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ปญหาสำ�คัญประการหนึ่งในปรัชญาภาษาไดแก ปญหาที่วาอะไรคือเกณฑกำ�หนดความหมาย เกณฑนั้น
เกี่ยวของกับสภาวะจิตหรือโลกภายนอก ทฤษฎีความหมายกระแสหลัก เชน ทฤษฎีความหมายแบบเฟรเก มีแนวคิด
ที่วาเกณฑในการกำ�หนดความหมายนั้นมีความสัมพันธกับสภาวะจิต ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนทัศนะแบบเกณฑกำ�หนด
ความหมายจากภายใน ฮิลลารี่ พัทนัมโตแยงทัศนะดังกลาว โดยการเสนอตัวอยางโลกแฝดเพื่อแสดงใหเห็นวา
สภาวะจิตไมเพียงพอแกการกำ�หนดความหมาย และทัศนะนั้นยังไมสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางภาษา
กับโลกภายนอกได พัทนัมจึงไดเสนอแนวคิดเรื่องเกณฑกำ�หนดความจากภายนอกซึ่งอธิบายวา ความหมายของคำ�
หรือประโยคมีที่มาจากการใชคำ�ของคนในชุมชนและโลกภายนอกไดแก ธรรมชาติที่แทจริงของสิ่งตางๆ ในโลก
บทความนี้มีขอสรุปวา ถึงแมวาแนวคิดของเรื่องเกณฑกำ�หนดความหมายจากภายนอกสามารถอธิบายความสัม
พันธระหวางภาษากับโลกภายนอกได แตไมสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางภาษากับมนุษย
คำ�สำ�คัญ: 1. ปรัชญาภาษา. 2. ทฤษฎีความหมาย. 3. ฮิลลารี่ พัทนัม. 4. เกณฑกำ�หนดความหมายจากภายนอก
Abstract
An important problem in the philosophy of language concerns the problem of the condition that
determines meaning. The question is whether the condition involves mental states or the external world. Hilary
Putnam argues that a traditional view in theory of meaning, such as the Fregean theory, tends to be semantic
internalism. He raises the Twin Earth Thought experiment in order to show that meaning is determined by
external conditions, namely, the social experts and the natural essence of things in the external world. This
article concludes that although Putnam’s semantic externalism shows how language relates to the world, it
cannot explain the relation of language and humans.
Keywords: 1. Philosophy of language. 2. Theory of meaning. 3. Hilary Putnam. 4. Semantic externalism.
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เกริ่นนำ�
การศึกษาเรือ่ งความหมายเปนประเด็นสำ�คัญใน
ปรัชญาภาษาที่พยายามอธิบายวาถอยคำ� (Utterance)
และสัญลักษณ (Sign) ในภาษามีความหมายไดอยางไร
และอะไรคือเกณฑในการตัดสินวา ถอยคำ�หนึ่งมีความ
หมาย (Meaningful) ขณะที่อีกถอยคำ�หนึ่ง ไรความ
หมาย (Meaningless) ในการอธิบายเรื่องความหมาย
ของภาษานั้นจึงตองสามารถอธิบายครอบคลุมถึงความ
สัมพันธระหวาง ภาษา มนุษย และโลกภายนอก ซึ่ง
ความสัมพันธระหวางภาษากับโลก หมายถึง การที่คำ�
ในภาษา “แทน” หรือ ”บงถึง” สิ่ง เชน คำ�วา “Water” ใน
ภาษาอังกฤษ “น้ำ�” ในภาษาไทย ทั้งสองคำ�นี้บงถึงน้ำ�
ที่อยูในโลกภายนอก และความสัมพันธระหวางโลกกับ
ภาษา ยังหมายถึง การทีโ่ ลกภายนอกเปนสิง่ ทีใ่ หเงือ่ นไข
ความจริง (Truth-condition) หรือเปนเกณฑในการใหคา
ความจริง (Truth value) ไดแกคาจริง (True) หรือเท็จ
(False) ความสัมพันธระหวางภาษากับมนุษยมลี กั ษณะ
ที่เกี่ยวของกับความคิด มนุษยสามารถคิดถึงสิ่งตางๆ
และถายทอดความคิดของตนเองผานภาษา
ขอถกเถียงประการหนึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีความ
หมาย ไดแก ขอถกเถียงทีว่ า ความคิดหรือสภาวะจิตเปน
สิ่งที่กำ�หนดความหมาย หรือวาสิ่งที่อยูในโลกภายนอก
เปนสิ่งที่กำ�หนดความหมาย ทฤษฎีความหมายกระแส
หลักเชือ่ วาสภาวะจิตเปนสิง่ ทีก่ �ำ หนดความหมาย ไดแก
ทฤษฎีความหมายแบบเฟรเก ขณะที่ ฮิลลารี่ พัทนัม
(Hilary Putnam) โตแยงทัศนะดังกลาววาจะเกิดปญหา
เอกัตนิยมทางความหมาย ที่ทำ�ใหเกณฑในการตัดสิน
คาความจริงของภาษา มีลักษณะเปนเกณฑการตัดสิน
ที่ไมชัดเจนและไมแนนอน และพัทนัมไดเสนอให การ
กำ�หนดความหมายควรมาจากสิ่งที่อยูภายนอกสภาวะ
จิตซึ่งไดแกสิ่งที่อยูในโลกภายนอก พัทนัมจึงไดเสนอ

ทฤษฎีความหมายที่มี เกณฑกำ�หนดความหมายจาก
ภายนอก (Semantic externalism) กลาวคือ ความ
หมายของคำ�หรือประโยคมีที่มาจากการใชคำ�ของคนใน
ชุมชนที่ใชภาษาและโลกภายนอก (ธรรมชาติที่แทจริง
ของสิง่ ) ซึง่ ผูเ ขียนจะประเมินความนาเชือ่ ถือของแนวคิด
เรื่องทฤษฎีเกณฑก�ำ หนดความหมายจากภายนอกของ
พัทนัม โดยผูเขียนเห็นวา การเสนอทฤษฎีความหมาย
นั้น ตองสามารถอธิบายครอบคลุมถึงความสัมพันธ
ระหวาง ภาษา มนุษย และโลกภายนอกได
เนือ้ หาของบทความนีจ้ ะแบงเปนสีส่ ว น สวนแรก
จะศึกษาทฤษฎีความหมายแบบเฟรเก ซึ่งเปนทฤษฎีที่
นำ�ไปสูข อ วิจารณของพัทนัม สวนทีส่ องศึกษาขอโตแยง
ของพัทนัมตอทฤษฎีความหมายแบบเฟรเก และสวน
ที่ ส ามศึ ก ษาการเสนอทฤษฎี ค วามหมายของพั ท นั ม
ซึ่งไดแกเกณฑกำ�หนดความหมายจากภายนอก สวน
สุดทายจะเปนการประเมินและสรุป
1. ทฤษฎีความหมายแบบเฟรเก
ทฤษฎีความหมายแบบเฟรเก ไดแบงความหมาย
เปน 2 สวน คือ ความหมายสวน สิ่งที่ถอยคำ�บงถึง
(Reference) คือวัตถุในโลกทีถ่ อ ยคำ�นัน้ บงถึง และความ
หมายสวนอรรถสาร 3 (Sense) คือรูปแบบการแสดงตัว
ของวัตถุ (Mode of presentation) ทีค่ ำ�นัน้ บงถึง รูปแบบ
การแสดงตั ว ของวั ต ถุ เ ป น สิ่ ง ที่ แ สดงตั ว ต อ การรั บ รู 
ของเรา และตัวแทนของทฤษฎีนี้คือ ก็อทลอบ เฟรเก
(Gottlob Frege)
เฟรเกไดเสนอการแบงความหมายเปนสองสวน
ไวในงานเขียนชื่อ “Sense and Reference” ในป 1892
ซึง่ ความหมายทัง้ สองสวนนี้ ไดแก ความหมายสวนสิง่ ที่
ถอยคำ�บงถึง (Reference) และความหมายสวนอรรถสาร
(Sense) เนื่องจากเฟรเกเห็นวาถาความหมายคือ สิ่งที่
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ถอยคำ�บงถึงเพียงอยางเดียวนั้น จะเกิดปญหาขอความ
เอกลักษณ เฟรเกจงึ เสนอใหมคี วามหมายสวนอรรถสาร
ซึ่งเปนการแสดงตัวของวัตถุที่คำ�บงถึง และความหมาย
สวนอรรถสารนีส้ ามารถแกปญ
 หาขอความเอกลักษณได
เฟรเกไดอธิบายถึงความหมายทั้งสองสวนไวดังนี้
ความหมายสวนสิ่งที่คำ�บงถึง
ความหมายสวนสิ่งที่ถอยคำ�บงถึงในระดับคำ�
คือ วัตถุที่คำ�นั้นบงถึง และความหมายสวนสิ่งที่ถอย
คำ�บงถึงในระดับขอความหรือประโยค คือคาความจริง
(Truth – value) ซึง่ มีคา เปนจริง (True) หรือ เท็จ (False)
การหาคาความจริงของขอความในภาษาธรรมชาตินั้น
เฟรเก ไ ด นำ � แนวคิ ด เรื่ อ ง การวิเคราะหฟงกชั่นและ
อารกวิ เมนท (Function and argument) ในคณิตศาสตร
มาประยุกตใชกับภาษาธรรมชาติดังนี้ ขอความภาษา
ธรรมชาติ เ ช น “อริ ส โตเติ ล เป น ผู  ช าย” จะประกอบ
ไปดวยฟงกชั่นไดแก “…..เปนผูชาย” และอารกิวเมนท
คือ ชื่อ “อริสโตเติล” ฟงกชั่นในภาษาธรรมชาติจะใหคา
ความจริงเปน จริง (True) หรือ เท็จ (False) คาใดคา
หนึ่ง ซึ่งฟงกชั่น “…..เปนผูชาย” เปนฟงกชั่นระดับแรก
(First – level function) อารกิวเมนทของฟงกชั่นระดับ
แรกคือวัตถุที่ชื่อนั้นบงถึง และฟงกชั่น“…..เปนผูชาย”
จะใหคาเปนจริง ถาวัตถุที่เติมในชองวางเปนวัตถุที่เปน
ผู  ช ายและจะให ค  า เป น เท็ จ ถ า วั ต ถุ ที่ เ ติ ม ในช อ งว า ง
ไมเปนผูชาย ซึ่งวัตถุที่ “อริสโตเติล”บงถึงเปนผูชาย
ขอความ “อริสโตเติลเปนผูชาย” จึงมีคาเปนจริง
ความหมายสวนอรรถสาร
เฟรเกเสนอความหมายสวนอรรถสาร เนื่องจาก
เห็นวาถาความหมายคือสิ่งที่ถอยคำ�บงถึงเพียงอยาง
เดียวจะไมสามารถอธิบายความแตกตางของขอความ
เอกลั ก ษณ ไ ด ตั ว อย า งข อ ความเอกลั ก ษณ ไ ด แ ก
ขอความ (ก) “ดาวประจำ�เมือง คือ ดาวประจำ�เมือง” กับ
ขอความ (ข) “ดาวประกายพรึก คือ ดาวประจำ�เมือง”
ถาความหมายคือสิ่งที่ถอยคำ �บงถึงเพียงอยางเดียว
ความหมายของคำ�วา “ดาวประจำ�เมือง” และ “ดาว
ประกายพรึก” จะมีความหมายเหมือนกัน เพราะบงถึงสิง่
เดียวกันคือ ดาวศุกร ดังนัน้ ขอความ (ก) และ ขอความ
(ข) จึงมีความหมายเหมือนกันเพราะบงถึงสิ่งเดียวกัน
แตเราจะเห็นไดวา ขอความ (ก) และขอความ (ข) มีความ

ตางกัน ขอความ (ก) เปนการซ้ำ�คำ�ไมไดบอกอะไรแกเรา
ขณะที่ขอความ (ข) ใหขอมูลเพิ่มขึ้น
เฟรเกอธิบายวาขอความ (ก) และ ขอความ
(ข) มีความตางกัน เพราะ คำ�วา “ดาวประจำ�เมือง” กับ
“ดาวประกายพรึก” มีความหมายในสวนอรรถสารตางกัน
แมวาทั้งสองคำ�จะบงถึงสิ่งเดียวกัน ความหมายสวน
อรรถสารเปน รูปแบบการแสดงตัวของวัตถุทคี่ �ำ นัน้ บงถึง
วั ต ถุ ห นึ่ ง จะแสดงตั ว ได ห ลายรู ป แบบ จึ ง ทำ � ให เ รา
สามารถรับรูวัตถุหนึ่งไดหลายรูปแบบและรูปแบบการ
แสดงตัวของวัตถุนั้นยังเปนแนวทางในการระบุถึงวัตถุ
นัน้ ดวย ดังชือ่ “ดาวประจำ�เมือง” และ “ดาวประกายพรึก”
ทั้งสองชื่อนี้แสดงถึงรูปแบบการแสดงตัวของดาวศุกร
ที่ตางกัน คือ “ดาวประจำ�เมือง” แสดงถึงรูปแบบการ
แสดงตัวของดาวศุกรที่ “ปรากฏใหเห็นตอนเย็น” ขณะที่
“ดาวประกายพรึก” แสดงถึงรูปแบบการแสดงตัวของดาว
ศุกรที่ “ปรากฏใหเห็นตอนเชา” “ดาวประจำ�เมือง” และ
“ดาวประกายพรึก” จึงมีความหมายสวนอรรถสารตางกัน
แมวาคำ�ทั้งสองบงถึงดาวศุกรเหมือนกัน (Frege 1948)
นอกจากนี้เฟรเกไดอธิบายวา อรรถสารมีลักษณะเปน
ภววิสยั (Objective) ในแงทวี่ า อรรถสารเปนสิง่ นามธรรม
ที่อยูนอกจิตและเปนสิ่งที่คนหลายคนสามารถรับรูรวม
กันได (Common store of thought) ที่สามารถถายทอด
ความคิดตอกันได เราและผูอ นื่ จึงสามารถสือ่ สารในความ
หมายที่ตรงกันได ความหมายสวนอรรถสารไมใชสิ่ง
ที่อยูในจิตของแตละคน (Frege 1948 : 212 - 213)
โดยสรุป ทฤษฎีความหมายแบบเฟรเก เสนอให
ความหมายมีสองประเภทไดแก ความหมายสวนสิ่งที่
ถอยคำ�บงถึง ซึ่งความหมายสวนสิ่งที่ถอยคำ�บงถึงใน
ระดับคำ�คือ สิ่งในโลกที่คำ�นั้นบงถึง ขณะที่ความหมาย
สวนสิ่งที่ถอยคำ�บงถึงในระดับประโยค คือคาความจริง
และความหมายสวนอรรถสาร คือรูปแบบการแสดงตัว
ของวัตถุ อรรถสารมีลักษณะเปนภววิสัย ในลักษณะ
ที่วาอรรถสารเปนสิ่งนามธรรมที่อยูนอกจิตและเปนสิ่ง
ที่คนหลายคนสามารถรับรูรวมกันได จึงกลาวไดวา
ตามแนวคิดของทฤษฎีนี้ โลกภายนอกเปนเกณฑใน
การกำ�หนดความหมาย โดยที่เรารับรูโลกภายนอกผาน
อรรถสาร และอรรถสารเป น ภววิ สั ย ที่ เ ราและผู  อื่ น
สามารถรับรูรวมกันได คำ�ที่มีความหมายคือ คำ�ที่บงถึง
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สิ่งในโลก และประโยคหรือขอความที่มีความหมาย
คือ ประโยคที่มีคาความจริง ซึ่งคาความจริงตรวจสอบ
ไดจากโลกภายนอก เกณฑในการกำ�หนดความหมาย
ตามทฤษฎีนี้ จึงเปนเกณฑกลางที่ผูพูดทุกคนรับรูรวม
กันได พัทนัมจะโตแยงทฤษฎีความหมายแบบเฟรเก
มีลักษณะเปน “สภาวะจิตกำ�หนดความหมาย” หรือ
“เกณฑกำ�หนดความหมายจากภายใน” และนำ�ไปสูการ
เสนอแนวคิดเรื่องความหมายของพัทนัม
2. ขอโตแยงของพัทนัมตอทฤษฎีความหมายแบบ
เฟรเก
หัวขอที่ผานมาเราไดเห็นแลววาทฤษฎีความ
หมายแบบเฟรเก เสนอใหความหมายแบงเปนสองสวน
ไดแก ความหมายสวนสิง่ ทีถ่ อ ยคำ�บงถึง และความหมาย
สวนอรรถสาร อรรถสารเปนแนวทางในการบงถึงสิ่งที่
ถอยคำ�บงถึง และอรรถสารมีลกั ษณะเปนภววิสยั ในแงที่
วา อรรถสารเปนสิ่งนามธรรมที่ไมไดถูกกำ�หนดโดยจิต
และเปนสิ่งที่คนแตละคนสามารถรับรูสิ่งนามธรรมนี้
รวมกันได ตามทฤษฎีนี้ โลกภายนอกเปนเกณฑในการ
กำ�หนดความหมาย ซึ่งถือเปนเกณฑที่ทุกคนสามารถ
รับรูรวมกันได ทฤษฎีความหมายแบบเฟรเกจึงไมได
เปนลักษณะสภาวะจิตกำ�หนดความหมาย
อยางไรก็ตาม พัทนัมเห็นวา ทฤษฎีความหมาย
แบบเฟรเก มี ลั ก ษณะเป น สภาวะจิ ต กำ � หนดความ
หมาย หรืออีกนัยหนึ่งคือ “เกณฑกำ�หนดความหมาย
จากภายใน” เนื่องจาก ทฤษฎีความหมายแบบ เฟรเก
มีพื้นฐานในการเขาใจ “สภาวะจิต” ในลักษณะแคบ
(Narrow sense) คือ การที่เรารูเฉพาะสภาวะจิตของ
เราเทานัน้ เราไมสามารถรูส ภาวะจิตของผูอ นื่ ซึง่ สภาวะ
จิ ต ในลั ก ษณะดั ง กล า วทำ � ให ค วามหมายตามทฤษฎี
ความหมายแบบเฟรเก ถูกกำ�หนดจากสภาวะจิตและ
มีลกั ษณะเปน “เกณฑก�ำ หนดความหมายจากภายใน” ซึง่
“ภายใน” หมายถึงสภาวะจิตลักษณะแคบ และการเขาใจ
สภาวะจิตลักษณะแคบ ทำ�ใหการรูค วามหมายมีลกั ษณะ
ปด (Degree of causal closure) ซึ่งทำ�ใหเกิดปญหา
เอกัตนิยมทางความหมาย
ในหัวขอนี้จะแบงเปนสองสวน โดยสวนแรก
จะศึ ก ษาข อ โตแยงของพัทนัมตอทฤษฎีความหมาย

24

แบบเฟรเก โดยวิจารณวามีพื้นฐานการเขาใจ “สภาวะ
จิตลักษณะแคบ” และสวนที่สองจะศึกษาขอโตทัศนะ
เกณฑกำ�หนดความหมายจากภายใน ซึ่งพัทนัมโตแยง
ทัศนะดังกลาวโดยการเสนอตัวอยางแยงเรือ่ ง “โลกแฝด”
ที่แสดงใหเห็นวาทัศนะแบบเกณฑกำ�หนดความหมาย
จากภายใน ไมสามารถอธิบายความสัมพันธระหวาง
ภาษากับโลกภายนอกได และสภาวะจิตไมเพียงพอ
แกการกำ�หนดความหมาย
1.) สภาวะจิตลักษณะแคบ
พั ท นั ม เห็ น ว า ทฤษฎี ค วามหมายแบบเฟรเก
ไดนยิ าม “ความหมาย” โดยการแบงความหมายเปนสอง
ระดับ ไดแก ความหมายระดับเอ็กเทนชัน (Extension)
และความหมายระดับอินเทนชัน (Intension) ความหมาย
ระดับเอ็กเทนชัน คือสิ่งที่ถอยคำ�นั้นบงถึง ยกตัวอยาง
เชน ความหมายระดับเอ็กเทนชันของคำ�วา “กระตาย”
คือ สิง่ ทีเ่ ปนตัวอยางของคำ�วา “กระตาย” เชน ตัวกระตาย
ที่อยูในโลก ซึ่งความหมายระดับเอ็กเทนชันตามทฤษฎี
ความหมายแบบเฟรเกคือ ความหมายสวนสิ่งที่ถอยคำ�
บงถึง และพัทนัมอธิบายวา ความหมายระดับอินเทนชัน
คือ มโนทัศนทเี่ ชือ่ มโยงกับคำ� ตัวอยางเชน ความหมาย
ระดับอินเทนชันของคำ�วา “สัตว” ไดแก “สิ่งมีชีวิตที่มี
ตับ” “สิ่งมีชีวิตที่มีไต” เปนตน พัทนัมเห็นวาความหมาย
ระดับอินเทนชัน ตามทฤษฎีความหมายแบบเฟรเกคือ
ความหมายสวนอรรถสาร ซึ่งเปนเรื่องทางสภาวะจิต
เนื่องจากพัทนัมเห็นวา “การรับรู” เปนเรื่องทางสภาวะ
จิต “การรูอรรถสาร” จึงเปนเรื่องทางสภาวะจิต จึง
เทากับวา ความหมายระดับอินเทนชัน ตามแนวคิดแบบ
เฟรเก เปนเนือ้ หาทีไ่ ดจากการรับรูใ นสภาวะจิตลักษณะ
หนึ่ง และถาหากวาอรรถสารเปนแนวทางในการบงถึง
สิ่งที่ถอยคำ�บงถึง ก็แสดงวาสภาวะจิตเปนสิ่งที่กำ�หนด
ความหมาย (Putnam 1996 : 5 - 6)
พัทนัมไมเห็นดวยกับการอธิบายวา ความหมาย
ระดับอินเทนชัน เปนเนื้อหาในสภาวะจิต แตก็ยอมรับ
การอธิบายวา ความหมายระดับเอ็กเทนชัน เปนสิ่ง
ที่ถอยคำ�นั้นบงถึง (Putnam 1996 : 48 - 49) พัทนัม
ได ส รุ ป สมมติ ฐ านหลั ก ของทฤษฎี ค วามหมายแบบ
เฟรเกดังนี้
(1) การรูความหมายเปนการอยูในสภาวะจิต

ทฤษฎีความหมายในทัศนะของพัทนัม : เกณฑกำ�หนดความหมายจากภายนอก
ณฐิกา ครองยุทธ

ลักษณะหนึ่ง
(2) ความหมาย ในแงอินเทนชัน กำ �หนด
เอ็กเทนชัน ในแงทวี่ า ถาอินเทนชันเหมือนกันจะกำ�หนด
เอ็กเทนชันที่เหมือนกัน
พัทนัมไดอธิบายวา ทฤษฎีความหมายแบบ
เฟรเก วางอยูบนพื้นฐานของการเขาใจ สภาวะจิตวามี
ลักษณะเปน “เอกัตนิยมเชิงหลักการ” (Methodological
solipsism) คือ “เรารูเฉพาะสภาวะจิตของตนเองเทานั้น
เราไมรูสภาวะจิตของผูอื่น” (Putnam 1996 : 6 - 7)
มโนทัศนเรื่อง “เอกัตนิยมเชิงหลักการ” มีที่มา
จากวิธีการหาความรูของ เรอเน เดสการต (Descartes
1969) 4 เดสการตตองการคนหาพื้นฐานของความรูที่
แนนอนตายตัว หรือความรูท สี่ งสัยตอไปไมไดอกี วิธกี าร
ที่เขาใชในการคนหาความรูดังกลาว ไดแกวิธีการสงสัย
จนกวาจะได ความรูที่แทจริงและกระจางชัด (clear and
distinct) ขอสรุปประการหนึง่ ของเดสการต ไดแกขอ สรุป
ที่วา ความรูทางประสาทสัมผัสไมใชความรูที่แทจริง
เพราะการรับรูท างประสาทสัมผัสทีเ่ กีย่ วกับโลกภายนอก
นั้นยังเปนสิ่งที่สงสัยตอไปไดอีกวา โลกภายนอกที่เรา
รับรูนั้น เปนโลกภายนอกที่แทจริง หรือเปนเพียงความ
ฝน แตความรูท แี่ ทจริง ไดแก “ฉันคิด ดังนัน้ ฉันจึงมีอยู”
เพราะในขณะทีเ่ ราสามารถสงสัยทุกสิง่ ได เราไมสามารถ
สงสัยความสงสัยของตัวเองได อยางไรก็ตาม ขอสรุปของ
เดการตดังกลาว มีลักษณะเปน “เอกัตนิยม” เพราะเรา
สามารถยืนยันความมีอยูไดแตเฉพาะจิตของตัวเราเอง
ไมสามารถยืนยันการมีอยูของจิตอื่นและสิ่งแวดลอม
รอบตัวเรา
ขณะที่ “เอกั ต นิ ย มเชิ ง หลั ก การ” ไม ไ ด เ ป น
“เอกัตนิยม” เนื่องจาก “เอกัตนิยมเชิงหลักการ” นั้น คือ
การที่พัทนัม นำ�มโนทัศนเรื่อง “เอกัตนิยม” มาเปนวิธี

ในการอธิบายสภาวะจิตตามทฤษฎีความหมายแบบ
เฟรเก ในแงทวี่ า สภาวะจิตมีลกั ษณะทีว่ า “เรารูแ ตเฉพาะ
สภาวะจิตของเรา เราไมสามารถรูสภาวะจิตของผูอื่น”
แตไมไดสรุปวาการเขาใจสภาวะจิตตามทฤษฎีแบบ
เฟรเกนั้นจะนำ�ไปสูการเปนเอกัตนิยมเชิงอภิปรัชญา
กลาวคือ ยืนยันแตเฉพาะการมีอยูของจิตตนเอง ไม
สามารถยืนยันการมีอยูของผูอื่นและสิ่งแวดลอมในโลก
ภายนอก ซึง่ สภาวะจิตลักษณะ “เอกัตนิยมเชิงหลักการ”
นี้พัทนัมเรียกวา “สภาวะจิตลักษณะแคบ” (Narrow
sense)
เราสามารถเขาใจ “สภาวะจิตลักษณะแคบ” ใน
อีกความหมายหนึ่ง คือเขาใจในลักษณะของ “มุมมอง
บุรุษที่หนึ่ง” (First – person perspective) คือ เจาของ
สภาวะจิตเทานั้นที่จะรูสภาวะจิตของตนเปนอยางไร
ผู  อื่ น ไม ส ามารถรู  สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสภาวะจิ ต ของเรา
ขณะเดียวกันเราก็ไมสามารถรูสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาวะจิต
ของผูอ นื่ ตัวอยางเชน เรารูส กึ เจ็บ เรามีประสบการณกบั
สิ่งบางอยาง เราเทานั้นที่จะรูวาสิ่งเหลานี้เปนเชนไร
ผูอื่นไมสามารถรูได (McCulloch 1989 : 153 – 154)
สภาวะจิตลักษณะแคบดังกลาว ทำ�ใหการรูความหมาย
มีลักษณะปด (Degree of causal closure) ดังนี้ การรู
ความหมายมาจากสภาวะจิ ต ของเราคนเดี ย ว ผู  อื่ น
ไมรูความหมายในสภาวะจิตของเรา ขณะเดียวกันเรา
ไมรคู วามหมายในสภาวะจิตของผูอ นื่ ในแงนี้ ความหมาย
จึงถูกกำ�หนดจากสภาวะจิตของผูพูด และผูพูดเทานั้นที่
รูค วามหมายของตนเอง ซึ่งการรูค วามหมายในลักษณะ
ป ด จะทำ � ให เ กิ ด ป ญ หาเอกั ต นิ ย มทางความหมาย
คือ เกณฑในการกำ�หนดคาความจริงไมชัดเจน ไม
แนนอนและไมสามารถหาคาความจริงของขอความได
กลาวคือ การเขาใจความหมายในลักษณะปดหมายถึง

__________________
เดสการต ไดเสนอแนวคิดที่เปนพื้นฐานของความรูดังกลาวไวในงานเขียนชื่อ “A discourse on Method Meditations on the
First Philosophy Principles of Philosophy” ในป ค.ศ. 1641
4
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ที่มาของความหมายมาจากจิตของเราคนเดียว ขณะ
เดียวกันเราไมรูจิตของผูอื่น จึงสงผลใหเกณฑในการ
ตัดสินคาความจริงของภาษาจะมีลักษณะเปนเกณฑ
สวนตัวของแตละคน เปนเกณฑที่ไมเปนอิสระจาก
สภาวะจิต ที่ทำ�ใหเราไมสามารถตรวจไดอยางชัดเจน
วา สภาวะจิต (ประสบการณ) ลักษณะหนึ่งที่เราใชเปน
เกณฑในการตัดคาความจริงตอ ขอความเดิมขอความ
หนึ่ง จะเปนสภาวะจิตลักษณะเดิมเสมอที่เรานำ�มาใช
ตัดสินคาความจริงของขอความ เราไมสามารถตรวจสอบ
ไดเลยวา แตละครั้งที่เราใชสภาวะจิตลักษณะดังกลาว
ตัดสิน จะเปนสภาวะจิตลักษณะเดิมเหมือนกับครั้งแรก
ที่เราใชเปนเกณฑตัดสิน ดังนั้น ถาเกณฑตัดสินคา
ความจริงไมเปนอิสระจากสภาวะจิตแลวนั้น จะทำ�ให
เกณฑการตัดสินที่มีลักษณะคลุมเครือ ไมชัดเจน เปน
เกณฑที่ไมแนนอน ซึ่งจะสงผลใหเราไมสามารถหาคา
ความจริงของขอความได 5 ยกตัวอยางเชน วันนี้เราได
รายงานการเห็นมะเขือเทศที่สุกเต็มที่ ดวยขอความที่
วา “มะเขือเทศสีแดง” เมือ่ เกณฑในการตัดสินขึน้ อยูก บั
สภาวะจิต สิง่ ทีจ่ ะนำ�มาตัดสินคาความจริงของขอความ
นี้ก็คือ ประสบการณที่เกี่ยวกับมะเขือเทศที่สุกเต็มที่
สีแดงที่เราเคยประสบมากอน แตเราไมสามารถรูไดเลย

วาประสบการณที่เกี่ยวกับมะเขือเทศที่สุกเต็มที่สีแดง
ที่เรานำ�มาใชตัดสินการรายงานขอความครั้งนี้ จะเปน
ประสบการณ เ ดิ ม เสมอที่ เ ราเคยใช ตั ด สิ น มาแล ว ใน
ครัง้ กอนๆ เชน เราไมสามารถรูไ ดวา จะเปนสีแดงเหมือน
เดิมอยางทีเ่ ราเคยมีประสบการณมาแลวหรือไม ซึง่ จะทำ�
เกณฑในการตัดสินแตละครั้งนั้นไมแนนอนและเกณฑ
สามารถเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไดเสมอ และทำ�ใหเรา
ไมมเี กณฑทชี่ ดั เจนทีจ่ ะหาคาความจริงของการรายงาน
ขอความวา “มะเขือเทศสีแดง” ในแตละครั้งนั้น
ความหมายระดับอินเทนชัน ตามทฤษฎีความ
หมายแบบเฟรเก เปนเนื้อหาในสภาวะจิตลักษณะหนึ่ง
ซึ่งหมายความวา ความหมายระดับอินเทนชัน เปน
เนื้อหาที่ไดจากการรับรูในสภาวะจิตลักษณะแคบ จึง
กลาวไดวา จากสมมติฐานที่ (2) สรุปไดวา เนื้อหาใน
สภาวะจิตลักษณะแคบ กำ�หนดเอ็กเทนชัน สภาวะจิต
ลั ก ษณะแคบจึ ง กำ � หนดความหมาย จากสมมติ ฐ าน
ที่ (1) สรุปไดวา การรูความหมายจึงอยูในสภาวะจิต
ลักษณะแคบ สมมติฐานที่ (1) และ (2) ไดแสดงใหเห็นวา
ทฤษฎีความหมายแบบเฟรเก มีลกั ษณะเปน “สภาวะจิต
ลักษณะแคบกำ�หนดความหมาย” หรือเรียกอีกอยางวา
“เกณฑกำ�หนดความหมายจากภายใน” ซึ่ง “ภายใน”

__________________
ในการเขาใจปญหาเกณฑตัดสินคาความจริงที่ไมเปนอิสระจากสภาวะจิตดังกลาว มีที่มาจากการขอโตแยงแนวคิดเรื่องภาษา
สวนตัว ของลุกวิก วิตเกนสไตน (Ludwig Wittgenstein)ในงานเขียนชื่อ Philosophical Investigations ป 1953 แนวคิดเรื่องภาษา
สวนตัวเปนแนวคิดของกลุมประสบการณนิยม กลุมนี้เชื่อวาประสบการณตรงเปนความรูที่ไมผิดพลาด เนื่องจากเปนเรื่องที่เรามีความ
สัมพันธโดยตรง และกลุม นีอ้ ธิบายวา ประสบการณประเภทหนึง่ ไดแก ความรูส กึ ภายในทีเ่ ปนความรูส กึ สวนบุคคล เปนประสบการณทเี่ รา
เทานัน้ ทีเ่ ขาใจความรูส กึ นี้ เชน เจ็บ คัน แซบ เปนตน ถอยคำ�ทีว่ า “เจ็บแขน” จึงเปนถอยคำ�ทีผ่ พู ดู เทานัน้ ทีเ่ ขาใจความหมายของถอยคำ�
นี้ดีที่สุด ซึ่ง “เจ็บแขน” เปนถอยคำ�ที่บงถึง ความรูสึกภายในเฉพาะลักษณะหนึ่งของผูพูด ที่ผูอื่นไมอาจรูและเขาใจถึงความรูสึกเฉพาะ
นีไ้ ด ถอยคำ�ทีแ่ ทนความรูส กึ ภายในเฉพาะดังกลาว เปนถอยคำ�ทีก่ ลุม ประสบการณนยิ มเรียกวา “ภาษาสวนตัว” เปนภาษาทีผ่ พู ดู เทานัน้
จะเขาใจความหมาย ซึ่งวิตเกนสไตน โตแยงแนวคิดเรื่องภาษาสวนตัว โดยเสนอตัวอยางที่แสดงใหเห็นวา เราไมมีเกณฑที่แนนอนใน
การเขาใจความหมายของภาษาสวนตัว จึงเปนไปไมไดที่จะมีภาษาสวนตัว ตัวอยางของวิตเกนสไตนเปนดังนี้ สมมติวาเรามีความรูสึก
เฉพาะลักษณะหนึง่ และเราตัง้ ชือ่ ใหกบั ความรูส กึ นัน้ วา ความรูส กึ S และทุกครัง้ ทีเ่ รามีความรูส กึ ดังกลาว เราจะรายงานแกตนเองวา “ฉัน
รูสึก S” เกณฑในเขาใจความหมาย “ฉันรูสึก S” ในแตละครั้ง คือ ความรูสึก S นั่นเอง อยางไรก็ตาม เราไมสามารถจำ�ไดเลยวา ทุกครั้ง
ที่เรารายงานกับตนเองวา “ฉันรูสึก S” นั้น เปนความรูสึกเดียวกันกับ ความรูสึก S ในครั้งแรกหรือไม เราไมสามารถตรวจสอบไดเลยวา
เราไดเกิดความรูสึก S ที่เหมือนเดิมกับความรูสึก S ในครั้งแรก ความหมายของ “ฉันรูสึก S” จึงอาจไมเหมือนเดิม เปลี่ยนแปลงเสมอ
ดังนัน้ วิตเกนสไตนจงึ สรุปวา ภาษาสวนตัวเปนเรือ่ งทีเ่ ปนไปไมได สามารถดูขอ โตแยงตอภาษาสวนตัว ของวิตเกนสไตน เพิม่ เติมไดจาก
หนังสือ Philosophical Investigations ของ Ludwig Wittgenstein ป 1995 แปลเปนภาษาอังกฤษโดย G. E. M. Anscombe
5
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หมายถึง สภาวะจิตลักษณะแคบ ซึง่ เกณฑในการกำ�หนด
ความหมายดังกลาว จึงเปนเกณฑที่มาจากสภาวะจิต
ของผูพูด ที่ผูอื่นไมสามารถรูได
พัทนัม ไดสรุปการอธิบาย “ความหมาย” ตาม
ทัศนะเกณฑกำ�หนดความหมายจากภายใน เปนดังนี้
ความหมายอินเทนชัน คือ เนื้อหาที่ไดจากการรับรูใน
สภาวะจิตลักษณะแคบ และความหมายระดับอินเทนชัน
กำ�หนดความหมายระดับเอ็กเทนชัน (ตามสมมติฐาน
ที่ 2) จึงกลาวไดวา เนื้อหาในสภาวะจิตลักษณะแคบ
กำ�หนดเอ็กเทนชัน เอ็กเทนชันจึงขึ้นอยูกับสภาวะจิต
ลักษณะแคบ (อินเทนชัน) ดังนัน้ สภาวะจิตลักษณะแคบ
กำ�หนดความหมาย
พัทนัม โตแยงทัศนะเกณฑกำ�หนดความหมาย
จากภายในวา ไมสามารถอธิบายความสัมพันธระหวาง
ภาษากับโลกได โดยการเสนอตัวอยางแยง “โลกแฝด”
ที่แสดงใหเห็นวา ถาอธิบายใหอินเทนชัน เปนเนื้อหาที่
ไดจากการรับรูใ นสภาวะจิตลักษณะแคบแลว คำ�จะบงถึง
สิ่งอื่นที่ไมใชเอ็กเทนชันที่แทจริงของคำ� ภาษาจึงไม
สามารถบงถึงโลกไดอยางแทจริง ผูเขียนจะอธิบาย
ประเด็นนี้อีกครั้งในหัวขอที่ 2.)
พัทนัม เห็นวา เหตุที่ทัศนะเกณฑกำ�หนดความ
หมายจากภายใน (ทฤษฎี ค วามหมายแบบเฟรเก )
ไมสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางภาษากับโลก
ได เนื่องจาก ทัศนะนี้มีพื้นฐานการเขาใจสภาวะจิตใน
ลั ก ษณะแคบ พั ท นั ม จึ ง เสนอให เ ปลี่ ย นความเข า ใจ
สภาวะจิต เปนการเขาใจสภาวะจิตลักษณะกวาง (Wide
sense) กลาวคือ สภาวะจิตมีความสัมพันธกับโลก
ภายนอก ทีเ่ ปนสิง่ แวดลอมรอบตัวเรา (Putnam 1996 : 7)
เราสามารถเขาใจ “สภาวะจิตลักษณะกวาง” ในอีก
ความหมายหนึ่ง คือเขาใจในลักษณะของ “มุมมองบุรุษ
ที่สาม” (Third – person perspective) คือ ผูอื่นสามารถ
รูสภาวะจิตของเราไดโดย การสังเกตพฤติกรรมหรือ
ลั ก ษณะภายนอกของเราที่ แ สดงออก (McCulloch
1989 : 153 - 154) เมือ่ เรามีพนื้ ฐานการเขาใจสภาวะจิต
ในลักษณะกวางแลว เราจะเขาใจไดวา สภาวะจิตของ
ผูพูดเชื่อมโยงกับโลกภายนอกไดอยางไร ผูพูดสามารถ
รูความหมายของคำ�ที่ผูใชภาษาคนอื่นใชได โดยการ
สังเกตและเรียนรูก ารใชค�ำ จากคนในสังคม คำ�จะสามารถ

บงถึงสิ่งในโลกภายนอกได และสิ่งที่กำ�หนดเนื้อหาของ
สภาวะจิตก็คือโลกภายนอก และเกณฑในการตัดสิน
ค า ความจริ ง ของภาษาก็ เ ป น เกณฑ ที่ เ ป น อิ ส ระจาก
สภาวะจิ ต เป น เกณฑ ที่ ม าจากโลกภายนอกทั้ ง
สิ่ ง แวดล อ มทางธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มทางสั ง คม
ซึ่งเปนเกณฑกลางที่ชัดเจน ที่ผูพูดทุกคนสามารถรับรู
เกณฑรว มกัน ตัวอยางเชน เกณฑในการตัดสินคาความ
จริงของการรายงานประสบการณการเห็นมะเขือเทศ
ทีส่ กุ เต็มทีด่ ว ยขอความทีว่ า “มะเขือเทศสีแดง” สิง่ ทีเ่ ปน
เกณฑในการตัดสินคาความจริงของขอความนี้คือ การ
ใชคำ�วา “มะเขือเทศ” ของคนในชุมชนที่ใชภาษานั้นๆ
ถาในชุมชนเห็นวามะเขือเทศที่สุกเต็มที่ในธรรมชาติ
เปนสีแดง ผูพ ดู ทีอ่ ยูใ นชุมชนดังกลาวก็จะสามารถตัดสิน
ไดเลยวา ขอความดังกลาวเปนจริง พัทนัมจึงปฏิเสธ
สมมติฐาน (1) แตยอมรับสมมติฐาน (2) โดยอาศัยความ
เขาใจเกี่ยวกับสภาวะจิตลักษณะกวาง
2.) ตัวอยางแยงเรื่องโลกแฝด
ในการเสนอตัวอยางเรื่องโลกแฝด (The Twin
Earth) นี้พัทนัมไดนำ�มโนทัศนเรื่อง “โลกที่เปนไปได”
(Possible world) ของครีปคี (Saul Kripke) (Kripke
1972) มาปรับใชดังนี้
สมมติวากาแล็กซีของเรานั้นอาจมีดาวดวงหนึ่ง
เปนโลกแฝดของโลกจริง (โลกจริงที่เราอาศัยอยู) โลก
แฝดนีม้ ที กุ อยางเหมือนกันกับโลกจริง ทัง้ สภาพแวดลอม
ภาษาที่คนในโลกแฝดพูดก็เหมือนกับภาษาที่คนในโลก
จริงพูด คนทีอ่ าศัยอยูใ นโลกจริงก็มแี ฝดทีอ่ าศัยอยูใ นโลก
แฝด แฝดในโลกแฝดก็เหมือนกับคนในโลกจริง ซึง่ ความ
เหมือนกันนี้คือการเหมือนกันแบบโมเลกุลตอโมเลกุล
กับคนในโลกจริงทุกอยางทั้งรางกายรวมถึง สภาวะจิต
ความคิด ความรูสึก แตสิ่งเดียวของโลกแฝดที่ตางจาก
โลกจริงคือ ของเหลวที่เรียกวา “น้ำ�” ในโลกแฝดไมใช
ุ สมบัตทิ วั่ ไป
H2O แตเปนโครงสรางทางเคมี XYZ แตคณ
ของ XYZ นั้นเหมือนกับ H2O คือ เปนของเหลวไรสี
ไรกลิน่ ดับกระหาย ในมหาสมุทร ทะเลสาบ แมน้ำ�บรรจุ
XYZ ฝนที่ตกลงมาก็เปน XYZ เมื่อยานอวกาศจากโลก
จริงไปยังโลกแฝด ในครั้งแรกคนจากโลกจริงอาจจะเขา
ใจผิดคิดวาคำ�วา “น้ำ�” ในโลกแฝดมีความหมายเหมือน
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กับ “น้�ำ ” ในโลกจริง แตเมือ่ ตรวจสอบก็จะพบวา “ในโลก
แฝด ‘น้�ำ ’ หมายถึง XYZ” สิง่ ทีเ่ รียกวา “น้ำ�” ในโลกแฝด
ไมใชน้ำ� เชนเดียวกันเมื่อยานอวกาศจากโลกแฝดมายัง
โลกจริง ในครั้งแรกอาจเขาใจผิดวา “น้ำ�” ในโลกจริงมี
ความหมายเหมือน “น้�ำ ” ในโลกแฝด แตเมือ่ ตรวจสอบก็
พบวา “ในโลกจริง ‘น้ำ�’ หมายถึง H2O” (Putnam 1996 :
9 -10)
ตั ว อย า งโลกแฝดเป น ตั ว อย า งแย ง ต อ เกณฑ
กำ�หนดความหมายจากภายใน (ทฤษฎีสภาวะจิตกำ�หนด
ความหมาย) ดังนี้
ประการที่หนึ่ง สภาวะจิตของผูพูดไมเพียงพอ
แกการกำ�หนดความหมาย เนื่องจาก คนในโลกจริงและ
คนในโลกแฝดมีอินเทนชัน (เนื้อหาที่ไดจากการรับรูใน
สภาวะจิตลักษณะแคบ) ของ “น้ำ�” เหมือนกันคือ “เปน
ของเหลว ไรสี ไรกลิน่ ดับกระหาย” แตสงิ่ ทีเ่ รียกวา “น้ำ�”
ในโลกจริ ง และโลกแฝดต า งกั น ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า
อินเทนชันของ “น้ำ�” สามารถบงถึงสิ่งอื่น (XYZ) ที่ไมใช
น้ำ� (H2O) อินเทนชันจึงไมสามารถกำ�หนดเอ็กเทนชัน
ของ “น้ำ�” ไดอยางแทจริง เอ็กเทนชันจึงไมไดขึ้นอยูกับ
อินเทนชัน ดังนั้น สภาวะจิตไมเพียงพอแกการกำ�หนด
ความหมาย
ประการที่สอง ถาอธิบายใหอินเทนชัน กำ�หนด
เอ็กเทนชันแลว คำ�จะไมสามารถบงถึงสิ่งในโลกได
อยางแทจริง กลาวคือ อินเทนชันของ “น้ำ�” คือ “เปน
ของเหลว ไรสี ไรกลิ่น ดับกระหาย” สามารถบงถึง
XYZ ซึ่งไมใชน้ำ� คำ�วา “น้ำ�” จึงไมสามารถบงถึงน้ำ�
ไดอยางแทจริง ซึ่งแสดงใหเห็นวา ภาษาไมสามารถ
บงถึงโลกไดอยางแทจริง จึงใหทฤษฎีเกณฑกำ�หนด
ความหมายจากภายในไมสามารถอธิบายความสัมพันธ
ระหวางภาษากับโลกได
พัทนัมเสนอใหธรรมชาติทแี่ ทจริงของสิง่ (Actual
nature) เปนเอ็กเทนชันของคำ�เรียกประเภทธรรมชาติ
ธรรมชาติที่แทจริงของสิ่ง ไดแก โครงสรางภายในของ
สิ่งธรรมชาติ (Microstructure) รหัสพันธุกรรมของ
สัตวและพืช โครงสรางทางเคมีของธาตุ เชน H2O Au
Cu เปนตน ซึ่งคนทั่วไปไมมีความรูที่จะตรวจสอบถึง
โครงสรางภายในของสิ่งในธรรมชาติได วิธีที่จะตรวจ
สอบโครงสรางภายในของสิ่งธรรมชาติไดคือ วิธีตรวจ
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สอบทางวิทยาศาสตร พัทนัมอธิบายวา โครงสราง
ภายในของสิ่งธรรมชาติไมไดเปนเพียงสัญลักษณ เชน
“H2O” “Au” “Cu” แตเปนโครงสรางภายในที่ซอนอยูใน
สิ่งธรรมชาติ ตัวอยาง เอ็กเทนชันของ “น้ำ�” คือ H2O
ไมใชเปนเพียงสัญลักษณ “H2O” แตหมายถึงสิ่งที่มี
องค ป ระกอบทางเคมี เ ป น ไฮโดรเจนสองโมเลกุ ล ต อ
ออกซิเจนหนึ่งโมเลกุล (Putnam 1996 : 23 - 24)
ตัวอยางแยงของพัทนัมไดแสดงใหเห็นแลววา
ตามทัศนะทฤษฎีเกณฑกำ�หนดความหมายจากภายใน
ทำ�ให อินเทนชัน ของ “น้�ำ ” ไมสามารถกำ�หนดเอ็กเทนชัน
ของ “น้ำ�” ไดอยางแทจริง สภาวะจิตจึงไมเพียงพอแก
การกำ�หนดความหมาย และทฤษฎีดังกลาวไมสามารถ
อธิบายความสัมพันธระหวางภาษากับโลกภายนอกได
พัทนัมจึงเสนอสิ่งภายนอกเปนสิ่งที่กำ�หนดความหมาย
ไดแก ทฤษฎีเกณฑกำ�หนดความหมายจากภายนอก
3. ทฤษฎีเกณฑกำ�หนดความหมายจากภายนอก
ทฤษฎี ค วามหมายของพั ท นั ม ประกอบด ว ย
มโนทัศนส�ำ คัญสามมโนทัศนดงั นี้ มโนทัศนการแบงงาน
กันทำ�ทางภาษา มโนทัศนตัวชี้แข็งและการบงชี้ และ
มโนทัศนความหมายทั่วไป
1.) มโนทัศนการแบงงานกันทำ�ทางภาษา
พัทนัม เสนอใหธรรมชาติที่แทจริงของสิ่ง เปน
เอ็กเทนชันของคำ�เรียกประเภทธรรมชาติ ผูพูดจึงไม
สามารถใชมโนทัศนทเี่ ชือ่ มโยงกับคำ�กำ�หนดเอ็กเทนชัน
ของคำ�ได เพราะการรูธรรมชาติที่แทจริงของสิ่งไดนั้น
ตองใชวิธีตรวจสอบทางวิทยาศาสตร ซึ่งผูเชี่ยวชาญ
เทานัน้ ทีม่ คี วามรู พัทนัมจึงเสนอมโนทัศน “การแบงงาน
กันทำ�ทางภาษา”
การแบงงานกันทำ�ทางภาษา (The Division
of linguistic labor) เปนปรากฏการณทางสังคมของ
ชุมชนผูใชภาษาซึ่งมีการแบงกลุมผูเชี่ยวชาญออกจาก
ผูใชภาษาทั่วไป กลาวคือ กลุมผูเชี่ยวชาญเปนกลุม
ที่รูความหมายภาษาไดดีกวาคนอื่นในชุมชน ตัวอยาง
เชนกลุมผูเชี่ยวชาญสามารถใชคำ�วา “เอลม” ไดดีกวา
คนอื่นในชุมชน คือสามารถแยกออกวาตนใดคือตน
เอลม ตนใดคือตนบีช ขณะที่คนทั่วไปแยกแยะไมออก
การแบงงานกันทำ�ทางภาษามีลกั ษณะเปนดังนี้ ในกรณี

ทฤษฎีความหมายในทัศนะของพัทนัม : เกณฑกำ�หนดความหมายจากภายนอก
ณฐิกา ครองยุทธ

คำ�วา “ทอง” คนทัว่ ไปในชุมชนทีท่ �ำ งานใสเครือ่ งประดับ
ทองและทำ�งานขายเครื่องประดับทองรูจักคำ�วา “ทอง”
คือ เปนโลหะสีทอง มีคุณคาทางรสนิยมและเศรษฐกิจ
ฯลฯ กลุมคนที่ทำ�งานเกี่ยวกับทองตางกันก็จะรูความ
หมายเกี่ยวกับ “ทอง” ไดแตกตางกัน เชน กลุมคนที่
ใสเครื่องประดับทองจะรูจัก “ทอง” ในความหมายระดับ
หนึ่ง และกลุมคนที่ขายเครื่องประดับทองจะรูจัก “ทอง”
มากกวากลุมคนที่ใสเครื่องประดับทอง แตคนทั้งสอง
กลุมไมรูวิธีตรวจสอบเอ็กเทนชันที่แทจริงของ “ทอง”
และพวกเขาไมรูวิธีตรวจสอบวาสิ่งใดคือทองที่แทจริง
หรือ สิ่งใดที่เปนเอ็กเทนชันของ “ทอง” ที่แทจริง พวก
เขาสามารถปรึกษากลุม ผูเ ชีย่ วชาญทีส่ ามารถตรวจสอบ
ทองทีแ่ ทจริง กลุม ผูเ ชีย่ วชาญจึงเปนกลุม ทีร่ เู อ็กเทนชัน
ที่แทจริงของ “ทอง” และเปนกลุมที่รูความหมายของ
“ทอง” ไดดีกวากลุมงานอื่นๆ
“การแบ ง งานกั น ทำ � ทางภาษา” ในอี ก ความ
หมายหนึ่งก็คือ การเสนอใหสังคม ซึ่งประกอบดวย
ชุมชนผูใชภาษาที่ประกอบไปดวยกลุมผูพูดทั่วไปและ
กลุม ผูเ ชีย่ วชาญ กำ�หนดเอ็กเทนชันของคำ� ดังทีก่ ลาวมา
แลววาพัทนัมยอมรับการนิยาม “ความหมาย” วา สวน
หนึง่ ของ “ความหมาย” คือ ความหมายระดับเอ็กเทนชัน
(การนิยาม “ความหมาย” ในสวนทีเ่ หลือนัน้ จะอธิบายอีก
ครั้งในหัวขอที่ 3.)) การจะเขาใจวาเอ็กเทนชันกำ�หนด
ความหมายไดนนั้ ตองเขาใจไดดว ยวา “การแบงงานกัน
ทำ�ทางภาษา” ทำ�งานอยางไร พัทนัมใชมโนทัศนเรื่อง
“สายโซสาเหตุที่มาของชื่อ” (Causal – Historical
Theory) ในการอธิบายการทำ�งานของ “การแบงงานกัน
ทำ�ทางภาษา” (Putnam 1996 : 29)
สายโซสาเหตุที่มาของชื่อ
พัทนัมใชมโนทัศนเรื่อง “สายโซสาเหตุที่มาของ
ชื่อ” ใน ทฤษฎีการบงถึงเชิงสาเหตุ ของโซล คริปคี
เพื่อการอธิบายการทำ�งานของ “การแบงงานกันทำ�ทาง
ภาษา” ทฤษฎีดงั กลาวของคลิปคีอธิบายความหมายของ
ชื่อเฉพาะ เปนสิ่งที่คำ�บงถึง ที่ไดจากการใชชื่ออยางมี
สาเหตุทมี่ าของชือ่ (Kripke 1972) พัทนัมไดน�ำ แนวคิด
ของทฤษฎี ดั ง กล า วมาขยายใช กั บ คำ � เรี ย กประเภท
ธรรมชาติ มโนทัศนเรื่อง “สายโซสาเหตุที่มาของชื่อ” มี
ลักษณะดังนี้

คนในชุมชนที่ใชภาษารวมกันสามารถรูจักการ
ใชคำ�จากคนในชุมชน เริ่มจากเหตุการณการแนะนำ�
คำ� จากนั้นคนที่อยูในเหตุการณจะสงตอการใชตอไปยัง
คนอืน่ ๆในชุมชน คนจะเรียนรูก ารใชค�ำ จากคนกอนหนา
นั้นและสงตอไปเปนเหมือนสายโซการใชคำ� คนที่อยูใน
สายโซนจี้ ะใชคำ�บงถึงสิง่ เดียวกัน เมือ่ เกิดความสับสนก็
สามารถสืบยอนกลับไปหาที่มาของคำ�นั้น โดยสามารถ
ยอนกลับไปถึงเหตุการณการแนะนำ�คำ�
“การแบงงานกันทำ�ทางภาษา” คือ การที่ชุมชน
ที่ใชภาษานั้นแบงออกเปนกลุมงานตางๆ ซึ่งรูความ
หมายตางกัน และกลุมผูเชี่ยวชาญคือกลุมคนที่รูความ
หมายไดดีกวาคนกลุมอื่น เนื่องจากผูเชี่ยวชาญรูวิธี
การตรวจสอบเอ็กเทนชันที่แทจริงของคำ� จึงรูวาสิ่งใด
คือเอ็กเทนชันที่แทจริงของคำ� คนในกลุมงานอื่นๆ นั้น
ก็สามารถปรึกษาผูเชี่ยวชาญไดเมื่อเกิดความสับสน
เกี่ ย วกั บ เอ็ ก เทนชั น ของคำ � เอ็ ก เทนชั น ของคำ � คื อ
โครงสรางภายในของสิ่งธรรมชาติ ผูพูดทั่วไปจะรูจักคำ�
แตไมสามารถใชมโนทัศนที่ตนมีระบุเอ็กเทนชันของ
คำ�ได แตเมื่อผูพูดอยูใน “การแบงงานกันทำ�ทางภาษา”
ผูพูดจะสามารถระบุเอ็กเทนชันที่แทจริงของคำ�ได โดย
การเรียนรูจากสายโซการสงตอการใชคำ� ผูพูดที่อยูใน
สายโซนี้สามารถใชคำ�บงถึงสิ่งเดียวกันกับคนในชุมชน
เมื่อเกิดความสับสนเขาสามารถสืบยอนกลับไปหาที่มา
ของคำ�หรือปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ผูพูดที่อยูในสายโซการ
ใชคำ�จึงใชคำ�บงถึงเอ็กเทนชันที่แทจริงได ภาษาจึง
สามารถบงถึงสิง่ ในโลกได “การแบงงานกันทำ�ทางภาษา”
แสดงใหเห็นวา การกำ�หนดเอ็กเทนชันสวนหนึง่ กำ�หนด
โดยการใชคำ�ของคนในสังคม ซึ่งก็คือ ผูพูดคนเดียว
ไมสามารถกำ�หนดเอ็กเทนชันของคำ�ได ผูพ ดู ตองพึง่ พา
คนในสังคม จึงจะสามารถใชค�ำ บงถึงเอ็กเทนชันทีแ่ ทจริง
ของคำ�ได แตการกำ�หนดเอ็กเทนชันในอีกสวนหนึ่งคือ
ผูพูดสามารถกำ�หนดเอ็กเทนชันไดดวยตนเอง ไดแก
กรณีที่ผูพูดกำ�หนดการใชคำ�ของตนเอง ผูพูดตั้งใจ
อยากจะใชคำ�ใดคำ�หนึ่ง บงถึงสิ่งหนึ่ง และเชื่อมโยงกับ
ความเขาใจบางประการใหกบั คำ�ดังกลาว ซึง่ การใชค�ำ ใน
ลักษณะนี้เปนการใชคำ�กึ่งสวนตัว (คนอื่นสามารถเรียน
รูก ารใชค�ำ ทีเ่ รากำ�หนดได แตไมไดเปนการใชค�ำ ทีไ่ ดรบั
การยอมรับในสังคม) ในกรณีนผี้ พู ดู จะเปนผูเ ชีย่ วชาญใน
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การใชค�ำ ผูพ ดู จึงสามารถกำ�หนดเอ็กเทนชันดวยตนเอง
พัทนัมอธิบายวา การกำ�หนดเอ็กเทนชันโดยสังคม ถือ
เปน “การใชภาษาเชิงสังคม” (Sociolinguistics) ขณะที่
การใชคำ�กึ่งสวนตัว ถือเปน “ความสามารถในการใชคำ�
ระดับปจเจก” (Individual competence) “ความสามารถ
ในการใชคำ�ระดับปจเจก” ผูเขียนจะอธิบายอีกครั้งใน
หัวขอ 3.)
2.) มโนทัศนตัวชี้แข็งและคำ�บงชี้
จากตัวอยางโลกแฝดแสดงใหเห็นวา ถามโน
ทัศน (เนือ้ หาทีไ่ ดจากการรับรูใ นสภาวะจิตลักษณะแคบ)
ของคำ�กำ�หนดเอ็กเทนชันแลว คำ�จะบงถึงสิ่งอื่นที่ไมใช
เอ็กเทนชันของคำ�นั้น พัทนัมเห็นวาคำ�เรียกประเภท
ธรรมชาติเปนตัวชี้แข็งและมีลักษณะเปนคำ�บงชี้ เพราะ
ตัวชี้แข็งสามารถบงถึงสิ่งที่เปนเอ็กเทนชันของคำ�นั้น
ไดเสมอในทุกโลกที่เปนไปได และคำ�บงชี้ คือการใชคำ�
ที่ตองขึ้นอยูกับบริบทของการใชคำ�นั้น
ตัวชี้แข็ง (Rigid designator) เปน มโนทัศนของ
ครีปคี (Kripke 1972) ทีพ่ ทั นัมนำ�มาขยายใชกบั คำ�เรียก
ประเภทธรรมชาติ โดยเสนอใหคำ�เรียกประเภทธรรม
ชาติเปนตัวชี้แข็ง ตัวชี้แข็งหมายถึง การที่คำ�สามารถ
ระบุถึงสิ่งรองรับคำ�นั้น ในทุกโลกที่เปนไปได กลาวคือ
ถาเอ็กเทนชันของคำ�เรียกประเภทธรรมชาติ ‘A’ คือ
โครงสรางภายใน H แลว คำ� ‘A’ จะตองบงถึง H ในทุก
โลกที่เปนไปไดที่มี H อยู ดังนั้น เอ็กเทนชันของ “น้�ำ ”
คือ H2O คำ�วา “น้ำ�” จะตองบงถึง H2O เสมอในทุกโลก
ที่เปนไปไดที่มี H2O อยู
คำ�อธิบายเรื่องตัวชี้แข็งดังกลาว คือกรณีที่มี
การค น พบทางวิ ท ยาศาสตร แ ล ว ว า น้ำ� เป น สิ่ ง ที่ มี
องคประกอบทางเคมีที่ H2O และมีผูเชี่ยวชาญที่มีความ
รูเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสิ่งที่เปนน้ำ� ขณะเดียวกัน
ผูเชี่ยวชาญก็เปนผูที่นิยามความหมายของคำ�วา “น้ำ�”

อยางเปนทางการวา คำ�วา “น้ำ�”หมายถึง H2O ผูพูด
ทั่วไปสามารถใชคำ�วา “น้ำ�” บงถึงเดียวกันได จาก
การใชค�ำ ตามสายโซการใชของคนในชุมชนและปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญ เมื่อเกิดความสงสัย แตในกรณีที่ยังไมมี
การพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรเชนกอนป ค.ศ. 1750
เปนปที่ยังไมมีการคนพบโครงสรางทางเคมีของน้ำ�เปน
H2O ความหมายของ “น้ำ�” จะนิยามโดยการแนะนำ�คำ�
ตัวอยางเชน นิยามโดยการชี้เปนตัวอยาง (Ostensive
definition) โดยชี้ไปที่แกวที่มีน้ำ�บรรจุอยูแลวพูดวา
“นี่คือน้ำ�” และคำ�วา “น้ำ�” เปนตัวชี้แข็งจะมีลักษณะดังนี้
“สิง่ ใดก็ตาม (ในโลกทีเ่ ปนไปได) จะเปนน้�ำ ก็ตอ
เมือ่ สิง่ นัน้ มีความสัมพันธทเี่ หมือนกับ สิง่ นีท้ เี่ ปนตัวอยาง
ในเหตุการณการแนะนำ�นี้” (Putnam 1975 : 17)
หรือสามารถเขียนในรูปแบบสัญลักษณดังนี้
(สำ�หรับทุกโลกที่เปนไปได W) (สำ�หรับทุก x ใน
W ) (x เปน น้ำ� = x มีความสัมพันธที่เหมือนกับสิ่งนี้ใน
โลกจริง) 6 (Putnum 1996 : 16)
ถึงแมวา ยังไมมกี ารคนพบทางวิทยาศาสตรเกีย่ ว
กับน้�ำ สิง่ ทีเ่ รียกวา “น้�ำ ”ในโลกแฝด ก็ไมใชน�้ำ เนือ่ งจาก
สิ่งที่เรียกวา “น้ำ�” ในโลกแฝดมีโครงสรางภายในที่
ไมเหมือนกับสิ่งที่ใชในการนิยามคำ�วา “น้ำ�”ในโลกจริง
ถึงแมวา ลักษณะภายนอกนัน้ จะเหมือนกับน้�ำ ในโลกจริง
ก็ตาม สำ�หรับแนวทางที่คำ�สามารถบงถึงสิ่งเดียวกันใน
ทุกโลกที่เปนไปไดคือ การใชคำ�แบบสายโซสาเหตุที่มา
ของชือ่ ซึง่ จะอธิบายอีกครัง้ ในตอนสรุปของสวนทีส่ องนี้
คำ�บงชี้ (Indexical word, Token reflective)
ไดแก “ฉัน” “ตอนนี้” “ตรงนี้” คำ�ประเภทนี้เปนคำ�ที่ชี้
ไปที่วัตถุโดยตรง ความหมายของคำ�ประเภทนี้คือ สิ่งที่
คำ�ชี้ไปถึง เอ็กเทนชันของคำ�ประเภทนี้ขึ้นอยูกับบริบท
(context) ที่คำ�นั้นชี้ไปถึง ไมไดขึ้นอยูกับมโนทัศนที่
เชื่อมโยงกับคำ�ประเภทนี้ ยกตัวอยาง มโนทัศนของ

__________________
(For every world W) (For every x in W) (x is water ≡ x bear sameL to the entity referred to as ‘this’ in the actual
world) ‘sameL’ คือ ‘ the relation same liquid to’ หรือ ‘ the relation sameL to’
6
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คำ�วา “ฉัน” คือ คำ�ที่ใชแทนบุรุษที่หนึ่ง แตมโนทัศน
ดังกลาวมโนทัศนเดียว สามารถบงถึงเอ็กเทนชันของ
คำ�ที่ตางกัน เมื่อเปลี่ยนบริบทการใชคำ� เอ็กเทนชันของ
คำ�ประเภทนี้จึงขึ้นอยูกับบริบทที่ใชคำ� ไมไดขึ้นอยูกับ
มโนทัศนของคำ�
พัทนัมยกตัวอยางเชน กรณีโลกแฝด เราในโลก
จริงกำ�ลังคิดวา “ฉันปวดหัว” ขณะเดียวกัน แฝดเราใน
โลกแฝดกำ�ลังคิดวา “ฉันปวดหัว” เอ็กเทนชันของคำ�วา
“ฉัน” ในความคิดของแฝดเราคือ แฝดเราในโลกแฝด
ขณะทีเ่ อ็กเทนชันของ “ฉัน” ในความคิดของเราคือตัวเรา
เองในโลกจริง แตมโนทัศน (เนื้อหาในสภาวะจิต) ของ
เราและแฝดเรานั้นเหมือนกัน ดังนั้น คำ�วา “ฉัน” จึงมี
มโนทัศนทเี่ หมือนกันแตบง ถึงเอ็กเทนชันของคำ�ตางกัน
(Putnam 1996 : 18)
พั ท นั ม เสนอให คำ � เรี ย กประเภทธรรมชาติ มี
ลักษณะเปนคำ�บงชี้ เอ็กเทนชันของคำ�เรียกประเภท
ธรรมชาติจึงขึ้นอยูกับบริบทที่ใชคำ� ตัวอยาง คำ�วา
”น้ำ�” มีลักษณะเปนคำ�บงชี้ เอ็กเทนชันของ “น้ำ�” จึงขึ้น
อยูก บั บริบททีใ่ ชค�ำ กลาวคือ คำ�วา “น้�ำ ” คือ สิง่ ทีม่ คี วาม
สัมพันธแบบบงชี้โดยตรงกับสิ่งนี้ (H2O)ที่เรียกวา “น้ำ�”
ในที่แหงนี้ในโลกจริง (Putnam 1996 : 19)
เมื่ อ คำ � เรี ย กประเภทธรรมชาติ มี ลั ก ษณะเป น
คำ�บงชี้ เอ็กเทนชันของคำ�จะขึ้นอยูกับบริบทที่ใชคำ�
อินเทนชันของคำ�เรียกประเภทธรรมชาติจึงไมสามารถ
กำ�หนดเอ็กเทนชันของคำ�ได (Putnam 1996 : 18 - 19)
บริ บ ทที่ ใ ช คำ �ตามความหมายของพัทนัมนั้น หมาย
ถึ ง การใช คำ � ของคนในสั ง คม (การแบ ง งานกั น ทำ �
ทางภาษา) และรวมถึ ง บริ บ ททางสิ่ ง แวดล อ มทาง
กายภาพซึ่ ง ได แ ก ธรรมชาติ ที่ แ ท จ ริ ง ของสิ่ ง ใน
สิ่ ง แวดล อ มของชุ ม ชนที่ ใ ช ภ าษานั้ น ด ว ย คำ � เรี ย ก
ประเภทธรรมชาติเปนคำ�บงชี้ที่เอ็กเทนชันของคำ�ขึ้น
อยูกับการใชคำ�ของคนในสังคมและสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ ซึ่งสอดคลองกับ “การแบงงานกันทำ�ทาง
ภาษา” ที่อธิบายการกำ �หนดเอ็กเทนชันของคำ �โดย
สังคม ทีม่ กี ลุม ผูเ ชีย่ วชาญทีส่ ามารถตรวจสอบธรรมชาติ
ที่แทจริงของสิ่งตามสิ่งแวดลอมของชุมชนนั้นๆ
พัทนัมไดเสนอใหคำ�เรียกประเภทธรรมชาติ
เปนตัวชี้แข็งและคำ �บงชี้ โดยตัวชี้แข็งหมายถึง คำ�

สามารถบงถึงสิง่ เดียวกันในทุกโลกทีเ่ ปนไปได กลาวคือ
การที่ คำ � สามารถระบุ ถึ ง สิ่ ง รองรั บ คำ � นั้ น ในทุ ก โลกที่
เปนไปได ในแนวทางที่วาถาเอ็กเทนชันของคำ�เรียก
ประเภทธรรมชาติ ‘A’ คือโครงสรางภายใน H แลว คำ� ‘A’
จะตองบงถึง H ในทุกโลกที่เปนไปได ที่มี H อยู ดังนั้น
เอ็กเทนชันของ “น้ำ�” คือ H2O คำ�วา “น้ำ�” จะตองบงถึง
H2O เสมอในทุกโลกทีเ่ ปนไปไดทมี่ ี H2O อยู และแนวทาง
ที่คำ�สามารถบงถึงสิ่งเดียวกันในทุกโลกที่เปนไปไดคือ
การใชคำ�ตามสายโซสาเหตุที่มาของชื่อ โดยเริ่มจาก
เหตุการณการแนะนำ�คำ� ตัวอยางเชน นักวิทยาศาสตรใน
โลกจริงไดแนะนำ�คำ�วา “น้ำ�” โดยชี้ไปที่แกวที่บรรจุ
ของเหลวแลวอธิบายวา “นีค่ อื น้�ำ ซึง่ มีโครงสรางเคมีเปน
H2O” จากนัน้ ผูท อี่ ยูใ นเหตุการณจะสงตอการใชค�ำ ไปยัง
คนอืน่ ในสังคม การสงตอการใชค�ำ จะเปนเหมือนสายโซ
การใชค�ำ จนกระทัง้ กระจายไปทัว่ ชุมชน และคนในชุมชน
สามารถเรียนรูการใชคำ�จากสายโซการใชคำ�ดังกลาว
ผูพูดที่อยูในสายโซการใชคำ�นี้ตั้งใจที่จะใชคำ�บงถึงสิ่ง
เดียวกันกับสาเหตุแรกเริม่ ของการใชค�ำ คือใชค�ำ วา “น้�ำ ”
บงถึง H2O ตามสายโซการใชค�ำ คำ�วา“น้�ำ ” จึงบงถึง H2O
เสมอและไมสามารถบงถึงสิง่ อืน่ ได (XYZ) เมือ่ เกิดความ
สงสัยก็สามารถสืบยอนกลับไปหาที่มาของการใชคำ�
หรือปรึกษาผูเชี่ยวชาญ คำ�จึงสามารถบงถึงสิ่งเดียวกัน
ในทุกโลกที่เปนไปได และคำ�เรียกประเภทธรรมชาติมี
ลักษณะเปนคำ�บงชี้ หมายถึง เอ็กเทนชันของคำ�เรียก
ประเภทธรรมชาติจะขึ้นอยูกับบริบทที่ใชคำ�และไมขึ้น
กับมโนทัศนของคำ�เรียกประเภทธรรมชาติ ซึ่ง “บริบท
ที่ใชคำ�” หมายถึง การใชคำ�ของชุมชนและสิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติของชุมชน กลาวคือ การใชคำ�วา “น้ำ�” ใน
โลกจริง หมายถึง สิง่ ทีม่ โี ครงสรางทีเ่ หมือนกับของเหลว
นี้ (H2O) ที่เรียกวา “น้ำ�”ในที่แหงนี้ในโลกจริง ขณะที่
การใชคำ�วา “น้ำ�” ในโลกแฝด หมายถึง ของเหลว XYZ
ไมใชน้ำ� เหมือนที่ชาวโลกจริงใช
3.) มโนทัศนความหมายทั่วไป
จากหัวขอที่ 1) ไดอธิบายถึง “ความสามารถใน
การใชภาษาของปจเจก” คือ ผูพูดกำ�หนดการใชคำ�ดวย
ตนเอง ในลั ก ษณะกึ่ ง ส ว นตั ว การใช คำ � ในลั ก ษณะ
ดังกลาวทำ�ใหผูพูดสามารถเปนผูกำ�หนดเอ็กเทนชัน
ของคำ�ดวยตนเอง โดยไมตองพึ่งพาคนอื่นในสังคม
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แตพัทนัมยังไดอธิบายถึง ความสามารถในการใชภาษา
ของปจเจกอีกประเภทคือ ความสามารถในการเรียนรู
การใชคำ� ซึ่งอยางนอยที่สุด ปจเจกตองเรียนรูการใชคำ�
เพือ่ สามารถนำ�คำ�ไปใชเพือ่ การสนทนา พัทนัมอธิบายวา
ผูพูดที่รูจักการใชคำ�จะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับคำ�นั้น
ซึ่งความเขาใจดังกลาว พัทนัมเรียกวา “ความหมาย
ทั่วไป” (Putnam 1996 : 29 – 31)
ความหมายทั่ ว ไปคื อ ความเข า ใจร ว มกั น
(Conventional idea) เกี่ยวกับคำ� เปนความหมายอยาง
กวางๆ และไมใชความหมายที่ถูกตองแมนยำ� เชน
เปนความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะภายนอกทั่วไปของสิ่ง
x พฤติกรรมทั่วไปของสิ่ง x เปนตน ยกตัวอยางคำ�วา
“เสือโครง” (Tiger) ความหมายทัว่ ไปทีเ่ ชือ่ มโยงกับ “เสือ
โครง” คือ สัตวมลี ำ�ตัวสีเหลือง มีลายทางดำ� ซึง่ “ลำ�ตัวสี
เหลือง ลายทางดำ�” ไมใชคณ
ุ สมบัตทิ สี่ ำ�คัญของการเปน
เสือโครง เมื่อเราพบเสือโครงผิดปกติเปนเสือโครงขาว
ไมมีลายดำ� (Albino tiger) เราก็ไมถือวาสิ่งนั้นไมใชเสือ
โครง หรือในกรณีคำ�วา “ทอง” ความหมายทั่วไปของ
“ทอง” คือ วัตถุมีคาและมีสีเหลือง แมเมื่อตรวจสอบ
ถึงโครงสรางทางเคมีของทองบริสุทธิ์จะมีสีขาว แตใน
ตัวบงชี้ทางไวยากรณ
สามานยนาม
คำ�รูปธรรม

ตัวบงชี้ทางอรรถศาสตร
คำ�เรียกประเภทธรรมชาติ
เป็นของเหลว

ชุมชนที่ใชภาษานั้นตางก็เขาใจ “ทอง” คือวัตถุที่มีคา
และมีสีเหลือง ความหมายทั่วไป ยังแสดงใหเห็นวา
ความหมายคำ�ไมจำ�เปนตองเปนความจริงทางตรรกะ
(Putnam 1996 : 29 – 31)
พัทนัมอธิบายวาความหมายทั่วไปถือเปนขอ
บั ง คั บ สำ � หรั บ การสื่ อ สารในสั ง คม ผู  พู ด ในชุ ม ชนที่
สามารถใชค�ำ เพือ่ การสือ่ สารไดนนั้ อยางนอยทีส่ ดุ ตองรู
ความหมายทั่วไป ตัวอยางเชน ผูพูดที่รูจักคำ�วา “เสือ
โครง” ตองรูวา เสือเปนสัตวมีล�ำ ตัวสีเหลือง มีลายทาง
ดำ� และอยางนอยที่สุดผูพูดตองสามารถแยกแยะเสือ
โครงออกจากเสือดาว (Leopard) 7 ได (เสือดาวมีลาย
จุดดำ�) แตไมจำ�เปนตองสามารถแยกแยะตนเอลมออก
จากตนบีช (Putnam 1996 : 30 - 33)
พัทนัม เสนอให “ความหมาย” มีลักษณะเปนรูป
แบบคำ�บรรยาย (The Normal form description) ซึ่งมี
องคประกอบดังนี้ (1) ตัวบงชี้ทางไวยากรณ (Syntactic
markers) (2) ตัวบงชี้ทางอรรถศาสตร (Semantic
markers) (3) ความหมายทั่วไป (Stereotype) และ (4)
เอ็กเทนชัน (Extension) รูปแบบคำ�บรรยายนี้จะเปน
สิ่งที่อธิบายความหมายของคำ� เชน คำ�วา “น้ำ�” จะมีรูป
แบบคำ�บรรยายความหมายดังนี้
ความหมายทั่วไป
ไรสี ไรกลิ่น
ดับกระหาย

เอ็กเทนชัน
H 2O

__________________
เสือดาว (Leopard) เปนสัตวตระกูลแมว (Felidae) จัดอยูในกลุมแมวยักษ (Big cat) เหมือนกับเสือโครง โดยแมวยักษมี 4 ชนิด
ไดแก เสือโครง (tiger) สิงโต (Lion) เสือดาว และเสือจากัวร (Jaguar) เสือดาวมีลกั ษณะลำ�ตัวสีเหลือง มีลายจุดสีด�ำ ทึบ ขนาดตัวเสือดาว
เล็กที่สุดในแมวยักษ ขณะที่เสือจากัวรจะมีลักษณะที่คลายกับเสือดาวมากเพราะมีล�ำ ตัวสีเหลืองกับลายจุดดำ� แตเสือจากัวรจะมีขนาด
หัวที่ใหญกวาเสือดาวและมีลายจุดสีด�ำ เปนรูปวงแหวนที่ดวงใหญกวาเสือดาว ตามแนวคิดของพัทนัมจะถือวา ลักษณะมีลำ�ตัวสีเหลือง
มีลายจุดสีดำ�ของเสือดาว เปนความหมายทั่วไปของคำ�วา “เสือดาว” สำ�หรับความหมายทั่วไปของ “เสือดาว” นี้เปนความหมายเบื้องตนที่
จะทำ�ใหผูพูดสามารถแยกแยะเสือดาวออกจากเสือโครงได และรูวาคำ�วา “เสือดาว” และ “เสือโครง” มีความหมายตางกันและบงถึงสิ่งที่
ตางกัน แตมโนทัศนเรือ่ งความหมายทัว่ ไปไมไดเรียกรองใหผพู ดู ทัว่ ไปตองสามารถแยกแยะเสือดาวออกจากเสือจากัวร ความหมายทัว่ ไป
ของ “เสือจากัวร” คือ มีลำ�ตัวสีเหลือง มีลายจุดสีดำ�เปนรูปวงแหวนที่ใหญกวาเสือดาวและมีขนาดหัวที่ใหญกวาเสือดาว ซึ่งความหมาย
ทั่วไปของ “เสือจากัวร” และ “เสือดาว” ทำ�ใหผูพูดรูเพียงวาคำ�วา “เสือจากัวร” มีความหมายตางจาก “เสือดาว” และทั้งสองคำ�นี้บงถึงสิ่งที่
ตางกัน เมือ่ เกิดความสับสนผูพ ดู สามารถปรึกษาผูเ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามรูร ะดับลึกในการแยกแยะเสือจากัวรกบั เสือดาว สำ�หรับการใชภาษา
ไทยของคนสวนใหญทั่วๆ ไปมักจะเรียกแมวยักษวา “เสือ” นำ�หนาแลวตามดวยชนิดของแมวยักษนั้นๆ ยกเวน “สิงโต”
7
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รูปแบบคำ�บรรยาย ดังกลาวมาจากการตกลง
รวมกัน (Convention) ของชุมชนทีใ่ ชภาษา ความสามารถ
ในเรียนรูของปจเจกจะรูไดเพียง องคประกอบที่ (1) ถึง
(3) เทานัน้ ปจเจกไมมคี วามสามารถทีจ่ ะรูอ งคประกอบที่
(4) ซึ่งองคประกอบนี้จะเปนหนาที่ของกลุมผูเชี่ยวชาญ
รูปแบบคำ�บรรยายดังกลาวนี้ แสดงใหเห็นวา การใช
คำ�วา “น้�ำ ” ไมใชเปนเพียงการรูค �ำ บรรยายตางๆ ทีเ่ กีย่ ว
กับคำ�วา “น้ำ�” เทานั้น แตการใชคำ�วา “น้ำ�” นั้น จะบงถึง
ขอเท็จจริงของน้ำ� ซึ่งก็คือ H2O พัทนัมยอมรับสมมติ
ฐานขอที่ (2) ไดแก ความหมาย กำ�หนด เอ็กเทนชัน
ซึ่ง ความหมาย ในที่นี้หมายถึง รูปแบบคำ�บรรยาย
ดังกลาว ไมใช ความหมายในแง อินเทนชัน ตามทฤษฎี
ความหมายแบบเฟรเก (Putnam 1996 : 48 - 49)
โดยสรุปแลว พัทนัมเสนอให ความหมาย กำ�หนด
จากสังคม (การแบงงานกันทำ�ทางภาษา) และธรรมชาติ
ที่ แ ท จ ริ ง ของสิ่ ง ทฤษฎี ค วามหมายของพั ท นั ม จึ ง มี
ลักษณะเปน “เกณฑกำ�หนดความหมายจากภายนอก”
ซึ่ง “ภายนอก” หมายถึง สังคมและธรรมชาติที่แทจริง
ของสิ่ง
พัทนัมเสนอใหคำ�เรียกประเภทธรรมชาติเปน
ตัวชี้แข็ง และคำ�บงชี้ ตัวชี้แข็ง ไดแก คำ�สามารถบงถึง
สิ่ ง เดี ย วกั น เสมอในทุ ก โลกที่ เ ป น ไปได ที่ มี สิ่ ง นั้ น อยู 
กลาวคือ ถาเอ็กเทนชันของคำ�เรียกประเภทธรรมชาติ
‘A’ คือโครงสรางภายใน H แลว คำ� ‘A’ จะตองบงถึง H
ในทุกโลกที่เปนไปได ที่มี H อยู และคำ�เรียกประเภท
ธรรมชาติจะมีลักษณะเปนคำ�บงชี้ กลาวคือ เอ็กเทนชัน
ของคำ�เรียกประเภทธรรมชาติจะขึน้ อยูก บั บริบททีใ่ ชคำ�
และไมขึ้นกับมโนทัศนของคำ�เรียกประเภทธรรมชาติ
ซึ่ง “บริบทที่ใชคำ�” หมายถึง การใชคำ�ของชุมชนและ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของชุมชน ตัวอยางเชน การ
ใชคำ�วา “น้ำ�” ในโลกจริง หมายถึง สิ่งที่มีโครงสรางที่
เหมือนกับของเหลวนี้ (H2O) ที่เรียกวา “น้ำ�”ในที่แหงนี้
ในโลกจริง หรือ คำ�วา “ทอง” คือ สิง่ ทีม่ โี ครงสรางภายใน
ทีเ่ หมือนกับแรนี้ (Au) ทีเ่ รียกวา “ทอง” ในทีน่ ใี้ นโลกจริง
ขณะที่การใชคำ�วา “น้ำ�” ในโลกแฝด หมายถึง ของเหลว
XYZ ไมใชน้ำ� เหมือนที่ชาวโลกจริงใช
“ความหมาย” ตามแนวคิดของพัทนัมคือ “รูป
แบบคำ�บรรยาย” ที่ไดจากการตกลงรวมกันของคนใน

สังคม รูปแบบคำ�บรรยายนี้ เปนสิ่งที่นำ�มาอธิบายความ
หมายคำ� ซึ่งผูพูดสามารถเรียนรูรูปแบบคำ �บรรยาย
ดังกลาวจากคนในสังคม
4. ประเมินและสรุป
ในหัวขอนี้ผูเขียนจะประเมินแนวคิดของพัทนัม
เรือ่ งเกณฑก�ำ หนดความหมายจากภายนอก ซึง่ มีทงั้ หมด
สองประการ สุดทายจะเปนการสรุปเนื้อหา
1.) ประเมินทฤษฎีเกณฑก�ำ หนดความหมาย
จากภายนอกของพัทนัม
การเสนอแนวคิดของพัทนัม มีพื้นฐานความคิด
จากแบงสภาวะจิตเปนสองลักษณะไดแก สภาวะจิต
ลักษณะแคบ และสภาวะจิตลักษณะกวาง พัทนัมโตแยง
ทัศนะแบบเกณฑกำ�หนดความหมายจากภายใน โดย
เฉพาะทฤษฎีความหมายแบบเฟรเก จากการอธิบายวา
ทัศนะดังกลาววางอยูบนพื้นฐานของการเขาใจสภาวะ
จิตลักษณะแคบ และพัทนัมเสนอการเขาใจสภาวะจิต
ลั ก ษณะกว า งเป น พื้ น ฐานในการเสนอแนวคิ ด เรื่ อ ง
เกณฑกำ�หนดความหมายจากภายนอก ซึ่งผูเขียนได
ประเมิ น แนวคิ ด ดั ง กล า วของพั ท นั ม ซึ่ ง แบ ง เป น สอง
ประการดังนี้
ประการแรก ผูเขียนเห็นวา แนวคิดของพัทนัม
มีขอบกพรองที่สำ�คัญประการหนึ่ง คือการอธิบายขอ
ความที่แสดงถึงสภาวะภายใน ซึ่งขอบกพรองนี้เห็น
ได ชั ด จากข อ วิ จ ารณ ข องแม็ ค ดาวล ใ นบทความชื่ อ
“Putnam on Mind and Meaning” (McDowell 1996)
แม็คดาวลเห็นวา พื้นฐานแนวคิดของพัทนัมนั้นมีที่มา
จากการที่ พั ท นั ม แบ ง การเข า ใจสภาวะจิ ต เป น สอง
ประเภท คื อ สภาวะจิ ต ลั ก ษณะแคบและสภาวะจิต
ลั ก ษณะกว า ง การที่ พั ท นั ม แบ ง สภาวะจิ ต เป น สอง
ลักษณะดังกลาว เนื่องจากพัทนัมมีความเขาใจเกี่ยวกับ
จิตวา “สภาวะจิตเปนสิ่งที่อยูในหัว” จึงทำ�ใหพัทนัม
นำ�ไปอธิบายสภาวะจิตลักษณะแคบ และอธิบายตอไป
ว า สภาวะจิ ต ดั ง กล า วทำ � ให ค วามหมายมี ที่ ม าจาก
สภาวะจิตของปจเจกเพียงอยางเดียว ความหมายจึงไม
สามารถเชือ่ มโยงกับสิง่ แวดลอมภายนอก ทัง้ สิง่ แวดลอม
ทางสังคมและทางกายภาพ พัทนัมจึงปฏิเสธสภาวะจิต
ลั ก ษณะแคบ และให ค วามสำ � คั ญ กั บ สภาวะจิ ต
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ลักษณะกวางที่ทำ�ใหความหมายมีที่จากการใชคำ�ของ
คนในชุมชนและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ การใหความ
สำ�คัญกับสิ่งที่อยูในโลกภายนอกทั้งทางธรรมชาติและ
สังคม ทำ�ใหพัทนัมมองขาม ความสำ�คัญของจิต
แม็คดาวลเห็นวา สาเหตุที่ทำ�ใหแนวคิดของ
พัทนัมทิ้งความสำ�คัญของจิต สืบเนื่องมาจาก การที่
พัทนัมมีพนื้ ฐานการเขาใจวา จิตดำ�รงอยูใ นหัว และนำ�ไป
สูแบงสภาวะจิตเปนสองลักษณะดังกลาว และอธิบาย
วาสภาวะจิตลักษณะแคบเปนสภาวะจิตที่ไมสามารถ
เชื่อมโยงกับโลกภายนอก แม็คดาวลเห็นวาพัทนัมไม
ควรแบงสภาวะจิตตั้งแตตน เพราะการจะเขาใจสภาวะ
จิตไดนั้น ไมสามารถแยกออกจากสิ่งแวดลอมรอบตัว
เรา การดำ�รงอยูอยางมีจิต (Mental life) ของประธาน
เปนแงมุมของชีวิตของเรา (An Aspect of our lives)
จิตนั้นดำ�รงอยูในที่ที่เรามีชีวิตอยู จิตจึงเปนหนึ่งเดียว
กับชีวติ ของเราและเปนหนึง่ เดียวกับสิง่ แวดลอมรอบตัว
เรา 8 (McDowell 1996 : 309)
อยางไรก็ดี ผูเขียนเห็นดวยกับขอวิจารณของ
แม็คดาวล ที่วิจารณวาพัทนัมใหความสนใจกับการแบง

สภาวะจิตเปนสองลักษณะ และไปใหความสำ�คัญกับ
สภาวะจิตลักษณะกวางและการอธิบายวาความหมายมี
ทีม่ าจากโลกภายนอก และซึง่ ทำ�ใหผเู ขียนเห็นวาพัทนัม
ทิ้งความสำ�คัญของสภาวะที่อยูภายในของมนุษย เชน
ความเหงา ความวาเหว เชน “ฉันไมอยากวาเหว” “ฉันไม
อยากเหงา” ขอความที่แสดงถึงสภาวะภายในดังกลาว
เปนขอความที่บงถึงสิ่งที่อยูภายในของมนุษย ซึ่งไมได
บงถึงสิ่งแวดลอมภายนอก ถาพัทนัมใหความสำ�คัญกับ
การอธิบายวาความหมายมีที่มาจากโลกภายนอก แนว
คิ ด ของพั ท นั ม จะไม ส ามารถอธิ บ ายความหมายของ
ขอความที่แสดงถึงสภาวะที่อยูภายใน ซึ่งขอความที่
แสดงถึงสภาวะภายในคือ การทีม่ นุษยใชภาษาถายทอด
ความรูสึกภายในของตนใหผูอื่นรับรู เมื่อแนวคิดของ
พัทนัมไมสามารถอธิบายขอความทีแ่ สดงสภาวะภายใน
ได จึงเทากับวาแนวคิดของพัทนัมไมสามารถอธิบาย
ความสัมพันธระหวางภาษากับมนุษยไดอยางสมบูรณ
ทฤษฎีความหมายของพัทนัมจึงยังไมสามารถอธิบาย
ความสัมพันธระหวาง ภาษา มนุษยและโลกไดอยาง
สมบู ร ณ ซึ่ ง ในการเสนอทฤษฎี ค วามหมายควร

__________________
อยางไรก็ตามในบทความชิน้ นี้ (McDowell 1992) แม็คดาวลไมไดอธิบายเกีย่ วกับจิตอยางชัดเจน แตผเู ขียนเห็นวาเราสามารถ
เขาใจจิตตามแนวคิดของแม็คดาวลได โดยใชแนวคิดเรื่องอรรถสารของเฟรเก อรรถสารตามแนวคิดของเฟรเกคือ รูปแบบการแสดงตัว
ของวัตถุที่แสดงตอการรับรูของผูพูด และอรรถสารมีลักษณะเปนภววิสัยที่ผูพูดทุกคนสามารถรับรูอรรถสารรวมกันได เราและผูอื่นจึง
สามารถถายความคิดใหแกกนั และกันได อรรถสารจึงมีลกั ษณะเปนสาธารณะ และการอธิบายเกีย่ วกับจิตดังกลาวของแม็คดาวลทอี่ ธิบาย
วา จิตจึงเปนหนึ่งเดียวกับชีวิตของเราและเปนหนึ่งเดียวกับสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา แสดงใหเห็นวา จิตไมแยกออกการรับรูโลก จึงทำ�ให
เขาใจไดวา จิตตามแนวคิดของแม็คดาวลคอื “การรับรูแ ละการเขาใจโลก” การทีผ่ เู ขียนอธิบายวา จิตตามแนวคิดของแม็คดาวล มีลกั ษณะ
ทั้ง “การรับรู” และ “การเขาใจ” เนื่องจากวา แม็คดาวลไดอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติพื้นฐานของจิตในอีกแงหนึ่งคือ ความสามารถทางสติ
ปญญาของจิต (an act of the intellect of mind) ซึ่งไดแก ความสามารถในการควบคุม (command) ความหมายของคำ� (McDowell,
1992: 305) ซึ่งผูเขียนใชคำ�วา “เขาใจ” แทน “ความสามารถทางสติปญญาของจิต” เมื่อจิตตามแนวคิดของแม็คดาวลคือ การรับรูและ
การเขาใจโลก เนื้อหาของจิตจึงเปนสิ่งที่เรารับรูจากโลก ขณะที่แม็คดาวลปฏิเสธการเขาใจจิตในลักษณะที่วา จิตคือสิ่งที่ดำ�รงอยูในหัว
เนื้อหาของสภาวะจิตตามแนวคิดของแม็คดาวลจึงไมใชสิ่งที่อยูในหัว ในลักษณะที่ผูอื่นไมสามารถรูถึงเนื้อหาในสภาวะจิตของเรา เนื้อหา
ของจิตตามแนวคิดของแม็คดาวลจงึ หมายถึง อรรถสาร ทีม่ ลี กั ษณะเปนสิง่ สาธารณะทีเ่ ราและผูอ นื่ สามารถรับรูร ว มกัน แตคำ�วา “สาธารณะ”
ในที่นี้ ก็ไมไดมีความหมายที่ตรงขามหรือแยกขาดออกจาก “สวนตัว” แตหมายถึงการที่เราและผูอื่นสามารถรับรูความหมายไดโดยตรง
โดยสรุปแลว เราสามารถเขาใจไดวา จิตตามแนวคิดของแม็คดาวลคือ การรับรูและการเขาใจโลกผานอรรถสาร ผูเขียนเห็นวา ประเด็นนี้
เปนประเด็นที่ควรจะนำ�ไปศึกษาตอไปคือ เมื่อเขาใจจิตตามแนวคิดของแม็คดาวลดังกลาวแลว ความหมายตามแนวคิดของแม็คดาวล
จะมีลักษณะเปนอยางไร และความสำ�คัญของจิตตามแนวคิดของแม็คดาวลนั้นเปนอยางไร และแนวคิดของแม็คดาวลจะสามารถอธิบาย
ควบคลุมถึงความสำ�คัญของจิตไดอยางไร
8
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ทฤษฎีความหมายในทัศนะของพัทนัม : เกณฑกำ�หนดความหมายจากภายนอก
ณฐิกา ครองยุทธ

อธิ บ ายครอบคลุ ม ถึ ง การทำ � งานของภาษาที่ มี ค วาม
สัมพันธระหวาง ภาษา มนุษย และโลกภายนอก
ประการที่ ส อง ข อ ถกเถี ย งในปรั ช ญา
วิทยาศาสตรเรื่อง สัจนิยมทางวิทยาศาสตร (Scientific
realism) และปฎิสัจนิยมทางวิทยาศาสตร (Scientific
anti-realism) ซึ่งสัจนิยมทางวิทยาศาสตร คือกลุมที่ถือ
วา ทฤษฎีทางวิทยาศาสตรที่อธิบายถึงสิ่งที่มองไมเห็น
เชน อะตอม อิเล็กตรอน รหัสพันธุกรรม โครงสรางทาง
เคมี ฯลฯ สิ่งเหลานี้เปนความจริงตามที่ทฤษฎีบอกเลา
โดยอ า งจากความสำ � เร็ จ เชิ ง ประจั ก ษ ข องวิ ท ยาการ
ทางวิทยาศาสตร ที่ไดนำ �ทฤษฎีเหลานี้ไปประยุกต
ใชไดอยางประสบความสำ�เร็จ ขณะที่ปฎิสัจนิยมทาง
วิทยาศาสตร คือ กลุมที่ถือวา ทฤษฎีทางวิทยาศาสตรที่
อธิบายสิง่ ทีม่ องไมเห็น ไมไดเปนความจริง ทฤษฎีเหลานี้
เปนเพียงสมมติฐานที่ใชเปนเครื่องมือในการพยากรณ
ปรากฏการณตา งๆ ไมถอื เปนความจริง (โอคาชา 2549 :
73 - 84)
ผูเขียนเห็นวา แนวคิดของเรื่องเกณฑกำ�หนด
ความหมายจากภายนอกของพั ท นั ม นั้ น วางอยู  บ น
แนวคิดเรื่องสัจนิยมทางวิทยาศาสตร เนื่องจากพัทนัม
เสนอใหเอ็กเทนชันของคำ�เรียกประเภทธรรมชาติคือ
โครงสรางภายในของสิง่ ธรรมชาติ เชน โครงทางเคมีของ
น้�ำ H2O เปนตน จึงเทากับวา พัทนัมยอมรับวาโครงสราง
ภายในของสิ่งธรรมชาติมีอยูจริง แตเมื่อแนวคิดสัจนิยม
ทางวิทยาศาสตร ถูกโตแยงโดยกลุมปฏิสัจนิยมทาง
วิทยาศาสตร ยอมเทากับวา ทฤษฎีความหมายของ
พัทนัม ถูกโตแยงจากกลุมปฏิสัจนิยมดวย กลาวคือ
เอ็กเทนชันของคำ�เรียกประเภทธรรมชาติเปนเพียงสิ่ง
สมมติทไี่ มมอี ยูจ ริง อาจจะทำ�ใหขอ เสนอของพัทนัม เรือ่ ง
เอ็กเทนชันของคำ�เรียกประเภทธรรมชาติไมนาเชื่อถือ
2.) สรุป
พัทนัมเห็นวา ทฤษฎีความหมายแบบเฟรเก มี
พื้นฐานการเขาใจสภาวะจิตในลักษณะแคบ คือ เรารู
เฉพาะสภาวะจิ ต ของเราเท า นั้ น เราไม รู  ส ภาวะจิ ต
ของผูอื่น จึงทำ�ใหการรูความหมายระดับอินเทนชัน
(อรรถสาร) เปนเนื้อหาที่ไดจากการรับรูในสภาวะจิต
ลั ก ษณะแคบ และอิ น เทนชั น กำ � หนดเอ็ ก เทนชั น
ความหมายระดับเอ็กเทนชัน จึงขึ้นอยูกับอินเทนชัน

สภาวะจิตลักษณะแคบจึงกำ�หนดความหมาย ทฤษฎี
ความหมายแบบเฟรเกจึงมีลักษณะเปน เกณฑก�ำ หนด
ความหมายจากภายใน ซึง่ “ภายใน” หมายถึง สภาวะจิต
ลักษณะแคบ
พัทนัมไดเสนอใหเขาใจสภาวะจิตในลักษณะ
กวาง ซึ่งสภาวะจิตลักษณะนี้เปนสภาวะจิตที่เชื่อมโยง
กับโลกภายนอกสิ่งแวดลอมรอบตัวเราได ผูพูดสามารถ
รูความหมายคำ�จากคนอื่น โดยการสังเกตและเรียนรู
การใชคำ�จากคนในสังคมและสามารถใชคำ�บงถึงสิ่งใน
โลกภายนอก
พัทนัมโตแยง ทัศนะเกณฑกำ�หนดความหมาย
จากภายใน โดยการเสนอตัวอยางแยงเรื่องโลกแฝดที่
แสดงใหเห็นวา อินเทนชัน (เนื้อหาที่ไดจากการับรูใน
สภาวะจิตลักษณะแคบ) ไมสามารถกำ�หนดเอ็กเทนชัน
เอ็กเทนชันจึงไมไดขึ้นอยูกับอินเทนชัน สภาวะจิตไม
เพียงพอแกการกำ�หนดความหมาย และตัวอยางแยง
ดังกลาวยังแสดงใหเห็นวา ทฤษฎีความหมายแบบเฟรเก
จะไมสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางภาษากับโลก
กลาวคือ ถาอธิบายอินเทนชัน เปนเนื้อหาที่ไดจาก
สภาวะจิตลักษณะแคบแลว คำ�วา “น้ำ�” จะบงถึงสิ่งอื่น
(XYZ) ซึ่งไมใชน้ำ� (H2O) ภาษาจึงไมสามารถบงถึงโลก
ไดอยางแทจริง
พัทนัมเสนอทฤษฎีเกณฑกำ�หนดความหมาย
จากภายนอกซึ่งสิ่งที่กำ�หนดความหมายคือ การใชคำ�
ของคนในสังคมหรือการแบงงานกันทำ�ทางภาษา และ
สิ่งในธรรมชาติ (โครงสรางภายในของสิ่งในธรรมชาติ)
นอกจากนี้ พัทนัมยังเสนอใหค�ำ จะมีลกั ษณะเปนตัวชีแ้ ข็ง
และเปนคำ�บงชี้ กลาวคือ คำ�จะสามารถบงถึงสิง่ เดียวกัน
ในทุกโลกทีเ่ ปนไปไดทมี่ สี งิ่ นัน้ อยู และเอ็กเทนชันของคำ�
จะขึ้นอยูกับบริบทที่ใชคำ� เชน คำ�วา“น้ำ�” ที่เราใชหมาย
ถึงสิง่ ทีม่ โี ครงสรางภายในเหมือนกับน้�ำ (H2O) ทีน่ ใี่ นโลก
จริง การแบงงานกันทำ�ทางภาษาคือ การใชคำ�เปนแบบ
สายโซสาเหตุทมี่ าของชือ่ ไดแก ผูพ ดู สามารถการเรียน
รูการใชจากคนในสังคมที่ประกอบดวยผูพูดทั่วไปและ
กลุมผูเชี่ยวชาญ เมื่อเกิดความสงสัยก็สามารถสืบยอน
ไปหาที่มาของคำ�หรือปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ผูพูดที่อยูใน
สายโซการใชคำ�จะสามารถใชคำ�บงสิ่งในโลกได และ
สามารถใชคำ�บงถึงเอ็กเทนชันที่แทจริงของคำ�ได แนว
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
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คิดของพัทนัมสามารถอธิบายความสัมพันธระหวาง
ภาษากับโลกได นอกจากนี้ การใชคำ�แบบสายโซสาเหตุ
ที่มาของชื่อสามารถใชคำ�บงถึงสิ่งเดียวกันในทุกโลกที่
เปนไปไดทมี่ สี งิ่ นัน้ อยู พัทนัมเสนอใหการนิยาม “ความ
หมาย” คือ รูปแบบคำ�บรรยาย ทีไ่ ดจากการตกลงรวมกัน
ของคนในสังคม และรูปแบบคำ�บรรยายดังกลาว เปนสิง่
ที่นำ�มาอธิบายความหมายของคำ�
แนวคิ ด ของพั ท นั ม เรื่ อ งเกณฑ กำ � หนดความ
หมายจากภายนอกไดชี้ใหเห็นวา การอธิบายความ
สัมพันธระหวางภาษากับโลกนัน้ ตองคำ�นึงถึงธรรมชาติ
ที่แทจริงของสิ่งตางๆ ในโลกดวย ซึ่งสิ่งนี้เปนอิสระจาก
จิต (การรับรู) พัทนัมจึงใหความสนใจกับความหมาย
ของคำ�เรียกประเภทธรรมชาติ (Natural kind term)
ซึ่งเปนคำ �ที่บงถึงโลกโดยธรรมชาติโดยตรง พัทนัม
เห็นวา ทฤษฎีความหมายกระแสหลักที่ผานมาไมได
คำ�นึงถึงธรรมชาติทแี่ ทจริงของสิง่ ตางๆ ในโลก จึงทำ�ให
คำ�เรียกประเภทธรรมชาติไมสามารถบงถึงสิ่งในโลก
ได อ ย า งแท จ ริ ง และทำ� ให ไ ม ส ามารถอธิ บ ายความ
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สัมพันธระหวางภาษากับโลกภายนอกได
อย า งไรก็ ต ามแนวคิ ด ของพั ท นั ม พบป ญ หา
เรื่ อ งข อ ความที่ แ สดงถึ ง สภาวะภายใน แนวคิ ด ของ
พั ท นั ม ไม ส ามารถอธิ บ ายข อ ความที่ แ สดงถึ ง สภาวะ
ภายในของมนุษย จึงทำ�ใหแนวคิดของพัทนัมไมสามารถ
อธิบายความสัมพันธระหวาง ภาษากับมนุษย ดังนั้น
ทฤษฎีความหมายของพัทนัมจึงยังไมสามารถอธิบาย
ความสัมพันธระหวาง ภาษา มนุษยและโลกไดอยาง
สมบู ร ณ การเสนอทฤษฎี ค วามหมายควรอธิ บ าย
ใหครอบคลุมถึงการทำ�งานของภาษาที่มีความสัมพันธ
ระหวาง ภาษา มนุษย และโลกภายนอก นอกจากนี้
ทฤษฎีความหมายของพัทนัมวางอยูบนแนวคิดสัจนิยม
ทางวิ ท ยาศาสตร ซึ่ ง สามารถถู ก โต แ ย ง จากกลุ  ม
ปฏิสจั นิยมทางวิทยาศาสตร กลาวคือ เอ็กเทนชันของคำ�
เรียกประเภทธรรมชาติเปนเพียงสิ่งสมมติที่ไมมีอยูจริง
อาจจะทำ�ใหขอเสนอของพัทนัม เรื่องเอ็กเทนชันของคำ�
เรียกประเภทธรรมชาติไมนาเชื่อถือ
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ณฐิกา ครองยุทธ
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