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ชื่อนักศึกษา : อริยธัช เลิศอมรไชยกิจ 

ชื่อปริญญา : ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชา : พุทธศาสนาและปรัชญา 

ปพุทธศักราช : 2561 

อาจารยที่ปรึกษา : พระมหาฆวินทร ปุริสุตฺตโม, ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

  

วิทยานิพนธนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องอภิมนุษยในปรัชญาตะวันออก

และตะวันตก 2) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องอภิมนุษยของฟรีดริช นิทเช และ 3) เพ่ือวิเคราะหแนวคิด 

อภิมนุษยของฟรีดริช นิทเช เปนการศึกษาเชิงคุณภาพแบบเอกสาร ซึ่งศึกษาขอมูลจากพระไตรปฎก 

อรรถกถา คัมภีรไบเบิ้ล ตําราและเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1) แนวคิดเรื่องอภิมนุษย ในปรัชญาตะวันออก และตะวันตก สวนใหญจะพบในคําวา  

“มนุษยสมบูรณ”, “มนุษยประเสริฐ”หรือ “อริยบุคคล” เปนสวนมาก ซึ่งแนวคิดนี้มีความแตกตางกับ

แนวคิดอภิมนุษยของนิทเช อยางชัดเจนในประเด็นดังตอไปนี ้คือ (1) วาดวยเรื่องของกิเลส ในปรัชญา

ตะวันออกและตะวันตกทั่วไปจะปฏิเสธสิ่งเหลานี้ ในขณะที่นิทเชกลับใหความสําคัญกับกิเลสวา เปน

แรงผลักดันที่สําคัญที่สามารถทําใหมนุษยพัฒนาชีวิตของตนเองได ปราศจากกิเลสแลวชีวิตยอมไร

ความหมาย และ (2) แนวคิดทางปรัชญาตะวันออก และตะวันตกโดยทั่วไป มนุษยทุกคนเขาสูการเปน

มนุษยที่สมบูรณไดดวยหลักคุณธรรม และการเปนมนุษยสมบูรณ หรือมนุษยประเสริฐนั้นตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑทางศีลธรรมหรือหลักธรรมคําสอนทางศาสนาอยางเครงครัด แตแนวคิดของนิทเชนั้น  

อภิมนุษย คือ ผูทีกํ่าหนดกรอบศีลธรรม และตัดสินดีชั่วดวยวิจารณญาณของเขาเอง 

2) แนวคิดอภิมนุษยของฟรีดริช นิทเช คือ ผูที่มีความกลาหาญ รูจักใชเหตุผลและสติปญญา

ในการดําเนินชีวิต ไมเชื่อหรือยอมรับสิ่งใดงาย ๆ โดยปราศจากการตรวจสอบดวยเหตุผล และตอง

เปนชีวิตท่ีมีพลังอํานาจ ดังนั้น “เจตจํานงที่จะมีอํานาจ” จึงเปนเรื่องของพลังอํานาจในตนเองที่

สามารถควบคุมและแปรเปลี่ยนกิเลสทั้งหลาย ใหสามารถนําไปใชในทางสรางสรรคคุณคาใหกับ

ตนเองและผูอื่นไดอยางมีความหมายโดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานคุณธรรมและความเมตตาธรรม ดังนั้น กิเลส

เปนพลังผลักดันที่สําคัญของอภิมนุษย อภิมนุษยคือผูที่มีความเปนตัวของตัวเอง เปนผูท่ีสรางและ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑและอุดมคติที่ตนเองสรางข้ึน สําหรับอภิมนุษยแลว“คนดี” นั้นหมายถึงผูที่ไม

พอใจกับสภาพท่ีเปนอยูแตพยายามที่จะพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา “คนท่ียอดเยี่ยม” คือคนที่ยอม
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ทุมเททุกอยางเพ่ืออุดมคติที่ตนเองยึดถือวาเปนคุณธรรมประจําตัว ไมประนีประนอมกับความชั่วราย

ทั้งปวง และ “ความสุขที่แทจริง” ของอภิมนุษย คือการมีชีวิตที่เต็มไปดวยพลังอํานาจในตนเองและ

ไดครองหรือรักษาอํานาจนั้นใหอยูไดตลอดไป หากปราศจากการตื่นตัวในการแสวงหาซึ่งพลังอํานาจ

ในตนเองแลว การพัฒนามนุษยชาติจะเปนไปไมได ดังนั้น  เปาหมายสูงสุดของมนุษยคือการไดมาซึ่ง

ความเปนอภิมนุษย คือผูที่มีเสรีภาพที่แทจริงที่จะสามารถกําหนดเสนทางหรือชะตาชีวิตของตนเองได 

3) วิเคราะหแนวคิดอภิมนุษยของฟรีดริช นิทเช ที่เหมือนกันในปรัชญาตะวันออกและแนวคิด

ของนิทเช ก็คือ แนวคิดเรื่อง “มนุษยนิยม” ซึ่งเปนแนวคิดท่ีใหความสําคัญกับการกระทําของมนุษย 

เห็นถึงศักยภาพของมนุษยที่จะสามารถพัฒนาตนเอง กําหนดชะตาชีวิตของตนเองได  โดยที่ไมให

ความสําคัญกับอํานาจของพระเจาหรือพลังลี้ลับเหนือธรรมชาติใด ๆ ทั้งสิ้น 

คําสําคัญ : ฟรีดริช นิทเช, อภิมนุษย, เจตจํานงท่ีจะมีอํานาจ  
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 The objectives of this research were : 1) To study the concept of superman in 

Eastern philosophy and Western philosophy, 2) To study the concept of superman of 

Friedrich Nietzsche, and 3) To analyze Friedrich Nietzsche's superman concept. The 

sample groups were the Tipitaka Commentaries in Buddhism, in Christianity com 

Bible scriptures use the New Testament, text and relevant researches. The thesis was 

the documentary qualitative research works all the data, were than analyzed by 

content analysis and analytic induction. 

 The results of research were found that:  

 1) The study found that superman concept of Friedrich Nietzsche was those 

who were brave, reasonable, lived a life with intellectual, accepted things by 

reasoning, and had power. The will to power is the power in oneself that can control 

and change defilements into the positive and creative way for the benefit of oneself 

and others based on morality and loving-kindness. According to Friedrich Nietzsche, 

this defilement referred to fight for life, break through and inspiration to push human 

forwards and progress. The superman had self-confidence, made their own 

conditions, and followed those conditions. For the superman, a good man was a 

person who was not satisfied with the same status, but tried to improve it all the 

time. The superman was a person who devoted everything for his own ideal and did 

not compromise with the badness.  The true happiness was to gain the power and 

maintain it for a long time.  Without the power in oneself, human could not be 
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developed. The highest goal of human was to gain supermanship that could specify 

the way of life and his own destiny. 

 2 ) Perfect man and Noble man were used in both Eastern and Western 

philosophy. This concept was different from the concept of superman of Friedrich 

Nietzsche in 2 aspects; 1) Eastern philosophy and Western philosophy negated the 

concept of defilement, while Friedrich Nietzsche accepted it as the driving force for 

human development, and 2) Eastern philosophy and Western philosophy believed 

that human beings could become perfect or noble by following morality and 

religious teachings, while Friedrich Nietzsche believed that the superman could 

create a frame of morality and judged what was right and wrong with his own 

consideration and judgment. 

 3) The similarity in Eastern philosophy and philosophy of Friedrich Nietzsche 

was on Humanism. Both concepts placed an important role on human action and 

human potential in self-development and setting his own destiny, not the power of 

God and supernatural power.  

Keyword : Friedrich Nietzsche, Superman, Will to Power 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยใครขอกราบขอบพระคุณอธิการบดี และคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย ที่ไดอํานวยความสะดวกในการศึกษาตลอดหลักสูตร และขอกราบขอบพระคุณ

ประธานกรรมการและกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกทานที่ไดใหคําแนะนําเก่ียวกับความถูกตองของ

เนื้อหาในเลมวิทยานิพนธดวยด ี

ขอกราบขอบพระคุณความเมตตาของพระอาจารย พระมหามฆวินทร ปุริสุตฺตโม อาจารย 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งทานไดใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตาง ๆ อันเปนประโยชนอยางยิ่งในการทํา

วิจัย อีกทั้งยังชวยแกปญหา ใหกําลังใจ รวมถึงชวยตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาในวิทยานิพนธ

เปนอยางด ี

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานในคณะมนุษยศาสตร สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัย

รามคําแหง ที่ทําใหผูวิจัยมีความรู ความเขาใจในการเรียนระดับปริญญาโทไดอยางราบรื่น สามารถ

วิเคราะห วิจารณ และนําความรูนั้นมาเขียนเรียบเรียงทําวิทยานิพนธเลมนี้ไดอยางเหมาะสม  

ขอบคุณเจาหนาที่หองสมุดทุกทานในหองสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 

หอสมุดกลาง ของ มหาวิทยาลัยรามคําแหง และหองสมุดฝายมธัยมที่โรงเรียนรุงอรุณ ทีท่านกรุณาให

ความชวยเหลือในการหาหนังสือเพ่ือนํามาเปนขอมูลในการทําวิทยานิพนธ  ขอบคุณเจาหนาที่ฝาย

บัณฑิตทุกทานที่อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือในเรื่องตางๆ ดวยดีเสมอมา และขอขอบคุณ

เพ่ือน ๆ ทุกคนที่เปนกําลังใจ รวมถึงใหความชวยเหลือในการทําวิทยานิพนธเรื่องนี ้ 

 ขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ที่คอยหวงใย ชวยเหลือ และใหกําลังใจผูวิจัย

เสมอมาจนสําเร็จการศึกษา 

 คุณงามความดีและประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอนอมเอาเปนเครื่องบูชา

คุณพระรัตนตรัย พระคุณบิดามารดา ครูบาอาจารยที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ท่ีมีคุณคายิ่ง และ

ขอแผความดีใหแกเพ่ือนมนุษยและสรรพสัตวทุกรูปทุกนาม พรอมทั้งเจากรรมนายเวรในทุกภพทุก

ชาติใหมีความสุข พนจากความทุกขทั้งปวงเทอญ 

 

    

  อริยธัช เลิศอมรไชยกิจ 
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สารบัญคํายอ 

ในสวนที่เปนองคความรูทางพระพุทธศาสนาในการเขียนวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยไดศึกษา

คนควาจากพระไตรปฎกและอรรถกถา 91 เลม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ 

เนื่องในวโรกาสครบ 200 ป แหงพระมหาจักรีบรมราชวงศ กรุงรัตนโกสินทร พุทธศักราช 2525 พิมพ

ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2557 ในการอางอิงและใชชื่อยอของคัมภีรพระไตรปฎกและอรรถกถา โดยมีคํายอและ

คําเต็ม ดังนี ้

คํายอ  คําเต็ม 

พระสุตตันตปฎก  

ที.ม.       ทีฆนิกาย มหาวคฺค 

ที.ปา.      ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 

สํ.ส. สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค 

องฺ.ติก.     องฺคตฺุตรนิกาย ติกนิปาต 

ขุ.อิติ.       ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก 

 

พระอภิธรรมปฎก  

อภิ.สํ. อภิธมฺมปฏก ธมฺมสงฺคณี 

  

การใชอักษรยอบอกชื่อคัมภีรเปนไปตามขอกําหนดมหาวิทยาลัยวาใหระบุชื่อคัมภีรเลม/ขอ/

หนา ดังตัวอยาง เชน ที.ม. 10/299/348  หมายถึง สุตฺตนฺตปฏก ทีฆนิกาย มหาวคฺค เลมที่ 10 ขอที่ 

299 หนาที่ 348 เปนตน   
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ในสวนองคความรูที่เก่ียวกับศาสนาคริสต สําหรับการเขียนวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยไดศึกษา

คนควาจากพระคริสตธรรมคัมภีรพันธสัญญาใหม ของคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตศาสนธรรม 

แผนกพระคัมภีร พิมพครั้งท่ี 3 กรุงเทพฯ พ.ศ.2550 มาใชในการอางอิง ซึ่งจะระบุ ชื่อคัมภีร/บทที่/

ขอที่ หลังอักษรยอคัมภีร ดังตัวอยาง เชน (ยน:15:13) หมายถึง พระวรสารนักบุญยอหน บทที่ 15 ขอ

ที่ 13 เปนตน การอธิบายบอกอักษรยอใสไวเฉพาะที่มีในรายงานการวิจัยเทานั้น โดยมีคํายอและคํา

เต็ม ดังนี้ 

พระคัมภีรพันธสัญญาใหม 

คํายอ คําเต็ม 

หมวดพระวรสาร  

มธ. พระวรสารนักบุญมัทธิว   

มก. พระวรสารนักบุญมาระโก 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 แนวคิดเรื่อง “อภิมนุษย” ที่ปรากฏอยูในบทประพันธ Thus Spoke Zarathustra ของนิทเช

ซึ่งเปนหนังสือที่แปลเปนภาคภาษาไทยโดย ศัลก ศาลยาชีวิน นั้น สําหรับผูวิจัยแลวเปนแนวคิดที่

คอนขางนาสนใจ โดยเมื่อไดอานและทําความเขาใจในเบื้องตนก็รูสึกวาอานและเขาใจไดยาก จึงเปน

ที่มาในการคนควาและอยากท่ีจะศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ใหมากยิ่งข้ึน โดยเริ่มจากการเสาะหาแหลง

ความรูจากตําราทางปรัชญาตาง ๆ ที่มีเนื้อหาเก่ียวของกับแนวคิดเรื่องอภิมนุษยของนิทเช โดยเริ่มตน

จากหนังสือ “วิถีสูอภิมนุษย” และ “นีทเช ผูบุกเบิกแนวคิดหลังนวยุค ดวยวิถีสูอภิมนุษยและซึ้ง

สุนทรีย” ซึ่งหนังสือทั้ง 2 เลมนี้เปนของ ศ.กีรติ บุญเจอื ที่นํามาแปลและขยายความแนวคิดอภิมนุษย

ซึ่งอยูในบทนําของบทประพันธ Thus Spoke Zarathustra อีกทีหนึ่ง นอกนั้นก็จะเปนหนังสือทาง

ปรัชญาอ่ืน ๆ ที่พอจะหาไดแตก็มีไมมากนักท่ีจะกลาวถึงแนวคิดอภิมนุษยไวโดยละเอียด และบางที

ขอมูลท่ีหามาไดก็มีเนื้อหาที่คลายหรือใกลเคียงกัน บางก็มีรายละเอียดที่นาสนใจแตก็กระจัดกระจาย

อยูในเลมนั้นบางเลมนี้บางคละกันไป และเมื่อคนหาขอมูลจากสื่ออินเทอรเนทเพ่ิมเติมก็พอที่จะพบ

ขอมูลที่นาสนใจอยูบาง แตโดยรวมแลวก็มีความนาเชื่อถือเพราะมีการอางอิงแหลงท่ีมาชัดเจนซึ่งสวน

ใหญก็มาจากตําราทางปรัชญาที่ผูวิจัยมีอยูในมือแลวนั่นเอง จึงสามารถตรวจสอบความถูกตองได และ

ยังมีแหลงคนควาซึ่งเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปรัชญาของนิทเชดวยเชนกัน เชนเรื่องเกี่ยวกับ 

จริยศาสตรและแนวคิดเรื่องนิจวัฎ เปนตน 

 เมื่อไดเริ่มศึกษาคนควาไดพักใหญ ๆ  ความคิดแรก ๆ โดยสวนตัวของผูวิจัยแลว รูสึก

คอนขางที่จะเห็นดวยกับแนวคิดนี้ ซึ่งเปนแนวคิดท่ีเพียรพยายามจะกระตุนตอมสํานึกของมนุษยใหมี

การพัฒนาตนเองใหไปสูความเปนอภิมนุษย แตเมื่อคิดดูอีกดานหนึ่งในปจจุบัน การที่เราจะพบใคร 

สักคนหนึ่งซึ่งมีทาทีลักษณะของอภิมนุษยตามที่นิทเชวาไวนั้นก็ไมใชเรื่องงายเลย หากจะวาไปแลว 

ในอดีตที่ผานมา สามารถกลาวไดวาพระพุทธเจา พระเยซู หรือศาสดาผูรูแจงอ่ืน ๆ ก็นาจะเขาขาย

แนวคิดอภิมนุษยนี้เชนเดียวกัน ซึ่งนิทเชเองก็ยกยองเชนนั้น จึงอดสงสัยไมไดวาในปจจุบันเราจะ

สามารถพบบุคคลที่มีอยูจริงตามแนวคิดอภิมนุษยของนิทเชไดอีกหรือไม หรือแนวคิดของนิทเชอาจ

เปนไดแคเพียงมโนคติทางปรัชญาแบบหนึ่งเทานั้น เปรียบแลวคงคลาย ๆ กับแนวคิดเรื่อง “อุตมรัฐ” 

ของเพลโต หรือ “ยูโทเปย” ของเซอร โทมัส มอร ซึ่งเปนรัฐในอุดมคติทีไ่มมีวันเกิดขึ้นไดจริงเชนกัน 

 เมื่อพยายามคนหาบุคคลที่เขาขายตามแนวคิดอภิมนุษยของนิทเชทั้งทางตะวันตกและ

ตะวันออก ในเบื้องตนก็พบกับบุคคลที่นาสนใจที่มีลักษณะเขากับอุดมคติของนิทเชอยูหลายทาน
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ทีเดียว ผูวิจัยจึงทําการคนควาศึกษา ในประเด็นเรื่องอภิมนุษยวาในแตละบุคคลซึ่งอยูทางตะวันออก

และตะวันตกมีความเหมือน คลาย หรือแตกตางกันอยางไร เชนวา ภาพลักษณะหรือมโนคติเก่ียวกับ

บุคคลที่เปนเลิศกวามนุษยท่ัว ๆ ไป นั้นเปนเชนไร และมีความแตกตางกับมนุษยโดยท่ัว ๆ ไปอยางไร 

เปนตน  ดวยเหตุนี้ งานวิจัยนี้จึงเปนการเปนวิเคราะหแนวคิดเรื่องอภิมนุษยของนิทเชวาเปนเพียง

มโนคติทางปรัชญาที่เลื่อนลอย หรือเปนแนวคิดทางปรัชญาที่สามารถจับตองและนําไปปฏิบัติไดจริง

หรือไม อยางไร ในการท่ีจะปลุกสํานึกแหงความเปนอภิมนุษยใหเกิดขึ้นกับผูคนในปจจุบัน ซึ่งกําลัง

แสวงหาความหมายและเสรีภาพใหกับชีวิตอยางเปนรูปธรรม จึงหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยอันวาดวย

แนวคิดเรื่องอภิมนุษยของนิทเช คงมีสวนชวยทําใหผูศึกษาไดมีจิตสํานึกตระหนักถึงคุณคาความสําคัญ

ในเรื่องของเสรีภาพของปจเจกบุคคล และสามารถนําแนวคิดนี้มาพัฒนาชีวิตของตนเองและสังคมได 

และนีค่ือแรงบันดาลใจที่กอใหเกิดการทําวิจัยใหเรื่องนี้ข้ึนมา 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องศึกษาวิเคราะหแนวคิดอภิมนุษยของฟรีดริช นิทเช มีวัตถุประสงคดังนี ้

 1.2.1  เพ่ือศึกษาแนวคิดอภิมนุษยในปรัชญาทั่วไป 

 1.2.2  เพ่ือศึกษาแนวคิดอภิมนุษยของฟรีดริช นิทเช 

 1.2.3  เพ่ือวิเคราะหแนวคิดอภิมนุษยของฟรีดริช นิทเช 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาวิเคราะหแนวคิดอภิมนุษยของฟรีดริช นิทเชมีขอบเขตการวิจัยนี้ของการวิจัยใน

ดานเนื้อหาและดานเอกสารดังนี ้

1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้ เก่ียวของกับแนวคิดอภิมนุษยของฟรีดริช นิทเช โดยมีเนื้อหาประกอบดวย 3 

สวน ดังนี ้

1. แนวคิดอภิมนุษยในปรัชญาทั่วไป  

2. แนวคิดอภิมนุษยของฟรีดริช นิทเช 

3. วิเคราะหแนวคิดอภิมนุษยของฟรีดริช นิทเช 

1.3.2 ขอบเขตดานเอกสาร 

 การวิจัยการศึกษาวิเคราะหแนวคิดอภิมนุษยของฟรีดริช นิทเชใชเอกสารประกอบการทํา

วิจัยดังนี้ ไดแก 
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1. เอกสารปฐมภูมิ ไดแก พระไตรปฎกและอรรถกถาแปล 91 เลม พระคริสตธรรมคัมภีร

พันธสัญญาใหม ของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร และบทประพันธ 

Thus Spoke Zarathustra ของฟรีดริช นิทเช ภาคภาษาไทย 4 เลม คือ 1) วิถีสูอภิมนุษย 2)  

ผูบุกเบิก  แนวคิดหลังนวยุค ดวยวิถีสูอภิมนุษยและซึ้งสุนทรีย แปลโดย กีรติ บุญเจือ 3) คือพจนา 

ซาราทุสตรา แปลโดย มนตรี ภูมี และ 4) ดังนั้นพูดซาราธุสตรา แปลโดย ศัลย ศาลยาชีวิน  

2. เอกสารทุติยภูมิ ไดแก ตําราและเอกสารทางปรัชญา รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่

เก่ียวของ 

1.4 วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาแนวคิดอภิมนุษยของฟรีดริช  นิทเช  เปนการวิจัยในเชิงคุณภาพ ซ่ึงไดมีการศึกษา

ตามวิธีการตาง ๆ ดังนี ้

1. ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิ (Primary Sources)  

2 . รวบ รวมข อมู ล จาก เอกส ารทุ ติ ยภู มิ  (Secondary Source) คือ  ตํ า รา  ห นั งสื อ         

งานวิจัย วิทยานิพนธ วารสาร บทความวิชาการ งานเขียนที่เก่ียวของทั่วไป  

3. นําขอมูลท่ีได มาทําการแยกแยะ และจัดประเภทตามความเหมาะสมกับเนื้อหาที่วิจัย แลว

วิเคราะห อธิบายความ  ใหความหมาย ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาที่วิจัย 

4. นําขอมูลที่วิเคราะหเรียบรอยแลว มาเขียนลงในบทตาง ๆ ตาม ความสอดคลองและ

เหมาะสมกับเนื้อหาของการวิจัย 

5. นําเสนอผลการวิจัยตามลําดับข้ันตอนในเชิงคุณภาพตามความพอเหมาะของขอบเขต

เนื้อหา 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.5.1 ทําใหเกิดความรูและความเขาใจในแนวคิดอภิมนุษยในปรัชญาทั่วไป 

 1.5.2 ทําใหเกิดความรูและความเขาใจในแนวคิดอภิมนุษยของฟรีดริช นิทเช 

 1.5.3 ทําใหสามารถเห็นคุณคาของแนวคิดอภิมนุษย และการนําไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนา   

   ชีวิตและสังคมได 

1.6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การศึกษาแนวคิดอภิมนุษยของฟรีดริช นิทเช นี้ ผูวิจัยไดศึกษาทรรศนะตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

และสอดคลองกับเนื้อหาท่ีปรากฏในเอกสารและงานวิจัย ทั้งนี้เพ่ือนํามาเปนบรรทัดฐานตอการวิจัย 

ในที่นี้ ผูวิจัยจะนํามากลาวโดยสังเขป ดังนี ้
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1.6.1. เอกสารท่ีเกี่ยวของ  

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม กลาวไวในพระคริสตธรรมคัมภีร ฉบับ 

พันธสัญญาใหม อางอิงหลักธรรมสําหรับการพัฒนาตนเองของศาสนาคริสต คําสอนของพระเยซูคริสต

ทรงสอนวา “เราใหบัญญัติใหมแกทานท้ังหลาย ใหทานรักกันและกัน เรารักทานอยางไร ทานก็จงรัก

กันอยางนั้นเถิด”1 และกลาววา “แตละคนไดรับพระคุณจากพระเจา จงใชพระคุณนั้นใหเกิด

ประโยชนแกกันและกันประดุจคนใชที่ดีในการจัดการแจกจายพระคุณตาง ๆ ของพระเจา”2 

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และนภนาท อนุพงศพัฒน กลาวใน หนังสือสุขภาพทางปญญา : 

จิตวิญญาณ ศาสนาและความเปนมนุษย วา มนุษยที่สมบูรณของขงจื๊อนั้นเนนใหจริยธรรมเปนหลัก 

เพราะขงจื้อเชื่อวามนุษยมีคุณลักษณะทางจริยธรรมดํารงอยูเปนพ้ืนฐาน เมื่อมนุษยอยูรวมกันในสังคม 

มีความสัมพันธและปฏิบัติตอกันอยางถูกตอง มนุษยก็เกิดการเอาใจใสและเอ้ือเฟอ เกื้อกูลกันเปน

พ้ืนฐาน ผูที่มีพฤติกรรมเห็นแกตัว หรือ ฉอฉล เอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน  จําเปนตองมีการขัดเกลาอบรม

สั่งสอน ทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะใหคุณธรรมและมนุษยธรรมที่มีอยูเดิมแลวไดแสดงออกมา3 

 Thus spoke Zarathustra เปนหนังสือมีเนื้อหาแบงออกเปน 4 ภาคใหญ ๆ โดยที่ภาคแรก

มีท้ังหมด 22 บท, ภาคที่สองมี 22 บท, ภาคที่สามมี 16 บท และภาคที่ 4 มี 20 บท เนื้อหาจะเขียน

ออกไปในทางบทละครพูด ถอยคําตาง ๆ มีลักษณะคลายกวีพรรณนา ไมไดเปนลักษณะคําพูดที่

ตรงไปตรงมาเขาใจไดงาย ๆ ซึ่งเม่ืออานแลวอาจตองขบคิดหรือตีความเพ่ือใหเกิดความกระจางแจง

ดวยตนเอง คลาย ๆ การอานปริศนาธรรมของเซ็น (โกอาน) ซึ่งเนื้อหาเก่ียวกับแนวคิด “อภิมนุษย” 

จะกระจายอยูตามบทตาง ๆ ของเนื้อหาในแตละบท  

 การทําวิจัยในเรื่องแนวคิดอภิมนุษยของนิทเชนั้น ไดคัดเลือกเฉพาะเพียงบางบทของเนื้อหา

ในแตละภาคที่สําคัญ ๆ มีความสอดคลองและเหมาะสมมาประกอบกับการทําวิจัยเทานั้น เชน 

 ศัลย ศาลยาชีวิน ไดแปลไวในหนังสือ ดังนั้นพูดซาราธุสตรา วา เรื่องสอนฝูงชนใหรูจัก “อภิ

มนุษย” (ผูสรางคานิยมใหม) วา “ดูกอน, ขาจะสอนใหทานเปนอภิมนุษย. (ความเปน) มนุษยคือสิ่งที่

ทานควรเอาชนะเหนือ. ทานเคยทําอะไรเพ่ือเอาชัยตอเขา?  เพราะอภิมนุษยคือผูที่สามารถเปนได

มากกวาที่ตนเองคิดวาจะไปได ดังนั้นจึงไมควรหยุดพัฒนาตนเอง การลงมือทําคือสิ่งที่จําเปน4 

                                           
1 ยน.13:34. 
2 1 ปต.4:10 
3 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และนภนาท อนุพงศพัฒน, สุขภาพทางปญญา : จิตวิญญาณ 

ศาสนาและความเปนมนุษย, (นนทบุรี : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส, 2560), หนา 45 – 46. 
4 ฟรีดิช วิลเฮลม นิทเช, ดังนั้นพูดซาราธุสตรา (Thus spoke Zarathustra), แปลโดย ศัลย 

ศาลยาชีวิน, (กรุงเทพฯ: โฆษิต, 2550), หนา 28. 
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เรื่องการลอกคราบ 3 ครั้ง (ข้ันตอนของการพัฒนาและยกระดับความคิด) วา เปนขั้นตอน

ของการพัฒนาและยกระดับความคิด ดวยคํากลาวที่เริ่มดวยขอความวา “ขาจะบอกชื่อของการลอก

คราบสามครั้งทางวิญญาณใหทานทราบ ในวิญญาณจึงกลายเปนอูฐ, จากอูฐเปนสิงโต, และในที่สุด 

จากสิงโตเปนทารก5 ซึ่งนิทเชไดเปรียบบุคคลท่ีอยูในศีลธรรมแบบทาส วา เหมือนกับ “อูฐ” พวกที่มี

ศีลธรรมแบบนายเปน “สิงโต” และเปรียบพวกอภิมนุษยวาเปน “เด็ก” 

  เรื่องการเอาชนะตน (ขยายความ – “เจตจํานงเพ่ืออํานาจ”) กลาวไววา“นั่นคือเจตนา

ทั้งหมดของทาน-ทานบุรุษผูฉลาดยิ่ง มันคอื “เจตนาเพ่ืออํานาจ” ... ทานปรารถนาจะสรางโลกที่ทาน

สามารถคุกเขาลงตอหนามัน นั่นคอืความหวังและความมึนเมาขั้นสุดยอดของทาน”6  

 เรื่องผูละศาสนาเดิม ไววา “เรามีศรัทธาอีกครั้งหนึ่ง. ดังนั้นพวกที่ละศาสนาเดิมสารภาพ 

และหลายคนในพวกเขาก็ยังขลาดเกินกวาจะสารภาพ7  (โตความศรัทธาในพระเจาวาเปนการทําลาย

มนุษยชาติ โตหลักขอเชื่อที่ชาวคริสตตองปฏิบัติตนกอนเขาถือศาสนาวา เปนสิ่งวิปริตผิดธรรมชาติ  

 มนตรี ภูมี ไดแปลหนังสือคือพจนาซาราทุสตรา กลาววานิทเชมักติเตียนผูคนที่ไมรูจักใช

สติปญญาในการดําเนินชีวิต และใชชีวิตอยูกับหลักความเชื่อที่ไมสามารถพิสูจนไดและไรเหตุผลไววา 

“พวกนั้นเปนพวกเกลียดชีวิต ทําตัวตกต่ํา วางยาพิษกระทั่งตัวเอง จนเปนที่เบื่อระอาของโลก ปลอย

พวกนั้นไปตามยถากรรมเถอะ”8 

 และกลาวถึงเรื่องอภิมนุษยคือผูที่ตองเผชิญหนาอยูกับโลกแหงความเปนจริง อยามีความหวัง

ลม ๆ แลง ๆ กับสิ่งที่อยูในอนาคตที่ไมสามารถคาดการณได ไววา “ขอทานจงตั้งปณิธานวา ผูขามพน

จักเปนสิ่งที่โลกมุงหมาย พ่ีนองท้ังหลาย เราขอวิงวอนทาน จงศรัทธามั่นตอโลกนี้ไว อยาไปเชื่อผูที่

บอกใหทานหวังอะไรตอมิอะไรในโลกหนา นั่นคือพวกวางยาพิษ ไมวาจะโดยรูตัวหรือไมก็ตาม”9 

กีรติ บุญเจือ ไดเขียนหนังสือ นิทเช ผูบุกเบิกแนวคิดหลังนวยุค ดวยวิถีสูอภิมนุษยและซึ้ง

สุนทรีย กลาววา คําวา “พระเจาตายแลว” จากหนังสือ Thus spoke Zarathustra นั้นประโยคนี้ถือ

ไดวาเปนคํากุญแจ (Key word) ในทฤษฎีอภิมนุษยของนิทเช นิทเชปกใจเชื่อวา คริสตศาสนิกชนใน

สมัยของทาน พากันนับถือพระเจาอยางงมงาย เรื่องนี้นิทเช ถือวาเปนอุปสรรคสําคัญขอแรกตอการ

                                           
5 ฟรีดิช วิลเฮลม นิทเช, ดังนั้นพูดซาราธุสตรา (Thus spoke Zarathustra), แปลโดย ศัลย 

ศาลยาชีวิน, อางแลว, หนา 42. 
6 เรื่องเดียวกัน, หนา 166. 
7 เรื่องเดียวกัน, หนา 256. 
8 นิท เช , คือพจนาซาราธุสตรา (Thus spoke Zarathustra), แปลโดย มนตรี  ภู มี , 

(กรุงเทพฯ: แพรวสํานักพิมพ, 2546), หนา 23. 

9 เรื่องเดียวกัน, หนา 23. 
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กาวขึ้นสูอภิมนุษย นิทเชจึงปวารณาตัวจะแกไขจุดนี้เปนประเด็นสําคัญ นิทเชมีความหาวหาญมากใน

บรรยากาศขณะนั้น ซึ่งสรางความกระเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วคริสตจักรและ ศาสนจักรอื่น ๆ ที่นับถือ

พระเจา  มีการประณามโจมตีนิทเชในหมูชาวคริสต  แตตอมาก็มีผูเห็นดวยตามแนวใหมนี้มากขึ้นทุกที 

จนกลายเปนวานิทเชไดรับการยกยองวาเปนนักคิดผูเฉียบแหลม มองเห็นอะไรลึกซึ้งกวาคนธรรมดา 

จึงไมนาแปลกใจที่นิทเชจะรูสึกวาตนเปนนักปราชญผูถูกเขาใจผิดเหมือนซาราธุสตรา เหมือนพระเยซู 

และเหมือนอัจฉริยบุคคลเปนจํานวนมากในอดีต ในเรื่องการโจมตศีาสนาของนิทเชนั้น ภายหลังไดมีผู

มาชี้แจงวา นิทเชนั้น  ไมใชคนไรศาสนา แตนิทเชปฏิเสธศาสนาที่ไมถูกตองและเสนอทรรศนคติที่

ถูกตองมากกวา สําหรับการนับถือศาสนาที่จะใหคุณตอจิตใจของมนุษยอยางแทจริง10 

คําวา “อภิมนุษยจงเปนเปาหมายของโลก” ทานไดอธิบายเพ่ิมไววา นิทเชคิดวาตนมีภารกิจ 

อันทรงเกียรติ ในการฉุดดึงบรรดาผูหลงใหลเขาใจผิด เชนนี้  ใหพ นจากความงมงายเขาสู 

สัจธรรมของตน นิทเชคิดวามีอยูเพียงสัจธรรมเดียวที่ถูกตอง และไมตองใชภาษาภาพพจนเชน สวรรค 

นรก พระเจา ฯลฯ  ซึ่งกอใหเกิดความเขาใจผิดและการยึดมั่นแบบผิดๆ ไดงาย11  

นิทเช ยังสังเกตไดอีกวา ผูที่โหดรายกับตัวเองนั้น ก็มักจะโหดรายกับผูอ่ืนดวย จึงไมใชผูมี

คุณธรรมอยางแทจริง ผูมีคุณธรรมอยางแทจริงจะตองรูจักควบคุมตัวเองอยางยืดหยุน โดยรูและ

ยอมรับสภาพความเปนจริงของตนเองและสภาพแวดลอม ไมใชผูมีทิฐิ ทิฐิเปนกิเลสอยางหนึ่ง12 

เรื่องอภิมนุษย เชน นิทเชตองการออกแถลงการณโดยอาศัยซาราธุสตราเปนกระบอกเสียงวา 

อภิมนุษยนอกจากจะเปนผูเห็นแจงและเดินตามสัจธรรมอยางสมบูรณแลว ยังจะตองสามารถชนะ 

และขจัด ทุกคนท่ีกีดขวางทางของตนไดดวย เรื่องนี้นิทเชใหซาราธุสตราเรียนรูจากการไดเขาหา

ประสบการณในหมูมนุษย ตั้งแตบัดนั้นเปนตนไป ซาราธุสตราของนิทเช จะเปนอภิมนุษยสมบูรณ 

แบบ ผูจะตั้งหนาอบรมลูกศิษยดวยศีลธรรมแหงอภิมนุษย ซึ่งสูงกวาศีลธรรมแบบนาย  และศีลธรรม

แบบทาส ตามลําดับ เพ่ือใหลูกศิษยตระหนักวาศีลธรรมท้ัง 2 แบบนั้นยังไมเพียงพอ ยังพัฒนากัน

ตอไปดวยการตรึกตรองใหถองแท และเห็นแจงดวยอัชฌัตติกญานของตนเอง อภิมนุษยคือผูเปน

ศาสดาของตนเอง คาํสอนของซาราธุสตราเปนเพียงคาํกระตุนและชี้แนะเทานั้น13 

                                           
10 กีรติ บุญเจือ, นีทเฉอ : ผูบุกเบิกแนวคิดหลังนวยุค ดวยวิถีสูอภิมนุษยและซึ้งสุนทรีย, 

(กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน, 2555), หนา 32-33. 
11 เรื่องเดียวกัน, หนา 36. 
12 เรื่องเดียวกัน, หนา 37 – 38. 
13 เรื่องเดียวกัน, หนา 70. 
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สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง ไดกลาวถึงฟาริสี หมายถึงชนชาติยิวที่ยึดและทําตามแบบบัญญัติของ

โมเสส รวมถึงหลักคําสอนและธรรมเนียมประเพณีท่ีตกทอดมาจากบรรพบุรุษ อยางเครงครัด เปน

กลุมท่ีมีความคิดโตแยงกับพระเยซูเรื่องการสอนและการกระทําในการดําเนินชีวิต14  

ชัยวัฒน อัตพัฒน กลาวในหนังสือปรัชญาตะวันตกสมัยใหมเกี่ยวกับนิทเชวา นิทเช เชื่อวา

อภิมนุษยเหลานี้เคยเกิดขึ้นมาแลวในอดีต เชน พระพุทธเจา พระเยซู พระมูฮัมหมัด หรือในปจจุบัน 

เชน เกอเธ (นักปราชญชาวเยอรมัน) เปนตน และอภิมนุษยนั้นไมไดมีเฉพาะอยูในประเทศใดประเทศ

หนึ่งเทานั้น แตมีอยูในทุกประเทศและทุกวัฒนธรรม15 

ชเอิญศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา กลาวในหนังสือปรัชญากรีก วาการแสวงหาความจริงทาง

ปรัชญาของโซเครตีส เปนการแสวงหาความจริงโดยการสนทนากับผูคนตามที่ชุมชนโดยที่โซเครตีส

ไมไดผูขาดการสนทนาแตฝายเดียว โซเครตีสเพียงแตพูดสอดแทรกคําถาม คําวิจารณและหาตัวอยาง

ประกอบคําถามนําที่โซเครตีสกลาวข้ึนนั้น มักจะทําใหคูสนทนาแสดงความโงเขลาหรือพูดออกนอก

เรื่องนอกราว หรือเกิดความคิดใหม ๆ ขึ้นมา ดังน้ันโซเครตสีจะตองเปนผูที่คุมการสนทนาไวเสมอ16 

ลักษณวัต ปาละรัตน ไดกลาวไวในหนังสือญาณวิทยา วาวิธีการของโซเครตีส ในการที่จะทํา

ใหคนเขาถึงความรูนั้นจะเปนวิธีการสนทนาแบบถกเถียงท่ีเรียกวา “วิภาษวิธี (Dialectic)” โดย

บทบาทของโซเครตีสนั้น เปนเหมือนกับผูทําคลอดหรือหมอตําแยทางปญญา (Intellectrual 

Midwifery)17   

ปานทิพย ศุภนคร กลาวไวในหนังสือปรัชญาจีนวา ขงจ๊ือคือเปนนักปรัชญาที่เนนจริยธรรม

มากกวาสิ่งใด มนุษยท่ีสมบูรณของขงจื้อคือการเปน“สุภาพบุรุษ” คือ บุคคลผูเพียบพรอมดวย

คุณธรรมและความรู อันเปนอุดมคติของ มนุษยสมบูรณ หรือนักปราชญ18 

                                           
14 สุรศกัดิ์ กิติเรืองแสง “ฟาริสีกับพัทธสัญญาใหม” ขาวคริสตจักร สภาคริสตจักรในประเทศ

ไทย, ปที่ 75 ฉบับที่ 678 ธันวาคม 2006, : 72 – 73. 
15 ชัยวัฒน อัตพัฒน, ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม 2 (Modern Western Philosophy 2),  

พิมพครั้งที่ 7, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2558), หนา 102. 
16 ชเอิญศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, ปรัชญากรีก, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย

รามคําแหง, (ม.ป.ป), หนา 63 – 64. 
17 ลักษณวัต ปาละรัตน, ญาณวิทยา, พิมพครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย

รามคําแหง, 2556), หนา 28 – 29. 
18 ปานทิพย ศุภนคร, ปรัชญาจีน (Chinese Philosophy), พิมพครั้งที่  7, (กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2554), หนา 4. 
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นงเยาว ชาญณรงค กลาวถึงศาสนาเชนในหนังสือปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ สรุปวาศาสนา

เชนเนนเรื่องการเอาชนะตัวเอง วิญญาณของแตละบุคคลเปนของเฉพาะตัว บุคคลผูชนะตัวเองได 

ยอมชนะทุกอยางเปนความชนะที่คุมคา และ การชนะตัวเองสามารถสําเร็จไดโดยผานทาง การหาม

ตนเองอยางเครงครดั การออกจากตัณหาทั้งหมด การออกจากความทะยานอยากแบบโลกทุกอยาง19 

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กลาวไวในหนังสือปรัชญากรีก วา “คุณธรรม” อัน

เปนวิธีการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิต เพลโตกลาวไววา “การปลดเปลื้องหรือความ

หลุดพนจากความชั่วจะมีไมได ถาปราศจากการไดมาซึ่งคุณธรรมชั้นสูงและปญญา”20 

1.6.2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ปยะวงศ รมรื่นวาณิชกิจ ไดศึกษาทัศนคติทางความเชื่อสมาชิกคริสตจักรที่มีอิทธิพลตอการ

ออกแบบคริสตศาสนสถาน (กรณีศึกษาคริสตจักรความหวัง กรุงเทพฯ) พบวา คริสตศาสนาสอนให

ทุกคนตองดําเนินชีวิตอยางมีปญญาและสติสัมปชัญญะ ใหเปนคนดีพรอมในทุกเรื่อง ดีพรอมทั้งกาย 

วาจา ใจ อยูตลอดเวลา ทําสิ่งที่เปนประโยชนทั้งตอพระเจา ตนเอง และผูอ่ืน ทําสิ่งที่จิตสํานึกเห็นวาดี 

หรือ จิตสํานึกไมฟองผิด ดําเนินชีวิตโดยไมจมอยูในความทุกข เศราหมอง21 

พระมหาพยุงศักดิ์ ธมฺมวิสุทฺธิเมธี (โสภาสาย) ไดศึกษาวิเคราะหมนุษยท่ีสมบูรณตามแนว

พุทธปรัชญา พบวาการพัฒนาใหเปนมนุษยที่สมบูรณมีหลักสําคัญในการปฏิบัติ 6 ประการคือ 1) ตอง

ศึกษาหลักธรรมแตละขอใหเขาใจอยางถองแท 2) ตองนําเอาหลักธรรมแตละขอที่ศึกษาเขาใจดีแลว

มาระลึกไวในใจเสมอ 3) ตองนําหลักธรรมแตละหัวขอมาพิจารณาในการนํามาปฏิบัติตามใหถูกตอง 

4) ตองอดทน อุตสาหะ พยายามบากบ่ันในการประพฤติตามหลักธรรม 5) ตองหมั่นสรางความดีอัน

เปนกุศลที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน และหมั่นรักษาความดีที่เกิดข้ึนแลวใหคงอยู 6) ตองหมั่นเพียรละบาป

                                           
19 นงเยาว ชาญณรงค, ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ, พิมพครั้งที่ 7, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2557), หนา 55. 
20 พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญากรีก : บอเกิดภูมิปญญาตะวันตก, พิมพครั้ง

ที่ 8, (กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน, 2559), หนา 197. 
21 ปยะวงศ รมรื่นวาณิชกิจ, “ศึกษาทัศนคติทางความเชื่อสมาชิกคริสตจักรท่ีมีอิทธิพลตอการ

ออกแบบคริสตศาสนสถาน (กรณีศึกษาคริสตจักรความหวัง กรุงเทพฯ)”, วิทยานิพนธปริญญาศิลปศา

สตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2554, หนา 27. 
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อันเปนอกุศลที่เกิดขึ้นแลวใหหมดไป และไมใหบาปอันเปนอกุศลที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น เมื่อทําไดเชนนี้

แลว มนุษยก็จะกลายเปนมนุษยที่สมบูรณได22 

พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร ไดศึกษาอิทธิพลของลัทธิเตาที่มีตอพระพุทธศาสนานิกายเซ็น 

พบวา เลาจ๊ือมีทัศนะตอการศึกษาวา สติปญญาทางโลกเปนสิ่งที่เกินความจําเปนสําหรับการดําเนิน

ชีวิต เปนเหตุใหมนุษยมีชองทางหรือโอกาสที่จะเอาเปรียบคนอื่นและธรรมชาติมากขึ้น การศึกษาเปน

การสรางคานิยมทางสังคมทําใหเกิดการแบงแยก นําไปสูการพอกพูนกิเลสตัณหาและการแกงแยงใน

ที่สุด สติปญญาจะนําไปสูการประดิษฐแปลงปนแตงธรรมชาติจนวิปริตผิดเพ้ียน23 

พระสรางชาติสิริ จารุวณฺ โณ (สุวรรณพุทธ) ไดศึกษาเปรียบเทียบหลักการเชื่อใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท กับศาสนาคริสตตามคติของนักบุญออเกิสติน พบวาวิธีการพิจารณาสอบสวน

แหลงที่มาของความเชื่อมีปรากฏในพระไตรปฎก ท่ีรูจักกันในนาม กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 

หมายถึง วิธีปฏิบัติในเรื่องที่ควรสงสัยหรือหลักความเชื่อที่ตรัสไวในกาลามสูตร คือ 1)  มา อนุสฺสเวน  

อยาปลงใจเชื่อ ดวยการฟงตามกันมา 2) มา ปรมฺปราย  อยาปลงใจเชื่อ ดวยการถือสืบๆ กันมา 3) มา 

อิติกิราย  อยาปลงใจเชื่อ ดวยการเลาลือ 4) มา ปฎกสมฺปทาเนน  อยาปลงใจเชื่อ ดวยการอางตํารา

หรือคัมภีร 5) มา ตกฺกเหตุ  อยาปลงใจเชื่อ เพราะตรรก 6) มา นยเหตุ อยาปลงใจเชื่อ เพราะการ

อนุมาน 7) มา อาการปริวิตกฺเกน อยาปลงใจเชื่อ ดวยการคิดตรองตามแนวเหตุผล 8) มา ทิฏนิชฺ

ฌานกฺขนฺติยา อยาปลงใจเชื่อ เพราะเขาไดกับทฤษฎีท่ีพินิจไวแลว 9) มา ภพฺพรูปตาย อยาปลงใจเชื่อ 

เพราะมองเห็นรูปลักษณะนาจะเปนไปได 10) มา สมโณ โน ครูติ อยาปลงใจเชื่อ เพราะนับถือวา 

ทานสมณะนี้ เปนครูของเรา หลัก 10 ประการน้ี เปนสิ่งที่กระตุนเตือนวา ยังไมควรดวนเชื่อสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งวาเปนจริง จนกวาจะไดพิสูจนดวยประสบการณของตนเอง ตอนทายของพระสูตร พระพุทธองค

ทรงเนนวาควรทํากรรมดีและเชื่อกฎแหงกรรม เพราะจะทําใหไดรับประโยชนในโลกนี้และโลกหนา24 

                                           
22 พระมหาพยุงศักดิ์ ธมฺมวิสุทฺธิเมธี (โสภาสาย), “การศึกษาวิเคราะหมนุษยท่ีสมบูรณตาม

แนวพุทธปรัชญา”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2554, หนาบทคัดยอ. 
23 พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร, “อิทธิพลของลัทธิเตาที่มีตอพระพุทธศาสนานิกายเซ็น”, 

วารสารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548), 

หนา 8. 
24 พระสรางชาติสิริ จารุวณฺโณ (สุวรรณพุทธ), “การศึกษาเปรียบเทียบหลักการเชื่อใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท กับศาสนาคริสตตามคติของนักบุญออเกิสติน”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2554, หนา 33. 
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พระหนอแลง เตชาณ ไดศึกษาเปรียบเทียบหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับ

ศาสนาเชน พบวาหลักธรรมสําคัญในปรัชญาเชนเรื่องการพัฒนาตนเองไปสูความเปนมนุษยสมบูรณ

อยูในหลักธรรมอนุพรต 5 จุดมุงหมายของศาสนาเชนคือ การบรรลุโมกษะภูมิ ที่พนจากสังสารวัฎคือ

การเวียนวายตายเกิด เปนหลักธรรมเพ่ือทําลายกรรมเกาใหหมดไป และยับยั้งกรรมใหมไมใหเกิดขึ้น

เรียกวา อนุพรต 5 ไดแก 1) อหิงสาเปนขอที่สําคัญที่สุด คือตองไมทําลายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่มี

อายตนะมากกวา 1 อายตนะขึ้นไป รวมทั้งไมเบียดเบียนสัตวในรูปแบบตาง ๆ 2) สัตยะ ไมหลอกลวง

ทุกรูปแบบรวมทั้งไมพูดเท็จ ไมพูดสอเสียด ไมพูดคําหยาบ ไมพูดเพอเจอ 3) อัสเตยะ ตองไมลักขโมย 

รวมท้ังไมคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 4) พรหมจริยะ ตองไมประพฤติผิดในกาม 5) อปริครหะ ตองไมละโมบ

โลภมาก อยากไดสิ่งตาง ๆ เกินความจําเปน25 

ยุวยง ศรีบุญเรือง ไดศึกษาแนวคิดทางจริยศาสตรอัตนิยมของนิทเช สรุปไดวา นิทเช

ยึดถืออัตนิยมทางจิตวิทยามากกวาที่จะเปนอัตนิยมทางจริยศาสตร นิทเช  เชื่อวา การกระทําของ

มนุษยโดยพ้ืนฐานแลวมีแรงจูงใจจากผลประโยชนสวนตน หมายถึง เจตจํานงสูอํานาจอันเปนสิ่งท่ีมีคา

ในตนเอง จริยธรรมแบบทาสสงเสริมสิ่งที่เรียกวา “คุณคาแบบคริสต” เชน การไมใชความรุนแรง 

ความใจกวาง  การ  ใหอภัย เปนตน สิ่งนี้ทําใหดูเหมือนวาผูท่ียึดถือจริยธรรมแบบทาสละท้ิงการ

แสวงหาผลประโยชนสวนตนแลว การวิเคราะหของนิทเชไดเปดเผยใหเห็นถึงวาเปนกลยุทธที่ผูที่

ออนแอใชเพ่ือแยงชิงอํานาจจากผูที่แข็งแรง กลาวคือ ถาผูที่แข็งแรง ละทิ้งจริยธรรมแบบนายและทํา

สิ่งตรงขาม พวกเขาก็จะไมกาวราวรุกรานผูที่ออนแออีกตอไป วิธีนี้เองที่ทําใหผูที่ออนแอ สามารถ

ควบคุม“นาย”เกาของตนเอง26 

สมบูรณ วัฒนะ ไดเขียนบทความเรื่องปรัชญาอัตถิภาวนิยมของฟรีดริช นิทเช สรุปวา นิทเช

ถือวา เจตจํานงท่ีจะมีอํานาจ คือพ้ืนฐานแหงศีลธรรมทั้งหมด การแสดงถึงความมีอํานาจที่ยอดเยี่ยม

ที่สุด คือการเอาชนะใจตนเอง การเอาชนะใจตนเองนี้เปนมาตรฐานที่ชัดเจน“การชนะตนเองคือปาย

ทองคําที่ติดอยูกับตัวบุคคล มันคือปายที่แสดงถึงชัยชนะของเขาเอง” เจตจํานงที่จะมีอํานาจ คือ 

ความมีพลังเพ่ือที่จะดิ้นรน ตะเกียกตะกายตอสูกับปญหาตาง ๆ เจตจํานงที่จะมีอํานาจนี้มีหนาท่ีสูงสง

เปนมาตรฐานทางจริยธรรมข้ันพื้นฐาน เปนรากเหงาของ ศีลธรรม เจตจํานงที่จะมีอํานาจ คือที่สุดของ

ความพยายามของมนุษยทุกคน อํานาจของนิทเช คือ อํานาจฝายสูงเปนอํานาจในทางสรางสรรค ใช

                                           
25 พระหนอแลง เตชาณ, “การศึกษาเปรียบเทียบหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนาเถรวาท

กับศาสนาเชน”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2556, หนา 85-86. 
26 ยุวยง ศรีบุญเรือง, “แนวคิดทางจริยศาสตรอัตนิยมของนิตเช”, วิทยานิพนธปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), 2547, หนา ง. 
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อํานาจแบบมีคุณธรรม มีเหตุผล ยึดความสามารถของบุคคลเปนหลัก ไมกดข่ีขมเหงคนดอยกวา เปน

บุคคลตัวอยางแหงคณุความดี เปนผูบุกเบิก เปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลารับผิดชอบ27 

สุรินทร จารยอุปการะ ไดศึกษาการจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยตาม 

อัตลักษณการศึกษาคาทอลิก พบวา เชื่อวามนุษยทุกคนที่รูสํานึกและรับผิดชอบยอมรูสึกวาในสวนลึก

แลวตนไดรับเรียกใหทําดี  ทัศนคติตอชีวิตมนุษยนํามาสูการปองกันสิทธิมนุษย (human rights) และ

การสงเสริมตัวบุคคลมนุษยใหสมศักดิ์ศรีของบุตรพระเจา (child of God) มนุษยในฐานะที่เปนมนุษย

ผูมีศักดิ์ศรี มนุษยทุกคนเปนตัวบุคคล กลาวคือ เปนผูที่กอปรดวยเหตุผลและเจตจํานงอิสระ รูจัก

รับผิดชอบเปนสวนตัว ถูกเรงรัดโดยธรรมชาติของตน และถูกถือวามีพันธะทางจริยธรรมที่จะคนควา

หาความจริง28 

จากการศึกษาเอกสารและผลงานตาง ๆ พรอมท้ังงานวิจัยที่ เก่ียวของ ที่นํ ามาเปน

ขอสนับสนุนการทําวิทยานิพนธในครั้งนี้ เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะหแนวคิดอภิมนุษยของ

ฟรีดิช นิทเช ที่ยังไมไดมีการกลาวถึงแนวคิดอภิมนุษยในปรัชญาทั่วไป โดยมีการเปรียบเทียบใหเห็นถึง

ความแตกตางในปรัชญาตะวันออกกับปรัชญาตะวันตก ผูวิจัยจึงไดคนควาเพ่ือจะไดแนวทางและ

จุดมุงหมาย และวิถีการปฏิบัติในการเปนอภิมนุษยที่ถูกตองตามแนวคิดของฟรีดิช นิทเช 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

 ฟรีดริช วิลเฮลม นิทเช (Friedrich Wihelm Nietzsche : 1844 – 1990) ไดสมญาวาเปน 

นักปรัชญาวัฒนธรรม (Philosopher of culture) เพราะไดเสนอความคิดใหมๆ ไวมากมายเก่ียวกับ

ประวัติศาสตร วรรณคดี ดนตรี โดยเฉพาะเก่ียวกับเรื่องวัฒนธรรมกรีก ลัทธิปรัชญาของนิทเช ไดรับ

การขนานนามวา “ลัทธิเจตจํานงนิยม” (Voluntaianism) เพราะนทิเช เชื่อในพลังผลักดันใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงท้ังหลายในเอกภพวา “เจตจํานงที่จะมีอํานาจ” (Will To Power) 

เจตจํานงที่จะมีอํานาจ (will to power) หมายถึง ความมุงมั่น หรือพลังอํานาจในตนเองท่ี

สามารถควบคุมและแปรเปลี่ยนกิเลสทั้งหลาย ใหสามารถนําไปใชในทางสรางสรรคคุณคาใหกับ

ตนเองและผูอ่ืนไดอยางมีความหมายโดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานคุณธรรมและความเมตตาธรรม ซึ่งอํานาจนี้

มกิีเลสเปนพลังผลักดันที่สําคัญของอภิมนุษย กิเลสในทรรศนะของนิทเชนั้นหมายถึง ผูที่ใชชีวิตที่เต็ม

                                           
27 สมบูรณ วัฒนะ, “ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของฟรีดริช นิทเช”, 28 กันยายน 2553, 3 

กันยายน 2561 <http://buddhistphilo.blogspot.com/> 
28 สุรินทร จารยอุปการะ, “การจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยตามอัตลักษณ

การศึกษาคาทอลิก”, วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

ศิลปากร), 2556, หนา 25 – 26. 
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ไปดวยความมุงมั่น การตอสู ฝาฟนอันตราย ทะเยอทะยาน กิเลสจึงเปนพลังผลักดันที่สําคัญที่ทําให

มนุษยมีความกาวหนาได 

 อภิมนุษยของฟรีดริช นิทเช หมายถึง ผูที่มีความกลาหาญ มีความตระหนักรูหรือรูแจง

ตนเอง เปนผูที่รูจักใชเหตุผลและสติปญญา ไมเปนผูที่ถูกครอบงํา เชื่อหรือยอมรับสิ่งใดงาย ๆ โดย

ปราศจากการตรวจสอบดวยเหตุผล คือผูที่มีความเปนตัวของตัวเอง เปนผูที่สรางและปฏิบัติตาม

กฎเกณฑและอุดมคติที่ตนเองสรางข้ึน คือผูที่กําหนดกรอบศีลธรรม และตัดสินดีชั่วดวยวิจารณญาณ

ของเขาเอง เปนผูท่ีกําหนดชะตาชีวิตของตนเองได ซึ่งผูวิจัยขอนิยามศัพทคํานี้ใหมีความเชนเดียวกัน

กับคําวา “มนุษยสมบูรณ”  



บทท่ี 2 

แนวคิดอภิมนุษยในปรชัญาทั่วไป 

 
“อภิมนุษย” คํานี้ คนทั่ว ๆ ไปคงมองภาพวา เปนลักษณะของผูที่มีความสามารถเหนือมนุษย

ในทุก ๆ ดาน เชนผูท่ีมีพละกําลังมหาศาล มีพลังพิเศษ ผูที่มีญาณวิเศษรูอดีตและทํานายอนาคตได 

เปนผูที่มีสติปญญาล้ําเลิศเหนือผูอ่ืน หรืออาจเปนเจาลัทธิที่ถูกยกยองใหเปนผูนําทางจิตวิญญาณหรือ

ศาสดาก็เปนไปได แนวคิดเรื่องอภิมนุษยเชนนี้ ในโลกตะวันออกจะคอนขางมีลักษณะใหเห็นอยู

มากมาย และคนสวนใหญก็คิดวาบุคคลเหลานี้มีความพิเศษติดตัวมาตั้งแตเกิด หรือตองเปนผูมี

บุญญาธิการเทานั้นจึงจะสามารถเปน “อภิมนุษย” ได  
ความคิดของคนในโลกตะวันออกนั้นสวนใหญยังอิงอยูกับเรื่องความเชื่อในลัทธิทางศาสนา มี

แนวคิดที่เปนเรื่องของนามธรรมเปนสวนใหญ เชื่อในเรื่องจิต-วิญญาณ เชื่อเรื่องนรก-สวรรค เชื่อเรื่อง

บุญ-บาป เชื่อเรื่องกฎแหงกรรม เชื่อในสิ่งท่ีมองไมเห็น เชื่อในอํานาจลี้ลับที่ไมสามารถพิสูจนได เชื่อใน

ปาฏิหาริย เชื่อเรื่องพระผูเปนเจาผูมีอํานาจท่ีดลบันดาลความสุขและลงโทษ และโดยเฉพาะจะยกยอง

ใครก็ตามที่สามารถติดตอสื่อสารกับสิ่ งท่ีอยู เหนือธรรมชาติได  เชน ติดตอกับพระผู เปนเจา 

ติดตอสื่อสารกับวิญญาณของผูตาย ซึ่งอาจจะเปนหมอดู คนทรง ผูที่ทําพิธีปดเปาทุกข ชําระลางกรรม 

นักบวช ผูทรงศีลหรือผูที่ทําพิธีทางไสยศาสตร และรวมถึงศาสดาของศาสนาตาง ๆ เชน ในปรัชญา

อินเดียก็มีพระพุทธเจาของศาสนาพุทธ พระมหาวีระของศาสนาเชน หากเปนทางปรัชญาจีนก็ทําให

นึกถึงเลาจื๊อ และขงจื๊อ บุคคลเหลานี้ก็นาจะเขาขายคุณลักษณะของอภิมนุษยโดยปริยาย ซึ่งอาจจะมี

ชื่อเรียกท่ีแตกตางกันไปตามแตละวัฒนธรรม และศาสนา เชน“มนุษยสมบูรณ” หรือ “มนุษย

ประเสริฐ” เปนตน นี่ไมใชสิ่งท่ีพูดเกินจริงสําหรับในโลกตะวันออกที่มีแนวคิดนี้มานานนับหลายพันป 

ในโลกตะวันตกก็เชนกัน ใชวาจะปราศจากความเชื่อแบบตะวันออก คริสตศาสนาคือสิ่งที่

สามารถยืนยันไดเปนอยางดีที่มีลักษณะความเชื่อที่เปนนามธรรมคลายกันกับทางฝงโลกตะวันออก คือ

เชื่อเรื่องพระเจาผูสรางโลก เชื่อในความลี้ลับและอํานาจของพระผูเปนเจาในการบันดาลความสุขและ

ลงโทษ เชื่อเรื่องนรก-สวรรค เชื่อเรื่องบุญ-บาป ฯลฯ และแนนอนสําหรับคริสตศาสนาแลวพระเยซู

นาจะเขาขายอภิมนุษยมากกวาบุคคลอ่ืน ๆ ตามนัยยะนี้ การทําวิจัยนี้ทําใหผูวิจัยพบวา คุณลักษณะ

ของอภิมนุษยนั้นใชวาจะตองเกี่ยวของกับศาสดาหรือเจาลัทธิเสมอไป สิ่งท่ีนาสนใจก็คือ ทางตะวันตก

ในยุครุงเรืองของปรัชญากรีกกอนหนาที่คริสตศาสนาจะเขามามีบทบาทนั้น ผูคนในยุคนั้นใหกลับให

ความสําคัญกับผูที่มีปญญา เปนยุคที่นักปราชญหรือนักปรัชญาครองเมืองเดินชนกันใหขวักไขวเลย

ทีเดียว ถึงแมจะมีความเชื่อเรื่องอํานาจของเทพเจาตาง ๆ อยูก็ตาม แตนักปราชญเหลานั้นก็หันมา

สอนผูคนใหรูจักใชเหตุผลหรือปญญานําหนาความเชื่อที่งมงายไรเหตุผล สิ่งนี้เองที่เปนคุณลักษณะ
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ของอภิมนุษยท่ีแฝงอยูในนักปรัชญาชาวกรีก ซึ่งแตกตางจากอภิมนุษยในโลกตะวันออกโดยมักจะมี

เรื่องราวที่เปนปาฏิหาริยเขามาเก่ียวของอยูเสมอ และนี่เองท่ีทําใหโลกรูจัก “โซเครตีส” มามากกวา

สองพันหารอยป ซึ่งยาวนานพอ ๆ กันกับพระพุทธเจาซึ่งเปนศาสดาของศาสนาพุทธเลยทีเดียว  

การวิจัยแนวคิดอภิมนุษยในปรัชญาทั่วไป ผูวิจัยพบวาสวนใหญจะมีหลักการที่ใกลเคียงหรือ

คลายคลึงกันในประเด็นซึ่งวาดวยเรื่อง 1) ดานปรัชญาและหลักธรรม 2) การใชเหตุผลและสติปญญา 

และ 3) การพัฒนาตนเอง แตหากเปนเรื่องศาสดาของศาสนาตาง ๆ ก็อาจมีแนวคิดอภิมนุษยที่

เก่ียวของกับเรื่องของปาฏิหาริยบางตามสมควร ดังนั้น กอนที่จะทําการศึกษาวิจัยแนวคิดอภิมนุษย

ของฟรีดริช นิทเช ในบทนี้จะเปนการศึกษาถึงแนวคิดอภิมนุษยโดยทั่วไป โดยผูวิจัยไดพิจารณาและ

คัดเลือกปรัชญาตาง ๆ ขึ้นมาเปนประเด็นการศึกษาวิจัยดังนี ้

1. ปรัชญาอินเดีย : ศึกษาแนวคิดอภิมนุษยที่ปรากฏในพุทธปรัชญาเถรวาท ปรัชญาเชน และ

ปรัชญาฮินดู 

2. ปรัชญาจีน : ศึกษาแนวคิดอภิมนุษยที่ปรากฏในปรัชญาเลาจื๊อ, ขงจื๊อ และเมงจื๊อ 

3. ปรัชญากรีก : ศึกษาแนวคิดอภิมนุษยที่ปรากฏในปรัชญาของโซเครตีส และเพลโต 

4. ปรัชญายุคกลาง (ยุคปรัชญาคริสต) : ศึกษาแนวคิดอภิมนุษยที่ปรากฏในศาสนาคริสต 

5. ปรัชญายุคใหม : ปรัชญาอัตถิภาวนิยม (Existentialism) 

2.1 แนวคิดอภิมนุษยในปรัชญาตะวันออก 

2.1.1 ปรัชญาอินเดีย 

2.1.1.1 แนวคิดอภิมนุษยในพุทธปรัชญาเถรวาท 

ผูวิจัยไดพบวาแนวคิดหลักของพุทธศาสนานั้นมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย

วาทุกคนสามารถพนทุกขไดโดยใชความเพียรของตน เชื่อวามนุษยสามารถเขาถึงภาวะที่

สมบูรณไดดวยการกระทําของตน ไมใชดวยการอาศัยอํานาจอ่ืนใดจากภายนอก  เหตุนี้ทําให

พุทธศาสนามีลักษณะที่เรียกวา “มนุษยนิยม” อยางเดนชัด การปฏิบัติธรรมและการบําเพ็ญ

เพียร เปนวิถีทางที่มนุษยจะนําพาตนเองไปสูชีวิตที่สมบูรณแทจริง พระพุทธองคไมได

ประดิษฐหรือประทานสิ่งนี้ใหกับมนุษย พระองคเพียงแตเปนพระตถาคตผูชี้ทางใหเดิน สวน

การเดินทางไปสูภาวะที่สมบูรณของความเปนมนุษยนั้นเปนภารกิจท่ีแตละปจเจกบุคคลตอง

ทําเอาเองจะอาศัยบุคคลอ่ืนทําแทนใหไมได1 

                                           
1 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และนภนาท อนุพงศพัฒน. สุขภาพทางปญญา : จิตวิญญาณ 

ศาสนาและความเปนมนุษย, (นนทบุรี : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส, 2560), หนา 32. 



15 

 

ขอความสําคัญที่บงชี้ถึงคุณลักษณะความเปนอภิมนุษยหรือมนุษยสมบูรณตามแนว

พุทธปรัชญาเถรวาทจากงานวิจัยของพระมหาพยุงศักดิ์ ธมฺมวิสุทฺธิเมธี (โสภาสาย) ซึ่งทานได

กลาวถึงเรื่อง “มนุษยสมบูรณตามแนวพุทธปรัชญา” ไว และผูวิจัยไดสรุปประเด็นสําคัญดังนี้  

  แนวคิดเรื่องมนุษยสมบูรณตามแนวพุทธปรัชญานั้น หมายถึง คนดี ท่ีสามารถฝกฝน

พัฒนาตนเองท้ังทางกาย วาจา จิตใจ และปญญาเพื่อใหถึง “ภาวะพิเศษของมนุษย” ไดแก 

การบรรลุธรรม การตรัสรู การรูแจงแหงสัจธรรม เปนผูที่มีความสมบูรณทางจิตใจ  เปนผูที่

รูจักการงดเวนจากการทําความชั่ว ทําความดีใหเกิดข้ึน เปนผู ท่ีมีจิตใจสูงรูจักทําสิ่งที่ มี

ประโยชนใหแกตนและสังคม มีความเห็นที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม สามารถปฏิบัติตน

ใหมีความสุขทั้งกาย และจิตใจ มีสติปญญา รูจักอบรมใจของตนเอง เปนผูที่อยูเหนือปญหา

ทั้งทางโลกและทางธรรม  

  สวนวิธีการปฏิบัติเพ่ือใหเปนมนุษยที่สมบูรณนั้นพบวา วิธีการท่ีจะเปนมนุษยที่

สมบูรณไดนั้น ตองพัฒนาตนเองตามหลักทางศีลธรรม พัฒนาจิตใจและปญญา เพ่ือใหเกิด

คุณประโยชนสูงสุดแกความเปนมนุษยที่สมบูรณ โดยอาศัยหลักธรรมมาเปนแมแบบในการ

พัฒนาตนเอง เชน เบญจศีล เบญจธรรม กุศลกรรมบถ และอริยมรรค ซึ่งเปนหลักธรรมที่

สงเสริมและพัฒนาใหเปนมนุษยที่สมบูรณในขั้นตน ขั้นกลาง จนถึงการเปนมนุษยที่สมบูรณ

ในขั้นสูง ซึ่งวิธีการปฏิบัติตามหลักสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาใหเปนมนุษยที่สมบูรณ 

โดยสรุปหลักสําคัญในการปฏิบัติได 6 ประการดังนี้คือ 

1) ตองศึกษาหลักธรรมแตละขอใหเขาใจอยางถองแท 

2) ตองนําเอาหลักธรรมแตละขอที่ศึกษาเขาใจดีแลวมาระลึกไวในใจเสมอ 

3) ตองนําหลักธรรมแตละหัวขอมาพิจารณาในการนํามาปฏิบัติตามใหถูกตอง 

4) ตองมีความอดทน อุตสาหะ พยายาม และบากบั่นในการประพฤติตามหลักธรรม

แตละขอเนือง ๆ 

5) ตองหมั่นสรางความดีอันเปนกุศลที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น และหม่ันรักษาความดีที่

เกิดขึ้นแลวใหคงอยู และ 

6) ตองหมั่นเพียรละบาปอันเปนอกุศลที่เกิดขึ้นแลวใหหมดไป และไมใหบาปอันเปน

อกุศลที่ยังไมเกิดใหเกิดขึน้ เมื่อทําไดเชนนี้แลว มนุษยก็จะกลายเปนมนุษยที่สมบูรณได2 

                                           
2 พระมหาพยุงศักดิ์ ธมฺมวิสุทฺธิเมธี (โสภาสาย), “การศึกษาวิเคราะหมนุษยที่สมบูรณตาม

แนวพุทธปรัชญา”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2554, หนาบทคัดยอ. 
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จากที่กลาวมาในขางตน การเปนมนุษยสมบูรณในพุทธปรัชญาเถรวาทนั้น ให

ความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนาสติปญญาเปนอันดับตน ๆ จึงทําใหพบหลักธรรมมากมาย

ที่วาดวยเรื่องการพัฒนาสติปญญา ซึ่งหลักธรรมเหลานี้จะชวยใหมนุษยไดรับประโยชนสูงสุด

ตอการดําเนินชีวิต เพราะสติและสัมปชัญญะ เปนรากฐานท่ีแทจริง ในการแกปญหาใน ทุก ๆ 

ระดับ ชวยใหมนุษยสรางสรรคประโยชนสุขที่แทใหกับสังคมไดมากขึ้น  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงขอยกตัวอยางหลักธรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องสติมีมาไวพอสังเขป

ดังนี้คือ 

1) ธรรมมีอุปการะมาก 23  คือ ธรรมที่เก้ือกูลในกิจหรือในการทําความดีทุกอยาง 

คือ สติ  หมายถึงความระลึกได, นึกได, สํานึกอยูไมเผลอ และ  สัมปชัญญะ หมายถึง ความรู

ชัด, รูชัดสิ่งที่นึกได, ตระหนัก, เขาใจชัดตามความเปนจริง 

        2) โยนิโสมนสิการ4 เปนหลักธรรมที่สอนให เราใชความคิดอยางถูกวิธี  ซึ่ งมี

ความสําคัญยิ่งในการพัฒนาตน คือการพัฒนาปญญา สามารถแกปญหาและพ่ึงพาตนได เปน

การฝกใชความคิด ใหรูจักคิดอยางถูกวิธี รูจักคิดอยางมีระเบียบ รูจักวิเคราะห ไมมองเห็น 

สิ่งตาง ๆ อยางผิวเผิน เปนการฝกใจโดยแยบคาย ก็คือการคิดเปน คือ คิดถูกตองตามความ

เปนจริงอาศัยการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ และคิดเชื่อมโยงตีความขอมูลเพ่ือนําไปใชตอไป 

3) กาลามสูตรกังขานิยฐาน 105 พระพุทธศาสนาเถรวาทมีความเชื่อที่ตองใชปญญา

เขามาตรวจสอบใหความเชื่อนั้นมีเหตุผลและเปนความจริง หลักการหรือวิธีการพิจารณา

สอบสวนแหลงที่มาของความเชื่อมีปรากฏในพระไตรปฎก ที่ชาวพุทธรูจักกันในนาม กาลาม

สูตรกังขานิยฐาน 10 หมายถึง วิธีปฏิบัติในเรื่องที่ควรสงสัยหรือหลักความเชื่อที่ตรัสไวในกา

ลามสูตร คือ 

1. มา อนุสฺสเวน อยาปลงใจเชื่อ ดวยการฟงตามกันมา  

2. มา ปรมฺปราย อยาปลงใจเชื่อ ดวยการถือสืบ ๆ กันมา  

3. มา อิติกิราย อยาปลงใจเชื่อ ดวยการเลาลือ 

4. มา ปฎกสมฺปทาเนน อยาปลงใจเชื่อ ดวยการอางตําราหรือคัมภีร 

5. มา ตกฺกเหตุ อยาปลงใจเชื่อ เพราะตรรก 

6. มา นยเหตุ อยาปลงใจเชื่อ เพราะการอนุมาน 

7. มา อาการปริวิตกฺเกน อยาปลงใจเชื่อ ดวยการคิดตรองตามแนวเหตุผล  

                                           
3 ที.ปา. 11/378/290. 
4 ขุ.อิติ. 25/194/236. 
5 องฺ.ติก. 20/505/241. 
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8. มา ทิฏนิชฺฌานกฺขนฺติยา อยาปลงใจเชื่อ เพราะเขาไดกับทฤษฎีที่พินิจไว

แลว  

9. มา ภพฺพรูปตาย อยาปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะนาจะเปนไปได 

10. มา สมโณ โน ครูติ อยาปลงใจเชื่อ เพราะนับถือวา ทานสมณะนี้ เปนครู

ของเรา 

หลัก 10 ประการเหลานี้ เปนสิ่งท่ีกระตุนเตือนวา ยังไมควรดวนเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งวา

เปนจริง จนกวาจะไดพิสูจนดวยประสบการณของตนเอง และในตอนทายของพระสูตรนี้  

พระพุทธองค ทรงเนนวาควรทํากรรมดีและเชื่อกฎแหงกรรม เพราะจะทําใหไดรับประโยชน

ในโลกนี้และโลกหนา6 และหลักธรรมขอสุดทายที่ผูวิจัยขอยกตัวอยางคือ 

4) หลักสิกขา 3 หรือ ไตรสิกขา7  คือ ศีล สมาธิ ปญญา เปนขอที่จะตองศึกษา,  

ขอปฏิบัติที่เปนหลักสําหรับศึกษา คือ ฝกหัดอบรมกาย วาจา จิตใจ และปญญา ใหยิ่งข้ึนไป

จนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน ไดแก  

1. อธิสีลสิกขา ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมในทางความประพฤติอยางสูง 

2. อธิจิตตสิกขา ขอปฏิบัติสําหรับฝกหัดอบรมจิตเพ่ือใหเกิดคุณธรรมเชนสมาธิ

อยางสูง และ 

3. อธิปญญาสิกขา ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมปญญา เพ่ือใหเกิดความรูแจง

อยางสูง 

ในการปฏิบัติหลักไตรสิกขานั้น ใชวิถีปฏิบัติท่ีเรียกวา“มรรคมีองคแปด”อยูดวย 

ไดแก 1) สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) 2) สัมมา สังกัปปะ (ดําริชอบ) 3) สัมมาวาจา (เจรจาชอบ)  

4) สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ)  5) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) 6) สัมมาวายามะ 

(พยายามชอบ) 7) สัมมาสติ(ระลึกชอบ) และ 8) สัมมาสมาธ ิ(ตั้งจิต มั่นชอบ)8 

ผูวิจัยไดพบวาหลักธรรมขอสุดทายนี้เปนสิ่งที่สามารถยืนยันไดอยางชัดเจนวา ใน

พุทธปรัชญาเถรวาท มนุษยทุกคนสามารถท่ีพัฒนาตนเองไปจนถึงข้ันเปนพระอรหันต และ

สามารถที่จะบรรลุพุทธภาวะไดอยางเทาเทียมกันโดยไมมีขอยกเวน ซึ่งเปนการเขาสูการเปน

มนุษยสมบูรณหรือคุณลักษณะของอภิมนุษยนั่นเอง 

                                           
6 พระสรางชาติสิริ จารุวณฺโณ (สุวรรณพุทธ), “การศึกษาเปรียบเทียบหลักการเชื่อใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท กับศาสนาคริสตตามคติของนักบุญออเกิสติน”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2554, หนา 33. 
7 ที.ปา. 11/228/231. 
8 ที.ม. 10/299/348. 
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 2.1.1.2 แนวคิดอภิมนุษยในปรัชญาเชน 

ผูวิจัยไดพบหลักธรรมสําคัญในปรัชญาเชนอันเปนเรื่องของการพัฒนาตนเองไปสู

ความเปนมนุษยสมบูรณปรากฏอยูในหลักธรรมอนุพรต 5 จุดมุงหมายของศาสนาเชนคือ การ

บรรลุโมกษะภูมิ ที่พนจากสังสารวัฎคือการเวียนวายตายเกิด สวนหลักปฏิบัตินั้นเปน

หลักธรรมเพ่ือทําลายกรรมเกาใหหมดไป และยับยั้งกรรมใหมไมใหเกิดข้ึนเรียกวา อนุพรต 5 

ไดแก 

1) อหิงสา ขอนี้เปนขอที่สําคัญที่สุด คือตองไมทําลายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่มีอายตนะ

มากกวา 1 อายตนะขึ้นไป รวมทั้งไมเบียดเบียนสัตวในรูปแบบตาง ๆ เชน ผูกสัตวแนนเกินไป 

ตีสัตวอยางทารุณ เด็ดอวัยวะสัตว ใชงานหนัก และเลี้ยงสัตวอยางไมดี เปนตน 

2) สัตยะ ตองไมหลอกลวงทุกรูปแบบรวมทั้งไมพูดเท็จ ไมพูดสอเสียด ไมพูด 

คําหยาบ และไมพูดเพอเจออีกดวย 

3) อัสเตยะ ตองไมลักขโมย รวมทั้งไมคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 

4) พรหมจริยะ ตองไมประพฤติผิดในกาม  

5) อปริครหะ ตองไมละโมบโลภมาก อยากไดสิ่งตาง ๆ เกินความจําเปน9  

นอกจากนี้ ศาสนาเชนยังเนนเรื่องการเอาชนะ หมายถึง เอาชนะตัวเอง วิญญาณ

ของแตละบุคคลเปนของเฉพาะตวั บุคคลผูชนะตัวเองได ยอมชนะทุกอยาง ซึ่งเปนความชนะ

ที่คุมคา และ การชนะตัวเองสามารถสําเร็จไดโดยผานทาง การหามตนเองอยางเครงครัด 

การออกจากตัณหาทั้งหมด การออกจากความทะยานอยากแบบโลกทุกอยาง10 ซึ่งถือเปนขอ

ปฏิบัติที่ศาสนิกเชนยึดถือปฏิบัติกันอยางเครงครดัดวย 

2.1.1.3 แนวคิดอภิมนุษยในปรัชญาฮินดู 

  จากการศึกษาขอมูลผูวิจัยพบวา สําหรับศาสนาฮินดูนั้น มนุษยกอรปดวยตัวตน

ภายในคือ อาตมัน ซึ่งอยูภายในรางกายอันมีกรรมที่กระทําข้ึนท้ังในชาตินี้และชาติกอนๆ 

เปนพันธนาการทําใหไมสามารถหลุดพนไปสูความสมบูรณสูงสุดของมนุษย การทําชีวิตให

บริสุทธิ์จึงหมายถึงการขจัดเสียซึ่งบุพกรรมตาง ๆ ที่ทําใหมนุษยตองเวียนวายตายเกิดอยูใน

                                           
9 พระหนอแลง เตชญาณ “การศึกษาเปรียบเทียบหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับ

ศาสนาเชน”,  วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2556, หนา 77. 
10

 นงเยาว ชาญณรงค, ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ, พิมพครั้งที่ 7, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2557), หนา 55. 
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สังสารวัฏ คัมภีรอุปนิษัทไดเนนย้ําความเปนไปไดท่ีมนุษยจะหลุดพนจากสังสารวัฏแหง 

โลกียวิสัยเพ่ือบรรลุซึ่ง “ภาวะแหงความสมบูรณ” คือการเขาถึงสภาวะที่อาตมันถูก

ปลดปลอยและกลับไปรวมเปนหนึ่งเดียวกับพรหมันอันเปนสิ่งสูงสุด11 

หลักธรรมคําสอนในการเขาถึงสิ่งสูงสุดบนเสนทางแหงจิตวิญญาณของศาสนาฮินดู 

มีหนทางที่เรียกวา การประพฤติโยคะ (ที่หมายถึงการประกอบ การรวมหรือความเพียร) เพ่ือ

ควบคุมกายใจนําไปสูโมกษะในที่สุด แบงออกเปน 4 แขนง ไดแก 

  1. การเขาถึงพระเจาผานความรู (หรือชญาณโยคะ) เปนความรูประเภทที่ผุดบังเกิด

ขึ้นแกบุคคล ดวยการเพงพินิจสะทอน คิดถึงสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏในตน (อาตมัน) ใชปญญาใน

การหลีกเลี่ยงความผิดหวังหรือลมเหลว หากหลีกเลี่ยงไมไดพึงเขาใจสัจธรรมของความเปน

ธรรมดาดวยสติปญญา  

2. การเขาถึงพระเจาโดยผานความรัก (หรือภักติโยคะ) ศาสนาพราหมณนั้นถือวา 

ความเชื่อม่ันและเคารพในพระเจาอยางไมมีเงื่อนไข รูสึกวาพระเจาอยูใกลชิดกับชีวิตของ

บุคคลนั้น จะทําใหไมทอแท เม่ือทุกขยาก และจะไมหลงลืมตนเมื่อมีสุข  

3. การเขาถึงพระเจาดวยการทําหนาที่การงาน (หรือกรรม โยคะ) ดวยความเชื่อวา

กรรมเปนสิ่งสําคัญของชีวิต การทํากรรมใด ๆ ที่มุงเนนเพ่ือเขาถึงซึ่งอาตมันและพรหมัน คือ

การทําหนาที่ใหครบถวนทั้งสองดาน คือการกระทําเพ่ือความหมดสิ้นไปของกิเลสตัณหา ให

เขาถึงความจริงสูงสุด และการทําหนาที่การงานที่ควรกระทําอยางไมมีเงื่อนไข ไมหวัง

ผลตอบแทนแตอยางใด หากบุคคลใดประกอบการเชนนี้ไดถือเปนบุคคลในอุดมคติของ

ศาสนาฮินดู 

4. การเขาถึงพระเจาดวยการปฏิบัติการทางรางกาย (หรือราชโยคะ) เปนการ

ผสมผสานแนวคิดทางปรัชญาและทางวิทยาศาสตรแบบตะวันตก การปฏิบัติอัษฎางคโยคะ 

เปนการฝกเพื่อใหปุรุษะนั้นกลับไปสูปรมาตมัน (หรือพระเจาในท่ีสุด) หลัก 8 ประการของ

อัษฎางคโยคะ ไดแก 

1. ยมะ การสํารวมระวัง หรือการรักษาศีล 5 ขอ โดยนําเอาอนุพรตของศาสนาเชน

มาปฏิบัติไดแก 1) อหิงสา การไมเบียดเบียนคนหรือสัตว 2) สัตยะ พูดแตความจริง ไมพูด 

ความเท็จ 3) อัสตียะ ไมลักขโมยหรือไมฉอโกง 4) พรหมจริยะ การถือพรหมจรรยไมยุง

เก่ียวกับกามารมณ 5) อปริครหะ ไมละโมบโลภมาก ละเวนจากความอยากไดไมมีที่สิ้นสุด 

ตลอดทั้งละเวนจากความอยากไดในสิ่งที่ไมสมควรได  

                                           
11

 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และนภนาท อนุพงศพัฒน, สุขภาพทางปญญา : จิตวิญญาณ 

ศาสนาและความเปนมนุษย, อางแลว, หนา 44. 
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2. นิยมะ การพัฒนาตนเองใหสะอาดหมดจดทั้งภายนอกและภายใน ภายนอกคือ

การดูแลรางกาย การบริโภคใหถูกตอง ชําระลางรางกายใหสะอาด  สวนภายใน คือการชําระ

ลางจิตใจดวยการปฏิบัติคุณธรรม อันประกอบดวย  1) เศาจะ เปนการชําระลางจิตใจดวย

ความเห็นใจผูอ่ืน  ดวยความมีไมตรีจิต  ดวยความสุข   และดวยความไมยึดม่ันถือมั่นตนเอง 

2) สันโตษะ คือ ความพึงพอใจในสิ่งที่ เปนของตน 3) ตปะ เปนการทรมานรางกายเพ่ือ  

ยางกิเลสใหหาย 4) สวาธยายะ คือการศึกษาเลาเรียนคัมภีรพระเวท เพ่ือพัฒนาจิตวิญญาณ 

และ 5) อิศวรปริธานะ การมีพระเจาอยูในใจอยางมั่นคง  

3. อาสนะ การฝกฝนในดานรางกายดวยทาทางที่เหมาะสม การดูแลรางกายให

แข็งแรง สุขภาพถือเปนอุปกรณสําคัญในการฝกสมาธิ เนื่องจากรางกายและจิตใจมี

ความสัมพันธกันอยางแนบแนน  

4. ปราณยามะ การฝกฝนวิธีหายใจใหถูกตอง การฝกการหายใจใหถูกตองจะชวย

เพ่ิมพลังชีวิต ชวยปองกันโรค และยังหนุนเสริมการฝกสมาธิและโยคะอีกดวย 

5. ปรัตยาหาระ การควบคุมประสาทสัมผัสไมรับอารมณภายนอก เชน การไมดู  

ไมฟง ไมดม ไมกิน ไมใหอารมณมาครอบงําจิตใจได 

6. ธารณา การเพงจิตใหอยูกับอารมณของสมาธิ เชน ที่ปลายจมูก ระหวางคิ้ว หัวใจ 

หรือรูปสิ่งศกัดิ์สิทธิ์เพ่ือใหจิตตั้งม่ันไมหวั่นไหว 

7. ธยานะ การกําหนดจิตใหอยูในอารมณของสมาธิอยางตอเนื่อง ไมมีหยุดชะงัก  

8. สมาธิ การเสพรับอารมณของสมาธิที่ตั้งมั่นข้ึนเปนเวลานาน จิตและอารมณ

หลอมรวมเปนหนึ่งเดียวกัน เปนการตัดความสัมพันธกับโลกภายนอกไดอยางเด็ดขาด เปน

จุดหมายปลายทางของการฝกตน หากปฏิบัติไดครบตามข้ันตอนแลวปุรุษะจะกลับคืนสู

สภาวะบริสุทธิ์ด้ังเดมิของตน หรือเปนการเขาถึงซ่ึงโมกษะ ไมกลับมาเวียนวายตายเกิดอีก12 

2.1.2 ปรัชญาจีน 

 2.1.2.1 แนวคิดอภิมนุษยในปรัชญาของเลาจื๊อ 

 สาระสําคัญของหลักธรรมคําสอนเรื่องการเปนอภิมนุษยหรือมนุษยสมบูรณของเตา 

คือการเขาถึงเตาและการรวมอยูกับเตา 

ชีวิตในอุดมคติหรือการเปนมนุษยแท หมายถึงชีวิตที่เปนไปอยางงายๆสอดคลอง

กลมกลืนกับธรรมชาติ กฎเกณฑที่มนุษยสรางขึ้นเปนเรื่องจอมปลอม ลาภยศเปนเรื่องปรุง

                                           
12 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และนภนาท อนุพงศพัฒน, สุขภาพทางปญญา : จิตวิญญาณ 

ศาสนาและความเปนมนุษย, อางแลว, หนา 109 – 113. 
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แตง การเดินไปบนวิถีแหงเตาจึงเปนการเดินทางไปโดยไมตองตั้งจุดมุงหมายหรือมีแผนการ 

ชีวิตและสรรพสิ่งจะเปนไปเอง13 

 ในดานการพัฒนาตนเองนั้น คําสอนของเลาจื๊อไดเนนอยู 3 เรื่อง คือ 1) ความเมตตา

กรุณา 2) ความมัธยัสถ และ 3) ความออนนอมถอมตน” ซึ่งเปนการสอนใหทุกคน ตองมี 

ตองทํา เพ่ือพัฒนาตัวเอง และ เพ่ือความอยูดีของสังคม14  

เลาจื๊อ สอนใหคนพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาจิตใจใหบริสุทธิ์  เนนให

ละวางตัวตนของทุกคนลง มองเห็นมนุษยทุกคนเทาเทียมกัน ซึ่งจะทําใหเกิดจิตใจที่บริสุทธิ์

เหมือนทารกแรกเกิด เม่ือมนุษยมีจิตใจเชนนี้ ก็จะทําใหผูเปนเจาของความสงบหลายดาน 

เชน เปนผูที่มีความตองการนอย  มิใหเกิดความทะยานอยาก สามารถตัดความปรารถนาใน

สิ่งที่สังคมกําหนดใหเปนความสําเร็จของบุคคล เชน ความร่ํารวย อํานาจ ชื่อเสียง เปนตนได  

แตทั้งนี้ เลาจื๊อ ก็มิไดสนับสนุนใหมนุษยตัดความปรารถนาทางรางกาย เชน ความหิว ความ

กระหาย ที่เปนความตองการทางรางกายของมนุษยตามธรรมชาติ เพียงแตอยาใหเกินเลย

ในทางรางกายดังกลาว เพราะจะทําใหจิตใจสูญเสียความบริสุทธิ์15 

 ทางดานสติปญญานั้น เลาจื๊อมีทัศนะตอการศกึษาวา สติปญญาทางโลกเปนส่ิงที่เกิน

ความจําเปนสําหรับการดําเนินชีวิตตามอุดมคติของเตา เพราะในธรรมชาติมีกลไกท่ีควบคุม

ความเปนไปของมันอยูแลว เพียงแตมนุษยดําเนินชีวิตสอดคลองกับเจตนารมณของธรรมชาติ

ก็พอแลว การสรางสติปญญาจะทําใหมนุษยมีชองทางหรือโอกาสที่จะเอาเปรียบคนอ่ืนและ

ธรรมชาติไดมากข้ึน การศึกษาเปนการสรางคานิยมทางสังคมทําใหเกิดการแบงแยก อันจะ

นําไปสูการพอกพูนกิเลสตัณหาและการแกงแยงในท่ีสุด สติปญญาจะนําไปสูการประดิษฐ

แปลงปนแตงธรรมชาติจนวิปริตผิดเพ้ียน16 

  

                                           
13 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และนภนาท อนุพงศพัฒน, สุขภาพทางปญญา : จิตวิญญาณ 

ศาสนาและความเปนมนุษย, อางแลว, หนา 46. 

 14 เสฐียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพครั้งที่ 8, (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2542), หนา 

223. 

 15 ปานทิพย ศุภนคร, ปรัชญาจีน (Chinese Philosophy), พิมพครั้งท่ี 7, (กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2554), หนา 45 – 52. 

 16 พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร, “อิทธิพลของลัทธิเตาที่มีตอพระพุทธศาสนานิกายเซ็น”, 

วารสารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548), 

หนา 8. 
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2.1.2.2 แนวคิดอภิมนุษยในปรัชญาของขงจื๊อ 

 จริยศาสตรแบบขงจื๊อนั้นมีรากฐานวิธีคิดจากการจัดความสัมพันธที่ถูกตองระหวาง

สิ่งตางๆ เริ่มตั้งแตสิ่งสูงสุดคือ สวรรค อันเปนศูนยรวมแหงอํานาจอันชอบธรรมและความ

ถูกตอง กษัตริยเปนพระบุตรของสวรรคและจะตองทําพิธีบูชาบวงสรวงเทพแหงสวรรคดวย

ความเชื่อฟงบัญชาแหงสวรรค ความสัมพันธที่ถูกตองเปนกฎเกณฑที่สําคัญที่สุดสําหรับความ

เปนมนุษยท่ีสมบูรณ  

ภาวะความเปนมนุษยที่สมบูรณตามจริยศาสตรแบบขงจื๊อ ไมไดอยูท่ีโลกหลังความ

ตาย หรือการหลุดพนเปนอิสระจากภาวะบีบคั้นคับของของเงื่อนไขทางสังคม แตเปนการอยู

อยางกลมกลืนภายใตรูปแบบความสัมพันธทางสังคมที่มีอยูแลวในชีวิตของมนุษย การปลีกตัว

ออกจากสังคมเพ่ือไปแสวงหาการหลุดพนสวนตน จึงถือเปนการเห็นแกตัวที่ขงจื๊อไมเห็นดวย 

ขงจื๊อเนนย้ําในเรื่องการเรียนรูที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมสะทอนคุณธรรมวาเปนวิถีแหงการ

เติบโตไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ แมวาธรรมชาติของมนุษยจะเปนสิ่งท่ีสวรรคกําหนด 

และมนุษยไมสามารถเขาไปแกไขสิ่งที่สวรรคกําหนดไว แตสําหรับขงจื๊อแลว มนุษยโดย

ธรรมชาติ มีคุณลักษณะทางจริยธรรมดํารงอยูเปนพ้ืนฐาน เม่ือมนุษยอยูรวมกันในสังคม มี

ความสัมพันธและปฏิบัติตอกันอยางถูกตอง มนุษยก็เกิดการเอาใจใสและเอ้ือเฟอ เก้ือกูลกัน

เปนพ้ืนฐาน ผูที่มีพฤติกรรมเห็นแกตัวหรือฉอฉลเอารัดเอาเปรียบผูอื่นจําเปนตองมีการขัด

เกลาอบรมสั่งสอน ทั้งนี้ ก็เพื่อที่จะใหคุณธรรมและมนุษยธรรมที่มีอยูเดิมแลวไดแสดง

ออกมา17 

 ในดานหลักธรรมคําสอน  ขงจื๊อคือเปนนักปรัชญาที่เนนทางดานจริยธรรมมากกวา

สิ่งใด ผูวิจัยเห็นวาแนวคิดเรื่องอภิมนุษยหรือมนุษยสมบูรณนั้น ปรากฏอยูในหลักปรัชญา 

“สุภาพบุรุษ” คือ บุคคลผูเพียบพรอมดวยคุณธรรมและความรู อันเปนอุดมคติของ มนุษย

สมบูรณ หรือนักปราชญ18 

 หลักปรัชญาสุภาพบุรุษของขงจื๊อไดวางอยูบนหลักการพื้นฐานทางจริยศาสตรไว 5 

ประการ ซึ่งผูวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ คือ  

 1) หลักความเมตตา (เหยิน Jen) คือ การแสดงความรักความอาทรตอบุคคลใน

ฐานะที่เปนมนุษย สรรพสัตวพืชพันธุรวมทั้งสิ่งไมมีชีวิตอ่ืน ๆ ดวย ซึง่การปฏิบัติตนใหเปนคน

มีเมตตาสมบูรณก็เพ่ือพัฒนาตนใหถึงความเปนผูมีชีวิตที่ดีงามในสังคม 

                                           
17 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และนภนาท อนุพงศพัฒน, สุขภาพทางปญญา : จิตวิญญาณ 

ศาสนาและความเปนมนุษย, อางแลว, หนา 45 – 46. 

 18 ปานทิพย ศภุนคร, ปรัชญาจีน (Chinese Philosophy), อางแลว, หนา 4. 
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  2) หลักความชอบธรรม (อ้ี Yi) คือ การกระทําที่ถูกตอง ชอบธรรม ขงจื๊อไดกลาวไว

วา “สําหรับคนดีแลว การติดตอกับโลกภายนอกผูที่เปนสุภาพบุรุษจะไมคํานึงถึงความเปน

มิตรหรือศัตรู แตจะคํานึงถึงสิ่งที่เห็นวา “ถูกตอง” เทานั้น” 

  3) หลักความเหมาะสม (หลี่ Li) คือ มารยาทท่ีดี สมบัติผูดี ปลูกฝงและเพ่ิมพูน

คุณธรรม  การประกอบพิธีตาง ๆ เปนการแสดงคุณธรรม นั่นคือ คุณธรรมเปนจุดกําเนิดหรือ

รากฐานของพิธีกรรม เพราะเปนการแสดงความเคารพศรัทธาที่คนมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมา

ใหปรากฏ ซึ่งบุคคลที่ปฏิบัติตามหลี่ Li จะตองมีความรูสึกยุติธรรมและมีความเสมอภาค 

  4) หลักความรอบรู (ชี Xi) คือ กลาวคือ ตองเรียนรูวัฒนธรรม การเคารพบรรพบุรุษ

และพิธีการโบราณ บมความรูประพฤติตามกฎบานเมือง เรียนรูพิธีกรรม ดนตรียิงธนูขี่มา 

ประวัติศาสตร วรรณคดีและ คณิตศาสตรเพื่อบมเพาะใหตนมีภูมิปญญา (มีสติปญญา) 

เมตตากรุณา และความกลาหาญพรอมตั้งจิตใจไวบนมรรควิธีตั้งตนในคุณธรรมอาศัยหลัก

เมตตาเกื้อกูล สรางสรรคศิลปะใหม ที่มีประโยชนทั้งตอตนเองและคนอ่ืนรวมถึงเพ่ือความ

สันติสุขของบานเมือง 

  5) หลักความเปนผูนาเชื่อถือ (หยู Yu) คือ หลักการท่ีคนทุกคนในสังคมตองรูจักการ

วางตัวใหเปนผูที่นาเชื่อถือและไววางใจของคนอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพื่อผลแหงความรวมมือรวมใจกัน

อันจะนําผลดีมาสูสังคมสวนรวมเปนท่ีพึ่งของผูอื่นไดจากหลักจริยศาสตรพ้ืนฐานเบื้องตน19 

  ในดานการพัฒนาตนเอง หลักธรรมของขงจื๊อมีจุดมุงหมายสําคัญในการสอน 2 

อยาง คือใหทุกคนพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับจิตใจของคน และตองการสรางความสามัคคีใน

สังคม การที่จะบรรลุจุดหมายทั้งสองอยางนี้ เราตองพัฒนาตนเองกอน คนดีตองปฏิบัติสิ่งที่

เขาสอนไดกอน แลวจึงคอยสอนผูอื่นในสิ่งที่เขาปฏิบัติ สรุปแลว ขงจ๊ือเปนผูใหกําเนิดลักษณะ

เดนของปรัชญาจีน คือ มนุษยนิยม (Humanism) หมายถึง การใหความสําคัญแกบุคคลและ

สังคมมากกวาพระเจาหรืออํานาจนอกเหนือธรรมชาติอื่น ๆ20 

  2.1.2.3 แนวคิดอภิมนุษยในปรัชญาของเมงจื๊อ 

  ดานหลักธรรมคําสอน ผูวิจัยพบวาสาระสําคัญของการเปนมนุษยสมบูรณของเมงจ๊ือ

อยูในหลักคําสอนทีเ่ชื่อวา มนุษยโดยธรรมชาติทุกคนเปนคนดี สามารถพัฒนาตนเองใหเปน

คนดีมีคุณธรรมจนถึงขั้นไดชื่อวา บัณฑิต (sage) ดวยหลักการพัฒนาตน 4 ประการดังนี้ คือ 

                                           

 19 กรศิริ คตภูธร, ชูชิต ชายทวีป, บทคัดยอเรื่อง การศึกษาหลักจริยศาสตรของขงจื๊อ, 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปท่ี 3 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2557 - เมษายน 2558 

 20 ปานทิพย ศภุนคร, ปรัชญาจีน (Chinese Philosophy), อางแลว, หนา 1 – 2. 
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  1) มีความเมตตากรุณา คือ ไมอาจทนเห็นความเจ็บปวดทุกขยากของคนอื่นได เปน

ผูมีความรักและเมตตาตอคนอ่ืน  

  2) การมีความละอาย คือ เปนผูที่มีความละอายตอความชั่วของตน ถามนุษยไมมี

ความละอายในความชั่วของตน ก็ไมสามารถเปนผูมีคุณธรรมได 

  3) การมีความสุภาพและความออนนอมถอมตน สวนนี้ทําใหมนุษยไมเยอหยิ่ง เปน

หลกัปฏิบัติที่สุภาพของบุคคลในสังคม 

  4) รูผิดชอบชั่วดี เปนผูที่สามารถแบงแยกไดวาสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก ยอมรับความ

ถูกตอง หรือคําติเตียนความผิดได21 

  ซึ่งทั้ง 4 ขอที่กลาวมานั้นผูวิจัยมีความเห็นวาลวนเปนไปเพ่ือพัฒนาตนเองในทุกดาน

ไมวาจะเปนเรื่องของคุณธรรม และการใชสติปญญา 

2.2 แนวคิดอภิมนุษยในปรัชญาตะวันตก 

 2.2.1 ปรัชญากรีก 

  ในสวนของปรัชญากรีกนี้ ผูวิจัยไดเลือกนักปรัชญาไวเพียง 2 ทาน คือ โซเครตีส 

และเพลโต ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาแลวพบวามีแนวคิดทางปรัชญาที่สอดคลองกับแนวคิดอภิมนุษย

ปรากฏเห็นไดอยางเดนชัดกวานักปรัชญาทานอื่น ๆ ดังนี ้

  2.2.1.1 แนวคิดอภิมนุษยในปรัชญาของโซเครตีส 

  ผูวิจัยไดเกริ่นไวบางแลวในบทนําวา ทางตะวันตกในยุครุงเรือง ของปรัชญากรีก 

กอนหนาที่ศาสนาคริสตจะเขามามีบทบาทนั้น ผูคนในยุคนั้นใหใหความสําคัญกับผูที่มีปญญา 

ถึงแมในยุคนั้นจะเต็มไปดวยความเชื่อเรื่องอํานาจของเทพเจาตาง ๆ อยูก็ตาม แตนักปรัชญา

ทั้งหลายก็หันมาสอนผูคนใหรูจักใชเหตุผลหรือปญญานําหนาความเชื่อที่งมงายไรเหตุผล 

สอนใหผูคนเห็นถึงศกัยภาพท่ีมีอยูในตัวมนุษย และนี่เองที่ทําใหโลกรูจัก “โซเครตีส”  

โซเครตีสนั้น ไมมีเรื่องเลาที่เปนอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยใด ๆ เหมือนกับศาสดาของ

ศาสนาอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนศาสดาในโลกตะวันออกหรือตะวันตกก็ดี แตโลกก็ยกยองทานใน

ฐานะผูที่ใชชีวิตดวยปญญาซึ่งจะหาใครในยุคนั้นเสมอเหมือนไดยาก โซเครตีสคือผูที่คอย

แสวงหาความรูอยูตลอดเวลา คนที่แสดงใหเห็นถึงการกระทําที่ไมมีความขัดแยงกับถอยคําที่

พูดเสมอตนเสมอปลาย คนที่ปลุกเราใหเหลาหนุมสาวที่อยูในยุคนั้นตื่นรูและตระหนักตอ

ความจริงดวยการใชปญญา และเปนผูที่ยึดมั่นในสัจจะและคุณธรรมจนวาระสุดทายของชีวิต 

                                           

 21 ปานทิพย ศภุนคร, ปรัชญาจีน (Chinese Philosophy), อางแลว, หนา 20 – 26. 
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ดังนั้นอภิมนุษยก็ใชวาจะมีเรื่องราวที่เต็มไปดวยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยเทานั้น เรื่องราวของ 

โซเครตีสนาจะเปนหนึ่งตัวอยางของความเปนอภิมนุษยไดเชนเดียวกัน แตเราเรียกทานวา

นักปราชญหรือนักปรัชญา ไมใชในฐานะผูเปนศาสดาของศาสนา 

  ผูวิจัยพบวาแนวคิดอภิมนุษยหรือมนุษยสมบูรณที่ปรากฏอยูในปรัชญากรีกนั้น 

ปรัชญาจริยศาสตรของโซเครตีสเปนแนวคิดท่ีคอนขางชัดเจนที่สุด ซ่ึงสําหรับโซเครตีสแลว

เห็นวามนุษยแตกตางจากสัตวตรงที่มนุษยมีปญญา มนุษยที่ดีคือมนุษยที่ใชปญญา การใช

ชีวิตดวยปญญาเปนชีวิตที่ไดรับการตรวจสอบ และชีวิตที่ไดรับการตรวจสอบก็คือการมี

ความรูเก่ียวกับตัวเองจึงทําใหเรามีความเปนมนุษยที่สมบูรณได ซึ่งคุณธรรมของโซเครตีส

สามารถมองไดหลายประเด็น เชน 

  1) คุณธรรม คือ ความรู (Wisdom) หมายถึงการรูเก่ียวกับความดี รูวาอะไรดีไมด ี

  2) คุณธรรม คือ การการปฏิบัติหนาที่ทางศาสนา (piety) 

  3) คุณธรรม คือ ความกลาหาญ (courage) 

  4) คุณธรรม คือ การควบคุมตัวเอง (Self-control) และ 

  5) คุณธรรม คือ ความยุติธรรม เปนตน22 

  นอกจากเรื่องคุณธรรมแลว ผูวิจัยยังพบอีกวา คุณลักษณะความเปนอภิมนุษย ที่ 

โดดเดนของโซเครตีสก็คือ เรื่องการแสวงหาความรูนั่นเอง โซเครตีสมักทําทีเปนวาไมมีความรู

เหมือนอยางพวกโซฟสตที่ทองเที่ยวสอนวิชาการตาง ๆ อยู โซเครตีสไดออกเดินทางไปถาม

ปญหาตาง ๆ กับผูคน โดยเฉพาะอยางยิ่งถามใครก็ตามที่ทําตนเปนคนสอนผูอ่ืน ท้ังนี้จะได 

ทําการทดสอบวาคนมีความคิดอานถูกตองแลวหรือยัง ผูถูกถามปญหาจะพยายามหาเหตุผล

มาตอบ เพ่ือใหเปนที่มั่นใจวาถูกตองและเหมาะสมที่สุดแลว โดยวิธีการอยางนี้ จึงมีโอกาส

ทดสอบความถูกผิดกันข้ึนระหวางผูถามกับผูตอบปญหาไปในตัว ดังนั้น วิธีตั้งปญหาข้ึนให

ผูอื่นตอบปญหาของตน จึงเปนวิธีการทางปรัชญาของโซเครตีส23 

  วิธีการของโซเครตีส บางทีก็เรียกวา “การหักลาง” สวนใหญโซเครตีสใชเพ่ือการ

ตรวจสอบแนวคิดเชิงศีลธรรมหลัก เชน ความดีและความยุติธรรม24 โซเครตีสแสวงหาความ

                                           
22 ชเอิญศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, ปรัชญากรีก, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย

รามคําแหง, ม.ป.ป.), หนา 67 – 68. 
23 ชัยวัฒน อัตพัฒน, ญาณวิทยา (ทฤษฎีความรู), (กรุงเทพฯ: สาละพิมพการ, 2555), หนา 

37. 
24 เจษฎา ทองรุงโรจน, พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย ปรัชญา, (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2557), 

หนา 851. 
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จริงทางปรัชญาโดยการสนทนากับผูคนตามที่ชุมชน และในการสนทนานี้โซเครตีสไมไดผูขาด

การสนทนาแตฝายเดียว ท่ีจริงแลวคนอื่นอาจจะพูดมากกวาโซเครตีสเสียอีก โซเครตีส

เพียงแตพูดสอดแทรกคําถาม คําวิจารณและหาตัวอยางประกอบ คําถามนําที่โซเครตีสกลาว

ขึ้นนั้น มักจะทําใหคูสนทนาแสดงความโงเขลาหรือพูดออกนอกเรื่องนอกราว หรือไมก็เกิด

ความคิดใหม ๆ ขึ้นมาอีก ดังนั้นโซเครตีสจะตองเปนผูที่คุมการสนทนาไวเสมอ25 ศิลปะสําคัญ

ของโซเครตีสอยูท่ีวาตัวเขาเองนั้นไมตองการจะสั่งสอนใคร ตรงกันขามกลับทําใหผูอ่ืนรูสึกวา

เขาอยากเรียนรูจากบรรดาผูคนที่เขาสนทนาดวย ดังนั้นแทนที่จะใชการบรรยายแบบครู

สมัยกอน โซเครตีสกลับใชวิธีการ “ถกปญหาแทน” เขาจะเริ่มการสนทนาโดยการตั้งคําถาม

ขึ้นราวกับวาตัวเขาไมรูอะไรเลย ระหวางที่การสนทนาดําเนินไป โซเครตีสก็จะคอย ๆ ทําให

ฝายตรงขามเห็นจุดออนของขอโตแยงของพวกเขาและตอนใหจนมุม จนทายที่สุดคูสนทนา

ของเขาตองยอมรับวาอะไรถูกอะไรผิด26 

  สําหรับวิธีการของโซเครตีส ในการที่จะทําใหคนเขาถึงความรูนั้นจะเปนวิธีการ

สนทนาแบบถกเถียงท่ีเรียกวา “วิภาษวิธี (Dialectic)” โดยบทบาทของโซเครตีสนั้น เปน

เหมือนกับผูทําคลอดหรือหมอตําแยทางปญญา (Intellectrual Midwifery)27 โซเครตีส 

เคยกลาววาศิลปะการถกปญหาของเขาคลายศิลปะของหมอตําแย หมอตําแยไมไดเปนคน

คลอด แตชวยใหการคลอดลุลวงไปได ในทํานองเดียวกัน โซเครตีสมองวาภารกิจของเขาคือ

การชวยใหคน “ใหกําเนิด” ญาณทัสนะที่ถูกตอง เพราะความเขาใจท่ีแทตองมาจากภายใน 

ไมใชไดรับการถายทอดจากผูอ่ืน และมีแตความเขาใจจากภายในเทานั้นท่ีนําไปสูญาณทัสนะ

ที่แทจริง โซเครตสีบังคับใหผูที่เขาพบตองใชสามัญสํานึกเมื่อคุยกับเขา เพราะเขาจะแกลงทํา

เปนไมรู หรือแกลงโงกวาที่เปนอยู ซึ่งบางทีเราเรียกวิธีการนี้วา “การประชดประชันแบบ 

โซเครตีส” วิธีนี้ทําใหเขาสามารถเปดโปงจุดออนในความคิดของคนไดอยางตอเนื่อง จึงไมนา

แปลกใจที่ทุกคนจะพากันเกลียดและไมพึงพอใจโซเครตีส โดยเฉพาะคนที่มีสถานะสูงใน

สังคม28 

                                           
25

 ชเอิญศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, ปรัชญากรีก, อางแลว, หนา 63 – 64. 
26 โยสไตน กอรเดอร, โลกของโซฟ, พิมพครั้งที่ 13, (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพคบไฟ, 

2557), หนา 63. 
27

 ลักษณวัต ปาละรัตน, ญาณวิทยา, พิมพครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย

รามคําแหง, 2556), หนา 28 – 29. 
28 โยสไตน กอรเดอร, โลกของโซฟ, อางแลว, หนา 63. 
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  2.2.1.2 แนวคิดอภิมนุษยในปรัชญาของเพลโต 

  สําหรับแนวคิดอภิมนุษยที่ปรากฏอยูในปรัชญาของเพลโตนั้น ผูวิจัยพบวา เพลโตให

ความสําคัญกับสิ่งที่เรียกวา “คุณธรรม” อันเปนวิธีการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุจุดหมายสูงสุดของ

ชีวิต ซึ่งเพลโตกลาวไววา “การปลดเปลื้องหรือความหลุดพนจากความชั่วจะมีไมได ถา

ปราศจากการไดมาซึ่งคุณธรรมชั้นสูงและปญญา” ซึ่งคุณธรรมนี้คือพุทธิปญญา หรือการรูจัก

มโนคติหรือโลกของแบบโดยตรง หรือกลาวไดอีกนัยหนึ่งก็คือ จุดหมายสูงสุดแหงชีวิตของ

มนุษยอยูที่การนําวิญญาณกลับคืนสูโลกแหงมโนคติ อันมีมโนคติแหงความดีเปนประธาน

สูงสุดนั่นเอง29 หรือที่เรียกวา “แบบแหงความดี (Idea of the Good)” นั่นเอง เปนแบบ

สากล ครอบคลุมทุกแบบ เปนบอเกิดของทุกสิ่งทุกอยาง และคอยควบคุมแบบทั้งหลายให

ดําเนินไปตามปกติ30 คุณธรรมหรือความดีจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมนุษยพยายามหนีโลกแหง

ผัสสะ วิญญาณสวนที่เปนเหตุผลก็จะกลับคืนสูโลกแหงแบบ31 ซึ่งคุณธรรมสําคัญที่พึงปฏิบัติ

เพ่ือการเขาถึงโลกแหงมโนคติสูงสุดนี้ มีหลักการ 4 อยาง โดย 3 อยางแรกนั้นเก่ียวกับดาน

วิญญาณ สวนอยางที่ 4 เปนการรวมกันของท้ัง 3 อยางแรก คือ 

  1) วิญญาณสวนที่เปนเหตุผล ซ่ึงก็คือปญญา 

  2) วิญญาณสวนที่สูงซึ่งมีลักษณะเปนอมตะ คือความกลาหาญ 

  3) วิญญาณสวนที่เปนความกระหายฝายต่ํา คือ ความพอดี หรือการควบคุมตนเอง 

  4) ความยุติธรรม คือผลรวมของคุณธรรมทั้ง 3 อยางทํางานรวมกัน32 

  สําหรับคุณธรรมของโซเครตีสและเพลโตนั้น โดยรวมแลวก็จะเห็นไดวามีแนวคิด

รวมกัน เพราะเพลโตเองก็ยอมรับคําสอนของโซเครตีสผูเปนอาจารย มาเปนสวนหนึ่งของ

แนวคิดของตนเองเชนกัน 

 

 

 

  

                                           
29 พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญากรีก : บอเกิดภูมิปญญาตะวันตก, พิมพ

ครั้งที่ 8, (กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน, 2559), หนา 197. 
30 ฟน ดอกบัว, ปวงปรัชญากรีก, พิมพครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน, 2555), หนา 

179. 
31 ชเอิญศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, ปรัชญากรีก, อางแลว, หนา 87. 
32 ปรีชา ชางขวัญยืน, ปรัชญากรีก, (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2514), หนา 125. 
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2.2.2 ปรัชญาในยุคกลาง (ยุคปรัชญาคริสต) 

2.2.2.1 แนวคิดอภมินุษยในปรัชญาคริสต 

 ในยุคกลางหรือยุคปรัชญาคริสตน้ีผูวิจัยไดศึกษาและพบวาในวิธีคิดแบบคริสตมองวา

มนุษยมี“บาปกําเนิด” มนุษยจึงมีความบกพรอง ไมสมบูรณแบบและมีขอจํากัด การที่มนุษย

จะบรรลุซึ่งภาวะอันสมบูรณ  เพื่อกลับสูพระผูเปนเจาไดนั้น จะตองอาศัยพระคุณของพระ 

ผูเปนเจา โดยพระผูเปนเจาไดทรงใชพระบุตร คือ พระเยซูคริสต มาเพ่ือกอบกูมนุษยจาก

บาปทั้งหลาย “มนุษยถูกสรางขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจา” ใหมีความสมบูรณ มีเหตุผล 

สามารถคิดและเลือกได ซึ่งเปนภาพสะทอนสติปญญาและเสรีภาพของพระเจา ทั้งยังมี

ความรูสึกผิดชอบชั่วดี ซื่อและบริสุทธิ์ ซึ่งสะทอนคุณธรรมที่ทําใหมนุษยเปนสิ่งที่ประเสริฐ33 

เปาหมายของความเปนมนุษยที่สมบูรณในศาสนาคริสต คือ การบรรลุซึ่งความสุขที่

สมบูรณ ผานการดําเนินชีวิตโดยการเดินตามรอยที่พระเยซูคริสตไดปฏิบัติตนไวเปน

แบบอยางใหกับมนุษยนั่นเอง เปนความสุขที่ไดเลือกอยางเสรีที่จะกระทําในสิ่งที่เติมเต็ม

ศักยภาพสูงสุดของความเปนมนุษย โดยสามารถทําไดดวยการใชความคิด ไตรตรองดวย

วิญญาณแหงการมีเหตุผล  

ภาวะท่ีสมบูรณของความเปนมนุษย ในทัศนะของคริสต จึงเปนผลของการดําเนิน

ชีวิตบนศรัทธาและความรักตอพระเจา มนุษยมีศักยภาพและมีเจตจํานงที่สามารถเลือกที่จะ

กระทําตามสํานึกผิดชอบที่มนุษยมี โดยที่มนุษยมีบาปกําเนิดเปนเงื่อนไข และมีความ

กระหายใครอยากในทางรางกาย  มนุษยจึงตองผานบททดสอบมากมาย และแสนสาหัสจาก

พระเจา เพื่อพิสูจนซึ่งความรักและศรัทธาในพระองค การเติบโตไปสูความเปนมนุษยที่

สมบูรณจึงเปนเสนทางที่มนุษยเอาชนะบททดสอบตางๆ โดยอาศัยการดําเนินชีวิตของพระ

เยซูครสิตเปนแบบอยางทางศีลธรรม34 

  นอกจากนี้ยังพบวา คุณลักษณะความเปนอภิมนุษยหรือการเปนมนุษยประเสริฐใน

ศาสนาคริสต  ป รากฏอยู ในหลั กคํ าสอน เรื่ อง “ความรัก”  ศาสนาคริสต  ห รือที่

ราชบัณฑิตยสถานใหเรียกวา คริสตศาสนา เปนศาสนาแหงความรัก เพราะพระเจาทรงรัก

                                           
33 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และนภนาท อนุพงศพัฒน, สุขภาพทางปญญา : จิตวิญญาณ 

ศาสนาและความเปนมนุษย, อางแลว, หนา 34. 
34 เรื่องเดียวกัน, หนา 36 – 37. 
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มนุษย ทรงรักประชากรของพระองค35 เรื่องความรัก ความเมตตา ในคริสตศาสนาสอนวา 

ความเปนตัวตนของมนุษยเปนเอกภาพทางจิตวิญญาณและรางกายซึ่งเปนจริงอยางตอเนื่อง

ไดดวยการเปดรับความสัมพันธกับผูอื่น บุคคลไดรับการหลอหลอมใหอยูดวยกัน และเพ่ือ

ผู อ่ืน ซึ่งทําใหเปนจริงไดดวยความรัก ความรักผลักดันใหมนุษยคอย ๆ ขยายขอบเขต

ความสัมพันธของเขาและเธอพนไปจากขอบเขตชีวิตสวนตัว และความรักภายในครอบครัว 

ไปสูอาณาเขตที่เปนสากลและอาแขนรับมนุษยชาติทั้งมวล พระเยซูทรงปรารถนาใหทุกคนรัก

ซึ่งกันและกัน รักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง  ใหทําแตความดีและความรัก พระเจาทรงสั่งให

เรารักผูอ่ืนเหมือนรักตนเอง รักแมแตศัตรู สอนและสงเสริมใหทุกคนแสดงออกถึงความรักตอ

กันและกัน ใหอภัยกัน ชวยเหลือ เอ้ือเฟอเผื่อแผแบงปนซึ่งกันและกัน36 ซึ่งคําสอนของพระ

เยซูคริสตทรงสอนวา “เราใหบัญญัติใหมแกทานทั้งหลาย ใหทานรักกันและกัน เรารักทาน

อยางไร ทานก็จงรักกันอยางนั้นเถิด”37 และในพระคัมภีรกลาววา “แตละคนไดรับพระคุณ

จากพระเจา จงใชพระคุณนั้นใหเกิดประโยชนแกกันและกันประดุจคนใชที่ดีในการจัดการ

แจกจายพระคุณตาง ๆ ของพระเจา”38 

  ผูวิจัยไดพบคําสอนมากมายเก่ียวกับเรื่องความรักและความเมตตา จึงขอยกตัวอยาง

หลักคําสอนไวพอสังเขปดังตอไปนี้ เชน 

  จากพระวรสารนักบุญลูกา กลาววา “จงรักศัตรู” การรักศัตรูไมไดหมายความวา

ปลอยใหเขาทําตามใจชอบ  เราตองวากลาวตักเตือนยับยั้งหรือลงโทษเพื่อใหเขาบรรลุความดี

สูงสุดโดยมีความรักเปนแรงจูงใจ พระเยซูเจาไมไดสั่งใหเรารักศัตรูแบบเดียวกับรักพอแม 

ภรรยา ลูกหลาน หรือมิตรสหายของเรา การรักศัตรูเปนเรื่องของ “น้ําใจ” มากกวา “หัวใจ”  

เราตองบังคับน้ําใจของเราใหเอาชนะสัญชาติญาณตามธรรมชาติ เราสามารถบังคับน้ําใจของ

เราใหมีความเมตตาและความปรารถนาดีแบบไมมีวันเสื่อมคลายและแบบไมมีสิ่งใดทําลายได  

แมวาเราจะไมชอบหนาผูนั้น หรือผูนั้นจะไมชอบหนาเราดวยก็ตาม “แตเราบอกทานที่ฟงอยู

                                           
35 ปยะวงศ รมรื่นวาณิชกิจ, “ศึกษาทัศนคติทางความเชื่อสมาชิกคริสตจักรที่มีอิทธิพลตอการ

ออกแบบคริสตศาสนสถาน (กรณีศึกษาคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ)”, วิทยานิพนธปริญญาศิลปศา

สตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2554, หนา 6. 
36 สุรินทร จารยอุปการะ, “การจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยตามอัตลักษณ

การศึกษาคาทอลิก”, วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

ศิลปากร), 2556, หนา 25. 
37 ยน.13:34. 
38 1 ปต.4:10. 
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วาจงรักศัตรูของทาน จงทําดีแกผูที่เกลียดชังทาน จงอวยพรคนที่แชงดาทาน จงอธิษฐานเผื่อ

ผูที่ทํารายทาน ถาผูใดตบแกมทาน จงหันแกมอีกขางใหเขาดวย ถาผูใดเอาเสื้อคลุมของทาน

ไป จงยอมใหเขาเอาเสื้อของทานไปดวย จงใหแกทุกคนท่ีขอทาน และถาใครเอาสิ่งที่เปนของ

ทานไป อยาเรียกรองสิ่งนั้นกลับคืนจงปฏิบัติตอผูอื่นอยางที่ทานปรารถนาใหเขาปฏิบัติตอ

ทาน"39 และ "แตจงรักศัตรูของทาน จงทําดีตอเขา และใหเขายืมโดยไมหวังจะไดอะไรคืนมา 

แลวทานจะไดรับบําเหน็จใหญหลวงและจะไดเปนบุตรขององคผูสูงสุดเพราะพระองคทรง

กรุณาตอคนอกตัญูและคนชั่ว จงเมตตากรุณาเชนเดียวกับที่พระบิดาของทานทรงเมตตา

กรุณา"40 

  จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ ฉบับที่ 1 “ความรักนั้นก็อดทนนานและ

กระทําคุณให ความรักไมอิจฉา ความรักไมอวดตัว ไมหยิ่งผยอง ไมทําสิ่งที่ไมบังควร ไม

คิดเห็นแกตนเองฝายเดียว ไมฉุนเฉียว ไมชางจดจําความผิด ไมชื่นชมยินดีในความชั่วชา แต

ชื่นชมยินดีในความจริง ไมแคะไคคุยเขี่ยความผิดของเขา และเชื่อในสวนดีของเขาอยูเสมอ 

และมีความหวังอยูเสมอ และเพียรทนเอาทุกอยาง”41 และ “ดังนั้นยังตั้งอยูสามสิ่ง คือ 

ความเชื่อ ความหวังใจ ความรัก แตความรักใหญที่สุด”42 “ทุกสิ่งซ่ึงทานกระทํานั้น จงกระทํา

ดวยความรัก”43 

  จดหมายของนักบุญยอหน ฉบับที่ 1 “พระเจาทรงเปนความรักทานท่ีรักทั้งหลาย 

ขอใหเรารักซึ่งกันและกัน เพราะวาความรักมาจากพระเจา และทุกคนที่รักก็บังเกิดจากพระ

เจาและรูจักพระเจาผูที่ไมรักก็ไมรูจักพระเจาเพราะวาพระเจาทรงเปนความรัก”44 

  จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย  “จงรักเพ่ือนบานเหมือนรักตนเอง”45 

  จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสี  “จงผอนหนักผอนเบาซึ่งกันและกัน และถา

แมวาผูใดมีเรื่องราวตอกันก็จงยกโทษใหกันและกัน พระคริสตไดทรงโปรดยกโทษใหทานฉัน

                                           
39 ลก.6:27-31. 
40 ลก.6:35-36. 
41 1 คร.13:4-7. 
42 1 คร.13:13. 
43 1 คร.16:14. 
44 1 ยน.4:7- 8. 
45 กท.5:14. 
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ใด ทานจงกระทําอยางนั้นเหมือนกัน แลวจงสวมความรักทับสิ่งเหลานี้ทั้งหมด เพราะความ

รักยอมผูกพันทุกสิ่งไวใหถึงซึ่งความสมบูรณ”46 เปนตน 

  ถึงแมวาศาสนาคริสตจะเปนศาสนาแหงความเชื่อ แตผูวิจัยก็ยังพบวา มีคําสอนที่

สอนใหมนุษยรูจักใชเหตุผลและสติปญญาเชนเดียวกันกับหลักคําสอนของศาสนาอื่น ๆ 

คริสตศาสนาสอนใหทุกคนตองดําเนินชีวิตอยางมีปญญาและสติสัมปชัญญะ  ใหเปน

คนดีพรอมในทุกเรื่อง โดยตองดีพรอมทั้งกาย วาจา ใจ อยูตลอดเวลา ตองทําสิ่งที่ เปน

ประโยชน ควรพิจารณาเลือกทําสิ่งที่เปนประโยชนสูงสุด หรือไมเปนโทษ ทั้งตอพระเจา 

ตนเอง และผูอื่น รวมทั้งเลือกทําสิ่งที่จิตสํานึกเห็นวาดี หรือ จิตสํานึกไมฟองผิด ตองดําเนิน

ชีวิตโดยไมจมอยูในความทุกข เศราหมอง47 เชื่อวามนุษยทุกคนที่รูสํานึกและรับผิดชอบยอม

รูสึกวาในสวนลึกแลวตนไดรับเรียกใหทําดี  ทัศนคติตอชีวิตมนุษยนํามาสูการปองกันสิทธิ

มนุษย (human rights) และการสงเสริมตัวบุคคลมนุษยใหสมศักดิ์ศรีของบุตรพระเจา 

(child of God) มนุษยในฐานะที่เปนมนุษยผูมีศักดิ์ศรี มนุษยทุกคนเปนตัวบุคคล กลาวคือ 

เปนผูที่กอปรดวยเหตุผลและเจตจํานงอิสระ รูจักรับผิดชอบเปนสวนตัว ถูกเรงรัดโดย

ธรรมชาติของตน และถูกถือวามีพันธะทางจริยธรรมท่ีจะคนควาหาความจริง โดยเฉพาะ

ความจริงเก่ียวกับศาสนา มนุษยยังถูกถือวาจะตองยึดมั่นในความจริงในทันทีท่ีรูความจริงนั้น

และวางกฎเกณฑชีวิตของตนตามขอเรียกรองแหงความจริงนั้น ทั้งนี้ เมื่อมนุษยสํานึกวาตนมี

วิญญาณที่เปนจิตและไมรูตายเขาก็ไมถูกหลอกใหหลงไปตามเรื่องคิดประดิษฐหลอกลวงท่ี

เกิดจากสภาพทางกายและสังคมเทานั้น48 

คําสอนเรื่องสติปญญาในพระคัมภีรมีมากมายเชน จากจดหมายของนักบุญยากอบ 

กลาววา สติปญญาฝายโลกนี้จะไดมาดวยการเรียน คิดไตรตรอง และปฏิบัติ แตในฝายจิต

วิญญาณนั้น สติปญญาไดมาโดยพ่ึงพาอาศัยพระเจา “แตถาในพวกทานขาดสติปญญา ใหคน

นั้นทูลขอตอพระเจา ผูประทานใหแกทุกคนดวยพระทัยกวางขวาง และไมทรงตําหนิ แลวเขา

                                           
46 คส.3:13-14 

47 ปยะวงศ รมรื่นวาณิชกิจ, “ศึกษาทัศนคติทางความเชื่อสมาชิกคริสตจักรที่มีอิทธิพลตอการ

ออกแบบคริสตศาสนสถาน (กรณีศกึษาคริสตจักรความหวัง กรุงเทพฯ)”, วิทยานิพนธปริญญาศิลปศา

สตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2554, หนา 27. 
48 สุรินทร จารยอุปการะ, “การจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยตามอัตลักษณ

การศึกษาคาทอลิก”, วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

ศิลปากร), 2556, หนา 25 – 26. 
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จะไดรับตามที่ทูลขอ”49 และ “สติปญญานั้นประเสริฐคือ มีเหตุผล ใหอภัย สงบสุข เอาใจใส 

เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีมารยาท และออนหวาน สุภาพ จริงใจเรียบงาย ออนโยน และมีเมตตา”50 

จดหมายของนักบุญ เปาโลถึงชาวเอเฟซัส ไดกลาวถึง เรื่องสติปญญาไววา

“เพราะฉะนั้น จงระวังการดําเนินชีวิตใหดี อยาเหมือนคนไรปญญา แตใหเหมือนคนที่มี

ปญญา จงใชโอกาสใหเปนประโยชน เพราะวาทุกวันนี้เปนยุคสมัยที่ชั่วราย เพราะเหตุนี้  

อยาเปนคนโงเขลา แตจงเขาใจพระประสงคขององคพระผูเปนเจา”51 เปนตน 

สวนในประเด็นเรื่องการพัฒนาตนเองนั้น คริสตศาสนาก็มีคําสอนอยูมากมาย เชน 

คริสตศาสนาเชื่อวา มนุษยเราสามารถเขาใจชีวิตไดอยางถองแทและถูกตองที่สุดผาน

ทาง "พระคริสตธรรมคัมภีร" การเชื่อในพระคัมภีรนี้ ไมไดหมายถึงการเชื่อดวยสมองเทานั้น 

แตเปนการเชื่อดวยใจ เชื่อแบบปฏิบัติตาม จึงจะสามารถมีประสบการณขางตนได ชีวิตที่

เปลี่ยนแปลงของอัครทูตแตละทาน แสดงใหเห็นความเปลี่ยนแปลงจากพระคัมภีร52 

การพัฒนาตนเองของคริสเตียนตองดําเนินชีวิตอยางมีจริยธรรมตามพระบัญญัติของ

พระเจา หลายประการ เชน  ไมกระทําบาป ทั้งกาย วาจา และใจ  ทําแตความดีและความรัก 

พระเจาทรงสั่งใหเรารักผู อ่ืนเหมือนรักตนเอง รักแมแตศัตรู ประพฤติตนใหดีพรอมทุก

ประการ พระเจาทรงมีพระประสงคใหทุกคนเปนคนดีพรอมในทุกเรื่อง โดยตองดีพรอมทั้ง

กาย วาจา ใจ และ ดีตลอดเวลา ตองทําสิ่งท่ีเปนประโยชน ควรพิจารณาเลือกทําสิ่งที่เปน

ประโยชนสูงสุด หรือ ไมเปนโทษ ทั้งตอพระเจา ตนเองและผู อ่ืน รวมทั้งเลือกทําสิ่งที่

จิตสํานึกเห็นวาดี หรือ จิตสํานึกไมฟองผิด ตองดําเนินชีวิตโดยไมจมอยูในความทุกข เศรา

หมอง มีการดําเนินชีวิตอยางมีปญญา และสติสัมปชัญญะ ตอง"รักซึ่งกันและกัน" รวมตัวกัน 

และผูกพันชีวิตดวยกัน53 

หลักคําสอนของคริสตศาสนาใหความสําคัญกับคุณคาศักดิ์ศรีของมนุษย สิทธิ

เสรีภาพและความรับผิดชอบตอสังคม ทุกคนจึงมุงพัฒนาตนเองทั้งคุณวุฒิทางกาย ศีลธรรม

และสติปญญา การแสวงหาอิสรภาพที่แทจริง โดยใชความกลาหาญ น้ําใจอิสระเอาชนะ

                                           
49 ยก.1:5. 
50 ยก.3:17. 
51 อฟ.5:15-17. 
52 ปยะวงศ รมรื่นวาณิชกิจ, “ศึกษาทัศนคติทางความเชื่อสมาชิกคริสตจักรที่มีอิทธิพลตอการ

ออกแบบคริสตศาสนสถาน (กรณีศึกษาคริสตจักรความหวัง กรุงเทพฯ)”, วิทยานิพนธปริญญาศิลปศา

สตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2554, หนา 17 – 19. 
53 เรื่องเดียวกัน, หนา 27. 
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อุปสรรค การดําเนินชีวิตในสังคม เพื่อทําใหสามารถดําเนินชีวิตเปนสวนหนึ่งของสังคมและ

เต็มใจชวยเหลือประโยชนของสวนรวม การรับเอาคุณคาทางศีลธรรมดวยมโนธรรมอัน

เที่ยงตรงและรับดวยความสมัครใจเห็นดีของตนเอง การมีความรู และรักพระเจา มุงใหการ

อบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางกาย ใจ และสติปญญาของเขาไดอยางกลมกลืน มีจิตสํานึกใน

การรับผิดชอบที่ดีสมบูรณมากขึ้น รูจักใชเสรีภาพอยางถูกตอง และ มีสวนในสังคมอยางมี

บทบาท54 เปนตน 

2.2.2.2 ลักษณะอภิมนุษยท่ีปรากฏอยูในพระเยซูคริสต 

  เรื่องราวของพระเยซูนั้นก็เปนสิ่งที่นาสนใจ เพราะเต็มไปดวยเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับ

อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยของพระองค ถึงแมคําสอนของทานจะใหความสําคัญกับพระเจามากกวา

ที่จะใหความสําคัญของมนุษยก็ตาม แตประวัติของทานก็เขาขายคุณลักษณะของอภิมนุษยที่

ไมมีมนุษยคนใดจะเสมอเหมือนพระองคได เพราะคริสตศาสนาไดสรางมโนคติเก่ียวกับพระ

เยซูใหอยูเหนือมนุษยท่ัวไปดวยการกลาวอางเรื่องราวแหงปาฏิหาริยที่เหลือเชื่อใหกับ

พระองค เนื่องจากพระองคทรงเปนศาสดาจึงมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับความอัศจรรยของพระองค

มากมาย ซึ่งก็คงคลายกับเรื่องราวอันอัศจรรยที่ปรากฏในพุทธประวัติของพระพุทธเจาเชนกัน 

ดังนั้น ในสวนของพระเยซู ผูวิจัยจึงหยิบขอหยิบยกประเด็นที่มีขอบงชี้ถึงคุณลักษณะแหง

ความเปนอภิมนุษยของพระเยซใูนฐานะผูเปนศาสดามากลาวพอสังเขปดังตอไปนี ้

  1) พระเยซูเจาทรงเปนทั้งพระเจาและมนุษยแท 

 จากพระวรสารนักบุญยอหน กลาววา พระเยซูเจาทรงเปนพระเปนเจา เพราะ

พระองคทรงทําอัศจรรยได พระเยซูเจาทรงรักษาคนตาบอด55, ทรงฟนคืนชีพได จากเรื่อง

การกลับคืนชีพของลาซารัส56, การควบคุมธรรมชาติ เรื่อง การเปลี่ยนน้ําเปนเหลาองุน ใน

เรื่องงานสมรสที่หมูบานคานา57, พระเยซูหามพายุ58, ทรงรักษาคนอัมพาต59, ทรงรักษาคน

                                           
54 สุรินทร จารยอุปการะ, “การจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยตามอัตลักษณ

การศึกษาคาทอลิก”, วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

ศิลปากร), 2556, หนา 8-9. 
55 ยน.9: 1-41. 
56 ยน.11:1-45. 
57 ยน.2:1-11. 
58 มก.4:35-41. 
59 มก.2:1-12. 
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ถูกปศาจสิง60, ทรงรักษาคนเปนโรคเรื้อน61, ซึ่งแสดงใหเห็นวา พระเปนเจาเทานั้นท่ีสามารถ

ทําได อัศจรรยจึงเปนเครื่องหมายวา พระเยซูทรงเปนพระเปนเจาและทรงพระเมตตาตอเรา 

มาชวยเราไถบาป  

พระเยซูเจาทรงตรัสยืนยันถึงพระองคใหคนทั้งหลายรูวาพระองคเทาพระบิดา จาก

พระวรสารนักบุญมาระโก กลาววา พระเยซูเจาทรงเปน"บุตรมนุษย" ตามคําทํานายของ

ดาเนียล แตมีอํานาจเทาพระเปนเจาที่จะอภัยบาปและเปนเจาเปนนายเหนือวันสับบาโต62 

จากพระวรสารนักบุญยอหน กลาววาพระเยซูเจาทรงเรียกพระองคเองวา“พระ

บุตร”มีฤทธิ์อํานาจเชนพระเปนเจา63  ทรงประทานชีวิตบันดาลใหคนตายกลับเปนข้ึนมาและ

พิพากษาเชนเดียวกับบิดา, ทรงเกียรติเทาบิดา”64  พระเยซูตรัสวา “เรากับพระบิดาเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน”65  

พระวรสารนักบุญยอหน กลาวถึงเรื่องการสิ้นพระชนมและการกลับคืนของพระเยซู

เจา วา เปนการพิสูจนยืนยันวาพระเยซูเจาทรงเปนพระเปนเจา ทรงกลับคืนชีพดวยฤทธิ์

อํานาจของพระองคเอง มีแตพระเจาเทานั้นทรงเปนเจาเหนือชีวิตและความตาย66 และจาก

กิจการของอัครสาวก กลาวถึงเรื่องการสิ้นพระชนมและการกลับคืนของพระเยซูเจาไววา 

“เราทั้งหลายเปนพยานถึงกิจการทั้งปวง ซึ่งพระองคทรงกระทําในแผนดินของชนชาติยิวและ

ในกรุงเยรูซาเล็ม พระองคนั้นเขาไดฆาและแขวนไวที่ตนไม” “ในวันที่สามพระเจาไดทรงให

พระองคคนืพระชนมและทรงใหปรากฏ”67 

2) พระเยซบูังเกิดมาจากครรภของพระนางมารียพรหมจาร ี

เรื่องนี้มีปรากฏอยูในพระวรสารนักบุญมัทธิว  กลาววา “เรื่องพระกําเนิดของพระ

เยซูคริสตเปนดังนี้ คือมารียผูเปนมารดาของพระเยซูนั้น เดิมโยเซฟไดสูขอหมั้นกันไวแลว 

กอนที่จะไดอยูกินดวยกันก็ปรากฏวา มารียมีครรภแลวดวยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์"68 และ 

                                           
60 มก.1:21-28. 
61 มก.1:40-45. 
62 มก.2:9-28. 
63 ยน.5:19. 
64 ยน.5:21-23. 
65 ยน.10:30. 
66 ยน.20:19-29. 
67 กจ.10:39-40. 
68 มธ.1:18. 
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"แตเมื่อโยเซฟยังคิดในเรื่องนี้อยู ดูเถิด มีทูตสวรรคขององคพระผูเปนเจา มาปรากฏแกโยเซฟ

ในความฝนวา "โยเซฟ บุตรดาวิด อยากลัวที่จะรับมารียมาเปนภรรยาของเจาเลย เพราะวาผู

ซึ่งปฏิสนธิในครรภของเธอเปนโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์"69 

และจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย  กลาวถึงการใหกําเนิดจากหญิง

พรหมจรรยไวเชนกันวา “พระเจาทรงสงพระบุตรของพระองคลงมา โดยกําเนิดจาก 

สตรีเพศ”70 เปนตน 

 2.2.3 ปรัชญาสมัยใหม  

2.2.3.1 ลักษณะอภิมนุษยที่ปรากฏในปรัชญาอัตถิภาวนิยม (Existentialism) 

จากการศึกษาวิจัยที่กลาวมาทั้งหมดตั้งแตตน จะเห็นไดวาคุณลักษณะอภิมนุษยหรือ

การเปนมนุษยท่ีสมบูรณนั้น มักจะอยูในประเด็นของหลักการทั้ง 3 อยาง คือ 1) ดาน

หลักธรรมหรือแนวคิดทางปรัชญา 2) ดานการเปนผูที่รูจักใชเหตุผลและสติปญญา และ 3) 

การเปนผูที่พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา ซึ่งในยุคปจจุบันนี้หากผูวิจัยจะเลือกหลักปรัชญาที่

ครอบคลุมหลักการทั้ง 3 อยางท่ีกลาวมา ตามทรรศนะของผูวิ จัยแลวเห็นวาปรัชญา 

อัตถิภาวนิยม (Existentialism) อันเปนแนวคิดที่เก่ียวกับเสรีภาพที่มากับความรับผิดชอบ

ของมนุษย นาจะเปนคําตอบที่นาจะดูเปนไปไดที่สุด 

ตัวอยางเชน ในเรื่องของเสรีภาพนั้น ฌอง-ปอล ซารตร71 กลาววา มนุษยถูกสาปให

มีเสรีภาพ  มนุษยจึงไมสามารถปฏิเสธเสรีภาพของตนเองได และ ไมสามารถยุติการเลือกได

ตราบเทาที่ยังมีลมหายใจอยู ฉะนั้น เสรีภาพจึงตองอยูควบคูกับการเปนมนุษย และ 

การยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นก็คือ หนึ่งในหลายวิธีของการใชเสรีภาพเชนกัน คือ

เสรีภาพที่ไดเลือกที่จะปฏิเสธ หรือยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหเขามาเปนสวนหนึ่งของชีวิต ซึ่ง

อาจจะเปนสิ่งทั่ว ๆ ไป หรืออาจเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอการคิดการพูดและการกระทําของเรา72  

                                           
69 มธ.1:20. 
70 กท.4:4 
71 ฌ็อง-ปอล ซาทร (Jean-Paul Sartre) ชาวฝรั่งเศส เปนนักเขียนนวนิยาย, นักบทละคร,  

นักปรัชญา และผูมีบทบาทสําคัญในแนวคิดอัตถิภาวนิยม หรือทฤษฎีที่วาทุกคนนั้นอิสระและ

รับผิดชอบในการกระทําของตน (Existentialism) เปนนักปรัชญาผูประกาศเสรีภาพของมนุษยในแง

ปจเจกชน 
72 พระเกษมพันธ สุธีโร (ตรงสุรียพร), “แนวคิดการยอมรับของมนุษยในทัศนะของอัลแบร 

กามูส”, วารสารศิลปศาสตรปริทัศน, ปที่ 13 ฉบับที่ 25 (มกราคม - มิถุนายน 2561) : 131. 
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สําหรับเรื่องความรับผิดชอบและการพัฒนาตนเองนั้น แนวคิดอัตถิภาวนิยม มี

ทรรศนะวา มนุษยจะมีการเลือกหนทางดวยสํานึกในทางบวกและสรางสรรค มีเสรีภาพใน

การตัดสินใจ รับผิดชอบตอเปาหมายและเจตจํานงของตนเองเพ่ือเติมเต็มความหมายใหชีวิต

ความตั้งใจเต็มใจ เปนคุณลักษณะของการมีอิสรเสรีภาพ สื่อความหมายของการมีเจตจานงที่

จะกระทํา ผูที่มีความตั้งใจเต็มใจจะตองเปนผูที่มีความปรารถนากอน และจึงรูจักตัดสินใจ 

มนุษยจะใชศักยภาพที่มีอยูในตนเองเพ่ือแสวงหาแนวทางตาง ๆ ในการแกไขปญหาและ

รับผิดชอบตนเอง เนื่องจากบุคคลเปนผูรูปญหาของตนไดดีที่สุด ถาบุคคลยอมรับตนเองจะ

สามารถกําหนดเปาหมายชีวิตของตนเอง และมองเห็นตนเองชัดเจนยิ่งข้ึน เพราะเชื่อวาการที่

มนุษยมีความทุกขนั้น เกิดจากความคิดที่ไมสมเหตุสมผล (Irrational beliefs) เนื่องจาก

ความคิด อารมณ และพฤติกรรมเปนสิ่งที่มีความสัมพันธกัน อยางไรก็ตาม สิ่งที่จะชวยให

มนุษยหลุดพนจากสภาวะดังกลาว คือ การพัฒนาตนเองใหงอกงามทั้งในดานคานิยม ความ

เชื่อ และพฤติกรรม บุคคลจะมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงตนเองได โดยกระบวนการคิด

และการแสดงออกทางพฤติกรรม ถึงแมบุคคลจะมีสิ่งที่รบกวนจิตใจมากเทาไหรก็ตาม แต

บุคคลก็ยังคงมีพลังมหาศาลในการพัฒนาตนเองได73 

ดังนั้น ในประเด็นวาดวยเรื่องเสรีภาพที่มาพรอมกับความรับผิดชอบในหลักปรัชญา

อัตถิภาวนิยมนี้ ผูวิจัยจึงมีทรรศนะวาการที่มนุษยมีเสรีภาพในการเลือกนั้นลวนเก่ียวของกับ

การใชเหตุผลและพลังแหงสติปญญาท้ังสิ้น เพราะไมวาจะอยางไรมนุษยก็จะตองรับผิดชอบ

ตอผลแหงการกระทําที่ตนเองเปนผูตัดสินใจเลือกเสมอ ซึ่งลักษณะของมนุษยตามแนวคิด

เชนนี้ ผูวิจัยมีความเชื่อวาจะสามารถพบเห็นไดไมมากนัก และแนวคิดอัตถิภาวนิยมนี้สําหรับ

ผูวิจัยแลวก็เปนส่ิงที่มีความนาสนใจเปนอยางยิ่งที่นาจะทําการศึกษาวิจัยในประเด็นนี้ตอไป 

2.3 สรุปแนวคิดอภิมนุษยในปรัชญาทั่วไป 

 แนวคิดอภิมนุษยที่ปรากฏในหลักปรัชญาทั้ง 5 ยุคสมัย คือยุคปรัชญาอินเดีย ปรัชญาจีน 

และปรัชญาตะวันตก ตั้งแตยุคกรีก ยุคกลางหรือยุคปรัชญาคริสต และยุคใหม  ที่ผูวิจัยไดพิจารณา

เห็นแลววามีลักษณะเขาขายแหงคุณลักษณะแหงความเปนอภิมนุษย โดยเล็งเห็นถึงแนวคิดของแตละ

บุคคลที่มีอยูรวมกันนั่นก็คือแนวคิดเรื่อง “มนุษยนิยม” ซึ่งเปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับการกระทํา

ของมนุษย เห็นถึงศักยภาพของมนุษยที่จะสามารถใชเหตผุลหรือสติปญญาพัฒนาตนเองกําหนดชะตา

                                           
73 ปรีชา ขยัน และ เสรี ใหมจันทร, “การเสริมสรางความหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดย

ใชการใหการปรึกษากลุมแบบผสมผสาน”, วารสารพฤติกรรมศาสตรเพื่อการพัฒนา สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 (สิงหาคม 2560) : 162 - 163. 
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ชีวิตของตนเองได เปนแนวคิดท่ีพยายามกระตุนตอมสํานึกของมนุษยใหเกิดการตระหนักรู ตื่นรู รูจัก

ใชปญญาและเหตุผลในการดําเนินชีวิตของตนเองใหมีความสุข ทําใหมนุษยหันมารับผิดชอบตอผล

แหงการกระทําของตนเอง และผูวิจัยสามารถสรุปแนวคิดทางปรัชญาในแตละยุคเพ่ือความเขาใจได

ดังตอไปนี้ 

 

ลักษณะอภิมนุษยที่ปรากฏในปรัชญาทั่วไป 

ปรัชญาอินเดีย 

พุทธปรัชญาเถรวาท :  อยูในหลักธรรม เรื่องหลักสิกขา 3 หรือ “ไตรสิกขา” คือ ศีล สมาธิ 

ปญญา ซึ่งเปนหลักปรัชญาที่สําคัญ ที่สามารถยืนยันไดอยางชัดเจน

วา มนุษยทุกคนสามารถที่ พัฒนาตนเองไปจนถึงขั้นเปนพระ

อรหันต และสามารถท่ีจะบรรลุพุทธภาวะไดอยางเทาเทียมกัน 

เปนการเขาสูการเปนมนุษยสมบูรณหรือคุณลักษณะของอภิมนุษย 

ปรัชญาเชน : หลักธรรมสําคัญในปรัชญาเชนอันเปนเรื่องของการพัฒนาตนเอง

ไปสูความเปนมนุษยสมบูรณปรากฏอยูในหลักธรรม “อนุพรต 5” 

ซึ่ง จุดมุงหมายของศาสนาเชนคือ มุงใหศาสนิกกําจัดกิเลสาวะทั้ง

ปวงไดอยางเด็ดขาด เพ่ือบรรลุโมกษะ ภูมิที่พนจากสังสารวัฎการ

เวียนวายตายเกิด 

ปรัชญาฮินดู : หลักธรรมสําคัญอันนํามาซึ่งความเปนมนุษยสมบูรณในปรัชญา

ฮินดูนั้น ปรากฏอยูใน “การประพฤติโยคะ” เพื่อควบคุมกายใจ

นําไปสูโมกษะ  

ปรัชญาจีน 

เลาจื๊อ : สาระสําคัญของการเปนอภิมนุษยหรือมนุษยสมบูรณของลัทธิเตา

นั้น คือ “การเขาถึงเตาและการรวมอยูกับเตา” ซึ่งหมายถึงความ

สงบที่เกิดจากการดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับธรรมชาติ 

ขงจื๊อ : แนวคิดเรื่องอภิมนุษยหรือมนุษยสมบูรณนั้น ปรากฏอยูในหลัก

ปรัชญา “สุภาพบุรุษ” คือ บุคคลผูเพียบพรอมดวยคุณธรรมและ

ความรู อันเปนอุดมคติของมนุษยสมบูรณหรือนักปราชญ ซึ่งวาง

อยูบนหลักการพื้นฐานทางจริยศาสตร 



38 

 

เมงจื๊อ : สาระสําคัญของการเปนมนุษยสมบูรณของเมงจ๊ืออยูในหลักคํา

สอนท่ีเชื่อวา มนุษยโดยธรรมชาติทุกคนเปนคนดี สามารถพัฒนา

ตนเองใหเปนคนดีมีคุณธรรมจนถึงขั้นไดชื่อวา “บัณฑิต” ดวย

หลักการพัฒนาตน 4 ประการ คือ มีความเมตตากรุณา, มีความ

ละอาย, มีความสุภาพออนนอมถอมตน และ เปนผูรูผิดชอบชั่วดี 

ปรัชญากรีก 

โซเครตีส : แนวคิดอภิมนุษยหรือมนุษยสมบูรณพบอยูในปรัชญาจริยศาสตร 

โซเครตีสเห็นวามนุษยที่ดีคือมนุษยที่ใชปญญา การใชชีวิตดวย

ปญญาเปนชีวิตที่ ได รับการตรวจสอบ และชีวิตที่ ได รับการ

ตรวจสอบก็คือ “การมีความรูเก่ียวกับตัวเอง” จึงทําใหเรามีความ

เปนมนุษยท่ีสมบูรณได 

เพลโต : แนวคิดอภิมนุษยที่ปรากฏอยูในปรัชญาของเพลโตนั้น ผูวิจัยพบวา 

เพลโตใหความสําคัญกับสิ่งที่เรียกวา “คุณธรรม” อันเปนวิธีการ

ปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิต คือการนําวิญญาณ

กลับคืนสูโลกแหงมโนคติ อันมีมโนคติแหงความดีเปนประธาน

สูงสุด หรือที่เรียกวา “แบบแหงความดี (Idea of the Good)” 

ปรัชญายุคกลาง (ยุคปรัชญาคริสต) 

คริสตศาสนา : แนวคิดอภิมนุษยที่มีอยูในศาสนาคริสต พบอยูในหลักคําสอนการ

ดําเนินชีวิต โดยศาสนาคริสตเชื่อวาการเติบโตไปสูความเปนมนุษย

ที่สมบูรณเปนเสนทางที่มนุษยเอาชนะบททดสอบตางๆ โดยอาศัย

การดําเนินชีวิตของพระเยซูคริสตเปนแบบอยางทางศีลธรรม 

รวมถึงเรื่องหลักคําสอนเรื่อง “ความรัก” คือใหทําแตความดีและ

ความรัก เพราะพระเจาทรงสั่งใหเรารักผูอ่ืนเหมือนรักตนเอง รัก

แมแตศัตรู สอนและสงเสริมใหทุกคนแสดงออกถึงความรักตอกัน

และกัน ใหอภัยกัน ชวยเหลือ เอ้ือเฟอเผื่อแผแบงปนซึ่งกันและกัน 
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ปรัชญาสมัยใหม 

ปรัชญาอัตถิภาวนิยม : เปนแนวคิดที่ผูวิจัยมีทรรศนะวา ดวยหลักปรัชญานี้  มนุษยจะ

สามารถใชเหตุผลและพลังแหงสติปญญาเพ่ือพัฒนาตนเองได 

มนุษยจะมีการเลือกหนทางดวยสํานึกในทางบวกและสรางสรรค มี

เสรีภาพในการตัดสินใจ รับผิดชอบตอเปาหมายและเจตจํานงของ

ตนเองเพ่ือเติมเต็มความหมายใหชีวิต มนุษยจะใชศักยภาพที่มีอยู

ในตนเองเพื่อแสวงหาแนวทางตาง ๆ ในการแกไขปญหาและ

รับผิดชอบตนเอง และมีพลังมหาศาลในการพัฒนาตนเองได 

 



บทท่ี 3 

แนวคิดอภิมนุษยของฟรีดริช นิทเช 

 
 ในบทที่แลวเราไดกลาวถึงคุณลักษณะของอภิมนุษยทั่วไปที่ปรากฏอยูในหลักปรัชญา

ตะวันออกและตะวันตก สวนในบทนี้ก็จะเปนการกลาวถึงแนวคิดอภิมนุษยของนิทเชโดยลงลึกใน

รายละเอียด ซึ่งแนวคิดอภิมนุษยนี้จะปรากฏอยูในบทประพันธ “Thus spoke Zarathustra” 

ของนิทเช ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการศึกษากรอบแนวคิดเรื่อง “อภิมนุษย (Superman)” ผานบทประพันธ

นี้ โดยใชหนังสือแปลในภาคภาษาไทย 2 เลม เลมแรกนั้นใชชื่อวา “ดังนั้นพูดซาราธุสตรา” แปลโดย 

ศัลย ศาลยาชีวิน สวนอีกเลมใชชื่อวา “คือพจนาซาราธุสตรา” แปลโดย มนตรี ภูมี ทั้ง 2 เลมนี้แปล

มาจากภาษาเยอรมันซึ่งเปนตนฉบับเดียวกัน ผูวิจัยไดนํามาเปรียบเทียบตรวจสอบและใชเปนหลักใน

การคนควาวิจัย สวนหนังสืออ่ืน ๆ ที่กลาวถึงเรื่องอภิมนุษยนั้น ผูวิจัยพบวามีไมมากนัก ที่จะพบไดก็

คือหนังสือเก่ียวกับหลักปรัชญาทั่ว ๆ ไปของนิทเชเทานั้น ถึงแมจะพบอยูหลายเลม แตเนื้อหาก็ซ้ํา ๆ 

กันไมมีความแตกตาง สวนที่พบก็เห็นจะมีแตของ กีรติ บุญเจือ เทานั้นที่เขียนไวอยางชัดเจนและตรง

ประเด็นที่สุด เชน “นิทเช : ผูบุกเบิกแนวคิดหลังนวยุค ดวยวิถีสูอภิมนุษยและซึ้งสุนทรีย” ซึ่งพอที่จะ

ใชอ างอิ งได เป นอย างดี  งานวิจั ย อ่ืน  ๆ ที่พบสวนใหญ แล ว ก็จะเก่ียวกับหลักจริยศาสตร 

ของนิทเชซึ่งก็มีความสัมพันธกันอยูบางพอสมควร แตก็ไมไดลงลึกในรายละเอียดเก่ียวกับแนวคิด 

อภิมนุษยมากนัก 

 จากการศึกษาคนควาในเรื่องนี้ของผูวิจัยพบวา ไมวาจะเปนแนวคิดมนุษยสมบูรณหรือมนุษย

ประเสริฐในปรัชญาทั่วไปทั้งในตะวันออกและตะวันตก เมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดอภิมนุษยของนิทเช

แลวก็เห็นวาสิ่งที่มีจุดรวมกันเปนหลักใหญนั้นก็คือเรื่องของ 1) การมีคุณธรรม 2) การพัฒนาตนเอง 

และ 3) การเปนผูท่ีรักใชเหตุผลสติปญญา ดังนั้นในบทนี้ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบการวิจัยในประเด็นทั้ง 

3 ที่กลาวมา 

3.1 ประวัติและผลงาน 

 ฟรีดริช วิลเฮลม นิทเช  (Friedrich Wihelm Nietzsche : 1844 – 1990) เกิดวันที่  15 

ตุลาคม ค.ศ. 1844 ในเมืองเริคเคน เมืองไลพซิกหรือแซกโซนีในปจจุบัน ประเทศเยอรมันนี1 นิทเช

เกิดในครอบครัวเครงศาสนาคริสตนิกายลูเธอลัน ซึ่งเปนนิกายยอยของโปรแตสแตนท เม่ือนิทเชมีอายุ

ได 5 ขวบ บิดาของเขาเสียชีวิต นิทเชจึงไดรับการเลี้ยงดูและเติบโตในครอบครัวที่มีแตผูหญิง อัน

                                           
1 Laurence Gane. นิ ท เช  (Introducing Nietzsche). แป ล โดย  เท พ ท วี  โช ควสิ น , 

(กรุงเทพฯ: มูลนิธิเด็ก, 2549), หนา 4. 
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ประกอบไปดวย มารดาของเขา นาสาว 2 คน และนองสาวของนิทเช 1 คน ชื่ออลิซาเบธ (Elisabeth) 

ทําใหเขาเปนเหยื่อของสตรีผูเครงในศาสนาซ่ึงเลี้ยงดูเขาจนเขาเกือบจะกลายเปนสตรีท่ีละเอียดและ

ออนไหว2 จากที่กลาวมา สําหรับผูวิจัยแลวเห็นวาสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวนิทเชนั้นเองที่ผลตอแนวคิด

ทางปรัชญาของนิทเชในเวลาตอมา สวนงานเขียน Thus Spoke Zarathustra ภาค 1 – 4 เขาเขียน

ขึ้นในชวงอายุประมาณ 39 – 41 ป (1883 – 1885) และตอนอายุ 42 ป (1886) ไดเผยแพรหนังสือ 

Beyond Good and Evil : Prelude to a Philosophy of the Future และเขียน The will to 

power : Attempt at a revolution of all values  เมื่อไดอายุ  45 ป  (1889) นิทเชมีอาการ

ประสาทกําเริบ หมอลงความเห็นวาจะเปนอัมพาต และถึงแกมรณกรรมเมื่ออายุได 56 ป ในวันที่  

25 สิงหาคม 19003 

3.2 แนวคิดอภิมนุษย 

 อภิมนุษยในทรรศนะของนิทเชนั้น หากจะกลาวถึงความหมายโดยรวมแลว นิทเช ไดเสนอ

แนวคิดเรื่อง “อภิมนุษย” ซึ่งนิทเชไดประกาศวา “พระเจาไดตายไปแลว” และมนุษยไมสามารถ

พ่ึงพาพระเจาไดอีกตอไป เม่ือไมมีพระเจาใหพ่ึงพิง ความหวังของมนุษยจึงอยูที่การมี “อภิมนุษย” 

เกิดขึ้น เปาหมายที่ยิ่งใหญของมนุษย คือการกาวไปสูอภิมนุษยหรือภาวะความเปนมนุษยที่สมบูรณ 

ซึ่งคุณลักษณะของอภิมนุษยนั้น เปนผูที่อุทิศตนแกโลกโดยไมหวังสิ่งตอบแทนหรือผลประโยชนของ

ตนเอง มีความใฝรูและแสวงหาความจริงแทของชีวิต มีความสรางสรรคที่กาวพนกรอบความคิด หรือ

จารีตแบบเดิม ๆ ของสังคมสวนใหญ เปนมนุษยที่มีความมุงม่ัน และมีพลังที่จะเริ่มตนใหม ในวัฏฏะ

ของการเวียนวายตายเกิดท่ีหมุนเวียนอยูเปนนิรันดร มีเสรีภาพที่จะทําเพ่ือประโยชนของเพ่ือนมนุษย

ในโลกนี้มากกวาที่จะมุงการบูชายัญดวยเหตุผลของการมีชีวิตที่ดีในโลกหนา4 ดังขอความในบท

ประพันธที่วา “ขาจะสอนใหทานเปนอภิมนุษย.อภิมนุษยเปนความหมายของโลก, จงยอมให

เจตนารมณของทานกลาววา-อภิมนุษยจักเปนความหมายของโลก ขาวิงวอนทาน-ภราดรแหงขา, จง

                                           
2 วิลล ดูแรนท, ชีวิตและความคิดของนักปรัชญา 1 – 2, แปลโดย วันเพ็ญ บงกชสถิตย, 

(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2535), หนา 361. 
3กีรติ บุญเจือ, นีทเฉอ : ผูบุกเบิกแนวคิดหลังนวยุค ดวยวิถีสูอภิมนุษยและซึ้งสุนทรีย,  

(กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน, 2555), หนา 78-81. 
4 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และนภนาท อนุพงศพัฒน, สุขภาพทางปญญา : จิตวิญญาณ 

ศาสนาและความเปนมนุษย, (นนทบุรี : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส, 2560), หนา 75. 
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ซื่อตรงตอโลก, จงอยาเชื่อผูที่เอยถึงความหวังอันพนโลกวิสัย. เขาตางเปนผูวางยาพิษ, ไมวาเขาจะรูตัว

หรือไมก็ตาม”5 

 นิทเชเชื่อวาอภิมนุษยเหลานี้เคยเกิดขึ้นมาแลวในอดีต เชน พระพุทธเจา พระเยซู พระมูฮัม

หมัด หรือในปจจุบัน เชน เกอเธ (นักปราชญชาวเยอรมัน) เปนตน และอภิมนุษยนั้นไมไดมีเฉพาะอยู

ในประเทศใดประเทศหนึ่งเทานั้น แตมีอยูในทุกประเทศและทุกวัฒนธรรม6 

 3.2.1 มนุษย 3 ระดับของนิทเช : มนุษยระดับทาส ระดับนาย และอภิมนุษย 

สําหรับแนวคิดอภิมนุษยนี้ ผูวิจัยพบวา กีรติ บุญเจือ ไดสรุปใจความสําคัญของเรื่องนี้ไว

ดังตอไปนี้คือ 

 (1) มนุษยระดับทาส มนุษยระดับนี้ไมเปนตัวของตัวเองเพราะกลัวความรับผิดชอบ ไมกลา

มีความคิดของตัวเอง จึงนิยมเดินตามอุดมการณที่คนสวนมากยอมรับ ไมกลาทําอะไรผิดไปจากผูอ่ืน

เพราะไมรูวาอะไรจะเกิดขึ้น คนประเภทนี้สวนมากคิดวาการถือตาม “ศีลธรรมแบบทาส (slave 

morality)” เชนนี้ เปนวิธีไดเปรียบที่สุดแลว เพราะปลอดภัยไมตองเสี่ยงไมตองคิด และไมตอง

รับผิดชอบ เพียงแตยอมใหเกียรติคนบางคนที่มีอํานาจเหนือตนก็พอแลว นิทเชถือวาพวกนี้คิดสั้น คิด

วาการกระทํานั้นเปนความฉลาด แตนั่นหาใชอุดมการณของความเปนมนุษยที่สมบูรณ 

(2) มนุษยระดับนาย มนุษยระดับนี้กลาเสียและกลาเสี่ยงเพ่ือความเปนใหญเหนือคนอ่ืน คน

เหลานี้จะทําอะไรตามใจ โดยถือคติวา “ตายเสียดีกวายอมจํานน” เปนคนกลาเสี่ยง มนุษยระดับทาส

ก็จะเกรงกลัวยึดถือเปนท่ีพ่ึง และยอมใหเปนนาย มนุษยระดับนี้จึงถือ “ศีลธรรมแบบนาย (master 

morality)” ตราบเทาที่ไมมีคูแขง ครั้นมีคูแขงก็จะตองตอสูกันจนตายไปขางหนึ่ง แตถาหากพบผูท่ีมี

พลังเขมขนแสดงความเปนนายเหนือตนมาก ๆ เห็นวาไมมีประตูสูแน ๆ ก็จะยอมจํานนโดยยอมถือ

ศีลธรรมแบบทาส ทั้งนี้เพ่ือจะมีโอกาสใชศีลธรรมแบบนายกับผูที่ออนแอกวาตอไปไดโดยสะดวก 

บางครั้งเขาอาจจะยอมจํานนตอคูแขงที่มีพลังไลเลี่ยกับตนชั่วคราว เพื่อหาโอกาสลมลางในเวลาตอมา 

นิทเชคิดวามนุษยระดับนายมีพลังเขมขนกวามนุษยในระดับทาส จึงเอาเปรียบทุกคนและทุกสิ่งที่

ออนแอกวาตนในทุกวิถีทาง พวกนี้ทําความเจริญใหแกมนุษยชาติ แตก็สรางความเดือดรอนใหไมนอย

ทีเดียว ทั้งมนุษยระดับทาสและมนุษยระดับนายตางก็มีกิเลสเปนเครื่องนําทาง จึงตางก็เปนมนุษยที่ไม

สมบูรณดวยกันทั้งสิ้น และ 

                                           
5 ฟรีดิช วิลเฮลม นิทเช, ดังนั้นพูดซาราธุสตรา (Thus spoke Zarathustra), แปลโดย ศัลย 

ศาลยาชีวิน, พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: โฆษิต, 2550), หนา 28-29. 
6 ชัยวัฒน อัตพัฒน, ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม 2 (Modern Western Philosophy 2),  

พิมพครั้งที่ 7, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2558), หนา 102. 
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(3) ระดับอภิมนุษย มนุษยระดับนี้ไดแกนักปราชญผูเห็นแจงในสัจธรรม รูวาเบื้องหลังของสิ่ง

ที่ปรากฏทั้งหลายคือ “เจตจํานงที่จะมีอํานาจ” รูวาพลังหนวยยอยท้ังหลายดิ้นรนเอาเปรียบกันอยาง

รูเทาไมถึงการณ จึงตกเปนเหยื่อแหงการเอาเปรียบกันอยางไมรูจักจบสิ้น นิทเชคิดวาศาสดายิ่งใหญ

ทั้งหลายในอดีตไดเห็นสัจธรรมนี้มาแลว แตไมสามารถพูดออกตรง ๆ อาจจะเปนเพราะยังไมพบ

คําศัพทที่เหมาะสมหรืออาจจะกลัววาผูฟงไมเขาใจ (นิทเชคิดวาตนเห็นแจงในสัจธรรมเชนกัน เลย

อยากที่จะลองเสี่ยงพูดตรง ๆ หรือสอนดู) อภิมนุษยยอมมีใจอุเบกขา มีใจสงบ ไมตะเกียกตะตาย7 

 3.2.2 เจตจํานงที่จะมีอํานาจ (will to power) : แนวคิดการพัฒนาตนเอง 

 ดังที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดศึกษาและพบวา มนุษยทั้ง 3 ระดับในปรัชญาของนิทเชนั้นมี

ความเกี่ยวของกับเรื่องการพัฒนาชีวิตเปนสําคัญ ซึ่งปรากฏอยูในแนวคิดเรื่อง “เจตจํานงที่จะมี

อํานาจ” อยูหลายประเด็น กอนอ่ืน ผูวิจัยขอกลาวเพียงเล็กนอยเกี่ยวกับแนวคิดเจตจํานงที่จะมี

อํานาจ กอนที่เขาสูเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องของ “อภิมนุษย” ซึ่งจะมีความเก่ียวของโดยตรงกับปรัชญา

พ้ืนฐานเรื่องเจตจํานงท่ีจะมีอํานาจนี้ นิทเชเชื่อวา ทุกสิ่งทุกอยางท่ีมีขึ้นในเอกภพ เปนการแสดงออก

ของพลังดิ้นรนอันเปนธาตุแทของความเปนจริง ซึ่งนิทเชเรียกวา “เจตจํานงท่ีจะมีอํานาจ (will to 

power)”8 คือไมเปนเพียงเจตจํานงที่จะมีชีวิตอยูเทานั้น แตยังมีเจตจํานงที่จะแสวงหาอํานาจอยู

ตลอดเวลา เปนพลังดิ้นรนแหงการตอสูเพ่ือความเปนอยู หรือกลาวไดวา ผูที่เหมาะสมที่สุดยอมอยู

รอดได พลังอํานาจนี้เองเปนเหตุที่ทําใหพวกอภิมนุษยล้ําหนากวาพวกมนุษยธรรมดาไปไดไกล9 

 สมบูรณ วัฒนะ ไดอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเจตจํานงท่ีจะมีอํานาจเพิ่มเติมไวดังนี้ นิทเชถือวา 

เจตจํานงที่จะมีอํานาจคือพ้ืนฐานแหงศีลธรรมทั้งหมด นิทเชเห็นวา การแสดงถึงความมีอํานาจที่ยอด

เยี่ยมท่ีสุด คือการเอาชนะใจตนเอง การเอาชนะใจตนเองนี้เปนมาตรฐานที่ชัดเจน“การชนะตนเองคือ

ปายทองคําที่ติดอยูกับตัวบุคคล มันคือปายที่แสดงถึงชัยชนะของเขาเอง” เจตจํานงท่ีจะมีอํานาจคือ

ความมีพลังเพ่ือที่จะดิ้นรน ตะเกียกตะกายตอสูกับปญหาตาง ๆ เจตจํานงท่ีจะมีอํานาจเปนสมมติฐาน

ทางจิตวิทยาทั่วไปที่มุงหวังอธิบายพฤติกรรมทุกอยาง เจตจํานงที่จะมีอํานาจนี้มีหนาที่สูงสงเปน

มาตรฐานทางจริยธรรมข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งเปนรากเหงาของทุก ๆ ศีลธรรม เจตจํานงที่จะมีอํานาจคือที่สุด

ของความพยายามของมนุษยทุกคน “เจตจํานงท่ีจะมีอํานาจสามารถแสดงใหเห็นอยางชัดเจนที่สุดคือ

วา ทุก ๆ สิ่งมีชีวิตกระทําทุก ๆ สิ่ง และมันก็ไมสามารถจะคงความเปนตัวมันเอง เชนเดิมได แตมัน

                                           
7 กีรติ บุญเจือ, นิทเช : ผูบุกเบิกแนวคิดหลังนวยุค ดวยวิถีสูอภิมนุษยและซึ้งสุนทรีย, 

(กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน, 2555), หนา 13-14. 
8 กีรติ บุญเจือ, วิถีสูอภิมนุษย, (กรุงเทพฯ: วิชาการ, 2524), หนา 4. 
9 ชัยวัฒน อัตพัฒน, ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม 2 (Modern Western Philosophy 2),  อาง

แลว, หนา 101-103. 
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สามารถเปนไดเพ่ิมมากขึ้นกวาเดิม” “เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งมีชีวิตทุก ๆ สิ่งตองการที่จะปลดปลอย

พลังงานของมัน ชีวิตเชนนั้น คือเจตจํานงที่จะมีอํานาจ” สําหรับนิทเช จุดมุงหมายอันสูงสุด คือ การมี

อํานาจ ในความเปนจริงแลวมนุษยทุกคนก็ปรารถนาอํานาจกันโดยธรรมชาติ และนี้ถือวาเปนหนาที่ที่

ควรทําแตคนที่มีอํานาจสูงสุด ตองมีอิสรภาพอยางเต็มที เปนคนมีเหตุผลและเปนคนไมยอมนับถือสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ หรือศาสนาใด ๆ และลัทธิประเพณี ถาจะนับถือก็ตองตรวจสอบและมีเหตุผล เขาเปนคน

ชอบแสวงหาเหตุผล และสามารถควบคุมอารมณออนแอไดอยางเครงครัด ตัวเขาเปนผูสรางกฎเกณฑ

และอุดมคติ และคนเชนนี้ก็คือ อภิมนุษย (superman) ในอุดมคติของนิทเชนั่นเอง และอํานาจท่ี 

นิทเชหมายถึง คือ อํานาจฝายสูง ซึ่งเปนอํานาจในทางสรางสรรค ใชอํานาจแบบมีคุณธรรม มีเหตุผล 

ยึดความสามารถของบุคคลเปนหลัก ไมกดขี่ขมเหงคนดอยกวา เปนบุคคลตัวอยางแหงคุณความดี 

เปนผูบุกเบิก เปนผูนํา กลาคิด กลาทํา กลารับผิดชอบ10 

ตามท่ีกลาวมาขางตนนั้นสอดคลองกับขอความในบทประพันธท่ีวา ขาขอบอกทานวา “ความ

ดี-ชั่วที่ไมเปลี่ยนแปลงนั้นไมมี” มันตองเอาชนะตนครั้งแลวครั้งเลาดวยตนเอง. ทานใชอํานาจโดย 

(ผานทาง) คานิยมและหลักการแหงความดี-ชั่ว, ทานผูประเมินคุณคา. และนั่นคือความรักที่แฝงเรน

ของทาน,และการสองประกาย,และการสั่นไหว, และการทวมทนของวิญญาณทาน. แตอํานาจที่ทรง

พลังกวาและการเอาชนะครั้งใหม-ยอมงอกขึ้นจากคานิยมท้ังหลายของทาน. ไขและเปลือกไขยอมแตก

ออกไปเพราะมัน. และผูที่ตองเปนผูสรางทั้งความดีและชั่ว, จริงทีเดียว, จะตองกลายเปนผูทําลายและ

ผูหักลางคานิยม-กอนสิ่งอ่ืนใด. ดังนั้นความชั่วอันยิ่งใหญที่สุดจึงเปนพวกเดียวกับความดีอันยิ่งใหญ

ที่สุด. อยางไรก็ตาม, ส่ิงเหลานั้นคอืความดีสรางสรรค.”11 

 การศึกษาแนวคิดอภิมนุษยที่แฝงอยูในบทประพันธ Thus spoke Zarathustra ตองใช

ทักษะสวนตัวของผูอานในการตีความสูง เพราะอยางท่ี กีรติ บุญเจือ ไดกลาวไววา บทประพันธเรื่องนี้

ใชภาษาใหออกไปในแนวคัมภีรทางศาสนา ดังนั้นจึงตองใชความสามารถในการทําความเขาใจในการ

ตีความหมายที่อยูใตตัวอักษร มีแตวิธีนี้เทานั้นที่จะทําใหการอานบทประพันธนี้เปนไปอยางไดอรรถรส 

ซึ่งไมใชเรื่องงายเลย ดังนั้น ในบทนี้ ผูวิจัยจําเปนตองมีการตีความในบางประเด็นเพ่ิมเติมลงไปดวย

เชนเดียวกัน 

ในบทประพันธ Thus spoke Zarathustra บทที่วาดวยเรื่องการเอาชนะตน (ผูวิจัยอยากใช

คําวาการพัฒนาตนเองมากกวา)  มีขอความที่กลาวถึงเรื่องเจตจํานงท่ีจะมีอํานาจไววา “นั่นคือเจตนา

                                           
10 สมบูรณ วัฒนะ, “ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของฟรีดริช นิทเช”, 2553, 3 กันยายน 2561 

<http://buddhistphilo.blogspot.com/>. 
11 ฟรีดิช วิลเฮลม นิทเช, ดังนั้นพูดซาราธุสตรา (Thus spoke Zarathustra), ), แปลโดย 

ศัลย ศาลยาชีวิน, อางแลว, หนา 169-170. 
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ทั้งหมดของทาน-ทานบุรุษผูฉลาดยิ่ง มันคือ “เจตนาเพื่ออํานาจ” ... ทานปรารถนาจะสรางโลกที่ทาน

สามารถคุกเขาลงตอหนามัน นั่นคือความหวังและความมึนเมาข้ันสุดยอดของทาน”12  

คําวาอํานาจ (power) ตามทรรศนะของผูวิจัยนี้ ผูวิจัยเชื่อมั่นวาคงไมไดหมายถึงอํานาจ

ในทางสังคมเหมือนอยางที่เราเขาใจกันเพียงอยางเดียว อยางเชนอํานาจทางการเมือง แตคําวา 

power ในที่นี้ผูวิจัยคิดวายังหมายความถึง “พลัง” ดวยเชนเดียวกัน เปน “พลังแหงชีวิต” ที่มีอยูใน

มนุษยทุกคน นิทเชคงพยายามที่จะบอกวาการมีชีวิตเทานั้นยังไมเพียงพอ แตตองเปนชีวิตที่มีพลังดวย 

ซึ่งสังคมทุกวันนี้มีแนวโนมเปนไปตามสิ่งที่นิทเชไดกลาวไวอยางชัดเจน  โลกที่เต็มไปดวยการแขงขัน 

มีแตคนที่มีพลังชีวิตที่มากกวาเทานั้นที่จะสามารถขับเคลื่อนชีวิตของตนเองใหบรรลุเปาหมายไดเร็ว

กวาผูอ่ืน กลาวอยางงาย ๆ วา ใครมีสติปญญามากวา ฉลาดกวา เกงกวา มีพลังมากกวา ก็คือผูที่

ไดเปรียบกวานั่นเอง ขอความนี้บงบอกถึงสิ่งที่เรียกวาพลังอํานาจในทุกดานของการดํารงชีวิตของ

สังคมมนุษย เปนพลังภายในตัวมนุษยที่จะนําพาชีวิตของตนเองใหสามารถอยูรอด ไดดวยทุกวิถีทาง

เทาที่มนุษยจะสรรหามาได ไมวาใครก็ตามยอมตองการพลังเชนนี้  

ดังนั้นขอความที่วา “นั่นคือเจตนาทั้งหมดของทาน-ทานบุรุษผูฉลาดยิ่ง มันคือ เจตนาเพ่ือ

อํานาจ”  มีความหมายวา ไมวามนุษยจะรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม ตลอดชั่วชีวิตมนุษยนั้นแสวงหาสิ่งที่

เรียกวาอํานาจอยูตลอดเวลา นั่นคือ “พลังอํานาจภายในตน” ที่จะนํามาพัฒนาตนเองใหมีชีวิตท่ีดีกวา

ที่เปนอยู ดีกวาผูอ่ืน ประสบความสําเร็จมากกวา มีตําแหนงหนาที่การงานที่ดีกวา กาวหนามากกวา 

ร่ํารวยกวาผูอ่ืน ฯลฯ สวนขอความที่วา “ทานปรารถนาจะสรางโลกที่ทานสามารถคุกเขาลงตอหนา

มัน นั่นคือความหวังและความมึนเมาขั้นสุดยอดของทาน” หมายความวา อํานาจนั้นคือความ

ปรารถนาของมนุษย มนุษยยอมทําไดทุกวิถีทางเพื่อที่จะไดครอบครองซึ่งพลังอํานาจนั้นไมวาจะเปน

ทั้งอํานาจภายนอกหรือภายในตนเองก็ตาม และไมวาจะดวยวิธีการที่ถูกตองหรือไมก็ตาม 

ชัยวัฒน อัตพัฒน ไดแยกแยะเกี่ยวกับอํานาจตามทรรศนะของนิทเชใหเห็นอยางชัดเจน

ดังตอไปนี้  

 

 

                                           
12 ฟรีดิช วิลเฮลม นิทเช, ดังนั้นพูดซาราธุสตรา (Thus spoke Zarathustra), แปลโดย 

ศัลย ศาลยาชีวิน, อางแลว, หนา 166. 
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การมีชีวิตอยูเพื่อการมีอํานาจนั้น ตองพิจารณาเปน 2 ประเด็น คือ 

อํานาจฝายต่ํา อํานาจฝายสูง 

ใชอํานาจในการทําลาย 

 กดขี่ขมแหง 

 ถือพรรคถือพวก 

 เห็นแกตัวจัด 

 นําไปสูการแบงแยกแตกสามัคค ี

 มีความอิจฉาริษยากัน 

ใชอํานาจในทางสรางสรรค 

 ใชอํานาจเปนธรรม 

 ยึดถือเหตุผลเปนหลัก 

 ถือความสามารถของบุคคลเปนหลัก

ปฏิบัต ิ

 นําไปสูความกลมกลืนสามัคคีมีเมตตา

ธรรม 

 เม่ือพิจารณาตารางขางบนนี้จะเห็นไดวา การมีชีวิตอยูเพ่ือการมีอํานาจแลวใชอํานาจไป

ในทางสรางสรรค และใชอํานาจเปนธรรมนั้น เปนสิ่งที่ผูนําของประเทศและของโลกควรเจริญรอย

ตาม ถือเปนหลักปฏิบัติอยางยิ่งเพ่ือสันติสุขของมวลชนโดยอาศัยเหตุผลเปนเครื่องมือของเจตจํานง

ไปสูอํานาจ13  

ในงานแปลบทประพันธ Thus spoke Zarathustra ของมนตรี ภูมี ผูวิจัยยังพบขอความที่

นิทเชอธิบายถึงเรื่องเจตจํานงท่ีจะมีอํานาจเพ่ิมเติมอีกดังนี้ เชน 

“เมื่อใดที่เราพบกับชีวิต เราก็จะพบความตองการอํานาจที่นั่นและแมแตในความตองการของ

ผูรับใช เราก็ยังพบความตองการที่จะเปนนาย”...  

“ความตองการของคนออนแอชักจูงตัวเขาใหเขารับใชคนที่แข็งแรงกวา ดวยอยากจะเปนนาย

ของผูที่ออนแอกวาอีกตอหนึ่ง ความตองการไมอยากละทิ้งความยินดีนี้ไป ผูต่ําตอยยอมตนตอผู

ยิ่งใหญกวาก็เพ่ือจะไดมีความสุขและมีอํานาจเหนือผูที่ต่ําตอยกวานั่นเอง ดวยเหตุนี้ แมแตผูยิ่งใหญ

ที่สุดก็ยังตองยอมตนและยอมเสี่ยงชีวิตเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจเชนกัน การยอมตนของผูยิ่งใหญที่สุดคือ

การเสี่ยงอันตรายและเสี่ยงกับความตาย”...  

“และที่ใดมีการเสียสละ การรับใช และการมองดวยสายตารักใคร ที่นั่นยอมมีความตองการ

จะเปนนายอยูดวย คนออนแอกวา แอบลักลอบเขาไปยังปราสาท และเขาไปสูกลางใจของผูมีอํานาจ

กวาแลวขโมยอํานาจนั้นมา” 

                                           
13 ชัยวัฒน อัตพัฒน, ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม 2 (Modern Western Philosophy 2), อาง

แลว, หนา 103. 
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“และชีวิตเองไดบอกความลับแกเราวา “ดูเถิด เราคือ สิ่งซึ่งตองเอาชนะตัวเองใหไดเสมอ” 

แนนอนวา ทานเรียกมันวาความตองการที่จะสราง หรือแรงกระตุนไปสูจุดหมาย ไปสูสิ่งที่สูงกวา ไกล

กวา หลากหลายยิ่งกวา แตทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งเดียวกัน และเปนความลับอยางเดียว”14 

จากตัวอยางขอความที่ยกมากลาวนั้น กีรติ บุญเจือ ไดอธิบายไวใหเปนที่เขาใจพอสังเขป

ดังนี้คือ “เจตจํานงที่จะมีอํานาจ” พลังนี้แสดงออกเปนหนวย ๆ แลวก็สําแดงฤทธิ์เดชออกใหเห็นวา 

ตางก็ดิ้นรนเพ่ือเปนใหญเหนือกันและกัน แตทวาหนวยตาง ๆ มีความเขมขนไมเทากัน สวนใดเขมขน

มากกวาจะเอาเปรียบหนวยที่เขมขนนอยกวา เชนพืชเอาเปรียบแรธาตุ สัตวเอาเปรียบแรธาตุและพืช 

มนุษยเอาเปรียบแรธาตุ พืช และสัตว ในหมูมนุษยดวยกันเองก็จะมีพลังดิ้นรนเขมขนไมเทากัน คนที่มี

พลังเขมขนมากกวาจะฉลาดกวาหรือเขมแข็งมากกวา และจะเอาเปรียบคนที่โงกวาหรือออนแอกวา 

การเอาเปรียบเหลานี้นี่เอง ที่ศาสดาทั้งหลายเรียกวา “กิเลส” บางคนกิเลศหนาแตก็รูจักแสดงบทบาท

เปนคนกิเลสบางเพ่ือไดรับการยกยองสรรเสริญและไดเปรียบคนอ่ืน นั่นเปนความฉลาดของเชา บุคคล

ใดบรรลุญาณวิเศษ ก็จะเห็นขอเท็จจริงเหลานี้แจมแจงชัดเจน15 ซึ่งจะสังเกตเห็นวาเรื่องของอํานาจ

หรือพลังดิ้นรนเอาเปรียบซึ่งกันและกันตามที่ กีรติ บุญเจือ ไดกลาวไวนี้ จะชวยใหเขาใจไดงายขึ้น  

จากขอความที่วา “เมื่อใดที่เราพบกับชีวิต เราก็จะพบความตองการอํานาจที่นั่นและแมแตใน

ความตองการของผูรับใช เราก็ยังพบความตองการที่จะเปนนาย” จนถึงขอความสุดทายที่วา “และ

ชีวิตเองไดบอกความลับแกเราวา “ดูเถิด เราคือ สิ่งซึ่งตองเอาชนะตัวเองใหไดเสมอ” แนนอนวา ทาน

เรียกมันวาความตองการท่ีจะสราง หรือแรงกระตุนไปสูจุดหมาย ไปสูสิ่งที่สูงกวา ไกลกวา หลากหลาย

ยิ่งกวา แตทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งเดียวกัน และเปนความลับอยางเดียว” ตามทรรศนะของผูวิจัย ขอความนี้

บงบอกถึงความเปนจริงของมนุษย ไมวาใครก็ตามยอมอยากที่จะมีสภาพชีวิตหรือความเปนอยูที่ดีข้ึน

กวาเดิม กาวหนาขึ้นกวาเดิม ดังนั้นพลังอํานาจภายในตนที่เปนพลังขับเคลื่อนชีวิตจึงเปนสิ่งที่สําคัญ

ของทุกสรรพชีวิตไมเวนแมแตสัตวที่รูจักใชสัญชาตญาณเพื่อความอยูรอด แตมนุษยเปนไดมากกวานั้น 

เพราะมนุษยมีสติปญญารูจักการใชเหตุผล มนุษยพัฒนาตนเองใหกาวหนาและบรรลุเปาหมายได มิใช

แคเพียงเพ่ือความอยูรอด แต เพื่อใชชีวิตอยางมีความหมายดวย เชน คนท่ีพัฒนาตนเองใหมี

ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานนั้น เพราะอาจมีจุดประสงคดวยวาจะมีรายไดที่มากขึ้น ชีวิตมี

ความกาวหนามากขึ้น เพราะการมีตําแหนงหนาที่การงานที่สูงข้ึน อาจทําประโยชนใหกับผูอ่ืนไดมาก

ขึ้น คนยากจนก็ดิ้นรนเพ่ือใหตนเองนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีหรือร่ํารวยข้ึนก็เพ่ือทําใหความเปนอยู

                                           
14 นิทเช เขียน, คือพจนาซาราธุสตรา (Thus spoke Zarathustra), แปลโดย มนตรี ภูมี,  

(กรุงเทพฯ : แพรวสํานักพิมพ, 2546), หนา 147-148. 
15 กีรติ บุญเจือ, นีทเช : ผูบุกเบิกแนวคิดหลังนวยุค ดวยวิถีสูอภิมนุษยและซึ้งสุนทรีย, อาง

แลว, หนา 12. 
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ขอตนเองและครอบครัวดีข้ึน คนที่มีฐานะดีหรือร่ํารวยอยูแลวก็รูสึกอยากที่แบงปนและชวยเหลือผูอ่ืน

ไดมากขึ้น ดังนั้นความลับที่แทจริงของเรื่องนี้ก็คือมนุษยตองรูจักพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาไมวาจะ

ดวยวิธีใดก็ตาม เพราะการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลานั่นเองคือพลังอํานาจที่แทจริงเพียงหนึ่งเดียวที่

ทุกสรรพชีวิตรวมทั้งมนุษยพึงมีได 

ชัยวัฒน อัตพัฒน ไดกลาวไววา สิ่งที่มนุษยปรารถนานั้นไมใชเกียรติยศ ชื่อเสียง ฐานะทาง

สังคม และความอยูรอดอยางเดียว แตยังตองการมีอํานาจยิ่ง ๆ ข้ึนไปอีกดวย มนุษยมีความเต็มใจท่ี

จะยอมแลกทุกอยาง แมจะตองทรมานรับความทุกขเพื่อที่จะไดมาซึ่งอํานาจอันยิ่งใหญ และอํานาจที่

จะเปนไปในทางสรางสรรค ยอมนํามาซึ่งความสุขอันอุดมที่มนุษยปรารถนายิ่งนัก ถึงแมวาเราจะไดรับ

ความทุกขยากลําบากก็ตาม และความสุขท่ีแทจริงอยูตรงท่ีมีอํานาจ ไดครองอํานาจนั้นอยูนาน ๆ และ

ใชอํานาจไปในทางสรางสรรค ถาทําไดเชนนี้ คนเราจะสามารถยกระดับของตนเองใหสูงกวาสัตว

เดียรัจฉาน เจตจํานงไปสูอํานาจ (พลังชีวิต : ผูวิจัย) เปนเครื่องมือพิเศษที่มนุษยทุกคนมีอยูกับตัว และ

การที่จะสามารถใชอํานาจนั้นตองใชเหตุผลเปนเครื่องนําทาง (สติปญญา : ผูวิจัย) ดวยการใชเหตุผล

นี่เองมนุษยก็จะสามารถใชตัณหาใหเปนประโยชน หากใชตัณหาใหเปนประโยชนไมได มนุษยเราก็ไม

ตางจากสัตว16 

กีรติ บุญเจือ ไดกลาวเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมไววา อํานาจ (Power) ในความคิดของนิทเช 

มิใชอํานาจปกครองกดข่ีผูอ่ืน แตเปนอํานาจสรางสรรคในทางวิทยาศาสตร ศิลปะ และ ปรัชญา โดย

เริ่มจากการรูจักควบคุมกิเลส คนไรกิเลสไมมีหวังจะมีอํานาจ แตผูมีกิเลสแกกลาและรูจักควบคุมใชใน

งานสรางสรรค คนนั้นแหละเปนคนมีอํานาจ... ผูที่ทําไดเชนนี้ในข้ันสมบูรณเรียกวาเปนอภิมนุษย 

(Superman) จะถึงข้ันนี้ก็โดยเดินตามศีลธรรมแบบนาย (Master Morality) อยางเครงครัด คนเชนนี้

หายากยิ่งกวางมเข็มในทะเล สวนมากเปนพวกปฏิบัติครึ่ง ๆ กลาง ๆ แตก็เปนหนาที่ของทุกคนที่จะมุง

หนาสูการเปนอภิมนุษย โดยพยายามเอาชนะสภาพปจจุบันของตัวเอง เราตองเปนผูสรางตัวเราขึ้น

ตลอดเวลา17 

การศึกษาวิจัยในรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องของ “อภิมนุษย” ผูวิจัยขออางที่มาของเรื่องนี้ ซึ่ง

มีปรากฏอยูในบทนําของบทประพันธ Thus spoke Zarathustra ที่นิทเช ไดพรรณนาคุณลักษณะที่

สําคัญของอภิมนุษยไวในหลายประเด็น ซึ่งผูวิจัยไดใชฉบับแปลของมนตรี ภูมี ในการอางอิง และขอ

อธิบายเพ่ิมเติม ดังนี้ คือ 

                                           
16 ชัยวัฒน อัตพัฒน, ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม 2 (Modern Western Philosophy 2), อาง

แลว, หนา 101-104. 
17 กีรติ บุญเจือ, ชุดปญหาปรัชญา : ปรัชญาอัตถิภาวนิยม (Existentialism), (กรุงเทพฯ: 

ไทยวัฒนาพานิช, 2522), หนา 233. 
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“เราจะสอนพวกทานใหเปนผูขามพนมนุษย ความเปนมนุษยนั้นเปนสิ่งที่ตองขามพนไปใหได 

ทานไดทําอะไรเพ่ือขามไปใหพนบาง”18 นิทเชไดกลาวเตือนเพ่ือใหเกิดความตระหนักรูวา มนุษยควรที่

จะพัฒนาตนเองใหมีความกาวมากข้ึนกวาท่ีเปนอยู และควรท่ีจะเรียนรูถึงวิธีที่จะพัฒนาตนเองดวย 

สําหรับผูวิจัยแลวมีทรรศนะวา ใชวามนุษยจะไมรูวาควรทําสิ่งใดเพื่อใหตนเองมีความกาวหนา แต

ปญหาอยูตรงที่มนุษยรูแลวแตไมคิดลงมือทํามากกวา นั่นคือสิ่งท่ีนิทเชไดตั้งคําถามเชิงประชดประชัน

วา “ทานไดทําอะไรเพื่อขามไปบาง” ซึ่งนิทเชถือวาการรูจักพัฒนาชีวิตของตนเองใหกาวหนาหรือดีขึ้น

กวาที่เปนอยู คือกระบวนการที่กาวไปสูความเปนอภิมนุษย ซึ่งในบทแปลของศัลก ศาลายาชีวิน 

ขึ้นตนดวยขอความที่วา “ดูกอน, ขาจะสอนใหทานเปนอภิมนุษย. (ความเปน) มนุษยคือสิ่งที่ทานควร

เอาชนะเหนือ. ทานเคยทําอะไรเพ่ือเอาชัยตอเขา?19 เพราะอภิมนุษยคือผูที่สามารถเปนไดมากกวาที่

ตนเองคิดวาจะไปได ดังนั้นจึงไมควรหยุดพัฒนาตนเอง การลงมือทําคือสิ่งท่ีจําเปน 

“สิ่งมีชีวิตทั้งหลายตางดิ้นรนทุกหนทางเพ่ือขามพนตัวเองไปแลว ทานอยากจะปลอยตัวให

ถอยหลังเขาคลองจนกลับไปเปนสัตว แทนที่จะขามพนความเปนคนอยางกระนั้นหรือ...” ขอความนี้

ไดสะทอนความเปนจริงของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา หากเรามองไปรอบ ๆ ตัวเรา เราจะ

เห็นความกาวหนามากมายในสังคมที่เราอยู มีความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การเมือง ความเติบโต

เศรษฐกิจ ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางมากมายที่อํานวยความสะดวกสบายใหกับมนุษย 

สิ่งเหลานี้สะทอนถึงความกาวหนาทางสติปญญาของมนุษยโดยตรง การสรางสรรคของมนุษยในทุก ๆ 

ดานลวนแสดงถึงความเพียรพยายามของมนุษยในทุกทางที่จะพัฒนาตนเองและสิ่งรอบ ๆ ตัวอยาง

ตอเนื่อง นี่คือขอบงชี้หนึ่งที่ผูวิจัยหยิบยกขึ้นมาเปรียบเทียบ สําหรับขอความของนิทเชนี้ สําหรับผูวิจัย

แลวการไมพัฒนาตนเองก็เขาขายคนถอยหลังลงคลอง โดยเฉพาะในขอความนี้นิทเชไดเนนย้ําวา สิ่งท่ี

ควรจะพัฒนามากที่สุดเห็นจะเปนเรื่องมโนสํานึก คุณธรรมตาง ๆ ซึ่งเปนสิ่งที่มนุษยสามารถพัฒนาได 

สัตวไมสามารถทําได การพัฒนาตนเองนี่เอง คอืหนึ่งในคุณลักษณะอภิมนุษย 

อีกขอความ “ขอทานจงตั้งปณิธานวา ผูขามพนจักเปนสิ่งที่โลกมุงหมาย พ่ีนองทั้งหลาย เรา

ขอวิงวอนทาน จงศรัทธามั่นตอโลกนี้ไว อยาไปเชื่อผูท่ีบอกใหทานหวังอะไรตอมิอะไรในโลกหนา นั่น

คือพวกวางยาพิษ ไมวาจะโดยรูตัวหรือไมก็ตาม”20 อภิมนุษยคือผูที่ตองเผชิญหนาอยูกับโลกแหงความ

                                           
18 นิทเช, คือพจนาซาราธุสตรา (Thus spoke Zarathustra), แปลโดย มนตรี ภูมี, อางแลว, 

หนา 22. 
19 ฟรีดิช วิลเฮลม นิทเช, ดังนั้นพูดซาราธุสตรา (Thus spoke Zarathustra), แปลโดย 

ศัลย ศาลยาชีวิน, อางแลว, หนา 28. 
20 นิทเช, คือพจนาซาราธุสตรา (Thus spoke Zarathustra), แปลโดย มนตรี ภูมี, อางแลว, 

หนา 23. 
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เปนจริง อยามีความหวังลม ๆ แลง ๆ กับสิ่งที่อยูในอนาคตที่ไมสามารถคาดการณได ความเชื่อ

เก่ียวกับโลกหนา หรือเก่ียวกับสิ่งที่มองไมเห็นทั้งหลายลวนพิสูจนและจับตองไมได ไมควรใหความ

สนใจ การดํารงอยู ณ ขณะนี้คือความจริงยิ่งกวาสิ่งใด เพราะหลายครั้งมนุษยก็มีความเชื่อเรื่องเหลานี้

อยูในธรรมชาติโดยไมรูตัว 

“พวกนั้นเปนพวกเกลียดชีวิต ทําตัวตกต่ํา วางยาพิษกระทั่งตัวเอง จนเปนท่ีเบื่อระอาของโลก 

ปลอยพวกนั้นไปตามยถากรรมเถอะ” 21 นิทเชมักติเตียนผูคนที่ไมรูจักใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

และใชชีวิตอยูกับหลักความเชื่อที่ไมสามารถพิสูจนไดและไรเหตุผล ศาสนามักมีคําสอนที่เก่ียวกับการ

ควบคุมกิเลส สอนใหรังเกียจเกี่ยวกับสันชาติญาณดั้งเดิมของตนเอง เชน การอดหาร การทรมาน

รางกาย ซึ่งเรื่องเหลานี้นิทเชมองวากิเลสทั้งหลายก็เปนสันชาติญาณหรือธรรมชาติของมนุษย ไมใชสิ่ง

ที่รังเกียจแตประการใด แตมนุษยก็เพียรพยายามที่จะดําเนินชีวิตตามหลักความเชื่อเหลานั้นโดยขาด

การใชสติปญญาและเหตุผลไตรตรอง นิทเชคิดวาคนเชนนี้ไมเห็นคุณคาในตัวเองคือคนท่ีทําตัวตกต่ํา 

มีสติปญญาแตก็ไมรูจักที่จะใช คงตองปลอยเขาไป 

3.2.3 อภิมนุษยกับเสรีภาพตามทรรศนะเรื่อง “พระเจาตายแลว” 

 วลี “พระเจาตายแลว” ของนิทเชนั้น เกิดขึ้นในบริบทที่นิทเชโจมตีศาสนาคริสต แตนักคิดรุน

หลัง ๆ บางทานก็วาไมใชเชนนั้น ไมเปนไปตามที่ถูกกลาวหา โดยอธิบายวาเปนเพราะผูคนไมเขาใจ

ความรูสึกที่แทจริงของนิทเช นิทเชนั้นไมไดจองโจมตีหรือทําลายศาสนา เพียงแตตองการโจมตีหรือ

เปดเผยการบิดเบือนคําสอนของศาสนาคริสตเทานั้น เพราะเห็นความไมชอบมาพากลในคําสอนของ

ศาสนาคริสตที่ลวนเต็มไปดวยเรื่องราวเหนือธรรมชาติ อางพระเจา อางปาฏิหาริย และงมงาย ซึ่งดูขัด

กับความรูสึกหรือสํานึกของนิทเชยิ่งนัก แนนอนวาศาสนาคริสตยอมไมยอมรับคํากลาวหาเชนนี้ นั่น

เปนเหตุใหศาสนาคริสตมองเห็นนิทเชคืออุปสรรคตอศาสนจักร พอ ๆ กันกับที่นิทเชมองวาศาสนา

คริสตนี่แหละคืออุปสรรคอันยิ่งใหญที่ขัดขวางความเจริญกาวหนาของมนุษยชาติ ซึ่งเรื่องนี้นิทเชได

แสดงไวในบทประพันธในเรื่อง “ผูละศาสนาเดิม” เปนบทที่วาดวยเรื่องของการโตความศรัทธาในพระ

เจาวาเปนการทําลายมนุษยชาติ เชนขอความวา “เรามีศรัทธาอีกครั้งหนึ่ง. ดังนั้นพวกที่ละศาสนาเดิม

สารภาพ และหลายคนในพวกเขาก็ยังขลาดเกินกวาจะสารภาพ”22  ซึ่งทรรศนะของผูวิจัยนั้นคง

หมายความถึง ผูที่ละทิ้งหรือหันหลังใหกับสัญชาตญาณแหงความรูสึกนึกคิด เหตุผลและสติปญญา

                                           
21 นิทเช, คือพจนาซาราธุสตรา (Thus spoke Zarathustra), แปลโดย มนตรี ภูมี, อางแลว

, หนา 23. 
22 ฟรีดิช วิลเฮลม นิทเช, ดังนั้นพูดซาราธุสตรา (Thus spoke Zarathustra), แปลโดย 

ศัลย ศาลยาชีวิน, อางแลว, หนา 256. 
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ของตนเอง แลวฝากชีวิตไวกับความศรัทธาในพระเจา หรือปลอยใหชีวิตถูกลิขิตจากพลังอํานาจที่มอง

ไมเห็น แทนที่จะลิขิตหรือกุมชะตาชีวิตดวยพลังสติปญญาของตนเอง  

 ในบทวาดวยเรื่อง “ผูละศาสนาเดิม” ซึ่งคําวา “ศาสนาเดิม” นั้น ผูวิจัยสามารถตีความหมาย

ใหเขาใจไดอยางงาย ๆ วา คือ สิ่งท่ีเรียกวา “สัญชาตญาณ” อันเปนธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษยนั่นเอง 

มีความหมายวา มนุษยนั้นโดยธรรมชาติแลวมีมโนสํานึกผิดชอบชั่วดีติดตัวมา กอนที่มนุษยจะถูก

ครอบงําโดยศีลธรรมอันเปนขอกําหนดของศาสนานั้น มนุษยมีการรับรูที่บริสุทธิ์ ตรงไปตรงมา เมื่อพบ

กับปญหาท่ีทําใหฉงนงงงวย มนุษยก็เริ่มสงสัยและรูจักที่จะตั้งคําถามและพยายามคนหาคําตอบดวย

ศักยภาพของมนุษยเอง และตัดสินใจการกระทําบางสิ่งบางอยางตามความเขาใจและการตระหนักรู

ของตนเอง และโดยมโนสํานึกที่ติดตัวมนุษยมาทําใหเขาเปนผูวางกฎเกณฑทางศีลธรรมใหตัวเขาเอง 

มโนสํานึกผิดชอบชั่วดีนั้น มนุษยเองนั่นแหละคือผูตัดสินและใหความหมาย นี่คือสิ่งท่ีนิทเชยืนยันมา

ตลอด ดังนั้นพฤติกรรมดั้งเดิมของมนุษยนั้นจึงการกระทําบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบตอความดีความ

ชั่วดวยสํานึกของตนเอง นี่เองคือที่มาของคําวา “ศาสนาเดิม” ที่นิทเชไดกลาวไว มนุษยเคยได

ตัดสินใจกระทําหรือไมกระทําบางสิ่งบางอยางก็ดวยมโนสํานึกของตนเอง มิใชดวยความกลัวจาก

กฎเกณฑศลีธรรมที่ศาสนาตาง ๆ ไดกําหนดไว 

 ศาสนาเทวนิยมที่ใหความสําคัญกับพระเจาเขาครอบงํามนุษย (สําหรับนิทเชแลวก็เปน

กลาวถึงศาสนาคริสต) ซึ่งตรงนี้เองที่นิทเชใชคําวา “ผูละศาสนาเดิม” คือจากการที่มนุษยเคย

ขับเคลื่อนชีวิตของเขาผานสํานึกผิดชอบชั่วดีของตนเอง เคยรับผิดชอบการกระทําของตนเอง มนุษย

เคยมีเสรีภาพอยางเต็มที่ กลับกลายเปนวาตอนนี้มนุษยโยนความรับผิดชอบตาง ๆ ไปไหกับพระเจา 

มนุษยไมไดดําเนินชีวิตดวยศักยภาพของตนเองแตกลับเปนความเกรงกลัวตออํานาจของบางสิ่งที่

ยิ่งใหญกวา แมบางสิ่งลึก ๆ แลวมนุษยก็มีสํานึกรูถึงขอกําหนดของศีลธรรมทางศาสนาที่ดูขัดแยงกับ

สํานึกของเขาเอง แตดวยความเกรงกลัวในอํานาจของพระเจา เขาจึงยอมรับความดีความชั่วจาก

ขอกําหนดหรือบทบัญญัติทางศาสนา ตอนนี้เองที่นิทเชมองวามนุษยเริ่มถอยหลังลงคลอง รูสึกสมเพช 

และเยาะหยันคนที่ตกเปนทาสทางศีลธรรมเชนนี้ ดังนั้น จริยศาสตรของคนที่อยูภายใตศีลธรรมอัน

เปนกฎเกณฑที่กําหนดโดยศาสนาหรือผูที่ศรัทธาในพระเจาจึงเปนไปในลักษณะของคนท่ีใชความเชื่อ 

ความศรัทธา ไมใชสติปญญาหรือเหตุผลในการใครครวญขบคิดพิจารณาถึงความถูกตองของศีลธรรม 

ซึ่งในบทประพันธก็จะพบขอความที่นิทเชพูดเสียดสีไวดังนี้ “ทานก็เหมือนกับผูท่ีเริ่มสวดมนตใหมอีก

ครั้งหนึ่งเทานั้น แตมันขายหนาสําหรับการสวดมนต, มิใชสําหรับทุกคน แตสําหรับทานและขาและ

ใครก็ตามที่มีมโนธรรมในหัวของตน สําหรับทานมันขายหนาสําหรับการสวดมนต”23 ซึ่งการสวดมนต

                                           
23 ฟรีดิช วิลเฮลม นิทเช, ดังนั้นพูดซาราธุสตรา (Thus spoke Zarathustra), แปลโดย 

ศัลย ศาลยาชีวิน, อางแลว, หนา 257. 
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ที่นิทเชพูดถึงนี้ก็สิ่งที่เรียกวาความศรัทธาในพระเจานั่นเอง นิทเชเยาะเยยคนเหลานั้น สําหรับนิทเช

แลวการสวดมนตออนวอนตอมโนภาพของพระเจาที่มนุษยสรางข้ึนนั้นเปนสิ่งที่นาตลกขบขัน และนา

ขายหนา ศาสนาเดิมแทจริงก็คือสติปญญาอันดั้งเดิมของมนุษยนั่นเอง เมื่อมนุษยรูจักใชปญญามนุษย

ก็คงศีลธรรมแบบนายไว แตเมื่อหันหลังใหกับการใชสติปญญาและไปพ่ึงพาพลังอํานาจที่มองไมเห็น 

พิสูจนไมได มนุษยจึงกลับไปอยูในศลีธรรมแบบทาสนั่นเอง 

 นิทเชไดมองเห็นชัดเจนในเรื่องศีลธรรมแบบทาสเชนนี้ จึงไดกลาวไวในบทประพันธภาคที่ 1 

บทที่ 22 เปนชวงของบทสนทนา ซึ่งวาดวยเรื่อง “คุณธรรมท่ีมอบให” ซึ่งเก่ียวกับความดีสูงสุดของ

มนุษยคือการปลูกฝงคุณธรรมและยกระดับจิตใจของมนุษยชาติ พระเจาสิ้นพระชนมแลว ดังนั้น 

อภิมนุษยจะเปนผูกําหนดความหมาย, ศีลธรรม, หรือคานิยมแกโลก ดังคํากลาวในบทประพันธวา 

“พระเจาคือสิ่งสมมุติ. แตขาไปปรารถนาใหการสมมุติของทานไกลเกินกวาเจตนาสรางสรรคของทาน. 

ทานสรางพระเจาไดหรือ? ดังนั้นจงเงียบเรื่องทั้งหลายไวกอนแตทานสรางอภิมนุษยไดแนนอน. บางที

อาจมิใชทาน-ภราดรแหงขา. แตทวาทานสามารถแปรสภาพของตนใหเปนบรรพบุรุษตนตระกูลของ

อภิมนุษย.และขอใหสิ่งนั้นเปนการสรางสรรคอันงามเลิศของทาน. พระเจาคือสิ่งสมมุติ. แตขา

ปรารถนาใหการสมมุติของทานผูกพันอยูกับความเขาใจ. ทานเขาใจพระเจาไดหรือ? แตขอให “เจตนา

เพ่ือความจริง” มีความหมายตอทานดังนี้ – วาทุกสิ่งจะตองแปรสภาพเปนสิ่งที่มนุษยเขาใจได, ที่

มนุษยเปนประจักษพยานได, ที่มนุษยสัมผัสได, ทานควรติดตามประสาทสัมผัสของทานไปจนถึงที่สุด. 

และดวยตนเอง, ทานควรสรางสรรคสิ่งที่เรียกกันวา “โลก” มาจนทุกวันนี้. โลกควรกอรูปข้ึนใน

ภาพพจนของทาน, ดวยเหตุผลของทาน, ดวยเจตนาของทาน และดวยความรักของทาน, และจริง

ทีเดียว, มันยอมเปนไปเพ่ือความสุขของตัวทานเอง-ทานผูรูแจง24  

ในที่นี้นิทเชมองวาวิธีเดียวท่ีจะสามารถทําใหมนุษยกลับมามีเสรีภาพอยางสูงสุดไดเหมือนเดิม

ก็คือ มนุษยตองมีความกลาหาญที่จะทิ้งความเชื่อเรื่องพระเจาลง นิทเชพยายามที่จะกระตุนสํานึกของ

มนุษยใหรูวา ไมมีหรอกพระเจาที่วานั้น พระเจาผูท่ีคอยบงการความเปนไปในชีวิตของมนุษย  พระ

เจานั้นมีอยูก็แคในจินตนาการที่มนุษยสรางขึ้นมาเทานั้น ไมมีพระเจาดี ๆ ที่ไหนหรอกที่เอาแตหยิบ

ยื่นความกลัวหรือบาปใหกับมนุษย จะมีก็แตพระเจาปลอม ๆ ซึ่งถูกสรางขึ้นมาดวยจินตนาการของ

มนุษยนั่นเอง เพียงแคทําลายพระเจาในจินตนาการนั้นลง มนุษยก็จะกลับมามีเสรีภาพเหมือนดังที่เคย

เปน กลับมาสูโลกแหงความเปนจริง และกลับมาเปนผูที่ใชสติปญญาในการดําเนินหรือลิขิตชีวิตดวย

ตัวเอง นั่นเองคือที่มาของคําวา “พระเจาตายแลว” 

                                           
24 ฟรีดิช วิลเฮลม นิทเช, ดังนั้นพูดซาราธุสตรา (Thus spoke Zarathustra), แปลโดย 

ศัลย ศาลยาชีวิน, อางแลว, หนา 124 – 125. 
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 ผูวิจัยสามารถวิเคราะหไดวา “พระเจาตายแลว” ในทรรศนะของนิทเชนั้น เปนการตระหนัก

รูของนิทเชเองที่มองวาตนนั้นเปนอภิมนุษยที่มีความเขาใจในเรื่องนี้ และพยายามสอนใหทุกคนพัฒนา

ตนเองขึ้นสูระดับอภิมนุษย เมื่อทุกคนพัฒนาตนเองแลวมโนสํานึกเรื่องศีลธรรมผิดชอบชั่วดีอันเปน

ธรรมชาติซึ่งมีมาแตดั้งเดิมของตนเองก็จะกลับคืนมา มนุษยก็จะหันมารับผิดชอบตอการกระทําโดย

ผานการตระหนักรูดวยตัวเขาเอง พระเจาในจินตนาการตองถูกทําลายลง ดังขอความในบทประพันธ

ที่วา “แตเพ่ือเผยดวงใจทั้งหมดของขากับทาน-มิตรแหงขา. ถาพระเจามีจริงไซร, ขาจะทนอยูได

อยางไรหากมิไดเปนพระเจาเสียเอง. เพราะฉะนั้นพระเจาจึงไมมี” 

 ความคิดของนิทเชคงเปนไปในลักษณะที่วา ไมมีทางที่มนุษยกับพระเจาจะไปดวยกันได ถา

มนุษยยังคงเชื่อในพระเจา เสรีภาพที่มนุษยใฝฝนกันมานานนับพันปคงเปนไดแคเพียงเรื่องโกหก

หลอกลวงเสรีภาพคงเปนไดแคเพียงเรื่องของมโนคติท่ีไมมีวันเกิดข้ึนไดจริง แตมนุษยก็เรียกรองหาสิ่ง

นี้เสมอมา มนุษยกับพระเจาคงเปนเสือสองตัวที่อยูในถ้ําเดียวกันไมไดตามทรรศนะของนิทเช นั่นคือ

เหตุผลที่มนุษยควรจะพัฒนาตนเองไปสูความเปนอภิมนุษยโดยเร็ว แลวมโนคติที่เก่ียวกับพระเจา

จอมปลอมเหลานี้ก็จะหายไปเอง 

ในบรรดาความลี้ลับท้ังหลายนั้น เรื่องพระเจานับเปนความลี้ลับทียิ่งใหญที่สุดที่เคยมีมาใน

ประวัติศาสตรมนุษยชาติ นิทเชมองเห็นเรื่องนี้ไดอยางลึกซึ้งกวาใคร ๆ วาเปนการโกหกที่ยิ่งใหญที่สุด

เทาที่มนุษยไดสรางข้ึนมานานนับพันปตั้งแตพระเจาสรางโลกและมอบบาปใหกับมนุษย มนุษยกับพระ

เจาไปดวยกันไมไดฉันใด นิทเชกับศาสนาคริสตก็อยูรวมกันไมไดฉันนั้น นิทเชเองคงมองเห็นวาถึงแม

พระเจาจะตายไปแลว มนุษยเองก็ยังคงไมมีเสรีภาพอยูดี เพราะผลผลิตของพระเจานั้นยังอยู ซึ่งก็คือ

ศาสนานั่นเอง ดังนั้นผูวิจัยจึงวิเคราะหไดวา นิทเชคงคิดไดวาแคการทําลายพระเจายังไมพอ ศาสนา

เองก็นาจะถูกทําลายลงดวย เพราะศาสนานี่เองคือตัวการหรือตนเหตุที่กอใหเกิดมนุษยระดับทาส 

ศาสนาคืออุปสรรคอันยิ่งใหญในการพัฒนาของมนุษยชาตินั่นเอง และนี่คือเหตุใหนิทเชโจมตีศาสนา

คริสตตลอดชั่วชีวิตของเขา งานเขียนและบทประพันธของเขาทุกชิ้นจึงสะทอนแนวคิดท่ีชัดเจน

เก่ียวกับเสรีภาพของปจเจกบุคคลอยางไมตองสงสัย 

3.2.4 การลอกคราบ 3 ครั้ง : การพัฒนาสูความเปนอภิมนุษย 

ผูวิจัย มองเห็นสิ่งที่ดีและมีประโยชนที่แฝงอยูในแนวคิดของนิทเชอยูหลายเรื่อง ซึ่งประเด็นที่

นาสนใจเรื่องนี้ ผูวิจัยพบวาอยูใน ภาคที่ 1 บทที่ 1 เปนชวงของบทสนทนา เรื่อง “การลอกคราบ 3 

ครั้ง” ซึ่งเก่ียวกับข้ันตอนของการพัฒนาและยกระดับความคิด ดวยคํากลาวที่เริ่มดวยขอความวา “ขา
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จะบอกชื่อของการลอกคราบสามครั้งทางวิญญาณใหทานทราบ ในวิญญาณจึงกลายเปนอูฐ, จากอูฐ

เปนสิงโต, และในที่สุด จากสิงโตเปนทารก25   

ขอความนี้นิทเชไดเปรียบบุคคลที่อยูในศีลธรรมแบบทาส วา เหมือนกับ “อูฐ” พวกที่มี

ศีลธรรมแบบนายเปน “สิงโต” และเปรียบพวกอภิมนุษยวาเปน “เด็ก” พอเขาใจไดวาในบริบทของ

ซาราธสุตราซึ่งเปนศาสดาของศาสนาเปอรเซียโบราณซึ่งมีภูมิศาสตรในแถบตะวันออกกลาง ใชอูฐเปน

พาหนะในการเดินทาง อูฐเปนสัตวที่อาศัยอยูในทะเลทราย และเปนสัตวที่แข็งแรงมาก เปนสัตวที่เกิด

มาเพ่ือทะเลทรายโดยเฉพาะ เปนเรื่องยากมากที่สัตวอ่ืน ๆ จะรอดตายไดในทะเลทราย แตนั่นไมใช

กับอูฐ มันสามารถเดินทางไกลในทะเลทรายในสภาพแหงแลงและขาดน้ําในอยางอดทน ผูที่ใชมันเปน

พาหนะเดินทางลากจูงมันไปไหน มันก็สามารถไปไดไกลโดยที่ไมรูจักเหน็ดเหนื่อย มันไมตั้งคําถาม

ใหกับผูที่เปนนายมัน มันแคไปตามทางที่ถูกบังคับใหเดินไป ตามทรรศนะของผูวิจัยนั้นเหตุผลที่นิทเช

เลือกเปรียบเทียบพวกที่มีศีลธรรมแบบทาสกับอูฐ ก็คงดวยเหตุผลดังที่กลาวมา ซึ่งพบขอความท่ีกลาว

ไวในบทประพันธวา “วิญญาณที่ชอบรับน้ําหนัก-รับสิ่งหนักที่สุดเหลานี้ ไวบนตัวมัน,เหมือนอูฐที่รัก

สัมภาระแลวรีบมุงสูทะเลทราย. ดังนัน้, มันจึงรีบไปยังทะเลทรายของมัน”26 

 ผูท่ีอยูในศีลธรรมแบบทาสนั้นเปรียบเสมือนกับอูฐ ชีวิตของคนเหลานี้แหละที่นิทเชเรียกวา

พวก “อวมนุษย” กีรติ บุญเจือ ไดอธิบายคํานี้ไววา อภิมนุษยเปนมนุษยที่ดีที่สุด สมบูรณแบบที่สุด

ตามทรรศนะของนิทเชฉันใด อวมนุษยก็ไดแกมนุษยที่เลวที่สุด มีภาวะตกต่ําที่สุดในทรรศนะของนิทเช

ฉันนั้น มนุษยพวกนี้ไมรูจักความรัก ไมรูจักสรางสรรค ใฝฝนก็ไมเปน แสดงบทบาทอะไรก็ไมได เปน

พวกที่หาความดีและความสามารถอะไรไมไดเลย27 

ตามทรรศนะของผูวิจัย อวมนุษยคือพวกที่ยึดม่ันอยูกับกฎเกณฑ จารีตประเพณี และ

ศีลธรรมทางศาสนา มีชีวิตอยูไดดวยความเชื่อความศรัทธาโดยปราศจากการตั้งคําถาม เปนชีวิตที่หา

แตความสุขสบายและปลอดภัยภายใตการคุมครองในนามของพระเจา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือศาสนา นิทเช

คงมองวามนุษยที่ใชชีวิตอิงอยูกับความเชื่อนี่เอง คือสิ่งที่ทําลายสติปญญาของมนุษย เพราะความเชื่อ

ทําใหมนุษยหยุดตั้งคําถามตอปรากฏการณรอบ ๆ ตัว ทําใหมนุษยเกียจครานในการที่แสวงหาคําตอบ

ดวยตนเอง เพราะไมมีความจําเปนเนื่องจากศาสนานั้นมีคําตอบใหเรียบรอยแลว มนุษยในระดับทาสนี้

จึงไมตองเหน็ดเหนื่อยกับการใชสติปญญาในการขบคิดปญหาตาง ๆ พวกเขาเหลานั้นรูดีแคเดินตาม

                                           
25 ฟรีดิช วิลเฮลม นิทเช, ดังนั้นพูดซาราธุสตรา (Thus spoke Zarathustra), แปลโดย 

ศัลย ศาลยาชีวิน, อางแลว, หนา 42. 
26 เรื่องเดียวกัน, หนา 43. 
27 กีรติ บุญเจือ, นีทเช : ผูบุกเบิกแนวคิดหลังนวยุค ดวยวิถีสูอภิมนุษยและซึ้งสุนทรีย,  อาง

แลว, หนา 52. 
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ทางหรือใชชีวิตตามที่บัญญัติไวในคัมภีรศาสนาเทานั้นพวกเขาก็จะไดรับซึ่งความสุข ความอุดม

สมบูรณในชีวิต และมีชีวิตหลังความตายบนสรวงสวรรคที่นารื่นรมยมากกวาโลกที่ตนอยูในตอนนี้ 

ศาสนาไดรับประกันสิ่งที่เหลานั้นใหกับมนุษยระดับทาสเชนนี้ แลวทําไมพวกเขาจะตองเหนื่อยแบกรับ

ความรับผิดชอบตอชีวิตของพวกเขาเอง เหมือนอูฐที่ไมวาใครจะจูงไปทางไหนมันก็จะไมปริปากบน 

มันแคไปตามทางที่คนควบคุมมัน 

 นิทเชไดเปรียบเปรยมนุษยระดับทาสนี้กับอูฐจึงไมใชเรื่องที่เกินเลยความจริง หากเรามองเห็น

ขอเท็จจริงนี้เหมือนที่นิทเชเห็น ก็จะพบวามนุษยในปจจุบันนี้สวนใหญ ยังตกเปนทาสของความเชื่อ  

เชน ความเชื่อทางลัทธิ ศาสนา ท่ียังคงมีอิทธิพลตอความเชื่อที่ยิ่งใหญที่สุด เรื่องนี้นิทเชใหเหตุผล

สนับสนุนในเรื่องนี้ไดคอนขางชัดเจนวาเหตุใดมนุษยจึงตกเปนทาสความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือ พระ

เจาไดอยางงายดายและม่ันคงไดเชนนั้น เปนเพราะวาศาสนาไดหยิบยื่นสิ่งที่เรียกวา “ความกลัว” ใน

นามของบาป ในนามของนรกใหกับมนุษยในระดับทาสนี้ 

 ตามทรรศนะของผูวิจัย พบวา  ผูคนทุกวันนี้ยังมีบางสวนที่ยังถูกการครอบงําความเชื่อ แมวา

ความเชื่อทางศาสนาที่ผิดๆ จะลดนอยลงไปมากแลว เพราะความกาวหนาทางวิทยาศาสตรไดเขามามี

บทบาทในการคนหาคําตอบใหกับความสงสัยของมนุษย การคนพบทางวิทยาศาสตรทําใหความลี้ลับ

ตาง ๆ คอย ๆ เริ่มทยอยถูกเปดเผย และมนุษยก็เริ่มคลายความกลัวในสิ่งที่มองไมเห็นลงไปไดบาง แต

ก็ใชวาจะหมดไปเลยไดในคราวเดียว มนุษยก็ยังคงเปนทาสของความกลัวอยูเหมือนเดิมโดยเฉพาะ

เรื่องบาป-บุญ เรื่องนรก-สวรรค และพระเจา เพราะวิทยาศาสตรเองก็ยังไมสามารถพิสูจนเรื่องนี้ได 

 ผูวิจัยมีความเห็นวามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันระหวางผูที่เชื่อเรื่องพระเจากับผูที่มีแนวคิดที่เปน

แบบวิทยาศาสตรและปฏิเสธเรื่องพระเจานั้น คือ ทั้งสองฝายตางก็ไมสามารถพิสูจนเรื่องนี้ได ฝายหนึ่ง

เชื่อเพระกลัวในสิ่งที่มองไมเห็น อีกฝายก็วาในเมื่อมองไมเห็นหรือพิสูจนไมไดก็ไมนาจะไปกลัวอะไร 

ดังนั้นประแรกสุดที่ผูวิจัยมองเห็นไดก็คือ “ความกลัว”  ที่เปนอุปสรรคแรกที่ทําใหมนุษยในทุกวันนี้

พัฒนาตัวเองไปไมไดไกลกวาท่ีนาจะเปนไปได เราอาจจะไมไดกลัวพระเจาหรือบทบัญญัติเกี่ยวกับ

เรื่องบาปและนรกที่ศาสนาเคยมอบใหเหมือนแตกอน แตคนทุกวันนี้ ก็กลัวคนหรือมนุษยดวยกันเอง 

เราไมกลาท่ีจะแสดงศักยภาพของเราเปนเพราะเรากลัวเชนกัน เรากลัวคําวิพากษวิจารณ กลัวคําดู

หมิ่นหรือดูถูก กลัววาสิ่งท่ีเราพูดหรือทําจะขัดแยงกับผูอ่ืน กลัวผูอ่ืนจะไมชอบ ฯลฯ มีขออางจาก

ความกลัวของเรามากมาย การไมทําอะไรนั้นปลอดภัยกวา สบายกวา เพราะไมตองอยูในสายตาใคร 

อยูเฉย ๆ นั่นแหละดีที่สุด ตรงนี้นี่เองที่นิทเชไดกลาวไววา “ความเกียจคราน” ที่ทําใหคนไมพัฒนา

และเปนดานสุดขั้วตรงขามกับอภิมนุษย 

 นิทเชไมไดตอตานความเชื่อ เพียงแตจะชี้ใหเห็นถึงมุมมืดอีกดานหนึ่งของความเชื่อที่เขาขาย

งมงายไรสาระ และพยายามใหมนุษยพัฒนาความเชื่อนั้นมาเปนการตระหนักรู ซึงนิทเชเปรียบคน

เหลานี้ไวเหมือนกับ “สิงโต” ธรรมชาติของสิงโตนั้นมันเปนนักลา สิงโตไดข้ึนชื่อวาเปนเจาแหงสัตวปา 
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นิทเชตองการใหมนษุยพัฒนาจากผูที่ใชชีวิตอิงอยูกับความเชื่อโดยเฉพาะเรื่องศาสนา ใหหันมาเปนผูที่

พาตัวเองหลุดจากสภาวะแหงความงมงายทั้งหลาย เพราะคนที่งมงายในเรื่องศีลธรรมหรือศาสนา

มักจะเปนเหมือนแกะที่ชอบอยูในฝูง ซึ่งนิทเชเปรียบไวเชนนั้น ทําอะไรตาม ๆ กัน โดยขาดสํานึก หาก

คัมภีรบอกวาดีก็จะใชชีวิตไปตามความเชื่อนั้น ไมจําเปนตองตั้งคําถาม แคทําตาม ชีวิตก็จะมีแตความ

ปลอดภัย 

 สิงโตนั้นแตกตาง มันไมยอมใหใครลากจูงมัน มันจะตามหาและลาเหยื่อดวยตัวมันเอง มันจะ

สงเสียงคํารามเมื่อเผชิญหนากับศัตรู มันมีความเปนผูนํา ซึ่งแตกตางจากแกะซึ่งมีธรรมชาติเกาะกลุม

อยูกันเปนฝูงเพื่อความปลอดภัย และนี่คือการลอกคราบครั้งที่สองจากอูฐมาเปนสิงโตตามที่นิทเช 

กลาวไว ซึ่งผูวิจัยสามารถวิเคราะหตามนัยยะนี้ไดวา ชีวิตของเราก็ควรเปนเชนนี้ เราจะมีชีวิตที่อิงกับ

ความเชื่ออยูตลอดเวลานั้นเปนสิ่งที่ไมถูกตองนัก มนุษยควรพัฒนาตนเองจากที่เคยมีพ้ืนฐานอยูบน 

“ความกลัว” ขึ้นมาเปนความ “กลาหาญ” ใหเปนแรงขับเคลื่อนชีวิตใหกาวไปขางหนา แทนที่จะมัวใช

ชีวิตดวยความเชื่อแบบวิธีคิดทางศาสนา หรือขนบจารีตประเพณี ก็ควรที่จะหันมาใชปญญาหรือ

เหตุผลในการพิจารณาหรือตรวจสอบตอแงมุมตาง ๆ ของชีวิตบาง เมื่อพัฒนาตนเองไดในระดับนี้ไดก็

นับวาเปนกาวท่ีสําคัญกาวหนึ่งเลยทีเดียว เมื่อคนเราเริ่มตั้งขอสงสัย ก็จะทําใหการสืบคนหาความจริง

ดําเนินตอไป ความ “กลาหาญ” แบบสิงโตนี้ นิทเชอยากใหเกิดขึ้นกับมนุษย เพราะสิ่งนี้จะทําให

มนุษยเริ่มมีสิตปญญาข้ึนมากกวาแตกอน ถึงแมจะมีความกลัวอยูบางก็ตาม แตมนุษยระดับนี้ก็จะไม

กมหัวใหกับใครงาย ๆ เหมือนเชนที่ผานมา เขาเริ่มมีความคิดความอานเปนของตนเอง นั่นทําใหเขา

เหลานี้ยกระดับมาเปนมนุษยระดับนายตามที่นิทเชไดกลาวไว 

หากมนุษยหรือปจเจกชนแตละคนพัฒนาตนเองโดยหันมาใหความสําคัญ กับการใชปญญาใน

การขบคิดพิจารณาทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตของเขา สังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปและแตกตางไปจากเดิมโดย

ปริยาย สําหรับนิทเชแลวแนวคิดของเขาเนนท่ีตัวบุคคล หากจะแกปญหาตองแกที่บุคคล บุคคลคือ

ตนเหตุของทุกสิ่งทุกอยางเกิดขึ้น สังคมเกิดจากการรวมตัวของปจเจกชนท้ังสิ้น สังคมจะดีขึ้นหรือ

ย่ําแยลงก็เปนไปตามการพัฒนาตัวเองของแตละคนนั่นเอง 

 ผูวิจัยพบวาแนวคิดท่ีวา โดยพ้ืนฐานทั่วไปมนุษยคดิวาการจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามในสังคม 

ตองใชรูปแบบของการปฏิวัติ การตอตาน โจมตี การทําลายฝายตรงขามหรือฝายที่เปนศัตรู การใช

กําลัง ฯลฯ ซึ่งเราจะพบวิธีการเชนนี้ไดในโลกของการเมือง แตสิ่งเหลานี้ไมใชแนวคิดของนิทเช

แนนอนจริงอยูที่นิทเชมีความคิดรุนแรง มีความคิดตอตานโจมตีศาสนาและตองการเปลี่ยนแปลงมัน 

แตแทนที่เขาจะใชแนวคิดหรือวิธีทําลายศัตรูฝงตรงขามเหมือนที่โลกของการเมืองไดกระทํา นิทเช 

กลับพยายามเปลี่ยนแปลงมันโดยใชพื้นฐานแนวคิดของเขาเอง นั่นก็คือ พยายามสอนแนวคิดเรื่อง 

อภิมนุษย ใหมนุษยหันมาปฏิวัติชีวิตของตนเอง แทนที่จะหันไปตอตานหรือปฏิวัติสังคมหรือสิ่งที่อยู
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ภายนอก อยางที่กลาวมา สําหรับนิทเชแลว ปจเจกบุคคลเทานั้นที่เปนจริง เมื่ออภิมนุษยเกิดข้ึนแลว 

มโนคติที่เก่ียวกับพระเจาและศีลธรรมจอมปลอมทางศาสนาจะถูกเพิกเฉยหรือถูกทิ้งไปโดยอัตโนมัติ 

 นิทเชจึงเปรียบอภิมนุษยก็คือการลอกคราบครั้งที่สามจาก “สิงโต” มาเปน “เด็ก” ซึ่ง

ขอความจากบทประพันธไดกลาวไวดังนี้ “ทารกคือความบริสุทธิ์และการอภัย, การเริ่มตนใหม...”28 

ซึ่งจากการตีความของผูวิจัย ที่นิทเชเปรียบอภิมนุษยเหมือนเด็กนั้น คงดวยเหตุที่เด็กนั้นเต็มไปดวย

การรับรูบริสุทธิ์ ธรรมชาติของเด็กนั้นเหมือนผาขาว แรกเริ่มเดิมทีเด็กยังไมถูกปอนความคิด หรือ

ความเชื่อจากสังคมไมวาจะเปน พอแม ครอบครัว เพ่ือน ศาสนา สิ่งแวดลอม ฯลฯ นิทเชจึงเปรียบ

เปรียบพวกอภิมนุษยวาการไดสภาวะแหงการเปนเด็กนี้ก็เหมือนกับการไดเกิดใหมอีกครั้ง ซึ่งความ

บริสุทธิ์ซึ่งเปนธรรมชาติของเด็กนี่เองที่ทําใหเขาทําสิ่งใดก็อยูบนพ้ืนฐานของความอยากรูอยากเห็น 

ชางคิด ชางสงสัย ชอบถาม ปราศจากซึ่งความกลัว เขาเปนตัวของตัวเองที่สุดก็ในเวลาที่เขาอยูใน

สภาวะเชนนี้ และที่สําคัญยิ่งอ่ืนใดตามความเขาใจของผูวิจัยแลว สภาวะเด็กท่ีนิทเชกลาวถึงนี้เปน

สภาวะที่มีอํานาจที่เปนไปในทางสรางสรรคที่สุด เพราะเด็กจะมีจินตนาการและแสดงออกไปตามแต

ใจท่ีเขาคิด สภาวะเด็กนี้ไรซ่ึงความโกรธ เกลียด ริษยา ซึ่งผูวิจัยคิดวาผูที่เปนพอเปนแมจะเห็นดวยกับ

สิ่งที่ผูวิจัยกลาวมา ดังนั้นสําหรับนิทเชแลว การยกระดับหรือพัฒนาตนเองใหสูงข้ึนอยูในสภาวะของ

สิงโตนั้นยังไมเพียงพอ ดังคํากลาวในบทประพันธวา “อะไรที่ทารกสามารถแตสิงโตไมอาจกระทําได? 

ไยสิงโตลาเหยื่อยังตองกลายเปนทารกอีกเลา?29 

การท่ีนิทเชไมคอยชอบใจศาสนาตาง ๆ นั้น นาจะเปนเพราะวา หลักคําสอนในแตละศาสนา

เปนแรงผลักดันอยางใหญหลวง ที่ทําใหประชาชนดําเนินไปสูหลักศีลธรรมแบบทาสอยางงายดาย 

ทั้งนี้ก็เนื่องจากวาคนสวนมากถูกกลอมเกลาเลี้ยงดูและเติบโตมาภายใตอิทธิพลของคําสอนของศาสนา

ตาง ๆ มาตั้งแตเกิด พวกเขาก็จะถูกโนมนาว ชักจูงเสี้ยมสอน ใหเชื่อตามหลักธรรมขององคพระ

ศาสดาของตนตลอดเวลา พูดงาย ๆ ก็คือ คนสวนมากถูกลางสมองใหตองเชื่อหลักคําสอนของศาสนา

ใดศาสนาหนึ่งมาตั้งแตเกิดแลว และสิ่งที่สงผลใหกระบวนการลางสมองนั้นเปนไปอยางงายดาย 

แนบเนียน และสมบูรณแบบ ก็คือการที่หลักคําสอนของศาสนาไดแทรกซึมอยูในทุก ๆ อณูแหงวิถีการ

ดําเนินชีวิตของประชาชน กลาวคือ ในชีวิตประจําวันคนทุกคนจะสัมผัสกับกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา

ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งเขานอนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อตองดําเนินอยูในวงจรดังกลาวนี้ทุกวัน จึงได

กลายเปนความคุนเคย จากความคุนเคยไดกลายเปนความผูกพันข้ึนในใจอยางไมรูตัว ในที่สุดก็ได

กลายเปนสิ่งจําเปนในวิถีแหงความรูสึกและเปนอยากยิ่งจะแยกสิ่งเหลานี้ออกไปจากวิธีของพวกเขาได 

                                           
28 ฟรีดิช วิลเฮลม นิทเช, ดังนั้นพูดซาราธุสตรา (Thus spoke Zarathustra), แปลโดย 

ศัลย ศาลยาชีวิน, อางแลว, หนา 44. 
29 เรื่องเดียวกัน, หนา 44. 
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 นิทเช เปนนักเหตุผลนิยม เขาถือวาเหตุผลนั่นเองเปนเครื่องมือของเจตจํานงไปสูอํานาจ และ

เปนเครื่องมือพิเศษ ซึ่งทุกคนจะขาดเสียมิได การที่คนเราจะมีอํานาจหรือครองอํานาจอยูไดนานนั้น 

ตองอาศัยเหตุผลเปนเครื่องนําทาง เพราะอาศัยเหตุผลนั้นเอง คนเราจึงสามารถใชตัณหาใหเปน

ประโยชน ถาเราใชตัณหาใหเปนประโยชนไมได ก็เทากับวาเรายังเปนสัตวปาตองเปนทาสของตัณหา

ตลอดไป เมื่อตกเปนทาสของตัณหาแลวโอกาสท่ีจะมีอํานาจหรือใชอํานาจในทางสรางสรรคนั้นยอม

หมดไปอยางแนนอน จึงสมควรหรือที่มนุษยเราผูมีสติปญญาและเหตุผลเชนนี้ จะตกเปนทาสของ

ตัณหาอยูร่ําไป 

 มนุษยทุกคนยอมปรารถนาถึงแมจะประสบความทุกขเดือดรอนบางก็ตาม ความสุขเชนนี้ 

ใคร ๆ ยอมตองการ แนนอนแมจะมีทุกขบางก็ตาม ขอแตใหไดพลังอํานาจท่ีตองการ การจะใหได

ความสุขเชนนี้ก็ตองปฏิบัติอยางเครงครัด เพราะเรายอมสูญเสียพลังอํานาจยิ่งใหญ ในขณะเดียวกันก็

ตองพยายามฟนฟูความตองการเยี่ยงสัตว หรือแบบทารุณโหดรายข้ึนแทนที่เพ่ือจะไดบรรลุธรรม ซึ่ง

บูรพาจารยทางปรัชญาเห็นวาเปนสิทธิที่มนุษยทุกคนยอมทําได ผูบรรลุภาวะเชนนี้ ไดนามวา  

“อภิมนุษย” ซึ่งนิทเชเชื่ออภิมนุษยดังกลาวจะตองเปนอยูนิรันดร และกลาววา 

 “ความยิ่งใหญที่เกิดเพราะการกระทําดังกลาว จึงไมมีปรากฏเพราะในชาตินี้หรือโลกนี้เทานั้น 

แตจะตองกระจายไปทั่วทุกมุมโลกอยางแนนอน” 

 นี่คือมาตรการทางจริยศาสตรของนิทเช ซึ่งเอนเอียงไปในทางการเมืองอันมีจุดประสงคเพ่ือ

สรางพลังอํานาจใหแกตนเองนั่นเอง หากมีความคิดเห็นตรงกันขามนี้ ถือวาเปนคนประพฤติกรรมชั่ว

รายเลวทราม สังคมประณามอยางยิ่ง เพราะขัดขวางหนวงเหนี่ยวการพัฒนาเจตจํานงอันเปนสิทธิของ

มนุษยทุกคน ควรมุงไปขางหนาอยูเสมอ ตราบใดท่ีอํานาจกิเลสตัณหายังนําพาอยู ทรรศนะนี้ตอมาฮิต

เลอรนักการเมืองผูยิ่งใหญไดนํามาใชและไดประสบผลสําเร็จอยางยิ่ง30  

3.3 สรุปแนวคิดอภิมนุษยของฟรีดริช นิทเช 

 จากการวิจัยเนื้อหาในบทนี้สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้ คือ 

1) อภิมนุษยคือการเปนผูที่รูจักพัฒนาตนเอง ซึ่งในประเด็นนี้ก็เก่ียวของกับแนวคิดของนิทเช

ที่วาดวย “เจตจํานงแหงอํานาจ (will to power)” เปนแนวคิดการยกระดับหรือการพัฒนาของ

มนุษย 3 ระดับ คือตั้งแตระดับทาส ระดับนาย จนเขาสูข้ันความเปนอภิมนุษย เจตจํานงแหงอํานาจ 

จึงเปนเรื่องของพลังอํานาจในตนเอง เปนชีวิตที่มีพลังทั้งใจและกาย พยายามจะพัฒนาตนเองใหมี

ความกาวหนาอยูตลอดเวลา มีพลังที่สามารถควบคุมและแปรเปลี่ยนกิเลสทั้งหลาย ใหสามารถ

                                           
30 สุธรรม ชูสัตยสกุล, ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม  (Modern Western Philosophy), 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2545), หนา 132-133. 
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นําไปใชในทางสรางสรรคคุณคาใหกับตนเองและผูอ่ืนไดอยางมีความหมาย โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐาน

คุณธรรมและความเมตตาธรรม ซึ่งกิเลสตามทรรศนะของนิทเช หมายถึง ผูที่ใชชีวิตที่เต็มไปดวยความ

มุงมั่น การตอสู ฝาฟนอันตราย ทะเยอทะยาน ดังนั้น สําหรับนิทเชแลวกิเลสจึงเปนพลังผลักดันที่

สําคัญที่ทําใหมนุษยมีความกาวหนาได 

2) อภิมนุษยคือผูที่มีคุณธรรม ซึ่งคุณธรรมของนิทเชในที่นี้มีความหมายแตกตางไปอยาง

มากมาย ตางจากหลักคุณธรรมตามความหมายที่เขาใจกันโดยทั่วไป โดยทั่วไปแลวการไดรับการ

ยอมรับวาเปนผูที่มีคุณธรรมนั้น มักเปนผูท่ีปฏิบัติตามหลักธรรมหรือปรัชญาคําสอนทางศาสนาอยาง

เครงครัด แตจากการศึกษาวิจัยพบวาคุณธรรมของนิทเชที่กลาวถึงนั้น กลับหมายถึงการรูจักตนเอง 

เปนผูที่มีความเปนตัวของตัวเอง เปนผูที่สรางและปฏิบัติตามกฎเกณฑและอุดมคติที่ตนเองสรางขึ้น 

คือคนที่ยอมทุมเททุกอยางเพ่ืออุดมคติที่ตนเองยึดถือวาเปนคุณธรรมประจําตัว ไมประนีประนอมกับ

ความชั่วรายทั้งปวง คุณธรรมเปนเรื่องของปจเจกบุคคล เปนเรื่องการตัดสินใจของแตละบุคคล ดวย

หลักคุณธรรมนี้เองที่ทําใหอภิมนุษยคือผูท่ีลิขิตชะตาชีวิตของตนเอง 

3) อภิมนุษยคือการเปนผูที่รูจักใชเหตุผลและสติปญญา ขอนี้ผูวิจัยพบวาคือขอหลักที่สําคัญ

ที่สุด และเปนท่ีมาของวลีอันโดงดังของนิทเช คือ “พระเจาตายแลว” เพราะเม่ือไมมีพระเจา สิ่งที่

เรียกวาความเชื่อ ความงมงาย ก็จะถูกทําลายลง การใชเหตุผลและสติปญญาก็จะเขามาแทนที่ ดังนั้น

ศีลธรรมและจริยศาสตร คุณคาหรือคานิยมที่เคยไดรับรูมา ก็จะไดรับการตีคาและใหความหมายใหม

โดยอภิมนุษยผูมีสํานึกรูผิดชอบชั่วดีดวยตนเองตนเอง และการใชเหตุผลและสติปญญานี่เองคือสาระ

หรือใจความสําคัญท่ีนิทเชตองการจะสื่อสารใหกับผูอานในงานเขียนตาง ๆ ของเขา การใชเหตุผลและ

สติปญญานี่เองทําใหอภิมนุษยแตกตางจากมนุษยโดยทั่วไป คือ เปนผูที่มีความกลาหาญ มีความ

ตระหนักรู รูจักใชเหตุผลและสติปญญาในการดําเนินชีวิต ไมเปนผูที่ถูกครอบงํา เชื่อหรือยอมรับสิ่งใด

งาย ๆ โดยปราศจากการตรวจสอบดวยเหตุผล ดั้งนั้น สําหรับนิทเชแลว “เปาหมายสูงสุดของมนุษย

คือการไดมาซึ่งความเปนอภิมนุษย” หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การที่มนุษยหันหลังใหกับความเชื่อ และ

กลับมาใชเหตุผลและสติปญญาในการดําเนินชีวิตนั่นเอง คือการหลุดพนที่แทจริง หลุดพนจากความ

เปนมนุษยทั่วไปจนกาวไปสูความเปนอภิมนุษย จึงจะเปนผูที่มีเสรีภาพที่แทจริงท่ีจะสามารถกําหนด

เสนทางหรือชะตาชีวิตของตนเองได 



บทท่ี 4 

วิเคราะหแนวคิดอภมินุษยของฟรีดริช นิทเช 

 

4.1 วิถีทางสูการเปนอภิมนุษย 

 จากการวิจัยใน 2 บทท่ีผานมา ผูวิจัยวิเคราะหไดวา วิถีทางสูการเปนอภิมนุษยจากปรัชญา

ทั่วไป และ อภิมนุษยของนิทเช นั้น พบวา มีความเห็นตรงกันวา มนุษยทุกคนมีศักยภาพและพลังใน

ตนเองท่ีสามารถพัฒนาตนเอง สามารถเรียนรูที่จะฝกฝนและปฏิบัติ เพ่ือบรรลุเปน “มนุษยที่สมบูรณ

หรืออภิมนุษย”ได ซึ่งอาจแตแตกตางในเรื่องวิถีการปฏิบัติและจุดมุงหมายสูงสุดในหลักธรรมศาสนา 

หรือหลักปรัชญาตางกันไป เชน 

4.1.1 วิถีสูการเปนอภิมนุษยในปรัชญาทั่วไป 

 วิถีการเปนอภิมนุษยในปรัชญาทั่วไปโดยเฉพาะฝงตะวันออก จะใหความสําคัญในวิธีการตาม

ศาสนามากกวาฝงตะวันตก โดยผานการปฏิบัติธรรม การบําเพ็ญเพียรเพ่ือบมเพาะและขัดเกลาตัวตน

ของเราไมใหยึดติดกับกิเลส ตัณหาและอุปาทาน อันเกิดข้ึนไดจากการหลงติดยึดอยูกับสิ่งสมมติตาง ๆ 

ศักยภาพที่มนุษยจะสามารถกาวพนจากโลกแหงมายาคติ รวมทั้งวิถีทางที่มนุษยจะนําพาตนเองไปสู

ชีวิตที่สมบูรณ ซึ่งเปนภารกิจท่ีแตละปจเจกบุคคลตองทําเอง จะอาศัยบุคคลอ่ืนทําแทนใหไมได  การ

ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาสูการเปนอภิมนุษยนั้น เปนการพัฒนาศักยภาพของพลังที่มีอยูภายในมนุษยทุกคน 

พลังนี้สามารถพัฒนาจนกลายเปนอภิมนุษยได1  

แมการปฏิบัติของแตละปรัชญาอาจแตกตางกัน แตจุดมุงหมายเหมือนกันคือ การพัฒนา

มนุษยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เพ่ือเขาสูจุดหมายสูงสุดของแตละศาสนา เชน การนิพพานของศาสนา

พุทธ การบรรลุโมกษะของศาสนาเชนและฮินดู การกลับไปสูพระผูเปนเจาของศาสนาคริสต หรือการ

กลับสูธรรมชาติของเตา เปนตน ในสวนของปรัชญาทั่วไปของตะวันตกที่ไมไดมีสวนของศาสนาเชน 

การเปนมนุษยที่สมบูรณแบบของโซเครตีสและเพลโตนั้น  ก็ยังคงใชหลักคุณธรรมเปนแนวปฏิบัติสู

การเปนอภิมนุษยเชนกัน 

โซเครตีสเสนอวา การจะเปนมนุษยท่ีสมบูรณก็ตองใชชีวิตดวยปญญา คือเปนชีวิตที่ไดรับการ

ตรวจสอบเชนกัน ความหมายของชีวิตที่ไดรับการตรวจสอบนั้น หมายถึงการมีความรูเก่ียวกับตัวเอง

ซึ่ งทํ า ให เร ามี ค วาม เป น ม นุ ษ ย ที่ ส มบู รณ ได  ห ลั ก คุณ ธรรม ใน ก ารพั ฒ น าต น เอ งสู วิ ถี 

อภิมนุษยและตองแสวงหาความรูอยูเสมอ สวนเพลโตนั้นใหความสําคัญเรื่อง “คุณธรรม” ดังคํากลาว

                                           
1 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และนภนาท อนุพงศพัฒน, สุขภาพทางปญญา : จิตวิญญาณ 

ศาสนาและความเปนมนุษย, (นนทบุรี : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส, 2560), หนา 32-33. 
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วา “การปลดเปลื้องหรือความหลุดพนจากความชั่วจะมีไมได ถาปราศจากการไดมาซึ่งคุณธรรมชั้นสูง

และปญญา” ซึ่งคณุธรรมนี้คือพุทธิปญญา หรือการรูจักมโนคติหรือโลกของแบบโดยตรง 

ตามทรรศนะนี้การเปนอภิมนุษย จึงเปนสิ่งท่ีสามารถเกิดข้ึนไดจริง ดังตัวอยางของผูสําเร็จใน

อดีต เชน พระพุทธเจาที่ทรงใชศักยภาพของมนุษยธรรมดาที่มีความมุงมั่น ไมทอถอย ยึดเปาหมาย 

ปฏิบัติ เพียรพยายามอยางสูง ตอเนื่องยาวนาน เพื่อคนหาสัจธรรม พระองคทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา

อยางเครงครัดไดถึง 6 ป และเมื่อไมใชหนทางที่จะทําใหบรรลุนิพพาน ทานก็หันมาหาหนทางใหม 

โดยมิไดยอทอตออุปสรรคหรือปญหาใด ๆ ทานยังคงปฏิบัติดวยความเพียรพยายามอยางตอเนื่องจน

สามารถบรรลุนิพพาน ซึ่งเปนเปาหมายหลักของศาสนา ไดเปนอภิมนุษยไดในท่ีสุด เปนตน 

4.1.2 วิถีสูการเปนอภิมนุษยของนิทเช  

นิทเชเปนผูท่ีเสนอความคิดเชิงวิพากษวิจารณในเรื่องตาง ๆ ซึ่งกําลังครอบงําการดําเนินชีวิต

ของมนุษย หากใครที่เดินตามสิ่งเหลานั้น นั่นคือวิธีการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบของคนท่ีออนแอ 

และโงเขลาดวยการตกเปนเครื่องมือของสิ่งเหลานั้น อีกทั้งยังไมมีโอกาสกาวเขาไปสูความเปน 

อภิมนุษยได2 ถือวาเปนหลักการท่ีตอบสนองผูคนในสังคมตะวันตกที่มีอยูจํานวนไมนอย ที่สนใจ

แสวงหาชีวิตสมบูรณโดยไมไดพ่ึงพาวิถีปฏิบัติที่เปนไปตามคําสอนและรูปแบบทางศาสนา  ผูคน

จํานวนมากไมไดมีศรัทธาในศาสนาใดศาสนาหนึ่งเลย แตเชื่อวามนุษยมีศักยภาพที่จะเติบโตไปสู        

อภิมนุษย ซึ่งพลังและศักยภาพเหลานี้มีอยูแลวในมนุษย ศาสดาหรือศาสนทูตทําหนาท่ีแตเพียงเปน 

คนนําสาร” หรือ “ผูชี้ทาง” ใหกับมนุษยเพ่ือที่มนุษยจะไดใชศักยภาพภายในของตนนั้นเดินไปบน

เสนทางนั้นดวยตัวเอง3  

การเขาถึงของการเปนอภิมนุษยของนิทเช แตกตางกับปรัชญาทั่วไป เพราะไมตองละกิเลส 

และมิตองใชความเพียรพยายามจนกระท่ังบรรลุตามหลักธรรมข้ันสูงเหมือนศาสนา การพัฒนาตนให

เปนอภิมนุษยของนิทเช เปนการผานกระบวนการของเจตจํานงที่จะมีอํานาจมาเปนพลังผลักดันขั้น 

มูลฐานของชีวิตใหทะยานไปสูความเปลี่ยนแปลงอันสรางสรรค บุคคลนั้นจะเปนอภิมนุษย ที่สามารถ

                                           
2 พุมรี อรรถรัฐเสถียร, “มองคานธีผาน, เจตจํานงที่จะมีอํานาจ ตามทัศนะของนิทเชอ” 

Gandhi through the Concept of Nietzsche’s “The Will to Power”, วารสารภาษาและ

วัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, ปท่ี 35 ฉบับพิเศษ (มกราคม-

มิถุนายน 2559) : 84. 
3 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และนภนาท อนุพงศพัฒน, สุขภาพทางปญญา : จิตวิญญาณ 

ศาสนาและความเปนมนุษย, อางแลว, หนา 52. 
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ตรวจสอบ และควบคุมตนเองทั้งรางกายและจิตใจ มิใหตกเปนทาสของกิเลสตัณหา แตมิใชขจัดมัน

ตามความเชื่อของศาสนา4  

กีรติ บุญเจือ ไดกลาวไวใน วิถีสูอภิมนุษย ไดมีการตีความนิทเชกับพุทธศาสนา และกลาวไว

วา เจตจํานงที่จะมีอํานาจของนิทเชเปนเพียงสวนหนึ่งของสัจธรรมระดับต่ํา  ๆ ปรมัตถจะตองเปน

ความเปนจริงที่สูงสงกวานี้ ซึ่งไมมีในงานของนิทเช แตแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือบรรลุถึงความเปน 

อภิมนุษยของนิทเชนั้นนาสนใจมาก คือ แตละคนจะตองศึกษาคนควาใหเขาใจตนเองและปรับปรุงตัว

อยูเสมอจนถึงข้ันเปนอภิมนุษย5  

นิทเชเห็นวา มนุษยสามารถนําเจตจํานงที่จะมีอํานาจของตนเองมาใชเพื่อมิใหตกเปนทาส

และมีอิสรภาพ หากผูใดดําเนินชีวิตดวยเจตจํานงที่จะมีอํานาจ การดําเนินชีวิตของผูนั้นจะผานการคิด

ตรึกตรองอยางมีเหตุผลจนเกิดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเลือกวิถีทางเพ่ือมุงไปสูจุดมุงหมายของตน 

การดําเนินชีวิตเชนนั้นทําใหแสดงถึงตัวตนของตนเองทั้งในความคิดและการปฏิบัติอยางมีอิสระ ดังนั้น

การดําเนินชีวิตดวยเจตจํานงท่ีจะมีอํานาจจึงไมมีรูปแบบที่แนนอน และเปนปจเจกบุคคล6 

จากขอมูลดังที่กลาวมา ผูวิจัยจึงเห็นวา ไมวาจะเปนแนวคิดอภิมนุษยทั่วไป  ๆ หรือของนิทเช

ก็ดี สามารถนําพาใหพวกเราทุกคนเปนอภิมนุษยไดอยางแนนอน ถึงแมวิธีการปฏิบัติ หลักการ จะ

แตกตางกันไปตามแตละลัทธิ ศาสนา ปรัชญา และความเชื่อ แตทั้งหมดลวนพูดถึงสิ่งเดียวกันนั้นก็คือ 

การใชชีวิตท่ีมีพลัง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือชีวิตที่ขับเคลื่อนและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา และชีวิตที่

พัฒนานั้นยอมหมายถึงชีวิตท่ีอยูบนพ้ืนฐานการใชเหตุผลและสติปญญาเปนหลักสําคัญ ดวยเหตุนี้

ผูวิจัยจึงเชื่อวาการพัฒนาตนเองนั้นเปนเรื่องที่มนุษยทุกคนสามารถทําไดโดยเทาเทียมกันโดยไมมี

ขอยกเวน ในศาสนานั้นการเปนอภิมนุษยนั้นจะคอนขางมีบทบัญญัติหรือบทสรุปแนนอน และมี

จุดหมายปลายทางชัดเจน เชน การเขาถึงพระนิพพาน โมกษะ หรือการกลับคืนสูดินแดนของพระ 

ผูเปนเจา เปนตน แตอภิมนุษยของนิทเช ผูวิจัยเห็นวาการไดมาซึ่งความเปนอภิมนุษยนั้นมิใชจุดหมาย

ปลายทาง แตเปนระหวางทางที่มนุษยรูจักพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เปนผูท่ีรูจักใชชีวิตอยางมี

จุดมุงหมาย มีเปาหมาย เปนผูท่ีกุมชะชีวิตและรับผิดชอบชีวิตของตนเอง มิใชแคเกิดมาเพียงแคมีชีวิต

อยูไปวัน  ๆ เทานั้น ดังขอความที่นิทเชกลาวไวในบทประพันธวา “ความยิ่งใหญในมนุษยอยูที่การเปน

                                           
4 พุมรี อรรถรัฐเสถียร, “มองคานธีผาน เจตจํานงที่จะมีอํานาจ ตามทัศนะของนิทเช” 

Gandhi through the Concept of Nietzsche’s “The Will to Power”, อางแลว, หนา 81 
5 กีรติ บุญเจือ, วิถีสูอภิมนุษย, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพเทพประทานพร, 2524), หนาคํานํา. 
6 พุมรี อรรถรัฐเสถียร, “มองคานธีผาน เจตจํานงที่จะมีอํานาจ ตามทัศนะของนิทเช” 

Gandhi through the Concept of Nietzsche’s “The Will to Power”, อางแลว, หนา 88. 
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สะพาน, มิใชการเปนจุดหมาย” 7 ดังนั้น การพัฒนาและขับเคลื่อนชีวิตตนเองอยูตลอดเวลาจึงเปน

แนวคิดที่วามนุษยสามารถทําหรือปฏิบัติได เพราะไมใชสิ่งที่ยากเกินการกระทําของมนุษย สําหรับ 

นิทเชแลว การพัฒนาตนเองนั้นตองมีความกลาหาญใหมากขึ้นกวาท่ีเคยเปน กลาท่ีจะเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติ ความคิด และความเชื่อ ตาง  ๆ ดวยการตระหนักรูหรือรูแจงดวยตนเองได 

ผูวิจัยไดพบวามีการยกตัวอยางบุคคลจริงในฐานะอภิมนุษย ซึ่งไดยกยอง “คานธี”  เชน จาก

ขอมูลบทความวิชาการของวารสารภาษาและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มองคานธีผาน “เจตจํานงที่จะมีอํานาจ”  ตามทัศนะของนิทเช ไดกลาวถึง 

เรื่องการเปนอภิมนุษยตามทรรศนะของนิทเช โดยยกตัวอยาง ทานคานธี ที่นําเจตจํานงที่จะมีอํานาจ

ของนิทเช มาใชในการดําเนินชีวิตจนเปนอภิมนุษย ดังนี้  

การดําเนินชีวิตของคานธีท่ีมีความเชื่อมั่นในตนเอง พรอมทั้งแสดงใหเห็นดวยการใชเจตจํานง

ที่จะมีอํานาจสํารวจและควบคุมรางกายและจิตใจ แลวนํามาปฏิบัติอยางเครงครัดตามหลัก

สัตยาเคราะห อันเปนหลักที่ใหคุณคาและความหมายในการมีชีวิตยูของมนุษยจนกลายเปนผูสําเร็จ

จากการใชเจตจํานงที่จะมีอํานาจตามทัศนะคติของนิทเช ซึ่งมนุษยทุกคนมีเจตจํานงที่จะมีอํานาจและ

สามารถที่จะนํามาใชพิจารณาและคิดตรึกตรองแลวปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายที่วางไวตามแตละ

บุคคล ดังนั้นผลสําเร็จจากเจตจํานงที่จะมีอํานาจตามทรรศนะคติของนิทเชจึงไมมีกฎเกณฑท่ีแนนอน 

(กฎสากล) ขึ้นกับปจเจกบุคล ซึ่งจุดมุงหมายของเจตจํานงที่จะมีอํานาจนั่นคือการเปนอภิมนุษยนั่นเอง

ดวยคานธีเปนผูท่ีบรรลุผลสําเร็จในการใชเจตจํานงท่ีจะมีอํานาจของตน บนพ้ืนฐานความคิด วิธีคิด วิธี

ปฏิบัติและจุดมุงหมายของการปฏิบัติตามหลักสัตยาเคราะหที่สามารถนํามาใชไดจริงกับการดําเนิน

ชีวิตของคานธี จึงอาจกลาวไดวา มหาตมะ คานธี เปนอภิมนุษยตามทรรศนะของนิทเช8 

 จากที่กลาวมา อภิมนุษยของนิทเช จึงเปนภาวะที่มนุษยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตสํานึก 

สามารถเขาถึงความจริงของโลกและชีวิต มีความใฝรูและแสวงหาความจริงแทของชีวิตและสามารถใช

ชีวิตไดอยางมีปญญา อยูกับโลกที่เต็มไปดวยความทุกขไดอยางเขาใจและมีความหวัง ยอมรับแต 

ไมยอมแพโลก รักและเขาใจโลกอยางที่มันเปน หรือสามารถเริ่มตนใหมในทามกลางการเวียนวายของ

                                           
7 ฟรีดิช วิลเฮลม นิทเช, ดังนั้นพูดซาราธุสตรา (Thus spoke Zarathustra), แปลโดย ศัลย 

ศาลยาชีวิน, พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: โฆษิต, 2550), หนา 30. 
8 พุมรี อรรถรัฐเสถียร, “มองคานธีผาน เจตจํานงที่จะมีอํานาจ ตามทัศนะของนิทเช” 

Gandhi through the Concept of Nietzsche’s “The Will to Power”, อางแลว, หนา 88. 
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ความเปนไปอยางไมรูจบได เปนประสบการณสวนบุคคลที่ยังไมอาจพิสูจนการดํารงอยูในทางภาวะ

วิสัยของมันได9  

สรุปโดยรวมอภิมนุษยของนิทเช เนนความเพียรพยายามพัฒนาตนเองโดยใชกิเลสและ

อํานาจ มาเปนพลังขับเคลื่อนศักยภาพภายในชีวิตของมนุษย เพื่อใหทุกคนเพียรพยายามในการพัฒนา

ตนเองอยูเสมอ เปนพลังสรางสรรคสิ่งที่ดีงามและสรางความแตกตางใหแกโลก อภิมนุษยคือผูที่มี

เสรีภาพอยางแทจริง ผูที่อยูสภาวะหรือระดับอภิมนุษยคือผูสรางชีวิตและความหมายใหแกตนเองและ

โลกที่เขาอยู โลกอยูในกํามือของเขา ความเปนไปในชีวิตของพวกเขามิไดอยูในอํานาจของพระเจา นิท

เชปฏิเสธศาสนาในแบบจารีตที่ตายตัว โดยเฉพาะสถาบันศาสนาที่ไดสถาปนาอํานาจผูกขาดความ

ถูกตองทางศีลธรรม ทําใหคนหยุดการพัฒนาตนเอง เขาจะไมเดินตามเสนทางของใคร แตจะเดินตาม

เสนทางท่ีเปนตัวเขาเปนคนเลือกซึ่งนั่นก็คือจริยศาสตรของอภิมนุษยนั่นเอง 

4.2 แนวคิดเรื่องเสรีภาพ 

แนวคิดเรื่องเสรีภาพนี้มีความเกี่ยวของกับแนวคิดเรื่องเจตจํานงที่จะมีอํานาจโดยตรง นิทเช

เชื่อวามนุษยประสบความสําเร็จไดดวยสัญชาตญาณที่มีการพัฒนา และจากพ้ืนฐานเจตจํานงท่ีขยาย

เปนเจตจํานงที่จะมีอํานาจ ดวยขอพิสูจนนี้เจตจํานงที่จะมีอํานาจจึงเปนศักยภาพท่ีมีอยูภายในตัวของ

มนุษย ดังในบทกวีเรื่อง Thus Spoke Zarathustra (ดังนั้นพูดซาราธุสตรา) ภาค 2 ตอนบนเกาะแหง

ความสุขอันยิ่งใหญ วา “พระเจาเปนการคาดเดา เราอยากใหทานจํากัดการคาดเดาไวเฉพาะแตสิ่งที่

นึกถึงไดเทานั้น ทานสามารถ “นึกภาพ” พระเจาออกไหม ขอใหนี่จงเปนการอยากรูความจริงสําหรับ

ทาน  นั่นก็คือทุกสิ่งทุกอยางจะเปนสิ่งที่มนุษยนึกถึงได เห็นไดดวยตาของมนุษย และรูสึกไดโดย

มนุษย ทานจะตองอาศัยความรูสึกของทานตรองไปจนกวาจะไดขอสรุป สิ่งที่ทานเรียกวาโลกจะตอง

เปนสิ่งที่สรางข้ึนโดยตัวของทานเองเทานั้น คือ ความเชื่อ ภาพนึกคิด ความตองการ และ ความรัก 

ของทานจะตองกลายเปนจริงขึ้นมา ใชแลว โลกตองเปนไปเพื่อความสุขของทานเอง ทานผูรักความ

จริง”10 

การที่จะเปนอภิมนุษย คือ การที่มนุษยจะกลายสภาพเปนอภิมนุษยไดนั้น ตองแปรสภาพ 

(การลอกคราบ 3 ครั้ง คือตองพัฒนาตนเองโดยยกระดับจากระดับทาส เปนระดับนายและมาสูอภิ

มนุษย) คือการพัฒนาตนเองโดยการผานบททดสอบความทุกขยาก ในแตละชวง ซึ่งใชเวลาในการ

                                           
9 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และนภนาท อนุพงศพัฒน, สุขภาพทางปญญา : จิตวิญญาณ 

ศาสนาและความเปนมนุษย, อางแลว, หนา 132-133. 
10 นิชเช,  คือพจนาซาราธุสตรา, แปลโดย มนตรี ภูมี, (กรุงเทพฯ : แพรวสํานักพิมพ, 2546), 

หนา 111. 
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เปลี่ยนแปลงตัวเองอยางมากมาย  ดังคํากลาวในหนังสือเรื่อง Thus Spoke Zarathustra ภาคที่ 2 

บทเกาะแหงความสุข ไดกลาวไววา  

 “การสรางนั่นคือการปลดเปลื้องอันยิ่งใหญจากความทุกขยากและเพ่ิมความเบาสบายใหแก

ชีวิต แตผูสรางจะมีข้ึนไดก็ตองผานความทุกขยากและเปลี่ยนแปลงมาอยางมหาศาล ที่จริงแลวทาน

ผูสรางท้ังหลาย ชีวิตทานตองผานการตายที่ขมขื่นยิ่งกวานี้มามาก”11   

นิทเชเห็นวา ทุก ๆ การกระทําในการดําเนินชีวิตของมนุษยมีแรงกระตุนผลักดันเบื้องหลังซึ่ง

เรามักจะคลอยตามไปกับแรงกระตุนนั้นโดยมิไดควบคุม เชน เมื่อเราเห็นโทรศัพท รุนใหมก็รูสึกอยาก

ได ความอยากไดเปนแรงกระตุนผลักดันใหเราซื้อโทรศัพทรุนนั้น เปนตน การคลอยตามไปกับแรง

กระตุนนั้นทําใหเราตกเปนทาสไดงาย นิทเชจึงเสนอวา ภายในตัวของ มนุษยมีสิ่งหนึ่งที่สามารถ

นํามาใชเพ่ือควบคุมแรงกระตุนเหลานนั้นได เรียกสิ่งนั้นวา “เจตจํานง ที่จะมีอํานาจ” ซึ่งเปน

แรงผลักดันพ้ืนฐานที่อยูเบ้ืองหลังการกระทําของมนุษยอยูแลว แตมนุษยหลงลืมที่จะนํามาใช นิทเช

เห็นวา มนุษยสามารถนําเจตจํานงที่จะมีอํานาจของตนเองมาใชเพ่ือมิใหตกเปนทาสและมีอิสรภาพ 

หากผูใดดําเนินชีวิตดวยเจตจํานงที่จะมีอํานาจ การดําเนินชีวิตของผูนั้นจะผานการคิดตรึกตรองอยาง

มีเหตุผลจนเกิดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเลือก วิถีทางเพ่ือมุงไปสูจุดมุงหมายของตน การดําเนิน

ชีวิตเชนนั้นทําใหแสดงถึงตัวตนของตนเองทั้ง ในความคิดและการปฏิบัติอยางมีอิสระ ดังนั้นการ

ดําเนินชีวิตดวยเจตจํานงที่จะมีอํานาจจึงไมมี รูปแบบที่แนนอน และเปนปจเจกบุคคล12 

4.3 คุณคาและประโยชนของแนวคดิอภิมนุษยที่มีตอการพัฒนาชีวิตและสังคม 

ผูวิจัยพบวา คุณคาจากการปฏิบัติตนเพื่อมุงสูการเปนอภิมนุษยนั้น ไมวาจะใชปรัชญาใดมา

เปนแนวทางในการปฏิบัติก็ตาม แตหลักการเปนอภิมนุษยนั้นยอมกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนา

ชีวิตและสังคมอยางแนนอน ซ่ึงสามารถแบงไดออกเปน 2 ประเด็นดังนี้ 

4.3.1 ดานปจเจกชน  

การปฏิบัติสูการเปนอภิมนุษยก็คือการพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใชความ 

กลาหาญ เหตุผลและสติปญญาความมั่นใจในพลังศักยภาพของตน เพียรพยายาม ปฏิบัติตนใหมีการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งกาย วาจา และจิตใจ เสริมพลังของชีวิตดวยโดยใชสติสัมปชัญญะ และ

หลักธรรม คุณธรรมตาง ๆ รวมถึงปญญาในการแกไขปญหาที่เขามาในชีวิต จนสามารถพัฒนาชีวิต

ไปสู อภิมนุษย ในที่สุด  อันจะสงผลใหเกิดความกาวหนาทั้งในหนาที่การงาน สภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง รวมถึงยังเสริมใหจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ กอใหเกิดความสุขความเจริญและ

                                           
11 นิชเช, คือพจนาซาราธสุตรา, แปลโดย มนตรี ภูมี, อางแลว, หนา 112. 
12 เรื่องเดียวกัน, หนา 86 -88. 
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ความกาวหนาในชีวิตอยางมากมาย ซึ่งการพัฒนาดานปจเจกชนนั้นสําหรับนิทเชแลวคือสิ่งที่สําคัญ

ที่สุด 

4.3.2 ดานสังคม  

อภิมนุษยในความหมายของนิทเช ตองเปนผูที่ยังประโยชนตอสวนรวมดวยการเปนผูอุทิศตน

แกโลกโดยไมหวังสิ่งตอบแทนหรือผลประโยชนของตนเอง มีความสรางสรรคที่กาวพนกรอบความคิด

หรือจารีตแบบเดิม ๆ ของสังคมสวนใหญ เปนมนุษยที่มีความมุงมั่นและมีพลังที่จะเริ่มตนใหมในวัฏฏะ

ของการเวียนวายตายเกิดที่หมุนเวียนอยูเปนนิรันดร มีเสรีภาพที่จะทําเพ่ือระโยชนของเพ่ือนมนุษยใน

โลกนี้มากกวาที่จะมุงการบูชายัญดวยเหตุผลของการมีชีวิตท่ีดีในโลกหนา13  

จากเรื่องของทานคานธีที่นําเอาเจตจํานงการเปนอภิมนุษยไปใชทําใหสังคมมีความสงบสุข 

เห็นไดจาก มุมมองของการดําเนินชีวิตทานคานธีในหลาย ๆ เหตุการณในความขัดแยงทางการเมือง 

ความขัดแยงทางเชื้อชาติ ความ ขัดแยงทางศาสนา และความขัดแยงทางสังคม คานธีจะใชเจตจํานงที่

จะมีอํานาจในการพยายามสํารวจและควบคุมรางกายและจิตใจตนเองแลวแสดงออกมาดวยการไมใช

ความรุนแรงหรืออหิงสา เชน การอดอาหาร การอดทนกับผูที่เขามาทํารายเพ่ือยุติความขัดแยงตาง  ๆ 

แลวนําไปสูความสันติสุขจนเปนท่ียอมรับของโลก  ตลอดชีวิตของคานธีใชเจตจํานงที่จะมีอํานาจ ดวย

การแสดงออกทั้งทางรางกายและจิตใจ โดยไมตกเปนทาสทางอารมณ ทางความคิด และ ทางปฏิบัติ

อีกทั้งยังเสนอแนวทางการดําเนินชีวิตในแบบของตน ดวยการสอนความจริง ความบริสุทธิ์ และปฏิบัติ

ตนดวยความกลาหาญ โดยไมหวั่นไหว ตอ อํานาจจากภายนอกที่จะมา ครอบงํา จนคานธีกลายเปน

สัญลักษณแหงสัจธรรมอันแทจริงของอินเดีย และหลักสัตยาเคราะหที่มาจากเจตจํานงที่จะมีอํานาจก็

ยังคงมีอิทธิพลตอความคิดและการปฏิบัติของผูคนในปจจุบัน14 

สรุปไดวา เรื่องเสรีภาพและคุณคาของแนวคิดอภิมนุษยที่มีตอการพัฒนาชีวิตและสังคม เปน

เรื่องของการพัฒนาและยกระดับความคิด ซึ่งมนุษยสวนใหญเริ่มตนดวยความเชื่อแลวก็พัฒนาตนเอง

ไปสูความตระหนักรู เริ่มเปนผูใชสติปญญา แนวคิดอภิมนุษยของนิทเช สะทอนใหเห็นไดชัดเจนวาสิ่ง

ที่เรียกวา "อํานาจ" ที่แทจริงนั้น ก็คืออํานาจภายในตนเอง เปนอํานาจที่อยูบนพ้ืนฐานของคุณธรรม

และความเมตตา เปนการใชอํานาจไปในทางสรางสรรคอันเปนไปเพื่อประโยชนของตนเองและ

ประโยชนสุขของผูอ่ืน มิไดเปนไปเพ่ืออํานาจกดขี่ ขมเหง คุณคาในแนวคิดอภิมนุษยของนิทเชที่มีตอ

สังคมนั้น จึงเปนการสนับสนุนใหแตละคนเปนผูที่มีเหตุผล สติปญญา และคุณธรรม และมีความเปน

                                           
13 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และนภนาท อนุพงศพัฒน, สุขภาพทางปญญา : จิตวิญญาณ 

ศาสนาและความเปนมนุษย, อางแลว, หนา 75. 
14 เรื่องเดียวกัน, หนา 93. 



67 

ตัวของตวัเองในที่สุด เพราะสังคมจะพัฒนาดีข้ึนก็ดวยการพัฒนาชีวิตของแตละบุคคลกอนเปนพ้ืนฐาน

นั่นเอง 
 

  



บทท่ี 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 

 ผลการวิจัยแนวคิดอภิมนุษย สามารถสรุปเนื้อหาสาระที่สําคัญไดดงัน้ี 

แนวคิดอภิมนุษยในปรัชญาทั่วไป สรุปวาคําวาอภิมนุษยในปรัชญาทั่วไป หมายถึงมนุษย

สมบูรณหรือมนุษยที่ประเสริฐ ซึ่งโดยรวมหมายถึงผูที่บรรลุธรรมขั้นสูงของแตละศาสนาหรือผูที่

สามารถพัฒนาตนเองไดตามหลักคําสอนของลัทธิ หรือ ปรัชญาตางๆ ที่มีขอกําหนดไว โดยมีศีลธรรม

กํากับในการดําเนินชีวิต ซึ่งสวนใหญเปนการปฏิบัติธรรม ผานหลักธรรมหรือคุณธรรม ดวยความเพียร

พยายามอยางตอเนื่อง บมเพาะและขัดเกลาตัวตนไมใหยึดติดกับกิเลส ตัณหาและอุปาทาน จน

สามารถกลายเปนอภิมนุษยไดในที่สุด โดยมีชื่อเรียกการบรรลุเปาหมายสูงสุดของแตละศาสนา

แตกตางกัน แตทุกปรัชญาและทุกศาสนามีจุดมุงหมายเหมือนกันคือมีการใชหลักธรรมเปนวิถีปฏิบัติ

ในการพัฒนามนุษยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ และมีความเชื่อตรงกันวามนุษยมีศักยภาพในตัวเองทุกคน 

และสามารถจะพัฒนาตนเองไปสูการเปนอภิมนุษยไดอยางแนนอน 

 แนวคิดอภิมนุษยของนิทเช สรุปวาเปนการใหความสําคัญ ใหความเชื่อมั่นในศักยภาพและ

พลังในตัวมนุษยวาสามารถพัฒนาตนเองไปสูการเปนอภิมนุษยไดอยางแนนอนเชนกัน เพียงแตใน

ความคิดเรื่องอภิมนุษยของนิทเช ไมไดมุงไปถึงขั้นบรรลุธรรมแบบศาสนา แตอภิมนุษยของนิทเชเปนผู

ที่มีความกลาหาญ รูจักใชเหตุผลและสติปญญาในการดําเนินชีวิต ไมเชื่อหรือยอมรับสิ่งใดงาย ๆ โดย

ปราศจากการตรวจสอบดวยเหตุผล และตองเปนชีวิตที่มีพลังอํานาจ สามารถควบคุมตนเองทั้งทาง

รางกายและจิตใจมิใหตกเปนทาสของกิเลสตัณหา แตก็มิใชขจัดมันออกไปเหมือนความเชื่อของศาสนา 

แตนําเอาเจตจํานงที่จะมีอํานาจของตนเองมาใชเพ่ือมิใหตกเปนทาสและมีอิสรภาพ   

คําวา“เจตจํานงท่ีจะมีอํานาจ” ของนิทเชเปนเรื่องของความมุงมัน หรือพลังอํานาจในตนเอง

ที่สามารถควบคุมและแปรเปลี่ยนกิเลสทั้งหลาย ใหสามารถนําไปใชในทางสรางสรรคคุณคาใหกับ

ตนเองและผูอื่นไดอยางมีความหมายโดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานคุณธรรมและความเมตตาธรรม  ซึ่งอํานาจนี้

มกิีเลสเปนพลังผลักดันที่สําคัญของอภิมนุษย กิเลสในทรรศนะของนิทเชนั้นหมายถึง ผูท่ีใชชีวิตที่เต็ม

ไปดวยความมุงมั่น การตอสู ฝาฟนอันตราย ทะเยอทะยาน กิเลสจึงเปนพลังผลักดันที่สําคัญที่ทําให

มนุษยมีความกาวหนาได 

“อภิมนุษย” หมายถึง  ผูท่ีมีความกลาหาญ มีความตระหนักรูหรือรูแจงตนเอง เปนผูที่รูจักใช

เหตุผลและสติปญญา ไมเปนผูท่ีถูกครอบงํา เชื่อหรือยอมรับสิ่งใดงาย ๆ โดยปราศจากการตรวจสอบ

ดวยเหตุผล คือผูที่มีความเปนตัวของตัวเอง เปนผูที่สรางและปฏิบัติตามกฎเกณฑและอุดมคติที่ตนเอง
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สรางขึ้น คือผูที่กําหนดกรอบศีลธรรม และตัดสินดีชั่วดวยวิจารณญาณของเขาเอง เปนผูที่กําหนด

ชะตาชีวิตของตนเองได ซึ่งมีความหมายเชนเดียวกันกับคําวา “มนุษยสมบูรณ” นั่นเอง 

สรุปโดยรวมเรื่องอภิมนุษยทั้งปรัชญาท่ัวไปและของนิทเช ไดวาคุณลักษณะแหงความเปนอภิ

มนุษยโดยรวมนั้น คือแนวคิดเรื่อง “มนุษยนิยม” ที่ใหความสําคัญกับการกระทําของมนุษย มองเห็น

ถึงศักยภาพของมนุษยที่จะสามารถพัฒนาตนเอง กําหนดชะตาชีวิตของตนเองได เปนแนวคิดที่

พยายามกระตุนตอมสํานึกของมนุษยใหเกิดการตระหนักรู ตื่นรู และใหรูจักใชปญญาและเหตุผลใน

การดําเนินชีวิตของตนเองใหมีความสุข รูจักมีความรับผิดชอบตอผลแหงการกระทําของตนเอง  

5.2 ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดอภิมนุษยที่ปรากฏในบทประพันธ Thus spoke Zarathustra ของ 

นิทเช และแนวคิดอภิมนุษยท่ีปรากฏในปรัชญาตะวันออก ซึ่งผูวิจัยพบวายังมีความนาสนใจใน

ประเด็นอ่ืน ๆ อีก ดังนั้น ในทายนี้จึงขอเปนการเสนอแนะแนวคิดที่นาจะนํามาทําการวิจัยเพ่ิมเติมใน

หัวขอดังตอไปนี้ 

1. แนวคิดมนุษยนิยมที่ปรากฏในบทประพันธ Thus spoke Zarathustra ของนิทเช 

2. แนวคิดมนุษยนิยมที่ปรากฏในปรัชญาขงจื้อ 

 ดังนั้น จึงเปนท่ีรูกันวานิทเช คือ ตนกําเนิดของนักคิดหลังนวยุค ซึ่งมีผูคนพบสาระและ

คุณประโยชนจากแนวคิดของนิทเชที่แฝงอยูในงานเขียนของเขาเปนจํานวนมาก จึงเห็นวาเหมาะแก

การทําวิจัยในโอกาสตอไป รวมถึงแนวคิดมนุษยนิยมที่ปรากฏในปรัชญาตะวันออกทั้งอินเดียและจีน

เชนเดียวกัน 
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