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บทที ่2 
เอกสารงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

การวิจยัเร่ืองความเช่ือในชุมชนในศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย ต าบลแม่แรม 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงอยูภ่ายใตชุ้ดโครงการวิจยัเร่ือง โครงการหลวง : การท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมบนพื้นท่ีสูง กรณีศึกษาชุมชนในโครงการหลวงหนองหอย ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.
เชียงใหม่ในคร้ังน้ี ใชเ้อกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดดา้นโลกทศัน์  ความเช่ือ  และวฒันธรรม  
2.2 แนวคิดทางอภิปรัชญาและจริยศาสตร์ 
2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิด้านโลกทศัน์  ความเช่ือ  และวฒันธรรม  
 

โลกทศัน์ 
โลกทศัน์  (Worldviews)  คือ  ผลรวมของแนวคิดมนุษยท่ี์มีต่อโลก มนุษย ์จกัรวาล และ

ธรรมชาติซ่ึงมนุษยเ์ก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ดว้ย  แนวคิดดงักล่าว เป็นแนวคิดพื้นฐาน เป็นตน้รากและแก่น
แกนท่ีน ามาสู่การหาวธีิปฏิบติัเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวคิดนั้นๆ  

ราชบณัฑิตยสถานให้ความหมายโลกทศัน์ว่า โลกทศัน์ มาจากค า 2 ค า คือ โลก หมายถึง 
แผ่นดิน โดยปริยายหมายถึง มนุษย ์ ทศัน์ (ทรรศนะก็ใช้) หมายถึง ความเห็น การเห็น ส่ิงท่ีเห็น 
เคร่ืองรู้เห็น 1  

อมรา  พงศาพิชญ ์ใหค้วามหมายวา่ โลกทศัน์ คือ ทศันะในการมองโลกของบุคคลและกลุ่ม
บุคคล 2  

วทิย ์ วศิทเวทย ์ใหค้วามหมายวา่ โลกทศัน์ คือ ทศันะท่ีมีต่อโลกและชีวติ 3 
โลกทศัน์ในมุมมองดา้นมานุษยวิทยา คือ ทศันะของมนุษยท่ี์มีต่อส่ิงแวดลอ้มรอบตวัของ

เขาและกลุ่มท่ีเขาอาศยัอยู ่รวมไปถึงเผา่พนัธ์ุมนุษยก์ลุ่มอ่ืนๆ ซ่ึงแสดงออกผา่นความเช่ือ วฒันธรรม
ประเพณี และค่านิยม โดยการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบนั  

                                                        
1
 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2525, 2525 หนา้ 389 

2
 อมรา  พงศาพิชญ,์ วฒันธรรม ศาสนา และชาติพนัธ์ุ : วเิคราะห์สงัคมไทยแนวมานุษยวทิยา, 2534 หนา้ 80 

3
 วทิย ์ วศิทเวทย,์ ปรัชญาทัว่ไป, 2523 หนา้ 25 
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ภาพที ่1 รูปแบบการกระจายของโลกทศัน์ท่ีมนุษยมี์ต่อสรรพส่ิง  

มุมมองด้านมานุษยวิทยา มุ่งแสวงหาวิถีชีวิตของมนุษยท่ี์ด าเนินเคล่ือนไหวและร่วมกนั
ขบัเคล่ือนชุมชน สังคมให้วิวฒันาการมาไดอ้ย่างแน่นแฟ้นและสามารถผสมกลมกลืนกบักระแส
ความเช่ืออ่ืนๆ ได ้วา่มีรากฐานความคิดมาจากอะไร ซ่ึงรากฐานความคิดน้ีเองคือโลกทศัน์ท่ีบุคคล
และสังคมในแต่ละกลุ่มมีต่อส่ิงต่างๆ และยดึถือปฏิบติัตามโลกทศัน์นั้นสืบทอดกนัมาไม่ขาดสาย  

โลกทศัน์ในมุมมองดา้นปรัชญา คือ ทศันะของมนุษยท่ี์มีต่อโลก จกัรวาล ธรรมชาติ และ
มนุษย์ ว่าเกิดมาจากอะไร มีท่ีมาท่ีไปอย่างไร ด าเนินเคล่ือนไหวไปอย่างไร มีเป้าหมายหรือไม่ 
ด าเนินไปตามธรรมชาติหรือดว้ยพลงัอ านาจของส่ิงเหนือธรรมชาติ จุดส้ินสุดมีหรือไม่และคืออะไร   

โลกทศัน์จึงเป็นผลรวมของแนวคิดพื้นฐานท่ีมนุษยมี์ต่อส่ิงแวดลอ้มรอบตวั มนุษย ์โลก 
จกัรวาล และธรรมชาติ และสั่งสมบ่มเพาะจนตกผลึกกลายเป็นวิถีชีวิตท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมาจนถึง
ปัจจุบนั  ส าหรับรูปแบบการกระจายของโลกทศัน์ซ่ึงถือเป็นหลกัปรัชญาท่ีมนุษยย์ึดถือปฏิบติัสืบ
ต่อกนัมา จะเป็นไปในลกัษณะดงัน้ี  4 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
4
  ผูว้จิยั : ภาพน้ีเป็นความเห็นของผูว้จิยัท่ีมองวา่ โลกทศัน์จะอยูค่รอบสรรพส่ิงทั้งหลายตั้งแต่ตวัมนุษยไ์ปจนถึง
ระบบจกัรวาล  
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จะเห็นได้ว่า โลกทศัน์จะครอบคลุมความคิดความเช่ือของมนุษย์ทั้ งหมด โดยกระแส
ความคิดของมนุษยท่ี์กลายมาเป็นความเช่ือและมีวิธีปฏิบติัในวิถีชีวิตประจ าวนัภายในกลุ่ม จะ
กลายเป็นโลกทศัน์ท่ีสะทอ้นผ่านพิธีกรรมต่างๆ มาโดยตลอด โลกทศัน์จึงเป็นผลจากการตกผลึก
ทางความคิดของมนุษยใ์นแต่ละกลุ่มและแสดงออกผา่นพิธีกรรมหรือกิจกรรมท่ีกระท าร่วมกนัผา่น
ยคุสมยัมาจนกระทัง่ปัจจุบนั 

 

ความเช่ือ 5 
ความเช่ือ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีสืบทอดกนัมาอนัมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก

ของบุคคลหรือกลุ่มชนท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ โดยไม่ค  านึงถึงเหตุผลหรือพื้นฐานความเป็นจริง ฉะนั้น
ความเช่ือจึงมีขอบเขตกวา้งขวางมากไม่เพียงแต่จะหมายถึง ความเช่ือในดวงวิญญาณทั้งหลาย ภูตผี
ปีศาจ  คาถาอาคม  โชคลาง  ไสยศาสตร์ต่างๆ เท่านั้น   แต่ยงัคงรวมถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ี
มนุษยย์อมรับนบัถือ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของแต่ละทอ้งถ่ิน 

 

ประเภทของความเช่ือในท้องถิ่น 
ความเช่ือของชาวบา้นในทอ้งถ่ินมีหลายประการ สามารถจ าแนกเป็น 7 ประเภท ดงัน้ี 
1. ความเช่ือเก่ียวกบัปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
2. ความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการเกิดและการตาย 
3. ความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการรักษาสุขภาพ 
4. ความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการพยากรณ์ 
5. ความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ 
6. ความเช่ือเก่ียวกบัการสูญเสียและไดก้ลบัคืน 
7. ความเช่ือเก่ียวกบัครัวเรือน 

 

ความเช่ือเกีย่วกบัปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
ความเช่ือเร่ืองธรรมชาติเกิดข้ึนจากการท่ีมนุษยพ์ยายามหาค าตอบให้กับปรากฏการณ์

ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน เป็นความคิดของมนุษยต่์อปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีไม่สามารถอธิบายได ้ ก็จะ

                                                        
5  ภิญโญ จิตตธ์รรม, http:// benchama.ac.th/social/kanokporn/pdf/lesson%202_03.pdf  (ออนไลน์)  (สืบคน้เม่ือ
วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2553) 
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พยายามอธิบายในรูปของส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ ดังตวัอย่างความเช่ือในเร่ืองปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ดงัต่อไปน้ี 

1) ถา้อากาศร้อนอบอา้วและฟ้าแดง ฝนจะตกใหญ่พายแุรง 
2) หา้มช้ีรุ้งกินน ้า จะท าใหน้ิ้วกุด (น้ิวดว้น) 
3) ถา้มดขนไข่ แสดงวา่ฝนจะตก 
4) ถา้ปลูกตน้ขนุนไวห้ลงับา้น จะท าใหมี้คนอุดหนุนจุนเจือ 
5) ถา้ปลูกตน้มะยมไวห้นา้บา้น จะท าใหมี้คนนิยมชมชอบ 

 
ความเช่ือเกีย่วกบัการเกดิและการตาย 
ความเช่ือเกีย่วกบัการเกิด  เช่ือกนัวา่หากเห็นดาวตกแสดงวา่มีวิญญาณจากสวรรคจ์ะมาเขา้

ทอ้งเพื่อเกิดใหม่ ถา้เห็นดาวตกบา้นใครบา้นนั้นจะไดลู้ก และขณะเห็นดาวตกห้ามไม่ให้ทกัเพราะ
วิญญาณจะไปเขา้ทอ้งสุนขัแทน ซ่ึงท าให้เช่ือวา่วิญญาณของทุกคนมาจากสวรรค์แลว้มาเกิดเป็น
มนุษย ์เช่ือวา่นรกมีไวส้ าหรับผูท้  าชัว่ สวรรคมี์ไวส้ าหรับผูท้  าดี ใครท าชัว่ตายไปจะตกนรก ใครท าดี
ตายไปจะเกิดบนสวรรค ์การเตรียมตวัของมารดาขณะตั้งครรภ ์ก่อนท่ีจะไดลู้กมารดาบางคนไดฝั้น
วา่ไดแ้กว้แหวนเงินทองหรือไดพ้ระ เม่ือมีการท านายฝันเช่ือว่าจะไดลู้กหญิงหรือลูกชาย เม่ือรู้ว่า
ตั้งครรภ์ก็เกิดความเช่ือเก่ียวกบัการปฏิบติัตวั หรือวิธีท่ีจะท าให้ลูกสมบูรณ์ แข็งแรง แมแ้ต่การ
รับประทานอาหารของมารดาท่ีตั้งครรภ ์ถา้มารดารับประทานอาหารท่ีแปลกพิสดาร ก็เช่ือวา่ลูกมา
จากภพภูมิท่ีไม่ดี 

 

ความเช่ือเกี่ยวกับการตาย  ความตายเป็นช่วงสุดทา้ยของชีวิตท่ีทุกคนกลวั และหาค าตอบ
วา่ เหตุใดจึงตอ้งตายและตายแลว้ไปไหน มนุษยจึ์งพยายามสร้างความเช่ือเก่ียวกบัการตายหลาย
ประการเพื่อช่วยขจดัความกลวันั้น โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 

1)  การจดังานศพให้กบัคนตาย มีการอาบน ้ าศพ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและขอขมา
ผูต้ายก่อนบรรจุใส่โลง และมีการนิมนตพ์ระมาสวด มีการก าหนดวนัเผาศพ จะเห็นไดว้า่การกระท า
ทุกอยา่งท่ีจดัใหก้บัคนตายนั้นจะเตรียมและท าทุกอยา่งใหดี้ท่ีสุดส าหรับคนตาย เพราะถือวา่เป็นการ
ท าใหค้ร้ังสุดทา้ยก่อนท่ีจะน าไปเผา เช่ือวา่การอาบน ้าศพเป็นการท าความสะอาดร่างกายคร้ังสุดทา้ย
เพื่อให้ร่างกายไร้มลทิน และแต่งกายคนตายให้สวยงามเวลาจากโลกน้ีไปจะไดมี้เส้ือผา้สวมใส่ 
ส่วนใหญ่จะเลือกชุดท่ีผูต้ายชอบมากท่ีสุด 

2)  ส่วนประกอบของการมีชีวิตและความแตกต่างท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ การมีรูปร่างและมีจิตใจ 
ผูท่ี้มีชีวติจะตอ้งมี 2 ส่วนประกอบกนั รูปร่างของผูมี้ชีวติสามารถสัมผสัได ้เช่น เคล่ือนไหวได ้มีลม
หายใจ มีเลือดมีเน้ือ แต่เม่ือตายแลว้รูปร่างก็จะเส่ือมสลายไป วิญญาณจะออกจากร่างและเช่ือว่า
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หลงัจากการตายแลว้วิญญาณจะไปเกิดใหม่ เม่ือถึงเวลาก็จะไปเกิดเป็นส่ิงมีชีวิตเวียนวา่ยอยูแ่บบน้ี
เร่ือยไป จนกวา่จะหมดกรรมแลว้จึงไม่เกิดมาอีก 

3)  สาเหตุของการป่วยไขห้รือภยัท่ีน าไปสู่ความตาย สาเหตุท่ีท าให้คนตายมีหลายอย่าง 
เช่น เจ็บป่วยดว้ยโรคและถึงแก่ความตายเอง หรือตายดว้ยอุบติัเหตุ ความเช่ือในเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
เช่ือวา่ปฏิบติัต่อผีเรือนไม่ดีก็ท  าให้เจ็บป่วย   ถา้แกไ้ขไม่ถูกทางจะถึงแก่ความตาย หรือหากถูกท า
คุณไสยบางอยา่งอาจถึงแก่ความตายได ้
 

ความเช่ือเกีย่วกบัการรักษาสุขภาพ 
ในอดีตการแพทยย์งัไม่เจริญก้าวหน้าเช่นในปัจจุบนั วิธีรักษาโรคหลายวิธีท่ีได้ผลตาม

ความเช่ือของกลุ่มชนแต่ละทอ้งถ่ิน และในปัจจุบนัชนบางกลุ่มยงัมีความเช่ือในการรักษาโรคตาม
ความเช่ือเดิมอยู ่ดงัน้ี 

ความเช่ือเกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิภาพ เป็นความเช่ือว่าจะปฏิบติัตนอย่างไรจึงจะ
ปลอดภยัและมีอนามยัดี เช่น ห้ามหญิงแม่ลูกอ่อนกินชะอมหรือเน้ือควายเผือก จะท าให้ป่วยหรือ
ผูป่้วยกินไข่จะผดิส าแดง 

ความเช่ือเกีย่วกับยากลางบ้าน เป็นความเช่ือวา่มีส่วนของพืชบางชนิด อวยัวะของสัตวบ์าง
ชนิดเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เช่น ดิน หิน สามารถรักษาโรคได ้ ความเช่ือน้ีบางคร้ังก็จริง 
บางคร้ังก็ไม่จริง 

ความเช่ือในส่ิงที่มองไม่เห็น เป็นความเช่ือวา่ป่วยเพราะกรรมเก่า หรือการรับประทานของ
แสลงของผดิส าแดงเขา้ไป การเจบ็ป่วยเพราะถูกผลีงโทษ 
 

ความเช่ือทีเ่กีย่วกบัการพยากรณ์ 
การพยากรณ์ หมายถึง การท านายเก่ียวกบับุคคล ส่ิงท่ีมีชีวิต ส่ิงไม่มีชีวิตและเหตุการณ์ทั้ง

ในอดีตและปัจจุบนั การพยากรณ์เป็นเร่ืองท่ีทุกคนในสังคมสนใจมาก บางคนเล่ือมใสศรัทธามาก
จะยดึการพยากรณ์เป็นหลกั การพยากรณ์เป็นความเช่ือท่ีสืบทอดกนัมา มีการเช่ือค าพูดผูท่ี้พยากรณ์
เป็นหลกั เช่ือวา่ผูท่ี้พยากรณ์มีวิชาหย ัง่รู้เหตุการณ์ทั้งในอดีตและอนาคตเป็นผูว้ิเศษเหนือกวา่บุคคล
อ่ืน แทจ้ริงแลว้เป็นภูมิปัญญา และเป็นขอ้สังเกตท่ีคนสมยัก่อนรวบรวมไวค้ลา้ยๆ การเก็บขอ้มูล
ทางสถิติแลว้น ามาใช้ในการพยากรณ์ว่าเป็นอย่างน้ี อะไรจะเกิดข้ึนต่อไป โดยเฉพาะเร่ืองของ
อนาคต จึงท าให้อยากจะรู้อยากจะเห็นและเฝ้าคอยดูเหตุการณ์จะด าเนินไปตามท่ีพยากรณ์หรือไม่ 
เพราะไม่มีใครสามารถรู้เร่ืองอนาคตของตวัเองได ้

การพยากรณ์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
1) หมวดนรศาสตร์ หมายถึง การพยากรณ์โดยสังเกตลกัษณะของร่างกาย ตวัอยา่งเช่น 
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(1) ลกัษณะจมูก จมูกกลมมีเน้ือมาก แกม้ทั้งสองมีเน้ือบริบูรณ์เสมอกนั ผูน้ั้นจะมี
ทรัพยม์าก 

(2) ลกัษณะใบหนา้ บุคคลท่ีมีโครงหนา้อ่ิมเอิบรูปไข่ หนา้ผากกวา้งเสมอกนัผูน้ั้นจะมี
อ านาจวาสนาดงัราชสีห์ มกัไดเ้ป็นใหญ่ มีคนอุปถมัภ ์ชุบเล้ียงไม่เดือดร้อน 

2) หมวดไสยศาสตร์ หมายถึง ความเช่ือเก่ียวกบัเวทยม์นต์คาถา หรือผีสางเทวดาท่ีมี
อิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์ เช่น เช่ือว่าคาถาบางอย่างท าให้อยูย่งคงกระพนัไดห้รือวตัถุ
บางอยา่งมีฤทธ์ิเป็นพิเศษ เรียกวา่ เคร่ืองรางของขลงั ส่วนผีสางเทวดามีทั้งดี ไม่ดี เช่น ผีแถน ผีปู่ ตา 
เป็นผดีี ผปีอบ ผเีปรต ผกีระสือ นั้นเป็นผไีม่ดี 

3) หมวดหตัถศาสตร์ หมายถึง การท านายลกัษณะชีวิต จิตใจ ความเป็นมาต่างๆ ทั้งใน
อดีตและอนาคต โดยการสังเกตจากเส้นลายมือ ซ่ึงจะตอ้งดูลกัษณะฝ่ามือ น้ิวมือ เล็บ เนินบนฝ่ามือ 
เส้นลายมือ เป็นตน้ 

4) หมวดโหราศาสตร์ หมายถึง การท านายโดยมีการค านวณเก่ียวกบั วนั เดือน ปี คนไทย
มีความเช่ือในเร่ืองค าท านาย โชคชะตา ชีวิต โดยดูต าราโหราศาสตร์ ต าราพรหมชาติซ่ึงจะท านายปี
เกิด ลกัษณะประจ าปีเกิด และวิถีชีวิตของคนท่ีเกิดในแต่ละปี  ความเช่ือทางดา้นโหราศาสตร์ 
เก่ียวกบัฤกษย์าม  เช่น  การปลูกบา้น  การแต่งงาน  การบวชนาค การตั้งศาลพระภูมิ  การท านาย
ความฝัน ลกัษณะของสัตวเ์ล้ียง เช่น 

(1) ปลูกเรือนวนัพฤหสับดีเป็นมงคล 
(2) ตดัผมวนัพุธ ไม่เป็นมงคล 
(3) ฝันเห็นงู แสดงวา่พบเน้ือคู่ 
(4) ฝันวา่ฟันร่วง แสดงวา่ จะมีการเสียชีวติ 

 

ความเช่ือเกีย่วกบัการประกอบอาชีพ 
ความเช่ือเก่ียวกบัอาชีพเป็นความเช่ือหรือการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพต่างๆ จะกล่าวใน

อาชีพหลกัๆ ของคนไทยในภาคต่างๆ คือ 
1) อาชีพเกษตรกรรม คนอีสานส่วนมากมีอาชีพท านาท าไร่ เพราะสภาพทางภูมิศาสตร์

เอ้ืออ านวย ความเช่ือเก่ียวกบัอาชีพเกษตรกรรม เช่น การบวงสรวงผีตาแฮกก่อนท านา การท าบุญ
คูณลาน การท าบุญขา้วจ่ี เพื่อเป็นศิริมงคลในการประกอบอาชีพดา้นการเกษตร 

2) อาชีพล่าสัตวป่์า เรียกวา่นายพราน เช่ือวา่ในป่าจะมีเจา้ป่าเป็นผูดู้แลรักษาป่า การเขา้ไป
ในป่าจะตอ้งไม่ท าให้เจา้ป่าโกรธ มิฉะนั้นจะเกิดอนัตราย ขณะเดินเขา้ป่าห้ามพูดคุยเสียงดงั และยงั
มีความเช่ือเร่ืองผีป่า คนเดินป่าจะตอ้งมีคาถาอาคมและเคร่ืองรางของขลงัป้องกนัอนัตรายจากผีป่า 
และสัตวป่์า 
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3) อาชีพการแสดง โดยเฉพาะการแสดงท่ีเป็นศิลปะชั้นสูง หากผูแ้สดงไม่มีความเช่ือมัน่
ในตนเองสูง ย่อมไม่สามารถถ่ายทอดงานศิลปะและอารมณ์ให้ผูช้มคลอ้ยตามท าให้เกิดอารมณ์
ตามท่ีผูแ้สดงตอ้งการได้ ความเช่ือดงักล่าวจะช่วยให้ผูแ้สดงมีความเช่ือมัน่ในตนเอง และสามารถ
สวมวญิญาณของตนเอง สามารถแสดงไดด้ว้ยความราบร่ืน ท าใหผู้ช้มพอใจ 
 

ความเช่ือทีเ่กีย่วข้องกบัการสูญเสียและได้กลบัคืน 
เหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัการสูญเสียหรือสูญหาย การสูญหายน้ีอาจจะถูกคนร้ายขโมยไปหรือจ า

ไม่ไดว้า่เก็บของนั้นไวท่ี้ไหน ในกรณีท่ีท าของหาย ถา้เป็นของเล่นตกหล่น เช่น สร้อยอาจใชว้ิธีโยน
เข็มเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการช่วยช้ีน าให้หาของท่ีหายพบ หรืออาจมีการเส่ียงทายโดยการโยน
ส่ิงของพร้อมอธิษฐาน ถา้ส่ิงของท่ีเส่ียงทายช้ีไปทางใดก็จะไปหาตามทิศนั้น เป็นตน้ ความเช่ือเร่ือง
การสูญเสียและการได้กลบัคืน อาจเป็นการท่ีผูท่ี้ก  าลงัทุกข์ใจให้มีกิจกรรมหรือมีก าลงัใจ มี
ความหวงัวา่จะหาส่ิงท่ีสูญเสียไปกลบัคืนมาได ้ในขณะเดียวกนั เวลาท่ียงัหาส่ิงของไม่พบ จะไดเ้ร่ิม
มีสติพิจารณายอ้นหลงัอยา่งรอบคอบ 
 

ความเช่ือทีเ่กีย่วข้องกบัครัวเรือน 
ครัวเรือนเป็นสถานท่ีอาศยัของคน  และเป็นท่ีรวมของบุคคลท่ีเรารักใคร่  เช่น  บิดามารดา 

ปู่  ยา่ ตา ยาย ลูก หลาน และพี่นอ้ง หรือเป็นสถานท่ีเราก าลงัจะสร้างครอบครัวต่อไปจึงมีความเช่ือ
เก่ียวกบัครัวเรือนท่ีตอ้งปฏิบติั เพื่อความสุขของตนและคนในครอบครัว ความเช่ือเก่ียวกบัครัวเรือน 
อาจพิจารณาได ้4 ประเภท คือ 

1) ความเช่ือเก่ียวกบับุคคล ชาวบา้นทัว่ไปเช่ือว่าในแต่ละครัวเรือน จะมีผีเรือนคอย
คุม้ครอง ดูแลลูกหลานท่ีอยูใ่นครัวเรือน ดูแลทรัพยสิ์น การกระท าอะไรก็ตามตอ้งบอกให้ผีเรือน
รับทราบดว้ย ถา้ไม่บอกจะเป็นการผิดผี ถา้มีการผิดผี ผีเรือนจะเขา้ร่างของคนและบอกกล่าวการท า
ความผดินั้น ในงานเทศกาลท่ีส าคญัจะมีการเซ่นไหวผ้เีรือน นอกจากการเช่ือเร่ืองผีเรือนแลว้ ยงัเช่ือ
เร่ืองของผบีรรพบุรุษดว้ย จึงตอ้งมีการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษดว้ย 

2) ความเช่ือเร่ืองเก่ียวกับบ้าน คนไทยเช่ือว่าการปลูกเรือนต้องหันหน้าไปทางทิศ
ตะวนัออก การท าประตูบา้นนิยมท าประตูให้เปิดเขา้ไปในบา้น เพื่อความปลอดภยัของเจา้ของบา้น
หากมีคนร้ายมาท าร้ายจะไดเ้ปิดประตูบงัตนเองไว ้และมีความเช่ือในเร่ืองของการปลูกบา้นตามวนั 
ปลูกบา้นตามเดือน หรือเช่ือในเร่ืองของการปลูกเรือน จะตอ้งดูฤกษย์ามในการลงเสาเอกและมีการ
ดูแลลกัษณะบา้นเรือนอีกดว้ยเม่ือปลูกบา้นเสร็จแลว้ก็ตอ้งมีการท าบุญข้ึนบา้นใหม่ และมีพิธียกศาล
พระภูมิดว้ยเพื่อใหเ้ทวดาในศาลพระภูมิดูแลรักษาบา้นเรือนและสมาชิกของครัวเรือนใหป้ลอดภยั 
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3) ความเช่ือเก่ียวกบัอาหาร เช่ือว่าคนป่วยกินไดเ้ฉพาะขา้วตม้ กบัเกลือหรือปลาแห้ง  
หญิงหลงัคลอดใหม่ๆ กินไดเ้ฉพาะขา้วกบัเกลือ บางทีอนุโลมให้กินขา้วกบัไก่ยา่งได ้ แต่ตอ้งเวน้
อาหารผกัทุกชนิด  หรือคนประกอบอาชีพบางอยา่ง  เช่น  หมอไสยศาสตร์  ห้ามไม่ให้รับประทาน
อาหารพวกเน้ือ เป็นตน้ 

4) ความเช่ือเก่ียวกบัเคร่ืองใช้ในบา้น ความเช่ือเก่ียวกบัเตาไฟมีผีท่ีศกัด์ิสิทธ์ิประจ าอยู่
เรียกวา่ ผีแม่กอ้นเส้า (เตาไฟ) เพราะเตาหุงหาอาหารให้กินได ้เช่ือวา่เด็กฉ่ีรดท่ีนอนให้ไปกราบแม่
กอ้นเส้า แลว้เด็กจะไม่ฉ่ีรดท่ีนอนอีก และส่ิงท่ีตอ้งระวงัเป็นพิเศษเก่ียวกบัของใชใ้นบา้น คือในงาน
แต่งงานหา้มท าส่ิงของหรือภาชนะแตกหกั ห้ามไม่ให้พานบายศรีลม้ เพราะเช่ือวา่จะหมายถึงความ
แตกร้าวของสามีภรรยา  
 

วฒันธรรม 
สุพตัรา  สุภาพ ใหค้วามหมายของค าวา่วฒันธรรมดงัน้ี “วฒันธรรม” มาจากค าวา่ “culture” 

ในภาษาองักฤษ ซ่ึงมีรากศพัทม์าจาก cultura ในภาษาละติน มีความหมายวา่ การเพาะปลูกและบ ารุง
ให้เจริญงอกงาม และ ค าวา่ “วฒันธรรม” เป็นค าท่ีเกิดจากการรวมค า 2 ค า ในลกัษณะสมาสเขา้
ดว้ยกนัไดแ้ก่ วฒันะ หรือวฒันา พฒันา ก็ได ้ แปลวา่  ความเจริญงอกงามรุ่งเรือง  กา้วหนา้  ธรรม 
เเปลวา่การกระท าหรือขอ้ท่ีควรปฏิบติั เช่น เบญจศีล แปลวา่ ขอ้ห้าม  เบญจธรรม แปลวา่ ขอ้ปฏิบติั 
ดงันั้น ค าวา่ วฒันธรรม จึงหมายถึงขอ้ท่ีก าหนดให้มนุษยป์ฏิบติัเพื่อเกิดความเจริญงอกงาม ทั้งดา้น
กาย วาจา ใจ ไปพร้อมกนัทั้งหมดจะมีอยา่งเดียวไม่ได ้ 6 

พระยาอนุมานราชธน กล่าวถึงความหมายของวฒันธรรมว่า “วฒันธรรมคือส่ิงท่ีมนุษย์
เปล่ียนแเปลงปรับปรุงหรือผลิตสร้างข้ึนเพื่อความเจริญงอกงามในวิถีชีวิตของมนุษยใ์นส่วนรวมท่ี
ถ่ายถอดกนัได ้เลียนแบบกนัได ้เอาอยา่งกนัได ้ วฒันธรรมจึงเป็นส่ิงอนัเป็นผลผลิตของส่วนรวมท่ี
มนุษยไ์ด้เรียนรู้มาจากคนสมยัก่อนสืบต่อกนัมาเป็นประเพณี วฒันธรรมจึงเป็นทั้งความคิดเห็น 
หรือการกระท าของนนุษยใ์นส่วนรวมท่ีเป็นลกัษณะเดียวกนั และส าแดงให้ปรากฏเป็นภาษา   
ความเช่ือ ระเบียบ ประเพณี”   7 
 วฒันธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากผลของกิจกรรม  ซ่ึงมนุษยไ์ดคิ้ดคน้ข้ึนมาเพื่อน าไปสู่เเนว 
การปฏบติัท่ีถูกตอ้ง ดีงาม เหมาะสม ก่อให้เกิดความสงบสุข ความสามคัคีกนัในกลุ่มคณะของ
สังคม เเละจะท าให้สังคมนั้นมีกฎ ระเบียบ กติกาในการอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสงบสุขปลอดภยั

                                                        
6
 สุพตัรา  สุภาพ, สงัคมและวฒันธรรมไทย ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี,  2536  หนา้  1-5 

7
  พระยาอนุมานราชธน, วฒันธรรม, 2538 หนา้ 16 



13 
 

ประชาชนในกลุ่มสังคมต่างก็ยดึมัน่ในคุณธรรมเเละศีลธรรมจึงจะเอ่ยวา่กลุ่มสังคมนั้นมีวฒันธรรม
ท่ีดี แต่ถา้ขาดคุณธรรมเเละศีลธรรมแลว้ วฒันธรรมในกลุ่มของสังคมก็จะไม่เกิดข้ึนดว้ย ทั้งน้ีเพราะ
ค่านิยมนั้นเป็นพื้นฐานของการเกิดวฒันธรรม เพราะค่านิยมจะเกิดจากแนวความคิดของผูน้ าทาง
สังคมคิดข้ึนมาเพื่อเป็นเเนวทางในการปกครองของกลุ่มของสังคม เเละเเนวคิดนั้นจะตอ้งไห้
สมาชิกในสังคมยอมรับเป็นส่วนใหญ่จึงจะถือว่าใช้ไดแ้ลว้ให้ยึดถือปฏิบติัสืบทอดต่อกนัไปเร่ือย
และการปฏิบติัสืบทอดกนัไปเร่ือยๆ นั้นก็จะเป็นการน าสู่การเกิดขนบธรรมเนียมประเพณี เเละ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีจะตอ้งไดม้าจากสมาชิกในสังคมยึดมัน่ในคุณธรรม เเละศีลธรรมดว้ย
จึงจะก่อใหเ้กิดวฒันธรรมตามมา 

 
ประเภทของวฒันธรรม 
ยศ  สันตสมบติั ได้กล่าวไวใ้นหนังสือมนุษยก์ับวฒันธรรม และได้แบ่งวฒันธรรม

ออกป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี 
1. คติธรรม (Moral culture) เป็นวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัหลกัของการด าเนินชีวิตในสังคม 

ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของจิตใจ โดยเนน้ทางดา้นคุณธรรม ศีลธรรม เพราะถือวา่เป็นส่ิงจ าเป็นของชีวิต
มนุษย ์ถา้หากขาดวฒันธรรมทางดา้นคติธรรม จะท าใหเ้ป็นมนุษยท่ี์ไม่สมบูรณ์ อยูใ่นสังคม ไดด้ว้ย
ความล าบาก เขา้กบัคนอ่ืนไดย้าก เพราะตอ้งมีความขยนัหมัน่เพียร ความประหยดัความเสียสละ 
ความรักใคร่สามคัคีกนัในกลุ่ม มีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อตนเองครอบครัว เเละส่วนรวม ตรงต่อเวลา 
รู้จกัใชส้ติปัญญาในทางท่ีถูกท่ีควรเหมาะสมกบักาลเทศะ 

2. เนติธรรม (Legal culture) เป็นวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ของสังคมหรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสังคมส่วนใหญ่ยอมรับวา่มีความส าคญัเท่าเทียมกนักบักฎหมาย ถา้หาก
ประชาชนในสังคมทุกคนต่างยดึมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณี มีคุณธรรมเเละมีศีลธรรม กฎหมาย
นั้นก็คงไม่จ  าเป็นต่อการน ามาใชป้กครองสังคม แต่เพราะมนุษยเ์รามีความรู้ความฉลาดมากข้ึนจึงมี
การหลีกเล่ียงกฎหมายของตนเอง ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีทั้งกฎหมาย เเละขนบธรรมเนียมประเพณี
เพื่อควบคุม และปิดช่องวา่งของกฎเกณฑ์แต่ละอยา่งให้ประชาชนในสังคมไม่ท าความผิดหรือท า
ความผดินอ้ยลง 

3. วตัถุธรรม (Material culture) เป็นวฒันธรรมเก่ียวกบัวตัถุเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ ในการ
ด ารงชีวติ เช่น เก่ียวกบัการกินดีอยูดี่ เคร่ืองนุ่งห่ม บา้นเรือน ยารักษาโรค โบราณวตัถุ โบราณสถาน 
ศิลปวตัถุ ส่ิงของท่ีเป็นสาธารณสมบติั เพื่อการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มพูนรายไดย้กฐานะความ
เป็นอยูข่องตนเองใหสู้งข้ึน 



14 
 

4. สหธรรม (Social culturc) เป็นวฒันธรรมทางสังคม ซ่ึงรวมถึงคุณธรรมต่างๆ ท่ีท าให้
มนุษยเ์ราอยู่ร่วมกนัอย่างผาสุกถ้อยทีถ้อยอาศยักนั รวมทั้งระเบียบมารยาทท่ีพึงปฏิบติัต่อกนัใน
สังคมทุกชนิด ทุกรูปแบบอยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 

นอกจากนั้น ยศ สันตสมบติั ยงัไดก้ล่าวถึงประเภทของวฒันธรรมในดา้นต่างๆ สามารถ
เรียกไดด้งัน้ี  

1. องคว์ตัถุ (symbolic objects) คือ วฒันธรรมวตัถุท่ีสามารถสัมผสัจบัตอ้งไดเ้เละมีรูปร่าง 
เช่น เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้โรงเรียน โรงงาน ภาพเขียน เคร่ืองจกัรสาน มหรสพ โบสถ์  วิหาร และส่วน
ท่ีไม่มีรูปร่าง เช่น ภาษา สัญลกัษณ์ในการติดต่อส่ือความหมาย หลกัวิชาค านวณ (ตวัเลข) มาตรา ชัง่ 
ตวง วดั 

2. องคก์าร (Association or organization)  หมายถึง  กลุ่มท่ีมีการจดัอยา่งเป็นระเบียบหรือมี
โครงร่างอยา่งเป็นทางการ มีการวางกฎเกณฑ์ระเบียบขอ้บงัคบัเและวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งแน่นอน 
เป็นกลุ่มท่ีมีความส าคญัท่ีสุดในสังคมท่ีซับซ้อน เช่น ครอบครัว สหพนัธ์กรรมกร ลูกเสือ
สภากาชาด วดั ฯลฯ โดยทัว่ไปบุคคลท่ีมาร่วมกนัเพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงคบ์างอยา่ง และ
วตัถุประสงคก์็อาจจะเป็นเร่ืองไม่ใหญ่โตก็ได ้

3. องคพ์ิธีการ (Usage) เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป เช่น พิธีกรรม
ต่างๆ ตั้งเเต่เร่ืองการเกิด หมั้น แต่งงาน บวชนาค ตาย ปลูกบา้น ข้ึนบา้นใหม่ ฯลฯ ซ่ึงศาสนาก็มี
อิทธิพลอยูบ่า้งไม่มากก็นอ้ย รวมตลอดถึงพิธีการแต่งกายเเละรับประทานอาหาร เช่นเวลาไปงานท่ี
เป็นทางการของทางราชการ หญิงมกัจะตอ้งแต่งชุดไทย ชายก็แต่งชุดเต็มยศ หรือการดูแลอาหาร
ปัจจุบนัในงานต่างๆ ก็มกัจะออกมาในรูปบุฟเฟ่ต ์ดินเนอร์ ขนัโตก เป็นตน้โดยวิธีการเหล่าน้ีมีการ
เปล่ียนเเปลงไปบา้งตามสภาพของสังคม 

4. องคม์ติ (concepts) หมายถึง ความเขา้โจ ความเช่ือ ความคิดเห็น ตลอดจนอุดมการณ์
ต่างๆเช่น ความเช่ือวา่กรรมเป็นเคร่ืองช้ีเจตนา ความเช่ือมัน่เร่ืองการมีผวัเดียวเมียเดียว (monogamy) 
ความเช่ือในเร่ืองตายแลว้เกิดใหม่  ความเช่ือในเร่ืองพระเจา้องคเ์ดียว (monotheism)  หรือหลายองค ์ 
(polytheism)  ตลอดจนอุดมการณ์  ทศันคติ การยอมรับว่าส่ิงใดถูกหรือผิด สมควรหรือไม่ ซ่ึง
แลว้แต่กลุ่มชนใดจะใชเ้ป็นมาตรฐานในการตดัสิน   หรือเป็นเคร่ืองวดัในสภาพแวดลอ้มของตน   8 

ในดา้นการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม มีนกัวชิาการเเสดงทศันะในเเต่ละดา้นท่ีแตกต่างกนั
ออกไป เช่น ณรงค์ เส็งประชา ไดใ้ห้แนวคิดในเร่ืองน้ี โดยสรุปความว่า วฒันธรรมยอ่มมีการ
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ สาเหตุหลกัเน่ืองจากปัญหาท่ีมนุษยป์ระสบอยูเ่ป็นประจ าประกอบกบัมีความ

                                                        
8
  ยศ  สนัตสมบติั, มนุษยก์บัวฒันธรรม, 2537 หนา้ 42-44 
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ตอ้งการท่ีอยากจะท าให้วิถีชีวิตของตนเอง  ของครอบครัวมีสภาพท่ีดีข้ึนกว่าเดิม จะเห็นไดว้่า 
วฒันธรรมกบัสังคมตอ้งไปดว้ยกนั มีผลเก่ียวเน่ืองกนั วฒันธรรมมกัจะเนน้หนกัในทางดา้นวิถีชีวิต 
ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา วตัถุ ค่านิยม ซ่ึงความจริงแล้วส่ิงเหล่าน้ีก็มี
ความสัมพนัธ์กบัโครงสร้างของสังคมดว้ยเช่นกนั การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมตอ้งอาศยัตวัการ
หรือผูก้ระท า ซ่ึงตอ้งเป็นบุคคลในสังคม สาเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมสามารถแบ่ง
ออกเป็นขอ้ยอ่ยๆ ไดด้งัน้ี  

1. เน่ืองจากการท านุบ ารุงส่งเสริมวฒันธรรม เพื่อปรุงแต่งวฒันธรรมสังคมของตนให้เจริญ
งอกงามข้ึน มีการคิดคน้วฒันธรรมใหม่ มีการปรับปรุงดดัแปลงวฒันธรรมเดิมให้เหมาะสมกบั
สังคมปัจจุบนั ซ่ึงท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 

2. การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ อนัไดแ้ก่ สภาพของดินฟ้าอากาศ ซ่ึงเปล่ียนแปลงอยู่
เสมอ เช่น ความเส่ือมคุณภาพของเน้ือดินท่ีเกิดข้ึน น ้ าท่วม ลมพายุ ความแห้งแลง้ และความหนาว
เยน็ การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติดงักล่าวกระตุน้ให้มนุษยป์ระดิษฐ์ส่ิงใหม่ๆ เพื่อควบคุมการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว เช่น ผลิตปุ๋ยเพื่อท าให้เน้ือดินอุดมสมบูรณ์ ประดิษฐ์เคร่ืองปรับอากาศเพื่อ
ขจดัความร้อนอบอา้วของอากาศท าใหว้ถีิชีวติหรือวฒันธรรมของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไป 

3. การเปล่ียนแปลงในความตอ้งการของมนุษย์  โดยเหตุท่ีมนุษยมี์เชาวน์ปัญญาสูง  ความ
นึกคิดของมนุษยจึ์งเป็นไปอยา่งกวา้งขวาง กล่าวกนัวา่มนุษยเ์ป็นทาสของความนึกคิดของตนเองอยู่
ตลอดเวลา และความนึกคิดน้ีได้น าไปสู่การเปล่ียนแปลงในความตอ้งการของมนุษย  ์ มนุษย์
จ  าเป็นตอ้งเเสวงหาส่ิงตอบสนองความตอ้งการของงานท่ีเพิ่มข้ึนโดยล าดบั เช่น คิดคน้ส่ิงใหม่ๆและ
วธีิการใหม่ๆ ข้ึนมาอนัเป็นผลใหว้ฒันธรรมเปล่ียนแปลงไป 

4. การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มทางสังคม สังคมมนุษยย์อ่มไม่อยูค่งท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมอยูต่ลอดเวลา เช่น จ านวนประชากรเพิ่มมากข้ึนท าให้มีการแข่งขนักนัสูงข้ึน ตลอดจน
การขดัแยง้ระหว่างชนชั้นเพิ่มมากข้ึน อนัเป็นปัญหา มนุษยจึ์งตอ้งหาวิธีการและสร้างระเบียบ
ปฏิบติัเพื่อแกไ้ขปัญหายุง่ยากดงักล่าว ดงันั้นวฒันธรรมของมนุษยย์อ่มเปล่ียนแปลงไปดว้ย 

5. การเเลกเปล่ียนหยบิยมืวฒันธรรม มนุษยใ์นสังคมต่างๆ มีการติดต่อส่ือสารอยูต่ลอดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบนัน้ี การคมนาคมติดต่อถึงกนันั้นเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว  การ
แลกเปล่ียนหยบิยมืวฒันธรรมจึงเป็นไปอยา่งกวา้งขวาง 

6. วฒันธรรมอาจเปล่ียนแปลงไดจ้ากพฒันาการของความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีสังคม
สร้างข้ึนหรือหยิบยืมมาจากสังคมอ่ืน ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางทศันคติความเช่ือเเบบเดิมหนั
ไปหยิบแบบใหม่ เพื่อตอ้งการให้เป็นผูท่ี้เรียกว่าทนัสมยัไม่ล้าหลงั ผูน้ าทางสังคมจะปรับปรุง
แนวความคิดใหม่ๆ อยูเ่สมอเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัของคนในสังคม 
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7. วฒันธรรมอาจเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองจากความประสงคข์องผูมี้อ านาจในสังคม ตวัอยา่ง
ของการเปล่ียนเเปลงด้านการเเต่งกาย และด้านอ่ืนๆ ในสมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม อดีต
นายกรัฐมนตรีของไทยช่วงปี พ.ศ. 2481-2487 

8. เน่ืองจากการมองเห็นประโยชน์เเละความจ าเป็นของส่ิงนั้นๆ ท าให้ผูค้นรับเอา
วฒันธรรมนั้นๆ มาใชใ้นการด าเนินชีวติ เช่นเม่ือมีประชากรมากข้ึนก็จ  าเป็นตอ้งอาศยัการผลิตแบบ
อุตสาหกรรม มีการใชเ้คร่ืองจกัรช่วยในการผลิตระบบโรงงาน 9 

 
แนวคิดเกีย่วกบัการผสมกลมกลนืทางวฒันธรรม 
การผสมกลมกลืน (Assimilation) ไดแ้ก่ กระบวนการท่ีกลุ่มชนท่ีมีภูมิหลงัแตกต่างกนั แต่

อยู่ในบริเวณเดียวกนัไดก่้อให้เกิดมีวฒันธรรมร่วมกนัท่ีคลา้ยๆ กนัในเร่ืองหรือประเด็นกวา้งๆอนั
ยงัผลให้มีเอกภาพเเห่งชาติข้ึนมา ตลอดจนมีการดูดซึมทางวฒันธรรมของชนกลุ่มนอ้ยให้เขา้ไปสู่
วฒันธรรมหลกัในสังคม ตามรากศพัทภ์าษาองักฤษ “การผสมกลมกลืน ไดแ้ก่กระบวนการท่ีท าให้
สภาพเหมือนกันหรือเหมือนกันยิ่ ง ข้ึน” ในทางสังคมมนุษยวิทยาใช้ในความหมายดัง น้ี 
“กระบวนการท่ีกลุ่มชนมกัไดแ้ก่ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มท่ีอพยพเขา้มาไดมี้การติดต่อกบักลุ่มอ่ืนๆ 
จนกระทัง่ไดถู้กดูดซึมหรือรับวฒันธรรมของกลุ่มชนนั้นๆ” 10 

การผสมกลมกลืนเชิงวฒันธรรมน้ียอ่มด าเนินไปอยา่งช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป และใชเ้วลา
ยาวนาน การติดต่อส่ือสารและดว้ยการมีส่วนร่วมในชีวิตสังคมยอ่มท าให้มีการรับวฒันธรรมใหม่
อนัยงัผลใหว้ฒันธรรมเดิมเส่ือมหรือสูญไป 11   กระบวนการเเห่งการผสมกลมกลืนเร่ิมใชเ้ป็นถนน
วนัเวย ์  ชนกลุ่มนอ้ยอาจเป็นฝ่ายรับจากกลุ่มใหญ่เป็นส่วนมากก็จริง   แต่ชนกลุ่มนอ้ยก็เป็นผูใ้ห้ได้
ดว้ย   กระบวนการผสมกลมกลืนน้ีเป็นกระบวนการยคุลวถีิ หรือ Two-way  process  แต่การรับเเละ
การใหไ้ม่จ  าเป็นจะตอ้งสมดุลกนัหรือเท่าเทียมกนั    ชนกลุ่มนอ้ยอาจมีแนวโนม้ท่ีจะรับมากกวา่เสีย  
การผสมกลมกลืนมิไดห้มายความวา่ชนกลุ่มนอ้ยจะสูญเสียลกัษณะของตนเองไปทั้งหมด 12 

การผสมกลมกลืนบางคร้ังใชใ้นความหมายเดียวกนักบัการรับวฒันธรรม (Acculturation) 
ซ่ึงเเสดงความเเตกต่างได ้คือ 

                                                        
9
 ณรงค ์ เส็งประชา, มานุษยวทิยาประยกุตใ์นการพฒันาชุมชน, 2541 หนา้ 9-17 

10
 Webster's New World Dictionary of AmericanLanguage, 1972 : 85 (อา้งใน ชชัเวทย ์ เจริญวงศ,์ 2541 หนา้  16) 

11
 ป๋วย  อ้ึงภากรณ์, เสียชีพอยา่เสียส้ิน, 2517 หนา้ 2-21    

12
 Arnold Green ,1952 : 66 (อา้งใน ชชัเวทย ์ เจริญวงศ,์ 2541 หนา้ 18) 
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1. การผสมกลมกลืน คือการท่ีชนกลุ่มนอ้ยสอดประสานเชิงวฒันธรรมเขา้กบักลุ่มใหญ่ใน
สังคม ความสัมพนัธ์จะตอ้งถึงขั้นท่ียอมรับชนกลุ่มนอ้ยให้เป็นพลเมือง มีสิทธิในการเขา้สมาคม
ร่วมกิจกรรม นกัวชิาการเรียกวา่เป็นการสอดประสานเชิงโครงสร้างหรือ Structureassimilation 

2. การรับวฒันธรรม (Acculturation) หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน (ยงัไม่ถึงขั้นผสม
กลมกลืน) ในชนกลุ่นน้อย เป็นการตอบสนองต่อส่ิงเเวดล้อมอนัเป็นสังคมใหญ่เป็นการผสม
กลมกลืนเชิงพฤติกรรม  (Behavioral assimilation)  แทบทุกประเทศประสบปัญหาชนกลุ่มนอ้ย 
เช่นคนจีน คนต่างชาติท่ีอพยพล้ีภยัทางการเมืองหรือเหตุผลอ่ืน นโยบายท่ีรัฐบาลใชก้บัชนกลุ่มนอ้ย  
ของตนในประเทศต่างๆ ทัว่โลก คือ 

    2.1  นโยบายเเยกพวก  (Segregation)   การแบ่งแยกท่ีชนกลุ่มนอ้ยกบักลุ่มใหญ่ไม่ติดต่อ
สัมพนัธ์กนั  ต่างคนต่างอยู ่   ไม่มีประเทศใดใชแ้ลว้   เพราะไม่อาจเเกไ้ขปัญหาทั้งระยะสั้นเเละ
ระยะยาว 

    2.2  นโยบายรวมพวก (Integration) แบบท่ีชนกลุ่มน้อยจงรักภกัดีมีความสัมพนัธ์กบั
สังคมกลุ่มใหญ่เแต่ยงัคงรักษาธรรมเนียมประเพณีความเช่ือดั้งเดิมของตนไว ้

3.นโยบายผสมกลมกลืนทางวฒันธรรม (Assimilation) เป็นวิธีการท่ีพยายามให้ชนกลุ่ม
น้อยค่อยผสมกลมกลืนทางดา้นวฒันธรรมกบัชนกลุ่มใหญ่ทั้งทางดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี 
ความเช่ือ สภาพชีวติความเป็นอยู ่นโยบายน้ีเป็นนโยบายท่ีประเทศต่างๆ นิยมใชใ้นปัจจุบนั 13 

ชนกลุ่มนอ้ย (Minority group) หมายถึง กลุ่มชนในสังคมท่ีมีเอกลกัษณ์บางอยา่งโดยเฉพาะ
เช้ือชาติ สัญชาติ เเตกต่างจากคนกลุ่มใหญ่และมีจ านวนนอ้ยกวา่ชนกลุ่มใหญ่ ปัญหาชนกลุ่มนอ้ย
เป็นปัญหาท่ีละเอียดอ่อน มีผลกระทบต่อความมัน่คงของชาติทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจและ
สังคมจิตวิทยา เป็นความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการร่วมมือแกไ้ข ส าหรับประเทศไทยถือวา่ชนกลุ่มน้อย
อาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก  เช่น  ชาวจีน  ชาวเขา  มุสลิม  ญวนอพยพ  และยงัมีกลุ่มผูอ้พยพล้ีภยัทาง
การเมืองกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มจีนฮ่ออพยพ  กลุ่มผูพ้ลดัถ่ินสัญชาติพม่า ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีรัฐบาลตอ้งหา 
ทางแกไ้ขและช่วยเหลือตามหลกัการในดา้นมนุษยธรรม ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งก าหนดนโยบาย
เก่ียวกบัผูอ้พยพอยา่งรอบคอบ  โดยค านึงถึงความมัน่คงปลอดภยัของประเทศเป็นส าคญั 14 

ชนกลุ่มนอ้ยกบัผลทางสังคมและการเมือง ในประชาคมทางการเมืองหน่ึงๆ ถา้ไม่ไดแ้กไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนยอ่มน าไปสู่ปัญหาทางสังคมเเละการเมืองซ่ึงในเร่ืองน้ึ ณฐูัพล  ขนัธชยั ไดก้ล่าวสรุป
ไวด้งัน้ี 

                                                        
13

 ณฐัพล  ขนัธไชย, แนวความคิดและทฤษฎีในการพฒันาประเทศและการพฒันาชนบท, 2528 หนา้ 162 

14
 ชุดา    จิตพิทกัษ,์  มนุษยก์บัวรรณกรรม, 2528 หนา้ 167-169 
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1.  ผลทางสังคมท่ีเกิดข้ึนคือความมีอคติ (Prejudicc) เเละการเลือกปฏิบติั (Discrimination) 
ความมีอคติเกิดข้ึนโดยความรู้สึกวา่ชนกลุ่มนอ้ยเป็นท่ีน่ารังเกียจ ในขณะเดียวกนัท่ีชนกลุ่มนอ้ยก็จะ
มีอคติกบัชนกลุ่มใหญ่ในแง่ลบเช่นเดียวกนั ผลของอคติอาจแปรสภาพออกมาเป็นการกระท าหรือ
นโยบาย ในลกัษณะการเลือกปฏิบติัยอ่มมีผลกระทบต่อความรู้สึกอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ความรู้สึก
โกรธเเค้น รู้สึกเป็นศัตรู  แบ่งเขาเเบ่งเรา  จนถึงขั้นกระทบกระทั่ง เกิดการจลาจลและ
ประหตัประหารกนั 

2.  ผลทางการเมืองท่ีเห็นง่ายๆ คือความแตกแยกของผูค้นในสังคมเดียวกนั เกิดความ
แตกร้าว ขาดความสามคัคี ขาดเสถียรภาพทางการเมือง ท าให้ยากเเก่การมุ่งพฒันาประเทศให้เกิด
ความเจริญในดา้นต่างๆ อีกทั้งเป็นการขดัต่อการพฒันาการเมืองในขั้นตอนแรกคือการรวมชาติใน
ลกัษณะของรัฐชาติ (Nation state) หรือชาติรัฐเพื่อไดม้าซ่ึงหน่วยการเมืองท่ีเป็นปึกแผน่ จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการผสมผสานกลมกลืนให้สมาชิกของประชาคมการเมืองมีความจงรักภกัดีต่อ
หน่วยการเมืองเดียวกนั  15 

ขจดัภยั บุรุษพฒัน์ ไดก้ล่าวถึงการแยกชาวมง้ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยตามลกัษณะ
ของการแต่งกายและภาษาท่ีใช ้ โดยเเบ่งเป็น 3 เผา่ คือ มง้ด าหรือน ้ าเงิน มง้ขาว และมง้กวัมะบา 
ส าหรับมง้ด า ซ่ึงแบ่งออกเป็นสาขายอ่ย 3 สาขา คือ มง้ดอก มง้ลาย และมง้ด า การแบ่งมง้ออกเป็น 3 
เผา่น้ีก็โดยอาศยัความแตกต่างทางภาษา และความแตกต่างของเคร่ืองแต่งกาย ตลอดจนช่ือท่ีมง้ใช้
เรียกตวัเอง 16 

ภาษามง้ เป็นภาษาท่ีมีเสียงกอ้งเเละเป็นค าโดดๆ ต่างกบัภาษาจีนทั้งค  าเเละการออกเสียง มี
ค าศพัทจ์  านวนมากยมืมาจากภาษาจีน ไทย ลาว เเละชนชาติอ่ืน ๆ ท่ีมง้มีความสัมพนัธ์ดว้ยชาวมง้เเต่
ละกลุ่มใชภ้าษาท่ีแตกต่างกนับา้ง ในประเทศไทยชาวมง้ใชภ้าษาไทยเป็นภาษากลางในการติดต่อ
สัมพนัธ์กนัระหวา่งชาวมง้แต่ละกลุ่ม 

ในดา้นการติดต่อสัมพนัธ์กบัคนไทย ชาวมง้ไดมี้การน าเอาสินคา้มาเเลกเปล่ียนกบัพ่อคา้
คนไทยในต าบลหรืออ าเภอใกลเ้คียง บางคร้ังมีการเดินทางเขา้มาถึงตวัจงัหวดั อยา่งเช่นท่ีจงัหวดั
เชียงใหม่ มีการน าสินคา้มาขาย ณ ท่ีเป็นแหล่งชุมชนเป็นประจ า สินคา้หลกัท่ีชาวมง้ตอ้งการเป็น
ประจ าไดแ้ก่ เกลือ นอกจากน้ีก็มีของใชเ้บ็ดเตล็ด เช่น ถ่านไฟฉาย ไมขี้ดไฟ น ้ ามนัเส้ือผา้เเละอ่ืนๆ 
ตามความจ าเป็นเท่านั้น ในการซ้ือขายเเลกเปล่ียนสินคา้นั้นไม่มีมาตรฐานแต่จะข้ึนอยู่กบัความ
พอใจของทั้งสองฝ่าย 

                                                        
15

 ณฐัพล   ขนัธไชย, แนวความคิดและทฤษฎีในการพฒันาประเทศและการพฒันาชนบท, 2528 หนา้ 57 
16

 ขจดัภยั  บุรุษพฒัน,์ ชาวเขา, 2538 หนา้ 25 
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ปัจจุบนัหมู่บา้นชาวมง้ส่วนใหญ่ มีการพฒันาจนมีสภาพใกลเ้คียงกบัหมู่บา้นของคนไทย
พื้นราบ ชาวมง้บางคนเป็นเจา้ของไร่โดยมีคนไทยพื้นราบเป็นลูกจา้ง และบางคนเป็นพ่อคา้คนกลาง
มีการน าสินคา้มาขายในเมืองเป็นประจ า 
 

2.2 แนวคดิทางอภิปรัชญาและจริยศาสตร์   
 

แนวคดิทางอภิปรัชญา 
อภิปรัชญา เป็นค าแปลของค าว่า Metaphysics ซ่ึงเป็นศาสตร์ท่ีว่าดว้ยความแทจ้ริงหรือ

สารัตถะ (Reality Essence)  มีปรัชญาอีกสาขาหน่ึงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบั Metaphysics  คือ 
Ontology  แปลวา่ ภววทิยา  ซ่ึงเป็นศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยความมี (being) ศาสตร์ทั้งสองน้ีมีความเก่ียวขอ้ง
กนัเพราะวา่ Metaphysics คือ ศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยความแทจ้ริงหรือสารัตถะวา่มีจริงหรือไม่  Ontology ก็
ศึกษาเร่ืองความมีอยูข่องความแทจ้ริง  หรือสารัตถะนั้นเป็นจริงอยา่งไรโดยทัว่ไปถือวา่ศาสตร์ทั้ง
สองน้ีศึกษาเร่ืองเดียวกนั  คือ  ความมีอยูข่องความแทจ้ริง  หรือความแทจ้ริงท่ีมีอยู ่ เพราะฉะนั้นจึง
ถือวา่ศาสตร์ทั้งสองเป็นเร่ืองเดียวกนั 

อภิปรัชญาเม่ือพิจารณาตามรูปศพัท ์ อภิปรัชญามาจากค าวา่  “อภิ” หมายถึง ความยิ่งใหญ่ 
สูงสุด  เหนือสุด  และปรัชญา หมายถึง ความรู้อนัประเสริฐเม่ือรวมเขา้ดว้ยกนั “อภิปรัชญา” จึง
หมายถึง  ปรัชญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีอยูน่อกเหนือจากการเห็นทัว่ๆ ไป หรือความรู้ท่ีอยูน่อกเหนือ
การรู้เห็นใดๆ แต่สามารถรู้และเขา้ใจดว้ยเหตุผล 

 

สสารนิยม หรือวตัถุนิยม (Materialism) 
 ถา้เราถามตวัเราเองวา่อะไรบา้งท่ีเป็นจริง เราอาจดูท่ีตวัเราก่อนท่ีเราถามไดว้่าอะไรจริงก็
เพราะมีตวัเรา ตวัเราท่ีว่านั้นท่ีเห็นไดช้ดัก็คือร่างกาย ทั้งท่ีเห็นอยู่ภายนอกและอวยัวะท่ีอยู่ภายใน 
การปฏิเสธความมีอยูข่องร่างกายเรานบัวา่เป็นเร่ืองแปลกประหลาด แมว้า่จะมีนกัปรัชญาบางคนมี
เหตุผลในการปฏิเสธเร่ืองดงักล่าวก็ตาม โดยทัว่ไปแลว้คนเรามกัยนืยนัความมีอยูจ่ริงของร่างกาย 
 นอกจากร่างกายเราแลว้เรายงัเช่ือวา่ ร่างกายของผูอ่ื้นก็เป็นจริงเช่นเดียวกบัร่างกายของเรา 
ร่างกายของสัตว ์ตน้ไม ้และส่ิงไม่มีชีวิตเช่นก้อนหิน แร่ธาตุก็ล้วนเป็นจริงทั้งส้ิน จึงกล่าวได้ว่า
คนเราโดยทัว่ไปเช่ือประสาทสัมผสั และส่ิงท่ีประสาทสัมผสัก็คือกายหรือวตัถุท่ีมีคุณสมบติัต่างๆ 
 วตัถุท่ีเราเห็นนั้นมีการประกอบกนัข้ึนจากส่วนประกอบย่อย ๆ ซับซ้อนเป็นชั้น ๆ เช่น 
ร่างกายประกอบดว้ยระบบต่าง ๆ เช่น ระบบการไหลเวียนของโลหิต ระบบโครงกระดูก ระบบ
เน้ือเยื่อ ระบบเหล่าน้ีก็ประกอบดว้ยอวยัวะท่ีท างานร่วมกนัในระบบ เช่น หัวใจ ปอด เส้นโลหิต 
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อวยัวะเหล่าน้ีก็มีส่วนประกอบย่อยเช่น หัวใจแบ่งเป็นห้อง มีล้ินหัวใจ มีเส้นเลือด ในเลือดก็มี
ส่วนประกอบยอ่ยลงไปอีก 
 การพิจารณาเช่นน้ีท าให้เกิดปัญหาว่าเม่ือเราแบ่งแยกส่ิงใดส่ิงหน่ึงยอ่ยลงไปเร่ือยๆ  จะถึง
ความจริงขั้นพื้นฐาน ซ่ึงแบ่งต่อไปอีกไม่ได้ ความจริงน้ีคืออะไร มีหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึง  แม้
ค  าตอบเร่ืองน้ีจะต่างกนัแต่พวกสสารนิยมต่างก็ยอมรับวา่ ความจริงพื้นฐานน้ียงัเป็นสสารหรือวตัถุ 
เช่น ธาเลส คิดวา่ คือ น ้า  เอมพีโดเคลส คิดวา่คือ ธาตุ 4 ดิน น ้ า ลม ไฟ บางคนคิดวา่เป็นสสารท่ีไม่
มีคุณสมบติัใดๆ เลย เช่น อแน็กซิแมนเดอร์ และคนท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดของคนรุ่นหลงัมากคือ 
เดโมคริตุส ซ่ึงคิดว่าสสารท่ีเล็กท่ีสุดนั้นคืออะตอม (Atom) ซ่ึงความหมายไม่เหมือนอะตอมของ
ธาตุในวิทยาศาสตร์ปัจจุบนั  ค  าวา่ อะตอมท่ีเดโมคริตุส ใชน้ั้นเป็นค าเรียกส่ิงท่ีเขาก็ไม่รู้ชดัว่าเป็น
อะไร รู้แต่ว่าแบ่งไม่ได้และเป็นท่ีมาของทุกส่ิง คือทุกส่ิงประกอบข้ึนด้วยอะตอม ค าว่า อะตอม
ดงักล่าวก็เช่นเดียวกบัค าวา่ อีเธอร์ (Ether) ในสมยัต่อมาท่ีนกัวทิยาศาสตร์ใชโ้ดยท่ีเช่ือวา่มีอยู ่แต่ไม่
รู้วา่เป็นอยา่งไร เดโมคริตุสใชค้  าว่าอะตอมตามความหมายตรงตวัคือ Atom (to cut) แปลว่า แบ่ง
ไม่ได ้
 แนวทางท่ีกรีกศึกษาส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นสสารวตัถุคือการแบ่งหรือการวิเคราะห์แยกแยะ
องค์ประกอบเป็นส่วนประกอบย่อยของมนันั้น เกิดเป็นแนวทางท่ีนักวิทยาศาสตร์ใช้คือ วิธีท่ีจะ
เขา้ใจและวิธีท่ีจะอธิบายส่ิงใดก็คือการแยกให้เห็นองค์ประกอบย่อยและความสัมพนัธ์ระหว่าง
องค์ประกอบเหล่านั้ น เช่น นักวิทยาศาสตร์น าค าว่าอะตอมมาใช้กับหน่วยเล็กท่ีสุดท่ีเป็น
องค์ประกอบของธาตุ จนมีการค้นคว้าหาวิธีแบ่งแยกอะตอมของธาตุได้ จึงกล่าวได้ว่า
นกัวิทยาศาสตร์ปัจจุบนัก็คือผูด้  าเนินรอยตามสสารนิยมในอดีต แต่สามารถใช้วิธีทดสอบแทนการ
คาดคะเนเอาดว้ยการอา้งเหตุผลอยา่งนกัปรัชญาแต่ก่อน 
 ความคิดดงักล่าวขา้งตน้ท าใหเ้ราสามารถสรุปแนวความคิดของสสารนิยมไดเ้ป็นขอ้ๆ ดงัน้ี 

1.  สสารนิยมเช่ือว่าส่ิงท่ีเป็นจริงมีชนิดเดียวคือส่ิงท่ีอยู่ในขอบเขตของประสาทสัมผสั 
ไดแ้ก่ สสารและพลงังานตามความหมายของวิทยาศาสตร์ ทั้งสสารและพลงังานท่ีวิทยาศาสตร์ถือ
วา่เป็นความจริงน้ีปรัชญาเรียกรวมๆ วา่ สสาร 
 2.  ส่ิงต่างๆ ท่ีเรารับรู้ดว้ยประสาทสัมผสัท่ีปรากฏอยูร่อบตวัเราน้ีประกอบดว้ยสสาร ส่วน
สสารเบ้ืองตน้อนัเป็นท่ีมาของสสารอ่ืนๆ คือ ธาตุนั้น จะมีเพียงชนิดเดียวหรือมากกว่าและคือธาตุ
อะไรนั้น ปรัชญาแต่ละส านกัเช่ือต่างกนัและเช่ือต่างกบัวทิยาศาสตร์ 
 3.  ความจริงอ่ืนใดท่ีอยู่พน้ขอบเขตของประสาทสัมผสัไม่มีอยู่ ความจริงนามธรรมท่ีเรา
เช่ือกนันั้นเป็นเพียงส่ิงท่ีคนเราสมมติข้ึนตามความคิดและจินตนาการของเรา หาไดมี้อยู่จริงตามท่ี
เราคิดฝันไม ่
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 4.  ความจริงบางอยา่งเช่น จิต มิใช่ความจริงอีกประเภทหน่ึง แต่จิตก็คือผลการท างานของ
กาย จิตไม่มีอยูจ่ริง 
 5.  คุณค่าทั้งหลายท่ีมนุษยเ์ช่ือกนั ก็เป็นเพียงส่ิงท่ีมนุษยส์มมติข้ึนเพื่อประโยชน์ทางสังคม 
ไม่ไดมี้อยูจ่ริง และไม่ตายตวั ข้ึนกบัสภาวะของแต่ละสังคมในแต่ละยคุสมยั 
 6.  ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ เป็นไปตามกฎ สาเหตุและผล (causation, cause and effect 
หรือ causality)  
 7.  ความเปล่ียนแปลงของสสารมาจากสาเหตุภายนอกผลกัดนั และด าเนินต่อๆ กนัไปเป็น
ระบบ เช่นเดียวกบัเคร่ืองจกัร ความเปล่ียนแปลงแบบน้ีเรียกวา่ ความเปล่ียนแปลงแบบกลไก  
 8. ทิศทางของความเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กับปัจจัยหรือสาเหตุภายนอก จึงเป็นความ
เปล่ียนแปลงแบบไม่รู้ทิศทางล่วงหนา้ หรือเป็นความเปล่ียนแปลงแบบตาบอด 
  

จิตนิยม (Idealism)  
ค าวา่ จิตนิยมมีความหมายซบัซ้อน เน่ืองจากนกัปรัชญาจิตนิยมมีความคิดแตกต่างกนั โดย

จะไม่น าเร่ืองท่ีสลับซับซ้อนดังกล่าวมาอธิบาย แต่จะใช้วิธีนิยามอย่างกวา้งๆ แล้วจะแสดงวิธี
พิจารณาว่าเหตุใดจึงเกิดแนวคิดจิตนิยมข้ึนได้ ทั้ งๆ ท่ีแนวคิดน้ีต้องยืนยนัและพิสูจน์ส่ิงท่ีเป็น
นามธรรมซ่ึงมองเห็นไม่ไดจ้บัตอ้งไม่ได้ว่ามีอยู่จริง ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีดูเหมือนจะขดักบัสามญัส านึก
อยา่งยิง่ 

ในความหมายกวา้งๆ จิตนิยมคือ แนวความคิดท่ีเช่ือวา่ ความจริงแทมี้ลกัษณะเป็นจิตหรือ
นามธรรม จิตนิยมจดัเช่ือว่าความจริงมีชนิดเดียว ความจริงท่ีเป็นวตัถุหรือสสารนั้นเป็นมายาหรือ
เป็นรูปหน่ึงของจิต เช่น ความคิดของนักปรัชญาช่ือ เบอรคลีย ์และปรัชญาอินเดียลทัธิเวทานตะ
ของศงักราจารย ์เป็นตน้ 

จิตนิยมโดยทัว่ไปมกัจะยอมรับความจริงของสสารวตัถุในระดบัหน่ึง แมไ้ม่ยอมรับวา่เป็น
ความจริงแทเ้ท่าจิต ดงัท่ีพวก ทวินิยม (Dualism) ยอมรับ จิตนิยมประเภทน้ีถือว่าจิตจริงกว่าหรือ
ส าคญักว่าสสารวตัถุ ศาสนามกัจะเป็นจิตนิยมประเภทน้ี คริสต์ศาสนาเช่ือวา่พระเจา้เป็นความจริง
แท ้แต่โลกและสสารส่ิงท่ีพระเจา้สร้างก็เป็นจริงดว้ยเช่นกนั เพียงแต่ส าคญัและจริงนอ้ยกวา่ผูส้ร้าง 
พระพุทธศาสนาก็ยอมรับความจริงของกายและจิตเป็นองคป์ระกอบของมนุษย ์แต่ก็ให้ความส าคญั
แก่จิตมากกว่ากาย แมย้อมรับความจริงของโลกวตัถุแต่ก็เน้นการพฒันาจิตเพื่อไปสู่นิพพานเป็น
จุดหมายสูงสุดของชีวิต ปัญหาท่ีเราควรคิดในท่ีน้ีก็คือท าไมคนเราจึงเช่ือว่าจิตหรือส่ิงนามธรรม
อ่ืนๆ มีอยูแ่ละส าคญักวา่กายหรือวตัถุทั้งๆ ท่ีเรามองไม่เห็นจิต จบัตอ้งจิตไม่ได ้
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เม่ือเราแหงนมองทอ้งฟ้าในเวลากลางวนัท่ีมีดวงอาทิตยจ์ะเห็นเมฆสีเทาหม่นและผืนฟ้าสี
น ้ าเงิน  ส่วนกลางคืนเราเห็นทอ้งฟ้าเหมือนผืนก ามะหยี่สีด าท่ีมีดวงดาวทั้งหลายเรียงรายเกล่ือนไป
หมด แต่ท่ีจริงไม่มีทอ้งฟ้าอยา่งท่ีเราเห็นเป็นผนืกวา้งนั้น ทะเลสีครามท่ีงามลน้จนกวีน ามาพรรณนา
จะมีสีครามดงัวา่ก็หาไม่ ส่ิงท่ีเห็นไดไ้ม่จ  าเป็นตอ้งมีจริง ทอ้งฟ้าในเวลากลางวนัท่ีเราเห็นเป็นสีฟ้า
และอยูใ่กลน้ั้น เม่ือข้ึนเคร่ืองบินไปดูจริงๆ ก็ไม่มีอยู ่มีแต่เมฆกบัอากาศท่ีไม่มีสีปรากฏ ทอ้งฟ้าเวลา
กลางคืนท่ีเห็นเป็นสีด านั้นก็เพราะขาดแสงสวา่ง หาใช่เป็นผนืแผน่สีด าไม่ ดาวทั้งหลายก็มิไดว้างอยู่
บนแผ่นฟ้า แต่ว่าลอยอยู่ในอวกาศอนัเวิ้งวา้ง ยงัร่างกายของเราน้ีท่ีเป็นส่ิงใกลต้วัท่ีสุด และเราเห็น
วา่คงท่ีถาวรอยูใ่นขณะน้ี ท่ีแทก้็ไม่ถาวรไม่คงทน แต่เปล่ียนแปลงอยูทุ่กขณะ  

ประสาทสัมผสัมิไดร้ายงานความจริงแก่เราเสมอไป ทางรถไฟท่ีแลเห็นเป็นจุดบรรจบกนั
นั้นก็เป็นตวัอย่าง ท่ีแทว้างคู่ขนานกนัไปโดยตลอดสม ่าเสมอ แต่สายตาไม่อาจเสนอตามความจริง 
ตอ้งอา้งอิงจากรถไฟท่ีวิง่มาไดต้ามรางนั้นวา่ไม่มีลอ้ท่ีจะแยกห่างจากกนัออกไปตามท่ีสายตาเราเห็น 
เม่ือเป็นเช่นนั้นก็ตอ้งวา่ตาของเราหลอกตวัเราเอง 
 ส่ิงท่ีเห็นอาจไม่จริง และส่ิงท่ีจริงก็อาจมองไม่เห็น ท าไมคนเราจึงตอ้งใช้แว่นขยาย ท่ีเรา
ตอ้งใชก้็เพราะตอ้งการเห็นความจริงท่ีมองเห็นไม่ไดด้ว้ยตาเปล่า แต่แวน่ขยายก็ช่วยให้เราเห็นความ
จริงเพิ่มข้ึนไดต้ามก าลงัขยาย ไม่อาจเห็นไดทุ้กส่ิงทุกอยา่งท่ีเล็กลงไปจนไม่อาจเห็นหรือมีธรรมชาติ
ท่ีไม่อาจรับรู้ดว้ยการเห็นก็ยงัมีอยา่งอะตอมอยา่งอิเล็กตรอน รังสี คล่ืนเสียง เป็นตวัอยา่ง เพียงสีรุ้งท่ี
ซ่อนอยู่เบ้ืองหลงัแสงสว่างท่ีเราเห็น ก็แฝงเร้นพน้จากการรับรู้ ถา้หากจะดูก็ตอ้งใช้ปริซึมมาแยก
ออกเป็นเจด็สี แต่ก็ยงัมีรังสีเหนือม่วงและใตแ้ดง อนัเราน ามาใช ้ก็หาไดป้รากฏใหเ้ห็นต่อสายตา 
   อันความจริงส่ิงต่างๆ นานาท่ีเรายงัไม่ เห็น จะมีอยู่อีกมากเช่นไรก็ไม่อาจรู้ นาโน
เทคโนโลยีอาจเปิดประตูความจริงใหม่ๆ ให้เรารู้กนัต่อไป แต่พน้จากเทคโนโลยีท่ีวิทยาศาสตร์ใช ้
จะมีอะไรท่ีวิทยาศาสตร์มิอาจจะเขา้ถึงอยู่หรือไม่ ก็ไม่มีใครอาจยืนยนัหรือปฏิเสธดว้ยเหตุผล เม่ือ
เราเรียกมนัว่า “ส่ิงท่ีเราไม่รู้” ดูเหมือนเราจะยอมรับว่ามีส่ิงนั้นแต่เราไม่รู้ แต่ถ้าเราไม่รู้เราจะรู้ได้
อยา่งไรวา่มีส่ิงนั้นท่ีเราไม่รู้ หากวา่เราไม่ยอมรับวา่ส่ิงนั้นไม่มีเพราะเราไม่รู้ ความไม่รู้ก็ไม่อาจเป็น
หลกัฐานยืนยนัว่าส่ิงใดมีอยูห่รือไม่ ความไม่รู้ไม่เห็นนัน่เองท่ีจ ากดัเราไม่ให้ยืนยนัหรือปฏิเสธได ้
แต่เรายงัมีความสามารถท่ีจะถามและคน้หาค าตอบดว้ยเหตุผลซ่ึงจะเปิดทางให้แก่เรา ให้เราได้มี
โอกาสท่ีจะพบหรือเช่ือในส่ิงท่ีเราไม่รู้ ทั้งวิทยาศาสตร์และปรัชญาไดอ้าศยัเหตุผล และเราไดพ้บ 
“ส่ิงท่ีเราไม่รู้” เป็น “ส่ิงท่ีจริง” เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 

ท่ีกล่าวมาแลว้นั้น เราไม่อาจเขา้ถึงความจริง (หากว่าความจริงท่ีพน้ประสาทสัมผสัมีอยู่) 
เพราะประสาทสัมผสัเช่นตาของเรามีสมรรถภาพจ ากัด มีขอบเขตของการรับรู้จ ากัด หรือไม่
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ประสาทสัมผสัก็หลอกเรา เช่นกรณีรางรถไฟบรรจบกนั คุณสมบติัของประสาทสัมผสัเท่าท่ีเรามีอยู่
นั้นขดัขวางเรามิใหเ้ขา้ถึงความจริงใด ๆ ท่ีพน้ประสาทสัมผสั 

นอกจากนั้นประสาทสัมผสัยงัอาจรับรู้ความจริงตามคุณสมบติัของตวัมนั มิใช่ตามความ
เป็นจริงของส่ิงนั้น ท านองเดียวกบัท่ีหลอดไฟฟ้า เม่ือรับไฟฟ้าเขา้มาไดท้  าให้ไฟฟ้าปรากฏเป็นแสง
สว่าง หาใช่เป็นไฟฟ้าในรูปเดิมก่อนท่ีจะเขา้สู่หลอดไฟฟ้าไม่ ความรู้ท่ีเรารับเขา้มาทางประสาท
สัมผสัก็อาจถูกบิดเบือนแปรสภาพไป มิใช่ความรู้ในรูปเดิม 

เท่าท่ีกล่าวมาน้ีก็ยงัอยูใ่นความเช่ือท่ีวา่ความจริงรับรู้โดยผา่นประสาทสัมผสั แต่เรายงัอาจ
ตั้งค  าถามไปไดไ้กลกวา่น้ีคือ ความจริงมีแต่ชนิดท่ีรู้ไดด้ว้ยประสาทสัมผสัเท่านั้น หรือวา่มีความจริง
ชนิดอ่ืนท่ีอาจรู้ไดด้ว้ยวธีิอ่ืนท่ีมิใช่การใชป้ระสาทสัมผสั 

เราอาจสรุปทศันะของจิตนิยมท่ีมีต่อโลกและชีวติได ้ดงัน้ี 
1.  นอกจากสสารและพลงังานหรือโลกของวตัถุแล้วยงัมีความจริงอ่ืนท่ีเป็นความจริง

นามธรรม 
2.  ความจริงนามธรรมน้ี จิตนิยมบางพวกเช่ือวา่เป็นความจริงชนิดเดียว โลกของวตัถุหรือ

ความจริงทางประสาทสัมผสัไม่จริงแท ้
3.  พวกจิตนิยมท่ียอมรับความจริงทางประสาทสัมผสัเห็นวา่ความจริงนามธรรมส าคญักวา่ 

เน่ืองจากใชอ้ธิบายหรือประเมินค่าความจริงทางวตัถุ หากไม่ก ากบัดว้ยคุณค่าท่ีเป็นนามธรรมแลว้ 
ความจริงทางวตัถุอาจก่อผลร้ายแก่มนุษยก์็ได ้

4.  ความจริงนามธรรมมีความส าคญัต่อชีวติมนุษย ์เช่น ความจริงทางศาสนา พระเจา้ กรรม 
นิพพาน บุญ บาป ธรรมะ ความจริงดา้นคุณค่า เช่น คุณค่าทางความประพฤติ ดี ชัว่ เป็นธรรม ไม่
เป็นธรรม กุศล อกุศล เมตตา ทางสายกลาง  

5.  คุณค่าเป็นส่ิงท่ีเป็นจริงมิใช่ส่ิงท่ีมนุษยส์มมติข้ึน มนุษยเ์ป็นแต่คน้พบและสามารถเขา้ใจ
คุณค่าได ้
 

ธรรมชาตินิยม (Naturalism)  
ค าวา่ธรรมชาตินิยมเป็นค าท่ีมีความหมายกวา้ง เน่ืองจากค าวา่ธรรมชาติเป็นค าท่ีใชก้นัโดย

ก าหนดขอบเขตความหมายต่างกันตามนิยามของผู ้ใช้แต่ละคน การก าหนดความหมายของ
ธรรมชาติ และธรรมชาตินิยมในวชิาปรัชญาจึงเป็นไปตามท่ีนกัปรัชญาไดก้ าหนดข้ึน หรือผูท่ี้ศึกษา
ปรัชญาไดก้ าหนดข้ึนจากการวิเคราะห์ความคิดของปรัชญาท่ีคิดไปในแนวทางท่ีถือวา่ส่ิงท่ีเป็นจริง
คือส่ิงท่ีอยูใ่นขอบเขต “ธรรมชาติ” 
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ในปรัชญาตะวนัตกมกัจะเร่ิมตน้ท่ีความคิดของธาเลส เร่ืองปฐมธาตุ (first principle) ซ่ึงเช่ือ
วา่ปฐมธาตุหรือส่ิงท่ีเป็นจริงแรกสุดอนัเป็นท่ีมาของส่ิงทั้งหลาย คือ น ้ า การท่ีธาเลสเช่ือเช่นน้ีเป็น
เร่ืองท่ีขดัแยง้กับความเช่ือของคนกรีกทัว่ไปท่ีเป็นแบบนับถือสารพดัเทวดาหรือพหุเทวนิยมท่ี
อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติโดยอ้างการบันดาลของเทวดาต่าง ๆ ค าอธิบายปรากฏการณ์
ธรรมชาติจึงเป็นแบบอา้งส่ิงเหนือธรรมชาติท่ีนกัศึกษาทางปรัชญาเรียกว่าเป็นการอธิบายดว้ยส่ิง
เหนือธรรมชาติ (supernaturalism) เม่ือเทียบกบัความเช่ือของคนกรีกโดยทัว่ไป ค าอธิบายของ        
ธาเลสจึงเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติในขอบเขตธรรมชาติหรือธรรมชาตินิยม 
(naturalism)  แนวคิดของธาเลสดงักล่าวมิได้ปฏิเสธความมีอยู่ของส่ิงเหนือธรรมชาติ แต่ช้ีว่าเรา
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติไดใ้นขอบเขตความจริงตามธรรมชาติและดว้ยเหตุผลของ
มนุษย์ ไม่จ  าเป็นต้องอ้างเทวดา และหากเทวดามีจริง เทวดาก็ต้องด าเนินการต่างๆ ไปตามกฎ
ธรรมชาติ ความคิดน้ีเป็นท่ีมีของความเช่ือวา่ธรรมชาติมีกฎเกณฑ์ในตวัและมนุษยส์ามารถศึกษาได้
ดว้ยเหตุผลนกัปรัชญาและนกัวิทยาศาสตร์ต่างก็ยอมรับความคิดน้ี แต่ยอมรับความหมายของค าว่า 
ธรรมชาติแตกต่างกนั 

ค าว่าธรรมชาตินิยมในความหมายน้ี  เป็นความหมายทางอภิปรัชญา ซ่ึงอาจเรียกว่า     
ธรรมชาตินิยมเชิงอภิปรัชญา (metaphysical naturalism) แต่การใชค้  าน้ีก็มีปัญหาเพราะในปัจจุบนั
นกัปรัชญาไดใ้ชค้  าน้ีในความหมายเฉพาะคือมีความหมายแคบลงจนเป็นการยอมรับความจริงและ
วธีิการหาความรู้แบบวทิยาศาสตร์ แมท้างจริยศาสตร์ก็ไดรั้บอิทธิพลความคิดน้ี  

ธรรมชาตินิยมในปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 3 ดา้นคือ 
1.  ทุกส่ิงประกอบข้ึนด้วยส่ิงธรรมชาติ อนัได้แก่ส่ิงท่ีศึกษากนัในวิชาวิทยาศาสตร์ซ่ึง

คุณสมบติัดงักล่าวเป็นตวัก าหนดคุณสมบติัของส่ิงทั้งหลาย รวมทั้งมนุษย ์ส่ิงนามธรรม เช่น ความ
เป็นไปได้ ความจริงทางคณิตศาสตร์ หากมีอยู่จริงก็ตอ้งเป็นไปตามวิทยาศาสตร์แบบน้ีเรียกว่า 
metaphysical หรือ ontological 

2.  วิธีการท่ีเป็นท่ียอมรับในการตดัสิน อธิบาย และวดัปริมาณซ่ึงเทียบไดก้บัการตดัสิน 
อธิบายและวดัปริมาณทางวทิยาศาสตร์แบบน้ี เรียกวา่ methodological หรือ epistemological 

3.  Ethical naturalism คุณสมบติัทางศีลธรรมเท่ากบัคุณสมบติัทางธรรมชาติหรือก าหนด
ไดด้ว้ยคุณสมบติัทางธรรมชาติ คือก าหนดหรือตดัสินไดด้ว้ยการตดัสินทางขอ้เทจ็จริง 

นกัปรัชญาท่ีเป็นบรรพบุรุษทางความคิดของธรรมชาตินิยมไดแ้ก่ โดโมคริตุส อริสโตเติล  
เอพิคิวรุส  ลูเครติอุส  ฮอบส์  และสปิโนซา  

ธรรมชาตินิยมสมยัใหม่เร่ิมข้ึนในราวทศวรรษท่ี 1850 ความรู้ทางสรีรวิทยาท่ีซับซ้อนข้ึน
ท าใหน้กัปรัชญา เช่น ฟอยเออร์บคั (Feuerbach) และคนอ่ืน ๆ เช่ือวา่ทุกส่ิงเก่ียวกบัมนุษยอ์ธิบายได้
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วา่เป็นส่ิงธรรมชาติ ในปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 งานของ ดาร์วิน ไดมี้ผลกระทบส าคญัต่อนกัคิด
ธรรมชาตินิยมยิ่งข้ึน  เช่น  สเปนเซอร์  ทินดอล  ฮกัซ์เลย ์ คลิฟฟอร์ด  แฮคเคิล  ซานตายานา  และ
นกัคิดรุ่นหลงั เช่น เซลลาร์  และโคเฮน 17 

 

แนวคดิทางจริยศาสตร์ 
จริยศาสตร์   หมายถึง  การศึกษาเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตของมนุษย ์ท าอย่างไรจึงบรรลุ

ความจริง (ความดี) มีหลกัเกณฑ์อะไรท่ีเป็นแนวทางสู่การด าเนินชีวิตของมนุษยไ์ปสู่ความจริงได ้
(Human Act) เราควรแสวงหาอะไรในชีวิต จุดหมายชีวิตคืออะไร พูดง่ายๆ คือ ท าอยา่งไรจึงมุ่ง
ความเป็นจริงนั้น 

จริยศาสตร์ศึกษาการกระท าของมนุษย์จากมิติด้านศีลธรรมว่า การกระท านั้นๆ ท าให้
สามารถบรรลุถึงจุดหมายของชีวิต (ความเป็นจริง) ไดห้รือไม่ อะไรเป็นคุณค่าของความประพฤติ 
ซ่ึงแยกประเภท ได้แก่ อะไรเป็นการกระท าเฉพาะของ/อย่างท่ีมนุษยพ์ึงกระท า (Human Acts)  
ความสัมพนัธ์ของการกระท าเฉพาะของ/อยา่งท่ีมนุษยพ์ึงกระท า วา่สามารถบรรลุถึงความเป็นจริง/
เป้าหมายไดห้รือไม่   เป้าหมายสุดทา้ยของการท าแบบมนุษย์  มนุษยมี์เจตจ านงเสรีหรือไม่ (เลือก
การกระท าไดไ้หม) มนุษยต์อ้งมีความรับผดิชอบต่อการกระท าของตนหรือไม่ 
 

กลุ่มแนวคดิทางจริยศาสตร์ 
แนวคดิสุขนิยม 
แนวคิดน้ี มีพื้นฐานบนแนวสสารนิยม ท่ีให้ความส าคญัแก่ร่างกาย/กายภาพ ลดทอนและ

ปฏิเสธคุณค่าของจิต หลักการด าเนินชีวิตของมนุษย์ คือ การส่งเสริม อ านวยความสะดวกด้าน
กายภาพแก่ชีวติ ทั้งน้ี ใหร้ะมดัระวงัดว้ยวา่ การแสวงหาความสุขของแต่ละบุคคลตอ้งไม่รบกวนคน
อ่ืนหรือท าให้สังคมวุ่นวาย เพราะถ้าความสุขท่ีเราไดรั้บน้ีอยู่บนความทุกข์ของคนอ่ืน หรือท าให้
สังคมวุ่นวาย จะส่งผลระยะยาวต่อการเสพสุขของแต่ละคน  แนวคิดน้ีเสนอให้ค านึงถึงชีวิตท่ี
เป็นอยูไ่ม่ใช่รอคอยความสุขในโลกหน้าซ่ึงพิสูจน์ไม่ไดด้ว้ยประสบการณ์ทางประสาทสัมผสัวา่มี
อยูจ่ริงหรือไม่  แนวคิดน้ีอาจพฒันาสู่แนวคิดประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ท่ีเนน้การด าเนินชีวิต
ท่ีส่งเสริมและให้ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตในสถานการณ์ท่ีเป็นจริงของชีวิต โดยค านึงถึง
ประโยชน์ต่อคนกลุ่มมากท่ีสุดเป็นหลกัในการด าเนินชีวติ 
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ลทัธิน้ีถือว่า ความสุขเป็นความดีสูงสุดของชีวิต หรือว่าเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือ
ความสุข  แนวคิดของลทัธิสุขนิยมตั้งอยูบ่นพื้นฐานทางจิตวิทยาท่ีวา่ ตามธรรมชาติแลว้ มนุษยล์ว้น
แสวงหาความสุขใส่ตวั และพยายามหลีกเล่ียงความทุกขทุ์กชนิด  

สุขนิยมถือว่า ความสุขเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดของมนุษย ์ ถา้มีส่ิงอ่ืนท่ีพอจะเรียกไดว้า่ดี  ความดี
ของมนัก็อยูเ่พียงวา่มนัพาไปสู่ความสุข  ถา้เราถามตวัเองหรือถามใครๆ ก็ไดว้า่  ในการท่ีด ารงชีวิต
อยูทุ่กวนัน้ี  หรือในการท่ีกระท ากิจการต่างๆ อยูทุ่กวนัน้ี เราประสงคอ์ะไร และถามต่อไปอีกวา่ท่ี
ประสงคส่ิ์งนั้น เพื่ออะไรอีกหรือไม่และถามต่อไปเร่ือยๆ  ในท านองเดียวกนั  ในท่ีสุดค าตอบของ
ทุกคนจะเหมือนกนัคือ ความสุข   

สุขนิยมเช่ือวา่ ประสาทสัมผสัมีความสัมพนัธ์กบัโลกภายนอก ความสุขท่ีจะเกิดข้ึนจึงตอ้ง
อาศยัเง่ือนไขจากสภาพแวดลอ้มท่ีน่าพึงพอใจหรืออาศยัประสาทสัมผสั และโลกภายนอกประกอบ
กนั แมข้ณะท่ีเราก าลงัปฏิเสธโลกภายนอก โดยประกาศว่า “ฉันตอ้งการความสงบ” นั้น ก็
หมายความวา่ เราก าลงัตอ้งการความสุขทางประสาทสัมผสัอยูดี่ เช่น การท่ีไม่อยากไดย้ินเสียงเพลง 
ไม่อยากชมรายการโทรทศัน์ เป็นตน้ เป็นเพราะไม่พอใจสภาพแวดลอ้มในขณะนั้น  และตอ้งการอยู่
ในสภาพแวดลอ้มอ่ืนท่ีน่าพึงพอใจมากกวา่ และสภาพแวดลอ้มท่ีตอ้งการนั้นตอ้งไม่ใช่การอยูค่น
เดียวในหอ้งท่ีเหมน็อบั อากาศถ่ายเทไม่สะดวก หรือเป็นสถานท่ีท่ีไม่น่าร่ืนรมยแ์ต่อยา่งใด 

มิลล ์ นกัปรัชญาชาวองักฤษ เขาพยายามปรับปรุงความเช่ือทางสุขนิยมให้มีความน่าเช่ือถือ
ข้ึน โดยแต่เดิมพวกสุขนิยมถือว่า ความสุขนั้นไม่ว่าจะเกิดจากอะไร ก็คือความสุขเหมือนกนั เช่น  
ความสุขของคนในเมืองใหญ่  โดยการมีเงิน มีบริวารมาก  ก็เหมือนกบัความสุขของคนท่ีอยูใ่นป่า
คนเดียว  ท าให้เขา้ใจว่า  ถา้เช่นนั้นความสุขของคนกบัของสุกรก็ไม่ต่างอะไรกนั  มิลล์จึงอธิบาย
เพิ่มเติมโดยแนะน าวา่  ความพอใจของสัตวไ์ม่อาจสนองความสุขของมนุษยไ์ด ้ มนุษยมี์สมรรถนะ
ท่ีมีระดบัสูงกวา่ความพอใจของสัตว ์  และเม่ือไดใ้ช้สมรรถนะเหล่าน้ีคร้ังหน่ึงแลว้  ก็จะไม่ถือว่า  
ส่ิงใดมีความสุข นอกจากส่ิงนั้นจะสนองความพอใจของสมรรถนะเหล่านั้น 

มิลล์เห็นว่า  ความสุขท่ีเกิดจากความเข้าใจทฤษฎีของไอน์สไตน์นั้น สัตวมี์ไม่ได้  เป็น
ความสุขท่ีมีคุณภาพสูงกวา่การกินแกงอร่อย  มิลล์เห็นวา่ มนุษยก์บัสัตวมี์ความสุขบางอยา่งท่ีมีได้
เหมือนกนั เช่น การกิน  การนอน  การสืบพนัธ์ุ  แต่มนุษยมี์ความสุขบางอย่างท่ีสัตวมี์ไม่ได ้ เช่น  
ความสุขจากความสงบใจ  ความสุขจากความไม่เห็นแก่ตวั  ถา้มนุษยพ์บกบัความสุขจากความสงบ
ใจแลว้  เขาก็ไม่กลบัไปหาความสุขจากความสับสนวุน่วาย  เช่น  ความสุขจากรสต่างๆ อีก  เพราะ
ความสงบใจเป็นความสุขท่ีถาวรไม่มีเหยือ่ล่อใหห้ลงติด 18 
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โดยสรุป สุขนิยมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ปัจเจกสุขนิยม (สุขนิยมส่วนตน) ซ่ึงเน้น
ความสุขส่วนตนเป็นส าคญั โดยถือวา่ มนุษยทุ์กคนลว้นตอ้งการความสุขสบายเพื่อตนเองเท่านั้น จึง
ไม่ควรค านึงถึงคนอ่ืนแต่อยา่งใด เพราะทุกคนต่างก็คิดถึงตนเองดว้ยกนัทั้งส้ิน  และสากลสุขนิยม  
(สุขนิยมส่วนรวม)  เนน้ความสุขสบายเพื่อสังคมส่วนรวมเป็นส าคญั โดยถือวา่ ความสุขยิ่งท าเพื่อ
คนหมู่มาก ยิ่งมีค่ามาก ยิ่งได้ประโยชน์มาก ยิ่งเป็นความสุขท่ียิ่งใหญ่  เพราะฉะนั้นมนุษยไ์ม่พึง
คิดถึงแต่ประโยชน์สุขของตนเองเท่านั้น หากต้องรู้จกัเสียสละแบ่งปันเพื่อให้คนอ่ืนๆ ได้รับ
ความสุขเช่นเดียวกนักบัเราดว้ย จึงจะถือไดว้า่เป็นความสุขท่ีมีค่าและยิง่ใหญ่ท่ีสุด  

 

แนวคดิอสุขนิยม 
ลทัธิน้ี เช่ือว่า ความสุขสบายไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของชีวิต ความสุขไม่ใช่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ี

มนุษยพ์ึงแสวงหา ลทัธิอสุขนิยมไม่ไดป้ฏิเสธวา่ความสุขเป็นส่ิงไม่ดี ความสุขเป็นส่ิงดี แต่ไม่ใช่ส่ิง
ท่ีดีท่ีสุดเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น  แทท่ี้จริงแลว้ นอกจากความสุขสบายทางกาย  ลทัธิน้ียงัเช่ือวา่มนุษย์
สามารถแสวงหาส่ิงอ่ืนท่ีดีกว่าความสุขหรือมีค่าท่ีสุดไดอี้ก ไม่ว่าจะเป็น ความสงบทางจิต และ
ปัญญาความรู้ ซ่ึงถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต และเป็นส่ิงมีค่าในตวัเอง กลุ่มน้ีเห็นว่าโลกท่ี
ประกอบไปดว้ยศิลปะ ความสุข ความสงบ และความรู้ยอ่มน่าอภิรมยม์ากกวา่โลกท่ีมีเพียงความสุข
สบายเท่านั้น    

ลทัธิอสุขนิยม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแนวคิดปัญญานิยม และกลุ่มแนวคิดวิมุตตินิยม 
ดงัน้ี  

 
กลุ่มแนวคิดปัญญานิยม 
ปัญญานิยม คือลทัธิท่ีถือวา่ ปัญญาหรือความรู้เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับมนุษยแ์ละเป็นส่ิงมีค่า

ในตวัเอง  ปัญญาคือความสามารถในการใชเ้หตุผลเพื่อแสวงหาความจริง เป็นส่ิงท่ียกระดบัมนุษย์
ใหส้มบูรณ์แบบและมีค่าเหนือกวา่สัตวอ่ื์นๆ เพราะหากมนุษยป์ราศจากแสงสวา่งคือสติปัญญาแลว้  
มนุษยก์็ไม่ต่างสัตวอ่ื์น ท่ีมีชีวิตอยูเ่พียงหาวตัถุส่ิงเสพมาบ ารุงบ าเรอชีวิตตนเองให้สุขสบายไปวนัๆ 
เท่านั้น  นกัปรัชญากลุ่มน้ีคือ โสเครติส  เพลโต  และอริสโตเติล 

แนวคิดของนกัปรัชญากลุ่มน้ี คือทุกส่ิงทุกอยา่งในโลกน้ียอ่มมีลกัษณะเฉพาะของมนั เป็น
ลกัษณะท่ีท าให้ส่ิงๆ หน่ึงเป็นตวัของมนัเองแยกออกจากส่ิงอ่ืน  ลกัษณะเฉพาะท่ีมีประจ าอยูใ่นแต่
ละส่ิงน้ี เราเรียกวา่ “สาระ” (Essence)  ของส่ิงนั้นๆ  มีดต่างกบัฆอ้นตรงท่ีมีดใชต้ดัหรือเฉือน ส่วน
ฆอ้นใชตี้หรือทุบ  ความคมจึงเป็นสาระของมีด เพราะมนัท าใหมี้ดเป็นมีด และแยกมีดออกจากฆอ้น  
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ลกัษณะเฉพาะของมีดก็คือการตดัหรือเฉือน หากมีดตดัหรือเฉือนได้ดี ก็ถือว่าเป็นมีดท่ีสมบูรณ์ 
ความคมจึงเป็นปัจจยัวดัความดีหรือความสมบูรณ์ของมีด 

สาระของเกลืออยูท่ี่ความเค็ม สาระของน ้ าตาลอยูท่ี่ความหวาน  สาระของมีดอยูท่ี่ความคม  
สาระของส่ิงใดหมายถึงลักษณะเฉพาะหรือหน้าท่ีเฉพาะท่ีท าให้ส่ิงนั้นมีค่าแตกต่างจากส่ิงอ่ืน 
เช่นเดียวกนั ในกรณีของมนุษย ์นายประเสริฐเป็นนายแพทยท่ี์มีความสามารถรักษาโรคไดดี้เป็น
พิเศษ การรักษาโรคไดเ้ป็นอยา่งดีเป็นคุณลกัษณะเฉพาะของนายประเสริฐ 

ชาวปัญญานิยมมีความเห็นวา่ ทุกส่ิงทุกอยา่งในโลกยอ่มมีสาระหรือลกัษณะเฉพาะของมนั  
สาระของส่ิงใดย่อมแสดงค่าของส่ิงนั้น  สาระของเกลืออยู่ท่ีความเค็ม สาระของน ้ าตาลอยู่ท่ีความ
หวาน ถา้เกลือกอ้นใดไม่เคม็ น ้าตาลกอ้นใดไม่หวาน มนัยอ่มหมดค่าของความเป็นเกลือและน ้ าตาล  
สมมติมีน ้าตาลอยู ่2 ถุง ถุงหน่ึงน ้าตาลสีขาวแต่มีความหวานนอ้ย อีกถุงหน่ึงน ้ าตาลสีคล ้าแต่มีความ
หวานมาก  น ้าตาลสีคล ้ายอ่มมีค่าของความเป็นน ้ าตาลมากกวา่น ้ าตาลสีขาว เพราะสาระของน ้ าตาล
อยูท่ี่ความหวานไม่ใช่ความขาว  มีดเหล็กท่ีคมตดัเฉือนอะไรไดดี้ยอ่มมีค่าของความเป็นมีดมากกวา่
มีดเงินแกะสลกัสวยงามแต่ท่ือ เพราะสาระของมีดคือความคม ไม่ใช่ความสวยงามซ่ึงเป็นสาระของ
เคร่ืองประดบั  

ชาวปัญญานิยมถือว่า การจะวดัค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึงตอ้งพิจารณาสาระของส่ิงนั้น ส่ิงใดมี
สาระมากกว่าย่อมมีค่ามากกว่า น ้ าตาลท่ีดีตอ้งมีความหวานมาก หมอท่ีดีตอ้งรักษาโรคเก่ง  ถ้า
เช่นนั้น คนดีคือคนเช่นไร  ในกรณีเช่นน้ี ตอ้งดูท่ีสาระของคนว่าต่างจากสัตวอ์ย่างไร  อะไรคือ
ลกัษณะเฉพาะของมนุษย ์ส่ิงนั้น คือ “ปัญญา” ลกัษณะท่ีท าให้มนุษยต่์างจากสัตวคื์อความสามารถ
ในการใช้เหตุผลเพื่อคน้หาความจริง ความสามารถน้ีเรียกว่า ปัญญา  มนุษยย์งัคงมีการกินอาหาร 
การสืบพนัธ์ุ และการแสวงหาความสุขทางกายเช่นเดียวกบัสัตว ์ แต่ส่ิงท่ีท าให้มนุษยแ์ตกต่างจาก
สัตวห์รือไม่ใช่สัตว ์คือ ปัญญา  ดงันั้น ปัญญาจึงเป็นสาระของมนุษย ์เป็นเคร่ืองวดัค่าของมนุษย ์
มนุษยย์ิง่มีปัญญาความรู้มาก ยิ่งมีค่ามาก มีความเป็นคนสมบูรณ์แบบ ดงันั้นส่ิงท่ีมนุษยพ์ึงแสวงหา
คือปัญญาความรู้ ไม่ใช่ความสุขสบายทางกายเพียงอยา่งเดียว 19 

โสเครตีส นักปรัชญากลุ่มปัญญานิยมคนส าคญั ถือว่า “วิชชาคือธรรม” (Knowledge is 
Virtue) เขาเช่ือวา่ไม่มีใครเป็นคนดีไดโ้ดยปราศจากความรู้  ความรู้ในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึงความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์หรือวชิาอ่ืนๆ ท่ีเราเขา้ใจกนั  แต่หมายถึงความรู้ท่ีเก่ียวกบัการด ารงชีวติ เก่ียวกบัความดี
และความชัว่  ไม่มีใครท าชัว่โดยตั้งใจ คือท าชัว่โดยท่ีรู้ว่าชัว่  ขอ้น้ีมีผูแ้ยง้กนัมาก  เพราะคนส่วน
ใหญ่คิดว่า  บางคร้ังทั้งๆ ท่ีเรารู้ว่าน่ีชั่ว  แต่ก็ท  าเพราะห้ามใจไม่ได้  โสเครติสคิดว่าน่ีเป็นความ
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เข้าใจผิด  ในขณะท่ีมนุษย์ลงมือกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้น  เขาต้องนึกว่าส่ิงท่ีท าเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด
ส าหรับชีวติเขา  แต่ความลุ่มหลงและอารมณ์อาจท าใหเ้ขาเขา้ใจผดิได ้ ความชัว่เป็นเร่ืองของอวิชชา
และอารมณ์  โสเครตีสจึงสอนให้มนุษยพ์ิจารณาตวัเองเสมอ ดงัท่ีไดก้ล่าวว่า “ชีวิตท่ีมิได้รับการ
ส ารวจ ไม่คุม้ท่ีจะอยู”่  

ชีวิตท่ีประเสริฐตามทัศนะของโสเครตีส คือ ชีวิตท่ีใช้ปัญญาแสวงหาสัจธรรมและ
คุณธรรม และเม่ือเหตุผลพาไปสู่ส่ิงนั้น จะตอ้งด าเนินชีวิตเป็นไปตามหลกัการอนันั้นโดยไม่มี
ขอ้แมห้รือเง่ือนไขอนัใดๆ ทั้งส้ิน  และมนุษยจ์ะท าอย่างน้ีไดก้็ต่อเม่ือไม่ห่วงใยเป็นกงัวลในเร่ือง
ของร่างกาย 20  

 
กลุ่มแนวคิดวมุิตตินิยม 
ลทัธิน้ีมีทศันะวา่  ความตอ้งการประการแรกท่ีสุดของมนุษยคื์อ  ความตอ้งการหลุดพน้จาก

ความทุกข ์และขั้นต่อมาคือความตอ้งการมีความสุขยิ่งข้ึน  ไม่มีใครท่ีเม่ือมีความทุกขแ์ลว้ไม่อยาก
หลุดพน้จากทุกข ์แต่มีเพียงบางคนท่ีเม่ือด ารงชีวิตอยูต่ามปกติ ไม่มีความทุกขแ์ลว้ แต่ก็ไม่ด้ินรนหา
ความสุขใส่ตวัอีกต่อไป  วิมุตตินิยมจึงถือวา่ การหลุดพน้จากความทุกขมี์ค่ามากกวา่การมีความสุข 
และการท าชีวติใหห้ลุดพน้จากทุกขจ์นเป็นอิสระจากทุกขท์ั้งปวงเป็นความดีสูงสุด  

“ท าอยา่งไรเราถึงจะหลุดพน้จากความทุกขไ์ด”้  ก่อนอ่ืนตอ้งทราบก่อนวา่ ตน้เหตุของทุกข์
คืออะไร แล้วแก้ท่ีตน้เหตุ วิมุตตินิยมเช่ือว่า ตน้เหตุของความทุกข์ คือ ความไม่สมอยาก เม่ือเกิด
ความอยากแลว้ไม่ไดส้มอยาก เช่น อยากกิน อยากได ้แต่ไม่สมอยาก ไม่ไดส่ิ้งท่ีหวงัหรือตอ้งการ  
วิมุตตินิยมปฏิเสธความสุข เห็นว่าความสุขมิใช่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับชีวิต  ความสงบของจิตและการ
หลุดพน้จากความตอ้งการเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด  ความหลุดพน้ในท่ีน้ีหมายถึง ความท่ีจิตพน้จากความ
ตอ้งการ จิตสะอาดบริสุทธ์ิจากกิเลสทั้งหลาย ตดัความยึดมัน่ถือมัน่ซ่ึงเป็นเคร่ืองพนัธนาการให้กาย
ทะยานออกไปได ้น่ีคือความดีสูงสุดส าหรับชาววมุิตตินิยม 
 กลุ่มวิมุตตินิยมมีทศันะว่า ส่ิงท่ีมนุษย์ควรแสวงหาคือ ความสงบของจิตท่ีปราศจากทั้ง
ความสุขและความทุกข ์ ความสงบของจิตจะเกิดข้ึนไดก้็ดว้ยการระงบัความอยากหรือกิเลส  เม่ือไม่
หวงัอยากได้อะไร ก็ไม่มีโอกาสเป็นสุขเพราะสมหวงั หรือเป็นทุกข์เพราะผิดหวงั  ลทัธิน้ีถือว่า 
ตน้เหตุของความทุกข ์คือ การเกิดความอยากแลว้ไม่สมอยาก ความไม่สมอยากน่ีแหละท่ีท าให้เกิด
ทุกข์   วิธีป้องกนัความทุกข์  คือ   ป้องกนัอย่าให้ความไม่สมอยากเกิดข้ึน  เม่ือปราศจากความไม่
สมอยากหรือความไม่สมหวงัก็ยอ่มปราศจากทุกข ์  
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การป้องกนัไม่ใหเ้กิดความไม่สมอยาก ท าได ้2 วธีิ คือ วธีิแรก ด้ินรนแสวงหาส่ิงท่ีตนอยาก
ไดม้าสนองความอยากใหค้รบถว้นกบัความอยากของตน  วธีิท่ีสอง ขจดัความอยากให้หมดไป หรือ
ลดเหลือให้น้อยท่ีสุด ยิ่งมีความอยากน้อยเท่าไร โอกาสท่ีจะไม่สมอยากก็น้อยลงเท่านั้น ถา้ไม่มี
ความอยากเลย ก็ไม่มีความทุกขเ์ลยเช่นกนั  วิธีแรกท าไดย้ากกวา่ และเส่ียงกวา่วิธีท่ีสอง เพราะวิธี
แรกเราตอ้งแย่งชิงกบัคนอ่ืน เน่ืองจากส่ิงท่ีเราอยากได้นั้นมีจ านวนจ ากดัและคนอ่ืนๆ ก็อยากได้
เช่นกนั ถา้คนหน่ึงไดไ้ป คนอ่ืนๆ ก็จะไม่ได ้ อีกประการหน่ึงส่ิงต่างๆ ยอ่มเส่ือมสลาย แปรเปล่ียน
ไปตามสภาพและกาลเวลา ไม่อาจตั้งมัน่อยูใ่นสภาพเดิมไดต้ลอดไป เราจึงไม่อาจท าให้มนัคงสภาพ
เดิมไดอ้ย่างท่ีใจตอ้งการ ดงันั้น เราจึงมีโอกาสเกิดความทุกข์จากการสูญเสียส่ิงท่ีเราไดม้าเร่ือยไป  
ส าหรับวิธีท่ีสอง เราไม่ตอ้งไปแยง่ชิงส่ิงต่างๆ ร่วมกบัคนอ่ืน เพียงแต่เราตอ้งรู้จกัอดกลั้นเพื่อระงบั
ความอยากให้บรรเทาเบาบางและหมดส้ินไป โดยการท าจิตใจให้สงบเพื่อพยายามตดัความอยาก
ออกไปจากใจใหไ้ด ้ 

วิมุตตินิยมเช่ือว่า ความสงบของจิตเป็นส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดในชีวิต คนเราเกิดมาควรแสวงหา
ความสงบของจิตวญิญาณภายในมากกวา่แสวงหาความสุขจากวตัถุภายนอก เพราะจิตส าคญักวา่กาย 
และความสุขทางกายไม่อาจเป็นความสุขท่ีแทจ้ริงได ้ ความสงบของจิตจึงเป็นความดีสูงสุดและมี
ค่ามากกวา่ความสุขจากการแสวงหาส่ิงต่างๆ มาบ ารุงบ าเรอชีวติ ซ่ึงมีสภาพเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

นกัคิดกลุ่มวิมุตตินิยม ไดแ้ก่ กลุ่มซีนิค (Cynics) กลุ่มสโตอิค (Stoics)  และแนวคิดทาง
ศาสนาต่างๆ 21 

โดยสรุป ลทัธิอสุขนิยมเช่ือว่า ความสุขไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ เน่ืองจากหาก
มนุษย์มัวเมาลุ่มหลงแต่เพียงแสวงหาความสุขใส่ตัว มนุษย์ก็ไม่ต่างจากสัตว์อ่ืน เพราะสัตว์ก็
แสวงหาความสุขเช่นเดียวกนั แต่ส่ิงท่ีมีค่าสูงสุดและถือเป็นอุดมคติของชีวิตมนุษยคื์อ ความสงบ
ของจิต และปัญญาความรู้  เม่ือมนุษยส์ามารถปลดเปล้ืองพนัธนาการคือกิเลสตณัหาซ่ึงเป็นบ่อเกิด
แห่งความตอ้งการออกจากใจได ้มนุษยย์อ่มไดรั้บอิสรภาพท่ีแทจ้ริง  และมนุษยส์ามารถใชเ้หตุผล
เป็นหลกัการส าคญัในการพฒันาชีวิตให้มีค่าท่ีสุดได้ การสามารถใช้เหตุผลให้อยู่เหนืออารมณ์
ความรู้สึกได ้คือการมีปัญญาท่ีสูงส่งเฉพาะมนุษย ์ ซ่ึงสัตวอ่ื์นๆ ไม่อาจมีได ้ปัญญาจึงเป็นส่ิงแยก
มนุษยอ์อกจากสัตว ์และเป็นส่ิงมีค่าในตวัเอง  
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เกณฑ์การตัดสินจริยธรรม 
ลทัธิสัมพทัธนิยม 

 ลทัธิสัมพทัธนิยมถือวา่ แต่ละคน แต่ละสังคมต่างก็มีเกณฑ์ตดัสินจริยธรรมไม่เหมือนกนั     
และไม่มีเกณฑข์องใครถูกของใครผดิ เพราะเป็นเร่ืองของความพอใจส่วนบุคคลและข้ึนอยูก่บัจารีต
ประเพณีของแต่ละสังคม ดงันั้นจึงไม่ชอบธรรมท่ีจะน าเกณฑ์ของสังคมหน่ึงไปตดัสินการกระท า
ในอีกสังคมหน่ึง 
 ลทัธิน้ี ถือวา่การกระท าอยา่งหน่ึงไม่ดีหรือชัว่ ถูกหรือผดิ ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มท่ีกระท า
หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ดี ชัว่  ถูก ผดิ ของการกระท าเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้ม มนัจึงเป็น
ส่ิงสัมพทัธ์  ส่ิงสัมพทัธ์ หมายความว่า ส่ิงนั้นข้ึนอยู่กบัส่ิงอ่ืนหรือเปล่ียนแปลงไปตามส่ิงอ่ืน ไม่มี
ลกัษณะตายตวัในตวัมนัเอง เช่น น ้ า  เป็นส่ิงสัมพทัธ์ เพราะลกัษณะของมนัไม่แน่นอนตายตวั แต่
ข้ึนอยู่กบัภาชนะท่ีบรรจุ  ถา้เอาใส่ขนัน ้ าก็มีรูปร่างอยา่งขนั ใส่แกว้ก็มีรูปร่างอยา่งแกว้ ความเหลว
ไม่ใช่ลกัษณะหรือคุณสมบติัท่ีตายตวัของน ้ า เพราะแช่เยน็ก็แข็ง ตม้ก็เดือดเป็นไอ ความเหลวจึง
ไม่ใช่ส่ิงตายตวั แต่ข้ึนอยู่กบัสภาพหรือเง่ือนไขบางอย่าง ความเหลวของน ้ ามีความสัมพนัธ์กบัส่ิง
อ่ืนเป็นปัจจัยก าหนดลักษณะของมัน เราจึงกล่าวว่าคุณสมบัติหรือลักษณะของน ้ านั้ นเป็นส่ิง
สัมพทัธ์ 
 ลทัธิสัมพทัธนิยม  หมายความว่า การท่ีส่ิงหน่ึงส่ิงใดจะมีคุณสมบติัอย่างไรนั้น จะตอ้ง
สัมพนัธ์กบัสภาพการณ์อยา่งอ่ืน หากสภาพการณ์อย่างอ่ืนไม่อ านวยแลว้ คุณสมบติัเช่นนั้นก็ไม่มี
ต่อไป  ดงัยกตวัอยา่งแลว้ น ้ าจะเป็นของแข็งก็ได ้ ของเหลวก็ได ้เป็นก๊าซก็ได ้เป็นไอก็ได ้เป็นรูป
ส่ีเหล่ียม รูปกลม รูปทรงกระบอกก็ได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มของน ้านั้น สภาพท่ีสัมพนัธ์กนั
น้ีเรียกว่า  สัมพทัธ์   ความแข็งความเหลวของน ้ าไม่เป็นส่ิงท่ีตายตวั แต่ข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้ม 
หมายความวา่ สัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม สภาพนั้นๆ เป็นเคร่ืองก าหนดคุณลกัษณะของน ้า 

ลทัธิสัมพทัธนิยมมีทศันะว่า ค่าทางจริยธรรมและเกณฑ์ตดัสินจริยธรรม มิไดมี้อยู่อย่าง
แน่นอนตายตวั การกระท าอย่างหน่ึงไม่ดีหรือชัว่ในตวัมนัเอง แต่ข้ึนอยู่กบัผูต้ดัสินหรือบุคคลซ่ึง
อาจเป็นบุคคลคนเดียว หรือกลุ่มบุคคล (สังคม) ก็ได ้ผูต้ดัสินตดัสินโดยมีเง่ือนไขปัจจยั หรือตวัแปร
มาก าหนดเง่ือนไข  หรือตวัแปรท่ีหล่อหลอม  หรือปรุงแต่งบุคคล  หรือสังคมให้มีการตดัสินใจ
อย่างใดอย่างหน่ึงนั้น คือสภาพแวดล้อมรอบๆ ตวัเรา  ซ่ึงไดแ้ก่ สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพทาง
สังคม สภาพทางเศรษฐกิจ  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา  ตวัแปรเหล่าน้ีจะเป็นตวัปรุงแต่ง
ให้บุคคลหรือสังคมมีความรู้สึกนึกคิด มีรสนิยมและค่านิยมแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมท่ี
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แตกต่างกนั  จึงได้ถือเกณฑ์ในการตดัสินแตกต่างกนั เกณฑ์ท่ีใช้จึงไม่แน่นอนตายตวัลงไป  แต่
แตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคลหรือแต่ละสังคม 22 

 
ลทัธิสัมบูรณ์นิยม  

  สัมบูรณ์นิยม  ถือว่า ค่าความดี  ความชัว่มีอยู่จริงอยา่งตายตวั ไม่เปล่ียนแปลงไปตามการ
ตดัสินของแต่ละคน  ดงันั้น กฎศีลธรรมจึงแน่นอนตายตวั  เกณฑ์ตดัสิน ถูก ผิด ดี ชั่ว จึงตอ้งมี
เกณฑเ์ดียว 
 ศาสนาโดยทัว่ไปมีทศันะแบบสัมบูรณ์นิยม และถือว่าเกณฑ์ตดัสินท่ีถูกตอ้งท่ีสุดมีเพียง
เกณฑ์เดียวคือค าสอนในศาสนาของตนเท่านั้น เกณฑ์ตดัสินจริยธรรมอ่ืนใดท่ีขดัแยง้กบัค าสอนใน
ศาสนาของตนยอ่มเป็นเกณฑท่ี์ไม่ถูกตอ้ง 
 ลทัธิมโนธรรมสัมบูรณ์  เป็นชาวสัมบูรณ์นิยมพวกหน่ึง  ถือวา่มโนธรรมของแต่ละคนเป็น
เกณฑต์ดัสินจริยธรรม มโนธรรม  คือความส านึกทางศีลธรรมท่ีมนุษยทุ์กคนมีอยูต่ามธรรมชาติใน
ฐานะท่ีเป็นมนุษย์และมีมาตั้งแต่เกิด  ความส านึกน้ีเป็นเสียงภายในจิตใจท่ีบอกเราว่าอะไรถูก    
อะไรผดิ 
 ลทัธิมโนธรรมสัมบูรณ์อธิบายว่า เหตุท่ีบางคร้ังคนเราตดัสินความดีความชั่วไม่ตรงกนั   
ทั้งท่ีมีมโนธรรมเหมือนกนั  ก็เพราะว่าบางคร้ังมโนธรรมของบางคนก็ถูกบดบงัดว้ยอ านาจกิเลส
ตณัหาท าให้เห็นผิดเป็นชอบ และมโนธรรมของคนบางคนก็ยงัพฒันาไม่เต็มท่ีท าให้ไม่สามารถ
ตดัสินความดีความชัว่ไดถู้กตอ้งครบถว้น 
  ลทัธิสัมบูรณ์นิยม ถือว่า ค่าทางจริยธรรมเป็นส่ิงตายตวั และมีอยู่เป็นอิสระจากความคิด
ของมนุษย์ ไม่ข้ึนอยู่กับบุคคล เวลาและสถานท่ี มันมีอยู่เป็นเอกเทศด้วยตัวของมันเอง ไม่
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาหรือตามสภาพสังคม การกระท าอยา่งหน่ึงถา้มนัดีมนัก็ดีโดยตวัมนัเอง 
ถา้มีคนเห็นผดิไปจากน้ีถือวา่มนัชัว่ มนัก็มิไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามความเห็นของผูใ้ด กล่าวคือค่าทาง
จริยธรรม มีลกัษณะเป็นวตัถุวิสัย หมายความวา่ ดี ชัว่ ผิด ถูก ของส่ิงๆ หน่ึง หรือการกระท าอย่าง
หน่ึงมีอยูต่ายตวัท่ีส่ิงนั้นหรือท่ีกระท านั้นเองไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัความรู้สึกชอบ หรือไม่ชอบ หรือความ 
เห็นของใคร  การกระท าอย่างหน่ึง ถา้มนัเป็นการกระท าท่ีดี ไม่วา่ใครท า ท าท่ีไหน เม่ือไหร่ และ
เกิดผลอยา่งไร การกระท านั้นก็ยงัคงเป็นการกระท าท่ีดีอยูเ่สมอ 

เม่ือค่าทางจริยธรรมเป็นส่ิงตายตวั ก็ตอ้งมีเกณฑ์ตายตวัมาใช้ในการตดัสินการกระท าว่า
ถูกตอ้งหรือไม่ ดีหรือไม่ เป็นส่ิงท่ีควรท าหรือไม่ การท่ีมนุษยเ์ห็นความดีต่างกนั หรือก าหนดเกณฑ์
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ตดัสินความดีไม่เหมือนกนัก็เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของมนุษยเ์อง การท่ีคนสองคนมีความเห็น
ขดัแยง้กนัในเร่ืองความดีความชัว่ จะตอ้งมีฝ่ายหน่ึงผดิฝ่ายหน่ึงถูก จะถูกทั้งสองฝ่ายไม่ได ้23 
 

แนวคดิมนุษยนิยม  
มนุษยนิยมมีทศันะว่า ส่ิงท่ีมีค่าท่ีมนุษยค์วรแสวงหาให้แก่ชีวิตมีได้หลายส่ิง  ความสุข  

ความสงบ และปัญญาความรู้ ลว้นเป็นส่ิงท่ีมีค่าในตวัเอง และเป็นส่ิงท่ีมีค่าเท่าเทียมกนั ท่ีมนุษยค์วร
แสวงหาใหแ้ก่ชีวติดว้ยกนัทั้งส้ิน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัมนุษยเ์องวา่จะเลือกส่ิงไหนใหก้บัชีวิต เพราะมนุษย์
มีศกัยภาพ มีศกัด์ิศรีเท่าเทียมกนั ส่ิงท่ีมนุษยเ์ลือกไม่วา่จะเป็นอะไร ก็ถือวา่เป็นส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดเช่นกนั 

มนุษยนิยม หมายถึงประเภทกวา้งๆ ของปรัชญาเชิงจริยศาสตร์ ท่ียืนยนัถึงความสง่างาม
และคุณค่าของมนุษยทุ์กคน โดยอาศยัหลกัความสามารถของบุคคลนั้นในการบ่งช้ีไดด้ว้ยตนเองวา่
ส่ิงใดถูกส่ิงใดผดิ โดยไดก้ารยอมรับโดยมนุษยท์ัว่ไปท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะคุณภาพเชิงตรรกะหรือ
เชิงเหตุผล  มนุษยนิยมเป็นองคป์ระกอบเฉพาะหลายๆ ตวัของระบบปรัชญาและไดรั้บการผนวกไว้
ในหลายส านกัคิดทางศาสนา 

มนุษยนิยม วางเง่ือนไขไวใ้ห้มีการค้นหาความจริงและศีลธรรมในวิธีการท่ีมนุษย์จะ
น ามาใชส้นองความตอ้งการของมนุษยด์ว้ยกนั เม่ือมองไปท่ีความสามารถในการก าหนดและตดัสิน
ได้ด้วยตนเอง มนุษยนิยมจะไม่รับการชั่งใจและตดัสินใจโดยส่ิงท่ีอยู่เหนือความเขา้ใจ เช่นการ
ตดัสินใจท่ีข้ึนอยู่กบั "ความเช่ือท่ีปราศจากเหตุผล" ส่ิงเหนือธรรมชาติ หรือดว้ยค าท านายท่ีอา้งไว้
ในคมัภีร์ใดๆ มนุษยนิยมสนบัสนุนจริยธรรมสากล (universal morality) ท่ีอยูบ่นพื้นฐานของมนุษย์
ทัว่ไปท่ีมีความเป็นอยู่ธรรมดา ซ่ึงแสดงให้เห็นไดว้า่ การแกปั้ญหาในสังคมมนุษยแ์ละปัญหาทาง
วฒันธรรมของมนุษยจ์ะใชแ้นวทางเฉพาะกลุ่มชนแคบๆ กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงไม่ได ้

มนุษยนิยมในเชิงของการศึกษาเร่ิมมีบทบาทส าคัญในระบบโรงเรียนมาตั้ งแต่สมัย
คริสตศตวรรษท่ี 17 (ระหว่าง พ.ศ. 2144 - พ.ศ. 2243) ซ่ึงก าหนดไวว้า่การศึกษาท่ีจะพฒันาปัญญา
ของมนุษยไ์ดคื้อการศึกษาท่ี "ท ามนุษยใ์หเ้ป็นมนุษยไ์ดม้ากท่ีสุด" พื้นฐานทางปฏิบติัท่ีไปไดดี้ท่ีสุด
คือ จิตวิทยาสมรรถพล  หรือความเช่ือในพุทธิปัญญาท่ีเด่นชดั เช่นในเชิงวิเคราะห์ คณิตศาสตร์และ
ภาษาศาสตร์ ฯลฯ เช่ือกันว่าการเสริมสร้างความเขม้แข็งแก่ จิตวิทยาสมรรถพลสามารถท าให้
สมรรถพลอ่ืนๆ ได้รับประโยชน์เช่นกนั (การถ่ายทอดการฝึกฝน) ผูมี้บทบาทส าคญัในการศึกษา
มนุษยนิยมเม่ือปลายคริสตศตวรรษท่ี 19 dette her er noe tull ดับบลิว ที แฮริส เจา้ของ “หนา้ต่างทั้ง
หา้แห่งจิตวญิญาณ” (คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ไวยากรณ์ และวรรณคดี/ศิลปะ) ซ่ึงเช่ือ
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วา่มีความเหมาะสมท่ีสุดใน "การพฒันาสมรรถพล" การศึกษาดา้นมนุษยนิยมเช่ือวา่ “การศึกษาท่ีดี
ท่ีสุดส าหรับเด็กๆ”  คือ  “การศึกษาท่ีดีท่ีสุดส าหรับเด็กทุกคน” ถึงแมว้า่มนุษยนิยมในการศึกษาจะ
ถูกหกัลา้งโดยนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนในตอนตน้ของคริสตศตวรรษท่ี 18 แต่ก็ยงัมีคงยืนยงอยูไ่ด้
ต่อไปในโรงเรียนประจ าของชนชั้นสูงหลายแห่ง และก็ยงัคงมีอยูใ่นวชิาต่างๆ หลายวชิาในโรงเรียน
มธัยมโดยเฉพาะในวชิาวรรณคดี 

มนุษยนิยม ไดแ้ก่ ความคิดท่ีวา่ ความดีของชีวิตอยูท่ี่การมีชีวิตอยูอ่ยา่งผสมกลมกลืนหรือ
อย่างพอเหมาะพอดี   นักปรัชญามนุษยนิยมไม่เห็นด้วยกับฝ่ายสุขนิยม เพราะพวกสุขนิยมให้
ความส าคญัแก่ความสุขสบายมากเกินไป และไม่เห็นดว้ยกบัพวกปัญญานิยมและวิมุตินิยม เพราะ
พวกปัญญานิยมและวมุิตินิยมใหค้วามส าคญัแก่จิตมากเกินไป 
 มนุษยนิยมเห็นว่า ร่างกายของมนุษยเ์ป็นส่ิงส าคญั เพราะถ้าไม่มีร่างกายมนุษยก์็ไม่เป็น
มนุษย์  ส่วนจิตใจนั้ น ก็อาศัยร่างกายไม่สามารถแยกอิสระจากร่างกายได้  มนุษยนิยมเห็น
ความส าคญัของทั้งร่างกายและใจเสมอกนั 
 พวกมนุษยนิยมมีความเห็นวา่ เราไม่ควรลดมนุษยใ์หล้งไปเป็นสัตว ์และไม่ควรเชิดชูเขาให้
เท่าเทียมกบัพระเจา้  เพราะผิดธรรมชาติท่ีมนุษยไ์ม่ใช่สัตว ์ไม่ใช่พระเจา้ไม่ใช่เทวดา ไม่ใช่พืช 
มนุษยมี์ธรรมชาติของมนุษยเ์อง มีร่างกายไม่แขง็แรงอยา่งสัตวบ์างชนิดท่ีอาจอยูใ่นน ้ าไดต้ลอดเวลา 
อยูใ่นอากาศตลอดเวลา อยูใ่นหิมะโดยไม่มีเคร่ืองกนัหนาว 
 แต่พวกมนุษยนิยมถือว่าร่างกายของมนุษยเ์ป็นส่ิงประกอบท่ีดีท่ีสุดของมนุษยพ์ร้อมกบั
จิตใจ เพราะทุกส่ิงทุกอย่างเกิดจากร่างกายและจิตใจของมนุษยท์ั้งส้ิน ส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งรักษาให้ดี
ท่ีสุด เพราะเป็นส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุด คือ “ร่างกาย และ จิตใจ”  
 มนุษยนิยมมีลกัษณะพิเศษตรงท่ีว่า เขาไดพ้ฒันามาจนถึงขีดท่ีสามารถล้ิมรสส่ิงต่างๆ ได้
หลายส่ิง ไม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดโดยเฉพาะท่ีเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดของมนุษย ์ อะไรก็ตามท่ีท าให้มนุษยพ์อใจก็
ดีทั้งนั้น  ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เคร่ืองด่ืม สุขภาพ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความอบอุ่นกบัเพื่อน
มนุษย ์ กิจกรรมทางเพศ  การผจญภยั  การแสวงหาสัจธรรม  การเอาชนะอุปสรรค  การช่ืนชม
ศิลปะ  เหล่าน้ีลว้นมีค่าในตวัเอง  ไม่สามารถจะทอนส่ิงหน่ึงลงไปเป็นอีกส่ิงหน่ึงได ้คือไม่มีอะไรมี
ฐานะสูงสุด  คนท่ีมีชีวิตอยา่งสมบูรณ์คือคนท่ีพอใจในส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีประสานกลมกลืนกนั  ไม่มี
ความขดัแยง้ หรือถา้มีก็นอ้ยท่ีสุด  สังคมท่ีสมบูรณ์คือ สังคมท่ีสนองความตอ้งการทางร่างกายของ
มนุษยไ์ดท้ัว่หนา้ แลว้เปิดโอกาสใหม้นุษยไ์ดแ้สวงหาความช่ืนชมกบัส่ิงเหล่าน้ีไดต้ามท่ีแต่ละคนจะ
พอใจ 24  
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2.3 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

มาณพ  มานะแซม (2541)  การศึกษาเชิงปรัชญาเร่ืองคติความเช่ือเร่ืองการฟ้อนผีใน
ภาคเหนือ  ผูว้จิยัมุ่งศึกษาถึงเหตุผลและแรงจูงใจของการเกิดพิธีกรรมการฟ้อนผี และความเช่ือของ
ชุมชนในทอ้งถ่ินนั้น ไดเ้ช่ือมโยงให้ทราบวา่เกิดจากโลกทศัน์แบบใด ตลอดจนพิธีกรรมการฟ้อนผี
เป็นการยนืยนัความเช่ือเร่ืองตายแลว้เกิดหรือไม่ ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ พิธีกรรมฟ้อนผีมิใช่เป็นเร่ือง
ของการเคารพบูชาพรรพบุรุษอยา่งเดียว หากเป็นการแสดงออกถึงความมีอ านาจ และความมีหนา้มี
ตาในสังคม และความเช่ือน้ีเป็นการผสมความคิดในแบบวิญญาณนิยม เทวนิยม และกรรมนิยมเขา้
ดว้ยกนั ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงกบัความเช่ือทางพระพุทธศาสนาในเร่ืองของการเวยีนวา่ยตายเกิดได ้25 

ยุทธพงษ์  สืบศักดิ์วงศ์ (2546)  ความคิดทางปรัชญาในภาษิตม้ง  ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ มง้
มีแนวคิดทางดา้นอภิปรัชญาวา่ โลกประกอบดว้ยลกัษณะสองส่วนท่ีปฏิสัมพนัธ์กนัคือ ส่วนท่ีเป็น
รูปธรรม ซ่ึงแสดงผลให้เห็นไดผ้่านประสาทสัมผสั เช่น ร่างกายมนุษยแ์ละสัตว ์พืช โลก ดวงดาว 
เป็นตน้ ซ่ึงมง้เรียกว่า “โลกมนุษย”์  และอีกส่วนหน่ึงคือส่วนนามธรรม ซ่ึงชาวมง้ถือวา่เป็นส่วนท่ี
อยู่นอกเหนือการร  บรู้ผ่านประสาทสัมผสั เช่น ขวญั หรือวิญญาณ และผี เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ีม้
งเรียกว่า “โลกแห่งผี” ซ่ึงโลกทั้งสองน้ีมีความสัมพนัธ์แนบแน่นกันอย่างแยกไม่ออก ส าหรับ
แนวคิดดา้นจริยศาสตร์ มง้ไดส้ร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ ส าหรับให้มนุษยป์ฏิบติัตามผ่านความเช่ือทาง
อภิปรัชญา เช่น การกตญัญูกตเวทีต่อผีบรรพบุรุษ การเคารพเช่ือฟังบิดามารดา การมีความสามคัคี
ระหว่างพี่น้อง การรักและให้เกียรติกนัระหว่างสามีภรรยา และการเคารพผูอ้าวุโส เป็นตน้ โดย
เกณฑ์ตดัสินทางจริยธรรมของชาวมง้มีลกัษณะเป็นแบบสัมพทัธนิยม คืออยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของ
จารีตประเพณีดั้งเดิมวา่ส่ิงไหนเป็นส่ิงผดิ หรือส่ิงไหนเป็นส่ิงถูก 26 

รัตนาภรณ์  อัตธรรมรัตน์  (2532)  วิเคราะห์นิทานพื้นบ้านชาวเขาเผ่าม้ง  ผูว้ิจยัสรุปผล
การศึกษาได้ดงัน้ี ชาวมง้มีครอบครัวแบบครอบครัวเด่ียวและแบบสองครอบครัว การเลือกคู่มกั
เลือกคู่ดว้ยตนเองมากกวา่คลุมถุงชน คนมง้ไม่มีการปกครองท่ีแน่นอน คนมง้มีประเพณีหลายอยา่ง 
เช่น การต้อนรับแขก ประเพณีเก่ียวกับงานศพ เป็นต้น ส่วนด้านโลกทศัน์นั้ น คนม้งยึดหลัก
ประเพณีในการปฏิบติัต่อกนัระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์คนมง้เช่ือว่าโลกเป็นศูนยก์ลางของจกัรวาล 
เหนือโลกท่ีมนุษยอ์าศยัอยูย่งัมีอีกโลกหน่ึงซ่ึงคอยก าหนดและควบคุมชีวติมนุษยแ์ละธรรมชาติ 27 

                                                        
25

  มาณพ  มานะแซม, การศึกษาเชิงปรัชญาเร่ืองคติความเช่ือเร่ืองการฟ้อนผีในภาคเหนือ, 2541 (บทคดัยอ่) 
26

  ยทุธพงษ ์ สืบศกัด์ิวงศ,์ ความคิดทางปรัชญาในภาษิตมง้, 2546 (บทคดัยอ่) 
27

  รัตนาภรณ์  อตัธรรมรัตน์,  วเิคราะห์นิทานพ้ืนบา้นชาวเขาเผา่มง้,  2532  (บทคดัยอ่)  
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สิทธ์ิ   บุตรอินทร์  (2523)  โลกทัศน์ชาวไทยล้านนา  เป็นผลงานวิจยัโลกทศัน์ชาวไทย
ลา้นนาจากวรรณกรรมและภาษิตต่างๆ ของลา้นนา  ผลการศึกษาพบว่า โลกทศัน์ของชาวลา้นนา
นั้นไดรั้บอิทธิพลอยา่งลึกซ้ึงจากพุทธปรัชญาในทุกๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็นดา้นวฒันธรรมประเพณี  วิถี
ชีวิต   เป็นตน้ ซ่ึงแนวคิดทางพุทธปรัชญาไดข้ดัเกลาจิตใจชาวลา้นนาให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน 
และมีจิตใจดีงาม 28 

สุริยา สมุทคุปติ์ และคณะ  (2539)  ทรงเจ้าเข้าผี   ผลการวิจยัพบว่า ไสยศาสตร์มีอิทธิพล
ต่อวิถีชีวิตของคนไทยในทุกภาค โดยฝากรากหยัง่ลึกควบคู่กับความเช่ือทางพระพุทธศาสนา  
ส าหรับสังคมไทยแลว้ ไม่อาจแยกความเช่ือทางไสยศาสตร์กบัความเช่ือทางพระพุทธศาสนาออก
จากกนัได ้เพราะความเช่ือสองส่วนผสมกลมกลืนและเขา้กนัไดอ้ยา่งสนิทแนบแน่น การประกอบ
พิธีกรรมจะมีส่วนผสมกนัระหว่างพระพุทธศาสนากบัไสยศาสตร์อยู่ตลอดเวลา  ไสยศาสตร์คือ
พิธีกรรมท่ีเป็นเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาทางใจ (ความทุกข์) ของคนในโลกน้ี ไม่ว่ายุคสมยัจะ
เปล่ียนแปลงไปอยา่งไร ไสยศาสตร์ก็ยงัเป็นทางออกส าหรับคนท่ีมีความทุกขแ์ละตอ้งการหาท่ีพึ่ง
ทางใจอยา่งปัจจุบนัทนัด่วนไดต้ลอดเวลา ในขณะท่ีพระพุทธศาสนาเป็นหลกัการแห่งความถูกตอ้ง
ดีงามเพื่อแกปั้ญหาของชีวติในโลกหนา้มากกวา่โลกน้ี  29 

อนุพนธ์  สนิท (2545)  การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของชาวม้งกับวัฒนธรรมไทย : 

กรณศึีกษาชาวม้งบ้านหนองหอยใหม่ ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ 
ลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรมและสังคมมง้นั้น ยงัคงด าเนินตามประเพณีวฒันธรรมดั้งเดิมตามความ
เช่ือเร่ืองผ ีโดยเฉพาะผบีรรพบุรุษ และมีพิธีกรรมเล้ียงหรือเซ่นไหวผ้ีบรรพบุรุษเป็นประจ าทุกปี ซ่ึง
ชาวมง้ยึดถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการผสมกลมกลืนทางวฒันธรรมมง้กบั
วฒันธรรมไทยนั้นเกิดจากการท่ีชาวม้งรุ่นใหม่ได้เข้าไปศึกษาหรือท างานในเมือง จึงรับเอา
วฒันธรรมไทย (วฒันธรรมเมือง) เขา้ไปในชุมชนของตนเอง เช่น ประเพณีสงกรานต ์ประเพณีลอย
กระทง เป็นตน้ ซ่ึงชาวมง้ในชุมชนยอมรับวฒันธรรมดงักล่าวได ้แต่ในขณะเดียวกนัก็ยงัคงรักษา
และสืบทอดประเพณีการเซ่นไหวผ้บีรรพบุรุษตามแบบอยา่งบรรพบุรุษไม่เปล่ียนแปลง  30 
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  สิทธ์ิ   บุตรอินทร์, โลกทศัน์ชาวไทยลา้นนา,  2523 (บทคดัยอ่)   
29

  สุริยา สมุทคุปต์ิ และคณะ,  ทรงเจา้เขา้ผี, 2539 (บทคดัยอ่)   
30

  อนุพนธ์  สนิท,   การผสมกลมกลืนทางวฒันธรรมของชาวมง้กบัวฒันธรรมไทย  :  กรณีศึกษาชาวมง้บา้น
หนองหอยใหม่ ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่, 2545 (บทคดัยอ่)   




