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บทนา
บทวิจารณ์หนังสือเรื่องเล่า อัตลักษณ์และความยุติธรรมในปรัชญาของปอล
ริเกอร์ฉบับนี้ ผู้เขียนได้นาเสนอเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน คือ 1. บทนาของบทวิจารณ์ 2.
เนื้อหาของหนังสือ 3. บทวิจารณ์ของผู้เขียนที่มีต่อหนังสือ 4. บทสรุปของบทวิจารณ์
หนังสือ
ปอล ริเกอร์ (Jean Paul Gustave Ricœur) เป็นนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสใน
ศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นยุคแห่งการตีความภาษา ทั้ ง ในด้านเทววิท ยาและพระคัม ภี ร์
แนวคิ ดของเขาเป็ น ที่ ย อมรับ ในแวดวงวิชาการชาวอั ง กฤษ อเมริกั น ฝรั่ง เศสและ
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เยอรมัน ทั้งนี้ เพราะเป็นแนวคิดที่ประสานศาสตร์แห่งการตีความเข้ากับแนวคิดเชิง
ทฤษฎีวิพากษ์หรือ ปรากฏการณ์วิท ยา อันเป็นแนวคิดผสมผสานข้ามสาขาจนเป็นที่
ยอมรับ ผ่านเนื้อหาจากการแปลเรื่องการตีความของกาดาเมอร์ ซึ่งเป็นตัวอย่างผลงาน
ที่มีมากมายและแปลหลายภาษา สาหรับหนังสือเรื่องเล่า อัตลักษณ์และความยุติธรรม
ในปรัชญาของปอล ริเกอร์ ที่นามากล่าวนี้ เป็นการรวบรวมบทความเกี่ยวกับริเกอร์ ใน
มุมมองของนักเขียนไทยทั้งหมด 4 บทความ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะงาน
แปลและงานเขียน โดยผู้เขียน 3 คน คือ ปกรณ์ สิงห์สุริยา คงกฤช ไตรยวงค์และรชฎ
สาตราวุธ เป็นหนังสือที่ได้รับการสนับสนุนจากส านัก งานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ซึ่ ง มี ส วั ส ดิ์ ตั น ตระรัต น์ (ราชบั ณ ฑิ ต ) เป็ น ผู้อ านวยการส านั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย เนื้อหาภายในได้เสนอแนวคิดของริเกอร์เกี่ยวกับเรื่องปรากฏการณ์
วิท ยากั บศาสตร์แห่งการตีความ (Hermeneutics) ผ่านประเด็นเรื่องเล่า อัตลัก ษณ์
และความยุติธรรม ตามล าดับ พร้อ มทั้ งมี บ ทเกริ่นนาก่ อนเข้าเนื้อหา โดยบทนาใน
หนังสือเป็นเนื้อหาของปกรณ์ สิงห์สุริยา ที่ขยายแนวคิดของริเกอร์ จากนั้น เป็นการ
นาเสนอเนื้อหาของหนังสือ จากบทความของคงกฤช ไตรยวงค์และรชฎ สาตราวุธ ตาม
หัวข้อเหล่านี้ คือ
1) บทนา เขียนโดยปกรณ์ สิงห์สุริยา
2) ปรัชญาของปอล ริเกอร์ : มนุษย์ ปรากกฎการณ์ และการตี ความ เขีย น
โดยรชฎ สาตราวุธ
3) ชีวิตที่แสวงหาเรื่องเล่าของปอล ริเกอร์ เขียนโดยคงกฤช ไตรยวงค์ เนื้อหา
หัวข้อนี้เป็นการแปลจากหนังสือเรื่อง Life in Quest of Narrative ของปอล ริเกอร์
4) อั ต ลั ก ษณ์ แบบเรื่อ งเล่ า ตามทั ศ นะของปอล ริเ กอร์ เขีย นโดยคงกฤช
ไตรยวงค์
5) ความยุติธรรมในปรัชญาของปอล ริเกอร์ เขียนโดยปกรณ์ สิงห์สุริยา

เนื้อหา
สาหรับเนื้อหาทั้ง 5 หัวข้อข้างต้น ผู้เขียนขอกล่าวโดยย่อตามลาดับ ต่อไปนี้
1) บทนำ เขียนโดยปกรณ์ สิงห์สรุ ิยา
ในบทนาของหนังสือเรื่องเล่า อัตลักษณ์และความยุติธรรมในปรัชญาของปอล
ริเกอร์ กล่าวถึงประวัติของปอล ริเกอร์ ซึ่งเป็นนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสคนส าคัญ ใน
ศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะการเสวนากับแนวคิดของจอห์น รอลส์ (John Rawls) ริเกอร์
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เป็นนักปรัชญาที่ผสานแนวคิดเรื่องการผสานแนวคิดเชิงศาสตร์แห่งการตีความ โดย
ปรัชญาของริเกอร์จะพยายามประสานจุดยืนที่ขัดแย้งให้อยู่ในระบบคิดเดียว
บทนาของหนังสือนี้ได้นาเสนอเนื้อหาชีวประวัติของริเกอร์ที่มีลักษณะเป็นนัก
ประนีประนอมและสันตินิยม ทั้งยังเป็นหนึ่งในนักปรัชญาที่นาปรากฏการณ์วิทยาของ
เยอรมันมาสู่ประเทศฝรั่งเศส เช่น การแปลหนังสือของเอ็ดมันด์ ฮุสเซิร์ล (Edmund
Husserl) และสนใจประเด็ น เจตจ านงของมนุ ษ ย์ รวมถึ ง การศึ ก ษาวิ ธี ก ารเชิ ง
ปรากฏการณ์วิทยาผ่านผลงาน เช่น La Volontaire et I’involontaire เป็นต้น ต่อมา
แนวคิดเรื่องโครงสร้างนิยมและจิตวิเคราะห์มีอิทธิพลในแวดวงวิชาการฝรั่งเศส ริเกอร์
จึงเขียนผลงานเพื่อเสนอแนวคิดของเขาเองและถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยที่สอนในประเทศฝรั่งเศส ในที่สุดผลงานเหล่านั้นได้นาไปสู่ยุคของศาสตร์
แห่งการตีความ หลังจากถูกนักศึกษาต่อต้าน ริเกอร์พยายามประสานแนวคิดปรัชญา
แห่งการใคร่ครวญ (Reflective Philosophy) ของฝรั่งเศสและเยอรมัน ผ่านผลงาน
Le Metaphore Vive (1975) หรือ The Rule of Metaphor (ปกรณ์ สิงห์สุริยา และ
คณะ, 2556)
เนื้อหาในผลงานของริเกอร์เน้นที่ปรัชญาสังคม การเมืองและจริยศาสตร์ บน
ฐานของแนวความคิดที่มี มาก่อน เช่น แนวคิดขของฮุสเซิร์ล ไฮเดกเกอร์ กาดาเมอร์
รวมถึงทฤษฎีวิพากษ์ของฮาเบอร์มาส หลังจากนั้น ริเกอร์ได้เสียชีวิต แต่ผลงานของเขา
ถูกกล่าวถึงเรื่องศาสตร์แห่งการตีความ โดยฉพาะแนวคิดที่ว่า การมองบุคคลและการ
กระทาในฐานะตัวบท กล่าวคือ การทาความเข้าใจบุคคลหรือความเข้าใจการกระทา
ของบุคคลนั้นต้องอาศัยการตีความในลักษณะเช่นเดียวกันกับการตีความตัวบท รวมถึง
ความสัมพันธ์กับตัวบทที่มีบทบาทการเล่าเรื่อง ทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาในส่วนของบทนา
หนังสือเรื่องเล่า อัตลักษณ์และความยุติธรรมในปรัชญาของปอล ริเกอร์
2) ปรัชญำของปอล ริเกอร์ : มนุษย์ ปรำกกฎกำรณ์ และกำรตี ควำม เขีย น
โดยรชฎ สาตราวุธ
เนื้อหาบทความในหัวข้อนี้นาเสนอแนวคิดทางปรัชญาของริเกอร์ เรื่องการคิด
ใคร่ครวญหรือปรัชญาแห่ง การคิดใคร่ครวญ (Michel, 2006) เพื่อให้ตัวเองได้นิยาม
ตัวเองใหม่อีกครั้ง (Ricoeur, 2008) โดยการประสานแนวคิดเรื่องปรากฏการณ์วิทยา
กับ ศาสตร์แห่งการตีความ โดยอธิบ ายความเกี่ ยวกั บมนุษย์ โลก ปรากฏการณ์ ผ่าน
ภาษา เพราะมนุษย์ดารงตนอยู่ในแบบดาไซน์ (Dasein) หมายถึง ภาวะการดารงอยู่
โดยที่ ม นุษ ย์ส ามารถตัด สินใจเลื อ กที่ จ ะเป็น หรือ ท าได้อย่ างอิ ส ระ มนุษ ย์เ ป็น ผู้ให้
ความหมายต่อความคิด ความรู้สึกของตนตามประสบการณ์และความจริงที่บุคคลนั้น
พระมหาศักรินทร์ ธมฺมาลโย (เจริญครบุรี) I Phramaha Sakkarin Dhammãlayo (Charoenkhonburi)
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ประสบ การเรียนรู้เพื่อการดารงอยู่ดังกล่าว มนุษย์เรียนรู้ได้จากการให้ความหมายของ
การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ในชี วิ ต ประจ าวั น เพื่ อ ที่ จ ะค้ น หาความหมายของ
ประสบการณ์การเป็นอยู่หรือการดารงอยู่ในโลก โดยผ่านกระบวนการตีความของแต่
ละคน (Heidegger, 1962)
ในหัวข้อนี้ ปรัชญาของริเกอร์กล่าวถึงดาไซน์ซึ่งเป็นการอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง
มนุษย์ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้มนุษย์เกิดประสบการณ์และให้ความหมายชีวิตผ่าน
ตัวบทและการตีความผ่านตัวบทนั้น ริเกอร์แสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ จากนัก
ปรัช ญาคนอื่น เช่น ฮุ ส เซิร์ล ชไลเออร์ม าเคอร์ ดิล ไธย์ ไฮเดกเกอร์ โดยริเกอร์ตั้ ง
ข้อสังเกตกับเรื่องเหล่านั้น เช่น ข้อสังเกตต่อปรากฏการณ์วิทยา 5 ประเด็น ในการตั้ง
ข้อสังเกตต่อศาสตร์แห่งการตีความผ่านประเด็นทั้ง 5 ประการนั้น แนวคิดเกี่ยวกับข้อ
สงสัยต่อปรากฏการณ์วิทยาที่อธิบายว่า โลกของมนุษย์มิใช่โลกแห่งกายภาพหรือโลก
แห่งปรากฏการณ์วิทยาเท่านั้น หากแต่เป็นโลกในตัวบทด้วย (Ricoeur, 1986) อย่างที่
ปรัชญาฮุสเซิร์ลอธิบายไว้
จากนั้น ริเกอร์ได้อธิบายถึงปรากฏการณ์วิทยาและศาสตร์แห่งการตีความถึง
ความเหมื อนในความแตกต่าง ตั้งสมมติฐานแบบปรากฏการณ์วิทยาของศาสตร์แห่ง
การตีความตามทั ศนะของริเกอร์ที่ มี อ ยู่ 5 ประการ คือ ประการที่ 1 เกี่ ยวกั บ เรื่อง
ศาสตร์แห่งการตีความกับคาถามทางปรัชญาของความมีความเป็น (Being หรือ Ẽtre)
ประการที่ 2 ศาสตร์แห่งการตีความ ต้องยอมรับการใส่วงเล็บแบบปรากฏการณ์วิทยา
ในแบบของศาสตร์แห่งการตีความแล้วปล่อยให้สานึกรับรู้โลกและความหมายโดยไม่มี
อคติใด ๆ ประการที่ 3 ศาสตร์แห่งความตีความและปรากฏการณ์วิทยามีจุดยืนร่วมกัน
คือ ลัก ษณะความหมายของภาษาต้อ งมาจากประสบการณ์ ประการที่ 4 การเน้ น
ประสบการณ์ก่อนที่ภาษาจะบ่งลักษณะของความเป็นมนุษย์ อาศัยแนวคิดของฮุสเซิร์ล
ที่ สุ ด โต่ ง ไปทางแนวคิ ด ที่ ว่า ปรากฏการณ์ วิ ท ยา คื อ สิ่ ง ที่ ป รากฏต่ อ หน้ ามนุ ษ ย์
(Husserl, 2004) แล้วอธิบายให้เห็นข้อบกพร่องผ่านงานเขียนของเขาเอง เพราะเป็น
ยุคของวิทยาศาสตร์ คาถามเกี่ยวกับความหมายของชีวิตมนุษย์จึงไร้คาตอบ (Ricoeur,
1969) ประการที่ 5 เรื่อ งของมนุ ษย์ และปรากฏการณ์ วิท ยาแบบตี ความหรื อการ
ตีค วามแบบปรากฏการณ์ วิท ยา คื อ การประสานขั้ว แนวคิ ดทางปรั ชญาระหว่า ง
ปรากฏการณ์วิทยากับศาสตร์แห่งการตีความ ในส่วนนี้เนื้อหาจะแสดงให้เห็นว่า มนุษย์
ถูก วางเงื่อนไข จากการหยิบ ยกแนวคิดทางปรัชญาของเดการ์ตมาโต้แย้งและขยาย
ความเกี่ยวกับที่เป็นผู้ตีความปรากฏการณ์ และส่วนท้ายของเนื้อหาได้สรุปปรั ชญาของ
ริเกอร์ คือ ตอบโจทย์ของคาถามทั้ง 2 ประเด็น ได้แก่ ปรากฏการณ์วิทยาและศาสตร์
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แห่งการตีความ ซึ่งทั้ง 2 ต่างพึ่งพากันและอาศัยภาษา ภาษาสามารถสื่อสารได้ ภาษามี
พลวัตความหมายเมื่อมีประสบการณ์มาเติม ดังนั้น ปรากฏการณ์วิทยาและศาสตร์แห่ง
การตีความสามารถบรรลุได้เ พราะอาศัยภาษาเป็นตัวสื่อสาร ส่วนเรื่องของมนุษย์ นั้น
มนุษย์ ส ามารถเข้าใจได้ผ่านเงื่อ นไขที่ ม าจากปรากฏการณ์ และภาษาหรือเรื่องเล่ า
มนุษย์สามารถบอกได้ว่า ตนเป็นใครโดยผ่านเรื่องเล่านี่เอง จึงเป็นคุณูปการของริเกอร์
(Ricoeur, 2004)
3) ชีวิตที่แสวงหำเรื่องเล่ำโดยปอล ริเกอร์ เขียนโดยคงกฤช ไตรยวงค์
เนื้อหาหัวข้อ นี้เป็นการแปลจากหนัง สือเรื่อง Life in Quest of Narrative
(ชีวิต ที่ แ สวงหาเรื่อ งเล่า) ของริเ กอร์ เนื้ อ หาโดยรวมเป็ น การอธิบ ายลัก ษณะของ
ช่วงเวลาระหว่างการเกิดกับการตายของมนุษย์ (Ricoeur, 1991) ด้วยการผสานชีวิต
เข้ากับเรื่องราวเพื่อให้เกิดความแจ่มชัดจากการสงสัยเชิงวิพากษ์ โดยริเกอร์มองว่า เป็น
การแยกเรื่องของประสบการณ์ออกจากเรื่องเล่าหรือแยกขอบเขตข้อจากัดของเรื่องเล่า
เรียกว่า เรื่องแต่ง (Fiction)
การวิพากษ์นี้เพื่อพยายามนาความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์กับชีวิตในแง่
ความหมายใหม่ ซึ่งมีแนวคิดของการวิพากษ์นี้ว่า เรื่องราวมีไว้เล่า ไม่ใช่มีไว้ใช้ชีวิต ชีวิต
มีไว้ใช้ ไม่ได้มีไว้เล่า ประเด็นสาคัญ คือ เป็นการวิพากษ์งานของอาริสโตเติลในเรือ่ งการ
จัดโครงเรื่องของกวีศาสตร์ (Emplotment) หมายถึง การผูกเรื่องก่อนการเล่าเรื่องราว
มีการวางเรื่อง โครงเรื่อง มุมมองเกี่ยวกับเรื่องที่เล่า การวางโครงเรื่อง ตลอดถึงการเล่า
เรื่องอยู่บนฐานของการวิพากษ์เนื้อหาจากกวีศาสตร์ เทียบวางให้เห็นผลกระทบและ
ความบกพร่องของเนื้อหา จนสามารถทาให้ผู้อ่านแยกภาพเห็นว่า เรื่องเล่ามีผลต่อการ
ดารงชีวิตมนุษย์ ในมุ มที่แจ่ มชัดกว่าเดิมหรือที่เรียกว่า แนวทางของความหมายใหม่
ผ่านการสังเคราะห์จากตัวองค์ประกอบ เช่น เหตุการณ์ ระยะของมิติเวลา ให้ได้แง่มุมที่
ไม่ ต้องกั งวลกั บ การซ้าเรื่อ ง ให้เป็นลักษณะปลายเปิด ดังนั้น เราถึงลดทอนตัวตนที่
เรียกว่า อัตตา (Ego) เพราะผ่านการคัดกรองแล้ว ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมใด สามารถ
ขัดเกลาให้เห็นสารัตถะของตัวตนที่แท้จริงจากเรื่องเล่ามากกว่าสิ่งที่เราเรียกว่า การ
หลงตัวเองในแนวคิดของริเกอร์
4) อัตลักษณ์แบบเรื่องเล่ำตำมทัศนะของปอล ริเกอร์ เขียนโดยคงกฤช ไตร
ยวงค์
เนื้อหาบทนี้เป็นการนาเสนอมโนทัศน์อัตลักษณ์แบบเรื่ องเล่าที่เป็นประเด็น
ความแตกต่างระหว่างความหมายของอั ตลักษณ์ 2 ความหมาย คือ ก) อัตลัก ษณ์ใน
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ความหมายเป็นสิ่งเดียวกัน (Sameness หรือ Idem) ข) อัตลักษณ์ในความหมายของ
ความเป็นตัวตน (Selfhood หรือ Ipse)
อัตลักษณ์แบบเรื่องเล่าตามทัศนะของริเกอร์เน้นให้เห็นความแตกต่างจากนัก
ปรัชญาหลายคน เช่น วิจ ารณ์ผ ลงานของฮู ม กล่าวคือ เมื่อย้อนกลับ ไปมองเกี่ยวกั บ
ประสบการณ์ ก ารรับ รู้ ไม่ สามารถหาสิ่งที่ เป็นอัตลัก ษณ์ ห รือสิ่งที่ บ อกอัตลัก ษณ์ได้
(Hume, 1969) ริเกอร์ให้ความสาคัญขององค์ประธานเป็นเอกลักษณ์ ริเกอร์เสนอเรื่อง
เกณ์ในการพิสูจน์ว่า เป็ นข้อยืนยันสิ่งเดียวกัน มโนทัศน์มุ่งเน้นให้เห็นเรื่องเล่ากับชีวิต
ในมุมมองของริเกอร์แสดงให้เห็นถึงความบกพร่องของการมองอัตลักษณ์แบบเรื่องเล่า
ที่ให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ผ่านผลงานของเขาเอง โดยยกประเด็นของนักปรัชญา
ในเรื่องการอธิบายเรื่องเล่าเป็นตัวขยาย คือ เน้นไปที่องค์ประกอบของเวลา แต่ยังคง
โครงสร้างเดิมของเรื่องเพื่อให้ความสาคัญกับตัวตนหรือใคร สิ่งสาคัญ คือ มิติเรื่องเวลา
กล่าวคือ เวลามีนัยทาให้เกิดประวัติความเป็นมาของบุคลิกลักษณะ บุคลิกลักษณะนี้
เองที่เป็นอัตลักษณ์ของบุคคลนั้น เอื้อให้เกิดการวิเคราะห์และส่งผลให้เกิดการประพฤติ
ทางจริยศาสตร์ เรียกอีกนัยว่า การตกผลึก การประพฤติแสดงถึงตัวตนจากอัตลักษณ์
แบบเรื่องเล่าตามที่ ริเกอร์นาเสนอ อย่างไรก็ ตาม บทความเนื้อหาส่ วนนี้ริเกอร์ได้
อธิบายถึงตัวตนและความเป็นสิ่งเดียวกัน จากการแสดงแนวคิดผ่านงานเขียนของเขาที่
มี ต่ อ นั ก ปรัช ญาสายนี้ โดยรวมทั ศ นะของริเ กอร์ อั น เป็ น การแสดงให้ เ ห็ น ถึง การ
วิเคราะห์วิภาษวิธีจากเนื้อหาและส่งผลต่อการดารงชีวิตที่ให้ความสาคัญ เพิ่มมากขึ้น
กว่าเดิม นอกจากเรื่องของเรื่องตัวตนแล้ว ยังเพิ่มแรงจูงใจในการประพฤติเข้าไป ซึ่ง
ต่างกับนักปรัชญาที่มองเห็นว่า ตัวตนเป็นประธานของเรื่องเล่านั่นเอง
5) ควำมยุติธรรมในปรัชญำของปอล ริเกอร์ เขียนโดยปกรณ์ สิงห์สุริยา
เนื้อหาบทนี้เป็นการนาเสนอเนื้อ หาของความยุติธรรมผ่านการแสดงความ
คิดเห็นของริเกอร์ต่อ บทความของนักปรัชญาต่าง ๆ (ปกรณ์ สิง ห์สุริยา และคณะ,
2556) การนาเสนอจะแบ่ง หัวข้อ ออกเป็น ความเป็นมาและความส าคัญ ของปัญ หา
วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัยและขอบเขตการวิจัย รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นส่วนแรก ด้วยการวิเคราะห์ผ่านผลงานของริเกอร์ เช่น The Just (2000) อันเป็น
การพิจารณาโดยเฉพาะ
จากนั้น เป็นหัวข้อการบรรยายในการแสวงหา “ตัวตนแห่งการกระทา” ที่เป็น
หลักฐานในการพิจารณาเชิงจริยศาสตร์เกี่ยวกับ Idem และ Ipse ทั้ง 2 อย่างนี้เป็น
องค์ประกอบหลักของตัวตน เรียกว่า การวิภาษระหว่างการไตร่ตรองกับการวิเคราะห์
เป็นลักษณะการทางานของปรัชญาวิเคราะห์บอกเล่าเงื่อนไขของมโนทัศน์ เพราะภาษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2)
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สามารถให้คาตอบได้ หมายถึง “ตัวตน” ใน “ใครพูด” “ตัวตน” ใน “ใครท า” เป็น
ลักษณะการบรรยายเชิงวิเคราะห์ที่เป็นรายละเอียดของการวิเคราะห์ของริเกอร์ที่เสนอ
ว่า การวิเคราะห์ทั้ งในระดับ อรรถศาสตร์และปฏิบัติศาสตร์ไม่ เพียงพอ ริเกอร์ชี้ว่า
เหตุผลสาคัญของความล้มเหลวของอรรถศาสตร์และปฏิบัติศาสตร์ คือ การละเลยมิติ
เชิงเวลา การละเลยนี้ต้องพิจารณาต่อโดยการเล่าเรือ่ ง อันหมายถึง เล่าเรื่องผ่าน Idem
และ Ipse ด้วยปัญหาความคงอยู่ในกาลเวลาที่มีองค์ประกอบ คือ เอกลักษณ์เชิงตัวเลข
และเอกลักษณ์เชิงคุณภาพ อันหมายถึง ความคล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วย
แนวคิดเรื่องโครงสร้าง โครงสร้างจึงเป็นพื้นฐานช่วยย่อย ช่วยให้คิดถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่ เกิดกั บ สิ่ง ที่ คงอยู่ห รือ ไม่ เปลี่ยนแปลงได้ เมื่ อบุคลิก ลัก ษณะไม่ ป รากฏชัดว่า การ
กระทานี้หรือความรู้สึกนี้เป็นของฉัน เหตุนี้การเรื่องเล่าจึงนาไปสู่ “การสั่ง” ซึ่งแนวคิด
ด้านจริยศาสตร์นี้ริเกอร์ เรียกว่า จริยศาสตร์น้อย คือ การประสานแนวคิดของอาริสโต
เติลและคานท์ที่ขัดแย้งกันคนละขั้ว โดยริเกอร์ยอมรับทั้ง 2 ขั้วในเรื่องชีวิตที่ดี ความดี
สิ่งที่ดีและความยุติธรรม ความถูกต้องหรือกรณียธรรมตามแนวคานท์ด้ วย เพื่ออานวย
ให้การไตร่ตรองทั้ง 2 ขั้วเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จนนาไปสู่การสรุป ดารง-อยู่-ใน-โลก
โดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์ด้วยกรอบแนวคิดแบบอรรถศาสตร์และปฏิบัติศาสตร์ทั้งใน
ระดับของบุคคล (องค์ประธาน) และการกระท า (องค์ประธานรวมกับภาคแสดง) ที่
ยืนยันว่า เอกลัก ษณ์ แ ละอั ตลัก ษณ์ เป็น สิ่งเดียวกั น สรุป หัวข้อการบรรยายในการ
แสวงหา “ตัวตนแห่งการกระทา” เนื้อหาได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นการ
ตอบคาถามเกี่ยวกับบุคคล (องค์ประธาน) และการกระทา (องค์ประธานรวมกับภาค
แสดง) ส่วนที่สอง เป็นการตีความตัวตนโดยอาศัยแนวคิดเชิงอรรถศาสตร์และปฏิบัติ
ศาสตร์หรือจากอัตลักษณ์สู่เอกลักษณ์ กล่าวคือ อัตลักษณ์แบบเรื่องเล่าทาให้เห็นว่า
อัตลักษณ์ ไม่ใช่เอกลักษณ์ ประเด็นนี้ริเกอร์แสดงให้เห็นว่า เอกลักษณ์เด่นชัดขึ้นจะทา
ให้เกิดอัตลักษณ์ ผ่านโครงสร้างแบบวิภาษวิธีและยกตัวอย่างนักปรัชญามาแสดงให้นัก
ปรัชญาที่ไม่เห็นด้วยได้ให้ข้อเห็นแตกต่างออกไป สุดท้ายของหัวข้อนี้เป็นการสรุปและ
เสนอแนะเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องของความยุติธรรมของริเกอร์ โดยอาศัยงานเขียน
สาคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ Oneself as Another และ The Just ริเกอร์ตั้งคาถามว่า ทาไม
คนเราจึงต้องมีความยุติธรรม เพราะว่าตัวตนของเรา คือ ความยุติธรรมนั่นเอง

บทวิจารณ์
สาหรับการวิจารณ์หนังสือ ผู้เขียนขอแบ่งประเด็นการวิจารณ์ออกเป็นหัวข้อ
เพื่อให้เห็นเนื้อหาโดยรวมของแต่ละหัวข้อในหนังสือ จากนั้น เป็นการวิจารณ์เนื้อหา
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และประเด็นทั้ง เล่ม เพื่ อ แสดงให้เห็นว่า เมื่ อวิเคราะห์ถึ งเนื้อหาภายในหนังสือแล้ว
สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับการที่ไม่เห็นด้วยจากนักปรัชญาสายการ
ตีความหรือนักปรัชญาก่อนหน้าริเกอร์ทมี่ ีแนวคิดแบบแบ่งขั้ว การวิจารณ์ของผู้เขียนจึง
วิจารณ์ในส่วนที่เป็นคุณ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้อ่าน อันเป็นการสนับสนุนแนวคิดของ
ริเกอร์ตามแต่ละหัวข้อ ในตอนท้ายผู้เขียนขอกล่าวถึงองค์รวมและทางออกตามลาดับ
โดยเริ่มจากหัวข้อต่อไปนี้
1) บทนำ เนื้อหาส่วนบทนาเสนอแนวคิดของริเกอร์ที่มีต่อนักปรัชญา โดยการ
ประสานแนวคิดเชิงศาสตร์แห่งการตีความ รวมถึงผสมแนวคิดเรื่องของปรากฏการณ์
หัวข้ อชี วิตที่ แสวงหาเรื่อ งเล่าผ่ านโครงสร้างนิ ยมทางภาษาแบบวิธีก ารทางภาษา
เรื่องอัตลักษณ์แบบเรื่องเล่า เรื่องของความยุติธรรม ในบทนี้ผู้เขียนมองว่า ประการ
แรก ส่วนของเนื้อหาเป็นการนาเสนอชีวประวัติของริเกอร์ผ่านผลงานที่เป็นการแสดง
ทัศนะเกี่ยวกับประเด็นข้างต้น ประการต่อมา การให้ความพิเศษเกี่ยวกับการตีความเชิง
สังเคราะห์และวิเคราะห์ควบคู่กัน จากตัวอย่างงานริเกอร์ที่มีต่อนักปรัชญา
2) ปรัชญำของปอล ริเกอร์: มนุษย์ ปรำกฏกำรณ์และกำรตีควำม เนื้อหาส่วน
นี้ริเกอร์ตอบประเด็นของเรื่องปรากฏการณ์ผ่านการตีความในเรื่องของภาษาที่ทาให้
เข้าใจความหมายของชีวิตเป็นสาคัญ ข้อนี้ผู้เขียนเห็นว่า ริเกอร์เสนอแนวคิดที่ประสาน
ขั้วทางความคิดเด่ นชัด จากนัก ปรัชญาเยอรมั น คือ ฮุส เซิ ร์ล มาในรูป แบบการคิ ด
ใคร่ครวญ มีการแยกแยะแล้วเลือกเฟ้นสาระประโยชน์ผ่านความหมายที่เขาแสดงออก
ผ่านผลงานของริเกอร์เอง มีการลดทอนคาพูดข้อความใส่วงเล็บ เพื่อดึงสาระออกมาให้
เด่นชัด เป็นการย้อนกลับให้เห็นสาระแท้ หากมองมุมนี้สามารถอนุมานเทียบเคียงได้
ในทางพระพุทธศาสนาในมุมที่ว่า ริเกอร์ไม่ได้มีแนวคิดไปทางสุดโต่ง กล่าวคือ สามารถ
แยกแยะ แจกแจง ลดทอนสาระแบบทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า วิภัชวาทหรือการ
คิดแยกแยะให้ออกเป็นส่วน ๆ
3) ชีวิตที่แสวงหำเรื่องเล่ำ โดยปอล ริเกอร์ หัวข้อนี้เป็นการนาเสนอเนื้อหา
ของริ เ กอร์ ที่ แ ปลมาจากหนั ง สื อ Life in Quest of Narrative โดยที่ ริ เ กอร์ ใ ห้
ความส าคั ญ ต่ อ กรอบของอั ต ลัก ษณ์ ผ่ านเรื่องเล่า คือ การมี เนื้ อเรื่อง มี ผู้เล่ าเรื่อ ง
เรียกว่า อัตลักษณ์ผ่านเรื่องเล่า โดยยึดแนวคิดเดิมที่เป็นลักษณะความใคร่ครวญ แต่
เน้นถึงสาระว่า อัตลักษณ์แบบเรื่องเล่ามีนัย มีความหมายมากมาย ดังนั้น จึงเป็นวิธีการ
ผันแปรทางจินตนาการของผู้อา่ นเรือ่ งเล่านั้น ๆ ประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นว่า เป็นการยึดติด
กลายเป็นความตึงเกินไปกับอัตลักษณ์ ทาให้เกิดความเป็นตัวตน ยึดมั่นถือมั่น ประเด็น
นี้ริเกอร์ขยายความว่า องค์ประธานไม่ได้มีอยู่เองตั้งแต่แรกเริ่ม เพราะเรื่องเล่าก็คือเรือ่ ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2)
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เล่า ชีวิตคือชีวิต เรื่องเล่าไม่ใช่ชีวิต และชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่า แทนที่จะมีความเป็นตัวตน
หลงใหลในเรื่องเล่า เราควรได้รับการขัดเกลาจากเรื่องเล่า ประเด็นนี้ผู้เขียนไม่ได้เห็น
แย้ง กลับมองเห็นด้วยกับริเกอร์ที่แย้งในเรื่องของเรื่องเล่าที่นาไปสู่การเป็นอัตตา (Ego)
4) อัต ลั ก ษณ์ แ บบเรื่อ งเล่ ำตำมทั ศนะของปอล ริเกอร์ หั วข้อ นี้ผู้ เขี ยนขอ
วิจ ารณ์ประเด็นเรื่ององค์ประธานในส่วนของเกณฑ์การให้ความหมายของอัตลักษณ์
เพื่ อ น าไปสู่ เอกลั ก ษณ์ หากตี ค วามในเรื่ อ งอั ตลั ก ษณ์ แ บบเรื่ องเล่ า อัต ลั ก ษณ์ จ ะ
กลายเป็นการลุ่มหลง ข้อนี้ผู้เขียนไม่เห็นด้วย เนื่องจากการที่มนุษย์เสพสารหรือผู้อ่าน
เรื่องเล่าหรือวรรณกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ป ราศจากการวิเคราะห์แยกแยะในการ
ตรวจสอบพิจารณาให้รอบคอบ การดึงเอาสาระจากเรื่องนั้นมาใช้ก็ส่งผลต่อการกระทา
ของผู้อ่านเองด้วยประการหนึ่ง เช่น อ่านนิยายฆาตกรรมแล้วหลงสมมติตนเองเป็น
ฆาตกรในเรื่องที่ไม่มีใครสามารถสืบหาได้ ผู้ที่หลงในตัวตนหรือฆาตกรดังกล่าวยิ่งสร้าง
ความเสียหายต่อ สั งคม เพราะเห็นความตายเป็นเรื่องปกติ ขาดการยับยั้งทางจิตใจ
จริยธรรมในตนไม่มี จิตใจก็ตกต่า เพราะเห็นว่า ยึดเอานิยายเรื่องเล่า วรรณกรรมที่ตน
ชอบเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต กรณีนี้หากไม่มีกฎเกณฑ์การพิจารณาเรื่องเล่า ไม่มี
การแยกแยะว่า นี้คือเรื่อ งจริง นี้คือเรื่อ งเล่า ก็จะเกิดความหลงผิดได้ ดังนั้น แนวคิด
เรื่องอัตลักษณ์ของริเกอร์ ผู้เขียนจึงไม่เห็นด้วย เพราะเรื่องเล่าก็ดี วรรณกรรมก็ดี เป็น
เรื่องแต่งที่ให้ผู้อ่านเกิดปัญญาในการสร้างคุณประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต ไม่ใช่การนา
สาระที่ไร้เกณฑ์มาก่ออาชญากรรมแก่สังคม
5) ควำมยุ ติ ธรรมในปรั ชญำของปอล ริเ กอร์ หั ว ข้อ นี้ เ ป็ น เรื่ องของความ
ยุติธรรมในเนื้อหาที่ หนังสือแสดงมาโดยล าดับ ประเด็นนี้เน้นที่โครงสร้างของตัวบท
องค์ประธานเช่นกัน แต่ให้ความสาคัญกับคาว่า ความยุติธรรม ที่ว่า ทาไมคนเราต้องมี
ความยุติธรรม ประเด็นนี้เนื้อหาได้แบ่งทฤษฎีโครงสร้างออกเป็นระดับ เพื่อแสดงให้
เห็นถึงการวิเคราะห์ใคร่ครวญ ตามแนวคิดของริเกอร์ ข้อนี้ผู้เขียนไม่เห็นด้วยในส่วน
ของความยุติธรรมที่แบ่งระดับ เช่น หากแบ่งความยุติธรรมออกเป็นระดับหรือหลาย
ความเท่ าเที ยม การแสดงออกทางสังคมก็ เป็นการละเมิ ดได้เช่นกั น ตัวอย่าง เรื่อง
เสรีภาพในการแสดงออกของมนุษย์ จะเห็นว่า เด็กก็เป็นมนุษย์ ผู้ใหญ่ก็เป็นมนุษย์ แต่
ให้เสรีภาพกับ คนที่ อายุมากกว่า เช่น มีที่ นั่งสาหรับผู้สูงอายุ แต่ไม่มีที่นั่งสาหรับ เด็ก
ทารก มีแต่เด็กและผู้หญิงมีครรภ์ ซึ่งประเด็นนี้ก็ไม่อาจเป็นเรื่องใหญ่หรือสาระสาคัญ
เพียงแต่ผู้เขียนยกให้เห็นว่า พูดถึงความยุติธรรมแล้วต้องทาได้จริง แม้กระทั่งเรื่องเพศ
เป็นต้น ในประเด็นนี้ผู้เขียนจึงไม่เห็นด้วยในเรื่องความยุติธรรมต่อคาถามที่ว่า ทาไม
คนเราต้องมีความยุติธรรม แต่ผู้เขียนเห็นด้วยในมุมของริเกอร์ที่ให้วิเคราะห์โครงสร้าง
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ของทฤษฎีความยุติธ รรมและจัดระบบของความยุติธรรมให้เข้าเป็นหมวดหมู่ ตาม
เนื้อหา
หัวข้อบทวิจารณ์หนังสือเรื่องเล่า อัตลักษณ์และความยุติธรรมในปรัชญาของ
ปอล ริเกอร์ ผู้เขียนขอตั้งข้อสังเกตและขอนาเสนอบทวิจารณ์ในส่วนของการตีความ
ของแนวคิดของริเกอร์ ตามเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือสามารถสรุป วิธีการตีความโดย
การจัดรูบแบบของริเกอร์ได้ 3 ระดับ คือ 1) การตีความก่อนการจัดรูปแบบ 2) การ
ตี ค วามขณ ะจั ด รู ป แบบ และ 3) การตี ค วามหลั ง การจั ด รู บ แบบ ในคั ม ภี ร์
พระพุทธศาสนามีคัมภีร์เนติปกรณ์ แต่งโดยพระมหากัจจายนเถระ ผู้เลิศในการแสดง
ความย่อให้วิจิตรพิสดารอย่างมีแบบแผน ซึ่งเทียบเคียงได้กับแนวคิดของริเกอร์ การ
อธิบ ายความย่ออย่างมีแบบแผน หมายถึง การมี ลักษณะเฉพาะโดยการจาแนก การ
สงเคราะห์ การเลือกเฟ้ นลงในมูล บทหนึ่ง ๆ เพื่อใช้ในการจ ากัดและตีความเพื่อหา
สารัตถะประโยชน์จ ากเนื้อ ความนั้น ลัก ษณะการให้ความหมาย การตี ความเช่น นี้
จัดเป็นลักษณะพิเศษของพระมหากัจจายนะที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องให้เป็นผูเ้ ลิศกว่า
ภิกษุอื่น (มหากจฺจายนเถร, 2540) ดังนั้น การให้ความหมายและตีความสาคัญ ๆ จึง
เหมาะกับเทียบเคียงได้กับแนวคิดของริเกอร์
ส่วนตัวบทที่ริเกอร์พยายามอธิบายขยายความผ่านผลงานของเขา เพื่อแสดง
โครงสร้างของโครงเรื่องแสดงให้เห็นตนหรือสารัตถะของมนุษย์ หากมองมุมนี้ ผู้เขียน
เห็นว่า เทียบเคียงได้กั บการแสดงถึงสารัตถะเช่นกั น หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ธรรมะที่ มี
เกณฑ์ การแสดงหรือขยายความตามแบบแผนของพระมหากัจจายนะ เช่น พิจารณา
โดยใช้มูลบท 18 ประการ มีตัณหาเป็นต้นและอนัตตสัญญาเป็นที่สุดไล่เรียงไป เพราะ
วิธีการเช่นนี้มีขั้นตอนเหมือนกับริเกอร์ เริ่มที่การตรึกตรองตัวบท การไตร่ตรองข้อมูล
การเลือกสรรสูตร การสงเคราะห์และการอธิบายให้เห็นสารัตถะและนาไปสู่จุดหมาย
ของสารัตถะและธรรมะ เมื่อทราบเป้าหมายของสารัตถะผ่านการคัดกรองทั้ง 2 ส่วน
คือ ส่วนของริเกอร์ที่ ให้ความส าคัญ กั บ ตัวบท 3 ระดับ คือ 1) การตีความก่ อนการ
จัดรูปแบบ 2) การตีความขณะจัดรูปแบบ และ 3) การตีความหลังการจัดรูบแบบ และ
ส่วนขั้นตอนของพระมหากั จจายนะ การตรึกตรองตัวบท การไตร่ตรองข้อมูล การ
เลือกสรรสูตร การสงเคราะห์และการอธิบายได้เกิด ผลลัพธ์ทาให้ผู้อ่านเรื่องหรือผู้รับ
สารสามารถนาเนื้อหาที่เป็นสารัตถะหรือธรรมะไปประยุกต์ใช้ให้เกิดสารัตถะประโยชน์
ด้วย
การให้ความสาคัญกับตัวตนผ่านเรื่องเล่า อัตลักษณ์และความยุติธรรม ริเกอร์
ยัง เพิ่ม การเล่าเรื่อ งที่ อิ งจากประสบการณ์ ของผู้เล่า ประเด็นนี้เองท าให้ ตัวตนและ
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สารัตถะเพิ่มความสาคัญ ยิ่งขึ้น นอกจากนี้มี ตัวแปรสาคัญ ในเรื่องของมิติเวลาเข้ามา
เชื่ อ มโยงให้ ส ารั ต ถะน าไปใช้ ได้ เ พื่ อ ให้ เรื่ อ งเล่ า อั ต ลั ก ษณ์ แ ละความยุ ติ ธ รรม มี
ความสัมพันธ์กับ สารัตถะหรือธรรมะที่เหมาะสม เพราะผู้อ่านมี ความสาคัญมากกว่า
ผู้ประพันธ์

สรุป
หนังสือเรื่องเล่า อัตลักษณ์และความยุติธรรมในปรัชญาของปอล ริเกอร์ เล่มนี้
กล่าวถึงประเด็นเนื้อหา 5 ส่วน คือ 1) บทนา โดยปกรณ์ สิงห์สุริยา 2) ปรัชญาของ
ปอล ริ เกอร์ : มนุ ษ ย์ ปรากฏการณ์ แ ละการตี ค วาม โดยรชฎ สาตราวุ ธ 3) ชี วิต ที่
แสวงหาเรื่องเล่าของปอล ริเกอร์ โดยคงกฤช ไตรยวงค์ เนื้อหาหัวข้อนี้เป็นการแปล
จากหนังสือเรือ่ ง Life in Quest of Narrative ของปอล ริเกอร์ 4) อัตลักษณ์แบบเรื่อง
เล่าตามทัศนะของปอล ริเกอร์ โดยคงกฤช ไตรยวงค์ และ 5) ความยุติธรรมในปรัชญา
ของปอล ริเกอร์ โดยปกรณ์ สิงห์สุริยา
เนื้อหาที่ผู้เขียนทั้ง 3 ได้กล่าวนี้ เป็นหัวข้อประเด็นเกี่ยวกับริเกอร์ที่แตกต่าง
กันออกไป เช่น ประเด็นเรื่องเล่า เรื่องอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ความยุติธรรม ตามลาดับ
เนื้อหาแต่ละบทได้พยายามยกประเด็นดังกล่าวของนักปรัชญาในอดีต เช่น อาริสโตเติล
คานท์ เดการ์ต ผ่านงานเขียนของนักปรัชญาเหล่านั้น มาแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่อง
เกี่ยวกับเรื่องตัวบทที่เป็นประเด็นของหัวข้อต่าง ๆ ภายในหนังสือ และเสนอแนวคิด
ของริเกอร์ที่ ต่างออกไป ผ่านมิ ติเวลา การสงเคราะห์ การลดทอนของตั วบท ผ่าน
โครงสร้ า งเพื่ อ การเพิ่ ม ความสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ ผู้ เ ขี ย นและผู้ อ่ า นให้ ท ราบชั ด ถึ ง
สารัตถะประโยชน์และนาไปใช้ยืนยันเกี่ยวกั บตัวตนที่แท้ จริง ผ่านจริยธรรมโดยการ
ตีความทั้งเรื่องเล่า ปรากฏการณ์ ภาษา วิเคราะห์ สังเคราะห์จากงานเขียนของริเกอร์
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