
ผศ.ดร. สิน งามประโคนและคณะ



อริสโตเติล
อริสโตเตลิ (Aristotle) เกิด พ.ศ.159 (กอน ค.ศ. 384-322 ) ที่

่เมือง สุตากริุส (Stagirus) อาณานิคมกรีก บิดา ชื่อนิโคมาคุส 

(Nicomachus) เปนแพทยประจําสํานักของกษตัริยอะมินตสั (Nicomachus) เปนแพทยประจาสานกของกษตรยอะมนตส 

(Amyntas) แหงมาซีโดเนีย และบิดาถึงแกกรรมตั้งแตอริสโตเติล 

ั ป ็ ยังเปนเด็กอยู

เมื่ออาย 17 ป ถกสงตัวไปยังเอเธนส เพื่อศึกษาที่สํานักอะคาเดมีเมออายุ 17 ป ถูกสงตวไปยงเอเธนส เพอศกษาทสานกอะคาเดม

ของพลาโต และอยูที่สํานักอะคาเดมี นานถึง 2o ป จนพลาโต

้สินชีวิต



ปรัชญาอริสโตเติล
หลังพลาโต (Plato )ถึงแกกรรมในป พ.ศ. 196 แลว อริสโตเติล

้ออกจากสํานักอคาเดมีไปตั้งสํานักใหมเรียกวา ลีเซอุม 

(Lyceum)และอริสโตเติลสิ้นชีวิตเมื่ออาย 62 ป(Lyceum)และอรสโตเตลสนชวตเมออายุ 62 ป

อริสโตเติลมีนิสัยรักการอาน นักสังเกต นกัทดลองที่ยิ่งใหญ ชอบ

ศึ   ึ ไ       การศกษา หาความรู จงไดทุมเทเวลาคนควาหาความรูตลอดเวลา 

พิสูจนไดในเชิงวิทย



ปรัชญาอริสโตเติล
1. ตรรกศาสตร (Logic) การใชเหตุผล เขาเปนบิดาของตรรกศาสตร 

หลักเหตุผลมี 2 วิธี 1.1 การคิดแบบนิรมัย (deduction) คือ การ

คิดจากเหตใหญไปหาเหตเลก็ไดเปนหนึ่งผล คือ บทสรป   เชนคดจากเหตใุหญไปหาเหตุเลกไดเปนหนงผล คอ บทสรุป   เชน

A.  คนทุกคนเปนผูตองตาย  (เหตใุหญ)

A. B. อริสโตเติลเปนคนเหตุเล็ก (เหตเุล็ก)

้ ิ โ ิ ป   ปB. C. เพราะฉะนันอริสโตเติลเปนผูตองตาย (บทสรุป)

C ขอ A  B เปนเหตสนับสนนความจริงของ  ขอ CC. ขอ A, B เปนเหตสุนบสนุนความจรงของ  ขอ C



ปรัชญาอริสโตเติล
 การคิดแบบอุปนัย (Induction) คือ การคิดสรางเหตุเล็กไปหาเหตุ   ใหญ กลาวไดวาเปน

รคิดหาความจริงจากประสบการณ ตลอดถึงการทดลองซึ่งเปฯวิธีการทางวิทยาศาสตรมรคดหาความจรงจากประสบการณ ตลอดถงการทดลองซงเปฯวธการทางวทยาศาสตรม

ับสนุนขออางเกี่ยวกับความจริงสากล เชน

นาย A ตายกอนอายุ 200 ป    นาย B ตายกอนอายุ 200 ป

   พวกเขาเปนคน   พวกเขาเปนคน

     เพราะฉะนั้นคนทุกคนเปนคนตายกอนอายุ 200 ป   หรือ

    นศ.หิวขาว ครูหิวขาว แมก็หิวขาว   พวกเขาเปนคน

       เพราะฉะนั้นพวกเขาเปนคนหิวขาว       เพราะฉะนนพวกเขาเปนคนหวขาว



ปรัชญาอริสโตเติล
อภิปรัชญา (Metaphysics) จัดเปนปรัชญาที่หนึ่ง 

(The      first philosophy)

อริสโตเติล กลาววา เปนการศึกษาความจริงแทของสรรพสิ่งมี 2 อรสโตเตล กลาววา เปนการศกษาความจรงแทของสรรพสงม 2 

สาขาคือ 1) ภาวิทยา (Ontology) คือการศึกษาความจริงแทใน

่ ่ฐานะที่เปน (Being) ที่สัมพันธกับสสาร

2) เทววิทยา (Th l ) ความจริงแทในฐานะเปนภาวะบริสทธิ์ซึ่ง2) เทววทยา (Theology) ความจรงแทในฐานะเปนภาวะบรสุทธซง

เปนปฐมเหตุของการเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งใน

จักรวาล



ปรัชญาอริสโตเติล
เรื่องนี้อริสโตเติลไดโตแยงพอสมควรกับพลาโตในที่สุด พอสรุปได 3 อยาง

1. แบบและสสาร

แบบ (Form) คือโครงสรางหรือรปทรงของสิ่งเหลานั้นแบบ (Form) คอโครงสรางหรอรูปทรงของสงเหลานน

สสาร (Matter) คือ วัตถุดิบหรือวัสดุอันเปนสวนประกอบของสิ่งเหลานั้น

ดังนั้น แบบกับสสารเปนของคูกันเสมอเชน พอแมสัมพันธกับคําวาลูก 

สสารทกชนิดในโลกมีแบบประจําตัวธาต 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ ซึ่งมีแบบประจําสสารทุกชนดในโลกมแบบประจาตวธาตุ 4 คอ ดน นา ลม ไฟ ซงมแบบประจา

ธาตุเชน ธาตุไฟหมายถึงสสารที่มีแบบของความรอนและความแหง ธษตุ 4 จึงเปน

สสารหลัก (P i  M tt )สสารหลก (Prime Matter)



ปรัชญาอริสโตเติล
2. ภาวะแฝงและภาวะจริง (Actuality and Potentiality) มีความจริงสัมพันธเชน 

่ ่ ้สสารที่มีแบบของไมไผเล็ก ๆ เรียกวาหนอไม ซึ่งเปนภาวะจริงแตหนอไมนั้น

จัดเปนภาวะแฝงของหนอไมไผใหญ ลูกน้ําเปนภาวะแฝงของยุง ลูกน้ําเปนแบบญ ู ุ ู

ของยุงคือ ความจริง 

3  ความเปนสาเหต (C lit ) คือ การที่สรรพสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลง3. ความเปนสาเหตุ (Causality) คอ การทสรรพสงทเกดขนและเปลยนแปลง

เพราะ



เหตุ 4 อยาง

1. วัสดุเหตุ (Material cause) ไดแก สสารุ ุ ( )

2. รูปเหตุ (Formal cause) ไดแก แบบ

3. สัมฤทธิ์เหตุ (Efficient cause) ไดแก ผูกระทําการ

ั ไ   4. อันตเหตุ (Final cause) ไดแก จุดมุงหมาย

เชน ชางเขียนแบบสรางและสรางบานใหญโตสวยงามเปนที่อยเชน ชางเขยนแบบสรางและสรางบานใหญโตสวยงามเปนทอยู

สบายมีความสุข



ปรัชญาอริสโตเติล
ปรัชญาธรรมชาติ

่ ่ผลรวมชองวัสดุทุกอยางที่เปนสสารและมีการเคลื่อนไหว การ

เปลี่ยนแปลง

จิตวิทยา = สมรรถภาพในการรับรูและการคิด

1. ประสาทสัมผัส (Senses) มี 5 งคือ ตา ห จมก กลิ้น กายใจ1. ประสาทสมผส (Senses) ม 5 งคอ ตา หู จมูก กลน กายใจ

2. สัมผัสรวมทั้งภายในและภายนอก (Common sense)

่3. เหตุผล (Reason) ประสาทสัมผัสรับรูสิ่งเฉพาะทา



ปรัชญาอริสโตเติล
จริยศาสตร

พฤติกรรมของมนุษยมุงไปที่จุดหมายสูงสุดเดียวกันอยูที่ความดี 

(Goodness) มี 2 ประเภท (Goodness) ม 2 ประเภท 

1. จุดหมายระหวางทางหมายถึง จดหมายเฉพาะหนาที่มนุษย 

เชน การเรียนตองการความรู (เฉพาะ) การทํางานสูจุดหมายอื่น

2  จดหมายปลายทาง หมายถึง จดหมายสงสดในตัวเอง โดยนําตอง2. จุดหมายปลายทาง หมายถง จุดหมายสูงสุดในตวเอง โดยนาตอง

นําไปสูจุดหมายอื่น



ปรัชญาอริสโตเติล
ความดีคืดความสุข (Happines) แสดงแดงวาความดีและความจุ

่ ้ ่เปนเรื่องเดียวกัน ความมั้งคั่ง (Wealth) เกยีรติยศ (Honour) ความ

สําราญ (Pleasure) ไมใชความสขแทสาราญ (Pleasure) ไมใชความสุขแท

อริสโตเติลกลาววา ความสุขคือ กิจกรรมของวิญญาณที่

ส  ั ีส่ สอดคลองกบคุณธรรมทสมบูรณ



คุณธรรมของความ

1. ความกลาหาญญ

2. ความอดกลั้น

3. ความเสรีในการคิด

โ  ี4. ความโอบออมอารี

5  ความละอาย5. ความละอาย



มิตรภาพ (Friendship) 
มี 3 ประเภทคือ

1. มิตรภาพเพื่อผลประโยชน

 

ิ ื ่2. มิตรภาพเพือความสําราญ 

3  มิตรภาพเพื่อความดี3. มตรภาพเพอความด



สุนทรียศาสตร
มี 2 ประเภทคือ

1. ประดิษฐศิลป คือ มุงประดษิฐเครื่องมืออุปกรณไวชวย

   ป การทํางานของมนุษย เชน บาน, รถ เปนตน

2  วิจิตรศิลป ไดแก ศิลปะที่มงเลียนแบบธรรมชาติดวยการ2. วจตรศลป ไดแก ศลปะทมุงเลยนแบบธรรมชาตดวยการ

สรางโลกแหงจนิตนาการขึ้นมาเลียนแบบโลกแหงความ

เปนจริง



สรุปไดวาอทิธพิลของปรัชญาอริสโตเติลคือุ ญ

1. ศีลธรรม ความฉลาดหาไดจากการศึกษาและธรรมจรรยาหาได

จากการปฏิบัติ

2  ความดีที่สงสดคือ ความสข ความปลอดภัยและสันติสข2. ความดทสูงสุดคอ ความสุข ความปลอดภยและสนตสุข

3. ความยุตธิรรมคือ การสงเสริมชุมชนใหต่าํอยูดวยความเจริญ มีุ ุ ู ญ

สิทธิเทาเทียมกัน

ใ 4. การใชเหตุผล

5  มิตรภาพ5. มตรภาพ



การประยุกตปรัชญาอริสโตเติลสูการปฏิบัติุ ญ ู ฏ
1. มนุษยกับเหตุผล 7. ศิลธรรมกับการพัฒนาตน

2. การศึกษากับการพัฒนาตน 8. ความสงบสุขกับการอยูนชสังคม

3  มิตรภาพกับความจริง 9  ธรรมชาติกับชีวิต3. มตรภาพกบความจรง 9. ธรรมชาตกบชวต

4. ความดีกับชีวิต 10. กรณีตัวอยางชีวิตที่ดีกับเหตุผล 

5. ความงามกับชีวิต 11. กรณีตัวอยางความสําเร็จของชีวิตที่

ประยกต แนวคืดอริสโตเติลประยุกต แนวคดอรสโตเตล

6. ความยุติธรรมกับการพัฒนาสังคม



คําถาม
1. อริสโตเติลเชื่อวาอะไรทําใหคนฉลาด (การศึกษา / การนั่งสมาธิ)

่2. อริสโตเติลเปนบิดาของศาสตรเรื่องใด (ปรัชญา / ตรรกศาสตร)

3  คนทกคนมีหัวใจ สมศักดิ์เปนคน เพราะฉะนั้นสมศักดิ์เปนคนมีหัวใจเ 3. คนทุกคนมหวใจ สมศกดเปนคน เพราะฉะนนสมศกดเปนคนมหวใจเ 

ปนการคิดอางเหตุผลแบบใด (นิรนัย / อุปนัย)

  4. คนทุกคนเกิดมาแลวตองตาย เปนความจริงแบบใด (ภววิทยา / เทววิทยา)

5. อะไรคือ ภาวะแฝงของหนอไมไผใหญ (หนอไม / ดิน) 5. อะไรคอ ภาวะแฝงของหนอไมไผใหญ (หนอไม / ดน) 

6. ชางไดสรางบานใหญโตสวยงามอยูสบาย อะไร อันตเหตุ (ชางกอสราง / 

 ั ึ ั้ ใ ื่   ํ ไปป ี ไ อยูสบาย) (นักศึกษาตังใจเพือตองการความรู นําไปประกอบอาชีพได

เงินเดือนสูง แลวชีวิตมีความสุข)



คําถาม
7. จากเหตนุี้ ขอความใดเปนจริยศาสตรระหวางทางของอริสโตเติล 

(ความรู / มีความสุข)

8  จากขอความนี้บริบทใดเปนเปาหมายสงสดของจริยศาสตร ตาม8. จากขอความนบรบทใดเปนเปาหมายสูงสุดของจรยศาสตร ตาม

แนวคิดของอริสโตเติล (เงินเดือน / ความสุข)

9. มิตรภาพขอใดที่ถือวา สําคัญที่สุดตามความคิดของอริสโตเติล 

( สํ  / ี)(ความสาราญ / ความด)

10. ความยุตธิรรมในความหมายของอริสโตเติลคือขอใด (การใชุ (

อํานาจ / ความเจริญ)



END…..


