เอกสารสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ
ของ
สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
ในหัวข้อ “ความตาย โทษประหารและจริยธรรม”
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561

-ความตาย
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Proceedings
Of the 22nd Annual Meeting of

Philosophy and Religion Society of Thailand
In the Topic
“Death, Capital Punishment and Ethics”
At Chulalongkorn University
20-21 December 2018

-ความตาย

โทษประหารและจริยธรรม (Death, Capital Punishment and Ethics)-

คาสั่ง สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
ที่ ๑ /๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและคณะกรรมการรับบทความ
ด้วยสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ได้จัด การประชุมสามัญประจาปีของสมาคมปรัชญาและ
ศาสนาแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “ความตาย โทษประหาร และจริยธรรม” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ – วันศุกร์
ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ แลกเปลี่ย น
ความคิดเห็น พัฒนาความรู้ความเข้าใจของคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไป และ
สามารถนาความรู้ความเข้าใจไปพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไปได้
สมาคมฯ จึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ พร้อมคณะกรรมการรับบทความดังต่อไปนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑. ศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
ประธานกรรมการและที่ปรึกษา
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา
รองประธานกรรมการ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรินทร์ กะทิพรมราช
กรรมการ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔. พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.
กรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
๕. อาจารย์ ดร.ชาญ มายอด
กรรมการ
คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
๖. อาจารย์ ดร.เดโชพล เหมนาไลย
กรรมการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๗. อาจารย์ ดร.เทพทวี โชควศิน
กรรมการ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๘. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ฤกษ์พิสุทธิ์
กรรมการ
มหาวิทยาลัยพายัพ
๙. อาจารย์ ดร.ปิยฤดี ไชยพร
กรรมการ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ความตาย
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๑๐. อาจารย์ ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค
กรรมการ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๑. อาจารย์ ดร.สกุล อ้นมา
กรรมการ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๒. อาจารย์ ดร.อันธิฌา แสงชัย
กรรมการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
๑๓. อาจารย์ ดร.อานาจ ยอดทอง
กรรมการ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๔. อาจารย์เจิด บรรดาศักดิ์
กรรมการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๑๕. อาจารย์พิพัฒน์ สุยะ
กรรมการ
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะกรรมการรับบทความ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา
อาจารย์ ดร.ปิยฤดี ไชยพร
พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.
รองศาสตราจารย์ จริยา นวลนิรันดร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรินทร์ กะทิพรมราช
อาจารย์พิพัฒน์ สุยะ

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกระทั่งการประชุมแล้วเสร็จ

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
(ศาสตราจารย์

ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์)

นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

-ความตาย
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สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
โครงการประชุมสามัญประจาปีของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561
หลักการและเหตุผล
โทษประหารชีวิตเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยเมื่อไม่
นานมานี้ เพราะว่าการประหารชีวิตถือว่าเป็นพรากชีวิตมนุษย์คนหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นทางจริยธรรม แต่
ในอีกทางการประหารชีวิตถือเป็นการลงโทษตามกฎหมายด้วย ประเด็นเรื่องโทษประหารชีวิตจึงมีความ
ซับซ้อนในด้านความยุติธรรม และเป็นประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายว่า ควรจะยกเลิก หรือว่าคงโทษประหารนี้ไว้
กล่าวคือในด้านหนึ่งมีประเดนที่ต้องพิจารณาว่า การประหารชีวิตเป็นการลงโทษที่ยุติธรรมหรือไม่? และใน
อีกทางหนึ่งก็คือ โทษประหารชีวิตถือว่าเป็นการละเมิดจริยธรรมหรือไม่?
สมาคมปรัชญาและศาสนาเห็นความสาคัญของประเด็นปัญหาเรื่องโทษประหาร จึงกาหนดให้
ประเด็นทางวิชาการของโทษประหารชีวิตเป็นหัวข้อหลักในงานประชุมสามัญครั้งที่ 22 ของสมาคมปรัชญา
และศาสนาแห่งประเทศไทยในงาน “ความตาย โทษประหารและจริยธรรม” ซึ่งจะจัดขึ้นที่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ เรื่องเกี่ยวกับโทษประหาร แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
2. เพื่อเป็นแนวทางและเสริมสร้างความเข้าใจทางวิชาการเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องโทษประหารและ
จริยธรรม
รูปแบบกิจกรรม
จัดอบรมเกี่ยวกับประเด็นสาคัญทางวิชาการด้านปรัชญาและศาสนาและกฏหมายของโทษประหาร
และจริยธรรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แก่สมาชิกของสมาคมปรัชญาและศาสนาฯ คณาจารย์
นักวิชาการ และนักวิจัยที่เข้าร่วมอบรม
-ความตาย
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กาหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561
8.30 น. – 9.00 น.

ลงทะเบียน

9.00 น. – 9.15 น.

พิธีเปิด

9.15 – 10.00 น.

ปาฐกถา โดยนายกสมาคม

10.00 – 10.15

พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 น. – 11.45น.

นาเสนอบทความ

11.45 – 13.00

อาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00 – 14.30

บรรยายพิเศษ “พุทธปรัชญากับโทษประหาร” ศ.ดร. สมภาร พรมทา(ม.มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย)

14.30 – 14.45

อาหารว่าง

14.45-16-15

นาเสนอบทความ

16.15 – 17.15

ประชุมสามัญประจาปีของสมาคมปรัชญาและศาสนา

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
8.30 – 9.00

ลงทะเบียน

9.00 – 10.15
น

บรรยาย “สิทธิมนุษยชนกับโทษประหารชีวิต” ผศ.ดร. รณกรณ์ บุญมี (ม.ธรรมศาสตร์)

10.15 –10.30

อาหารว่าง

10.00 –
12.00

เสนอบทความ

12.00 –
13.00

อาหารกลางวัน

13.00-14.15

บรรยาย “โทษประหารชีวิตในมุมมองกฎหมาย” ดร.ณัชพล จิตติรัตน์ (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)

-ความตาย
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14.1514.30

อาหารว่าง

14.30–16.00

นาเสนอบทความ

16.45–17:00

พิธีปิด

ค่าลงทะเบียน.................บุคคลทั่วไป 800 สมาชิก 700 และผู้นาเสนอและนักศึกษา 500 บาท
(ค่าที่พักและค่าเดินทางเบิกได้ที่ต้นสังกัดตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๖ฝว.๙๕ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๔๙ และเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือว่าเป็นวันลาเมื่อผู้บังคับบัญชาอนุญาตแล้ว)
หมายเหตุ
การนาเสนอบทความในงานประชุมครั้งนี้จะมีการมอบเกียรติบัตรสาหรับบทความดีเด่น ประเภทนักศึกษา และประเภททั่วไป

-ความตาย
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ช่วงที่ 1 / Session 1
10.15-10.45

ห้อง 1/ Room 1
เข้าใจโทษประหาร ผ่านแนวคิดเรื่อง โชค
ทางจริยธรรม (moral luck) และเรื่องความ
ยุติธรรมเชิงชดใช้ (retributive justice)

เหมือนมาด มุกข์ประดิษฐ์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความแค้นและการเริ่มต้นใหม่: สถานภาพ
ของเหยื่อในข้อถกเถียงเรื่องโทษประหาร
ชีวิตของฌาคส์ แดริดา

10.45-11.15

ภาคภูมิ วาณิชกะ
นักศึกษาปริญญาเอก
บัณฑิตวิทยาลัยด้านเอเซียแปซิฟิคศึกษา
มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญีป่ ุ่น
Justice or Racist: ว่าด้วยความยุติธรรมต่อผู้
ต้องโทษประหาร และวิกฤติความเป็น
มนุษย์ภายใต้ชีวอานาจของรัฐ-ชาติ

11.15-11.45

ศิปภน อรรคศรี
ช่วงที่ 2 / Session 2
14.45-15.15

-ความตาย

THE RIGIDITY OF EMPTY NAMES

Prach Panchakunathorn
PhD student, Department of Philosophy, Stanford
University

นักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสห
วิทยาการ
วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทวิเคราะห์เชิงจริยศาสตร์ การบูชายัญ
มนุษย์ของชาวแอซเท็ค
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ห้อง 3/ Room 3
BE CAREFUL WHAT YOU LIKE - DATA
ANALYSIS, SOCIAL MEDIA, AND
PSYCHOLOGICAL PROFILING
Nikolaj Pederson
Associate Professor of Philosophy
Yonsei University, Seoul
THE CONTRADICTION(S) LURKING IN
RECENT ATTEMPTS TO DERIVE POSITIVE
DUTIES FROM KANT’S UNIVERSALIZABILITY
TESTS

Samuel Kahn
Associate Professor of Philosophy
Wuhan University, China
RELEVANCE, TRUTHMAKING, AND
NEGATIVE EXISTENTIALS

Michael J. Clark

ON BECOMING SOCIALLY RESPONSIBLE:
CHARLES DICKENS’ A CHRISTMAS CAROL
AND ITS SOCIO-POLITICAL IMPLICATIONS

Assumption University, Thailand

Rosallia M. Domingo
Philippine Normal University

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้อง 1/ Room 1
ห้อง 2/ Room 2
ON
PLATO’S
IMMORTALITY
OF THE SOUL
การุณยฆาตกับการตีความตามมุมมองพุทธ
Bernardo
N.
Caslib,
Jr.
ปรัชญา
Ateneo De Manila University

อภิโชค เกิดผล

15.15-16.15

ห้อง 2/ Room 2
“’JUST THE FACTS’”
Frank J. Hoffman, PhD (London)
Professor, Mahaculalongkornrajavidyalaya University
Visiting Scholar Associate, University of
Pennsylvania

Philippines

THE DEBATE ON THE INCLINED RELATION
BETWEEN MEANING AND METAPHYSICS IN
CONTEMPORARY PHILOSOPHY

ห้อง 3/ Room 3
ANALYTICAL ESSENTIALS OF NAVYANYĀYA PHILOSOPHY IN BENGAL
Md. Masud Alom, PhD
Assistant Professor, Philosophy
OSD, Directorate of Secondary and Higher
Education
Bangladesh, Dhaka.

SIMILAR DOCTRINE OF ISLAM AND
BUDDHISM TO ADDRESS SUFFERING IN
THE SECULAR WORLD

สิริมนต์ กิจจานุกจิ
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
21
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10.30-11.00

Seyed Amirreza Mazari

Associate Professor
Department of Philosophy
University of Rajshahi, Rajshahi, Bangladesh

Lecturer at Ferdowsi University of Mashhad, Iran
and a PhD candidate in Philosophy of Religion at
Science and Research University, Tehran, Iran

2561 / 20 December 2018

ช่วงที่ 1 / Session 1
10.00-10.30

Dr. Md. Roqnuzzaman

ห้อง 1/ Room 1
ทฤษฎีตรรกบทของจอห์น บูรดิ ัน

ห้อง 2/ Room 2
ARISTOTLE ON ZENO’S ARROW

เทพทวี โชควศิน

JSPS Research Fellow, Nagoya University

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะ
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เข้าใจโทษประหาร ผ่านแนวคิดเรื่อง โชคทางจริยธรรม (moral luck) และเรื่องความ
ยุติธรรมเชิงชดใช้ (retributive justice)
เหมือนมาด มุกข์ประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. วางกรอบการวิเคราะห์
ปั ญ หาเรื่ อ งความชอบธรรมของโทษประหาร เป็ น เรื่ อ งที่ ถ กเถี ย งกั น ในสั ง คมปั จ จุ บั น และ
เนื่องจากเรื่องนี้เป็นที่ถกเถียงไปในวงกว้าง ขอบเขตของการถกเถียง และประเด็นที่ถูกกล่าวถึงในการ
ถกเถียง จึงมีความไม่ชัดเจนอยู่หลายส่วน ข้าพเจ้าใคร่จะเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในกรอบเล็กๆ
เพื่อทาให้ภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องโทษประหารมีความชัดเจนขึ้นบ้าง ในบทความสั้นนี้ข้าพเจ้าจะแสดงว่าเรา
จะเข้าใจโทษประหารอย่างไรถ้าเรามองจากมุมของความคิดเรื่องความยุติธรรมเชิงชดใช้ (retributive
justice) ซึ่งเป็นมุมที่ข้าพเจ้าคิดว่ าเป็นการสนับสนุนโทษประหารที่มีน้าหนักมากที่สุด และจากมุมของ
ความคิดเรื่องโชคทางจริยธรรม (moral luck) ซึ่งเป็นมุมที่ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นการคัดค้านโทษประหารที่มี
น้าหนักมากที่สุด ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงมุมมองทั้งสองข้างเพื่อแสดงว่าเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว
มุมมองเรื่องโชคทางจริยธรรมมีน้าหนักมากกว่า และเราไม่ควรมีโทษประหาร
ความยุติธรรมเชิ ง ชดใช้ หมายถึง ความยุติธรรมที่เ รียกกันว่า ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ความคิด
พื้นฐานก็คือ ใครทาอะไรได้อย่างนั้น คนที่เสียสละเพื่อคนอื่นย่อมควรได้รับรางวัล คนที่ทาร้ายผู้อื่นย่อม
ควรได้รับการลงโทษ การลงโทษนี้ก็ย่อมจะเป็นไปตามความร้ายแรงของความผิดที่ทา เช่นใครที่ฆ่าคน
ตาย (โดยไม่มีเหตุอื่นอันควรลดโทษ เช่นถูกบีบคั้น ลุแก่โทสะ หรืออื่นๆ) ก็ต้องถูกฆ่าตาย ความคิดเรื่อง
ความยุติธรรมเชิ ง ชดใช้นี้ไม่ใ ช่เป็นรากฐานเดียวที่สนับสนุนโทษประหาร ยัง มีฐานอื่นอีก เช่ นมาจาก
ความคิดเรื่องประโยชน์ของสังคม ซึ่งจะคิดว่าเราควรฆ่าคนร้ายเพื่อทาให้สังคมปลอดภัย ข้าพเจ้าไม่ถือ
ว่าความคิดเชิงประโยชน์นิยมนี้มีน้าหนักมากพอที่จะหยิบยกมาพิจารณา เพราะประโยชน์นิยมดูผลของ
การกระทา หมายความว่าโทษประหารจะทาให้อาชญากรรมลดลงไปได้จริงหรือไม่ต้ องไปดูผลวิจัยของ
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผลวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ชี้ ไปในทางเดียวกันว่าโทษประหารทาให้อาชญากรรมลดลง
บทความสั้นนี้จึงไม่ให้ความสนใจฐานคิดแบบประโยชน์นิยม ฐานอีกประการหนึ่งมาจากความคิดทางพุทธ
ศาสนา เรื่องการให้และรับผลของกรรม ซึ่งวิธีคิดในแนวนี้ยังมี ปัญหาหลายอย่าง เพราะ หนึ่ง)ไม่ใช่ทุก
คนเป็นพุทธ แม้ทุกคนจะเป็นก็ยังไม่ได้หมายความว่าประเทศเรามีกฏหมายแบบกฏทางศาสนา สอง)
ศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้มนุษย์ฆ่ากันเองเพื่อช่วยการทางานของกรรมอีกแรงหนึ่ง สาม) ถ้าจะพูดเรื่อง
กรรมจริงๆ เราบอกไม่ได้ว่าการละเมิดกันครั้งแรกเกิดจากใคร (ใครเป็นคนฆ่าใครในชาติแรก เป็นต้น) ไม่
มีใครรู้ทางกรรมของคนอื่น ความคิดเรื่องศาสนาจึงไม่ได้สนับสนุนโทษประหารอย่างมีน้าหนักแต่อย่างใด
ในทางกลับกัน ข้อโต้แย้งที่คัดค้านโทษประหารก็มาจากหลายทางเช่นกัน ทางที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์
สนับสนุนคือการโต้แย้งว่าโทษประหารผิดพลาดได้ หมายถึงรัฐตัดสินคนอย่างผิดพลาดได้ เช่นในสหรัฐมี
องค์กรที่มีชื่อเสียง คือ The innocence project ที่ใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ช่วยคนที่ถูกตัดสิน
ประหารชีวิต ซึ่งความจริงไม่ได้ทาความผิด ออกมาได้เป็นจานวนมาก ปัจจุบันนี้หน่วยงานนี้ยังทางานอยู่
ในสหรัฐ หลักฐานเช่นนี้อย่างน้อยที่สุดย่อมแสดงให้เราเห็นว่าประเด็นเรื่องการจับคนผิดตัว ไม่ใช่เรื่อง
ไกลตัว มีหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง ในประเทศที่มีกฏหมายและกระบวนการยุติธรรมที่หลายประเทศยอมรับ
อย่างไรก็ดี การโต้แย้งในทางนี้มีน้าหนักในตัวเองอยู่แล้ว ข้าพเจ้ าจึงจะไม่เก็บมาพิจารณา ฐานของการ
ปฏิเสธโทษประหารอีกทางหนึ่งมาจากความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เนื่องจาก
ความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นสมมติฐานตั้งต้นของการใช้เหตุผลเกี่ยวกับวิธี
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ที่เราควรปฏิบัติต่อผู้อื่น แต่มิได้ เป็นผลของการใช้เ หตุผล ข้อเสียก็คือถ้าคนที่เป็นกลางและยังไม่ไ ด้มี
สมมติฐานแบบเสรีนิยมเช่นนี้อยู่แล้ว วิธีคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนจะไม่เป็นเหตุให้เขาต้องยอมรับ และแม้ว่า
เขาจะยอมรับ ยังไม่แน่ว่าความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนจะสนับสนุนหรือคัดค้านโทษประหารกันแน่ เพราะ
ฝ่ายที่สนับสนุนโทษประหาร เช่นนักปรัชญา หลุยส์ พอจแมน (Louis Pojman)1 ซึ่งอ้างอิงความคิดของ
อิมมานูเอล ค้านท์ (Immanuel Kant)2 ก็อ้างสมมติฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนมาสนับสนุนโทษประหาร โดย
คิดว่าโทษประหารเป็นการนับถือสิทธิในการมีชีวิตอยู่ของเหยื่อ และเป็นการนับถือเจตจานงค์เสรีของ
ผู้กระทาความผิด (คือนับถือว่าเขาตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองจริงๆ จึงควรได้รับผลของการกระทานั้น)
ดังนั้นสมมติฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนจึงไม่มีน้าหนักในการคัดค้านโทษประหาร ข้าพเจ้าเห็นว่าฐานของการ
คัดค้านโทษประหารที่แข็งแรงที่สุดอันหนึ่ง มาจากความคิดเรื่ องโชคทางจริยธรรม (moral luck) ซึ่งจะ
ได้กล่าวต่อไป
2. พอจแมน และความยุติธรรมเชิงชดใช้
หลุยส์ พอจแมน สนับสนุนโทษประหาร ในหนังสือ "The Death Penalty: For and Against"
โดยเสนอความคิดอย่างระมัดระวังและเป็นระบบ พอจแมนสามารถเป็นตัวแทนของแนวคิดฝ่ายสนับสนุน
โทษประหารผ่านแนวคิดเรื่องความยุติธรรมเชิงชดใช้ได้ดี ข้าพเจ้าจึงยกพอจแมนขึ้นมาเป็นตัวแทนของ
ความคิดในแนวนี้ ความยุติธรรมเชิงชดใช้ คือความยุติธรรมที่ได้มาจากการที่ใครทาอย่างไรได้อย่างนั้น
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ผู้สนับสนุนความคิดที่ว่า ความยุติธรรมจะเกิดได้ก็ด้วยลักษณะนี้ คือใครทาอะไรก็
ต้องรับผลอย่างนั้น เตือนให้เราระลึกเสมอว่านี่เป็นความคิดที่เป็นธรรมชาติ เป็นความคิดที่เกิดมากับ
มนุษย์และอาจจะสัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูงอื่นๆ เช่นลิงชิมแปนซีด้วย พอจแมนใช้คาว่า "ความคิดปฐมกาล"
("primordial idea")3 เพื่ออธิบายความยุติธรรมเชิงชดใช้ พอจแมนให้เหตุผลว่า เนื่องจากความยุติธรรม
เชิงชดใช้เป็นความคิดที่ถูกต้องที่สุด และความยุติธรรมเชิงชดใช้เรียกร้องให้รัฐฆ่าคนที่ฆ่าคนอื่น ดังนั้น
โทษประหารจึงยุติธรรม และการไม่มีโทษประหารเป็นความอยุติธรรม การจะพิจารณาว่าความคิดของ
พอจแมนมีน้าหนักหรือไม่ ต้องวิเคราะห์ดูข้ออ้างสองข้อ คือความยุติธรรมเชิงชดใช้เป็นความคิดที่ถูกต้อง
ที่สุดหรือไม่ และความยุติธรรมเชิงชดใช้เรียกร้องให้มีโทษประหารจริงหรือไม่
จากคาอธิบายของพอจแมน ในหนังสือ The Death Penalty: For and Against วิเคราะห์ได้ว่า
ในความคิดของเขา มีสองส่วน คือส่ วนที่ว่าด้วยความถูกต้องของความยุติธรรมเชิงชดใช้ และส่วนที่ปัด
เป่าข้อโต้แย้งหรือข้อลังเลสงสัยที่เกี่ยวกับความยุติธรรมเชิงชดใช้ และโทษประหารซึ่งเป็นผลทางตรรกะ
ที่ตามมา
พอจแมนคิดว่าความยุติธรรมเชิงชดใช้ถูกต้องที่สุดเพราะ 1) เป็นความคิดปฐมกาลดังกล่าว และ
2) เป็นความคิดที่สอดคล้องกับหลักจริยศาสตร์ว่าด้วยหน้าที่ (Deontology) ของอิมมานูเอล ค้านท์ ซึ่ง
ความคิดของค้านท์เอง มีน้าหนักเพราะสอดคล้องกับวิธีคิดแบบเสรีนิยม ปัจเจกนิยม ซึ่งเป็นแบบแผนโลก
ที่คนทั่วไปยอมรับ ข้าพเจ้าเสนอว่า ข้อโต้แย้งของพอจแมน ไม่ดีพอทั้งสองข้อ เพราะไม่มีเหตุผลที่เราจะ
ยอมรับความคิด หรือทัศนคติ หรือความรู้สึก (sentiment) อย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะมันมีมาก่อน อีกทั้ง
ความรู้สึกที่มีมาก่อน เป็นปฐมกาล ที่พอจแมนพูดถึง ก็ไม่แน่ว่าจะมีอย่างเดียว คืออยากทาร้ายคนที่ทา
1

Louis Pojman and Jeffrey Reiman. The Death Penalty: For and Agaisnt (Rowman & Littlefield
Publishers: Oxford, 1998)
22
Immanuel Kant. Metaphysics of Morals in Practical Philosophy: Cambridge Edition of the Works of
Immanuel Kant (Cambridge University Press: Cambridge, 1996)
3
Location 331, 333, 547 ใน The Death Penalty: For and Against ฉบับ kindle book
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ร้ายเรา ผู้ที่โต้แย้งพอจแมนอาจยกตัวอย่างได้ ว่า เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์เลือดอุ่นที่ต้องอาศัยมนุษย์คน
อื่นเป็นเวลานานนับสิบปี กว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะหากินเองได้ มนุษย์จึงมีลักษณะเห็นอกเห็นใจคนอื่นและ
รู้จักสงสาร อีกทั้งมนุษย์มีจินตนาการอย่างที่สัตว์อื่นไม่มี มนุษย์จึงมีความรู้สึกแค้นได้ และก็มีความรู้สึ ก
เข้าใจคนที่ทาผิดได้ด้วย ดังนั้นข้ออ้างเกี่ยวกับการเป็นปฐมกาลไม่สามารถนาไปสู่ข้อสรุปได้ว่า ดังนั้น
ความคิดเรื่องตาต่อตา ฟันต่อฟัน จึงมีน้าหนัก หรืออย่างน้อยก็อ้างไม่ได้ว่ามีน้าหนักอยู่ความรู้สึกเดียว
โดยไม่กล่าวถึงความเห็นอกเห็นใจและการให้อภัยซึ่งอ้างได้ว่าเป็นปฐมกาลเหมือนกันดังกล่าว อีกทั้งการที่
ความรู้สึก หรื อ ความคิ ด หรื อความเข้า ใจใด เป็นปฐมกาลก็ยัง ไม่ ไ ด้ หมายความว่ า สิ่ง นั้ น ถู กต้ อ งทาง
จริยธรรม เช่นคนเรามีความรู้สึกอยากเข้าข้างพวกของตัวเอง แต่ความรู้สึกนี้นักจริยศาสตร์กระแสหลัก
ไม่นับเป็นความถูกต้องทางจริยธรรม ข้อนี้นักจริยศาสตร์สายประโยชน์นิยม (Utilitarianism) เช่น ปี
เตอร์ ซิงเงอร์4 ได้กล่าวถึงอยู่เสมอ
ข้ออ้างที่สองที่อ้างถึงค้านท์และทฤษฏีว่าด้วยหน้าที่ (Deontology) นั้น ข้ออ้างนี้ไม่ได้มีรากฐาน
มั่นคงไปกว่าตัวทฤษฏีของค้านท์เอง ซึ่งยังถูกโจมตีจากคู่แข่งคือประโยชน์นิยมบ้าง และจากความคิด
ใหม่ๆเรื่องจริยศาสตร์คุณธรรม จริยศาสตร์หลังสมัยใหม่บ้าง ดังนั้นการเอาน้าหนักส่วนใหญ่ไปพึ่งอยู่กับ
ค้านท์ โดยตัวมันเองจึงมีปัญหา เพราะมีคนจานวนมากไม่ใช่นักคิดสายค้านท์ (Kantian) และดังนั้นไม่
จาเป็นต้องยอมรับข้อสันนิษฐาน (basic assumptions) ของค้านท์เช่นที่เกี่ยวกับกฏเด็ดขาดที่เป็นสากล
และการควบคุมตัวเอง (autonomy) ของมนุษย์ อย่างไรก็ดี พอจแมนอ้างถึงงานของค้านท์ ที่กล่าวถึง
หลักการของความเท่าเทียมกัน (principle of equality)5 ว่า "ถ้าเราหมิ่นประมาทผู้อื่น เราหมิ่นประมาท
ตัวเอง ถ้าเราขโมยจากคนอื่น เราขโมยจากตัวเอง...ถ้าเราฆ่าคนอื่น เราฆ่าตัวเอง" 6 ค้านท์อธิบายว่าถ้า
เราทาร้ายคนอื่นอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม เราทาร้ายสังคม ดังนั้นเราต้องได้รับผลกระทบที่ร้ายนั้นด้วย
ต่อไปค้านท์พูดอีกว่า คนที่ฆ่าคนต้องถูกประหาร ไม่เ ช่ นนั้นแล้วจะไม่สาสม (ใช้ คาว่า "no likeness
between crime and retribution")7 ค้านท์กล่าวอีกว่าการฆาตกรรมนั้นเป็นการละเมิดความยุติธ รรม
(public violation of justice) และถ้ารัฐไม่ประหารคนที่ฆ่าคนอื่น จะต้องนับว่ามือของทุกคนเปื้อนเลือด
ไปด้ ว ย (bloodguiliness remains with the people) พอจแมนสกั ด เอาความคิ ด เรื่ อ ง "การสมควร
ได้รับ" ทางจริยธรรม (moral desert) ออกมาจากค้านท์ คือบอกว่าค้านท์คิดว่า คนที่ฆ่าคนอื่นไปละเมิด
กฏที่ละเมิดไม่ได้ คือชีวิตคนจะถูกใช้เป็นเครื่องมือไม่ได้ เมื่อไปละเมิดกฏเข้าแล้ว เป็นภาระของรัฐที่จะทา
ให้ทุกอย่ างกลับ มาเท่ า เทีย มกั นอี ก ครั้ ง ตามหลั ก การของความเท่ า เทีย มกั น (principle of equality)
ประเด็นตรงนี้ของพอจแมนคลุมเครือเล็กน้อย เพราะจริงๆแล้วมีสองคาอธิบายซ้อนกันอยู่ คาอธิบายแรก
นั้นตรงกับสามัญสานึกทั่วไปและไม่มีใครเถียง คือใครที่ทาร้ายสังคมก็เท่ากับทาร้ายตัวเองด้วย เพราะ
ตัวเองอยู่ในสังคม ซึ่งข้อนี้ถ้าเป็นคาอธิบายคากล่าวที่ว่า "ใครก็ตามที่ฆ่าคนอื่น เขาฆ่าตัวเอง" ของค้านท์
ก็จะฟังดูสมเหตุผล แต่ในอีกคาอธิบายหนึ่งที่บอกว่า ใครที่ฆ่าคนอื่น เท่ากับเขาทาลายความเท่าเทียมกัน
ในสังคม และรัฐมีหน้าที่ทางจริยธรรมที่จะฆ่าคนๆนั้น มีปัญหา เพราะ 1) ถ้าเอาตามค้านท์ เราต้องเชื่อ
ว่ากฎจริยธรรมนั้นเป็นสากล มีอานาจบังคับทุกสถานการณ์ไม่มีข้อยกเว้น เมื่อเป็นดังนี้แล้ว การที่พอ
จแมนเองยอมรับว่าศาลพึงพิจารณาดูแต่ละกรณีไป และดูว่ามีเหตุอันควรเว้นโทษตายหรือไม่ ก็เป็นไป
ไม่ได้ เพราะค้านท์ไม่ให้ยกเว้น8 ถ้าเอาค้านท์มาเป็นฐานสาหรับโทษประหาร ศาลจึงไม่มีสิทธิไม่ประหาร
4

ดูเช่น Peter Singer. The Most Good You Can Do: How Effective Altruism Is Changing Ideas About
Living Ethically. New Haven: Yale University Press, 2015.
5

Kant, location 201
พอจแมนอ้างจาก The Metaphysics of Moral ของค้านท์
7
Kant, location 218
8
ดู Groundwork of Metaphysics of Moral เป็นต้น
6
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ไม่ว่าบริบทแวดล้อมจะเป็นอย่างไร ถ้าเป็นเช่นนั้นจะขัดกับสามัญสานึกที่ว่า ศาลย่อมมีสิทธิลดหย่อนโทษ
ได้ตามความแห่งรูปคดี 2) พอจแมนเรียกร้องให้เราเป็นนักคิดสายค้านท์ (Kantian) เสียก่อน เราจึงจะ
เห็นจริงตามนั้นได้ เพราะนักคิดกระแสอื่นๆ เช่นสายคุณธรรม สายหลังสมัยใหม่ สายจริยศาสตร์แห่ง
ความอาทร ก็ไม่ได้เชื่อในความเป็นสากลของกฎจริยธรรม และไม่เชื่อว่าเราควรมองการฆาตกรรมในรูป
ของ "การทาลายความเท่าเทียมกัน" และความเท่าเทียมกันจะมีขึ้นได้อีกเมื่อผู้ทาผิดได้ทุกข์ยากอย่าง
มากที่สุดคือต้องตาย ในความเห็นของพอจแมน สังคมที่ไม่มีโทษประหาร (เพราะคนในสังคมเช่นในแส
กนดิเนเวีย คุ้นเคยกับความคิดแบบสันติวิธี) ย่อมเป็นสังคมไร้จริยธรรม เพราะไม่ได้คิดแบบค้านท์ แต่
ความคิดแบบค้านท์มีการตั้งสมมติฐาน (assume) อะไรหลายอย่างที่ไม่เป็นจริงสาหรับผู้ที่ไม่อ ยู่สาย
ค้านท์อยู่แล้ว เช่น เชื่อว่ามีสิ่งที่เป็นเหตุผลบริสุทธิ์ (pure reason) ถอดถอนบริบทเฉพาะของตัวเองได้
เชื่อว่ากฏจริยธรรมมีอยู่เป็นสากลเป็นต้น ตัวอย่างเช่นกฎของค้านท์ที่บอกว่า การที่รัฐต้องฆ่าฆาตรกรที่
ฆ่ า ผู้ อื่ น เป็ น กฏสากลทางจริ ย ธรรม (categorical imperative) รู้ ไ ด้ โ ดยไม่ อ าศั ย ประสบการณ์ (a
priori)9 ก็ไม่ได้เป็นผลจากข้อโต้แย้งทางตรรกะ (คือประเทศแสกนดิเนเวียก็ไม่ได้คิดผิดตรรกะในการไม่มี
โทษประหาร) ข้าพเจ้าสามารถทาให้การไม่มีโทษประหารเป็นกฏสากลได้โดยไม่ขัดแย้งตัวเองแต่ประการ
ใด 3) ถ้าเราเชื่อค้านท์ เรื่องการทาให้สาสม ให้ในสิ่งที่เขาควรได้รับ (just desert) จริงๆ การประหารก็
ยังไม่ทาให้สิ่งนี้เกิดขึ้น เพราะคนที่ประหารคนหลายคน ตัวเองก็ต้องโทษประหารได้ครั้งเดียว คนที่
ทรมานเหยื่อ ก็ยัง ไม่ถูกทรมานในคุ ก ได้แต่ถูกฆ่าตายเพี ยงครั้ง เดีย วเท่า นั้น และแม้เ ราจะทรมาน
ผู้กระทาผิดต่างๆนาๆ ในแบบเดียวกับที่เขาทาเหยื่อทุกอย่าง ก็ยังไม่เป็นสิ่งที่เขาควรได้รับ (just desert)
เพราะเหยื่ออยู่ดีๆ อยู่เฉยๆ ไม่ได้อยากถูกทรมานและถูกฆ่าตายเพื่อให้คนร้ายมาถูกทรมานและถูกฆ่า
ด้วย ดังนั้นแม้จะทรมานคนร้าย ก็ยังไม่นับได้ว่ายุติธรรมต่อเหยื่อ เหยื่อยังไม่ได้รับสิ่งที่เขาควรได้รับ
นอกจากเราจะนาเอาการฆ่าเจ็ดชั่วคนกลับมาใหม่ จึงอาจนับได้ว่าเหยื่อได้รับในสิ่งที่สาสม แต่ก็อาจสร้าง
ปัญหาใหม่ว่าญาติของคนร้ายได้รับในสิ่งที่สาสมหรือไม่ เรื่องการลงโทษให้สาสมจึงไม่มีข้อยุติ น่าสังเกต
ที่พอจแมนเองและคนที่สนับสนุนโทษประหาร กลับไม่สนับสนุนการทรมานคนร้าย (ซึ่งความจริงเป็นผล
ทางตรรกะของความคิดตั้งต้นของเขาเอง) นี่แสดงให้เห็นว่า จุดของความสาสมอยู่ตรงไหน เป็นไปตาม
อาเภอน้าใจ (arbitrary) ของคนออกกฏหมาย ดังนั้นเมื่อเป็นตามอาเภอน้าใจแล้ว ไม่มีเหตุผลที่เราจะไม่
คิดว่าโทษจาคุกตลอดชีวิตก็มองว่าสาสมได้เหมือนกัน
3. ข้อพิจารณาจากฝ่าย "โชคทางจริยธรรม"
นักจริยศาสตร์สายคุณธรรม (virtue ethics) เช่น ไซมอน แบลคเบิร์น 10 และอื่นๆ สนใจเรื่อง
โชคทางจริยธรรม (moral luck) เพราะมีแง่มุมหลายอย่างที่เป็นประเด็นของจริยศาสตร์คุณธรรมอยู่แล้ว
ประเด็นเรื่องโชคทางจริยธรรม กล่าวถึงการที่โชค (อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของผู้ตัดสินกระทาการ
ทางจริยธรรม) มีผลทางจริยธรรมกับผู้ตัดสินกระทาการ (moral agent) นั้น แบ่งเป็น 3 แบบคือ a)
แบบนี้มีคนพูดถึงมากกว่าแบบที่ b และ c โดยคนที่กล่าวถึงมักจะยกตัวอย่างเช่นว่า คนสองคนประมาท
เท่ากัน คนหนึ่งขับรถชนต้นไม้ อีกคนขับรถชนคนตาย เราจะมองว่ามีความรับผิดชอบทางจริยธรรม
เท่ากันไหม นี่เรียกว่าเป็นโชคแบบ "สถานการณ์" (situational luck) b) คนที่โตมาดี แบบที่อริสโตเติล
กล่าวถึง คือหล่อหลอมมาดี เห็นตัวอย่างของคนดี ได้รับความเมตตา ได้เสพศิลปะ มีเ พื่อนที่มีคุณธรรม
เมื่อโตแล้วก็ตัดสินทางจริยธรรมได้ดี ส่วนคนที่ถูกทาร้ายมาตอนเด็ก โตในสลัม ไม่เคยได้ยินปรัชญา ติด
ยาเสพติดตั้งแต่เด็ก เมื่อโตแล้วก็ตัดสินทางจริยธรรมไม่ดี เป็นคนเลว นี่เรียกว่าโชคทางสภาพแวดล้อม
(circumstantial luck) c) คนบางคนเกิดมาเป็นคนดี มีธรรมชาติดี คนบางคนเกิดมามีธรรมชาติไม่ดี นี่
9
10

Kant. Metaphysics of Moral, 475
เช่นในการบรรยาย Moral Luck (https://youtube.be/bRaRVx_7tVY)
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เรียกว่าโชคทางส่วนประกอบของตัวตน (constitutive luck) ในการพิจารณาเรื่องโทษประหารที่มีฐาน
มากจากความคิดเรื่องสิ่ง ที่คนสมควรได้ รับ (just desert) จะเห็นว่าข้อ b และ c นั้นเกี่ยวข้อง แต่
เนื่องจากข้าพเจ้าต้องการจะเลี่ย งข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านิสัยคนมาจากธรรมชาติหรือมาจากการ
เลี้ยงดู (nature vs. nurture) ข้าพเจ้าจะไม่กล่าวถึงข้อ c จะคงพิจารณาข้อ b คือโชคทางสภาพแวดล้อม
เท่านั้น
งานของนักวิช าการทางกฎหมายเช่ น บทความของ ริช าร์ด เดลกาโด (Richard Delgado)11
เสนอว่าสภาพแวดล้อมของบุคคลมีผลอย่างมากต่อการกระทาผิดกฏหมายของเขา และรัฐควรจะยอมรับ
ข้อโต้แย้งของทนายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายของผู้ต้องหา ("The Rotten Social Background"
defense หรือ RSB defense) ว่ามีน้าหนักในศาล งานวิชาการทางกฎหมายเช่นนี้เป็นสิ่ง ที่ทาให้เ รา
อย่างน้อยต้องมีข้อสงสัยว่า การที่บุคคลจะโตมาทาผิดหรือทาถูก สภาวะแวดล้อมมีส่วนอย่างไร มีส่วน
เท่าไร อันที่จริงความเชื่อว่าสภาวะแวดล้อมมีส่วนนี้ ดูเหมือนจะเป็นความเห็นของคนทั่วไป ผิดกันแต่ว่า
บางคนคิดว่าแม้สภาวะแวดล้อมจะมีส่วน แต่มีคนจานวนมากโตมาไม่ดี แต่กลับเป็นคนดี (ปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบของกฎหมาย) ได้ ดัง นั้นไม่ใ ช่ ข้ออ้างที่ ผู้ก ระทาผิ ดจะอ้ างได้ เราต้องคิดว่าผู้ ก ระท าผิด มี ก าร
ตัดสินใจเองได้ บังคับบัญชาชีวิตตัวเองได้ แม้จะไม่มีการบังคับบัญชาสมบูรณ์แบบ autonomy ของค้านท์
แต่มีบ้าง เมื่อตัดสินใจเองอย่างอิสระได้ รัฐจึงมีความชอบธรรมที่จะลงโทษ (เราไม่ลงโทษผู้ที่ตัดสินใจเอง
ไม่ได้ เช่นเยาวชน แต่เราบาบัดแทน)
ปัญหาคือ ถ้าเราถือตามหลัก "สิ่งที่คนควรได้รับ" ของค้านท์และพอจแมน เราต้องปฏิบัติต่อ
บุคคล ในแบบ ในปริมาณ ในจานวน ที่พอดีกับสิ่งที่เขาควรได้รับ แต่เนื่องจากข้อโต้แย้งที่ว่า เด็กในสลัม
ก็โตมาเป็นคนดีได้ ก็ไม่รู้ได้ว่าคนที่โตมาไม่ดีนั้น ส่วนไหนเป็นส่วนที่สังคมทาร้ายเขา (ซึ่งที่จริงแล้ว ก็เป็น
ความผิดของเราทุกคน) และส่วนไหนเป็นส่วนที่เขาควรตัดสินใจได้แต่กลับตัดสินใจผิดพลาดเอง กล่าวคือ
ส่วนของความรับผิดชอบของเขามีอยู่แค่ไหน ถ้าเราไม่ รู้ในข้อนี้เสียแล้ว การให้"สิ่งที่เขาควรได้รับ" จึง
เป็นไปไม่ได้ เราต้องกะคะเนเอา คือคิดคาดเดาว่าส่วนความผิดของเขาเองมีประมาณเท่านี้ๆ และส่วนที่
สังคม (เราทุกคน) ทาผิดในการหล่อหลอมให้คนเป็นคนเลว มีไหม รู้ได้อย่างไร และถ้ามีจะมีเ ท่ าไร
ประเด็นของข้าพเจ้าตรงนี้ ก็คือ ถ้าพูดเรื่อง "สิ่งที่ควรได้รับ" แต่ไม่ยอมรับความคิดเรื่องการควบคุม
ตัวเอง (autonomy) และการใช้เหตุผลบริสุทธิ์ (pure reason) แบบค้านท์ ซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานข้อใหญ่
ที่ขัดกับสามัญสานึกของคน เราจะเหลือแต่การคะเน คาดการณ์เอาคร่าวๆได้เท่านั้น
ปัญหาที่ตามมาคือ ถ้าเราต้องยอมรับว่าการตัดสินของเราเป็นเพียงการคาดการณ์คร่าวๆ การที่
เราคาดการณ์คร่าวๆแต่ตัดสินเด็ดขาดถึงขนาดไปเอาชีวิตคน เป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล (unreasonable
ถึงแม้จะไม่ irrational) ปัญหานี้พอจแมนกล่าวถึงไว้ แม้จะเป็นการกล่าวอีกบริบทหนึ่ง คือพูดเกี่ ยวกับ
การป้องปรามอาชญากรรม ซึ่งข้าพเจ้าไม่กล่าวถึงในบทความนี้ พอจแมนกล่าวว่า เป็นสิ่งเหมาะควรที่
เราจะเสี่ยงในเรื่องของชีวิตผู้กระทาผิด เพราะชีวิตผู้กระทาผิดไม่มีค่าเท่าชีวิตเหยื่อซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ ถ้า
เราคิดว่าการตัดสินใจเอาชีวิตผู้กระทาผิดมีความเสี่ยง (ว่าจะไม่เป็นผล หรือว่าจะไม่ยุติธรรม) เราเสี่ยง
ได้ เพราะชีวิตผู้กระทาผิดมีค่าน้อยกว่าผู้บริสุทธิ์12 แต่ข้าพเจ้าเสนอว่าในบริบทของการโต้แย้งในบทความ
นี้ เราจะคิดว่าชีวิตผู้กระทาผิดมีค่าน้อยกว่าใครไม่ได้ จนกว่าเราจะรู้ว่า "สิ่งที่เขาควรได้รับ" คืออะไร
11

Richard Delgado. "Rotten Social Background: Should the Criminal Law Recognize a Defense of
Severe Environmental Deprivation". Law & Inequality: A Journal of Theory and Practice, Volume 3,
Issue 1. (Minnesota: University of Minnesota Law School)
12
Pojman, location 733
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และเราจะรู้สิ่งที่เขาควรได้รับไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ว่าความรับผิดชอบทางจริยธรรมของเขามีแค่ไหน การที่พอ
จแมนในหนังสือของเขา พูดไว้ก่อนว่าชีวิตผู้กระทาผิดมีค่าน้อย เป็นการเอาสิ่งที่ควรจะเป็นข้อสรุป มา
เป็นข้อสมมติฐาน (assumption) ถ้ายังไม่มีข้อพิสูจน์จนสิ้นสงสัยว่าความรับผิ ดชอบของผู้กระทาผิดมี
เท่าไร ส่วนผิดของสังคม (เราทุกคน) มีเท่าไรแล้ว ความคิดเรื่อง "สิ่งที่เขาควรได้รับ" ซึ่งเป็นความคิด
จากฝ่ายความยุติธรรมเชิงชดใช้ (retributive justice) เอง กลับขัดขวางโทษประหารแทนที่จะสนับสนุน
ข้าพเจ้ายืนยันว่า "ภาระการพิสูจน์" (burden of proof) อยู่ที่ฝ่ายสนับสนุนโทษประหาร ที่จะพิสูจน์ว่า
ผู้กระทาผิดมีส่วนรับผิดชอบทางจริยธรรทเท่าไร ก่อนที่จะประหารใครได้ และเนื่องจากในทางปฏิบัติ
ความรู้ที่ชัดเจนในข้อนี้มีไม่ได้ เราจึงไม่มีสิทธิจะประหารใคร ตามความคิดของความยุติธรรมเชิงชดใช้เอง
ข้าพเจ้าจึงเสนอว่า อย่างน้อยในกรอบการพิจารณาเรื่องความยุติธรรมเชิงชดใช้ โทษประหารไม่อาจถูก
มองว่ายุติธรรมได้ เนื่องจากเราขาดข้อมูลที่จาเป็น ที่จะตัดสินคนอื่นได้ว่าเขาควรได้รับ (deserve) อะไร
รายการอ้างอิง
Delgado, Richard. "Rotten Social Background: Should the Criminal Law Recognize a Defense
of Severe Environmental Deprivation" in Law & Inequality: A Journal of Theory and
Practice, Volume 3 Issue 1, Minnesota: University of Minnesota Libraries Publishing,
1985.
Pojman, Louis and Jeffrey Reiman. The Death Penalty: For and Against. Oxford:
Rowman&Littlefield, 1998.
Kant, Immanuel. Metaphysics of Moral, in Practical Philosophy. Cambridge: Cambridge
University Press, 1996.
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ความแค้นและการเริ่มต้นใหม่: สถานภาพของเหยื่อในข้อถกเถียงเรื่องโทษประหารชีวิต
ของฌาคส์ แดริดา

ภาคภูมิ วาณิชกะ นักศึกษามหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
เนื้อหาโดยสรุปของบทความ1
ปัญหา: สถานะของชีวิต
ใน Death Penalty ฌาคส์ แดริดา (Jacques Derrida) เสนอว่าหนทางเดียวที่จะทาให้โ ทษ
ประหารชีวิตทุกรูปแบบถูกยกเลิกได้เป็นการถาวรก็คือการทาให้ชีวิตมีสถานะสูงสุด เหนือกว่าคุณค่าหรือ
อานาจใดๆ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการที่รัฐมีสถานะเป็น “เจ้าชีวิต” ที่มีสิทธิในการประหารชีวิตพลเมืองของ
ตนเอง มีสาเหตุมากจากการที่รัฐสามารถอ้างถึงบางสิ่ งบางอย่างที่รัฐและสังคมเชื่อว่ามีคุณค่าหรือมี
อานาจเหนือชีวิตของมนุษย์ ดังนั้น หากสิทธิในการประหารชีวิตนี้ไม่ถูกรื้อถอนออกไป โทษประหารชีวิต
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็จะยังคงอยู่ หรือแม้ว่าจะมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้ว แต่หากสิทธิใน
การประหารชี วิ ต ยั ง คงด ารงอยู่ โทษประหารชี วิ ต ในรู ป แบบใดรู ป แบบหนึ่ ง ก็ จ ะหวนกลั บ มาเสมอ
(Derrida, 2013; 2017)
แต่อย่างไรก็ตาม การให้เหตุผลคัดค้านโทษประหารชีวิตของแดริดากระทาผ่านการวิเคราะห์
อานาจอธิปไตยของรัฐ (theopolitico-politics) ดังนั้น โทษประหารชีวิตในข้อถกเถียงของแดริดาจึงเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมือง ไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างอาชญากรกับเหยื่ออาชญากรรม แต่ด้วย
เหตุที่โทษประหารมีลักษณะเป็นสมการความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ อาชญากร และเหยื่ออาชญากรรม ด้วย
เหตุนี้ ข้อถกเถียงของแดริดาที่พยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะของอาชญากรและรัฐจึงส่งผลกระทบ
ต่อสถานภาพของเหยื่ออาชญากรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สาหรับเหยื่ออาชญากรรมที่เ ห็นว่าโทษประหารเป็นเงื่อนไขของการได้รับความยุติธรรมที่จ ะ
นาไปสู่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่หลุดพ้นจากการควบคุมของความแค้นนั้น การเสนอให้ชีวิตมีสถานะสูงสุด
โดยปราศจากเงื่อนไขคือการปิดกั้นหนทางที่จะนาไปสู่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังกล่าว เพราะนอกจากการลบ
ล้างความแค้นด้วยโทษประหารจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้แล้ว การรื้อถอนสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าชีวิตออกไป
เพื่ อ ยกเลิ ก โทษประหารยั ง มี ผ ลเท่ า กั บ การริ บ เอาเครื่ อ งมื อ ในปลอบประโลมจิ ต ใจไปจากเหยื่ อ
อาชญากรรมด้วยเช่นกัน
ด้วยเหตุนี้ การเสนอให้ชีวิตมีสถานะสูงสุดของแดริดาจึงนาไปสู่การจนมุมทางจิตใจของเหยื่อ
อาชญากรรมที่มีความแค้นต่ออาชญากรที่ล่วงละเมิดตนเอง ความแค้นนั้นจะผูกมัดเหยื่ออาชญากรรมไว้
กับอดีตจนไม่สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ และความทุกข์ทรมานของความแค้นนั้นจะผลั กดันให้เหยื่อใช้
ความรุนแรงเพื่อปลดปล่อยตนเองออกจากการคุมขังของความแค้น ไม่ว่าการใช้ความรุนแรงนั้นจะมี
เป้าหมายเป็นตัวอาชญากรหรือตัวเหยื่ออาชญากรรมเองก็ตาม และหากเป้าหมายของความรุนแรงนั้นคือ
ตัวเหยื่ออาชญากรรมเองแล้ว การยกเลิกโทษประหารชีวิตของของแดริดาก็จะเป็ นเพียงการย้ายความ
ตายไปไว้ที่อีกฝั่งหนึ่งของสมการเท่านั้น

1

บทความนีไ้ ม่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้มีการใช้โทษประหารชีวิต ไม่วา่ ในกรณีใดๆ และไม่มีวัตถุประสงค์ในการ
สนับสนุนการเรียกร้องให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตเป็นกรณีทั่วไป
-ความตาย
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คาตอบ: ความเป็นส่วนตัวของความแค้น
หากความรักระหว่างปัจเจกบุคคลและความเชื่อทางศาสนาเป็นเรื่องส่วนตัวที่ควรจะได้รับความ
เคารพด้วยเหตุที่ “ในเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้อื่น ปัจเจกภาพของบุคคลย่อมควรแสดงตนออกมา” แล้ว
ความแค้นที่เป็นส่วนหนึ่งของความรักก็ควรจะถูกถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่ควรจะได้รับความเคารพด้วย
เช่นกัน ดังนั้น ความแค้นจึงไม่ใช่เรื่องที่ผู้อื่นที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจะมีสิทธิเข้าไปก้าวก่าย ปัจเจกชนแต่
ละคนมีสิทธิโดยสมบูรณ์ที่จะจัดการกั บความแค้นของตนเองในกรอบของกฎหมายของสังคมที่ตนเองเป็น
สมาชิกอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องให้ใช้หรือไม่ให้ใช้โทษประหารชีวิตก็ตาม ด้วยเหตุนี้ หากการชดใช้
อาชญากรรมที่แก้ไขกลับคืนไม่ได้ด้วยโทษที่แก้ไขกลับคืนไม่ได้เช่นกันเป็นสิ่งที่ยุติธรรมในสายตาของเหยื่อ
อาชญากรรม การตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้โทษประหารชีวิตก็ควรเป็นสิทธิที่ใช้ร่วมกันระหว่างศาลยุติธรรม
และเหยื่ออาชญากรรมเท่านั้น การเรียกร้องให้ยกเลิกหรือให้มีการใช้โทษประหารชีวิตเป็นกรณีทั่วไปจึง
เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น
สังคมควรยอมรับต่อประวัติศาสตร์ของความรุนแรงของตนเอง นั่นคือยอมรับว่าสมาชิ กของ
สังคมจานวนหนึ่งยังเห็นว่าโทษประหารชีวิตเป็นทางออกหนึ่งของความทุกข์ทรมานทางจิตใจของตน การ
ยกเลิกโทษประหารชีวิตจะต้องกระทาจากด้านของเหยื่ออาชญากรรมเท่านั้น เช่นเดียวกับการให้อภัยที่
จาเป็นจะต้องเกิดขึ้นโดยความสมัครใจของตัวเหยื่อเอง
ข้อสรุป: เสรีภาพและความยุติธรรม
สาหรับรัฐและศาสนาความแค้นคือความป่าเถื่อนและบาป แต่สาหรับปุถุชนแล้ว ความแค้นเป็น
ธรรมชาติที่ถูกกาหนดมาและเป็นสิ่งที่ถูกปลุกเร้าขึ้นมาโดยบุคคลอื่น บุคคลไม่ได้เลือกและไม่ได้ปรารถนา
ความแค้นแต่อย่างใด ดังนั้น ความแค้นที่ชอบธรรมจึงควรได้รับการยอมรับทั้งจากกระบวนการยุติธรรม
และสังคม เพื่อให้เหยื่ออาชญากรรมสามารถหลุดพ้นจากการคุมขังของความแค้นและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้
นอกจากนั้น การมีส่วนร่วมในการแก้แค้นผ่านกระบวนการยุติธรรมยังเป็นการกอบกู้ศักดิ์ศรีและความ
เชื่อมั่นในตนเองของเหยื่อกลับคืนมา เพราะแม้ว่าการเริ่มต้นใหม่จะเป็นศักยภาพที่มนุษย์มีมาตั้งแต่เกิด
และไม่สามารถที่จะถูกพรากไปได้ (Arendt, 1998) แต่ด้วยเหตุที่ความสามารถนี้แตกต่างกันไปตามแต่
ความสามารถในการจัดการกับความแค้นของแต่ละบุคคล กระบวนการยุติธรรมและสังคมจึงควรจะ
สนับสนุนให้ปัจเจกชนสามารถใช้ศักยภาพนี้ได้อย่างเท่าเทียมกัน เพราะการปรากฏตัวของศักยภาพดัง
กล่าวคือรากฐานสาคัญของสังคมเสรี
ด้วยเหตุนี้ เหยื่อของอาชญากรรมระหว่างบุคคลที่มีอัตราโทษถึงการประหารชีวิตควรมีสิทธิใน
การพิจารณาใช้หรือไม่ใช้โทษประหารชีวิตชีวิตร่วมกับศาลยุติธรรม เช่นในกรณีของประเทศไทยที่ยังคงมี
การใช้โทษประหารชีวิตชีวิตอยู่ในปัจจุบัน เหยื่ออาจได้รับสิทธิที่จะยืนยันให้มีการพิจารณาใช้โทษประหาร
ชีวิตหรืองดเว้นโทษประหารชีวิตในคดีของตนเองได้
ด้วยวิธีการนี้เท่านั้นที่การยกเลิกโทษประหารชีวิตจะเป็นไปโดยยุติธรรม อีกทั้งสังคมยังคงรักษา
เครื่องมือในการปลอบประโลมความแค้นในจิตใจของปัจเจกชนอันเป็นมรดกสาคัญทางวัฒนธรรมของ
สังคมเอาไว้ได้
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Justice or Racist: ว่าด้วยความยุติธรรมต่อผู้ต้องโทษประหาร และวิกฤติความเป็นมนุษย์
ภายใต้ชีวอานาจของรัฐ-ชาติ

ศิปภน อรรคศรี นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทนา: นานาทัศนะว่าด้วยโทษประหาร
จากเหตุการณ์ตัดสินประหารชีวิตนักโทษคดีฆ่าชิงทรัพย์ประมาณช่วงเดือนมิถุนายน 2561 ได้
เป็นการจุดชนวนให้เ กิด การถกเถี ยงเป็นวงกว้ างในไทยต่อประเด็น คาถามส าคั ญ “เรายัง ควรมี โ ทษ
ประหารอยู่หรือไม่”1 มีนานาทัศนะต่อโทษประหารปรากฏขึ้นมากมายในพื้นที่สาธารณะทั้งโลกออนไลน์
และการรณรงค์บ นท้องถนน ซึ่ง ทัศนะต่อประเด็นดัง กล่าวค่อนข้างกว้างขวางตั้ง แต่ในแง่ ลบสุ ด โต่ ง
(สนับสนุนให้มีโทษประหาร รวมถึงสาปแช่งต่อผู้คัดค้านโทษประหาร 2) แง่บวก (สนับสนุนให้ยกเลิกโทษ
ประหารถาวร3) และความเห็นเป็นกลางค่อนไปทางบวก4
ทว่าเมื่อพิจารณาจากโพลสารวจความคิดเห็นจากสานักต่างๆ เราจะได้เห็นว่าผลการสารวจ
ออกมาคร่าวๆดังนี้ จากการสารวจของ NIDA poll5 เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 พบว่ามีผู้
เห็ น ด้ ว ยให้ มี โ ทษประหารต่ อ ไปถึ ง 92.75% อี ก ทั้ ง ยั ง เห็ น ว่ า การมี โ ทษประหารจะช่ ว ยลดการเกิ ด
อาชญากรรมถึง 79.05% ในทานองเดียวกัน จากการสารวจของ SUPER POLL6 เผยแพร่เมื่อวันที่
23 มิถุนายน 2561 พบว่าร้อยละ 93.4 เห็นด้วยกับการมีโทษประหาร มีเพียงร้อยละ 6.6 เท่านั้นที่ไม่
เห็นด้วยกับโทษประหาร
การที่ผลสารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปมีความเห็นพ้องไปในทิศทางที่ต้องการให้มีการ
คงโทษประหารไว้นั้นมีนัยยะอย่างไรโดยเฉพาะในแง่มุมของความยุติธรรม และหากอนุมานว่าสังคมไทย
มีการขัดเกลาทางสังคม (socialisation) ให้คนส่วนมากมีความยุติธรรมในแบบหนึ่ง แล้วความยุติธรรม
แบบที่ว่านั้นจัดความสัมพันธ์ทางอานาจ (power relation)7 ต่อผู้ต้องโทษประหารไว้อย่างไร และส่งผล
ให้กระทบต่อ “ความเป็นมนุษ ย์ ” ของผู้ต้องโทษประหารเพียงใด งานชิ้ นนี้จึง ต้องการใช้ ญาณวิทยา
(epistemology) แบบหลังโครงสร้างนิยม (post-structuralism) เพื่อมองและอธิบายภาพรวมของปัญหา
1

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนวนของการดีเบต และทัศนะบางส่วนต่อโทษประหารได้ที่: โทษประหารชีวิตในไทย ยังจาเป็น
อยู่หรือไม่. (2561). https://www.bbc.com/thai/thailand-44534477.
2
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับทัศนะด้านลบสุดโต่งต่อโทษประหารได้ท:ี่ กระทู้โทษประหาร สาควรมีอยู่ไหม?. (2561).

https://pantip.com/topic/30632120.
3

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างทัศนะต่อการยกเลิกโทษประหารอย่างถาวรทีอ่ งค์กร Amnesty เคยเสนอไว้ก่อนเกิดดี
เบตครั้งนี:้ 10 ความเชื่อและความจริง... เหตุผลทาไมไม่ควรมีโทษประหารชีวิต?. (2557).

https://www.amnesty.or.th/latest/blog/43/.
4

อ่านเกี่ยวกับทัศนะที่เน้นพิจารณาเป็นรายกรณีและไม่ปักธงความเห็นต่อการมีหรือไม่มีโทษประหารอย่างชัดเจนได้ที่:
‘โทษประหาร’ ของมันต้องมีหรือถึงเวลาต้องยกเลิก?. (2561). ประชาไท.

https://prachatai.com/journal/2018/03/75891.
5

ดูผลสารวจเกี่ยวกับความจาเป็นต้องมีโทษประหาร ที่จดั ทาโดย NIDA poll ได้ท:ี่ โทษประหารชีวิต ควรหยุดหรือไป
ต่อ. http://nidapoll.nida.ac.th/index.php?op=polls-detail&id=602.
6
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลสารวจของ SUPER POLL ที่ประชาไทนามาเผยแพร่ได้ท:ี่ ผลสารวจซูเปอร์โพลระบุ 93.4%
เห็นด้วยให้มีโทษประหารชีวิต. ประชาไท, https://prachatai.com/journal/2018/06/77540.
7
ในงาน The History of Sexuality. (1990) ของ Michel Foucault อธิบาย power relation ว่าหมายถึง สภาวะที่
อานาจรองพยายามต่อต้านอานาจหลัก เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพจากสภาวะ status quo ที่เป็นอยู่ในขณะนัน้
-ความตาย
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ความยุติธรรมในความเข้าใจของคนไทย (ซึ่งอนุมานว่าคนไทยส่วนมากมีความคิดเห็นใกล้เคียงกับโพลข้าง
ต้น) มองความสัมพันธ์ทางอานาจที่เบียดขับให้ผู้ต้องโทษประหารสุ่มเสี่ยงต่อการถูกมองว่าไม่มีความเป็น
มนุษย์อีกต่อไป รวมทั้งมองหาหนทางที่จะช่วยให้ผู้คนมองเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ผ่าน
การประยุกต์ปรัชญาจีนโบราณ อย่าง ขงจื๊อ หรือ เต๋า เป็นต้น เพื่อมองหาหนทางในการอยู่ร่วมกันใน
ฐานะมนุษย์ผู้เท่าเทียมกันภายใต้สังคมที่กลมกลืน
ความยุติธรรมแบบไทยๆ
หากพิจารณาจากโพลข้างต้น ความยุติธรรมของสัง คมไทยเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสามารถ
ถกเถียงได้อย่างไม่รู้จบ ทั้งนี้ในบทความนี้จะทาการอนุมานว่าสังคมไทยอยู่ในสภาวะที่รัฐ -ชาติไทยใช้การ
ครอบงาด้วยอานาจที่ Michael Foucault เรียกว่า “ชีวอานาจ8” (biopower) ในการควบคุมชีวิตของ
พลเมืองผ่านการสร้างบรรทัดฐานบางประการ (ที่ไม่จาเป็นต้องอยู่ในรูปของกฏหมาย) แต่มีพลานุภาพใน
การกาหนดชีวิตของพลเมืองเหล่านั้นได้อย่างแหลมคม ผ่านการสร้างความรู้ที่มีอานาจในการสร้าง
ความรับรู้ และจับตามองผู้อื่นที่มีแนวโน้มที่จะเป็นอื่น (the other) จากความปกติที่รัฐ-ชาติกาหนด เพื่อ
ส่งผู้ที่ “ผิดปกติ” ให้เข้ารับการลงทัณฑ์ (punishment) จากรัฐ ตามที่ระเบียบแบบแผน (discipline) ที่
รัฐ-ชาติวางเอาไว้
เมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์ไทย จะเห็นได้ว่ารัฐ -ชาติไทยประสบความสาเร็จในการสร้าง
ระเบียบแบบแผนที่รวมอานาจเข้าศูนย์กลางอย่างเข้มข้น และกาจัดความเป็นอื่น (otherness) จากความ
ปกติตามระเบียบแบบแผนของรัฐ-ชาติ เห็นได้จากกรณีอย่าง การปราบปรามกบฎผีบุญในช่วงรัชกาลที่
5 ที่มีการาบความเป็นอื่น (คนที่มีความเป็นลาว) และรวมคนเหล่านั้นให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของความปกติ
ตามระเบียบแบบแผนของรัฐ -ชาติ (ความเป็นคนสยาม) หรืออย่างกรณี “วันเสียงปืนแตก” ที่สมาชิก
พรรคคอมมิวนิสต์ (ผู้ถูกเบียบขับให้เป็นอื่นจากความเป็นไทย) ต้องจับอาวุธเข้าสู้กับรัฐ -ชาติ (ศูนย์กลาง
ของความเป็นไทย) ซึ่งรัฐ-ชาติได้มุ่งมั่นที่จะกาจัดผู้สมาทานแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์ (ความเป็นอื่นจาก
ความรักชาติแบบไทยๆ) และนาสู่การเกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เป็นบาดแผลร้ าวลึกของชาติไทยใน
วันที่ 6 ตุลาคม 2519 ที่รัฐ-ชาติประสบความสาเร็จยิ่งในการทาให้คนไทยไม่รู้สึกเจ็บปวดต่อการสังหาร
เพื่อนมนุษย์อย่างเหี้ยมโหดต่อหน้าต่อตา เห็นได้จากการที่มีภาพของเยาวชนไทยหัวเราะร่าเริงต่อความ
ตายของเหยื่อที่ถูกฆาตกรรมในเหตุการณ์ครั้งนั้น
ในเมื่อมุมมองทางประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่ารัฐ -ชาติไทยประสบความสาเร็จครั้งใหญ่ในการแฝง
ฝังชีวอานาจลงในเรือนกายของประชาชนให้พร้อมใจกันสมาทานความยุติธรรมในแบบที่รัฐ -ชาติต้องการ
และเคยแสดงแบบอย่างให้เห็นบ่อยครั้งในหน้าประวัติศาสตร์ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น “ความยุติธรรมแบบ
ไทยๆ” ที่สามารถสรุปนิยามอย่างกระชับได้ว่า “สามัคคีในความเป็นไทย ร่วมใจกาจัดความเป็นอื่ น ”
ดังนั้นเมื่อพิจารณาในประเด็นของโทษประหารจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดที่คนไทยไม่น้อยจะเห็นด้วย
กับการมีโทษประหาร เพราะการประหารเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้กาจัดผู้ที่ทาผิ ดระเบียบสังคมได้อย่างถูก
กฎหมาย ซึ่งในส่วนของประเด็นต่อไปที่จะกล่าวถึงคือ แล้วผลของชีวอานาจที่รัฐ -ชาติไทยปลูกฝัง จะทา
ให้คนไทยมีทัศนะต่อผู้ต้องโทษประหารอย่างไร

8

ในงาน Society Must be Defended: Lectures at the college de France. (1975-1976). ของ Michel
Foucault ได้อธิบาย biopower ว่าเป็นอานาจทีร่ ัฐสมัยใหม่หลังศตวรรษที่ 19 ใช้ในการควบคุมพลเมืองของตน ผ่าน
การสร้างกลไก เทคโนโลยี และสถาบันไม่เป็นทางการ เพือเข้าควบคุมชีวิตพลเมืองผ่านความรู้ทวั่ ไปในชีวิตประจาวัน
-ความตาย
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Untermensch: เมื่อโครงสร้างทางสังคมถือว่าผู้ต้องโทษประหารอยู่ต่ากว่ามนุษย์
จากข้ อ สั ง เกตในประเด็ น ของความยุ ติ ธ รรมแบบไทยๆ ที่ ก ล่ า วไว้ ข้ า งต้ น ท าให้ ข้ า พเจ้ า ได้
ข้ อ สั ง เกตอี ก ประการคื อ หรื อ ผู้ ก ระท าผิ ด กฎหมายจะถู ก จั ด ประเภทอยู่ ใ นระดั บ ต่ ากว่ า คนทั่ วไปใน
โครงสร้างชนชั้นทางสังคม กล่าวคือ ผู้กระทาผิดกฎหมายถูกมองเสมือนว่าสูญเสียความเป็นมนุษย์ และ
ถูกมองว่ามีสถานะดั่งสิ่ง ของ ที่จะถูกตัดสินโทษให้ตายไปให้พ้นๆอย่างไรก็ได้ (แม้อาจจะยังไม่ได้ไต่สวน
ความจริงเลยก็ตาม) ทุบตีทาร้ายเสียก็ได้ (สังเกตได้จากวัฒนธรรมการรุมประชาทัณฑ์ที่ยังคงมีต่อเนื่อง
ถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะในต่างจังหวัด) ซึ่งหากสังคมยังคงวัฒนธรรมความรุนแรงเช่นนี้เอาไว้ และหาก
ได้รับการปลุกเร้าจากรัฐประกอบด้วย คงเสี่ยงที่จะเกิดปรากฏการณ์ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ดัง
กรณีเยอรมันช่ วงที่อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ดารงตาแหน่ง เป็น Führer ที่ได้มีการทา Holocaust สังหารหมู่
ชาวยิว โดยชาวยิวถูกเรียกว่าเป็น Untermensch (ต่าต้อยกว่ามนุษย์)
หากยอมรับ ว่าในสังคมมีสภาวะของความสัมพันธ์ทางอานาจอย่างที่ Foucault อธิบายไว้จริง
จะเห็นได้ชัดเจนว่า Untermensch ย่อมถูกจัดอยู่ในลาดับจุดต่าสุดของความสัมพันธ์ทางอานาจ เป็น
อานาจที่ถูกกดทับโดยองค์ความรู้ที่กาหนดโดยผู้มีอานาจเหนือกว่า (เช่น รัฐ -ชาติ เป็นต้น) และอานาจที่
ต่าต้อยนี้ต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้หลุดพ้นจากสภาวะ status quo ที่ตนต้องเผชิญ ซึ่งหลังพรรคนาซี
สิ้นอานาจแล้ว ความสัมพันธ์ทางอานาจจึงเปลี่ยนไป คาสาป “Untermensch” ที่สะกดให้ชาวยิวกลาย
เป็นผู้ต้อยต่าในรัฐ-ชาติเยอรมันจึงได้คลายลง และสังคมได้กลับคืนสู่สภาวะ “ปกติอย่างแท้จริง”
ในขณะเดียวกัน สิ่ง ที่ผู้ต้องโทษประหารต้องเผชิ ญนั้นมีลักษณะคล้ายกับที่ช าวยิวต้องเผชิญ
ในช่วงรัฐบาลนาซี คือ ทั้งคู่ต่างได้รับกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากสถานะของ “มนุษย์คนหนึ่ง” สู่การ
กลายเป็น “บางสิ่ง ที่ต่ากว่ามนุษ ย์ ” และได้รับ ทั้ง การตัดสินโทษ (ในลักษณะแบบ prejudice) และ
สามารถถูกลงทัณฑ์ทั้งโดยรัฐและโดยสาธารณชน ซึ่งพฤติกรรมในลักษณะที่กล่าวทาให้เกิดข้อกังขาอย่าง
ยิ่งต่อสังคมว่า สรุปแล้วสังคมทาไปเพราะคิดว่ายุติธรรม หรือแท้จริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการ racist
แบบหนึ่ง เป็นการ racist ต่ออาชญากรในฐานะสิ่งของที่ควรถูกเก็บกวาดไปเสียให้พ้น ไม่มีค่าแก่การมี
ชีวิตต่อไป
ถ้าเช่นนั้น ถือเป็น justice หรือ racist?
ปัญหาของการ racist หากมองด้วยทัศนะของ Jacques Derrida9 จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของ
การ “กาหนดศูนย์กลาง” เช่น การกาหนดเอกลักษณ์แบบไทยๆ 10 ในฐานะศูนย์กลางของความเป็นไทย
หากมีลักษณะบางประการที่ไ ม่สอดคล้องกับ เอกลักษณ์ แบบไทยๆ (เป็นคอมมิวนิสต์ , เป็นแร็ป เปอร์
วิจารณ์ปัญหาในระเทศ ฯลฯ) จะถือว่าไม่มีความเป็นไทย เป็นต้น หรือก็คือเป็นปัญหาของการใช้มุมมอง
แบบ binary opposition11 ที่ แ บ่ ง แยก “ความไม่ เ ป็ น พวกเรา” ออกจาก “ความเป็ น พวกเรา” ที่ มี
9

ในงาน Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Science. (1970) ของ Jacques Derrida
ได้ให้มุมมองในการมอง “ความเป็นศูนย์กลาง” (the center) ว่าการที่ศูนย์กลางถูกกาหนดขึ้น จะส่งผลให้สิ่งที่เป็นอิสระ
(freeplay) จากศูนย์กลางจะถูกนับว่าไม่สอดคล้องกับศูนย์กลาง และถูกกดทับปิดกัน้ โดย “ความเป็นศูนย์กลาง” ในที่สุด
10
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเอกลักษณ์แบบไทยๆเพิ่มเติมได้ในงาน: ประชา สุวีรานนท์ และเกษียร เตชะพีระ. (2554).
อัตลักษณ์ไทย: จากไทยสู่ไทยๆ และบริโภคความเป็นไทย. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน.
11
ในงาน Positions. (1972). ของ Jacques Derrida ได้อธิบาย binary opposition ว่าเป็นสภาวะที่หนึ่งในสองสิ่ง
(term) กาลังควบคุมอีกสิ่งหนึ่ง กล่าวคือ เป็นความรุนแรงภายในโครงสร้าง hierarchy ที่สิ่งที่อยู่ลาดับชัน้ เหนือกว่าได้
กระทาต่อสิ่งที่อยู่ลาดับต่ากว่า
-ความตาย
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เอกลักษณ์โดดเด่นและอยู่ในฐานะผู้มีอานาจเหนือกว่าภายในความสัมพันธ์ทางอานาจต่อผู้ที่ “ไม่เป็นพวก
เรา” ถ้าเช่นนั้นเราจะนับว่าผู้ต้องโทษประหารถือเป็นผู้ที่ถูก racist จากคนปกติหรือไม่
หากยอมรับข้อเสนอที่ Derrida เสนอไว้ และทาการเปรียบเทียบระหว่าง “ความเป็นคนผิวดาใน
ประเทศฝั่งตะวันตก” กับ “ความเป็นผู้ต้องโทษประหาร” ทั้งคู่ได้รับการ racist โดยผู้ที่อยู่เป็นศูนย์กลาง
ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะ “ความเป็นคนยุโรปผิวขาว” หรือ “ผู้ที่เป็นคนปกติ ไม่ได้ทาผิดกฎหมาย” เช่นนั้นแล้วคง
ฟังดูไม่สมเหตุสมผลเท่าใดนักที่จะบอกว่ า “ผู้ใดต้องโทษประหาร เท่ากับผู้นั้นไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไป” ใน
เมื่อความเป็นมนุษย์อาจเรียกได้ว่าเป็นจริงเสมอและไม่อาจถูกลบออกได้ในลักษณะเดียวกับรอยขีดเขียน
บนกระดานที่สามารถลบออกเมื่อไรก็ได้ ในทางกลับกัน หากการที่คุณค่าความเป็นมนุษย์สามารถถูกลบ
ออกได้เ มื่อมี การท าผิ ด กฎหมายจึง เป็น สิ่ง อัน ตราย เพราะไม่มีหลั กประกัน ว่ าเมื่ อคนๆหนึ่ง ต้อ งโทษ
ประหารแล้ ว จะได้ รั บ การปฏิ บั ติ อ ย่ า งมนุ ษ ย์ ทั่ ว ไป (ข้ อ สั ง เกตคื อ วั ฒ นธรรมการรุ ม ประชาทั ณ ฑ์ ,
วัฒนธรรมการสาปแช่งด่าทอบนโลกออนไลน์ต่อผู้กระทาความผิด และการความล้มเหลวในการดูแล
เรือนจาในไทย12 เป็นต้น) ดังนั้นจึงนามาสู่ปัญหาใหญ่ที่สุดที่พึงให้ความสนใจคือ ในสภาวะที่มนุษย์กาลัง
มุ่งจับผิดต่อผู้อื่นที่มีแนวโน้มกลายเป็นอื่นจากความเป็นศูนย์กลาง ทาให้อย่างไรจึงจะสถาปนา “ความ
เป็นมนุษย์ที่ไม่อาจถูกลดทอนคุณค่า” และนาไปสู่ก่อร่างสังคมที่มีความกลมกลืน (harmonious society)
Live Forever
“Live Forever” ชื่อบทซึ่งผู้เขียนได้แรงบันดาลใจจากชื่อเพลงของวง Oasis และทาให้ข้าพเจ้า
ตระหนักได้ถึง คาถามซึ่ง อาจนาไปสู่หนทางแก้ไขปัญหาการลดทอนคุณ ค่าความเป็นมนุษ ย์ของผู้เคย
กระทาผิดกฎหมาย หรือแม้แต่ผู้ที่เป็นอื่นจากเอกลักษณ์แบบไทยๆ คาถามนั้นก็คือ “มนุษย์แต่ละคนมอง
คุณค่าของชีวิตตนเองเหมือนกันเสมอไปหรือ หากอนุมานว่าแต่ละคนมองคุณค่าของชีวิตไม่เหมือนกัน เรา
จะสถาปนาคุณค่าของชีวิตในระดับจุดเริ่มต้นที่ไม่อาจลดทอนได้อย่างไร (เนื่องจากคุณค่าของชีวิตแต่ละ
คนอาจมีปลายทางที่ต่างกัน ดังนั้นการประทับจุดเริ่มต้นของความเป็นมนุษย์อย่างไรให้ไม่อาจถูกลดทอน
จึงเป็นเรื่องที่ควรตระหนักยิ่ง)” ซึ่ง “จุดเริ่มต้น” ผู้เขียนจึงขอเสนอทัศนะที่ประยุกต์จากทัศนะความเป็น
มนุษย์ (เหริน 仁13)แบบสานักขงจื๊อ ดังนี้ “ความเป็นมนุษย์ ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนได้ รับ
และส่งมอบต่อผู้อื่นในฐานะมนุษย์ที่พึงรักผู้อื่นและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนมนุษย์ ” หรือก็คือ
ทาให้ชีวิตมนุษย์เป็นส่วนสาคัญที่จาเป็นต้องปล่อยให้ดารงอยู่ต่อไป เพื่อรับผิดชอบต่อการกระทาของตน
ไม่ว่าจะถูกหรือผิดก็ตาม และชีวิตในความหมายนี้จึงไม่ควรถูก ทาลายลงด้วยการลงทัณฑ์ใดไม่ว่าจะเป็น
ฝีมือของรัฐ-ชาติ หรือฝีมือของมนุษย์ (ไม่ยอมรับความเป็นมนุษย์ที่คิดเห็นต่าง) ก็ตาม
และคาถามประการสุดท้ายของบทความชิ้นนี้ เราจะสร้างสังคมที่กลมกลืนได้อย่างไรในภาวะที่
มนุษย์กาลังสับสนอยู่ภายใต้ชีวอานาจของรัฐ -ชาติที่ครอบงาด้วยความรู้และสถาบันที่ไม่เป็นทางการ
พร้ อ มสถาปนาความยุ ติ ธ รรมแบบไทยๆที่ ใ นบางแง่ มุ ม ก็ มี ค วามอั น ตรายยิ่ ง อี ก ทั้ ง ยั ง ก่ อ ร่ า งความ
หวาดระแวงภายในหมู่พลเมืองให้ระแวดระวัง “ผู้ที่เป็นอื่นจากความเป็นไทย” ส่งผลให้พลเมืองปฏิบัติตัว
12

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความล้มเหลวในการจัดการเรือนจาในไทยได้ที่: รายงาน “หลังกาแพง” (คุก) ชี้ไทยล้มเหลวการ
แก้ปัญหาเรือนจา. (2560). https://www.bbc.com/thai/thailand-39124560.
13
ในคัมภีร์หลุนอีว่ ์ของขงจื่อ ที่แปลโดย สุวรรณา สถาอานันท์ มีการอธิบาย เหริน (仁) ว่าเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของ
ความเป็นมนุษย์ ซึ่งความเป็นมนุษย์นนั้ จะเกิดขึน้ ได้เมื่อมีความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เมื่อเป็นเช่นนี้ ความ
เป็นมนุษย์จึงสร้างความผูกพันระหว่างมนุษย์ให้เข้าใจกันและกัน โดยไม่สนใจความแตกต่างทางอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
แต่อย่างใด
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แยกขาดจากกันขึ้นทุกขณะ ประกอบกับความเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วและแหลมคมมากขึ้น
ทุกที ณ จุดนี้จะเรียกว่าได้เป็น “วิกฤติของเงื่อนไขความเป็นมนุษย์ ” (Crisis of Human condition) ที่
มนุษย์กาลังละเลยต่อเงื่อนไขที่จะทาให้ตนเหมาะสมที่จะเรียกว่าตนเอง “มีความเป็นมนุษย์” แต่อีกด้าน
หนึ่ง กลับเป็นยุคสมัย ที่อาจเรียกได้ว่า “Rise of the machine” ที่เครื่องจักรกาลัง กลืนกินความเป็น
มนุ ษ ย์ มนุ ษ ย์ อ าจพึ่ ง พาแต่ เ ทคโนโลยี แ ละลดทอนความสั ม พั น ธ์ ต่ อ มนุ ษ ย์ ร อบข้ า งลงทุ ก ที และให้
ความสาคัญกับเทคโนโลยีที่สามารถร่นเวลาในการดาเนินชีวิตแทน คาถามดังกล่าวอาจตอบได้ด้วยการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเต๋าเข้าตอบคาถาม
ปรัชญาเต๋าให้ความสาคัญกับการมองโลกที่ไม่มีสิ่งใดแยกขาดจากกันแม้จะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามก็
ตาม พิจารณาได้จากสัญลักษณ์ของเต๋าที่เป็นปลาสีดาที่มีสีขาวข้างใน และปลาสีขาวที่มีสีดาข้างใน ใน
ทานองเดียวกัน นี้ การใช้ ชี วิตในศตวรรษที่ 21 จึง เป็นการถูก ด้ วยชี ว อานาจของรั ฐ -ชาติใ ห้ชี วิ ต ของ
พลเมืองยึดติดกับความเร็ว (ในฐานะความรู้เพื่อการดารงอยู่ในยุคทุนนิยม) ในการใช้ชีวิตให้ทันตาม
ระเบียบของโลกยุคทุนนิยมที่มุ่งหมายให้ชีวิตก่อเกิดผลิตภาพต่อรัฐ -ชาติมากที่สุด เพื่อให้ปัจเจกได้รับทุน
จานวนมากในระยะเวลาที่สั้นที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกที่ “ความช้า” จะถูกมองว่าเป็นอุปสรรค มากกว่า
จะก่อประโยชน์ในยุคสมัยของทุนนิยม ทว่าไม่ใช่ทุกประเด็นที่ความช้าจะไร้ประโยชน์ ดังเช่นกรณีของการ
ตัดสินคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น มนุษย์ใช้เวลาน้อยมากในการตัดสินว่าชีวิตใดมีคุณค่าควรดารงอยู่
หรือไม่มี ควรพิพากษากาจัดชีวิตใดหรือไม่ และควรสละ “เวลา” (ซึ่งถือเป็นสิ่งมีค่ามากหากกล่าวด้วย
ความรู้แบบทุนนิยม) ในการเข้าใจผู้ที่มีความคิดเห็นเป็นอื่นจากเราหรือไม่ บางสิ่งในชีวิตอาจจาเป็นต้อง
อาศัยความช้า ยอมชะลอความเร็วในการคิดและใช้เวลาครุ่นคิดให้มากในประเด็นสาคัญ ดังนั้นแล้วการ
จะสร้างสังคมที่กลมกลืนจึงไม่ใช่เรื่องยากเกินจะนามาปฏิบัติจริง เพียงแค่คานึงถึงสิ่งที่ตรงกันข้าม ว่าทุก
สิ่งมีการเกิดหมุนเวียนกันเสมอ การที่ใครสักคนมีสีดาปนเปื้อน ย่อมไม่ได้หมายความว่าเขาจะไร้สีขาว
เพียงแค่เราอาจใช้เวลาน้อยไปในการสนใจผู้อื่น จนมองว่าผู้อื่นเป็นสีดาสนิท ท้ายที่สุดแล้ว ภายใต้ความ
เป็นอื่นของเขา/เธอ ย่อมมีบางสิ่งที่สอดคล้องกับเราเสมอ นั่นก็คือ “ความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าในตนเอง”
นั่นเอง
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การุณยฆาตกับการตีความตามมุมมองพุทธปรัชญา

อภิโชค เกิดผล นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทนาและที่มาของการศึกษา
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานี้ เรื่องการทาการุณยฆาตได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นถกเถียง
กันอย่างแพร่หลายในสังคมของนานาอารยประเทศ เนื่องด้วยเหตุที่ว่าแนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพ
รวมทั้งการมีเจตจานงเสรีของมนุษย์ที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในทางเสรีนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ หากจะ
ยึดถืออย่างมั่นคงว่ามนุษย์ทุกคนย่อมเกิดมาพร้อมความสามารถในการกาหนดทิศทางชีวิตของตนได้ว่า
จะมีทิศทางไปในรูปแบบใด นั่นย่อมหมายความรวมไปถึงความสามารถในการกาหนดเจตจานงในการยุติ
ชีวิตของตนหรือเรียกที่เ รียกกันว่า “สิทธิที่จะตาย (Right to die)” ด้วย เนื่องจากบ่อยครั้งมีค าถาม
ตามมาจากการักษาพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถเยียวยาให้กลับคืนมามีสุขภาพดีดังเดิมว่า
การให้การรักษาพยาบาลบางอย่างเป็นการ “ยืดชีวิต (Prolong Life)” หรือเป็นการ “ยืดความตาย
(Prolong Life)” ของผู้ป่วยให้ทอดยาวออกไปและเกิดความทุกข์ทรมานมากขึ้นกันแน่ แต่อย่างไรก็ดี เมื่อ
มนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคมการกาหนดทิศทางชีวิตของปัจเจกบุคคลไปในทิศทางใดๆนั้นย่อมมิได้หมายถึง
จะสามารถที่จะทาสิ่งใดๆก็ได้อย่างไร้ขอบเขตจากัด กล่าวคือ การที่ปัจเจกบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพ
ของตนกาหนดทิศทางชีวิตของตนไปในรูปแบบใดๆนั้นย่อมต้องไม่ขัดกับสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นรวมไปถึงขัด
กับศีลธรรมอันดีงามที่สังคมยึดถืออยู่ร่วมกันด้วย ดังนั้นเรื่องการทาการุณยฆาตจึงเป็นเรื่องที่จัดอยู่ใน
ประเด็นอันเป็น “ทางสองแพร่งแห่งศีลธรรม (Moral Dilemma)” เสมอมา และเป็นเรื่องที่ถูกถกเถียงกัน
ในแวดวงชีวจริยศาสตร์ (Bioethics) อย่างกว้างขวาง ควบคู่ไปกับประเด็นเรื่องการยุติการตั้งครรภ์หรือ
การทาแท้ง การโคลนมนุษย์ การซื้อขายอวัยวะเพื่อปลูกถ่ายในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการอุ้มบุญ แต่เนื่อง
ด้วยประเด็นเรื่องการการุณยฆาตเป็นประเด็นที่ทาให้ เกิดผลลัพธ์คือความตายของมนุษย์อันเป็นความ
สูญเสียซึ่งไม่อาจย้อนกลับมาเยียวยาแก้ไขได้ ประเด็นเรื่องนี้จึงมีความแหลมคมและไม่สามารถแตะต้อง
เข้าถึงได้โดยง่ายรวมทั้งหาคาตอบที่เหมาะสมได้อย่างยากลาบากมากกว่าประเด็นอื่นๆ
เป็นที่ทราบกันในวงวิชาการและกฎหมาย สามารถแบ่ งการทาการุณ ยฆาตซึ่งในรัฐสมั ยใหม่
(Modern State) พอจะยอมรับได้ออกเป็น 3 รูปแบบได้แก่
1) Active Euthanasia หมายถึง การทาการุณยฆาตเชิงรุก คือ การสิ้นสุดชีวิตผู้ป่วยโดยการ
ลงมือกระทาการโดยแพทย์
2) Passive Euthanasia หมายถึง การทาการุณยฆาตเชิงรับ คือ การที่แพทย์ที่ให้การดูแล
ผู้ป่วยยุติการให้การรักษาพยาบาลที่มีความจาเป็น จนทาให้โรคร้ายที่ผู้ป่วยเป็นอยู่นั้นค่อยๆดาเนินไปจน
ผู้ป่วยจบชีวิต
3) Physician-Assisted Suicide หมายถึง การที่แพทย์ผู้ให้การดูแลผู้ป่วยทาการช่วยเหลือ
และจัดหาอานวยความสะดวกให้ผู้ป่วยสามารถดาเนินอัตวินิบาตกรรมได้โดยสะดวกและไร้ความเจ็บปวด
ทุกข์ทรมานเอง ซึ่งในกรณีในทางวิชาการสากลมีความเห็นว่าถูกจัดอยู่ในประเภทหนึ่งของการทาการุณย
ฆาตเช่นกัน
จะเห็นได้ว่าการทาการุณยฆาตเชิงรับ (Passive Euthanasia) เป็นรูปแบบที่ดูจะมีความรุนแรง
น้อยที่สุดตามความรู้สึกในสานึกโดยปกติและดูจะไม่มีปัญหาในแง่ของการอภิปรายถกเถียงกันในเชิงพุทธ
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ปรัชญา เนื่องจากกระบวนการขั้นตอนของการทานั้นไม่มีการลงมือกระทาการยุติชีวิตผู้ป่วยลงทั้งโดย
แพทย์หรือโดยผู้ป่วยเอง ซึ่งก็สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันที่ยอมรับการทากา
รุณยฆาตในรูปแบบดังกล่าวแล้วในรูปของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งผ่านกระบวนการตราเป็น
กฎหมายและมีผลบังคับใช้โดยไม่มีแรงต้านจากภาคส่วนใดๆของสังคม
การที่การุณยฆาตเป็นประเด็นทางชีวจริยศาสตร์อันเกี่ยวเนื่องด้วยการยุติลงของชีวิตมนุษย์ จึง
เป็นไปไม่ได้เลยที่จะหลีกเลี่ยงให้พ้นไปจากการถกเถียงอภิปรายในเชิงปรัชญาศาสนา และเนื่องจากหาก
พิจารณาบริบทของสังคมไทยที่คนส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิก การพิจารณาความเหมาะสมของการุณย
ฆาตกับ สัง คมไทย ย่อมมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องพินิจพิเ คราะห์ในแง่ มุมของพุทธปรัช ญาเป็ น
ประการสาคัญสูงสุด
ปัญหาจึงมีว่าหากกระแสโลกมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในอนาคตไปในทิศทางที่เป็นการยอมรับ
การทาการุณยฆาตในอีก 2 รูปแบบที่เหลือด้วย จะสามารถนามาปรับใช้กับบริบทของประเทศได้มาก
น้อยเพียงใด งานศึกษานี้จึง มุ่ง เน้นศึกษาว่า การทาการุณ ยฆาตนั้น ในมุมมองการตีความตามพุทธ
ปรัชญาแล้ว จะสามารถนามาปรับใช้กับสังคมไทยได้มากน้อยเพียงใด
ชีวิต ความตาย และการฆ่าในพุทธปรัชญา
พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เป็นอเทวนิยม แนวคิดการกาเนิดเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นจึงมีความแตกต่างไป
จากศาสนาคริสต์และอิสลามซึ่งเป็นเอกเทวนิยมและศาสนาฮินดูซึ่งเป็นพหุเทวนิยม ในแง่ที่ว่าในศาสนา
แบบเอกเทวนิยมนั้นพระผู้เป็นเจ้าย่อมเป็นผู้สร้างและเป็นผู้ให้กาเนิดเผ่าพันธุ์มนุษย์ดังเช่นที่ปรากฏใน
คัมภีร์ไบเบิ้ลของศาสนาคริสต์ และในศาสนาอิสลามที่มีความเชื่อว่าอัลลอฮ์ตะฮาลาเป็นผู้สร้างมนุษย์และ
กาหนดให้มนุษย์และเป็นเจ้าของทุกชีวิตที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น ส่วนในศาสนาฮินดูนั้นเชื่อถือกันว่าพระ
พรหมเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่ง แต่สาหรับในพุทธศาสนาแล้วที่มาของกาเนิดเผ่าพันธุ์มนุษย์กลับไม่ได้
มีความเกี่ยวข้องกับการรังสรรค์จากพระเป็นเจ้าแต่อย่างใดดังที่ปรากฏในอัคคัญสูตรเรื่องอาภัสสรพรหม
ที่ติดในรสปฐวีแล้วจึงค่อยๆเปลี่ยนสภาพเป็นมนูษย์ตามกาลเวลา ดังนั้นอาจกล่าวได้ในเบื้องต้นว่า ชีวิต
ของมนุษย์นั้น ในคติทางพุทธปรัชญาแล้วเป็นของมนุษย์มาแต่ดั้งเดิม แต่อย่างไรก็ดี ก็ใช่ว่าการที่มนุษย์
ไม่ไ ด้ถือกาเนิดมาจากการสร้างโดยพระเป็นเจ้าองค์ใดนั้นจะทาให้มนุษย์สามารถกระทาการใดๆต่อ
ร่างกายและชี วิตของตนเองและผู้อื่นได้อย่ างไม่มีเ งื่ อนไข การทาการุณ ยฆาตซึ่ง เป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับความตายจึงมีความจาเป็นที่จะต้องตีความรวมไปถึงการให้ความหมายความตายและการฆ่า
หรือการยุติซึ่งชีวิตด้วย
พระสารีบุตร อัครสาวกผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจคาสอนจากพระศาสดามากที่สุดผู้หนึ่ง
เคยได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความมีชีวิตอยู่ไว้ว่าประกอบไปด้วย อายุ ไออุ่น และวิญญาณ การที่จะ
ให้นิยามว่าบุคคลผู้หนึ่งได้ตายอย่างสมบูรณ์แล้วนั้น องค์ประกอบเหล่านี้ย่อมต้องดับลงไปทุกประการ
ดังนั้นการวินิจฉัยความตายของมนุษย์ในมุมมองของพุทธปรัชญาย่อมต้องอาศัยการสังเกตองค์ประกอบ
เหล่านี้ หากองค์ประกอบเหล่านี้ดับลงไปบางประการแต่ยังดับลงไม่หมดสิ้นก็ยังไม่ถือได้ว่าการตายสิ้นสุด
ลงแล้วแต่อาจถือว่าเป็นแค่เพียงว่าบุคคลนั้นกาลังเข้าสู่กระบวนการตาย (Dying Process) เท่านั้น ส่วน
ในแง่ของความตายที่ดีที่พึงประสงค์ในทางพุทธปรัชญาจะต้องพิจารณาปัจจัยที่สาคัญในช่วงมรณาสันน
กาล 2 ปัจจัยสาคัญ คือ ปัจจัยด้านกรรมกาหนดและปัจจัยด้านสติสัมปชั ญญะรับ รู้ในเวลาก่อนตาย
กล่าวคือ ในปัจจัยด้านกรรมกาหนดจะเป็นตัวกาหนดว่า ความตายครั้งใดๆจะดีหรือไม่นั้น ย่อมเป็นไป
ตามกรรมนิมิตอารมณ์ ดังที่อรรถกถานิทานสูตรได้อธิบายเกี่ยวกับกรรมกาหนดไว้ 4 ประเภท คือ ครุก
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กรรม อาจิณกรรม อาสันนกรรม และกตัตตตากรรม ซึ่งกรรมแต่ละประเภทก็จะมีผลกระทบต่อผู้ตาย
มากน้อยแตกต่างกันไป และทั้งนี้ย่อมต้องอาศัยปัจจัยเสริมคือสติสัมปชัญญะรับรู้ที่กระจ่างแจ่มชัดอัน
เป็นกุศลเจตสิกในช่วงเวลามรณาสันนกาลเพื่อที่จะทาให้ช่วยเปิดโอกาสนาไปสู่สุคติภูมิได้
สาหรับการฆ่าหรือการทาลายชีวิตนั้น ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์มนุษย์หรือสัตว์ดิรัจฉาน และไม่ว่า
จะเป็นการฆ่าสัตว์ดิรัจฉานชนิดใดก็ตาม จะใช้คากลางๆเรียกเป็นอย่างเดียวกันว่า “ปาณาติบาต” โดย
การทาปาณาติบาตจะสามารถกระทาได้ทั้งแบบกระทาโดยตนเอง (กายปโยคะ) หรือ เป็นการสั่งการให้
ผู้อื่นกระทาแทนตน (วีจีปโยคะ) ซึ่งจะถือว่ากระทาสาเร็จลงก็ต่อเมื่อครบองค์ประกอบ 5 ประการคือ
ประการที่ ห นึ่ ง สั ต ว์ นั้ น มี ชี วิ ต (ปาโณ) ประการที่ ส อง ผู้ ก ระท ารู้ ว่ า สั ต ว์ นั้ น มี ชี วิ ต (ปาณสั ญฺ ญิ ตา)
ประการที่สาม ผู้กระทามีเจตนาที่จะฆ่า (วธกเจตนา) ประการที่สี่ ผู้กระทามีความพยายามที่จะฆ่า
(วธกปโยโค) และประการที่ห้า สัตว์นั้นได้ตายลงจากการกระทาโดยเจตนาของผู้กระทานั้น (เตน มรณ)
แต่อย่างไรก็ดี ในทางพุทธปรัชญานั้นจะถือว่าเป็นบาปมากหรือ น้อยก็ต้องขึ้นกับมูลเหตุที่ใช้ในการกระทา
เป็นสาคัญ กล่าวอีกแง่คือ การทาปาณาติบาต หากไม่นับการกระทาที่เป็นอนันตริยกรรม ซึ่งได้แก่ ฆ่า
มารดา (มาตุฆาต), ฆ่าบิดา (ปิตุฆาต), ฆ่าพระอรหันต์ (อรหันตฆาต), ทาโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห้อ (โลหิ
ตุป บาท) และ ทาสงฆ์ใ ห้แตกแยก (สัง ฆเภท) ซึ่ง เป็นบาปหนักที่ไม่สามารถประเมินได้แล้ว การทา
ปาณาติบาตอื่นๆจะเป็นบาปมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้กระทานั่นเอง ซึ่งในแง่นี้เมื่อพิจารณา
ไปแล้วจะพบว่าเป็นสิ่ง ที่เ ป็นไปตามสามัญสานึกโดยทั่วไปของมนุษย์อีกทั้ง ยังสอดคล้องกับหลักการ
วินิจฉัยความรับผิ ดในทางกฎหมายอาญาอีกด้วย โดยในทางพุทธปรัชญาถือว่าการทาปาณาติบาตที่มี
แรงจูงใจจากอกุศลมูลจะเป็นบาป โดยความแรงกล้าของอกุศลมูลจะแปรตามความผิดบาปที่ผู้กระทาจะ
ได้รับ ซึ่งอกุศลมูลทั้ง 3 ก็ได้แก่ กิเลสทั้ง 3 คือ โลภะ โมหะ และ โทสะ นั่นเอง
การทาอัตวินิบาตกรรมกลับเป็ นประเด็นที่ค่อนข้างมีปัญหาถกเถียงกันมากว่าในพุทธปรัช ญามี
มุมมองอย่างไร เนื่องจากไม่ได้มีข้อห้ามที่บัญญัติไว้อย่างชัดเจนในพระคัมภีร์ แต่อย่างไรก็ดีได้มีปรากฏใน
คัมภีร์สารัตถทีป นีฎีกาโดยพระฎีกาจารย์ว่า “ อตฺตาน มุญฺจิตฺวา ปรปาณมฺหิ ปาณสญฺญิตาลกฺณสฺส
องฺคสฺส อภาโว เนวตฺถิ ปาณาติปาโต.” แปลเป็นไทยได้ว่า ปาณาติบาตกรรมย่อมไม่มีแก่ผู้ฆ่าตนเองโดย
แน่นอนเพราะขาดองค์แห่งปาณสัญญิตา ที่ว่าสัตว์มีชีวิตในสัตว์อื่นที่นอกเหนือจากตนเอง นอกจากนี้ใน
ฉันโนวาทสูตร พระพุทธเจ้าได้ทรงให้หลักการเกี่ยวกับพระฉันนะที่ทาอัตวินิบาตกรรมไว้ว่ า “บุคคลใดแล
ทิ้งกายนี้และยึดมั่นกายอื่น บุคคลนั้นเราเรียกว่าควรถูกตาหนิ ฉันนภิกษุหามีลักษณะนั้นไม่ ฉันนภิกษุหา
ศาตรามาฆ่าตัวอย่างไม่ควรถูกตาหนิ” อีกทั้งในในพระไตรปิฎก เล่มที่ 17 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 9 สัง
ยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เรื่องวักกลิที่ฆ่าตัวตายก็ไม่ ปรากฏความว่าถูกตาหนิจากพระพุทธเจ้า จึงอาจ
ตีความได้ในทานองเทียบเคียงกับการทาปาณาติบาตว่า การทาอัตวินิบาตกรรมนั้นโดยหลักแม้จะไม่ถือ
เป็นการทาปาณาติบาต แต่จะเป็นบาปหรือไม่นั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งคงต้องวินิจฉัยกันที่แรงจูงใจว่า
กระทาด้วยกุศลมูลหรืออกุศลมูลอย่างไร และมูลเหล่านั้นมีความแรงกล้ามากน้อยเพียงใด
สังคมมนุษย์กับการตีความ
ในปี 1968 คณะกรรมการเฉพาะกิจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (The Ad Hoc
Committee of the Harvard Medical School) ได้มีข้อเสนอเรื่องเกณฑ์การวินิจฉัยผู้ป่วยสมองตายขึ้น
ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ใช้ในการนาอวัยวะจากผู้ป่วยที่สมองตายแล้วไปปลูกถ่ายให้กับ
ผู้ที่มีความจาเป็นที่จะต้องใช้อวัยวะเหล่านั้นซึ่งทาให้อวัยวะเหล่านั้นสามารถคงอยู่อย่างเป็นประโยชน์
ต่ อ ไป ในประการนี้ ห ากพิ จ ารณาแล้ ว จะพบว่ า การวิ นิ จ ฉั ย ภาวะสมองตายของผู้ ป่ ว ยดั ง กล่ าวว่ า
เปรี ย บเสมื อ นบุ ค คลนั้ น ได้ เ สี ย ชี วิ ต ไปแล้ ว เป็ น การขั ด ข้ อ งกั บ การตี ค วามตามพุ ท ธปรั ช ญาอยู่ บ้ า ง
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เนื่องจากว่าการภาวะผู้ป่วยสมองตาย “ไออุ่น” ยังไม่ดับลง เช่นนี้ย่อมถือไม่ได้ว่าบุคคลนั้นสิ้นชีวิตไปแล้ว
แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี ศ.ดร.สมภาร พรมทาได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า นิ ย ามดั ง กล่ า วไม่เ อื้ อต่ อ ความก้ า วหน้ า ทาง
การแพทย์ และหากผ่อนความเคร่งครัดในการตีความแล้วย่อมเกิดประโยชน์มากกว่าซึ่งเป็นหนทางที่พุทธ
ศาสนิกน่าจะยอมรับได้แม้จะลดความเคร่งครัดไปบ้าง การตีความดังกล่าวแม้จะต่างไปบ้างแต่ก็เป็นไป
ในทางเดียวกับพระเมตตานันโทผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็น แพทย์มาก่อน โดยพระเมตตานันโทได้นาเอาเหตุผล
เรื่องปาณา หรือ ปราณ มาอธิบาย เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยภาวะสมองตายและนาไปสู่การนาอวัยวะไป
ปลูกถ่ายแก่ผู้ป่วยที่ต้องการตามแนวทางของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาและเพชฌฆาตในคดีประหารชีวิตก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจ เพราะ
หากพิจารณาแล้วการมีคาพิพากษาตัดสินประหารชี วิตในคดีอาญานั้นถือเป็น “วีจีป โยคะ” เพื่อการ
ปาณาติบาตอย่างหนึ่ง แต่ได้มีการตีความโดยพระพุทธทาส อินทปัญฺโญว่า หากผู้พิพากษาได้กระทาลง
โดยปราศจากอคติทั้งมวลและทาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว การมีคาพิพากษาเพื่อประหารชีวิตจาเลย
ในคดีอาญาก็เ ป็นเพียงแค่การที่ผู้พิพากษาได้ทาการ “ชี้ กรรม” ของจาเลยในคดีเท่านั้น ในส่วนของ
เพชฌฆาตผู้ลงมือ พระมหาทวี ฐานวโร ได้ตีความไว้ว่า แม้จะนับเป็นปาณาติบาตก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็น
ปาณาติ บ าตที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด บาปเล็ ก น้ อ ย โดยเปรี ย บเที ย บกั บ ในสมัย พุ ท ธกาลกรณี ตั ม พทาฐิ ก ะซึ่ง เป็น
เพชรฆาตฆ่าโจรคราวละ 500 คน เป็นเวลานานถึง 55 ปีก็สามารถบรรลุภูมิธรรมขั้นสูงได้ และไม่ถือ
เป็นกรรมหนักที่เป็นการตัดทางสู่นิพพาน
ในแง่ ของการทาปาณาติบ าตต่อสัตว์ดิรัจฉาน แม้ว่าในทางพระพุทธศาสนาจะถือว่ าการท า
ปาณาติบาตจะหมายถึงทั้งการฆ่าสัตว์มนุษย์และการฆ่าชีวิตสัตว์ดิรัจฉานใดๆก็ตาม แต่ในการฆ่าเชื้อโรค
ปรสิต พยาธิที่ทาอันตรายแก่ชีวิตมนุษย์ พระมหาทวี ฐานวโรได้ตีความไว้ว่า สัตว์เหล่านี้ไม่มีการพัฒนา
ที่เจริญมากพอ ถือเป็นสัตว์ชั้นต่า ดังนั้นจึงไม่นับเป็นการทาปาณาติบาต อีกทั้งสิ่งมี ชีวิตเหล่านั้นไม่มี
คุณประโยชน์อะไร ถ้าผู้ทาลายชีวิตเหล่านั้นมีเจตนาให้การช่วยเหลือมนุษย์ผู้ที่ได้รับโทษจากดิรัจฉาน
เหล่านั้นให้มีอายุยืนยาวขึ้นจะยังผลให้ไ ด้รับ กุศลด้วย นอกจากนี้หากเป็นการทาปาณาติบ าตต่อ สั ตว์
ดิรัจฉานเพื่อมาเป็นอาหารแก่มนุษย์ รศ.สิวลี ศิริไล ตีความว่า แม้การกระทาดังกล่าวจะเป็นปาณาติบาต
แต่หากความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่อันได้แก่ประโยชน์ของของมนุษย์ เมื่อการทา
ปาณาติบาตเช่นนั้นมีความสานึกเสมอว่าทาเพื่อความอยู่รอดหรือประกอบสัมมาอาชีพ หลักจริยธรรม
ทางพระพุทธศาสนาก็ย่อมจะมีความยื ดหยุ่นไปตามสภาพแวดล้อมและสังคมที่มีความจาเป็นและเหตุผล
อันชอบธรรม
และหากพิจารณาไปถึงความเป็นไปในสังคมและกฎหมายที่ยอมรับกันอยู่ เช่น กฎหมายในการ
ยอมให้ทาแท้งในบางกรณีที่ชอบด้วยเหตุผลตามกฎหมาย หรือ การคุมกาเนิดบางชนิดที่ไม่ยอมให้ตัวอ่อน
ที่ป ฏิสนธิแล้วทาการฝัง ตั วในโพรงมดลูกได้ ทั้ง สองกรณี ถือเป็นการทาปาณาติบ าตต่ อมนุษ ย์ ทั้ ง สิ้ น
เนื่องจากในมุมมองของพุทธปรัชญาย่อมถือว่าตัวอ่อนดังกล่าวมีปฏิสนธิจิตอยู่ในกลละและถือเป็นมนุษย์ที่
มีชีวิตแล้ว แต่ทั้งหมดข้างต้นกลับถูกยอมรับจากพุทธศาสนิกโดยไม่มีการโต้แย้งและดูราวกับว่าสังคมก็
ไม่ได้ต้องการคาตอบจากการตีความใดๆในทางพระพุทธศาสนา อาจเพราะเนื่องด้วยกฎเกณฑ์เหล่านี้ต่าง
เป็นไปเพื่อประโยชน์บางอย่างอันชอบธรรมของสังคมมนุษย์เช่นกันนั่นเอง
บทสรุปสาหรับการุณยฆาต
จากการศึกษาค้นคว้ามุมมองในการตีความพุทธปรัชญาข้างต้นทาให้พบข้อสังเกต 3 ประการ
ดังนี้ ประการที่หนึ่ง การตีความพระพุทธศาสนานั้นแม้จะแตกต่างไปจากตัวบทก็สามารถที่จะเป็น ที่
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ยอมรับของศาสนิกผู้เจริญด้วยปัญญาได้ ประการที่สอง การตีความที่แปรผันดังกล่าวจะสามารถเผชิญ
ต่อความท้าทายต่อการตีความในรูปแบบเดิมหรือรูปแบบอื่นๆก็ด้วยชุดขององค์ความรู้ที่เข้ มแข็ง และมี
พลั ง บางอย่ า งที่ ส นั บ สนุ น เป็ น ฐานคิ ด เบื้ อ งหลั ง เช่ น เหตุ ผ ลในทางการปกครอง การแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข สังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น ประการที่สาม การตีความที่แปรผันและแตกต่างนั้นจะได้รับ
การยอมรับก็ด้วยเหตุผลอันชอบธรรม และที่สาคัญที่สุดคือเหตุผลในแง่ประโยชน์สุขของมนุษย์ทั้งในรูป
ของปัจเจกและในรูป ของสัง คม ซึ่งในแง่นี้อาจจะเทียบเคียงได้ว่านั่นคือ การตีความที่แตกต่างจะคง
ความชอบธรรมได้ก็ด้วยกุศลมูลของผู้ตีความนั่นเอง
ในแง่ของการุณยฆาต แม้ในประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่สามารถกระทาได้ครบทั้งสามรูปแบบ
แต่เมื่อพิจารณาจากการศึกษาวิเคราะห์ข้างต้นแล้ว หากกระแสสังคมในอนาคตมีการเรียกร้องความเป็น
อัตตาณัติ (Autonomy) ของปัจเจกบุคคลมากจนถึงระดับหนึ่ง การตีความพุทธปรัชญาในลักษณะที่จะ
เป็นการยอมรับและสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวก็ดูจะไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

ทั้งหลายทั้งหมดข้างต้นอาจกล่าวสรุปได้อย่างรวบยอดในมุมของพุทธปรัชญาว่า การทั้งหลาย
ใดๆหากได้กระทาลงด้วยกุศลมูลเป็นจิตเจตนาแล้ว การนั้นย่อมเป็นกุศล
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บทวิเคราะห์เชิงจริยศาสตร์ การบูชายัญมนุษย์ของชาวแอซเท็ค

สิริมนต์ กิจจานุกิจ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลั ก ศี ล ธรรมในยุ ค ใหม่ แ ละในอดี ต นั้ นมี ค วามแตกต่ า งกั น ค่ อนข้ า งมาก เนื่ อ งมาจากการให้
ความสาคัญต่อสิ่งต่างๆรอบตัวที่ต่างกัน โลกสมัยใหม่พัฒนาแนวคิดการใช้เหตุผลเหนือความเชื่ อทาง
ศาสนาอย่างกว้างขวางโดยรับอิทธิพลมาจากกระแสความคิดตั้งแต่ในยุคเรืองปัญญา (enlightenment)
ที่ได้ส่งต่อสืบทอดกันมาจนเป็นรากฐานการวางระเบียบทางสังคมในโลกยุคปัจจุบัน พิธีกรรมทางศาสนา
บางพิธีซึ่งมีการปฏิบัติกันในสมัยอดีตนั้นผู้คนในยุคปัจจุบันก็อาจกล่าวหาว่าเป็นพิธีที่โหดร้ายทารุณ หนึ่ง
ในพิธีกรรมที่แนวคิดกระแสปัจจุบันมองว่า ‘ไร้มนุษยธรรม’ ที่สุดก็คือการบูชายัญมนุษย์ และหากกล่าวถึง
วัฒนธรรมในอดีตที่มีการบูช ายัญมนุษ ย์ คนส่วนมากคงจะนึกถึง วัฒ นธรรมในทวีป อเมริกากลางและ
อเมริกาใต้ โดยเฉพาะวัฒนธรรมของชาวแอซเท็ค (Aztec) โดยอาจจะคุ้นเคยผ่านภาพยนตร์หรือไม่ก็
จากเกล็ดข้อมูลต่างๆทางประวัติศาสตร์ บทความนี้จะศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการบู ชายัญมนุษย์ของ
ชาวแอซเท็ค เพื่อแสดงให้เห็นว่าบางทีเราอาจกล่าวหาการกระทาบางอย่างว่าไม่ดีเพียงเพราะเปลือก
นอกมันดูน่ากลัว โดยไม่ทันพิจารณารายละเอียดของการกระทานั้น ในทางกลับกันอาจมีอีกหลายการ
กระท าที่ เ ปลื อ กนอกดู เ หมื อ นไร้ ปั ญ หา แต่ เ มื่ อ ลองพิ จ ารณาสาระหลั ก ของมั น ให้ ดี แ ล้ ว จะพบว่ า น่ า
สะพรึงกลัวไม่น้อยไปกว่าการบูชายัญ
พิธีทางศาสนาซึ่งเกี่ยวข้องกับการบูชายัญมนุษย์นั้นปรากฏในวัฒนธรรมพื้นเมืองทั่วโลก ลักษณะ
การทาพิธีก็มีหลากหลายรูปแบบ แต่ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของพิธีกรรมเช่นนี้ก็คือการที่มนุษย์ถูกฆ่าเพื่อ
สังเวยแก่ความเชื่อบางอย่าง ชาวแอซเท็คในอเมริกากลางถูกกล่าวขานว่าเป็นชนชาติที่คลั่งไคล้การบูชา
ยัญมนุษย์เป็นอย่างมาก ในแต่ละวันจะมีมนุษย์จานวนหนึ่งถูกสังเวยให้แก่เทพเจ้า วิธีสังเวยเหยื่อบางวิธี
นั้นถูกมองว่าโหดร้ายมาก โดยนักบวช 4 คน จะจับแขนขาของเหยื่อไว้คนละข้าง และนักบวชอีกคนจะใช้
มีดที่ทาจากหินออบซิเดียนกรีดลงไปในบริเวณช่องท้องด้านบนของเหยื่อและควักเอาหัวใจสดๆที่กาลังเต้น
อยู่ออกมา จากนั้นก็ผลักศพของเหยื่อให้กลิ้งลงไปตามขั้นบันไดพีระมิด หากฟังโดยเผินๆแล้วผู้อ่านอาจ
เกิดอาการรับไม่ได้ เพราะเหตุใดพวกเขาถึงทาการบูชายัญแบบนี้ ทาไมจึงต้ องบูชายัญเหยื่อเป็นจานวน
มากๆ การที่จะทาความเข้าใจหลักการบูชายัญของพวกเขานั้นจาเป็นต้องทาความเข้าใจกับหลักจักรวาล
วิทยาและตานานเทพเจ้าของพวกเขาในยุคก่อนการมาเยือนของชาวสเปนเสียก่อน1
บูชายัญด้วยหัวใจ : คืนเชื้อไฟให้เทพเจ้า
ศาสนาของชาวแอซเท็คเป็นแบบสรรพเทวนิย ม (pantheism) ซึ่งเชื่อว่าเทพเจ้ามีอยู่ทุกหนทุก
แห่ง โดยเทพเจ้าของพวกเขาคือกลุ่มพลังงานในธรรมชาติซึ่งดูเหมือนจะถูกอธิบายให้เข้าใจง่ายในรูปแบบ
ของบุคลาธิษฐาน โดยมีอยู่หลายองค์ แต่ละองค์ก็มีหลายการปรากฏ เทพองค์หนึ่งอาจมีทั้งร่างที่เป็น
ชายและหญิงซึ่งดูจะสะท้อนแนวคิดแบบทวินิยม (dualism) ว่าพลังงานในจักรวาลมีอยู่สองขั้ว แต่ละขั้วก็
ช่วยเติมเต็มขั้วตรงข้าม การที่สิ่งต่างๆจะสามารถดารงอยู่ได้นั้นจาเป็นต้องอาศัยความสมดุลของทวิ

1

เนื่องจากหลังจากกองทัพสเปนได้เข้ายึดครองเมืองหลวงเทนอชทิชลันของชาวแอซเท็ค ตาราเอกสารต่างๆถูกชาว
สเปนทาลายไปเป็นจานวนมาก (ชาวแอซเท็คมีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆในรูปแบบของหนังสือภาพที่เรียกว่า codex)
การรวบรวมหลักฐานทางความเชื่อของชาวแอซเท็คจึงเกิดจากการเล่าปากต่อปากโดยชาวบ้านและทาการปะติดปะต่อ
จากโคเด็กซ์ที่ยังมีหลงเหลืออยู่ ข้อมูลทางตานานจึงมีหลายรูปแบบ และอาจคลาดเคลื่อนไปบ้างในส่วนของรายละเอียด
ปลีกย่อย อย่างไรก็ตามก็ยังมีเค้าโครงที่เป็นกึ่งกลางร่วมกันอยู่
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ภาวะ2 ชาวแอซเท็คให้ความสาคัญ กับดวงอาทิตย์และเรียกตัวเองว่าเป็นประชาชนแห่งพระอาทิตย์
(people of the sun) เนื่องจากสิ่งต่างๆในโลกเกิดขึ้นได้เพราะดวงอาทิตย์ช่วยส่องแสง หากปราศจาก
ดวงอาทิตย์โลกก็คงอยู่ไม่ได้ พวกเขาเชื่อว่าเทพเจ้าองค์หนึ่งบูชายัญตนเองโดยการกระโดดเข้ากองไฟ
และเกิ ด เป็ น ดวงอาทิ ต ย์ โดยที่ ผ่ า นมามี ก ารเกิ ด และดั บ ของดวงอาทิ ต ย์ ม า 5 ครั้ ง (โดยเทพ
Tezcatlipoca, Quetzalcoatl, Tlaloc, Chalchiuthlicue และ Nanahuatzin ตามลาดับ) แต่ละครั้งก็จัด
ว่าเป็นแต่ละยุค3 ปัจจุบันคือยุคที่ 5 ซึ่งเป็นยุคสุดท้าย (จะไม่มีดวงอาทิตย์ที่ 6 อีก) เนื่องจากเทพนานา
ฮ้วตซิน (Nanahuatzin) ผู้ซึ่งบูชายัญตนเองลงมาเป็นดวงอาทิตย์ในยุคปั จจุบันนี้เป็นเทพที่มีพลังงานต่า
ต้องการพลังงานในการที่จะทาให้ตนขยับขึ้นมาบนฟ้าทุกๆวัน เหล่าเทพองค์อื่นจึงกรีดเลือดของตนส่งไป
เป็นพลังงานให้เทพนานาฮ้วตซิน ซึ่งก็ทาให้พลังงานของเทพเหล่านั้นอ่อนลงไปด้วย มนุษย์จึงถูกสร้างขึ้น
เพื่อให้เป็นพลังงานช่วยขับเคลื่อนโลกไปพร้อมๆกับเทพเจ้า โดยเชื้อเพลิงที่จาเป็นก็คือเลือดและหัวใจสดๆ
ที่กาลังเต้นอยู่ และถ้าหากเป็นหัวใจของมนุษย์ผู้มีจิตใจกล้าหาญก็จะเป็นพลังงานชั้นดี พวกเขาเชื่อว่า
ร่างกายมนุษย์เป็นที่สถิตของพลังงานสาคัญ 3 อย่าง อย่างแรกคืออุณหภูมิความร้อน (tonalli) ประทับ
อยูท่ ี่หัว เป็นพลังงานที่ทาให้ร่างกายมีความกระฉับกระเฉง ถัดมาคือลม (ihiyotl) ประทับอยู่ที่ตับ ทาให้
มนุษย์มีลมหายใจ สุดท้ายคือไฟศักดิ์สิทธิ์ที่ทาให้มนุษย์มีความสานึกรู้ (teyolia) สิ่งนี้ประทับอยู่ที่หัวใจ
ซึ่งเป็นแกนกลางของชีวิต เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่เป็นแกนสาคัญในการดารงอยู่ของมนุษย์โลก นี่จึง
เป็นสาเหตุที่ชาวแอซเท็คต้องทาการบูชายัญโดยการควักหัวใจที่กาลังทางานอยู่ เพื่อส่งให้เป็นพลังงาน
กลับคืนสู่ดวงอาทิตย์ การบูชายัญโดยพื้นฐานแล้วทาไปเพื่อให้เทพเจ้าดาเนินกิจวัตรของพระองค์ในแต่ละ
วันได้ 4 ความสัมพันธ์ของมนุษ ย์กับ เทพนั้นเป็นแบบพึ่ง พาอาศัยกัน แนวคิดเกี่ยวกับ การพึ่ง พาอาศั ย
สนับสนุนซึ่งกันและกันก็มีอยู่ในปรัชญาของชาวแอซเท็คในรูปแบบของทวินิยมซึ่งได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
2

แม้จะมีเทพอยู่หลายองค์ แต่ในทางอภิปรัชญาของแอซเท็คก็ยังมีสิ่งที่เป็นความจริงสูงสุดและอยู่เหนือเหล่าเทพ
ทั้งหลาย คือ เตโอ๊ต (Teotl) คานี้เป็นคาที่ใช้เรียก ‘การเปลี่ยนแปลง’ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอด และไม่มีที่สิ้นสุด สิ่งต่างๆทั้งที่
เคยเกิดขึ้น กาลังดารงอยู่ หรือกาลังจะเกิดในอนาคตนัน้ ล้วนเป็น ‘การเผยแสดง’ จากแง่มมุ ต่างๆของเตโอ๊ตทั้งสิ้น
แนวคิดนี้อาจจะแตกต่างจากอภิปรัชญาของเพลโตในแง่ทวี่ ่าความจริงสูงสุดหรือโลกของแบบของเพลโตนั้นเป็นสิ่งคงที่
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่เตโอ๊ตของแอซเท็คนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา / ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ James Maffie.
Aztec Philosophy, Retrieved September 23, 2018, from web site https://www.iep.utm.edu/aztec/ และ
คลิปการบรรยาย Aztec Philosophy ของ James Maffie https://www.youtube.com/watch?v=6uaIeY-FGpI
3

สาเหตุที่ทาลายโลกในแต่ละยุคนั้นจะแตกต่างกันไป โดยเกิดจากเสือจากัวร์ พายุเฮอร์ริเคน ไฟที่ลงมาจากฟ้า น้าท่วม
ตามลาดับ ส่วนยุคปัจจุบันคือยุ คดวงอาทิตย์ที่ 5 เชื่อกันว่าโลกจะถูกทาลายโดยแผ่นดินไหว เนื่องจากสาเหตุของการ
ล่มสลายนี้เกี่ยวข้องกับเรื่อง ‘แผ่นดิน’ ไม่ว่าจะโดยบังเอิญหรือไม่ก็ตาม แต่การล่มสลายของอาณาจักรแอซเท็คเองก็
เกี่ยวข้องกับ ‘แผ่นดิน’ เช่นกัน คือการล่าอาณานิยมและบุกยึดดินแดนของชาวสเปน ชาวแอซเท็คส่วนหนึ่งเองก็เชื่อว่า
เฮอร์นัน คอร์เตส แม่ทัพของชาวสเปน เป็นตัวแทนของเทพเควทซัลโคล์ท (Quetzalcoatl) ซึ่งมีตานานอยู่ว่าวันหนึ่งเทพ
องค์นี้จะหวนกลับมาจากทางทิศตะวันออก
4
นอกจากทาเพื่อดวงอาทิตย์แล้วก็อาจมีทาเพื่อเทพองค์อื่นบ้าง แต่ก็ทาโดยวิธีเดียวกันคือการควักหัวใจ เทพแต่ละองค์
มีความต้องการแตกต่างกัน โดยส่วนมากแล้วจะต้องการเลือดและหัวใจของคนกล้าหาญ แต่ก็มีเทพเจ้าบางองค์ที่
ต้องการอะไรที่แตกต่างออกไป เช่น ตลาลอค (Tlaloc) เทพแห่งสายฝน ต้องการหัวใจของเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่ร้องไห้
เสียงดังๆ เพราะน้าตาที่ไหลบ่าลงมานั้นเปรียบเสมือนสายฝนที่ให้ความชุ่มชื้นแก่แผ่นดิน สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ศาสนาและพิธีกรรมของชาวแอซเท็คได้จาก George C. Vaillant, Aztecs of Mexico, Suffolk, UK Pelican Books,
1965. PP.176-213., Alfredo Lopez Austin, Leonardo Lopez Lujan. The Aztec World, Chapter 8 Aztec
Human Sacrifice, Mexico City : Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Mexico City : Instituto
Nacional de Antropologia e Hiatoria, 2008., Michael E. Smith, (2011). Aztecs, Retrieved 20 September
from web site http://www.public.asu.edu/~mesmith9/1-CompleteSet/MES-11-AztecRitual.pdf
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ส่วนคาว่า ‘เทพเจ้า’ โดยตัวคาเองนั้นอาจทาให้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ห่างไกลมนุษย์ แต่โดยหลักพื้นฐานแล้ว
‘เทพเจ้า’ ของพวกเขาก็คือพลังงานธรรมชาติที่อยู่คู่กับมนุษย์ เป็นที่พึ่งพาของมนุษย์ ในขณะเดียวกันก็
ต้องอาศัยการสนับสนุนของมนุษย์ด้วยเช่นกัน
เหยื่อบูชายัญกับการตายอันมีเกียรติ
เหยื่อที่ถูกเลือกนาไปบูชายัญนั้นโดยส่วนมากไม่ใช่ชาวแอซเท็คเอง แต่เป็นคนจากเมืองศัตรู มี
การทาสงครามกันเป็นครั้งคราวเพื่อหาเหยื่อไปบูชายัญ 5 ตัวอย่างหนึ่งของสงครามทานองนี้เ รีย กว่ า
สงครามดอกไม้ (flower war) นักรบจากฝ่ายที่แพ้จะถูกจับไปเข้าพิธีบูชายัญ โดยเชื่อว่าหากนักรบคนที่
ถูกบูชายัญเป็นผู้ที่มีความสามารถมากเทพเจ้าก็จะพึงพอใจมาก การทาสงครามของพวกเขาจัดว่าเป็นทั้ง
ศาสนกิจ ทั้ง เกมกีฬาที่แข่ง ขันกันด้วยศักดิ์ศรี และเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่ง ในการขยายอานาจทาง
การเมือง ฝ่ายที่แพ้นอกจากนักรบจะถูกจับไปบูชายัญแล้วก็ยังต้องส่งเครื่องบรรณาการไปให้แก่ฝ่ายที่
ชนะอีกด้วย พวกเขากระทาการบูชายัญอย่างเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชน รวมทั้งมีการเชิญผู้นาของฝ่าย
ที่ แ พ้ ม าดู พิ ธี ที่ จั ด ขึ้ น ด้ ว ย ประเด็ น ที่ น่ า สั ง เกตคื อ การฆ่ า กั น ในสนามรบนั้ น ไม่ เ ป็ น ที่ พึ ง ปรารถนาใน
วัฒนธรรมแถบอเมริกากลาง ไม่ใช่แค่เฉพาะชาวแอซเท็ค แต่ชนชาติอื่นๆในบริเวณรอบๆก็ไม่ปรารถนา
เช่นกัน ถ้าหากนักรบจะถูกฆ่าในฐานะนักรบก็จะต้ องถูกฆ่าโดยการบูชายัญ ก่อนที่จะถูกบูชายัญเขาต้อง
เข้าพิธีที่จะเปลี่ยนสถานะของตนจากการเป็นมนุษย์สู่การเป็นตัว
แทนของเทพเจ้า ซึ่งพวกเขาถือว่านั่นนับเป็นสถานะสูงสุดที่มนุษย์สามารถเอื้อมถึงได้ในโลกนี้ จักรพรรดิ
มอนเตซูมาแห่งอาณาจักรแอซเท็คเคยกล่าวไว้ว่า “พวกเราเข้าร่วมสงคราม และจบชีวิตลงด้วยสาเหตุนี้
นับเป็นเรื่องที่โชคดี มันคือความตายอันเป็นพรซึ่งบรรพบุรุษของพวกเราให้ความยกย่อง”6 การที่ชายคน
หนึ่งตัดสินใจมาเป็นนักรบนั้นก็หมายความว่าเขาย่อมทราบชะตากรรมของเขาดีว่าถ้าหากฝ่ายของเขา
พลาดท่าให้ฝ่ายตรงข้ามเขาก็จะถูกจับไปบูชายัญ แต่คนจานวนมากในสมัยนั้นก็ยังต้องการที่จะเป็น
นักรบและฝึกฝนตัวเองให้เก่งโดยไม่เกรงกลัวว่าถ้ายิ่งเก่งก็จะยิ่งมีโอกาสถูกจับไปบูชายัญมากขึ้นไปอีก 7
คาศัพท์ที่อธิบายการตายในภาษาของพวกเขามีเพียงสองคา คือการตายโดยธรรมชาติ และตายจากการ
อย่างมีเกียรติ ผู้ทตี่ ายโดยธรรมชาติโดยทั่วไปดวงวิญญาณจะไปอยู่ที่โลกใต้บาดาล (Mictlan) แต่ก็มีการ
ตายโดยธรรมชาติแบบพิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือการตายที่เกี่ยวข้องกับน้าหรือฝน เช่น จมน้าตาย โดน
ฟ้าผ่า วิญญาณของคนที่ตายด้วยสาเหตุเหล่านี้จะไปอยู่ที่ Tlalocan สวรรค์ชั้นที่เทพแห่งฝนตลาลอคเป็น
ผู้ปกครอง ส่วนการตายอย่างมีเกียรติคือการตายจากการคลอดบุตรและจากการบูชายัญ หญิงที่ตาย
จากการคลอดบุตรมีเกียรติไม่แพ้นักรบชายที่ตายจากการบูชายัญ เพราะจัดว่าเป็นการเสียสละชี วิ ต
ตนเองเพื่อให้ชี วิต ใหม่เ กิ ด ขึ้น มา โดยวิญญาณของหญิง เหล่ านั้ นจะไปเป็น ดวงดาวอยู่บ นฟากฟ้ าฝั่ ง
5

การบู ชายั ญมนุษย์ ของชาวแอซเท็ คมี ในหลายรูปแบบ แต่ ใ นบทความนี้จ ะเน้นไปที่ การบู ชายั ญนักรบจากการทา
สงคราม เพราะเป็ นการบูช ายั ญที่ แ พร่ ห ลายในอาณาจั กรแอซเท็ คและเป็นที่ รู้จั ก ของผู้ คนส่ วนมากผ่ านหนังเรื่อง
Apocalypto (หนังเรื่องนี้มีประเด็นการบิดเบือนข้อมูลอยู่พอสมควร และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทาให้คนสมัยใหม่เข้าใจ
เกี่ยวกับชนพื้นเมืองในอเมริกากลางยุค Pre-Columbian ไปในแง่ลบด้วยเช่นกัน)
6
Charles M Robinson III, The Spanish Invasion of Mexico 1519-1521, Oxford, UK Osprey Publishing,
2004. P. 16
7
มี เ รื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ นั ก รบจากเมื อ งทลั ช คาลา (Tlaxcala) ซึ่ ง เป็ น เมื อ งศั ตรู ของอาณาจั ก รแอซเท็ ค คนหนึ่ ง ชื่ อว่า
Tlahuicole เขาถูกชาวแอซเท็คจับตัวไปหลังจากรบแพ้ในสงคราม แต่ผู้ปกครองของแอซเท็คก็ไว้ชีวิตเขา และจะให้เข้า
ร่วมกองทัพไปรบกับอีกเมืองหนึ่ง หลังจากเขาเข้าร่วมและรบชนะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ได้ขอให้บูชายัญชีวิตเขา
เพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่กับศัตรูเป็นเรื่องที่น่าอับอาย ไม่ใช่สิ่งที่เขาควรจะได้รับในฐานะนักรบ สิ่งที่เขาควรจะได้รับ
หลังจากการรบแพ้คือการบูชายัญ และนั่นจะเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตเขา / อ้างอิงจาก Charles Phillips, The lost
history of Aztec & Maya. London: Annes Publishing Ltd, 2004. หน้า 66
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ตะวันตก ขึ้นมาส่องแสงเจิดจรัสทุกคืนพร้อมกับดวงจันทร์ ส่วนวิญญาณคนที่ตายจากการบูชายัญจะขึ้น
ไปอยู่บนฟากฟ้าในฝั่งตะวันออก ขึ้นมาบนโลกทุกวันพร้อมกับดวงอาทิตย์ สาหรับนักรบที่บังเอิญตายใน
สงครามดอกไม้ ก็ เ ชื่ อ ว่ า วิ ญ ญาณจะขึ้ น ไปอยู่ บ นสวรรค์ ชั้ น ที่ เ ทพแห่ ง สงครามวิ ตซิ โ ลโปชตลี
(Huitzilopochtli) เป็นผู้ปกครอง8
การให้คาจากัดความเกี่ยวกับ ‘มนุษยธรรม’ ในแต่ละยุคสมัยอาจแตกต่างกัน พิธีกรรมของคน
โบราณที่ อ าจดู โ หดร้ า ยและงมงายส าหรั บ คนในยุ ค ปั จ จุ บั น นั้ น โดยพื้ น ฐานแล้ ว ก็ มี ขึ้ น เพื่ อ อธิ บ าย
ความหมายของการมีชีวิตอยู่ เชื่อมโยงตัวมนุษย์เข้ากับสิ่งต่างๆ แสวงหาความสมดุล พาตัวเองกลับคืนสู่
จุดกาเนิดดั้งเดิม ซึ่งมนุษย์ก็พยายามแสวงหาสิ่งเหล่านี้กันอยู่ทุกยุคทุกสมัย เพียงแต่ว่าการอธิบายในแต่
ละวัฒ นธรรมแต่ละความเชื่ อก็จะมีความแตกต่างกันออกไป หลัง จากยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาเป็นต้นมา
ความคิดของผู้คนในยุโรปก็เริ่มเข้าสู่แนวทางกระแสใหม่ที่เน้นให้ความสาคัญต่อความรู้ทางโลกเป็นสาคัญ
โดยเฉพาะหลังจากที่ชาวยุโรปขยายอาณานิคมออกไปทั่วโลกได้ไม่กี่ศตวรรษก็เกิดยุคเรืองปัญญา กระแส
ความคิดจากยุคเรืองปัญญาที่แพร่สะพัดออกไปทาให้พื้นฐานความคิดของผู้คนทั่วโลกค่อยๆเปลี่ยนไป
อย่างไรก็ตามถ้าหากมองให้ลึกลงไปสิ่งพื้นฐานที่ผู้คนพยายามแสวงหาอยู่ทุกยุคทุกสมัยก็ยังคงมีแก่น
พื้นฐานร่วมกัน โดยต้องการพัฒนาศักยภาพที่ตนมีให้ถึงจุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจุดสูงสุดนั้น
อาจจะเป็นการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเทพเจ้า การพัฒนาความสามารถของเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกับ ‘เทพ
เจ้า’ หรืออะไรอย่างอื่นในทิศทางเดียวกัน การบูชายัญมนุษย์ไม่ได้มีอยู่แค่ในเมืองของชาวแอซเท็คเท่านั้น
แต่ยังมีอยู่ในเมืองอื่นๆในระแวกเดียวกัน จัดว่าเป็นจารีตร่วมกันอย่างหนึ่งซึ่งถึงแม้จะมาจากเมืองที่เป็น
ศัตรูกันแต่นักรบของทั้งสองฝ่ายก็ยังเคารพจารีตนี้
การกล่าวหาอันเกินจริงของชาวสเปน
ย้อนไปช่วงก่อนที่อาณาจักรแอซเท็คจะถูกยึดครองโดยสเปน 9 มีการบูชายัญมนุษย์ในจานวนเพิ่ม
มากขึ้ น กว่ า ในอดี ต เนื่ อ งจากพวกเขาเชื่ อ ว่ า ใกล้ จ ะถึ ง เวลาที่ พ ระอาทิ ต ย์ ด วงที่ 5 จะดั บ ลงแล้ ว จึ ง
จาเป็นต้องส่งพลังงานให้เทพเจ้ามากๆ เพื่อยืดเวลาการดับออกไป (นักวิชาการบางคนตั้งข้อสังเกตว่า
เหตุผลที่มีการบูชายัญมากเป็นพิเศษในยุคท้ายๆนั้นไม่ได้เป็นเพราะเหตุผลทางความเชื่อเพียงอย่างเดียว
แต่เป็นเพราะเหตุผลทางการเมืองด้วย ไม่ว่าจะเป็นเพราะต้องการจากัดจานวนประชากรศัตรู ต้องการ
ขยายอานาจทางการเมือง หรือลดภาระการเลี้ยงดูเชลยศึก ฯลฯ) จนในที่สุดเมื่อกองทัพสเปนเข้ามาถึง
พื้นที่ของชาวแอซเท็คและพบเห็นการบูชายัญดังกล่าวก็เกิดการตีความไปต่างๆนานาตามพื้นฐานความคิด
ที่แตกต่างของตน รวมทั้งมีการจดบันทึกสิ่งที่พวกเขาพบเห็นโดยอ้างอิงจากมุมมองและจินตนาการของ
พวกเขาเอง กล่าวในอีกแง่หนึ่งก็คือชาวสเปนอาจจดบันทึกเกี่ยวกับพิธีกรรมของชาวแอซเท็คไว้อย่าง
โหดเหี้ยมเกินจริง เนื่องจากชาวสเปนต้องการเข้าไปยังดินแดนนั้นเพื่อยึดครองพื้นที่และเผยแพร่ศาสนา
คริสต์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อเห็นว่าชาวแอซเท็คทาพิธีบูชายัญดังกล่าวจึงนามายกเป็นข้ออ้างได้อย่างดีว่า
พิธีเช่นนั้นเป็นการกระทาของซาตาน พวกเขาจึงจาเป็นต้องกาจัดมันทิ้งและเผยแพร่ศาสนาใหม่ให้กับชาว
แอซเท็ค ซึ่งจัดว่าเป็นกุศโลบายการนาความเชื่อเข้ามารวมกับการเมืองในแง่หนึ่ง และพวกเขาก็ทาสาเร็จ
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คาศัพท์ภาษา Nahua (ภาษาพื้นเมืองของชาวแอซเท็ค) ไม่มีคาจากัดความของคาว่าสวรรค์หรือ heaven ที่หมายถึง
สถานที่ที่ดวงวิญญาณที่เคยทาความดีในโลกจะขึ้นไปอยู่โดยตรง วิญญาณของมนุษย์ที่ตายลงจะไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็น
คนดีหรือไม่ดี ไม่มีนรกสาหรับคนไม่ดี ไม่มีสวรรค์สาหรับคนดี การที่ผู้เขียนเลือกใช้คาว่าสวรรค์ในบทความนี้เป็นเพียง
เพราะคานี้มีคาจากัดความที่ใกล้เคียงกับความหมายที่ต้องการจะสื่อมากที่สุด ส่วนคาที่มีบริบทใกล้เคียงกับนรกที่สุดคง
จะเป็น Mictlan โลกบาดาล สถานที่ที่วิญญาณของมนุษย์ซึ่งตายโดยธรรมชาติจะเดินทางไป
9
สามารถอ่านเรื่องราวการยึดครองอาณาจักรแอซเท็คของกองทัพสเปนโดยย่อในภาษาไทยได้จากหนังสือรวมบทความ
ของ ขจร สุขพานิช, อยุธยาราชธานี, กรุงเทพ : คุรุสภา, 2530 หน้า 104-119
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เสียด้วย ทั้งนี้คาศัพท์ในภาษาพื้นเมืองหลายคาก็ไม่สามารถหาคาจากัดความที่มีตรงกับคาในภาษาฝั่ง
ยุโรปได้ อย่างมากก็แค่ใกล้เคียง และความใกล้เคียงนี้เองก็ทาให้เกิดเป็นความคลาดเคลื่อนในการตีความ
อย่างเช่นคาว่าซาตาน นรก สวรรค์ คาเหล่านี้ไม่มีปรากฏในภาษาพื้นเมืองในระแวกอเมริกากลาง แต่จาก
บันทึกของชาวสเปนกลับ ปรากฏค าเหล่ านี้ อ ยู่ม าก แสดงให้เ ห็น ถึง การแปลความที่ คลาดเคลื่ อ นอั น
เนื่ อ งมาจากพื้ น ฐานภาษาและระบบความคิ ด แตกต่ า ง 10 อย่ า งไรก็ ต ามผู้ ช นะมั ก เป็ น ฝ่ า ยเขี ย น
ประวัติศาสตร์ ภายหลังเมื่อบันทึกที่เขียนโดยชาวสเปนเหล่านั้นถูกเผยแพร่กว้างออกไปก็ทาให้ผู้คนติด
ภาพว่าชาวแอซเท็คชื่นชอบการบูชายัญมนุษย์อย่างโหดเหี้ยม ตัดสินวัฒนธรรมของพวกเขาไปในทางลบ
และนี่คงเป็นภาพติดตาของผู้คนในยุคหลังๆซึ่งยากจะลบออกเนื่องจากชาวยุโรปได้ขยายอาณานิคมไปทั่ว
โลกและวางรากฐานแนวคิดที่แตกต่างไปจากแนวคิดดั้งเดิมของชนพื้นเมือง จากหลักฐานทางโบราณคดี
ต่างๆนั้นอาจท าให้ป ฏิเ สธไม่ไ ด้ ว่ าเคยมี ก ารบู ช ายัญ มนุษ ย์เ กิด ขึ้ นจริง ในพื้ นที่ ร ะแวกนั้น แต่ก็ยัง ไม่ มี
หลักฐานมายืนยันได้เช่นกันว่าพวกเขาทาการบูชายัญอย่างหนักหน่วงในระดับเดียวกับที่ชาวสเปนบันทึก
ไว้11 ชาวสเปนมอง ‘ความแตกต่าง’ ทางโลกทัศน์ของชนพื้นเมืองว่าเป็น ‘ความผิด’ น่าสังเกตว่าชาวสเปน
กล่าวหาการบูชายัญมนุษย์ของชาวแอซเท็คไว้อย่างหนักหน่วงว่าเป็นการกระทาที่ไม่ดี ไร้มนุษยธรรม แต่
ในขณะเดียวกันหากมองว่าความดีความชั่วเป็นสิ่งสัมพัทธ์ การกระทาของชาวยุโรปในยุคล่าอาณานิคมที่
กระทาต่อชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายไม่ต่างกัน
การบูชายัญในยุคใหม่
หากพูดในแง่การเมืองการปกครองในสมัยอดีต การทาสงครามสู้รบเพื่อขยายอาณาเขตเป็นเรื่อง
ที่มีเป็นปกติในหลายวัฒนธรรม รูปแบบที่เห็นกันทั่วไปในประวัติศาสตร์คือเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะก็มักจะ
นาวัฒนธรรมของตนเข้าสู่อาณาจักรของอีกฝ่ าย อาจมีการจัดระบบชนชั้นวรรณะให้ฝ่ายแพ้อยู่ในชนชั้น
ล่าง ทาให้ประชาชนฝ่ายที่แพ้สูญเสียอิสรภาพ ในขณะที่การขยายอาณาเขตของอาณาจักรแอซเท็คไม่
นิยมระบบเช่นนั้น แต่จะขยายอานาจโดยการทาสงครามกับเมืองรอบๆ จับนักรบฝ่ายที่แพ้ไปบูชายัญและ
ให้ฝ่ายแพ้ส่งเครื่องบรรณาการมาให้ฝ่ายตน แต่ผู้ปกครองของแอซเท็คก็มักจะให้อิสระแก่เมืองเหล่านั้น
ในการปกครองตนเองโดยไม่เข้าไปก้าวก่ายหรือลิดรอนสิทธิใดๆมากนัก ความแตกต่างอันโดดเด่นของ
อาณาจักรแอซเท็คและชาวอเมริกากลางอีกกรณีหนึ่งคือลักษณะการทาสงคราม ดังที่เคยกล่าวไว้ว่าพวก
เขาไม่นิยมฆ่านักรบให้ตายในสมรภูมิ ในขณะที่การทาสงครามโดยทั่วไปทหารมักจะถูกฆ่าตายในสนาม
รบ ถึงแม้สมัยใหม่จะไม่มีการบูชายัญมนุษย์อันเนื่องมาจากเหตุผลทางศาสนาโดยตรงแต่การกระทาใน
บริบทที่คล้ายคลึงกันก็ถูกแทนที่ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ การทดลอง การสงคราม เหตุผลสาหรับ
การทาสงครามในสมัยใหม่ก็มักหนีไม่พ้นความต้องการที่จะก่อตั้งดารงไว้ซึ่งความมั่นคงของความมั่นคง
ของรัฐ, ความมั่งคั่งของประเทศ หรือศักดิ์ศรีของชาติ เหตุผลเหล่านี้อาจจัดได้ว่ามีฐานอันหนักแน่นอยู่บน
‘ความเชื่อ’ ในเรื่องผลลัพธ์ของการกระทาชนิดหนึ่งเช่นกัน และไม่มีอะไรรับประกันว่าหลังจากการทา
สงครามเหล่านั้นแล้ว ‘ความเชื่อ’ ว่าจะเกิดความมั่นคง, มั่งคั่ง หรือศักดิ์ศรีที่พวกเขาคาดหวังไว้จะเกิดขึ้น
เป็นผลจากการทาสงครามจริงๆ กรณี ศึกษาที่น่าสนใจกรณี หนึ่งคือสมรภูมิที่กัลลิโปลี (Gallipoli) ใน
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ความแตกต่างทางระบบภาษาเป็นประเด็นสาคัญประเด็นหนึ่งที่ทาให้การตีความมีความคลาดเคลื่อน ศึกษาเพิ่มเติม
ไ ด้ ที่ Arnoldo Carlos Vento, Aztec Human Sacrifice : Fact or Fiction? Distorsion and bias of Aztec
sources,
Retrieved
September
7,
2018,
from
web
site
http://eaglefeather.org/series/PreColumbian%20Series/Aztec%20Human%20Sacrifice%20Fact%20or%20
Fiction.pdf
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BBC Radio, The Aztecs (In Our Time), Retrieved September 9, 2018, from youtube
https://www.youtube.com/watch?v=b1-FFukQq_0
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สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ทหารฝ่ายอังกฤษกว่าหมื่นคนตายลงในเวลาไม่กี่วัน จากการคานวณที่ผิดพลาด
ของนายวินสตัน เชอร์ชิล ที่คาดว่าหากส่งทหารไปในจานวนเท่านั้นจะนามาซึ่งความได้เปรียบในสงคราม
แต่กลับสูญเสียอย่างสาหัส เมื่อเป็นเช่นนี้คงจะไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่าชีวิตของทหารที่ตายลงในสงคราม
ก็เป็นชีวิตที่ถูกบูชายัญให้เทพเจ้าแห่งรัฐ แห่งวิทยาศาสตร์ แห่ง ‘เหตุผลเชิงเทคนิค ’ การสังเวยชีวิต
ทหารเช่นนี้กลับไม่ถูกประณามเท่าการบูชายัญของชาวแอซเท็ค ผู้คนกลับยอมรับความเชื่อหรือ ‘ความงา
งาย’ แบบสมัยใหม่เช่นนี้ไ ด้มากกว่า ‘รัฐ’, ‘วิทยาศาสตร์ ’ หรือ ‘เหตุผลเชิงเทคนิค ’ ในรูปแบบของชน
พื้นเมืองในอดีต ทั้งที่ผลลัพธ์ต่างก็คล้ายคลึงกัน คือมีชีวิตจานวนมากถูกสังเวยให้กับความเชื่อบางอย่าง
ซ้าร้ายไปกว่านั้นหากพิจารณาบริบทต่างๆแล้วการกระทาของพรรคนาซีที่ทากับชาวยิวในค่ายเอาซวิตซ์
(Auschwitz) อาจเลวร้ายไปกว่าการบูชายัญของชาวแอซเท็คในอีกหลายระดับ เนื่องจากพรรคนาซีมี
แนวคิดไปในทางเหยียดเผ่าพันธุ์ ยกชาวอารยันเป็นเผ่าพันธุ์ที่สูงส่งที่สุด กดเผ่าพันธุ์อื่นให้ต่าลง ชาวยิว
ในค่ายกักกันก็ถูกฆ่าอย่างทรมาน ก่อนที่จะมีห้องรมแก๊สชาวยิวถูกกดขี่ทาร้ายสารพัดเจียนตาย หลาย
คนก็ตายไปด้วยความทรมาน ทหารนาซีเห็นภาพชาวยิวที่ทรมานมากๆเข้าก็เริ่มเกิดอาการจิตปั่นป่วนจน
ไม่สามารถทนดูในระยะเวลานานๆได้ จึงเลือกใช้วิธีพาเข้าห้องรมแก๊สเพราะนอกจากพวกทหารนาซีจะไม่
ต้องทนเห็นภาพความทรมานของชาวยิวแล้ว การฆ่าล้างครั้งนี้ก็เป็นไปในเวลาอันรวดเร็วกว่าการจับมายิง
ทีละคนๆ สาหรับชาวแอซเท็ค ถึงแม้พวกเขาจะเชื่อว่าตนเป็นประชาชนแห่งพระอาทิตย์ และมองว่าชน
ชาติอื่นที่อยู่รอบๆเป็นดาวบริวาร แต่พวกเขาก็ไม่ได้กดชนชาติอื่นให้ต่าลงเท่าที่นาซีทา การฆ่านักรบที่เป็น
ศัตรูก็ฆ่าด้วยการบูชายัญอย่างมีเกียรติ เปิดเผยในที่สาธารณะ ส่วนวิธีบูชายัญโดยการควักหัวใจนั้นก่อน
จะทาพิธีผู้ถูกสังเวยจะได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีผลกดประสาทที่เรียกว่า pulque ซึ่งจะช่วยลดความเจ็บปวด
ทรมานได้ในระดับหนึ่ง
จากการเปรียบเทียบความเหมือน-ต่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการบูชายัญมนุษย์ของชาวแอซเท็ค
ที่ถูกผู้คนตราหน้าว่าเป็นการกระทาที่โหดร้ายนั้นโดยรูปแบบพื้นฐานแล้วก็ไม่ได้ไร้เหตุผลและมนุษยธรรม
ไปกว่าการทาสงครามในสมัยใหม่ ในเมื่อ ‘วิทยาศาสตร์’ คือกระบวนการสร้างระบบการหาความรู้ขึ้นมา
จากการสังเกตธรรมชาติ พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นไปเพื่อยกระดับการใช้ชีวิต ส่วนความคิด
เกี่ยวกับ ‘เทพเจ้า’ ของชาวแอซเท็คเองก็มีจุดเริ่มต้นจากการสังเกตธรรมชาติและเป็นไปเพื่อแสวงหาแนว
ทางการดาเนินชีวิตดังที่กล่าวไว้ในตอนต้นของบทความเช่นกัน
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ทฤษฎีตรรกบทของจอห์น บูริดัน

เทพทวี โชควศิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีข้อมูลในวิชาการเชิงประวัติศาสตร์ของแนวคิดซึ่งชี้ว่า จอห์น บูริดัน (John Buridan, ลาติน:
Iohannes Buridanus) เป็นนักปรัชญาในสมัยกลางตอนปลายในคริสต์ศตวรรษที่ 14 มีชีวิตอยู่ในช่วง
ประมาณปีคริสต์ศักราช 1300-1361 โดยอาจจะถือได้ว่าเป็นนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงและอิทธิพลทาง
แนวคิดสูงมากในช่วงเวลานั้นของชีวิตเขา (Zupko 2003, xi) หากจะกล่าวถึงอิทธิพ ลของบูริดันที่มีต่อ
ปรัชญาสมัยกลางในด้านอื่น ๆ เช่นอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ แล้ว ชื่อของเขาอาจจะไม่ได้เป็น
ดาวเด่นที่จะต้องได้รับการนึกถึงเป็นคนแรก ๆ ทว่าในส่วนของตรรกวิทยาแล้ว ถือได้ว่าบูริดันมีอิทธิพล
อย่างสูงมากต่อการตีความตรรกวิทยาในสมัยกลาง โดยเฉพาะต่อตรรกวิทยาสมัยกลางตอนปลาย (late
medieval logic) แม้ตรรกวิทยาจากงานเขียนของอาริสโตเติลแม้จะมีอิทธิพลเป็นอย่างสูงมาตั้งแต่สมัย
กรีก แต่ก็แน่นอนว่าผู้เรียนในสมัยกลางย่อมไม่ได้มีอาริสโตเติลเป็นครูผู้สอนโดยตรง เขาย่อมต้องได้รับ
ฟังการสอนที่มาจากความเข้าใจของอาจารย์ที่สอนเขาอยู่ ในส่วนนี้เองที่เป็นอิทธิพลอย่างสูงยิ่งของบูริดัน
ซึ่งมีต่อตาราที่เกี่ยวกับตรรกวิทยาในสมัยกลางตอนปลายราว ๆ คริสต์ศตวรรษที่ 14 อิทธิพลที่มาก
เช่นนั้นเห็นได้จากประวัติชีวิตของเขาจากที่เคยได้รับตาแหน่งผู้อานวยการของมหาวิทยาลัยปารีสถึงสอง
วาระ คือในช่วงปี ค.ศ.1327/1328 และ ค.ศ.1340 รวมทั้งงานเขียนมากมายของเขาที่เน้นอย่างสาคัญ
ต่อศาสตร์ทางด้านตรรกวิทยาและภาษา ที่อธิบายประเด็นทางตรรกวิทยาของอาริสโตเติลตามรูปแบบ
ของตรรกวิทยาใหม่ดังที่เป็นคาเรียกในสมัยนั้น เพื่อเรียกให้ต่างจากตรรกวิทยาของอาริสโตเติลเองที่ ใช้
คาเรียกตรงกันข้ามว่าเป็นตรรกวิทยาเก่า (Klima 2009, 3)
น่าแปลกที่อิทธิพลที่เคยมีสูงมากเช่นนั้น กลับไม่ได้เป็นที่รับรู้มากนักในคนรุ่นปัจจุบัน แม้กระทั่ง
นักเรียนนักศึกษาวิชาปรัชญา หรือกระทั่งวิชาปรัชญาแบบเจาะจงไปที่ด้านตรรกวิทยาก็ตาม ชื่อเสียง
ของบูริดันในทางตรรกวิทยาก็ไม่ได้ต่างจากสาขาด้านอื่น ๆ ของปรัชญา นั่นก็คือในปัจจุบันแทบไม่ได้มีคน
รู้จักมากนัก ส่วนหนึ่งที่พอจะช่วยวิเคราะห์ต่อปัญหานี้ได้ก็คือ น่าจะเป็นเพราะงานเขียนในภาษาลาติน
ของเขาไม่ไ ด้รับ การศึกษาและเผยแพร่ใ นภาษาอัง กฤษมากเท่ าที่ควร เพิ่ง จะมาในช่ วงครึ่ งหลัง ของ
ศตวรรษที่ 20 นี้เอง โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมาที่งานเขียนจากการศึกษาเชิงวิเคราะห์
วิจารณ์สิ่งที่บูริดันได้เขียนเอาไว้นั้น แม้จะยังไม่แพร่หลายมากนักแต่ก็เห็นได้ว่ามีมากขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อ
เทียบกับในอดีต (Zupko 2003, xiv) อีกทั้งมีผู้ที่เริ่มมีการหยิบงานเขียนและสารนิพนธ์ของเขามาแปล
เป็นภาษาอังกฤษ งานแปลสาคัญ ๆ จานวนสี่เล่มเท่าที่ผู้วิจัยได้รับทราบและได้ค้นคว้า ก็คือ
(1) งานแปลโดยธีโอดอร์ เคอร์มิท สก็อตต์ (Theodore Kermit Scott) แปลงาน Sophismata
ทั้งแปดบทจนครบ และใช้ชื่อหนังสือว่า Sophisms on Meaning and Truth (Buridan 1966)
(2) งานแปลที่มาจากการศึกษาของจอร์จ เอ็ดวาร์ด ฮิวจส์ (G. E. Hughes) โดยเลือกเฉพาะ
บทที่แปดของงาน Sophismata ของบูริดันมาแปลและศึกษาเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ในหนังสือชื่อ John
Buridan on Self-Reference: Chapter Eight of Buridan's 'Sophismata' (Buridan 1982)
(3) งานแปลและเรียบเรียงของปีเตอร์ คิง (Peter King) ก็คัดเฉพาะส่วนที่ว่าด้วยแกนกลางของ
ตรรกวิทยาของบูริดัน คือสมมติบท (supposition) ซึ่งจัดอยู่ในเล่มที่สี่ของ Summulae de Dialectica
ทั้ ง นี้ คิ ง แปลและเรี ย บเรี ย งรวมเข้ า กั บ หนั ง สื อ ส าคั ญ อี ก เล่ ม หนึ่ ง ของบูริ ดั น ซึ่ ง ก็ คื อ Tractatus de
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Consequentiis ตีพิมพ์ใน ค.ศ.1985 โดยตั้งชื่อหนังสือว่า Jean Buridan’s Logic: The Treatise on
Supposition, The Treatise on Consequences (Buridan 1985)
(4) งานเขียนด้านตรรกวิทยาชิ้นสาคัญที่สุดของบูริดันคือ Summulae de Dialectica (Buridan
2001) ซึ่งหมายถึงสรรนิพนธ์ที่เป็นสรุปย่อวิภาษวิธีหรือก็คือคาเรียกวิชาตรรกวิทยาตามความเข้าใจใน
เวลานั้น งานเขียน Summulae de Dialectica นี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษเสร็จสิ้นตลอดทั้งเล่ม
โดยยูลา คลีมา (Gyula Klima) และตีพิมพ์เผยแพร่ในปี ค.ศ. 2001 โดยเป็นหนังสือเล่มโตจานวนหนึ่ง
พันหน้ากว่า ๆ
แต่กระนั้น การจะไม่ได้มองเห็นความสาคัญต่อประวัติของตรรกวิทยาในช่วงสมัยกลางตอนปลาย
ไปเสียเลยอาจจะพบได้ในที่สุดว่ามีผลเสียบางประการ ผลเสียอย่างหนึ่งก็คือการที่เราจะยังขาดจุดเชื่อม
โยงในการตีความความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับตรรกวิทยาที่มีมาตั้งแต่ตรรกวิทยาของอาริสโตเติลและ
เชื่ อ มโยงเข้ า สู่ ต รรกวิ ท ยาสมั ย ใหม่ เช่ น ปั ญ หาของการวิ เ คราะห์ ที่ พ จน์ (term) ซึ่ ง ใช้ ใ นตรรกบท
(syllogism) ซึ่งพบได้ว่ามีประเด็นที่แตกต่างกันมากระหว่างการตีความตรรกวิทยาของอาริสโตเติลกับ
ตรรกวิทยาสมัยใหม่ จุดเชื่อมโยงบางประการที่ซ่อนอยู่ในตรรกวิทยาสมัยกลางตอนปลายนั้น หากศึกษา
แล้วก็น่าจะให้คาอธิบายกับความแตกต่างเช่นนั้นได้ ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาเพื่อให้เกิดความชัดเจน จึง
ได้สนใจที่จะเข้ามาศึกษาวิจัย รวมทั้งตั้งเป็นหัวข้อของบทความวิจัยชิ้นนี้
อย่างไรก็ดี แม้ในบทความวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยก็คงไม่ได้สามารถที่จะกล่าวในเนื้อที่ที่จากัดนี้กับทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่บูริดันทาไว้ในตรรกวิทยา ด้วยเพราะผู้วิจัยสนใจเฉพาะประเด็นของตรรกบทที่บูริดันตีความ
จากอาริสโตเติลและนักตรรกวิทยาก่อนหน้าเขาเท่านั้นว่ามีลักษณะเฉพาะอย่างไร แต่ในที่สุดผู้วิจัยก็
พบว่าประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจนั้นก็มีส่วนเกี่ยวโยงอย่างแทบจะแยกไม่ออกกับการตีความตรรกวิทยาและ
ภาษาที่ เ ป็ น ลั ก ษณะเฉพาะของบู ริ ดั น ที่ ใ ช้ แ นวคิ ด ทางปรั ช ญาสายนามนิ ย ม (nominalism) จึ ง ท าให้
บทความวิจัยชิ้นนี้ก็ยังมีความจาเป็นอยู่เองที่จะต้องกล่าวถึงอยู่บ้างกับแนวคิดในส่วนอื่น ๆ ในตรรกวิทยา
ของเขา ทั้งในเรื่องที่ว่าตรรกวิทยาสมัยกลางตอนปลายทาไมจึงมีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าตรรกวิทยา
แบบพจน์ (terminist logic) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากนามนิยมของออคัม (William of Ockham) และทาให้บู
ริดันมีการอธิบายความสัมพันธ์ของภาษากับมนุษย์โดยใช้เรื่อง “ภาษาเชิงจิต” (mental language) (Klima
2009, 27-36) ทาไมความโดดเด่นของบูริดันจึงทาให้นักวิชาการบางคนที่ศึกษาเขามองว่างานเขียนของ
เขามีความใกล้เคียงเป็นอย่างมากกับงานสมัยใหม่ของนักตรรกวิทยาสมัยใหม่ที่เขียนงานในบรรยากาศ
ของปรัชญาวิเคราะห์ (analytic philosophy) (Klima 2009, 5-6) รวมทั้งที่ว่าทาไมตรรกบทของบูริดัน
จึงถูกวางรูปแบบใหม่ให้ลดทอนลงสู่ตรรกวิทยาว่าด้วยตัวตาม (consequence) (Zupko 2003, 74-75)
สิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวพันกันไปทั้งหมดจนละเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ แม้ว่าประเด็นวิจัยของผู้วิจัยจะชูโรงใน
ที่สุดกับเรื่องทฤษฎีตรรกบทของเขาก็ตาม
จากการศึกษาพบว่า ตรรกบทของบูริดันนั้น อาศัยคาอธิบายตรรกบทที่มีมาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะ
จากอาริสโตเติล และปีเ ตอร์แ ห่ง สเปน โดยเฉพาะงานของปีเ ตอร์แ ห่ง สเปนคื อ Summa Logicales
นั้นเองที่บูริดันนามาใส่ในงานของตนและใส่คาพูดของตนเองให้เป็นคาอธิบายเพิ่มเติม โดยในบางจุดที่บูริ
ดันเห็นว่าเหมาะควรที่จะแก้ไขคาพูดของปีเตอร์แห่งสเปนที่เขียนมาก่อน เขาก็ถือโอกาสทาไปด้วยเลย
ด้วยความเคารพนับถือว่าเป็นครูคนหนึ่ง (Buridan 2001, 4) ในที่นี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอความ
เป็นไปได้ของการให้ข้อโต้แย้งใหม่ของผู้วิจัยที่ว่า การอธิบายความแตกต่างในระดับทฤษฎีของตรรกบท
ที่บูริดันตีความว่าต่างจากผู้อื่นที่มีมาก่อนหน้าอย่างไรนั้น ควรจะเน้นอธิบายจากแนวคิดของเขาเองที่
เกี่ยวกับภาษาเชิงจิต มากกว่าที่จะเลือกมองอย่างที่นักปรัชญาหลายคนก่อนหน้านี้ได้ชี้ไว้ ซึ่งก็คือการไปชี้
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ว่าความแตกต่างเช่นนั้นอธิบายได้จากระบบของแนวคิดแบบนามนิยมที่เป็นฐานคิดสาคัญของบูริดันเอง
ผู้วิจัยจะอธิบายถึง แนวเหตุผลเบื้องหลังดัง กล่าวเสียก่อน ต่อด้วยการให้เหตุผลสนับสนุนว่าทาไมข้อ
โต้แย้งใหม่ของผู้วิจัยจึงจะมีความน่าเชื่อถือสูงกว่า
ในบทความวิจัย ผู้วิจัยจึงจะแบ่งโครงของเนื้อหาคร่าว ๆ เป็นหัวข้อดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

บทนา แสดงถึงความเป็นมาของประเด็นการวิจัย และวัตถุประสงค์
อธิบายถึงภูมิหลังของตรรกวิทยาแบบพจน์และภาพรวมในทฤษฎีตรรกบทของบูริดัน
แสดงข้อโต้แย้งจากนักปรัชญาก่อนหน้านี้ที่ตีความตรรกวิทยาของบูริดัน
เสนอข้อโต้แย้งของผู้วิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของภาษาเชิงจิตต่อทฤษฎีตรรกบทของบูริดัน
บทสรุป

กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัยชิ้นนี้ปรับปรุงขึ้นจาก ‘ทฤษฎีตรรกบทของจอห์น บูริดัน’ ซึ่งเป็นงานวิจัยใน โครงการ
หนึ่งอาจารย์ หนึ่งผลงาน ปี พ.ศ. 2548 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัยในขณะนั้นคือ สาขาวิชา
ศึกษาทั่วไป สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แต่ก็ยังยังมิได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยชิ้นนี้ในที่อื่นใดมาก่อน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ณ ที่นี้ที่ให้โอกาสและให้การสนับสนุนในการวิจัยในโครงการนี้จนเป็นผลสาเร็จ
รายการอ้างอิง
Buridan, John. (1966). Sophisms on Meaning and Truth. translated with an introduction by
Theodore Kermit Scott. New York: Appleton-Century-Crofts.
Buridan, John. (1982). John Buridan on Self-Reference: Chapter Eight of Buridan's
'Sophismata'. With a translation, an introduction, and a philosophical commentary,
by G. E. Hughes. Cambridge: Cambridge University Press.
Buridan, John. (1985). Jean Buridan’s Logic: The Treatise on Supposition, The Treatise on
Consequences. Translated with a philosophical introduction by Peter King.
Dordrecht: D. Reidel.
Buridan, John. (2001). Summulae de Dialectica. An annotated translation, with a philosophical
introduction by Gyula Klima. New Haven: Yale University Press.
Klima, Gyula. (2009). John Buridan. Great Medieval Thinkers Series. Oxford, New York:
Oxford University Press.
Zupko, Jack. (2003). John Buridan: Portrait of a Fourteenth-Century Arts Master. Notre
Dame, Indiana: University of Notre Dame Press.
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นวัตกรรมการเรียนรู:้ การศึกษาที่พลิกผันด้วยการปฏิวัติดิจิทัล1

ชัชชัย คุ้มทวีพร มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดย่อ
เพื่อตอบโจทย์ของสัง คมยุคดิจิทัล การศึกษาต้องไม่ย่าอยู่กับ ที่แบบที่เ คยสอนกันมา 200 ปี
การศึกษาที่เน้นความจา ความเร็ว การแก้ปัญหาแบบเดิมๆ เป็นสิ่งที่จะต้องถูกแทนที่ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ในเวลาไม่กี่ปีข้างหน้า การศึกษาต้องสอนเยาวชนใหม่ซึ่งมีโลกทัศน์ใหม่ การรับรู้แบบใหม่ ด้วยการใช้สื่อ
หลากหลายชนิด สร้างผู้เรียนรู้ให้เป็นร่วมผลิตความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมในการเคารพสิทธิ์ ความเห็นต่าง
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้เห็ นต่างอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมความเสมอภาพ สร้างความคิดนอกกรอบ
พร้ อ มทั้ ง ตอบโจทย์ ข องระบบทุ น นิ ย มใหม่ (Fast Capitalism) ด้ ว ย การเรี ย นการสอนทั้ ง หมด
เปลี่ยนแปลงไป จาเป็นต้องมีการออกแบบการเรียนการสอนใหม่ การใช้กระบวนการความรู้เพื่อสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งจาเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการวัดและประเมินผลเป็นแบบหลาก
มิติที่ มีหลายเกณฑ์ มีผลตอบกลับให้รู้ทันที และประเมินอย่างต่อเนื่อง
สภาพปัญหา

การออกแบบการศึกษาใหม่

1

บทคัดย่อนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรือ่ ง นวัตกรรมการเรียนรู:้ การออกแบบการศึกษาใหม่วชิ าจริยศาสตร์ในฐานะ
วิชาศึกษาทั่วไป
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กระบวนการความรู้ ขั้นที่ 1 การมีประสบการณ์
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กระบวนการความรู้ขั้นที่ 2 การสร้างแนวความคิด

กระบวนการความรู้ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์
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การบวนการความรู้ขั้นที่ 4 การประยุกต์หรือการสร้างความเปลี่ยนแปลง

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
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พุทธศาสนา ศีล 5 และ ยาสูบ

วศิน พิพัฒนฉัตร ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
“บทความนี้ต้องการให้พระภิกษุมีสุขภาพที่ดี โดยมีเหตุผลทางศาสนาและกฎหมายรองรับ”
คาถามทางจริยปรัชญา (Ethical Philosophy) ว่าด้วยการตัดสินว่า “ดี” หรือ “ไม่ดี”
ภิกษุสงฆ์ และบรรดาพุทธศาสนนิกชน สมควรพิจารณา “ยาสูบ ” (Tobacco) เป็น “มัชชะ” ที่
แปลว่า “ของเมา” ในเบญจศีล หรือไม่ ?? เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการกาหนดให้ “ยาสูบ” เป็นหนึ่งในข้อ
ห้ามที่ ภิกษุสงฆ์ สมควรห้ามบริโภค และมีกลไกบรรทัดฐานอย่างไร ที่จะสามารถกาหนดห้ ามได้เพื่อให้
สอดคล้องไปกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา และกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทย
ทาไม คาถามนี้ถึงสาคัญ
ปัจจุบันมีข้อถกเถียงกันมากถึง “การตีความ” (Interpretation) ว่ายาสูบผิดศีลในข้อ 5 หรือไม่ แม้
ในอดีต ประมาณปี พ.ศ. 2500 ในประเทศไทยได้มีพระภิกษุสงฆ์กลุ่มหนึ่ งเห็นว่าบุหรี่เป็น “มัชชะ” หรือ
ยาเสพติดชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักศีลในพระพุทธศาสนา จึงได้เทศนาให้ชาวพุทธลดละเลิก
สิ่งเสพติดเหล่านี้1 แต่ก็ยังคงพบว่าพระภิกษุเองยังคงมีการเสพหรือบริโภคยาสูบกันอยู่มาก 2 บทความนี้
ต้องการค้นหาและอภิปรายหลักธรรมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับพระภิกษุใน
ประเทศไทย นอกจาก โปรแกรมการเลิกบุหรี่ ซึ่งสอดคล้องไปกับข้อเสนอแนะของกรอบอนุสัญญาว่าด้วย
การควบคุมยาสูบ ขององค์การอนามัยโลก (WHO : Framework Convention on Tobacco Control
:FCTC) ที่ให้พิจารณามาตรการทางสังคมและกฎหมายร่วมด้วย เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ
ประเด็นที่น่าอภิปราย คือ แล้วถ้าพระภิกษุสงฆ์บริโภคยาสูบ สมควรต้องปาจิตตีย์หรือไม่ในยุค
ปัจจุบัน และความสัมพันธ์กับกฎหมายของฆราวาสจะส่งผลอย่างไร ต่อเบญจศีลทางสงฆ์ เพราะการ
ควบคุมยาสูบและสุรา จัดเป็นประเด็นทางด้านสาธารณสุขที่สาคัญในระดับโลก ซึ่งเรามิอาจปฏิเสธได้
เลยว่า ยาสูบมีผลต่ออัตราการตายของประชาชนซึ่งรวมถึงพระสงฆ์ในประเทศไทยด้วย
ยาสูบเป็น “มัชชะ” ที่แปลว่า “ของเมา” ในเบญจศีล หรือไม่ ??
ยาสูบ แม้ไม่มีฤทธิ์ทาให้เมาจนถึงขนาดขาดสติ เช่น สุรา แต่ก็มีฤทธิ์โดยตรงต่อระบบสมองเมื่อ
ผ่านการเสพ โดยฤทธิ์ต่อสมองที่เกิดขึ้นคือการสร้างความรู้สึกตื่นตัว และรู้สึกผ่อนคลายให้กับผู้เสพ การ
ขาดนิโคติน (nicotine withdrawal syndrome) จะส่งผลให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้า หดหู่ หงุดหงิด ขี้โมโห
ตลอดจนมีผลต่อสมาธิ 3 ที่สาคัญการเสพโดยการสูดเอาควันมีผลต่ อสมองทันทีภายในเวลา 7 วินาที

1

ชูชัย ศุภวงศ์, 2 ทศวรรษการควบคุมการบริโภคยาสูบของสังคมไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัย
และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.), 2550), น. 1 - 4
2
นุสรณ์ คูธนะวณิชวงศ์ และคณะ, “สถานการณ์การสูบบุหรี่ของพระภิกษุสามเณร แม่ชี และศิษย์วัดแลผลของการจัด
โปรแกรมวัดปลอดบุหรี่ จังหวัดนครราชสีมา”, ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2556
3
ประสิทธิ์ กี่สุขพันธุ์, การเลิกสูบบุหรี่ (Smoking cessation) อ้างจาก
http://www.thaiheart.org/images/column_1353671720/Smoking_2.pdf เข้าถึงข้อมูลวันที่ 25 ตุลาคม 2561
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ทั้งนี้ในต่างประเทศมีการศึกษาว่า นิโคตินมีผลเทียบเท่ากับหรืออาจจะมากกว่า เฮโรอีนหรือโคเคน ด้วย 4
ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์จึง แทบจะกล่าวปฏิเ สธไม่ได้เ ลยว่า ยาสูบเป็น “มัชชะ” ตาม
ความหมายของศีลข้อ 5 แน่นอน
มีกลไกบรรทัดฐานอย่างไร อภิปรายในทางธรรม
ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่ ปัญจวัคคีย์ ในคราวปฐมเทศนาในครั้งแรกนั้นได้
เสนอหลักธรรมเรื่อง มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางและอริยสัจ 4 ซึ่งคาว่าทางสายกลางนั้นใช้ใน
การพิจารณาเรื่องของกฎไตรลักษณ์ด้วย กล่าวคือ ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงผันแปร เป็นทุกข์ ทางสาย
กลาง คือการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นอัตตา หรือ อนัตตา 5 การยึดมั่นถือมั่น มี
ความคล้ายกับการเสพติด (addictive) กล่าวคือ มีความต้องการเพื่อเสพอันเป็นลักษณะการยึดมั่นถือมั่น
ซึ่งยาสูบมีผลต่อการเสพติดเนื่องด้ วย สารเคมีที่เรียกว่า “นิโคติน” ดังที่ได้กล่าวในข้างต้น แม้ยาสูบจะ
ออกฤทธิ์ไม่เหมือนกับ สุรา ที่ส่งผลต่อการขาดสติอย่างชัดเจนก็ตาม แต่ส่งผลต่อร่างกายเวลาที่มีความ
ต้องการนิโคตินซึ่งร่างกายจะสร้างอุปทานเรื่องความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมา อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถหลุด พ้น
จากวัฎสงสารได้ตามความเชื่อทางพุทธปรัชญาว่าด้วยกฎแห่งกรรมตามพระอภิธรรม ที่สาคัญในศีลข้อ 1
การห้ามเบียดเบียนชีวิตนั้น หมายถึงการเบียดเบียนต่อชีวิตตนเองด้วย และถ้าเป็นโรคที่เกิดจากการ
บริโภคยาสูบอย่างเช่น มะเร็งปอดหรือถุงลมโป่งพองแน่นอนว่าเป็นการเบียดเบียนต่ อญาติสนิ ทมิต ร
สหายด้วยที่ต้องเป็นภาระในการดูแล หรือแม้แต่กรณีฆราวาสที่สูบบุหรี่อันเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท
หนึ่งบางทีอาจต้องผิดศีลข้อ มุสาวาทา เพราะต้องมีการโกหก ว่าตนมิได้สูบ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการ
เสพยาสูบ ส่งผลเป็นลูกโซ่ในการผิดศีลข้ออื่นด้วย แม้โทษทางอาบัติอันเกิดจากการฝ่าฝืนศีลในข้อ 5 จะ
เพียงแค่ปาจิตตีย์ แต่ถ้าพิจารณาในเรื่องการเบียดเบียนชีวิตตนเองนั้นตามที่ได้กล่าว อาจถึงขนาดต้อง
อาบัติปาราชิกอันเป็นโทษสูงสุดในทางสงฆ์ด้วย ทั้งนี้มีการเปรียบเทียบว่า การบริโภคยาสูบเหมือนเป็น
การฆ่าตัวตายในระยะยาวและต่อเนื่อง ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า ในทางพุทธศาสนาแล้ว สมควรมีการกาหนดให้
ชัดเจนว่า “ยาสูบ” คือ “มัชชะ” ในศีลข้อ 5 เพื่อให้พระภิกษุตระหนักและพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง
ต่อสุขภาพนี้ เนื่องด้วยเหตุผลในเรื่องศีลที่พึงปฏิบัติ ทั้งนี้ เบญจศีลจัดเป็นศีลพื้นฐานที่พระพุทธศาสนา
กาหนดเป็นมาตรฐานขั้นต่าที่พึงปฏิบัติต่อกันและเป็นไปหนึ่งในพื้นฐานของไตรสิกขาที่ขยายความได้
ออกมาเป็นมรรค 8 หรือทางแห่งความหลุดพ้นจากกองทุกข์ตามอริยสัจ 4 อันเป็นที่สุดของพุทธศาสนา
“ยาสูบ” แม้มิได้มีการกล่าวไว้ในนิทานต้นบัญญัติเพื่อการกาหนดห้ามภิกษุบริโภคเหมื อนกับสุราซึ่งเริ่มต้น
จาก ท่านพระสาคตะ ได้รับการถวายสุราชั้นยอดจากชาวบ้านจนเป็นเหตุให้เมามายขาดสติ พระพุทธเจ้า
จึงทรงบัญญัติเป็นกฎข้อห้ามในเบญจศีล ซึ่งภิกษุที่มีเจตนาฝ่าฝืนจะต้องอาบัติปาจิตตีย์ในทางแก้ไขนั้น
เพียงแค่ ภิกษุปลงอาบัติ ก็เป็นอันหลุดพ้นจากการต้องความผิด แต่ผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการบริโภค
ยังคงติดตัวอยู่มิได้สูญสลายไปด้วย (ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมิได้หายไปด้วย) สุรากับยาสูบมีความ
คล้ายกันตรงที่เป็นยาเสพติดที่เข้าถึงสะดวกสามารถหาซื้อที่ไหนก็ได้ พระสามารถซื้อ “ยาสูบ” ได้ไม่
ต้องห้ามเหมือนกับสุรา เนื่องด้วยศีลข้อ 5 บัญญัติไว้ชัดเจนว่า “สุราเมระยะ” ซึ่งที่ถูกต้องแล้ว ไม่ควรให้
พระซื้ อ หรื อ รั บ การให้ บุ ห รี่ หรื อ ฆราวาสที่ จ าหน่ า ยบุ ห รี่ ก็ ไ ม่ ส มควรที่ จ ะให้ ห รื อ ขายบุ ห รี่ ใ ห้ แ ก่ พ ระ
เช่นเดียวกันกับสุรา ภายใต้การพิจารณาว่า ยาสูบเป็นมัชชะ
4

ประกิต วาทีสาธกกิจ, นิโคตินในบุหรี่ฤทธิ์เสพติดเทียบเท่าโคเคน-เฮโรอีน อ้างจาก
www.thaihealth.or.th/Content/20058-นิโคตินในบุหรี่ฤทธิ์เสพติดเทียบเท่าโคเคน-เฮโรอีน.html เข้าถึงข้อมูลวันที่ 26
ตุลาคม 2561
5
ตามอนัตลักขณสูตร ในเถรวาท และวัชรยานปรัชญาปารมีตสูตร ของมหายาน
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มีกลไกบรรทัดฐานอย่างไร อภิปรายในทางกฎหมาย
การควบคุมยาสูบของพระภิกษุสงฆ์ ต้องตกอยู่ภายใต้กฎหมายของฆราวาสด้วย กล่าวคือ การ
บริโภคยาสูบของพระสงฆ์ต้องตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ด้วย
ซึ่งวัดถูกจัดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายกาหนด อันเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2546 โดยเป็นการอาศัย
อานาจตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติฯ และกฎหมายอีกฉบับที่พระภิกษุสงฆ์ต้องมีตกอยู่ภายใต้
บังคับ คือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ซึ่งมีการปรับปรุงใน ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งให้อานาจมหา
เถรสมาคมในการออกข้อกาหนดเพื่อควบคุมพระภิกษุให้อยู่ในพระวินัยได้ และกรณีไม่น่าจะเป็นการจากัด
สิทธิและเสรีภาพของพระภิกษุด้วย เนื่องจาก พระภิกษุเป็นกลุ่มบุคคลเฉพาะที่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
ประชาชนในเรื่องการห้ามบริโภคยาสูบ และสอดคล้องไปกับหลักเบญจศีลด้วย
ปัจฉิมลิขิต
สมควรพิจารณาว่า ยาสูบเป็น “มัชชะ” ตามศีลข้อ 5 โดยการกาหนดให้ “ยาสูบ” เป็นหนึ่งในข้อ
ห้ามที่ ภิกษุสงฆ์ สมควรห้ามบริโภคซึ่งเถรสมาคมสามารถใช้อานาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.
2505 ในการกาหนดเป็นข้อห้ามให้พระภิกษุบริโภคยาสูบ ทั้งนี้ให้ฆราวาสร่วมมือในการไม่ถวายหรือ
จาหน่ายยาสูบแก่พระภิกษุสงฆ์ร่วมด้วย เพื่อให้ภิกษุสงฆ์มีสุขภาพที่ดีและมิให้ยึดมั่นถือมั่นอันเป็นผลจาก
การเสพติด
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เพศวิถีนอกขนบบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์1

หยาดฝน ทิพย์บารุง, เทพทวี โชควศิน และธเนศ ปานหัวไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) เป็นนักคิดชาวฝรั่งเศสสมัยหลังยุคนวนิยม (postmodernism)
แนวคิดของเขามีอิทธิพลต่อวิชาการหลายแขนง เช่น ปรัชญา เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา ฯลฯ ที่เปิดเผย
ให้เห็นถึงอานาจในยุคสมัยใหม่ที่ไม่ไ ด้มาจากองค์อธิปัตย์แต่เ พียงผู้เดียว แต่มันกลับมาจากหลายจุ ด
โครงสร้ า งทางสั ง คม (social body) ที่ ท างานร่ ว มกั บ ความรู้ (knowledge) แล้ ว สร้ า งวาทกรรม
(discourse) ขึ้ น มารองรั บ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง วาทกรรมที่ เ ป็ น มาตรฐานของความเป็ น ปกติ
(normalization) เพื่อให้มนุษย์ทาการตรวจสอบตัวเองด้วยตนเอง ทั้งยังสร้างวินัย (discipline) เป็นตัว
ควบคุมกากับอีกชั้นหนึ่ง แบรี่ สมาร์ต (Barry Smart) จึงให้ข้อสรุปว่า แนวทางการศึกษาของฟูโกต์จะ
มองว่าประวัติศาสตร์เป็นเพียงการประกอบสร้างของวาทกรรม (Smart, 2002, p. 59)
มิเชล ฟูโกต์มองว่า เมื่อระบบเศรษฐกิจและการเมืองเกิดการขยายตัวรัฐจึงเห็นว่ามนุษย์ในฐานะ
ที่เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมเป็นทรัพยาการที่มีค่าที่จะสามารถป้อนเข้าสู่ระบบการผลิตและเป็นกาลังหลัก
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเช่นกัน ปัญหาของเพศและเพศวิถีจึงกลายเป็นปัญหาที่รัฐต้องยื่นมือเข้ามา
แก้ไข รัฐจึงเกิดแนวคิดในการควบคุมเพศและเพศวิถี (sex and sexuality) ไปพร้อมกับการจัดการด้าน
เศรษฐกิจและการเมือง ทาให้เกิดการกาจัดเพศวิถีที่ไม่ก่อให้เกิดการผลิตออกไป (unproductive) โดยมี
องค์ความรู้ทางด้านการแพทย์เข้ามาเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างวาทกรรมความเป็นปกติ ทั้งยังคอยจับ
ตาสอดส่องพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปกติ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความเป็นปกติของสังคมจึงสงวนพื้นที่ไว้
สาหรับเพศวิถีแบบรักต่างเพศ (heterosexuality) เพศวิถีใด ๆ ที่นอกเหนือจากนี้คือความผิดปกติที่ไม่
เป็นที่ยอมรับ เป็นอาชญากรรมทางสัง คมที่ชั่วร้ายที่ต้องกีดกันออกไปจากสัง คมโดยเร็ว (Foucault,
1978, p. 23-35) อย่างไรก็ตาม ฐานความคิดของฟูโกต์เน้นย้าไปในเรื่องที่ว่าเพศวิถีเป็นเรื่องของชนชั้น
เขามองว่าชนชั้นสูงจะมองเรื่องของเพศวิถีไปในทางการสืบสายเลือดบริสุทธิ์ ชนชั้นนายทุนเชื่อมโยงกับ
แนวคิดการมีสุขภาพที่ดี (healthy sexuality) และแนวคิดเรื่องสุขภาพโดยทั่วไปเพื่อขยายระยะเวลาการ
ครองอานาจ ทั้งยังผลิตสร้างความจริงในเรื่องเพศเพื่อแยกแยะเพศวิถีของตนกับของชนชั้นแรงงานที่พวก
เขาเห็นว่ามีชีวิตเพื่อแสวงหาความสุขในเรื่องเพศ ชนชั้นแรงงานเป็นเป้าหมายของการควบคุมเพศวิถี
เพราะสุขสภาพและการเจริญพันธุ์ของพวกเขามีผลต่อกาลังในการสร้างผลผลิต อย่างไรก็ตาม แนวคิด
เรื่องเพศวิถีของชนชั้นกลางก็ถ่ายเทให้กับชนชั้นแรงงานด้วยในที่สุด (p. 118-131)
แม้ว่าในขั้นแรกมิเชล ฟูโกต์ จะมองว่าเรือนร่างของมนุษย์เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติการของ
อานาจที่จะชาแหละแล้วประกอบสร้างมันขึ้นมาใหม่ผ่านสถาบันทางสังคมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว
สถานศึกษา หรือแม้แต่ที่ทางานก็ตาม แต่เขายังมองว่าตัวมนุษย์เองก็ยังสามารถที่จะสร้างตัวตนและ
ดารงอยู่ภายใต้อานาจที่กดซ้อนทับ อยู่ไ ด้เช่ นกัน ดังนั้น ฟูโกต์จึงมองว่ามนุษย์เป็นได้ทั้ง ผู้กระท าและ
ผู้ถูกกระทาในคราวเดียวกัน (Dreyfus and Rabinow, 1983: p. 229-233)
เพศวิถีที่ไม่เป็นไปตามขนบไม่เพียงแต่ส่งผลต่อสังคมของฆราวาสเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อทัศนคติ
ต่อสังคมศาสนาด้วยเช่ นกัน หลายศาสนาไม่ยอมรับ ให้ผู้มีเ พศวิถีนอกขนบเข้าสู่พื้นที่ศาสนาในฐานะ
1

บทความนี้พัฒนาขึ้นจากวิทยานิพนธ์เรือ่ ง “แนวคิดของมิเชล ฟูโกต์ ที่มีต่อเพศวิถี: การศึกษาเชิงวิพากษ์” ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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นักบวช แต่ยังมีบางศาสนาที่มีเงื่อนไขบางประการในการรับเข้าและไม่ปฏิเสธไปเสียทีเ ดียวดังเช่นพุทธ
ศาสนาเถรวาทในประเทศไทย โดยมีงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องบัณเฑาะก์กับการบรรลุ
ธรรม” ของพระมหาอดุลย์ ยโสธโร ศึกษาแล้วพบว่า แม้บัณเฑาะก์เป็นบุคคลต้องห้ามที่ไม่ให้บวชถือเพศ
บรรพชิต แต่ก็มีข้อยกเว้นเช่นกันว่าบัณเฑาะก์ประเภท อาสิตตบัณเฑาะก์ อุสสุยบัณเฑาะก์ และปักข
บัณ เฑาะก์ สามารถบวชได้ ส่วนโอปักกมิยบัณ เฑาะก์ และนปุง สกบัณ เฑาะก์ไ ม่ส ามารถบวชได้ โ ดย
เด็ดขาดเนื่องจากไม่มีสัญลักษณ์ทางเพศที่ตัดสินว่าเป็นเพศใดเพศหนึ่ง (พระมหาอดุลย์ ยโสธโร, 2549,
น. 40-49) อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าบัณเฑาะก์จะไม่สามารถบรรลุธรรมได้ในชาตินี้ การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ก็จะเป็นปัจจัยและอุปนิสัยตามส่งให้บรรลุธรรมในชาติถัด ๆ ไปได้ (น. 122-142) ส่วนงานวิจัยของพระ
มหาสักชาย นะวันรัม เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “บัณเฑาะก์” ในกลุ่มพระภิกษุสามเณรไทยใน
ปัจจุบัน” จะมองว่า สาเหตุที่มีบัณเฑาะก์เข้ามาบวชมากก็เพราะพระอุปัชฌาย์ไม่สามารถคัดกรองคนได้
เนื่องจากเรื่องของสิทธิและเสรีภาพ และเพราะเหตุนี้เองจึงทาให้ภาพลักษณ์ของพุทธศาสนาเสื่อมเสีย
เนื่องจากผู้ที่เข้ามาบวชไม่ได้ละทิ้งอุปนิสัยเดิม (พระมหาสักชาย นะวันรัม, 2551, น. 1-2) พระมหาสัก
ชาย นะวันรัมระบุถึงข้อเสนอหนึ่งของพระพยอม กัลยาโณที่มีต่อกรณีพระบัณเฑาะก์ที่เข้ามาบวชแล้วทา
ให้ภาพลักษณ์ของพุทธศาสนาเสียหายว่า เห็นควรที่จะแยกสานักสงฆ์ออกไปไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับสงฆ์ส่วน
ใหญ่ (น. 3-4) อย่างไรก็ตาม ข้อเรียกร้องของพระมหาสักชายต่อบัณเฑาะก์ที่เข้ามาบวชก็คือ เมื่อเข้ามา
บวชแล้วก็ควรปรับพฤติกรรมให้เข้ากับสงฆ์หมู่มากและพุทธศาสนิกชนก็ไม่ควรสนับสนุนลูกหลานให้เข้า
มาบวชหากมีอุปนิสัยที่ต่างไปจากเพศชายตามขนบ (น. 87-88) จากวิทยานิพนธ์ทั้งสองเล่มจะเห็นได้ว่า
มีเพียงบัณเฑาะก์ผู้ที่มีอวัยวะบ่งบอกเพศชายแต่มีเพศวิถีที่ไม่เป็ นไปตามขนบเท่านั้นถึงจะบวชได้ แต่เมื่อ
บวชเข้าไปแล้วก็จะกลายเป็นพระในอีกระดับหนึ่งที่ไม่สามารถร่วมสังฆกรรมกับสงฆ์หมู่มาก ซึ่งในสายตา
คนส่วนใหญ่จะเห็นว่าพวกเขาเป็นสาเหตุที่ทาให้พุทธศาสนาเถรวาทไทยมีภาพลักษณ์ที่เสื่อมเสีย
จากแนวความคิดของมิเ ชล ฟูโ กต์ และปัญหาเพศวิถีที่เ กิดขึ้นในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ จะเห็นได้ว่า
คาถามที่สาคัญประการหนึ่งก็คือ เราจะสามารถนาแนวคิดของมิเชล ฟูโกต์ เข้ามามองให้เห็นถึงสาเหตุ
ของการที่ผู้มีเพศวิถีนอกขนบต้องการบวชเพื่อเป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนาเถรวาทในไทยได้หรือไม่ ซึ่ง
ผู้วิจัยมีแนวโน้มของคาตอบว่าแนวคิดของมิเชล ฟูโกต์จะสามารถใช้วิเคราะห์วิจารณ์ในกรณีของปัญหาที่
เกิดขึ้นได้จริงในระดับรากลึกของปัญหามากกว่าเรื่องผิวเผินที่กล่าวกันว่าเกิดจากวาทกรรม “บวชเพื่อให้
พ่อแม่เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ ” หรือแม้แต่ “บวชแล้วเป็นคนดี” ฯลฯ และจะสามารถตอบรับปัญหา
ที่เ กิดขึ้นได้ดีกว่าแนวคิ ดการวิเ คราะห์วิจ ารณ์ ที่ผ่า นมา ผู้วิจัยจึง ต้องการเสนอว่าท้า ยที่ สุด แล้ ว แนว
คาตอบดังกล่าวจะทาให้ประสบความสาเร็จในการมองปัญหาได้อย่างไร
รายการอ้างอิง
Dreyfus, H. L. and Rabinow, P. (1983). Michel Foucault: Beyond Structuralism and
Hermeneutics. Chicago: University of Chicago.
Foucault, M. (1976/1978). The History of Sexuality Volume I: An Introduction. Translated by
Robert Hurley. New York: Pantheon Books. (Translated from Michel Foucault. Histoire
de la Sexualité: La Volonté de Savoir. Paris: Gallimard.)
Smart, B. (2002). Michel Foucault. New York: Routledge.
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แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติผู้อุปสมบทในอาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่1

พระมหาสมพงษ์ วงศ์ใหญ่ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
บทนา
การอุป สมบทเป็น วิธี ก ารทาให้บุคคลที่เ ลื่ อ มใสศรั ทธาในพระรั ตนตรัย เปลี่ยนจากเพศ
ฆราวาส/คฤหัสถ์เข้ามาเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งในหมู่สงฆ์อันเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย จัดเป็นสังฆกรรม
อย่างหนึ่ง และเป็นพิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นศาสนทายาทในพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าทรง
วางหลั ก เกณฑ์ แ ละระเบี ย บปฏิ บัติ ไ ว้ รั ด กุ ม และละเอี ย ดมาก ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ศ าสนทายาทที่ ดี ไ ว้ สืบ
พระพุทธศาสนา (พระธรรมกิตติวงศ์, 2551 : 1405)
สาหรับแนวทางการตรวจสอบที่มหาเถรสมาคมประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน นอกจากจะยึดถือ
กระบวนการตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ทุกประการแล้ว ยัง ได้ตรากฎมหาเถรสมาคมที่ว่าด้วย
เรื่องการตรวจสอบคุณ สมบัติผู้อุปสมบทเพิ่มเติมเข้ามา เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและบริบทของ
สังคมไทยในปัจจุบัน เช่น การตรวจสอบภูมิลาเนา ความประพฤติในการเป็นสุภาพชน และความรู้อ่าน
เขียนหนังสือไทย (กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2536 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์
หมวด 3 ข้อ 13 (1),(2),(3)) เป็นต้น
ถึงแม้ว่ามหาเถรสมาคมได้ตรากฎหมายเพื่อใช้ในการควบคุมดูแลเกี่ยวกับกระบวนการใน
การอุป สมบทให้ถูกต้องและปฏิบัติไ ปในทางทิศทางเดียวกันแล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันยัง มีผู้แอบแฝง
ลักลอบเข้ามาอุปสมบทได้ ดังปรากฏให้เห็นอยู่เป็นประจาตามสื่อต่างๆ ซึ่งเป็นบุคคลต้องห้ามในการให้
บรรพชาอุป สมบทตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับ ที่ 17 พ.ศ. 2536 ว่าด้วยการแต่ง ตั้ง ถอดถอนพระ
อุปัชฌาย์ หมวด 3 ข้อ 13 และ 14 ข่าวที่ปรากฏนั้นเป็นสิ่ง สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของกระบวนการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้อุปสมบท ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญประการหนึ่งของคณะสงฆ์ไทยเวลานี้ เพราะไม่มี
ระบบกลั่นกรองผู้ที่จะมาบวช กระบวนการส่วนใหญ่มิได้มีอะไรมากกว่าพิธีอุป สมบท ซึ่งก็กลายเป็น
พิธีกรรมไป ใครที่สามารถกล่าวคาขานนาคได้ มีอัฏฐบริขารครบก็สามารถบวชพระได้ ด้วยเหตุนี้ใครต่อ
ใครจึงสามารถเข้ามาเป็นพระให้คนกราบไหว้ได้ ไม่เว้นแม้ แต่ผู้ที่เคยต้องปาราชิกหรือถูกจับสึกมาแล้ว
(พระไพศาล วิสาโล, 2552 : 318) สอดคล้องกับรายงานการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการบวชของคนไทย”
พบว่า หลังจากบวชแล้ว ผู้ที่มาขอบวชมีประวัติไม่ดีมาก่อน เช่น เป็นนักเลง อันธพาล เป็นโจรผู้ร้าย หรือ
เคยทาความผิดอย่างอื่นมาก่อน เมื่อบวชแล้วไม่ทิ้งนิสัยเดิม ทาความเสียหายและความมัวหมองแก่พระ
ศาสนาเป็นอย่างมาก บางคนมีร่างกายพิการ เช่ น ตาบอด เป็นต้น ก็ยัง ได้รับ การบวชให้ (จานงค์
อดิวัฒนสิทธิ,์ 2538 : 68) และวิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร-มหาบัณฑิต เรื่อง “บทบาทและหน้าที่ของพระ
อุปัชฌาย์ในคณะสงฆ์ ไทย” พบว่า ในปัจจุบัน การอุปสมบทให้แก่อุปสัมปทาเปกขะนั้นง่ายมาก ไม่ได้
เป็นไปตามบทบัญญัติที่กาหนดในพระวินัยและในกฎมหาเถร-สมาคม เนื่องจากพระอุปัชฌาย์ไม่เคร่งครัด
ต่อหลักการในพระวินัยที่เกี่ยวกับการอุปสมบท อันเป็นความ ย่อหย่อนประการหนึ่งของตัวพระอุปัชฌาย์
1

เนื้อหาในบทความนี้เป็นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความย่อหย่อนในการคัดสรรอุปสัมปทาเปกขะ (ผไท นาควัชระ, 2547 : 80)
เช่นเดียวกับวิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของพระอุปัชฌาย์ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15” ก็พบว่า สภาพปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติหน้าที่พระอุปัชฌาย์
สาเหตุหนึ่ง เกิ ดขึ้ นจากความย่ อหย่อ นในการปฏิบั ติ หน้ า ที่ข องตั ว พระอุปัช ฌาย์เ อง (พระครู ส มุ ท ร
ประภากร (เฉลิม ปภงฺกโร), 2557 : 148) ซึ่งวิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร-มหาบัณฑิต เรื่อง “กระบวนการ
คัดเลือกและวิธีการฝึกอบรมพระอุปัชฌาย์ของคณะสงฆ์ไทย” พบว่า ความย่อหย่อนหรือความบกพร่อง
ของพระอุปัช ฌาย์ใ นการคัดเลือกผู้ที่เ ข้ามาบวชเกิดจาก 1.) การปล่อยปละละเลยไม่เ อาใจใส่ในการ
ตรวจสอบคัดเลือกของพระอุปัชฌาย์ 2.) ความเกรงใจหรือกลัวอิทธิพลของมารดาบิดาหรือญาติของผู้มา
ขอบวช 3.) พระอุปัชฌาย์เห็นแก่ผลประโยชน์หรือลาภสักการะ 4.) พระอุปัชฌาย์มีภาระหน้าที่มากจนไม่
มีเวลาตรวจสอบประวัติผู้ที่มาขอบวช (พระมหาเกียงศักดิ์ เกริกชัยวัน, 2554 : 76-78)
สภาพและปัญ หาของกระบวนการตรวจสอบคุณ สมบั ติ ผู้อุป สมบทดัง ที่ ก ล่า วมาข้ า งต้ น
ส่งผลให้มีพระภิกษุที่อุปสมบทมาอย่างไม่ถูกต้องตามพระวินัยและกฎมหาเถรสมาคม อันเป็นสาเหตุอีก
ประการหนึ่งที่ทาให้เกิดความเสื่อมเสียและความมัวหมองขึ้นในพระพุทธศาสนา และเป็นบ่อนทาลาย
ความศรัทธาและเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพ และปัญหา
ของกระบวนการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ อุ ป สมบทในอ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
เนื่องจากว่าเมืองเชียงใหม่ มีสภาพภูมิศาสตร์ที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนามี
ความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งตั้ ง แต่ อ ดี ต มาจนถึ ง ปั จ จุ บัน แล้ ว ยั ง เป็ น หั ว เมื อ งส าคั ญ และเป็ นศู น ย์ ก ลางความ
เจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ ของภาคเหนือและของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ ในการหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหากระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้อุป สมบท โดยการวิจัยในครั้ง นี้เป็นการวิจัย แบบ
ผสมผสาน ในขั้นตอนแรก ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการวิจัยเชิงสารวจ โดยใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามเพื่อหาคาตอบว่า สภาพการตรวจสอบคุณสมบัติผู้อุปสมบทที่
ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไร อะไรเป็นปัญหาของการตรวจสอบคุณสมบัติผู้อุปสมบทที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
และในขั้นตอนสุดท้ายผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการตรวจสอบคุ ณสมบัติผู้อุปสมบท อันเป็นจุดประสงค์หลักของ
การทาวิจัยในเรื่องนี้
สภาพและปัญหาการตรวจสอบคุณสมบัติผู้อุปสมบทในปัจจุบัน
ผู้วิจัยได้เ ก็บ รวบรวมข้อมูล ด้านสภาพและปัญหาการตรวจสอบคุณ สมบัติผู้อุป สมบทใน
ปัจจุบันกับเจ้าอาวาสหรือผู้แทนเจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลรั บผิดชอบเรื่องการอุปสมบทภายในวัด
ของแต่ละวัดในเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 129 วัด (ฝ่ายศาสนสถานและควบคุม
ทะเบียนวัด กองพุทธศาสนสถาน สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ง ชาติ สารวจเมื่อวันที่ 29 มีนาคม
2560) และทาการวิเคราะห์ ดังปรากฏออกมาเป็นข้อมูลเชิงสถิติดังต่อไปนี้
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2
สภาพการตรวจสอบคุณสมบัติผู้อุปสมบทในปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (
)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทั้ง 6 ด้าน พบว่า การตรวจสอบเอกสารทางราชการและเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ทะเบียนบ้าน บัตรประจาตัวประชาชน ใบสมัคร ใบรับรอง) เป็นสภาพการตรวจสอบที่ พบ
มากที่สุด (
) รองลงมา คือ การตรวจสอบใบรับรองแพทย์ (ผลตรวจเลือด ผลการตรวจ โรค
ร้ายแรง ความบกพร่องของร่างกาย) (
), การตรวจสอบการรับรองความประพฤติ / พฤติกรรม
( 2.64) การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ( 2.47) และการตรวจสอบความรู้ความสามารถในการ
อ่านเขียนภาษาไทยและกล่าวคาขอบรรพชาอุป สมบทได้ด้วยตนเอง ( 1.90) ตามลาดับ ส่วนการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของเพศตามพระวินัย เป็นสภาพการตรวจสอบที่พบน้อยที่สุด (

ปั ญ หาการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ผู้ อุ ป สมบทในปั จ จุ บั น โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ ของปั ญ หาทั้ ง 6 ด้ า น พบว่ า ปั ญ หาการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ผู้
อุปสมบทในปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของปัญหาทั้ง 6
ด้าน พบว่า ปัญหาการตรวจสอบคุณสมบัติของเพศตามพระวินัย เป็นปัญหาการตรวจสอบที่พบมาก
ที่สุด (
) รองลงมา คือ ปัญหาการตรวจสอบการรับรองความประพฤติ / พฤติกรรม (
),
ปัญหาการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (
), ปัญหาการตรวจสอบใบรับรองแพทย์ (ผลตรวจ
เลือด ผลการตรวจโรคร้ายแรง ความบกพร่องของร่างกาย) (
) และปัญหาการตรวจสอบเอกสาร
ทางราชการและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทะเบียนบ้าน บั ตรประจาตัวประชาชน ใบสมัคร ใบรับรอง)
(
) ตามลาดับ ส่วนปัญหาการตรวจสอบความรู้ความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยและกล่าว
คาขอบรรพชาอุปสมบทได้ด้วยตนเอง เป็นสภาพการตรวจสอบที่พบน้อยที่สุด (
)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อยในแต่ละปัญหา พบว่า
ปัญหาการตรวจสอบประวั ติอาชญากรรม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (
) เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ปั ญ หาผู้ ต รวจสอบไม่ ส ามารถประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้ เป็นปัญหาที่พบมากที่สุด (
) รองลงมา คือ ปัญหามีหลักการ
ให้ตรวจสอบ แต่ไม่มีวิธีการปฏิบัติให้ดาเนินการ (
)
ปัญหาการตรวจสอบการรับรองความประพฤติ / พฤติกรรม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(
) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัญหาผู้ขอบวชไม่มีเวลามานอนค้างคืนที่วัด เป็นปัญหาที่พบ
มากที่สุด (
) รองลงมา คือ ปัญหาก่อนบวชไม่ปรากฏว่าผู้ขอบวชมีพฤติกรรมเสียหาย (
)
ปัญหาการตรวจสอบเอกสารทางราชการและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทะเบียนบ้าน บัตร
ประจาตัวประชาชน ใบสมัคร ใบรับรอง) โดยรวมอยู่ในระดับน้อย (
) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ปัญหาผู้ตรวจสอบไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้องของเอกสารได้ เป็นปัญหา
ที่พบมากที่สุด (
) รองลงมา คือ ปัญหาผู้ขอบวชแสดงเอกสารไม่ครบตามที่กาหนด (
)
ปัญ หาการตรวจสอบใบรับ รองแพทย์ (ผลตรวจเลือด ผลการตรวจโรคร้ายแรง ความ
บกพร่องของร่างกาย) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (
) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัญหา

2

ความกว้างของอันตรภาคชัน้

-ความตาย

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด
, 0.8
จานวนชั้น

= 4−0
(ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, 2543 : 30)
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ใบรับรองแพทย์ไม่ได้ระบุโรคที่ต้องการตรวจสอบ เป็นปัญหาที่พบมากที่สุด (
ปัญหาใบรับรองแพทย์สามารถซื้อขายได้ตามคลินิกทั่วไป (
)

) รองลงมา คือ

ปั ญ หาการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องเพศตามพระวิ นั ย โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(
) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัญหาผู้ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบเบื้องต้นด้วยลักษณะ
ภายนอกได้ เป็นปัญหาที่พบมากที่สุด (
รองลงมา คือ ปัญหามีหลักการให้ตรวจสอบ แต่ไม่มี
วิธีการปฏิบัติให้ดาเนินการ (
)
ปั ญ หาการตรวจสอบความรู้ ค วามสามารถในการอ่ า นเขี ย นภาษาไทยและกล่ า วค าขอ
บรรพชาอุป สมบทได้ด้วยตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับ น้อย (
) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ปั ญ หาผู้ ข อบวช ไม่ ส ามารถกล่ า วค าขอบรรพชาอุ ป สมบทได้ ด้ ว ยตนเอง เป็ น ปั ญ หาที่ พ บมากที่ สุ ด
(
) รองลงมา คื อ ปั ญ หาผู้ ต รวจสอบละเลยการท่ อ งจ าค าบรรพชาอุ ป สมบทของผู้ ข อบวช
(
)
จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ามีการการตรวจสอบคุณสมบัติผู้อุปสมบทอยู่เป็นประจา
จึงทาให้ปัญหาการตรวจสอบคุณสมบัติผู้อุปสมบทอยู่ในระดับปานกลาง
แนวทางการแก้ไขปัญหาการตรวจสอบคุณสมบัติผู้อุปสมบท
ผู้วิจัยได้ นาผลการวิจัยที่เ ป็นข้อมูลเชิ ง สถิติ มาสร้างเป็นประเด็นคาถามสาหรับ จัดการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ เพื่อตอบวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยในครั้งนี้ คือ การหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
การตรวจสอบคุณสมบัติผู้อุปสมบท โดยการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลทั้งหมดออกมาเป็นเอกสารหรือคู่มือ
แนะนาแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติผู้อุปสมบท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วิธีดาเนินการในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้อุปสมบท แบ่งออกเป็น 2 คือ
ขั้นตอนที่ 1
1. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพระอุปัชฌาย์ หรือคณะกรรมการกลางในการตรวจสอบ
จะต้องให้ผู้ขออุปสมบทแสดงหลักฐานเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
1.1 ใบสมัครขออุปสมบท
1.2 ใบรับรองการขออนุญาตอุปสมบทจากบิดามารดาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
1.3 ใบรับรองแพทย์ (รูปแบบใหม่เท่านั้น)
1.4 บัตรประจาตัวประชาชน (ไม่รับสาเนา)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ผู้ขออุปสมบทนามายื่น และจะต้องถ่าย
เอกสารสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนด้วยตนเอง แล้วให้ผู้ขออุปสมบทลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง โดย
ไม่รับเอกสารสาเนาจากผู้ขออุปสมบท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการปลอมแปลงเอกสารได้ในเบื้องต้น
ระดับหนึ่ง
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและคดีความสาคัญ ประวัติการคุมประพฤติ
และประวัติผู้ที่ต้องอาบัติป าราชิ ก โดยใช้ เ ลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลั ก ตรวจสอบในระบบ
ออนไลน์ที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทาข้อตกลงร่วมกันกับสานักงานตารวจแห่งชาติ กรมคุม
-ความตาย
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ประพฤติ และที่จัดทาระบบข้อมูลบัญชีรายชื่อพระภิกษุสามเณรเอง โดยรูปแบบของการตรวจสอบใน
ระบบออนไลน์ ควรอยู่ใ นรูป แบบที่เ จ้า หน้ า ที่ไม่ สามารถเห็น หรื อเข้ า ถึง รายชื่ อ และข้ อมู ลทั้ง หมดได้
สามารถทาได้เ พี ยงค้ น หาข้ อมู ล ด้ว ยการพิ มพ์เ ลขบัต รประจ าตั วประชาชน 13 หลัก ลงไปในระบบ
ตรวจสอบออนไลน์ หากผู้ขออุปสมบทมีประวัติดังกล่าว ระบบจึงจะแสดงข้อมูลของผู้นั้น หากไม่มี ระบบ
ก็จะไม่แสดงข้อมูลรายชื่ออื่นใด แต่จะแสดงเป็นผลการผ่านการตรวจสอบแทน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปกป้อง
ข้อมูลลับตามระเบียบของราชการ
4. เจ้าหน้าที่นาผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการกลางพิจารณาออกใบรับรองผ่านการ
ตรวจสอบคุณสมบัติให้แก่ผู้ขออุปสมบท สาหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ควรแนะนาให้บวชเนกขัมมะ
แทนการอุปสมบท
ขั้นตอนที่ 2
5. ในกรณีที่ผู้ขออุปสมบทผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในขั้นตอนแรกแล้ว ให้เจ้าหน้าที่แจ้ง
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ผู้ขออุปสมบททราบและทาการนัดหมายให้ผู้ขออุปสมบทเริ่มมาเป็นนาค
หรือผ้าขาวอยู่ที่วัดก่อนการอุปสมบท อย่างน้อย 3-7 วัน หรือมากกว่านั้นตามเห็นสมควรเป็นรายบุคคล
เพื่อเข้าสู่การตรวจสอบคุณสมบัติผู้อุป สมบทในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบความประพฤติ ,
อุปนิสัย, เพศต้องห้ามตามพระวินัย, โรคร้ายแรงที่อาจจะแสดงอาการออกมาได้ และการท่องคาขอ
บรรพชาอุปสมบท โดยมีเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกลางในการตรวจสอบด้วยการสอดส่องดู สิ่ง ที่
เกิดขึ้นในขณะที่เป็นนาคหรือผ้าขาวอยู่ที่วัด
6. หากผู้ขออุปสมบทไม่มีความประพฤติ, อุปนิสัย, เพศต้องห้ามตามพระวินัย หรือโรค
ร้ายแรงที่เป็นข้อต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการอุปสมบท จึงให้พระอุปัชฌาย์อุปสมบทให้ได้ แต่หาก
ปรากฏว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการอุปสมบท ควรแจ้งให้คณะกรรมการ
กลางทราบ เพื่อพิจารณาลงมติไม่ให้เข้ารับการอุปสมบท หรือบางคุณสมบัติอาจจะให้เป็นนาคหรือผ้า
ขาวไปเรื่อยๆ จนกว่าจะผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรุป
แนวทางการแก้ ไ ขปัญ หาการตรวจสอบคุณ สมบั ติ ผู้อุป สมบท ที่ได้วิเ คราะห์ และสรุป ข้ อ มู ล
ทั้ ง หมดออกมาเป็ น เอกสารหรื อ คู่ มื อ แนะน าแนวทางการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ผู้ อุ ป สมบทนี้ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถคัดกรองคนที่ขาดคุณสมบัติออกไปจากขั้นตอน
ในการเข้ามาอยู่ในสังคมสงฆ์ได้ เนื่องจากการอุปสมบทเป็นขั้นตอนการตรวจสอบด่านแรกในการรับ
ชาวบ้ า นเข้ า มาเป็ น พระภิ ก ษุ และหากอุ ป สมบทในระยะยาว ก็ จ ะกลายเป็ น ศาสนทายาทใน
พระพุทธศาสนา ดังนั้น การตรวจสอบคุณสมบัติจึงเป็นกระบวนการที่สาคัญที่จะต้องคัดกรองอย่าง
เข้มงวด เพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพในการธารงและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ต่อไป
เอกสารอ้างอิง
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งานวิจัยเกี่ยวกับพุทธศาสนากับการรักษาโรคซึมเศร้า : ข้อวิพากษ์และแนวทาง

ยุทธศิลป์ อร่ามศรี นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บทความนี้มีเป้าหมายเพื่อเสนอแนวทางการทาวิจัยเกี่ยวกับพุทธศาสนากับการรักษาโรคซึมเศร้า
โดยเริ่มจากหาแนวทางจากงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว โดยกาหนดขอบเขตของการศึกษาคือ เป็นงานวิจัยใน
ประเทศไทย และอยู่ ใน/ตีพิมพ์ในวงการปรัชญา หรือปรัชญาและศาสนา เนื่องจากวงการปรัชญาและ
ศาสนาในมหาวิทยาลัยไทยมีความเคลื่อนไหวของการทาวิจัยพุทธศาสนากับโรคทางแพทย์จานวนมาก 1
และกระแสสังคมของไทยตอนนี้ได้มีการตระหนักถึงเรื่องโรคซึมเศร้ากันจานวนมากเช่นกัน 2 หลังจากนั้น
นางานวิจัยนั้นมาวิพากษ์แล้วเสนอแนวทางตามความคิดของผู้เขียน
ถ้าทบทวนวรรณกรรมโดยไม่จากัดขอบเขต จะพบงานวิจัยเกี่ยวกับพุทธศาสนากับการรักษาโรค
ซึมเศร้าใน 2สาขาคือ สาขาปรัชญาและศาสนา (Philosophy and Religion)3 และสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ (Health science) ซึ่งมีพยาบาลศาสตร์ (Nursing) จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry) รวมอยู่ในนี้
ด้วย งานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีทิศทางไปในทางเดียวกันคือนาหลักการทางพุทธศาสนาเข้า
มาใช้ในการทาจิตบาบัด ส่วนงานวิจัยในสาขาปรัชญาและศาสนามีทั้งการนาหลักการทางพุทธศาสนาเข้า
มาใช้ การนิยามโรคซึมเศร้าตามมุมมองพุทธศาสนา การอธิบายสาเหตุของโรคซึมเศร้า และการรักษา
โรคซึมเศร้าตามแนวทางพุทธศาสนา
ตามขอบเขตของบทความที่ตั้งไว้ตอนต้นทาให้เหลืองานที่สามารถนามาพิจารณาได้เพียง 2 ชิ้น
แต่ผู้เขียนเลือกมาพิจารณาเพียงชิ้นเดียวคือ วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาวิธีบาบัดโรคซึมเศร้าตามแนว
พระพุทธศาสนาเถรวาท ของพระมหาพรเทพ อตตโม (เดชประสาท)4,5 ข้อมูลต่างๆ ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้
เป็นดังนี้
(1) โรคซึมเศร้า6เป็นมโนทัศน์ทางการแพทย์7

1

ตัวอย่างเช่น งานวิจัยในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยสืบค้นและดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซด์ของมหาวิทยาลัย
เห็นได้จากการปรากฏของเพจออนไลน์ ข่าวอออนไลน์ ข่าวโทรทัศน์ หรือหนังสือที่คนนิยม (popular book) เช่น เข็น
เด็กขึ้นภูเขา ของเบญจพร ตันตสูติ, สามวันดี สี่วันเศร้า ของทราย เจริญปุระ
3
ยอมรับไว้ก่อนว่า นับเป็นสาขาวิชาได้ อ่านข้อถกเถียงกับเรื่องนี้ได้จาก power point ประกอบการนาเสนอในงาน
สมาคมปรั ช ญาและศาสนา 2560 เรื่ อ ง ปรั ช ญาจ าเป็ น ต่ อ ศาสนศึ ก ษาหรื อ ไม่ แ ละนั ย ยะที่ มี ต่ อ สั ง คมไทย ที่
https://www.slideshare.net/MumYutasin/ss-85797048
4
พระมหาพรเทพ อตตโม (เดชประสาท), “การศึ ก ษาวิ ธี บ าบั ด โรคซึ มเศร้ า ตามแนวพระพุ ท ธศาสนาเถรวาท”,
(วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2553) อีกชิ้นหนึ่งคือ พระครูภาวนาอิน
ทวงศ์ (อินทวโส), “หลักธรรมที่เกี่ยวข้องในการบาบัดโรคซึมเศร้าทางพระพุทธศาสนา”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 2, 2 (2557): 73-89. แต่ผู้เขียนเห็นว่า เป็นบทความที่มีปัญหาเรื่องจริยธรรมวิจัยอย่างน้อย
ที่สุดคือ หน้า 5 - 7
5
พระมหาพรเทพใช้คาต่างจากผู้เขียนโดยพระมหาพรเทพใช้ บาบัด แทน treatment แต่ผู้เขียนกลับเห็นว่า บาบัด
ตรงกับ therapy ส่วนคาที่ตรงกับ treatment คือ รักษา ดังนั้นจึงใช้คาว่า รักษา
6
พระมหาพรเทพใช้วงเล็บคาภาษาอังกฤษของโรคซึมเศร้าว่า depression พระมหาพรเทพ อตตโม (เดชประสาท),
“การศึกษาวิธีบาบัดโรคซึมเศร้าตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท”, (วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท, มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2553): 1 แต่ depression ตรงกับ ความเศร้า ไม่ใช่โรคซึมเศร้า
7
พระมหาพรเทพ อตตโม (เดชประสาท), “การศึ ก ษาวิ ธี บ าบั ด โรคซึ มเศร้ า ตามแนวพระพุ ท ธศาสนาเถรวาท”,
(วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2553): 13-15
2
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(2) บุคคลหนึ่งเป็นโรคซึมเศร้า เมื่อและต่อเมื่อ บุคคลนั้นมีอารมณ์เศร้าอย่างยาวนาน อาการนั้น
ส่งผลอย่างรุนแรงต่อการดาเนินชีวิต และอาการนั้นเกิดร่วมกับพฤติกรรมและความคิดที่ปกติ8
* ความเศร้าเป็นลักษณะเป็นระดับตั้งแต่เศร้า (mild) น้อยจนถึงเศร้ามาก (severe)
* พฤติกรรมที่ผิดปกติคือ การเข้าสังคม
* ความที่ผิดปกติคือ ความมองโลก คนอื่น และตนเองในแง่ลบ
(3) ฐานคติทางปรัชญาทางการแพทย์ของโรคนี้คือการแบ่งมนุษย์ออกเป็นกายกับจิต9
(4) โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิต10
(5) การวินิฉั ย จะต้อ งซั กประวั ติเ กี่ ยวกั บ ความเจ็ป ปวดในปั จ จุบั น และอดี ต อารมณ์ แ มเนี ย
(mania)11 การดื่มแอลกฮออล์และการใช้สารเสพติด ความคิดและการฆ่าตัวตาย โรคทางกาย
และโรคที่เกิดร่วมกับโรคซึมเศร้า12
(6) สาเหตุของโรคซึมเศร้ามาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในคือความผิดปกติ
ของสารเคมีในสมอง พันธุกรรม หรือความคิดที่ผิดปกติ ปัจจัยภายนอกคือการดื่มแอลกฮอลล์
การใช้สารเสพติด การสูบบุหรี่ การขาดความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง หรือสถานการณ์กดดันใน
ชีวิต13
(7) โรคซึ ม เศร้ า แบ่ ง เป็ น เมเจอร ดี เ พรสชั่ น (Major depression), ดิ ส ที เ มี ย (Dysthymia),
ไบโพลารดิส ออรเดอร์ (Bioplar disorder)14 และอื่นๆ คือ หลังคลอด ตามฤดู อาการทางจิต
จากโรคทางกาย15
(8) วิธีการรักษาโรคซึมเศร้าประกอบด้วย การใช้ยาแก้เ ศร้า การทาจิตบ าบัด และการช็ อ ต
ไฟฟ้า16
* ยาแก้เศร้าคือยาที่ช่วยให้อารมณ์เศร้ากลับมาเป็นปกติเช่น Amitriptyline, Sertraline,
Trazodone เป็นต้น17
* จิตบาบัด ซึ่งแบ่งได้เป็นอีกหลายประเภท
* การการช็อตไฟฟ้า (ECT)

8

เพิ่งอ้าง, 7, 24-27
เพิ่งอ้าง, 13-15
10
เพิ่งอ้าง, 13
11
ผู้เขียนคิดว่า ควรแปลอารมณ์ mania ว่า อารมณ์คึก แต่ตรงนี้ยังคงการแปลว่า แมเนีย ไว้ตามวิทยานิพนธ์ก่อน แต่
หน้าที่ 27 กลับแปลว่า อารมณ์ลิงโลด
12
เพิ่งอ้าง, 14-18
13
เพิ่งอ้าง, 18-24
14
คาแปลคงไว้ตามวิทยานิพนธ์ แต่ผู้เขียนคิดว่า ควรเขียนให้ชัดเจนคือ major depressive disorder คือโรคซึมเศร้า
รุ น แรง, dysthymia หรื อ persistent depressive disorder คื อ โรคซึ ม เศร้ า น้ อ ยเรื้ อ รั ง , bipolar disorder คื อ โรค
อารมณ์สองขั้ว
15
เพิ่งอ้าง, 15-29 ข้อมูลเรื่องนี้น่าสงสัย พระมหาพรเทพบอกว่า ตามการวินิจฉัยของแพทย์จะมีเพียงแค่ 3 แบบคือ
เมเจอรดีเพรสชั่น, ดิสทีเมีย, ไบโพลาร ดิสออรเดอร์ แต่จากหนังสือมีโรคซึมเศร้าแบบอื่นๆ ด้วย พระมหาพรเทพก็ไม่ได้
ประเมินข้อมูลตรงนี้ รวมทั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในสาขาพยาบาลศาสตร์ด้วย
16
คาแปลคงไว้ตามวิทยานิพนธ์ แต่บางส่วนไม่มีคาวงเล็บภาษาอังกฤษ ผู้เขียนคิดว่า ควรแปล antidepressant คือยา
ต้านเศร้า และ electroconvulsive therapy หรือ ECT คือการรักษาด้วยไฟฟ้า คาว่า ช็อต ให้ภาพพจน์ในทางลบ
17
ข้อมูลเรื่องยาของหน้า 47-48 ควรได้รับการทบทวนอย่างมากเช่นเรื่อง SSRI เป็นต้น
9
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(9) โรคซึมเศร้านอกจากจะเป็นมโนทัศน์ทางการแพทย์แล้วยังเป็นมโนทัศน์ทางพุทธศาสนา18
(10) บุคคลใดเป็นโรคซึมเศร้าทางพุทธศาสนา เมื่อและต่อเมื่อ บุคคลนั้นมีอารมณ์เศร้า19
(11) ฐานคติของพุทธศาสนาของโรคซึมเศร้าทางพุทธศาสนาคือแบ่งการมนุษย์ออกเป็นกายกับ
จิต20
(12) โรคซึมเศร้าทางพุทธศาสนาเป็นโรคทางกายหรือโรคทางจิตเป็นสิ่งที่ตัดสินไม่ได้21
(13) สาเหตุของโรคซึมเศร้าทางพุทธศาสนาคือการที่บุคคลเข้าไปยึดติดกับอุปทานขันธ์ 522
(14) วิธีการรักษาโรคซึมเศร้าทางพุทธศาสนาคือ การมีความเข้าใจที่ถูกต้องและปฏิบัติตาม การ
ทาสมาธิ และการคบกัลยาณมิตร23
* การมีความเข้าใจที่ถูกต้องคือการเข้าใจหลักการต่างๆ ของพุทธศาสนาเช่น กฎแห่ง
กรรม พรหมวิหาร 4 สติปฏฐาน เป็นต้น
(15) วิธีการรักษาโรคซึมเศร้ า ทางพุท ธศาสนาไม่ขั ด กับ วิ ธีก ารรั กษาโรคซึมเศร้ าตามข้อ (8)
สามารถทาควบคู่กันไปได้24
จากข้อมูล (1)- (15) สามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มได้เป็น 3 กลุ่มคือ (1) - (8) เป็นความเข้าใจ
ของพระมหาพรเทพต่อโรคซึมเศร้าทางการแพทย์และจิตเวชศาสตร์ (9) - (14) เป็นการตีความของพระ
มหาพรเทพจากคีมภีร์ทางพุทธศาสนา และ (15) เป็นข้อสรุปของวิทยานิพนธ์ว่า ทั้งทางการแพทย์และ
ทางพุทธศาสนาต่างมีวิธีการในการรักษาโรคซึมเศร้า แต่ทั้งสองด้านนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันและสามารถทา
ควบคู่กันไปได้ นอกจากนั้นข้อมูลนี้ยังบ่งบอกถึงแนวทางการทาวิจัยเกี่ยวกับพุทธศาสนากับการรักษาโรค
ซึมเศร้าด้วยว่า ต้องมีองค์ประกอบเรื่องโรคซึมเศร้าทางพุทธศาสนาด้วย
ปัญ หาใหญ่ ๆ ของข้อมูลส่วน (1) - (8) ผู้เ ขียนเห็นว่า ยัง เป็นความเข้าใจผิดและไม่ครบถ้วน
เกี่ยวกับ ความรู้ ท างจิตเวชศาสตร์ กล่ า วคื อ 25 โรคซึมเศร้าเป็นชนิด หนึ่ง ของโรคทางอารมณ์ (mood
disorder) ถ้าเน้นอธิบายเพื่อโยงถึงโรคซึมเศร้า อารมณ์มีลักษณะเป็นสเปกตรัม (หรือระดับ) ระหว่าง
อารมณ์คึกคัก (mania) กับอารมณ์เศร้า (depression) ทั้งอารมณ์คึกคักและอารมณ์เศร้าต่างถือเป็น
“ภาวะ” ของอารมณ์ปกติของมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นในทุกๆ คน ดังนั้นถ้าบุคคลใดมีอารมณ์ซึมเศร้าแล้วบุคคล
นั้นจึง ไม่จาเป็น ต้ องเป็ นโรคซึมเศร้ า คาบ่ง สาคัญ ที่ แ สดงความแตกต่ างของสองประพจน์ย่ อ ยนี้ คื อ
“ซึมเศร้า” ในฐานะภาวะ กับ “ซึมเศร้า” ในฐานะโรค แต่คาว่า “โรคซึมเศร้า” ก็เป็นคาเรียกโดยคร่าวๆ
อีกเพราะโรคซึมเศร้าแบ่งออกเป็นอีกหลายประเภท ผู้เขียนจะขอยกมาเพียงโรคเดียวคือ โรคซึมเศร้า
รุ น แรง (major depressive disorder : MDD) MDD มี เ กณฑ์ ก ารวิ นิ จ ฉั ย หรื อ กล่ า วอี ก แบบหนึ่ ง คื อ
“บุคคลหนึ่งเป็น MDD เมื่อและต่อเมื่อ ก) บุคคลนั้นมีอารมณ์ซึมเศร้า “เกือบทั้งวัน” หรือ “ทั้งวัน” เป็น
18

ระมหาพรเทพ อตตโม (เดชประสาท), “การศึ ก ษาวิ ธี บ าบั ด โรคซึ ม เศร้ า ตามแนวพระพุ ท ธศาสนาเถรวาท”,
(วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2553): 54-91
19
เพิ่งอ้าง, 54-91
20
เพิ่งอ้าง, 31-36, 54-56
21
เพิ่งอ้าง, 34
22
เพิ่งอ้าง, 34
23
เพิ่งอ้าง, 54-101
24
เพิ่งอ้าง, 102-111
25
ความรู้ทางจิตเวชศาสตร์ที่ผู้เขียนกาลังจะอธิบาย ผู้เขียนตั้งใจจะไม่ใส่อ้างอิง เพราะความรู้แบบนี้เป็นความรู้ “ที่เป็น
ที่รู้กัน” ทางจิตเวชศาสตร์ เหมือนกับไม่ต้องอ้างอิงว่าอะตอมประกอบด้วยอิเล็กตรอน หรือโสกราตีสเป็นศิษย์ของเพลโต
แต่ถ้าผู้อ่านสนใจสามารถหาอ่านได้ตามตาราจิตเวชศาสตร์ หรือหนังสือเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่เป็นหนังสือวิชาการ
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เวลาอย่างต่า 2 สัปดาห์ หรือมีความสนใจในสิ่งต่างๆ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ข) สิ่งเหล่านี้จะต้องส่งผล
ให้การดาเนินชีวิตและไม่ได้มาจากสาเหตุทางกายหรือการใช้สารเสพติด และ ค) ไม่สามารถจัดประเภท
เป็นโรคอื่นๆ ได้” สาหรับรายละเอียดของ ก) คือ บุคคลอาจไม่แสดงออกตรงไปตรงมาเป็นอารมณ์เศร้า
แต่เป็น “กลุ่มอาการ” ของความผิดปกติด้านการกิน การนอน ความอ่อนเพลีย สมาธิ ความคิดแง่ลบและ
ไม่ผิดเหตุผล หรือเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายก็ได้ และจะต้องมีระยะเวลาเกิน 2 สัปดาห์ ถ้าเป็นเพียง 1
วันก็ไม่ครบเกณฑ์ สาหรับ ข) แสดงว่า การบอกว่าบุคคลใดเป็น MDD จะต้องผ่านการตรวจร่างกาย
มาแล้วว่าปกติ สาหรับรายละเอียดของ ค) มีความสาคัญต่อการเข้าใจเรื่องโรคซึมเศร้าเป็นอย่างมาก
เพราะการมีความเศร้าเกิน 2 อาทิตย์ไม่จัดเป็นโรคซึมเศร้าไม่ว่าชนิดย่อยก็ได้ แต่อาจจะเป็นโรคอารมณ์
สองขั้ว โรคจิตเภท (schizophrenia) ความปรับตัวที่ผิดปกติ (adjustment disorder) ก็ได้ แต่จะเป็น
อะไรนั้นต้องพิจารณาองค์ประกอบของเกณฑ์ต่างๆ อีกที ถึงตรงนี้ผู้เขียนจึงเห็นว่า (2), (5), (6), (7)
เป็นเท็จ
ผู้ เ ขี ย นขออธิ บ ายต่ อ ว่ า ดั้ ง เดิ ม นิ ย มแบ่ ง โรคทางจิ ต เวชออกเป็ น organic และ functional
หมายความว่า โรคที่เกิดจากความผิดปกติด้านชีวภาพ และความผิดปกติทางจิตใจตามลาดับ การแบ่งนื้
ทาให้มีโรคจิตเวชที่เป็น organic เช่น โรคจิตจากเนื้องอก และโรคจิตที่เป็น functional เช่น โรคจิตที่ไม่
ทราบสาเหตุแน่ชัด แต่ปัจจุบันการแบ่งแบบนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วเพราะการเกิดขึ้นของทฤษฎีทาง
ประสาทวิทยาศาสตร์ (neuro science) ที่ส่งอิทธิพลต่อจิตเวชศาสตร์ ทฤษฎีนี้เน้นย้าถึงบทบาทของ
สารเคมีในร่างกายที่มีผลความคิด พฤติกรรม และจิตใจ มากกว่าทฤษฎีทางจิตวิทยาดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็น
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Freud: 1856-1939) ทฤษฎีการพัฒนาการทางจิตใจของอีริคสัน (Erik
Salomonsen: 1902-1994) เป็นต้น แง่นี้ก็ส่งผลให้ฐานคติของการแบ่งมนุษย์ออกเป็นกายกับจิตก็เลื่อน
ลางลงด้วย ทฤษฎีเหล่านี้ถูกนาไปอธิบายสาเหตุของโรคต่างๆ ทางจิตเวช กรณีของโรคซึมเศร้าสาเหตุก็
มาจากปัจจัยทางชีววิทยา “โดยตรง” ไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรม ประสาทสรีรวิทยา หรือสารเคมีในร่างกาย
“สารเคมี” ที่ว่าไม่ได้จากัดอยู่แค่เพียงสารสื่อประสาทเท่านั้นแต่หมายรวมถึงสารอื่นๆ ในระบบต่อมไร้ท่อ
ด้วย และปัจจัยอื่นๆ เช่ น คาอธิบ ายตามทฤษฎีจิตวิเ คราะห์ เหตุการณ์ /สถานการณ์ ในชี วิต สัง คม
สิ่งแวดล้อม และบุคลิกภาพ เป็นต้น จะสังเกตได้ว่า 3 ปัจจัยหลังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า มิติของ
สังคมมีส่วนส่งผลการเกิดขึ้นของโรคซึมเศร้า ผู้อ่านน่าจะนึกตัวอย่างของเหตุการณ์ /สถานการณ์ในชีวิต
สั ง คมสิ่ ง แวดล้ อ มได้ ง่ า ย แต่ ส าหรั บ บุ ค ลิ ก ภาพที่ ผิ ด ปกติ (personality disorder) เช่ น บุ ค คลที่ มี
บุคลิกภาพแบบไม่ยึดหยุ่น (inflexibility) และยึดติดความสมบูรณ์แบบ (perfectionism) มีแนวโน้มจะ
เครียด (distress) และกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่าย เมื่อทฤษฎีอธิบายสาเหตุแบบดังกล่าวทาให้การ
รักษาโรคซึมเศร้าจะต้องประกอบด้วยการใช้ยา การทาจิตบาบัด และการรักษาด้วยไฟฟ้า ผู้เขียนขอ
อธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดคือ สองวิธีแรกเป็นวิธีหลักและเป็นวิธีเริ่มต้น (base line) ของการรักษา แต่การ
รักษาด้วยไฟฟ้าจะใช้กับกรณีที่สองวิธีแรกไม่ได้ผลหรืออาการรุนแรงอย่างมาก การทาจิตบาบัดคล้ายๆ
กับการพูดคุยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิด ส่วนการใช้ยามักเป็นที่เข้าใจผิดกันว่าการรักษาโรค
ซึมเศร้าด้วยยาจะต้องรักษาด้วยยาต้านเศร้า (anti-depressant) เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงการใช้ยาจะ
ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละคนเพราะโรคซึมเศร้าเป็น “กลุ่มอาการ” และคนที่เป็นโรคนี้มักจะเกิดอาการทาง
หรือโรคทางจิตเวชอื่นๆ ร่วมด้วย (with...) เช่ น กลุ่มยาคลายกัง วล (anxiolytic) กลุ่มยาปรับ ความ
เสถียรของอารมณ์ (mood stabilizer) เป็นต้น จากตรงนี้ผู้เขียนจึงเห็นว่า (3), (4), (8) เป็นเท็จ แสดง
ว่าข้อมูลทางจิตเวชศาสตร์ในวิทยานิพนธ์นี้ที่เป็นจริงแบบไม่มีข้อโต้แย้งมีเพียงโรคซึมเศร้าเป็นมโนทัศน์
ทางการแพทย์
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ส่วนปัญ หาใหญ่ ๆ ของข้อมูล (9) - (14) มาจาก (9) โรคซึมเศร้าในฐานะมโนทัศน์ ท างพุ ท ธ
ศาสนา ผู้เขียนเห็นว่า พุทธศาสนาไม่น่าจะมีมโนทัศน์เรื่องโรคซึมเศร้าเพราะ โรคซึมเศร้าเป็นมโนทัศน์ที่
เพิ่งเกิดได้ไม่นาน กอปรกับวิทยานิพนธ์นี้เองก็ ตั้งมโนทัศน์โรคซึมเศร้าขึ้นมาก่อน แล้วค่อยใช้วิธีการหา
ข้อมูลที่สอดคล้องกับที่ตั้งไว้ หลังจากนั้นตีความว่า มี คาถามที่น่าสนใจคือทาไมต้องพยายามตีความโรค
ซึมเศร้าในฐานะมโนทัศน์ทางพุทธศาสนา
เพราะว่า การเชื่อมพุทธศาสนาเข้าสู่การรักษาโรคซึมเศร้าไม่จาเป็นต้องถามว่ า พุทธศาสนามี
มโนทัศน์นี้หรือไม่ ถ้าไม่ถามแนวทางการทางานก็คือแยกแยะวิธีการรักษาโรคซึมเศร้าออกมาก่อนแล้วหา
ส่วนที่พุทธศาสนาจะเข้าไปเชื่อมโยงได้ แนวทางนี้ตรงกับการวิจัยของสายวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยส่วนที่
สามารถเชื่อมพุทธศาสนาเข้าไปสู่วิธีการรักษาโรคซึมเศร้าได้คื อเชื่อมเข้าไปที่การทาจิตบาบัด เป็นไปได้
ยากมากที่จะผลิตยาจิตเวชเชิงพุทธหรือการรักษาด้วยไฟฟ้าเชิงพุทธ ส่วนถ้าไปตอบก่อนว่า พุทธศาสนามี
มโนทัศน์นี้หรือไม่ ปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้คือ ปัญหาแบบวิทยานิพนธ์นี้กล่าวคือ “บุคคลใดเป็นโรค
ซึมเศร้าทางพุทธศาสนา เมื่อและต่ อเมื่อ บุคคลนั้นมีอารมณ์เศร้า” เป็นคนละอย่างกับ “บุคคลหนึ่งเป็น
MDD เมื่อและต่อเมื่อ ก) บุคคลนั้นมีอารมณ์ซึมเศร้า “เกือบทั้งวัน” หรือ “ทั้งวัน” เป็นเวลาอย่างต่า 2
สัปดาห์ หรือมีความสนใจในสิ่งต่างๆ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ข) สิ่งเหล่านี้จะต้องส่งผลให้การดาเนินชี วิต
และไม่ได้มาจากสาเหตุทางกายหรือการใช้สารเสพติด และ ค) ไม่สามารถจัดประเภทเป็นโรคอื่นๆ ได้ ”
แสดงว่า ไม่สามารถอนุมานได้ว่า “ถ้าเป็นโรคซึมเศร้าทางพระพุทธศาสนา จะเป็นโรคซึมเศร้าทาง
การแพทย์ ” และ “ถ้าเป็นโรคซึมเศร้าทางการแพทย์ จะเป็นโรคซึมเศร้าทางพระพุทธศาสนา” เมื่อ
อนุมานไปหากันไม่ได้ คาถามที่เกิดขึ้นคือทาไมสุดท้ายข้อ (15) ถึงทาควบคู่กันได้ อีกทั้ง “บุคคลหนึ่งเป็น
MDD เมื่อและต่อเมื่อ...” เป็นประพจน์ของผู้เ ขียน ไม่ใช่ข้อ (10) “บุคคลใดเป็นโรคซึมเศร้าทางพุ ทธ
ศาสนา เมื่อและต่อเมื่อ...” และข้อ (2) “บุคคลใดเป็นโรคซึมเศร้า เมื่อและต่อเมื่อ...” ความแตกต่างคือ
ประพจน์ของผู้เขียนระบุชนิดของโรคชัดเจน แต่ข้อ (10) และ (2) พูดถึงโรคแบบรวมๆ โดยมิได้สนใจ
รายละเอียดย่อยๆ
แม้ผู้เขียนจะเห็นว่า จากข้อเสนอของวิทยานิพนธ์นี้เรื่องการนาพุทธศาสนาไปรักษาโรคซึมเศร้า
แสดงให้เห็นถึงแนวทางการทางานที่มีปัญหา แต่วิทยานิพนธ์นี้ก็ได้แสดงประโยชน์ของพุทธศาสนาทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อโรคซึมเศร้า แต่ต้องเข้าใจใหม่ว่าข้อ (14) ไม่ได้เป็นการรักษาโรคซึมเศร้า แต่เป็น
“การจัดการ” กับ “ภาวะ” เศร้า แทน ตรงนี้จะสามารถเชื่อมเข้าสู่การจัดการกับภาวะเศร้าของผู้ป่วยได้
ทั้ ง ในแง่ ข องช่ ว งของการเป็ น โรค (current episode) หรื อ ช่ ว งของการป้ อ งกั น การเกิ ด ขึ้ น ใหม่
(recurrence) และขยายข้อ (14) ไปสู่การป้องกันไม่ให้เกิดโรคซึมเศร้าได้อีกด้วย
ถึงตรงนี้ ผู้เขียนขอสรุปทั้งหมดของบทความว่า บทความนี้เสนอแนวทางการทาวิจัยเกี่ยวกับ
พุทธศาสนากั บการรักษาโรคซึมเศร้า แนวทางคือตั้งประเด็นโรคซึมเศร้าจากมโนทัศน์ทางการแพทย์
ระบุอย่างชัดเจนว่ากาลังจะรักษาโรคซึมเศร้าแบบไหน แยกแยะวิธีการรักษาโรคซึมเศร้าแบบนั้น และ
หาทางเชื่อมโยงพุทธศาสนาเข้าสู่การรักษา ส่วนที่น่าจะเชื่อมโยงได้ง่ายที่สุดคือตรงที่การทาจิตบาบัด
อย่างไรก็ดีแม้งานวิจัยเรื่องพุทธศาสนากับการรักษาโรคซึมเศร้าจะสมบูรณ์แบบชนิดที่เชื่อมโยงได้โ ดย
ปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ แต่ก็ยังมีข้อจากัดของการนาไปใช้คือ ผู้ป่วยจะต้องยอมรับหลักการต่างๆ ของ
พุทธศาสนาโดยเฉพาะอภิปรัชญาของพุทธศาสนา แพทย์จะต้องมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับหลักการ
ของพุทธศาสนา และองค์ความรู้เรื่องหลักการของผู้ป่วยกับของแพทย์จะต้องตรงกัน ไม่เป็นองค์ความรู้ที่
เกิดจากการตีความคัมภีร์แตกต่างด้วย
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อีกประเด็นในแง่ของผู้ทาวิจัย เนื่องจากวิทยานิพนธ์ข้างต้นที่ยกมาแสดงถึงปัญหาเรื่องความ
ถูกต้องของความรู้ทางจิตเวชศาสตร์และไม่ได้เป็นปัญหาเพียงเล็กน้อย ผู้เขียนเห็นว่า ถ้าผู้วิจัยจะเลือก
ทาวิจัยในหัวข้อแนวนี้ จะต้องตระหนักถึงธรรมชาติของสาขาวิชาศาสนศึกษา (religious studies) ที่
ไม่ใช่สาขาวิชาเดี่ยวๆ (monodiscipline) แต่เป็นสาขาวิชาข้ามพรมแดน (cross-boundary discipline)26
นั่นหมายความว่าการทาวิจัยเกี่ยวกับพุทธศาสนากับการรักษาโรคซึมเศร้า ผู้วิจัยไม่เพียงแต่ต้องมีความรู้
ทางพุทธศาสนา27 แต่ต้องมีความรู้ทางจิตเวชศาสตร์ด้วย ซึ่งจะไม่สามารถเป็นอิสระจากความรู้เ รื่อง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (medical science) และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (nature science) ได้
บรรณานุกรม
พระมหาพรเทพ อตตโม (เดชประสาท). “การศึกษาวิธีบาบัดโรคซึมเศร้าตามแนวพระพุทธศาสนาเถร
วาท”. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2553
พระครูภาวนาอินทวงศ์ (อินทวโส). “หลักธรรมที่เกี่ยวข้องในการบาบัดโรคซึมเศร้าทางพระพุทธศาสนา”.
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 2, 2 (2557): 73-89.
ยุทธศิลป์ อร่ามศรี. ปรัชญาจาเป็นต่อศาสนศึกษาหรือไม่. slideshare.net.
https://www.slideshare.net/MumYutasin/ss-85797048. (เข้าถึงเมื่อ 5 พฤศจิกายน
2561).

26

ในบริบทประเทศไทยความเข้าใจเกี่ยวกับ ปรัชญา ปรัชญาและศาสนา และศาสนศึกษา ยังมีปัญหามาก อ่านข้อ
ถกเถียงกับเรื่องนี้ได้ จาก power point ประกอบการนาเสนอในงานสมาคมปรัชญาและศาสนา 2560 เรื่อง ปรัชญา
จ าเป็ น ต่ อ ศาสนศึ ก ษาหรื อ ไม่ แ ละนั ย ยะที่ มี ต่ อ สั ง คมไทย ที่ https://www.slideshare.net/MumYutasin/ss85797048
27
ยอมรับไว้ก่อนว่า การพูดแบบนี้ไม่มีปัญหา
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การพุ่งสู่เป้าหมายของจิตเชิงปรากฏการณ์และประชานมนุษย์
(Phenomenal Intentionality and Human Cognition)
ปิยณัฐ ประถมวงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หนึ่งในงานหลักของนักปรัชญาคือการอธิบายและทาความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจิตมนุษย์กบั โลก หรือที่
เรียกว่าข้อถกเถียงมโนทัศน์เรื่องการพุ่งสู่เป้าหมายของจิต (intentionality) นักปรัชญาถกเถียงกันว่าจิตสามารถพุ่งไปสู่
โลกภายนอกก่อให้เกิดการแสดงภาพแทน (mental representation) ได้อย่างไร เนื่องจากสภาวะจิตมีความสามารถที่
จะ “เกี่ยวกับ” (about) หรือ เป็นสภาวะจิต “ของ” (of) บางสิ่ง สภาวะจิตจึงมีวัตถุของจิต (intentional object) เช่น
เมื่อสภาวะจิตของผมคิดเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศสจึงถือเป็นวัตถุของจิต คุณลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้
มนุษย์สามารถเข้าใจภาษาและความหมาย และเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่มีเหตุผล (rational) ดังนั้นการพุ่งสู่
เป้าหมายของจิตถือเป็นตัวกาหนดมโนทัศน์ (a defining characteristic) ของจิต
อย่างไรก็ตาม การพุ่งสู่เป้าหมายของจิตไม่ได้เป็นเพียงคุณลักษณะสาคัญเดียวในการพูดถึงจิต การรู้สานึก
(consciousness) หรือการเป็นปรากฏการณ์ (phenomenality) ถือเป็นอีกคุณลักษณะที่สาคัญของจิตมนุษย์ การรู้
สานึกคือการมีประสบการณ์จากมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (the first-person experience) หรือที่นักปรัชญามักอธิบายว่า
เป็นลักษณะของความรู้สึกว่าการเป็นเช่นนั้นนัน้ เป็นอย่างไร (what it is like to be such and such) คุณลักษณะ
ดังกล่าวเรียกว่า ประสบการณ์อตั วิสัย (subjective experience) หรือ ประสบการณ์การรู้สานึก (conscious
experience) ซึ่งโดยทั่วไปจะหมายถึงสภาวะจิตอย่างเช่นการรับรู้ (perception) อารมณ์ (emotion) ความรู้สึก
(feeling) ความเจ็บ (pain) และปรากฏการณ์ทางจิตอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับผัสสะและร่างกาย (sensori-bodily
phenomena) การรู้สานึกในแง่นดี้ ูเหมือนจะไม่ใช่สารัตถะของจิต (หรือประชาชน) เนื่องจากไม่ใช่สิ่งที่สัมพันธ์กับเหตุผล
ภาษา และความหมาย แต่นักปรัชญาที่ได้รบั อิทธิพลจากปรากฏการณ์วิทยามักมีแนวโน้มเชื่อว่าประสบการณ์อัตวิสัย
ไม่ใช่สิ่งที่เป็นส่วนเกินทางวิวฒ
ั นาการ และไม่ใช่สิ่งที่ไม่จาเป็น ทว่าประสบการณ์อัตวิสัยเป็นสิ่งทีม่ ีนัยสาคัญบางประการ
ต่อชีวิตมนุษย์ เช่น ประสบการณ์อัตวิสัยส่งผลให้เรารู้สึกถึงการเป็นเจ้าของตัวตน (self-ownership) ทาให้เรารู้สึกว่ามี
ตัวตนสมานกาย (embodied-lived)) อยู่ที่นี่และตรงนี้ นอกจากนี้ ยังมีปรากฏการณ์ทางจิตจาพวกอารมณ์ความรู้สึกซึ่ง
มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการดารงอยู่และตอบสนองหน้าทีท่ างด้านวิวัฒนาการของมนุษย์
จากที่กล่าวมาข้างต้น เราสามารถตั้งคาถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างการพุ่งสู่เป้าหมายของจิตและการรู้
สานึก เมื่อไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา นักปรัชญาจิตและนักประชานศาสตร์ส่วนใหญ่มักจะเห็นว่าประชาน (cognition)
และประสบการณ์การรู้สานึก (conscious experience) เป็นสองสิ่งที่เป็นอิสระต่อกัน (independent) กล่าวคือ ประ
ชานประกอบด้วยความเชื่อ (belief) และ ความมุ่งปรารถนา (desire) ซึ่งไม่มีคุณลักษณะในแง่ประสบการณ์การรู้สานึก
ความเห็นดังกล่าวนี้ถือว่าประสบการณ์การรู้สานึกเป็นคุณลักษณะเก่าแก่ล้าสมัยของสิ่งมีชีวิต (primitive) ไม่มี
ความสามารถในแง่ความหมายและภาษา ซึ่งหมายถึงว่าขาดคุณสมบัติการพุ่งสู่เป้าหมายของจิต ดังนัน้ การกล่าวว่า
“การรู้สานึก” สามารถรวมถึงสภาวะจิตทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นความคิด (ความเชื่อและความมุ่งปรารถนา) การตัดสิน
การตระรู้ตนเอง การจินตนาการ อารมณ์ความรู้สึก ประสบการณ์ทางผัสสะและอื่น ๆ ถือเป็นคากล่าวที่คลุมเครือ
เกินไป นี่เป็นการยืนยันว่าความคิดหรือประชานคือสิ่งหนึ่ง ส่วนการรู้สานึกคืออีกสิ่งหนึ่ง ทั้งสองเป็นคุณลักษณะที่แยก
28

28

ดู Siewert (2017)

-ความตาย

โทษประหารและจริยธรรม (Death, Capital Punishment and Ethics)-

57

จากกัน มุมมองดังกล่าวนี้เป็นมุมมองแบบแบ่งแยก (separatist view) ระหว่างความคิด (ประชาน) กับ ประสบการณ์
การรู้สานึก
นักปรัชญาตะวันตกตามจารีตส่วนใหญ่ถือมุมมองที่พยายามมุ่งเน้นความมีเหตุผลของจิตมนุษย์ (an overrationalization view of the human mind) การสารวจทางปรัชญาต่อประสบการณ์การรู้สานึก (รวมถึงอารมณ์
ความรู้สึก) ของจิตจึงมักถูกละเลย ยิ่งไปกว่านัน้ กรอบความคิดเรื่องจิตแบบคาร์ทีเชียน (Cartesian Mind) ที่เป็น
มุมมองแบบแบ่งแยกระหว่างจิต (หรือสมอง) กับร่างกาย ระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ ระหว่างความคิดกับผัสสะ และที่
สาคัญระหว่างประชานกับการรูส้ านึก เป็นทัศนะที่ถอื ลักษณะแบ่งแยกที่อาจจะเกินเลยไปว่าที่เดส์การ์ตส์เองคาดไว้
น่าสนใจที่นักปรัชญาตะวันตกอย่างเดส์การ์ตส์ ฮูมม์และล็อค ไม่ได้แบ่งแยกระหว่างประชานออกจาก
ประสบการณ์การรู้สานึก กล่าวคือ เดส์การ์ตส์เชื่อว่าการคิดรวมถึงกระบวนการทางประชานทุกประเภทเป็นสิ่งที่จะต้อง
รู้สานึก (be conscious) ในขณะที่ฮูมและล็อคเห็นว่าประชานทุกประเภทถูกประกอบสร้างโดยประสบการณ์การรับรู้
(perceptual experience) (Bourget and Mendelovici, 2017) อย่างไรก็ตาม ข้อถกเถียงสาคัญมีอยู่ว่ามโนทัศน์
“ประสบการณ์การรู้สานึก” ที่เรากาลังพูดถึงอยูน่ ี้เราหมายถึงอะไร เมื่อพูดถึงประสบการณ์การรูส้ านึกเราหมายถึง
เฉพาะปรากฏการณ์วิทยาเชิงผัสสะ (sensory phenomenology) เท่านั้นใช่หรือไม่ พูดอีกอย่างหนึ่งคือ เราสามารถพูด
ถึงประสบการณ์การรู้สึกที่มีลักษณะเฉพาะตัว (unique) อย่างเช่นปรากฏการณ์วิทยาเชิงประชาน (cognitive
phenomenology) ได้หรือไม่ (Montague, 2015)
เมื่อไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ความมุ่งมั่นที่จะ “สร้าง” จิตในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์พร้อมกับ
แนวคิดแบบหน้าทีน่ ิยม (functionalist view) มีความเชื่อว่าประชานคือการประมวลผลข้อมูลที่ไม่รู้สานึก (a nonconscious information processing) กล่าวคือ ระบบที่รับข้อมูลเข้า ประมวลผล และส่งข้อมูลออก มุมมองเช่นนี้ ได้
ขยายขอบเขตมโนทัศน์เรื่อง “ประชาน” ให้กว้างขึ้น และเกินเลยไปกว่าประชานมนุษย์ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการวิจัย
ประชานที่เฉพาะเจาะจงอย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์และหุน่ ยนต์ศึกษา ด้วยเหตุดังกล่าว นักเทคโนโลยีและ
นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เชื่อว่าประชานคือระบบแห่งเหตุผลแบบไม่รู้สานึกและทาหน้าที่ตามลักษณะการพุ่งสู่
เป้าหมายของจิตได้ กล่าวคือ เป็นระบบที่เชือ่ ว่าสามารถพุ่งสู่วัตถุ สามารถสื่อสารภาษาและความหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น Chatbot ที่สามารถแชทคุยกับมนุษย์ได้ หรือ ระบบแปลภาษาของกูเกิลที่สามารถแปลภาษาได้หลาย
ภาษาทั่วโลก อย่างไรก็ตาม นักปรัชญายังคงถกเถียงกันอยูว่ ่าระบบปัญญาประดิษฐ์ทวี่ ่านี้สามารถเข้าใจภาษาได้อย่าง
แท้จริงหรือไม่
บทความนี้มีจดุ มุ่งหมายพิจารณาประชานมนุษย์ และสนับสนุนแนวคิดที่สร้างการเชื่อมโยงระหว่างการพุ่งสู่
เป้าหมายของจิตกับการรู้สานึก ในแง่นี้ ผู้เขียนถือมุมมองที่เชื่อไว้ก่อนว่าประสบการณ์การรู้สานึกคือสิ่งที่มีอยู่จริงและ
ปรากฏอยู่จริงในประชานมนุษย์ ดังนัน้ บทความนี้จะไม่โต้แย้งเรื่องปัญหาทางทฤษฎีระหว่างวัตถุนิยมและทวินิยม (ไม่
ว่าจะเป็นทวินิยมแบบใด) ในขณะเดียวกัน เราก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าปัญญาประดิษฐ์สามารถรูส้ ึกได้หรือไม่ ผู้เขียนจะ
สารวจและสนับสนุนแนวคิดเรือ่ ง “การพุ่งสู่เป้าหมายของจิตเชิงปรากฏการณ์” (phenomenal intentionality) ที่เสนอ
ว่าการพุ่งสู่เป้าหมายของจิตถูกก่อให้เกิดขึ้น (อย่างน้อยก็ในบางส่วน) โดยลักษณะทางปรากฏการณ์อย่างเช่น
ประสบการณ์การรู้สานึก (intentionality is (partly) grounded in phenomenology) (Bourget and Mendelovici,
2017; Montague, 2010) โดยที่ผู้เขียนจะมุ่งชี้ให้เห็นว่าแนวคิดนีม้ ีนัยที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างประชานมนุษย์
และปัญญาประดิษฐ์
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DEATH, CAPITAL PUNISHMENT AND ETHICS

Emily Marie Anthony Religious of the Good Shepherd Congregation, Myanmar
I favor the elimination of the death penalty; for death penalty is human being decide
or settle authoritatively by judging, condemning and taking the life of his or her fellow-human
being. Saint-Martin holds whatsoever, no one has a right or authority to take other’s life.
My stand does not come from the religious support for the consistent life ethics closely
related with the loving God. By reading the theosophies of FWJ Schelling (1775-1854) and
Louis-Claude De Saint-Martin (1743-1803), I argue from both a moral and pragmatic
perspective against execution. Schelling’s thoughts inspire me of human being as the
constitution of both divine and human natures. Our call in this life is to transcend towards
Divine nature or towards the image and likeness of the Divine; increase the Divine nature
by nurturing it while decrease the human nature by constant awareness and disciplining
process. Then only human being the immanent nature is closer to the divine nature or
transform into the transcendental being. Saint-Martin instilled me the sacred role of the
human beings; the delegate of the Ultimate Truth, as the judges, legislators and healers.
The Truth is Justice do exist in this world. Faivre quoting Saint-Martin in saying,
“according to the Laws of Truth nothing must go unpunished” (Faivre, 2000, p.88). Human
beings ought to respect the Divine Justice by not taking its place or interfering with the
Laws of Truth. Death penalty is the act of human being dominating and interfering with the
Divine Justice. Though the Laws of Truth is superficially invisible and intangible, Justice
do exist in this world. Naturally or intrinsically there is supernatural in the form of Divine
Justice in the world. For all sorts of crimes, Divine Justice do exist in the form of
punishment, retribution and rehabilitation. Punishment do exist, not in the form of revenge
but in the form of deterrent, retribution and the rehabilitation for the offender. Saint-Martin
also believes that the criminal codes do not possess the law of retaliation (Faivre, 2000,
p.89). Divine Justice will fulfill its task in a deeper and mysterious way gradually, prudently
and gently in its own exact due time with appropriate manner.
According to the law of Justice, every crime deserves retribution. The crucial thing
is among humanity who will be the just judge to decide the appropriate retribution by
proportionate criteria? Supernatural or the work of a powerful hand will be the judge. SaintMartin firmly believes in the supernatural, the just penal law of the Ultimate Truth which
reveals in the work of a powerful hand. He states, “the only law that can surely regulate
the way of Man” (Faivre, 2000, p.89) does not come from Man, but would be “necessarily
the work of a powerful hand” (ibid)– let us understand “supernatural” (ibid). Punishment in
the form of deterrent, retribution and rehabilitation is extremely delicate, sophisticate
depending on each and every individual person’s uniqueness. Only refined transcendental
human being is worthy to be chosen as the judge; delegate, agent and instrument of the
divine. Amazingly, human being is the powerful hand, the delegate, the agent of the
supernatural.
However, he or she has no right on life, his very functions announce that this right
to punish remains in another hand whose mere agent he must be (Faivre, 2000, p.88).
Faivre quoted Saint-Martin in saying, “…whatever this authority may be, it cannot reveal in
him the right to punish his fellow-men corporeally, nor the right of life and death over them;
since he did not have this right of life and bodily death…over the subjects submitted to his
domination” (Faivre, 2000, p.88). He continued, “the only kind of superiority that Man can
acquire over his fellow-men is that of setting them aright, when they go astray”. By all
means, human testimony is subject to caution; “ignorance and bad faith” are to be feared,
but if a judge allows himself to be guided by this light he will make no mistakes (Faivre,
2000, p.88). The delegates are supposed to be tranquil and serene human beings who made
great effort to be in touch with his or her innermost divine guiding lights. Saint-Martin,
reminds the inner guiding light again and again. He says, however, Man – present humanity,
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that of history until today could not “have a just authority over others without having” in
touch with inner guiding light (Faivre, 2000, p.88).
Generally, we human beings see what is easily seen, superficial revealed ones not
root causes which concealed hidden down beneath the deeper layer since we have no
sufficient enough holistic wisdom and knowledge to judge comparing to the infallibility of
the supreme Judge who is Divine in Nature. Fortunately, human beings are called to be the
delegates of the Divine Truth and Justice. To explore into the deeper concealed problems,
called for constant effort, discernment, opening heart, listening power to the inner guiding
light not only through ear but also with heart and soul. As the delegate of the divine, the
judge and legislator have a sacred role. Saint-Martin emphasis on the uniquely sacredness
of the agent, the human person when he states, “Political law alone” (Faivre, 2000, p.89)
is not superior to that “of a man of blood” (ibid). There are kind of folks who believe in the
legal system however, there can be flaws in the legal system.
According to Schelling, from a document submitted to earn an advanced degree such
as a doctorate, at Assumption University of Thailand; human being is a constitution of both
immanent and transcendent nature, body and mind, corporeal and incorporeal, nature and
spirit, feeling (experiencing) and thinking (reasoning). Though human being seems to be a
constitution of contradictory; transcendence and immanence nature they are not, they are
indeed complementarity in nature. Schelling encourages the intermediary concept which
transcends the contradictions and striving towards complementarity. Self-conscious act in
inwardness is where the existential dialogue of the contradictories takes place within the
criterion of love, universal will or God. The human beings will be gifted with this ability of
the nature of Divine wisdom if only he or she can transcend their limited human nature
towards unlimited Divine nature. This will not happen spontaneously, naturally or achieve
automatically without great effort of awareness, discipline and discernment in listening to
the inner guiding light. Inner guiding light is our conscience, one’s consciousness of
experiencing and knowing. The truth is not in the exclusiveness but inclusiveness of the
whole. Individual human being cooperation with the communal, nature, cosmos and the whole
world prove the inclusiveness and the interconnectedness of the whole universe. (From On

the Concept of “Will” in Schelling’s Later Philosophy and its Implications for Illness and
Addiction).
The Supreme Role of the Judges and Healer according to Saint-Martin

The Judges, the legislators have great significant roles in the justice system. Their
role is highly reverential and sacred, when he says, “sovereigns and judges” he is content
to exhort them to be “pure” to make “the wrongdoers tremble, rather by their presence and
their names, than by the gallows” (Faivre, 2000, p.90). The judges, the legislators are the
instruments of the Divine who have two roles, the judge and the healer. (ibid, p.90).
Unfortunately, later on and until today, human lawmakers have transformed this divine power
into a criminal arbitrariness: they have judged, condemned, and killed, but while taking “the
mere memory of this divine right for the right itself” (Faivre, 2000, p. 91).
In daily life and in newspapers there are always more or less the news about crimes
in the world which sometimes sound unbearable ones. Some of them are abuses,
exploitations, murders, rapes, human trafficking, manufacturing and selling illegal mind altering
drugs and terrorist attacks. Such crimes as rape and murder of the underage young girls
are almost heart breaking. The matter is how are the Supreme court going to deal with
these crimes? Does our legal system correspond to the present problems and dilemma?
How are the legislators going to deter crimes and save lives? How are we as the responsible
human beings going to transform the world into a safe and better place for the future
generations? Can we abolish the evil from the world by terminating the criminal, the evildoer? Is death penalty one of the appropriate solution? In my view we need to tackle the
root causes of the crime not just with the criminal.
Capital Punishment
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According to theosophical point of view of Saint-Martin; death penalty, capital
punishment is not ethical. Corporeal destruction in any case is “useless to the guilty, and
…is hardly more profitable to the miserable ones who are its witnesses.” (Faivre, 2000,
p.88). Instead of problem solving it is problem creating and multiplying evil. Philosophically
it does no good to none, it does not help both sides; victim and criminal, culprit, predator,
murderer. The death penalty is the ultimate cruel, inhuman, savage, degrading, arbitrary and
pointless punishment. It is a symptom of a culture of violence, not a solution to it. It does
not save lives and deter crime. Killing killers won’t bring back victims. How can we kill
human being who kill human being to show that killing human being is wrong?
Saint-Martin thinks death penalty is the hasty condemnation which strips the power
of a repentance. He thinks, to kill a guilty party is a hasty condemnation, while “true justice”
would have left him “the time to atone for his mistake through remorse.” What is more, “the
atrocity of execution” strips him of the power of a repentance that divine Justice could have
credited him with in the hereafter (Faivre, 2000, pp.89-90). Saint-Martin thinks a judge could
not be at peace with himself since capital punishment that he will have inflicted “differs
from murder only in form”. (Faivre, 2000, p. 90).
Capital punishment is a kind of nurturing and multiplying evil, responding evil by evil.
Evil chains and its cycle will continue to extend, increase without breaking. To exterminate
the evildoer does not mean exterminate evil. Evils still exist and multiplying to become evil
world. Either the world is not an evil place or intrinsically the people are not evil. There is
always a cause and effect of evil.
The Defendant, the Accuser, the Criminal was the Victim him / herself
When there is no justice in the world there is no peace either. The criminals are
unfortunate; right deprived human being initially exposed to injustice. Hence they are
transmitting the evil in the world. The murderers could be mentally abnormal, intellectually
disabled, lack of human rights such as childhood abuse, neglect, victim of exploitation and
injustice. The evil doers are somehow victim of evil themselves. They themselves are not
liberated and freed mature persons. By committing crimes after crimes they are desperately
crying and seeking for attention in disguised towards liberation. Unfortunately, their truth is
concealed and they received the opposite of what they are seeking for. Instead, their evil
deeds multiplied besides they became worse increased enslavement, bondage, incarceration
and subjugation.
Saint-Martin is right in saying, capital punishment is inflicted only for crimes
“perpetrated on the temporal and the tangible,” while a great many others are committed “on
more important objects, and which escape the sight of our justice everyday” (Faivre, 2000,
p. 89). People hardly see the root causes of the crimes perpetrated on the intangibles and
spiritual such as abuses on feelings and violating and neglecting the rights. Injustices in
the world are crying out in the form of evil, Evils are multiplying by evil bring forth another
evil and the cycle of evil is getting larger until the whole universe is filled with evil. The
crimes are the cry of the injustice victims in disguise. Victim brings out evil from his life
in a form of a crime. Victim transform into offender. Murdering the murderer is not the
solution. The healthy and effective solution is the rehabilitation of the offender once a victim.
Rehabilitation
Rehabilitate convicts and incapacitate hardened criminals is better than death penalty.
Philosophically speaking, life in prison served these functions better than the death penalty.
Life imprisonment is certainly a deterrent, in fact, it may be worse than death itself. Life in
prison allows for rehabilitation whereas death is the end. Therapy, training, education etc.
which might help him or her to be rehabilitated or reformed. His or her character depends
in large part upon unfortunate family and social circumstances for which he or she cannot
be blamed. It is responsible of the unjust society rather than the offender for the crime
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committed in the non-ideal context. There are many more to do with the prisoners and the
prisons. Therefore, rehabilitation is better and effective means than death penalty.
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IS THE DEATH PENALTY INADMISSIBLE IN ALL CASES?
POPE FRANCIS REPLIES: “YES”!

Reynaldo A. Reyes University of Santo Tomas
Abstract:
Pope Francis approved the revised section n. 2267 of the 1992 Catechism of the
Catholic Church, which teaches that the Death Penalty (DP) is “ inadmissible in all cases”
since it is “an attack on the inviolability and dignity of the person” which is not lost “even
after the commission of grave crimes.” With it, he vows to work for its total abolition
worldwide. His revised 2267 Catechism disturbed the conscience of Catholic justices,
Senators, and lawmakers hence the international politics.
My paper addresses two questions regarding this:
1. Does the revised 2267 depart from the Traditional Teaching of the Church on
DP? If so, does it oblige assent on the part of the Catholics?
2. Is Death Penalty an attack on the inviolability and dignity of the human person?
Regarding the First:
I argue that the revised 2267 of the Catechism is opposed to the original 2267.
The original teaches that DP is ‘admissible in some cases’; the revised one teaches that
DP is ‘inadmissible in all cases.'
The lawfulness or admissibility of the DP is the Church’s traditional interpretation
of the fifth commandment ‘thou shalt not kill’—as found in the teachings of the Fathers and
Doctors of the Church since the fourth century particularly of St.1 Augustine and St. Thomas
Aquinas. It is explicit in the ‘Catechism of the Council of Trent.’ In effect, the revised 2267
of Pope Francis renders ERRONEOUS the traditional interpretation of the Church on the
fifth commandment.
Regarding the second: For Pope Francis, DP is an attack on human dignity;
hence, it is inadmissible. Nevertheless, is it so?
Let us consider the following premises:
Both the Abolitionists and the
Retentionists admit the sacredness of human dignity, and any attack against it is inhuman;
this is their common Major premise.
However, they disagree in their Minor premises. For the Abolitionists, DP attacks
human dignity (Pope Francis et al.), while for the Retentionists, it does not, but instead, DP
defends it by executing criminals who desecrate it.
However, NEITHER camp explains its respective minors. It is unclear in what way
the DP violates or does not violate the inalienable right to life of the criminal. Instead, they
argue from its retributive, reformative, deterrence, and defense of the common good aspects.
But, such argument deals with ‘Why SHOULD Death Penalty be imposed’ instead of ‘whether
it CAN be imposed.’ The question of ‘Should’ presupposes ‘Can.’ The logical order is: ‘CAN
it be done? If yes, the next question is ‘SHOULD it be done’? Again if the answer is, the
next question is ‘HOW’ should it be done?’ However, if the answer to the first is Negative,
then we cannot proceed with the second, and third.
1

The Catechism of the Council of Trent for Parish Priests. Translated by O.P. John A. McHugh, S.T.M., Litt. and
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Can it be imposed?
Can DP be imposed on a criminal who has an inalienable right to life? Does a
criminal deserve death for his grave crime? This question is critical to the Pope’s revised
2267.
Pope Francis insists that DP CANNOT be imposed because it attacks human
dignity; thus, it is inadmissible in all cases.
I argue on the Contrary with the analysis of the ‘right to life,' which fuses the two
distinct orders. ‘Right’ belongs to the moral order, while ‘life’ is of a natural order. Having
life (biological existence) is distinct from the right to possess and preserve it. Thus ‘right
to life’ means man has the moral claim as a person to biological existence (life).
Now, when a man commits a heinous crime, he departs from the moral order where
all his rights reside—leaving behind his ‘right’ to life, or in the words of Aquinas, man
reduced himself 2to the level of the ‘beast’ because of his crime. Losing his innocence, he
lost his dignity. It is at this instance that the state can take away not his ‘right’ (which
he forfeits with his crime) but—his life. Hence, a criminal deserves Death for desecrating
the human dignity, which the ‘fifth commandment’ forbids. The criminal’s crime distorted and
defaced the Image of his creator in him; he lost his dignity with his offense. The original
2267 of 1992 Catechism teaches the lawfulness of DP which implies that it is not inhuman,
and does not desecrate human dignity but protects the innocent ones. Hence, the original
2267 is contrary to Pope Francis’ revised 2267.

Should it be imposed?
The revised 2267 teaches that DP SHOULD never be imposed in any case. The

original 2267 teaches that it SHOULD be imposed ONLY in extreme cases. However,
“Mercy to those on the death row”---the late Pope John Paul II pleads.

2

The Catechism of the Council of Trent, Q. IV.
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ALBERT CAMUS AGAINST DEATH

Jesus Deogracias Z. Principe, Ateneo de Manila University
Introduction
We place labels in order to understand, and in our doing so, we often reduce the
complex into the simple; sometimes, this can become a problem when the reduction is too
simplistic, or possibly even erroneous. Thus we have a complex thinker like Albert Camus,
whose diverse and difficult writings have allowed various commentators to refer to him as
a “humanist” or a “moralist” but also as possibly “absurdist” or “nihilist” or “existentialist”.
The latter labels are particularly unfortunate insofar as they are misleading, as these
positions are very often associated with a negative view of the human being and a
devaluation of human life. One who makes the effort of reading and trying to understand
Camus, rather than just fixating on these convenient but problematic labels, will realize that
such an assessment fails to do Camus justice. In this paper, I will present a brief exposition
of Camus’ two life-affirming stances: the first is his argument against suicide in, “The Myth
of Sisyphus,” and the second is his argument against the death penalty in, “Reflections on
the Guillotine.” We shall thus find in Camus a uniquely life-affirming philosophy that is
grounded on secular bases rather than any religious notion of transcendence.
The Myth of Sisyphus
In one of the most notoriously audacious beginnings to a philosophical text, Camus
states at the start of this essay that, “Judging whether life is or is not worth living amounts
to answering the fundamental question of philosophy” (MS 3). Is suicide the answer to the
absurd, to recognizing the ridiculous character of that habit of finding reasons to live, that
daily agitation of anxiety, and the uselessness of suffering (MS 4)? He will thus be spending
much of the essay on the topic of the absurd (thus, the label “absurdist”); however, he
already early on anticipates the conclusion that he will arrive at to the question he had
posed: he warns of the common error made by people who suppose that refusing to grant
any intrinsic meaning to life must be equated to declaring that life is not worth living (MS
7). As we shall see, the refusal to imagine that life has some God-given sense could very
well be the starting point of a spirited defense of life and a strong exhortation to not give
up on it.
One way that Camus gets us to enter into the thinking of the absurd is to posit
examples of common instances in which we use the word. We might, for instance, find
ourselves using the word “absurd” when we encounter something ridiculous. But what
Camus gets us to consider isn’t simply equating “ridiculous” with “absurd” but that if we
look more closely at what happens when we refer to something as absurd, we find that we
are confronted by an incongruity. He gives the following example: “If I see a man armed
only with a sword attack a group of machine guns, I will consider his act to be absurd. But
it is so solely by virtue of the disproportion between his intention and the reality he will
encounter, of the contradiction I notice between his true strength and the aim he has in
view” (MS 22). Camus’ point here is that if we examine instances such as these, the
situation will always reveal some disproportion or dissonance. But Camus is not keen on
simply observing the semantic dynamics that lie behind how a word is used in a given
experience; he goes further and takes this sense of incongruity to be descriptive of the
human condition itself.
This is something Camus urges us to see for ourselves, inviting us to consider
certain different instances of human experience that could first give rise to the feeling of
absurdity and then later prove to be revelatory of the truth of the human condition. And so
he gets us to reflect on how we can at times observe people and be struck by the apparent
meaninglessness of their activities; this can then make us wonder if any of man’s endeavors
have any point. Another example is how in the course of one’s day-to-day life, we more or
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less assume the sense of our pursuits, but then perhaps a moment could arise wherein
that unthinking rhythm is disturbed and a sense of fatigue (that is more emotional and
psychological rather than physical) comes to the surface; this can then make us wonder if
any of our own endeavors have any significance. Another example could be the
uncomfortable act of situating one’s self in relation to time, which is not to simply have this
intellectual recognition that one is a historical being, but an emotive act of recoiling in the
face of the grim realization that one’s time is running out. This leads us straight to one last
example, which is our confrontation with death, frightening in both its mystery and its sheer
inevitability. It is an experience of which we can say nothing other than what we might
have observed when seeing others die, but we don’t really know what goes on there; all
we know with grim certainty is that it will eventually happen to us.
Camus writes: “The mind’s deepest desire…is an insistence upon familiarity, an
appetite for clarity” (MS13). More simply put, man wants his world to make sense. And for
the most part he is able to stay in a general state of one’s day-to-day presumption of the
particular sense of his world and of himself that he is accustomed to accepting. The moment
of absurdity is what challenges that complacency. The absurd involves the disproportion
between, on the one hand, the human desire to make sense or to find meaning, and on the
other hand, a world and a sense of one’s being in the world as not making sense or having
any meaning.
“So long as the mind keeps silent in the motionless world of its hopes, everything
is reflected and arranged in the unity of its nostalgia. But with its first move this world
cracks and tumbles…. We must despair of ever reconstructing the familiar, calm surface
which would give us peace of heart” (MS 14). The apparent failure of reason here is not
an epistemic questioning of our capacity to know; it is, instead, an existential concern, a
matter of wonder whether or not we find an answer to the question of meaning and sense
– rather than knowledge of facts – about myself in relation to the world. Perhaps the absurd
moments make us admit to the ultimate pointlessness of our existence, that it all amounts
to nothing (thus, the label “nihilist”). Camus writes, “The absurd man thus catches sight of
a burning and frigid, transparent and limited universe in which nothing is possible but
everything is given, and beyond which all is collapse and nothingness” (MS 44).
Camus then asks whether it is right for reason to negate itself by negating what
it has come to realize, primarily by placing one’s hope on some transcendent source of
meaning beyond reason. He refers to this as “philosophical suicide.” His answer to this is
that honesty requires of us to not bring in a hope that reason has no good reason for
claiming. He then returns to the question of whether the realization of the absurdity of the
human condition leads us to suppose that suicide is acceptable, and his answer here is a
definitive no, as the removal of one side of an equation does not solve the problem. He is
also adamant that if one truly realizes that life as one is conscious of it is all that one
really has, then all the more would such a person live consciously and fully. He writes:
“Living is keeping the absurd alive” (MS 40). Life is to be lived all the better if one accepts
that it has no meaning; one would thus makes of life what one can (thus, the label
“existentialist”). He explores various possible ways of living in the absurd, exploring the
mentality of conquest or the stance of the life of aesthetic creation, but his main point in
the end that matters to us here is an affirmation to hold on to life and live it as fully as
possible: “The absurd man says yes and his effort will henceforth be unceasing” (MS 97).
Reflections on the Guillotine
In his first novel, The Stranger, Camus seems to be exploring, as he himself has
been quoted, how, “any man who doesn’t cry at his mother’s funeral is liable to be condemned
to death.” The death penalty is also parenthetically explored in The Plague, as the character
Tarrou recounts his sense of bewilderment and terror in response to how a man as good
and apparently decent as his father, a prosecuting attorney, could exhort the court and
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demand for the death of another man. Camus speaks more directly of his opposition to the
death penalty in the essay entitled, “Reflections on the Guillotine.”
He early in the text expresses his condemnation of the death penalty when he
writes, “this new murder, far from making amends for the harm done to the social body,
adds a new blot to the first one” (RG 132). He will then substantiate this by pointing out
the problems in the arguments commonly given in defense of the death penalty. Later still,
he will put forward the principles by which he rejects it.
He argues against the idea that the death penalty serves as a deterrent to future
crime. He first posits how saying this seems to be expressing a hypocritical idea that no
one actually believes, pointing out how in actuality executions are something states don’t
want to talk about and people don’t want to witness, all of which thus runs counter to the
idea that knowledge of capital punishment does some social good. He then gives a number
of reasons on why the deterrent argument is futile, if one considers all the psychological
complexities behind human motivation. For instance, is it the case that crimes are often
premeditated such that they may have been consciously avoided by rational decision? Are
truly hardened criminals – the ones who do think though and then set about committing
violent crime – in any way discouraged by the death penalty? Could it be that some deepseated desire for self-destruction urges me, in the face of the death penalty, towards rather
than against committing violent crime? And then there are the negative psychological effects
of the death penalty on everyone involved: the torment on the convicted and his bereaved
family, as well as how it traumatizes all the people involved in the operation of this morbid
system. These points are well-summarized by Camus himself, when he writes, “Let us be
frank about that penalty which can have no publicity, that intimidation which works only on
respectable people, so long as they are respectable, which fascinates those who have
ceased to be respectable and debases or deranges those who take part in it” (RG 150)
He moves on to raise the question of our awareness of the social conditions that
contribute to crime, not in order to remove all culpability from the criminal, but to get the
reader to question that smug self-complacency from which one might assume the authority
of performing the absolutely irrevocable act of taking another’s life. He demands the reader
to consider whether the justice system is ever certain of guilt. And if ever some criminal
should happen to be proven guilty, he asks further whether that person may ever be deemed
by anyone as certainly irredeemable. Failing certainty on such questions as these, he
wonders, “If justice admits that it is frail, would it not be better for justice to be modest
and to allow its judgments sufficient latitude so that a mistake can be corrected?” (RG 166).
Camus posits, “a solidarity of all men in error and aberration” (RG 166), which
should deter us from supposing ourselves worthy of making an irrevocable judgment against
any human life, as we instead see our drive for justice tempered by compassion, which
suspends a final and definitive condemnation on man. For Camus, “Compassion loathes the
definitive, irreparable measure that does an injustice to mankind as a whole because of
failing to take into account the wretchedness of the common condition” (RG 166). He
concludes the essay by pointing out that his desire to abolish the death penalty does not
spring from a nostalgic notion of some intrinsic good in human nature, but from a pessimism
about what our knowledge can establish, a realistic sense of what actually is effective in
the world, and that sense of solidarity with our fellow man in our confusion and our mortality.
Conclusion
One need not accept the argument that has been made from one’s experiences of
moments of absurdity to the conviction of the meaninglessness of human life. One also
need not accept the arguments put forward in opposition to the death penalty. All of this is
fair game for critique and further debate. Nevertheless, I assert that the life-affirming stance
of Camus as he argues against suicide and against the death penalty is worth exploring
further. An affirmation of life not based on some belief in its sanctity, but more simply on
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life’s unique value, as well as a sense of our place in the word with others – this may be
significant. Such a secularly grounded position might prove to be a basis for conversations
on life and death issues, anchored on principles that could be employed not only by the
secular, but also by various religious perspectives, while not being confined to any one’s
particular doctrinal limitations.
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DA-SEIN AS AN AUTHENTIC BEING-TOWARDS-DEATH AND EUTHANASIA

Joerald Manabat Gadia Bataan Peninsula State University, Philippines
The purpose of this paper is to analyze the nature of euthanasia and whether it is
acceptable by using Martin Heidegger’s phenomenological reflection on death, technology,
and the Da-sein
Da-sein, Technology, and Death in the Phenomenology of Heidegger
Before talking about death, it is primordial to talk about existence first. Da-sein is
a being-in-the-world. This indicates that a Da-sein is ought to exist in a real world. To
be is to live in this world, to be born in this world, and be a part of the human race.
Existence gives the primary form of a da-sein and is the start of all the possibilities that
this being might undertake in his becoming. “The term existence formally indicates that Dasein is an understanding potentiality-of-being which is concerned in its being about its being.
Thus existing, I myself am that being”1 Humanity is always a humanity of a human being.
As a human being that is existing in this world. Man dwells in nature together with other
men. Man uses tools to support his life and to build for the sake of his dwelling on earth.
Moreover, man finds meaning in this meaningful world. Da-sein exists in the world to be
what he is not yet, that is to reach his potentialities, to make his possibilities tangible. In
his everydayness, man lives not just for or in the present but also for the future, of what’s
next. While doing his present act, part of his thinking is directed towards the future. Man
is a being that is always ahead of time, thinking about the future, about these potentialities
of his being, preparing for future events. Da-sein cares that he must attain something more
in his becoming, is aware and prepares for the possibilities that may happen. This is true
because the concept of care is present in the Da-sein. “The primary factor of care, “being
ahead of itself,” however, means that Da-sein always exists for the sake of itself. “As long
as it is,” up until its end, it is related to its potentiality-of-being.”2 Man is always in
anticipation of these possibilities. This is the reason why man is always involved in the
activities of the world, in using tools for his life and to make a reality what he is not yet.
This shows that it is in the nature of every man to develop himself in the fullest based on
his capacity to become. This is also the reason why man asks the purpose of his action,

1

Martin Heidegger, Being and Time, trans Joan Stambaugh, (Albany: State University of New York Press, 1996), Heidegger, 213.

2

ibid., 219.

-ความตาย

โทษประหารและจริยธรรม (Death, Capital Punishment and Ethics)-

70

always asking for the sake of what. His actions must be for the sake of dwelling as a
being-in-the-world, and of his becoming as a being-towards-its-end.
Related with existence is temporality. Man is a being-in-the-world for just a certain
period of time. Immortality is not one of his possibilities. This is the factuality in the world
that the Da-sein is or must be aware of. When one lives, he will eventually die and reach
the end of his being-in-the-world, the completion of his becoming. Death will only reveal its
nature upon its visit to an individual. This is just but one visit, a visit that signals the
completion of being, the end of a Da-sein’s becoming. “Everydayness reveals itself as a
mode of temporality”.3 Between the start of existence and death as the end of existence,
there is the daily life of man. It is the everydayness in which man exercises care that
remembers the past, lives the present, and prepares for the future. Even before death comes,
Da-sein already knows that this will happen anytime from the moment of his existence.
Upon death, he is no longer a becoming nor a being-in-the-world. Death signals the
completion of his becoming.
Compared with birth wherein two persons are involved, that is the mother and the
infant; death is something personal. It is solely experienced by the dying person, by the Dasein nearing the end of its existence. Part of a person’s future is to face and to experience
death alone. “Every Da-sein must itself actually take dying upon itself. ... In dying, it
becomes evident that death is ontologically constituted by mineness and existence.”4 We
can be present, physically present to commune with the dying person. We, in a way,
experience death in that moment. But such experience is very limited if not superficial. It
is not in the sense that we experience death itself, but is limited to our experience of losing
someone. It is something that the Da-sein must face and he must face it alone. Da-sein
must see death as his possibility of exiting this worldly existence. The question is how the
Da-sein can be somewhat be at ease with this factuality? Heidegger’s answer is through
angst. “Thrownness into death reveals itself to it more primordially and penetrating in the
attunement of Angst. Angst in the face of death is Angst “in the face of” the ownmost
nonrelational potentiality-of-being not to be bypassed. ... Angst about death must not be
confused with a fear of one’s demise. It is no arbitrary and chance “weak” mood for the
individual, but, as a fundamental attunement of Da-sein, the disclosedness of the fact that
Da-sein exists as thrown being-toward-its-end.”5 Angst is a mood of acceptance of an
3
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4
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unavoidable but not pleasurable reality such as death. Da-sein is born to become and the
end of becoming is death. Since it is something natural to Da-sein, it must not be feared
because Da-sein has no choice but to accept it as part of his being, as a factuality in his
existence in the world. The feeling of angst is actually the feeling of waiting for something
that a person has accepted but is not aware when, where and how it will come. Death
has an element of surprise. This causes angst to Da-sein. It is not fear of death, but an
anticipation of something so certain that it will happen but so uncertain as to when, where
and how. It is angst about the ending of being-there-in-the-world wherein man will no longer
be there upon the occurrence of death.
Is there a right time for a person to die in terms of age? According to Heidegger,
“As soon as a human being is born, he is old enough to die right away”.6 Since death is
part of potentiality, as it final most certain potentiality, it is inevitable at any moment. As
I pointed out earlier, death will certainly come; it is just a matter of when, how and where.
Through modern science and medicine, it is possible now to delay the occurrence of death.
But to totally eradicate death, that is impossible and is not in accordance with the nature
of Da-sein. Upon birth or even before birth, death is there waiting for the right time to occur
and end all potentialities because the Da-sein has reached its own totality, its completion
of being. “Being toward this possibility lets Da-sein understand that the most extreme
possibility of existence is imminent, that of giving itself up.”7 Death is an end, a total giving
up of a being that reached its totality. It is a fact of life, already given to Da-sein even
before birth. Death lets Da-sein to have a final act, the act of totally letting go. It is an act
of giving up his total being because there is nothing more that he is not yet. Da-sein
leaves this world as a total, complete being, all possibilities reached and potentialities
achieved. This is the reason why Da-sein cannot manipulate death. Every man has a right
to die naturally. This will make sure the completion of being has been realized.
Technology has something to do with bringing forth, with revealing. “Technology
comes to presence in the realm where revealing and unconcealment take place, where
alētheia, truth happens.”8 Modern technology makes a forceful kind of revealing. “The
revealing that rules throughout modern technology has the character of a setting-upon, in

6

ibid.

7

ibid., 243.

8

Martin Heidegger, The Question Concerning Technology and Other Essays. trans. William Lovitt, (New York: Garland, 1977),, 13.
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the sense of a challenging forth.” 9 It is not a revealing in the sense of bring-forth, but a
forceful unconcealment by challenging nature or by trying to control those that are naturally
beyond human control. It is a revealing that harasses nature. Ges-tell or enframing forces
us to experience everything in the manner that we can manipulate. “Enframing means the
gathering together of that setting-upon which sets upon man, ...to reveal the real, in the
mode of ordering, as standing reserve. Enframing means that way of revealing which holds
sway in the essence of modern technology and which is itself nothing technological.”10 In
the process, instead of mastering technology, technology now masters man and his sciences.
Technology makes man thinks that he can control everything about nature and forces him
to make this a reality. In such sense, man destroys the very foundation of his dwelling or
existence. Man also in a way destroys his very nature as a Da-sein.
The goal of Heidegger’s questioning technology is to bring modern technology to the
primordial relationship between technē (science) and poiēsis (the bringing-forth) just like
during the ancient times. It is nature that reveals itself and not man. Modern technology is
always focused on calculative revealing because it always looks for certainty. Instead of
knowing truth in general, modern technology can just give me limited truth, that is verifiable
truth.11 It always aims to reach the ultimate and that is controlling nature, including issues
about life and death, which is a privilege reserved only to the Creator. “[Meanwhile] man,
precisely as the one so threatened, exalts himself to the posture of lord of the earth. In this
way the impression comes to prevail that everything man encounters exists only insofar as
it is his construct.”12 Because of calculative thinking, man is enframed by modern
technology. Because of this, man lost his rootedness to the world. We are enframed to
the notion that everything now is orderable, that man can have it as long as he wishes for
it. “Everywhere everything is ordered to stand by, to be immediately at hand, indeed to
stand there just so that it may be on call for further ordering.”13 Modern technology claims
that it can give man everything that he need. It is there for man’s service. Is this really
9

ibid., 16.

10

ibid., 20.

11

The actual threat has already affected man in his essence. The rule of Enframing threatens man with the possibility that it could be denied to him to enter a

more original revealing and hence to experience the call of a more primal truth. ibid., 28.
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true? Or is man being deceived and being forced to live according to the dictates of modern
technology? It seems now that human life is totally dependent on modern technology. It is
as if modern technology is a necessary condition for man to live. Because of this enframing,
man became so dependent to modern technology and finds it difficult to let it go even if it
necessary to do so. Moreover, man looks at technology to give him all the solutions he
needs for every problems he might encounter.
If we will look at modern technology, its primary aim is at achieving “immortality”.
Modern technology tries to create a world that is painless and disease free. Man as a
being in the world, must live longer to enjoy the world which is focused on orderability.
The longer a man lives, the more he can get what he desires. Because of enframing, he
only desires modern technology and the conveniences it offers. It is just a matter of aiming
at what he desires and clinging to life as long as he can through the help of modern
technology. But does man question why he wants to live longer in a painless manner?
What if modern technology cannot anymore deliver such condition? Will man prefer death
rather than live in pain? Will man, because of enframing, aim at rushing death to avoid this
kind of life?
Life during the early times is just a simple life. A life that uses tools but is not
attached to them. Man is indeed uprooted to his very nature. Man is focused more as
enframed by modern technology to the definitive result rather than the very purpose of the
act. This enframing puts man at the mercy of modern technology. How can then man regain
his freedom from being enslaved by this orderability of things according to the dictates of
modern technology? How can man set free his own nature? As a Da-sein, man must be
free to become according to his nature. “For man becomes truly free only insofar as he
belongs to the realm of destining and so becomes one who listens and hears, and not one
who is simply constrained to obey.”14 This means that man’s nature has already realized
the he is fated to be through deeper kind of thinking. This deeper kind of thinking or
meditative thinking is focused more on the meaning of these human activities rather on the
results. It is his destiny to become, and part of becoming is thinking, thinking about the
purpose of every act and to accept death as a part of his becoming. Upon meditative
thinking, man will learn his nature and will live as a Da-sein that is a being-in-the-world
and an authentic being-towards-death.
Euthanasia
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Euthanasia is one of the controversial topics in ethics since the middle of the last
century. It is sometimes being referred to as “mercy killing”, “death with dignity”, “aid in
dying”, or “physician-assisted suicide”.15 Euthanasia is being defined as “an act of killing,
or letting someone die that satisfies two conditions: first, that death benefits, or is good
for, the individual who dies and, second, that the agent must be motivated to do what is
good for that individual and must intend to benefit the individual in bringing about his death.”16
This shows that the patient is the one being benefitted in such act of killing, that benefit is
for his good. That good is to end the patient’s suffering due to his terminal conditions. This
is very important in the nature of euthanasia, that the person must be terminally ill and is
suffering severely. If these two are not present, then such ending of life is just a simple
suicide and not euthanasia.
There are many ways to justify euthanasia. In this paper, I will only present one
which is supported by utilitarianism. I think this is the strongest justification out there in
favor of euthanasia. The argument from mercy says that “euthanasia is justified because
it puts an end to horrible suffering of terminal patients”.17 “The classic utilitarian version of
the arguments may be elaborated like this:18
1. Any action is morally right if it serves to increase the amount of happiness in
the world or to decrease the amount of misery. Conversely, an action is morally
wrong it serves to decrease happiness or increase misery.
2. Killing a hopelessly ill patient, who is suffering great pain, at his own request,
would decrease the amount of misery in the world.
3. Therefore, such an action would be morally right.”
To end a person’s severe suffering who is in a medical condition that is constantly
deteriorating further and has almost zero chance of recovery is the primary reason being
raised to justify euthanasia. For those who justify euthanasia in this sense, the quality of
life is far more important that the quantity of life in terms of years, months and days it
lived. A life in this state, this severe and terminal medical condition, is not worth living.
15
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Prolonging this kind of life is tantamount to prolonging the suffering and the agony of the
person. Who would want this kind of state? The aim of the utilitarian is to attain the
greater good for the greater number of people. For them, euthanasia will contribute to this
by ending this world’s most severe kind of suffering.
Conclusion
It is understandable why a number of persons are in favor of legalizing euthanasia.
It is more understandable why a number of terminally ill patients, or their loved ones for
those who cannot, gave their informed and understood consent to avail it. I think no one
aside from these patients can describe what pain and suffering they were in to. Or it might
be the case that no word is sufficient to describe their pain and suffering. Can anyone
blame them for making such decision? Others would say, it is their life anyway. So they
must be the final arbiter regarding making the decision about what is best for them given
all the information necessary for them to make this informed and understood consent.
However, in the philosophy of Heidegger, euthanasia is not acceptable. First,
suffering and pain must not be used as a justification to put an abrupt end to a human life.
Da-sein is a being-in-the-world that is becoming. Such becoming is not monopolized in
happiness, joy, and painless existence. Suffering, pain and other negative occurrences can
be part of this becoming. They can contribute to the attainment of the Da-sein’s possibilities.
They can bring forth the Da-sein’s nature from potentiality to actuality.
Second, euthanasia is an example of Ges-tell or enframing from technology. Man
wants certainty. The most uncertain among human possibilities is the occurrence of death.
Because of the unbearable pain they are experiencing, a number of terminally ill patients or
those beside them want to control even the time when the suffering will end even up to
the point of ending their lives. This is the answer of modern technology to their query. If
you cannot bear the pain, then end your life and feel pain no more. But as discussed in
this paper, there are things that man can control and there are many things that man cannot
control. There are parts of nature and the nature of man that are better be left off. Man
cannot force death to occur for it will violate the very nature of Da-sein. As long as death
is not occurring, then man is always a becoming. Such state, although miserable, is a part
of that becoming.
Third, Da-sein must totally surrender to the idea that death will come. This is
authentic being towards death. Euthanasia is a way to escape this. It is a manifestation
of the fear of death. The surprise element was removed. “Man must face the possibility of
death as his possibility.......... Facing this possibility is not actualizing it, that is, bringing it
to happen........ suicide demolishes all the potentialities of man instead of bringing them into
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a whole totality........... for death is not something one can have at one’s disposal.”19 As
written, rushing death might result to the abrupt termination of a Da-sein’s becoming. Thus,
such would not result to a completion of being. The very nature of Da-sein has been
violated.
Fourth, we must focus on the totality of the person and not just on certain part of
such totality. Euthanasia ends a person’s suffering by ending that person’s life. This act
gives more importance to what the person feels at the present moment rather to the entire
being of that person. “It is to sacrifice the person for the sake of his good, thereby treating
the person as a means rather than as an end-in-himself.”20 The good of the person is
different from his totality. A person’s totality, his very being, is far more important than
any particular good in his life. The two elements of choice must be preserved in choosing
specially those issues about life and death. These two elements are; “first is that every
choice is based on a value, perfection for the self to be attained or exercise....Secondly, a
value is never to be taken in isolation........ It must integrate itself within an ideal towards
which the total self aspires to become.”21 So the being or the Da-sein of that person has
a greater value. Life must be preserved according to nature. Human life has intrinsic value.
No pain, no suffering, no medical condition can surpass or even equal the value of human
life. Human life was given the highest value among any other possibilities of a human
existence. This reality is enshrined in the oath of every medical doctor, The Hippocratic
Oath, which states that:
....... I will keep them from harm and injustice. I will neither give a deadly
drug to anybody if asked for it, nor will I make a suggestion to this effect........22
Given these, we can conclude that euthanasia is a violation of human nature and is not
acceptable at least in the philosophy of Martin Heidegger.
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“JUST THE FACTS”

Frank J. Hoffman, PhD (London) Mahaculalongkornrajavidyalaya University
Since writers on the meaning of ‘fact’ have sometimes argued that their conception
is correct because it accords with ordinary language usage while rival conceptions do not,
an obvious starting point is consideration of etymology and of whether or not there is any
standard usage of ‘fact’. This issue will be dealt with in part I. In part II a review of several
philosophically important conceptions of ‘fact’ will be given, along with some critical
comments. In part III the beginnings of a conception of ‘fact’ will be gestured toward which
might, in a later iteration, turn out to apply to various areas of truth-inquiry.
I
In English ‘fact’ has meant: 1) “a thing done,” 2) “the making, doing, or performing,”
3) “something that has really occurred or is actually the case; something certainly known
to be of this character; hence a particular truth known by actual observation or authentic
testimony, as opposed to what is merely
inferred …” and 4) “something that is alleged to
be or conceivably might be, a ‘fact’.”1 Of these the first two are classed as archaic by the
Oxford English Dictionary (OED).
It is true, as Austin points out, that the usage of ‘fact that’ -- on which Strawson
relies heavily -- is a relatively recent phenomenon. Although usage of ‘fact that’ occurred
as early as 1803, it has only more recently
come into prominence. It was mentioned in the
1972 OED, but not in the 1961 version.2
The sense of ‘fact’ as a thing done has its origin in the Latin ‘factum’ which means
“that which is done, a deed, act, exploit, achievement.”3 This sense survives in only a few
phrases, such as ‘after the fact,’ and the Oxford Dictionary of English Etymology
suggest
that this sense is archaic and that ‘after the fact’ is now only a legal usage.4 On the other
hand Webster’s Dictionary (1970) has listed fact as deed without considering it archaic.
Thus it seems clear that the problem of what is meant by ‘fact’ will not be solved sheerly
by an appeal to ordinary usage, for even the lexicographers are not in agreement as to
whether an important sense of ‘fact’ is ordinary or archaic. But even if there were a common
usage, it would still be a moot issue as to whether it should be accepted as adequate for
a philosophical theory of fact.
II
In the ontology of Russell’s atomistic period, facts are what propositions refer to.
“Just as a word has meaning,” he writes, “so a proposition has an objective reference.” 5
Of facts Russell distinguishes two kinds: “‘Socrates loves Plato’ and ‘Napoleon does not
love Wellington’ are facts which have opposite forms. We will call the form of ‘Socrates
loves Plato’ positive and the form of ‘Napoleon does not love Wellington’ negative. So long

1
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as usual, a false fact, supported by a supposed motive.” Source: Oxford English Dictionary (1961), vol. IV, pp. 11 – 12.

2
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as we confine ourselves
to atomic facts … the distinction between positive and negative
facts is easily made.”6
In a parallel way, propositions are distinguished: “Word propositions … are of two
kinds, one verified by a positive objective, the other by a negative objective.”7
In the discussion section printed after “The Philosophy of Logical Atomism” Russell,
ordinarily articulate, rivals a philosophical recluse in conciseness to the point of obscurity.
For example, when someone asked regarding a sentence “Does putting the ‘not’ into it give
it a formal character of negative and vice versa?” Russell replied “No, I think you must go
into the meaning of words.” As Rosenberg has pointed
out, however, Russell never tells us
how we are to get into the meaning of the words.8 Moreover, Russell admits that ‘negative
fact’ cannot be defined, and that
there is no formal test for distinguishing negative
propositions from positive ones.9
In spite of such unresolved questions Russell nevertheless felt it imperative to
postulate negative facts in order to account for error. He writes: “A thing cannot be false
except because of a fact, so that you find it extremely difficult to say exactly what happens
when you
make a positive assertion that is false, unless you are going to admit negative
facts.” 10 But if there is no clear way to distinguish negative facts from positive ones, such
an account remains unconvincing. It is not surprising that, as Russell says: “When I was
lecturing on the subject at Harvard I argued that there were negative facts, and
it nearly
produced a riot: the class would not hear of there being negative facts at all.”11
Russell’s influence on Ramsey is considerable. But while Russell seems to have
held that
facts are perceived in a sensory way, as events, Ramsey argues against this
view.12 He suggests, rather, that facts are true propositions” In his paper “Facts and
Propositions” Ramsey states:
The connection between the event which was the death of Caesar and the fact
that Caesar died is, in my opinion, this: ‘That Caesar died’ is really an existential proposition,
asserting the existence of an event of a certain sort, thus resembling ‘Italy has a King,’
which asserts the existence of a man of a certain sort. The event which is of that sort is
called the death of Caesar, and should no more be confused with the fact
Caesar died than
the king of Italy should be confused with the fact that Italy has a King.13
One problem with Ramsey’s account of facts is that it involves passing the buck
to propositions. For on this analysis fact turns out to be identical with true proposition, yet
we are left in the dark as to what a proposition is. It is ironic that in a paper entitled “Facts
and Proposition” (in Foundations of Mathematics) we should find that facts are14propositions
of a certain sort (true ones), and yet find no account of what a proposition is.
6
7
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Ibid., p. 317.
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Bertrand Russell, “The Philosophy of Logical Atomism” in The Monist #29 (1919), p. 47.
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Ibid., p. 46.
Ibid., p. 42.
Frank P. Ramsey, The Foundations of Mathematics (London, 1931), pp. 139-41.

Ibid., p. 141.
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Wittgenstein, who apparently influenced Russell considerably, says of facts in the

Tractatus:

1.2

The world divides into facts.

2

What is the case -- a facts -- is the existence of states of affairs.

2.01 A state of affairs (a state of things) is a combination of objects (things).
This view of facts involves a kind of reductionism which assumes that facts are
ultimate constituents of the world. In Part III it will be suggested that fact requires matrix
and does not exist in a context-free void. If so and if Wittgenstein’s Tractaus view is that
there is a single set of facts into which the world divides up, then his view must be
rejected. As Pitcher has noted in his commentary
on Wittgenstein, the way in which one
divides up the world is to some extent arbitrary.15
Austin and Stawson have had lively interchange about the meaning of ‘fact’. In his
paper, “Unfair to Facts.” Austin singles out two main contentions of Strawson’s with which
he disagrees: (I) that there is a logically fundamental type-difference between facts and
things-in-the-world,
and (II) that ‘corresponds with the facts’ is an idiom, not to be taken
literally.16
In support of (I) Strawson states:
What ‘makes the statement’ that the cat has mange true is not the cat, but the
condition of the cat, i.e. the fact that the cat has mange. The only plausible candidate for
the position of what (in the world) makes the
statement true is the fact it states; but the
fact it states is not something in the world.17
To this Austin counters (1) that the conditions of the cat is a fact; (2) that the
condition of the cat is something-in-the-world. From which it follows that a fact is somethingin-the-world. And in regard to (II) Austin claims that Strawson has given no satisfactory
argument.
Much can be said on both sides of this debate. Austin’s argument above is formally
valid but given what he means by ‘condition’ to assume (1) is tantamount to assuming an
answer to the question at issue. On the other side, what evidence is there for supposing a
logically fundamental type-difference (I)? As our etymological inquiry showed, fact was -and occasionally still is -- viewed as in the world.
Like Strawson, Carnap does not regard facts as things-in-the-world. Unlike him,
Carnap is wary of making stark assertions about the nature of fact. In Meaning and
Necessity he observes:
Since the term ‘fact’ in its ordinary use is occasionally vague and often ambiguous,
there is some freedom of choice left as to how to turn it into an exact technical term, in
other words, how to explicate it. I am inclined to think, like Ducasse, that it would not
deviate too much from customary usage if we were to explicate the 18term ‘fact’ as referring
to a certain kind of proposition (in our objective sense of the word).
15
16
17
18

George Pitcher, The Philosophy of Wittgenstein (New Jersey, 1964), p. 173.
J.L. Austin, Philosophical papers (London, 1961), p. 102 ff.
P.F. Strawson, Proceedings of the Aristotelian Society Supplementary Volume xxiv, p. 135.
Rudolph Carnap, Meaning and Necessity (Chicago, 1956). P. 28.

-ความตาย

โทษประหารและจริยธรรม (Death, Capital Punishment and Ethics)-

81

But what is this “objective sense”? Carnap says that ‘proposition’ is “used neither
for linguistic expression nor for a subjective, mental occurrence, but rather for something
objective that may or may not be exemplified in nature.…We apply the term ‘proposition’ to
any entities of a certain logical
type, namely, those that may expressed by (declarative)
sentences in a language.” 19
Carnap’s account of ‘fact’ has the characteristic difficulty of those accounts which
purport to explain ‘fact’ in terms of something else which is in at least as great a need of
explanation. Does Carnap suppose that fact is objective in the sense of existing apart from
mind, so that facts exist when not being considered? If so, how would we come to know
that facts exist in this way? Another difficulty is recognized by Carnap himself. Like Russell,
he sees a problem in explicating the relationship between proposition and fact in the case
of false propositions. So in conclusion he states: “If anyone is in doubt as to whether there
are any nonmental and extra-linguistic entities which20fulfil these conditions, he may take as
propositions certain linguistic entities which do so.”
As against all of the foregoing White argues that facts are neither non-linguistic
constituents of the world nor true statements simpliciter. In arguing against the conception
of ‘fact’ as non-linguistic entity White emphasises the view that facts are atemporal and
not in the world:
Facts, unlike objects, cannot be created or destroyed, pointed to or avoided. We
cannot be overtaken by, involved in, or predict facts as we can events. We can find
ourselves in, transform, or be rescued from nasty, serious, or ticklish situations, but not
facts. Facts, unlike states of affairs, do not begin, last, or end. Although
there are
innumerable facts, facts, unlike situations or states of affairs, don’t exist.21
Thus White concludes that facts are not things-in-the-world, and proceeds to argue
that they are not the same as true statements. But in his second counter-argument to show
that facts do not collapse into true statements, it is tacitly assumed that facts are thingsin-the-world. He writes:
A second argument alleges that facts, like true statements, are linked only by
logical relations, e.g., that facts imply each other. On the contrary, facts, unlike true
statements, have causal effects. It was the 22fact, not the true statement, that the train was
diverted which made me late for my lecture.
Now it seems that by saying that facts have causal effects, White must admit that
they are in the world. Otherwise he would owe us an account of some peculiar causality
whereby the supposed immaterial entity, fact, can cause effects in the world, an account
which has not been given. Thus there seems to be some confusion here, for White previously
argues that facts are not things-in-the-world.
III
I would like to suggest that the common mistake in all those analyses which
telescope ‘fact’ into ‘thing-in-the-world’ on the other hand, or into ‘true proposition,’ ‘true
sentence,’ etc. on the other, consists in a failure to emphasize that a fact is only a fact
within a given matrix. Austin, for example, ignores the role of the discriminating interpretive
intelligence in its acceptance of a matrix within which facts emerge when he supposes that
19
20
21
22

Ibid., p. 27.
Ibid., p. 32.
Alan R. White, Truth (New York, 1970), p. 80.

Ibid., p. 83.
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facts are in the world objectively as things-in-the-world. Likewise, those who argue that
‘fact' collapses into ‘true proposition’ etc. seem to suppose a non-metaphysical realm of raw
fact in treating of facts as if they were context-free. But even factual observation sentences
(e.g., ‘the table is brown’ uttered in reference to a brown table) presuppose the matrix of a
language in which its words divide reality up in certain ways rather than in alternative
ways. For present purposes three sorts of matrices may be distinguished: 1) language
structures, 2) theoretical belief structures, and 3) experiential structures. Matrix-type 2) was
noted by O’Neil in Fact and Theory when he writes: “Just as theories
cannot afford to be
completely a-factual so facts when significant are not a-theoretical.”23

23

W.M. O’Neil, Fact and Theory (Sydney, 1969), p. 104.
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THE RIGIDITY OF EMPTY NAMES

Prach Panchakunathorn PhD student, Stanford University
Saul Kripke has give a modal argument to show that proper names and definite

descriptions usually refer to objects in different ways: proper names refer rigidly, while
definite descriptions usually refer non-rigidly. In this short paper I wish to show that not all
proper names are rigid designators. In particular, I argue that non-fictional empty proper
names generally refer non-rigidly, while fictional ones refer rigidly. I end by speculating why.
1. The rigidity and non-rigidity of ordinary singular terms1
In Naming and Necessity, Kripke gives the “modal argument” to show that proper
names are rigid designators, while definite descriptions usually are non-rigid designators.2
A rigid designator refers to the same object as it does in the actual world in all possible
worlds in which the object exists, and refers to nothing in the possible worlds in which
the
object does not exist. A non-rigid designator is simply a designator that is not rigid.3
The modal argument starts by pointing out that modal sentences whose subjectterms are proper names can yield different truth-values from modal sentences whose subjectterms are definite descriptions. For example, consider:
a) Aristotle might not have taught Alexander;
b) The teacher of Alexander might not have taught Alexander.
Sentence (b) admits two readings. On one reading it is false; on the other it is
true. The false reading is this:
b*) ◊ (Regarding the only object x such that Tx, ¬Tx)
The true reading is this:
b**) Regarding the only object x such that Tx, ◊¬Tx.
By contrast, (a) only admits a reading on which it is true – a reading akin to (b**).
So (a) is not synonymous with (b). Thus, Kripke concludes, a proper name like “Aristotle”
cannot be synonymous with a definite description like “the teacher of Alexander”, and neither
can they have the same sense (assuming that the sense of a term determines not just its
actual referent, but also its referents in other possible worlds). A definite description admits
a non-rigid reading, while a proper name does not.
As it stands, however, Kripke's modal argument isn’t enough to show that all proper
names are rigid and that all definite descriptions are non-rigid. This is because, as Kripke
1

I use the term “singular terms” here to refer to proper names and definite descriptions collectively. I do not mean to include singular pronouns (“he”, “she”, “it”)
or what Russell calls logically proper names (“this”, “that”).

2

A version of the same argument is given in Saul Kripke, “Identity and Necessity”, in M.K. Munitz (ed.), Identity and Individuation (New York University Press,
1971), 135-164.

3

Russell would interject straight away here that proper names and definite descriptions are not designators at all, since they are not genuine referring expressions.
But Kripke can redefine rigid and non-rigid designators as terms that allow, respectively, rigid and non-rigid readings of the modal sentences in which they occur
(without themselves necessarily referring to anything). By doing so Kripke can maintain that proper names and definite descriptions are, usually, rigid and nonrigid designators respectively. I will continue to use Kripke's original definitions here because Frege takes proper names and definite descriptions in general to be
genuine referring expressions.
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himself acknowledges, some definite descriptions, such as “the positive square root of 4”,
refer to the same object in all possible worlds on any reading.
This is not a difficult complication to accommodate. Kripke can admit that those
definite descriptions are rigid, but insists that they are not rigid in the right way.
He in fact
does this. Kripke distinguishes between de jure rigidity and de facto rigidity.4 A designator
is rigid de jure if its referent is, in his words, “stipulated to be a single object” in all
possible worlds in which the object exists. By contrast, a designator is rigid de facto if it
merely “happens” to5 refer to the same object in all possible worlds, without having been
stipulated to do so. So “the positive square root of 4” is rigid de facto but not rigid de
jure. Proper names in general are rigid de jure and not rigid de facto. So Kripke can maintain
that proper names are rigid in a way that definite descriptions are not. Henceforth, whenever
I use the term “rigid”, I will mean rigid de jure.
Given the modal argument, we have a prima facie reason to believe that proper
names and definite descriptions belong to different semantic categories. When they occur
in modal sentences, proper names allow only rigid readings
of the sentence, whereas definite
descriptions allow both rigid and non-rigid readings.6 In the next section, however, I argue
that while this conclusion may apply generally to ordinary (i.e. non-empty) singular terms, it
does not apply generally to empty ones.
2. The rigidity and non-rigidity of empty singular terms
As we have seen, Kripke concludes that proper names allow only a rigid reading,
and not a non-rigid reading. I think that this is true of fictional proper names, such as “Harry
Potter” and “Odysseus”, but not true of non-fictional empty names, such as “Vulcan”7.
To see how, consider first the following sentences:
e) Harry Potter might not have been J.K. Rowling's best-known character;
f) Harry Potter might not have killed Lord Voldemort.
Each of these sentences contains a fictional proper name as its subject-term. But
(f) is used within a fictional discourse – that is, used to make a claim about what might
have happened in fiction. Meanwhile, sentence (e) is used outside of a fictional discourse
– that is, used to make a claim about what might have happened in the real world.
Intuitively, (e) is true. Harry Potter's fame might have been eclipsed by another one
of J.K. Rowling's characters, had she chosen to promote that character instead. The truth
of (f) is more contentious. Those who, like Frege, regard statements in fiction as not
expressing truth will refrain from assigning any truth-value to (f). Nonetheless, if we think
the sentence has a truth-value at all, then it is clear that (f) is true rather than false. This
4

In the preface to the 1980 version of Naming and Necessity.

5

Kripke’s exposition of the distinction in terms of having been “stipulated to refer” and “happening to refer” here is not as clear as we may like. Here’s my rough
way of clarifying the distinction a bit further. A de jure rigid term refers to the same object regardless of the circumstance in each possible world. That is, what
it refers to in each possible world depends only on the circumstance of the actual world, and not on the circumstances of other possible worlds. By contrast,
what a de facto rigid term refers to in various possible worlds depends partly on the circumstances in those possible worlds. My clarification here is not meant
to be a precise characterisation of the distinction. But it should help to give a clearer idea of the intuitive distinction.

6

By “rigid” here I mean rigid de jure.

7

The name “Vulcan” was introduced by the scientist Urbain Le Verrier for the planet that he thought orbited between Mercury and the Sun. No one had observed
such planet. But Le Verrier hypothesised that such planet should exist given some observed peculiarities in the behaviour of Mercury. It turned out later that no
planet existed whose orbit was between Mercury and the Sun.
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is because the events in the story might have turned out otherwise than they did in the
story, and Harry Potter might have consequently failed to kill Lord Voldemort.
It is clear that, in both (e) and (f), the fictional proper name “Harry Potter” refers
rigidly. This is shown by the fact that (e) and (f) admit no reading on which they are false,
and admit only a reading on which they are true (if they have a truth-value at all). So a
fictional proper name like “Harry Potter” seems to behave just like ordinary proper names
do. That is, it allows a rigid reading of the modal sentences in which it occurs, but does
not allow a non-rigid reading.
Now compare fictional proper names like “Harry Potter” to non-fictional empty ones
like “Vulcan”. “Vulcan” behaves differently from fictional proper names (and ordinary proper
names). To see how, consider:
g) Vulcan might not have orbited between Mercury and the Sun.
Does (g) offer a rigid reading? That is, is there a reading of (g) whereby “Vulcan”
refers, in all possible worlds, to the same object as it does in the actual world? Clearly it
does not. “Vulcan” does not refer to anything in the actual world, and therefore it cannot
refer to that thing in all possible worlds either.
Does (g) offer a non-rigid reading? That is, is there a reading of (g) whereby
“Vulcan” refers to different objects in different possible worlds? My answer is “yes”. The
name “Vulcan” was not introduced through a process Kripke calls baptism – one whereby
the name was matched to a particular object. Rather “Vulcan” was originally stipulated to
refer to whatever planet turns out to be the only planet orbiting between Mercury and the
Sun. It is true that no such planet turns out to exist in the actual world. But in some other
possible worlds in which there is one and only one planet orbiting between Mercury and
the Sun, “Vulcan” should refer to such planet in each of those worlds. Thus, there is a
reading of (g) whereby “Vulcan” refers to different objects in different possible worlds.
So, is (g) true or false on the non-rigid reading? We can start answering this by
considering that (g) is true if and only if there is at least one possible world in which
“Vulcan does not orbit between Mercury and the Sun” is true. Now, in the possible worlds
in which there is no planet, or more than one planet, orbiting between Mercury and the Sun,
“Vulcan” has no referent. So in these worlds, “Vulcan does not orbit between Mercury and
the Sun” is not true. (We may take it to be straightforwardly false, as Russell would, or
take it to be neither true nor false. But in either case, it is not true.) On the other hand, in
the possible worlds in which there is exactly one planet orbiting between Mercury and the
Sun, “Vulcan” refers to that planet. In that case, “Vulcan does not orbit between Mercury
and the Sun” is false. So there is no possible world in which “Vulcan does not orbit
between Mercury and the Sun” is true. We can conclude, therefore, that (g) is false.
Now we can see how a non-fictional empty proper name, like “Vulcan”, behaves
differently from fictional proper names in modal sentences. While modal sentences containing
fictional proper names, such as (e) and (f) above, offer a rigid reading and no non-rigid
reading, the opposite is true of modal sentences containing non-fictional empty proper names,
such as (g). This suggests, contrary to Kripke's conclusion, that non-fictional empty proper
names are non-rigid designators, just like definite descriptions.
To see how non-fictional empty proper names behave similarly to empty definite
descriptions, consider:
h) The planet between Mercury and the Sun might not have been between
Mercury and the Sun.
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It is easy to see that offers only a non-rigid reading, and no rigid reading. For “the
planet between Mercury and the Sun” refers8 to nothing in the actual world, and so cannot
refer to that object in other possible worlds. On the non-rigid reading, (h) is clearly false.
For there is no possible world in which “The planet between Mercury and the Sun is not
between Mercury and the Sun” is true. So (h) offers the same reading and has the same
truth-value as (g). For a summary, see the table below.

Rigid reading

Non-rigid
reading

“Harry Potter might not have been J.K.
Rowling’s best-known character.”

T

-

“Harry Potter might not have been the
boy wizard who killed Lord Voldemort.”

T
(if the sentence
has a truthvalue at all)

-

“Vulcan might not have orbited between
Mercury and the Sun.”

-

F

“The planet between Mercury and the
Sun might not have been between
Mercury and the Sun.”

-

F

3. Explaining why
Why do non-fictional empty proper names behave like empty definite descriptions?
I think the reason is that, unlike most ordinary proper names, which were introduced into
the language through the process which Kripke calls baptism, non-fictional empty proper
names were typically introduced by description. But unlike most proper names that were
introduced by description, the referents for the non-fictional empty proper names have never
been found, and therefore these names never had their referents fixed. Consequently, they
cannot refer to the same object in all possible worlds, for the simple reason that no object
has been pinned down as their referents in the actual world, to be projected onto other
possible worlds. So they remain non-rigid designators, like definite descriptions are.
Note that among proper names introduced by description (what Gareth Evans
calls descriptive names9), non-empty ones don’t behave in the same way as empty ones
do. This is because even though the non-empty ones were, like empty ones, introduced by
descriptions, their referents were later found and fixed. So these names behave like ordinary
8
9

Remember that we're following Frege in taking definite descriptions to be genuine referring expressions.
Gareth Evans, Varieties of Reference (Oxford University Press, 1982), p.31.
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proper names. Thus, “Neptune”, though first introduced by description, refers rigidly,
and “Neptune might not have orbited between
Uranus and Pluto” is true on the rigid reading
and does not allow any non-rigid reading.10 We can conclude, then, that the peculiarity in
the behaviour of non-fictional empty proper names, like “Vulcan”, is due not only to the fact
that they were introduced descriptively, but also importantly to the fact that they are empty.
Now, what about fictional proper names? Why do they behave like ordinary proper
names, even though they are empty? My suggested answer is: because fictional proper
names are not really empty at all! Let’s consider, first, the case where a fictional name is
used outside a fictional discourse. When we use the name “Harry Potter” outside a fictional
discourse, we are referring to a fictional character. And fictional characters, I suggest, do
exist, even though they are not physical nor indeed mental – just as stories, plot lines,
news, norms, names, numbers, and PhD programmes, exist even though they are neither
physical nor mental. My claim here should not trigger any panic about Meinongianism. I’m
not positing any kind of non-existent object, or possible object, that somehow has both the
property of being a fictional character and the property of being a boy wizard who killed
Lord Voldemort. Fictional characters are actual, non-physical, non-mental objects. Since they
are not physical, they cannot be a boy wizard or kill any dark lord.
Neither do I think that fictional characters exist independently of human minds. Like
news, norms and names, but perhaps unlike numbers 11, fictional characters owe their
existence to human activities and attitudes. Just as a norm is brought into existence by
certain activities and attitudes (of people in society), a fictional character is brought into
existence by certain activities and attitudes – namely, the activity of an author writing a
story containing the character, and the attitude of the reader accepting the authority of the
author in dictating 12what the story contains (while still recognising the story as fictional
rather than factual). If there is anything surprising about what I say here, it should not be
the fact that we, mere mortals, can bring non-physical, non-mental things into existence.
We do that every time we come up with a new name for a baby, a new plan for city
development, or a new PhD programme.
While fictional characters, like Harry Potter, do exist (as fictional characters but
not as wizards), it is much more doubtful that falsely-posited scientific objects, like Vulcan,
exist. Novelists are in the business of creating new characters and stories – that is,
bringing new things into existence. So J.K. Rowling, by writing her best-selling novel,
created fictional characters that are real and to which we can refer. Scientific theorists, by
contrast, are in the business of describing what already exist, not bringing new things into
existence (except new descriptions, of course). So Le Verrier’s talk of Vulcan, unlike J.K.
Rowling’s talk of Harry Potter, did not create any new thing – any “scientific character” or
anything like that – to which we can refer.
What about when a fictional name occurs inside a fictional discourse? What does
it refer to? Here we have two broad options. The first option is to deny, as Frege does,
that sentences within a fictional discourse have any truth-value at all. If we take this option,
we can say that a fictional name like “Harry Potter” does not refer when used inside a
fictional discourse. Alternatively, we may insist that sentences inside a fictional discourse
have a truth-value, and then try to say what fictional proper names refer to in those
sentences. If we take this latter option, one route is to say that “Harry Potter”, whether it
occurs outside or inside a fictional discourse, refers to the fictional character (and not any
10

Suppose that one day scientists discover a second planet whose orbit is between Uranus and Pluto. This will render false the idea that Neptune is the only
planet that orbits between Uranus and Pluto. But the referent of the name "Neptune" will not change as a result of this. For the referent of the name has been
fixed, and people no longer rely on the original description associated with the name to pick out what object the name refers to.

11

if you believe in realism about mathematical objects

12

Much more fine-tuning will need to be done if we are to have a serious theory as to what activities and attitudes give rise to fictional characters. What’s
important for my purpose here is to that some activities and attitudes do.
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boy wizard), but that the sentence “Harry Potter killed Lord Voldemort” in a fictional
discourse 13means something like “According to the story, Harry Potter killed Lord
Voldemort”. There is room as to how we may analyse this latter sentence. I don’t wish to
commit myself to any option here.
To conclude: we have seen that while Kripke’s view may be true about ordinary
singular terms, it is not completely true about singular terms that are popularly taken to be
empty. Non-fictional empty names don’t generally behave like ordinary proper names do in
modal contexts, but behave more like definite descriptions. This is because, as I suggest,
they were introduced by description but never had their referents fixed. Meanwhile, fictional
proper names do behave like ordinary proper names, despite their appearance of being empty.
My suggested explanation is that they are, in fact, not empty at all.

13

One could say that even though Harry Potter is in fact a fictional character, which cannot kill a dark lord, according to the story it is a boy wizard who killed
a dark lord.
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RELEVANCE, TRUTHMAKING, AND NEGATIVE EXISTENTIALS

Michael J. Clark Assumption University, Thailand
1. Introduction
Theories of truthmaking are driven by the intuition that, if a proposition is true, it is
made true by some relevant portion(s) of reality - the proposition’s truthmaker(s). Existential
truths are usually thought to be easy cases for such theories. According to the standard
account, the singular existential truth that Finn exists has a truthmaker in Finn himself,
while the general existential proposition that dogs exist has as a truth maker Jake the dog.
And Jake is not unique in this regard - every dog is a truth maker for the proposition that
dogs exist.
Negative existential truths, however, pose a problem for theories of truthmaking.
What could make it true that there are no living Thylacines in Seoul? The best candidate
truthmaker seems to be an esoteric entity indeed: a totality fact, which completely describes
Seoul - or, if we follow David Armstrong (2004), the whole universe - and implies that the
foregoing description is complete with respect to Seoul (or the universe). A serious concern
with this invocation of totality facts is that it introduces an enormous amount of irrelevance
into the truthmaking relation. A complete description of Seoul will include information about,
for instance, the number of students at Yonsei University, the number of floors in each
office building, and the like. But it is hard to see how this information is relevant to it being
true that the city lacks living Thylacines.
This paper discusses this truthmaker problem for negative existentials, with an eye
to general issues about explanatory relevance and proportionality. These concepts are
familiar from discussions of causation and causal explanation and, I suggest, can be applied
fruitfully in discussions of non-causal dependence relations, like that of truthmaking. One
upshot of the discussion is that truthmaker theorists should be less sanguine about positive
existential truths than they typically seem to be. Positive existential truths are problematic
for truth maker theories, and for the same reason as negative existential truths: with respect
to some positive existential truths - particularly, with respect to general positive existentials,
like the truth that dogs exist - the best candidate truthmakers exhibit just such failures of
relevance and proportionality as totality facts exhibit, when considered as truthmakers for
negative existentials.
2. Truthmaking and Relevance
Truthmaking, I take it, is an explanatory relation, a species of the more general
relation of grounding. If T is a truthmaker for <P> then <P> is true in virtue of T’s existence;1
T’s existence existence explains why <P> is true, in a non-causal sense of ‘explains why’.
Like explanatory relations generally - including the relations of grounding and
causation - truthmaking is subject to a relevance constraint. Truthmakers for <P> must be
relevant for explaining why <P> is true. The laptop on my desk is not a truthmaker for the
proposition that 3 is odd, even though the laptop’s existence necessitates the truth of the
proposition that 3 is odd (simply because this proposition is true in all worlds and so all
worlds that contain my laptop). This shows that the truthmaking relation is not that of
necessitation.
These claims about truthmaking are now orthodox among truthmaker theorists. They
figure here as plausible background assumptions. My aim here is to argue that this
1

For a defence of this conception of truthmaking see Rodriguez-Pereyra 2005. For general introductions to grounding, see Bliss and Trogdon 2015; Clark and
Liggins 2012; Correia and Schneider 2012.

-ความตาย

โทษประหารและจริยธรรม (Death, Capital Punishment and Ethics)-

90

conception of truthmaking has consequences that have not been properly appreciated or
explicitly brought out.
The first such consequence is that totality facts are not, in general, truthmakers for
negative existentials. The reason for this is easy to see and has already been indicated.
By their nature, totality facts are bound to to include material that is irrelevant for explaining
the truth of almost all negative existential truths (the exception would seem to be the
proposition that itself says that the world is as the described by the totality fact and which
therefore concerns everything that is included in the totality fact).
Note that the problem is not that the totality fact contains irrelevant material as
parts. Jake the dog has subatomic parts that seem irrelevant for explaining why it is true

that dogs exist. But jakes subatomic parts are not introduced into the truthmaking relation
- they are parts of a truthmaker for this truth (or so I assume for now; see, however, the
next section) but they are not thereby partial truthmakers for it. The problem is that the
totality fact is about a lot of irrelevant stuff and so this irrelevant stuff is imported into the
truthmaking relation in a way that it would not be if the irrelevant stuff were merely part of
the truthmaker. Saying that a complete description of Seoul (including the distinctive ‘That’s
all’ clause) makes it true that there are no living Thylacines in Seoul implies that the
proposition is true 2partly in virtue of the fact (e.g.) that Yonsei University has over thirty
thousand students. And this claim of partial explanation is obviously untrue (this reasoning
generalises readily, of course).
How could this rather obvious problem with totality facts have been missed by
truthmaker theorists? Here is a speculative diagnosis: even though many contemporary
truthmaker theorists reject Armstrong’s account of truthmaking as necessitation, there is a
tendency to retain Armstrong’s concept of a minimal truthmaker while mistakenly thinking
that minimality is a substitute for relevance. Let us briefly examine this error.
Armstrong introduces the idea of a minimal truthmaker by saying that “[i]f T is a
minimal truthmaker for p, then you cannot subtract anything from T and the remainder still
be a truthmaker for p” (2004: 19-20). O’Connaill and Tahko usefully gloss the intuitive idea
by saying that a minimal truthmaker for a proposition is a “least encompassing portion of
reality” (2016) that still makes the proposition true. We might unpack this intuitive idea in
terms of some notion of composition. Probably some non-mereological notion of composition
will be needed, such that the fact that P is ‘part of’ the fact that P & Q, and the fact that
Yonsei has over 30000 students is part of the totality fact that describes Seoul. I assume,
anyway, that we have a serviceable grasp on the intuitive concept of minimality and that
we do not need to go into further details here.
It seems plausible that there could be non-minimal truthmakers in this intuitive
sense. To take an example from O’Connail and Tahko (2016), the claim that some (part-less)
fundamental particle p exists plausibly has p as a minimal truthmaker.
Armstrong suggests a connection between non-minimality and a concept of
redundancy (which, I take it, is closely related to irrelevance):
One might object to the idea that there are any truthmakers except minimal
truthmakers. For, it may be argued, a non-minimal truthmaker involves redundancy, and
the truth in question may not be true in virtue of the redundant material (2004: 20).
This connection is dubious, however. Consider the truth that P or (P & Q). The
facts that P and Q, taken together, do not constitute a minimal truthmaker for the proposition
that P or (P & Q), since this collection of facts contains a ‘smaller’ portion of reality - the
fact that P - that suffices on its own to make it true that P or (P & Q). Does this mean
2

On the concept of partial truthmaking, see O’Connaill and Tahko 2016; on partial grounding in general, see Correia and Schieder 2012; Fine 2012.
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that the facts that P and Q taken together involve redundancy, when considered as
truthmakers for the proposition that P or (P & Q)? We might say this, although it strikes
me as an odd claim. We need to keep in mind the subtlety of this case. The proposition
that P or (P & Q) is made true in two ways, or via two paths - by the fact that P alone,
‘via’ its left disjunct, and by the facts that P and Q together ‘via’ its right disjunct. Both P
and Q are essential to making this proposition true ‘via’ its right disjunct. In some important
sense, there is no redundancy and no irrelevance here, even though there is non-minimality.
The fact that P does suffice to ground the truth in question; but it does so in a different
way to the facts that P and Q. This is an important
difference and it means that if there is
any redundancy here, it is of an unusual sort.3
The fact that we can tolerate instances of non-minimality, such as this, should not
make us overly tolerant of irrelevance or redundancy. Here, then, is an attempt at a diagnosis:
truthmaker theorists have learned from Armstrong, quite properly, to tolerate non-minimal
truthmakers but they have mistakenly connected non-minimality to irrelevance and
redundancy. A legitimate tolerance for non-minimality is thereby transformed into an
illegitimate tolerance for irrelevance.
It is useful here to introduce some conceptual apparatus from related discussions
of causal-explanatory relevance. Yablo (1992) points out that a causal claim (or a claim of
causal explanation) can go wrong in at least two ways. Firstly, it can go wrong by being
too determinate, that is, by containing irrelevant details. Jones died because he was struck
by a bus, not because he was struck by a red bus. The colour of the bus did not contribute
to Jones’ death and mentioning it is irrelevant in this context. To take another example:
suppose that Smith gets cancer because he smokes a packet of cigarettes every day. It
would not improve this causal explanation to specify, in minute detail, every microscopic
interaction that took place between smoke particles and his lungs. This would import a lot
of irrelevant detail into the explanation; the explanation would no longer highlight a general
causal connection which can be instantiated in other cases.
Causal explanations can also fail by being insufficiently determinate. The claim that
Jones died because he was struck omits relevant information, information that is crucial for
understanding the causal connection. After all, simply being struck is not sufficient to bring
about somebody’s death - one needs to be struck in a suitably dramatic fashion, for instance,
by a bus. Yablo (1992: 273-279) introduces the concept of proportionality to make sense of
these ideas. Intuitively, a cause is proportional to its effect iff it is just specific enough to
bring4 its effect about - i.e. it is causally sufficient for its effect, and no more specific than
this.
Proportionality, as Yablo understands it, is explained in terms of causal sufficiency,
but it seems to me that the concept generalises very naturally to non-causal explanation
and non-causal dependence. One indication that irrelevant material is present in an
explanation ‘P because Q’ is that it could easily been the case that P without it being the
case that Q (see Strevens 2008: 55). For instance, Smith could easily have developed
cancer even if some of the very detailed microscopic events that took place in his body
were altered. He could much less easily have got cancer if he had never smoked a cigarette
in his life.
Returning to the case of negative existentials, I want to say that the totality fact
is not proportional to the propositions it is invoked to make true, because it is too determinate
- the totality fact is indeed sufficient for the truth of all true negative existentials, but it
contains too much detail. Seoul could easily lacked Thylacines even if some of the details
of the totality fact were changed - if, for instance, the mayor of Seoul had an extra couple
3

I draw here on Kramer and Roski 2016 and on some highly suggestive remarks of Fine’s (2012: 51) For more on the notion of a grounding path, see Clark 2018.
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Here I distance myself from Yablo’s own analysis of the notion, which makes crucial appeal to the determinate-determinable relation.
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of hairs on his head. This indicates that the totality fact contains irrelevance and invoking
it to explain why there are no living Thylacines in Seoul is like explaining Jones’ cancer in
terms of all the microscopic interactions that took place in his body.
Consider now the supposedly easy case of positive existentials - consider, for
example, the claim that Jake makes it true that dogs exist. It is widely accepted among
truthmaker theorists that, however difficult negative existentials might be for their theory,
claims like this - claims to the effect that existential generalisations are made true by their
instances - are entirely unproblematic. But this should not be accepted uncritically. For
notice that, however we analyse the concept of proportionality, Jake’s existence is unlikely
to count as proportional to proposition that dogs exist. Jake’s existence might be sufficient
for this proposition’s truth (assuming that Jake is essentially a dog). But the proposition
could easily have been true without Jake’s existence - there are many other dogs in the
world, after all. It is obvious that if Jake had not existed, it would still have been true that
there are dogs.
So it seems that both positive and negative existentials are problematic for
truthmaker theory, and for the same reason: in both cases, it is unclear what a proportional
truthmaker for these propositions would be like.
Conclusion
We have seen a couple of surprising and under appreciated results that come from
accepting that truthmaking is an explanatory relation, subject to a relevance constraint. A
broader methodological suggestion is that explanatory relations like grounding and
truthmaking should not be studied in isolation. It is methodologically sensible to consider
these explanatory
relations in the light of well-established discussions of causal-explanatory
relations.5
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BE CAREFUL WHAT YOU LIKE - DATA ANALYSIS, SOCIAL MEDIA,
AND PSYCHOLOGICAL PROFILING

Nikolaj Pederson Yonsei University, Seoul
Abstract: Always being connected has in many ways made our cognitive, practical,
and social lives easier or more convenient. This might seem like a good thing. However,
being connected also raises critical issues. We constantly leave behind trails of
information: browsing and search histories, and logs of items viewed or purchased—just
to give a few examples. Data analysis is increasingly used to extract information from
data sets, and this information is used for a wide variety of purposes. Amazon, for
example, uses data analysis to issue the well-known “Customers Who Bought This Item
Also Bought” recommendations. This might seem fairly innocuous. However, reflection on
the full power of data analysis might—and perhaps should—give us pause. Recent
research on data analysis shows that computer-based judgement is as accurate than
human judgement when it comes to psychological profiling (and, sometimes, slightly more
accurate). This does not seem all that innocuous—indeed, quite the opposite. I discuss
several issues raised by these findings, especially concerning privacy and autonomy.
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THE DEBATE ON THE INCLINED RELATION BETWEEN MEANING AND
METAPHYSICS IN CONTEMPORARY PHILOSOPHY

Dr. Md. Roqnuzzaman University of Rajshahi, Bangladesh
Abstract
In the context of twentieth-century philosophy, theory of meaning occupies
a vital position. But as meaning is a vague term, and as there is bewildering
diversity concerning theory of meaning, so, there is a controversy between
approaches concerning the question how can we specify meaning of a linguistic
expression? In answering this question, two rival approaches are flourished; the
atomistic and the holistic. There is a historical background concerning the
atomistic vs. holistic controversy. In atomistic approach, the prominent
philosophers are Plato, Leibnitz, Hume, Kant, Frege, Moore, Russell, early
Wittgenstein and the logical positivists like Carnap, Schlick and Ayer. Russell,
early Wittgenstein and logical positivists are the classical linguistic philosophers
of the early twentieth century. They brought forward the theory of meaning in
order to set up the autonomy of propositions. Their aim was to eliminate
metaphysics from the meaningful discourse. To them, meaning concerns only
autonomous propositions, which supposedly in isolation elucidates our thoughts
and facilitates understanding of language. On the other hand, in holistic approach,
the prominent philosophers are Later Wittgenstein, W. V. O. Quine and Donald
Davidson. Later Wittgenstein recognizes that there is no essence of language. He
further conceives that in order to understand language, one has to understand the
use of it. From this use theory of meaning, American philosophers, particularly,
Quine and Davidson have espoused the approach that a statement cannot have a
meaning devoid of holistic connections and metaphysical presuppositions. The aim
of this article is to show the turnings and twisting which take place concerning
the relation of meaning and metaphysics in twentieth century western philosophy.
Key Words: Analysis, Meaning, Metaphysics, Atomistic Approach, Holistic Approach
Introduction
In the history of contemporary western philosophy, there is a debate concerning the
relation between meaning and metaphysics. Basically, there are two phases in twentieth
century western analytic philosophy. One is the atomistic phase and the other is holistic
phase regarding the relation of meaning and metaphysics. It can also be said that the
atomistic is the early and the holistic phase is the later phase of the twentieth century
western philosophy. The contemporary basement of the atomistic tradition is founded by
Russell. According to him, the task of philosophical analysis is to uncover the hidden logical
forms of sentences; i.e., the forms of the thoughts that the sentences are used to express
(Soames, 2003: xvi). Russell makes a paradigm concerning philosophical analysis in the
first half of twentieth century. His paradigmatic concepts are: theory of description, theory
of types, knowledge by acquaintance, impressions of negative existential and more specially,
logical atomism. Early Wittgenstein takes Russell’s conception of analysis, logical form
and he has made further development of logical atomism. With these concepts,
Wittgenstein makes the foundation of an integrated philosophical system, which he has
presented in his early work Tractatus Logico-Philosophicus. In the Tractatus, he presents
an aprioristic theory of meaning. According to the theory, all intelligible thoughts have
contents and structures that are revealed by sentences in an ideal logical language, which
constitutes the hidden principle of our ordinary language (Soames, 2003: xiv).
In the Tractarian phase, Wittgenstein considers that the truth values of all other
sentences (compound propositions) are completely determined by the truth values of all
the atomic sentences (elementary propositions). To Wittgenstein, (1961, § 4.06) “A
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proposition can be true or false only in virtue of being a picture of reality.” This is the
picture theory of meaning that Wittgenstein constructs in the Tractatus and it is the
foundation for the logical positivists’ verification theory of meaning upon which they give
strenuous effort to eliminate metaphysics from the meaningful discourse. The logical
positivists accept the Tractarian conception of philosophy as linguistic analysis. They offer
a theory which makes a necessary connection between meaning and verification. At first,
the positivists try to define empirical meaningfulness in terms of strong verifiability or
strong falsifiability. A sentence is said to be strongly verifiable if and only if it is logically
entailed by some finite consistent sets of observation statements. And it is said to be
strongly falsifiable if and only if its negation is logically entailed by some finite consistent
sets of observation statements. Consequently, strongly verifiable sentences are supposed
to be those, the truth or falsehood of which can be established on the basis of sensory
observations only (Soames, 2003: xix-xx).
However, the idea that ‘an empirical sentence is meaningful only if it is either
strongly verifiable or strongly falsifiable’ is quickly proved as inapt. It is realized that, by
this criterion, great masses of ordinary commonsense claims about the world, as well as
most of natural sciences, would wrongly be characterized as meaningless. From this
realization the positivists take the idea of weak verifiability, where a sentence is said to
be meaningful if and only if it is weakly verifiable, i.e., a sentence would be meaningful if
and only if it logically entails observational predictions together with other claims
otherwise it will be meaningless. By apprehending this weak verifiability the positivists
give robust effort to eliminate metaphysics from meaningful domain of language. It is
categorically accepted by the early analytic philosophers that there is a relation of
disaffection between meaning and metaphysics, i.e. any meaningful language is free from
any metaphysical linking.
But after an elongated study of linguistic analysis concerning meaningfulness under
weak verifiability, the analytic philosophers could apprehend that there is a diverse feature
of weak verifiability. Through weak verifiability, all sentences, even patently nonsensical
ones, can also be characterized as meaningful. From these failures an important lesson is
drawn: typically, the verification of one sentence depends on taking other sentences for
acceptance. So if meaning is verification, then, in general, individual sentences do not
have meanings for their own status only. Rather the primary bearer of meaning is
systems of sentences or theories or entire conceptual schemes. This consequence of
verification indicates a new dimension of holistic approach led by Later Wittgenstein and
Quine which is ended up in a return to metaphysics for probing linguistic meaning.
Essence of the Controversy
Basically, there is a revolutionary change in Euro-American thoughts regarding the
theory of meaning. On the one hand, approach adopted by the British classical
philosophers such as Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein and A J Ayer, and on the
other, approach endorsed by the contemporary American linguistic philosophers such as
WVO Quine, Donald Davidson who play the pivotal role in the controversy regarding the
predicament of meaning of a linguistic expression. The basic difference between these
two approaches is that the former gives reason that meaning concerns only autonomous
propositions and so meaning is disentangled from metaphysics, while the later thinks that
holism and some types of reality are inherent within any meaningful language and thus
meaning eventually and paradoxically has concluded in a return to metaphysics.
Arguments from the Atomistic Approach
Hume’s concept of ‘Impressions’ is operated as the premise by the early linguistic
philosophers. Logical positivists have fabricated Humean atom (impressions) into logical
atom and developed a molecular and anti-realistic theory of meaning. A prominent logical
positivist, A J Ayer in his Language, Truth and Logic claims to refute metaphysics
through the doctrine of analyticity and the verification principle of meaning. A sentence
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would be meaningful if and only if someone knows how to verify it. The logical positivists
argue that metaphysical statements are neither analytic nor verifiable, and for this reason
are meaningless. Furthermore, according to them, metaphysics deals with such entities
which do not come within the sphere of sense experience. Metaphysicians are purportedly
concerned with supersensible reality and are endeavoring to find out the principle of the
universe. For these reasons, metaphysics has no dealing with sense experience. Ayer
passionately concludes that (1936:24) “Metaphysical sentences are neither tautology nor
empirical hypothesis,” so they are meaningless. Logical positivists further proclaim that
the significance of a statement lies in observation; that is to say, a factually significant
sentence must be open to observational evidence. And if it is so, then factually significant
sentence will be either analytic or verifiable. Thus the validity of verification principle
depends on factual content, and any statement that is not pertinent to any experience
cannot be an empirical hypothesis and hence, is devoid of meaning. Metaphysical
statement such as “Mind exists” is meaningless since it is not pertinent to any
experience or no empirical hypothesis can be formed for this statement. Again, in
conclusion, the early linguistic philosophers have taken Humean concept ‘matters of fact’
to illustrate the criterion of meaningfulness. To them, every single proposition that can be
related to ‘matters of fact’ is meaningful (Razzaque, 1996: 26).
The positivist’s verification principle of meaning has been challenged by Quine and
Davidson, who turn meaning into metaphysics. Wittgenstein begins this attempt in his

Philosophical Investigations.

Arguments from the Holistic Approach
The second group of philosophers is influenced by the view that meaning is use.
This use theory of meaning is advanced by Wittgenstein in Investigations. In that work,
Wittgenstein rejects views of meaning and verification and the referential instinct of
language. He thinks that most of the language is not referential at all. He further holds the
view that what gives a language meaning is not simply a pictorial relation between
language and something other in the world (reality). To Wittgenstein, “an expression is
meaningful only if there is an agreed-upon pattern of use of the expression to which
language users conform that allows it to play a useful and intelligible role in their lives”
(Soames, 2003: xvi). Wittgenstein has brought forward the concept of ‘language game’ to
show the fact that speaking in any language is a part of an activity or is a part of a form
of life (Wittgenstein, 1958: §66). To Later Wittgenstein, words get their meaning from the
function they perform within the language game. Words are not a particular essence or
object. A word may have a variety of usages. These varieties of usages are for ‘family
resemblance’ (Wittgenstein, 1958: §67). From this later Wittgensteinian approach, a new
wave is moved towards America and it’s developed by the approaches of Quine and
Davidson.
According to Quine, language is a group of sentences with two levels of alliance:
one is that, sentences are associated with other sentences and the other is that, they are
associated with peripheral stimuli by the mechanism of conditioned response. From these
two alliances, Quine makes the thesis that language is a network of sentences variously
associated to one another and to non-verbal stimuli by the mechanism of conditioned
response (Quine, 1960: 11). To him, discrete, individual sentences cannot have any meaning
since they are not connected with any sentential association. Quine further states (1953:42)
“…the unit of empirical significance is the whole of science.” This is a new paradigm of
scientific holism or contextualism settled by Quine in the latter half of twentieth century.
Largely, Quine’s effort is to build up the notion of meaning in successive stages, like a
chain, which has no gap between the preceding and successive series. Quine says, in this
regard, (Orenstein, 2002: 1) “…the unit of empirical significance is not simple impressions
(ideas) or even isolated individual observation sentences, but the whole systems of beliefs.”
Basically, Quine considers meaning as related to reality. His principle statement in this
regard is that- ‘truth hinges on reality (Quine, 1970: 11). According to this view, we can say
that true or false are not applicable to sentences nor to language, but to the world, which
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cannot be depicted through individual sentences rather through a network of interrelated
sentences. This interrelation entails a metaphysical supposition since interrelation of
sentences cannot be experienced with a single observation sentence; it can only be
understood by the holistic connection of all sentences with reality. In brief, this is known as
Quine’s holism. To Quine, the unit of meaning consists of a large system of sentences, and
empirical data are entertained in various ways. This approach to meaning seems to be a
reformulation of James’s notion of ‘relational continuity of experience’ through the semantic
apparatus. It is explicated by a passage from The Meaning of Truth where James states
the conclusion of radical empiricism. The conclusion, to James (1909: 7), is that “the
parts of experience hold together from next to next by relations that are themselves parts
of experience”.
Quine’s position is further settled by Donald Davidson. Davidson’s position
concerning the semantic features of language is methodologically based on the following
principle:
The semantic features of language are public features. What no one can, in
the nature of the case, figure out from the totality of the relevant evidence
cannot be part of meaning (Davidson, 1984: 235).
Davidson argues that individual concepts are lacking of meaning since the whole of
truth and knowledge constitutes meaning. For him, ‘meaning can be replaced by truth’
(Razzaque: 27). Actually Davidson’s theory of meaning, especially his theory of language is
a theory of truth. Regarding the formulation of the theory of meaning, Davidson’s attempt is
to organize the totality of sentences in a given language into some sets of ‘T’ sentences
(following Tarski). He also offers a formal semantic theory of meaning. His theory takes the
well-known schema that “S is T if and only if P” (Lepore & Ludwig (Ed), 2007: 42). For
example, our belief “‘grass is green’ is true, if and only if it is green,” or, “‘it is midnight’ is
true if and only if it is midnight.” Accordingly, the meaning of a sentence depends on both
of its interconnection and its reference to the state of the world. For Davidson, the central
issue concerning meaning is ‘the understanding of language’ and for that one needs to
understand ‘the interconnection of sentences’ and ‘their references to the state of fact’. In
this case, Davidsonian approach is explained by Richard Rorty (1991:22) as “truth of an
utterance depends on just two things, what the words mean and how the world is
arranged”. Ernest Lepore estimates that the Davidsonian interpretation of meaning involves
two components: (a) the stance of a person towards sentences, and (b) an intimate
relationship “between the expressive resources of a discourse and referential apparatus
plausibly defined over discourse” (Lepore, 1986: 22). From this estimation, Lepore declares
that the Davidsonian form of meaning presupposes ‘metaphysical categories.’ These
categories include person, object, event and even cause. These categories are from the
outset built into Davidson’s interpretative conception of metaphysics (Lepore, 1986: 23). In
conclusion, it can plausibly be said that the study of general features of language leads to
the study of the general features of reality. Language, mind and action are inseparable and
this inseparability carries a metaphysical connection among them.
Concluding Remarks
In the above discussions, it is seen that in the era of twentieth century western
semantic philosophy, a debate has been carried out with multifarious turnings in its
elongated way by taking new dimensions and changes. This debate takes a new turning
in American thought (the turning is directed by latter Wittgenstein) after some twisting
which are designed by European logical positivism (influenced by early Wittgenstein). In
the European phase, it is concluded that meaning concerns only autonomous propositions,
i.e., propositions in isolation can clarify our thoughts. In order to establish the autonomy of
proposition, logical positivists, with Russell and early Wittgenstein, adopt such an
atomistic approach of meaning which eliminates metaphysics from meaningful discourse. In
America, however, the foundation is different from the atomistic phase. From this
foundation, a holistic and realistic theory of meaning has been proposed and defended by
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Quine and Davidson. In this approach, there is a firm supposition that language and
meaning cannot be understood apart from their respective related roles in communication,
which yield metaphysical insight. So, it can be concluded that philosophical analysis of
meaning, which has a target to eliminate metaphysics, logically leads to a holistic nature
that entails the metaphysical properties.
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ARISTOTLE ON ZENO’S ARROW

Takashi Oki, DPhil Oxon, Nagoya University
Abstract
In this paper, I analyse how Aristotle understands Zeno’s arrow and how he solves
it, while criticizing other scholars’ interpretations: (i) I show that Barnes’s (1982: 283)
solution based on the distinction between ‘is moving at an instant’ and ‘moves through some
distance at an instant’ does not work; (ii) I argue that Lear (1981: 96-97) is wrong in thinking
that it is question-begging to assume, when solving the paradox, that the arrow is moving
in a time period; (iii) I show that my criticism of Barnes’s and Lear’s interpretations also
applies to Magidor’s (2008) new interpretation.
1.
I reconstruct Zeno’s arrow on the basis of Aristotle’s report as follows:
(1) Everything is at rest (ἠρεμεῖ) when it occupies an equal space (κατὰ τὸ
ἴσον) (239b5-6).
(2) That which is in locomotion is always [occupying such a space] 1 in a now
(239b6-7).
Therefore,
(3) The flying arrow is motionless (ἀκίνητον) (239b7).
This argument is, in Aristotle’s view, based on an implicit presupposition that
(4) Time is composed of indivisible nows (239b8-9, 31-33).
As many point out, it also uses an implicit assumption that
(5) What is true of each component is also true of the whole.
As clearly shown in his comments (239b8-9, 31-33), Aristotle solves the arrow
paradox by denying (4). This paradox, as I take it, fallaciously argues that the flying arrow
is motionless in a period of time in which it is moving (239b7), on the grounds that the
flying arrow does not move when it occupies an equal space at an instant (or in a now)
(239b5-6, 6-7), by misconstruing the relation between time and now.
According to Lear (1981: 91-93), Aristotle denies not only (4) but also (1) to solve
the paradox, thinking that an object is neither in motion nor at rest when it occupies an
equal space at an instant (239a26-b1). But this interpretation is not convincing. First, judging
from the text (239b5-9, 30-33), Aristotle does not attack (1) to solve the paradox. Second,
one cannot solve the arrow paradox by attacking (1), since replacing ‘is at rest’ in (1) with
‘is not in motion’ does not affect the conclusion that the flying arrow is motionless (239b7),
or that the flying arrow is at rest (ἕστηκεν) (239b30). In what follows, I leave aside the
difference between ‘is at rest’ and ‘is not in motion’.
2.
Barnes (1982: 280-283) claims that the view that a moving body is not in motion
at an instant should have been rejected. He argues for ‘motion at an instant’, saying that an
1

Following Ross (1936: 658), I read the sentence this way.
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object is moving at an instant if and only if it moves during a period of time which contains
that instant. In Barnes’s view, while a moving body does not move through any distance at
an instant, it is moving, occupying an equal space, at any instant in a period of time in
which it moves through some distance.
But this interpretation is not convincing. While I do not deny that the distinction
between ‘is moving’ and ‘moves through some distance’ makes sense, I doubt that here
Aristotle is concerned with the view that a moving body ‘is not moving’ (as distinguished
from ‘does not move through any distance’) at an instant. Immediately before discussing
Zeno’s arrow, Aristotle considers how a moving body can occupy a space equal to itself,
and claims that it is possible only at an instant (239a23-b4). While explaining such a
moving body occupying an equal space at an instant, Aristotle says that ‘neither
“κινεῖσθαι (to be moving or to move)” nor “ἠρεμεῖν (to be resting or to rest)” is
possible at an instant’ (239b1-2). It is natural to take2 this claim to mean that nothing can
move through any distance or be at rest at an instant. This is particularly so if, as Barnes
claims, ‘a moving body is moving at an instant’ and ‘a moving body moves through some
distance at an instant’ should be distinguished so that denying the latter, unlike denying the
former, is reasonable.
The reason why in this context Aristotle refers to the arrow paradox is that his
view that nothing can move at an instant (239b1-2) is akin to the view used in the paradox
that that which is in locomotion is at rest at an instant, which follows from premises (1)
and (2). Aristotle thinks that his own view that a moving body can occupy an equal space
only at an instant, when misunderstood, may lead to an unacceptable view that ‘that which
is in locomotion is at rest (ἠρεμεῖν 239b4)’, which is similar to the conclusion of the
paradox (239a35-b4). If so, it is more reasonable to think that the arrow paradox is based
on the idea that a moving body ‘does not move through any distance’ (rather than ‘is not
moving’) when it occupies an equal space at an instant. Barnes (1982: 283) suggests the
possibility that the view that a moving body is not moving when it occupies an equal space
at an instant, which he thinks is used in the paradox, is wrongly inferred from the view
that a moving body does not move through any distance when it occupies an equal space
at an instant. However, it is more probable that whether or not a moving body ‘is moving’
(as distinguished from ‘moves through some distance’) when it occupies an equal space at
an instant is not at issue in Aristotle’s discussion here.
So one cannot solve the paradox by claiming that a moving body is moving,
occupying an equal space at an instant. On the other hand, to my knowledge, no one has
suggested denying that a moving body does not move through any distance when it occupies
an equal space at an instant, to solve the paradox.
3.
Commenting on Barnes’s interpretation, Lear (1981: 96-97) accepts that, if and only
if one can say that an object is moving in a period of time, one can also say that the object
is moving at any instant in the period of time. But he (ibid. 97) claims that it is questionbegging to assume, in response to Zeno, that ‘there is a period of time in which an object
is moving’.
Lear’s criticism is not persuasive. Assuming a period of time during which an object
is moving is not question-begging. For Zeno fallaciously infers the conclusion that the flying
2

Some scholars who take Aristotle’s view that ‘κινεῖσθαι (to be moving or to move)’ is not possible in an instant (234a31) in Physics Z3 to mean that ‘no
motion (…) can be produced in an instant, and no object can be in the state of motion (…) merely for an instant’ (Magidor 2008: 364), i.e. to deny ‘instantaneous
motions’ (ibid.) might also interpret his idea that ‘κινεῖσθαι (to be moving or to move)’ is not possible at (or in) an instant (239b1-2) in Physics Z8 in the same
way. However, if I am right in thinking that, at 239a23-239b4, Aristotle is considering how an already moving object which traverses some distance during a
period of time can occupy a space equal to itself (and his answer is that it is possible only at an instant within that time period), it is less probable that, at
239a23-239b4, he is concerned with the problem of motion ‘produced in an instant’ or ‘instantaneous motion’.
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arrow which moves through some distance in a time period does not move through any
distance in that period, from the view that the flying arrow which moves through some
distance in a time period does not move through any distance (or is not moving) at any
instant in that time period. This is obviously based on the assumption of a time period,
regardless of whether ‘κινεῖσθαι’ in this context is to be interpreted as ‘to move through
some distance’ or as ‘to be moving’. It is not question-begging to assume what is already
assumed by Zeno himself. It must also be noted that assuming that there is such a period
of time in which an object is moving does not necessarily imply that the object is moving
at every instant contained in that time period.
Nor is it right to think that it is question-begging to claim, as Barnes (1982: 283)
does, that a moving body is moving at every instant in a period of time in which it is
moving, in response to the view that a moving body is not moving at any instant in a period
of time in which it is moving, even though I doubt that this latter view is used in the
paradox. If claiming that an object is moving at every instant in a period of time in which it
is moving were question-begging in the sense that it already assumes ‘motion at an instant’,
then claiming that an object is not moving at any instant in a period of time in which it is
moving would also have to be considered as question-begging in the sense that it already
assumes the denial of ‘motion at an instant’, on the basis of which Barnes thinks the
motionlessness of the flying arrow is inferred (239b7). It is not question-begging to deny
one or more premises of a paradox in order to solve it.
As a result of taking the arrow paradox not to be assuming a period of time during
which the arrow moves through some distance, Lear has made it not paradoxical to Aristotle.
For the conclusion of Zeno’s arrow is paradoxical only if it is interpreted as meaning that
the flying arrow is motionless during a period of time during which it traverses some
distance. Indeed, Zeno needs to assume a time period in order to reach the paradoxical
conclusion. If, on the other hand, it is interpreted as meaning that the flying arrow is
motionless in the present (or at any instant), Aristotle will not even try to bring forth a
counterargument to the conclusion thus interpreted. For he accepts that a moving body is
motionless in the present (or at an instant).
Magidor’s new interpretation contains the two types of arguments considered above.
According to Magidor, Aristotle accepts that an object is moving at an instant in a period
of time in which it is in motion (Magidor 2008: 363-365), but does not solve the paradox
by claiming that such a moving object is moving at an instant (ibid. 370). She takes the
arrow paradox to be based on the denial of ‘motion at an instant’, and explains that the
reason why Aristotle does not resort to the idea of ‘motion at an instant’ to solve the
paradox is that, while ‘motion at an instant’ presupposes a period of time in which an object
is moving, assuming such a time period is question-begging (ibid. 370).
This interpretation is not convincing. As argued above, it is more reasonable to
take the paradox to be based on the view that a moving object does not move through any
distance at an instant, and it is not question-begging to assume a period of time in which
an object is moving.
Thus I believe I have clarified some important points of Aristotle’s discussion on
Zeno’s arrow. Aristotle considers Zeno’s arrow in Physics Z9, because it is similar to a
misinterpreted version of his own view expressed in Z8 on a moving body occupying an
equal space. These examinations have shown that, in order to see precisely how Aristotle
understands the arrow paradox, we have to look, not only at the paradox itself, but also at
the wider context of Physics Z.
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THE CONTRADICTION(S) LURKING IN RECENT ATTEMPTS TO DERIVE
POSITIVE DUTIES FROM KANT’S UNIVERSALIZABILITY TESTS

Samuel Kahn Wuhan University, China
My goal in this piece is to show that there is a contradiction lurking in the shadows
of recent attempts to derive positive duties from Kant’s so-called universalizability tests
and, further, to show that the most obvious way of patching these attempts renders them
unable to fulfill their function. I shall begin by motivating and explaining such an attempt.
If we confine ourselves to the results of the universalizability tests (“act as if the
maxim of your action should through your will become a universal law of nature”) as applied
to a single maxim, then it looks like a problem arises: a maxim either will pass the test or
it will fail the test, yielding only two options even though we intuitively need (at least) three
(permissible, obligatory and forbidden). In chapter 5 of Onora O’Neill’s justly famous Acting
on Principle, she proposes a solution. O’Neill argues that we can determine the deontic
status of a maxim in the following way.
Start with a maxim and its contrary. O’Neill has a traditional understanding of
maxims in this work: she takes maxims to be subjective principles of volition, such as “I
will A if B,” and she says that two maxims are contraries if but only if “their UTC’s are
contraries” (O’Neill, 2013, 162n25). ‘UTC’ is shorthand for universalized typified counterpart.
The UTC of “I will A if B” is “everyone will A if B.” The universalizing means that the “I”
of a maxim becomes an “everyone” in the counterpart; the typifying means that the
“willing”/volition of the maxim becomes “willing”/happening-according-to-a-deterministic-lawof-nature in the counterpart. Thus, because “everyone will A if B” and “everyone will omit
A if B” are contraries as UTC’s (they cannot both be true even though they both can be
false), O’Neill says that “I will A if B” and “I will omit A if B” are contrary maxims.
Now when an agent is deliberating about whether to A, s/he can adopt one but
only one of a maxim/contrary pair. This, according to O’Neill, enables us to derive obligatory
maxims from the universalizability tests because, if an agent is deliberating about whether
to A if B and “I will A if B” is universalizable whereas “I will omit A if B” is not, then it
looks like the agent has only one permissible option, from which it follows that that option
is obligatory.
More formally, O’Neill’s proposal is as follows. Test a maxim and its contrary to
determine whether either can be conceived or willed as a universal law without contradiction.
There are then three options:
1. If a maxim is universalizable and its contrary is not, then the maxim is
obligatory and its contrary is forbidden and, thus, there is a positive duty to adopt the maxim
and a negative duty not to adopt its contrary.
2. If a maxim and its contrary are both universalizable, then they are both merely
permissible.
3. If neither a maxim nor its contrary is universalizable, then they are both
merely permissible.
Thus, for example, the maxim “I will to help others” is universalizable but its
contrary, “never to help anyone” is not, whence it follows that there is a positive duty to
adopt the former and a negative duty not to adopt the latter. By way of contrast, the maxim
“to buy clockwork trains” and its contrary “never to buy clockwork trains” are both
universalizable, whence it follows that they are both merely permissible.
The third option is a bit trickier, but O’Neill illustrates it by appeal to what she
calls “non-reciprocal action maxims,” like “to buy clockwork trains but never to sell them”
-ความตาย

โทษประหารและจริยธรรม (Death, Capital Punishment and Ethics)-

105

and “to sell clockwork trains but never to buy them.” These two maxims are contraries, and
neither is universalizable—but both are intuitively permissible, and so O’Neill fills out option
3 as above (O’Neill, 2013, 165).
O’Neill’s account is quite popular. For instance, consider the following short
selection of philosophers who follow suit:
a. Kantian ethicists typically classify actions in three ways: morally permissible
acts (whose maxim and its contrary do not contradict the moral law), morally obligatory
acts (whose contrary maxim conflicts with the moral law), and morally forbidden acts (whose
maxim contradicts the moral law). (Hernandez, 2010, 403)
b. …if I must reject the maxims of letting all my talents rust or never helping
anyone else, then I must accept their logical contraries, namely, maxims of cultivating at
least some of my talents and helping at least some other people some of the time. (Guyer,
2006, 194)
c. A maxim is fit to be a law in one sense, the sense corresponding to
permissibility, if it could function as a law. It is fit to be a law in a stronger sense, the
sense corresponding to obligation, if it not only can but must be a law. The way we
ascertain this is by showing that the maxim of doing the opposite is unfit to be law, and
must be rejected. (Korsgaard, 2009, 16)
d. If the maxim [to which the first formulation of the Categorical is applied] fails
the universalizability test, the action is forbidden. An action is required if the negation of
its maxim fails the test. Maxims that otherwise pass the test are permissible. (Stohr, 2011,
50)
The problem that arises now, however, is that a contradiction can be derived from
this account quite easily. To see how, consider the following three maxims: (i) never to
help anyone; (ii) to help white supremacists to kill nonwhites; and (iii) to help nonwhites
not to be killed by white supremacists. These three maxims are pairwise contraries. I
suppose that (i) and (ii) are not universalizable whereas (iii) is. Someone might reject my
supposition, but that only would create further problems for the account. But if my
supposition is accepted, it follows immediately that maxims (i) and (ii) are both merely
permissible and forbidden.
Perhaps someone will contend that option 3 should be revised: if neither a maxim
nor its contrary is universalizable, then they are both forbidden. This would be an interesting
revision, not least because of what it would require us to say about non-reciprocal action
maxims. While it certainly does seem plausible that some non-reciprocal action maxims are
impermissible (e.g., “to rape but not be raped”), if “to buy clockwork trains but never to sell
them” is impermissible, then we have to give up on what can be called (following Williams)
the principle of permission agglomeration: if it is permissible to A (in this case: to buy
clockwork trains) and it is permissible to B (in this case: not to sell clockwork trains), then
it is permissible to A and B. That would be an interesting result.
But if we are going to be pushed toward rejecting the principle of permission
agglomeration, it will not be from the theory embodying these three (now revised) conditions.
It will not be from this theory because a contradiction still can be derived from it quite
easily. To see how, consider the following three maxims: (I) to become a doctor and not an
engineer; (II) to become an engineer and not a doctor; and (III) to become a serial child rapist
and neither a doctor nor an engineer. These three maxims are pairwise contraries. I suppose
that (I) and (II) are universalizable whereas (III) is not. Again someone might reject my
supposition, but as before that only would create further problems for the account. And if
my supposition is accepted, it follows now that maxims (I) and (II) are both merely
permissible and obligatory.
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The problem here, I think, is pretty clear. It is that the deontic status of a maxim
is not being determined solely by something about the maxim itself; it is being determined
by something about the maxim in conjunction with something about its contrary, and because
a maxim can have many (many, many) contraries, that second piece of the puzzle is variable.
So if the deontic statuses that result can conflict, problems will arise.
But, you might say, all is not lost yet! Why not modify option 2: why not say that
if a maxim and its contrary are both universalizable, then they are both permissible rather
than merely permissible? A maxim that is obligatory is (a fortiori) permissible (at least if
we buy into a principle commonly accepted in deontic logic). So this modification would
eliminate the contradictions.
Well, yes and no. It would eliminate the contradictions I was deriving above. But it
would not eliminate other contradictions. Consider maxims (I), (II) and (III) again. From what
already has been said, it follows that (I) and (II) are obligatory, whence it would follow that
any agent trying to decide whether to become a doctor or an engineer is going to be in a
serious quandary. Moreover, if we buy into another principle of deontic logic (sometimes
just “the” principle of deontic logic), □ (A → B) → (OA → OB), further problems might
arise because becoming a doctor and not an engineer necessarily entails not becoming an
engineer and not a doctor.
So maybe the solution is to scale back on the scope of option 1. Maybe option 1
should be: if a maxim is universalizable and all of its contraries are not, then the maxim is
obligatory and its contraries are forbidden. This, I think, avoids contradiction (provided we
do something about option 3, too). But it renders the tests too unwieldy for use: any maxim
is going to have infinitely many contraries, and there is no way for any human agent to test
all of them. So if there are positive duties, there will be no way for us to know that, at
least not by using the addition to the universalizability tests proposed here. And given that
that is exactly what these additions are supposed to enable us to do, this failure, I think,
is a serious problem.
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ON BECOMING SOCIALLY RESPONSIBLE: CHARLES DICKENS’ A CHRISTMAS
CAROL AND ITS SOCIO-POLITICAL IMPLICATIONS

Rosallia M. Domingo Philippine Normal University
Introduction

A Christmas Carol is a story about a mean-spirited, miserly old man named
Ebenezer Scrooge who has worked his way to the top. He only sees money as important
and doesn’t care who have to suffer that he may remain rich. The tale begins on Christmas
Eve, seven years after the death of his business partner Jacob Marley. We are introduced
to a man who was indifferent to his dead partner, his nephew Fred to his sister Fanny,
his underpaid clerk Bob Crachit, a man with a large family and has a very sick crippled
child, Tiny Tim, who Bob cannot afford to get medical attention for. On this evening in his
old house, Scrooge was visited by the ghost of Jacob Marley who comes in heavy chains
of money boxes as punishment for his greedy and self-serving life. Hoping to save Scrooge
from sharing the same fate, Marley tells Scrooge that unless he changes his ways, he too
will have the same fate as Marley and informs him that three ghosts will visit him during
each of the next three nights—Ghost of Christmas Past, Ghost of Christmas Present and
Ghost of Christmas Yet To Come. This novel of Dickens was his means of developing
social consciousness and moral values in its readers. Although the Victorian England era
was its paradigm, we cannot say that its lessons are less relevant today. Dickens
demonstrates through Scrooge’s character that even self-serving and insensitive people can
be transformed into altruistic, caring, and socially conscious members of society. The three
Christmas ghosts surely have something to do with this process of change. But what does
Dickens tell us about the possibility of this change? And why is it even necessary for
Scrooge to change? As Martha Nussbaum in the Poetic Justice (1996) argues, certain
specific literary works that develop the imaginative abilities of compassion could make a
valuable contribution to citizenship. I shall show, in this paper, Charles Dickens’ A Christmas
Carol as an example of such literary works.
The True Christmas Spirit
Why do we feel negatively about Scrooge’s social apathy? What should be his
proper course of action? Should we then blame Scrooge for his lack of concern for the poor
people if he was only thinking that helping them would get in the way in the preservation
of his own life? As we begin to see Scrooge’s memories of past Christmases, we also
begin to understand and perhaps even gain sympathy for him. What effects have Scrooge’s
past experiences had to do with the person he had become? The Ghost of Christmas Past
transports Scrooge to the countryside where he was raised. He sees familiar people and
landmarks of his youth. He was very lonely growing up. He was abandoned at his boarding
school almost every Christmas, “there he was, alone again, when all other boys had gone
home for the jolly holidays” (Dickens: 31). He was not deprived of his basic need of
education but he was deprived of love and care due a child from his family. The scene with

her sister Fanny who came to him to bring him home from the boarding school have been
the happiest Christmas Eve of his childhood. “Home, little Fan?” asked little Scrooge, “Yes!”
said the child, brimful with glee. “Home, for good and all. Home, forever and ever. Father is
so much kinder than he used to be, that home’s like Heaven! He spoke so gently to me one
dear night when I was going to bed, that I was not afraid to ask him once more if you
might come home; and he said yes, you should; and sent me in coach to bring you. And
you are to be a man and are never to come back here; but first, we’re to be together all
the Christmas long, and have the merriest time in all the world.” “You are quite a woman,
little Fan!” exclaimed the boy (Dickens: 31).
From the innocent young boy Scrooge, the Ghost of Christmas Past showed him
his older self. This time, he was sitting beside a fair young girl. She is breaking off their
engagement crying that avarice has corrupted the love that used to impassion Scrooge’s
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heart. She said softly, “Another idol has displaced me; and if it can cheer and comfort you
in time to come, as I would have tried to do, I have no just cause to grieve.” “What idol
has displaced you?” he rejoined. “A golden one,” replied the girl. “This is the even-handed
dealing of the world!” he said. “There is nothing on which it is so hard as poverty; and
there is nothing it professes to condemn with such severity as the pursuit of wealth!”
(Dickens: 37). The girl further explains how their relationship were in good season when
they were still both poor and content to be so. When did Scrooge start to be discontent
about being poor? Perhaps, it was when he started to earn more money that he finds it
difficult to think of himself going back to his deprived life. But can he be excused for what
he had become because of his past?
Once thing’s for sure, he had a choice. His future self proves this. Therefore, he
could have done better. Scrooge’s childhood has surely created the present Scrooge but
there is a deeper message than that—the people around him have also a lot to do with
what he had become. We have a social responsibility and that’s what the past, present,
and future spirits were trying to show us. His father could have loved him better. Those
who are better off could have shown him more compassion and kindness. Being part of a
society, one has an obligation to act to benefit society at large. Our social responsibility
doesn’t end in actively paying our taxes or dutifully supporting governmental programs.
Scrooge was actually active in supporting the Union workhouses, the prison house, and
even the Treadmill and the Poor Law. His support to these establishments according to him
has “cost enough: and those who are badly off must go there” (Dickens: 11). But for Dickens,
Scrooge still has to perform a greater task as a member of society and it is exactly what
the future Scrooge does. In the last stave of the novel, the self-serving Srooge proves
himself capable of benevolence. As Dickens reports, he has become a good friend, a good
master, and a good man (Dickens: 87). His newfound benevolence continues as he raises
Bob’s salary and vows to assist his family, which includes giving proper medical attention
to Bob’s crippled son Tiny Tim. Most of us recognize that the Christmas Season is the
time to give to family, friends, and other people. But Dickens proves a radically different
standard and significance of giving: the condition of the giver’s heart and that it is beyond
Christmas. Yes, we can be good members of society by avoiding engaging in any socially
harmful acts. But should we still be passive and inactive when we see other people
suffering and we have the means to improve their lot?
The Three Ghosts of Christmas
How does kindliness overcome Scrooge’s bitter apathy? How did he realize his
present self’s shortcomings? What is the important process in Scrooge’s moral reckoning
that Dickens wants to convey to us through his use of the three ghosts of Christmas?
Coming to terms with his forgotten past was one of the significant phases that Scrooge
had to go through to be able to evaluate his present life. The memory of his past reminded
him of a time when he’s still emotionally connected to other people. The memory of his
former self incited in him a feeling of sympathy. He said, in pity of his former self, “Poor
boy!” and cried. “I wish,” Scrooge muttered, putting his hand in his pocket, and looking about
him, after drying his eyes with his cuff: “but it’s too late now.” “What is the matter?” asked
the Spirit. “Nothing,” said Scrooge. “Nothing. There was a boy singing a Christmas Carol
at my door last night. I should have given him something: that’s all.” (Dickens: 30-31).
Nussbaum (2001: 67) following Aristotle, defines the emotion of compassion as:
A painful emotion that requires three evaluative judgments: that what is
happening to the person is seriously bad, that it is not the person’s own fault (or
beyond the fault, if there is), and that the spectator has similar possibilities and
vulnerabilities.
Scrooge was only able to feel compassion for the poor boy who came to his door
to sing a Christmas Carol when he realizes that he had similar possibilities and
vulnerabilities with the boy. Is he capable of sympathizing with the poor boy had he not
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seen his former self? Possibly yes. But most often than not, unless there is a painful
emotion triggered in us with the sight of other people’s misery, it is difficult to sympathize.
Another important phase in Scrooge’s moral reckoning is seeing the present in a different
light. The Ghost of Christmas Present shows him scenes of festivity and deprivation as
they move around the city. Amongst the visits are his nephew, Fred and the family of his
clerk Bob. These sights provided him an understanding of those less fortunate than himself
like Tiny Tim and Bob. Empathy overcomes him as he watches Bob’s family celebrate the
Christmas Eve. But it was the vision of Tiny Tim with his crutch in his lap that moved him
the most. Scrooge asks the spirit if Tim will die. “I see a vacant seat,” replied the Ghost,
“in the poor chimney corner, and a crutch without an owner, carefully preserved. If these
shadows remain unaltered by the Future, the child will die.” “No, no,” said Scrooge. “Oh
no, kind Spirit! Say he will be spared.” “If these shadows remain unaltered by the Future,
none other of my race,” returned the Ghost, “will find him here. What then? If he be like to
die, he had better do it, and decrease the surplus population.” Scrooge hung his head to
hear his own words quoted by the spirit and was overcome with penitence and grief
(Dickens: 53).
Scrooge experiences the life of Bob and his family as they make the best out of
what they were able to afford with the latter’s meager salary. He experiences, too, their
worry over the fate of the sick child Tiny Tim. He feels compassion for Bob’s family and
Tiny Tim because he was able to understand that what is happening to the boy is seriously
bad and it is not the fault of the underprivileged family if they cannot get Tiny Tim proper
medical attention. Apart from that, he knows that he has something to do with the Cratchits’
lack of funds to get Tiny Tim any medical help because of the wretched salary that he pays
Bob. As the spirit continues to present the scenes of the present Christmas Eve, he also
continues to experience painful emotions of shame and disappointment with his self. He
saw how people care more about his material possessions than his death. But why would
he care? Didn’t he also care more about his wealth than other people’s lives? With the
Ghost of Christmas Yet To Come pushing him to confront the scenes from his future, he
realized how awful his life will be if he continues living the way he is. His fear of
abandonment and rejection is what ultimately pushes him to want to change his ways. He
was horrified by the prospect of a lonely death that he was able to understand how
meaningless his life has been that even his most prized hard-earned money eventually
become meaningless because of the course of life he chose. One thing that hinders our
self-evaluation is our inability to empower our past and confront our future. Had the Ghost
of Christmas Past and the Ghost of Christmas Yet To Come allowed Scrooge to run away
from the shadows of the things that have been and may be, his view of life, which is very
important in his everyday dealings with others, may not have been altered.
Conclusion
That this novel successfully addressed the ugly socio-political truths of Charles
Dickens’ time was an understatement. As Karl Marx (1954) puts it, Dickens, and the other
novelists of Victorian England, “issued to the world more political and social truths than
have been uttered by all the professional politicians, publicists and moralists put together”.
The power of literature lies in making it easier for us to develop the imaginative abilities of
compassion that could both cultivate and reinforce valuable moral abilities that simply reading
moral, political or philosophical text could not. Although such a great novel can be deduced
to simple and obvious lessons, it gains its significance when we use it as a valuable
assistance in making better judgment in our personal and public life. Because it is not
enough that we become aware of the ugliness of the truth, our awareness should be
empowering us, that is, it should be compelling us to want to make things better. The one
aspect of Dicken’s tale that still rings true today is the idea of learning to be compassionate
and kind. It offers an important lesson on how we should live today—to be involved in
safeguarding social justice. A Christmas Carol thus perfectly embodies what Nussbaum
claims to be an important feature of literary works—that is to make a valuable contribution
to citizenship through the developing in its readers the imaginative abilities of compassion.
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ON PLATO’S IMMORTALITY OF THE SOUL

Bernardo N. Caslib, Jr. Ateneo De Manila University
Introduction
Plato introduced the conception that the soul is immortal in a middle dialogue (a
dialogue written during his period of maturity) entitled “Phaedo”. The dialogue itself is a
detailed narration of Socrates’ last day inside his cell until the time when he drank the
hemlock which ended his earthly life. Beyond this plot, however, lies the core of the dialogue,
the introduction of the immortality of the soul and the Forms. Plato unfalteringly defended
his view that the psuche or the ‘life-giving force’ that animates the body usually translated
as ‘soul’ endures even after the body dies. It persists and is eternal because it moves itself
and thus, doesn’t require something else for its1 existence. In fact, “Plato defines the soul
as ‘self-initiating motion’ in the dialogue, Laws.” This notion, however, even during his time,
was controversial. In this dialogue, he provided four proofs to accomplish the task of proving
that the soul is immortal, with the Theory of Forms as the last and most compelling among
the four.
Given that this belief, that the soul is immortal, has travelled far beyond the years
of Plato, it would be refreshing to take a look at it once more, see why the belief has
persisted, and weigh its strengths and weaknesses thereafter.
Why the Soul is Immortal
Plato named 4 proofs for the bold assertion that the soul is immortal. First of these
is the proof from opposites. Everything comes to be out of its opposite. A thing is small
by virtue of something that is big. Contrast is necessary to reveal the presence of a
particular thing in the world. A thing comes into being because its opposite disappears. For
instance, we normally say that today is a hot day relative to the day before which may be
cold (or is just cooler). The idea of hot comes into being because of the cold. Two opposite
things essentially complement each other, in a sense, to reveal their presence. If the opposite
does not exist, distinction of what a thing necessarily is (say, hot) will not be possible.
Think of a white rabbit running along an icy Antarctica, painted on a white canvass using
white paint. It would be totally impossible to locate the rabbit because there is no
differentiation of colors on the canvass. In the same manner, Plato thought that identification
of something is only possible provided the existence of its opposite. This idea was extended
by Plato when he said that death implies that there is life and living. Living entities come
out of dead ones. When the body dies then, something lives: the soul. Then, the cycle goes
on. The soul animates another body until the body wears out. This cyclical process however
wasn’t accounted for and to my mind, was simply assumed.
The second argument is the argument from recollection. This argument intimates
that knowledge in the material world is simply a recollection. We come to the material world
forgetting everything that we earlier knew as pure souls in the World of Forms. The moment
that the soul inhabits the body in the material world, it leaves all knowledge in the World
of Forms and has to ‘start from scratch’ in the material world. Thus, as one matures, one
recollects what it used to know in the World of Forms, and we call this recollection,
knowledge acquisition or learning. When one sees a pen, one learns that it is a pen amidst
being simply a poor copy because it participates in the paragon of ‘pen-ship’ in the World
of Forms. It is then in one’s encounter with the things in the material world that one recalls
the perfect examples he used to know in the World of Forms. However, as can be observed,
we learn of things which cannot be found, and consequently, we cannot encounter, in the
material world. Examples of which are abstract entities like love, beauty, and justice. Plato
1
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suggests that such an occurrence is possible because through the process of dialectic, we
recall these things from our past, when the soul still resided in the World of Forms.
The third argument, which was used against Socrates later on by his interlocutors
is the argument from affinity. Plato distinguishes the immaterial, invisible, and immortal
things from the material, visible, and mortal things. According to Plato, the soul and the
body can be placed on the plane of distinction drawn. The soul is just like the former,
whereas the body belongs to the latter.
After the presentation of the three proofs, Plato attempted to criticize his own
proofs through the mouth of the two Pythagorean interlocutors of Socrates, Simmias and
Cebes. Simmias, coming from the proof of affinity compared the distinction between soul
and body to the distinction between a harmony produced by a musical instrument and the
instrument that produced the harmony. Harmony, Simmias asks, is akin to the soul because
it is also immaterial and invisible and the instrument, material and visible. Despite this, one
can see that when the instrument is destroyed, the harmony dies out as well because it
cannot be produced. Thus, should the same hold for the soul and the body? That when the
body dies, the soul follow suits? Socrates, in his response to Simmias, pointed out that
this analogy does not hold for it conflicts with the theory of recollection which Simmias
earlier accepted as true (a point I will go back to later). If the theory of recollection holds,
then it implies that the soul existed prior to the body, but clearly the harmony did not exist
before the instrument, thus destroying Simmias’ counter-argument.
Cebes, on the other hand, was also fully convinced by the theory of recollection
and thus accepted as true that the soul existed prior to the body. However, he remained
unimpressed by Socrates’ idea that the soul is immortal and will never die. He compared
the body and soul to a cloak and its maker. The maker may outlive a number of his creations
but there will surely come a point when he’ll die as well. In the same light, the soul may
live through several bodies but there is no sufficient proof that it will stay forever just like
the cloak maker.
It was here where Plato introduced the fourth proof in the dialogue and likewise
his metaphysics, the Theory of Forms. Socrates talks about how he busied himself with
searching for the adequate explanation for generation and corruption, how come things turn
out to be the things that they are. Although material reasons (e.g. water, air, four roots,
etc.) were provided by the early cosmologists, Socrates was still discontented because
what he was looking for is not simply the material reason or the ‘how’ things came to be
but a reason that would explain the ‘why’ of this coming to be. He was bedazzled that the
same things can be caused by two different circumstances: 2 for example, may be obtained
by adding 1 and 1 or by dividing 1 into half. There has to be an adequate theory which can
satisfactorily explain why things are. His proposal in answering this puzzle is the Theory
of Forms. Two is two because it participates in the form of two-ness or duality. From here,
he drove to his point that each entity in the world participates in a particular form in the
World of Forms. This participation explains why it is what it is. Socrates added that
opposite forms can never come together. One retreats in the approach of its opposite. His
example was that of something cold and hot. As cold advances, that which is hot backs
away. A thing which participates therefore in a certain form cannot participate, at the same
time with the opposite form such that number 2 which participates in the form of evenness
cannot participate in the opposite form of evenness which is oddness. Given this, the soul,
which animates the body, which provides the life that the body needs, which participates
in the form of life cannot participate in the opposite form of life, which is death.
Implications and Objections
I have always been amused and impressed by Plato’s creative genius combined
with the rigor of his arguments. The same is true in the case of this dialogue. However,
for a dialogue that intends to prove the immortality of the soul, I think that there are some
problems which have to be addressed successfully to attain the target result. But of course,
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the thought that this is indeed what Plato aimed at when he wrote the dialogue is still
subject to question. Alternative aims may be advanced like for example, Plato may had been
simply introducing and consequently, reinforcing the Theory of Forms and its necessary
result, that the soul is immortal. Some commentators concur that it is in this dialogue where
Plato introduced and elaborately argued for the World of Forms, one may counter-argue by
citing an earlier dialogue, Euthypro, which tackled the nature of piety and in the process,
insinuated the presence of the World of Forms, from where the idea of piety can be truly
located. Whatever motives Plato had in writing the Phaedo, it would be safe to adhering to
and forwarding a particular stand (in this case, the immortality of the soul) demand a foolproof argumentation. I deem that Plato knew this. He was a philosopher and he should have
known that every conclusion must be backed by strong arguments. At any rate, in the next
few pages, I will enumerate the problems that I’ve seen in the explication of the Theory of
Forms and the immortality of the soul in Phaedo.
The theory of opposites is a problematic theory. Socrates in the dialogue, says that
something comes out of its opposite. A thing is produced as its opposite melts away. Thus,
when a person dies, his soul lives again. But then again, this is not supposedly what the
theory states. The theory states that something comes out of its opposite, therefore, if a
person dies, then its opposite has to be the person is born again. But I doubt if this is
what Plato suggested. He didn’t mean that after Socrates dies; he will live again (which is
the opposite of his dying). Of course, Plato is a dualist and it wasn’t until Aristotle that the
idea that a substance is a unity of form and matter was introduced—in the case of man,
he is a unity of the soul and body. But then again, would Plato readily accept that when a
person dies, he, the person himself, with the same body and the same soul will live again?
If not and it seems not, then, was Plato implying that the ‘person’ is simply the ‘soul’ since
it is just the soul that lives after the person dies. On the other hand, if it’s just the soul
that lives after death, then we might as well admit that it’s the soul which died and not the
person as a whole. But this is absurd since the soul is the life-giving element in a person
and thus, cannot admit of death. If we follow this logic which Plato used in his defense of
the Theory of Forms in Phaedo (97B-107B), we have to accept the idea that the soul cannot
die. On the other hand, we cannot likewise accept that since it is the body that dies, it is
the body which comes back to life. If all these possibilities are not right, then the Theory
of Opposites is not sound at all. A dead body is not the opposite of a living soul.
The proof from recollection, although deemed by Plato to be the strongest since it
clings to the fourth argument, his metaphysical doctrine of Forms, seems to have its intrinsic
problems hounding it as well. If the soul is the life-giving element of the body, then we
might say that it moves and in itself moves and does not need something to move itself
since it has the capacity to animate. But if this is the case, then it has always existed.
But if it has always existed, then when did it come into being? Is it inherent to the world
of forms? But isn’t this contrary to the theory of opposites? How can it come into being if
it did not once upon a time, start out as nothing? But if it started somewhere else as
nothing, then it needed something to move it and give it life, but if such is the case, then
it lacks the capacity to animate since it cannot animate itself. Furthermore, positing a world
over and beyond experience to explain knowledge in the material world is something that I
find to be superfluous. Material entities can be accounted for by the material world and
explaining a presence of a pen need not extend to the World of Forms. Abstract entities
on the other hand, may be explained by taking into account what is common to their
instantiations in the world. Love for example, as we know now, may be elaborated by
looking at its multifarious manifestations and instances in the world. A purist however, will
see the Platonic advantage, as there will always be the difficulty in pinning down exactly
what is meant by love in its original sense—that which is its essence prior to any of its
occurrences in the world.
The third problem that I’ve cited is the problem in the proof from affinity. Socrates
stated that the soul belongs to the realm of the incomposite, invisible, and immortal. But
what exactly is meant by incomposite? By incomposite, I take it to mean that the entity
purported to be incomposite is not compounded, not combined, in its simplest form, and
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indivisible. But the soul in another platonic dialogue, The Republic, is divided into three
parts: the rational, spirited, and appetive parts. If there are such parts of the soul, then can
we still claim that it is incomposite?
Finally, I think it is unwise for Plato to introduce the Theory of Forms through
Socrates’ mouth without making the rest of the interlocutors question it and simply concur.
I get the idea though that he might have been wanting to strengthen the theory by making
it appear as if it is highly agreeable and there’s no question that can be hurled against it.
But the problem that he wasn’t able to anticipate is that there will be a lot of objections
against his theory. I think it would have been wiser to pre-empt these objections and answer
them successfully rather than shying away from these possible problems. The bias was
very clear when unlike the first three arguments which were criticized by Simmias and
Cebes, the Theory of Forms was remained untouched and accepted as seemingly a truism.
This was seen at hindsight when the theory of recollection which is also based mostly on
the Theory of Forms, was accepted without objection by Simmias and Cebes unlike the
two other proofs, proofs from opposites and affinity.
The Theory of Forms and the Immortality of the Soul
Plato’s defence of the immortality of the soul faces a lot of problems and criticisms
owing initially to the weak tangential proofs (opposites and affinity) and primarily to its
seeming full dependence on the Theory of Forms. Prima facie, the dialogue Phaedo may be
seen as a full account of how and why the soul is immortal. But a closer scrutiny reveals
that more than a preoccupation on the immortality of the soul, it is chiefly, an elaboration of
the Theory of Forms. I suspect that Plato’s insertion of Simmias and Cebes’ objections to
the two other proofs (opposites and affinity) was meant to indicate the innate weakness of
the two proofs, to reveal that the two, in themselves cannot hold the immortality of the soul,
and that, a more potent proof, the proof from recollection which is a postulation that can be
derived from the Theory of Forms, if considered axiomatic. And rightly so, in this dialogue,
the treatment of the Theory of Forms is indeed axiomatic—as if it is a given. The
interlocutors of Socrates accepted without questioning the theory and towards the end,
when Socrates discussed why he proposed the Theory of Forms as an alternative
explanation of the generation and corruption of things in the world, it appeared to me that
the defence of the soul which at the outset, was the aim of the dialogue, isn’t really the
core of the dialogue. Rather, it occurred to me that the dialogue is geared towards an
elaborate discussion of the Forms and why it should be accepted as true, if not self-evident.
To my mind, however, this should not be taken against the dialogue since there is
no great chasm that exists between the immortality of the soul and the Theory of Forms.
In fact, they are connected in such a way that a discussion of the other is important to
discuss the other. They are quite inseparable in this regard. More accurately, it may be said
that the idea that there’s such as a thing as a World of Forms necessitates that the soul
is immortal. From the vantage point of symbolic logic, I would like to symbolize the
relationship of the two as a conditional/implication in the form of: F  I, where F is the
assertion that there exists a World of Forms and I is the assertion that the soul is immortal.
Thus, I say that if there is a World of Forms then, the soul is immortal. Initially, I conjectured
that the aim really of the dialogue is not for the immortality of the soul to be proven but
rather to fortify if not really prove the Theory of Forms. Thus, I claim that the Theory of
Forms is what is of much more importance in the Platonic schema than the immortality of
the soul, at least in this dialogue. The ‘formulation’ that I am suggesting proves this point.
Applying Modus Ponens, I can roughly symbolize this:
1. F  I (my suggested formulation of the connection bet. the W. of Forms
and the Immortality of the soul)
2.

F (assumed by Plato)/:. I
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If we look at this, it can easily be seen why Plato backed the immortality of the
soul. His foremost assumption, his metaphysics which is encapsulated by the Theory of
Forms presupposes the immortality of the soul. If there is another realm where truths are
exclusively found, there has to be a way by which these truths can be revealed to us. By
proposing that a faculty in human beings has a capacity (through the soul which is immortal)
to reach and connect with this realm, the possibility of us, human beings to attain truths
becomes without question.
On the other hand, if Plato did not prove that the soul is immortal or at the very
least, denied this, then the Forms will also crumble. Consider this:
1.

F I

2.

~I

/:.

~F

If the soul is not immortal, then the Forms cannot hold because there is no way
by which human beings can connect to the Forms, thus, admitting that men are not capable
of knowing. Unless of course, Plato can think of an alternative way by which human beings
can commune with the Forms.
An alternative formulation which is: I  F doesn’t seem promising and consistent
with what Plato articulated. Consider, if the soul is immortal then, there is a World of
Forms. For one, we cannot apply Modus Ponens because I wasn’t assumed by Plato (see
below). In fact, the whole of Phaedo was an attempt to prove it in the end, through the
Theory of Forms.
1.

I  F (alternative formulation)

2.

I

/:.

F

If we use F because it is the proposition clearly given by Plato as axiomatic, then
we arrive at a palpable fallacy, the fallacy of affirming the consequent:
1.

I F

2.

F

/:.

I

If the soul is immortal, it cannot be inferred that there is a World of Forms, as
suggested by the second formulation. If the soul is immortal, there is no need to assume
another world where these souls will stay. There is nothing which stops them from staying
in the material world. To posit another world as the souls’ garage is excessive and
unnecessary. Thus, it is clear why the second formulation does not hold. The right matrix
then is my first model: F  I.
Now, accepting this format as true, right, and consistent with what Plato actually
meant clarifies the earlier objections and confusions on the dialogue, Phaedo. First, there is
an intimate connection between the two notions: the Forms and the Immortality of the soul,
as represented by the symbolization I made. Two, the Theory of Forms is indeed the proof
of the immortality of the soul and not vice versa. Third, to claim that there is a World of
Forms implies claiming that the soul is immortal. Fourth, to deny the immortality of the soul
is to deny that there is a World of Forms. This fourth concluding idea tells us precisely
why Plato exerted a lot of effort to boost the immortality of the soul, because to deny it
would destroy his grand view of the world. Understanding this connection is of utmost
importance in understanding why Phaedo has to go with the assumption of the World of
Forms—it is not so much the weakness of the Platonic dialogue, but rather, simply a
historical fact, that in the Platonic scheme of things, it is obvious, self-evident, and axiomatic
and thus can stand on its own.
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THE NOTION OF SELF AND IDENTITY FROM SOCIO-POLITICAL POINT OF
VIEW IN THE PHILOSOPHY OF ŚAMKARĀCHĀRYA : A CRITICAL STUDY

Deepak Kumar Sethy Centre for philosophy, JNU, New Delhi, India
Abstract
The proposed study aims to explore the concepts of self and identity in the
philosophy of Indian philosophers Śamkarāchārya. This Critical study seeks to foreground
in Śamkara the account of the self that overcomes the limitations of the physicalist and the
mentalist accounts of the human self. It focuses on the questions of the ownership of the
self, the stability of identity despite change, the consciousness and its relation to the self.
It explains the notion of self by equating the self with the body or with the mind, which
does not explain our sense of owning/possessing a body or a mind. I would attempt to
explicate the notion of self and identity in the philosophy of Śamkarāchārya with the help
of the dialogue between Śamkara and an outcast as it is in the text Manishapanchakam.
Introduction
The idea of self can be philosophically analyzed at two different conceptual levels:
We can deal with the notion of self at metaphysical level attempting to understand the
meaning and significance of this notion in general. We could also deal with the notion of
self along with its contextualities and particularities where we would want to understand
particular conceptualization that the individual self undergoes depending upon its contexts
and particularities of its situation. I would try to analyze the notion of self and Identity in
Śamkara in both these senses. Another questions that arises with regard to self and identity
are as follows: what kind of relationship the self bears with its identity pre-given or
constructed by the individual self? Is there anything essential about the Identity of the self?
If we take up these questions then the question of caste and gender also surface up in
this debate in a significant way. My main aim of this paper is to analyze the identity of the
individual self with it’s contextualities and particularities and Śamkara’s response to it.
Self and identity
Śamkarāchārya’s Advaita holds the view that the self in essence is non-relational.
This self is termed as pure identity or absolute identity(Brahma Satyam) in the sense that
the world of consciousness is non-different from Brahman (jivo Brahmoiva), though the world
of the non-conscient object is mere illusion (Jagat Mithyā). It does not accept any kind of
duality in it’s metaphysics. According to it, there is only one self and all forms of duality
are an illusion. This is the essence of the Advaita philosophy. Advaitin interprets the
relational consciousness that is consciousness marked by duality, whether internal or
external, as the working of ignorance. It is due to ignorance that the empirical mind know
the multiplicity in the external world. But it remains ignorance, though it does masquerade
as knowledge for it cannot give us access to the nature of Brahman, the self, which is
relation-less; it is a pure consciousness, distinct from any relational consciousness. It is
the inherent self-contradiction within the concept of relation that has led the Advaitins to
institute the relation of identity or tādātmya or svarupa. Advaitin shows that relations are
unreal, that they hold good only for the empirical world. Relation is possible while there is
duality of the relata but when there is no duality then there is no relation is possible.
Ignorance of the true nature of self makes it impossible to grasp the transcendental reality,
which is non-dual, non- relational and which is ultimately real. Knowledge in Advaita
Vedānta is held to be both self-luminious and self-valid; it reveals its own existence as
soon as it is born, and is not lighted up by any other illuminating factor. Its self-luminousity
is referred to as an auto- illumination, hence its existence is ever known. Further, its validity
too is guaranteed by the factors which bring about knowledge, no extraneous factors are
ever required to ascertain its validity. It can only be of immediate experience. Such an
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immediate experience of the absolute self is possible because the absolute self is pureconsciousness; its knowledge is not the one characterized by the duality of subject and
object, but transcendental without a division in the consciousness.
Accordingly, Advatin believes that Brahman, the transcendental reality, is an
undifferentiated whole, an undifferentiated consciousness. Its reality is not essentially related
to any thing other than itself, within or without. Brahman is thus regarded as the wholly
non-dual or the wholly one, to which nothing belonging to the world can be strictly predicated
of. This non-predication of anything positive to Brahman is illustrated in the negative
description of Brahman as ‘not this, not this’ (neti-neti). Therefore Brahman is devoid of all
determinations. It is pure being, consciousness and bliss ( sat-cit-ānanda). Therefore,
Brahman is not an object of knowledge, rather it is pure knowledge itself. It is pure subject
in nature and here the subject-object duality ceases out. There is no knowing Brahman,
rather there is only being Brahman. There is nothing beside, outside or within it. It cannot
be described in terms of anything other than itself, because it does not enter into any
relational process of knowledge. Brahman intuition is not a cognition in the form of a subject
and object relation. It can only be known in a non-relational form. According to Śamkara,
Brahman does not admit any kind of relation obtained between the part and whole; it is
spoken of as the impartite (akhanda) and complete whole. Brahman is not only without any
difference (bheda) but he is also without any activity, or movement, without any parts,
unconditioned and absolute and having no distinguishing element in it, a simple homogeneous
entity. Brahman is one indivisible. In short, Brahman does not admit within itself any
difference either sajātiya, vijātiya and svagata bheda. These are the various differences
that deals with the things of the world. According to Śamkara, all differences are denied in
the absolute unity.
According to the Upanishads individual self stands self proved and is always
immediately felt and known. There is absolutely certainty about the existence of one's own
self and there can be neither doubt nor denial regarding its existence. The real nature of
the self is pure consciousness, self-shining, self proved and always the same. The nature
of individual selves that we experience in our day to day life is the self which has
development. It is not initially there at the time of birth . It arises in the process of social
experience and activity. Here, a self can be called as a process of development. This is
absent at the time of birth but due to social interaction and it arises as a result of his
relations to individuals and the process. Here, an individual’s self effort, freedom,
responsibility etc plays an important role in creating the nature of one’s self that is distinct
from other and unique in itself, this is what is lack in Śamkara’s notion of self and identity.
In Śamkara, the notion of self and identity are always there from the time of birth, our whole
life is the search of that original nature of self. It is essentialized nature of self and identity.
It is not creating life but searching life which is veiled by ignorance and which is always
there. Here, life is not creating, in nature but finding what is already there and given at the
time of birth.
As far as the question of identity is concerned, there is no scope for any kind of
robust notion of identity in Śamkara’s nature of self. It is because Śamkara does not accept
the reality of the individual selves. It would be difficult to affirm the existence of the
individual selves without any robust notion of identity. In Śamkara, this robust kind of
identity is not possible because there is nothing concrete in this material world to which
one can assign this identity. Śamkara puts the existence of individual self as an appearance
and not real in nature. What is real is only the absolute self. Śamkara accepts the theory
of causation that is “Brahma vivartavāda”, that mean the effect is not real transformation
of the cause but only an unreal appearance of the cause. It defines that the individual self
and identity is only appearance and not real, the only reality is Brahman untouched by
identity of individual selves. When the nature of individual selves and identity becomes an
appearance then the question that is – who will be liberated, becomes meaningless. This
question will be meaningful only when something is existent. Śamkara does not accept the
reality of individual selves and at the same time he accepts the notion of liberation, which
puts his notions of self into contradictory situation. The nature of self in Śamkara is self
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proved and always the same. There is no continuity, no freedom, no progress, no motion
etc. There is no scope of development in it because it is the whole without any part and it
is complete in itself. I believe the nature of self is not given at the time of birth, not
essentialized in nature but it is always open to change in a new better form in the process
of self reflection, introspective in nature with freedom and responsibility. I believe the self
which does wrong and learns from the wrong, is essentially perfecting itself. But this
perfectibility of individual selves becomes possible as a result of the human condition which
is always already one of being with others.
Śamkara considered that the individual selves are submerged and lost in the absolute
self. It means the individual selves lost all of its identity and becomes the absolute self.
Becoming Brahman mean one is not identified anything that of characteristics of an individual
selves but one is identified with the characteristics of absolute self. Here, the nature of
self cannot be determined within the limits of the body itself. Here one could ask, is the
body which I am located in is of no use at all and no self at all? Furthermore, if the body
is not a manifestation of who I am, then why does the unequal positioning of hierarchies
exists in Chaturvarna system? This kind of question puts Śamkara’s position of non-dualistic
absolute identity nature of self into dilemmatic situation.
The problem in Śamkara is that in some of his works he refers to the system of

varna. Varna system suggests that there are ranked differences or hierarchy in the very
nature of things. Varna system operates hierarchically. This does not fit in Śamkara’s
metaphysical, epistemological, ethical framework. No hierarchy would make sense unless
one has some account of duality. Since any account of hierarchy would have the epistemic
foundation on some robust notion of difference. There is no differentia within non dualistic
framework accounted for by Śamkara. Therefore there can be no notion of hierarchy or
subsequently no notion of varna identity. Yet when we look at his literature that is
“Manishapanchakam”, there he seems to have strong opposition. The style of writing of the
text, though it is polemic, two people debating with one another but the issue that is
discussed there has huge epistemological, political and ethical implications. It is because
the question that is put before Śamkara by Chāndāla or an outcast are very much important
to examine.

The conversation begins like this : One day Sri Śamkara was walking towards the
temple of lord Vishwanātha in Varanasi along with his disciple. An outcast was walking
towards him on the same street. Sri Śamkara asked the outcast to move away from his
path. The sweeper replied him back with some questions. His question deals with the
identity and distinction between body and self. The outcast replied back to Śamkara, “O
great the twice born! What is it that you want to move away by saying, ‘go, go’? Do you
want the body made up of food to move away from another body made up of food? Or do
you want the consciousness move away from consciousness? (do you wish to move matter
from matter or you mean to separate spirit from spirit? You have established that the
absolute is everywhere
– in you and in me and yet you want me to get away from you as
I were different).”143 “Is there any difference between the reflection between the reflection
of the sun in the water of the Gangā and its reflection in the water in a ditch in the
quarters of the outcasts? Or between the space in a gold pot and in a mud pot? What is
this illusion of difference in the form, ‘this is a Brahman and this is an outcast’ in the
indwelling self which is the ripple – free ocean of bliss and pure consciousness. The
indwelling self, which is identical with the supreme
self whose nature is bliss and pure
consciousness, is the same in all creatures.”144
In the above question the outcast projects two different viewpoints, the first view
point is that: Is it matter or body you are to move away from the another body? If it is
‘matter’ that Śamkara want to move away from his path then, is Śamkara identifying oneself
143
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with the material body? If ‘yes’ then it will be contradictory to Śamkara’s own concept of
self as non-material entity or spiritual entity. Śamkara himself does not identify the nature
of the self with the material body or the location of self is not material body. Material
identity of a person gives rise to different concepts like social hierarchy, caste hierarchy,
gender hierarchy etc. If Śamkara attempts to identify oneself with material body then in
Śamkara nature of self would be hierarchical, dual and relational in nature. This would
compel Śamkara to deviate from his earlier notion of self as absolute non-dualistic. If the
self is different then the person would be different and so does their identity . Since, the
self, person and the identity would be different so this means that there could be multiple
self and multiple identity. If there would be multiple self and multiple identity then this would
defeat Śamkara’s own position of non-duality. If one identify one’s self with one’s material
body then he will be considered as materialist but Śamkara is not materialist, he is an
idealist. Material identification of Śamkara goes against his Idealism and his spiritual notion
of self. Śamkara does not, hereby, accept any multiple relational nature of self and any
materialist nature of self.
Another view point is, is it the spirit which Śamkara asks to move away from
another spirit? If it is ‘spirit’ that Śamkara want it to move away from his path then Śamkara
is identifying outcast as another spirit. This means that When Śamkara is identifying outcast
with other distinct spirit, then again it acts contradictory to Śamkara’s own notion of nondual Brahman. Śamkara’s notion of self as non-dual does not admit any duality of spirit,
which resides in distinct bodies. If Śamkara accepts this duality then there will be an
internal difference, which will put his position into question. Accepting the existence of
other spirit goes against his notion of non-dualism or single notion of self which resides in
all beings.
Again Śamkara’s explanation of degree or levels of self does not solve Śamkara’s
reaction to outcast to move away from his path. Because it is not the outcast who asks
Śamkara to move away but it is Śamkara who is asking outcast to move away. Here,
Śamkara, who is the enlightened one asking an outcast to move away from his path. Here,
Śamkara is considering the outcast as the other, while the outcast does not consider
Śamkara as the other. It is defined in Bhagavadgitā that, “The enlightened see the same
Self in the Brahmana
endowed with learning and humility, the cow, the elephant, the dog
and the outcaste.”145 As Śamkara is the enlightened one, he should not view the outcast
as distinct from him nor should he account the bodily identity, which the sweeper is being
located in as he is born to a particular sudra family because of his birth in the Sudra family.
The nature of self and identity that is given or imposed by the social hierarchy should not
be considered by Śamkara because he is the enlightened one and he purpose the non-dual
spiritual nature of self. The enlightened person is the one who is over and above the
sociological bodily hierarchical identity of other. Śamkara’s typology of the self does not
account for Śamkara’s response to a passerby who happened to be a lower cast sweeper.
Conclusion
According to Śamkara, the real nature of the self is pure consciousness, self-shining,
self proved and always the same. The self is something which has a development is denied
by Śamkara. This self is not initially there at the time of birth. It arises in the process of
social experience and activity. Here, a self can be called as a process of development. This
is absent at the time of birth but due to social interaction and it arises as a result of his
relations to individuals and the process. Here, an individual’s self effort, freedom,
responsibility etc plays an important role in creating the nature of one’s self that is distinct
from other and unique in itself, this is what is lack in Śamkara’ notion of self an identity.
In Śamkara, the notion of self and identity are always there from the time of birth, our whole
life is the search of that original nature of self. It is essentialized nature of self and identity.
It is not creating life but searching life which is veiled by ignorance and which is always
145
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there. Here, life is not creating but finding that is already there. A self is said to arise by
gestures, conduct, act, attitude, language etc. These things differentiate one self from another.
This is, which is denied by Śamkara but Śamkara’s reply to the outcast seems taking into
account the hierarchy of our society.
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ANALYTICAL ESSENTIALS OF NAVYA-NYĀYA PHILOSOPHY IN
BENGAL

Md. Masud Alom, Directorate of Secondary and Higher Education, Bangladesh
Abstract: Analytic philosophy as an activity in twentieth century has been evolved
with its turnings and twisting of the anatomy of concepts, logical analysis, the supremacy
of philosophy of language, the exclusion of metaphysics, the commitment to precision, clarity
and distinctiveness and the concern of truth and knowledge. The critical analysis of the
question on ‘the age of analysis’ and the consideration of the geo-linguistic conception of
analytic philosophy persuade to think differently. The basic assumption of this critical
analysis asserts that the activity of analytic philosophy has not been confined only in
twentieth century and the western region. Indian subcontinent, specially the Bengal was
fertile area for philosophical practices from the very beginning of speculative thought and
analysis and linguistic consideration. The analytical accommodation in Indian philosophical
tradition has taken its comprehensive shape by Navya-Nyāya school which is developed in
Bengal and most of the philosophers of this school are Bāngālis. Language and analysis
have occupied the focal point of this school. The Navya-Naiyāyikas have discussed the
word meaning, sentential meaning, different theories of meaning, nature of understanding,
speech-act interpretation, the relation between meaning and truth.
Key Words: Navya-Nyāya Philosophy, Geo-Linguistic Conceptions, Analysis,
Raghunātha Śiromaṇi, Bengal.
Introduction
Navya-Nyāya is a rich analytical episode of philosophical tradition in India that
developed and explored in Bengal. The Navya-naiyāyikas have broken new ground for
analytical enterprise on the basis of devising a technical language for philosophy. They have
concentrated themselves on logical analysis, linguistic interpretations of philosophical
doctrines, definition of terms and words, use of terms, words and sentences, the explication
of relation, analysis of inference and vyāpti, elucidation of negation, and so on. It has a
deep correspondence with contemporary western analytic philosophy. The basic features of
Navya-Nyāya analytical philosophy are reflected in the characteristics of contemporary
western philosophy. We can contemplate the analytical techniques and blueprints of NavyaNyāya philosophers from Bengal as re-interpretative in western analytic philosophy of
twentieth century. The philosophers from Bengal were stepped forward regarding their
sophistication of philosophical theses. This paper is presented to discuss the notion of ‘the
age of analysis’ and the geo-linguistic conceptions, focus on the assertion of the father of
Navya-Nyāya, and the analytical essentials of Navya-Nyāya philosophy in Bengal.
On the Question of ‘The Age of Analysis’ and the Geo-Linguistic Conceptions
The general claim about analytic philosophy is that this trend of philosophy has
been brought to the fore by the philosophers from English-speaking countries and twentiethcentury is considered as ‘The Age of Analysis’. But with the keen observation and critical
analysis, analytic philosophy cannot be conceived by reference to space (geography and
language) and time. Clarification of puzzling sentences consisting in giving a translation of
the original sentence in the same language in terms of words and phrases which could
remove the muddle and thereby make the original sentence clear and transparent is seen in
almost all the philosophical schools of the world throughout the history of philosophy. “A
discerning mind can detect a strain of clarification and analysis in almost every thinker.”
(Chakravarti, 1982: 2-3) There are so many thinkers who have sought to throw cold water
on the speculative boldness of misleading expressions in every age in history of philosophy.
They have tried to clarify the basic categories of life and experience, of knowledge and
practice. All these philosophers have a common feature as ‘analysis’.
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There is a general agreement about the origination of analytic philosophy that the
works of Frege, Russell, Moore, and Wittgenstein in the period from roughly 1880 to 1920
are responsible for the origins of analytic philosophy. (Beaney, 2007: 1) But the trend of
analyticity is not new as the idea of analyticity has been seen in ancient Greek philosophers.
The questions raised by Socrates about ‘justice’, the transcendent universals of Plato as
well as the immanent ones of Aristotle, the controversial problem regarding nominalism,
realism and conceptualism in the middle ages, the exposition of abstract idea in modern
school of English empiricism, the logical explication of Kant, Hegel, Bradley, and the logical
idea of Bosanquet, the internal and external meaning of ideas in Royce etc. all point to the
problem of meaning and analysis. Descartes follows the process of analyticity in his
epistemology, Spinoza tries to define the notions of 'substance', 'attributes', and 'modes' in
his Ethics following Euclidean geometry. Euclid’s work is claimed as a significant analytical
performance. Most of the philosophers throughout the entire course of the history of
philosophy have tried to adopt the process of analysis and classificatory method. Thus the
attempt to portrait the twentieth-century of analyticity is not confined only in English; it has
randomly been practiced in German, Austrian, Chinese, and Japanese and even if in Sanskrit
in Indian subcontinent.
Analytic philosophy has numerous precursors from ancient to contemporary in all
corners of the world. The assertion that the analytic philosophy is a philosophical tradition of
twentieth century and originated in Anglo-American countries is based on a weak observation.
If we take the 'clarification of conceptions' as the core of analytic philosophy, we could be
able to find it in German, Austrian, Indian, Chinese, Japanese, and even if Arabs philosophical
traditions. The philosophical styles of Asian philosophers are quite varied, though many of
them carry on more than a passing resemblance to the 'critical analytic' style of contemporary
analytic philosophy. Notably, Indian philosophical tradition has immense contemporary relevance
to the established practices of western analytic philosophy. Navya-Nyāya as the rich
philosophical tradition of Bengal exhibits the vitality and rigor of analysis which could be a
matter of contemporary deep interest. Indian Analytical Trends are prior concerns before
illustrating the development of Navya-Nyāya analysis in Bengal.
The practices of Navya-Nyāya reflect on the developed thinking, reasoning, and
analytical discussion of Bengal. ‘There were numerous distinct Intellectual communities in
Bengal and the practices of Navya-Nyāya were expanded in almost everywhere.’ (
Bhattacharya, 1952: 79) This philosophical school of Bengal has emphasized on reasoning,
argumentation, proof, linguistic analysis, proof theory, and development of technical language
for philosophy etc. ‘Navya-Nyāya practices pure logic and epistemology which is
comparatively modern.’ ( Ghose, 2004: 21) This school has tried to discuss the process of
proof and the concepts concerning proof excluding the metaphysics, theology and ethics of
old Nyāya. The Navya-Nyāya philosophers have presented their theses following the
techniques of analysis, rules of definition, and methods of argumentation.
Navya-Nyāya is the extended and later version of the new school of Nyāya which
has founded on the traditions of Nyāya-Vaiśeṣika or Samāntantra School taking a
revolutionary turn to logical and linguistic analysis. Bāsudeva Sārvabhauma has been the
mastermind of this new turn. He has written two commentaries that can be discovered yet
and those are on anumān (inference) part of Tattvacintāmaṇi and Advaitamakaranda, a
fundamental text of Vedanta. The role of Bāsudeva Sārvabhauma in Navya-Nyāya is similar
to the role of Bacon in modern western philosophy. Bacon is the pioneer to make a new turn
in modern western philosophy from theological scholasticism to modern scientific engagement
of philosophy where Bāsudev is the pathfinder in Bengal to make a new wave from
metaphysical and epistemological orientation to logical and linguistic analysis in Indian
philosophy. Vāsudeva’s famous student Raghunātha Śiromaṇi is the father of Navya-Nyāya
in Bengal and Sri Caitanya is another famous student who is the founder of Vaiṣṇabhism in
Bengal. It should be mentioned here that there are alternative views about who was the
founder of this school. In the next section I will present my arguments in favor of my claim.
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Vāsudeva Sārvabhauma established a Nyāya-Catuspāthi in Navadvῑpa returning
from Mithilā with philosophical insight taught by Pakṣadhara Misra. Raghunātha Śiromaṇi
was one the most notable students of the Catuspāthi. In this context, information can be
added that there were 2009 Catuspāthi in then Bengal and 935 Catuspāthi were in now
Bangladesh. (Das (ed.), 2012: 4-5)The growth, nourishment and development of philosophical
studies in Bengal were done initially by the Naiyāyikas or Pundits of the Catuspāthi or
Ṭols. Catuspāthi or tols are the educational institutions where up to the four Vedas were
taught. Sanskrit language, grammar, linguistics, literature, philosophy, religion and so on
were taught here. There was a Catuspāthi or Tols in every village for the learners.
“Raghunātha Śiromaṇi (C. 1477–C. 1547) is the first modern philosopher, his ideas
single-handedly responsible for the emergence of a new form of Navya-Nyāya, the ‘new
reason’, in the sixteenth and seventeenth centuries.” (Ganeri, 2013: 55) He has installed a
new philosophical style with pre-modern attitude carrying a tradition of philosophical
speculation of Vāsudeva Sārvabhauma. Śiromaṇi has followed the process of appeal to
reason and evidence based critical inquiry. His indicative attitude towards critical inquiry is
phrases as “this should be considered further (iti dhyeyam)”, “this needs to be reflected on
(iti cintyam)”, “this is the right general direction to go in (iti dik).” (Ganeri, 2013: 57) He has
written some commentaries and fundamental books that direct a new approach to the study
of language and analysis. He has a group of followers in Bengal, all over the Indian subcontinent, and even in outside the Indian sub-continent. Raghunātha’s new style in
philosophical discussion, modern method in presentation, and clarity and consistency in
explication of philosophical ideas demonstrate him as the father of Navya-Nyāya philosophy.
Analytical Essentials of Navya-Nyāya Philosophy
Navya-Nyāya is a fascinating and rich episode in the philosophical tradition of
Indian sub-continent that originated in, blossom out and practiced in Bengal which was
influencing over the other schools for a long time. This new philosophical school of Bengal
has brought modernity and imported a revolutionary change in philosophical thought grounded
on analytical and linguistic endeavor. The Navya-Nyāya philosophers have developed a
comprehensive analysis of different philosophical concepts precisely and clearly with logical
analysis. They have interpreted their thought grounded on philosophical account of language
on the basis of developing a technical language for philosophy and inserted different meaning
theories turning over the epistemological enterprise to analytical orientation. The following
basic features of Navya-Nyāya philosophy denote its correspondence with contemporary
western analytic philosophy.

Comprehensive Analysis of Concepts
The Navya-Nyāya philosophy has developed a comprehensive view of necessary
concepts based on cognition with deep interest in rationally explaining human experience of
the world. The philosophers of this school have explicated each of the concepts under
consideration and examination into as many parts as possible, and as might be
comprehensive for its adequate interpretation. They are realist in their views using
experience based on cognition. Ganeri says that, “its arguments are organized under the
framework of the means of valid cognition.” (Ganeri, 2011: 9–10) The new reason thinkers
have established philosophical ideas of great radicalism and originality, initiating a line of
philosophical inquiry. (Wada, 2007: 20)

Epistemic-Linguistic Turn
The Navya-Nyāya philosophy has initially introduced a synthesis of the two schools
by placing metaphysical settings in an epistemic orientation using logical analysis on the
basis of the commitment that epistemology is the gateway to metaphysics. It has reflected
on an 'epistemic-linguistic turn' in so far as to make its basic interpretation delicate, clear,
and distinct. To make its objectives pragmatic, it has demonstrated a new mode of thinking
and a new style of expression. “The Navya-Nyāya school transformed the character of
ความตาย โทษประหารและจริยธรรม(Death Capital Punishment and Ethics)

125

philosophical reflections from empirical and practical to formal and analytical.” (Bhatt, 1997:
117) The philosophers of this school has provided a holistic picture with a comprehensive
empiricist stance and explicated theories regarding reality, thought, and language.

Logical Analysis
The method of interpretation followed by Navya-Naiyāyikas has been mainly
analytical and critical. These galaxy of philosophers have kept themselves away from
religious orthodoxy and metaphysical dogmatism, rather they have adhered to logical analysis.
They have based on reason and logic. They have not rejected or supported any doctrine
without keeping it on the filter of logical analysis. The Navya-Nyāya philosophers have
engaged in debate with the Buddhist philosophers regarding most of the philosophical issues
following the method of logical analysis. The Naiyāyikas have interpreted on almost every
topic of logical interest developing the logic of inference, the theory of implication, the logic
of classes, the logic of relation, the logic of negation, the theory of class or classes, the
theory of judgment and proposition, the theory of language and so on. Ganeri says, “The
Navya-Nyāya is based on especially for its contributions to logical theory, developing ideas
in the theory of quantification, the propositional laws, the soundness of argumentative
schema, and negation.” (Ganeri, 2007: 2)

Philosophical Interpretation of Thought grounded on Philosophical Account of
Language
The Navya-Nyāya has explicated 'its philosophical thought on the basis of
philosophical account of language. Linguistic interpretation of different theses occupies a place
of immense significance in this school. Almost all the philosophers of this school claim as to
how language conveys meaning. For clarity and distinctness they have examined the
convention-based role of language, the central function of language as an instrument of
knowing, the priority of word meaning or sentence meaning, and the reducibility of the notion
of meaning to physical and/or psychological concepts. According to the Navya-Nyāya
philosophy, “The language faculty is a sui generics epistemic faculty, reducible to neither
perception, nor inference, nor to some combination of those two. The question for the
Naiyāyikas is: what properties must the language faculty have if it is in this way to be a
source of knowledge?” (Ganeri, 2007: 15) The Navya-Nyāya approach has placed an emphasis
on testimony as a valid source of knowledge (pramāṇa), which demonstrates simply as the
transmission by language of knowledge from the speaker to the hearer. The basic idea of
Navya-Nyāya philosophy of language is that each of us is endowed with a language faculty,
analogous to our perceptual faculty, which generates beliefs from perceived utterances. It has
a meaning function.

The Inception of Meaning Theory
The Navya-Naiyāyikas have developed a sophisticated theory of semantics. They
have explicated different theories of meaning, for example, the realist theory of meaning,
two-component theory of meaning, the austere theory of meaning etc. They have explored
the meaning of terms (padārtha), the power (śakti) of words, the sentential meaning etc.

Development of Technical Language of Philosophy
The Navya-Nyāya school has not only developed a systematic linguistic analysis
of philosophical thought but also inserted a volume of technical language to erase ambiguity
and misunderstanding. The terminology developed by Navya-Naiyāyikas has added a degree
of precision and clarity to philosophical thought. The newly developed technical language for
philosophy has a great influence on the later school. Deshpande says that “This school had
a wide terminological influence on all contemporary school of thought, even though these
other schools did not accept the specific ontological or epistemic doctrines of Navyanaiyayikas.” (Deshpande, 1992: 64) B. K. Matilal demonstrates the general features of such
Navya-Nyāya terms:
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Terms like ‘delimitor’, ‘substratum’, and ‘property’ are used in Navya-nyāya in
a sense which is ontologically neutral. A delimitor may be an imposed condition, or
an imagined property, or an imagined division of time, or of space, or a real property.
In the same way substratum and property (also qualifier and qualified) are ontologically
neutral. A real feature like blue color or a generic property (a REAL universal ...) like
cow-ness can be a delimitor, but not all delimitors are real properties in this way.
Thus, by using these terms Navya-nyāya philosophers have been able to describe
their philosophy of logic without being extravagant in their commitment to ontology.
(Matilal, 1971: 61)

Definitions of Terms
The Navya-Naiyāyikas have a system of technical language with numerous terms
to explicate their philosophical doctrines. They not only set the terms but also they define
each term to make their logical analysis clear and subtle. They have engaged themselves
analyzing and specifying the concept of each term. They have realized that there is a volume
of philosophical terms that are taken into consideration at the time which is liable to lead
to ambiguity and misunderstanding. Atsushi Uno indicates the process of definition in NavyaNyāya as a basic feature of it, as, “the one unique characteristic of Navya-Naiyāyikas'
argument, they first set forth a definition of a certain term, then examine it from every
aspect, and finally make it complete by adding exhaustive supplementary-explanations.”(Uno,
1958:62) Most of the inaccuracies in philosophical thinking are done to ambiguous uses of
words and concepts. So, the Navya-Naiyāyikas have aimed at formulating precise language.
Barlingay says:
The whole Navyanyāya is characterized by the problem of
expressing the most difficult concepts in the most precise and unambiguous
language. ... All this has resulted in the formulation of precise definitions...
Navyanyāya does a real service to the theory of knowledge inasmuch as it
aims at absolutely correct definitions. (Barlingay, 1965: 64)
Conclusion
The Navya-Nyāya philosophy has been flourished and manifested on the basis of
logic, philosophical interpretation of language, and logical analysis. The technical language
that this school has developed is capable to express all the forms and dimensions of our
cognitions. Thus, the technical language has become the means of philosophical explications
of all the schools in Indian sub-continent. The philosophical structure of Navya-Nyāya has
formulated on the basis of linguistic analysis. The contents of linguistic analysis of this
school are the meaning, the reference, and the use of words and terms, the role of words
and terms in sentences, the sentential meaning, the nature and use of their language,
definition, technical language and its use. The Navya-Naiyāyikas conceive that language is
a device for acquiring knowledge and the competency of language makes the cognition of
knowledge easier. The philosophers have expressed their views in their documentaries on
logic, epistemology, linguistics, physics, and grammar, but logical analysis and linguistic
interpretation have been the most distinctive in their methods and styles. The feature of
analytical approach to Navya-Nyāya philosophy is presented as the Navya-Nyāya logic
evaluating meaning, the structure of proposition, the explication of pramāṇa, the approach
to relation, explanation of universals and particulars, elucidation of invariable concomitance,
and the ratiocination of negation in the later chapters of this study.
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SIMILAR DOCTRINE OF ISLAM AND BUDDHISM TO ADDRESS
SUFFERING IN THE SECULAR WORLD

Seyed Amirreza Mazari PhD candidate in Philosophy of Religion at Science and
Research University, Tehran, Iran
Suffering is considered to be the most important problem in the west world. In
other words, when thinkers want to suggest problematic issues in philosophy, they explain
suffering can be the main concern in these issues. As thinkers hold, suffering is caused
when humans fail to satisfy their desires. Humans observe that their desires are opposite
to what takes place in the world and nature.
There are many ways to answer this problem. Some trends are based on philosophy
such as Epicurism. But religion has an attractive quest to redeem human in such a way
that human can rely on the transcendental power which is redeem of suffering.
Monotheistic religions differ from non-monotheistic ones. The former explains that
it (transcendental power) can be God that is omniscient, omnipotent, and omnipresent.
However, the latter believes that this God is not one or like a person, instead, it is current
throughout the world.
The current presentation aims to illustrate some similarities between both
viewpoints that can save human from suffering. For example, in Islamic societies, basically
the major concern is that human-right must be preferred to other issues such as pray and
other sacraments. So Islam recommends brotherhood among Muslims in all their deeds.
Maybe the reverence is accepted for all humans, but here religion has a common default to
enable human to reach the transcendental issue. In other words, meaninglessness is due to
God’s absence, as monotheism believes.
Meaninglessness can be explained in the philosophy context. But this article holds
another theme based on religion. As Yalom1 holds, there are four ultimate anxieties one of
which is meaninglessness (the other are death, responsibility or freedom and loneliness or
isolation). Yalom’s Psychotherapy is considered in the context of secular world. But the
root cause of these anxieties lies in the absence of God or the transcendental issue.
Returning to religion can bestow meaning to life if humans understand God’s
presence in the course of life. This presence rises in studying religions like Islam and
Buddhism because their similarity can change meaningless to meaningfulness.
So, creating a field based on practical approach in a society that suffers from lack
of meaning can be an appropriate solution: maybe to return to doctrines of Islam and
Buddhism, specially similarities between them. These doctrines will be explained in moral
action to open ways to find meaning. Although, there are differences between both religions,
progress to being religious, believing in the transcendental issue, solely gives meaning to
human life.

1

Yalom, Existential Psychotherapy, p. 10
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