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-ความรู้ ปรัชญา และข่าวปลอมในยุคดิจท
ิ ัล-

เอกสารสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ
(Proceedings)
การประชุมสามัญประจำปี 2563
(Annual Society Conference)

ในหัวข้อ “ความรู้ ปรัชญา และข่าวปลอมในยุคดิจิทัล”
โดย สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
(Philosophy and Religion Society of Thailand)
ร่วมกับ
(with)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(Faculty of Humanities and Social Science Bansomdejchaopraya Rajabhat University)
วันจันทร์ที่ 14 และวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563
(14-15 December 2020)
ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 27)

เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นำไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน

-ความรู้ ปรัชญา และข่าวปลอมในยุคดิจท
ิ ัล-
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คำสั่ง สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
ที่ 2 /2563
เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและคณะกรรมการรับบทความ
สืบ เนื่องจากที่ส มาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยร่ว มกับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมสามัญประจำปีในหัวข้อ“ความรู้
ปรัชญา และข่าวปลอมในยุคดิจิทัล” ในวันที่ 14 และ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ ห้องประชุมชั้น 16
อาคาร 27 คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
กรุงเทพมหานคร และในการประชุม มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการ นิ สิต
และนักศึกษา เพื่อให้ผลงานดังกล่าวมีมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการ สมาคมฯ จึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความ พร้อมคณะกรรมการรับบทความดังต่อไปนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

ประธานกรรมการ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา

รองประธานกรรมการ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.

กรรมการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
4. อาจารย์ ดร.ชาญ มายอด

กรรมการ

คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
5. อาจารย์ ดร.เทพทวี โชควศิน

กรรมการ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเษตรศาสตร์
6. อาจารย์ ดร.ปิยฤดี ไชยพร

กรรมการ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. อาจารย์ ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นำไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน

กรรมการ

-ความรู้ ปรัชญา และข่าวปลอมในยุคดิจท
ิ ัล-
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8. อาจารย์ อุทัช เกสรวิบูลย์

กรรมการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรประภา ชวนะญาณ

กรรมการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. อาจารย์ ดร. ปิยะณัฐ ประถมวงษ์

กรรมการ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
11. อาจารย์ ดร.เจิด บรรดาศักดิ์

กรรมการ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการรับบทความ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพทวี โชควศิน ประธานกรรมการ
2. พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโมม ผศ.ดร.
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา
4. อาจารย์ ดร.ปิยฤดี ไชยพร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกระทั่งการประชุมแล้วเสร็จ
สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563

(ศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์)
นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นำไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน
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-ความรู้ ปรัชญา และข่าวปลอมในยุคดิจท
ิ ัล-

กำหนดการงานประชุมสามัญประจำปี 2563 ในหัวข้อ “ความรู้ ปรัชญา และข่าวปลอมในยุคดิจิทัล”
โดย สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันจันทร์ที่ 14 และวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 27)
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
08.00-08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30-08.45 น.

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กล่าวพิธีเปิด

08.45-09.45 น.

ความคิดเชิงวิพากษ์และปรัชญาการศึกษาของ จอห์น ดิวอี้
(อ.ดร. ณฐิกา ครองยุทธ ม.มหิดล)

09.45-10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.00 – 10.30 น.
11.00 – 11.30 น.
12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารว่าง
นำเสนอบทความ (ห้องประชุมวิทาลัยการดนตรี ชั้น 16 อาคาร 27)
“ปาณาติบาต: จากการฆ่าเอง เครื่องมือฆ่า ใช้คนอื่นฆ่า เครื่องจักรฆ่า และโปรแกรมฆ่า” ผศ.ดร. อำนาจ ยอดทอง (ม.มหิดล)
“จริยธรรมเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ในมุมมองพุทธทาส” ผศ.ดร. อำนาจ ยอดทอง (ม.มหิดล)
“เรื่องเล่าของชีวิตที่ดี” ดร. เจิด บรรดาศักดิ์ (ม.มหิดล)
พักรับประทานอาหารกลางวัน

เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นำไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน
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-ความรู้ ปรัชญา และข่าวปลอมในยุคดิจท
ิ ัล-

13.00 - 14.00 น.

ญาณวิทยากับข่าวปลอม : ปัจเจกชน กลุ่มคน และวิทยาศาสตร์เปิด ในฐานะแนวทางบรรเทาปัญหา
(ผศ.ดร. ศิรประภา ชวะนะญาณ จุฬาลงกรณ์ฯ)

14.00 - 14.15 น.

พักน้ำชา/กาแฟ อาหารว่าง

14.15 - 15.45 น.

นำเสนอบทความ

ห้อง 2708A
14.15 – 14.45 น.
14.45 – 15.15 น.
15.15 – 15.45 น.
ห้อง 2708B
14.00 – 14.30 PM –
15.00 – 15.30 PM
14.30 – 15.00 PM 15.30 – 16.00 PM 16.00 – 16.30 PM 15.45 - 16.45 น.

ห้อง 2708A
“บางเงาที่เลือนลางของภาวะข้อมูลท่วมท้น: อุปมานิทัศน์เรื่องถ้ำกับโลกอินเทอร์เน็ตภาษาไทย”
พุฒวิทย์ บุนนาค
“ตัวตนออฟไลน์และตัวตนออนไลน์: ตัวตนไหนจริงกว่ากันและ/หรือเป็นตัวตนที่พึงประสงค์มากกว่ากัน”
ภูดิส ศิสิตศิชศักดิ์ /
“ความจริง: ความรู้ ปรัชญา และข่าวปลอมในยุคดิจิทัล” มงคล เทียนประเทืองชัย /
ห้อง 2708B
“A Conversation on Intention in Art” Frank Hoffman /
“Nietzschean Intellectual Virtues and COVID-19 Fake News” Joseph Martin Jose /
“Mapping Life-Affirmation in the Anthropocene: Cynical Reason and (Post-)Truth”
Anton Heinrich Rennesland /
“Befriending with Neighbors: Rethinking Kierkegaard’s Concern about Friendship”
Puttipong Oungkanungveth /
“Knowledge, Philosophy and Fake NEWS in Digital Era”
Surachai Phetkaew
ประชุมใหญ่ประจำปีสมาคม

เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นำไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน
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-ความรู้ ปรัชญา และข่าวปลอมในยุคดิจท
ิ ัล-

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563
09.30-10.00 น.

เสวนาเพื่อเป็นเกียรติแก่ ศ.ดร. วิทย์ วิศทเวทย์
รศ. สมฤดี วิศทเวทย์, ผศ. อุกฤษฏ์ แพทย์น้อย, ผศ.ดร. ประทุม อังกูรโรหิต, รศ.สิวลี ศิริไล, ผศ. สุนัย ครองยุทธ

10.00-10.15 น.

อาหารว่าง

10.15-11.45 น.

เสวนาเพื่อเป็นเกียรติแด่ ศ.ดร. วิทย์ วิศทเวทย์(ต่อ)
รศ.ดร. สมฤดี วิศทเวทย์, ผศ. อุกฤษฏ์ แพทย์น้อย, ผศ.ดร. ประทุม อังกูรโรหิต, รศ.สิวลี ศิริไล, ผศ. สุนัย ครองยุทธ

11.45 - 12.45 น.
ห้อง 2708A
12.45 – 13.15 น.
13.15 – 13.45 น.
13.45 – 14.00 น.
14.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.00 น.
15.00 – 15.30 น.

อาหารกลางวัน
นำเสนอบทความ
“การคิดวิพากษ์ในฐานะคุณลักษณะทางปัญญา” ดร. ณฐิกา ครองยุทธ /
“ข้อเสนอเรื่องการยกเลิกใช้คำว่า ‘ข่าวปลอม’ ของโจชัว แฮบกู้ด-คู้ท: ข้อโต้แย้งบางประการ” กษิดิศ พรมรัตน์ /
อาหารว่าง
นำเสนอบทความ
“ความจำเป็นของปรัชญาเทคโนโลยีและการคิดเชิงวิพากษ์ในยุคดิจิทัล” ธัลดล ตั้งกิจเจริญพร /
“สังคมออนไลน์กับค่าความจริงในโลกที่เปลี่ยนไป” อรุณี สุวรรณประภา /
“Instrumental Reason and Recognition: How Robots Can be Human” ปวริศร์ หนูทอง

เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นำไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน
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-ความรู้ ปรัชญา และข่าวปลอมในยุคดิจท
ิ ัล-

15.30 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.
16.30 – 17.00 น.
15.30 น.

“ความสุดโต่งในแนวคิด Technological Determinism ที่มองข้ามความเป็นสังคมศาสตร์” พีรยา เทียมปัญญา
“From A.I. Artificial Intelligence (2001) to Black Mirror (2011): Human’s Perspectives on Technology in the
Media” บุณยานุช ปัญจไพบูลย์
“Metafictional Avatar: The new role of the self in metafictional games”
ปาเจรา ธนสมบูรณ์กิจ
ปิดประชุม

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียน สำหรับบุคคลทั่วไป 800 บาท สมาชิกสมาคมฯ นิสิตนักศึกษา 600 บาท
ค่าที่พักและค่าเดินทางเบิกได้ที่ต้นสังกัดตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๖ฝว.๙๕ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ และเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือว่าเป็นวันลาเมื่อผู้บังคับบัญชาอนุญาตแล้ว

เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นำไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน
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-ความรู้ ปรัชญา และข่าวปลอมในยุคดิจท
ิ ัล-

สารบัญ
หน้า
1

“ปาณาติบาต: จากการฆ่าเอง เครื่องมือฆ่า ใช้คนอื่นฆ่า เครื่องจักรฆ่า และโปรแกรมฆ่า”

1

ผศ.ดร. อำนาจ ยอดทอง

2

“จริยธรรมเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ในมุมมองพุทธทาส”

3

“เรื่องเล่าของชีวิตที่ดี”

4

6

“บางเงาที่ เลื อ นลางของภาวะข้ อ มู ล ท่ว มท้น: อุปมานิทั ศน์เ รื่ อ งถ้ ำกับโลกอิน เทอร์ เ น็ ต 11
ภาษาไทย”
พุฒวิทย์ บุนนาค
“ตัวตนออฟไลน์และตัวตนออนไลน์: ตัวตนไหนจริงกว่ากันและ/หรือเป็นตัวตนที่พึงประสงค์ 13
มากกว่ากัน”
ภูดิส ศิสิตศิชศักดิ์
“A Conversation on Intention in Art”
Frank Hoffman 15

7

“Nietzschean Intellectual Virtues and COVID-19 Fake News”

8

“Mapping Life-Affirmation in the Anthropocene: Cynical Reason and (Post- 44
)Truth”
Anton Heinrich Rennesland
“Befriending with Neighbors: Rethinking Kierkegaard’s Concern about Friendship” 54

5

9

ผศ.ดร. อำนาจ ยอดทอง

4

ดร. เจิด บรรดาศักดิ์ 9

Joseph Martin Jose

35

Puttipong Oungkanungveth

10 “Knowledge, Philosophy and Fake NEWS in Digital Era”
11 “การคิดวิพากษ์ในฐานะคุณลักษณะทางปัญญา”
12
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ปาณาติบาต: จากการฆ่าเอง เครื่องมือฆ่า ใช้คนอื่นฆ่า เครื่องจักรฆ่า และโปรแกรมฆ่า
ผศ.ดร.อำนาจ ยอดทอง
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: amchinjang@gmail.com

บทคัดย่อ
บทความชิ้นนี้มุ่งวิเคราะห์หลักเบญจศีล (ศีล 5) ข้อ 1 ปาณาติบาตา เวรมณี แปลว่า การงดเว้น
จากการทำลายชีวิตมนุษย์และสัตว์ เพื่อนำมาใช้ตัดสินประเด็นจริยธรรมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ในสังคมสมัยใหม่
ซึ่งแต่เดิมตามหลักสิกขาบทข้อนี้ระบุพฤติกรรมการฆ่าอยู่ 3 แบบ คือ การฆ่าด้วยตัวเองหรือการใช้อาวุธและ
เครื่องมือฆ่าด้วยตนเอง การใช้ สั่ง หรือบังคับให้คนอื่นฆ่าแทนตน และการกล่าว ชักชวน ยกย่อง หรือ
สรรเสริญการฆ่า (สํ.ม. (ไทย) 19/1003/502) แต่ในสังคมสมัยใหม่รูปแบบการฆ่าเปลี่ยนไป มีการใช้เครื่องจักร
ฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ โดยปิดเปิดด้วยปุ่มปุ่มเดียว ไม่ว่าเจ้าของเป็นผู้ควบคุมเอง หรือมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
ควบคุม รวมถึงการควบคุมเครื่องจักรการฆ่าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) ทำให้เกิด
ประเด็นว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ ใครบ้างที่ถือว่า ผิดศีลข้อนี้บ้าง และในกรณีใดถือว่าผิด และกรณีใดถือว่าไม่ผิด
ในกรณีการฆ่าด้วยตนเอง หรือการฆ่าด้วยกายตนเอง เช่น มือหรือเท้า หรือฆ่าด้วยของที่เนื่องด้วย
กาย (ที่ไม่ใช่อาวุธสำหรับฆ่า) เช่น ขับรถชนด้วยตนเอง เป็นต้น เรียกว่า “สาหัตถิกประโยค” ซึ่งการฆ่าดังกล่าว
นี้จะผิดศีลข้อนี้ได้ก็ต่อเมื่อประกอบด้วยเกณฑ์สำคัญ 5 ประการ คือ 1) สัตว์ที่ถูกฆ่าเป็นสัตว์มีชีวิต 2) ผู้ฆ่ารู้ว่า
เป็นสัตว์มีชีวิต 3) มีเจตนา จงใจ หรือมีจิตคิดจะฆ่า 4) มีความพยายามหรื อลงมือกระทำการฆ่า และ 5) สัตว์
ตายด้วยความพยายามนั้น (ขุ.อิติ.อ. (ไทย) 45/445-446 และ วิ.มหา.อ. (ไทย) 2/385-386) หากการกระทำ
ดังกล่าวขาดข้อใดข้อหนึ่งถือว่า “ไม่ผิดศีล”เช่น นายแดงขับรถตั้งใจเหยียบแมวให้ตาย แต่ผลปรากฏว่าแมว
ไหวตัวทัน ถูกเหยียบขาหักวิ่งหนีไป แมวยังไม่ตาย ในกรณีนี้ถือว่า “ไม่ผิดศีล” เพราะขาดองค์ประกอบข้อ 5
(สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น) แต่ถ้าแมววิ่งหนีไปและไปนอนตายด้ว ยผลของพิษบาดแผลที่เกิดจากการถูก
เหยียบนั้น ในกรณีนี้ถือว่า “นายแดงผิดศีลข้อปาณาติบาต” (นับตั้งแต่มันตาย) นอกจากนี้การฆ่าด้วยตนเองยัง
แบ่งออก 2 ประเภท คือ 1) การฆ่าแบบเจาะจงคนหรือสัตว์ คนใดคนหนึ่งหรือหลายๆคน สัตว์ตัวใดตัวหนึ่ง
หรือหลาย ๆ ตัว และ 2) การฆ่าแบบไม่เจาะจงคนหรือสัตว์เช่น ถือปืนตั้งใจฆ่าทุกคนที่ตนเจอ (วิ.มหา.อ. (ไทย)
2/392)
กรณีการใช้ สั่ง หรือบังคับให้คนอื่นฆ่าแทนตน ใช้อาวุธฆ่า ใช้เครื่องมือฆ่า ใช้เครื่องจักรฆ่า ใช้
โปรแกรม หรือระบบเอไอฆ่าก็ตาม และไม่ว่าจะผ่านคนงานผู้ใช้ระบบกี่ทอดก็ตาม การใช้หรือการสั่ งนั้นจะต้อง
ไม่ใช่การสั่งโดยระบุเงื่อนไขที่ชัดเจนใน 6 ประการ คือ 1) เจาะจงว่าเป็นสัตว์ตัวใดตัวหนึ่ง (วัตถุ) 2) ระบุเวลา
ฆ่า (กาล) 3) ระบุสถานที่ (โอกาส) 4) ระบุอาวุธ (อาวุธ) 5) ระบุอิริยาบถในการฆ่า (อิริยาปถ) และ 6) กำหนด
วิธีการหรืออาการในการฆ่า (วิ.มหา.อ. (ไทย) 2/395) เนื่องจากการสั่งหรือใช้ให้ฆ่า (อาณัตติกประโยค) โดย
ระบุอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างชัดเจน ผู้ฆ่าจะต้องปฏิบัติให้ได้ตามคำสั่งนั้น เช่น ถ้าระบุเวลาว่าต้องฆ่าให้ตายตอน
เที่ยงตรง (กาล) ถ้าเกิดว่าสัตว์นั้นเกิดตายในขั้นตอนการฆ่าก่อนหรือหลังเที่ยง ย่อมถือว่า ผู้สั่งหรือผู้ใช้ “ไม่ผิด
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ศีลข้อนี้” ส่วนผู้ปฏิบัติตามคำสั่งอาจ “ผิดศีล” ก็ได้ถ้าขณะใดขณะหนึ่ง (ก่อนฆ่า ขณะฆ่า และหลังฆ่า) เกิดรู้สึก
ยินดีหรือมีจิตคิดฆ่าเพียงนิดเดียว ย่อมถือว่ามีจิตคิดฆ่า (วธกจิต) ถ้าผู้ปฏิบัติตามคำสั่งไม่มีจิตคิดฆ่าและไมรู้สึก
ยินดีเลยตลอดการฆ่าทั้ง 3 ช่วงเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น ถูกบังคับ ข่มขู่ ถูกลงโทษ เป็นต้น จึงต้อง
ฝืนใจทำตาม ตามลักษณะนี้ย่อมถือว่า “ผู้ป ฏิบัติตามคำสั่ง” ไม่ผิดศีลข้อนี้ ซึ่งในประเด็นนี้ทำให้เห็นชัดเจนว่า
ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งทำตามผู้สั่ง จึงเป็นเหมือนหุ่นเชิดหรื อหุ่นยนต์ เพราะไม่มีจิตหรือความคิดในการกระทำเป็น
ของตนเอง ดังนั้นมนุษย์ผู้เป็นเสมือนหุ่นยนต์เหล่านี้จึงไม่ถือว่า “ผิดศีล” ส่วนผู้สั่งนั้นถ้าหากทำตามคำสั่งไม่ว่า
จะระบุเงือนไข หรือไม่ระบุเงื่อนไขก็ตาม ถ้าสัตว์ตายตามคำสั่งที่มีเงื่อนไข หรือไม่มีเงือนไขก็ตาม ย่ อมถือว่า ผู้
สั่งหรือบังคับย่อมเป็นผู้กระทำ “ผิดศีล” ตามเงือนไข หรือตามที่ไม่มีเงือนไข ตัวอย่างการสั่งฆ่าโดยไม่มีเงือนไข
เช่น นาย ก สั่งให้นาย ข ไปฆ่านาย ค ให้ตายไม่ว่าด้วยวิธีใด ขอให้นาย ค ตายลงไปเท่านั้น ในกรณีนี้ในอรรถ
กถาระบุว่า นาย ข ฆ่านาย ค จนถึงแก่ความตายเมื่อไหร่ ย่อมถือว่า องค์ประกอบการฆ่าครบสมบูรณ์เมื่อนั้น
ถ้าผู้รับคำสั่งมีจิตคิดฆ่าถือว่าผิดศีลตั้งแต่นาย ค ตายลง แต่ถ้าผู้รับคำสั่งไม่มีจิตคิดว่า ถือว่า ผู้ฆ่าไม่ผิดศีล ส่วน
ผู้สั่งให้ถือว่าผิดศีลในเมื่อนาย ค ได้ตายลงไปแล้ว และให้เริ่มนับระยะเวลาการผิ ดศีลตั้งแต่ “สั่งการฆ่าเสร็จสิ้น
แล้ว” (อ้างใน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2456: 37) เช่น ถ้าสั่งฆ่าเมื่อปีที่แล้ว และ
คนถูกสั่งฆ่าตายในปีนี้ ให้ถือว่า ผู้สั่ งผิดศีลนับตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนั้น กรณีแบบนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะการสั่งฆ่าที่ไม่
เจาะจง หรือไม่มีเงื่อนไขเท่านั้น
กรณีการใช้อาวุธและเครื่องมือฆ่าด้วยตนเอง การฆ่าด้วยอาวุธที่ต้องใช้การขว้าง พุ่ง ปล่อย หรือยิง
ไปเพื่อทำร้ายให้ตาย เช่น ยิงปืน พุ่งหอก รวมทั้งการใช้ของที่เนื่องด้วยกายเป็นอาวุธในการฆ่า เช่น ท่อนไม้
ก้อนหิน เรียกการฆ่าแบบนี้ว่า “นิสสัคคิยประโยค” และการใช้เครื่องมือฆ่าที่ติดตั้งอยู่ประจำที่ ทั้งที่สามารถ
เคลื่อนที่ได้ และมีขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เช่น เครื่องประหาร หลุมพราง เรียกว่า “ถาวรประโยค”
(ขุ.อิติ.อ. (ไทย) 45/446) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องเครื่องจักรฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ จัดเป็นพฤกรรมการฆ่าแบบ
ถาวรประโยค โดยมีบุคคลที่เกี่ยวอย่างน้อย 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้ออกแบบและผลิตเครื่องจักร 2) ผู้ซื้อหรือเจ้าของ
โรงงาน 3) คนงานที่ใช้เครื่องจักร กรณีนี้ผู้ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินว่า “ผิดศีลหรือไม่ และเมื่อไหร่” อยู่
ที่คนกลุ่มที่ 3 คือ “คนงานที่ใช้เครื่องจักร” นั่นคือ นับตั้งแต่คนที่ใช้เครื่องจักรได้เปิดเครื่องจักรให้ทำงานฆ่า
สัตว์และสัตว์นั้นได้ตายลง ถือว่าวินาทีนั้นได้มีการทำผิดศีลที่สมบูรณ์แล้ว ส่วนใครผิดจะต้องพิจารณาเป็นกรณี
ไป ถ้าคนงานที่ใช้เครื่องจักรมีความรู้สึกยินดีขณะใดขณะหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นก่อนเปิดเครื่อง ขณะเปิดเครื่อง และ
หลังจากปิดเครื่อง หรือหลังจากสัตว์ตายไปแล้ว ย่อมถือว่าคนงานนั้นมี “วธกจิต” คือ มีจิตคิดฆ่าสัต ว์แล้ว
(ส่วนองค์ประกอบข้อื่ นๆ ย่อมครบสมบูรณ์) จึงถือว่าคนงานที่ใช้เครื่องจักรได้กระทำการผิดศีลแล้ว แต่ถ้า
ตลอดเวลาทั้ง 3 ขณะข้างต้น ไม่มีความรู้สึกยินดีเลย ย่อมถือว่าไม่มีจิตคิดฆ่า จึงไม่ผิดศีลข้อนี้ ส่วน “ผู้ซื้อ
เครื่องจักรหรือเจ้าของโรงงาน” นั้นย่อมถือเป็นการกระทำผิดศีล นับตั้งแต่คนงานได้ใช้เครื่องจักรนั้นในการ
กระทำให้สัตว์ตายลง ซึ่งให้ถือว่าผิดศีลข้อนี้โดยเริ่มตั้งแต่วันที่สั่งการให้คนงานใช้เครื่องจักรฆ่าสัตว์ (ไม่ใช่ตั้งแต่
วันที่สัตว์ตาย) และ “ผู้ออกแบบและผลิตเครื่องจักร” ถ้าออกแบบและผลิตเพียงอย่างเดียว ย่อมถือว่า “ไม่ผิด
ศีล” (เป็นเพียงความชั่วทางใจหรือมโนทุจริต เพราะคิดออกแบบเครื่องจักรฆ่าสัตว์) แต่ถ้าได้มีส่วนในการกล่าว
แสดงวิธีการทำงาน กล่าวยกย่องพรรณานาสรรพคุณหรือการทำงานของเครื่องจักรของตน หรือกล่าวชักชวน
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ชักจูง หรือชักนำให้เจ้าของโรงงานซื้อเครื่องจัก รฆ่าสัตว์ ย่อมถือว่า “ผิดศีล” เช่นเดียวกับผู้ซื้อเครื่องจักรหรือ
เจ้าของโรงงาน และนับผิดศีลสมบูรณ์เมื่อเครื่องจักรฆ่าสัตว์ให้ตาย และถือว่าเริ่มผิดศีลย้อนหลังไปตั้งแต่วัน
บรรยายสรรพคุณและเชิญชวนให้ซื้อในวันนั้น ส่วนโปรแกรมควบคุมการฆ่าสัตว์ และรวมถึงโรงฆ่าสัตว์ ที่ใช้
หุ่นยนต์ เอไอ ในการดำเนินการก็ตาม ให้พิจารณาเช่นเดียวกับเครื่องจักรฆ่าสัตว์นี้ และเมื่อพิจารณาในแง่การ
เจาะจงฆ่า เครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมระบบการฆ่าสัตว์นี้ย่อมจัดเป็นการฆ่าแบบไม่เจาะจง
คำสำคัญ: ปาณาติบาต, การฆ่า, เครื่องมือฆ่า, เครือ่ งจักรฆ่า, โปรแกรมฆ่า
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อิติวุตตกะ เล่ม 45 หน้า 445-446.
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. 2456. วินัยมุขเล่ม 1 หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี. พิมพ์ครั้ง
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จริยธรรมเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ในมุมมองพุทธทาสภิกขุ1
ผศ.ดร.อำนาจ ยอดทอง
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: amchinjang@gmail.com

บทคัดย่อ
บทความชิ้นนี้มุ่งวิเคราะห์มุมมองเกี่ยวกับจริยธรรมเพศสัมพันธ์ของพุทธทาสภิกขุ หรือ พระธรรม
โกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) ผู้เป็นนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาคนสำคัญคนหนึ่งในสังคมไทย ที่ให้ความสนใจ
ในประเด็นจริยธรรมเพศสัมพันธ์ หรือจริยธรรมเซ็กส์ เช่นเดียวกับนักจริยศาสตร์เซ็กส์เช่น นักบุญอไควนัส (St.
Aquinas) ผู้เป็นนักทฤษฎีกฎธรรมชาติคนหนึ่ง ในกรณีของพุทธทาสภิกขุนั้น ท่านได้ยืนยันว่า แนวคิดดังกล่าว
นี้ท่านคิดเอง ไม่มีการอ้างอิงจากคัมภีร์ใด ๆ (พุทธทาสภิกขุ, 2519: 469) โดยแสดงผ่านหนังสือ 4 เล่ม คือ
บรมธรรมภาคต้น (2541) ฆราวาสธรรม (2537) ก ข ก กา ของการศึกษาพุทธศาสนา (2518) โมกขธรรม
ประยุกต์ (2519) และต่อมามีเล่มที่รวบรวมเนื้อหาทั้ง 4 เล่มเป็นเล่มเดียว คือ โมกขธรรมประยุกต์เพื่อชีวิตที่ดี
งาม: บางแง่มุมของกามในทัศนะพุทธทาสภิกขุ (กลุ่มพุทธทาสศึกษา, 2542) เพื่อแสดงแนวคิดจริยธรรม
เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ในมุมมองของท่าน ในขณะที่นักปราชญ์ทางด้านพระพุทธศาสนาไม่ค่อยให้ความสำคัญกับ
ประเด็นนี้มากนัก นอกจากจะกล่าวถึงในเบญจศีลเบญจธรรมข้อสามแล้วก็มักมองว่า เป็นสิ่งไม่ดี เป็นสิ่ง
เลวร้าย เป็นสิ่งต้องห้าม เป็นสิ่งที่ขัดขวางและทำลายชีวิตของนักบวช และขัดขวางการดำเนินไปสู่พระนิพพาน
(Ilangakoon, Samantha 2016: 136) อีกทั้งยังมองว่าเป็นเรื่องของชาวบ้าน ไม่เกี่ยวกับพระสงฆ์ จึงไม่ได้ให้
ความสนใจเท่าไหร่นัก มีเพียงพุทธทาสภิกขุเท่านั้นที่ได้แสดงแนวคิดจริยธรรมเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ไว้อย่าง
ชัดเจน
ถึงแม้ว ่าพุทธทาสภิก ขุ ไ ม่ ได้ใช้ ค ำนี้โ ดยตรงในการแสดงแนวคิด ของท่า น แต่ท่านก็กล่ า วถึ ง
เพศสั ม พั น ธ์ ใ นฐานะเป็ น การแสดงออกของกามธาตุ อ ย่ า งหนึ ่ ง (พุ ท ธทาสภิ ก ขุ , 2518: 127-142) หรื อ
เพศสัมพันธ์ในความหมายของคำว่า “เพศ”และ “ฆราวาส” โดยถือว่า เพศสัมพันธ์เป็นสาระสำคัญ ของ
ฆราวาส (ผู้ครองเรือง) (พุทธทาสภิกขุ , 2537: 186-188) หรือ เพศสัมพันธ์เป็นลักษณะหนึ่งของการสืบพันธุ์
(พุทธทาสภิกขุ, 2519: 469-472) และเพศสัมพันธ์เป็นกามารมณ์อย่างหนึ่งดังที่กล่าวว่า “ครั้งหนึ่งกามารมณ์
เคยถูกยกย่องว่าเป็นบรมธรรมมาแล้วเช่นพุทธศาสนานิกายตันตระ” (พุทธทาสภิกขุ, 2541: 340-342)
สำหรับพุทธทาสภิกขุแล้ว เพศสัมพันธ์ คือ ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างชายกับหญิง กิจกรรมทาง
เพศระหว่างชายกับหญิง หรือการประกอบกามกิจระหว่างชายกับหญิง คำว่า “เพศ” จึงหมายถึง “เพศตรง
ข้าม” ไม่ใช่เพศใดเพศหนึ่งเพียงอย่างเดียว ถ้าคนเพศชาย เพศตรงข้ามคือเพศหญิง ถ้าคนเพศหญิง เพศตรง
ข้ามคือเพศชาย เพศสัมพันธ์จึงหมายถึงกิจกรรมทางเพศระหว่างชายกับหญิงเท่านั้น ท่านม องว่าเพศใน
1
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ความหมายนี้จึงถือว่าเป็นอุดมคติสำคัญของผู้ครองเรือน หรือ “ฆราวาส” (พุทธทาสภิกขุ , 2537: 168) ถ้า
ไม่เช่นนั้นก็ไม่เป็น ฆราวาส (พุทธทาสภิกขุ , 2537: 129) คำว่า “ฆระ” หรือ “เคหะ” แปลว่า บ้านเรือน
หมายถึง ที่กำบังหรือปิดกั้นการประกอบกิจกรรมระหว่างเพศอันน่ าละอาย จะเห็นว่าในแง่นี้เพศสัมพันธ์เป็น
เรื่องของคนต่างเพศเท่านั้น ส่วนกรณีเพศสัมพันธ์ของคนเพศเดียวกันนั้น แม้มองเผิน ๆ จะเป็นคนเพศเดียวกัน
ก็ตาม แต่พุทธทาสภิกขุกลับไม่มองอย่างนั้น ท่านมองว่า เพศสัมพันธ์ระหว่างคนเพศเดียวกันมีลักษณะไม่ต่าง
กับเพศสัมพันธ์ของคนต่างเพศ เพราะคนเหล่านี้ต่างต้องใช้จินตนาการ (imagination) สร้างมโนภาพว่าเป็น
เพศตรงข้าม จากนั้นจึงแสดงบทบาทในกิจกรรมทางเพศว่าเป็นเสมือนชายหญิง (พุทธทาสภิกขุ , 2541: 342)
ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดในประเด็นนี้ เช่น ในสังคมไทยมองว่า ชายรักชายที่เรียกว่า “เกย์ คิง” คือ เกย์ที่เป็น
ฝ่ายรุกในการร่วมเพศ ได้แก่ ผู้ที่จินตนาการว่าตนเป็นชายพร้อมทั้งแสดงบทบาททางเพศเป็นชายโดยที่อีกฝ่าย
อยู่ในสถานะเป็นหญิง (พจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionary. ออนไลน์ A) ส่วนชาย
รักชายที่เรียกว่า “เกย์ควีน” คือ เกย์ที่เป็นฝ่ายรับในการร่วมเพศ ได้แก่ ฝ่ายที่จินตนาการว่าตนเป็นหญิงพร้อม
ทั้งแสดงบทบาทเป็นหญิงโดยอีกฝ่ายเป็นชาย (พจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionary.
ออนไลน์ B) แม้แต่ผู้หญิงก็เช่นเดียวกัน โดยที่ “ทอม” หรือ “ทอมบอย” คือ หญิงที่สามารถจินตนาการว่า
ตนเองเป็นชายได้สำเร็จ พร้อมทั้งแสดงบทบาทเป็นชายในกิจกรรมทางเพศกับหญิง หรือ “ดี้” คือ หญิงที่
สามารถจินตนาการว่าตนเองเป็นหญิง พร้อมทั้งแสดงบทบาทเป็นหญิงในกิจกรรมทางเพศกับทอมบอยได้ (เอ็ม
ไทย (MThai), 2013. ออนไลน์) หรือแม้กระทั่งการมีเพศสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของ หรือ อวั ยวะเพศเทียม หรือ
ตุ๊กตายาง หุ่นยนต์ เป็นต้น มนุษย์ก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ หากเขาสามารถสร้างมโนภาพความเป็นชายหญิง
ได้สำเร็จ ในแง่นี้คำว่า “เพศสัมพันธ์” ในมุมมองของพุทธทาสภิกขุนอกจากหมายถึง ความสัมพันธ์ทางเพศด้วย
กายแล้ว ยังหมายรวมถึงความสัมพันธ์ทางเพศด้วยการสร้างมโนภาพภายในใจอีกด้วย โดยเรียกอาการนี้ว่า
“การบริโภคเพศตรงข้าม” (เรื่องเดียวกัน, หน้า 345)
เพศสัมพันธ์ในมุมมองของพุทธทาสภิกขุ (2541: 347) แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามวัตถุประสงค์
ของธรรมชาติ คือ
1) เพศสัมพันธ์เพื่อเป็นกามารมณ์โดยตรง มีจุดมุ่งหมายเพื่อความเอร็ดอร่อยทางเนื้อหนัง เพื่อ
กิเลส หรือเพื่อเพศรสที่เกิดจากเพศตรงข้าม เป็นความหลอกลวงทางอายตนะ เกิดความรู้สึกสูงสุดทางอายตนะ
ที่เรียกว่า “ความอร่อย” หรือ “อัสสาทะ” ในลักษณะนี้จึงไม่ใช่เพียงการสนองความต้องการทางเพศเท่านั้น
แต่ยังต้องการความสุข ความสนุก ความเอร็ ดอร่อยจากการกระทำดังกล่าวด้วย เปรียบเสมือนการทานข้าว
สำหรับบางคนต้องเลือกอาหารที่อร่อย ราคาแพง ร้านมีชื่อเสียง บรรยากาศดี เป็นต้น การทานข้าวแบบนี้จึง
ไม่ใช่เพื่อตอบสนองความต้องการทางร่างกายเท่านั้น แต่เพื่อกิเลสของตน เพศสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกัน โดยท่าน
เรียก “เพศรส” “ความเอร็ดอร่อย” หรือ “ความสุขทางเพศ” นี้ว่า เป็น “ค่าจ้างของธรรมชาติ” หรือเป็น
“ความหลอกลวงของอายตนะ” ที่ธรรมชาตินำมาเป็นเหยื่อล่อให้มนุษย์และสัตว์มีเพศสัมพันธ์เพื่อสืบเผ่าพันธุ์
ตนเอง
2) เพศสัมพัน ธ์เพื่อเป็น อาหาร ที่เรียกว่า “ผัส สาหาร” (อาหารทางผั สสะระหว่างชายหญิง)
เปรียบเสมือนคนหิวข้าว ที่หิวข้าวเพราะความต้องการตามธรรมชาติของร่างกาย หรืออวัยวะต่าง ๆ เรียกร้อง
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เมื่อได้ทานข้าว ความหิวกระหายนั้นจึงหมดไป เพศสัมพันธ์ลักษณะนี้จึงเป็นเรื่องของการตอบสนองความ
ต้องการทางร่างกาย หรือบำบัดความกระวนกระวายอันเกิ ดจากความสุขงอมแก่รอบของสิ่งที่เรียกว่า “ต่อม”
หรือ “แกลนต์” ในตัวมนุษย์ ทำให้เกิดความต้องการทางเพศตามธรรมชาติ และเมื่อเกิดขึ้นก็ต้องตอบสนองให้
หมดไป เช่น สัตว์เดรัจ ฉานที่ มีช ่ว งฤดูข องการสืบ พั นธุ์ ในช่ว งเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งในช่ว งนี้ร่างกายจะ
เกิดปฏิกิริยามีความต้องการสืบพันธุ์มากเป็นพิเศษ แต่เมื่อพ้นช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว ความต้องการนี้ก็หมดไป
การมีเพศสัมพันธ์แบบนี้จึงเป็นเพียงการตอบสนองความต้องการของร่างกายตามธรรมชาติของมนุษยเท่านั้น
เมื่อร่างกายต้องการอาหารก็กิน เมื่อร่างกายต้องการน้ำก็ดื่ม เพศสัมพันธ์เพื่อเป็นอาหารนี้จึงเป็นสิ่งที่มีสำหรับ
ผู้ที่ไม่ลุ่มหลงทางกามารมณ์ เช่น พระอริยเจ้าที่เป็นฆราวาสอยู่ในสถานะเป็นสามีหรือภรรยาก็กระทำกิจกรรม
กันเพียงให้บำบัดความกระวนกระวายเกี่ยวกับความหิวทางผัสสาหารเท่านั้น จึงอยู่ในขอบเขตสิ่งที่เรียกว่า
ธรรม ไม่ใช่ความลุ่มหลงทางกามารมณ์เหมือนพวกบูชากามารมณ์
3) เพศสัมพันธ์เพื่อเป็นการสืบพันธุ์ ซึ่งแตกต่างจากความมุ่งหมายเพื่อกามารมณ์และเพื่ออาหาร
อย่างชัดเจน เนื่องจากมนุษย์ต้องการเหลืออยู่ในโลกโดยไม่ขาดสูญไปจากโลกนี้เช่นเดียวกับสัตว์และสิ่งมีชีวิต
อื่น ๆ ดังนั้นมนุษย์จึงต้องมีเพศสัมพันธ์เพื่อการสืบพันธุ์ตนเองให้ดำรงอยู่ในโลกต่อไป ธรรมชาติจึงสร้างอวัยวะ
ต่างๆ เพื่อประโยชน์สำหรับ การสืบ พันธุ์ และสร้างรสของกามารมณ์หรือรสของเพศตรงข้ามมาเพื่ อเป็น
“ค่าจ้าง”หรือ “หลอกล่อ” ให้มนุษย์ทำหน้าที่สืบพันธุ์ การสืบพันธุ์จึงไม่ใช่กามารมณ์ แต่เป็นธรรมชาติอย่าง
หนึ่งที่มมี าเพื่อให้มนุษย์สามารถดำรงอยู่ได้ในโลก “การสืบพันธุ์ที่แท้จริง” คือ การให้มีคนใหม่ หรือสัตว์ตัวใหม่
ออกมาเป็นวัตถุประสงค์ ส่วน “กามารมณ์” นั้นเป็นรสอร่อยสูงสุดทางความรู้สึก ซึ่งธรรมชาติเอามาจ้างหรือ
ล่อให้สิ่งที่มีความรู้สึกทั้งหลายยอมทำการสืบพันธุ์ ดังนั้นสัตว์จึงมีเพียงการสืบพันธุ์กับค่าจ้างนิดเดียวเท่านั้น
(พุทธทาสภิกขุ, 2519: 469) พูดให้ถูกที่สุดก็คือ ธรรมชาติจ้างสัตว์ที่มีชีวิตให้ทำหน้าที่ที่ไม่น่าทำนี้ได้อย่าง
สมัครใจ และเต็มใจก็ด้วยรสกามารมณ์ของเพศตรงข้าม (เพศรส) นี้ดังนั้นธรรมชาติจึงเอาการสืบพันธุ์มาฝากไว้
หรือให้เป็นอันเดียวกันกับการบริโภครสของเพศตรงข้าม เนื่องจากโดยเนื้อแท้ แล้ว “การสืบพันธุ์” มีขอบเขต
กว้างกว่า “การมีเพศสัมพันธ์” เพราะยังมีความหมายรวมถึงการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การเป็นบิดามารดา
การเลี้ยงดูบุตรธิดา และการปฏิบัติทุกอย่างเกี่ยวกับการมีบุตร ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก ลำบาก มีข้อผูกพัน
ยาวนาน และน่าทำ (พุทธทาสภิ กขุ, 2541: 347) รสสูงสุดของกามารมณ์จึงกลายเป็นเครื่องมือหรือค่าจ้างที่
ธรรมชาตินำมาล่อตาล่อใจมนุษย์ให้กระทำการสืบพันธุ์ แต่การสืบพันธุ์สำหรับมนุษยกลับก่อให้เกิดปัญหา
เนื่องจากมนุษย์ลุ่มหลงในการมารมณ์ ให้ความสำคัญกับรสกามารมณ์จนละเลยการทำหน้าที่สืบพันธุ์ ซึ่ งพุทธ
ทาสภิกขุมองว่า ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเฉพาะในหมู่มนุษย์เท่านั้น เพราะสัตว์ไม่มี (สัตว์เพียงต้องการรส
กามารมณ์แล้วยอมทำการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติเท่านั้น)
สำหรับพุทธทาสภิกขุแล้ว แม้เพศสัมพันธ์จะมีวัตถุประสงค์ 3 ประการข้างต้น แต่เพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง
ตามหลักจริยธรรม คือ เพศสัมพันธ์เพื่อการสืบพันธุ์เท่านั้น เพศสัมพันธ์เพื่อการสืบพันธุ์นี้จึงเป็นความต้องการ
ตามธรรมชาติที่ต้องการให้มนุษย์สามารถดำรงอยู่ในโลกนี้ได้อย่างปลอดภัย จึงนับว่าเป็นหน้า ที่ของมนุษย์ตาม
ธรรมชาติที่จะต้องมีเพศสัมพันธ์เพื่อการสืบเผ่าพันธ์ของตนเอง ดังนั้นเพศสัมพันธ์เพื่อการสืบพันธุ์จึงมีลักษณะ
สำคัญ ๒ ประการ คือ 1) เป็นเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงเท่านั้น 2) เพศสัมพันธ์นี้จะต้องมีเป้าหมายเพื่อ
เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นำไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน
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การให้กำเนิดบุตรธิดาเพื่อดำรงเผ่าพั นธ์ตนเองเท่านั้น อีกทั้งยังประณามเพศสัมพันธ์เพื่อกามารมณ์ว่า ทำให้
มนุษย์ตกต่ำ และเลวกว่าสัตว์เดรัจฉาน จึงทำให้พระพุทธศาสนาต้องมีศีล 5 เพื่อควบคุมกามารมณ์ด้านนี้ แม้
จะมุ่งมีเพศสัมพันธ์เพื่อกามารมณ์ แต่อย่างน้อยก็ให้กระทำได้ในขอบเขตของศีลธรรมที่ไม่ทำให้สังคมเดือดร้อน
แนวคิดเพศสัมพันธ์ในมุมมองของพุทธทาสภิกขุนี้มีลักษณะสอดคล้องกับจริยศาสตร์เซ็กส์ (sexual
ethics) ตามทฤษฎีกฎธรรมชาติ (Natural Law Theory or NLT) ที่มองว่า เพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามหลั ก
จริยธรรมคือเพศสัมพันธ์ที่สามารถทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์เท่ านั้น เช่นเดียวกับที่เรากล่าวว่า มีดที่
ดีคือสิ่งที่ตัดสิ่งของได้ดี กีตาร์ ที่ดีคือสิ่งที่เล่นดี เป็นต้น นักบุญอไควนัส (St. Aquinas) และนักทฤษฎีกฎ
ธรรมชาติคนอื่น ๆ มองว่า สมรรถนะทางเพศ (sexual faculties) ของมนุษย์มีเป้าหมายที่แท้จริงเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น คือ การให้กำเนิดชีวิต (procreation) ถึงแม้ว่าการมีเพศสัมพันธ์จะเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจก็ตาม แต่
ความพึงพอใจนี้ก็จะต้องเป็นไปเพื่อการทำหน้าที่หรือเพื่อเป้าหมายตามธรรมชาตินี้เท่านั้น (Dimmock, Mark
and Fisher, Andrew 2017: 171-173) แสดงว่า กิจกรรมทางเพศจะเป็นสิ่ง ที่ดี ถ้าหากว่ามันสอดคล้องกับ
เป้าหมายในการให้กำเนิดชีวิต และจะเป็นสิ่งที่ไม่ดี ถ้าหากว่ามันทำลายเป้าหมายนี้ ซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับ
มุมมองของท่านพุทธทาสภิกขุใน 3 ประเด็น คือ 1) เพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องคือเพศสัมพันธ์ที่มีเป้าหมายเพื่อการ
ให้กำเนิดชีวิตในการดำรงเผ่าพันธุ์ของตนเองเท่านั้น 2) การดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เป็นหน้าที่ตามธรรมชาติ
ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต 3) เพศสัมพันธ์เพื่อการสืบพันธุ์ดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นได้เฉพาะที่เป็นการกระทำระหว่าง
ชายและหญิงเท่านั้น
คำสำคัญ: ปาณาติบาต, การฆ่า, เครื่องมือฆ่า, เครื่องจักรฆ่า, โปรแกรมฆ่า
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เรื่องเล่าของชีวิตที่ดี
เจิด บรรดาศักดิ์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ
ในบทความนี้ต้องการที่จะถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นทางปรัชญาเกี่ยวกับเรื่องความหมายชีวิต ซึ่งเป็น
ประเด็นที่สัมพันธ์กันกับประเด็นเรื่องชีวิตที่ดี ผู้เขียนมองว่าประเด็นเรื่องความหมายชีวิตและกับเรื่องชีวิตที่ดี
ไม่ใช่ประเด็นเดียวกัน เนื่องจากประเด็นเรื่องความหมายชีวิตคือข้อถกเถียงว่าการมีชีวิตอยู่มีนัยยะสำคัญหรือมี
ความหมายอย่างไร หรือเป็นการมุ่งตอบคำถามว่า “เรามีชีวิตอยู่ไปทำไม?” แต่สำหรับประเด็นเรื่องชีวิตที่ดีนั้น
มีนัยยะของการประเมินค่า หรือพยายามที่จะแสวงหาหรือประเมินคุณค่าของการดำรงชีวิต ประเด็นเรื่องชีวิต
ที่ดีมีนัยยะของการยอมรับเอาไว้แล้วว่า การมีชีวิตอยู่เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีคำอธิบายรูปแบบของชีวิตที่
ควรดำรงอยู่ ผู้เขียนมองว่า แม้ประเด็นเรื่องชีวิตที่ดีและความหมายชีวิตไม่ใช่ประเด็นเดียวกัน แต่การตอบ
คำถามว่าชีวิตที่ดีคืออะไรจำเป็นจะต้อง ตอบคำถามเรื่องความหมายของชีวิตเสียก่อน ดังนั้น ในการถกเถียง
ประเด็นเรื่องชีวิตที่ดีจะต้องถกเถียงเรื่องความหมายชีวิตด้วย และผู้เขียนจะเสนอว่าการประเมินชีวิตที่ดีเป็น
กระบวนที่ที่จะต้องทบทวนการดำรงอยู่ซึ่งแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์เรื่องเล่าจะสามารถช่วยให้ประเมินและเข้าใจ
ชีวิตที่ดีได้ โดยแบ่งส่วนของบทความดังต่อไปนี้
1) ประเด็นปรัชญาเกี่ยวกับความหมายชีวิต ในส่วนนี้ผู้เขียนจะทบทวนงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
เรื่องความหมายชีวิตและจะถกเถียงกับแนวคิดกลุ่มสุญนิยม หรือแนวคิดที่เสนอว่าไม่มีความหมายที่แท้จริงของ
ชีวิต การมีชีวิตอยู่เป็นเรื่องที่เข้าใจอย่างมีเหตุผลไม่ได้(Absurd) แต่แนวคิดของ Thaddeus Metz(Metz,
2013) เห็นว่าความหมายของชีวิตแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่คือธรรมชาตินิยมและเหนือธรรมชาตินิยม ผู้เขียนมี
ข้อเสนอว่าแนวคิดของ Metz มีความครอบคลุมที่จะเป็นแนวทางอธิบายความหมายชีวิต และประเด็นเรื่อง
absurdity ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดที่เรียกว่า อัตวิสัยนิยม ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธรรมชาตินิยม 2) ประเด็น
เรื่องชีวิตที่ดี ผู้เขียนจะถกเถียงประเด็นเรื่องความหมายชีวิตกับงานเขียนของ ศ.ดร. วิทย์ วิศทเวทย์ ซึ่งแบ่ง
ชีวิตที่ดีออกเป็น 6 กลุ่มและผู้เขียนเห็นว่าทั้ง 6 แนวคิดยอมรับเอาไว้ก่อนว่าชีวิมีความหมายและควรจะดำรง
อยู่ต่อไป แต่ปัญหาของทัง้ 6 แนวคิดและแนวคิดของ Metz คือให้ภาพความหมายของชีวิตที่เป็นภาพรวมไม่ได้
ซึ่งการประเมินความหมายและคุณค่าของชีวิตไม่ใช่ความเข้าใจช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต แต่เป็นชีวิตทั้งหมดที่
ดำรงอยู่ และ 3) จากปัญหาในส่วนที่ 2) ผู้เขียนเห็นว่าทฤษฎีเรื่องเล่า(Narrative Theory)(Ricoeur,
1995) สามารถช่วยให้เข้าใจคุณค่าของชีวิตในภาพรวมได้ เพราะว่าการมองตนเองเป็นประธาน(subject)ของ

เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นำไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน

-ความรู้ ปรัชญา และข่าวปลอมในยุคดิจท
ิ ัล-

10

ชีวิตและเป็นตัวละครในเรื่องเล่าช่วยให้ชีวิตมีความต่อเนื่องและสามารถประเมินคุณค่าของชีวิตได้ว่าความมีอยู่
ในฐานะเรื่องเล่าเป็นชีวิตที่มีความหมายหรือไม่ และ 4) ผู้เขียนจะถกเถียงเกี่ยวกับข้อโต้แย้งที่อาจจะเกิดขึ้น
จากแนวคิดเรื่องเล่า เช่น เรื่องเล่าเป็นการให้คุณค่าตามอำเภอใจตัวเองหรือไม่? ชีวิตที่ดีมีคุณค่าหลายแบบได้
หรือไม่? เป็นต้น

Metz, T. (2013). Meaning in Life: An Analytic Study: Oxford University Press.
Ricoeur, P. (1995). Oneself as Another (K. Blamey, Trans.): University of Chicago Press.
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บางเงาที่เลือนลางของภาวะข้อมูลท่วมท้น : อุปมานิทัศน์เรื่องถ้ำกับโลกอินเทอร์เน็ตภาษาไทย
พุฒวิทย์ บุนนาค
คณะมนุษยศาสตร์ มหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ
บทความพยายามทำความเข้าใจที่มาที่ไปและนัยพื้นฐานของภาวะข้อมูล ขาดพร่อง (information
underload) ที่พบว่าเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี แม้ว่ายุคปัจจุบันนั้นจะถูกเข้าใจว่าเป็นยุคที่โลกของการสื่อสารกำลัง
เผชิญกับปัญหาเรื่องภาวะข้อมูลท่วมท้น (information overload) ทั้งนี้บทความจะเพ่งเล็งไปที่ภาวะข้อมูลขาด
พร่องที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทั่วไปในโลกของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบนฐานการสืบค้นด้วยภาษาไทย
เป้าหมายของข้อพิจารณาหลักในบทความคือการมองให้เห็นนัยเชิงญาณวิทยาในมิติต่าง ๆ ของสภาวะ
ปัญหาข้างต้น ทั้งที่เกี่ยวกับสถานภาพของการแสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การถือครอง การอ้างความรู้
ตลอดจนการส่งผ่านความรู้ในโลกอิน เทอร์เน็ตภาษาไทย โดยจะเชื่อมโยงนัยดังกล่าวเข้ากับการอภิปรายเพื่อ
สำรวจซ้ำถึงประเด็นปัญหาร่วมสมัยอื่น ๆ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ปัญหาเรื่องการตีความการถือครองความคิดความเชื่อและศักยภาพในการผลิตสร้างความรู้โดยปัญญาประดิษฐ์
(AI) รวมถึงปัญหาเรื่องการสื่อสารด้วยถ้อยคำกำมะลอ (bullshitting) ฯลฯ
กรอบแนวคิดที่บทความจะใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์มีอยู่ใน 2 กรอบด้วยกัน คือกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับมาตรวัดระดับคุณภาพของความเชื่อ/ความรู้ที่สะท้อนอยู่ใน ‘อุปมานิทัศน์เรื่องถ้ำ ’ (Allegory of the
Cave) ของเพลโต้ กับแนวคิดที่ท้าทายกรอบความเข้าใจที่ว่า ‘ความรู้’ คือความเชื่อในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
(knowledge as belief) แล้ ว หั น ไปให้ ค วามสำคั ญ กั บ ‘ความรู้ ’ ในฐานะของ ‘องค์ ค วามรู้ ’ (bodies of
knowledge) แทน
ทั้งนี้ข้อสรุปพื้นฐานของบทความจะเป็นไปในทางบ่งชี้ ว่า 1) ปัญหาความท่วมท้นของข้อมูลแม้จะเกิดขึ้น
อย่างเป็นการทั่วไปในโลกอินเทอร์เน็ตสากล แต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับโลกอินเทอร์เน็ตภาษาไทย 2) เมื่อพิจารณา
สภาพการณ์ของโลกอินเทอร์เน็ตภาษาไทยจากกรอบคิดอุปมานิทัศน์เรื่องถ้ำ จะพบข้อบ่งชี้ถึงสภาวะ ‘หลงเงา’
(ทางปัญญา) อย่างสำคัญ และ 3) การพิจารณาสภาพการณ์ของโลกอินเทอร์เน็ตภาษาไทยตามกรอบคิดเรื่อง
‘องค์ความรู้’ จะเปิดให้เห็นถึงข้อท้าทายเชิงสร้างสรรค์ทางญาณวิทยาจำนวนมากที่มีต่อความก้าวหน้าของทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI
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รายการอ้างอิง
Kieron O’Hara. (2003). “Plato and the Internet” in Will Self (ed.) The End of Everything:
Postmodernism and the Vanishing of the Human. pp. 93-137.
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ตัวตนออฟไลน์และตัวตนออนไลน์:
ตัวตนไหนจริงกว่ากันและ/หรือเป็นตัวตนที่พึงประสงค์มากกว่ากัน
ภูดิส ศิสิตศิชศักดิ์
สาขาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

บทคัดย่อ
ตัวตนนับว่าสำคัญต่อมนุษย์คนหนึ่งมากเพราะตัวตนจะกำหนดพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของเรา
เช่น การทำงาน กิจกรรม การคบเพื่อน การแต่งกาย งานอดิเรก รวมไปถึงความคิด การรับรู้และการวางตนใน
สังคมด้วย โดยปรกติแล้ว เมื่อเรามองหรือค้นพบว่าตัวตนของเราเป็นอย่างไร เราก็มักจะใช้ชีวิตไปในทำนองนั้น
ทั้งนี้และทั้งนั้นอาจต้องพิจารณาถึงบริบททางสังคมด้วย (Goffman, 1956) สิ่งที่ร้ายแรงประการหนึ่งคือถ้าเรา
สูญเสียความเป็นตัวตน การดำเนินชีวิตก็อาจสะดุดได้ (Arrow, 1951) ในปัจจุบันเว็บไซต์ที่เรานิยมเรียกว่า
“เครือข่ายทางสังคม” ทำให้คนส่วนมากสร้างตัวตนออนไลน์ขึ้นมา (Suler, 2002) ตัวตนเดิมที่เป็นหมุดหมาย
แห่งบุคลิกภาพโดยรวมของการใช้ชีวิตที่ผ่านมาจึงกลายเป็นตัวตนออฟไลน์ไปโดยปริยาย สำหรับบุคคลในช่วง
เจเนเรชันเอ็กซ์นั้นมักจะมีพัฒนาการมาในทำนองนี้ แต่คนในเจเนเรชันถัดมา ตัวตนออฟไลน์กับตัวตนออนไลน์
มักจะพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน (McKenna et al.,2002)
สำหรับบุคคลในช่วงเจเนเรชันเอ็กซ์มักจะเชื่อว่าตัวตนที่ดำรงอยู่คือตัวตนจริงของเรา แต่เมื่อมาพบกับ
“เครือข่ายทางสังคม”ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ ทำให้เกิดตัวตนออฟไลน์กับตัวตนออนไลน์
ขึ ้ น มา ขณะที ่ ต ั ว ตนออฟไลน์ ข องแต่ล ะคนยัง คงคล้ า ย ๆ เดิ ม (ด้ ว ยเงื ่ อ นไขหลายอย่า งทำให้ย ากที่จะ
เปลี่ยนแปลงตัวตนออฟไลน์) แต่สำหรับตัวตนออนไลน์นั้นสามารถสร้างให้เหมือนกับตัวตนออฟไลน์ก็ได้หรือทำ
ให้แตกต่างก็ย่อมได้ (Zhao et al., 2008) ผู้เขียนพบว่าใน“เครือข่ายทางสังคม”ในรูปแบบทวิตเตอร์จะพบ
ตัวตนด้านมืดเป็นจำนวนมาก และยังพบว่าในบุคคลคนเดียวกัน ในเฟซบุ๊กจะแสดงความเป็นปกติมากที่สุด
ส่วนในอินสตาแกรมจะลงภาพที่ค่อนข้างดูดี ส่วนในทวิตเตอร์มักจะลงสู่ด้านมืด ถ้ามองแบบผิวเผินอาจสรุปว่า
ตัวตนด้านมืดคือตัวตนเดิมที่หลบซ่อนอยู่ ที่อาจเป็นได้ว่าคนที่ใช้เฟซบุ๊กตามปกติ พอหลงเข้ามาในโลกมืดของ
ทวิตเตอร์ ก็ได้สร้างตัวตนด้านมืดของตัวเองขึ้นมา (Suler, 2002) จากการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า
“เครือข่ายทางสังคม”ในรูปแบบทวิตเตอร์เอื้อทั้งการให้ด้ านมืดที่หลบซ่อนอยู่ได้รับการปลดปล่อยและเอื้อใน
ส่วนที่บุคคลสามารถสร้างด้านมืดของตัวเองขึ้นมา ทั้งสองแบบถือว่าเป็นตัวตนที่ไม่พึงประสงค์ แต่สื่อไปถึง
ตัวตนที่ปรารถนาของบุคคลบางคน (Salih, 2002)
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ผู้ที่ปล่อยให้ด้านมืดเข้าครอบงำจนถลำลึกจนทำให้ตัวตนเกือบจะทั้งหมดเป็ นตัวตนด้านมืดย่อมเสี่ยง
ต่อการที่ตัวเองกลายเป็นตัวตนที่ ไม่พึงประสงค์ (Schultz, 2006)และในท้ายที่สุดอาจกลายเป็นคนที่เข้าสู่
ภาวะการสูญเสียความเป็นตัวตน (Schultz, 2010) จากการศึกษาในระยะหนึ่ง ผู้เขียนเห็นว่ายากมากที่จะ
สรุปว่าตัวตนไหนที่จริงกว่ากัน แต่ง่ายมากที่จะสรุปว่าตัวตนไหนที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ประการหลังนี้
มีความสำคัญมากกว่าและเห็นว่าบุคคลในช่วงเจเนเรชันเอ็กซ์แยกแยะตัวตนที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ได้
ดีกว่า ในทางกลับกัน บุคคลในเจเนเรชันถัดมาจะยอมรับตัวตนที่หลากหลายได้ดีกว่า (เช่น ความหลากหลาย
ทางเพศ) แต่จะแยกแยะตัวตนที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ได้ด้อยกว่า อาจเป็นเพราะว่าคนในเจเนเรชันถัด
มา ตัวตนออฟไลน์กับตัวตนออนไลน์มักจะพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน
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ABSTRACT
Intention, like time, is a word which we seem to know all about until we begin to
inquire. And intention in art, like time as applied to things and events in general, has been a
subject of historically significant philosophical controversy. For while few have denied the
importance of in aiding our understanding of these respective domains, many have held that
they play no role in evaluation. As aestheticians have often argued that, although there are
morally good and bad intentions, these are not relevant to the aesthetic evaluation of works of
art. In a parallel way, logicians have often regarded time an irrelevant for the evaluation of the
truth or falsity of analytic propositions.
But like time, intention is a very big concept, one which will not be surveyed in its
entirety here. The present task is to discuss of the most important issues in aesthetics: whether
and in what sense the concept of intention is relevant in art (e.g., as applied to artist or applied
to artwork), and, in what way (e.g., in understanding or in evaluation). The task will be further
focused on the class article by Wimsatt and Beardley
Keywords: art, intention, Wimsatt, Beardsly, intentional fallacy, Coomaraswamy
Introduction: Arising of the Notion of “Intentional Fallacy"
Although for his part, Beardsley has modified his stance, his earlier statement coauthored with Wimsatt remains the locus classicus of the “intentional fallacy”, frequently cited
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by writers on the subject. (Wimsatt, W. K. & Beardsley, M. C., 1969) As seems appropriate,
the exploration will begin here with a careful consideration of the provocative, earlier
articulation.
The notion of an intentional fallacy arose as a reaction to romantic expressionism which
requires an emphasis on the intention of the artist. According to this view the artistic genius
experienced a feeling or emotion and expressed it in the work of art, and later a spectator came
along later and, understanding what the intended, got the same experience. This, at least, was
the model for understanding successful art creation and appreciation on, say, Leo Tolstoy’s
view. On the Wimsatt-Beardsley position, however, the public nature of art as object rather the
“inner meaning” in someone’s mind is emphasized, like Bell’s point that the meaning of a work
is its “significant from” (which curiously is not significant of anything). Of course, Wimsatt
and Beardsley are not formalists.
Basic Thesis of the Wimsatt-Beardsley View
The basic thesis of the Wimsatt-Beardsley position is that the “intention of the author
is neither available nor desirable as a standard for judging the success of a work of literary art.”
(Ibid.,657) The authors then state what they take to be “axioms” of the position: a) that to hold
that intention may be causally related to the outcome does not commit one to the view that
intention is the criterion for judging the worth of the poet’s performance; b) that it is unclear
how we can discover what the poet tried to do; c) that a poem is judged, like a pudding or a
machine, by whether it “ works,” and the poem may “work” independently of whether or not
we know the artist’s intention. Unlike in the case of the practical message where the intention
must be known for communication to occur, intention is irrelevant to the poem, which “ should
not mean but be”; d) that the thoughts and attitudes expressed in a poem are those of the
dramatic speaker and not necessarily those of the author; e) that the critic explores neither his
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own mind nor the intention of the author, but explores a public object, the poem. “Objective
criticism of works of art” decides whether a work of art ought to have been undertaken at all,
contra Coomaraswamy. (Ibid., 658-9)
The claims lettered a) through e) above are capsule paraphrases of (1) through (5) given
by the authors in the place cited, and are offered as a convenient summary of main points rather
than as logically equivalent and complete in detail. It is curious that the authors regard these as
axioms, since e), for example, amounts to what needs to be proved. If e) is regarded as
axiomatic, then its inclusion begs the question at issue. Since (5) is the largest section, though,
it may be that the authors intended only part of that to count as axiomatic, and the remainder
to be prefatory to the section II following it.
Critical Analysis of the Basic Thesis
Of these, a) and d) are arguably true as they stand. However, b) requires further analysis,
for it seems prima facie that we can sometimes discover what the poet tried to do quite directly,
say, by investigating his journal -- although is not to say that we can discover what the poem
means or aims to do in this way. Here, a close look at (2), from which b) is extracted, is in
order: (Ibid., 658)
2. One must ask how a critic expects to get an answer to the question about
intention. How is he to find out what the poet tried to do? If the poet succeeded in doing
it, then the poem itself shows what he was trying to do. And if the poet did not succeed,
then the poem is not adequate evidence, and the critic must go outside the poem – for
evidence of an intention that did not become evident in the poem. “Only one caveat
must be born in mind,” says an eminent intentionalist in a moment when his theory
repudiates itself: “the poet’s aim must be judged at the moment of the creative act, that
is to say, by the art of the poem itself.”

The crucial sentences here are the last two. With respect to the second last sentence,
there is a need to sort out an intentional thesis about understanding from an intentional thesis
about evaluation. If one holds that the intention of the artist or poet is sometimes relevant for
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understanding he work of art, no problem is posed by the putative fact that if a poet, say, did
not succeed, then one must go outside of the poem for extra-aesthetic evidence of the poet’s
intention. On the other hand, if one holds that the intention of the artist or poet is sometimes
relevant for evaluation of the work of art, it is clear that intention as an evaluative criterion will
not work since in any case where a need to apply it arises, that is itself already prima facie
evidence that the work of art is aesthetically poor. Thus, Wimsatt & Beardsley’s claim here
only affects the intentional thesis about evaluation and not the one about understanding. And
the caveat cited in the last sentence of (2), which holds that not the fruits but the roots of the
poet’s intention is the basis for judging the poem, clearly applies only to the thesis about
evaluation as well.
In the course of discussing (2) in an article entitled “The Scope of the Intentional
Fallacy”, Emlio Roma criticizes Wimsatt & Beardsley for not making clear why it is inadequate
to ask the artist, consult his journal, etc. in an effort to discover intention (Roma III, E., 1966,
50). Although it is true that they do not explain at (2) why this sort of alternative is to be
excluded, strictly speaking, Roma’s objection is inapplicable since (2) is still an axiom
according to the author’s method (even if an over-long one). And if it were developed at length,
it would then be – not an axiom but – an argument.
There is, however, something questionable about (2), something essential to the
Wimsatt & Beardsley position: the distinction between the “inside” and the “outside” of a
work of literary art. A precondition for the claim that one should not go outside the poem for
its evaluation is that a clear line of demarcation cannot be drawn between inside and outside.
If there are some case in which this distinction cannot be clearly made, then it is there not
possible to know if we have gone outside the work, and hence the theory breaks down. Suppose,
for example, that a poet constructs a literary allusion in a poem referring to Scott as the author
of Waverly without, of course, mentioning Scott by name. In such a case it may be asked: what
เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นำไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน

-ความรู้ ปรัชญา และข่าวปลอมในยุคดิจท
ิ ัล-

19

is the status of ‘Scott’? Is it external or internal to the poem? If it is held to be external, then
such a literalistic position is adopted that the becomes incomprehensible to the extent that
allusions of this sort are made. And since ‘Scott’ does not occur in the poem, there seems to be
no basis on which to call it internal. The point here is a conceptual one, not an empirical one.
Even if there were no extant poem which involves this sort of allusion, the distinction is still
theoretically unsound because it is possible to make one of this kind. It is theoretically unsound
because it is offered as the basis for a general theory of literature, not as the basis for a
probabilistic one or one which is supposed to work most of the time.
Although the Wimsatt-Beardsley position does not be do this, it might be argued that
way out of the dilemma is to construe ‘internal’ in a broadly metaphorical way to include all
referentially equivalent statements as internal, so that in this case ‘Scott’ become internal. But
this does violence to a fundamental distinction between literature and prose, which is that
equivalent phrases and words in literature, unlike those in non-literary prose, are not meant to
be just cognitive and interchangeable. Except in cases of poor literature, substitution of
semantically equivalent words or phrases may damage the work of art. Going on now to the
next axiom, c.), it is worthwhile to consider (3) from which c.) has been extracted since, like
b.), it requires further analysis. (Wimsatt, W. K. & Beardsley, M. C., 1969, op. cit., 658)
3. Judging a poem is like judging a pudding or a machine. One demands that it
work. It is only because an artifact works that we infer the intention of an artificer. “A
poem should not mean but be.” A poem simply is in the sense that we have no excuse
for inquiring what part is intended or meant. Poetry is a feat of style by which a complex
of meaning is handled all at once. Poetry succeeds because all or most of what is said
or implied is relevant; what is irrelevant has been excluded, like lumps from pudding
and “bugs” from machinery. In this respect poetry differs from practical messages,
which are successful if we correctly infer the intention. They are more abstract than
poetry.

It seems clear that, as the first two sentences in (3) suggest, to evaluate a poem
aesthetically is to evaluate it in an operational manner. Whether this is to be done formally in
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terms of the organization of its parts or psychologically in terms of the poem’s effect is not
specified, however. But apropos of the second last above-quoted statement, it is dubious that
poetry is different from practical messages in that the latter involves inferring the intention of
the speaker. This is so because it is notoriously difficult to fathom intentions.
Here and for our inquiry generally it is important to distinguish two senses of
‘intention’: what anyone means and the meaning of what they say. Any model of practical
communication which relies on people’s ability to infer the “contents of someone’s mind” from
what they say is bound for hard times, since that inference is inductively based on overt
behavior (including speech) and is therefore always in principle capable of being incorrect. It
is not even clear what could be meant by a theory of linguistic communication which refers to
“mental acts.”

This is so because it is not clear that communication activities like

understanding and meaning must be correlated with “mental acts”. A psychologistic view of
the transmission of meaning may be rejected in favor of a pragmatic view along lines suggested
by the later Wittgenstein.
Axiom (e) recognizes the distinction between the kinds of intention mentioned above
in stating that the critic’s job is not one of professional mind-reading but of literary analysis.
Considering variant (e) I quote verbatim from the text: (Ibid., 659)
5. There is a sense in which an author, by revision, may better achieve his original
intention. But it is a very abstract sense. He intended to write a better work, or a better
work of a certain kind, and now has done it. But it follows that this former concrete
intention was not his intention.
What is meant by “his former concrete intention” here? Richard C. Kuhns, in his article entitled
“Criticism and the Problem of Intention”, offers the following schema, part of which is of use
in puzzling out (e 1): (Kuhns, R. C., 1996, 5-12)
I. Various uses of ‘intention’
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A. Intention of the artist
1. that the artist aims at a certain result
2. that the artist’s purpose is to convey a meaning
B. Intention of the work of art
1. the work of art has an intention i.e., is an organic whole
2. the work of art has an intention i.e., makes certain demands on the
beholder
3. the work of art has an intention i.e., manifests supra-personal purposes
In the case of revision, an author’s former specific aim to create a certain art-work (his
intention A.1.) was not the same as his intended meaning (his intention) A.2.). An author may
achieve his intention A.2.) by substituting a different intention A.1), but then it follows that his
former intention A.1.) is not his intention A.2.) The fact that revisions occur shows that authors
do not always achieve their intentions (A.2.) in the first instance. However, it does not show
that the intention of the artist is relevant for the understanding of a work of art, for the
evaluation of a work of art, or for both.
Ananda Coomaraswamy’s View
The Wimsatt-Beardsley position of (e2) claims that the value of undertaking and
preserving a work of art is decidable on aesthetic grounds and is not a moral issue, contra
Coomaraswamy. If they mean that the merit of a work of art in relation to others may be
determined on aesthetic grounds, the result showing whether or not the work ought to have
been undertaken, then their position is not in logical opposition to Coomaraswamy’s. Although
there may be such a determination on aesthetic grounds, and although the question of the value
of undertaking and preserving a work of art need not, as Wimsatt and Beardsley rightly
maintain, be construed as a moral question, it may be so construed. And this is all
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Coomaraswamy needs, for he is concerned to argue that whether a work of art (insofar as it
represents a certain kind of thing) ought to have been undertaken all is, in an important sense
of ‘ought’, a moral question. What Coomaraswamy says suggests that the Wimsatt and
Beardsley adoption of an allegedly value-free, objective criticism cannot account for judgments
between works of different kinds at comparable levels. He writes: “we cannot say that one
work of art, as such, is “worth” more than another, if both are perfect in their kind.”
(Coomaraswamy, A. K., 1946, 133)
Also included within axiom-cluster (5) from which (e) and (e1) were extracted in
another important claim, which I refer to as (e2) and summarize as follows: In opposition to
Coomaraswamy’s position that the question of whether the artist achieved his intentions is a
matter for aesthetic criticism, and the question of whether the works of art ought to have been
undertaken at all and are worth preserving is a matter for moral criticism, it claims that the
latter point need not be decided by moral criticism. For this may be decided by objective
criticism of works of art according to whether they are artistically successful.
Although Coomaraswamy agrees that the intention of the artist (in the sense of purpose)
is irrelevant to the work’s turning out well or poorly made aesthetically, (Ibid., 132) he holds
that it is relevant to whether, morally, the work ought to be done, and observes: (Ibid., 133)
We can, however, go behind the work of art itself, as if it were not yet extant, to enquire
whether or not its “ought” ever to have been undertaken at all, and so also decide
whether or not it is “worth” preserving. That may be, and I hold that it is, a very proper
enquiry; but it is not literary criticism nor the criticism of any work of art qua work of
art. It is a criticism of the author’s intentions.
But Coomaraswamy’s view is being considered now only insofar as the WimsattBeardsley position touches upon it, and after covering that position Coomaraswamy’s rebuttal
will be considered in some detail.
Development of the Classic Wimsatt-Beardley View
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In section II of the Wimsatt-Beardsley article they observe that it is not so much an
historical statement as a definitional one to say that the intentional fallacy is romantic. They
point out that if the middle question of Goethe’s three questions for constructive criticism is
omitted, the outcome is Croce’s view. The three are: What did the author set out to do? Was
his plan reasonable and sensible? And how far did he succeed in carrying it out? On Croce’s
romanticist view beauty is identified with the successful intuition-expression, and ugliness with
its opposite. Here the intuition or private aspect of art becomes the sole aesthetic reality, and
the medium or public aspect is not the subject of aesthetics at all.
In section III it is emphasized that although romantic expressionism may account for
the process of artistic creation, it is of no help in judging works of art since they must be
evaluated against something other than the artist’s intention. And in section IV a distinction
between types of evidence for the meaning of a poem is made which is worth considering in
the authors own words, which are: (Wimsatt, W. K. & Beardsley, M. C.,1969, op. cit., 663)
There is a difference between internal and external evidence for the meaning of a poem.
And the paradox is only verbal and superficial that what is (1) internal is also public: it is
discovered through the semantics and syntax of a poem, through our habitual knowledge of the
language, through grammars, dictionaries, and all the literature which is the source of
dictionaries, in general through all that makes a language and culture; while what is (2) external
is private or idiosyncratic; not a part of the work as a linguistic fact: it consists of revelations
(in journals, for example, or letters or reported conversations) about how or why the poet wrote
the poem – to what lady, while sitting on what lawn, or at the death of what friend or brother.
There is (3) an intermediate kind od evidence about the character of the author or about private
or semiprivate meanings attached to words or topics by an author or by a coterie of which he
is a member.
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It has already been argued that the distinction between internal and external evidence
breaks down, but what is interesting to note is that the authors themselves admit that these types
of evidence “shade into one another so subtly that it is not always easy to draw a line between
example”, yet do not consider it a major problem for their theory. (Ibid.)
Another interesting statement in section IV is the following: (Ibid.)
The use of biographical evidence need not involve intentionalism, because while it may
be evidence of what the author intended, it may also be evidence of the meaning of his words
and the dramatic character of his utterance.
Apparently, the authors do not notice the inconsistency of this statement with their
earlier exclusion of external evidence in determining the meaning of a poem. Further, although
they had earlier maintained that intention neither available nor desirable, it here become
available (even if not desirable), since biographical information is admitted as a possible source
of evidence for intention. It may be replied that ‘available’ is merely a poor word choice,
however, rather than being indicative of a conceptual confusion since the Wimsatt-Beardsley
position does not really concern itself with the issue of the accessibility of intentions so much
as with the question of whether (assuming that some account of the accessibility of intention
can be given) intention is an adequate criterion for the evaluation or for the understanding of
art-works.
Conclusion of the Classic Wimsatt-Beardsley Article
Concluding in section V the authors argue that notes about poems ought to be treated
like any other parts of a composition, and when looked at in this way their imaginative
integration with the rest of the poem may come into question. Wimsatt and Beardsley recognize
allusiveness as an important phenomenon to deal with in attacking romantic intentionalism.
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They distinguish two ways of treating the question as to whether a writer is alluding to another
1) the way of poetic analysis and exegesis, which asks whether it makes any sense to say that
the dramatic speaker/author (e.g., “Eliot-Prufrock”) I alluding to another writer (e.g., Donne);
2) the way of biographical or genetic inquiry, in which we ask the author what he meant. (Ibid.,
668-9) Both alternatives are loosely phrased. While the authors urge that the statements of the
dramatic speaker are not necessarily those of the author, thus implying the importance of
maintaining a clear distinction between these areas, they blur that very distinction by
hyphenating (Eliot-Prufrock at 1). And at 2) since in no case do, we ask the author what he
meant in conducting biographical investigation, the sort of example given can never be used to
instantiate the first half of the disjunct. Direct asking is, of course, different from inquiring into
a person’s biography. At any rate the authors conclude by pointing out that 2) is inadequate
since it has nothing to do with the poem itself, while 1) is the correct strategy.
More from Ananda Coomaraswamy
In Coomaraswamy’s reply to the Wimsatt-Beardsley position, entitled “Intention”, he
begins by setting forth his understanding of their position as stated in the following paraphrase:
a. an author’s success or failure in conveying his intention is indemonstrable; b. claim that the
author’s aim can be detected internally in the work even where it is not realized is a selfcontradiction; c. there can be no evidence, external or internal, that the author had conceived
something which he did not execute; d. even if criticism could be based on the relationship of
purpose to result, this would be irrelevant since the critic’s main job is to evaluate the work
itself (a point made in correspondence fromthe authors to Coomaraswamy); e. evaluation is
concerned with what the work ought to be rather than with what the author intended it to be; f.
there are good intentions and poor intentions, intention per se being no criterion of the worth
of the poem. (Coomaraswamy, A. K., 1946, 123-4)
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Coomaraswamy maintains that all of the above except f. are objectionable, that justice
has not been done to the position attacked, and that ‘criticism’ is confused with ‘evaluation’,
values being present “only in the end to which the work is ordered, while “criticism” is
supposed to be disinterested.” (Ibid., 124) He then states his general objective as follows (Ibid.,
124) :
My “intention” is to defend the method of criticism in terms of the ratio intention result,
which I should also state as that of concept / product or forma / figure or art in the artist
/ artifact. If, in the following paragraphs, I cite some of the older writers, it is not so
much as authorities by whom the problem is to be settled for us, as it is to make it clear
in what established sense the word “intention” has been used, and to give to the
corresponding method of criticism at least its proper historical place.
Coomaraswamy, Plato, and Intention
Coomaraswamy begins next to explore a traditional account of intention, that given by
Plato. Coomaraswamy’s interpretation of Plato is that it covers art’s truth, beauty or perfection,
as well as its efficacy or utility. The distinction of meaning from of a work of art is made neither
by Plato nor by Sanskritic tradition, according to which one word, rather, denotes both meaning
and use. Like Plato in one place, (Symposium 205c) Coomaraswamy maintains that all making
is art (“poetry”), and all craftsmen artists (“poets”). Here Coomaraswamy reveals an important
difference of scope from Wimsatt and Beardsley, who are only concerned with poetic,
dramatic, and literary works. And given Coomaraswamy’s synoptic vision, rejection of the
Wimsatt-Beardsley view that different principles of criticism are applicable to different kinds
of art is congruent with his perspective.
As an example, Coomaraswamy takes the creation of the world qua art-work as the
most general case possible of the relation to result. Urging that we not confuse art with
prudence, though, Coomaraswamy argues that undertaken at all is not an aesthetic judgment.
Concerning the art critic, he writes: “his business as an art critic is to decide whether or not the
artist has made a good job of the work he undertook to do.” (Ibid., 126) Returning to example
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of creation as an art-work in the author’s broad sense, he dispenses with the problem of evil by
claiming that the critic who poses the problem has misunderstood the artist’s situation,
ignoring the medium with which he works. Such a critic does not realize, he argues that a world
without alternatives would not be a world at all. Again, the main point here is that the artwork’s success is to be judged by considering the relationship between the artist’s intention
and the result.
Taking next an example of a work more ordinarily considered to be art, Coomaraswamy
mentions Dante’s Commedia and what he takes to be a wrong-head criticism of it. The criticism
under fire works from the form/content distinction, emphasizing the value of form alone.
Coomaraswamy is perhaps most concerned here with the face that the intention of Dante is
being totally ignored, and issues the scathing reply: (Ibid., 127)
I will not pillory the author of this effusion by mentioning his name, but only point out
that in making such a criticism he is not judging the artist’s work at all, (his intention
being to separate content from form), but only setting himself down as the artist’s moral
inferior.
Adequate external evidence of the artist’s intention is often found in the artist’s writings
or statements, Coomaraswamy continues, and the artist is either successful or unsuccessful in
doing what he meant to do. If he succeeded, it would be obvious in the work itself, while if he
failed, he would recognize it, point it out, and perhaps try again. Granted that, this view puts a
great deal of faith in the integrity of the artist, but Coomaraswamy would probably reply that
what he means by ‘craftsman’, rather than the sort of artist who would let a poorly made work
pass. This touches one of the perplexities of Coomaraswamy’s account: is the artist just any
kind of maker or is he a craftsman (a skilled maker)?
The importance of this question will become clear by considering its implications for
art evaluation. On the one hand, the author seems committed to the position that the artist is
simply a maker, and that his work is to be evaluated in terms of whether the result achieves his
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intention. Yet on the other hand, he seems to regard the artist as a noble, skilled maker. His
examples of artists all tend to be of this sort (e.g., God, Dante, etc.), and the tone of certain
remarks such as “how impertinent a moral criticism can be when we are considering the works
of an artist who is admittedly a nobleman.” bears this out. (Ibid., 126) And elsewhere he
explicitly states: “there can be no good use without art: that is, no good use if things are not
properly made.” (Coomaraswamy, A. K., 1956, 25) The difficulty, then, is that if art is taken
definitionally to be the well-made and the artist the skilled maker, thus excluding poor art and
the inept artificer, the problem of how to evaluate works of art does not arise. And if the
problem of evaluation does not arise, there is no need for the elaborate defense of the role of
intention in art evaluation according to the formula intention / result.
Like Plato, Coomaraswamy gets into theoretical difficulty by employing both a
descriptive and an evaluative sense of the same key term. Plato’s puzzlement, can there be a
Form of Mud? Arises because of Plato’s acceptance of both the descriptive notion of Forms as
applying o every kind of thing, and the evaluative notion of a hierarchy of existents with the
Forms must be noble. And like Plato’s treatment of ‘Form’, Coomaraswamy’s usage of ‘art’
and ‘artist’ proves troublesome.
It may be that Coomaraswamy fares better than Plato however. For while it is difficult
to see how Plato could extricate himself from the above-mentioned difficulty without a major
change of thinking, the Coomaraswamy position on intention would not be radically changed
if the evaluatively loaded senses ‘art’ and ‘artist’ are purged. To say. For example, that art is
the successful intuition expression as some romantic expressionists have done is to confuse the
task of defining art with that of accounting for what happens when it is good. If this confused
romanticist residue is eliminated, Coomaraswamy’s position on intention would become a
viable one. But in expurgating this particular romanticist residue, Coomaraswamy would
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remain basically romanticist insofar as he emphasizes the importance of the artist’s intention
being embodied in the work of art. In a similar vein, Tolstoy stresses the importance of
sincerity in artistic creation. (Wimsatt, W. K. & Beardsley, M. C., 1969, op. cit., Tillman and
Kahn, 383)
Coomaraswamy and Romantic Expressionism
Coomaraswamy’s version of romantic expressionism affords him a position from which
to attack formalism. He severely criticizes those who evaluate a work of art in terms of their
perception of what it should have been, or in terms of fashionable aesthetic theories (like
formalism). Individualism, novelty, and “art for art’s sake” are anathema to the staunch
traditionalist, who envisions a “perennial philosophy” common to all great cultures which is
true by virtue of its authority and consistency. (Coomaraswamy, A. K., op. cit., 23) Formalism
from this point of view is an elitism minus nobility, the curse of modernity where in there is no
“understanding use” of an art object, but only an addiction to surfaces.
But it is necessary to emphasize that Coomaraswamy’s version of romantic
expressionism is more expressionistic than romantic. For the romantic expressionists usually
regarded the expression as the personal idea, meaning or intention of the artist, whereas
Coomaraswamy holds that it is not so much the individual that is expressed as the universal.
His theory stresses the intention, but not the individuality, of the artist; in keeping with the
“perennial philosophy” they should not wish to express himself. And the author who writes
“the anonymity of the artist belongs to a type of culture dominated by the longing to be liberated
from oneself” (Ibid., 41) has free from prapanca (“grasping”), the copyright note. “No rights
reserved. Quotations of reasonable length may be made without written permission” (in
Figures of Speech or Figures of Thought, 38).
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Yet to the extent Coomaraswamy puts an evaluative twist on the word ‘artist’ he comes
close to accepting the romantic “genius” notion in expressionism which he consciously rejects.
(Ibid., 38) Thus it is appropriate to regard his view as a version of romantic expressionism,
although making clear that the accent is on the latter term.
On Coomaraswamy’s view it is the relationship between intention and result, not
intention by itself, that is to be considered in art evaluation. That the artist has an intention, or
whether his intention is morally good or bad, is inconsequential for evaluation. On this point
the positions of the author and of Wimsatt-Beardsley coalesce. Replying to their position the
author writes: (Coomaraswamy, A. K., op. cit., 132)
Now I fully agree with you that “intention per se” is no criterion of the worth of a poem
(even if “worth” is to be taken amorally); in the same way that a good intention is not guarantee
of actually good conduct; in both cases there must be, not only a will, but also the power to
realise the purpose. On the other hand, an evil intention need not result in a poor work of art;
if it miscarries, it can be ridiculed or ignored; if the succeeds, the artist (whether a pornographer
or a skillful murderer) is liable to punishment.
Assessing Coomaraswamy’s Response to Wimsatt-Bearsley
We are now in position to assess Coomaraswamy’s reply to be the Wimsatt-Beardsley
position. Recalling the controversial points which Coomaraswamy has noted before, it is clear
that the central issue is: ‘what is to be evaluated in art evaluation, the relationship between
intention and result or the work itself?’
In cases where the artist’s intention is difficult to determine (or perhaps altogether
absent) the Wimsatt-Beardsley position seems more adequate.

But in cases where the

physicality of the piece is not the prime interest in that it does not purport to be an excellent
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work of a certain kind, say, because it lies outside all previous classifications and calls into
question the nature of art or its genre, in such cases Coomaraswamy’s position seems more
adequate. This is not, therefore a dispute to be decided in either/or fashion. The two positions
are evaluating different things and are alike mainly in that they both call their activities art
evaluation. But simply because the position thus shares the same label, it would be absurd to
claim that one must deserve that label, that one must be right and the other wrong.
There is, however, another issue of considerable importance, that of the locus of
meaning. Coomaraswamy holds that the meaning of a works of art is its use, from which it
follows that an unused art work is meaningless. He does not claim that the meaning of the work
is what the artist meant, but he does criticize the formalists for ignoring the social use of art
objects and gaping at them superficially. Yet regardless of theoretical difficulties,
Coomaraswamy’s position here does have the merit of attempting to integrate art and life more
closely, moving away from the formalist’s obsession with surfaces.
Contrastingly but not contradictorily, position worked by Beardsley on the locus of
meaning subsequent to his article co-authored with Wimsatt places the meaning in the literary
work and denies that the meaning is what the artist meant. He argues that the Identity Thesis,
“that what a literary work means is identical to what its author meant in composing it”, is false
as follows: (Beardsley, M. C., 1970, 17-20)
The question is not whether textual meaning and authorial meaning can coincide-i.e.,
be very similar. Certainly, they can. The question is not whether textual meaning is
often adequate evidence of authorial meaning. Certainly, it often is. The question is
whether they are one and the same thing.
The Identity Thesis can be conclusively refuted by the following three arguments.
1) Some texts that have been formed without the agency of an author, and hence
without authorial meaning, nevertheless have a meaning and can be interpreted, for
example, certain kinds of verbal mistake.
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2) The meaning of a text can change after its author has died. But the author cannot
change his meaning after he has died. Therefore, the textual meaning is not identical
to the authorial meaning.
3) A text can have meaning that its author is not aware of. Therefore, it can have
meaning that its author did not intend. Therefore, textual meaning is not identical
to authorial meaning.
Although it is clear enough that what a literary work says (means) is in principle and often in
practice separable from what the writer meant by it, 2.) Is inconsistent with Beardsley’s
program of locating the meaning in the text. For this program requires a distinction between
what the text says and what it is interpreted to say, between a correct reading and reading into
the text. And given these distinctions the first sentence in argument 2.) Would be re-stated: our
interpretation of a text (but not its meaning) can change after the author has died.
A Point of Cadence
To return now to the initial question regarding the relevancy of intention to art, it may
help to clarify the issues to schematize several propositions about intention:
(x) the meaning of (at least) literary works is identical what the artist meant by it
(y) the intention of the artist is a criterion for aesthetic evaluation of (at least) literary
works of
art
(z) the relationship between intention and result is the basis for aesthetic evaluation
of the success or failure of (at least) literary works of art
Neither (x) nor (y) is held by Coomaraswamy, and both are attacked by Wimsatt and
Beardsley. The real issue between them is (z), and as we have seen above, whether this view
is adequate depends on which artwork is being considered. But what exactly is it to utilize the
artist’s intention as a criterion of aesthetic value? Whether something is or is not an artwork,
may be determined by applying the principles appropriate to that type of art. If something is
good art or not, may be determined neither by “investigating the maker’s mental states” nor by
“investigating the maker’s behavioral characteristics”, then then it is reasonable to think that
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the artwork itself may show its value by its own presence. One way to develop this viewpoint
is through Eliot Deutsch’s idea of “aesthetic rightness.”
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I provide an initial attempt to map life-affirmation in the Anthropocene by
considering cynical reason and the use (and abuse) of truth today. I present how images of
nihilism are found within the Anthropocene, qualified in playful context of the Capitalocene.
This is the domination of Capital’s language and the dawn of a new humanity. The
Anthropocene is a metaphor that ought to be treated critically; we envision literally a new
(kainos) type of humanity (Anthropos) and yet, we are confronted with the powers of this
new humanity that do not go without threat. The ultimate image of nihilism that we get is the
preview of how this new humanity is burnt out in its struggle with knowing; a new struggle is
precisely what lies at heart of the new specter of power: post-truth. Nietzsche is at times
noted to be the forerunner of post-truth, however, what I seek to give mark to is the value of
metaphors in Nietzsche’s thinking. Metaphors are signs of life, stimuli to living. This is even
something he maintains with the Death of God acclaim as the passage of meaning from
(un)truth to (un)truth. It is the realization of a brewing ambiguity, only for us to hollow the
idols at twilight once again. The passage of truth does not signify simply utter relativization
but the realization a truth-in-transit, the passage of truth to metaphor, and how we value this.
This is potent with a peculiar power within the throngs of cynical reason. Today is the age of
metaphors, the age of ambiguity, the age of becoming-Anyone. A mark of cynical reason is
the forgetfulness of truth’s movement and even of the auto-plasticity of the human condition.
Life-affirmation may be located at the margins of cynical reason. Reason toiled with the
Enlightenment yet exchanged imagination’s potentiality for a blind devotion to Capital and a
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brewing ambiguity. In all this, I seek to locate the possibility of life-affirmation in context of
posting hope. Post-truth is not characteristic of simply the movement away from defined
principles but a re-understanding of how humanity is both its overture and destruction.
Nietzsche presents us the Übermensch not as another idol in wake of the divine’s demise but
as a challenge to overcome the human condition, not simply to falsify the truth-error
distinction but to test what truth means for us. Life-affirmation may be mapped by analyzing
these points to acknowledge a viable way forward. Though cynical reason has saturated our
understanding of hope by tying it within the Capitalocene under the domination of Capital’s
language, we are afforded a glimpse of a different concept of hope as differences or
alternatives. These inklings allow us an opportunity towards a disruption of Capital’s
grammar—perhaps post-truth is a way forward.

Key phrases: Post-truth, Anthropocene, Cynical Reason, Capitalocene

In this essay I attempt to map life-affirmation in the Anthropocene by considering
cynical reason and the use (and abuse) of truth today. I first begin by changing our focus from
the Anthropocene to the Capitalocene, arguing that the latter highlights the condition of
cynical reason while presenting images of nihilism. The grammar of Capital is what fuels
society in the Capitalocene, creating today’s burnout condition. What I seek to stress is that
the problems plaguing post-truth society are the difficulties of a truth society; today’s
Anthropocene presents a new image of humanity that is has transitioned from disciplinary to
control, humanity as becoming-Anyone (Das Man). This leads me to locate life-affirmation as
a recognition of difference as hope without optimism in order to re-understand our post-truth
condition.
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The geological era of the Anthropocene highlights the centrality of the human person.
The transition from the Holocene to the Anthropocene, Crutzen et al. suggest, is marked by
how “Human activities have become so pervasive and profound that they rival the great
forces of Nature and are pushing the Earth into planetary terra incognita.”2 They map the
progression of the Anthropocene in three vital steps: (1) the entry into the Industrial Era
(ca.1800-1945); (2) the Great Acceleration (1945-2015?); and Stewards of the Earth System?
(2015?-). Being scientists, their periodization is based on the impacts of change on the
climate and ozone gases brought about by human activity. The Anthropocene for them
showcases the human dimension qua the lasting imprint we have caused upon the
environment that “Unless there is a global catastrophe — a meteorite impact, a world war or
a pandemic — mankind will remain a major environmental force for many millennia.”3 In the
Anthropocene we literally envision a new (kainos) humanity (Anthropos) that takes center
stage in altering our landscape and in mass-consumption. With this preview, we are left with
a bleak anthropological condition: humanity as great destructors of the environment.
We though may look another way. Entitling his review of The Shock of the Anthropocene,
Justin McBrien chooses a direct pun: “The Banality of the Anthropocene.”4 He cites that
“Anthropocene is not a new way of thinking—it is the terminal point of a very old one.”5 The
Anthropocene might mislead us to simply bifurcate humanity into an non-reflexive mass and
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a group of prophets of the Earth’s destruction.6 This new image though of humanity that we
conjure with the Anthropocene is indeed deeply engaged with the concerns of Gaia, with
earth system as simply positing the environment as an ontological Other. What should draw
our ire is not simply humanity’s reorganization of nature but a deeper pathological
component of society. Enter the Capitalocene that “signifies capitalism as a way of
organizing nature” in that human systems assimilated with the Earth system.7 To cite the
Anthropocene as the cause of all our perils today is tantamount to blanketly equating
humanity to failure notwithstanding the benefits we reaped from such a feat, the successes
and greatness, the marvels invented. This two-faced coin is what Donna Haraway
underscores: less of the human person and more of the system in which we operate that
ushered unthinkable environmental damage leaving the discourse saturated that both terms
(Anthropocene and Capitalocene) would have to be used: it is humanity and the system we
uphold.8
What I primarily present is that we recognize images of nihilism in our contemporary
era. In the age of hyper-productivity and -consumerism within the Capitalocene, a question of
truth’s relevance emerges. In ancient society, humanity is characterized by its truth-speaking
capacity and the equation of knowledge and virtue.9 However as society progressed Walter
Benjamin’s famous declaration of the resurrection of religion, that of a faith in Capital serves
as a point of interest.10 Capital’s domination has created a society without alternatives, and
since this system has generated “a geological phenomenon far greater than itself, and on
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which will survive it,” simply putting the blame on capitalism would no longer suffice.11 It
has altered our conception of humanity into what Peter Sloterdijk considers as the
enlightened false consciousness, a mindfulness gone sour unable to sustain self-critique.12
Hyper-productivity and mass consumption because of the benefits of Capital’s domination
makes humanity complacent in simply what is provided. It is a consciousness that has
become weary of being human;13 whereas rigorous dialectics sustained understanding truth as
correspondence and defined humanity qua rationality in ancient Greek society, today’s vision
consists more of “a corruption of the process by which facts are credibly gathered and
reliably used to shape one’s beliefs about reality.”14 Than an equation of truth and virtue,
truth is obfuscated in that some facts become more important than others, some just sell more
than others.
What is startling with this thought is that a new image of humanity is presented not
simply bifurcated between uncritical mass and enlightened few but as a constant becomingAnyone. Ambiguity is a matter of contemporary society as today’s attitude is this cynical
condition of losing the main stimulus. Byung-Chul Han depicts contemporary society that has
shifted from disciplinarity to achievement; we burn ourselves out to fill the boring moments,
to continue struggling despite objective signs of dysfunctionality.15 Nietzsche famously
declares the death of God that has been interpreted, aided by his other texts, as the rejection
of truth in toto. However, Matt Bennet critically strikes the difference: “Nietzsche’s radical
approach, so often misreported as a simple denial of truth, is rather to ask why we consider
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the pursuit of truth valuable[.]”16 Nietzsche argues not a theological judgement but points out
a certain bankruptcy in out willing.17 The death of God serves as a reminder of initial
forgetfulness of truth’s value and how truths out to be in service of life and not the inverse.
Nietzsche says, “truths are illusions that are no longer remembered as being illusions,
metaphors that have become worn and stripped of their sensuous force[.]”18 The passage from
remembrance to forgetfulness marks the dogmatization of a singular perspective. However,
again Nietzsche is not simply to be reduced to a promoter of nihilism or relativism. He maps
for us a way forward—metaphors that are evocative.19 They evoke a sense of affirmation to
once again remember the artificial correspondence that we imposed upon nature. He
emphasizes that the drive to create metaphors is a primal human disposition and not a will to
truth.20 A mark of cynical reason is the forgetfulness of truth’s movement and even of the
auto-plasticity of the human condition. For Nietzsche, metaphors are signs of life, stimuli to
living. The passage of truth to metaphor does not signify simply utter relativization but the
realization of truth-in-transit, the value we ascribe to the reification of a single perspective
into truth. Nietzsche strikes the chord by announcing God’s death in order to make us realize
a brewing ambiguity of contemporary society. Thus, in face of what he diagnosed during his
time to be widespread nihilism he gifts humanity with the image of the Übermensch.21 This
over-person is one who has revalued one’s values and has gone beyond the good-evil
dichotomy. The Übermensch is not another idol in wake of the divine’s demise but is
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presented by Nietzsche as a challenge to overcome the human condition, not simply to falsify
the truth-error distinction but to test what truth means for us. It is a metaphor for life of
revaluation.
The provisional nature of this paper showcases that I seek to map life-affirmation
amidst the hubris these present—is such a task possible with post-truth? The “more modern
society appears to be without alternatives, the more it will allow itself to be cynical.”22 What
strengthens the domination of Capital– the entry of humanity into the Capitalocene – is that it
is accepted without an alternative. This embrace of this is a mark of our cynicality.23
Alongside this, post-truth discourses emerge as discourses without radical differences.
Today’s saturated discourse however anesthetizes. Instead of providing each her own
perspective, post-truth discourses ambiguate in failing to provide alternatives and in enticing
humanity to embrace cynicality.
Lee MacIntyre tries to pave a way forward: one must challenge a lie “because every
lie has an audience, there may still be time to do some good for others.”24Although it may
seem anticlimactic to push back against lies and people clamoring for an equal playing field
for both truth and other perspective, the matter remains how these truths will serve lifeaffirmation. One ought to realize that the problems that plagued humanity in the age of truth
are the same problems that still plague the present although to a considerably greater degree.
A post-truth age does not signify a total break from past actions but simply an emphasis of a
particular system that presented itself without any alternative. Although Nietzsche raises
raises a controversy by questioning truth and perspectives, he does not leave things midair.
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Nietzsche recourses to homo natura: a return to the natural person,25 and the Übermensch
stands as a metaphor for this as a return to life, to nature, to a tug between affirmation and
reaction. In similar manner, where I initially locate difference is a reassertion of subjectivity
against becoming-Anyone; in context of post-truth, this means a firm conviction to
Redlichkeit, parrhesia, kynism, and probity as a way forward. Post-truth is not characteristic
of simply the movement away from defined principles but a re-understanding of how
humanity is both its overture and destruction. We have the capacity for leveling the playing
field at the same time that we can strive for affirmation alongside a certain sense of rectitude.
These inklings allow us an opportunity towards a disruption of Capital’s grammar—and
perhaps post-truth is a good sign with our present discussion.
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Abstract: The approaches to mitigate COVID-19 fake news come in two forms.
First, there are approaches that emphasize more the role of scientists,
government/state, and technologies in mitigating COVID-19 fake news.
Second, there are approaches that emphasize more the role of online
users/consumers of information in mitigating COVID-19 fake news. Currently,
the former approach is more pursued globally than the latter. Consequently, the
latter approach gets left behind. Considering such trend, this paper shall
endeavour to show that there is a need to emphasize and work on the latter
approach. It is because the former approach treats online users as passive entities
who merely consumes information online; hence, fails to recognize the human
agency of online users. As such, online users are not viewed as integral parts of
the problem and of the solution. The latter approach, on the other hand,
considers online users as active entities who consume information online; hence,
recognizes human agency. As such, online users are viewed as integral parts of
the problem and of the solution. In this paper, we shall show that capacitating
the epistemic abilities of online users through the Nietzschean intellectual
virtues of courage, honesty, and curiosity can help frame future approaches to
combat COVID-19 fake news. Courage shall show that aside from physical
threats, internal threats in the self should also be overcome. Honesty shall aid in
countering epistemically pernicious activities of the self. And curiosity shall
provide the disposition in seeking knowledge of the world.
Keywords: Nietzsche, Courage, Honesty, Curiosity, COVID-19 Fake News

1. Fake News and the COVID-19 Pandemic
The dangers accompanying the consequences of fake news propelled local and
international governments and institutions to exert efforts in order to mitigate fake news while
simultaneously pouring their energy and resources to fight an unseen biological virus (Palade
& Balaban, 2020). The approaches to mitigate COVID-19 fake news come in two forms. First,
there are approaches that emphasize more the role of scientists, government/state, and
technologies in mitigating COVID-19 fake news. Second, there are approaches that emphasize
more the role of online users/consumers of information in mitigating COVID-19 fake news.
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Let us begin discussing the approaches that emphasize more the role of scientists,
government/state, and technologies in mitigating COVID-19 fake news. First, there are
scientific community-centered approaches which claim that the best solution to the problem of
COVID-19 fake news is for the scientific community to communicate scientific reality in a
language that is understandable for the population who is unfamiliar with scientific language
(Sandu, 2020; Pazzanese, 2020).
Second, there are state/government-centered approaches which recognize the fact that
even before the pandemic there is already an ongoing misinformation and disinformation on
matters related to politics (Sandu, 2020). Thus, the proposed solution is to actually make
governments and states accountable for the misinformation campaigns that they are currently
doing which make the crisis of the pandemic worse. Another proposed solution, which on the
other hand favours the government, is to allow censorship. But scholars warn us that “once this
tool of censorship is used, there will be a tendency to develop an undemocratic society, which
is no longer sensitive to the needs of citizens, but rather to the points of view of the authorities
and their needs” (Sandu, 2020, p. 283-284).
Lastly, there is the technology-centered approach which relies heavily on artificial
intelligence “to patrol misinformation on their platforms, instead of human moderators, who
tend to be more effective” (Pazzanese, 2020). A proposed solution to misinformation and
disinformation is to develop a flagging system online which is modelled after Facebook’s hoax
alert system “which warns users that a certain post they are reading has been fact-checked and
is probably a hoax” (Marin, 2020). It is also suggested that there be an “emotional alert” flag
on the post that one is about to read or share. Such an alert may show readers that the content
of such post might have emotionally triggering words (Marin, 2020). Such a suggestion is
premised on the fact that the reason why people tend to share fake news is because fake news
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contains emotionally triggering words that propel people to share it without critically reading
it.
Let us now look into the approaches that emphasize more the role of online
users/consumers of information in mitigating COVID-19 fake news. Capacitating online users
and content-consumers is one example of this approach. Palade and Balaban (2020), for
instance, argue that “People need to have the capacity to identify the most trustworthy media
sources and read information only from them” (p. 36). In addition, “Individuals need to have
the ability to understand properly, scientific information, when they find it in a news article
regarding a certain health topic” (Palade & Balaban, 2020, p. 36-37). Indeed, “The public needs
to more closely scrutinize and be ‘much more sceptical’ about what they’re reading and
hearing, particularly online” (Pazzanese, 2020).
Currently, the former approach is more pursued globally than the latter. Consequently,
the latter approach gets left behind. Considering such trend, this paper shall endeavour to show
that there is a need to emphasize and work on the latter approach. One reason is that the former
approach treats online users as passive entities who merely consume information online; hence,
fails to recognize the human agency of online users. As such, online users are not viewed as
integral parts of the problem and of the solution. Another, more important reason is that the
latter approach, on the other hand, considers online users as active entities who consume
information online; hence, recognizes human agency. As such, online users are viewed as
integral parts of the problem and of the solution. With this approach, online users and contentconsumers become more pro-active as opposed to being passive when it comes to combating
misinformation and disinformation. As Candel (2020) notes, “Social media network sites act
only as the channels of propagation, while creators of fake content and those who repost the
information are also integral parts of this problem” (p. 48). Thus, as integral parts of the
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problem, by being more pro-active and accountable for their content-consumption online,
people also can become parts of the solution.
In light of those two reasons, this paper shall specifically show that epistemic abilities
in the form of intellectual virtues provide a disposition and a frame to assess the way online
users consume COVID-19 fake news online. This paper shall specifically show that
capacitating the epistemic abilities of online users through the Nietzschean intellectual virtues
of courage, honesty, and curiosity can help frame future approaches to combat COVID-19 fake
news. Courage shall show that aside from physical threats, internal threats in the self should
also be overcome. Honesty shall aid in countering epistemically pernicious activities of the
self. And curiosity shall provide the disposition in seeking knowledge of the world.
2. Nietzschean Intellectual Virtues and COVID-19 Fake News
2.1 Courage: Intellectual not Physical
Nietzschean courage is the most relevant virtue in terms of responding to and wanting
to overcome threats or dangers (Alfano, 2013). It is important to note that by courage, Nietzsche
does not have physical courage in mind, but rather an intellectual one (Alfano, 2019). Thus,
the sort of threats and dangers that a courageous person should respond to and want to
overcome are not physical threats (Alfano, 2013). The greatest threat or danger that a
courageous person should respond to and want to overcome is not found outside himself or
herself but is in himself or herself. It is his or her very self. Thus, an internal or psychological
threat. The courageous person should be able to confront and handle even the most
uncomfortable facts about himself or herself (Alfano, 2013). Nietzsche in Beyond Good and
Evil 229 says “in all desire to know there is a drop of cruelty” a cruelty to oneself and one’s
tender feelings (Alfano, 2013, p. 782). Nietzsche also says in The Anti-Christ 50 and Human
All Too Human Preface 6, “We have to wring the truth out of ourselves every step of the way,

เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นำไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน

-ความรู้ ปรัชญา และข่าวปลอมในยุคดิจท
ิ ัล-

48

we have had to give up almost everything that our heart, our love, our trust in life relied on”
(Alfano, 2013, p. 782).
2.2 Honesty: Countering Epistemically Pernicious Activities of the Self
Now, this courage to face and confront facts about oneself is elaborated in the
Nietzschean intellectual virtue of honesty, also known as “intellectual honesty” (Anti-Christ
12), “intellectual conscience” (Gay Science 2, 335; Genealogy of Morals III.24), and “integrity
in matters of the spirit” (Anti-Christ 50) (Reginster, 2013, p. 447).
One can notice that, we did not yet say anything about what the uncomfortable facts
about the self are. The reason for this is that they are elaborated in the Nietzschean virtue of
honesty. Nietzschean honesty is defined as the will not to deceive others and not to deceive
oneself (Alfano, 2013). Not willing to deceive oneself is the reason why honesty in the
Nietzschean sense is also called self-honesty – an honesty to oneself. But on what things about
the self should one be honest about? Earlier there is a mention about the uncomfortable facts
about oneself. What are these? They refer to “the drives and motivations within oneself which
might be influencing one’s cognitive and evaluative orientation in a given situation or with
regard to a given subject matter” (Page, 2019, p. 354). Thus, being honest to oneself entails
that an “individual uncovers convictions and partialities and the ultimate motivations and
drives that are responsible for them” (Page, 2019, p. 361). But what is the purpose of being
honest towards oneself? At this point we shall see that just as courage should be understood
epistemically, honesty should also be understood epistemically. The purpose of self-honesty is
to “counteract epistemically pernicious activities of the drives” (Page, 2019, p. 354). Let us
examine one epistemically pernicious activity: conviction.
Nietzsche defines conviction in Human, All Too Human I.630 as “the belief that on
some particular point of knowledge one is in possession of the absolute truth” (Reginster, 2013,
p. 442). As such, convictions are not open to revisions anymore. Conviction as not being open
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to revision is the reason why Nietzsche in The Gay Science 375, Genealogy of Morals III.24,
and The Anti-Christ 54 calls conviction as an unconditional attitude distinguished by its rigidity
(Reginster, 2013). This rigidity of conviction is the reason why convictions are also considered
by Nietzsche as a prison, block, or obstacle to honesty. Convictions prevent an individual “from
ridding [oneself] of false and unjustified beliefs” (Reginster, 2013, p. 449). What is worse is
that convictions ingrain in an individual the “need to be right.” This “need to be right” makes
an individual “negligent or overhasty in his review of relevant epistemic considerations” and
“motivates him to alter his very conception of what counts as a relevant epistemic
consideration” (Reginster, 2013, p. 449).
We argue that this point about conviction is best elaborated in the context of the
COVID-19 pandemic. Let us point out two examples where conviction, one, on the part of
researchers and, the other, on the part of common folks has led each respectively to disinform,
and even harm, other people. On the part of researchers, Sandu (2020) noticed that during this
COVID-19 pandemic, there is a desire among researchers to standout by being first to publish
information considered as scientific, but which is not properly verified. Sandu (2020)
elaborates,
…they bring up the topic of the Coronavirus and the pandemic without taking into
account the real information - which they often cannot understand, due to the lack of
competencies in the field, be it medical or public health - without having concrete
information about the evolution of the state of affairs and the pandemic… (p. 278).

As researchers, it is expected of them to uphold the highest epistemic standards. However, that
is not the case in the observation of Sandu. Aside from the reasons mentioned by Sandu, we
argue that their conviction about the COVID-19 lead them to engage in such epistemically
pernicious activity, specifically to “modify the real information and present it either incomplete
or taken out of context, so as to support their own points of view” (Sandu, 2020, p. 278). Their
minds or spirit to borrow the words of Nietzsche are fettered by the “need to be right,” by the
need to hold on to and cling to a view to the point that they alter the real to fit their own view.
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Truly, Nietzsche would treat this as a blatant form of dishonesty not just to others but also to
one’s very self.
The same is true, we argue, with the observation of Marin (2020). She cites an example
where common folks, with their desire to be “experts,” shamed runners in a community by
citing a research which hypothesized that it is unsafe to run close to each other. Despite the
authors of the research releasing a statement saying that epidemiological conclusions should
not be inferred from their hypothesis, common folks still insisted on their earlier position and
shamed runners. This is a very clear example of how conviction has led to not only
epistemically but also morally pernicious activities such as shaming other people. Their
insistence about their conviction that running is harmful for the community, despite the authors
of the research insisting that no epidemiological conclusions should be drawn, clearly shows
the “need to be right” that Nietzsche is referring to. Despite being shown that they are wrong,
these common folks took for granted other epistemic considerations that are relevant to the
matter at hand.
2.3 Curiosity: A Disposition in Seeking Knowledge of the World
At this point, we can already see the relationship of courage and honesty. It is honesty
that elaborates on the facts about the self which the individual must courageously face. And it
is courage that should be the disposition of the individual when confronting the facts about
one’s self that the individual should have been honest about. However, we have not said
anything yet about the sort of disposition an individual must have when confronting the world
outside of himself or herself. This is where curiosity enters the picture.
Nietzsche argues that it is curiosity – the will to power in the domain of knowledge –
that should be the disposition of an individual when confronting the world external to himself
or herself, when seeking knowledge of reality. But what exactly is Nietzschean curiosity? Let
us begin by defining what curiosity is not. Nietzsche claims that curiosity is opposed to faith –
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the “disposition to stop investigating” (Alfano, 2013, p. 778). A person of faith stops
investigating because he or she is in need of something firm “that does not wish to be shaken
because one clings to it” (The Gay Science 347) (Alfano, 2013, p. 778). A person of faith clings
to his or her objects of faith “out of fanatical certainty that he/she knows the truth” (Alfano,
2013, p. 778). And so, such a person “abandons the standards of inquiry (collecting sufficient
evidence, considering alternative hypotheses, etc.)” (Alfano, 2013, p. 778). At this point, we
can again provide an analysis of the phenomenon of fake news in the COVID-19 pandemic.
As hinted at in our discussion of fake news earlier, the crippling need to be firm and certain in
these uncertain times lead people to be misinformed and to disinform others.
Now, Nietzsche adds that curiosity is not just mere curiosity (Alfano, 2013). Nietzsche
in the Gay Science 123 is averse towards the type of curiosity that is merely “amor-plaisir,”
as dilettantism, and as assemblage of facts (Alfano, 2013). As such, surely, Nietzsche will not
agree on the attitude of mere curiosity of fake news-consumers during this pandemic. People
simply looking for various information online out of curiosity unfortunately lead them to be
misinformed and to disinform others. Trivial and misleading facts, which are scorned by
Nietzsche in his elucidation of curiosity, are rampant in the pandemic. One need only to look
into the gamut of topics of COVID-19 fake news. Indeed, Nietzsche, at this point, will agree
that “The public needs to more closely scrutinize and be much ‘more skeptical’ about what
they’re reading and hearing, particularly online, and try not to keep up with the very latest
COVID-19 research…You don’t need to know everything.” (Pazzanese, 2020). Indeed, this
disordered thirst to know everything in this time of the pandemic echoes the “mere curiosity”
attitude that Nietzsche is averse to.
But, if Nietzschean curiosity is opposed to faith and is not mere curiosity, then what is
it? Nietzschean curiosity, construed as an archer, does not aim and hit at any target available,
but chooses worthy targets (Alfano, 2013). And what are these targets? Nietzsche in the Gay
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Science 351 and 249 as well as in Beyond Good and Evil 6, 64 provides a hint: “live continually
in the thundercloud of the highest problems and the heaviest responsibilities” (Alfano, 2013,
p. 779). From there one can infer about the quality of the various objects of Nietzschean
curiosity. These objects should not be mere objects but should be heavy, profound, deep, and
interesting (Alfano, 2013; Reginster, 2013). Truly, today’s pandemic, in a sense, can count as
a worthy object of Nietzschean curiosity, for “this pandemic offers time for us to ponder on
what are the essentials in life…It makes us see what our capacities are and what decadent
aspects of living ought to be overcome” (Rennesland, 2020, p. 120).
Indeed, even today, especially during this pandemic, Nietzsche is challenging
humanity. We are challenged to live courageously through a sustained unfettered curiosity and
honesty both to ourselves and the world, so that when this pandemic ends and we can once
again see each other beyond our gadget’s screens we can say:
At long last the horizon appears free to us again, even if it should not be bright; at long
last our ships may venture out again, venture out to face any danger; all the daring of
the lover of knowledge is permitted again; the sea, our sea, lies open again; perhaps
there has never yet been such an “open sea.” (The Gay Science 343).
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Befriending with Neighbors: Rethinking Kierkegaard’s Concern about Friendship
Puttipong Oungkanungveth
College of Religious Studies, Mahidol University
As relationship is fundamental for human beings, people with whom we bond,
especially close friends, are valuable. In Cocking and Kennet’s article, ‘Friendship and the
Self’, the bond of mutual trust is marked as distinguishing element of long-lasting friendship.
We regard our close friends as people who we are receptive to their interest and, in many
occasions, reflect our own traits in their view. Cocking and Kennet consider the latter as
“mirror” account which relationship among friends are similar to portraits painted by artists.
In this sense, friends are not just people who provide more objective view of our characters,
but simultaneously give an interpretation of what kind of person we should be (Cocking and
Kennet, 1998, p. 509). Moreover, close friend can also be regarded as one who we disclose
ourselves to. This is called “secret” account of friendship. However, both accounts mentioned
here are apparently insufficient requirements for one to become close friends. Thus, the
“drawing” account of friendship, which requires one to “be directed” and make “good
interpretations of friends’ behaviors”, is unfolded as a key to sustain a healthy contact between
c l o s e f r i e n d s. ( C o c k i n g a n d K e n n e t , 1 9 9 8 , p . 5 1 8 )
Considering all of these, I will propound that all the accounts mentioned above are not
yet adequate for an account of amicable intimacy. In this paper, I will employ Shapiro’s
account of ‘Rigid character’ in conjunction with Kierkegaard’s account of partial love and
impartial love in Works of Love to explain further that a firm friendship and a bond of mutual
trust should be sustained with neighborly love at heart. I will argue that only by combining
partial and impartial love, will close friends be able to maintain a proper degree of “self-love”
and simultaneously see one another as a person who is “irreplaceable”. Firstly, I will explain
differences and similarities of characters of close friends and point out how Shapiro’s “rigid
character will become an issue between friends and acquaintances. To begin with, Shapiro
defines rigid character or a rigid person as someone who “are concerned with the issue of
giving in” (Shapiro, 1984, p. 70). By this, he means that a rigid person is the one who is
preoccupied with what they are doing and how they are doing it. They are aware of achieve an
effect and avoid an effect of actions and never lose themselves. Therefore, if we befriend
someone who is rigid, he or she will not be directed to the other’s interest and sometimes it is
difficult for us to be aligned with. So, secondly, I propound that this tension of Shapiro’s rigid
character will be resolved by Kierkegaard’s account of love, developing from his account of
hope and faith. I manifest how two people or acquaintances can eventually become good
friends even if they are dissimilar in characters. I will portray how we can adjust three
implications of Kierkegaard’s account of hope to cope with dissimilarity and changing
character’s among close friends, and propose a new way of loving
others through this account.
Broadly speaking, I regard hope as an important element in such relationships, as it can
develop into trust and faith. In this sense, I mean that hope is an important to both the secular
and spiritual aspects of this consideration. For the former, as hope is opposed to despair, it
leaves someone to depend on something which is subjectively uncertain, but at the same time
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epistemically possible (Bernier, 2015, p. 84). For instance, I may hope to achieve a good grade
after the exam, or I may hope my friend is still alive after a car crash. This means that I partly
know that I did the exam quite well in some sections or that my friend was severely injured but
did not die on the spot and he or she is undergoing surgery. In both cases, hope can have at
least three implications. Firstly, I generally hope for positive results or situations toward which
I have a positive assessment. Secondly, I might hope for something I desire, and which I have
some expectation of happening in the future. Thirdly, I might hope for something that may
happen, but which I would not have expected or is not desirable. Considering all these,
arguments of hope lead to my final claim that this kind of friendship will decrease what C. S.
Lewis calls “pride of friendship” (Lewis, 1991, p.119-124) and bring about new perspective of
love, and will eventually give an example of how we can combine and balance between partial
love and impartial love, or as Kierkegaard calls “neighborly love” (Krishek, 2010, p.10)
As a result, it is this way that close friends will be familiar with “ the Other” and also avoid
moral conflict which may occur between close friends and mutual acquaintances. And if so, it
also leads to another conclusion that living with others in technological world, where fake news
and flux of information made most of us more gradually exclusive, could be made possible.
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Knowledge, Philosophy (of Logic) and Fake NEWS in Digital Era
Mr.Surachai Phetkaew

Abstract
If we considered human in several dimensions, we could consider in two dimensions
mainly. The first dimension is external world. The other is internal world. Nowadays, for the
external world, people live with information every day. Digital makes information distribute
widely. One thing which distributed along with information is fake news. The internal world
is about thinking and questioning. Philosophy is questioning and thinking. Philosophy makes
people skeptic or not trust a thing easily. Skeptic personality prevents man from fake news
because skeptic personality brings us to search the truth, causality or reasonability. Knowledge
is apart field of philosophical fields.
Exactly, “Philosophy”, “Knowledge”, “Fake News” and “Digital” are so close to our
daily life. “Digital Era” is caused by transformation. In the old day, manual working was main
stream. Today, digital and technology disrupt old working process and method. Digital and
technology make life hurrier and spread information thoroughly. One interesting question is
“Can we believe that information or news?” What are criteria to consider about reliability?
These relate to philosophy. Philosophy is questioning and finding the solution systematically.
Philosophical method finding the solution is usually thinking. One necessity, that us believe or
not believe the information, is justification.

Introduction
Human being always seeks for the better life or more comfortable life. Better life is
considered in two dimensions: tangible dimension (such as there being vaccine to cure people
from disease) and intangible dimension (such as there being more welfare). The question “How
can we get better life?” has driven human try to find or invent the good new things in terms of
tools (such as weapons, technology devices) and concepts (such as right, freedom etc.).
Questioning about daily life, narrative, believe or doctrine are questioned too. Question and
thinking (finding the reasonable answer) are essence of philosophy. Philosophy can be
classified in five fields. First of them questioning about “existence” is known as metaphysics.
The second is ethics. Ethics is the subject that questions about “morality.” The Third is
aesthetics. Aesthetics is the subject that questions about “beauty.” The Forth is logic. Logic is
the subject that finds the appropriate reasoning. The last one is epistemology. Epistemology
studies about “theory of knowledge”. How different between believe and knowledge? Why is
knowledge more reliable than believe? Justification is important to separate knowledge from
believe. Knowledge have to have justification. In this paper, author emphasize on philosophy
of logic because logic guides us about method to consider the reliable information. Note: from
the title “Knowledge, Philosophy and Fake NEWS in Digital Era”, author thinks that if author
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emphasized on metaphysics (truth, fact and reality), it might not be too further. According to
the title (especial fake news), fact is the most important.
Digital era was born by happening of technology and innovation which change human
behaviors in huge scale. Arrival of technology and innovation may come in terms of new
devices or new ideas or new process. The arrival disrupts or can be said destroy the early things.
The early thing could survive by transformation, migration to digital platform. In digital world,
information flows freely and fast. When thing happens, people may know immediately. People
are content creator and audience at the same time. Because some message may be false, be
skeptic to the message before trusting.
Today, digital media is main way which people receiving the information because
smartphone is representation of newspaper, radio, television and magazine etc. Skeptic, reason,
knowledge could help people consider about message’s reliability more systematically.

Philosophy of Logic
Logic this word comes from Greek word “logos.” Logos has a variety of meaning’s
senses. The meaning which is similar to scope of logic is “reason.” “the subject matter of logic
has been said to be the “laws of thought,” “the rules of right reasoning,” “the principles of
valid argumentation,” “the use of certain words labelled ‘logical constants’,” “truths (true
propositions) based solely on the meanings of the terms they contain,” and so on.”1 (Hintikka,
2019, para. 2) Because logic is normative science, logic is guideline for rational reasoning.
There are two main types of reasoning. They are deductive reasoning and inductive reasoning.
Deductive reasoning known as Syllogism is form of argument. The argument consists
of premise and conclusion. Deductive reasoning is the process to consider the valid argument.
Deductive reasoning usually follows steps. First, there is a premise, then a second
premise, and finally an inference. A common form of deductive reasoning is the
syllogism, in which two statements — a major premise and a minor premise — reach a
logical conclusion. For example, the premise "Every A is B" could be followed by
another premise, "This C is A." Those statements would lead to the conclusion "This C
is B." Syllogisms are considered a good way to test deductive reasoning to make sure
the argument is valid.2 (Bradford, 2017, para. 3)
The essential principle of deductive reasoning is “truth preserving.” If all premises are
true, conclusion is necessary true. If all premises are true and conclusion is true too, we will
call this is valid argument. One weak point for deductive reasoning is sometimes valid
conclusion may not be congruent with the reality (soundness).
In inductive inference, we go from the specific to the general. We make many
observations, discern a pattern, make a generalization, and infer an explanation or a
theory," Wassertheil-Smoller told Live Science. "In science, there is a constant
interplay between inductive inference (based on observations) and deductive inference
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(based on theory), until we get closer and closer to the 'truth,' which we can only
approach but not ascertain with complete certainty. 3 (Utah State University, as cited
in Alina Bradford, 2017, para. 7)
According to the mentioned above, inductive conclusion is inferred from all premises.
“Even if all of the premises are true in a statement, inductive reasoning allows for the
conclusion to be false.”4 (Bradford, 2017, para. 9) Inductive conclusion is always compared
with the reality that is the conclusion congruent with the reality, isn’t it? Reliability of inductive
conclusion (inductive strength) is direct variation to numbers of observations.

Knowledge
The traditional concept of knowledge which make knowledge different from belief is
that knowledge is justified belief. Justification makes knowledge have higher status of trusting
that belief. Gregg Henriques (2013) said that knowledge consists of three elements: 1) a human
belief or mental representation about a state of affairs that 2) accurately corresponds to the
actual state of affairs (i.e., is true) and that the representation is 3) legitimized by logical and
empirical factors.5 Justification is main concepts to indicate the statement (proposition) be
knowledge or not. Kinds of justification are foundationalism, coherentism, and reliabilism.
Foundationalism believes that there are some statements that cannot be doubted then those
statements form all knowledge. Coherentism believes that there is no foundational knowledge
but knowledge is true as long as it does not contrast in itself. Reliabilism emphasizes on the
method to justify belief. If the method were reliable, the justified belief would be good.
Philosophers have traditionally maintained that there are two types of knowledge from
two entirely different sources. First, there is knowledge through experience: seeing
something, hearing about something, feeling something. This goes by the Latin term a
posteriori which literally means knowledge that is posterior to, or after experience.
Second, there is knowledge that does not come from experience, but perhaps instead is
intuitively supplied from reason itself, such as logical and mathematical truths. This is
called a priori knowledge, which, from Latin, literally means knowledge that is prior
to experience.6(Fieser, 2020)
Duignan (2020) said that empiricism, in philosophy, the view that all concepts originate
in experience, that all concepts are about or applicable to things that can be experienced, or that
all rationally acceptable beliefs or propositions are justifiable or knowable only through
experience.7
This type of knowledge is called “a posteriori” and man would get experienced by
sensation. The accessing process starts with experiencing (e.g. seeing the object etc.). The man
would get the “impression” in mind. The impression would form concepts in mind both
physical concept and abstract. In conclusion, sensation and object (external world) create the
impression in mind then the impression would form concepts in mind. Man can understand the
world through the concepts that are formed after getting experienced.
เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นำไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน

-ความรู้ ปรัชญา และข่าวปลอมในยุคดิจท
ิ ัล-

59

The obvious weak points of empiricism, first of is the accuracy of sensation. Each
human’s sensation does not have the same efficient so the impression that put in each of mind
maybe different. The second, experienced knowledge is changeable. For example, if we saw
the mango be green, we might see mango be yellow today.
Fieser (2020) said that rationalism is the philosophical view that knowledge is acquired
through reason, without the aid of the senses. Mathematical knowledge is the best example of
this, since through rational thought alone we can plumb the depths of numerical relations,
construct proofs, and deduce ever more complex mathematical concepts.8
Knowledge is acquired in three ways: deduction, innate ideas and reason. Everyone has
the ideas inside for understanding furthermore these ideas do not come from experience.
Reason is logical process. Human knows by using logical process. This knowledge is not up to
experience, time, and space.
Rationalism’s weak point is logical process and the ideas. It cannot be described clearly
to everyone. People may not have every idea in minds in terms of quantity (the number of
ideas) and quality (likeness of the same idea for example green color idea for Ms. X and Mr.
Y maybe different). Moreover, in reality, people may get ideas after experiencing.

Digital Era
For long time, human’s lifestyles have changed continuously by discovering something
new such as fire using, knowledge e.g. agriculture and weapon usage. Some knowledge was
come across but human still has been yearning for better life. Better life or more comfortable
life, this desire has driven people to invent the new things in terms of ideas (knowledge) or
devices for instance division of labor, smart phone etc. Both new devices and new knowledges
change human’s behaviors (consumer’s behaviors). Behaviors may change in little scale but in
long run those behaviors could change social’s main stream lifestyle.
No century in recorded history has experienced so many social transformations and
such radical ones as the twentieth century. They, I submit, may turn out to be the most
significant events of this, our century, and its lasting legacy. In the developed freemarket countries--which contain less than a fifth of the earth's population but are a
model for the rest--work and work force, society and polity, are all, in the last decade
of this century, qualitatively and quantitatively different not only from what they were
in the first years of this century but also from what has existed at any other time in
history: in their configurations, in their processes, in their problems, and in their
structures.9 (Drucker, The Age of Social Transformation, 1994)
Boutin’s view (2004) these 10 high-technologies in last 50 years have changed
American’s lifestyle. These 10 high-technologies including 1. The Internet 2. Genetic
engineering 3. Digital media 4. Personal computer 5. Space flight 6. Mobile phone 7. Nuclear
power 8. Electronic funds transfer 9. Robots and artificial intelligence 10. Organ transplants.10
Writer will focus on The Internet, Digital media, Personal computer and Mobile phone.
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Many people use internet every day and the cost to access to internet is continuously
declining. We may think internet was made for everyone using to search the information or
communicate with others. At the beginning,
the internet started in the 1960s as a way for government researchers to share
information. Computers in the '60s were large and immobile and in order to make use
of information stored in any one computer, one had to either travel to the site of the
computer or have magnetic computer tapes sent through the conventional postal
system.11 (University System of Georgia, the Board of Regents)
The origin of the internet was invented for government’s usage because of its
advantages but the limitation of other supporting devices such as computer in 1960s. Computer
in 1960s was big and not accessed by everybody. One day, computer was smaller than the past.
Computer’s size could be placed on the desk known as personal computer (PC).
The PC Revolution has brought with it many ancillary businesses and products.
Magazines, software and even a TV network exist for what seems like endless computer
shows or, as some people would say: All computers, all the time. Other products like
scanners, printers, cameras and modems have created new industries to supply the
demand of PC users.
The PC Revolution has also caused innovative changes in education. The simple fact
that you are now enrolled in this course proves that. With the PC tied to the Internet,
research has become something done at home instead of school. The ability to find
information using search engines on the Internet such as Excite, Yahoo, and Lycos has
also made research much easier and quicker than the days of looking through libraries
and mounds of books.12 (Mack, 1998)
Early years of mobile phone, mobile phone did not relate to internet. In 1983 – 1990
there is the first portable mobile phone and mobile calling was main feature. In 1991 – 1994
mobile phone was developed by adding the digital displays so SMS (Short Message Service/
Text Messaging) and game are available in this period. In 1995 – 1998 mobile phone’s digital
displays were presented in four-color screen. In 1999 – 2002 mobile phone can access
information over a mobile wireless network (WAP: Wireless Application Protocol)
furthermore camera was added in mobile phone. In 2003 – 2006 mobile phone has the
implementation of 3G took download speeds up to 2MBS. This period mobile phone could
access Wi-Fi and Web Browser. In 2007 – 2010 touchscreen replaced the traditional button
method of input such as iPhone1st Generation (2007). In 2011 – 2014 Smartphones became
increasingly central to modern life. Smartphone has not only communication features but also
voice command (voice recognition) such as Siri. Besides smartphone had communication
features and voice recognition, it also got health feature i.e. heart rate monitor. In 2015 – 2018
The global adoption of 4G vastly improves video streaming and video calling capabilities.
Screen sizes continue to grow to maximise the experience of these features and more privacy
for instance fingerprint sensor. Present day the fifth-generation (5G) network promises vastly
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superior data speeds and reliability, boosting ultra-high-resolution video streaming and mobile
gaming. Handset design trends continue to push for an all-screen experience13
We will see after 2007 smartphone combined many devices such as camera, text (letter)
and calculator etc. Internet is very necessary to smartphone today in addition to speed is
extremely faster. Now smartphone becomes the fifth requisite or the new organ of human.
When smartphone cooperates with internet, smartphone will be combined many important
devices such as wallet (mobile banking), maps, email, television, personal computer and
newspaper. Smartphone become center of life.
If we thought about types of traditional media, we might think of radio, newspaper and
magazine etc. Traditional media mostly sent the messages in terms of word characters, voice
and some photos. Technology has been developed until “the technological revolution has
brought with it many new types of media that now play a major role in disseminating
information and entertainment to populations around the world.”14 (Maryville University)
Digital media is transmitted as digital data, which at its simplest involves digital cables
or satellites sending binary signals –– 0s and 1s –– to devices that translate them into
audio, video, graphics, text, and more. Anytime you use your computer, tablet, or
cellphone, opening web-based systems and apps, you’re consuming digital media.
Digital media might come in the form of videos, articles, advertisements, music,
podcasts, audiobooks, virtual reality, or digital art. 15(Maryville University)
Shrestha (2017) said that attraction towards digital media has been increasing day by
day. In the age of digitization child used to grow through digital media. Students
comfort zone lies on typing than writing on paper. The World is synchronized by digital
media where we are able to get access to many task, events, and issues. Whether it is
shopping, booking a ticket, further study and traveling digital media development
always increase conveniences.16
New generation grows with digital and technology. The progression of internet along
with other devices force the previous behaviors and business sectors to change by disruption.
Obviously, advertisement migrates to digital platform and some business disappears for
instance cassette.
Internet and smartphone (standing for digital and technology and substituting personal
computer) change social behaviors and create new people’s expectations. People expect the
more efficiency: more speed, more productivity, more accuracy and more attractiveness.

Fake NEWS
In digital age and social media, everybody can create own contents with the little cost
and there are many engagements. Most engagement are acquaintances: friends, teachers and
parents etc. Everyone is both content creator and audience. Because everybody can create own
contents, can we trust the message that comes from nowhere?
เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นำไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน
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There are three important words consisting of dis-information, mis-information and
mal-information. UNESCO (2018) described the three words that disinformation is false
information and deliberately created to harm a person, social group, organization or country,
misinformation is false information but not created with the intention of causing harm, and
mal-information is information that is based on reality, used to inflict harm on a person, social
group, organisation or country.17
Much of the discourse on ‘fake news’ conflates two notions: misinformation and
disinformation. It can be helpful, however, to propose that misinformation is
information that is false, but the person who is disseminating it believes that it is true.
Disinformation is information that is false, and the person who is disseminating it
knows it is false.18 (Karlova and Fisher, 2012 as cited in United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2018, p.44)
The narrative that was post in social media or other medias could be fact, disinformation, mis-information and mal-information. How do we can consider the narrative’s
reliability? UNESCO offers each person in two checking methods being composed of factchecking and social media verification.
Fact-checking is composed of three phases:1. Finding fact-checkable claims by
scouring through legislative records, media outlets and social media. This process
includes determining which major public claims (a) can be fact-checked and (b) ought
to be fact-checked. 2. Finding the facts by looking for the best available evidence
regarding the claim at hand.3. Correcting the record by evaluating the claim in light
of the evidence, usually on a scale of truthfulness.19 (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2018, p.84)
Social media verification, Kovach & Rosenstiel (as cited in United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2018, p.98) offered some
general guidelines, 1. Edit with scepticism 2. Keep an accuracy checklist 3. Assume nothing –
don’t be misled by exploitation of signals associated with “truthiness”1734 Be cautious with
anonymous sources20
Today, the number of information is all around. We cannot believe in every
information. Skepticism could prevent us from dis-information, mis-information and malinformation. Although mis-information is sent without hidden agenda, following that
information could cause the damage in life. Fact is important meanwhile hidden agenda is also
considered too.

Conclusion
Knowledge is more reliable than belief because of justification. Justification as if
supporting reason. Information is one of beliefs where some information is true belief along
with some information is not. However, justifications, which support the belief become
knowledge, every type of them has the dispute in itself, the justified belief cannot be believed
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completely. The foundationalism’s dispute is the reliability of undoubtable statements. The
coherentism’s dispute is true proposition and reality. Even there is no contradiction on
statement, possibility which non-contradictory statement contrasts with reality can happen. For
reliabilism, good justified belief and bad justified belief depend on the method or process to
justify it so the method is argued about suitability. The question “Where do knowledge come
from?” The two main types are experience and idea. Empiricism believes that people get
knowledge through experience and people experienced by sensation. Rationalism believes that
people get the ultimate knowledge by intuition, innate idea and reason, they are independent
from experience and sensation For Empiricism, we ought to have ever seen empiricism type of
people. We might have ever seen someone using that thought to answer or tell others. For
example, we asked a person that how did he/she know about it? Sometimes, someone said “I
don’t know how I know but the voice in my mind tell me.”
The world is going ahead continuously. Information free flowing is unavoidable
including fake news (dis-information and mal-information). Daily, people get information in
several forms such as text in social media, word talking, photo etc. We live with it inevitably.
People become receiver and sender so the information needs to be considered carefully.
Believing in wrong information can cause bad effects. There are the guidelines both criteria
from UNESSCO and logical process (consider relation between conclusion and premise) to
consider the information. UNESSCO’s can help us consider the information initially.
Philosophy of logic is normative science. It is talking about what good reasoning should be.
Certainly, there is no the undisputed argument. Deductive reasoning has its weak point, sound
argument even if valid conclusion or valid argument, like Inductive reasoning, variable
conclusion (inductive strength) even though the most important contribution of philosophy (in
every field) is training people doubt.
According to I mention above, it seems sad because there is no the absolute way to help
us free from fake news even though the UNESSCO’s is just guideline (can’t specify which one
is fake, which one is not). Furthermore, philosophical methods and justification have weak
points. As I (author) said “the most important contribution of philosophy (in every field) is
training people doubt.” For people, the important thing is keeping the personality of learning
and training to season, think, and skeptic.
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การคิดวิพากษ์ในฐานะคุณลักษณะทางปัญญา
(Critical thinking as intellectual virtues)
ณฐิกา ครองยุทธ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ
บทความนี้ผู้เขียนจะเสนอแนวคิดการคิดวิพากษ์ คือ คุณลักษณะทางปัญญา (intellectual virtue)
เพื่อตอบข้อถกเถียงบางประการทางปรัชญาเรื่องการคิดวิพากษ์ โดย ส่วนแรกของบทความคือ การสำรวจข้อ
ถกเถียงเรื่องการคิดวิพากษ์และแนวคิดเรื่องการคิดวิพากษ์ที่สำคัญสองแนวคิด ได้แก่ แนวคิดของ โรเบิร์ท เอน
เนส (Robert Ennis) และฮาร์ว ี ซีเกล (Harvey Siegel) ปัญหาสำคั ญประการหนึ่งของการคิดวิ พ ากษ์
(critical thinking) ในข้อถกเถียงทางปรัชญาคือ หากการอธิบายการคิดวิพากษ์เป็นเพียงทักษะการคิดต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินข้อความและการใช้เหตุผลนั้น อาจทำให้บุคคลสามารถใช้ทักษะเหล่านั้นได้ และ
สามารถทำแบบทดสอบทักษะการประเมินข้อความและเหตุผลได้ดี แต่บุคคลนั้นไม่สามารถประยุกต์ใช้ทักษะ
การคิดดังกล่าวในชีวิตประจำวัน หรือ การคิด ประเมินและการตัดสินในเรื่องต่าง ๆ เช่น ไม่สามารถตัดสินหรือ
ประเมินการกระทำ ตัดสินใจเลือกความเชื่อ หรือ ตัดสินใจเลือกผู้นำได้อย่างมีเหตุผล ดังนั้น การคิดวิพากษ์
ควรเป็น ความสามารถที่เกินจากแค่ทักษะการคิด และควรเป็นความสามารถของบุคคลที่ส ามารถจะคิด
ประเมินและตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสมได้เสมอ
นักปรัชญาคนสำคัญที่เสนอแนวคิดเรื่องการคิด วิพากษ์ได้แก่ โรเบิร์ท เอนเนส (Robert Ennis) และ
ฮาร์ ว ี ซี เ กล (Harvey Siegel)

แนวคิ ด เรื ่ อ งการคิ ด วิ พ ากษ์ ข องเอนเนส (Ennis, 1980, 1981) คื อ

ความสามารถในทักษะการคิด ต่าง ๆ (skills or proficiencies) กับความโน้มเอียง (tendency) ในการใช้
ทักษะการคิดเหล่านั้น กล่าวคือ การคิดวิพากษ์หมายถึงความสามารถในการใช้ทักษะการคิดและการใช้เหตุผล
ที่ใช้สำหรับการประเมินข้อความอย่างมีเหตุผล และบุคคลที่ถือว่าเป็น “ผู้คิดวิพากษ์” (a critical thinker)
จะต้องมีทั้งความสามารถในการใช้ทักษะการคิดและมีความโน้มเอียงที่จะใช้ทักษะการคิดเหล่านี้ ซึ่งความโน้ม
เอียงในการใช้ทักษะการคิดคือ ความต้องการของบุคคลในการใช้ทักษะการคิดนั้น ๆ เอนเนส (Ennis, 1980)
จึงเสนอรายการที่อธิบายทักษะการคิดวิพากษ์มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทักษะสำหรับใช้ในการประเมิน
ข้อความและการใช้เหตุผล และพ่วงคำอธิบายเพิ่มมีว่าจะต้องมีความโน้มเอียง(ความต้องการ) ในการใช้ทักษะ
การคิดเหล่านี้เข้าไปในรายการทักษะการคิด แนวคิดของเอนเนสถูกวิจารณ์ว่า แม้ดูเหมือนว่าเอนเนสจะเห็น
ว่าการคิดวิพากษ์ไม่ใช่แค่ความสามารถในการใช้ทักษะการคิด หรือ สามารถทำแบบทดสอบทักษะการคิด
เหล่านั้นได้ถูกต้อง แต่การคิดวิพากษ์ควรสร้างให้บุคคลเป็น “ผู้คิดวิพากษ์” ที่มีนิสัยการคิดวิพากษ์ด้วยเช่นกัน
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และ “ผู้คิดวิพากษ์” ของเอนเนส หมายถึงบุคคลจะต้องมีความโน้มเอียง หรือ ความต้องการในการใช้ทักษะ
เหล่าอยู่เสมอติดตัว แต่เอนเนสก็ไม่ได้อธิบายว่าเหตุใดผู้คิดวิพากษ์จะต้องมีความโน้มเอียง และไม่ได้อธิบายว่า
ความโน้มเอียงดังกล่าวคืออะไรสำหรับการคิดวิพากษ์ (Siegel 1988, p. 7) ซีเกล (Siegel, 1988) เสนอว่า
การคิดวิพากษ์คือ นิสัย(traits) และบุคลิก(characters) ของบุคคลในการมี แนวโน้ม (disposition) ในการ
ประเมินความเชื่อ หรือ ความคิด และการกระทำ (action) อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม ซึ่ง “ผู้คิดวิพากษ์”
จะต้องมีนิสัยและบุคลิกที่เป็นแนวโน้มจะคิดและประเมินความเชื่ออย่างมีเหตุผล โดยซีเกลอธิบายว่า เหตุที่ผู้
คิดวิพากษ์จะต้องมีนิสัย หรือ แนวโน้มในการคิดวิพากษ์ เพราะ การคิดวิพากษ์นั้นมีคุณค่า เช่น ความจริง
(truth) ความยุติธรรมต่อหลักฐาน (justice to evidence) เป็นต้น ผู้คิดวิพากษ์จะต้องตระหนักถึงคุณค่าของ
การคิดวิพากษ์เหล่านี้ จึงทำให้เกิดเป็นนิสัยการคิดเชิงวิพากษ์ หรือ บุคลิก/แนวโน้มที่จะใช้ทักษะการคิดต่าง ๆ
เชิงวิพากษ์ในการคิด ประเมินและตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ความแตกต่างระหว่างสองแนวคิดดังกล่าวนี้คือ แนวคิด
ของเอนเนส (Ennis, 1993) เน้ น ไปที ่ ก ารฝึ ก ฝนทั ก ษะการคิ ด และความโน้ ม เอี ย งของการใช้ ท ั ก ษะนั้ น
ตัวอย่างเช่น การคิดวิพากษ์ คือความสามารถในระบุข้อสรุป ความสามารถในการใช้เหตุผลและความโน้มเอียง
ที่รับรู้คุณค่าของการอ้างเหตุผล (to appreciate the quality of an argument) และถามคำถามที่เกี่ยวข้อง
และชัดเจน (to ask relevant clarifying questions) เป็นต้น ขณะที่แนวคิดของซีเกล (Siegel, 1988) มุ่งเน้น
การบ่มเพาะการสร้างผู้คิดวิพากษ์ ได้แก่บุคคลทีมีบุคลิก นิสัยของการคิดเชิงวิพากษ์ซึ่งก็คือการเป็นบุคคลผู้มี
แนวโน้มในการใช้เหตุผลและประเมินความเชื่อต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เนื่องจากเป็นผู้ที่ตระหนักถึงคุณค่าต่าง
ๆ ของความเชื่อ เช่น ความจริง ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ เป็นต้น
แนวคิดของทั้งเอนเนสและซีเกลต่างก็ตระหนักถึงปัญหาการอธิบายการคิดวิพากษ์เป็นเพียงทักษะการ
คิด จึงได้เพิ่มคำอธิบายเรื่องการสร้างให้บุคคลเป็น “ผู้คิดวิพากษ์” ที่มีความต้องการจะคิดเชิงวิพากษ์อยู่เสมอ
สำหรับสามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและคิด ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว สำหรับ
เอนเนสอธิบายว่า ผู้คิดวิพากษ์ คือ ความโน้มเอียงของบุคคลในการใช้ทักษะการคิด และซีเกลเสนอให้ผู้คิด
วิพากษ์ คือ บุคคลที่มีนิสัย/บุคลิกในการคิดวิพากษ์ แต่ข้อเสนอของเอนเนสนั้นไม่สามารถอธิบายได้ว่าความ
โน้นเอียงดังกล่าวคืออะไร ผู้เขียนเห็นด้วยกับแนวคิดของซีเกลที่อธิบายความต้องการคิดเชิงวิพากษ์ ด้วยนิสัย
บุคลิกหรือ แนวโน้มที่จะคิด โดยนิสัยการคิดวิพากษ์นี้มากจากการรู้ถึงคุณค่าของการคิดวิพากษ์ เช่น ความจริง
หลักฐานที่เหมาะ โดยผู้เขียนเห็นด้วยกับแนวคิดของซีเกล และเห็นว่าการตระหนักถึงคุณค่าเหล่านี้จะช่วย
กระตุ้นให้บุคคลมีความต้องการคิดวิพากษ์อยู่เสมอ และเห็นว่าการคิดวิพากษ์ไม่ใช่ทักษะการคิด ซึ่งหากเป็น
เพียงทักษะการคิดก็จะเจอปัญหาทักษะการคิด ที่ไม่เกี่ยวกับ ความสามารถในการคิดและการตัดสินใจหรือ
ประเมินในเรื่องต่าง ๆ ผู้เขียนจะเสนอว่า การคิดวิพากษ์ คือ คุณลักษณะทางปัญญา (intellectual virtue)
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สำหรับการสร้างความรู้ตามแนวคิดทางญาณวิทยาคุณลักษณะ (virtue epistemology) และคุณค่าของการ
คิดวิพากษ์ของซีเกลคือ คุณค่าทางญาณวิทยาที่สำคัญสำหรับการสร้างความรู้ของบุคคล (agent) ส่วนที่สอง
คือ แนวคิดญาณวิทยาคุณลักษณะที่สำคัญสองแนวคิดได้แก่ Reliabiliism กับ Responsibilism เพื่อให้เข้า
ใจความแตกต่า งของทั ้ง สองแนวคิด (Axtell 1997, Baehr 2006 and Greco 2002) และจะแสดงถึ งข้อ
ได้เปรียบของแนวคิด Responsibilism ในข้อถกเถียงทางญาณวิทยาคุณลักษณะ ส่วนที่สาม คือข้อเสนอของ
ผู้เขียนเรื่อง การคิดวิพากษ์ คือ คุณลักษณะทางปัญญาแบบ Responsibilism โดยผู้เขียนรับแนวคิดของซีเกล
และจะเสนอคำอธิบายว่าการคิดวิพากษ์ควรเป็นคุณลักษณะทางปัญญาในกลุ่ม Responsibilism ของแซก
เซบซกี้ (Zagzebski 1996) ในญาณวิทยาคุณลักษณะ ซึ่งแนวคิดของแซกเซบซกี้ได้อธิบายคุณลักษณะทาง
ปัญญามาคือ นิสัย (habit) และบุคลิก(characters) ของ agent ในการแสวงหาความรู้ โดยบุคลิกดังกล่าวมา
จากการมีแรงกระตุ้นทางปัญญา (motivation) ได้แก่ การรักความจริง (the love of truth) ซึ่งการรักความ
จริงจะช่วยกระตุ้นให้ agent มีลักษณะนิสัยที่จะสร้างความรู้จากการคำนึงถึงความจริง (care for truth)
ส่ ว นสุ ด ท้ า ยคื อ ข้ อ สรุ ป โดยผู้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า การอธิ บ ายการคิ ดวิพ ากษ์ ด้ ว ยคุณ ลัก ษณะทางปั ญ ญาแบบ
Responsibilism ของแซกเซบซกี้ สามารถก้าวข้ามปัญหาการคิดวิพากษ์เรื่องความสามารถในการคิด ประเมิน
และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ และคำอธิบายนี้จะช่วยอธิบายเรื่องผู้คิดวิพากษ์มีความต้องการในการคิดวิพากษ์ใน
เรื่องต่าง ๆ อยู่เสมอได้นั้นก็เนื่องจากการมีนิสัยและบุคลิกของการคิดวิพากษ์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะทางปัญญา
แบบ Responsibilism
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ข้อเสนอเรื่องการยกเลิกใช้คำว่า ‘ข่าวปลอม’ ของโจชัว แฮบกู้ด-คู้ท: ข้อโต้แย้งบางประการ
Joshua Habgood-Coote’s arguments for abandoning the term of ‘Fake News’: Some
critiques
กษิดิศ พรมรัตน์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ
บทความนี้ต้องการศึกษาและวิเคราะห์ข้อเสนอหลักเรื่องการยกเลิกใช้คำว่า ‘ข่าวปลอม’ ของโจชัว
แฮบกู้ด-คู้ท ซึ่งเขาได้เสนอข้อเสนอย่อยซึ่งเป็นเหตุผลสนับสนุนของข้อเสนอหลักทั้งหมด 3 ประการ อันได้แก่
ประการแรก คำว่า ข่าวปลอม มีข้อบกพร่องเชิงภาษาศาสตร์ ประการต่อมา คำว่า ข่าวปลอม เป็นคำที่ไม่มี
ความจำเป็น และประการสุดท้าย คำว่า ข่าวปลอม เป็นคำที่ถูกใช้ในแนวทางโฆษณาชวนเชื่อและเป็นเครื่องมือ
ในการบรรลุเป้าหมายทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงเข้ากับอุดมการณ์ทางการเมืองที่เลวร้าย
โดยบทความนี้มุ่งศึกษาและวิเคราะห์ไปที่ข้อเสนอย่อยประการสุดท้ายเท่านั้น นอกจากนี้แล้ว บทความนี้ยังได้
มีการนำเสนอข้อโต้แย้งที่มีต่อข้อเสนอย่อยประการดังกล่าวอีกด้วย
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ข้อเสนอย่อยว่าด้วยเรื่องของการถูกใช้ในแนวทางโฆษณาชวนเชื่อและถูกใช้
เป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายทางการเมืองนั้นมีเหตุผลสนับสนุนที่ไม่เพียงพอต่อการนำไปสู่การยกเลิกใช้
คำว่าข่าวปลอมซึ่งเป็นข้อเสนอหลัก เนื่องจากว่า ประการแรก คำที่แฮบกู้ด-คู้ทได้เสนอให้มีการใช้แทนคำว่า
ข่าวปลอมนั้นมีความหมายและส่งผลกระทบในทางการเมืองไม่แตกต่างไปจากคำว่าข่าวปลอมแต่อย่างใด
ประการต่อมา การใช้คำว่าข่าวปลอมนั้น มิได้ส ่งผลกระทบในแง่ล บ คือการแสดงออกถึงการปิดกั้นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ส่งผลกระทบในแง่บวกหรือก่อให้เกิดประโยชน์ คือการ
กระตุ้นให้ผู้คนในสังคมออกมาแลกเปลี่ยนและแสวงหาความจริงร่วมกันอีก ด้วย และประการสุดท้าย แฮบกู้ดคู้ท มิได้พิจารณาการใช้คำว่า ‘ข่าวปลอม’ อย่างรอบด้าน โดยเขาเลือกพิจารณาเฉพาะด้านที่ส่งผลกระทบใน
แง่ลบต่อการเมืองเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่คำว่าข่าวปลอมสามารถนำไปใช้สนับสนุนและโต้แย้งได้ทั้งกับอุดมการณ์ที่ดี
และอุดมการณ์ที่เลวร้าย

คำสำคัญ: ข่าวปลอม; โฆษณาชวนเชื่อ; ปรัชญาการเมือง
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ที่มาและความสำคัญของปัญหา
ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2018 โจชัว แฮบกู้ด-คู้ท (Joshua Habgood-Coote) นักปรัชญาชาวอังกฤษ
จากมหาวิทยาลัยบริสโตล (University of Bristol) ได้เผยแพร่ข้อเขียนลงในเว็บไซต์ The Conversation ใน
หัวข้อ “คำว่า ‘ข่าวปลอม’ ได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างมหาศาล” โดยเขามองว่า คำดังกล่าวนั้นมีความหมายที่
คลุมเครือ ไม่ชัดเจน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับคำดังกล่าวนี้ที่ไม่ตรงกันของผู้คนในสังคม เขาได้กล่าวต่อไปอีก
ว่าข่าวปลอมเป็นคำที่เลื่อนลอย (Empty words) ไม่มีความหมายชัดเจน นอกจากนี้แล้ว คำว่าข่าวปลอมนั้น
สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือตามแนวทางโฆษณาชวนเชื่อและถูกใช้สร้างความชอบธรรมในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กั บ การตรวจพิ จ ารณา (Censorship law) ซึ ่ ง นำไปสู ่ ก ารบ่ อ นทำลายคุ ณ ค่ า ของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในท้ายที่สุด (Habgood-Coote, 2018) อย่างไรก็ตาม ในข้อเขียนดังกล่าวนี้เขามิได้ชี้ให้เห็นถึง
เหตุผลสนับสนุนและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนมากนัก
ต่อมาในปี ค.ศ. 2019 แฮบกู้ด-คู้ท ได้ตีพิมพ์บทความ “หยุดพูดถึงข่าวปลอม!” ลงในวารสาร Inquiry:
An Interdisciplinary Journal of Philosophy ซึ่งบทความดังกล่าวเป็นการพัฒนาและขยายความมาจาก
ข้อเขียนที่เขาได้เผยแพร่ไปแล้วในก่อนหน้านี้ เขาได้นำเสนอให้มีการเลิกใช้คำว่า ‘ข่าวปลอม’ (Fake News)
ในแวดวงวิชาการและสื่อมวลชน ด้วยข้อเสนอย่อยทั้งหมด 3 ประการ อันได้แก่ ประการแรก คำว่า ข่าวปลอม
มีข้อบกพร่องเชิงภาษาศาสตร์ (Linguistically defective) กล่าวคือ คำดังกล่าวเหล่านี้มีความหมายสาธารณะ
ที่ไม่มั่นคง และไม่มีความชัดเจนว่าประโยคที่มีการใช้คำเหล่านี้นั้นใช้คำเหล่านี้ในความหมายใด ประการต่อมา
คำว่า ข่าวปลอม เป็นคำที่ไม่มีความจำเป็น (Unnecessary) เนื่องจากคำดังกล่าวไม่ได้ให้ค วามหมายใหม่ที่
แตกต่างออกไปจากคำที่มีอยู่แล้วในภาษาของมนุษย์ และประการสุดท้าย คำว่า ข่าวปลอม เป็นโฆษณาชวน
เชื่อ (Propaganda) โดยคำดังกล่าวนี้ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการบรรลุเป้าหมายทางการเมือง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงเข้ากับอุดมการณ์ทางการเมืองทีเ่ ลวร้าย (Habgood-Coote, 2019)
ข้อเสนอย่อยประการแรกและประการที่สองของแฮบกู้ด-คู้ท นั้นตั้งอยู่บนฐานของมุมมองทางญาณ
วิทยาเชิงสังคม (Social epistemology) และปรัชญาภาษา (Philosophy of language) ตามลำดับ ส่วน
ข้อเสนอย่อยประการสุดท้ายนั้นมีที่มาจากมุมมองทางปรัชญาการเมือง (Political philosophy) เป็นหลัก โดย
เขาได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ข้อเสนอย่อยทั้งสามประการของเขานั้น มีความเป็นอิสระ ไม่มีความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงต่อกัน ข้อเสนอย่อยทั้งสามประการดังกล่าวนี้ เพียงแค่ข้อเสนอย่อยประการเดียวก็มีเหตุผลสนับสนุน
ทีเ่ พียงพอในตัวเองแล้วสำหรับการเสนอให้มีการละเลิกใช้คำว่าข่าวปลอม ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเหตุผลสนับสนุน
จากข้อสนับสนุนย่อยอื่นแต่อย่างใด (Habgood-Coote, 2019)
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ในปั จ จุ บ ั น ประเทศไทยภายใต้ ก ารปกครองของรั ฐ บาลอั น มี พ ลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชาเป็น
นายกรัฐมนตรี ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี ที่การเมืองไทยได้มีการหยิบยกนำคำว่า ‘ข่าวปลอม’ มากล่าวถึงอยู่
บ่อยครั้งโดยกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นและอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน ซึ่งคนหลายกลุ่มหลายฝ่ายได้ใช้
คำว่า ‘ข่าวปลอม’ ในการโจมตีและพยายามปิดกั้น การแสดงความคิดเห็น ทางการเมืองของฝ่ายตรงข้ามโดย
การอ้างความชอบธรรมแห่งความจริงที่ตนเองยึดถืออยู่ นอกจากการใช้งานคำว่า ‘ข่าวปลอม’ ในภาคประชา
สังคมแล้ว ทางภาครัฐเองก็ได้มีการก่อตั้ง ‘ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย’ (Anti-Fake News Center
Thailand) ขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมีหน้าที่ในการดูแล กลั่นกรอง ตรวจสอบ หรือกำจัด
ข่าวปลอม เน้นว่าเป็นข่าวที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และจะมีการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
ในข่าวที่ถูกต้อง เพื่อประชาชนทุกคนให้เข้าใจ และรู้เท่าทันว่าข่าวไหนปลอม ข่าวไหนจริง (สำนักข่าวอิศรา,
2562) อย่างไรก็ตาม ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมดังกล่าว กลับประสบกับข้อวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นเรื่องของการ
ผูกขาดความจริงโดยรัฐบาลและการตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองสำหรับการรักษาอำนาจรัฐ (ประชาไท,
2563)
จากสถานการณ์ดังกล่าว สอดคล้องกับ ข้อเสนอย่อยประการสุดท้ายของแฮบกู้ด-คู้ท ซึ่งได้มองว่า คำ
ว่า ‘ข่าวปลอม’ ถูกนำมาใช้ในเชิงโฆษณาชวนเชื่อและใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้
สถานการณ์เดียวกันนั้นเอง ที่ได้มีเหตุการณ์ทางการเมืองเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งไม่ได้สอดคล้องตามแนวทางของ
ข้อเสนอย่อยที่เขาได้อธิบายไว้ ไปเสียทีเดียว นั่นคือเหตุการณ์ที่กลุ่มประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านอำนาจในการ
ตัดสินความจริงของภาครัฐ ซึง่ เบี่ยงเบนไปจากความคิดของแฮบกู้ด-คู้ท ที่มองว่าการใช้คำว่า ข่าวปลอม นั้นจะ
ก่อให้เกิดการปิดกั้นกระบวนการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะ ในทางกลับกัน
ผู้คนในสังคมไทยได้เลือกที่จะออกมามีส่วนร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองมากกว่าที่
เป็นอยู่แต่เดิมเสียด้วยซ้ำ เหตุการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งผลให้ผู้ศึกษาวิจัย เล็งเห็นถึงปัญหาบาง
ประการของข้อเสนอย่อยประการสุดท้ายของแฮบกู้ด -คู้ท และจะได้มีการหยิบยกเหตุการณ์ดังกล่ าวมาเพื่อ
สนับสนุนข้อโต้แย้งของผู้ศึกษาวิจัยด้วย ในทรรศนะของผู้ศึกษาวิจัย เหตุผลที่แฮบกู้ด-คู้ทได้ยกขึ้นมาเพื่อ
สนับสนุนข้อเสนอย่อยของเขานั้นไม่เพียงพอสำหรับการนำไปสู่ข้อเสนอหลักที่ว่าด้วยการยกเลิกใช้คำว่าข่าว
ปลอมในท้ายที่สุด
ดังนั้นแล้ว ผู้ศึกษาวิจัยจึงได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อเสนอหลักเรื่องการยกเลิกใช้คำว่า ‘ข่าว
ปลอม’ ของโจชัว แฮบกู้ด-คู้ท ผ่านข้อเสนอย่อยที่มีเหตุผลสนับสนุนว่าสามารถถูกใช้ในแนวทางโฆษณาชวน
เชื่อและถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างละเอียด อีกทั้งยังได้มีการเสนอข้อโต้แย้ งทั้งหมดสามประการ
เพื่อวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอย่อยของแฮบกู้ด-คู้ทในประเด็นดังกล่าว ประการแรก คำที่แฮบกู้ด-คู้ทได้เสนอให้มี
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การใช้แทนคำว่าข่าวปลอมนั้นมีความหมายและส่งผลกระทบในทางการเมืองไม่แตกต่างไปจากคำว่าข่าวปลอม
แต่อย่างใด ประการต่อมา การใช้คำว่าข่าวปลอมนั้นมิได้ส่งผลกระทบในแง่ลบ คือการแสดงออกถึงการปิดกั้น
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ส่งผลกระทบในแง่บวกหรือก่อให้เกิดประโยชน์ คือการ
กระตุ้นให้ผู้คนในสังคมออกมาแลกเปลี่ยนและแสวงหาความจริงร่วมกันอีกด้วย และประการสุดท้าย แฮบกู้ดคู้ท ยังมิได้ตอบคำถามอย่างชัดเจนว่าเพราะเหตุใด จึงควรเลิกใช้คำว่า ‘ข่าวปลอม’ ในฐานะที่มิได้มีคุณค่าทาง
จริยธรรมในตัวเอง หากแต่เป็นเครื่องมือทางการเมือง ทั้งๆ ที่สามารถนำไปใช้สนับสนุนและโต้แย้งได้ทั้งกับ
อุดมการณ์ที่ดีและอุดมการณ์ที่เลวร้าย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อเสนอหลักเรื่องการยกเลิกใช้คำว่า ‘ข่าวปลอม’ ของโจชัว แฮบกู้ด-คู้ท ผ่าน
ข้อเสนอย่อยประการที่สาม ที่มีเหตุผลสนับสนุนว่า คำว่า ‘ข่าวปลอม’ ถูกนำไปใช้ในแนวทางโฆษณา
ชวนเชื่อและถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง
2. เพื่อเสนอข้อโต้แย้งเพื่อ วิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอหลักเรื่องการยกเลิกใช้คำว่า ‘ข่าวปลอม’ ของโจชัว
แฮบกู้ด-คู้ท โดยมุ่งเน้นไปที่การวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอย่อยประการที่สามของแฮบกู้ด-คู้ท ว่าด้วย
เรื่องของการถูกนำไปใช้ในแนวทางโฆษณาชวนเชื่อและถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง

ขอบเขตและวิธีดำเนินการศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจ ัย ในครั้งนี้เป็น การศึก ษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) โดยมีว ิธ ีการ
ศึกษาวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอหลักเรื่องการยกเลิกใช้คำว่า ‘ข่าวปลอม’ ของโจชัว แฮบกู้ด-คู้ท
2) วิเคราะห์ข้อเสนอหลักเรื่องการยกเลิกใช้คำว่า ‘ข่าวปลอม’ ของโจชัว แฮบกู้ด-คู้ท โดยมุ่งเน้นไป
ที่การวิเคราะห์ ข้อเสนอย่อยว่าด้วยเรื่องของการถูกนำไปใช้ในแนวทางโฆษณาชวนเชื่อและถูก
นำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง
3) นำเสนอข้อโต้แย้งที่มุ่งวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอย่อยเรื่องการยกเลิกใช้คำว่า ‘ข่าวปลอม’ ของโจชัว
แฮบกู้ด-คู้ท ที่ได้นำเสนอไปในขั้นตอนที่ 3)
4) สรุปผลการศึกษาวิจัย
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ผลการศึกษาวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
โจชัว แฮบกู้ด-คู้ท ได้ตีพิมพ์บทความ “หยุดพูดถึงข่าวปลอม!” ลงในวารสารวารสาร Inquiry: An
Interdisciplinary Journal of Philosophy โดยได้ น ำเสนอให้ ม ี ก ารเลิ ก ใช้ ค ำว่ า ‘ข่ า วปลอม’ในแวดวง
วิชาการและสื่อมวลชน ด้วยข้อ เสนอย่อยทั้งหมด 3 ประการ อันได้แก่ คำว่า ‘ข่าวปลอม’ มีข้อบกพร่องเชิง
ภาษาศาสตร์ เป็นคำที่ไม่มีความจำเป็น และเป็นคำที่ถูกใช้ในแนวทางโฆษณาชวนเชื่อ ถูกใช้เป็นเครื่องมือใน
การบรรลุเป้าหมายทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงเข้ากับอุดมการณ์ทางการเมืองที่เลวร้าย
(Habgood-Coote, 2019)
แฮบกู้ด-คู้ท ชี้ให้เห็นว่า คำว่า ‘ข่าวปลอม’ นั้นถูกนำไปใช้ในแนวทางโฆษณาชวนเชื่อโดยรัฐบาล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐบาลเผด็จการหรือรัฐบาลทหาร ที่มีการนำเอาคำว่า ‘ข่าวปลอม’ เป็นส่วนประกอบ
หนึ่งในการสร้างความสมเหตุส มผลและความชอบธรรมให้แก่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิจารณา
(Censorship law) โดยเขาได้ยกตัวอย่างกรณีที่ รัฐบาลทหารของประเทศเมียนมาร์ใช้คำว่ าข่าวปลอมเพื่อ
ต่อต้านข่าวที่นำเสนอเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญา, กรณีที่บาชาร์ อัล-อัสซาด (Bashar al-Assad) ผู้นำ
ของประเทศซี เ รี ย ใช้ ค ำว่ า ข่ า วปลอมในการโต้ แ ย้ ง รายงานขององค์ ก ารนิ ร โทษกรรมสากล (Amnesty
International) เรื่องการเสียชีวิตของประชาชนในสงครามกลางเมือง, กรณีที่รัฐบาลจีนได้ใช้คำว่าข่าวปลอมใน
การปกปิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ เป็นต้น (Habgood-Coote, 2019)
ในกรณีดังกล่าวข้างต้น สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การใช้คำว่าข่าวปลอมมาตีตราข้อมูลข่าวสารที่
ไม่เป็นที่พึงปรารถนาของรัฐบาลเผด็จการนั้นเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ตามปกติ เนื่องจากว่า ธรรมชาติของ
รัฐบาลเผด็จการนั้นย่อมมุ่งหาหนทางในการใช้อำนาจอันไร้ขีดจำกัดในการควบคุมความจริง แต่อย่างไรก็ตาม
แฮบกู้ด-คู้ท ได้ชี้ให้เห็นว่า แม้แต่ในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเองที่ซึ่งมีสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น ก็สามารถมีการใช้คำว่าข่าวปลอมในแนวทางของโฆษณาชวนเชื่อและใช้เป็นเครื่องมือทาง
การเมืองได้เช่นเดียวกัน โดยเขาได้ยกตัวอย่างกรณีที่โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ประธานาธิบดีคนที่ 45
แห่งสหรัฐอเมริกา ที่ได้มีการใช้คำว่าข่าวปลอมในการรักษาผลประโยชน์ทางการเมืองของตน ไม่ว่าจะเป็นการ
โจมตีการนำเสนอข่าวของสำนักข่าวที่มีความคิดทางการเมืองในฝ่ายตรงข้ามว่านำเสนอข่าวปลอม หรือการ
ชักชวนให้ประชาชนตั้งข้อสงสัยและก่อให้เกิดความกังขาต่อการนำเสนอข่าวของสื่อดังกล่าว (HabgoodCoote, 2019)
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วิธีการดังกล่าวเรียกว่า ‘โฆษณาชวนเชื่อเชิงบ่อนทำลาย’ (Undermining propaganda) คือ การมีที
ท่าว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของอุดมการณ์ แต่แท้จริงแล้ว กลับมีเป้าหมายในการบ่อนทำลายอุดมการณ์นั้ นแทน
(Stanley, 2015) ดังเช่นที่แฮบกู้ด -คู้ท ได้ยกตัวอย่างนั้น จะเห็นได้ว่าผู้ใช้งานคำว่า ‘ข่าวปลอม’ นั้นมักจะ
กล่าวถึงข่าวปลอมในฐานะของสิ่งที่เป็นภัยอันตรายต่อ ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่ซึ่งประชาชน
นั้นมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง โดยข่าวปลอมนั้น เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงที่อาจ
ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกัน คำว่าข่าวปลอมนั้นกลับถูกใช้เป็น
เครื่องมือในการบิดเบือนข้อเท็จจริง และส่งผลเสียต่อระบอบประชาธิปไตยเสียเอง ซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้เองที่เขาได้
นิยามว่าเป็นอุดมการณ์ที่เลวร้าย
แฮบกู้ด-คู้ท ได้อธิบายต่อไปว่า ในระบอบประชาธิปไตย นอกเหนือจากการที่นักการเมืองได้หยิบยก
คำว่า ข่าวปลอม มาใช้ในการบิดเบือนความจริงในพื้นที่สาธารณะแล้ว ยังมีการถูกนำมาใช้โดยกลุ่มคนที่มีความ
แตกต่างกันทางด้านความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง โดยการกล่าวหาหรือโจมตีการแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองของฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นข่าวปลอมนั้นได้ก่อให้เกิดการกีดกัน ผู้คนในสังคมออกจากกระบวนการ
พิจารณาถกเถียงไตร่ตรองประเด็นต่างๆ ในที่สาธารณะ และผลักดันให้ผู้คนเหล่านั้นกลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่ซึ่ง
ตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ห้องสะท้อนเสียง (Echo chamber) (Habgood-Coote, 2019) คือมีการนำเสนอ
และเผยแพร่ข้อมูล ความเชื่อ และอุดมการณ์หนึ่ง ๆ อย่างซ้ำไปซ้ำมาภายใต้พื้นที่เดิมโดยไม่มีการพูดคุย
แลกเปลี่ยน ถกเถียง หรือตั้งคำถามจากกลุ่มคนที่ซึ่งมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ในแง่นี้ การหยิบเอาคำว่า ข่าว
ปลอม มาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนั้นย่อมเป็นการบ่อนทำลายกระบวนการสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ซึ่งเป็นคุณค่าที่สำคัญคุณค่าหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย
ด้วยเหตุผลข้างต้น การใช้คำว่า ‘ข่าวปลอม’ นั้นสามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองได้นั้น แฮบ
กู้ด-คู้ท จึงมองว่าผู้คนในสังคมจึงควรละเลิกใช้คำว่าข่าวปลอม โดยเสนอให้หันมาใช้คำศัพท์ที่มีความหมายใน
เชิงที่เปิดกว้างต่อการตีความและพิจารณาไตร่ตรองหาความจริงมากกว่าคำว่าข่าวปลอมที่มีนัยยะของการ
แบ่งแยกระหว่างความจริงและความเท็จอย่างชัดเจนแบบขาวกับดำ อย่างเช่นคำว่า ‘การโกหก’, ‘การสร้าง
ความเข้าใจผิด’, ‘เรื่องไร้สาระ’, ‘เรื่องไร้ความน่าเชื่อถือ’, ‘การบิดเบือนข้อเท็จจริง’, ‘การลำเอียง’, ฯลฯ เป็น
ต้น (Habgood-Coote, 2019)
แต่อย่างไรก็ตาม ทางผู้ศึกษาวิจัยเห็นว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการเปลี่ยนไปใช้คำอื่นดังที่แฮบ
กู้ด-คู้ทได้นำเสนอนั้นให้ความหมายในพื้นที่สาธารณะที่ไม่แตกต่างออกไปจากคำว่า ‘ข่าวปลอม’ เลยแม้แต่
น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่า ‘การบิดเบือนข้อเท็จจริง’ ที่แสดงถึงนัยยะของการแบ่งแยกความจริงและความ
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เท็จอย่างชัดเจนและไม่แตกต่างออกไปจากคำว่าข่าวปลอมแต่อย่างใด นอกจากนี้แล้ว คำบางคำนั้นยังถือว่า
เป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามผู้ที่กล่าวถึง อันส่งผลให้เป็น ลดทอนคุณค่าของความเท่าเทียมกันของการเสวนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่น การใช้คำว่าไร้สาระ เป็นต้น
นอกจากนี้ การเสนอให้เลิกใช้คำว่าข่าวปลอมของแฮบกู้ด -คู้ท นั้นมุ่งพิจารณาเฉพาะผลกระทบในแง่
ลบเท่านั้น คือมองว่าการใช้คำดังกล่าวนั้นส่งผลให้มีการปิดกั้นการแลกเปลี่ยนถกเถียงในพื้นที่สาธารณะ โดย
มิได้พิจารณาผลกระทบในแง่ตรงกันข้าม การใช้คำว่าข่าวปลอมนั้นยังคงสามารถให้ผลกระทบในแง่ ของการ
กระตุ้นให้เกิดการถกเถียงในที่สาธารณะได้ โดยมิได้เป็นการปิดกั้นการพูดคุยถกเถียงไปเสียทีเดียว ตัวอย่างที่
เห็นได้อย่างชัดเจน คือ การที่ รัฐบาลไทยได้สั่งปิดกลุ่ม ‘รอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส’ บนเฟซบุ๊ก โดยอ้างว่าเป็น
ข่าวปลอมหรือเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ (บีบีซีไทย, 2563) หลังจากที่กลุ่มถูกปิดตัวลงไปไม่นาน ก็ได้มีการ
ก่อตั้งกลุ่มใหม่ขึ้นโดยมีชื่อกลุ่มที่คล้ายคลึงกับกลุ่มเดิม ซึ่งกลุ่มใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งนั้นได้มีสมาชิกที่เข้าร่วมในกลุ่ม
เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเดิม นอกจากนั้นแล้ว สมาชิกของกลุ่มใหม่นั้นมีจำนวน
ที่เพิ่มสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และใช้ระยะเวลาไม่นานมากนักก็มีจำนวนสมาชิก สูงกว่าจำนวนสมาชิกของกลุ่ม
เดิมก่อนปิดตัวลง เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัว ของผู้คนในสังคมที่ได้ออกมาตั้งคำถามและ
สนทนาแสวงหาความจริงที่แตกต่างออกไปจากการประกาศของภาครัฐ การที่กลุ่มใหม่สามารถรวบรวมสมาชิก
ได้มากกว่ากลุ่มเดิม ด้วยระยะเวลาอันสั้นนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการจัดการความจริงของ
ภาครัฐที่ไม่สามารถกีดกันให้ผู้คนในสังคมเกิดความแปลกแยกในพื้นที่สาธารณะได้อย่างที่ต้องการ
สุดท้าย แฮบกู้ด-คู้ท ได้แบ่งแยกอุดมการณ์ที่ดีและอุดมการณ์ที่เลวร้ายออกจากกันด้วยเกณฑ์ที่ว่า
อุดมการณ์ที่เลวร้ายนั้นประกอบไปด้วยความเท็จ การบิดเบือนความจริง และสิ่งที่อันตราย (HabgoodCoote, 2019) เช่นนั้นแล้ว การใช้คำว่า ‘ข่าวปลอม’ มาโจมตีการนำเสนอข้อมูลและความคิดเห็นของฝ่ายตรง
ข้ามนั้นจึงถือว่าเข้าข่ายอุดมการณ์ที่เลวร้ายตามความคิดของเขา แต่ในขณะเดียวกัน คำว่าข่าวปลอมนั้นยัง
สามารถนำมาใช้สำหรับการต่อต้านข้อมูลที่เป็นเท็จได้อีกด้วย ในแง่นี้เอง ผู้ศึกษาวิจัยกำลังชี้ให้เห็นว่า คำว่า
ข่าวปลอมนั้นมิได้มีคุณค่าทางจริยธรรมในตัวเอง หากแต่ต้องอ้างอิงอยู่กับอุดมการณ์ที่ นำคำดังกล่าวนี้ไปใช้
เป็นเครื่องมือ แต่อย่างไรก็ตาม แฮบกู้ด-คู้ท นั้นก็มิได้ตอบคำถามนี้อย่างชัดเจน ว่าทำไมเขาจึง เลือกที่จะเสนอ
ให้มีการละเลิกการใช้คำว่าข่าวปลอม ทั้ง ๆ ที่คำดังกล่าวสามารถนำไปใช้ ได้ทั้งการสนับสนุนและการต่อต้าน
อุดมการณ์ที่ดีและอุดมการณ์ที่เลวร้าย เปรียบเสมือนกับอาวุธปืน ซึ่งสามารถถูกนำไปใช้โดยตำรวจที่มีหน้าที่ใน
การปกป้องความสงบสุขของสังคม และอาจถูกนำไปใช้ได้โดยกลุ่มก่อการร้ายด้วย ถ้าหากมีการเสนอให้มีการ
เลิกใช้อาวุธปืนเนื่องจากว่าอาจถูกนำไปใช้โดยกลุ่มก่อการร้าย และเสนอให้มีการใช้อาวุธมีดดาบแทน ซึ่งใน
ท้ายที่สุดแล้วมีดดาบเหล่านั้นเองย่อมถูกกลุ่มก่อการร้ายนำไปใช้เป็นอาวุธอยู่เหมือนเดิม
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ในทรรศนะของผู้ศึกษาวิจัย เหตุผลของแฮบกู้ด-คู้ท ที่ว่า คำว่าข่าวปลอมได้ ถูกนำใช้ไปในแนวทาง
โฆษณาชวนเชื่อและถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนั้นจึงไม่เพียงพอต่อการนำไปสู่ข้อเสนอเรื่องการยกเลิกใช้
คำว่าข่าวปลอมของเขา เนื่องจากว่าเขาไม่ได้ตอบคำถามว่าแท้จริงแล้ว คุณค่า ทางจริยธรรมภายในตัวคำว่า
‘ข่าวปลอม’ นั้นเป็นเช่นไร หากแต่เขามุ่งพิจารณาไปที่ด้านคุณค่าในทางการเมืองซึ่งเป็นแทน กล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือเขาประเมินคุณค่าทางจริยธรรมของคำว่า ข่าวปลอม ด้วยการให้ความสำคัญกับสิ่งที่ดี (Goodness) ซึ่งมี
คุณค่าทางจริยธรรมที่อ้างอิงอยู่กับคุณค่าของสิ่งอื่น มากกว่าสิ่งที่ถูกต้อง (Rightness) ซึ่งมีคุณค่าทางจริยธรรม
ในตัวเอง (Ross, 2003) ซึ่งการประเมินคุณค่าทางจริยธรรมดังกล่าวย่อ มสามารถพิจารณาได้ว่า คำว่า ข่าว
ปลอม มีคุณค่าทางจริยธรรมทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เนื่องจากสามารถถูกนำไปใช้ได้กับทั้งอุดมการณ์ที่ดีและ
อุดมการณ์ที่เลวร้าย แต่แฮบกู้ด-คู้ท กลับประเมินและพิจารณาคุณค่าแต่เพียงด้านเดียว คือด้านที่ส่งผลกระทบ
ในแง่ลบต่อการเมืองเท่านั้น ส่งผลให้การพิจารณาของเขานั้นขาดความรอบคอบและไม่เพียงพอต่อการได้มาซึ่ง
ข้อสรุปที่ว่า คำว่า ‘ข่าวปลอม’ ที่ถูกใช้ในแนวทางโฆษณาชวนเชื่อและถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนั้น
ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตย
รายการอ้างอิง
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ิ ัล-

การคิดเชิงวิพากษ์ในยุคดิจิทัลไม่เพียงพอ
นายธัลดล ตั้งกิจเจริญพร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ
บทความนี้ต้องการเสนอว่า การสื่อสารในยุคดิจิทัลจำนวนมากนั้นมีพื้นฐานอยู่บนข้อมูลซึ่งถูกตีความ
และนำเสนอผ่านอคติทางสังคม วัฒนธรรม หรือการเมือง ถึงแม้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
จะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับใช้พิจารณาและประเมินข้อมูลดังกล่าว หากลำพังแต่ความคิดเชิงวิพากษ์อย่างเดียวนั้น
ยังไม่เพียงที่ทำให้ผู้รับข้อมูลเป็นอิสระจากหลุมพรางแห่งอคติได้ บทความจึงเสนอให้พัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์
ดังกล่าวให้กลายเป็น ‘การคิดด้วยปัญญา’ (Wisdom thinking) ที่เหมาะสมกว่าสำหรับการรับมือข้อมูลที่มี
อคติแอบแฝง
การคิดด้วยปัญ ญาที่ว่านั้นคือ การคิดที่มิได้มุ่งแยกแยะ ‘ข้อเท็จจริง’ กับ ‘อคติ’ ออกจากกัน แต่
ยอมรับ โดยพื้น ฐานว่ าไม่ มี ‘ข้อเท็จ จริง ’ ที่เป็นต่างหากจาก ‘อคติ ’ การประมวลและประเมิน ข้ อมูล /
สารสนเทศ ในทุกกรณีจึงควรเป็นการประมวลและประเมิน ‘อคติ’ ที่รองรับสารสนเทศนั้นอยู่เสมอ ส่วน
เป้าหมายของการประมวลและประเมินในระดับดังกล่าวก็เพื่อจะรู้เท่าทันข้อจำกัดและผลพวงของ ‘อคติ’ อัน
จะเรียกร้องให้ต้องนำชุดข้อมูล / สารสนเทศ อื่นๆ ที่มีฐานะเป็น ‘ภาคีแห่งอคติ’ เข้ามาพิจารณาเกี่ยวข้องใน
การประเมินด้วย อย่างไรก็ดีจะต้องยอมรับไว้เป็นเบื้องต้นว่ าข้อเรียกร้องดังกล่าวนี้จะนำไปสู่สภาวะ ‘ไม่อาจ
ยุติ’ ของการประเมิน และจึงเรียกร้องให้เราต้องเลือกยุติการประเมินไว้ ณ จุดใดจุดหนึ่งที่เรามีข้อมูลไม่
พอที่จ ะให้ป ระเมินต่อด้ว ยเหตุผลได้ ณ จุดนั้นเองที่ ‘ปัญญา’ จะเข้ามามีบทบาทแทนในการพิจารณา
สารสนเทศ
ตัวแบบของผู้มี ‘ปัญญา’ ที่บทความใช้คือโสเครตีส บนฐานความเข้าใจที่ว่าเขารู้ว่าตัวเขาเองนั้นเป็นผู้
‘ไม่รู้’ จึงพยายาม ‘แสวงหาความเข้าใจ’ ไม่ใช่พยายามจะ ‘ตัดสิน’ ดังนั้นสิ่งที่การคิดเชิงปัญญาเรียกร้องให้
เราทำในโลกแห่งข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัลคือการเสาะแสวงหาความเข้าใจแบบต่อเนื่อง ๆ ไม่รู้จบ ทั้งนี้บทความ
จะได้ยกตัวอย่างของการประเมินข้อมูลข่าวสารในกรณีปฏิบัติการอื้อฉาวของเจ้าหน้าที่ตำรวจอเมริกันผู้จับกุม
จอร์จ ฟลอยต์ มาเป็นกรณีศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมต่อ ‘การคิดด้วยปัญญา’ ที่บทความ
พยายามจะนำเสนอ
เนื้อหาในบทความนีย้ ังไม่อนุญาตให้นำไปอ้างอิงใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน

