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บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง ธรรมชาติมนุษย์ในปรัชญาของโทมัส ฮอบส์ มีวัตถุประสงค์              

เพื่อศึกษาแนวคิดธรรมชาติมนุษย์ในทัศนะของโทมัส ฮอบส์ โดยได้รวบรวมข้อมูลจาก      

งานเขียนของโทมสั ฮอบส์ พร้อมทัง้เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องแล้วน�ามาสงัเคราะห์

ตามระเบียบวิธีทางปรัชญา ผลการศึกษาพบว่า ในทัศนะของฮอบส์ มนุษย์มีธรรมชาติ                

ที่เห็นแก่ตัว มีความทะเยอทะยานเป็นสัญชาติญาณเดิม เปรียบเสมือนหมาป่าที่ต้อง               

คอยดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ด้วยเหตุดังกล่าวมนุษย์จึงหวาดระแวง ไม่ไว้วางใจ              

ซึ่งกันและกัน ทุกคนต่างปกป้องและรักษาชีวิตตนเองเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งท�าร้าย                

มนุษย์จึงมีสิทธิตามธรรมชาติในอันที่จะรักษาตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยจากการคุกคาม

หรือการท�าร้ายจากผู้อื่น

ค�าส�าคัญ: ธรรมชาติมนุษย์, ปรัชญาของโทมัส ฮอบส์

Abstract

The purpose of this research was to study human nature in Thomas 

Hobbes’ philosophy. The data were collected from Hobbes’ writings notably 

Leviathan. The information of other related books, articles and research 
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works was synthesized according philosophical methods. The results                    

show that according to Hobbes human beings by nature were selfish                    

and ambitious and they struggled to survive by any means like a wolf. 

Therefore human beings were suspicious and did not trust each other; and                

for security purpose they had the right to protect themselves from others. 

Keywords: Human Nature, Thomas Hobbes’ Philosophy

บทน�า

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษย์ล้วนแต่มีความเห็นแก่ตัว ไม่ว่าจะในสังคม หรือ

ในครอบครัว ความเห็นแก่ตัวก็เกิดขึ้นได้ทุกสถานะภาพ ความเห็นแก่ตัวเป็นธรรมชาติ

อย่างหนึ่งของมนุษย์ เน่ืองจากมนุษย์น้ันนอกจากจะมีเหตุผลแล้ว ยังมีสัญชาตญาณ                

ความเป็นสัตว์อยู่ด้วยมนุษย์มีลักษณะเหมือนกับสัตว์ ในแง่ของความต้องการอาหาร                 

การขับถ่าย และความต้องการทางเพศ แต่มนุษย์ก็มีข้อแตกต่างจากสัตว์ในแง่ที่ว่า                    

สามารถจะพัฒนาเทคนิคการสื่อความหมายต่าง ๆ ในการด�ารงชีวิตอยู ่ในสังคม                   

ซึ่งสามารถแยกตนไปจากเรื่องของสัญชาตญาณได้ นั้นคือความรู ้สึกผิดชอบชั่วดี                        

มีคุณธรรม สามารถครอบคลุมพฤติกรรม อุดมคติ การกระท�าของตนเองได้

เมื่อกล่าวถึงธรรมชาติมนุษย์ อาจมองได้ท้ังในด้านร่างกายและจิตใจ กล่าวคือ              

ในด้านร่างกายนั้นมนุษย์เป็นสิ่งท่ีมีชีวิต มีเลือดเน้ือและสัญชาตญาณขั้นพื้นฐาน                 

เหมือนกับสัตว์ประเภทอื่น น่ันคือมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความอยากเป็นพื้นฐาน นั้นคือ                

มีความอยากได้ ความอยากเป็นลักษณะของความเห็นแก่ตัวหรือการเอาใจตนเอง                       

เข้าข้างตนเอง แข่งขันชิงความได้เปรียบ โอ้อวด และโหดร้าย นักปรัชญาบางท่าน                    

เสนอว่า ธรรมชาติของมนุษย์น้ันเกิดมาดี แต่มาเปลี่ยนนิสัยใจคอเพราะส่ิงแวดล้อม                  

แม้มนุษย์จะเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงเหนือกว่าสัตว์ทั่วไป แต่ก็ยังมีส่วนบกพร่องที่จะเรียนรู้

แสวงหาวธิกีารด�าเนนิชีวติ อาจกล่าวได้ว่า มนษุย์ต้องการความสขุไม่ต้องการความทกุข์          

ดังนั้นมนุษย์จึงแสวงหาความสุขเพื่อตอบสนองความต้องการ โดยเฉพาะทางร่างกาย              

เช่น การกิน การดื่ม การนอน การมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนั้นมนุษย์ยังแสวงหา                       

ความต้องการทางด้านจิตใจ คือ การพักผ่อน การท่องเที่ยว การรวมกลุ่มเข้าสังคม และ

ยิ่งกว่านั้นมนุษย์ยังมีความต้องการทางปัญญา คือ การท�าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
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โทมสั ฮอบส์ (Thomas Hobbes (1588-1679) ส�าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลัย

ออกฟอร์ด มีความเชี่ยวชาญในภาษากรีกและลาติน เขามีชีวิตอยู่ในช่วงที่อังกฤษ                       

มีสงครามกลางเมืองระหว่างสภาขุนนางกับกษัตริย์จนน�าไปสู่ความพ่ายแพ้ของกษัตริย์                  

ในเวลาต่อมา เขาได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ไว้ว่า ธรรมชาติน้ัน                         

ได้ท�าให้มนุษย์มีความเท่ากันทั้งด้านร่างกายและจิตใจ แม้ว่าในรายละเอียดอาจจะมี                 

บางคนท่ีร่างกายแข็งแรงกว่าบางคน หรือบางคนอาจมีจิตที่คิดเร็วกว่าบางคน แต่น่ัน                

มิใช่สิ่งส�าคัญ เพราะโดยสาระส�าคัญแล้ว แม้คนท่ีอ่อนแอที่สุดก็สามารถท�าร้ายคนที่                   

แข็งแรงกว่าได้ โดยอาจอาศัยอาวุธหรือไม่ก็จ้างวานคนอื่น นอกจากนี้โดยธรรมชาติ                 

มนุษย์มักมีความทะเยอทะยาน และท�าทุกอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง                        

มนุษย์ไม่เคยท�าอะไรเพื่อคนอื่นเพราะมนุษย์มีธรรมชาติที่เห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ตัว                 

ของมนุษย์นี่เองที่เป็นเหตุให้มนุษย์กระท�าทุกอย่างเพื่อตนเอง สภาวะตามธรรมชาติ                    

ของมนุษย์ มนุษย์ต่างก็มีธรรมชาติของการอยู่รอดด้วยตนเอง ดังเช่นหมาป่าที่ออก                      

ล่าเหยื่อ ดังนั้นโดยสัญชาตญาณของมนุษย์ย่อมมีความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้ง มีความเลว

หยาบช้าและโหดร้าย ต่างก็ไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันและต่างก็ต้องระวังว่า                     

ตนเองจะถูกท�าร้ายจากอีกฝ่ายหนึ่ง ทุกคนต่างปกป้องและรักษาชีวิตของตนเองเพื่อให้                

มีชีวิตด�ารงอยู่ต่อไปได้ในสังคมนั้น (Laviathan, 1996, p. 82)

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเรื่องธรรมชาติของมนุษย์                   

ในปรัชญาของโทมัส ฮอบส์ เพื่อจะได้เข้าใจแนวคิดเรื่องธรรมชาติมนุษย์ว่ามีลักษณะ                

เช่นไร และลักษณะดังกล่าวส่งผลต่อด�าเนินชีวิตอย่างไร ทั้งนี้เพื่อจะได้เป็นข้อมูล                          

ในการศึกษาและท�าความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ในฐานะที่เป็นสัตว์ทางสังคมและ

การเมืองต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องธรรมชาติมนุษย์ในปรัชญาของโทมัส ฮอบส์
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การทบทวนวรรณกรรม

จอห์น ลอ็ค (John Lock) นกัปรชัญาชาวองักฤษ ซึง่มชีวีติอยูใ่นยคุร่วมสมยักบั               

ฮอบส์ ได้แสดงทัศนะเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย์ไว้ว่า โดยธรรมชาติดั้งเดิมมนุษย์เป็น

อิสระและเท่าเทียมกัน และยังคงเป็นเช่นน้ันจนเม่ือกระทั่งพวกเขาได้เห็นชอบที่จะอยู่          

เป็นสมาชิกของสังคมการเมือง ล็อคยืนยันว่า การท่ีมนุษย์มาอยู่รวมกันด้วยเหตุผล                   

บางอย่าง โดยไม่ต้องอาศยัผูม้อี�านาจใดมาบงัคบัเป็นสภาพธรรมชาตดิัง้เดมิ มนษุย์ทกุคน             

มีสิทธิที่จะรักษาและปกป้องตนเอง มีอิสรภาพ มนุษย์มีหน้าที่และสิทธิที่จะปกป้องชีวิต

ตนเอง (Copleston, 1985, p. 128)

วรินทร กฤษณมิตร (2548) ได้ศึกษาเก่ียวกับเรื่อง รัฐบุรุษของเพลโต ซึ่งผล                    

การวจิยัของวทิยานพินธ์ฉบบันีก้ค็อื นยิามของรฐับรุษุในทศันะของเพลโต คอื ผูป้กครอง              

ที่เป็นมนุษย์ ซึ่งปกครองมนุษย์ด้วยตนเอง โดยผู้ปกครองนี้จะต้องเป็นผู้ที่ครอบครอง         

ความรู้ซึ่งไม่ใช้เฉพาะความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์เท่าน้ัน แต่รวมถึงความรู้เกี่ยวกับ

สรรพสิ่งอื่น ๆ ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตด้วย การปกครองของรัฐบุรุษไม่ใช่การเล้ียงดู                     

แต่เป็นการปกครองโดยจัดหาสภาวะท่ีเอื้ออ�านวยต่อการบรรลุซึ่งความรู้ในทางปรัชญา

ของผู ้ใต้ปกครอง นอกจากนั้นรัฐบุรุษยังท�าหน้าที่ประสานคนในรัฐที่มีธรรมชาติ                               

แตกต่างกันเข้าด้วยกัน ด้วยการสร้างพันธะทั้งทางจิตและทางกายภายใต้กฎหมาย                

ที่เขาเห็นว่าเหมาะสมส�าหรับแต่ละกรณี แต่รัฐบุรุษเองนั้นจะมีสถานะอยู่เหนือกฎหมาย 

ด้วยการปกครองของรัฐบุรุษนี้ คนในสังคมจะด�ารงอยู่ร่วมกันอย่างผสมกลมกลืน

พระมหาอรรถพงศ์ กววิ�โส (ศรสีเุมธติานนท์) (2548) ได้ศกึษาเกีย่วกบัการศกึษา

เปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องสิทธิของจอห์น ล็อค กับพุทธศานาเถรวาท ซึ่งการศึกษา

พบว่า ทรรศนะที่เกิดจากสภาวะธรรมชาติ (State of nature) ในทรรศนะของล็อค                   

ในสภาวะธรรมชาติมนุษย์ทุกคนเกิดมาบริสุทธิ์ไม่รู้อะไรเลย ที่สามารถรู้อะไรและเข้าใจ

โลกภายนอกรอบตัวได้ก็โดยการเรียนรู้จากการสังเกตและประสบการณ์ การที่มนุษย์                   

ไม่ท�าร้ายกันและกันน้ัน เพราะมนุษย์ตระหนักด้วยเหตุผลว่า หากตนกระท�าเช่นนั้น                     

ก็ย่อมจะได้รับการตอบโต้ในท�านองเดียวกัน มนุษย์ในสภาวะธรรมชาติตามทัศนะ                      

ของล็อคมี 2 ลักษณะ คือ

1. ภาวะแห่งเสรีภาพ (Liberty) ซึ่งท�าให้มนุษย์สามารถกระท�าในสิ่งที่ตน

ปรารถนาภายใต้ของเขตจ�ากัดแห่งกฎธรรมชาติ ซ่ึงเป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตในทรรศนะ               
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ของชาวตะวันตกที่มีทรรศนะเก่ียวกับเสรีภาพอย่างน่าสนใจ เช่น พี.เฮช พาทริดจ์                               

(P.H. Partridge) อธิบายความหมายของเสรีภาพในเชิงประวัติปรัชญาและความคิด                  

ทางสังคมว่าเสรีภาพนั้นใช้ความหมายทางจริยธรรมทางสังคม โดยหมายถึงสภาพที่เกิด

จากความสัมพันธ์ระหว่างคนต่อคน หรือหมายถึงเงื่อนไขของชีวิตในสังคม

2. ภาวะแห่งความเท่าเทียมกันของทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ (Equality) ล็อคให้                 

ทรรศนะว่า คนที่เกิดมาแล้วย่อมมีเสรีภาพท่ีสมบูรณ์ มีความสุขอย่างไม่จ�ากัดต่อ                            

สิทธิทั้งหลายทั้งปวงตามกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติเสมอภาค เท ่าเทียมกับผู ้อื่น                              

ซึ่งเป็นสมาชิกคนหนึ่งของโลก เขามีอ�านาจเพียงแต่ดูแลทรัพย์สิน เขายังมีสิทธิในชีวิต                       

ของตน มีเสรีภาพแห่งตน กฎและระเบียบท่ีครอบคลุมมนุษย์ในสภาวะธรรมชาติก็คือ                   

กฎแห่งธรรมชาติ (Law of nature) นั้นเอง

ใจรัตน์ จตุรภัทรพร (2541) ได้มีการศึกษาเรื่องมนุษย์ในทรรศนะของปรัชญา

มนุษยนิยมใหม่ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า มนุษย์ในทัศนะของปรัชญามนุษยนิยมใหม่                        

เป็นสิ่งสร้างสรรค์ที่มีความซับซ้อนทางการมากท่ีสุดในจักรวาล ดังนั้นลักษณะของ                  

มนุษย์ในปรัชญามนุษยนิยมใหม่ ได้แก่ คุณภาพและคุณลักษณะเฉพาะท�าให้มนุษย์                      

เป็นมนุษย์ เฉพาะร่างกายท่ีเป็นมนุษย์ไม่สามารถจะนับว่าเป็นมนุษย์ได้ เพราะหาก                         

มีร ่างกายเป็นมนุษย์แต่มีความคิดและการกระท�าเป็นไปโดยความต้องการหรือ

สัญชาตญาณดิบที่ไร้การขัดเกลา ขาดเหตุผล และขาดสติสัมปชัญญะ หรือกระท�า                          

ในสิ่งอันด้อยกว่าศักยภาพที่มนุษย์พึงมี ก็ไม่อาจนับว่าเป็นมนุษย์ได้ 

ปรชัญามนษุยนยิมใหม่ให้ความหมายของมนษุย์ไว้หลายทรรศนะ จ�าแนกได้ดงันี้

1. มนุษย์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่สืบทอดมาจากภาวะสูงสุด หรือพระเจ้า และได้รับ                     

สิทธิพิเศษให้สามารถสื่อหรือเข้าถึงภาวะสูงสุดได้ โดยการฝึกจิตวิญญาณ

2. มนษุย์ เป็นสตัว์ทีม่ลีกัษณะพเิศษโดยเฉพาะอย่างยิง่คณุสมบตัด้ิานสตปัิญญา

และจิตวิญญาณ ซึ่งหากบรรลุถึงคุณค่าดังกล่าวได้ก็นับว่าเป็นอารยธรรมของมนุษย์                   

โดยแท้จริง

3. มนุษย์ เป็นสัตว์ที่มีชีวิตมีองค์ประกอบ 3 ประกอบ คือ ร่างกาย จิตใจ                     

และวิญญาณ และในการด�ารงชีวิตรอดมนุษย์จะต้องพึ่งพามนุษย์ผู้อื่น และสรรพสิ่ง                   

ในสังคมโลกและสังคมธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 



53
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีที่ 28  ฉบับที่ 1

มกราคม - เมษายน  2563

4. มนุษย์ เป็นสัตว์แบบใหม่ท่ีใช้สติปัญญาในการครองชีวิตแบบมวลรวม               

พฒันาตนเองจากสิง่มชีวีติตามสภาวะธรรมชาต ิ ไปสูม่นษุยชาตทิีป่ระกอบไปด้วยส�านกึรู้        

เพื่อรวมสู่สภาวะสากลสูงสุดในที่สุด

5. มนุษย์ มีองค์ประกอบทั้งด้านของสัตว์ที่มีชีวิตและด้านของจิตใจ ลักษณะ

มาตรฐานของความเป็นสัตว์ในมนุษย์เป็นลักษณะเฉพาะที่สะท้อนถึงจิตอย่างชัดเจน                   

และจิตนี้เองที่เป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้มนุษย์มีฐานะที่เหนือกว่าสัตว์ 

ศศิกร ลิขิตวงศ์ตรีศรี (2551) ได้มีการศึกษาเรื่องแนวคิดเรื่องชีวิตของฟริตจ๊อฟ 

คาปร้า (Frijof Capra) ผลการศกึษาพบว่า คาปร้าปฏเิสธการนยิามความหมายของชวีติ           

ด้วยการตอบค�าถามว่าชีวิตคืออะไร แต่จะบ่งชี้ถึงคุณสมบัติของชีวิต โดยในทฤษฎี               

ปรัชญาวิเคราะห์ถือว่าวิธีน้ีเป็นการนิยามความหมายรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้ คาปร้า               

ยังได้อธิบายคุณลักษณะชีวิตว่า เป็นระบบที่มีโครงสร้างกระจัดกระจาย แต่ท�างาน               

ประสานกันจากหน่วยย่อยสู่หน่วยชีวิตที่มีความซับซ้อนเป็นต้น มีความสัมพันธ์ต่อ                     

สิ่งแวดล้อมเพราะสิ่งแวดล้อมนับเป็นหน่วยหนึ่งของชีวิตด้วยเช่นกัน 

วรรณา พ่วงพร้อม (2553) ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องความเห็นแก่ตัว                         

ในปรัชญาสังคมของ โทมัส ฮอบส์กับพุทธปรัชญาเถรวาท ซึ่งผลการศึกษาพบว่า                          

ในปรัชญาสังคมของ โทมัส ฮอบส์กับพุทธปรัชญาเถรวาทได้กล่าวลักษณะสังคม                                 

ทั้งสองก็คือ มีการแข่งขันกัน ไม่มีความไว้วางใจซ่ึงกันและกันเป็นสภาวะทางธรรมชาติ                 

ที่ไม่มีความดีความชั่ว ไม่มีคุณธรรม มีแต่ปัญหาขาดความชอบธรรม มีการแข่งขัน                                          

มีความหวาดระแวงในปัจเจกบุคคลตามกฎธรรมชาติในการแสวงหาอ�านาจและ                       

ผลประโยชน์จากคนในสังคม

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า ธรรมชาติ

ของมนุษย์มีลักษณะของความเป็นมนุษย์และสัตว์ผสมอยู่ด้วยกัน และแรงกระตุ้น                             

ที่จะด�าเนินชีวิตของมนุษย์นั้นมาจากความต้องการ ทั้งทางร่างกาย แรงขับทางเพศ                     

และสัญชาตญาณมนุษย์จึงด�าเนินชีวิตด้วยความเห็นแก่ตัว และยึดถือประโยชน์                             

ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม แต่มนุษย์ก็มีข้อแตกต่างไปจากสัตว์ตรงที่สามารถ              

เรียนรู้ ผิด ชอบ ชั่ว ดีได้ สามารถควบคุมพฤติกรรม อุดมคติ การกระท�าของตนเองได้
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ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเรื่องธรรมชาติมนุษย์ในปรัชญาของ   

โทมัส ฮอบส์ เป็นหลัก

วิธีการวิจัย

การศึกษาแนวคิดของ โทมัส ฮอบส์ในเรื่องธรรมชาติมนุษย์เป็นการศึกษา                    

เชิงเอกสาร ผู้วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากหนังสือ 

“Leviathan” ที่ระบุไว้ในขอบเขตของการศึกษา รวมถึงหนังสือ เอกสารและงานวิจัย                    

ที่เกี่ยวข้องแล้วน�าเสนอในเชิงพรรณนาวิเคราะห์เชิงปรัชญา

ผลการวิจัย

ผลการศึกษา ผู้วิจัยจะน�าเสนอธรรมชาติมนุษย์ตามทัศนะของ โทมัส ฮอบส์               

ในประเด็นเกี่ยวกับมนุษย์มีความทะยานอยาก ความเห็นแก่ตัว ซึ่งจะน�ามาสู่ผลกระทบ

ต่อสังคมที่มนุษย์ประกอบสร้างขึ้นมา

1. ธรรมชาติมนุษย์ตามทัศนะของโทมัส ฮอบส์

ตามทัศนะของฮอบส์ ธรรมชาติของมนุษย์นั้น เป็นผลรวมขององคาพยพ                     

ตามธรรมชาติและอ�านาจองคาพยพดังกล่าว ได้แก่ การเจริญเติบโต ความเคล่ือนไหว 

ประสาทสัมผสัและเหตผุล เป็นต้น (Human nature and De Corpore Politico, 2008,                        

p. 21) พฤติกรรมของมนุษย์ต้องเข้าใจจากแง่มุมของจิตวิทยาแบบกลไกของอารมณ์                 

ความรู้สึกต่าง ๆ เป็นหลัก (ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2549, หน้า 160) ซึ่งเป็นพลังผลักดัน               

มนุษย์จากด้านหลังที่ไม่ใช่สิ่งดึงดูดมนุษย์จากเบ้ืองหน้าหรือเป้าหมายของมนุษย์                     

เป้าหมายของอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามองค์ประกอบของร่างกาย                

และการศึกษาอบรมของแต่ละคน ความดีและความช่ัวท่ีซึ่งเป็นค�าที่มนุษย์ใช้บ่งบอก

ลักษณะของเป้าหมายของความปรารถนาและความรังเกียจ เป็นสิ่งที่สัมพันธ์โดยเฉพาะ

กับคนที่ใช้ค�านั้น ๆ สิ่งที่มนุษย์หมายความจริง ๆ เมื่อเขากล่าวว่าอะไรดี ก็คือ มันท�าให้

เขาพงึพอใจ แต่กเ็ป็นความจรงิทีว่่าขณะทีอ่ารมณ์ความรูส้กึต่าง ๆ ก่อให้เกดิการกระท�า                 

ดังที่ฮอบส์กล่าวไว้ว่า “สิ่งใดก็ตามซึ่งเป็นของที่คนอยากได้หรือต้องการ สิ่งนั้นก็เป็น              
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ที่เขาเรียกว่าดีส�าหรับเขา ส่วนของท่ีเกลียดก็เป็นสิ่งตรงกันข้าม คือ เป็นสิ่งที่ชั่ว”                       

(Laviathan, 1996, p. 41)

ฮอบส์กล่าวว่า มนุษย์เราโดยธรรมชาติแล้วมีความเท่าเทียมกันเพราะธรรมชาติ

ได้สร้างให้คนเรามีความเท่าเทียมทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ถึงแม้ว่าภายนอก                      

บางคนอาจจะมีร่างกายแข็งแรงหรือบางคนอาจจะดูมีความเฉลียวฉลาดกว่าผู ้อื่น                             

แต่ภาพรวมก็ไม่ได้แตกต่างกันนัก และไม่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์แก่มนุษย์นัก                          

คนที่อ่อนแอก็สามารถฆ่าคนที่แข็งแรงกว่าได้ โดยวิธีการใช้อาวุธหรือเล่ห์กลอื่น ๆ                  

ส่วนเรื่องความฉลาดนั้นฮอบส์เชื่อว่า ย่อมเกิดจากประสบการณ์หากได้ใช้เวลาพอ ๆ              

กันนั้น มนุษย์ก็สามารถท่ีเท่ากันได้ สิ่งน้ีไม่ได้เป็นปัญหากับมนุษย์มากนัก ถ้าจะมีใคร               

ที่ฉลาดเท่าตนหรือมากกว่า หากส่วนแบ่งหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ นั้นท�าให้ตนเองพอใจ

ซึ่งมันก็สามารถแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมดังกล่าวของมนุษย์น้ันเอง (Hobbes,               

1996, p. 82)

ความเสมอภาคท่ีส�าคัญท่ีสุด คือ ความเท่าเทียมกันในการที่มนุษย์จะแข่งขัน                   

กันได้ เพราะความกังวลสูงสุดของมนุษย์ คือ การป้องกันรักษาตนเอง หากมองถึง                    

เนื้อแท้จริง ๆ แล้วนั้นความส�าคัญสูงสุดก็เพราะมนุษย์กลัวความตาย จนท�าให้เกิด                  

แรงผลักดันที่ทรงพลัง ความเสมอภาคด้านความสามารถน�าไปสู ่ความเสมอภาค                  

ด้านความหวังและการแข่งขันระหว่างมนุษย์ในกลุ่มที่มีความต้องการในส่ิงเดียวกัน                       

ความเป็นศัตรูกันโดยธรรมชาติน้ันมาจากท่ีมนุษย์ไม่ม่ันใจในตัวเองและความไม่ไว้ใจกัน                      

พวกเขาล้วนคาดการณ์ล่วงหน้าว่าแต่ละคนจะคอยแต่ยื้อแย่งเอาทรัพย์สินรวมทั้ง                 

ชีวิต ฮอปส์กล่าวว่า “ดังนั้นในธรรมชาติของมนุษย์ สาเหตุหลักของความทะเลาะมี                    

3 ประการ คือ การแข่งขัน การดูหมิ่นดูแคลน และเกียรติยศศักดิ์ศรี” (Leviathan,               

1996, p. 83)

ตามธรรมชาติแล้วมนุษย์มีความรักในเกียรติภูมิ หรือความทะนงและความหยิ่ง 

ซึ่งฮอบส์เรียกความพึงพอใจต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ความพึงพอใจทางร่างกายหรือความสนุก

เพลิดเพลินทางอินทรีย์สัมผัสว่า ความพึงพอใจทางจิตใจ ความพึงพอใจทั้งหมดของจิต                  

ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจาก “การยกย่องให้เกียรติ” จะมีพื้นฐานอยู่บน                      

ความเห็นที่ดีมนุษย์ได้รับซึ่งเกี่ยวกับตนเองหรืออ�านาจของตน ความเห็นต่าง ๆ                       

เหล่านั้นย่อมอยู่บนการเปรียบเทียบกับผู้อื่นเสมอ มนุษย์ทุกคนมีความต้องการที่จะให้              
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ผู ้อื่นเห็นค่าของตนเองเหมือนอย่างท่ีเขาเห็นค่าของตนเอง ด้วยเหตุนี้เมื่อปรากฏ                     

สัญญาณของการถูกดูหม่ินเหมือนถูกลดทอนคุณค่า มนุษย์ก็พร้อมที่จะท�าลายทุกคน                

ที่ดูถูกเขา ในทัศนะของฮอบส์ เกียรติภูมิและความไร้เกียรติตามความเข้าใจที่ถูกต้อง                       

ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมหรือความไม่ยุติธรรม เกียรติภูมิไม่ได้เป็นอะไร                   

อื่นได้ นอกจากการรับรู้หรือความเห็นเกี่ยวกับอ�านาจของคนบางคน กล่าวคือ อ�านาจ                 

ในสถานะทีเ่หนอืกว่า โดยเฉพาะอ�านาจของคนทีส่ามารถช่วยเหลอืเราหรอืท�าอนัตรายเรา 

และแม้แต่ความเคารพนับถือ สาเหตุตามธรรมชาติอันส�าคัญที่ท�าให้เกิดการทะเลาะ                  

วิวาทในหมู่มนุษย์มีสามประการ ได้แก่ การแข่งขัน การไม่ไว้วางใจ และการแสวงหา

เกียรติภูมิ ทั้งหมดนี้ท�าให้สภาพธรรมชาติกลับกลายเป็นสภาพของสงครามโดยแท้จริง 

จากสภาพดังกล่าวนี้มนุษย์มีชีวิตอยู่โดยปราศจากความม่ันคงใด ๆ มีความอันตราย                  

จากความความตายที่รุนแรงและชีวิตของมนุษย์ 

“ในสภาวะเช่นนี ้ ไม่มสีถานทีส่�าหรบัอตุสาหกรรม เพราะผลของส่ิงทีก่ล่าวมานัน้        

ไม่แน่นอน และตามมาด้วยการไม่มีวัฒนธรรมของโลก ไม่มีการเดินเรือ ไม่มีการใช้              

สนิค้าทีอ่าจน�าเข้าโดยทะเล ไม่มอีาคารทีส่บาย ไม่มเีครือ่งมอืส�าหรบัเคล่ือนทีห่รอืถอดถอย    

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องการพลังมาก ไม่มีความรู้เก่ียวกับผิวพื้นโลก ไม่มีการบันทึกเวลา ไม่มี                

ศิลปะ ไม่มีตัวอักษร ไม่มีสังคม และสิ่งที่เลวร้ายที่สุดมีความกลัวอย่างต่อเนื่อง และ               

อันตรายของความตายจากความรุนแรง และชีวิตของคนอยู่โดดเดี่ยว ยากจน พยาบาท

และชีวิตสั้น” (Leviathan, 1996, p. 84)

กฎธรรมชาติและหน้าท่ีทางสังคมและการเมือง หรือพันธะผูกพันล้วนมีที่มา                

และยังขึ้นอยู่กับสิทธิโดยธรรมชาติ (The right of nature) หรือสิทธิของปัจเจกบุคคล                       

ในการป้องกันรักษาตนเอง ฮอบส์ถูกมองว่าเป็นผู้ให้ก�าเนิดเสรีนิยมสมัยใหม่ อีกทั้ง                    

เรายังอาจจะคาดหวังได้ว่า กฎและสถาบันทางสังคม ศีลธรรม และการเมืองที่รวม                 

รับใช้สิทธิของปัจเจกบุคคลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม เพราะสิทธิต่าง ๆ ของ

ปัจเจกบุคคลนั้นมีที่มาจากอารมณ์ความรู ้สึกและความปรารถนาต่าง ๆ ได้แก่                           

ความต้องการที่จะมีชีวิตอย่างสะดวกสบาย และความรู้สึกลึกซึ้งจะเป็นรากฐานให้กับ                 

สิทธิในการป้องกันรักษาตนเองยังดูมีพลังมากท่ีสุดเพราะเป็นความกลัวในส่ิงที่เลวร้าย

ที่สุด คือ การกลัวตายอย่างรุนแรง ในแง่หน่ึง เพราะสิทธิต่าง ๆ มีอารมณ์ความรู้สึก                

คอยหนุนหลัง สิทธิเหล่านี้จึงมีการบังคับใช้อยู่ในตัว และในขณะที่รากฐานของค�าสอน
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ตามจารีตประเพณีว่าด้วยการเหน่ียวรั้งทางศีลธรรมและการดูหมิ่น ความเห็นแก่ตัว        

ถูกท�าให้หมดความเช่ือถือไป จึงเป็นการเปิดทางให้ความชอบธรรมหรือความถูกต้อง               

แก่ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์เสียใหม่ กฎแห่งธรรมชาติข้อแรกที่มีมาจากพื้นฐาน                        

มีอยู่ว่า มนุษย์แต่ละคนควรจะเต็มใจสละสิทธิของตนที่มีต่อส่ิงทั้งปวงเมื่อคนอื่น ๆ                     

ก็เต็มใจเช่นกัน และเขาควรจะพอใจกับเสรีภาพท่ีมีต่อคนอื่น ๆ เช่นเดียวกับที่เขา              

อนุญาตให้คนอื่นมีต่อเขาได้ การยินยอมสละสิทธิร่วมกันนี้ท�าส�าเร็จได้โดยสิ่งที่รู้จักกัน                 

ต่อมาว่าสัญญาประชาคม (สมบัติ จันทรวงศ์, 2550, หน้า 166)

2. ความทะยานอยาก

ธรรมชาติของมนุษย์ในทัศนะของ โทมัส ฮอบส์ มนุษย์ในธรรมชาตินั้นย่อมมี                 

ความเท่าเทยีมกนัเสมอ ธรรมชาตสิร้างให้มนษุย์เกิดมามคีวามเท่าเทยีมกนัด้วยการมชีวีติ 

การมีจิตใจและความเท่าเทียมกันในการมีความรู้สึก โดยทั่วไปมนุษย์ที่อยู ่ในสังคม                     

มักมีความทะเยอทะยานและมักจะเอาตนเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลา              

ที่เป็นแบบนี้มีสาเหตุจากแรงกระตุ้นท้ังภายนอกและภายในของตัญหา ความปรารถนา

อารมณ์ ความรู้สึก ภัยหรือความกลัว และการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งมนุษย์              

เชือ่ว่าตวัเองควรจะมสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกบัคนอืน่ ในความรูสึ้กของมนษุย์ตามธรรมชาติ                

ทีเ่กดิจากแรงกระตุน้ ทกุการกระท�าทีม่าสูภ่ายนอกนัน้มาจากแนวคิดแห่งความปรารถนา 

หรือเรียกว่า ความพยายามจากจิตรู้ภายใน โดยที่เปรียบว่าสมองนั้นเป็นผู้บงการให้กาย

กระท�าตามค�าสัง่ ดงันัน้การดแูลชีวติตนเองกต้็องเกดิจากจติเป็นค�าสัง่ทีท่�าตามความรูส้กึ

ภายในหรือจิตส�านึก ในทัศนะของฮอบส์ การดูแลตนเองเป็นส่ิงที่เราไม่ควรมองอย่าง

เหยียดหยามเพราะเราไม่เคยปรารถนาหรือมีพลังที่จะท�าอย่างอื่น ทุกคนต้องการสิ่งดี

ส�าหรับตัวเอง สิ่งส�าคัญที่สุดที่มนุษย์ค�านึงถึงก็คือ ความรู้สึกและความต้องการแสวงหา

ความสุขรวมถึงการปกป้องชีวิตตัวเองให้อยู่รอด ในเมื่อธรรมชาติมนุษย์ทุกคนต่างมี                  

แรงกระตุ้นที่เกิดจากธรรมชาติมากน้อยไม่เท่าเทียมกัน พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม                   

ก็จะอยู่ในลักษณะของความต้องการที่จะแข่งขันกัน ความต้องการในชื่อเสียงเกียรติยศ 

และความต้องการที่จะหนีความกลัวและความไม่มั่นใจในตัวเอง (Hobbes, 1996                      

อ้างถึงในสุขุม นวลสกุล, 2523, หน้า 14-15)

อาจกล่าวได้ว่า มนุษย์มีความต้องการไม่รู ้จักพอ แสวงหาอ�านาจ แสวงหา                    

แต่ผลประโยชน์ใส่ตัวต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด ความเห็นแก่ตัวเป็นธรรมดาที่ฝังอยู่ใน
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จิตใต้ส�านึกมนุษย์ ความเห็นแก่ตัวในทัศนะของฮอบส์หมายถึงสภาวะทางธรรมชาติหรือ

ธาตุของมนุษย์ที่แสดงออกเพื่อการปกป้องตนเอง ฮอบส์กล่าวว่าการรับรู้ด้วยสัมผัส               

และอารมณ์ความรู ้สึกของมนุษย์เป็นการตอบสนองด้วยแรงขับเคลื่อนจากภายใน                     

ต่อแรงกระท�าภายนอก แรงขับเคลื่อนภายในนี้ส่งทอดต่อไปยังสมอง ก่อเกิดเป็น                 

ความคดิ (Idea) และทิง้ร่องรอยไว้เป็นภาพ (Image) ในความทรงจ�า ส่ิงทีป่ระกอบกนั                 

ข้ึนเป็นจิตใจไม่ว่าจะเป็นความนึกคิด (Thought) ในความปรารถนา (Desire) หรือ

เจตจ�านงคือแรงขับเคล่ือนในสมองล้วน ๆ แรงขับเคลื่อนนี้เองที่ไปกระตุ ้นให้เกิด

อากัปกิริยาการกระท�าและค�าพูดต่าง ๆ “การกระท�าของมนุษย์ที่เข้าหาหรือที่เล่ียง                    

สิ่งต่าง ๆ ก็มิได้ดีหรือเลวในตัวเอง” (Hobbes, 1996, p. 186) ตามธรรมชาติ (State                  

of nature) มนุษย์จะท�าในสิ่งท่ีตนเองต้องการเสมอ ฮอบส์มองว่าในธรรมชาติมนุษย์              

ไม่ใช่สิง่ทีโ่สภา หมายถงึ มแีต่กเิลสตณัหามุง่แสวงหาสิง่ทีต่นเองพอใจอย่างไม่มขีดีจ�ากดั               

ต่างคนต่างมุง่เอาเปรยีบผูอ้ืน่ อยากให้ผูอ้ืน่สรรเสรญิตนเองทีก่ารกระท�าเป็นการส่งเสรมิ

ความสุข (Hobbes, 1996, p. 185)

3. ความเห็นแก่ตัว

มนุษย์มีความต้องการอ�านาจและการสรรเสริญจากผู้อื่นเพราะคิดว่าอ�านาจ                  

เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญท่ีจะท�าให้มนุษย์ได้ในสิ่งท่ีเขาต้องการ และคุ้มครองส่ิงที่เขา                    

เป็นเจ้าของไม่ให้คนอื่นแย่งไป (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2542, หน้า 262)                       

โดยทั่วไปจะมองว่าความเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งไม่ดี เป็นสิ่งที่ชั่ว ดีหรือไม่ดีจะขึ้นอยู ่ที่                         

ผลกระทบทีม่ต่ีอตนหรือต่อสงัคมอย่างไร ในทศันะของ โทมสั ฮอบส์ ได้แบ่งความเหน็แก่ตวั

ทั้งหมดออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่

 1) พฤติกรรมที่แสดงออกในลักษณะตนเองได้ประโยชน์

 พฤติกรรมที่แสดงออกโดยท่ีตนเองได้ประโยชน์ โดยไม่ได้ค�านึงถึงสิ่งภายนอก                 

คือ บุคคล วัตถุ สิ่งของ และอื่น ๆ การกระท�าน้ีเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติที่มีในตัว                   

ทุกคน คือ ท�าเพื่อตนเอง เช่น ลักษณะของครอบครัว การที่คนสองคนมีความรัก                       

และอยู่ร่วมกันก็จะเห็นได้ว่าเขาท้ังสองกระท�าเพื่อตัวเอง ต่างฝ่ายท�าให้ตนมีความสุข                 

คนอื่นไม่ได้รับประโยชน์ด้วย หรือนายเขียวได้ลอบตัดต้นไม้ในป่าสงวนเป็นพฤติกรรม                    

ที่ตนเองได้ประโยชน์ โดยไม่ค�านึงถึงผลกระทบจากภายนอก การกระท�าในบางครั้ง                    

เราเห็นว่าไม่ถูก ไม่ดี แต่ถ้ามนุษย์ชอบก็บอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดี บางสิ่งถูกต้องแต่อีกคน
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มองว่าไม่ถกู ซึง่เป็นธรรมชาตขิองมนษุย์ทีไ่ม่ชอบสิง่ใดกจ็ะใช้เหตผุลของตวัเองตดัสนิว่า                

สิง่นัน้ไม่ด ี สิง่นัน้ไม่ถกูต้อง (Hobbes, 1996, p. 186) เป็นสภาวะทีม่นษุย์ใช้เหตผุลของ

ตนเองเพือ่ตดัสนิสิง่ต่าง ๆ ตามความคดิ ความรูส้กึของตนว่าดหีรอืไม่ด ี ซึง่เป็นลักษณะ              

ความเห็นแก่ตัว ดีหรือไม่ดี ผิดถูกหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความคิดของบุคคล น้ีคือ                    

สภาวะธรรมชาติมนุษย์ ดีคือสิ่งท่ีชอบ ไม่ดีคือสิ่งท่ีไม่ชอบ หรือเรียกว่า เป็นความชัง                   

จะเห็นว่า การกระท�าของตนว่าสิ่งท่ีตนเองรักตนเองชอบเท่านั้นที่จะก่อให้เกิดผล 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542, หน้า 249)

 ยกตัวอย่างสถานการณ์ของครอบครัว เช่น นาย ก เมื่อมีลูก เขาก็ดูแลด้วย                   

ความรัก นาย ก หาเงินมาซ้ืออาหารและของจ�าเป็นให้กับครอบครัว การกระท�าเช่นนี้              

นับเป็นธรรมชาติที่ทุกครอบครัวได้กระท�าตามบทบาทและหน้าที่ของตน นาย ก                       

ไม่ได้ดูแลใครในการจัดซ้ืออาหารและสิ่งจ�าเป็น ไม่ได้ให้กับคนอื่น นอกจากลูกและ

ครอบครัวของตนเอง จากการกระท�าดังกล่าวมีผลประโยชน์ให้กับตนเองเท่านั้น                

ชื่อว่าตนเองได้ประโยชน์

 2) พฤติกรรมที่แสดงออกในลักษณะเป็นโทษแก่ผู้อื่น

 พฤติกรรมท่ีมนุษย์นึกถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัว โดยยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง                        

เอาความคิดเห็นตนเพียงฝ่ายเดียว มนุษย์ไม่มีทางที่จะปกป้องตนเองจากศัตรูหรือ                

อันตรายได้จึงเกิดการรวมกลุ่มกัน ซ่ึงอาจมีกิจกรรมท่ีปฏิบัติร่วมกัน เช่น การใช้ส่ิงของ

ร่วมกันที่มีกฎระเบียบในการใช้ แต่เพราะมนุษย์คิดแต่เรื่องประโยชน์ของตนเอง                     

จึงลัดคิว ลัดขั้นตอน ในขณะที่คนอื่นท�าตามกฎระเบียบ

 การผิดกติกาก็ถือได้ว่าไม่ยุติธรรม และค�านิยามของความไม่ยุติธรรม คือ                        

การไม่กระท�าตามกติกาน่ันเอง การท่ีจะรู้ว่าใครท�าผิดกติกาก็อาจดูได้จากการปฏิบัติ                  

ของเขาว่าเป็นไปตามกฎของสังคมหรือไม่ การท่ีฝ่าผืนกฎไม่ปฏิบัติตาม เป็นสิ่งที่ก่อ                    

ให้เกิดความไม่พอใจต่อคนในสังคม จนท�าให้เกิดเป็นความไม่มีระเบียบ ความมักง่าย                    

ที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะที่ตนเองได้ประโยชน์เป็นโทษต่อผู้อ่ืน โดยไม่ค�านึงถึงว่าบุคคลอื่น                 

ที่ก�าลังปฏิบัติตามกฎระเบียบจะมีความเดือดร้อนหรือไม่ แม้แต่การไม่ใช้สะพานลอย               

ข้ามถนน หรือการลอดรั้วก้ันท่ีมีป้ายไม่ให้ผ่าน แต่ก็มีคนท�ามากมายเป็นการกระท�า                      

ที่ฝ่าฝืนกฎไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง มักง่าย การกระท�าน้ีส่งผลต่อคนอื่นในสังคม ในทัศนะ                   

ของฮอบส์ ในสังคมท่ีมีจ�านวนคนมาก ต่างก็จะมีหน้าที่ในการท�างานตามกฎระเบียบ                
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ของสังคมที่แตกต่างกันตามบทบาทความรับผิดชอบ ซ่ึงแต่ละคนก็จะกระท�าหน้าที่                    

ให้ดีที่สุด จนถึงการแข่งขันเพื่อตนเองจะได้ชัยชนะได้รับการคัดเลือก ได้รับการยกย่อง               

ได้รับรางวัลได้รับต�าแหน่งท่ีสูงข้ึน เม่ือมีอ�านาจท่ีสูงขึ้นแล้วทุกอย่างที่ท�าก็เพื่อ                       

ผลประโยชน์ของตนเองเท่าน้ัน เกิดการแย่งชิงซ่ึงกันและกัน เมื่อเป็นแบบนี้สังคม                     

ก็ไม่มีระเบียบ ต่างก็คิดว่าตนเองควรได้รับเช่นกัน การที่ฮอบส์กล่าวว่า “ไม่มี                               

ผลประโยชน์ใดที่มนุษย์ผู ้หน่ึงอ้างเป็นเจ้าของได้แล้ว มนุษย์อีกผู้หนึ่งไม่อาจอ้างได้                  

เช่นกัน” (Hobbes, 1996, p. 183) นั่นคือ ทุกคนในสังคมสามารถที่จะใช้สิทธิหรือ                  

สิ่งของร่วมกันได้ ถ้าสิ่งนั้นคือของส่วนรวมโดยที่ทุกคนนั้นได้ปฏิบัติตามกฎกติกา                     

การกระท�าผิดกติกาก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยธรรมชาติมนุษย์ต่อสู้แข่งขันกันเพื่อ                 

ตัวเองเสมอ ในสังคมโลกปัจจุบันทรัพย์เป็นตัววัดความดีความชั่ว มนุษย์แสวงหา                

ทรัพย์สินเพราะสามารถให้ความสุขกับตัวเองได้ ทรัพย์ยังพาไปสู่ชนชั้นที่มนุษย์ก�าหนด 

การทีม่ชีนชัน้ยงัท�าให้มนษุย์มโีอกาสแสวงหาอ�านาจ การได้อ�านาจท�าให้ความสุขอยูต่่อไป

 การแย่งชิง คือ การได้มาโดยไม่ชอบ เช่น การแย่งอาหาร การบุกรุกป่าที่ดิน                     

การช่วงชิงอ�านาจหน้าที่โดยไม่ชอบ การกระท�าเหล่านี้ต่างคิดว่าตนท�าดีแล้วถูกต้องแล้ว 

ได้ก็แล้วกัน ไม่ได้มองว่าอะไรควรท�าหรือไม่ควรท�า ตนเองคิดว่าตนมีความสุข ถ้ามอง                  

อีกด้านหนึ่งก็จะเห็นว่า ถ้าบุคคลอีกกลุ่มกระท�าการเช่นเดียวกันก็จะท�าให้สังคมเกิด                

ความขัดแย้งและความรุนแรงมากข้ึน การกระท�าดังน้ีจะก่อให้เกิดโทษซึ่งกันและกัน 

(Hobbes, 1996, p. 202)

 3) พฤติกรรมที่แสดงออกในลักษณะผู้อื่นได้ประโยชน์

 ในการให้ความช่วยเหลือสังคมถือเป็นการท�าประโยชน์เพื่อสาธารณะ ผู้อื่น                      

ได้ประโยชน์ พฤติกรรมเช่นนี้เป็นจิตใต้ส�านึกที่ซ่อนอยู่ภายในรู้ว่าสิ่งที่ได้ “กระท�านั้น               

เป็นหนทางที่จะน�าไปสู่ประโยชน์ตน การกระท�าของคนเราเกิดจากการคิดค�านวณ                    

ล่วงหน้าถึงผลลัพธ์ของมัน” (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2531, หน้า 73-78) ในขณะที่                     

จะท�านั้น มนุษย์จะต้องท�าตามแรงกระตุ้นท่ีแรงท่ีสุดเสมอ แม้ว่าการกระท�านี้บางครั้ง              

อาจจะน่าชื่นชม แต่โดยทั่วไปจะเป็นการกระท�าที่ตอบสนองตนเองโดยไม่ค�านึงถึงผู้อื่น 

แต่เมื่อท�าไปแล้วเขาก็คิดได้เม่ือทบทวนถึงความรู้สึกท่ีผู้อื่นได้รับ มนุษย์จะรู้สึกเสียใจ                 

และส�านึกผิดและตั้งใจจะไม่ท�าอีก นี่คือมโนธรรม เพราะมโนธรรมมองย้อนหลังเพื่อให้   

เป็นแนวทางส�าหรับอนาคต
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โดยธรรมชาติ มนุษย์จะไม่ท�าร้ายตัวเอง แต่ปกป้องชีวิตตนเองโดยหาเหตุผล              

มาลบล้างความผดิต่าง ๆ การกระท�าของมนษุย์จะค�านงึถงึประโยชน์ของตนเองเป็นหลกั 

ส่วนประโยชน์ส่วนรวมนั้นเป็นเรื่องรอง “การท�าประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นเพียง การลงทุน                 

ที่จะท�าประโยชน์แก่ตนเอง การช่วยเหลือผู ้อื่น คือ การช่วยเหลือตัวเองทางอ้อม                         

คุณธรรมเป็นเรื่องของความรอบคอบ คนฉลาดย่อมเข้าใจว่าในบางกรณีการให้ผู้อื่นนั้น           

ก็คือ การให้ตัวเองทางอ้อม” (วิทย์ วิศเวทย์, 2547, หน้า 21)

4. ผลกระทบของความเห็นแก่ตัว

ในทัศนะของฮอบส์มองว่า เมื่อมนุษย์มีจ�านวนมากขึ้นความต้องการทางด้าน

ทรัพยากรทางธรรมชาติก็ไม่พอเพียงต่อความต้องการจึงเกิดการแย่งชิงมุงท�าร้ายกัน          

ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ท้ังทางวัฒนธรรม อารยธรรม จ�าเป็นให้มนุษย์   

ละทิง้ธรรมชาตแิละหนัมาสญัญากนัด้วยความสมคัรใจทีจ่ะอยูร่่วมกนัในสังคม โดยมุง่หวงั   

ที่จะได้รับความคุ้มครองและได้ประโยชน์สุขเป็นการตอบแทน ดังนั้นในแต่ละสังคม                    

จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันสมาชิกในสังคมจะปฏิบัติตามสังคมของตน แต่เมื่อมี             

การเปลี่ยนแปลงไป ต่างก็จะมีความคิดและเหตุผลที่แตกต่างกัน อันจะเป็นสาเหตุของ

ความขัดแย้งจากพฤติกรรมที่มีในสังคมก็เกิดจากมนุษย์นั้นใฝ่หาและสร้างรูปแบบ                  

ของวัฒนธรรมตามปรารถนามาสู่ตนเท่านั้น ในเรื่องของวิธีการบทบาทหน้าที่ส่งผล                

กระทบต่อสังคมทั้งทางบวกและทางลบท้ังทางด้านสังคมจริยธรรม ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น              

มานี้มาจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านการด�าเนินชีวิตแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้ถูกพัฒนา

เปลี่ยนแปลง เมื่อกล่าวโดยสรุป ผลกระทบท่ีเกิดจากการเห็นแก่ตัวอาจแบ่งออกเป็น                    

3 ด้านดังต่อไปนี้

 1) ผลกระทบทางด้านวัฒนธรรม 

 ในสังคมหน่ึงน้ันย่อมมีความคิดเห็นแนวคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน                

รวมกันอยู ่มากมายเพราะต่างก็มีเสรีภาพ ลักษณะของความคิดและวัฒนธรรมที่                       

แตกต่างกันนี้เองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคล โดยเฉพาะในปัจจุบัน                  

ที่สังคมยังคงความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการขยายใหญ่ของการติดต่อ             

ระหว่างวัฒนธรรมที่ต่างกัน ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ศาสนา ภาษา วิถีพื้นบ้าน ศิลปะ โดยเฉพาะ

ด้านความคิดก็มีการสืบทอดของวัฒนธรรมท่ีต่างกัน เมื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมของผู้อื่น             

ก็แน่นอนว่าจะต้องเกิดความขัดแย้งขึ้น คือ การไม่ยอมรับในวัฒนธรรมอื่น การส่ือสาร
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ระหว่างกนั มคีวามก้าวหน้าอย่างเหน็ได้ชดั บคุคลต่างมกีลไกหรอืเป้าหมายต่าง ๆ ของตน

สามารถข้ามพรมแดนได้อย่างค่อนข้างอสิระข้ึน เหตกุารณ์เหล่านีท้�าให้ผูค้นทีเ่อาวฒันธรรม 

ของตนเองที่มีความแตกต่างมาสัมผัสกันก็ย่อมเกิดความขัดแย้งขึ้น 4 ด้าน คือ

  (1) ผลกระทบด้านเป้าหมาย คอื ความขดัแย้งอนัเนือ่งมาจากการทีเ่ป้าหมาย 

ที่แตกต่างกันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งมีความต้องการ หรือความปรารถนาแตกต่างจาก

อกีบคุคลหนึง่ในสงัคม เป้าหมายทีม่นษุย์ต้องการไม่มทีีส่ิน้สดุ ได้อย่างกต้็องการอกีอย่าง                 

ไม่พอใจเพียงเท่านัน้ หรอือาจกล่าวว่าพอใจสิง่นัน้แล้วต้องให้เกดิความมัน่ใจในสิง่นัน้ด้วย 

เช่น ผูป้กครองทีม่อี�านาจมากแล้วกต้็องหาหลกัประกนัโดยออกกฎหมายส�าหรบัการปกครอง

เมือ่ท�าได้แล้วกเ็กดิความต้องการใหม่ “เช่น การมช่ืีอเสยีงจากชยัชนะเพิม่เตมิ ความพอใจ                

การยกย่องสรรเสรญิจากความเป็นเลศิในทางศลิปะหรอืการมคีวามสามารถในบางด้าน” 

(Hobbes, 1996, p. 80) 

  (2) ผลกระทบด้านความคิด คือ ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากที่แต่ละฝ่าย           

มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ซึ่งตามแนวความคิดนี้โดยทั่วไปมีหลักคิดว่าหากสังคมจะอยู่

ร่วมกันอย่างสงบสุข ทุกคนต้องมาตกลงร่วมกันเพื่อมิให้เกิดความแตกแยกด้านความคิด

โดยให้ทุกคนยอมรับกติกาของสังคม การเกิดปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มคนต่าง ๆ                     

ก็ต้องหาทางแก้ปัญหาความขัดแย้งน้ัน ด้วยการท�าข้อตกลงร่วมกัน แต่ถ้าคนในสังคม

ตกลงกันไม่ได้ ความขัดแย้งก็อาจน�าไปสู่สงครามหรือความรุนแรง

  (3) ผลกระทบด้านความรู้สึก คือ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเม่ือบุคคลหน่ึง                   

มีทัศนคติหรือความรู้สึกที่ขัดแย้งกับอีกฝ่าย ความขัดแย้งในลักษณะนี้สามารถเห็นจาก

บุคคล 2 คน ทีม่คีวามชอบไม่เหมือนกัน แต่ฮอบส์สงัเกตเหน็ว่า มนษุย์มคีวามคล้ายคลึงกนั               

ในแง่ของความปรารถนา คือ ความต้องการในสิ่งท่ีคล้าย ๆ กัน จึงแย่งชิงกันจนเกิด                 

ความขัดแย้งกัน

  (4) ผลกระทบด้านพฤติกรรม เป็นความขัดแย้งอันเน่ืองมาจากการที่                  

บุคคลหนึ่งกระท�าบางสิ่งบางอย่างซ่ึงไม่เป็นท่ียอมรับของอีกฝ่าย เช่น พูดจาหยาบคาย

หรือการดูหมิ่นเหยียดหยาม เป็นต้น

 ผลกระทบทางวัฒนธรรม (Cultural conflicts) เป็นลักษณะของสังคมที่มี                      

รูปแบบเกิดความแตกร้าว ความเห็นท่ีไม่ตรงกันอันเกิดจากการพบกันของวัฒนธรรม               
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ที่มีความแตกต่างกันในสภาวะแห่งความขัดแย้งเป็นสภาวะธรรมชาติที่ไม่มีความมั่นคง

เป็นกฎธรรมชาติ ฮอบส์เชื่อว่า กฎเหล่านี้ประกอบด้วย

 กฎข้อแรก คือ “การแสวงหาและยึดมั่นกับสันติภาพ” ทั้งนี้เพราะมนุษย์ทุกคน            

ย่อมอยากจะหลีกเลี่ยงจากสภาวะอันชั่วร้ายของสงครามตลอดเวลาในสภาวะธรรมชาติ

 กฎข้อที่สอง คือ การท่ีทุกคนเติบใหญ่แล้วจะยอมโอนสิทธิตามธรรมชาติ              

ไม่มีขีดจ�ากัดตกลงร่วมกัน สัญญาประชาคมหรือข้อตกลงร่วมกันนี้ คือ การงดเว้น                        

ร่วมกันหรือโอนสิทธิ เมื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ได้สละสิทธิหรือโอนสิทธิของตนเองให้              

บุคคลอื่นไปแล้วเขาจะต้องไม่ข้องแวะกับกรรมสิทธ์ิของบุคคลอื่น ๆ อีก เพราะถ้าท�า                   

เช่นนั้นก็จะเป็นการขัดกับสัญญาท่ีเขาได้ตกลงใจท�าข้ึนด้วยตัวของเขาเอง และถือได้ว่า

เป็นการกระท�าที่อยุติธรรม

 กฎข้อที่สาม คือ “มนุษย์จักยึดม่ันในสัญญาที่ท�าไว้แล้ว” เพราะถ้ามนุษย์                 

ไม่ยึดมั่นสัญญาประชาคมจะหมดความหมายและผลักดันให้พวกเขากลับคืนสู่สภาวะ                     

สงครามอีก กฎนี้ฮอบส์คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ “ความยุติธรรม” ซึ่งก็คือ การยึดมั่น               

ในสัญญา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542, หน้า 264-265) 

 2) ผลกระทบทางด้านสังคม 

 ความสมัพันธ์ทีเ่กดิระหว่างสงัคม ได้ถ่ายทอดทางวฒันธรรมสูส่งัคมอย่างรวดเรว็              

เกิดความขัดแย้งมาก เป็นปัญหาความขัดแย้งทางสังคมที่รุนแรง ความหลากหลายทาง

สังคม มนุษย์ท�าอะไรก็ได้ในขอบเขตของอ�านาจหรือความสามารถของเขา เพื่อป้องกัน

ตนเอง เมือ่เป็นเช่นนี ้ ในสภาพธรรมชาต ิ(State of nature) มนษุย์เรยีนรูก้ารอยูร่่วมกนั              

ในความหลากหลายทางสังคม มนุษย์แข่งกันบุกรุกเพื่อหวังผล หวาดระแวงเกรงกลัว

ก้าวร้าวกนั เพ่ือหาความปลอดภยัให้ตวัเองต่าง “หนัไปหาสนัตภิาพคือความกลัวความตาย” 

(เนื่องน้อย บุญยเนตร, 2539, หน้า 152) รวมตัวกันขึ้นเป็นสังคมสร้างวัฒนธรรมเป็น

เอกลกัษณ์ขึน้ต่างจะดแูลกนัให้เกดิความปลอดภยัขึน้ในสงัคม มนษุย์เป็นสตัว์ทีม่เีหตผุล               

ก่อให้เกิดความคิดท่ีแตกต่างกัน ไม่ค�านึงถึงเหตุผลของบุคคลอื่น จึงก่อให้เกิดขัดแย้ง           

ทางความคิด เมื่อมีจ�านวนความขัดแย้งมากขึ้น ภายในสังคมก็จ�าเป็นต้องน�ากฎกติกา                

มาใช้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม สังคมที่มีความหลากหลายเสี่ยงต่อสภาวะของ

สงคราม สังคมไม่มีหลักประกันไม่มีความสันติสุขที่มีความขัดแย้งเกิดความรุนแรงขึ้น          

และก่อให้เกิดปัญหาตามมา มีการรวมตัวกันของกลุ่มชนจ�าต้องมีอ�านาจร่วมอยู่เหนือ            

 

 

 

 

 

 

 

 



64
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีที่ 28  ฉบับที่ 1

มกราคม - เมษายน  2563

ทกุคนในสงัคมเพือ่ให้พวกเขากลวัและบบีบงัคบัโดยความกลวัต่อการถกูลงโทษให้ทกุคน

กระท�าตามค�ามัน่สญัญาร่วมกนั “ความวุน่วายทีม่คีวามแตกต่างกนั ทกุคนมองว่าตนเอง              

คิดถูก การกระท�าของคนดีจะถูกตัดสินโดยกฎที่มีอ�านาจรัฐ” (Hobbes, 1996, p. 185)

 มนุษย์ชาติได้ก้าวมาถึงจุดประสงค์ซ่ึงขัดขวางการด�ารงอยู่ของตน ในสภาพ

ธรรมชาติที่ใหญ่หลวงเกินกว่าที่แต่ละคนจะสามารถเอาชนะได้โดยล�าพัง หากจะคงอยู่              

ในสภาพเดมิภาวะการด�าเนนิอยูแ่บบดัง้เดมิไม่อาจคงอยูต่่อไป และมนษุยชาตย่ิอมดบัสูญ

หากไม่เปลี่ยนวิถีการด�าเนินชีวิต ในเม่ือมนุษย์ไม่สามารถสร้างพละก�าลังใหม่ได้ ท�าได้ 

เพียงแค่ร่วมแรงและควบคุมพลังที่มีอยู่แล้ว จึงไม่มีวิธีอื่นนอกจากร่วมแรงเป็นหนึ่งเดียว

เพือ่เอาชนะอปุสรรคทีข่วางหน้า แล้วใช้พลงันัน้ไปก�ากบัการเคล่ือนไหวให้ไปในทางเดยีวกนั

ด้วยน�า้หนึ่งใจเดียว (วิภาดา กิตติโกวิท, 2555, หน้า 21) 

 ฮอบส์กล่าวว่าสาเหตุที่ท�าให้จักรภพไม่มั่นคงหรือล่มสลาย เกิดจากปัญหา   

ภายใน ดังต่อไปนี้ (Hobbes, 1996, pp. 237-244)

  1.  ขาดอ�านาจเด็ดขาดท่ีจ�าเป็นส�าหรับการรักษาความสงบและการป้องกัน

เนื่องจากพอใจในอ�านาจน้อยในการก่อตั้งรัฐระยะแรก

  2.  ทุกคนเป็นผู้ตัดสินกันเองว่าการกระท�าใดดีหรือการกระท�าใดเลว ท�าให้            

เกิดความอ่อนแอ

  3.  การที่คนเรามีมโนธรรมท่ีผิด ๆ เก่ียวกับความถูกผิดที่ขัดแย้งกับกฎหมาย            

หรือความคิดขัดแย้งของส่วนรวม

  4.  การอ้างระบบความเชื่อในเรื่องศาสนาโดยถูกสอนมาจากความเชื่อเกี่ยวกับ

ความจริงนอกเหนือธรรมชาติ ถูกปลูกฝังในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ศึกษาและไม่ใช้เหตุผล              

น�าไปสู่ความเสื่อมของประชาคมการเมือง

  5.  ปล่อยให้ราษฎรแต่ละคนใช้กฎถูกผิดของตัวเองของตัวเองโดยเด็ดขาด                   

ในทรัพย์สินของตนที่องค์อธิปัตย์หรือผู้แทนไม่มีอ�านาจเข้าไปแทรกแซง

  6.  การแบ่งแยกอ�านาจอธปิไตยออกไป เพราะอ�านาจต่าง ๆ ทีถ่กูแบ่งออกไป                 

จะท�าลายกันเองท�าให้จักรภพถึงกับล่มสลาย

  7.  มีการลอกเลียนแบบการปกครองของชาติอื่น แทนที่จะยึดม่ันกับรูปแบบ             

ที่มีอยู่ของตนซึ่งดีอยู่แล้ว
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  8.  มีองค์อธิปัตย์มากกว่าหน่ึงคน หรือมีอ�านาจเหนือกว่าเกิดขึ้นในจักรภพ               

ก่อให้เกิดการแตกแยก ผู้คนไม่รู ้จะเช่ือฟังใครและมีองค์อธิปัตย์มากกว่าหนึ่งเดียว                    

ในจักรภพที่ต่างก็เป็นอิสระต่อกัน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542, หน้า 267)

 ฮอบส์เห็นว่า “พันธสัญญา” ได้มาจากการยอมสละความเห็นแก่ตัว อิสรภาพ          

ตามธรรมชาติของมนุษย์ ความยุติธรรมหรือศีลธรรมจะเกิดจากที่ทุกคนร่วมท�าตามกฎ              

ตามพันธะสัญญา ผู้ปกครองคือผู้ที่มีอ�านาจในการลงโทษ ผู้ปกครองเป็นปัจเจกบุคคล                   

มีความชอบธรรมให้กับสังคม ความรักความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นในสังคมนั้น ต่างจะอยู่            

ร่วมกันให้ความรักความเอื้ออาทรต่อกัน ความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นในรัฐนั้น ๆ การที่                  

ผู้มีอ�านาจไม่มีความยุติธรรมอันเนื่องมาจากความเป็นปัจเจกบุคคล ย่อมน�าความคิด                

หรือการตัดสินใจของตนเองถูกต้องเสมอ ความสามัคคีของประชาชนในชาติจะมีได้                  

ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกคนหรือส่วนใหญ่ในสังคมมีความรู ้สึกว่า ตนเองเป็นสมาชิกที่                      

เท่าเทียมกันในสังคม มีผลประโยชน์ร่วมกันมากกว่าขัดแย้งกัน ซึ่งหมายถึงว่านโยบาย    

การปกครองสังคมจะต้องสร้างความยุติธรรมกระจายไปสู่สมาชิกส่วนใหญ่ในสังคม                

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวมท้ังการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทางสังคม                

อย่างเสมอกัน

 3) ผลกระทบต่อความมั่นคง

 การที่สังคมโลกได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากภาวการณ์ที่ต้องเข้าสู่กระแส

โลกาภิวัฒน์ทั้งในทางบวกและทางลบ ความเปลี่ยนแปลงในด้านความเจริญต่าง ๆ                  

มากมายแต่ความเจริญกลับก่อให้เกิดปัญหา แม้แต่สังคมทั่วไปหรือในประเทศซ่ึงมี               

ความขัดแย้งนั้น ด้วยเหตุผลความต้องการของแต่ละคนในสังคมท�าให้ทุกคนต่าง               

ตระหนักในความขัดแย้ง สิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์อันเนื่องมาจากความเห็นแก่ตัว               

เป็นผลกระทบในด้านต่าง ๆ มีผลต่อประเทศชาติ มีความขัดแย้งเหล่านี้มีสาเหตุ                   

มาจากความต้องการท�าประโยชน์ให้กบัตนเองจงึก่อให้เกดิปัญหาเป็นวงกว้างขึน้ในสังคม

ในเรื่องของผลประโยชน์ตนนั้นได้น�าสู่ปัญหาด้านต่าง ๆ และหนึ่งในปัญหาเหล่านั้นก็คือ

ความหลากหลายของความปรารถนาในผลประโยชน์ ไม่ว่าความต้องการทางอ�านาจ             

ที่เป็นจุดส�าคัญของสังคมการเมืองค�าว่าประโยชน์ตนที่จะต้องท�าความเข้าใจก่อนว่า                

เป็นบทบาทที่มีความส�าคัญและบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ที่ได้มาในสังคม เนื่องจากบทบาท

หน้าที่ของผู้ปกครองเป็นผลต่อความมั่นคงในสังคมหรือต่อรัฐนั้น
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ผูป้กครองเป็นผูน้�าพาประชาชนในสงัคมผ่านวกิฤตต่ิาง ๆ เราจะเหน็จากความเป็นมา             

ในอดตีว่าสงัคมได้เกดิเหตกุารณ์ เรยีกว่าเป็นช่วงทีเ่กดิวกิฤตขิองความขดัแย้งทางการเมอืง               

ก่อให้เกดิผลกระทบถงึสถาบนัศาสนาทีเ่ป็นหลกัส�าคญัของสงัคมด้วย ฮอบส์แสดงให้เหน็ว่า 

มนุษย์ถูกผลักดันเข้าสังคมได้อย่างไร ความขัดแย้งเป็นปัจจัยที่ทรงพลังทางสังคม ท�าให้

สญูเสยีชวีติและทรัพย์อย่างใหญ่หลวง สงัคมขาดความมัน่คง ปัญหาความขดัแย้งในสงัคม  

ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงแห่งชาติ การท่ีต้องมีกฎทางสังคมอันเกิดจากความขัดแย้ง

ไม่มีสิ่งใดที่ชี้วัดความถูกผิดในสังคม ต้องออกกฎระเบียบใช้บังคับหากไม่ต้องการให้            

มนุษย์ต้องตกสู่ความเหี้ยมโหดและความทุกข์ระทม

ฮอบส์เหน็ว่า  รัฐจ�าเป็นต้องมผีูน้�าหรอืบรุษุผูท้รงพละก�าลงัในการสูร้บเพือ่ปกป้อง

และเพื่อผดุงความสงบสุขต่าง ๆ ทั้งนี้โดยที่ต�าแหน่งของผู้น�าน้ันอาจมีการเปล่ียนแปลง

ตามกาลสมัย เช่น เมื่อมีการรวมตัวเป็นเผ่าก็เป็นหัวหน้าเผ่า เมื่อมีการรวมตัวกลายเป็น

อาณาจกัร ผูน้�ากก็ลายเป็นกษตัรย์ิหรอืเจ้าผูค้รองนคร ฮอบส์กล่าวว่า ความจ�าเป็นของรฐั             

ถึงแม้ว่ารัฐจะไม่ใช่สถาบันธรรมชาติของมนุษย์ แต่รัฐน้ันมีอ�านาจจ�ากัดอันเนื่องมา                   

จากว่ารัฐหรือการด�าเนนิของรฐัเกดิจากข้อตกลงของราษฎร์หรอืปัจเจกบคุคลซึง่เป็นอสิระ

ตามสภาพธรรมชาติ หรือมีสิทธิบางอย่างโดยธรรมชาติ เมื่อตกลงกันจะโอนอ�านาจ                   

ตามธรรมชาติของตนให้คนเพียงคนเดียวหรือกลุ่มคนหนึ่ง เมื่อมีรัฐหรือสังคมจึงเกิดขึ้น               

แต่การตกลงของราษฎร์เกิดข้ึนเพราะราษฎร์เห็นประโยชน์จากการมีรัฐที่สามารถรักษา

สิทธิที่ตนมีโดยธรรมชาติดีกว่าไม่มีชาติ

สาเหตุที่ท�าให้จักรภพไม่ม่ันคงและน�าไปสู ่การล่มสลายของรัฐ เกิดมาจาก                

แนวคิดต่าง ๆ ดังนี้

แนวคิดที่ว่า ผู้ปกครองรัฐควรมีอ�านาจจ�ากัดเฉพาะ เพื่อการรักษาสันติภาพ               

และการปกป้องจักรภพเท่านั้น ฮอบส์เห็นว่า แนวคิดเช่นน้ีจะน�าไปสู่การผุกร่อนและ                

การล่มสลายของรัฐในที่สุด เพราะการท่ีองค์อธิปัตย์ถูกจ�ากัดอ�านาจอาจท�าให้เกิด                 

ความกระด้างกระเดื่องอันกระทบต่ออ�านาจในการรักษาสันติภาพของจักรภพ

แนวคิดที่ว่า แต่ละบุคคลล้วนถูกตัดสินด้วยการกระท�าความดีและความชั่ว                 

ของตนความคิดนี้ฮอบส์เห็นว่า อาจเป็นจริงในกรณีที่มีแต่กฎธรรมชาติโดยปราศจาก

กฎหมายแห่งรัฐ ทั้งนี้เพราะการอนุญาตให้ปัจเจกบุคคลตัดสินใจด้วยตนเองว่า                      
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การกระท�านั้นดีหรือเลว จะก่อให้เกิดการโต้เถียงและละเมิดอ�านาจแห่งรัฐ ซ่ึงจะน�า           

ไปสู่ความอ่อนและล่มสลายแห่งรัฐ

แนวคิดที่ว่า การกระท�าใด ๆ ของมนุษย์ที่ละเมิดจิตส�านึกของตนเป็นบาป             

ฮอบส์เห็นว่า การให้มนุษย์มีอ�านาจในการปฏิบัติทางจิตส�านึกของตนอาจน�าไปสู่ปัญหา

มากมาย ทั้งนี้เพราะฐานคติแห่งจิตส�านึกของมนุษย์อาจแตกต่างกัน ย่อมมีข้อบกพร่อง              

ในตนเอง และจะท�าให้สังคมเต็มไปด้วยความสับสนและอ่อนแอ เพราะกฎหมายแห่งรัฐ

จะไม่ได้รับการยอมรับ

แนวคิดที่ก�าหนดให้อ�านาจอธิปไตยข้ึนอยู่กับกฎหมายแห่งรัฐ ฮอบส์เห็นว่า                 

องค์อธิปัตย์จะต้องมีอ�านาจเหนือกฎหมายทั้งปวง เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ในการบังคับใช้

กฎหมาย เพื่อรักษาสันติภาพของสังคม น้ันคือองค์อธิปัตย์จะต้องเป็นเจ้าของอ�านาจ

อธิปไตย

แนวคิดที่ต้องการให้แบ่งแยกอ�านาจของผู้ปกครอง ฮอบส์เห็นว่าการแบ่งแยก

อ�านาจผู้ปกครองจะน�าไปสู่การท�าลายซึ่งกันและกัน และจะน�าไปสู่การท�าลายอ�านาจ              

ของจักรภพ ดังนั้นผู้ปกครองจะต้องมีอ�านาจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียว โดยจะแบ่งแยกไม่ได้

สงครามกลางเมืองของอังกฤษที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงที่มีการเรียกร้องให้รัฐบาลกลาง

ที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่ลงรอยที่น�าไปสู่สงครามกลางเมือง มีการยอมให้

ใช้อ�านาจมากไปบ้างเพื่อรักษาสันติภาพ ด้วยสภาวะความยุ่งเหยิงทางการเมืองขณะนั้น

ท�าให้ทฤษฎีของฮอบส์ที่ว่า องค์อธิปัตย์หรืออ�านาจอธิปไตยมีอ�านาจในการควบคุม           

(สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์, 2545, หน้า 145-147) 

รัฐเป็นนามธรรม การเปลี่ยนแปลงเกิดจากผู้มีอ�านาจในรัฐเกิดความขัดแย้ง                     

ในเชิงโครงสร้าง เกิดข้ึนเพราะการใช้อ�านาจมีการปฏิรูประบบงานบริหาร โดยเฉพาะ                 

การเปิดกว้างให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงระบบการเมือง ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมในเชิงโครงสร้าง โดยมีการแบ่งหน้าที่และการเข้าสู่ระบบการบริหารมากขึ้น                

และส่วนหนึ่งของผู้มีอ�านาจท่ีมาจากชนชั้นกลางท่ีกลายเป็นกลุ่มเรียกร้องให้เกิด                      

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จากการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์               

เป็นระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการปกครองที่มี                

การใช้อ�านาจผู้ปกครอง คือ ผู้ท่ีรับมอบอ�านาจเพื่อใช้ในการบริหาร ผู้ปกครองเป็น                

ปัจเจกชนย่อมมีความต้องการ สิ่งที่มนุษย์ต้องการคืออ�านาจที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้น แต่อ�านาจ    
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กลับน�าไปสู่ความขัดแย้งทางความคิด ซ่ึงเป็นสิ่งส�าคัญท่ีท�าให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลง              

ท่ีรุนแรง การเข้ามาเป็นผู้ใช้อ�านาจได้น�าพาประเทศเข้าสู่กระแสตามแนวทางธรรมชาติ

ตะวันตกและท�าให้แนวนโยบายการปกครองขาดความเช่ือมั่นในรัฐ ย่อมเป็นผลท�าให้                

รัฐอ่อนแอ เกิดเป็นความไม่เชื่อม่ันท้ังภายในและภายนอกตามมา โดยความขัดแย้ง                   

ทีเ่กดิขึน้ในหลาย ๆ คร้ังได้ขยายวงกว้างจนน�าไปสูก่ารต่อสูโ้ดยใช้ความรนุแรง เนือ่งจาก               

ทุกคนมองที่ผลประโยชน์นี้เป็นหลัก ไม่น�าเอาโครงสร้างที่วางไว้มาปฏิบัติให้ถูกต้อง                

ท�าให้สังคมเกิดความสูญเสียหลายด้านรวมทั้งชีวิตของคนในชาติ (Hobbes, 1996,                  

pp. 228-229)

กล่าวโดยสรุป โทมัส ฮอบส์นั้นเห็นว่า มนุษย์มีความเท่าเทียมกันในเรื่องของ               

การมีชีวิต การมีจิตใจและความเท่าเทียมกันในการมีความรู้สึก มนุษย์มีความต้องการ           

หรือความปรารถนาเป็นแรงขับเคลื่อนในการด�าเนินชีวิต นอกจากนั้นมนุษย์ยังรักตัวเอง 

ท�าทุกอย่างเพื่อให้ตนเองมีความสุข ท�าทุกอย่างที่ตนเองต้องการ ลักษณะนิสัยของ               

มนุษย์ตามธรรมชาติมีความทะเยอทะยาน แข่งขันกับผู ้อื่นอยู ่เสมอ ไม่ไว้ใจผู ้อื่น                    

มนษุย์มคีวามเหน็แก่ตวั คดิถงึประโยชน์ส่วนตวัก่อนประโยชน์ส่วนรวมเสมอ ไม่สนใจว่า              

จะเป็นการกระท�าที่ดีหรือไม่ มนุษย์ยังแสวงหาอ�านาจเพื่อมองหาช่องทางท�าประโยชน์              

ให้ตนเอง และปกป้องสิ่งของหรือสิทธิของตนเองอีกด้วย

สรุปผลการวิจัย

การศกึษาวจิยัเรือ่งธรรมชาตมินษุย์ในปรชัญาของ โทมสั ฮอบส์ มวีตัถปุระสงค์               

ในการศึกษาเพื่อจะได้มีความเข้าใจท่ีถูกต้องและสามารถเปรียบเทียบกับทัศนะของ              

นักปรัชญาและศาสนาที่ส�าคัญเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ต่อไป

จากการศึกษาธรรมชาติของมนุษย์พอสรุปได้ว่า ธรรมชาติมนุษย์ในทัศนะของ                 

นักปรัชญาท่านต่าง ๆ นั้นแตกต่างกันออกไป เช่น จอห์น ล็อค (John Lock) ที่มี                   

แนวคิดว่ามนุษย์ตามธรรมชาติเป็นคนดี ไม่ได้มีความเห็นแก่ตัว ส่วนความไม่ดีนั้น                      

เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกของเขา หรือ เพลโต (Plato) ที่มีทัศนะว่าธรรมชาติ            

มนุษย์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื จติกับกาย ร่างกายอยูภ่ายใต้การบงัคบัของจติ การกระท�า                

หรือพฤติกรรมรวมถึงนิสัยจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่จิตจะสั่งให้เป็น จากความแตกต่าง             

ทางทัศนะเรื่องธรรมชาติมนุษย์น้ันพอสรุปได้ว่า มนุษย์มีลักษณะของความเป็นมนุษย์           
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และสัตว์ผสมอยู่ด้วยกัน และชีวิตมนุษย์น้ันมีความต้องการเป็นแรงขับเคล่ือน เช่น                     

ความต้องการทางร่างกาย อาหาร แรงขับทางเพศ สัญชาตญาณของความก้าวร้าว                  

แตกต่างจากสัตว์ตรงท่ีเราสามารถพัฒนาตนเองและด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ เรียนรู้                

ความรู้สึกผิด ชอบ ชั่ว ดี และสามารถควบคุมพฤติกรรมและการกระท�าของตนเองได้

ธรรมชาติมนุษย์ในทัศนะของศาสนาส�าคัญของโลกพอจะสรุปได้ว่า ทัศนะ                

เรื่องธรรมชาติมนุษย์ในทุกศาสนา จะกล่าวถึงเรื่ององค์ประกอบของมนุษย์ รวมไปถึง                  

ความเป็นมาของมนุษย์ในแต่ละศาสนามีต้นก�าเนิดจากอะไร หรือมีใครเป็นผู้สร้างซ่ึงมี

ความแตกต่างกนั แต่สิง่ทีเ่หมอืนกนัในทกุ ๆ ศาสนา คอื สอนให้ประพฤตดิ ีประพฤตชิอบ             

ไม่ก่อความทุกข์ให้ตนเองรวมไปถึงบุคคลอื่น แต่สิ่งที่ส�าคัญที่สุดที่เหมือนกัน คือ                 

จุดหมายปลายทาง หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาที่ท�าให้มนุษย์เปรียบง่าย ๆ คือ มนุษย์เรา           

ต่างที่มาต่างสัญชาติ มีรสนิยมเรื่องอาหารแตกต่างกันออกไป บ้างทานข้าว บ้างทาน

ขนมปัง บ้างทานซุป แต่สิ่งท่ีเหมือนกัน คือ ท�าให้เราอิ่มท้อง ความอิ่มนี้ เปรียบได้กับ               

จุดหมายปลายทางของทุก ๆ ศาสนานั้นเอง

ธรรมชาติมนุษย์ในปรัชญาของ โทมัส ฮอบส์พอสรุปได้ว่า มนุษย์ทุกคน                 

เกิดมามีความเท่าเทียมกัน คือ มีชีวิต มีจิตใจ และมีความรู้สึกรวมทั้งสัญชาตญาณ                   

ของมนุษย์นั้นพื้นฐาน คือ การเอาตัวรอดและมีความต้องการ และมีความต้องการหรือ

ความปรารถนาเป็นแรงขับเคลื่อนในการด�าเนินชีวิต มนุษย์จึงจ้องหาผลประโยชน์ให้แก่

ตนเองเสมอ ท�าทุกอย่างให้ตนเองมีความสุข ลักษณะนิสัยของมนุษย์จึงเต็มไปด้วย                

ความทะเยอทะยาน และเห็นแก่ตัวคอยเอาเปรียบผู้อื่นอยู่เสมอ แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่               

ไม่ถูกต้องแต่ตนเองได้รับผลประโยชน์ก็จะกระท�าสิ่งน้ัน นอกจากนั้นมนุษย์ก็กระหาย

อ�านาจเพื่อมองหาช่องทางท�าประโยชน์แก่ตนเองให้มากขึ้น รวมถึงการปกป้องสิ่งของ 

หรือสิทธิของตนไม่ให้คนอื่นมาเอาเปรียบอีกด้วย

จากผลการวิจัยพอจะกล่าวได้ว่า โทมัส ฮอบส์นั้นมองว่า มนุษย์มีธรรมชาติ                  

ที่มีความเท่าเทียมกันด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และมีความต้องการเป็นแรงกระตุ้น                   

ในการกระท�าสิง่ต่าง ๆ มคีวามทะเยอทะยานและกระหายอ�านาจ มนษุย์เหน็แก่ตวั ต้องการ                    

เอาตัวรอด และกระท�าเพื่อผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมเสมอ 

ต้องการอ�านาจที่มากขึ้นเพื่อประโยชน์ที่มากขึ้นตามมาด้วย งานวิจัยนี้สอดคล้องกับ                   

ผลการวิจัยของ วรรณา พ่วงพร้อม (2553) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบเรื่อง          
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ความเห็นแก่ตัวในปรัชญาสังคมของโทมัส ฮอบส์กับพุทธปรัชญาเถรวาท ผลการวิจัย               

พบว่า ปรัชญาของ ฮอบส์มองว่า มนุษย์กระท�าทุกอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 

มนุษย์ไม่เคยท�าอะไรเพื่อคนอื่นเพราะมนุษย์มีธรรมชาติที่เห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ตัว                

ของมนุษย์นี้เกิดส�านึกทางจริยธรรม เกิดการรวมตัวกันเป็นสังคมเป็นรัฐที่มีผู้ที่มีอ�านาจ

ในรัฐคอยให้ความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยธรรมชาติมนุษย์แล้ว

มีความเห็นแก่ตัว ต้องการเกียรติยศชื่อเสียงหาผลประโยชน์ส่วนตัว จึงมีการแข่งขันกัน

ไม่ไว้วางใจกัน มนุษย์มีความสามารถเท่าเทียมกันท้ังทางร่างกายและจิตใจ มนุษย์มี              

ความรักตัวกลัวตายซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้มนุษย์ร่วมมือกัน กระทั่งสามารถรวมกัน                  

จนเกิดเป็นรัฐขึ้น

ข้อเสนอแนะ

1. ควรศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบเก่ียวกับแนวคดิของ โทมสั ฮอบส์ กบันกัปรชัญาอืน่ 

เช่น รุสโซ หรือล็อค หรืออาจเปรียบเทียบกับแนวคิดเรื่องธรรมชาติกับพุทธศาสนา              

เป็นต้น

2. ควรมีการศกึษาปรชัญาการเมอืงทีส่อดคล้องไปกบับรบิททางสงัคม การเมอืง

การปกครองเพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกัน

กิตติกรรมประกาศ

ผู้เขียนขอขอบคุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา                   

ที่สนับสนุนทุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ประจ�าปีงบประมาณ 2557 ในการพัฒนา

องค์ความรู้ทางด้านปรัชญา ภายใต้งานวิจัยเรื่อง “ธรรมชาติมนุษย์ในปรัชญาของโทมัส 

ฮอบส์” 
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