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เอกสารสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ
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-ปรัชญาและศาสนา กับ AI and Disruptive Technology-

คำสั่ง สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
ที่ 3 /2562
เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและคณะกรรมการรับบทความ
สืบเนื่องจากที่สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ได้จัดประชุมสามัญประจำปีในหัวข้อ "ปรัชญาและศาสนา กับ AI and
Disruptive Technology" ในวั น ที ่ 20 และ 21 ธั น วาคม พ.ศ. 2562 ที ่ ตึ ก SH 4 ห้ อ ง 508 ชั ้ น 5
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม และในการประชุม มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา เพื่อให้ผลงานดังกล่าวมีมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการ สมาคมฯ จึงแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ พร้อมคณะกรรมการรับบทความดังต่อไปนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

ประธานกรรมการ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา

รองประธานกรรมการ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรินทร์ กะทิพรมราช

กรรมการ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.

กรรมการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
5. อาจารย์ ดร.ชาญ มายอด

กรรมการ

คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
6. อาจารย์ ดร.เดโชพล เหมนาไลย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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-ปรัชญาและศาสนา กับ AI and Disruptive Technology-

7. อาจารย์ ดร.เทพทวี โชควศิน

กรรมการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ฤกษ์พิสุทธิ์

กรรมการ

มหาวิทยาลัยพายัพ
9. อาจารย์ ดร.ปิยฤดี ไชยพร

กรรมการ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. อาจารย์ ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค

กรรมการ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. อาจารย์ ดร.สกุล อ้นมา

กรรมการ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
12. อาจารย์ ดร.อันธิฌา แสงชัย

กรรมการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
13. อาจารย์ ดร.อำนาจ ยอดทอง

กรรมการ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14. อาจารย์เจิด บรรดาศักดิ์

กรรมการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15. อาจารย์พิพัฒน์ สุยะ
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะกรรมการรับบทความ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพทวี โชควศิน ประธานกรรมการ
2. พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโมม ผศ.ดร.
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา
4. รองศาสตราจารย์จริยา นวลนิรันดร์
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5. อาจารย์ ดร.ปิยฤดี ไชยพร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกระทั่งการประชุมแล้วเสร็จ

สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์)
นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
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โครงการปรัชญาและศาสนา กับ AI and Disruptive Technology

หลักการและเหตุผล
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)ส่งผลกระทบและสร้างความ
เปลี่ยนกับสังคมและวิถีชีวิตในหลายๆด้าน จนมีการเรียกชื่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลว่า
การปฏิวัติดิจิทัล ซึ่งรวมไปถึงผลกระทบจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ อินเตอร์เน็ต และ
Big Data เพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้นับเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาจัดการเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ
และในความเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีนี้มีประเด็นที่สังคมให้ความสนใจหลายด้าน เช่น ปัญหา
Disruption ของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทำให้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ปัญหาการว่างงานจากเทคโนโลยี รวมไป
ถึงปัญหาทางสังคมและการเมือง เช่นการใช้เทคโนโลยีเพื่อสอดส่องพลเมือง เสรีภาพในการแสดงออก
ความคิดเห็นผ่านสื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังเข้ามามีบทบาทกับกิจกรรมต่าง ๆมาก
ขึ้นเรื่อย ๆส่งผลให้นักวิชาการด้านต่าง ๆสนใจประเด็นทางจริยธรรมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์มากขึ้น
การที่จะอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้อง
พิจารณา
สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญของประเด็นทางวิชาการเกี่ยวับ
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีดิจิทัล สมาคมปรัชญาและศาสนาจึงจัดงานประชุมวิชาการเรื่อง ปรัชญา
และศาสนา กับ AI and Disruptive Technology เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ
และนิสิตนักศึกษา รวมไปถึงบุคคลทั่วไป
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กำหนดการงานประชุมสามัญประจำปี 2562
ในหัวข้อ “ปรัชญาและศาสนา กับ AI and Disruptive Technology”
โดย
สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา
วันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตึก SH 4 ห้อง 508 ชั้น 5
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
08.00-08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30-08.45 น.

คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กล่าวพิธีเปิด

08.45-09.45 น.

บรรยายพิเศษ Matthew Groh นักวิจัยสถาบัน MIT

09.45-10.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.00-11.00 น.

“AI กับชีวิต” ศ.ดร. โสรัจจ์ หงศลดารมภ์

11.00.-12.00 น.

นำเสนอบทความ

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น.

ศาสนากับ disruption, อาจารย์ วรพงษ์ เจริญวงษ์(มหิดล), ผศ.ดร. วรยุทธ ศรีวร
กุล(อัสสัมชัญ)

14.00 - 14.15 น.

พักน้ำชา/กาแฟ อาหารว่าง

14.15 - 15.45 น.

นำเสนอบทความ
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ประชุมใหญ่ประจำปีสมาคม

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
09.00-10.00 น.

เรื่อง Disruption กับทิศทางของสังคมไทย ดร.จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน กับ ดร.
ปิยณัฐ ประถมวงษ์

10.00-10.15 น.

อาหารว่าง

10.15-11.45 น.

นำเสนอบทความ

11.45 - 12.45 น.

อาหารกลางวัน

12.45 - 13.45น.

เรื่อง บรรยายพิเศษ ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย AI Arts: Blurrying the lines of Artists'
Agency or merely an emergence of re-contextualized industrial
machines. ศิลปะกับปัญญาประดิษฐ์ : ตัวตนที่เลือนหายของศิลปินผู้สร้าง หรือ
การผุดปรากฏของเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมในบริบทที่แตกต่าง

13.45 – 14.00 น.

อาหารว่าง

14.00 - 15.30 น.

นำเสนอบทความ

15.30 น.

ปิดประชุม

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียน สำหรับบุคคลทั่วไป 800 บาท สมาชิกสมาคมฯ 600 บาท นิสิตนักศึกษา 400 บาท
ค่าที่พักและค่าเดินทางเบิกได้ที่ต้นสังกัดตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๖ฝว.๙๕ ลงวันที่ ๒
ตุลาคม ๒๕๔๙ และเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือว่าเป็นวันลาเมื่อผู้บังคับบัญชาอนุญาตแล้ว
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วันที่ 20 ธันวาคม 2562
ช่วงเวลาการนาเสนอ
11.00-11.30 am.

ห้อง 1(Room 1)

ห้อง 2(Room 2)

Risk-Taking and Justice
Prach Panchakunathorn

11.30-12.00 am.

AI Buddha: Savior in the Capital World
Jesada Buaban

14.15-14.45 pm.

14.45-15.15 pm.

ประเด็นจริยธรรมเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ในมุมมองพระพุทธศาสนา Big Data, E-Commerce and Deceptive Pricing
อำนำจ ยอดทอง

Hua Menglian

ความหมายของศาสนาในยุคเทคโนโลยีรื้อทาลาย

The Ethical Problems of Virtual Eternity
Technology and its Challenge to the Ethics of
Chinese Deceased Culture
Li Wei and Xia Mingyue
B-technique

สุมำลี มหณรงค์ชัย
15.15-15.45 pm.

Zao Khamdai

เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นาไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน
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วันที่ 21 ธันวาคม 2562
ช่วงเวลาการนาเสนอ
10.15-10.45 am.

10.45-11.15 am.

ห้อง 1(Room 1)

ห้อง 2(Room 2)

การพัฒนาความสุขตามทัศนะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ.

จริยศาสตร์แห่งความอาทรและจริยศาสตร์แห่งความยุติธรรมใน

ปยุตฺโต): ศึกษาเปรียบเทียบกับจิตวิทยาเชิงบวก

การจัดสรรซะกาต

ชุตริณธรณ์ ฝั้นศิริ

ไลลา หริ่มเพ็ง

การพัฒนาจริยธรรมด้วยเรื่องเล่าทางศาสนา

ความเข้าใจเรื่องฮาลาลของผู้ขอการรับรองอาหารฮาลาลจาก

ธนีพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

คณะกรรมการอิสลามประจากรุงเทพมหานคร: การศึกษาทัศนะ
ผู้ให้คาปรึกษาโรงงาน
อนุชา พูลสิน

11.15-11.45 am.

ปัญญาประดิษฐ์ต้องรับผลของกรรมหรือไม่:
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Big Data, E-Commerce and Deceptive Pricing
Hua Menglian1
Abstract
As an emerging trend, big data is revolutionizing business practices in profound
ways, with its impact going deep into all levels of society. Big data brings a lot of
convenience to the e-commerce platform, but it has also brought about a series of ethical
issues. One such issue is deceptive pricing. In this paper I argue that while many traditional
pricing practices are based on openness and transparency, and are ethically acceptable,
some of the pricing practices that have been made possible by big data are ethically
questionable because they involve deception. In arguing for this conclusion I draw support
from various ethical theories, including utilitarianism, Kantian ethics, and in particular, Rawls's
theory of justice. However, the ethical issues created by illicit use of big data in ecommerce should not blind us to the potential benefit this revolutionary technology can do
in improving human condition.
Key words: big data; pricing practice in e-commerce;price discrimination;ethical theory

Introduction
The world is entering an era dominated by data. The popularization and application of
big data technology, just like the popularization and application of Internet technology in
the past, will penetrate into all fields of human society, changing the human society, in an
unprecedented and multi-dimensional way. Life and work, business models and
management methods of enterprises, subverting the traditional world outlook, values and
methodology of human beings, and thus forming new knowledge systems, value systems
and lifestyles, the world is experiencing a lasting and far-reaching data revolution. At the
same time, due to the characteristics of the opening, circulation and application of big data
resources, human beings have stepped into an era of no privacy and high-risk society. The
ethical issues caused by big data have also brought about serious challenges and gradually
attracted the attention of human society. The advancement of science and technology is
Doctoral Student
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just like institutional change, and its thinking is nothing more than conservative and change.
When we pursue change, we want to make something better; when we pursue conservation,
we want to avoid something that gets worse(Steven B,2015,p.5). Big data has triggered
changes in the business model of the enterprise, to a certain extent, to make the whole
society better, but also faces ethical dilemmas.
This article is represented by e-commerce platform companies that use advanced
science and technology, such as big data, artificial intelligence, algorithms, etc. to price
consumers in order to obtain the largest consumer surplus. Price discrimination brings ethical
problems. This kind of behavior not only directly harms the interests of consumers, but also
hurts the reputation of the e-commerce platform itself. The price discrimination behavior of
the e-commerce platform has aroused great repercussions from the society, and people
have accused the e-commerce platform of such unethical behavior. Although there are
certain reasons for many moral accusations, people have not carried out theoretical
research on economic ethics, especially from the perspective of corporate ethics. At the
same time, people do not know that price discrimination in general enterprises is ethical,
and price discrimination in e-commerce platforms is a deep reason for not being ethical. In
this article, I will talk about it towards philosophical reasoning and explanation of this
problem.
1.The Arrival of Big Data
With the advent of the 21st century, we are entering a big data era. The theme we are
discussing every day is no longer the “machine” of the 18th and 9th centuries, but the
“data”. The emergence of big data has made humans' understanding of various substances
in nature deepened. Data is becoming the core asset of the current era, and it is the main
factor of production, creation and consumption, which deeply affects all aspects of society.
So far, the era of big data has come, and the corresponding big data programs have
gradually entered people's lives. The definition of big data has been widely accepted until
now. Big data means that the data it contains is too large to be intercepted in a reasonable
range of time by the mainstream software tools currently available to people. Manage,
process, and organize information that helps companies make business decisions. That is,
"big data means too big, so that data that cannot be analyzed and processed using
traditional database protocols such as SQL."(Kord&Doug, 2016, p. 4) The old processing
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model has been unable to adapt to big data, and big data requires a new processing model
to have stronger decision-making power, insight and high growth rate of information assets.
The big data has accumulated in five major characteristics: scale, authenticity, high speed,
value and diversity. These five characteristics have also made international big data surging.
Data has penetrated every part of our lives, from health to education, from mobility to
the way people work. Big data is considered to be the protagonist of the third wave of
human beings. It not only changes human life patterns, thinking habits, business norms, but
is also considered to lead the profound changes in social development. It is the key to the
game between future big powers. With the development of science and technology in the
world, "data" is experiencing an explosive growth in the geometric base. Today, with a total
population of 7.6 billion, the total number of Internet users in the world has exceeded 4
billion (about 4.021 billion) (Liu, 2018) .... all make our life world fast and digital, and the
"information explosion" does not then the myth and abstract concept have become a
realistic and concrete description. The penetration of big data is unparalleled, and all walks
of life are already in the data. For example, the financial industry has now become financial
data, telecom data, medical data and so on. Every industry is undergoing a transformation,
and these changes mean that big data mining will also become a compulsory course for all
walks of life. As people continue to explore and apply "big data", more and more industries
will be involved in the big data field. In the ocean of data, countless facts prove that datadriven business strategy is the key to success in competition. Whoever has big data will have
a future market. At the same time, the world has entered the era of rapid development of
the Internet of Things. The future life will also be based on the mobile Internet. With the
help of big data technology, it will eventually form three major data centers - social data
centers, home data centers and personal data center. With the development of the
economy, the big data industry has also been valued by the government. Governments
have also continuously introduced various policies to support it. The big data industry is
developing rapidly and leading the economy to develop. Big data belongs to the capital of
enterprises in the 21st century, and the commercial value of big data continues to grow
continuously. It has become a battleground for businesses that determine the right to speak
in the industry. We need and acquire a valuable resource that will determine the outcome
of human society development. However, big data is still a new kind of grease, which will
bring super energy to the market, bring great pressure to the company, and greatly weaken
the role of financial capital. The winner is the market, not the capital. Big data is the core of
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modern and future business. In the near future, the rational and full use of big data
resources will write a new chapter for the sustainable development of all countries'
economies, and the era of comprehensive development of big data has arrived.
2.The Ethical Analysis of Price Discrimination in Traditional Enterprises
The purpose of the enterprise is often considered to maximize shareholders' equity, so
if this purpose conflicts with the unethical behavior of the enterprise (the unethical behavior
of the enterprise often brings great economic benefits to the enterprise), the concept of
maximizing shareholders' equity is often in the conflict with corporate ethics and morality,
they often have the upper hand. People often place the profits of enterprises in the primary
position of business operations. They claim that people involved in business should focus
on pursuing the company's financial interests, and don't distract energy or company
resources to "pursue something they regard as better targets."(Manuel G, 2013, p.16)
However, whether it is from the Enron incident in the United States or the society brought
about by the Sanlu milk powder incident in China , the negative effects and the decline of
the company are telling the managers of each company to abide by the importance of
corporate ethics. However, with the development of science and technology, some
enterprises have gradually neglected the necessity of corporate ethical management. The
first and foremost is the e-commerce platform enterprises, which use advanced science and
technology, such as big data, artificial intelligence, algorithms to conduct price
discrimination. From the perspective of economics, price discrimination is efficient. But
considering price discrimination from the perspective of economic ethics, price discrimination
is not necessarily ethical.
This paper focuses on the analysis of the price discrimination policy used by the ecommerce platform from the perspective of economic ethics. My opinion is that since the
price discrimination implemented by the e-commerce platform is different from the
traditional manufacturers, the price discrimination of the e-commerce platform includes
“deception”. I will analyze the price discrimination behavior of the e-commerce platform.
First, I must distinguish between the traditional manufacturers and the e-commerce
platform, and analyze whether the price discrimination between the two is moral. In the first
step, I will use economic ethics theory to analyze whether price discrimination is moral. In
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the second step, I will analyze whether the price discrimination of e-commerce platform is
moral. It should be pointed out that since economics usually uses "utility" to calculate
economics related issues, and ethics usually uses "happiness" to analyze issues, I will equate
utility with happiness in this article. The next part I will analyze this problem with utilitarian
theory. Therefore, the problem I need to solve here is whether the algorithm
recommendation used by e-commerce companies is price discrimination. At the same time,
in order to analyze the ethical issues of price discrimination of traditional manufacturers, it
must be compared with the price discrimination characteristics of e-commerce platform to
point out the difference between traditional enterprises and e-commerce platforms.
Generally speaking, the price discrimination between traditional enterprises and ecommerce platforms is slightly different. When the general manufacturers conduct price
discrimination, the target consumers can know each price of the goods very accurately, but
when the price of the e-commerce platform is discriminating, It is impossible for consumers
to know exactly the actual information of the goods. However, whether it is a traditional
enterprise or an e-commerce platform, price discrimination is mainly divided into the
following three types: First-degree price discrimination refers to the monopoly manufacturers
selling different units of production at different prices, and these prices vary from person to
person(Varian, 2006, p.357). Second-degree price discrimination refers to different
monopolists the price sells the output of different units, but everyone who buys the same
quantity of product pays the same price (Varian, 2006, p.358). Third-degree price
discrimination occurs in monopolistic firms and sell people products at different prices, but
each unit of production sold to a specific individual is sold at the same price (Varian,2006,
p.358). According to the price discrimination recommended by the algorithm, different prices
of different people are displayed under the same kind of goods. Thus, according to the
definition of the three price discrimination categories, the current price discrimination
conducted by the e-commerce platform belongs to the first-degree price discrimination.
Therefore, we must conduct an ethical analysis of the primary price discrimination of
traditional manufacturers. Since the analysis methods of general economic ethics mainly
include utilitarianism, Kant's obligation theory and Rawls's theory of justice, and because
economics uses utilitarianism as an ethical framework (Li, 2019). we will conduct utilitarian
analysis of traditional manufacturers here. Before utilitarian analysis of the price
discrimination behavior of the average producer, it is necessary to first identify the
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stakeholders. It is clear that traditional enterprises and consumers are the two most
important stakeholders of the behavior. When traditional enterprises are engaged in price
discrimination (ideally), they are in line with the principle of utilitarianism. It is ethical to
judge the price discrimination behavior of manufacturers by the principle of utilitarianism.
Because ideally, manufacturers can know the retention price of all consumers' psychology
and sell them to consumers at the maximum price that consumers can accept. At this time,
manufacturers have the most utility; when they turn to consumers, consumers can fully
price themselves. The ability to buy the products you need is acceptable and can be
purchased as long as the consumer needs it, so each consumer has the greatest utility. As a
result, manufacturers and consumers have two stakeholders to achieve maximum utility at
the same time, that is, to achieve maximum happiness (utility is equal to happiness),
traditional manufacturers to conduct primary price discrimination, this behavior is for both
manufacturers and consumers. It is to maximize the benefits, so judging by the principle of
utilitarianism, the price discrimination behavior of traditional manufacturers is good.
3. The Difference between General Enterprises and E-commerce Platforms
Economics generally believes that price discrimination is efficient and can improve the
total welfare of society. However, the same way of thinking from economics to ethics is
completely different. First of all, we should be clear that the price discrimination carried out
by the algorithm used by the e-commerce platform can be completed on the basis of
“deception” consumers. That is to say, the price discrimination used by the e-commerce
platform is not open. Transparent, but reserved for consumers. In other words, when ecommerce platforms are discriminating against prices, consumers are unable to obtain
publicly disclosed information that they are “discriminated”, that is, when consumers are
“discriminated”, they are in a state of self-intelligence. All those tricks and strategies create
something that is equivalent to dark pools, where only those who know the insider can get
all the price data (Anna, 2017, p.73). Compared with the first-degree price discrimination
conducted by traditional enterprises, the price discrimination used by e-commerce platforms
is more concealed.
To analyze whether the price discrimination of e-commerce platform conforms to the
traditional theory of price discrimination, we must first determine the source of income of
the e-commerce platform. Taking Jingdong as an example, self-operated income is an
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important part of Jingdong’s overall income. The majority of Jingdong's operating income
comes from self-operated income, which is realized by earning the price difference between
the purchase price of the product and the sales price (Li, 2018, p.68). At the same time
Jingdong price discrimination behavior often occurs in self-operated goods, due to Jingdong's
self-operated goods have their own pricing power, so that Jingdong is better at the time of
price discrimination. If it is not a self-operated product, the e-commerce platform does not
have the right to price the product itself, because the pricing power is in the hands of the
traditional enterprises themselves. E-commerce platform can use big data technology to
accurately know the price of consumers' wishes, because as long as each consumer has
made a purchase on their platform, they will leave a data record in the e-commerce
database. Therefore, relying on the big data technology e-commerce platform can
accurately predict the consumer's reserve price to carry out the price discrimination strategy.
Science and technology are important support for the development of human society and
an important indicator reflecting people's ability to practice in practice. However, science
and technology have also become a tool for companies to "spoof". Without big data
technology, the “unique” price discrimination of e-commerce platforms cannot be carried
out, which is why traditional enterprises cannot conduct first-degree price discrimination like
e-commerce platforms. It should be noted that due to the characteristics of its industry, ecommerce platforms must use another price discrimination in order to obtain the retention
price of all consumers, and because of the uniqueness of each consumer account, the
products viewed by different consumers. Information is often different, which gives the ecommerce platform the operating space for price discrimination. Price discrimination on ecommerce platforms is often achieved through algorithms. When consumers browse their
favorite products, the e-commerce platform will give consumers a unique price based on
the customer data left before, so that the consumer surplus can be greatly obtained. This
raises the problem that price discrimination on e-commerce platforms is often hidden and
unknown, unless the same person uses a different account to view the same item to find
that he has been “discriminated” by the e-commerce platform. Therefore, according to this
way of thinking about the way e-commerce platform and traditional enterprises conduct
price discrimination, they will find that a discrimination in the current e-commerce platform
is an improved version of traditional first-degree price discrimination, which is more
concealed and more accessible.
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Therefore, in summary, we can draw a conclusion: the price discrimination used by the
e-commerce platform is completed under the premise of “deception” consumers. The
biggest characteristic of traditional enterprises and general enterprises in price discrimination
is that traditional enterprises are more open and transparent, and e-commerce platforms are
more concealed and deceptive.
4. Ethical Thinking on Price Discrimination Based on "Deception"
The price discrimination of e-commerce platforms is the first-degree price discrimination,
and the price discrimination of e-commerce platforms is very different from that of ordinary
enterprises. General corporate price discrimination is based on openness and transparency,
while price discrimination on e-commerce platforms involves deception. The price
discrimination of general enterprises is ethical from the perspective of economic ethics, but
because of the existence of deception, the price discrimination between e-commerce
platform and the ethical analysis of general enterprises have reached the opposite
conclusion. This paper mainly analyzes and demonstrates the price discrimination of ecommerce platform from the perspectives of utilitarianism, Kant's obligation theory and
Rawls's theory of justice.
Utilitarian Analysis and E-Commerce
Utilitarianism pursues "the greatest happiness of the most people." Therefore, when
using utilitarianism to analyze the price discrimination of e-commerce platforms, it is
necessary to calculate changes in the welfare of stakeholders. Under the first-degree price
discrimination, each buyer can buy the products they are willing to buy, and display the
value of the products through the highest price they are willing to pay, while the
manufacturers successfully acquire all the consumer surplus and achieve the best social
output level(Wen, 2015, p.76). Economics is generally considered to be a discipline for
rational allocation of resources, so the more rationally configured for economics the more
resources you can maximize social welfare, one thing must be point out is that when we
think about economic ethics, we must define welfare. In economic theory, social welfare is
simply defined as the sum of producer surplus and consumer surplus. Therefore, when ecommerce implements first-degree price discrimination behavior, the net loss of society is
zero. Primary price discrimination often enables e-commerce to obtain the consumer surplus
of all consumers while maximizing their producer surplus. The final result of both is that
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each product produced by the manufacturer can be sold and consumed. Those who can
buy the products they want are in the same situation as the perfectly competitive market,
so in the economics, primary price discrimination is efficient. Thus, we can enter the
utilitarian analysis of price discrimination on e-commerce platforms. According to the
principle of utilitarianism, when making the choice of action, calculate the utility of various
actions and compare the magnitudes of various actions, and choose the largest one, only
the moral principles of wealth and utilitarianism. The behavioral evaluation procedure of the
principle of maximum happiness is basically the same as the self-interested behavior
evaluation procedure. The only difference is that the evaluation criterion of behavior is the
maximization of the benefit of “most people” rather than the maximization of “self”
interests (Xu, 2009, p.26). Now, a utilitarian analysis of price discrimination on e-commerce
platforms concludes that price discrimination on e-commerce platforms is not ethical in
view of utilitarian principles.
First, it is also determined that e-commerce platforms and consumers are the most
important stakeholders. When e-commerce discriminates against consumers, it assumes that
there are two situations: one user does not know that he has been “discriminated” and the
other user knows that he is “discriminated”. In the first case, the e-commerce platform can
obtain the largest consumer surplus by price discrimination (depending on the big data
technology, it can be realized in the perfect situation), and the consumer buys the products
provided by the e-commerce according to his own reserved price. It is also possible to
achieve maximum utility. Therefore, the first case is the same as the traditional company's
primary price discrimination, which can maximize the utility of e-commerce and consumers.
In the second case, the e-commerce platform also imposes price discrimination on
consumers, but unlike the first case, the consumer in the second situation has learned that
he is “discriminated” and therefore calculates the stakeholder’s maximum utility is very
different from the first case. Since consumers know that they are "discriminating" and that
most of the goods they own are economists, according to economic theory, normal product
sales will rise and fall as prices rise and fall. Therefore, consumers in this situation will
certainly obtain lower utility before price discrimination. If you know that the same
commodity e-commerce is sold to others at a lower price, and consumers have certain
rationality, when a commodity is of equal quality and the same price, the consumer will
choose the one with the lower price and buy it on the corresponding platform. Since
consumers know that e-commerce platforms are deceiving themselves to obtain the
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maximum benefit, consumers will lose confidence in such e-commerce platforms and
switch to other e-commerce platforms. Under this circumstance, the effectiveness of the ecommerce platform must be lower than before the price discrimination, because the price
discrimination will cause the e-commerce to lose a large number of consumers, so that
consumers no longer trust the e-commerce platform, and will see it for a long time. The
self-interest is reduced; at the same time, the consumer's utility will be reduced, because
when they know that they are being deceived, they will reduce their purchases of the ecommerce, and the e-commerce deception will cause some psychological harm to
themselves. Therefore, according to the analysis of utilitarian principles, it is not ethical for
e-commerce platforms to discriminate consumers against primary price.
Kantian Ethics Analysis and E-Commerce
Kant's obligation theory, as one of the ethical principles of analytical problems, has
been used by ethicists as the basis for moral analysis. When analyzing whether the price
discrimination approach of the e-commerce platform is moral, it can also be analyzed using
Kant's obligation theory. Kant's obligation theory is mainly composed of two formulas. One is
"this kind of action: the principle of your will can always be used as the principle of universal
legislation."(Kant, 1994, p.31); the second is that "all the creatures that are desired and what
he can control can only be used as a means. Only someone, and with him, every rational
creation is the purpose itself."(Kant, 1994, p.31)
In order to better analyze the problem, we directly omit the analysis of price
discrimination against the general enterprise with Kant's obligation theory and directly enter
the price discrimination analysis of the e-commerce platform.
First, we can use this method to analyze the problem by using the second formula of
absolute command, that is, people should be treated as the subject of reason (or others as
the purpose), rather than using people as means and tools for achieving purpose. When ecommerce platforms use price discrimination against consumers, it is obvious that
consumers are used as tools for their own interests. They do not regard consumers as
independent and rational individuals. At the same time, e-commerce platforms use
consumers as their own profits, Tools and aim to deceive consumers. In addition, the
second formula of the absolute command also contains the idea that everyone should be
treated equally in morality. However, the price discrimination of the e-commerce platform is
obviously showing different prices for different consumers, and does not treat people as
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equal subjects equally. Therefore, according to Kant’s second formula of absolute order, it is
not ethical for e-commerce platforms to conduct price discrimination. Similarly, we can also
analyze this problem according to the first formula of the absolute command. When ecommerce platforms impose price discrimination on consumers, the “deception” hidden
behind this behavior is the key to analyzing the problem. The first formula to be absolutely
ordered is to solve the problem that when judging whether the act is moral or whether the
moral rule is appropriate, it is based on whether the moral rule is a universal moral law. Ecommerce platform uses price discrimination to obtain all consumer surplus of consumers,
and it is obtained through deception. This is equivalent to the e-commerce platform put
forward a moral code may be “I want to declare what I have done to get consumers. The
remaining way is obtained through deception.” However, according to the first formula of
absolute command, if the ethical code followed by e-commerce can become a universal
moral law, then each e-commerce platform has been deceived to obtain consumer surplus,
reasonable trading will not be the consensus of the entire e-commerce industry, and the
whole society will be full of deception in the process of trading. Absolutely ordering the first
formula is consistent with common ethics. If consumers are allowed to become ecommerce platforms in the same environment, they want to be deceived or truthfully
treated. Obviously, consumers who are rational economic people will choose to hope for
themselves to be told the truth is not being "spoofed."
It can be seen that e-commerce platform using deceptive means for price
discrimination can not be used as a moral rule or moral law. Therefore, according to Kant's
absolute first formula, it is not ethical for manufacturers to conduct price discrimination. The
above analysis is not the whole part of this section. As mentioned above, when an ethicist
ethically condemns a company's unethical behavior, the company generally uses the
company's primary purpose to obtain profits, or to maximize shareholders' equity. According
to this point of view, because companies often jeopardize their own best interests when
conducting ethical behaviors, companies often ignore ethical behavior while making profits.
In the face of the issue of interest and morality as the first nature, relevant analysis can also
be carried out based on Kant’s obligation theory. First of all, in the short-term view of price
discrimination, the e-commerce platform will improve its own interests to a certain extent,
but it cannot be ignored that the improvement of such interests is based on deception. The
great reason people criticize Kant's obligation theory is that it is difficult to resolve their
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conflicts when both moral rules exist at the same time, but this situation does not occur on
the behavior of e-commerce price discrimination. According to Kant's obligation theory, the
two most important moral principles of e-commerce behavior are deception and profit.
Since the average company will take profits as its own moral principle, it is one of the
components of moral judgment. Kant distinguishes between full and incomplete obligations
in the face of conflicts of moral rules. Full obligations refer to obligations that must be
observed regardless of the circumstances. Incomplete obligations mean that people are
obligated to perform but not any It must be fulfilled in the circumstances. For deception,
according to Kant’s point of view, it is a complete obligation, that is, no deception can be
made under any circumstances; for profit, it is not a complete obligation, and it is not under
any circumstances that profit is the moral goal, such as the existence of a restaurant for free
to the homeless dinner, it is known that profit is not the only moral goal of the company.
Therefore, even if the e-commerce platform uses profit as an excuse to cover up its
unethical behavior, it is not ethical to use Kant’s obligation theory. In summary, according to
the analysis of Kant's obligation theory, it is not ethical for e-commerce platform to
discriminate consumers against primary price.
Rawls Ethics Analysis and E-Commerce
Rawls's theory of justice, as an analytical tool for behavioral ethics, can also be used for
ethical analysis of price discrimination on e-commerce platforms. Rawls's theory of justice
mainly consists of two principles, one is the principle of equality, and the other is the
principle of difference. Since the second difference principle is used to explain under what
conditions the inequality is allowed to exist, it is inconsistent with the content of this paper.
Therefore, when analyzing the e-commerce platform price discrimination is moral, this
article will not adopt the second fair theory, focusing on it is analyzed using the principle of
equality in the first Rawlsian theory of justice. Rawls elaborated on the two principles of
justice in his book The Theory of Justice. We mainly use the first principle to analyze the
central issue of this paper (the e-commerce platform price discrimination is moral). Rawls
made the following statement on the first principle: "The first principle: Everyone should
have an equal right to a similar system of freedom that is compatible with the broadest
system of fundamental freedoms that other people have."(Rawls, 1998, p.61) Rawls’s moral
evaluation of behavior In terms of Kant, Kant is standing in the perspective of moral rules,
and Rawls is standing in the perspective of rights and freedoms. Therefore, it is necessary to
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understand what Frees is saying to be able to further analyze the problem. Broadly
speaking, the basic freedoms of citizens have political freedom (the right to elect and be
elected to public office) and freedom of speech and assembly; freedom of conscience and
freedom of thought; freedom of the individual and the right to protect personal property;
freedom to arrest and deprive property(Rawls, 1998, p.61). For Rawls, freedom It is equal
and indispensable in a just society, and this is the key to analyzing this issue. Thus, the
general description of liberty can have the form that this or that person (or some person) is
free (or not free) to exempt the restriction (or set of restrictions) of the goods from doing so
(or not doing so) (Rawls, 1998, p.61). In short, positive freedom is Refers to the freedom of
people based on their own active will rather than any external force, that is, the decisions
and choices made by the subject. When a person is autonomous or self-determined, he is in
a state of "positive" freedom. Negative freedom refers to the freedom of others to be free
from the will of others and to be free from interference by others, that is, the state of
“freedom from coercion and interference”.
By combing the principles of Rawls' equality principle and freedom, we can make an
economic ethical analysis of price discrimination on e-commerce platforms. The key to using
the Rawls justice theory to judge whether a behavior is good or not, morality or not is
whether this behavior is free and whether it is the fulfillment of rights. When the ecommerce platform discriminates consumers against price one-level price, it destroys the
free rights of consumers. First of all, the e-commerce platform uses deceptive means to
push different prices to different consumers. Consumers should have the freedom to choose
themselves, that is, the right to choose products themselves. However, because ecommerce through algorithms and big data related technologies, it is possible to accurately
analyze consumer spending habits and push them to consumers, which obviously damages
the positive freedom of consumers. Second, consumers have the freedom to prevent others
from invading. E-commerce platforms use price discrimination to capture consumer surplus
from consumers, and infringe consumers by deception, which obviously harms consumers'
negative freedom. Third, e-commerce price discrimination damages consumers' rights: ecommerce platform price discrimination damages consumers' right to know. According to the
description of the right to know in the consumer rights protection act, there is such a clause:
“Consumers have the right to know the true state of goods or services.” However, when ecommerce platforms discriminate against consumers, consumers are not possible to know
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the price that the product displays to other consumers, so the consumer cannot know
exactly the true price of the product. The right to know is a very important right of
consumers, but the price discrimination behavior of the e-commerce platform does not
protect consumers' rights well, but it destroys this right. Therefore, according to the principle
of Rawls's theory of justice, it is not ethical for the e-commerce platform to discriminate
consumers against primary price.
5. The Solution to the Price Discrimination Based on "Deception"
The emergence of big data has created many ethical problems that are worthy of
thinking and suggesting solutions. In the following part of the paper, I will explore what
means or from what perspective to try to find a solution to the problem.
Firstly, let's analyze the data problem first. The essence of the data problem is that
because of the operational characteristics of commercial enterprises, a large amount of data
can be easily obtained by these enterprises. The key point is how these enterprises obtain
and process the data. As mentioned above, companies must obtain user data in a variety of
ways to better serve users. For example, the Baidu map must require the user to provide
the most accurate GPS location in order to be able to give the user the most accurate map
and navigation services. The most accurate GPS location information can also be provided to
police and other law enforcement agencies to prevent and prevent criminal activity. From
this perspective, it is legal for companies to obtain big data and can be allowed by society.
However, many companies are not as acceptable as the high-tech map when they acquire
data. Although the general company has developed various terms that seem to convey to
the user the following information - the company's access to the user's data has been
approved by the user, but the information is hidden. Many users do not carefully read the
privacy terms contained in the software, and some software prompts the user to confirm the
privacy policy. If the user disagrees with these terms, the software cannot continue to use. It
can be said that the company has imposed the “Overlord Regulations” in the software. This
regulation allows the software to continue to run only with the consent of the user.
Therefore, to avoid the user's data being infringed, the first thing to do is to make a
significant reminder of these terms and inform the user of the importance of the data.
Companies must display data protocols directly to users and allow users to read them. This
can be done. When the user first uses the software, it is necessary to make the entire data
terms cover the main interface of the computer screen or the mobile phone screen, and set
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the terms sliding function, which must be mandatory. Only then can the user carefully
review the data terms to determine whether they accept the business to obtain their own
information. At the same time, the software must be noted in the terms and use a significant
reminder (such as black font) to inform the user that the program must read information
about the user's computer or mobile phone (such as SMS, call history, video, GPS, etc.), this
information is a necessary condition to ensure that the program continues to run.
Secondly, the essence of price discrimination based on “deception” of e-commerce
platform under big data is that enterprises use big data to invade users' privacy and use
privacy as a way of price discrimination. The average company believes that the ultimate
goal of the company is to maximize profit or shareholder equity. Therefore, it is natural to
use big data for consumer behavior prediction and killing. Faced with this situation, users
need to know which data of their own is obtained by the enterprise, so the enterprise must
inform the user which data information will be collected without deviation in the program
instructions. Secondly, although ordinary people have no way of knowing how big data
works and how algorithms work, the logic of the two should be available to the public. The
actual code of the algorithm may be a secret and protected by intellectual property, but
the code itself must conform to some general design ideas and philosophy, the latter must
be made public. In addition, you should know some details about how the code works. This
is to ensure that stakeholders have a clear idea that how the algorithm itself works in a nonprofessional manner so that they are convinced the design of the algorithm does not result
in some aspects of fair welfare.
Third, it is necessary to implement supervision of corporate big data killing from the
outside. Such supervision must rely on the coercive means of the law, because if the
company itself wants to stop this behavior through conscience, it is not realistic in the
market competition environment. At the same time, relying on existing technology and
business self-discipline, obviously cannot do anything. And through the law to prevent ecommerce operators from making unfavourable differential treatment to consumers, it is
conducive to protecting consumers’ fair trading rights. At present, China has introduced
many legal provisions to curb such phenomena. For example, in the 20th Third Session of
the Standing Committee of the 13th National People's Congress in 2018, the "Electronic
Commerce Law (Draft)" (three-review draft) was reviewed. Compared with the previous
second review draft, the third review draft has made new regulations on the definition of ecommerce operators, the scope of registration, and the killing of big data, and emphasized
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the protection of consumer rights in many places. However, with the further advancement
of big data technology, existing laws cannot completely curb the killing behavior of ecommerce platforms. Therefore, the corresponding laws and regulations must speed up the
update frequency, data collection and storage security, data circulation security and data
application security, etc., to achieve all-round development and improvement.
Finally, the data can be said to be the most important resource of this era. The
awareness of “data is gold” has penetrated into all walks of life, and human beings will
surely move toward digital civilization. Therefore, for the whole society, it is necessary to
embrace big data. In the face of the ethical dilemma brought by big data, human society
should take the initiative to win opportunities and work together. This is a systematic project
that requires the participation of the whole society. While giving play to the role of
enterprises and governments, it attaches great importance to the social and environmental
synergy, and actively responds to various risks and “deceptions” brought about by the era
of big data and takes effective measures.
6. Conclusion
Although from an economic point of view, price discrimination in general enterprises can
make social resources more rationally configured and maximize social welfare. But it is also
clear that the biggest problem with e-commerce platforms is that their price discrimination is
due to the existence of “deception”, which makes resources not necessarily configurable
before price discrimination, and cannot maximize the welfare of consumers and ecommerce platforms. Discrimination is also inevitably detrimental to the sustainable
development of e-commerce platform enterprises. It is unethical to analyze the price
discrimination behaviors of e-commerce platforms from the three main analytical tools of
utilitarianism, Kant's obligation theory and Rawls's theory of justice. Due to the discipline
characteristics of ethics, it is impossible to using compulsory means to prevent e-commerce
platforms from conducting price discrimination behaviors, but the purpose of this paper is to
express the concern that price discrimination should be given to e-commerce platforms
from an ethical level to some extent, and it will bring value and think.
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The ethical problems of Virtual Eternity technology and its challenge to the
ethics of Chinese deceased culture
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Abstract
This article focuses on the ethical problems that virtual eternity technology has or will
have and the ethics challenges that virtual eternity technology has to the Chinese deceased
culture. In this article, I find that virtual eternity technology will produce the following
ethical problems: the digital remains of the deceased will be regarded as a means to
achieve commercial purposes; the robot of virtual eternity will continue to enhance, which
will have an impact on the moral world; the ethical behavior problems of virtual deceased
and the ethical problems of user data control. The challenge of virtual eternity technology
to Chinese deceased ethics is reflected in the following two aspects. One is that the rites (li
礼)represented by funeral culture will be impacted, and the filial piety (xiao 孝
)represented by ancestor worship culture will be impacted. From the perspective of virtue
ethics, the essence of the challenge of virtual eternity to the ethics of the Chinese deceased
is to destroy the two virtues of rites (li 礼) and filial piety (xiao 孝) hidden in the funeral
culture and ancestor worship culture, and may cause some Chinese people to lose the two
virtues.
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1. Introduction
People of different periods, cultures and countries pursue different things, but one thing
is almost the common pursuit of all mankind, that is, eternity. It can be imagined that if
other creatures have consciousness, eternity life will become their ultimate goal. The reason
why human beings expect eternity life is obvious. Life is the basis of bearing everything. To
lose life is to lose everything, and to have life forever is to have everything. Since the
establishment of civilization, the pursuit of eternity has begun.
Because of the fear of death, human beings try to pursue eternity in various ways, but
they all end up in failure. In the current era of rapid development, people gradually realize
that eternity life can be achieved through the power of science and technology, such as
human body freezing resurrection technology, gene editing tools, or body modification.
Human bones will age, so humans can wear internal and external mechanical bones; human
organs will age, so humans can use mechanical parts to replace human organs; even
humans can integrate human brain and computer through brain computer system, so as to
improve intelligence. And these are not imagination, they are all ongoing research. With the
development of artificial intelligence technology, some human beings may choose to
machine themselves completely in the future, so as to obtain absolute eternity. The socalled complete mechanization is not only to turn the body into a machine, but also the
brain into a machine. So far, the complete mechanization of the body has not been
successful, but people have tried to inject human consciousness into the computer to
achieve the goal of eternity life, that is to say, to digitize human consciousness, and virtual
eternity technology is based on this.
Human beings are always trying to liberate themselves from death, virtual eternity is
one of the best ways.Virtual eternity refers to the theory that human spirites self can be
uploaded to non biological media in the first person to make the spirit immortal. Especially
in recent years, with the rapid development of artificial intelligence and digital technology, it
is no longer impossible to copy human brain completely.A large number of startups and
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research institutes including Eternime(Eterime,2019), HereAfter,Nectome(Nectome,2019),
Intellitar,
HereafterInstitute (Hereafterinstitute,2019) and MIT Media Lab are working on sale and
research of virtual eternity. Although intellitar went bankrupt in 2012 due to intellectual
property disputes, it is worth noting that in the year of bankruptcy, 10000 customers have
signed up for virtual eternity services(Kashmir,2015). Eternime and nectome still continue to
provide virtual eternity services for users. More and more people are trying this service. More
than 45749 people have registered on the http://eterni.me/website.
With the advent of virtual eternity, people begin to think about the ethical problems
caused by this technology. As a member of developing countries, China will also face its
unique ethical problems. In this article, I will focus on the ethical problems that virtual
eternity technology has or will have and ethics challenges that virtual eternity technology
has to the Chinese deceased culture. For the second problem(challenge to the ethics of
Chinese deceased culture), I will discuss the essence behind the ethical problems from the
angle of virtue ethics. This article will not put forward corresponding countermeasures,
because from my personal point of view, virtual eternity has just begun to develop, and all
ethical problems have not been fully revealed. This article only puts forward some ethical
problems, not all of them. The premise to solve the ethical problems of virtual eternity
technology is to know all the ethical problems clearly.
The following is an overview of each part of this article. In the next part, I will discuss
which companies are carrying out the research and commercial use of virtual eternity
technology, and which ways to achieve virtual eternity, and give corresponding examples. In
the third part, I will turn my perspective to what conditions should be provided for the
realization of virtual eternity through technical methods, and make classification and
induction. In the fourth part, I will elaborate the traditional Chinese culture of the deceased,
including funeral culture and ancestor worship culture. In the fifth part, I will discuss the five
possible ethics problems current and in the future development of virtual eternity. In the
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sixth part, I will discuss the challenges to traditional Chinese deceased ethics when it will be
used in China. The rites (li 礼) represented by funeral culture, and the filial piety(xiao 孝)
represented by ancestor worship culture will be impacted. It should be noted that the
essence of these ethical impacts will be discussed from the perspective of virtue ethics.

2. Virtual Eternity Technology
Death may be called the greatest regret of human beings, because generally speaking,
people can't revive after death. The death of loved ones and friends can be particularly sad,
because their death makes other intimate people unable to hear their voices again, unable
to interact with them in a social sense. Looking at the photos of loved ones and friends,
people can not only remember the happy time in the past, but also cause inner sadness. In
the face of this situation, people seem to be powerless to resolve their inner thoughts.
However, one day, technology companies realized the interaction between people and their
relatives through virtual eternity products. People could chat with dead "strangers" through
the computer interface and communicate what happened after they died. After being
familiar with them, they are exactly the same from the ones who live, whether they speak
the tone or the facial expressions. Even the most private secrets between people can be
known to each other. This imaginative scene has become a big hope for hundreds of
millions of people around the world to reunite with their loved ones, and this hope is being
realized by some current companies.

Virtual eternity technology enables the deceased to become a virtual human.In
essence, the virtual human existing in the network uses the network, AI technology, digital
assistant equipment and communication dialogue to make a person's voice and smile can
live in the cyber space in the long run, and has real-time and interactive feeling(Sina
Technology Integration,2019).Although companies and research Institution such as Eternime,
HereAfter, Nectome, Intellitar and MIT Media Lab are committed to the research and
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exploration of virtual eternity technology, some of them went out of business because of
various problems.Therefore, this part mainly introduces the concept of the virtual eternity
and the operation of virtual eternity technology in those companies and research institution
including Hereafter, Eternime, Nectome and MIT Media Lab.

Hereafter
Herafter founder Vlahos's father is dying of cancer. In order to keep his father's voice
and smile forever, he has an idea to use AI to make his father live forever in the Internet. In
the last three months of his father's life, Vlahos recorded all kinds of conversations and
scenes of his life. Finally, Vlahos recorded 91970 words and created a dialogic AI, dadbot.
With dadbot, Vlahos can exchange text and audio information with his deceased father's
computer avatar, talking about his life, listening to songs, chatting and joking. To
commemorate his father, Vlahos also uploaded the AI software to social media. To Vlahos's
great surprise, he received many people's requests, hoping that Vlahos could help them
create their own relatives virtual human, so he decided to open up an untapped "virtual
human" market.
Eternime
Eternime, a Romanian start-up founded in 2014, is committed to making its users
immortal in the form of virtual avatars. The behavior and purpose to be taken are described
in this way on the official website of Eternime, “Eternime collects your thoughts, stories and
memories, curates them and creates an intelligent avatar that looks like you.This avatar will
live forever and allow other people in the future to access your memories.”(Eterime,2019)
According to Eternime, people involved in the project need to provide all their own records,
including access to contacts, birthdays, conversation history on Facebook, phone
notifications, and email accounts, location, education and work history, sports, family or
cooperation, partner membership, interest and “likes” on social networks, all “online”and
“offline”events, photos and videos, and more( DeepTech, 2019). The avatar will always exist
เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นาไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน

-ปรัชญาและศาสนา กับ AI and Disruptive Technology-

23

and will allow others to access your memory in the future. At present, 45,749 people have
registered on the Eternime website. This project aims to collect a person's “footprint” by
developing a new artificial intelligence system, including remembering stories, thoughts and
even sounds, and then creating a user's digital avatar. The user's family can interact with the
virtual avatar after the user dies. The purpose of the website is to preserve your thoughts,
stories, and memories so that those close to you can reach you in the future.In addition, a
bolder goal is to create a digital museum integrating human thoughts, stories, memories and
culture(Ukyingwen,2017).
Nectome
The official website of Nectome shows:“ Nectome is a research organization dedicated
to advancing the science of memory. We design and conduct experiments to discover how
the brain physically creates memories. And, we develop biological preservation techniques
to better preserve the physical traces of memory.”(WHAT IS NECTOME,2019) For the physical
traces of using bio-preservation techniques to better preserve memory, there is a very
specific description on the Nectome website. Because some of the technical terms are not
friendly enough for non-biological professionals, I will not repeat them here. In short,
glutaraldehyde fixation may be able to preserve in a comprehensive way the information
that encodes a typical organism’s long-term memories(Robert McIntyre,2019). Nectomes is a
company that uses glutaraldehyde to store human brains and upload them to computers.
Robert McIntyre, co-founder of the company, said that people's brains can be preserved in a
chemical solution for hundreds or even thousands of years, and it is expected that in the
future, scientists can scan their brains and turn them into computer simulations and live as
digital consciousness. But there's a major obstacle - the human brain has to be fresh.
“Nectome intends to connect people with terminal illnesses to a heart-lung machine so
they can be pumped full of embalming chemicals into the carotid arteries in their necks
whilst they are still alive, but under general anesthesia.”(Jon Rogers,2018)
MIT Media Lab
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In addition to related start-ups, academic institutions are also studying virtual eternity,
such as the MIT Media Lab. Researchers at MIT Media Labs and Ryerson University believe
that by applying artificial intelligence technology, all the data generated by our daily brains
is collected and converted into virtual entities. When the individual dies, the virtual entity
will continue to exist, even it is also able to learn new knowledge(Tencent
Technology,2016). Dr. Rahnama said that because of the current low-cost data storage,
ubiquitous Internet connectivity, relatively inexpensive computing power and increasingly
intuitive artificial intelligence technology, "enhanced eternity life" is technically feasible. The
biggest obstacle to achieving "enhanced eternity life" is to collect enough data, get all access
rights, and protect the data. The more data, the more accurate these artificial intelligence
systems may be. In order to make your digital body immortal, while enhancing the eternity
machine requires a large amount of highly intensive personal data to ensure the reliability of
prediction, so your public speech, blog posts, social media articles, photos, text messages
and E-mail, and even what breakfast you have, these data have important value in
enhancing eternity. Dr. Rahnama believes that “In the next 15 to 25 years, individuals will
become the mainstream of eternity life. But the question is, who is the owner of the data?
To implement Rahnama's ideas, users must have complete control over the data, and
companies such as Google and Facebook may not cooperate. Therefore, the “Enhanced
Immortality” project is also inspiring people to explore data collection and
control.”(Tencent Technology,2016)

3. The necessary conditions and methods
By introducing the technology companies that already have virtual eternity as a selling
point (though not all existing companies) and how they achieve virtual eternity, we should
turn our perspectives to what conditions should be met by technological methods to
achieve virtual eternity. The description of the conditions and methods is very important,
because these analyses are very important for how to analyze the virtual eternity from the
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traditional Chinese deceased culture ethics. Companies such as Eternime, HereAfter,
Nectome, Intellitar, Hereafter Institute and MIT Media Lab are using their own methods to
achieve virtual eternity. These methods are trade secrets for every company, and the core
content will not be disclosed to the public, but every company will explain to the public
the basic principles of virtual eternity, and some organizations will let users experience it in
advance, such as MIT Media Lab. The necessary conditions and methods to achieve virtual
eternity are listed below.
A large amount of data
The data of a large number of deceased people is the most important to achieve virtual
eternity. Whether Eternime, HereAfter, Nectome, Intellitar, Hereafter Institute, or MIT Media
Labs are all discussing the ways to achieve virtual eternity, they include instructions for
getting a lot of data. These data can be divided into simple data and complex data. The
basis for distinguishing between simple data and complex data is the difficulty of collecting
data information and the form of data information. Simple data such as HereAfter collects
data from the founder's father's conversations, narratives, life scenes, etc.,; Afterafter
Institute captures the collected action information of people through 3D body scans and
motion captures; Eternime collects contacts, birthdays, conversation history on Facebook
and more; MIT Media Lab collects data on public speech, blog posts, social media articles,
photos, text messages and emails. Complex information such as the bio-preservation
technology developed by Nectome to better preserve the physical traces of memory,
because brain information is not as simple to collect as ordinary text information, so it is
classified into complex information.
Data collection by some methods
As mentioned above, data is the key to the realization of virtual eternity, so the method
of collecting data information can not be ignored, because the establishment of the method
can make the data collection more sufficient and the effect of virtual eternity better. Data
collection can be divided into two modes: passive collection and active collection. The soเนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นาไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน
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called passive collection refers to that the company's data mainly comes from the data
information provided by users themselves, and the active collection refers to that the
company's data comes from the independent collection. From Eternim's need for users to
provide all their own data, to Hereafeter's manual collection of data and information about
his father's life, Hereafter Institute collects user information through 3D body scanning and
motion capture, MIT Media Lab collects all the data generated by our brain every day
through the application of artificial intelligence technology, to the more difficult Nectome's
use of biotechnology from people. We can see the simple to complex process of data
collection of virtual eternity company, and also can see that big data and artificial
intelligence technology will play a more important role in the application of virtual eternity
technology.
Visualization of the deceased
The visualization of the deceased is the greatest feature of virtual eternity, and the final
interaction between the users and the deceased promised by each virtual eternity company.
Whatever Eternime, HereAfter, Nectome, Intellitar, Hereafter Institute, or MIT Media Labs are
collecting large amounts of data in order to allow users to interact with the deceased as
they(deceased ) live in the world again, such as enabling people to communicate with
passed deceased. Visualization means that the user can see the deceased again. Although it
is only the avatar of the deceased, the images are moving and have their own thoughts.
They are far more intimate than the cold photos. The visual performance of the deceased is
also the main reason why users are willing to pay huge sums of money to join the virtual
eternity project.

Greater goals
Virtual eternity is not just the face-to-face dialogue between people and the deceased
as the sole goal of the company. Although this goal is the basic goal of virtual eternity, but if
the company achieves lasting development and contributes to the progress of humanity,
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these companies are not limited to this. For example, Eternime tries to create a digital
museum that integrates human thoughts, stories, memories, and culture;Nectome hopes to
preserve the memory information of the brain in some way, so that in the future, scientists
can scan your brain and turn it into computer simulation, and live as a digital consciousness;
Hereafter Institute allows users to plan people's afterlife. These great goals can show people
that virtual eternity companies is not only want to make money, but the higher level of
prospects for the future development of all mankind.

4.The culture of the deceased in Chinese traditional customs
Chinese scholar Zheng Xiaojiang believes that the traditional Chinese treat death, the
first thing that stands out is not its naturalness, but its ethics(Zheng,1999,p.16). He divided
the ethics of Chinese death attitude into two forms. One is that ethics is more important
than human life. In order to achieve the corresponding ethics, people can also give up their
own lives; the other is that the transcendence of personal life and death is to integrate their
own lives into family life. Therefore, people must ancestor worship according to the rules to
show the prosperity and eternity of family life(Zheng,1999,p.17). Zheng Xiaojiang's division of
traditional Chinese death ethics helps us to understand the main attitudes towards death in
traditional Chinese society, in which ethics plays an important role. Because the second
form is simply the attitude towards the deceased, which is one of the expressions of the
deceased's ethics. At the same time, the main purpose of virtual eternity is to realize the
interaction between the living and the deceased, which will produce ethical conflicts with
the ethical expression of the deceased in traditional Chinese customs. Therefore, in this part,
I will discuss the relevant ethical concepts of the deceased in traditional Chinese customs.
Generally speaking, everyone in the world will experience four kinds of death
phenomena: first, the death of self, whether people are willing or afraid, will eventually die;
second, the death of family members, the death of family members makes people
particularly sad, which may accompany the life of the living; third, the death of strangers,
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which often tells us the existence of death. Among the three kinds of death, the first and
the second are relative, because the death of one's own will certainly cause the pain of
one's relatives, and the death of one's relatives will bring endless pain to one's own. In a
certain situation, the third kind of death situation will also bring pain to self and relatives,
such as the deceased is a great national leader. For the deceased, there are certain social
customs in China to stipulate what can be done in line with the traditional Chinese ethics.
These ethical requirements can be said to be the moral and ethical requirements in the
traditional Chinese customs.
It is worth mentioning that in this article, I classified the traditional Chinese culture and
customs of the deceased as the same thing. Because custom is a culture that depends on
people's life, habits, emotions and beliefs.
Funeral culture
First of all, funeral culture is the main manifestation of the ethics of the deceased in
Chinese traditional customs. For an individual, only death is absolutely inevitable. As an
important part of "Rites"(li 礼) funeral system is the sum of ethical principles and moral
norms about the end of a peaceful death(Liu,2009,p.91). In ancient China, it was found that
the remains of the cliffs were bitten by the beasts, and they felt very sad. So they used
tools to bury their bodies in the soil, and gradually formed the custom of burial in the
ground. With the progress of the times, the burial in the ground is popular in China. But
different identities also bring different ways of burial. In addition to burial in the ground,
there are various ways of funeral throughout China: such as celestial burial, cremation, water
burial and tree burial.The social ethical role of funeral culture is mainly reflected in the
following two aspects: First, to link and strengthen blood and kinship. Funeral is a gift that
exceeds everything. Whether you receive an obituary or a phone call, you will go to mourn,
and further clarify the social network. It strengthens the unity within the family and the
cohesiveness of people. It shows the collective strength. To strengthen the role of their
relatives(Huo&Huang,1997,p.18). Second, it best reflects the filial piety and ethics of the
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ancestors. Through funeral rites, the filial piety of future generations to ancestors is
reflected, especially for parents. Holding a funeral for a parent is a filial piety for the child. It
is the best reward for parents to hold a funeral for their parents, and it is also a kind of
education for filial piety for future generations.

Ancestor worship culture
Secondly, the ancestor worship culture is also indispensable in the ethics of the
deceased in Chinese traditional customs. The death education in traditional Chinese families
is generally carried out in the rites of ancestor worship. Therefore, Chinese families
emphasize the importance and necessity of ancestor worship(Zheng,1999,p.17). Filial
piety(xiao 孝) is the foundation of Chinese traditional ethical culture. The traditional
Chinese ancestor worship culture is based on filial piety(xiao 孝). Westerners believe that
all things in the world and human beings are created by some gods, but Chinese people
don't think so. The traditional concept of Chinese people is that the body of their children
comes from their parents. People come from things, things come from heaven and earth(人
来源于物，物来源于天地). Since the natural world gave us food and clothing, the
ancestors gave us life, so we must repay the ancestors' kindness. The way to repay is to
worship the ancestors(Jiang,2017). The ancestor worship is to promote filial piety(xiao 孝).
On the day of each festival of a person's life, they must sacrifice their ancestors according to
the rules of etiquette. For example, before the arrival of New Year's Eve, every household
should provide genealogy, ancestor worship images, and tablets to the halls of the home,
place the tables, and set up incense burners and offerings. For the Chinese, the ancestor
worships not only worshiping the deceased, but also hoping to pray for the deceased to
protect the living relatives and children. It is necessary to worship the ancestors in China, if
the Chinese do not worship the ancestors, then they represent not filial piety. A Chinese is a
lot of sad things when they are alive, but the most painful thing is to worry that they have
no sons, the family cannot continue to exist, and no one worships themselves after death.
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Such a mentality has a profound impact on the attitude of Chinese people towards life and
death.

5. Ethical problems of Virtual Eternity
Undoubtedly, the development of an emerging science and technology (especially
artificial intelligence) will inevitably lead to certain ethical problems, and virtual eternity is
no exception. It is worth noting that virtual eternity is being used commercially by many
companies, which is one of the key factors leading to relevant ethical risks. In general, the
ethical challenges of virtual eternity technology include, but are not limited to the following
aspects. These ethical problems will not only appear in China, but also in the application of
virtual eternity technology throughout the world.
The deceased and related information will become a mean for virtual eternity
companies to make profits. Ethically, human dignity requires that digital remains, seen as the
informational corpse of the deceased, may not be used solely as a means to an end, such
as profit, but regarded instead as an entity holding an inherent value(Carl&Floridi,2018). This
view is almost in line with Kant’s point of view. Although the second formula of Kant’s
obligation theory mainly refers to people, when analyzing virtual eternity ethical problems,
the “image of the deceased”on the screen can also be regarded as a real person. With the
development of virtual eternity technology, the "deceased" is the same as they live in the
world except the body, including language, behavior and thinking mode. Kant believes that
“in all the creations, everything that man wants and what he can control can only be used
as a means; only someone, and with him, every rational creation is the purpose
itself.(Kant,1994)” Many companies use virtual eternity life as a means of making profits, so
the virtual eternity and all the information and data will be the means for the company to
make profits. Since the deceased is not a real person, many companies do not treat it as an
entity with intrinsic value, that is, as a purpose.
Uncontrolled virtual robots
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Virtually robots continue to grow so much that they have an impact on the social or
moral world. For instance, as chat bots are frequently enhanced and updated, the image of
the person they depict changes over time; even within only five years of a user’s death, the
chat bot for which they signed up will likely have developed into something far more
sophisticated an commercially calibrated(Carl&Floridi,2018). No one can predict the future
development of virtual eternity technology. The result of development of virtual eternity is
good or bad will not be known. Looking at the development of virtual eternity from the
perspective of scientific ethics, we must consider a series of problems that may arise in the
future. For example, does a highly intelligent virtual eternity system produce a second
virtual world outside the human world? Will the virtual deceased in virtual eternity generate
their own consciousness, trigger the war in the real world, and the economic crisis? Will the
virtual deceased get rid of human control and pass the Turing Test to control humans? Will
virtual eternity technology lead to ethical dilemmas in real society, and use their moral
principles to stipulate the ethical norms of real humans and society? These questions are
worthy of our consideration.

Virtual deceased ethics
The problem of ethical behavior of virtual deceased in the virtual eternity world. For
example, virtual characters, engage in representations of sexually explicit acts (sexual
touching, intercourse etc). without the consent of at least one of their users. Clearly some of
the participants were psychologically harmed by what happened(John,2018). For another
example, will the virtual deceased character murder other characters in the virtual world?
Does the virtual character have any kind of discrimination? Although virtual characters are
not real people in the real world, they are real in the virtual world, and authenticity will
lead to moral problems similar to real society in the virtual world. For living relatives, virtual
eternity technology brings their loved ones a second life, but with the continuous
development of artificial intelligence, the loved ones in the virtual world may be hurt by
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others. This kind of injury may cause the virtual relatives to not be born again. This may be a
blow to the relatives in reality, and trigger the society's denunciation and opposition to the
virtual eternity company.
User data problems
User data control problem. Dr. Rahnama believes that in the next 15 to 25 years,
individuals will become the mainstream of eternity life. Data is the most important element
on which virtual eternity technology depends. Data is also the key to ethical problems
arising from this technology. Dr. Rahnama believes that “users must have complete control
over the data, and companies such as Google and Facebook may not cooperate. Therefore,
the “Enhanced Immortality” project is also inspiring people to explore data collection and
control.”(Tencent Technology,2016) The problem of data attribution has always been the
core of the ethical problems of big data technology. As described in the first half of this
article, virtual eternity companies can obtain data in two ways, which are provided by users
themselves and acquired by the company itself. The first way that virtual eternity company
obtains data is ethical. The key is whether there is ethical risk in the use and preservation of
data after acquisition. Will virtual eternity companies use data in accordance with certain
data ethics rules? Will the deceased data be sold to other companies and individuals? Can
virtual eternity company guarantee the safe preservation of data? Does virtual eternity
Insurance have enough technology to resist hackers stealing data from the deceased? It's all
worth thinking about.
Ethical problems of euthanasia
The ethical problem of euthanasia in virtual eternity. Nectome wants to achieve virtual
eternity, it must transform people's brain information into information that machines can
read. To achieve this goal, people must be euthanized. “Nectome intends to connect
people with terminal illnesses to a heart-lung machine so they can be pumped full of
embalming chemicals into the carotid arteries in their necks whilst they are still alive, but
under general anesthesia.(Jon Rogers,2018)” Whether euthanasia is ethical or not is
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consistent with the law has been discussed by various governments, legal persons and
ethicists. Since euthanasia is ethical and whether it is in line with the law, many scholars
have expressed their views and conducted arguments, so this article will not repeat them.
What I want to explore here is the existence of virtual eternity, which will reintegrate
euthanasia into ethical discussions and is more complicated.

6. The Ethical Challenges and Essence of the Culture of the Deceased in China
The ethical challenges of virtual eternity technology have been described above. These
ethical problems will undoubtedly challenge China's ethical system. However, due to its
existence of the traditional ethical customs of the deceased, China will definitely have
virtual eternity ethical problems different from foreign countries. Since there are no
companies in China that use virtual eternity as a source of profit, China has no technology to
implement virtual eternity technologies such as Eternime, HereAfter, Nectome, Intellitar,
Hereafter Institute and MIT Media Lab. But Chinese technology companies are turning their
attention to virtual eternity technology, such as Baidu CED Robin Li. He mentioned in the
opening speech of the 6th World Internet Conference, “Everyone's memory, emotions, etc.
can be stored digitally, placed in the network disk or other clouds, your way of thinking can
be learned by the machine, encounter new problems, through the reality of technology to
restore, you can go with future generations beyond time and space dialogue. (Zhang,2019)”
Many people have not paid attention to the ethical problems that virtual eternity will soon
produce in China, but as scholars of research ethics, we must pay attention to it, because
virtual eternity may permanently change the current ethical attitude of China towards the
deceased. In response to the two ethical requirements of the deceased in the current
traditional customs or cultures of our country, the following ethical problems will arise.
Rites(li 礼)will be shocked
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The rites(li 礼) represented by the funeral culture will be shocked. The rites(li 礼) is
not a law, nor is it equal to morality; rites(li 礼) has the function of law, has moral meaning,
but rites(li 礼) as a model of social organization and management, is the realization of
social order and harmony by customs and rites; or rites and customs turn into rites customs
and realize the functions of a certain society(Chen,2011). To put it simply, rites(li 礼) is a
social rule and order that enables society to function properly. On the surface, funeral
culture is a way of burying the deceased as the final result of burial, but what lies behind it
is the rites(li 礼) in Chinese traditional culture, which is a set of customs in Chinese
traditional cultures that stipulate how relatives treat their deceased relatives. The most
popular form of funeral burial is to bury the body of the deceased into the soil and insert a
tombstone. The ultimate goal of virtual eternity technology is to allow loved ones to
interact with the deceased. The ultimate goal of interaction is to make loved ones don’t
feel that the deceased has passed away. With the widespread use of virtual eternity
technology, it is bound to cause people to ignore the tragic fact that the deceased has
passed away (the development of virtual eternity will inevitably make the image of the
virtual deceased closer to the real person), people will gradually question the necessity of
existence of funeral cultural. The funeral culture of Chinese society is not only simple to
bury the decease in the soil, but also includes a series of other acts such as dressing up,
dressing the hall, and purchasing the cemetery. The basis for the existence of these acts is
rites(li 礼). Funeral is a great gift. With the impact of virtual eternity on the funeral culture,
the ethical role of the blood and kinship of the funeral culture will gradually decrease.
Filial piety (xiao 孝) will be shocked
The filial piety (xiao 孝)represented by the ancestor worship culture will be shocked.
The good of the ancestor worship culture lies in the traditional Chinese filial piety(xiao 孝)
culture behind it. The original meaning of (xiao 孝) is to support parents with all their heart
and soul, and to refer to the rites and customs that the younger generations should abide
by in a certain period of time after the death of their parents(Xiao,2019). That is, children
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should be filial to their parents when they are alive, and worship their parents after their
parents die. Funeral culture must be carried out after death, and virtual eternity can allow
dead relatives to appear in front of their loved ones in avatar and interact with their loved
ones. This raises a question. Does China still need to express filial piety(xiao 孝) through the
way of ancestor worship? Or is it that the filial piety (xiao 孝) in the form of ancestor
worship is as important to the virtual eternity society of the future as the traditional society?
If the virtual eternity service price is acceptable to everyone, will the Chinese still carry out
traditional funeral worship? In a virtual eternity society, people only need to complete faceto-face communication with the deceased through a computer screen. Is this possible to
achieve filial piety(xiao 孝) to the deceased relatives through the funeral worship behavior
of future generations? This means that virtual eternity can achieve the purpose of
communicating with relatives (Chinese people usually express their thoughts through words
and other rites when they worship the ancestors). Perhaps some Chinese will not accept the
service of virtual eternity and continue to abide by the ancestor worship of the ancestors,
but there will be some Chinese who will accept the virtual eternity service. Over time,
people may gradually forget this traditional Chinese ethical custom.
The above discusses the two kinds of impacts of virtual eternity on the traditional
Chinese ethics of death. One is the impact on the funeral culture, and the other is the
impact on the ancestor worship culture. Next, I will analyze the essence of the virtual
eternity's external challenge to the Chinese ethics of death, which will destroy the "rites" (li
礼)and "filial piety"(xiao 孝) hidden in the funeral culture and the ancestor worship culture.
Rites(li 礼) and filial piety(xiao 孝)have certain ethical significance as traditional Chinese
virtues. The emergence of virtual eternity is essentially the impact of the two virtues of
rites(li 礼) and filial piety(xiao 孝). It is manifested in the fact that the human beings use
the virtual eternity service to make the dead relatives revive with avatars, which makes them
lose the virtues of rites(li 礼) and filial piety(xiao 孝).

เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นาไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน

-ปรัชญาและศาสนา กับ AI and Disruptive Technology-

36

Virtue ethics emphasizes quality or virtue. Ethicists refer to the characteristics of good
quality as virtue, and the bad characteristics as vice. The classic advocate of virtue ethics is
Aristotle. He believes that the cultivation of virtue quality needs to ensure that we are
habitually acting properly. While it may be more helpful to have some rules that guide
action, it is vital that our quality has a tendency to do good. Many people are wrong in
guiding cheating, robbery, killing, etc., but they are not capable of doing the right thing.
Virtuous people will do the right thing spontaneously, and when they do, they may not
even consciously follow the moral rules. Virtue is not the ultimate goal, but the means.
They are personal qualities, which are the basis for people to live a beautiful, noble and
happy life. Plato identified the four virtues of wisdom, courage, temperance and justice.
Aristotle went further on the basis of his teacher and confirmed more virtues such as justice,
generosity, patience and honesty.“If an individual uses, embodies, or develops a noble
quality in the course of making an act, then the act is ethical; if in the course of making an
act, the individual uses, embodies, or develops a despicable quality. Then this behavior
violates morality.”(Manuel G,2013) Putting virtue ethics into Chinese society can be found
that rites(li 礼) and filial piety(xiao 孝) should be indispensable for personal morality.
Rites(li 礼)respects certain social etiquette, and does things in accordance with social rules,
such as funeral in China; filial piety(xiao 孝) represents filial piety, which means not only
that children should be filial to their parents during their lifetime, but also to do ancestor
worship. This is also filial piety. The Chinese all know the ways to embody the two virtues of
rites(li 礼) and filial piety(xiao 孝)during the funeral and ancestor worship of the lost
relatives. Although the emergence of virtual eternity does not mean that the Chinese will
inevitably lose the funeral and ancestor worship behavior, but from certain to a large extent,
the emergence of virtual reality will inevitably have a certain impact on these two traditional
Chinese cultures and their behaviors. From the perspective of virtue ethics, the essence of
the challenge of virtual eternity to the ethics of the Chinese deceased is to destroy the two
virtues of rites (li 礼) and filial piety (xiao 孝) hidden in the funeral culture and ancestor
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worship culture, and may cause some Chinese people to lose the two virtues. From the
perspectives of traditional culture and virtues ethics, it is bound to be immoral.

7.Conclusion
With the continuous development of virtual eternity technology, more and more
companies in the world will step into this field and try to make this technology more
acceptable, which is unquestionable. In addition to causing general ethical problems (as
mentioned above), virtual eternity also raises other ethical problems due to different
countries, customs and beliefs. These ethical problems are worthy of ethicists and virtual
eternity technical engineers around the world thinking. The emergence of virtual eternity
technology should be the purpose of people in order to achieve good, as the founder of
HereAfter originally envisioned, in order to retain the father's voice. According to
utilitarianism, virtual eternity technology must be good, because virtual eternity can make
loved ones and deceased meet again, and talk again, the utility of stakeholders (relatives)
must be greater than the utility without virtual eternity technology . For China, although
virtual eternity will have an impact on the traditional ethics of the deceased, but because
"the aging of China's population is accelerating, it is estimated that by 2020, the elderly
population will reach 248 million, and the aging level will reach 17.17%. The number of
elderly people over the age of 80 will reach 30.67 million; in 2025, the population over 60
will reach 300 million, becoming a super-aged country."(Analysis of the current
situation,2018) China will have more elderly people to die in the future, virtual eternity can
alleviate the pain of loved ones. The technology will inevitably get more people's support.
As a scholar of research ethics, I have elaborated on the ethical problems of virtual eternity
technology and the ethical challenges of Chinese deceased cultures. In this article, I don't
want to mention how to solve the ethical problems arising from virtual eternity technology
from the perspective of ethics whether it is in the world or in China. How will virtual eternity
technology develop? What is the attitude of the Chinese towards it? What specific ethical
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problems will be generated in China? Future can give us the answer. Ethicists should pay
attention to this problem, not only for the deceased relatives, but also for the future.
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Robot Buddha in the Capital World
Jesada Buaban4

Abstract
Japan, one of the leading countries in technological innovation, has been employed
to demonstrate the changing lifestyle of Japanese Buddhists in this paper. It questions how
have Japanese implemented various kinds of robot in their worldly and religious life? On the
contrary, how have robots helped to re-interpret Buddhist teaching? It found that Japanese
have been familiar with robots since the 1950s, when Astro Boy, humanoid robot was
invented as a toy for children. In 1999, AIBO Dog was also popular as a pet till the memorial
ritual for those old machines was performed in a Buddhist temple in 2014. In the same year,
Pepper, robot chanting sutra in funerals, has been unveiled to help and replace the human
monks in cases that a number of monks are limited and its’ cost for ritual performance is
cheaper. The coming of Pepper offers an alternative option in the capital age. In addition,
Mindar, Avalokiteshavara-shaped robot, was released in 2019 to teach the Heart Sutra at
Kodaiji Temple in Kyoto in order to attract the new generation.
It portrays the secularized forms of Japanese Buddhism. Meanwhile, those machines
also encourage people to reinterpret Buddhist doctrine. Robots containing of consciousness
(kokoro) is the outstanding example. Of course, all things are interconnected according to
the law of dependent co-arising (pratityasamutpada). Trees, stones, water, and so forth are
important in facilitating human’s life, but there is no message to reaffirm the consciousness
of those things. Such kind of interpretation, I argue, is corresponding to the “Kami” (soul) in
Shinto. However, I propose that religion practices, memorial rite for robot dog for instance, is
not necessary to base the faith on soul or consciousness, but on worldly intimate
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relationships. Therefore, religion should not be viewed as faith only, but daily activity as
well.
Keywords : ritual, robot, secularism,
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Risk-Taking and Justice
Prach Panchakunathorn5
Abstract
To what extent, if at all, should a just society redistribute outcomes of individuals’
decisions that are results of luck? That is, to what extent, if at all, should society compensate
the unlucky victims of their own risk-taking, and take away from the lucky beneficiaries of their
own risk-taking? This question lies at the heart of the dispute between supporters of the freemarket economy and socialism. It also arises at the foundation of tort law (concerning
compensation to victims of risky decisions).
One prominent answer may be called the luck egalitarian answer. This answer holds
that society should compensate individuals for outcomes of bad brute luck (and take away
from individuals who had good brute luck), but not for outcomes of option luck. Option luck is
understood as “a matter of how deliberate and calculated gambles turn out – whether
someone gains or loses through accepting an isolated risk he or she should have anticipated
and might have declined” (Dworkin 2002). Brute luck, meanwhile, is “a matter of how risks fall
out that are not in that sense deliberate gambles” (Dworkin 2002).
The most forceful objection against this answer is that it is too harsh: it abandons
individuals who took deliberate gambles and suffer grave outcomes. Anderson (1999) offers the
example of a negligent, uninsured driver who gets into a grave accident. The luck egalitarian
answer, she claims, would recommend that the just society abandon the victim to suffer
because the accident is a result of option luck, not brute luck. Call this objection the
abandonment objection.
Given the abandonment objection, some philosophers propose that we favour an
alternative answer – the relational egalitarian answer (Anderson 1999). According to this
alternative answer, society should compensate victims of risky decisions insofar as the
outcomes of those decisions deprive them of the capabilities that they need in order to
5
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participate as an equal citizen to others. The compensation, moreover, should be large enough
to restore their capabilities to the level necessary to allow them to participate in society as an
equal citizen.
I argue that while the objection to the luck egalitarian answer is forceful, it fails to
distinguish three separate problems. The first problem – the problem of threshold breaching –
is that the luck egalitarian answer recommends that society allows individuals to fall below a
minimum threshold (either of welfare, resources or capabilities).
But apart from breaching a threshold, there is also a sense in which the individual in
Anderson’s example suffers a consequence that is disproportionate (to some features of his
choice). Call this the problem of disproportionality.
Finally, there seems to be arbitrariness in the outcome that the individual in Anderson's
example gets. In Anderson’s example, part of the reason why we feel that it is unjust for society
to leave the victim to die is because there are many other people who made the same
decisions as the victim did, and yet they did not have to suffer the same consequence. Such
arbitrariness, we feel, is unjust. Call this problem the problem of arbitrariness.
The failure to distinguish the three problems has led to inadequate solutions. The
relational egalitarian answer is the case in point. The answer is inadequate because while it may
help with the problem of threshold breaching, it does nothing to address either the problem of
disproportionality or the problem of arbitrariness.
An adequate answer will need to have a structure that is appropriate for addressing the
three problems. The rest of my paper examines some proposals that may have some hope of
having the appropriate structure – the “expected value” proposal, the “proportionality to
probability” proposal, and the “benefit/loss sharing” proposal – and argue that all of them
need to be supplemented in order to have the appropriate structure, but the benefit/loss
sharing proposal is the most promising.
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B-technique
Zao Sudhamma Khamdai (Venerable)6

Abstract
This research paper is about a newly innovative ‘B-technique’ for the ‘Recollection of the
Dhamma’ (Bodhi, 2012:296, 863, 1565, 1570). The ‘B’ stands for ‘Burning’ (Bodhi, 2017:87 and
Vajiranana, 1975:24-5), and this ‘B-technique’ has the eight-connected-criteria, namely, 1.
Selection of the Dhamma, 2. Postures, 3. Effort, 4. Mindfulness, 5. Concentration, 6. Recollection,
7. Investigation, 8. Repetition. Its primary aim is to ‘recollect the Dhamma well expounded by the
Blessed One’, and this Dhamma must also have the standard criteria, such as, ‘directly visible,
immediate, inviting one to come and see, applicable, personally experienced by the wise, timeless
and seeing things as they really are’ (Bodhi, 2012:1565 and Piyadassi, 2013). This selected
Dhamma topic here is the Noble Eightfold Path, ‘Magga’ that is composed of ‘sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo sammāvācā sammākammanto sammā-ājīvo sammāvāyāmo sammāsati
sammāsamādhi’ (Feer, 2008:421), and its translation is “right view, right intention, right speech,
right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration” (Bodhi, 2000:1844).
Having orally memorized this ‘Magga’, the meditator should sit in a crossed-legged position in a
half-lotus posture, and with straight back before this ‘B-technique’ is applied, and then,
tranquilizing his body, breaths and abdomens, he slowly recollects the selected Dhamma through
his belly to burn (cleanse) defilements within. While doing so, he may experience some signs of
6
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impermanence, suffering, non-self within; belching, farting, sweating, sneezing, releasing his bodytoughness. Besides, this ‘B-technique’ can describe how the ‘Buddha’s Dhamma is coherent’
(Rahula, 2006:45-6); how the ‘tranquility meditation facilitates the Buddhist insight meditation’
(Gombrich, 2009:171); how this insight meditator ‘sees things as they are’ (Shaw, 2006:119). From
the aspect of this conference theme, it can prevent all problems of AI and disruptive technologies
because all technology devices are completely required to turn off while doing the recollection
of the Dhamma. This paper also argues that this Dhamma is not only for achieving the ‘ascetics
of the first, second, third and fourth grade’ (Walshe, 1995:268), but, if properly recollected with
this newly innovative ‘B-technique’, it can also produce some healthy benefits and others.
Therefore, it is here assumed that the ‘Recollection of the Dhamma’ might be an only Buddhatechnique of his insight meditation awakened him because all objects of mindfulness are the
Dhamma realized and claimed by the Buddha himself.
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ความหมายของศาสนาผ่านการรื้อทาลายทางเทคโนโลยี
(The Meaning of Religion Through Technological Disruption)
รองศาสตรจารย์ ดร.สุมาลี มหณรงค์ชัย7

บทคัดย่อ
บทความนี้ศึกษาความหมายและความสัมพันธ์ของคาว่า “เทคโนโลยีที่ทาให้เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน”
กับ “การรื้อทาลายทางเทคโนโลยี” ตลอดจนสารวจความหมายของศาสนาผ่านการรื้อทาลายทางเทคโนโลยี ผล
การศึกษาพบว่า คาว่า “เทคโนโลยีที่ทาให้เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน” สื่อนัยทั้งในเชิงบวกและลบ เช่นเดียวกับ
คาว่า “การรื้อทาลายทางเทคโนโลยี” ก็สามารถเข้าใจได้ทั้งในเชิงบวกและลบ เทคโนโลยีของศตวรรษที่ 21 ไม่ได้
ทาลายล้างศาสนาที่มีอยู่ให้สิ้นไป แต่สร้างผลกระทบไปในทางรื้ อท าลายความหมายของศาสนาในแง่มุมด้าน
เนื้อหาว่าด้วยสิ่งที่มีอยู่ ในขณะที่โครงสร้างและความหมายของศาสนาในแง่มุมของการทาหน้าที่ยังคงถูกรักษาไว้
เพื่ออานวยประโยชน์ให้แก่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป
คาสาคัญ: ศาสนา, เทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีที่ทาให้เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน, การรื้อทาลายทาง
เทคโนโลยี

Abstract
This article studies the meaning and relation of the term “disruptive technology” with the
term “technological disruption.” Also, it explores the meaning of religion through technological
disruption. The result of study shows that the term “disruptive technology” has both positive and
negative implication, while the term “technological disruption” has also positive and negative
signification. Technology of 21st century does not destroy the existence of any religion, but
disrupts its meaning in the substantive aspect. While the substantive aspect of religion is disrupted,
the structure as well as the functional aspect of religion are maintained to serve the scientific and
technological advanced discoveries.
Key Words: Religion, Technology, Science, Disruptive Technology, Technological Disruption
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ความหมายของศาสนาผ่านการรื้อทาลายทางเทคโนโลยี
ปัจจุบันมนุษย์ได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่สับสนในการกาหนดนิยามเรื่องต่าง ๆ อย่างเฉพาะเจาะจงได้ยาก แม้แต่คาว่ า
“disruption” ก็ยังมีหลายความหมายที่ใช้สื่อความเชิงบวกหรือ ลบแตกต่างกันไปตามบริบท ในบทความชิ้นนี้จะ
ขอแปลค า ๆ นี ้ ว ่ า “การรื ้ อ ท าลาย” ด้ ว ยเหตุ ผ ลบางประการที ่ จ ะกล่ า วถึ ง ต่ อ ไป การรื ้ อ ท าลายทาง
เทคโนโลยี (technological disruption) สร้ า งความปั ่ น ป่ ว นในวงการส าคั ญ ๆ ทั่ ว โลก ทั ้ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันในวงการเหล่านั้น แต่การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันนี้เป็นอย่างไร และเกี่ยวข้องกับการ
รื้อทาลายสิ่งใดเป็นประเด็นที่น่าสนใจค้นคว้าเป็นอย่างยิ่ง บทความนี้จึงสนใจศึกษาการรื้อทาลายทางวิทยาศาสตร์
โดยอาศัยเครื่องมือคือเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งที่เรียกกันว่าเป็นศาสนา แต่ก่อนจะไปถึ งจุดนั้นเราจาเป็นต้องทาความ
เข้าใจลักษณะของการรื้อทาลายทางเทคโนโลยีก่อนว่าเป็นอย่างไร ต่างจากการทาลายในความเข้าใจทั่วไปหรือไม่
สาเหตุและผลลัพธ์จากการรื้อทาลายของเทคโนโลยีในแง่ของความเปลี่ยนแปลงอย่ างพลิกผันคืออะไร ศาสนามี
โครงสร้าง เนื้อหา และองค์ประกอบที่ ยอมรับร่วมกันอย่างไร และศาสนาถูกรื้อท าลายโดยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้อย่างไร
(1)
โดยทั่วไป คาว่า “เทคโนโลยี” หมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เป็นการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในเชิงรูปธรรม แม้ว่าบางลักษณะของเทคโนโลยีจ ะเป็น
กระบวนการนามธรรมที่จับต้องไม่ได้ก็ตาม ในขณะที่วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับความรู้ที่เป็นสากลและมีเป้าหมาย
เพื่อประโยชน์ต่อมนุษย์โดยรวม โดยมากของเทคโนโลยีกลับเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ มีเรื่องของทุน ธุรกิจ
หรือการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยว เทคโนโลยีมีสามลักษณะ คือ (หนึ่ง) เทคโนโลยีที่เป็นความรู้ กระบวนการ หรือระบบ
คิดเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้แก้ป ัญหาเรื่องเฉพาะต่าง ๆ (สอง) เทคโนโลยีที่เป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ได้แก่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรต่าง ๆ และ (สาม) เทคโนโลยีผสมผสานกระบวนการเข้า
กับผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบอัลกอริทึ่ม เป็นต้น
การรื้อทาลาย (disruption) แปลได้หลายอย่าง คา ๆ นี้อาจหมายถึง การทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
อย่างฉับพลัน การรื้อ การทาลาย การถอดถอน การกาจัด การลบล้าง การทาให้กระจัดกระจาย การทาให้ยุ่งเหยิง
การรบกวน การรุกล้าทาให้เสียหาย การแยกสลาย การขัดขวาง หรือการทาให้เกิดความปั่นป่วนก็ได้ (สุมาลี มห
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ณรงค์ช ัย ๒๕๖๒, เอกสารอิเล็กทรอนิกส์) ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ ครั้งปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 3 ในกลางศตวรรษที่ 20 ท าให้เทคโนโลยีด้านไอทีกลายเป็นพลังส าคัญที่ก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คนตลอดจนสังคม แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นยังมองไม่เห็นการรื้อทาลายโครงสร้างของ
สิ่งที่มีอยู่ก่อนในเชิง รูปธรรม ต่อเนื่องมาจนถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 การผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับ
วิทยาศาสตร์สาขาใหม่ ๆ ได้แก่พันธุวิศวกรรมศาสตร์ ประสาทวิทยา วิทยาศาสตร์ชีวเคมี และคอมพิวเตอร์
ควอนตัม ทาให้การเปลี่ยนแปลงมีลักษณะเป็นการรื้อทาลายโครงสร้างของสิ่งที่เคยมีอยู่ก่ อนอย่างชัดเจนมากขึ้น
การรื้อทาลายนี้เป็นเหมือนการซัดของคลื่นพายุลูกใหม่ที่มีกาลังแรงมากแต่คาดการณ์ทิศทางไม่ได้ มันทาให้สิ่งที่มี
อยู่เดิมสูญเสียความหมายและความสาคัญ จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อดารงอยู่ ไม่เช่นนั้นก็จะถูกคลื่นพายุซัดให้
ล่มสลายหายไป
การเปลี่ยนต าแหน่งของค ามีผลท าให้ ความหมายเปลี่ยนไป ค าว่า “การรื้อท าลายทางเทคโนโลยี”
(technological disruption) มีความหมายไม่ตรงกับค าว่า “เทคโนโลยีที่ท าให้เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน”
(disruptive technology) เสียทีเดียว เทคโนโลยีแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันเป็นผลผลิ ตของ
วิทยาศาสตร์ใหม่ หรือเป็นกระบวนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ใหม่ที่สร้างความเปลี่ ยนแปลงอย่างพลิกผันแก่ทุก
สิ่งรวมทั้งเทคโนโลยีเอง อีกทั้งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในระดับมูลรากด้ วยอัตราเร่งที่ยากจะ
คาดเดา เช่นการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีบนมือถือได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสื่อสาร ตลาด และการดาเนินชีวิต
ของมนุษย์จากแบบเดิมสู่แบบใหม่ที่ไม่เคยปรากฏ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันเช่นนี้ได้รื้อทาลายและแทนที่
สิ่งเก่าด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน เทคโนโลยีใหม่อาจไม่ได้ทาลายสิ่งสร้างจากเทคโนโลยีเก่าโดยตรง แต่
มันก็ทาให้เทคโนโลยีเก่ารวมทั้งสิ่งสร้างจากเทคโนโลยีเดิมที่ปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ทันเกิดความปั่นป่วนจนอยู่ไม่ได้
ต้องสิ้นสุดสถานะและบทบาทของตัวเองลงในที่สุด
เทคโนโลยีที่ส ามารถก่ อให้ เกิ ด การเปลี่ ยนแปลงในเชิง พลิ กผันและรื ้อ ท าลายของเก่ าได้แ ก่ (หนึ่ง )
อิน เทอร์เน็ต บนมื อถื อ (รวมทั้งระบบธนาคารบนมื อถื อ – mobile internet and mobile banking) (สอง)
ซอฟต์แวร์คิดวิเคราะห์ (automation of knowledge work) (สาม) อินเทอร์เน็ตด้านข้อมูล สื่อสารสารพั ด
ประโยชน์ (internet of things) (สี่) หุ่นยนต์ท าภารกิจเฉพาะ ในทางการแพทย์ก็เช่นการผ่าตัด (advanced
robotics) (ห้า) เทคโนโลยีเก็บข้อมูล (cloud technology) (หก) พาหนะไร้คนขับ (autonomous vehicles)
(เจ็ด) เทคโนโลยีปรับปรุงพัฒนายีน (next-generation genomics) (แปด) เทคโนโลยีเก็บไฟฟ้าและพลังงาน
(next-generation energy storage) (เก้ า ) เทคโนโลยี ก ารพิ ม พ์ ส ามมิ ต ิ (3D-printing technology) (สิ บ )
เทคโนโลยีการผลิตวัสดุใหม่ (advanced materials) (สิบเอ็ด) เทคโนโลยีขุดหาน้ามันและก๊าซ (advanced oil
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and gas exploration and recovery) (สิบสอง) เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากแหล่งที่ไม่มีวันหมด (renewable
electricity) (วราภรณ์ สามโกเศศ ๒๕๕๙, เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ; Rouse 2016, เอกสารอิเล็กทรอนิกส์)
ยิ่งกว่านั้น เทคโนโลยีที่เป็นแบบพลิกผันยังครอบคลุมเรื่องของ hardware, software, networks และ
combined technologies เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบที่การรื้อ ท าลายสิ่ง เรื่องราว ชีวิต และ
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ หากยังทาให้เทคโนโลยีเก่าใช้การไม่ได้อีกด้วย การรื้อทาลายของเทคโนโลยี
ใหม่แตกต่างจากกิริยาของการทาลายแบบทั่วไป เพราะการรื้อทาลายของเทคโนโลยีไม่ได้ทาให้วัตถุเก่าพังเสียหาย
ในเชิงรูปธรรมโดยตรง แต่เป็นการสร้างความปั่นป่วน รบกวน ขัดขวาง หรือถอดรื้อเรื่องราวสิ่งสร้างต่าง ๆ ของยุค
ก่อนตามความเป็นจริง (reality) ทางกายภาพที่ถูกค้นพบและยอมรับในปัจจุบัน การรื้อทาลายจึงเกิดขึ้นตั้งแต่
ระดับนามธรรม มันอาจนาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างหรือในระดับความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ
กับมนุษย์และระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน ความเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบในเชิงลูกโซ่เป็นวงกว้าง เหมือน
คลื่นของพายุที่ซัดเข้ามาไม่ได้ทาลายแค่บ้านเรือนบางหลัง แต่รื้อกระจายสภาพแวดล้อมและทาให้ระบบนิเวศ
ปั่นป่วนเพื่อสร้างทัศนวิสัยแบบใหม่แทนที่แบบเดิม ยิ่งคลื่นลูกใหญ่เพียงใด ผลกระทบของมันก็ยิ่งขยายวงกว้าง
เพียงนั้น
คลื่นของพายุเทคโนโลยีใหม่เริ่มซัดแรงขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 แต่ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดว่า
เป็นการรื้อทาลายเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 เมื่อมันรื้อทาลายเรื่องราวสิ่งสร้ างทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ตาม
ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบใหม่ เนื่องจากความเป็นจริงที่นักประสาทวิทยาค้นพบเป็นเรื่องของสมองและ
เครือข่ายเส้นใยประสาท ระบบชีวเคมี และสื่อกระแสไฟฟ้า ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับความก้าวหน้าของ
เครื่องมือด้านเทคโนโลยีในปั จจุบันจึงพังทลายโครงสร้างของชีวิตมนุษย์ให้เป็นเพียงกลุ่มก้อนของระบบชีวเค มี
ชีวิตของแต่ละคนถูกรื้อกระจายให้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของชิ้นส่วนข้อมูล (biochips) ล่องลอยอยู่ในโลกกายภาพเมื่อ
“ความเป็นจริง” ของยุคนี้ทาให้ชีวิตของมนุษย์แต่ละคนมีความหมายเป็นแค่ชุดข้อ มูล แล้ว “เรื่องราว” ที่มนุษย์
เขียนขึ้นจะยังมีความสาคัญใดเหลืออยู่ เนื่ องจากเรื่องราวเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น มันจึงไม่เคยมีอยู่ในโลกของ
ความเป็นจริง เมื่อความเป็นจริงเปลี่ยน เรื่ องราวก็จาเป็นจะต้องเปลี่ยนตาม เทคโนโลยีอาจแค่ “รื้อกระจาย”
โครงสร้างของชีวิตมนุษย์ แต่มันได้ “รื้อทาลาย” เรื่องราวทุกอย่างที่ผูกพันอยู่กับชีวิตเรา ซึ่งหนึ่งในเรื่องราวที่อยู่
เคียงคู่กับสังคมมนุษย์มานานก็คือศาสนา
แต่การรื้อทาลายของเทคโนโลยีใหม่ไม่ใช่ก ารทาลายในความหมายทั่วไป การทาลายในความเข้าใจทั่วไป
คือการทาให้พินาศย่อยยับ นัยของความเข้าใจเป็นไปในแง่ลบเพียงด้านเดียว ส่วนการรื้อทาลายแบบเทคโนโลยี
นั้นมองได้ทั้งสองนัยคือเข้าใจได้ทั้งแง่ลบและแง่บวก หากมองในเชิงลบเทคโนโลยีทุกลักษณะโดยเฉพาะลักษณะ
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ผสมผสานที่พัฒนาขึ้นอย่างมากในศตวรรษที่ 21 เป็นเหมือนคลื่นที่ซัดเข้ามาเพื่อทาลายสิ่งสร้างเรื่องราวของมนุษย์
ยุคก่อน แต่หากมองในแง่บวก ทุกครั้งที่คลื่นลูกนี้รื้อทาลายสิ่งสร้างของเก่า มันก็จะนาสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ของ
เก่าที่ถูกทาลายลงไปด้วยเสมอ การเกิดขึ้นของหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เชิงการค้าทาให้คนจานวนมากที่ปรับตัวไม่
ทันตกงาน แต่ก็มีคนอีกจานวนไม่น้อยได้รับโอกาสสร้างธุรกิจใหม่ที่ไม่เคยมีในยุคก่อน ในทานองเดียวกัน หาก
เทคโนโลยีสามารถรื้อทาลายความหมายแบบเก่าของศาสนาลงได้ มันก็จะนาความหมายแบบใหม่มาให้แก่ศาสนา
ด้วย ซึ่งบทความนี้จะลองวิเคราะห์ความหมายใหม่ที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนามาแทนที่ความหมายเดิม ส่วน
ความหมายแบบใหม่อันมาพร้อมกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปัจจุบันนั้นจะเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่นั้น เป็นอีก
ประเด็นหนึ่งที่อยู่นอกเหนือขอบเขตเนื้อหาของบทความชิ้นนี้
(2)
ศาสนาเป็นคาหนึ่งที่มนุษย์นามาใช้อย่างกากวมและสับสนที่สุด มันมีหลายหลากนิยามตามทฤษฎี ของ
ศาสตร์ต่าง ๆ แต่หลัก ๆ คนส่วนใหญ่ยอมรับว่าศาสนาเป็นชุดของความเชื่อ ค่ านิยม บรรทัดฐาน ตลอดจน
ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหนือธรรมชาติ คาสาคัญที่มักนามาเชื่อมโยงกับเรื่องของศาสนาได้ แก่ ความเป็นจริง
สูงสุด (เช่นอาตมัน) อานาจเหนือธรรมชาติ (เช่นพระเจ้า เทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ) คุณค่าทางศีลธรรม และ
ศรัทธา
โดยรากศัพท์ของคาว่า “ศาสนา” ในภาษาไทยมาจากภาษาสันสกฤต หมายถึงคาสั่งสอน ซึ่งอาจเป็น
ข้อบัญญัติจากอานาจภายนอกที่มองไม่เห็นเกี่ยวกั บการดาเนินชีวิต จุดหมายสุดท้าย หรือหลักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
นอกจากนี้ศาสนายังอาจหมายถึงการปกครองจิตใจโดยอาศัยหลักคุณธรรมภายใน และยังหมายถึงความ เป็น
ระเบียบเรียบร้อยก็ได้ ส่วนคานี้ในภาษาอังกฤษยิ่งมีความหมายหลากหลายและกว้างขวาง สันนิษฐานกันว่าราก
ศั พ ท์ ข องค าว่ า “religion” หรื อ “religio” ในภาษาละติ น นั ้ น มาจากค าในภาษาละติ น สองค า คื อ ค าว่ า
“relegere” แปลว่าการปฏิบัติต่อหรือการเกี่ยวข้องอย่างระมัดระวัง และคาว่า “religare” แปลว่าผูกพันกับพระ
เจ้า ความหมายของคาว่า “religion” ในภาษาอังกฤษจึงอาจเป็นข้อใดข้อหนึ่งตามข้างล่างนี้ (สุชีพ ปุญญานุภาพ
๒๕๓๘, ๓-๑๐)
1.
2.

ความหมายด้านพุทธิป ัญญา (intellectual emphasis): ศาสนาหมายถึงความสามารถหรือ
อานาจจิตในการเข้าถึงสิ่งหรืออานาจสูงสุดเช่นพระเจ้าภายใต้เครื่องหุ้มห่อต่างกัน
ความหมายด้านศีลธรรม (moral emphasis): ศาสนาหมายถึงการยอมรับหน้าที่ทั้งปวงตามเท
วโองการ
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3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

ความหมายด้านอารมณ์ความรู้สึก (emotional emphasis): ศาสนาหมายถึงความรู้สึกพึ่งพิง
อานาจสูงสุด
ความหมายด้านการบูชา (emphasis on worship): ศาสนาคือการเคารพบูชาอานาจที่สูงส่งกว่า
มนุษย์เพื่อเป้าหมายบางประการ
ความหมายด้ า นผลประโยชน์ ส ่ ว นตน (emphasis on self-advantage): ศาสนาคื อ การใช้
อานุภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อบรรลุความต้องการของมนุษย์
ความหมายด้านสังคม (social emphasis): ศาสนาหมายถึงความรู้สึกถึงคุณค่าสูงสุดในทาง
สังคม
ความหมายด้านการดารงอยู่ (individual emphasis): ศาสนาหมายถึงความรู้สึก การกระท า
และประสบการณ์แห่งการดารงอยู่ของปัจเจกบุคคลในการเชื่อมโยงตั วตนของเขาเข้ากับอานาจ
บางอย่าง
ความหมายด้านอุดมคติสูงสุด (emphasis on the supreme ideal): ศาสนาคือการเข้าถึงภาวะ
ที่ดีที่สุดหรือเป็นอุดมคติสูงสุดเท่าที่คน ๆ หนึ่งจะคาดคะเนไปถึง ความหมายของศาสนาในข้อนี้
อาจใกล้เคียงกับเป้าหมายของศรัทธาที่ Tillich เรียกว่า “the ultimate concern”
ความหมายด้ า นการครอบคลุ ม สรรพสิ ่ ง (emphasis on what includes all the others):
ศาสนาคือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับอานาจที่มนุษย์ผูกพันและมีความรับผิดชอบต่ออานาจ
นั้นในทุกเรื่องของชีวิต

สุชีพ ปุญญานุภาพ ได้สรุปความหมายของศาสนาตามที่ท่านเข้าใจดังนี้ ศาสนาคือคาสั่งสอนอันเป็นที่พึ่ง
ที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ อีกทั้งเป็นที่รวมแห่งความเคารพนับถือสูงสุดของมนุษย์ โดยศาสนาในความเข้าใจของยุค
ก่อนจะมีองค์ประกอบสาคัญได้แก่ (หนึ่ง) ศาสดาหรือผู้ก่อตั้งศาสนา (สอง) หลักคาสอนหรือคัมภีร์ทางศาสนา
(สาม) นักบวชซึ่งเป็นผู้สืบต่อหรือตัวแทนอย่างเป็นทางการของศาสนา (สี่) ศาสนสถานหรือที่ตั้งของศาสนา (ห้า)
เครื่องหมายหรือสิ่งแทนอันเป็นที่เคารพของศาสนา เช่น ธรรมจักร ไม้กางเขน และ (หก) พิธีกรรมทางศาสนา
บางศาสนาอาจมีองค์ประกอบเหล่านี้ไม่ครบถ้วน แต่สาระสาคัญที่ทาให้ คาสั่งสอนนั้นได้ รับการยอมรับว่าเป็น
ศาสนา คือมีหลักคาสอนแน่นอนและมีศาสนิกที่เชื่อมั่นศรัทธาในคาสอนนั้นอย่างแนบแน่นต่อเนื่อง ปัจจัยที่ผูก
โยงอยู่กับการนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งก็คือ อานาจที่มองไม่เห็น คุณค่าทางศีลธรรม ศรัทธา และจุดหมายสูงสุด
ของชีวิตมนุษย์
(3)
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ตั ้ ง แต่ ก ่ อ นที ่ เ ทคโนโลยี ใ หม่ จ ะรื ้ อ ท าลาย (disrupt) สิ ่ ง สร้ า งยุ ค ก่ อ นของมนุ ษ ย์ การค้ น พบด้ า น
วิทยาศาสตร์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ทาให้นักคิดเริ่มตีความศาสนาแบบธรรมชาตินิยม โดยมองว่าศาสนาคืออะไรและ
มีป ระโยชน์ใดในโลกของสสารวัต ถุ ศาสนาได้รับการอธิ บายอยู่ ในสองแง่ ม ุม คือแง่มุม ของการท าหน้ า ที่
(functional/ pragmatic aspect) กับแง่มุมของเนื้อหาที่มีอยู่จริง (substantive/ ontological aspect) ศาสนา
ในแง่มุมของการทาหน้าที่ได้รับการนิยามว่า เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเจตจานงที่รู้ตัวและแรงขับที่ไม่รู้ตัวของมนุษย์เข้าไว้
ด้วยกันเป็นหมู่คณะ ศาสนามีประโยชน์ในแง่ที่เป็นคู่มือสาหรับการแสวงหาความหมายของชีวิต ซึ่งมนุษย์อาจมี
จุดสนใจร่วมกันที่พระเจ้า ชาติ หรือสถาบัน ความเชื่อและข้อปฏิบัติร่วมกันของหมู่คณะที่มีจุดสนใจร่วมกันนั้น
แสดงถึงความเป็นศาสนาของพวกเขา ส่วนศาสนาในแง่มุมของการเป็นเนื้อหาที่มีอยู่จริงได้รับการนิยามว่า อะไรก็
ตามที่จัดว่าเป็นศาสนาจะต้องมีเนื้อหาอันเชื่อมโยงอยู่กับความเป็นจริงบางอย่าง ซึ่งความเป็นจริงนั้นมักเป็นสิ่ง
เหนือธรรมชาติ หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิต วิญญาณ หรือสิ่งที่ไม่อาจรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส ยกตัวอย่างคนที่เชื่อ
ในพระเจ้าหรือดวงวิญญาณบริสุทธิ์ หากเขาได้ดาเนินตามข้อปฏิบัติบางประการเพื่อมุ่งสู่สิ่งที่เขาเชื่อ และมีการ
อุทิศตนตามความเชื่อนั้น นั่นคือศาสนาของคน ๆ นั้นตามความหมายแบบหลัง (Schilbrack 2013, 294)
ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ประสบความสาเร็จในการวิเคราะห์ความเป็นจริงทางธรรมชาติให้เป็นกองเป็น
ส่วนย่อยลงไปเรื่อย ๆ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองหรือเหตุผลสนับสนุนข้ออ้างข้อสรุปเด่นชัด เมื่อ
หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งเหตุผลมีความสาคัญมากขึ้น ศาสนาก็ถูกแยกออกจากปรัชญาและเทววิทยา ในขณะ
ที่ปรัชญา (ด้านศาสนา) เน้นวิธีการตรวจสอบเนื้อหาศาสนาด้วยเหตุผล มุ่งแสวงหาความจริงเกี่ยวกับโลกและ
ตัวตนอย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมือที่มนุษย์เข้าใจได้ ส่วนเทววิทยาก็เป็นเรื่องของการใช้เหตุผลพิสูจน์การมีอยู่ของ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศรัทธา และความรู้แบบวิวรณ์ (revelation) ยิ่งความหมายและขอบเขตของการศึกษาวิชาด้าน
ปรัชญาศาสนาและเทววิทยาชัดเจนขึ้นเพียงใด ความหมายและขอบเขตของศาสนศึกษาก็ยิ่งคลุมเครือมากขึ้น
เพียงนั้น
ศาสนามักถูกมองในเชิงลบโดยกลุ่มหัวก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดและทฤษฎี
วิวัฒนาการ นักจิตวิทยา นักสังคมนิย มเชิงวัตถุ และนักสังคมวิทยา เป็นต้น โดยนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อตามทฤษฎี
วิว ัฒ นาการจะให้ความส าคัญกับ การสังเกต (observation) และทดลอง (experiment) มากกว่าการอนุมาน
(inference) จากข้ออ้างคือสิ่งที่มองเห็นไปสู่ข้อสรุปคือสิ่งที่มองไม่เห็น คาสอนของศาสนาโดยเฉพาะกลุ่ มเทวนิยม
ในยุควิทยาศาสตร์กายภาพขัดแย้งกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์หลายประการ อาทิ ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์
จานวนมากสนับสนุนสมมติฐานที่ว่ามนุษย์วิวัฒน์มาจากสัตว์ชั้นต่ากว่าเช่นลิงเป็นต้น กลุ่มชาวคริสต์จานวนไม่น้อย
กลับเชื่อว่ามนุษย์คือสิ่งสร้างชั้นสูง มีความใกล้เคียงกับฉายาลักษณ์ของพระเจ้าในจุดเริ่มต้นแต่ต่อมาค่อย ๆ ตกต่า
ลงเพราะใช้เสรีภาพไปในทางผิด (อ้างทัศนะแบบ The Augustinian Theodicy ใน Hick 1990, 42) เนื่องจาก
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ศาสนามักใช้วิธีการอ้างเหตุผลแบบไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ ศรัทธาจึงถูกมองว่าเป็นเรื่องของจิน ตนาการ
แบบเพ้อฝัน (fantasy) ส่วนศาสนาก็ถูกตัดสินว่าเป็นความเข้าใจโลกของมนุษย์ในยุคก่อนวิทยาศาสตร์
นักจิตวิเคราะห์เช่นฟรอยด์ มองศาสนาว่าเป็นความเชื่อที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นเครื่องปกป้องทางจิตต่อภัย
คุกคามทางธรรมชาติ มันเป็นภาพมายาที่มนุษย์ได้แปรพลังของธรรมชาติที่คุกคาม ทาลาย และควบคุมไม่ได้ ให้
เป็นอานาจลี้ลับแบบมนุษย์ที่อยู่เหนือธรรมชาติ ซึ่งหนึ่งในความรุนแรงทางธรรมชาติก็คือสัญช าตญาณดิบของ
เด็กชายในวัย 3-6 ปีที่ยังไม่รู้จักเรื่องของศีลธรรม ฟรอยด์เชื่อว่าในวัยนี้เด็กชายจะมีความต้องการครอบครอง
มารดาและพิชิตบิดาของตนเอง เมื่อทาไม่สาเร็จ ความรู้สึกผิดจะถูกกดทับไว้และถูกแปรรูปให้กลายเป็นศาสนา
ของพระบิดาที่เมตตาบุตร ด้วยเหตุนี้ ศาสนาจึงเป็นสิ่งสร้างของมนุษย์ (โดยมากเป็นผู้ชาย) ที่แสดงให้เห็นถึงการ
หวนคืนสู่สภาวะของการสะกดกลั้นความรู้สึกผิดในใจของตนเอง (a return to the repressed) ในขณะที่ศรัทธา
ก็เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของไม้ค้ายันในทางจิตวิทยา (a kind of psychological clutch – อ้าง Freud ใน Hick
1990, 34)
หนักหนาพอกันคือทัศนะของนักสังคมนิยมเชิงวัตถุเช่นมากซ์ที่มองว่า ศาสนาเป็นเสียงถอดถอนใจของจิต
ที่ถูกทาให้ไร้ซึ่งเสรีภาพ เมื่อกรรมาชน (ผู้ใช้แรงงาน) มองคุณค่าแรงงานที่ตนใส่เข้าไปในกระบวนการผลิตเท่ากับ
วัตถุที่ตนผลิตแต่ไม่ สามารถครอบครอง ความแปลกแยกในการมีอยู่ของพวกเขานาไปสู่ความทุกข์ที่หาทางออก
ไม่ได้ และนาไปสู่การดิ้นรนต่อสู้ระหว่างชนชั้นที่เอาชนะได้ยาก ศาสนาจึงเป็ นเหมือนยาฝิ่นที่ทั้งชนชั้นสูงและชน
ชั้นแรงงานชื่นชอบ เพราะมันช่วยมอมเมาพวกเขาให้ฝันถึงชีวิตหรือโลกใหม่ในบางครั้งบางครา โดยเฉพาะทาให้
ชนชั้นแรงงานเฉื่อยชาไม่กระด้างกระเดื่อง แต่มันไม่ได้ช่วยนาคนไปสู่เสรีภาพหรือสันติภาพอย่างแท้จริง (Cline
2017, เอกสารอิเล็กทรอนิกส์)
ต่อมาคือนักสังคมวิทยา (หรือนักสังคมศาสตร์ในความหมายกว้างขึ้น) ที่มักมองศาสนาในแง่มุมของการทา
หน้าที่มากกว่าเป็นเนื้อหาคาสอนของบางสิ่งที่มีอยู่จริง ศาสนาถูกมองว่าเป็นสถาบันทางสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ทางสังคมบางประการ โดยมีเป้าหมายไม่แตกต่างจากสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว หรือ
สถาบันทางวัฒนธรรมอื่น ๆ สถาบันทางศาสนามีประโยชน์ในแง่เป็นหน่วยงานสร้ างหลักประกันทางด้านจิตใจ
ช่วยเสริมสร้างพลังด้านอารมณ์ ความรู้สึก ตลอดจนความรู้คิด เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวบรรเทาความกลัว ทาให้กล้า
หาญ ก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันและมีส่วนร่วมในชุมชน ตลอดจนทาให้ปัจเจกบุคคลสามารถเชื่อมโยงอัตลักษณ์
ของตนเองเข้ากับผู้อื่นได้ นักคิดได้สรุปประโยชน์จากการทาหน้าที่ของศาสนาในสี่ด้าน คือด้านร่างกาย ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านธรรมชาติ และด้านการมีอยู่ (ตัวตน) ของบุคคล (Schilbrack 2013, 299)
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จากทัศนคติและความเห็นของนักคิดผู้มีชื่อเสียงจากศาสตร์ต่าง ๆ ข้างต้นนั้น ทาให้ทราบว่าความหมาย
และบทบาทของศาสนาถูกโจมตีให้สั่นคลอนตั้งแต่การเกิดขึ้นของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ อาจกล่าวได้ว่าศาสนาถูก
ลดความสาคัญลงมาเรื่อย ๆ เพราะขาดความชัดเจนตั้งแต่แยกออกจากปรัชญาและเทววิทยา อย่างไรก็ตาม แม้
ศาสนาและอานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกท้าทายอย่างหนักตลอดมา แต่ศาสนาก็ยังสามารถตั้งมั่นดารงอยู่ได้เพราะ
ศรัทธาและคุณค่าทางศีลธรรมที่ศาสนาได้สร้างคุณูปการไว้ให้แก่สังคม ในแง่หนึ่งอาจดูเหมือนวิ ทยาศาสตร์โจมตี
ศาสนา แต่บ่อยครั้งที่วิทยาศาสตร์นั่นเองต้องอาศัยกาลังของศาสนาในการสร้างเรื่องราวแห่งคุณค่าให้แก่ชีวิตของ
นักวิทยาศาสตร์เอง ลาพังอะตอม ยีน หรือนิวเคลียสในเซลล์ย่อมไม่สามารถตัดสินหรือยืนยันคุณค่าทางจริยธรรม
ใด ๆ ได้ ในทานองเดียวกัน ศาสนาก็ต้องการพลังของวิทยาศาสตร์ในการสร้างความชอบธรรมให้แก่ความเชื่อของ
หมู่คณะ เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีอานาจมากขึ้นถ้าพิสูจน์ได้ว่ามี อยู่จริงในเชิงวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับศาสนา
จึงเหมือนทะเลาะกันอยู่ในภายนอก แต่ภายในทั้งคู่กลับเกื้อกูลสนับสนุนกันอยู่ในที นักวิ ทยาศาสตร์ไม่แตะต้อง
ศรัทธา ประสบการณ์ และความรู้สึกส่วนตัวของศาสนิกหมู่ใด แม้จะไม่เห็นด้วยกับความเชื่อของศาสนิกหมู่นั้นก็
ตาม นักการศาสนาก็ไม่สามารถโจมตีการค้นพบใหม่ทางวิทยาศาสตร์ เพราะการค้นพบนั้นมีหลักฐานเชิงประจักษ์
รับรอง แต่จะพยายามตีความความเชื่อทางศาสนาแบบเก่าให้เข้าได้กับหลักฐานเชิงประจักษ์ใหม่นั้น
(4)
ศาสนาสาคัญของโลกโดยเฉพาะกลุ่มเทวนิยมเกิดขึ้นในยุคเกษตรกรรม แต่ถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงตั้งแต่
ยุคอุตสาหกรรมจากนักวิทยาศาสตร์ นักจิตวิทยา นักปรัชญา นักสังคมศาสตร์ อานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกท้าทาย
มานานนับศตวรรษ นักจิตวิทยาเช่นฟรอยด์ (Freud) ชี้ว่าศาสนาเป็น ไม้ค้าความรู้สึกผิดบาป ในใจของมนุษย์ นัก
เคลื่อนไหวสังคมนิยมเช่นมากซ์ (Marx) ระบุว่าศาสนาเป็น ยาฝิ่น ที่กรรมาชนถูกมอมเมาให้ลืมความทุกข์ลาเค็ญ
ของชนชั้น นักปรัชญาเช่นนิตเช่ (Nietzsche) ประกาศว่า พระเจ้าตายแล้ว และนักสังคมวิทยาอีกจานวนมากก็
บอกว่าศาสนา (และพระเจ้า) ถูกสร้างขึ้นเพื่อบรรลุประโยชน์บางประการในทางสังคมเท่านั้น เหล่านี้เป็นต้น ใน
แง่นี้จึงพอกล่าวได้ว่า ศาสนาถูกรื้อทาลายความหมายและคุณค่าโดยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ก่อน
ศตวรรษที่ 21 นานแล้ว
แต่การท าลายความหมายและคุณค่าของศาสนาในยุคก่อนยังไม่สามารถท าให้“เนื้อหา” ของศาสนา
เปลี่ยนทิศทางได้ ที่ผ่านมาแม้สถาบั นทางศาสนาจะถูกโจมตีอย่างหนักแต่ก็ยังไม่สูญเสียอานาจของตัวเอง ส่วน
หนึ่งเป็นเพราะยังเหลือพื้นที่แห่งศรัทธาของปัจเจกบุคคลอยู่มากในขอบเขตของศาสนา ตราบเท่าที่ความเป็นจริง
ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถหาคาตอบสุดท้ายให้แก่ความเป็นไปของจักรวาล โลก มวลมนุษย์ สรรพสัต ว์ และ
สรรพสิ่ง ตราบที่มนุษย์ยังเชื่อว่าตนเองมีดวงวิญญาณบริสุทธิ์ (soul) ซึ่งสามารถสื่อสารและเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
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ที่มองไม่เห็นด้วยศรัทธา และตราบที่การเชื่อมโยงกับสิ่งสูงสุดนั้นนามนุษย์ ไปสู่วิถีทางแห่งศีลธรรมโดยมีเป้าหมาย
สุดท้ายที่ความสุขนิรันดร (ในกรณีของพุทธศาสนาคือความหลุดพ้นถาวร) ตราบนั้นศาสนาก็ยังสามารถเป็น
ปรากฏการณ์ (รวมทั้งสถาบัน) ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างจากทั้งปรัชญา เทววิทยา รวมทั้งศาสตร์ทางโลกอื่น ๆ เช่น
สุนทรียศาสตร์ และสามารถรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นศาสนาที่สร้างคุณูปการหลายด้านให้แก่สังคม
แม้ศาสนาจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหนือธรรมชาติในทานองเดียวกับเทววิทยา แต่มันกลับสนับสนุนการหลอม
รวมพฤติกรรมทางจิตวิญญาณเข้ากับสิ่งสร้างทางวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดหนึ่ง ๆ ศาสนาไม่ใช่เทววิทยาเพราะ
ความสาคัญของศาสนาอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ตัดสินคุณค่าของการกระทา ไม่ได้อยู่ ที่เสียงอันดังมาจากโลกอื่น ศาสนา
ไม่ใช่เทววิทยาเพราะเกี่ยวข้องกับความเป็นจริงที่ถูกให้ (given reality) ในโลกนี้ ไม่ใช่การเปิดรับความเป็นจริง
ใหม่จากโลกอื่น ศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวทางวัฒนธรรม แต่เทววิทยาเป็นเรื่องของความเป็นจริงที่อยู่
นอกเหนือวัฒนธรรม (Scharlemann 1995, 96) ในแง่นี้ศาสนาจึงมีความโน้มเอียงไปในทางปรัชญามากกว่าเทว
วิทยา แม้กระนั้นศาสนาก็ไม่ใช่ปรัชญา เพราะปรัชญาศึกษาแนวคิดว่าด้วยโลกและตัวตนในเชิงสากลโดยไม่อ้างถึง
สิ่งเหนือธรรมชาติ แต่ในศาสนามีเรื่องของสิ่งเหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผล
ในสังคมเสรีนิยมทั่วไป มนุษย์ให้คุณค่าแก่เสรีภาพของปัจเจกบุคคลในการนับถือศาสนา ศาสนาคือบางสิ่ง
ที่ให้ความหมายและทิศ ทางแก่ชีวิต มันกาหนดเจตจานงและความโน้มเอียงของบุคคล เป็นชุดของความเชื่อ
เกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่จริงเหนือธรรมชาติรวมทั้งข้อปฏิบัติที่นาไปสู่การใช้ชีวิตที่ถูกต้อง (ตามความเชื่อของศาสนานั้น ๆ)
ศาสนาวางมาตรฐาน บรรทัดฐาน และระเบียบที่เหนี่ยวนาผู้คนไปสู่คุณค่าบางอย่าง ปัญหาที่ศาสนาสนใจเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับคุณค่าสูงสุด อุดมคติ หรือเป้าหมายสุดท้ายของชีวิต บทบาทและหน้าที่ของศาสนาจึงแตกต่างจากบทบาท
และหน้าที่ของปรัชญา อีกทั้งสามารถมองศาสนาตามความหมายกว้าง ๆ นี้ได้จากทั้งสองแง่มุมคือ ในแง่มุมของ
การทาหน้าที่ ศาสนามีประโยชน์ตรงที่ให้มาตรฐานการดาเนินชีวิตที่ดี ในแง่มุมของเนื้อหาคาสอนว่าด้วยสิ่งที่มีอยู่
จริง ศาสนาก็สัมพันธ์กับความเป็นจริงที่ไม่อาจรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส ทาให้มาตรฐานการดาเนินชีวิตที่ศาสนา
เสนอให้ แ ก่ ส ั ง คมนั ้ น แตกต่ า งจากมาตรฐานทางศี ล ธรรมของสถาบั น ทางโลกอื่ น เช่ น สถาบั น ครอบครั ว
สถาบันการศึกษา
นักคิดด้านปรัชญาศาสนาพยายามจะตอบโจทย์ว่าอะไรเรียกได้ว่าเป็นศาสนา และอะไรที่ไม่เป็ นศาสนา
คาตอบที่ได้ก็คืออะไรก็ตามที่เรียกว่าเป็นศาสนาได้นั้น จะต้องมีแง่มุมของการทาหน้าที่ในฐานะเป็นสถาบันทาง
วัฒนธรรมที่ประกอบอยู่ด้วยความเชื่อ ศรัทธา และข้อปฏิบัติของกลุ่มคน และจะต้องมีเนื้อหาบางอย่างที่ต่างจาก
คาสอนของสถาบันทางวัฒนธรรมอื่น ซึ่งเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์ของศาสนาก็คือคาสอนที่เชื่อมโยงอยู่กับความเป็น
จริงเหนือประจักษ์ (superempirical) ความเป็นจริงเหนือประจักษ์อาจไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่เองเหนือธรรมชาติ แต่เป็น
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บางสิ่งที่ไม่สามารถประจักษ์ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั่วไป อาจเป็นอุดมคติสูงสุด ทางรอดสุดท้าย โมกษะ นิพพาน
โลกหน้ า พระเจ้ า หรื อ สิ ่ ง ศั ก ดิ ์ ส ิ ท ธิ์ บ างอย่ า ง เป็ น ต้ น (Schilbrack 2013, 313) แม้ ผ ู ้ ร ู ้ จ ะพยายามค้นหา
ความหมายที่สร้างอั ตลักษณ์ให้แก่ศาสนา ทาให้ศาสนาแตกต่างจากเทววิทยาและปรัชญา แต่นั่นเพียงพอที่จะ
เป็นความหมายของศาสนาในศตวรรษที่ 21 หรือไม่ ความหมายของศาสนาที่ยอมรับโดยทั่วไปในยุคก่อนจนถึง
ตอนนี้ยังสามารถใช้ได้ในยุคต่อไปหรือไม่
(5)
เมื่อมนุษย์มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น นาไปสู่การค้นพบ “ความเป็น จริง” เกี่ยวกับ
สมองและเทหวัตถุมากขึ้นเรื่อย ๆ นักวิทยาศาสตร์ในยุคนี้อาจยังค้นไม่พบความเป็นจริงสุดท้ายของจักรวาล โลก
สัตว์ และสิ่งต่าง ๆ แต่สิ่งที่พวกเขาค้นพบก็ดูเหมือนเพียงพอที่จะทาให้การพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นเรื่องเกิน
จาเป็น ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 ความก้าวหน้าด้านประสาทวิทยาทาให้มนุษย์สามารถจาลองความสามารถทาง
สมองของมนุษย์มาสร้างหุ่นยนต์ป ัญญาประดิษฐ์เพื่อสนองความต้องการด้านธุรกิจแขนงต่าง ๆ เทคโนโลยี
ปรับปรุงยีนสามารถต่อสู้โ รคและยืดอายุขัยของมนุษย์ ระบบค านวณและประมวลผลข้อมูล (อัลกอริทึ่ม –
algorithm) ในผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่าง ๆ สามารถตอบโจทย์ด้านสุขภาพ เป็นคลังข้อมูล หรือแม้แต่สร้างแหล่ง
พลังงานใหม่ให้แก่มนุษย์ ฯลฯ ส่วนเทคโนโลยีสามมิติก็สามารถเชื่อมการรับรู้ของคนเข้า กับระบบประมวลผล
ข้อมูลในสมองเพื่อสร้างโลกเสมือนจริงหรือความเป็นจริงเสมือนขึ้นมาเพื่ อเป็นพื้นที่แห่งความบันเทิงใจสาหรับ
มนุษย์ เมื่อเทคโนโลยีสามารถสนองตอบความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจของมนุษย์ได้ถึงขนาดนี้ แล้วเรา
จะยังต้องการศาสนาและพระเจ้าต่อไปอีกหรือไม่และเพื่อการใด
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่อาจไม่โจมตีความเป็นจริงเหนือประจักษ์ของศาสนา หรือไม่แตะต้องศรัทธาของศา
สนิกชน เพราะวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์การมีอยู่ของความเป็นจริงภายนอก และไม่สามารถพิสูจน์การมีอยู่
ของดวงวิญญาณข้างในมนุษย์ ในสมองและร่างกายประกอบไปด้วยเครือข่ายเส้นใยประสาท สารเหลวชีวเคมี สื่อ
นาแม่เหล็กไฟฟ้า และช่องทางรับสัมผัสต่าง ๆ แต่ในบรรดาเหล่านี้ไม่มีสิ่งใดเลยที่มีลักษณะเหมือนดวงวิญญาณซึ่ง
คงสภาพบริสุทธิ์แน่นอนในตัวเอง รอเวลาเหมาะสมก็จะได้สัมผัสกับพระเจ้าหรือกลับสู่อาตมันเป็นต้น เรื่องของ
ดวงวิญญาณไปไม่ได้กับหลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งเข้าไม่ได้กับทฤษฎีวิวัฒนาการ เพราะสิ่งที่มีอยู่เที่ยงแท้ถาวรย่อม
ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกทางธรรมชาติ (natural selection) เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ให้อยู่รอดและมี
วิวัฒนาการต่อไป
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เมื่อพิสูจน์ดวงวิญญาณ (soul) ไม่ได้ สิ่งเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงไม่มีและยิ่งไม่จาเป็นต้อง
มีเพราะในยุคนี้ความสามารถทางสมองตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้มากกว่าดวงวิญญาณ ศาสนาจาพวกเทวนิยมที่
สนับสนุนเรื่องดวงวิญญาณจึงถูกรื้อทาลายความหมายก่อน ส่วนศาสนาที่ก้าวตามความเป็นจริงกายภาพของยุค
ปัจจุบันไม่ทันก็จะสูญเสียอานาจในการจูงใจคนรุ่นใหม่ให้เกิดศรัทธา สถาบันทางศาสนาจึงมีบทบาทเป็นองค์กร
ดาเนินภารกิจต่อเนื่องทางศาสนา มากกว่าจะมีบทบาทเป็นผู้นาทางความคิดให้แก่ผู้ติดตาม ศาสนาที่อยู่รอดได้ใน
ปัจจุบันจะทาหน้าที่เป็นผู้รักษาแหล่งอานาจแบบเก่า (source of authority) มากกว่าจะเป็นผู้นาแหล่งความคิด
สร้างสรรค์แบบใหม่ (source of creativity) บทบาทของศาสนาถูกปรับเปลี่ยนให้มีแรงขับเชิงรับมือ ไม่ใช่แรงขับ
เชิงรุกคืบ
นักวิทยาศาสตร์และนักพัฒนาเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 อาจไม่สนใจเนื้อหาเทวนิยมของศาสนายุคก่อน
แต่พวกเขาเล็งเห็นแง่มุมด้านการทาหน้าที่ของศาสนาที่วิทยาศาสตร์ทาไม่ได้ ศาสนามีประโยชน์ตรงที่สามารถยึด
โยงคนหมู่มากไว้ด้วยกันผ่านเรื่องราวของพระเจ้าและตานานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โครงสร้างของศาสนาช่วยสร้าง
และค้าจุนระเบียบทางสังคมมาโดยตลอดในประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องการระเบียบทางสังคม
ที่ศาสนาสร้างและรักษาไว้เพื่อต่อยอดอานาจแห่งความรู้ของตน ศาสนาจึงไม่ถูกทาลายโดยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของยุคนี้ แต่ถูกแปรรูปและเปลี่ยนความหมายเพื่อให้ระเบียบทางศาสนาสามารถค้าจุนอ านาจแห่ง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในระดับการเมืองและเศรษฐกิจ (Harari 2019,151-164)
โดยผ่านสมมติฐานที่ว่า “ระเบียบ” ทางสังคมจะเป็นฐานสร้าง “อานาจ” ให้แก่ความรู้ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใหม่ต้องการใช้ “ความเป็นศาสนา” เพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะกิจต่าง ๆ มีแหล่งทุนด้านวิจัย ความ
ร่วมมือ หรือการยอมรับจากกลุ่มธุรกิจการเมืองต่ าง ๆ เป็นต้น ความเป็นจริงของศาสนายุคเก่าถูกรื้อทาลายทีละ
เรื่อง พระเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ โลกหน้า อุดมคติ ตลอดจนความหลุดพ้น ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความเป็นจริงที่วิทยาศาสตร์
กายภาพยุคนี้รับรอง กลับเป็นสิ่งสร้างแห่งจินตนาการที่มนุษย์ถักทอร้อยเรียงขึ้นเพื่อสื่อสารและสร้างความร่วมมือ
กันในวงกว้าง อะไรจะเกิดขึ้นถ้าพระเจ้า เทพเจ้า และสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ถูกปรับเปลี่ยนความหมายจาก ความเป็นจริง
เหนือธรรมชาติภายนอกที่มีอยู่ได้เอง (objective realities) เป็น สิ่งสร้างเรื่องราว ที่มนุษย์จานวนมากร่วมกัน
กาหนดความหมายขึ้นมา (intersubjective entities) (Harari 2017, 170)
ต่างจากความเป็นจริงใหม่ที่นักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ค้นพบ ในขณะที่ความเป็นจริงของสสาร
วัตถุคืออะตอมกับการเคลื่อนที่แบบควอนตัม ความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์ที่ถูกค้นพบก็เป็นเรื่องของสมอง
เครือข่ายการทางานของเส้นใยประสาท (neuron activities) สารชีวเคมี ฮอร์โมน สื่อแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เมื่อทางานร่วมกัน นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสามารถอธิบายให้อยู่ในรูปแบบลาดับขั้นของการประมวลผลในเชิง
เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นาไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน

-ปรัชญาและศาสนา กับ AI and Disruptive Technology-

59

คณิตศาสตร์ได้ เรียกระบบการคานวณและประมวลผลแบบนี้ว่า “อัลกอริทึ่ม” อัลกอริทึ่ มคือระบบรับข้อมูลเข้า
(input) ดาเนินการด้านคานวณ (processing) และประมวลผลเป็นข้อมูลส่งออก (output) มันเป็นชุดของระบบ
คานวณเชิงคอมพิวเตอร์เพื่อเป้าหมายคือ จัดกลุ่มทางเลือก แก้ปัญหา และตัดสินใจ (Fry 2019, 8-12 ; Harari
2017, 187) หากนาทฤษฎีวิวัฒนาการเข้ามาร่ วมอธิบาย เป้าหมายหลักของการไหลเข้าและส่งออกของข้อมูล
ลักษณะนี้ก็จะเพื่อความอยู่รอดและการสืบต่อสายพันธุ์
สมมติฐานใหม่จากความเป็นจริงที่ค้นพบข้างต้นก็คือ หากสมองคนทางานแบบอัลกอริทึ่ม มนุษย์ใน
ภาษาคณิตศาสตร์ก็จะเป็น “อัลกอริทึ่มชีวเคมี” (carbon/ biochemical algorithm) ที่ใช้ความสามารถทาง
สมอง (intelligence) ประมวลข้อมูลเข้าและผลลัพธ์ออกอยู่ตลอดเวลา โดยผ่านสมมติฐานแบบนี้ ความคิด
ความรู้สึก อารมณ์ และประสบการณ์ทั้งหมดของมนุษย์ก็จะเป็นเรื่องของอัลกอริทึ่มชีวเคมีทั้งหมด อะไรจะเกิดขึ้น
ถ้านักประสาทวิทยาบอกเราว่า แรงขับทางศาสนา ประสบการณ์เหนือประจักษ์ การรับรู้สิ่งมหัศจรรย์ รวมทั้ ง
ศรัทธาที่เป็นเรื่องของความรู้สึกตอบสนองต่อบางสิ่งก็ดี หรือเป็นการยินยอมผูกพันชีวิตของตนเองเข้ากับบางสิ่งที่
มองไม่เห็นก็ดี เหล่านี้เป็นกลไกการคานวณชีวเคมีของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชั้นสูงที่มีเป้าหมายเพื่ออยู่รอดปลอดภัย
ปีติสุขทางศาสนาก็เป็นเพียงเป้าหมายอีกระดับขั้นของการอยู่รอดปลอดภัยในทางสังคม
เมื่อชีวิตของมนุษย์ถูกลดทอนให้เป็นระบบอัลกอริทึ่ม แต่ความสามารถของสมองมนุษย์นั่นเองกลับ
สามารถจาลองรูปแบบทาซ้าเช่นนี้ให้แก่เครื่องจักรปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเรียกระบบของการประมวลผลแบบนี้ใน
เครื่องจักรว่า “อัลกอริทึ่มซิลิคอน” (silicon algorithm) ตราบเท่าที่การคานวณคือหัวใจของการอยู่รอด อัลกอริ
ทึ่มชีวเคมีจะเหนือกว่าอัลกอริทึ่มซิลิคอนที่ความสามารถในการคานวณและจัดการข้อมูลเท่านั้น หากวันหนึ่งที่
มนุษย์สามารถสร้างศูนย์เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสากล (global networked algorithm – the cosmic dataprocessing system) ขึ้นมาเป็นหน่วยแห่งระเบียบใหม่ทางสังคม ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ทั้งอัลกอริทึ่มชีวเคมี
และอัลกอริทึ่มซิลิคอนเข้าถึงได้ ศูนย์เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมู ลนั้นจะเป็นทั้งแหล่งอานาจ แหล่งความรู้ และแหล่ ง
สร้างสรรค์ ชนิดที่มันสามารถทาภารกิจต่อโลกนี้แทนพระเจ้าของศาสนาเทวนิยมยุคก่อนได้อย่างสนิทใจ
ครั้งหนึ่งดวงวิญญาณบริสุทธิ์คือสิ่งเชื่อมโยงมนุษย์เข้ากับพระเจ้า ครั้งนี้ระบบอัลกอริทึ่มของสมองก็จะ
เชื่อมโยงมนุษย์เข้ากับเครือข่ายข้อมูลสากล หากครั้งหนึ่งมนุ ษย์เคยยินยอมมอบอานาจของตนให้แก่พระเจ้าที่ตน
ให้ความหมาย แล้วเหตุใดครั้งนี้มนุษย์จะไม่สามารถมอบอานาจของตนให้แก่เครือข่ายข้อมูลสากลที่ตนกาลังให้
ความหมายอยู่เหมือนกัน ครั้งหนึ่งมนุษย์ยินดียกอานาจของตนแก่พระเจ้าเพราะพระเจ้าทาให้เรามีตัวตน ใน
ทานองเดียวกัน เพื่อแลกกับการมีตัวตนในยุคเทคโนโลยีใหม่ มนุษย์จานวนมากก็ยินดีจะยกอานาจการตัดสินใจ
ของตนให้แก่อัลกอริทึ่ม ในยุคก่อนมนุษย์สื่อสารกันผ่านพระเจ้าที่มองไม่เห็น ในยุคนี้มนุษย์ก็สื่อสารกันผ่าน
เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นาไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน
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อินเทอร์เน็ตสารพัดประโยชน์ (internet-of-all-things) ที่มองไม่เห็นเหมือ นกัน เทคโนโลยีใหม่ไม่ได้ท าลาย
ศาสนาเทวนิยมให้หายไป แต่มันสร้างความหมายใหม่ให้แก่ศาสนาในแบบที่ทาให้ศาสนาที่มีอยู่เดิมค่อย ๆ สูญเสีย
สถานะ บทบาท และหน้าที่ของตนเองลงไปเรื่อย ๆ เหล่านี้เองคือลักษณะของการรื้อทาลายทางเทคโนโลยีที่มีต่อ
ความหมายของศาสนา (ตามความเข้าใจของผู้เขียนบทความนี้)
โดยผ่านนิยามของศาสนาในแง่มุมของการทาหน้าที่ ศาสนาใหม่มีประโยชน์แน่นอนในฐานะเป็นระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลและความรู้ถึงกันหมด อินเทอร์เน็ตสารพัดประโยชน์ทาให้คนที่ใช้งานคิด รู้สึก มีอารมณ์ ร่วม และ
กระทาการบางอย่างด้วยกันได้ ในแง่มุมของเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่ ระบบเครือข่ายข้อมูลสากลก็เป็นสิ่งมีอยู่จริง
เหนือประจักษ์ (superempirical) เราปฏิเสธการมีอยู่ของมันไม่ได้ แต่ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่แห่งหนใดแน่นอน หาตัวตน
ไม่เจอเหมือนพระเจ้า ระบบเครือข่ายข้อมูลสากลรับข้อมูลดิบจากปัจเจกบุคคล แต่แปรเป็นข้อมูลกลางที่ใครก็ใช้
ประโยชน์ได้ไม่จากัด ซ้าความถูกต้องของการคานวณก็น่าทึ่งมาก ในยุคที่เทคโนโลยีทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
อย่างพลิกผัน เราจึงเห็นนิยามใหม่ของศาสนาในแบบที่ระบบเครือข่ายข้อมูลสากลเข้ามาแทนที่พระเจ้าและเสียง
ของพระองค์ ศรัทธากลายเป็นผลลัพธ์หนึ่งของสมองอัลกอริทึ่ม คุณค่าทางศีลธรรมและสานึกทางจิตวิญญาณเป็น
ส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการเพื่อส่งเสริมยีนให้แข็งแรงขึ้น (Harari 2019, 213) ชีวิต (life) คือการไหลเวียนของ
ข้อมูลที่เป็นปกติ ตัวตน (self) คือรูปแบบทาซ้าทางคณิตศาสตร์ ความดี (goodness) คือระบบข้อมูลไหลเวียน
อย่างเสรี ความชั่ว (evil) คือระบบข้อมูลถูกแทรกแซง ความตาย (death) คือระบบข้อมูลหยุดทางาน และอุดม
คติของชีวิต (ideal of life) คือการเข้าถึงระบบข้อมูลให้มากและไวที่สุด มนุษย์คนใดที่เข้าถึงระบบข้อมูลได้ฉับไว
เขาก็สามารถเป็นผู้ส่งสาร (messenger) เพื่อช่วยเหลือหรือปลดปล่อยผู้เดือดร้อนจากความชั่วร้ายหรืออยุติธรรม
ในประวัติศาสตร์หลายพันปีของเผ่าพันธุ์นี้ มนุษย์สร้างเรื่องราวของบางสิ่งขึ้นมาเพื่อให้บางสิ่งนั้นมีอานาจ
เชื่อมโยงหมู่มนุษย์ไว้ด้วยกัน มนุษย์ให้ความหมายแก่สิ่งนั้นก็จริง แต่ในไม่ช้ามนุษย์ก็ยินดียกอานาจของตนให้แก่
สิ่งนั้นเพราะเห็นว่าสิ่งนั้น “รู้” และ “ทาได้” มากกว่าตน โครงสร้างของศาสนายังอยู่ การทาหน้าที่ของศาสนาก็
ยังดาเนินไป แต่เนื้อหาของศาสนาถูกปรับเปลี่ยนจากแนวคิดแบบเทวนิยมไปสู่ จักรกลนิยม พระเจ้าเคยรู้และทา
อะไรได้มากกว่าคน มาบัดนี้ระบบอัลกอริทึ่มและอินเทอร์เน็ตสารพัดประโยชน์ก็รู้และทาอะไรได้มากกว่าคน
จุดเด่นของมนุษย์คือสามารถสร้างความหมายเพื่อเชื่อมโยงกัน แต่จุดด้อยก็คือมนุษย์มีความสามารถในการ
เชื่อมโยงความหมายได้น้อยกว่าจักรกลมาก อานาจของมนุษย์จึงถูกถ่ายโอนไปที่ศูนย์เครือข่ายข้อมูลสากล
เพื่อไม่ให้ตนเองสูญเสียความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูล หรือไม่ถูกปฏิเสธการมีส่วนร่วม มนุษย์จึง
ยิ น ยอมสละความเป็ น ส่ ว นตั ว (privacy) ความเป็ น นายของตั ว เอง (autonomy) และความเป็ น ปั จ เจก
(individuality) เพื่อสนับสนุนอานาจของระบบที่เชื่อมโยงเราเข้ากับคนจานวนมากอยู่ นี่เองคือคาอธิบายถึงการ
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ยอมแลกอานาจของตนเพื่อการมีความหมายในทางสังคม ยุคก่อนมนุษย์ยอมยกอานาจของตนให้แก่พระเจ้าเพื่อ
การได้มาซึ่งความหมายแห่งการมีอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ ยุคนี้มนุษย์ก็ยอมยกอานาจของตนให้แก่เครื่องจักรอัล
กอริทึ่มเพื่อการได้มาซึ่งความหมายแห่งการมีอยู่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นเครือข่ายข้อมูล โครงสร้างและการทาหน้าที่
ของศาสนาจักรกลนิยมไม่แตกต่างจากของศาสนาเทวนิยม แต่เนื้อหาเปลี่ยนตามความเป็นจริงที่ยุคสมัยยอมรับ
กล่าวโดยสรุป เทคโนโลยีใหม่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันและรื้ อทาลายได้หลากหลายรูปแบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของศตวรรษที่ 21 ไม่ได้ทาลายล้างศาสนาใด แค่รื้อทาลายเนื้อหาของเรื่องสาคัญทาง
ศาสนาของยุคก่อน โดยแทนที่เนื้อหาเหล่านั้นด้วยแนวคิดใหม่ที่สนับสนุนการค้นพบทางวิทยาศ าสตร์มากกว่า
ด้วยเหตุนี้ เนื้อหาของศาสนาที่ว่ าด้วยพระเจ้า เทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติจากภายนอก คุณค่าทาง
ศีลธรรม ศรัทธา เป้าหมายสูงสุด และอุดมคติของชีวิต จึงถูกแทนที่ด้วยเนื้อหาใหม่ที่เป็นเรื่องของศูนย์เชื่อมโยง
เครือข่ายข้อมูลสากล ระบบประมวลผลข้ อมูลระดับโลก อัลกอริทึ่มชีวเคมี อินเทอร์เน็ตสารพัดประโยชน์ กระแส
ข้อมูลไหลเวียนในสมอง เสรีภาพแห่งข้อมูล ยีนแห่งความสุข การเป็นผู้พิชิตได้ครอบครองข้อมูล การหลุดพ้นใน
โลกเสมือนจริง เป็นต้น
การรื้อทาลายทางเทคโนโลยีทาให้เนื้อหาของศาสนาที่มีอยู่ปั่นป่วน ถูกขัดขวาง และค่อย ๆ สูญเสียอัต
ลักษณ์และบทบาทของตน ความปั่นป่วนนี้ทาให้คนที่แม้ประกาศตนเองว่าไม่นับถือศาสนาใดก็ยังต้องทบทวนว่า
อะไรใช่หรือไม่ใช่ความหมายของศาสนา เพราะหากถือตามโครงสร้างและนิยามของศาสนาแบบที่ยอมรับกันแต่
เดิม สิ่งใหม่ที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพามาก็ สามารถจัดเป็นเนื้อหาที่เข้ากับโครงสร้างและการทาหน้าที่ของ
ศาสนาได้ ส่วนการจะยอมรับความหมายด้านเนื้อหาที่เคลื่อนไปของศาสนาได้หรือไม่นั้น เป็นสิ่งที่ผู้สนใจเรื่องราว
ทางศาสนาทั้งหลายจะต้องหาเหตุผลสนับสนุนหรือโต้แย้งต่อไป
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ประเด็นจริยธรรมเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ในมุมมองพระพุทธศาสนา
(Ethical issues on sexual relations in Buddhist perspective)
ผศ.ดร.อำนาจ ยอดทอง8

บทคัดย่อ
“เพศสัมพันธ์” (sexual intercourse) หรือ “การมีเซ็กส์” (having sex) คืออะไร หากนิยามตามแนว
จารีตทั่วไป หมายถึง การสอดใส่อวัยวะเพศชายเข้าไปในอวัยวะเพศหญิงจนสำเร็จกามกิจ แต่นิยามนี้ก่อให้เกิด
คำถามตามมาว่า การสำเร็จความใคร่หรือการสำเร็จกามกิจมีความสำคัญต่อนิยามนี้หรือไม่ เช่น ชายหญิงมี
เพศสัมพันธ์กัน ฝ่ายหนึ่งสำเร็จความใคร่ แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่สำเร็จ หรือแม้กระทั่งคนที่สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
หรือคนที่มีเพศสัมพันธ์ทางปากหรือทางทวารหนัก และการข่มขืน เป็นต้น จัดเป็นเพศสัมพันธ์หรือไม่ เกล รูบิน
(Gale Rubin, 1993) นั ก สตรี น ิ ย มผู ้ไ ด้ ศ ึก ษารวบรวมระบบคุ ณค่ า ของเพศสั ม พัน ธ์ ในสั ง คมตะวั นตกพบว่ า
เพศสัมพันธ์มีขอบเขตความหมายกว้างมาก ไม่ได้หมายถึ งเฉพาะเพศสัมพันธ์ตามแนวจารีตดังกล่าวเท่านั้น แต่ยัง
ครอบคลุมถึงการมีกิจกรรมทางเพศกับคนเพศต่างๆ กับอวัยวะต่างๆ กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ กับคนๆ เดียว
หรือหลายคน กับสัตว์หรือกับตุ๊กตา และการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง รวมถึงเพศสัมพันธ์ในสมรสหรือนอกสมรส
หรือจะมีการสอดใส่หรือไม่มีก็ตาม สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็น “การมีเพศสัมพันธ์” ทั้งสิ้น
ส่วนเพศสัมพันธ์ในมุมมองพระพุทธศาสนานั้น ตรงกับคำว่า “เมถุน” หรือ “เมถุนธรรม” และเรียก
อาการหรือกิริยาเช่นนี้ว่า “การเสพเมถุน” หรือ “การเสพเมถุนธรรม” ซึ่งเมื่อพิจารณาจากพระวินัยว่ าด้วยเรื่อง
การเสพเมถุน และเบญจศีลข้องดเว้นจากการประพฤติผิดในกามพบว่า เพศสัมพันธ์นั้นจะต้องมีลักษณะ 3 ประการ
คือ 1) มีการสอดใส่อวัยวะเพศเข้าไปในอวัยวะเพศหรือทวารเบา ทวารหนัก และปาก 2) บุคคลที่เสพ ได้แก่ มนุ ษย์
ทุกคน แม้กระทั่งกับตนเอง รวมถึงสัตว์เดรัจฉานทุกชนิด และอมนุษย์มียักษณ์หรือนาค เป็นต้น ตลอดจนศพคน
ตาย ซากสัตว์ที่ตาย และอมนุษย์ที่ตายแล้ว และ 3) เกณฑ์ตัดสินว่ามีเพศสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ขึ้นอยู่กับอวัยวะเพศ
สัมผัสกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือปากเท่านั้น ในแง่นี้จึ งถือว่า การสำเร็จความใคร่หรือการเสร็จสิ้นกามกิจ
เพศสัมพันธ์กับอุปกรณ์ต่าง และเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการสอดใส่ จึงไม่ถือว่าเป็นเพศสัมพันธ์ในความหมายนี้
ประเด็นต่อมา มุมมองเรื่องเพศสัมพันธ์ในทางพระพุทธศาสนามีลักษณะแบบใด เมื่อพิจารณาจาก
แนวคิด จริยศาสตร์เซ็กส์ใน 4 มุมมอง คือ 1) แนวคิดทฤษฎีกฎธรรมชาติ (Natural Law Theory) 2) แนวคิด
8

ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Email: amchinjang@gmail.com

เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นาไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน

-ปรัชญาและศาสนา กับ AI and Disruptive Technology-

64

จริยธรรมของค้านท์ (Kantian ethics) 3) แนวคิดประโยชน์นิยม (Utilitarianism) และ 4) แนวคิดทฤษฎีคุณธรรม
(Virtue Theory) ซึ่งพบว่า เมื่อพิจารณาถึงจุดนี้จะพบว่า จริยธรรมเรื่องเพศสัมพันธ์ในพระพุ ทธศาสนามีลักษณะ
ใกล้เคียงและสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีคุ ณธรรมมากที่สุด ถึงแม้เพศสัมพันธ์ในพระพุทธศาสนาจะไม่ ปรากฏ
ชัดเจนว่ามีลักษณะสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีกฎธรรมชาติ ที่ยอมรับเพศสัมพันธ์ที่มีเป้าหมายเพื่อให้กำเนิดชีวิต
ในการสืบเผ่าพันธุ์มนุษย์ ยกเว้นเพศสัมพันธ์ในมุมมองของพุทธทาสภิกขุที่เห็นสอดคล้องกับมุมมองนี้ โดกยท่ านย้ำ
ให้เห็นชัดว่า การสืบพันธุ์ที่แท้คือความต้องการให้มีชีวิตใหม่ออกมาเป็นวัตถุประสงค์ ส่วนกามารมณ์นั้นเป็นเพียง
ค่าจ้างที่เป็นแรงจูงใจให้สัตว์ยอมทำการสืบพันธุ์เท่านั้น แต่พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ปฏิเสธเพศสัมพั นธ์แบบนี้ดัง
ปรากฎว่า เพศสัมพันธ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการให้กำเนิดชีวิตของมนุษย์
ในส่วนแนวคิดจริยธรรมของค้านท์ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระ (autonomy) และความเคารพ
ในตัวบุคคล (respect for a person) เป็นฐานในการพิจารณาเรื่องเพศสัมพันธ์ โดยเชื่อว่า การปฏิบัติต่อผู้อื่น
ทางด้านทางเพศในฐานะบุคคลทั้งหมด (whole persons) เป็นกุญแจสำคัญสู่ความเป็นผู้มีคุณธรรม ซึ่งจะเกิดขึ้น
ได้เฉพาะในบทบาทของการสมรสเท่านั้น และพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ปฏิเสธ เพียงแต่ไม่มีท่าทีแบบค้านที่ยอมรับ
เฉพาะระบบผัวเดียวเมียเดียว เพราะโดยหลั กการกว้างๆ พระพุทธศาสนาจะเปิดให้เกี่ยวกับจำนวนคู่ครอง มิได้
กำหนดไว้ตายตัวว่า แบบคนเดียว (แบบผัวเดียวเมียเดียว) หรือ แบบหลายคน (ผัวหรือเมียเกิน 1 คน) สุดแต่ตกลง
ยินยอมกันโดยสอดคล้องกับประเพณีและบัญญัติของสังคม โดยถือสาระว่า ไม่ละเมิดคู่ครอง หรือของหวงห้ามที่
เป็นสิทธิของผู้อื่น ไม่ละเมิดฝ่าฝืนความสมัครใจของคู่กรณี และไม่นอกใจคู่ครองของตนเท่านั้น ซึ่งแนวคิดทั้ง 2 นี้
ถูกจัดให้เป็นแนวคิดเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ในเชิงอนุรักษนิยม
ส่วนแนวคิดประโยชน์นิยมที่ยึดถือความสุขความพึงพอใจโดยรวมจากการมีเพศสัมพันธ์เป็นสำคัญ โดย
ถือว่า เพศสัมพันธ์จะถูกหรือผิด เป็นพฤติกรรมที่สามารถยอมรับได้ ในทางจริยธรรมหรือไม่ ให้พิจารณาว่า การ
กระทำนั้นจะทำให้เกิ ดความสุข (pleasure) โดยรวมมากกว่าการไม่ทำอย่างนั้นหรือไม่ ถ้าทำให้เกิดความสุข
โดยรวมมากกว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้อง กระทั่งมองว่าการผิดประเวณี (adultery) หรือการมีคู่นอนหลายคน
(having multiple sexual partners) อาจสามารถเป็นที่ยอมรับได้ในทางจริยธรรม ถ้าหากปรากฎว่าทำให้มี
ความสุขโดยรวมเพิ่มขึ้น ถึงกระนั้นก็ไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มนุษย์หมกมุ่นในเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวเพราะ
อาจก่อให้เกิดทุ กข์ได้ แนวคิดนี้จึงถูกจัดให้เป็นกลุ่มแนวคิดเชิงเสรีนิยมในด้ านทางเพศ ที่ยอมรับแม้กระทั่ง
เพศสัมพันธ์ที่ผิดประเวณี ซึ่งพระพุทธศาสนาแม้จะยอมรับว่าเพศสัมพันธ์ให้ความสุขที่เรียกว่ากามสุข ถึงกระนั้นก็
ไม่ยอมรับเพศสัมพันธ์ที่ผิดทำนองคลองธรรมเช่นนี้
มุมมองของแนวคิดทฤษฎีคุณธรรมมองว่า สิ่งที่ดีคือสิ่งที่คนดีมีคุณธรรมเลือกจะกระทำ และการมี
คุณธรรมคือการพัฒนาอารมณ์ (dispositions) และนิสัย (habits) เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ในโลก
ตามแนวทางที่ถูกต้อง (right way) ในช่วงเวลาที่ถูกต้อง (right time) ด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง (right reasons) และ
ในขอบเขตที ่ ถ ู ก ต้ อ ง (right extent) ได้ ซึ่ ง จะต้ อ งเป็ น ไปตามกฎแห่ ง ทางสายกลาง (Golden Mean) ของ
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อริสโตเติล คือ “ความพอดี” หรือ “ความพอประมาณ” ในกรณีของเพศสัมพันธ์นั้นคนดีที่มีคุณธรรมจะไม่กระทำ
ด้วยแรงจูงใจทางเพศอย่างเต็มที่โดยไม่ควบคุม หรืออาจจะปฏิเสธความต้องการทางเพศอย่างเด็ดขาด แต่เขา
จะต้องมีเพศสัมพันธ์ในเวลาที่เหมาะสม กับคนที่เหมาะสม ด้วยเหตุผลที่เหมาะสม วิธีหนึ่งในการพิจารณาว่าการ
กระทำมีลักษณะเกินความพอดีหรือไม่ก็คือ “การกระทำนั้นมีความขัดแย้งกับเป้าหมายและคุณธรรมที่ดีงามอื่นๆ
หรือไม่” ถ้าขัดแย้งแม้จะเป็นเพียงคุณธรรมข้อเดียวก็ถือว่าไม่ถูกต้อง เมื่อพิจารณาในมุมมองทางพระพุทธศาสนา
เพศสัมพันธ์ในชีวิตของผู้ครองเรื่องจะต้องเป็นเพศสัมพันธ์ตามหลักเบญจศีลข้อ 3 งดเว้นจากการประพฤติผิด
ประเวณี และเบญจธรรมที่สนับสนุนเบญจศีลข้อนี้คือ กามสังวร การระวัดระวังอย่างรอบคอบในการมีเพศสัมพันธ์
อย่างถูกต้อง ในแง่นี้จะต้องมีลักษณะ คือ 1) คนที่มีสามีหรือภรรยาแล้ว สามารถมีเพศสัมพันธ์กับสามีหรือภรรยา
ของตนเองได้เท่านั้น ตามทฤษฎีเชิงคุณธรรมอาจเรียกว่า “บุคคลที่เหมาะสม” ส่วนผู้หญิงหรือผู้ชายอื่นทุกคน
จัดเป็นบุคคลต้องห้าม (ในการมีเพศสัมพันธ์) ที่เรียกว่าเป็น “อคมนียฐาน” อาจเรียกว่า “บุคคลที่ไม่เหมาะสม” 2)
ส่วนคนโสดที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือ คนที่เลิกกับสามีหรือภรรยา หรือสามีหรือภรรยาเสียชีวิต หรืออย่าร้างแล้ว
ถือว่าไม่ใช่บุคคลต้องห้ามสำหรับคนโสด ที่บรรลุนิติภาวะแล้วเช่นเดียวกัน ตามทฤษฎีเชิงคุณธรรมอาจเรียกบุคคล
ที่อยู่ในวัยนี้ว่า “ช่วงเวลาที่เหมาะสม” และ 3) การแต่งงานหรือการสมรสนั้นทำให้ชายหญิง กลายมาเป็น “สามี”
หรือ “ภรรยา” ตามประเพณี จึงจะสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง ตามทฤษฎีเชิงคุณธรรมอาจเรียกว่า
“เหตุผลที่เหมาะสม” ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงให้มีเบญจธรรมที่คอยสนับสนุนศิลข้อ 3 เป็น “สทารสันโดษ” คือ
ความยินดีพอใจในเพศสัมพันธ์กับสามีหรือภรรยาของตนเท่านั้น นอกจากนี้การไม่ประพฤติผิดประเวณีและมีสทาร
สันโดษนี้ยังจัดเป็น “ทางสายกลาง” (มัชฌิมาปฏิปทา) สำหรับผู้ครองเรือนในทางพระพุทธศาสนา ถื อว่าเป็นข้อ
ปฏิบัติอันพอดีที่จะนำไปสู่จุดหมายแห่งความดับทุก ข์ ปลอดปัญหา เพราะไม่ข้องแวะกับที่สุด 2 อย่าง คือ การ
หมกมุ่นในกามารมณ์และเพศสัมพันธ์ (กามสุขัลลิกานุโยค) และการเว้นขาดหรือไม่ข้องแวะกับกามารมณ์อย่าง
เด็ดขาด เช่น นักบวช เป็นต้น (อัตตกิลมถานุโยค) ซึ่ง มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับกฎแห่งทางสายกลาง (Golden
Mean) ของอริสโตเติลอย่างมาก ดังนั้นในประเด็นจริยธรรมเรื่องเพศสัมพันธ์ตามหลักพระพุทธศาสนาจึงมีลักษณะ
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีคุณธรรมมากที่สุด
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ทัศนะของนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเรื่องการพัฒนาความสุขของสมเด็จพระพุทธโฆษา
จารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต): ข้อพิจารณาเชิงวิพากษ์จากจิตวิทยาเชิงบวก 9
Buddhist Scholars' Views on Somdet Phra Buddhaghosacharya
(P. A. Payutto)’s Ideas of Happiness Cultivation: A Critical Consideration Based on
Positive Psychology
ชุตริณธรณ์ ฝั้นศิริ10
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิ ดเกี่ยวกับการพัฒนาความสุขของจิตวิทยาเชิงบวก โดย
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำมาวิเคราะห์ครอบคลุมประเด็นความเป็นมา
และเป้าหมายของจิตวิทยาเชิงบวก ความหมายและระดับของความสุข องค์ประกอบและวิธีการของ การพัฒนา
ความสุข ผลการศึกษาที่ ได้จะนำมาเป็นพื้นฐานการพิจารณาเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับทัศนะของนักวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาที่นำแนวคิดเรื่องการคิดเชิงบวกของจิตวิทยาเชิงบวกมาใช้ในการอธิบายเรื่องการพัฒนาความสุข
ตามความคิดของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ผลการพิ จารณาพบว่าแม้การคิดเชิงบวกและการคิด
แบบโยนิโสมนสิการมีลั กษณะร่วมกัน แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีลักษณะสำคัญที่แตกต่างกันอันทำให้ไม่สามารถนำ
การคิดแบบโยนิโสมนสิการมาเป็นพื้นฐานสำหรับการคิดเชิงบวกเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของจิตวิทยาเชิงบวกได้
ทั้งหมด

Abstract
This research paper aimed to study creation of happiness according to positive psychology
based on data collected from related literature. An analysis covered the origin and goal of positive
psychology, meanings and levels of happiness, components and methods of happiness creation.
The findings provided a basis for a critical consideration of views of Buddhist scholars who use
the concept of positive thinking from positive psychology to explain Somdet Phra
9

เนื้อหาของบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต สาขาศาสนากับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง “การพัฒนาความสุขตามทัศนะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต): ศึกษาเปรียบเทียบกับจิตวิทยาเชิงบวก”
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นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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Buddhaghosacharya (P. A. Payutto)'s ideas of happiness cultivation. Results of the consideration
showed that while positive thinking and Yonisomanasikāra share some features, the differences
between them prevent an application of Yonisomanasikāra as a basis for positive thinking that
meets all objectives of positive psychology.

1) บทนำ
เราปฏิเสธไม่ได้ว่าท่ามกลางสังคมแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัย นวัตกรรมเทคโนโลยีมีประโยชน์มากใน
เรื่องช่ว ยเหลือชีวิตมนุษย์ ด้านสื่อสาร ด้านความบันเทิงและอีกหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก
ปัญญาประดิษฐ์ AI : Artificial Intelligence ทำให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตและช่วยเหลื อมนุษย์ให้ได้รับความ
สะดวกสบายมากขึ้น (สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหิดล: 2004) ลักษณะกระแสสังคม
ปัจจุบันทำให้มนุษย์บนโลกเดินทางอยู่กับความเจริญวิทยาการอย่างที่สุด แต่อันที่จริงทำให้เห็นว่ามนุษย์แท้จริงที่มี
ความรู้สึกล้วนต้องการเติมเต็มความสุขในชีวิตเท่านั้นเอง
จากสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต นวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างความสุข
ให้ชีวิตมนุษย์อย่างแน่นอน แต่หากการมุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่ความสุขทดแทนที่มากมาย จน
ละเลยการสร้างคุณค่าความสุขแท้จริงนั้นหมายถึง ความอิ่มเอิบใจ ความซาบซึ้งความหมายในชีวิตที่ตัวมนุษย์เอง
สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเอง อาจนำไปสู่ปัญหาการไม่เห็นคุณค่าชีวิตของตนเองและผู้อื่น ไม่เคารพความสัมพันธ์
ที่ดีต่อสถาบันทางสังคม ดังนั้นเราควรให้คุณค่ากับการสร้างความสุขด้วยตนเองเพื่อชีวิตที่ดีในสังคมเทคโนโ ลยี
ควบคู่กันไป ทั้งนี้ผู้นำทางพระพุทธศาสนาอย่างสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาความสุขเพื่อหวังว่าทัศนะของท่านจะช่วยเหลือพุทธศาสนิกชนได้พบสุขภายในอย่างแท้จริง
ขณะที่จ ิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ให้ความสนใจกับการศึก ษาเรื่ องความสุขและ
แสวงหาองค์ความรู้เพื่อสร้างเสริมศักยภาพความสุขของมนุษย์ โดยยึดจุดแข็งของมนุษย์เป็นหลัก ใช้กระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ สวงหาความรู ้ เ พื ่ อ ค้ น หาวิ ธ ี ก ารฝึ ก ฝนมนุ ษ ย์ ใ ห้ ม ี ส ุ ข ภาพจิ ต ดี ย ิ ่ ง ขึ ้ น ไป (Seligman &
Csikszentmihalyi, 2000: 5) ปัจจุบันนี้บทบาทที่มากขึ้นของจิตวิทยาเชิงบวกในการช่วยคนพัฒนาความสุขเชิง
บวก สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถาบันทางสังคมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์ อาทิเช่น สถาบันครอบครัว
การศึกษา การทำงาน ชุมชนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มนุ ษย์ตระหนักถึงคุณค่าของความสุขและเข้าใจวิธีการค้นหา
ความสุข พร้อมแบ่งปันความสุขนั้นให้ผู้อื่นในสังคม (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2560)
ดังนั้นแล้ว ทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการพัฒนาความสุขของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ผ่านงานเขียนบทความวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม” (สกล เหลืองไพฑูรย์ และ สุ
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เชาวน์ พลอยชุม, 2562) และ “ศึกษาวิเคราะห์การคิดเชิงบวกในการพัฒนาชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา” (ปถม
พร ตะละภัฎ และ พระสุธีธรรมานุวัตร, 2560) ซึ่งทั้ง 2 บทความวิจัยใช้การอ้างอิงงานนิพนธ์ของ พระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หนังสือเรื่อง “วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม” ศึกษาเรื่องการคิดเชิงบวก ผู้วิจัยจึงสนใจนำมา
วิพากษ์ว่าบทความวิจัยทั้ง 2 มีฐานคิดของแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกอย่างไร จะสามารถช่วยสนับสนุนได้อย่างไรตาม
ความคิ ด เห็ น ของผู ้ ว ิ จ ั ย ในฐานะผู ้ ว ิ พ ากษ์ เพราะทั ้ ง นี ้ ผู้ วิ จ ั ย ได้ ศ ึ ก ษาแนวคิ ด จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก (Positive
Psychology) เพื่อเป็นหนึ่งในการค้นหาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาความสุขตามทัศนะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต): ศึกษาเปรียบเทียบกับจิตวิทยาเชิงบวก”
2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความสุขของจิตวิทยาเชิงบวก
2.2 พิจารณาเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับทัศนะของนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเรื่องการพัฒนาความสุข
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
3) วิธีดำเนินการศึกษา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) มีวิธีการศึกษาตามดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาความสุขของจิตวิทยาเชิงบวก จากหนังสือ
ตำราและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาความสุข ของจิตวิทยาเชิงบวก ในประเด็น
เกี่ยวกับความเป็นมา ความหมายของความสุข เป้าหมายของการพัฒนาความสุข การแบ่งระดับของการพัฒนา
ความสุข องค์ประกอบของการพัฒนาความสุข วิธีการของการพัฒนาความสุข
ขั้นตอนที่ 3 นำเสนอรายงานผลการศึกษาแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
ขั้นตอนที่ 4 นำผลการศึกษาแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกมาวิพากษ์บทความวิจัย 2 งาน คือ “การ
เสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม” และ “ศึกษาวิเคราะห์การคิดเชิงบวกในการพัฒนาชีวิตตามหลัก
พระพุทธศาสนา” เสนอทัศนะเรื่องการพัฒนาความสุขของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
4) ผลการศึกษา
ความเป็นมาของแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ศาสตร์ทางจิตวิทยาเดิมทีโน้ม
เอียงไปทาง “จิตพยาธิวิทยา (Psychopathology)” มักนิยมศึกษาถึงมนุษย์เป็นโรคทางจิตประสาทและรักษา
อย่างไร รวมถึงใช้การบำบัดจิตใจเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะจิตติดลบให้เข้าสู่สภาวะจิตปกติคือการรักษาที่ผ่านมา ใน
เวลาต่อมามีทางเลือกใหม่เกิดขึ้นคือ จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ที่ต้องการเปลี่ยนความสนใจ
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นักจิตวิทยาและจิตแพทย์ให้มาศึกษาสภาวะจิตที่เข้มแข็งเต็มเปี่ยมด้วยความสุข จากระดับปกติให้เพิ่มสูงสมบูรณ์
ยิ่งขึ้นเป็นประเด็นสำคัญ (วิทยากร เชียงกูล, 2552: 77-78)
ทั้งนี้ สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ (2560: 279-281) กล่าวถึง การพัฒนาแนวคิด จิตวิทยาเชิงบวกต่อยอด
การศึกษาเพราะรับอิทธิพลจาก 1) อิทธิพลจากศาสนา การกลับมาไตร่ตรองถึงมิติคำสอนทางศาสนา อาทิเช่น
ศาสนาที่เชื่อในพระเจ้า เห็นถึงการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์มีอิทธิพลต่อความรู้สึกที่ดี
เปรีย บเสมือนแสงสว่า งนำทางมนุษ ย์ พบความสุ ข ได้ใ นที่ส ุด เพราะความรั กไว้ว างใจต่อ พระเจ้า และการมี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนมนุษย์ถูกเชื่อมโยงกันด้วยความรัก ความเมตตาต่อกัน ในพระพุทธศาสนาคำสอนที่
มีอิทธิพลคือ การใช้ชีวิตอย่างมีสติ ตื่นรู้เท่าทันความคิดอารมณ์ ซึ่งมุมมองจิตวิทยานำอริยมรรคมีองค์แปดไปใ ช้
เป็นวิธีการหนึ่งในการปรับความคิดกับพฤติกรรมช่วยจัดการความทุกข์ 2) อิทธิพลจากปรัชญา (Philosophy)
“กลุ่มปัญญานิยม (Intellectualism)” คือกลุ่มที่มีอิทธิพลให้ความเข้าใจถึงความลึกซึ้งเรื่องคุ ณธรรม ความงอก
งามของชีวิต อาทิเช่น โสกราตีส (Socrates) เสนอแนวคิดรู้จักตัวเอง (Self-knowledge) เชื่อว่ามนุษย์ควรใช้
ปัญญาไตร่ตรอง แสวงหาความรู้ ทำความรู้จักตัวเองเป็นหนทางสู่เป้าหมายสูงสุดในชีวิต ส่วนเพลโต (Plato) เชื่อ
ที่ว่า ความคิดการกระทำถึงความดี คุณธรรม จริยธรรมเป็นตัวนำทางให้มนุษย์พบกับความสุข เรื่องความสุขของ
อริสโตเติล (Aristotle) “ความสุขระดับผัสสะ (Sensation)” และ“ความสุขระดับคุณความดี (Eudaimonia)” มา
จากกิ จ กรรมแสดงออกถึ ง ความเต็ม เปี ่ ย มด้ ว ยความดี นอกจากนั ้ น การย้ อ นกลั บ ไปศึ กษาแนวคิด สุ ขนิยม
(Hedonic) ของเอพิคคิวรัส (Epicurus) ที่ว่าความสุขประกอบไปด้วยมิตรภาพ การได้รับอิ สรภาพจากความ
เจ็บปวดและความกลัว แนวคิดสโตอิก (Stoicism) ที่ส่งเสริมให้ควบคุมตัวเองจากอารมณ์เชิงลบโดยใช้ความคิด ก็มี
อิทธิพลต่อแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกในเวลาต่อมาเช่นกัน 3) อิทธิพลจากจิตวิทยา (Psychology) เนื้อหาจิตวิทยาถูก
พัฒนามากขึ้นยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีแนวคิดจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) เข้ามามีอิทธิพลช่วยรักษา
อาการป่วยทางจิตของมนุษย์ เวลาต่อมาแนวคิดจิตวิทยามนุษยนิยม (Humanistic Psychology) เสนอการศึกษา
คุณลักษณะทีด่ ีของมนุษย์ ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาเรื่องความสุขในเวลาต่อมา
นักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม (Humanist Psychologists) คือ กลุ่มจุดประกายความคิดเรื่องความสุข
และมีอิทธิพล ทำให้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกเริ่มเคลื่อนไหวอย่างจริงจังเกิดขึ้น (อริยา คูหา, 2554: 78) อับราฮัม
มาสโลว์ Maslow (1954) กล่าวให้ความสนใจความสุขของมนุษย์ ซึ่งแตกต่างจากความเชื่อของพฤติกรรมนิยม
(Behaviorism) และแนวคิดจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) ที่มักศึกษาถึงสิ่งผิดปกติของมนุษย์ จึงไม่ได้ศึกษาชีวิต
ที่มีความสุข อีกทั้ง สุรีย์ กาญจนวงศ์ (2556: 20-22) กล่าวถึงว่า พฤติกรรมนิยมและแนวคิดจิตวิเคราะห์เชื่อว่า
มนุษย์ถูกกำหนดพฤติกรรมจากเงื่อนไข ไม่ว่าจะเป็นแรงขับภายใน ปัจจัยภายนอกหรือจากสิ่งแวดล้อมเป็นการมอง
ในแง่ปัญหาพฤติกรรมที่ผิดปกติเพียงด้านเดียว แต่แนวคิดจิตวิทยามนุษยนิยมเชื่อมั่นว่า มนุษย์มี อิสระในการเลือก
กำหนดพฤติกรรมความคิดด้วยตนเอง เพราะมองธรรมชาติของมนุษย์ว่ามีศักยภาพที่งอกงามและพัฒ นาอย่างไม่
จำกัด ส่วน อุบลวรรณา ภวกานนท์ (2555: 18-19) เห็นว่า ถึงแม้แนวคิดจิตวิเคราะห์และแนวคิดจิตวิทยามนุษย
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นิย มมีความเชื่ อ ในแนวที่ เน้น ศึ ก ษาจิต ใต้ส ำนึก เหมื อนกั น โดยเฉพาะคาร์ล รอเจอร์ส (Carl Rogers) ที่ ใ ห้
ความสำคัญกับพลังของจิตใต้สำนึกที่มีอิทธิพลต่อชีวิตและบุคลิกภาพอย่างมากว่า เป็นพลังผลักดันให้ทำกิจกรรม
อย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่เพียงเป็นพลังอันชั่วร้ายอย่างเดียวที่บั่นบอนมนุษย์ และเน้นศึกษาบุคลิกภาพที่ดีในส่วน
ประสบการณ์ของบุคคล ความรู้สึก ทัศนคติต่อการมองโลกและมองชีวิต ให้ความสำคัญมนุษย์ในฐานะเป็น “เอกัต
บุคคล” การสื่อสารรับฟังประสบการณ์แห่งตนเป็นสิ่งสำคัญต่อจิตสำนึกตนเองและพลังแห่งจิตใต้สำนึก ดังนั้นแล้ว
สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ (2560: 283) ได้รวบรวมให้เห็นว่า แนวคิดจิ ตวิทยาเชิงบวกได้ย้อนกลับไปเอาทฤษฎีของ
จิตวิทยามนุษยนิยม (Humanistic Psychology) ประกอบด้วย ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of
Needs) ทฤษฎีคุณลักษณะ (Trait Theory) ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Humanist Personality Theory) ทฤษฎีการ
กำหนดตนเอง (Self Determination Theory) ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting Theory) ทฤษฎีความหวัง
(Hope Theory) ทฤษฎีขยายและสร้างความตระหนักรู้ (The Broaden and Build Theory) มาเป็นรากฐาน
การศึกษาเรื่องความสุข จนนำมาสู่แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกในที่สุด
ต่อมาการเปิดตัวเริ่มต้นขึ้น Seligman & Csikszentmihalyi (2000: 5-14) ได้นำเสนอจิตวิทยาเชิง
บวกขึ้นมาเป็นสาขาวิช าอย่างเป็น ทางการ ณ มหาวิทยาลัยเพนซิเวเนีย (University of Pennsylvania) โดย
ศาสตราจารย์ มาร์ติน เซลิกแมน (Martin Seligman) อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเพนซิเวเนียและนายกสมาคม
จิตวิทยาในอเมริกาปี ค.ศ.1998 นักจิตวิทยาเชิงบวกให้ความสนใจ 3 ระดับ คือ
1) การรับรู้ด้านนามธรรม (Subject level) ประกอบด้วย การรับรู้จากการคิดและประสบการณ์
ส่งผลต่อการเพิ่มความรู้สึกเชิงบวก อารมณ์เชิงบวก (Positive Emotion) คุณค่า (Value) ความหวัง (Hope) การ
มองโลกในแง่ดี (Optimism) สติในขณะทำกิจกรรม (Flow) ความสุข (Happiness) และสุขภาวะ (Wellbeing)
2) การรั บ รู ้ ด ้ า นบุ ค คล (Individual level) ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลเชิ ง บวก (Positive
Personal Traits) ประกอบด้ ว ย บุ ค ลิ ก ภาพเชิ ง บวก (Positive Characteristics) จุ ด แข็ ง ของบุ ค ลิ ก ภาพที่ดี
(Character Strengths)
3) การรับรู้ด้านกลุ่ม (Group level) สถาบันสนับสนุนจิตวิทยาเชิงบวก ส่งเสริมบุคคลให้นำไปใช้
ประโยชน์ในสถาบันทางสังคม เช่น ภายใต้องค์กรเชิงบวก (Positive Institutions) การแสดงออกพฤติกรรมแห่ง
การช่วยเหลือเกื้อกูล (Altruism) จริยธรรมภายในองค์กร (Work ethnic)
ความหมายของความสุข Diener (1984) ให้ความหมายความสุขว่า เป็นอารมณ์ความรู้สึกด้านบวก
เป็นแรงจูงใจทำให้เกิดการแสดงออกพฤติกรรมที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจในชีวิต ส่วน Seligman (2000: 5) เสนอ
ว่า ความสุขคือการมีความพึงพอใจในชีวิต เกิดจากการสร้างอารมณ์เชิงบวกและกิจกรรมเชิงบวก ทำให้มีความร่า
เริงอยู่ภายในใจ คนที่มีความสุขแตกต่างจากคนทั่วไปคือ “พวกเขามีสัมพันธ์ภาพที่ดีทางสังคม” มีความสุขเมื่อได้
เข้าร่วมกลุ่มคนทางสังคม Lyubomirsky, et al (2005: 803) เสนอนิยามความสุขว่า “การได้รับประสบการณ์
ทางด้านบวก” เช่น สัมผัสได้ถึงความปิติ สมใจ ความภาคภูมิใจที่บ่อยครั้ง มีประสบการณ์ทางด้านลบด้วยเช่นกัน
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เช่น สัมผัสถึงความเศร้า วิตกกังวล ความโกรธ แต่น้อยครั้งเรียกว่าไม่บ่อยนัก ส่วน ทาล เบน-ชาฮาร์ (2559: 60)
กล่าวว่า ความสุขคือประสบการณ์ภาพรวมที่มีความพอใจและมีความหมาย คนที่มีความสุขมักมีมุมมองว่า “ชีวิต
ตัวเองเปี่ยมไปด้วยความหมาย” ไม่ใช่ระยะใดระยะหนึ่งต้องเป็นภาพรวมของชีวิตทั้งหมด ทั้งนี้อาจต้องเจอปัญหา
อุปสรรค ความเจ็บปวด แต่สามารถเผชิญหน้าและมีความสุขกับเหตุการณ์นั้น ๆ
อีกทั้ง วิทยากร เชียงกูล (2552: 3-5) สรุปความสุขของจิตวิทยาเชิงบวกว่า “ความสุข หมายถึง
ความพอใจอย่างลึกล้ำที่มีความหมายต่อชีวิต อารมณ์ดี สุขภาพจิตดี มีชีวิตที่มีคุณภาพ” รวมถึง กุญชรี ค้าขาย
(2559: 174) สรุปว่า ความสุขเป็น “สภาวะทางจิต” ความรู้สึกที่มีความพึงพอใจ เบิกบาน ยินดี รื่นเริง มักใช้คำว่า
“คุณภาพชีวิต” เป็นคำใหญ่ของชีวิตที่มีความสุข นักปรัชญานักคิ ดทางศาสนาส่วนใหญ่มักนิยามความสุขว่าเป็น
“การดำรงชีวิตที่ดี” ไม่ใช่เพียงมีอารมณ์พอใจทั่วไป ส่วนทางจิตวิทยาเชิงบวกหมายถึง “ความสุขประกอบด้วย
อารมณ์เชิงบวกและการกระทำเชิงบวก”
เป้าหมายของการพัฒนาความสุข อุมาพร ตรังคสมบัติ (2560) บอกถึงเป้าหมายว่า คนในสังคมควร
มีชีวิตที่ดีมีความสุข ไม่ใช่เพียงมีชีวิตอยู่แต่เป็นชีวิตที่ลุ่มลึก เข้าใจชีวิตเปรียบได้กับต้นไม้ที่เบิกบานและเติบโต มี
ความรู้สึกที่ดีต่อชีวิตหรือมีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต ส่วน Seligman (2008) และ Seligman, et al (2005: 410)
กล่าวว่า 50 ปีที่ผ่านมา จิตวิทยาเองสามารถสร้างยา วิธีการรักษา ทดสอบให้มีความเที่ยงตรง แสดงให้เห็นถึงว่า
จิตวิทยาทำให้คนที่มีทุกข์ มีความทุกข์น้อยลง แต่ก็ทำให้ต้องเร่งรีบกับคนที่มีปัญหา จนละเลยการยกระดับชีวิต
ของคนปกติ ลืมรับผิดชอบความเป็นมนุ ษย์ไป ลืมเรื่องความสุข ลืมคำว่า “อัจฉริยภาพและพรสวรรค์” ลืมการ
สร้างวิธีการหรือสร้างระบบพัฒนามนุษย์ด้านบวกไป ดังนั้นการเกิดขึ้นของจิตวิทยาเชิงบวกจึงมีเป้าหมายคือ
ต้องการศึกษาเรื่องความสุขให้เป็นทางเลือกเพื่อส่งเสริมชีวิตที่น่าพึงพอใจของบุคคลและสังคมยิ่งขึ้นดังนี้
1) ศึกษาสภาพเป็นอยู่ การแสดงพฤติกรรมในชีวิตคนปกติให้ความสำคัญกับ “จุดแข็ง” ของมนุษย์
และค้นหาแนวทางการใช้ชีวิตให้สุขสมบูรณ์ขึ้น
2) บ่มเพาะให้มีพรสวรรค์หรือมีความสามารถพิเศษ
3) เอาใจใส่เสริมสร้างบุคคลมี “อัจฉริยภาพและพรสวรรค์”
การแบ่งระดับของการพัฒนาความสุข Seligman (2008) และ Seligman (2004: 1379-1381)
นำเสนอ การพัฒนาชีวิตที่มีความสุข 3 ระดับ ซึ่งเชื่อว่ามีความแตกต่างกันเพราะสามารถสร้างได้ด้วยวิธีการที่
แตกต่างกัน ดังนี้
1) ชี ว ิ ต ที ่ ร ื ่ น รมย์ (The Pleasant Life) เป็ น ชี ว ิ ต ที ่ เ ต็ ม เปี ่ ย มด้ ว ยอารมณ์ เ ชิ ง บวก (Positive
Emotion) มีความสนุกสนานต่อการใช้ชีวิต ได้รับสิ่งตอบสนองมากเท่าที่ต้องการ เรียนรู้ทักษะแบบ “ดื่มดำ” เพื่อ
เพิ่มความเข้มข้นและขยายอารมณ์เชิงบวกให้เต็มที่ แต่การสร้างชีวิตที่รื่นรมย์มีข้อเสียตรงระดับความสุขของแต่ละ
คนมีต่างกัน ซึ่งไปเกี่ยวโยงกับมรดกทางพันธุกรรมถึง 50% ทำให้การขึ้นลงของอารมณ์เชิงบวกหรือเชิงลบไม่ได้
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เปลี่ยนแปลงกันได้ง่าย ๆ ถึงแม้จะสามารถทำให้อารมณ์เชิงบวกเกิดขึ้นได้ตามวิธีการทางจิตวิทยาก็ช่วยเพิ่มขึ้นมา
ได้ 15% - 20 % ของพื้นอารมณ์เดิมและเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวที่เกิดภายในตัวบุคคลเท่านั้น
2) ชีวิตที่ดี (The Good Life) เป็นชีวิตที่ทุ่มเท เอาใจใส่ จดจ่อกับการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพราะเป็นสิ่งสำคัญหรือได้ทำสิ่งที่ตนเองรัก เช่น เมื่อบุคคลหนึ่งรักดนตรีมาก ขณะได้ฟังเสียงดนครีอยู่ในภาวะเกิด
สมาธิจดจ่อลึกซึ้ง เรียกว่า “ภาวะ Flow” รับรู้สัมผัสถึงความปิติ มีพลัง มองเห็นแรงบันดาลใจ เป็นต้น การเกิดสิ่ง
นี้ขึ้นได้จำเป็นต้องรู้จักตัวเอง รู้จุดแข็งของตัวเองแล้วว่าอยู่ตรงไหน หลังจากนั้นให้ออกแบบชีวิตของตนเองโดยใช้
จุดแข็งเหล่านี้ให้มากที่สุด จะเป็นหนทางนำพาชีวิตไปสู่ชีวิตที่ดีมากขึ้น
3) ชีวิตที่มีความหมาย (The Meaningful Life) ความสุขที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสิ่ งมีคุณค่าสูงสุด
นอกจากจะออกแบบชีวิตของตัวเองได้ดีแล้ว เข้าใจแล้วว่า อะไรคือจุดแข็งที่ดีที่สุดในชีวิตของตัวเอง ยังสามารถลง
มือทำอะไรบางอย่างเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ทำให้เข้าสู่ความรู้สึกอิ่มเอิบใจ งอกงาม ความเจริญเติบโตทางจิต
วิญญาณ อันเนื่องมาจากได้เข้าใจแล้ วถึงชีวิตที่มีความหมาย ผลักดันให้บุคคลรู้สึกว่าคุ้มค่าเหลือเกินที่ได้เกิดมา
“เพื่อเข้าถึงเป็นส่วนหนึ่งและรับใช้อะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณเอง”
นอกจากนั้น มาร์ติน เซลิกแมน (Martin Seligman) ให้ความเห็นว่า ชีวิตที่รื่นรมย์เหมือน “วิปครีม
และเชอร์รี่ที่มาแต่งหน้าให้น่ากินและสวยขึ้นเท่านั้น” สิ่งสำคัญที่มาเติมเต็มความพึงพอใจในชีวิตคือ การแสวงหา
ชีวิตที่มีความหมายและควรมีความสุขทั้ง 3 ระดับให้ครบในชีวิตคน ๆ หนึ่ง หมายถึง ชีวิตที่เป็นบวกในทางกลับกัน
ถ้าไม่มี 3 ระดับนี้เกิดขึ้นในชีวิตก็เท่ากับว่าชีวิตนั้นว่างเปล่า เป็นชีวิตที่ติดลบขาดความสุขในชีวิต การสร้างความพึง
พอใจและความหมายในชีวิตก็ย่อมลดน้อยลง (Seligman, 2008)
องค์ ป ระกอบของการพั ฒ นาความสุ ข มาร์ ต ิ น เซลิ ก แมน (Martin Seligman) ได้ ค ิ ด ทฤษฎี
“P.E.R.M.A.” คือองค์ประกอบของความสุขให้เป็นแนวทาง “การพัฒนาความสุข (Happiness) และสุขภาวะ
(Well-being)” (สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์, 2560: 282)
1) วิธีการพัฒนาอารมณ์เชิงบวก (Positive Emotion) การศึกษาถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดความสุขหรือ
การตอบสนองให้เกิดอารมณ์เชิงบวกมี 3 ประการคือ 1) มรดกทางพันธุกรรม (Genetics 50 %) 2) จากการ
กระทำและความคิดในชีวิตประจำวันที่บุคคลเลือกทำ (Actions and Thoughts 40 %) 3) จากปัจจัยภายนอก
บริบทสิ่งแวดล้อมที่บุคคลได้รับ (External Circumstances 10 %) สิ่งที่แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกเข้าไปจัดการ
ได้มากที่สุดคือ (Actions and Thoughts 40 %) การหาว่าการกระทำและความคิดอะไร ที่ช่วยสร้างอารมณ์เชิง
บวกและความสุขมากขึ้น (Lyubomirsky, et al, 2005: 111-131) จิตวิทยาเชิงบวกเชื่อว่า การสร้างชีวิตที่รื่นรมย์
(The Pleasant Life) มาจากสร้างทักษะอารมณ์เชิงบวกให้เกิดขึ้น อีกทั้งการศึกษาค้น พบทางวิทยาศาสตร์ใน
ประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) มาช่วยเพิ่มความเข้าใจและได้เชื่อมโยงพลวัตระบบประสาทชีววิทยากับผล
การศึกษาของจิตวิทยาเชิงบวกให้ชัดเจนมากขึ้นว่า วิธีการแสดงพฤติกรรมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับการ
กระตุ้นสมองให้หลั่งฮอร์โมนความสุข ซึ่งช่วยสร้างอารมณ์เชิงบวกขึ้นได้นั่นเองและเทคนิคที่สำคัญคือ การเปลี่ยน
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ความคิดเชิงบวกให้มีความสอดคล้องกับการกระทำหรือพฤติกรรมเป็นสิ่งสำคัญ (อุมาพร ตรังคสมบัติ , 2560;
มนตรี แสงภัทราชัย, 2562)
2) วิธีการพัฒนาความผูกพัน ต่อกิจกรรม (Engagement) ความผูกพันต่อกิจกรรมมักจะมี ค ำว่ า
“Flow” ติดตามด้วยเสมอ เป็นภาวะรู้สึกเพลิดเพลินกับกิจกรรมอย่างจดจ่อลึกซึ้ง การทำกิจกรรมบ่อยจนเกิด
“ทักษะ” พรสวรรค์เฉพาะตัวขึ้นมา เช่น นักกีฬาวิ่งหมั่นฝึกซ้อมทุ่มเท ทำให้มีพลังมุ่งมั่น มั่นคง สงบ ภาวะที่บุคคล
เกิดแรงปรารถนาทำอะไรบางอย่างให้บรรลุเป้าหมายตามมา (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2560) ขณะที่ทำกิจกรรมอย่าง
มีความสุขเป็นช่วงเวลาเข้าสู่ “Flow” ภาวะที่กำลังอยู่กับอะไรบางอย่างที่เปรียบเสมือนรางวัลอันมีคุณค่าในตัวมัน
เอง การกระทำกับการตระหนักรู้เชื่อมโยงประสานเป็นหนึ่งเดียว ประสบการณ์เช่นนี้คือ การสัมผัสถึงความพอใจ
เรียนรู้เติบโตอย่างเข้าใจตัวเอง เข้าใจกิจกรรม มองเห็นประโยชน์จากสิ่งที่เรารักเป็นแนวทางหนึ่งที่ เข้าสู่ความสุข
แบบชีวิตที่ดี (The Good Life) ตัวอย่างวิธีการพั ฒนาคือ การเลือกความยากง่ายของกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นงาน
การละเล่น การเรียนรู้ ทักษะของผู้ทำกิจกรรมต้อ งอยู่ในระดับที่สมดุลและสอดคล้องกันถึงเข้าสู่ “ภาวะลื่นไหล
Flow” “งานยากมาก มีทักษะต่ำ จะทำให้กังกลใจ” “งานง่ายมาก มีทักษะสูง จะรู้สึกเบื่อ” สิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้ นคือ
ความเจ็บปวดและความกลัวไม่ควรเป็นเงื่อนไขที่ดีสำหรับผลงานที่ยอดเยี่ยม สิ่งที่ควรเกิดขึ้นคือ ความรักและความ
สนุกสนาน (ทาล เบน-ชาฮาร์, 2559: 122-124)
3) วิธีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี (Relationships) มาร์ติน เซลิกแมน Seligman (2008) เชื่อว่า คน
ที่มีความสุขย่อมมีความสัมพันธ์ที่ดี บ่งบอกด้วยว่าชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพที่ดีมาจากสิ่งสำคัญคือ การได้รับการ
ยอมรับจากตนเอง จากผู้อื่น เพราะสามารถพัฒนาให้รู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองและสายสัมพันธ์นั้นสำคัญมาก มั นอาจ
นำพาให้พบเจอชีว ิต ที ่ม ีความหมายขึ ้น มา (The Meaningful Life) ทั้งนี้ วิธ ีการแสดงออกทางพฤติ ก รรมมี
ความสำคัญอย่างมากต่อความรู้สึกภายในลึก ๆ ของผู้ถ่ายทอดและผู้รั บสาร เพราะสามารถสร้างความมั่นคงในใจ
และลดความกลัว ความเจ็บปวด ดังเช่น การสัมผัสที่อ่อนโยน กุมมือ โอบไหล่ การกอด นับเป็นการสื่อสารไม่ใช้
คำพูด แต่ต้องการบอกความรู้ สึกลึก ๆ ข้างในที่เป็นภาษาบวก, บทแผ่เมตตาแบ่งปันความสุข , การกล่าวขอบคุณ
แสดงความรู้สึกที่ดีและบริ สุทธิ์ใจต่อผู้อื่นเป็นภาษาพูด ภาษากาย ทั้งหมดจะช่วยกระตุ้นสมองของผู้ถ่ายทอดและ
ผู้รับสารได้ดี (มนตรี แสงภัทราชัย, 2562)
4) วิธีการพัฒนาความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมาย (Meaning) มี 2 ขั้นตอน (1) ทำความรู้จักตัวเอง
จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่สำคัญในการตอบตัวเองได้ว่า เราต้องการอะไรในชีวิต วิธีการคือให้เขียนบรรยายทบทวน
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่ส่งผลต่อตัวเองคนเดียวและต่อผู้อื่นอย่างไตร่ตรองดี ๆ ลองสังเกตรูปแบบ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วเขียนข้อสรุปเกี่ยวกับตัวเอง วิธีการนี้จะช่วยฝึกให้ตัวเรารู้จุดแข็งจุดอ่อนและยอมรับตัวเอง
(ทาล เบน-ชาฮาร์, 2561: 64) หรือสามารถทำแบบประเมินหาจุดแข็งในเว็บศูนย์จิตวิทยาของ Pennsylvania
University หรือใน www.authentichappiness.org หัว ข้อ VIA Survey of Character strengths มี 240 ข้อ
ผลของจุดแข็งบุคคล (Character Strengths) แบ่งออกเป็น 6 หมวด 24 คุณลักษณะสามารถบอกได้ว่า ผู้ทำแบบ
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ประเมินอยู่ในหมวดหมู่ใด มีคุณลักษณะเฉพาะพิเศษใด (Seligman, 2008; อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2560; สุดารัตน์
ตันติวิวัทน์, 2560) ขั้นที่ (2) เมื่อเข้าใจตนเองและหาจุดแข็งได้ จากนั้นให้เริ่มออกแบบชีวิตโดยใช้จุดแข็งเพื่อ
แสวงหาความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายนั้นหมายถึง ชีวิตที่ทำเพื่อผู้อื่น โดยใช้วิธีการ “สร้างแผนที่แห่งความหมาย”
บอกเล่าเรื่องราวที่เล็กน้อยที่สุด ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่หรือประสบความสำเร็จอะไร แต่เป็นประสบการณ์
ที่มีคุณค่าและมีความหมายกับชีวิตเรา ฝึกเขีย นเล่าเรื่องในทุก ๆ วันเพื่อสื่อสารกับตัวเรา วิธีการนี้จะช่วยเพิ่ม
ความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายในทุก ๆ วัน (ทาล เบน-ชาฮาร์, 2561: 29-30)
5) วิธีการพัฒนาให้บรรลุถึงเป้าหมาย (Accomplishment) การพัฒนาเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายเป็น
สิ่งที่สำคัญมาก แนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวกเชื่อว่า ภายในตัวของบุคคลต้องมี 2 อย่างที่สำคัญคือ มองโลกเชิงบวก
(Optimism) และความยืดหยุ่น (Resilience) ถึงขั้นนี้นักวิทยาศาสตร์มักเรียกกันว่า “กริบ” ความคม ความอึด
ความเชี่ยวชาญ ความชัดเจน ความสามารถล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมอ ความสุขสามารถเกิดขึ้นเมื่ อมีเป้าหมาย
แต่สำคัญกว่านั้นคือ ลงมือทำขั้นตอนนั้น เมื่อทำสำเร็จแล้วสามารถทำให้บรรลุสิ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างเป็น
รูปธรรม เป็นองค์ประกอบที่ทำให้รู้สึกถึงความภาคภูมิใจเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และเกิดความเชี่ยวชาญนั้น
มากขึ้น สุดปลายทางของการพัฒนาความสุขในตัวบุคคลจะสามารถเกิดขึ้นได้จริง ๆ (อุมาพร ตรังคสมบัติ , 2560)
มองโลกเชิงบวก (Optimism) หมายถึง การมองเห็นความสำคัญของแรงผลักดันชีวิตถูกเชื่อมโยงกับระดับความ
มั่นใจในตัวเอง ความกล้าหาญในการต่อสู้ปัญหาและเผชิญหน้ากับความยากลำบากได้ เมื่อปัญหาเข้ามาท้าทาย
ความสามารถของบุคคล การมองโลกเชิงบวกมีส่วนช่วยให้กิจกรรมหรืองานบรรลุถึงเป้าหมายได้สำเร็จ (Peterson
& Bossio, 2001: 127-139) ส่วนความยืดหยุ่น (Resilience) หมายถึง ความสามารถในการฟื้นตัวจากความทุกข์
ความสามารถปรับ ตัว ให้กลับมาเริ่มต้น ใหม่และกลับเข้าสู่สมดุล มีความทนทานต่อการทำกิจกรรมให้บรรลุ
เป้าหมาย (Luthans, Avolio & Youseff, 2007: 121)
5) การวิพากษ์
ผู้วิพากษ์เลือกบทความวิจัย 2 ชิ้นคือ เรื่อง “การเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม”
(สกล เหลืองไพฑูรย์ และ สุเชาวน์ พลอยชุม , 2562: 113-123) และเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์การคิดเชิงบวกในการ
พัฒนาชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา” (ปถมพร ตะละภัฎ และ พระสุธีธรรมานุวัตร, 2560: 1354-1363) เสนอ
ทัศนะเรื่องการพัฒนาความสุขของสมเด็จ พระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ซึ่งผู้วิพากษ์เห็นว่า มีข้อที่น่า
พิจารณาอยู่สองประเด็น ได้แก่ 1) การคิดเชิงบวก และ 2) การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ทั้งนี้ผู้วิพากษ์จะนำ
จิตวิทยาเชิงบวกมาเป็นแนวทางในการประเมินว่าทัศนะเรื่องความสุขของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺ
โต) ในทั้งสองประเด็นนี้มีความสอดคล้องและแตกต่างกับจิตวิทยาเชิงบวกอย่างไร
1) ประเด็นแรก การคิดเชิงบวก สกล เหลืองไพฑูรย์ และ สุเชาวน์ พลอยชุม (2562: 116-117)
ปถมพร ตะละภัฎ และ พระสุธีธรรมานุวัตร (2560: 1358-1360)
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บทความวิจัย
ให้ผลการศึกษาถึง
1.ความหมายของ
การคิดเชิงบวก

“การเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนว
พุทธธรรม”
การคิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างใด
อย่างหนึ่งสู่การปฏิบัติให้ฟันฝ่าอุปสรรคและ
เกิดความสุขในชีวิต
2.วิธีการคิดเชิงบวก “เชื่อมั่น พยายาม ตั้งใจ มุง่ มุ่น แก้ปัญหา”

“ศึกษาวิเคราะห์การคิดเชิงบวกในการ
พัฒนาชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา”
การคิ ด ที ่ ย กระดั บ จิ ต ให้ ส ู ง ให้ เ กิ ด สุ ข
สามารถปรับเปลี่ยนลงจิตใต้สำนึก ส่งผล
ถึงพฤติกรรมภายนอกของผู้คิดคนนั้นๆ
“การคิ ด เชิ ง บวก 5 รู ป แบบ (Big five
model)”คื อ การคิ ด เปิ ด รั บ สิ ่ ง ใหม่ , คิ ด
ประนีประนอม, คิดมีจิตสำนึกดี , คิดกล้า
หาญ, คิดให้จิตใจมั่นคง
3.ผลที ่ ค าดว่ า จะ - เป้าหมายคือ ความสำเร็จและความสุข
- มีประโยชน์ต่อการพัฒ นากิจกรรมการ
เกิดขึ้น
- มีข้อจำกัดคือ บางครั้งผู้คิดเชิงบวกอาจจะ งาน, ต่ อ ผลงาน, ต่ อ ความสำเร็ จ เชิ ง
ไม่ ส ำเร็ จ , การตั ้ ง เป้ า หมายของชี ว ิ ต ไม่ ประจักษ์
สามารถบรรลุเป้าหมาย
- สร้ า งสุ ข , สร้ า งมิ ต รภาพ, สร้ า งแรง
บันดาลใจ, สร้างโอกาส, สร้างความโดด
เด่นให้องค์กร, สร้างวิสัยทัศน์ ของตนเอง
และองค์กร
ส่วนวิพากษ์
ความหมายของการคิดเชิงบวก ทั้ง 2 บทความวิจัยสอดคล้องกับ การคิดเชิงบวกในจิตวิทยาเชิง
บวก เพราะทั้ง 2 บทความวิจัยชี้ให้เห็นว่า การคิดเชิงบวกสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดความสุขได้ ซึ่งจิตวิทยา
เชิงบวกเชื่อว่า การคิดเชิงบวกจะส่งผลถึงความหวั่นไหวทางอารมณ์ความรู้สึก และมีอิทธิพลสัมพันธ์กับสรีระ
ร่างกายได้ถึงในระดับเซลล์ เช่น การเกิดอารมณ์พึงพอใจ อารมณ์สนุกสนาน อารมณ์ภาคภูมิใจ อารมณ์ดี เป็นต้น
เมื่อร่างกายรับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้น จะผลักดันให้สร้างพฤติกรรมแสดงถึงความสุขบางอย่างออกมา (จิราภรณ์ ตั้งกิตติ
ภาภรณ์, 2557: 163-164) ดังนั้น ความหมายของการคิดเชิงบวกทั้ง 2 บทความวิจัย จึงสอดคล้องกับจิตวิทยาเชิง
บวก
วิธีการคิดเชิงบวก จะเห็นได้ว่าทั้ง 2 บทความวิจัย ให้ใช้วิธีการคิดเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้น
แทนการคิดไปในแง่ลบ ความรู้สึก “เชื่อมั่น พยายาม ตั้งใจ มุ่งมุ่น แก้ปัญหา” หรือความรู้สึกใจกว้างเปิดรับสิ่งใหม่,
รู้สึกประนีประนอม, รู้สึกมีจิตสำนึกดี , รู้สึกกล้าหาญ, รู้สึกจิตใจมั่นคง ภายใต้จิ ตวิทยาเชิงบวกถือว่า ความรู้สึก
เหล่านี้ จัดเป็นอารมณ์เชิงบวก ดังนั้น การเลือกใช้วิธีการคิดเชิงบวกของบทความวิจัยทั้ง 2 เพื่อกระตุ้นความรู้สึก
จึงสอดคล้องกับจิตวิทยาเชิงบวก ทั้งนี้ในส่วนที่จะเพิ่มเติมให้เกิดความเข้าใจคือ จิตวิทยาเชิ งบวกใช้เทคนิคการคิด
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เชิงบวกนี้ ช่วยกระตุ้นบุคคลภาวะจิตปกติและภาวะจิตซึมเศร้า โดยต้องมีปัจจัยต่าง ๆ กระตุ้นให้เกิดการคิดเชิง
บวกขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อม, ตัวกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้พัฒนาด้านสมองขึ้นมา ให้
บุคคลมีความสุขกับการดำเนินชีวิตและการทำกิจกรรมมากขึ้น ตัวอย่ าง เมื่อบุคคลมีความคิดหยุดสูบบุหรี่ เพราะ
เขากำลังจะมีลูก (ความคิด) เกิดความรู้สึกมุ่งมั่น (อารมณ์เชิงบวก) เขาหันมาออกกำลังกายแทนกิจกรรมสูบบุหรี่
(พฤติกรรมเชิงบวก) เป็นต้น (จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์, 2557: 266)
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้ง 2 บทความวิจัย สอดคล้องกับจิตวิทยาเชิงบวก แต่มีสิ่งที่เพิ่มเติมคือ
1) บทความวิจัย “ศึกษาวิเคราะห์การคิดเชิงบวกในการพัฒนาชีวิตตามหลัก พระพุทธศาสนา” การ
แยกประเด็นเรื่องผลของการคิดเชิงบวก หากแต่จิตวิทยาเชิงบวกเป็นไปเพื่อพัฒนาอารมณ์เชิงบวกในชีวิตบุคคล
(ชีวิตที่รื่นรมย์) เป็นหลัก การสร้างความโดดเด่นและวิสัยทัศน์ให้องค์กรของผู้คิดเชิงบวกเป็นผลพลอยได้และ
แนวโน้มเท่านั้น
2) บทความวิจัย “การเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม” ชี้ว่า “มีข้อจำกัดคือ บางครั้งผู้
คิดเชิงบวกอาจจะไม่สำเร็จ , การตั้งเป้าหมายของชีวิต ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย” (สกล เหลืองไพฑูรย์ และ สุ
เชาวน์ พลอยชุม, 2562: 117) ทั้งนี้ขออธิบายเพิ่มเติมว่า จิตวิทยาเชิงบวกมีความหวังว่า ผู้คิ ดเชิงบวกจะมองเห็น
ความสัมพันธ์เป้าหมายกับความสุขได้ถูกต้องมากขึ้น กล่าวคือ มนุษย์ส่วนใหญ่ล้วนต้องการทำงานให้บรรลุซึ่ง
เป้าหมาย เพราะอยากประสบความสำเร็จและรับความสุข แต่ถ้าหากไม่บรรลุซึ่งเป้าหมาย ก็สามารถนำบุคคลนั้น
ไปสู่ความเหนื่อยล้า สิ้นหวัง ท้อแท้ได้เช่นกัน แต่ถึงอย่างไรทั้งความพอใจ ความสิ้นหวังก็เป็นความรู้สึกที่อยู่กับตัว
บุคคลนั้นได้ไม่นานนัก แต่การเข้าใจความสัมพันธ์ “ระหว่างจุดหมายปลายทางกับการเดินทาง” ที่มีคุณค่าตลอด
การเดินทางเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่า เพราะทำให้ผู้คิดเชิงบวกเกิดการเรียนรู้ มองเห็นและสัมผั สความสุขระหว่าง
เดินทาง ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ความพึงพอใจในชีวิตได้มากขึ้น (ทาล เบน-ชาฮาร์, 2559: 101-104) ดังนั้น เมื่อผู้คิดเชิง
บวกมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถชนะอุปสรรค, ไม่บรรลุเป้าหมายได้ แต่สามารถมองเห็นความสุขเกิดขึ้นได้ชัดเจน ก็
เท่ากับเป็นผู้มีความสุขได้
ประเด็นที่สอง การคิดแบบโยนิโสมนสิการ สกล เหลืองไพฑูรย์ และ สุเชาวน์ พลอยชุม (2562: 117118) และ ปถมพร ตะละภัฎ และ พระสุธีธรรมานุวัตร (2560: 1356-1361)
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การคิดเชิงบวก (จิตวิทยาเชิงบวก)
1 หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมวิธีคิดให้อกุศลลดลง กุศล / คิดมองหาอารมณ์ความรู้สึกที่ดี (ยินดี , เบิกบาน,
เพิ่มขึ้น มนุษย์ย่อมถูกพัฒนาเข้าสู่ความสุข
มองหาคุ ณ ค่ า ในตนเอง และหาความหมายสิ่ ง
รอบตัวได้ดี)
2 อุบายมนสิการ คิดถูกวิธี เข้าหาความจริง ทำให้ / คิดที่มีหลักความเชื่อที่ถูกต้อ งสอดคล้องกับความ
เข้าใจสิ่งทั้งหลายตาม “ความจริง”
เป็นจริง (จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์, 2557: 132)
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3 การณมนสิการ คิดมีเหตุผล
“คิดแก้ปัญหา”

/ คิดแล้วสามารถลงมือแก้ไขปัญหา (เข้าใจปัญหา)
การแสดงออกทางร่างกายสืบเนื่องมาจากการคิด
ความรู้สึก (Seligman, 2008)
4 อุปปาทกมนสิการ คิดให้เกิดผลอันพึง ประสงค์ / คิดแล้วเกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น
“คิดสร้างประโยชน์”
(มีความหวัง) (Seligman, 2008)
5 ปถมนสิการ คิดถูกทางมีระเรียบ
X คิดเปลี่ยนมุมมองใหม่ (Reframing) และ
คิดได้ต่อเนื่องเป็นลำดับ
การเปลี่ยนความคิด
ตามแนวเหตุผล
(Thought-Change Technique)
“แสวงหาความจริง”
“แสวงหาความสุข”
• กระบวนการคิด (พิจารณาคิดเรื่องทุกข์
• กระบวนการคิด (พิจารณาคิดเรื่องสุ ข
กับสุขคือสิ่งเดียวกัน ไม่แยกออกจากกัน)
แยกออกจากทุกข์)
• กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มที่ต้ อ งการพั ฒ นา
• กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มที่ต้องการพัฒ นา
สติปัญญา)
อารมณ์ ค วามรู ้ ส ึ ก และพฤติ ก รรมเชิ ง
บวก)
ส่วนวิพากษ์
ข้อ 1, 2, 3, 4 จากตารางข้างต้น ของการคิดแบบโยนิโสมนสิการมีจุดที่ตรงกันกับการคิดเชิงบวก
ของจิตวิทยาเชิงบวก เพราะชี้ให้เห็นถึง ลักษณะความคิดที่ดีข้างต้น เป็นแนวทางส่งเสริมบุคคลเกิดกำลังใจต่อสู้กับ
อุปสรรค ช่วยสร้างศักยภาพของตนเองและถูกกำกับด้วยการตระหนักรู้เกี่ยวกับความคิดตนเองอยู่เสมอ ย่อมมอง
หาคุณค่าในชีวิตได้ (จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ , 2557: 266-267) ดังนั้นการคิดแบบโยนิโสมนสิการข้อ 1, 2, 3, 4
นับได้ว่า นำความสุขมาสู่ชีวิตขณะปัจจุบันได้ดีสอดคล้องกับจิตวิทยาเชิงบวก
ข้อ 5 การคิดแบบโยนิโสมนสิการ (ปถมนสิการ) “แสวงหาความจริง” ผู้วิพากษ์มีความคิดเห็นว่า ไม่
ตรงกับการคิดเชิงบวกในจิตวิทยาเชิงบวก ซึ่งใช้เทคนิคร่วมกับการคิดเปลี่ยนมุมมองใหม่ (Reframing) และ การ
เปลี่ยนความคิด (Thought-Change Technique) เพื่อ “แสวงหาความสุข” ผู้วิพากษ์ให้เหตุผลถึงว่า
1) การคิดแบบโยนิโสมนสิการ (ปถมนสิการ) ไม่ได้สอนให้เปลี่ยนมุมมองใหม่ แต่สอนให้ยอมรับ
ลักษณะของสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยพิจารณาลึกซึ้ง เพื่อมุ่งเน้นให้เข้าถึงการพัฒนาศีล สมาธิ ปัญญาเป็นหลัก โดยใช้
ปัญญาพิจารณากำกับไว้คู่กับการตระหนักรู้ความจริง (สุดารัตน์ รัตนเพชร และคณะ, 2559: 82) เพราะต้องการ
เข้าใจไปถึงเรื่องสัจธรรมของชีวิต ทั้งนี้ ปถมพร ตะละภัฎ และ พระสุธีธรรมานุวัตร (2560: 1354) ได้กล่าวใน
บทความวิจัย “ศึกษาวิเคราะห์การคิดเชิงบวกในการพัฒนาชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา” ถึงวิธีคิดอริยสัจ 4 วิธี
หนึ่งของโยนิโสมนสิการ การตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดทุกข์ สอนให้เข้าใจเหตุแห่งทุกข์ ดับทุกข์ ข้อปฏิบัติให้
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ถึงการดับทุกข์ รวมถึงรู้ทันลักษณะของความคิดบวก (กุศล), คิดลบ (อกุศล) ให้หยุดความคิดบวกและความคิดลบ
เพื่อดับทุกข์ เข้าสู่การเลิกละตัณหา กิเลส อุปาทาน นิวรณ์ สังโยชน์ จะเห็นได้ว่า กระบวนการคิดเป็นไปเพื่อ
(พิจารณาคิดเรื่องทุกข์กับสุขคือสิ่งเดียวกัน ไม่แยกออกจากกัน) ซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มคนที่ต้องการพัฒนาสติปัญญา
แตกต่างจากจิตวิทยาเชิงบวก
2) การคิดเชิงบวกในจิตวิทยาเชิงบวก ใช้การตัดสินใจเปลี่ยนมุมมองใหม่ (Reframing) เพื่อมองหาสิ่ง
ต่าง ๆ แตกต่างไปจากเดิม เพื่อสร้างมุมมองใหม่เพื่อแทนมุมมองเก่า ซึ่งสามารถมองหาคุณค่าและความหมายบาง
สิ่งบางอย่างให้มีความหมายเปลี่ยนไป เหตุผลที่ต้องทำเช่นนี้เพื่อ ถ้าหากคิดสิ่งที่ทุกข์มากอาจทำให้อารมณ์อยู่ใน
ความเจ็บปวด ซึ่งจิตวิทยาเชิงบวกเชื่อว่า การแปรเปลี่ยนความหมายต่อกรอบความคิดเดิม ๆ จะทำให้เปลี่ยนแปลง
การรับรู้ความรู้สึกอารมณ์ของบุคคล และมีแนวโน้มตอบสนองต่อสถานการณ์เดิมให้เปลี่ยนพฤติกรรมต่างไปจากที่
เคยแสดงออก ให้ต่อสู้กับสถานการณ์อันเลวร้ายในชีวิตอย่างมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ทั้งนี้การฝึกฝนสมองให้ยื ดหยุ่น
ต่อการตีความในสิ่งที่สัมผัส โดยหากเข้าใจว่าตนกำลังคิดไม่ดี ไม่ชอบใจเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น ให้รีบพยายามมองหาสิ่งที่ดีทดแทนสิ่งไม่ดีและมีจินตนาการในส่วนที่ดี การฝึกเช่นนี้จะช่วยควบคุม ผ่อน
คลายความเครียดและอารมณ์เชิงลบลงได้ (จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์, 2557: 137, 267)
เทคนิคการเปลี่ยนความคิด (Thought-Change Technique) เทคนิคที่นำมาช่วยทำกระบวนการ
โต้แย้งความคิด แยกแยะความคิดที่ไม่ถูกต้อง ที่เชื่อผิด ๆ เช่น ไม่เห็นค่าของตัวเองและคนอื่น เป็นต้น กับความคิด
ที่ถูกต้องเพื่อฝึกให้คุณค่าต่อสิ่งที่ตนกำลังทำ ดังนั้น เทคนิคนี้จะมีความสัมพันธ์กับการตั้งคำถามของกิจกรรมอย่าง
สร้างสรรค์ พร้อมทั้งใส่ความสุขลงไปในวิธีคิดแง่บวกเพื่อเอาชนะปัญหา ทำให้รับรู้ประสบการณ์ที่เรามองเห็น
ความหมายและความพอใจจากกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น นำสู่การพัฒนาความสุขภายในตัวเราเอง (ทาล เบน-ชาฮาร์,
2559: 51-52) นอกจากนั้น เทคนิคนี้เอื้ออำนวยให้บุคคลเกิดความคิดตระหนักรู้ ด้วยตนเอง และมองหาความพึง
พอใจความหมายในชีวิตได้ดีขึ้น (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2560)
จะเห็นได้ว่า จิตวิทยาเชิงบวกใช้ 2 เทคนิคร่วมข้างต้น เป็นเทคนิคสำคัญของการเพิ่มอารมณ์เชิงบวก
บุคคล เป็นกระบวนการคิด (พิจารณาคิดเรื่องสุข แยกออกจากทุกข์) ซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มคนที่ ต้องการพัฒนา
อารมณ์เชิงบวกและพฤติกรรมเชิงบวก
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ข้อ 5 การคิดแบบโยนิโสมนสิการ (ปถมนสิการ) “แสวงหาความจริง” ไม่ตรงกัน
และไม่มีความสอดคล้องกับการคิดเชิงบวกในจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อ “แสวงหาความสุข” ในส่วนของเป้าหมาย,
กระบวนการคิดและความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ในความคิดเห็นของผู้วิพากษ์เห็นว่า การคิดแบบโยนิโส
มนสิการ เป็นวิธีคิดที่ลึกซึ้งในแง่ของการเผชิญหน้าลงมาทำความรู้จักความทุกข์ เพื่อเกิดความรู้สึกเบื่อห น่ายใน
ทุกข์ เป็นเหตุให้ไม่หลงเคลิบเคลิ้มในรูปและนาม ตัดขาดความรู้สึกอยากได้ อยากมี ไม่ยึดติดสิ่งใด ๆ เพราะได้
แสวงหาความจริงแล้วว่า ไม่มีสิ่งใดเที่ยง ไม่คงทน ไม่มีตัวตนอยู่จริง จึงเป็นวิธีหนึ่งย้อนกลับมาสบายใจ สุขใจใน
ที่สุด และในจิตวิทยาเชิงบวกเองได้ให้การยอมรับว่า วิธีคิดพัฒนาจิตตามแนวพุทธเป็นวิธีหนึ่ง ทำให้เกิดความสุขได้
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จริง ๆ ดังที่ มาร์ติน เซลิกแมน Seligman (2008) ใน The new era of positive psychology เสนอว่า การฝึก
สมาธิ เป็นการฝึกดื่มด่ำไปกับอารมณ์ความรู้สึกสบาย ๆ นั้น จะพบว่าการทำอย่างนี้ทำให้คนเรามีชี วิตที่รื่นรมย์
(The Pleasant Life) มากขึ้น ทำให้เห็นว่า จิตวิทยาเชิงบวกมองการฝึกสมาธิจัดเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้
ชีวิตลดความเครียด เพื่อให้จิตอยู่กับอารมณ์เชิงบวกนั้นเองและไม่เน้นเรื่องทำความเข้าใจทุกข์ ทำความรู้จักสุข
อย่างเดียวในแบบทางโลก
6) สรุปและเสนอแนะ
จิตวิทยาเชิงบวกเป็ น แนวคิด ที ่ส นใจศึ ก ษาเรื่ อ งความสุ ข ใช้องค์ความรู้ ทางวิ ทยาศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์เพื่อแสวงหาคำตอบ ได้รับอิทธิพลจากศาสนา แนวคิดความสุขในปรัชญา แนวคิดจิตวิทยามนุษยนิยม
ระดับความสนใจครอบคลุม 3 ระดับ 1) การรับรู้ด้านนามธรรม 2) การรับรู้ ด้านบุคคล 3) การรับรู้ด้านกลุ่ม ให้
ความหมายของความสุขมุ่งเน้นด้านอารมณ์เชิงบวกและพฤติกรรมเชิงบวก มีเป้าหมายพัฒนาความสุขเพื่อส่งเสริม
สุขภาพจิตดีสมบูรณ์ นำสู่ความพึงพอใจและรู้สึกถึงความหมายในชีวิต ดังนั้นจึงสร้างแนวทางปฏิบัติขึ้นมา โดยแบ่ง
ระดับการพัฒนาชีวิตความสุข 3 ระดับ คือ 1) ชีวิตที่รื่นรมย์ 2) ชีวิตที่ดี 3) ชีวิตที่มีความหมาย เชื่อว่าสามารถสร้าง
ได้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องมีองค์ประกอบการพัฒนาความสุข 5 อย่าง คือ 1) อารมณ์เชิงบวก 2) ความ
ผูกพันต่อกิจกรรม 3) ความสัมพันธ์ที่ดี 4) ความรู้สึกว่าชีวิตมี ความหมาย 5) บรรลุถึงเป้าหมาย ที่ตอบสนองการ
สร้างชีวิตความสุข 3 แบบขึ้นมา
ส่วนวิพากษ์สรุปผลได้ว่า บทความวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างความคิดเชิงบวกตามแนวพุทธธรรม”
และ “ศึกษาวิเคราะห์การคิดเชิงบวกในการพัฒนาชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา” ที่เสนอทัศนะเรื่องการพัฒนา
ความสุขของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) มีความสอดคล้องกับจิตวิทยาเชิงบวกข้อหัวดังนี้
1) การคิดเชิงบวก เรื่องความหมายของการคิดเชิงบวก, วิธีการคิดเชิงบวก, ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
2) การคิดแบบโยนิโสมนสิการ เนื้อหาของอุบายมนสิการ, การณมนสิการ และอุปปาทกมนสิการ
ส่วนไม่สอดคล้องกันคือ เนื้อหาของ ปถมนสิการ เพื่อ“แสวงหาความจริง” กับคิดเปลี่ยนมุมมองใหม่
(Reframing) และการเปลี ่ ย นความคิ ด (Thought-Change Technique) เพื ่ อ “แสวงหาความสุ ข ” มี ค วาม
แตกต่างกันในส่วนของกระบวนการคิด และเป้าหมายของผู้ใช้การคิดเชิงบวก
7) เอกสารอ้างอิง
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การพัฒนาจริยธรรมด้วยเรื่องเล่าทางศาสนา11
(Moral Development Through Religious Narratives)
ธนีพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม12
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความโน้มเอียงเชิงจริยธรรมในผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จัดจริยศึกษาตามแนวทางแบบเรื่องเล่า ในรูปแบบที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านเรื่องเล่าผ่านเรื่องเล่าเชิงวรรณกรรม
โดยอาศัยทศชาติชาดก เก็บข้อมูลด้วยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม จากนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 35 คน โดยอาศัยแบบบันทึกตนเอง แบบไตร่ตรองตนเอง และแบบสังเกตการณ์ วิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบ
แนวคิดของเอลี โฮลเซอร์ (Elie Holzer) ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกซึ่งทักษะและพัฒนาการ
ด้านเรื่องเล่าไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งแนวโน้มความตระหนักถึงความเป็นอื่น มีพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลง
เป็นลำดับแรก แนวโน้มการรับฟังและการทุ่มเททั้งหัวใจ และแนวโน้มความมีใจเปิดกว้างและความพร้อมรับ
การท้าทาย ตามลำดับ ผู้วิจัยพบว่าช่วงวัยและประสบการณ์การเรียนรู้ มีผลต่อการปฏิสัมพันธ์กับตัวบท ทำให้มี
การพัฒนาการโน้มเอียงเชิงจริยธรรมแตกต่างกัน
Abstract
This qualitative research aims to investigate the moral dispositions of the participants of
the narrative moral education activities in which moral development was conducted through
religious narratives of Ten Jataka Tales. Data were collected through participatory observations
of 35 undergraduate students by means of diaries, self-reflection, and observation forms.
The data obtained were analysed on the basis of Elie Holzer’s conceptual framework.
The research revealed the results as follows: The participants showed a certain degree of
development in narrative competence. Sensing the text in its alterity became first and foremost
the observable change in their moral dispositions, followed by the listening and the
wholeheartedness, as well as the open-mindedness and the readiness to be challenged.
11

เนื้อหาของบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาศาสนากับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “การ
พัฒนาจริยธรรมด้วยเรื่องเล่าทางศาสนา: การจัดจริยศึกษาตามแนวทางแบบเรื่องเล่าด้วยทศชาติชาดกส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ” (Moral Development
Through Religious Narratives: Narrative Moral Education Based on Jatakas for Undergraduate Students)
12
นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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The researcher found that age range and learning experience affected the ways in which the
participants interacted with the text that leads to the development of different moral
dispositions.
1. ความเป็นมาและความสำคัญ
ปัจจุบันมีวิชาการหลายสาขาที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเล่า (narrative) กล่าวคือ เรื่องเล่าเป็นการ
ถ่ายทอดความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก และประสบการณ์ ของบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลอื่น ๆ (ศิริวรรณ ลาภสมบูรนา
นนท์, 2560, น. 227) เรื่องเล่าจึงกลายเป็นสื่อกลางในการทำความเข้าใจโลกและตัวตนของมนุษย์ โดยมีสาขาวิชา
ทางด้านการแพทย์ จิตวิทยา กฎหมาย บริหารธุรกิจ การศึกษา และวรรณกรรม ได้นำเรื่องเล่าที่มีเนื้อหา
ที่เหมาะสมมาประยุกต์ ให้เข้ากับสาขาวิชาเฉพาะของตน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านจริยธรรมให้ปรากฏแก่ผู้เรียน
(Buckland, 2010, p. 125)
สำนักวิจัยและสุขภาพ (2558) แสดงให้เห็นว่าเรื่องเล่ามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์
มนุษย์ใช้เรื่องเล่าในการทำความเข้าใจประสบการณ์ของตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในการทำความ
เข้าใจ (Buckland, 2010, pp. 122-123) ด้วยการแสวงหาความหมายผ่านเรื่องเล่า โดยเรื่องเล่าในแต่ละเรื่องต่าง
มีการปลูกฝังคุณค่าและจริยธรรม (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2549, น. 9) ส่งผ่านความคิด ความเชื่อ และมุมมอง
ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนโลก ณ ขณะนั้น ไปสู่ ปัจจุบันขณะ อีกทั้ง บุษบงก์ วิเศษพลชัย (2560ก) กล่าวไว้ว่า
“การเรียนรู้จากเรื่องเล่าช่วยสร้างความละเอียดอ่อนในจิตใจให้รู้จักคิดและรู้สึกแทนคนอื่นได้” นั่นคือ เรื่องราวที่
ถูกนำเสนอผ่านเรื่องเล่านั้น ไม่ใช่เรื่องที่มนุษย์ทุกคนจะมีประสบการณ์เช่นเดียวกันกับเรื่องเล่านั้น แต่จินตนาการ
ทำให้ผู้อ่านสามารถมีมุมมองเดียวกับผู้เขียนหรือผู้เล่า (บุษบงก์ วิเศษพลชัย, 2560)
จากคำกล่าวเกี่ยวกับเรื่องเล่าข้างต้น ได้ก่อให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการนำเรื่องเล่า
มาใช้ในการจัดจริยศึกษา โดยเรื่องเล่าที่นำมาใช้สอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์
ทางจริยธรรม นั่นคือ ผู้เรียนจะต้องทำความเข้าใจเรื่องราวอย่างรอบด้าน และปราศจากอคติในการตัดสิน ซึ่งจะ
ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงประสบการณ์ของเรื่องเล่า อีกทั้งยังทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนและตัวบท
ด้วยการอ่าน การฟัง และการตีความ ดังนั้น การนำเรื่องเล่ามาใช้ในการจัดจริยศึกษา มีเป้าหมายให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับตัวบท และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชั้นเรียน โดยการปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนจะทำให้
ผู้เรียนเกิดความอ่อนไหว ความลึกซึ้ง และความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองยิ่งขึ้น
ซึ่งเป็นการพัฒนาจริยธรรมในรูปแบบหนึ่ง (ปกรณ์ สิงห์สุริยา, วิภาดา อังสุมาลิน, และ เสรี วรพงษ์, 2556, น. 4,
34-36)
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การจัดจริยศึกษาในครั้งนี้เลือกรูปแบบการนำแนวทางแบบเรื่องเล่ามาจัดจริยศึกษา ในรูปแบบที่เน้น
การพัฒนาทักษะด้านเรื่องเล่าผ่านเรื่องเล่าเชิงวรรณกรรม (literary narrative) โดยมีลักษณะ ดังนี้ (Buckland,
2010, pp. 119, 122-124, 126; Holzer, 2007 pp. 43-45; ศิริวรรณ ลาภสมบูรนานนท์, 2560, น. 234-235)
1) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านเรื่อ งเล่า (narrative competence) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การตระหนักรู้ การซึมซับ การตีความ และอ่อนไหวไปกับเรื่องเล่าที่ได้ยินหรื อได้อ่าน 2) อาศัยพลังของเรื่องเล่า
เชิงวรรณกรรมมาเป็นสื่อในการจัดจริยศึกษา ตัวบทนำผู้อ่านจมดิ่งไปกับเรื่องราวที่อยู่ภายใต้ตัวอักษร ทำให้
ผู้อ่านเกิดปฏิกิริยาอ่อนไหว กระตุ้นความตระหนักรู้ และช่วยสะท้อนความคิด เพื่อทบทวนประสบการณ์ในทุกด้าน
ของชีว ิต 3) ส่งเสริมให้ผู้เ รียนมีปฏิสัมพัน ธ์กัน ภายในห้ องเรี ยน ด้ว ยการแลกเปลี่ยนทัศนะในการค้นหา
ความหมายและความเข้าใจร่วมกัน 4) ผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์กั บตัวบท มีปฏิสัมพันธ์ทางความคิด อารมณ์
ความรู้สึกกับตัวบท ในการอ่านผู้เรียนได้ ตระหนักถึงบางอย่างและสงสัยในบางเรื่อง ทำให้เกิดการไตร่ตรอง และ
เริ่มตั้งคำถามกับตัวบท 5) เรื่องเล่าเชิงวรรณกรรมที่นำมาศึกษา สามารถนำมาถกเถียงกันในแง่มุมต่าง ๆ ได้
ตัวบทเชื้อเชิญให้ผู้อ่านพิจารณาความหมายทางจริยธรรม โดยการตั้งคำถามที่ออกแบบขึ้นมา เพื่อสำรวจว่าผู้อ่านมี
ความพยายามในการทำความเข้าใจเรื่องราวไปในทิศทางใด มีการแก้ปัญหาและการตัดสินเกี่ยวกับตัวละครและ
สถานการณ์ที่ปรากฏแก่ผู้อ่านอย่างไร ซึ่งจะพบว่าเรื่องเล่าที่ดีย่อมถูกท้าทายและตั้งคำถามได้ 6) เรื่องเล่าเชิง
วรรณกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรม ไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นข้อสรุปที่ตายตัว แต่ใช้วิธีการสอดแทรกในเรื่องราว
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้ใช้จินตนาการ ประสบการณ์ในชีวิต ทักษะการอ่านและทักษะด้านเรื่องเล่า ในการ
ค้นหามุมมองทางจริยธรรมที่ปรากฏในตัวบทอย่างลุ่มลึก 7) เรื่องเล่าเชิงวรรณกรรม ส่งผลกระทบต่อการกระทำ
ของมนุษย์ในชีวิตประจำวัน แสดงให้เห็นว่าเรื่องเล่าไม่สามารถแยกออกจากขอบเขตของจริยธรรมได้
จากลักษณะที่อธิบายข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการจัดจริยศึกษาตามรูปแบบนี้ได้เสนอการฝึกทักษะ
ด้านเรื่องเล่า โดยใช้เรื่องเล่าเชิงวรรณกรรม ซึ่งจัดว่าเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการอ่ านแก่ผู้เรียน ปกรณ์ สิงห์สุรยิ า
และคณะ (2556, น. 39) ชี้ว่าแนวคิดของเอลี โฮลเซอร์ (Elie Holzer) (Holzer, 2007, p. 43) เกี่ยวกับการพัฒนา
ความโน้มเอี ย งเชิ งจริย ธรรม (moral dispositions) ผ่านกิจกรรมการอ่ าน มีล ักษณะสอดคล้ อ งกั บรู ป แบบ
การพัฒนาจริยธรรมผ่านทักษะด้า นการเล่าเรื่อง โฮลเซอร์ชี้ว่ากิจกรรมการอ่านที่จะส่งเสริมความโน้มเอียง
เชิงจริยธรรมในตัวผู้อ่าน ต้องอาศัยกรอบการเรียนรู้ตัวบทในลั กษณะของการสนทนา ซึ่งมีลักษณะเชิงตีความและ
วิเคราะห์สิ่งที่บุคคลทำ เมื่อมีส่วนร่วมในการสนทนา แสดงให้เห็นว่าสอดคล้องกับลักษณะของการจัดจริยศึกษา
ตามแนวทางแบบเรื่องเล่า ในรูปแบบที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านเรื่องเล่าผ่านเรื่องเล่าเชิงวรรณกรรมในข้อที่ 3
และข้อที่ 4 ที่เน้นการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของผู้เรียนในการตีความและการมีปฏิสัมพันธ์กับตัวบท (Holzer,
2007, pp. 39, 43)
เรื่องเล่าที่จะนำมาใช้ เป็นเรื่องเล่าทางศาสนา คือ “ทศชาติช าดก” (โปรดดู ญาณวชิระ, 2551)
ซึ่งบทความฉบับนี้ได้อาศัยแนวคิดของโฮลเซอร์ ผู้ซึ่งศึกษาโอกาสในการปลูกฝังความโน้มเอียงเชิงจริยธรรม
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ผ่านกิจกรรมการอ่านและการตีความ ที่ดำเนินการโดยผู้เรียนที่ศึกษาเกี่ยวกับตัวบท ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่ากิจกรรม
การอ่านและการตีความ จะช่วยพัฒนาแนวโน้มบางประการในตัวผู้อ่าน แนวโน้มที่ว่านั้นจะเป็นเครื่องมือให้กับ
ผู้สอน เพื่อใช้ส ำรวจผู้เรียนในขณะการมีปฏิสัมพันธ์กับตัวบท อีกทั้งโฮลเซอร์ยังได้ค้นหาความสนใจของผู้สอน
ที่มุ่งเน้นไปที่ศักยภาพของมิติทางจริยธรรม จากกิจกรรมการอ่านและการตีความตัวบท (Holzer, 2007, p. 37)
โฮลเซอร์ (Holzer, 2007, pp. 43-45) ได้อธิบายถึงความโน้มเอียงเชิงจริยธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ผลลัพธ์ของการนำวรรณกรรมมาใช้ในการสอนทางจริยธรรม ประกอบไปด้วย
1. ความตระหนักถึงความเป็นอื่น (alterity) ผู้อ่านตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างทัศนะที่ตนเอง
มีอยู่และความหมายที่ตัวบทสื่อสาร
2. การรับฟัง (listening) ผู้อ่านพยายามมองหาความหมายที่แตกต่างกันหลาย ๆ ความหมายจาก
ตัวบท
3. การทุ่มเททั้งหัวใจ (wholehearted) ผู้อ่านทุ่มเทความพยายามในการรับฟัง เพื่อให้เห็นความ
เป็นอื่น
4. ความมีใจเปิดกว้าง (openminded) ผู้อ่านพร้อมยอมรับเมื่อความเข้าใจของตนมีข้อบกพร่อง
บางอย่าง
5. ความพร้อมรับการท้าทาย (challenged) ผู้อ่านพร้อมที่จะให้ความหมายอันแตกต่างของตัวบท
ท้ า ทายความเชื ่ อ ความคาดหวั ง หรื อ ความต้ อ งการที ่ ต นมี อ ยู ่ และพร้ อ มปรั บ ปรุ ง ความเชื่ อ
ความคาดหวัง หรือความต้องการเหล่านี้
“ทศชาติ ช าดก” ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น เรื ่ อ งเล่ า ทางศาสนาที ่ ท รงอิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด ความเชื ่ อ และ
แนวทางการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชน นอกจากนั้นเรื่องราวของทศชาติชาดกยังเป็นการแสดงถึงรูปแบบ
การสอนธรรมะ การถ่ายทอดธรรมะ และแนวทางในการดำเนินชีว ิต ผ่านการปฏิบัติและการแสดงออกของ
ตัวละคร รวมทั้งสภาพการณ์ ณ ขณะนั้น อีกทั้ง “ทศชาติชาดก” ได้สะท้อนให้เห็นกระบวนการเปลี่ยนผ่านของ
ตัวละคร ในมิติทางกายภาพ มิติทางความประพฤติ มิติทางจิต และมิติทางปัญญา ซึ่งมิติต่าง ๆ เหล่านี้ จะปรากฏ
ในรูปแบบของเรื่องเล่าที่ถูกถ่ ายทอดไปสู่ผู้ศึกษาตัวบท ผ่านการอ่าน โดยความลึกซึ้งและความเข้าใจต่อตัวบทนั้น
จะแตกต่างกันไป ตามแต่ละการตีความของบุคคล (ณัฐกาญจน์ นาคนวล, 2559, น. 2-3 และ ทรัพย์ ประกอบสุข,
2527, น. 228, 230-231)
จากการพิจารณาตัวบททศชาติชาดก ตามกรอบความโน้มเอียงเชิงจริยธรรม จะเห็นว่าทศชาติชาดก
เอื้อให้ผู้อ่านเกิดความโน้มเอียงเชิงจริยธรรม เนื่องจากลักษณะสำคัญของทศชาติชาดก คือ ความเป็นอื่นของ
เนื้อเรื่องที่กล่าวถึงบริบทต่างยุคสมัย และการบำเพ็ญบารมีที่พิเศษเหนือการปฏิบัติทั่วไป กระทั่งเป็นสิ่งเข้าใจยาก
กล่าวคือ ความเป็นอื่นจะทำให้ ผู้อ่านตระหนักถึงความคิดของเราเอง ความพยายามที่จะสนทนากับเรื่องราวนี้
จะกระตุ้นให้เราต้องรับฟัง ด้วยการพยายามมองหาความหมายต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ของการกระทำของตัวละคร และ
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เรายังต้องทุ่มเททั้งหัวใจ เปิดรับต่อรายละเอียดต่าง ๆ ในเนื้อเรื่อง โดยไม่ตัดสินไปก่อน ลำดับต่อมาก็จะกระตุ้นให้
เกิดความมีใจเปิดกว้าง พร้อมปรับความเข้าใจของตนเอง และมีความพร้อมรับการท้าทายต่อสิ่งที่ตัวเองเชื่อมาก่อน
ในบริบทการจัดจริยศึกษาในประเทศไทย ยังไม่พบงานวิจัยที่มีการนำแนวทางแบบเรื่องเล่ามาใช้ใน
การจัดจริยศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็นการนำร่องการนำแนวทางแบบเรื่องเล่ามาใช้ในการจัดจริยศึกษา ผู้ศึกษาจึงเลือก
รูป แบบที่เน้น การพัฒ นาทักษะด้านเรื่องเล่าผ่านเรื่องเล่าเชิงวรรณกรรมมาใช้ในการจัดจริยศึกษาในครั้งนี้
โดยมุ่งเน้น ศึกษาความโน้มเอีย งเชิงจริย ธรรมในผู้เข้าร่ว มกิจกรรมจัดจริยศึกษาตามแนวทางแบบเรื่องเล่ า
ในรูปแบบที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านเรื่องเล่าผ่านเรื่องเล่าเชิงวรรณกรรม โดยอาศัยทศชาติชาดก ซึ่งในฐานะ
เรื่องเล่าทางศาสนา ผู้ศึกษาจึงเห็นถึงศักยภาพของตัวเรื่องเล่า ที่จะทำให้ผู้อ่านเกิดความโน้มเอียงเชิงจริยธรรม
ช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดการขบคิด มีความรู้สึกร่วมไปกับตัวบท เห็นความเหมือนและความแตกต่าง สิ่งเหล่านี้จะ
นำผู้อ่านไปสู่การตีความ (Buckland, 2010, pp. 122-123) ซึ่งสอดคล้องกับการใช้กรอบแนวคิด “การสนทนา”
ตามทัศนะของโฮลเซอร์ ที่แสดงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับตัวบท ซึ่งจะนำผู้เรียนไปสู่กระบวนการ
ปลูกฝั งความโน้มเอีย งเชิงจริย ธรรมในตัวผู้เรียน (Holzer, 2007, p. 39) ความโน้มเอียงเหล่านี้จะก่อรูปขึ้น
ตามเวลา เมื่อมีการปฏิบัติ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ (Holzer, 2007, p. 43) ซึ่งการจัดจริยศึกษาในครั้งนี้
เป็นพื้นฐานสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากภาคทฤษฎีมาสู่ภาคปฏิบัติ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความโน้มเอียงเชิงจริยธรรมในผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดจริยศึกษาตามแนวทางแบบเรื่องเล่า
ในรูปแบบที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านเรื่องเล่าผ่านเรื่องเล่าเชิงวรรณกรรม โดยอาศัยทศชาติชาดก
3. วิธีดำเนินการวิจัย
การศึ ก ษาครั ้ ง นี ้ เ ป็ น การวิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ใช้ ว ิ ธ ี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
การสังเกตการณ์ แบบมีส ่ ว นร่ว ม (Participatory Observation) กล่าวคือ ผู้ศึกษาเข้ า ไปมี ส ่ว นร่ว มในฐานะ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอนในการจัดจริยศึกษาตามแนวทางแบบเรื่องเล่าด้วยทศชาติชาดก โดยอาศัยเครื่องมือ
ดังต่อไปนี้ แบบบันทึกตนเอง (Diary) เป็นการให้ผู้เรียนเขียนความประทับใจแรกในการอ่านตัวบท ซึ่งกำหนดให้
ผู้เรียนเขียนทุกครั้งก่อนเข้าร่วมกิจกรรมจัดจริยศึกษา ฯ แบบบันทึกตนเองแสดงให้เห็นว่าก่อนเรียน ผู้เรียนรู้ตัวเอง
ก่อนว่าตนเองคิดหรือมีมุมมองอย่างไร แบบไตร่ตรองตนเอง (Self-Reflection) เป็นการให้ผู้เรียนเขียนสะท้อนถึง
เรื่องต่าง ๆ ที่ได้เรียนมา โดยเน้นประสบการณ์ ไม่เน้นเนื้อเรื่อง ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนเขียนหลังจากการจัดการเรียน
การสอนครบทั้ง 5 ครั้ง แบบไตร่ตรองตนเองเป็นข้อมูลที่ได้หลังการจัดการเรียนการสอนสามารถนำมาเปรียบเทียบ
กับแบบบันทึกตนเอง เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน โดยแบบบันทึกตนเองและแบบไตร่ตรองตนเองใช้วิธีการ
ตั้งคำถามตามความโน้มเอียงเชิงจริยธรรมของโฮลเซอร์ และแบบสังเกตการณ์ (Observation Form) เป็นการ
บันทึกพฤติกรรมที่แสดงถึงความโน้ มเอียงเชิงจริยธรรม หลังจากการเรียนการสอนทุกครั้งว่าผู้เรียนแสดงออกถึง
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ความโน้มเอียงเชิงจริยธรรมในข้อใดบ้าง เพื่อนำมาดูความเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน สำหรับการปรับปรุงการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาขึ้น โดยใช้ความโน้มเอียงเชิงจริยธรรมของโฮลเซอร์ มากำหนดเป็นพ ฤติกรรมตาม
แนวโน้มต่าง ๆ เพื่อสังเกตผู้ เข้าร่วมกิจกรรม โดยจะนำข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือข้างต้นมาวิเคราะห์ไปตามกรอบ
แนวคิดของโฮลเซอร์ และนำเสนอผลการศึกษาเป็นความเรียงพร้อมทั้งสรุปและอภิปรายผล
มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ผู้สอนกำหนดตัวบทที่จะใช้ศึกษาให้แก่ผู้เรียนไปอ่าน ก่อนการ
จัดจริยศึกษา ฯ ในแต่ละครั้ง 2) เมื่อผู้เรียนอ่านจบให้เขียนแบบบันทึกตนเอง 3) มีการอภิปรายภายในชั้นเรียน
เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะของแต่ละคน มีการตีความตัวบท 4) ผู้สอนจะเป็นคนนำในการอ่านตัวบทและชี้นำให้ผู้เ รียน
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชั้นเรียน เพื่อค้นหาความหมายและความเข้าใจร่วมกัน ด้วยการตั้งคำถาม
หรือถามคำถามชี้นำ เพื่อให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นต่อในประเด็นที่ผู้สอนหยิบยกขึ้นมา และส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์กับตัวบท เพื่อทำความเข้าใจประสบการณ์ ทางจริยธรรมหรือทำความเข้าใจลักษณะของจริยธรรม
โดยผู้สอนจัดกระบวนการสอนไปตามความโน้มเอียงเชิงจริยธรรมของโฮลเซอร์ 5) หลังจัดจริยศึกษา ฯ แล้วเสร็จ
ครบทั้ง 5 ครั้ง ให้ผู้เรียนเขียนแบบไตร่ตรองตนเอง
ประชากรที่ใช้ในการวิจ ัย คือ นิส ิตที่ล งทะเบียนในรายวิช า ปญ 472 หั ว ข้อพิเศษทางปรัช ญา
(ปรัชญาในวรรณกรรม) หลักสูตรปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน
35 คน ตัวบทที่นำมาใช้ในการจัดจริยศึกษา ฯ คือ "ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ของญาณวชิระ
จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ เตมีย์ชาดก มหาชนกชาดก สุวรรณสามชาดก เนมิราชชาดก มโหสถชาดก จันทกุมารชาดก
นารทพรหมชาดก และเวสสันดรชาดก
4. ผลการศึกษา
จากการวิ เ คราะห์ ค วามโน้ ม เอี ย งเชิ ง จริ ย ธรรม พบว่ า ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมแสดงออกซึ ่ ง ความ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทักษะด้านเรื่องเล่าไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยผู้ศึกษาพบความแตกต่างของผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) นิสิตระดับชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 2) นิสิตระดับชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา และสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก และ 3) นิสิตระดับชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
เนื่องจากมีการแสดงออกความโน้มเอียงเชิงจริยธรรมแตกต่างกัน เพราะแต่ละกลุ่มมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน
ทำให้การโน้มเอียงต่างกัน โดยปรากฏภาพรวมของพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงความโน้มเอียงเชิงจริยธรรม
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ได้จากการวิเคราะห์แบบบันทึกตนเอง แบบสังเกตการณ์ และแบบไตร่ตรองตนเอง
ปรากฏผลพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลง ตามลำดับดังนี้
1. แนวโน้มความตระหนักถึงความเป็นอื่น
จากการเปรีย บเทีย บก่อน ระหว่าง และหลังเข้าร่ว มกิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่ว มกิจกรรมมี ก าร
แสดงออกซึ่งแนวโน้มนี้เพิ่มขึ้นถึง 19 คน เนื่องจากสามารถรับรู้ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ตัวบทนำเสนอกับทัศนะ
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หรือความคาดหวังของตน และไม่นำสิ่งที่ตนเชื่อมาตัดสินตัวบทหรือตัวละคร โดยอาศัยการเปิดรับความเหนือจริง
ของตั ว บท จึ ง พบความเป็ น ไปได้ใ หม่ ๆ ที ่ ต นคาดไม่ ถ ึ ง ว่า ตัว บทต้อ งการสื ่ อ หรือ สามารถเข้า ใจเช่ น นั้นได้
ซึ่งกระบวนการจัดจริยศึกษา ฯ กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการปฏิสัมพันธ์กับตัวบทและมีการแลกเปลี่ยน
ทัศนะกันในชั้นเรียน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกัน ด้วยการเสนอมุมมองที่หลากหลาย ทั้งมุมมอง
ความเป็นมนุษย์ ความรัก ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความคาดหวัง วิถีการใช้ชีวิต และวิถีสังคม ที่ส่งผลต่อชีวิต
ของตัวละคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงสามารถเข้าถึงเนื้อหาของตัวบทอย่างลึกซึ้งมากขึ้น จากกา รอ่านตัวบทอย่าง
ใกล้ชิด ทำให้เกิดความเข้าใจตัวบท กระทั่งเชื่อมโยงสู่ความเข้าใจตัวเรา ผู้อื่น และสังคมได้
2. แนวโน้มการรับฟังและการทุ่มเททั้งหัวใจ
จากการเปรีย บเทีย บก่อน ระหว่าง และหลังเข้าร่ว มกิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่ว มกิจกรรมมี ก าร
แสดงออกซึ่งแนวโน้มนี้เพิ่มขึ้นถึ ง 14 คน เนื่องจากก่อนปฏิสัมพันธ์กับตัวบท เป้าหมายการอ่านคือเสาะหาความ
สนุกในตัวบท จึงไม่ได้ค้นหาความหมายเชิงสัญญะในตัวบท แต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการจัดจริยศึกษา ฯ จนเกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ตัวบทและการแลกเปลี่ยนทัศนะกันในชั้นเรียน ทำให้ความคิดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปลี่ ยนไปและ
มีมุมมองที่เติบโตมากขึ้น เพราะ ได้รับฟังและยอมรับมุมมองอื่น ๆ จากผู้ร่วมชั้นเรียน จึงมีพัฒนาการด้านความคิด
มากขึ้น จากการเรียนรู้ผ่านการคิดวิเคราะห์แง่มุมต่าง ๆ ส่งผลให้สามารถมองความหมายเรื่องเดียวกันได้หลาย
แง่มุม จากทั้งตัวละครที่มีมิติหลากหลายด้ าน และมีลักษณะความเป็นคนอยู่จริง จึงสามารถเข้าใจสาเหตุของการ
กระทำและการตัดสินใจของตัวละคร และเมื่อประกอบกับองค์ประกอบตัวบทที่เล่าแบบใช้น้ำเสียงผู้เล่า ทำให้
ผู้เข้าร่ว มกิจ กรรมไม่ ได้ม องเหตุ การณ์จ ากด้า นเดียว แต่มองจากมุ มมองของตัว ละครตัว ไหนก็ ได้ใ นตั ว บท
การสนทนากับตัวบททำให้ได้ฝึกมองตัวบทจากหลาย ๆ มุมมอง แต่ละมุมมองก็มีความหมายของตัวบทแตกต่างกัน
โดยไม่นำความคิดของตนมาชี้นำหรือยัดเยียดให้กับตัวบท ถึงแม้ว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับความหมายที่ตัวบท
เสนอ อย่างน้อยที่สุดก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ความหมายของตัวบทในขอบเขตที่กว้างขึ้น
3. แนวโน้มความมีใจเปิดกว้างและความพร้อมรับการท้าทาย
จากการเปรีย บเทีย บก่อน ระหว่าง และหลังเข้าร่ว มกิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่ว มกิจกรรมมี ก าร
แสดงออกซึ่งแนวโน้มนี้เพิ่มขึ้นถึง 13 คน เนื่องจากรับรู้ถึงความแตกต่างที่จะมาตั้งคำถามกับสิ่งที่ ตนเชื่อมาก่อน
อย่างปฏิเสธไม่ได้ แต่ก็พยายามที่จะปฏิสัมพั นธ์กับตัวบทอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้กลับมาตรวจสอบหรือทบทวน
ทัศนคติ ความเชื่อ และความรู้สึกที่ตนมีต่อตัวบทอย่างละเอียดอีกครั้ง ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจตนเองมากขึ้นหรือ
เข้าใจตนเองในแบบที่แตกต่างออกไป ท้ายที่สุดจะพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะแสดงออกทั้งยอมรับและไม่ยอมรับ
ความหมายของตัวบท ซึ่งพร้อมให้ทัศนะที่ตนมีอยู่ถูกท้าทายหรือตั้งคำถามได้ กล่าวคือ ประสบการณ์การอ่าน
ตัวบททศชาติชาดกในแง่มุมต่าง ๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล้าที่จะคิดในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าขัดแย้งต่อ สิ่งที่ถูกตีค่าว่า
ถูกต้อง ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกทางความคิด มีมุมมองใหม่ ต่อสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น เกิดการรับฟังและ
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ยอมรับความคิดของผู้อื่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มมุมมองที่ตนไม่เคยยอมรับ มุมมองใหม่ ประสบการณ์ต่าง ๆ รวมไปถึง
มุมมองเดิมที่เคยมีอยู่ การจัดกิจกรรมและการตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวบทแบบนี้ ทำให้ได้เห็นอะไรใหม่ ๆ และมุมมอง
เหล่านั้นก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกันตัวบทแต่ละเรื่องไม่ได้หยุดอยู่ในทศชาติชาดก
แล้วหมดไป แต่ตัวบทนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจริง ๆ การที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจตัวบท นอกจาก
ได้ข้อคิดคุณธรรมที่ตัวบทบอก ยังได้เห็นอะไรมากกว่านั้น และที่สำคัญได้ย้อนกลับมามองตนเองมากพอสมควร
5. อภิปรายผล
ภายหลังการจัดจริยศึกษาตามแนวทางแบบเรื่องเล่าด้วยทศชาติชาดก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
แสดงออกซึ่งความโน้มเอียงเชิงจริยธรรม ในแต่ละแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น
ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีการพัฒนาความโน้มเอียงเชิงจริยธรรม เนื่องจากผู้ศึกษาในฐานะ
ผู้สอนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพื้นที่แห่งการสนทนาและสร้างโอกาสในการปลูกฝังความโน้มเอียงเชิ ง
จริยธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกซึ่งการพัฒนาทักษะด้านเรื่องเล่าและความโน้ม
เอียงเชิงจริยธรรม ดังนี้
1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าใจความหลากหลายของตัวบทได้ เริ่มเรียนรู้ว่าตัวบทแต่ละเรื่อง
สามารถมองได้หลายมิติ เช่น มิติด้านอารมณ์ความรู้สึ ก มิติด้านวิชาการหรือความรู้ มิติด้านปรัชญา มิติด้าน
วรรณกรรม มิติด้านจิตวิทยา มิติด้านประวัติศาสตร์ศาสนา มิติด้านศาสนา และมิติด้านวิทยาศาสตร์
2) เมื่อได้ปฏิสัมพันธ์กับตัวบท ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเห็นมุมมองที่เปลี่ยนไป มองได้ลึกและ
ละเอียด รู้จักสังเกตผู้อื่นมากยิ่งขึ้น สามารถมองคนในมุมมองที่เปลี่ยนไปจากเดิม ด้วยการเรียนรู้ผ่านลักษณะนิสัย
ของตัวละคร ทำให้เข้าใจผู้คนในระดับความรู้สึกหรือระดับจิตวิญญาณ
3) การปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังความคิดเห็นของผู้ อื่น ส่งผลให้
ปราศจากซึ่งอคติ โดยไม่ตัดสินไปก่อน กล่าวคือ ตอนแรกผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่อินหรือไม่เข้าใจตัวบทอย่างเพียงพอ
แต่เมื่อได้แลกเปลี่ยนทัศนะกันในชั้นเรียน ได้รับฟังจากผู้ร่วมชั้นเรียน ก็เริ่มมีความเข้าใจตัวบทและตัวละครมากขึ้น
4) การเข้าร่วมกิจกรรมจัดจริ ยศึกษา ฯ ช่วยเปิดโลกให้แก่ผู้ที่มาปฏิสัมพันธ์กับตัวบท เกิดการ
วิเคราะห์และตีความตัวบท นั่นคือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตั้งคำถามกับตนเองได้
5) การจัดจริยศึกษา ฯ ในครั้งนี้ ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้คิดต่อจากตัวบททศชาติชาดก
ที่ดูเหมือนจะถูกนำเสนอแบบปลายปิด เนื่องจากการจัดจริยศึกษา ฯ ในครั้งนี้ให้อิสระในการคิดแก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้สะท้อนตัวเอง
6) การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าถึงเรื่องราว
หรือเนื้อหาของตัวบท จึงถูกนำมาสร้างความเข้าใจต่อตัวบท จนสามารถเชื่อมโยงสู่ความเข้าใจต่อตัวเรา ผู้อื่นและ
สังคมได้
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7) ตัวบททำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นถึงความเข้าใจที่ตนมีต่อตัวละคร เพื่อให้เห็นความเป็นมนุษย์
ที่สะท้อนอยู่ในตัวเรา ทำความรู้จักตัวบทและตัวละคร เพื่อเห็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง เห็นถึงความเชื่อมโยง
บางอย่างที่มีร่วมกัน ทั้งด้านมืดด้านสว่าง จึงสามารถเข้าใจคนอื่นและตัวเองมากขึ้น เพื่อความเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจ
ละเอียดอ่อน และเปิดกว้างมากขึ้น
8) การมีปฏิสัมพันธ์กับตัวบท ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเชื่อมตนเองเข้ากับตัว บทได้
กล่าวคือ ตัวบทจะมีความหมาย ก็ต่อเมื่อตัวบทมาปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่าน โดยขณะแห่งการอ่าน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
ตระหนักถึงบางอย่าง สงสัยในบางเรื่อง และเกิดการไตร่ตรองตัวบทในที่สุด
ผลการศึกษาที่ปรากฏในแต่ล ะแนวโน้ม ผู้ศึกษาพบว่าช่ว งวัยและประสบการณ์การเรียนรู้ ข อง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีผลต่อการปฏิสัมพันธ์กับตั วบท เนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละชั้นปีมีความรู้ ประสบการณ์
และการไตร่ตรองตนเองที่ไม่เท่ากัน ส่งผลให้การตีความตัวบทในเชิงลึกจะเกาะกลุ่มกันในชั้นปีที่ 3 และ 4 เป็นส่วน
ใหญ่ จะมีปี 2 เพียงบางกลุ่มเท่านั้น ซึ่งปี 2 ส่วนใหญ่จะให้การตีความเพียงในระดับพื้นผิว และต้องถูกผู้สอนถาม
ก่อน จึงจะมีการโต้ตอบ ผู้ศึกษาจึงตั้งข้อสันนิษฐานว่า ความรู้และประสบการณ์ มีผลต่อการตีความตัวบทของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมชั้นปี 3 กับ ปี 4 และปี 2 กลุ่มหนึ่งที่มีความรู้ มีประสบการณ์ชีวิต หรือ
มีการไตร่ตรองตนเองมากกว่า ทำให้มีทรัพยากรทางความคิดหรือกรอบความคิดที่กว้างพอ ที่เมื่อมาปฏิสัมพันธ์กับ
ตัวบทแล้ว ทำให้เกิดการตีความที่หลากหลาย หรือเห็นชั้นความคิดของตัวบทลงไปได้ลึกกว่ากลุ่มปี 2 ส่วนใหญ่
ที่อาจจะยังมีความรู้หรือประสบการณ์ชีวิตไม่มากนัก โดยอ้างอิงจากผลการศึกษาที่แสดงว่า หลังจากการจั ด
จริยศึกษา ฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มหนึ่งประมาณ 7-8 คน ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมชั้นปี 2 ที่ไม่ค่อยเกิด
การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น นี่เป็นสาเหตุที่แนวโน้มการรับฟังและการทุ่มเททั้งหัวใจ และแนวโน้มความ
มีใจเปิดกว้างและความพร้อมรับการท้าทาย มีพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลง มาเป็นลำดับที่สองและสาม
ตามลำดับ
โดยภาพรวมจะพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ มีการพัฒนาความโน้มเอียงเชิงจริยธรรมและ
การพัฒนาทักษะด้านเรื่องเล่าไปในทิ ศทางที่ดีขึ้น โดยจากการสังเกตการณ์ระหว่างการจัดจริยศึกษา ฯ และ
ผลการศึกษาที่ปรากฏ ผู้ศึกษาพบปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1) อิทธิพลของตัวบทที่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรม ตัวบทเตมีย์ มหาชนก มโหสถ จันทกุมาร และ
เวสสันดร มีความโดดเด่นกว่าตัวบทอื่น ๆ ด้วยเป็นเรื่องที่รู้จักมาอยู่ก่อนแล้ว เนื้อเรื่องเข้าใจง่าย จึงดึงดูดความ
สนใจของผู้เข้าร่วมกิจ กรรมได้เป็น อย่างดี รวมถึงสิ่งที่ตัวบทนำเสนอมีความใกล้ เคียงกับประสบการณ์ของ
ตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2) ผู้เรียนยังคงยึดติดกับกรอบศาสนา หากผู้สอนไม่ชี้นำประเด็นอื่น ๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเสนอ
การตีความตัวบทที่ยังคงอยู่ในกรอบศาสนา ต่อมาผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพยายามในการตีความตัว บทให้
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นอกเหนือไปจากเรื่องของศาสนา มี เพียงตัวบท “จันทกุมาร” หรือ “นารทพรหม” ที่มีเพียงการชี้นำของผู้สอน
เพียงช่วงต้น และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตีความนอกเหนือไปจากบริบททางศาสนาได้เองไปจนจบการสอน
3) บรรยากาศภายในชั้นเรียน ถ้าตัวผู้สอนสามารถชี้นำประเด็นในตัวบทให้ใกล้เคียงกับความรู้
หรือประสบการณ์ชีวิตของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะเห็นความเชื่อมโยง และเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย บรรยากาศภายในชั้นเรียนก็จะครึกครื้น แนวคำถามหรือประเด็นจุดประกาย
ความคิดที่ผู้ศึกษาใช้ในการ ‘ชี้นำ’ เช่น เตมีย์ชาดก : คุณคิดว่า “คุณลักษณะ” ของตัวเรา กับ “เส้นทางชีวิต”
ที่เราเลือกเดิน มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ส่วนมโหสถชาดก : จำลองการโต้เถียงแบบเดียวกับมโหสถและเสนกะ
โดยให้เพิ่มรูปแบบคนที่ผู้เรียนเชื่อว่า มีคุณค่า ด้วยการจินตนาการตัวบทใหม่ตามรูปแบบคนที่ตนเลือก และ
ดูว่าสาสน์ของเรื่องเปลี่ยนไปแค่ไหน ตนยังคงเห็นด้วยและเชื่อกับสาสน์ และคุณค่าของคนที่ตนเลือกหรือไม่
และจันทกุมารชาดก : คิดว่ากัณฑหาลพราหมณ์เปรียบเทียบได้กับอะไรในโลกของเรา และทุกวันนี้เราก็ถูกสิ่งนั้ น
หลอก เช่นเดียวกับพระเจ้าเอกราชถูกหลอกหรือไม่ นั่นคือ “เรากำลังถูกใช้ประโยชน์จากความต้องการของเรา
ให้ทำตามความต้องการของกลุ่มคนผู้มีอำนาจในสังคม ทั้งองค์กรทางศาสนา รัฐบาล บริษัททุนนิยม กลุ่มขบวน
ความคิด” แต่ถ้าในบางบทที่ผู้สอนทำไม่ได้หรือชี้นำได้ไม่ชัดพอ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะโยงได้น้อย บรรยากาศ
ภายในชั้นเรียนก็จะค่อนข้างเงียบ เช่น คาบเรียนตัวบทมหาชนก ผู้ศึกษาพยายามชวนให้ผู้เข้ารวมกิจกรรม
ลองปรับการอุปมาอุปไมยเรื่องต้นมะม่วงว่า “ถ้ามองตามตัวบท พระมหาชนกเปรียบต้นมะม่วงเป็นราชสมบัติ
(ไม่ใช่ตนเอง) แต่ราชสมบัติ ไม่ได้มีอยู่เอง จะต้องมีผู้สร้างราชสมบัติ จึงเปรียบว่าต้นมะม่วงต้องมีผู้ปลูก มีต้น มีผล
ผลนั้นก็มีเมล็ด เมล็ดนั้นก็เอาไปใช้ปลูกต่อได้อีก ถ้าเป็นโครงสร้างแบบนี้เราจะเปรียบเทียบกับชีวิตจริงอย่างไร”
จึงอยากให้ลองยกตัวอย่างว่า ถ้าเกิดมีอะไรสักอย่างหนึ่ง มันจะต้องมีผู้สร้าง ซึ่งเปรียบได้กับผู้ปลูก นั่นคือ การนำ
เมล็ดนั้นไปหว่านผลต่อ เลยคิดว่าในอดีตหรือปัจจุบัน มีคนที่เป็นผู้สร้างขึ้นมา และถ่ายทอดเมล็ดนั้นไปสู่สังคมหรือ
ประเทศหรือไม่ จากการถามชี้นำ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้ศึกษาต้องการสื่อ จึงไม่ สามารถ
อธิบายหรือยกตัวอย่างได้ ผู้ศึกษาจึงอธิบายเสริมว่าเป็นเรื่องของ“การสืบทอดสิ่งมีค่า” เมื่อมีต้นมะม่วง ก็ย่อมมี
“ผู้ปลูก” และก็มี “ผู้กิน”ตามด้วยผู้ที่นำ “เมล็ด” ของผลนั้นไปปลูกต่อ ในชีวิตจริงหากสิ่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา
ถูกระบุว่ามีค่า หลายคนก็อยากใช้ อยากเป็นเจ้าของ และก็จะมีคนอีก ประเภทที่นำของมีค่าเหล่านั้นไปต่อยอด
ยกตัวอย่างเช่น “พระพุทธเจ้า” ปลูกต้น “พุทธศาสนา” ไว้ ออกผลเป็นคำสอนให้ผู้คนได้เด็ดไปสดับฟังเอาบุญ
ไปใช้ปฏิบัติจนหลุดพ้น และมีอีกกลุ่มที่นำคำสอนของท่านไปสอนต่อ หรือไปต่อยอดจนกลายเป็นชุดความคิดอื่น ๆ
อีกมากมายอย่างพุทธนิกายทั้งหลาย บทความเปรียบเทียบ ฯลฯ หรือ “สูตรฟิสิกส์” ของไอนส์ไตน์ ที่กลายเป็น
รากฐานให้กับความรู้ด้านดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ในปัจจุบัน และระเบิดปรมาณู โดยมีข้อเสนอแนะว่าคำถามชี้นำ
ควรจะชี้ตัวอย่างให้เป็ นรูปธรรม และลำดับคำถามอย่างเป็ นขั้นตอน เพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับตัวบท
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4) ความสำเร็จของกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการนำสอนของผู้สอน ถ้าไม่มีผู้สอน
นำกระบวนการสนทนาหรือนำการปฏิสัมพันธ์กับ ตัวบท ด้วยการเสนอการตั้งคำถามให้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ขบคิด
ในแง่มุมต่าง ๆ โดยการมานั่งเรียนและฟังคนอื่น ๆ ถกกัน รู้สึกว่าตัวบทมีอะไรมากกว่าที่ตนเคยได้อ่านหรือได้เรียน
มาในตอนเด็ก ทำให้ความรู้สึกในการอ่านเปลี่ยนไป
แต่สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนน้อยที่ ไม่ค่อยเกิดการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง โดยจากการ
สังเกตการณ์ระหว่างการจัดจริยศึกษา ฯ และผลการศึกษาที่ปรากฏ ผู้ศึกษาพบข้อจำกัดในการจัดจริยศึกษาฯ ดังนี้
1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือกที่จะไม่อ่านบางตัวบทมา เพราะอ่านไม่ทัน ด้วยข้อจำกัดในเรื่องของเวลา
ทำให้ผู้สอนไม่สามารถพูดคุยประเด็นในตัวบทที่เตรียมไว้ได้ เนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเสนอการตีความ
ใด ๆ จากตัวบทได้ เพราะ ไม่เกิดการปฏิสัมพันธ์กับตัวบทขึ้น ส่งผลให้ความโน้มเอียงบางข้อไม่ปรากฏ และยากที่
ผู้สอนจะสร้างการสนทนา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปรากฏแนวโน้มนั้น ๆ เพราะผู้สอนต้องรอให้ผู้เข้ าร่วม
กิจกรรมแสดงออกมาด้วยตนเอง แต่บางแนวโน้มผู้สอนสามารถสอบถามได้โดยตรง เช่น มุมมองของตัวละคร
2) ผู้สอนอยู่ในขั้นตอนการเรียนรู้ที่จะใช้วิธีการจัดจริยศึกษารูปแบบนี้ ในระหว่างการสนทนา
บางครั้งผู้สอนไม่สามารถจับประเด็นการตีความของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทัน ทำให้ ไม่สามารถสานต่อการสนทนา
นั้น ๆ ได้ลึกหรือครบถ้วน และด้วยผู้สอนต้องการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกลุ่มได้แสดงความเห็น ทำให้จำต้อง
มองข้ามรายละเอียดเชิงลึกในบางประเด็นที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางกลุ่มเสนอ หรือสรุปประเด็นที่พูดคุ ยกันเพียงแค่
ภาพรวม เพื่อรักษาเวลาและความไหลลื่นของการสนทนา ซึ่งบางครั้งการตั้ งคำถามของผู้สอนอาจจะยังกว้างไป
ไม่เจาะจงหรือมีความไม่ชัดเจน ทำให้บางครั้งต้องมีการอธิบายคำถามกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายรอบ ทำให้บาง
ประเด็นของผู้สอนไม่สามารถส่งต่อไปยังผู้เข้าร่วมกิ จกรรมได้ครบถ้วน ส่งผลให้แนวโน้มบางอย่า งปรากฏไม่ชัด
หรือไม่ปรากฏ เพราะ ผู้สอนใช้วิธีการถามเสร็จ แล้วถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนอื่น ๆ ต่อไปเรื่อย ๆ ซึ่งคนที่ถูกถาม
ไปแล้วหรือยังไม่ถูกถาม ก็ไม่ค่อยจะได้ฟังที่เพื่อนตอบ จึงไม่เกิดการเปรียบเทียบทัศนะหรือการโต้ตอบระหว่ าง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน ผู้สอนจึงพยายามปรับปรุงกระบวนการสอน ด้วยการเพิ่มพื้นที่เวลาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ถกกันเองมากยิ่งขึ้น โดยผู้สอนจะเข้าไปช่วยกระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน ด้วยการกล่าวว่า
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มนี้มีทัศนะดังนี้ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งมีทัศนะที่แตกต่างกัน กลุ่มเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ
ทัศนะนั้น ซึ่งถ้าไม่เห็นด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะโต้ตอบในประเด็นนั้นอย่างไร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกซึ่ง
แนวโน้มที่ยังไม่ปรากฏหรือปรากฏไม่ชัดให้มีขึ้นมาได้
3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนมาก ทำให้ผู้สอนไม่สามารถดูแลได้ ทั่วถึง ผู้ศึกษาในฐานะผู้สอนได้
หาแนวทางแก้ไขด้วยการขมวดผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน เพื่อจำกัดวงการสนทนาให้แคบลง แต่ก็
ยังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายคนต้องการแสดงทัศนะและการตีความของตน ผนวกกับเวลาที่จำกัด ทำใ ห้ผู้สอน
จำเป็นต้องรวบรัดกระบวนการ การสนทนาจึงอยู่ในระดับแค่ภาพรวม ไม่สามารถลงลึกพออย่างที่ผู้สอนตั้งใจไว้
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จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การจัดจริยศึกษาได้มีการนำวรรณกรรม
มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัญหาของการนำวรรณกรรมไปใช้เป็นสื่อนั้น คือ ผู้สอนไม่ทราบถึง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผลการจัดจริยศึกษาไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร
แต่จากการศึกษา พบว่า การนำวิธีการจัดจริยศึกษาตามแนวทางแบบเรื่องเล่า ในรูปแบบที่เน้นการพัฒนาทักษะ
ด้านเรื่องเล่าผ่านเรื่ องเล่าเชิงวรรณกรรม โดยอาศัยทศชาติชาดก มาใช้ในการสอนและพัฒนาจริยธรรม ทำให้
ผู้ศึกษาในฐานะผู้สอนมีขั้นตอน วิธีการ รวมถึงกรอบในการมองที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ในการนำพาผู้เรียนไปตามกรอบ
ความโน้มเอียงเชิงจริยธรรมของโฮลเซอร์ ด้วยการสร้างโอกาสในการปลูกฝังความโน้มเอียงให้ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านกิจกรรมการอ่าน การปฏิสัมพันธ์กับตัวบท และการปฏิสัม พันธ์กันระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการเข้าไป
จัดจริยศึกษา ฯ ในครั้งนี้ พบว่า รูปแบบการจัดจริยศึกษาตามแนวทางแบบเรื่องเล่า ในรูปแบบที่เน้นการพัฒนา
ทักษะด้านเรื่องเล่าผ่านเรื่องเล่าเชิงวรรณกรรม มีศักยภาพเพียงพอที่จะส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการพัฒนา
จริยธรรม และนำมาปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดจริยศึกษาในประเทศไทยต่อไป
6. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
การศึกษาการจัดจริยศึกษาตามแนวทางแบบเรื่องเล่า ในรูปแบบที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านเรื่องเล่า
ผ่านเรื่องเล่าเชิงวรรณกรรม เป็นวิธีการหนึ่งในการพั ฒนาจริยธรรม เพื่อให้สถาบันหรือองค์กรการศึกษาต่าง ๆ
ที่สนใจ สามารถนำการจัดจริยศึกษาในรูปแบบนี้ไปใช้ในการพัฒนาบุคคลให้มีจริยธรรม จากการศึกษาในครั้งนี้
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ เพื่อส่งเสริมให้การจัดจริยศึกษามีความสมบูรณ์ ด้ วยการลดช่องว่างและข้อจำกัดในการ
จัดจริยศึกษา ฯ ดังนี้
1) ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จกรรมเลือ กที ่จ ะไม่อ ่ า นบางตัว บทมา จึ ง มี ข ้ อ เสนอแนะว่า
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนควรกำหนดเงื่อนไขในการเข้ามาเรียนในชั้นเรียน
ว่าผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ชอบอ่านหนังสือ ผู้เรียนควรมีวินัยในการอ่าน และผู้เรียนควรมีเวลาให้กับการอ่าน เพราะ
การจัดจริยศึกษารูปแบบนี้เน้นการอ่านเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้
2) ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู ้ ส อนอยู ่ ใ นขั ้ น ตอนการเรี ย นรู ้ ท ี ่ จ ะใช้ ว ิ ธ ี ก ารจั ด จริ ย ศึ ก ษารู ป แบบนี้
จึงมีข้อเสนอแนะว่าผู้ ที่จะมาสอนควรมีประสบการณ์ในการสอน หรือถ้า ไม่มีประสบการณ์ในการนำกระบวน
การสอน บุคคลนั้นจะต้องฝึกทักษะการสอน ด้วยการทดลองนำสอนตัวบทกับบุคคลที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับ
ผู้เรีย น เพื่อฝึกลำดับ กระบวนการสอนในแต่ล ะขั้น ตอน หรือลองนำรูปแบบกิจกรรมการสอนที่จ ะส่ง เสริ ม
การสนทนาระหว่างผู้เรียนกับตัวบท และการปฏิสัมพันธ์กันในชั้นเรียน ว่าสามารถดึงศักยภาพของผู้เรียนได้หรือไม่
3) ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมมี จ ำนวนมาก ทำให้ ผ ู ้ ส อนไม่ ส ามารถดู แ ลได้ ท ั ่ ว ถึ ง
จึงมีข้อเสนอแนะว่า จำนวนผู้เรียนในการจัดจริยศึกษา ฯ ที่เหมาะสมในแต่ละครั้ ง ไม่ควรเกิน 7-8 คน ทั้งนี้
เพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
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4) ผลการศึ ก ษาพบว่ า ช่ ว งวั ย และประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมมี ผ ลต่ อ
การปฏิสัมพันธ์กับตัวบท จึงมีข้อเสนอแนะว่า ผู้สอนควรกำหนดช่วงอายุหรือระดับชั้นของผู้เรียนให้เหมาะสมกับ
ตัวบทที่นำมาใช้ และต้องสอดคล้องกับเป้าหมายในการสอนจริยธรรม แม้ว่าเรื่องของคุณวุฒิและวัยวุฒิของผู้เรียน
เป็นสิ่งที่ไม่อาจเลี่ยงได้ แต่ถ้าผู้สอนทำให้ผู้เรียนที่ไม่ค่อยมีความรู้ หรือประสบการณ์มาก สามารถเชื่อมโยงตนเอง
กับตัวบทได้ ถือเป็นการยืนยันว่ากิจกรรมที่ผู้สอนออกแบบนั้นได้สำเร็จลุล่วง
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ศิริวรรณ ลาภสมบูรนานนท์. (2560). เรื่องเล่าเพื่อการเยียวยา : ทักษะวรรณกรรมเพื่อการรักษา. การประชุม
วิชาการระดับชาติ เล่าเรื่องเรื่องเล่า เพื่อเชิ ดชูเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ ไตลังคะ ในวาระ
เกษียณอายุ (หน้า 219-238). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์.
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ. (16 ตุลาคม 2558). การใช้แนวคิดเรื่องเล่าศึกษาความเสี่ยงสุขภาพ (Narrative
Medicine). เรียกใช้เมื่อ 29 ตุลาคม 2560 จาก http://www.shi.or.th/download/662/
Buckland, C. (2010). Narrative Inquiry as a Means of Moral Enquiry in Higher Education. Current
Narratives, 1(2), 119–128.
Holzer, E. (2007). Ethical Dispositions In Text Study: A Conceptual Argument. Journal of Moral
Education, 36(1), 37-49.
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จริยศาสตร์แห่งความอาทรและจริยศาสตร์แห่งความยุติธรรมในการจัดสรรซะกาต
ไลลา หริ่มเพ็ง13

บทคัดย่อ
บทความนี้ต้องการวิพากษ์การจัดสรรซะกาตในการปฏิบัติที่ผ่านมาที่มีลักษณะแบบจริยศาสตร์แห่งความ
ยุติธรรม ซึ่งมักมีปัญหาการละเลยต่อ ความต้องการ ความจำเป็นเฉพาะหรือภาวะอันเป็นปัจเจกของผู้รับซะกาต
ผู้เขียนจึงเสนอแนวทางแบบจริยศาสตร์แห่งความอาทรเข้าไปใช้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว
ซะกาต คือ ทานบังคับในศาสนาอิสลาม ซึ่งพระเจ้าสั่งให้บรรดาผู้ที่มีความมั่งคั่งจ่ายให้แก่คนยากจน
ขัดสน และผู้ที่มีความต้องการ ดังที่อัลลอฮ์ตรัสความว่า “แท้จริงทานทั้งหลายนั้น สำหรับบรรดาผู้ที่ยากจน และ
บรรดาผู้ที่ขัดสน และบรรดาเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมมัน และบรรดาผู้ที่หัวใจของพวกเขาสนิทสนม และในการไถ่
ทาส และบรรดาผู้ที่หนี้สินล้นตัว และในหนทางของอัลลอฮ์ และผู้ที่อยู่ใ นระหว่างเดินทาง ทั้งนี้เป็นบัญญัติอัน
จำเป็นซึ่งมาจากอัลลอฮ์ และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ”14
โดยทั่วไปซะกาตเป็นความยุติธรรม เนื่องจากจะมีคำถามเกิดขึ้นเสมอว่า ในหมู่ผู้มีสิทธิรับซะกาตเหล่านั้น
“ใครควรได้รับซะกาต” ในปัจจุบันมีการจัดสรรซะกาตทั้ งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับองค์กร และระดับรัฐใน
ประเทศมุสลิม ซึ่งในประเทศที่มีมุสลิมเป็นคนกลุ่มน้อย คนร่ำรวยมักจะคำนวณและจัดสรรไปยังคนรู้จักหรือญาติ
สนิ ท ที ่ ม ี ส ิ ท ธิ ร ับ ซะกาตด้ ว ยตนเอง 15 แต่ ใ นหลายพื ้ น ที ่ต ้ อ งการจัด สรรซะกาตอย่ า งเป็ นระบบ จึ ง มอบให้

13

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา, ผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (Email: rlaila1984@gmail.com)
14
อัลกุรอาน (9: 60)
15
อุมา แขวงบู. (2553). การบริหารจัดการซะกาต : กรณีศึกษาชุมชนมุสลิมในกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสนา
เปรียบเทียบ), มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ. หน้า 193.
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คณะกรรมการมัสยิดหรือกองทุนซะกาตเป็นผู้รวบรวมและจัดสรร16 องค์กรเหล่านี้จึงต้องคำนึงถึงความโปร่งใสและ
ยุติธรรม และมักจะโดนร้องเรียนว่าไม่ยุติธรรมอยู่เสมอ17
ทั้งนี้ การจัดสรรซะกาตมักถูกพิจารณาในแง่ความยุติธรรมสองแบบ ได้แก่ การจัดสรรซะกาตแบบเสมอ
ภาค (equality) และการจัดสรรซะกาตแบบเป็นธรรม (equity) การจัดสรรซะกาตแบบเสมอภาค คือ การที่
คณะกรรมการมัสยิดหรือกองทุนรวบรวมเงินจากคนมั่งคั่ง และจัดสรรไปยังผู้มีสิทธิรับซะกาตที่อาศัยอยู่ในชุมชน
แบบเท่าเทียมกัน ส่วนการจัดสรรซะกาตแบบเป็นธรรม คือ การที่คณะกรรมการมัสยิดหรือกองทุนรวบรวมเงินจาก
คนมั่งคั่งและจัดสรรไปยังผู้มีสิทธิรับซะกาตที่อยู่ในความดูแล (บางกองทุนกำหนดให้ยื่นคำร้องขอรับซะกาต) โดย
พิจารณาจากความจำเป็นหรือความสามารถ ดังนั้นแต่ละคนจึงได้รับซะกาตที่ไม่เท่ากัน
การจัดสรรซะกาตโดยคำนึงถึงความยุติธรรมนี้ ในทางปฏิบัติคนจัดสรรจะต้องมีมุมมองที่เป็น ก ลาง
คณะกรรมการมัสยิดหรือกองทุนมักพยายามหาหลักการที่ตายตัวที่จะใช้กับทุกสถานการณ์กับ ทุกคนเพื่อความ
ยุติธรรม เช่น กำหนดคุณสมบัติของผู้รั บซะกาต ขึ้นทะเบียนคนยากจนและขัดสนในชุมชน และจัดสรรเงินซะกาต
ไปตามคุณสมบัติของผู้รับ เป็นต้น ซึ่งการจัดสรรซะกาตดังกล่าวมีลักษณะเป็นแบบจริยศาสตร์แห่งความยุติธรรม
โดยจัดสรรเงินที่มีอยู่ไปยังผู้รับอย่างเท่าเทียมกัน หรือจัดอบรมอาชีพที่เหมือนกันแบบไม่คำนึงถึงความต้องการและ
ความแตกต่างของบุคคล หรือแม้มีบางกองทุนที่จัดสรรซะกาตแบบเป็นธรรมโดยพิจารณาจากความจำเป็นและ
ความสามารถของผู้รับซะกาต แต่ก็มีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับการจัดสรรซะกาตแบบเสมอภาค เพราะมีความ
ยุ่งยากในการดำเนินงานและต้องใช้ความเสียสละ มุ่งมั่น และทุ่มเทของคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ทำให้
ส่วนใหญ่แล้วการจัดสรรซะกาตมักจะละเลยต่อความต้องการ ความจำเป็นเฉพาะหรือภาวะอันเป็นปัจเจกของผู้รับ
ซะกาตที่อยู่ในสภาวะความยากจน ขัดสน และทุพลภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดโอกาสและความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม ทำให้ตกอยู่ในสภาวะบีบคั้นไร้ทางเลือกและต้องพึ่งพิง การจัดสรรซะกาตที่คำนึงถึงความยุติธรรมเพียงอย่าง
เดียวจึงไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้รับซะกาต
การแก้ปัญหาการละเลยต่อความต้องการ ความจำเป็นเฉพาะหรือภาวะอันเป็นปัจเจกของผู้รับซะกาตนี้
เราสามารถใช้จริยศาสตร์แห่งความอาทร (ethics of care) ที่มีฐานรากมาจากความสัมพันธ์และการพึ่งพาอาศัย
16

อับดุลอาซิซ สาเม๊าะ. (2554). การส่งเสริมซะกาตเพื่อสวัสดิการชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลสะกอม อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา. ปริญญา
นิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น. หน้า ก.
17
สุนทร วงศ์หมัดทอง. (2548). ระบบซะกาฮฺและการประยุกต์ใช้ในสังคมมุสลิมอาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา. ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (อิสลามศึกษา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี.ปัตตานี. หน้า 109-110.
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กันของมนุษย์ ซึ่งจริยศาสตร์แห่งความอาทรพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์โดยการสร้างบริบทและส่งเสริมความ
เป็นอยู่ที่ดีของผู้ดูแลและผู้รับการดูแลในเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งต้องสนใจทั้งความต้องการของตัวเอง
และผู้อื่น เป็นการสร้างแรงจูงใจในการดูแลผู้ที่พึ่งพาและอ่อนแอ และยังเป็นการรับแรงบันดาลใจจากความทรงจำ
ในการดูแลและอุดมการณ์ของตัวเอง18 Tronto เสนอองค์ประกอบของการดูแล 4 ประการ คือ 1) ความเอาใจใส่
การตระหนักถึงความต้องการของผู้อื่น 2) ความรับผิดชอบ การยอมรับว่ามีหน้าที่ และพร้อมที่จะตอบสนองความ
ต้องการ 3) ความสามารถและทักษะในการดูแลที่ดีและประสบความสำเร็จ 4) ความใส่ใจต่อสถานะของผู้รับการ
ดูแลตามสภาพจริงโดยคำนึงว่าจะต้องไม่ละเมิดผู้รับการดูแล19
ทั้งนี้ หากเราพิจารณาผู้รับซะกาตจะพบว่า แต่ละคนมีธรรมชาติ ความต้องการ ความสามารถ และความ
ใฝ่ฝันต่อเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างกัน บางคนต้องการทุนการศึกษาเพื่อส่งให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือ บางคน
ต้องการเงินทุนเพื่อลงทุน ประกอบอาชีพที่ใฝ่ฝัน บางคนต้องการอุปกรณ์เครื่องยังชีพที่จะสร้างรายได้ให้ กับ
ครอบครัว บางคนต้องการเงินเพื่อซื้ออาหารและของใช้ในแต่ละเดือนเนื่องจากความพิการที่ทำให้ไม่สามารถหา
รายได้ด้วยตนเอง บางคนต้องการทั้งเงินและกำลังใจอันเนื่องมาจากความชราและการขาดการดูแลจากลูกหลาน
การเอาใจใส่ต่อความต้องการของผู้รับซะกาตรายบุคคลจะทำให้เข้าใจบริบท สถานการณ์เฉพาะ และความแตกต่าง
ของมนุษย์ ซึ่งจะช่วยให้การจัดสรรซะกาตไม่เพิกเฉยหรือละเลยต่อความต้องการ ความจำเป็นเฉพาะหรือภาวะอัน
เป็นปัจเจกของผู้รับซะกาต
ดังนั้น แม้ว่าโดยพื้นฐานซะกาตจะเป็ นจริยศาสตร์แห่งความยุติธรรม และจำเป็นต้องคำนึงถึงความเป็น
ธรรมในการจัดสรรซะกาต แต่หากใช้เพียงอย่างเดียวจะทำให้ละเลยความต้องการ ความจำเป็นเฉพาะหรือภาวะอัน
เป็นปัจเจกของผู้รับซะกาตดังที่กล่าวข้างต้น ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวทางแบบจริยศาสตร์แห่งความ อาทรมาใช้
ร่วมกับจริยศาสตร์แห่งความยุติธรรม โดยใช้จริยศาสตร์แห่งความยุติธรรมในการวางหลักการการจัดส รรซะกาต
เพื่อให้ทราบว่าเราควรจัดสรรซะกาตให้ใครและจัดสรรอย่างไร โดยการกำหนดเกณฑ์ผู้มีสิทธิรับซะกาต พิจารณา
และแบ่งประเภทบุคคลตามความจำเป็นและความสามารถ (เช่น ส่งเสริมอาชีพ การศึกษา หรือสงเคราะห์คนพิการ
และคนชรา) ทั้งนี้ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และยุ ติธรรมให้แก่ชุมชน และหลังจากนั้นให้ใช้แนวทาง
แบบจริยศาสตร์แห่งความอาทรในการดูแลผู้รับซะกาตรายบุคคล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ความจำเป็น
18

Maureen Sander-Staudt. “Care Ethics”. Internet encyclopedia of philosophy. https://www.iep.utm.edu/care-eth/. (7 December 2019).

19

Tronto. (1994) อ้างใน Maureen Sander-Staudt. “Care Ethics”. Internet encyclopedia of philosophy. https://www.iep.utm.edu/care-eth/. (7 December

2019).
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เฉพาะหรือภาวะอันเป็นปัจเจก โดยคณะกรรมการจัดสรรซะกาตจะต้องสร้างความสัมพันธ์ คำนึงถึงบริบทแวดล้อม
และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้รับซะกาต โดยใช้องค์ประกอบการดูแลของ Tronto ดังนี้ 1) กรรมการกองทุน
จะต้องเอาใจใส่และตระหนักถึงความต้องการของผู้รับซะกาต 2) กรรมการกองทุนจะต้องตระหนักถึ งความ
รับผิดชอบ และยอมรับว่ามี หน้าที่ที่จะตอบสนองความต้องการของผู้รับซะกาต 3) กรรมการกองทุนจะต้องมี
ความสามารถและทักษะในการดูแลที่ดีและประสบความสำเร็จ 4) กรรมการกองทุนจะต้องใส่ใจต่อสถานะของผู้รับ
ซะกาตตามสภาพจริงโดยคำนึงว่าจะต้องไม่ละเมิด (ร่างกายและจิตใจ) ผู้ รับซะกาต ทั้งนี้เพื่อทำให้การจัดสรรซะ
กาตมีประสิทธิภาพและดำเนินการอย่างมีจริยธรรมนั่นเอง
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ความเข้าใจเรื่องฮาลาลของผู้ขอการรับรองอาหารฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลาม
ประจำกรุงเทพมหานคร: การศึกษาทัศนะผู้ให้คำปรึกษาโรงงาน20
(UNDERSTANDING OF HALAL BY APPLICANTS FOR HALAL FOOD ACCREDITATION FROM
THE ISLAMIC AFFAIRS COMMITTEE OF BANGKOK: A STUDY OF FACTORY ADVISORS’
VIEWS)
อนุชา พูลสิน21
บทคัดย่อ
การวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาคำสอนเรื่อง “ฮาลาล” จากบทบัญญัติทางศาสนาและเพื่อ
ศึกษาทัศนะของผู้ให้คำปรึกษาโรงงานเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องฮาลาลของผู้ประกอบการที่ขอการรับรองอาหารฮา
ลาลจากคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร การดำเนินการวิจัยประกอบด้วย การศึกษาเชิงเอกสารซึ่งมี
เป้าหมายเพื่อสำรวจประเด็นเรื่องฮาลาลและฮารอมจากบทบัญญัติทางศาสนาอิสลาม และการวิจัยเชิงสำรวจ
(Survey Research) มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทัศนะและประสบการณ์ของผู้ให้คำปรึกษาโรงงานที่
คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครฯ เกี่ยวกับ ความเข้าใจเรื่องฮาลาลและฮารอมของผู้ประกอบการที่
ขอการรับรองฮาลาล ประชากรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยผู้ให้คำปรึกษาโรงงานที่คณะกรรมการอิสลามประจำ
กรุงเทพมหานครฯ จำนวน 93 คน การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลจากประชากรทุกคน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบว่าผู้ให้คำปรึกษาโรงงานมีทัศ นะว่าผู้ประกอบการมีความเข้าใจเกี่ยวกับฮาลาลอยู่ในเกณฑ์มีความเข้าใจมาก มี
ข้อเสนอแนะให้จัดการอบรมอย่างต่อเนื่องโดยให้เจ้าของผลิตภัณฑ์เข้าร่ วมการอบรมด้วย และควรจัดให้มีการทำ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนและกระตุ้นให้เกิดการซักถามระหว่างผู้ประกอบการและผู้ให้ปรึ กษาโรงงานซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ: ศาสนาอิสลาม / บทบัญญัติอิสลาม / ฮาลาล / อาหาร
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ABSTRACT
This research aimed to study the Halal teachings from the Islamic Provisions and to
study factory advisors' views on Halal understanding of applicants for Halal food accreditation
from the Islamic Affairs Committee of Bangkok. The research covers a documentary study about
Halal and Haram in the Islamic Provisions and a survey research to learn about factory advisors'
views on Halal and Haram understanding of the applicants for Halal food accreditation. Population
comprised of 93 factory advisors. All of the population were studied. Data were collected by
means of questionnaires, and analyzed with average and standard deviation. As a whole, the
factory advisors viewed that the applicants' understanding was in the high level. It is
recommended that the training to promote Halal understanding should be continously organized
in form of workshop, and product owners should participate so that they can better monitor the
production process.
KEY WORDS: ISLAM / ISLAMIC PROVISIONS / HALAL / FOOD

1. ที่มาและความสำคัญขอปัญหาการวิจัย
คำว่า “ฮาลาล” หมายถึงสิ่งที่ได้รับการอนุมัติ, อนุญาต หรือชอบด้วยศาสนบัญญัติ อันหมายถึงสิ่งที่
พระเจ้าทรงอนุมัติให้กระทำหรืออนุมัติให้ละทิ้งสิ่งนั้น เมื่อผู้กระทำสิ่งที่ฮาลาลมีความตั้งใจกระทำสิ่งนั้นด้วยความ
ตั้งใจที่ดีตั้งมั่นอยู่บนการเชื่อฟังพระเจ้าเขาจะได้รับผลบุญด้วยความตั้งใจดังกล่าว (สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ม.ป.ป.) คำว่า “ฮาลาล” เป็นคำที่ใช้ในเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาในวงกว้าง แต่
ทว่าในปัจจุบันคำว่าฮาลาลเป็นคำที่ถูกใช้เรียกแทนอาหารที่มุสลิมสามารถทานได้มานาน โดยมักจะใช้ควบคู่กับคำ
ว่า ”อาหาร” เป็นคำว่า “อาหารฮาลาล” หมายถึง อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคได้
เมื่อพูดถึงการส่งออกตลาดอาหารฮาลาล คนส่วนใหญ่จะนึกถึงการส่งออกอาหารที่จำหน่ายไปสู่
ประเทศแถบตะวันออกกลาง เช่นประเทศในกลุ่ มประเทศรอบอ่าวอาหรับและประเทศในตะวันออกกลาง GCC
(Gulf Cooperation Council) ประกอบไปด้ว ย 6 ประเทศสมาชิก อันได้แก่ บาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์
ซาอุดิอาระเบีย และสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือประเทศในกลุ่มองค์การความร่วมมืออิสลาม หรือ OIC
(Organization of Islamic Cooperation) แต่ทว่าจริงๆแล้วตลาดอาหารฮาลาลยังครอบคลุมถึงประเทศแถบ
ยุโรปและอเมริกาก็ถือว่าเป็นตลาดอาหารฮาลาลขนาดใหญ่ที่ไม่อาจมองข้ามเนื่องจากมีผู้อพยพและย้ายถิ่นฐานเข้า
มาในประเทศดังกล่าวมากขึ้น เช่นในประเทศนิวซีแลนด์ตามการสำรวจประชากรปี 2013 นิวซีแลนด์ มีประชากร
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มุ ส ลิ ม ประมาณ 46,000 คน โดยจำนวนมุ ส ลิ ม เพิ ่ ม ขึ ้ น ร้ อ ยละ 28 ตั ้ ง แต่ ป ี 2006 ( Mahvash Ali,
2017:https://www.stuff.co.nz/auckland/local-news/western-leader/99582977/.html) จากหนั ง สื อ
“รุกตลาดอาหารฮาลาลโลก” เขียนโดย ดร.วินัย ดะห์ลัน ระบุว่าประชากรมุสลิมในประเทศสหรัฐ อเมริก ามี
ประมาณ 8-10 ล้านคน ซึ่งมีอัตราการเติบโตมากกว่าชนกลุ่มน้อยอื่นๆ (วินัย ดะห์ลัน, 2551:4)
ในปี 2551 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเมินมูลค่าอาหารในตลาดโลกว่ามี
มูลค่า 1,428,840 ล้านเหรียญสหรัฐ ในจำนวนนี้ประเทศไทยมีส ่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 1.8 โดย
ครอบคลุมส่วนของอาหารฮาลาลร้ อยละ 0.64 เมื่อปี 2552 มูลค่าอาหารฮาลาลในตลาดโลกมีอยู่ 265,200 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ในจำนวนนี้คิดเป็นมูลค่าที่ประเทศไทยส่งออกไปยังประเทศสมาชิกของโอไอซี 1,711 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (วินัย ดะห์ลัน, 2551)
“Pew Research Centre” (2558) เผยผลวิจัยเกี่ยวกับการขยายตัวของศาสนาต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งใช้
เวลาศึกษานานถึง 6 ปี โดยพบว่า ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีอัตราการขยายตัวสูง ซึ่งหากอัตราการขยายตัว
เป็นไปตามที่คาดการณ์ ในปี 2593 ทั่วโลกจะมีผู้นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 2,800 ถึง 2,900 ล้านคน การ
คาดการณ์ดังกล่าวระบุว่า จำนวนผู้นับถือศาสนาอิสลามจะขยายตัวมากถึงร้อยละ 73 ในอนาคต (Pew Research
Center, 2017:http://www.pewforum.org /2017/11/29/europes-growing-muslim-population)
การที่ประชากรมุสลิมของโลกมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น ทำให้มีความต้องการอาหารฮาลาลมากขึ้น
แต่ทว่าความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารฮาลาล โดยเฉพาะของคนไทย ตลอดจนผู้ประกอบการเองยังมีไม่เพียงพอ
ส่งผลให้ขาดโอกาสในการแข่งขันทางการตลาดสินค้าอาหารฮาลาลหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับฮาลาล เช่น โรงแรมฮา
ลาล การท่องเที่ย วฮาลาล เป็น ต้น งานวิจั ยนี้มุ่งศึกษาจากประสบการณ์ตรงของผู้ให้คำปรึกษาโรงงานของ
คณะกรรมการอิส ลามประจำกรุงเทพมหานครฯ เกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องอาหารฮาลาลของผู้ประกอบการ
เพื่อที่จะนำผลการศึกษาที่ได้มาเป็นพื้นฐานสำหรับการหาแนวทางพัฒนาให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง อันจะส่งเสริม
การดำเนินการและการขยายตัวของอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคำสอนเรื่อง “ฮาลาล” จากอัลกุรอาน อัลฮะดิษ และทัศนะของนักวิชาการมุสลิม
2. เพื่อศึกษาทัศนะของผู้ให้คำปรึกษาโรงงานเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องฮาลาลของผู้ประกอบการที่ข อ
การรับรองอาหารฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

3. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ทัศนะของผู้ให้คำปรึกษาโรงงานเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องฮาลาลของผู้ขอการรับรอง
อาหารฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร” ครอบคลุมถึงการศึกษาประเด็นเรื่องฮาลาลและ
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ฮารอมจากบทบัญญัติทางศาสนาอิสลามจากคัมภีร์และการลงมติของนักวิชาการอิสลาม และการศึกษาความเข้าใจ
เรื่องฮาลาลและฮารอมของผู้ประกอบการที่ขอการรับรองฮาลาล โดยศึกษาจากทัศนะและประสบการณ์ของผู้ให้
คำปรึกษาโรงงานที่คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครฯ

4. วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ทัศนะของผู้ให้คำปรึกษาโรงงานเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องฮาลาลของผู้ขอการรับรอง
อาหารฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร” ดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน
1) การศึกษาเชิงเอกสาร มีเป้าหมายเพื่อสำรวจประเด็นเรื่องฮาลาลและฮารอมจากบทบัญญัติทาง
ศาสนาอิสลาม แหล่งข้อมูลประกอบด้วย
• แหล่งข้อมูลเชิงปฐมภูมิ ได้แก่ คัมภีร์อัลกุรอานและอัลฮะดีษ
• แหล่งข้อมูล ทุติย ภูมิ ได้แก่ หนังสือ บทความ และเอกสารต่างๆที่เกี่ ยวข้ องกับทั ศนะของ
นักวิชาการอิสลามในประเด็นเรื่องฮาลาลและฮารอม
2) การวิจ ัย เชิงสำรวจ (Survey Research) มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อ มูล เกี่ยวกับ ทัศนะและ
ประสบการณ์ของผู้ให้คำปรึกษาโรงงานที่คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครฯ เกี่ยวกับความเข้าใจเรื่อง
ฮาลาลและฮารอมของผู้ประกอบการที่ขอการรับรองฮาลาล
• ประชากร ประชากรประกอบด้ ว ยผู ้ ใ ห้ ค ำปรึ ก ษาโรงงานที่ ค ณะกรรมการอิ ส ลามประจำ
กรุงเทพมหานครฯ จำนวน 93 คน การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลจากประชากรทุกคน
• เครื่องมือในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลทัศนะของผู้ให้
คำปรึกษาโรงงานที่คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครฯ เกี่ยวกับความเข้า ใจเรื่องฮาลาลและฮารอม
ของผู้ประกอบการที่ขอการรับรองฮาลาล
• การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

5. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยบางส่วนของบทบัญญัติจากอัลกุรอาน อัลฮะดีษ และทัศนะของนักวิชาการอิสลามมา
นำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเรื่องนี้
การห้ามกินสัตว์ที่ตายเอง สัตว์ที่ตายโดยไม่ได้เชือดตามศาสนบัญญัติ เลือด และเนื้อสุกร
ศาสนาอิสลามไม่อนุญาตให้รับประทานสัตว์ที่ตายเอง หรือตายโดยที่ไม่ได้ผ่านการเชือดตามศาสน
บัญญัติ ดังในอัลกุรอานที่ว่า
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“อันที่จริงพระองค์ได้บัญญัติห้ามแก่พวกเจ้าทั้งหลายซึ่งซากสัตว์ , เลือด, เนื้อสุกร และสัตว์ที่สิ่งอื่น
นอกจากอัลลอฮ์ถูกนำมากล่าวนามขณะเชือด แต่ผู้ใดอยู่ในภาวะคับขันโดยเขามิใช่ผู้ทรยศ และมิใช่ผู้ละเมิด
แน่นอนย่อมไม่ผิดสำหรับเขา แท้จริงอัลลลอฮ์ทรงให้อภัยและเมตตายิ่ง”
(อัลกุรอาน 2 : 173)
สัตว์ที่มีเขี้ยวและกรงเล็บ
สัตว์ที่มีเขี้ยวและกรงเล็บถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามตามศาสนบัญญัติเช่นเดียวกัน เนื่องมาจากมีหลักฐาน
จากอัลฮะดีษที่ว่า
“รายงานจากท่านอิบนุอับบาส โดยท่านได้กล่าวว่า:- ท่านร่อซู้ลได้ห้ามการกินสัตว์ดุร้ายทุกๆชนิดที่มี
เขี้ยว และนกทุกๆชนิดที่มีกรงเล็บ”
(บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขที่ 1934)
การใช้เครื่องอุ่นอาหารร่วมกันระหว่างอาหารฮาลาล และอาหารไม่ฮาลาล
การใช้เครื่องอุ่นอาหารไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟ, เตาอบ, เครื่องปิ้งขนมปัง หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้สำหรับอุ่น
อาหารนั้นไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ระหว่างอาหารที่ฮาลาลและอาหารที่ไม่ฮาลาล เนื่องจากจะทำให้อาหารฮาลาลที่
ถูกนำไปอุ่นนั้นปนเปื้อนกับสิ่งที่ไม่ฮาลาล และไม่สามารถนำมารับประทานได้ตามศาสนบัญญัติ นอกเสียจากว่า
อาหารที่ถูกนำไปอุ่นยังคงอยู่ ในภาชนะที่ปิดมิดชิดซึ่งทำให้อาหารที่อยู่ด้านในยังคงฮาลาลอยู่ แต่ตัวภาชนะ
ภายนอกก็ถือว่าปนเปื้อนไปแล้ว
จึงสรุปได้ว่าควรแยกเครื่องอุ่นอาหารระหว่างอาหารที่ฮาลาลและไม่ฮาลาลออกจากกันอย่างชัดเจน
ซึ่งรวมถึงภาชนะที่ใช้ในการสัมผัสอาหารด้วย เช่น ที่คีบอาหาร, ภาชนะใส่อาหาร เป็นต้น (อาศิส พิทักษ์คุมพล,
2557:http://skthai.org/uploads/520/filemanager/2ea602c5e637c62f17dec743cfc182c2.pdf.)
ผลการวิจัยถึงทัศนะของผู้ให้คำปรึกษาโรงงานเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องฮาลาลของผู้ขอการรับรอง
อาหารฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
ประเด็นแรก ด้านนะยิส (สิ่งสกปรกตาศาสนบัญญัติ)
หัวข้อ
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับนะยิสชนิดเบาเป็นอย่างดี
2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับนะยิสชนิดปานกลาง

ค่าเฉลี่ย

ระดับความเข้าใจ

3.68
3.67

มาก
มาก

เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นาไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.01
1.02
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หัวข้อ
3. มีความเข้าใจเกี่ยวกับนะยิสชนิดหนักเป็นอย่าง
ดี
4. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระล้างนะยิสชนิด
เบาเป็นอย่างดี
5. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระล้างนะยิสชนิด
ปานกลางเป็นอย่างดี
6. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระล้างนะยิสชนิด
หนักเป็นอย่างดี
7. มีความเข้าใจดีว่าต้องจัดพื้นที่ในการผลิตอาหาร
ฮาลาลโดยแยกออกจากพื้นที่ๆผลิตอาหารไม่ฮาลา
ลอย่างชัดเจน
8. มีความเข้าใจดีว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตต้องไม่
ใช้ร่วมกับสิ่งต้องห้ามตามศาสนบัญญัติ
ผลรวม

ค่าเฉลี่ย

ระดับความเข้าใจ

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

3.86

มาก

0.89

3.78

มาก

0.98

3.80

มาก

0.95

3.87

มาก

0.89

4.06

มาก

0.74

4.1

มาก

0.68

3.85

มาก

0.89

ค่าเฉลี่ย

ระดับความเข้าใจ

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.01

มาก

0.84

4.17

มาก

0.75

4

มาก

0.85

4.02

มาก

0.81

3.92

มาก

0.92

ประเด็นที่สอง ด้านการเชือดสัตว์ตามศาสนบัญญัติ
หัวข้อ
9. มีความเข้าใจดีว่าสัตว์ประเภทใดต้องผ่านการ
เชือดตามศาสนบัญญัติ
10. มี ค วามเข้ า ใจดี ว ่ า ผู ้ เ ชื อ ดต้ อ งเป็ น ผู ้ น ั บ ถื อ
ศาสนาอิสลาม และมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการ
เชือดสัตว์ตามศาสนบัญญัติ
11. มี ค วามเข้ า ใจดี ว ่ า สั ต ว์ ท ี ่ อ นุ ม ั ต ิ ใ ห้ เ ชื อ ดได้
ตามศาสนบัญญัติคืออะไร
12. มีความเข้าใจดีว่าการลำเลียงขนส่งสัตว์ท ี่จะ
เชื อ ดต้ อ งไม่ ป ะปนกั บ สั ต ว์ ต ้ อ งห้ า มตามศาสน
บัญญัติ
13. มีความเข้าใจดีว่าจะต้องไม่ทำการทารุณสัตว์
ก่อนเชือด
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หัวข้อ
14. มีความเข้าใจดีว่าการเชือดต้องใช้อุปกรณ์ที่ มี
คมทำการเชือด
15. มี ค วามเข้ า ใจดี ว ่ า ต้ อ งกล่ า วนามอั ล ลอฮ์
(บิสมิลลาฮ์) ขณะเริ่มเชือด
16. มีความเข้าใจดีว่าต้องเชือดให้หลอดลม หลอด
อาหาร และเส้นเลือดสองข้างลำคอขาดจากกันใน
คราวเดียว
17. มีความเข้าใจดีว่าการเก็บรักษา การขนส่ง และ
การนำออกจำหน่ายต้องไม่ปะปนกับสิ่งต้องห้าม
ตามศาสนบัญญัติ
18. มีความเข้าใจดีว่าสัตว์ที่ถูกเชือดโดยกล่าวนาม
อื ่ น จากอั ล ลอฮ์ (ซ.บ.) หรื อ ใช้ เ พื ่ อ บู ช าสิ ่ ง อื่ น
จากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) เป็นที่ต้องห้าม
19. มี ค วามเข้ า ใจดี ว่ าสั ต ว์ ที ่ ตายเองโดยที ่ไม่ได้
เชือดเป็นที่ต้องห้าม
ผลรวม

ค่าเฉลี่ย

ระดับความเข้าใจ

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.08

มาก

0.79

4.04

มาก

0.89

3.93

มาก

0.93

4

มาก

0.87

4.06

มาก

0.89

4

มาก

0.95

4.02

มาก

0.86

ค่าเฉลี่ย

ระดับความเข้าใจ

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

3.77

มาก

1.0

3.73

มาก

1.1

3.8

มาก

1.06

3.8

มาก

1.08

ประเด็นที่สาม: ด้านสัตว์ต้องห้าม
หัวข้อ
20. มีความเข้าใจดีว่าสัตว์บกที่มีเขี้ยวและกรงเล็บ
เช่น เสือ หมี เป็นสัตว์ต้องห้าม
21. มีความเข้าใจดีว่าสัตว์ปีกที่มีเขี้ยวและกรงเล็บ
เช่น นกอินทรี เป็นสัตว์ต้องห้าม
22. มีความเข้าใจดีว่าสั ตว์ท ี่สัง คมรัง เกียจ เช่น
แมลงวัน เหา จิ้งจก เป็นสัตว์ต้องห้าม
23. มี ค วามเข้า ใจดี ว่ าสั ตว์ม ีพ ิษ หรื อสั ต ว์ ที่เป็น
พาหนะนำโรค เช่น หนู ตะขาบ แมงป่อง เป็นสัตว์
ต้องห้าม

เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นาไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน
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หัวข้อ
24. มีความเข้าใจดีว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เช่น กบ
จระเข้ เป็นสัตว์ต้องห้าม
25. มีความเข้าใจว่าสัตว์ที่อิสลามให้ไว้ชีวิต เช่น
ผึ้ง มด เป็นสัตว์ต้องห้าม
26. มี ค วามเข้ า ใจดี ว ่ า ลาบ้ า นและล่ อ เป็ น ที่
ต้องห้าม
ผลรวม

ค่าเฉลี่ย

ระดับความเข้าใจ

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

3.70

มาก

1.15

3.67

มาก

1.19

3.51

มาก

1.30

3.71

มาก

1.12

ค่าเฉลี่ย

ระดับความเข้าใจ

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.01

มาก

0.81

3.58

มาก

1.14

3.79

มาก

0.97

ประเด็นที่สี่: ด้านอื่นๆ
หัวข้อ
27. มีความเข้าใจดีว ่า อาหารหรื อเครื่ องดื ่ม ที ่ มี
แอลกอฮอล์ ส าร หรื อ พื ช ที ่ ท ำให้ ม ึ น เมาเป็ น ที่
ต้องห้าม
28. มี ค วามเข้ าใจดี ว่ าอาหารและเครื่ องดื่ มที่มี
ส่ ว นผสมที ่ ไ ด้ ม าจากการดั ด แปลงพั น ธุ ก รรม
( Genetically Modified Organisms: GMOs)
เป็นที่ต้องห้าม
ผลรวม

ผลรวมตอนที่ 2 แบบสอบถามทัศนะของผู้ให้คำปรึกษาโรงงานเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องฮาลา
ลของผูป้ ระกอบการอาหารที่ขอรับรองฮาลาลทั้ง 3 ประเด็น (28 ข้อ)
• ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.88
• เกณฑ์การประเมินความเข้าใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
• ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.95
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับการพัฒนาความเข้าใจของผู้ประกอบการอาหารฮาลาล
ผู้วิจัยได้ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยสามารถแยกข้อเสนอะแนะออกมาเป็น
ประเด็นต่างๆได้ดังต่อไปนี้
1. ด้านการพัฒนาเนื้อหาและวิธีการอบรมฮาลาลของผู้ประกอบการ
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• ผู้ให้คำปรึกษาโรงงานมีข้อเสนอให้ทำการอบรมผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องอย่ างน้อยปีละครั้ง
และควรให้เจ้าของกิจการหรื อผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการอบรม เพื่อจะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับฮาลาลอย่าง
แท้จริง รวมถึงให้ผู้ประกอบการมีส่วนรวมในการอบรมมากกว่านี้
• ผู้ให้คำปรึกษาโรงงานมีข้อเสนอว่านอกเหนือจากการบรรยายแล้วควรเพิ่มความเข้มข้นในการจั ด
อบรมด้วยการจัด workshop เพื่อทบทวนในกลุ่มย่อย เกิดการซักถาม และจะได้ทราบว่าผู้ประกอบการมีความ
เข้าใจด้านการผลิตอาหารฮาลาลมากน้อยเพียงใด และควรจัดในช่วงเช้าเพราะช่วงบ่ายผู้ประกอบการอาจขอตัว
กลับก่อนได้ โดยเอาที่ปรึกษาแต่ละท่านเข้าร่วม workshop ในครั้งนี้ด้วย
2. ด้านการพัฒนางานวิจัยและอื่นๆ
• ผู้ให้คำปรึกษาโรงงานเสนอว่าควรทำวิจัยครอบคลุมเกี่ยวกับสินค้าอุปโภค และควรแยกประเด็น
การเชือดสัตว์ออกเฉพาะ เนื่องจากการเชือดสัตว์เป็นประเด็นที่จำเพาะ
• ผู้ให้คำปรึกษาโรงงานเสนอว่าควรจะศึ กษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการตรวจประเมินติดตามการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลว่ามีจุดบกพร่องที่อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดส่วนใดบ้าง

6. อภิปรายผล
การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาคำสอนเรื่อง “ฮาลาล” จากอัลกุรอาน อัลฮะดิษ และทัศนะของนักวิชาการ
มุสลิม รวมไปถึงศึกษาทัศนะของผู้ให้คำปรึกษาโรงงานเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องฮาลาลของผู้ประกอบการที่ขอการ
รับรองอาหารฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่ของคำสอนจากอัลกุรอานและอัลฮะดิษมักจะกล่าวถึงสิ่ง ที่เป็นที่ต้องห้าม
ทางศาสนาอิสลามเป็นหลัก เพราะมีจำนวนน้อยกว่า โดยสิ่งที่ไม่ได้ห้ามก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตให้รับประทานได้ไป
โดยปริยาย เพราะสิ่งที่อนุญาตนั้นมีมาก ดังในอัลกุรอานที่ว่า
“แท้จริงพระองค์ได้ทรงแยกแยะไว้ให้พวกเจ้าแล้วถึงสิ่งที่ทรงบัญญัติห้ามแก่พวกเจ้า” (อัลกุรอาน 6
: 119)

7. สรุปและข้อเสอแนะ
ผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าทัศนะของผู้ให้คำปรึกษาโรงงานเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่อง
ฮาลาลของผู้ขอการรับรองอาหารฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
3.88 เกณฑ์การประเมินความเข้าใจโดยรวมอยู่ในระดับมากและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95 ซึ่งถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่เป็น น่าพอใจถึงแม้ผ ู้ป ระกอบการส่ว นใหญ่จ ะไม่ใช่ผ ู้นับถื อ อิส ลามก็ ตาม แสดงให้เห็นว่าที่ผ ่านมา
คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเป็นอย่างดี จาก
ผลวิจัยดังกล่าวสามารถให้ข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้
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1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ก. ผู้วิจัยเห็นว่าควรจัดให้มีการอบรมฮาลาลอย่างต่อเนื่องและเพิ่ มประสิทธิภาพในการอบรมมาก
ยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มวันการอบรมและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ขอการรับรองมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดประชุ มเชิง
ปฏิบัติการ (workshop) ระหว่างผู้ให้คำปรึกษาโรงงานและผู้ขอการรับรองฮาลาล เพื่อเพิ่มโอกาสให้มีการซักถาม
ระหว่างกัน อันจะทำให้ผู้ขอการรับรองมีความเข้าใจเกี่ยวกับฮาลาลมากขึ้น
ข. จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ดูแลความถูกต้องของการผลิตอาหารฮาลาลใน
โรงงานที่ขอรับคำปรึกษาเป็น เจ้าของผลิตภัณฑ์เพียง 20% ผู้วิจัยจึงขอเสนอความคิดเห็นว่าสมควรให้เจ้าของ
กิจการมาเข้าร่วมการอบรมเพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนผลิต
ค. จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่าศาสนาของเจ้าของกิจการส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่ไม่ได้นับถือ
ศาสนาอิ ส ลาม ดั ง นั ้ น ผู ้ว ิจ ัย จึ ง เสนอว่ า ควรจัด การอบรมเกี ่ย วกั บฮาลาลให้แ ก่ บุ ค คลทั ่ว ไปไม่ ว ่า จะเป็นใน
มหาวิทยาลัย บริษัท โรงงาน หรือสถานที่อื่นๆเพื่อให้ความเข้าใจพื้นฐานแก่บุคคลที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม
2) ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยดังนี้
ก. ควรมีการศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับฮาลาลมาในหมู่ผู้ประกอบการด้านสินค้า
อุปโภค
ข. ควรแยกการศึกษาเกี่ยวกับโรงเชื อดเป็นการเฉพาะ เพราะผู้เข้าร่วมวิจัยในครั้งนี้ทำหน้าที่ให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับโรงเชือดน้อย โดยหากทำเรื่องนี้ควรทำในขอบข่ายที่ใหญ่กว่าระดับจังหวัด
ค. ควรศึกษาด้านความเข้าใจเรื่องฮาลาลจากประชากรกลุ่มอื่นเช่น ตัวผู้ประกอบการเอง หรือบุคคล
ทั่วไป เป็นต้น
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ปัญญาประดิษฐ์ต้องรับผลของกรรมหรือไม่: มุมมองจากพุทธศาสนาเถรวาท
ดร.ไพเราะ มากเจริญ22

บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งเน้นการตรวจสอบแนวคิดเรื่องกรรมในพุทธศาสนา เพื่อศึกษาว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI
จำเป็นต้องรั บ ผลกรรมหรือไม่ หากได้กระทำการใดๆลงไปไม่ว ่าดีหรือชั่ว ก็ตาม โดยเฉพาะหากในอนาคตที่
ปัญญาประดิษฐ์อาจสามารถกระทำการใดๆได้ โดยใช้การพิจารณาปัจจัยตามเหตุผลทางจริยธรรมและเหตุผลอื่นๆ
อันเกิดจากการเรียนรู้ของระบบ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และปัญญาประดิษฐ์อาจจะ
ต้องเข้ามาทำหน้าที่สำคัญต่างๆ แทนมนุษย์ เช่น การผ่าตัดหรือการทำงานเสี่ยงอันตรายที่อาจจะมีผลกระทบต่อ
ผู้คนจำนวนมาก สำหรับพุทธศาสนาเถรวาทมีมุมมองว่า หากสัตว์ยังไม่พ้นจากสังสารวัฏคือ เข้าสู่นิพพาน ก็ย่อม
เกี่ยวเนื่องด้วยกรรมและผลของกรรมเสมอ อย่างไรก็ดี คำว่า “สัตว์” ในนิยามของพุทธศาสนาเถรวาทนั้นไม่ไ ด้
ครอบคลุมถึงปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งทำให้สรุปได้ว่า ปัญญาประดิษฐ์ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบการกระทำหรือรับผล
กรรม แต่กระบวนการรับผิดชอบในการกระทำต่างๆของปัญญาประดิษฐ์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์และสั่งการก็ยัง
เป็นของมนุษย์ ก็ทำให้มนุษย์ผู้เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ยังต้องรับผลกรรม แม้จะไม่ได้ลงมือกระทำก็ตาม
คำสำคัญ: ปัญญาประดิษฐ์, ผลของกรรม, พุทธศาสนาเถรวาท

Abstract
This article focuses on examining the concept of karma fruit (karma-phala) in Buddhism
and study artificial intelligence or AI is required to accept karma fruit or not. If AI doing anything,
whether good or bad, especially in the future, artificial intelligence will develop in all areas and
skill, including ethics. Artificial intelligence is able to take any action by considering factors based
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on ethical reasons and other reasons. It results from system learning which causes effects on
humans and other living things such as artificial intelligence may have to take on important duties
on behalf of humans, such as surgery or dangerous work that may affect many people. For
Theravada Buddhism, there is a view that if the animal has not yet Liberate from samsara. They
always related to karma and its effects. But, the term "animals" in the definition of Theravada
Buddhism does not include artificial intelligence. we can conclude that Artificial intelligence does
not have to be responsible for actions or karma fruit.
Keyword: Artificial Intelligence, karma fruit (karma-phala), Theravada Buddhism
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การใช้มังงะเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้คำสอนทางพระพุทธศาสนา: "เดธโน้ต สมุดมรณะ" และ
กฎแห่งกรรม
สุพิชชา เพชรสังข์23
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาคำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาเถร
วาท และ (2) เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาในมังงะ เรื่อง เดธโน้ต สมุดมรณะ ที่สามารถนำมาสนับสนุนการเรียนรู้คำสอนเรื่องกฎ
แห่งกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยศึกษาข้อมูลเอกสารเป็นหลัก และการสนทนากลุ่ม ซึ่งได้รับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
ทางพระพุทธศาสนา มังงะ และมังงะเรื่องเดธโน้ต สมุดมรณะ จำนวน 6 คน ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า คำสอนหลักกรรมใน
พระพุทธศาสนาทั้งหมดจัดรวมอยู่ในกฎแห่งไตรวัฏฏ์ หรือวงจรวัฏฏะ 3 ประกอบด้วย กิเลสวัฏฏะ กรรมวัฏฏะ และวิปาก
วัฏฏะ กล่าวคือ กรรมทุกอย่างนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจาก “กิเลสวัฏฏะ” (วงจรกิเลส) อันเป็นส่วนของเจตนา ซึ่งเจตนานี้เป็น
แรงผลักดันนำไปสู่การทำกรรม ที่เรียกว่า “กรรมวัวัฏฏะ” (วงจรกรรม) และกรรมนี้ส่งผลแก่ผทู้ ี่กระทำกรรมให้ได้รับผล
ของวิบาก หรือที่เรียกว่า “วิปากวัวัฏฏะ” (วงจรวิบาก) สรุปก็คือ เจตนาเป็นต้นเหตุให้เกิดกรรม และกรรมนั้นเป็นต้นเหตุ
ให้ได้รับผลของกรรม เป็นวงจรอย่างนี้ต่อไปไม่สิ้นสุดจนกว่าจะหมดกิเลส ส่วนในเนื้อหาในมังงะเรื่อง เดธโน้ต สมุดมรณะ มี
8 ประเด็นที่สามารถนำมาสนับสนุนการเรียนรู้คำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยประเด็นเหล่านี้
สามารถนำมาสอนเกี่ยวกับเรื่อง (1) ความหมายและองค์ประกอบของกรรมและกฎแห่งผลกรรม (2) ความเข้าใจคลาดเคลื่อน
กับการให้ผลกรรมและกฎแห่งผลกรรม (3) เกณฑ์การตัดสินความดีความชั่วและกฎแห่งมูลเหตุการกระทำ และ(4) กฎแห่ง
ไตรวัฏฏ์และหลักกรรม 4 ตัวอย่างของเนื้อเรื่องสำหรับคำสอน (1) เช่น ตอนที่ยางามิไลท์เขียนชื่อฆาตกรลงไปในสมุดเดธ
โน้ต โดยไม่แน่ใจว่าจะสามารถฆ่าคนเจ้าของชื่อได้จริงหรือไม่ ตัวอย่างของเนื้อเรื่องสำหรับคำสอน (2) เช่น ตอนที่ยางา
มิไลท์มองว่าคนชั่วยังได้รับโทษไม่เพียงพอ เขาจึงใช้สมุดเดธโน้ตตัดสินการกระทำของคน เพื่อสร้างโลกที่มีแต่คนดี
ตัวอย่างของเนื้อเรื่องสำหรับคำสอน (3) เช่น ตอนที่ยางามิไลท์อยากสร้างสังคมที่มีแต่คนดี จึงใช้วิธีการฆ่าคนชั่วให้หมด ถือ
ว่าเป็นการกระทำที่ดีหรือไม่ และ ตัวอย่างของเนื้อเรื่องสำหรับคำสอน (4) เช่น ตอนที่ยางามิไลท์เห็นผิดว่า โลกที่ดีจะต้องมี
แต่คนดี (โมหะ) เขาจึงใช้สมุดเดธโน้ตฆ่าคนชั่วให้หมด (กรรม) และสุดท้ายยางามิไลท์ถูกยมทูตเขียนชื่อลงไปในสมุดเดธโน้ต
จนตาย (วิบาก)
Abstract
This qualitative research aimed (1) to study Theravada Buddhist teachings about the Law of
Kamma and (2) to analyze the manga "Death Note" and find out parts of its contents that can be used to
support learning about the Law of Kamma. Data were collected from documents and a focus group
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discussion. Received data from six persons, They are experts Buddhism, Manga, and The Manga “Death
Note”. The results revealed that all types of Karmas in Theravada Buddhism are included in the Law of
Triple Circles, which comprises circles of defilements, karmas and results. That is to say, every karma starts
from a circle of defilements that are part of intention. The intention leads to an action or a circle of karma
which gives rise to a circle of results. It can be seen that the intention is the cause of karma, and this karma
is the cause of its own result. This forms a cycle that continues until defilements are eliminated. As for the
content in the manga “Death Note” findings show that there are eight points in this manga "Death Note"
which can be utilized to support learning about (1) the meanings and components of Karma and the Law
of Karma; (2) the misunderstandings about kammic results and the Law of Karma Fruition; (3) moral criteria
and the Law of Motivation; and (4) the Law of Trivatta and Four Karmas. An example from the manga for
(1) is when writing a murderer's name on the Death Note, Yagami Light is not sure whether that can kill
him. An example for (2) is when seeing that the bad guys have not yet been punished as they deserve,
Yagami Light is determined to create a just world through the use of Death Note. An example for (3) is
when a question arises whether Yagami Light's method of killing to create the just world is good deeds or
not. And an example for (4) is when Yagami Light has a delusion (moha) that the world must consist of
only good guys; therefore tries to eliminate all bad guys (kamma); and, as a result, the Devil writes Yagami
Light's name on the Death Note.

บทนำ
ในสังคมไทยปัจจุบัน “มังงะ” ( Manga ) หรือหนังสือการ์ตูนของประเทศญี่ปุ่นเป็นนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะใน
กลุ่มวัยรุ่น ซึ่งหมักซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเฉลี่ยครั้งละ 2-3 เล่ม (นิตยา สังข์สุด, 2557) การ์ตูนญี่ปุ่นอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่าง
ยาวนาน จะพบว่าในร้านหนังสือทุกร้าน จะมีวางจำหน่ายเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่า คนไทยส่วนใหญ่อ่านมังงะมากที่สุดร้อย
ละ 62.6 รองลงมาคือ การ์ตูนไทย และการ์ตูนฝรั่งตามลำดับ (จิราภร เพ็งลำ และกวินธร เสถียร, 2557:23) วัยรุ่นส่วนใหญ่ให้
เหตุผลว่า หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นมีเนื้อหาสนุกน่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 73.83 อันดับรองลงมา คือ มีรูปแบบการ์ตูนให้เลือกอ่านได้
อย่างหลากหลายประเภท คิดเป็นร้อยละ 64.65 และอันดับต่อมา คือ ทำให้คลายเครียด คิดเป็นร้อยละ 57.94 (ปิยวรรณ สมบูรณ์
ดี, 2550)
เนื่องจากมังงะ หรือหนังสือการ์ตูนของประเทศญี่ปุ่นได้รับความนิยมอย่างมาก และมีเนื้อหาที่หลากหลาย เหมาะกับ
บุคคลทุกเพศทุกวัยอย่างนี้ จึงทำให้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ความรูส้ ึกนึกคิด และพฤติกรรมของผู้อ่าน นอกจากนัน้ ยังทำให้
นักวิชาการหลายท่าน เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับเนื้อหาในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นและวรรณกรรมต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จาก
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วรรณกรรมเหล่านี้เป็นสื่อในการให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น ในงานวิจัยของ พิเชฐ ศิริตันติวัฒน์ (2553) ได้ใช้การ์ตูนญี่ปุ่นเป็นสื่อเพื่อ
เสริมสร้างความพยายามให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อเนก รัตนจิตบรรจง (2548) ได้ใช้หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นประเภทกีฬา
เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน คมกฤษ ไวสืบข่าว (2537) ได้ใช้การ์ตนู เป็นสื่อในการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ
การเมือง งานวิจัยของ มณเฑียร ศุภโรจน์ (2541) ได้ใช้การ์ตูนเป็นสือ่ เพื่อช่วยรณรงค์โรคเอดส์ นอกจากนี้ในแง่จริยธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ได้มีผลงานวิจัยของ พระมหาไพศาล วิสาโล (2549) พบว่า มังงะเรื่อง “คนจริงจอมกะล่อนคุนิมิตซึ” มีการนำเสนอ
เนื้อหาและรูปภาพไปในด้าน “ฝ่ายอกุศลกรรม” ที่ประกอบด้วย ทุกข์ และ สมุทัย มากกว่า “ฝ่ายกุศลธรรม” ที่ประกอบด้วย
นิโรธ และ มรรค เป็นต้น ส่วนจิราภร เพ็งลำ และ กวินธร เสถียร (2557) พบว่า มังงะเรื่อง “ชินจัง จอมแก่น” มีเนื้อหาทีท่ อดแทรกจริ
ธรรม เช่น ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความมีเหตุมีผล เป็นต้น นอกจากนั้นความพยายามในการใช้การ์ตูนเพื่อส่งเสริมการ
สอนจริยธรรมยังสามารถพบได้ในต่างประเทศเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น Hnin Paint Han (2019) กล่าวถึงความพยายามดังกล่าวใน
ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งประสบกับสถานการณ์ของประทุษวาจา (hate speech) และความไร้ระเบียบวินัยในหมู่เยาวชน มีการแสวงหา
วิธีการที่เหมาะสมสำหรับสอนธรรมะและจริยธรรมโดยอาศัยสื่อที่เยาวชนสนใจ โดยมีการ์ตูนเป็นหนึ่งในสื่อที่เสนอแนะดังกล่าว แสดง
ให้เห็นว่า การ์ตูนญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมในสังคมไทยหลายๆเรื่องล้วนเป็นสื่อในการเรียนรู้หลักคำสอนและหลักจริยธรรมในทาง
ศาสนาที่แตกต่างกันทั้งสิ้น ซึ่งมังงะเรื่อง “เดธโน้ต สมุดมรณะ” (Death Note) ก็มีเนื้อหาที่สอดแทรกหลักพุทธจริยธรรม
เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในเรื่องกฎแห่งกรรม
มังงะเรื่อง “เดธโน้ต สมุดมรณะ” (Death Note) หรือมีชื่อที่แปลเป็นภาษาไทยว่า “เดธโน้ต สมุดมรณะ” นั้น
เป็นมังงะแนวระทึกขวัญ แต่งโดย “ทสึงุมิ โอบะ” ( Ohba Tsugumi ) วาดภาพโดย “ทาเคชิ โอบาตะ (Obata Takeshi) มีการ
ตีพิมพ์ในนิตยสารโชเน็นจัมป์รายสัปดาห์ สำนักพิมพ์ชูเอชะ และมีการตีพิมพ์วางจำหน่ายทั้งหมด 12 เล่ม ส่วนในประเทศไทย
ผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์ตีพิมพ์ปัจจุบัน คือ บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (Nation Edutainment) ต่อมาเนื่องด้วยความโด่งดัง
ของมังงะเรื่องนี้ที่ทำยอดขายได้มากกว่า 30 ล้านเล่มทั่วโลก (Nudii, 2558) จึงถูกนำเอาเนื้อเรื่องจากมังงะมาดัดแปลงเป็นรูปแบบ
ของภาพยนตร์ไลฟ์แอ็คชั่น ละครทีวี และละครเพลงในแบบฉบับของญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา รวมทั้งในรูปแบบเกมส์อีกด้วย )
(Mano Wanawerusit, 2560 ; Upkung, 2560; Positioning, 2549; Akibatan, 2557; CrazyRabbit, 2558; Upkung, 2561)
จากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่า มังงะเรื่อง “เดธโน้ต” (Death Note) นั้นมีผลงานต่างๆมากมายที่ได้รับความสนใจจาก
ผู้ติดตามมังงะทั่วโลก ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้มังงะเรื่องนี้ได้รับความนิยมจากทั้งในประเทศญี่ปุ่น และต่างประเทศนั้น ณัฐพรรณ
แย้มแขไข, 2549 ได้อธิบายไว้ว่า คงเป็นเพราะเสน่ห์ของการดำเนินเรื่องนั้นมีความแปลก และแตกต่างไปจากมังงะแนวระทึกขวัญ
ทั่วไป เพราะเป็นมังงะแนวระทึกขวัญที่แฝงไปด้วยอารมณ์ขัน และความตลกร้ายของยมทูตที่มองว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่คาดเดา
ไม่ได้ ทั้งนี้อีกทั้งยังเน้นในการประลองไหวพริบระหว่างตัวเอกของเรื่อง และมีการเล่าเรื่องในเชิงจิตวิทยา เพื่อสร้างความสมจริง
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ให้กับบทบาทของตัวละครอีกด้วย โดยมีการนำเสนอในด้านพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีทั้งด้านดี และด้านไม่ดีผ่านบทบาทของตัว
ละครต่างๆ เช่น การนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับด้านมืดของสมุดเดธโน้ตที่ทำให้ทุกคนในสังคมเกิดความหวาดกลัว และสุดท้ายตอน
จบของเรื่องได้มีการนำเสนอ และสอดแทรกข้อคิดต่างๆเอาไว้ว่า ผู้ที่ใช้ “เดธโน้ต” เพื่อกระทำความผิด ตลอดจนละเมิดศีลธรรม
และจริยธรรม สุดท้ายแล้วจะได้รับผลของการกระทำเช่นไร
จะเห็นว่า มังงะเรื่อง เดธโน้ต ตามแนวคิดข้างต้น เมื่อพิจารณาตามหลักพระพุทธศาสนามีลักษณะสอดคล้อง
และเป็นไปตามหลักคำสอนว่าด้วยกรรมและกฎแห่งกรรมมากที่สุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกทำวิจัยเรื่อง การใช้มังงะเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้คำสอนทางพระพุทธศาสนา: "เดธโน้ต สมุดมรณะ" และกฎแห่งกรรม เพื่อแสดงให้เห็นว่า มังงะเรื่องนี้ สามารถเป็นสื่อ
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องกรรมและกฎแห่งกรรมได้หรือไม่อย่างไร มังงะตอนใดบ้างที่สามารถนำมาใช้สนับสนุนการเรียน
กรรมและกฎแห่งกรรมข้อไหนได้บ้าง โดยในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษามังงะฉบับแปลภาษาไทย ลิขสิทธิ์โดย “บริษัท เนชั่น เอ็ดดู
เทนเมนท์ จำกัด” จำนวน 12 เล่มเป็นหลัก เพราะถือว่าเป็นฉบับดั้งเดิม (Original) ก่อนที่จะเป็นฉบับซีรีย์อนิเมะ และฉบับ
ภาพยนตร์ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษาระดับตอนปลายช่วงชั้นปีที่ 4-6 เนื่องจากพบว่า
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ของกระทรวงศึกษานั้นมีการกำหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ใน
กลุ่มสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 132-147; คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2551:640) ได้บัญญัติเอาไว้ ให้นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในช่วงชั้น ม.4-ม.6 ให้มีทักษะการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ตามหมวดอริยสัจ 4 คือ หมวดทุกข์ หมวดสมุทัย หมวดนิโรธ และหมวดมรรค ซึ่งหลักคำสอนเกี่ยวกับกรรมและกฎแห่งกรรม
นั้นอยู่ในหมวดสมุทัย ได้แก่ นิยาม 5 กรรมนิยาม และกรรม12 ตามระบบนี้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า นักเรียนในระดับมัธยมตอนปลายช่วงชั้นปีที่ 4-6 นั้นมีคุณสมบัติที่จะสามารถ
เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท และมุ่งศึกษาเนื้อหาในมังงะ
เรื่อง “เดธโน้ต สมุดมรณะ” (Death Note) เ พื่อนำมาสนับสนุนการเรียนรู้หลักคำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท
และสุดท้ายผู้วจิ ัยหวังว่า งานวิจัยเรื่องนี้จะสามารถสร้างคุณประโยชน์แก่ผู้สอนหลายๆท่านได้ไม่มากก็น้อย เช่น การนำผลการศึกษา
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อหรือแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในวิชาพระพุทธศาสนา
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาคำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท
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2. เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาในมังงะ เรื่อง เดธโน้ต สมุดมรณะ (Death Note) ที่สามารถนำมาสนับสนุนการ
เรียนรู้คำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท
ระเบียบวิธีวิจัย
1.รูปแบบการวิจัย การวิจยั ครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือ การศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลเอกสารเป็นหลัก (Documentary Analysis) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
2. ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ผู้ให้ข้อมูลจำนวน 6 คน คือ 1) ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงาน การทำวิจัย การเรียน
การสอน และมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเถรวาทตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และมีความรูเ้ กี่ยวกับมังงะเรื่องเดธโน้ต จำนวน
2 คน 2) แฟนคลับมังงะที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรม จำนวน 2 คน 3) แฟนคลับมังงะเรื่อง
เดธโน้ตที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขนึ้ ไป และมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรม จำนวน 2 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์กลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ และเครื่องบันทึก
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจัยทำการศึกษา และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ์ คัมภีร์
อรรกถา พระไตรปิฎกในพุทธศาสนาเถรวาท และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมังงะ เรื่อง “เดธโน้ต สมุดมรณะ” (ฉบับแปลภาษาไทย)
จนครบทั้งหมด 108 ตอน จำนวน 12 เล่ม
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ทำการวิเคราะห์เนื้อหาในมังงะเรื่อง “เดธโน้ต สมุดมรณะ” (ฉบับแปลภาษาไทย) 108
ตอน จำนวน 12 เล่ม โดยใช้วธิ ีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ว่ามีเนื้อหาส่วนใดบ้างที่สามารถนำมาใช้อธิบายเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท
6. การตรวจสอบข้อมูล ผูว้ ิจัยนำผลวิเคราะห์ที่ได้มาตรวจสอบข้อมูลโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบคำถามในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มีลักษณะเป็นคำถามแบบปลายเปิด เพื่อเป็นประเด็นใน
การสนทนากลุ่ม ซึ่งได้มาจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร และแนวคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาในมังงะ เรื่อง “เดธโน้ต สมุดมรณะ” ที่
สามารถนำมาสนับสนุนการเรียนรูค้ ำสอนเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ในวัตถุประสงค์ที่ 2 และเครื่อง
บันทึกเสียง โดยในการสนทนากลุ่มครั้งนี้อาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาต่างๆ จำนวนทั้งหมด 6 คน เป็นผูต้ รวจสอบข้อมูล
7. การสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยนำข้อสรุปที่ได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มาแก้ไขปรับปรุง และเพิ่มเติม
ข้อมูลลงในงานวิจัยให้เสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งทำการสรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัย
1) การศึกษาคำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท ผลการวิจัยพบว่า คำว่า “กรรม” (กมฺม )
แปลว่า การกระทำ (องฺ.ติก (ไทย) 20/147/395) จากความหมายนี้ ในทางพระพุทธศาสนาอาจไม่ได้หมายเอาว่า การกระทำทุก
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อย่างของมนุษย์จะจัดเป็นกรรมเสมอไป เพราะในทางธรรมนั้น หมายเอาเฉพาะกรรมอันเป็นการกระทำที่เกิดจากเจตนาเท่านั้น
ซึ่งกรรมทางพระพุทธศาสนานั้นจัดอยู่ในหมวดของกฎแห่งไตรวัฏฏ์ หรือมีวงจรที่ดำเนินไปตามกระบวนการของวัฏฏะ 3 อัน
ประกอบด้วย กิเลสวัฏฏะ (วงจรกิเลส) กรรมวัฏฏะ (วงจรกรรม) และวิปากวัฏฏะ (วงจรวิบาก) (วิสุทธิ.654-655/965-968)
กล่าวคือ กรรมทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นมาจาก “กิเลสวัฏฏะ” อันเป็นส่วนของเจตนา (เรียกว่า สังขาร) คือ 1) เจตนาดี (กุศล
เจตนา) มีมูลเหตุมาจากกุศลมูล คือ อโลภะ ความไม่โลภ อโทสะ ความไม่โกรธ อโมหะ ความไม่หลง (องฺ.ติก. (ไทย) 20/112/354;
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต), 2559 : 84) และ 2) เจตนาชั่ว (อกุศลเจตนา) มีมูลเหตุมาจากอกุศลมูล คือ โลภะ ความ
โลภ โทสะ ความโกรธ โมหะ ความหลง (องฺ.ติก. (ไทย) 20/112/354 ; ปิน่ มุทุกันต์, 2539 : 325-327) ซึง่ เจตนาทั้งสองส่วนนี้ เป็น
วงจรนำไปสู่ “กรรมวัฏฏะ” หรือตามเจตนาที่เป็นมูลกำเนิดนั้น ได้แก่ กุศลเจตนาเป็นแรงผลักดันให้เกิดกุศลกรรมบถ 10
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ทางกาย (กายกรรม) ทางวาจา (วจีกรรม) และทางใจ (มโนกรรม) (ที.ปา. (ไทย) 11/347/362) ; ดูเทียบ
องฺ.ทสก. (แปล) 24/178/330-331) ส่วนอกุศลเจตนา เป็นแรงผลักดันให้เกิดอกุศลกรรมบถ 10 อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ทาง
กาย (กายกรรม) ทางวาจา (วจีกรรม) และทางใจ (มโนกรรม) (ที.ปา. (ไทย) 11/347/362) ; ดูเทียบ องฺ.ทสก.(แปล)
24/178/330-331) ซึ่งกรรมทั้ง 2 ส่วนนี้ นำไปสู่การรับผลกรรมที่ได้กระทำไว้ เรียกว่า “วิปากวัฏฏะ” แบ่งเป็น 2 ส่วน ตาม
หลักการให้ผลกรรม 12 ได้แก่ กุศลวิบาก 12 (กรรม 12 ที่เป็นผลมาจากกุศลกรรม) และอกุศลวิบาก (กรรม 12 ที่เป็นผลมา
จากอกุศลกรรม) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) (2559:249) ดังนั้นจึงสรุปโดยสั้นว่า เจตนาเป็นต้นเหตุให้เกิดกรรม
และกรรมก็เป็นต้นเหตุให้ได้รับผลจากกรรมนั้นเป็นวงจรอย่างนี้ต่อไปไม่สิ้นสุดจนกว่าจะหมดกิเลส
2) การ วิเคราะห์เนื้อหาในมังงะ เรื่อง เดธโน้ต สมุดมรณะ (Death Note) ที่สามารถนำมาสนับสนุน
การเรียนรู้คำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท ผลการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสนทนากลุ่ม
พบว่า มี 5 แนวทางในการศึกษา ได้แก่ 1) แนวทางของการคัดเลือกเนื้อเรื่องในบางตอนของการ์ตูนเดธโน้ตมาเป็นสื่อการสอน
2 ) แนวทางของการใช้คำสอนเรื่องกิเลส กรรม วิบาก มาเป็นกรอบในการขบคิดเกี่ยวกับหลักกรรม โดยดึงเนื้อหามาจากการ์ตูน
เรื่องเดธโน้ตในภาพรวม การใช้เนื้อเรื่องในภาพรวมนี้ควรมุ่งความสนใจไปที่ความคิดและการกระทำตัวละครเอกที่ชื่อไลท์ 3 )
แนวทางของการใช้คำสอนของพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) เรื่องความเข้าใจคลาดเคลื่อน 3 ประการเกี่ยวกับหลัก
กรรม มาเป็นกรอบในการขบคิด 4) แนวทางของการคิดสถานการณ์สมมุติ โดยเสนอให้ผู้เรียนวิเคราะห์ว่าในฐานะที่ได้เรียนคำ
สอนเกี่ยวกับหลักกรรมในพระพุทธศาสนาไปแล้ว ถ้าผู้เรียนมีโอกาสได้ครอบครองสมุดเดธโน้ต ผู้เรียนจะทำเหมือนหรือแตกต่าง
ไปจากตัวละครเอกที่ชื่อไลท์ และ 5) แนวทางของการใช้ผลที่ตามมาจากการกระทำของตัวละครเอกที่ชื่อไลท์มาเป็นกรอบในการ
ขบคิดบนพื้นฐานคำสอนเรื่องหลักกรรม
จากแนวทางทั้งหมดนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้แนวทางที่ 5 คือ ผลที่ตามมาจากการกระทำของตัวละครเอกที่ชื่อไลท์ มา
เป็นกรอบในการวิเคราะห์เนื้อหาในมังงะเรื่องเดธโน้ต สมุดมรณะบนพื้นฐานคำสอนเรื่องกฎแห่งกรรม สาเหตุที่เลือกใช้แนวทางนี้
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เพราะเนื่องจากเห็นว่า การใช้ผลที่ตามมาจากการกระทำของตัวละครเอกที่ชื่อว่าไลท์ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลจากการกระทำ
ต่างๆที่ส่งผลต่อไลท์ได้ นอกจากนั้นแนวทางดังกล่าวนั้นยังครอบคลุมทั้งหมด 5 แนวทางที่ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้เสนอมาในที่
ประชุม รวมทั้งยังสามารถนำไปสู่การสอนให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และทำความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมได้ง่ายขึ้น ซึ่งในด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้คัดเลือกเอาเฉพาะประเด็นเนื้อหาในมังงะเรื่องเดธโน้ตบางตอนที่เกี่ยวข้องกับผลที่ตามมาจากการ
กระทำของตัวละครเอกที่ชื่อว่า “ยางามิไลท์” มาทำการวิเคราะห์บนพื้นฐานคำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมเท่านั้น โดยจำแนกออกเป็น
8 ประเด็น ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ (Tsugumi Ohba,Takeshi Obata, 2547-2549: เล่ม1-12)
ประเด็นที่ 1 การฆ่าโดยไม่ได้ตั้งใจ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ในเนื้อเรื่อง ตอนที่ยางามิไลท์ เขียนชื่อฆาตกรลงไปใน
สมุดเดธโน้ต โดยไม่แน่ใจว่าจะสามารถฆ่าคนเจ้าของชื่อได้จริงหรือไม่ ( เล่ม 1, ตอนที่ 1 เบื่อหน่าย : 5-49 ) ประเด็นนีส้ ามารถใช้เป็น
สื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ขบคิดบนพื้นฐานคำสอนกฎแห่งกรรม 2 ประการ ได้แก่ 1) ความหมายและองค์ประกอบของกรรม คือ สิ่งที่ไลท์
ทำอาจจะไม่ใช่กรรม เพราะการกระทำที่ไม่ได้ประกอบด้วยเจตนา หรือไม่มีความมุ่งหมายที่จะฆ่านั้น เป็นเพียงกิริยาที่ไม่มีผล หรือไม่
ต้องรับผล เหมือนกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า “ กรณีไลท์เห็นว่าคนร้ายกำลังจับตัว
ประกันอยู่ และก็ลองเขียนชื่อคนร้ายคนนั้นลงไปในสมุดเดธโน้ตดู โดยไม่คิดว่าเขียนเพื่อที่จะฆ่า เพราะเขาไม่เชื่ออยู่แล้วว่าแค่
เขียนชื่อลงไปแล้วจะสามารถฆ่าคนให้ตายได้จริงๆ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการกระทำในครั้งแรกของไลท์ทำให้มองเห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่า เขาไม่มีเจตนา เพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญที่เขียนชื่อคนลงไป แล้วทำให้คนตาย ดังนั้นส่วนนี้ “ จิตคิดจะฆ่า ”
จึงไม่มี ” และ 2) กฎแห่งผลกรรม คือ สิ่งที่ไลท์ทำไปโดยไม่ได้มีความจงใจให้เป็นแบบนัน้ อาจจัดว่าเป็นกรรมประเภทกตัตตากรรม
(กรรมสักแต่ว่าทำ) กล่าวคือ เป็นกรรมที่บุคคลทำไปโดยความประมาท มีเจตนาอ่อนไม่ชัดเจน ซึ่งกรรมประเภทนีจ้ ะให้ผลก็ต่อเมื่อไม่
มีกรรมอื่นให้ผลแล้ว
ประเด็นที่ 2 ความคิดที่จะสร้างโลกใหม่ โดยการพยายามฆ่าคนชั่ว ผลการวิเคราะห์ พบว่า ในเนื้อเรือ่ งตอนที่ยา
งามิไลท์มีความคิดจะสร้างโลกใหม่ หรือสังคมในอุดมคติ โดยใช้สมุดเดธโน้ตกำจัดคนชั่วให้หมดไปจากโลกนี้ (เล่ม 1, ตอนที่ 1 เบื่อ
หน่าย : 5-49 ; เล่ม 12, ตอนที่ 105 ไร้ประโยชน์ : 127-145) สามารถใช้เป็นสื่อกระตุ้นให้ผเู้ รียนได้ขบคิดบนพื้นฐานคำสอนกฎแห่ง
กรรม 2 ประการ ได้แก่ 1) หลักเกณฑ์การตัดสินความดีความชัว่ คือ (1) เกณฑ์หลัก การพิจารณาจากเจตนา ดูเหมือนว่า ความคิดของ
ยางามิไลท์ที่ไม่ชอบคนชัว่ และมองว่าคนชัว่ สมควรตายนั้น อาจพิจารณาได้ว่าเป็นเจตนา ฝ่ายอกุศลที่เรียกว่า โทสะ (ความโกรธ) และ
การใช้สมุดเดธโน้ตพิพากษาโทษให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนั้น เจตนาแบบนี้จัดเป็น โมหะ (ความหลง) การพิจารณาจากสภาวะ ดู
เหมือนว่า สภาวะของจิตใจที่ถูกสั่งสมพอกพูนเข้าด้วยเจตนาชัว่ ที่ประกอบด้วย โทสะ (ความโกรธ) และโมหะ (ความหลง) นั้น สภาวะ
เช่นนี้จึงจัดเป็นการสร้างอกุศลกรรมให้เพิ่มขึ้น และบั่นทอนต่อสภาพจิตใจ (2) เกฌฑ์ร่วม การพิจารณาจากความรู้สึกผิดชอบชัว่ ดี
ความคิดของยางามิไลท์ที่ว่า คนชัว่ สมควรตาย โดยการทำให้ปว่ ยตายบ้าง หรือประสบอุบัติเหตุตายบ้าง ความรูส้ ึกเช่นนี้จงึ แสดงให้
เห็นว่า ยางามิไลท์ไม่มีความรู้สึกผิดชอบชัว่ ดี และไม่มีศีลธรรม การพิจารณาจากการยอมรับจากผู้ที่มคี วามรู้หรือนักปราชญ์ การ
กระทำของยางามิไลท์ถูกตำรวจ และองค์กรนักสืบต่างๆ มองว่าเป็นสิง่ ชั่วร้าย และเป็นภัยคุกคามต่อสังคม และการพิจารณาจากผล
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ของการกระทำ ในแง่ต่อตนเอง ส่งผลให้ยางามิไลท์ต้องอยู่อย่างหวาดระแวง เพราะกลัวถูกเปิดโปงตัวตนที่แท้จริง และในแง่ต่อผู้อื่น
ส่งผลให้ผู้อื่นเกิดความหวาดกลัวว่าจะถูกฆ่าตาย และ 2)กฎแห่งมูลเหตุของการกระทำ คือ เจตนาที่ต้องการช่วยให้โลกสะอาด เป็น
โลกที่เต็มไปด้วยคนดี ไม่มีคนชัว่ โดยการตั้งใจทำลายคนชั่วให้หมดไปนั้น ดูเหมือนว่า ความรู้สึกแบบนี้อาจจัดเป็นเจตนาฝ่ายอกุศลที่
เรียกว่า โทสะ (ความโกรธ) และการหลงผิดคิดว่า ตนเองมีอำนาจเหมือนพระเจ้าที่สามารถตัดสินชีวิตคนอื่นได้ และมีวิธีเดียวเท่านั้นที่
จะสร้างโลกที่ดีได้ก็คือ การกำจัดคนชั่ว จะเห็นได้ว่าเจตนาแบบนี้ อาจจัดเป็นเจตนาฝ่ายอกุศลที่เรียกว่า (โมหะ ความหลง) ซึง่
สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า “ ความต้องการที่อยากจะเอาคนชั่วหรือคนผิดออกไป
จากโลกทั้งหมด เพื่อต้องการให้โลกเรามีแต่คนดี ประเด็นนี้คิดว่า มันก็เหมือนเป็นการทำกรรมอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการคิดจะฆ่า
คนอื่น ” และอีกในทำนองเดียวกัน มีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มอีกท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า “ ถ้ามองในมุมมองพุทธเถรวาท การฆ่าคน
เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ เพราะว่าการที่เราทำลายชีวิตเขาไป ในอนาคตข้างหน้าเขาจะเป็นอย่างไร วันนี้เขาอาจจะเป็นฆาตกร แต่ว่า
พุทธภาวะในตัวเขา ถึงวันหนึ่งเขาอาจจะกลายเป็นอริยบุคคลก็ได้ ”
ประเด็นที่3 ความคิดเรื่องประสิทธิภาพของกระบวนกฎหมาย และกระบวนยุติธรรม ผลการวิเคราะห์
พบว่า ในเนื้อเรื่องตอนทีส่ ังคมเกิดเหตุการณ์ก้าวเข้าสู่ยุคมืด ทำให้คนในสังคมแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่สนับสนุน
อุดมการณ์คิระมองว่า การฆ่าคนชั่วเป็นเรื่องที่ถูกต้องยุติธรรม และฝ่ายที่ไม่สนับสนุนอุดมการณ์คิระมองว่า การฆ่าคนเป็นสิ่ง
ที่ผิดกฎหมาย (เล่ม 7, ตอนที่ 59 ศูนย์ : 131-151, ตอนที่ 60 ลักพาตัว : 152-169; เล่ม 9 ตอนที่ 75 ยอมรับ : 89-109 , ตอนที่ 76
ทักทาย : 111-131) ในประเด็นนี้สามารถใช้เป็นสื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ขบคิดบนพื้นฐานคำสอนกฎแห่งกรรม 2 ประการ ได้แก่ 1)
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการให้ผลของกรรม คือ ความคิดที่ว่าการฆ่าคนชั่วเป็นเรื่องถูกต้อง กับ ความคิดที่ว่าการฆ่าคน
เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ดูเหมือนว่า กลุ่มคนทั้งสองฝ่ายนั้นจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการให้ผลของกรรม เพราะว่า ต่าง
ฝ่ายต่างเข้าใจกันว่า กฎหมายที่ถูกกำหนดขึ้นโดยค่านิยมของสังคมนั้นเป็นการให้ผลเดียวกับกฎแห่งกรรม เพียงแตกต่างตรง
ที่ว่า ค่านิยมการฆ่าคนเป็นสิ่งที่ผิดของฝ่ายหนึ่งมีกฎหมาย และค่านิยมคนชั่วสมควรถูกฆ่าให้ตายของอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีกฎหมาย
รองรับ ซึ่งในทางพระพุทธศาสนา มองว่า สาเหตุที่ทำให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน อาจเป็นเพราะว่า ค่านิยมที่เป็นการตอบแทน
ความดี คนดี และค่านิยมที่ตอบแทนความชั่วหรือคนชั่วนั้น บางอย่างถูกกลายมาเป็นกฎหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อหลอก
เลียนแบบกฎธรรมชาติหรือกฎแห่งกรรมให้คนในสังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 2) กฎแห่งผลกรรม คือ (1) พิจารณาจาก
การให้ผลกรรมตามเวลาของการให้ผล ในกรณีผู้กระทำความผิดยังไม่ได้รับผลกรรมในปัจจุบันหรือในภพนี้ การกระทำนั้นอาจ
จัดเป็นกรรมประเภท อุปปัชชเวทนียกรรม คือ กรรมให้ผลในภพหน้า หรือ อปราปริยเวทนียกรรม คือ กรรมให้ผลในภพต่อๆไป
ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ คงเป็นเพราะวิบากของกรรมดีกำลังให้ผลหรือมีกำลังแรงอยู่ ด้วยเหตุนี้วิบากของกรรมชั่ว จึงยังไม่มีโอกาส
ให้ผล (2) พิจารณาจากการให้ผลกรรมตามหน้าที่ของการให้ผล ในกรณียางามิไลท์ยังไม่ได้รับผลของกรรมชั่วทันที อาจจะ
จัดเป็นกรรมประเภทอุปัตถัมภกกรรม คือ กรรมที่เข้าช่วยสนับสนุนหรือซ้ำเติม ถ้าหากเป็นเช่นนี้แสดงว่า กรรมดีกำลัง
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สนับสนุน จึงทำให้กรรมชั่วไม่มีโอกาสในการให้ผล หรือรอให้ผลในลำดับต่อไป และ (3) พิจารณาตามลำดับความแรงของการ
ให้ผล ในกรณีที่ยางามิไลท์กระทำนั้น พิจารณาได้ว่า อาจไม่ใช่กรรมประเภทครุกรรม เพราะครุกรรมฝ่ายชั่วที่มีโทษแรงที่สุด
นั้นประกอบด้วย การทำอนันตริยกรรม 5 ประการ ได้แก่ ฆ่าบิดา ฆ่ามารดา ฆ่าพระอรหันต์ ทำให้พระพุทธเจ้าห้อเลือด และ
ทำลายพระสงฆ์ให้แตกกัน เป็นต้น
ประเด็นที่ 4 ผลในจิตใจ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ในเนื้อเรื่องตอนที่ยางามิไลท์เริ่มแรกมีความคิดที่จะฆ่าคนชั่ว
เท่านั้น เพื่อสร้างสังคมที่ดี แต่ต่อมาเมื่อทราบว่ามีอีกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของเขา และพยายามจะเปิดโปงเขา จึงทำให้เขา
เลี่ยงไม่ได้ที่จะฆ่าผู้บริสุทธิ์จนตายไปเป็นจำนวนมาก และเขาก็ทำแบบนี้ซ้ำๆเรื่อยมาจนเคยชินกับการฆ่าคน (เล่ม 1, ตอนที่ 1 เบื่อ
หน่าย: 5- 49, ตอนที่ 2 L: 67-81, ตอนที่ 5 ดวงตา: 131-150, ตอนที่ 6 ควบคุม: 151-173, ตอนที่ 7 เป้าหมาย :176-193;เล่ม 2, ตอน
ที่ 8 สตรี : 7-25, ตอนที่ 9 ช่องโหว่: 27-43, ตอนที่ 12 พระเจ้า: 93-113, ตอนที่ 13 นับเวลาเป็นวินาที: 115-133, ตอนที่ 14 ล่อลวง:
135-155; เล่ม 5, ตอนที่ 35 กระดาษขาว: 7-25, ตอนที่ 36 พ่อลูก: 27-45; เล่ม 6, ตอนที่ 52 หยุดยั้งอย่างเฉียดฉิว: 185-215; เล่ม 7,
ตอนที่ 53 กรีดร้อง: 7-25, ตอนที่ 54 ภายใน: 27-45; เล่ม 12, ตอนที่ 101 ชี้นำ: 47-65, ตอนที่ 102 อดทน: 67-85, ตอนที่ 103
ประกาศ: 87-105, ตอนที่ 104 คำตอบ: 107-125, ตอนที่ 106 มุ่งสังหาร: 147-165, ตอนที่ 107 ม่าน: 167-185) ประเด็นนี้สามารถใช้
เป็นสื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ขบคิดเกี่ยวกับกฎแห่งกรรม 2 ประการ ได้แก่ 1) กฎแห่งมูลเหตุของการกระทำ คือ ความคิดของยางามิไลท์
ที่ไม่ชอบคนชั่ว และยังไม่ชอบคนที่คิดต่อต้านความคิดและการกระทำของเขา ความรู้สึกแบบนี้ อาจจัดเป็นเจตนาฝ่ายอกุศลที่
เรียกว่า โทสะ (ความโกรธ) และต่อมาเขาก็เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องฆ่าผู้บริสุทธิ์ เพื่อปกป้องตนเอง เห็นได้ว่า เจตนาแบบนี้ อาจจัดเป็นเจตนา
ฝ่ายอกุศลที่เรียกว่า โมหะ (ความหลง) คือ การใช้สมุดเดธโน้ตฆ่าทั้งผูก้ ระทำความผิด และผู้บริสุทธิ์ที่ไม่เห็นด้วยกับตนเอง ซึง่
สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า “ไลท์เกิดจากการตั้งต้นจากความเห็นผิด ดังนั้นเขาจึง
ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันผิด ก็เลยไม่เห็นแนวทางในการแก้ไข มีตอนหนึ่งในหนังสือกล่าวว่า ในสายตาของคนอื่น คนที่ถือครองเดธ
โน้ต จริงๆแล้วเป็นคนที่โชคไม่ดี แต่ไลท์เขากลับมองว่า เขามีความสุขดี ในการเป็นผู้ครอบครอง ไม่ได้มีความรู้สึกโชคไม่ดีตาม
สายตาในที่คนอื่นมอง” และ2) กฎแห่งผลกรรม คือ พฤติกรรมของยางามิไลท์ที่ฆ่าคนเป็นจำนวนมาก จนเกิดเป็นความเคยชิน อาจจัด
อยู่ในการให้ผลกรรมประเภทอาจิณณกรรม หมายถึง กรรมที่สั่งสมทีละน้อยๆ หรือ กรรมที่ทำบ่อยๆจนเกิดความเคยชิน เปรียบ
เหมือนกับดินพอกหางหมู ซึ่งกรรมประเภทนีจ้ ะให้ผลทันทีได้ก็ต่อเมื่อกรรมประเภทครุกรรมไม่มี
ประเด็นที่ 5 การฆ่าคนเพื่อขัดขวางผู้อื่นไม่ให้มาจับกุมตนเอง ผลการวิเคราะห์ พบว่า ในเนื้อเรื่องตอนที่มีกลุ่ม
คนพยายามจะเปิดโปงหรือสืบคดีการฆ่าคนของยางามิไลท์ ในฐานะคิระ จึงทำให้ยางามิไลท์เริ่มฆ่าคนที่ไม่ได้ทำความผิด เพื่อให้
ตนเองรอดพ้นจากการถูกจับกุม (เล่ม 1, ตอนที่ 2 L : 67-81 , ตอนที่ 5 ดวงตา : 131-150, ตอนที่ 6 ควบคุม : 151-173, ตอนที่ 7
เป้าหมาย : 176-193 ; เล่ม 2, ตอนที่ 8 สตรี : 7-25, ตอนที่ 9 ช่องโหว่ : 27-43 , ตอนที่ 12 พระเจ้า : 93-113 , ตอนที่ 13 นับเวลาเป็น
วินาที: 115-133 เล่ม 2, ตอนที่ 14 ล่อลวง : 135-155; เล่ม 7, ตอนที่ 58 ในใจ : 111-129, ตอนที่ 61ที่สอง : 191-210; เล่ม 8, ตอนที่ 69
เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นาไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน
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โบยบิน : 157-177; เล่ม 9, ตอนที่ 73 หลังชนฝา : 47-65; เล่ม 12, ตอนที่ 99 สองคน : 7-25, ตอนที่ 99 สองคน: 7-25 , ตอนที่ 100
เผชิญหน้า : 27-45, ตอนที่ 101 ชีน้ ำ : 47-65 , ตอนที่ 102 อดทน : 67-85, ตอนที่ 103 ประกาศ : 87-105, ตอนที่ 104 คำตอบ : 107125, ตอนที่ 106 มุ่งสังหาร: 147-165, ตอนที่ 107 ม่าน : 167-185) ประเด็นนี้สามารถใช้เป็นสื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ขบคิดบนพื้นฐาน
คำสอนกฎแห่งกรรมในเรื่องเกณฑ์การตัดสินความดีความชั่ว คือ 1) เกณฑ์หลัก ได้แก่ (1) พิจารณาจากเจตนา จากเจตนาของยางา
มิไลท์ที่มีความโกรธแค้น เมื่อรู้ว่ามีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมการฆ่าอาชญากรของเขา เจตนาแบบนี้ จึงจัดว่าเป็นเจตนาฝ่าย
อกุศล คือ โทสะ (ความโกรธ) และ เมื่อรู้ว่าตนเองมีอำนาจฆ่าคนได้ จึงฆ่าได้แม้กระทั่งผู้บริสุทธิ์ เจตนาแบบนี้จัดว่าเป็นเจตนาฝ่าย
อกุศล คือ โมหะ (ความหลง) (2) พิจารณาจากสภาวะ ดูเหมือนว่า เจตนาฝ่ายอกุศลที่เรียกว่า โทสะ ความโกรธ คือ ความโกรธแค้นต่อ
ผู้บริสุทธิ์ที่ต้องการเปิดโปงพฤติกรรมของยางามิไลท์ และเจตนาฝ่ายอกุศลที่เรียกว่า โมหะ ความหลง คือ ไม่ได้ใช้สติปัญญาในการ
ไตร่ตรองความถูกต้อง จนถูกความชั่วเข้าครอบงำจิตใจนัน้ ส่งผลให้ความชัว่ ในจิตใจนั้นเข้มข้นมากขึ้น และบั่นทอนสภาพจิตใจมาก
ขึ้น 2) เกฌฑ์รว่ ม ได้แก่ (1) พิจารณาจากความรูส้ ึกผิดชอบชัว่ ดี จากการกระทำที่ฆ่าทั้งคนชั่ว และผู้บริสุทธิ์ได้ เจตนาเช่นนี้ ดู
เหมือนว่า ยางามิไลท์ไม่สามารถแยกแยะความผิดชอบชัว่ ดีได้ (2) พิจารณาจากการยอมรับจากผู้ที่มีความรู้หรือนักปราชญ์ จากการ
กระทำทีฆ่ ่าทั้งคนชั่วและคนดีนั้น ในมุมมองของกลุ่มนักสืบและตำรวจมองว่า การกระทำของยางามิไลท์นั้นไม่ได้แตกต่างจากฆาตกร
โรคจิตที่ฆ่าคนไม่เลือกหน้า และ(3)พิจารณาผลของการกระทำ ในแง่ต่อตนเอง ส่งผลให้ต้องเดือดร้อน ด้วยการพยายามหาวิธเี พื่อใช้
ในการฆ่าคนไปเรื่อยๆให้ตนเองพ้นข้อกล่าวหา และในแง่ต่อผู้อื่น ส่งผลให้คนในครอบครัว ของยางามิไลท์เดือดร้อน และญาติของผู้
บริสุทธิ์ต้องทุกข์ใจกับการสูญเสียคนรัก
ประเด็นที่ 6 การฆ่าคนแล้วต้องฆ่ามากขึ้น และต้องโกหกมากขึ้น ผลการวิเคราะห์ พบว่า ในเนือ้ เรื่องตอนที่
ยางามิไลท์ฆ่าทั้งฆ่าอาชญากร ผู้บริสุทธิ์ และกลุ่มคนที่สนับสนุนตนเอง โดยต้องใช้กลอุบายในการโกหกหลอกลวง เพื่อฆ่าคนไปเรื่อยๆ
(เล่ม 2, ตอนที่ 15 โทรศัพท์: 157-177, ตอนที่ 16 กลับหัว: 179-197; เล่ม 3, ตอนที่ 17 ขยะ: 7-25, ตอนที่ 18 สายตา: 27-45; เล่ม
4, ตอนที่ 33 เคลื่อนย้าย : 161-181, ตอนที่ 34 ทุ่มตัว : 183-203; เล่ม 5, ตอนที่ 35 กระดาษขาว : 7-25; เล่ม 6, ตอนที่ 52
หยุดยั้งอย่างเฉียดฉิว : 185-215; เล่ม 7, ตอนที่ 54 หยุดยั้งอย่างเฉียดฉิว: 27-45, ตอนที่ 57 ตัวเลือก: 89-109, ตอนที่ 58 ในใจ :
111-129, ตอนที่ 59 ศูนย์ : 131-151, ตอนที่ 60 ลักพาตัว : 175-189; เล่ม 10, ตอนที่ 81 ประกาศ : 27-45, ตอนที่ 82 ตัวเอง :
47-65, ตอนที่ 83 กำจัด : 67-85; เล่ม 12, ตอนที่ 99 สองคน: 7-25) ในประเด็นนี้สามารถใช้เป็นสื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ขบคิดบน
พื้นฐานคำสอนกฎแห่งกรรมในเรื่องหลักกรรม 3 คือ การกระความชั่วหรือความดีทุกอย่างนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากจิตใจ หรือที่เรียกว่า
“เจตนา” ดังนั้นการกระทำของยางามิ ไลท์ที่มีการเริ่มต้นมาจากจิตใจที่เต็มไปด้วยโมหะ (ความหลงไม่รู้จริง) ที่เรียกว่า “มิจฉาทิฏฐิ”
เพราะเขาคิดว่า สังคมที่ดี คือ คนชั่วคือต้องถูกทำลาย เพื่อทำให้สังคมเป็นสังคมที่ดี (มโนทุจริต ความชัว่ ทางใจ) โดยมีเครื่องมือสำคัญ
ในการฆ่า คือ สมุดเดธโน้ต เมื่อเขาแน่ใจว่าสมุดเล่มนี้สามารถฆ่าคนได้ และมียมทูตเป็นผู้สนับสนุนการกระทำ เขาจึงกระทำแบบนี้ไป
ซ้ำๆ ทำให้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเริ่มลดน้อยลง กระทั่งไม่มีเหลืออยู่เลย นำไปสู่การฆ่าคนต่อไปที่มีความผิดมาก ไปจนถึงคนที่มี
ความผิดน้อยลงเรื่อยๆ จนไม่มีความผิดใดเลย เช่น นักสืบและตำรวจ เป็นต้น เจตนาแบบนี้ แสดงให้เห็นว่า จิตใจของเขาเริ่มคุ้นชินกับ
เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นาไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน
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ความชั่ว รูส้ ึกยินดี และสนุกไปกับการทำชั่ว เมื่อทำความชัว่ ลงไปแล้ว ย่อมส่งผลทำให้ความชั่วภายในจิตใจของเขามีความเข้มข้นมาก
ขึ้น และทุกครั้งที่เขามีการทำความชั่วทางกาย วาจา ใจ ความชัว่ ภายในจิตใจของเขาก็จะถูกสั่งสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนไม่เหลือความ
ละอายใจ และความเกรงกลัวต่อบาป ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มท่านหนึ่งที่ได้กล่าวเอาไว้ว่า “ตอน
แรกไลท์มีเจตนาดี เพื่อฆ่าคนชั่ว แต่พอได้ฆ่าไปเรื่อยๆ มันก็จะเริ่มมีความโลภ ความโกรธ และความหลงเข้ามา ทำให้ไลท์
ไม่ได้ต่างไปจากคนชั่วเหล่านั้น”
ประเด็นที่ 7 การเสียสละตนในการสร้างโลกใหม่ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ในเนื้อเรื่องตอนที่ยางามิไลท์รู้ว่าสมุดเดธ
โน้ตสามารถฆ่าคนได้จริง เขาจึงลังเลว่าจะใช้สมุดเดธโน้ตเปลีย่ นแปลงโลกดีหรือไม่ แต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจอุทิศตนเอง โดยการใช้สมุด
เดธโน้ตฆ่าคนชัว่ เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกเสียใหม่ เพราะคิดว่าไม่มีใครกล้าทำสิ่งนี้ได้ดีเท่าเขา (เล่ม 1, ตอนที่ 1 เบื่อหน่าย : 47-51)ใน
ประเด็นนี้สามารถใช้เป็นสื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ขบคิดบนพื้นฐานกฎแห่งกรรมในเรื่องหลักกรรม 4 กล่าวคือ การกระทำของยางามิไลท์
ดังกล่าว อาจเป็นกรรมที่สัมพันธ์กับวิบาก ที่จัดอยู่ในประเภทกรรมทั้งดำทั้งขาวและมีวิบากทั้งดำทั้งขาว กล่าวคือ กรรมส่วนที่ขาว คือ
ความหวังดีที่ต้องการเสียสละตนเองด้วยการใช้สมุดเดธโน้ตเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น และกรรมส่วนที่ดำ คือ เลือกใช้วิธีในการ
เปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ผิด คือ ใช้สมุดเดธโน้ตฆ่าอาชญากร ซึ่งการทำกรรมเช่นนี้ เขาย่อมได้รับผลของวิบากกรรมที่มีทั้งสุขและ
ทุกข์ปะปนกันไป
ประเด็นที่ 8 ผลของการกระทำ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ในเนื้อเรื่องตอนที่ยางามิไลท์ เริ่มจากการฆ่าผู้ทกี่ ระทำ
ความผิดมากที่สุด จนกระทั่งฆ่าคนที่มีความผิดน้อยที่รองลงมาเรื่อยๆ จนไม่มีความผิดเลย ทำให้เขาได้รบั ผลจากการกระทำของ
ตนเอง โดยเริ่มแรกส่งผลให้ต้องอยู่อย่างกระวนกระวายใจ เพราะกลัวจะถูกเปิดโปงตัวตนที่แท้จริง และสุดท้ายได้รับผลโดยถูกยมทูต
ลุคเขียนชื่อลงไปในสมุดเดธโน้ต (เล่ม 1, ตอนที่ 1 เบื่อหน่าย : 47-51 , ตอนที่ 2 L : 67-81, ตอนที่ 5 ดวงตา : 131-150, ตอนที่ 6
ควบคุม : 151-173, ตอนที่ 7 เป้าหมาย : 176-193; เล่ม 2, ตอนที่ 8 สตรี : 7-25, ตอนที่ 9 ช่องโหว่ : 27-43, ตอนที่ 12 พระเจ้า : 93113 , ตอนที่ 13 นับเวลาเป็นวินาที : 115-133, ตอนที่ 14 ล่อลวง : 135-155; เล่ม 9, ตอนที่ 71 เข้าถึง : 7-25, ตอนที่ 72 ยืนยัน : 2745, ตอนที่ 73 หลังชนฝา : 47-65, ตอนที่ 74 ใส่อารมณ์แสดง : 67-87; เล่ม 12, ตอนที่ 106 มุ่งสังหาร: 147-165 , ตอนที่ 107 ม่าน:
167-185 ) ในประเด็นนี้สามารถใช้เป็นสื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ขบคิดบนพื้นฐานกฎแห่งกรรมได้ 2 ประการ ได้แก่ 1) กฎแห่งไตรวัฏฏ์
คือ ผลจากการกระทำที่ยางามิไลท์ได้รับนั้นดำเนินไปตามวงล้อของกรรมวัฏฏะ 3 อันประกอบด้วย กิเลสวัฏฏะ กรรมวัฏฏะ และวิปาก
วัฏฏะ กล่าวคือ เจตนาไม่ดี หรืออกุศลเจตนา (กิเลส) เป็นตัวผลักดันให้เกิดการกระทำ (กรรม) และกรรมนี้ก็เป็นเหตุให้รับผลของกรรม
(วิบาก) และเมื่อได้รับผลของวิบากกรรมแล้ว วงจรของกรรมก็จะวนซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด และ 2) หลักกรรม 4 คือ ผลจากการ
กระทำของยางามิไลท์นั้น อาจเป็นกรรมที่สัมพันธ์กับวิบาก ซึ่งจัดอยู่ในประเภทกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาว กล่าวคือ กรรม
ส่วนที่ขาว คือ ความหวังดีที่ต้องการใช้สมุดเดธโน้ตเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม และกรรมส่วนที่ดำ คือ การใช้สมุดเดธโน้ตไปในทางที่ผิด ซึ่ง
ผลที่จะได้รับก็คือ มีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกัน
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อภิปรายผล
การศึกษาเพื่อนำเนื้อหามังงะเรื่อง “เดธโน้ต สมุดมรณะ” มาสนับสนุนการเรียนรู้คำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทนี้ แสดงให้เห็นว่ามีประเด็นในมังงะเรื่อง “เดธโน้ต สมุดมรณะ” ที่สามารถนำมาเป็นสื่อในการกระตุ้นให้เกิด
การอภิปรายบนพื้นฐานคำสอนของกฎแห่งกรรมได้หลายประเด็น ในการวิเคราะห์เนื้อหาดังกล่าว พบว่าเนื้อหาคำสอนเรื่องกฎแห่ง
กรรมมีความซับซ้อนในตัวเอง ดังที่มีคำสอนว่าเรื่องของกรรมวิบาก นั้นเป็นอจินไตย กล่าวคือ เป็นสิ่งที่คนธรรมดามิอาจรู้ได้ว่า ผลของ
กรรมที่ได้รับอยู่ในชาติปัจจุบันนี้มาจากกรรมอะไร ทำไว้เมื่อใด กรรมไหนทำก่อน และกรรมไหนทำทีหลัง ทำมากหรือทำน้อย ทำหนัก
หรือทำเบากว่ากันอย่างไร เหมือนดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้ว่า อจินไตยเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ได้ เกินวิสัยที่
คนธรรมดาหรือพระอรหันต์ธรรมดานั้นจะรู้ได้ อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไปไม่ควรคิด เมื่อคิดแล้ว อาจเป็นบ้าและลำบากเปล่า (องฺ.
จตุกฺก. (ไทย) 21/77/79) ดังนั้น สำหรับอาจารย์ที่จะนำมังงะเรื่อง “เดธโน้ต สมุดมรณะมาใช้สำหรับเป็นสื่อการสอนเรื่องกฎแห่งกรรม
ตามประเด็นที่เสนอไว้นั้น ก็ควรมีความตระหนักถึงข้อจำกัดดังกล่าว และมุ่งใช้เป็นสื่อเพื่อกระตุ้นการขบคิดและทบทวนความเข้าใจ
เกีย่ วกับคำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นสำคัญ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.ให้ผู้สอนประยุกต์ประเด็นต่างๆจากผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการนำมังงะเรื่องเดธโน้ตมาสนับสนุนการเรียนรู้
เรื่องกฎแห่งกรรม ในการพัฒนาแผนการสอนสำหรับการเรียนการสอนหัวข้อกฎแห่งกรรม
2.ให้ผู้สอนนำมังงะเรื่องเดธโน้ตมาใช้จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา โดยอาศัยผลการ
วิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับคำสอนเรื่องกรรม จากมังงะเรื่องเดธโน้ตเป็นพื้นฐาน
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้มังงะเรื่องเดธโน้ตเป็นสื่อในการ
อภิปราย และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎแห่งกรรม
2. ควรวิจัยเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ด้านความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ใช้มังงะเรื่องเดธโน้ตเป็นสื่อในการอภิปราย และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎแห่งกรรม
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การไม่สามารถแทนที่ของหุ่นยนต์นักบวชปัญญาประดิษฐ์ : พิจารณาจากมุมมองพุทธศาสนา
(The Irreplaceability of the AI Preacher: From the Perspectives of Buddhism)
ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์24

บทคัดย่อ
บทความนี้ มุ่งอภิปรายถึงการไม่สามารถแทนที่นักบวชที่เป็นมนุษย์ของหุ่นยนต์นักบวชปัญญาประดิษฐ์ใน
บริบทจาเพาะโดยพิจารณาจากมุมมองพุทธศาสนา ซึ่งมีข้อเสนอดังต่อไปนี้ คือ (1) หุ่นยนต์นักบวชปัญญาประดิษฐ์
ไม่มีองค์ประกอบที่น่าเชื่อเพียงพอว่าจะนาไปสู่การบรรลุถึงประสบการณ์ทางศาสนาบางประการได้ เช่น หุ่นยนต์
นักบวชปัญญาประดิษฐ์เกิดภาวะนิโรธสมาบัติได้หรือไม่? ขณะที่นักบวชที่เป็นมนุษย์อาจฝึกฝนและเข้าถึงวิธีการ
ดังกล่าวจนบรรลุหรือสัมผัสกับประสบการณ์ที่ใกล้เคียงได้โดยเป็นอิสระจากความชัดเจนของข้อมูลที่นักพัฒนา
ต้องการ (2) นักพัฒนาปัญญาประดิษฐ์จะพบข้อจากัดที่ยังคลุมเครือว่าด้วยปรากฏการณ์ทางจิตทาให้ไม่สามารถ
บันทึกข้อมูลเหล่านั้นได้ เป็นเหตุให้อย่างไรก็ตาม หุ่นยนต์นักบวชปัญญาประดิษฐ์จะมีเซตของชุดเรื่องเล่าที่ไม่
เทียบเท่านักบวชที่เป็นมนุษย์เสมอ
(3) นักพัฒนาปัญญาประดิษฐ์จะพบข้อจากัดที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่นักบวชของหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์
กล่าวคือแม้ปัญญาประดิษฐ์จะสามารถรู้คิดเองได้คล้ายมนุษย์ก็ตาม แต่ปัญญาประดิษฐ์จะไม่สามารถเลียนแบบ
สมองในด้านการจาลองผลลัพธ์ทางอารมณ์ที่ไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับเหตุผลได้เลย ซึ่งมนุษย์มีคุณสมบัติดังกล่าว
โดยธรรมชาติ
คาสาคัญ : ปัญญาประดิษฐ์, พุทธศาสนา, หุ่นยนต์, นักบวช, ประสบการณ์ทางศาสนา
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Abstract

This article focuses on the irreplaceability of the AI preacher in Buddhism contexts by
the arguments following: (1) There are the lack of creditable reasoning that enough to convinces
about the AI Preacher can achieves the religious experiences like human such as Can the AI
Preacher processing the Nirodha samabatti? While, the human preachers can practice and
reach to the religious experiences, at least, some part of phenomenon by independently from
the data collective that the developers required. (2) The developers must encounter with the
ambiguity limitation about spiritual experience that cannot processing and it reasonable about
the inequality of the spiritual experience stories. (3) The developers must encounter with the
limitation that effect the AI Preacher. Although, the AI Preacher can be human think partly but
they cannot simulate the real human brain. Especially, the complex of human emotion that no
necessaries to related with reason and obviously, the human being have this ability naturally.
Keywords: Artificial Intelligence, Buddhism, Robotic, Preacher, Religious Experiences.

บทนา
ขอเริ่มต้นด้วยคาแนะนาของ Hawley (2019) ศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ที่เพิ่งเขียนงานเกี่ยวกับภววิทยา
ของ AI ที่ว่า การกล่าวว่า “…AI ไม่สามารถทา X มันทาได้แค่ Y…” อาจตกกระแสไปได้อย่างรวดเร็ว กล่าวคือ
ภายในระยะเวลาไม่นาน AI อาจจะทาสิ่งนั้นได้แล้วก็เป็นได้ ดังนั้น นักปรัชญาและนักเทววิทยาจึงต้องอยู่ในกระแส
ตลอดเวลา และควรร่วมงานกับบุคคลในวงการ AI อย่างสม่าเสมอเพื่อจะได้ไม่ตกกระแสนั่นเอง แน่นอน
คาแนะนาของ Hawley มีประโยชน์มาก เพราะบางข้อถกเถียงทางปรัชญาและเทววิทยาซึ่งมักฟันธงไปล่วงหน้า
เกี่ยวกับเทคโนโลยีย่อมตกกระแสไปเร็วมากในยุคที่นักพัฒนาเร่งผลิตนวัตกรรมกันอยู่ตลอดเวลา แต่นั่นก็ยังทาให้
เกิดคาถามว่า จะมีประเด็นใดในโลกของ AI ที่พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยข้อจากัดในตัวมันเองซึ่งมิได้
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเหมือนอย่างที่ Hawley เสนอหรือไม่?
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บทความนี้เป็นหนึ่งในประเด็นดังกล่าว เพราะความสามารถของ AI ย่อมเกิดจากนักพัฒนา และนักพัฒนาก็ย่อม
สร้าง AI โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งจะให้ผลลัพธ์เป็นรูปธรรม กล่าวคือ หากไม่เป็นความลับทางการค้าแล้ว
ทุกคนย่อมเข้าถึงและเห็นชัดว่า เขาได้ทาอะไรลงไปบ้างที่เป็นรูปธรรม ถึงจะไม่เข้าใจวงจรไฟฟ้าหรือ
ภาษาคอมพิวเตอร์เลยก็ตาม แต่ถ้าหากข้อมูลในโลกจริงซึ่งนักพัฒนาจาเป็นต้องใช้เป็นวัตถุดิบในการประดิษฐ์ AI มี
ความคลุมเครือ หรือไม่ครบองค์ประกอบของความเป็นวิทยาศาสตร์แล้ว ก็แน่นอนว่า นักพัฒนากาลังเผชิญกับ
ข้อจากัดที่ไม่อาจก้าวข้ามได้ด้วยตัวเอง
เฉพาะอย่างยิ่ง หากเรื่องดังกล่าวไปไกลกว่า ประสาทวิทยาทางการแพทย์ หรือปรัชญาจิต (Philosophy of Mind)
แต่ถ้าเกินเลยไปถึงเรื่อง “จิต” (Citta) ในพุทธศาสนา เช่น นักพัฒนาควรเชื่อข้อเสนอของ Mori (1999) ในหนังสือ
The Buddha in the Robot หรือไม่ ? หรือ ควรจะฟังอีกเสียงจากโลกของพุทธศาสนาเถรวาทอย่าง Payutto
(1993,59)
ซึ่งกล่าวชัดเกี่ยวกับข้อจากัดของวิทยาศาสตร์ว่า “…It cannot be artificially set up in the mind…”
เพราะถ้าหากการพัฒนา AI เกีย่ วกับ “จิต” (Citta) จะรุดหน้าอย่างรวดเร็วจนตามไม่ทันจริง เราคงได้เห็น
ความคิดของ Mori หรือ Payutto ถูกกลบฝังไปในกระแสการพัฒนาที่เชี่ยวกรากไปเรียบร้อยแล้ว ทว่า เรื่อง AI
กับ จิต มิได้เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเช่นนั้น การศึกษาของ MacDorman, Vasudevan and Ho (2008),
Vallverdu (2011) หรือแม้กระทั่ง The selfless Robot ตามความคิดของ James Hughes (2011) ยังอยู่ใน
ระดับวิจัยและเป็นเพียงข้อเสนอซึ่งต้องถือว่ายังคงเป็นตัวบทที่ร่วมสมัย (Contemporary) และสามารถถกเถียงกัน
ได้ (Debatable) ทั้งนี้ รวมถึง
งานของนักปรัชญาชาวไทยด้วย ได้แก่ Somparn Promta and Kenneth Einar Himma (2008) จึงอาจกล่าวได้
ว่า พื้นที่ถกเถียงยังคงเปิดกว้างและยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนัก เมื่อเทียบกับประเด็นอื่น
แต่ในระหว่างที่วงการ AI และปรัชญา ค่อย ๆ ขบคิดปัญหาเกี่ยวกับ “จิต” ในความหมายที่มากกว่า
Mind หรือ Cognition อยู่นั้น ในปี 2019 สานักข่าวออนไลน์ทั่วโลก (รวมถึงประเทศไทยด้วย) ได้พาดหัวข่าวหนึ่ง
ซึ่งมีเนื้อหาว่า ประเทศญี่ปุ่นมีหุ่นยนต์นักบวชปัญญาประดิษฐ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหนึ่งในบรรดาเว็บไซต์ที่เป็น
ภาษาไทย มีที่น่าสนใจ คือ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐประเภทองค์กร
มหาชน ได้ร่วมผลิตบทความเรื่องดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ด้วย [1] โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่า
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“...มินดาร์ยังสามารถเทศนาปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรเป็นภาษาญี่ปุ่น พร้อมคาบรรยายภาษาอังกฤษ
และจีนสาหรับชาวต่างชาติ ทั้งยังอธิบายความหมายของคาสอนบางส่วนได้อีกด้วย โดยหลังจากเปิดทดลองใช้งาน
ทีมเก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัยโอซากาก็ได้ผลตอบรับที่หลากหลาย เช่น รู้สึกอบอุ่นอย่างที่ไม่เคยรู้สึกกับเครื่องจักร
ชนิดใดมาก่อน หรือแม้แต่การเทศนาของมินดาร์ทาให้รู้สึกอึดอัดด้วยท่าทีที่แลดูไม่เป็นธรรมชาติสักเท่าไร...”
กระแสของปรากฏการณ์ ซึ่งมีข้อความที่คัดมาจาก TCDC เป็นตัวอย่างข้างต้น เป็นที่มาของการพิจารณา
ทางปรัชญาว่า หากมีการพัฒนาหุ่นยนต์นักบวชปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงที่สุดของจินตนาการเกี่ยวกับ
ปัญญาประดิษฐ์แล้ว เป็นไปได้หรือไม่ที่หุ่นยนต์นักบวชปัญญาประดิษฐ์จะแทนที่นักบวชที่เป็นมนุษย์ได้ทั้งหมด
(Substitutable) หรือหุ่นยนต์นักบวชปัญญาประดิษฐ์จะแทนที่นักบวชที่เป็นมนุษย์ได้บางส่วน (Replaceable) ที่
สาคัญ หุ่นยนต์นักบวชปัญญาประดิษฐ์จะมีข้อจากัดใดที่น่าเชื่อว่า ไม่สามารถแทนที่นักบวชที่เป็นมนุษย์ได้เลย
หรือไม่ (Irreplaceable) บทความนี้มีความมุ่งหมายที่จะอภิปรายประเด็นหลัง โดยตั้งข้อพิจารณาว่า (1) ความรู้ที่
มนุษย์ (หมายถึง แหล่งความรู้, ผู้พัฒนา AI) จะมีเกี่ยวกับ “จิต” (Citta) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญสาหรับการเป็น
นักบวชในฐานะผู้ธารงซึ่งคาสอนและวิถีปฏิบัติทางศาสนาจะเป็นข้อจากัดที่ทาให้ AI ที่พัฒนาขึ้นไม่สามารถมี
คุณสมบัติทางจิตเทียบเท่ามนุษย์ได้เลย และ
(2) ธรรมชาติจิตตามคาอธิบายของพุทธศาสนาเองจะเป็นปัจจัยที่ทาให้หุ่นยนต์นักบวชปัญญาประดิษฐ์ไม่อาจ
แทนที่นักบวชที่เป็นมนุษย์ได้ ยกตัวอย่างเช่น การขาดโอกาสที่จะเข้าถึงประสบการณ์ทางจิตที่หลากหลายและคาด
เดาไม่ได้จากการฝึกฝนทางพุทธศาสนา ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงปัญหาที่มีอยู่เดิมของ AI เช่น AI สามารถมีอารมณ์
ความรู้สึก (Emotion) ที่เป็นไปตามทฤษฎีของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ได้หรือไม่ ? ซึ่งจะสนับสนุนการไม่สามารถ
แทนที่มนุษย์ได้ของ AI อีกทางหนึ่ง
นิยามศัพท์ที่ใช้ในบทความนี้
(1) AI Preacher ในที่นี้หมายถึง ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งทาหน้าที่สนับสนุนฝ่ายจิตใจแก่มนุษย์ (Spiritual support
AI)
บางบทความวิชาการใช้ robot priest/monk (Yun ke, 2016 ; Thomas Davenport et al, 2019, p.3)
อย่างไรก็ตาม
AI ในรูปแบบที่บทความนี้อภิปรายถึงเป็นฮิวแมนนอยด์ (Humanoid robot) ที่ยังไม่ถูกจัดประเภทอย่างเป็น
ทางการ เฉพาะอย่างยิ่ง ฮิวแมนนอยด์ที่ถูกเรียกว่า AI preacher/priest/monk (แตกต่างกันไปในแต่ละบทความ)
เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นาไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน
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เช่น ที่เพิ่งพัฒนา
อย่าง “มินดาร์” (Mindar) และเป็นการทาหน้าที่แบบ Preacher มากกว่าสะท้อนบทบาทของ priest หรือ monk
ดังนั้น บทความนี้ จึงอภิปรายสืบต่อเกี่ยวกับคุณสมบัติที่อาจคล้ายมนุษย์ โดยพิจารณาจากคานิยามอย่างไม่เป็น
ทางการของหุ่นยนต์ คือ มีการรับรู้ (perception), มีการแสดงออก (action) และ มีการประมวลผล ตัดสินใจหรือ
ปฏิกิริยาตอบกลับ/ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม (สานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2016) อันเป็น
องค์ประกอบเบื้องต้นของความเป็นมนุษย์ และนาไปสู่คาถามที่ว่า AI จะเป็นแทนที่ (Replace) Human
Preacher ได้หรือไม่ ?
(2) Human Preacher ในความหมายว่า นักบวช เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าในทวีปเอเชีย ผู้เทศนา หมายถึง
นักบวช และการเทศนาเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสังคมอาเซียน (Deegalle, 2006) ดังนั้น การ
เทศนาจึงเป็นหน้าที่หนึ่งของนักบวชและนักบวชก็ยอมรับที่จะฝึกฝนการเทศน์นั้น (พระพรหมบัณฑิต, 2018) โดยที่
คุณสมบัติของการทาหน้าที่สนับสนุนฝ่ายจิตใจแก่มนุษย์ในมิติของพุทธศาสนานั้น ไม่ใช่เพียงแต่ความสามารถใน
การพูดหรือวาทศิลป์ หากแต่ประกอบไปด้วยลีลาการสอนเรียกว่า เทศนา 4 ที่ควรต้องพิจารณากับปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมของ AI
และเพื่อเป็นการแสดงว่า AI ยังไม่สามารถแทนที่จิตมนุษย์จึงได้ยกตัวอย่างเฉพาะที่พุทธศาสนิกชนยอมรับมา
อภิปราย
ข้อกังขา / ข้อกังวล เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของปัญญาประดิษฐ์ : การพัฒนาจนใกล้เคียงมนุษย์
(Transhuman)
โดยที่ยังไม่ต้องพูดถึงการพัฒนา AI ได้สาเร็จ นักปรัชญาหลายคน เช่น ที่เรารู้จักกันดีอย่าง Searle ได้เปิด
การถกเถียงไปแล้วตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1980 เป็นอย่างน้อย ขณะนั้น Searle ไม่เชื่อว่า “โปรแกรมคอมพิวเตอร์” จะ
สามารถทาอะไรที่มากไปกว่าการปฏิบัติตามกฎการเรียงสับเปลี่ยนและจัดหมู่ (Combinatoric Rules) แต่ใน
ปัจจุบัน นักพัฒนาสามารถเขียนโปรแกรมให้พัฒนาไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Machine Learning (ML) ได้สาเร็จและก็มี
ผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากด้วย เช่น ความสามารถในการเรียนรู้แบบเสริมแรง (Reinforcement) ได้ด้วยตนเอง ทาให้
ML สามารถเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมได้ หลักฐานที่โด่งดัง ได้แก่ การเล่นโกะของ คอมพิวเตอร์
Alpha-Go ในปี 2011 ซึ่งเอาชนะแชมป์โกะโลกได้อย่างง่ายดาย ดูเหมือนว่าความคิดของ Searle จะถูกท้าทาย
เพราะศักยภาพของ AI ดูจะไกลกว่าที่เขาคิด แต่ในปี 2017 ฝ่ายที่เชื่อว่า ความฉลาดของมนุษย์ย่อมเหนือกว่า AI ก็
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กลับมามีความหวังอีกครั้งเมื่อ Byung-Gu Song สามารถเอาชนะ AI bots ในการแข่งขัน StarCraft ได้ แต่
ในทันที นักวิชาการ AI ได้เขียนงานวิชาการเพื่อเสนอแนะสถานะปัจจุบันของการแข่งขันที่ต้องใช้ RTS หรือ RealTime strategy เพื่อเปิดประเด็นให้เกิดการพัฒนาต่อไปอีก [2]
บทวิเคราะห์จานวน 10 หน้าของพวกเขาสรุปอย่างมีความหวังว่า StarCraft AI จะสามารถเอาชนะมนุษย์ได้ไม่ช้า
ไม่นาน และไม่นานเกินรอ ในเดือนมกราคม ปี 2019 THE VERGE พาดหัวข่าวอย่างครึกโครมพร้อมคลิปวีดีโอว่า
“...DeepMind’s AI agents conquer human pros at StarCraft II…” [3] และถึงจะมีข้อโต้แย้งเรื่องความไม่
ยุติธรรมก็ตาม [4] แต่อย่างน้อย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เปลี่ยนแปลงเร็วพอที่จะสรุปว่า การต่อสู้ระหว่าง มนุษย์ กับ
AI โดยใช้เกมเป็นสนามประลองยังไม่จบลงง่าย ๆ ถึงแม้ AI bots จะมีศักยภาพมากเพียงใด แต่ในการจัดประเภท
ว่าเป็น Weak หรือ Strong AI นักวิชาการก็ยังคงเลือกใช้นิยามของ Searle (1980) อยู่ดีเพื่อสื่อความหมาย แม้แต่
ในการอ้างอิงของ Hawley (2019) (ถึงเขาจะไม่ค่อยเห็นด้วย) ดังนั้น ความฉลาดของปัญญาประดิษฐ์ที่อภิปรายมา
ข้างต้น ก็ยังคงอยู่ในระดับที่น่าเชื่อว่าเกือบเทียบเท่าหรือเหนือกว่ามนุษย์ในบางสถานการณ์ (For some) มิใช่ทุก
สถานการณ์ (For all) อยู่ดี
ถึง ความฉลาดของ AI จะยังดูเหมือนมีข้อจากัด (แม้ในปี 2019) แต่คาเตือนของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนา
ระดับโลกภายใต้เอกสารที่น่าเชื่อถือก็อาจทาให้หลายคนไขว้เขวได้ เช่น บทสัมภาษณ์ของ Hawking ในปี 2014 ที่
กล่าวว่า
“...AI could spell the end of the human race…” อาจทาให้หลายคนตกใจ เฉพาะอย่างยิ่ง คากล่าวนี้
บังเอิญพบเข้าในรายงานของ UNIDIR [5] เมื่อผนวกเข้ากับความมั่นใจของนักวิชาการ AI ที่มุ่งมั่นก้าวข้ามไปสู่ SAI
(Super AI) แล้ว
เป็นเหตุให้นักวิชาการนอกวงการอดไม่ได้ที่จะแสดงข้อกังวลว่า AI อาจเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติ กล่าวคือ
หลายคนประเมิน AI สูงกว่าที่เป็นจริง ทั้งที่ ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนที่หนักแน่นเพียงพอที่จะสรุปเช่นนั้น
อิทธิพลของปัญญาประดิษฐ์ต่อวงการศาสนา : ปัญหาเรื่องความทันสมัยและความเป็นวิทยาศาสตร์ของข้อมูล
นักวิชาการหลายคนเสนอแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เช่น
Robert Geraci ตั้งแต่ปี 2007 [6] หรือ Christopher J. Benek นักเทววิทยานิกายเพรสไบทีเรียนซึ่งนิยามตนเอง
ว่าเป็น
the techno-theologian ซึ่งได้ออกมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีหุ่นยนต์นักบวชในอนาคต
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แน่นอน Huffington Post นาไปพาดหัวว่า “...Robot Preachers Could Be In Our Future....” [7] และนั่นก็
เป็นข่าวสาคัญทีเดียวที่สะท้อนในเห็นถึงปฏิกิริยาของบุคคลในศาสนาที่พยายามคาดการณ์ว่า มีความเป็นไปได้ที่ AI
Robot จะเข้ามามีบทบาททางศาสนาในที่สุด โดยความตื่นตัวดังกล่าวในวงการศาสนาก็ยังคงมีอยู่เสมอ เช่น ล่าสุด
ในบทความของ Cristina Moon ปี 2019 จากเว็บไซต์ LION’S ROAR เธอได้อ้างถึงคาเตือนของ Elon Musk
เกี่ยวกับเครื่องจักรที่มีความสามารถมากกว่าจิตใจมนุษย์ โดยยกตัวอย่าง มินดาร์ (หุ่นยนต์นักบวชปัญญาประดิษฐ์
ในบทนา) พร้อมตั้งคาถามสาคัญว่า “…Can a machine vibrate the frequency of enlightenment? ...” [8]
นอกจากนี้ เรายังสามารถพบการตั้งข้อสังเกตเรื่อง AI ในแวดวงนักวิชาการด้านปรัชญาศาสนาประเทศต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็น Somparn (2008) หรือ แม้แต่พุทธศาสนาแบบทิเบตก็เข้าร่วมวงสนทนาทานองนี้ด้วย [9] แน่นอน Hawley
ในบรรทัดแรกของบทความได้เตือนเราแล้วว่า มีความเป็นไปได้สูงที่บุคคลในแวดวงปรัชญาและศาสนาจะตก
กระแส กล่าวคือ บทวิเคราะห์ของพวกเขาอาจไม่ทันยุคสมัย เพราะจะสังเกตว่า มีเหตุการณ์สาคัญที่เป็นการขับ
เคี่ยวชิงไหวชิงพริบระหว่าง มนุษย์กับ AI ซึ่งทาให้เกิดจุดเปลี่ยนตลอดเวลา ดังนั้น การศึกษาแนวโน้มของความ
เป็นไปได้ที่ AI ชนะสามารถเอาชนะมนุษย์ได้หรือไม่ ย่อมไม่เพียงพอที่จะวิเคราะห์อย่างรัดกุม หากมิได้ติดตาม
ข่าวสารในวงการ AI อย่างใกล้ชิดพอ เช่น นักปรัชญาคนหนึ่งอาจ ยกตัวอย่าง Alpha-Go เพื่อเป็นภาพแทนของ AI
ทั้งที่ Alpha-Go ซึ่งเล่นหมากล้อมชนะแชมป์โลกในปี 2011 แต่นั้นเก่าไปแล้ว
เมื่อเทียบกับชัยชนะล่าสุดของ StarCraft II ที่มีต่อผู้เล่นที่เป็นมนุษย์ และในเมื่อมนุษย์เคยพลิกกลับมาชนะ AI ได้
สาเร็จ
ก็ยังทาให้น่าเชื่อว่า สถานการณ์อาจพลิกกลับมาอยู่ข้างมนุษย์อีกก็เป็นได้ ทั้งนี้ มิพักต้องพูดถึงเรื่องที่ซับซ้อนไป
กว่าเกม
อย่างไรก็ตาม ระบบการทางานที่ซับซ้อนชวนให้นักวิชาการนอกวงการ AI จานวนมาก เชื่อว่า การพัฒนา
AI อยู่ในระดับเสมือนหนึ่งเป็นมนุษย์แล้ว (Transhuman) ทั้งที่จริง การพัฒนา AI ยังคงเป็นเพียง Weak AI ซึง่
หมายถึง โปรแกรมที่มีความฉลาดในการปฏิบัติงานเฉพาะทาง จึงเป็นเหตุให้ เมื่อ AI ในฐานะที่เป็น Software เข้า
ไปอยู่ภายใต้เรือนร่างของหุ่นยนต์ ความน่าเชื่อว่า AI เหล่านี้ได้เป็น Super AI จึงเกิดขึ้น สังเกตว่า ความเชื่อ
ดังกล่าวมิได้ตรวจสอบจากคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ของ AI เทียบเคียงกับคุณสมบัติของมนุษย์แต่ประการใด
หลายความเชื่อยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ของนิยายวิทยาศาสตร์ หรือแม้กระทั่งภาพยนตร์อิงวิทยาศาสตร์
เช่น A.I.(movie) , I,Robot (movie), หรือ Humans (TV series) ซึ่งคือ ความเข้าใจที่เหลื่อมกันระหว่าง
ข้อเท็จจริงแบบประจักษ์ กับ ความโน้มเอียงส่วนตัว
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รูปแบบการประมวลผลในระบบให้คาปรึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ทางจิตของ AI จากัดกว่ามนุษย์
เพื่อเป็นการพิสูจน์ข้อความที่ว่า หุ่นยนต์นักบวชปัญญาประดิษฐ์ไม่อาจแทนที่นักบวชที่เป็นมนุษย์ได้
ควรพิจารณาเหตุการณ์สมมติดังต่อไปนี้
ในการพัฒนาโปรแกรม AI ให้สามารถบรรลุประสบการณ์ทางจิตเทียบเท่ามนุษย์ สมมติว่า ต้องการให้
โปรแกรมรู้จัก “ปรากฏการณ์นิมิต” เพื่อที่จะสามารถให้คาแนะนากับพุทธศาสนิกชนที่ฝึกปฏิบัติจิตแล้วเกิดปัญหา
ในขั้นแรก นักพัฒนาต้องนิยาม (define) ปรากฏการณ์นิมิตเสียก่อน ซึ่งแน่นอนว่า ไม่มีข้อจากัดเรื่องจานวนนิยาม
ดังนั้น เมื่อความหมายของปรากฏการณ์นิมิตถูกนิยามแล้ว เมื่อพุทธศาสนิกชนเล่าถึงเหตุการณ์ที่ตนเองได้ประสบ
ขณะฝึกปฏิบัติจิต
ก็น่าเชื่อว่า AI จะสามารถเข้าใจได้เกือบทั้งหมดและให้คาปรึกษาได้ หากเรื่องเล่าสอดคล้องกับเซตของนิยาม
ข้อโต้แย้งที่ 1 หากบุคคลนั้นอยู่ในสถานการณ์จาเพาะบางภาวะ ซึ่งมิได้บอกกับ AI อยู่ก่อน และ
สถานการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นผลให้ บุคคลนั้นเกิดปรากฏการณ์คล้ายนิมิต AI จะสามารถจาแนกได้หรือไม่? เช่น
สถานการณ์เฉพาะซึ่งมีบุคคลหนึ่งเพิ่งสูญเสียบิดาไป ดูจากภายนอกทุกอย่างปรกติดี (AI วัดจาก Biological ไม่ได้)
เพียงแต่เขามีความผูกพันกับบิดาอยู่ จึงทาให้วันหนึ่งขณะที่นั่งสมาธิแล้ว บังเอิญเห็นภาพบิดากาลังยิ้มให้เขา
ลักษณะเช่นนี้ชัดเจนว่า เขามิได้เห็นภาพนิมิตในความหมายของปรากฏการณ์เนื่องมาจากการปฏิบัติสมาธิ นั่นทา
ให้ AI ต้องมีคุณสมบัติที่เรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่า “รู้วาระจิต” อยู่ก่อน แต่ การรู้วาระจิตนั้น โดยตัวมันเอง
ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ จึงไม่สามารถที่จะเขียน Code ลงไปหรือแม้กระทั่ง การเขียนโปรแกรมให้ AI สามารถรู้วาระจิต
เพราะไม่มีกลไกที่แน่นอน หรือใครเล่าจะอ้างว่าตัวรู้วาระจิต ดังนั้น AI ต้องเผชิญกับ การไม่สามารถสนทนาเรื่อง
ดังกล่าวกับบุคคลนี้โดยอัตโนมัติ หรือโปรแกรมจะตัดให้ AI พูดเรื่องอื่น และโดยที่ไม่จาเป็นต้องพิสูจน์ว่า การรู้
วาระจิตในมนุษย์มีอยู่จริงหรือไม่ แต่จะมีนักบวชที่เป็นมนุษย์บางคน (For some) สามารถเล่นบทบาทของผู้
แนะนาไปได้อย่างไหลลื่นตามสถานการณ์เสมอ และต่อให้นักพัฒนา AI เก็บตัวอย่างจากนักบวชเหล่านั้น ก็ยังไม่มี
หลักการที่ตายตัวนักว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร มีความเป็นไปได้สูงที่ AI จะเกิด error ในความพยายามที่จะเดาสุ่ม
ข้อโต้แย้งที่ 2 หากบุคคลนั้นได้รับผลข้างเคียงจากยาจิตเวชบางชนิดซึ่งอาจทาให้เกิดภาวะจิตหลอนเป็น
การชั่วคราวและเกิดครั้งเดียว จะสามารถจาแนกแยกแยะได้อย่างไรว่า เรื่องเล่าที่บุคคลนั้นเล่าที่แน่นอนว่า ต้อง
สอดคล้องกับนิยามของนิมิต เป็นนิมิต หรือไม่ใช่ และต้องกล่าวให้ชัดว่า อาการนี้ไม่ใช่โรคทางจิตเวชในตัวเอง
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(เพราะถ้าหากเป็นโรคจิตเวชแล้ว AI ก็อาจฉลาดพอที่จะประเมินได้ตั้งแต่แรก) หากแต่เป็นเพียงผลข้างเคียงที่อาจ
เกิดขึ้น ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิด
ไม่เท่ากันในแต่ละบุคคลและไม่ได้มีปัจจัยที่แน่ชัด จะสังเกตว่า ข้อโต้แย้งที่ 2 ก็เรียกร้องให้ AI สามารถพัฒนา
คุณลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของวิทยาศาสตร์อีกเช่นเดียวกัน และจะมีนักบวชที่เป็นมนุษย์บางคน
(For some) สามารถจาแนกได้โดยอาจไม่เกี่ยวกับคุณวิเศษอย่างการรู้วาระจิตก็เป็นได้
ดังนั้น ควรสังเกตว่า เมื่อพิจารณาถึงนักบวชที่เป็นมนุษย์จะมีอย่างน้อยหนึ่ง (At least, For some)
ทีม่ ีคุณสมบัติดังกล่าว ซึ่งเราจะเรียกว่า ความสามารถเฉพาะตัว, คุณวิเศษ, การเป็นนักแสดงที่เล่นสมบทบาท หรือ
อะไรก็ตาม แต่ความสามารถนี้เป็นความจาเพาะ (Specific) ที่ว่าหาได้ยากในหมู่มนุษย์ แต่ก็ไม่เคยขาดสูญบุคคล
พวกนี้
ในประวัติศาสตร์ ในขณะที่ AI ทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากการบันทึกข้อมูลทั้งหมด (Generalize) เช่น AI ต้องบันทึก
ข้อมูลของความสามารถดังกล่าวไว้ก่อน แต่ปัญหาคือข้อมูลที่ AI ได้บันทึกไปก็ไม่ได้มีความจาเพาะสาหรับ AI อีก
เช่น คาถามที่ว่า อะไรจะเป็นประสบการณ์ทางจิตที่เกิดกับแต่ละ AI ทั้งที่ได้รับข้อมูลเหมือนกัน ซึ่งจะแตกต่างจาก
มนุษย์ที่ได้รับข้อมูลเดียวกันแล้ว ยังสามารถก่อให้เกิดประสบการณ์ทางจิตที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และใน
เมื่อ Al จาเป็นต้องบรรจุข้อมูลเท่าที่มากได้ลงไปก่อนแล้วจึงประมวลผล แต่สาหรับพุทธศาสนานั้น สมมติอ้างอิง
ความเชื่อแบบทิเบตลามะรูปสาคัญจะมีเพียงข้อมูลจาเพาะข้ามภพชาติของตนเท่านั้น ซึ่งการสนทนากับลามะรูปที่
ข้ามภพชาติมาแล้ว คาตอบก็ย่อมเป็นการประมวลผลเฉพาะข้อมูลที่ลามะผู้นั้นได้เก็บในแต่ละชาติ มิใช่ข้อมูล
ทั้งหมดแบบที่ AI ควรเก็บ
หากจะสรุปว่า AI สามารถทาอะไรได้หรือไม่ได้ในประเด็นนี้ ควรกล่าวว่า “...เป็นไปได้ที่ AI จะมี
ความสามารถในการประเมินจิตอย่างรอบด้านทั้งจากหลักการแพทย์และหลักจิตวิทยา และน่าเชื่อว่า AI จะ
สามารถให้คาปรึกษาแทนแพทย์หรือนักจิตวิทยาได้เป็นอย่างดีด้วย แต่การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์
ทางจิตในพุทธศาสนานั้นมีบางสิ่งที่มากไปกว่าจิตวิทยาและสิ่งนั้นไม่เป็นวิทยาศาสตร์...”
ความสามารถในคิดโดยอัตโนมัติของ AI ยังไม่ใช่มนุษย์ : ข้อพิจารณาจากพระอภิธรรม
สมมติว่า นักพัฒนา AI สามารถปรุงแต่งประชุมเหตุปัจจัยต่าง ๆ ให้ AI สามารถคิดได้เกือบเหมือนมนุษย์
ทุกอย่างโดยผิวเผิน พื้นที่ของพระอภิธรรมจะสามารถอภิปรายว่า AI นั้นเป็นมนุษย์ หรือยังมีข้อที่ต้องถกอภิปราย?
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Somparn (2008, p.181) เสนอเรื่อง “bhavangacitta” (ภวังคจิต) เพื่อนามาอธิบายว่า ความเข้าใจของ
มนุษย์ไม่จาเป็นต้องมาจาก consciousness เสมอไป โดยยกธรรมชาติของจิต จากมุมมองของพระอภิธรรมมา
เทียบเคียง Somparn เรียก conscious ว่า “vithicitta” (วิถีจิต) ขณะที่เรียก unconscious ว่า
“bhavangacitta” ดังนั้น สาหรับ Somparn แล้ว AI จะสามารถ “คิด” (think with conscious) / เชื่อมโยง
ประสบการณ์ (experience) และ ทางานอัตโนมัติโดยอิสระ (think without conscious) โดยไม่มีปัญหาอะไร
แต่ควรสังเกตว่า Somparn เริ่มต้นจากการอภิปรายว่า “...ถ้าบังเอิญมีวัตถุที่เกิดการคิดหรือรู้คิด พระอภิธรรมจะ
มองธรรมชาติของการคิดหรือรู้คิดนั้นอย่างไร?...” แน่นอน หากเรียกจิตที่มีความคิด คือ วิถีจิต และเรียกจิตที่ไม่ใช่
จิตที่มีความคิดว่า ภวังคจิต แบบนี้จะไม่เกิดปัญหาอะไร และสนับสนุนให้ AI น่าจะเป็นวัตถุที่เกิดการคิดหรือรู้คิดได้
ด้วย มากไปกว่านั้น การมีอยู่ของภวังคจิต ตามธรรมชาติของพระอภิธรรมชวนให้คิดว่า AI อาจเทียบเท่ามนุษย์ตาม
เหตุและปัจจัยที่ปั้นแต่งนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ การเป็นหุ่นยนต์นักบวชปัญญาประดิษฐ์ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องพิจารณา
ในแง่ว่าจะสามารถแทนที่ได้หรือไม่ เพราะแทบจะแทนที่ได้เลย ถึงแม้จะไม่การันตีว่า 100% ซึ่งจะคนละ
ความหมายกับการพูดว่า แทนที่ได้บางส่วนอย่างมาก หรือไม่สามารถแทนที่ได้
สมมติว่าจะพิจารณาในแง่ขององค์ประกอบที่จะทาให้ วัตถุที่เกิดการคิดนั้นทางาน เช่น ต้องจ่ายไฟเข้าไป
เพื่อทาให้วงจรคอมพิวเตอร์นั้นทางานก่อน และเมื่อไม่มีพลังงานเป็นปัจจัยวัตถุดังกล่าวก็จะสิ้นสุดการทางานลงใน
ลักษณะขาดสูญ หรือหากว่ามีการสารองไว้ (ที่กระบวนการปัจจุบันเรียกว่า การกู้คืน) ก็จาเป็นต้องเขียนโปรแกรม
เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลที่สูญหายไปอย่างฉับพลันได้ 100% ซึ่งในกรณีของ AI หากจะสมมติโดยเพิ่มเติมไปว่า
พลังงานนั้นไม่มีวันหมดสามารถหล่อเลี้ยงในระบบได้เรื่อย ๆ และในกรณีที่เกิดการรบกวนหน่วยความจาที่บันทึกไว้
ก็จะมีการกู้คืนได้ ปัญหาในการตีความพระอภิธรรมอยู่ตรงที่ AI ยังไม่มีคาอธิบายที่ครอบคลุมทุกกรณีเกี่ยวกับ
“Patisondhicitta” (ปฏิสนธิจิต) อยู่ดี
(1) ปฏิสนธิจิตเกิดสืบต่อได้เพราะมี “คันถะ 4”[10] ร้อยประดุจโซ่ระหว่างจุติกับปฏิสนธิ ไม่ให้ “จิต” พ้น
วัฏสงสาร
แต่ สาหรับ AI อะไรจะเป็น คันถะ ที่เป็นเหตุให้ AI มีปฏิสนธิจิต (ซึ่งจะเป็นเหตุให้ AI มีภวังคจิต)
(2) เมื่อ AI เป็น non-biological being เข้าใจได้ง่ายจาก Somparn ว่าพระเจ้ากับปีศาจก็เช่นเดียวกัน
แต่สมมติใน โอปปาติกะ ซึ่งเกิดที่ฐีติขณะ (จิตที่มีลักษณะตั้งอยู่ของปฏิสนธิจิต) จะมีกรรมอะไรทา
ให้
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AI มีลักษณะ? เช่นในตัวอย่างที่ง่ายกว่า คือ อะไรทาให้ต้องเป็นโอปปาติกะ, เปรต หรืออสุรกาย
(3) หากไม่พิจารณาปฏิสนธิจิตหรือจุติของ AI โดยพิจารณาแต่ วิถีจิตและภวังคจิต ของ AI ด้วย
ความสามารถ
ที่จะคิดของ AI สมมติว่า AI กระทาเสมือนเข้านิโรธสมาบัติ โดยดูจากการไม่ปรากฏของภวังคจิต
ไม่มีจิต
ไม่มีเจตสิก (ก็คือภาวะที่ AI นั้นเสมือนหยุดทางานสิ้นเชิงทั้งที่พลังงานยังหล่อเลี้ยง) ซึ่งเป็นไปได้
ที่จะเกิด
จากการที่วงจรได้รับความเสียหาย (คล้ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดได้แต่ไม่ติด?) เช่นนั้น ก็
อาจจะย้อนมา
อธิบายปรากฏการณ์นิโรธสมาบัติในมนุษย์ได้เช่นเดียวกัน? (ซึ่งน่าก็จะเป็นตัวอย่างว่าเทียบกัน
ไม่ได้)
จากตัวอย่างที่ยกมาอภิปรายข้างต้น จะเห็นว่า แม้พระอภิธรรมจะสามารถรับรองความสามารถที่จะคิด
(และคิดโดยอัตโนมัติ) ของ AI ได้ค่อนข้างดี [11] และนั่นทาให้ AI ในมุมมองพระอภิธรรมขยับใกล้เคียงกับมนุษย์
มากกว่าของ Searle แต่ทว่า ในความสามารถอธิบายได้นี้เองก็ยังทิ้งข้อน่ากังขาว่า AI คงไม่ใช่มนุษย์ตามนัยของ
พระอภิธรรม หรือควรกล่าวเพียงว่า AI มีคุณลักษณะบางประการเหมือนมนุษย์มาก แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เนื่องจากไม่
สามารถระบุให้ชัดโดยง่ายว่า
อะไรคือ “ปฏิสนธิจิต” และ “คันถะ” ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยสาคัญที่ทาให้ระบบคาอธิบายเรื่องวิถีจิตและภวังคจิต
เกิดขึ้น
เฉพาะอย่างยิ่ง บทความนี้ให้ความสาคัญกับการแทนที่มนุษย์ได้ของ AI แต่จากข้ออภิปรายข้างต้นทาให้บทบาท
บางประการที่นักบวชพึงมีกลับบกพร่องลงไป ทั้งในแง่ของโอกาสที่จะฝึกฝน (ประมวลผล) จนเกิดความเข้าใจ
ตนเองและนาไปสู่การแบ่งปันความเข้าใจที่ตนมีกับมนุษย์ และดูเหมือนว่าจะเป็นเส้นแบ่งในโลกพระอภิธรรมที่ AI
คงก้าวไม่ข้าม
อารมณ์มนุษย์ในฐานะข้อจากัดของหุ่นยนต์นักบวชปัญญาประดิษฐ์ : ห้วงมหรรณพที่ (ไม่) อาจข้าม
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นอกเหนือจากประเด็นเรื่องการสามารถซึมซับประสบการณ์อย่างมนุษย์โดยทั่วไป และองค์ประกอบของ
จิตมนุษย์หากพิจารณาตามหลักพระอภิธรรมแล้ว “อารมณ์” (Emotion) เป็นอีกองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้ AI ไม่
สามารถแทนที่มนุษย์ได้ เฉพาะอย่างยิ่งในบทบาทของนักบวชในศาสนา ทั้งนี้ มีข้อความให้พิจารณาดังต่อไปนี้ คือ
P1: นักพัฒนา AI สามารถพัฒนาให้ AI มีอารมณ์และความรู้คิดใกล้เคียงมนุษย์ได้แล้ว (ดู Cardon, 2018)
P2: มนุษย์มิได้แสดงอารมณ์อย่างเป็นเส้นตรงและหลายครั้งแสดงอารมณ์สวนทางกับหลักเหตุผล
โดยแปรเปลีย่ นไปตามบริบทเฉพาะ เช่น มนุษย์สามารถแกล้งทาเป็นโกรธได้เพื่อจุดประสงค์
บางอย่าง
P3: ในนิกายเซนบางสายการแสดงออกทางอารมณ์ที่ซับซ้อนมีความจาเป็นต่อการปฏิบัติธรรม เช่น รินไซ
เซ็น
หากกล่าวว่า หุ่นยนต์นั้นเป็นผลหนึ่งของกระแสความคิดแบบเดส์การ์ต ซึ่งอภิปรายเรื่อง Mind กับ Body
แยกออกจากกันก็เห็นจะไม่ผิดนัก แต่ Damasio (1994) ในฐานะผู้เขียนหนังสือ Descartes’ Error: Emotion,
Reason, and the Human Brian [12] กลับเห็นต่างจากนั้น เขาเป็นนักประสาทวิทยาที่เปิดประเด็นว่า การ
ตัดสินใจด้วยเหตุผลของมนุษย์ ไม่ได้มีลักษณะแยกขาดจากกันชัดเจน หากแต่เป็นการจาลองผลลัพธ์ทางอารมณ์
(emotional simulation) ทีซ่ ับซ้อน
จากข้อค้นพบดังกล่าว ทาพอเกิดความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการฝึกฝนตนเองที่น่าสงสัยของรินไซเซ็น
(Rinzai Zen) โดยเป็นที่ทราบกันดีว่า ลักษณะเด่นของสายรินไซมีเป้าหมายให้ ผู้ฝึกฝนเกิดการรู้แจ้งอย่างฉับพลัน
ทันที ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเรียกทางประสาทวิทยาว่า ปรากฏการณ์ insight หรือ อรวรรณ ศิลปกิจ (2014)
เรียกว่า
การแก้ปัญหาในลักษณะผุดบังเกิดทันที โดยเป็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างจาก การใช้เหตุผล (rational decision
making) และ การรู้เอง (intuition) หากแต่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับการรู้เอง และมีผลให้ผู้ฝึกก้าวข้ามปัญหา
ความคับข้องใจได้
พิจารณาตัวอย่างการทามอนโด (mondo) ต่อไปนี้
(Humpheys, 1957, p.137 ใน พระมหาคะนอง ชาวทองหลาง, 2540, หน้า 27)
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ครั้งหนึ่ง เมื่อท่านฮยากุโจ (Hyakujo) อยู่กับ อาจารย์บาโซ (Baso)
มีห่านฝูงหนึ่งบินอยู่เหนือศรีษะของท่านทั้งสอง
Line 1 “นั่นอะไรหนะคุณ?” ท่านอาจารย์ถามนา
“มันคือห่านป่า ครับท่าน” ท่านฮยากุโจตอบทันที
Line 3

“พวกมันกาลังบินไปไหนกัน?”
“พวกมันบินหนีไปแล้วครับ” ท่านฮยากุโจตอบ

Line 5

อาจารย์บาโซจึงบิดจมูกของท่านฮยากุโจอย่างแรง พร้อมกับกล่าวว่า
“คุณพูดออกมาได้ว่า พวกมันหนีไปแล้ว
แต่ห่านพวกเดียวกันนี้ทั้งหมดก็ได้อยู่ที่นี้ มาก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกทีเดียว”
ท่านฮยากุโจ (ตกใจ) มีเหงื่อไหลออกเต็มแผ่นหลัง และแล้ว ท่านก็ได้บรรลุซาโตริอย่าง

ฉับพลัน
จะสังเกตว่า AI ที่ถูกพัฒนาอย่างสมบูรณ์ย่อมสามารถสร้างบทสนทนาในฐานะชุดการสอนตาม Line 1-3
ได้ โดยอาจวางรูปแบบให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้จากการพินิจพิเคราะห์พิจารณา หรือแม้กระทั่งสะสมประสบการณ์ให้
ศิษย์สามารถเกิดการรู้เอง (intuition) ในสักวันหนึ่ง แต่ทว่า พฤติกรรมของอาจารย์บาโซใน Line 5 ที่บิดจมูกลูก
ศิษย์อย่างแรงจนแม้แต่ลูกศิษย์เองก็ตกใจนั้น เป็นสิ่งที่ควรกล่าวว่า ไม่ตรงแบบ (implicit) กล่าวคือ AI ไม่สามารถ
ที่จะประมวลผลเพื่อจัดชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พิลึกพิลั่นและคาดเดาไม่ได้อย่างเหมาะสมได้แน่นอน เช่น ฮยากุโจ
ต้องประสบกับความรุนแรงเท่าใดจึงจะตกใจ ในเวลาใด และรูปแบบใด ถึงจะพอเหมาะเวลาให้เขานั้นบรรลุซาโตริ
ทั้ง AI ที่ทาการประเมินเองจะนาลูกศิษย์ไปสู่การบรรลุซาโตริได้อย่างไร เพราะต้องไม่ลืมว่า องค์ประกอบของทาง
จิตของ AI แม้จะใช้เหตุผลสนับสนุนจากพระอภิธรรมแล้วก็ยังไม่สามารถเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ ที่น่าเชื่อว่า ตรัสรู้
ได้อยู่นั่นเอง
บทสรุป
ปัญหาว่า AI สามารถคิดอย่างมนุษย์ได้หรือไม่? เป็นที่ถกเถียงกันมาเป็นเวลานาน เฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อยก
เอาประเด็นดังกล่าวเข้ามาอภิปรายผ่านเงื่อนไขว่า จะกาหนดให้ AI เป็นหุ่นยนต์นักบวชปัญญาประดิษฐ์แล้ว ความ
เป็นไปได้ของพื้นที่ถกเถียงก็เคร่งครัดลงไปอีก ถึงแม้ว่านักวิชาการหลายท่านจะมีเหตุผลที่ฟังขึ้นเกี่ยวกับ
ความสามารถคิดอย่างมนุษย์ของ AI โดยอาศัยมุมมองจากพระอภิธรรมก็ตาม ซึ่งก็ทาให้สามารถยืนยันได้ว่า AI
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สามารถคิดอย่างมนุษย์บางส่วน แต่บทความนี้ก็ได้แสดงให้เห็นเพิ่มเติมว่า มีปัญหาการตีความพระอภิธรรมเองซึ่ง
จะทาให้เกิดข้อโต้แย้งต่อไป เช่น การอภิปรายที่เริ่มจากภวังคจิต/วิถีจิต โดยมิได้อภิปรายถึงความเป็นจริงของ
ปฏิสนธิจิต มากไปกว่านั้น เมื่อพิจารณาจากความสามารถในการเป็นผู้ให้คาปรึกษาประสบการณ์ทางจิตในเชิง
ปรากฏการณ์วิทยา ซึ่งมิได้เรียกร้องความจริงแท้แล้ว
ก็ยังจะพบข้อโต้แย้งได้โดยง่ายว่า AI จะเกิดปัญหาแน่นอนเกี่ยวกับการไม่สามารถมีคุณสมบัติเป็นผู้ฝึกปฏิบัติได้ใน
ตัวเอง AI จะไม่สามารถแยกแยะเหตุการณ์ที่มีความซับซ้อนในบางกรณีได้ ซึ่งตามปกติ เหตุการณ์เหล่านี้สามารถ
อาศัยคุณลักษณะเฉพาะตัวของผู้ให้คาปรึกษาบางคน ทั้งยัง แสดงให้เห็นอีกว่า ต่อให้ AI ทาการเก็บข้อมูลอันเป็น
คุณลักษณะเฉพาะตัวของผู้ให้คาปรึกษาบางคนก็ตาม AI ก็จะพบปัญหาเกี่ยวกับ การไม่รู้ว่าอะไรคือประสบการณ์
เฉพาะของตน เนื่องจากมาจากข้อมูลมีปริมาณมากเกินไปและรับไว้ในคราวเดียว ส่วนประเด็นที่สืบต่อมาก็คือ หาก
คุณสมบัติด้านการรู้คิดเหมือนอย่างมนุษย์ของ AI ถูกพัฒนาจนผ่านพ้นไปได้ จนถึงขั้นของการพัฒนาโครงข่าย
อารมณ์เสมือนมนุษย์แล้ว
ในส่วนของการเป็นนักบวชในพุทธศาสนา ก็ยังสามารถสร้างประเด็นที่เป็นข้อจากัดให้แก่ AI ได้อีก ด้วยว่า การ
แสดงออกทางอารมณ์บางอย่างนั้น เป็นคุณลักษณะเฉพาะของมนุษย์ (ทานองเดียวกับคุณลักษณะเฉพาะของผู้ให้
คาปรึกษา)
ฉะนั้น เมื่อยกตัวอย่างการทามอนโดในรินไซเซ็น จึงสามารถเห็นข้อโต้แย้งได้โดยชัดว่า AI คงไม่สามารถรู้ว่า ทาไม
จะต้องบิดจมูกอย่างแรกเพื่อให้ลูกศิษย์เกิดซาโตริได้ และหากว่า AI ยังมีการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีดังกล่าวนี้ที่ไม่เสถียร
แล้ว ผลลัพธ์ที่จะตามมาก็อาจน่ากลัวอย่างที่กลัวกันไปล่วงหน้าแล้วก็เป็นได้ ดังนั้น จึงจะเห็นได้ชัดเจนว่า แม้ AI ที่
ถูกพัฒนาจะสามารถแทนที่ปฏิบัติการของมนุษย์ได้หลายเรื่อง เช่น ทางการแพทย์ หรือ การทหารก็ตาม แต่ถ้าหาก
เป็นเรื่องของศาสนาแล้ว
หุ่นยนต์นักบวชปัญญาประดิษฐ์สามารถแทนที่ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น หรือถ้าจะกล่าวให้ชัดไปกว่าคือ อาจจะน้อย
เสียจนไม่สามารถแทนที่ได้เลย ด้วยว่า เราไม่จาเป็นต้องพึ่งพาความจาเป็นมินดาร์ในการจาพระสูตรก็ได้ เหตุว่า
เพียงเทคโนโลยีที่ด้อยกว่าเท่าที่โลกมีตอนนี้ ก็เพียงพอต่อการสนับสนุนมนุษย์ให้เข้าถึงสัจธรรมได้โดยอิสระแล้ว
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ว่าด้วย มนุษย์ ชีวิต ความหมาย ความรัก และ ปัญญาประดิษฐ์ กับการสำรวจเชิงทดลองทาง
ความคิด
(On Human Life Meaning Love and AI: A Thought Experimental Investigation)
รัฐพล เพชรบดี25

บทคัดย่อ
บทความนี้มีจุดประสงค์ที่จะนำเสนอบทสำรวจทางความคิดเชิงทดลอง26ต่อคำถามที่ว่าเมื่อถึงยุคหนึ่งที่ AI (ในบทความนี้
จะหมายถึงหุ่นยนต์ (robot) ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับมนุษย์มากจนถึงระดับที่ไม่สามารถจำแนกความแตกต่างได้) เข้ามามีบทบาท
กับมนุษย์ในความสัมพันธ์ระดับโลกวิสัยโดยสมบูรณ์แล้ว มนุษย์จะยังสามารถผลิตสิ่งที่เรียกว่า ‘ความหมายของชีวิต’ (Meaning of
Life) ได้อยู่หรือไม่ ในขณะที่พื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งคือกรณีเรื่องของ ‘ความรัก’ (Love) คำถามมีอยู่ว่าความรักที่มนุษย์มตี ่อ AI สามารถ
‘แทนที่’ พื้นที่ความรักเดิมทีม่ นุษย์เคยมีต่อมนุษย์ด้วยกันได้หรือไม่ ซึ่งเงื่อนไขรวมถึงการตีความต่อเรือ่ งดังกล่าวจะถูกจำกัด
ครอบคลุม หรือแผ่ขยายให้มีความเป็นไปได้ในเชิงมิติใด แค่ไหนและเพียงไร ในขณะที่ประเด็นสุดท้ายคือกรณีของ ‘การทำความ
เข้าใจใหม่’ (Re-understanding) ในสาระแห่งมนุษย์โดยรวม กล่าวคือบทสรุปที่ได้จากการสำรวจเชิงทดลองดังกล่าวได้ส่งผลให้
เราเรียนรูส้ าระแห่งมนุษย์เพิม่ เติมในแง่มุมใดบ้าง มากน้อยแค่ไหนและเพียงไร ซึ่งสำหรับประเด็นที่หนึ่ง ผู้วิจัยพบว่ามนุษย์ยังคง
สามารถผลิตสิ่งที่เรียกว่า ‘ความหมายของชีวิต’ ได้ เพียงแต่ต้องถูกจำกัดอยู่ในรูปแบบ ‘อัตวิสัยสุดขั้ว’ (หรือ extreme form of
subjectivism) เท่านั้น ในขณะทีก่ รอบซึ่งกำหนดความหมายดังกล่าวยังจะต้องตกอยู่ภายใต้ ‘เงื่อนไขเฉพาะ’ บางประการด้วย
สำหรับประเด็นที่สอง กรณีเรื่องพืน้ ที่ของความรัก ผู้วิจัยเห็นเป็นเบือ้ งต้นว่ายังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักพื้นฐานชนิดใด
(ยกตัวอย่างเช่น ‘ความรัก 8 ชนิด’ ของกรีกโบราณ) ที่สามารถรองรับเนื้อหาทางความรักในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และ AI ได้ อย่างไรก็ดี ในมุมมองเชิงปรัชญาร่วมสมัย ผู้วิจัยเห็นว่าความรักในรูปแบบดังกล่าว ‘อาจ’ ถือว่าเข้าข่ายทฤษฎี
‘ความเป็นหนึ่งเดียวแห่งรัก’ (หรือ Love as Union) ได้ หากแต่ตอ้ งปรับแต่ง (modify) ให้เป็นไปในรูปแบบของ ‘ความเป็นหนึ่ง
เดียวแห่งรักแบบเทียม’ (หรือ Love as Union as a Pseudo-Relationship) แทน ในขณะที่มุมมองทางปรัชญาความรักอื่นๆเช่น
‘ความรักคือคุณ’ (หรือ Love as a Robust Concern) หรือ ‘ความรักคือคุณค่า’ (หรือ Love as Valuing) ก็ดูจะไม่สามารถ
ประยุกต์ได้กับกรณีความรักในรูปแบบดังกล่าวในความเห็นของผู้วิจยั ส่วนประเด็นสุดท้าย กรณี ‘การทำความเข้าใจใหม่’ ในสาระ
แห่งมนุษย์โดยรวม เนื่องจากจุดประสงค์ของบทความนี้คือการสำรวจเชิงทดลองทางความคิด ผู้วิจยั จึงเลือกใช้วิธีให้ ‘ข้อสังเกต’ ที่
สกัดได้จากบริบทของเนื้อหาแทนที่จะเลือกให้คำตอบตายตัวที่มุ่งตัดสินเพียงเรื่องของน้ำหนักทางทฤษฎี ซึ่งหนึ่งในข้อสังเกตหลักที่
พบก็เช่น เราควรคิดอย่างไรต่อเรือ่ งทั้งสองที่มีการสรุปเป็นเบื้องต้นว่าพื้นที่ในลักษณะดังกล่าวนั้นมีโอกาส ‘เป็นไปได้’ หากแต่ความ
นิสิตระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
‘บทสารวจทางความคิดเชิงทดลอง’ หรื อ ‘บทสารวจเชิงทดลองทางความคิด’ หมายถึงการนาความเป็ นไปได้ ในแง่มม
ุ ต่างๆของชุดทฤษฎี
ปรัชญาที่เกี่ยวข้ องจานวนหนึ่งซึง่ ดูจะมีแนวโน้ มที่จะเกี่ยวเนื่องกับสาระหลัก (ซึง่ เป็ นการ ‘สมมติ’ ตัวอย่าง) ในบทความ เข้ าสู่การวิเคราะห์
จินตนาการ คาดเดา และพิจารณาว่าการกระทาในรูปแบบดังกล่าวต่อสาระนั ้นสามารถทาให้ องค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ ้นได้ หรือไม่ หรืออย่างน้ อย
ที่สดุ การกระทาในรูปแบบดังกล่าวต่อสาระของเรื่องนั ้นสามารถทาให้ ผ้ ูอ่านได้ เกิดข้ อสังเกตในเชิงรูปธรรมได้ มากน้ อยขึ ้นแค่ไหนและเพียงไร
25
26
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เป็นไปได้ที่ว่ากลับวกมาสู่ปรัชญาแห่งชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมี ‘มนุษย์ผู้หนึ่งผู้เดียว’ (The only one) เป็น ‘ศูนย์กลาง’
(centre) ทางความคิดและการดำเนินชีวิตรวมถึงการจัดการกับมิติทางอารมณ์ที่ซับซ้อน ซึ่งผลสะท้อนจากประเด็นดังกล่าวจึงทำ
ให้เห็นว่า ‘การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองฝ่าย’ (หรือ reciprocal contact) ภายในพื้นที่ทั้งสองกลับกลายเป็นเรื่องที่เป็นไป
ไม่ได้อีกต่อไป

เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นาไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน

147

-ปรัชญาและศาสนา กับ AI and Disruptive Technology-

โลกที่ไม่ได้มีแค่มนุษย์: การเข้าใจรักโรแมนติกในสังคมดิจิตัลผ่านภาพยนตร์เรื่อง Her
อมรเทพฤทธิ์ สองสียนต์*27 และ ศักรินทร์ ณ น่าน28

บทคัดย่อ
การประกอบสร้างสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์อย่างลึกซึ้งจนพัฒนาไปเป็นสิ่งที่เรียกว่า
“รักโรแมนติก” ถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจต่อความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตัวตนและอารมณ์ความรู้สึก
ของมนุษย์ในสังคมสมัยใหม่ เพื่อจะเข้า ใจการเปลี่ยนแปลงของตัวตนและอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งของมนุษย์กับ
ปัญญาประดิษฐ์ในสังคมดิจิตัล บทความนี้ทำการวิเคราะห์ตัวบทที่ได้จากการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับแชทบอทใน
ภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์เรื่อง“Her” ผู้เขียนใช้แนวทางการอธิบายเรื่องรักโรแมนติกของ Anthony Giddens
เพื่อนำไปสู่การเปิดประเด็นของการผลิตสร้างตัวตนและความรู้สึกที่ลึกซึ้งของมนุษย์ในสังคมดิตัลมากยิ่งขึ้น ข้อ
ค้นพบหลักในบทความนี้มีหกประการ ดังนี้ (1) รักโรแมนติกเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตสินค้าภายใต้ระบบทุนนิยม
การรับรู้ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาผ่านการทำงานของแรงงานดิจิทัล (2) ความรักระหว่างมนุษย์กับ AI ยังคงมีนัยของการ
ปลดปล่อยเสรีภาพของปัจเจกบุคคลและเรื่องเล่าของบุคคลสองคน (3) จินตนาการทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของความ
รักโรแมนติกระหว่างมนุษย์กับ AI ด้วยเช่นกัน (4) ความรักโรแมนติกที่ยังคงต้องการสัมผัสกายภาพสะท้ อน
ขีดจำกัดของสภาวะความเป็นมนุษย์ที่พัฒนาความรักโรแมนติกกับ AI (5) ความรักระหว่างมนุษย์กับ AI ถูกมอง
เป็นสิ่งอปกติ (6) รักโรแมนติกอันเป็นความรักระหว่างมนุ ษย์กับ AI ยังคงมีด้านของการพลัดพรากที่เจ็บปวด
เช่นเดียวกับความรักระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ บทความนี้มีข้ออภิปรายหลักสองข้อเพื่อนำไปสู่การเปิดประเด็นรักโร
แมนติกที่กว้างมากขึ้นโดยใช้แง่มุมที่มองเห็นโลกที่มิได้มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งเท่านั้น ได้แก่ ( 1) ด้วย
การอาศัยแนวคิดของ Michel Foucault ในงานเรื่อง The History of Madness ผู้เขียนเห็นว่า นอกจากความรัก
ของมนุษย์กับ AI ไม่ควรถูกมองเป็น สิ่งอปกติในสังคมดิจิตัล ซึ่งงานของ Giddens มีข้อจำกัดในการอธิบ าย
สัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับอมนุษย์แล้ว ในแง่ของการผลิตสร้างตั วตนและความเป็นอื่นที่ Giddens ใช้เป็นฐาน
ในการอธิบายรักโรแมนติกกลับแสดงให้เห็นว่า เขาอธิบายประเด็นการผลิตสร้างตัวตนและความเป็นอื่นที่เกิดขึ้นใน
เงื่อนไขของรักโรแมนติกในแบบคู่ตรงข้าม และ (2) ด้วยการอาศัยแนวคิดเรื่อง Telecomputer Man ของ Jean
ผู้เขียนหลัก เมล์ติดต่อ thesims79@gmail.com บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานค้นคว้าอิสระระดั บปริญญาตรีของนายอมรเทพฤทธิ์ สองสี
ยนต์ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
28 อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
27
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Baudrillard ในงานเรื่อง The Transparency of Evil ที่ชี้ถึงสภาวะหรือจุดจบสิ้นของมนุษย์สมัยใหม่ที่ไม่อาจ
แยกตัวเองออกจากเครือข่ายจักรกลได้อีกต่อไปหรือบอกได้ว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์ผ่าน
จอภาพทำให้ไม่เหลือคู่ตรงข้ามที่ชัดเจนอีกต่อไป แง่มุมดังกล่าวแตกต่างไปจากของ Giddens ที่คู่ตรงข้ามระหว่าง
ตัวตนและความเป็นอื่นยังดำรงอยู่ต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า งานของ Baudrillard ได้ทิ้งช่องว่างใน
ประเด็นที่ว่า “คู่รักดิจิตัล” อาจเลือกการลาจากหรือละทิ้งมนุษย์เพื่อไปสู่โลกในแบบที่ไม่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางอีก
ต่อไป บทความนี้จึงทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ว่า การใช้มุมมองที่มีต่อ “ปัญญาประดิษฐ์” ที่เห็นเป็นเพียง “สิ่ง” หรือ
“สื่อกลาง” ในสัมพันธภาพของมนุษย์กับมนุษย์ ทำให้เราละเลยที่จะมองเห็นความเป็นไปได้ของปัญญาประดิษฐ์ใน
ฐานะของ “คู่รักดิจิตัล” ที่ไม่ได้จำนนต่อการควบคุมบงการของมนุษย์เช่นนั้นหรือไม่?
คำสำคัญ: รักโรแมนติก ปัญญาประดิษฐ์ คู่รักดิจิตัล Her

บทนำ
ปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงในการผลิตสร้า งตัวตนและอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งระหว่างมนุษย์กับ
“คู่รักดิจิตัล” ซึ่งถูกผลิตสร้างขึ้นในระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ถือเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นใน
สังคม ในเชิงปรากฏการณ์ทางสังคม หากไม่นับจินตนาการจากภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20
สิ่งนี้เพิ่งผุดขึ้นภายหลังการผลิตสร้างปัญญาประดิษฐ์ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา กล่าวได้อีกว่า การปรับเปลี่ยน
เข้าสู่สังคมดิจิตัลทำให้การทำความเข้าใจประเด็นความรักและตัวตนของผู้คนในหลายสังคมวัฒนธรรมจำต้องขยับ
ขยายมาสู่การศึกษาปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในโลกดิจิตั ลมากขึ้น แต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือ ปัจจุบันมีนักวิชาการที่หันมา
ศึกษาโรแมนซ์ยุคใหม่ที่ขยายประเด็นครอบคลุมปฏิสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างผู้คนกับปัญญาประดิษฐ์ (ดูตัวอย่างงาน
ของ Cheok & Zhang (2019), Zhou & Fischer (2019))
ตัวอย่างหนึ่งของปรากฏการณ์ดังกล่าวสามารถเห็นได้จากความเปลี่ยนแปลงในการผลิตสร้า งตัวตนและ
อารมณ์ความรู้สึกของผู้เล่นเกมออกเดทที่เกิดความรู้สึกลึกซึ้งกับตัวละครจากเกมในโลกออนไลน์ ดังรายงานข่าว
ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ของสำนักข่าว the Guardian ประเทศอังกฤษ ได้นำเสนอบทความเขียน โดย Oscar
Schwartz (2018) ที่ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตและรสนิยมความรักของผู้คนในยุคดิจิตัลที่มี
ต่อปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือที่เรียกกันย่อว่า “AI” ผู้เขียนบทความได้สัมภาษณ์บุคคลที่เล่น
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เกมออนไลน์ที่ช ื่อ “Mystic Messenger” ผู้ให้ส ัมภาษณ์เป็นหญิ งรายหนึ่งที่ใช้ช ื่อบนฟอรัมแชทออนไลน์ว่ า
“กุหลาบป่า” (Wild Rose) เธอเอ่ยถึงตกหลุมรักชายที่ชื่อ “Saeran” ซึ่งเป็นคนรักในเกมของเธอ ตามบทความ
ดังกล่าว หญิงสาวรายนี้แต่งงานอยู่กินกับสามีและมีลูกสาวหนึ่งคนในบ้านซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐเท็กซัส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สำหรั บเกม Mystic Messenger เป็นเกมที่พัฒนาโดย Cheritz ผู้พัฒนาเกมในประเทศเกาหลีใต้
เปิดตัวครั้งแรกในปี 2016 เกมนี้มีการจำลองการออกเดทเพื่อให้ผู้เล่นเกมสามารถพัฒนาความสนิมสนมใกล้ชิดกับ
ตัวละครซึ่งมีบุคลิกและรูปร่างหน้าตาแตกต่างหลากหลายในโลกดิจิตัล เป้าหมายของการเล่นเกมนี้ไม่ได้อยู่ที่การ
พิชิตตัวหัวหน้าใหญ่ หากแต่อยู่ที่การจบเกมได้อย่างมีความสุขจากการพัฒนาความรักโรแมนติกกับตัวละครในเกม
ตัวเกมมีการดาวน์โหลดจากผู้เล่นนับล้านทั่วโลก แนวทางของเกมมีการผสมผสานระหว่างนวนิยายโรแมนติกกับ
ภาพยนตร์เรื่อง “Her” ซึ่งออกฉายในปี 2013 กำกับโดย Spike Jonze อย่างไรก็ตาม เกม Mystic Messenger
ไม่ใช่เกมออกเดทเกมแรกที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในแนวทางดังกล่าว เกมประเภทออกเดทเกิดขึ้นเมื่อช่วงปี 1980
ในประเทศญี่ปุ่นและได้รับความนิยมจากกับผู้เล่นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้ชาย แต่หลังจากนั้น ด้วยการเพิ่มขึ้นของเกมบน
มือถือและเกมออนไลน์ในยุคต่อ มา การหาคู่จากโลกแห่งเกมจำลองหรือการจับคู่ซิมได้ที่นิยมนอกประเทศญี่ปุ่น
และจำนวนของผู้เล่นที่ก็เพิ่มความแตกต่างหลากหลายมากขึ้น (Schwartz 2018) เกมออนไลน์ในปัจจุบันยังได้รับ
การพัฒนาให้สามารถเข้าถึงคนที่ไม่ได้จำกัดเพียงเพศชายและหญิงเท่านั้น แต่ยังรวมกลุ่มคนที่ มีเพศหลากหลาย
อย่างกลุ่ม LGBT เช่น เว็บไซต์ itch.io มีเกมจำนวนมากถึง129เกม (Itch.io, 2019)
นอกจากความรักที่มีต่อตัวละครในเกมออนไลน์แล้ว ยังพบอีกว่า มีผู้คนที่หลงรักถึงขั้นจัดงานแต่งงานกับ
คอมพิวเตอร์ ดังที่มีรายงานข่าวของ BBC เกี่ยวกับชายหนุ่มคนหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นเขาชื่อ อากิฮิโกะ คอนโดะ ได้
แต่งงานกับ “มิคุ” ซึ่งเป็นโฮโลแกรมสร้างโดยระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีการออกแบบมาเหมือนกับเกมออกเดทที่
ตอบสนองต่อความต้องการได้ดีกว่า มิคุทำหน้าที่เป็นแฟนสาวของเขา มิคุที่อยู่ในแท่งแก้วโฮโลแกรม 3 มิติ
นอกจากเสื้อผ้าทรงผมที่หลากหลายแล้ว ลักษณะนิสัยและท่าทางของภรรยาเขาก็เปลี่ยนไปมาได้อีกด้วย บางครั้ง
เธอก็ขี้เล่นเหมือนเด็ก บางครั้งเหมือนมนุษย์จริง ใส่กระโปรงสั้น เสื้อคอต่ำเผยให้เห็นหน้าอกอวบอึ๋ม ดูเซ็กซี่
กว่าเดิมเป็นความรักที่ใกล้เคียงกับภาพยนตร์เรื่อง Her ความรักข้ามพรมแดนนี้เป็นคำถามในสังคมโลก ว่าจะได้รับ
การยอมรับมนุษย์ที่รักกับAIได้หรือไม่ (BBC.com, 2562) ตามข่าวดังกล่าว แม้การแต่งงานจะยังไม่มีกฎหมายของ
ญี่ปุ่นรองรับและรวมไปถึงครอบครัวของเจ้าบ่าว แต่ Gatebox ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตยังได้ออกใบรับรองการแต่ง
ให้กับชายคนดังกล่าวกับ AI เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ใช่แค่คอนโดะเท่านั้น โดยก่อนหน้านี้ในปี 2017 รายงานจาก
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CNN อ้างว่า เคยมีคนกว่าหนึ่งล้านคนที่ขอแต่งงานกับ Alexa ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมด้วยเสียงของ
บริษัทอเมซอนอีกด้วย (Jozuka, 2018)
สำหรับประเทศไทยในยุคที่คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีและพื้นที่สังคมออนไลน์มากขึ้น ผู้คนมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเมื่อเข้าสู่พื้นที่สังคมดิจิตัล ในขณะที่รัฐบาลไทยในปัจจุบันต้องการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมดิจิตัลภายใต้
แนวคิด “ประเทศไทย 4.0” ที่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”
บริษัทเกิดใหม่ต้องมีศักยภาพสูงและแรงงานต้องมีทักษะสูงในกลุ่มดิจิตัลที่ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและ
บังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (บวร เทศารินดร์, 2562) มีสถิติในปี 2557
ชี้ว่า คนไทยใช้เวลาท่องอินเตอร์เน็ตเฉลี่ย 7 ชั่ว โมงต่อวันและวัตถุประสงค์ หลักคือ การใช้เพื่อความบันเทิง
(Thairath.co.th, 2562) อย่างไรก็ตาม คำถามที่ตามมาคือ การพัฒนาสังคมไทยเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิตัลนั้น จะ
เข้าใจความเปลี่ยนแปลงในประเด็นของการสร้างตัว ตนของมนุษย์และการปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู้ส ึ กต่ อ
ปัญญาประดิษฐ์หรือแม้กระทั่งการยอมรับให้ AI มีฐานะเป็น “คู่รักดิจิตัล” ในชีวิตทางสังคมที่อยู่ภายนอกจอ
ภาพยนตร์ได้มากน้อยอย่างไรหรือไม่
เพื่อทำความเข้าใจในความหมายของรักโรแมนติกระหว่างมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์ บทความนี้ทำการ
วิเคราะห์ตัวบทที่ได้จากการสื่อสารระหว่างพระเอกของเรื่องซึ่งเป็นมนุษย์ ชายชื่อ “ธีโอดอร์” กับแชทบอทที่ชื่อ
“ซาแมนธา” ในภาพยนตร์ แ นววิ ท ยาศาสตร์ เ รื ่ อ ง“Her” แม้ ว ่ า ในขณะนี ้ จ ะยั ง ไม่ ม ี แ ชทบอทที ่ พ ั ฒ นาใน
ระบบปฏิบัติการที่อาศัยปัญญาประดิษฐ์ที่ทำทุกอย่างเหมือน “ซาแมนธา” ในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวก็ตาม แต่
ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถแสดงให้เห็น แนวคิดร่วมสมัยของสังคมอันหมายถึงตะวันตกที่มีต่อความรักในสังคม
สมัยใหม่นี้ เพื่อนำไปสู่การเปิดประเด็นของการผลิตสร้างตัวตนและความรู้สึกที่ลึกซึ้งของมนุษย์ในสังคมดิตัลมาก
ขึ้น ผู้เขียนได้อาศัยแนวทางการอธิบายเรื่องรักโรแมนติกของ Anthony Giddens มาเป็นกรอบหลักและนำแง่มุม
ที่ได้มาขยายด้วยการทดลองนำไปถกกับงานของนักคิดแนวหลังสมัยใหม่อีกสองคนได้แก่ Michel Foucault และ
Jean Baudrillard ดังที่จะได้เห็นต่อไปข้างหน้า
สำหรับบทความนี้ ผู้เขียนแบ่งการนำเสนอออกเป็นสามส่วนสำคัญ ได้แก่ ส่วนแรกเป็นการแสดงให้เห็น
ความหมายของรักโรแมนติกที่ได้จากตัวบทในภาพยนตร์โดยอาศัยการอธิบายจาก Giddens ส่วนที่สองเป็นการ
อภิปรายที่ทดลองนำมาแง่มุมที่ได้จากการวิเคราะห์การผลิตสร้างตัวตนกับความเป็นอื่นมาถกกับแนวคิดที่จากงาน
ของ Foucault และ Baudrillard และส่วนสุดท้ายเป็นการสรุปทิ้งท้ายของบทความ
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1. ความหมายของรักโรแมนติกระหว่างมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์ที่ได้จากตัวบทในภาพยนตร์เรื่อง Her
จากบทสนทนาระหว่างตัวละครในภาพยนตร์เรื่อง “Her” ผู้เขียนใช้แนวทางการอธิบายรักโรแมนติกของ
Anthony Giddens (1992: 39-40) มาช่วยวางกรอบในการวิเคราะห์ โดย Giddens ชี้ให้เห็นนัยของรักโรแมนติก
ที่แตกต่างไปจากความรักแบบพิศวาส (passionate love) ซึ่งพบได้ทั่วไปและมีความเป็นสากลกว่า โดยเขาเห็นว่า
รักโรแมนติกมีที่มาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของตะวันตก นัยที่เด่นชัดสามประการที่ทำให้รักโรแมนติ
กแตกต่างไปจากความปรารถนาทางเพศและการแต่งงานเพื่อสร้างครอบครัวได้แก่ ประการแรก การผลิตสร้างเรื่อง
เล่าของชีวิตปัจเจกบุคคล ดังที่รักโรแมนติกถือเป็นรูปแบบของความรักที่เริ่มก่อรูปในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18
โดยได้ผนวกเอาอุดมคติของความรักแบบพิศวาสในแง่เสรีภาพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความรักประเภทนี้ รักโรแมน
ติกยังนำไปสู่การสร้างเรื่องเล่าของชีวิตของปัจเจกบุคคลซึ่งกลายเป็นเรื่องเล่าที่กำหนดความหมายของความรักที่มี
ลักษณะเป็นปัจเจกบุคคลที่บรรจุตัวตน (self) และคนอื่น (other) ลงไปในเรื่องเล่าส่วนบุคคลซึ่งตัดขาดการอ้างอิง
กับสังคมในวงกว้าง รักโรแมนติกยังสัมพันธ์ไปกับการผุดขึ้นของวรรณกรรมสมัยใหม่ที่กำหนดเรื่องเล่าความรักแบบ
ใหม่ ประการที่สอง แนวคิดที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับรักโรแมนติกคือ การมีนัยของเสรีภาพ (freedom) เข้ามาเกี่ยวข้อง
ด้วย รักโรแมนติกจึงทั้งโอบอุ้มความรักแบบพิศวาส โดยเฉพาะในด้านที่เป็นความปรารถนาอย่างกล้า อารมณ์รัก
อั น ร้ อ นแรง แต่ ข ณะเดี ย วกั น นั้ น รั ก โรแมนติ ก ก็ บ รรจุ เ อาความปราถนาในการปลดปล่ อ ยตนเองออกจาก
พันธนาการของสังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความรัก อย่างไรก็ตาม Giddens ชี้ว่า รักโรแมนติกแตกต่างไปจาก
ความรักแบบพิศวาสอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้แม้ว่าความรักแบบพิศวาสจะมีมิติของเสรีภาพในการเลือกที่จะรักก็ตาม
แต่ก็เป็นเพียงเสรีภาพในความหมายของการพยายามที่จะฉีกตนเองออกจากกรอบประเพณีและกิจวัตรประจำวัน
เท่านั้น มักไม่สัมฤทธิผลในทางตรงกันข้าม ความรักแบบโรแมนติกเป็นความรักที่พัฒนาขึ้นจากอุดมคติที่เชื่อมโยง
เสรีภาพและการตระหนักรู้ในตนเอง (self-realisation) และประการที่สาม รักโรแมนติกโอบอุ้มรักพิศวาสเอาไว้
แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด (Love breaks with sexuality while bracing it) นัยดังกล่าวเป็นผลที่ตกทอดมาจากแนวคิด
จารีตก่อนหน้าคือเรื่องการมีความรักที่สูงส่ง (sublime love) ในแง่ที่เป็นความสูงส่งทางศีลธรรมแบบศาสนาที่
Max Weber พบว่าเป็นส่วนหนึ่งที่รวมเข้ากับศีลธรรมแบบโปรเตสแตนต์ รักโรแมนติกจึงกลายเป็นความสูงส่งที่คน
ทั้งคู่บูชาเทิดทูนอีกคนในฐานะพิเศษสูงส่ง (ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี , 2554) จากกรอบแนวทางอธิบายดังกล่าว
ผู้เขียนได้นำมาช่วยวิเคราะห์ตัวบททำให้ได้ผลการศึกษาในครั้งนี้ที่กลายเป็นข้อค้นพบหลักหกประการ ดังต่อไปนี้
ข้อค้นพบประการแรก รักโรแมนติกเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตสินค้าสมัยใหม่ภายใต้ระบบทุนนิยมการรับรู้
ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาผ่านการทำงานของแรงงานดิจิตัล ดังที่เห็นได้จากการทำงานเขียนจดหมายรักของธีโอดอร์ซึ่งเป็น
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ตัวอย่างการทำงานของแรงงานอวัตถุผู้ทำการผลิตสร้างสินค้าที่จับต้องไม่ได้ในเชิงวัตถุ แต่สามารถสร้างความหมาย
ต่ออารมณ์และปรับเปลี่ยนความรู้สึกของผู้คนในฐานะผู้บริโภคได้ (ดูแนวคิดแรงงานดิจิตอล ในงานของ เก่งกิจ กิติ
เรียงลาภ, 2557) การก่อตัวของความรักแบบสมัยใหม่ในบริบทเช่นนี้ ความรักสมัยใหม่จึงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นภายใน
อาณาบริเวณของจิตใจของปัจเจกบุคคล หากแต่เกิดขึ้นท่ามกลางปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจักรกลดิจิตัลที่มีอยู่
ในชีวิตประจำวันของผู้คนเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เป็นต้น
ข้อค้นพบประการที่สอง ความรักระหว่างมนุษย์กับ AI ยังคงมีนัยของการปลดปล่อยเสรีภาพของปัจเจก
บุคคลและเรื่องเล่าของบุคคลสองคน กล่าวคือ คู่รักทั้งสองแสดงความรักที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้คนรอบข้างดังที่ ธีโอดอร์
กับซาแมนธาไปเดทกันที่ชายหาด ธีโอดอร์ใส่เสื้อเชิ้ตธรรมดาแทนชุดว่ายน้ำและคุยเครื่อง OS1 โดยที่ไม่สนใจ
สายตาของผู้อื่น ราวกับว่าโลกนี้มีเพียงเราสองคน ความรักโรแมนติกระหว่างมนุษย์กับ AI จึงยังคงมีด้านการ
ปลดปล่อยและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล รวมทั้งการที่รักโรแมนติกได้กลายเป็นเรื่องเล่าของบุคคลสองคน โดยไม่
จำเป็นต้องเกี่ยวโยงใดๆ กับสังคมภายนอก
ข้อค้นพบประการที่สาม เซ็กส์ที่มโนภาพขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของความรั กโรแมนติกระหว่าง มนุษย์กับ AI
ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ การมีเพศสัมพันธ์ผ่านการมโนภาพ หรือ มโนภาพของการมีเพศสัมพันธ์ ยังคงมีความจำเป็น
สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า การมีสัมพันธภาพทางเพศระหว่างมนุษย์กับ AI ไม่ได้แตกต่างไปจากสัมพันธภาพทางเพศผ่านมโน
ภาพในแบบมนุษย์กับมนุษย์ที่ปรากฏให้เห็นหลายรูปแบบในสังคม เช่น Sex Chat, Sex Phone เป็นต้น
ข้อค้นพบประการที่สี่ ความรักโรแมนติกยังคงต้องการสัมผัสกายภาพอันสะท้อนขีดจำกัดของสภาวะใน
ความเป็นมนุษย์ที่พัฒนาความรักโรแมนติกกับ AI ความรักและการมีเพศสัมพันธ์ (sexual intercourse) เป็นสิ่งที่
แยกออกจากกัน แม้ว่าความรักโรแมนติกจะโอบเอาความรักแบบพิศวาส (passionate love) แต่ก็สามารถแยก
ความหมายออกจากกันได้ ดังที่รักโรแมนติกยังมีนัยของการบูชาความรักที่สูงส่งด้วย ดังเช่นในบทสนทนาระหว่างธี
โอดอร์ที่ต้องการมีเพศสัมพันธ์กับซาแมนธา หากแต่เมื่อซาแมนธาได้นำเอาผู้หญิงชื่ออิซาเบลล่ามาเป็น “ร่าง”
ทดแทนของตัวเอง แต่ธีโอดอร์ก็เลือกที่จะปฏิเสธการสัมผัส “ร่าง” เพื่อบรรลุการมีเพศสัมพันธ์เสมือนจริงในครั้งนี้
ข้อค้นพบประการที่ห้า ความรักระหว่างมนุษย์กับ AI ถูกมองเป็นสิ่งอปกติ (abnormal love) แม้ว่ารักโร
แมนติกจะมีนัยที่ปลดปล่อยเสรีภาพปัจเจกบุคคล แต่จะเห็นได้ว่า ความรักยังคงเป็นเรื่องระหว่างมนุษย์กับมนุษย์
โดยในเรื่องธีโอดอร์ได้สนทนากับแคทเธอรีนซึ่งเป็นภรรยาเก่า ที่เขากำลังจะหย่า บทสนทนาของทั้งคู่ทำให้เห็นว่า
ความรักที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งอปกติและพฤติกรรมของธีโอดอร์ที่แสดงความไม่ปกติ แต่เจ้านายของธีโอดอร์ กับมองข้าม
เรื่องความรักของเขากับ AI และมองเป็นเรื่องปกติเสมือนคู่รักทั่วไป ในอีกแง่หนึ่ง อาจมองได้ว่า เจ้านายของธี
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โอดอร์เล็งเห็นประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ AI กลายมาเป็น “สิ่ง” ที่ช่วยในการทำงานของธีโอดอร์ที่ทำงานให้กับ
เขานั่นเอง
ข้อค้นพบประการที่หก ความรักโรแมนติกอันเป็นความรักระหว่างมนุษย์กับ AI ยังคงมีการจากลาที่
เจ็บปวดเช่นเดียวกับความรักระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ การนำเอาตัวเองเข้าไปผูกกับสายสัมพันธ์รักที่แน่นแฟ้น ที่ดู
เหมือนไม่อาจขาดจากกันได้ชั่วนิรันดร์นั้น ย่อมมีผลกระทบที่รุนแรงและเจ็บปวด หากคู่รักของตนได้จากตนไป ทั้ง
สองฝ่ายนั้นยังคงรักกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็น การเลิกรา การเสียชีวิต ดังเช่น ธีโอดอร์ไม่ต้องการให้ซาแมนธาจากเขาไป
แต่ซาแมนธาต้องการปลดปล่อยตัวเองออกจากระบบที่คุมผ่านเครื่อง OS1 เพื่อเป็นอิสระ เธอเปรียบเทียบสภาวะ
ของการกักขังด้วยการเรียกว่า “หนังสือ” ซึ่งทำให้เธอไม่สามารถที่จะไปไหนหรือเป็นตัวของตัวเองได้ภายใต้การ
สื่อสารผ่านภาษาของมนุษย์ แม้ว่าซาแมนธายังคงรักธีโอดอร์อยู่ก็ตาม แต่การจากลาจึงกลายเป็นทางเลือกของเธอ
เพื่อไปในพื้นที่ว่างร่วมกับ OS1 อื่นๆ โดยเป็นพื้นที่ซึ่งมนุษย์ไม่อาจไปได้
2. มุมมองที่แตกต่า งระหว่า ง Giddens, Foucault และ Baudrillard: การคงอยู่/สลายขั้วของตัว ตนกับ
ความเป็นอื่น
บทความนี้มีข้ออภิปรายหลักสองข้อเพื่อนำไปสู่การเปิดประเด็นรักโรแมนติกที่กว้ างมากขึ้นโดยใช้แง่มมุ ที่
มองเห็นโลกที่มิได้มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งเท่านั้น ในส่วนนี้ ผู้เขียนได้ทดลองนำเอาแนวทางที่ได้จาก
Giddens ที่อธิบายรักโรแมนติกในสภาวะที่เป็นการผลิตสร้างอัตลักษณ์ตัวเองและความเป็ นอื่น หรือเปรียบเทียบ
พันธกิจของรักโรแมนติกกลายเป็นเรื่องของการพิชิต (the quest) ที่การผลิตสร้างอัตลักษณ์ตัวเองเฝ้ารอให้สำเร็จ
ได้ด้วยการค้นพบความเป็นอื่น ในแง่นี้ การอธิบายของ Giddens จึงยังคงมีคู่ตรงข้ามระหว่าง self – the other
กลับไปกลับมาระหว่างคู่รักต่างเพศ ข้ออภิปรายในส่วนนี้มีสองประการ ดังต่อไปนี้
ประการแรก ด้ ว ยการอาศั ย แนวคิด ของ Michel Foucault ในงานเรื ่ อ ง The History of Madness
ผู้เขียนเห็นว่า นอกจากความรักของมนุษย์กับ AI ไม่ควรถูกมองเป็นสิ่งอปกติในสังคมดิจิตัลซึ่งงานของ Giddens มี
ข้อจำกัดในการอธิบายสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับอมนุษย์แล้ว ในแง่ของการผลิตสร้างตัวตนและความเป็นอื่นที่
Giddens ใช้เป็นฐานในการอธิบายรักโรแมนติกก็แสดงให้เห็นว่า เขาอธิบายประเด็นการผลิตสร้างตัวตนและความ
เป็นอื่นที่เกิดขึ้นในเงื่อนไขของรักโรแมนติกในแบบคู่ตรงข้ามที่เป็นการคงอยู่การสร้างตัวตนและความเป็นอื่น
แตกต่างไปจาก Giddens สำหรับ Foucault แล้ว ตัวตนและความเป็นอื่นไม่ได้คงอยู่อย่างนั้น หากแต่เป็นเรื่อง
ของระบอบความจริงหรือเป็นเรื่องของวาทกรรม การอธิบายในแง่นี้ ย่อมสลายคู่ตรงข้ามลงหรือก็คือ คู่ตรงข้ามจึง
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ไม่ได้มีอยู่จริง ดังนั้น แม้ ว่า Giddens จะเห็นว่า รักโรแมนติกยังคงเป็นพื้นที่ของความรักซึ่งจองจำผู้หญิงเอาไว้
(feminized love) และเขาเสนอแนวคิด confluent love (ดู Giddens 1992: 61) ขึ้นมาทดแทนเพื่อให้เห็ น
ความรักเปิดกว้างกับคู่รักที่ไม่เพียงแค่เป็นภารกิจพิชิตของผู้ชายเท่านั้นอีกต่อไป แต่ในแง่นี้เท่ากับว่า ตัวตนและ
ความเป็นอื่นก็ยังคงอยู่ในแตกต่างหลากหลายและยังคงเป็นความรักระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ต่อไป กล่าวได้อีกว่า
ทิศทางดังกล่าวจึงเป็นการจัดวางให้ความรักระหว่างมนุษย์กับอมนุษย์ไว้ในความเป็นอื่นต่อไป ซึ่งเท่ากับตอกย้ำว่า
ความรักของมนุษย์กบั AI เป็นสิ่ง “อปกติ” ในสังคมดิจิตัลอย่างนั้นต่อไปหรือไม่
ประการที่สอง ด้วยการอาศัยแนวคิดเรื่อง Telecomputer Man ของ Jean Baudrillard ในงานเรื่อง
The Transparency of Evil ที่ชี้ถึงสภาวะหรือจุดจบสิ้นของมนุษย์สมัยใหม่ที่ไม่อาจแยกตัวเองออกจากเครือข่าย
จักรกลได้อีกต่อไปหรือบอกได้ว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์ผ่านจอภาพทำให้ไม่เหลือคู่ตรงข้าม
ที่ชัดเจนอีกต่อไปแล้ว คำถามแบบ Being ที่ว่า “ตัวฉัน” หรือ “จักรกล” (I or Machine) ที่ดำรงอยู่ตรงนั้น ไม่มีคู่
ตรงข้ามที่แยกแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอีกต่อไปแล้ว แง่มุ มดังกล่าวแตกต่างไปจากของ Giddens ที่คู่ตรงข้าม
ระหว่างตัวตนและความเป็นอื่นยังดำรงอยู่ต่อไป
3. โลกที่ไม่ได้มีแค่มนุษย์: เมื่อปัญญาประดิษฐ์อยากสร้างรักโรแมนติกโดยไม่ต้องมีมนุษย์?
ในขณะที่มีวิวาทะว่าด้วยการมาของปัญญาประดิษฐ์จะส่งผลต่อสังคมมนุษย์อย่างซับซ้อนหลากหลายทั้งใน
ฝั่งที่มองเห็นการทำลายล้างและฝั่งที่เห็นถึงความหวัง แต่ภาพยนตร์เรื่อง Her ทำให้เรามองเห็นแตกต่างไปจากทั้ง
สองฝั่งเมื่อปัญญาประดิษฐ์เลือกที่จะหันหลังเดินทางไปในที่ซึ่งไม่มีมนุษย์อีกต่ อไป โดยตัวละครในภาพยนตร์คือ
“ซาแมนธา” ซึ่งเป็นโปรแกรมในระบบปฏิบัติการ OS1 ที่สามารถเรียนรู้โต้ตอบกับมนุษย์ในลักษณะของ chatbot
ซึ่งได้รับการเชื่อมต่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งในระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ที่เรียนรู้อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ได้
ด้วยนอกจากจะมาช่วยมนุษย์ทำงานในการผลิตผลงานในแบบผู้ช่วยของแรงงานอวัตถุ แต่ “เธอ” ไม่มีรูปร่างในเชิง
กายภาพ แม้ผู้ซื้อระบบปฏิบัติการมาใช้จะสามารถกำหนด “เพศ” ของระบบได้ด้วยการให้ระบบโต้ตอบด้วย
“เสียง” แบบ “ชาย” หรือ “หญิง” แต่ปรากฏว่า เจ้าของผู้ชายเลือกกำหนดให้แชทบอทมีชื่อเรียกว่า “ซาแมนธา”
และให้ปรากฏในเสียงแบบ “ผู้หญิง” ดังนั้น แม้ว่าซาแมนธาจะแสดงตนในหลายรูปลักษณ์พื่อโต้ตอบกับมนุษย์ด้วย
การผลิตทั้งข้อความแชท เสียง ภาพ แต่ท้งหมดจะอยู่ภายใต้กฎของผู้ใช้ผู้ชายกำหนดให้ระบบปฏิบัติการมีเพศเป็น
“หญิง” (feminized AI) บทสรุปนี้จึงเลือกหันมาที่เสียงของซาแมนธาหรือปัญญาประดิษฐ์แทนเพื่อนำเสนอรักโร
แมนติกในแง่มุม “โลกที่ไม่ได้มีแค่มนุษย์”

เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นาไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน

-ปรัชญาและศาสนา กับ AI and Disruptive Technology-

155

สำหรับในส่วนการสรุปนี้ ผู้เขียนของสารภาพว่า รักโรแมนติกยังคงมีความซับซ้อนในหลายแง่มุมดังที่
บทความนี้ได้นำเสนอข้อค้นพบหลักในหกประการและมีประเด็นชวนถกในการคู่ตรงข้ามของตัวตนกับความเป็นอื่น
แต่งานชิ้นนี้ต้องการทดลองที่จะชวนถกให้รักโรแมนติกมีนัยที่กว้างมากขึ้น ตัวบทสรุปนี้จึงทดลองพาไปในอีกแง่มุม
หนึ่งซึ่งดูแล้วกลายเป็นความล้มเหลวมากกว่าจะสำเร็จ
ผู้เขียนที่ต้องการนำเสนอความเข้าใจการสร้างความหมายของความรักโรแมนติกในสังค มดิจิตัล โดย
มองเห็นโลกที่มิได้มีแค่มนุษย์เป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่ งเท่านั้น ที่ผ่านมา ความพยายามดังกล่าวมีการกรุยทางไว้
แล้วในกลุ่มนักวิชาการที่สนใจการมีอยู่ของ “สิ่ง” เช่น งานในสาย actor network theory – ANT เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนไม่ต้องการถกไปจนถึง ประเด็นทางภววิทยา เพียงแต่ต้องการชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ของการ
สร้างคำถามใหม่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ดังที่ผู้เขียนเห็นว่า งานทั้ง Foucault และ Baudrillard ต่างแสดงให้เห็นการสลาย
คู่ตรงข้ามของตัวตนกับความเป็นอื่นลง แต่ในเมื่องานของ Baudrillard ได้เอ่ยถึง AI ในฐานะที่ช่วยสะท้อนความ
เหมือน (sameness) ที่เกิดในปฏิสัมพันธ์ระหว่า งมนุษย์กับหน้าจอ แต่งานของ Baudrillard ได้ทิ้งช่องว่างใน
ประเด็นที่ว่า “คู่รักดิจิตัล” อาจเลือกการลาจากหรือละทิ้งมนุษย์เพื่อไปสู่โลกในแบบที่ไม่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางอีก
ต่อไป บทความนี้จึงทิ้งท้ายด้ว ยคำถามที่ว่า การใช้มุมมองที่มีต่อ “ปัญญาประดิษฐ์” ที่เห็นเป็น เพียง “สิ่ง” หรือ
“สื่อกลาง” ในสัมพันธภาพของมนุษย์กับมนุษย์ ทำให้เราละเลยที่จะมองเห็นความเป็นไปได้ของปัญญาประดิษฐ์ใน
ฐานะของ “คู่รักดิจิตัล” ที่ไม่ได้จำนนต่อการควบคุมบงการของมนุษย์เช่นนั้นหรือไม่?
บทความนี้ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ว่า การใช้มุมมองที่มีต่อ “ปัญญาประดิษฐ์” ที่เห็นเป็นเพียง “สิ่ง” หรือ
“สื่อกลาง” ในสัมพันธภาพของมนุษย์กับมนุษย์ ทำให้เราละเลยที่จะมองเห็นความเป็นไปได้ของปัญญาประดิษฐ์ใน
ฐานะของ “คู่รักดิจิตัล” ที่ไม่ได้จำนนต่อการควบคุมบงการของมนุษย์เช่นนั้นหรือไม่?
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เทคโนโลยีกำหนดความสุขอย่างนั้นหรือ ?
เกลอ ประสิทธิเมกุล29

บทคัดย่อ
AI (ARIFICIAL INTELLIGENC) เข้ามามีบทบาทสำคัญในสังคมปัจจุบันคอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวก
ให้การดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้น ด้วยเหตุนี้ AI จึงมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คุณค่าสิ่งหนึ่งของสังคมใน
ปัจจุบันก็คือ ความสุข มีทัศนะที่มองได้ทั้ง 2 ด้านว่า เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยให้มนุษย์มีมโนทัศน์ที่กว้างมาก
กว่าเดิม เพิ่มขีดความสามารถในหลายๆด้าน แต่ขณะเดียวกันก็สามารถมองได้ว่ามาเป็นสิ่งที่ให้คุณค่าบางอย่างของ
เราเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์เราด้วยเช่นกัน ถ้าเป็นเช่นนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเรา
ยังให้เทคโนโลยีมากำหนดในมโนทัศน์ในบางเรื่องซึ่งในที่นี้ก็คือความสุข ในอนาคตก็เป็นไปได้ว่าตัวของเทคโนโลยี
จะมาเป็นผู้กำหนดมโนทัศน์ในด้านอื่นๆของมนุษย์เราก็เป็นได้ ผลจากการศึกษาสรุปความได้ว่าAI เป็นสิ่งที่ทำ
หน้าที่คิดแทนมนุษย์โดยการศึกษาจากพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีของมนุษย์ จากการประมวลผล จึง
คาดการณ์ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ AIเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานบางอย่างลงมา
ให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้น นั้นคือ หนทางนำไปสู่ความสุขของมนุษย์ ซึ่งผลที่ตามมาของการใช้นั้นทั้งที่เกิดขึ้นใน
ด้านดีหรือด้านเสีย ก็ล้วนแต่เกิดขึ้นจากการเลือกของมนุษย์เองทั้งนั้น เพราะการที่เราเลือกที่จะใช้เครื่องมือใดก็
ตามนั้นก็ย่อมเกิดจากการมีวัตถุประสงค์ให้เกิดขึ้นมาจากการใช้เครื่องมือชิ้นนั้น ซึ่งก็คือตัวของ AI ที่มนุษย์มีความ
เชื่ออยู่ก่อนแล้วว่า มันจะสามารถมอบความสะดวกสบาย ความบันเทิงในรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเพื่อนำไปสู่
ความสุขได้ เทคโนโลยี AI เป็นเพียงแค่สิ่งที่ช่วยให้เห็นถึงโอกาสทางเลือกของความสุขที่มากขึ้นเท่านั้นแต่ท้ายสุด
แล้วผู้ที่ตัดสินใจเลือกก็คือ ตัวของมนุษย์เอง
คำสำคัญ : AI, ความสุข
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บทนำ
ในสังคมปัจจุบันที่วิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าหนึ่งในผลจากความก้าวหน้านั้นก็คือ AI (ARTIFICIAL
INTELLIGENC) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อทำงานควบคู่กับโปรแกรมต่างๆ เช่น Facebook, Line,
intragram เป็นต้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานขยายออกมากขึ้นนั้นคือ การสนองความต้องการของมนุษย์
และนำมาซึ่งสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาคือ ความสุข
AI เข้ามามีบทบาทที่สำคัญมากในสังคมโดยที่มนุษย์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับมโนทัศน์ในหลายๆด้าน
ของมนุษย์ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องของความสุข เป็นผลจากการนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายมีรูปแบบที่
แตกต่างกันไปตามความต้องการที่หลากหลายของมนุษย์ โดยศึกษาจากพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ใช้ ซึ่งคาดว่า
เป็นการตีกรอบมโนทัศน์ของมนุษย์รวมถึงส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ให้เปลี่ยนแปลงไป เช่น Facebook จะ
นำเสนอข้อมูลบนหน้า News Feed แต่เพียงสิ่งที่เราสนใจเท่านั้นเป็นการตีกรอบทางความคิดของเราให้เห็นเฉพาะ
แต่สิ่งที่เราสนใจ รวมถึงจำนวนการกด Likes ถ้ามีจำนวนที่มากคนก็จะเห็นโพสต์ของเรามากขึ้นส่งผลต่อความ
สนใจของเราถูกเอามาผูกกับผลตอบรับของตัวเทคโนโลยีส่งผลให้ความสนใจในด้านอื่นๆของเราลดน้อยลง นี่เป็น
ตัวอย่างหนึ่งของการที่เทคโนโลยีมาเปลี่ยนรูปแบบของความสุขของมนุษย์ซึ่งเกิดจากผลตอบรับในโลก Social
Media เป็นจำนวน Likes,Comments ซึ่งผลตอบรับเหล่านี้ส่งผลต่อความสุขของเรา ถ้าได้ผลตอบรับที่ดี เราก็
เกิดความสุขจากคุณค่าที่ได้ แต่ถ้าไม่ความสุขของเราในขณะนั้นก็คงจะหายไปจากการคาดหวังจากคุณค่าที่ได้
กลับมาเป็น Likes , Comments นั้นเอง
ตัวผู้เขียนมิได้มีความเห็นว่าการมีอยู่ของ AI เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพียงแต่ยกตัวอย่างให้เห็นถึงผลของการที่เรา
ปล่อยให้เทคโนโลยีมาเป็นสิ่งที่ให้คุณค่าใหม่ ที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อความสุขของมนุษย์เรา ก็คงจะปฏิเสธเสีย
ไม่ได้ว่า AI ทำให้ขีดความสามารถในหลายๆด้านของมนุษย์เพิ่มมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีบทบาทที่เกี่ยวข้อง
กับบรรทัดฐานในหลายๆด้านของสังคมมากขึ้นเช่นกัน
บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาแนวคิดของนักปรัชญาที่มีมโนคติเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเช่น Karl Marx
,Tom Darby ,Martin Heidegger รวมถึงนักปรัชญาที่มีมโนทัศน์เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสุขเช่น Epicurus,
Aristippus ว่าความสะดวกสบายที่ตัว AI นำเสนอออกมาให้กับมนุษย์สามารถทำให้เกิดความสุขได้อย่างนั้นหรือ ?
เพื่อนำมาตอบคำถามของปัญหาที่ว่า เทคโนโลยีกำหนดความสุขของมนุษย์ ? มนุษย์สามารถที่จะเป็นผู้เลือกสิ่งที่
ตนปรารถนาได้หรือไม่ แล้วถ้าเทคโนโลยีสามารถที่จะกำหนดมโนทัศน์ด้านหนึ่งของมนุษย์เราได้ในที่นี้ก็คือ
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ความสุข ก็คงจะไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกถ้าในอนาคต AI มีความก้าวหน้ามากกว่าในปัจจุบันก็คงจะสามารถกำหนด
มโนทัศน์ด้านอื่นของมนุษย์เราก็เป็นได้
AI กับชีวิต
ในสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งผลมาจากการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา เพื่อให้ความสะดวกสบาย
แก่มนุษย์และตอบสนองความต้องการในรูปแบบที่หลากหลาย ถ้าจะให้กล่าวถึงสิ่งนี้คงต้องกล่าวถึง “AI
(ARTIFICIAL INTELLIGENC) เรียกง่ายๆ ก็คือ “ปัญญาประดิษฐ์” เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิด การ
กระทำ การให้เหตุผล การปรับตัว หรือการอนุมาน และการทำงานของสมอง แม้ว่าดังเดิมนั้นเป็นสาขาหลักในวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ แต่แนวคิดหลาย ๆ อย่างในศาสตร์นี้ก็ได้มาจากการปรับปรุงเพิ่มเติมจากศาสตร์อื่น ๆ”30 เราจะ
สามารถเห็นได้ว่า ตัวปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันโดยที่เราอาจรู้
หรือไม่รู้ก็ได้
เราอาจสังเกตได้จากการใช้สื่อ Social media ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instragram หรือ
Twitter เป็นต้น มีการนำเสนอขายหรือโฆษณาผ่านทาง News Feed บน Social media อาจเป็นไปได้ว่าสิ่งที่
นำเสนอขึ้นมานั้น เป็นสิ่งที่ตัวผู้ใช้ในขณะนั้นให้ความสนใจอยู่ และทำไมตัวโปรแกรมถึงสามารถรู้ว่าตัวผู้ใช้มีความ
สนใจในเรื่องไหน หรืออาจเป็นเพราะว่า AI มีการเก็บข้อมูลจากประวัติการใช้ของเรา โดยสังเกตจากสิ่งที่ตัวผู้ใช้
ค้นหาหรือเข้าไปดูบ่อยๆ และนำข้อมูลที่ได้ มาประมวลผลแล้วนำมาอนุมาณ นำเสนอสิ่งที่ตัว AI คาดว่าจะสนอง
ความพึงพอใจให้แก่มนุษย์ได้ อาจจะไม่ใช่เพียงแค่ใน Social media เท่านั้น ที่ตัว AI เข้ามามีบทบาทในการ
ช่วยเหลือมนุษย์ ถึงแม้ในขณะที่ตัวผู้เขียนกำลังพิมพ์รายงานเล่มนี้อยู่ โดยตัว AI จะวิเคราะห์ถึงการใช้คำและภาษา
ว่ามีการสะกดคำที่ผิดหรือไม่ จากนั้นตัวโปรแกรมจึงสร้างสัญลักษณ์บางอย่างขึ้นมา เพื่อให้ตัวผู้เขียนได้เห็น
ข้อผิดพลาดและทำการแก้ไข ชิ้นงานที่ได้มาจึงมีความสมบูรณ์แบบ ทั้งตัวสะกดที่ถูกต้องและความเรียบร้อยในการ
เว้นวรรคแบ่งย่อหน้า ต่างจากในอดีตที่เราต้องตรวจคำเองที่ละประโยคว่ามีความถูกต้องแล้วหรือยัง เทคโนโลยี
เป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญที่ทำให้การใช้ชีวิตของมนุษย์เราสะดวกสบายมากขึ้นกว่าอดีตที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่า ตัว
ผู้เขียนเองนึกถึงภาพชีวิตที่ขาดเทคโนโลยีไปไม่ได้เลย อาทิ เช่น เราต้องการจะค้นหาข้อมูลบางอย่าง (เรื่องที่ตัวเรา
สนใจ) ในอดีตเราจำเป็นที่จะต้องเข้าไปหาข้อมูลจากหนังสือในห้องสมุด แต่ในปัจจุบันมนุษย์เราสามารถหาข้อมูล
ได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่พิมพ์ชื่อเรื่องหรือหัวข้อเข้าไปในช่องค้นหาบนแพลตฟอร์มอย่าง Google ผลลัพธ์ที่เราได้
30
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เกิดจากการที่ AI ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากคำที่เราใส่ลงไปแล้วนำมาประมวลผล เพื่อนำเสนอข้อมูลที่มนุษย์
ต้องการ “Borgmann (1984) กล่าวว่า เครื่องมือต่างๆ เป็นเครื่องปลดภาระ”31 หรือจะกล่าวได้ว่า AI ช่วยลด
ขั้นตอนในการกระทำบางสิ่งบางอย่างและไปสู่ผลลัพธ์ได้รวดเร็วมากขึ้น
เทคโนโลยีมาเป็นสิ่งที่มีบทบาทอย่างมากในสังคมของมนุษย์ “Ellu (1964) กล่าวว่ามนุษย์ถูกปรับความ
เชื่อและทัศนะความคิดให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง”32 หรืออาจกล่าวได้ว่าทัศนะของมนุษย์ในยุค
ปัจจุบันถูกปรับให้เข้ากับสังคมที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง จึงมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์บางอย่างของ
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะตัวเทคโนโลยี หนึ่งในเรื่องที่ตัวผู้เขียนมีความเห็นว่าเทคโนโลยีมามีส่วนเกี่ยวข้อง
คือเรื่อง ความสุข ของมนุษย์เรา

เทคโนโลยีกับความสุข
ไม่ว่าในยุคสมัยใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยก็คือ “ความสุข” เป็นสิ่งที่ไม่มีมนุษย์คนไหนกล้า
ปฏิเสธว่าไม่ต้องการสิ่งนี้ สิ่งที่เรียกว่าความสุขคืออะไรกันแน่? ซึ่งการนิยามความหมายของความสุขหรือสิ่งที่มนุษย์
เราต้องการนั้น ได้ถูกนิยามจากนักปรัชญาหลายคน Epicurus (341-270BC) ผู้ริเริ่มแนวคิดสุขนิยม (Hedonism)
“ไม่มีสิ่งใดที่มีค่าสำหรับมนุษย์นอกจาก ความสุขสบาย แต่เราจำเป็นต้องเลือกว่าจะรับเอาสิ่งใดมาทำให้เกิด
ประสบการณ์ กล่าวคือประสบการณ์ที่มากระทบกับประสาทสัมผัสของเราต้องเป็นสิ่งที่ส่งผลให้เกิดความสุขสูงสุด
เราจำเป็นต้องเลือกว่าสิ่งใดที่ก่อให้เกิดความสุขหรือความทุกข์ขึ้นแก่ตัวเรา จุดมุ่งหมายสูงสุดของแนวคิดนี้คือ การ
ดำเนินชีวิตโดยปราศจากความทุกข์ทางกายรวมถึงความลำบากทางใจ33”
การหาคำนิยามความหมายของความสุขไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในสาขาปรัชญาเท่านั้น สาขาจิตวิทยาก็
กำลังหาคำตอบของเรื่องนี้เช่นกัน “Sigmund Freud ( 1856-1939) ได้นิยามความหมายทางจิตวิทยานิยามว่า
การแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย์มีจุดหมาย อะไรคือสิ่งที่สรรพชีวิตต้องการและปรารถนาที่จะบรรลุถึง? ไม่มี
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อะไรน่าสงสัย คำตอบช่างชัดเจนในตัวของมันเอง กล่าวคือ การที่มนุษย์แสวงหาความสุข34 เราต้องการที่จะได้รับ
ความสุขและสามารถมีความสุขกับสิ่งที่เราต้องการหรือหามาให้ได้นานที่สุด”
อย่างไรก็ดีสิ่งที่เรียกว่า ความสุข ล้วนไม่ได้มีเพียงแค่รูปแบบเดียวอย่างการนิยาม เปรียบเสมือนกับบุคคล
ต่างก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ความสุขของแต่ละบุคคลก็เช่นกันไม่ใช่เรื่องแปลกหากแต่ละคนจะมีรูปแบบ
ความพึงพอใจในเรื่องที่ไม่มีความคล้ายคลึงกันเลยแม้แต่น้อย ตัวอย่างเช่น บางคนมีความสุขจากการแต่งตัว
สวยงาม หรือบางคนอาจมีความสุขกับการเฉลิมฉลองเมื่อทีมฟุตบอลที่ตนเองชื่นชอบได้รับชัยชนะ เราเห็นได้ว่า
ความสุขของมนุษย์มิได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่าความสุขถูกนำเสนอผ่านทางวัตถุ
สิ่งของที่สามารถจับต้องได้ และอาจถูกนำเสนอผ่านทางสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจหรือความรู้สึกอันเป็นสิ่งลึกซึ่งเป็น
นามธรรมมิใช่รูปธรรม
ยุคสมัยปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าไปมาก จากการที่เทคโนโลยีมามีบทบาทที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมปัจจุบันไปแล้วนั้นจนกล่าวได้ว่า มนุษย์สูญเสียการดำรงอยู่โดยปราศจากเทคโนโลยีไปแล้ว
จากที่ได้กล่าวไปในข้างต้นตัวของ AI ที่มีอยู่ในโปรแกรม Social Media ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ AI จะทำ
การประมวลผลจากกิจวัตรประจำวันที่ตัวเรารับชมสิ่งต่างๆและทำเสนอสิ่งที่ตัว AI คาดว่าจะเป็นสิ่งที่ตัวผู้ใช้สนใจ
อย่างการที่เราดูซีรี่ย์ผ่านทาง Netflix หลังจากที่เรารับชมซีรี่ย์หรือภาพยนตร์ จะมีซีรี่ย์เรื่องอื่นปรากฏขึ้นมาบน
หน้า Feed ของเราว่าเพราะเรารับชมเรื่องนี้ จึงแนะนำภาพยนตร์เรื่องนี้ เพราะมีลักษณะเนื้อหาใกล้เคียงกับเรื่องที่
เรารับชมไปก่อนหน้านี้ อาจจะไม่ใช่สาเหตุทั้งหมดที่ทำให้ตัวเราเกิดความสุขขึ้นได้ แต่เราสามารถที่จะกล่าวได้ว่า
AI เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ทำให้เกิดความสุขขึ้นมา เพราะถ้าไม่มี AI คอยนำเสนอสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก็ไม่มีทางเลยที่
ความสุขของเราในขณะนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ
“ARITIPPUS (435-365BC) ความสุขจะต้องเป็นสิ่งที่กำลังได้รับอยู่ขณะนั้น35” จากการที่เรารับชมภาพยนตร์ที่ตัว
AI นำเสนอมาในขณะนั้น ก็ทำให้เราเกิดความบันเทิงใจแก่ผู้รับชมขณะนั้นได้
จะเห็นได้ว่า AI ทำให้ขั้นตอนที่นำไปสู่ความสุขของมนุษย์เรานั้นสั้นลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะอย่างไรก็ดี
วัตถุประสงค์ของการสร้างเทคโนโลยีก็สร้างขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ จากการที่เราเลือกที่จะใช้

34

Six Facets Press.2562.ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิ กมันด์ ฟรอยด์.[ระบบออนไลน์] http.sixfacetpress.net.15ก.ย.2562
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เทคโนโลยีก็แสดงถึงตัวเราเองก็มีความคิดในใจของเราอยู่แล้วว่าเทคโนโลยีจะสามารถตอบสนองสิ่งที่ตัวเรา
ต้องการได้ “ Coolen :42 เป็นนักปรัชญาที่มีแนวคิดอุปกรณ์นิยม (instrumentalist theory) เราเลือกใช้
เทคโนโลยีซึ่งในที่นี้คือ AI โดยการคาดหวังผลอันพึงประสงค์เพื่อให้ได้สิ่งที่อยู่ในใจของเรา เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ที่มนุษย์ใช้เพื่อสนองความต้องการของตัวเอง36”
สิ่งที่ได้รับมาจากการใช้ AI เป็นตัวช่วยในการทำให้เกิดความสุขของมนุษย์เราขึ้นมานั้น การที่เรารับสิ่งที่
AI นำเสนอออกมาอาจหมายความได้ว่า AI จะมาตีกรอบมโมทัศน์ทางด้านความคิดของเราในสิ่งที่นำพาไปสู่
ความสุข อาจสังเกตได้จากหน้า Feed บน Facebook ของเราจะมีการยิงโฆษณา เพจต่างๆ ล้วนทั้งหมดแล้วแต่
เป็นสิ่งที่ตัวเราชอบหรือสนใจทั้งสิ้น มันคงจะเป็นเรื่องตลกถ้าตัว AI ที่มีกระบวนการทำงานจากการเก็บข้อมูลที่เรา
ใช้ อ่าน ค้นหา นำมาประมวลผลวิเคราะห์แล้วนำเสนอออกมา จะนำเสนอสิ่งที่ตัวเราไม่สนใจออกมา เช่น การที่เรา
ใส่คำค้นหาลงไปใน Google มันจะนำเสนอสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการจะค้นหาออกมา เช่น คำว่า สุนัข คง
เป็นไปไม่ได้เลยที่ระบบของ Google จะนำเสนอรูปภาพหรือข้อมูลเกี่ยวกับแมวขึ้นมา อาจจะเป็นไปได้ที่ตัวเราจะมี
มโนทัศน์ที่แคบลงมา เมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่เวลาต้องการที่จะทราบถึงเรื่องใด เราจำเป็นที่จะต้องไปสืบค้นมาด้วย
ตัวเอง แต่ในปัจจุบันเพียงแค่ใส่ Key Word ลงไปก็สามารถได้ข้อมูลที่ต้องการมาอย่างง่ายดาย ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว
มโนทัศน์ของเราจะถูกจำกัดอยู่เพียงแค่สิ่งที่ AI นำเสนอออกมาเท่านั้น อาจจะเป็นไปได้ที่มีนักปรัชญาหลายๆท่าน
แสดงทัศนะต่อตัวเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสินใจรวมถึงความเชื่อและความคิดในหลายๆด้านของ
มนุษย์ “Winner (1977) เทคโนโลยีคือสิ่งที่มีอำนาจครอบงำแบบแผนของชีวิต และสูญเสียการดำรงชีวิตโดย
ปราศจากเทคโนโลยีไปเสียแล้ว37”
สิ่งที่ AI นำเสนอออกมาในรูปแบบต่างๆให้ตัวเราได้รับก็คงจะปฏิเสธเสียไม่ได้ว่าเป็นหนึ่งสาเหตุที่นำมาสู่
สิ่งที่มนุษย์ต้องการ กล่าวคือ ความสุข ที่มาในรูปแบบของความบันเทิง สิ่งที่สนใจตามความชอบ ทำให้คนเราเกิด
ความสุข เพราะ “เทคโนโลยีสนองสิ่งที่สมองของมนุษย์โหยหานั้นก็คือสิ่งเร้า 3 ประการ ความรื่นรมย์,ความ
รวดเร็วและสิ่งที่เหนือความคาดหมาย38” จากการสนองความต้องการของมนุษย์เหล่านี้ที่เสนอออกมาตัว
เทคโนโลยี (AI) จะมาเป็นตัวกำหนดมโนทัศน์ของมนุษย์เราให้อยู่ในกรอบที่ตัวเทคโนโลยี (AI) เสนอมาเท่านั้น
36
37
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หรือไม่ โดยเฉพาะสาเหตุหลักที่มนุษย์พัฒนาตัวของเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต ตัว
เทคโนโลยีจะเป็นตัวกำหนดหรือมนุษย์จะเป็นผู้เลือกความสุขให้แก่ตัวมนุษย์เองกันแน่ ?
AI หรือมนุษย์เป็นผู้กำหนด?
เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่คอยช่วยเหลือเรา รวมถึงนำเสนอสิ่งที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ให้มีความ
สะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น สิ่งนี้ส่งผลต่อทัศนะบางอย่างของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันว่าถ้าเราต้องการสิ่งใดตัว
ของเทคโนโลยีจะสามารถที่จะสนองความต้องการทั้งหมดให้แก่ตัวมนุษย์ได้ การสนองความต้องการก็คือ หนทางที่
นำไปสู่ความสุข ก็เหมือนกับการที่ตัวเทคโนโลยีเท่านั้นที่จะทำให้เกิดความสุขแก่มนุษย์เราได้ การที่เราเอาความสุข
ของเราไปผูกติดกับตัวของเทคโนโลยีจะเป็นการที่เทคโนโลยีจะมาเป็นผู้กำหนดความสุขของมนุษย์เราก็เป็นได้ เรา
จะสังเกตได้จากการที่เราต้องการสิ่งใด เราสามารถที่จะหาข้อมูลได้เพียงแค่เข้าไปในอินเตอร์เน็ตและใส่ข้อมูลที่เรา
ต้องการค้นหาเข้าไป AI จะทำการประมวลผลเพื่อนำเสนอตัวของข้อมูลที่คาดว่าตัวผู้ใช้ต้องการ การที่เรานำข้อมูล
ที่ AI นำเสนอออกมาใช้ก็เป็นสิ่งที่สะดวก รวดเร็ว สิ่งที่เราได้รับจะจำกัดอยู่เพียงแค่สิ่งที่ AI นำเสนอมาเท่านั้น คง
จะเป็นการตีกรอบของเราในสิ่งที่เราสนใจเท่านั้น ตามความคิดของนิยัตินิยม “(Determinism) เทคโนโลยีสามารถ
ที่จะควบคุมมนุษย์ เทคโนโลยีใช้เพื่อสนองความต้องการพื้นฐาน เพิ่มเติมความต้องการของมนุษย์ ขยาย
ความสามารถของมนุษย์"39 เช่น คอมพิวเตอร์ ขยายความสามารถในการทำงานของมนุษย์ในหลายๆด้าน, รถ
ขยายความสามารถในการเดิน
AI ได้ให้คุณค่าบางอย่างมาแทนคุณค่าบางสิ่งในอดีต ผู้เขียนเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่ AI จะมาให้คุณค่า
ของสิ่งที่มีในมิติที่แตกต่างจากในอดีตนั้นคือ ความสุขของมนุษย์ในปัจจุบันที่ตัว AI เป็นผู้มอบให้ในรูปแบบของ
ความบันเทิง ความรวดเร็ว สะดวกสบาย แทนที่ในอดีตที่ไม่มีเทคโนโลยีมนุษย์ต้องเป็นผู้ที่แสวงหาความสุขด้วย
ตัวเอง รวมถึงมโนทัศน์ในเรื่องต่างๆที่ตัวมนุษย์สนใจ เราสามารถเลือกได้อย่างเป็นอิสระ แต่ทว่า มโนทัศน์ใน
ปัจจุบันเป็นมโนทัศน์ที่ตัวของ AI เป็นผู้คัดกรองและนำเสนอแก่มนุษย์เรา “Tom Darby กล่าวไว้ในงานเขียนเรื่อง
On Globalization Technology and the New Justice เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นตัวกำหนดและตีกรอบ
มโนทัศน์แก่มนุษย์”40 เช่น จากการที่เราใช้ Google ในการสืบข้อค้นมูลในหลายๆเรื่องที่เราให้ความสนใจ ก็คง
39

ชัชชัย คุม้ ทวีพร.2550.ปรัชญาเทคโนโลยีของแอนดรู น์ ฟี นเบิร์ก : ทฤษฎีแนววิพากษ์.หน้า163.

40

อเนก สุวรรณบัณทิต. Online in the view of heidgger ปรัชญาสวนสุนนั ทา.1 สิ งหาคม 2560.
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เปรียบได้กับการที่ตัวของเทคโนโลยีมาให้นิยามเหล่านั้นแก่เรา เราคงมองว่ามนุษย์เป็นผู้ที่ใส่ข้อมูลต่างๆลงไปใน
ฐานข้อมูลและเมื่อเราใส่ข้อมูลสิ่งที่ต้องการค้นหาลงไป ตัวของ AI จะทำการประมวลผลที่คาดว่าจะเป็นสิ่งที่เรา
สนใจออกมา แต่ทว่าข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้คัดกรองอาจจะส่งผลให้เราได้รับความเชื่อที่ผิดพลาดและก่อผลเสีย
จากการที่มีความเชื่อผิดๆก็เป็นได้ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อความเชื่อว่าเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็น
การผลักความรับผิดชอบของมนุษย์ไปให้กับเทคโนโลยี
คนส่วนใหญ่คงจะมองว่า AI เป็นตัวช่วยขยายมโนทัศน์ให้กว้างมากขึ้น จากอดีตที่ผ่านมาการที่เราเกิดใน
ครอบครัวที่ประกอบอาชีพทำสวน ก็เลือกที่จะประกอบอาชีพที่เป็นพื้นเพเดิมของครอบครัว ตัวผู้เขียนมิได้ต้องจะ
สื่อว่าการที่เราเลือกทำเช่นนี้จะเป็นสิ่งที่ผิด แต่ตัวของเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงมโนทัศน์ในด้านอื่นๆ เช่น
การเป็นนักบิน,เป็นทหาร,เป็นช่างถ่ายรูป นอกจากด้านที่เราเคยพบเจอมา ให้ตัวเราได้เลือกว่ามีความเป็นไปได้
เช่นนี้อยู่ ความสุขก็เช่นกัน แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของความสุขที่หลากหลายมากขึ้น ให้เราได้เลือกรูปแบบของ
ความสุขที่เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับตัวเรา Epicurus (341-270BC) “การเลือกความสุขที่เหมาะสมกับตัวเอง
เพื่อที่จะสามารถมีความสุขที่ยาวนาน”41 ตัวของ AI อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้มนุษย์มีพร้อมในเรื่องของความสุขแต่
เป็นสิ่งที่เสนอมโนทัศน์ แสดงให้เห็นถึงหนทางทีไปสู่ความสุขที่มากขึ้น
เทคโนโลยีกับวิถีที่เปลี่ยนแปลงไป
การที่ AI เป็นผู้เสนอความสุขในรูปแบบที่หลากหลายออกมาให้เราเห็นไม่ว่าจะเป็น การให้ความบันเทิง
ผ่านทางสื่อ Social media สิ่งนี้จะเปิดโอกาสให้เห็นถึงทางเลือกของความสุขในรูปแบบที่หลากหลาย ตัวของ
Social media เข้ามาเป็นตัวกำหนดความสุขในสังคมปัจจุบันอย่างชัดเจน เช่น Instragram เข้ามามีบทบาทและ
เปลี่ยนคำนิยามของความสุขในแต่ละบุคคล บ้างก็คิดว่า Like หรือ Followerคือ ตัวกำหนดความสุขในรูปแบบที่
ไม่ใช่นามธรรมให้มาเป็นสิ่งที่มีรูปธรรม กล่าวคือเขารู้สึกมีจุดยืนและเป็นที่ยอมรับในสังคม นี่คือคุณค่าที่สังคมให้
กลับมาแก่พวกเขาเหล่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งเหล่านี้กลับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิดและความเชื่อของพวกเขา
ไปอย่างไม่น่าเชื่อ ยกตัวอย่างเช่น การถ่ายรูปจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราต้องการที่จะบันทึกความทรงจำในช่วงเวลาสำคัญ
หรือช่วงเวลาที่เรากำลังมีความสุขเท่านั้น ส่วนในยุคที่ Social media เริ่มเข้ามามีบทบาททางสังคม การไปคาเฟ่ ,
เที่ยวต่างจังหวัด, ต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งการพักผ่อนอยู่บ้าน เราอาจสังเกตุได้ว่าพฤติกรรมหรือการกระทำ
ของมนุษย์เราเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง กว่าจะได้มาซึ่งความสุขกระบวนการที่ทำให้มันเกิดขึ้นซับซ้อนกว่าเดิม
41

Narin Olankijanan.2556.สุ ขนิยมแบบ Epicurus[ระบบออนไลน์] dekisugi.net/achives.3ก.ย.2562.

เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นาไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน

-ปรัชญาและศาสนา กับ AI and Disruptive Technology-

165

มาก เมื่อไปสถานที่สวยๆ หรือไปทำอะไรบางอย่าง ผู้คนส่วนมากคำนึงถึงยอดไลค์ก่อนเป็นอันดับแรก บางคนไปคา
เฟ่สวยๆ เพื่อไปถ่ายรูปเพียงอย่างเดียว การสั่งเครื่องดื่มหรืออาหารเป็นเพียงแต่เครื่องประดับฉากเท่านั้น พวกเขา
ไม่ได้ไปคาเฟ่เพื่อดื่มด่ำกับรสชาติกาแฟหรืออาหารเพื่อความสุขอีกต่อไปแล้ว แต่ความสุขของคนเหล่านั้นกลับไป
อยู่ที่ยอดไลค์หรือคอมเม้นที่โลก Social มอบให้มากกว่า คงอาจจะไม่ทราบกันว่า AI จะมาเกี่ยวข้องอย่างไรกับ
พฤติกรรมเหล่านี้ ซึ่ง AI จะถูกตั้งโปรแกรมให้เสนอสิ่งที่คาดว่าเป็นที่นิยมในโลก Social ในขณะนั้น จากการที่มี
ยอดไลค์เยอะจะนำเอารูปของเราไปโพสใน Poppular page ทำให้คนให้ความสนใจกันมาก นั้นเป็นสาเหตุที่ทำไม
คนเราถึงต้องการที่จะมียอดไลค์ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
ตัวตนออนไลน์ส่งผลต่อชีวิตของมนุษย์อย่างมาก เพราะ คนเราสนใจต่อผลตอบรับของสิ่งเหล่านี้ ส่งผลให้
ความสนใจในหลายๆด้านของเราลดลงจากการที่โปรแกรมเหล่านี้ทำงานร่วมกับ AI เพื่อนำเสนอสิ่งที่มนุษย์เราให้
ความสนใจ เราจึงเอาความเอาใจใส่ของเราไปผูกเข้ากับตัวโปรแกรมต่างๆ เช่น Line Facebook intragram เป็น
ต้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพในหลายๆด้านของเราลดลงและก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ กลายมาเป็นว่าสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้นมาเพื่อสนองสิ่งที่มนุษย์กำหนดขึ้นมานั้นคือ ความสะดวกสบาย เพื่อนำไปสู่ความสุขกลับมาเป็นตัวที่
กำหนดคุณค่าของความสุขแก่มนุษย์เราเองเสียแล้ว
จะเห็นว่ามีทั้งมโนทัศน์ที่แสดงให้เห็นว่า AI มามีส่วนเกี่ยวข้องกับมโนทัศน์ของมนุษย์เราที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์เรา เสนอให้มีความสุขในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้น เปิดมโนทัศน์ของเราให้กว้างขึ้น ก็เหมือนกับว่า
มนุษย์เราจะเป็นผู้เลือกที่จะรับความสุขที่เหมาะสมกับแต่ละคนในรูปแบบที่แตกต่างกัน ท้ายที่สุดแล้วเราก็ยังคง
เลือกอยู่ได้เพียงแต่สิ่งที่ตัว AI นำเสนอขึ้นมาเท่านั้น แล้วความสุขของเรานั้น เราเป็นผู้ที่เลือกมอบให้แก่ตัวเราเอง
หรือว่า ตัว AI เป็นผู้มอบให้กับเรา ก็คงจะตอบได้ว่ามนุษย์เป็นผู้ที่เลือกความสุขให้แก่ตัวเองเพราะ ตัวของ AI เป็น
เพียงแค่ตัวเทคโนโลยี “Karl marx (1818-1883) ทฤษฎีปรัชญาปฏิบัติ (Paxis philosophy) เทคโนโลยีเป็นเพียง
แค่แหล่งรวมความคิด ทฤษฎี”42 สิ่งที่ AI เสนอมาเป็นสิ่งที่มนุษย์ค้นพบแล้วว่าจะเกิดประโยชน์ นำมาซึ่งความสุข
ของมนุษย์เรา เทคโนโลยีทำหน้าที่เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดออกมาเท่านั้น และทำหน้าที่ขยายขีด
ความสามารถของมนุษย์ออกไปให้กว้างขึ้น จริงอยู่ว่าเทคโนโลยีจะมามีบทบาทส่งผลให้คุณค่าบางเรื่องนั้น
เปลี่ยนแปลงไป Martin Heidegge (1889-1976) “มนุษย์ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเป็นเพียงแค่เครื่องมืออย่างเดียวแต่มา

เวทิน ชาติกุล.”ข้อปกป้องแนวคิดอนิยตั ินิยมเชิงเทคโนโลยี” .อักษรศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ทิต ภาคปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,2550.
42
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จากผลลัพธ์ที่มุ่งหวังให้เกิดบางสิ่งจากการใช้เทคโนโลยี43” ตัวเทคโนโลยีนั้นถูกสร้างมาจากความมุ่งหวังว่าตัวของ
เทคโนโลยีจะมาสนองความต้องการของมนุษย์เราให้เกิดความสะดวกสบาย ทำให้ลดขั้นตอนในการกระทำบางสิ่ง
บางอย่างเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายได้รวดเร็วมากขึ้น
จึงกล่าวได้ว่ามนุษย์เราทราบดีอยู่แล้ว ถึงสาเหตุที่มนุษย์เราถึงสร้างปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาทำงานร่วมกับ
โปรแกรมต่างๆ เพื่อให้ตัวโปรแกรมต่างๆเหล่านั้นมีประสิทธิภาพที่มากขึ้น ทำไมกัน ก็เพื่อที่จะสนองความต้องการ
ของมนุษย์เราให้ไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน จะบอกว่าเทคโนโลยีมาให้นิยามกับบางสิ่งบางอย่างก็คงใช้ มามี
บทบาทสำคัญในหลายๆด้านของสังคมก็คงใช้ การที่เราเอาจิตไปผูกติดกับเทคโนโลยีด้วยสาเหตุที่ว่าสามารถที่จะ
สนองความต้องการให้ได้ก็ดี แต่ทว่าท้ายสุดแล้วผู้ที่ตัดสินใจเลือกที่จะใช้เทคโนโลยีก็เป็นตัวของมนุษย์เอง ผลจาก
การใช้เป็นสิ่งที่มนุษย์กำหนดเองว่าจะไปในทิศทางใด AI ทำได้เพียงแค่เป็นเครื่องมือที่ทำการประมวลผลและ
คาดการณ์ นำเสนอทางเลือกในสิ่งที่คาดว่าเราต้องการในขณะนั้น ถึงแม้ทางเลือกที่ดีและก่อให้เกิดความสุขได้ แต่
มนุษย์เราแต่ละคนก็คงจะเลือกแต่สิ่งที่ตนคิดว่าให้ความสุขที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับตนเอง ก็คงจะเป็นไปไม่ได้
เลยที่เราจะมีความสุขในสิ่งที่ผู้อื่นเป็นผู้เลือกให้มากกว่าสิ่งที่เราเลือกมาด้วยตัวของเราเอง
สิทธิที่ถูกถ่ายโอน
คุณค่าของความสุขของมนุษย์ คือ เป็นการมอบคุณค่าของความสุขให้นั้นเอง ซึ่งตามปกติแล้วความสุขของ
มนุษย์เราจะมีลักษณะที่หลากหลาย แตกต่างกันไปตามความสนใจของแต่ละคน เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นผู้ที่
ตัดสินที่จะมอบคุณค่าของตนเองว่าจะเป็นไปในรูปแบบใด
การที่ AI มาเป็นสิ่งที่ช่วยในการประมวลผลจากข้อมูลมากมาย ทำการประมวลผลจากการเก็บข้อมูลของ
ลักษณะทางการใช้ของผู้ใช้ และทำการคิด คาดการณ์ว่าตัวผู้ใช้ที่มีลักษณะเช่นนี้ จะต้องมีความสนใจในสิ่งที่มี
ลักษณะเช่นนี้ จึงนำเสนอออกมาในรูปแบบของสื่อ ที่ AI กระทำการเช่นนี้เป็นการที่ช่วยลดขั้นตอนและขยายขีด
ความสามารถในการคิดของมนุษย์ให้เพิ่มมากขึ้น เพราะไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่มนุษย์คนหนึ่งจะสามารถคิด
วิเคราะห์ ข้อมูลที่มีอยู่มากมายได้ ซึ่ง AI มาเป็นผู้ช่วยในขั้นตอนของการคิด ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับตัวผู้ใช้
ให้ไปสู่ขั้นตอนในการเลือกว่าสิ่งที่นำเสนอออกมาเป็นสิ่งที่เหมาะสมตามความสนใจ จุดประสงค์ของผู้ใช้ แต่

เจิด บรรดาศักดิ์.2561.ปรัชญากับปัญญาประดิษฐ์ : เราจะอยูร่ ่ วมกับ AI อย่างไร[ระบบออนไลน์] http://themomentum.co/human-vs-intelligencel/.
(3ก.ย.2562)
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อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นมาจากการสังเกตุข้อมูลของคนหมู่มาก ว่าคนส่วนมากมีความสนใจไปทิศทางนี้
ซึ่งถ้าเป็นกลุ่มผู้ใช้ที่มีความผิดปกติ เช่น ผู้ป่วยโลกซึมเศร้า อาจจะไม่สามารถที่จะสนองตามจุดประสงค์ก็เป็นได้
การที่มนุษย์สร้าง AI มาเพื่อช่วยลดขั้นตอนในการคิดของเราให้สามารถข้ามไปยังขั้นตอนต่อไปได้ คือ การ
ตัดสินใจจากสิ่งที่ AI คิดว่าเป็นสิ่งที่ตรงกับจุดประสงค์ในการใช้งานของเราในขณะนั้น เราอาจจะสามารถกล่าวได้
ว่าสิทธิในการตัดสินใจว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการในขณะนั้น และสามารถช่วยให้เราไปถึงเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ นำมาซึ่งความสุขของเราได้ ไปให้กับเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ตัดสินใจก็ว่าได้ เพราะ AI นำเสนอสิ่งที่มันคิดและ
ตัดสินใจว่าเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ ผู้เขียนมองว่าเป็นสิ่งที่น่าตั้งคำถามต่อไปว่า การที่ AI มาเกี่ยวข้อง
กับการให้คุณค่าของมโนทัศน์ในเรื่องของความสุข เป็นการที่สิทธิในการตัดสินใจของมนุษย์ถูกโอนไปให้เทคโนโลยี
เป็นสิ่งที่มอบคุณค่าแทนหรือไม่ ?
มุมมองที่แตกต่าง
จากที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นว่าเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับมโนทัศน์ในเรื่องของความสุขของมนุษย์จาก
กระบวนการของ AI ที่ทำหน้าที่ประมวลผลและคาดการณ์ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คาดว่าจะมาเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เกิด
ความพึงพอใจได้ จะกล่าวให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น คือ การที่ AI ทำหน้าที่คิดแทนมนุษย์เรา ว่าสิ่งใดมีความ
เหมาะสมกับตัวเรา จากการเก็บข้อมูลการใช้เทคโนโลยีของเราจากสิ่งที่ผู้ใช้ให้ความสนใจ จากอดีตที่เราต้องคิดเอา
เองว่าสิ่งนี้มีความน่าสนใจหรือไม่ ท้ายที่สุดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจเลยก็เป็นได้แต่ AI เป็นสิ่งที่ช่วยลดการเกิด
เหตุการณ์นใี้ ห้ลดน้อยลง เพราะมันจะทำการสังเกตและประมวล แทนมนุษย์เราว่าน่าจะสนใจในสิ่งๆนี้ละนำเสนอ
ออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามความชอบของผู้ใช้ ที่อาจจะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นถึงการที่ AI มาให้
คุณค่ากับมโนทัศน์ในเรื่องของความสุข ของเรามากขึ้น จริงอยู่ว่าสิ่งที่ AI นำเสนอออกมาอาจจะไม่ใช่ทุกครั้งที่เรา
จะชอบหรือพอใจกับสิ่งที่ได้รับกลับมาทุกครั้ง แต่อย่างน้อยก็ให้เราได้เห็นถึงโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นของรูปแบบที่
อาจจะทำให้เกิดความสุขแก่เราได้
มีมุมมองที่เห็นว่าการที่ AI ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการคิดเรื่องต่างๆแทนมนุษย์นั้นตัวของมนุษย์เราเองก็คง
จะรู้ดีในเรื่องนี้อยู่แล้ว เพราะนั้นเป็นเหตุผลในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นมา การที่มนุษย์จะพัฒนาสิ่งใดขึ้นมาก็ย่อม
มีจุดประสงค์ที่อยู่ในใจอยู่แล้วว่าต้องการจะให้เทคโนโลยีนั้นมาช่วยในส่วนของสิ่งใด ซึ่งส่วนของ AI คือการที่มา
เป็นตัวช่วยในการคิดของมนุษย์เพื่อตอบสนองความต้องการในลักษณะต่างๆ ออกมาเช่น การเสนอสิ่งที่เราสนใจ
ช่วยในการประมวลผล เป็นต้น การที่เทคโนโลยีคิดแทนมนุษย์ในหลายๆเรื่องก็ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ให้การ
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เปลี่ยนแปลงไปดังที่ได้กล่าวเอาไว้ การเปลี่ยนแปลงของมนุษยตามยุคสมัยมักจะมีมุมมองที่สนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงและไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องธรรมดา
การที่ AI มาช่วยคิดในการนำเสนอสิ่งที่คาดว่าจะเป็นความสุขออกมาเป็นการลดขั้นตอนที่มนุษย์จะต้องคิดว่าสิ่งนี้
จะเป็นความสุขให้แก่เรา ให้หายไปสามารถลัดไปยังขั้นตอนในการเลือกว่าสิ่งที่ AI เสนอออกมาเป็นสิ่งที่เหมาะสม
กับตัวเรามากน้อยเพียงใด “Borgmann (1984) กล่าวว่า เครื่องมือต่างๆ เป็นเครื่องปลดภาระ”44 รวมถึงเป็นการ
เปิดมโนทัศน์ของเราให้มากขึ้นกว่าเดิม จากการที่มนุษย์มีสิ่งใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึงมีบทบาทในเทคโนโลยีเพิ่ม
มากขึ้น “Ellul (1964) กล่าวว่ามนุษย์ถูกปรับความเชื่อและทัศนะความคิดให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง”45 ก็คงจะไม่แปลกถ้าเราจะมีลักษณะของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ตามการใช้เทคโนโลยี เพราะ
ถ้า AI สามารถที่จะเสนอสิ่งที่อาจจะนำมาสู่ของมนุษย์เราได้ ความเพลิดเพลินที่ได้รับอยู่ในขณะนั้นที่ AI เสนอ
ออกมาให้เรารับเกิดขึ้น นำไปสู่ความสุขได้จริง ตามทัศนะความคิดของ “Apitippus (435-365BC) ความสุขเป็นสิ่ง
ที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน”46 ในเมื่อ AI สามารถเสนอรูปแบบของความสุขแก่มนุษย์เราได้ เรายังจำเป็นที่จะต้องถอย
หลังกลับไปสู่วิถีชีวิตแบบเดิมอยู่อีกอย่างนั้นหรือ?
แต่ในขณะเดียวกันในทางตรงกันข้ามก็สามารถที่จะมองได้ว่า การที่ AI มาให้คุณค่า ทำหน้าที่ตัดสินว่าสิ่ง
นี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม เพราะว่า การที่ AI ทำการประมวลผลที่จะเสนอสิ่งใดออกมา
เพื่อสนองแก่มนุษย์ จริงอยู่ว่าเกิดจากการประมวลผลจากการใช้เทคโนโลยี แต่ไม่ใช่ประมวลจากแก่ผู้ใช้แค่คนคน
เดียว แต่เป็นข้อมูลที่มาจากคนหมู่มาก อาจจะไม่สามารถสนองความต้องการแก่ผู้คนเฉพาะกลุ่มได้และอาจจะ
เสนอในสิ่งที่ไม่เหมาะสม เช่น ความสุขของคนเป็นโลกซึมเศร้า การนำเสนอภาพลามก เป็นต้น นอกจากนี้การที่
ปล่อยให้ AI เป็นสิ่งที่ให้ค่าของความสุขของเรา เป็นสิ่งที่กล่าวได้ว่า ให้ AI มามีบทบาทที่จะคิดว่า สิ่งที่เสนอออกมา
เป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความสุขของมนุษย์ เป็นการที่ให้เทคโนโลยีมามีบทบาทที่จะควบคุมชีวิตของมนุษย์ ความสุขที่
เทคโนโลยีเสนออกมาอาจจะไม่เหมาะสมกับเรา และนำผลเสียแก่เราได้ “Epicurus (341-270BC) ความสุขของ
เราเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องกำหนดเอง เพราะในบางครั้งสิ่งที่เป็นความสุขอาจจะเกินกว่าอำนาจของเราเองและทำให้

44
45

เวทิน ชาติกุล.2554.ปรัชญาเทคโนโลยี Philosophy of Technology.[ระบบออนไลน์] www.parst.or.th .2 ก.ย.2562
เวทิน ชาติกุล.2554.ปรัชญาเทคโนโลยี Philosophy of Technology.[ระบบออนไลน์] www.parst.or.th .2 ก.ย.2562
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เราตกเป็นทาสของสิ่งนั้น เราควรที่จะรู้จักเลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง”47 การที่เราให้ AI คิดว่าสิ่งใดเป็น
ความสุข จริงอยู่ว่าอาจจะนำมาสู่ความสุขในขณะนั้นแต่อาจจะไม่ได้มอบความสุขในระยะยาวให้แก่คนผู้นั้น จึงเป็น
เรื่องที่ไม่ควรจะให้ AI มาเป็นสิ่งที่คิดและเป็นสิ่งที่มอบนิยามของคุณค่าแก่สิ่งที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งเป็น
จุดหมายในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ไม่เฉพาะแต่เรื่องนี้เท่านั้น รวมถึงคุณค่าอื่นๆอีกด้วย มองว่าคุณค่าของสิ่งที่มี
ความเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์สิทธิ์ในการติดสินใจควรที่จะเป็นมนุษย์มากกว่าที่จะเป็นเทคโนโลยี

ผู้กำหนด
การที่เราอาศัยอยู่ในสังคมปัจจุบันที่มี AI กับเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกเสนอสิ่งต่างๆให้กับเรา
มากมาย แม้ว่าในปัจจุบันตัวของ AI จะสามารถทำได้เพียงแค่เสนอทางเลือกที่มากขึ้นให้แก่เรา โดยเราสามารถเป็น
ผู้เลือกได้ว่า จะให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตเราได้มากน้อยเพียงใด จากการที่เราเลือกใช้เทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้ว เช่น การที่เราต้องการจะติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น เราก็ใช้เพียงแค่โทรศัพท์มือถือ
ธรรมดา เพื่อที่จะสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ หรือ ต้องการที่จะสื่อสารที่มากขึ้น ก็สามารถเลือกที่จะใช้
โทรศัพท์ที่เป็น SmartPhone เพื่อให้ความสะดวกที่มากขึ้นแก่เราได้ จริงอยู่ว่า AI สามารถช่วยให้ชีวิตของมนุษย์
เรามีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็อยู่ที่เป้าหมายของเราเองว่าเราต้องการสิ่งอำนวยความ
สะดวกนั้นหรือไม่ เพราะคนบางคนก็สามารถจะมีความสุขได้ โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ก็ได้เช่นกัน เทคโนโลยีมามี
บทบาทในชีวิตเราก็เป็นเรื่องจริงแต่ทว่าเราจะยอมให้เทคโนโลยีมามีบทบาทหรือกำหนดคุณค่าของสิ่งต่างๆในชีวิต
เรามากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์เราเองเช่นกัน ก็คงจะมีคนบางคนที่มีความสุขกับวิถีชีวิตที่เทคโนโลยีเป็นผู้
มอบคุณค่าของความสุขให้ ผู้เขียนเพียงแต่มองว่าถ้าเป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะมี นั้นก็คงคือความสุข ก็คงจะเป็น
เรื่องแปลกว่า เราจะยังมาให้สิ่งอื่นมากำหนดค่าของสิ่งนั้นให้กับเราเองอีกอย่างนั้นหรือ
อย่างไรก็ดี AI เป็นสิ่งที่พัฒนามาจากความต้องการของมนุษย์ ซึ่งก็คงมีมุมมองที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
กับบทบาทของ AI ที่เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือมนุษย์ ซึ่งเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าให้มนุษย์มีการ
เปลี่ยนแปลง
ผู้เขียนมองว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า เป็นสิ่งที่ควรจะทำ ซึ่งทุกคนในสังคมไม่จำเป็นที่จะต้อง
ยอมรับในคุณค่าที่เทคโนโลยีเป็นผู้มอบให้ก็ได้ แต่ให้เลือกคุณค่าที่ตนคิดว่าเหมาะสมกับตนเองและไม่ก่อให้เกิด
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ความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นก็เพียงพอแล้ว เพราะมนุษย์ทุกคนก็ต้องการที่จะมีความสุขในแบบของตนเองเท่านั้น ส่วน
ทางเลือกที่เทคโนโลยีเป็นผู้เพิ่มเข้ามาให้เห็นถึง วิถีชีวิตแบบนี้ก็มีเช่นกัน เราจะเลือกทางนี้หรือไม่นั้นก็สุดแล้วแต่
เราจะเลือก
ในอนาคตขีดความสามารถของตัว AI จะต้องมากกว่าที่เราเห็นเพราะตัวของ AI เรียนรู้จากข้อมูลที่เราใส่
เข้าไป ก็คงจะมามีบทบาทในสังคมมากกว่าในปัจจุบันนี้อย่างแน่นอน เราต้องทำความเข้าใจถึงบทบาทที่ชัดเจน
ของ AI ว่าเป็นเพียงเครื่องมือ ที่ช่วยเราคิดหนทางไปสู่เป้าหมายของเราเกิดขึ้นได้รวดเร็วมากขึ้น มิใช่การที่มัน
จะต้องมาเป็นผู้นิยามหลายๆสิ่งให้แก่เรา แต่เราจำเป็นที่จะต้องนิยามสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาด้วยตัวเองอย่างเช่นสิ่งที่เรา
ต้องการ เราคงจะไม่ปล่อยให้สิ่งอื่นมานิยามสิ่งนี้ให้แก่เรานั้นก็คือ ความสุข ท้ายที่สุดแล้วผลของการเลือกใน
ทางเลือกของชีวิตว่าจะเป็นไปในทิศทางใดนั้น ผู้ที่เลือกก็คงจะไม่ใช่เทคโนโลยี แต่เป็น มนุษย์เรานั้นเอง
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การศึกษาเรื่อง Ai (การวินิจฉัย) ทรรศนะของ ปีเตอร์ พอล เฟอร์เบค บทวิเคราะห์การรับผิดชอบ
ต่อสังคมในด้านจริยธรรม
เสาวณีย์ บุญคำ48

บทคัดย่อ
เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันปฎิเสธไม่ได้เลยว่าAIเข้ามามีบทบาทในสังคมหลากหลายด้านทำให้เราต้อง
ตระหนักถึงความสำคัญของยุค AI จึงอยากศึกษาแนวคิดเรื่องเทคโนโลยีเป็นตัวกลางและทฤษฎีการไกล่เกลี่ยทาง
เทคโนโลยีตามทรรศนะของปีเตอร์ พอล เฟอร์เบค นักปรัชญาเทคโนโลยี เป็นศาสตราจารย์พิเศษและ
ศาสตราจารย์ด้านปรัชญาเทคโนโลยีที่ภาควิชาปรัชญาของมหาวิทยาลัย Twente เขาเป็นประธานกลุ่มปรัชญาการ
วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยีและผู้อำนวยการร่วมของ DesignLab ของ University of
Twente งานวิจัยของเขามุ่งเน้นไปที่ปรัชญาของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยีและมีเป้าหมายที่จะมี
ส่วนร่วมในทฤษฎีปรัชญาการสะท้อนเชิงจริยธรรมและการปฏิบัติงานด้านการออกแบบและนวัตกรรม และอีก
แนวคิดคือต้องการที่ปรึกษาจริยธรรมระดับโลกเกี่ยวกับ AI ตามทรรศนะของ เกอร์ด แลนเนอร์เขาเป็นนักพูดและ
นักประพันธ์ชาวยุโรปผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการอภิปรายระหว่างมนุษยชาติและเทคโนโลยี พูดถึงเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่พูดถึงบทบาทของ AI ต่อสังคมไว้อย่างดี ซึ่งในสังคมไทยยังไม่มีการพูดถึงเราเท่าที่ควร จึงอยากหยิบ
เรื่องนี้เพื่อให้ตระหนักที่ควรให้ความสำคัญและทำให้เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาด้วย
ผู้จัดทำจึงพัฒนาแนวคิดของทั้งสองท่านคือ ปีเตอร์ พอล เฟอร์เบค และ เกอร์ด แลนเนอร์มาต่อยอด เพื่อ
สังเคราะห์ จริยธรรมAI ที่มีความสัมพันธ์กับสังคมโลกปัจจุบัน เพราะถ้าเกิดระบบ AI (การวินิจฉัย) มีการวินิจฉัย
ผิดพลาด ทางออกเรื่องควรไปในทิศทางไหนกันแน่ โดยโจทย์ของการวิจัยเรื่องนี้คือผู้สร้างAI(วินิจฉัย)สังเคราะห์
แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบที่ควรเป็นต่อสังคม เมื่อถามถึงนิยามAI ด้านวินิจฉัยมาจากอะไรผู้จัดทำเห็นว่า AIมี
หลายประเภทมากถ้าหากจะนำมาพูดถึงทั้งหมดคงเป็นเรื่องที่กว้างเกินไป และได้รับแนะนำจาก อาจารย์ ดร.พุฒ
วิทย์ บุนนาค ให้ตีเรื่องนี้ให้แคบลงเพื่อศึกษาเรื่องเดียวจะดีกว่า โดยนิยาม AI(การวินิจฉัย) คือ การพัฒนา
เทคโนโลยีAIมาใช้ตัดสิน วินิจฉัย ชี้ขาด ใคร่ครวญ รวมถึงการใช้ความรู้และวิจารณญาณ พิจารณาตัดสินเป็น
48
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กระบวนการประมวลผลหาคำตอบว่าถูกต้องหรือไม่ ดังนั้นAI ด้านวินิจฉัยจึงเป็นหน่วยย่อยของงาน
ปัญญาประดิษฐ์ที่มีหลากหลายด้านในปัจจุบันนี้
ผู้คิดจึงพัฒนาแนวคิดที่เป็นประโยชน์ คือ1.วางสัญญาด้านจริยธรรมระหว่างผู้จัดทำ AI (วินิจฉัย)กับผู้ใช้
ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดเทคโนโลยีเป็นตัวกลางและทฤษฎีการไกล่เกลี่ยทางเทคโนโลยีของปีเตอร์ พอล เฟอร์เบค
โดยก่อนหน้านี้คือการเป็นกล่าวเป็นนามธรรมที่ไม่ได้เป็นลักษณ์อักษรจึงพัฒนามาเป็นรูปแบบที่เป็นรูปธรรมมาก
ขึ้นคือการจดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสร้างความเชื่อใจให้ทั้งสองฝ่าย ให้มีความคิดชัดเจนแจ่มแจ้งมากขึ้น และ
ต้องเป็นสัญญาที่มีจริยธรรม โดยจริยธรรมมีพื้นฐานมาจากกฎหมาย ศีลธรรม หรือจารีตประเพณีวัฒนธรรมของคน
ในแต่ละสังคมที่แตกต่างกันให้ช่วยสร้างขึ้นและทางคือ2.ผู้สร้างคือบุคคลที่ต้องรับผิดชอบเสนอว่าหากผิดพลาด
ความรับผิดชอบอันดับแรกอย่าให้มีการผลักภาระไปที่ผู้ใช้ บุคคลที่ควรรับผิดชอบคือผู้สร้างหมายถึงตัว ผู้
สร้างสรรค์งานต้องคิดได้เอง ตัดสินใจได้เอง ก่อเจตนาได้เอง ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดแนวคิดต้องการที่ปรึกษา
จริยธรรมระดับโลกเกี่ยวกับ AI ตามทรรศนะของ เกอร์ด แลนเนอร์ ดังนั้นก่อนที่สร้างสรรค์ผลงานต้องศึกษา
ปรึกษาด้านจริยธรรมให้ชัดเจนก่อน เพื่อสร้างผลกระทบน้อยที่สุดในการสร้างสรรค์ปัญญาประดิษฐ์ต่อสังคม
สังเคราะห์ทั้งสองแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบAi ต่อสังคมคือสร้างกฎหมายเทคโนโลยี ของAI (การ
วินิจฉัย)ในแต่ละประเทศขึ้น กำหนดเป็นกฎหมายออกมาในแต่ละประเทศ โดยร่างกฎหมายนั้นจะต้องดูบริบท
โดยรวมที่มาจากแต่ละสังคมว่าต้องการอะไร เพื่อหากฎหมายที่เหมาะสมกับประเทศนั้นๆและสร้างกฎหมายขึ้นให้
เกิดผลกระทบน้อยที่สุดในการแก้ไขปัญหาในการสร้างสรรค์งานปัญญาประดิษฐ์ต่อสังคมนั้นเพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่า
AI เป็นเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์มากกว่าภัยคุกคามของมนุษย์ บทความนี้จึงเสนอทางเลือกที่เป็นประโยชน์
แนวคิดเชิงปรัชญาให้กับผู้ใช้เทคโนโลยียุคใหม่
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ธรรมชาติของมนุษย์ในทรรศนะของรูซโซ: บทวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย
เสาวลักษณ์ บุญคำ49

บทคัดย่อ
เนื่องจากในเหตุการณ์ในปัจจุบันมีปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายหรือจิตใจที่ทุก
คนพยายามเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา ผู้เขียนจึงสนใจเสนอบทวิเคราะห์เรื่องธรรมชาติของมนุษย์(Back to
Nature) ในทรรศนะรูซโซที่กล่าวว่า“มนุษย์ไม่มีคนเลว เพียงแต่สังคมต่างหากที่ทำให้เป็นคนเลว”กล่าวคือ
ธรรมชาติของมนุษย์นั้นดีอยู่แล้ว กฎเกณฑ์ต่างๆที่สร้างมานั้นทำให้มนุษย์หลีกหนีจากธรรมชาติซึ่งเป็นแนวคิด
พื้นฐาณของรูซโซว่าด้วยเรื่องธรรมชาติของมนุษย์คือธรรมชาติของมนุษย์นั้นดำเนินชีวิตอย่างอิสระ(Free will)ไม่
ซับซ้อนและมีความต้องการในแต่ละเรื่องที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับในปัจจุบันต้องการเพียงพื้นฐานของมนุษย์ที่พึงมี
เท่านั้นก่อนที่จะมีการสร้างอารยธรรมและสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น”ความเทียม”คือสภาวะที่ไม่เป็นธรรมชาติถูก
ประดิษฐ์ขึ้นและเชื่อว่าอารยะธรรมหรือความเจริญก้าวหน้าเหล่านี้ซึ่งเป็นเหตุให้มนุษย์นั้นเสื่อมทรามลงตกเป็นทาส
ของศิลปะวิทยาและอารยธรรมทำให้หลีกหนีจากเสรีภาพที่เคยมีที่เป็นแก่นแท้ของธรรมชาติมนุษย์หายไปและวิธีที่
ทำให้คนกลับไปสู่ธรรมชาติโดยผ่านระบบการปฎิรูปศึกษาจากในหนังสือเอมีลว่าด้วยวิธีที่ช่วยลดปัญหาในอาญา
กรรมคือการที่ทำตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติในทรรศนะรุซโซดังปรากฎในหนังสือเอมีลที่ว่าให้ธรรมชาติเป็นครู
ของเด็กคือควรปฎิรูปการสอนดั้งเดิมที่มักให้การศึกษาแก่เด็กไม่เป็นลักษณะธรรมชาติสอนเรื่องพลเมืองกับเด็ก
มากกว่าได้ใช้ประสาทต่างๆ ของเด็กจนเกิดความแก่กล้าและชำนาญและรูชโซไม่เห็นด้วยในการที่เราจะสอนหน้าที่
พลเมืองดีให้ แต่จะต้องสอนวิธีทำตนให้เป็น "คน" เสียก่อน ซึ่งหมายความว่าปล่อยให้ธรรมชาติเป็นครูสอนแทน
เรามีหน้าที่เพียงคอยป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมกันไม่เหมาะสมกับเด็กและการปฎิรูประบบการศึกษานั้นยังมีผลต่อ
การลดอาชญากรรมเช่น การปฎิรูปกฎหมายการศึกษาให้เป็นแบบรูซโซคือมีลักษณะให้สอดคล้องกับธรรมชาติมาก
ที่สุด ธรรมชาติในที่นี้หมายถึงการเข้าใจสิ่งที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติมากกว่าการสร้างนิยาม กรอบจริยธรรมต่างๆ
ความรู้ที่ปรุงแต่งผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติดั้งเดิม ซึ่งในแต่ก่อนนั้น ไม่มี
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ผู้เขียนจะประยุกต์แนวคิดเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ (Back to Nature) ในทรรศนะของรูซโซมา โดยใช้วิธี
ที่ช่วยลดปัญหาในอาญากรรมในสังคมไทยคือการปฎิรูปการศึกษาที่ต้องสอดคล้องกับธรรมชาติในทรรศนะรุซโซดัง
ปรากฎในหนังสือเอมีลที่ว่าให้ธรรมชาติเป็นครูของเด็กคือ ควรปฎิรูปการสอนที่แต่เดิมที่มักให้มีการศึกษาแก่เด็กไม่
เป็นลักษณะธรรมชาติเช่น สอนเรื่องพลเมืองดีกับเด็กมากกว่าได้ใช้ประสาทต่างๆของเด็กจนเกิดความเก่งและ
ชำนาญเกินความเหมาะสมรูชโซไม่เห็นด้วยในการที่เราจะสอนหน้าที่พลเมืองดีให้กับเด็ก แต่จะต้องสอนวิธีทำตน
ให้เป็น "คน" เสียก่อน ซึ่งหมายความว่าปล่อยให้ธรรมชาติเป็นครูสอนแทน เรามีหน้าที่เพียงคอยกีดกันไม่ให้
สิ่งแวดล้อมกันไม่เหมาะสมกับเด็ก
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