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เรอเน เดการ์ต 
• เรอเน เดการ์ต (ฝร่ังเศส) : René Descartes) 

เป็นทั้งนกัปรัชญาและนกั
คณิตศาสตร์ นอกจากท่ีเขาเป็นผูท่ี้บุกเบิก
ปรัชญาสมยัใหม่ เขายงัเป็นผูคิ้ดคน้ระบบ
พิกดัแบบคาร์ทีเซียนซ่ึงเป็นรากฐานของการ
พฒันาดา้นแคลคูลสัต่อมา เดการ์ต ไดรั้บ
การยกยอ่งใหเ้ป็นบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดคน
หน่ึงในประวติัศาสตร์ตะวนัตกสมยัใหม่ 
แนวคิดของเขามีผลต่อนกัคิดร่วมสมยัไปถึง
นกัปรัชญารุ่นต่อ ๆ มา โดยรวมเรียกวา่
ปรัชญากลุ่มเหตุผลนิยม ซ่ึงเป็นแนวคิด
ปรัชญาหลกัในยโุรปสมยัศตวรรษท่ี 17 และ 
18. 
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ประวตั ิ

• ดการ์ตเกิดท่ีประเทศฝร่ังเศส เขาส าเร็จการศึกษาดา้น
กฎหมายในปี ค.ศ. 1616แมว้า่ต่อมาเขาจะไม่ได้
ประกอบอาชีพเป็นนกักฎหมายแต่อยา่งใด ในปี ค.ศ. 
1618 เขาเร่ิมท างานใหก้บัเจา้ชายมวัริสแห่งนาซอ 
ผูน้ าของกลุ่มจงัหวดัของฮอลแลนดใ์นขณะนั้น ดว้ย
ความหวงัวา่จะเอาดีในสายการทหาร และท่ีนัน่เองท่ี
เขาไดพ้บกบั ไอแซค บีคแมน และไดแ้ต่งเพลงช่ือวา่  

• ในปี ค.ศ. 1619 (พ.ศ. 2162) เขาไดเ้ดินทางไปยงั
ประเทศเยอรมนี และในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน ในปีน้ี
เองท่ีเขาไดม้องเห็นแนวคิดใหม่ของคณิตศาสตร์และ
ระบบทางวิทยาศาสตร์ จากนั้นในปี ค.ศ. 1622 เขาได้
เดินทางกลบัไปยงัฝร่ังเศส ในปี ค.ศ. 1627 เดการ์
ตไดอ้ยูใ่นเหตุการณ์ยดึเมืองลาโรแชล ท่ีน าโดย
บาทหลวงรีชลีเยอ  
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• ในปี ค.ศ. 1628 เขาไดแ้ต่ง Rules for the Direction of the 

Mind และไดย้า้ยไปอยูท่ี่ประเทศฮอลแลนด ์ซ่ึงเป็นท่ี
เขาพ านกัอยูจ่นถึงปี ค.ศ. 1649 ในปี ค.ศ. 1629 เขาได้
เร่ิมงานเขียนช่ือ  อยา่งไรกต็ามเขาไม่ไดจ้ดัพิมพ์
ผลงานช้ินน้ี เน่ืองจากทราบข่าวการตดัสินคดีของกา
ลิเลโอท่ีมีข้ึนในปี ค.ศ. 1633 เขาไดลู้กสาวในปี ค.ศ. 
1635 อยา่งไรกต็ามเธอไดเ้สียชีวิตลงในอีก 5 ปีถดัมา 

• เขาไดตี้พิมพ ์, พร้อมดว้ย  ในปีค.ศ. 1637 จากนั้นในปี 
ค.ศ. 1641 (พ.ศ. 2184) หนงัสือช่ือ การครุ่นคิดเก่ียวกับ
ปรัชญาท่ีหน่ึง กไ็ดถู้กจดัพิมพข้ึ์นพร้อมดว้ยบทความ
รวมขอ้โตเ้ถียงและค าตอบส่วนแรกท่ีมี 6 ชุด ในปี 
1642  ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ีสองกไ็ดรั้บการจดัพิมพพ์ร้อม
ดว้ยบทความรวมขอ้โตเ้ถียงทั้งหมด 7 ชุด 
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• ในปี ค.ศ. 1643 ระบบคิดทางปรัชญาของเขาถูกประณามท่ี
มหาวทิยาลยัแห่งอูเทรช และเขาไดเ้ร่ิมเขียนติดต่อกบัพระนาง
เจา้อลิซาเบทแห่งโบฮีเมีย  เดการ์ตพิมพ ์Principles of 
Philosophy และเดินทางไปยงัฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1644 และในปี 
ค.ศ. 1647 ไดรั้บรางวลัเป็นค่าใชจ่้ายรายเดือนโดยพระราชาแห่ง
ฝร่ังเศส หลงัจากนั้นเขากไ็ดพ้ิมพห์นงัสืออีกหลายเล่ม
เช่น Comments on a Certain Broadsheet The Description of the 
Human Body และ Conversation with Burman. ในปี ค.ศ. 1649 
เขาไดเ้ดินทางไปประเทศสวเีดน ภายใตค้  าเชิญของพระนางเจา้ค
ริสตินา (Queen Christina) และในปีนั้นหนงัสือ Passions of the 
Soul ท่ีอุติแด่พระนางเจา้อลิซาเบทแห่งโบฮีเมียไดรั้บการจดัพิมพ์
ข้ึน 

• เรอเน เดการ์ตเสียชีวติเน่ืองจากนิวโมเนียในวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 
ค.ศ. 1650 (พ.ศ. 2193) ท่ีกรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวเีดน 
เน่ืองจากเขาเป็นชาวแคทอลิกในประเทศโปรเตสแตนต ์ศพของ
เขาจึงถูกฝังท่ีสุสานส าหรับทารกท่ีไม่ไดผ้า่นพิธีรับศีล หลงัจาก
นั้นศพของเขาบางส่วนถูกน าไปประกอบพิธีท่ีฝร่ังเศส และ
ในช่วงปฏิวติัฝร่ังเศสศพของเขากถ็ูกยา้ยไปฝังท่ีพาเทนอลใน
ปารีส ร่วมกบันกัคิดชาวฝร่ังเศสผูย้ิง่ใหญ่ท่านอ่ืน ๆ เมืองเกิดของ
เขาไดรั้บการเปล่ียนช่ือเป็น La Haye - Descartes 

• ในปี ค.ศ. 1667 หลงัจากท่ีเขาเสียชีวติ ศาสนจกัร
โรมนัคาทอลิก ไดใ้ส่งานของเขาเขา้ไปในรายการหนงัสือ
ตอ้งหา้ม 
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ผลงานที่ส าคญั 
• เดการ์ตไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นนกัคิด "แห่งยคุสมยัใหม่" คนแรก 

เน่ืองจากเป็นผูว้างรากฐานทางปรัชญาใหก้บัวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ในหนงัสือ การครุ่นคิดเก่ียวกับปรัชญาท่ีหน่ึง เดการ์ตพยายามหา
กลุ่มของหลกัการท่ีสามารถเช่ือถือไดว้า่จริง โดยปราศจากข้อ
สงสัย เขาไดใ้ชว้ิธีการท่ีเรียกวา่ กงัขาคติเชิงวิธีวิทยา กล่าวคือ เขาจะ
สงสัยกบัทุก ๆ ความคิดท่ีสามารถจะสงสัยได ้

• เขายกตวัอยา่งของการฝัน: ในความฝัน ประสาทสัมผสัต่าง ๆ ของเรา
อาจรับรู้อะไรไดเ้หมือนจริง แต่ส่ิงท่ีเรารับรู้นั้นลว้นไม่มีอยูจ่ริง 
ดงันั้น เราจึงไม่สามารถรับประกนัไดว้า่ขอ้มูลท่ีไดจ้ากประสาท
สัมผสันั้น เป็นส่ิงท่ีตอ้งเป็นความจริง ไม่แน่วา่อาจมี "ผูจ้อ้งท าลายท่ี
ร้ายกาจ" ท่ีสามารถปิดบงัเราจากการรับรู้ธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของ
สรรพส่ิงได ้เม่ืออาจมีความเป็นไปไดเ้หล่าน้ีแลว้ จะเหลืออะไรบา้งท่ี
เราสามารถเช่ือไดอ้ยา่งแทจ้ริง? 

• เดการ์ตพบความเป็นไปไดเ้พียงขอ้เดียว: ถา้ฉนัถูกหลอกได ้นัน่
แปลวา่ "ฉนั" จะตอ้งมีอยูจ่ริง วาทะท่ีโด่งดงัของความคิดน้ีคือ cogito 
ergo sum (หรือ "เพราะฉนัคิด ฉนัจึงมีอยู"่) (ค าพดูน้ีไม่ไดถู้กเขียนไว้
ใน การครุ่นคิด แต่เขาไดเ้ขียนไวใ้นงานช้ินก่อน 

• ดงันั้น เขาจึงสรุปวา่เขาสามารถแน่ใจไดว้า่เขามีอยูจ่ริง แต่ค าถามก็
คือเขานั้นมีอยูใ่นรูปแบบใด? การท่ีประสาทสัมผสับอกวา่เรามี
ร่างกายอยูน่ั้น กไ็ม่ใช่ส่ิงท่ีจริงแทด้งัท่ีเขาไดพิ้สูจน์มาแลว้ เดการ์ต
สรุปท่ีจุดน้ีวา่ เขาสามารถกล่าวไดแ้ค่วา่เขาเป็น 'อะไรบางส่ิงท่ีก าลงั
คิด' เท่านั้น การก าลงัคิดนั้นเป็นแก่นสารท่ีแทข้องเขา เน่ืองจากวา่
เป็นส่ิงเดียวเท่านั้นท่ีอยูเ่หนือการสงสัยใดๆ ทั้งส้ิน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1


• เขาอธิบายเพิม่เติมเพือ่แสดงขีดจ ากดัของประสาทสมัผสั 
โดยยกตวัอยา่งของข้ีผึ้ง เขาพจิารณาช้ินข้ีผึ้งช้ินหน่ึง 
ประสาทสมัผสัของเขาบอกใหท้ราบถึงลกัษณะต่าง ๆ ของ
ข้ีผึ้งกอ้นนั้น เช่นรูปร่าง ผวิ ขนาด สี กล่ิน และอ่ืน ๆ 
อยา่งไรกต็ามเม่ือเขาน าข้ีผึ้งนั้นเขา้ใกลไ้ฟ ลกัษณะต่าง ๆ 
เหล่าน้ีกเ็ปล่ียนแปลงไปโดยส้ินเชิง แต่กอ้นข้ีผึ้งกอ้นน้ี
อยา่งไรกเ็ป็นกอ้นเดิม แต่วา่ประสาทสมัผสัของเขานั้น
บอกวา่ลกัษณะของมนัไม่เหมือนเดิมแลว้ ดงันั้น การจะ
เขา้ใจธรรมชาติของข้ีผึ้งไดน้ั้น เขาไม่สามารถใชป้ระสาท
สมัผสัได ้เขาจะตอ้งใชจิ้ต เขาสรุปวา่: 

• "ดังน้ัน ส่ิงท่ีฉันคิดว่าฉันเห็นด้วยตาน้ัน จริงแล้วฉันรู้มนั
โดยผ่านทางเคร่ืองมือส าหรับตัดสินใจ น่ันกคื็อจิตของ
ฉัน" 

• เขาใชว้ธีิในลกัษณะน้ีในการสร้างระบบความรู้ โดยละ
ท้ิงสัญชาน (ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรับรู้ผา่นทางประสาท
สัมผสั) เน่ืองจากเช่ือถือไม่ได ้และยอมรับความรู้ท่ีสร้าง
ผา่นทางการนิรนยัเท่านั้น ในช่วงกลางของ การ
ครุ่นคิด เขายงัไดอ้า้งวา่ไดพ้สูิจนก์ารมีอยูข่องพระเจา้ท่ีมี
เจตนาดี ผูม้อบจิตท่ีสามารถท างานไดใ้หก้บัเขารวมถึง
ระบบรับรู้ และจะไม่หลอกลวงเขา ดงันั้นเขาจึงสามารถ
แสดงความเป็นไปไดใ้นการสร้างความรู้เก่ียวกบัโลก โดย
ใชก้ารนิรนยั ร่วมกับ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรับรู้ผา่นทาง
ประสาทสัมผสั 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89


• นกัคณิตศาสตร์ยกยอ่งเดการ์ตจากการคน้พบ
เรขาคณิตวิเคราะห์ ในยคุสมยัของเดการ์ต
นั้น เรขาคณิตซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัเสน้และรูปร่าง กบั
พีชคณิตท่ีศึกษาเก่ียวกบัตวัเลข ถูกจดัวา่เป็นสาขา
ยอ่ยของคณิตศาสตร์ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเลย เดการ์ต
แสดงวิธีการแปลงปัญหาในเรขาคณิตมากมาย ให้
เป็นปัญหาทางพีชคณิต โดยใชร้ะบบพิกดัคาร์ทีเซียน
ในการอธิบายปัญหา 

• ทฤษฎีของเดการ์ตเป็นพื้นฐานของแคลคูลสัของนิว
ตนัและไลบนิ์ซ ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัของคณิตศาสตร์
สมยัใหม่ ทั้ง ๆ ท่ีงานในส่วนน้ีเดการ์ตตั้งใจจะใช้
เพื่อเป็นเพียงแค่ตวัอยา่ง ในหนงัสือ  เท่านั้น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%81_%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%81_%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1_%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8B


อ้างองิ 
• https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%

E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%80

%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%9

4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%
A3%E0%B9%8C%E0%B8%95 
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