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บทคััดย่่อ

งานวิิจัยั มีีวัตั ถุุประสงค์์ 1) เพื่่อ� ศึึกษาแนวคิิดเรื่อ่� งมนุุษย์์ในทััศนะทางปรััชญาตะวััน
ตก 2) เพื่่อ� ศึึกษาแนวคิิดมนุุษย์์ในทััศนะของฌอง ฌาคส์์ รุุสโซ 3) เพื่่อ� วิิเคราะห์์แนวคิิดมนุุษย์์
ตามทััศนะของฌอง ฌาคส์์ รุุสโซ เป็็นการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ
ผลการศึึกษาพบว่่า แนวคิิดมนุุษย์์ของปรััชญาตะวัันตกนั้้น� สามารถแบ่่งออกเป็็น
3 ยุุค คืือ 1) ยุุคกรีีก ซึ่่ง� ยุุคนี้้ม� องว่่ามนุุษย์์ คืือ ผู้้รู้� �้ รู้จั�้ กั กำำ�หนดหรืือบััญญััติสิ่่ิ ง� ต่่างๆ เช่่น ความดีี
ความชั่่ว� ซึ่่ง� ความรู้นั้้�้ น� มนุุษย์์ได้้มาจากการศึึกษาเล่่าเรีียนมา 2) ยุุคกลาง มองว่่า มนุุษย์์ คืือ ผลิิต
ของพระผู้้เ� ป็็นเจ้้า ทุุกสิ่่ง� ทุุกอย่่างเป็็นไปตามความประสงค์์ของพระเจ้้า เมื่่อ� ทุุกอย่่างลิิขิลิ ไว้้ด้้วย
น้ำำ�มืื
� อของของพระเจ้้าแล้้ว มนุุษย์์ต้้องมีีความเคารพศรััทธาต่่อพระเจ้้า เพื่่อ� ให้้ตนได้้หลุุดพ้้นจาก
ความทุุกข์์เหล่่านั้้น� 3) ยุุคสมััยใหม่่ มองว่่า มนุุษย์์ คืือ สััตว์์ที่่มี� เี สรีีภาพ มีีเจตจำำ�นงค์์เป็็นของตััวเอง
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Abstract
This research article is of three objectives: 1) to examine the
concept of man in Western Philosophy, 2) to explore Jean Jacques Rousseau’s
concept of man, and 3) to analyze Jean Jacques Rousseau’s concept of man.
This study was carried out by the qualitative research method.
The results revealed that the concept of man in Western Philosophy
was divided into three periods viz.1) Greek period: In this time, the man was
the one who knew or decreed things such as good, evil, and all knowledge
of man had acquired through education. 2) Middle Ages: The concept of man
represented the specific product of God. Everything is based on the will of
God and destined by God’s hand, then man must have faith in Him to release
himself from those sufferings. 3) Modern Age: The human concept is regarded
as a freedom animal with free will.

Keywords: Concept of Man, Jean Jacques Rousseau
บทนำำ�

นัับตั้้�งแต่่โบราณกาล คำำ�ถามเกี่่�ยวกัับมนุุษย์์ คืืออะไร มาจากไหน ต้้องดำำ�เนิิน
ไปอย่่างไร มีีเป้้าหมายเพื่่�ออะไร ซึ่่�งคำำ�ถามเหล่่านี้้�ได้้มีีนัักคิิดในสาขาวิิชาต่่างๆ ได้้พยายาม
แสวงหาคำำ�ตอบมาเป็็นระยะเวลาอัันยาวนาน เช่่น นัักปรััชญา นัักศาสนา นัักวิิทยาศาสตร์์
เป็็นต้้น นัักคิิดเหล่่านั้้�นได้้เสนอแนวคิิดเกี่่ย� วกัับมนุุษย์์ที่่แ� ตกต่่างกัันออกไป เช่่น เหลาจื้้อ� เป็็น
นัักปรััชญาชาวจีีนสำำ�นักั เต๋๋า เขาได้้กล่่าวว่่า สรรพสิ่่�งเกิิดมาจากเต๋๋าและจะต้้องกลัับไปสู่่�เต๋๋า
เขาได้้อธิิบายเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินไปของธรรมชาติิซึ่่�งท่่านเห็็นว่่า เป็็นสิ่่�งน่่าประทัับใจมาก
ที่่�สุดุ อีีกทั้้�งมองว่่า มนุุษย์์เป็็นส่่วนหนึ่่�งของธรรมชาติิควรอยู่่�ร่ว่ มกัับสิ่่ง� อื่่น� ๆ ในธรรมชาติิอย่่าง
กลมกลืืน(มาลีี ศรีีเพชรภููมิิ, 2526: 59.) นัักศาสนาที่่�เป็็นฝ่่ายเทวนิิยมแนวคิิดเรื่่อ� งกำำ�เนิิดโลก
และชีีวิิตกล่่าวว่่า ทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างเกิิดขึ้้�นมาเพราะเทพเจ้้าหรืือพระเจ้้าในศาสนาของตน
เป็็นผู้้บั� นั ดาลให้้เกิิดขึ้้น� หรืือสร้้างขึ้้น� โดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์์ได้้ยกพระอิินทร์์ พระพรหม
เป็็นผู้้ส� ร้้างโลกและชีีวิติ ทุุกอย่่างถููกกำำ�หนดโดยพระเจ้้า (เดืือน คำำ�ดี,ี 2534: 64) ในศาสนา
คริิสต์์ถืือว่่า พระยะโฮวาเป็็นผู้้�สร้้างสััตว์์โลก ศาสนาอิิสลามถืือว่่า พระอััลล่่าห์์ เป็็นผู้้�สร้้าง
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วิิญญาณและสิ่่�งต่่างๆ ในโลก (เดืือน คำำ�ดีี, 2534: 65) ในทางพระพุุทธศาสนาก็็ได้้กล่่าวถึึง
เรื่่�องกำำ�เนิิดโลกและมนุุษย์์ไว้้ในอััคคััญญสููตรว่่า สมััยหนึ่่�ง ครั้้�นเวลาล่่วงเลยมาช้้านาน โลก
นี้้�เสื่่อ� ม เมื่่อ� โลกเสื่่อ� มเหล่่าสััตว์์ส่ว่ นมากไปเกิิดที่่�พรหมโลกชั้้น� อาภััสสระ นึึกคิิดอะไรก็็สำำ�เร็็จ
ได้้ตามปรารถนา อยู่่�ในวิิมานอัันงดงาม สถิิตอยู่่�นาน สมััยนั้้�น ทั่่�วทั้้�งจัักรวาลนี้้�แหละเป็็น
น้ำำ��ทั้้�งนั้้�น ดวงดาวนัักษััตรทั้้�งหลายยัังไม่่ปรากฏ กลางคืืน กลางวััน วััน เดืือน ปีี หญิิง ชาย
สััตว์์ทั้้ง� หลายปรากฏชื่่อ� แต่่เพีียงว่่า สััตว์์ เท่่านั้้�น ครั้้�งล่่วงเลยมาช้้านาน เกิิดง้้วนดิินลอยอยู่่�
บนน้ำำ�� ปรากฏแก่่สััตว์์เหล่่านั้้�นดุุจน้ำำ��นมที่่�บุุคคลเคี่่�ยวให้้แห้้งแล้้วทำำ�ให้้เย็็นสนิิท ต่่อมาสััตว์์
เหล่่านั้้�นก็็ใช้้นิ้้�วช้้อนง้้วนดิินขึ้้�นมาลิ้้�มดูู รสง้้วนดิินได้้แผ่่ซ่่านไป เขาจึึงเกิิดความอยากในรส
แม้้สััตว์์เหล่่าอื่่น� ก็็พากัันถืือแบบอย่่างสััตว์์นั้้น� (พระไตรปิิฎกไทย เล่่ม 11 ข้้อ 119: 88) ส่่วน
นัักวิิทยาศาสตร์์ก็ว่็ า่ สิ่่ง� ที่่�มีชีี วิี ติ ได้้เกิิดขึ้้น� มาบนโลกเมื่่อ� 1,200 ล้้านปีีมาแล้้ว และมนุุษย์์เกิิด
ขึ้้�นมาประมาณ 1 ล้้านปีีมาแล้้ว (วิิทย์์ วิิศทเวทย์์, 2521: 1)
ย่่างไรก็็ตามมนุุษย์์ยุุคแรกน่่าจะเริ่่�มประวััติิศาสตร์์ของเขาด้้วยการเป็็นมนุุษย์์ลิิง
อาศััยอยู่่�บนต้้นไม้้ตััวเดีียวหรืือสองตััวกับั คู่่�ของมัันหรืือหากมีีครอบครััวก็ค็ งมีีครอบครััวขนาด
เล็็กๆ เรารู้้ไ� ด้้จะการสัังเกตชีีวิติ ของลิิงอุุรังั อุุตังั ชิิมแปนซีีและกอริิลล่า่ เป็็นต้้น มนุุษย์์ลิงิ ตััว
หนึ่่�งๆ ครอบครััวๆ หนึ่่�งจะครอบครองป่่าตอนใดตอนหนึ่่�งอยู่่�และสงวนสิิทธิ์์มิ� ใิ ห้้ลิิงพวกอื่่น�
เข้้ามาในเขตของตน มัันกิินลููกไม้้ ใบไม้้และอาจลงมาจัับหอย ปููหรืือปลาตามชายน้ำำ��บ้้าง
เพราะเราพบหลัักฐานเป็็น Eotiths แสดงว่่า มนุุษย์์ลิิงรู้้�จัักการใช้้อาวุุธหิินแล้้ว(สมััคร บุุรา
วาศ.2544: 26) เราจะเห็็นว่่า มนุุษย์์ลิงิ นั้้�นเริ่่ม� มีีวิวัิ ฒ
ั นาการต่่างๆ วิิวัฒ
ั นาการเหล่่านั้้�นอาจ
เกิิดจากภััยอัันตรายต่่างๆ เช่่น ภััยธรรมชาติิ ภััยจากสััตว์์อื่่�นๆ เลยทำำ�ให้้มนุุษย์์เริ่่�มคิิดที่่�อยู่่�
รวมกัันเป็็นกลุ่่�มๆ จากการที่่�อยู่่�บนต้้นไม้้ตััวเดีียวเริ่่�มมีีการอยู่่�เป็็นคู่่� เป็็นครอบครััวและเริ่่�ม
มีีการคิิดค้้นอาวุุธด้้วยหิิน คิิดวิิธีกี ารล่่าสััตว์์ เพื่่อ� ความอยู่่�รอดปลอดภััย เราจะเห็็นหลัักฐาน
การใช้้อาวุุธนี้้�ในยุุคน้ำำ��แข็็งซึ่่�งมีีสััตว์์ร่่วมสมััยด้้วย คืือ ช้้าง ม้้า แรด วััวกระทิิง เสื้้�อเขี้้�ยวยาว
สิิงโตเมื่่อ� เกิิดปรากฏการณ์์การเปลี่่ย� นแปลงในธรรมชาติิ มนุุษย์์ต้้องมีีการปรัับตััวให้้เข้้ากัับ
สภาวะทางธรรมชาติิและมีีการวิิวััฒนาการไปตามยุุคตามสมััยไป เช่่น มนุุษย์์ยุุคถ้ำำ�� ยุุคหิิน
ใหม่่ ยุุคนีีโอลิิธิิคตอนกลางและยุุคปััจจุุบััน เป็็นต้้น (สมััคร บุุราวาศ, 2544: 28,31)
นัักปรััชญาได้้แบ่่งแนวคิิดหลัักๆ ออกเป็็น 2 สาย คืือ สายตะวัันออกกัับสาย
ตะวัันตกและมีีการแบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�มเทวนิิยมกัับกลุ่่�มอเทวนิิยม ทั้้�งสองฝ่่าย
เป็็นระบบปรััชญาพััฒนาขึ้้�นมาบนรากฐานแห่่งธรรมชาติินิิยม ประสบการณ์์นิิยมและ
เหตุุผลนิิยม มนุุษย์์มีีความสำำ�คััญเหนืือสิ่่�งอื่่�นใดในจัักรวาล ความเป็็นมนุุษย์์มีีคุุณค่่าและ
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ความหมายสููงสุุดเท่่าเทีียมกัันหมด ต้้องมีีความรัับผิิดชอบต่่อตััวเอง เป็็นศููนย์์กลางการ
กำำ�หนดวััดมาตรการและมาตรฐานทุุกอย่่างที่่�เกี่่�ยวกัับมนุุษย์์ มนุุษย์์ คืือ สััตว์์ชนิิดหนึ่่�ง แต่่
เป็็นสััตว์์ประเสริิฐด้้วยเหตุุผลและคุุณธรรม มีีอยู่่�ในธรรมชาติิและภายใต้้กฎธรรมชาติิ (The
natural) มีีเจตจำำ�นงอิิสระ มีีความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ มีีคุุณค่่าสููงสุุด มีีศัักดิ์์�ศรีี ศัักยภาพ
และมีีความสามารถเหนืือสััตว์์อื่่�นใดในการพััฒนาตนเองให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ในระดัับ
ต่่างๆ โดยการศึึกษาค้้นคว้้าเรีียนรู้้� ใช้้เหตุุผล มีีมโนธรรม(สิิทธิ์์� บุุตรอิินทร์์, 2554: 20) แต่่
พอมาถึึงยุุควิิวัฒ
ั นาการทางวิิทยาศาสตร์์ในศตวรรษที่่� 17 เป็็นสิ่่ง� ที่่�มีอิี ทิ ธิิพลต่อ่ นัักปราชญ์์
ของยุุคนี้้� คืือ ยุุคช่่วงศตวรรษที่่� 18 พวกอัังกฤษ ฝรั่่�งเศส ได้้มีีความเจริิญก้้าวหน้้าไปไกล
โดยได้้รัับอิิทธิิพลจากนิิวตัันและล็็อค ในช่่วงศตวรรษที่่� 18 นัักคิิดยุุคแสงสว่่างทางปััญญา
มีีความสนใจในเหตุุผลและธรรมชาติิ พวกเขาถืือว่่า โดยการใช้้เหตุุผล มนุุษย์์ย่่อมสามารถ
สร้้างธรรมชาติิของมนุุษย์์ได้้ เช่่น การวาดภาพจากทิิวทััศน์์ต่่างๆ และอาจสร้้างสัังคมโดย
ธรรมชาติิได้้สัังคมปััจจุุบััน มนุุษย์์ได้้พััฒนาเฉพาะฝ่่ายวิิทยาศาสตร์์ ทุุกวัันนี้้� วิิทยาศาสตร์์
ได้้เข้้ามามีีบทบาทสำำ�คััญในการดำำ�เนิินชีีวิิตของมนุุษย์์ในทุุกๆ ด้้าน วิิทยาศาสตร์์ได้้เป็็น
เครื่่�องมืือของมนุุษย์์ในการจััดการกัับธรรมชาติิให้้ได้้บรรลุุตามวััตถุุประสงค์์ของมนุุษย์์ ตััว
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีนี้้�ก็็ได้้เข้้ามามีีบทบาทหน้้าที่่�อำำ�นวยความสะดวกสบายให้้กัับ
มนุุษย์์เราอีีกทั้้�งยัังเป็็นสิ่่�งใหม่่ๆ สำำ�หรัับมนุุษย์์เรา สัังคมและธรรมชาติิเปลี่่�ยนแปลงไปมาก
ด้้วยฝีีมืือมนุุษย์์และมีีแนวโน้้มถึึงอััตราการเปลี่่ย� นแปลงมากขึ้้น� ๆ ทั้้�งในทิิศทางที่่�ดีแี ละที่่�ไม่่
ดีี การที่่�มนุุษย์์ได้้ยึึดติิดกัับวััตถุุ ความมั่่�งมีี การครอบครอง การตอบสนองความต้้องการของ
ตนเองอย่่างไม่่มีขีี ดี จำำ�กัดั เป็็นที่่�ตั้้ง� ป็็นเหตุุให้้เกิิดผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิติ ของมนุุษย์์เองใน
ระยะสั้้�นและระยะยาว ย่่อมส่่งผลถึึงสัังคมและสรรพสิ่่�งรอบตััวมนุุษย์์อย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
เราจะเห็็นว่่า วิิกฤตปััญหานี้้�ประจัักษ์์ชััดทั่่�วมุุมโลกในการดำำ�เนิินชีีวิิตของมนุุษย์์ด้้วยความ
วุ่่�นวายสัับสน ท่่ามกลางความวุ่่�นวายต่่างๆ เหล่่านี้้� มนุุษย์์ไม่่มีีจุุดหมายปลายทางของการ
ดำำ�เนิินชีีวิติ ที่่�แน่่นอน ประสบความทุุกข์์ยากทั้้�งด้้านร่่างกายและจิิตใจ ประสบความขััดแย้้ง
นานาประการ อาทิิ ความขััดแย้้งด้้านชนชั้้น� ชาติิพันั ธุ์์� สีีผิวิ เพศ ดิินแดน ศาสนา การเมืือง
โดยเฉพาะการพััฒนาทางวิิทยาศาสตร์์แขนงใหม่่และการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีด้้านต่่างๆ
ที่่�สร้้างผลกระทบให้้แก่่สัังคมมนุุษย์์และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างมากมายมหาศาล (ใจรััตน์์ จตุุร
ภััทรพร, 2541: 1)
ปััญหาเหล่่านี้้� ฌอง ฌาคส์์ รุุสโซ มีีความคิิดเห็็นว่่า โดยปกติิแล้้วมนุุษย์์เป็็นคน
ดีีโดยธรรมชาติิหรืือเป็็นคนเถื่่�อนใจธรรม (Noble savage) เมื่่�ออยู่่�ในสภาวธรรมชาติิ เป็็น
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สภาวะเดีียวกัับสััตว์์อื่น่� ๆ และเป็็นสภาวะที่่�มนุุษย์์อยู่่�มาก่่อนที่่�จะมีีการสร้้างอารยธรรมและ
สัังคม แต่่กลัับถููกแปดเปื้้�อนโดยสัังคม เขามองสัังคมว่่า เป็็นสิ่่�งที่่�ถููกประดิิษฐ์์ขึ้้�น เขาเชื่่�อว่่า
การพััฒนาสัังคมโดยเฉพาะการเพิ่่�มขึ้้น� ของการพึ่่�งพากัันในสัังคมเป็็นสิ่่ง� ที่่�อันั ตรายต่่อความ
เป็็นอยู่่�ของมนุุษย์์ โดยการพััฒนาด้้านวิิทยาศาสตร์์และศิิลปศาสตร์์นั้้น� ไม่่เป็็นประโยชน์์กับั
มนุุษย์์ เขาได้้เสนอว่่า พััฒนาการของความรู้้�ทำำ�ให้้รััฐบาลมีีอำำ�นาจมากขึ้้�น แต่่กลัับทำำ�ลาย
เสรีีภาพของปััจเจกชน กล่่าว คืือ พััฒนาการเชิิงวััตถุุทำำ�ลายโอกาสของความเป็็นเพื่่�อนที่่�
จริิงใจต่่อกััน โดยจะทำำ�ให้้เกิิดความอิิจฉา ความกลััวและความระแวงสงสััยซึ่่�งกัันและกััน
ในกลุ่่�มเพื่่�อมนุุษย์์ด้้วยกััน เมื่่�อมีีความอิิจฉา ความกลััวและความระแวงสงสััยซึ่่�งกัันและกััน
ก็็เกิิดปััญหาความไม่่เสมอภาคทางสัังคมของมนุุษย์์ อาทิิ การแยกคนออกจากกััน การจำำ�กัดั
สิิทธิิเสรีีภาพซึ่่�งกัันและกัันมนุุษย์์นั้้น� มีีความเสมอภาคและมีีความสุุข แต่่เมื่่อ� มีีสังั คมมนุุษย์์ก็็
เริ่่�มถืือกรรมสิิทธิ์์�ว่่า อะไรเป็็นของตน จึึงเป็็นบ่่อเกิิดแห่่งความเห็็นแก่่ตััว
งานวิิจััยชิ้้�นนี้้� ต้้องการศึึกษาเรื่่�องมนุุษย์์ในทััศนะของรุุสโซ เนื่่�องจากว่่ารุุสโซ
เป็็นนัักปรััชญาที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อสัังคมปััจจุุบััน โดยเฉพาะเรื่่�องสััญญาประชาคม อัันจะเป็็น
ประโยชน์์ต่่อวงการวิิชาการต่่อไป

วััตถุุประสงค์์

1.เพื่่�อศึึกษาแนวคิิดเรื่่�องมนุุษย์์ในทััศนะทางปรััชญาตะวัันตก
2.เพื่่�อศึึกษาแนวคิิดมนุุษย์์ในทััศนะของฌอง ฌาคส์์ รุุสโซ
3.เพื่่�อวิิเคราะห์์แนวคิิดมนุุษย์์ตามทััศนะของฌอง ฌาคส์์ รุุสโซ

ระเบีียบวิิธีีวิจัิ ัย

การวิิจัยั ชิ้้น� นี้้�เป็็นเชิิงคุุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้้วิ� จัิ ยั จะดำำ�เนิินการ
วิิจััยตามลำำ�ดัับต่่อไปนี้้�
เก็็บรวบรวมข้้อมููลที่่�เป็็นงานของฌอง ฌาคส์์ รุุสโซทั้้�งหมด เช่่น หนัังสืือ งานแปล
บทความ และบทความวิิชาการ
ขอบเขตของการวิิจััย
การวิิจััยชิ้้�นนี้้�เป็็นเชิิงคุุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีีขอบเขตการวิิจััย
ถึึงความหมาย เป้้าหมายและการปฏิิบััติิตนของมนุุษย์์ในทััศนะของฌอง ฌาคส์์ รุุสโซ โดย
การค้้นคว้้าข้้อมููลจากข้้อมููลปฐมภููมิิ ได้้แก่่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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1.The social contract
2. The confession
3. Discourse on art and science
และผลงานของรุุสโซ รวมทั้้�งเอกสาร หนัังสืือ งานวิิชาการ ที่่�เกี่่�ยวข้้องและนำำ�
ข้้อมููลที่่�ได้้มาวิิเคราะห์์แล้้วนำำ�เสนอรููปแบบการพรรณนาเชิิงวิิเคราะห์์

ผลการวิิจััย

แนวคิิดเรื่่�องมนุุษย์์นั้้�นเป็็นอีีกระบบหนึ่่�งของวิิชาปรััชญาที่่�กล่่าวถึึงความเป็็น
ตััวตนของมนุุษย์์ มีีความเชื่่�อในศัักยภาพทางสติิปััญญา เสรีีภาพ ศัักดิ์์�ศรีีและคุุณค่่า
ของความเป็็นมนุุษย์์ ซึ่่�งแนวคิิดเรื่่�องมนุุษย์์นั้้�นได้้ครอบคลุุมเนื้้�อหาไปถึึงสาขาต่่างๆ เช่่น
อภิิปรััชญา ญาณวิิทยาและจริิยศาสตร์์ในอดีีตมีีนัักคิิดที่่�สนใจศึึกษาหาคำำ�ตอบโดยการตั้้�ง
คำำ�ถามเกี่่ย� วกัับมนุุษย์์ว่า่ มนุุษย์์ คืืออะไร มนุุษย์์ควรดำำ�เนิินชีีวิติ อย่่างไร จุุดหมายของมนุุษย์์
คืือ อะไร เพื่่�อแสวงหาคำำ�ตอบเหล่่านี้้� พวกเขาเหล่่านั้้�นได้้ศึึกษาทดลอง สัังเกต หาข้้อสรุุป
และตั้้ง� เป็็นทฤษฏีีเป็็นของตนเอ ผลการศึึกษาวิิเคราะห์์มีดัี งั นี้้� 1.มนุุษย์์ในทััศนะทางปรััชญา
ตะวัันตก พบว่่าแนวคิิดเรื่่�องมนุุษย์์ของปรััชญาตะวัันตกนั้้�นมีีความเห็็นแตกต่่างกัันออกไป
เป็็นอย่่างมาก เพื่่อ� ให้้เข้้าใจถึึงแนวคิิดเรื่่อ� งมนุุษย์์ของปรััชญาตะวัันตกนั้้�น ผู้้วิ� จัิ ยั ต้้องขอแบ่่ง
ออกเป็็น 3 ยุุค ซึ่่ง� แต่่ละยุุคนั้้น� เขามองว่่า มนุุษย์์นั้้น� เป็็นอย่่างไร ทั้้�ง 3 ยุุคนี้้ป� ระกอบไปด้้วย
ยุุคกรีีก ยุุคกลาง ยุุคสมััยใหม่่
ยุุคกรีีกนั้้�นนัับว่่าเป็็นยุุคแห่่งการเริ่่�มวางรากฐานทางความคิิดให้้แก่่ชาวตะวััน
ตกและในยุุคนี้้�ก็็มีีความเห็็นที่่�แตกต่่างกัันอย่่างมากเช่่นกััน ดัังนั้้�นเราจะต้้องเป็็นยุุคให้้ออก
เป็็น 3 ยุุค เพื่่อ� ให้้เห็็นถึึงลำำ�ดับั เหตุุการณ์์ทางความคิิดของชนชาติิตะวัันตกว่่ามองมนุุษย์์ว่า่
เป็็นอย่่างไร เริ่่�มที่่�ยุุคกรีีกเริ่่�มต้้น ซึ่่�งยุุคนี้้�ประกอบไปด้้วยนัักปรััชญาคำำ�สำำ�คััญอย่่างธาเลส
อริิสติิปปุุส (Aristippus) เป็็นนัักปรััชญาชาวกรีีกผู้้�เริ่่�มสอนเรื่่�องความสุุข เขามองว่่าความ
สุุขคืือ จุุดหมายชีีวิติ ของมนุุษย์์ ความสุุขของมนุุษย์์นั้้น� เกิิดจากการรัับรู้้ท� างประสาทสััมผััส
ทั้้�งห้้าของร่่างกาย คืือ ตา หูู จมููก ลิ้้�นและกาย (มาลีี ศรีีเพชรภููมิิ, 2536: 63.) เอปีีคคิิวรััส
(Apicurus) เป็็นนัักปรััญาในสำำ�นัักเอปิิคคิิวเรีียน เขามีีทััศนะเหมืือนกัับอริิสติิปปุุสว่่าจุุด
หมายชีีวิิตของมนุุษย์์คืือ ความสุุข เขาเห็็นว่่ามนุุษย์์เป็็นสััตว์์ที่่�มีีความทุุกข์์ เพราะกลััวที่่�จะ
เกิิดหรืือเมื่่�อเกิิดแล้้วพวกเขาต้้องการหลีีกเลี่่�ยงความกลััวเหล่่านั้้�นโดยการศึึกษาหาความ
รู้้�ในกฎเกณฑ์์ของธรรมชาติิ เพื่่�อที่่�จะได้้หลุุดพ้้นจากความกลััวโดยเขาเสนอวิิธีีการของเขา
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ว่่า มนุุษย์์ต้้องมีีชีวิี ติ ในการเป็็นอยู่่�อย่่างเรีียบง่่าย คืือ ไม่่ต้้องมีีความทะเยอทะยานในความ
อยาก ในเรื่่�อง ยศ ลาภ เกีียรติิในทางสัังคม เพราะสิ่่�งเหล่่านี้้�จะทำำ�ให้้มนุุษย์์สููญเสีียอิิสระ
กลายมาเป็็นทาส (มาลีี ศรีีเพชรภููมิิ, 2536: 64-65) ปรััชญายุุคเริ่่�มต้้นเป็็นปรััชญาที่่�ศึึกษา
ในด้้านสภาวะทางธรรมชาติิของโลกและจัักรวาลแล้้วก็็เป็็นการสร้้างระบบทางความคิิดให้้
แก่่มวลมนุุษย์์ให้้คิิดอย่่างมีีเหตุุมีผี ล อย่่างที่่�ธาเลสได้้พยายามตั้้ง� คำำ�ถามในประเด่่นเรื่่อ� งโลก
และท่่านเองก็็พยายามตอบด้้วยความคิิดตามเหตุุผลของท่่านโดยที่่�ไม่่ได้้อ้้างถึึงเทพเจ้้าหรืือ
เทพนิิยาย ซึ่่ง� ท่่านแสดงให้้เห็็นว่่า ท่่านกำำ�ลัังเปิิดโอกาสให้้มนุุษย์์ทุกุ คนมีีเสรีีในการคิิด (พระ
พรหมบััณฑิิต, 2559: 40) ซึ่่ง� ปรััชญาในยุุคนี้้จ� ะสนใจในทางอภิิปรััชญากัันเป็็นส่่วนใหญ่่ แต่่
เมื่่�อเราศึึกษาดููถึึงแม้้ไม่่ได้้กล่่าวเกี่่�ยวกัับแนวคิิดเรื่่�องของมนุุษย์์ แต่่เราพอจะเห็็นว่่า ในยุุค
นี้้�เป็็นยุุคแห่่งการริิบเริ่่�มของประวััติิศาสตร์์ทางความคิิดของมนุุษย์์โดยให้้มนุุษย์์เริ่่�มสงสััย
เริ่่�มตั้้�งคำำ�ถามและให้้มนุุษย์์ได้้เรีียนรู้้�ในการใช้้สติิปััญญาของตััวเองในการแก้้ไขปััญหาต่่างๆ
ด้้วยตััวของมนุุษย์์เองโดยที่่�ไม่่ต้้องพึ่่�งพาเทพเจ้้าหรืือสิ่่�งที่่�มองไม่่เห็็น เมื่่�อมนุุษย์์รู้้�จัักใช้้สติิ
ปััญญาของตััวเอง
ยุุคกรีีกรุ่่�งเรืืองนั้้�นมีีนัักปรััชญาสำำ�คััญอยู่่� 4 ท่่าน คืือ 1. โปรแทกกอรััส เป็็น
คนที่่�ดึงึ ปรััชญาที่่�กำำ�ลัังออกไปจากตััวมนุุษย์์ กล่่าวคืือ ปรััชญาช่่วงแรกจะมีีความสนใจศึึกษา
เรื่่�องสิ่่�งต่่างๆ นอกตััวมนุุษย์์หรืือที่่�เรารู้้�จัักกัันในนามวิิชาอภิิปรััชญา เขาเองที่่�เป็็นคนดึึง
ปรััชญากลัับมาหาตััวมนุุษย์์ ดัังที่่�เขากล่่าวว่่า“มนุุษย์์เป็็นเครื่่�องวััดสรรพสิ่่�ง” มนุุษย์์ในที่่�นี้้�
หมายถึึงมนุุษย์์แต่่ละบุุคคล เป็็นมาตรฐานของสิ่่�งที่่�เป็็นจริิงต่่อเขาไม่่มีีความจริิงอื่่�นใดนอก
เหนืือไปจากความรู้้�สึึกและสิ่่�งประทัับใจของแต่่ละคน สิ่่�งที่่�ข้้าพเจ้้ารู้้�ว่่า เป็็นจริิง ย่่อมเป็็น
ความจริิงสำำ�หรัับข้้าพเจ้้า สิ่่ง� ที่่�ท่า่ นรู้้สึ� กึ ว่่า เป็็นจริิงย่่อมเป็็นจริิงสำำ�หรัับท่่าน (ศรััณย์์ วงศ์์คำำ�
จัันทร์์, 2559: 110.) 2. โสเครติิส เขากล่่าวว่่า ความรู้้ใ� นเรื่่อ� งธรรมชาติิก็ไ็ ม่่มีผี ลต่่อชีีวิติ ของ
มนุุษย์์ สิ่่ง� ที่่�มนุุษย์์ควรศึึกษาอย่่างแท้้จริิงก็็คืือ เรื่่อ� งของมนุุษย์์เอง เช่่น ควรจะรู้้ว่� า่ คนเราเกิิด
มาเพื่่�ออะไร เกิิดมาแล้้วอะไรเป็็นจุุดหมายของชีีวิิตและมีีชีีวิิตอยู่่�เพื่่�ออะไร อะไรเรีียกว่่าจุุด
หมายปลายทางของมนุุษย์์ อะไรที่่�เรีียกว่่า ความดีีความชั่่�ว ความเป็็นมนุุษย์์อย่่างสมบููรณ์์
นั้้�นจะต้้องมีีความเป็็นอยู่่�อย่่างไรจึึงจะทำำ�ความเป็็นมนุุษย์์ให้้มีีคุณ
ุ ค่่า(สิิงห์์ทน คำำ�ซาว, 2519:
5) เขาสอนเรื่่อ� งความแท้้จริิงมีีสภาพเป็็นจิิตอมตะและการที่่�จะรู้้จั� กั จิิตได้้ก็็โดยการขจััดกิิเลส
ตััณหาภายในจิิตคน เพื่่�อจะบรรลุุถึึงความจริิงสููงสุุด เขากล่่าวว่่า มนุุษย์์ดำำ�รงชีีพอยู่่�ได้้ด้้วย
คุุณงามความดีีและต้้องเป็็นผู้้�มีีความรู้้�จริิง (สถิิต วงศ์์สวรรค์์, 2543: 44) 3. เพลโต เขาคิิด
ว่่า มนุุษย์์เรามีีวิญ
ิ ญาณอมตะอยู่่� ก่่อนจะมาจุุติมิ าเกิิดเป็็นคนอยู่่�ในโลก วิิญญาณของคนทุุก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Journal of Buddhist Studies Vol.12 No. 1 | January - June 2021

75

คนสถิิตอยู่่�ในโลกแห่่งจิิตหรืือโลกแห่่งมโนคติิ ซึ่่�งเป็็นโลกที่่�ว่่างเปล่่า ไม่่มีีสสาร ไม่่มีีวััตถุุ
แห่่งผััสสะ มีีแต่่มโนเท่่านั้้�น(สถิิต วงศ์์สวรรค์์, 2543: 50) เราจะเห็็นว่่า เพลโตได้้อธิิบาย
ต้้นกำำ�เนิิดของมนุุษย์์โดยที่่�ไม่่ได้้ยึึดนิิทานหรืือเทพนิิยายของชาวกรีีกโบราณเลย โดยเขาได้้ตั้้�ง
ทฤษฏีีตัวั หนึ่่�งขึ้้น� มาเพื่่อ� อธิิบายเรื่่อ� งของสรรพสิ่่�ง โดยเฉพาะเรื่่อ� งของมนุุษย์์ เขาได้้แบ่่งโลก
ออกเป็็น 2 ส่่วน คืือ 1. โลกแห่่งเภทนาการหรืือโลกที่่�ปรากฏแก่่สายตาของเรา2. โลกแห่่ง
แบบหรืือโลกแห่่งมโนคติิ โลกแห่่งเภทนาการหรืือเรีียกอีีกอย่่างหนึ่่�งว่่า สสาร เราเข้้าใจด้้วย
ประสาทสััมผััสทั้้�ง 5 คืือ ตา หูู จมููก ลิ้้น� และกาย ส่่วนโลกแห่่งแบบ เป็็นโลกที่่�รวมคุุณสมบััติิ
ต่่างๆ เข้้าใจได้้ด้้วยการใช้้เหตุุผลและสติิปััญญา(ศรััณย์์ วงศ์์คำำ�จัันทร์์, 118) 3. อริิสโตเติิล
เขาได้้แบ่่งสิ่่�งต่่างๆ ในโลกออกเป็็น 2 อย่่างคืือ
1) อนิินทรีียสาร (Inorganic matter) คืือ สิ่่�งไม่่มีีชีีวิิตทั้้�งหลาย เช่่น อิิฐ ดิิน
หิิน ทราย เป็็นต้้น
2) อิินทรีียสาร (Organic matter) คืือ สิ่่�งมีีชีีวิิตทั้้�งหลาย สิ่่�งที่่�พััฒนา สิ่่�งที่่�
เจริิญเติิบโตได้้ เป็็นต้้น ซึ่่�งอิินทรีียสารนั้้�นอริิสโตเติิลก็็ยัังแบ่่งออกอีีกเป็็น 3 ระดัับ
(1) ระดัับต่ำำ�ที่่
� �สููง ได้้แก่่ พืืช ต้้นไม้้ ซึ่่�งมีีชีีววิิญญาณหรืือกายวิิญญาณ ที่่�มีี
พลััง ทางอาหาร เจริิญเติิบโตและขยายพัันธุ์์� ทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุมชีีวิิต
(2) ระดัับกลาง ได้้แก่่ สััตว์์เดรััจฉาน ซึ่่�งมีีผััสสะวิิญญาณหรืือจิิตวิิญาณ มีี
พลัังรู้้�ผ่่านผััสสะและมีีการทำำ�งานภายในตััว
(3) ระดัับสููง ได้้แก่่ มนุุษย์์ ซึ่่�งมนุุษย์์นั้้�นมีีมนััสวิิญญาณหรืือพุุทธิิวิิญญาณ
มนุุษย์์นอกจากจะมีีวิิญญาณเหมืือนพืืชและสััตว์์แล้้วก็็ยัังมีีปััญญาสามารถคิิดหาเหตุุผล
ได้้ (สถิิต วงศ์์สวรรค์์, 2543: 53, 54) ดัังที่่�เขาได้้กล่่าวว่่า “มนุุษย์์เป็็นสััตว์์รู้้�คิิด (Man is a
thinking animal) หมายความว่่ามนุุษย์์เป็็นสััตว์์โลกชนิิดหนึ่่�งหนึ่่�งเช่่นเดีียวกัับสััตว์์โลกทั้้�ง
หลาย แต่่มนุุษย์์มีคว
ี ามต่่างจากสััตว์์โลกเหล่่านั้้�นอยู่่�ตรงที่่�มนุุษย์์รู้จั้� กั คิิด (สุุจิติ รา (อ่่อนค้้อม)
รณรื่่�น, 2540: 3) เหตุุผลหรืือปััญญาของมนุุษย์์นั้้�นอริิสโตเติิลได้้แบ่่งออกเป็็น2 ระดัับ คืือ
1) เหตุุผลหลัับ (Passive reason) ได้้แก่่ ความสามารถแฝงของจิิต คืือ จิิตที่่�
มีีอำำ�นาจในการคิิดก่่อนที่่�จะคิิดจริิงๆ อุุปมาเหมืือนแผ่่นขี้้�ผึ้้�งเรีียบๆ ที่่�สามารถรัับการเขีียน
ได้้ แต่่ยัังไม่่ถููกเขีียน
2) เหตุุผลตื่่�น (Active reason) ได้้แก่่ กิิจกรรมที่่�แท้้จริิงของความคิิดหรืือ
การลงมืือคิิดจริิงๆ อุุปมาเหมืือนแผ่่นขี้้�ผึ้้�งที่่�กำ�ำ ลัังถููกเขีียน (สุุจิิตรา (อ่่อนค้้อม)รณรื่่�น,
2540: 3) อริิสโตเติิลมองว่่า มนุุษย์์เป็็นสััตว์์ที่่�ประกอบด้้วยอิินทรีีย์์สารในระดัับที่่� 3 หรืือ
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus

76

วารสารพุุทธศาสตร์์ศึึกษา ปีีที่่� 12 ฉบัับที่่� 1 | มกราคม - มิิถุุนายน 2564

ระดัับสููงที่่�สุุดที่่�มีีความเป็็นพุุทธิิปััญญาหรืือความรู้้�
ยุุคปรััชญากรีีกกำำ�ลัังเสื่่อ� มยุุคนี้้นั� กั ปรััญาที่่�สำำ�คัญ
ั คืือ เซโน (zeno) ท่่านเซโนได้้
ตั้้�งหลัักแหล่่งอยู่่�ที่่�กรุุงเอเธนส์์ โดยท่่านได้้ไปศึึกษาอยู่่�ที่่สำ� ำ�นัักไซนิิกและท่่านมีีความเชื่่�อมั่่�น
อยู่่�มากในการควบคุุมตััวเอง ซึ่่ง� หลัักการนี้้�ที่่ทำ� ำ�ให้้กลายมาเป็็นสโตอิิก (จำำ�นง ทองประเสริิฐ,
2539: 321) พวกสโตอิิกได้้นำำ�แนวความคิิดของ เซโนมาใช้้โดยเขามองว่่ามนุุษย์์ดำำ�รงอยู่่�ได้้
เพราะเหตุุผลภายในจิิตใจ อัันเป็็นการสะท้้อนขึ้้น� ของกฎของสากล ซึ่่�งทำำ�ให้้มนุุษย์์ได้้อิิสระ
จากความกลััวและความกดดัันของสิ่่ง� ภายนอก พวกสโตอิิกเห็็นว่่า ความอิิสระนั้้�นเป็็นสิ่่ง� ที่่�
สร้้างความสุุขให้้กัับมนุุษย์์และมนุุษย์์ทุกุ คนที่่�มีีความอิิสระ ย่่อมอยู่่�ภายใต้้เจตจำำ�นงของตััว
เองเท่่านั้้�น ความสุุขของมนุุษย์์ไม่่ได้้อยู่่�ที่่คว
� ามพึ่่�งพอใจทางร่่างกายแต่่หากอยู่่�ที่่คว
� ามรู้้สึ� กึ ใน
เรื่่อ� งของคุุณธรรม (virtue) (สมััคร บุุราวาศ, 2544: 157) พวกสโตอิิกมีีความคิิดว่่า มนุุษย์์
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของเหตุุผลและการกระทำำ�ทั้้ง� หมดของมนุุษย์์ก็เ็ ป็็นผลของการที่่�ไม่่ได้้รัับรู้้ก� าร
ควบคุุม(จำำ�นง ทองประเสริิฐ, 2539: 325)
ปรััชญายุุคกลาง (Medieval Philosophy) เป็็นยุุคแห่่งวััฒนธรรมศาสนา
ปรััชญาเป็็นเพีียงตััวช่่วย ให้้วััฒนธรรมศาสนาบรรลุุเป้้าหมาย (จารุุณีี วงค์์ละคร, 2548:
49) ยุุคนี้้�มองว่่า มนุุษย์์ หมายถึึง จิิตวิิญญาณ กล่่าวคืือ มนุุษย์์ไม่่มีีแต่่เพีียงร่่างกายที่่�เป็็น
สสาร ที่่�จัับต้้องได้้เท่่านั้้�น แต่่มนุุษย์์ยัังมีีสิ่่�งที่่�เป็็นความคิิด ความรู้้�สึึก ความอยาก เป็็นสิ่่�ง
ที่่�ทำำ�ให้้ร่่างกายเคลื่่�อนไหวได้้ตามความต้้องการของเรา สิ่่�งนี้้�เรีียกว่่า จิิต จิิตเป็็นสิ่่�งที่่�มีีอยู่่�
ด้้วยตััวมัันเอง ไม่่ถููกเปลี่่�ยนแปลงไม่่ถููกจำำ�กััดด้้วย กาละ (Time) และเทศะ (Space) จิิต
มีีความเป็็นอยู่่�นิิรัันดร์์และเป็็นต้้นตอนของสิ่่�งทั้้�งปวง ซึ่่�งนัักปรััชญาคริิสต์์เรีียกว่่า พระเจ้้า
(God) สิ่่�งเหล่่านี้้�เป็็นหลัักการสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้ โลก มนุุษย์์ มีีระเบีียบ มีีกฎเกณฑ์์ มนุุษย์์เป็็น
ผลผลิิตจากพระเจ้้าหรืือเป็็นสิ่่�งที่่�พระเจ้้าสร้้างขึ้้�น เพราะพระเจ้้าเป็็นผู้้�สร้้างโลกและสิ่่�งมีี
ชีีวิิตทุุกอย่่างบนโลก จิิตหรืือวิิญญาณ เป็็น อสสาร เป็็นความจริิงอัันหนึ่่�งของมนุุษย์์นอก
เหนืือไปจากร่่างกาย เป็็นตััวตนที่่�แท้้จริิงของมนุุษย์์ ร่่างกายของมนุุษย์์เป็็นที่่�อยู่่�อาศััยของ
จิิต ซึ่่�งเซนต์์ ออกััสติิส ได้้พยายามประสานแนวความคิิดของเพลโต้้ให้้เข้้ากัับแนวความคิิด
ทางคริิสต์์ศาสนา โดยเชื่่�อว่่า จิิตบริิสุุทธิ์์� (Pure Spirit)ของมนุุษย์์นี้้� พระเจ้้าเป็็นผู้้�สร้้างขึ้้�น
และประทานให้้แก่่มนุุษย์์ (สุุพััตรา คำำ�แก้้ว, 2554: 27)
ปรััชญาตะวัันตกยุุคใหม่่ เริ่่�มต้้นด้้วยการปฏิิวััติิแนวคิิดทางปรััชญาให้้หัันเหไป
จากแนวคิิดของปรััชญาในยุุคกลางที่่�มุ่่�งไปในทางศาสนากลัับมาสู่่�แนวคิิดอย่่างอิิสระด้้วยสติิ
ปััญญาอย่่างแท้้จริิง(ทองหล่่อ วงษ์์ธรรมา, 78) หรืือเรีียกอีีกอย่่างหนึ่่�งว่่า ยุุคแห่่งแสงสว่่าง
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ทางปััญญา (Enlightenment Age) ในยุุคนี้้� มนุุษย์์เริ่่�มสนใจในเรื่่�องเหตุุผลและธรรมชาติิ
มากขึ้้�น โดยถืือว่่า การใช้้เหตุุผลของมนุุษย์์สามารถสร้้างธรรมชาติิของมนุุษย์์ได้้ (พระ
มหาอำำ�นาจ พลปญฺฺโญฺฺ, 2537: 99) มนุุษย์์สามารถใช้้สติิปัญ
ั ญาของตััวเองสร้้างสัังคม สร้้าง
กฎเกณฑ์์ขึ้้น� มาเอง โดยไม่่ต้้องอาศััยอำำ�นาจหรืือสิ่่ง� ศัักดิ์์สิ� ทิ ธิ์์ที่่� เ� หนืือธรรมชาติิ เพราะสิ่่ง� เหล่่า
นั้้�นคืือ เป็็นกระบวนการทำำ�ลายศัักยภาพของมนุุษย์์ ทำำ�ให้้มนุุษย์์กลายมาเป็็นมนุุษย์์ที่่พิ� กิ าร
และเราจะเห็็นว่่าในยุุคนี้้�มีีนัักปรััชญาเกิิดขึ้้�นมากมายนัักปรััชญาที่่�มีีความสำำ�คััญๆ ในสมััย
ใหม่่ที่่�เด่่นๆมากล่่าว เพื่่�อให้้เห็็นภาพของแนวคิิดเรื่่�องมนุุษย์์ในทััศนะของท่่านเหล่่านั้้�น คืือ
1. เดสคาร์์ตนั้้�นเป็็นปรััชญาเหตุุผลนิิยมที่่�ยึึดตััวมนุุษย์์มากกว่่าสิ่่�งอื่่�นใดโดย
การคิิดตามเหตุุผล เพื่่�อให้้ได้้มาเพื่่�อความแท้้จริิง ความแท้้จริิงนั้้�นเขาถืือว่่าต้้องมาจากการ
คิิดหาเหตุุของมนุุษย์์หรืือตััวเราเอง ดัังที่่�เขากล่่าวว่่า “ฉัันคิิดฉัันจึึงมีี (I think therefore
I am)” (ชเอิิญศรีี อิิศรากููร ณ อยุุธยา, 2539: 30) เขาได้้ถืือว่่า ในตััวมนุุษย์์นั้้�นต้้องมีีองค์์
ประกอบที่่�เป็็นสารอยู่่� 2 ลัักษณะ คืือ จิิตและร่่างกาย จิิตคืือ สิ่่�งที่่�คิิดได้้และไม่่กิินที่่� ส่่วน
ร่่างกายคืือ สิ่่ง� ที่่�คิดิ ไม่่ได้้และกิินที่่�จิติ หรืือความคิิดนั้้�นเดการ์์ตแบ่่งออกเป็็น 3 ประเภท คืือ
1) ความคิิดที่่�ได้้จากประสบการณ์์หรืือประสาทสััมผััส (Adventitious
idea) เป็็นความคิิดที่่�ไม่่ชััดเจน อยู่่�ในระดัับที่่�ต้้องสงสััย
2) ความคิิดที่่�เกิิดจากการจิิตนาการ (Factitious idea) ก็็ยังั ไม่่ชัดั เจนและ
เป็็นสิ่่�งที่่�น่่าสงสััยเช่่นกััน
3) ความคิิดที่่�แฝงอยู่่�ใต้้จิิตตั้้ง� แต่่เกิิด (Innate idea) เป็็นสิ่่ง� ที่่�จิติ รู้้ไ� ด้้เอง มีี
ความชััดเจนในตััวเอง เป็็นความคิิดที่่�เห็็นแจ้้งแน่่นอนที่่�สุุด (clear and distinct idea) (ช
เอิิญศรีี อิิศรากููร ณ อยุุธยา, 2539: 30) หมายความว่่า ในตััวมนุุษย์์ประกอบไปด้้วยจิิตกัับ
ร่่างกาย ซึ่่�งจิิตนั้้�นทำำ�หน้้าที่่�คิิดและรัับรู้้�สิ่่�งต่่างๆ จิิตหรืือความคิิดทั้้�ง 3 นี้้�เป็็นการรัับรู้้�ของ
มนุุษย์์ 2 ข้้อแรกเดการ์์ตเห็็นว่่า การรัับสิ่่�งต่่างๆ แบบต่ำำ��สุุด เพราะมัันยัังไม่่มีีความชัันเจน
แน่่นอนที่่�จะให้้มนุุษย์์เข้้าถึึงความจริิงอัันสููงสุุดได้้ สิ่่ง� ที่่�เขาเห็็นว่่า ความคิิดที่่�จะพามนุุษย์์เข้้า
ถึึงความจริิงได้้คืือความคิิดข้้อที่่� 3 ที่่�ให้้มนุุษย์์เชื่่�อในความรู้้ที่่� �ติิดตััวมาแต่่เกิิด
2. โทมััสฮ๊๊อบส์์ (Thomas Hobbes) เขามองว่่า มนุุษย์์เราวิิวััฒนาการมาจาก
สััตว์์ จึึงน่่าจะได้้รัับสััญชาตญาณที่่�จะรัักษาตนนี้้�ไว้้ เพราะมนุุษย์์ไม่่มีีสััญชาตญาณนี้้�แล้้ว
ไหนเลยจะสืืบพัันธุ์์�และอยู่่�รอดจนวิิวััฒนาการกลายมาเป็็นมนุุษย์์มาได้้ มนุุษย์์เป็็นส่่วน
หนึ่่�งของสิ่่ง� มีีชีวิี ติ และสิ่่ง� มีีชีวิี ติ นั้้�นมีีลักั ษณะด้้วยกัันอัันหนึ่่�งคืือ ความพยายามที่่�จะรัักษาตััว
เอง(ประภาศรีี ยะสง่่า, 2554: 28) มนุุษย์์แสวงหาอำำ�นาจอยู่่�ตลอดเวลา เพราะอำำ�นาจคืือสิ่่ง�
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ที่่�จะทำำ�ให้้มนุุษย์์ได้้มาในสิ่่ง� ที่่�ตัวั เองชอบ อำำ�นาจเป็็นเครื่่อ� งมืือที่่�จะทำำ�ให้้มนุุษย์์บรรลุุถึงึ สิ่่ง� ที่่�
เขาปรารถนาและคุ้้ม� กัันสิ่่ง� ที่่�เขามีีอยู่่�ไม่่ให้้คนอื่่น� แย่่งไป สภาวะธรรมชาติิของมนุุษย์์จึงึ เป็็น
สภาวะสงคราม มีีการแย่่งชิิงกัันตลอดเวลาและไม่่มีกี รรมสิิทธิ์์ส่� ว่ นบุุคคล ปััจเจกบุุคคลถููก
ผลัักดัันให้้แก่่งแย่่งช่่วงชิิง ด้้วยสภาวะทางจิิต 3 ประการ คืือ 1) แข่่งขััน 2) หวาดระแวงกััน
3) การแสวงหาชื่่อ� เสีียงเกีียรติิยศ(ประภาศรีี ยะสง่่า, 2554: 28) ดัังนั้้�นในสภาวะธรรมชาติิ
ของมนุุษย์์ มนุุษย์์ต้้องดิ้้�นรนเพื่่�อการเอาตััวรอด เพื่่�อรัักษาเผ่่าพัันธุ์์� สภาวะที่่�ทำำ�ให้้มนุุษย์์
ต้้องดิ้้�นรนมีีอยู่่� 2 อย่่างคืือ สภาวะทางธรรมชาติิกัับสภาวะความขััดแย้้งของมนุุษย์์สภาวะ
ทางธรรมชาติิ หมายถึึง ภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิต่่างๆ เช่่น ฝนตก ฟ้้าร้้อง ไฟไหม้้ น้ำำ��ท่่วม
เป็็นต้้น เป็็นสาเหตุุที่่ทำ� ำ�ให้้มนุุษย์์ต้้องดิ้้น� รนเพื่่อ� ความปลอดภััยของชีีวิติ และทรััพย์สิ์ นิ ส่่วน
สภาวะความขััดแย้้งของมนุุษย์์ หมายถึึง สิ่่�งที่่�คนสองคนมีีความเห็็นไม่่ตรงกััน สงครามภััย
อัันตราย เช่่น ความไม่่เพีียงพอของทรััพยากรธรรมชาติิ สิิทธิิ เกีียรติิยศ เป็็นต้้น เพราะความ
ต้้องการของมนุุษย์์มีีมากกว่่าทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�ในธรรมชาติิและนี่่�คืือสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้มนุุษย์์มีี
ความขััดแย้้งกััน เมื่่อ� มีีความขััดแย้้งกัันมนุุษย์์ก็เ็ กิิดการต้้องสู้้กั� นั ซึ่่ง� การต้้องสู้้นี้้� ส่� ง่ ผลให้้เกิิด
การสููญเสีีย มนุุษย์์เลยต้้องหาวิิธีีเพื่่�อความอยู่่�รอดด้้วยการทำำ�สััญญาประชาคม เพื่่�อรัักษา
สิิทธิิ ชีีวิิต ข้้าวของ เกีียรติิยศ เป็็นต้้น
3. ศึึกษาแนวคิิดมนุุษย์์ในทััศนะของฌอง ฌาคส์์ รุุสโซ รุุสโซเองเห็็นว่่า
เรื่่�องเสรีีภาพนี้้�เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญและจำำ�เป็็นของมนุุษย์์ทุุกคน เพราะเสรีีภาพคืือเป้้าหมายของ
ความเป็็นมนุุษย์์ ดัังที่่�เขากล่่าวว่่า มนุุษย์์ทุกุ คนเกิิดมามีีอีสี ระและไม่่มีใี ครมีีสิทิ ธิิหรืืออำำ�นาจ
เหนืือคนอื่่�น(Jean Jacques Rousseau, 1998: 9)
โดยเขากล่่าวว่่า เสรีีภาพที่่�มีีร่่วมกัันนี้้�เป็็นผลของธรรมชาติิมนุุษย์์ กฎข้้อแรก
ของมนุุษย์์คืือการดำำ�รงอยู่่�ของตน การดููแลประการแรกของเขาคืือดููแลตััวเองและทัันทีี
ที่่�เขาเจริิญเติิบโตถึึงวััยที่่�รู้้�เหตุุผล ตััวเขาเองเท่่านั้้�นที่่�จะรู้้�ว่่าจะดููและตััวเองอย่่างไรให้้ดีี
ที่่�สุุด(Jean Jacques Rousseau, 1998: 6) เมื่่�อเขาเห็็นถึึงความอยุุติิธรรมในสัังคมมนุุษย์์
โดยผ่่านชีีวิติ จริิงของเขานั้้�น เขาเริ่่ม� อธิิบายแนวคิิดเรื่่อ� งมนุุษย์์ของเขาในงานที่่�มีชื่ี อ่� ว่่า ความ
เรีียงว่่าด้้วยต้้นกำำ�เนิิดและรากฐานแห่่งความไม่่เท่่าเทีียมกัันของมวลมนุุษย์์ชาติิ ซึ่่ง� เป็็นงาน
ที่่�ได้้รัับชััยชนะในการเรีียนความในครั้้�งนั้้�นด้้วย เขาเป็็นคนแรกที่่�เริ่่�มใช้้คำำ�ว่่า The noble
savage หรืือ คนเถื่่อ� นใจธรรม รุุสโซมีีทัศั นะเกี่่ย� วกัับมนุุษย์์อยู่่� 2 แบบ คืือ แบบสภาวะทาง
ธรรมชาติิกัับสภาวะทางสัังคม
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1. แบบสภาวะทางธรรมชาติิ รุุสโซได้้สร้้างทฤษฎีีเกี่่ย� วกัับต้้นกำำ�เนิิดของมนุุษย์์
เพื่่�อจะอธิิบายถึึงแนวความคิิดของเขาเกี่่�ยวกัับมนุุษย์์ โดยเขากล่่าวว่่า“มนุุษย์์อุุบััติิขึ้้�นมา
จากน้ำำ��มืือของธรรมชาติิ”( Jean Jacques Rousseau, 2555: 27) หมายความว่่า มนุุษย์์
นั้้�นได้้กำำ�เนิิดเกิิดขึ้้�นมาจากธรรมชาติิเป็็นสิ่่�งที่่�ธรรมชาติิสร้้างขึ้้�นหรืือจะกล่่าวอีีกนััยหนึ่่�งว่่า
มนุุษย์์เป็็นผลผลิิตทางธรรมชาติินั่่�นเอง เรื่่�องกระบวนการกำำ�เนิิดของมนุุษย์์นั้้�นรุุสโซไม่่ได้้
อธิิบายไว้้อย่่างละเอีียด โดยเขาให้้เหตุุผลว่่า การพิิจารณาจากต้้นกำำ�เนิิดของมนุุษย์์นั้้�น ถ้้า
เริ่่ม� พิิจารณาตั้้ง� แต่่เผ่่าพัันธุ์์�ของพวกเขายัังเป็็นตััวอ่อ่ นอยู่่� อย่่างไรก็็ดีข้้ี าพเจ้้าจะไม่่ใช้้วิิธีกี าร
ศึึกษาแบบนั้้�นและเขายัังกล่่าวอีีกว่่า ข้้าพเจ้้าจะไม่่เชื่่�ออย่่างอริิสโตเติิลที่่�คิิดว่่า มนุุษย์์ใน
ตอนแรกนั้้�นมีีกรงเล็็บแบบตะขอก่่อนที่่�จะมีีเล็็บยาวเรีียว หรืือมีีขนยาวปรกคลุุมตััวเหมืือน
หมีี สำำ�หรัับเขาแล้้วเขาบอกว่่า ข้้าพเจ้้าไม่่สามารถที่่�จะสร้้างสิ่่ง� ใดที่่�ชัดั เจนขึ้้น� มาได้้นอกจาก
ความคลุุมเครืือและสิ่่ง� ที่่�ได้้มาส่่วนใหญ่่นั้้น� ก็็มาจากการคาดคะเนตามจิิตนาการของข้้าพเจ้้า
เองแทบทั้้�งสิ้้น� (Jean Jacques Rousseau, 2555: 26) รุุสโซตั้้ง� สมมุุติฐิ านว่่า มนุุษย์์ยุคุ แรก
มีีตััวตั้้�งตรงเดิินสองขา สามารถใช้้มืืออย่่างที่่�เราใช้้ สามารถมองดููสิ่่�งต่่างๆ รอบตััวของเขา
อย่่างที่่�เรามองและด้้วยตาทั้้�งสองของเขานั่่�นเองที่่�สามารถใช้้มัันสำำ�รวจสิ่่�งต่่างๆ อัันกว้้าง
ใหญ่่ไพศาลและมนุุษย์์มีีพรสวรรค์์อัันพิิเศษเหนืือธรรมชาติิที่่�สามารถพััฒนาได้้ เมื่่�อโลกถููก
ปล่่อยทิ้้�งตามธรรมชาติิให้้มีีลัักษณะอัันอุุดมสมบููรณ์์และถููกปกคลุุมด้้วยป่่าหนาทึึบซึ่่�งมััน
ไม่่เคยแม้้จะถููกสััมผััสด้้วยคมขวานใดๆ มากไปกว่่านั้้�น มัันเองก็็ยัังได้้หยิิบยื่่�นอาหารและ
ที่่�พัักพิิงให้้แก่่มวลสััตว์์ทุุกเผ่่าพัันธุ์์� อัันหนึ่่�งมนุุษย์์ได้้กระจััดกระจ่่ายอยู่่�ท่่ามกลางมวลสััตว์์
ทั้้�งหลายเหล่่านั้้�น ซึ่่�งสิ่่�งที่่�มนุุษย์์อยู่่�ท่่ามกลางสััตว์์ป่่า มัันก็็ได้้ทำำ�ให้้มนุุษย์์เริ่่�มฝึึกเลีียนแบบ
พฤติิกรรมของพวกสััตว์์ต่า่ งๆ เหล่่านั้้�นและด้้วยเหตุุนี้้เ� องที่่�ทำำ�ให้้มนุุษย์์มีสัี ญ
ั ชาติิญาณเหมืือน
สััตว์์ทั่่ว� ไป (Jean Jacques Rousseau, 2555: 27) จากสมมุุติฐิ านในแบบของรุุสโซนั้้�นคืือ
การจิิตนาการ โดยการจิิตนาการให้้มนุุษย์์ยุุคแรกอาศััยอยู่่�ในป่่ามีีนิิสััยที่่�ขี้้�อายและมีีความ
ชอบอิิสรเสรีีในการดำำ�เนิินชีีวิิตในท่่ามกลางสรรพชีีวิิตและมนุุษย์์นั้้�นเคยชิินอยู่่�กัับการปรัับ
ตััวต่อ่ สภาพอากาศอัันรุุนแรงและไม่่อำำ�นวยต่่อการมีีชีวิี ติ ตั้้ง� แต่่วัยั เด็็ก พวกเขาเหล่่านั้้�นต้้อง
มีีความอดทนต่่อความยากลำำ�บากนานาประการ มนุุษย์์จำำ�เป็็นต้้องปกป้้องชีีวิติ จากสััตว์์ร้้าย
ต่่างๆ ด้้วยร่่างกายที่่�เปล่่าเปลืือยอัันปราศจากเขี้้�ยวเล็็บหรืืออาวุุธใดๆ ตลอดจนต้้องวิ่่�งหนีี
ไปเมื่่�อถึึงคราวจำำ�เป็็น สิ่่�งเหล่่านี้้�มัันสามารถทำำ�ให้้มนุุษย์์สามารถพััฒนาจิิตใจที่่�เข้้มแข็็งและ
หนัักแน่่ขึ้้�นมาได้้ สำำ�หรัับพวกเด็็กๆ เมื่่�อเกิิดมาพร้้อมกัับร่่างกายที่่�ประเสริิฐตามแบบบิิดา
มาดารของพวกเขา และเด็็กๆ ก็็จะค่่อยๆ ทวีีความแข็็งแกร่่งมากขึ้้น� เหมืือนแบบเดี่่ย� วกัันที่่�
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สร้้างคนอื่่น� ๆ ขึ้้น� มา ด้้วยเหตุุนี้้มั� นั จึึงทำำ�ให้้พวกเขามีีพลัังอำำ�นาจเท่่าที่่�เผ่่าพัันธุ์์�อื่น่� มนุุษย์์จะ
พึึงมีีได้้ เมื่่�อเราเห็็นแนวความคิิดเรื่่�องวิิวััฒนามนุุษย์์ของรุุสโซแล้้ว เราพอจะเห็็นถึึงแนวคิิด
เรื่่อ� งมนุุษย์์ในสภาวะทางธรรมชาติิของเขาโดยเขาเริ่่ม� อธิิบายมนุุษย์์ในสภาวะธรรมชาติิของ
เขาว่่า เมื่่อ� โลกทั้้�งโลกถููกปล่่อยทิ้้�งตามธรรมชาติิให้้มีีลักั ษณะอัันอุุดมสมบููรณ์์และถููกปกคลุุม
ด้้วยป่่าหนาทึึบ มนุุษย์์ก็ไ็ ด้้กระจััดกระจายอยู่่�ท่่ามกลางมวลสััตว์์ทั้้ง� หลายซึ่่ง� การที่่�มนุุษย์์อยู่่�
ท่่ามกลางเหล่่าสััตว์์นั้้น� มนุุษย์์ก็เ็ กิิดการเรีียนรู้้ใ� นการลอกเลีียนแบบกิิจกรรมต่่างๆ ของสััตว์์
เหล่่านั้้�น ด้้วยเหตุุนี้้เ� องที่่�ทำำ�ให้้มนุุษย์์มีสัี ญ
ั ชาติิญาณเหมืือนแบบพวกสััตว์์ เมื่่อ� เทีียบกัับสััตว์์
แล้้วพวกมัันมีีเพีียงแค่่สัญ
ั ชาติิญาณเท่่านั้้�น นัับว่่าเป็็นข้้อได้้เปรีียบสำำ�หรัับมนุุษย์์ในการปรัับ
ตััวเองให้้เข้้ากัับสภาวะธรรมชาติิได้้และทำำ�ให้้มนุุษย์์สามารถใช้้ชีีวิติ ในการอยู่่�ในสภาวะทาง
ธรรมชาติินั้้�นได้้ง่่ายกว่่าสััตว์์อื่่�นๆ (Jean Jacques Rousseau, 2555: 27)
2. แบบสภาวะทางสัังคม รุุสโซเริ่่ม� อธิิบายมนุุษย์์ในสภาวะทางสัังคมของเขาโดย
เชื่่อ� โยมความสััมพัันระหว่่ามนุุษย์์ในสภาวะทางธรรมชาติิ ด้้วยเหตุุผลคืือ เราสามารถเห็็นถึึง
การวิิวััฒนการของเหล่่ามนุุษย์์ขึ้้�น ตลอดจนเห็็นถึึงสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้มนุุษย์์ออกจากธรรมชาติิ
สิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้มนุุษย์์ออกจากธรรมชาติิ คืือมีีการขยายตััวของมนุุษย์์หรืือการเพิ่่�มจำำ�นวนของ
ประชากรมนุุษย์์เลยทำำ�ให้้เกิิดปััญหาในเรื่่�องการหากิินมีีมนุุษย์์คนแรกที่่�เริ่่�มต้้นล้้อมผืืนดิิน
แห่่งหนึ่่�งพร้้อมๆ กัับบอกตนเองว่่านี้้�เป็็นของๆ ข้้า และก็็มีีคนอื่่�นเชื่่�อคำำ�กล่่าวอ้้างของม
นาย์์คนนั้้�น คนที่่�กั้้�นรั้้�วนี่่�แหละเป็็นผู้้�ก่่อตั้้�งสัังคมเป็็นคนแรก(Jean Jacques Rousseau,
2555: 69) การที่่�ประชากรของมนุุษย์์เพิ่่�มขึ้้�นนั้้�นก็็ได้้สร้้างปััญหาต่่างๆ ตามมาให้้มนุุษย์์
เช่่น ทรััพยกรเริ่่ม� ถููกจำำ�กัดั ความอิิสระเริ่่ม� ถููกจำำ�กัดั สููญเสีียสััญชาตญาณ เมื่่อ� สิ่่ง� ต่่างเริ่่ม� ถููก
จำำ�กัดั พวกเขาต้้องมีีการปรัับตััวให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ต่า่ งนั้้�น เพื่่อ� ให้้ตััวเองหรืือเผ่่าพัันธุ์์�ของ
ตััวเองดำำ�รงอยู่่�ได้้ ซึ่่ง� การปรัับตััวเองนี้้�เองที่่�เป็็นสิ่่ง� แรงดึึงดููดมนุุษย์์ให้้มารวมตััวกันั เพื่่อ� สร้้าง
สัังคมของตััวเอง การเข้้ามาอยู่่�ในสัังคมนั้้�นก็็ได้้ทำำ�ลายสััญชาตญาณความเป็็นมนุุษย์์คนป่่า
หรืือสภาวะธรรมชาติิไป แต่่สิ่่�งที่่�มาที่่�สััญชาตญาณนั้้�นคืือความยติิธรรมหรืือกล่่าวอีีกอย่่าง
หนึ่่�ง คืือ มนุุษย์์ในสภาวะทางสัังคมนั้้�นแทนที่่�จะมีีสััญชาตญาณเรื่่�องความเห็็นอกเห็็นใจ
กัันที่่�ธรรมชาติิได้้วางไว้้ เพื่่อ� เป็็นกฏเกณฑ์์ ระเบีียบแบบแผน ในการควบคุุมมนุุษย์์ในดำำ�รง
ชีีวิติ อย่่างสงบสุุขนั้้�นได้้ถููกทำำ�ลายลงได้้ด้้วยน้ำำ��มืือมนุุษย์์เองและพวกเขาก็็สร้้างเงื่อ่� นไขแทนที่่�
เงื่อ่� นไขของธรรมชาติิขึ้้น� มา ที่่�เรีียกว่่าศีีลธรรม คุุณธรรม ซึ่่ง� เงื่อ่� นไขเหล่่านี้้�ได้้เข้้ามาควบคุุม
มนุุษย์์ในการประพฤติิต่่างๆ
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สภาวะสัังคมนี้้�เองที่่�ทำำ�ให้้มนุุษย์์เริ่่ม� รู้้จั� กั คำำ�ว่า่ ความดีี ความชั่่ว� เพราะพวกเขา
ได้้เอาเงื่อ่� นไขที่่�พวกเขาสร้้างขึ้้น� แทนที่่�เงื่อ่� นไขของธรรมชาติินั้้น� มาเป็็นตััววัดั พฤติิกรรมหรืือ
การกระทำำ�ของเหล่่ามนุุษย์์ขึ้้�นมา
3. วิิเคราะห์์แนวคิิดมนุุษย์์ตามทััศนะของฌอง ฌาคส์์ รุุสโซ จากการ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�ได้้ศึึกษามานั้้�นเราจะเห็็นว่่ารุุสโซนั้้�นได้้รัับอิิทธิิพลทางความคิิดจากยุุค
ปรััชญาต่่างๆเริ่่�มตั้้�งแต่่ปรััชญากรีีกรุ่่�งเรืืองและยุุคกลาง ซึ่่�งปรััชญาทั้้�งสองยุุคนี้้�ได้้ทรงมีี
อิิทธิิพลต่่อแนวคิิดเรื่่�องมนุุษย์์ของรุุสโซอยู่่�บ้้างในด้้านใดด้้านหนึ่่�ง เช่่น รุุสโซเห็็นถึึงความ
ไม่่เท่่าเทีียมกัันในหมู่่�ของมนุุษย์์ เขาเลยต้้องกลัับไปศึึกษาเรื่่�องประวััตศาสตร์์ทางความคิิด
ของมนุุษย์์ เพื่่อ� ได้้รู้้ถึ� งึ ต้้นตอนของสาเหตุุของความไม่่เท่่าเทีียมกัันของมวลมนุุษยชาติิ จาก
การศึึกษาเขาก็็ได้้พบว่่า เขาต้้องย้้อนกลัับไปที่่�จุดุ เริ่่ม� ต้้นของมนุุษย์์ ซึ่่ง� จุุดเริ่่ม� ต้้นของมนุุษย์์
นั้้�นก็็มีีนัักปรััชญาต่่างแสดงความเห็็นกัันออกไป รุุสโซเองเห็็นว่่า ความคิิดแบบนัักปรััชญา
รุ่่�งก่่อนๆ นั้้�นยัังมีีข้้อผิิดพลาดอยู่่�ในเรื่่�องจุุดเริ่่�มต้้นของมนุุษย์์ ดัังนั้้�นเขาเลยเห็็นว่่า ก่่อนที่่�
ความไม่่เท่่าเทีียมกัันเกิิดขึ้้�นกัับมนุุษย์์นั้้�นสาเหตุุมาจากเรื่่�องของกรรมสิิทธิ์์� ทรััพย์์สิิน โดย
เขาอธิิบายไว้้เป็็นลำำ�ดับั เพื่่อ� ให้้เราเห็็นถึึงปััญหาต่่างๆ เหล่่านั้้�นด้้วยการแบ่่งมนุุษย์์ออกเป็็น
2 สภาวะ กล่่าวคืือ สภาวธรรมชาติิกับั สภาวะสัังคม 1) มนุุษย์์ในสภาวะธรรมชาติินั้้น� มีีความ
สมบููรณ์์แบอยู่่�ภายในตััวเองอยู่่�แล้้ว เพราะพวกเขาไม่่รู้้�จััดคำำ�ว่่า ความดีี ความชั่่�วหรืือหลััก
เหตุุผลทางศีีลธรรมแต่่ประการใดๆ เลย สิ่่ง� เดีียวที่่�พวกเขารู้้นั้้� น� คืือ การปฏิิบัติั ติ ามเสรีีภาพ
แห่่งสััญชาติิญาณที่่�ตนได้้มาจากธรรมชาติิ โดยเฉพาะเรื่่�องการเห็็นอกเห็็นใจกัันนี้้�เองที่่�บ่่ง
บอกว่่ามนุุษย์์มีีความแตกต่่างจากเหล่่าสััตว์์อื่่�นๆ 2) มนุุษย์์ในสภาวะสัังคมรุุสโซมองว่่า
เมื่่�อมนุุษย์์ได้้ก้้าวมาถึึงจุุดที่่�อุุปสรรคซึ่่�งขััดขวางการดำำ�รงอยู่่�ของตนในสภาพธรรมชาติิอััน
ใหญ่่หลวงเกิินกว่่าที่่�จะสามารถเอาชนะได้้โดยลำำ�พัังหากเขาอยู่่�ในสภาพเดิิม ภาวะการณ์์
ดำำ�รงอยู่่�แบบดั้้�งเดิิมไม่่อาจคงอยู่่�ต่่อไปได้้ พวกเขาเลยต้้องพึ่่�งพากััน การมาอยู่่�รวมกัันของ
มนุุษย์์นั้้�น โดยมีีเงื่่�อนไขหรืือข้้อตกลงกััน เพราะมนุุษย์์สัังคมนั้้�นได้้สููญเสีียซึ่่�งอิิสระภาพใน
แบบธรรมชาติิไป พวกเขาเลยต้้องการสร้้างตััวตนหรืือการสร้้างคุุณค่่าของความเป็็นมนุุษย์์
ในแบบสัังคม โดยพวกเขาจำำ�เป็็นจะต้้องเป็็นคนทีีมีีคุุณธรรม เมื่่�อมนุุษย์์สร้้างคุุณค่่าของตััว
เองแล้้วและเป้้าหมายของมนุุษย์์คืืออะไร รุุสโซมองว่่า เป้้าหมายของมนุุษย์์คืือ ต้้องมาอยู่่�
รวมกัันเป็็นสัังคมเพื่่�อที่่�จะได้้บรรลุุตามเสรีีภาพที่่�วางไว้้ในทางสัังคม การเมืือง มนุุษย์์จาก
บรรลุุในเรื่่อ� งเสรีีภาพได้้นั้้�นพวกเขาต้้องเข้้ามามีีบทบาทหรืือมีีส่ว่ นร่่วมในการออกกฎหมาย
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อภิิปรายผล

จากการวิิจััยพบว่่า แนวคิิดเรื่่�องมนุุษย์์นั้้�น เป็็นอีีกสาขาหนึ่่�งหนึ่่�งของวิิชา
ปรััชญาที่่�เรีียกกัันว่่า มนุุษยนิิยม ซึ่่�งสาขาวิิชานี้้�จะศึึกษาเกี่่�ยวกัับเรื่่�องของมนุุษย์์ โดยการ
ศึึกษาที่่�เรื่่�องต้้นด้้วยคำำ�ถามว่่า มนุุษย์์คืือ อะไร มนุุษย์์ควรดำำ�เนิินไปอย่่างไร จุุดหมายของ
มนุุษย์์คืือ อะไร ซึ่่�งคำำ�ถามเหล่่านี้้�เป็็นคำำ�ถามทางปรััชญาที่่�เริ่่�มใช้้โดยบิิดาทางปรััชญาที่่�มีี
นามว่่า ธาเลส ที่่�เริ่่�มตั้้�งปััญหาเกี่่�ยวกัับเรื่่�องของโลกและจัักรวาล ว่่า อะไรคืือ ธาตุุแท้้ของ
โลกและจัักรวาล ในยุุคปรััชญาเริ่่�มต้้นนั้้�นถึึงแม้้จากไม่่ได้้สนใจเรื่่�องของมนุุษย์์อย่่างจริิงๆ
จัังๆ แต่่เมื่่�อเราพิิจารณาอย่่างลึึกๆ เราจะเห็็นว่่า คำำ�ว่่า ธาตุุ ไม่่ว่่าจะเป็็น ดิิน น้ำำ�� ลม ไฟ
อะตอม เหล่่านี้้�มัันก็็อยู่่�ในร่่างกายของมนุุษย์์และวิิธีีการเริ่่�มต้้นคำำ�ถามที่่�ว่่า (What, why,
how) อะไร ทำำ�ไม อย่่างไร คำำ�เหล่่านี้้�ได้้เป็็นรููปแบบในการตั้้�งสมมติิฐานทางปรััชญาหรืือ
แม้้แต่่การทำำ�งานวิิจััยต่่างๆ การที่่�นัักปรััชญากรีีกโบราณได้้วางรากฐานไว้้เป็็นอย่่างดีีใน
การศึึกษาในเรื่่�องของโลกและจัักรวาลหรืือที่่�วงการปรััชญาเข้้าใจกัันว่่าปรััชญากรีีกโบราณ
สนใจศึึกษาในเรื่่�องของอภิิปรััชญา แต่่ต่่อมาวิิชาปรััชญาเริ่่�มเป็็นที่่�สนใจของเหล่่าชาวกรีีก
มีีการตั้้ง� สำำ�นักั เรีียนกัันตามเมืืองต่่างๆ ของอาณาจัักรกรีีก โดยเฉพาะ กรุุงเอนเธนส์์ ซึ่่ง� เป็็น
ที่่�ดึงึ ดููดของเหล่่าผู้้แ� สวงหาความรู้้� สำำ�นักั สำำ�คัญ
ั ที่่�มีชื่ี อ่� เสีียงมีีอยู่่�สองสำำ�นักั คืือ สำำ�นักั โซฟิิสต์์
กัับโสเครติิส ซึ่่�งทั้้�งสองสำำ�นัักนี้้�ได้้พยายามดึึงปรััชญากลัับเข้้ามาสู่่�มนุุษย์์มนุุย์์ โดยสำำ�นัักโซ
ฟิิสต์์กล่่าวว่่ามนุุษย์์คืือ เครื่่�องวััดของสรรพสิ่่�ง มนุุษย์์ควรมีีศัักดิ์์�ศรีี เสรีีภาพเป็็นของตััวเอง
และเป้้าหมายของมนุุษย์์คืือ การกลัับมาหาตััวเราเอง ส่่วนสำำ�นัักโสเครติิสกล่่าวว่่า มนุุษย์์
คืือ คนที่่�มีคว
ี ามรู้้� มีีคุณ
ุ ธรรมและมนุุษย์์ควรฝึึกฝนพััฒนาตนเองให้้เกิิดความรู้้� เพราะความ
รู้้นี้้� เ� องที่่�ทำำ�ให้้มนุุษย์์มีคว
ี ามแตกต่่างจากสััตว์์ชนิิดอื่่น� ๆ ดัังนั้้�นเป้้าหมายของมนุุษย์์อยู่่�ที่่ก� าร
ศึึกษา พััฒนาสติิปัญ
ั ญาของมนุุษย์์หรืือเรีียกอีีกอย่่างหนึ่่�งว่่า เป็็นการทำำ�ลายความโง่่ของเรา
เอง เพื่่อ� ให้้ได้้มาซึ่่ง� ความรู้้ห� รืือคุุณธรรม ความรู้้ห� รืือคุุณธรรมเป็็นสิ่่ง� ที่่�สำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับมนุุษย์์
ทุุกคน
เมื่่�อยุุคกรีีกผ่่านไปความเสื่่�อมเริ่่�มต้้นขึ้้�นมาซึ่่�งเป็็นปกติิของรบบธรรมชาติิที่่�
สร้้างให้้เกิิดความสมดุุลกัันในระบบจัักรวาล ยุุกเสื่่�อมมีีสำำ�นัักทางปรััชญาสำำ�คััญอยู่่�หนึ่่�ง
แห่่งคืือ สโตอิิก โดยสโตอิิกมองว่่ามนุุษย์์ดำำ�รงอยู่่�ได้้ เพราะเหตุุผลภายในจิิตใจ อัันเป็็นการ
สะท้้อนขึ้้�นของกฎของสากล ซึ่่�งทำำ�ให้้มนุุษย์์ได้้อิิสระจากความกลััวและความกดดัันของสิ่่�ง
ภายนอก พวกสโตอิิกเห็็นว่่า ความอิิสระนั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�สร้้างความสุุขให้้กัับมนุุษย์์และมนุุษย์์
ทุุกคนที่่�มีีความอิิสระ ย่่อมอยู่่�ภายใต้้เจตจำำ�นงของตััวเองเท่่านั้้�นและเป้้าหมายของมนุุษย์์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ของสำำ�นัักสโตอิิกคืือ การทำำ�ให้้มนุุษย์์มีีการพััฒนาตนเองในด้้านสติิปััญญาโดยอาศััยวิิชาต
รรตศาสตร์์และฟิิสิกิ ส์์ วิิชาปรััชญาเดิินทางมาถึึงจุุดๆ หนึ่่�งดููเหมืือนจะตายลงด้้วยน้ำำ��มืือของ
ศาสนา ซึ่่�งยุุคนี้้�วงการปรััชญาเรีียกว่่ายุุคมืืดทางปััญญา เพราะศาสนาเข้้ามามีีบทบาทและ
ทรงอิิทธิิพลเป็็นอย่่างมากในยุุคนั้้น� ใครมีีความคิิดที่่�แตกต่่างออกไปจากหลัักศาสนาก็็จะถููก
เผาทั้้�งเป็็น แต่่อย่่างไรก็็ตามปรััชญาก็็ก็็ไม่่ได้้ตายลงไปอีีกทั้้�งปรััชญากลายมาเป็็นเครื่่�องมืือ
ในการอธิิบายหลัักคำำ�สอนของศาสนา โดยยุุคนี้้ม� องว่่ามนุุษย์์เป็็น ผลผลิิตของพระผู้้เ� ป็็นเจ้้า
มนุุษย์์ควรปฏิิบัติั ติ ามหลัักคำำ�สั่่ง� สอนของศาสนาและจุุดหมายปลายทางคืือ เมื่่อ� สิ้้น� ลมหายใจ
แล้้วจะได้้ไปอยู่่�ในดิินแดนของพระเจ้้า หลัังจากยุุคแห่่งความมืืดบอดเริ่่ม� มีีแสงสว่่างค่่อยออก
มาทีีละนิิดๆ จงกลายมาเป็็นแสงสว่่างอัันรุ่่�งเรืือนอีีกครั้้�ง ครั้้�งที่่�ผู้ที่่้� น� าปรััชญาออกจากความ
มืืดคืือ เดสคาร์์ เขาได้้ถืือว่่า ในตััวมนุุษย์์นั้้น� ต้้องมีีองค์์ประกอบที่่�เป็็นสารอยู่่� 2 ลัักษณะ คืือ
จิิตและร่่างกาย จิิตคืือ สิ่่ง� ที่่�คิดิ ได้้และไม่่กินิ ที่่� ส่่วนร่่างกายคืือ สิ่่ง� ที่่�คิดิ ไม่่ได้้และกิินที่่�จิติ หรืือ
ความคิิดนั้้�นเดการ์์ตแบ่่งออกเป็็น 3 ประเภท คืือ 1) ความคิิดที่่�ได้้จากประสบการณ์์หรืือ
ประสาทสััมผััส (Adventitious idea) เป็็นความคิิดที่่�ไม่่ชััดเจนอยู่่�ในระดัับที่่�ต้้องสงสััย 2)
ความคิิดที่่�เกิิดจากการจิิตนาการ (Factitious idea) ก็็ยังั ไม่่ชัดั เจนและเป็็นสิ่่ง� ที่่�น่า่ สงสััยเช่่น
กััน 3) ความคิิดที่่�แฝงอยู่่�ใต้้จิิตตั้้ง� แต่่เกิิด (Innate idea) เป็็นสิ่่ง� ที่่�จิติ รู้้ไ� ด้้เอง มีีความชััดเจน
ในตััวเอง เป็็นความคิิดที่่�เห็็นแจ้้งแน่่นอนที่่�สุุด (clear and distinct idea) และเป้้าหมาย
ของมนุุษย์์ในทััศนะของเดการ์์ต คืือ การแสวงหาความจริิงความแน่่นอนในธรรมชาติิ ซึ่่ง� ยุุค
แห่่งแสงสว่่างทางปััญญานั้้�นเรีียกอีีกอย่่างหนึ่่�งว่่ายุุคสมััยใหม่่ ยุุคนี้้ม� องว่่า มนุุษย์์มีเี หตุุผลใน
การสร้้างตััวตน อิิสรภาพ ทุุกคนมีีสิทิ ธิิเท่่าเทีียมกััน ส่่วนรุุสโซเองมองว่่า มนุุษย์์คืือ ผลผลิิต
ของธรรมชาติิ เขาควรปฏิิบััติิตามกฎเกฑณ์์ของธรรมชาติิ เป้้าหมายของมนุุษย์์คืือ การอยู่่�
รวมกัันอย่่างมีีสิทิ ธิิเท่่าเทีียมกัันในสัังคมมนุุษย์์ ไม่่มีกี ารเอารัับเอาเปรีียบกัันและทุุกคนต้้อง
มีีบทบาทในการออกกฎเกฑณ์์

องค์์ความรู้้�จากงานวิิจััย

มนุุษย์์ในทััศนะของรุุสโซนั้้�น คืือ มนุุษย์์เป็็นสััตว์์ที่่�มีีความสามารถในการเรีียน
รู้้� เพื่่อ� ปรัับตััวกัับสภาวะแวดล้้อมได้้เป็็นอย่่างดีีและมนุุษย์์มีีเจตจำำ�นงเสรีีในการดำำ�เนิินชีีวิิต
ภายใต้้กฎหมายที่่�พวกเขาเป็็นผู้้กำ� ำ�หนดขึ้้น� สาระสำำ�คัญ
ั ของมนุุษย์์ในทััศนะของรุุสโซนั้้�น มีีอยู่่�
2 สภาวะ (1) สภาวะทางธรรมชาติิ (2) สภาวะทางสัังคม รุุสโซเองไม่่ได้้ต้้องการให้้มนุุษย์์
กลัับไปสู่่�สภาวะทางธรรมชาติิ เพราะว่่า เมื่่อ� มนุุษย์์ออกจากสภาวะธรรมชาติิแล้้วนั้้�น พวก
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เขาก็็ได้้สููญเสีียอิิสระภาพในแบบธรรมชาติิออกไป พวกเขาเลยต้้องสร้้างกฏเกณฑ์์ทางศีีล
ธรรมขึ้้�นมาทดแทนกฏเกณฑ์์ทางธรรมชาติิที่่�คอยควบคุุมพฤติิกรรมมนุุษย์์ เพื่่�อให้้พวกเขา
ดำำ�รงชีีวิิตอย่่างมีีความสุุข มีีเสรีีภาพและเท่่าเทีียมกัันในแบบสัังคมเมืือง

สรุุป

การศึึกษาเรื่่�องมนุุษย์์ของฌอง ฌาสค์์ รุุสโซนั้้�นเราจะเห็็นถึึงลำำ�ดัับเหตุุการณ์์
ต่่างๆ ของโลกตะวัันตกไม่่ว่า่ จะเป็็นเรื่่อ� งแนวคิิด สัังคม การศึึกษา สงคราม เป็็นต้้น อย่่างที่่�
รุุสโซเองเห็็นถึึงความไม่่ยุุติิธรรมในหมู่่�มนุุษย์์ด้้วยกััน เขาเลยตั้้�งคำำ�ถามว่่า อะไรคืือ สาเหตุุ
แห่่งความไม่่เท่่าเทีียมกัันของมนุุษย์์และเขาก็็ได้้ย้้อนกลัับไปศึึกษาเรื่่�องประวััติิศาตร์์ทาง
ความคิิดของมนุุษย์์ว่า่ มัันเกิิดอะไรขึ้้น� อย่่างไร โดยเขาสมมติิว่า่ เมื่่อ� ธรรมชาติิสร้้าง สรรพ
สิ่่�งขึ้้�นมา ธรรมชาติิเองก็็ต้้องสร้้างกฎเกฑณ์์หรืือเงื่่�อนไขเช่่นกััน เพื่่�อให้้เกิิดความสมดุุลกััน
ในระบบของธรรมชาติิ รุุสโซมองว่่าโดยภาวะธรรมชาติิของมนุุษย์์นั้้�น ชอบความสัันโดษ มีี
ความอิิสระ มนุุษย์์ในสภาะนี้้�ไม่่มีคว
ี ามต้้องการอะไรมาก ความต้้องการของพวกเขามีีเพีียง
แค่่สองสามอย่่างเอง คืือ เรื่่�องอาหาร เพศ การได้้พัักผ่่อนและเห็็นว่่ามนุุษย์์ในธรรมชาติินี้้�
เป็็นคนดีี ไม่่มีกี ารเอารัับเอาเปรีียบกััน ไม่่มีคว
ี ามขััดแย้้ซึ่่�งกัันและกััน เพราะมนุุษย์์ในสภาวะ
ทางธรรมชาติินั้้�น ไม่่รู้้�จััดคำำ�ว่่าความดีีความชั่่�ว ไม่่มีีการครอบครองสิ่่�งของ พวกเขาอยู่่�ภาย
ใต้้กฎเกฑณ์์ของธรรมชาติิ เคารพต่่อกฏเกฑณ์์หรืือเงื่อ่� นไขที่่�ธรรมชาติิได้้วางไว้้ ซึ่่ง� รุุสโซเอง
ก็็ไม่่ได้้เห็็นปััญหาอะไร เขาลองพิิจารณาต่่อไปอีีก คืือมีีการเพิ่่�มขึ้้น� ของประชากรมนุุษย์์ เมื่่อ�
การเพิ่่�มขึ้้น� สิ่่ง� ที่่�ตามมาก็็คืือ ปััญหา ตรงนี้้�เองที่่�รุสุ โซเริ่่ม� เห็็นถึึงความไม่่เท่่าเทีียนการ มนุุษย์์
มีีการครอบครองผืืนดิิน เริ่่ม� มีีการแบ่่งแยกชนชั้้น� ขึ้้น� มา มีีเจ้้า มีีผู้น้� าย มีีทาส เกิิดขึ้้น� เขาเห็็น
ว่่าสัังคมนี้้�เองที่่�เป็็นตััวทำำ�ร้้ายมนุุษย์์และพามนุุษย์์ออกจากธรรมชาติิ อีีกทั้้�งไม่่เคารพต่่อกฎ
เกฑณ์์ของธรรมชาติิ เมื่่อ� ปััญหาเหล่่านี้้� รุุสโซก็็ได้้เสนอทางออกให้้มนุุษย์์ในการอยู่่�ในสัังคม
คืือ มนุุษย์์ทุุกคนควรมีีการทำำ�ข้้อตกลงซึ่่�งกัันและกัันในการมาอยู่่�ในสัังคมและทุุกคนควรมีี
บทบาทหรืือมีีสิิทธิิในการเสนอกฎหมาย กฏเกฑณ์์ต่่างๆ เพื่่�อควบคุุมมนุุษย์์ให้้อยู่่�ในสัังคม
อย่่างมีีความสุุขและมีีความเท่่าเทีียนกััน
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