญท่ีสุดอยูขอหนึ่ง
คือ  “วิกฤติแหงความหมาย” (Crisis of meaning) ทรรศนะวิสัยเกี่ยวกับชีวิตและโลกของคนปจจุบัน  
บอยๆ  เดินตามอารมณของนักวิทยาศาสตรท่ีชอบเนนอะไรท่ีเปนจุดๆ  ปรากฏการณเชนนี้ทําให
การแสวงหาความหมายเปนเร่ืองทําไดยากและบอยๆ  ทําไปก็ไรผล  ท่ีอลเวงมากกวานั้นก็คือ  
ในบรรยากาศของยุคขอมูลขาวสารท่ีมีขอมูลและขอเท็จจริงไหลบาเขามาทวมทนชีวิตประจําวัน
ของเราในทุกวันนี้และซ่ึงดูเหมือนจะกลายเปนภาระหลักแหงชีวิตของเราอยูนี้  หลายคนก็ 
ตั้งคําถามข้ึนถามตัวเองวาการถามหาความหมายยังจะมีความหมายประการใดอยูหรือไม  ทฤษฎี
เพื่อตอบคําตามนี้ผุดข้ึนราวกับดอกเห็ดฤดูฝนยังผลใหมีทรรศนะตางๆ  มากมายใชมองและตีความ

                                                                                                                                            
เง่ือนไขไวใหวิเคราะหอยางงายๆ  เพียงแตวา  “อยาใหขาดการแยกประเด็นอยางสําคัญอันกอใหเกิดคําถามวาเรา
จะแนใจในศรัทธาไดอยางไร”  ก็เช่ือไดวานักปรัชญาจํานวนมากไดตอบเง่ือนไขน้ีของพระสันตะปาปา  ซึ่งทําได
ไมยากถาอยากจะทํา. 
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โลกและชีวิตมนุษย  แตผลท่ีเห็นก็มีแตตอกย้ําใหทวีความสงสัยท่ีมีอยูแลวใหรุนแรงข้ึนเทานั้นเอง”   
(John Paul II, 1998: 81) 

“ผลก็คือ   จิตมนุษยคอยๆ  ถูกคุกคามโดยความลังเลใจชนิดท่ีทําจิตหันเขา
ภายในลึกลงไปในตนเขาไปทุกที  ถึงข้ันขังตัวเองอยูในตัวไมสนใจจะรูวามีอะไรในระดับอุตระ  
ปรัชญาใดท่ีไมยอมถามคําถามเก่ียวกับความหมายของชีวิตอีกตอไป  ยอมอยูในอันตรายใหญหลวง
ท่ีจะลดทอนสมรรถนะของเหตุผลลงเหลือแคอุปกรณเสริมเทานั้น  หมดรสชาติอันแทจริง 
ท่ีจะแสวงหาความจริง”  (John Paul II, 1998: 81) 

พระสันตะปาปาฯ ทรงนําเสนอตัวอยางและวิเคราะหแนวคิดทางปรัชญา 
ยุคปจจุบันท่ีเนนกําหนดกรอบและวิธีการศึกษาความจริงเฉพาะบางสวน  สงผลใหเกิดความ
แตกแยกระหวางศรัทธากับเหตุผล   ไดแก แนวคิดท่ีเสนอวิธีการแสวงหาความจริงโดยการเลือก
สวนดีจากวิธีการของทุกศาสตรมาใชอธิบายความจริง (ลัทธิสรรนิยม) ท่ีเกี่ยวเนื่องกับแนวคิด 
ท่ีเสนอใหศึกษาความจริงเฉพาะขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร (ลัทธิประวัติศาสตรนิยม) และ
สัมพันธกับแนวคิดท่ีเสนอใหศึกษาความจริงโดยอิงกับบริบทสมัยใหม  และปฏิเสธธรรมเนียม
ประเพณี (ลัทธินวยุคนิยม) รวมท้ังแนวคิดท่ีแสวงหาความจริงในกรอบของประสบการณระดับ 
ประสาทสัมผัส ยอมรับเฉพาะความรูทางวิทยาศาสตร  เสนอใหปฏิเสธความความรูอ่ืนๆ ท้ังหมด 
(ลัทธิวิทยาศาสตรนิยม) และแนวคิดท่ีแสวงหาความจริงตามกระแสสังคม  เพื่อประโยชน 
ตอการนําไปปฏิบัติ (ลัทธิปฏิบัตินิยม) ซ่ึงพระองคอธิบายและวิเคราะหวา 

10.5.1  ลัทธิสรรนิยม 
 “กระแสความคิดแรกขออางถึงลัทธิสรรนิยม83  ซ่ึงหมายถึงวิธีคิด 

ของพวกที่ศึกษาคนควา   สอนและถกปญหา   แมในวิชาเทววิทยาก็ตาม  มีแนวโนมท่ีจะใชความคิด
สวนตัว ท่ีดึงมาจากปรัชญาลัทธิต างๆ   จากบริบทภายในระบบของมันหรือจากบริบท 
ทางประวัติศาสตร   พวกเขาจึงเส่ียงตอการไมสามารถแยกสวนของความจริงของคําสอนในระบบ
ของมันจากองคประกอบของระบบซ่ึงอาจจะผิดพลาดและไมเหมาะสมกับภาระใหมท่ีตองการ 
ใชมันรูปแบบสุดข้ัวของสรรนิยม  ยังปรากฏในการยกเอาศัพทปรัชญามาใชเชิงวาทศิลปซ่ึง 
นักเทววิทยาบางคนก็ผิดพลาดในเร่ืองนี้   การสรางภาพพจนอยางนี้มิไดชวยการศึกษาคนควาหา
ความจริงแตประการใด   และก็ไมไดฝกฝนการใชเหตุผลใหสามารถสรางขออางเหตุผลอยางจริงจัง
และตามหลักวิชาการแตประการใด   ไมวาในดานเทววิทยาหรือในดานปรัชญา  การศึกษาคําสอน

                                                 

83ลัทธิสรรนิยม (Eclecticism)  หมายถึงแนวคิดที่เสนอวา การศึกษาปรัชญาที่ถูกตอง คือ การศึกษาแบบเลือกสวน
ดีจากทุกทางมาใช. 
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ของปรัชญาอยางจริงจังและกวางขวางยอมไดรูศัพทบัญญัติเฉพาะทาง  รวมท้ังบริบทท่ีชวยใหเกิด
ความคิดปรัชญาขึ้นมา   ยอมชวยใหเอาชนะอันตรายจากลัทธิสรรนิยมอยูแลวและชวยใหรูจักเก็บ
สวนท่ีเหมาะสมเขามาบูรณาการวาทกรรมเทววิทยาในวิถีทางท่ีเหมาะสมกับภาระท่ีจะตองทํา”  
(John Paul II, 1998: 86) 

10.5.2  ลัทธิประวัติศาสตรนิยม 
“ลัทธิสรรนิยมเปนความหลงผิดทางวิธีการก็จริง  แตก็มีอีกลัทธิหนึ่ง 

ท่ีแอบอิงมันอยูคือลัทธิประวัติศาสตรนิยม  เพื่อเขาใจคําสอนจากอดีตอยางถูกตอง  จึงจําเปนตอง
เขาใจตามบริบทประวัติศาสตรและวัฒนธรรมท่ีถูกตอง   อยางไรก็ตามการเขาใจประวัติศาสตร 
อยางผิดพลาดท่ีเรียกวาประวัติศาสตรนิยมนั้นวา   ความจริงของประวัติศาสตรถูกกําหนด 
ในชวงเวลาหน่ึงและเปาหมายหน่ึงของประวัติศาสตร  โดยอางวาเพ่ือความเหมาะสมที่ตองการใช
เฉพาะกรณี   จึงเปนอันวาตามลัทธิประวัติศาสตรนิยม   มีการปฏิเสธความจริงท่ีเช่ือถือไดอยาง
ถาวรอยางนอยโดยทางออม  นักประวัติศาสตรนิยมอางวาส่ิงท่ีถือไดวาจริงในชวงเวลาหน่ึงอาจจะ
ไมจริงในอีกชวงเวลาหนึ่ง   ดังนั้นพวกเขาจึงคิดวาประวัติศาสตรของความคิดจึงมีคาเพียงเปนบอ
เกิดเชิงโบราณคดีท่ีเปนประโยชนสําหรับแสดงตําแหนงแหลงท่ีท่ีเคยมีความสําคัญมาในสมัยหนึ่ง   
แตสวนใหญก็ลาสมัยและไรความหมายแลวในปจจุบัน  ในทางตรงกันขาม  ไมควรลืมวาแมการ
สรางสูตรจะถูกลอมกรอบอยูบางโดยเวลาและวัฒนธรรมก็ตาม   ความจริงหรือความเท็จ 
ท่ีประวัติศาสตรแสดงไวจริง ๆ นั้น  สามารถจะชี้บอกและประเมินไดวาเปนไปตามนั้นหรือไม  
แมเวลาจะลวงเลยไปแลวและการประเมินจะอยูหางไกลจากสถานท่ีเกิดเหตุมากสักเพียงใดก็ตาม”  
(John Paul II, 1998: 87) 

10.5.3  ลัทธินวยุคนิยม 
 “ลัทธิประวัติศาสตรนิยมสวนใหญปรากฏออกมาภายใตโฉมหนา 

ของ  “ลัทธินวยุคนิยม”  นักเทววิทยาบางคนมีความหวงใยอยางถูกตองตอการพูดภาษาเทววิทยา 
ใหเกี่ยวของและเปนท่ีเขาใจไดสําหรับคนในสมัยของเรา  ก็ไดพยายามใชเฉพาะความคิดเห็น 
ใหมเอ่ียมและภาษาปรัชญาแหงยุค  แตก็ขาดการประเมินเชิงวิจารณท่ีจะตองกระทําโดยผาน 
แสงสวางของธรรมประเพณีเสียกอน  รูปแบบนวยุคนิยมท่ีกลาวถึงนี้คํานึงถึงแตความตองการ 
แหงยุคโดยไมคํานึงถึงความจริง  จึงกลายเปนวาไมอาจตอบสนองเง่ือนไขท่ีความจริงเรียกรอง   
อันเปนหนาท่ีโดยตรงของเทววิทยาที่จะตองตอบสนอง”  (John Paul II, 1998: 87) 
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10.5.4  ลัทธิวิทยาศาสตรนิยม 
“อันตรายอีกทางหนึ่งท่ีไมควรมองขามก็คือ ลัทธิวิทยาศาสตรนิยม84   

อันเปนความรูเชิงปรัชญาท่ีไมรับความถูกตองของความรู  รูปแบบใด  รูปอ่ืนนอกเหนือไปจาก
รูปแบบของ  วิทยาศาสตรปฏิฐาน85 มันสงความรูทางศาสนา  เทววิทยา  จริยศาสตร  และ
สุนทรียศาสตรไปอยูในแดนแหงความเพอฝนจนหมดส้ิน ในอดีตความคิดเชนนี้เกิดข้ึนกับลัทธิ 
ปฏิฐานนิยมและปฏิฐานนิยมใหม   ซ่ึงถือวาขอความอภิปรัชญาไรความหมาย  แตทวาญาณวิทยา 
เชิงวิจารณไดพิสูจนใหเห็นแลววาขออางของลัทธิเหลานี้ไรน้ําหนักบัดนี้มันกลับฟนคืนชีพ 
ในโฉมใหมของลัทธิวิทยาศาสตรนิยม   ซ่ึงลดคุณคาของคุณคาตางๆ  ใหเหลือแคเปนผลิตผลของ
อาเวค   ท้ังไมเช่ือวามีภาวะ   เปนการเตรียมลูทางสําหรับยืนยันไดวาความเปนจริงมีแคขอเท็จจริง
บริสุทธ์ิเทานั้น  ถึงข้ันนี้แลววิทยาศาสตรก็จะไดรับเชิญใหครอบงําทุกแงมุมของชีวิตมนุษย 
โดยอาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ  การคนคบทางวิทยาศาสตรประสบ
ความสําเร็จอยางไมมีใครจะปฏิเสธได   จึงชวยผลักดันใหการโฆษณาโลกทรรศนเชิงวิทยาศาสตร
ไดผลอยางรวดเร็ว  ซ่ึงในขณะน้ีเช่ือไดวาครอบคลุมท้ังโลก   แทรกเขาไปในวัฒนธรรมตางๆ  และ
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางถึงรากถึงโคน” (John Paul II, 1998: 88) 

“นาเสียดายท่ีจําเปนตองใหขอสังเกตวา  ลัทธิวิทยาศาสตรนิยมสงทุกเร่ือง
ท่ีเกี่ยวกับความหมายของชีวิตไปเก็บไวในแดนเพอฝนไรเหตุผล  ท่ีทําใหรูสึกผิดหวังมากกวานั้น 
ก็คือวิถีทางท่ีมองปญหาสําคัญอ่ืน ๆ ของปรัชญาซ่ึงไมถือวาไรความสําคัญก็จะถูกวิเคราะหบนฐาน
ของอนุมานเปรียบเทียบอยางผิวเผินส้ินดี หาฐานตามเกณฑของเหตุผลไมไดเลย  การกระทําเชนนี้
นําไปสูความยากจนทางความคิดของมนุษย  เพราะไมเจรจากับปญหาสุดทายของมนุษยเอง   
ซ่ึงมนุษยในฐานเปนมนุษยมีปญญาไดตรึกตรองมาอยางดีเสมอต้ังแตตนมาจนบัดนี้  เนื่องจากลัทธิ
นี้ไมเปดชองทางใหมาตรการจริยเขาไปตัดสินโดยอางวาจิตตารมณทางวิทยาศาสตรเปนอยาง
นั้นเอง มันจึงทําใหคนจํานวนมากเช่ือไดสําเร็จวา  เร่ืองใดเปนใชไดทางเทคนิค  เร่ืองนั้นก็ไมมี
ปญหาศีลธรรม” (John Paul II, 1998: 88) 

 
 

                                                 

84ลัทธิวิทยาศาสตรนิยม  หมายถึง แนวคิดที่เสนอใหใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในฐานะเปนการคนพบ 
กฎในธรรมชาติและนํามาใชในการดํารงชีวิต และคิดวาความรูดานอื่นๆ เปนความรูที่ไมถูกตอง. 
85วิทยาศาสตรปฏิฐาน  (Positive Sciences) คือ แนวคิดที่เสนอใหใชความรูทางวิทยาศาสตรเทาน้ัน  สวนความรู
อื่นๆ เชน ปรัชญา ศาสนา ใหขจัดออกไปใหหมด. 
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10.5.6  ลัทธิปฏิบัตินิยม 
“ยังมีอีกลัทธิหนึ่งท่ีมีอันตรายไมยิ่งหยอนกวากันคือ  ลัทธิปฏิบัตินิยม   

อันเปนทาทีทางปญญาท่ีวา  ในการเลือกตัดสินใจใดๆ  ไมพึงตองคิดถึงทฤษฎีหรือมาตรการตัดสิน
ใดๆ  ทางจริยธรรม  ผลทางปฏิบัติอันเกิดจากวิธีคิดแบบนี้มีปญหามาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งมี
ประเด็นออกจากลัทธิมากข้ึนเร่ือยๆ  เพื่อใชสงเสริมประเด็นประชาธิปไตยท่ีไมตองอิงกับคุณคา 
ท่ีตายตัว  นั่นคือ  ยอมรับกันโดยปริยายวาคะแนนเสียงสวนมากเปนเร่ืองช้ีขาดผลตามมายอม 
เห็นไดชัด  ในทางปฏิบัติกลายเปนวาการตัดสินใจท่ีสําคัญทางศีลธรรมของมนุษยชาติก็ตองเสนอ 
เขาผานการลงคะแนนเสียงแยกเปนเร่ืองๆ  โดยสมาชิกสถาบันท่ีมีสิทธิและอํานาจช้ีขาดยิ่งกวานั้น
แมแตเร่ืองของมนุษยเองก็ตองเส่ียงอยางหนักโดยผานวิสัยทัศนเพียงมิติเดียวของภาระมนุษย   
และวิสัยทัศนนั้นหามีการถกประเด็นแยงใหมๆ  ทางจริยศาสตรไมมีแมกระท่ังการวิเคราะห 
ดานอัตถิภาวะของความหมายเกี่ยวกับการรับทุกขและความเสียสละ  เกี่ยวกับชีวิตและความตาย” 
(John Paul II, 1998: 89) 

10.6  เนื่องจากมีแนวคิดของปรัชญารวมสมัย “ท่ีไมยอมรับวาภาวะมีความหมาย”  
และเขาใจผิดตอความจริงตามคําสอนคริสตศาสนาและชีวิตมนุษย สงผลใหย้ําเตือนการนําปรัชญา
รวมสมัยมาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา ในบริบทธรรมประเพณีของคริสตศาสนจักร 

ตัวอยางแนวคิดปรัชญาตะวันตกสมัยปจจุบันท่ีนําเสนอขางตน สงผลให 
มีแนวคิด “ท่ีไมยอมรับวาภาวะมีความหมาย” (John Paul II, 1998: 90) และกอใหเกิดการตีความ
และอธิบายความเช่ือศรัทธาตอความจริงของคริสตศาสนา ท่ีไดรับจากการเผยแสดงของพระเจา 
ในแบบศูนยนิยม   และปฏิเสธศักดิ์ศรีของมนุษยในการรูความจริง  ซ่ึง Thomas D. Williams (2002) 
วิเคราะหวาแนวคิดดังกลาวทําใหเกิดปญหาทางวัฒนธรรมและการขาดความรับผิดชอบทาง
ศีลธรรมดังท่ีพระสันตะปาปาฯ เสนอวา 

“ขาพเจาหมายถึงการตีความแบบศูนยนิยม  ซ่ึงปฏิเสธพื้นฐานท้ังหมดของ 
ความคิดและปฏิเสธความจริงวัตถุวิสัยทั้งหมดดวยในขณะเดียวกัน  ลัทธิศูนยนิยมนอกจาก 
จะขัดแยงกับขอเรียกรองและเนื้อหาของพระวาจาแลว  ยังปฏิเสธความเปนมนุษยและแมกระท่ัง 
อัตลักษณของมนุษยเสียเองดวย   ไมควรลืมเปนอันขาดวาการละเลยศึกษาเร่ืองภาวะยอมนําไปอยาง
แนนอนสูการสูญเสียการสัมผัสกับความจริงวัตถุวิสัยผลก็ก็คือขาดการสัมผัสกับพื้นฐานนั้นเองของ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย   และเมื่อเปนเชนนี้ก็เปนไปไดท่ีจะลบออกจากใบหนาของมนุษยซ่ึงสัญวร
แหงความเหมือนของพระเจา  เมื่อเปนเชนนี้ข้ันตอไปก็คอยๆ  ตกลงสูเจตจํานงที่จะมีอํานาจหรือ
มิฉะนั้นก็สูความรูสึกโดดเดี่ยวส้ินหวัง   ในเม่ือความจริงถูกปฏิเสธแกมนุษยเสียแลว  การเปนอิสระ
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ก็จะเปนเพียงความเพอฝนบริสุทธ์ิ  เพราะความจริงกับเสรีภาพยอมไปคูเคียงกันหรือมิฉะนั้น 
ก็ลมหายตายจากไปดวยกันในความหายนะ” (John Paul II, 1998: 90) 

ท้ังนี้ การนําปรัชญารวมสมัยมาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา  จําเปนตองมีการ
วิเคราะหแนวคิดเหลานั้นอยางรอบคอบ  โดยพิจารณาจากแนวคิดทางปรัชญาท่ีไดรับคุณคาเพิ่มเติม
จากการใหความสําคัญกับขอมูลแหงศรัทธาเทานั้น 

พระสันตะปาปาฯ ทรงใหแนวทางการอธิบายความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา 
ซ่ึงมีพื้นฐานบนความเชื่อศรัทธา โดยอาศัยปรัชญารวมสมัย  ดังตัวอยางท่ีนักวิชาคริสตศาสนา 
ไดกระทํา โดยเฉพาะตัวอยางจากนักบุญโทมัส อาไควนัส  ท่ีนําแนวคิดปรัชญาอันเปนท่ีนิยม 
ในสมัยของทานมาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา  บนพื้นฐานของปรัชญาที่เปนมรดกตกทอดจาก
อดีตสูปจจุบัน ท้ังนี้ “มิไดหมายความดวยวาเรียกรองใหยึดถือ  จุดยืนบางขอของทานนักบุญ 
เปนหลักตายตัว   ความต้ังใจของอํานาจการสอนทางการของคริสตศาสนจักรมีเพียงแตตองการ
ช้ีบอกวา นักบุญโทมัสเปนแบบอยางท่ีถูกตองสําหรับผูแสวงหาความจริง  ในวิธีคิดของทานนักบุญ
นั้น  ณ  ระดับสูงสุดเทาท่ีความคิดของมนุษยจะเคยบรรลุถึง  เพราะทานนักบุญไดสามารถปองกัน 
ความใหมถอดดามท่ีการเผยแสดงนําเขามาโดยไมทําใหบทบาทอันเหมาะสมกับเหตุผลตองลดลง
แมแตนอย”  (John Paul II, 1998: 78) 

 “ท่ีเนน ณ   ท่ีนี้ ดานความจําเปนตองมีความสัมพันธใกลชิดอยางตอเนื่องระหวาง
ปรัชญาปจจุบันกับปรัชญาที่พัฒนาในธรรมประเพณีของชาวคริสตก็เพราะต้ังใจจะขจัดอันตราย 
ท่ีแนนอน  เนื่องจากซอนเรนอยูในกระแสความคิดบางกระแสท่ีไดรับความนิยมเปนพิเศษ 
ในปจจุบัน  ขาพเจาคิดวาเปนเร่ืองเหมาะสมดีท่ีจะยกข้ึนมาทบทวนกันดูเพียงอยางยอๆ  เทานั้น  
เพื่อช้ีใหเห็นความผิดพลาดและการเส่ียงท่ีอาจจะตามมาในงานปรัชญา”  (John Paul II, 1998: 86) 

กลาวคือ การคํานึงถึงบริบทของปรัชญาในการใชเหตุผลเพ่ือมุงสูการอธิบายคุณคา
และความหมายของความจริง ท้ังนี้  การนําปรัชญารวมสมัยมาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา 
จําเปนตองมีการวิเคราะหแนวคิดเหลานั้นอยางรอบคอบ  โดยพิจารณาจากแนวคิดทางปรัชญา 
ท่ีไดรับคุณคาเพิ่มเติมจากการใหความสําคัญกับขอมูลแหงศรัทธาเทานั้น 

ดังนั้น “ปรัชญาจําเปนตองฟนฟูมิติปรีชาญาณใหเปนการแสวงหาส่ิงอันติมะและ
ความหมายของชีวิตท่ีสามารถบรรลุถึงส่ิงอันติมะนั้นได  ขอเรียกรองประการแรกนี้อันท่ีจริง 
ก็ใหคุณมากท่ีสุดในการกระตุนปรัชญาใหปรับตัวเขากับธรรมชาติอันแทจริงของตน ในการกระทํา
เชนนี้ปรัชญาก็จะมิเปนแตเพียงตัวการวิกฤติช้ีขาดชนิดกําหนดพื้นฐานและขอบขายใหกับวิชาการ
ตางๆ ใหมีเนื้อหาศึกษาตางกันเทานั้น  แตยังรับหนาท่ีเปนกรอบขึ้นสุดทายใหเกิดเอกภาพ 
ในความรูและการกระทําของมนุษยดวยโดยชักนําใหท้ังสองอยางหันเหเขารวมกําลังกันไปสู
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เปาหมายและความหมายสุดทาย  มิติปรีชาญาณดังกลาวยิ่งจําเปนอยางยิ่งในปจจุบันเนื่องจาก 
การแผขยายความสามารถทางเทคนิคของมนุษยชาติรอคอยใหมีการปรับปรุงและเสริมสมรรถนะ
สรางความหมายใหกับคุณคาอันติมะถาแลวาไมมีการจัดระเบียบใหกับเทคโนโลยีใหมีเปาหมาย
มากกวาสักแตผลประโยชนแลวละก็  ไมชาไมนานนี้แหละเทคโนโลยีจะสําแดงฤทธ์ิอยางไร
มนุษยธรรมและอาจจะมีศักยภาพถึงข้ันทําลายมนุษยชาติ” (John Paul II, 1998: 81) 

“ปรัชญาใดท่ีไมยอมรับวามีส่ิงอันติมะท่ีเปนไปไดและมีความหมายท่ีมนุษยบรรลุ
ถึงได   ก็ตองนับวาเปนปรัชญาท่ีมิเพียงแตทําผิดหนาท่ีเทานั้น แตตองถือวาเปนปรัชญาผิดท้ังเพ” 
(John Paul II, 1998: 81) 

 
11.  ความเชื่อศรัทธาตอความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา “มากอนและเรียกรอง” ใหแสวงหา 
“ความเขาใจ” อาศัยเหตุผล 

ดังท่ีนําเสนอไปแลววา ความจริงในศาสนาเปนความจริงท่ีประจักษแจงดวยจิตใจ  
เปนความจริงฝายจิตวิญญาณท่ีไมอาจพิสูจนไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือสังคมศาสตร 
ไดท้ังหมด  แมวาความจริงในศาสนามีความชัดแจงในตนเอง (ในฐานะท่ีความจริงในศาสนา 
มีลักษณะเปนอุตรภาพ/ความจริงสูงสุด)  แตอยาลืมวา  ผูนับถือศาสนาเปนมนุษยท่ียังมีความจํากัด
ทางกายภาพ ยังไมมีความเขาใจ (หรือบรรลุถึงความจริงในศาสนา) ไดท้ังหมด   ความจริงในศาสนา
ยังคงมีหลายสวนท่ีเปนความลึกลับ (ธรรมลํ้าลึก/Mystery) ท่ีศาสนิกชนคอย ๆ มีความชัดเจน 
มากข้ึน  อาศัยการทุมเท  อุทิศตนตอการประพฤติปฏิบัติตนมุงสูความจริงในศาสนา   

ดวยเหตุผลดังกลาว สงผลใหทุกศาสนาจึงจําเปนตองมีความเชื่อศรัทธาเปนพื้นฐาน   
ท่ีเปนท้ังหลักประกัน  ความหวังและพลังผลักดัน  เพื่อศาสนิกชนทุมเทตอการมุงสูความจริง 
ในศาสนาน้ันๆ อยางจริงจัง   ความเช่ือศรัทธาจึงเปนเคร่ืองชักจูงและจรรโลงจิตใจใหผูคนเริ่มตน
ปฏิบัติตามความจริงในศาสนาดวยความพากเพียร อดทน   ความเช่ือศรัทธาเปนส่ิงเช่ือมโยงระหวาง
ความรูอันจํากัดไปสูความรูอันไมจํากัดของมนุษย  ตอความเปนจริงสูงสุด  ความเชื่อศรัทธา 
จึงเปนเหมือนกับการผูกพันท่ีเช่ือมโยงใหมนุษยอุทิศตนสูความจริงในศาสนา   

ความเช่ือศรัทธาจึงเปนภาวะท่ีมนุษยสํานึกตนตอความจริง  ยอมรับวาความจริง
ยิ่งใหญกวาตัวมนุษย   จึงเปดตนเองสูความจริงและสํานึกในคุณคาของการประพฤติตามหลักการ
เพื่อมุงสูความจริง  เปนการเปดตัวเองสูความจริง  ดวยความสํานึก รูตัว อันเปนพื้นฐานสู 
การใชเสรีภาพของมนุษยท่ีจะเลือกกระทําดวยใจอิสระ ท่ีตั้งใจจะดําเนินชีวิตตามส่ิงท่ีเช่ือ   
(An independent act of “will to believe”) ในความจริงท่ีตนพบและเช่ือวาเปนสัจธรรม  เปนหลัก
และศูนยกลางการดําเนินชีวิตท่ีนําสูการเสริมสรางบุคลิกภาพของแตละบุคคล  ความเชื่อศรัทธา  



 - 162 - 

จึงมีลักษณะเปนการเช่ือมโยงชีวิตมนุษยกับสัจธรรม และเปนหลักในการดําเนินชีวิตของบุคคล   
ทําใหมนุษยมีการกระทําท่ีไมมีเง่ือนไข   เพื่อการสรางความสัมพันธกับสัจธรรมท่ีชวยทําใหมนุษย
บรรลุสูความรอดพน  ส่ิงท่ีเราจะพิจารณาตอไป คือ  อะไรเปนบอเกิดของความเช่ือมโยง 
ชีวิตมนุษยกับสัจธรรม และหลักการดําเนินชีวิตของบุคคลท่ีดําเนินตามสัจธรรมนั้น 

11.1  คริสตศาสนา เปนศาสนาแหงสัมพันธภาพท่ีพระเจาเสด็จลงมาสรางความ 
สัมพันธ  กับมนุษย  และมนุษยตอบรับดวยความเชื่อศรัทธา 

คริสตศาสนายืนยันชัดเจนวา บอเกิดของความเช่ือศรัทธา คือ ความสํานึกตอ 
“ความสัมพันธ” (The Concern) ระหวางมนุษยกับพระเจา  ซ่ึงมาจากการตระหนักรูของมนุษยวา 
แมวามนุษยกําลังดําเนินชีวิตในสภาพปจจุบัน (Actuality) ท่ีเต็มดวยความจํากัดและเงื่อนไขของ
ชีวิตในหลายรูปแบบ   แตมนุษยสํานึกวาตนมีศักยภาพภายใน (Potentiality) ท่ีไมไดจํากัดแตเพียง
เง่ือนไขของชีวิต   มนุษยมีศักยภาพท่ีจะกาวพนขอบเขตความจํากัดตางๆ สูพระเจาได ดวยการ 
นอมรับพระพรท่ีชวยใหบรรลุถึงชีวิตท่ีสมบูรณในพระเจา  ตามแผนการในประวัติศาสตรแหง
ความรอด  

“พระเจาไดทรงเผยแสดงพระองคเองใหมนุษยไดลวงรู   จึงทรงเปนบอเกิด 
แหงความนาเช่ืออยูแลวโดยอัตโนมัติ  ไมวาพระองคจะทรงเปดเผยอะไร  มนุษยถึงนอมรับ
พยานหลักฐานท่ีพระเจาทรงยื่นใหดวยความเช่ือศรัทธา  ท้ังนี้หมายความวามนุษยยอมรับรูอยางเต็ม
เปยมบริบูรณซ่ึงความจริงท่ีทรงเผยแสดง   เพราะพระองคเองทรงเปนผูคํ้าประกันความจริงท่ีทรง
เผยแสดง   มนุษยไมมีสิทธ์ิเรียกรองความจริงตามตองการ  เพราะพระเจาทรงเปนผูประทานความ
จริงใหเปนส่ิงประทานและเม่ือความจริงนั้นถูกเก็บไวในบริบทของส่ือระหวางบุคคล” (John Paul 
II, 1998: 13)   

ดังนั้น  ความเชื่อศรัทธาตามคําสอนคริสตศาสนา  จึงเปนพระพรท่ีพระเจา
ประทานแกมนุษย  และมนุษยตอบรับ “ความเช่ือศรัทธาท่ีพระเจาประทานให” ดวยการดําเนินชีวิต
สรางความสัมพันธกับพระเจาและเพ่ือนมนุษย ตามแผนการแหงความรอดพนในประวัติศาสตร
แหงความรอดดวยการตอบรับการเผยแสดงของพระเจา   ตามรูปแบบการดําเนินชีวิตตามหลักธรรม
คําสอนของพระเยซูคริสตเจา   ผานทางพระคัมภีร  ธรรมประเพณีและอํานาจการสอนทางการของ
คริสตศาสนจักร 

ดวยเหตุนี้ พระสันตะปาปาฯ ทรงยืนยันวา  “ตองมีศรัทธากอน และโดยอาศัย 
พื้นฐานแหงความจริงของศรัทธาจึงคอยๆ   สรางความเขาใจท่ีถูกตองข้ึนมาท่ีละนอยๆ” (John Paul 
II, 1998: 44) “เพราะศรัทธาคือ การยอมรับเช่ือความจริงของพระเจาตามท่ีทรงเผยแสดงดวย
พระคุณปรีชาญาณไมใชข้ันตอนการยอมรับความเช่ือ  แตเปนพลังหนุนความเขาใจสวนตัว 
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ใหเขาใจความจริงของพระเจา ตรงกับท่ีพระเจาทรงพระประสงค  กอนท่ีจะตัดสินใจเช่ือดวย
คุณธรรมแหงความเช่ือ” (John Paul II, 1998: 44)   

11.2  ใหระมัดระวังความเชื่อศรัทธาท่ีขาดสต ิ
อยางไรก็ตาม เปนท่ีนาสังเกตวา   ส่ิงท่ีพระสันตะปาปาฯ ย้ําเสมอ คือ  การระมัด 

ระวังความเช่ือศรัทธาท่ีขาดสติ  ขาดความรูเขาใจอันนําความหลงผิด  รวมท้ังความเช่ือศรัทธา 
ซ่ึงมีพื้นฐานบนความกลัว   ความกังวลใจ  และการนําความจริงของศาสนามาตอบปญหาท่ีมนุษย 
ยังตอบไมได   นําสูความเขาใจผิดเร่ืองความสัมพันธระหวางมนุษยกับพระเจา  และปญหาเร่ือง 
การตีความหมายและการปฏิบัติตนของผูนับถือศาสนาแบบสุดโตง  จนบิดเบือนจากหลักธรรม 
คําสอนคริสตศาสนา   ดวยเหตุนี้จึงเรียกรองใหทําความเขาใจและอธิบายความเช่ือศรัทธาตอความ
จริงของคริสตศาสนาอยางเปนลําดับข้ันตอนและถูกตองตามระเบียบแบบแผน  กลาวคือ 

“ตองเขาใจความเช่ือศรัทธาอาศัยแสงสวางของหลักการ ...ในข้ันตน ไดแก  
การรับฟงศรัทธาและการเขาใจศรัทธา  โดยหลักการแรกคือการพ่ึงศรัทธานั้นเทววิทยารับเอาเนื้อหา
ของการเผยแสดงมารับผิดชอบตามท่ีธรรมประเพณีคอยๆ  เสนอมาใหตามลําดับเวลาประวัติศาสตร
ตามท่ีปรากฏอยูในพระคัมภีรและตามอํานาจการสอนทางการของคริสตศาสนจักรที่มีชีวิตของ
คริสตศาสนจักร  ในข้ันตอมา คือ ความเขาใจศรัทธาน้ัน  เทววิทยาพยายามตอบสนองดวยการ
คนควาทางเพงพินิจตามขอเรียกรองพิเศษในฐานะเปนความคิดท่ีอยูในระเบียบแบบแผน”   
(John Paul II, 1998: 65) 

“ในสวนของการเขาใจศรัทธา   ส่ิงแรกที่ตองพิจารณาก็คือวาความจริงของพระเจา 
ท่ีเสนอแกเราในพระคัมภีรและการตีความอยางถูกตองโดยคําสอนของคริสตศาสนจักร  ยอมตอง 
มีความเขาใจไดในตัวเอง  นั่นคือเขากันไดตามหลักตรรกวิทยาขนาดท่ียืนหยัดเปนองคความรู 
ท่ีถูกตอง ข้ันตอนความเขาใจศรัทธาน้ีมีหนาท่ีช้ีแจงความจริงดังกลาวซ่ึงในข้ันแรกจะตองวิเคราะห
ขอความคําสอนของคริสตศาสนจักรซ่ึงประกอบข้ึนจากประโยคท่ีมีโครงสรางอยางมีความหมาย
และสัมพันธกันตามหลักตรรกวิทยา ข้ันตอมายิ่งสําคัญมากข้ึนไปอีก  จะตองทําประโยคเหลานั้น 
สูความหมายท่ีใหแสงสวางแหงความรอดสําหรับแตละบุคคลและสําหรับมนุษยชาติ  เม่ือ 
เอาความหมายของประโยคเหลานี้มารวมกัน  ผูมีความเช่ือก็จะเขาถึงประวัติศาสตรแหงความรอด 
ซ่ึงมีจุดสูงสุดอยูท่ีพระบุคคลของพระเยซูคริสตเจา  ดวยประการฉะนี้ผูมีความเช่ือก็จะมีสวนรวม 
ในธรรมลํ้าลึกดังกลาวโดยการปลงใจศรัทธาดวยตัวเอง (John Paul II, 1998: 66) 

“จึงจําเปนท่ีปญญาของผูมีความเชื่อจะตองไดรับความรูท่ีแทจริงสอดคลองกันและ
ตามเหตุผลธรรมชาติ   เกี่ยวกับโลกและตัวเขาเอง  ซ่ึงก็เปนวัตถุประสงคของการเผยแสดงดวย   
ยิ่งกวานั้นเหตุผลจะตองสามารถเปนแหลงความรูดังกลาวดวยมโนภาพและขออางเหตุผล  เทววทิยา
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คิดคํานึงดานสัจธรรมจึงตองสมมุติลวงหนาและใหปรัชญาวาดวยมนุษยวาดวยโลก  และท่ีสําคัญ
ท่ีสุดคือวาดวยภาวะซ่ึงมีความจริงวัตถุวิสัยเปนฐาน” (John Paul II, 1998: 66) 

11.3  ความเชือ่ศรัทธา เรียกรองความเขาใจในส่ิงท่ีตนเชือ่ 
พระสันตะปาปาฯ อธิบายวาความเช่ือศรัทธาอยางถูกตองตอความจริงตามคําสอน

คริสตศาสนาเรียกรองใหเกิดความเขาใจ  เพื่อนําไปสูการปฏิบัติในชีวิต  ความเชื่อศรัทธาและ
เหตุผลจึงไมขัดแยงกัน  ทรงอธิบายคุณลักษณะของความเช่ือศรัทธาท่ีถูกตองวา 

“ศรัทธาจะตองสามารถแสดงไดอยางเต็มท่ีวามีทางสูเหตุผลในการแสวงหาความ
จริงอยางจริงใจ   แมศรัทธาจะเปนของประทานจากพระเจา  มิไดมีฐานบนเหตุผลก็จริง  แตก็มิได
แยกทางกับเหตุผล  ในขณะเดียวกันก็เปนท่ีประจักษแจงวาเหตุผลตองการแรงเสริมจากศรัทธา”  
(John Pual II, 1998: 67)   

“การเช่ือวามีความเปนไปไดท่ีจะรูความจริงท่ียอมรับไดเปนสากลมิไดหมายความ
วาเปดทางใหใชความรุนแรงบังคับใหเช่ือ   แตตรงกันขามตองถือวาเปนเง่ือนไขอยางเปนแกนสาร
ใหทําการสานเสวนาท่ีแทจริงและจริงใจตอกันระหวางบุคคล  บนพื้นฐานดังกลาวนี้เทานั้นจึง 
จะเปนไปไดท่ีจะขจัดการแบงแยกและเชิญชวนใหเดินรวมทางกันไปสูความจริงครบถวน โดยเดิน
ไปบนหนทางท่ีพระจิต”  (John Paul II, 1998: 92) 

“ในแสงสวางแหงการพินิจพิเคราะหขางตนนี้   ทําใหประเมินไดวาความสัมพันธ
ระหวางเทววิทยากับปรัชญาเปนเหมือนวงกลม  บอเกิดและจุดเร่ิมตนของเทววิทยาตองไดแก 
พระวาจาของพระเจาท่ีถูกเผยแสดงในประวัติศาสตร  สวนเปาหมายสุดทายจักตองไดแก 
ความเขาใจพระวาจาซ่ึงจะตองเพิ่มข้ึนกับทุกๆ  ช่ัวคนท่ีผานไป   อยางไรก็ตามพระวาจาของพระเจา
ยังคงความจริงเหมือนเดิม (ยน. 17:17) ดังนั้น  ปรัชญาอันไดแกการแสวงหาความจริงของมนุษย   
ท่ีดําเนินตามกฏเกณฑของมัน   ก็ยอมสามารถชวยใหเขาใจพระวาจาของพระเจาไดดีข้ึนเหมือนเดิม
ตอไป   ไมใชเพียงแตเพราะวาคําถามในวาทกรรมเทววิทยาตองใชมโนภาพหรือประเด็นนั้นนี้ของ
เนื้อหาปรัชญา   แตท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือวา   ผูมีความเช่ือจะตองใชเหตุผลของตนอยางมีพลังตรึกตรอง
ในการแสวงหาความจริง   ซ่ึงเร่ิมตนจากพระวาจาของพระเจาไปสูความเขาใจพระวาจาไดดียิ่งๆ  
ข้ึนจึงดูเหมือนกับวาเปนกระบวนการทําเคล่ือนไปมาระหวางสองขั้ว  ข้ัวหนึ่งคือพระวาจาของ 
พระเจา และอีกข้ัวหนึ่งคือ ความเขาใจและวาจาใหมากยิ่งๆ  ข้ึน”  (John Paul II, 1998: 73) 

ดังนั้น  คําสอนคริสตศาสนาท่ีมีพื้นฐานบนความเช่ือศรัทธาตอพระเจาและ 
การเผยแสดงของพระองค  จึงเรียกรองใหทําความเขาใจและอธิบายตามแนวทางของคริสต- 
ศาสนจักร 
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“เปาหมายหลักของเทววิทยาก็คือ  เสนอวิธีเขาใจการเผยแสดงและเนื้อหาของ
ศรัทธา  หัวใจแทๆ ของการศึกษาคนควาเทววิทยาจึงไดแกการเพงพินิจพระธรรมลํ้าลึกเกี่ยวกับ 
พระตรีเอกภาพ   วีธีศึกษาธรรมลํ้าลึกนี้เร่ิม  กาวตรึกตรองถึงธรรมลํ้าลึกแหงการรับเอากายของ 
พระบุตร  การเปนมนุษย  การรับทรมานจนถึงส้ินพระชนมอันเปนพระธรรมลํ้าลึกท่ีนําไปสู 
การฟนคืนชีพอยางรุงโรจนและการเสด็จสูสวรรคประทับ  ณ  เบ้ืองขวาของพระบิดา  จากน้ัน
พระองคไดทรงสงพระจิตเจาแหงความจริงเพื่อยังศาสนจักรใหกอกําเนิดและยังใหคริสตศาสนจักร
เติบโตเร่ือยมา   จากจุดท่ีลวนแตเผยแสดงความเร่ืองนี้เทววิทยาเฝามองใหมุงม่ัน  อันดับแรกสูความ
เขาใจการเผยแสดงเร่ืองการถอมองคของพระเจาดวย   อันเปนความจริงยิ่งใหญลํ้าลึกยิ่งนักสําหรับ
ปญหาของมนุษย   ซ่ึงตามปกติจะคิดไมถึงวาการรับทรมานและส้ินพระชนมจะแสดงความรักชนิด 
มีแตใหไมหวังผลใดๆ  ตอบแทนไดอยางในแสงสวางแหงธรรมลํ้าลึกนี้  การวิเคราะหตัวบทอยาง 
ถ่ีถวนพิถีพิถันจะกอตัวข้ึนเปนฐานท่ีจําเปนเรงดวน โดยวิเคราะหตัวบทของพระคัมภีรกอน  
ตอจากน้ันก็วิเคราะหตัวบทท่ีแสดงธรรมประเพณีอันทรงชีวิตของคริสตศาสนจักร”  (John Paul II, 
1998: 93) 

11.4  ความเชื่อศรัทธาเรียกรองใหมีการอธิบายและประกาศสอน เพื่อ “การกลับใจ” 
นอกจากนั้น  ความเช่ือศรัทธายังเรียกรองใหมีการอธิบายและประกาศสอนคําสอน

ท่ีไดรับจากการเผยแสดงของพระเจาเพื่อชวยมนุษยสูความรอดพน  ตามแผนการในประวัติศาสตร
แหงความรอด 

“เทววิทยาทําหนาท่ีแรกในคริสตศาสนจักรโดยบริการการประกาศเผยแผศรัทธา
และการสอนคริสตศาสนธรรม   การประการเผยแผ  คือ  การรองเตือนใหกลับใจมาหาพระเจา  
บอกความจริงเกี่ยวกับพระคริสตซ่ึงมีจุดสูงสุดอยูท่ีธรรมลํ้าลึกปสกา  เพราะในพระคริสตเทานั้น 
ท่ีมีทางเปนไปไดในการรูความจริงตามเปยมอันนําความรอด”  (John Paul II, 1998: 99) 

ดวยเหตุนี้  “การสอนคริสตศาสนธรรมก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน  
เนื่องจากการสอนคริสตศาสนธรรมก็คือการนําเอาปรัชญามาใชและสํารวจตรวจตราความคิด
ปรัชญาใหลึกซ้ึงลงไปในแสงสวางแหงศรัทธา  คําสอนท่ีใชสอนในคริสตศาสนธรรมชวยใหฝกฝน
บุคคล   การสอนคริสตศาสนธรรมตองใชภาษาเปนส่ือท่ีตองคัดแปลงใหเสนอคําสอนของ 
คริสตศาสนจักรไดอยางครบถวนบูรณาการ  โดยแสดงใหเห็นความเช่ือมโยงกับชีวิตคริสตชน   
ผลก็คือเอาความผูกพันอยางพิเศษระหวางการสอนกับการดํารงชีพ  ซ่ึงไมอาจจะมีไดดวยวิธีอ่ืน  
ท้ังนี้ก็เพราะวาส่ิงท่ีส่ือถึงกันในการสอนคําสอนน้ัน   มิใชประมวลความจริงท่ีเปนมโนภาพ  แตส่ือ
ธรรมลํ้าลึกของพระเจาผูทรงชีวิต”  (John Paul II, 1998: 99) 
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12.  ความเชื่อศรัทธาตอความจริงตามคําสอนคริสตศาสนาตองมีการทําความเขาใจเพ่ือนําสู         
ประยุกตสูการดําเนินชีวิตตามหลักจริยธรรม/ศีลธรรมแบบคริสต 

ดังท่ีนําเสนอแลววา พี้นฐานของศาสนาคริสต คือ ความเช่ือในพระเจา  วาพระองคทรงมีอยู
และทรงสรางสรรพส่ิงดวยความรัก   พระองคทรงสรางมนุษยใหมีความพิเศษ ในฐานะเปน 
“ภาพลักษณของพระเจา” และพระองคทรงทําพันธสัญญากับมนุษยวาจะทรงประทานพระพรให
มนุษยมีชีวิตท่ีสมบูรณ  โดยการบรรลุถึงความเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา   และพระองคย้ําเตือนและ
เสด็จลงมาเปนมนุษยทางพระเยซูคริสตเจา เพื่อชวยมนุษยใหบรรลุถึงชีวิตท่ีสมบูรณในพระเจา  และ
พระองคทรงมอบภารกิจแหงการประกาศขาวดีแหงความรอดนี้แกมนุษยชาติผานทางคริสตชน “ความ
เช่ือในพระเจา” จึงเปนพี้นฐานท่ีทําใหคริสตชนมองวาชีวิตมนุษยมีคุณคาและความหมาย  ทําใหคริ
สตชนเขาใจประวัติศาสตรมนุษยชาติวาไมใชประวัติศาสตรท่ีส้ินหวังหรือไรความหมาย  แตมี
ลักษณะเปน “ประวัติศาสตรแหงความรอดพน” ท่ีมีพระเจามาเก่ียวของในประวัติศาสตรของมนุษย 

คริสตศาสนาจึงมีพื้นฐานคําสอนท่ีความเช่ือในพระเจา  หลักธรรมคําสอนใน 
คริสตศาสนามีลักษณะเปนความลึกลับ (ธรรมลํ้าลึก) ท่ีคริสตชนยังไมอาจเขาใจและไมสามารถ
บรรลุถึงไดท้ังหมดยิ่งกวานั้น   แมวาหลักธรรมคําสอนในคริสตศาสนาจะมีลักษณะเปนอุดมคติ
หรือหลักการดําเนินชีวิต (ในภาพรวม) สูความรอดพน  ท่ีคริสตชนนํามาเปนหลักสูการประยุกต 
ในชีวิตประจําวันเปนกรณีของแตละบุคคล  โดยมีความเช่ือศรัทธาเปนพื้นฐานและอาศัยเหตุผลเพ่ือ
ชวยอธิบายและทําใหไมหลงออกนอกแนวทางที่พระเยซูคริสตเจาทรงสอน      

ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองมีการศึกษาเรียนรูและนํามาประยุกตใชในสภาพการณของ
แตละคน ผานทางการใหคําแนะนําจากศาสนบริกรของคริสตศาสนา  โดยเรียกรองใหมีความ 
“ซ่ือสัตย"”และ “มุงม่ันทุมเท”  และมีความรับผิดชอบท่ีแตละคนตัดสินใจอยางอิสระตอการ 
กาวเดินสูความจริงสูงสุดตามสถานะ บทบาทของคริสตชน  กลาวคือ เปน “การกระทําตามระดับ
ปญหาของบุคคลแตละคน   ซ่ึงมีหนาท่ีจะตองนําเอาความรูสากลวาดวยความดีไปประกบใชกับ
สถานการณเฉพาะหนา   และเม่ือทําเชนนี้แลวก็จะแสดงการตัดสินออกมาวาจะตองเลือกประพฤติ
ตนอยางไรจึงจะถูกตอง  ณ  ท่ีนี้และเดี๋ยวนี้” (John Paul II, 1998: 98) จึงจําเปนตอง “ตีความเขาใจ
ศรัทธาเช่ือมโยงกับชีวิตศีลธรรมของผูมีความเช่ือ...เมื่อตองเผชิญหนากับประเด็นทาทายตางๆ   
ท่ีเกิดขึ้น”  (John Paul II, 1998: 98) 

12.1  ความเชื่อศรัทธา เรียกรองเขาใจในหลักธรรมคําสอน  เพื่อนํามาเปนหลักปฏิบัติ 
ของแตละบุคคล 

หลักธรรมคําสอนของคริสตศาสนา  ไมไดมีไวเพื่อประดับเพ่ือความนาเล่ือมใส
ศรัทธา   แตอาศัยแรงแหงความเช่ือศรัทธา ท่ีกระตุนเตือนใจคริสตชน ใหออกแรง  ทําความเขาใจ
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ในหลักธรรมคําสอนนั้น ๆ เพื่อนํามาเปนหลักปฏิบัติ (วิถีชีวิต) ของแตละบุคคลสูความจริงสูงสุด 
หลักธรรมคําสอนจึงไมใชทฤษฎี (นามธรรม) แตเปนหลักการท่ีมีชีวิต  โดยผานทางการบําเพ็ญตน
ของคริสตชนในบริบทของชีวิตท่ีแตกตางกันตามวัฒนธรรมของชีวิต 

พระสันตะปาปาฯ จึงยืนยันวาความเช่ือศรัทธาตอความจริงตามคําสอนคริสต-
ศาสนา   เรียกรองใหเกิดความเขาใจเพื่อนําไปสูการปฏิบัติในชีวิตของบุคคลในสภาพการณของ
ชีวิตท่ีแตกตางกัน  โดยเฉพาะเม่ือความเช่ือศรัทธาตอง “เผชิญหนากับวัฒนธรรมตาง ๆ” (John Paul 
II, 1998: 70) เนื่องจาก “พระสัญญาของพระเจาในองคพระคริสตบัดนี้ไดกลายเปนส่ิงเลาบอก
บริการไดอยางสากล  ไมตองจํากัดวงลอมอยูภายในประชาชาติใดชาติเดียว  หรือภาษา หรือ
ประเพณีเดียว” (John Paul II, 1998: 70) 

 “ขาวดีท่ีผูเช่ือนําสูโลกและสูวัฒนธรรมตางๆ เปนการปลดปลอยอยางแทจริงจาก
ความสับสนวุนวายท้ังหลายอันเปนผลจากการทําบาปของมนุษย  และในขณะเดียวกันก็เปนการ
เรียกสูความจริงสมบูรณแบบจึงเปนอันวา  วัฒนธรรมท้ังหลายมิไดสูญเสียคุณคาอะไรเลยจาก 
การเผชิญหนากับขาวดี   แตกลับไดรับการเชิญชวนใหเปดตัวเองสูความใหมแหงความเปนจริงของ 
ขาวดี   และถูกปลุกโดยความจริงนี้ใหพัฒนาในวิถีทางใหม”  (John Paul II, 1998: 71) 

 “ปญหาเร่ิมตนจากความสัมพันธระหวางความหมายกับความจริงเหมือนทุกตัวบท
อ่ืนๆ  บอเกิดท่ีนักเทววิทยายกข้ึนมาตีความยอมใหความหมายในขั้นแรกซ่ึงจําเปนและอธิบาย
ความหมายออกมาเปนความจริงเกี่ยวกับพระเจา  ซ่ึงพระเจาทรงส่ือโดยพระองคเอง โดยอาศัย 
ตัวบทศักดิ์สิทธ์ิ   ภาษาของมนุษยจึงตองดึงเอาภาษาของพระเจาเขามาในตน  พระองคผูทรงส่ือ
ความจริงของพระองคเองดวยการลดองคลงมาอยางนาพิศวง  อันสะทอนใหเห็นรูปแบบเหตุผลของ
การรับเอากาย   ดังนั้น  ในการตีความบอเกิดของการเผยแสดง นักเทววิทยาจะตองถามคําถามวา    
ความจริงแทลึกซ้ึงตัวบทประสงคจะส่ือแมภายในขีดจํากัดของภาษามนุษยนั้น  คือประการใด”  
(John Paul II, 1998: 94) 

12.2 ปรัชญาชวยทําความเขาใจคําสอนคริสตศาสนา เพื่อนําไปประยุกตใชใน
บริบทของบุคคล 

ดวยเหตุนี้ พระสันตะปาปาฯ ทรงเสนอใหทําความเขาใจความเชื่อศรัทธาตอ
ความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา  อยางมีระเบียบแบบแผน  อาศัยกระบวนแสวงหาความจริง 
ในบริบทของปรัชญา   เนื่องจาก  “พระวาจาอางอิงอยางสมํ่าเสมอถึงส่ิงท่ีอยูโพนประสบการณของ
มนุษยและแมแตความคิดท้ังหมดของมนุษย   แตทวา “ธรรมลํ้าลึก”  นี้ไมอาจจะเผยแสดงได   
ท้ังเทววิทยาก็ไมอาจจะอธิบายใหเขาใจได   ไมวาดวยประการใด   ถาความรูของมนุษยยังถูกจํากัด
อยางเครงครัดอยูภายในกรอบของประสบการณของผัสสะ  จึงเปนอันวาอภิปรัชญามีบทบาทสําคัญ
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ยิ่งในการเปนตัวกลางในการศึกษาคนควาทางเทววิทยา  เพราะเทววิทยาท่ีไมมีขอบฟาอภิปรัชญา
ยอมไมสามารถเคล่ือนตัวเลยขอบเขตของการวิเคราะหประสบการณทางศาสนา  และยอมไม
เปดทางใหความเขาใจศรัทธาไดมีโอกาสไดเสนอคุณคาของความจริงแหงการเผยแสดง 
อยางมีลักษณะสากลและอุตระไดอยางเปนระบบระเบียบ”  (John Paul II, 1998: 83) 

“ความจริงของตัวบทพระคัมภีรและโดยเฉพาะอยางยิ่งของพระวรสาร  
แนนอนวามิไดถูกจํากัดวงอยูในการเลาเหตุการณประวัติศาสตรอยางเรียบงาย  หรือท่ีเรียกวา
ขอความบงขอเท็จจริงเปนกลางเทานั้น...แตเลยขอบขายของเหตุแหงประวัติศาสตรธรรมดาๆ  
ความจริงของเหตุการณซ่ึงตัวบทเหลานี้เลาไวยังมีมากกวานั้น  คือ  ความหมายท่ีมีในและสําหรับ
ประวัติศาสตรแหงความรอด   ความจริงนี้ไดมีการศึกษาหาความหมายซอนเรนอยางเต็มท่ีใน 
คริสตศาสนจักรดวยการอานตัวบทเหลานี้อยางตอเนื่องเปนเวลาศตวรรษแลวศตวรรษเลา  อันเปน
การอานท่ีอนุรักษความหมายดังเดิมไวอยางไมบิดเบือน  บัดนี้จึงมีความจําเปนเรงดวนให
ความสัมพันธระหวางขอเท็จจริงกับความหมายอันเปนความสัมพันธท่ีทําใหไดความหมายเฉพาะ
เชิงประวัติศาสตร  ไดมีการสํารวจตรวจตราจากมุมมองของปรัชญา”  (John Paul II, 1998: 94) 

เพ่ือนําสูการประยุกตใชในแตละบุคคล ซ่ึงมีบริบทของตนในสภาพแวดลอมและ
กระแสวัฒนธรรมท่ีตางกัน  กลาวคือ “ปรัชญาเปนจุดนัดพบระหวางศรัทธาในคริสตศาสนากับ
วัฒนธรรมตางๆ ของมนุษยจะเปนจุดรวมเขาใจกันระหวางผูเช่ือกับผูไมเช่ือ  ปรัชญาจะชวย 
นําผูเช่ือสูความเช่ือม่ันแข็งแกรงวาศรัทธาจะลงลึกยิ่งข้ึนและเปนศรัทธาแทยิ่งข้ึน” (John Paul II, 
1998: 79) 

“พระวาจามิไดปลุกความสนใจชนชาติใดเพียงชนชาติเดียว  หรือยุคสมัยใด 
ยุคสมัยหนึ่งในประวัติศาสตรโดยเฉพาะ  ในทํานองเดียวกันขอความแหงความเช่ือ  แมบางคร้ัง 
จะสะทอนวัฒนธรรมของชวงเวลาท่ีนิยมขอเช่ือนั้นข้ึน  แตก็สรางสูตรความจริงอันติมะและ 
คงตัวข้ึน  ประเด็นนี้คือ   คําตอบพรอมช้ีแจงวาจะประสานความเด็ดขาดและความสากลของความ
จริงแหงขอเช่ือกับเง่ือนทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันกอใหเกิดสูตรท่ีแสดงความจริงนั้น 
ไดอยางไรขออางของลัทธินี้วา  ไมมีน้ําหนักใหเชื่อถือ  แตเรามีวิชาอรรถปริวรรตที่เปดโอกาส 
ใหอภิปรัชญาช้ีแจงใหเขาใจไดวามีความเปนไปไดอยางไรท่ีจะเคล่ือนความเปนจริงจากสถานการณ
ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนาตามประวัติศาสตรท่ีตัวบทนั้นๆ  เกิดข้ึน  ไปสูความจริงท่ีตัวบทนั้นแสดงชนิด
กาวลวงสถานการณแวดลอมเฉพาะกาลเหลานั้นไดท้ังหมด”  (John Paul II, 1998: 95) 
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12.3  ปรัชญาชวยวิเคราะหคําสอนคริสตศาสนา สูการดําเนินชีวิตตามศีลธรรม
แบบคริสต 

ปรัชญาชวยวิเคราะหคําสอนคริสตศาสนา  เพื่อเปนแนวทางสูการดําเนิน
ชีวิตตามหลักจริยธรรมแบบคริสต  ในสถานชีวิตตามบริบทของแตละบุคคล และสังคม นําสู 
การตัดสินใจดําเนินชีวิตอยางถูกตองตามศีลธรรมแบบคริสต 

 “ตลอดการพิจารณาเอกสารฉบับนี้  ขาพเจาไดเนนชัดเจนเร่ือยมาวาความจริง
มีบทบาทพื้นฐานในสนามศีลธรรม  ในกรณีของปญหาจริยธรรมท่ีกระชับมากข้ึนนั้น  ความจริง
ดังกลาวเรียกรองใหเทววิทยศีลธรรมตองระมัดระวังในการศึกษาคนความากข้ึน  โดยใหมีรากฐาน
มาจากพระวาจาอยางไมยอมใหกํากวมเปนอันขาด  เพื่อจะปฏิบัติพันธกิจนี้ไดอยางครบถวน   
เทววิทยาศีลธรรมจําตองหันไปพึ่งปรัชญาจริยศาสตรกลาวถึงความจริงของความประพฤติดี  และ
พึ่งจริยศาสตรท่ีไมใชแบบอัตวิสัยและไมใชแบบประโยชนนิยม  จริยศาสตรอันพึงประสงค 
ยอมสอนโดยสมมติลวงหนาวามีมนุษยวิทยาเชิงปรัชญาและอภิปรัชญาวาดวยส่ิงดี  เทววิทยา
ศีลธรรมท่ีดําเนินความคิดดวยวิสัยทรรศนท่ีเปนระบบระเบียบเปนองคาพยพอยางนี้  โดยเช่ือมโยง
อยางจําเปนกับชีวิตศักดิ์สิทธ์ิแบบคริสตพรอมท้ังปฏิบัติคุณธรรมท้ังระดับมนุษยและระดับ 
เหนือธรรมชาติ   ก็ยอมจะสามารถจัดการไดกับปญหาตางๆ  อยางผูสันทัดกรณี  อยางเชนปญหา
เร่ืองสันติภาพ   ปญหาเร่ืองความยุติธรรมในสังคมปญหาเร่ืองครอบครัว   การอนุรักษชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม   ท้ังนี้โดยใชวิธีการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ”  (John Paul II, 1998: 98) 

“เทววิทยาเชิงศีลธรรม  ยิ่งจําเปนตองใชปรัชญาใหมีสวนชวยมากกวาอีก   
ในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม  ชีวิตมนุษยถูกควบคุมดวยกฏระเบียบตามตัวนอยกวาใน 
พระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมอยางมาก  ชีวิตในพระจิตเจานําผูมีความเช่ือสูเสรีภาพและความ
รับผิดชอบท่ีไมมีกฏบังคับตายตัว  อยางไรก็ตามพระวรสารและงานนิพนธของอัครสาวก 
ก็ยังกําหนดหลักการทั่วๆ  ไปสําหรับความประพฤติของคริสตชนและคําสอนของขอบังคับเฉพาะ
บุคคล  เพื่อจะใชกฏเหลานี้ไดอยางเหมาะสมกับกาละเทศะของชีวิตแตละบุคคลและแตละชุมชน  
ชาวคริสตตองสามารถอยางเต็มท่ีในการเรียกมโนธรรมและพลังเหตุผลของตนทําการอยางจริงจัง
กลาวโดยยอไดวา   เทววิทยาศีลธรรมเรียกรองใหตองมีวิสัยทัศนทางปรัชญาอยางเหมาะสมเก่ียวกับ
ธรรมชาติของมนุษยและสังคม   รวมท้ังหลักการท่ัวไปของการรูจักตัดสินใจทางจริยธรรมอยางดี”  
(John Paul II, 1998: 68) 

จากการศึกษาแนวคิดของพระสันตะปาปา ยอหน  ปอลที่  2 โดยเฉพาะจากเอกสารเร่ือง 
ความเช่ือและเหตุผล (Faith and Reason)  ทําใหทราบวา พระองคทรงเปนหวงปญหาตางๆ ท่ีทาทาย
ความจริงของคริสตศาสนา  พระองคคิดวาวิธีการแกปญหาดังกลาว คือ  การนําปรัชญาท่ีเปน
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อภิปรัชญาแท   เปนส่ิงจําเปนเพื่อจะชวยใหมนุษยเขาใจถึงคุณคาและความหมายของชีวิตมนุษย   
เม่ือแนวคิดของผูท่ีไวใจวิทยาศาสตรแตอยางเดียวยืนยันวา “ทุกส่ิงท่ีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สามารถทําได  ส่ิงนั้นตองเปนส่ิงท่ีดี” (John Paul II, 1998: 88) จําเปนตองมีอภิปรัชญาแทคือ  “ปรัชญา
ท่ีออกนอกเหนือประสบการณธรรมดา   เพื่ อจะถึงส่ิง ท่ี สูงกว าและท่ี เปนหลักพื้นฐาน”     

(John Paul II, 1998: 83) ในการเขาใจถึงความหมายของชีวิต  เพราะฉะนั้น  บทบาทของปรัชญา 
จึงมีสองดาน   กลาวคือ   ดานหนึ่ง  ปรัชญามีบทบาทชวยใหเกิดการไตรตรอง นําสูการตีความ  และ
แสวงหาความหมายของส่ิงท่ีปรากฏ   “การทาทายของปรัชญา   ปลายศตวรรษที่ 20 นี้  คือการพยายาม
ผานจากปรากฏการณเขาไปสูหลักพื้นฐาน”  ในอีกดานหน่ึง “จําเปนตองพัฒนาความรูและความคิด
ของปรัชญา   เพื่อจะเปนเหตุผลพื้นฐานของสติปญญาท่ีมีความสามารถไปถึงความจริงแท” (John Paul 
II, 1998: 83 - 84)  ดังนั้น พระองคจึงยืนยันวา 

“ขาพเจาจึงไดตัดสินวาเหมาะสมและจําเปนท่ีจะเนนคุณคาของปรัชญาสําหรับเขาใจ
ศรัทธาตลอดจนเขาใจขอบเขตที่ปรัชญาจะตองเผชิญหากไมยอมรับหรือมองขามความจริงของ 
การเผยแสดง  คริสตศาสนจักรมีความมั่นใจอยางลึกซ้ึงอยู เสมอวาศรัทธาและเหตุผลนั้น   
“เสริมกันและกัน”  ตางฝายตางมีอิทธิพลตอกัน  โดยท่ีตางก็เสนอขอวิจารณเพื่อขัดเกลากันและกัน   
และกระตุนกันและกัน  เพื่อดําเนินการคนควาแสวงหาความเขาใจใหลึกลงไปเร่ือยๆ (John Paul II, 
1998: 100) เนื่องจาก “เทววิทยาไดรับการสนับสนุนใหคนหาความจริงดวยบริบทของคริสตศาสน-
จักร  ท้ังโดยธรรมประเพณีของประชากรของพระเจา  พรอมกับความกลมกลืนของวิชาการหลาย
สาขาโดยมีวัฒนธรรมภายในเอกภาพของศรัทธา” (John Paul II, 1998: 101) พระองคจึงเชิญชวน
นักเทววิทยาและนักปรัชญาวา  ขอใหใสใจตอความผูกพันอยางแนบแนนระหวางเทววิทยากับ
ปรัชญา   เพื่อมุงสูความจริงท่ีไดรับจากการเผยแสดงของพระเจา  ซ่ึงเปนพื้นฐานของความจริงตาม 
คําสอนคริสตศาสนา 

“ขาพเจาใครจะขอบคุณนักเทววิทยาทุกทานสําหรับบริการท้ังหลายที่พวกเขาทําใหกับ
คริสตศาสนจักร  โปรดอยาลืมวาความผูกพันแนนแฟนระหวางปรีชาญาณดานเทววิทยากับ 
ปรีชาญาณดานปรัชญานั้น   นับวาเปนคุณลักษณะเดนชัดขุมหนึ่งท่ีมีคุณคาเดนท่ีสุดในการสํารวจ
ตรวจตราความจริงแหงการเผยแสดง”  (John Paul II, 1998: 105) 

“ขาพเจาขอรองถึงนักปรัชญาและผูสอนปรัชญาทุกคนดวย  โดยขอพวกเขาใหมีความกลา
หาญที่จะจัดการใหปรัชญาไหลไปในกระแสที่ถูกตองของธรรมประเพณีปรัชญาตอไปอยาง 
ไมขาดสาย   โดยยกข้ึนสูระดับของปรีชาญาณและความจริงดังเดิม  ใหมีความจริงปรัชญาอยูดวย
เชนเดิม   เพื่อใหการศึกษาคนควาปรัชญาเปนไปอยางเหมาะสม  นักปรัชญาควรเปดใจรับพิจารณา
คําถามหวานลอมอันเกิดจากพระวาจา   พวกเขาควรแข็งแรงพอที่จะสรางความคิดและขอถกเถียง
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ดวยจุดยืนของตนเอง   เพ่ือตอบสนองการทาทายจากพระวาจา  อยากเห็นพวกเขาพยายามเสมอ 
ท่ีจะไดความจริงต่ืนตัวอยูเสมอท่ีจะอยากไดส่ิงดีๆ  จากความจริง  หากทําไดเชนนี้พวกเขาก็จะ
สามารถสรางจริยศาสตรของตนเองอยางแทจริงท่ีมนุษยพึงประสงคอยางรีบดวนอยู  ณ  ขณะน้ี 
คริสตศาสนจักรติดตามผลงานของนักปรัชญาดวยความสนใจและรับรูคุณคา  และพวกเขาควรจะ
สบายใจวาจะไดรับการเคารพสําหรับอิสรภาพตามสิทธิของวิชาปรัชญา  ขาพเจาใครจะใหกําลังใจ
โดยเฉพาะผูมีความเชื่อท่ีทํางานในวงการปรัชญา   เพื่อใหพวกเขาสองสวางแนวกิจกรรมของมนุษย
ดวยการใชเหตุผลซ่ึงจะเฉียบคมและม่ันใจไดมากข้ึนจากการไดรับการสนับสนุนจากศรัทธา”  
(John Paul II, 1998: 106) 

การยอมรับคําสอนในคริสตศาสนาจึงไมไดเปนความเช่ือศรัทธาท่ีงมงาย  แตเปนส่ิงท่ีมีเหตุ  
มีผล  และมีความหมายมากข้ึน  บทบาทของปรัชญาจะเปนเพียงตรรกวิทยา หรือการวิเคราะหภาษา
ไมได  ปรัชญาจะเปนแต  “ผูรับใช”  ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก็ไมไดดวยเชนกัน  ปรัชญาสมัย
ปจจุบันตองเปนอภิปรัชญาแท  คือ หนทางท่ีจะชวยใหเราพบส่ิงท่ีมีคุณคาและเปนทิศทางดําเนินชีวิต
ท่ีดีท่ีสุดในทามกลางสถานการณของสังคมปจจุบัน  สภาพสังคมในสมัยปจจุบันเปนสภาพท่ีมีท้ัง
ความดีและตรงขาม  แนนอนเราไมควรโทษวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวาเปนสาเหตุของความช่ัวราย  
หรือการทาทายความเช่ือศรัทธาในคริสตศาสนาทุกกรณีไป   แตเม่ือเราตองเผชิญสถานการณใหมและ 
ซับซอนยิ่งข้ึนในสังคมปจจุบัน  การสรางและพัฒนาความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับชีวิต  และศักดิ์ศรี
ของมนุษยเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางรีบดวน  ปรัชญาในสมัยปจจุบันพบการทาทายท่ีจะเร่ิมมีการไตรตรอง  
แสวงหาคุณคาของชีวิต  และคุณคาท่ีมนุษยปรารถนาเพ่ือจะดําเนินชีวิตอยางมีคุณคา มีความหมาย   
มีเปาหมายและเต็มดวยความหวัง 

“พรอมกับการเนนความสําคัญและแนวคิดจริงๆ ของความคิดปรัชญา  คริสตศาสนจักร
สงเสริมใหมีการปกปองศักดิ์ศรีของมนุษย  และการประกาศพระวรสารไปพรอมกัน  เพื่อจะ
เตรียมการสําหรับปฏิบัติภาระดังกลาวในปจจุบัน  ไมมีอะไรจําเปนรีบดวนท่ีจะตองกระทํายิ่งไป
กวานําประชาชนใหคนพบวาพวกเขามีความสามารถท่ีจะรูความจริง  และใหคนพบวาพวกเขา 
มีความโหยหาความหมายของชีวิตในระดับอันติมะท่ีชัดเจนตายตัว  ในแสงสวางของความจําเปน
อันลึกซ้ึงดังกลาว   ซ่ึงพระเจาไดประทับไวในธรรมชาติของมนุษย  ความหมายของพระวาจาก็จะ
ปรากฏชัดเจนมากข้ึนวามีลักษณะท่ีเปนไปตามธรรมชาติของมนุษยและชวยใหเปนมนุษยสมบูรณ
แบบ  โดยอาศัยปรัชญาเปนส่ือกลาง   ซ่ึงก็คือปรีชาญาณแทนั่นเอง  ประชาชนปจจุบันจะไดเห็น
จริงวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของพวกเขาจะไดรับการยืนยันมากข้ึน  หากพวกเขาทุมเทใหกับ
พระวรสารมากข้ึนและเปดตัวเองสูพระคริสตมากข้ึน”  (John Paul II, 1998: 102) 
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ดังนั้น ความสัมพันธระหวางปรัชญาและคําสอนคริสตศาสนาจึงเปนเหมือนวงกลม  บอเกิด
และจุดเร่ิมตนของคําสอนคริสตศาสนา คือ “การเผยแสดงของพระเจา  ผานทางพระวาจา 
ในประวัติศาสตร   สวนเปาหมายสุดทายจักตองไดแกความเขาใจพระวาจาซ่ึงจะตองเพิ่มข้ึนกับ
ทุกๆ  ช่ัวคนท่ีผานไป   อยางไรก็ตามพระวาจาของพระเจายังคงความจริงเหมือนเดิม (ยน. 17:17)  
ดังนั้น  ปรัชญาอันไดแกการแสวงหาความจริงของมนุษย  ท่ีดําเนินตามกฏเกณฑของมัน  ก็ยอม
สามารถชวยใหเขาใจพระวาจาของพระเจาไดดีข้ึนเหมือนเดิมตอไป   ไมใชเพียงแตเพราะวาคําถาม
ในวาทกรรมเทววิทยาตองใชมโนภาพหรือประเด็นนั้นนี้ของเนื้อหาปรัชญา  แตท่ีสําคัญท่ีสุด 
ก็คือวา  ผูมีความเช่ือจะตองใชเหตุผลของตนอยางมีพลังตรึกตรองในการแสวงหาความจริง   
ซ่ึงเร่ิมตนจากพระวาจาของพระเจาไปสูความเขาใจพระวาจาไดดียิ่งๆ  ข้ึนจึงดูเหมือนกับวาเปน
กระบวนการทําเคล่ือนไปมาระหวางสองข้ัว   ข้ัวหนึ่งคือพระวาจาของพระเจา  และอีกข้ัวหนึ่งคือ 
ความเขาใจและวาจาใหมากยิ่งๆ  ข้ึน”  (John Paul II, 1998: 73) 
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ในประวัติศาสตรมนุษยชาติ   แสดงถึงความสัมพันธใกลชิดระหวางปรัชญาและศาสนา 

แมวาบางคร้ังจะมีการถกเถียง  โตแยงความรูของกันและกัน  ในขณะเดียวกัน  พบถึงความเกื้อหนุน
เกื้อกูลกันและกันระหวางปรัชญาและศาสนา จนบางคร้ังแทบจะแยกจากกันไมออก 

แนวความคิดของพระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2 ทําใหทราบถึงความชัดเจนและทาทีของ
คริสตศาสนจักรท่ีอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา  ดวยการสนับสนุน
ใหมีการคิดคนใชเหตุผลเพ่ือเขาใจความเช่ือในคริสตศาสนามากยิ่งข้ึนโดยอาศัยการศึกษาความจริง
ในบริบทปรัชญา แนวคิดของพระสันตะปาปาฯ ท่ีอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอน
คริสตศาสนา  จึงไมเพียงเปนประโยชนตอคริสตศาสนจักรเทานั้น แตยังอํานวยประโยชนตอ 
การพิจารณาบริบทตามอัตลักษณของวิทยาการแขนงตางๆ เพื่อวิทยาการแขนงตางๆ จะไดชวยเสริม
เพิ่มเติมกันและกัน  สู “ความจริง” 
 
1. สรุปผลการวิจัย 
 วิทยาการของมนุษย   ไมวาจะเปนวิทยาการแขนงวิทยาศาสตร  ปรัชญา  และศาสนา  ลวน 
มีพื้นฐานและมุงสูความจริง  (ปรีชา  ชางขวัญยืน, 2546)  ศาสตรแตละอยางมุงสูความจริงในบริบท
ของตน  ดวยเหตุนี้จึงไมมีศาสตรไหนท่ีดีท่ีสุด   มีแตศาสตรไหนเหมาะสมกับโจทยหรือปญหาไหน
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มากท่ีสุด  อยาคิดวาศาสตรไหนดีกวาหรือเหนือกวาอีกศาสตรหนึ่ง  เพราะแตละศาสตรตาง 
มีธรรมชาติของตน  

ปรัชญาและศาสนา เรียกรองใหมนุษยสํานึกถึงคุณคาและความหมายชีวิต  ใชชีวิตอยาง 
มีสํานึกและรับผิดชอบ  โดยไมจํากัดกรอบแตเพียงความสุขกายเทานั้น  แตเนนถึงความสุขใจ 
ในการพบความจริง  โดยปรัชญาเรียกรองใหมนุษยใชศักยภาพดานสติปญญาเพ่ือคนหาความจริง
อันเปนคําตอบของตนเอง ส่ิงท่ีปรัชญาเนนคือ  คําถาม  เพื่อกระตุนใหมนุษยรูจักคิด  ใชสติปญญา
เพื่อหาคําตอบใหกับชีวิตและรับผิดชอบตอคําตอบของตน ในขณะท่ีศาสนาเรียกรองใหมนุษยมุงสู
ความจริง   ดวยการมีความสัมพันธ (สัมผัส) กับความจริงสูงสุด ท่ีเรียกรองใหเราออกจากตนเอง 
รูจักควบคุมและบังคับตนเองเพ่ือสรางความสัมพันธอันนําสูการบรรลุถึงความจริงสูงสุดนั้น  แมวา
หลักธรรมคําสอนเก่ียวกับความจริงในศาสนาจะมีลักษณะเปนความลึกลับ (ธรรมลํ้าลึก)  
ท่ีผูนับถือศาสนายังไมอาจเขาใจและไมสามารถบรรลุถึงไดท้ังหมด  ยิ่งกวานั้น  แมวาหลักธรรมคํา
สอนในศาสนาจะมีลักษณะเปนอุดมคติหรือหลักการดําเนินชีวิต (ในภาพรวม) สูความรอดพน   
ท่ีผูนับถือศาสนานํามาเปนหลักสูการประยุกตในในชีวิตประจําวันเปนกรณีของแตละบุคคล   
โดยมีความเช่ือศรัทธาเปนพื้นฐานและอาศัยเหตุผลเพ่ือชวยอธิบายและทําใหไมหลงออกนอก
แนวทางตามความจริงท่ีหลักธรรมคําสอนของศาสนาสอน  จึงมีความจําเปนตองมีการศึกษาเรียนรู
และนํามาประยุกตใชในสภาพการณของแตละคน ผานทางการใหคําแนะนําหรืออธิบายความตาม
แนวทางของแตละศาสนา  โดยเรียกรองใหมีความ “ซ่ือสัตย"”และ “มุงม่ันทุมเท” และมีความ
รับผิดชอบท่ีแตละคนตัดสินใจอยางอิสระตอการกาวเดินสูความจริงสูงสุด ตามสถานะ บทบาทของ
แตละบุคคล ตามหลักธรรมคําสอนของแตละศาสนา     

พระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2  ในฐานะผูเช่ียวชาญดานปรัชญา  คําสอนคริสตศาสนา  
และในฐานะผูนําศาสนาท่ีสําคัญศาสนาหน่ึงในโลก คือ คริสตศาสนา  พระองคยืนยันวาความจริง
ตามคําสอนในคริสตศาสนาจึงไมไดเปนความเช่ือศรัทธาท่ีงมงาย  แตเปนส่ิงท่ีมีเหตุ มีผล   
และมีความหมาย พระองคยืนยันตามแนวทางคริสตศาสนจักรวา  ความจริงตามคําสอน 
คริสตศาสนา   แมเปนความจริงท่ีชัดเจน เนื่องจากเปนความจริงท่ีไดรับจากการเผยแสดงของ 
พระเจา ผานทางพระเยซูเจา บนพ้ืนฐานของพระคัมภีร ธรรมประเพณีและอํานาจการสอนทางการ
ของคริสตศาสนจักรแตความเช่ือศรัทธาตอความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา  เรียกรองใหเขาใจ
และอธิบายเพื่อนําสูการนําไปปฏิบัติในชีวิต   แมความจริงตามคําสอนคริสตศาสนาจะไมสามารถ
เขาใจและอธิบายไดท้ังหมด เนื่องจากความจริงดังกลาวมีความเก่ียวของกับพระเจา จึงมีลักษณะ
เปนธรรมลํ้าลึก  พระสันตะปาปาฯ ยืนยันประวัติศาสตรคริสตศาสนจักรในการนําปรัชญา 
มาทําความเขาใจและอธิบายความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา  พระองคอธิบายความสัมพันธของ
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ปรัชญาและคําสอนคริสตศาสนาดวยใหความสําคัญตอการพิจารณาบริบทของปรัชญาและคําสอน
คริสตศาสนา   

1.1  ความหมาย ความสัมพันธของปรัชญา ศาสนาและคําสอนคริสตศาสนา 
จุดเร่ิมตนและเปาหมายของปรัชญาและศาสนามีลักษณะคลายคลึงกัน คือ  การมุงสู

ความจริงสูงสุด แตมีรายละเอียดท่ีตางกัน กลาวคือท้ังปรัชญาและศาสนา  สะทอนใหเห็นถึง
คุณลักษณะตามธรรมชาติของมนุษยท่ีมักต้ังคําถามและพยายามตอบคําถาม โดยเฉพาะคําถาม
เกี่ยวกับคุณคาและความหมายชีวิต กลาวคือ  ปรัชญาสนใจปญหาเร่ืองคุณคาและความหมาย  
โดยอาศัยหลักการตามหลักเหตุและผลเพื่อตอบสนองคําถามดานสติปญญาในการแสวงหา 
ความจริง  คําตอบเก่ียวกับความจริงเชิงปรัชญาไมไดเรียกรองวาจะตองยอมรับเปนมติสากลของทุก
คน  คําตอบเชิงปรัชญาจึงไมใชคําตอบสําเร็จรูปท่ีทุกคนตองตอบเหมือนกัน  แตปรัชญาสนใจ 
คําถาม  เพื่อกระตุนใหมนุษยสํานึกวาตนเองมีสติปญญาท่ีคิดหาเหตุผลได  ดําเนินชีวิตอยางมีหลัก
เหตุผล  ในขณะท่ีศาสนาสนใจปญหาเกี่ยวกับความจริงเพ่ือความรอดพน  ความจริงหรือคําตอบ 
ท่ีศาสนาใหจึงเปนมติสากลของศาสนานั้น ๆ ท่ีเรียกรองใหผูนับถือศาสนานั้น ๆ ถือปฏิบัติ   
(ถาคุณจะนับถือศาสนาน้ัน ๆ คุณตองเช่ือและปฏิบัติตามหลักการของศาสนานั้น ๆ) โดยศาสนาจะ
ใหหลักประกันวา   ถาคุณเช่ือและปฏิบัติตามหลัก  คุณไดบรรลุความจริงสูงสุด (ความรอดพน)  
ตามหลักธรรมคําสอนของแตละศาสนา 

จากการพิจารณาประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร ทําใหเขาใจวาปรัชญาและคริสต-
ศาสนามีท้ังการมีความสัมพันธกันอยางแนบแนน มีท้ังการสนับสนุนใหใชปรัชญามาอธิบาย 
คําสอนคริสตศาสนา มีท้ังการประนามวิทยาการ  โดยเฉพาะปรัชญาวาเปนอุปสรรคตอความเช่ือ
ศรัทธาในคําสอนคริสตศาสนา  รวมท้ังมีแนวคิดใหใชปรัชญาเปนเคร่ืองมือ  จนมีศัพทเฉพาะ 
ในปรัชญาตะวันตกยุคกลางวา “ปรัชญาเปนสาวใชของเทววิทยา” เนื่องจากนักวิชาการคริสตศาสนา
ยึดเอาปรัชญาในการอธิบายคําสอนคริสตศาสนาเปนหลัก จนลืมไปวาแตละศาสตรตางมีธรรมชาติ 
เปาหมายเฉพาะและวิธีการของตนในการแสวงหาความจริง  มีนักปรัชญาท่ีนับถือคริสตศาสนา
จํานวนมากท่ีพยายามใชหลักเหตุผลในการแสวงหาความจริง  และไดทุมเทชีวิตของตนตอการนับ
ถือคริสตศาสนา   แตในขณะเดียวกัน มีนักปรัชญาจํานวนมากเชนกัน ใชสติปญญามุงสูความจริง
ตามหลักเหตุผล และตัดสินใจท้ิงคริสตศาสนา  เพราะมองคริสตศาสนาวาเปนอุปสรรคการการ
พัฒนาชีวิต 
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1.2  แนวคิดท่ีมีอิทธิพลตอพระสันตะปาปายอหน ปอลท่ี 2 ในการอธิบายความสัมพันธ
ระหวางปรัชญากับคําสอนของคริสตศาสนา 

จากประวัติศาสตรของปรัชญาและประวัติศาสตรคริสตศาสนา  มีการตีความ/อธิบาย
และการจัดระบบคําสอนคริสตศาสนาที่ เ ร่ิมตนในชวงแรก ๆ (ค.ศ. 1 – ค.ศ. 800) จนถึงยุค 
ท่ีคริสตศาสนาเปนระบบท่ีชัดเจน (ค.ศ. 800 – 1500) โดยนําปรัชญากรีกมาชวยจัดระบบและอธิบาย 
ความเช่ือคริสตศาสนา   พบตัวอยางชัดเจนจากอัครสาวก  ปตาจารย  ผูนํา  ตลอดจนนักปรัชญา
ตะวันตกยุคกลาง (ค.ศ. 100 – 1500) ท่ีจัดระบบและอธิบายความจริงของคริสตศาสนาอาศัยปรัชญา
กรีก   ท่ีโดดเดนเปนพิเศษ ไดแก นักบุญเปาโล (ค.ศ. 10 – 64) นักบุญออกัสติน (ค.ศ. 354 – 430)  
และนักบุญโทมัส   อาไควนัส  (ค.ศ. 1224 – 1274) เปนตน  ท่ีนําปรัชญาท่ีมีแนวคิดท่ีสอดคลองกับ
ความเช่ือศรัทธาตอความจริงในคริสตศาสนา  จุดประสงค คือ  การอธิบายความเช่ือ  แตมีส่ิงหนึ่ง 
ท่ีสําคัญในทัศนคติและวิธีการของพวกทาน คือ  การตระหนักถึงคุณคาของปรัชญากรีก  
ซ่ึงเปนปรัชญาท่ีไดรับความนิยม   และเปนปรัชญารวมสมัยในยุคนั้น  พวกทานใหแนวทางวาสามารถ
ใชแนวปรัชญาของนักปรัชญากรีกในบางเร่ือง  และบางแนวคิดเพื่ออธิบายความเช่ือของคริสตชน    
โดยเฉพาะนักบุญโทมัส  อาไควนัส ท่ีคริสตศาสนจักรยกยองเปนพิเศษ  ท้ังนี้ไมใชเพ่ือจะซํ้าคําสอน
ของทาน  แตเพื่อเราจะใชแนวคิดของนักปรัชญาของสมัยใหมหรือสมัยปจจุบันใหเปนประโยชนใน
การเขาใจความเช่ือ (เทววิทยา) 

แนวทางของคริสตศาสนจักรผานทางการสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 สงผลใหคริสต-
ศาสนจักรสงเสริมเสรีภาพในการศึกษาคนควาอยางเต็มท่ี  รวมท้ังการใหความสําคัญตอบริบท
วัฒนธรรม ท้ังนี้ ยังคงยืนยัน “สาระ” ของคําสอนคริสตศาสนา   ซ่ึงคริสตศาสนจักรยืนยันถึง
บทบาทอํานาจและหนาท่ีในการปกปองและอธิบายคําสอนคริสตศาสนา  บนพื้นฐานการเผยแสดง
ความจริงของพระเจาในวิถีชีวิตและคําสอนพระเยซูคริสตเจา  ผานทางพระคัมภีรและการอธิบาย
ความของคริสตศาสนจักร   ตามธรรมประเพณีและอํานาจการสอนทางการของคริสตศาสนจักร  
สังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2  สงเสริมการศึกษาคนควา เพื่อวิเคราะหวาอะไรคือสาระท่ีตองยืนยัน 
ปกปองและอธิบาย  อะไรเปนรูปลักษณภายนอกท่ีสามารถดัดแปลงใหเขากับบริบทวัฒนธรรม  

นอกจากน้ัน ยังมีอีกแนวหนึ่ง ท่ีมีอิทธิพลตอแนวคิดของพระสันตะปาปายอหน  
ปอลท่ี 2  คือ ปรัชญาบุคคลนิยม (Personalism)  ของอิมมานูเอล มูเนียร (ค.ศ.  1905 – 1950) อิมมานูเอล 
เลวินัส (ค.ศ. 1906 – 1995) หรือ พอล  ริเกอร (ค.ศ. 1913 - 2005) นักปรัชญากลุมนี้เนนถึง
ความสัมพันธระหวางมนุษยในสังคม  โดยตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของคนอ่ืน  เปดจิตใจตอนรับ
เพ่ือนมนุษยดวยความเคารพ เราสังเกตไดวาแนวปรัชญาบุคคลนิยมอยูในเบื้องหลังของคําสอนของ
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คริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิกในเร่ืองสังคมและสันติภาพ  โดยเฉพาะในสมณสมัยท่ีพระสันตะปาปา 
ยอหน ปอล ท่ี 2 ทรงเปนประมุขคริสตศาสนจักร 

ในขณะเดียวกัน มีแนวคิดของนักปรัชญาท่ีสะทอนถึงการแยกกันเด็ดขาด ระหวาง
ปรัชญา (เหตุผล) กับความเช่ือศรัทธาในศาสนา :แนวคิดของนักปรัชญาที่มีอิทธิพลเชิงลบ 
ตอแนวคิดของพระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่สอง  ในการอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับ
คําสอนคริสตศาสนา  ไดแก  แนวคิดของนักปรัชญาตะวันตกยุคใหม และยุคปจจุบันบางทาน  
ท่ีพยายามกลับมาสูอัตลักษณของปรัชญา  โจทยของปรัชญาตองพนรมเงาของการจํากัดกรอบแตเพียง
การอธิบายความจริงของศาสนาดังท่ีปรัชญาตะวันตกยุคกลางไดกระทํา พยายามใชสติปญญา 
ของมนุษยเพื่ออธิบายและเขาใจความจริง   มีหลักการพื้นฐานวา ความจริงเปนส่ิงท่ีมนุษยเขาใจไดดวย
ศักยภาพ (สติปญญา) ของมนุษย   ยอมรับเฉพาะความจริงท่ีรูและเขาใจไดดวยสติปญญาของมนุษย  
ความรู   ความเขาใจความจริงตองเร่ิมตนท่ีตัวมนุษย  ไมใชอยูบนพื้นฐานของความเช่ือศรัทธาตาม
หลักการของศาสนา   เนื่องจากมนุษยมีสติปญญาท่ีจะเขาใจความจริงได   

1.3  การอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา ตามตามแนวคิด
พระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2 

จากการศึกษาแนวคิดของพระสันตะปาปา ยอหน  ปอลท่ี  2 โดยเฉพาะจากเอกสาร
เร่ืองความเช่ือและเหตุผล (Faith and Reason, 1998) ทําใหทราบวา พระองคทรงเปนหวงปญหา
ตางๆ ท่ีทาทายความเช่ือศรัทธาตอความจริงของคริสตศาสนา โดยเฉพาะแนวคิดของนักปรัชญา
ตะวันตกยุคใหมและยุคปจจุบันบางกลุมท่ีมีแนวโนมนําสูกระแสคานิยมท่ียึดมนุษยเปนศูนยกลาง
ของความจริง  ดวยการกําหนดกรอบและวิธีการศึกษาความจริงเฉพาะบางสวน สงผลใหเกิด 
ความแตกแยกระหวางศรัทธากับเหตุผล  ไดแก  แนวคิดท่ีเสนอวิธีการแสงวงหาความจริงโดย 
การเลือกสวนดีจากวิธีการของทุกศาสตรมาใชอธิบายความจริง  แนวคิดท่ีเสนอใหศึกษาความจริง
เฉพาะขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร   แนวคิดท่ีเสนอใหศึกษาความจริงโดยอิงกับบริบทสมัยใหม 
และปฏิเสธธรรมเนียมประเพณี  รวมท้ังแนวคิดท่ีแสวงหาความจริงในกรอบของประสบการณ
ระดับประสาทสัมผัส   ยอมรับเฉพาะความรูทางวิทยาศาสตร  เสนอใหปฏิเสธความความรูอ่ืนๆ 
ท้ังหมด   และแนวคิดท่ีแสวงหาความจริงตามกระแสสังคม เพื่อประโยชนตอการนําไปปฏิบัติ  

พระสันตะปาปาฯ  ทรงยืนยันถึงการปกปองและตอตานแนวคิดท่ีลดทอนคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของมนุษย และแนวคิดท่ีเขาใจผิดตอความจริงตามคําสอนคริสตศาสนาทรงวิเคราะหวา 
แนวคิดดังกลาว  มีพื้นฐานบนการยึดมนุษยเปนศูนยกลางความจริง  จึงกําหนดกรอบและ 
วิธีการศึกษาความจริงเฉพาะบางสวน  สงผลใหเกิดความแตกแยกระหวางศรัทธากับเหตุผล   
ดวยเหตุนี้พระองคทรง  เรียกรองบทบาทของนักปรัชญาในการปกปองและอธิบายความจริง 
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ในบริบทของปรัชญา   พระองคคิดวาวิธีการแกปญหาดังกลาว คือ   การนําปรัชญาท่ีเปนอภิปรัชญาแท  
เปนส่ิงจําเปนเพื่อจะชวยใหมนุษยเขาใจถึงคุณคาและความหมายของชีวิตมนุษย ท่ีเช่ือมโยงกับคุณคา 
ความหมายของความเช่ือศรัทธาตอความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา  พระเจาเผยแสดงความจริง 
ในประวัติศาสตร จึงจําเปนตองการมีการศึกษาวิเคราะหความจริงในประวัติศาสตร  ตามบริบทของ
วิทยาการแขนงตางๆ เพื่อชวยเขาใจการเผยแสดงของพระเจายิ่งข้ึน  แมความจริงตามคําสอน 
คริสตศาสนาจะชัดเจนและสมบูรณในตนเอง แตความเช่ือศรัทธาตอคําสอนคริสตศาสนาเรียกรองให
เกิดความเขาใจและการอธิบาย เพื่อนําสูการดําเนินชีวิตในบริบทของแตละบุคคล  เพื่อมุงสูการสราง
ความสัมพันธกับพระเจาดวยการตอบรับตอการเผยแสดงความจริงของพระเจา  ดวยสติปญญา  
เสรีภาพของแตละบุคคล ท่ีดําเนินชีวิตรวมกับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม  ความเช่ือศรัทธาตอความจริง 
ตามคําสอนคริสตศาสนาตองมีการทําความเขาใจเพื่อนําสูประยุกตสูการดําเนินชีวิตตามหลัก
จริยธรรมแบบคริสต 

ปรัชญาจึงเปน “แนวทางหนึ่ง” ของคริสตศาสนจักร ดําเนินการควบคูกับการ
ประกาศคําสอนคริสตศาสนา : ปรัชญาและคําสอนคริสตศาสนามีจุดเร่ิมตนและเปาหมายเดียวกัน 
คือ “ความจริง” ความเช่ือศรัทธาตอความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา  มีศูนยกลางอยูท่ี 
การเผยแสดงของพระเจาเรียกรองใหมนุษยใชสติปญญาและเสรีภาพเพ่ือเปดตนเองสูความจริง   
ทรงยกยองนักวิชาการของคริสตศาสนา  โดยเฉพาะนักบุญโทมัส อาไควนัส  วาเปนบุคคลตัวอยาง
ของการนําปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา   กลาวคือ การใชปรัชญารวมสมัยมาอธิบาย 
คําสอนคริสตศาสนา   และการศึกษาปรัชญาเพื่อเปนพื้นฐานการศึกษาเทววิทยา   อยางไรก็ตาม 
พระองคอธิบายวา การที่คริสตศาสนจักรยกยองนักบุญโทมัส อาไควนัส  เปนพิเศษ  ท้ังนี้ไมใชเพ่ือจะ
ย้ําคําสอนของทาน แตเพื่อเราจะใชแนวคิดของนักปรัชญาของสมัยใหมหรือสมัยปจจุบันใหเปน
ประโยชนในการเขาใจความเช่ือ (เทววิทยา) เนื่องจากคริสตศาสนจักรผูกมัดตนเองกับคําสอนคริสต
ศาสนา  โดยไมยึดติดกับระบบปรัชญาลัทธิใดลัทธิหนึ่ง   

ดังนั้น  พระองคจึ งทรงสนับสนุนใหนําปรัชญารวมสมัยมาอธิบายคําสอน 
คริสตศาสนา   ตองอยูบนพื้นฐานของบริบทของปรัชญาในการใชเหตุผลเพื่อมุงสูการอธิบายคุณคา
และความหมายของความจริง  ท้ังนี้ดําเนินตามธรรมประเพณีคริสตศาสนจักร กลาวคือ   
การยืนยันวา  ความเช่ือศรัทธาตอความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา “มากอนและเรียกรอง”  
ใหแสวงหา “ความเขาใจ” อาศัยเหตุผล 

พระสันตะปาปาฯ ยืนยันวาความเช่ือศรัทธาตอความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา
และการใชเหตุผลของปรัชญา ชวยเสริมสรางกันและกันสูความจริง  แตท้ังสองไมใชส่ิงเดียวกัน 
เนื่องจากมีบริบทตางกัน  ดังนั้น  ความจริงตามคําสอนคริสตศาสนากับความจริงทางปรัชญา 
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จึงไมขัดแยง   แตชวยเสริมกันและกันใหสมบูรณและเขาใจความจริงยิ่งข้ึน  “ท้ังนี้ก็เพราะความจริง
ไดจากการเผยแสดงก็คือ  ความจริงท่ีพึงรูไดดวยแสงสวางแหงเหตุผลนั่นเอง” (John Paul II,  
1998: 35)  และ “เหตุผลหากไดรับการขัดเกลาและปรับทิศทางใหเหมาะสมแลว  ก็จะสามารถ
สูงข้ึนสูความคิดระดับสูง   กลายเปนฐานแข็งแกรงสําหรับเขาใจภาวะท่ีเหนือธรรมชาติข้ึนไปจน
สูงสุดถึงองคอสัมพัทธ” (John Paul II, 1998: 41) พระองคยังยืนยันดวยวา  บุคคลท่ีมีวุฒิภาวะทาง 
ความเชื่อ  คือ   บุคคลท่ีมีความสมดุลระหวางความเช่ือศรัทธาในศาสนากับการรูความจริงอาศัย
เหตุผล 

จากแนวความคิดของพระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2 ทําใหเห็นถึงความชัดเจนและ
ทาทีของคริสตศาสนจักรฯ ท่ีสนับสนุนใหมีการคิดคนใชเหตุผลเพ่ือเขาใจความเช่ือในคริสตศาสนา
มากยิ่งข้ึนโดยอาศัยปรัชญา แตถึงกระนั้นก็ยังเนนความสําคัญของคําสอนคริสตศาสนาในฐานะเปน 
“ขาวดีแหงความรอดพน”  โดยอาศัยการอธิบายตามหลักเหตุผลในการศึกษาและอธิบายความจริง
ในบริบทของปรัชญา    กําเนิดและพื้นฐานของความเช่ือศรัทธาตอความจริงตามคําสอน 
คริสตศาสนาไมใชแนวคิดทางปรัชญา แตเปนขาวดีท่ีคริสตชนเช่ือวาพระเจาทรงรัก  และทําพันธ-
สัญญาท่ีจะชวยมนุษยสูความรอดพน  ท้ังนี้  ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักรฯ ไดใชแนวคิด 
ทางปรัชญามาชวยอธิบายขาวดีดังกลาว  โดยไมไดผูกมัดตนเองกับแนวคิดของใครหรือลัทธิทาง
ปรัชญาใดๆ ท้ังส้ิน แตคริสตศาสนจักรผูกมัดตนเอง กับขาวดีแหงความรอดพน  

ดังนั้น ความสัมพันธระหวางปรัชญาและคําสอนคริสตศาสนา  จึงเปนเหมือนวงกลม  
บอเกิดและจุดเร่ิมตนของคําสอนคริสตศาสนา คือ “การเผยแสดงของพระเจา  ผานทางพระวาจา 
ในประวัติศาสตร   สวนเปาหมายสุดทายจักตองไดแกความเขาใจพระวาจาซ่ึงจะตองเพิ่มข้ึนกับ
ทุกๆ  ช่ัวคนท่ีผานไป   อยางไรก็ตามพระวาจาของพระเจายังคงความจริงเหมือนเดิม (ยน. 17:17)  
ดังนั้น  ปรัชญาอันไดแกการแสวงหาความจริงของมนุษย  ท่ีดําเนินตามกฏเกณฑของมัน  ก็ยอม
สามารถชวยใหเขาใจพระวาจาของพระเจาไดดีข้ึนเหมือนเดิมตอไป   ไมใชเพียงแตเพราะวาคําถาม 
ในวาทกรรมเทววิทยาตองใชมโนภาพหรือประเด็นนั้นนี้ของเน้ือหาปรัชญา  แตท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือวา  
 ผูมีความเช่ือจะตองใชเหตุผลของตนอยางมีพลังตรึกตรองในการแสวงหาความจริง  ซ่ึงเร่ิมตนจาก
พระวาจาของพระเจาไปสูความเขาใจพระวาจาไดดียิ่งๆ ข้ึนจึงดูเหมือนกับวาเปนกระบวนการทํา
เคล่ือนไปมาระหวางสองข้ัว   ข้ัวหนึ่งคือพระวาจาของพระเจา  และอีกข้ัวหนึ่งคือ  ความเขาใจ 
พระวาจาใหมากยิ่งๆ  ข้ึน”  (John Paul II, 1998: 73) 
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2. อภิปรายผลการวิจัย 
พระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2  ทรงสนับสนุนใหนําปรัชญารวมสมัยมาอธิบายคําสอน

คริสตศาสนา   ท่ีตองอยูบนพื้นฐานของบริบทของปรัชญาในการใชสติปญญาตามหลักเหตุผล 
เพ่ือมุงสูการอธิบายคุณคาและความหมายของความจริง ในขณะที่บริบทของคําสอนคริสตศาสนา 
คือ “ขาวดี”  ท่ีพระเจาเผยแสดงความจริงเพื่อความรอดพนของมนุษยชาติในพระเยซูคริสตเจา  
ผานทางพระคัมภีร   ธรรมประเพณีและอํานาจการสอนทางการของคริสตศาสนจักร วาความเช่ือ
ศรัทธาตอความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา “มากอนและเรียกรอง” ใหแสวงหา “ความเขาใจ” 
อาศัยเหตุผล   

พระสันตะปาปาฯ  อธิบายความสัมพันธของปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา  ตามธรรม-
ประเพณีของคริสตศาสนจักร   ซ่ึงดําเนินตามแนวทางของบรรดาอัครสาวก  บรรดาปตาจารย  และ
นักวิชาการท่ีของคริสตศาสนจักร ซ่ึงสังคายนาตางๆ และการประกาศสอนของพระสันตะปาปาฯ 
ซ่ึงดํารงตําแหนงกอนสมณสมัยของพระองคกลาวถึงและนํามาเปนแนวทางปฏิบัติตอการอธิบาย
ความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา   ดวยเหตุนี้  พระองคทรงยืนยันถึง
ความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา   ทรงอธิบายวาการใชเหตุผลของปรัชญาและ
ความเช่ือศรัทธาตอความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา  ชวยเสริมสรางกันและกันสูความจริง  
แตท้ังสองไมใชส่ิงเดียวกัน   เนื่องจากมีบริบทตางกัน แมวาปรัชญาและคําสอนคริสตศาสนาจะมุงสู
ความจริง  แตท้ังสองมีบริบทท่ีตางกัน  กลาวคือ  ปรัชญามุงศึกษาความจริง  ดวยสติปญญาหรือ 
การใชเหตุผลของมนุษย  ในดานคุณคาและความหมายของความเปนจริง (Reality) ไมใชแค
ขอเท็จจริง  (Fact) ท่ีปรากฎและพิสูจนไดดวยประสบการณระดับประสาทสัมผัส แตการศึกษา 
ความจริงของปรัชญา มีวิธีการเฉพาะคือ   การใชสติปญญาของมนุษยตามหลักเหตุผลเพ่ือบรรลุถึง
ความแทจริงดังกลาว   ในขณะท่ีคําสอนคริสตศาสนาในฐานะเปนศาสนา  จึงมีสาระสําคัญ คือ  
การมุงสูความรอดพน  ไมใชในระดับความคิด ความเขาใจ  แตศาสนาเปนเร่ืองระดับจิตใจท่ีมนุษย 
มีความปรารถนาท่ีจะบรรลุความบรมสุขเท่ียงแท  นิรันดร  มีลักษณะเปนอุตรภาพ  และเปนคุณคา
ดานจิตภาวะ   ตองอาศัยการไตรตรองเนื้อหาคําสอนดวยจิตภาวะอยางลึกซ้ึงและนําไปปฏิบัติ 
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน   จึงพยายามตอบปญหาท่ีมีอยูในใจของมนุษยตั้งแต เ ร่ิมตน
ประวัติศาสตร คือ เหตุผลและท่ีมาของส่ิงตางๆ โดยความเชื่อศรัทธา  และใชสติปญญาทําความ
เขาใจตอคําสอน (ความจริง) 

แมวากําเนิดและพื้นฐานของความเช่ือศรัทธาตอความจริงตามคําสอนคริสตศาสนาไมใช
แนวคิดทางปรัชญา  แตเปนขาวดีท่ีคริสตชนเช่ือวาพระเจาทรงรัก และทําพันธสัญญาท่ีจะชวย
มนุษยสูความรอดพน  แตในประวัติศาสตรคริสตศาสนจักรฯ ไดใชแนวคิดทางปรัชญามาชวย
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อธิบายขาวดีดังกลาว   โดยไมไดผูกมัดตนเองกับแนวคิดของใครหรือลัทธิทางปรัชญาใดๆ ท้ังส้ิน  
แตคริสตศาสนจักรผูกมัดตนเองกับขาวดีแหงความรอดพน  ดวยเหตุนี้ ปรัชญาจึงเปน “แนวทาง
หนึ่ง” ของคริสตศาสนจักร ดําเนินการควบคูกับการประกาศคําสอนคริสตศาสนา   ความเช่ือศรัทธา 
ตอความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา มีศูนยกลางอยูท่ีการเผยแสดงของพระเจา เรียกรองใหมนุษย
ใชสติปญญาและเสรีภาพเพื่อเปดตนเองสูความจริง   

ดังนั้น ความจริงตามคําสอนคริสตศาสนากับความจริงทางปรัชญาจึงไมขัดแยง แตชวย
เสริมกันและกันใหสมบูรณและเขาใจความจริงยิ่งข้ึน  บุคคลที่มีวุฒิภาวะทางความเช่ือ คือ บุคคล 
ท่ีมีความสมดุลระหวางความเช่ือศรัทธาในศาสนากับการรูความจริงอาศัยเหตุผล    

ผูวิจัยจึงสรุปลักษณะเดน  การวิจารณ และแนวทางการอธิบายความสัมพันธของปรัชญา
กับคําสอนคริสตศาสนาตามแนวคิดของพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2 ไปประยุกตใช ดังนี้ 

2.1  ลักษณะเดนของการอธิบายความสัมพันธของปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา  
ตามแนวคิดของพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2 

จากการศึกษา  ผูวิจัยพบวาการอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอน 
คริสตศาสนาตามแนวคิดของพระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2  ดําเนินการธรรมประเพณีของ 
คริสตศาสนา  กลาวคือ การสนับสนุนใหใชปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา เพื่อใหคําสอน
คริสตศาสนาเขาใจไดชัดเจนยิ่งข้ึนในสังคมสมัยท่ีพระองคทรงดํารงตําแหนงประมุขของ 
คริสตศาสนจักร  นําปรัชญามาอธิบายคําสอน  ไมใชเปล่ียนคําสอนหรือแนวคิดเพื่อใหเขากับ
ปรัชญา   แตเปนการประยุกตบางสวนของปรัชญามาใชอธิบายคริสตศาสนาใหชัดเจน  มีเหตุผล 
มากข้ึน  เนื่องจากส่ิงท่ีพระสันตะปาปาฯ ทรงย้ําไมใชเร่ืองของการใชเหตุผลในระดับสติปญญาของ
มนุษย   แตส่ิงทรงย้ําคือ   การดําเนินชีวิตท่ีถูกตองสูความดีแทของมนุษยชาติ ซ่ึงมีลักษณะเปน 

“หลักคําสอนเดิม ในรูปแบบใหม”  กลาวคือ ทรงดําเนินตามแนวปฏิบัติของคริสตศาสนจักร  
ทรงเคารพและสืบตองานจากพระสันตะปาปาองคกอน   แต ส่ิง ท่ี เปนลักษณะเดนของ 
พระสันตะปาปาฯ คือ  การสอนอยางเปนทางการถึงความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอน 
คริสตศาสนา  โดยเฉพาะการใหแนวทางวา การใชปรัชญารวมสมัยบนพ้ืนฐานของธรรมประเพณี
ของคริสตชน   เพื่อมุงสูการศึกษาความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา  และการพิจารณาการแสวงหา
ความจริงในบริบทของปรัชญาและคําสอนคริสตศาสนา 

ผูวิจัยจึงสรุปลักษณะเดนของการอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอน
คริสตศาสนาตามแนวคิดของพระสันตะปาปาฯ ท่ีแตกตางจากแนวคิดของบรรดาปตาจารย 
นักวิชาการคริสตศาสนา (เปาโล ออกัสติน โทมัส อาไควนัส) รวมถึงพระสันตะปาปาฯ ท่ีทรงดํารง
ตําแหนงกอนพระองค  ไดดังตอไปนี้ 
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1)  การอธิบายความสัมพันธของปรัชญาและคําสอนคริสตศาสนา บนพ้ืนฐานบริบท
ความจริง ตามอัตลักษณของปรัชญาและคําสอนคริสตศาสนา 

 ตั้งแตยุคฟนฟูศิลปวิทยาการเปนตนมาจนปจจุบัน  เกิดกระแสแนวคิดท่ีกําหนด
กรอบดานวิธีการศึกษาและการพิสูจนความจริง จนนําสูแนวคิดท่ีเสนอใหจํากัดความจริงแตเพียงส่ิง
ท่ีพิสูจนไดดวยประสาทสัมผัส  รวมท้ังแนวโนมใหใชความจริงท่ีพิสูจนไดดวยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร  จริงทางปรัชญามาแทนท่ีความจริงตามคําสอนศาสนา  มีความม่ันใจวาแนวทาง
ดังกลาวจะชวยมนุษยสามารถเขาใจความจริงอยางครบถวน  กระแสแนวคิดดังกลาวสงผลกระทบ
ตอความเช่ือศรัทธาตอความจริงตามคําสอนคริสตศาสนาโดยตรง  จนถึงกับมีการประณามความเช่ือ
ศรัทธาวาเปนอุปสรรคตอการพัฒนาวิทยาการของมนุษย  และนับวันกระแสแนวคิดดังกลาวยิ่ง 
ทวีความรุนแรงข้ึนจนถึงกับการปฏิเสธคุณคาของความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา 

กระแสแนวคิดท่ีนับวันยิ่งปฏิเสธความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา  นับวันยิ่ง 
ทวีความรุนแรงข้ึน  ดวยเหตุผลของการจํากัดกรอบและวิธีการพิสูจนความจริงแตเพียงระดับ
ประสาทสัมผัส จึงสงผลใหเกิดกระแสแนวคิดวาความจริงตามคําสอนคริสตศาสนาเปนส่ิงไรสาระ 
เนื่องจากพิสูจนไมไดดวยประสบการณทางประสาทสัมผัส  สงผลใหแยกเด็ดขาดระหวางเหตุผล
กับความเช่ือศรัทธาในศาสนา  และนับวันยิ่งทวีมากข้ึนในศตวรรษท่ี 20 

พระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2  ทรงวิเคราะหวา   กระแสแนวคิดดังกลาวมีพื้นฐาน
จากแนวคิดท่ียอมรับเฉพาะความจริงท่ีพิสูจนไดดวยประสบการณระดับประสาทสัมผัสเทานั้น  
จึงมองขามปญหาเชิงอภิปรัชญาและการประพฤติปฏิบัติของมนุษยตามหลักศีลธรรม  กอใหเกิด
แนวคิดท่ียึดมนุษยเปนศูนยกลางความจริง   และจํากัดความจริงใหอยูเพียงการแสวงหาประโยชน 
ในระดับกายภาพ   พระองคทรงเชิญชวนใหพิจารณาหลักการพื้นฐานของแตละศาสตร วาตางมีบริบท
ของตน แตละศาสตรมีอัตลักษณของตนในการแสวงหาความจริง   ทรงเชิญชวนใหนักวิชาการ 
โดยเฉพาะนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตรใหคํานึงถึงบริบทของศาสตร  เพื่อรวมกันชวยมนุษยชาติ
กลับสูการดําเนินชีวิตอยางมีความหวัง   ท้ังนี้ ขอใหท้ังความเช่ือศรัทธาและเหตุผล  “อยูในฐานะ
กลมกลืนกับธรรมชาติของตัวเอง  โดยไมเส่ียงตอการสูญเสียอัตลักษณของตน” (John Paul II, 
1998: 48) 

พระสันตะปาปาฯ อธิบายวาการศึกษาคนควาทางวิชาการแขนงตางๆ ตอง
พิจารณาอัตลักษณตามบริบทของศาสตร  เชน  ความจริงทางคณิตศาสตรเปนการศึกษาจริงตาม
ระบบที่สมมุติข้ึนลวงหนา   ความจริงทางวิทยาศาสตรเปนการศึกษาความจริงตามขอมูลในระดับ
ประสาทสัมผัส   ความจริงทางประวัติศาสตรเปนการศึกษาความจริงตามหลักฐาน/รองรอย   
ความจริงของปรัชญาเปนการศึกษาความจริงตามมูลบท  สวนความจริงของศาสนา เปนการศึกษา
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ความจริงตามความสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานแหงศรัทธาในหลักคําสอนของแตละ
ศาสนา   ซ่ึงพระองคไดแยกกวางๆ เปนสองระดับ  คือ  ความจริงตามการศึกษาคนควาทางวิชาการ 
กับความจริงท่ีมนุษยไดรับจากการเผยแสดงของพระเจา  ซ่ึงความจริงท้ังสองระดับท่ีกลาวมานี้  
มีท่ีมาและเน้ือหาเฉพาะของตน  ดังนั้น ความจริงท่ีไดจากการศึกษาคนควาทางวิชาการจึงอาจ
เปล่ียนแปลงไดตามสภาพของเง่ือนไขของแตละวิชา  ในขณะท่ีความจริงท่ีมนุษยไดรับจากการเผย
แสดงของพระเจา เปนความจริงท่ีไมเปล่ียนแปลงและเปนนิรันดร   ดังท่ีพระสันตะปาปาฯ กลาววา 

“มีความรู  2  ระดับท่ีตางกันมิเพียงแตในแงของที่มาเทานั้น  แตตางกันในเนื้อหา
ดวย  ในแงของท่ีมานั้นมีความจริงท่ีเรารูไดดวยเหตุผลธรรมชาติ  สวนอีกความจริงหนึ่งรูได 
ดวยศรัทธาในพระเจา  ในแงเนื้อหานั้น  นอกจากเร่ืองท่ีเหตุผลธรรมชาติสามารถเขาถึงไดแลว   
ยังมีธรรมลํ้าลึกท่ีซอนเรนในพระเจาและเสนอใหมนุษยรับรู  ความจริงระดับนี้มนุษยไมมีวัน 
จะลวงรูไดเลยหากไมไดรับการเปดเผยจากพระเจา…ศรัทธามีพื้นฐานอยูบนการยืนยันจาก 
พระเจาผูประทานพระหรรษทานชวยอยางเหนือธรรมชาติ  จึงอยูในระดับท่ีปรัชญา  ซ่ึงอาศัย
ประสาทสัมผัสและประสบการณปอนขอมูลใหแสงสวางแหงปญญา  ชวยขบคิดตอเทานั้น 
ไมอาจจะเขาถึงได   ปรัชญาและวิชาการตางๆ  ทําการในระดับเหตุผลตามธรรมชาติ  สวนความเช่ือ
ศรัทธาน้ันมีพระจิตเจาชวยสองสวางและนําทางจึงลวงรูถึงขาวดีแหงความรอดในความเต็มเปยม
แหงพระหรรษทานและความจริง”  (ยน. 1:14)”  (John Paul II, 1998: 9) 

ซ่ึง Samuel Gregg (2002: 4 - 5) วิเคราะหวาพระสันตะปาปาฯ ทรงยืนยันบอเกิดและ
จุดมุงหมายของการสอนความจริงของคริสตศาสนจักร  ตามคําสอนจากสังคายนาวาติกัน  
คร้ังท่ี 2 (ค.ศ. 1962 – 1965) ผานทางเอกสาร Guadium et Spes (1965) ท่ีอธิบายวาบริบทความจริง
ตามคําสอนคริสตศาสนา คือ   ความจริงท่ีพระเจาประทานแกมนุษย   ดังนั้น  จึงไมขัดแยงกบัการใช
สติปญญาของมนุษยในการศึกษาและอธิบายความจริง  

ดวยเหตุนี้  พระสันตะปาปาฯ  ทรงเชิญชวนใหนักปรัชญาศึกษาวิจัยปรัชญา 
ในบริบทของการศึกษาและอธิบาย “ความจริง” เมื่อปรัชญากลับมายืนบนบริบทของการศึกษา 
โดยยึด “ความจริง” เปนศูนยกลางของการศึกษา   นี่เปนจุดเช่ือมโยงสําคัญท่ีจะกลาวไดวาปรัชญา
เปนภารกิจสําคัญในคริสตศาสนจักรดําเนินการควบคูกับการประกาศคําสอนของคริสตศาสนา  
เนื่องจากมีจุดเร่ิมตนและเปาหมายเดียวกัน  คือ  การบริการและเขาใจ “ความจริง” 

2)  การอธิบายความสัมพันธของปรัชญาและคําสอนคริสตศาสนา บนพ้ืนฐานภารกิจ
และธรรมประเพณีของคริสตศาสนจักร และความทาทายในสถานการณของยุคปจจุบัน 

คุณคาและความหมายแผนการความรอดพน  ท่ีพระเจาเสด็จลงมาสรางความ 
สัมพันธกับมนุษย เพื่อชวยมนุษยชาติบรรลุถึงชีวิตท่ีสมบูรณ (อาณาจักรของพระเจา) โดยทาง 
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พระเยซูคริสตเจา   คริสตชนโดยเฉพาะบรรดาผูนําศาสนาคริสตในยุคตาง ๆ ตระหนักถึงภารกิจ 
ท่ีสําคัญ  คือ  การรักษาคําสอนของพระเยซูคริสตเจาผานทางอัครสาวกและผูสืบทอดตําแหนงของ
พวกทาน   ตลอดจนการศึกษาเพื่อความเขาใจแผนการแหงความรอดยิ่งข้ึน  รวมท้ังการอธิบาย 
คําสอนนั้นในฐานะเปนขาวดีแหงความรอดพนแกมนุษยชาติเพื่อเปนการอํานวยความสะดวก 
แกมนุษยท่ัวโลกในการสรางความสัมพันธ  “รูจักและรัก” เพื่อการบรรลุถึงอาณาจักรพระเจา  
(ความรอดพน) 

คริสตศาสนจักรจึงตระหนักถึงภารกิจสําคัญคือ การประกาศขาวดีท่ีพระเจาเผยแสดง
ความจริงผานทางพระเยซูคริสตเจาแกมนุษยชาติ   บนพื้นฐานของพระคัมภีร  ธรรมประเพณีและ
อํานาจการสอนทางการของคริสตศาสนจักร   คริสตศาสนจักรจึงมีอํานาจและหนาท่ีในการปกปอง
และอธิบาย “ความจริงท่ีไดรับมอบจากพระเจา” แกมนุษยชาติอยางซ่ือสัตยและรับผิดชอบ   

พระสันตะปาปาฯ ทรงยืนยันวา   คริสตศาสนจักรมีหนาท่ีบริการมนุษยชาติ 
ดวยวิธีการตางๆ  มากมาย  แตก็มีบริการหนึ่งท่ีคริสตศาสนจักรตระหนักวาเปนพิเศษ  คือ   
การใหบริการความจริงจากการเผยแสดงของพระเจา  เพื่อความรอดพนของมนุษยชาติ  อยางไร 
ก็ตาม   พระสันตะปาปาฯ ทรงเชิญชวนใหไตรตรองถึงภารกิจสําคัญของคริสตศาสนจักร คือ  
การใหบริการความจริง...ท่ีตองดําเนินควบคูกับแสวงหาความเขาใจใหถูกตองดวย    

จากการเปนผูเช่ียวชาญดานปรัชญาและคําสอนคริสตศาสนา  และการวิเคราะหภูมิ
หลังตามประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร  พบวามีการนําปรัชญามาใชอธิบายคําสอนคริสตศาสนา 
มาอยางตอเนื่องต้ังแตชวงเร่ิมตนคริสตศาสนา  ปตาจารยและนักวิชาการของคริสตศาสนจักร 
ใชปรัชญาเพื่อปูทาง และปกปองคําสอนคริสตศาสนา  โดยเฉพาะตัวอยางจากนักบุญเปาโล นักบุญ
ออกัสติน  และนักบุญโทมัส อาไควนัส ตางนําปรัชญารวมสมัย  บนธรรมประเพณีคริสตมาอธิบาย
คําสอนคริสตศาสนา   สงผลใหพระสันตะปาปาฯ มีความม่ันพระทัยในการยกยองปรัชญา วาเปน 
“แนวทาง” ของคริสตศาสนจักรดําเนินการควบคูกับการประกาศคําสอนคริสตศาสนา  แมวา
ประวัติศาสตรแนวคิดทางปรัชญาอาจมีบางแนวคิดท่ียึดตนเองเปนศูนยกลาง  แตคริสตศาสนจักร
ควรสงเสริมใหการมีการศึกษาคนควาทางปรัชญาอยางตอเนื่อง เนื่องจากปรัชญาและคําสอน 
คริสตศาสนามีจุดเร่ิมตนและเปาหมายเดียวกัน คือ “ความจริง”  ทรงยกยองความพยายามของมนุษย
ในการมุงสูความจริง ดวยกระบวนการทางปรัชญา  เพื่อเปดทางใหตนเขาใจตัวเองดีข้ึน  และพัฒนา
ตัวเองใหกาวหนายิ่งๆ ข้ึน  เนื่องจาก “พระวาจาของพระเจาตรัสกับทุกคนในทุกยุคและใน 
ทุกสวนของโลก  และคนก็เปนนักปรัชญาโดยธรรมชาติอยูแลว”  (John Paul II, 1998: 64) 

พระสันตะปาปาฯ ทรงอธิบายความจริงในประเด็นท่ีทรงตั้งข้ึนตามประเพณี 
ท่ีประมุขคริสตศาสนจักรไดกระทํา กลาวคือ  ทรงอางอิงและขยายความคิดท่ีพระสันตะปาปาฯ  
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กอนสมัยของพระองคทรงเคยสอนไว   “โดยเดินตามแนวทางท่ีพระสันตะปาปาองคกอนๆ  
ไดทรงกรุยทางไว” (John  Paul II, 1998: 5) พระองคทรงนอมรับ  เห็นดวยและพรอมท่ีจะพัฒนา
ความคิดตอจากแนวทางคําสอนของพระสันตะปาปาองคตางๆ  ดังท่ีพระองคแถลงแนวทาง 
การดําเนินงานของพระองคในเอกสาร Redemptor  Hominis (1979: 2)  ซ่ึงเปนเอกสารทางการฉบับ
แรกของพระองคในฐานะประมุขคริสตศาสนจักร 

“ขาพเจาเลือกเอานามเดียวกันกับท่ีสมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 186  
ผูทรงดํารงตําแหนงกอนขาพเจาไดทรงเลือกไว... อันหมายถึงวา มิใชเปนหนาท่ีของขาพเจา 
อยางเดียวท่ีจะตองตอสมณสมัยนั้น  แตยังเปนหนาท่ีท่ีจะตองเร่ิมสมณสมัยนั้น ณ จุดเร่ิมตน 
อันเดียวกัน  เม่ือขาพเจาเลือกใชนาม ดังกลาว (ยอหน ปอล) เทากับเปนการยืนยันวาขาพเจา 
จะปฏิบัติตามตัวอยางของผูทรงดํารงตําแหนงกอนขาพเจา (ยอหน ปอล ท่ี 1) ขาพเจาก็เชนกันกับ
พระองค (ยอหน ปอล ที่ 1) ท่ีปรารถนาแสดงความรักของขาพเจาตอมรดกอันประเสริฐลํ้าคา 
ซ่ึงพระสันตะปาปา ยอหนท่ี 23  กับพระสันตะปาปาปอลท่ี 6 ไดทรงมอบไวใหแกคริสตศาสนจักร
และขาพเจาพรอมท่ีจะพัฒนามรดกนั้นใหเจริญงอกงาม... โดยอาศัยนามดังกลาว เปนการยืนยันวา 
ขาพเจามีความผูกพันกับประเพณีนิยมท้ังหมดแหงพระสันตะสํานักและกับผูทรงดํารงตําแหนงอยู
กอนขาพเจาทุกพระองคในศตวรรษท่ี 20 และในศตวรรษกอน ๆ นั้นท่ีอยูหางไกลท่ีสุด...” 

แตส่ิงท่ีเปนลักษณะเดนท่ีตางจากพระสันตะปาปาฯ ท่ีทรงดํารงตําแหนงกอนสมณ-
สมัยของพระองค คือ พระสันตะปาปาฯ ทรงมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจนท่ีจะนําคริสตศาสนจักรสูยุค
สหัสวรรษท่ีสาม (The Third Millennium) พระองคทรงตระหนักถึงภารกิจของคริสตศาสนจักร 
ท่ีจะตองถายทอดและใหแนวทางการดําเนินชีวิตตามคุณคาคําสอนของคริสตศาสนา คริสตศาสน-
จักรตองมีบทบาทท่ีจะนําเสนอ “ขาวดีของชีวิตมนุษย” โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยของพระองค  
พระองคทรงคิดวาอารยธรรมมนุษยชาติกําลังเผชิญกับภาวะวิกฤติ (Crisis) ทางดานจิตใจ  
เพราะมีแตการเนนการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุโรปตะวันตก  ดังท่ี  Little (1995: 
67) คิดวา “พระสันตะปาปาฯ ทรงเห็นวาโลกสมัยใหมมีการพัฒนาที่จงใจใหมนุษยมาแทนท่ี 
พระเจา เพราะมนุษยคิดวาตนเองพัฒนาตนเองมาแทนท่ีพระเจาได นี่เปนความหายนะของศตวรรษ
ท่ี 20” 

นอกจากนั้น  พระสันตะปาปาฯ  ทรงทาทายคริสตชน  ดวยการเสนอวาจาก
ประวัติศาสตร แมพบวามีแนวคิดของนักปรัชญาบางลัทธิท่ีเปนวัตถุนิยม   ปฏิเสธคุณคาของจิต  
ศาสนาและความเปนจริงสูงสุด   อาจจะคิดวาปรัชญาแบบนี้จะเปนหนทางหรือเคร่ืองมือเขาสู 

                                                 
86พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ไดเลือกพระนามเดียวกับพระสันตะปาปายอหน ปอล (ที่ 1) โดยใชพระนาม
ของพระสันตะปาปายอหน ที่ 23 และพระสันตะปาปาปอล ที่ 6 มาใชคูกันในพระนามของพระองค 
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ความจริงของความเช่ือศรัทธาไมไดเลย   พระองคเสนอวา นอกจากตองตระหนักถึงความจําเปนตอง
รูจักการพิจารณา วิเคราะหดวยเหตุผลท่ีเหมาะสมทุกคร้ังท่ีเราพิจารณาแนวคิดของนักปรัชญา   
แตในขณะเดียวกัน  แนวคิดของนักปรัชญากลุมดังกลาว  ยังมีบทบาทเปนการทาทายสําหรับ 
ผูมีความเช่ือ   เราจะสังเกตไดวาการปฏิเสธความจริงของคริสตศาสนา  เนื่องจากมีทัศนคติตอ 
ความจริงของคริสตศาสนาท่ีไมครบถวน  ความคิดของนักปรัชญากลุมดังกลาวยังคงเรียกรองใหเราคิด
ใหมและแสวงหาวิธีการอธิบายความจริงตามความเช่ือศรัทธาตอคําสอนคริสตศาสนาใหเขาใจยิ่งข้ึน    

ซ่ึงพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2 ทรงยืนยันและอธิบายตามแนวทางของ
สังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2  ท่ีกําหนดแนวทางการอธิบายคําสอนคริสตศาสนจักรใหเขากับยุคสมัย
และบริบทของสภาพสังคม  รวมทั้งใหแนวทางวาคริสตศาสนจักรไมผูกมัดตนเองกับแนวคิดหรือ
วัฒนธรรมของชนชาติใดชาติหนึ่งเทานั้น “คริสตศาสนจักรซ่ึงพระคริสตเจาสงไปหาชนชาติ 
ทุกชาติในท่ีทุกแหงและทุกสมัย  ไมมีขอผูกมัดอยูกับคนเช้ือชาติสัญชาติใดหรือกับแบบ 
การดํารงชีวิตโดยเฉพาะแบบใด” (Gaudium  et  Spes, 1965: 58) รวมท้ังการยืนยันวาปรัชญา (เหตุผล) 
และความเช่ือศรัทธา เปนความรูท่ีมีอัตลักษณของตน และไมข้ึนตอกัน  ดังในเอกสาร Gaudium et 
Spes (1965: 59) ท่ีกลาววา “มีความรูสองอยางท่ีตางกัน   คือ  ความเช่ือกับเหตุผล ... มีความเปน
อิสระแกตนเองโดยชอบ” ดวยเหตุนี้ พระสันตะปาปาฯ จึงเสนอวา “ปรัชญาเปนวิถีทางท่ีสําคัญ
อยางหนึ่งในการเขาถึงความจริงในพระเจา” (John Paul II, 1998: 5) ในฐานะท่ีมนุษยเปนผูมี
สติปญญา   พระองคจึงทรงเชิญชวนคริสตชนท่ีมี ความรู ความสามารถวามีหนาท่ีตองศึกษาคนควา
ปรัชญาทุกคนทุกรูปแบบและรวมมือกับนักปรัชญาทุกรูปแบบ  เพื่อหาคําอธิบายคําสอนของ 
คริสตศาสนาใหกระจางแจงกวางขวางยิ่ง ๆ ข้ึน  ทรงยกยองปรัชญาวาเปนศาสตรสําคัญควบคูกับ
ความเชื่อศรัทธา ท่ีชวยเรารูความจริงในพระเจา ดังในคํานําของเอกสาร Faith and Reason ท่ีวา  
“ศรัทธาและเหตุผลเปนเหมือน  2  ปก  ท่ีวิญญาณมนุษยบินข้ึนไปเพงพินิจความจริง  และพระเจาก็
ไดทรงวางความอยากรูความจริงใหไวในดวงใจของมนุษย  เพื่อรูจักพระองคเปนหลักใหญ  ท้ังนี้ก็
เพราะเม่ือรูจักพระองคแลว  คนเราจะไดบรรลุถึงความจริงเต็มเปยมกับตัวเอง (John Paul II:  
คํานํา) 

สอดคลองกับ Patrick Sheehan (1999) วิเคราะหวา พระสันตะปาปาฯ  
ทรงพิจารณาสถานการณในสมณสมัยของพระองค ท่ีมุงสูสหัสวรรษท่ี 3 ดวยความหวัง ดังท่ี
พระองคตรัสวา “โดยหวังวาในโอกาสที่เราจะกาวเขาสูสหัสวรรษท่ี 3 นี้ มนุษยชาติจะไดเห็น
ชัดเจนวาตนเองมีขุมทรัพยากรอยูมากมาย   สําหรับนําเอาออกมาใชแกปญหาเพ่ือจารึกไวใน
ประวัติศาสตร   ซ่ึงควรอยางยิ่งท่ีจะมีการทุมเทกันอยางจริงจังใหบรรลุผล  (John Paul II, 1998: 6) 
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แนวคิดของพระสันตะปาปาฯ นอกจากจะใหแนวทางดวยการพิจารณาบริบทของ
ศาสตรแลวยังทรงทาทายใหคริสตศาสนจักรหาวิธีการอธิบายความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา
อยางตรงจุดในบริบทสังคมปจจุบันดวย 

3) การสอนทางการในฐานะผูนําคริสตศาสนจักรคาทอลิก เร่ืองการนําปรัชญามา
อธิบายคําสอนคริสตศาสนา 

ดังท่ี  กีรติ  บุญเจือ  (2544) วิเคราะหวาการอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับ
คําสอนคริสตศาสนาตามแนวคิดของพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2  ท่ีนําเสนอในเอกสาร  
Faith and Reason (1998) นับเปนกาวใหมอีกกาวหนึ่งของคริสตศาสนจักรคาทอลิก พระองคอธิบาย
วา ปรัชญาเปนแนวทางสําคัญในคริสตศาสนจักรคาทอลิก ซ่ึงเทากับบอกวาคริสตชนคาทอลิก 
ท่ีมีความรูความสามารถ มีหนาท่ีจะตองศึกษาคนควาปรัชญาทุกรูปแบบและรวมมือกับนักปรัชญา
ทุกรูปแบบ  เพื่อหาคําอธิบายคําสอนของคริสตศาสนจักรใหกระจางแจงกวางขวางยิ่งๆ ข้ึน  
พระสันตะปาปาทรงแสดงองคเปนนักปรัชญาเต็มตัวในเอกสารดังกลาว โดยเร่ิมพิจารณาปญหา 
พื้นฐานอันมาจากธรรมชาติของมนุษยท่ีมีความอยากรูรวมกันในปญหาท่ีจาระไนมา  ไมวาจะอยู 
ท่ีไหนของโลก  ไมวาจะมีอาชีพดานใด   หากใชความคิดก็พบปญหาหลักเหมือนกันในจิตใจ  แมวา
ในประวัติศาสตรคริสตศาสนจักรมีการนําปรัชญามาใชอธิบายคําสอนคริสตศาสนามาอยางตอเนื่อง
ตั้งแตชวงเร่ิมตนคริสตศาสนา  ปตาจารยคริสตศาสนจักรใชปรัชญาเพื่อปูทาง  และปกปองคําสอน
คริสตศาสนา  ขณะเดียวกัน มีแนวคิดควบคูดวยเชนกันในการปฏิเสธปรัชญาหรือวิทยาการแขนง
ตางๆ ท่ีนํามาใชอธิบายคําสอนคริสตศาสนา  แตไมพบวามีการประกาศสนับสนุนหรือประกาศหาม
การใชปรัชญามาอธิบายคําสอนของคริสตศาสนาอยางเปนทางการจากผูนําคริสตศาสนจักร   
ท้ังนี้อาจมีการใหแนวทางท่ีเกี่ยวของบางดังท่ีนําเสนอในบทกอนหนานี้  ซ่ึงพระสันตะปาปาฯ  
ทรงวิ เคราะหจุดเดนของบรรดาปตาจารย   และนักวิชาการที่นําปรัชญามาอธิบายคําสอน 
คริสตศาสนาและสรุปแนวทางของบรรดาปตาจารย  และนักวิชาการของคริสตศาสนจักรในเร่ือง
ความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนาวา  “เอาความจริงของความเช่ือศรัทธา 
ไปเช่ือมโยงใหเขากันกับชองทางตางๆ  ท่ีปรัชญากรีกเปดทางไว”  (John Paul II, 1998: 41  

พระองคทรงวิเคราะหวา นักวิชาการของคริสตศาสนจักรยุคอัสสมาจารยไดพัฒนา 
การนําปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนจักรตามแนวทางของบรรดาปตาจารย  กลาวคือ  การนํา
ปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนาแตส่ิงท่ีเปนแนวทางที่กําหนดชัดเจนถึงความสัมพันธของ
ปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา คือ  เร่ิมมีการกําหนดอัตลักษณของปรัชญากับความเช่ือศรัทธาใน
คําสอนคริสตศาสนาแมมีสวนท่ีเกี่ยวของเช่ือมโยงกัน  แตก็เปนอิสระตอกัน โดยเฉพาะความเชื่อ
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ศรัทธาตอคําสอนคริสตศาสนา ไมจําเปนตองถูกจํากัดกรอบแตเพียงการใชเหตุผลทางปรัชญา
เทานั้น   

นอกจากนั้น พระสันตะปาปาฯ ทรงวิเคราะหแนวทางการนําปรัชญามาอธิบาย 
คําสอนคริสตศาสนาตามแนวทางของนักบุญโทมัส อาไควนัส (St. Thomas Aquinas, ค.ศ. 1225 – 
1274) ทรงยกยองวา 

“ตองยอมรับวานักบุญโทมัสมีบทบาทสําคัญพิเศษในการพัฒนาอันยาวนานของ 
เทววิทยาในคริสตศาสนจักร...นักบุญโทมัสสมควรไดรับเกียรติบัตรในตําแหนงพิเศษในฐานะ
สามารถสรางความประสานกลมกลืนไดเปนอยางดีระหวางศรัทธากับเหตุผล” (John Paul II,  
1988: 43) 

ซ่ึงพระสันตะปาปาฯ เสนอวาส่ิงท่ีนักบุญโทมัสทําไวเปนตัวอยางท่ีเหมาะสมกับ
สมัยของทาน  คนสมัยตอมาจําเปนตองคิดใหมทําใหมใหเหมาะสมกับแตละยุคแตละสมัยเร่ือยไป 
กลาวคือ แมวาคริสตศาสนจักรจะยกยองนักปรัชญาท่ีอธิบายคําสอนคริสตศาสนาหลายๆ  
ทาน โดยเฉพาะนักบุญโทมัส อาไควนัส  และพระสันตะปาปาฯ ทรง “เนนใหเห็นคุณคาของ
ปรัชญาของนักบุญโทมัส  ซ่ึงหาใครมาเทียบแทนมิได” (John Paul II, 1998: 57) รวมทั้ง 
การสงเสริมใหร้ือฟนการอธิบายคําสอนคริสตศาสนาตามแนวนักบุญโทมัส  เนื่องจาก “เปนวิถีทาง
ท่ีดีท่ีสุดสําหรับการฟนฟูปรัชญาท่ีเขากันไดดีกับประเด็นท่ีศรัทธาใหมีชีวิตชีวาข้ึนมาใหม”  
(John Paul II, 1998: 57) นักบุญโทมัสจึง  “เปนคุรุแหงความคิดและเปนตนแบบของวิธีท่ีถูกตอง 
ในการสรางเทววิทยา” (John Paul II, 1998: 43) แต “มิไดหมายความวาเรียกรองใหยึดถือ   
จุดยืนบางขอของทานนักบุญเปนหลักตายตัว  ความต้ังใจของอํานาจการสอนทางการของ 
คริสตศาสนจักรมีเพียงแตตองการช้ีบอกวา   นักบุญโทมัสเปนแบบอยางท่ีถูกตองสําหรับผูแสวงหา
ความจริง”  (John Paul II, 1998: 78) 

กลาวคือ นักบุญโทมัสทําไวเปนเพียงตัวอยางท่ีเหมาะสมกับสมัยของทาน   
คนสมัยตอมาจําเปนตองคิดใหมทําใหมใหเหมาะสมกับแตละยุคแตละสมัยเร่ือยไป  หมายความวา
ถึงแมวาคริสตศาสนจักรจะใชปรัชญามาอธิบายคริสตศาสนา  แตคริสตศาสนจักรยอมไมยึดติดกับ
ระบบปรัชญาลัทธิใดลัทธิหนึ่งอยางเปนทางการ ถึงแมจะมีปตาจารย  ผูสอนคริสตศาสนาหรือผูนํา
คริสตศาสนจักรบางทานจะยึดปรัชญาบางระบบในการอธิบายคริสตศาสนาเปนการสวนบุคคล 
ก็ตาม  แตคริสตศาสนจักรจะนําปรัชญาลัทธิใดลัทธิหนึ่งมาชวยอธิบายคําสอนก็ได โดยไมมี 
การผูกมัดกับแนวคิดของนักปรัชญาบุคคลใดหรือลัทธิใดลัทธิหนึ่งท้ังส้ิน   

ดวยเหตุนี้ Robert F. Harvaned (1993) จึงกลาววา พระสันตะปาปาฯ จึงไมอยูใน
กลุมนักปรัชญาลัทธิอัสสมาจารยใหม (Neo-scholasticism) เนื่องจากพระองคไมไดเร่ิมตนแนวคิด
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ดวยปญหาเชิงอภิปรัชญาหรือนําวิธีการของนักบุญโทมัส ท่ีนําแนวคิดของอริสโตเต้ิลมาใชในการ
เสนอความคิด  แตพระองคทรงอธิบายโดยวิเคราะหปรากฏการณตามสภาพจริงของสังคม โดยใช
การวิเคราะหปรากฎการณท่ีเกิดข้ึนในสังคม  ท่ีพระองคทรงคิดวาตรงกับความคิดของพระองคและ 

“อยูในความสนใจ” ของผูศรัทธาในคริสตศาสนา  โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิเคราะหปญหาเร่ือง 
จริยศาสตร ท่ีเกี่ยวของกับการนําไปใชในชีวิตประจําวัน  ในประเด็นเร่ืองการใหเคารพตอชีวิต
มนุษยตั้งแตจุติจนวาระสุดทายของชีวิตอันมิอาจละเมิดและทํารายได  และเนนเร่ืองความสัมพันธ
ของบุคคลในแบบการอุทิศตนเองเพ่ือผูอ่ืนดวยความรักตามคําสอนคริสตศาสนา โดยถือวาชีวิต
มนุษยจะพัฒนาสูเปาหมายชีวิตไดอาศัยการดําเนินชีวิตในหมูคณะท่ีอุทิศตนเพื่อความดีของ 
กันและกัน  เพื่อมุงสูชีวิตท่ีสมบูรณในพระเจา ตามแผนการแหงความรอดพนในประวัติศาสตร
มนุษยชาติ 

ดังนั้น พระสันตะปาปาฯ จึงยืนยันวาไมมีปรัชญาเปนทางการของคริสตศาสนจักร 
มีแตคําสอนของคริสตศาสนจักรท่ีเราสามารถนําแนวคิดทางปรัชญาตาง ๆ มาชวยอธิบาย 
คําสอนของคริสตศาสนา   บนพื้นฐานของการวิเคราะหอยางรอบคอบดวยการนําปรัชญารวมสมัย
มาอธิบายคําสอนคริสตศาสนาอยางรอบคอบ ตามธรรมประเพณีคริสตศาสนจักร 

จึงกลาวไดวา ลักษณะเดนอีกประการหน่ึงของการอธิบายความสัมพันธระหวาง
ปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนาของพระสันตะปาปาฯ   คือ  การสอนอยางเปนทางการถึง
ความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา  โดยเฉพาะการใหแนวทางวา การใชปรัชญา
รวมสมัยบนพ้ืนฐานของธรรมประเพณีของคริสตชน  เพื่อมุงสูการศึกษาความจริงตามคําสอน 
คริสตศาสนา โดยใชการพิจารณาปรากฎการณในสังคมและชีวิตมนุษยท่ีเช่ือมโยงกับปญหา 
สัจธรรม อันเปนจุดเช่ือมโยงมนุษยกับความรอดพนในพระเจา 

4)  การอธิบายความสัมพันธของปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา ดวยการยืนยันวา 

ความเชื่อศรัทธาตอความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา “มากอนและเรียกรอง” ใหแสวงหา  
“ความเขาใจ” อาศัยเหตุผล 

ในขณะคริสตศาสนาตองเผชิญหนากับคานิยมของโลกยุคโลกาภิวัตน ท่ีเนน
พัฒนาการของเทคโนโลยีและวิทยาการท่ีนําสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานกายภาพเปนหลัก  
จนนําสูแนวโนมของการลดทอนและปฏิเสธคุณคาคําสอนศาสนา  วาเปนส่ิงงมงาย  พิสูจนไมได
ดวยประสบการณระดับประสาทสัมผัส 

พระสันตะปาปาฯ ทรงยืนยันสาระสําคัญของคริสตศาสนา  วาเปนศาสนาแหง
สัมพันธภาพท่ีพระเจาเสด็จลงมาสรางความสัมพันธกับมนุษย  และมนุษยตอบรับดวยความเช่ือ
ศรัทธา บอเกิดของความเช่ือศรัทธา คือ  ความสํานึกตอ “ความสัมพันธ” (The Concern) ระหวาง
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มนุษยกับพระเจา ซ่ึงมาจากการตระหนักรูของมนุษยวา  แมวามนุษยกําลังดําเนินชีวิตในสภาพ
ปจจุบัน (Actuality) ท่ีเต็มดวยความจํากัดและเง่ือนไขของชีวิตในหลายรูปแบบ  แตมนุษยสํานึกวา
ตนมีศักยภาพภายใน (Potentiality)  ท่ีไมไดจํากัดแตเพียงเง่ือนไขของชีวิต มนุษยมีศักยภาพที่จะ 
กาวพนขอบเขตความจํากัดตางๆ สูพระเจาได ดวยการนอมรับพระพรที่ชวยใหบรรลุถึงชีวิต 
ท่ีสมบูรณในพระเจา ตามแผนการในประวัติศาสตรแหงความรอด  ดังนั้น “จําเปนตองยืนยัน 
แข็งขันวามีความแตกตางกันระหวางธรรมลํ้าลึก  ของศรัทธากับการคนพบของปรัชญาและ 
ธรรมลํ้าลึกมีอุตรภาวะและศักดิ์ศรีเหนือกวาการคนพบของปรัชญา”  (John Paul II, 1998: 53) 

เนื่องจากความเช่ือศรัทธาตามคําสอนคริสตศาสนาเปนพระพรท่ีพระเจาประทาน 
แกมนุษย และมนุษยตอบรับความเช่ือศรัทธาที่พระเจาประทานให  ดวยการดําเนินชีวิต 
สรางความสัมพันธกับพระเจาและเพ่ือนมนุษย ตามแผนการแหงความรอดพนในประวัติศาสตร
แหงความรอด ดวยการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมคําสอนของพระเยซูคริสตเจา  ผานทางพระคัมภีร  
ธรรมประเพณีและอํานาจการสอนทางการของคริสตศาสนจักร 

ดวยเหตุนี้ พระสันตะปาปาฯ ทรงยืนยันวา “ตองมีศรัทธากอน  และโดยอาศัย
พื้นฐานแหงความจริงของศรัทธาจึงคอยๆ  สรางความเขาใจท่ีถูกตองข้ึนมาท่ีละนอยๆ” (John Paul 
II, 1998: 44)“เพราะศรัทธาคือ การยอมรับเช่ือความจริงของพระเจาตามท่ีทรงเผยแสดงดวยพระคุณ
ปรีชาญาณไมใชข้ันตอนการยอมรับความเช่ือ  แตเปนพลังหนุนความเขาใจสวนตัวใหเขาใจ 
ความจริงของพระเจาตรงกับท่ีพระเจาทรงพระประสงค  กอนท่ีจะตัดสินใจเช่ือดวยคุณธรรมแหง
ความเช่ือ”  (John Paul II, 1998: 44)   

อยางไรก็ตาม พระสันตะปาปาฯ ทรงเตือนใหระมัดระวังความเช่ือศรัทธาท่ีขาดสติ 
ขาดความรูเขาใจอันนําความหลงผิด  นําสูความเขาใจผิดเร่ืองความสัมพันธระหวางมนุษยกับ 
พระเจา  และปญหาเร่ืองการตีความหมายและการปฏิบัติตนของผูนับถือศาสนาแบบสุดโตง  
จนบิดเบือนจากหลักธรรมคําสอนคริสตศาสนา  ดวยเหตุนี้ จึงเรียกรองใหทําความเขาใจ และ
อธิบายความเช่ือศรัทธาตอความจริงของคริสตศาสนาอยางเปนลําดับข้ันตอนและถูกตองตาม
ระเบียบแบบแผน  ผานทางสติปญญาของมนุษยควบคูกันไปดวย ดังท่ีพระองคตรัสวา  (John Paul 
II, 1998: 66) 

“จึงจําเปนที่ปญญาของผูมีความเช่ือจะตองไดรับความรูท่ีแทจริงสอดคลองกันและ
ตามเหตุผลธรรมชาติ  เกี่ยวกับโลกและตัวเขาเอง  ซ่ึงก็เปนวัตถุประสงคของการเผยแสดงดวย   
ยิ่งกวานั้นเหตุผลจะตองสามารถเปนแหลงความรูดังกลาวดวยมโนภาพและขออางเหตุผล  เทววทิยา
คิดคํานึงดานสัจธรรมจึงตองสมมุติลวงหนาและใหปรัชญาวาดวยมนุษยวาดวยโลก  และท่ีสําคัญ
ท่ีสุดคือวาดวยภาวะซ่ึงมีความจริงวัตถุวิสัยเปนฐาน”   
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“เพราะความเช่ือศรัทธาตองการใหขอความเช่ือถูกเขาใจดวยเหตุผล” (John Paul II, 
1998: 42)    

อยางไรก็ตาม พระสันตะปาปาฯ ยังคงยืนยันถึงความเช่ือศรัทธาตอความจริงตาม 
คําสอนคริสตศาสนาวามากอนและเปนสาระสําคัญของการดําเนินชีวิต  คําสอนและรูปแบบชีวิต
ของพระเยซูคริสตเจาท่ีจําเปนตองอาศัยการทําความเขาใจ  อาศัยวิทยาการของมนุษยควบคูไปดวย 
ท้ังนี้ พระสันตะปาปาฯ ทรงกําหนดกรอบการนําปรัชญาหรือวิทยาการของมนุษยมาชวยอธิบาย 
คําสอนคริสตศาสนาดวยวา  “ไมใชตองการรูรายการท้ังหมดของความคิดเห็นของมนุษย  แตอยากรู
ความจริงท่ีสามารถชวยเทววิทยา” (John Paul II, 1998: 69) กลาวคือ  การใหความสําคัญตอความ
จริงตามคําสอนคริสตศาสนาเปนหลัก และประยุกตแนวคิดของนักปรัชญาหรือวิทยาการตางๆ มา
ชวยทําความเขาใจนําสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตคริสตชน  ดังท่ีพระองคตรัสวา (John Paul II,  
1998: 85) 

“ขาพเจาเช่ือวาบรรดานักปรัชญาท่ีประสงคจะตอบสนองในวันนี้ตอขอเรียกรอง
ตางๆ  ท่ีพระวาจาทรงกําชัยใหมีในการคิดของมนุษย    พึงพัฒนาความคิดของตนบนพื้นฐานของสิง่
พึ่งประสงคเหลานี้   ใหประสานอยางตอเนื่องกับธรรมประเพณีสายใหมๆ  อันเร่ิมจากความคิดของ
นักปรัชญายุคโบราณผานทางปตาจารยของคริสตศาสนจักร  และบรรดาคุรุของลัทธิอัสสมาจารย  
รวมถึงความสําเร็จข้ันพื้นฐานของความคิดสมัยใหมและปจจุบัน  หากบรรดานักปรัชญาสามารถ
จัดสรรบทบาทของตนในกระแสธรรมประเพณีและรูจักดึงแรงดลใจจากขุมปญญานี้  พวกเขาจะไม
ละเลยท่ีจะเคารพขอเรียกรอยของปรัชญาใหมีอิสรภาพทางความคิดอยางแนนอน” 

5) การยืนยันสิทธิและหนาท่ีของคริสตศาสนจักร ในการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนและ
ทวงติงแนวคิดทางปรัชญาท่ีจะนํามาใชอธิบายความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา 

แมวาพระสันตะปาปาฯ ทรงสนับสนุนใหใชปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา 
ดวยการใชปรัชญารวมสมัยบนพื้นฐานของธรรมประเพณีของคริสตชน  แตพระองคทรงเตือนให
พิจารณาแนวคิดของปรัชญารวมสมัยอยางรอบคอบดวย เนื่องจาก “ปรัชญาปจจุบันจํานวนมาก
แสดงความรูสึกไมเห็นคุณคาของเหตุผล  เพราะปรัชญาปจจุบันเปนอันมากยกเลิกวิชาอภิปรัชญา 
ท่ีศึกษาปญหาสุดทายของมนุษย” (John Paul II, 1998: 61)   

ดวยเหตุนี้จึงเปนหนาท่ีของคริสตศาสนจักรท่ีพิจารณาและสงเสริมแนวคิดทาง
ปรัชญาท่ีอธิบายความจริงในบริบทของปรัชญา  ซ่ึงไมขัดแยงกับคําสอนคริสตศาสนา  เนื่องจาก 
มีแนวคิดของปรัชญารวมสมัย “ท่ีไมยอมรับวาภาวะมีความหมาย” และเขาใจผิดตอความจริง 
ตามคําสอนคริสตศาสนาและชีวิตมนุษย 
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“คริสตศาสนจักรมีความสนใจอยางยิ่งในวิชาปรัชญา  แนละวานั่นหมายถึง 
ความสนใจใหมีการเช่ือมโยงอยางแนนแฟนท่ีผูกงานเทววิทยาไวกับการคนควาเชิงปรัชญาเม่ือ 
หาความจริง  เพราะเหตุนี้อํานาจการสอนทางการของคริสตศาสนจักรจึงรูสึกเปนหนาท่ีจะตองช้ีชัด
และสงเสริมการคิดทางปรัชญาท่ีไมวางตัวเปนปฏิปกษตอศรัทธา” (John Paul II, 1998: 63)    

พระองคทรงยกตัวอยางและชมเชยนักปรัชญาตะวันตกยุคปจจุบันท่ีเปนตัวอยางของ
การศึกษาคนควา  “กระบวนการคนควาทางปรัชญาท่ีไดรับคุณคาเพิ่มเติมจากการใหความสําคัญกับ
ขอมูลแหงศรัทธา”  (John Paul II, 1998: 74) ในขณะเดียวกัน  พระองคทรงวิเคราะหและประนาม
แนวคิดปรัชญาตะวันตกรวมสมัยหลายๆ ลัทธิท่ีกําหนดกรอบและวิธีการศึกษาความจริงเฉพาะ
บางสวน สงผลใหเกิดความแตกแยกระหวางศรัทธากับเหตุผล  ไดแก แนวคิดท่ีเสนอวิธีการ
แสวงหาความจริงโดยการเลือกสวนดีจากวิธีการของทุกศาสตรมาใชอธิบายความจริง (ลัทธิ 
สรรนิยม) ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับแนวคิดท่ีเสนอใหศึกษาความจริงเฉพาะขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร   
(ลัทธิประวัติศาสตรนิยม) และสัมพันธกับแนวคิดท่ีเสนอใหศึกษาความจริงโดยอิงกับบริบท
สมัยใหม และปฏิเสธธรรมเนียมประเพณี (ลัทธินวยุคนิยม)รวมท้ังแนวคิดท่ีแสวงหาความจริง 
ในกรอบของประสบการณระดับประสาทสัมผัส ยอมรับเฉพาะความรูทางวิทยาศาสตร  เสนอให
ปฏิเสธความความรูอ่ืนๆ ท้ังหมด (ลัทธิวิทยาศาสตรนิยม) และแนวคิดท่ีแสวงหาความจริงตาม
กระแสสังคม เพื่อประโยชนตอการนําไปปฏิบัติ (ลัทธิปฏิบัตินิยม) ซ่ึง Peter Kreeft (n.d cited in 
Patrick Sheehan, 1999) วิเคราะหวาในขณะท่ีมนุษยชาติกําลังกาวสูสหัสวรรษท่ีสาม  คริสตศาสน-
จักรเผชิญหนากับกระแสสังคมท่ีมีความสับสนทางวัฒนธรรม จึงเกิดคําถามวาจะเกิดอะไรขึ้นตอไป
ในอนาคตท่ีจะมาถึง 

ดวยเหตุนี้  Samuel Gregg (2002: 4 – 5) จึงวิเคราะหวา การท่ีพระสันตะปาปาฯ  
ทรงใสพระทัยตอการวิเคราะหแนวคิดของปรัชญารวมสมัยเปนพิเศษ   เนื่องจากพระองคทรง
ดําเนินชีวิตและเติบโตในบริบทท่ีแนวคิดตามระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมของคารล มารก  และทุน
นิยมท่ีมีแนวคิดลดทุนคุณคาและศักดิ์ศรีของมนุษยวาเปนเพียงเคร่ืองมือของสังคม  และพิจารณา 
การพัฒนาสังคมแตเพียงดานเศรษฐกิจเปนหลัก  เนนการพัฒนาแบบปจเจกนิยม  นําสูกระแส
บริโภคนิยมและวัตถุนิยมท่ีพิจารณามนุษยแตเพียงระดับกายภาพจนละเลยการสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดานจิตวิญญาณ อันเปนคุณคาแทจริงของมนุษย   

นอกจากนั้น  Schall (1984 ) ไดวิเคราะหวาพระสันตะปาปาฯ เห็นดวยกับปรัชญา
แนวบุคคลนิยมและนําปรัชญาลัทธิดังกลาวมาประยุกตใชในการอธิบายความจริงตามคําสอน 
คริสตศาสนา โดยเฉพาะการอธิบายคุณคา ความหมายของชีวิตมนุษยและสังคม  กลาวคือ พระองค 
ใชแนวคิดปรัชญาบุคคลนิยมมาอธิบายวามนุษยเปนส่ิงท่ีพระเจาทรงสรางใหเปนภาพลักษณของ
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พระเจา  จากการเปนภาพลักษณของพระเจานี่เอง ทําใหมนุษยมีลักษณะพิเศษแตกตางจากส่ิงมีชีวิต
อ่ืน ๆ  กลาวคือ พระเจาโปรดใหมนุษยมีสวนรวมในชีวิตนิรันดรของพระองค  พระเจาประทาน
ศักยภาพใหมนุษยบรรลุถึงชีวิตท่ีสมบูรณในพระองคอาศัยความรูสํานึก  เสรีภาพและความสัมพันธ
กับผูอ่ืน   นี้คือคุณลักษณะพื้นฐานของมนุษยตามแนวคิดของพระสันตะปาปาฯ อยางไรก็ตามมนุษย
ไมใชพระเจา แตไดรับการเชื้อเชิญและไดรับพระพรใหดําเนินชีวิตในความรักของพระเจา  วิถีชีวิต
มนุษยจึงไมใชมุงพัฒนาส่ิงท่ีมนุษยตองการดานรางกายเทานั้น (Having) แตตองมุงพัฒนาลักษณะ
ภายในจิตใจ (Being) โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเหนือสรรพส่ิงท้ังหลาย  กลาวคือ 

มนุษยตองสํานึกและรับผิดชอบในฐานะเปนสวนหนึ่งของสังคม (Community) ดังนั้น จึงตองเอาใจ
ใสชีวิตตนเองและปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนดวย เพื่อมุงหนาสูจุดหมายปลายทางของชีวิตซ่ึงเปนส่ิงท่ี
พระเจาทรงกําหนดไว  อยางไรก็ตามแนวคิดเร่ืองมนุษยแบบบุคคลนิยมของพระสันตะปาปาฯ  
ซ่ึงยึดมนุษยเปนศูนยกลางนี้ก็ยังไมไดละท้ิงแนวคําสอนเดิมของคริสตศาสนา ท่ีกลาววา มนุษย 
มีความจํากัด เนื่องจากเปนส่ิงสรางใหเปนภาพลักษณของพระเจา และดวยพระกรุณาของพระเจา   

มนุษยจึงมีศักยภาพท่ีกาวพนขอบเขตโลกผัสสะ  สูการมีสวนรวมในชีวิตของพระเจาได  
(Trancendence) 

จึงกลาวไดวาพระสันตะปาปาฯ ทรงอธิบาย “คําสอนเดิม ในรูปแบบใหม” (John 
Paul II, 1981: 10) ทรงใชหลักคําสอนของคริสตศาสนามาอธิบายความจริงตามคําสอนคริสต-
ศาสนาในสถานการณของสังคมปจจุบัน โดยใชปรัชญาสมัยปจจุบัน คือ บุคคลนิยม (Personalism)  
ท่ีพระองคทรงเห็นวาสามารถนํามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนาไดอยางทันสมัย  รวมท้ังสามารถ
นํามาเปนแนวทางการวิเคราะหปญหาและเพื่อหาแนวทางแกไขใหถูกตองเหมาะสมกับยุคสมัย 
โดยเฉพาะในสมณสมัยท่ีพระองคทรงเปนประมุขของคริสตศาสนจักร  เพื่อใหเหมาะสมกับ
สถานการณชวงปลายศตวรรษท่ี 2 สูศตวรรษท่ี 3  อันเปนชวงสมัยของพระองค  ซ่ึงเปนชวงท่ี
พระองคคิดวาสังคมมุงพัฒนาสูความเจริญดานวัตถุ ใหความสําคัญตอการพัฒนาเพื่ออํานวย 
ความสะดวกแกรางกายจนละเลยคุณคาดานจิตใจของมนุษย   

2.2  การพิจารณาแนวคิดท่ีวิจารณเชิงลบตอการอธิบายความสัมพันธของปรัชญากับ 
คําสอนคริสตศาสนา ตามแนวคิดของพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2 

Jones (2005: 14-19 อางในวุฒิชัย  อองนาวา, 2548: 132 - 133) ไดรวบรวมนักวิชาการ
จํานวนหนึ่งท่ีไมเห็นดวยกับแนวคิดของพระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2  เชน Curran87 เสนอ
ความคิดวาสมเด็จพระสันตะปาปาฯ “ไมไดแยกแยะระดับของความจริง”  Curran  คิดวาความจริง 
                                                 
87 Charles Curran (อดีต) นักเทววิทยาของคริสตศาสนาที่พยายามใหคริสตศาสนจักรมีทาทีประนีประนอมกับ 
ผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ (Homosexual) 
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มีหลายระดับ ท้ังความจริงระดับศาสนา ความจริงระดับสังคม เปนตน แตพระสันตะปาปาฯ สนใจ 
วิเคราะหและนําเสนอความคิดโดยยึดความจริงของคริสตศาสนจักรเปนหลัก  จนละเลยความจริง 
ท่ีเกิดข้ึนในสังคมปจจุบัน88  นอกจากนั้น Dosnik89  มีความคิดวาพระสันตะปาปาฯ  ไมไดใหเวลา
ตอการศึกษาความจริง  ความคิดของพระองคเปนมุมมองของผูใหเวลาตอการอธิษฐานภาวนา
มากกวาท่ีจะศึกษาความจริงของมนุษยและสังคม Dosnik  คิดวาความคิดพระสันตะปาปาฯ เปนการ
อธิบายความจริงในลักษณะท่ีเปน “อุดมคติ” พระองคคิดใหความสําคัญตอ  ความดี  ความศักดิ์สิทธ์ิ 
ซ่ึงเปนมุมมองที่ไมไดมีพื้นฐานบนความจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมปจจุบันซ่ึงเต็มไปดวยความช่ัวราย
เพราะการกระทําของมนุษย เปนตน 

ตัวอยางการวิจารณแนวคิดของพระสันตะปาปาฯ ดังกลาวขางตน  มีสาระสําคัญคือ 
การต้ังขอสังเกตวาพระสันตะปาปาฯ ทรงพิจารณา “ความจริงดานเดียว” พระสันตะปาปาฯ  
ทรงวิเคราะหและเสนอความคิดในแบบมีคําตอบลวงหนาอยูแลว วาปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา
มีความสัมพันธตอกัน โดยการนําการแสวงหาความจริงตามหลักเหตุผลของปรัชญามาอธิบาย 
ความเช่ือศรัทธาตอความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา  จากนั้นจึงนําเสนอความคิดใหสอดคลองกับ 
“คําตอบลวงหนาท่ีมีอยูแลว”    

พระสันตะปาปาฯ ทรงวิเคราะหสถานการณในสังคมโดยยึดความจริงตามคําสอน
คริสตศาสนาเปนหลัก  ทรงวิเคราะหประวัติศาสตร   กระแสความคิด นําสูการอธิบายความสัมพันธ
ระหวางปรัชญาและคําสอนคริสตศาสนา โดยยึดคําสอนคริสตศาสนาเปนศูนยกลาง สงผลให
ลดทอนคุณคาของปรัชญาและวิทยาการตางๆ ใหเปนเพียงเคร่ืองมือ กลาวคือ  การวิเคราะหแนวคิด
ทางปรัชญาวาสอดคลองกับคําสอนคริสตศาสนาหรือไม  ถาแนวคิดดังกลาวมีความสอดคลอง  
จึงนํามาใชอธิบายความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา  เพื่อปกปองและอธิบายคําสอนคริสตศาสนา
ในสถานการณปจจุบัน  พระสันตะปาปาฯ ทรงแสดงบทบาทในฐานะท่ีผูนําคริสตศาสนา มากกวา
การเปนนักปรัชญาท่ีจะอธิบายความจริงคริสตศาสนาในบริบทของปรัชญา  

จากการศึกษา  ผูวิจัยพบวาแนวคิดและการอธิบายความจริงในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง คงไม
สามารถครอบคลุมทุกเร่ือง  แตส่ิงท่ีควรคํานึงถึง คือ โจทยหรือคําถามท่ีบุคคลนั้นๆ ตั้งประเด็นเพื่อ
อธิบายและตอบปญหาในเร่ืองนั้นๆ  

                                                 
88โดยเฉพาะปญหาของผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศที่พระสันตะปาปาฯ ไมอนุญาตใหมีการแตงงานระหวาง 
เพศเดียวกันอยางเด็ดขาด. 
89 Anthony Dosnik  (อดีต) นักเทววิทยาของคริสตศาสนาที่เสนอความคิดเรื่องความรูสึกทางเพศของมนุษยวา 
เปนสวนที่สําคัญของธรรมชาติมนุษย  และไมเห็นดวยกับคริสตศาสนจักรฯ ที่สอนวาการสําเร็จความใคร 
(Masturbation) เปนบาป 



 - 196 - 

โจทยหรือคําถามของพระสันตะปาปาฯ คือ แนวทางการอธิบายความสัมพันธระหวาง
ปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนาในบริบทคริสตศาสนา  เนื่องจากในประวัติศาสตรคริสตศาสนา  
มีท้ังแนวคิดและแนวปฏิบัติท่ีสนับสนุนและตอตานการนําปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา 
ตั้งแต เ ร่ิมตนคริสตศาสนาจวบจนปจจุบัน  มีกระแสสุดโตงสองดาน  คือ  มี ท้ังนักวิชาการ 
คริสตศาสนาท่ีสนับสนุนการนําปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนาโดยเนนงานวิชาการ พยายาม
ทําใหคําสอนคริสตศาสนาเปน “ศาสตร” ท่ีสมเหตุสมผลตามหลักวิชาการ ในขณะเดียวกัน  
มีกระแสสุดโตงอีกดานหนึ่ง คือ  แนวคิดท่ีเสนอใหแยกเด็ดขาดระหวางปรัชญากับคําสอน 
คริสตศาสนา  เนื่องจากมีความเช่ือวาความจริงตามคําสอนคริสตศาสนามีความชัดเจนในตนเอง  
ไมจําเปนตองพึ่งพาอาศัยวิทยาการแขนงตางๆ มาชวยเหลือ 
 พระสันตะปาปาฯ ทรงศึกษาวิเคราะหประวัติศาสตร  บริบทและอัตลักษณของแนวคิด
ทางปรัชญาและคําสอนคริสตศาสนา ทรงพบวาปรัชญาหรือวิทยาการแขนงตางๆ กับคําสอน 
คริสตศาสนาไมไดขัดแยงกัน แตชวยเสริมกันและกัน ท้ังนี้ ตองยืนยันบริบทและอัตลักษณของ
ปรัชญาและคําสอนคริสตศาสนาตามขนบธรรมเนียมคริสตชน  ทรงยืนยันวาความจริงมีอยูกอน 
มีมนุษย   มนุษยเปนเพียงผูคนพบความจริง  ไมใชผูสรางความจริง  ดังนั้น จึงมีวิธีการที่หลากหลาย 
ในการเขาถึงความจริงตามบริบทของวิธีการท่ีตองสอดคลองไมวาจะเปนปรัชญาหรือคําสอน 
คริสตศาสนาก็ตาม  

นอกจากนั้น  ผูวิจัยเห็นดวยกับแนวคิดของ กีรติ  บุญเจือ (2544) ท่ีวิเคราะหวาเอกสาร 
Faith and Reason  (1998) พระสันตะปาปาฯ ทรงแสดงองคเปนนักปรัชญาเต็มตัวในเอกสารฉบับนี้  
โดยเร่ิมพิจารณาปญหาพื้นฐาน   อันมาจากธรรมชาติของมนุษยท่ีมีความอยากรูรวมกันในปญหา 
ท่ีจาระไนมา  ไมวาจะอยูท่ีไหนของโลก  ไมวาจะมีอาชีพดานใด  หากใชความคิดก็พบปญหาหลัก
เหมือนกันในจิตใจ  คือ อยากรูความจริง  พระองคเร่ิมตนดวยทาทีและกระบวนทัศนทางปรัชญา 
และใชจุดเช่ือมโยงดวยปญหาท่ีเปนสัจธรรมของชีวิต จุดนี้เอง เปนจุดเช่ือมโยงระหวางปรัชญากับ
ความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา  ท่ีทําใหปรัชญาเปดมิติของการพิจารณาความจริงท่ีไมจํากัด 
เฉพาะความจริงทางกายภาพ แตใหพิจารณาความจริงท่ีมีลักษณะเปนอุตรภาพดวย ซ่ึง Robert F. 
Harvanek (n.d. cited in John M. McDermott, 1993:) กลาววาแมพระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2 
เปนท้ังนักเทววิทยาและนักปรัชญา แตแนวทางการเสนอความคิดของพระองคดําเนินในลักษณะ
ของนักปรัชญา กลาวคือ พระสันตะปาปาฯ ทรงเร่ิมตนการเสนอแนวคิดดวยการวิเคราะห
ปรากฎการณของสังคมดวยกระบวนการที่เรียกวา วิธีการเชิงปรากฎการณ90  ดังท่ี  Miller (1996: 29, 

                                                 
90“วิธีการเชิงปรากฎการณ” เปนวิธีการทางปรัชญาที่ ฮุสเซิรล (Edmund Husserl ค.ศ. 1859-1938) นักปรัชญาชาว
เยอรมัน  ไดเสนอวิธีการทางปรัชญาดวยการการศึกษาวิเคราะหรูปแบบทั้งหมดของความรูสํานึกและ
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อางใน  วุฒิชัย  อองนาวา, 2548: 125 - 126) วิเคราะหวาพระสันตะปาปาฯ ทรงนําเสนอความคิด 
โดยใชวิธีการเชิงปรากฏการณ  “พระองคทรงเร่ิมตนดวยประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตมนุษย”    
ความคิดของพระองคท่ีปรากฏในเอกสารตาง ๆ นั้น แสดงใหเห็นวาพระองคสนพระทัย  ชีวิตมนุษย
ตามท่ีเปนจริง  ดังในเอกสาร  Redemptor Hominis ซ่ึงเปนเอกสารฉบับแรกของพระองค  
หลังทรงไดรับการสถาปนาเปนประมุขคริสตศาสนจักรฯ พระองคตรัสชัดเจนถึงวิธีการวิเคราะห
มนุษยเชิงปรากฏการณของพระองควา “เราไมพูดถึงมนุษยท่ีเปนนามธรรม  แตพูดถึงมนุษยจริง ๆ 
ท่ีเปนรูปธรรมและมีอยูจริงในประวัติศาสตร”  เอกสารของพระองคมักทรงเร่ิมตนดวยการ 
ตั้งประเด็นคําถามท่ีเกี่ยวของกับเหตุการณในชีวิตจริง และหาคําตอบโดยอาศัยเทววิทยา   ปรัชญา
และระเบียบตาง  ๆ ท่ีเกี่ยวของในประเด็นนั้น ๆ พระองค “ทรงนําสถานการณเฉพาะเร่ืองของ
มนุษยมาวิเคราะห” (Conley, 1993: 25  cited Miller, 1996: 30)  หรือท่ี Dulles (1993: 7) เสนอวา
พระสันตะปาปาฯ   “ทรงเร่ิมความคิดดวยการกระทําตาง ๆ ของมนุษยในชีวิตประจําวัน”  จากนั้น
ทรงนําหลักทางปรัชญาและเทววิทยามาคิด อธิบายและตัดสิน ทําใหผูอานรูสึกวาความคิด 
ท่ีถายทอดในสมณสาสนตาง ๆ  ไมใชเปนการประกาศคําสอน กฎเกณฑหรือนโยบายของพระองค  
แตเปนเหมือนกับ “จดหมาย” ท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูอานทราบถึงใจความสําคัญเกี่ยวกับคําสอน
และแนวปฏิบัติของคริสตศาสนจักรในเร่ืองนั้น ๆ   

ผูวิจัยจึงเห็นวา  แนวคิดท่ีวิจารณพระสันตะปาปาฯ ดังตัวอยางท่ีนําเสนอขางตน  
เปนการเขาใจแนวคิดของพระสันตะปาปาฯ ท่ีไมครบถวน และไมไดศึกษาแนวคิดของพระองค
อยางละเอียด  จึงเปนเหตุใหเกิดอคติ และการวิจารณในเชิงลบตอแนวคิดของพระองค 

พระสันตะปาปาฯ ทรงอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนาวา  
แมคริสตศาสนจักรจะเผชิญหนากับกระแสสุดโตง  ท้ังการสนับสนุนการใชปรัชญาหรือวิทยาการ
แขนงตางๆ มาอธิบายคําสอนคริสตศาสนาจนเนนงานวิชาการ  รวมท้ังการประนามปรัชญาและ
วิทยาการแขนงตางๆ วาทําใหออกนอกแนวทางคําสอนของพระเยซูคริสตเจา รวมท้ังการนําปรัชญา
กรีกมาใชเปนเคร่ืองมือ หรือสาวใชของเทววิทยา โดยเฉพาะในยุคกลางของคริสตศาสนา  
ซ่ึงเปนกระแสสุดโตงอีกดานหนึ่งเชนกัน  ซ่ึงพระสันตะปาปาฯ ไมไดปฏิเสธกระแสสุดโตง
ดังกลาว วาเปนขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในคริสตศาสนจักร  อยางไรก็ตาม พระองคทรงยืนยันดวยวา
คริสตศาสนจักร โดยผูนําคริสตศาสนจักรและโดยเฉพาะอยางยิ่ง  คําสอนจากสังคายนาวาติกัน  
คร้ังท่ี 2  ใหแนวทางในการยอมรับและเสนอใหนําปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนาอยาง
ตอเนื่อง  แตทําดวยความรอบคอบ  สมดุล และคํานึงถึง “ศักดิ์ศรี” ตามอัตลักษณของปรัชญาและ

                                                                                                                                            
ประสบการณโดยตรงของผูศึกษา ทั้งดานศาสนา ศีลธรรม สุนทรียศาสตร มโนภาพ ประสาทสัมผัส เพราะ 
จุดศูนยกลางของปรัชญาคือ การศึกษาความจริงของโลกและชีวิตมนุษย (Angeles, 1981: 210) 
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วิทยาการแขนงตางๆ ดวย (Thomas D. Williams, 2002) สอดคลองกับท่ี  สภามุขนายกแหง
สหรัฐอเมริกา (United States Conference of Catholic Bishop, 2003) วิเคราะหวาพระสันตะปาปาฯ 
ทรงเนนการอธิบายความสัมพันธระหวางความเช่ือศรัทธาและปรัชญาซ่ึงมีลักษณะเปนความ
กลมกลืนและความสัมพันธท่ีสรางสรรคระหวางเทววิทยาและปรัชญา   

นอกจากนั้น  พระองคทรงเตือนสตินักวิชาการคริสตศาสนาท่ีนําปรัชญาและวิทยาการ
แขนงตางๆ มาอธิบายคําสอนคริสตศาสนาในยุคปจจุบัน ใหดูตัวอยางปตาจารยและนักวิชาการ
คริสตศาสนาในอดีตท่ีคริสตศาสนจักรยกยอง โดยเฉพาะนักบุญโทมัส อาไควนัส  พระองค 
ทรงอธิบายวา  แมนักบุญโทมัส  อาไควนัสจะเล่ือมใสและประยุกตแนวปรัชญาของอริสโตเต้ิล 
มาอธิบายคริสตศาสนา  แตส่ิงท่ีนักบุญโทมัสใหความสําคัญคือ  การนําปรัชญาของอริสโตเติ้ล 
มาใชอยางรอบคอบ โดยสํานึกวาความเช่ือศรัทธาตอคําสอนคริสตศาสนา  ซ่ึงไดรับจากการเผย
แสดงของพระเจาเปนคุณคาท่ีสูงสงกวาปรัชญา ซ่ึงเปนความพยายามของมนุษยในการอธิบายความ
จริง  ดังนั้น นักบุญโทมัสจึงใหความสําคัญของศรัทธานําเหตุผล และท้ังสองอยางสนับสนุนซ่ึงกัน
และกันสูความจริง  รวมท้ังการใสใจตออัตลักษณของปรัชญากับความเช่ือศรัทธาในคําสอน 
คริสตศาสนา  แมมีสวนท่ีเกี่ยวของเช่ือมโยงกัน  แตก็เปนอิสระตอกัน โดยเฉพาะความเชื่อศรัทธา 
ตอคําสอนคริสตศาสนา  ไมจําเปนตองถูกจํากัดกรอบแตเพียงการใชเหตุผลทางปรัชญาเทานั้น   

ซ่ึงพระสันตะปาปาฯ ทรงสอนใหเคารพบริบทของศาสตร ดังท่ี ยัง ดังโตแนล (2551) 
วิเคราะหแนวคิดของพระสันตะปาปาฯ วา ความรูดานปรัชญาเปนประโยชนและจําเปนเพื่อจะ 
เขาใจความเช่ือศรัทธาในคริสตศาสนาก็จริง  แตถาจะเขาใจแตเพียงวา ปรัชญาเปนเพียงเคร่ืองมือ 
ท่ีตองใชในการเขาใจความเช่ือศรัทธาของศาสนาคงไมถูกตอง  ปรัชญาเปนวิชาท่ีมีวิธีและจุดประสงค
ของมันเอง และมีคุณคาของมันเองดวย   เนื่องจากปรัชญามีเปาหมายท่ีจะนําความรู  ความเขาใจและ
ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตมนุษยและความเปนจริงของโลก   

ท่ีสุด ส่ิงท่ีพระสันตะปาปาฯ  ย้ําคือ การตระหนักถึงหนาท่ีสําคัญอันดับแรกของการ 
มีความเช่ือศรัทธาตอความจริงของศาสนาและปฏิบัติตนตามความจริงของศาสนาดวยความเขาใจ 
ส่ิงท่ีตนปฏิบัติ   และหนาท่ีนี้จะดําเนินไปไมได  ถาไมใชปรัชญามาชวยทําใหเกิดความเขาใจ   
พระสันตะปาปาฯ ยังกลาวถึงหนาท่ีสําคัญของการเผยแผความจริงของศาสนาวา “ตองชวยมนุษย 
ใหรูสํานึกถึงความสามารถของตนท่ีจะรูความจริง  และรูถึงความปรารถนาท่ีจะมุงไปสูเปาหมายสูงสุด
ท่ีทําใหชีวิตท้ังหมดมีความหมาย” (John Paul II, 1998: 102)  ความจริงตามคําสอนคริสตศาสนา 
ไมไดมีไวเพื่อเปน “ความรู” แตมีเปาหมาย คือ การตอบรับพระเจาสูแผนการแหงความรอดพน 
ของพระองค นี่คือภารกิจของคริสตศาสนจักรในการรับใชแผนการของพระเจา ในประวัติศาสตร
แหงความรอดพน 
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ดวยเหตุนี้  การอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา  

ตามแนวคิดของพระสันตะปาปาฯ จึงชวยผสานระหวางความจริงตามคําสอนคริสตศาสนาและ
ความจริงตามปรัชญาและวิทยาการแขนงตางๆ ดวยการยืนยันบริบทของการแสวงหาความจริงของ
ศาสตร  จึงชวยเปนแนวทางการอธิบายความสัมพันธของศาสตรแขนงตางๆ ดวย  ดังท่ี Richard 
Bennett (n.d.) ท่ีวิเคราะหแนวทางของคริสตศาสนจักรโดยเฉพาะการอธิบายของพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ท่ี 2 ท่ียืนยันวาความรูใหมๆ ท่ีมนุษยคนพบผานทางวิทยาการแขนงตางๆ ไมไดขัดแยง
กับคําสอนคริสตศาสนา  เนื่องจากคําสอนคริสตศาสนาซ่ึงมีพื้นฐานจากการเผยแสดงของพระเจา
ในพระคัมภีร มีสาระสําคัญคือ เปน “ความจริง” ไมใช “ความรูใหม” ดังท่ีวิทยาการแขนงตางๆ 
พยายามนําเสนอ  และความจริงท่ีคําสอนคริสตศาสนานําเสนอเปน “ขาวดี” นําสูการดําเนินชีวิต
ตามแผนการแหงความรอดพนของพระเจา  

2.3  การนําการอธิบายความสัมพันธของปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา ตามแนวคิดของ
พระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2 ไปประยุกตใช 

พระสันตะปาปาฯ  ทรงอธิบายความสัมพันธของปรัชญากับความเช่ือศรัทธา 
ดวยการวิเคราะหธรรมชาติของปรัชญาและคําสอนคริสตศาสนา  ทําใหเขาใจไดวาปรัชญาและคํา
สอนคริสตศาสนาไมไดขัดแยงกัน  เพียงแตวาเราตีกรอบของปรัชญาและคริสตศาสนาแบบไหน  
มองบริบทภายใตพื้นฐานของอะไร รวมถึงเรามีความรูเขาใจตอกรอบ/บริบทของปรัชญาและ
ศาสนามากนอยแคไหน วิทยาการแขนงตางๆ ท้ังปรัชญา วิทยาศาสตร  ศาสนา  และคําสอน 
คริสตศาสนายอมมีท้ังสวนท่ีเหมือนและสวนท่ีแตกตางกัน  อยาลืมวาท้ังปรัชญาและคําสอน 
คริสตศาสนาลวนมีภารกิจคือ การมุงสูความจริงตามบริบทและอัตลักษณของตน ส่ิงสําคัญ 
ท่ีเช่ือมโยงความสัมพันธของปรัชญาและคําสอนคริสตศาสนาเขาดวยกันคือ  ตัวมนุษยเอง   
ท่ีตองตอบใหไดกอนวา “ตั้งโจทยอะไร” และโจทยนั้นอยูในบริบทของปรัชญาหรือคําสอน 
คริสตศาสนา 

แนวคิดของพระสันตะปาปาฯ ท่ีอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอน 
คริสตศาสนา จึงไมเพียงเปนประโยชนตอคริสตศาสนจักรเทานั้น แตยังอํานวยประโยชนตอ 
การพิจารณาบริบทตามอัตลักษณของวิทยาการแขนงตางๆ เพื่อวทิยาการแขนงตางๆ จะไดชวยเสริม
เพิ่มเติมกันและกัน สู “ความจริง” 

จากการศึกษาการอธิบายความสัมพันธของปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา  
ตามแนวคิดของพระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2 จึงสรุปแนวทางการประยุกตใชแนวคิดของ
พระองคไดดังน้ี 
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1) ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรกับคาํสอนศาสนา 
ตองยอมรับวา พัฒนาการอยางรวดเร็วของวิทยาศาสตรตั้งแตศตวรรษท่ี 15 เปนตนมา  

เปล่ียนโฉมหนาวัฒนธรรมของมนุษยชาติ  มีแนวโนมใหความไววางใจในวิทยาศาสตรทําใหคุณคา
ของวัฒนธรรมเปล่ียนไป   ความกาวหนาของวิทยาศาสตรกอใหเกิดกระแสวัตถุนิยม (บริโภคนิยม) 
นักวิทยาศาสตร  นักวิชาการหลายๆ แขนง  หรือแมแตนักปรัชญาท่ีคุนเคย  ไวใจตอวิธีการและ 
ความจริงของวิทยาศาสตร มีความรูอยางละเอียดในดานนี้  แตอาจจะมีความรูนอยเกี่ยวกับความจริง 
ในศาสนา   ซ่ึงทําใหเกิดชองวาง   หรือขาดความสมดุลระหวางความรูสองประเภทดังกลาว  ประเภท
หนึ่งมีเหตุ  มีผล   อีกประเภทหนึ่งมีแตความเช่ือท่ีขาดรากฐานลึกๆ จากนั้นมีแนวโนมวาจะไวใจ
วิทยาศาสตรมากกวาศาสนา (ยัง ดังโตแนล, 2551) ถือวาวิทยาศาสตรมาแทนศาสนา  และความเช่ือถึง
พระเจา เปนทัศนคติโบราณลาสมัยแลวในสังคม 

การอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนาตามแนวคิดของ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2 ท่ีเชิญชวนใหคํานึงถึง “บริบท” ความจริงของปรัชญาและคําสอน
คริสตศาสนาเปนการเสนอแนวคิดใหทบทวนการวิพากษวิจารณในการนําบริบทความจริงของ
ความรูแขนงหนึ่งมาพิจารณาบริบทความจริงของความรูอีกแขนงหนึ่ง โดยเฉพาะประเด็นปญหา 
ท่ีสังคมยุคโลกาภิวัตน  เนนความทันสมัย เนนความเจริญดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
กลาวคือ แมวาเนื้อหาของศาสนาและวิทยาศาสตรแตกตางกันมาก  ท้ังสองอยูตางระดับ และดูเหมือน
ไมนาจะมีการกระทบตอกันและกัน  แตถาหากวาเราจะพิจารณาส่ิงท่ีเกิดข้ึน  เราก็เห็นวาแนวคิด 
ท่ีใชวิธีการ/ขอมูลของวิทยาศาสตรเพื่อจะอธิบายความจริงทางศาสนา  และมีแนวโนมท่ีจะปฏิเสธ 
พระเจา  แนนอนประสิทธิภาพของวิทยาศาสตร  ท้ังในการอธิบายใหเหตุผล  ในดานปฏิบัติและ 
การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  เพิ่มความสําคัญ  และน้ําหนักในโลกทัศนของมนุษยในสมัยปจจุบัน  
แตทําไมบางคนสรุปวาความจริงทางศาสนาเปนเพียงแคจินตนาการหรือภาพหลอกตา  

การอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา ของพระสันตะ- 
ปาปาฯ ชวยเปนแนวทางการอธิบายความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรกับความจริงตามคําสอน 
คริสตศาสนาดังกลาว กลาวคือ  เม่ือวิทยาศาสตรตั้งคําถาม   สังเกต  คนควา  และอธิบายปรากฏการณ
ของโลก  ไมวาจะเปนการเคล่ือนไหวของจักรวาลหรือชีววิทยา  จําเปนตองอยูภายในวงของส่ิงท่ี 
สัมผัสและทดลองได   ความจริงทางศาสนา  (โดยเฉพาะพระเจา/ความเปนจริงสูงสุด) มีลักษณะอยู
นอกเหนือธรรมชาติ ท่ีพิสูจนไมไดในระดับประสาทสัมผัส   จึงอยูนอกเหนือวิธีการของวิทยาศาสตร
ดวย   แพทยท่ีกําลังพิจารณารักษาคนปวย  จําเปนตองหาเหตุผลของโรคในระบบโครงสรางของ
รางกาย   ถาจะบอกวาโรคมาจากเทพเจาหรือเปนผีท่ีทําใหเกิดข้ึน  แพทยคงออกจากวิธีการของวิชา
แพทยศาสตรเชนเดียวกัน  ผูท่ีพยากรณอากาศตองหาเหตุผลของพายุท่ีเกิดข้ึนในกฎของธรรมชาติเอง 
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โดยไมตองอางถึงพระเจาหรือส่ิงเหนือธรรมชาติ   แตวิธีการนี้ไมไดแสดงหรือพิสูจนวา  ไมมีพระเจา   
ส่ิงเดียวท่ีปรากฏนี้คือ  การมีอยูของพระเจา (ความจริงทางศาสนาแนวเทวนิยม) อยูนอกขอบเขตของ
วิทยาศาสตร  และนักวิทยาศาสตรไมควรจะใชขอมูลของวิทยาศาสตรเพ่ือจะยืนยันหรือปฏิเสธสิ่งท่ี 
อยูนอกบริบทของมัน 

ความจริงทางศาสนาไมใชความจริงแบบวิทยาศาสตรจึงไมสามารถพิสูจนดวย
วิธีการทางวิทยาศาสตร  ความจริงทางศาสนาเปนความจริงท่ีประจักษแจงดวยจิตใจ  โดยมี  
“ความเช่ือ ภายในจิตใจ” เปนพื้นฐาน  ซ่ึงแมวาเราจะเขาใจไดไมชัดเจน  แตถาเราใช “จิตใจ” เขาสู
ความจริงทางศาสนาเราจะพบความจริงท่ีสวยงามและทําใหชีวิตของเราประสบสันติสุข 
ในจิตใจ 

นอกจากนั้น แมวาเราไมสามารถระบุชัดเจนเก่ียวกับความจริงทางศาสนาวาอยูท่ี
ไหน  หรืออธิบายไดครบถวน (ไดคําตอบแนนอนตายตัวและเอาไปใชไดเลยแบบวิทยาศาสตร)  
แตความจริงทางศาสนามีอิทธิพลตอชีวิต สามารถเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของมนุษยอยางจริงจัง  
ความจริงทางศาสนาจึงเปนดัง “ขาวดี” ท่ีทําใหผูคนเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต ดังเชนวิถีชีวิตของ  
“องคุลีมาร”91 ในพระพุทธศาสนา และนักบุญออกัสติน92 ในคริสตศาสนา เปนตน 

2) การอธิบายคุณคาและความหมายของศาสนาในโลกยคุโลกาภิวัตน 
สาระสําคัญของการอธิบายความสัมพันธระหวาปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา คือ 

การเชิญชวนใหพิจารณาวา ความจริงของศาสนา คือ “ขาวดี” ท่ีนําสูการดําเนินชีวิตสูความรอดพน 
กลาวคือ ความจริงทางศาสนาเปนความจริงของผูพบความจริงในศาสนา 

การท่ีความจริงทางศาสนามีอิทธิพลเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตมนุษยไดนั้น  กอนอ่ืนหมด
ตองเร่ิมตนจาก “การเขาถึง/บรรลุถึง” ความจริงทางศาสนา  หรือท่ีเรียกวา “โลกทางศาสนา” 
(Religious World) ซ่ึงมีเปาหมาย  อุดมคติ  และวิธีมองโลกและชีวิตท่ีเปนแบบเฉพาะของตนเอง   
ผูท่ีบรรลุหรือเขาถึงความจริงในโลกแหงศาสนา  ผูนั้นจะพบวาส่ิงท่ีตนคนพบเปนความจริงโดย 
ไมจําเปนตองพิสูจน  เพราะความจริงในศาสนาจะมีความชัดเจนแกผูคนพบหรือบรรลุถึงความจริง
โดยปริยาย 

                                                 
91 องคุลีมาร  เดิมเปนผูหน่ึงที่แสวงหาความหลุดพน  แตใชวิธีการที่หลงผิด ดวยการตัดน้ิวคนอื่นใหครบจํานวน
หน่ึง เพ่ือบรรลุสัจธรรม  ตอมาไดพบพระพุทธเจา  ทานไดฝากตัวเปนสาวกของพระพุทธเจา และบรรลุอรหันต.   
92 นักบุญออกัสติน  แตเดิมทานไดดําเนินชีวิตตามคานิยมที่เนนความสุขทางกาย  ตอมาไดสํานึกตัวอาศัยการพบ
และรับคําแนะนําจากผูนําของศาสนาคริสตในยุคแรก (นักบุญอัมโบรส มุขนายกแหงมิลาน) สงผลใหทาน
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต  และไดเปนนักปราชญสําคัญของคริสตศาสนา  ทานนําแนวคิดของเพลโตมาประสานกับ
วิธีการของโพลตีนุส มาอธิบายคําสอนในคริสตศาสนา. 
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การคนพบหรือเขาถึงความจริงทางศาสนา  ทําใหความเช่ือและทัศนคติของบุคคล
นั้น ๆ เปล่ียนแปลง  โดยมีพื้นฐานจากการคนพบตนเองตามธรรมชาติท่ีตนเปน  อาศัยความจริงทาง
ศาสนา  ดังท่ีวิลเล่ียม เจมส (William James, ค.ศ. 1842 - 1910) นักปรัชญาชาวสหรัฐฯ  ท่ีแมจะเปน
นักปรัชญาลัทธิปฏิบัตินิยม93 (Pragmatism) ก็ยังเสนอวา “เราไมอาจเขาใจธรรมชาติมนุษยได  
ถาไมมีหลักการทางศาสนา” (Giorgio, 1969: 2) และเม่ือมนุษยคนพบธรรมชาติของตนเองแลว 
มนุษยจะพบวาตนเองมีศักยภาพและสามารถเพ่ิมพูนศักยภาพหรือพลังภายในชีวิตของตน  
อาศัยความจริงทางศาสนาเปนหลักการของวิถีชีวิต เพื่อบรรลุถึงความจริงทางศาสนาอยางสมบูรณ 

นอกจากนั้น  อยาลืมวาศาสนา มีมิติท่ีเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร  การสืบทอดธรรม-
ประเพณีและแนวปฏิบัติ อันนําสูวิถีชีวิตสูความรอดพนตามคําสอนของศาสนา จากชนรุนหนึ่งสูชน
อีกรุนหนึ่ง จึงจําเปนตองใหความสนใจอดีตท่ีเปนพื้นฐานสูปจจุบัน และมุงสูอนาคตดวยความ
รับผิดชอบ ดวยเหตุนี้  พระสันตะปาปาฯ ทรงใสพระทัยตอธรรมประเพณีและแนวปฏิบัติ อันนําสู
วิถีชีวิตตามคําสอนคริสตศาสนา  พระองคพิจารณาประวัติศาสตรคริสตศาสนาทรงวิเคราะห 
ดวยความเคารพตออดีต  พิจารณาปจจุบันดวยความรับผิดชอบสูอนาคต 

ดังนั้น การอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนาตามแนวคิด
ของพระสันตะปาปาฯ  จึงเปนแนวทางการอธิบายคุณคาและความหมายของศาสนาในยุค 
โลกาภิวัตนท่ีแงหนึ่งทําใหสังคมมีความเจริญ  มีคุณภาพชีวิตทางกายภาพท่ีสะดวกสบายข้ึน  
แตในอีกดานหน่ึง กระแสสุดโตงท่ีเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานกายภาพจนละเลยคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของมนุษยท่ีมีศักยภาพสูความจริงสูงสุด ตามหลักธรรมคําสอนของศาสนา จึงเชิญชวนให
สํานึกถึงคุณคาและความหมายของศาสนา  วาชีวิตยังมีคุณคาและความหมาย แมภาวะในปจจุบัน
อาจเต็มดวยความทุกข   ความเจ็บปวด  แตมนุษยมีศักยภาพภายใน  ท่ีมีความสัมพันธกับความจริง
สูงสุด  ท่ีสามารถทําใหมนุษยบรรลุถึงชีวิตท่ีสมบูรณ  ซ่ึงมีลักษณะเปนอุตรภาพ (Transcendence) 
เปนความจริง  ความดี  และความงามสมบูรณสูงสุดอันเปนเปาหมายปลายทางของชีวิตมนุษย
นั่นเอง 

 
 
 
 

 

                                                 
93 แนวคิดที่เสนอวามาตรการวัดความจริงที่มนุษยควรยึดถือคือ  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ  สิ่งใดที่นําไปปฏิบัติ
แลวเกิดผลดีที่สุด สิ่งน้ันก็เปนความจริงที่สุด. 
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3.  ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
การนําผลการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนาตามแนวคิด

ของพระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี  2  ไปใชขอใหพิจารณากรอบแนวคิดการวิจัยวาเปนการวิจัย
เอกสารตามกระบวนการคนควา  รวบรวม  วิเคราะห  และนําเสนอขอมูลเปนสามสวน  กลาวคือ  

1) ความหมาย   ความสัมพันธของปรัชญา ศาสนา  และคําสอนคริสตศาสนา 
2)  พื้นฐานแนวคิดท่ีมีอิทธิพลตอพระสันตะปาปายอหน  ปอลที่  2 ในการอธิบาย

ความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนของคริสตศาสนา 
3)  การอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา  ตามแนวคิด 

พระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2 
จากนั้น  จึงนําสูการสรุป   อภิปรายผล  ซ่ึงผูวิจัยนําเสนอลักษณะเดนของแนวคิดในการ

อธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนา ในขอบเขตการศึกษาเอกสาร 
ท่ีเช่ือมโยงตอการอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนของคริสตศาสนาตามแนวคิดของ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2 ในชวงท่ีพระองคดํารงตําแหนงประมุขแหงคริสตศาสนจักร
คาทอลิก  

ดังนั้น การนําผลการวิจัยไปใช ผูวิจัยขอใหพิจารณาแนวทางการทําวิจัย  ท่ีมีพื้นฐานบน
ขอบเขตการวิจัยและการเช่ือมโยงหัวขอตางๆ ตามที่เสนอขางตนในบริบทของการศึกษาวิจัยใน
เร่ืองดังกลาว 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
การศึกษาวิจัยแนวคิดของพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2  ทําใหพบวา  ในประวัติศาสตร

ของคริสตศาสนามีการนําปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนาอยางตอเนื่องต้ังแตเร่ิมตน 
จนปจจุบัน  รวมท้ังกระแสสงเสริมและตอตานการนําปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา  
ซ่ึงมีอิทธิพลตอการอธิบายความสัมพันธของปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนาของพระสันตะปาปาฯ  
โดยแยกประเด็นได  ดังน้ี 

1) แนวคิดของนักวิชาการคริสตศาสนากลุมท่ีสนับสนุนใหนําปรัชญามาอธิบายคําสอน
คริสตศาสนา โดยเฉพาะนักบุญเปาโล นักบุญออกัสตินและนักบุญโทมัส อาไควนัส โดยเฉพาะ
ประเด็นท่ีอาจกอใหเกิดทาทีแบบสุดโตงในการใชปรัชญามาอธิบายคําสอนคริสตศาสนา จนเนน
งานวิชาการมากเกินไป 
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2) แนวคิดของนักวิชาการคริสตศาสนากลุมท่ีตอตานการนําปรัชญาหรือวิทยาการแขนง
ตางๆ มาอธิบายคําสอนคริสตศาสนาจนสงผลใหเกิดกระแสปฏิเสธปรัชญาหรือวิทยาการแขนง
ตางๆ ในคริสตศาสนา  โดยเฉพาะในยุคฟนฟูศิลปวิทยาการ 

นอกจากนั้น แนวคิดของพระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2 ยังมีประเด็นท่ีนาศึกษาวิจัย 
อีกหลายๆ เร่ือง  โดยเฉพาะประเด็นปญหาเกี่ยวกับศีลธรรมของมนุษยในสังคมปจจุบัน  เนื่องจาก
พระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2 ไมใชเปนเพียงประมุขแหงคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก  
แตพระองคทรงเปน “นักปรัชญา” และ “นักเทววิทยา” ท่ีเปนประมุขแหงคริสตศาสนจักรคาทอลิก
ในชวง ค.ศ. 1978 – 2005  อันเปนยุค “รวมสมัย”  
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ชีวประวัติและเอกสารสําคัญของพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 
 

ชีวประวัติของพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2     
 

พระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2 ทรงมีพระนามเดิมวา “คาโรล โจเซฟ  วอยติวา” (Karol 
Josef Wojtyla) ทรงเกิดวันท่ี 18   พฤษภาคม ค.ศ. 1920  ท่ีเมืองวาโดวิเช (Wadowice) ประเทศ
โปแลนด  ในครอบครัวของ  คาโรล - เอ็มมีเลีย แคกโซรอฟสกา วอยติวา (Karol – Emelia 
Kaczorowska Wojtyla)  บิดาเปนขาราชการทหาร มารดาเปนแมบาน  ครอบครัวของพระองค
เล่ือมใสศรัทธาในคริสตศาสนา โรมันคาทอลิกสงผลใหทานเล่ือมใสในคริสตศาสนาตามไปดวย   
ทรงเขารับการศึกษาจนจบระดับมัธยมท่ีโรงเรียนมารแซง วาโดวิตา (Marcin Wadowita) ทรงชอบ
เลนกีฬา มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและมีผลการเรียนเปนเยี่ยมต้ังแตวัยเด็ก  วิชาท่ีพระองคสนพระทัย 
เปนพิเศษคือ  ปรัชญา  ศาสนศาสตร  ภาษาละตินและกรีก  พระองคสนใจความคิดของนักปรัชญา
เยอรมันและหลงใหลบทกวีนิพนธของโอเมอร กวีชาวกรีกสมัยศตวรรษที่ 9 (กอน ค.ศ.) ตอมา 
ป ค.ศ. 1938  ทรงเขาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยยาเจโลยัน (Jagiellonian University) ในเมืองคราคูฟ 
ทรงเลือกเรียนคณะวิชาการละคร  จนป ค.ศ. 1939 ประเทศโปแลนดถูกทหารนาซีเยอรมันและ
สหภาพโซเวียต ยึดครอง ทําใหพระองคทรงตองหยุดพักการศึกษาและทรงถูกบังคับใหไปทํางาน 
ท่ีเหมืองหินในเมืองคราคูฟ (ค.ศ. 1940 – 1944) ตอมาทรงยายงานไปทําในโรงโรงงานเคมีภัณฑ
ซอลเวย (Solvay Chemical Factory) เพ่ือทรงหาเล้ียงชีพและเพื่อทรงหลีกเล่ียงการถูกควบคุมตัว
สงไปยังเยอรมัน  ขณะเดียวกันพระองคทรงเขารวมเปนสมาชิกของ “กลุมตอตานทางวัฒนธรรม”  
ซ่ึงเปนองคกรลับใตดินตอตานลัทธินาซี อาศัยการแสดงละคร  

จากความเล่ือมใสในคริสตศาสนา ทําใหพระองคสมัครเปนบาทหลวง ในป ค.ศ. 1942   
ไดทรงศึกษาปรัชญาและเทววิทยาคริสตศาสนาสําหรับผูรับการอบรมเปนบาทหลวง  จนป  
ค.ศ. 1946  หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยุติ พระองคทรงไดรับการบรรพชาเปนบาทหลวง จากน้ันทรง
ไดเขารับการศึกษาตอจนสําเร็จปริญญาเอกทางเทววิทยา ท่ีมหาวิทยาลัยแอลเจลิคุม (Angleligum 
University) กรุงโรม ประเทศอิตาลี พระองคทรงเดินทางกลับโปแลนด ทรงชวยงานโบสถคาทอลิก
หลายแหงและทรงเปนที่ปรึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงเมืองคารคูฟ  จนป ค.ศ. 1951   
ทรงศึกษาวิชาปรัชญาและเทววิทยาจนสําเร็จปริญญาเอกท่ีมหาวิทยาลัยลูบลิน (Lublin University) 
จบแลวทรงเปนอาจารยสอนท่ีนั่น   ระหวางทรงเปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัย พระองคทรงเขียน
หนังสือเกี่ยวกับความเช่ือศรัทธาและศีลธรรมตามแนวคริสตศาสนาไวหลายเลม  ตอมาป ค.ศ. 1958  
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พระสันตะปาปา ปโอ ท่ี 1294  ทรงแตงตั้งใหเปนมุขนายกผูชวยแหงอัครสังฆณฑลคราคูฟ   
ทรงเขารวมประชุมสังคายนาวาติกันท่ี 2  ทรงมีโอกาสกลาวปราศรัยในท่ีประชุมสังคายนาฯ และ
ทรงไดรับความช่ืนชมจากบรรดามุขนายกท่ีเขารวมประชุม 

ค.ศ. 1964  ทรงไดรับการสมณภิเษกเปนอารคบิชอปแหงอัครสังฆมณฑลคราคูฟ จาก 
พระสันตะปาปา เปาโล ท่ี 6  ขณะดํารงตําแหนงอารคบิชอปแหงคราคูฟ ทรงดําเนินชีวิตดวยความ
เรียบงายและทรงปกครองคริสตชนดวยความสนพระทัย  ทรงเยี่ยมเยียนประชาชนในเขตปกครอง
ของพระองคอยูเสมอ ในขณะเดียวกัน พระองคมักวางตนเปนกลางในการวิพากษวิจารณรัฐบาล  
แมพระองคไมทรงยอมรับการปกครองระบอบคอมมิวนิสต แตพระองคทรงเช่ือม่ันในวิธีการเสวนา
เพื่อความปรองดองและประโยชนของประชาชน ทรงพยายามจัดการเจรจาเพ่ือใหเกิดความยืดหยุน
ระหวางคริสตศาสนจักรและรัฐบาลคอมมิวนิสต   

ตอมาป ค.ศ. 1967 ทรงไดรับการสถาปนาเปนพระคารดินัล จากพระสันตะปาปา ปอล ท่ี 6  
ขณะดํารงตําแหนงพระคารดินัล  พระองคยังคงทํางานดานการศึกษาและงานเขียนตอไปดังเดิม  
ทรงศึกษาคนควาวิชาปรัชญาแนวปรากฏการณ (บุคคลนิยม) อยางจริงจัง  ในขณะเดียวกันความตึง
เครียดระหวางรัฐบาลโปแลนดกับคริสตศาสนจักรเร่ิมทวีมากข้ึน  รัฐบาลคอมมิวนิสตแหงโปแลนด
ไดเร่ิมรณรงคตอตานคริสตศาสนจักรมากยิ่งข้ึน มีการสั่งหามการสรางโบสถ  พระองคจึงทรง
เรียกรองคริสตชนใหพิทักษความเชื่อศรัทธา  ทรงเตือนวา “เปนหนาท่ีท่ีคริสตชนตองพิทักษ
ปองกันความเช่ือศรัทธาของตน  ซ่ึงไดรับการคุกคามในบานของเราจากลัทธิท่ีไมเช่ือวาพระเจา 
มีจริง” (วีณา, 2543: 420)   

หลังการส้ินพระชนมของพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 1 ในป ค.ศ. 1978  พระคารดินัล
วอยติวาไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงพระสันตะปาปา   ทรงเลือกพระนามวา “ยอหน ปอล ท่ี 2”  
โดยมีพิธีสมณภิเษกวันท่ี 22  ตุลาคม  1978 ทรงปฏิบัติหนาท่ีประมุขคริสตศาสนจักรดวยบุคลิก 
ราเริง ทรงตอนรับทุกคนดวยความเปนมิตร  เสด็จเยือนประเทศตาง ๆ ไมต่ํากวารอยประเทศ  ทรง
พยายามสรางเอกภาพแกคริสตศาสนิก   ทรงมีบทบาทสําคัญในการเจรจาสันติภาพในภูมิภาคท่ีมี
ความขัดแยงกัน ทรงเรียกรองใหประเทศรํ่ารวยเอาใจใสดูแลประเทศยากจน แมพระองคจะไม 
ทรงยุงเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง แตการเรียกรองของพระองค มีผลทําใหประเทศโปแลนด
เปล่ียนการปกครองจากระบอบคอมมิวนิสตสูระบอบประชาธิปไตย  ทรงยืนยันหนักแนนใหมีการ
ปกปองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคตาง ๆ  ทรงเรียกรองใหมีการตระหนักถึงบทบาทและคุณคาของ
ศาสนาและศีลธรรมในฐานะเปนหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษยชาติ  ทรงแสดงทาทีชัดเจนและ

                                                 
94

 ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรคาทอลิก ลําดับที่ 260 สมณสมัย ค.ศ. 1939 - 1958 
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ประณามการทําสงครามระหวางชนชาติ  พระองคทรงถูกลอบปลงพระชนมหลายครั้ง แตทรง
พรอมท่ีจะใหอภัยแกผูทํารายพระองค 

หลังจากท่ีพระองคตองทรงทนทรมานดวยโรคภัยและพระชราภาพ พระองคได
ส้ินพระชนมอยางสงบ เม่ือวันท่ี  2  เมษายน ค.ศ. 2005  เวลา 21.37 น. ณ หองประทับสวนพระองค 
นครรัฐวาติกัน  รวมพระชนมายุ   85  พรรษา  มีพิธีปลงพระศพตามธรรมเนียมคริสตชนและบรรจุ
พระศพของพระองคไวใตมหาวิหารนักบุญเปโตรและเปาโล  วันท่ี 8  เมษายน ค.ศ. 2005 
 

เอกสารท่ีสําคัญของพระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2 
Dulles  (2003: 265-266)  และวรยุทธ  (2548: 105-107)  ไดรวบรวมผลงานดานเอกสารท่ี

สําคัญของพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2  ไดดังตอไปนี้ 
Redemptor  Hominis  (พระผูไถมนุษย)  (1979)   
Spientia Christiana  (ปรีชาญาณแบบคริสต) (1979) 
Catechesi tradendae (การสอนคําสอนในโลกปจจุบัน (1979) 
Dives in misericordia  (พระเมตตาของพระเจา)  (1980) 
Dominicae cenae  (การเล้ียงอาหารคํ่าของพระเจา)  (1980) 
Laborem Exercens  (การทํางาน)  (1981) 
Familiaris consortio  (ครอบครัวคริสตชนในโลกปจจุบัน)  (1981) 
Reconciliatio et Paenitentia   (การคืนดแีละการใชโทษบาป)  (1984) 
Salvifici doloris  (ความหมายของความทุกข)  (1984) 
Slavorum apostolic  (การแพรธรรมของชาวสลาพ)  (1985) 
Dominum et Vivificantem  (พระจิตเจาในชีวิตคริสตศาสนจักร) (1986) 
Redemptoris mater (มารดาพระผูใถ)  (1987) 
Redemptoris mission   (พระพันธกจิพระผูไถ)  (1987) 
Sollicitudo  Rei Socialis  (ความหวงใยเร่ืองสังคม)  (1987) 
Mulieris dignitatem  (ศักดิ์ศรีของสตรี)  (1988) 
Christifideles Laici  (กระแสเรียกและภารกิจของคริสตชนฆราวาส)  (1988) 
Euntes in mundum  (การออกไปสูโลก) (1988) 
Mulieris Dignitatem (ศักดิ์ศรีและกระแสเรียกของสตรี)  (1988) 
Redemptoris Custos  (องคผูพิทักษพระมหาไถ)  (1989) 
Ex Corde Ecclesiae  (จากหัวใจคริสตศาสนจักร)  (1990) 
Centesimus annus  (การเฉลิมฉลองปท่ีหนึ่งรอย)  (1991) 
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On Combatting Abortion and Euthanasia (การตอตานการทําแทงและการุณยฆาต) (1991) 
Pastores dabo vobis  (เราจะใหนายชุมพาบาลแกทาน) (1992) 
Fidei depositum  (พระคลังแหงความเช่ือ)  (1992) 
Veritatis Splendor (ความรุงโรจนแหงความจริง)  (1993) 
Interpretation of the Bible in the Church.  (การตีความพระคัมภีรในคริสตศาสนจักร) 

(1993) 
Letter to Families  (จดหมายถึงครอบครัว)  (1994) 
Tertio Millennio Adveniente  (สูสหัสวรรษท่ี 3)  (1994) 
Ordinatio sacerdotalis  (การบวชพระสงฆ) (1994)   
Crossing the Threshold of Hope (การผานเขาสูความหวัง)  (1994)    
Evangelium Vitae  (ขาวดีเร่ืองชีวิตมนุษย) (1995) 
Ut Unum Sint  (เพื่อใหทุกคนเปนหนึ่งเดยีว)  (1995) 
Ecclesia in Africa  (คริสตศาสนจักรในแอฟริกา)  (1995) 
Orientale lumen (แสงสวางตะวนัออก) (1995) 
Letter to Women  (จดหมายถึงสตรี) (1995) 
Vita Consecrata  (ชีวิตผูรับเจิม) (1996) 
Gift and Mystery  (พระพรและพระธรรมลํ้าลึก) (1996) 
Theology of the Body (เทววิทยาของรางกาย)  (1997) 
Dies Domini  (วันของพระเจา)  (1998) 
Fedes et Ratio  (ความเช่ือและเหตุผล)  (1998) 
Incarnationis Myterium  (พระสัจธรรมแหงการรับเอากาย)  (1998) 
Ecclesia in Asia  (คริสตศาสนจักรในเอเชีย)  (1998) 
Ecclesia in America  (คริสตศาสนจักรในอเมริกา)  (1999) 
Letter to Artists  (จดหมายถึงบรรดาศิลปน)  (1999) 
Novo Millennio Ineunte  (เร่ิมตนสหัสวรรษใหม)  (2001) 
Rosarium Virginis Mariae  (การสวดสายประคํา)  (2002) 
Misericordia Dei  (พระเมตตาของพระเจา)  (2002) 
Ecclesia de Eucharistia  (ศีลมหาสนิทและคริสตศาสนจักร)  (2003) 
Ecclesia in Europa  (คริสตศาสนจักรในยุโรป)  (2003) 
เปนตน 
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ชื่อ – สกุล 
 บาทหลวงวุฒชัิย  อองนาวา  
การศึกษา 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  วิทยาลัยแสงธรรม  (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
 ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา   วิทยาลัยแสงธรรม (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ตําแหนงหนาท่ีประจําวิทยาลัยแสงธรรม 
 อาจารยประจําสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนษุยศาสตร 
หนาท่ีอ่ืนๆ 
 อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
 อาจารยพิเศษ พระคริสตธรรมลูเธอร 
ผลงานทางวิชาการ 
 เอกสารประกอบการสอน 
  - ศาสนาคริสต  (พ.ศ. 2549) 

- ปรัชญาเบ้ืองตน (พ.ศ. 2550) 
 ตํารา 
  - ปรัชญาศาสนา (พ.ศ. 2552) 

หนังสือ 
มนุษย ภาพลักษณของพระเจา (พ.ศ. 2550) 

 งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร  
- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม (2552) 

  - การศึกษาเชิงวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน (2552) 
- การพัฒนากระบวนทัศนทางปรัชญาโดยอาศัยการฝกปฏิบัติการเขียนบทความ 

ตามหัวขอท่ีกาํหนดในรายวชิาปรัชญาเบ้ืองตน (2553) 
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

- การศึกษาวิชาปรัชญาในวิทยาลัยแสงธรรม : พื้นฐานสูความเขาใจมิติทางคริสต-
ศาสนาและบริบทสังคมไทย  (2552) 
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