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รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม 

Groundwork of the Metaphysics of Morals 
โดย เอม็มานูเอล็ คา้นท ์(Immanuel Kant) 

เอกศกัดิ�  ยกุตะนนัทน์ แปล 

 5 

บทนํา 
 

ปรัชญากรีกโบราณแบ่งออกเป็นสามศาสตร์ คือ วิทยาศาสตร์ จริยศาสตร์ และตรรกศาสตร์  

การแบ่งแยกนี� เป็นสิ�งที�เหมาะสมอยา่งสมบูรณ์ การปรับปรุงเพียงอยา่งเดียวที�อาจกระทาํได ้ก็คือการ

เพิ�มเติมตวัหลักการที�รองรับการแบ่งแยก เพื�อเราจะได้เห็นถึงความสมบูรณ์ของมนั และสามารถ10 

ตดัสินถึงการแบ่งยอ่ยที�จาํเป็นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ความรู้ที�เป็นเรื�องของเหตุและผลทั�งหมด ถา้มิได้เป็นเรื�องของตัวเนื�อหา ก็ย่อมเป็นเรื�องของ

แบบแผน ความรู้ส่วนแรกพิจารณาถึงวตัถุบางอยา่ง ส่วนหลงัเกี�ยวขอ้งเพียงแค่กบัแบบแผนของความ

เข้าใจและของตัวเหตุผลเอง และกับกฎสากลของความคิดโดยทั�วไป อย่างไม่แยกแยะวตัถุของ

ความคิด  ปรัชญาที�วา่ดว้ยแบบแผนเรียกวา่ตรรกศาสตร์  ปรัชญาที�วา่ดว้ยเนื�อหา เป็นเรื�องของวตัถุที�15 

กาํหนดเฉพาะลงไป และเป็นเรื�องของกฎที�ควบคุมวตัถุดงักล่าว  ซึ� งเรื�องของกฎนี� เองก็แตกออกเป็น

สองทาง เพราะกฎเหล่านี� เป็นกฎของธรรมชาติ หรือไม่ก็เป็นกฎของเสรีภาพ อย่างใดอย่างหนึ� ง  

ศาสตร์ของอย่างแรกคือวิทยาศาสตร์ ของอย่างหลังคือจริยศาสตร์ ซึ� งก็เรียกได้ว่า เป็นปรัชญา

ธรรมชาติ และปรัชญาศีลธรรม ตามลาํดบั 

ตรรกศาสตร์ไม่สามารถมีส่วนใดที�เป็นเรื�องเชิงประจกัษ ์ซึ� งหมายถึง กฎความคิดที�เป็นสากล20 

และเป็นจริงโดยจําเป็นที�ตั� งอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์ มิ เช่นนั� นแล้ว มันก็ไม่อาจเป็น

ตรรกศาสตร์ ซึ� งเป็นกฎอนัตายตวัของความเข้าใจหรือของเหตุผล ใช้ได้กบัความคิดทุกชนิด และ

สามารถแสดงออกมาอย่างเป็นขั�นตอน ในทางกลับกนั ทั� งปรัชญาธรรมชาติและปรัชญาศีลธรรม

สามารถมีส่วนที�เป็นเรื�องเชิงประจกัษ์ เนื�องจาก อย่างแรกตอ้งการระบุถึงกฎของธรรมชาติในฐานะ

วตัถุของประสบการณ์ และอยา่งหลงัตอ้งการระบุถึงกฎของเจตจาํนงของมนุษย ์ตามที�มนัถูกกระทบ25 

โดยธรรมชาติ   อยา่งแรก เป็นกฎซึ� งทุกสิ�งทุกอยา่งเกิดขึ�นสอดคลอ้งไปกบัมนั แต่อยา่งหลงัเป็นกฎซึ� ง
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ทุกอย่างควรเกิดขึ�นอย่างสอดคล้องไปกบัมนั อย่างไรก็ตาม จริยศาสตร์ตอ้งพิจารณาถึงเงื�อนไขซึ� ง

อะไรที�ควรเกิดขึ�น กลบัไม่เกิดขึ�นดว้ย 

เราอาจเรียกปรัชญาทั�งหมดวา่ปรัชญาเชิงประจักษ์ หากมนัวางอยูบ่นพื�นฐานของประสบการณ์ 

ในอีกทางหนึ�ง อะไรซึ� งนาํเสนอหลกัคาํสอนของมนัเพียงแค่จากหลกัการก่อนประสบการณ์ เราก็อาจ

เรียกวา่เป็นปรัชญาบริสุทธิ�  เมื�อของอยา่งหลงัเป็นเพียงเรื�องของแบบแผน มนัก็คือตรรกศาสตร์ ถา้มนั5 

จาํกดัเฉพาะอยูก่บัตวัเนื�อหาของความเขา้ใจ มนัก็คืออภิปรัชญา  

ด้วยวิธีมองเช่นนี�  ก็จะมีแนวคิดถึงอภิปรัชญาที�แตกออกเป็นสองทาง คือ อภิปรัชญาของ

ธรรมชาติ และอภิปรัชญาของศีลธรรม  วิทยาศาสตร์จะมีส่วนหนึ� งเป็นเรื�องเชิงประจกัษ์ และส่วนที�

เป็นเรื�องของเหตุผล จริยศาสตร์ก็จะเป็นเช่นเดียวกนั  แต่ส่วนที�เป็นเรื�องเชิงประจกัษ์ อาจได้ชื�อเรียก

พิเศษวา่ มานุษยวิทยาเชิงปฏิบัติ ส่วนที�เป็นเรื�องของเหตุผลยอ่มเหมาะสมที�จะเรียกชื�อวา่ศีลธรรม  10 

ธุรกิจการคา้ ศิลปะ และการงานทั�งหลาย ยอ่มดีขึ�นจากการแบ่งงานกนัทาํ นั�นคือ แทนที�หนึ� ง

คนจะทาํทุกอย่าง แต่ละคนจาํกดัตนเองอยู่กบังานที�แตกต่างจากคนอื�น ในกระบวนการที�งานนั�น

เรียกร้อง เพื�อที�จะสามารถทาํงานนั�นไดแ้คล่วคล่องยิ�งขึ�นและไดง้านที�สมบูรณ์ที�สุด  ณ ที�ใด ที�งานที�

แตกต่างไม่ถูกแยกแยะและแบ่งส่วน เมื�อทุกคนเป็นสารพดัช่าง ณ ที�นั�น การทาํงานก็จะอยูใ่นสภาพลา้

หลงัอยา่งที�สุด  จึงควรที�จะพิจารณาวา่ จริงหรือไม่วา่ทุกส่วนของปรัชญาบริสุทธิ�  ยอ่มเรียกร้องคนซึ� ง15 

อุทิศตวัต่อมนัเป็นพิเศษ และมนัจะดีกว่าจริงหรือ สําหรับการงานทั�งมวลของศาสตร์ทั�งหลาย  หาก

กระทาํโดยถ้าคนผูซึ้� งมีนิสัยที�จะผสมองค์ประกอบเชิงประจกัษ์และเชิงการใช้เหตุผลเข้าด้วยกัน 

เพื�อให้ถูกใจสาธารณชน จบัเอาสัดส่วนทุกชนิดที�พวกเขาไม่รู้จกั มาประสมเขา้ด้วยกนั แลว้ก็เรียก

ตวัเองว่า “นักคิดอิสระ” และยกชื�อ “นักผ่าเส้นผม” ให้กบัคนที�อุทิศตวัให้กับส่วนที�เป็นเรื� องของ

เหตุผล เท่านั�น  ผมขอกล่าววา่นี�คือการเตือนวา่ ในงานซึ� งเรียกร้องวิธีจดัการที�แตกต่างกนัอยา่งยิ�ง ไม่20 

ควรมีการทาํงานสองอยา่งพร้อมๆ กนั เพราะแต่ละอยา่งก็ตอ้งอาศยัความสามารถพิเศษเฉพาะตวั และ

การเอาความสามารถเหล่านั�นมาอยูใ่นคนๆ เดียวก็สร้างไดก้็แต่คนที�ทาํอะไรไม่เป็นโลเ้ป็นพายเท่านั�น 

แต่ผมขอถามตรงนี� วา่ ธรรมชาติของศาสตร์ทั�งหลาย ไม่ไดเ้รียกร้องหรือวา่ เราควรระแวดระวงัแยก

ส่วนที�เป็นเรื�องของประสบการณ์ ออกจากส่วนที�เป็นเรื�องของเหตุผล  และอภิปรัชญาธรรมชาติควร

อยู่ก่อนหน้าวิทยาศาสตร์แท้ๆ  (หรือวิทยาศาสตร์เชิงประจกัษ์) และอภิปรัชญาของศีลธรรมควรอยู่25 

ก่อนหน้ามานุษยวิทยาเชิงปฏิบติั ซึ� งสําหรับอภิปรัชญาของศีลธรรมแลว้ เราจกัตอ้งระวงัขจดัทุกอยา่ง

ที�เป็นเรื� องเชิงประจกัษ์ออกไป เพื�อที� เราจะได้รู้ว่าด้วยการใช้เหตุผลอย่างบริสุทธิ�  เราจะประสบ

ความสําเร็จไดม้ากแค่ไหนในทั�งสองกรณี และจากแหล่งใดที�มนัดึงเอาคาํสอนก่อนประสบการณ์ของ

มนัออกมา และผมขอถามว่า ใช่หรือไม่ว่า การสืบค้นส่วนหลังได้รับการดาํเนินการโดยนักสอน

ศีลธรรมทุกคน (ซึ� งมีจาํนวนมหาศาล) หรือวา่โดยเพียงคนบางคนที�รู้สึกวา่ถูกเรียกร้องใหก้ระทาํ 30 
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เนื�องดว้ยความสนใจของผมอยูท่ี�เรื�องของปรัชญาศีลธรรม ผมจึงขอจาํกดัคาํถามที�จะเสนอดงันี�

ว่า จริงหรือไม่ว่าเป็นความจาํเป็นอย่างที�สุด ที�จะตอ้งสร้างปรัชญาศีลธรรมที�บริสุทธิ�  ซึ� งเป็นอิสระ

จากเรื�องเชิงประจกัษท์ั�งมวล อนัเป็นเรื�องของมานุษยวิทยา?  การที�จะตอ้งมีปรัชญาเช่นนั�น เป็นเรื�องที�

ชดัเจนในตนเอง จากความคิดธรรมดาสามญัเรื�องหน้าที�และกฎศีลธรรม ทุกคนตอ้งยอมรับวา่ถ้ากฎ

จะมีอาํนาจทางศีลธรรม นั�นก็คือในฐานะของพนัธะผูกมดั (obligation) มนัต้องมีอาํนาจบงัคบัให้5 

กระทาํตามอยา่งสมบูรณ์ ตวัอย่างเช่น ไม่จริงว่าคาํสั�งว่า “จงอย่าพูดโกหก” ใช้แต่กบัมนุษยเ์ท่านั�น 

ราวกบัว่าสัตที�มีเหตุผลอื�นไม่จาํเป็นต้องเชื�อฟังคาํสั�งนี� ก็ได้ และสิ� งที�ถูกเรียกว่ากฎศีลธรรมอื�นๆ 

ทั�งหลายก็เป็นเช่นเดียวกนั ดังนั�น พื�นฐานของพนัธะผูกมดัต้องไม่ถูกคน้หาจากในธรรมชาติของ

มนุษย ์หรือจากในสภาวะแวดลอ้มในโลกที�มนุษยด์าํเนินชีวิตอยู ่แต่ตอ้งหาดว้ยวิธีก่อนประสบการณ์

ของการคิดด้วยเหตุผลบริสุทธิ�  และถึงแมว้่า คาํสั�งอะไรอื�นซึ� งตั�งอยู่บนหลกัการของประสบการณ์10 

ลว้นๆ อาจเป็นสากลในบางแง่ แต่ตราบใดที�มนัตั�งอยูบ่นฐานเชิงประจกัษ ์ไม่ว่าจะในเรื�องเล็กน้อย

เพียงใด เช่น บางทีอาจจะเป็นเพียงแค่เรื�องของแรงจูงใจ จริงอยูว่า่คาํสั�งเช่นนั�นอาจเรียกวา่กฎสําหรับ

การปฏิบติั แต่ก็ไม่มีทางเรียกวา่กฎศีลธรรมไดเ้ลย  

ฉะนั�น ไม่เพียงแค่วา่กฎศีลธรรม รวมทั�งหลกัการของมนั จะมีธรรมชาติที�แตกต่างโดยสิ�นเชิง

จากปัญญาเชิงปฏิบติัอื�นๆ ทั�งหมด ซึ� งไดม้าจากประสบการณ์ แต่ปรัชญาศีลธรรมทั�งหมดตั�งอยูบ่น15 

ส่วนที�เป็นปัญญาบริสุทธิ� เท่านั�น  เมื�อถูกใช้กบัคน มนัไม่ได้หยิบยืมจากความรู้เกี�ยวกบัตวัมนุษย ์

(มานุษยวิทยา) แมแ้ต่น้อยนิด แต่มนัให้กฎก่อนประสบการณ์ต่อเขาในฐานะสัตที�มีเหตุผล ไม่ตอ้ง

สงสัยวา่กฎเหล่านี� ตอ้งการอาํนาจแห่งปัญญาที�จะคิดวินิจฉัย ซึ� งกลา้แข็งขึ�นตามประสบการณ์ ในแง่

หนึ� งเพื�อแยกแยะว่ามนัใช้ได้กบักรณีอะไร และในอีกแง่หนึ� ง เพื�อเปิดทางให้มนัเขา้ถึงเจตจาํนงของ

คนและมีอาํนาจต่อพฤติกรรมของเขา  แต่เนื�องจากคนถูกผลกัดนัจากธรรมชาติภายในต่างๆ มากมาย 20 

ถึงแมเ้ขาจะสามารถคิดถึงเหตุผลบริสุทธิ� ในเรื�องการประพฤติปฏิบติัได ้แต่ก็ไม่ใช่เรื�องง่ายที�เขาจะทาํ

ให้มนัมีอาํนาจอย่างเป็นรูปธรรมในชีวิตของเขา  

ดงันั�น อภิปรัชญาแห่งศีลธรรมจึงเป็นความจาํเป็นอยา่งยิ�ง ไม่เพียงแค่สําหรับการใช้เหตุผลใน

เรื�องที�เป็นความคิดบริสุทธิ�  เพื�อที�จะตรวจสอบถึงแหล่งที�มาของหลกัพื�นฐานสําหรับการปฏิบติั ซึ� ง

พบได้ก่อนประสบการณ์ในเหตุผลของเรา แต่ก็เพราะดว้ยเหตุผลเช่นกนัว่า ขอ้ศีลธรรมต่างๆ เองก็25 

อาจถูกบิดเบือนไป ตราบใดที�เราไม่รู้ถึงที�มาของมนั และปราศจากมาตรฐานสูงสุดที�จะใชม้าประเมิน

พวกมนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพราะการที�การกระทาํหนึ� งจะเป็นความดีงามทางศีลธรรม การที�มนัจะตอ้ง

สอดคล้องกบักฎศีลธรรมยงัไม่นบัวา่เพียงพอ หากแต่มนัยงัตอ้งถูกกระทาํลงไปเพียงเพื�อกฎนั�นเอง มิ

เช่นนั�นแลว้ ความสอดคลอ้งที�เกิดขึ�นก็เป็นเพียงความบงัเอิญและไม่มั�นคงถาวร เนื�องจาก หลกัการซึ� ง

ไม่ใช่ศีลธรรม แมอ้าจสร้างการกระทาํที�สอดคล้องกบักฎศีลธรรมได้ในบางครั� งบางคราว แต่ก็จะ30 



4 

 

สร้างการกระทาํที�ขดัแยง้กบักฎศีลธรรมไดเ้สมอ  มีก็แต่ในปรัชญาบริสุทธิ� เท่านั�น ที�เราจะสามารถ

มองหากฎศีลธรรม ในรูปแบบที�บริสุทธิ� และแทจ้ริงที�สุดของมนั (และนี�ยอ่มสร้างผลอนัสําคญัอย่าง

ที�สุดในเรื�องของการปฏิบติั) ดงันั�น เราตอ้งเริ�มตน้ดว้ยปรัชญาบริสุทธิ�  (อภิปรัชญา) ซึ� งหากปราศจาก

เสียแล้ว ก็ไม่อาจจะมีปรัชญาศีลธรรมได้เลย  สิ� งซึ� งประสมหลกัการบริสุทธิ� พวกนี� เขา้กบัเรื� องเชิง

ประจกัษ์ ไม่สมควรจะไดชื้�อว่าปรัชญา (เพราะสิ�งที�แยกปรัชญาออกจากความรู้ที�ได้มาด้วยเหตุผล5 

ทั�วๆไป ก็คือการที�มนัแยกประเด็นของศาสตร์ต่างๆ ออกจากกนั ในขณะที�ของอย่างหลงัเขา้ใจพวก

มนัอย่างสับสนปนเป) และยิ�งไม่สมควรอย่างยิ�งที�มนัจะได้ชื�อว่าปรัชญาศีลธรรม เพราะด้วยการ

สับสนนี�  มนัทาํความเสียหายให้แก่ความบริสุทธิ� ของศีลธรรม และสร้างสิ�งที�ขดัแยง้กบัเป้าหมายของ

มนัเอง 

อย่างไรก็ตาม อย่าคิดว่าสิ�งที�ผมกาํลงัเรียกร้องอยู่นี� มีอยู่แลว้ในคาํอธิบายที�มีชื�อเสียงของวูลฟ์ 10 

(Wolff) ที�เป็นบทนาํให้กบัปรัชญาศีลธรรมของเขา อนัไดแ้ก่ สิ�งที�เขาเรียกวา่ปรัชญาเชิงปฏิบัติสากล 

และดงันั�น ขอจงอยา่คิดวา่ เราไม่ไดก้าํลงัจะออกเดินทางไปในดินแดนใหม่ การที�งานนั�นมุ่งให้เป็น

ปรัชญาเชิงปฏิบติัสากล มนัไม่ได้พิจารณาถึงเจตจาํนง ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ที�อาจจะกล่าวว่า เป็น

เจตจาํนงที�ควรตดัสินเพียงจากหลกัการก่อนประสบการณ์ ปราศจากแรงจูงใจใดๆ เชิงประจกัษ ์และที�

เราอาจจะเรียกวา่เจตจาํนงบริสุทธิ�   มนัสนใจก็แต่เจตนาที�เป็นทั�วไป พร้อมกบัการกระทาํและเงื�อนไข15 

ทั� งหมด ที�ประกอบอยู่กับมัน ในความหมายที�เป็นทั�วไปนี�   ด้วยเหตุนี�  มันจึงเป็นคนละอย่างกับ

อภิปรัชญาของศีลธรรม เหมือนกบัที�ตรรกวิทยาทั�วไป ซึ� งศึกษาการคิดและกฎของการคิดทั�วไป เป็น

คนละอย่างกบัปรัชญาที�ขา้มพน้ประสบการณ์ ซึ� งศึกษาการคิดในเรื�องเฉพาะและกฎของความคิด

บริสุทธิ�  ได้แก่เรื�องที�ความรู้ของมนัเป็นสิ�งที�ไดม้าก่อนประสบการณ์โดยสิ�นเชิง  เพราะอภิปรัชญา

ของศีลธรรมจะตอ้งตรวจสอบมโนคติและหลกัการของเจตจาํนงบริสุทธิ�ที�เป็นไปได ้ไม่ใช่ตรวจสอบ20 

การกระทาํและเงื�อนไขต่างๆของเจตนาของมนุษย ์อยา่งเป็นการสากล ซึ� งเกือบทั�งหมดยอ่มดึงมาจาก

จิตวิทยา  การที�ปรัชญาเชิงปฏิบติัสากลนี� อภิปราย (อยา่งปราศจากความเหมาะสม) ถึงกฎและหนา้ที�

ทางศีลธรรม ไม่ได้แยง้ต่อคาํยืนยนัของผม เพราะผูส้ร้างสรรค์ศาสตร์นั� นรักษาความซื�อตรงต่อ

ความคิดของพวกเขา กล่าวก็คือ พวกเขาไม่ไดแ้ยกแยะแรงจูงใจซึ� งถูกคิดขึ�นมาเพียงดว้ยเหตุผล อยา่ง

ก่อนประสบการณ์ลว้นๆ ซึ� งเป็นแรงจูงใจทางศีลธรรมอยา่งแทจ้ริง ออกจากแรงจูงใจเชิงประจกัษ ์ซึ� ง25 

ความเขา้ใจยกระดบัขึ�นสู่แนวความคิดทั�วไป เพียงจากการนาํประสบการณ์มาเปรียบเทียบกนั  แต่ดว้ย

การที�พวกเขามองไม่เห็นถึงความแตกต่างของแหล่งที�มาของแรงจูงใจต่างๆ และดว้ยการมองเห็นพวก

มนัเป็นของอยา่งเดียวกนั พวกเขาเลยพิจารณาแรงจูงใจพวกนั�น เพียงแค่วา่มีนํ� าหนกัมากกวา่หรือนอ้ย

กวา่กนั  นี�คือวิธีที�พวกเขาสร้างแนวคิดว่าดว้ยพันธะผูกมัด ซึ� งมิได้เป็นพนัธะผกูมดัทางศีลธรรมเลย 

และเป็นสิ�งที�จะไดม้าจากปรัชญา ซึ� งมิไดว้ินิจฉัยถึงแหล่งกาํเนิดของมโนทศัน์เชิงปฏิบติัที�เป็นไปได้30 

ทั�งมวลเลย วา่มนัไดม้าก่อนประสบการณ์ หรือหลงัประสบการณ์  
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ดว้ยความตั�งใจว่าสักวนัหนึ� งผมจะตีพิมพ์หนังสืออภิปรัชญาแห่งศีลธรรม ผมจึงขอนาํเสนอ

งานรากฐานนี� ไว้ล่วงหน้า ที�จริงแล้ว การวางรากฐานนี� ไม่ได้มีอะไรอื�นนอกเหนือไปจากการ

ตรวจสอบเชิงวิพากษต่์อเหตุผลบริสุทธิ� เชิงปฏิบัติ ในแบบเดียวกบัที�รากฐานของอภิปรัชญาก็คือการ

ตรวจสอบเชิงวิพากษต่์อเหตุผลบริสุทธิ� เชิงทฤษฎี ที�ไดตี้พิมพไ์ปแลว้  แต่ ในประการที�หนึ� ง เรื�องแรก

ไม่ไดม้ีความจาํเป็นอยา่งสมบูรณ์เหมือนเรื�องหลงั เพราะวา่ ในเรื�องศีลธรรมแลว้ เป็นการง่ายที�เหตุผล5 

ของมนุษยจ์ะสามารถเขา้ถึงความถูกตอ้งไดอ้ย่างสูง แมแ้ต่ในความเขา้ใจที�สามญัที�สุด ในขณะที�ใน

การใช้ปัญญาอยา่งบริสุทธิ� ในเรื�องทางทฤษฎี เป็นเรื�องของวิภาษวิธีลว้นๆ และประการที�สอง ถา้การ

วิพากษ์เหตุผลบริสุทธิ� เชิงปฏิบติัจะสามารถกระทาํได้อย่างสมบูรณ์ มนัตอ้งเป็นไปได้ ที�จะแสดง

พร้อมกนัไป ถึงการเป็นหนึ� งเดียวกนักบัการใช้เหตุผลเชิงทฤษฎี ในหลกัการที�มีร่วมกนั เพราะใน

ที�สุดแลว้ ยอ่มมีความเป็นเหตุผลอยูห่นึ� งเดียวเท่านั�น ซึ� งถูกแยกแยะออกจากกนัเพียงแค่ในการใชง้าน  10 

แต่ผมก็ไม่อาจสร้างมนัออกมาให้สมบูรณ์เช่นนั�นในที�นี�  โดยไม่พิจารณาประเด็นที�ต่างไปโดยสิ�นเชิง 

ซึ� งยอ่มจะทาํให้ผูอ่้านสับสน  ดว้ยเหตุผลนี�  ผมจึงใชชื้�อวา่รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม แทน

ชื�อวา่ บทวิพากษ์เหตุผลบริสุทธิ�เชิงปฏิบัติ 

ในประการที�สาม แมชื้�อวา่อภิปรัชญาของศีลธรรมจะฟังดูว่าเป็นเรื�องยาก แต่มนัก็ยงัสามารถ

นาํเสนอในรูปแบบที�คนทั�วไปสามารถเขา้ใจได ้ผมจึงคิดวา่น่าจะแยกส่วนที�เป็นความนาํของหลกัการ15 

พื�นฐานนี� ออกมา เพื�อว่าต่อไปผมจะไม่ต้องนําเสนอการอภิปรายที�ซับซ้อนเหล่านี�  ในหนังสือที�มี

ลกัษณะที�เขา้ใจง่ายกวา่ 

อยา่งไรก็ตาม งานรากฐานนี�ไม่ใช่อะไรมากไปกวา่การสืบคน้และการยนืยนัถึงหลักสูงสุดของ

ศีลธรรม นี�เป็นการศึกษาที�สมบูรณ์ในตนเอง และเป็นสิ�งที�ควรจะแยกจากการสืบคน้อื�นทั�งหลายใน

เรื�องของศีลธรรม  ไม่ตอ้งสงสัยวา่ขอ้สรุปของผมต่อคาํถามที�หนกัอึ�งนี�  ซึ� งเท่าที�ผา่นมายงัไม่เคยไดรั้บ20 

การตรวจสอบจนเป็นที�น่าพอใจเลย จะได้รับความกระจ่างเมื�อหลักการที�เป็นหนึ� งเดียวถูกนําไป

ประยุกต์ใช้กบัทั�งระบบ และจะไดรั้บการยืนยนัอย่างสูงเมื�อมนัแสดงให้เห็นว่าบริบูรณ์เพียงพอใน

ตัวเองในทุกๆ ที�ที�ใช้งาน แต่ผมก็ต้องสละข้อได้เปรียบนี�  ซึ� งที�จริงแล้วน่าพึงพอใจยิ�งกว่าที�มี

ประโยชน์ เนื�องจาก การที�หลกัการหนึ�งสามารถประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งง่ายดาย รวมทั�งการที�ดูเสมือนวา่

พอเพียงในตวัเอง ไม่ได้เป็นการพิสูจน์ถึงความถูกตอ้งของหลกัการนั�น หากแต่กระตุน้ให้เกิดความ25 

ลาํเอียง ซึ� งขวางไม่ให้เราตรวจสอบและประเมินค่าหลกัการนั�นในตวัของมนัเอง อยา่งไม่สนใจต่อสิ�ง

ที�เกิดตามมาจากมนั  

ในงานชิ�นนี�  ผมใช้วิธีซึ� งผมคิดว่าเหมาะสมที�สุด คือด้วยการดําเนินไปข้างหน้าในวิธีแบบ

วิเคราะห์ จากความรู้แบบสามญั ไปสู่การตดัสินหลกัการสูงสุดของมนั และแลว้ก็ยอ้นหลงัในวิธีแบบ
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สังเคราะห์ จากการตรวจสอบหลกัการนี�และแหล่งของมนั กลบัมาสู่ความรู้แบบสามญั ซึ� งเป็นความรู้

ที�หลกัการถูกนาํมาใช ้ฉะนั�น การแบ่งยอ่ยจะเป็นดงันี�   

ส่วนที�หนึ�ง : จากปัญญาทางศีลธรรมของเหตุผลแบบสามญั มาสู่ปัญญาทางศีลธรรมในแบบ

ปรัชญา 

ส่วนที�สอง : จากปรัชญาทางศีลธรรมแบบสามญั มาสู่อภิปรัชญาของศีลธรรม 5 

ส่วนที�สาม : ขั�นสุดท้าย จากอภิปรัชญาของศีลธรรม ไปสู่บทวิพากษ์ของเหตุผลบริสุทธิ� เชิง

ปฏิบติั 
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ส่วนที�หนึ�ง 

 

จากปัญญาทางศีลธรรมของเหตุผลแบบสามญั 

มาสู่ปัญญาทางศีลธรรมในแบบปรัชญา 

 5 

ไม่มีสิ�งใดก็ตามที�สามารถคิดถึงไดใ้นโลกนี�  หรือแมแ้ต่ที�พน้จากโลกนี� ไป ที�สามารถเรียกไดว้า่

ดี อย่างปราศจากเงื�อนไข นอกไปจากเจตจํานงที�ดี  สติปัญญา เชาวไ์หวพริบ อาํนาจในการตดัสิน

วินิจฉัยและความสามารถพิเศษอื�นๆ ของจิต  ไม่วา่จะเรียกชื�อวา่อะไร หรือ ความกลา้หาญ ความเด็ด

เดี�ยว ความมุ่งมั�น ในฐานะของคุณลักษณะแห่งจิตใจ เป็นสิ�งที�ดีอยา่งไม่ตอ้งสงสัย และน่าปรารถนา

ในหลายๆ แง่ แต่ของขวญัจากธรรมชาติเหล่านี�ก็อาจกลายเป็นความร้ายกาจเลวทราม ถา้หากเจตจาํนง10 

ที�จะใช้พวกมนั ซึ� งประกอบกนัขึ�นเป็นบุคลิกภาพ เป็นสิ�งที�ไม่ดี และก็เช่นกนั สําหรับของขวัญจาก

โชคลาภ อนัได้แก่ อาํนาจ ความรํ� ารวย เกียรติยศ แมก้ระทั�งสุขภาพ สภาพแห่งความเป็นอยูท่ี�ดี และ

ความพึงพอใจต่อสภาพของตน ซึ� งเรียกว่าความสุข ดลใจให้ภาคภูมิ จนอาจเป็นหยิ�งยโสถือดี นอก

เสียจากว่าจะมีเจตจาํนงที�ดีมาแก้ไขอิทธิพลที�สิ� งเหล่านี� มีต่อจิต และด้วยการทาํเช่นนั�น ก็จะแก้ไข

หลกัการทั�งมวลของการกระทาํ และปรับมนัให้สอดคลอ้งไปกบัเป้าหมายสากล ยอ่มเป็นไปไม่ไดท้ี�ผู ้15 

มองที�มีเหตุผลและใจเป็นกลาง จะรู้สึกเป็นสุขกบัการไดเ้ห็นคนผูซึ้� งมิไดค้รอบครองคุณลกัษณะแม้

สักประการหนึ� งของเจตจาํนงที�ดีและบริสุทธิ�  หากแต่กลบัมีความรุ่งเรืองไปได้อย่างราบรื�น ฉะนั�น 

เจตจาํนงที�ดีจึงดูเหมือนจะเป็นเงื�อนไขอนัขาดเสียไม่ไดท้ี�จะทาํให้ผูห้นึ� งควรค่าแก่การมีความสุข มี

คุณภาพบางอย่างซึ� งรับใช้ต่อตวัของเจตจาํนงที�ดีนี� เอง ช่วยสนับสนุนการทาํงานของเจตจาํนงดี ซึ� ง

เป็นคุณภาพที�ไม่มีค่าในตนเองอย่างไม่มีเงื�อนไข แต่ตอ้งมีเจตจาํนงที�ดีรองรับอยู่เบื�องหลงั และนี�20 

อธิบายความรู้สึกชื�นชมที�เรามีต่อพวกมนั แต่ก็ไม่อนุญาตให้เราถือวา่คุณภาพเหล่านั�นเป็นสิ�งที�ดีอยา่ง

สมบูรณ์  

ความพอประมาณในความรู้สึกทางอารมณ์ การควบคุมตนเอง และการไตร่ตรองดว้ยใจสงบ 

ไม่เพียงแต่เป็นสิ�งที�ดีในหลายๆ แง่ แต่ดูเหมือนถึงขั�นที�ประกอบกนัขึ�นเป็นส่วนของคุณค่าภายใน

ตวัเองของบุคคล  แต่คุณภาพพวกนี� ก็ไม่สมควรที�จะถูกเรียกวา่ดีอย่างปราศจากเงื�อนไข  ถึงแมว้า่ใน25 

ยุคโบราณพวกมนัจะไดรั้บการสรรเสริญอยา่งสูงเพียงใดก็ตาม  เพราะเมื�อปราศจากหลกัแห่งเจตจาํนง

ที�ดี คุณภาพพวกนี� อาจกลายเป็นความเลวอยา่งยิ�ง ความเยือกเยน็ของคนชั�ว ไม่เพียงแต่ทาํให้เขาอาจ

ก่ออนัตรายไดสู้งขึ�น แต่ยงัทาํใหเ้ขาดูน่าสะพรึงกลวัยิ�งขึ�นในสายตาของเรา  เจตจาํนงที�ดีไม่ไดเ้ป็นสิ�ง
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ที�ดีเพียงเพราะการกระทาํที�มนัสร้างให้เกิดขึ�นหรือเพราะสิ�งที�เป็นผลตามมา นั�นคือ ไม่ใช่เพราะความ

เหมาะสมของมนัต่อการบรรลุเป้าหมายบางอย่าง แต่เจตจาํนงที�ดี ดีเพียงเพราะด้วยการมีเจตนานั�น 

เท่านั�นเอง นั�นก็คือ มนัเป็นสิ�งที�ดีในตนเอง และสําหรับตนเองแลว้ ยอ่มเป็นสิ�งที�ไดรั้บการพิจารณาวา่

มีค่าสูงกว่าอยา่งเปรียบเทียบไม่ได้ กบัทุกอย่างที�สามารถเกิดจากมนั ที�ตอบสนองต่อความตอ้งการ

บางอยา่งของจิตใจ  และแมแ้ต่ของผลรวมทั�งหมดของความตอ้งการของจิตใจ   5 

แม้นถ้าเหตุการณ์กลบักลายเป็นว่า ด้วยความใจร้ายลาํเอียงของธรรมชาติ เจตจาํนงที�ดีนี� เกิด

ขาดอาํนาจใดๆ ทั�งมวลที�จะบรรลุสิ�งที�มุ่งประสงค์ คือ แมจ้ะดว้ยความพยายามอยา่งสุดกาํลงั มนัก็ไม่

อาจทาํอะไรไดส้ําเร็จ และเหลืออยูเ่พียงเจตนาที�ดี (ไม่ใช่แค่ใจคิดปรารถนา แต่ไดพ้ยายามใช้วิถีทาง

ทุกอย่างที�อยูใ่นอาํนาจแลว้) เจตนาดีนั�น ก็จะยงัคงเปล่งประกายราวกบัเพชรมณีอนัลํ� าค่าในตนเอง 

ความเปี� ยมดว้ยประโยชน์หรือความบงัเกิดผลอนัดี ไม่อาจทั�งเพิ�มเติมหรือลดทอนคุณค่าของมนั ความ10 

มีประโยชน์ของมนัก็จะเป็นเพียงสิ� งประกอบที�ช่วยให้เราจดัการกับมนัได้อย่างสะดวกยิ�งขึ� นใน

กิจกรรมปกติ หรือเป็นเพียงสิ� งที�จะเรียกร้องความสนใจของคนที�ยงัไม่ชํานาญพอ แต่ไม่ใช่เพื�อ

เสนอแนะมนัใหผู้เ้ชี�ยวชาญ หรือเพื�อที�จะตดัสินค่าของมนั  

อยา่งไรก็ตาม มีบางสิ�งที�แปลกอยา่งยิ�งในความคิดวา่ ลาํพงัเพียงแค่เจตนาก็มีคุณค่าอนัสมบูรณ์

แลว้ ซึ� งในการประเมินค่าของมนัเราไม่สนใจถึงความมีประโยชน์ใดๆ  แมค้วามคิดนี�จะสอดคลอ้งกบั15 

ความเขา้ใจแมข้องคนทั�วไป แต่ความสงสัยก็ตอ้งเกิดขึ�นจนไดว้า่ จริงๆ แลว้พื�นฐานอนัปกปิดของมนั

อาจจะเป็นความคิดที�เพอ้ฝันไปเองหรือไม่ และอาจมีความสงสัยไปวา่เราเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ของ

ธรรมชาติผิดไปหรือไม่ ในการมอบหมายเหตุผลให้เป็นผูป้กครองเจตจาํนงของเรา ดังนั�นเราจะ

ตรวจสอบความคิดนี�จากมุมมองนี�   

ในองค์ประกอบทางกายภาพของสิ�งที�มีชีวิต หมายถึง สิ� งที�ปรับตวัมาอย่างเหมาะสมสําหรับ20 

เป้าหมายของชีวิต เราถือเป็นหลกัการพื�นฐานว่า เพื�อวตัถุประสงคห์นึ� งใด เราจะไม่พบอวยัวะอื�นใด 

นอกเสียจากอวยัวะที�เหมาะสมที�สุดและปรับตวัดีที�สุดสําหรับวตัถุประสงคน์ั�น แต่ในสัตที�มีเหตุผล

และมีเจตจาํนง ถา้เป้าหมายของธรรมชาติก็คือความอยู่รอด ความอยู่ ดีกินดี หรือกล่าวก็คือความเป็น

สุขของสิ�งมีชีวิตนั�น ธรรมชาติก็ไดจ้ดัการผิดพลาดอยา่งยิ�งที�เลือกเอาเหตุผลให้ทาํงานเพื�อเป้าหมายนี�  

เพราะ สําหรับการกระทาํทุกอยา่งที�สิ� งมีชีวิตนี� ตอ้งทาํเพื�อเป้าหมายนี�  และกฎทั�งมวลของพฤติกรรม25 

ของมนั สัญชาติญาณจะเป็นสิ�งที�สั�งการลงไปยงัมนัไดดี้ยิ�งกว่า และเป้าหมายก็จะบรรลุถึงได้อย่าง

แน่นอนกวา่ดว้ยการสั�งการของเหตุผลมากนกั  

ถา้เหตุผลไดถู้กมอบให้กบัสิ�งมีชีวิตที�โชคดีนี�  มนัตอ้งเป็นไปเพียงเพื�อที�จะให้สิ�งมีชีวิตนั�นใช้

เพ่งพินิจถึงธรรมชาติที�ประกอบขึ�นมาอยา่งดีของมนั เพื�อที�จะชื�นชมและยินดีต่อตนเอง และเพื�อที�จะ

รู้สึกขอบคุณต่อสาเหตุอนัเมตตา แต่ไม่ใช่เพื�อที�จะนาํความปรารถนาของมนัมาอยูภ่ายใตก้ารชี�นาํอนั30 



9 

 

อ่อนแอและเลื�อนลอย และรบกวนต่อเป้าหมายของธรรมชาติ กล่าวคือ ธรรมชาติควรจะระวงัไม่ให้

เหตุผลแทรกแซงเขา้มาสู่เรื� องเชิงปฏิบัติ และทั�งไม่ให้หลงผิด คิดอาศยัญาณทศันะอนัอ่อนแอของมนั 

วางแผนการสําหรับความสุขของตนเอง และคิดถึงวิถีทางในการบรรลุถึงมนั ธรรมชาติจะไม่เพียง

เลือกเป้าหมายให้ตนเอง แต่จะเลือกวิถีทางให้ตนเองด้วย และด้วยการทาํนายอย่างชาญฉลาด ก็จะ

มอบหมายการทาํงานทั�งสองอยา่งให้กบัสัญชาติญาณ และในขอ้เท็จจริง เราจะพบวา่ยิ�งคนใชเ้หตุผล5 

ไตร่ตรองถึงเป้าหมายของความสุขความรื�นรมยใ์นชีวิตมากเท่าไรเขาก็ยิ�งลม้เหลวในการมีความสุขที�

แทจ้ริงมากเท่านั�น  

และดว้ยสภาพการณ์เช่นนี�  คนหลายๆ คนที�มีชีวิตอยู่กบัการใชเ้หตุผลมามากๆ เขา้ ถา้กลา้สัก

นิด เขาก็จะยอมรับวา่ไดก้ลายเป็นคนเกลียดเหตุผล เพราะหลงัจากคิดคาํนวณขอ้ดีทั�งหมดที�ไดม้า ไม่

เพียงจากงานสร้างสรรค์ความสะดวกสบายทั�งหลาย แต่แมร้วมทั�งจากวิทยาศาสตร์ต่างๆ (ซึ� งเป็น10 

ความสะดวกสบายทางปัญญาสําหรับพวกเขา) พวกเขากลบัพบว่าไดส้ร้างความทุกข์ยากให้ตนเอง

มากกวา่ความสุข และลงเอยดว้ยความอิจฉามากกว่าที�จะดูถูก ต่อคนธรรมดาผูซึ้� งยินยอมยิ�งกว่าที�จะ

ให้สัญชาติญาณลว้นๆ ชี�นาํ และไม่ยอมให้เหตุผลเขา้มามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของตนมากนกั  

และเราต้องยอมรับว่าขอ้ตดัสินของคนผูซึ้� งอยากจะลดคาํสรรเสริญเยินยอถึงข้อดีต่างๆ ซึ� ง

เหตุผลใหแ้ก่เราในเรื�องของความสุขและความพึงพอใจในชีวิต หรือผูซึ้� งอยากจะลดมนัให้ตํ�ากวา่ศูนย ์15 

เขาไมไ่ดท้าํมนัดว้ยความรู้สึกซึมเศร้า หรือการไม่รู้สึกสํานึกต่อความดีงามที�ปกครองโลกนี� เลยแมแ้ต่

น้อย แต่สิ� งที�ตั� งอยู่ที�รากฐานของข้อตดัสินพวกนี�  ก็คือความคิดว่าความมีอยู่ของเรามีเป้าหมายที�

แตกต่างและสูงส่งกวา่นี�  ซึ� งเป็นสิ�งที�เหตุผลมุ่งหมายไปถึง อนัไม่ใช่เพื�อความสุข และดงันั�น ตอ้งถูก

ถือเป็นเงื�อนไขสูงสุด ซึ� งเป้าหมายส่วนตวัของมนุษยท์ั�งหมด ตอ้งถูกถือเป็นเรื�องภายหลงั  

เนื�องจากวา่เหตุผลไม่มีอาํนาจมากพอที�จะนาํทางเจตจาํนงดว้ยความแน่นอน ในเรื�องที�เกี�ยวกบั20 

เป้าหมายของมนั และที�เกี�ยวกบัการตอบสนองความตอ้งการทั�งสิ�นของเรา (ซึ� งมีมากมาย) นี� เป็น

เป้าหมายที�สัญชาติญาณในตวัของเราจะนาํเราไปถึงไดด้ว้ยความแน่นอนกวา่มาก และเนื�องจากเรามี

เหตุผลเพื�อนําทางในการประพฤติปฏิบติั หมายถึง ในฐานะสมรรถภาพซึ� งมีอิทธิพลต่อเจตจาํนง 

ดงันั�น เมื�อยอมรับว่าธรรมชาติแจกจ่ายความสามารถต่างๆ ให้แก่เราในฐานะวิถีทางอนัสอดคล้อง

เหมาะเจาะต่อเป้าหมาย ปลายทางที�แทจ้ริงของมนัตอ้งไม่ใช่การสร้างเจตนาให้เป็นเพียงวิถีที�ดีสู่บาง25 

สิ� ง แต่ให้เป็นสิ� งที� ดีในตนเอง ซึ� งเหตุผลเป็นสิ� งที�จาํเป็นอย่างที�สุด  ด้วยเหตุผลนี�   แม้ไม่จาํเป็นว่า

เจตจาํนงนี� จะเป็นความดีที�สมบูรณ์เพียงหนึ� งเดียว แต่มนัตอ้งเป็นความดีสูงสุดและเป็นเงื�อนไขของ

ความดีงามอื�นทั�งหมด แมแ้ต่ของความปรารถนาในความสุข ในกรณีนี�  จึงไม่มีอะไรขดัแยง้ตนเองอยู่

ในความฉลาดของธรรมชาติ ในขอ้เท็จจริงที�ว่า การบ่มเพาะเหตุผลให้เติบใหญ่ ซึ� งจาํเป็นสําหรับ

วตัถุประสงค์แรก และเป็นวตัถุประสงค์อนัไร้เงื�อนไข ได้เข้าแทรกแซงจริงๆ ในหลายๆ ทาง อย่าง30 
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นอ้ยก็ในชีวิตนี�  กบัการบรรลุวตัถุประสงคท์ี�สอง อนัไดแ้ก่ความสุข ซึ� งมีเงื�อนไขเสมอ และที�จริงแลว้ 

มนัอาจสลายวตัถุประสงคท์ี�สองให้หายไปเสียดว้ยซํ� า  นี�ไม่ใช่การที�ธรรมชาติลม้เหลวในจุดประสงค์

ของตน เพราะวา่เหตุผลตระหนกัรู้วา่การสร้างเจตนาที�ดีเป็นเป้าหมายเชิงปฏิบติัที�สูงสุดของมนั และ

ในการนี�  เหตุผลสามารถตอบสนองได้ก็แต่เพียงจุดประสงค์ที�เป็นของมนัเองเท่านั�น  ซึ� งก็คือ การ

บรรลุว ัตถุประสงค์ที�ก ําหนดขึ� นด้วยตัวเหตุผลเองเท่านั� น  แม้ว่านี� จะนําไปสู่การละเมิดต่อ5 

วตัถุประสงคท์ี�มาจากธรรมชาติความรักความชงัต่างๆ ของจิตใจก็ตาม   

ฉะนั�น เราจึงตอ้งสร้างแนวคิดเรื�องเจตจาํนงที�สมควรแก่การยกยอ่งในตวัของมนัเอง และที�ดี

งามอยา่งที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัวตัถุประสงค์อื�นใด นี�เป็นแนวคิดที�มีอยู่แลว้ในความเขา้ใจตามธรรมชาติ

ของเรา ไม่ต้องการการสั�งสอน ต้องการเพียงแค่การทาํให้กระจ่างขึ� นเท่านั� น  เมื�อใดก็ตามที� เรา

ประเมินคุณค่าของการกระทาํของเรา มนัจะเป็นแนวคิดที�ปรากฏขึ�นเป็นเบื�องแรก และเป็นเงื�อนไข10 

ของสิ�งอื�นที�เหลือ  ในการนี�  เราจะทาํความเขา้ใจต่อแนวคิดว่าดว้ยหน้าที� ซึ� งครอบคลุมแนวคิดเรื�อง

เจตนาดี แม้ว่าจะแฝงอยู่ด้วยข้อจาํกดัและอุปสรรคทางจิตใจบางอย่างก็ตาม ซึ� งสิ� งเหล่านี� ก็ไม่อาจ

ปกปิดมนั หรือทาํใหม้นัยากต่อการรับรู้ หากแต่กลบัยกมนัใหเ้ปล่งประกายเด่นชดัยิ�งกวา่เดิม  

ผมขอขา้มการกระทาํทั�งหลายซึ� งเรารู้อยู่แลว้ว่าไม่สอดคลอ้งกบัหน้าที� ถึงแมว้่าพวกมนัจะมี

ประโยชน์สําหรับวตัถุประสงคบ์างอยา่ง เพราะวา่สาํหรับของพวกนี�แลว้ ไม่เคยมีคาํถามวา่พวกมนัถูก15 

กระทาํจากหน้าที�จริงหรือไม่ เพราะว่าพวกมนัอาจขดัแยง้กบัหน้าที�เสียด้วยซํ� า  ผมก็ขอขา้มเช่นกนั 

สาํหรับการกระทาํที�สอดคลอ้งกบัหน้าที�อยา่งแทจ้ริง แต่เป็นสิ�งซึ� งคนไม่มีแนวโน้มทางจิตใจโดยตรง

ให้กระทาํ แต่กระทาํลงไปเพราะมีแนวโน้มทางจิตใจอะไรอยา่งอื�นสักอยา่งมาบงัคบั เพราะในกรณีนี�  

เราสามารถแยกแยะไดท้นัทีวา่การกระทาํที�สอดคลอ้งกบัหนา้ที� ถูกกระทาํออกมาจากหน้าที� หรือจาก

เป้าหมายที�เป็นไปเพื�อตนเองอะไรบางอยา่ง การแยกแยะจะยากกวา่มาก เมื�อการกระทาํสอดคลอ้งกบั20 

หน้าที�  และเมื�อตัวบุคคลมีแนวโน้มโดยตรงอยู่ในตัวที�จะผลักดันให้ทํามัน ควบคู่ไปพร้อมกัน  

ตวัอยา่งเช่น เป็นหน้าที�ของผูค้า้ขายที�จะไม่คิดราคาเกินจริงกบัผูซื้�อที�ไร้ประสบการณ์  และในที�ที�มี

การซื�อขายกนัอยา่กวา้งขวาง ผูข้ายที�สุขุมรอบคอบจะไม่คิดราคาเกินกวา่ปกติ แต่จะตั�งราคาที�กาํหนด

แน่นอนสําหรับทุกๆ คน เพื�อที�เด็กก็จะซื�อจากเขาได้เหมือนกบัคนอื�นๆ ซึ� งลูกคา้ก็ย่อมได้รับการ

บริการอย่างซื� อสัตย์ แต่นี�ไม่พอที�จะทาํให้เราเชื�อว่าผูค้ ้าขายกระทาํสิ� งเช่นนั�นจากหน้าที�และจาก25 

หลกัการของความซื�อสัตย ์นั�นก็เพราะวา่ผลประโยชน์ของตวัเขาเองเรียกร้องให้เขาทาํเช่นนั�น และก็

ไม่ใช่สิ�งที�จะถามในกรณีนี�  ไดเ้ลยว่า เขาอาจจะมีธรรมชาติที�เป็นแนวโน้มในตวัเขาเอง ที�จะเอื�อเฟื� อ

ต่อผูซื้�อ อยา่งเพราะดว้ยความรัก เขาจึงไม่ควรให้ใครไดป้ระโยชน์เหนือใคร ดว้ยเหตุนั�น การกระทาํ

ที�วา่จึงไม่ไดอ้อกมาจากหน้าที� หรือจากแนวโน้มโดยตรงในตวั แต่เพียงแค่จากการเห็นผลประโยชน์

ของตนเองเป็นเป้าหมาย 30 
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ในอีกดา้นหนึ� ง เป็นหน้าที�ที�คนจะตอ้งรักษาชีวิตของตน และคนก็มีแนวโนม้โดยตรงอยูใ่นตวั

ที�จะทาํเช่นนั�น แต่ในเรื�องนี�  การเอาใจใส่อยา่งจริงจงัที�คนเกือบทั�งหมดกระทาํต่อชีวิตตน ไม่มีค่าใน

ตวัเอง และหลกัคติพจน์ประจาํใจ (maxim) ของพวกเขาก็ไม่มีคุณค่าหรือความหมายทางศีลธรรม ไม่

ตอ้งสงสัยว่าพวกเขาปกปักษ์รักษาชีวิตของตนอย่างที�สอดคล้องต่อหน้าที� แต่ไม่ใช่เพราะจากหน้าที� 

ในทางกลบักนั หากความทุกข ์ความเศร้าหมอง ความผิดหวงั ไดท้าํให้ความอยากมีชีวิตมลายหายไป 5 

ถา้คนที�โชคร้าย มีใจเขม้แข็ง รู้สึกแคน้เคืองต่อชะตากรรมของตนเอง ยิ�งกวา่ที�จะรู้สึกทอ้แทสิ้�นหวงั 

และปรารถนาที�จะตาย แต่เขาก็ยงัรักษาชีวิตของตนไว ้ไม่ใช่ด้วยความรักในชีวิต คือ ไม่ใช่จาก

แนวโน้มทางจิตใจ หรือความกลวั แต่จากหนา้ที� เมื�อนั�นแลว้ หลกัคติพจน์ประจาํใจของเขาก็มีคุณค่า

และความหมายทางศีลธรรม   

การมีเมตตากรุณาเมื�อทาํไดถื้อเป็นหนา้ที� แต่เหนือไปกวา่นี�  มีคนจาํนวนมากที�จิตใจของพวก10 

เขาเปี� ยมไปดว้ยความสงสาร และแมเ้มื�อปราศจากแรงจูงใจของความหลงตนเอง หรือของความเห็น

แก่ตนเอง พวกเขามีความสุขใจในการทาํงานเพื�อสร้างให้ผูอื้�นมีความสุข  แต่ผมขอยืนยนัวา่ในกรณี

ของการกระทาํประเภทนี�  ไม่วา่จะดูเหมาะสม น่าชื�นชมและอ่อนโยน สักเพียงใด ก็ไม่ไดม้ีคุณค่าทาง

ศีลธรรมอยา่งแทจ้ริง แต่ตั�งอยูบ่นระดบัเดียวกบัแนวโนม้ทางจิตใจอื�นๆ เช่น แนวโน้มทางจิตใจของ

การปรารถนาเกียรติยศ  ซึ� งถา้มุ่งไปสู่สิ�งที�เป็นประโยชน์สุขต่อสังคม และสอดคลอ้งกบัหนา้ที� ยอ่ม15 

สมควรต่อการสรรเสริญและการสนบัสนุน แต่ก็ไม่ใช่สําหรับการเชิดชูคุณค่า เพราะตวัหลกัคติพจน์

ประจาํใจของมนั ขาดสาระทางศีลธรรม หมายถึงวา่ การกระทาํเช่นนั�นตอ้งออกมาจากหน้าที� ไม่ใช่

จากแนวโนม้ทางจิตใจ  แต่ถา้สมมติวา่จิตใจของผูรั้กเพื�อนมนุษยน์ั�น ถูกบดบงัอยูด่ว้ยความเศร้าหมอง

ของเขาเอง ความรู้สึกสงสารทั�งมวลต่อสุขทุกขข์องผูอื้�นดบัมอดลง และดว้ยเหตุเช่นนั�น แมเ้ขาจะยงัมี

อาํนาจที�จะทาํประโยชน์ให้ผูป้ระสบทุกข ์เขาก็ไม่ไดรู้้สึกรู้สมไปกบัความทุกขข์องคนอื�น เพราะว่า20 

เขาจมอยูใ่ตค้วามทุกขข์องเขาเอง และตอนนี�  ถา้เขาฉีกตวัเขาเองออกจากความไม่รู้สึกรู้สมราวกบัตาย

ไปแลว้นี� ได ้และกระทาํการออกไปอยา่งไม่มีความรู้สึกของจิตใจผลกัดนั แต่ทาํเพียงแค่จากหน้าที� นี�

ยอ่มเป็นครั� งแรกที�การกระทาํของเขามีคุณค่าทางศีลธรรมอยา่งแทจ้ริง  ยิ�งไปกวา่นั�น ถา้ธรรมชาติใส่

ความรู้สึกสงสารนิดๆ หน่อยๆ ลงไปในหัวใจของคนนี� คนนั�น ถ้ามีคนที�เคร่งขรึม มีจิตใจที�เยน็ชา 

และไม่ยินดียินร้ายต่อความทุกข์ของคนอื�น บางที อาจเพราะว่าเขามีธรรมชาติพิเศษของความ25 

แข็งแกร่งทรหดอดทน หรือแมก้ระทั�งถือเอาดว้ยวา่คนอื�นๆ ก็ควรจะเป็นอยา่งเขา (แต่ในแง่อื�นๆ แลว้

ก็เป็นคนที�ซื�อตรง) แน่นอนวา่คนเช่นนี�จะไม่ใช่ผลผลิตที�โหดร้ายที�สุดของธรรมชาติ  แต่ถา้ธรรมชาติ

ไม่ไดส้ร้างเขามาเป็นพิเศษใหรั้กเพื�อนมนุษย ์เขาก็จะไม่พบแหล่งอะไรในตนเอง ซึ� งจากแหล่งนั�น เขา

จะมีคุณค่าอันสูงยิ�งกว่าคนที�มีธรรมชาติจิตใจที�อ่อนโยน เชียวหรือ? ไม่มีอะไรน่าสงสัยเลย ใน

สภาวการณ์แบบนี� นี�เองที�ค่าทางศีลธรรมของบุคคลถูกผลกัดนัให้ปรากฏออกมาอย่างสูงสุด นั�นคือ 30 

เมื�อเขามีเมตตา ไม่ใช่จากความรู้สึกทางจิตใจ แต่จากหนา้ที�  
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การทาํให้ตวัเองมีความสุขเป็นหน้าที� อยา่งน้อยก็โดยออ้ม เพราะความไม่พึงพอใจต่อสภาวะ

ของตนเอง การตกอยูใ่ตค้วามบีบคั�นของความวิตกกงัวล และความตอ้งการที�ไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

อาจกลายเป็นแรงกระตุ้นให้คนกระทาํผิดต่อหน้าที�ไดง่้ายๆ  แต่แมเ้มื�อไม่มองที�หน้าที� คนทุกคนก็มี

ความตอ้งการทางจิตใจที�รุนแรงที�สุดอยูแ่ล้วที�จะหาความสุข  เพราะว่าในความคิดนี� เองที�แนวโน้ม

ทางจิตใจทั�งหมดประสานกนัเป็นหนึ�งเดียวอยูท่ี�ความสุข แต่คาํสอนเรื�องความสุขก็มกัจะเป็นไปใน5 

แบบที�เขา้ขดัขวางอย่างยิ�งต่อแนวโน้มทางจิตใจบางอย่าง ซึ� งคนก็ไม่สามารถสร้างแนวความคิดที�

ชดัเจนแน่นอนที�เรียกวา่ความสุข ของสิ�งที�เป็นผลรวมการตอบสนองความตอ้งการทางจิตใจทุกอยา่ง

ไดเ้ลย  จึงไม่น่าสงสัยเลยวา่ ความตอ้งการทางจิตใจอยา่งหนึ� ง ที�ชดัเจนทั�งในแง่ที�วา่จะพาไปสู่อะไร 

และในแง่ที�ว่าเวลาไหนที�ควรไดรั้บการตอบสนอง มกัจะสามารถเอาชนะความคิดที�เอาแน่เอานอน

ไม่ไดน้ั�น และคนที�เป็นโรคเกา้ตส์ามารถเลือกที�จะมีความสุขกบัสิ�งที�เขาชอบ และรับทุกขก์บัสิ�งที�เขา10 

ทนไหว เนื�องจาก ตามการคิดคาํนวณของเขา อยา่งน้อยก็ในโอกาสนี�  เขาไม่ไดเ้สียสละความสุขของ

ขณะปัจจุบนั ให้กบัความคาดหวงัที�อาจผิดพลาด ของความสุขในการมีสุขภาพดี แต่แมใ้นกรณีนี�  ถา้

ความปรารถนาความสุขไม่ได้มีอิทธิพลต่อเจตจาํนงของเขา นั�นก็คือ สําหรับเขา สุขภาพไม่ใช่

องคป์ระกอบจาํเป็นในการคาํนวณผลได้ผลเสียของเขา แต่กระนั�น ในกรณีนี�และกรณีอื�นๆ ทั�งหลาย 

ก็ยงัมีสิ�งหนึ�งเหลืออยู ่ไดแ้ก่กฎที�วา่ เขาควรดูแลให้ตวัเองมีความสุข ไม่ใช่จากความตอ้งการทางจิตใจ 15 

แต่จากหนา้ที� และดว้ยกฎนี�  ความประพฤติของเขาไดรั้บคุณค่าทางศีลธรรมที�แทจ้ริงเป็นครั� งแรก   

ไม่ตอ้งสงสัยวา่ดว้ยวิธีนี� นี�เองที�เราควรจะเขา้ใจขอ้ความจากบญัญติัของพระเจา้ ซึ� งสั�งให้เรารัก

เพื�อนบา้น หรือแมก้ระทั�งศตัรู  เพราะในฐานะความรู้สึกทางจิตใจ ความรักไม่ใช่สิ�งที�จะบงัคบัเอาจาก

กนัได ้แต่การมีเมตตากรุณาในฐานะหน้าที�เท่านั�นที�อาจบงัคบัได ้แมเ้มื�อเราไม่ไดถู้กบงัคบัโดยความ

ตอ้งการทางจิตใจใดๆ หรือแมเ้มื�อเราถูกขดัขวางดว้ยความรังเกียจที�เรารู้สึกอยา่งช่วยไม่ไดก้็ตาม  นี�20 

คือความรักในเชิงปฏิบัติ ไม่ใช่จากความรักที�มาจากอารมณ์ เป็นความรักที�ตั�งอยู่ในเจตจาํนง ไม่ใช่

ตั�งอยูใ่นแนวโนม้หรือความรู้สึกทางจิตใจ ตั�งอยูใ่นหลกัการของการกระทาํ ไม่ใช่ในความรู้สึกสงสาร

อนัอ่อนโยน และมีแต่ความรักเช่นนี� เท่านั�น ที�สามารถบงัคบัได ้  

ขอ้เสนอที�สองคือ การกระทาํตามหน้าที� ไดรั้บคุณค่าทางศีลธรรมของมนัจากตวัหลกัคติพจน์

ประจาํใจซึ� งกาํหนดมนั ไม่ใช่จากเป้าหมายที�การกระทาํมุ่งไปสู่ และดงันั�น จึงไม่ขึ�นกบัการเกิดขึ�น25 

จริงของสิ�งที�เป็นเป้าหมายของการกระทาํ แต่ขึ�นเพียงกบัหลักของการตั�งเจตนา ซึ� งการกระทาํเกิดตาม

ออกมา โดยไม่ขอ้งเกี�ยวกบัสิ� งที�เป็นเป้าประสงค์ใดๆ ของความปรารถนา เห็นได้ชดัจากสิ�งที�กล่าว

มาแลว้ วา่เป้าหมายที�การกระทาํของเรามุ่งถึง หรือผลสุดทา้ยที�ตามมาจากเจตนา ไม่อาจให้คุณค่าทาง

ศีลธรรมอนัสมบูรณ์กบัการกระทาํใดๆ ถา้เช่นนั�นแลว้คุณค่าทางศีลธรรมของมนัวางอยูบ่นอะไร ถา้

ไม่เกิดอยู่ในตวัเจตนาในความสัมพนัธ์กบัผลลพัธ์ที�มนัถูกคาดหวงัถึง?  มนัไม่อาจวางอยู่ที�ไหนได ้30 
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นอกจากในหลักการของเจตนา อยา่งที�ไม่ขอ้งเกี�ยวกบัเป้าหมายซึ� งการกระทาํมุ่งหวงัให้เกิด  เพราะ

เจตนายืนอยูร่าวกบัอยูบ่นทางแยกระหวา่งหลกัการก่อนประสบการณ์ของมนั ซึ� งเป็นเรื�องของแบบ

แผน กบัสิ� งที�ตามมาหลงัประสบการณ์ของมนั ซึ� งเป็นเรื�องของเนื�อหา และเนื�องจากมนัยงัต้องถูก

ตดัสินโดยบางสิ�ง มนัต้องถูกตดัสินโดยหลกัการที�เป็นเรื�องเชิงแบบแผนของการตั�งเจตนา เมื�อการ

กระทาํถูกทาํโดยหนา้ที� ซึ� งในกรณีนี�  หลกัที�เป็นเรื�องเชิงเนื�อหาทุกประการยอ่มถูกดึงออกไปจากมนั  5 

ข้อเสนอที�สามเป็นผลของข้อเสนอก่อนหน้าสองข้อ ซึ� งผมขอกล่าวดังนี� ว่า หน้าที� คือความ

จาํเป็นในการกระทาํที�เกิดจากความเคารพต่อกฎ ผมอาจมีใจโน้มเอียงมุ่งหวงัต่อสิ�งๆ หนึ�งในฐานะผล

ของการกระทาํ แต่ผมไม่อาจมีความรู้สึกเคารพต่อมนัได้ ซึ� งก็เป็นเพราะดว้ยเหตุผลวา่ มนัเป็นตวัผล

ของเจตนา ไม่ใช่ตวัพลังของเจตนา ในแบบเดียวกนั ผมไม่สามารถมีความเคารพต่อความรู้สึกทาง

จิตใจ ไม่วา่จะของผมเอง หรือของผูอื้�น ถา้เป็นของผมเอง อยา่งดีที�สุดผมก็อาจเห็นชอบต่อมนั ถา้เป็น10 

ของคนอื�น บางที�ผมอาจถึงขั�นรักมนั คือมองดูว่ามนัเอื�อต่อประโยชน์สุขของผมเอง มีก็แต่สิ� งที�

สัมพนัธ์กบัเจตนาของผมในฐานะหลักการ ไม่ใช่ในฐานะผล ไม่ใช่อะไรที�รับใช้ต่อแนวโน้มทาง

จิตใจของผม แต่มีอาํนาจเหนือมนั หรืออยา่งนอ้ยที�สุดในกรณีของการเลือก ก็สามารถกนัมนัออกจาก

การคิดคาํนวณ พูดอีกแบบก็คือ มีก็แต่ตวักฎเองเท่านั�น ซึ� งสามารถเป็นที�ตั� งของความเคารพ และ

ฉะนั�นสามารถเป็นคาํสั�ง การกระทาํที�เกิดจากหน้าที�ตอ้งสลดัทิ�งอิทธิพลทั�งมวลของความโน้มเอียง15 

ของจิตใจรวมทั�งวตัถุที�เป็นเป้าหมายทุกอยา่งของเจตนา จนกระทั�งไม่มีสิ�งใดเหลือที�สามารถกาํหนด

เจตนา นอกจากกฎที�กาํหนดอย่างเป็นปรนัย และความเคารพอย่างบริสุทธิ�ที�เป็นอตันัย และผลที�

ตามมาก็คือ ตวัหลักคติพจน์ประจาํใจ1 ที�ว่า ฉันควรจะทาํตามกฎนี�  แม้ว่ามนัจะขดัขวางต่อความ

ตอ้งการที�เป็นธรรมชาติแห่งจิตใจของฉนัทุกอยา่งก็ตาม 

ฉะนั�น คุณค่าทางศีลธรรมของการกระทําจึงไม่ได้อยู่ในผลที�คาดหวงัว่าจะตามมาจากการ20 

กระทํา และก็ไม่ได้อยู่ในหลักการใดๆ ของการกระทํา ซึ� งหยิบยืมแรงจูงใจของมันมาจากผลที�

คาดหวงันี�   เพราะวา่ผลทั�งหมดพวกนี�  ซึ� งไดแ้ก่ สภาพอนัเป็นที�น่าปรารถนาสาํหรับตวัเอง และแมแ้ต่

การสนับสนุนเกื�อกูลความสุขของผูอื้�น ก็อาจจะสามารถสร้างขึ�นได้ดว้ยสาเหตุอื�นๆ อย่างที�ไม่เคย

จาํเป็นตอ้งมีเจตนาของสัตที�มีเหตุผลอยูเ่ลย ในขณะที�ความดีที�สมบูรณ์ไร้เงื�อนไขจะพบไดก้็แต่ในสิ�ง

เช่นนี� เท่านั�น   ความดีที�ไพศาลอนัเรียกว่าศีลธรรม จึงไม่ได้อยู่ในสิ� งอื�นใดนอกจากในตัวความคิด25 

เรื� องกฎ ซึ� งแน่นอนวา่เป็นไปได้กแ็ต่เพียงกับสัตที�มีเหตุผลเท่านั�น ตราบใดที�ความคิดนี�  และไม่ใช่ผล

                                                                                 
1
 หลักคติพจน์ประจําใจ (maxim) เป็นหลักอัตนัยของการตั�งเจตนา หลกัปรนัย (ซึ� งก็จะเป็นหลกัซึ� งใช้อย่างเป็น

อตันัย ในฐานะหลกัสําหรับนําทางการประพฤติปฏิบัติของสิ� งที�มีเหตุผลทั� งมวล ถา้หากว่าเหตุผลเกิดมีอาํนาจ

สมบูรณ์เหนือสมรรถภาพความปรารถนาของจิต) เป็นกฎสาํหรับการประพฤติปฏิบตัิ  



14 

 

ที�คาดหวงั เป็นสิ�งที�กาํหนดเจตนา นี�คือความดีที�ปรากฏอยูแ่ลว้ในบุคคลผูซึ้� งกระทาํอย่างสอดคลอ้ง

ต่อกฎ ซึ� งเราไม่ตอ้งรอให้ความดีมาปรากฏเสียก่อนในผลลพัธ์ 2 

แต่กฎอยา่งที�วา่ตอ้งเป็นกฎแบบไหนกนัแน่ ซึ� งความคิดถึงมนัตอ้งกาํหนดเจตนา แมจ้ะโดยไม่

สนใจต่อผลที�คิดวา่จะตามมา เพื�อที�จะกล่าวไดว้า่เจตนานี� ดีอยา่งสมบูรณ์ปราศจากเงื�อนไข? เนื�องจาก

ผมไดต้ดัแรงกระตุน้ทุกอยา่งออกจากเจตนา ซึ� งอาจเป็นแรงกระตุน้ที�เกิดขึ�นจากการเชื�อฟังต่อกฎ จึง5 

ไม่มีอะไรเหลืออยูน่อกจากการสอดคลอ้งอยา่งเป็นสากล ของการกระทาํ กบักฎที�เป็นทั�วไป ซึ� งมีแต่

มนัเท่านั�น ที�สามารถจะรับใชต่้อเจตจาํนงในฐานะหลกัการได ้กล่าวก็คือ ผมจะต้องไม่กระทาํอย่างที�

ผิดไปจากที�ผมจะสามารถตั�งเจตนาให้หลักคติพจน์ประจาํใจของผมกลายเป็นกฎสากลได้  นี�คือการ

สอดคลอ้งกบักฎที�เป็นทั�วไป อยา่งที�ไม่มีการยึดถือกฎเฉพาะใดๆ ที�ใช้ได้กบัการกระทาํ ซึ� งรับใช้ต่อ

เจตจาํนงในฐานะหลกัการของมนั และตอ้งเป็นเช่นนั�น มิเช่นนั�นแลว้แนวคิดเรื�องหนา้ที�ก็จะเป็นเพียง10 

แค่ความเพอ้ฝันอนัไร้แก่นสาร สิ�งนี�สอดคลอ้งอยา่งสมบูรณ์กบัเหตุผลตามธรรมดาสามญัของมนุษย์

ในการวินิจฉยัเรื�องของการประพฤติปฏิบติั และเหตุผลของมนุษยก์็หย ั�งเห็นหลกัการนี�อยูเ่สมอ ขอให้

ลองพิจารณาคาํถามว่า เมื�อผมมีเรื�องเดือดร้อน ผมควรไหมที�จะให้คาํมั�นสัญญา ทั�งๆ ที�ไม่มีเจตนาที�

จะรักษาคาํพูด? ผมแยกคาํถามนี�ออกเป็นสองความหมาย คือ มนัเป็นความฉลาดรอบคอบ หรือวา่มนั

เป็นความสอดคล้องต่อหน้าที� ที�จะให้สัญญาหลอกๆ ไม่ตอ้งสงสัยว่ามกัจะเป็นอย่างแรก  ผมเห็น15 

                                                                                 
2
 อาจมีการแยง้วา่ผมอาศยัความช่วยเหลือจากคาํวา่ความเคารพ ซึ�งเป็นความรู้สึกที�คลุมเครือ แทนที�จะตอบคาํถามให้

ชัดๆ ด้วยความคิดเรื� องเหตุผล แต่แม้ว่าความเคารพจะเป็นความรู้สึก มันก็ไม่ได้เป็นความรู้สึกที�ได้รับมาผ่าน

อิทธิพล หากแต่สร้างตนเองขึ�นมาดว้ยมโนทศัน์ของเหตุผล และดงันั�น จึงพิเศษและแตกต่างจากความรู้สึกพวกแรก

ทั�งหลาย ซึ� งอาจอา้งอิงไปถึงแนวโน้มในจิตใจของความรักและความเกลียด สิ�งที�ผมตระหนักรู้ในตนเองวา่เป็นกฎ 

ผมตระหนกัรู้ดว้ยความเคารพ นี�เพียงแค่แสดงถึงมโนสาํนึกของการอยูใ่ตก้ฎของเจตจาํนงของผม โดยปราศจากการ

แทรกแซงของอิทธิพลอื�นที�มีต่อการรับรู้ของผม การที�กฎมีอาํนาจกาํหนดเจตจาํนงตรงๆ และการสํานึกต่อสิ�งนี�  

เรียกวา่ความเคารพ ดงันั�น นี�ถือเป็นผลของกฎต่อบุคคล และไม่ไดถื้อวา่เป็นสาเหตุของกฎ ความเคารพคือแนวคิดถึง

คุณค่าซึ� งขดัแยง้กบัความรักตนเองของผม ดงันั�น ความเคารพจึงเป็นบางสิ�งบางอยา่งที�ถูกถือวา่เป็นวตัถุ ที�ไมใ่ชท้ั�ง

ของความรักหรือความกลวั ถึงแมจ้ะมีอะไรบางอยา่งที�คลา้ยคลึงกบัทั�งสองอยา่งก็ตาม มีแต่กฎเท่านั�นที�เป็นวัตถขุอง

ความเคารพ และเป็นกฎซึ�งเราตั�งให้แก่ตัวเราเอง แต่เราก็รับรู้วา่ ในฐานะกฎ มนัมีความแน่นอนตายตวัในตวัเอง เรา

อยูภ่ายใตก้ฎอยา่งไม่ตอ้งถามถึงความรักที�เรามีต่อตนเอง ดว้ยการที�เรากาํหนดกฎลงบนตวัของเราเอง มนัจึงเป็นผล

ของเจตนารมณ์ของเราเอง ในแง่แรกมนัเหมือนกบัความกลวั ในแง่ที�สองมนัเหมือนกบัความรัก ความเคารพต่อ

บุคคลเป็นความเคารพที�ถูกตอ้งก็ต่อเมื�อเป็นการเคารพต่อกฎ (เช่นกฎของความซื�อสัตย)์ ซึ� งเขาแสดงตวัอยา่งให้เรา

เห็น เนื�องจากเราถือว่าเป็นหน้าที�ที� เราจะต้องพฒันาความพิเศษในตัว เราจึงถือว่า เราเห็นบุคคลที�พิเศษว่าเป็น

ตัวอย่างของกฎ (นั�นคือ เพื�อที�จะเป็นเหมือนเขาในการปฏิบัติ) และนี�คือความเคารพของเรา ทุกสิ�งที�เรียกวา่ความ

สนใจทางศีลธรรมก็คือการเคารพต่อกฎ  



15 

 

ชดัเจนจริงๆ วา่แค่การจะเอาตวัรอดจากปัญหาที�ผมกาํลงัเผชิญดว้ยการอาศยักลวิธีนี�  ยงัไม่เพียงพอ แต่

ผมยงัตอ้งพิจารณาให้ดีดว้ยวา่ จะตอ้งไม่มีอะไรเกิดตามมาจากการโกหกนี�  ที�จะเป็นปัญหาที�หนักยิ�ง

ไปกว่าปัญหาที�ผมกาํลงัเอาตวัรอดคราวนี�  ซึ� งถา้ผมฉลาดพอ ผลที�จะตามมาก็เห็นไดง่้ายๆ วา่คือการ

สูญเสียความเชื�อถือ ซึ� งอาจมีผลร้ายต่อผมมากกว่าปัญหาที�ผมกาํลังหาทางออก ซึ� งผมก็ย่อมควร

พิจารณาว่า จะเป็นการสุขุมรอบคอบมากกว่า ที�จะกระทาํ ณ ตอนนี�  ในสิ�งที�สอดคล้องกบัหลักคติ5 

พจน์ประจาํใจสากล และที�จะทาํให้เป็นนิสัยวา่จะไม่สัญญาอะไร ถา้ไม่มีเจตนาที�จะรักษาคาํพูด  แต่ก็

ยอ่มจะชดัเจนต่อผม วา่หลกัคติพจน์ประจาํใจเช่นนั�นก็ยงัคงมีพื�นฐานอยูบ่นความกลวัต่อผลที�จะเกิด

ตามมา   

แต่การถือความสัตย์เป็นหน้าที� เป็นเรื�องที�ต่างไปโดยสิ�นเชิงจากการถือความสัตยด์ว้ยความ

กลวัต่อผล  ในกรณีแรก ตวัแนวคิดเรื�องการกระทาํเองมีนยัความหมายเป็นกฎต่อผมเรียบร้อยแลว้ ใน10 

กรณีหลงั ผมตอ้งมองหาดูวา่ มีผลอะไรบา้งที�จะเขา้มาประสมกบัมนัที�จะกระทบต่อผม  การเบี�ยงเบน

ออกจากหน้าที�เป็นความเลวอย่างไม่ตอ้งสงสัย แต่การไม่ซื�อตรงต่อหลักคติพจน์ประจาํใจที�สร้าง

ขึ� นมาจากความสุขุมรอบคอบอาจเป็นประโยชน์ได้บ่อยๆ แม้จะแน่นอนว่าการยึดมั�นต่อมันจะ

ปลอดภยักว่าก็ตาม  อย่างไรก็ตาม วิธีที�สั� นที�สุด และไม่มีทางผิดพลาด ก็คือการตอบคาํถามว่า การ

โกหกให้สัญญาสอดคลอ้งกบัหนา้ที�หรือไม่ ซึ� งก็คือการถามตวัเองวา่ “ฉนัจะพึงพอใจหรือไม่ ที�หลกั15 

คติพจน์ประจาํใจของฉัน (จงเอาตวัรอดด้วยการสัญญาหลอกๆ) จะถูกยึดถือให้เป็นกฎสากล?” คือ

เป็นกฎทั�งสําหรับตวัฉันเองและสําหรับคนอื�นๆ  และฉันควรสามารถพูดกบัตวัเองหรือไม่ว่า “ทุกๆ 

คนอาจให้สัญญาลวงๆ เมื�อเขาเผชิญปัญหาที�เขาไม่อาจแก้ไขได้ด้วยวิธีอื�น” แล้วผมก็จะรู้ทนัทีว่า 

ในขณะที�ผมอาจเจตนาโกหก แต่ผมก็ไม่มีทางที�จะเจตนาให้การโกหกนั�นกลายเป็นกฎสากลไดเ้ลย 

เพราะการสัญญายอ่มไม่อาจเกิดขึ�นไดเ้ลยเมื�อมีกฎแบบนั�น เพราะยอ่มเป็นเรื�องวางเปล่า ที�จะสาบาน20 

ถึงเจตนาของผมเกี�ยวกบัการกระทาํในอนาคต ต่อคนอื�นผูซึ้� งจะไม่ยอมเชื�อในการสาบานนี�   หรือถ้า

เขายอมด่วนเชื�อ เขาก็จะทาํกบัผมอยา่งเดียวกนัเมื�อถึงคราวของเขาบา้ง  ฉะนั�น ทนัทีที�ผมทาํให้หลกั

คติพจน์ประจาํใจของผมกลายเป็นกฎสากล มนัก็จะทาํลายตวัเองอยา่งไม่อาจเป็นอื�น ผมจึงไม่ตอ้งมี

ความสามารถที�จะเจาะลึก หย ั�งเห็นเรื�องราว ไม่วา่จะไกลแค่ไหน ที�จะทาํให้ผมเห็นได้วา่ ผมตอ้งทาํ

อยา่งไรเจตนาของผมจึงจะเป็นสิ�งอนัดีงาม  แมเ้มื�อไร้ประสบการณ์ต่อโลก แมเ้มื�อไม่มีความพร้อมที�25 

จะเผชิญความเป็นไปอนัคาดเดาไม่ไดต่้างๆ ผมก็เพียงแค่ถามตวัเองวา่ เจา้พร้อมจะตั�งเจตนาหรือไม่ ที�

จะให้หลกัคติพจน์ประจาํใจของเจา้กลายเป็นกฎสากล  ถ้าไม่ มนัก็ตอ้งถูกทิ�งไป และนั�นไม่ได้เป็น

เพราะวา่ผมหรือใครอื�นจะสูญเสียประโยชน์ แต่เพราะวา่มนัไม่สามารถกา้วเขา้ไปสู่การเป็นหลกัการ 

ที�เป็นไปได้สําหรับการบญัญติักฎอย่างเป็นสากล และเพราะด้วยการที�เหตุผลบังคับให้ผมเคารพ

โดยตรงต่อการบญัญติักฎเช่นนั�น    30 
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ที�จริงแล้วผมยงัไม่เห็นวา่ความเคารพนี� ตั�งอยูบ่นอะไร (นี�เป็นสิ� งที�นักปรัชญาอาจตรวจสอบ) 

แต่อยา่งน้อยที�สุดผมก็เขา้ใจเช่นนี�  วา่มนัเป็นการประเมินคุณค่า ซึ� งมีนํ� าหนกัเหนือกว่าคุณค่าทั�งมวล

ของสิ�งที�เสนอขึ�นมาโดยแนวโน้มทางจิตใจ และวา่การกระทาํตามอยา่งไม่บิดพลิ�ว จากความเคารพ

อย่างบริสุทธิ� ต่อกฎที�ชี� นาํการปฏิบติั คือสิ� งที�เรียกว่าหน้าที� ซึ� งแรงจูงใจอื�นทุกอย่างตอ้งเปิดทางให้ 

เพราะวา่มนัคือเงื�อนไขของการที�เจตนาจะเป็นสิ�งที�ดีงามในตัวเอง และคุณค่าของเจตนาเช่นนั�น อยูสู่ง5 

เหนือกว่าทุกสิ� งทุกอย่าง  ฉะนั� นแล้ว ในอาณาเขตของความรู้ทางศีลธรรมที�เกิดจากเหตุผลแบบ

ธรรมดาสามญั เราจึงบรรลุถึงหลกัการของมนั และแมไ้ม่ตอ้งสงสัยว่า สามญัชนไม่ไดค้ิดถึงมนัใน

รูปแบบที�เป็นสากลและเป็นนามธรรม พวกเขาก็หย ั�งเห็นมนัอยูเ่สมอ และใชม้นัเป็นมาตรฐานสําหรับ

การตัดสินใจของพวกเขา  และเมื�อมีเข็มทิศนี� ในมือ ก็ย่อมเป็นการง่ายที�จะแสดงถึงวิธีที�มนุษย์

สามารถแยกแยะในทุกๆ กรณี วา่อะไรดี อะไรเลว อะไรสอดคลอ้ง หรือวา่ขดัแยง้ต่อหนา้ที� นั�นคือ ถา้10 

เราจะทําเหมือนที�โสเครตีสทาํ คือไม่ได้สอนอะไรใหม่ แต่เพียงแค่ดึงความสนใจของผูค้นไปยงั

หลกัการที�พวกเขาใช้อยูแ่ลว้ และดงันั�น เราจึงไม่ไดต้อ้งการวิทยาศาสตร์หรือปรัชญา เพื�อที�จะบอก

เราว่าควรจะทาํอยา่งไร จึงจะเป็นความซื�อสัตย ์และดีงาม หรือ จึงจะฉลาดและมีคุณธรรม  ที�จริงเรา

อาจกล่าวไดเ้ลยวา่ ความรู้วา่อะไรคือสิ�งที�มนุษยท์ุกคนควรที�จะทาํ และดงันั�น ควรที�จะรู้ ยอ่มเป็นสิ�ง

ที�ไม่วา่ใครก็สามารถเอื�อมถึง แมแ้ต่คนที�เป็นสามญัชนอยา่งที�สุด  15 

เราไม่อาจที�จะไม่ชื�นชม เมื�อเห็นวา่อาํนาจในการวินิจฉยัในเรื�องของการปฏิบติั ในความเขา้ใจ

อย่างธรรมดาสามญัของมนุษย ์มีสูงเหนือกว่าในเรื�องทางทฤษฎีมาก  ในเรื�องหลัง ถ้าเหตุผลอย่าง

สามญัของมนุษยก์ลา้ที�จะคิดแตกต่างออกไปจากกฎที�ได้มาจากประสบการณ์ และจากสิ�งที�รับรู้ดว้ย

ประสาทสัมผสั มนัก็จะก้าวเข้าไปสู่สิ� งที�ไม่สามารถเขา้ใจได ้และสิ�งที�เป็นความขดัแยง้ในตนเอง 

อยา่งนอ้ยก็ในความสับสนวุน่วายของความไม่แน่ใจ ความคลุมเครือ และความไม่มั�นคง แต่ในอาณา20 

เขตของการประพฤติปฏิบติั เมื�อความเขา้ใจอยา่งสามญัตดัสิ�งจูงใจทั�งหมดที�มาจากผสัสะ ออกจากกฎ

เชิงปฏิบติั เมื�อนั�นเองที�อาํนาจในการวินิจฉัยของมนัเริ�มตน้แสดงความเหนือกว่าของตนเอง มนัจะ

ละเอียดอ่อนลึกซึ� งไมว่า่จะในเรื�องที�มนัล่อหลอกมโนธรรมของตวัเอง หรือต่อขอ้อา้งอื�นๆ เกี�ยวกบัสิ�ง

ที�เรียกว่าถูกตอ้ง หรือไม่ว่าในการที�มนัปรารถนาที�จะตดัสินอย่างซื�อตรงต่อคุณค่าของการกระทาํ

เพื�อที�ใช้สอนตวัเอง  และสิ�งที�น่าชื�นชมที�สุด สําหรับในกรณีหลงัก็คือ มนัอาจจะมีความหวงัอนัสูงยิ�ง 25 

วา่จะบรรลุเป้าหมาย อยา่งที�นกัปรัชญาคนไหนก็ตามสามารถหมายมั�นต่อตนเอง แต่ที�จริงแลว้ เหตุผล

ของสามญัชนสามารถหวงัในสิ�งนั�นได้มากยิ�งกวา่เสียอีก เพราะนักปรัชญาเองก็ไม่อาจหาหลกัการที�

ต่างออกไป แต่ตนเองนั�นแหละที�จะวินิจฉัยเรื�องอย่างสับสน นาํเอาขอ้พิจารณามากมายที�ไม่ตรงกบั

เรื�องเขา้มาปนเป จนหลุดออกจากแนวทางอนัถูกตอ้ง  
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ดงันั�น ในเรื�องของศีลธรรมแล้ว จะไม่เป็นการฉลาดกว่าดอกหรือที�จะยอมรับการตดัสินของ

เหตุผลแบบธรรมดาสามญั หรือที�จะนาํเอาปรัชญาเขา้มายุง่ ก็ต่อเพียงเพื�อทาํให้ระบบศีลธรรมมีความ

สมบูรณ์และเป็นที�เขา้ใจมากยิ�งขึ�น คือ เพื�อใหใ้ชก้ฎของศีลธรรมไดส้ะดวกยิ�งขึ�น (โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง

สําหรับการโต้แยง้) แต่ไม่ใช่เพื�อที�จะดึงความเข้าใจแบบสามญัของมนุษยอ์อกจากความเรียบง่าย

งดงาม หรือเพื�อที�จะให้ปรัชญาพามนัออกไปสู่เส้นทางใหม่ของการคน้ควา้และคาํสั�งสอน?  ความ5 

เรียบง่ายไร้เดียงสาเป็นสิ�งที�ดีแน่นอน เพียงแต่วา่ขอ้เสียของมนัก็คือ มนัยากที�จะยืนหยดัอยูด่ว้ยตนเอง 

และง่ายที�จะถูกลวงล่อไปในทางผิด ดว้ยเหตุผลนี�  แมแ้ต่ภูมิปัญญา - ซึ� งถา้มิเช่นนั�น ก็จะเกิดอยูใ่นการ

ประพฤติปฏิบติั มากกว่าในความรู้ - ก็ยงัตอ้งการศาสตร์ที�เป็นระบบมารองรับ ไม่ใช่เพื�อที�จะเรียนรู้

จากมนั แต่เพื�อที�จะทาํใหห้ลกัธรรมคาํสั�งสอนของภูมิปัญญานั�น เป็นที�เขา้ใจ และตั�งอยูไ่ดอ้ยา่งมั�นคง 

มนุษยรู้์สึกถึงนํ� าหนกัตา้นอนัรุนแรงต่อคาํบญัชาทั�งหลายของหน้าที� ซึ� งเหตุผลเสนอต่อเขาว่า10 

สมควรอยา่งยิ�งที�จะตอ้งเคารพ เป็นนํ� าหนกัตา้นซึ� งมาจากความตอ้งการและแนวโน้มความรักชงัอนั

เป็นธรรมชาติของจิตใจ ซึ� งเขาเรียกการตอบสนองต่อสิ� งเหล่านั�นทั�งหมดว่าคือความสุข  แต่ทว่า 

เหตุผลออกคาํสั�งสอนของตนอยา่งไม่ยอมสนใจต่อสิ�งใดทั�งสิ�น ไม่ยอมตอบสนองต่อความรักความ

ชังของจิตใจ ทั�งไม่แยแสและเหยียดหยามต่อความรู้สึกเรียกร้องเหล่านั�น ซึ� งมีพลงัอนัรุนแรงและ

ประจกัษ์ชัดว่าสมควรจะได้รับการตอบสนอง (และทั� งไม่ยอมให้คาํบัญชาใดๆ มากดให้มันจม15 

หายไป) ฉะนั�น จึงเป็นธรรมดาที�จะเกิดวิภาษวิธีขึ�นในตนเอง ซึ� งก็คือ แรงผลกัดนัที�จะหาเหตุผลมา

โตเ้ถียงต่อกฎอนัเขม้งวดของความรู้สึกถึงหน้าที� เป็นแรงผลกัดนัที�จะตั�งคาํถามต่อความถูกตอ้งสม

เหตุผลของกฎพวกนั�น หรืออยา่งนอ้ยก็ต่อความบริสุทธิ� หรือความเขม้งวดของพวกมนั และถา้เป็นไป

ได ้ก็คือการทาํให้กฎพวกนั�นไปดว้ยกนัไดก้บัความปรารถนาและธรรมชาติแนวโนม้ของจิตใจ ซึ� งนั�น

ก็คือการทาํลายคุณค่าของมนัลงโดยสิ�นเชิง กลายเป็นสิ�งซึ� ง ในที�สุดแลว้ เหตุผลสามญัของมนุษยใ์น20 

เรื�องของการประพฤติปฏิบติั ก็ไม่สามารถเรียกมนัวา่ดีงาม อีกต่อไป      

ในลกัษณะเช่นนี� เอง ที�เหตุผลแบบธรรมดาสามัญของมนุษย์ถูกบงัคบัให้ตอ้งกา้วออกไปขา้ง

นอกอาณาบริเวณของตนเอง ไปสู่ปรัชญาเชิงปฏิบัติ  ไม่ใช่เพื�อตอบสนองความอยากรู้อนับริสุทธิ�  (ซึ� ง

ย่อมไม่เคยเกิดขึ� น หากมันพอใจอยู่แค่เพียงเหตุผลที�พอใช้งานได้) หากแต่บนพื�นฐานของการ

ประพฤติปฏิบติัเอง  เพื�อที�จะหาขอ้มูลและคาํสอนที�ชดัเจน เกี�ยวกบัแหล่งกาํเนิดของหลกัการของมนั 25 

และการกาํหนดที�ถูกตอ้งของมนั มาเปรียบเทียบกบัหลกัคติพจน์ประจาํใจซึ� งตั�งอยูบ่นธรรมชาติความ

ต้องการต่างๆของจิตใจ เพื�อที�เหตุผลสามญัของมนุษยจ์ะได้อาจหนีพ้นจากความยุ่งยากของความ

ขดัแยง้ ของขอ้เรียกร้องจากทั�งสองด้าน และไม่ตอ้งเสี� ยงกบัการสูญเสียหลักศีลธรรมอนัเที�ยงแท้

ทั�งหลาย ที�ความคลุมเครืออาจทาํให้พลาดพลั�งได้ง่ายๆ  ฉะนั�น เมื�อเหตุผลในเรื�องเชิงปฏิบติัทะนุ

ถนอมตนเองให้งอกงาม ก็จะเกิดวิภาษวิธีขึ� นโดยไม่รู้ตวั ซึ� งบังคับให้มันหาความช่วยเหลือจาก30 
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ปรัชญา แบบเดียวกบัที�เกิดขึ�นในการใชเ้หตุผลในเชิงทฤษฎี และดงันั�น ในกรณีนี�  มนัก็ไม่อาจตั�งอยูท่ี�

ไหนได ้นอกจากในการตรวจสอบอยา่งละเอียดถี�ถว้น ในเชิงวิพากษ ์ต่อเหตุผลของเรา 
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ส่วนที�สอง 

 

จากปรัชญาทางศีลธรรมแบบสามัญ 

มาสู่อภิปรัชญาของศีลธรรม 5 

 

ถา้เท่าที�ผา่นมา เราไดส้รุปแนวคิดเรื�องหนา้ที� จากการใชเ้หตุผลในเชิงปฏิบติัแบบสามญัของเรา 

จาํเป็นอยา่งยิ�งที�เราจะตอ้งไม่อนุมานวา่ เราไดถื้อวา่มนัเป็นแนวคิดเชิงประจกัษ์  ในทางตรงกนัขา้ม 

ถา้เรามุ่งความสนใจไปที�ประสบการณ์ของความประพฤติของมนุษย ์เราก็จะพบบ่อยๆ ถึงคาํบ่น ซึ� ง

ตวัเราเองก็ยอมรับวา่ถูกตอ้ง วา่เราไม่อาจหาแมส้ักตวัอยา่งเดียวของนิสัยที�จะกระทาํจากหน้าที� อยา่ง10 

บริสุทธิ� ไม่มีอะไรอื�นเจือปน เพราะแมว้่าเราจะกระทาํหลายสิ�งหลายอย่าง อย่างสอดคล้องกบัสิ�งที�

หน้าที�กาํหนด แต่เราก็ยงัอาจสงสัยไดเ้สมอว่า เรากระทาํมนัออกมาจากหน้าที�จริงหรือไม่ และการ

กระทาํของเรามีค่าทางศีลธรรมจริงหรือไม่ ทุกยุคทุกสมยัจึงมีนักปรัชญาผูป้ฏิเสธอย่างสิ�นเชิงว่ามี

นิสัยเช่นนี�อยูจ่ริงในการกระทาํของมนุษย ์ซึ� งพวกเขาก็จะอธิบายทุกสิ�งทุกอยา่งที�มนุษยก์ระทาํวา่เป็น

ความรักในตวัเองที�ขดัเกลาแลว้  ดว้ยเหตุผลแบบนี�  พวกเขาไม่ไดต้ั�งคาํถามต่อความถูกตอ้งเหมาะสม15 

ของแนวคิดเรื�องศีลธรรม แต่พวกเขากลบัพูดดว้ยความรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ� ง ต่อความอ่อนแอทาง

ศีลธรรมและความชั�วร้ายคดโกงในธรรมชาติของมนุษย ์ผูซึ้� งแมจ้ะสูงส่งพอที�จะถือวา่กฎของตนเอง

เป็นความคิดที�ควรค่าต่อความเคารพ แต่ก็อ่อนแอเกินไปที�จะกระทาํตามกฎเช่นนั�น และใชเ้หตุผล ซึ� ง

ควรใหก้ฎต่อตน เพียงเพื�อตอบสนองต่อผลประโยชน์ต่างๆ ของความตอ้งการทางจิตใจ ไม่วา่จะอยา่ง

แยกจากกนั หรือดว้ยการประสานสอดคลอ้งต่อกนัและกนัอยา่งที�สุด       20 

ในขอ้เท็จจริงแล้ว เป็นไปไม่ไดเ้ลย ที�ประสบการณ์จะให้กรณี แมส้ักกรณีเดียว ซึ� งแน่นอนว่า

หลกัคติพจน์ประจาํใจของการกระทาํ ตั�งอยู่บนฐานทางศีลธรรมและบนแนวคิดเรื�องหน้าที�แต่เพียง

อย่างเดียว ไม่ว่าหลกัคติพจน์นั�นจะถูกตอ้งในตนเองมากเพียงไร  บางครั� ง อาจปรากฏว่า ด้วยการ

ตรวจสอบตวัเองอย่างละเอียดที�สุด เราไม่พบอะไรนอกไปจากหลกัศีลธรรมของหน้าที� ซึ� งมีอาํนาจ

เพียงพอที�จะผลกัให้เรากระทาํการบางอย่างออกมา ซึ� งเป็นการเสียสละอย่างยิ�ง แต่เราก็ไม่อาจสรุป25 

อย่างแน่นอนลงไปว่า ที�จริงแล้ว มนัไม่ใช่แรงกระตุน้ลับๆ บางอย่างของความรักในตนเอง ที�เป็น

สาเหตุแทจ้ริงที�กาํหนดเจตนาของเรา ดอกหรือ  เราชอบใหค้นยกยอเราดว้ยการชื�นชมเราอยา่งผิดๆ วา่
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แรงจูงใจในการกระทาํของเราสูงส่ง ในขณะที� ที�จริงแลว้ แมด้ว้ยการตรวจสอบอยา่งเขม้งวดที�สุด เรา

ก็ไม่มีทางเลยที�จะเขา้ถึงเบื�องหลงัอนัซ่อนเร้นของแรงผลกัดนัของการกระทาํ และเมื�อเป็นคาํถามเรื�อง

คุณค่าทางศีลธรรม สิ�งสําคญัไม่ใช่การกระทาํที�มองเห็น แต่คือหลกัการที�ตั�งอยูภ่ายใน อนัเรามองไม่

เห็น 

ยิ�งกวา่นั�น สําหรับผูท้ี�เยย้หยนัศีลธรรม วา่เป็นเพียงความเพอ้เจอ้ของจินตนาการของมนุษย ์ที�5 

กา้วขา้มตวัเองไปดว้ยความหลงตน จะไม่มีอะไรที�ช่วยสนองความปรารถนาของพวกเขา ไดดี้ยิ�งไป

กวา่การที�เรายอมรับวา่แนวคิดเรื�องหนา้ที�เป็นสิ�งที�ไดม้าจากประสบการณ์ (ดว้ยความรักสบาย คนมกั

ชอบคิดเช่นนี�  และกบัแนวคิดเรื�องอื�นๆ ดว้ย) เพราะดว้ยวิธีเช่นนี�  เราก็พร้อมจะยกชยัชนะให้พวกเขา 

ดว้ยความรักต่อมนุษยชาติ ผมพร้อมที�จะยอมรับวา่ แมว้า่การกระทาํเกือบทุกอยา่งของเราถูกตอ้ง แต่

ถ้าเราเพ่งมองดูให้ดี เราก็จะพบแต่ตวัตนอันเป็นที�รัก ปรากฏเด่นออกมาอยู่เสมอ และนี�ก็คือสิ� งที�10 

มนุษยม์ุ่งมอง ไม่ใช่คาํสั�งอนัเขม้งวดของหนา้ที� ซึ� งมกัจะเรียกร้องให้เราปฏิเสธตวัตน  คนที�เฝ้าสังเกต

ด้วยใจเป็นกลาง แม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นศัตรูต่อคุณธรรม หากเขาเป็นผูซึ้� งไม่สับสนจับเอาความ

ปรารถนาต่อความดี ไม่วา่จะแรงกลา้เพียงไร มาถือเป็นความจริงของมนั บางครั� งก็ยงัอาจสงสัยวา่จะ

หาความดีงามอยา่งแทจ้ริงไดไ้หมในโลกนี�  (โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�ออายุมากขึ�น และประสบการณ์ทาํ

ใหก้ารตดัสินของเขาฉลาดสุขมุ และมีการสังเกตที�คมชดัขึ�น)  15 

ดงันั�นแลว้ สิ�งเดียวที�จะป้องกนัไม่ให้เราผิดพลาดในความคิดเรื�องหน้าที� หรือที�จะรักษาความ

เคารพต่อกฎของหน้าที�ให้ตั�งมั�นในดวงจิตของเรา ก็คือการมีความเชื�อมั�นอยา่งชดัเจนวา่ แมจ้ะไม่เคย

มีการกระทาํที�เกิดจากแหล่งอนับริสุทธิ� เช่นนั� นเลย แต่อะไรจะเกิดขึ� นก็ไม่สําคญั เพราะไม่ว่าจะ

อยา่งไร เหตุผลก็คือสิ�งที�ออกคาํสั�งวา่อะไรควรเกิดขึ�น และเชื�อมั�นวา่ ดงันั�นแลว้ การกระทาํซึ� งไม่เคย

มีตวัอยา่งในโลก และแมแ้ต่ความเป็นไปไดท้ี�จะปฏิบติั ก็เป็นที�สงสัยอยา่งยิ�งโดยคนที�วางทุกอยา่งไว้20 

บนประสบการณ์ ก็เป็นสิ�งที�ถูกบญัชาอย่างเขม้งวดด้วยเหตุผล กล่าวก็คือ แมว้่าอาจไม่เคยมีเพื�อนผู ้

จริงใจเลยแมส้ักคนเดียวในโลกนี�  ความจริงใจอย่างบริสุทธิ� ในความสัมพนัธ์ระหว่างเพื�อนก็ยงัเป็น

ขอ้บงัคบัสาํหรับมนุษยท์ุกคน เพราะวา่ มนัคือหนา้ที� และเช่นเดียวกบัหนา้ที�ทั�งหลาย หนา้ที�นี� เกิดจาก

ความคิดที�มีอยู่ก่อนหน้าประสบการณ์ทั�งมวล ของการที�เหตุผลกาํหนดเจตนาด้วยหลักการก่อน

ประสบการณ์  เมื�อเราเพิ�มเติมวา่ ถา้เราไม่ปฏิเสธความคิดเรื�องศีลธรรม วา่เป็นสิ�งที�ไม่มีความเป็นจริง25 

ใดๆ รองรับ เราก็ตอ้งยอมรับวา่กฎของศีลธรรมตอ้งเป็นความถูกตอ้ง ไม่เพียงแต่สาํหรับมนุษยเ์ท่านั�น 

แต่สําหรับสัตที� มีเหตุผลทั�งมวล และกฎศีลธรรมกาํหนดความถูกตอ้งไม่ใช่เพียงแค่ภายใตเ้งื�อนไข

ความบังเอิญอะไรบางอย่าง หรืออาจมีข้อยกเวน้ แต่กาํหนดความถูกต้องด้วยความจําเป็นอย่าง

สมบูรณ์ เมื�อเป็นเช่นนั�นแลว้ ก็ยอ่มชดัเจนวา่ ประสบการณ์ไม่ใช่สิ�งที�จะทาํให้เราสามารถอนุมานไป

ถึง แมแ้ต่ความเป็นไปไดข้องกฎที�จริงอยา่งสมบูรณ์เช่นนั�น  30 
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เพราะวา่ ดว้ยสิทธิอะไร ที�เราจะเอาสิ�งที�อาจจะมีอาํนาจบงัคบัเพียงแค่ภายใตเ้งื�อนไขอนับงัเอิญ

ของมนุษย ์มาไวใ้นความเคารพอยา่งไร้ขอบเขต ในฐานะคาํสั�งสอนสากลสําหรับทุกสัตที�มีเหตุผล?  

หรือว่า กฎที�เรากําหนดขึ� นด้วยเจตจาํนงของเรา จะถูกถือได้อย่างไรว่าเป็นกฎที�ก ําหนดขึ� นด้วย

เจตจาํนงของสัตที�มีเหตุผลทั�งหลายทั�งมวล (ซึ� งเพราะเราเองก็เป็นสิ� งเช่นนั�น)   ถ้าหากว่าพวกมนั

ไดม้าจากประสบการณ์ และไม่ไดม้ีแหล่งกาํเนิดมาจากเหตุผลเชิงปฏิบติัที�บริสุทธิ� ก่อนประสบการณ์5 

ลว้นๆ?   และจะไม่มีอะไรที�ทาํร้ายศีลธรรมได้มากยิ�งไปกว่าการที�เราหวงัวา่จะสรุปมนัออกมาจาก

ตวัอย่าง เพราะทุกๆ ตัวอย่างของมันที�ถูกนําเสนอต่อผม ตัวมันเองต้องถูกหลักการของศีลธรรม

ทดสอบเสียก่อน วา่ควรค่าที�จะใชเ้ป็นตวัอยา่งเริ�มตน้ คือเป็นตน้แบบ หรือไม่  นั�นก็คือ ไม่วา่อยา่งไร 

มันก็ไม่อาจสอนศีลธรรมให้แก่เราได้ด้วยตัวของมันเอง  แม้กระทั� งพระบุตรเองก็ยงัต้องถูก

เปรียบเทียบกบัความคิดถึงความสมบูรณ์แบบทางศีลธรรมที�เรามีอยู่ในใจ ก่อนที�เราจะตระหนกัว่า10 

พระองคค์ือใคร และดงันั�น พระองคจึ์งพดูถึงตนเองวา่ “ทาํไมจึงกล่าวถึงฉัน (ที�ท่านมองเห็น) วา่ดี ไม่

มีใครดี (เป็นตน้แบบของความดี) นอกจากพระเจา้ (ที�ท่านมองไม่เห็น) เท่านั�น?”  แต่เราไดค้วามคิดวา่

พระเจา้คือความดีสูงสุดมาจากไหน? ยอ่มไดม้าเพียงจากความคิดถึงความสมบูรณ์แบบทางศีลธรรม 

ซึ� งเหตุผลสร้างขึ� นก่อนประสบการณ์ และสัมพนัธ์อย่างแยกไม่ได้จากความคิดเรื� องเจตจาํนงเสรี 

ศีลธรรมไม่ไดเ้กิดขึ�นดว้ยการเลียนแบบ ตวัอยา่งเป็นเพียงสิ�งที�ช่วยให้กาํลงัใจ ดว้ยการทาํให้เราเชื�อวา่15 

สิ�งที�กฎศีลธรรมบญัชานั�นเป็นสิ�งที�สามารถปฏิบติัได ้และทาํให้สิ� งที�แสดงออกโดยกฎสําหรับการ

ประพฤติปฏิบติัเป็นที�เขา้ใจยิ�งขึ�น แต่ตวัอยา่งไม่มีวนัที�จะอนุญาตให้เราละทิ�งตน้แบบที�แทจ้ริง ซึ� ง

ตั�งอยูใ่นเหตุผล แลว้ใหเ้ราอาศยัพวกมนัมานาํทาง  

 ดงันั�นแลว้ ถา้หลกัพื�นฐานสูงสุดที�แทจ้ริงของศีลธรรม เป็นสิ�งที�ไม่อาจตั�งอยูบ่นอะไรอื�นนอก

เสียจาก บนเหตุผลอนับริสุทธิ� เป็นอิสระจากประสบการณ์ทั�งมวล  ผมเชื�อวา่ ไม่มีความจาํเป็นแมแ้ต่ที�20 

จะถามว่า เป็นการดีหรือไม่ที�จะแสดงแนวคิดเหล่านี� ออกมาในรูปร่างทั�วไป (ในใจความโดยย่อ) 

ตามที�พวกมนัถูกกาํหนดอยา่งก่อนประสบการณ์ พร้อมไปกบัหลกัการทั�งหลายที�เป็นเรื�องเดียวกนั ถา้

หากวา่ความรู้ของเราจะถูกแยกแยะออกจากของสามญัชน และเรียกวา่เป็นปรัชญา  แต่ในยุคของเรา

อาจจาํเป็นที�ต้องถามเช่นนี�  เพราะถ้าเกิดมีการลงคะแนนเสียงว่าผูค้นพึงพอใจอะไรมากกว่ากัน 

ระหวา่งความรู้ที�มาจากเหตุผลบริสุทธิ�  ที�แยกจากทุกอยา่งที�เป็นเรื�องเชิงประจกัษ ์ที�เรียกวา่อภิปรัชญา25 

ของศีลธรรม กบัปรัชญาเชิงปฏิบติัของคนทั�วไป ก็คงเดาไดไ้ม่ยากวา่นํ�าหนกัจะตกอยูท่ี�ฝั�งไหน 

การอธิบายอย่างลดระดบัไปสู่แนวความคิดแบบของคนทั�วไปเป็นสิ�งที�เหมาะสมอย่างยิ�ง ถ้า

หากว่าการคิดขึ� นไปถึงหลักการของเหตุผลบริสุทธิ� เกิดขึ� นก่อน และได้รับการคิดออกมาอย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว   หมายความว่าเราต้องเริ�มด้วยการสร้างรากฐานทางอภิปรัชญาให้กับจริย

ศาสตร์ แลว้หลงัจากนั�น เมื�อมนัตั�งมั�นแลว้ จึงให้วิธีอยา่งที�คนธรรมดาสามญัเข้าถึงมนั แต่จะเป็นเรื�อง30 
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ไร้สาระที�จะอยากให้เป็นการอธิบายตามแบบของคนธรรมดาสามญั เสียตั�งแต่เริ�มแรกของการศึกษา

คน้ควา้ ซึ� งความถูกตอ้งของหลกัพื�นฐานยอ่มขึ�นกบัการศึกษาตรงนี�   ไม่ใช่เพียงแค่วา่ การดาํเนินการ

นี� ไม่อาจจะอา้งไดเ้ลยว่ามีคุณค่าอนัหายากยิ�งของการเป็นปรัชญาของสามัญชนที�แทจ้ริง เพราะการ

เป็นที�เขา้ใจของคนทั�วไปย่อมไม่มีคุณค่าอะไร ถา้คนไม่ยอมรับญาณทศันะที�ละเอียดถี�ถว้น  แต่นอก

ไปจากนั�น มนัยงัสร้างการประสมปนเปอนัน่าเกลียดระหวา่งขอ้สังเกตต่างๆ ที�จบัมากองรวมกนักบั5 

หลกัการซึ� งหาเหตุผลมาเพียงครึ� งๆ กลางๆ  คนสมองตื�นพอใจกบัสิ�งนี� เพราะมนัเอามาใชพู้ดคุยเล่นๆ 

ได ้ แต่คนที�ลึกซึ� งมองเห็นก็แต่ความสับสน และดว้ยความไม่พอใจแต่ก็ทาํอะไรไม่ได ้พวกเขาก็เบือน

หน้าหนี ในขณะที�นักปรัชญา ผูซึ้� งมองทะลุความหลงผิดนี�  ก็ไม่มีใครรับฟัง เมื�อพวกเขาเรียกนัก

ศีลธรรมให้ก้าวออกจากความเป็นที�ชื�นชอบของมหาชนที�กล่าวอา้งนี� สักเวลาหนึ� ง เพื�อที�ว่าพวกเขา

อาจจะได้รับความชื�นชอบ อย่างที�ถูกต้องสมควร เมื�อพวกเขาได้ครอบครองญาณทศันะที�ชัดเจน10 

แน่นอนแลว้  

เราเพียงแค่มองดูความพยายามทั�งหลายของเหล่านักศีลธรรมที�อยู่ในกระแสนิยมของสังคม 

และ เราก็จะพบส่วนประกอบพิเศษของธรรมชาติของมนุษย ์(บางทีก็รวมไปถึงมโนคติของธรรมชาติ

ความมีเหตุผลโดยทั�วไปดว้ย) บางครั� งก็เป็นความสมบูรณ์แบบ บางครั� งก็เป็นความสุข เป็นความรู้สึก

ทางศีลธรรมบา้ง บางทีก็เป็นความกลวัพระเจา้ สิ�งนั�นนิด สิ�งนี�หน่อย ผสมปนเปกนัอยา่งพิสดาร อยา่ง15 

ที�พวกเขาไม่เคยถามเลยวา่ จริงหรือไม่วา่ หลกัการของศีลธรรมเป็นสิ�งที�จะตอ้งหาเอาจากความรู้จกั

คุน้เคยกบัธรรมชาติของมนุษย ์(ซึ� งจะได้มาก็จากประสบการณ์เท่านั�น) หรือ ถา้หากไม่ใช่เช่นนั�น – 

ถา้หลกัการพวกนี�จะหาไดด้ว้ยวธีิก่อนประสบการณ์ เป็นอิสระจากทุกอยา่งที�เป็นเรื�องเชิงประจกัษ ์ใน

แนวคิดเรื�องเหตุผลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั�น ไม่มีอะไรแม้สักนิดเดียวที�ตอ้งหาจากที�อื�น – ก็ควรยิ�ง

กว่าที�จะใช้วิธีการที�ทาํให้เรื�องนี� เป็นการคน้ควา้ที�แยกตวัออกมา ในฐานะปรัชญาเชิงปฏิบติับริสุทธิ�  20 

หรือ (ถา้จะเรียกดว้ยชื�อที�เป็นที�รังเกียจ) วา่เป็นอภิปรัชญาของศีลธรรม 3  และให้มนัคน้ควา้ในตวัของ

มนัเองให้เบ็ดเสร็จสมบูรณ์ แล้วให้สาธารณชน ซึ� งเรียกร้องคาํอธิบายแบบสามญั รอคอยต่อผลที�จะ

เกิดออกมาจากการคน้ควา้นี�   

                                                                                 
3
  แบบเดียวกบัที�คณิตศาสตร์บริสุทธิ� ถูกแยกออกจากแบบประยุกต์ ตรรกศาสตร์บริสุทธิ� จากประยกุต์ ดงันั�น ถา้เรา

ตอ้งการ เราก็อาจแยกปรัชญาบริสุทธิ� ของศีลธรรม (อภิปรัชญา) ออกจากปรัชญาประยุกต ์(ประยุกต์กบัธรรมชาติ

ของมนุษย)์ ด้วยการใชชื้�อเรียกนี�  เราก็จะไดรั้บการเตือนโดยทันที วา่หลกัศีลธรรมไม่ได้ตั�งอยูบ่นคุณสมบัติที�เป็น

ธรรมชาติของมนุษย ์แต่ต้องถูกกาํหนดในฐานะความรู้ก่อนประสบการณ์ ด้วยตัวของมันเอง ซึ� งจากหลักการ

ประเภทนั�น ก็ตอ้งเป็นไปไดที้�จะอนุมานถึงกฎสาํหรับการประพฤติปฏิบตัิสาํหรับสัตที�มีเหตุผลทุกชนิด และสาํหรับ

มนุษยด์ว้ยเช่นกนั  
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อภิปรัชญาของศีลธรรมประเภทดังกล่าว ซึ� งเป็นเอกเทศอย่างสมบูรณ์  ไม่ประสมกับ

มานุษยวิทยา เทววิทยา วิทยาศาสตร์ ไสยศาสตร์ และยิ�งไม่ประสมเลยแมแ้ต่น้อยกบัคุณภาพอนัเร้น

ลบัใดๆ  นอกจากจะเป็นรากฐานอนัขาดไม่ไดข้องความรู้เชิงทฤษฎีในเรื�องของหนา้ที�แลว้ ยงัเป็นสิ�ง

ที�จาํเป็นอย่างยิ�งยวดต่อการปฏิบติัตามคาํสั�งสอนของหน้าที�อย่างแทจ้ริง  เพราะว่า แนวความคิดอนั

บริสุทธิ� ของหน้าที�  และของกฎศีลธรรม ที� ไม่ปะปนด้วยสิ� งจูงใจอันแปลกปลอมที�มาจาก5 

ประสบการณ์ มีอาํนาจต่อหัวใจของมนุษย์ ก็โดยผ่านเหตุผลเท่านั� น (ซึ� งตระหนักรู้ต่อสิ� งนี� ใน

เบื�องแรกวา่ตวัมนัเองก็สามารถใชใ้นเชิงปฏิบติั) เป็นอิทธิพลที�มีอาํนาจเหนือกวา่แรงจูงใจอื�นทั�งมวล 
4  ซึ� งอาจได้มาจากอาณาเขตของประสบการณ์ ซึ� งมีอิทธิพลมากเสียจนกระทั�งว่า ด้วยมโนสํานึกถึง

คุณค่าของตนเอง มนัรู้สึกดูถูกของอย่างหลงั และสามารถกลายเป็นนายเหนือพวกมนัไปทีละน้อย  

ในขณะที�จริยศาสตร์แบบที�ผสมแรงจูงใจที�ไดม้าจากความรู้สึกและความตอ้งการของจิตใจ เข้ากบั10 

แนวคิดของเหตุผล มีแต่จะทาํให้จิตใจแกว่งไกวโอนเอนไปมา ระหว่างแรงจูงใจที�ไม่สามารถเอา

หลกัการมากาํกบั ซึ� งพาไปสู่ความดี ก็เพียงโดยบงัเอิญ และอาจนาํไปสู่ความชั�วร้ายไดง่้ายๆ   

เห็นไดช้ดัจากสิ�งที�กล่าวมาแลว้วา่ แนวความคิดทางศีลธรรมทุกอยา่งมีที�ต ั�งและแหล่งกาํเนิดอยู่

ในเหตุผล ที�เป็นเรื�องก่อนประสบการณ์โดยสิ�นเชิง และยิ�งกวา่นั�นก็คือ  พวกมนัตั�งอยูใ่นเหตุผลอยา่ง

ที�เป็นธรรมดาสามญัที�สุด เท่าๆ กบัในเหตุผลที�ใชใ้นการคาดคะเนความจริงอยา่งที�ลึกซึ� งที�สุด ซึ� งพวก15 

มนัไม่อาจที�จะไดม้าดว้ยการสรุปรวบยอดเอาจากความรู้เชิงประจกัษ์ใดๆ ที�ยอ่มเป็นจริงเพียงแค่โดย

บงัเอิญ  และเพียงในความบริสุทธิ� ในแหล่งกาํเนิดนี� เท่านั�นที�ทาํใหพ้วกมนัสูงส่ง สมควรที�จะให้เราใช้

เป็นหลกัสูงสุดของการประพฤติปฏิบติั และยิ�งเรานาํเอาสิ�งที�เป็นเรื�องเชิงประจกัษ์เขา้มาผนวกกบัมนั

มากเท่าใด เราก็ลดทอนอิทธิพลอนัแท้จริงและคุณค่าอนัสมบูรณ์ต่อการกระทาํของพวกมนัลงมาก

เท่านั�น  และทั�งยอ่มชดัเจนวา่ ในมุมมองของการคิดในเชิงทฤษฎีลว้นๆ มนัไม่ใช่เพียงแค่ความจาํเป็น20 

                                                                                 
4 ผมได้รับจดหมายจากท่านซัลเซอร์ ถามผมว่าอะไรเป็นเหตุผลที�การสอนศีลธรรมประสบความสําเร็จน้อยมาก 

แมว้า่จะมีเหตุมีผลให้น่าเชื�อถืออยูม่ากก็ตาม คาํตอบของผมล่าชา้เพื�อที�ผมจะไดมี้คาํตอบที�สมบูรณ์ แต่คาํตอบก็คือ 

ตวัครูเองไม่สามารถหาความคิดที�ชดัเจนใหต้วัเองได ้และเมื�อพวกเขาพยายามชดเชยความบกพร่องของตน ดว้ยการ

เรียงไล่แรงจูงใจสาํหรับความดีทางศีลธรรมจากทุกทิศทุกทาง พยายามทาํให้แรงจูงใจพวกนั�นมีนํ� าหนกัเป็นจริงเป็น

จงั พวกเขากลบัทาํร้ายต่อศีลธรรม  เพราะวา่ แมแ้ต่ความเขา้ใจอยา่งธรรมดาที�สุด ก็แสดงให้เราเห็นวา่ ในดา้นหนึ�ง 

ถา้เราจินตนาการถึงการกระทาํที�ซื�อสัตย ์ซึ�งกระทาํออกมาดว้ยจิตที�ยึดมั�น อยา่งไม่คิดถึงผลไดใ้ดๆ ทั�งสิ�นไม่วา่จะใน

โลกนี�หรือโลกอื�น และแมว้า่จะมีความจาํเป็น หรือ สิ�งเยา้ยวนให้หวั�นไหว อยา่งที�สุด กบั ในอีกดา้นหนึ�ง การกระทาํ

อยา่งเดียวกนั ที�ถูกผลกัดนัดว้ยแรงจูงใจภายนอก ไม่วา่จะเล็กน้อยสักเพียงใด การกระทาํอยา่งแรกยอ่มทิ�งห่างและ

บดบงัการกระทาํอยา่งหลงัโดยสิ�นเชิง มนัยกระดบัจิตวิญญาณ และสร้างแรงปรารถนาให้เราเองก็สามารถกระทาํ

เช่นเดียวกนันั�นได ้แมแ้ต่เด็กที�ยงัไม่โตนกัก็มีความรู้สึกประทบัใจเช่นนี�  และเราไม่ควรสอนสิ�งที�เป็นหนา้ที�ดว้ยวิธี

ใดก็ตาม ที�ต่างไปจากนี�  
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อยา่งที�สุดเท่านั�น แต่ทวา่มนัยงัมีความสําคญัอยา่งที�สุดเช่นกนั ในเชิงของการปฏิบติั ที�แนวความคิด

และกฎเหล่านี� จะตอ้งถูกดึงออกมาจากเหตุผลบริสุทธิ�  ได้รับการนาํเสนออยา่งบริสุทธิ� ไม่มีอะไรเจือ

ปน และที�จะตอ้งกาํหนดขอบเขตของความรู้เชิงปฏิบติั หรือความรู้เชิงเหตุผลบริสุทธิ� นี�  ซึ� งนั�นก็คือ 

การกาํหนดสมรรถภาพทั�งสิ�นของเหตุผลเชิงปฏิบติับริสุทธิ�  และในการกระทาํดงักล่าว เราตอ้งไม่ทาํ

ให้หลกัการของมนัขึ�นอยู่กบัธรรมชาติเฉพาะตวัของเหตุผลของมนุษย ์– แมนี้�จะยอมรับให้ทาํไดใ้น5 

ปรัชญาที�เป็นการคาดคะเนความจริงของโลก หรืออาจจาํเป็นในบางครั� ง – แต่เพราะกฎศีลธรรม

จะต้องเป็นจริงสําหรับทุกสัตที�มีเหตุผล เราจึงตอ้งสรุปมนัออกมาจากมโนคติทั�วไปเกี�ยวกบัสัตที�มี

เหตุผล  และในวิธีนี� เราสามารถวางทั�งหมดของศีลธรรม ซึ� งตอ้งอาศยัมานุษยวทิยาในการประยุกต์กบั

มนุษย ์กระนั�น ในเบื�องแรก เราตอ้งปฏิบติัต่อมนัอยา่งเป็นอิสระ ในฐานะปรัชญาบริสุทธิ�  นั�นก็คือ ใน

ฐานะอภิปรัชญา สมบูรณ์ในตวัมนัเอง (อยา่งที�ทาํไดก้บัแขนงต่างๆ ของความรู้) เพราะวา่ เรารู้ตวัดีวา่ 10 

ถา้เราไม่มีสิ�งนี�อยูใ่นครอบครอง มนัไม่เพียงแต่จะเสียเวลาเปล่า ที�จะตดัสินองคป์ระกอบทางศีลธรรม

ของหน้าที�ในการกระทาํทั�งหลายที�ถูกตอ้ง เพื�อการวิเคราะห์วิพากษ์ในเชิงความคิดอยา่งบริสุทธิ�  แต่

มนัจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยที�จะตั�งศีลธรรมลงบนฐานที�เป็นหลกัการรองรับที�แทจ้ริง แมเ้พื�อการใชใ้นเชิง

ปฏิบติัอย่างธรรมดาสามญั โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ในการสั�งสอนทางศีลธรรม เพื�อที�จะสร้างนิสัยทาง

ศีลธรรมที�บริสุทธิ�  และเพื�อที�จะปลูกฝังมนัลงไปในจิตใจของมนุษย ์เพื�อความดีงามสูงสุดในโลก  15 

อย่างไรก็ตาม เพื�อที�จะก้าวไปตามขั�นตอนอนัเหมาะสมในการศึกษานี�  – มิใช่เพียงจากการ

ประเมินค่าทางศีลธรรมแบบธรรมดาสามญั (ซึ� งก็ควรค่าอย่างยิ�งต่อการเคารพ) ไปสู่แบบที�เป็น

ปรัชญา อยา่งที�ไดท้าํมาแลว้  แต่ – จากปรัชญาสําหรับมหาชน ซึ� งไปไกลเกินกวา่ที�จะไขวค้วา้ถึงดว้ย

ความช่วยเหลือของตวัอย่าง ไปสู่อภิปรัชญา (ซึ� งไม่ยอมให้ตวัเองถูกดึงรั� งไวด้้วยอะไรก็ตามที�เป็น

เรื� องเชิงประจกัษ์อีกต่อไป และในฐานะที�มนัต้องวดัขอบเขตทั�งหมดของความรู้ที�ได้จากเหตุผล20 

ประเภทนี�  จะไปไกลจนถึงแนวคิดในอุดมคติ ซึ� งลาํพงัตวัอยา่งไม่อาจพาเราไปถึงได)้  เราตอ้งเดินตาม

สมรรถภาพเชิงปฏิบติัของเหตุผล และนาํเสนอมนัอยา่งชดัเจน จากกฎทั�วไปที�มนักาํหนดบงัคบั จน

ไปถึงจุดที�มนัก่อให้เกิดแนวคิดเรื�องหนา้ที�  

ทุกสิ�งทุกอยา่งในธรรมชาติดาํเนินไปตามกฎ มีแต่สัตที�มีเหตุผลเท่านั�นที�มีความสามารถที�จะ

ปฏิบติัอย่างสอดคล้องกับแนวความคิดเรื� องกฎ ซึ� งก็คือ อย่างสอดคลอ้งไปกบัหลกัการ และนั�นก็คือ25 

การมีเจตจาํนง เนื�องจากการคิดนิรนยัจากหลกัการไปสู่การกระทาํตอ้งอาศยัเหตุผล เจตจาํนงจึงไม่ใช่

อะไรมากไปกว่าเหตุผลเชิงปฏิบติั ถา้หากเหตุผลมีอาํนาจกาํหนดเจตนาอย่างไม่มีทางผิดพลาด การ

กระทาํของสิ�งมีชีวิตเช่นนั�น ซึ� งถูกรับรู้ว่าเป็นการกระทาํที�จาํเป็นอย่างเป็นปรนัย ก็จะจาํเป็นในเชิง

อตันัยด้วยเช่นกนั นั�นก็คือ เจตนาจะเป็นสมรรถภาพของจิตใจที�จะเลือกเพียงแต่สิ� งซึ� งเหตุผลรับรู้

อยา่งเป็นอิสระจากความตอ้งการของจิตใจ วา่เป็นสิ�งที�จาํเป็นต่อการประพฤติปฏิบติั ซึ� งก็คือ การรับรู้30 
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วา่เป็นความดี  แต่ถา้หากตวัเหตุผลเองไม่มีอาํนาจเพียงพอที�จะกาํหนดบงัคบัเจตนา ถา้เจตนาตกอยูใ่ต้

อาํนาจของเงื�อนไขอตันัย (แรงผลกัดนัทางจิตใจบางอย่าง) ซึ� งไม่ได้สอดคลอ้งเสมอไปกบัเงื�อนไข

ปรนยั กล่าวก็คือ ถา้หากเจตจาํนงในตัวเองไม่เป็นไปตามเหตุผลอยา่งสมบูรณ์ (ซึ� งนี�เป็นจริงความจริง

สําหรับมนุษย)์ เมื�อนั�นแล้วการกระทาํที�ถูกตระหนักรู้ว่าเป็นสิ�งจาํเป็นอย่างเป็นปรนัย ก็จะเป็นสิ� ง

บงัเอิญในเชิงอตันยั และการกาํหนดบงัคบัเจตจาํนงเช่นนั�นดว้ยกฎปรนยัก็จะมีฐานะเป็นพันธะผูกมัด 5 

นี�คือการกล่าวว่า ความสัมพนัธ์ของกฎปรนยัต่อเจตจาํนงที�ไม่ไดดี้งามอย่างสมบูรณ์ ถูกรับรู้ว่าเป็น

การกาํหนดบงัคบัเจตจาํนงของสัตที�มีเหตุผล ก็โดยผา่นพื�นฐานของเหตุผล ก็จริงอยู ่แต่ก็เป็นพื�นฐาน

ซึ�งเจตจาํนงมีธรรมชาติในตวัเองที�ไม่จาํเป็นตอ้งเชื�อฟัง 

ความคิดถึงหลกัการปรนยั ตราบเท่าที�มนัเป็นพนัธะผูกมดัต่อเจตจาํนง เรียกว่าคาํบญัชา (ของ

เหตุผล) และแบบแผนของถ้อยคาํที�เป็นคาํบญัชาเรียกว่าประโยคคําสั�ง (imperative) ประโยคคาํสั�ง10 

ทั�งหมดแสดงออกดว้ยคาํพดูวา่ควร (หรือคาํวา่จง) และดว้ยการนี�  ชี� ถึงความสัมพนัธ์ของกฎปรนยัของ

เหตุผลที�มีต่อเจตจาํนง ซึ� งมีธรรมชาติในเชิงอตันยัที�ไม่จาํเป็นที�จะตอ้งถูกกาํหนดอยา่งตายตวัดว้ยมนั 

(พันธะผูกมัด)  ประโยคคําสั�งพูดว่าเป็นความดี ที�จะกระทํา หรือละเวน้ที�จะกระทํา ในบางสิ� ง

บางอยา่ง แต่พูดสิ�งนั�นต่อเจตจาํนง ซึ� งมิใช่วา่จะทาํในสิ�งที�คิดวา่ดีเสมอไป อยา่งไรก็ตาม ความดีงาม

เชิงปฏิบติัก็คือสิ�งที�กาํหนดเจตจาํนงโดยผา่นแนวความคิดของเหตุผล และดงันั�น จึงไม่ใช่จากสาเหตุ15 

ที�เป็นอตันัย แต่เป็นปรนัย ซึ� งก็คือ บนหลกัการที�ใช้ได้กบัทุกสัตที�มีเหตุผล  ความดีงามเชิงปฏิบัติ

แตกต่างจากสิ� งที�น่าพอใจ ซึ� งมีอิทธิพลต่อเจตจาํนงเพียงผ่านความรู้สึก คือจากสาเหตุที�เป็นเพียง

อตันัย ใช้ไดเ้พียงกบัความรู้สึกของคนนี�  คนนั�น ไม่ใช่ในฐานะหลกัการของเหตุผล ซึ� งใช้ได้กบัทุก

คน5 

                                                                                 
5 การที�ความปรารถนาขึ�นตรงต่อความรู้สึก เราเรียกว่าความโน้มเอียงของจิตใจ ซึ� งดังนั�นแลว้จึงชี� เสมอถึงความ

ต้องการ แต่การที�เจตจาํนง ที�ถูกกาํหนดได้ด้วยสิ�งอื�น สัมพนัธ์ด้วยการขึ�นตรงต่อหลกัการของเหตุผล เราเรียกว่า

ความสนใจ ดงันั�น นี�จึงพบได้แต่ในกรณีของเจตจาํนงที�อยูใ่ตสิ้�งอื�น ซึ� งตวัของมนัเองไม่ยอมคลอ้ยตามต่อเหตุผล

เสมอไป ในกรณีของเจตจาํนงของพระเจา้ เราไม่สามารถคิดถึงความสนใจใดๆ  แต่เจตจาํนงของมนุษยก็์สามารถให้

ความสนใจต่อสิ�งหนึ�ง อยา่งที�ปราศจากการกระทาํออกมาจากความสนใจ  อยา่งแรกแสดงถึงความสนใจเชิงปฏิบัติ

ต่อการกระทาํ อยา่งที�สองแสดงถึงความสนใจในเชิงแรงขับดันทางจิตใจในวตัถุของการกระทาํ อยา่งแรกบ่งชี� เพียง

แค่การที�เจตจาํนงขึ�นกบัหลกัการของเหตุผลในตัวของหลักการนั�นๆ เอง อยา่งที�สองชี� ถึง การขึ�นตรงของเจตจาํนง

ต่อหลกัการของเหตุผล เพื�อสนองความโน้มเอียงของจิตใจ กล่าวก็คือ นี�เกิดขึ�นเมื�อเหตุผลให้หลกัปฏิบตัิ เพียงเพื�อ

เป็นวิธีในการตอบสนองความตอ้งการของจิตใจ ในอยา่งแรก การกระทาํคือสิ�งที�ฉันสนใจ ในอยา่งที�สอง สิ�งที�ฉัน

สนใจเป็นวตัถุที�เป็นเป้าหมายของการกระทาํ (เพราะมนัสร้างความรู้สึกพึงพอใจให้กบัฉัน)  เราไดเ้ห็นจากส่วนแรก

แลว้วา่ ในการกระทาํที�ออกมาจากหน้าที� เราตอ้งไม่สนใจที�วตัถุที�เป็นเป้าหมาย แต่ที�ตวัการกระทาํเองเท่านั�น นั�นก็

คือ ที�หลกัการเชิงเหตุผลของมนั (ซึ�งก็คือตวักฎ) 
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เจตจาํนงที�ดีงามอยา่งสมบูรณ์ก็ยอ่มจะอยูใ่ตก้ฎปรนยั (ของความดีงาม) เท่าๆ กนั แต่เราไม่อาจ

คิดว่าด้วยการเป็นเช่นนั� น เจตจํานงแบบนั� นอยู่ ใต้พันธะผูกมัดที�จะกระทําให้สอดคล้องกับกฎ 

เพราะวา่ดว้ยตวัของมนัเอง จากธรรมชาติเชิงอตันยัของมนั เจตจาํนงที�ดีงามอยา่งสมบูรณ์สามารถจะ

ถูกกาํหนดให้กระทาํการสิ�งใดได้ ก็แต่โดยผา่นความคิดเรื�องความถูกตอ้งดีงามเท่านั�น ดงันั�นจึงไม่มี

สิ�งที�เป็นพนัธะผกูมดัสําหรับเจตจาํนงแห่งพระเจ้า คาํวา่ควรไม่อาจใช้ไดก้บัพระองค ์เพราะเจตจาํนง5 

ของพระเจา้เป็นหนึ�งเดียวกนักบักฎอยูแ่ลว้ในตวัเองอยา่งไม่อาจเป็นอื�น  ดงันั�นประโยคคาํสั�งจึงเป็น

เพียงแบบแผนของคาํพูดที�แสดงออกถึงความสัมพนัธ์ของกฎปรนยัของเจตจาํนงทั�งหลาย ต่อความไม่

สมบูรณ์ในภาวะอตันยัของเจตจาํนงของสัตที�มีเหตุผล ตนนี�  ตนนั�น มีเจตจาํนงของมนุษยเ์ป็นตวัอยา่ง  

ประเด็นก็คือ ประโยคคาํสั�งทั�งหมดเป็นคาํบญัชาอย่างมีเงื�อนไข (hypothetical) หรือไม่ก็อย่าง

เด็ดขาดบริบูรณ์ (categorical) อย่างแรกเสนอความจาํเป็นเชิงปฏิบติัของสิ�งที�อาจทาํได ้ในฐานะวิถี10 

ไปสู่บางสิ� งที�คนมีเจตนาจะบรรลุถึง (หรืออย่างน้อยก็เป็นสิ� งที�คนอาจเจตนาถึงได้) ส่วนประโยค

คาํสั�งอยา่งเด็ดขาดก็จะเป็นประโยคซึ� งเสนอการกระทาํหนึ�งวา่จาํเป็นดว้ยตวัของมนัเอง ปราศจากการ

อา้งอิงถึงเป้าหมายอื�น นั�นก็คือ ในฐานะความจาํเป็นอยา่งเป็นปรนยั  

เนื�องจากกฎเชิงปฏิบติัทุกขอ้เสนอการกระทาํที�เป็นไปไดอ้ย่างหนึ� งว่าดี และเป็นสิ�งที�จาํเป็น 

สาํหรับบุคคลผูซึ้� งเหตุผลสามารถกาํหนดบงัคบัเขาไดใ้นทางปฏิบติั ประโยคคาํสั�งทั�งหมดจึงเป็นแบบ15 

แผนของคาํพูดที�กาํหนดการกระทาํซึ� งเป็นสิ�งที�จาํเป็น ตามหลกัการของเจตจาํนงซึ� งดีงามในบางแง่  

แต่ถ้าหากว่าการกระทาํนั�นดีเพียงแค่ในฐานะวิถีไปสู่สิ� งอื�นบางสิ� ง ประโยคคาํสั�งนั�นก็เป็นแบบที�

ขึ �นกับเงื�อนไข  ถ้าหากการกระทาํถูกนาํเสนอให้รับรู้ในฐานะสิ�งที�ดีในตนเอง และผลที�ตามมาก็คือ 

เป็นหลักการที�จาํเป็นของเจตนาซึ� งตวัมนัเองสอดคล้องกบัเหตุผล ประโยคคําสั�งนั�นก็จะเป็นแบบ

เดด็ขาด    20 

ฉะนั� น ประโยคคําสั�งจะบอกว่าการกระทาํไหนที�ผมอาจทําได้ ที� เป็นการกระทาํที� ดี และ

นาํเสนอหลกัเกณฑ์สาํหรับการปฏิบติัอยา่งที�สัมพนัธ์กบัเจตจาํนงหนึ�ง ซึ� งไม่ไดท้าํสิ�งหนึ�งดว้ยเหตุผล

เพียงเพราะวา่มนัดี ส่วนหนึ� งก็เพราะวา่ตวับุคคลไม่ได้รู้เสมอไปว่ามนัดี และอีกส่วนหนึ� งก็เพราะว่า 

แมว้า่เขารู้เช่นนั�น แต่คติพจน์ประจาํใจของเขาก็อาจยงัขดัแยง้กบัหลกัปรนยัของเหตุผลเชิงปฏิบติั  

ด้วยเหตุดังกล่าว ประโยคคําสั� งแบบมีเงื�อนไขจึงบอกเพียงว่า การกระทํานั�นดีสําหรับ25 

วตัถุประสงค์ซึ� งอาจเป็นไปได้ หรือที� เป็นอยู่จริงอะไรบางอย่าง ในกรณีแรกมนัเป็นหลักปฏิบติัที�

กล่าวอย่างยังไม่ยืนยัน (problematic) ในกรณีหลงัเป็นหลกัปฏิบติัที�กล่าวอย่างยืนยันตามข้อเท็จจริง 

(assertoric)  ประโยคคาํสั�งเด็ดขาดซึ� งประกาศว่าการกระทาํหนึ� งเป็นสิ�งที�จาํเป็นอย่างเป็นปรนัยใน

ตวัเอง โดยปราศจากการอา้งอิงถึงวตัถุประสงคใ์ด นั�นคือ แมเ้มื�อตดัขาดจากเป้าหมายอื�นใด เป็นหลกั

แห่งการปฏิบติัที�กล่าวอย่างยืนยันโดยปราศจากเงื�อนไข (apodictic)  30 
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เราอาจคิดว่า อะไรที�เป็นไปได้ เพียงโดยผ่านอาํนาจของสัตที�มีเหตุผลบางชนิด ก็ย่อมเป็น

เป้าหมายที�เป็นไปได้ของบางเจตจาํนง และดังนั�น หลักการของการกระทาํ อย่างที�ถือว่าเป็นวิถีที�

จ ําเป็นเพื�อการบรรลุเป้าหมายที� เป็นไปได้บางอย่าง ที�จริงแล้ว ย่อมมีอยู่มากมายนับไม่ถ้วน 

วิทยาศาสตร์ทุกอย่างมีส่วนที�เป็นเชิงปฏิบติั ซึ� งประกอบขึ�นด้วยปัญหา ที�ถือว่าเป้าหมายบางอย่าง

เป็นไปไดส้ําหรับเรา ร่วมกบัประโยคคาํสั�ง ที�กาํหนดวิถีที�จะบรรลุถึงมนั ดงันั�น สิ�งเหล่านี� อาจเรียก5 

อยา่งทั�วๆ ไปว่าเป็นประโยคคาํสั�งของทักษะ ณ ที�นี� ไม่มีคาํถามว่าเป้าหมายเป็นสิ�งที�มีเหตุผลและดี

งามหรือไม่ มีก็แต่ว่าเราตอ้งทาํอย่างไรเพื�อให้บรรลุถึงมนั ในแง่นี�  ขอ้คาํสอนสําหรับแพทยใ์นการ

สร้างให้คนไขม้ีสุขภาพดี และสําหรับผูป้รุงยาพิษในการสร้างความตาย ยอ่มมีค่าเท่ากนั แต่ละคาํสอน

ต่างรับใชเ้ป้าหมายอยา่งบงัเกิดผล   เนื�องจากในช่วงวยัเยาว ์เราไม่สามารถรู้ไดว้า่ในเส้นทางของชีวิต 

เราจะมีเป้าหมายอะไรเป็นของตน พ่อแม่จึงพยายามให้บุตรของตนรํ� าเรียนสิ� งต่างๆ มากมาย เพื�อให้10 

พวกเขามีทักษะ ในการใช้มรรควิถีเพื�อให้บรรลุเป้าหมายทุกประเภทที�พวกเขาจะไตร่ตรองเลือกเอา

เอง ซึ� งไม่มีเป้าหมายแม้สักประการหนึ� ง ที�พ่อแม่จะสามารถตัดสินได้ว่าในอนาคตอาจจะเป็น

เป้าหมายจริงๆ ของผูเ้ยาว ์ แมอ้าจเป็นไปได้เสมอว่าในบางช่วงเวลาเขาอาจมีสิ� งนั�นเป็นเป้าหมาย 

ความกงัวลนี�มีมากเสียจนกระทั�งวา่ พวกพ่อแม่มกัละเลยที�จะสั�งสอนและแกไ้ขขอ้ตดัสินของบุตรใน

เรื�องคุณค่าของสิ�งที�พวกเขาอาจเลือกเป็นเป้าหมาย  15 

แต่ก็มีเป้าหมายหนึ�งที�สามารถถือเอาได้เลยว่าเป็นจริงสําหรับสัตที�มีเหตุผลทั�งหมด (ตราบ

เท่าที�ประโยคคาํสั�งสามารถใช้กบัพวกเขาได ้นั�นก็คือ ในฐานะสิ�งมีชีวิตที�อยู่ใตอิ้ทธิพลของแรงขบั

อื�น) และ ดงันั�นแลว้ จึงเป็นหนึ�งวตัถุประสงคซึ์� งไม่เพียงแค่วา่พวกเขาอาจจะมีได ้แต่ยงัเป็นสิ�งซึ� งเรา

สามารถถือเอาดว้ยความแน่นอนว่าพวกเขามีวตัถุประสงค์นั�นอยู่จริงดว้ยความจาํเป็นตามธรรมชาติ 

และนั�นก็คือความสุข  ประโยคคาํสั�งแบบมีเงื�อนไข ซึ� งนาํเสนอความจาํเป็นเชิงปฏิบติัของการกระทาํ20 

หนึ�ง วา่คือวิถีไปสู่ความสุข เป็นหลกัปฏิบติัที�กล่าวอย่างยืนยนัตามข้อเท็จจริง  เราไม่ไดมุ้่งหมายที�จะ

เสนอว่าการกระทาํนั�นจาํเป็นสําหรับการบรรลุเป้าหมายที�เพียงแค่เป็นไปได้และไม่แน่นอน แต่

สําหรับเป้าหมายซึ� งเราอาจถือเอาว่าจริงอย่างแน่นอน และอย่างก่อนประสบการณ์ ในมนุษยท์ุกคน 

เพราะวา่มนัอยูใ่นสารัตถะแห่งชีวิตของเขา  ทกัษะในการเลือกวิถี อนันาํไปสู่ความผาสุกอยา่งสูงสุด

ในชีวิตของตนเอง อาจเรียก ในความหมายอย่างแคบที�สุด ว่าคือความสุขุมรอบคอบ6 และฉะนั� น 25 

                                                                                 
6 คาํวา่ “สุขุมรอบคอบ” ใชใ้นสองความหมาย ในความหมายหนึ�งมนัเป็นชื�อเรียก “การรอบรู้โลก” ในอีกความหมาย

หนึ�งมนัเป็นชื�อของ “ความสุขุมรอบคอบส่วนตวั” อยา่งแรกเป็นทกัษะความสามารถของคนที�จะสร้างอิทธิพลเหนือ

คนอื�นเพื�อใช้พวกเขาสําหรับเป้าประสงค์ของตนเอง อย่างหลงัเป็นความฉลาดรอบรู้ที�จะประสานวตัถุประสงค์

ทั�งหมดเหล่านี�  เพื�อผลกาํไรอนัถาวรของตน  อยา่งหลงัคือสิ�งซึ� งให้คุณค่ากบัสิ�งอยา่งแรก และเมื�อคนสุขุมรอบคอบ

ในความหมายแรก แต่ไม่ใช่ในความหมายหลงั เราก็อาจควรกล่าววา่เขาฉลาดหลกัแหลม แต่โดยรวมแลว้ ไม่สุขุม

รอบคอบ 
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ประโยคคาํสั�งซึ� งอา้งอิงการเลือกวิถีอนันาํไปสู่ความสุขของตนเอง อนัไดแ้ก่ ขอ้ปฏิบติัของความสุขุม 

ยอ่มจะเป็นประโยคคาํสั�งแบบมีเงื�อนไขเสมอ นั�นก็คือ การกระทาํไม่ไดถู้กบงัคบัอยา่งเด็ดขาด แต่ใน

ฐานะวิถีทางไปสู่เป้าหมายอีกประการหนึ�ง  

ในประการสุดทา้ย มีประโยคคาํสั�งหนึ�งซึ� งบงัคบัการกระทาํบางอยา่งตรงๆ โดยปราศจากการมี

วตัถุประสงคอื์�นใดมาเป็นเงื�อนไขให้มนับรรลุถึง ประโยคคาํสั�งนี�กล่าวอยา่งเด็ดขาด  ซึ� งสําหรับมนั5 

แลว้ สิ�งสาํคญัไม่ใช่เนื�อหาของการกระทาํ หรือผลลพัธ์ที�มนัมุ่งหมาย แต่เป็นแบบแผนของการกระทาํ 

และตวัหลกัการซึ� งมีตวัคาํสั�งนั�นเองเป็นผลลพัธ์ และสิ�งที�ดีงามอย่างแทจ้ริงในการกระทาํ ตั�งอยู่ใน

คุณภาพแห่งจิตใจ ไม่วา่ผลที�ตามมาจะเป็นเช่นไรก็ตาม ประโยคคาํสั�งนี�อาจเรียกไดว้า่ประโยคคาํสั�ง

แห่งศีลธรรม  

ในการตั�งเจตนาอยา่งสอดคลอ้งไปกบัหลกัการทั�งสามประเภทนี�  ความแตกต่างที�เด่นชดัวางอยู่10 

ในความผิดแผกของพนัธะผูกพนัของเจตจาํนง  เพื�อที�จะทาํให้มองเห็นความแตกต่างนี� ชดัเจนยิ�งขึ�น 

ผมคิดวา่เราอาจเรียกชื�อพวกมนัไดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นอยา่งยิ�ง หากเราจะกล่าวถึงพวกมนัไปตามลาํดบั

วา่ ระเบียบปฏิบัติแห่งทกัษะ หรือข้อแนะนาํแห่งความสุขุมรอบคอบ หรือคาํบัญชา(กฎ)แห่งศีลธรรม  

เพราะ มีแต่กฎเท่านั�นที�มาพร้อมกบัแนวคิดถึงความจาํเป็นที�ไร้เงื�อนไขและเป็นปรนัย ซึ� งผลก็คือ มี

อาํนาจบงัคบัอยา่งเป็นสากล และคาํบญัชาเป็นกฎซึ� งเราตอ้งเชื�อฟัง ยอมปฏิบติัตาม แมจ้ะขดัแยง้กบั15 

ความรู้สึกทางจิตใจก็ตาม จริงอยู่ว่าการให้คาํแนะนาํก็เป็นเรื�องของความจาํเป็น แต่มนัก็อยู่ภายใต้

เงื�อนไขอตันัยที�ไม่ตายตวั คือขึ�นอยู่กบัว่า คนๆ นี�  หรือ คนๆ นั�น จะตดัสินว่า สิ�งนี� หรือสิ� งนั�น เป็น

ส่วนหนึ�งในความสุขของเขาหรือไม่ ในทางตรงกนัขา้ม ประโยคคาํสั�งอยา่งเด็ดขาดไม่ถูกจาํกดัดว้ย

เงื�อนไขใดๆ และด้วยการที�มนัเป็นสิ�งจาํเป็นอยา่งสมบูรณ์ แมจ้ะในเชิงปฏิบติั มนัก็สมควรต่อการที�

จะเรียกวา่คาํบญัชา  เราอาจพดูถึงประโยคคาํสั�งแบบแรกวา่เป็นเรื�องเชิงเทคนิควิธี (เป็นศิลปะ) แบบที�20 

สองเป็นเรื�องของผลได ้7 (ต่อความผาสุก) แบบที�สามเป็นเรื�องของศีลธรรม (เป็นเรื�องของการกระทาํ

ที�เสรี และนั�นก็คือ เป็นขอ้ศีลธรรม)  

ปัญหาก็คือ ประโยคคาํสั�งทั�งหมดเหล่านี� เป็นไปไดอ้ย่างไร?  นี�ไม่ใช่คาํถามที�มุ่งคน้หาว่าเรา

คิดถึงปฏิบติัการ ของการกระทาํ ที�บญัชาโดยประโยคคาํสั�งไดอ้ย่างไร แต่แค่เพียงที�จะรู้ว่า เราคิดถึง

                                                                                 
7
 ดูเหมือนวา่ความหมายที�ถูกตอ้งของคาํวา่ เพื�อผลได้ อาจนิยามอยา่งแม่นยาํที�สุดด้วยวิธีนี�   เพราะว่า ข้อกฎหมาย 

เรียกไดว้า่ “เป็นไปเพื�อผลได”้  ถา้หากมนัไม่ไดบ้ญัญตัิออกมาตรงๆ จากสิทธิของรัฐ ในฐานะกฎหมายที�จาํเป็น แต่

บญัญตัิออกมาจากเพื�อเพิ�มพูนความผาสุกของส่วนรวม  ประวัติศาสตร์ไดรั้บการประพนัธ์เพื�อผลได ้เมื�อมนัสอนถึง 

ความสุขมุรอบคอบ นั�นคือ เมื�อมนัสอนต่อโลกวา่จะดูแลประโยชน์สุขของตนให้ดีขึ�นกวา่เดิม หรืออยา่งนอ้ย ก็ให้ดี

เท่ากบัยคุก่อนหนา้ ไดอ้ยา่งไร 
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พนัธะผูกมัดต่อเจตจาํนง ซึ� งประโยคคาํสั�งแสดงออกได้อย่างไร เราไม่ต้องการคาํอธิบายพิเศษ

เพื�อที�จะแสดงว่าประโยคคาํสั�งของทักษะเป็นไปได้ได้อย่างไร ใครก็ตามที�เจตนาต่อเป้าหมาย ก็

ยอ่มจะเจตนา (ตราบเท่าที�เหตุผลมีอิทธิพลอยา่งเด็ดขาดต่อการกระทาํของเขา) ต่อวิถีที�จาํเป็นต่อการ

ไปถึงมนั ซึ� งอยู่ในอาํนาจของเขา ในฐานะที�วา่ดว้ยการตั�งเจตนา นี�ย่อมเป็นประพจน์แบบวิเคราะห์ 

เพราะวา่ ในการเจตนาให้วตัถุประสงค์หนึ� งเป็นผลของผม การมีผมเป็นตวัสาเหตุของกระทาํการที�5 

สร้างผลนั�น นั�นก็คือ การที�ผมจะใช้เครื�องมือ ย่อมถูกคิดถึงพร้อมอยู่แล้วในการตั�งเจตนานั�น  และ

ประโยคคาํสั�งยอ่มดึงเอาความคิดถึงการกระทาํที�จาํเป็นต่อเป้าหมายนี�  ออกมาจากความคิดถึงการตั�ง

เจตนาต่อเป้าหมาย  ไม่ต้องสงสัยว่าจะตอ้งมีการใช้ประโยคแบบสังเคราะห์ในการกาํหนดวิถีไปสู่

เป้าหมายที�ประสงค์ แต่มนัไม่เกี�ยวขอ้งกบัตวัหลกัการ อนัได้แก่ การตั�งเจตนา เกี�ยวขอ้งก็แต่วตัถุที�

เป็นเป้าหมายและวิธีการที�จะทาํให้มนัเกิดขึ�นจริง  ตวัอยา่งเช่น เพื�อที�จะตดัเส้นตรงออกเป็นสองส่วน10 

เท่าๆ กนัอยา่งไม่ผิดพลาด ผมตอ้งลากส่วนของวงกลมสองวงให้ตดักนั โดยมีจุดปลายของเส้นเป็นจุด

ศูนยก์ลาง แน่นอนวา่เรขาคณิตสอนสิ�งนี� โดยประโยคแบบแบบสังเคราะห์ แต่เมื�อผมรู้วา่ด้วยวิธีการ

เช่นนี� เท่านั�น ที�ผลที�ตอ้งการจะเกิดขึ�นได ้ประโยควา่ ถา้ผมเจตนาอยา่งเตม็ที�ต่อผล ผมก็ยอ่มเจตนาต่อ

การกระทาํที�จาํเป็นต่อมนั ก็ยอ่มเป็นประโยคแบบวิเคราะห์  เพราะวา่ การคิดวา่บางสิ�งบางอยา่ง เป็น

ผลที�ผมสามารถสร้างขึ� นด้วยวิธีบางอย่าง และการคิดถึงตัวผมเองว่ากระทําในวิธีนั� น ย่อมเป็น15 

ความคิดที�เป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั   

ถา้หากวา่การนิยามความคิดเรื�องความสุขเป็นเรื�องง่ายเท่าๆ กนั ประโยคคาํสั�งของความสุขุม

รอบคอบก็จะตรงกนัอย่างไม่ผิดเพี� ยนไปจากประโยคคาํสั�งของทกัษะ และก็จะกลายเป็นประโยค

แบบวิเคราะห์เท่าๆ กนั  เพราะในกรณีนี� เราก็อาจพูดแบบเดียวกบัในกรณีนั�นว่า “ใครก็ตามที�เจตนา

ต่อเป้าหมาย ก็ยอ่มจะเจตนา (ตราบเท่าที�เหตุผลมีอิทธิพลอยา่งเด็ดขาดต่อการกระทาํของเขา) ต่อวิถีที�20 

จาํเป็นต่อการบรรลุถึงมนั ซึ� งอยู่ในอาํนาจของเขา” แต่โชคไม่ดีที�ความคิดเรื�องความสุขยากที�จะหา

ความแน่นอน จนแมว้่า มนุษยท์ุกคนหวงัที�จะไดรั้บความสุข เขาก็ไม่อาจพูดอย่างชดัเจนและคงเส้น

คงวา ว่าสิ� งที� เขาหวังและเจตนาจะไปถึงนั� นจริงๆ แล้วคืออะไรกันแน่ เหตุผลก็เพราะว่า ทุก

องค์ประกอบในความคิดเรื� องความสุขเป็นเรื� องเชิงประจักษ์ล้วนๆ คือต้องหยิบยืมมาจาก

ประสบการณ์ แต่แมก้ระนั�น ความคิดเรื�องความสุขยงักลบัตอ้งการแนวความคิดที�รวบยอดเป็นหนึ� ง25 

เดียว อนัไดแ้ก่ ความผาสุกสูงสุดในสภาวการณ์ปัจจุบนั และอนาคตทั�งหมด ของฉนั  

เป็นไปไม่ไดท้ี�สัตที�มีญาณทศันะที�กระจ่างชดัที�สุด และพร้อมกนันั�น ก็มีอาํนาจอยา่งที�สุด (ที�ก็

ยงัคงมีสิ�งเหล่านั�นอยา่งจาํกดัถึงจุดหนึ�ง) ที�จะวางกรอบความคิดให้ตนเองวา่อะไรคือสิ�งที�เขาเจตนาถึง

จริงๆ ในเรื�องนี�   เขามีเจตจาํนงต่อความรํ� ารวยเช่นนั�นหรือ แล้วความกงัวล ความอิจฉา และกบัดัก

หลุมพราง มากเท่าไหร่ที�เขาตอ้งเผชิญ? หรือวา่เขามีเจตจาํนงต่อปัญญาและความรอบรู้ต่อโลก บางที30 
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การมีดวงตาที�แหลมคนยิ�งขึ�นแมเ้พียงขา้งเดียว ก็อาจเปิดให้เขาเห็นถึงความชั�วร้ายอนัน่าสะพรึงกลวั 

ที�ตอนนี�ถูกปิดปังจากเขา และที�ไม่อาจหลีกเลี�ยงได ้หรือที�จะสร้างความตอ้งการมากยิ�งกวา่เดิมให้กบั

ความปรารถนาของเขา ซึ� งเท่าที�มีอยูต่อนนี�ก็เป็นภาระมากพออยูแ่ลว้  หรือวา่เขาปรารถนาชีวิตอนัยืน

ยาว?  แลว้ใครจะประกนัไดว้่ามนัจะไม่กลายเป็นความทุกข์อนัยาวนาน?  หรือแม้เขาจะมีเจตจาํนง

เพียงแค่ที�จะมีสุขภาพดี? บ่อยแค่ไหน ที�เพื�อให้ไดสุ้ขภาพที�สมบูรณ์ คนจะตอ้งเผชิญความไม่สบาย5 

กาย จากการควบคุมไม่ให้ทาํอะไรเกินพอดี?  และอะไรอื�นๆ อีกมากมาย  สรุปก็คือ เขาไม่สามารถจะ

หาหลกัการอะไรมาตดัสินอย่างแน่นอนได้ว่าอะไรจะทาํให้เขามีความสุขจริง เพราะเขาจะตดัสิน

เช่นนั�นไดก้็ต่อเมื�อเขาเป็นสัพพญั�ูรู้แจง้ในทุกสิ�ง  

เราจึงไม่สามารถทาํตามหลกัการที�จาํเพาะเจาะจงใดๆ เพื�อให้ตวัเองมีความสุข ยกเวน้ก็แต่ทาํ

ไปตามคาํแนะนาํต่างๆ ของประสบการณ์ เช่น สุขบญัญติั ความมธัยสัถ์ ความสุภาพอ่อนนอ้ม ความ10 

สงบเสงี�ยมเจียมตัว ฯลฯ ซึ� งประสบการณ์สอนว่า โดยเฉลี�ยแล้ว เกื�อหนุนต่อความผาสุก ซึ� งก็

หมายความว่า จริงๆ แล้ว ประโยคคาํสั�งของความสุขุมรอบคอบไม่ใช่คาํบญัชาแต่อย่างใด นั�นก็คือ 

มนัไม่สามารถเสนอการกระทาํว่าเป็นสิ�งจาํเป็นต่อการปฏิบติั  และเราควรถือว่ามนัเป็นสิ�งที�เหตุผล

แนะนํา มากกว่าที�จะบัญชา และหมายความว่า ปัญหาของการตดัสินอย่างแน่นอนตายตวั ว่าการ

กระทาํอะไรจะสนบัสนุนความสุขของสัตที�มีเหตุผล เป็นปัญหาที�ไร้คาํตอบ ผลก็คือ เป็นไปไม่ไดท้ี�15 

จะมีประโยคคาํสั�งที�เกี�ยวข้องกับเรื�องนี�  ที�จะบงัคบับญัชาเราจริงๆ ให้ทาํในสิ� งที�เป็นสุข เพราะว่า

ความสุขไม่ใช่อุดมคติของเหตุผล แต่เป็นอุดมคติของจินตนาการ ซึ� งวางอยูบ่นฐานของประสบการณ์ 

และเราไม่อาจหวงัไดเ้ลยว่าประสบการณ์จะบอกให้รู้ถึงการกระทาํอนัจะพาเราให้บรรลุถึงผลรวบ

ยอดของการต่อเนื�องของผลลพัธ์ ซึ� งจริงๆ แลว้ไร้จุดจบ  อยา่งไรก็ตาม ประโยคคาํสั�งของความสุขุม

รอบคอบนี�จะเป็นประพจน์แบบวิเคราะห์ ถา้เราถือเอาวา่วิถีทางไปสู่ความสุขสามารถที�จะกาํหนดได้20 

ดว้ยความแน่นอน เพราะวา่เราแยกมนัออกจากประโยคคาํสั�งของทกัษะก็ดว้ยเหตุผลที�วา่ สําหรับสิ�ง

หลงัแล้ว เป้าหมายอยู่ในสิ� งที�เพียงแค่เป็นไปได้ ในขณะที�สําหรับสิ� งแรก เป้าหมายเป็นสิ� งที�มีอยู่

เรียบร้อยแลว้ตั�งแต่แรก  แต่ดว้ยการที�ทั�งสองอยา่งเพียงแค่บญัชาวิถีไปสู่สิ�งซึ� งถือเอาวา่เรามีเจตจาํนง

ถึงในฐานะเป้าหมาย ประโยคคาํสั�งซึ� งบญัชาการตั�งเจตนาในเรื�องของวิถี สําหรับคนผูซึ้� งเจตนาต่อ

เป้าหมาย ยอ่มเป็นประพจน์แบบวิเคราะห์สําหรับทั�งสองกรณี  ฉะนั�น จึงไม่มีอะไรยุง่ยากเช่นกนั ใน25 

เรื�องของความเป็นไปไดข้องประโยคคาํสั�งประเภทนี�   

ในอีกทางหนึ� ง ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ คาํถามว่าประโยคคาํสั�งของศีลธรรมเป็นไปไดไ้ดอ้ย่างไร 

เป็นเพียงคาํถามเดียว ที�เรียกร้องคาํตอบ เพราะวา่มนัไม่ไดส้ั�งอยา่งขึ�นกบัเงื�อนไข ไม่วา่จะประการใด 

และความจาํเป็นอย่างเป็นปรนัยซึ� งมนัเสนอต่อเรา ไม่อาจตั�งอยู่บนการสมมติล่วงหน้าใดๆ เหมือน

อย่างที�เป็นอยู่ในกรณีของประโยคคาํสั�งอย่างมีเงื�อนไข เพียงแค่เราต้องไม่ลืมตรงนี� ว่า เราไม่อาจ30 
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ตดัสินด้วยตัวอย่างใดๆ หรือพูดอีกอย่างว่า เราไม่อาจตดัสินในเชิงประจกัษ์ ว่ามีประโยคเช่นนั�นอยู่

จริงหรือไม่ แต่ก็ค่อนขา้งจะเป็นที�กลวัวา่ ประโยคคาํสั�งทั�งหลายที�ดูเหมือนว่าจะสั�งอยา่งเด็ดขาดนั�น 

ลึกๆ แลว้อาจเป็นการสั�งอยา่งมีเงื�อนไขก็เป็นได ้ ตวัอยา่งเช่น เมื�อคาํสั�งสอนมีวา่ “เจา้จงอยา่ใหส้ัญญา

อยา่งหลอกๆ” และถือวา่ความจาํเป็นของการละเวน้นี� ไม่ใช่เพียงแค่คาํแนะนาํให้หลีกเลี�ยงสิ�งชั�วร้าย

อื�น – ที�ทาํให้มนัหมายความวา่ “เจา้จงอยา่ให้สัญญาอยา่งหลอกๆ เพราะวา่หากมนัเป็นที�รู้ขึ�นมาเจา้ก็5 

จะไม่มีใครเชื�อถืออีกต่อไป” – แต่วา่การกระทาํประเภทนี� ตอ้งถือวา่ชั�วร้ายในตวัของมนัเอง ที�ทาํให้

ประโยคสั�งห้ามนี� เป็นสิ�งที�เด็ดขาด กระนั�น เราก็ไม่อาจแสดงอยา่งแน่นอนดว้ยตวัอยา่งใดๆ วา่เจตนา

ถูกกาํหนดเพียงแค่ดว้ยกฎนั�น อยา่งปราศจากแรงผลกัดนัอื�นใด แมอ้าจจะดูเหมือนจะเป็นเช่นนั�นไดก้็

ตาม เพราะเป็นไปไดเ้สมอวา่ ความกลวัต่อการเสื�อมเกียรติ บางทีอาจเป็นความประหวั�นต่อเรื�องร้าย

อื�น อาจมีอิทธิพลอย่างลบัๆ ต่อเจตจาํนง  ใครจะสามารถพิสูจน์ด้วยประสบการณ์ ถึงความไม่มีอยู่10 

ของสาเหตุ เมื�อทั�งหมดที�ประสบการณ์สอนเราก็คือว่าเราไม่รับรู้ถึงมนั?  แต่ในกรณีเช่นนั�น สิ� งที�

เรียกว่าคาํสั�งแห่งศีลธรรม ซึ� งตวัมนัดูประหนึ� งว่าเด็ดขาดไร้เงื�อนไข ในความเป็นจริงแล้ว อาจเป็น

เพียงคาํสั�งสอนที�มุ่งผลต่อชีวิต ดึงความสนใจของเรามาสู่ประโยชน์สุขของเราเอง และเพียงแค่สอน

ให้เราระมดัระวงัต่อมนั  

ดังนั� น เราจึงต้องสืบสาวถึงความเป็นไปได้ของประโยคคําสั�งอย่างเด็ดขาด ด้วยวิธีก่อน15 

ประสบการณ์ล้วนๆ เพราะประสบการณ์ไม่ได้ช่วยเหลือเรา ดว้ยการแสดงให้เห็นถึงความมีอยู่จริง

ของมนั ดงันั�น ความเป็นไปไดข้องมนัจึงควรเป็นความจาํเป็นเพียงเพื�อการอธิบายมนั มิใช่เพื�อพิสูจน์

ความเป็นจริงของมนั  อยา่งไรก็ตาม ในระหว่างนี�  สิ�งที�เราเห็นก็คือ มีแต่ประโยคคาํสั�งอย่างเด็ดขาด

เท่านั�นที�มีความหมายเป็นกฎเชิงปฏิบติั อยา่งอื�นที�เหลืออาจเรียกวา่หลักการของเจตจาํนง แต่ไม่ใช่กฎ 

เพราะวา่อะไรก็ตามที�จาํเป็นเพียงเพื�อการบรรลุถึงวตัถุประสงค์ที�ตั�งขึ�นตามอาํเภอใจ อาจถือวา่ด้วย20 

ตวัเองแล้ว เป็นจริงโดยบงัเอิญ และเราสามารถเป็นอิสระจากคาํสั�งสอนนั�น ในเวลาไหนก็ได้ ถ้าเรา

ยกเลิกวตัถุประสงค์นั�นเสีย ในทางตรงกนัขา้ม คาํบญัชาอย่างไร้เงื�อนไขไม่อนุญาตให้เจตจาํนงมี

อิสระที�จะเลือกสิ�งตรงกนัขา้ม ดงันั�น จึงมีแต่มนัเท่านั�นที�มาพร้อมกบัความจาํเป็นที�เราถือวา่กฎตอ้งมี  

ประการที�สอง ในกรณีของประโยคคาํสั�งอยา่งเด็ดขาด หรือกฎแห่งศีลธรรม การเขา้ถึงความ

เป็นไปไดข้องมนัเป็นเรื�องที�ยากลาํบากอยา่งยิ�ง มนัเป็นประพจน์เชิงปฏิบติัที�เป็นแบบสังเคราะห์ก่อน25 

ประสบการณ์8 และจากการที�เป็นการยากมากที�จะเขา้ถึงความเป็นไปไดข้องประพจน์แบบนี�  ที�วา่ดว้ย

                                                                                 
8
  ด้วยการที�ผมไม่สมมติล่วงหน้าถึงเงื�อนไขใดๆ ที�เป็นผลมาจากความตอ้งการทางจิตใจ ผมเชื�อมการกระทาํกับ

เจตนา อย่างก่อนประสบการณ์ ซึ� งเท่ากบั อย่างจาํเป็น (แมจ้ะเพียงในเชิงปรนัยก็ตาม ซึ� งก็คือ ภายใตค้วามคิดว่า

เหตุผลมีอาํนาจควบคุมอย่างสมบูรณ์ เหนือแรงจูงใจอตันัยทั� งหลาย) นี� จึงเป็นประพจน์เชิงปฏิบัติที�ไม่ไดนิ้รนัย

เจตจาํนงของการกระทาํหนึ�ง เพียงแค่จากการวิเคราะห์จากอีกเจตจาํนงหนึ�งซึ� งถือวา่จริงไวก่้อนหนา้แลว้ (เพราะวา่
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ความจริงของโลก ก็ยอ่มเป็นที�คิดทนัทีวา่ ประพจน์ที�วา่ดว้ยการประพฤติปฏิบติัก็น่าจะยากลาํบากไม่

นอ้ยไปกวา่กนั  

ในการแกปั้ญหานี�  เราจะสํารวจก่อนอื�น วา่เป็นจริงหรือไม่วา่ เพียงแค่จากตวัแนวความคิดของ

ประโยคคาํสั�งอย่างเด็ดขาด บางทีเราอาจจะไม่ไดต้วัแบบแผนของมนั ซึ� งครอบคลุมแต่ประพจน์ที�

เป็นประโยคคาํสั�งอย่างเด็ดขาดเท่านั�น  เพราะถึงแม้ว่าเรารู้ถึงความหมายของคาํสั�งอย่างเด็ดขาด5 

เช่นนั�น แต่การจะรู้ถึงความเป็นไปไดข้องมนัก็ตอ้งอาศยัการศึกษาที�ยากลาํบากเป็นอยา่งยิ�ง ซึ� งเราจะ

รอไวเ้ป็นอนัดบัสุดทา้ย  

เมื�อผมคิดถึงประโยคคาํสั�งอย่างมีเงื�อนไข โดยทั�วไปแล้ว ผมจะไม่รู้ล่วงหน้าว่ามนัจะกล่าว

อะไร จนกว่าผมจะรู้ถึงสถานการณ์ที�เป็นเงื�อนไข แต่เมื�อผมคิดถึงประโยคคาํสั�งอย่างเด็ดขาด ผมรู้

ทนัทีวา่มนัจะกล่าวอะไร เพราะ ดว้ยการที�สิ�งที�บรรจุอยูใ่นประโยคคาํสั�ง ที�นอกเหนือไปจากตวักฎ ก็10 

มีอยูแ่ค่การบงัคบัวา่หลกัคติพจน์ประจาํใจ9จะตอ้งสอดคลอ้งไปกบักฎนี�  ในขณะที�ตวักฎไม่ไดบ้รรจุ

เงื�อนไขที�จาํกดัมนั ดงันั�นจึงไม่มีอะไรหลงเหลืออยู ่นอกไปจากขอ้ความทั�วไปวา่หลกัคติพจน์ประจาํ

ใจของการกระทาํจะตอ้งสอดคล้องไปกบักฎสากล และมีก็แต่ความสอดคลอ้งนี� เท่านั�น ที�ประโยค

คาํสั�งเสนอต่อเราวา่จาํเป็น  

ดงันั�น จึงมีประโยคคาํสั�งอยา่งเด็ดขาดอยูเ่พียงแค่หนึ�งเดียวเท่านั�น นั�นก็คือ : จงกระทาํแต่เพียง15 

ในสิ�งที�สอดคล้องกับหลักคติพจน์ประจาํใจ ที�คุณสามารถเจตนาพร้อมกันนั�น ให้กลายเป็นกฎสากล   

แล้วถ้าประโยคคาํสั�งทั� งหมดของหน้าที�สามารถนิรนัยได้จากประโยคคําสั�งหนึ� งเดียวนี�  

เช่นเดียวกบัจากหลกัการของพวกมนั เมื�อนั�นแลว้ ถึงแมว้า่ เราจะยงัไม่ไดต้ดัสินวา่สิ�งที�เรียกวา่หน้าที�

ไม่ได้เป็นเพียงความคิดที�ว่างเปล่าจริงหรือไม่ แต่อยา่งน้อยเราก็จะสามารถแสดงให้เห็นวา่เราเขา้ใจ

มนัอยา่งไร และวา่ความคิดนี�หมายความวา่อยา่งไร    20 

เนื�องจากความเป็นสากลของกฎ ซึ� งผลถูกสร้างอย่างสอดคล้องไปกบัมนั เป็นสิ� งที�เรียกว่า

ธรรมชาติ ในความหมายอย่างกวา้งที�สุด (ตามที�เกี�ยวข้องกบัแบบแผนของมนั) – นั�นคือ ความมีอยู่

ของสรรพสิ�ง อย่างที�มนัถูกกาํหนดโดยสอดคลอ้งกบักฎสากล – ประโยคคาํสั�งสากลของหน้าที�อาจ
                                                                                                                                                                                                                                            

เราไม่ไดมี้เจตจาํนงที�สมบูรณ์เช่นนั�น) แต่เชื�อมมนัโดยตรงกบัแนวคิดวา่ดว้ยเจตจาํนงของสัตที�มีเหตุผล ในฐานะสิ�ง

ที�ไม่มีอยูใ่นมนั 

9  หลักคติพจน์ประจาํใจเป็นหลกัอตันัยของการกระทาํ และตอ้งแยกออกจากกฎเชิงปฏิบตัิที�เป็นหลกัปรนัย อย่าง

แรกบรรจุเกณฑ์ของการปฏิบตัิที�กาํหนดโดยเหตุผลที�สอดคลอ้งไปกบัสภาพเงื�อนไขของตวับุคคล (มกัจะเป็นความ

ไม่รู้ของเขา หรือความแนวโน้มทางจิตใจของเขา) และมนัจึงเป็นหลกัการที�บุคคลปฏิบัติตาม แต่กฎเป็นหลกัการ

ปรนยัที�เป็นจริงกบัสัตที�มีเหตุผลทุกชนิด  มนัจึงเป็นหลกัการที�เขาควรปฏิบัติตาม นั�นก็คือ เป็นประโยคคาํสั�ง 



33 

 

กล่าวได้ดงันี�คือ จงกระทาํในสิ�งซึ�งคุณสามารถตั�งเจตจาํนงให้หลักคติพจน์ประจาํใจของการกระทาํ

ของคุณกลายเป็นกฎสากลของธรรมชาติ 

ในตอนนี�  เราจะยกหนา้ที�สักจาํนวนหนึ�งมาแจกแจง โดยยดึตามการจาํแนกตามปกติ คือจาํแนก

ออกเป็นหน้าที�ต่อตวัเราเอง และหน้าที�ต่อผูอื้�น และแบ่งออกเป็นหน้าที�อย่างสมบูรณ์และอย่างไม่

สมบูรณ์ 10 5 

1. คนผูห้นึ� งถูกเคราะห์กรรมกระหนํ�าจนรู้สึกหมดอาลยัตายยากในชีวิต แต่ดว้ยความเป็นผูม้ี

เหตุผล เขาก็สามารถถามตนเองวา่ จะเป็นการขดัแยง้ต่อหน้าที�ที�เขามีต่อตนเองหรือไม่หากเขาจะฆ่า

ตวัตาย  เขาถามว่าหลกัคติพจน์ประจาํใจของเขาสําหรับการกระทาํนั�น สามารถกลายเป็นกฎสากล

ของธรรมชาติได้หรือไม่ คติพจน์ของเขาก็คือ : “ดว้ยความรักในตนเอง ผมถือเป็นหลักการที�จะตดั

ชีวิตของผมลง เมื�อการมีชีวิตยืนยาวต่อไปน่าจะนาํไปสู่ความทุกข์มากกว่าความสุข” แล้วเขาก็ถาม10 

ง่ายๆ ว่า หลกัการที�ตั�งอยูบ่นความรักตนเองนี�  สามารถกลายเป็นกฎสากลของธรรมชาติไดห้รือไม่  

และแล้วเราก็จะเห็นในทนัทีว่า ธรรมชาติซึ� งกฎของมนัคือให้ทาํลายชีวิตเสียเอง โดยผา่นความรู้สึก

อย่างเดียวกนักบัที�จุดหมายของมนัคือเพื�อการบงัคบัให้รักษาชีวิตให้ยืนยาว ย่อมเป็นสิ�งที�ขดัแยง้ใน

ตนเอง และดงันั�นแล้ว ย่อมไม่สามารถดาํรงอยู่ในฐานะธรรมชาติได ้ ฉะนั�น ย่อมเป็นไปไม่ไดท้ี�คติ

พจน์นั�นจะตั�งอยูใ่นฐานะกฎสากลของธรรมชาติ และดงันั�น จึงขดัแยง้โดยสิ�นเชิง กบัหลกัการสูงสุด15 

ของหนา้ที�ทั�งมวล 

2. คนอีกผูห้นึ� งพบวา่ตวัเองจาํเป็นตอ้งยืมเงินจากผูอื้�น เขารู้ดีวา่จะไม่สามารถคืนเงินได ้แต่ก็รู้

ด้วยว่าไม่มีใครจะให้เขายืมเงิน นอกเสียจากว่าเขาจะยืนยนัอย่างแข็งขนัว่าจะคืนเงินให้ในเวลาที�

กาํหนด เขาตอ้งการที�จะให้สัญญาเช่นวา่ แต่เขาก็ยงัมีมโนธรรมอยูม่ากพอที�จะถามตนเองวา่ “มนัเป็น

การละเมิดกฎและไม่สอดคลอ้งกบัหน้าที�ใช่หรือไม่ ที�จะเอาตวัรอดดว้ยวิธีเช่นนี� ?” แต่สมมติวา่เขาก็20 

ยงัตดัสินใจที�จะทาํเช่นนั�น คติพจน์ของเขาก็ยอ่มจะเป็นวา่ “เมื�อฉนัคิดวา่ฉนัตอ้งการเงิน ฉันจะขอยืม

และสัญญาว่าจะจ่ายคืน แม้รู้ตวัว่าจะไม่อาจคืนเงินยืมได”้ หลกัการจากความรักตนเอง หรือจาก

ประโยชน์สุขของตนเอง อาจไปดว้ยกนัไดก้บัความผาสุกทั�งสิ�นในอนาคตของฉนั แต่คาํถามก็คือ “นี�

ถูกตอ้งหรือไม่?” ฉันจึงเปลี�ยนข้อแนะนาํของความรักตนเองเป็นกฎสากล และกล่าวคาํถามว่า “จะ
                                                                                 
10

  ขอให้สงัเกตตรงนี�วา่ ผมสงวนการจาํแนกหนา้ที�ไวส้าํหรับอภิปรัชญาของศีลธรรมที�ผมจะเขียนในอนาคต เพื�อผม

จะเสนอเพียงตามความสะดวกของผมเอง (เพื�อที�จะจดัเรียงตวัอยา่งของผม) สาํหรับส่วนที�เหลือ หนา้ที�อยา่งสมบูรณ์

ตามความเขา้ใจของผม ก็คือหน้าที�ที�ไม่ยอมรับให้มีการยกเวน้อย่างที�ไปเกื�อหนุนต่อความตอ้งการทางจิตใจ และ

ดงันั�นแลว้ ผมจึงมีหน้าที�อันสมบูรณ์ไม่เพียงแต่จากภายนอกแต่จากภายในดว้ย  นี�ขดัแยง้กบัการใชค้าํอยา่งที�กระทาํ

กนัอยูใ่นสํานักศึกษา แต่ผมไม่ขอเสนอหลกัการรองรับมนัในที�นี�  เพราะสําหรับวตัถุประสงค์ของผมแลว้ การที�มนั

เป็นที�ยอมรับหรือไม่ยอมรับ ก็ไม่แตกต่างอะไร 
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เป็นอย่างไร ถ้าเกิดว่าคติพจน์ของฉันกลายเป็นกฎสากลขึ�นมา?” แล้วฉันก็รู้ในทนัทีว่า มนัไม่อาจ

ยึดถือเป็นกฎสากลของธรรมชาติไดเ้ลย นอกเสียแต่จะขดัแยง้กบัตนเองอยา่งไม่มีทางเป็นอื�น เพราะ

สมมติว่าเป็นกฎสากลว่า ใครก็ตามแต่ที�คิดว่าตนเองกาํลังเดือดร้อน ย่อมสามารถสัญญาอะไรก็ได้

ตามที�เขาพอใจ อย่างไม่มีเจตนาที�จะรักษาสัญญา การสัญญานั�นเองย่อมกลายเป็นสิ�งที�เป็นไปไม่ได ้

เช่นเดียวกบัเป้าหมายที�เขาอาจจะมีอยูใ่นการสัญญานั�น เพราะจะไม่มีใครถือวา่ตนเองไดรั้บคาํสัญญา5 

อะไร และมีแต่จะเยย้หยนัถอ้ยคาํเช่นนั�นวา่เป็นความเสแสร้งอนัเปล่าประโยชน์ 

3. คนที�สามรับรู้ตนเองวา่มีพรสวรรคซึ์� งถา้ไดรั้บการบ่มเพาะ เขาก็อาจกลายเป็นคนที�สามารถ

สร้างคุณประโยชน์ได้ในหลายๆ อย่าง แต่เขามีชีวิตที�สุขสบายและพอใจที�จะหาความสนุกสนาน

ให้แก่ตน ยิ�งกว่าที�จะเหนื�อยยากทุ่มเทให้กบัการพฒันาศกัยภาพในตวั แต่กระนั�น เขาก็ถามตนเองว่า 

การเพิกเฉยต่อพรสวรรค์ของเขา นอกไปจากการที�มนัเขา้กนัไดก้บัใจอยากของเขาที�จะปล่อยตวัตาม10 

สบายแล้ว มันยงัเป็นคติพจน์ที� เข้ากับสิ� งที� เรียกว่าหน้าที�ด้วยหรือไม่ แล้วเขาก็เห็นว่า จริงอยู่ว่า

ธรรมชาติสามารถดาํรงอยูไ่ดเ้สมอกบักฎสากลเช่นนั�น แมว้า่มนุษย ์(เหมือนกบัชาวเกาะทะเลใต)้ จะ

ปล่อยให้พรสวรรคใ์นตวัหลบัไหล และตดัสินใจที�จะอุทิศชีวิตให้กบัความเกียจคร้าน ความบนัเทิงใจ 

และการขยายเผา่พนัธ์ุ กล่าวก็คือ ให้กบัความสุขสําราญ แต่เป็นไปไม่ไดเ้ลยที�เขาจะตั�งเจตนาให้นี�เป็น

กฎสากลของธรรมชาติ หรือให้สัญชาติญาณตามธรรมชาติปลูกฝังมนัไวใ้นตวัเราเช่นนั�น เพราะ ใน15 

ฐานะสัตที�มีเหตุผล เขาจาํเป็นตอ้งเจตนาให้สมรรถภาพทั�งหลายของเขาไดพ้ฒันา เพราะมนัรับใชเ้ขา

และถูกมอบมาใหเ้ขาก็เพื�อวตัถุประสงคท์ุกประการที�เป็นไปได ้

4. คนที�สี�ผูซึ้� งมั�งคั�งรํ� ารวย ในขณะที�เขาก็เห็นว่าคนอื�นต้องต่อสู้กบัความทุกข์ยากอย่างแสน

สาหสั และเขาเองสามารถที�จะช่วยคนพวกนั�นได ้เขากลบัคิดวา่ “นี�เกี�ยวอะไรกบัฉนั?” “ขอให้ทุกคน

มีความสุขเท่าที�สวรรคจ์ะบนัดาล หรือเท่าที�เขาจะบนัดาลให้ตวัเอง ฉนัจะไม่เอาอะไรไปจากเขา และ20 

จะไม่อิจฉาเขาด้วย เพียงแต่ฉันไม่ปรารถนาจะร่วมสนับสนุนความผาสุกของเขา หรือช่วยให้เขาพน้

ทุกข!์” ไม่ตอ้งสงสัยวา่ถา้วิธีคิดเช่นนี� เกิดกลายเป็นกฎสากลขึ�นมา เผา่พนัธุ์มนุษยก์็อาจยงัดาํรงอยูไ่ด ้

และไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่จะดีกวา่สภาวะซึ� งทุกคนพูดถึงความสงสารและเจตนาดี และเอาใจใส่นาํมนั

ไปสู่การปฏิบติัเป็นครั� งเป็นคราว แต่ก็กลบัโกหกหลอกลวงเมื�อทาํได ้ทรยศหรือมิเช่นนั�นก็ละเมิดต่อ

สิทธิต่างๆ ของผูค้น  แต่แมว้่าเป็นไปได้ที�กฎสากลของธรรมชาติจะมีอยู่อย่างสอดคล้องไปกบัคติ25 

พจน์นั� น แต่เป็นไปไม่ได้ที�จะเจตนาให้หลักการเช่นนั� นเป็นความถูกต้องอย่างเป็นสากลของกฎ

ธรรมชาติ เพราะเจตจาํนงซึ� งตัดสินใจเช่นนี� จะขัดแย้งกับตัวเอง บ่อยครั� งเท่าๆ กับจาํนวนของ

สถานการณ์ที� เขาเกิดต้องการความรักความเห็นใจของผูอื้�น ซึ� งเขาได้ทําลายความหวงัในความ

ช่วยเหลือที�เขาปรารถนาทั�งหมดลง ดว้ยกฎธรรมชาติที�เขาเองเป็นผูเ้จตนา  
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นี�เป็นเพียงจาํนวนน้อยของหนา้ที�จริงๆ จาํนวนมากมาย หรืออยา่งนอ้ยก็เป็นสิ�งที�เราถือวา่เป็น

หน้าที� ซึ� งชดัเจนวา่เกิดตามออกมาจากหลกัการหนึ�งเดียวที�เราไดก้ล่าวถึงขา้งบน เราตอ้งสามารถที�จะ

เจตนาให้คติพจน์ของการกระทาํของเราเป็นกฎสากล นี�คือหลกัการสูงสุดของการประเมินค่าทาง

ศีลธรรมโดยทั�วไป การกระทาํบางอยา่งมีลกัษณะซึ� งหลกัคติพจน์ของมนั ไม่อาจแมแ้ต่จะคิดให้เป็น

กฎสากลของธรรมชาติ อยา่งปราศจากความขดัแยง้ และยิ�งยากเกินกวา่จะเป็นไปได ้ที�เราจะเจตนาให้5 

มนักลายเป็นกฎสากล ในการกระทาํอื�น เราไม่พบความเป็นไปไม่ไดท้ี�มีอยูใ่นตวัเองนี�  แต่มนัก็ยงัคง

เป็นไปไม่ได้ที�จะเจตนายกระดับคติพจน์ของมนัขึ�นสู่ภาวะสากลของกฎของธรรมชาติ เพราะการ

เจตนาเช่นนั�นจะขดัแยง้กบัตวัเอง  เป็นการง่ายที�จะเห็นว่าการกระทาํพวกแรกละเมิดหน้าที�ที�บงัคบั

อยา่งเคร่งครัด หรืออยา่งเขม้งวด (ไม่มีการผอ่นปรน) พวกหลงัละเมิดหนา้ที�ที�เปิดกวา้งกวา่ (อนัทาํให้

ผูก้ระทาํควรแก่การสรรเสริญ)  ฉะนั� น หน้าที�ทั� งปวง เมื�อพิจารณาถึงธรรมชาติของพนัธะผูกมัด 10 

(ไม่ใช่วตัถุประสงคข์องการกระทาํ) ยอ่มไดรั้บการแสดงให้เห็นอยา่งสมบูรณ์ ดว้ยตวัอยา่งเหล่านี�  ถึง

การที�พวกมนัขึ�นกบัหลกัการหนึ�งเดียว   

ตอนนี�  ถา้เราพิจารณาถึงโอกาสที�ตวัเราเองละเมิดต่อหนา้ที� เราก็จะพบวา่ ที�จริงเราไม่ไดเ้จตนา

ให้คติพจน์ของเราเป็นกฎสากล เพราะนั�นเป็นไปไม่ไดส้ําหรับเรา ในทางตรงกลบักนั เราเจตนาให้สิ�ง

ตรงขา้มยงัคงเป็นกฎสากล เพียงแต่เราถือเอาเสรีภาพที�จะสร้างขอ้ยกเวน้เพื�อประโยชน์ของตวัเราเอง 15 

หรือ (เพียงแค่สําหรับครั� งนี� ) เพื�อสนองความต้องการทางจิตใจของเรา  ผลก็คือ ถ้าเราพิจารณาทุก

กรณีจากมุมมองเดียวกนั คือจากมุมมองของเหตุผล เราก็จะพบความขดัแยง้ในเจตนาของเราเอง ซึ� งก็

ไดแ้ก่การที�หลกัการบางอยา่งควรจะมีความจาํเป็นอยา่งเป็นปรนยัในฐานะกฎสากล แต่กระนั�น ในเชิง

อตันยั ก็ไม่ควรบงัคบัอยา่งเป็นสากล แต่ยอมให้มีขอ้ยกเวน้ได ้ อยา่งไรก็ตาม ในฐานะที� ในขณะหนึ�ง 

เรายึดถือการกระทาํของเราจากมุมมองของเจตนาซึ� งสอดคลอ้งอย่างสมบูรณ์ต่อเหตุผล แต่แล้ว เรา20 

กลบัมองการกระทาํเดิมจากมุมมองของเจตนาที�ถูกกระทบโดยความโน้มเอียงทางจิตใจ จริงๆ แลว้จึง

ไม่มีความขดัแยง้อะไร มีก็แต่ความเป็นปฏิปักษ์ของความตอ้งการทางจิตใจต่อบญัญติัคาํสั�งสอนของ

เหตุผล โดยที�ความเป็นสากลของหลกัการถูกเปลี�ยนให้เป็นเพียงความทั�วไป เพื�อที�ว่าหลกัการเชิง

ปฏิบติัของเหตุผลและหลกัคติพจน์ประจาํใจจะไดพ้บกนัครึ� งทาง ทีนี�  ถึงแมว้า่ในการวินิจฉยัอยา่งเป็น

กลาง นี�จะไม่ใช่สิ�งที�ถูกตอ้งดว้ยหลกัการ แต่มนัก็พิสูจน์ว่า เรารู้จริงๆ ถึงความถูกตอ้งของประโยค25 

คาํสั�งอยา่งเด็ดขาด และเรา (ดว้ยความเคารพยิ�งต่อมนั) เพียงแค่ขอขอ้ยกเวน้ให้ตวัเองสักไม่กี�ครั� ง ซึ� ง

เรารู้สึกวา่ถูกบงัคบัใหต้อ้งทาํเช่นนั�นและมนัไม่ใช่เรื�องสลกัสําคญั  

 ดงันั�น อยา่งน้อยที�สุดที�เราไดแ้สดงให้เห็นวา่ ถา้หน้าที�เป็นแนวคิดซึ� งตอ้งถือวา่มีความหมาย

และมีอาํนาจในการกาํหนดความถูกผิดให้กบัการกระทาํของเรา มนัจะสามารถแสดงออกไดก้็แต่ใน

ประโยคคาํสั�งอยา่งเด็ดขาดเท่านั�น ไม่ใช่ในประโยคที�สั�งอยา่งมีเงื�อนไข และเช่นเดียวกนั เราไดแ้สดง30 
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ให้เห็นอย่างชัดเจนและแน่นอน (ซึ� งนี�เป็นเรื�องสําคญัอย่างที�สุด) ถึงเนื�อหาของประโยคคาํสั�งอย่าง

เด็ดขาด สําหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบติัทุกๆ ครั� ง ซึ� งตอ้งครอบคลุมหลกัการของหนา้ที�ทั�งหมด 

(ถ้าจะมีสิ� งเช่นนั� นอยู่จริงๆ แล้วไซร้)  แต่เราก็ยงัไม่ได้ก้าวไปไกลถึงการพิสูจน์ ด้วยวิธีก่อน

ประสบการณ์ วา่มีประโยคคาํสั�งเช่นนั�นอยู่จริงๆ วา่มีกฎแห่งการปฏิบติัซึ� งดว้ยตวัเองมีอาํนาจบญัชา

อยา่งสมบูรณ์และอยา่งปราศจากแรงกระตุน้อื�นใด และวา่การทาํตามกฎนี�คือหนา้ที� 5 

ในการบรรลุถึงจุดนั�น สิ�งสําคญัที�สุดก็คือ ตอ้งจาํไวว้า่ เราตอ้งไม่ยอมให้ตวัเองคิดที�จะอนุมาน

ความเป็นจริงของหลกัการนี�  จากคุณสมบัติพิเศษในธรรมชาติของมนุษย์ เพราะว่า หน้าที�ต้องเป็น

ความจาํเป็นอยา่งไม่มีเงื�อนไขในเชิงปฏิบติัของการกระทาํ และดงันั�น มนัตอ้งเป็นจริงสําหรับสัตที�มี

เหตุผลทั�งมวล (ซึ� งประโยคคาํสั�งสามารถใชไ้ดก้บัสิ�งมีชีวิตเช่นนี� เท่านั�น) และด้วยเหตุผลนี�เท่านั�นที�

มนัจะเป็นกฎสําหรับเจตจาํนงทั�งหมดของมนุษยด์ว้ยเช่นกนั ในทางตรงกนัขา้ม อะไรก็ตามที�อนุมาน10 

ออกมาจากคุณลกัษณะตามธรรมชาติที�เป็นพิเศษของมนุษย ์– อะไรก็ตามที�อนุมานออกมาจากอารมณ์

ความรู้สึกและความโน้มเอียง และแมก้ระทั�ง (ถา้เป็นไปได้) จากแนวโน้มที�จาํเพาะของเหตุผลของ

มนุษย ์ซึ� งไม่จาํเป็นตอ้งจริงสําหรับเจตจาํนงของสัตที�มีเหตุผลทั�งหมด – สิ�งเช่นนี�อาจให้หลกัคติพจน์

ต่อเรา แต่ไม่ใช่กฎ มนัสามารถให้หลกัอตันยัซึ� งเราอาจกระทาํตาม ถา้เรามีความโนม้เอียงของจิตใจมา

ผลกัดนั แต่มนัไม่อาจให้หลกัการปรนยั ซึ� งเราถูกสั�งให้กระทาํตาม แมแ้ต่เมื�ออุปนิสัยและความโน้ม15 

เอียงในจิตใจของเราทั�งหมดจะขดัแยง้กบัมนั ที�จริงแลว้ ความสูงส่งและศกัดิ� ศรีจากภายในของคาํ

บญัชาในหน้าที� จะประจกัษ์แจง้ให้เห็นมากเพียงใด ก็ขึ� นกบัว่ามนัมีแรงกระตุน้ทางจิตใจอยู่น้อย

เพียงใดมาสนบัสนุน และมากเพียงใดที�มาขดัขวาง แต่ก็ปราศจากความสามารถแมแ้ต่น้อยที�จะสร้าง

ความอ่อนแอใหก้บัพนัธะผกูมดัของกฎ หรือที�จะลดทอนความถูกตอ้งของมนั  

ณ ตรงนี�  เราจึงเห็นว่าปรัชญาถูกนํามาวางในจุดที�หมิ�นเหม่ ซึ� งมันจะต้องตั� งหลักให้มั�น 20 

ถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรรองรับทั� งจากบนสวรรค์หรือโลกก็ตาม ณ ตรงนี�  ปรัชญาต้องแสดงความ

บริสุทธิ� ของมนัว่าเป็นผูส้ั�งการสูงสุดของกฎของตนเอง ไม่ใช่กระบอกเสียงของกฎ ซึ� งสํานึกรู้ที�ถูก

ปลูกฝังไว ้หรือใครที�รู้อะไรที�มีธรรมชาติแบบผูป้กป้อง กระซิบใส่หูมนั ซึ� งของทั�งหมดพวกนั�น – แม้

จะดีกวา่ไม่มีอะไรเลย – ไม่มีวนัที�จะให้หลกัการพื�นฐานที�บงการโดยเหตุผล ซึ� งตอ้งมีแหล่งกาํเนิดที�

เป็นก่อนประสบการณ์ลว้นๆ และพร้อมกนันั�น ตอ้งมีอาํนาจในการบงัคบับญัชาของมนัจากขอ้เช่นนี�  25 

คือ ไม่มีการคาดหวงัใดๆ ต่อธรรมชาติความโน้มเอียงของจิตใจมนุษย ์หากแต่มีความคาดหวงัอยา่ง

เต็มเปี� ยม ต่อความทรงอาํนาจสูงสุดของกฎ และต่อความเคารพอนัควรที�มีต่อมนั หรือหากลม้เหลว ก็

ตดัสินโทษมนุษยผ์ูน้ั�น ใหดู้ถูกและรังเกียจตนเองจากภายใน  

ฉะนั�น ทุกอย่างที�เป็นเชิงประจกัษ์ ไม่เพียงแต่จะไม่สามารถเขา้มาเสริม ให้กบัหลักการของ

ศีลธรรมเท่านั�น แต่มนัยงัสร้างความเสียหายต่อความบริสุทธิ� ของศีลธรรมอีกด้วย เพราะคุณค่าที�30 
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แทจ้ริงและประเมินไม่ไดข้องเจตนาที�ดีงามอย่างสมบูรณ์ ย่อมเกิดขึ�นได้ ก็เพียงจากการที�หลกัการ

ของการกระทาํ เป็นอิสระจากอิทธิพลทั�งมวลของฐานที�ไร้ความแน่นอน ซึ� งประสบการณ์ให้ไดก้็แต่

ฐานเช่นนั�น เราจาํเป็นต้องย ํ�าเตือนอยู่เสมอให้ระวงัถึงความหละหลวมนี�  และจิตใจอนัคบัแคบ ซึ� ง

เสาะหาหลักการของมนัจากท่ามกลางแรงจูงใจและกฎเกณฑ์เชิงประจกัษ์ เพราะ เมื�อเหตุผลของ

มนุษยเ์หนื�อยล้า มนัก็ยอ่มยินดีที�จะพกัพิงลงบนหมอนนี�  และในความฝันถึงภาพมายาอนัแสนหวาน 5 

(ซึ� งมนัโอบกอดกอ้นเมฆแทนดวงดาว) มนัก็แทนที�ศีลธรรมดว้ยของปลอม ที�ปะติดปะต่อขึ�นมาจาก

กิ�งก้านสาขาของพืชพันธ์ุต่างๆนานา ซึ� งใครจะเลือกดูให้เป็นอะไรก็ได้ เพียงแต่จะไม่ดูเหมือน

คุณธรรม สาํหรับคนผูซึ้� งครั� งหนึ�ง ไดเ้คยยลโฉมเธอในรูปลกัษณ์อนัแทจ้ริง11 

คาํถามจึงไดแ้ก่ “เป็นกฎจาํเป็นสาํหรับทุกสัตที�มีเหตุผลหรือไม่ วา่พวกเขาควรเสมอที�จะตดัสิน

การกระทาํของตน ดว้ยคติพจน์ซึ� งตวัเขาเองสามารถเจตนาใหใ้ช้อยา่งเป็นกฎสากล?” ถา้มีกฎที�จาํเป็น10 

เช่นนั�น มนัก็ต้องเชื�อมอยู่แล้ว (อย่างก่อนประสบการณ์เท่านั�น) กบัแนวคิดเรื� องเจตนาของสัตที�มี

เหตุผลอยา่งที�เป็นอยู ่ แต่ในการที�จะคน้พบความเชื�อมต่อนี�  เราตอ้งกา้ว แมจ้ะอยา่งไม่เตม็ใจนกัก็ตาม 

เขา้สู่อภิปรัชญา  เขา้ไปสู่อาณาบริเวณหนึ�งของมนัซึ� งแยกต่างหากจากปรัชญาอนัวา่ดว้ยความเป็นจริง

ของโลก นั�นก็คืออภิปรัชญาของศีลธรรม  ในปรัชญาแห่งความประพฤติปฏิบติั ซึ� งสิ�งที�เราตอ้งยนืยนั

ไม่ใช่เหตุผลของสิ�งที�เกิดขึ�น หากแต่เป็นกฎของสิ�งที�ควรจะเกิดขึ�น (แมม้นัจะไม่เคยเกิดขึ�นจริงเลยก็15 

ตาม) อนัไดแ้ก่ กฎปรนยัแห่งการปฏิบติั ในที�นี� เราไม่จาํเป็นที�จะตอ้งคน้หาถึงเหตุผล วา่ทาํไมสิ�งหนึ�ง

สิ� งใดจึงสร้างความพึงพอใจ หรือความไม่พึงพอใจ หรือว่าความสุขเพียงจากรสสัมผสัต่างไปจาก

รสนิยมอย่างไร และสิ�งหลงัแตกต่างไปจากความพึงพอใจที�เกิดขึ�นจากเหตุผลหรือไม่ ความรู้สึกพึง

พอใจ ไม่พึงพอใจ ตั�งอยูบ่นอะไร และจากสิ�งนั�น ความปรารถนาและความตอ้งการทางจิตใจเกิดขึ�น

อยา่งไร และจากนั�น ดว้ยการร่วมทาํงานของเหตุผล หลกัคติพจน์ประจาํใจก็เกิดตามขึ�นมาอีกทีหนึ� ง20 

อยา่งไร เพราะทั�งหมดนี� เป็นเรื�องของจิตวิทยาเชิงประจกัษ ์ซึ� งจะประกอบกนัขึ�นเป็นส่วนที�สองของ

วิทยาศาสตร์ ถา้เราถือวา่วิทยาศาสตร์คือปรัชญาแห่งธรรมชาติ ที�วางอยูบ่นกฎเชิงประจักษ์  แต่ตรงนี�  

สิ�งที�เราสนใจก็คือกฎปรนยัของการปฏิบติั และความสัมพนัธ์ของเจตจาํนงกบัตวัเอง ในขอบเขตที�มนั

กาํหนดบงัคบัตวัเองด้วยเหตุผลเพียงอยา่งเดียว ซึ� งเป็นกรณีที� อะไรก็ตามที�อา้งอิงถึงสิ�งเชิงประจกัษ์

                                                                                 
11 การเห็นคุณธรรมในรูปลกัษณ์อนัแทจ้ริง ไม่ใช่อะไรมากไปกวา่การเพง่พินิจศีลธรรมที�ถูกเปลื�องออกแลว้ จากสิ�ง

ปรุงแต่งทั�งหมดของความรู้สึก และจากสิ�งเติมแต่งอนัแปลกปลอมของรางวลัหรือความรักในตนเอง  ซึ� งดว้ยการใช้

แรงพยายามของเหตุผลแต่เพียงน้อยนิด ใครๆ ก็อาจรับรู้ไดใ้นทันทีวา่ความงามของคุณธรรม จะบดบังสิ�งอื�นทุก

ประการอนัปรากฏประหนึ� งว่ามีเสน่ห์ชวนหลงใหล ขอเพียงแต่เหตุผลของเขาไม่เสื�อมทรามไปเสียหมดจากการ

หมกมุ่นอยูใ่นความคิด 
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ยอ่มถูกตดัออกไป เพราะถา้เหตุผล ดว้ยลาํพงัตวัของมนัเอง มีอาํนาจกาํหนดความประพฤติ (และนี�คือ

ความเป็นไปไดท้ี�เรากาํลงัตรวจสอบ) ยอ่มแน่นอนวา่มนัตอ้งทาํเช่นนั�นอยา่งก่อนประสบการณ์ 

เป็นที�เขา้ใจวา่เจตนาคือสมรรถภาพ ที�กาํหนดตวัเองให้กระทาํการ อยา่งสอดคลอ้งกบัความคิด

ถึงกฎบางอย่าง  และสมรรถภาพเช่นนั�นพบไดก้็แต่ในสัตที�มีเหตุผลเท่านั�น ประเด็นก็คือ สิ�งที�เจตนา

ใชเ้ป็นพื�นฐานในการกาํหนดตวัเองอยา่งเป็นปรนยั ก็คือเป้าหมาย และนี� ถา้ถูก ก็เป็นสิ�งที�ไดม้าดว้ย5 

เหตุผลเท่านั�น มนัย่อมตอ้งเป็นจริงกบัสัตที�มีเหตุผลทั�งมวล ในอีกด้านหนึ� ง สิ� งที�มีเพียงแค่พื�นฐาน

ความเป็นไปไดข้องการกระทาํ ที�ผลของมนัคือตวัเป้าหมาย ถูกเรียกวา่วิถีทาง  พื�นฐานอนัเป็นอตันยั

ของความปรารถนาคือแรงจูงใจ  พื�นฐานอนัเป็นปรนยัของเจตนารมณ์คือแรงผลักดัน ฉะนั�น นี�จึงเป็น

ความแตกต่างระหวา่งเป้าหมายที�เป็นอตันยั ซึ� งวางอยูบ่นสิ�งจูงใจ และเป้าหมายที�เป็นปรนยั ซึ� งขึ�นกบั

แรงผลักดนั ที�เป็นจริงต่อสัตที�มีเหตุผลทั�งมวล  หลกัแห่งการปฏิบติั เป็นหลกัการเชิงรูปแบบ เมื�อ10 

เป้าหมายที�เป็นอตันยัทั�งหมดถูกถอดออกไป และเป็นหลกัการเชิงเนื�อหา เมื�อมนัมีสิ�งนี�  และดงันั�น มี

สิ�งจูงใจบางอย่าง เป็นพื�นฐาน  เป้าหมายทั�งหมด ที�สัตที�มีเหตุผลเสนอต่อตวัเอง ตามความพอใจ ว่า

เป็นผลของการกระทาํของเขา (เป้าหมายเชิงเนื�อหา) เป็นเพียงสิ�งสัมพทัธ์ เพราะวา่เป้าหมายเหล่านั�นมี

คุณค่า ก็แต่เพียงจากความสัมพนัธ์ต่อความปรารถนาที�เป็นเฉพาะตวัของบุคคล ดงันั�นแลว้ ก็ยอ่มไม่

อาจให้หลักการที�เป็นสากล และที�เป็นจริงอย่างจาํเป็น สําหรับทุกสัตที�มีเหตุผลและสําหรับทุกๆ 15 

เจตนา นั�นก็คือ ไม่อาจให้กฎแห่งการปฏิบติั  ฉะนั�น สิ� งที�เป้าหมายสัมพทัธ์เหล่านี� จะให้ได้ก็มีแต่

ประโยคคาํสั�งอยา่งมีเงื�อนไขเท่านั�น  

แต่สมมติว่ามีบางสิ� งซึ� งความมีอยู่ ของมันมีค่าสมบูรณ์ในตัวเอง บางสิ� งซึ� ง ด้วยการเป็น

เป้าหมายในตัวเองสามารถเป็นฐานแห่งกฎที�ตายตวั ถา้เช่นนั�นแลว้ สิ� งนี�  และสิ�งนี� เท่านั�น ที�จะเป็น

ฐานที�ต ั�งแห่งประโยคคาํสั�งอยา่งเด็ดขาดใดๆ ก็ตามที�เป็นไปได ้ซึ� งก็คือ กฎแห่งการปฏิบติั 20 

ผมขอกล่าวว่า มนุษย ์และกล่าวโดยทั�วไป สัตที�มีเหตุผลทั�งมวล มีอยู่ในฐานะเป้าหมายใน

ตนเอง ไม่ใช่ในฐานะของวิถีทาง ที�จะถูกใชไ้ปตามอาํเภอใจของเจตจาํนงนี�หรือเจตจาํนงนั�น หากแต่

ว่า ในการกระทําทั� งสิ� น ไม่ว่าจะมุ่งต่อตัวเอง หรือต่อสัตที�มีเหตุผลอื�น เขาจะต้องถูกถือว่าเป็น

เป้าหมาย พร้อมไปดว้ยเสมอ 

วตัถุทั�งมวลที�จิตใจโนม้เอียงไปสู่ มีก็แต่คุณค่าอนัมีเงื�อนไข เพราะหากปราศจากความตอ้งการ 25 

มนัก็จะปราศจากคุณค่า แต่ความโนม้เอียงของจิตใจ ซึ� งเป็นที�มาของความตอ้งการ ในตวัของมนัเองก็

ไม่ได้มีคุณค่าอนัสมบูรณ์ ที�จะทาํให้เป็นสิ� งที�น่าปรารถนา ในทางตรงกนัขา้ม กลับต้องเป็นความ

ปรารถนาอยา่งเป็นสากลของสัตที�มีเหตุผลทั�งมวล ที�จะเป็นอิสระอยา่งสิ�นเชิงจากความโนม้เอียงทาง

จิตใจ ฉะนั�น คุณค่าของวตัถุใดๆ อนัจะบรรลุถึงโดยการกระทาํของเรา จึงเป็นสิ�งที�มีเงื�อนไขเสมอ  

สัตซึ� งความมีอยู่ของมนัไม่ได้ขึ�นกบัเจตจาํนงของเรา แต่ขึ�นกบัเจตจาํนงของธรรมชาติ มีคุณค่าแค่30 
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เพียงในแบบสัมพทัธ์ ในฐานะวิถี และดงันั�นจึงถูกเรียกว่าสิ� งของ ในทางกลบักนั สัตที�มีเหตุผลถูก

เรียกวา่บุคคล เพราะว่าธรรมชาติของพวกเขาชี�ชดัว่าพวกเขาเป็นเป้าหมายในตวัเอง คือเป็นบางสิ�งที�

จะตอ้งไม่ถูกใช้เป็นวิถี และดว้ยเหตุเช่นนั�น จึงจาํกดัอิสรภาพในการกระทาํของเรา (และเป็นสิ�งที�เรา

ตอ้งเคารพ)  ดงันั�น สัตเหล่านี� จึงไม่ใช่เพียงเป้าหมายที�เป็นอตันยั ซึ� งความมีอยูข่องมนั มีคุณค่าสาํหรับ

เรา ในฐานะผลของการกระทาํของเรา แต่เป็นเป้าหมายที�เป็นปรนัย คือเป็นสิ�งซึ� งความมีอยูข่องมนั 5 

เป็นเป้าหมายในตนเอง  ยิ�งกวา่นั�น เป็นเป้าหมายซึ� งไม่มีสิ�งอื�นใดที�จะแทนที�ได ้ที�จะทาํให้พวกเขาถูก

ใชเ้พียงแค่เป็นวิถี เพราะมิฉะนั�นแลว้ ก็จะไม่มีอะไรเลยที�จะมีคุณค่าอย่างสมบูรณ์  แต่หากแมน้คุณค่า

ทั�งหมดเป็นสิ�งที�ขึ�นกบัเงื�อนไข และดงันั�น เป็นไปโดยเพียงบงัเอิญ ก็ย่อมไม่อาจจะมีหลักปฏิบัติ

สูงสุดของเหตุผลใดๆ ใหเ้ราพบไดเ้ลย ไม่วา่จะในที�ใด 

ดังนั� น หากจะมีหลักสูงสุดสําหรับการปฏิบัติ หรือประโยคคําสั�งอย่างเด็ดขาด  สําหรับ10 

เจตจํานงของมนุษย์ มันก็ต้องเป็นหลักการซึ� งเกิดออกมาจากความคิดถึงสิ� งซึ� งจาํเป็นต้องเป็น

เป้าหมายสําหรับทุกคน เพราะมันเป็นเป้าหมายในตนเอง นั�นก็คือ มันต้องเป็นหลักปรนัยของ

เจตจาํนง และดงันั�น สามารถทาํหนา้ที�เป็นกฎสากลแห่งการปฏิบติัได ้

รากฐานของหลกัการนี�ก็คือ สิ�งที�มีเหตุผลมีอยู่ในฐานะเป้าหมายในตนเอง ซึ� งมนุษยก์็ไม่อาจจะ

คิดถึงความมีอยูข่องตนเป็นอยา่งอื�นไปจากนี� ไดเ้ลย ดงันั�น เท่าที�ผา่นมา นี�จึงเป็นหลกัอตันยัของการ15 

กระทาํของมนุษย ์แต่สัตที�มีเหตุผลอื�นทั�งหมดก็ยดึถือความมีอยูข่องตนเองแบบเดียวกนั บนหลกัการ

ของเหตุผลเดียวกนักบัของผม12 ดงันั�น พร้อมกนันั�น มนัจึงเป็นหลกัปรนยัดว้ย ซึ� งในฐานะกฎสูงสุด

ของการปฏิบติั กฎทั�งหมดของเจตจาํนงจะตอ้งสามารถอนุมานออกมาจากมนั และดงันั�น ประโยค

คาํสั�งสาํหรับการปฏิบติัจะเป็นดงันี�  คือ จงกระทาํอย่างที�เป็นการใช้ความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะในตัวคุณ

เอง หรือในบุคคลอื�น ในฐานะเป้าหมายเสมอ ไม่ใช่เพียงในฐานะของวิถี ต่อไปเราจะมาดูวา่นี�สามารถ20 

ทาํไดจ้ริงหรือไม่ 

เพื�อที�จะยงัคงใชต้วัอยา่งเดิมของเรา  

ประการที�หนึ�ง ในเรื�องของแนวความคิดเรื�องหนา้ที�ที�จาํเป็นต่อตนเอง สําหรับคนผูซึ้� งกาํลงัคิด

ที�จะฆ่าตวัตาย เขาจะถามตวัเองวา่การกระทาํนั�น จะสอดคลอ้งกบัความคิดที�วา่มนุษย์เป็นเป้าหมายใน

ตัวเองหรือไม่ ถา้เขาทาํลายตวัเขาเอง เพื�อที�จะหนีจากสถานการณ์อนัเจ็บปวด เขาก็จะใช้บุคคลผูห้นึ� ง25 

ในฐานะเพียงแค่วิถีหรือเครื� องมือ ที�จะรักษาสภาพชีวิตอนัดีพอควรไวจ้นถึงจุดสุดทา้ย แต่คนไม่ใช่

สิ�งของ กล่าวก็คือ ไม่ใช่สิ�งที�สามารถที�จะถูกใชเ้พียงแค่ในฐานะของวิถีสู่บางสิ�ง หากแต่จะตอ้งถูกถือ

วา่เป็นเป้าหมายในตวัเองในทุกๆ การกระทาํของเขา ดงันั�น ผมไม่อาจโยนความเป็นมนุษยใ์นตวัของ

                                                                                 
12

 ณ ที�นี�ผมเสนอประพจน์นี� ในฐานะขอ้สมมติล่วงหนา้ เหตุผลรองรับจะอยูใ่นส่วนสุดทา้ย 
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ผมเองทิ�ง ด้วยการหักแข้งหักขา ทาํให้พิการ หรือฆ่าทิ�งเสีย (ผมขอข้ามการอธิบายหลกัการนี� ให้

ชัดเจนยิ�งขึ� น เพื�อกนัความเข้าใจผิด เช่น การยอมสูญเสียอวยัวะเพื�อรักษาตวัเอง การเอาตวัเองเข้า

เผชิญอนัตรายเพื�อรักษาชีวิต ฯลฯ นี�เป็นเรื�องของความถูกตอ้งทางศีลธรรมอยา่งแทจ้ริง)  

ประการที�สอง ในเรื�องของหนา้ที�ที�จาํเป็นต่อผูอื้�น หรือที�เป็นพนัธะอนัเคร่งครัด (หน้าที�ที�คนมี

สิทธิบงัคบัเอาจากผูอื้�น) คนที�กาํลงัคิดจะให้คาํสัญญาหลอกๆ กบัผูอื้�น เขาจะเห็นทนัทีวา่เขากาํลงัใช้5 

มนุษยอี์กคนหนึ� งเป็นเพียงแค่วิถี อย่างที�ไม่มีการถือไปพร้อมๆ กนันั�นว่าเขาผูน้ั�นเป็นเป้าหมายใน

ตนเอง  เพราะวา่ คนผูซึ้� งผมตอ้งการที�จะใชป้ระโยชน์เพื�อเป้าหมายของผม จะไม่มีทางยอมรับต่อวิธีที�

ผมกาํลงัปฏิบติัต่อเขา เพื�อให้ตวัเขาเองจะเป็นเป้าหมายของการกระทาํนี�ดว้ย  เราจะเห็นอยา่งชดัแจง้

กวา่นี�  ว่านี� เป็นการละเมิดต่อหลกัความเป็นมนุษยข์องผูอื้�น ถา้เราใช้ตวัอยา่งจากการทาํร้ายเสรีภาพ

และสมบติัของผูอื้�น เพราะจะเห็นไดช้ดัว่า คนผูซึ้� งกระทาํผิดต่อสิทธิของมนุษยผ์ูอื้�น มีเจตนาเพียงที�10 

จะใช้บุคคลอื�นเป็นวิถีไปสู่เป้าหมายของตนเอง อย่างที�ไม่พิจารณาเลยวา่ ในฐานะของสัตที�มีเหตุผล 

เขาเหล่านั�นควรไดรั้บการยกขึ�นเป็นเป้าหมายดว้ย นั�นคือ เป็นสัตผูซึ้� งในตวัเองแลว้ ตอ้งสามารถที�จะ

เป็นเป้าหมายของตวัการกระทาํนั�นดว้ย 13 

ประการที� สาม  ในเรื� องของหน้าที� ต่อตนเองประเภทที�ไม่บังคับ (หน้าที�อันควรแก่การ

สรรเสริญ) การกระทาํอยา่งที�ไม่ละเมิดต่อความเป็นมนุษย ์ในตวัของเราเอง ในฐานะที�เป็นเป้าหมาย15 

ในตวัเอง ยงัไม่อาจนบัวา่เพียงพอ หากแต่เรายงัตอ้งกระทาํอยา่งประสานไปในทิศทางเดียวกัน ไปกบั

ความเป็นมนุษยข์องเราดว้ย  มนุษยม์ีความสามารถที�จะสมบูรณ์ยิ�งขึ�นไปอยู่ในตวั ซึ� งเป็นเรื�องของ

เป้าหมาย ที�ธรรมชาติมุ่งหมายให้กบัความเป็นมนุษยใ์นตวัเราในฐานะบุคคล บางทีการละเลยต่อสิ�งนี�  

อาจไม่ขดัแยง้กบัการสงวนรักษาความเป็นมนุษยไ์วใ้นฐานะเป้าหมายในตนเอง แต่ย่อมขดัแยง้กบั 

การก้าวไปข้างหน้า สู่เป้าหมายนี�  20 

ประการที�สี�  ในเรื�องของหน้าที�อนัควรแก่การสรรเสริญต่อผูอื้�น เป็นเรื�องธรรมดาที�มนุษยท์ุก

คนมีความสุขของตนเองเป็นเป้าหมาย  และเป็นจริงวา่ความเป็นมนุษยก์็อาจไม่สูญสลายไป แมว้า่จะ

ไม่มีใครยอมเสียสละสิ�งใดเพื�อความสุขของผูอื้�นเลย โดยที�เขาก็ไม่ดึงเอาเอาสิ�งใดออกมาจากมนัโดย

ตั�งใจเลยด้วยเช่นกนั แต่นั�นสอดคล้องกบัการเป็นเป้าหมายในตนเองของมนุษย์ เพียงแค่ในเชิงลบ
                                                                                 
13

 อยา่คิดวา่คาํพูดพื�นๆ อยา่งเช่น “จงอยา่ทาํในสิ�งที�คุณไม่อยากให้คนอื�นทาํกบัคุณ” จะสามารถใชเ้ป็นหลกัการหรือ

กฎเกณฑต์รงนี�ได ้เพราะวา่มนัเป็นแค่สิ�งที�อนุมานเอาจากขอ้ความขา้งบน และมีขอ้จาํกดัอยูห่ลายอยา่ง อาทิเช่น มนั

ไม่สามารถเป็นกฎสากล เพราะไม่ครอบคลุมทั�งหลกัหน้าที�ต่อตนเอง และหลกัหน้าที�ที�จะตอ้งมีความกรุณาปราณี

ต่อผูอื้�น (เพราะคนมากมายยินดีที�จะยอมรับต่อการที�คนอื�นจะไม่ทาํอะไรเพื�อเขา ขอเพียงแต่เขาไดรั้บการยอมรับ ที�

จะไม่ตอ้งแสดงความกรุณาปราณีต่อใคร) และทั�งไม่ครอบคลุมหนา้ที� ที�เป็นพนัธะอนัเคร่งครัดต่อกนัและกนั เพราะ

อาชญากรอาจใชห้ลกัการนี� เถียงต่อผูพ้ิพากษาที�ตดัสินลงโทษเขา เป็นตน้  
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เท่านั�น มิใช่ในเชิงบวก นอกเสียจากว่า ทุกๆ คนจะพยายามสนับสนุนเป้าหมายของคนอื�น อย่างดี

ที�สุดที�เขาจะทาํได้  เพราะว่า ถ้าความเข้าใจว่าบุคคลอื�นเป็นเป้าหมายในตวัเองจะมีผลต่อผมอย่าง

เตม็ที�แลว้ละก็ เป้าหมายของเขากต็อ้งเป็นเป้าหมายของผมเอง อยา่งมากที�สุดที�จะเป็นไดด้ว้ย  

หลกัการนี�  ที�วา่มนุษยแ์ละสิ�งมีชีวิตที�มีเหตุผลทั�งมวล เป็นเป้าหมายในตนเอง (ซึ� งเป็นเงื�อนไข

สูงสุดที�จาํกัดเสรีภาพในการกระทําของมนุษย์ทุกคน) ไม่ใช่สิ� งที�หยิบยืมมาจากประสบการณ์  5 

ประการที�หนึ� ง เพราะว่ามนัเป็นหลักการสากล ใช้กบัสัตที�มีเหตุผลทั�งหมด และประสบการณ์ไม่

สามารถตดัสินอะไรอย่างตายตวัเกี�ยวกบัสัตเช่นนั�นได ้ประการที�สอง เพราะว่า ในหลกัการนี�  ความ

เป็นมนุษยไ์ม่ได้ถูกเสนอต่อมนุษยว์่าเป็นเป้าหมาย (อย่างเป็นอตันัย) นั�นก็คือ ในฐานะของวตัถุซึ� ง

มนุษยส์ร้างให้เป็นเป้าหมายในความเป็นจริงของตนเอง หากแต่ไดรั้บการเสนอวา่เป็นเป้าหมายที�เป็น

ปรนัย ซึ� งไม่ว่าเราจะมีเป้าหมายอะไรก็ตาม ในฐานะกฎ หลกัการนี� ตอ้งเป็นเงื�อนไขสูงสุด ที�จาํกดั10 

เป้าหมายอตันยัทุกอย่างของเรา ดงันั�น มนัตอ้งเกิดออกมาจากเหตุผลบริสุทธิ�   กล่าวก็คือ การบญัญติั

กฎเชิงปฏิบติัทั�งหมดมีรากฐาน (อย่างสอดคล้องไปกบัหลกัการที�หนึ� ง) อันเป็นปรนัยอยู่บนหลักนี� 

และบนรูปแบบอนัเป็นสากลของมนั ซึ� งทาํให้มนัสามารถที�จะเป็นกฎ (อย่างที�อาจเรียกว่ากฎของ

ธรรมชาติ) อยา่งไรก็ตาม ในเชิงอตันยัแลว้ มนัมีรากฐานอยูบ่นเป้าหมาย แต่ทวา่เนื�อหาของเป้าหมาย

ทั�งหมด (อยา่งสอดคลอ้งไปกบัหลกัการที�สอง) ก็คือสัตทั�งหมดที�มีเหตุผล ในฐานะที�มนัเป็นเป้าหมาย15 

ในตนเอง ฉะนั�น นี� จึงตามมาดว้ยหลกัการเชิงปฏิบติัของเจตจาํนงขอ้ที�สาม ในฐานะเงื�อนไขสูงสุด 

ของการประสานกลมกลืนของมนั กบัเหตุผลเชิงปฏิบติัสากล นั�นก็คือ ความคิดวา่ เจตจาํนงของสัตที�

มีเหตุผลทั�งมวลคือเจตจาํนงแห่งการบัญญัติกฎอันเป็นสากล  

บนหลกัการนี�  คติพจน์ประจาํใจทั�งมวลย่อมถูกปัดทิ�ง หากว่าไม่สอดคล้องกบัการที�เจตจาํนง

เป็นผูบ้ญัญติักฎอนัเป็นสากล  ฉะนั�น เจตจาํนงมิใช่แค่ยอมอยูใ่ตก้ฎ แต่เจตจาํนงตอ้งถือวา่ตนเองเป็น20 

ผูอ้อกกฎ และดว้ยเหตุผลนี� เท่านั�น จึงยอมอยูใ่ตก้ฎ (ซึ� งเจตจาํนงสามารถถือวา่ตวัเองเป็นผูบ้ญัญติั)   

ในประโยคคาํสั�งที�แสดงมาก่อนหน้า – กล่าวคือ ประโยคคาํสั�งที�ตั�งอยู่บนแนวคิดเรื�องความ

สอดคลอ้งของการกระทาํต่อกฎทั�วไป เหมือนอยา่งในระบบของธรรมชาติ และที�ตั�งอยูบ่นการที�สัตที�

มีเหตุผลมีความสําคัญสูงสุดในฐานะเป้าหมาย – ประโยคคาํสั�งเหล่านี�  ดว้ยการที�ถูกถือวา่เด็ดขาด ไม่

ยินยอมให้ผลประโยชน์ใดๆ เขา้มาร่วมเป็นส่วนหนึ� งของอาํนาจชี� ขาดของพวกมนั  อย่างไรก็ตาม 25 

ประโยคคาํสั�งเหล่านั�นเพียงแคถู่กถือไปเองวา่เด็ดขาด เพราะเราจาํเป็นตอ้งถือเช่นนั�น หากเราตอ้งการ

อธิบายแนวคิดเรื�องหนา้ที� แต่เราไม่สามารถพิสูจน์ ณ ที�ตรงนี�  หรือที�อื�นใดในส่วนนี�  วา่มีประพจน์เชิง

ปฏิบัติที�บัญชาอย่างเด็ดขาดอยู่จริงๆ  กระนั� น ก็มีสิ� งหนึ� งที� เราสามารถทาํได้ นั�นคือ การชี� ว่าตัว

ประโยคคาํสั�งเอง เมื�อมนัเป็นการตั�งเจตนาจากหน้าที� ผลประโยชน์ทั�งหมดลว้นถูกปัดออกจากการ

พิจารณา โดยอาํนาจบังคับของถ้อยคาํบางคาํที�อยู่ในประโยคคาํสั�ง ซึ� งเป็นเครื�องหมายอนัพิเศษ30 



42 

 

จาํเพาะ ที�แยกแยะประโยคคาํสั�งอยา่งเด็ดขาด ออกจากประโยคคาํสั�งที�ขึ�นกบัเงื�อนไข  การชี� เช่นวา่นี�  

กระทาํโดยสูตรที�สามของหลกัการ อนัได้แก่ ความคิดที�ว่า เจตจาํนงของสัตที�มีเหตุผลทั�งมวล เป็น

เจตจาํนงแห่งการบัญญัติกฎสากล   

เพราะวา่ เมื�อเราคิดถึงเจตจาํนงประเภทนี�   แมว้า่เจตจาํนงที�ยืนอยู่ใต้กฎ อาจผกูพนัอยูก่บักฎนี�  

โดยผ่านผลประโยชบางอย่าง แต่กบัเจตจาํนงซึ� งตนเองคือผูบ้ญัญติัสูงสุดของกฎ ดว้ยฐานะเช่นนั�น 5 

ยอ่มเป็นไปไม่ไดท้ี�มนัจะขึ�นกบัผลประโยชน์บางอยา่ง เพราะวา่ เจตจาํนงที�ขึ�นกบัผลประโยชน์ ยอ่ม

ยงัคงตอ้งการกฎอีกขอ้หนึ�ง ที�จะมาจาํกดัผลประโยชน์ของความรักในตนเองของมนั ให้อยูใ่นเงื�อนไข

ของการมีอาํนาจบงัคบัอยา่งเป็นกฎสากลได ้  

ฉะนั�น หลักการที�ว่า ทุกเจตจาํนงของมนุษย์ เป็นเจตจํานงซึ� งบัญญัติกฎสากลผ่านคติพจน์

ประจาํใจทั�งหลายของตน 14  หากวา่มนัถูกตอ้งดว้ยเงื�อนไขอะไรอื�น มนัก็จะเหมาะสมอย่างยิ�ง ที�จะ10 

เป็นประโยคคาํสั�งอยา่งเด็ดขาด ในแง่ที�จะกล่าวดงันี�  คือ เพราะวา่ดว้ยความคิดถึงการบญัญติักฎสากล 

มันไม่มีฐานอยู่บนผลประโยชน์ และดังนั�น ในบรรดาประโยคคาํสั�งที�เป็นไปได้ทั� งปวง มีแต่มนั

เท่านั�นที�สั�งอย่างไม่มีเงื�อนไข หรือดียิ�งกวา่นั�น ดว้ยการแปลงประพจน์ ถ้าหากมีประโยคคาํสั�งอยา่ง

เด็ดขาด (หมายถึงกฎสําหรับเจตจาํนงของสัตที�มีเหตุผลทั�งมวล) มนัยอ่มสามารถบญัชาไดเ้พียงแค่วา่ 

การกระทาํทุกอย่างต้องออกมาจากคติพจน์ประจาํใจ ของเจตจาํนงของบุคคล อย่างที�ถือว่าเป็น15 

เจตจาํนงซึ� งในเวลานั�น เจตนาให้ตวัเองบญัญติักฎสากล เพราะโดยเงื�อนไขนี� เท่านั�น ที�หลกัแห่งการ

ปฏิบัติ และประโยคคาํสั�งที�บุคคลเคารพเชื�อฟัง จะไร้ซึ� งเงื�อนไข เนื�องจากมนัไม่อาจวางอยู่บน

ผลประโยชน์ใดๆ  

หากเรายอ้นกลบัไปดูความพยายามคน้หาหลกัการของศีลธรรม ที�เคยมีมาทั�งหมด ไม่มีอะไร

ให้ตอ้งฉงน ว่าทาํไมความพยายามทั�งหมดเหล่านั�นจึงลม้เหลว เป็นที�รับรู้วา่มนุษยผ์ูกพนัต่อกฎดว้ย20 

หน้าที� แต่พวกเขากลบัไม่ตระหนกัเลยวา่ กฎที�อยูเ่หนือมนุษยน์ั�น เป็นกฎที�เขาบญัญติัให้ตนเอง แต่ก็

เป็นกฎสากล และวา่เขาเพียงแค่ถูกผูกพนัให้กระทาํอย่างสอดคลอ้งกบัเจตจาํนงของเขาเอง แต่ก็เป็น

เจตจาํนงซึ� ง ดว้ยเป้าหมายของธรรมชาติ บญัญติักฎที�เป็นสากล  เพราะถา้เราคิดถึงมนุษยเ์พียงแค่วา่อยู่

ใตก้ฎ (ไม่ว่าจะกฎอะไร) กฎนี� ก็ตอ้งมาพร้อมกบัผลประโยชน์บางอย่าง ไม่วา่จะดว้ยแรงดึงดูดหรือ

ดว้ยแรงยบัย ั�ง เพราะมนัไม่ไดเ้ป็นกฎที�เกิดออกมาจากเจตจาํนงของเขาเอง เพื�อที�จะคล้อยตามต่อกฎ 25 

เจตจาํนงของขากลบัตอ้งถูกควบคุมโดยสิ�งอื�น ให้กระทาํในทิศทางบางอยา่ง  แต่ดว้ยผลที�เกิดตามมา

อยา่งจาํเป็นนี�  ความเหนื�อยยากทั�งหมด ที�ทุ่มเทให้กบัการคน้หาหลกัการสูงสุดของหนา้ที� จึงสูญเปล่า

                                                                                 
14  ผมขอโทษที�จะไม่ยกตวัอยา่งมาเสริมหลกัการนี�  เพราะตวัอยา่งที�ใชอ้ธิบายประโยคคาํสั�งอยา่งเด็ดขาดและสูตร

ของมนั สามารถใชเ้พื�อการนี�ไดเ้ท่าๆ กนั  
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อย่างไร้ทางแก้  เพราะเราไม่เคยบรรลุถึงหน้าที�  บรรลุถึงก็แต่ความจาํเป็นของการกระทําจาก

ผลประโยชน์บางอย่าง นี�อาจจะเป็นผลประโยชน์ของเราเอง หรือของคนอื�น แต่ไม่ว่าอย่างไร 

ประโยคคาํสั�งก็ตอ้งขึ�นกบัเงื�อนไข และยอ่มไม่อาจกลายเป็นคาํสั�งของศีลธรรมไปไดเ้ลย ดงันั�น ผมจึง

จะเรียกหลักการนี� ว่าหลักแห่งความเป็นอิสระขึ�นตรงต่อตนเอง (autonomy) ของเจตจาํนง เพื�อให้

แตกต่างจากหลกัการอื�นๆ ซึ� งผมขอเรียกวา่หลกัแห่งการอยู่ใต้อาณัติของสิ�งอื�น (heteronomy)  5 

แนวคิดที�ว่าเจตจาํนงของสัตที�มีเหตุผลทั�งมวล เป็นเจตจาํนงซึ� งต้องถือว่าตนเองกาํลังสร้าง

ความเป็นกฎสากลให้กับคติพจน์ประจาํใจทั� งหลายทั�งสิ�นของตน เพื�อที�จะตดัสินตัวเองและการ

กระทาํของตนจากมุมมองนี�  – แนวคิดนี�พาไปสู่อีกแนวคิดหนึ�ง ซึ� งขึ�นกบัมนั และมีค่าอยา่งยิ�ง ไดแ้ก่ 

แนวคิดเรื� องอาณาจักรแห่งเป้าหมาย   

ผมเขา้ใจคาํวา่อาณาจักรวา่คือ การที�สัตที�มีเหตุผลต่างๆ อยูร่่วมกนัอยา่งเป็นระบบระเบียบโดย10 

อาศยักฎร่วมกนั  เนื�องจากกฎตดัสินเป้าหมายไปตามการใชไ้ดอ้ยา่งเป็นสากลของพวกมนั ฉะนั�น ถา้

เราถอดความแตกต่างส่วนบุคคลระหว่างสัตที�มีเหตุผลออกไป รวมทั�งเนื�อหาทั�งหมดของเป้าหมาย

ส่วนตวัของพวกเขา เราก็จะสามารถคิดถึงเป้าหมายทั�งหมด อย่างที�ประสานรวมกนัอยา่งเป็นระบบ 

(ซึ� งรวมเอาทั�งสัตที�มีเหตุผลในฐานะเป้าหมายในตวัเอง และทั�งเป้าหมายพิเศษซึ� งแต่ละสัตเช่นนั�น

เสนอให้ตนเอง) นั�นก็คือ เราสามารถคิดถึงอาณาจกัรแห่งเป้าหมาย ซึ� งเป็นไปไดต้ามหลกัการขา้งบน  15 

เพราะวา่สัตที�มีเหตุผลทั�งหมดยืนอยูใ่ตก้ฎ ที�พวกเขาแต่ละคนจะตอ้งปฏิบติัต่อตนเอง และต่อ

ผูอื้�นทั�งหมดไม่ใช่เพียงแค่ในฐานะวิถี แต่ในฐานะเป้าหมายพร้อมไปด้วยเสมอในทุกกรณี จากขอ้นี�  

จึงเกิดการเข้าร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยกฎปรนัยที�มีร่วมกัน ซึ� งก็คือ อาณาจกัรที�อาจจะเรียกว่า

อาณาจกัรแห่งเป้าหมาย เพราะวา่สิ�งที�กฎเหล่านี� ถือวา่เป็นเป้าหมายก็คือความสัมพนัธ์ที�สัตเหล่านี�มีต่อ

กนั ในฐานะเป้าหมายและวิถี นั�นเอง (แน่นอนวา่นี�เป็นภาพเชิงอุดมคติ)  20 

สัตที�มี เหตุผลเป็นสมาชิกของอาณาจกัรแห่งเป้าหมาย เมื�อเขาเองเป็นผู ้ออกกฎสากลใน

อาณาจกัรนั�น แต่ตวัเขาเองก็อยูใ่ตอ้าํนาจของกฎเหล่านี�   เขาเป็นส่วนหนึ�งของอาณาจกัรในฐานะองค์

อธิปัตย์  เมื�อ – ในฐานะผูบ้ญัญติักฎ – เขามิไดอ้ยูใ่ตเ้จตจาํนงของผูใ้ด 

สัตที�มีเหตุผลตอ้งถือตนว่าเป็นผูบ้ญัญติักฎในอาณาจกัรแห่งเป้าหมาย ซึ� งมีความเป็นไปได้

ขึ�นมาผา่นเสรีภาพแห่งเจตจาํนง ซึ� งเขาเป็นสมาชิก หรือมิฉะนั�นก็เป็นองคอ์ธิปัตย ์ อยา่งไรก็ตาม เขา25 

ไม่อาจถือตาํแหน่งองค์อธิปัตยเ์พียงดว้ยคติพจน์แห่งเจตจาํนงของเขา หากแต่ดว้ยการที�เขาเป็นสัตที�

เป็นอิสระอยา่งสมบูรณ์ ผูซึ้� งปราศจากความตอ้งการ และมีทรัพยากรให้ใชต้ามเจตจาํนงของเขาอยา่ง

ไม่จาํกดั   
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ศีลธรรมจึงเกิดจากการที�การกระทาํทั�งมวลถูกอา้งอิงถึงการบญัญติักฎ ซึ� งมีแต่สิ�งนี� เท่านั�นที�ทาํ

ให้อาณาจกัรแห่งเป้าหมายเป็นไปได ้ การบญัญติักฎนี� ตอ้งสามารถที�จะมีอยู่ในทุกๆ สัตที�มีเหตุผล 

และตอ้งสามารถเกิดออกมาจากเจตจาํนงของเขา อนัทาํให้หลกัการของเจตจาํนงคือ จงไม่กระทาํตาม

คติพจน์ประจาํใจใดก็ตาม ซึ� งไม่สามารถที�จะเป็นกฎสากลได้โดยปราศจากความขดัแยง้ในตนเอง 

และดงันั�น จงกระทาํก็ต่อเมื�อ เจตจาํนงสามารถยึดถือไปพร้อมกันนั�น ว่ากาํลังบัญญัติคติพจน์ของตน5 

ให้เป็นกฎสากล  แลว้ถ้าหากว่าคติพจน์ประจาํใจไม่ได้มีธรรมชาติพร้อมอยู่แล้ว ที�จะคล้องจองกนั

หลักการปรนัยของการที�สัตที�มีเหตุผลเป็นผูบ้ญัญติักฎสากล เมื�อนั�นความจาํเป็นของการกระทาํที�

สอดคลอ้งไปกบัหลกัการนี�  ก็จะถูกเรียกวา่ความจาํเป็นแห่งการปฏิบติั ซึ� งก็คือหน้าที�  หนา้ที�ไม่ใช่สิ�ง

ที�บงัคบัต่อองคอ์ธิปัตยใ์นอาณาจกัรแห่งเป้าหมาย แต่บงัคบักบัสมาชิกทั�งหมดของมนั และบงัคบักบั

ทุกๆ สมาชิกในขอบเขตเดียวกนั  10 

ความจาํเป็นแห่งการปฏิบติัตามหลกัการนี�  อนัไดแ้ก่หน้าที� ไม่ไดว้างอยูบ่นอารมณ์ ความรู้สึก 

แรงกระตุน้หรือความตอ้งการทางจิตใจ แต่วางอยูบ่นความสัมพนัธ์ที�สัตที�มีเหตุผลมีต่อกนัเพียงอยา่ง

เดียว อนัเป็นความสัมพนัธ์ซึ� งเจตจาํนงของสัตที�มีเหตุผล ตอ้งถูกยึดถือเสมอวา่กาํลงัทาํการบญัญติักฎ 

เพราะมิฉะนั�น มันก็จะไม่อาจถูกคิดว่าเป็นเป้าหมายในตัวเอง  เหตุผลจึงอา้งอิงทุกๆ คติพจน์ของ

เจตจาํนง – ตามที�ถือวา่มนักาํลงับญัญติักฎสากล – ไปยงัเจตจาํนงอื�นทั�งหมด และไปยงัทุกการกระทาํ15 

ที�มุ่งต่อตนเอง และไม่ได้ทาํเช่นนั�นเพื�อประโยชน์ต่อแรงจูงใจแห่งการปฏิบติัอื�นใด หรือเพื�อผลได้

ใดๆ ในอนาคต หากแต่กระทาํจากความคิดถึงศักดิ�ศรีของสัตที�มีเหตุผล ผูซึ้� งไม่ยอมเคารพเชื�อฟังต่อ

กฎใด นอกไปจากฎซึ�งตวัเขาเองเป็นผูบ้ญัญติั   

ในอาณาจกัรแห่งเป้าหมาย ทุกสิ�งทุกอยา่งมีราคา หรือมิเช่นนั�นก็มีศักดิ�ศรี สิ�งที�มีราคาสามารถ

แทนที�ไดด้ว้ยสิ�งที�เท่าเทียมกนั แต่อะไรที�อยูเ่หนือราคาทั�งมวล และไม่ยอมรับให้สิ�งอื�นใดมามีค่าเท่า20 

เทียม ก็คือสิ�งที�มีศกัดิ� ศรี   

อะไรก็ตามที�อา้งอิงถึงความรู้สึกทั�วๆ ไป และความตอ้งการทางจิตใจต่างๆ ของมนุษย ์มีราคา

ตามท้องตลาด   อะไรก็แลว้แต่ที�ไม่ไดม้ีความตอ้งการอยูเ่บื�องหลงั สอดคลอ้งกบัรสนิยมบางอยา่ง ซึ� ง

ก็คือการสร้างความพึงพอใจให้กบัการทาํงานอยา่งเล่นๆ และปราศจากเป้าหมายของสมรรถภาพทาง

จิตของเรา เป็นสิ�งที�มีราคาทางจิตใจ  แต่สําหรับสิ�งซึ� งประกอบขึ�นเป็นเงื�อนไข ซึ� งภายใตเ้งื�อนไขนี�25 

เท่านั�น ที�บางสิ�งสามารถที�จะเป็นเป้าหมายในตนเอง สิ�งเช่นนี�มิไดม้ีคุณค่าเพียงอยา่งสัมพทัธ์ ซึ� งก็คือ

มีราคา แต่มีคุณค่าจากภายใน นั�นก็คือศักดิ�ศรี   

ประเด็นก็คือ ด้วยเงื�อนไขเดียว คือศีลธรรมเท่านั�น ที�สัตที�มีเหตุผลสามารถที�จะเป็นเป้าหมาย

ในตนเอง เพราะวา่ดว้ยเหตุผลนี� เท่านั�น ที�จะใครอาจจะเขา้เป็นสมาชิกผูบ้ญัญติักฎในอาณาจกัรแห่ง

เป้าหมาย  ฉะนั�น ศีลธรรม และมนุษย ์– ตราบเท่าที�เขาสามารถมีศีลธรรม – คือสิ� งเดียวเท่านั�นที�มี30 
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ศกัดิ� ศรี  ทกัษะและความขยนัในการงานมีราคาตามท้องตลาด ส่วนเชาว ์ไหวพริบ จินตนาการและ

อารมณ์ขนัมีราคาทางจิตใจ  แต่ความสัตยซื์�อต่อคาํมั�นสัญญา ความเมตตาปราณีโดยหลกัการ (ไม่ใช่

โดยสัญชาติญาณ) มีคุณค่าจากภายใน  ธรรมชาติและสิ�งอนัมนุษยส์รรคส์ร้างขึ�น ไม่ไดถื้อครองสิ�งใด

ซึ� งอาจแทนที�คุณค่านี� ได ้หากวา่มนัเกิดขาดหายไป เพราะคุณค่าของมนัไม่ไดอ้ยูใ่นผลซึ� งเกิดตามมา

จากมนั ไม่ใช่ในผลได้และประโยชน์ที�ม ันก่อ แต่ในคุณภาพแห่งจิตใจ นั�นก็คือ ในคติพจน์แห่ง5 

เจตจาํนง ซึ� งพร้อมจะประกาศตนในการกระทาํตามหน้าที� แมว้า่การกระทาํอาจจะไม่เกิดผลอย่างที�

ปรารถนาเลยก็ตาม การกระทาํเหล่านี� ไม่ไดต้อ้งการการเสนอแนะ จากรสนิยมหรือความอ่อนไหวที�

เป็นอตันยัใดๆ  อยา่งที�จะทาํให้พวกมนัถูกมองดว้ยความชื�นชมหรือดว้ยความพึงพอใจในทนัทีที�พบ

เห็น  พวกมนัไม่ต้องการความโน้มเอียงทางจิตใจหรือความรู้สึกใดๆ ที�มีโดยตรงต่อพวกมนั  มนั

แสดงถึงเจตจาํนงที�กระทาํมนัออกมา ในฐานะวตัถุโดยตรงของความเคารพ และไม่ไดต้อ้งการสิ�งใด10 

นอกจากเหตุผล ที�จะกาํหนดมนัลงต่อเจตจาํนง ไม่ใช่ที�จะรบเร้าเจตจาํนงให้ยอมรับมนั ซึ� งในกรณี

ของหน้าที�แลว้ ยอ่มจะเป็นความขดัแยง้ทนัที  ดงันั�น การประเมินนี� ย่อมแสดงว่าคุณค่าของคุณภาพ

ทางจิตใจเช่นนั�นคือศกัดิ� ศรี และวางมนัลงบนตาํแหน่งอนัสูงสุดเหนือราคา ซึ� งไม่วา่จะมีค่างวดเท่าใด

ก็ไม่อาจนาํไปเปรียบเทียบ หรือแข่งขนักบัค่าของมนั อยา่งที�ไม่ละเมิดต่อความศกัดิ� สิทธิ� ของมนัได้

เลย  15 

เช่นนั�นแล้ว คุณภาพแห่งจิตใจที�ดีงามทางศีลธรรม ใช้เหตุผลอะไรมาสร้างขอ้อา้งที�เลิศหรู

เช่นนั�น?  ยอ่มไม่อาจเป็นอะไรที�นอ้ยไปกวา่สิทธิพิเศษที�มนัมอบให้กบัสัตที�มีเหตุผล ที�จะมีส่วนร่วม

ในการบญัญติักฎสากล ซึ� งดว้ยการนี� เขาพิสูจน์ถึงความเหมาะสมที�จะเป็นสมาชิกของอาณาจกัรแห่ง

เป้าหมาย อนัเป็นสิทธิพิเศษซึ� งเขาถูกโชคชะตาบญัชาให้มี จากธรรมชาติของการเป็นเป้าหมายใน

ตนเองของเขา และด้วยเหตุผลนี�  เขาถูกบญัชาให้เป็นผูบ้ญัญติักฎในอาณาจกัรแห่งเป้าหมาย โดยเขา20 

เป็นอิสระจากกฎทั�งมวลของธรรมชาติ และเชื�อฟังก็แต่กฎซึ� งเขาเองเป็นผูบ้ญัญติั ซึ� งดว้ยการบญัญติั

นั�น คติพจน์ประจาํใจของเขาสามารถเป็นส่วนหนึ� งของการบญัญติักฎสากล (ซึ� งพร้อมกนันั�น เขาก็

ยอมตนอยูใ่ตอ้าํนาจ)  เพราะวา่ ไม่มีอะไรมีค่า ยกเวน้ก็แต่สิ�งที�กฎกาํหนดให้มี  ฉะนั�น ในเมื�อตวัการ

บญัญติักฎกาํหนดค่าใหก้บัทุกสิ�ง ดว้ยเหตุผลเดียวกนันั�นเอง การบญัญติักฎเองก็ตอ้งมีศักดิ�ศรี ซึ� งก็คือ 

มีค่าอยา่งไร้เงื�อนไขและไม่อาจมีอะไรมาเปรียบเทียบได ้ และมีก็แต่คาํวา่เคารพเท่านั�นที�เป็นถอ้ยคาํ25 

อนัเหมาะสม สําหรับการยกยอ่งที�สัตที�มีเหตุผลตอ้งมีต่อมนั  ความเป็นอิสระขึ�นตรงต่อตนเองจึงเป็น

รากฐานของศกัดิ� ศรีของมนุษยแ์ละของทุกชีวิตที�มีเหตุผล  

วิธีทั� งสามแบบในการนําเสนอหลกัการของศีลธรรมที�ยกมาแสดง วางอยู่เบื�องล่างสุดของ

หลายๆ สูตรของกฎเดียวกนั และแต่ละหลกัการก็ประสานอีกสองหลกัการไวใ้นตวัเอง อยา่งไรก็ตาม 

หลักการทั�งสามก็มีความแตกต่างกนัอยู่ประการหนึ� ง ซึ� งที�จริงแล้วเป็นเรื� องเชิงปฏิบติั อย่างที�เป็น30 
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อตันยั ยิ�งกวา่ที�เป็นปรนยั มีเจตนาที�จะนาํมโนคติของเหตุผลให้เขา้มาอยูใ่กลชิ้ดกบัสามญัสํานึก (โดย

ผา่นความคลา้ยคลึงบางอยา่ง) และกบัความรู้สึก  

คติพจน์ประจาํใจทั�งหลายประกอบขึ�นดว้ย 

1. รูปแบบ ซึ� งเกิดจากความเป็นสากล และในแง่นี�  สูตรของคาํสั�งทางศีลธรรมจะกล่าวเช่นนี�  

คือ คติพจน์ประจาํใจตอ้งถูกเลือก ประหนึ�งวา่เพื�อที�จะยดึถือพวกมนัเป็นกฎสากลของธรรมชาติ  5 

2. เนื�อหา นั�นก็คือ เป้าหมาย และในแง่นี�  สูตรของคาํสั�งทางศีลธรรมกล่าวว่า สัตที�มีเหตุผล 

ดว้ยการที�ธรรมชาติของมนัทาํให้มนัเป็นเป้าหมาย ฉะนั�นจึงเป็นเป้าหมายในตนเอง ในทุกคติพจน์ 

ตอ้งทาํหน้าที�เป็นเงื�อนไขที�จาํกดัขอบเขตเป้าหมายทั�งหลาย ที�เป็นเพียงแค่สิ� งสัมพทัธ์และขึ�นกับ

อาํเภอใจ 

3. การกาํหนดอย่างสมบูรณ์ของคติพจน์ทั�งหลายผา่นสูตรของคาํสั�งทางศีลธรรม กล่าวคือ ดว้ย10 

การบัญญัติให้มันเป็นกฎสากล คติพจน์ทั� งมวลควรจะประสานกลมกลืนไปกับอาณาจักรแห่ง

เป้าหมายที�อาจเกิดขึ�น เช่นเดียวกบัอาณาจกัรของธรรมชาติ15  มีการก้าวหน้าเกิดขึ�น ณ ตรงนี�  ผ่าน

ประเภทของเอกภาพ ของรูปแบบของเจตจาํนง (ความเป็นสากลของมนั) พหุภาพของเนื�อหา (วตัถุ

ต่างๆ อนัไดแ้ก่เป้าหมายต่างๆ) และความรวบยอดครอบคลุมทั�งหมดของระบบของสิ�งเหล่านี�  แต่จะ

ดีกว่า ถ้าเราจะดาํเนินการวินิจฉัยคุณค่าทางศีลธรรม ดว้ยวิธีที�รัดกุม และเริ�มตน้จากสูตรทั�วไปของ15 

ประโยคคาํสั�งอยา่งเด็ดขาด อนัไดแ้ก่ จงกระทาํตามคติพจน์ประจาํใจที�สามารถสร้างให้เป็นกฎสากล  

อยา่งไรก็ตาม ถา้เราปรารถนาจะให้หนทางที�จะเข้าถึงกฎศีลธรรม จะเป็นประโยชน์อย่างยิ�ง หากเรา

จะนาํการกระทาํเดียวกนันั�นไปวางไวใ้ตแ้นวคิดที�แสดงไวท้ั�งสาม ซึ� งก็คือ พามนัเขา้ใกลส้ามญัสํานึก

ใหม้ากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้

ถึงตอนนี� เราสามารถจบ ณ จุดที�เราเริ�มตน้ คือที�แนวคิดวา่ดว้ยเจตจาํนงที�ดีงามอยา่งปราศจาก20 

เงื�อนไข  เจตจาํนงที�ไม่อาจจะชั�วร้าย ย่อมเป็นเจตจาํนงที�ดีงามอย่างสมบูรณ์ กล่าวก็คือ คติพจน์ของ

เจตจาํนงนั�น หากสร้างขึ�นเป็นกฎสากล จะไม่อาจขดัแยง้ในตนเองไดเ้ลย  หลกัการนี� จึงเป็นกฎสูงสุด

ของเจตจาํนงเช่นนั�น “จงกระทาํตามคติพจน์ประจาํใจ ที�เจา้สามารถเจตนาให้เป็นกฎสากลไดใ้นเวลา

เดียวกนันั�น” นี� เป็นเงื�อนไขเดียวเท่านั�น ที�ภายใตม้นั เจตจาํนงจะไม่มีทางขดัแยง้ตนเองได้เลย และ

ประโยคคาํสั�งเช่นนี� จึงเด็ดขาด  เนื�องจากอาํนาจผูกมัดของเจตจาํนงในฐานะกฎสากลสําหรับการ25 

                                                                                 
15

  อันตวิทยา (Teleology) ถือว่าธรรมชาติเป็นอาณาจักรแห่งเป้าหมาย ศีลธรรมถือว่าอาณาจักรของเป้าหมายที�

เป็นไปได้ เป็นอาณาจักรของธรรมชาติ  ในกรณีแรก อาณาจักรแห่งเป้าหมายเป็นมโนคติทางทฤษฎี ตั� งขึ�นเพื�อ

อธิบายอะไรที�เป็นจริง ในกรณีหลัง มันเป็นมโนคติเชิงปฏิบัติ ตั� งขึ�นเพื�อทําให้เกิดขึ�น ในสิ�งที�ยงัไม่เกิดขึ�น แต่

สามารถทาํให้เป็นจริงดว้ยความประพฤติของเรา นั�นก็คือ เมื�อมนัคลอ้ยตามต่อมโนคตินี�   
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กระทาํที�เป็นไปได ้เป็นสิ�งที�เทียบไดก้บั ความเชื�อมโยงอยา่งเป็นสากล ของความมีอยูข่องสรรพสิ�ง 

ในความสอดคลอ้งกบักฎสากล ซึ� งเป็นคุณลกัษณะอนัเป็นแบบแผนทั�วไปของธรรมชาติ จึงสามารถ

กล่าวไดว้า่ ประโยคคาํสั�งอยา่งเด็ดขาดคือ จงกระทาํตามคติพจน์ประจาํใจ ซึ�งสามารถมีเป้าหมายเป็น

การที�ตัวของมันเองเป็นกฎสากลของธรรมชาติ เท่านั�น ดว้ยวิธีนี�  เราจึงได้สูตรของเจตจาํนงที�ดีงาม

อยา่งสมบูรณ์ 5 

สิ� งที�มีเหตุผลแตกต่างจากสิ� งอื�นๆ ที�เหลือในธรรมชาติก็ตรงที� มนัวางเป้าหมายหนึ� งให้กับ

ตนเอง เป้าหมายนี� ย่อมจะเป็นเรื�องสําคญัสําหรับทุกๆ เจตจาํนงที�ดีงาม  แต่เนื�องจากว่า ในการคิดถึง

เจตจาํนงที�ดีพร้อมในตนเอง ที�ไม่ได้ถูกจาํกดัด้วยเงื�อนไขใดๆ (ในการบรรลุถึงเป้าหมายอะไรสัก

อย่าง) เราต้องตัดการคิดถึงเป้าหมายทุกอย่างที�จะเกิดขึ�นในฐานะผล (เพราะว่านี�จะทําให้ทุกๆ 

เจตจาํนงดีเพียงอยา่งสัมพทัธ์)  เป้าหมายจะตอ้งถูกถือ ณ ตรงนี� วา่ ไม่ใช่เป้าหมายที�มุ่งจะบรรลุถึง แต่10 

ในฐานะเป้าหมายที�มีความมีอยู่อย่างเป็นอิสระ และดงันั�น จึงถูกคิดถึงแค่ในเชิงปฏิเสธ หมายความวา่ 

เป็นอะไรที�เราจะตอ้งไม่ละเมิด และในทุกๆ การตั�งเจตนา ตอ้งถูกให้ค่าไม่ใช่เพียงแค่ในฐานะวิถี แต่

ในฐานะเป้าหมาย พร้อมกนัไปดว้ยเสมอ   

เป้าหมายนี� ไม่อาจจะเป็นอะไรไดน้อกจากตวับุคคล ผูเ้ป็นเจา้ของเป้าหมายทั�งมวลที�เป็นไปได้

นั�นเอง เพราะตวับุคคลนี� ยอ่มเป็นเจา้ของเจตจาํนงที�ดีงามอยา่งสมบูรณ์ที�เป็นไปไดด้ว้ยเช่นกนั เพราะ15 

เจตจาํนงเช่นนั�นย่อมไม่อาจอยู่ภายใต้อาํนาจของวตัถุอื�นใด อย่างที�จะไม่เกิดการขัดแย้ง ได้เลย  

หลกัการที�วา่ “จงกระทาํอย่างที�คาํนึงถึงสัตที�มีเหตุผลทั�งมวล (ทั�งตวัคุณเองและผูอื้�น) ว่าในคติพจน์

ประจาํใจของคุณ สัตเช่นนั�นจะไดรั้บการยึดถือเสมอวา่เป็นเป้าหมายในตวัเอง” โดยสารัตถะแลว้ ยอ่ม

เป็นสิ�งเดียวกบัหลกัการที�วา่ “จงกระทาํตามคติพจน์ประจาํใจซึ� งมีความเป็นสากลใชไ้ดก้บัทุกสัตที�มี

เหตุผล”  เพราะการพูดวา่ ในการใชว้ิถีเพื�อไปสู่เป้าหมายทุกประการ ฉนัควรกาํหนดคติพจน์ประจาํใจ20 

ของฉัน ให้ใช้ไดอ้ย่างเป็นสากลสําหรับทุกๆ คน ย่อมมีค่าเท่ากบัการพูดว่า ตวับุคคลผูเ้ป็นเจา้ของ

เป้าหมายทั�งมวล ซึ� งก็คือ ตวัสัตที�มีเหตุผลนั�นเอง ตอ้งถูกถือเป็นฐานของทุกๆ คติพจน์ของการกระทาํ 

คือตอ้งไม่ถูกใช้เพียงแค่เป็นวิถี แต่ตอ้งถูกถือเป็นขอ้จาํกดัสูงสุดของการใชว้ิถีทั�งมวล นั�นคือ ในทุก

กรณี ตอ้งถูกถือวา่เป็นเป้าหมาย พร้อมกนัไปดว้ยเสมอ 

ดงันั�น ยอ่มไม่อาจโตแ้ยง้ไดว้า่ ไม่วา่สัตที�มีเหตุผลจะยอมตนอยูใ่ตก้ฎใดๆ ก็ตาม เขาในฐานะ25 

ของเป้าหมายในตนเอง ต้องสามารถถือว่าตวัเขาเอง เป็นผูบ้ ัญญัติกฎเดียวกันนั�น อย่างเป็นสากล 

เพราะว่า ดว้ยการที�คติพจน์ของเขาเป็นสิ�งอนัสมควรต่อการบญัญติัให้เป็นกฎสากลนี� เอง ที�แยกแยะ

เขาออกมาในฐานะเป้าหมายในตนเอง   และนี�หมายความวา่ศกัดิ� ศรี (เอกสิทธิ� ) ที�เขามีเหนือสิ�งอนัเป็น

เพียงวตัถุกายภาพ เป็นสิ� งที� เขาได้มาพร้อมกับข้อบังคับว่า เขาต้องพิจารณาคติพจน์ของเขา จาก

มุมมองที�ถือวา่ตวัเขาเอง และสัตที�มีเหตุผลอื�นทั�งมวล เป็นสัตซึ� งบญัญติักฎ (ดว้ยเหตุนี� จึงเป็นสัตที�ถูก30 
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เรียกวา่บุคคล)  ในการนี�  โลกแห่งสัตที�มีเหตุผล (โลกอันเข้าใจได้ด้วยปัญญา) ในฐานะของอาณาจกัร

แห่งเป้าหมาย จึงเป็นไปได ้ผา่นการบญัญติักฎให้ตนเอง ของบุคคลที�เป็นสมาชิกทุกผูทุ้กนาม ดงันั�น 

ในทุกๆ การกระทาํ สัตที�มีเหตุผลตอ้งถือประหนึ� งว่า ดว้ยคติพจน์ของเขา เขาเป็นหนึ� งในสมาชิกผู ้

บญัญติักฎในอาณาจกัรแห่งเป้าหมายอนัเป็นสากล  

หลกัการในเชิงแบบแผนของคติพจน์เหล่านี� ก็คือ “จงกระทาํสิ�งต่างๆ ดว้ยการยึดถือวา่หลกัคติ5 

พจน์ของคุณจะถูกใชเ้ป็นกฎสากล (สําหรับสัตที�มีเหตุผลทุกตน)” ฉะนั�น อาณาจกัรแห่งเป้าหมายจึง

เกิดขึ�นได ้เพียงบนความคล้องจองกบัอาณาจกัรของธรรมชาติ   โดยที�อย่างแรกเกิดขึ�นไดก้็แต่โดย

อาศยัคติพจน์ประจาํใจ อนัไดแ้ก่กฎที�กาํหนดให้แก่ตนเอง อยา่งหลงั เพียงโดยอาศยักฎของความเป็น

สาเหตุและผล กระทาํภายใตอ้าํนาจบงัคบัจากภายนอก แต่กระนั�น แมร้ะบบของธรรมชาติจะถูกมอง

วา่เป็นจกัรกล มนัก็ยงัคงไดชื้�อวา่ “อาณาจกัรแห่งธรรมชาติ” ดว้ยเหตุที� และตราบเท่าที� มนัอา้งอิงถึง10 

สัตที�มีเหตุผลวา่เป็นเป้าหมายของมนั  อาณาจกัรแห่งเป้าหมายเช่นนั�น ยอ่มจะกลายเป็นจริงขึ�นมาได ้

ก็โดยผ่านคติพจน์ ซึ� งกฎของพวกมนัเป็นสิ� งซึ� งประโยคคาํสั�งอย่างเด็ดขาด บญัชาลงไปยงัสัตที�มี

เหตุผลทุกตน ถ้าหากว่าคติพจน์เหล่านั�นถูกยึดถืออย่างเป็นสากล  

จริงอยูว่า่ แมส้ัตที�มีเหตุผลผูห้นึ� งจะเอาใจใส่ยดึมั�นต่อคติพจน์นี�  แต่ดว้ยเหตุผลเช่นนั�น เขาก็ไม่

อาจวางใจวา่สัตที�มีเหตุผลอื�นทั�งหลายจะซื�อสัตยต่์อคติพจน์เดียวกนั และเขาเองก็ไม่อาจวางใจดว้ยวา่15 

อาณาจกัรของธรรมชาติ รวมทั�งความเป็นระบบระเบียบของมนั จะประสานกลมกลืนไปกบัเขาใน

ฐานะสมาชิกผูท้รงเกียรติ อยา่งที�จะบนัดาลให้เกิดเป็นอาณาจกัรแห่งเป้าหมาย ซึ� งเขาเป็นผูร่้วมสร้าง  

นั�นก็คือ เขาไม่อาจวางใจวา่อาณาจกัรแห่งเป้าหมายนั�นจะสนบัสนุนความหวงัต่อความสุขของเขา แต่

กระนั�น กฎที�ว่า “จงกระทาํตามคติพจน์ของสมาชิกผูห้นึ� ง ผูซึ้� งกาํลงับญัญติัคติพจน์นั�นให้เป็นกฎ

สากล ในอาณาจกัรของเป้าหมาย อาณาจกัรหนึ� ง ที�เพียงแค่เป็นไปได”้ ก็ยงัคงมีอาํนาจอยา่งเต็มเปี� ยม 20 

ตราบเท่าที�กฎนี� สั�งลงไปอย่างเด็ดขาด  และในนี� นี� เอง ที�เกิดเป็นปริศนาที�ว่า ลาํพงัเพียงศกัดิ� ศรีของ

ความเป็นมนุษยใ์นฐานะสัตวท์ี�มีเหตุผล อยา่งที�ปราศจากเป้าหมายอื�นใด หรือความมุ่งหวงัต่อผลไดท้ี�

จะตามมา หรือกล่าวอีกอยา่งหนึ�งก็คือ ความเคารพต่อความคิดๆ หนึ�งเพียงอยา่งเดียว กลบัยงัสามารถ

ใช้เป็นคาํสั�งสอนที�ไม่อาจแปรผนัต่อเจตจาํนง และในขอ้ที�วา่ ในความเป็นอิสระของคติพจน์ประจาํ

ใจจากสิ�งจูงใจทั�งมวลนี� เอง ที�เป็นที�ตั�งแห่งความสูงส่งของมนั และของความมีคุณค่าของบุคคลผูอ้ยู่25 

ใตอ้าํนาจของเหตุผลทั�งมวล ที�จะเป็นสมาชิกผูบ้ญัญติักฎในอาณาจกัรแห่งเป้าหมาย  เพราะมิเช่นนั�น

แล้ว เขาก็จะถูกถือเพียงแค่ว่าอยู่ใตอ้าํนาจของกฎแบบกายภาพ ของความต้องการของตนเอง  และ

หากแม้นเราจะคิดไปว่า อาณาจกัรแห่งธรรมชาติและอาณาจกัรแห่งเป้าหมายประสานเขา้ด้วยกัน 

ภายใตอ้าํนาจปกครองหนึ� งเดียว อยา่งที�ทาํให้อาณาจกัรแห่งเป้าหมายมิไดเ้ป็นแค่เพียงสิ�งในความคิด 

แต่มีอยูใ่นฐานะของความเป็นจริง ถา้เช่นนั�นแลว้ ก็ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่มนัจะไดรั้บแรงจูงใจมากยิ�งขึ�น 30 
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แต่ก็จะไม่ไดรั้บคุณค่าในตนเอง ที�เพิ�มขึ�นแต่อย่างใดทั�งสิ�น  เพราะวา่ ผูบ้ญัญติักฎสูงสุดหนึ� งเดียวนี�

จะถูกยึดถือเสมอ วา่ตดัสินคุณค่าของสัตที�มีเหตุผลทั�งหลาย จากพฤติกรรมที�ไม่ขึ�นกบัผลประโยชน์ 

ของพวกเขาเท่านั�น ซึ� งเป็นพฤติกรรมที�ถูกกาํหนดลงยงัพวกเขา จากตวัความคิดนั�น (ศกัดิ� ศรีของ

มนุษย)์ เพียงอยา่งเดียว  

สารัตถะของสรรพสิ�งไม่ถูกแปรผนัโดยความสัมพนัธ์ภายนอก และเพียงจากสารัตถะ อนัตดั5 

ขาดจากสิ�งภายนอกทั�งปวงเท่านั�น ที�คุณค่าสัมบูรณ์ของมนุษยจ์ะก่อเกิดขึ�น และเป็นสิ�งซึ� งเขาจะถูก

ตดัสินไม่ว่าจะโดยใครก็ตาม แม้แต่โดยสัตสูงสุด  ศีลธรรมจึงเป็นความสัมพนัธ์ที�การกระทาํมีต่อ

ความเป็นอิสระมีอาํนาจเหนือตนเองของเจตจาํนง นั�นก็คือ ต่อการบญัญติักฎสากลผา่นคติพจน์ของ

ตน  การกระทาํที�คล้องจองกบัความมีอิสระของเจตจาํนงจึงไดรั้บอนุญาต ที�ไม่สอดคลอ้งจึงถูกห้าม  

เจตจาํนงซึ� งถือคติพจน์ที�สอดคล้องอยา่งตายตวั กบักฎทั�งหลายของความมีอาํนาจเหนือตนเอง เป็น10 

เจตจาํนงอนัศักดิ�สิทธิ�  คือดีงามอยา่งสมบูรณ์ การที�เจตจาํนงซึ� งไม่ดีงามอยา่งสมบูรณ์ขึ�นกบัหลกัของ

ความมีอาํนาจเหนือตนเอง (ความจาํเป็นทางศีลธรรม) เป็นพันธะทางศีลธรรม นี�จึงไม่สามารถใชไ้ด้

กบัสัตศกัดิ� สิทธิ�   ความจาํเป็นอย่างเป็นปรนัยของการกระทาํที�เกิดจากพนัธะทางศีลธรรมเรียกว่า

หน้าที�   

จากสิ�งที�กล่าวมา เรายอ่มเห็นทนัที ว่าทาํไมเราถึงยกยอ่งในเกียรติและศักดิ�ศรีของผูซึ้� งปฏิบติั15 

หน้าที�ทั�งมวลแห่งตน แมเ้ราจะคิดถึงหน้าที�ว่าเป็นการยอมตนอยู่ใตก้ฎก็ตาม  เพราะที�จริงแล้ว ไม่มี

ความสูงส่งใดๆอยูใ่นตวัเขา อนัเกิดจากการที�เขายอมตนอยูใ่ตก้ฎศีลธรรม แต่มีความสูงส่งอยู่ในตวั

เขาอย่างแน่นอน ถา้หากเขาเป็นผูบ้ัญญัติกฎนั�นเอง และด้วยเหตุผลนี� เท่านั�น ที�เขายอมอยู่ใตอ้าํนาจ

ของมนั  เราได้แสดงเช่นกนัว่า แรงจูงใจที�มอบค่าทางศีลธรรมให้แก่การกระทาํ ไม่ใช่ความรักหรือ

ความกลวั ความชอบไม่ชอบ แต่คือความเคารพต่อกฎแห่งเจตจาํนงของเราเอง ตราบเท่าที�เราคิดว่า 20 

เจตจาํนงจะกระทาํการภายใต้เงื�อนไขว่าคติพจน์ของมันคือศกัยภาพของการเป็นกฎสากล – ซึ� ง

เจตจาํนงนี� เป็นไปไดส้ําหรับเราในทางความคิด – คือที�ตั�งที�แทจ้ริงแห่งความเคารพ และศกัดิ� ศรีของ

มนุษยก์็เกิดขึ�นจากความสามารถที�จะบญัญติักฎสากลนี� เอง พร้อมกบัเงื�อนไขวา่ตวัมนุษยน์ั�นเองก็ยอม

ตนอยูใ่ตอ้าํนาจของการบญัญติักฎนั�น 

 25 

ความมีอํานาจเหนือตนเองของเจตจํานง 

คือหลักการสูงสุดของศีลธรรม 

ความมีอาํนาจเหนือตนเองของเจตจาํนง คือคุณสมบัติของเจตจาํนงที�ทาํให้มันเป็นกฎของ

ตวัเอง (อยา่งเป็นอิสระจากคุณสมบติัใดๆ ก็ตามของวตัถุของเจตนา) หลกัการของความมีอาํนาจเหนือ
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ตนเองจึงเป็นดังนี�  “จงเลือกแต่เพียงเมื�อคติพจน์ของการเลือกของคุณ จะมีฐานะเป็นกฎสากล ใน

เจตนารมณ์เดียวกนันั�น”  

เราไม่สามารถอาศยัเพียงแค่การวิเคราะห์แนวคิดที�ปรากฏอยูใ่นหลกัปฏิบติันี�  มาพิสูจน์ว่ามนั

เป็นประโยคคาํสั�ง (หมายความว่า เจตจาํนงของสัตที�มีเหตุผลทุกตน ถูกบงัคบัให้ยึดหลกัการนี� เป็น

เงื�อนไขอย่างไม่อาจบิดพลิ�ว) เหตุเพราะว่า มนัเป็นขอ้ความแบบสังเคราะห์  เราตอ้งก้าวขา้มความ5 

เข้าใจต่อวตัถุ ไปสู่การวิพากษ์ตรวจสอบตวัผูรู้้วตัถุ ซึ� งก็คือตวัเหตุผลเชิงปฏิบติับริสุทธิ�  เพราะว่า

ข้อความสังเคราะห์ซึ� งบัญชาอย่างเด็ดขาดตายตัวนี�  ต้องเป็นสิ� งที�สามารถรู้ได้ด้วยวิธี ก่อน

ประสบการณ์ล้วนๆ  อย่างไรก็ตาม เรื�องนี� อยู่นอกขอบเขตของเนื�อหาส่วนนี�   แต่ขอ้ที�ว่าหลกัแห่ง

ความมีอํานาจเหนือตนเองข้างต้น เป็นหลักหนึ� งเดียวเท่านั� นของข้อศีลธรรมทั� งหลาย เป็นสิ� งที�

สามารถแสดงให้ประจกัษไ์ด ้เพียงโดยการวิเคราะห์แนวคิดเรื�องศีลธรรม  เพราะด้วยการวิเคราะห์นี�  10 

เราจะพบวา่ หลกัการของศีลธรรมตอ้งเป็นประโยคคาํสั�งอยา่งเด็ดขาด และสิ�งที�ศีลธรรมเรียกร้อง ไม่

อาจเป็นอะไรอื�น ที�นอกเหนือไปกวา่การมีอาํนาจเหนือตนเองนี�   

 

การที�เจตจํานงตกอยู่ใต้อาณัติของสิ�งอื�น 

คือที�มาของหลักการจอมปลอมทั�งหลายของศีลธรรม 15 

หากว่าเจตจาํนงแสวงหากฎที�จะมากาํหนดบังคบัมันในที� อื�น ที�นอกเหนือไปจากในความ

เหมาะสมที�คติพจน์ของมนัจะถูกบญัญติัขึ�นเป็นกฎสากล – ถ้าเจตจาํนงมองออกไปนอกตวัเอง และ

หาแสวงกฎนี� ในคุณสมบติัของวตัถุที�เป็นเป้าหมายของมนั – การตกอยู่ใต้อาณัติของสิ�งอื�นก็จะเกิด

ตามมาเสมอ  ในกรณีเช่นนั� น เจตจาํนงไม่ได้มอบกฎให้กับตนเอง แต่วตัถุที� เป็นเป้าหมายของ

เจตจาํนงต่างหาก ที�ให้กฎต่อเจตจาํนง ซึ� งก็ย่อมเป็นไปตามความสัมพนัธ์ที�วตัถุนั�นมีต่อเจตจาํนง  20 

ความสัมพนัธ์นี�  ไม่วา่จะตั�งอยู่บนความรู้สึกชอบไม่ชอบของจิตใจ หรือบนความคิดเรื�องเหตุผล จะ

ยอมรับก็แต่เพียงประโยคคาํสั�งแบบมีเงื�อนไขเท่านั�น  “ฉันควรจะทาํบางสิ�งเพราะฉันหวังในบางสิ�ง”  

ในทางกลบักนั ประโยคคาํสั�งอย่างเด็ดขาดของศีลธรรมกล่าวว่า  “ฉันควรจะทาํเช่นนั�น แม้ฉันจะ

ไม่ได้หวงัในสิ�งใดเลย” ตวัอย่างก็เช่น อย่างแรกกล่าวว่า “ฉันไม่ควรจะโกหก ถ้าฉันต้องการรักษา

ชื�อเสียงเอาไว”้  อยา่งหลงักล่าววา่ “ฉนัไม่ควรโกหก แมฉ้นัจะไม่เสียชื�อเสียงเลยแมแ้ต่นอ้ยก็ตาม”   25 

ดังนั� น อย่างหลังจึงต้องตัดขาดจากวตัถุที� เป็นเป้าหมายทั� งมวล อย่างที�ไม่อนุญาตให้วตัถุ

เช่นนั�นเขา้มามีอิทธิพลใดๆ ทั�งสิ�นต่อเจตจาํนง เพื�อที� ไม่เพียงแค่วา่เหตุผลเชิงปฏิบติั (เจตจาํนง) จะไม่

เขา้ไปจดัการกบัผลประโยชน์ที�มิไดเ้ป็นของมนั แต่จะแสดงตรงๆ ถึงอาํนาจการบงัคบับญัชาในการ

บญัญติักฎสูงสุดของมนัเอง  ตวัอยา่งเช่น ฉันควรพยายามสนบัสนุนความสุขของผูอื้�น ไม่ใช่เพราะวา่
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ความสุขของผูอื้�นจะมีผลต่อความสุขของฉันเอง (ไม่วา่จะโดยความรู้สึกโดยตรง หรือโดยความยินดี

ใดๆ ที�ได้รับมาโดยออ้มผ่านเหตุผล) แต่เพียงเพราะว่าคติพจน์ประจาํใจที�ตดัข้อนี� ออกไป จะไม่

สามารถถูกยึดถือเป็นกฎสากล ในเจตนารมณ์เดียวกนันั�น ไดเ้ลย  

 

การจําแนกหลักการทั�งมวลของศีลธรรม 5 

อนัได้มาจากการถือให้การอยู่ใต้อาณัติของสิ�งอื�น 

เป็นแนวคิดพื�นฐาน 

การใช้เหตุผลของมนุษย์อย่างบริสุทธิ� ในที� นี�  ก็เป็นเช่นเดียวกับในที� อื�นๆ คือหากไม่ถูก

ตรวจสอบเชิงวิพากษ ์ก็จะเดินสะเปะสะปะไปในทุกทิศทุกทาง จนกวา่จะพบทางหนึ� งเดียวที�ถูกตอ้ง

ในที�สุด 10 

หลกัการทั�งมวลที�ไดม้าจากมุมมองนี�  เป็นเรื�องเชิงประจักษ์ หรือไม่ก็เป็นเรื�องของเหตุผล อยา่ง

ใดอยา่งหนึ� ง  หลกัการอยา่งแรก ดว้ยการที�ไดม้าจากหลกัแห่งความสุข ถูกสร้างขึ�นมาบนความรู้สึก

ทางกายภาพ หรือความรู้สึกทางศีลธรรม หลักการอย่างหลัง ด้วยการที�ได้มาจากหลักแห่งความ

สมบูรณ์แบบ ถูกสร้างขึ�นมาบนแนวคิดที�ได้มาจากเหตุผล ของความสมบูรณ์แบบ ในฐานะผลที�

เป็นไปไดข้องเจตจาํนงของเรา หรือมิเช่นนั�น ก็บนแนวคิดถึงความสมบูรณ์แบบ ที�มีอยูจ่ริงอยา่งเป็น15 

อิสระจากเรา (เจตจาํนงของพระเจา้) ในฐานะสาเหตุที�กาํหนดเจตจาํนงของเรา   

หลักการเชิงประจักษ์ เป็นสิ�งที�ไม่อาจที�จะใชเ้ป็นรากฐานของกฎศีลธรรมไดเ้ลย  เพราะความ

เป็นสากลซึ� งหลกัการพวกนี�ควรจะมี สาํหรับสัตที�มีเหตุผลทั�งมวลอยา่งปราศจากการแยกแยะ – ความ

จาํเป็นอยา่งไม่มีเงื�อนไขของการปฏิบติั ที�กาํหนดลงบนพวกเขา – จะกลายเป็นความวา่งเปล่า เมื�อฐาน

ของหลักการพวกนี� ถูกดึงออกไป จากองค์ประกอบอันพิเศษของธรรมชาติของมนุษย์ หรือจาก20 

สภาวการณ์ความบงัเอิญทั�งหลายซึ� งเกิดกบัธรรมชาติเช่นนั�นของมนุษย ์ อยา่งไรก็ตาม หลักความสุข

ของตนเองเป็นสิ�งที�ไม่อาจยอมรับไดเ้ลย ไม่ใช่เพียงเพราะวา่มนัเท็จ และประสบการณ์เองก็สวนทาง

กบัขอ้อา้งที�วา่ ความประพฤติดีจะไดส้ัดส่วนกบัความผาสุกเสมอ ทั�งไม่ใช่เพราะวา่หลกัแห่งความสุข

ไม่ไดร่้วมสนบัสนุนต่อความมั�นคงของศีลธรรมไม่วา่จะในทางใด – เพราะการทาํให้คนเป็นสุข เป็น

คนละเรื�องโดยสิ�นเชิง กบัการทาํให้เขาเป็นคนดี หรือการทาํให้คนมีความสุขมุรอบคอบ ระแวดระวงั25 

ต่อประโยชน์สุขของตนเอง เป็นคนละเรื� องกับการสร้างเขาให้เป็นผูม้ีคุณธรรม – แต่หลักแห่ง

ความสุขของตนเองเป็นสิ�งที�ไม่อาจยอมรับได ้เพราะวา่ มนัวางศีลธรรมไวบ้นฐานของสิ�งจูงใจที�บ่อน

ทําลายความบริสุทธิ� สะอาดทั� งมวลของศีลธรรม เพราะคนที� เสนอหลักเช่นนั� น วางแรงขับของ



52 

 

คุณธรรมและความชั�วไวใ้นประเภทเดียวกนั และสอนเราให้คิดคาํนวณบวกลบให้ดียิ�งขึ�น แต่ก็กลบั

ลบลา้งความแตกต่างที�มีอยู ่ระหวา่งความดีและความเลว ไปเสียจนหมดสิ�น  

ในอีกแง่หนึ� ง ในเรื�องของความรู้สึกทางศีลธรรม – สิ�งที�คิดวา่เป็นการสัมผสัรู้อนัพิเศษ16 (ซึ� ง

เป็นสิ�งที�ผิวเผินอยา่งยิ�งที�จะยกมาใชอ้ธิบาย สําหรับคนที�คิดไม่เป็น ผูซึ้� งเชื�อวา่ความรู้สึกจะช่วยชี�ทาง

ให้พวกเขา แมแ้ต่ในเรื�องที�เกี�ยวกบักฎสากล และความรู้สึก ซึ� งเป็นธรรมดาที�จะเขม้ขน้ต่างกนัไปได้5 

อยา่งสุดประมาณ ย่อมไม่อาจให้มาตรฐานที�เป็นเอกภาพของความดี-เลว ทั�งไม่มีใครที�จะมีสิทธิ� ใช้

ความรู้สึกของตนเองมาสร้างขอ้ตดัสินให้กบัผูอื้�น) – กระนั�นก็ตาม ความรู้สึกทางศีลธรรมนี�  ก็ยงัเขา้

ใกลศ้ีลธรรมและศกัดิ� ศรีของศีลธรรมยิ�งกวา่ ในแง่ที�วา่ ในความปิติยินดีและความชื�นชมที�เรามีต่อเธอ 

มนัให้เกียรติต่อคุณธรรม ด้วยการสรรเสริญเธอ อย่างซื�อตรง และไม่กล่าวใส่หน้าเธอว่า เราไม่ได้

หลงใหลในความงดงามแห่งเธอ หากแต่ในผลกาํไรที�ไดจ้ากเธอต่างหาก  10 

ในบรรดารากฐานของศีลธรรมที�เป็นเรื�องของเหตุผล หรือที�วางอยู่บนเหตุผล แนวคิดเชิงภว

วิทยาของความสมบูรณ์แบบ แมว้า่จะมีขอ้บกพร่อง (ไม่ตอ้งสงสัยวา่เป็นแนวคิดที�วา่งเปล่าคลุมเครือ 

ซึ� งก็ยอ่มไร้ประโยชน์ที�จะใชค้น้หาผลรวมสูงสุดที�เหมาะสมสําหรับเรา ภายในอาณาบริเวณอนักวา้ง

ใหญ่จนสุดประมาณ ของความเป็นจริงที�เป็นไปได ้ ยิ�งกว่านั�น การพยายามแยกแยะความเป็นจริงที�

เรากาํลงัพูดถึง ออกจากความเป็นจริงอื�น ยอ่มหลีกเลี�ยงไม่ไดท้ี�จะพาเราเขา้ไปอยูใ่นวงกลม ของการ15 

ถือวา่ศีลธรรมที�เราตอ้งการอธิบายนั�นเป็นจริงอยูก่่อนหน้าแลว้)  แต่ก็ยงัน่าพอใจกวา่ทศันะแบบเทว

วิทยาซึ� งอนุมานศีลธรรมจากเจตจาํนงอนัสมบูรณ์แบบของพระเจา้ ไม่เพียงเพราะวา่ เราไม่อาจจะหยั�ง

รู้โดยตรงถึงความสมบูรณ์แบบของพระเจา้ และไดแ้ต่อนุมานเอาจากแนวความคิดต่างๆ ของเราเอง 

ซึ� งความคิดเรื�องศีลธรรมของเราก็จะมีบทบาทสําคญัที�สุด แต่เพราะวา่ถา้เราไม่ทาํเช่นนี�  (และถา้ทาํ ก็

จะกลายเป็นการอธิบายเป็นวงกลมทนัที) แนวคิดวา่ดว้ยเจตจาํนงของพระเจา้ที�เหลืออยูส่ําหรับเรา ก็20 

จะเป็นแนวคิดที�สร้างขึ�นด้วยคุณสมบติัของความปรารถนาต่อเกียรติศกัดิ� และอาํนาจที�จะกาํหนด

ความถูกผิด ประสมกบัแนวคิดถึงฤทธานุภาพและอาญาสิทธิ� ในการลงโทษ ซึ� งระบบคาํสอนที�วางอยู่

บนฐานเช่นนี�  จะขดัแยง้โดยตรงต่อศีลธรรม   

แต่ถา้ผมจาํตอ้งเลือกระหว่างแนวคิดเรื�องความรู้สึกทางศีลธรรม และเรื�องความสมบูรณ์แบบ

ทั�วๆไป (สองระบบซึ� งอย่างน้อยที�สุดก็ไม่ทําร้ายต่อศีลธรรม แม้จะไม่อาจใช้เป็นรากฐานของ25 

                                                                                 
16  ผมวางหลักการของความรู้สึกทางศีลธรรมไวใ้ตห้ลักการของความสุข เพราะทุกๆ ประโยชน์สุขที� รู้ด้วยการ

ประจกัษส์ร้างความเชื�อมั�นวา่มนัจะให้ชีวิตอนัผาสุกต่อเรา ก็โดยความรู้สึกอนัน่าพึงพอใจที�สิ�งๆ หนึ�ง ให้ต่อเรา ไม่

วา่จะเกิดขึ�นตรงๆ และปราศจากการคาดหวงั หรืออยา่งที�หวงัไวแ้ลว้ ถึงประโยชน์สุข  เราจึงตอ้งทาํเหมือนฮทัชีสัน 

(Hutcheson) คือจดัความเมตตาสงสารผูอื้�นไวภ้ายใตป้ระเภทของความรู้สึกทางศีลธรรม ตามที�เขายึดถือ 
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ศีลธรรมไดเ้ลยก็ตาม) ผมก็จะเลือกอยา่งหลงั เพราะอยา่งนอ้ยแนวคิดนั�นก็ถอนการวนิิจฉยัปัญหาจาก

เรื�องของความรู้สึก และนาํมนัมาสู่ศาลแห่งเหตุผลบริสุทธิ�   แมน้ว่าแนวคิดนั�นจะไม่ตดัสินสิ�งใด แต่ 

ณ ที�นั�น มนัก็ยงัคงเก็บรักษาความคิดกวา้งๆ (ของเจตจาํนงที�ดีในตวัเอง) มิให้ตอ้งถูกหกัลา้งไป เพื�อ

เราจะไดห้าทางนิยามมนัให้ชดัเจนยิ�งขึ�น ต่อไป 

สําหรับที�เหลือ ผมคิดว่าผมคงไดรั้บอนุญาตที�จะไม่อธิบายหักลา้งลทัธิคาํสอนพวกนี�ทั�งหมด5 

ในรายละเอียด นั�นคงเป็นการเปลืองแรงอย่างไม่จาํเป็น เพราะเป็นเรื�องง่ายมาก และก็น่าจะเห็นได้

อยา่งชดัเจน แมแ้ต่กบัคนที�ถูกหนา้ที�บงัคบัให้ตอ้งเลือกหนึ�งในทฤษฎีพวกนั�น (เพราะวา่ผูฟั้งของพวก

เขาจะไม่ยอมรับต่อการระงบัขอ้ตดัสินไวก่้อน) แต่สิ�งที�เราสนใจตรงนี�  ก็คือการตระหนกัวา่ รากฐาน

เบื�องแรกของศีลธรรมที�หลักการพวกนี� เสนอ ไม่ใช่อะไรเลย นอกไปจากการที�เจตจาํนงตกอยู่ใต้

อาณัติของสิ�งอื�น และดว้ยเหตุนี�  หลกัการพวกนั�นยอ่มไม่อาจบรรลุถึงเป้าหมายของตนเองไดเ้ลย   10 

ในกรณีใดก็ตามที�ต้องมีการสมมติถึงวตัถุของเจตจํานง เพื�อเป็นฐานสําหรับการกําหนด

กฎเกณฑ์ที�กาํกบัควบคุมเจตจาํนง กฎเกณฑ์เช่นนั�นก็ไม่อาจเป็นอะไรอยา่งอื�น นอกไปจากการตกอยู่

ใตอ้าณัติ ประโยคคาํสั�งของมนัจะขึ�นอยูก่บัเงื�อนไข กล่าวคือ ถ้า หรือ เพราะว่า เราหวงัต่อวตัถุนี�  เราก็

ควรกระทาํเช่นนี� เช่นนั�น ฉะนั�น มนัยอ่มไม่อาจบญัชาเราในเชิงศีลธรรม คือในฐานะของคาํสั�งอยา่ง

เด็ดขาด ไดเ้ลย 15 

ไม่วา่วตัถุนั�นจะบงัคบัควบคุมเจตจาํนง โดยอาศยัความโน้มเอียงของจิตใจ อย่างเช่นในหลัก

แห่งความสุขของตนเอง หรือโดยอาศยัเหตุผลที�มุ่งตรงไปยงัวตัถุของเจตนารมณ์ที�เป็นไปไดข้องเรา

ทั�วๆไป อย่างเช่นในหลักของความสมบูรณ์แบบ ในทั�งสองกรณี เจตจาํนงจะไม่มีวนัที�จะบังคบั

ตนเองตรงๆ โดยแนวคิดที�มีต่อการกระทาํนั�น แต่จะบงัคบัโดยผ่านแรงจูงใจของผลลัพธ์ของการ

กระทาํ ที�คาดหวงัเอาไวล่้วงหน้า  ฉันควรกระทาํบางสิ� ง ด้วยเหตุผลเพราะว่า ฉันหวังสิ� งอื�นบางสิ� ง   20 

และ ณ ตรงนี�  จาํต้องมีกฎอีกกฎหนึ� งซึ� งถูกวางไว้เป็นฐานในตัวผม ผูอ้ยู่ใต้กฎ ซึ� งด้วยกฎนี� ผม

จาํเป็นตอ้งหวงัในสิ�งอื�นที�วา่นั�น และตวักฎนี� เองก็ตอ้งการประโยคคาํสั�งที�มาจาํกดัคติพจน์นี� อีกทีหนึ�ง  

เพราะว่า  แรงกระตุ้นที�แนวความคิดของวตัถุหนึ� ง ที�จิตของเรามีอาํนาจที�จะเข้าถึง สามารถที�จะ

กระทาํต่อเจตจาํนงของตวับุคคล ในฐานะผลที�ตามมาจากคุณสมบติัตามธรรมชาติของเขา ย่อมจะ

ขึ�นอยูก่บัธรรมชาติของตวับุคคลนั�น – ไม่วา่จะขึ�นกบัความสามารถที�จะรู้สึกของเขา (ความโน้มเอียง25 

ทางจิตใจและรสนิยม) หรือขึ�นกบัความเขา้ใจและเหตุผล ซึ� งดว้ยการที�ธรรมชาติของเขาถูกสร้างขึ�น

อยา่งพิเศษ เขาจึงนาํสิ�งทั�งสองอยา่งออกมาใช้กบัวตัถุดว้ยความยินดีปรีดา – ดงันั�น เอาเขา้จริงๆแล้ว 

ธรรมชาติต่างหากที�เป็นผูบ้ญัญติักฎนั�น และนี� ในฐานะกฎหนึ� งของธรรมชาติ ตอ้งเป็นที�รู้จกัและ

พิสูจน์โดยประสบการณ์ และดว้ยเหตุเช่นนั�น ก็ยอ่มเป็นไปเพียงโดยบงัเอิญ และยอ่มไม่อาจที�จะเป็น

กฎเชิงปฏิบติัที�แน่นอนตายตวั อยา่งที�กฎศีลธรรมตอ้งเป็น ไดเ้ลย ไม่เพียงเท่านั�น กฎเช่นนั�นจะเป็นได้30 
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ก็แต่การทาํให้เจตจาํนงอยู่ใต้อาณัติของสิ�งอื�นเสมอไป เจตจาํนงไม่ไดบ้ญัญติักฎให้ตวัเอง แต่เป็นแรง

กระตุน้จากภายนอก ที�บญัญติักฎให้เจตจาํนง โดยผ่านการที�บุคคลมีธรรมชาติ ที�ถูกปรุงแต่งมาให้

เปิดรับต่อมนั  

เจตจาํนงที�ดีงามอยา่งสมบูรณ์ ซึ� งหลกัการของมนัตอ้งเป็นประโยคคาํสั�งอยา่งเด็ดขาด ยอ่มจะ

ไม่ถูกกาํหนดด้วยวตัถุใด และจะถือครองเพียงแค่แบบแผนของเจตนารมณ์ และมีอิสระในตนเอง5 

อยา่งแทจ้ริง  นั�นก็คือ ความเหมาะสมของคติพจน์ประจาํใจของเจตจาํนงที�ดีทั�งมวล ที�จะสร้างตนเอง

ให้เป็นกฎสากล ดว้ยตวัเองแล้ว เป็นกฎเพียงหนึ� งเดียวซึ� งเจตจาํนงของสัตที�มีเหตุผลทั�งมวลกาํหนด

ใหก้บัตนเอง อยา่งที�ไม่จาํเป็นตอ้งนาํเอาสิ�งจูงใจหรือผลประโยชน์ใดๆ มาใชเ้ป็นฐาน  

ประพจน์สังเคราะห์ก่อนประสบการณ์เชิงปฏิบัติเช่นนั�นเป็นไปได้ได้อย่างไร และทําไม

ประพจน์ที�ว่านั� นจึงแน่นอนตายตวั เป็นปัญหาซึ� งคาํตอบวางอยู่นอกขอบเขตของอภิปรัชญาของ10 

ศีลธรรม และในที�นี�  เราก็ยงัไม่ไดย้ืนยนัความจริงของประพจน์นั�นแต่อยา่งใด ทั�งมิไดอ้วดอา้งแมแ้ต่

น้อยวา่มีขอ้พิสูจน์อยูใ่นกาํมือของเรา  ด้วยการอธิบายถึงแนวคิดวา่ดว้ยศีลธรรมที�เรายึดถือกนัอยา่ง

เป็นสากล เราเพียงแค่แสดงวา่ ความมีอิสระขึ�นตรงต่อตนเองของเจตจาํนง เชื�อมโยงอยูก่บัตวัแนวคิด

นั�นอยา่งไม่อาจเป็นอื�น หรือที�จริงแลว้ คือรากฐานของแนวคิดวา่ดว้ยศีลธรรมของเรา  

ใครก็ตามที�ถือวา่ศีลธรรมเป็นบางสิ�งบางอยา่ง และไม่ใช่ความคิดเพอ้ฝันอนัปราศจากค่าความ15 

จริง ยอ่มตอ้งยอมรับเช่นกนัถึงหลกัการของศีลธรรม ตามที�นาํเสนอมานี�   ส่วนนี� จึงเป็นเป็นเพียงการ

นาํเสนอในเชิงวิเคราะห์เช่นเดียวกบัส่วนที�หนึ� ง  ขอ้ที�ว่าศีลธรรมไม่ใช่เรื�องเพอ้ฝัน – ซึ� งมิอาจเป็น

เช่นนั�น ถ้าหากประโยคคาํสั�งอย่างเด็ดขาดรวมทั�งความเป็นเอกเทศของเจตจาํนง เป็นจริง และเป็น

ความแน่นอนตายตวัอย่างสมบูรณ์ ในฐานะของหลกัการที�รู้อย่างก่อนประสบการณ์ – นี�ตอ้งอาศยั

ความเป็นไปไดข้องการใช้เหตุผลบริสุทธิ� เชิงปฏิบัติในแบบสังเคราะห์ ซึ� งเราไม่อาจกา้วเขา้ไปสํารวจ 20 

หากเราไม่วิพากษ์สมรรถภาพของเหตุผลนี� เสียก่อน ในส่วนสุดทา้ย เราจะให้เคา้ร่างหลกัๆ ของการ

วิพากษนี์�  ตามที�สมควรต่อเป้าประสงคข์องเรา 
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ส่วนที�สาม 

 

จากอภปิรัชญาของศีลธรรม 

มาสู่บทวพิากษ์ของเหตุผลบริสุทธิ�เชิงปฏบิัต ิ5 

 

อสิรภาพคือแนวคิดอันเป็นหัวใจ 

สําหรับการอธิบายความมีอาํนาจเหนือตนเองของเจตจํานง 

เจตจาํนงคือความเป็นสาเหตุและผลชนิดหนึ�ง อนัมีอยูใ่นสิ�งที�มีชีวิตเมื�อใดก็ตามที�สิ�งมีชีวิตนั�น

มีเหตุผล และอิสรภาพก็ยอ่มจะเป็นคุณสมบติัของความเป็นสาเหตุและผลเช่นนั�น ที�สามารถทาํใหเ้กิด10 

สัมฤทธิผล แมจ้ะมีสาเหตุแปลกปลอมภายนอกที�กาํลงักาํหนดควบคุมมนัอยูก่็ตาม เช่นเดียวกนักบัที�

ความจาํเป็นทางกายภาพเป็นคุณสมบติัของความเป็นสาเหตุและผล ที�มีอยูใ่นสิ�งมีชีวิตที�ไร้เหตุผลทั�ง

มวล ที�กาํหนดควบคุมให้มนักระทาํไปตามอาํนาจของสาเหตุภายนอก   

คาํนิยามอิสรภาพข้างตนเป็นไปในเชิงลบ จึงไม่ช่วยในการค้นหาสารัตถะของมนั แต่ก็มี

แนวคิดในเชิงบวกที�เกิดออกมาจากมนั ซึ� งเต็มเปี� ยมและมีพลงัยิ�งกวา่มาก  ดว้ยการที�แนวคิดเรื�องความ15 

เป็นสาเหตุและผลเกี�ยวพนัไปถึงแนวคิดเรื�องกฎ ซึ� งกล่าววา่ ดว้ยบางสิ�งบางอยา่งที�เราเรียกว่าสาเหตุ 

สิ�งอื�นบางอย่าง อนัได้แก่ผล จาํตอ้งถูกยืนยนั ฉะนั�น แมอิ้สรภาพจะไม่ใช่คุณสมบติัของเจตจาํนง ที�

ขึ�นกบักฎทางกายภาพ แต่ก็ไม่ใช่ว่าดว้ยเหตุเช่นนั�น มนัจึงไร้กฎเกณฑ์ ในทางตรงกนัขา้ม อิสรภาพ

จะตอ้งเป็นความเป็นสาเหตุและผล อยา่งที�สอดคลอ้งไปกบักฎอนัเด็ดขาดตายตวั หากแต่เป็นกฎชนิด

พิเศษ มิเช่นนั�นแลว้ เจตจาํนงเสรีก็จะเป็นเรื�องไร้สาระ  20 

ความจาํเป็นทางกายภาพคือความไร้อาํนาจเหนือตนเองของตวัเหตุแห่งสัมฤทธิผล เพราะผล

ทุกอย่างเป็นไปได้เพียงแค่ตามที�สอดคล้องกับกฎที�ว่า มีสิ� งอื�นบางสิ� งกําหนดบังคับให้ตัวเหตุ

ปลดปล่อยพลงัแห่งความเป็นสาเหตุของมนั  เช่นนั�นแล้ว อิสรภาพแห่งเจตจาํนงจะเป็นอะไรอื�นได้

อีก นอกไปจากความเป็นเอกเทศมีอาํนาจเหนือตนเอง?  แต่ประพจนท์ี�วา่ “ในทุกการกระทาํ เจตจาํนง

คือกฎของตนเอง” บ่งบอกเพียงแค่หลกัการที�วา่ “จงกระทาํตาม ก็แต่กบัคติพจน์ที�มีความเป็นกฎสากล 25 

เป็นเป้าหมายประการหนึ� ง อยู่ในตวัของคติพจน์นั�นเอง”  และนี�เองคือสูตรของประโยคคาํสั�งอย่าง
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เด็ดขาด และเป็นหลกัการของศีลธรรม  ฉะนั�น เจตจาํนงเสรีและเจตจาํนงที�อยู่ใตก้ฎศีลธรรมจึงเป็น

สิ�งหนึ�งสิ�งเดียวกนั  

ดงันั�น ถา้เราถือวา่อิสรภาพของเจตจาํนงเป็นความจริง ศีลธรรมและหลกัการของศีลธรรมก็จะ

ตามมาเพียงแค่ด้วยการวิเคราะห์แนวคิดนี�   แต่หลักการของศีลธรรม – ที�ว่าเจตจาํนงที�ดีงามอย่าง

สมบูรณ์ คือเจตจาํนงซึ� งคติพจน์ของมนัสามารถที�จะครอบคลุมการที�ตวัของมนัเองถูกถือวา่เป็นกฎ5 

สากล – เป็นประพจน์สังเคราะห์เสมอ เพราะด้วยการวิเคราะห์แนวคิดว่าด้วยเจตจาํนงที�ดีงามอย่าง

สมบูรณ์ เราจะไม่อาจคน้พบคุณสมบติัที�วา่นี�  ของคติพจน์ของเจตจาํนงเช่นนั�น ไดเ้ลย  

ประพจน์สังเคราะห์ดงักล่าวจะเป็นไปได ้ก็เพียงในวิธีนี� เท่านั�น คือ ความรู้สองประการถูกยึด

เขา้ดว้ยกนั ดว้ยการที�มนัทั�งคู่สัมพนัธ์อยูก่บัความรู้ที�สาม ซึ� งเป็นที�ที�เราจะพบความรู้ทั�งคู่  แนวคิดเชิง

บวกเรื�องอิสรภาพให้ความรู้ที�สามนี�  ซึ� งไม่อาจที�จะเป็นธรรมชาติของโลกที�รู้ผา่นผสัสะ อยา่งในกรณี10 

ของสาเหตุทางกายภาพ (ในแนวคิดซึ� งความคิดถึงบางสิ�ง อนัเป็นสาเหตุ จะมาพร้อมกบัความคิดสิ� ง

อื�น อนัเป็นผล)  ณ ที�นี�  เราจะยงัไม่สามารถแสดงว่า ความรู้ที�สาม ซึ� งอิสรภาพชี� ให้เราดู และเป็น

ความคิดที�เรามีก่อนประสบการณ์นี�คืออะไรกนัแน่ รวมทั�งเราจะยงัไม่สามารถอธิบายให้เป็นที�เขา้ใจ 

วา่ดว้ยวิธีเช่นไร ที�เราจะสามารถอนุมานแนวคิดเรื�องอิสรภาพ จากเหตุผลบริสุทธิ� เชิงปฏิบติั พร้อมทั�ง

ความเป็นไปไดข้องประโยคคาํสั�งอยา่งเด็ดขาด เรายงัตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อมมากไปกวา่นี�  15 

  

เราต้องถือว่าเจตจํานงของสัตที�มีเหตุผลทั�งมวลมีอสิระ 

การที�จะถือวา่เจตจาํนงของเราเองมีอิสระ ไม่วา่จะดว้ยเหตุผลอะไร ยงัไม่นบัวา่เพียงพอ ถา้เรา

ยงัไม่มีฐานสําหรับการยึดถือเช่นเดียวกนันั�นสําหรับสัตที�มีเหตุผลทั�งมวล เพราะ ในเมื�อศีลธรรมเป็น

กฎสําหรับเราก็ดว้ยเหตุที�เราเป็นสัตที�มีเหตุผล ศีลธรรมก็ตอ้งเป็นกฎสาํหรับสัตที�มีเหตุผลทั�งมวลดว้ย 20 

และตอ้งเป็นสิ�งที�สามารถนิรนยัออกมาไดจ้ากคุณสมบติัของความมีอิสระ คือตอ้งสามารถแสดงให้

เห็นว่าความมีอิสระเป็นคุณสมบติัของสัตที�มีเหตุผลทั�งมวลดว้ยเช่นกนั  การแสดงให้เห็นจริง จาก

ประสบการณ์บางอย่างของธรรมชาติของมนุษย ์จึงไม่เพียงพอ (ซึ� งที�จริงแลว้เป็นไปไม่ได ้และตอ้ง

แสดงอย่างก่อนประสบการณ์เท่านั�น)  แต่เราตอ้งแสดงว่าอิสรภาพมีอยู่ในทุกกิจกรรม ของสัตที�มี

เหตุผลทั�งมวล ผูซึ้� งมีเจตจาํนงของตนเอง  และผมขอกล่าววา่ สัตทั�งหลาย ผูซึ้� งไม่สามารถกระทาํสิ�ง25 

ใดได้ เวน้ก็แต่ภายใต้ความคิดเรื� องอิสรภาพ เป็นผูท้ี� ดว้ยเหตุผลนี�  เมื�อมองในเชิงปฏิบติัแลว้คือผูท้ี�มี

อิสระอยา่งแทจ้ริง นั�นก็คือ กฎทั�งมวลซึ�งสัมพนัธ์อยา่งแนบแน่นกบัอิสรภาพ ยอ่มมีอาํนาจต่อเขา หาก
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วา่เจตจาํนงของเขาไดรั้บการพิสูจน์อยา่งเด็ดขาดวา่เป็นอิสระ ทั�งในตนเอง และในเชิงของทฤษฎีทาง

ปรัชญาบริสุทธิ� 17  

ผมขอยืนยนัวา่  สําหรับทุกสัตที�มีเหตุผล ผูซึ้� งมีเจตจาํนง เราจาํเป็นตอ้งถือวา่เขามีความคิดเรื�อง

อิสรภาพ และกระทาํการต่างๆ ภายใตค้วามคิดนี� ล้วนๆ   เพราะว่า ในสัตเช่นนั�น เราคิดถึงเหตุผล ที�

เป็นเชิงปฏิบติั คือมีความเป็นสาเหตุและผลตามที�อา้งอิงถึงวตัถุของมนั  เราไม่สามารถคิดถึงเหตุผล 5 

ซึ� งรับรู้ตนเองวา่รับคาํสั�งจากส่วนบงัคบับญัชาอื�นใด ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้ตดัสินของตน เพราะถา้

เช่นนั�น ตวับุคคลก็จะอธิบายว่าอาํนาจในการวินิจฉัยของตนมิได้มาจากเหตุผลของเขา แต่มาจาก

อาํนาจของแรงผลกัดนั  เหตุผลตอ้งถือว่าตนเองเป็นผูบ้ญัญติัหลกัการของตน อย่างเป็นอิสระจาก

อิทธิพลของสิ�งแปลกปลอมภายนอก ผลก็คือ ในฐานะเหตุผลเชิงปฏิบติั หรือในฐานะเจตจาํนงของสัต

ที�มีเหตุผล มนัต้องถือว่าตนเองเป็นอิสระ กล่าวก็คือ เจตจาํนงของสัตเช่นนั� น จะไม่สามารถเป็น10 

เจตจาํนงของมนัเอง เวน้เสียแต่ภายใตค้วามคิดเรื�องอิสรภาพ ดงันั�น ในแง่มุมของการปฏิบติัแลว้ เรา

ตอ้งยึดถือวา่ทุกสัตที�มีเหตุผล เป็นเจา้ของความคิดนี�  

   

ว่าด้วยความสนใจที�ผูกพันอยู่กับความคิดเรื�องศีลธรรม 

ในส่วนสุดท้าย เราได้อธิบายแนวความคิดที�แน่นอนตายตวัของศีลธรรม ด้วยความคิดเรื� อง15 

อิสรภาพ แต่เราก็ไม่สามารถพิสูจน์ว่าอิสรภาพเป็นคุณสมบัติที�มีอยู่จริงๆ ในตัวของเราหรือใน

ธรรมชาติของมนุษย ์เราเพียงแค่เห็นวา่นั�นเป็นสิ�งที�เราตอ้งถือล่วงหนา้วา่จริง หากเราจะคิดถึงสัตหนึ�ง

วา่มีเหตุผล และมีมโนสํานึกถึงความเป็นสาเหตุแห่งการกระทาํของตน ซึ� งก็คือ เป็นสัตที�มีเจตจาํนง 

และดงันั�น เราพบว่า ด้วยเหตุผลเดียวกันนั�นเอง เราตอ้งอธิบายทุกสัตที�มีเหตุผลและเจตจาํนง ว่า

กาํหนดบงัคบัการกระทาํของตน ภายใตค้วามคิดวา่ตนเองเป็นอิสระ 20 

แต่การถือขอ้สมมติฐานนี�วา่เป็นจริงมีผลตามมาวา่ เรามีความสาํนึกถึงกฎของการกระทาํ นั�นก็

คือ หลกัการอตันยัของการกระทาํ อนัไดแ้ก่ คติพจน์ประจาํใจ จะตอ้งถูกรับมาใช้อย่างที�สามารถถือ

ให้เป็นปรนัยได้ด้วยเสมอ คือถือเป็นหลกัการสากล ตอบสนองต่อการที�เราจะบญัญติักฎอย่างเป็น

สากล  แต่แลว้ทาํไมฉันถึงควรยอมตนอยูใ่ตห้ลกัการนี�  และทาํเช่นนั�นเพียงเพราะเหตุวา่ฉนัเป็นสัตที�มี

เหตุผล ซึ� งก็เป็นการถือด้วยว่าสัตอื�นทั�งหมดที�มีเหตุผลก็ตอ้งอยู่ใตห้ลกัการนี� ด้วย?  ผมเต็มใจที�จะ25 

                                                                                 
17

  ผมขอใชว้ิธีนี�  – คือการถือวา่อิสรภาพเป็นเพียงความคิด ซึ� งสัตที�มีเหตุผลคิดต่อการกระทาํของตนเอง – เพื�อที�ผม

จะไดไ้ม่จาํเป็นตอ้งพิสูจน์อิสรภาพในแง่ของทฤษฎีดว้ย เพราะแมว้า่เราจะทิ�งเรื�องนี�คา้งไว ้กระนั�นสัตที�ไม่สามารถ

กระทาํสิ�งใด ยกเวน้ก็แต่เมื�อคิดวา่กระทาํออกมาจากอิสรภาพ ก็ยอ่มจะถูกผูกมดัดว้ยกฎที�ผูกมดัต่อสัตผูซึ้� งมีอิสระ

จริงๆ เราจึงพน้จากภาระของการพิสูจน์ที�ทฤษฎีที�วา่นี�ตอ้งเผชิญ 
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ยอมรับวา่ไม่มีผลประโยชน์ใดๆ บังคับให้ผมตอ้งใส่ใจทาํเช่นนั�น เพราะนั�นจะไม่สร้างประโยคคาํสั�ง

อยา่งเด็ดขาดไดเ้ลย แต่ผมกลบัตอ้งทาํให้ตวัเองใส่ใจที�จะทาํเช่นนั�น และมองให้เห็นถึงวิธีที�จะบรรลุ

การนั�น เพราะ “ควร” ตรงนี� คือ “เจตจาํนง” ซึ� งใช้ได้กบัทุกสัตที�มีเหตุผล หากว่าเหตุผลในตวัเขา 

กาํหนดการกระทาํของเขาได้ อย่างไร้อุปสรรคใดๆ  แต่สําหรับสัตอย่างเรา – ผูซึ้� งถูกกระทบโดย

สิ�งจูงใจที�ต่างประเภทออกไป คือโดยความรู้สึกทางจิตใจ และผูซึ้� งแมล้าํพงัดว้ยเหตุผลเพียงอยา่งเดียว5 

แล้ว ก็เพียงพอให้กระทาํ แต่บางครั� งเราก็กลบัไม่ทาํ – ความจาํเป็นที�จะต้องกระทาํเช่นนั�นแสดง

ออกมา เพียงในฐานะของ “ควร” และความจาํเป็นอตันยัก็ถูกแยกออกจากความจาํเป็นปรนยั  

จึงดูเหมือนว่า ในความคิดเรื�องอิสรภาพ เราไดแ้ค่ถือไวล่้วงหน้าว่ากฎศีลธรรม ซึ� งก็คือหลกั

ความมีอาํนาจเหนือตนเองของเจตจาํนง เป็นจริง และดว้ยตวัของมนัเองแลว้ เราไม่อาจพิสูจน์ถึงความ

เป็นจริงของมนัและของความจาํเป็นปรนยัของมนั แต่ถึงอย่างนั�น เราก็ยงัคงไดบ้รรลุถึงบางอยา่งที�10 

สําคญั อย่างน้อยที�สุด ก็ดว้ยการกาํหนดหลกัการอนัแทจ้ริงไดช้ดัเจนกวา่ที�เคยเป็นมาแต่ก่อน  แต่ใน

เรื� องความถูกต้องของมัน และความจาํเป็นในการปฏิบติั ที�จะยอมตนอยู่ใต้มัน เราไม่ได้ขยบัไป

ขา้งหน้าแมแ้ต่กา้วเดียว เพราะถา้มีผูถ้ามเราวา่ ทาํไมการที�คติพจน์ของเราสามารถใชเ้ป็นกฎสากลได ้

จึงต้องเป็นเงื�อนไข ที�เขา้มาจาํกดัการกระทาํของเรา และคุณค่าของวิธีในการปฏิบติันี�  – ซึ� งเป็นคุณ

ค่าที�ยิ�งใหญ่กว่าที�จะมีสิ�งใดที�ตอ้งใส่ใจดูแลยิ�งไปกวา่นี�  – วางอยูบ่นพื�นฐานอะไร และถา้เขาถามเรา15 

ต่อไปอีก วา่ทาํไมถึงปรากฏวา่ ดว้ยสิ�งนี� เท่านั�น ที�คนๆ หนึ�งจะเชื�อวา่เขารู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง เมื�อ

เปรียบเทียบกบัสภาวะซึ� งน่าพอใจและไม่น่าพอใจแลว้ สิ� งเช่นนั�นตอ้งถือว่าไร้ความหมาย คาํถาม

เหล่านี� เป็นสิ�งที�เราไม่อาจให้คาํตอบได ้

เป็นความจริง ที�เราพบบางครั� งวา่ เราสามารถใส่ใจดูแลต่อบุคลิกภาพ ซึ� งไม่ไดน้าํมาซึ� งความ

สนใจในเงื�อนไขภายนอก หากวา่บุคลิกภาพนี�ทาํใหเ้ราสามารถมีส่วนในเงื�อนไขภายนอกนั�น ในกรณี20 

ที�เหตุผลมุ่งจะสร้างให้เกิดการกระจายเงื�อนไขนั� น กล่าวก็คือ แค่การมีคุณค่าคู่ควรต่อการที�จะมี

ความสุข แม้แต่เมื�อเราปราศจากแรงจูงใจที�จะมีส่วนในความสุขนี�  ก็สามารถทําให้เราใส่ใจได ้ 

กระนั�น ขอ้ตดัสินนี�  ที�จริงแลว้ ก็เป็นเพียงผลของความสําคญั ที�เราคิดไวแ้ต่แรกแลว้ วา่เป็นของของ

กฎศีลธรรม (เมื�อครั� งที�เราใช้ความคิดเรื�องอิสรภาพมาตดัขาดตวัเรา จากผลประโยชน์ทุกอยา่งในเชิง

ประจกัษ์) แต่ในวิธีนี�  เราก็ยงัมองไม่เห็นวา่ เราควรตดัขาดจากผลประโยชน์เหล่านี�  อนัไดแ้ก่ การถือ25 

วา่ตวัเรามีอิสระในการกระทาํ แต่กระนั�นก็อยูใ่ตก้ฎบางอยา่ง เพียงเพื�อที�จะพบคุณค่าในตวัเราเอง ซึ� ง

ชดเชยให้กบัการสูญเสียทุกสิ�งทุกอยา่ง ที�ให้คุณค่าแก่สภาวะของเรา นี�เป็นสิ�งที�เรายงัไม่สามารถหย ั�ง

ถึงว่าเป็นไปได้อย่างไร และฉะนั�น ยงัมองไม่เห็นว่า กฎศีลธรรมได้รับอาํนาจบังคับของมันมาจาก

อะไร  
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ตอ้งยอมรับวา่มีการอธิบายวนเป็นวงกลมอยูใ่นที�นี�  ซึ� งดูเหมือนวา่จะเลี�ยงไม่ได ้เราถือวา่ตวัเรา

เป็นอิสระในระบบของความเป็นสาเหตุและผล เพื�อที�จะคิดถึงตวัเราภายใตก้ฎศีลธรรมในระบบแห่ง

เป้าหมาย  และหลงัจากนั�นเราคิดวา่ตวัเราอยู่ใตก้ฎเหล่านี�  เพราะวา่เราได้อธิบายตวัเองวา่มีเจตจาํนง

อนัเป็นอิสรเสรี เพราะว่า ทั�งอิสรภาพและการบญัญติักฎให้ตนเองของเจตจาํนง คือความมีอาํนาจ

เหนือตนเอง และดงันั�น จึงเป็นแนวความคิดที�อิงอาศยักนัและกนั และดว้ยเหตุผลนี�  ความคิดหนึ�งจึง5 

ตอ้งไม่ถูกใช้มาอธิบาย หรือเป็นเหตุผล ให้กบัอีกความคิดหนึ� ง แต่สามารถใชอ้ยา่งมากที�สุด ก็เพียง

เพื�อวตัถุประสงคท์างตรรกะ ของการลดทอนความคิดที�ปรากฏว่าแตกต่าง ของวตัถุเดียวกนั ลงมาสู่

แนวคิดเดียว (เหมือนที�เราลดทอนเศษส่วนที�ต่างกนัแต่เป็นค่าเดียวกนั ลงมาสู่เลขที�ต ํ�าที�สุด)  

แต่เรายงัเหลืออีกหนึ�งช่องทาง กล่าวคือ คน้หาดูวา่จริงหรือไม ่วา่เราไม่ไดม้ีจุดยนืที�ต่างกนั เมื�อ

เราอาศยัความคิดเรื�องอิสรภาพ มาคิดถึงตวัเราวา่เป็นสาเหตุแห่งผล อยา่งก่อนประสบการณ์ และเมื�อ10 

เราอาศยัความคิดเรื�องการกระทาํของเรา มาสร้างแนวความคิดถึงตวัเราเองวา่เป็นผล ซึ� งเราเห็นไดด้ว้ย

ตา  

เราไม่ตอ้งการความลุ่มลึกใดๆ ที�จะสร้างขอ้สังเกต – ซึ� งเราอาจถือว่าแมแ้ต่ความเขา้ใจอย่าง

สามญัที�สุดก็สามารถสร้างได้ แม้ว่าจะในภายหลงัจากที�มนัถูกแต่งเติมด้วยอาํนาจแห่งการตดัสินที�

คลุมเครือ ที�เรียกว่าความรู้สึก ก็ตาม – ที�ว่า “มโนคติ” ทั�งหมดที�เขา้มาสู่เราอย่างที�เราไม่ได้สมคัรใจ 15 

(อยา่งที�เกิดจากประสาทสัมผสั) ทาํใหเ้รารู้จกัวตัถุเพียงแค่ตามวิธีที�มนักระทบต่อเราเท่านั�น ดงันั�น เรา

จึงไม่อาจรู้ถึงความเป็นจริงของวตัถุ อยา่งที�มนัเป็นอยูใ่นตวัของมนัเอง ไดเ้ลย และผลก็คือ ในเรื�อง

ของ “มโนคติ” ประเภทนี�  แมด้ว้ยความละเอียดอ่อนและความชดัเจนอยา่งที�สุดเท่าที�ความเขา้ใจจะให้

เราได้ “มโนคติ” ประเภทนี� ก็ให้เราได้แค่ความรู้ของลักษณะปรากฏเท่านั�น ไม่มีทางที�จะให้ความรู้

ของวตัถุอย่างที�เป็นอยู่ในตัวของมันเองเลย  ทนัทีที�เราแยกแยะเช่นนี�  (ที�อาจจะเกิดขึ�นจากการรับรู้20 

ความแตกต่างระหวา่งมโนคติที�เรารับเขา้มาจากภายนอก ซึ� งเราไม่ตอ้งทาํอะไรเป็นพิเศษ กบัมโนคติ

ที�เราสร้างขึ�นมาดว้ยตวัเราเอง ซึ� งแสดงถึงการที�เราเป็นผูอ้อกแรงกระทาํ)  ผลก็จะตามมาเองวา่เราตอ้ง

ยอมรับ และถือวา่เบื�องหลงัลกัษณะปรากฏมีสิ�งอื�นที�ไม่ใช่ลกัษณะปรากฏ นั�นก็คือสิ�งที�เป็นอยูใ่นตวั

ของมนัเอง แมเ้ราจะตอ้งยอมรับวา่ ดว้ยการที�เราไม่อาจรู้ถึงสิ�งเช่นนั�นได ้ยกเวน้ก็แต่ตามที�มนักระทบ

ต่อเรา เรายอ่มไม่อาจเอื�อมถึงมนัได ้และทั�งไม่อาจรู้ไดเ้ลยวา่มนัเป็นอยา่งไรในตวัของมนัเอง 25 

นี�บงัคบัใหเ้ราตอ้งแบ่งแยก แมจ้ะอยา่งหยาบๆ ระหวา่งโลกของผสัสะ และโลกของความเข้าใจ 

ซึ� งโลกที�หนึ� งสามารถที�จะแตกต่างกนัไปไดอ้ยา่งยิ�ง ตามความแตกต่างของรอยประทบัทางผสัสะใน

ผูรั้บรู้ต่างบุคคล ในขณะที� โลกที�สอง ซึ� งเป็นฐานของโลกที�หนึ� ง จะคงเดิมอยู่เสมอ  แมแ้ต่ในเรื�อง

ของตวัเอง มนุษยก์็ไม่สามารถอวดอา้งวา่เขารู้วา่ตวัเองเป็นอะไรในตวัของเขาเอง ผา่นความรู้ที�เขาได้

จากสัมผสัรู้ภายใน  เพราะว่า ด้วยการที�เขาไม่ได้เป็นผูรั้งสรรค์ตนเอง และด้วยการที�เขาไม่ได้มี30 
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ความคิดในเรื�องตนเอง ที�ได้มาด้วยวิธีก่อนประสบการณ์ แต่ได้มาโดยอาศยัประสบการณ์ จึงเป็น

ธรรมดาที�เขาจะไดข้อ้มูลแมแ้ต่ในเรื�องของตนเอง ก็โดยผา่นอายาตนะภายในเท่านั�น และดงันั�น ก็แต่

โดยผา่นลกัษณะปรากฏของธรรมชาติของเขา และวิธีที�มโนสาํนึกของเขาถูกกระทบ  ในขณะเดียวกนั 

เหนือไปจากความเป็นไปนี� ของตวัตนของเขาเอง อนัมิไดส้ร้างขึ�นจากอะไรอื�น นอกเสียจากลกัษณะ

ปรากฏ เขาจาํเป็นตอ้งคิดวา่มนัมีสิ�งอื�นเป็นฐาน อนัไดแ้ก่อตัตาของเขา อยา่งที�มนัเป็นไปในตวัของ5 

มนัเอง  ฉะนั�น ในสิ�งที�เป็นแต่เรื�องของการรับรู้และการรับสัมผสั เขาตอ้งนบัตนเอง วา่เป็นส่วนหนึ� ง

ของโลกแห่งผัสสะ แต่ในเรื�องของอะไรก็แล้วแต่ที�อาจจะมีกิจกรรมอย่างบริสุทธิ� ในตวัเขา (สิ� งที�

เขา้ถึงมโนสํานึกโดยตรง และไม่ผ่านการกระทบต่อผสัสะ) เขาตอ้งนบัตนเอง ว่าเป็นส่วนหนึ� งของ

โลกแห่งปัญญา แต่เขาก็ไม่อาจรู้อะไรมากไปกวา่นั�นไดเ้ลย  

คนที�คิดดว้ยวิจารณญาณตอ้งบรรลุขอ้สรุปเช่นนั�น ในเรื�องของทุกสิ�งที�สามารถนาํเสนอตวัเอง10 

ต่อเขา และน่าจะเป็นเช่นเดียวกนันั�น แมแ้ต่ในบุคคลผูม้ีความเขา้ใจอยา่งพื�นที�สุด ผูซึ้� ง อยา่งที�รู้กนัดี 

ชอบที�จะคิดว่าเบื�องหลงัวตัถุแห่งผสัสะ มีสิ�งอื�นที�มองไม่เห็นและมีอาํนาจอยู่ในตวัเอง แต่พวกเขาก็

ทาํผิด ดว้ยการคิดให้สิ�งที�ไม่อาจมองเห็นนี� กลายเป็นสิ�งที�รู้จกัได้ขึ�นมาอีก นั�นก็คือ ดว้ยการอยากให้

มนัเป็นวตัถุแห่งการรู้ตรง ซึ� งเท่ากบัวา่พวกเขาก็ไม่ไดฉ้ลาดขึ�นเลยแมแ้ต่นอ้ย  

มนุษยพ์บจริงๆ วา่ตวัเองมีความสามารถหนึ�ง ซึ� งเขาใชแ้ยกตวัเองจากสิ�งอื�นทั�งมวล แมแ้ต่จาก15 

ตวัเองเมื�อเขาถูกวตัถุมากระทบ และนั�นก็คือเหตุผล   ในฐานะที�เป็นกิจกรรมที�เกิดขึ�นในตนเองลว้นๆ 

นี�ถูกยกให้อยูเ่หนือแมก้ระทั�งความเข้าใจ ดว้ยเหตุผลวา่ แมสิ้�งหลงัก็เป็นสิ�งที�เกิดขึ�นในตนเองเช่นกนั  

และไม่เหมือนกบัผสัสะ คือไม่ไดม้ีแค่ความรู้ตรงที�เกิดขึ�นเมื�อเราถูกสิ�งต่างๆ มากระทบ (และดงันั�น

จึงเป็นเพียงฝ่ายรับ) กระนั�น จากกิจกรรมของมนั มนัก็ไม่สามารถสร้างความคิดอื�นใด ที�ยิ�งไปกว่า

ความคิดพวกที�ทาํหนา้ที�เพียงแค่นาํความรู้ตรงที�ได้จากสัมผัสมาไว้ภายใต้กฎเกณฑ์ และดว้ยการนั�น 20 

ประสานพวกมนัเขา้ไวใ้นหนึ�งมโนสํานึก และเมื�อปราศจากการใชค้วามสัมผสัรู้นี�  มนัก็จะไม่อาจคิด

อะไรไดเ้ลย ในขณะที� ในทางกลบักนั ในกรณีของสิ�งที�ผมเรียกวา่ “มโนคติ” เหตุผลแสดงให้เห็นถึง

การเป็นกิจกรรมในตนเอง ที�บริสุทธิ� เสียจนกระทั�ง ดว้ยการนั�น มนัขา้มพน้ทุกสิ�งทุกอยา่งที�การสัมผสั

รู้สามารถให้กบัมนัได ้และพิสูจน์ถึงการทาํงานอนัสูงสุดของมนั ในการแยกโลกของผสัสะ และโลก

ของความเขา้ใจออกจากกนั และดว้ยการนั�น วางขอบเขตให้กบัตวัความเขา้ใจนั�นเอง 25 

ดว้ยเหตุผลนี�  สัตที�มีเหตุผลตอ้งยึดถือตนเองผา่นความมีปัญญา (ไม่ใช่จากสมรรถภาพที�ต ํ�ากวา่) 

วา่เขาไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึ�งของโลกแห่งผสัสะ แต่เป็นส่วนหนึ�งของโลกแห่งความเขา้ใจ ฉะนั�น เขาจึง

มีสองจุดยืนที�จะใชม้องตนเอง และที�จะตระหนกัถึงกฎของการใช้สมรรถภาพทั�งหลายของเขา และ

ดว้ยเหตุนั�น จึงเป็นกฎสําหรับการกระทาํทั�งมวลของเขา ประการที�หนึ�ง ในการเป็นส่วนหนึ�งของโลก

แห่งผสัสะ เขารับรู้วา่ตนเองอยูใ่ตก้ฎของธรรมชาติ (ไม่มีอาํนาจเหนือตนเอง) ประการที�สอง ในการ30 
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เป็นส่วนหนึ�งของโลกแห่งปัญญา เขาอยูใ่ตก้ฎซึ� ง ดว้ยการที�เป็นอิสระจากธรรมชาติ ไม่ไดว้างอยูบ่น

ฐานของประสบการณ์ แต่วางอยูบ่นเหตุผลเพียงอยา่งเดียวเท่านั�น 

ในฐานะของสัตที�มีเหตุผล ซึ� งมีผลวา่เขาเป็นส่วนหนึ�งของโลกแห่งปัญญา มนุษยไ์ม่อาจคิดถึง

ความเป็นสาเหตุของเจตจาํนงของเขาเป็นอย่างอื�นไปได้ นอกไปจากภายใตม้โนคติเรื�องอิสรภาพ 

เพราะวา่ การไม่ขึ�นต่อสาเหตุอนักาํหนดอย่างตายตวัของโลกแห่งผสัสะ (ซึ� งเหตุผลตอ้งถือเสมอว่า5 

เป็นคุณสมบติัของตน) ก็คืออิสรภาพ  มโนคติเรื�องอิสรภาพเชื�อมอยูอ่ยา่งแนบแน่นกบัความคิดเรื�อง

การมีอาํนาจเหนือตนเอง และตวัความคิดนี� เองก็เชื�อมอยูก่บัหลกัการอนัเป็นสากลของศีลธรรม ซึ� งใน

ความคิดแลว้ เป็นฐานของการกระทาํทั�งมวลของสัตที�มีเหตุผล เช่นเดียวกบัที�กฎของธรรมชาติเป็น

ฐานของปรากฏการณ์ทั�งมวล 

ตอนนี�  ขอ้กงัขาที�มีมาแต่เดิมของเรา ก็ถูกขจดัออกไป อนัไดแ้ก่ขอ้กงัขาที�วา่ มีการซ่อนการอา้ง10 

เหตุผลเป็นวงกลมอยู่ในการอนุมานจากอิสรภาพไปสู่ความมีอาํนาจเหนือตนเอง และจากความมี

อาํนาจเหนือตนเองไปสู่ศีลธรรม กล่าวก็คือ บางทีเราเอาความคิดเรื� องอิสรภาพมาเป็นฐาน เพียง

เพื�อให้รับกบักฎศีลธรรม เพื�อที�ภายหลงั เราจะไดย้อ้นอนุมานกฎศีลธรรมจากอิสรภาพ และขอ้กงัขา

ที�ว่า ด้วยเหตุนั�นแล้ว เราไม่อาจกาํหนดรากฐานใดๆ ให้กบักฎศีลธรรมไดเ้ลย  แต่เราทาํไดด้ว้ยการ

เสนอมนัในแบบที�เอาสิ�งที�อยู่ในคาํถามมาย้อนตอบ ซึ� งจิตใจที�เป็นมิตรจะยอมรับตามเราดว้ยยินดี แต่15 

เราก็จะไม่อาจเสนอว่ามนัเป็นประพจน์ที�สามารถแสดงขั�นตอนการอนุมานที�มาที�ไปไดเ้ลย  เพราะ

ตอนนี� เราเห็นว่า เมื�อเราคิดว่าตวัเราเองเป็นอิสระ เราพาตวัเราเขา้มาสู่การเป็นสมาชิกของโลกแห่ง

ความเขา้ใจ และรับรู้ถึงความมีอาํนาจเหนือตนเองของเจตจาํนง พร้อมกบัรับรู้ถึงศีลธรรมในฐานะผล

ของมนั แต่ถ้าเราคิดวา่ตวัเราอยูใ่ตพ้นัธะผกูมดั เราก็ย่อมถือวา่เราอยู่ในโลกของผสัสะ และโลกของ

ความเขา้ใจไปพร้อมๆ กนั   20 

 

ประโยคคําสั�งอย่างเด็ดขาดเป็นไปได้อย่างไร? 

ดว้ยการมีสติปัญญา สัตที�มีเหตุผลทั�งมวล ถือว่าตนเองเป็นสมาชิกของโลกแห่งความเขา้ใจ 

และเพียงในฐานะสาเหตุเชิงประสิทธิภาพในโลกแห่งความเขา้ใจนี� เท่านั�น ที�เขาเรียกความเป็นสาเหตุ

ของเขาวา่เจตจาํนง  ในอีกดา้นหนึ� ง เขาก็รับรู้ตนเองวา่เป็นส่วนหนึ� งของโลกแห่งผสัสะดว้ย ซึ� งการ25 

กระทาํทั�งหลายของเขาในโลกนั�น ถูกเห็นวา่เป็นเพียงลกัษณะปรากฏ ของความเป็นสาเหตุนั�น แต่เรา

ไม่อาจมองเห็นวา่การกระทาํพวกนั�นเป็นไปได ้ไดอ้ยา่งไร จากความเป็นสาเหตุซึ� งเราไม่รับรู้ถึงนี�  แต่

แทนที�จะเป็นเช่นนั�น การกระทาํที�เป็นของโลกแห่งผสัสะตอ้งถูกถือวา่ถูกกาํหนดโดยลกัษณะปรากฏ

อื�น ไดแ้ก่ ความปรารถนา และความรู้สึกทางจิตใจทั�งหลาย   ดงันั�น การกระทาํทั�งหมดของฉัน เมื�อ

ฉนัเป็นสมาชิกของโลกของความเขา้ใจเพียงอยา่งเดียว จะสอดคลอ้งอยา่งสมบูรณ์กบัหลกัแห่งความมี30 
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อาํนาจเหนือตนเองของเจตจาํนงบริสุทธิ�  และเมื�อฉนัเป็นส่วนหนึ�งของโลกแห่งผสัสะเพียงอยา่งเดียว 

การกระทาํทั�งหมดของฉันก็ย่อมจาํตอ้งถือว่าสอดคล้องกบักฎธรรมชาติ ของความปรารถนาและ

ความรู้สึกทางจิตใจ นั�นก็คือ สอดคล้องกบัหลักแห่งความไม่มีอาํนาจเหนือตนเองของธรรมชาติ 

(อยา่งแรกจะตั�งอยูบ่นหลกัการสูงสุดของศีลธรรม อยา่งหลงัจะตั�งอยูบ่นหลกัความสุข)  แต่เนื�องจาก

โลกแห่งความเข้าใจครอบคลุมรากฐานของโลกแห่งผัสสะ ซึ� งก็ย่อมจะครอบคลุมกฎของมันด้วย  5 

และดังนั�นแล้ว จึงเป็นการบญัญัติกฎให้เจตจาํนงของฉัน (ซึ� งเป็นของโลกแห่งความเข้าใจล้วนๆ) 

โดยตรง และตอ้งถูกคิดวา่เป็นเช่นนั�นดว้ยเช่นกนั จึงเป็นผลตามมาวา่ ฉนัตอ้งตระหนกัตนวา่มีปัญญา 

แม้ในอีกด้านหนึ� ง ต้องถือว่าตนเองเป็นสัตที�อยู่ในโลกของผสัสะ แต่กระนั� นก็ตาม ฉันก็ยงัต้อง

ตระหนกัวา่ตนเองอยูใ่ตก้ฎของโลกแห่งความเขา้ใจ นั�นก็คือ อยูใ่ตเ้หตุผล  ซึ� งครอบคลุมกฎของโลก

แห่งความเขา้ใจไวใ้นแนวคิดเรื�องอิสรภาพ และดงันั�น อยูใ่ตค้วามมีอาํนาจเหนือตนเองของเจตจาํนง 10 

ซึ� งเป็นผลตามมาวา่ ฉันตอ้งถือวา่กฎของโลกแห่งความเขา้ใจเป็นประโยคคาํสั�งสําหรับฉนั และการ

กระทาํที�สอดคลอ้งกบักฎเหล่านั�นคือหนา้ที�  

และดงันั�น ประโยคคาํสั�งอยา่งเด็ดขาดจึงมีขึ�นได้ดว้ยเหตุดงันี�  คือ แนวคิดเรื�องอิสรภาพทาํให้

ฉันเป็นสมาชิกของโลกแห่งปัญญา และผลตามมาก็คือ ถ้าฉนัไม่ไดเ้ป็นอะไรอื�น การกระทาํทั�งมวล

ของฉันจะสอดคลอ้งกบัความมีอาํนาจเหนือตนเองของเจตจาํนงเสมอ แต่เนื�องจาก ฉันรู้จากภายใน15 

ตนเองไปพร้อมกนันั�น วา่ตวัเองเป็นสมาชิกของโลกแห่งผสัสะ การกระทาํของฉนัก็ควรจะสอดคลอ้ง

ความมีอาํนาจเหนือตนเองของเจตจาํนง และคาํวา่ “ควร” อนัเด็ดขาดนี�  แสดงถึงประพจน์สังเคราะห์

ก่อนประสบการณ์ เพราะนอกเหนือจากเจตจาํนงของฉัน ตามที�ถูกกระทบโดยความปรารถนาของ

ผสัสะ มีความคิดที�เพิ�มเติมขึ�นมาของเจตจาํนงเดียวกนันั�น แต่เป็นของโลกแห่งความเขา้ใจ – เจตจาํนง

ที�บริสุทธิ� และเป็นเรื�องของการประพฤติปฏิบติัอยูใ่นตวัของมนัเอง ซึ� งครอบคลุมเงื�อนไขสูงสุดอนั20 

เป็นไปตามเหตุผลของเจตจาํนงแรกนั�น โดยคร่าวๆ แลว้ นี�ก็เหมือนกบัวิธีที�มโนทศัน์ของความเขา้ใจ 

ซึ� งดว้ยตวัของมนัเองไม่ไดแ้สดงถึงอะไรนอกไปจากกฎเกณฑ์ทั�วๆ ไปของรูปแบบ ถูกเพิ�มเติมเขา้ไป

ในความรู้ตรงของโลกแห่งผสัสะ และทาํให้เกิดประพจน์สังเคราะห์ก่อนประสบการณ์ขึ�นมา ซึ� ง

รองรับความรู้เรื�องธรรมชาติทั�งหมด 

การใชเ้หตุผลทั�วๆ ไปของมนุษยใ์นเรื�องของการปฏิบติั ยนืยนัความถูกตอ้งของการนิรนยันี�  ไม่25 

มีใครแมส้ักคนเดียว – ไม่แม้แต่คนที�โฉดชั�วอย่างที�สุด ขอเพียงถ้าเขาเกิดเคยชินกบัการใช้เหตุผล

ขึ�นมาบ้าง – ผูซึ้� ง เมื�อพบเห็นตวัอย่างของความซื�อตรงในเจตจาํนง ความมุ่งมั�นที�จะกระทาํตามคติ

พจน์ประจาํใจที�ดี ความสงสารและความเมตตากรุณาอยา่งแผก่วา้ง (แมเ้มื�อไปประสานเขา้กบัความ

เสียสละอย่างยิ�งยวด ในผลประโยชน์และความสุขสบาย) แล้วจะไม่ปรารถนาที�จะครอบครอง

คุณสมบติัเหล่านี� เช่นกนั  30 
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หากแมด้ว้ยการอาศยัแรงกระตุน้และความรู้สึกทางจิตใจแลว้ เขาจะไม่อาจสร้างให้เกิดมีสิ�งนี�

ขึ�นในตวัเขาไดเ้ลย แต่พร้อมกนันั�น เขาก็หวงัที�จะเป็นอิสระจากความรู้สึก พวกที�สร้างภาระยุ่งยาก

ให้กบัตวัเขาเอง ในการนี� เขาพิสูจน์ว่า ดว้ยเจตจาํนงที�เป็นอิสระจากแรงกระตุน้ของความรู้สึกทาง

ผสัสะ เขาพาตนเองขา้ม ในทางความคิด มาสู่ระบบระเบียบของสิ�ง อนัแตกต่างโดยสิ�นเชิง จากระบบ

ระเบียบของความปรารถนาของเขาในอาณาบริเวณของความรู้สึกทางผสัสะ เพราะจากความหวงันั�น 5 

เขาไม่อาจคาดเดาเลยวา่จะสมปรารถนาในสิ�งหนึ�งสิ�งใด หรือที�จะสมปรารถนาในสภาวะที�ตอบสนอง

ต่อความรู้สึกทางจิตใจที�มีอยู่จริงๆ หรือที�อาจจินตนาการถึงได้ (เพราะถ้าเขาคาดหวงัอย่างนี�  ตัว

ความคิดซึ� งดึงเอาความหวงันั�นออกมาจากเขา ก็จะสูญเสียอาํนาจที�มนัมี) เขาคาดหวงัได้เพียงแค่

คุณค่าภายในที�เพิ�มขึ�น ของตวับุคคลที�เป็นเขาเอง  อยา่งไรก็ตาม เขาจินตนาการใหต้นเองเป็นบุคคลที�

ดีกวา่ เมื�อเขายา้ยตนเองไปสู่มุมมองของสมาชิกของโลกแห่งความเขา้ใจ ซึ� งเขาถูกบงัคบัอยา่งไม่เต็ม10 

ใจให้ยา้ยไป โดยความคิดเรื�องอิสรภาพ อนัไดแ้ก่ การไม่ถูกกาํหนดอย่างตายตัวด้วยสาเหตุต่างๆ ใน

โลกแห่งผสัสะ และจากมุมมองนี� เขารับรู้ถึงเจตจาํนงที�ดี ซึ� งดว้ยการยินยอมของเขาเอง สร้างกฎใหก้บั

เจตจาํนงที�เลว ที�เขามีอยูใ่นฐานะของสมาชิกของโลกแห่งผสัสะ – กฎซึ�งเขาตระหนกัถึงอาํนาจบงัคบั 

แม้ในขณะที�เขากาํลังฝ่าฝืนมนั ดงันั�น ด้วยศีลธรรมแล้ว สิ� งที�เขา “ควร” จะกระทาํ ก็คือสิ� งที� ด้วย

ความจาํเป็นแลว้ เขา “จะ” กระทาํในฐานะสมาชิกของโลกแห่งความเขา้ใจ และถูกเขาคิดวา่ “ควร” ก็15 

ต่อเมื�อพร้อมกนัไปนั�น เขาก็ถือวา่ตวัเองเป็นสมาชิกของโลกแห่งผสัสะดว้ยเช่นกนั 

  

ขอบเขตอนัเป็นที�สิ�นสุด ของปรัชญาแห่งการปฏิบัติทั�งมวล 

มนุษย์ทุกคนล้วนถือว่าตนเองมีเจตจาํนงที�เป็นอิสระ ด้วยเหตุนี� เองจึงมีข้อตดัสินทั�งมวลใน

เรื�องของการกระทาํ อันควรจะเกิดขึ�น แม้จะไม่เคยเกิดขึ�นจริงๆ เลยก็ตาม อย่างไรก็ดี อิสรภาพนี� ทั�ง20 

ไม่ใช่ และไม่อาจเป็นแนวความคิดที�ไดม้าจากประสบการณ์ เพราะความคิดนี� ยงัคงมีอยู่เสมอ แมว้่า

ประสบการณ์จะแสดงถึงสิ�งอนัตรงกนัขา้ม กบัอะไรที�ถูกคิดวา่เป็นผลอนัเที�ยงแทแ้น่นอน ของการยึด

มั�นว่าตนมีอิสระ ในอีกด้านหนึ� ง เป็นเรื�องจาํเป็นเท่าๆ กนั ว่าทุกอย่างที�อุบติัขึ�นควรถูกตดัสินอย่าง

ตายตวัไปตามกฎของธรรมชาติ และเช่นกนั  ความแน่นอนตายตวัของธรรมชาติก็ไม่ใช่แนวคิดที�

ไดม้าจากประสบการณ์ ซึ� งก็เป็นเพราะวา่มนัมาพร้อมกบัแนวคิดเรื�องความเที�ยงแทแ้น่นอน ดงันั�น จึง25 

เป็นความรู้ก่อนประสบการณ์  แต่แนวคิดเรื�องธรรมชาตินี� ไดรั้บการยืนยนัโดยประสบการณ์ และตอ้ง

ถูกถือไว้ก่อนล่วงหน้าว่าจริงอย่างไม่อาจเป็นอื�น ถ้าหากว่าประสบการณ์จะเป็นไปได้ ซึ� ง

ประสบการณ์ก็คือการมีความรู้อนัเป็นระบบระเบียบของวตัถุแห่งผสัสะ อยา่งที�สอดคลอ้งไปกบักฎ

สากล  ฉะนั�น อิสรภาพจึงเป็นเพียงแคม่โนคติแห่งเหตุผล และในตวัเองแลว้ ความจริงในเชิงวตัถุวิสัย
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ของมนัก็อาจเป็นที�สงสัยได้ ในขณะที�ธรรมชาติเป็นแนวคิดของความเข้าใจ ซึ� งความจริงของมนั

ไดรั้บการพิสูจน์ และจาํเป็นที�จะตอ้งไดรั้บการพิสูจน์ โดยตวัอยา่งจากประสบการณ์  

สิ� งที� เกิดขึ� นก็คือวิภาษวิธีของเหตุผล เพราะอิสรภาพที�เรากล่าวว่าเป็นของเจตจาํนงนั� น ดู

เหมือนวา่จะขดัแยง้กบัความแน่นอนตายตวัของธรรมชาติ และเมื�อมาถึงทางแยกนี�  เพื�อความมุ่งหมาย

ในการหาความจริง เหตุผลพบวา่เส้นทางแห่งความตายตวัของธรรมชาติมีการสัญจรมากกวา่ และน่า5 

ใชม้ากกวา่เส้นทางแห่งอิสรภาพ แต่เพื�อความมุ่งหมายในการปฏิบัติ ทางเดินแคบๆของอิสรภาพเป็น

เพียงเส้นทางเดียวที�เป็นได ้ในการใชเ้หตุผลของเรากบัเรื�องของการประพฤติปฏิบติั ฉะนั�น จึงเป็นไป

ไม่ไดพ้อๆ กนั ทั�งสําหรับปรัชญาที�ลุ่มลึก และสําหรับเหตุผลอยา่งสามญัที�สุดของมนุษย ์ที�จะโตเ้ถียง

หักล้างอิสรภาพ ปรัชญาจึงตอ้งถือว่าเราจะไม่พบความขดัแยง้ที�เป็นจริงระหวา่งอิสรภาพและความ

แน่นอนตายตวัทางกายภาพ ในการกระทาํเดียวกนัของมนุษย ์เพราะปรัชญาไม่อาจสละทั�งแนวคิด10 

ของธรรมชาติ และของอิสรภาพ  

กระนั� นก็ตาม เราต้องขจัดการดูเหมือนว่าจะขัดแยง้กันนี� ในวิธีที�น่ายอมรับ แม้เราจะไม่มี

ทางเขา้ใจเลยวา่อิสรภาพเป็นไปไดอ้ยา่งไร เพราะถา้หากวา่ความคิดเรื�องอิสรภาพขดัแยง้ตนเอง หรือ

ขดัแยง้กบัธรรมชาติ ซึ� งจาํเป็นเท่าๆ กัน มนัก็จะตอ้งถูกทิ�งไปโดยสิ�นเชิง เพื�อเปิดทางให้กบัความ

แน่นอนตายตวัของธรรมชาติ  15 

แต่จะเป็นไปไม่ไดเ้ลย ที�จะหนีพน้ความขดัแยง้นี�  ถา้ตวับุคคลที�คิด ผูซึ้� งมองตนเองว่ามีอิสระ 

คิดถึงตนเองในความหมายเดียวกัน หรือในความสัมพันธ์เดียวกัน เมื�อเขากล่าวถึงตนเองวา่เป็นอิสระ 

กบัเมื�อเขาถือว่าตนเองอยู่ใตก้ฎธรรมชาติ ในเรื�องของการกระทาํเดียวกนั ฉะนั�น จึงเป็นภารกิจที�

จาํเป็นอย่างยิ�งของปรัชญาที�ว่าด้วยความจริงบริสุทธิ�  ที�อย่างน้อยที�สุด ต้องแสดงให้เห็นว่าความ

ขดัแยง้นี� เป็นภาพลวงตา ที�เกิดจากการที�เราคิดถึงมนุษยใ์นความหมายและความสัมพนัธ์ที�แตกต่างกนั 20 

เมื�อเรากล่าววา่เขาเป็นอิสระ และเมื�อเราถือวา่เขาอยูใ่ตก้ฎของธรรมชาติ จากการที�เขาเองก็เป็นส่วน

หนึ�งของธรรมชาติ และตอ้งแสดงให้เห็นวา่ ไม่เพียงแค่วา่ทั�งสองอยา่งสามารถอยูร่่วมกนัได ้แต่ตอ้ง

คิดวา่เป็นความจาํเป็นที�ทั�งสองอยา่งจะตอ้งประสานเขา้ดว้ยกนัในบุคคลเดียวกนั เพราะมิเช่นนั�นแลว้ 

เราก็จะไม่อาจอธิบายวา่ทาํไมเหตุผลถึงตอ้งมาแบกภาระกบัมโนคติซึ� งอาจเป็นไปไดท้ี�ประนีประนอม

อยา่งไร้ความขัดแย้ง กบัอีกมโนคติหนึ�ง ซึ� งมั�นคงมากพอในตวัเอง แต่ก็พาเราเขา้ไปพวัพนักบัความ25 

ยุง่เหยิง ซึ� งตอ้นเหตุผลให้จนมุม ในการใช้งานมนักบัเรื�องทางความคิด แต่หน้าที�นี� เป็นของปรัชญา

ที�ว่าด้วยความจริงบริสุทธิ� เท่านั�น เพื�อที�ว่ามนัอาจช่วยแผว้ถางเส้นทางให้กับปรัชญาที�ว่าด้วยการ

ปฏิบติั นกัปรัชญาจึงไม่มีทางเลือกวา่เขาควรจะขจดัความขดัแยง้ที�ปรากฏอยู ่หรือจะปล่อยมนัไวอ้ยา่ง

นั�น เพราะในกรณีหลงั ทฤษฎีในเรื�องนี� ยอ่มจะเป็นทรัพย์อันไร้เจ้าของ ซึ� งคนที�เชื�อในชะตากาํหนด 

จะเขา้ครอบครอง และไล่ศีลธรรมทั�งหลายออกจากพื�นที�ของเขา ในฐานะที�มายดึครองทั�งที�ไม่มีสิทธิ�   30 
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อยา่งไรก็ตาม เราก็ยงัไม่อาจพูดวา่กาํลงักา้วเขา้สู่ชายแดนของปรัชญาแห่งการประพฤติปฏิบติั 

เพราะมนัไม่ใช่ที�ที�ขอ้ขดัแยง้นั�นยุติลง มนัเพียงแค่เรียกร้องเอาจากเหตุผลบริสุทธิ�  ให้ช่วยยุติประเด็น

ปัญหาซึ� งมนัพาตวัเองเขา้ไปพนัอยู่กบัคาํถามในเชิงของความคิด เพื�อที�ว่าเหตุผลเชิงปฏิบติัจะได้

พกัผ่อนและปลอดภยัจากการโจมตีจากภายนอก ที�อาจทาํให้พื�นฐานที�รองรับสิ�งที�มนัปรารถนาจะ

ก่อสร้าง กลายเป็นประเด็นโตเ้ถียง 5 

แต่ขอ้อา้งอนัชอบธรรมถึงอิสรภาพแห่งเจตจาํนง ซึ� งแมแ้ต่เหตุผลทั�วๆ ไปก็อา้งถึง เป็นสิ�งที�

ตั�งอยู่บนมโนสํานึกและบนฐานคติที�เป็นที�ยอมรับ ว่าเหตุผลเป็นอิสระจากสาเหตุทั�งหลายที�บงัคบั

เพียงแค่ในเชิงจิตวิสัย ซึ� งประกอบกนัขึ�นเป็นอะไรที�เป็นเรื�องของความรู้สึก และดงันั�นจึงอยู่ใตค้าํ

เรียกกลางๆ ว่าคือสิ� งอนัรู้ได้ด้วยผสัสะ ในการนี�  มนุษยผ์ูซึ้� งถือตนว่ามีปัญญา จึงวางตนเองไวบ้น

ระดบัชั�นของสิ�งที�แตกต่างออกไป และในความสัมพนัธ์กบัรากฐานของการกาํหนดบงัคบั ในประเภท10 

ที�ต่างไปโดยสิ�นเชิง เมื�อเขาถือว่าตวัเองมีปัญญาและมีเจตจาํนง และดงันั�นจึงมีอาํนาจของการเป็น

สาเหตุ กบัเมื�อในอีกทางหนึ� ง เขารับรู้ตนเองว่าเป็นปรากฏการณ์ในโลกแห่งผสัสะ (อยา่งที�เขาก็เป็น

จริงๆ) และนําอาํนาจในการเป็นสาเหตุของเขาไปอยู่ใต้การกําหนดบังคับจากภายนอก อย่างที�

สอดคลอ้งกบักฎของธรรมชาติ  

ไม่นานเขาก็จะตระหนักว่าทั�งสองอย่างสามารถเกิดขึ�นพร้อมๆ กนั และจริงๆแล้ว ตอ้งเป็น15 

เช่นนั�น เพราะวา่ ไม่มีความขดัแยง้ใดเลยแมแ้ต่นอ้ย ในการกล่าววา่ สิ�งในลักษณะปรากฏ (อยูใ่นโลก

แห่งผสัสะ) อยู่ใตก้ฎบางอยา่ง ซึ� งไม่มีอาํนาจบงัคบักบัสิ�งเดียวกนันั�นเองในฐานะของสิ�งหรือสัตใน

ตัวเอง และในการกล่าววา่เขาตอ้งเขา้ใจและคิดถึงตวัเองในแบบที�เป็นสองดา้นนี�  ซึ� งดา้นแรกตั�งอยูบ่น

ฐานของมโนสํานึกของเขาเองวา่เป็นสิ�งที�ถูกกระทบผา่นผสัสะ และดา้นที�สองตั�งอยูบ่นฐานของมโน

สํานึกของเขาเองวา่มีสติปัญญา นั�นก็คือ เป็นอิสระจากรอยประทบัของผสัสะ ในการใช้เหตุผล (คือ20 

อยูใ่นโลกแห่งความเขา้ใจ) 

ฉะนั�น สิ� งที�เกิดขึ�นก็คือ มนุษยอ์า้งว่าตนมีเจตจาํนง ซึ� งไม่ยอมรับสิ�งใดก็ตามที�เป็นของแรง

ปรารถนาและความรู้สึกทางจิตใจ และในทางตรงกนัขา้ม คิดถึงการกระทาํหลายๆ อยา่งวา่เป็นไปได ้

– หรือแม้กระทั�งว่าเป็นสิ� งซึ� งเขาจาํเป็นตอ้งทาํ – ซึ� งเขาจะกระทาํได้ก็แต่ด้วยการเพิกเฉยกบัความ

ปรารถนาและความรู้สึกรักชงัทั�งหลายของจิตใจ ความเป็นตวัตน้เหตุแห่งการกระทาํเช่นนั�น ตั�งอยูใ่น25 

ตวัเขาในฐานะแห่งปัญญา และในกฎแห่งสัมฤทธิผลและการกระทาํ ที�สอดคลอ้งกบัหลกัการต่างๆ 

ในโลกอนัเขา้ใจไดด้ว้ยปัญญา ซึ� งเขาไม่รู้อะไรมากไปกว่าขอ้ที�ว่า ในโลกนั�น มีก็แต่เหตุผลเท่านั�น – 

เหตุผลที�เป็นอิสระจากสิ�งอนัรู้โดยผสัสะ – ที�เป็นผูบ้ญัญติักฎ ยิ�งกวา่นั�น เนื�องจากวา่ ในโลกนั�นและ

ในฐานะของสติปัญญาเท่านั�น ที�เขาเป็นตวัของเขาเองอย่างแทจ้ริง (ในฐานะมนุษย ์เขาเป็นเพียงแค่

ลกัษณะปรากฏของตวัเอง) กฎพวกนั�นจึงมีผลบงัคบัต่อเขาโดยตรงและอยา่งเด็ดขาด จนกระทั�ง สิ�งที�30 
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ความใคร่ ความกระหายทางกายและความรู้สึกแห่งจิตใจ (ซึ� งก็คือธรรมชาติทั�งมวลของโลกของ

ผสัสะ) ผลกัดนัให้เขากระทาํ ไม่อาจทาํร้ายกฎของเจตนารมณ์ของเขาในฐานะของปัญญา  ที�จริงแลว้ 

เขาไม่ถือดว้ยซํ� าวา่ตวัเองตอ้งรับผิดชอบต่อสิ�งพวกแรก หรือแมแ้ต่จะยอมรับใหพ้วกมนัเป็นส่วนหนึ�ง

ของตวัตนที�แทจ้ริงของเขา นั�นก็คือ ของเจตจาํนงของเขา เขายอมรับก็แต่ความลุ่มหลงที�เขาอาจพ่าย

แพ ้ถ้าเขาปล่อยให้พวกมนัมีอิทธิพลต่อคติพจน์ประจาํใจของเขา จนทาํร้ายต่อกฎแห่งเหตุผลของ5 

เจตจาํนง 

ดว้ยการคิดให้ตวัเองอยู่ในโลกของความเข้าใจ เหตุผลเชิงปฏิบติัไม่ไดก้า้วขา้มเขตจาํกดัของ

มนัเอง แต่มนัจะทาํไดแ้น่ ถา้มนัพยายามรู้ตรง หรือรู้สึก ใหต้นเองเขา้สู่โลกนั�น ในโลกแห่งผสัสะแลว้ 

นั�นจะเป็นเพียงความคิดในเชิงลบ ซึ� งไม่ไดใ้ห้กฎต่อเหตุผลเพื�อใชก้าํหนดเจตจาํนง และเป็นเชิงบวก

เพียงในประเด็นเดียวเท่านั�น คือ พร้อมกบัการที�อิสรภาพเป็นคุณลกัษณะเชิงลบ มนัก็ประสานกบั10 

สมรรถภาพ (เชิงบวก) และทั�งกบัอาํนาจที�เหตุผลจะเป็นตัวเหตุ ซึ� งเราเรียกว่าเจตจาํนง อนัได้แก่ 

สมรรถภาพที�จะกระทาํ โดยที�หลกัการของการกระทาํ จะสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะที�เป็นแก่นแทข้อง

แรงขบัดนัของเหตุผล ซึ� งก็คือเงื�อนไขวา่คติพจน์ประจาํใจสามารถใช้ไดอ้ยา่งเป็นสากลในฐานะกฎ 

แต่ถ้าเหตุผลเชิงปฏิบติัจะยืมวัตถุแห่งเจตจาํนง อนัไดแ้ก่ แรงจูงใจ จากโลกแห่งความเขา้ใจ มนัก็จะ

กา้วขา้มเขตจาํกดัของตนเอง และอวดอา้งไดว้า่รู้จกักบัสิ�งซึ� งมนัไม่รู้อะไรเลย 15 

แนวคิดวา่ดว้ยโลกแห่งความเขา้ใจจึงเป็นเพียงจุดยืน ซึ� งเหตุผลมองตนเองวา่ถูกบงัคบัใหย้ืดถือ 

ภายนอกลกัษณะปรากฏทั�งหลาย เพื�อที�จะคิดถึงตนเองในฐานะของเหตุผลภาคปฏิบัติ ซึ� งจะเป็นไป

ไม่ได้เลยหากว่าอารมณ์และความรู้สึกมีอาํนาจเหนือมนุษย์ แต่เป็นความจาํเป็น หากมนุษยไ์ม่ถูก

ปฏิเสธว่ามีมโนสํานึกถึงตวัเองว่ามีปัญญา และดังนั�น จึงมีอาํนาจในการเป็นตวัเหตุ ที�ผลกัดันโดย

เหตุผลของเขา นั�นก็คือ เขากระทาํการอย่างอิสระ ความคิดนี� มาพร้อมกบัมโนคติแห่งระเบียบและ20 

ระบบของกฎ ที�แตกต่างออกไปจากของกลไกธรรมชาติ ซึ� งเป็นของโลกแห่งผสัสะ และมนัทาํให้

แนวคิดวา่ดว้ยโลกแห่งความเขา้ใจ (ซึ� งก็คือสัตที�มีเหตุผลทั�งหมดในฐานะสิ�งในตนเอง) เป็นสิ�งจาํเป็น 

แต่มนัก็มิไดอ้วดอา้งแมแ้ต่น้อย ที�จะให้เราคิดถึงมนัไกลไปกวา่ในคาํบรรยายเงื�อนไขในเชิงรูปแบบ

ของมัน ซึ� งก็คือ ในความสากลของคติพจน์ของเจตจาํนงในฐานะกฎ และของการมีอาํนาจเหนือ

ตวัเองของเจตจาํนง ซึ� งนี�เท่านั�นที�เขา้กนัไดก้บัอิสรภาพของมนั ในขณะที� ในทางกลบักนั กฎทั�งมวล25 

ที�อา้งอิงถึงวตัถุเฉพาะให้เราก็แต่การตกอยู่ใตอ้าํนาจ ซึ� งพบได้เพียงในกฎธรรมชาติ และสามารถ

ใชไ้ดก้็แต่กบัโลกของผสัสะเท่านั�น  

แต่เหตุผลจะกา้วขา้มขอบเขตทั�งหลายของมนั ถา้มนัยอมรับภาระที�จะอธิบายวา่เหตุผลบริสุทธิ�

กลายเป็นเหตุผลแห่งการปฏิบติัไดอ้ยา่งไร ซึ� งจะเป็นปัญหาเดียวกนักบัการอธิบายวา่อิสรภาพเป็นไป

ได้ ได้อย่างไร 30 
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เพราะเราอธิบายได้ก็แต่สิ� งที�เราสามารถลดทอนลงสู่กฎ  ซึ� งวตัถุของมนัสามารถพบได้ใน

ประสบการณ์ที�เป็นไปได ้ แต่อิสรภาพเป็นเพียงมโนคติ ซึ� งความเป็นจริงอยา่งเป็นวตัถุวิสัยของมนัไม่

อาจถูกแสดงวา่เป็นไปตามกฎธรรมชาติ และดงันั�น จึงไม่อาจปรากฏให้เห็นในประสบการณ์ที�เป็นไป

ไดใ้ดๆ และดว้ยเหตุผลนี� เอง จึงไม่สามารถเขา้ใจไดเ้ลย เพราะเราไม่อาจสนับสนุนมนัด้วยตวัอย่าง

หรือดว้ยอุปมาใดๆ มนัมีนํ� าหนกัก็แต่เพียงในฐานะของขอ้สมมุติฐานที�จาํเป็นของเหตุผล ในสัตที�เชื�อ5 

ว่าตนเองตระหนักรู้ถึงเจตจาํนง นั�นก็คือ ของสมรรถภาพแห่งจิตที�ต่างออกไปจากสมรรถภาพของ

การมีแค่ความปรารถนา (คือสมรรถภาพของการบงัคบัตนเองให้กระทาํอย่างมีปัญญา ซึ� งหมายถึง 

กระทาํตามกฎของเหตุผล อย่างไม่ขึ�นกบัสัญชาติญาณตามธรรมชาติ)  ในที�ใดก็ตามที�การกาํหนด

บงัคบัด้วยกฎธรรมชาติสิ�นสุดลง การอธิบายทั�งหมดก็สิ�นสุดลงเช่นกนั และไม่มีอะไรเหลือนอกไป

จากการกล่าวปกป้อง ได้แก่ การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ของผูท้ี�อวดอา้งว่าไดม้องทะลุลงไปถึงธาตุแทข้อง10 

สรรพสิ�ง แลว้ประกาศกอ้งวา่อิสรภาพไม่มีอยูจ่ริง 

เราทาํไดแ้ค่การชี� ให้พวกเขาเห็นวา่ ความขดัแยง้ที�พวกเขาคิดวา่ถูกคน้พบในสรรพสิ�งนั�นไม่

อาจมาจากอะไรได ้นอกจากขอ้เท็จจริงที�ว่า เพื�อที�จะเอากฎธรรมชาติมาใชก้บัการกระทาํของมนุษย ์

พวกเขาจาํตอ้งพิจารณามนุษยเ์พียงในฐานะของลกัษณะปรากฏ แล้วเมื�อเราขอให้พวกเขาพิจารณา

มนุษยผ์า่นสติปัญญาของเขาในฐานะสิ�งในตนเอง พวกเขาก็ยงัยืนยนัที�จะพิจารณาแง่นี� ของมนุษยใ์น15 

ฐานะลักษณะปรากฏอีกเช่นกัน ในกรณีเช่นนั� น การแยกความเป็นตัวต้นเหตุของมนุษย์ (ได้แก่ 

เจตจาํนงของเขา) ออกจากกฎธรรมชาติทั�งมวลของโลกแห่งผสัสะ ในบุคคลคนเดียวกนั ย่อมเป็น

ความขดัแยง้ แต่ความขดัแยง้นี� จะหายไป หากพวกเขาพิจารณาตวัเองและยอมรับ ซึ� งก็เป็นไปอย่าง

เที�ยงธรรม วา่เบื�องล่างลกัษณะปรากฏ ตอ้งมีสิ�งในตนเองอยูเ่ป็นฐาน (แมจ้ะถูกซ่อนไวจ้ากการรับรู้ก็

ตาม) และยอมรับดว้ยวา่ เราไม่อาจคาดวา่กฎแห่งการปฏิบติัของสิ�งเช่นนี�  จะเป็นอยา่งเดียวกนักบักฎที�20 

ควบคุมลกัษณะปรากฏของพวกมนั  

ความเป็นไปไม่ได้ในเชิงจิตวิสัย ของการอธิบายอิสรภาพของเจตจาํนง เป็นสิ� งเดียวกนักับ

ความเป็นไปไม่ได้ของการคน้พบและอธิบายความรู้สึกว่าตอ้งใส่ใจ18ที�มนุษยม์ีต่อกฎศีลธรรม แม้
                                                                                 
18 ความสนใจ หรือความรู้สึกวา่ตอ้งใส่ใจ เป็นสิ�งที�ทาํให้เหตุผลกลายเป็นเหตุผลแห่งการปฏิบตัิ นั�นคือ เป็นสาเหตุที�

กาํหนดบงัคบัเจตจาํนง ฉะนั�น เราจึงกล่าวถึงก็แต่สัตที�มีเหตุผล วา่มีความสนใจในสิ�งหนึ�ง สัตที�ไม่มีเหตุผลรู้สึกถึงก็

แต่ความกระหายทางผสัสะ  เหตุผลมีความสนใจโดยตรงต่อการกระทาํหนึ�ง ก็ต่อเมื�อการใชไ้ดอ้ยา่งเป็นสากลของ

คติพจน์ของมนั เพียงพอที�จะกาํหนดเจตจาํนง ความสนใจดงักล่าวจึงบริสุทธิ�  แต่ถา้เหตุผลสามารถกาํหนดเจตจาํนง 

เพียงโดยผ่านอีกวตัถุหนึ� งของความปรารถนา หรือโดยผ่านการเสนอแนะของความรู้สึกบางอยา่งของบุคคลผูน้ั�น 

เหตุผลก็มีความสนใจต่อการกระทาํนั�นเพียงโดยออ้ม และดว้ยการที�เมื�อปราศจากประสบการณ์ เหตุผลเองก็จะไม่

สามารถคน้พบ ไม่วา่จะเป็นวตัถุของเจตจาํนง หรือความรู้สึกพิเศษที�กระตุน้มนั ความสนใจอยา่งหลงันี� จึงเป็นเพียง

สิ�งที�ไดม้าจากประสบการณ์ และไม่ได้เป็นความรู้สึกว่าตอ้งใส่ใจแห่งเหตุผลบริสุทธิ�   ความสนใจเชิงตรรกะของ
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กระนั� น เขาก็ยงัมีความรู้สึกว่าต้องใส่ใจอย่างแท้จริงต่อศีลธรรม อันตั� งอยู่บนสิ� งที� เราเรียกว่า

ความรู้สึกทางศีลธรรม ซึ� งบางคนเขา้ใจผิดวา่เป็นมาตรฐานสําหรับการตดัสินทางศีลธรรมของเรา แต่

เราควรจะมองวา่เป็นผลในเชิงจิตวิสัย ของการที�กฎกระทาํต่อเจตจาํนง ซึ� งหลกัการอนัเป็นวตัถุวิสัย

ไดม้าจากเหตุผลเพียงอยา่งเดียว  

สําหรับสัตที�มีเหตุผล ผูซึ้� งถูกกระทบโดยผสัสะ การที�เขาจะตั�งเจตจาํนงในสิ�งซึ� งมีก็แต่เหตุผล5 

เท่านั� นที�ก ําหนดว่าอะไรคือสิ� งที�  “ควร” ย่อมจาํเป็นว่าเหตุผลของเขาควรจะมีอํานาจที�จะสร้าง

ความรู้สึกพึงพอใจหรือหรือความปิติยินดีต่อการกระทาํตามหน้าที� นั�นก็คือ เหตุผลควรจะมีอาํนาจ

ของการเป็นตวัเหตุที�จะกาํหนดสิ� งอันรู้โดยสัมผสัด้วยหลักการของมันเอง แต่เป็นไปไม่ได้ที�จะ

มองเห็น – นั�นคือ ที�จะเขา้ใจอยา่งก่อนประสบการณ์ – วา่ลาํพงัความคิด ซึ� งในตวัเองแลว้ไม่มีอะไรที�

เป็นความรู้สึก จะสามารถสร้างให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ หรือความรู้สึกเจบ็ปวดไดอ้ยา่งไร เพราะนี�10 

คือการเป็นสาเหตุชนิดหนึ�ง ซึ� งยอ่มเหมือนกบัการเป็นสาเหตุอื�นๆ ทั�งหลาย ที�เราไม่อาจกาํหนดอะไร

ไดอ้ย่างก่อนประสบการณ์ หากแต่ตอ้งรอให้มีประสบการณ์เกี�ยวกบัมนัเสียก่อน  แต่เนื�องจากนี�ไม่

อาจให้ความสัมพนัธ์ใดๆทั�งสิ�นที�สาเหตุมีต่อผลแก่เรา เวน้ก็แต่ความสัมพนัธ์ระหว่างสองวตัถุของ

ประสบการณ์ – ในขณะที� เหตุผลบริสุทธิ�  ที�อาศัยเพียงแค่โนคติ (ซึ� งไม่ให้วตัถุใดๆ ทั� งสิ� นต่อ

ประสบการณ์) จะกลายเป็นสาเหตุของผลที�ชัดเจนว่าเป็นของประสบการณ์ – สิ� งที�ตามมาก็คือ 15 

สําหรับมนุษยอ์ยา่งเรา  เป็นไปไม่ไดเ้ลยวา่ทาํไมและอยา่งไร ความเป็นกฎสากลของคติพจน์ ซึ� งก็คือ

ศีลธรรม จึงทาํให้เรารู้สึกวา่ตอ้งใส่ใจ นี�เท่านั�นที�แน่นอน ไม่ใช่เพราะว่ากฎทาํให้เรารู้สึกว่าต้องใส่ใจ 

มนัจึงมีอาํนาจบงัคบัใชต่้อเรา (เพราะนั�นจะเป็นการไร้อาํนาจเหนือตนเอง และเป็นการที�เหตุผลแห่ง

การปฏิบติัไปขึ�นกบัสิ�งที�รู้โดยผ่านผสัสะ นั�นคือ ขึ�นกบัการที�มีอารมณ์ความรู้สึกรองรับอยูเ่บื�องล่าง 

ซึ� งในกรณีเช่นนั�น เหตุผลแห่งการปฏิบติัจะไม่อาจเป็นผูบ้ญัญติักฎศีลธรรมไดเ้ลย) แต่ที�จริงแลว้ กฎ20 

เป็นสิ� งที�เรารู้สึกว่าต้องใส่ใจก็เพราะมนัมีอาํนาจบงัคับใช้ต่อเราในฐานะมนุษย ์ด้วยการที�มนัเกิด

ออกมาจากเจตจาํนงของเราในฐานะสิ�งที�มีปัญญา และดงันั�นจึงเกิดมาจากตวัตนที�แทจ้ริงของเรา แต่

อะไรที�เป็นแค่เพียงคุณสมบัติของลักษณะปรากฏ ย่อมจาํต้องถูกเหตุผลตัดสินว่าเป็นรองต่อธรรมชาติ

ของสิ�งในตนเองเสมอ 

ฉะนั�น คาํถามว่า “ทาํไมประโยคคาํสั�งอย่างเด็ดขาดจึงเป็นไปได้” สามารถตอบได้ก็แต่ใน25 

ขอบเขตดงันี� คือ เราสามารถให้ขอ้สมมุติฐานหนึ� งเดียวที�รองรับความเป็นไปได้ของประโยคคาํสั�ง

อยา่งเด็ดขาด อนัไดแ้ก่ มโนคติแห่งอิสรภาพ  และเราสามารถเห็นถึงความจาํเป็นของขอ้สมมติฐานนี�

เช่นกนั ซึ� งเป็นขอ้สันนิษฐานที�เพียงพอสําหรับการนาํเหตุผลมาใช้กับการปฏิบัติ นั�นก็คือ เพียงพอต่อ
                                                                                                                                                                                                                                            

เหตุผล (เพื�อที�จะขยายอาํนาจในการเขา้ใจของมนั) ไม่เคยเป็นความสนใจโดยตรง แต่เกิดตามมาจากวตัถุประสงค์ที�

เหตุผลถูกนาํมาใช ้ 
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การเชื�อมั�นในการมีอํานาจบังคับของประโยคคาํสั�งนี� ซึ� งเท่ากบัการเชื�อมั�นในอาํนาจบงัคบัของกฎ

ศีลธรรม แต่เหตุผลของมนุษยจ์ะไม่มีวนัหย ั�งเห็นเลยวา่ ทาํไมตวัขอ้สันนิษฐานนี� เองจึงเป็นไปได ้ แต่

ดว้ยขอ้สมมุติฐานถึงอิสรภาพของเจตจาํนงของสิ�งที�มีปัญญา ความมีอาํนาจเหนือตนเองของเจตจาํนง 

– ในฐานะของเงื�อนไขเชิงรูปแบบซึ� งเจตจาํนงสามารถถูกกาํหนด – เป็นผลที�ตามมาอย่างจาํเป็น 

ยิ�งกว่านั�น การสมมติล่วงหน้าถึงอิสรภาพของเจตจาํนงไม่ใช่ (อย่างที�ปรัชญาบริสุทธิ� สามารถแสดง5 

ให้เห็น) เพียงแค่เป็นไปได้ (โดยปราศจากความขัดแย้งกับหลักแห่งความแน่นอนตายตัวของ

ธรรมชาติ ในความสัมพนัธ์กบัลกัษณะปรากฏต่างๆ ของโลกแห่งผสัสะ) แต่เป็นสิ�งที�จาํเป็นในทาง

ปฏิบติัอีกดว้ย – นั�นก็คือ จาํเป็นในฐานะมโนคติ อยา่งไม่ตอ้งการเงื�อนไขอื�นใดเพิ�มเติม – สําหรับสัต

ที�มีเหตุผล ผูซึ้� งมีมโนสํานึกถึงความเป็นสาเหตุของตวัเขาผ่านเหตุผล และมีมโนสํานึกถึงเจตจาํนง 

(ซึ� งเป็นคนละสิ�งกบัความปรารถนา) ที�จะใช้เหตุผลเป็นเงื�อนไขรองรับการกระทาํโดยสมคัรใจทั�ง10 

มวลของเขา แต่เป็นเรื� องที�เหนือความสามารถของเหตุผลของมนุษย ์ที�จะอธิบายว่าทําไมเหตุผล

บริสุทธิ�  ดว้ยตวัมนัเอง จึงสามารถที�จะกลายเป็นเหตุผลสําหรับการปฏิบติั อยา่งที�ไม่ตอ้งการแรงจูงใจ

อื�นใดที�อาจไดม้าจากแหล่งอื�น นั�นก็คือ ทาํไมลาํพงัเพียงแค่ หลักแห่งการที�คติพจน์ประจาํใจทั�งมวล

ของมันสามารถใช้ได้อย่างเป็นกฎสากล (ซึ� งแน่นอนว่าเป็นรูปแบบของเหตุผลบริสุทธิ� เชิงปฏิบติั) 

อยา่งที�ปราศจากการอา้งอิงถึงเนื�อหา (วตัถุ) ของเจตจาํนงซึ� งเราอาจมีความรู้สึกสนใจอยูก่่อนแลว้ จึง15 

สามารถให้แรงจูงใจไดด้ว้ยตวัของมนัเอง และสามารถสร้างความรู้สึกวา่ตอ้งใส่ใจ ที�อาจเรียกวา่ความ

สนใจเชิงศีลธรรมบริสุทธิ�  กล่าวก็คือ เป็นไปไม่ไดเ้ลยที�เราจะอธิบายว่าเหตุผลบริสุทธิ�สามารถที�จะ

กลายเป็นเหตุผลเชิงปฏิบัติได้อย่างไร และความเหนื�อยยากทั�งมวลที�ทุ่มเทลงไปกบัการนี� ยอ่มจะสูญ

เปล่า 

เรื�องราวก็จะเป็นเช่นเดียวกนั ถา้ผมจะพยายามคน้หาวา่ทาํไมตวัเสรีภาพเอง ในฐานะของความ20 

เป็นสาเหตุแห่งเจตจาํนง ถึงเป็นไปได ้เพราะดว้ยการนั�นผมละทิ�งฐานทางปรัชญาของการอธิบาย แลว้

ก็ไม่มีฐานอื�นให้ยืน ผมอาจรู้สึกปลื�มปิติกบัโลกแห่งปัญญา ซึ� งยงัคงเหลืออยูส่ําหรับผม แต่ถึงแมผ้ม

จะมีมโนคติของมนั ซึ� งก็ตั�งอยู่บนฐานอนัเหมาะสม ผมก็ไม่มีความรู้แมส้ักน้อยนิดเกี�ยวกบัมนั และ

ผมก็ไม่อาจบรรลุความรู้เช่นนั�นไดเ้ลย แมจ้ะดว้ยความพยายามทั�งหมดของสมรรถภาพตามธรรมชาติ

ของเหตุผลของผม  มนัแค่แสดงถึง “อะไรบางอยา่ง” ที�ยงัคงอยูเ่มื�อผมลบลา้งทุกสิ�งทุกอยา่งที�เป็นของ25 

โลกแห่งผสัสะ ออกจากหลักการที�กาํหนดการกระทาํของเจตจาํนงของผม  ที� เพียงแค่ช่วยจาํกัด

หลกัการของแรงขบัที�มาจากอาณาเขตของสิ�งที�รู้โดยผสัสะ ดว้ยการขีดวงลอ้มอาณาเขตนี�  และแสดง

ให้เป็นวา่มนัไม่ไดค้ลอบคลุมทุกสิ�งทุกอยา่งไวใ้นตวัของมนัเอง แต่ยงัคงมีสิ�งที�เหนือไปกวา่นั�น แต่

ผมก็ไม่รู้อะไรมากไปกว่านั�นเกี�ยวกบัสิ� งที�เหนือขึ�นไปนั�น  สําหรับเหตุผลบริสุทธิ� ซึ� งคิดอุดมคตินี�

ขึ�นมา หลงัการถอดเอาเนื�อหาทั�งหมด อนัไดแ้ก่ความรู้เกี�ยวกบัวตัถุ ออกไป สิ�งที�เหลืออยูส่ําหรับผม ก็30 

ไม่มีอะไรนอกจากรูปแบบ – ซึ� งก็ได้แก่ กฎสําหรับการปฏิบติั ที�มาจากความมีอาํนาจใช้บงัคบัอยา่ง
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เป็นสากล – ของคติพจน์ประจาํใจ  และการคิดถึงเหตุผลอยา่งสอดคลอ้งกบัสิ�งนี�  ที�อา้งอิงถึงโลกอนั

บริสุทธิ� ของความเขา้ใจ วา่เป็นสาเหตุหนึ�งที�เป็นไปได ้ของการสร้างผลสัมฤทธิ�  นั�นก็คือ คิดถึงเหตุผล

ว่าเป็นตวัเหตุที�กาํหนดบังคบัเจตจาํนง ฉะนั�นแล้ว ในที�นี� ย่อมไม่อาจมีแรงจูงใจใดๆได้เลย เพราะ

มโนคติของโลกอนัเข้าใจได้ด้วยปัญญานี� เอง ที�จะต้องเป็นแรงจูงใจของตวัมันเอง หรือเป็นสิ� งที�

เหตุผลมีความสนใจมาตั�งแต่ต้น แต่การทาํให้สิ� งนี� เองเป็นที�เข้าใจ ก็คือประเด็นปัญหาที�เราไม่อาจ5 

แกไ้ข 

ดงันั�น นี� จึงเป็นขอบเขตที�ไกลที�สุดของคาํอธิบายทั�งมวลในเรื�องของศีลธรรม ซึ� งสําคญัอยา่ง

ยิ�งยวดที�เราจะตอ้งกาํหนดลงให้ได้ เพื�อที�ว่าเหตุผลจะไม่สร้างผลร้ายให้กบัศีลธรรม ด้วยการเที�ยว

สืบคน้ในโลกแห่งผสัสะ เพื�อที�จะหาแรงขบัดนัสูงสุดและหาความรู้สึกวา่ตอ้งใส่ใจ ที�เป็นที�เขา้ใจได ้

แต่ก็วางอยูบ่นประสบการณ์ และในอีกทางหนึ� ง เพื�อที�เหตุผลจะไดไ้ม่กระพือปีกของมนัอยา่งไร้ผล 10 

ไม่อาจเหินบินไป ในอวกาศที�ว่างเปล่าสําหรับมนั ของแนวความคิดที�ขา้มพน้ประสบการณ์ ซึ� งเรา

เรียกว่าโลกแห่งปัญญา แล้วก็หลงทางอยู่ท่ามกลางสิ�งเพอ้ฝัน ยิ�งกวา่นั�น มโนคติของโลกแห่งความ

เขา้ใจอนับริสุทธิ�  ในฐานะที�รวมของปัญญาทั�งมวล ซึ� งตวัเราเองในฐานะสัตที�มีเหตุผล ก็เป็นส่วน

หนึ� งในนั� น (แม้ว่าในอีกด้านหนึ� งเราก็เป็นส่วนหนึ� งของโลกแห่งผสัสะด้วยเช่นกนั) ก็ยงัคงเป็น

มโนคติที�ใช้งานไดแ้ละถูกตอ้ง สําหรับความเชื�อที�มีเหตุผล แมว้า่ความรู้ทั�งหมดยุติลงที�ขอบเขตนี� ก็15 

ตาม กล่าวก็คือ ใช้งานได้และถูกต้องต่อการที�จะทาํให้เรารู้สึกถึงความสนใจอย่างแท้จริงในกฎ

ศีลธรรม ผา่นอุดมคติอนัสูงส่งของอาณาจกัรสากลของสิ�งอันเป็นเป้าหมายในตนเอง(สัตที�มีเหตุผล) 

ซึ� งเราสามารถเขา้เป็นส่วนหนึ�งก็ต่อเมื�อ เราระวงัที�จะประพฤติตนตามคติพจน์ของอิสรภาพ เสมือนวา่

เป็นกฎแห่งธรรมชาติ  

 20 

ข้อสังเกตประการสุดท้าย 

การใช้เหตุผลบริสุทธิ� หาความจริงในเรื� องของธรรมชาตินําไปสู่ความเที�ยงแทแ้น่นอนอย่าง

สมบูรณ์ ของสาเหตุสูงสุดบางอยา่งของโลก การใชเ้หตุผลบริสุทธิ� ในเชิงปฏิบติั กับเรื� องของอิสรภาพ 

ก็นาํไปสู่ความเที�ยงแทแ้น่นอนอนัสมบูรณ์เช่นกนั แต่เป็นของกฎของการกระทาํของสัตที�มีเหตุผลใน

ฐานะที�มนัเป็นสัตเช่นนั�น ไม่ว่าจะถูกใช้งานอย่างไร หลักการสําคัญของเหตุผลก็คือการผลกัดัน25 

ความรู้ที�ไดม้า ไปสู่การมีมโนสํานึกถึงความเที�ยงแทแ้น่นอนของความรู้นั�น (ซึ� งถา้ไม่มีความเที�ยงแท้

แน่นอน มนัก็จะไม่อาจเป็นความรู้ของเหตุผลไดเ้ลย) อยา่งไรก็ตาม เหตุผลเดียวกนันี�ก็อยูใ่ตข้้อจาํกัด

ที�สําคญัเท่าๆ กนัวา่มนัไม่สามารถหย ั�งเห็นความเที�ยงแท้แน่นอนของอะไรที�เป็นอยู ่หรือของอะไรที�

เกิดขึ�น รวมไปถึงของอะไรที�ควรเกิดขึ�น นอกเสียจากวา่ จะมีการวางเงื�อนไขที�รองรับการเป็นอยูข่อง

มนั หรือการเกิดขึ�น รวมทั�งการควรที�จะเกิดขึ�นของมนั แต่ในการนี�  โดยการสืบคน้อย่างจริงจงัถึง30 
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เงื�อนไขดงักล่าว ความพึงพอใจที�ไดจ้ากเหตุผลก็จะถูกผดัผอ่นไปขา้งหนา้ซํ� าแลว้ซํ� าเล่า เหตุผลจึงดิ�น

รนคน้หาความเที�ยงแทแ้น่นอนที�ปราศจากเงื�อนไข และพบวา่ตนเองถูกบงัคบัให้ยึดถือเป็นฐานคติวา่

มนัมีอยูจ่ริง แมว้่าจะไร้มรรคาที�จะทาํให้ตวัเองเขา้ใจในสิ�งนั�น และถือว่าเป็นโชคอนันต์ หากว่ามนั

สามารถคน้พบเพียงแค่แนวความคิดที�คลอ้งจองกบัฐานคตินี�ก็ตาม   

จึงไม่มีอะไรที�ควรประณามในการที�เราอนุมานถึงหลักการสูงสุดของศีลธรรม  มีก็แต่ข้อ5 

โตแ้ยง้ที�มุ่งไปที�เหตุผลทั�วๆ ไปของมนุษย ์วา่ไม่สามารถทาํให้เราเขา้ใจถึงความเที�ยงแทแ้น่นอนอยา่ง

สมบูรณ์ ของกฎแห่งการปฏิบติัอนัเป็นอิสระจากเงื�อนไข (อยา่งที�ประโยคคาํสั�งอยา่งเด็ดขาดตอ้งเป็น) 

การที�มนัไม่ยินยอมที�จะทาํอย่างนั�นโดยผา่นเงื�อนไข – โดยการถือวา่มีความสนใจต่ออะไรบางอยา่ง

รองรับอยู่เบื�องล่าง – ไม่ใช่ขอ้ที�จะใช้มาตาํหนิมนัได ้เพราะถา้เช่นนั�น มนัก็ไม่อาจเป็นกฎศีลธรรม 

นั�นก็คือไม่อาจเป็นกฎสูงสุดของอิสรภาพ และในขณะที�เราไม่อาจเขา้ใจถึงความเที�ยงแทแ้น่นอนอนั10 

ไร้เงื�อนไข ต่อการนาํไปปฏิบติั ของประโยคคาํสั�งแห่งศีลธรรม แต่เราก็เขา้ใจถึงความไม่อาจเข้าใจได้

ของมนั และนี�คือทั�งหมดที�สามารถเรียกร้องเอาจากปรัชญา ซึ� งพยายามอย่างสุดกาํลงั ที�จะยืนยนั

หลกัการของตนไปจนถึงขอบเขตอนัเป็นที�สิ�นสุด ของเหตุผลของมนุษย ์ 

 

จบบริบูรณ์ 15 
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