
สัปดาหที่ 3 (ปรัชญา) 

อริสโตเตลิ (Aristotle) 

 

อรสิโตเตลิ (Aristotle) เกิด พ.ศ.159 (กอน ค.ศ. 384-322 ) ท่ีเมือง สุตากิรุส (Stagirus) 

อาณานิคมกรีก บิดา ชื่อนิโคมาคุส (Nicomachus) เปนแพทยประจําสํานักของกษัตริยอะมินตัส 

(Amyntas) แหงมาซีโดเนีย และบิดาถึงแกกรรมตัง้แตอริสโตเติล ยังเปนเด็กอยู 

 เมื่ออายุ 17 ป ถูกสงตัวไปยังเอเธนส เพ่ือศึกษาท่ีสํานักอะคาเดมี ของพลาโต 

และอยูที่สํานักอะคาเดมี นานถึง 2o ป จนพลาโต ส้ินชีวิต 

 หลังพลาโต (Plato )ถึงแกกรรมในป พ.ศ. 196 แลว อริสโตเติลออกจากสํานักอคาเดมีไปต้ังสํานักใหม

เรียกวา ลีเซอุม (Lyceum) 

 อริสโตเติลไดเชิญจากพระเจาฟลลิปมหาราชแหงมะเซดอนเปนครูสอนเจาชายอะเล็กซานเดอร พระ

ราชโอรส (Alexander) หลังพระเจาฟลลิปมหาราชสวรรคตแลว เดินทางกลับกรุงเอเทนสอยูที่สํานักลัเซอุม เปน

เวลา 12 ป   และอริสโตเติลไดสิ้นชีวิตเมื่อปกอนคริสตกาล 322  ขณะนั้นมีอายุได 62 ป 

อริสโตเติลมีนิสัยรักการอาน นักสังเกต นักทดลองที่ยิ่งใหญ ชอบการศึกษา หาความรู จึงไดทุมเทเวลา

คนควาหาความรูตลอดเวลา พิสูจนไดในเชิงวิทย 

 ดังนั้นอริสโตเติลจึงเปนผูยิ่งใหญที่สุดในประวัติศาสตรแหงความคิด มีความเฉลียวฉลาดรอบดาน เขา

ไดเขียนผลงานไวมาก แตนาเสียดายผลงานสวนใหญไดสูญหายไป 3:4 

 ในทางปรัชญาขอนําเสนอดังนี้ 

 1. ตรรกศาสตร (Logic) การใชเหตุผล เขาเปนบิดาของตรรกศาสตร หลักเหตุผลมี 2 วิธี 

  1.1 การคิดแบบนิรมัย (deduction) คือ การคิดจากเหตุใหญไปหาเหตุเล็กไดเปนหนึ่งผล คือ 

บทสรุปเชน A. คนทุกคนเปนผูตองตาย      (เหตุใหญ) 

  B. อริสโตเติลเปนคนเหตุเล็ก    (เหตุเล็ก) 

  C. เพราะฉะนั้นอริสโตเติลเปนผูตองตาย (บทสรุป) 

 ขอ A, B เปนเหตุสนับสนุนความจริงของขอ C 



 2. การคิดแบบอุปนัย (Induction) คือ การคิดสรางเหตุเล็กไปหาเหตุใหญ กลาวไดวาเปนการคิดหา

ความจริงจากประสบการณ ตลอดถึงการทดลองซ่ึงเปฯวิธีการทางวิทยาศาสตรมาสนับสนุนขออางเก่ียวกับ

ความจริงสากล เชน นาย A ตายกอนอายุ 200 ป 

           นาย B ตายกอนอาย ุ200 ป 

          พวกเขาเปนคน  

เพราะฉะนัน้คนทกุคนเปนคนตายกอนอายุ 200 ป   

นศ.หิวขาว  ครูหิวขาว   แมก็หิวขาว 

พวกเขาเปนคน 

เพราะฉะนัน้พวกเขาเปนคนหิวขาว 

 

อภิปรัชญา (Metaphysics) จัดเปนปรัชญาทีห่นึ่ง (The first philosophy) 

อริสโตเติล กลาววา เปนการศึกษาความจริงแทของสรรพส่ิงมี 2 สาขาคือ 

1) ภววิทยา (Ontology) คือการศึกษาความจริงแทในฐานะท่ีเปนสภาวะ (Being) ที่สัมพันธ

กับสสาร 

2) เทววิทยา (Theology) ความจริงแทในฐานะเปนภาวะบริสุทธ์ิซึ่งเปนปฐมเหตุของการ

เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสรรพส่ิงในจักรวาล 

 

เร่ืองนี้อริสโตเติลไดโตแยงพอสมควรกับพลาโตในที่สุด พอสรุปได 3 อยาง 

1. แบบและสสาร 

แบบ (Form) คือโครงสรางหรือรูปทรงของสิ่งเหลานัน้ 

สสาร (Matter) คือ วัตถุดิบหรือวัสดุอันเปนสวนประกอบของสิ่งเหลานั้น 

ดังนั้น แบบกบัสสารเปนของคูกันเสมอเชน พอแมสัมพันธกับคําวาลูก สสารทุกชนดิในโลกมี

แบบประจําตัวธาตุ 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ ซ่ึงมีแบบประจําธาตุเชน ธาตุไฟหมายถึงสสารที่มีแบบของความรอน

และความแหง ธษตุ 4 จึงเปนสสารหลัก (Prime Matter) 



2. ภาวะแฝงและภาวะจริง (Actuality and Potentiality) มีความจริงสัมพันธเชน สสารที่มี

แบบของไมไผเล็ก ๆ เรียกวาหนอไม ซ่ึงเปนภาวะจริงแตหนอไมนั้นจัดเปนภาวะแฝงของหนอไมไผใหญ ลูกน้ํา

เปนภาวะแฝงของยุง ลูกน้ําเปนแบบของยงุคือ ความจริง ดังนั้นส่ิงตาง ๆ เปลี่ยนแปลงโดยภาวะจริงเขาแทนที่

ภาวะแยงในส่ิงเฉพาะน้ัน ๆ 

3. ความเปนสาเหตุ (Causality) คือ การที่สรรพส่ิงท่ีเกิดขึ้นและเปล่ียนแปลงเพราะเหตุ 4  

 1. วัสดุเหตุ (Material cause) ไดแก สสาร 

 2. รูปเหตุ (Formal cause) ไดแก แบบ 

 3. สัมฤทธ์ิเหตุ (Efficient cause) ไดแก ผูกระทาํการ 

 4. อันตเหตุ (Final cause) ไดแก จุดมุงหมาย 

เชน ชางเขียนแบบสรางและสรางบานใหญโตสวยงามเปนที่อยูสบายมีความสุข 

 

สรุปมี 2 ประการคือ  

1. วัสดุเหตุคือสสาร 

2. รูปเหตุคือแบบ 

 

ปรัชญาธรรมชาต ิ

  ผลรวมชองวัสดุทุกอยางที่เปนสสารและมกีารเคล่ือนไหว การเปลี่ยนแปลงมี 4 อยางคือ  

 1. การเคลื่อนไหวทางสสาร (Substantial motion) 

  - การเกิดและตายของคน 

 2. การเคลื่อนไหวทางปริมาณ (Quantitative motion) 

  - อวนขึน้หรือผอมลง 

 3. การเคลื่อนไหวทางคุณภาพ (Qualitative motion) 

  - คนโงกลายเปนคนฉลาด 

 4. การเคลื่อนไหวทางสถานที่ (Local motion) 

  - การเดินไปจาก 



 

จิตวิทยา = สมรรถภาพในการรับรูและการคิด 

1. ประสาทสัมผัส (Senses) มี 5 งคือ ตา หู จมูก กลิ้น กายใจ 

2. สัมผัสรวมทั้งภายในและภายนอก (Common sense) 

3. เหตุผล (Reason) ประสาทสัมผัสรับรูส่ิงเฉพาะทา 

 

จริยศาสตร 

 พฤติกรรมของมนษุยมุงไปทีจุ่ดหมายสูงสุดเดียวกันอยูทีค่วามดี (Goodness) มี 2 ประเภท  

1. จุดหมายระหวางทางหมายถึง จดหมายเฉพาะหนาทีม่นษุย เพ่ือเปนทางผานไปสูจุดหมายที่ดีกวานั้น เชน 

การเรียน ตองการความรู (เฉพาะหนา) นาํไปสูจุดหมายอ่ืน เชน การเรียนตองการความรู (เฉพาะ) การทํางานสู

จุดหมายอ่ืน 

2. จุดหมายปลายทาง หมายถึง จุดหมายสูงสุดในตัวเอง โดยนําตองนําไปสูจุดหมายอ่ืน 

 

ความดีคืดความสุข (Happines) แสดงแดงวาความดีและความจุเปนเร่ืองเดียวกัน 

ความสุขคืออะไร ความม้ังค่ัง (Wealth) ไมใชความสุขแตเปนทางผาน เกียรติยศ (Honour) ไมใชความสุข

เพราะตองอาศัยผ็อ่ืน 

ความสําราญ (Pleasure) เกิดจากการบํารุงบําเรอ ไมใชความสุขแท 

อริสโตเติลกลาววา ความสุขคือ กิจกรรมของวิญญาณท่ีสอดคลองกับคุณธรรมที่สมบูรณ 

 

คุณธรรมของความดีคือ 

1. ความกลาหาญ 

2. ความอดกล้ัน 

3. ความเสรีในการคิด 

4. ความโอบออมอารี 

5. ความละอาย 



 

สรุปไดวา คุณธรรมมี 2 ประเภทคือ 

1. คุณธรรมดานพุทธิปญญา (Intellectual Victures) คือ ความสามารถในการใชเหตุผลเกิดจากการศึกษาเลา

เรียน อาศัยปญญา ภาคทฤษฎี (Theoretical wisdom) 

2. คุณธรรมดานศีลธรรม (Moral virtues) ความสามารถเลือกทําความดี เกิดจากการฝกหัดปฏิบติัคนจนเปน

นิสัย 

 

มิตรภาพ (Friendship) มี 3 ประเภทคือ 

1. มิตรภาพเพ่ือผลประโยชน คือความสัมพันธของคนทีรั่กกันพราะมผีลประโยชนทีไ่ดจากกันและกัน 

2. มิตรภาพเพ่ือความสําราญ คือความสัมพันธของคนที่รักกนัที่รูปรางหนาตางดงาม 

3. มิตรภาพเพ่ือความดี คือ ความสัมพันธของคนท่ีเปนคนดีมรคุณธรรมคลายกนั มีความดีและสติปญญา

เทากัน 

 

สุนทรียศาสตร มี 2 ประเภทคือ 

1. ประดิษฐศิลป คือ มุงประดิษฐเคร่ืองมืออุปกรณไวชวยการทาํงานของมนษุย เชน บาน, รถ เปนตน 

2. วิจิตรศิลป ไดแก ศิลปะท่ีมุงเลียนแบบธรรมชาติดวยการสรางโลกแหงจินตนาการขึ้นมาเลียนแบบโลกแหง

ความเปนจริง 

 

สรุปไดวาอทิธพิลของปรัชญาอริสโตเติลคือ 

1. ศีลธรรม ความฉลาดหาไดจากการศึกษาและธรรมจรรยาหาไดจากการปฏิบัติ 

2. ความดีที่สูงสุดคือ ความสุข ความปลอดภัยและสันติสุข 

3. ความยุติธรรมคือ การสงเสริมชุมชนใหตํ่าอยูดวยความเจริญ มีสิทธิเทาเทียมกนั 

4. การใชเหตุผล 

5. มิตรภาพ 

 



การประยุกตปรัชญาอริสโตเติลสูการปฏิบัติ 

1. มนุษยกับเหตุผล 

2. การศึกษากบัการพัฒนาตน 

3. มิตรภาพกับความจริง 

4. ความดีกับชีวิต 

5. ความงามกบัชีวิต 

6. ความยุติธรรมกับการพัฒนาสังคม 

7. ศิลธรรมกับการพัฒนาตน 

8. ความสงบสุขกับการอยูนชสังคม 

9. ธรรมชาติกับชีวิต 

10. กรณีตัวอยางชีวิตที่ดีกบัเหตุผล  

11. กรณีตัวอยางความสําเร็จของชีวิตที่ประยุกต แนวคืดอริสโตเติล 

คําถามทายบทเรียน 

1. อริสโตเติลเช่ือวาอะไรทาํใหคนฉลาด (การศึกษา / การนั่งสมาธ)ิ   

2. อริสโตเติลเปนบิดาของศาสตรเร่ืองใด (ปรัชญา / ตรรกศาสตร) 

3. คนทุกคนมหีัวใจ สมศักด์ิเปนคน เพราะฉะน้ันสมศักด์ิเปนคนมีหวัใจเ ปนการคิดอางเหตุผลแบบใด (นิรนัย / 

อุปนัย) 

4. คนทุกคนเกิดมาแลวตองตาย เปนความจริงแบบใด (ภววิทยา / เทววิทยา) 

5. อะไรคือ ภาวะแฝงของหนอไมไผใหญ (หนอไม / ดิน) 

6. ชางไดสรางบานใหญโตสวยงามอยูสบาย อะไร อันตเหตุ (ชางกอสราง / อยูสบาย) (นักศึกษาต้ังใจเพ่ือ

ตองการความรู นําไปประกอบอาชีพไดเงินเดือนสูง แลวชีวิตมีความสุข) 

7. จากเหตุนี้ ขอความใดเปนจริยศาสตรระหวางทางของอริสโตเติล (ความรู / มีความสุข) 

8. จากขอความนี้บริบทใดเปนเปาหมายสูงสุดของจริยศาสตร ตามแนวคิดของอริสโตเติล (เงินเดือน / 

ความสุข) 

9. มิตรภาพขอใดที่ถือวา สําคัญที่สุดตามความคิดของอริสโตเติล (ความสําราญ / ความดี) 



10. ความยุติธรรมในความหมายของอริสโตเติลคือขอใด (การใชอํานาจ / ความเจริญ) 

 

 

สัปดาหที่ ๔ เรียน ปรัชญาประชาธิปไตย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


