ภาคที่ 134
โทมัส ฮอบส (Thomas Hobbes) ผูคนคิดทฤษฎีสัญญาประชาคม
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ผูเขียน : นพพร ประชากุล
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โทมัส ฮอบส (Thomas Hobbes) นักปรัชญาชาวอังกฤษ
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ฮอบสมีชีวิตอยูรวมสมัยกับกาลิเลโอ นิวตัน และเดการตส ขณะที่ปราชญสามคน
หลังนี้ เพียรพยายามเขาถึงความลับของจักรวาล ฮอบสหันมาทุมเทสติปญญาทั้งหมดของ
เขา แกการไขปริศนาวาดวยมนุษย และสังคมดวยสปริตแบบวิทยาศาสตรเชนเดียวกัน
โทมัส ฮอบส (Thomas Hobbes) (5 เมษายน พ.ศ. 2131 (ค.ศ. 1588) - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2222
(ค.ศ. 1679)) เปนนักปรัชญาการเมือง ชาวอังกฤษ ผูมีชื่อเสียงโดงดังจากผลงานที่สําคัญคือ
หนังสือชื่อ Leviathan ที่เขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2194 หนังสือเลมนี้กลายเปนฐานประเด็นใน
แนวปรัชญาการเมืองตะวันตกในสมัยตอมา ในเกือบทุกแนว
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ถึงแมวาทุกคนไดรูจักโทมัส ฮอบส จากงานเขียนเกี่ยวกับปรัชญาการเมืองตะวันตก
ก็จริง แตที่จริงแลวฮอบสไดสรางผลงานที่เปนประโยชนไวอีกหลายดาน เชน ประวัติศาสตร เรขาคณิต
เทววิทยา จริยธรรม รวมทั้งดานปรัชญาทั่วๆ ไปอีกหลายเรื่อง และที่เปนที่รูจักในปจจุบัน
วา รัฐศาสตร (political science) นอกจากนี้สิ่งที่ฮอบบสเชื่อที่วา "มนุษยนั้นโดยธรรมชาติ
มีการรวมมือกันก็โดยมุงผลประโยชนสวนตัว" ซึ่งขอคิดนี้ไดรับการพิสูจนในทฤษฎีของ
ปรัชญามานุษยวิทยาตอเนื่องมาอยางยาวนาน
ฮอบสเปนผูคงแกเรียน เขาแตกฉานในภาษากรีก และละตินตั้งแตยังเด็ก และไดเขา
เรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย อ็ อ กซ ฟ อร ด ก อ นถึ ง เกณฑ อ ายุ โดยศึ ก ษาในคณะโมดลิ น ฮอลล
(Magdalen Hall) ซึ่งปจจุบันรวมอยูในคณะฮารฟอรด (Hertford College) ของมหาวิทยาลัย
ดังกลาว ในบรรดาสรรพวิชาที่เขาศึกษา วิชาหลักคือ วรรณคดีกรีกและโรมัน เมื่อจบ
การศึกษาในป ๑๖๐๘ ฮอบสไดเขาทํางานกับตระกูลแคเวนดิช (Cavendish) ซึ่งมีบารมีและ
อิทธิพลสูงในสังคมอังกฤษ โดยทําหนาที่เปนครูสอนหนังสือ แกกุลบุตรในตระกูลนี้รุน
แลวรุนเลา ไปตลอดชีวิตอันยาวนานถึง ๙๑ ป
ฮอบสดําเนินชีวิตอันราบเรียบ ตามแบบฉบับผูอุทิศตนใหกับวิชาความรู อยางไรก็
ตาม ในชวงชีวิตการทํางาน เขาไดเดินทางไปพํานักในยุโรปภาคพื้นทวีปหลายครั้ง
ดวยกัน และมักจะเปนครั้งละนาน ๆ โดย ๓ ครั้งแรก (ค.ศ. ๑๖๑๐-๑๕, ๑๖๒๙-๓๐ และ
๑๖๓๔-๓๖) เปนการพาลูกศิษยไปทองเที่ยว และทัศนศึกษา และตัวเขาเอง ก็ถือโอกาส
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับนักปราชญสําคัญ ๆ ของยุโรปมากหนาหลายตา (ในการ
เยือนยุโรปครั้งที่ ๓ ฮอบสไดเดินทางไปเยี่ยมกาลิเลโอ ซึ่งถูกจองจําอยูที่เมืองฟลอเรนซ
ตามประกาศิตของศาลศาสนาดวย) การไดสัมผัสบรรยากาศทางภูมิปญญาในภาคพื้นทวีป
กระตุนใหเขาสนใจคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรเปนอยางมาก อันจะเปนพื้นฐานสําคัญ

-3-

w
w
w

.g

eo
z

ig
za

g.

co

m

ใหเขาพัฒนาแนวคิดวัตถุนิยมทางการเมืองขึ้นมา ในชวงระหวาง ค.ศ. ๑๖๔๐-๕๑ ฮอบส
ไดหลีกหนีความขัดแยงในอังกฤษ ไปพํานักอยางยาวนานในกรุงปารีส ณ ที่นั้น เขาได
สรางสายสัมพันธกับนักคิด ในสกุลเหตุผลนิยม (rationalism) ของฝรั่งเศส และยัง
กลายเปนคูแขงสําคัญคนหนึ่ง ของ เดการตส (Descartes) เจาตํารับแนวคิดในสกุลดังกลาว
อีกดวย
ปรัชญาการเมืองของฮอบส มีความเปนอนุรักษนิยม (conservatism) สูงมาก งาน
วิชาการชิ้นแรกของเขา ซึ่งตีพิมพในป ๑๖๒๙ คือ ผลงานแปลหนังสือ วาดวยสงคราม
ระหวางเอเธนสกับสปารตา เรื่อง The Peloponnesian War (สงครามแหงเพโลพอนนีซัส)
ของทูซีดิดิส (Thucydides) นักประวัติศาสตรกรีกโบราณ เปนที่ทราบกันดีวาหนังสือเลมนี้
แฝงการวิพากษระบอบประชาธิปไตย ในยุคทองของเอเธนส เมื่ อหลายศตวรรษกอน
คริสตกาล วาเต็มไปดวยความปนปวนวุนวาย เพราะผลประโยชนแอบแฝง และการ
แกงแยงกัน ใชคารมเลนลิ้นหลอกลวงฝูงชน จนในที่สุดระบอบดังกลาว ก็นําสังคมเอเธนส
ไปสูความหายนะหลังจากนี้ ผลงานคนควาและขอคิดเห็นของฮอบส ในเรื่องตาง ๆ จะ
ทยอยปรากฏออกมาอยางไมขาดระยะ มีทั้งหนังสือดานคณิตศาสตร เรขาคณิต ตลอดจน
ฟสิกส (เชน Tractatus Opticus หรือ ตําราวิชาแสง) และแนนอนที่สุด ขอเขียนอันมากมาย
ดานปรัชญาการเมือง เลมที่เดนเลมแรกคือ Elements of Law (พื้นฐานกฎหมาย) ซึ่งในป
๑๖๔๐ ฮอบสพิมพแจกจายในวงแคบ (และพิมพเผยแพรอยางจริงจัง ๑๐ ปตอมา) ตามดวย
De Cive (วาดวยพลเมือง) ทวาผลงานชิ้นเอกที่ถือกันวาสมบูรณที่สุด กอใหเกิดปฏิกิริยา
รวมสมัยรุนแรงที่สุด และทําใหชื่อของฮอบส ติดอยูในความทรงจําของนักคิดรุนตอ ๆ มา
จนถึงปจจุบันคือ Leviathan (ลีวายอะทัน) ซึ่งตีพิมพในป ๑๖๕๑ ตอจากนี้ไป ความคิด
ของฮอบส ก็จะวนเวียนอยูกับเรื่องของการเมืองการปกครอง จนกระทั่งเขาสูบั้นปลายของ
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ชีวิต เขาจึงไดหวนกลับมาทํางานประเภทที่ยังความเจริญใจใหแกเขามากอน นั่นคือ การ
แปลหนังสือโบราณ คราวนี้เขาแปล Odyssey (พิมพป ๑๖๗๓) และ Illiad (พิมพป ๑๖๗๖)
ซึ่งถือเปนสุดยอดวรรณกรรมอมตะของโฮเมอร ในป ๑๖๗๙ ฮอบสไดจากโลกนี้ไปอยาง
สงบในวัย ๙๑ ป ทิ้งผลงานไวเปนมรดกแกโลกทั้งสิ้น ๔๒ เลม
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หัวใจของหนังสือเรื่อง ลีวายอะทัน อยูที่การเสนอแนวคิดวาดวย "สัญญาประชาคม"
(social contract) (คลิกอานเชิงอรรถ ๒) เพื่อตอบคําถามวาสังคมมนุษย และรัฐกอกําเนิด
ขึ้นมาไดอยางไร อันที่จริง ศาสนจักรและอาณาจักรในสมัยนัน้ มีคําตอบสําเร็จรูปสําหรับ
คําถามนี้แลววา สังคมเกิดจากการสถาปนาโดยองคพระผูสราง ซึ่งประทานอํานาจของพระองค
แกกษัตริย เพื่อใหปกครองมนุษย แตฮอบสซึ่งไมพอใจกับคําตอบแนวจิตนิยมนี้ ตองการ
คนหาคําอธิบายที่เปนวิทยาศาสตร เขาจึงตองเริ่มตนดวย การพิจารณาธรรมชาติของมนุษย
อยางถวนถี่
เชนเดียวกับนักคิดในแนววัตถุนิยมหลายคนในยุคนั้น ฮอบสมองสรรพสิ่งในโลก
วา ลวนดําเนินไปตามกลไกที่อาศัยแรงขับเคลื่อน (movement) ทางกายภาพ ซึ่งตัวมนุษยก็
อยูในขายของกฎสากลดังกลาว และมิใชเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับรางกาย (แรงขับเคลื่อน
จากการไหลเวียนของโลหิต) แตยังรวมถึงสวนที่เรียกวา "จิตใจ" (mind) อีกดวย สําหรับฮอบส
การรับรูดวยผัสสะ และอารมณความรูสึกของมนุษย เปนการตอบสนองดวยแรงขับเคลื่อน
ภายใน ตอแรงกระทําจากภายนอก แรงขับเคลื่อนภายในนี้ สงทอดตอไปยังสมอง กอเกิด
เปนความคิด (idea) และทิ้งรองรอยไวเปนภาพ (image) ในความทรงจํา สิ่งที่ประกอบกัน
ขึ้นเปนจิตใจ ไมวาจะเปนความนึกคิด (thought) ความปรารถนา(desire) หรือเจตจํานง (will) จึง
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มิใชอะไรอื่น นอกจากแรงขับเคลื่อนในสมองลวน ๆ แรงขับเคลื่อนดังกลาวนี้เอง ที่ไปกระตุน
ใหเกิดอากัปกิริยา การกระทํา และคําพูดตางๆ ของมนุษย ซึ่งมีความพึงพอใจสวนตนเปน
เปาหมาย
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ในความพยายามของฮอบสที่จะเขาใจถึงธาตุแทของมนุษย ในขั้นตอไปนั้น เขาได
ตั้งสมมุติฐานถึงสิ่งที่เรียกวา "สภาพธรรมชาติ" (state of nature) ขึ้นมา ซึ่งหมายถึงสภาพที่
เผาพันธุมนุษยเคยดํารงอยู กอนหนาที่จะมีการกอตั้งสังคมใดๆ ขึ้น แมวาภาวะดังกลาว
หากเคยมีอยูจริง จะเปนสิ่งที่เราไมมีวันลวงรูไดอีกแลวก็ตาม แตจินตนาการทางทฤษฎีนี้ ก็
จําเปนตอการคิดพิจารณาวา ถาปราศจากอารยธรรม มนุษยจะอยูในสภาวะเชนไร (จะวาไป
แลว ก็ไมจําเปนถึงกับตองสาวยอนไปสูสภาพธรรมชาติ เพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุปอยางของฮ
อบส เพียงเราพินิจดูมนุษยใน "สภาพอารยะ" ดังที่เห็นอยูทุกวันนี้ ก็นาจะไดภาพที่
ใกลเคียงกันไมนอย) จากการสันนิษฐานดังกลาว ฮอบสพบวามนุษยในสภาพธรรมชาติ
มิใชสิ่งที่โสภานาชื่นชม หากกลาวเปรียบดวยภาษาแบบปจจุบัน มนุษยก็เปนเหมือน
หุนยนตคอมพิวเตอร ที่ถูกตั้งโปรแกรมใหมุงแสวงหาความพึงพอใจใสตนอยางไมมี
ขีดจํากัด มนุษยจึงเต็มไปดวยกิเลสตัณหา ตางคนตางมุงเอาเปรียบผูอื่น บังคับใหผูอื่นทํา
ตามใจตน และถือเอาตนเองเปนศูนยกลางของทุกสิ่ง ในสภาพธรรมชาติ ความเห็นแกตัว
ของมนุษย จึงแสดงออกมาอยางเต็มที่ ดังฮอบสกลาววา
หากมนุษยสองคนปรารถนาในสิ่งเดียวกัน ซึ่งไมมีวิธีใดที่เขาทั้งสองจะแบงปนกัน
ได เขาก็ยอมกลายเปนศัตรูกัน และในอันที่จะบรรลุเปาหมายของแตละคน ซึ่งไดแกการ
ธํารงรักษาตน (their own conservation) เปนหลัก และบางครั้งเพียงเพื่อความสุขสมอารมณ
หมายของตน (their delectation only) ทั้งคูก็จะเพียรพยายามทําลายลาง หรือสยบซึ่งกัน

-6-

w
w
w

.g

eo
z

ig
za

g.

co

m

และกัน" (ขอความแปลทัง้ หมดในบทความนี้ ผูเขียนแปลจาก Leviathan ฉบับของสํานักพิมพ
Basil Blackwell, Oxford ไมระบุปพิมพ มีแจงเพียงวาไดแกไขขอผิดพลาดทั้งหมดใน
ฉบับพิมพป ๑๖๕๑ แลว) ตามตรรกะของปาดงดิบนี้ ยอมไมมีการแบงแยกใด ๆ ทั้งสิน้ วา
อะไรถูก อะไรผิด สิ่งใดเปนธรรม สิ่งใดไมเปนธรรม หรือหากแมนวามีการแยกแยะดังกลาว ก็คง
ไมมีเกณฑทใ่ี ชเปนมาตรฐานรวมกันไดเลย ทั้งนี้เพราะ "ตราบใดที่มนุษยยังดํารงอยูใน
สภาพธรรมชาติอยางแทจริง (ซึ่งก็คือภาวะการมุง ทําลายลางกัน) เขาก็จะใชความปรารถนา
เฉพาะตนของเขา เปนมาตรวัดวาอะไรดี อะไรเลว"
การยึดเอาตนเองเปนศูนยกลางเชนนี้ เปนเหตุใหเกิดการพิพาทกันในทุกๆ เรื่อง
ที่เกี่ยวของกับผลประโยชน และศักดิ์ศรี มนุษยจะใชกําลังแกงแยงชิงดี และเบียดเบียนกัน
อยูตลอดเวลา จนหาความสงบสุขมิได ความขัดแยงอันไมมีที่ยุตดิ ังกลาว จึงเสี่ยงที่จะนําไปสู
ความหายนะของทุกคนรวมกัน กลาวคือ
"หากพฤติกรรมของมนุษยถูกชี้นําดวยความคิดเห็นสวนตน และความปรารถนา
สวนตนเพียงถายเดียว พวกเขาจะไมมีทางปกปองคุมครองตนเอง จากศัตรูภายนอก หรือ
จากการเบียดเบียนกันเองไดเลย"
ในภาวะมิคสัญญีที่ "มนุษยกลายเปนหมาปาสําหรับมนุษยดวยกัน" (Homo homini
lupus) นี้ มีเพียง "ความรักตัวกลัวตาย" (fear of death) เทานั้น ที่ทําใหมนุษยไดคิด
สําหรับฮอบสแลว มนุษยมิไดตางจากสัตวในแงที่มีจิตใจประเสริฐกวา หากแตมนุษยเปน
จักรกลที่รูจกั คํานวณผลไดผลเสีย จากการกระทําตางๆ ของตน นั่นคือ รูจกั คิดดวยเหตุผล
มากกวาสัตวอื่น มนุษยจงึ เห็นพองตองกันวา ควรจะแสวงหาสันติภาพรวมกัน มากกวาที่
จะเบียดเบียน ทําลายลางกันอยูเชนนี้ ในความคิดดังกลาว ความเห็นแกตัวของมนุษยก็ยงั คง
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ดํารงอยูเชนเดิม แตเปลี่ยนเปน "ความเห็นแกตัวแบบยั่งยืน" เพราะกํากับไวดวยสติปญญา
มิใชเห็นแกตัวอยางโงเขลา เอาแตได จนในที่สุดไมมีใครไดอะไรเลยอยางแตกอน
ฮอบสเชื่อวาทางออกของปญหาที่มนุษยคนพบคือ การตกลงกันมอบอํานาจแกคน
กลาง ใหเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทตางๆ และจัดระบบระเบียบของการอยูรวมกัน ซึ่งเทากับ
เปนการตัดสินใจกาวออกจากสภาพธรรมชาติ มาสูการกอตั้งสังคมขึ้น ดังที่ ฮอบสกลาววา
วิธีการเดียวที่จะสถาปนาอํานาจหนึ่งเดียวรวมกัน (commom power) ในอันที่จะปกปอง
พวกเขา จากการรุกรานของคนภายนอก และจากการเบียดเบียนกันเองภายใน และในอันที่
จะประกันวา พวกเขาจะสามารถประกอบสัมมาชีพ และเก็บเกีย่ วพืชผลจากแผนดิน เพื่อ
ดํารงชีวิตอยางพึงพอใจได ก็คือ มอบอํานาจ และกําลังทั้งหมดของแตละคน ใหแกบุคคล
เพียงคนเดียว (one man) หรือกลุม คนคณะเดียว (one assembly of men) ผูจะสามารถ
ลดทอนเจตจํานงอันหลากหลายของผูคน ใหเหลือเพียงเจตจํานงหนึ่งเดียว (one will)"
บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากทุกคน ดังที่กลาวมาก็คือ ผูปกครอง
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา อธิปตย (sovereign) ซึ่งจะทําหนาที่หลักในการวางกฎระเบียบ
เพื่อแยกแยะวาสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด และบังคับใชกฎระเบียบเหลานั้น โดยมีอํานาจลงโทษ
ผูฝาฝน รวมทั้งวางนโยบายสําหรับกิจกรรมตางๆ ของสวนรวม สิ่งที่มนุษยไดรับตอบแทน
จากการสละ "อํานาจ และกําลัง" ของตนใหแกอธิบัตยคือ ประชาสังคม (civil society)
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา สหไพบูลย (commonwealth) ซึ่งฮอบสเชื่อวาจะเปนภาวะที่ชวย
บรรเทาการพิพาท ประกันความสงบสุข และพัฒนาความเปนอยูของมนุษยใหดีขนึ้ สําหรับ
รูปแบบของสหไพบูลยนี้ ก็ขึ้นอยูกบั สัดสวนระหวางผูปกครอง กับผูถูกปกครอง ดังฮอบส
ไดแบงไวงาย ๆ ดังนี้

-8-

w
w
w

.g

eo
z

ig
za

g.

co

m

"เมื่ออธิปตยเปนบุคคลคนเดียว สหไพบูลยจะเปนระบอบราชาธิปไตย (monarchy)
เมื่ออธิปตย คือ ที่ประชุมของทุกคนที่มารวมกัน จะเปนระบอบประชาธิปไตย (democracy)
หรือสหไพบูลยปวงชน (popular commonwealth) หากอธิปตยประกอบดวยสมาชิกบางสวน
ของสหไพบูลย ก็จะเปนระบอบอภิชนาธิปไตย (aristocracy)"
แตไมวา สหไพบูลยจะเปนรูปแบบใด เขาก็เนนย้ําอยางมากวา อํานาจปกครองของ
อธิปตยมีที่มาจากการตกลงทําสัญญากันเอง ระหวางผูอยูใตปกครอง มิไดมาจากมหิทธานุ
ภาพเหนือธรรมชาติใด ๆ ทั้งสิ้น ดังเขาบรรยายรายละเอียดของการทําสัญญาวา
"การกระทําดังกลาวมิไดเปนเพียงการตกลงยินยอม (consent) แตเปนการหลอมรวม
ทุกคนไวเปนหนึ่งเดียวอยางแทจริง (a real unity of them all) ดวยการที่ทกุ คนทําสัญญา
(covenant) ตอกัน เสมือนหนึ่งทุกคนกลาวแกทุกคนวา 'ขาพเจาไดยินยอมมอบสิทธิในการ
ปกครองตนเอง ใหแกบุคคลผูนี้ หรือแกบุคคลคณะนี้ โดยมีเงื่อนไขวา ทานเองก็ตองยินยอม
มอบสิทธิของทานแกเขาเชนกัน' "
นี่คือการยืนยันวา อํานาจปกครองเปนผลผลิตของมนุษย รัฐเปนองคกรเทียม ที่
มนุษยประดิษฐขึ้นจากการตกลงรวมกัน คํายืนยันนี้ดูเหมือนสามารถสงผลสืบเนื่องตอไป
ไดอีก ในหลายทิศทาง แตฮอบสกลับเลือกใชตรรกะที่จะดึงขอสรุป ในขั้นตอไปวาแหลงกําเนิด
จากเบื้องลางของอํานาจปกครองนี้เอง เปนปจจัยสนับสนุนใหอํานาจดังกลาวสมบูรณเด็ดขาด
ดังนั้น "ผูใตปกครองจะตองเคารพเชื่อฟงอธิปตยในทุกๆ สิ่ง โดยมีเงื่อนไขวา การเคารพ
เชื่อฟงนั้น ไมขัดกับกฎของพระผูเปนเจา" และตอขอโตแยงที่อาจจะเกิดขึ้น ในทํานองวา
เมื่อตอนเราลืมตาขึ้นมาดูโลกในสังคม เรามิไดไปทําสัญญาตกลงกับผูใด วาจะยอมรับอํานาจ
ของอธิปตย หรือแมเมื่อบรรลุนิติภาวะ ก็มิไดรับการสอบถามความสมัครใจใด ๆ ตอขอ
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โตแยงที่วามานี้ ฮอบสก็ไดเตรียมคําตอบเอาไวแลววา "หากบุคคลผูนั้นใชชีวิตอยูภายใต
การปกปองคุมครองของอธิปตยอยางเปดเผย ถือไดวาเขายอมรับเงื่อนไข ของการถูก
ปกครองนั้น"
อันที่จริงแลว ในสายตาของฮอบส สถานะของอธิปตยซึ่งมาจากสัญญาประชาคมก็
คือ มรรตัยเทพ (mortal god) ผูมีอํานาจศักดิ์สิทธิ์ และฮอบสยังนําเอาชื่อของปลายักษเจา
สมุทร ในตํานานของพวกฟนิเชียน ตามที่ปรากฏในพระคัมภีรไบเบิล นั่นคือ Leviathan
มาใชเรียกอธิปตยอีกดวย การที่ฮอบสเสนออํานาจเด็ดขาดใหแกอธิปตยนั้น นาจะเกิดจาก
ทัศนะมองมนุษยในแงรายอยางสุดขั้ว กลาวคือ เขาไมเชื่อถือในความมุงมั่นจริงจังของ
มนุษย ที่มาทําสัญญากัน ความโลเลอาจทําใหมนุษยผิดสัญญาไดทุกเมื่อ ดังที่ฮอบสกลาววา
"สัญญาที่ไมมีคมดาบคอยกํากับ ก็เปนเพียงลมปาก" (Covenants, without the Sword,
are but words.)
เราลองมาดูกันวาฮอบสเสนออํานาจลนฟาแกอธิปตยอยางไร "เนื่องจากเปาหมาย
ของสถาบันดังกลาวคือ ความสงบสุข และความปลอดภัยของทุกคน และเนื่องจากผูมีสิทธิ
ธรรมในเปาหมายดังกลาว (right to the end) ยอมตองมีสิทธิธรรมในวิถีทาง (right to the means)
ที่จะใชใหบรรลุเปาหมายดวย ดังนั้น บุคคล หรือคณะบุคคลที่ถืออํานาจปกครองอยู ยอมมี
อํานาจตัดสินใจวา จะใชวิธีการใด เพื่อสรางความสงบสุข และปลอดภัย และเพื่อขจัด
อุปสรรค และภยันตรายทั้งปวง และยอมสามารถกระทําสิ่งใดก็ตาม ที่เขาคิดวาจําเปนตอง
กระทําเพื่อการดังกลาวได"
พอจะเห็นไดวา ณ จุดนี้ ทฤษฎีของฮอบส เบนออกจากการวิเคราะห ตามหลัก
วิทยาศาสตร ไปสูการแสดงทัศนะสวนตัวทางการเมืองคอนขางมาก โดยเฉพาะตรรกะเกี่ยวกับ
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"เปาหมาย" และ "วิธีการ" ที่ฮอบสใชดึงขอสรุปออกมานั้น ทําใหเราแววยินสําเนียงแบบ
อํานาจนิยม เหมือนในประโยคอันโดงดังของมาเคียเวลลี (Machiavelli) นักคิดในยุคเรอ
เนสซองซ ที่วา "เปาหมายยอมใหความชอบธรรมแกวิธีการที่ใช" (The end justifies the means)
สําหรับการสานตอแนวคิดเรื่องสัญญาประชาคมของฮอบสนั้น กรณีที่นาสนใจเปน
พิเศษคือ รุสโซ (Rousseau) ซึ่งนํางานของฮอบสมาคิดตอไดอยางมีสีสันเราใจ จนคนทั้งหลาย
มักเขาใจกันไปวา เขาเปนตนคิดเรื่องสัญญาประชาคมเสียเอง
รุสโซยืนยันคลายคลึงกับฮอบสวา สังคมมนุษยเกิดขึ้นจากการทําสัญญาตกลงรวมกัน
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ ทวารุสโซมองการเปลี่ยนสภาพของมนุษย จากเหตุการณ
ดังกลาวในทิศทางกลับกันกับฮอบส กลาวคือ สําหรับรุสโซ ความชั่วรายตาง ๆ นานาของ
มนุษยนั้น เกิดขึ้นภายหลังสัญญาประชาคม และเปนผลโดยตรง จากการที่มนุษยมาอยูรวมกัน
ในสังคมนั่นเอง รุสโซจินตนาการกลับดานกับฮอบสวา ในสภาพธรรมชาติ มนุษยจะมีอุปนิสัย
เรียบงาย สมถะ รักสงบ แตเมื่อมาอยูรว มกัน ตรรกะของสังคม จะสอนใหมนุษยแกงแยงชิงดี
และเอารัดเอาเปรียบกัน
สิ่งที่ทําใหเราตองยอมรับวา รุสโซกาวหนากวาฮอบสก็คอื รุสโซถือวาการทําสัญญา
ประชาคมครัง้ ที่ผานมานัน้ เปนความผิดพลาด เนือ่ งเพราะเปนการทําสัญญาระหวางสมาชิก
ดวยกันเอง และยังเปนการมอบอํานาจใหแกอธิปต ยอยางถาวร ชนิดที่เรียกคืนไมได ผลที่
เกิดขึ้นก็คือ ความเลวรายในสังคมอยางที่เราเห็น ๆ กัน รุสโซจึงเสนอใหมนุษยกลับไปทํา
สัญญาประชาคมกันใหม โดยในคราวนี้ มนุษยจะตองทําสัญญามิใชระหวางกันเอง หากแต
ละคนจะตองทําสัญญากับ "เจตจํานงรวมกัน" (general will) ซึ่งทอนมาจากเจตจํานงของ
แตละคน เพื่อใหคนทั้งหมดมีสถานะ เปนทั้งผูถูกปกครอง และผูปกครองพรอมกันไป
ระบบของรุสโซจึงนําไปสูขอสรุปที่วา เมื่อมีเหตุอันควร ผูถูกปกครองยอมมีสิทธิโตแยง
อํานาจปกครอง (ซึ่งสวนหนึ่งเปนของตนเอง) ได

