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บทคัดย่อ

การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษากฎและวิ ธี ก าร
ปฏิพฒ
ั นาการ ตามทรรศนะของเฮเกล และมากซ์ 2) เพือ่ ศึกษาความแตกต่างระหว่าง
วิธีการปฏิพัฒนาการของเฮเกลกับมากซ์
งานวิจยั เอกสารนีไ้ ด้ศกึ ษาวิจยั ข้อมูลจากผลงานเขียนต่างๆ ของเฮเกล และ
มากซ์ที่เกี่ยวกับ กฎปฏิพัฒนาการ รวมทั้งผลงานเขียนของบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แล้วน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาวิจยั มาท�ำการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพือ่ ให้เห็น
ความแตกต่างของที่มาของแนวคิด และวิธีการประยุกต์ใช้
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กฎปฏิพัฒนาการ ตามทรรศนะของเฮเกล และ
มากซ์ เป็นกฎที่ว่าด้วยเรื่องการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาของ
สรรพสิ่ง โดยมีสาเหตุมูลฐานมาจาก ความขัดแย้งภายในสรรพสิ่งนั้นๆ วิธีการ
ปฏิพัฒนาการ ตามทรรศนะของเฮเกล และมากซ์ นั้น เป็นกระบวนการวิเคราะห์
การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาของสรรพสิ่งโดยถือเอาความขัดแย้ง
ที่มีอยู่ในสรรพสิ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญของกระบวนการ ความแตกต่างระหว่าง วิธี
รับต้นฉบับ 4 มิถนุ ายน 2562 แก้ไขตามผูท้ รงคุณวุฒิ 25 มิถนุ ายน 2562 รับลงตีพมิ พ์ 28 มิถนุ ายน 2562

36

ความแตกต่างระหว่างวิธีการปฏิพัฒนาการของเฮเกลกับมากซ์

การปฏิ พั ฒ นาการ ของเฮเกลกั บ มากซ์ นั้ น อยู ่ ที่ ค วามแตกต่ า งของโลกทั ศ น์
ทางปรัชญา โดยโลกทัศน์ปรัชญาของเฮเกลเป็นแนวจิตนิยมภววิสยั ขณะทีม่ ากซ์เป็น
แนววัตถุนยิ มภววิสยั ดังนัน้ องค์ประกอบและขัน้ ตอนในกระบวนการปฏิพฒ
ั นาการ
ของทั้งสองจึงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ใน 5 ด้าน คือ ด้านรูปแบบและทิศทาง
การเคลื่ อ นไหวของกระบวนการ ด้ า นองค์ ป ระกอบที่ เ ป็ น พลั ง ผลั ก ดั น ให้
เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ด้านขอบเขตด้านเป้าหมายและด้านการ
ใช้เหตุผลประกอบในกระบวนการ
ค�ำส�ำคัญ: Hegel’s dialectics, Marx’s dialectics
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The objectives of this research were 1) to study the Hegel and Marx’s
dialectic laws and methods, 2) to compare the differences of their concepts.
This documentary research studied the content from works of Hegel
and Marx and other works about the concepts. Which were criticized and
compared to study the differences and application.
The results of the research signified that Hegel and Marx’s dialectics
were the law of dynamic motion, change and development of things due to
the inside contradiction of themselves. It was the process analyzing of motion,
change and development of things and the contradiction in things themselves
was the beginning point of the process. The difference between these two
both concepts of dialectic method caused from different philosophy view.
Hegel was objective idealism whereas Marx was objective materialism, so
Hegel and Marx’s concept of dialectical process was absolutely different in
the process’ format and step of motion, parts that causes of the motion and
change, the extent and final goal of process, and the reason using in process.
Keywords: Hegel, Marx, Dialectics.
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บทนำ�

ในบรรดาผลงานต่างๆ ของมากซ์ (Marx) นั้น ผลงานที่ถือกันว่าส�ำคัญที่สุด
ของเขาก็คือหนังสือเรื่อง ทุน (Das Kapital หรือ Capital) เป็นผลงานที่มากซ์ได้
ค้นคว้าระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) ไว้อย่างละเอียดลึกซึง้ หนังสือ ทุน
เป็นเอกสารที่มากซ์วิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดยอาศัยหลักปรัชญา
วัตถุนิยมปฏิพัฒนาการ (dialectical materialism) และวัตถุนิยมประวัติศาสตร์
(historical materialism) เป็นหลักพืน้ ฐานในการวิเคราะห์ ในบทส่งท้ายฉบับตีพมิ พ์
ครั้งที่ 2 ภาษาเยอรมัน(afterword to the second German edition) ของหนังสือ
ทุน เล่มที่ 1 นั้น ข้อความวรรคหนึ่งในบทส่งท้ายนี้ มากซ์ ได้เขียนว่า
วิธกี ารปฏิพฒ
ั นาการ (dialectical methods) ของข้าพเจ้านัน้
ไม่เพียงแต่จะแตกต่างไปจาก ลัทธิของเฮเกล เท่านั้น แต่มันมุ่งไปใน
ทิศทางที่ตรงกันข้ามกันเลยทีเดียว ในทางของ เฮเกล นั้น วิถีแห่งชีวิต
กับกระบวนการทางสมองของมนุษย์นั้น เป็นกระบวนการของความ
นึกคิด ซึ่งเขาถึงกับแปรเปลี่ยนรูปแบบมันให้เข้าไปอยู่ภายใต้อ�ำนาจ
อีกส่วนหนึ่งต่างหากในนามที่เรียกว่ามโนคติ คือพระผู้เป็นเจ้า เป็น
ผู้สร้างโลกแห่งความเป็นจริง และโลกแห่งความเป็นจริงนั้น ก็เป็น
เพียงรูปแบบปรากฏการณ์ภายนอกของ มโนคติ ทีแ่ สดงออกมาเท่านัน้
ส่วนข้าพเจ้ากลับเห็นเป็นตรงกันข้าม มโนคติ นัน้ ไม่มอี ะไรนอกเหนือ
ไปกว่าโลกแห่งวัตถุทไี่ ด้สะท้อนเข้าไปอยูใ่ น จิต ของมนุษย์แล้วจึงถูก
แปรเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบต่างๆ ของความนึกคิด
และจากจดหมายของมากซ์ลงวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 1868 ที่ส่งไปถึง
เพื่อนสนิทของเขาคนหนึ่งคือ ดร. คูเก็ลมานน์ (Dr. Ludwig Kugelmann) ข้อความ
ส่วนหนึ่งในจดหมายฉบับนี้ มากซ์ได้เขียนว่า “กฏปฏิพัฒนาการ (dialectic) ของเฮ
เกลนั้นเป็นรูปแบบพื้นฐานของกฏปฏิพัฒนาการทั้งหมด แต่ทั้งนี้หมายถึงหลังจาก
ที่ได้กวาดเอาลักษณะอันลึกลับมหัศจรรย์ทิ้งออกไปแล้ว และสิ่งนี้แหละที่ท�ำให้วิธี
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การของเขาแตกต่างไปจากของเฮเกล” ซึ่งก็หมายความว่า มากซ์ได้รับเอากฏ
ปฏิพัฒนาการของเฮเกลมาใช้เป็นหลักการพื้นฐาน แต่วิธีการประยุกต์ใช้นั้นกลับ
แตกต่างอย่างเป็นตรงกันข้าม
ถึงมากซ์จะบอกว่า วิธีการปฏิพัฒนาการของเขานั้นแตกต่างไปจากของ
เฮเกล (Hegel) อย่างเป็นตรงกันข้าม แต่มากซ์ก็ยังยอมรับรูปแบบพื้นฐานในกฎ
ปฏิพัฒนาการของเฮเกล ทุกประการ มากซ์ได้วิจารณ์ยกย่องหลักปรัชญาของเฮเกล
ว่าเป็นหลักปรัชญาทีถ่ กู หลักทีส่ ดุ เท่าทีม่ นุษย์เคยเสนอมา โดยตัวเขาเองก็ยอมรับว่า
วิธีการปฏิพัฒนาการของตนนั้นสืบทอดมาจากเฮเกล ดังข้อความบางตอนในบทส่ง
ท้ายของหนังสือ ทุน เล่มที่ 1 ดังกล่าวข้างต้น มากซ์ได้เขียนไว้ว่า “...ดังนั้นข้าพเจ้า
จึงประกาศตัวอย่างเปิดเผยว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้…”
[หมายถึงเฮเกล] (…I therefore openly avowed myself the pupil of that mighty
thinker...)
มากซ์ ย อมรั บ ในกฎปฏิ พั ฒ นาการของเฮเกล และกล่ า วว่ า วิ ธี ก าร
ปฏิพัฒนาการของตนเองนั้นก็ได้สืบทอดมาจากเฮเกล แต่ในขณะเดียวกันมากซ์
กลับยืนยันว่า วิธีการปฏิพัฒนาการของตนนั้นแตกต่างไปจากของเฮเกล อย่างเป็น
ตรงกันข้าม หรืออาจจะกล่าวได้ว่า มากซ์ยอมรับในหลักการ แต่ไม่ยอมรับในวิธีการ
ของเฮเกล ปัญหาอยูท่ วี่ า่ มากซ์ไม่เคยอธิบาย หรือสรุปกฎปฏิพฒ
ั นาการ ของตนเอง
ไว้อย่างเป็นระบบเลย ส่วนกฎปฏิพัฒนาการของ ลัทธิมากซ์ (Marxism) ที่ชาว
มากซ์ซสิ ต์ (Marxist) ยึดถือกันนัน้ ความจริงเป็นผลงานเขียนของ เองเกลส์ (Engles)
เช่น ในผลงานเขียนเรื่อง Anti-Duhring และ The Dialectic of Nature เป็นต้น
ซึง่ ข้อสรุปในเรือ่ งเกีย่ วกับ กฎปฏิพฒ
ั นาการของ เองเกลส์ ก็ได้กลายเป็นหลักยึดของ
บรรดาชาวมากซ์ซิสต์ ตลอดมา ถึงแม้กฎปฏิพัฒนาการตามข้อสรุปของเองเกลส์
จะเป็นสิ่งยึดถือของชาวมากซ์ซิสต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ยังมีชาวมากซ์ซิสต์บางส่วน
ที่ปฏิเสธ กฎปฏิพัฒนาการของ เองเกลส์โดยวิพากษ์วิจารณ์ว่ากฎปฏิพัฒนาการ
ของเองเกลส์มีลักษณะเป็นกลไกส�ำเร็จรูปตายตัว ที่ออกไปในทางอภิปรัชญา
ธรรมชาติ แต่ขณะเดียวกันก็มองว่า การประยุกต์ใช้ กฎปฏิพัฒนาการในรูปแบบ
ของมากซ์นั้นมีความละเอียดอ่อนครอบคลุมและจ�ำกัดขอบเขตการศึกษาค้นคว้า
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เฉพาะในทางสังคมและเศรษฐกิจ มากกว่าที่จะเป็น กฎธรรมชาติที่เป็นสากล
อย่างแบบฉบับของเองเกลส์
จากการที่มากซ์ไม่เคยน�ำเสนอ กฎปฏิพัฒนาการ ที่เป็นรูปแบบเฉพาะของ
ตนเอง แต่ตามค�ำยืนยันของมากซ์ที่ว่า “กฎปฏิพัฒนาการ คือหลักการส�ำคัญที่เป็น
พื้ น ฐานในการอธิ บ ายพั ฒ นาการทางสั ง คม” ดั ง นั้ น การที่ จ ะรู ้ แ ละเข้ า ใจในกฎ
ปฏิพฒ
ั นาการ ตามแบบฉบับทีม่ ากซ์ยดึ ถือเป็นหลักพืน้ ฐานในการสร้างทฤษฎีตา่ งๆ
ได้นั้น จึงต้องศึกษาจากรูปแบบความคิดของมากซ์ ที่ได้สะท้อนเป็นผลงานปรากฏ
ออกมาในขอบเขตรูปธรรมต่างๆ เพื่อค้นให้พบว่า วิธีการปฏิพัฒนาการ ของมากซ์
นั้นมีรูปแบบและมิติ การเคลื่อนไหวที่ปรากฏออกมาเป็นจริงในทางรูปธรรมอย่างไร
และต่อเมือ่ ได้พบสิง่ ดังว่านีแ้ ล้วเท่านัน้ จึงจะสามารถชีช้ ดั ลงไปได้วา่ วิธกี ารปฏิพฒ
ั นาการ
ของมากซ์นั้นมีความแตกต่างไปจากวิธีการปฏิพัฒนาการ ของเฮเกล ตามค�ำยืนยัน
ของมากซ์ทไี่ ด้กล่าวไว้อย่างไร ซึง่ นีก่ ค็ อื ประเด็นปัญหาและเหตุผลของการศึกษาวิจยั
ในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษากฎปฏิพัฒนาการและวิธีการปฏิพัฒนาการตามทรรศนะของ
เฮเกลและ มากซ์
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่าง วิธีการปฏิพัฒนาการ ของ เฮเกล กับ
มากซ์

ขอบเขตของการวิจัย

ประเด็นทีผ่ วู้ จิ ยั มุง่ ศึกษาก็คอื ความแตกต่างในเรือ่ งของเนือ้ หาสาระ ของวิธี
การปฏิพัฒนาการ ตามทรรศนะของ เฮเกล กับ มากซ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ก�ำหนด
ขอบเขตในการศึกษาวิจัยไว้ดังนี้
1. ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับ กฎปฏิพัฒนาการ ในสมัยก่อนหน้าที่เฮเกล
จะได้สร้างระบบปรัชญาของตนเองขึ้นมา
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2. ตีความแนวคิดเกีย่ วกับ กฎปฏิพฒ
ั นาการตามแนวทางของ เฮเกล และ มากซ์
3. ตีความแนวคิดเกี่ยวกับ กฎปฏิพัฒนาการตามแนวทางของ เองเกลส์
4. ตีความแนวคิดเกี่ยวกับ กฎปฏิพัฒนาการ ของนักคิดคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ กฎปฏิพัฒนาการ ของ เฮเกล และ มากซ์

ขั้นตอน และวิธีดำ�เนินการวิจัย

งานวิจยั เรือ่ งนีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในลักษณะ
ของการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการน�ำข้อมูลที่ได้มาท�ำการ
ศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นความแตกต่างทั้งทางด้านที่มาของ
แนวคิด เนื้อหาสาระ และวิธีการประยุกต์ใช้ ดังนั้นเพื่อให้ วิธีด�ำเนินการศึกษาวิจัย
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก�ำหนดเป็นขั้นตอน
และวิธีด�ำเนินการศึกษาวิจัยไว้ดังนี้
1. ศึกษาท�ำความเข้าใจในวรรณกรรมต่างๆเป็นต้นว่า หนังสือ ต�ำรา เอกสาร
งานเขียนหรือ บทความ ที่เกี่ยวข้องกับกฎปฏิพัฒนาการ ของส�ำนักแนวคิดอื่นๆ
ในอดี ต ก่ อ นหน้ า ที่ เ ฮเกลจะได้ ส ร้ า งระบบปรั ช ญาของตนเองที่ เ รี ย กว่ า
กฎปฏิพัฒนาการขึ้นมา
2. ศึกษาวิเคราะห์เรื่องกฎปฏิพัฒนาการ และการประยุกต์ใช้ของเฮเกล
ซึ่งมีเผยแพร่ ในต�ำรา เอกสาร งานเขียน บทความ หรือในรูปแบบสื่อต่างๆ อยู่แล้ว
ส่วน มากซ์ นั้นไม่เคยอธิบาย กฎปฏิพัฒนาการ ของตนเองไว้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น
เพื่อให้สามารถมองเห็นถึงรูปแบบ วิธีการปฏิพัฒนาการที่แท้จริงของมากซ์ได้นั้น
คงจะต้องศึกษาจากแนวคิดเรื่อง วัตถุนิยมปฏิพัฒนาการ วัตถุนิยมประวัติศาสตร์
และผลงานเขียนทีส่ ำ� คัญของมากซ์โดยเฉพาะในหนังสือเรือ่ ง ทุน เป็นหลัก พร้อมทัง้
งานเขียนอืน่ ๆ ซึง่ กล่าวกันว่า ผลงานเหล่านัน้ ทัง้ หมดมีกฎปฏิพฒ
ั นาการอยูเ่ บือ้ งหลัง
นอกจากนี้ยังต้องศึกษาจากงานเขียนในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่อง กฎปฏิพัฒนาการ
ของเองเกลส์ รวมทั้ ง ศึ ก ษาจากผลงานเขี ย นของบุ ค คลอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น
ส่วนประกอบด้วย
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3. ในล� ำ ดั บ สุ ด ท้ า ยจะเป็ น การเปรี ย บเที ย บและสรุ ป เพื่ อ ให้ เ ห็ น ความ
แตกต่างระหว่างวิธีการปฏิพัฒนาการของเฮเกล กับ มากซ์ ตามประเด็นที่ได้ตั้งไว้
ในวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย พร้อมทั้งเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นต่อ
ผลสรุปที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ด้วย

นิยามศัพท์

ปฏิพัฒนาการ คือค�ำที่มีความหมายในทาง อภิปรัชญา ตามระบบปรัชญา
ของเฮเกลถือว่าความเป็นจริงมีแต่จติ สัมบูรณ์ (absolute mind) ดวงเดียว ซึง่ ไม่มวี นั
อยูน่ งิ่ แต่จะต้องพัฒนาไปโดยมีการขัดแย้งภายในตัวเองเรือ่ ยไปเป็น 3 ภาวะคือภาวะ
พืน้ ฐาน (thesis) ภาวะแย้ง (antithesis) และภาวะสังเคราะห์ (synthesis) ทีเ่ รียกว่า
ปฏิพัฒนาการก็เพราะต้องพัฒนาโดยความขัดแย้ง เมื่อถึงภาวะสังเคราะห์ได้ครั้ง
หนึ่ง จิต ก็จะก้าวหน้าไปขั้นหนึ่ง ซึ่งก็จะเป็นภาวะพื้นฐานของขั้นต่อไปทันที และ
จะปฏิพัฒนาเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด และในหลักการของเฮเกลดังกล่าวนี้เอง
มากซ์ได้น�ำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างทฤษฎีอธิบายวิวัฒนาการทางสังคม
			

ผลการศึกษา

1. วิธกี ารปฏิพฒ
ั นาการเฮเกลเป็นกระบวนการทางความคิดอันประกอบด้วย
ภาวะของความคิดสามภาวะคือ ภาวะยืนยัน ภาวะแย้ง และภาวะสังเคราะห์
กฎปฏิพัฒนาการของเฮเกลเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์โลกทัศน์ปรัชญาของท่านเอง
วิธกี ารปฏิพัฒนาการเป็นการอธิบายขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง กล่าวคือ
เป็นการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในโลกว่าเป็นการคลี่คลายหรือการแสดงออก
ของความแท้จริงสูงสุดที่เรียกว่า จิตสัมบูรณ์ สรรพสิ่งทุกอย่างมีบ่อเกิดมาจาก
จิตสัมบูรณ์ วิธีการปฏิพัฒนาการเป็นขั้นตอนของการพิสูจน์ว่าความแท้จริงสูงสุดมี
เพียงสิ่งเดียวคือ จิตสัมบูรณ์ ในวิธีการปฏิพัฒนาการมีเหตุผล เป็นพลังผลักดัน
ให้กระบวนการพัฒนาก้าวหน้าไป องค์ประกอบทุกอย่างในทุกขั้นตอนตามวิธีการ
ปฏิพฒ
ั นาการล้วนแล้วแต่เป็นเรือ่ งของ มโนภาพ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั อยู่ สามภาวะ
ซึ่งอาจแสดงให้เห็นเป็นแผนภาพ (ภาพที่ 1 และ 2) ได้ดังนี้
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ภาพที่ 1 ภาวะ และความสัมพันธ์ในกระบวนการปฏิพัฒนาการ ของเฮเกล

ภาพที่ 1 ภาวะ และความสัมพันธในกระบวนการปฏิพัฒนาการ ของเฮเกล [8]

2. หัวใจส�ำคัญในกระบวนการปฏิพัฒนาการของมากซ์ก็คือ กฎความเป็น
เอกภาพของด้
นตรงข้ามในสิ่งเดี
วกัน ซึ่งกฎนี้เองที
�ำให้มองเห็นนเอกภาพของด
ความขัดแย้างนตรง
2. หัวใจสําคัญาในกระบวนการปฏิ
พัฒยนาการของมากซ
ก็คือ่ทกฎความเป
ในสรรพสิ
ามในสิ
ภาวะการด�
่ที่แตกต่่ งางกั
คือด้าามในสิ
นหนึ่ง่ ง จะมี
ข า มในสิ
่ ง เดี ย วกั่งนด้ซึา่ งนตรงข้
กฎนี้ เ องที
่ ทํ า ให่งมจะมี
องเห็
น ความขั ดำรงอยู
แย ง ในสรรพสิ
ด านนตรงข
เป็นด้าารงอยู
นหลัทกี่แของความขั
ง ส่่งวเปนอีนดกาด้นหลั
านหนึ
่งเป็นด้านรอง
แย้ง่งของ
ภาวะการดํ
ตกตางกัน คืดอดแย้
านหนึ
กของความขั
ดแยง สความขั
วนอีกดดานหนึ
เปนดาน
านตรงข้
ามในสิ
นพลังาผลั
กดัน่งเป
ให้นสพลั
รรพสิ
่ยนแปลงพั
ฒนาก้
าวหน้าฒนา
รอง ด้ความขั
ด แย
ง ของด่งเป็
า นตรงข
มในสิ
ง ผลั่งกเกิดัดนการเปลี
ให ส รรพสิ
่ ง เกิด การเปลี
่ ย นแปลงพั
ไปาไปความขั
ดแย้
นตรงข้ามของสิ
ามของสิ
ท�ำเให้
เกิดการต่
สู้กันาระหว่
างด้าานม การ
กาวหน
ความขั
ดแยงระหว่
งระหวาางด้
งดาานตรงข
่งทํ่งาให
กิดการต
อสูกันอระหว
งดานตรงข
การต่อามของสิ
สู้ระหว่่งาเปงด้นการต
านตรงข้
ามของสิ
่ว่าด้าในสภาพเดิ
นหนึ่ง ม
ตอสูรตรงข้
ะหวาางดมานตรงข
อสูในรู
ปแบบที่งเป็
่วานดาการต่
นหนึ่งอตสูอ้ใสูนรู
เพืป่อแบบที
การดํารงอยู
ต่อสู้เแต
พื่ออการด�
ำรงอยู
นสภาพเดิ
มของตนเอง
แต่นอดีกาด้นตรงข
านหนึาม่งเป็
นการต่
สู้เาพืให่อเกิดมี
ของตนเอง
ีกดานหนึ
่งเปน่ใการต
อสูเพื่อพลิ
กลับตนเองไปเป
การต
อสูนี้จอะทํ
พลิ่ยกนแปลงในสิ
ลับตนเองไปเป็
านตรงข้า่ยมนแปลงจะเริ
การต่อสู้น่มี้จจากการเปลี
ะท�ำให้เกิ่ยดนแปลงในทางปริ
มีการเปลี่ยนแปลงใน
การเปลี
่งตรงขานมด้โดยการเปลี
มาณ จนเมื่อ
สิ
ง
่
ตรงข้
า
ม
โดยการเปลี
ย
่
นแปลงจะเริ
ม
่
จากการเปลี
ย
่
นแปลงในทางปริ
ม
าณ
่อ
ถึงจุดที่สิ่งๆนั้นไมสามารถที่จะดํารงสภาพเดิมในดานของตนเองไวไดแลวก็จะเกิดการเปลี่ยจนเมื
นแปลงทาง
ถึงจุนัด่นทีคื่สอิ่งดๆานหลั
นั้นไม่กของความขั
สามารถทีด่จแย
ะด�งำจะกลายเป
รงสภาพเดินมดในด้
านของตนเองไว้
แล้วกก็กลัจะเกิ
คุณภาพ
านรอง
สวนดานรองก็ไจด้ะพลิ
บเปดนดาน
หลัก การเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพนี้ก็คือการปฏิเสธคุณภาพเดิมของสรรพสิ่ง ตามกฎปฏิพัฒนาการ
ของลัทธิมากซ สรรพสิ่งลวนแตมีการพัฒนาไปตามกระบวนการดังกลาวขางตน
คูความขัดแยงที่มากซใหความสนใจก็คือความขัดแยงในรูปแบบการผลิต ซึ่งเปนการขัดแยง
ระหวางพลังการผลิตกับความสัมพันธทางการผลิต และความขัดแยงระหวางชนชั้นในสังคม ซึ่งหากวา
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การเปลีย่ นแปลงทางคุณภาพ นัน่ คือด้านหลักของความขัดแย้งจะกลายเป็นด้านรอง
ส่วนด้านรองก็จะพลิกกลับเป็นด้านหลัก การเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพนี้ก็คือ
การปฏิเสธคุณภาพเดิมของสรรพสิ่ง ตามกฎปฏิพัฒนาการของลัทธิมากซ์ สรรพสิ่ง
ล้วนแต่มีการพัฒนาไปตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น
คู่ความขัดแย้งที่มากซ์ให้ความสนใจก็คือความขัดแย้งในรูปแบบการผลิต
ซึ่งเป็นการขัดแย้งระหว่างพลังการผลิตกับความสัมพันธ์ทางการผลิต และความ
ขัดแย้งระหว่างชนชั้นในสังคม ซึ่งหากว่ากันถึงที่สุดแล้วแก่นแท้ในความขัดแย้ง
ทีม่ ากซ์ให้ความสนใจก็คอื ความขัดแย้งในเรือ่ งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มากซ์เห็น
ว่าความขัดแย้งในรูปแบบการผลิตและความขัดแย้งทางชนชั้นในสังคมมนุษย์
นั้นเมื่อถึงเวลาที่มีความพร้อมในด้านวัตถุวิสัย และด้านอัตวิสัยแล้ว ความขัดแย้ง
ดังกล่าวก็จะคลี่คลายเป็นไปตามกระบวนการปฏิพัฒนาการ และเมื่อถึงตอนนั้น
สังคมมนุษย์ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพไปเป็นรูปแบบใหม่ท่ีไม่มีความ
ขัดแย้งในรูปแบบการผลิต ที่เรียกว่าสังคม คอมมิวนิสต์ อันเป็นสังคมที่ปราศจาก
ชนชั้น
วิธีการปฏิพัฒนาการของมากซ์เป็นการคาดการณ์ของมากซ์โดยอาศัยกฎ
การปฏิพัฒนาการเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ซึ่งสรุปเป็นแผนภาพ (ภาพที่ 2)
ได้ดังนี้

คุณภาพไปเปนรูปแบบใหมที่ไมมีความขัดแยงในรูปแบบการผลิต ที่เรียกวาสังคม คอมมิวนิสต อันเปน
สังคมที่ปราศจากชนชั้น
วิธีการปฏิพัฒนาการของมากซเปนการคาดการณของมากซโดยอาศัยกฎการปฏิพัฒนาการเปน
เครื่องมือในการวิเคราะห ซึ่งสรุปเปนแผนภาพ
(ภาพทีช่ ญาและศาสนา
2) ไดดังนี้ 4 (1) ม.ค. - มิ.ย. 62 45
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ภาพที่ 2 กระบวนการปฏิพัฒนาการของมากซ์
ภาพที่ 2 กระบวนการปฏิพัฒนาการของมากซ [9]

3. ตามโลกทัศน์ปรัชญาของเฮเกลที่ว่า ความแท้จริงมีแต่เพียง จิตสัมบูรณ์
ภาวะทีศ่ไนม่ปอรัยูช่นญาของเฮเกลที
ิ่งแต่จะพัฒนาตนเองไปอย่
นานั่ไม้นอยู
3.ซึ่งมีตามโลกทั
่วา ความแทจริงมีาแงไม่
ตเพีมยีงที่สจิิ้นตสุสัมดบูรซึณ่งการพั
ซึ่งมีภฒาวะที
ำรงอยูส่ ามภาวะ
น้ ฐาน
2) ้นภาวะแย้
ง 3)สามภาวะ
ภาวะสังเคราะห์
โดยพลั
ง
นิ่งแตจะพัจะด�
ฒนาตนเองไปอย
างไมมคืีทอี่ส1)
ิ้นสุภาวะพื
ด ซึ่งการพั
ฒนานั
จะดํารงอยู
คือ 1) ภาวะพื
้นฐาน
ทีผ่ งลัก3)ดันภาวะสั
ให้เกิดงเคราะห
การพัฒโดยพลั
นาก็คอื งทีความขั
ตสัมดบูแยรณ์
โดยหลัก
2) ภาวะแย
่ผลักดันดใหแย้เกิงดภายในตนเองของจิ
การพัฒนาก็คือ ความขั
งภายในตนเอง
งกล่าว มากซ์เงห็กลนด้าววยในส่
สรรพสิ
ง่ ด�่วำารงอยู
ส่ ามภาวะเช่
ของจิตสัมปรั
บูรชณญาของเฮเกลดั
โดยหลักปรัชญาของเฮเกลดั
มากซวเนที
ห็นว่ ดา่ วยในส
วนที
สรรพสิ
่งดํารงอยูสนาม
วกับบเฮเกล
เฮเกล และเห็
และเห็นนดวด้ยในข
วยในข้
่า ความขั
แย้งภายในสรรพสิ
ภาวะเชนเดี
เดียยวกั
อสํอาส�คัญำคัทีญ
่วาที่วความขั
ดแยงดภายในสรรพสิ
่งเปนพลั่งเป็
งผลันกพลั
ดันงให
ผลักดันให้สรรพสิ่งเกิดการพัฒนาก้าวหน้าไป แต่มากซ์ไม่เห็นด้วยกับเฮเกลในข้อที่
ว่า ความแท้จริงคือ จิตสัมบูรณ์ ซึ่งเป็นอยู่อย่างภววิสัย ตรงกันข้ามมากซ์เห็นว่า
ความแท้จริงก่อนสิ่งใดคือ โลกวัตถุที่เป็นอยู่อย่างภววิสัย
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ในส่วนของพลังผลักดันให้เกิดการพัฒนาของสรรพสิ่งที่มากซ์ก็เห็นด้วยกับ
เฮเกลว่าคือความขัดแย้งนัน้ ก็เป็นเพียงการเห็นด้วยในหลักการทัว่ ไป แต่ขอ้ แตกต่าง
ก็คือเบื้องหลังของความขัดแย้ง โดยเฮเกลเห็นว่าเป็นความขัดแย้งในทางความคิด
ซึ่งพลังที่อยู่เบื้องหลังของความขัดแย้งก็คือเหตุผล แต่มากซ์มองว่า เบื้องหลังของ
ความขัดแย้งอันดับแรกเป็นพลังทางวัตถุ ส่วนพลังทางเหตุผลนั้นเป็นสิ่งสืบเนื่อง
ที่เกิดตามมาในภายหลัง เพราะมากซ์เห็นว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และ
โลกธรรมชาติคือโลกทางวัตถุ ดังนั้นโลกทางความคิดจึงมีที่มาจากโลกทางวัตถุ
อันเป็นธรรมชาติ หากไม่มีพลังทางวัตถุ พลังทางเหตุผลก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้
เฮเกลและมากซ์ต่างก็เห็นว่าความแท้จริงมีอยู่แล้วอย่างเป็นภววิสัย โดย
เฮเกลเห็นว่าเป็นความคิด แต่สิ่งที่ท�ำให้เกิดการคิด คือเหตุผล แต่เหตุผลมีอยู่หลาย
ระดับ ซึ่งจะพัฒนาตนเองไปตามกระบวนการปฏิพัฒนาการไปจนถึงเหตุผลระดับ
สูงสุด ซึ่งก็คือเหตุผลสูงสุด หรือเหตุผลแรกอันเป็นเหตุผลของโลก ส่วนโลกคือ
สิ่งที่ตามมา ดังนั้นโลกและปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ จึงมาจากเหตุผล ความคิด
มีที่มาจากเหตุผล แต่ความคิดเป็นสาระของจิต ดังนั้นเหตุผลสูงสุดก็คือ จิตสูงสุด
หรือที่เรียกว่า จิตสัมบูรณ์ ที่เป็นอยู่อย่างภววิสัยโดยไม่ขึ้นต่อสิ่งใดๆ ส่วนมากซ์
มองว่า สิ่งแท้จริงที่เป็นอยู่อย่างภววิสัยคือโลกวัตถุ สรรพสิ่งและปรากฏการณ์ต่างๆ
แม้กระทั่งความคิด หรือเหตุผลเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาการทางโลกวัตถุ
มากซ์ได้รับเอาปรัชญาปฏิพัฒนาการของเฮเกลมาปรับเปลี่ยนพัฒนาเป็น
ปรัชญาของตนเองทีเ่ รียกว่า ปรัชญาวัตถุนยิ มปฏิพฒ
ั นาการ แล้วน�ำไปเป็นทางชีน้ ำ�
ในการวิเคราะห์พัฒนาการทางสังคมของมนุษย์ ซึ่งมากซ์ได้พบว่าเบื้องหลังความ
ขัดแย้งในสังคมมนุษย์มมี ลู เหตุมาจากเศรษฐกิจซึง่ หากว่าจนถึงทีส่ ดุ แล้วก็คอื รูปแบบ
การผลิตปัจจัยยังชีพของมนุษย์นั่นเอง การผลิตของมนุษย์ท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ในสังคม ส่งผลให้รูปแบบของสังคมเปลี่ยนแปลงพัฒนาก้าวหน้าไปซึ่งกระบวนการ
พัฒนาทางสังคมนั้นมีขั้นตอนเป็นไปตามปรัชญาปฏิพัฒนาการของเฮเกล แต่ด้วย
โลกทัศน์ปรัชญา ของเฮเกลกับมากซ์มคี วามแตกต่างกันอย่างเป็นตรงกันข้าม ดังนัน้
วิธีการในกระบวนการปฏิพัฒนาการของเฮเกลกับมากซ์จึงแตกต่างกันอย่างเป็น
ตรงกันข้ามด้วย กล่าวคือ
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ในกระบวนการปฏิพฒ
ั นาการ ส�ำหรับเฮเกล มูลเหตุ ของความขัดแย้งทีเ่ ป็น
พลังเคลือ่ นไหวในกระบวนการเป็นเหตุผลในระดับต่างๆอันเป็นนามธรรม แต่สำ� หรับ
มากซ์ มูลเหตุแห่งความขัดแย้งที่เป็นพลังเคลื่อนไหวในกระบวนการเป็นวัตถุในการ
ด�ำรงชีพของมนุษย์ทเี่ ป็นรูปธรรม จุดเริม่ ต้นของกระบวนการส�ำหรับเฮเกล คือเหตุผล
  ถือเอาวั
 ต ถุสสารซึ
  ่งก็ คือโลก

ซึ ่งก็คือความคิดหรือจิต อันเป็นนามธรรม ส่ว นมากซ์
ธรรมชาติ และมนุษย์เป็นจุดเริ่มต้น เฮเกลแยกความคิดออกจากความเป็นอยู่โดย
ให้ความคิดอยู่เหนือความเป็นอยู่ และเป็นสิ่งก�ำหนดความเป็นอยู่ ส่วนมากซ์ถือว่า
ความคิ
ดอยูนเหนื
นสิ่งกําหนดความเป
นอยูอ สเอาสิ
วนมากซ
ความเป็
อยูอความเป
่ เป็นฝ่นาอยูยก� และเป
ำหนดความคิ
ด เฮเกลถื
่งสูถงือสุวดาทีความเป
่เห็นว่นาอยูมีอ เปยูน่แฝล้าวย
กํอย่
าหนดความคิ
สูงสุเป็ดนที่เทีห็ต่ นงั้ วากระบวนการปฏิ
มีอยูแลวอยางเปนพภววิ
สัยคือจิตสันมเพี
บูรยณงหนทาง
เปนที่ตั้ง
างเป็นภววิด สยั เฮเกลถื
คือจิตอสัเอาสิ
มบูร่งณ์
ฒ
ั นาการเป็
กระบวนการปฏิ
พัฒนาการเป
เพียงหนทางการไปสู
ความจริงสูงสุดดโดย
การไปสู่ความจริ
งสูงสุดนโดย
กระบวนการทางความคิ
มีเหตุกระบวนการทางความคิ
ผลของมนุษย์เป็นตัดวมี
เหตุ
ผ
ลของมนุ
ษ
ย
เ
ป
น
ตั
ว
ขั
บ
เคลื
่
อ
นกระบวนการ
กล
า
วคื
อ
ทุ
ก
อย
า
งเกิ
ด
จากสิ
่
ง
มบูรวณจึงแล
ขับเคลื่อนกระบวนการ กล่าวคือทุกอย่างเกิดจากสิ่งสูงสุดคือจิสูตงสัสุมดคืบูอรจิณ์ตสัแล้
มาว
จึเริงมาเริ
ัฒนาการจากสิ่ง่งต่ต�ํา่ำสุสุดไปสู
จุดมุ่จงุดหมายคื
อสิ่งสัมอบูสิรณ่งสัสมวบู
นมากซ
จากสิ่งต่ําเสุริด่มแล
วมุงไป่ง
่มวิว่มัฒวิวนาการจากสิ
ดไปสู
มุ่งหมายคื
รณ์ เส่ริว่มนมากซ์
จากสิ
ข า งหน าอย า งไม มีที่สิ้ น สุ ด เฮเกลมี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อการรู แ จ ง เห็ น จริ ง ในทางปรั ช ญา ส ว นมากซ
ต�ำ่ สุดแล้วมุง่ ไปข้างหน้าอย่างไม่มที สี่ นิ้ สุด เฮเกลมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ การรูแ้ จ้งเห็นจริง
นอกจากเพื่อการรูแจงเห็นจริงในทางปรัชญาแลวกระบวนการยังเปนการชี้นําในการปฏิบัติอีกดวย
ในทางปรัชญา ส่วนมากซ์นอกจากเพือ่ การรูแ้ จ้งเห็นจริงในทางปรัชญาแล้วกระบวน
โลกทัศนปรัชญาที่แตกตางกันของเฮเกลกับมากซแสดงการเปรียบเทียบเปนแผนภาพ (ภาพที่ 21 )
การยังเป็นการชี้น�ำในการปฏิบัติอีกด้วย โลกทัศน์ปรัชญาที่แตกต่างกันของเฮเกล
ไดดังนี้
กับมากซ์แสดงการเปรียบเทียบเป็นแผนภาพ (ภาพที่ 3) ได้ดังนี้

ภาพทีภาพที
่ 3 เปรี
ยบเทียบความแตกต่างทางโลกทัศน์ระหว่างเฮเกลกับมากซ์
่ 3 เปรียบเทียบความแตกตางทางโลกทัศนระหวางเฮเกลกับมากซ [10]
สรุป
จากการศึกษาวิจัยที่ผานมาสรุปไดวาความแตกตางระหวางวิธีการปฏิพัฒนาการของเฮเกลกับ
มากซโดยหลักแลวมีหาประการคือ ประการที่หนึ่งแตกตางในรูปแบบและทิศทางการเคลื่อนไหวของ
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จากการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ผ ่ า นมาสรุ ป ได้ ว ่ า ความแตกต่ า งระหว่ า งวิ ธี ก าร
ปฏิพัฒนาการของเฮเกลกับมากซ์โดยหลักแล้วมีห้าประการคือ ประการที่หนึ่งแตก
ต่างในรูปแบบและทิศทางการเคลื่อนไหวของกระบวนการ ประการที่สองแตกต่าง
ในองค์ประกอบทีเ่ ป็นพลังผลักดันในกระบวนการ ประการทีส่ ามแตกต่างในขอบเขต
ของกระบวนการ ประการที่สี่แตกต่างเป้าหมายของกระบวนการ และประการที่สี่
แตกต่างในด้านการใช้เหตุผลประกอบในกระบวนการ
ด้านรูปแบบและทิศทางการเคลื่อนไหวของกระบวนการ ส�ำหรับเฮเกลนั้น
มีรูปแบบก้าวไปข้างหน้าสูงขึ้นในลักษณะขั้นบันได และทิศทางการเคลื่อนไหว
เป็นการย้อนคืนไปสู่สิ่งที่เรียกว่าจิตสัมบูรณ์ กล่าวคือ จิตสัมบูรณ์ เป็นบ่อเกิด
ของสรรพสิ่งในโลก และสรรพสิ่งในโลกย้อนกลับคืนสู่ จิตสัมบูรณ์โดยกระบวนการ
ปฏิพัฒนาการ ส่วนของมากซ์มีรูปแบบก้าวหน้าไปในลักษณะเป็นเกลียวสว่าน
หมุนวนเป็นวงกลมที่สูงขึ้น และบางขณะของกระบวนการอาจจะถอยหลังย้อน
ทิศทาง แต่ในที่สุดแล้วก็มุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่มีจุดจบ
ด้านองค์ประกอบที่เป็นพลังผลักดันของกระบวนการ ของเฮเกลเป็นเหตุผล
ในระดับต่างๆ ของจิต จากความเป็นอิสระของเหตุผลจึงท�ำให้กระบวนการเคลือ่ นไหว
ไปได้จากเหตุผลระดับต�่ำคือเหตุในจิตอัตวิสัย ผ่านเหตุผลระดับสูงคือเหตุผลใน
จิตภาวะวิสัย จนถึงเหตุผลสูงสุดในจิตสัมบูรณ์ ส่วนมากซ์องค์ประกอบที่เป็นพลัง
ผลักดันของกระบวนการคือรูปแบบการผลิตเพื่อการด�ำรงชีพของมนุษย์ รูปแบบ
การผลิต เป็นอย่างไรก็จะเกิดรูปแบบสังคมที่สอดคล้องกับ รูปแบบการผลิตนั้นๆ
ที่ ผ ่ า นตั้ ง แต่ อ ดี ต การผลิ ต เพื่ อ ยั ง ชี พ ของมนุ ษ ย์ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว หลายรู ป แบบและ
ในอนาคตจะเกิด รูปแบบการผลิต แบบสังคมนิยมและจะน�ำไปสู่รูปแบบสังคม
แบบคอมมิวนิสต์ รูปแบบการผลิต ประกอบด้วย พลังการผลิต กับความสัมพันธ์
ทางการผลิต พลังการผลิตเป็นตัวก�ำหนด ความสัมพันธ์ทางการผลิต แต่พลังการ
ผลิต ประกอบด้วย พลังทางวัตถุ ดังนัน้ หากจนถึงทีส่ ดุ แล้วพลังผลักดันของกระบวน
การมากซ์ก็คือพลังทางวัตถุนั่นเอง

วารสารปรัชญาและศาสนา 4 (1) ม.ค. - มิ.ย. 62

49

ด้านเป้าหมายของกระบวนการ ส�ำหรับเฮเกลนั้นเป็นการฟอกตัวเองหรือ
พัฒนาตัวเองของสิง่ ทีเ่ รียกว่า จิตสัมบูรณ์ สรรพสิง่ ในโลกเป็นเพียงการคลีค่ ลายหรือ
การแสดงออกของ จิตสัมบูรณ์ ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ส่วนการเคลื่อนไหว
พั ฒ นาของสรรพสิ่ ง ต่ า งๆ ในโลกเป็ น เพี ย งการพยายามกลั บ เข้ า หาตนเองคื อ
จิตสัมบูรณ์ ซึ่งก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเช่นเดียวกัน และเมื่อสรรพสิ่งต่างๆ
เคลื่อนไหวพัฒนาไปเป็นภาวะเดียวกับจิตสัมบูรณ์ แล้ว จิตสัมบูรณ์ นั้นก็จะมี
ความบริสุทธิห์ รืออยู่ในภาวะที่สูงกว่าเดิม แต่ของมากซ์นั้นเป้าหมายสูงสุดคือความ
มีอสิ รภาพทีแ่ ท้จริงของมนุษย์ซงึ่ จะพบได้ในรูปแบบของสังคมทีเ่ รียกว่า คอมมิวนิสต์
ที่ปราศจากชนชั้นและความขัดแย้งในทางผลประโยชน์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน
กล่าวคือรูปแบบสังคมที่ผ่านมาและที่ก�ำลังเป็นอยู่เป็นสังคมชนชั้นที่มีแต่ความ
ขัดแย้งระหว่างมนุษย์ด้วยกัน และในขณะเดียวกันองค์ประกอบต่างๆ ที่ปรากฏ
เป็นรูปลักษณ์ทางสังคมก็กำ� ลังพัฒนาไปตามกระบวนการซึง่ ในทีส่ ดุ ก็จะถึงรูปแบบ
ของสังคมที่เรียกว่า คอมมิวนิสต์
ด้านขอบเขตของกระบวนการหรือวิธกี ารปฏิพฒ
ั นาการของเฮเกลมีขอบเขต
จากอดีตจนถึงปัจจุบันขณะเท่านั้น หมายความว่าวิธีการปฏิพัฒนาการของเฮเกล
ไม่ได้ขยายไปถึงอนาคตได้แต่ขบวนการจะเป็นอยู่เพียงขณะปัจจุบัน ดังนั้นจึงเป็น
แต่เพียงกระบวนการตีความประวัติศาสตร์เท่านั้น ส่วนวิธีการปฏิพัฒนาการขอ
งมากซ์นนั้ นอกจากจะเป็นการวิเคราะห์การเคลือ่ นไหวของสังคมในอดีตและปัจจุบนั
แล้วยังสามารถคาดการณ์ไปถึงอนาคตด้วย ดังเช่นทีม่ ากซ์คาดการณ์วา่ ในทีส่ ดุ แล้ว
ก็ จ ะถึ ง รู ป แบบของสั ง คมที่ เ รี ย กว่ า คอมมิ ว นิ ส ต์ ซึ่ ง จ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งเกิ ด ขึ้ น
อย่างแน่นอนตามกระบวนการนั้น กระบวนการของมากซ์จึงเป็นการสร้างหรือ
วางรากฐานของประวัติศาสตร์ด้วย
ด้านการใช้เหตุผลในกระบวนการส�ำหรับเฮเกลมองว่าความแท้จริงทีเ่ รียกว่า
จิตสัมบูรณ์ หรือเหตุผลสูงสุด เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วอย่างเป็นภววิสัย กระบวนการ
ปฏิพัฒนาการของเฮเกลเป็นกระบวนการของเหตุผลในระดับต่างๆ ที่มีเป้าหมาย
เพือ่ มุง่ ไปสู่ เหตุผลสูงสุด อันเป็นความแท้จริง กระบวนการของเฮเกลจึงเป็นกระบวน
การที่มุ่งไปสู่ความจริง ดังค�ำกล่าวของเฮเกลที่ว่า ความจริงคือสิ่งที่มีเหตุผล และ
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ความแตกต่างระหว่างวิธีการปฏิพัฒนาการของเฮเกลกับมากซ์

สิ่งที่มีเหตุผลคือความจริง ดังนั้นการใช้เหตุผลในกระบวนการของเฮเกลจึงเป็น
แบบนิรนัย ส่วนกระบวนการของมากซ์มองว่าภายใต้เงือ่ นไขทีแ่ น่นอนหนึง่ ได้เคยเกิด
เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้ว ดังนั้นภายใต้เงื่อนไขเดียวกันย่อมจะเกิด
เหตุการณ์ในท�ำนองเดียวกันฉะนั้นในกระบวนการปฏิพัฒนาการของมากซ์จึงเป็น
การใช้เหตุผลแบบอุปนัย

ข้อสังเกต

เกี่ยวกับกระบวนการหรือวิธีการปฏิพัฒนาการของเฮเกลนั้น ในอดีตที่
ผ่านมาก็เคยมีการถกเถียงกันระหว่างหมู่สานุศิษย์ฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาของเฮเกล
ในประเด็นทีว่ า่ กระบวนการหรือวิธกี ารปฏิพฒ
ั นาการมีจดุ สิน้ สุด หรือว่าไม่มจี ดุ สิน้ สุด
แม้ ป ั จ จุ บั น ในประเด็ น ดั ง กล่ า วก็ ยั ง คงมี ค วามเห็ น ที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั น ในหมู ่
นักวิชาการด้านเฮเกล ผู้วิจัยมีความเห็นว่าหากกระบวนการมีจุดสิ้นสุดสมบูรณ์
ก็จะเท่ากับว่า กฎ กับ กระบวนการ ขัดแย้งกันเอง จึงถือว่าเป็นความไม่สมเหตุสมผล
อีกประการหนึง่ ในด้านของมากซ์ทคี่ าดการณ์สงั คมมนุษย์เอาไว้วา่ เมือ่ กระบวนการ
ปฏิพัฒนาการก้าวไปซึ่งในที่สุดแล้วก็จะถึงสังคมในรูปแบบที่เรียกว่า คอมมิวนิสต์
ซึ่งเป็นสังคมที่ปราศจากความขัดแย้งในหมู่ชนในประเด็นนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า
หากสมมุติเอาว่าเป็นจริงก็จะเท่ากับว่า กฎ กับ กระบวนการ ขัดแย้งกันเอง จึงถือว่า
เป็นความไม่สมเหตุสมผลเช่นเดียวกัน ดังนั้นในประเด็นทั้งของเฮเกล และมากซ์
ดังกล่าวจึงเป็นข้อปัญหาที่น่าจะมีการศึกษาวิจัยกันต่อไปอีก
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