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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องอภิมนุษย์ในปรัชญาตะวันออกและ
ตะวันตก 2) เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องอภิมนุษย์ของฟรีดริช นิทเช่ และ 3) เพ่ือวิเคราะห์แนวคิดอภิมนุษย์ของ
ฟรีดริช นิทเช่ ผลการศึกษา พบว่า แนวคิดอภิมนุษย์ของฟรีดริช นิทเช่ หมายถึง ผู้ที่เข้าใจถึงเจตจ านงที่จะมี
อ านาจ ซึ่งเป็นสารัตถะแห่งชีวิตและอยู่เบื้องหลังทุกอย่างในธรรมชาติ อ านาจในทางสร้างสรรค์ดังกล่าว ได้แก่ 
การใช้อ านาจอย่างเป็นธรรมยึดถือเหตุผลเป็นหลักถือความสามารถของบุคคลเป็นหลักปฏิบัติและน าไปสู่ความ
กลมกลืนสามัคคี มีเมตตาธรรม ความสุขที่แท้จริงของอภิมนุษย์คือการครองอ านาจอยู่อย่างยาวนาน โดยมี
กิเลสเป็นแรงผลักดันคนดียอดเยี่ยมคือคนหัวรุนแรงยอมทุ่มเททุกอย่างเพ่ืออุดมคติที่ยึดถือเป็นคุณธรรม
ประจ าตัว การพัฒนามนุษยชาติจะเป็นไปไม่ได้ถ้าปราศจากการตื่นตัวในการแสวงหาอ านาจและการปกครอง 
ตลอดถึงการก าหนดให้มีคุณธรรมหน้าที่อันสูงสุดของมนุษย์คือการมีอ านาจ และศีลธรรมที่ตายตัวไม่มี ผู้มี
อ านาจย่อมมีสิทธิก าหนดกรอบการตัดสินศีลธรรม 
 แนวคิดอภิมนุษย์ในปรัชญาตะวันออกและตะวันตกมักใช้ค าว่ามนุษย์สมบูรณ์หรือมนุษย์ประเสริฐ 
แนวคิดนี้มีความแตกต่างจากแนวคิดอภิมนุษย์ของนิทเช่ กล่าวคือปรัชญาตะวันออกปฏิเสธกิเลสและอ านาจ 
ขณะที่นิทเช่ให้ความส าคัญกับกิเลสและอ านาจในตนเองว่าเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญและท าให้มนุษย์พัฒนาชีวิต
ได้ หากปราศจากกิเลสแล้วชีวิตย่อมไร้ความหมาย ส่วนแนวคิดที่คล้ายคลึงกันคือเรื่องมนุษยนิยมซึ่งเป็น
แนวคิดที่ให้ความส าคัญกับการกระท าของมนุษย์ โดยมนุษย์สามารถพัฒนาและก าหนดชะตาชีวิตของตนเองได้ 
เป็นแนวคิดที่ไม่ให้ความส าคัญกับอ านาจของพระเจ้าหรือพลังลี้ลับเหนือธรรมชาติ และแนวคิดทางปรัชญา
ตะวันออกมองว่ามนุษย์ทุกคนเข้าสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ด้วยหลักคุณธรรมโดยไม่แบ่งแยก และการเป็น
มนุษย์สมบูรณ์หรือมนุษย์ประเสริฐนั้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางศีลธรรมหรือหลักค าสอนทางศาสนาอย่าง
เคร่งครัด 
ค าส าคัญ: อภิมนุษย,์ เจตจ านงที่จะมีอ านาจ 
ABSTRACT 

The objectives of this research article were : 1) To study the concept of Superior in 
general philosophy of the East and the Western 2) To study the concept of Superman of 
Friedrich Nietzsche and 3) To analyze Friedrich Nietzsche's Superman concept. The study 
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was found that Superman concepts of Friedrich Nietzsche were those who have superior 
potentials completely masters himself and empowering the essence of life and behind 
everything in nature. It was a power of creativity, using it to justify based on primarily 
reasons by holding the capacity of his individual as the principal. The principles leaded lead 
to harmonious harmony and true happiness of the Superman was gaining a long term 
power, also he had his passion as main source of the forcing. Furthermore, a good man in 
Nietzsche's view is the extremely willing to sacrifice everything for their own ideal as virtue 
of life. In this perspective, the development of humanity is not possible if there was without 
arousal in looking for authority and governed, although, constructing the morality standards 
such as kindness, compassion, companionship, etc. In addition, the highest duty of man was 
to have the power. There was not any fixed morality because the highest authorize person 
would had the right to set the morality and justice. The Superman concept of general 
philosophy in both the East and the West mostly used the words perfect man or noble man 
etc. In Eastern philosophy it denied what is called passion and power. While Nietzsche gave 
importance to passion and power that was an important driving force for human 
development. In his perspective there was without passion, life was meaningless. The similar 
concept among the East and the West was humanism; therefore, human actions were 
emphasized. Moreover, human beings were expected as developable themselves as defining 
their own destiny. It was the concept that did not focus on the power of God or 
supernatural powers. In the East, all human were completely by virtue beings without 
distinction. Thus meant human was perfectly as a mankind by following the morality of 
religious doctrines. 
Keywords: the superman concept, the will to power 
 
1. บทน า 
 แนวคิดเรื่อง “อภิมนุษย์” ที่ปรากฏอยู่ในบทประพันธ์ Thus Spoke Zarathustra ของนิทเช่ซึ่งเป็น
หนังสือที่แปลเป็นภาคภาษาไทยโดย ศัลก์ ศาลยาชีวิน นั้น ส าหรับผู้วิจัยแล้วเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างน่าสนใจ 
โดยเมื่อได้อ่านและท าความเข้าใจในเบื้องต้นก็รู้สึกว่าอ่านและเข้าใจได้ยาก จึงเป็นที่มาในการค้นคว้าและอยาก
ที่จะศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากการเสาะหาแหล่งความรู้จากต าราทางปรัชญาต่าง ๆ ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องอภิมนุษย์ของนิทเช่ โดยเริ่มต้นจากหนังสือ “วิถีสู่อภิมนุษย์” และ “นีทเฉอ ผู้
บุกเบิกแนวคิดหลังนวยุค ด้วยวิถีสู่อภิมนุษย์และซึ้งสุนทรีย์” ซึ่งหนังสือทั้ง 2 เล่มนี้เป็นของ อ.กีรติ บุญเจอ ที่
น ามาแปลและขยายความแนวคิดอภิมนุษย์ซึ่งอยู่ในบทน าของบทประพันธ์ Thus Spoke Zarathustra อีกที
หนึ่ง นอกนั้นก็จะเป็นหนังสือทางปรัชญาอ่ืน ๆ ที่พอจะหาได้แต่ก็มีไม่มากนักที่จะกล่าวถึงแนวคิดอภิมนุษย์ไว้
โดยละเอียด และบางทีข้อมูลที่หามาได้ก็มีเนื้อหาที่คล้ายหรือใกล้เคียงกัน บ้างก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจแต่ก็
กระจัดกระจายอยู่ในเล่มนั้นบ้างเล่มนี้บ้างคละกันไป และเมื่อค้นหาข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เนทเพ่ิมเติมก็พอที่จะ
พบข้อมูลอยู่ที่น่าสนใจอยู่บ้าง แต่โดยรวมแล้วก็มีความน่าเชื่อถือเพราะมีการอ้างอิงแหล่งที่มาชัดเจนซึ่งส่วน
ใหญ่ก็มาจากต าราทางปรัชญาที่ผู้วิจัยมีอยู่ในมือแล้วนั่นเอง จึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ และยังมี
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แหล่งค้นคว้าซึ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของนิทเช่ด้วยเช่นกัน เช่นเรื่องเกี่ยวกับจริยศาสตร์และ
แนวคิดเรื่องนิจวัฎ เป็นต้น 
 เมื่อได้เริ่มศึกษาค้นคว้าได้พักใหญ่ ๆ  ความคิดแรก ๆ โดยส่วนตัวของผู้วิจัยแล้ว รู้สึกค่อนข้างที่จะเห็น
ด้วยกับแนวคิดนี้ ซึ่งเป็นแนวคิดที่เพียรพยายามจะกระตุ้นต่อมส านึกของมนุษย์ให้มีการพัฒนาตนเองให้ไปสู่
ความเป็นอภิมนุษย์ แต่เมื่อคิดดูอีกด้านหนึ่งในปัจจุบัน การที่เราจะพบใครสักคนหนึ่งซึ่งมีท่าทีลักษณะของอภิ
มนุษย์ตามที่นิทเช่ว่าไว้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย หากจะว่าไปแล้วในอดีตที่ผ่านมา สามารถกล่าวได้ว่า
พระพุทธเจ้า พระเยซู หรือศาสดาผู้รู้แจ้งอ่ืน ๆ ก็น่าจะเข้าข่ายแนวคิดอภิมนุษย์นี้เช่นเดียวกัน ซึ่งนิทเช่เองก็ยก
ย่องเช่นนั้น จึงอดสงสัยไม่ได้ว่าในปัจจุบันเราจะสามารถพบบุคคลที่มีอยู่จริงตามแนวคิดอภิมนุษย์ของนิทเช่ได้
อีกหรือไม่ หรือแนวคิดของนิทเช่อาจเป็นได้แค่เพียงมโนคติทางปรัชญาแบบหนึ่งเท่านั้น เปรียบแล้วคงคล้าย ๆ 
กับแนวคิดเรื่อง “อุตมรัฐ” ของเพลโต หรือ “ยูโทเปีย” ของเซอร์ โทมัส มอร์ ซึ่งเป็นรัฐในอุดมคติที่ไม่มีวัน
เกิดข้ึนได้จริงเช่นกัน 
 เมื่อพยายามค้นหาบุคคลที่เข้าข่ายตามแนวคิดอภิมนุษย์ของนิทเช่ทั้งทางตะวันตกและตะวันออก ใน
เบื้องต้นก็พบกับบุคคลที่น่าสนใจที่มีลักษณะเข้ากับอุดมคติของนิทเช่อยู่หลายท่านเลยทีเดียวผู้วิจัยจึง
ท าการค้นคว้าศึกษาในประเด็นที่ว่า ในความเข้าใจเรื่องอภิมนุษย์นั้นแต่ละบุคคลซึ่งอยู่ทางตะวันออกและ
ตะวันตกมีความเข้าใจแตกต่างกันอย่างไร เช่นว่า ภาพลักษณะหรือมโนคติเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นเลิ ศกว่ามนุษย์
ทั่ว ๆ ไป นั้นเป็นเช่นไรและมีความแตกต่างกับมนุษย์โดยทั่ว ๆ ไปอย่างไร เป็นต้น 
 ด้วยเหตุนี้ ปัญหาวิจัยประการแรกจึงอยู่ตรงประเด็นที่ว่า แนวคิดเกี่ยวกับอภิมนุษย์ตามทรรศนะทาง
ปรัชญาตะวันออกและตะวันตกโดยทั่วไปนั้นมีลักษณะอย่างไร ประเด็นที่สอง แนวคิดอภิมนุษย์ของนิทเช่นั้นมี
ลักษณะอย่างไร และประเด็นสุดท้ายเป็นวิเคราะห์แนวคิดเรื่องอภิมนุษย์ของนิทเช่ว่าเป็นเพียงมโนคติทาง
ปรัชญาที่เลื่อนลอย หรือเป็นแนวคิดทางปรัชญาที่สามารถจับต้องและน าไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่ อย่างไร ใน
การที่จะปลุกส านึกแห่งความเป็นอภิมนุษย์ให้เกิดขึ้นกับผู้คนในปัจจุบันซึ่งก าลังแสวงหาความหมายและ
เสรีภาพให้กับชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม 
 ดังนั้น ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าวิจัยนี้ ประการแรกก็คือ ท าให้เราทราบลักษณะของอภิมนุษย์
ตามแนวคิดทางปรัชญาตะวันออกและตะวันตกว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และประการที่สอง ท า ให้ผู้ที่
ศึกษาวิชาปรัชญาตะวันตกสามารถมีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าซึ่งแฝงอยู่ในแนวคิดเรื่องอภิมนุษย์ของ
นิทเช่ ตามปรัชญาอัตถิภาวนิยมที่ว่าด้วยเรื่องเสรีภาพมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้นและประการสุดท้ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
งานวิจัยอันว่าด้วยแนวคิดเรื่องอภิมนุษย์ของนิทเช่ จะท าให้ผู้ศึกษาได้มีจิตส านึกตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญ
ในเรื่องของเสรีภาพของปัจเจกบุคคล และสามารถน าแนวคิดนี้มาพัฒนาชีวิตของเราและสังคมได้นั่นเอง และนี่
คือแรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดการท าวิจัยให้เรื่องนี้ขึ้นมา 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดอภิมนุษย์ในปรัชญาตะวันออกและตะวันตก 
2.2 เพ่ือศึกษาแนวคิดอภิมนุษย์ของฟรีดริช นิทเช่ 
2.3 เพ่ือวิเคราะห์แนวคิดอภิมนุษย์ของฟรีดริช นิทเช่ 

3. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแนวคิดอภิมนุษย์ สามารถสรุปเนื้อหาสาระที่ส าคัญได้ดังนี้ 
 แนวคิดอภิมนุษย์ในปรัชญาตะวันออกและตะวันตกโดยรวมนั้น เป็นลักษณะมนุษย์ที่ใช้ชีวิตด้วยหลัก
คุณธรรมและการปฏิบัติตามหลักค าสอนทางศาสนาอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ 
แนวคิดทางปรัชญาจิตนิยม หรือลัทธิความเชื่อของจีนก็ดี การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จะมีแนวคิดอยู่ที่การพัฒนา
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คุณธรรมในตน และท าลายกิเลสอันเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงชีวิตอันสูงส่ง ซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น 
อริยบุคคล, มนุษย์สมบูรณ์, มนุษย์ประเสริฐ หรือผู้มีบุญญาธิการของศาสดาในศาสนาต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็น
ภาวะพิเศษของมนุษย์ที่แตกต่างจากมนุษย์โดยทั่ว ๆ ไป 
    ส่วนแนวคิดอภิมนุษย์ของนิทเช่ ต่างจากแนวคิดอภิมนุษย์ในปรัชญาตะวันออกและตะวันตก คือ 
อภิมนุษย์จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากปราศจากกิเลสและอ านาจ เพราะกิเลสและอ านาจนี้เองที่เป็นพลังขับเคลื่อน
ของชีวิตของมนุษย์ให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ กิเลสทั้งหลายนั่นเอง ที่เป็นพลังสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและ
สร้างความแตกต่างให้แก่โลก อภิมนุษย์คือผู้สร้างชีวิตและความหมายให้แก่ตนเองและโลกที่เขาอยู่ ความ
เป็นไปในชีวิตของพวกเขามิได้อยู่ในอ านาจของพระเจ้าหรือศีลธรรมตามบทบัญญัติทางศาสนา เขาจะไม่เดิน
ตามเส้นทางของใคร แต่จะเดินตามเส้นทางที่เป็นตัวเขาเป็นคนเลือก ซึ่งนั่นก็คือ "จริยศาสตร์" ของอภิมนุษย์
นั่นเอง และความแตกต่างระหว่างแนวคิดอภิมนุษย์ในปรัชญาตะวันออกและตะวันตก กับแนวคิดของนิทเช่นั้น 
สามารถแสดงเป็นตารางเปรียบเทียบได้ดังนี้ 

ตารางสรุปแนวคิดอภิมนุษย์ 
แนวคิดอภิมนุษย์ในปรัชญาตะวันออกและตะวันตก แนวคิดอภิมนุษย์ของฟรีดริช นิทเช่ 

 อภิมนุษย์โดยทั่วไป คือการยกย่องใครก็ตามที่
ส ามารถติ ดต่ อสื่ อสารกับสิ่ งที่ อยู่ เหนื อ
ธรรมชาติได้ เช่น ติดต่อกับพระผู้ เป็นเจ้า 
ติดต่อสื่อสารกับวิญญาณของผู้ตาย ซึ่งอาจจะ
เป็นหมอดู คนทรง ผู้ที่ท าพิธีปัดเป่าทุกข์ 
ช าระล้างกรรม นักบวช ผู้ทรงศีลหรือผู้ที่ท า
พิธีทางไสยศาสตร์ และรวมถึงบุญญาธิการ
ของศาสดาในศาสนาต่าง ๆ เช่น ในปรัชญา
อินเดียก็มีพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธ หรือ
พระเยซูของศาสนาคริสต์ เป็นต้น 

 ในโลกตะวันออกผู้ที่อยู่ เหนือมนุษย์นั้นมัก
เกี่ยวข้องกับเรื่องปาฏิหาริย์ ส่วนตะวันตกเป็น
เพียงนักคิดหรือนักปราชญ์การละซึ่งกิเลสถือ
เป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติ 

 ทรรศนะเรื่อง “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ตามแนว
พุทธปรัชญามนุษย์จะต้องเป็นผู้ที่มีความ
สมบูรณ์ทางจิตใจ  มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด
ในพระพุทธศาสนา เป็นผู้ที่มีจิตใจสูงรู้จักท า
สิ่งที่มีประโยชน์ให้แก่ตนและสังคม  และมี
การสงเคราะห์เพ่ือนมนุษย์ชีวิตของมนุษย์ผู้
นั้นก็จะสมบูรณ์และการถึง  “ภาวะพิเศษของ
มนุษย์”  ได้แก่  การบรรลุธรรม  การตรัสรู้  
การรู้แจ้งแห่งสัจธรรม 

 “มนุษย์สมบูรณ์” ในทรรศนะของขงจื้อ คือ

 อภิมนุษย์  คือ ผู้ที่ รู้แจ้ งหรือเข้าใจว่า 
“เจ ต จ าน งที่ จ ะมี อ าน าจ ” (Will to 
power) คือสารัตถะแห่ งชี วิตและอยู่
เบื้ องหลั งทุกอย่างในธรรมชาติ  และ
อ านาจ (Power) ในความคิดของนิทเช่ 
มิใช่อ านาจปกครองกดขี่ผู้ อ่ืน แต่ เป็น
อ าน าจสร้ างสรรค์ ซึ่ งอ าน าจในทาง
สร้างสรรค์หมายถึง ใช้อ านาจเป็นธรรม , 
ยึดถือเหตุผลเป็นหลัก, ถือความสามารถ
ของบุคคลเป็นหลักปฏิบัติ และน าไปสู่
ความกลมกลืนสามัคคีมีเมตตาธรรม 

 อภิมนุษย์ คือ ผู้บรรลุสภาวะที่เรียกว่า 
“ความสุข” ซึ่งไม่ใช่ในความหมายที่ว่า
ปราศจากความทุกข์ แต่เป็นความสุขจาก
การได้ครองอ านาจนั้นอยู่นาน ๆ และใช้
อ าน าจไป ในทางสร้างสรรค์  นั่ นคื อ
ความสุขที่แท้จริงมีกิเลสเป็นแรงผลักดัน 

 อภิมนุษย์คือผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มไปด้วย
การต่อสู้และฝ่าอันตราย มักใหญ่ใฝ่สูง 
การต่อสู้เพ่ือความเป็นอยู่ (Struggle for 
existence) 

 อภิ มนุ ษย์ คื อผู้ ที่ มี อ าน าจ เป็ นคนมี
อิสรภาพอย่างเต็มที่ เป็นคนมีเหตุผลและ
ไม่ยอมรับหรือนับถือศาสนา ลัทธิและ
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แนวคิดอภิมนุษย์ในปรัชญาตะวันออกและตะวันตก แนวคิดอภิมนุษย์ของฟรีดริช นิทเช่ 
การพัฒนาบุคลิกภาพแห่งตนจนถึงอุดมคติ
ของ สุภาพบุรุษที่แท้จริง หรือนักปราชญ์ได้
นั้น ก็ด้วยการพัฒนาคุณธรรม 1) ความรัก, 
ความเมตตา (ขงจื้อเห็นว่าเป็นคุณธรรมที่
ส าคัญที่สุด) 2) ความถูกต้อง หรือความชอบ
ธรรม 3) ความรักพ่อแม่ และความรักพ่ีรัก
น้ อ ง 4 ) ความรักต่ อบุ คคล อ่ืน  และ 5 ) 
มารยาทและพิธีกรรม 

 การเป็นมนุษย์ประเสริฐตามทรรศนะของโซ
เครตีส คือ “การมีความรู้และพัฒนาคุณธรรม
ในตน” ซึ่งมีความหมายไปในทางธรรมใน
พุทธศาสนาเพราะธรรมในพระพุทธศาสนาจะ
เป็นไปเพ่ือยกจิตใจให้สูงขึ้นไปตามล าดับจน
เป็น “อริยบุคคล” 

 “อภิมนุษย์” ในโลกตะวันออกส่วนใหญ่นั้น 
คือแนวคิดเรื่อง “มนุษยนิยม” ซึ่งเป็นแนวคิด
ที่ให้ความส าคัญกับการกระท าของมนุษย์ 
เห็นถึงศักยภาพของมนุษย์ที่ จะสามารถ
พัฒนาตนเอง ก าหนดชะตาชีวิตของตนเองได้ 
เป็นแนวคิดที่ไม่ให้ความส าคัญกับอ านาจของ
พระเจ้าหรือพลังลี้ลับเหนือธรรมชาติ  

 มนุษย์ทุกคนเข้าสู่การมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ด้วย
หลักคุณธรรมโดยไม่แบ่งแยก ต่างจากศาสนา
คริสต์ที่มีแต่พระเยซูเท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์แห่ง
การพระเจ้าผู้อยู่เหนือมนุษย์ทั้งปวง 

 การเป็นมนุษย์สมบูรณ์ หรือมนุษย์ประเสริฐ
นั้น ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางศีลธรรม
หรือหลักธรรมค าสอนทางศาสนาอย่าง
เคร่งครัด 

ประเพณีโดยปราศจากการทดสอบด้วย
มาตรฐานของตรรกวิทยาหรือหลักของ
เหตุผล 

 คนดีในทรรศนะของนิทเช่คือ ผู้ที่ยังไม่
พอใจกับสภาพปัจจุบันของตน แต่อยาก
ให้แปรสภาพไปสู่สภาพที่ดีกว่าจนถึง
สภาพที่ดีที่สุด คือสภาพอภิมนุษย์ คนดี
ยอดเยี่ยมในทรรศนะของนิทเช่คือ “คน
หัวรุนแรง” ยอมทุ่มเททุกอย่างเพ่ืออุดม
คติ ที่ ต น เอ งยึ ด ถื อ ว่ า เป็ น คุณ ธรรม
ประจ าตัว 

 อภิมนุษย์ได้แก่นักปราชญ์ผู้เห็นแจ้งในสัจ
ธรรม รู้ ว่าเบื้ องหลั งของสิ่ งที่ ปรากฏ
ทั้งหลายคือ “เจตจ านงที่จะมีอ านาจ” รู้
ว่าพลังหน่วยย่อยทั้ งหลายดิ้นรนเอา
เปรียบกันอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงตก
เป็นเหยื่อแห่งการเอาเปรียบกันอย่างไม่
รู้ จั ก จบสิ้ น  และ “อภิ มนุ ษย์” ก็ คื อ
ลักษณะ “อัตถิภาวนิยม” ในความคิด
ปรัชญาของนิทเช่ 

 อุดมการณ์ของอภิมนุษย์ - ตามทรรศนะ
ของนิทเช่ การพัฒนามนุษยชาติจะเป็นไป
ไม่ ได้ ถ้ าปราศจากการตื่ น ตั ว ในการ
แสวงหาอ านาจและการปกครอง ตลอด
จนถึงการก าหนดให้มีคุณธรรมต่าง ๆ เช่น 
ความเมตตากรุณา ความเห็นอกเห็นใจ
เพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ฯลฯ ดังนั้น หน้าที่
อันสูงสุดของมนุษย์คือการมีอ านาจ 

 ไม่มีศีลธรรมที่ตายตัว ศีลธรรมจึงเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอ านาจทั้งสิ้น กรอบ
การตัดสินดีเลวจึงเป็นเรื่องของอ านาจ 
ใครเป็นผู้มีอ านาจมากกว่าผู้นั้นก็จะมีสิทธิ
ก าหนดกรอบการตัดสินศีลธรรม ดังนั้น 
การตีค่าใหม่ให้กับศีลธรรมจึงส่งผลให้จ
ริยศาสตร์ของนิท เช่ เป็ นจริยศาสตร์
แบบอัตนิยม 
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 ผลการวิจัย พบว่า เรื่องเสรีภาพและคุณค่าของแนวคิดอภิมนุษย์ที่มีต่อการพัฒนาชีวิตและสังคมนั้น 
เป็นเรื่องของการพัฒนาและยกระดับความคิด ซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยความเชื่อ แล้วก็พัฒนาตนเองไปสู่
ความตระหนักรู้ เริ่มเป็นผู้ใช้สติปัญญา และมีความเป็นตัวของตัวเองในที่สุด และสังคมจะพัฒนาดีขึ้นก็ด้วย
การพัฒนาชีวิตของแต่ละบุคคลก่อนเป็นพื้นฐานนั่นเอง 
 กรณีศึกษาทั้ง 4 ยุคสมัย คือปรัชญาอินเดีย ปรัชญาจีน ปรัชญากรีก ยกเว้นศาสนาคริสต์ ที่ผู้วิจัยไ ด้
พิจารณาเห็นแล้วว่ามีลักษณะเข้าข่ายแห่งคุณลักษณะแห่งความเป็นอภิมนุษย์ โดยเล็งเห็นถึงแนวคิดของแต่ละ
บุคคลที่มีอยู่ร่วมกันนั่น ก็คือ แนวคิดเรื่อง “มนุษยนิยม” คือ เป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับการกระท าของ
มนุษย์ เห็นถึงศักยภาพของมนุษย์ที่จะสามารถพัฒนาตนเอง ก าหนดชะตาชีวิตของตนเองได้ เป็นแนวคิดที่
ไม่ให้ความส าคัญกับอ านาจของพระเจ้าหรือพลังลี้ลับเหนือธรรมชาติ  ซึ่งเป็นแนวคิดที่ท้าทายของผู้คนในยุค
นั้น ๆ ที่เต็มไปด้วยความเชื่อและความศรัทธาในอ านาจลี้ลับหรืออ านาจของพระเจ้าได้อย่างน่าสนใจ เป็น
แนวคิดที่พยายามกระตุ้นต่อมส านึกของมนุษย์ให้เกิดการตระหนักรู้ ตื่นรู้ และให้รู้จักใช้ปัญญาและเหตุผลใน
การด าเนินชีวิตของตนเองให้มีความสุข ไม่โยนความรับผิดชอบหรือฝากชีวิตให้กับพระเจ้า แต่ให้มนุษย์หันมา
รับผิดชอบต่อผลแห่งการกระท าของตนเองซึ่งแนวคิดนี้พระพุทธเจ้านั้นดูโดดเด่นอย่างไร้ข้อกังขา ขงจื้อเองก็
เป็นผู้มีสติปัญญาอันล้ าเลิศ ค าสอนของท่านนั้นมีอิทธิพลต่อชาวจีนมานานนับพันปีจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ตาม
ประวัตินั้นเคยได้รับการสถาปนาให้เป็นนักปราชญ์สูงสุดของจีน อีกทั้งได้รับการยกย่องให้มีเกียรติเทียบเท่ากับ
พระเจ้าจักรพรรดิ และได้รับการสถาปนาขั้นสูงสุดเทียบเท่าเทพเจ้าตามความเชื่อของคนจีน เป็นอีกหนึ่งบุคคล
ในบรรดานักปราชญ์จีนที่มีชื่อเสียงทั้งหลายที่น่าท าการศึกษาวิจัย 
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