บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับจริยธรรม
จริยธรรมเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในด้ำนควำมประพฤติของบุคคลที่ส่งผลต่อควำมดีงำมควำมถูกต้อง
ยุติธรรมต่อบุคคลอื่น เป็นพันธกรณีต่อหน้ำที่ ต่อสังคม เป็นหลักควำมประพฤติในทำงที่ดีที่ชอบ เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับมำตรฐำนแห่งกำรประพฤติปฏิบัติหรือเป็นหลักปฏิบัติที่ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นสิ่งที่ถูกที่ควร ทฤษฎี
จริยธรรมจึงมีควำมหมำยและควำมสำคัญคล้ำยกับจริยศำสตร์ มีรำกฐำนอยู่บนหลั กคำสอนของศำสนำ
ปรัชญำและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงำม เมื่อมีกำรปฏิบัติตำมก็จะได้รับกำรยกย่องสรรเสริญ แต่ถ้ำมีกำร
ละเมิดก็จะได้รับกำรตำหนิติเตียนหรือถูกลงโทษจำกสังคม
ในบทนี้ ผู้ เขี ย นจึ ง ได้อ ธิบ ำยในประเด็ นที่เกี่ ยวกับ ทฤษฎี จริย ธรรมที่ชี้ให้ เห็ น ควำมเด่นชั ดของ
จริยธรรมในด้ำนต่ำง ๆ ประกอบด้วย ควำมหมำยของจริยธรรมที่เกี่ยวกับศำสตร์สำขำต่ำง ๆ หลักกำรของ
จริ ย ธรรม แหล่ ง ที่ม ำของจริ ย ธรรม ควำมสั ม พัน ธ์ร ะหว่ำ งจริ ยธรรมกั บศำสนำ ควำมแตกต่ำ งระหว่ำ ง
จริยธรรมกับกฎหมำย องค์ประกอบของจริยธรรม เกณฑ์ในกำรตัดสินจริยธรรม และทฤษฎีกำรปลูกฝังและ
กำรพัฒนำจริยธรรมมีรำยละเอียด ดังนี้

ความหมายของจริยธรรมที่เกี่ยวกับศาสตร์สาขาต่าง ๆ
ควำมหมำยของจริ ย ธรรมที่ผู้ เขีย นได้อธิ บำยไว้ ในบทที่ ห นึ่ งเป็ นควำมหมำยที่ มีค วำมสั ม พัน ธ์
เกี่ยวเนื่องกับคุณธรรมซึ่งเป็นคำที่เรำมักเรียกกันติดปำกอยู่เสมอ มีลักษณะเป็นควำมหมำยกว้ำง ๆ สำหรับ
ในบทนี้ผู้เขียนจึงได้รวบรวมควำมหมำยของจริยธรรมที่เกี่ยวกับศำสตร์สำขำต่ำง ๆ ดังนี้
วิทย์ วิศทเวทย์ (2528 : 1-13) ให้ควำมหมำยจริยธรรมทำงจริยศำสตร์ว่ำ หมำยถึง ควำมประพฤติ
ตำมควำมนิยมที่พึงประสงค์โดยศึกษำพฤติกรรมด้วยคุณค่ำ สำมำรถวิเครำะห์ค่ำนิยมที่เป็นคู่กัน สำมำรถ
แยกแยะได้ว่ำสิ่งใดดี ควรกระทำ และสิ่งใดควรละเว้น
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2543 : 12) ให้ควำมหมำยจริยธรรมทำงพระพุทธศำสนำ ว่ำ
หมำยถึง กำรนำเอำควำมรู้ควำมจริง หรือกฎธรรมชำติมำใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินชีวิตให้ดี งำม ซึ่ง
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคมโดยมีศีล สมำธิ ปัญญำ เป็นองค์ประกอบเพื่อกำรพัฒนำตนเองให้มี
ภำวะของควำมเป็นผู้เห็นดี เห็นงำม เห็นชอบอันเป็นพื้นฐำนสำคัญของจริยธรรม จะเห็นได้ว่ำสำระสำคัญ
ของจริยธรรมพุทธศำสนำต้องมีปัญญำเป็นตัวกำกับ โดยที่ปัญญำเกิดขึ้นได้ควำมรู้ ควำมคิดและกำรไตร่ตรอง
ด้วยเหตุผล ประสบกำรณ์และควำมเป็นจริง ฉะนั้นควำมหมำยของจริยธรรมทำงศำสนำก็คือกำรใช้เหตุผลใน
กำรแก้ปัญหำและตัดสินใจเลือกหนทำงที่ปฏิบัติได้อย่ำงเหมำะสมด้วยปัญญำ (พระรำชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต),
2523 : 9-10)
ดวงเดือน พันธุมนำวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก (2520 : 3) ให้ควำมหมำยจริยธรรมทำง
สังคมศำสตร์ว่ำ หมำยถึง พฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ ให้กำรสนับสนุนและผู้กระทำส่วนมำกเกิดควำม
พอใจว่ำกำรกระทำนั้นเป็นสิ่งถูกต้องดีงำม ฉะนั้นควำมหมำยจริยธรรมในทำงสังคมศำสตร์ก็คือ ควำมนิยม
ชมชอบหรือควำมพอใจของสังคมเป็นข้อบ่งชี้ถึงพฤติกรรมที่มีจริยธรรม
วิชำ มหำคุณ (2534 : 8) นิยำมควำมหมำยของจริยธรรมทำงปรัชญำว่ำ หมำยถึงคุณค่ำของควำม
ประพฤติของมนุษย์ที่เป็นมำตรฐำนวัดควำมดีควำมชั่ว
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จินตนำ บุญบงกำร (2544 : 21) ให้ควำมหมำยของ จริยธรรมในทำงสังคมวิทยำว่ำ หมำยถึง
คุณค่ำทำงจริยธรรมที่ถูกกำหนดโดยจำรีตประเพณี วัฒนธรรม และบรรทัดฐำนทำงสังคม อันเกิดขึ้นโดยกำร
อบรมขัดเกลำทำงสังคม
Flew (1979 : 104) ได้นิยำมควำมหมำยของ จริยธรรมทำงกฎหมำย ว่ำหมำยถึง ประมวล
กฎหมำยที่ชุมชน หรือสังคมหนึ่ง ๆ ยอมรับเป็นแนวควบคุมควำมประพฤติ เพื่อแยกแยะให้เห็นว่ำอะไรควร
หรือไปกันได้กับกำรบรรลุจุดประสงค์ของกลุ่ม เช่ นจริยธรรมแพทย์ จริยธรรมครู จริยธรรมทันตแพทย์ เป็น
ต้น
จำกกำรให้ควำมหมำยของ จริยธรรมที่เกี่ยวกับศำสตร์ต่ำง ๆ พอสรุปได้ว่ำ จริยธรรม คือ หลักกำร
ที่มนุษย์ในสังคมควรยึดถือปฏิบัติ เพื่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงเป็นสุขในสังคมนั่นเอง ทุกสังคมจะมีกำรกำหนด
กฎเกณฑ์สำหรับควำมประพฤติของสมำชิกสังคม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และปทัสถำน ซึ่งเป็นที่
ยอมรั บ ส ำหรับ ควำมประพฤติของสมำชิกในสั งคมนั้นอำจถูกมองว่ำ มีจริยธรรมหรือไม่มีจริยธรรมก็ได้
เพรำะจริยธรรมเป็นเรื่องของจิตใจ จิตวิญญำณ และกำรปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับอำรมณ์ ควำมปรำรถนำทำงกำย
และทำงใจของมนุษย์ นอกจำกนี้แล้วจริยธรรมยังอิงกับค่ำนิยม และควำมเชื่อที่สำคัญ ๆ ของบุคคลและ
สังคมด้วย ควำมเชื่อของบุคคลในสังคมนั้น ๆ จะเป็นสิ่งช่วยกำหนดกรอบจริยธรรมในกำรประพฤติให้กับ
สังคมนั้น ๆ ด้วยว่ำอะไรคือดี อะไรคือเลว
นอกจำกนี้แล้ว จริยธรรมหรือศีลธรรมมักจะเกี่ยวข้องกับหลักคำสอนและหลักปฏิบัติทำงศำสนำ
ของสังคมนั้น ๆ ในประเทศไทยคนไทยส่วนมำกเป็นพุทธศำสนิกชน จึงมักจะพิจำรณำควำมดี ควำมชั่ว ที่อิง
กับหลักคำสอนทำงพุทธศำสนำ เช่น คนทำควำมดีมักจะได้รับคำชมยกย่องให้เป็นเทวดำ เป็นพรหม เป็นต้น
จำกควำมหมำยของจริยธรรมที่ผู้เขียนได้อธิบำยในบทที่หนึ่งแล้วนั้น คำว่ำจริยธรรมจึงเป็นคำที่มี
ควำมหมำยกว้ำงซึ่งครอบคลุมถึงระเบียบสังคม กฎหมำย กฎของศีลธรรมตำมศำสนำและค่ำนิยมของคนใน
กลุ่มสังคมเดียวกัน จริยธรรมจึงเป็นคำง่ำยๆ ที่ใช้อธิบำยกำรอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม โดยมีสิ่งเกี่ยวข้อง
3 ประกำร คือ 1) ตัวของเรำเอง 2) ผู้อื่น และ 3) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตนเองและผู้อื่น ดังจะเห็นได้ว่ำ
ควำมสุขและควำมทุกข์ทั้งมวลของมนุษย์ ตั้งแต่เกิดจนตำยนั้น เป็นสิ่งที่จะได้ รับจำกลักษณะควำมสัมพันธ์ที่
บุคคลนั้นมีและได้รับจำกผู้อื่นนั้นเอง

หลักการของจริยธรรม
จริยธรรมมีหลักกำรที่สำคัญที่เกี่ยวกับ ควำมคิดและกำรกระทำที่เหมำะสมหรือ อธิบำยลักษณะ
พฤติกรรมว่ำคนควรประพฤติปฏิบัติตนอย่ำงไร ซึ่งมีผู้อธิบำยหลักกำรของจริยธรรมไว้ ดังนี้
สุภำพร พิศำลบุตร (2545 : 19-20) ได้แบ่งหลักกำรจริยธรรมไว้ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 หลักกำรที่เน้นอิทธิพลของสังคม หลักกำรนี้ชี้ให้เห็นว่ำ อิทธิพลของสังคมมีผลต่อกำรเกิด
จริยธรรมของบุคคล เพรำะสังคมมีอิทธิพลต่อค่ำนิยมคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลในหลำยรูปแบบ เช่ น
อิทธิพลของพ่อแม่ โดยเกิดจำกกำรเลี้ยงดู อิทธิพลของครูโดยเกิดจำกกำรสั่งสอนอบรม อิทธิพลของเพื่อนโดย
เกิดจำกกำรคบค้ำสมำคมและกำรทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น
กลุ่มที่ 2 หลักกำรเรียนรู้ของบุคคล หลักกำรนี้อธิบำยวิธีกำรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่บุคคลรับรู้
เข้ำใจ และยอมรับค่ำนิยมคุณธรรมจริยธรรมและกฎเกณฑ์ทำงสังคมมำเป็นของตนเอง โดยผ่ำนกำรเรียนรู้ใน
รูปแบบต่ำง ๆ เช่นกำรเรียนรู้โดยลงมือกระทำ กำรเรียนรู้โดยฝึกให้คิดหรือกำรหยั่งเห็น เป็นต้น
กลุ่มที่ 3 หลักกำรที่เน้นกำรพัฒนำ หลักกำรนี้มีลักษณะส่งเสริมจริยธรรมซึ่งเน้นทฤษฎีกำรพั ฒนำ
จริยธรรมตำมช่วงชั้นของวัยแต่ละระดับ โดยมีนักวิชำกำรสำคัญ เช่น Piaget และ Kohlberg เป็นต้น
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ทองหล่อ วงษ์ธรรมำ (2554 : 2) ได้เสนอหลักกำรจริยธรรมไว้ 3 หลักกำร คือ
1. หลักแห่งควำมประพฤติ คือ กำรกระทำที่บ่งบอกถึงสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำ
2. หลักที่ว่ำด้วยคุณค่ำ คือ บ่งบอกคุณควำมดีอันเป็นสิ่งที่ควรประพฤติ ควำมชั่วอันเป็นสิ่งที่ไม่ควร
ประพฤติ
3. หลักกำรค้นหำสิ่งที่มีค่ำสูงสุด คือ กำรแสวงหำจุดหมำยปลำยทำงแห่งชีวิตหรืออุดมคติของชีวิต
มนุษย์
เสนีย์ คำสุข (2555 : 16) ได้อธิบำยถึง หลักกำรของจริยธรรม ไว้ ดังนี้
1. กำรใช้หลักธรรมเป็นกฎเกณฑ์สำคัญในกำรประพฤติปฏิบัติ เพรำะหลักธรรมนั้นบ่งบอกถึงควำม
ถูกต้อง ดีงำม ที่แยกให้เห็นควำมไม่ถูกต้อง หรือควำมชั่วร้ำยต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจน ผ่ำนกำรวินิจฉัย กลั่นกรอง
และใช้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของกลุ่มคนต่อเนื่องกันมำหลำยชั่วอำยุคน
2. กำรเรียนรู้และฝึกฝนตนเองของผู้ที่จะเข้ำถึงจริยธรรม กล่ำวคือ กำรเข้ำถึงหลักธรรมทำงศำสนำ
จำเป็นต้องศึกษำเรียนรู้และนำเอำหลักธรรมเหล่ำนี้ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตจริงต่อเนื่องจนกลำยเป็นแบบแผนกำร
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
3. หลักกำรส่งเสริมคุณค่ำและควำมดีงำมของคนและสังคม เพรำะถือว่ำถ้ำมีผู้ปฏิบัติดี ประพฤติ
ชอบ ด้วยควำมถูกต้อง ดีงำม ไม่ก่อควำมเดือดร้อน หรือส่งผลในด้ำนลบกับคนอื่นแล้ว สังคมก็จะมีควำมสงบ
เรียบร้อยและควำมสุขร่วมกัน
4. หลักควำมเป็นไปและเฉพำะเจำะจงของหลักปฏิบัติ หมำยควำมว่ำ หลักธรรมทำงศำสนำที่
น ำมำใช้ เป็ น หลั กปฏิบั ติ ห รื อเป็ น ธรรมจรรยำนั้นมี ทั้ง ระดั บที่ เป็น ทั่ว ไป ที่คนทุก กลุ่ ม ในสั งคม สำมำรถ
ประพฤติปฏิบัติอย่ำงเดียวกันหรือคล้ำยคลึงกัน เช่นกำรกระทำควำมดี (ต่อตนเองและคนอื่น) และกำรละเว้น
ควำมชั่ว (ทั้งต่อตนเองและคนอื่น) เป็นต้น และระดั บเฉพำะเจำะจงสำหรับคนแต่ละกลุ่ม เช่น กำรบัญญัติ
“ประมวลจริยธรรม” ของ กลุ่มแพทย์ ทนำยควำม ครู อำจำรย์ และข้ำรำชกำร เป็นต้น เพื่อให้เหมำะสมกับ
กำรประกอบอำชีพ หรือแบบแผนกำรทำงำนของกลุ่มคนเหล่ำนี้ให้มำกที่สุด เช่น แพทย์ต้องรักษำผู้เจ็บป่วย
ทุกคนโดยไม่เลือกเพศ ศำสนำ ฐำนะ เชื้อชำติ เป็นต้น
5. หลักกำรของกำรขัดเกลำจิตใจมนุษย์ เพรำะหลักธรรมทำงศำสนำเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคน และ
สังคมด้วยกำรวำงกรอบให้บุคคลได้ฝึกฝนตนเองและมีควำมอดทน อดกลั้น รู้จักข่มใจตนเองมีควำมซื่อสัตย์
ซื่อตรงบริสุทธิ์ใจ จริงใจต่อตนเองและบุคคลอื่น อัน เป็นพื้นฐำนของกำรก่อเกิดและพัฒนำคุณธรรมในจิตใจ
ตั้งแต่ร ะดับ เริ่ มต้น สู่ ร ะดับ สู งขึ้น ตำมล ำดับ ผู้ ที่มีพื้นฐำนทำงด้ำนจริ ยธรรมที่ดี จึงมักจะสำมำรถพัฒ นำ
คุณธรรมได้ง่ำย และมีระดับสูงขึ้นตำมลำดับ
Boovee (1993 : 124-126) ได้อธิบำยหลักกำรสำคัญที่เป็นรำกฐำนของจริยธรรมมี 6 ประกำร
ดังต่อไปนี้
1. หลักประโยชน์นิยม หลักกำรนี้คือพฤติกรรมที่เป็นผลให้เกิ ดควำมดีสูงสุดในจำนวนมำกที่สุด
หลักกำรนี้เน้นผลลัพธ์ ไม่ใช่เจตนำ หรือกำรกระทำ กำรกระทำหรือกำรตัดสินใจถูกต้องเสมอหำกผลออกมำ
เป็นประโยชน์ และผิดเสมอหำกทำให้เกิดควำมเสียหำย ตำมหลักประโยชน์นิยม กำรตัดสินใจที่ดีที่สุดคือ
กำรตัดสินใจที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนจำนวนมำกที่สุด โดยก่อให้เกิดควำมเสียหำยน้อยที่สุด แต่ถึงอย่ำงไร
หลักประโยชน์นิยมมีข้อจำกัดหลำยประกำร ประกำรแรก ยำกที่จะระบุได้ว่ำผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจหรือ
สังคมเกิดจำกกำรกระทำใดแน่ ประกำรที่สอง กำรกระทำบำงอย่ำงเกิดผลดีแต่ก็เป็นสิ่งที่ผิด และ ประกำรที่
สำม วิธีนี้อำจทำให้เกิดกำรกระจำยประโยชน์ที่ไม่ยุติธรรม เช่น วิธีที่ให้คนส่วนน้อยเสียสละเพื่อคนส่วนใหญ่
หรือกำรตัดสินใจที่ได้ประโยชน์ระยะสั้น แต่เสียประโยชน์ระยะยำว
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2. หลักเจตจำนงเสรี ขณะที่หลักประโยชน์นิยมเน้นผลลัพธ์ หลักเจตจำนงเสรีเน้นที่เจตนำของคน
ที่ตัดสินใจหรือกระทำกำรผู้ที่ยึดถือ หลักกำรนี้ไม่เห็นด้วยว่ำผลลัพธ์เป็นตัวกำหนดจริยธรรม เพรำะผลลัพธ์
ขณะที่ตัดสินใจนั้นไม่แน่นอนและเป็นไปได้หลำยอย่ำง หลักเจตจำนงเสรีจึงเน้นควำมเป็นสำกลของควำมถูก
หรือควำมผิด นักปรัชญำที่วำงรำกฐำนของหลักเจตจำนงเสรีสมัยใหม่คือ Kant ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ.
1724-1804 ซึ่ง Kant เสนอว่ำ วิธีที่ง่ำยที่สุดในกำรประเมินจริยธรรม คือกำรถำมตัวเองว่ำคนจะทำในสิ่งที่
คนในโลกเขำทำในสถำนกำรณ์อย่ำงเดียวกันนั้นหรือไม่ แต่อย่ำงไรก็ตำมปรัชญำนี้มีข้อจำกัดเช่นกัน ประกำร
แรก ไม่มีกำรกำหนดลำดับควำมสำคัญหรือระดับควำมมำกน้อยของควำมถูกหรือควำมผิด จึงไม่มีแนวทำงที่
แยกชัดเจนว่ำสิ่งนั้นขำวหรือดำ ประกำรที่สอง คนจำนวนมำกยืนยันว่ำควำมเป็นสำกลของควำมถูกผิดนั้นมัก
มีข้อยกเว้น และประกำรที่สำม ปรัชญำนี้อำศัยกำรตีควำมตำมเหตุกำรณ์ขณะตัดสินใจมำกเกินไป
3. หลักควำมยุติธรรม หลักกำรนี้มีข้อพิจำรณำว่ำ จริยธรรมขึ้นอยู่กับมำตรฐำนของควำมเป็นธรรม
ควำมยุติธรรม และกำรไม่เข้ำข้ำงฝ่ำยใด หลักกำรนี้เน้นว่ำควำมยุติธรรมของสังคมและกำรให้โอกำสแก่ทุกคน
จะทำให้ชีวิตมีควำมหมำยและมีควำมสุขกำรนำหลักกำรนี้ไปใช้มักกระทำโดยกำรให้คนที่มีโอกำสน้อยที่สุด
ได้รับประโยชน์บำงอย่ ำงก่อน เพื่อให้เขำนับถือตัวเอง ซึ่งถือว่ำเป็นสำระสำคัญของควำมร่วมมือทำงสังคม
อย่ำงไรก็ดี หลักกำรนี้ถูกวิจำรณ์ตรงที่มองว่ำควำมร่วมมือทำงสังคมเป็นพื้นฐำนของกำรเกิดประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งบำงทีก็จริงแต่บำงทีก็ไม่จริง ยิ่งกว่ำนั้น ยังเป็น หลักกำรที่ลดควำมสำคัญหรือไม่สนใจ
กำรกระทำในระดับปัจเจก
4. หลักว่ำด้วยสิทธิ หลักกำรนี้ถือว่ำสิ่งที่มีจริยธรรมมำกที่สุด คือ กำรรักษำสิทธิของคนที่ได้รับ
ผลกระทบ และกำรตัดสินใจจะถูกเฉพำะกรณีที่ทุกคนเห็นว่ำเขำมีอิสระที่จะดำเนินชีวิตตำมทำงของเขำ หลัก
ว่ำด้วยสิทธิเน้นควำมเท่ำเทียมกันในโอกำสกำรเลือกและกำรแลกเปลี่ยนไม่ใช่ควำมเท่ำเทียมกันในกำรจัดสรร
ควำมมั่งคั่งและรำยได้เหมือนหลักควำมยุติธรรมจุดอ่อนของหลักกำรนี้อยู่ที่กำรเกิดสิทธิขัดแย้งกัน สิทธิของ
นำยจ้ำงที่จะทดสอบควำมซื่อสัตย์ก่อนรับเข้ำทำงำนอำจขัดแย้งกับสิทธิส่วนตัวของบุคคล จึงทำให้เกิดกำร
ถกเถียงต่ออีกว่ำสิทธิของใครสำคัญกว่ำกัน
5. หลักสัญญำประชำคม หลักกำรนี้ถือว่ำผู้เป็นเจ้ำของคุณงำมควำมดี คือส่วนรวม ได้แก่ สังคม
ชุมชนหรือองค์กำร ส่วนปัจเจกบุคคลนั้นเป็นผู้ตกลงกำหนดค่ำนิยมและเป้ำหมำยให้กับส่วนรวม คนจึงต้อง
ทำตำมกฎเกณฑ์ร่วมกัน กฎเกณฑ์นี้อยู่สูงกว่ำศีลธรรมระดับบุคคลและเป็นตัวกำหนดสัญญำประชำคม เพื่อ
เป็นแนวทำงตัดสินใจ อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำเกิดขึ้นตรงที่คนสังกัดหลำยกลุ่ม เช่น ครอบครัว นำยจ้ำง ชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศ ควำมเป็นสมำชิกที่เหลื่อมกันนี้ อำจเป็นเหตุให้เกิดควำมขัดแย้งได้ กำรนำกฎเกณฑ์ของ
กลุม่ หนึ่งไปบังคับกับอีกกลุ่มหนึ่งอำจถูกต่อต้ำน และหลักกำรนี้ไม่สนใจควำมคิดอิสระที่ต่ำงไปจำกกฎเกณฑ์
ของสังคม
6. หลักกำรเห็นอกเห็นใจ หลักกำรข้อนี้ถือว่ำพื้นฐำนที่สำคัญที่สุดของจริยธรรม คือ กำรเห็นอก
เห็นใจกัน เพียงแค่คนเห็นใจกันก็จะเข้ำใจเองว่ำกำรตัดสินใจของเขำมีผลกระทบต่อคนอื่นอย่ำงไร ก่อน
ตัดสินใจจึงต้องรู้จักเอำใจเขำมำใส่ใจเรำ โดยเฉพำะคนที่ได้รับผลกระทบจำกกำรตัดสินใจของเรำ กำรเข้ำใจ
คนอื่นนี้จะทำให้เห็นอกเห็นใจคนอื่น และเป็นพื้นฐำนของกำรตัดสินใจที่มีจริยธรรม วิ ธีหนึ่งที่จะทำให้เกิด
ควำมเห็นอกเห็นใจ คือ กำรคิดถึงเพื่อน ครอบครัว ญำติมิตร และสมำชิกองค์กำรว่ำมีปฏิกิริยำอย่ำง ไร เช่น
เขำจะอนุมัติสิ่งที่เรำทำหรือตัดสินใจหรือไม่ หรือเขำจะภูมิใจในพฤติกรรมของเรำหรือไม่ เป็นต้น
ดังนั้น หลักกำรของจริยธรรมจึงเป็นหลักกำรฝึกฝนตนเอง เป็นหลักกำรขัดเกลำตนเองให้มีจิตใจที่
สะอำดบริสุทธิ์ มีจิตใจที่เข้มแข็งมีควำมสำมำรถ อดทนอดกลั้น รู้จักข่มใจตนเองเมื่อมีสิ่งใดมำกระทบกระทั่ง
อันเกิดจำกพันธกิริยำที่มีต่อผู้อื่น โดยใช้หลักกำรที่เกิดจำกปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ และหลักกำรที่
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เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภำพ ควำมเสมอภำค ควำมยุติธรรม ควำมเห็นอกเห็นใจรวมถึงกำรนำหลักกำร ทำง
ศำสนำมำเป็นแนวทำงในกำรฝึกฝนตนเองตั้งแต่ระดับต้นจนกระทั่งในระดับที่สูงขึ้น จนถึงระดับที่สูงที่สุดที่
เรียกว่ำอุดมคติชีวิตของมนุษย์

แหล่งที่มาของจริยธรรม
จริยธรรมมีที่มำอย่ำงยำวนำน โดยเกิดขึ้นมำจำกกำรอยู่รวมกันในสังคมของคนที่มีควำมแตกต่ำง
กันทำงด้ำนจิตใจ อำรมณ์ และกำรกระทำ ซึ่งส่งผลทำให้กำรกระทำเกิดปัญหำในกำรอยู่ร่วมกัน สังคมเมื่อได้
เห็นปัญหำที่ก่อควำมยุ่งยำกต่ำง ๆ แล้วจึงได้มีกำรกำหนดหลักกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุขที่เรียกหลักกำรนั้น
ว่ำจริยธรรม โดยที่มำของจริยธรรมนั้น เนตร์พัณณำ ยำวิรำช (2549 : 8-9) และ อนิวัช แก้วจำนงค์ (2555 :
11-12 ) ได้อธิบำยถึงแหล่งที่มำหรือบ่อเกิดของ จริยธรรม สรุปได้ ดังนี้
1. ปรัชญำ วิชำปรัชญำ คือ วิชำที่ว่ำด้วยหลักแห่งควำมรู้และควำมจริง สำระของปรัชญำจะ
กล่ำวถึงลักษณะของชีวิตที่พึงปรำรถนำควรเป็นอย่ำงไร ธรรมชำติของมนุษย์ สภำพสังคมที่ดี ควำมคิดเชิง
ปรัชญำจะแถลงออกมำเป็นควำมเชื่ออย่ำงมีเหตุผล จนคนต้องยอมรับว่ำเป็นควำมคิดที่ได้รับกำรพิจำรณำ
ไตร่ตรองอย่ำงรอบคอบแล้ว ปรัชญำจะกล่ำวถึงเรื่องเกี่ยวกับควำมดี ควำมงำม ค่ำนิยม เพื่อจะได้ยึดเป็นหลัก
ปฏิบัติประจำตัวต่อไป
2. ศำสนำ คำสอนของศำสนำในศำสนำต่ำง ๆ ตำมที่ศำสดำเหล่ำนั้นได้ปฏิบัติเอง และสั่งสอนให้
ผู้ อื่ น ได้ ป ฏิบั ติ ตำม จนเกิ ด ผลดี งำมของกำรปฏิบั ติ นั้น เป็น ที่ ประจัก ษ์ ม ำแล้ ว เช่น หลั ก คำสอนของ
พระพุทธศำสนำ หลักคำสอนของศำสนำคริสต์ และข้อปฏิบัติของศำสนำอิสลำม เป็นต้น
3. วรรณคดี หนังสือวรรณคดีเป็นหนังสือที่มีมำตรฐำนทั้งด้ำนเนื้อหำสำระ คุณค่ำและวิธีแต่ง จน
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ชำติที่เจริญด้วยวัฒนธรรมย่อมมีวรรณคดีเป็นของตนเอง ในหนังสือวรรณคดีจะมี
แนวคิด คำสอนที่เป็ น แนวปฏิบัติได้ เช่นสุ ภ ำษิตพระร่ว ง โคลงโลกนิติ สุภ ำษิตสอนหญิง จึงกล่ ำวได้ว่ำ
วรรณคดีก็เป็นแหล่งกำเนิดหรือเป็นที่รวบรวมแนวคิดทำงจริยธรรมด้วย
4. สังคม สิ่งที่สังคมกำหนดนับถือร่วมปฏิบัติด้วยกั น อันได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งเป็น
ข้อกำหนดที่ถือปฏิบัติกันในสังคม และยอมรับสืบทอดกันมำ
5. กำรเมืองกำรปกครอง ในระบอบกำรเมืองกำรปกครองได้กำหนดข้อบังคับ ระเบียบกฎหมำย
ของบ้ำนเมือง จรรยำบรรณต่ำง ๆ ซึ่งเป็นข้อบังคับหรือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำ งสันติสุขและ
เพื่อควำมยุติธรรมโดยทั่วกัน
นอกจำกนี้กำรเกิดจริยธรรมในมนุษย์แต่ละคนอำจเกิดได้จำกลักษณะต่อไปนี้ (อมรำ เล็กเริงสินธุ์,
2542 : 13-14)
1. เกิดจำกกำรเลียนแบบ เป็นกระบวนกำรที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ กำรยอมรับ กำรเลียนแบบ
พฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่แวดล้อมตนอยู่แล้วนำมำปรับเข้ำกับตนเอง กระบวนกำรนี้จัดเป็นกระบวนกำรที่มี
ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำกำรของเด็ก ส่วนใหญ่จะเกิดในครอบครัว โรงเรียน กลุ่มเพื่อนและชุมชน
2. กำรสร้ำงจริยธรรมในตนเอง โดยตัวเองเป็นผู้กำหนดขึ้น ซึ่งอำจเป็นเรื่องของมโนธรรม เหตุผล
หรืออำรมณ์ของมนุษย์ นักปรัชญำบำงคน เช่น Kant เชื่อว่ำมนุษย์มีกฎจริยธรรมที่เกิดขึ้นในตนเอง โดยรู้จัก
ปรับตัวในสภำพธรรมชำติ กับสภำพที่มีจริยธรรมเข้ำด้วยกันแล้วเลือกเอำแนวทำงที่ดีมำเป็นหลักในกำร
ดำเนินชีวิต
3. เกิดจำกกำรเรียนรู้ระบบสังคม จริยธรรม ค่ำนิยม ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ คุณค่ำ ควำมถูกผิดดี
ชั่ว จนกลำยเป็นหลักกำรกฎเกณฑ์ข้อกำหนด แนวศีลธรรมให้ยึดถือปฏิบัติ
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4. กำรบำเพ็ญประโยชน์และพันธะสัญญำประชำคม เป็นกำรปฏิบัติตำมระเบียบก่อให้เกิดควำม
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชำติ มีควำมสัมพันธ์เป็นมิตรไมตรี ต่ำงปฏิบัติตำมบทบำท ใช้สิทธิ
หน้ำที่ทำให้เกิดควำมสงบสุขและสำมัคคี
5. กำรปฏิบัติตำมหลักสำกลธรรม หลักมโนธรรมสำกลที่ครอบคลุมได้ทั้งโลก เป็นข้อยืนยันคุณ
ควำมดีของทุกศำสนำว่ำล้วนวำงแนวทำงให้คนหรือศำสนิกชนของตน บำเพ็ญตนอยู่ในคุณงำมควำมดีตำมที่
ได้สร้ำงสรรค์หลักธรรมไว้ มีกำรกล่อมเกลำจิตใจให้ศรัทธำแน่วแน่ในกำรบำเพ็ญตนให้มีสำระ มุ่งถึงเป้ำหมำย
ของควำมเชื่อสูงสุดที่ยึดมั่น ซึ่งล้วนเป็นสุคติหรือหนทำงที่ดีงำม หลักจริยธรรมที่ขยำยขอบเขตจำกจุดเล็กสุด
คือเฉพำะตนไปถึงสำกลโลก
เมื่อกล่ำวโดยสรุป กำรเกิดขึ้นของจริยธรรมเกิดจำกปัจจัย 2 ลักษณะ คือ ปัจจัยภำยนอก และ
ปัจจัยภำยใน ลักษณะของปัจจัยภำยนอกซึ่งมีลักษณะเป็นศำสตร์ ได้แก่ ปรัชญำ คำสอนศำสนำ วรรณคดี
และในส่วนที่มีลักษณะเป็นศิลป์ เช่น ระบบสังคม กำรเมืองกำรปกครอง เป็นต้น ส่วนลักษณะปัจจัยภำยใน
เกิดจำกกำรสร้ำงจริยธรรมขึ้นในตนเองอำจเกิดจำกกำรเลียนแบบ กำรหล่อหลอมทำงสังคม หรือกำรปฏิบัติ
ตำมหลักสำกลธรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับศาสนา
ศำสนำเป็นควำมเชื่อถือของมนุษย์ในเรื่องปรมัตถ์ หรือควำมจริงอันเป็นที่สุด ซึ่งควำมจริงสูงสุด
ของแต่ละศำสนำก็จะมีสำระของตนเอง อย่ำงไรก็ดีควำมจริงสูงสุดเป็นสิ่งที่มีค่ำที่สุดในชีวิตของคนที่จะต้องมี
กำรประพฤติปฏิบัติในสังคม โดยอยู่ภำยในกรอบหรือขอบเขตประกำรหนึ่ง ศำสนำจึงต้องกำหนดศีลธรรม
จรรยำ จริยธรรม หรือธรรมจริยำ เพื่อเป็นแนวทำงให้คนลดกำรเอำเปรียบผู้อื่น ลดกำรถือเขำถือเรำ และเกิด
ควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เข้ำมำแทนที่ ซึ่งยิ่งศำสนิกชนปฏิบัติจริยธรรมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพียงใด ก็จะสำมำรถเข้ำถึง
ศำสนำในขั้นปรมัตถ์ได้มำกขึ้นเพียงนั้น
จริยธรรมในที่นี้จึงแบ่งออกเป็น 2 ประกำร คือ (โกวิท ประวำลพฤษ์ และภณิดำ คูสกุล, 2539 :
61)
1. จริยธรรมหลัก ซึ่งเป็นหลักของกำรดำรงชีวิตที่ประเสริฐ เป็นหลักที่เป็นสำกลสัมพันธ์กับปรมัตถ์
ธรรม จริยธรรมหลักจึงเป็นควำมจริงที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมกำลเวลำ ซึ่งเรำอำจจะเรียกได้อีกอย่ำงหนึ่ง
ว่ำศำสนธรรม
2. จริยธรรมรอง คือหลักของกำรประพฤติปฏิบัติตำมควำมนิยมของสังคมหนึ่งในช่วงสมัยหนึ่ง ซึ่ง
ไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ ศำสนธรรมในช่ ว งแรกเสมอไป จริ ย ธรรมรองจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ส ำมำรถเพิ ก ถอน
เปลี่ยนแปลงได้
ถ้ำหำกศำสนธรรมและจริยธรรมรองเป็นไปในทำงสอดคล้องกัน ศำสนธรรมจะกลำยเป็นตัวนำทำง
ค่ำนิยมของสังคม และสำมำรถประยุกต์ให้เหมำะสมกับกำลสมัย กำรที่ศำสนธรรมจะสอดคล้องกับจริยธรรม
ได้นั้น คำสอนของศำสนำจะต้องยอมไกล่เกลี่ยลงไปหำคุณค่ำอื่น ๆ ในสังคมบ้ำง โดยควรจะคงหลักปรมัตถ์
ธรรมไว้ ศำสนำจึงมีอิทธิพลทำงจริยธรรมในสังคม ยิ่งศำสนำนั้น ๆ กลำยมำเป็นศำสนำประจำชำติด้วยแล้ว
ย่อมจะนำเอำจริยธรรมเดิมของศำสนำมำผสมผสำนกับจริยธรรมรองของดินแดนที่ศำสนำนั้นรับรองไว้
ทั้งนี้ ประภำศรี สีหอำไพ (2540 : 25-26) ได้อธิบำยถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศำสนำกับจริยธรรม
ว่ำ จริยธรรมมีเนื้อหำครอบคลุมเรื่องควำมดี ควำมงำม ควำมสุข กำรกำหนดคุณค่ำของคุณธรรมศีลธรรม
เพื่อวำงแนวทำงมำตรฐำนควำมประพฤติ สร้ำงควำมสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่อกันด้วยกำรปลูกฝังลักษณะ
นิสัยในตนเองไปจนถึงกำรบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หลักจริยธรรมจึงเป็นหลักควำมประพฤติของบุคคลและ
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กลุ่มชนที่ปฏิบัติต่อกันอย่ำงสันติสุข ไม่มีบทลงโทษตำมคำตัดสินของศำสดำในศำสนำ ศำสนำทุกศำสนำจะมี
แนวจริยธรรมที่กำหนดคุณค่ำควำมงำมมีรำยละเอียดและวิถีปฏิบัติตำมควำมเชื่อและศรัทธำต่อบทธรรมใน
แต่ละศำสนำ จริยธรรมกับศำสนำจึงมีควำมเกี่ยวข้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยคติที่ยึดถือว่ำ ทุกศำสนำ
ล้วนส่งเสริมให้บุคคลกระทำควำมดี ลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำศำสนำกับจริยธรรมมี ดังนี้
1. ศำสนำทุกศำสนำมีพื้นฐำนจริยธรรมที่บ่งชี้ควำมดี ควำมงำม ควำมถูกต้อง บุญกุศล เป็นแก่น
สำรของศำสนำที่ศำสดำนำมำเป็นหลักคำสอน ศำสนำทำหน้ำที่ไขรหัสจริยธรรมออกมำเป็นข้อปฏิบัติและ
เป็นข้อกำหนดพฤติกรรมของคน
2. ศำสนำและจริยธรรมมีควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยเปรียบศำสนำเหมือนคลองสองข้ำง
ขนำบเป็นขอบเขตให้สำยน้ำไหลไปสู่จุดหมำยปลำยทำง จริยธรรมเหมือนน้ำ ถ้ำลำคลองปรำศจำกน้ำย่อม
เหือดแห้งไร้คุณค่ำ จริยธรรมจึงเป็นคุณค่ำที่ทำให้ศำสนำดำรงสืบทอดมำโดยตลอด ส่วนศำสนำเป็นคลอง
ธรรมกำหนดวิถีทำงกำรดำรงชีวิตที่มีกรอบเป็นขอบเขต รักษำคุณค่ำของจริยธรรมให้เป็นแนวเดียวกัน
ศำสนำเป็นสื่อในกำรดำรงและสืบทอดคุณธรรมให้เป็นที่ยอมรับนับถือตลอดมำ
3. ศำสนำอำจเสื่อมเพรำะขำดกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังของศำสนิก หรือถูกทำลำยย่ำยีจำกคน
ภำยนอก แต่จริยธรรมเป็ นคุณค่ำที่ถำวรไม่มีสิ่งใดลบล้ำงได้ เช่นพระพุทธศำสนำที่สูญหำยไปจำกประเทศ
อิ น เดี ย ซึ่ ง เป็ น แดนพุ ท ธภู มิ ใ นช่ ว งระยะที่ ถู ก ศำสนำอื่ น ท ำลำย เมื่ อ เหตุ ก ำรณ์ บ้ ำ นเมื อ งสงบลง
พระพุทธศำสนำก็มีสำวกประกำศเปิดเผยขึ้นในประเทศอินเดีย เป็นที่ยอมรับนับถือกันมำจนถึงปัจจุบัน
4. ศำสนำและจริยธรรมมีส่วนสร้ำงสันติสุขขึ้นในโลก ควำมสัมพันธ์ของศำสนำและจริยธรรม
นำไปสู่กำรปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีในจิตใจบุคคล ขยำยขอบเขตกว้ำงไปถึงกำรอำนวยประโยชน์แก่ผู้อื่น มี
ควำมรักเมตตำกรุณำ มีกำรให้อภัย รู้จักปฏิบัติต่อกันด้วยควำมเข้ำใจและปรำรถนำดีต่อกัน
5. ศำสนำและจริยธรรมมีปรัชญำคุณธรรมเป็นแก่นสำรเดียวกัน เป็นส่วนประกอบของกันและกัน
กล่ำวคือ ปรัชญำคุณธรรม เป็นส่วนประกอบของคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีศำสนำเป็นควำมเชื่อสูงสุดที่มี
อำนำจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ำมำร่วมกัน จนเกิดควำมนิยมนับถือและปฏิบัติตำมหลักคำสอน ซึ่งเป็ นกฎของสังคม
ด้วย
ดังนั้ น จะเห็ น ได้ว่ำ หลั กคำสอนของศำสนำได้ช่ว ยวำงพื้นฐำนทำงจริยธรรมให้ เป็นแนวควำม
ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น รวมทั้งยังส่งเสริมแนวทำงในกำรปฏิบัติ หน้ำที่ใน
งำนที่รับผิดชอบอีกด้วย

ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมกับกฎหมาย
จริยธรรมและกฎหมำยต่ำงก็เป็นเครื่องมือที่มนุษย์สร้ำงขึ้นมำ เพื่อควบคุมพฤติกรรมของคนใน
สังคม ทั้งสองอย่ำงมีควำมแตกต่ำงกันแต่ก็มีบทบำทส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพรำะในสังคมลำพังเพียงกฎหมำย
อย่ำงเดียวอำจไม่เพียงพอในกำรควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม จะต้องอำศัยจริยธรรมเป็นหลักในกำร
เกื้อหนุนอีกทำงหนึ่งด้วย ควำมแตกต่ำงระหว่ำงจริยธรรมและกฎหมำยมีนักวิชำกำรได้อธิบำยไว้ ดังนี้
สมยศ เชื้อไทย (2538 : 87-88) ได้กล่ำวว่ำ ในสมัยแรกไม่ได้มีกำรแยกกันระหว่ำงจริยธรรมกับ
กฎหมำย อำจกล่ำวได้ว่ำเป็นเรื่องเดียวกัน เช่น ถ้ำกระทำผิดก็จะผิดทั้งทำงจริยธรรมและกฎหมำย ต่อมำได้มี
ควำมคิดแยกจริยธรรมออกจำกกฎหมำย แต่ยังมีรำกฐำนเหมือนกัน กล่ำวคือ ควำมคิดนี้ที่เห็นว่ำกฎหมำยกับ
จริยธรรมต่ำงก็เป็นปรำกฏกำรณ์ในสังคมมนุษย์ที่ถูกผลักดันจำกพลังจิตใจที่ใฝ่หำควำมเป็นธรรมและควำมดี
งำม โดยทั้งกฎหมำยและจริยธรรมต่ำงก็เป็นปรำกฏกำรณ์ในสังคมมนุษย์ แต่ด้วยกำรวิวัฒนำกำรและกำร
คลี่คลำยของสังคมทำให้จริยธรรมและกฎหมำยมีรูปลักษณ์ที่แตกต่ำงกัน แต่จะแยกจำกกันนั้นทำไม่ได้ ซึ่งใน
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สมัยโบรำณถือว่ำจริยธรรมมีค่ำบังคับเหนือกว่ำกฎหมำยที่มนุษย์บัญญัติขึ้นอีก อำจกล่ำวได้ว่ำ จริยธรรมเป็น
กฎหมำยธรรมชำติที่อยู่ภำยในจิตใจของคนและผูกพันทุกคนให้ต้องปฏิบัติตำม แสดงให้เห็นว่ำกฎหมำย
ธรรมชำตินี้ เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของคนสำมำรถรู้ได้เอง
ส่วน เนตร์พัณณำ ยำวิรำช (2549 : 9-10) ได้อธิบำยลักษณะสำคัญของจริยธรรมที่แสดงถึ งควำม
แตกต่ำงจำกกฎหมำย มีดังนี้
1. กฎหมำยเป็นกำรควบคุมจำกภำยนอก ควบคุมกำรกระทำทำงร่ำงกำย และจิตใจที่ล่วงละเมิด
ผู้อื่นให้ได้รับควำมเสียหำยเดือดร้อน มีบทลงโทษบัญญัติในมำตรำต่ำง ๆ ส่วนจริยธรรมเป็นสำนึกแห่ง
ควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดีเป็นกำรควบคุมในจิตใจ
2. กฎหมำยเป็นกำรควบคุมจำกหน่วยงำนของรัฐ กำรปกครอง ส่วนจริยธรรมเป็นควำมสมัครใจใน
กำรกระทำสิ่งที่ถูกต้อง
3. กฎหมำยเป็นข้อบังคับขั้นต่ำของสังคม แต่จริยธรรมเป็นสิ่งที่สูงส่งมีคุณค่ำทำงจิตใจ
4. จรรยำบรรณเป็นจริยธรรมที่กำหนดไว้ของผู้ประกอบวิชำชีพ เป็นข้อเรียกร้องให้คนในวิชำชีพ
นั้นได้ปฏิบัติยึ ดถือในสิ่งที่เหนือกว่ำข้อกฎหมำยหรือข้อบังคับ เพื่อธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เพื่อเกียรติยศของผู้
ประกอบวิชำชีพนั้นได้อย่ำงภำคภูมิใจ
5. สังคมไม่ได้ห้ำมคนที่กระทำผิดจริยธรรม เช่น ห้ำมโกหก ห้ำมนินทำว่ำร้ำย ห้ำมพูดจำส่อเสียด
แต่มีลักษณะให้เว้นจำกกำรประพฤติผิด แต่กฎหมำยเป็นข้อห้ำมที่มีผลในทำงปฏิบัติ เมื่อบุคคลนั้นกระทำ
ควำมผิด เช่น ลักขโมย ทำร้ำยร่ำงกำย กระทำกำรที่ผิดกฎหมำย ควำมผิดทำงอำญำ ควำมผิดทำงแพ่ง เป็น
ต้น
6. กฎหมำยยอมให้กระทำบำงอย่ำงได้โดยไม่ผิดสำหรับบำงประเทศ แต่อำจผิดจริยธรรมในบำง
ประเทศ เช่น กฎหมำยอนุญำตให้ทำแท้ง หรือกฎหมำยโฆษณำสุรำ บุหรี่ หรือภำพที่ส่อไปในทำงเพศอย่ำง
เปิดเผยทำงสื่อต่ำง ๆ อำจมีข้อห้ำม สำหรับประเทศไทย แต่อำจไม่เป็นข้อห้ำมในประเทศอื่น ๆ เช่น ประเทศ
ในแถบตะวัน ตก หรื อกำรอนุ ญำตให้มีกำรตั้งบ่ อนคำสิ โน ในบำงประเทศเป็นสิ่ งถูกกฎหมำย แต่เป็ นสิ่ ง
ต้องห้ำมในบำงประเทศ หรือกำรจดทะเบียนโสเภณี กำรเปิดร้ำนค้ำทำงเพศ อำจเป็นสิ่งต้องห้ำมในประเทศ
ไทย แต่บำงประเทศกระทำกันอย่ำงเปิดเผย เป็นต้น
ทั้งนี้ Sullivan and Radebaugh (1994 : 107) ได้แสดงควำมแตกต่ำงระหว่ำงจริยธรรมกับ
กฎหมำย ไว้ว่ำ
1. ในวงกำรธุรกิจกฎหมำยไม่ได้บังคับทุกกิจกรรมในทำงธุรกิจ เพรำะไม่ได้หมำยควำมว่ำ อะไรก็
ตำมที่ผิดจริยธรรมต้องผิดกฎหมำย ควำมสัมพันธ์ในทำงส่วนตัวหลำยอย่ำงอำจไม่ถูกต้องตำมจริยธรรมแต่ไม่
ผิดกฎหมำย
2. กำรออกกฎหมำยมีกระบวนกำรที่ยำวและซับซ้อน และเมื่อบังคับเป็นกฎหมำยแล้วยังอำจได้รับ
กำรทดสอบในศำลว่ำกฎหมำยนั้นจะใช้ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพียงใด กฎหมำยไม่สำมำรถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ทำงจริยธรรมได้ และจะใช้ได้ในกรณีที่กฎหมำยระบุไว้เท่ำนั้นหรือเป็นกรณีที่มีควำมชัดเจน ประเทศที่ใช้
ระบบประมวลกฎหมำยจะแก้ไขข้อขัดแย้งทำงจริยธรรมโดยกฎหมำยได้เฉพำะประเด็นที่ระบุไว้ในกฎหมำย
เท่ำนั้น และเป็นไปไม่ได้ที่จะมีกฎหมำยครอบคลุมหมดทุก ๆ เรื่องโดยเฉพำะในเรื่องที่เกี่ยวกับจริยธรรมหรือ
ศีลธรรม
ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำ จริยธรรมมุ่งเน้นกำรควบคุมพฤติกรรมจำกภำยใน คือ กำรสร้ำงจิตสำนึกว่ำเป็น
กำรกระทำที่ถูกที่ควร ส่วนกฎหมำยเป็นกำรควบคุมจำกภำยนอกคือเน้นกำรลงโทษ อย่ำงไรก็ตำมในกรณี
ของจรรยำบรรณแม้จะเป็นกำรสร้ำงจิตสำนึก แต่ก็มีบทลงโทษสำหรับ ผู้ไม่ปฏิบัติตำม นอกจำกนี้กฎหมำยไม่
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สำมำรถระบุกำรลงโทษพฤติกรรมทุกอย่ำงที่ ครอบคลุมกำรกระทำของมนุษย์ได้ทั้งหมด มนุษย์ในสังคมส่วน
ใหญ่ จึ ง ยั ง คงต้ อ งอำศั ย กำรตั ด สิ น ใจด้ ว ยตนเองว่ ำ ควรหรื อ ไม่ ค วรกระท ำต่ อ คนอื่ น ในสภำพสั ง คมที่
สลับซับซ้อนในปัจจุบันมีมำกขึ้น ทำให้ในสังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกัน เมื่อเกิดกำรกระทำที่ไม่ดี ทำ
ให้เกิดปัญหำตำมมำ ทำให้มีกำรกำหนดเป็นกฎหมำยเพื่อลงโทษและเอำผิดแก่ผู้กระทำผิดเพื่อให้เกิดควำม
เป็นธรรมในสังคม ดังนั้นจะเห็นว่ำ จริยธรรมนั้นเกิดขึ้นก่อน เมื่อจริยธรรมไม่สำมำรถควบคุมได้ จึงต้อง
กำหนดเป็นข้อกฎหมำยเพื่อใช้ในกำรควบคุมพฤติกรรมคน

องค์ประกอบของจริยธรรม
กำรจะนับ ว่ำจริยธรรมเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำพฤติกรรมที่ดีงำมของบุคคลได้นั้น จะต้องมี
องค์ประกอบที่สำคัญอันเป็นรำกฐำนไปสู่กำรพัฒนำเชิงจริยธรรมซึ่ง กรมวิชำกำร (2523 : 5) และ
เนตร์พัณณำ ยำวิรำช (2549 : 11) ได้อธิบำยองค์ประกอบของจริยธรรมว่ำประกอบด้วย 3 ส่วน สรุปได้ ดังนี้
1. องค์ประกอบด้ำนควำมรู้เหตุรู้ผล หมำยถึง ควำมเข้ำใจในควำมถูกต้องคือ รู้ว่ำอะไรถูกต้อง
สำมำรถตัดสินแยกแยะควำมถูกต้องออกจำกควำมไม่ถูกต้องได้ด้วยกำรคิด
2. องค์ประกอบทำงด้ำนอำรมณ์ควำมรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดี ควำมเชื่อ คือ ควำมพึงพอใจ ศรัทธำ
ควำมเลื่อมใส ควำมรู้สึกชื่นชมยินดี ควำมนิยมที่จะรับมำเป็นแนวทำงปฏิบัติ
3. องค์ประกอบทำงด้ำนพฤติกรรมที่แสดงออก หมำยถึง พฤติกรรมที่บุคคลตัดสินใจได้ว่ำกระทำ
ถูกหรือผิดในสถำนกำรณ์แวดล้อมต่ำง ๆ
เนื่องจำกองค์ประกอบจริยธรรมประกอบด้วย 3 ส่วนดังกล่ำวข้ำงต้น กำรพัฒนำคนในด้ำน
จริยธรรมจึงต้องพัฒนำ 3 ด้ำนไปด้วยกัน ในกำรดำเนินชีวิตของคนนั้น องค์ประกอบทั้ง 3 ประกำรเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันอย่ำงใกล้ชิด กล่ำวคือ พฤติกรรมของคนที่แสดงออกมำทั้ง ทำงกำย และทำงวำจำ นั้น จะมี
ควำมสัมพันธ์กันทำงจิตใจและสติปัญญำ
นอกจำกนี้ ขัตติยำ กรรณสูต และคณะ (2547 : 19) ได้อธิบำยลักษณะขององค์ประกอบของ
จริยธรรมไว้ ดังนี้
1. องค์ประกอบด้ำนควำมรู้เชิงจริยธรรม คือ ควำมรู้ที่ได้รับกำรอบรมสั่งสอนสืบทอดกันมำ ใน
สั ง คมว่ ำ สิ่ งใดควรท ำเพื่ อ ให้ เ ป็ น ที่ ย กย่ อ งสรรเสริ ญ และสิ่ ง ใดไม่ ควรท ำเพรำะเป็น สิ่ ง ไม่ ดี ไม่ เ หมำะสม
ก่อให้เกิดอันตรำยหรือควำมเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น เช่น กำรพูดควำมจริงเป็นสิ่งดี กำรพูดเท็จเป็นสิ่ง
ไม่ดี ไม่ควรทำ เป็นต้น
2. องค์ประกอบด้ำนเหตุผลทำงจริยธรรม ได้แก่ เหตุผลที่ผู้กระทำใช้อธิบำยถึงสิ่งที่เขำทำว่ำมีอะไร
เป็นเหตุจูงใจให้เขำทำสิ่งนั้น ๆ ลงไป เหตุผลของกำรกระทำที่สอดคล้องเป็นที่ยอมรับของสังคม ย่อมทำให้
พฤติกรรมเป็นที่ยอมรับไปด้วย แต่บำงครั้งเหตุผลส่วนตัวอำจขัดแย้งต่อควำมรู้สึกของคนส่วนใหญ่ กำรใช้
เหตุผลจึงขึ้นอยู่กับสภำพกำรณ์และจังหวะเวลำด้วย เช่น กำรทำแท้งเพื่อรักษำชีวิตมำรดำ หรือกำรทำแท้ง
กรณีถูกข่มขืน อำจเป็นที่ยอมรับได้ เป็นต้น
3. องค์ประกอบด้ำนทัศนคติ หมำยถึง ควำมรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรมต่ำง ๆ ว่ำเป็นสิ่งที่
สมควรหรือไม่ เห็นด้วยกับพฤติกรรมนั้น ๆ หรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะสอดคล้องกับค่ำนิยมในสังคมนั้น ๆ
เช่น คนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อกำรปรำบปรำมยำเสพติดโดยวิธีเด็ดขำด เพรำะเห็นว่ำเป็นสิ่งเลวร้ำยทำลำย
สังคม แต่บำงส่วนอำจไม่เห็นด้วย เพรำะคิดว่ำควรใช้กระบวนกำรยุติธรรมในกำรตัดสินก่อน
4. องค์ประกอบด้ำนพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ได้แก่ กำรที่บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือประพฤติในสิ่ง
ที่คนส่วนใหญ่ในสังคมเห็นว่ำถูกต้องดีงำม เช่น กำรทำบุญสุนทำน กำรทำงำนอย่ำงซื่อสัตย์ เป็นต้น
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จะเห็นได้ว่ำองค์ประกอบดังกล่ำวข้ำงต้น เกิดจำกตัวบุคคล เกิดจำกครอบครัวอันเป็นสถำบันแรก
ของบุ ค คล เกิ ด จำกกำรเลี้ ย งดู ก ำรได้ รั บ กำรปลู ก ฝั ง กำรถ่ ำ ยทอดสื บ ต่ อ มำเป็ น แบบอย่ ำ ง ประเพณี
วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดี มีกำรฝึกฝนปฏิบัติอย่ำงสม่ำเสมอจนเป็นควำมเคยชินที่ดีงำม ดังนั้นแนวคิดใน
กำรพั ฒ นำจริ ย ธรรมของบุ ค คลโดยพั ฒ นำองค์ ป ระกอบจริ ย ธรรมในทุ ก ด้ ำ น โดยเริ่ ม จำกกำรพั ฒ นำ
องค์ประกอบสำคัญอันดับแรก ได้แก่ ปัญญำ หรือควำมรู้ ด้วยเห็นว่ำปัญญำเป็นองค์ประกอบสำคัญในกำร
ส่งเสริมให้บุคคลแสดงพฤติกรรมในทำงที่ถูกต้องและเป็นตัวควบคุมอำรมณ์และควำมรู้สึกให้เป็นอิสระ เป็น
สุขจำกแรงกระทบกระทั่งทั้งปวง

เกณฑ์ในการตัดสินจริยธรรม
ธรรมชำติมนุ ษย์ โ ดยทั่ว ไปแล้ วจะมีลั กษณะพฤติกรรมที่ แตกต่ำงกันตำมพื้นฐำนของแต่ล ะคน
สำเหตุก็เพรำะว่ำมนุษย์มีควำมแตกต่ำงกันทั้งในด้ำนควำมรู้ เจตคติ ค่ำนิยม กระบวนกำรกล่อมเกลำทำง
สังคม ส่งผลให้พฤติกรรมมนุษย์ที่แตกต่ำงกันแม้จะในกรณีเดียวกันก็ตำม กำรที่มนุษย์จะมีพฤติ กรรมใด ๆ ก็
ตำมมักจะถูกตัดสินในพฤติกรรมนั้น ๆ ว่ำถูกหรือ ผิด ดีหรือชั่ว ซึ่งเป็นปัญหำที่สำคัญกับกำรตัดสินจริยธรรม
กำรตัดสินจริยธรรมใด ๆ ว่ำสิ่งนี้ผิด สิ่งนี้ถูก สิ่งนี้ควร หรือไม่ควร จะต้องสำมำรถอธิบำยถึงหลักเกณฑ์กำร
ตัดสินดังกล่ำว สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในกำรตัดสินจริยธรรมโดยทั่วไปมี ดังนี้

1. เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมโดยใช้หลักจริยศาสตร์
จริยศำสตร์ เป็นศำสตร์ที่ศึกษำเกี่ยวกับหลักแห่งควำมประพฤติอันเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือใน
กำรตัดสินควำมดีควำมชั่ว ถูกผิดในพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์โลก หลักแห่งควำมประพฤติที่เป็นค่ำนิยมที่
พึงประสงค์ของสังคม สำหรับหลักกำรตัดสินจริยธรรมโดยใช้หลักจริยศำสตร์นั้น ได้มีนักวิชำกำรสำคัญ ได้แก่
อมรำ เล็กเริงสินธุ์ (2542 : 71-72) และ บุญมี แท่นแก้ว (2550 : 121-123) ที่ได้อธิบำยเกณฑ์ตัดสิน
จริยธรรมโดยใช้หลักจริยศำสตร์ผู้เขียนได้สรุปโดยภำพรวมไว้ ดังนี้
1.1 หลักจริยศำสตร์ของ Kant
Kant มีควำมเห็นว่ำ ดี ชั่ว ถูกผิด เป็นคุณค่ำทำงศีลธรรมนั้น จะต้องเป็นสิ่งตำยตัว กล่ำวคือ
ถ้ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกำรกระทำอันใดอันหนึ่งเป็นสิ่งดี มันจะต้องดีเสมอ โดยไม่เลือกเวลำสถำนที่ สิ่งแวดล้อม
หรือตัวบุคคลแต่อย่ำงใด เช่น กำรพูดควำมจริง ถ้ำเรำถือว่ำกำรพูดควำมจริงบำงเวลำก็ดี บำงเวลำก็ไม่ดี
เช่นนี้ เท่ำกับเรำยอมรับว่ำโดยตัวมันแล้ว กำรพูดควำมจริงไม่มีค่ำเลย ค่ำของมันอยู่ที่เวลำ ควำมดีของมัน
เปลี่ยนไปตำมกำลเวลำ โดยหลักของ Kant นั้น กำรพูดจริงเป็นสิ่งที่ดี และต้องดีตลอดไป ไม่ว่ำจะพูดเมื่อไร
ที่ไหน กับใคร และสถำนกำรณ์เช่นไร
ควำมคิดของ Kant กำรกระทำที่ดีหรือกำรกระทำที่ถูกคือกำรกระทำที่เกิดจำกเจตนำดี จุดเด่น
ที่สุดในแนวคิดของ Kant คือ กำรสอนให้คนรู้สึกสำนึกในหน้ำที่ Kant เห็นว่ำกำรโกงนั้นผิดแน่ๆ แต่ควำม
ซื่อสัตย์ก็มิใช่ว่ำควรได้รับกำรสรรเสริญเสมอไป ควำมซื่อสัตย์ที่เกิดขึ้ นจำกกำรหวังผลประโยชน์ไม่มีควำมดี
อะไรทำงศีลธรรม แต่ควำมซื่อสัตย์ที่เกิดจำกกำรสำนึกในหน้ำที่เป็นสิ่งประเสริฐ Kant สอนไม่ให้คนยกตัวเอง
เหนือกฎแห่งศีลธรรม ซึ่งไม่มีข้อยกเว้นสำหรับใคร นอกจำกนี้ Kant ยังบอกว่ำมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีของ
ตัวเอง ดังนั้นกำรใช้คนเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุจุดหมำยบำงอย่ำงนั้นเป็นกำรกระทำที่ผิดอย่ำงไม่มีข้อแม้
เพรำะทุกคนมีคำ่ ของตัวเองและค่ำเท่ำกับผู้อื่น
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1.2 มโนธรรมโดยสมบูรณ์
มโนธรรม คือ จิตสำนึกที่มนุษย์ทุกคนมีโดยธรรมชำติ มโนธรรม คือ ควำมรู้สึกระลึกได้รู้เองว่ำ
อะไรเป็นควำมดี อะไรเป็น ควำมชั่วในฐำนะที่เป็นมนุษย์ โดยไม่มีใครแนะนำสั่ งสอน ดังนั้นมโนธรรมจึง
จัดเป็นเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมมีลักษณะที่ถือว่ำเกณฑ์ตัดสิน ควำมดี-ชั่ว ถูก-ผิด มีควำมแน่นอนตำยตัว
เนื่องจำกมนุษย์มีมโนธรรมประจำใจอยู่ทุกคน หรือมีจิตใจสูง รู้ถูก -ผิดได้ด้วยตัวเอง จึงได้นำม
ว่ำมนุษย์ คือผู้ที่มีจิตใจสูง รู้เหตุ รู้ผล รู้ชั่ว รู้ดี บำงครั้งไม่จำเป็นต้องพิสูจน์หรือคิดหำเหตุผลมำประกอบ เช่น
ทำไมมนุษย์เรำจึงไม่แต่งงำนกับบุคคลในตระกูลเดียวกัน ทำไมบุตรจึงต้องเรำเคำรพบิดำมำรดำ เป็นต้น ซึ่ง
เมื่อให้อธิบำยด้วยเหตุผลก็อำจจะอธิบำยไม่ได้ แต่ที่ปฏิบัติเช่นนั้นเพรำะควำมรู้สึกว่ำเป็นควำมดี ควำมงำม
ควำมรู้สึกเช่นนี้เองเรียกว่ำ มโนธรรม เพรำะควำมมีมโนธรรมอยู่ในจิตใจดังกล่ำว และเป็นเกณฑ์ตำยตัวเพียง
เกณฑ์เดียวที่ตัดสินควำมถูก-ผิด จึงเรียกเกณฑ์นี้ว่ำ มโนธรรมสมบูรณ์
นักทฤษฎีมโนธรรมสมบูรณ์ถือว่ำมนุษย์มีอินทรีย์พิเศษอีกอันหนึ่ง ที่เป็นเครื่องมือมนุษย์ให้รู้จัก
ควำมดี ตัดสินควำมดีได้ อินทรีย์นี้ช่วยให้มนุษย์ตัดสินชี้ขำด ควำมถูก-ผิด-ดี-ชั่ว ได้บำงคนเรียกอินทรีย์พิเศษ
นี้ว่ำ “ปัญญำ”บำงคนเรียกว่ำ “มโนธรรม” บำงคนเรียกว่ำ “อินทรีย์ทำงศีลธรรม” แต่ถึงจะเรียกอย่ำงไรก็
ตำมอินทรีย์พิเศษนี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของร่ำงกำย เหมือนประสำททั้ง 5 แต่เป็นส่วนหนึ่งของจิต หรือวิญญำณ
รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เป็นลักษณะรูปธรรม ต้องอำศัยอินทรีย์คือ ตำ หู จมูก ลิ้น กำย ที่เป็นรูปธรรมชี้
ขำด ส่วนดี-ชั่ว ถูก-ผิด เป็นนำมธรรม จึงต้องอำศัยปัญญำ หรือมโนธรรมเป็นเครื่องตัดสิน
1.3 จริยธรรมสมบูรณ์
จริยธรรมสมบูรณ์ หรือเรียกอีกอย่ำงว่ำ ลัทธิสมบูรณ์นิยม แนวคิดนี้มีทัศนะว่ำ คุณค่ำทำง
จริยธรรมเป็นสิ่งสมบูรณ์ในตัวมันเอง ควำมดีควำมชั่ว ควำมถูกควำมผิด จึงเป็นสิ่งที่แน่นอนตำยตัว ถ้ำกำร
กระทำสิ่งหนึ่งดี ย่อมดีเสมอไป ไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและปัจจัยภำยนอก เช่น บุคคลและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ในทำงตรงกันข้ำมควำมชั่วก็เช่นเดียวกัน ย่อมสมบูรณ์ในตัวมันเอง ดังนั้น จริยธรรมสมบูรณ์จึงมีควำมเชื่อว่ำ
เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมที่ถูกต้องที่สุดจึงมีเพียงเกณฑ์เดียวเท่ำนั้น ทัศนะเช่นนี้ได้รับกำรสนับสนุนจำกปรัชญำ
จำรย์ Socrates ซึ่งเป็นนักปรัชญำที่มีชื่อเสียงมำกคนหนึ่งในสมัยกรีกโบรำณ
แนวคิดดังกล่ำวนี้ ได้มีกำรวิเครำะห์กันว่ำมีควำมสอดคล้องกับหลักจริยศำสตร์ ของ Kant คือ
เห็นว่ำศีลธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงอย่ำงแน่นอนตำยตัว ควำมดี -ควำมชั่วไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์กำหนดขึ้นเองตำม
ประโยชน์สุขและผลที่เกิดขึ้น กฎศีลธรรมในทัศนะของ Kant จึงมีกฎเกณฑ์ตำยตัวและเป็นสิ่งมีค่ำในตัวมัน
เอง ควำมถูกผิดของกำรกระทำ พิจำรณำจำกหลักกำรหรือเจตนำที่ กระทำไม่ใช่ผลจำกกำรกระทำ ถ้ำกำร
กระทำนั้นเกิดจำกเจตนำดี ก็ถือว่ำเป็นกำรกระทำดี เช่นกำรกระทำที่เกิดจำกกำรสำนึกในหน้ำที่เพื่อหน้ำที่
โดยไม่หวังผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น
1.4 สัมพัทธนิยม
สัมพัทธนิยมเชื่อว่ำค่ำทำงจริยธรรมเป็นอัตวิสัย ควำมดีควำมชั่วไม่ได้มีคุณค่ำที่ดีอยู่ในตัวมันเอง
และไม่เป็นอิสระ แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยและเงื่อนไขภำยนอกอื่น ๆ คุณค่ำทำงจริยธรรมหรือควำมดี ควำมชั่ว
ควำมถูกควำมผิดเป็นสิ่งสัมพัทธ์คือผันแปรไปตำมสภำพกำลเวลำ ดังนั้นกำรกระทำอย่ำงหนึ่ง เช่น กำรพูด
โกหก จะถูก ผิด ดี ชั่วอย่ำงไรก็ยังไม่สำมำรถตัดสินได้ จนกว่ำจะทรำบว่ำ ใครโกหกใคร โกหกทำไม โกหก
แล้วเป็นอย่ำงไร เช่นแพทย์โกหกคนไข้เพื่อหวังผลดีในกำรรักษำ กำรโกหกเช่นนี้ถือว่ำไม่ผิด เป็นต้น
ฝ่ำยสัมพัทธนิยมยังได้แบ่งกำรตัดสินจริยธรรมออกเป็น 2 ฝ่ำย คือ
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1.4.1 มำตรฐำนในกำรตัดสินปัญหำทำงจริยธรรม จะต้องขึ้ นอยู่กับแต่ละบุคคล Hobbes
กล่ำวว่ำ สิ่งที่ดีคือสิ่งที่บุคคลต้องกำร ส่วนสิ่งที่ชั่ว คือสิ่งที่บุคคลไม่ต้องกำรนั่นเอง ฉะนั้น ทัศนะอย่ำงนี้จึง
สรุปได้ว่ำ สิ่งที่ดีคือสิ่งที่ตนเองชอบ
1.4.2 มำตรฐำนในกำรตัดสินปัญหำทำงจริยธรรม จะต้องขึ้นอยู่กับจำรีตประเพณีของแต่ละ
สังคม ในฐำนะควำมดี ควำมชั่ว ควำมถูก ควำมผิด ไม่แน่นอนตำยตัว ควรอำศัยจำรีตประเพณีในแต่ละสังคม
เป็นเกณฑ์ในกำรตัดสินจริยธรรม เพรำะว่ำ
1) หลั กควำมจริ ง มีอ ยู่ ว่ ำ ค่ำ นิย ม และขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของสั งคมเกิด จำก
สภำพแวดล้อมที่เจริญเติบโตขึ้น มำ จึงสำมำรถปลูกฝังหลักควำมเชื่อให้ บุคคลในสังคมเดียวกันมีค่ำนิยม
คล้ำยคลึงกัน ถ้ำใครประพฤติผิดจำกขนบธรรมเนียม ประเพณีของสังคมนั้น ๆ ย่อมถือว่ำเลว ชั่ว แต่ถ้ำ
ประพฤติตำมย่อมถือว่ำดีและถูกต้อง
2) สังคมส่ วนใหญ่จะเชื่อว่ำสุ ขและทุกข์ย่อมมีจริง ครรลองในกำรปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ควำมสุข จะต้องปฏิบัติตำมขนบธรรมเนียมประเพณีที่คนรุ่นก่อนเคยปฏิบัติสืบทอดกันมำ และประโยชน์สุขที่
สังคมต้องกำรย่อมเกิดขึ้นได้ เรำจึงควรทำตำมขนบธรรมเนียมประเพณีดังกล่ำว
3) เพื่อให้ เ กิดประโยชน์ อย่ ำงแท้จริง จึงไม่ควรใช้ห ลักศีลธรรมหรือ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีหนึ่งไปตัดสินจริยธรรมของอีกสังคมหนึ่ง เพรำะขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละสังคมย่อมมี
ควำมแตกต่ำงกัน
จึงอำจกล่ ำวได้ว่ำ มำตรฐำนในกำรตัดสินปัญหำทำงจริยธรรมของฝ่ำยสัมพัทธนิยมจัดเป็น
อัตนัยนิยม เพรำะขึ้นอยู่กับมนุษย์เป็นผู้กำหนดขึ้นเองด้วยเหตุผลต่ำง ๆ กัน จึงไม่ค่อยแน่นอนไม่ตำยตัว เมื่อ
ตนเห็นว่ำดีเป็นที่ชอบใจของตนเองแล้ว จึงชักชวนให้ผู้อื่นเชื่อตำม ให้เห็นชอบด้วย ฉะนั้นบำงระบบจึงมีคน
เชื่อถือมำก บำงระบบก็มีคนเชื่อถือน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถของผู้สอนหรือเจ้ำของระบบนั้น ๆ
2. เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมในทัศนะสังคมวิทยา
ในทัศนะทำงสังคมวิทยำ เห็นว่ำคุณค่ำทำงจริยธรรมจะมีคุณค่ำอย่ำงแท้จริงก็ต่อเมื่อสังคมมนุษย์
ได้นำไปใช้จริง ดังนั้น กำรตัดสินทำงจริยธรรม จึงต้องคำนึงถึงหลักปทัสถำนหรือบรรทัดฐำน ทำงสังคม ซึ่ง
สุพัตรำ สุภำพ และสัญญำ สัญญำวิวัฒน์ (2534:10) ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
2.1 วิถีประชำ
เป็ น ควำมประพฤติ ที่ เ หมำะสมดี ง ำม ปฏิ บั ติ กั น มำนำนจนเกิ ด ควำมเคยชิ น เช่ น
ขนบประเพณี แบบแผน กิริยำมำรยำท กำรมีสัมมำคำรวะ กำรรู้จักที่ต่ำที่สูง กำรอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นต้น
สิ่งเหล่ำนี้เป็นมำตรฐำนของแต่ละคน และไม่มีผลบังคับเคร่งครัดนัก ถ้ำใครไม่ประพฤติตำม เช่น ไม่มีสัมมำ
คำรวะ ไม่อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่แต่งตัวตำมธรรมเนียมประเพณี เช่น ไปงำนศพไม่แต่งกำยด้วยชุดสีดำ หรือ
ชำยที่แต่งงำนก่อนอุปสมบท สังคมก็จะซุบซิบ นินทำ ตำหนิติเตียน หรือไม่คบหำสมำคมด้วย ทำให้ผู้นั้นเกิด
ควำมไม่สบำยใจ วิถีประชำเป็นเรื่องของควำมเหมำะสมไม่เหมำะสม ในกำรแสดงพฤติกรรมทำงสังคม
2.2 จำรีตประเพณีหรือกฎของศีลธรรม
เป็ น บรรทั ด ฐำนทำงสั ง คมอี ก รู ป แบบหนึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ ห้ ำ มทำงสั ง คมที่ มี
ควำมสำคัญกับกำรดำรงอยู่ของสังคม หรือเพื่อสวัสดิภำพของคนส่วนใหญ่ จำรีตเป็นข้อบังคับที่มีผลสะท้อน
รุนแรงหำกไม่กระทำตำม เช่น ห้ำมไม่ให้ลูกเนรคุณต่อพ่อแม่ ห้ำมแพทย์เปิดเผยควำมลับของคนไข้ จำรีตจึง
เป็นเรื่องที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึก ของบุคคล จำรีตจะกำหนดสิ่งถูกหรือผิด บุญหรือบำปโดยไม่ต้องบอกเหตุผล
2.3 กฎหมำย
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เป็ น บทบั ญญัติเป็ น ลำยลั กษณ์ อักษร และมีห น่ว ยงำนบัง คับ เป็นแนวประพฤติปฏิบัติ ที่
กำหนดโดยรัฐ มีกำรลงโทษอย่ำงมีระเบียบแบบแผน ถ้ำหำกไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เขียนไว้ บำงครั้งก็
นำเอำจำรีตไปใช้ในกฎหมำยก็มี ถ้ำมีกำรตัดสินตำมกระบวนกำรกฎหมำยแล้วถือว่ำถูกต้องชัดเจน เป็นแบบ
แผนได้ เป็ น เกณฑ์กำรตัดสิ น พฤติกรรมทำงจริยธรรมได้ถูก ต้อง เพรำะกฎหมำยมีไว้เพื่ อประโยชน์ของ
ส่วนรวม โดยยึดถือประโยชน์ของสังคมมำก่อนผลประโยชน์ของแต่ละบุคคล
3. เกณฑ์การตัดสินจริยธรรมในทัศนะทางพุทธศาสนา
เนื่ องจำกจริ ย ธรรมที่คนไทยนำมำประยุกต์ใช้ส่ ว นใหญ่ เป็นจริยธรรมที่ปรำกฏในคำสอนของ
พระพุ ท ธศำสนำ และคนไทยส่ ว นใหญ่ ก็ นั บ ถื อ พระพุ ท ธศำสนำมำเป็ น เวลำช้ ำ นำน จึ ง อำจนั บ ได้ ว่ ำ
พระพุทธศำสนำเป็นศำสนำประจำชำติในเชิงพฤตินัยอีกด้วย และมีอิทธิพลต่อกำรดำรงชีวิตหรือกำรอยู่
ร่ ว มกั น ในสั ง คม ดั ง นั้ น เกณฑ์ ก ำรคั ด สิ น จริ ย ธรรมในสั ง คมไทย ควรใช้ เ กณฑ์ ตั ด สิ น ตำมหลั ก กำรทำง
พระพุทธศำสนำด้วย
เกณฑ์กำรตัดสินจริยธรรมที่ประมวลไว้ในหนังสือพุทธรรม โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
(2541 : 179-180) อธิบำยโดยสรุปมี 2 หลักเกณฑ์ ดังนี้
3.1 เกณฑ์หลัก
3.1.1 ตัดสินด้วยควำมเป็นกุศล หรืออกุศล โดย
1) พิจำรณำมูลเหตุว่ำ เป็นเจตนำที่เกิดจำกกุศล หรือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ หรือเกิด
จำกอกุศล หรือ โลภะ โทสะ โมหะ
2) พิจำรณำตำมสภำวะว่ำ เป็นสภำพเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจหรือไม่ ทำให้จิตสบำย ไร้โรค
ปลอดโปร่ง ผ่องใส สมบูรณ์หรือไม่จะส่งเสริมหรือบั่นทอนคุณภำพและสมรรถภำพของจิตหรือจะช่วยให้กุศล
ธรรม (สภำพที่เกื้อกูล) ทั้งหลำยเจริญงอกงำม อกุศลกรรมลดน้อยลง หรือทำให้กุศลกรรมทั้งหลำยลดน้อยลง
อกุศลกรรมทั้งหลำยเจริญงอกงำมขึ้นตลอดจนมีผลต่อบุคลิกภำพอย่ำงไร
3.2 เกณฑ์ร่วม
3.2.1 ใช้มโนธรรมคือควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเองพิจำรณำว่ำกำรกระทำนั้นเองติ
เตียนตนเองได้หรือไม่ เสียควำมเคำรพตนหรือไม่
3.2.2 พิจำรณำควำมยอมรับของวิญญูชน นักปรำชญ์ หรือบัณฑิตชนว่ำเป็นสิ่งที่วิญญู ชน
ยอมรับหรือไม่ ชื่นชมสรรเสริญ หรือตำหนิติเตียน
3.2.3 พิจำรณำลักษณะและผลของกำรกระทำต่อตนเองต่อผู้อื่น
1) เป็นกำรเบียดเบียนตนเอง และเบียดเบียนผู้อื่น กระทำตนเองหรือผู้อื่นให้ได้ รับควำม
เดือดร้อนหรือไม่
2) เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขหรือเป็นไปเพื่อโทษทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่น
นอกจำกนี้ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2541 : 179-180) ยังได้สรุปหลักเกณฑ์ตัดสินควำมดี
ควำมชั่วหรือกรรมดีกรรมชั่วตำมแนวกรรมนิยำมล้วน ๆ โดยหลักกรรมนิยำมที่มีควำมสัมพันธ์กับสังคมนิยม
ทั้งโดยสภำพอย่ำงมีคุณค่ำซึ่งเป็นคุณค่ำโดยสภำวะบ้ำง โดยเป็นคุณค่ำตำมที่กำหนดให้บ้ำงไว้อีกสำนวนหนึ่ง
ว่ำ
1) ว่ำด้วยคุณโทษต่อชีวิต จิตใจ และบุคลิกภำพ คือเป็นสภำวะที่เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจ
หรือไม่ เอื้อต่อคุณภำพชีวิตหรือไม่ ส่งเสริมหรือบั่นทอนคุณภำพและสมรรถภำพทำงจิต ทำให้กุศลธรรมหรือ
อกุศลธรรมทั้งหลำยอื่นลดลงหรือเจริญขึ้น ช่วยสร้ำงเสริมบุคลิกภำพที่ดีงำมหรือไม่
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2) ว่ำด้วยคุณโทษต่อบุคคล คือเป็นกำรเบียดเบียนตนหรือไม่ โดยทำตนให้เดือดร้อนหรือไม่
เป็นไปเพื่อทำลำยหรืออำนวยประโยชน์สุขที่แท้จริงแก่ตน
3) ว่ำด้วยคุณโทษต่อสังคม คือ เป็นกำรเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่ กระทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
หรือไม่ เป็นไปเพื่อทำลำยหรืออำนวยประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น และแก่ส่วนรวม
4) ว่ำด้ว ยมโนธรรมหรื อโดยสำมัญสำนึกอันมีตำมธรรมชำติของควำมเป็นมนุษย์คือ
พิจ ำรณำเห็น ด้ว ยควำมรู ้สึก ผิด ชอบชั่ว ดีข องตนเองว่ำ กำรกระทำนั้น เมื่อ ทำแล้ว ตนเองติเ ตีย นหรือ
กล่ำวโทษตนเองได้หรือไม่
5) ว่ำโดยมำตรฐำนทำงสังคม คือ บัญญัติทำงศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณีและสถำบัน ต่ำงๆ
ทำงสังคม เช่น กฎหมำย เป็นต้น โดยขึ้นอยู่ต่อกำรใคร่ครวญตรวจสอบกลั่นกรองของวิญญูชนทั้งหลำยตำมกำล
สมัยที่จะไม่ให้ถือกันไปโดยงมงำยหรือผิดพลำดคลำดเคลื่อน คลอดจนกำรใคร่ครวญแล้วยอมรับหรือไม่ของ
วิญญูชนเหล่ำนั้นในแต่ละกรณี
ท่ำนผู้รู้ทำงพระพุทธศำสนำ ที่ได้สรุปหลักเกณฑ์กำรตัดสินจริยธรรมของพระพุทธศำสนำว่ำ
กำรตัดสินควำมดีควำมชั่วในพระไตรปิฎกโดยรวบรวมยอดนั้นว่ำพระพุทธองค์ตรัสวิธีกำรวินิจฉัยว่ำอะไร
คือ ควำมดีควำมชั่ว เรำสำมำรถจำแนกออกเป็น 2 ประกำร คือ 1) กำรวินิจฉัยโดยพิจำรณำสำเหตุของ
กำรกระทำโดยกำรสืบ ค้น แหล่งที่มำ และ 2) กำรวินิจฉัยโดยพิจำรณำผลลัพธ์ที่ปรำกฏออกมำของกำร
กระทำซึ่ง พระเมธีธรรมำภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2533 : 28) อธิบำยไว้ ดังนี้
1) วินิจฉัยโดยพิจำรณำสำเหตุที่มำแห่งกำรกระทำ
ประกำรแรก หมำยถึงวิธีกำรตัดสิ นจริยธรรมในพุทธจริยศำสตร์อยู่ที่กำรพิจำรณำด้ว ย
สติปัญญำเพื่อจะสืบสำวค้นคว้ำถึงเบื้องหลังของกำรกำรทำคือกรรมว่ำมีสำเหตุมำจำกอะไร พระพุทธศำสนำ
สอนถึงเหตุแห่งกำรกระทำควำมชั่วว่ำ มำจำกควำมโลภ ควำมโกรธและควำมหลงเป็นสำเหตุที่สำคัญที่ทำให้
เกิดกำรทำควำมชั่ว ที่เรียกว่ำอกุศลมูล ซึ่งแปลว่ำ สำเหตุแห่งควำมชั่วร้ำยส่วนสำเหตุแห่งควำมดีเรียกว่ำกุศ ล
มูล ประกอบด้วย ควำมไม่โลภ ควำมไม่โกรธ ควำมไม่หลง
จำกหลักกุศลมูลและอกุศลมูล ย่อมอธิบำยวิธีกำรวินิจฉัยเกณฑ์กำรตัดสินจริยธรรมใน
พุทธศำสนำ ได้ว่ำ มีเกณฑ์มำตรฐำนในกำรตัดสิน โดยพิจำรณำดูแหล่งที่มำของกำรกระทำเป็นอันดับ แรก
เพรำะในทัศนะของพุทธศำสนำถือว่ำควำมดีหรือควำมไม่โลภ ควำมไม่โกรธ ควำมไม่หลงนั้นมีค่ำควำมดีอยู่ใน
ตัวเองเชิงปรวิสัย ส่วนควำมชั่ว คือ ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลงมีค่ำอยู่ในตัวเองเหมือนกัน กำรที่จะ
ตัดสินว่ำอะไรคือควำมดี ควำมชั่วนั้น แนวคิดของพุทธจริยศำสตร์ถือเอำแหล่งที่มำของควำมดีและควำมชั่ว
ดังกล่ำวมำเป็นมำตรกำรทำงจริยะ หรือเป็นเกณฑ์มำตรฐำนตำยตัวในกำรตัดสินควำมดีควำมชั่ว ให้ตรงและ
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ปรำกฏอยู่ในธรรมชำติในสังคมมนุษย์ตำมหลักจิตนิยำมและกรรมนิยำม โดยมีกำร
กำหนดที่แน่นอนตำยตัวและมีควำมเป็นกฎเกณฑ์อยู่อย่ำงเป็นระเบียบสม่ำเสมอ ฉะนั้น ในทัศนะของพุทธ
ศำสนำจึง เชื่อ ว่ำกุศ ลมูล และอกุศ ลมูล เป็น แหล่งที่มำของกำรกระทำต่ำง ๆ ของมนุษย์และใช้แหล่งที่มำ
เหล่ำนี้เป็นเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมได้เป็นอย่ำงดี
จำกควำมหมำยของกุศลคือควำมดี และอกุศลกรรมคือควำมชั่วดังกล่ำวนั้น ทำให้เรำได้
ทรำบถึงค่ำทำงจริยธรรมและเกณฑ์กำรตัดสิ นจริยธรรมประกำรแรก คือ กำรตัดสินโดยดูแหล่งที่มำของกำร
กระทำ ถ้ำเป็นควำมดีจะต้องเกิดมำจำกรำกเหง้ำของกุศลหรือต้นตอของควำมดี ถ้ำเป็นควำมชั่วย่อมต้องเกิดมำ
จำกรำกเหง้ำของอกุศลหรือต้นตอของควำมชั่ว
2) วินิจฉัยโดยกำรพิจำรณำผลลัพธ์ที่ปรำกฏออกมำของกำรกระทำ
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กำรตัดสินประกำรที่สองนี้หมำยถึงวิธีกำรวินิจฉัยตัดสินจริยธรรมโดยกำรพิจำรณำผลที่
ปรำกฏเกิดขึ้นจำกกำรกระทำดังพุทธพจน์ที่ปรำกฏใน สังยุตตนิกำย สคำถวรรค (มหำมกุฎรำชวิทยำลัย ,
2525 : 68) ว่ำ
“บุคคลทำกรรมใดแล้ว ย่อมเดือดร้อนภำยหลังมีหน้ำชุ่มด้วย
น้ำตำร้องไห้อยู่ เสวยผลแห่งกรรมใดกรรมนั้นที่เขำทำแล้วไม่ดีเลย บุคคล
ทำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนในภำยหลัง มีจิตอิ่มเอิบอิ่มใจดีเสวยผลแห่ง
กรรมใด กรรมนั้นที่เขำทำแล้วเป็นกำรดี”
จำกข้อควำมนี้ แสดงให้ เห็ นถึงเกณฑ์กำรตัดสินจริยธรรมโดยสำมำรถวินิจฉัยดูผ ลของกำร
กระทำดีชั่ว ผลของกำรกระทำดัง กล่ำ วได้บ่ง ชี้ว ่ำ กำรกระทำกรรมชั่ว จะต้องมีโ ทษคือ ควำมเดือ ด ร้อน
ภำยหลัง เพรำะว่ำเป็นผลแห่งกรรมชั่วนั้น แต่ว่ำในทำงตรงกันข้ำมถ้ำมนุษย์ทำกรรมดี ผลแห่งกรรมดีที่ทำ
นั้นย่อมจะต้องมีผลดีติดตำมมำ จิตใจของเขำย่อมจะได้รับควำมสุขสบำยโดยไม่มีควำมเดือดร้อนภำยหลังและ
ไม่มีโทษ
4. เกณฑ์อื่น ๆ ทีใ่ ช้ในการตัดสินพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
นอกจำกเกณฑ์ดังกล่ำวมำที่ได้อธิบำยถึงหลักกำรตัดสินพฤติกรรมเชิงจริยธรรมแล้ว ยังมีเกณฑ์อื่น
ๆ ที่มีผู้เสนอไว้ ดังนี้
วิทย์ วิศทเวทย์ (2526 : 121-122) ที่ได้สรุปเกณฑ์ในกำรตัดสินพฤติกรรมทำงจริยธรรมของ
มนุษย์ ดังนี้
1) ใช้มนุษย์เป็นผู้ตัดสินทัศนะนี้ถือว่ำมนุษ ย์เป็นผู้วัดทุกสิ่ง คนแต่ละคนเป็นศูนย์กลำงของทุก
สิ่ง ควำมดี ควำมชั่วขึ้นอยู่กับควำมรู้สึกแต่ละคน
2) ใช้สั งคม จำรีตประเพณี ศำสนำเป็นเกณฑ์ตัดสิ น ทัศนะนี้ถือเอำควำมเห็ นสั งคม จำรีต
ประเพณีของสังคมหรือศำสนำเป็นเกณฑ์ตัดสิน เพรำะสังคมแต่ละสังคม ย่อมมีวัฒนธรรมแตกต่ำงกันตำม
ควำมเห็นของสังคม จึงไม่ควรนำเกณฑ์ของสังคมหนึ่งไปตัดสินกำรกระทำของคนที่อยู่อีกสังคมหนึ่ง
3) ใช้มโนธรรมเป็ น เกณฑ์ตัดสิ น มโนธรรม คือ ส ำนึ กในควำมดีควำมชั่ว หรือปัญญำ หรื อ
อิน ทรี ย์ ทำงศีล ธรรม ซึ่งมนุ ษย์มีติดตัว มำตั้งแต่เกิด ในฐำนะที่มนุษย์หยั่งเห็ นควำมดี ควำมชั่ว ควำมถูก
ควำมผิด ได้โดยตรง จึงใช้เป็นเกณฑ์ในกำรตัดสินควำมถูก-ผิด ดี-ชั่วได้
4) ใช้ประโยชน์สุขเป็นเกณฑ์ตัดสิน ทัศนะนี้ถือว่ำ กำรกระทำอันใดอันหนึ่ง ไม่ดีหรือชั่วใน
ตัวเอง แต่ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่ำ มันก่อให้เกิดประโยชน์ได้แค่ไหน สำหรับลัทธินี้ สิ่งที่เป็นประโยชน์คือสิ่งที่
ก่อให้เกิดควำมสุข หรือให้หลุดพ้นจำกควำมทุกข์ ลัทธินี้เรียกว่ำ “ลัทธิประโยชน์นิยม” และเป็น “สุขนิยม”
คือ กำรกระทำที่ถูกจัดเป็นกำรกระทำ ที่ก่อให้เกิดควำมสุขมำกที่สุดของมนุษย์ หลักกำรในกำรตัดสินกำร
กระทำยึดหลักมหสุขคือกำรกระทำที่ถูก คือกำรกระทำที่ก่อให้เกิดควำมสุขมำกที่สุดกับคนจำนวนมำกที่สุด
5) ใช้เจตนำหรือหลักกำรเป็นเกณฑ์ตัดสิน ทัศนะนี้ถือว่ำ ควำมดี -ควำมชั่ว ผิด-ถูก ซึ่งเป็นค่ำ
ทำงศีลธรรมเป็นสิ่งตำยตัว ไม่เปลี่ยนแปลงไปตำมสิ่งใด ถ้ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกำรกระทำใดกำรกระทำหนึ่งเป็น
สิ่งดี มันจะต้องดีเสมอ เช่นกำรพูดควำมจริง เป็นสิ่งดี ไม่ว่ำใครจะพูด พูดที่ใดเวลำใด จะก่อให้เกิดผลอย่ำงไร
มันก็ยังเป็นควำมดีอยู่เสมอ เพรำะควำมดีมีอยู่ที่ตัวกำรกระทำ กำรกระทำที่ถูก คือกำรกระทำตำมเจตนำดี
เป็นเจตนำที่กระทำตำมหน้ำที่ของมนุษย์ซึ่งทุกคนยอมรับและปฏิบัติได้เป็นกฎทำงศีลธรรม ที่เป็นกฎสำกลใช้
กับทุก ๆ คนได้ในทุกสังคม โดยไม่คำนึงถึงควำมรู้สึก อำรมณ์ หรือผลประโยชน์อย่ำงใดที่จะเกิดตำมมำ
นอกจำกนี้ยังมีเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมตำมแนวทำงของ Socrates ที่ปรำกฏในบทสนทนำชื่อ
Crito ซึง่ ชัชชัย คุ้มทวีพร (2540 : 18-19) ได้สรุปไว้ ดังนี้
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1) อย่ำใช้อำรมณ์ในกำรตัดสิน แต่เรำต้องสำรวจและวิเครำะห์ จำกนั้นจึงเลือกใช้ข้อมูลที่
ถูกต้องในทุกขั้นตอน เรำต้องมีควำมคิดที่ชัดเจนและใช้เหตุผลอย่ำงดีที่สุด
2) อย่ำเชื่อมติมหำชน ทั้งนี้เพรำะคนส่วนใหญ่มักใช้อำรมณ์ และควำมรู้สึกในกำรตัดสินเรื่อง
ต่ำง ๆ ดังนั้นจึงมีโอกำสผิดพลำดมำก นั่นคือเรำต้องคิดหำคำตอบที่ถูกต้องด้วยตัวเรำเอง
3) ต้องแยกพิจำรณำให้ได้ว่ำ สิ่งใดถูกและสิ่งใดผิด กำรพิจำรณำปัญหำในลักษณะนี้ จะตรงกัน
ข้ำมกับกำรพิจำรณำว่ำถ้ำทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วจะเกิดอะไรขึ้น กับเรำ หรือถ้ำทำแล้วมหำชนจะคิดกับตัวเรำ
อย่ำงไร หรือถ้ำทำแล้วเรำจะรู้สึกอย่ำงไร
จะเห็นได้ว่ำ เกณฑ์กำรตัดสินพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ วิทย์ วิศเวทย์ จะใช้หลักเกณฑ์ที่สรุป
ได้จำกหลักกำรทำงจริยศำสตร์มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรตัดสิน ส่วน Socrates จะใช้ดุลยพินิจในกำรตัดสิน
ซึ่งมีหลักกำรที่ว่ำกำรตัดสินพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในกรณีใด ๆ จะต้องปรำศจำกอำรมณ์ควำมรู้สึกและเสียง
ส่วนใหญ่ แต่ให้ใช้ดุลยพินิจแยกแยะถูกผิดด้วยสติปัญญำที่ถูกต้อง
ดังนั้น เกณฑ์ที่ใช้ในกำรตัดสินพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในข้อนี้จึงประกอบด้วยลักษณะสำมประเภท
ด้วยกัน คือ ประเภทแรก ใช้เกณฑ์ในกำรตัดสินโดยใช้หลักจริยศำสตร์ มีลักษณะอธิบำยได้ว่ำควำมดีเป็นสิ่ง
ตำยตัว มีควำมสมบูรณ์อยู่ในตัวเองซึ่งแนวคิดนี้ได้รับอิทธิพลจำก Socrates และ Kant นอกจำกนี้ยังตัดสิน
โดยใช้หลักมโนธรรมหรือจิตสำนึกประจำใจของแต่ละคน ประเภทที่สอง ใช้เกณฑ์จำกหลักสังคมวิทยำซึ่งมี
ควำมเกี่ยวข้องกับจำรีตประเพณีวิถีประชำ รวมทั้งกฎหมำยและระเบียบของสังคม ประเภทที่สำม ใช้เกณฑ์
ตัดสินจริยธรรมจำกหลักกำรทำงพระพุทธศำสนำ โดยมีหลักกำรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นควำมดีเรียกว่ำกุศล ควำม
ไม่ดีเรียกว่ำอกุศล เจตนำแห่งกำรกระทำและผลแห่งกำรกระทำมำเป็นเครื่องมือในกำรตัดสินจริยธรรม

ทฤษฎีการปลูกฝังและการพัฒนาจริยธรรม
กำรปลูกฝังจริยธรรมเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดคุณลักษณะที่สำคัญ คือ กำรพัฒนำควำมคิด หรือเหตุผล
เชิงจริยธรรม ควำมนิยมต่อจริยธรรม และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมซึ่งบุคคลควรจะได้รับกำรฝึกฝนกำรแสดง
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมอย่ำงถูกต้อง ด้วยเหตุผลที่ถูกต้องและด้วยควำมรู้สึกนิยมยินดีต่อพฤติกรรมนั้น ๆ
กำรปลูกฝังจริยธรรมจึงต้องอำศัยอิทธิพลของสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญจึงจะก่อให้เกิดกำรปลูกฝังและ
กำรพั ฒ นำจริ ย ธรรมที่พึงประสงค์ได้ โดยเริ่ มตั้งแต่วัยเด็กเป็นต้นไป กำรปลู กฝั งและพัฒ นำจริยธรรมมี
ลักษณะทฤษฎีที่สำคัญ แบ่งเป็น 4 ทฤษฎีประกอบด้ว ย ทฤษฎีจิตวิเครำะห์ ทฤษฎีกำรเรียนรู้ ทำงสังคม
ทฤษฎีกำรพัฒนำสติปัญญำและจริยธรรม และทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม โดยมีสำระสำคัญ ดังนี้
1. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์
พระรำชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต) (2518 : 71) ได้อธิบำยว่ำ ทฤษฎีนี้มุ่งอธิบำยและศึกษำพฤติกรรม
ของมนุษย์มีสำระสำคัญ คือ จริยธรรมกับมโนธรรม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มนุษย์อยู่ในสังคมกลุ่ม ใด ก็จะ
เรียนรู้ควำมผิดชอบชั่วดีจำกสิ่งแวดล้อมในสังคมนั้น จนมีลักษณะพิเศษของแต่ละสังคมที่เรียกว่ำ เอกลักษณ์
เป็นกฎเกณฑ์ให้ประพฤติปฏิบัติตำมข้อกำหนดโดยอัตโนมัติ คนที่ทำชั่วแล้วรู้สำนึกเกิดหิริโอตตัปปะละอำย
ใจตนเอง ถือว่ำได้รับกำรลงโทษด้วยตนเอง เมื่อสำนึกแล้วพึงละเว้นไม่ปฏิบัติอีกโดยไม่ต้องมีสิ่งควบคุมจำก
ภำยนอก เป็นกำรสร้ำงมโนธรรมขึ้นมำโดยไม่จำเป็นต้องสนใจองค์ประกอบลำดับขั้นพัฒนำกำรทำงจริยธรรม
ในลักษณะทฤษฎีเช่นนี้ บทบำทในกำรปลูกฝังและพัฒนำจิตใจ คือเพื่อเสริมสร้ำงคนที่มีคุณภำพ
และประสิทธิภำพตำมที่ระบบเศรษฐกิจและสังคมต้องกำร ปัจจัยสำคัญที่สุดคือเพื่อฝึกฝนกำรนำสติปัญญำไป
ใช้เป็นประโยชน์แก่กล้ำมำกยิ่งขึ้น พยำยำมหำจุดมุ่งหมำยให้แก่ชีวิต คือควำมเป็นอยู่อย่ำงดีที่สุด คือกำรมี
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อิสรภำพ มีควำมสำมำรถที่จะปรับตัวเข้ำกับสิ่งแวดล้อมและรู้จักเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับบุคคลสังคมในระดับ
ต่ำง ๆ
2. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
ประภำศรี สีหอำไพ (2540 : 29-30) ได้อธิบำยกำรปลูกฝังจริยธรรมว่ำเป็นกระบวนกำรสังคม
ประกิต โดยกำรซึมซำบกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ จำกสังคมที่เติบโตมำ รับเอำหลักกำรเรียนรู้เชื่อมโยงกับหลั กกำร
เสริมแรง กำรทดแทนสิ่งเร้ำ รับแนวคิดของทฤษฎีจิตวิเครำะห์เป็นรูปแบบ โดยยึดถือว่ำกำรเรียนรู้ คือกำร
สังเกตเลียนแบบจำกผู้ใกล้ชิดเพื่อแรงจูงใจคือ เป็นที่รักเป็นที่ยอมรับในกลุ่มพวกเดียวกับกลุ่มต้นแบบเพื่อ
เป็นพวกเดียวกัน
ในลักษณะเช่นนี้ สถำบันหรือกลุ่มสังคมมีอิทธิพลต่อกำรปลูกฝังและเสริมสร้ำงจริยธรรมโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งคือ โรงเรียนจะได้รับควำมคำดหวังจำกสังคมอย่ำงมำก ในกำรเป็นสถำบันที่ปลูกฝังรูปแบบและ
เสริ ม สร้ ำ งกำรเลี ย นแบบจำกตัว อย่ ำ งในสั ง คมให้ แ ก่นั กเรีย น พึ งระมัด ระวัง ในกำรสอน เพรำะถ้ ำขำด
ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยเหตุผลให้เด็กเลียนแบบ ใช้อำรมณ์และวำงอำนำจแทน จะทำให้เด็กเป็นศัตรูกับผู้
ควบคุม พฤติกรรมทุกระดับ ตั้งแต่บิดำมำรดำ ครู ไปจนถึงตำรวจพึงอบรมให้เด็กรู้จักรับผิดชอบชั่วดี รู้สึก
ละอำยที่ ท ำชั่ ว ให้ ค วำมคิ ด เหตุ ผ ล และควำมสม่ ำเสมอในกำรลงโทษและกำรให้ ร ำงวั ลเด็ ก ดั ง นั้ น
สถำบันกำรศึกษำต้องจัดและพัฒนำสภำพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้ออำนวยต่อกำรปลูกฝังและเสริมสร้ำง
จริยธรรม
3. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาและจริยธรรม
ทฤษฎีนี้มุ่งเน้นในลักษณะทำงเชำว์ปัญญำและบุคลิกบำงประกำร ได้แก่ ควำมคิด เหตุผล กำรมอง
กำรณ์ไกล และควำมสำมำรถในกำรบังคับตนเอง เป็นต้น เป็นกำรกำรสร้ำงทฤษฎีจริยธรรมและมุ่งทดสอบ
พัฒนำกำรใช้เหตุผลทำงจริยธรรม ซึ่งได้พัฒนำขึ้นมำจำกผลของกำรศึกษำวิจัยของ Piaget และ Kohlberg
สำระสำคัญของนักวิชำกำรด้ำนจิตวิทยำทั้งสองมีดังนี้ (ประวัติ พื้นผำสุก, 2549 : 224-225)
1) Piaget เป็นนักจิตวิทยำพัฒนำกำรชำวสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเจ้ำของทฤษฎีกำรพัฒนำ
ทำงด้ำนสติปัญญำและควำมคิด ของเด็ก เขำเป็นผู้ริเริ่มศึกษำพัฒนำกำรทำงจริยธรรมของเด็ก โดยกำร
สังเกตกำรณ์กำรเล่น ลูกแก้วของเด็กที่มีอำยุระหว่ำง 4-12 ขวบอย่ำงละเอียด และได้สั มภำษณ์เกี่ยวกับ
ควำมคิดรวบยอดทำงจริยธรรม เช่น กำรเปลี่ยนแปลงกติกำในกำรเล่น กำรโกง กำรโกหก กำรขโมย กำร
ลงโทษ และควำมยุติธรรมในกำรเล่น หลังจำกที่ศึกษำอย่ำงละเอียดเป็นเวลำนำน Piaget ให้ควำมเห็นว่ำกำร
พัฒนำทำงสติปัญญำเป็นกระบวนกำรที่มีอยู่ในตัวเด็ก และจะพัฒนำไปพร้อม ๆ กัน กำรเจริญเติบโตของเด็ก
เขำกล่ำวว่ำ เด็กจะมีระยะของกำรพัฒนำทำงสติปัญญำไปตำมลำดับอำยุ แต่ไม่จำเป็นว่ำเด็กทุกคนจะ
สำมำรถมีพัฒนำกำรจนถึงขั้นสูงสุด และระยะของกำรพัฒนำทำงสติปัญญำอำจไม่เท่ำกันในเด็กแต่ละคน
บำงคนอำจมีพัฒนำกำรช้ำ บำงคนอำจมีพัฒนำกำรเร็ว
Piaget ได้สรุปกำรพัฒนำกำรทำงจริยธรรมของมนุษย์ตำมธรรมชำตินั้นว่ำ มีส่วนสัมพันธ์กับ
กำรพัฒนำกำรทำงสติปัญญำและกำรคิดของแต่ละบุคคล สติปัญญำจะทำให้มนุษย์สำมำรถพิจำรณำตรึก
ตรองในเหตุ ผ ลของกิ จ กรรมต่ ำ ง ๆ เกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมได้ มนุ ษ ย์ ยิ่ ง เจริ ญ เติ บ โตมำกขึ้ น เท่ ำ ใด ก็ ยิ่ ง มี
ควำมสำมำรถจะรั บ รู้ จ ริ ย ธรรมที่ สู ง ขึ้ น ได้ เ ท่ ำ นั้ น เขำกล่ ำ วว่ ำ กำรพั ฒ นำกำรทำงจริย ธรรมด ำเนิ น ไป
ตำมลำดับขั้นรวม 3 ขั้นด้วยกัน คือ
1.1) ขั้นก่อนจริยธรรม เป็นขั้นที่เด็กอำยุตั้งแต่แรกเกิดถึง 2 ขวบโดยประมำณ พัฒนำกำร
ทำงจริยธรรมยังไม่เกิดขึ้น แต่เด็กก็สำมำรถเรียนรู้ในเรื่องทั่ว ไป ด้วยประสำทสัมผั สและกำรเคลื่อนไหว
เพรำะวัยนี้มีกำรพัฒนำกำรทำงสติปัญญำอยู่ในวัยขั้นต้น
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1.2) ขั้นยึดคำสั่ง เป็นขั้นที่เด็กจะมีอำยุ 2-8 ปี เด็กวัยนี้จะเชื่อฟังและยึดถือคำสั่ งของผู้ใหญ่
เป็นหลักในกำรปฏิบัติ โดยไม่คำนึงถึงว่ำคำสั่งนั้นจะมีเหตุผลหรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ ขั้นยึดคำสั่งนี้ตรงกับกำร
พัฒนำกำรทำงสติปัญญำขั้นที่ 2 คือ ขั้นคิดก่อนปฏิบัติกำร
1.3) ขั้นยึดหลักแห่งตน ขั้นนี้เป็นขั้นที่เด็กจะคลำยควำมเกรงกลัวอำนำจภำยนอกและ
ค่อยๆ เกิดหลักภำยในจิตใจของเด็กเองขึ้นมำ กำรพัฒนำจำกขั้นที่ 2 มำสู่ขั้นที่ 3 นี้จะต้องขึ้นอยู่กับกำร
พัฒนำทำงสติปัญญำและประสบกำรณ์ทำงสังคมเป็นอย่ำงมำก จริยธรรมขั้นนี้เด็กจะต้องมีพัฒนำกำรทำง
ควำมคิดตั้งแต่ขั้นที่ 3 ของกำรพัฒนำกำรทำงสติปัญญำหรื อเรียกว่ำ ขั้นกำรคิดแบบรูปธรรม ขึ้นไป ในขั้นนี้
พฤติกรรมของเด็กจะมีผ ลมำจำกกำรพัฒนำในด้ำนควำมรู้สึ กเรื่องควำมรับผิ ดชอบส่ วนบุคคล และกำร
รับผิดชอบในแง่ของจริยธรรม
2) Kohlberg เป็ น นั กจิ ตวิทยำคนส ำคัญคนหนึ่ งแห่ งมหำวิ ทยำลั ยฮำวำร์ด ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ เขำได้สร้ำงทฤษฎีพัฒนำกำรทำงจริยธรรม ซึ่งได้รับอิทธิ พลมำจำกทฤษฎีพัฒนำกำรของ
Piaget แต่มีควำมละเอียดซับซ้อนมำกกว่ำ โดยเขำได้รวบรวมควำมคิดรวบยอดหลำย ๆ อย่ำงจำกทฤษฎีของ
Piaget เข้ำไปในงำนของเขำ Kohlboerg และคณะวิจัยของเขำได้ทำกำรศึกษำวิเครำะห์ลักษณะคำตอบของ
เยำวชนอำยุระหว่ำง 10-16 ปี ที่อยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน ประกอบด้วย ชำวอเมริกัน ตุรกี เม็กซิโก และ
มำเลเซีย เกี่ยวกับเหตุผลในกำรเลือกกระทำพฤติกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในสถำนกำรณ์ที่มีควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงควำมต้องกำรส่วนตนกับกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือสังคม ผลจำกกำรวิเครำะห์ของเขำทำให้เขำสรุปผล
จัดแบ่งระดับจริยธรรมออกเป็น 3 ระดับเช่นเดียวกัน ในแต่ละระดับแบ่งเป็นขั้นย่อย ๆ 2 ขั้น รวมเป็นขั้น
พัฒนำกำรเชิงจริยธรรม 6 ขั้น ดังนี้
ตารางที่ 2. 1 แสดงขั้นพัฒนำกำรเชิงจริยธรรม 6 ขั้น
ระดับของจริยธรรม
1) ระดับก่อนกฎเกณฑ์ (2-10 ปี)
2) ระดับตำมกฎเกณฑ์ (10-16 ปี)
3) ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (16 ปี ขึ้นไป)

ขั้นการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
ขั้นที่ 1 ขั้นหลบหลีกกำรถูกลงโทษ (2-7 ปี)
ขั้นที่ 2 ขั้นกำรแสวงหำรำงวัล (7-10 ปี)
ขั้นที่ 3 ขั้นทำตำมที่ผู้อื่นเห็นชอบ (10-13 ปี)
ขั้นที่ 4 ขั้นทำตำมหน้ำที่ทำงสังคม (13-16 ปี)
ขั้นที่ 5 ขั้นทำตำมควำมถูกต้องดีงำมอันเป็นไปตำมเหตุตำมผล
(16 ปี ขึ้นไป)
ขั้นที่ 6 ขั้นกำรยึดอุดมคติสำกล หรือขั้นคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน
(ผู้ใหญ่)

หมำยเหตุ. จำก คุณธรรมสำหรับผู้บริหำร (น. 225), โดย ประวัติ พื้นผำสุก, 2549, เชียงใหม่ : มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่.
วิธีกำรของ Kohlboerg ตั้งอยู่บนควำมเชื่อที่ว่ำคนเรำจะมีพัฒนำกำรให้เหตุผลเป็นลำดับขั้นไม่
มีกำรข้ำมขั้น กำรพัฒนำไปสู่ขั้นที่สูงได้จะต้องมีกำรพัฒนำในขั้นที่ต่ำกว่ำมำก่อนแล้ว ลำดับขั้นยิ่งสูงขึ้นกำร
ให้เหตุผลก็จะดียิ่งขึ้น เมื่อบุคคลได้เข้ำถึงพัฒนำกำรในขั้นสูงมำกเท่ำใด เขำก็ยิ่งสำมำรถที่จะใช้เหตุผลเพื่อ
แก้ปัญหำเกี่ยวกับด้ำนศีลธรรมได้ดีมำกขึ้นเท่ำนั้น และพัฒนำกำรกำรเรียนรู้ด้ำนพุทธิศึกษำมีกำรดำเนินกำร
ตำมเปลี่ยนแปลงตำมลำดับอย่ำงสัมพันธ์กัน ตำมระยะเวลำที่แต่ละบุคคลดำเนินไปตำมวุฒิภำวะของแต่ละ
วัย แม้ว่ำสิ่งแวดล้อมจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสภำพจิตใจ และกำรรวมส่วนประกอบต่ำงๆในขั้นตอนนั้น
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ตัวเร้ำของสิ่งแวดล้อมจะเพิ่มขึ้ นหรือลดลงในแต่ละขั้นได้ พัฒนำกำรกำรเรียนรู้ของ Kohlboerg สำมำรถ
นำไปใช้พัฒนำกำรด้ำนจริยศึกษำได้ด้วย
4. ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม
ได้รับกำรพัฒนำโดย ดวงเดือน พันธุมนำวิน (2539 : 3-4 ) ซึ่งได้อธิบำยว่ำ ทฤษฎีต้นไม้
จริยธรรมแสดงถึงสำเหตุพฤติกรรมของคนดีและตนเก่ง โดยได้ทำกำรประมวลผลกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรศึกษำสำเหตุของพฤติกรรมต่ำง ๆ ของคนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ตั้งแต่อำยุ 6-60 ปี ว่ำพฤติกรรมเหล่ำนั้น
มีสำเหตุทำงจิตใจอะไรบ้ำงและได้นำมำประยุกต์เป็นทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมขึ้น โดยแบ่งต้นไม้ออกเป็น 3 ส่วน
คือ
ส่วนที่ 1 ได้แก่ ดอกและผลบนต้นไม้ ที่แสดงถึงพฤติกรรมกำรทำดีละเว้นชั่วและพฤติกรรมกำร
ทำงำนอย่ำงขยันขันแข็งเพื่อส่วนรวม ซึ่งล้วนแต่เป็นพฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติกรรมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ
ส่วนที่ 2 ส่ วนลำต้นของต้นไม้ แสดงถึงพฤติกรรมกำรทำงำนอำชีพอย่ำงขยันขันแข็ง ซึ่ ง
ประกอบด้วยจิตลักษณะ 5 ด้ำน คือ
1) เหตุผลเชิงจริยธรรม
2) มุ่งอนำคตและกำรควบคุมตนเอง
3) ควำมเชื่ออำนำจในตนเอง
4) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
5) ทัศนคติ คุณธรรมและค่ำนิยม
ส่วนที่ 3 ได้แก่ รำกของต้นไม้ ที่แสดงถึงพฤติกรรมกำรทำงำนอำชีพอย่ำงขยันขันแข็งซึ่ง
ประกอบด้วยจิตลักษณะ 3 ประกำร คือ
1) สติปัญญำ
2) ประสบกำรณ์ทำงสังคม
3) สุขภำพจิต
จิตลักษณะ 3 ประกำรนี้ อำจใช้เป็นสำเหตุของกำรพัฒนำจิตลักษณะ 5 ประกำรที่ลำต้นของ
ต้นไม้ก็ได้ กล่ำวคือ ถ้ำบุคคลที่มีควำมพร้อมทำงจิตใจ 3 ประกำรดังกล่ำวและอยู่ในสภำพแวดล้อมทำง
ครอบครัวและสังคมที่เหมำะสม ย่อมสำมำรถพัฒนำจิตลักษณะให้สูงยิ่งขึ้นได้ ฉะนั้นจิตลักษณะพื้นฐำน 3
ประกำรจึงเป็นสำเหตุพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งนั่นเอง
จำกทฤษฎีกำรปลูกฝังจริยธรรมและกำรพัฒนำจริยธรรมดังกล่ำวมำจะเห็นได้ว่ำ มีลักษณะ
ประเภทของกำรพัฒนำจริยธรรมได้หลำยอย่ำง ได้แก่ กำรพัฒนำที่มโนสำนึกเพื่อให้เกิดหิริ โอตตัปปะ กำรใช้
กระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคม โดยเริ่มจำกสถำบันครอบครัว และสถำบันกำรศึกษำ นอกจำกนี้ยังได้ใช้
วิธีกำรพัฒนำทำงสติปัญญำและจริยธรรมควบคู่กันไป โดยมีกำรแบ่งระดับชั้นของวัยกับระดับจริยธรรมควบคู่
กันไป และกำรเปรียบเทียบกำรพัฒนำจริยธรรมโดยใช้วิธีกำรพัฒนำตำมทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม

สรุป
จริยธรรม คือ หลักกำรที่มนุษย์ในสังคมควรยึดถือปฏิบัติ เพื่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงเป็นสุข ในสังคม
นั่นเอง ทุกสังคมจะมีกำรกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับควำมประพฤติของสมำชิกสังคม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
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ประเพณี และปทัสถำน ทั้งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรประพฤติดี หรือควำมถูกต้องของกำรกระทำต่ำง ๆ
ของบุคคล ข้อปฏิบัติ ข้อกำหนดของจริยธรรมมีพื้นฐำนที่มำจำก ปรัชญำ ศำสนำ วรรณคดี สังคม และระบบ
กำรเมืองกำรปกครองมีองค์ประกอบเกี่ยวกับควำมรู้ อำรมณ์ และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม มีควำมสัมพันธ์กับ
กฎหมำยกล่ำวคือกฎหมำยมีสภำพบังคับภำยนอก ส่วนจริยธรรมมุ่งควบคุมพฤติกรรมจำกภำยในสู่ภำยนอก
ได้แก่ กำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรกระทำที่ถูกที่ควร ทั้งนี้จริยธรรมและกฎหมำยยังมีส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ให้ เ กิ ดกำรยั บ ยั้ ง กำรกระท ำผิ ด และสนั บ สนุ น ให้ ป ระพฤติ แ ต่สิ่ ง ที่ ถูก ต้ อ งเหมำะสม ทั้ ง นี้ พฤติ ก รรมเชิ ง
จริยธรรมมีเกณฑ์ที่ใช้ในกำรตัดสินจริยธรรมมีควำมหลำกหลำยในศำสตร์ต่ำง ๆ ประกอบด้วย กำรใช้หลักจ
ริยศำสตร์ในกำรตัดสิน คุณค่ำของสิ่งที่กระทำอันหมำยถึงสิ่งที่ควรหรือไม่ควรใช้เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมตำม
ทัศนะทำงสังคมวิทยำซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคมประกอบด้วยจำรีตประเพณีและกฎหมำยของ
สังคม และใช้เกณฑ์ตัดสินในทัศนะทำงพระพุทธศำสนำที่เกี่ยวกับเหตุแห่งกำรกระทำ เจตนในกำรกระทำ
และผลแห่งกำรกระทำ
กำรปลูกฝังและกำรพัฒนำจริยธรรมให้เกิดขึ้น อำศัยทฤษฎีและหลักกำรที่สำคัญ ประกอบด้วย
กระบวนกำรที่เกี่ยวกับทฤษฎีทำงจิตวิทยำ ได้แก่ ทฤษฎีจิตวิเครำะห์ คือ แนวทำงพัฒนำมโนธรรมให้เกิด
สำมัญสำนึกที่ดีงำม ทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสังคม คือ กำรใช้กระบวนกำรทำงสังคมในกำรหล่อหลอมกล่อม
เกลำจิตใจให้มีจริยธรรม และกระบวนกำรที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำสติปัญญำซึ่งเริ่มตั้งแต่วัยเด็กจนสู่วัยที่สูงขึ้น
นอกจำกนี้ยังมีกำรพัฒนำจริยธรรมผ่ำนทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ที่เปรียบกำรพัฒนำจริยธรรมกับต้นไม้ในส่วนที่
เกี่ยวกับรำก ลำต้น และส่วนของดอกผลอันเป็นกำรพัฒนำจำกระดับต่ำสุดจนสู่ระดับสูงสุด

คาถามทบทวน
1. หลักกำรปฏิบัติทำงจริยธรรม จะมีควำมเกี่ยวข้องกับใครบ้ำงจงอธิบำย
2. จงอธิบำยควำมหมำยของจริยธรรมในควำมหมำยต่อไปนี้
2.1 จริยธรรมในควำมหมำยของพุทธศำสนำ
2.2 จริยธรรมในควำมหมำยของสังคมศำสตร์
2.3 จริยธรรมควำมหมำยของปรัชญำ
3. กำรเกิดจริยธรรมมีสำเหตุจำกอะไรบ้ำง จงระบุพร้อมอธิบำยให้ชัดเจน
4. จงอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจริยธรรมกับศำสนำ ว่ำมีควำมสัมพันธ์ในลักษณะเกื้อหนุนกัน
อย่ำงไร
5. จงอธิบำยลักษณะที่แตกต่ำงกันระหว่ำงกฎหมำยกับจริยธรรม
6. จงอธิบำยองค์ประกอบที่สำคัญของจริยธรรมมีอะไรบ้ำง
7. กำรตัดสินพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยใช้หลักมโนธรรมโดยสมบูรณ์มีลักษณะอย่ำงไรและปัจจัย
ที่เป็นเครื่องมือของหลักมโนธรรมสมบูรณ์มีอะไรบ้ำง
8. จงอธิบำยถึงแนวคิดทำงสังคมวิทยำ กำรตัดสินพฤติกรรมจริยธรรมจะใช้หลักกำรใดบ้ำง
9. ในทัศนะทำงพระพุทธศำสนำได้กล่ำวถึงหลัก “กรรมนิยำม” ซึ่งเป็นหลักกำรตัดสินพฤติกรรม
จริยธรรม หลักกรรมนิยำมมีลักษณะอย่ำงไร
10. จงอธิบำยทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ว่ำมีกี่ส่วนอะไรบ้ำง และส่วนไหนมีควำมสำคัญมำกที่สุด
เพรำะเหตุใด

เอกสารอ้างอิง
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