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บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์น้ีมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาเกณฑ์ตัดสินความดีในปรัชญา
ของเพลโต ๒) เพ่ือศึกษาเกณฑ์ตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาท และ ๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ 
เกณฑ์ตัดสินความดีในปรัชญาของเพลโตกับพุทธปรัชญาเถรวาท การศึกษาเร่ืองน้ี ผู้วิจัยได้นํา
การศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์ตัดสินความดีในปรัชญาของ เพลโตกับพุทธปรัชญาเถรวาท  มีความ
เหมือนกันและความแตกต่างกันของปรัชญาทั้งสองเกณฑ์ตัดสินความดีในปรัชญาของเพลโต  

ผลการวิจัยพบว่า   
๑. คุณธรรมของเพลโตที่มีความกลมกลืนกัน ๔ ประเภท  คือ ๑)  คุณธรรมทางปัญญา ๒) คุณธรรม

ทางความกล้าหาญ ๓) คุณธรรมทางความรู้จักประมาณ ๔) คุณธรรมทางความยุติธรรม  คุณธรรมทั้ง 
๔ ของเพลโต  ถือว่าเป็นคุณธรรมท่ีจะปกครองทางสังคมและปัจเจกชนที่แสวงหาความยุติธรรมทาง
คุณธรรม  ทางสังคมที่ทําให้จิตใจขัดเกลาด้วยความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และอยู่ร่วมกันโดยสันติ มี
กฎเกณฑ์ และมีกติกาในสังคม  

๒. ส่วนเกณฑ์ตัดสินความดีของพุทธปรัชญาเถรวาท  มีหลักการดําเนินชีวิตในสังคมท่ีมี
จุดมุ่งหมายสูงสุด ที่เป็นอุดมคติของชีวิตในเกณฑ์ตัดสินว่า “การกระทําใดดีหรือไม่ดี  ควรหรือไม่
ควร”  เพ่ือให้บุคคลมีชีวิตที่ดีช่วยเหลือเก้ือกูลกันในสังคมได้เป็นอย่างดี  ในการดําเนินชีวิตที่ดี พุทธ
ปรัชญาเถรวาทจึงจัดระบบของเกณฑ์ตัดสินความดีไว้ ๓ ระดับ  คือ  ๑) ระดับศีล ๕  ๒) ระดับกุศล
กรรมบถ ๑๐ และ ๓) ระดับมรรค  ๘  
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ABSTRACT 

The objectives of this thesis paper were as follows: 1) to study criteria for 
good judgment in philosophy of Plato, 2) to study criteria for good judgment in 
Theravada Buddhist philosophy, and 3) to analyze criteria for good judgment in 
philosophy of Plato and  Theravada Buddhist philosophy to find similarity and 
dissimilarity in both philosophies 

The results of research were found as follows: 
1. The virtues of Plato had similarity in 4 kinds; 1) wisdom, 2) temperance, 

3) courage, and 4) justice. These four cardinal virtues could guide and manage 
society and individual searching for virtue justice. In social aspect, it helped cleanse 
the mind with kindness, compassion, hospitality and peaceful living in the frame of 
rule and law in society. 

2. The criteria for good judgment in Theravada Buddhist philosophy is the 
principle of living a life with the ideal aim at ‘good or bad, appropriate or 
inappropriate’ in order to have a good life and to assist each other in society. 
Theravada Buddhist philosophy has 3 levels of criteria for good judgment; 1) The 
Five Precepts, 2) Ten wholesome actions, and 3) The Eightfold Path 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จได้จากการให้โอกาสทางการศึกษาของ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  ที่เป็นสถาบันสําคัญในการเรียนการสอนและ
อนุมัติจบหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา  ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณ  พระครูวิภัชธรรมวิจิตร ผู้อํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์และคณาจารย์
ภาควิชาพุทธศาสนาและปรัชญาที่ได้ประสิทธิประสาทความรู้ทางด้านวิชาการ  และประสบการณ์ที่
เป็นประโยชน์ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  ตลอดจน ดร.กําธร  เพียเอีย  อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ 
ดร.สําราญ  โคตรสมบัติ  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  ที่ให้คําปรึกษา   คําแนะนํา  และตรวจสอบการทํา
วิทยานิพนธ์ทุกขั้นตอนด้วยความเอาใจใส่   

ขอขอบคุณ  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ให้คําแนะนําเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณ  คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย  ตําบลสนับทึบ  อําเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้
คําแนะนํา  ขอขอบคุณ  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ที่ให้ความช่วยเหลือ
และเป็นกําลังใจที่ดีตลอดมาในระหว่างการศึกษา 

คุณประโยชน์  อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา 
มารดา  บูรพาจารย์  รวมทั้งผู้มีคุณูปการคุณอีกหลายท่านที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้วิจัยในด้าน
การศึกษาด้วยดี  ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าสารนิพนธ์ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ตลอดจนผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
                                                                

                   ธราพงษ์  ดวงคํา 
 



ง 
 

สารบญัคํายอ่ 
 

 ผู้วิจัยใช้พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๒๕ และพระไตรปิฎก ฉบับ
มหามกุฏมหาวิทยาลัย โดยมีคําย่อและคําเต็มของคัมภีร์ ดังต่อไปน้ี 
 
  คําย่อ คําเต็ม 
 พระสุตตันตปิฎก   
  สํ.ส. พระสุตตันตปิฏก สํยุตฺตนิกาย  สถาถวคฺค 
  องฺ.ติก พระสุตตันตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย  ติกนิปาต 
   
 สําหรับตัวเลขท่ีอยู่หลังชื่อย่อของคัมภีร์พระไตรปิฎก ผู้วิจัยใช้แบบ๓ ตอน คือ เล่ม/
หัวข้อ/หน้า ตัวอย่างเช่น  สํ.ส. ๑๕/๒๐๓/๕๘ หมายถึง สังยุตตนิกาย สคาถวรรค  เล่ม ๑๕ หน้า ๒๐๓ 
ข้อ ๕๘  
 ผู้วิจัยใช้แบบ ๒ ตอนคือ เล่ม/หน้า ตัวอย่างเช่น องฺ.ติก.  ๒๐/๕๗๖. หมายถึง องฺคุตฺตร
นิกาย ติกนิปาต เล่ม ๒๐ หน้า ๕๗๖.  เป็นต้น   



สารบญั  
 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย   ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ   ข 
กิตติกรรมประกาศ ค 
สารบญัคํายอ่ ง 
สารบญั จ 
 

บทท่ี  ๑  บทนํา ๑ 
  ๑.๑  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ๑ 
  ๑.๒  คําถามวิจัย       ๓ 
  ๑.๓  วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ 
  ๑.๔  ขอบเขตการวิจัย ๓ 
  ๑.๕  วิธีดําเนินการวิจัย ๔ 
  ๑.๖  เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ๔ 
  ๑.๗  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ๗ 
  ๑.๘  คํานิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๗ 
 
บทท่ี  ๒    เกณฑ์ตัดสินความดีในปรัชญาของเพลโต ๙ 
  ๒.๑  ความหมายของความดีในปรัชญาของเพลโต ๙ 
  ๒.๒  คณุธรรมคือความดี ๑๓ 
  ๒.๓  รฐัในอุดมคติ ๑๖ 
  ๒.๔  อิทธิพลของจริยศาสตร์สมัยกรีกที่มีต่อจริยศาสตร์สมัยใหม ่ ๒๐ 
  ๒.๕  จริยธรรมตามแนวทางของอริสโตเติล ๒๕ 

 

บทท่ี  ๓   เกณฑ์ตัดสินความดีในพทุธปรัชญาเถรวาท ๒๗ 
  ๓.๑  ความหมายของความดี ๒๗ 
  ๓.๒  ความหมายของคุณธรรม ๒๘ 
  ๓.๓  ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม ๓๐ 



ฉ 
 

  ๓.๔  เกณฑ์การตัดสินจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนา ๒๗ 
  ๓.๕  แนวคิดของพุทธปรัชญา  ๔๒ 
 

บทท่ี  ๔   เปรียบเทียบเกณฑ์ตัดสินความดีในปรัชญาตะวันออกกับปรัชญา 
  ตะวันตก  ๔๘ 
  ๔.๑  เปรียบเทียบเกณฑ์ตัดสินความดีในปรัชญาตะวันออก ๔๘ 
  ๔.๒  เปรียบเทียบเกณฑ์ตัดสินความดีในปรัชญาตะวันตก ๕๔ 
  ๔.๓  หลักการนิยม ๖๕ 

 

บทท่ี  ๕  สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ   ๖๗ 
  ๕.๑  สรุปผลการวิจยั ๕๙ 
  ๕.๒  อภิปรายผลการวิจัย ๖๙ 
  ๕.๓  ข้อเสนอแนะ  ๗๐ 
   ๕.๓.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๗๐ 
   ๕.๓.๒  ข้อเสนอแนะทัว่ไป ๗๑ 

 

บรรณานุกรม ๗๒ 
 
ประวตัิผู้วิจัย     ๗๕
  



 
บทที่ ๑ 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นสังคม ทั้งน้ีเพราะมนุษย์ไม่อาจจะอยู่ 

โดดเด่ียวได้ มนุษย์ต้องมีการพบปะพูดคุยกัน ทํากิจกรรมร่วมกัน ติดต่อประสานงานกัน และพ่ึงพา
อาศัยกันเพ่ือความอยู่รอดตลอดจนทําให้กิจการงานต่าง ๆ ประสบผลสําเร็จการพ่ึงพาอาศัยกันและ
กัน เมื่อมนุษย์มารวมกันอยู่เป็นสังคม มนุษย์จะสร้างปัญหาจํานวนหน่ึงขึ้น ปัญหาเหล่าน้ีจํานวนมาก
เกินจากการท่ีมนุษย์ไม่รู ้จักควบคุมตนเองได้ มนุษย์เห็นแก่ตัวและมุ่งแต่ประโยชน์ของตนโดยไม่ใส่ใจ 
ความเดือดร้อนของผู้อ่ืน ปัญหาสําคัญและเป็นภาวะหนักของมนุษยชาติในการพยายามหาทางแก้ไข
มาโดยตลอด คือ ปัญหาอันมีรากฐานมาจากจริยธรรมภายในของมนุษย์ การแสวงหาเกณฑ์ตัดสิน
ความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์ และการแสวงหาเกณฑ์ตัดสินความดีของมนุษย์ว่าอย่างไหนถูกหรือผิด 
ควรหรือไม่ควรทางจริยศาสตร์พยายามหาคําตอบการแก้ปัญหา ๓ ประเภท ๓ เหล่าน้ี คือ ๑. ปัญหา
เรื่องความมีอยู่ของคุณค่าความดี น่ันคือ นักปรัชญาพยายามตอบคําถามว่าความดีคืออะไร เช่น อาริส
โตเติลตอบว่า ความดีคือความสุข ส่วนเอปิคิวรุสตอบว่า ความดีได้แก่ ความสุขสําราญ ๒. ปัญหาเรื่อง
เกณฑ์ตัดสินความดี น่ันคือ นักปรัชญาเสนอเกณฑ์ตัดสินความดีส่วนโปรแทกอรัสเสนอว่า ความพอใจ
เรื่องใด เรื่องน้ันก็ดีสําหรับเขา ๓. ปัญหาเรื่องอุดมคติของชีวิต น่ันคือ การดําเนินชีวิตแบบใดจึงดีที่สุด 
เช่นอาริสโตเติลกล่าวว่า การใช้ชีวิตคิดค้นปรัชญาคือแบบชีวิตที่ดีที่สุด ส่วนพวกสโตอิกตอบว่าการมี
ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติเป็นแบบชีวิตในอุดมคติ 

แหล่งกําเนิดของความคิดทางปรัชญา แบ่งออกได้เป็นสองแหล่งใหญ่ คือ ปรัชญาตะวันตก
และ ปรัชญาตะวันออก ปรัชญาสองสายน้ีได้ไหลผ่านกาลเวลาแห่งประวัติศาสตร์มนุษยชาติเป็นเวลา
หลาย พันปี มีผลต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์มาทุกยุคสมัย จากอดีต ปัจจุบันและอนาคต ตราบเท่าที่
มนุษย์ยังคงดํารงอยู่ในโลก ทั้งปรัชญาตะวันตกและตะวันออกต่างมุ่งศึกษาในประเด็นที่สังคมในยุค
ต่าง ๆ ให้ความสนใจความจริงเก่ียวกับโลกและชีวิต เป็นการเปิดตัวเองของมนุษย์เพ่ือศึกษา
โลกทรรศน์เก่ียวกับภาวะท่ีมีอยู่ (Being) ตามบริบทของสังคมตามหลักเหตุ-ผลกําเนิด และพัฒนาการ
แนวคิดของปรัชญามีความต่อเน่ือง เป็นพัฒนาการความคิดของมนุษย์ที่พยายามต้ังคําถามและตอบ
คําตอบตามหลักเหตุผล เพ่ืออธิบายปัญหาเร่ืองความจริง การรู้ความจริง และมาตรการตัดสินคุณค่า
ของสิ่งต่าง ๆ เราเห็นถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะใช้สติปัญญามุ่งสู่ความจริง ตามบริบท สถาน 
การณ์หรือประเด็นร้อนในยุคต่าง ๆ ทําให้เราเห็นถึงบทบาทหน้าที่ของปรัชญาในฐานะเป็นการต้ัง
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คําถามและหาคําตอบให้ กับสังคมในแต่ละยุค เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าไม่มีสูตรสําเร็จรูปของปรัชญา 
และปรัชญายังคงเป็นความท้าทายแก่มนุษย์ในการศึกษาค้นคว้า ในฐานะมนุษย์เป็นผู้มีสติปัญญาที่
พยายามค้นหาและบรรลุถึงความจริง 

ส่วนทางพระพุทธศาสนาทําหน้าที่สนองความต้องการด้านจิตใจแก่มนุษย์ได้เพราะศาสนา
เป็นจุดรวมของระบบศีลธรรมที่มุ่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี สอนวิธีปฏิบัติให้พ้นจากความทุกข์ ศาสนามี
กฎเกณฑ์ที่จะสอนให้ทุกคนทําความดีโดยออกมาในรูปแบบของศีลธรรม พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ที่มุ่งสอนไม้ให้มนุษย์เบียดเบียนซึ่งกันและกัน หัวใจของจริยศาสตร์ของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏใน
พุทธสุภาษิตที่ว่า “การไม่ทําบาปทั้งปวง การบําเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมการชําระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว”  
เป็นพุทธสุภาษิตที่สอนให้คนทําความดีที่เรารู้จักกันดีว่า “ทําดีได้ดีทําช่ัวได้ช่ัว” แต่พุทธสุภาษิตเหล่าน้ี 
ไม่ใช่หลักเกณฑ์การตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมได้จึงเป็นที่น่าสนใจว่าอะไรคือเกณฑ์ตัดสินความดีของ
พระพุทธศาสนา เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีปัญญาหรือเหตุผลซึ่งสามารถรู้ผิดชอบช่ัวดี แต่คุณธรรมไม่
ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติหากแต่เกิดจากการฝึกฝนบ่มเพราะจากการที่ได้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการ
จัดการศึกษาอบรมให้สมาชิกทางสังคมเป็นคนดี ความงอกงามของคุณธรรมเกิดจากความงอกงาม
ทางปัญญา หรือปัญญากับคุณธรรมแนบเนื่องเป็นหน่ึงเดียวกันเกณฑ์ตัดสินความดี คือ ปัญญาหรือ
ความรู้ โดยการพัฒนาปัญญาจนรู้อย่างถ่องแท้ว่าอะไรดีอะไรช่ัว เขาย่อมทําแต่สิงที่ดี ดังน้ัน การมี
ชีวิตที่ดีก็คือการมีชีวิตอยู่ในวิถีแห่งการใช้เหตุผลหรือปัญญาแสวงหาความจริง ความดี และความงาม 
น้ันก็คือ เกณฑ์ตัดสินความดีทางพระพุทธศาสนา ถือว่า ความดีสูงสุดหรืออุดมคติทางจริยศาสตร์น้ัน
คือเอกภาพแห่งความสุขความสมบูรณ์ ความรู้แจ้ง เสรีภาพสิ่งเหล่านี้เองที่รวมกันเป็นหน่ึง และถือว่า 
ความดีสูงสุด็คือ สิ่งที่รวมไว้ซึ่งความสุขสุดยอด ความสมบูรณ์ ทางศีลธรรม ความรู้แจ้งสิ้นสุด และ
ความเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์น้ันเอง น้ีเองที่เป็นเป้าหมายของชีวิต  

จริยศาสตร์เชิงคุณธรรม (virtue ethics) มีบทบาทสูงมาต้ังแต่สมัยกรีกโบราณ เช่น ใน
ปรัชญาของเพลโตและอริสโตเติล) จนกระทั่งยุคแห่งความรุ่งโรจน์ทางปัญญา (the Enlightenment) 
เมื่อต้องศึกษาเก่ียวกับ “คุณธรรม” (virtue) นักปรัชญาคนสําคัญที่มักนึกถึงกันก็คือ อริสโตเติล 
เบ้ืองต้น จึงควรกล่าวถึงแนวคิดของเขาโดยย่อเพ่ือให้เห็นภาพของจริยศาสตร์เชิงคุณธรรมแบบเก่า
ก่อนที่จะได้พิจารณาข้อถกเถียงของจริยศาสตร์เชิงคุณธรรมแบบใหม่ต่อไปจริยศาสตร์ ท่านปฏิเสธ
ความดีในตัวเองหรือความดีอันเป็นที่ยอมรับของคนในทุกสังคม ความดีเป็นเรื่องที่คนแต่ละคน
กําหนดค่าให้ อะไรที่ว่าดี ก็เพราะมีคนไปกําหนดค่าความดี ท่านสงเสริมให้ทุกคนเคารพกฎหมาย
ประเพณีและปฏิบัติตามบัญญัติทางศีลธรรม ทัศนะแบบปฏิบัตินิยมของโปรแทกอรัสเด่นชัดมากเมื่อ
มาถึงปัญหาเรื่องการบูชาเทพเจ้า โปรแทกอรัสไม่แน่ใจว่าเทพเจ้ามีจริงหรือไม่ ท่านสนับสนุนให้บูชา
เทพเจ้า เพราะคนที่เคารพเกรงกลัวเทพเจ้าย่อมไม่ประกอบกรรมช่ัวโดยง่าย 



๓ 
 

ผู้วิจัยจึงสนใจเลือกเรื่องน้ี เพราะเห็นประโยชน์ของการศึกษาเรียนรู้พระพุทธธรรมในเรื่อง
ของความดี ระหว่างทางพุทธปรัชญาเถรวาทกับนักปรัชญาตะวันตก ว่ามีแนวคิด ทฤษฏีที่มีความ
เหมือนกนหรือแตกต่างกันอย่างไร แน่นอนว่าความรู้ของทั้ง ๒ น่ันมีความสําคัญจะทําให้ทราบถึง
ความสําคัญของ เกณฑ์ตัดสินความดี ที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและทางตะวันตกซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป  ดังน้ัน การศึกษาเกณฑ์ตัดสินความดีของเพลโตและพุทธปรัชญาเถร
วาทให้ถูกต้อง ตามหลักธรรม และทําความเข้าใจที่ถูกต้องตามเรื่องเกณฑ์ตัดสินความดี ของ
พระพุทธเจ้าตามหลักการของพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษาโดยอาศัยหลักฐานที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎก ในคัมภีร์พระอรรถกถาจารย์ต่าง ๆและอาศัยตําราอ่ืน ๆ และจากเว็บไซต์ของ
อินเตอร์เน็ตเป็นส่วนประกอบ เพ่ือเป็นการส่งเสริมคําสอนในพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ประจักษ์แก่
มหาชนโดยสะท้อนให้เห็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและประโยชน์ของการใช้หลักธรรมมาปฏิบัติ
แก้ในปัญหาดําเนินชีวิตให้ถูกต้องเพ่ือความสุข เพ่ือความเจริญ ตลอดไป 

 

๑.๒ คําถามวิจัย 
ผู้วิจัยต้องการศึกษาเกณฑ์ตัดสินความดีในปรัชญาของเพลโตกับพุทธปรัชญาเถรวาท ให้

เห็นความเหมือนและความต่างกันของเกณฑ์ตัดสินความดีอย่างชัดเจนของปรัชญาทั้ง ๒ สํานักในเรื่อง
เกณฑ์ตัดสินความดี ดังน้ี 

๑.๒.๑  ต้องการทราบเกณฑต์ตัดสินความดีในปรัชญาของเพลโต 
๑.๒.๒  ต้องการทราบเกณฑ์ตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาท 
๑.๒.๓ ต้องการทราบแนวความคิดปรัชญาของเพลโตกับพุทธปรัชญาเถรวาทมีความ 

แตกต่างกันอย่างไรบ้าง ที่เป็นประเด็นปัญหาของเกณฑ์ตัดสินความดีที่มีจุดหมายสูงสุด 
 

๑.๓ วตัถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาเกณฑ์ตัดสินความดีในปรัชญาของเพลโต 
๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาเกณฑ์ตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาท 
๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ เกณฑ์ตัดสินความดีในปรัชญาของเพลโตกับพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจยั  
การศึกษาการวิจัยครั้งน้ี ได้ศึกษาเกณฑ์ตัดสินความดีตามแนวคิดของนักปรัชญาตะวันตก 

เพลโต และพุทธปรัชญาเถรวาทของพระพุทธเจ้า รวมท้ังเทคนิควิธีในการเผยแผ่พระศาสนาของ
พระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก และคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา  
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๑.๕ วิธีดาํเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเอกสารเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากข้อมูลปฐม

ภูมิ ศึกษาเฉพาะพระสูตรที่เก่ียวข้องกับจริยศาสตร์ด้านความดี ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและ
คัมภีร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยจากเอกสารปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎก อรรถกถา เอกสารทุติยภูมิ
คือตําราเอกสารทางวิชาการเป็นส่วนประกอบโดยใช้วิธีการดังน้ี 

๑.๕.๑ รวบรวมความหมาย ประเภทของพุทธบุคคล ทฤษฏีความดี จริยศาสตร์ รวมทั้ง
แนวทางพุทธวิธีสอน โดยศึกษาค้นคว้าและรวบรวมจากหลักฐานคําสอนในพระสุตตันตปิฎก และ
อรรถกถาเป็นข้อมูลปฐมภูมิ 

๑.๕.๒ รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากแหล่งอ้างอิงที่เช่ือถือได้ เช่นปกรณ์ฎีกา ตํารา เอกสาร
ประกอบการบรรยายเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บทความอ่ืน ๆ และจาก
เว็บไซต์ของอินเตอร์เน็ตที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

๑.๕.๓ เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าประกอบกับนําเสนอ
แนวคิดของผู้วิจัย 

๑.๕.๔ นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ขอคําแนะนําเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือขาดตก
บกพร่องในบางส่วน เพ่ือให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งขอเสนอในการสอบวิทยานิพนธ์ต่อไป 
 

๑.๖ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้เขียนหนังสือเรื่องพุทธธรรม โดยสรุปได้ใจความ คือ ได้

กล่าวถึงเกณฑ์วินิจฉัยกรรมดีและกรรมช่ัวว่า ในแง่ของกรรมให้ถือเอาเจตนาเป็นหลักตัดสินว่าเป็น
กรรมหรือไม่ และในแง่ที่ว่ากรรมน้ันดีหรือช่ัว ให้พิจารณาตามเกณฑ์หลัก คือ การตัดสินด้วยความ
เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล คือ ๑) พิจารณามูลเหตุว่า เป็นเจตนาที่เกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะอโทสะ 
อโมหะ หรือเกิดจากอกุศลมูลคือ โลภะ โทสะ โมหะเน่ืองจากพระพุทธศาสนาเช่ือว่าสิ่งที่เป็นต้นเหตุ 
หรือแรงผลักดันที่ทําให้มนุษย์ทํากรรมต่าง ๆ มีอยู่ ๒ ฝ่าย คือ กุศลมูลและอกุศลมูล หมายถึง ถ้าการ
กระทําน้ันเป็นแรงผลักดันฝ่ายดีหรือกุศลมูล ได้แก่ ความไม่โลภ ความไม่โกรธ ความไม่หลง การ
กระทําน้ันถือว่าเป็นการกระทําความดี ส่วนฝ่ายช่ัวหรืออกุศลมูล ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง การกระทําน้ัน ถือว่าเป็นการกระทําช่ัว ผลที่ได้รับก็คือความเสียหายทุกข์และโทษ ๒) พิจารณา
ตามสภาวะ เป็นสภาพเก้ือกูลแก่ชีวิตจิตใจหรือไม่ ทําให้จิตสบายไร้โรค ปลอดโปร่ง ผ่องใส สมบูรณ์
หรือไม่ส่งเสริมหรือบ่ันรอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ช่วยให้กุศลทั้งหลายเจริญงอกงามข้ึน 

อกุศลธรรมทั้งหลายลดน้องลง หรือทําให้กุศลธรรมลดน้องลง อกุศลธรรมทั้งหลายเจริญ
งอกงามตลอดจนมีผลต่อบุคลิกภาพอีกด้วย นอกเหนือจากเกณฑ์หลักดังกล่าวในข้างต้น ดังน้ันท่าน
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พระธรรมปิฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต)  ได้เสนอเกณฑ์ร่วม เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินความดีความช่ัว น้ันก็คือ
๑) ใช้มโนธรรม คือความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีของตนเองพิจารณาว่า การที่กระทําน้ันตนเองติเตียนตนเอง
ได้หรือไม่ เสียความเคารพหรือไม่ ๒) พิจารณาการยอมรับของวิญญูชนหรือนักปราชญ์หรือบัณฑิตชน
ว่าเป็นสิ่งที่วิญญูชนยอมรับหรือไม่ ช่ืนชมสรรเสริญ หรือตําหนิติเตียน ๓) พิจารณาลักษณะและผล
ของการกระทําทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืนว่า เป็นการเบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนผู้อ่ืน ทําตนเองหรือ
ผู้อ่ืนให้เดือดร้อนหรือไม่ อีกอย่างหน่ึง คือเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข หรือเป็นไปเพ่ือทุกข์ ทั้งแก่ตนเอง
และผู้อ่ืนหรือไม่ เป็นต้น๑ 

วศิน อินทสระ ได้เขียนหนังสือเรื่องพุทธจริยศาสตร์ โดยสรุปได้ใจความว่า นักจริยศาสตร์
ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องน้ี สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ พวก คือพวกหน่ึงเห็นว่า คุณธรรมต้องตามมา
ด้วยความสุข คุณธรรมเป็นเหตุความสุขในบั้นปลายสุภาษิตไทยก็มีว่า “อดเปร้ียวไว้กินหวาน” 
หมายถึง ให้อดทนสร้างสมคุณธรรมเพ่ือความสุขในบ้ันปลาย คนทั่วไปก็มีความเห็นว่า คนมีคุณธรรม 
หรือคนดีควรจะมีความสุขในชีวิต คนดีต้องมีความเพลิดเพลินในการประกอบกรรมดี และคนดีควรจะ
ได้รับความสุขเป็นสิ่งตอบแทน และมีความเห็นว่า ความสุขเป็นความเบิกบานของชีวิต เป็นความ
สมบูรณ์ของชีวิต แต่ความสุขน้ันต้องมีมูลฐานมาจากคุณธรรม นอกจากน้ี จริยศาสตร์ยังเป็นวิชาที่ทํา
ให้คนใจสูง มีจิตใจเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนมีความประพฤตดี เว้นสิ่งที่ควรเว้น ทําสิ่งที่ควรทํา แสวงหา
คําตอบว่า อะไรดีอะไรช่ัว วิเคราะห์เบ้ืองหลังแห่งพฤติกรรมของมนุษย์ว่า เขาประพฤติเช่นน้ัน ๆ 
เพราะอะไรมีอะไรอยู่เบ้ืองหลังแห่งการกระทําของเขา คล้ายจิตวิทยา มีข้อแตกต่าง ที่เกิดขึ้นกับใจ 
ไม่ได้พิจารณาว่าถูกหรือผิด ส่วนจริยศาสตร์พิจารณาถึงความดี ช่ัว ถูก ผิด ของพฤติกรรมและอารมณ์
น้ัน ๆ๒ 

ดร.ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ย่ิง ได้เขียนหนังสือเรื่องจริยศาสตร์ โดยสรุปได้ใจความว่า คุณธรรม 
คือ ความรู้หรือปัญญา ถ้าคนพัฒนาปัญญาจนรู้อย่างถ่องแท้ว่าอะไรดีอะไรช่ัว เขาย่อมทําแต่สิงที่ดี 
ดังน้ัน การมีชีวิตที่ดีก็คือการมีชีวิตอยู่ในวิถีแห่งการใช้เหตุผลหรือปัญญาแสวงหาความจริง ความดี 
และความงาม ที่ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย/เกณฑ์ตัดสินดีช่ัว ถูก ผิด และการมีชีวิตที่ดี จริยศาสตร์
เป็นทั้งพ้ืนฐานของปรัชญาชีวิตและปรัชญาสังคมเมื่อจําแนกพ้ืนฐานที่มาของคุณธรรมและจริยธรรม
ตามหลักคิดทางจริยศาสตร์แล้ว พบว่ามีพ้ืนฐานที่มาจาก ๓ แหล่งด้วยกัน คือ เหตุผล ศรัทธา และ
ปัญญา ประเภทของจริยศาสตร์มี๓ ประเภทหลัก ๆ คือ อภิจริยศาสตร์ จริยศาสตร์บรรทัดฐาน และ 

                                                            
๑พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : วัดเทพศิรินทราวาส, 

๒๕๕๘), ๙๐ หน้า. 
๒วศิน อินทสะ, พุทธจริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : วัดเทพศิรินทราวาส, ๒๕๕๘), ๑๒๐ 

หน้า. 
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จริยศาสตร์ประยุกต์โดยวิธีการศึกษาทางจริยศาสตร์น้ันใช้ “วิธีการทางปรัชญา” คือ วิธีคิดเชิวิพากษ์
วิจารณ์เป็นหลัก๓ 

พระสานนท์ จรณธมฺโม (เต้ียนวน) ได้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์และ
วิเคราะห์ แนวคิดทางการเมืองของเพลโตกับของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) โดยสรุปความ
ว่า แนวคิดทางปกครองที่ดีในการแก้ปัญหาสังคมการเมืองจะต้องมีคุณธรรมรูปแบบการเมืองที่ดีในเชิง
พัฒนามาจากความจริงของมนุษย์ที่อยู่ในระบบของประชาธิปไตย ในการพัฒนาความสงบสุขของ
ประชาชนท่ีเป็นระบบประชาธิปไตยให้มีความสามัคคีกันในอุตมรัฐ ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
“ความดี”ของนักการเมืองที่ดีมีความยุติธรรมที่เท่าเทียมกันที่อยู่ในสังคมของคนดี๔ 

พรพิพา สนมสินธุ์ ได้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่องการวิเคราะห์เรื่องความยุติธรรมในสาธารณรัฐ
ของเพลโต โดยสรุปความว่า ทฤษฎีความยุติธรรมแบบประโยชน์นิยม เสนอหลักความยุติธรรมที่ว่า 
สังคมน่าจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่คนจํานวนมากท่ีสุด เน้นที่ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้มติมหาชนเป็นผู้
ตัดสิน เพลโตเช่ือว่าราชาปราชญ์จะเป็นผู้ตัดสินว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับประชาชน๕ 

สุขสันต์ จันทะโชโต ได้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาวิเคราะห์ เกณฑ์ตัดสินทาง
จริยธรรมในพุทธปรัชญาและปรัชญาภควัทคีตา โดยสรุปความว่า แนวทางการดําเนินชีวิตทีถูกต้อง
และเกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรมน้ีเป็นหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู แต่ทั้ง
พระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูก็มีการตัดสินในเรื่องเกณฑ์ตัดสินความดีและความช่ัวของบุคคลที่
แตกต่างกันโดยมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง วิทยานิพนธ์น้ีได้ศึกษาเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมดังกล่าว
เพ่ือให้เข้าใจคําสอนทางจริยธรรมในปรัชญาอินเดีย๖ 

วัน วรจะนู ได้เขียนวิทยานิพนธ์มโนทัศเรื่องความยุติธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท โดยสรุป
ความว่า มโนทัศเรื่องความยุติธรรม หลักการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลอย่างเสมอ

                                                            
๓ดร.ไพฑูรย์ พัฒน์ย่ิงใหญ่, จริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : อี.บุ๊คส์, ๒๕๕๘), ๒๐๘ หน้า. 
๔พระสานนท์ จรณฺธมฺโม (เต้ียนวน), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์และวิเคราะห์แนวคิดทาง

การเมืองของเพลโตกับของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)”,  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๙, ๑๒๙ หน้า. 

๕พรพิพา บรรทมสินธ์ุ, “การวิเคราะห์เรื่องความยุติธรรมในสาธารณรัฐของเพลโต”,  
วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๒๓, ๑๒๐
หน้า. 

๖สุขสันต์ จันทะโชโต, “การศึกษาวิเคราะห์เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรมในพุทธปรัชญาและ
ปรัชญาภควัทคีตา”,  วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย), ๒๕๒๘, ๑๗๐ หน้า. 
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ภาคกัน และหลักการปฏิบัติต่อทรัพย์สินในสังคม เรืองความเสมอภาค และความต้องการ ทํา ให้มโน
ทัศเรื่องความยุติธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทมีความน่าสนใจและน่าศึกษาอย่างย่ิง๗ 

ไพลิน เตชะวิวัฒนาการ ได้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาวิเคราะห์ เกณฑ์ตัดสินความดี
ในพุทธปรัชญาเถรวาทกับในปรัชญาของค้านท์ โดยสรุปความว่า เกณฑ์ตัดสินความดีเป็นจริยธรรม
สากลที่มนุษย์ทุกคนพึงปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาตัดสินการกระทํา โดยดูที่เจตนาของผู้กระทําเป็น
องค์ประกอบหลักส่วนลัทธิของค้านท์ตัดสินการกระทํา โดยถือเอาเจตนาเป็นหลักและไม่คํานึงถึงผลท่ี
จะเกิดขึ้นเลย๘ 
 

๑.๗ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑.๗.๑ ทําให้ทราบเกณฑ์ตัดสินความดีทางปรัชญาของเพลโต 
๑.๗.๒ ทําให้ทราบเกณฑ์ตัดสินความดีทางพุทธปรัชญาเถรวาท 
๑.๗.๓ ทําให้ทราบแนวความคิดเกณฑ์ตัดสินความดีทางปรัชญาของเพลโตกับพุทธปรัชญา

เถรวาท มีความแตกต่างกันหรือไม่และมีความสอดคล้องกันอย่างไรบ้าง 
๑.๗.๔ สามารถนําความรู้จาดการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาการตัดสินความดี

ในชีวิตและในสังคม รวมถึงช่วยให้เข้าใจชีวิตและนําไปสู่การดําเนินชีวิตในทิศทางที่ถูกต้อง 
 

๑.๘ คํานิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
ความดี หมายถึง ค่านิยมที่ไม่เจือปนด้วยความโลภ ความโกรธ และความหลงผิด หมายถึง 

ค่านิยมที่อาจจะโลภ โกรธ หลง เจือปนอยู่แต่ก็มีเพียงเล็กน้อยที่สุดหรืออีกอย่างหน่ึง คือ คุณค่าหรือ
คุณสมบัติที่มีที่มีธรรมชาติที่เป็นเอกภาพในการกระทํา หรืออีกอย่างหน่ึง คือ สิ่งที่ทําลงไปแล้ว ตนเอง
ไม่เดือดร้อนและเป็นประโยชน์ 

คุณธรรม หมายถึง สภาพความดีงามท้ังหลาย ซึ่งฝังลึกอยู่ในจิตสํานึกของบุคคล และเป็น
คุณสมบัติที่มิอาจหาได้ในสัตว์โลกชนิดอ่ืน อาจกล่าวได้ว่าคุณธรรมเป็นสมบัติของมนุษย์ในสังคม
ปัจจุบัน หรืออีกนัยหน่ึง คือ สิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม เป็นเครื่อง

                                                            
๗วัน วรจะนู, “มโนทัศน์เรื่องความยุติธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท”,  วิทยานิพนธ์

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๔๑,  ๑๖๕ หน้า. 
๘ไพลิน เตชะวิวัฒนาการ, “การศึกษาวิเคราะห์เกณฑ์ตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาท

กับปรัชญาของค้านท์”,  วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย), ๒๕๓๓, ๑๗๘ หน้า. 



๘ 
 

ประคับประคองใจให้เกลียดความช่ัว กลัวบาปใฝ่ความดี และเป็นเคร่ืองกระตุ้นผลักดันให้เกิด
ความรู้สึกผิดชอบเกิดจิตสํานึกที่ดีมีความสงบเย็นภายใน 

จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่ควรประพฤติ คือ การดําเนินชีวิต ความเป็นอยู่ การยังชีวิตให้
เป็นไป การครองชีวิต การใช้ชีวิต การเคลื่อนไหวของชีวิตทุกด้านทุกระดับทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ 
ทั้งด้านส่วนตัว ด้านสังคม ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจด้านปัญญาเป็นไปในทางที่ถูกที่ควร 

จริยศาสตร์ หมายถึง ความรู้ที่ควรประพฤติหรือศาสตร์ ที่ว่าด้วยความประพฤติว่าด้วย
อุปนิสัย และพฤติกรรมของมนุษย์ ความประพฤติของมนุษย์จะเป็นกระจกเงาส่องให้เราเห็นอุปนิสัย 
และนิสัยของคน จะช่วยช้ีค่าของมนุษย์ โดยการมองทางอุปนิสัย นิสัยใจคอ และความประพฤติ 
ตามท่ีบุคคลน้ันแสดงออกมาทางกาย วาจา และใจ 

ความยุติธรรม  หมายถึง ระบบหน้าที่ ไม่ใช่ระบบสิทธิของปัจเจกชนแต่ทั้งหน้าที่และสิทธิ
ต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเสมอในสังคมที่เข็มแข็ง หรืออีกอย่างหน่ึงความยุติธรรม เป็นรากฐาน
ของคุณธรรมที่ดีงามเราจึงที่เกิดขึ้นได้บนพ้ืนฐานความอคติภายในจิตใจของบุคคลจากคุณธรรม อีกนัย
หน่ึงความยุติธรรมเป็นลักษณะชีวิตที่ทําให้ปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

เกณฑ์ตัดสินความดี หมายถึง หลักหรือมาตรการที่ใช้ตัดสินพฤติกรรมหรือการกระทํา
อย่างหน่ึงว่า “ดีหรือช่ัว” “ถูกหรือผิด” ในหลักเกณฑ์ตัดสินความดีของพระพุทธศาสนา ตรงกับคําว่า 
“บุญหรือกุศล” “ความดีหรือบุญกุศล” ได้แก่ คุณสมบัติทางจิตใจของมนุษย์ เมื่อกล่าวโดยเหตุแห่ง
ความดี พระพุทธศาสนาให้ความเห็นว่า การกระทําที่ถือว่า “ดี” เป็นการกระทําที่มีความจงใจ หรือมี
เจตนาเป็นหลักในการตัดสินการกระทําของมนุษย์ส่วนเพลโตให้ทัศนะว่า เรื่อง “เกณฑ์ตัดสินความดี” 
หมายถึง คุณธรรมเป็นความดีสูงสุด ที่มีหน้าที่ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมและความสุข ในเรื่องของสังคม
หรือในอุดมรัฐ เพลโตเห็นว่าความยุติธรรมในตัวคน คือ สิ่งเดียวกับคุณธรรมหรือความดีเลิศ คือ 
คุณธรรมของคน ไม่ใช่คุณธรรมของหน้าที่ที่ทําให้คนเป็นคนดี หลักความยุติธรรมตามมโนทัศน์ของ 
เพลโต คือ เป็นคนดี เป็นมนุษย์ที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
 
 

 



 
บทที่ ๒ 

เกณฑ์ตัดสินความดีในปรัชญาของเพลโต 
 
๒.๑ ความหมายของความดีในปรัชญาของเพลโต 

เพลโตเป็นนักปรัชญาเมธีที่ย่ิงใหญ่ของโลกพอ ๆ กับท่านโสคราตีส ที่เป็นอาจารย์ของท่าน
แต่เป็นนักปรัชญาเมธีที่แตกต่างจากโสคราตีสเพลโตได้เขียนงานเขียนไว้มากกว่า ๒๕ เรื่องและจดหมาย 
ถึงคนอ่ืนในนามของเพลโตอีก ๑๓ ฉบับ ซึ่งงานเขียนต่าง ๆ น้ีเป็นเรื่องเก่ียวกับหัวข้อต่าง ๆ เช่น 
ทฤษฎีการเมือง, การศึกษา, ศิลปะ, จริยศาสตร์, ศาสนา, ความรักฯลฯ ซึ่งประเด็นส่วนใหญ่จะ
เก่ียวข้องกับเร่ืองคุณธรรม (arete) โดยส่วนใหญ่แล้วความคิดทางการเมืองของเพลโตหรืองานเขียน
ของเพลโตน้ันจะเป็นลักษณะของบทสนทนาระหว่างบุคคลต่าง ๆ งานเขียนช้ินสําคัญของเพลโต โดย 
“อุตมรัฐ” น้ันเป็นการศึกษาในเรื่องสังคมหรือรัฐ ซึ่งครอบคลุมเน้ือหาต่าง ๆ ทั้งในด้านการเมือง, 
จริยศาสตร์, การศึกษา, ทฤษฎีความรู้, ศิลปะและศาสนา ซึ่งสาระสําคัญของตัวบท “อุตมรัฐ” น้ัน
เก่ียวข้องกับการหาความหมายหรือนิยามให้กับ “ความยุติธรรม”๑ 

เพราะฉะน้ัน ผู้วิจัยจะศึกษาแนวความคิดในเกณฑ์ตัดสินความดีทางปรัชญาของเพลโต ซึ่งผู้
ศึกษาไม่สามารถจะทําการศึกษาจากผลงานท้ังหมดของเพลโตทั้งหมดได้จึงขอศึกษาเฉพาะ
แนวความคิดเก่ียวกับเกณฑ์ตัดสินทางจริยศาสตร์ที่สําคัญของเพลโตเท่าน้ัน ดังจะได้วิเคราะห์
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

คําว่า “จริยศาสตร์” ก่อนคําว่า “จริยศาสตร์” เป็นแขนงหน่ึงของปรัชญาที่มุ่งอธิบายเร่ือง
คุณค่าทางความประพฤติและคุณค่าแห่งชีวิตมนุษย์คําว่า “จริยศาสตร์” เป็นศัพท์ภาษาสันสกฤต มา
จากคําว่า “จรฺย” หรือ “จริยะ” ซึ่งหมายถึงความประพฤติและคําว่า “ศาสตร์” ซึ่งหมายถึงระบบวิชา
ความรู้ เมื่อรวมคําทั้งสองเข้าด้วยกันเป็นจริยศาสตร์ จะได้ความหมายตามตัวอักษรว่า ระบบวิชาว่า 
ด้วยความประพฤติ จริยศาสตร์เป็นศัพท์บัญญัติสําหรับแปลคําว่า “Ethics” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งนิยม
ใช้ใน ๒ ความหมายดังจะกล่าวต่อไปสําหรับการศึกษาในบทน้ี จะศึกษาถึงความหมายทั้ง ๒ 
ความหมายของจริยศาสตร์ทัศนะจริยศาสตร์ในตะวันตกเก่ียวกับความดีสูงสุดของมนุษย์ เกณฑ์ตัดสิน
ทางจริยธรรม และความหมายของค่าทางจริยธรรมเพ่ือทําให้เกิดความเข้าใจในจริยศาสตร์ของเพลโต
ได้ดีขึ้นจากน้ันก็จะศึกษาถึงเกณฑ์ตัดสินทางจริยศาสตร์ของเพลโตอย่างละเอียดต่อไป 

                                                            
๑พลศักด์ิ จิรไกรศิริ, ความคิดทางการเมืองเบ้ืองต้น, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชา

รัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๒๙), หน้า ๑๙ - ๒๐. 



๑๐ 
 

จริยศาสตร์อาจอธิบายอย่างกว้าง ๆ ได้ ๒ ความหมายดังน้ีคือ๒ 
๑. ความหมายตามรูปศัพท์  
ในภาษาอังกฤษมีคําสองคําที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ได้แก่ คําว่า moral ซึ่งมาจากภาษา

ละตินว่า moralist และคําว่า ethics มาจากภาษากรีกว่า ethos ทั้งสองคําน้ีมีความหมายเดียวกัน 
หมายถึง ประเพณีหรือวิถีของชีวิต (custom or way of life) ในปัจจุบัน คําว่า moral หมายถึง 
ศีลธรรม และ morality หมายถึง สภาวะทางศีลธรรมใช้ในหมายถึงตัวของความประพฤติโดยตรง เช่น 
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา ส่วนคําว่า “จริยศาสตร์” ใช้ในความหมายของ
ความรู้ หรือศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบของความประพฤติจริยศาสตร์มีลักษณะของการตัดสินคุณค่า 
ทางความประพฤติ การแสวงหาหลักเกณฑ์ของความประพฤติจริยศาสตร์ จึงมีลักษณะเป็นศาสตร์ที่
ศึกษาหลักการ หรือกฎเกณฑ์ที่ไม่ได้มีลักษณะของการเป็นศาสตร์ที่มุ ่งอธิบายข้อเท็จจริง ปรากฏ
การณ์ของข้อเท็จจริง เช่นวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น descriptive science กล่าวอีกนัยหน่ึงได้ว่า วิทยาศาสตร์
เป็นศาสตร์ที่อธิบายว่า อะไรเกิดขึ้น เกิดขึ้นได้อย่างไร และจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่จริยศาสตร์เป็นศาสตร์
ที่อธิบายว่าควรทํา หรือไม่ควรทําอย่างไร ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ตัดสิน 

๒. ความหมายตามการใช้ และในการพิจารณาจากการใช้ในสังคม ดังน้ี๓ 
 ๒.๑ เป็นแนวทางดําเนินชีวิตหรือเป็นวิถีทางของการดําเนินชีวิตของมนุษย์ความหมาย

ของจริยศาสตร์ตามแนวน้ีปรากฏออกมาในรูปของศาสนาต่าง ๆ เช่น พระพุทธศาสนาศาสนาคริสต์ 
ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดูฯลฯ แต่ละศาสนาจะมีข้อกําหนดว่าอะไรคือจุดมุ่งหมายสูงสุดหรือเป้าหมาย
สูงสุดของชีวิตมนุษย์ แนวทางปฏิบัติเพ่ือไปให้ถึงจุดมุ่งหมายของชีวิตมีอย่างไร หลักจริยธรรมและข้อ 
พึงละเว้นทางความประพฤติตามความหมายนี้ศาสนาต่าง ๆ จัดเป็นรูปแบบหรือแนวทางดําเนินชีวิต
ที่ต่างกันอยู่ในขอบข่ายของจริยศาสตร์ เพราะจริยศาสตร์เป็นศาสตร์ที่พูดถึงแนวทางดําเนินชีวิตของ
มนุษย์ มนุษย์พึงดํารงชีวิตและปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุด 

 ๒.๒ เป็นประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติเฉพาะกลุ่มวิชาชีพหรือบุคคลในสถาบันต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าดํารงไว้ซึ่งเกียรติคุณของชีวิต ทําให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความ

                                                            
๒สิวลี ศิริไล, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ จริยธรรม และเกณฑ์ตัดสินปัญหาทาง

จริยธรรมทางการแพทย์ในสมัยปัจจุบัน”, รายงานผลการวิจัยสภาวิจัยแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานวิจัยแห่งชาติ), ๒๕๓๐, หน้า ๘. 

๓Marry Hesse, “History of Ethics,” The Encyclopedia of Philosophy, vol. III 
(1967), pp. 81-82, อ้างใน สิวลี ศิริไล, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ จริยธรรม และ
เกณฑ์ตัดสินปัญหาทางจริยธรรมทางการแพทย์ในสมัยปัจจุบัน”, รายงานผลการวิจัยสภาวิจัยแห่งชาติ, 
อ้างแล้ว, หน้า ๘. 



๑๑ 
 
เช่ือถือไว้วางใจจากสังคม จริยศาสตร์ที่ใช้ในความหมายน้ี ได้แก่เรื่องของจรรยาบรรณ (Code of 
ethics) ของวิชาชีพต่าง ๆ เช่น จรรยาบรรณแพทย์จรรยาบรรณพยาบาลจรรยาบรรณนักกฎหมาย
ฯลฯ ความหมายของจริยศาสตร์ข้อน้ีมุ่งเน้นที่รูปแบบของความประพฤติ 

เป็นช่ือสาขาหน่ึงของวิชาปรัชญา คือ สาขาที่เรียกว่า คุณวิทยา (axiology) ศึกษาเก่ียวกับ
คุณค่า (Value) ประเภทของคุณค่า สภาวะการที่อยู่ของคุณค่าและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวกับคุณค่า 
จริยศาสตร์เป็นการศึกษาเก่ียวกับคุณค่าความประพฤติ การกระทําของมนุษย์การแสวงหาหลักเกณฑ์
ในการตัดสินความประพฤติของมนุษย์ว่าอย่างไหนถูก ไม่ถูก ดี ไม่ดี ควร ไม่ควรและการแสวงหา
คําตอบเร่ืองความดีที่สูงสุดของชีวิตมนุษย์ การศึกษาเรื่องเหล่าน้ีในเชิงของปรัชญา เป็นการศึกษาที่ใช้
เหตุผลเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการโต้แย้งกันทางความคิดจริยศาสตร์ตามความหมายนี้อาจจะไม่มี
ลักษณะของการให้คําตอบแบบเด็ดขาด แต่จริยศาสตร์บางสํานัก เช่น ค้านท์จะให้คําตอบแบบ
เด็ดขาด และอาจจะไม่มีลักษณะของการจูงใจหรือห้ามปรามแต่จะมีลักษณะของการเสนอความคิดเห็น 
การให้เหตุผลซึ่งย่อมแล้วแต่การไตร่ตรองด้วยวิจารณญาณของผู้ศึกษาที่จะนําไปใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพความเป็นจริงและปัญหาที่เผชิญในการดําเนินชีวิต กล่าวได้ว่า การศึกษาจริย ศาสตร์ตาม
ความหมายน้ีก็คือการศึกษาแนวความคิดของนักปรัชญาสํานักต่าง ๆ ที่ให้คําตอบต่อปัญหาข้างต้นไว้
หลายแนวทางด้วยกัน 

จากการให้ความหมายของจริยศาสตร์ ไม่ว่าจะอธิบายในความหมายตามรูปศัพท์หรือ
ความหมายตามการใช้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่โดยเฉพาะอย่างย่ิงจุดสําคัญก็คือ 
เป็นเร่ืองที่เก่ียวกับความประพฤติของมนุษย์และกฎเกณฑ์ที่จะนํามาตัดสินปัญหาบางประการแต่ปัญหา
ประการหน่ึง ที่อาจพบในสังคมปัจจุบันก็คือ การนําคําว่า “จริยศาสตร์” ไปใช้ในความหมายที่แทนกัน 
เช่น ใช้คําว่า “จริยศาสตร์” ในความหมายทางศาสนา และความหมายของจรรยาบรรณ นอกจากน้ี 
ยังมีคําว่า “จริยธรรม” อีกคําหน่ึงที่นํามาใช้ในความหมายของจริยศาสตร์ด้วยมีผู้เปรียบเทียบ
ความหมายและความสัมพันธ์ของคําทั้งสองซึ่งพิจารณาจากความหมายของคําว่า โดยการที่ให้
ความหมายจะอยู่ที่การใช้บริบทหรือสถานการณ์จริง๔ 

จริยธรรมเป็นศัพท์ภาษาบาลีและสันสกฤตมาจากคําว่า “จริย” ที่หมาย ถึงความประพฤติ
หรือกริยาที่ควรประพฤติ ส่วนคําว่า “ธรรม” มีความหมายหลายอย่างเช่น คุณความดีหลักคําสอนทาง
ศาสนา หลักปฏิบัติเมื่อนําคําทั้งสองมารวมกันเป็น “จริยธรรม” จะได้ความหมายว่า “หลักแห่งความ
ประพฤติ” หรือ “แนวทางของความประพฤติ” (ข้อความจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๒๕)คํานิยามว่า “จริยธรรม คือ ธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม” ใน

                                                            
๔L. Wittgenstein, Philosophical Investigations tr. By G.E.M. Anscobe (Section 

43) (Oxford : Blackwell, 1963), p. 34. 



๑๒ 
 
เอกสารรายงานผลของการสัมมนาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติเรื่องจริยธรรมใน
สังคมไทยปัจจุบัน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๒ ได้สรุปนิยามว่า “จริยธรรมคือ แนวทางปฏิบัติตนเพ่ือ
การบรรลุสภาพชีวิตอันทรงคุณค่า” ส่วน วิทย์วิศทเวทย์และเสฐียรพงศ์วรรณปกให้คํานิยามว่า 
“จริยธรรม” หมายถึง หลักคําสอนว่าด ้วยความประพฤติเป็นหลักให้บุคคลยึดถือปฏิบัติตน๕ 

จากคํานิยามข้างต้นความหมายของจริยธรรมกับจริยศาสตร์ จะใกล้เคียงกันมากและนํามา
ใช้แทนกันได้อย่างไรก็ตาม เมื่อเอ่ยถึงคําว่า “จริยศาสตร์” เราควรจะระบุให้ชัดเจนว่าจะใช้ใน
ความหมายใดโดยพิจารณาปัญหาสําคัญในขอบเขตของจริยศาสตร์ดังต่อไปน้ี 

๑. อะไร คือ ความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์หรือจุดมุ่งหมายของชีวิตมนุษย์ 
๒. อะไร คือ มาตรการทางจริยธรรมหรือเกณฑ์ตัดสินความประพฤติการกระทําของมนุษย์ 
๓. ความหมายของค่าทางจริยธรรม คือ ดี ช่ัว ผิด ถูก ควร ไม่ควร และบ่อเกิดค่าทาง

จริยธรรม๖ 
จากปัญหาสําคัญ ๓ ประการ ในขอบข่ายของจริยศาสตร์ดังกล่าวจะทําให้เราสามารถระบุ

ได้อย่างชัดเจนว่าเราจะใช้จริยศาสตร์ในความหมายใด เช่น ถ้าใช้คําว่า จริยศาสตร์ในเรื่องของศาสนา 
ก็คือการศึกษาหรือการพูดถึงแนวความคิดของศาสนาต่าง ๆ ที่ตอบปัญหา๓ ประการน้ี ถ้าใช้คําว่า 
จริยศาสตร์ในความหมายที่เป็นเรื่องของปรัชญาก็หมายถึงวิชาที่ศึกษาแนวความคิดของนักปรัชญา
สํานักต่าง ๆ ที่ตอบปัญหา ๓ ประการน้ี และถ้าเป็นการศึกษาจริยศาสตร์ที่สัมพันธ์กับวิชาอ่ืน ๆ เช่น 
จริยศาสตร์การแพทย์ ก็คือการศึกษาถึงหลักการ การปฏิบัติของบุคคลในวิชาชีพน้ัน ๆ เพ่ือให้ความ
กระจ่างในเรื่องข้อควรและไม่ควรในการปฏิบัติตนต่อวิชาชีพน้ัน ๆ ของตนและสอดคล้องกับหลักการ
ทางจริยศาสตร์ของสังคมตามทัศนะของเพลโตในเรื่องของความดี หมายถึง คุณธรรมเป็นความดีสูงสุด 
ที่มีหน้าที่ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมและความสุขในสังคมอุดมคติ และความยุติธรรมในตัวคน คือ สิ่งเดียวกับ
คุณธรรมหรือความดีเลิศหมายถึง คุณธรรมของคน ไม่ใช่คุณธรรมของหน้าที่ที่ทําให้คนเป็นคนดี หลัก
ความยุติธรรมตามมโนทัศน์ของเพลโต เป็นคนดี และเป็นมนุษย์ที่ดีมีมนุษย์สัมพันธ์ และไม่เบียดเบียน
ผู้อ่ืน๗ 

                                                            
๕สุริยา จารยะพันธ์, “ความคาดหวังของคณะกรรมการร่างจรรยาครู ผู้ปกครอง และ

นักเรียนต่อจริยธรรมที่สําคัญสําหรับครู”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๒๗, หน้า ๑๓. 

๖สิวลี ศิริไล, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์จริยธรรมและเกณฑ์ตัดสินปัญหาทาง
จริยธรรมทางการแพทย์ในสมัยปัจจุบัน”, รายงานผลการวิจัยสภาวิจัยแห่งชาติ, อ้างแล้ว, หน้า ๓. 

๗บุญมี แท่นแก้ว, จริยศาสตร์ (ETHICS), พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส. 
พริ้นต้ิงเฮ้าส์, ๒๕๕๐), หน้า ๑. 



๑๓ 
 

๒.๒ คุณธรรมคือความดี 
คําว่า “คุณธรรม” หมายถึง ความประพฤติที่แสดงถึงคุณลักษณะของอุปนิสัย (ที่ดี) ในการ

เลือกตัดสินใจการกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงอย่างพอดีๆ ไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไป ความพอดีน้ีเป็น
ความพอดีของแต่ละบุคคลซึ่งจะเป็นผู้กําหนดความพอดีจากการใช้หลักเหตุผลและความรู้ (ปัญญา) 
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่จะได้จากความชํานาญทางการลงมือปฏิบัติจริง ๆ มาเป็นตัวกําหนด (การ
เลือกตัดสินใจกระทําการ) ให้เกิดความพอดีที่เรียกว่า “คุณธรรมเป็นผลมาจากนิสัย”เพราะว่าคุณธรรม 
คือ คุณสมบัติของคนดี เช่น ความกล้าหาญความเสียสละ ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ซึ่งฝังรากลึก
ภายในจิตใจจนเป็นลักษณะนิสัย (States of Character) เพราะว่าจุดหมายของชีวิต ก็คือ การเป็น 
คนดี และความรู้ต้องเป็นความรู้ที่แท ้ ก็คือ การรู้สิ่งที่เป็นความจริงด้านปัญญาของตนเอง๘ 

เพลโตเป็นนักปรัชญาจิตนิยมของกรีก ได้หันมาสอนจริยธรรมให้กับชาวเอเธนส ์เน่ืองจาก
ไม่เห็นด้วยกับคําสอนของสํานักโซฟิสต์ที่ได้กล่าวว่า ความดีคือความพอใจ คือความสุขสําราญ 
(Pleasure) ความดี คือ สิ่งที่เราชอบ ดังน้ัน ความดีจึงเป็นอัตวิสัย ใครชอบอย่างไรก็ทําอย่างน้ัน 
เพราะฉะน้ัน เพลโตได้แย้งปรัชญาของโซฟิสต์ เพราะเห็นว่า การสอนเช่นน้ันรังแต่จะนําความหายนะ
ในทางจริยธรรมมาสู่ชาวเอเธนส ์เกณฑ์ในการตัดสินจริยธรรมควรเป็นสากลโซฟิสต์สอนให้ทําความดี
จากความพึงพอใจ แต่เพลโตสอนให้ทําความดีด้วยเหตุผล๙ นอกจากน้ี เพลโตเห็นว่า สิ่งที่สําคัญที่สุด
เก่ียวกับจริยศาสตร์ คือ การกําหนดธรรมชาติ คุณค่าของความยุติธรรมและวิธีการที่จะเข้าใจความ
ยุติธรรมในสังคม เพลโตมีความปรารถนาอย่างย่ิงที่จะแสดงให้เห็นว่า ความยุติธรรมในความหมายที่
บริสุทธ์ิโดยสาระสําคัญแล้วก็คือ “ความดี” ไม่ใช่เป็นความดีเพ่ือสังคมอย่างเดียวเท่าน้ันจะต้องเป็นค
วามดีในด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพลโตจึงแบ่งคุณธรรมออกเป็น ๒ ประเภทได้แก่ ๑) คุณธรรม
ของปัจเจกชน ๒) คุณธรรมของรัฐ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

๒.๓.๑ คุณธรรมของปัจเจกชน 
โดยธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนมักจะแสวงหาสิ่งที่ดี แต่สิ่งที่ดีไม่สามารถจะเกิดขึ้นในตัว

บุคคลโดยฉับพลันหรือโดยโชค เน่ืองจากความดีไม่ได้ดีเพราะธรรมชาติแต่ได้มาจากการเรียนรู้ เพลโต
กล่าวว่าความรู้คือ ความดี๑๐ คนที่ขาดความรู้เหมือนคนตาบอดมองอะไรไม่เห็น เพลโตยอมรับว่า 

                                                            
๘Richard Mckeon, The Basic Works of Aristotle : EthicaNicomachea, tr. W.D. 

Ross, (New York : Random House, 1931), p. 959. 
๙นายแพทย์ สุวัฒน์ จันทรจํานง, ความเช่ือของมนุษย์เก่ียวกับปรัชญาและศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 

พิมพ์โรงพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๐), หน้า ๑๗. 
๑๐Plato. The Republic of Plato.Translated with notes and an interpretive 

essay by Allan Bloom. (New York : Basic Book. Inc. 1968, p. 505. 
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ความดีมีหลากหลาย แต่ในความหลากหลายเขายังเช่ือว่ามีเอกภาพอยู่เช่นเดียวกันกับความ
หลากหลายของสี่ที่มาจากแม่สีน่ันเอง 

ในระดับคุณธรรมของปัจเจกบุคคลก็คือ การท่ีมนุษย์สามารถบรรลุความสมบูรณ์ของความ
เป็นมนุษย์ได้อย่างมากที่สุดโดยคํานึงถึงความมีปัญญาเป็นสิ่งดีที่สุด ดังน้ี 

๑. ปัญญา (Wisdom) คือ ความรู้หรือปัญญาขั้นสูงสุด เพลโตไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่
า ความพึงพอใจคือความดีแต่เพลโตยอมรับว่า จิตหรือวิญญาณอันสูงกว่า และถือว่าความฉลาดหรือ
ความรู้ คือ ความดี ดังน้ัน คนที่ฉลาดหรือคนที่มีความรู้มากกว่าจึงเป็นคนดีในทัศนะของเพลโตมนุษย์
ทุกคนสามารถสร้างธรรมชาติที่ดีในตัวได้ โดยการพัฒนาในลักษณะที่เป็น Dialectic การฝึกฝนอย่าง 
เพียงพอในด้านกายบริหารและดนตรี และไตร่ตรองได้ว่าความเดือดร้อนของผู้อ่ืนมีผลต่อตนเองก็เป็น 
องค์ประกอบสําคัญสําคัญที่เพลโตเน้นเสริมอีกประการหน่ึง บุคคลประเภทน้ีเป็นบุคคลที่มีจิตหรือ
วิญญาณภาคดีที่สุด คือ ภาคเหตุผลนําเปรียบได้กับราชาปราชญ์ 

๒. ความกล้าหาญ (Courage) นอกจากความเป็นผู้ฉลาดแล้วสิ่งหน่ึงที่เป็นหลักเกณฑ์
ตัดสินลักษณะของคนดี คือ ความกล้าหาญ โดยกล้าหาญที่จะยอมทําตามกฎเกณฑ์คนที่มีความกล้าหาญ 
นอกจากจะรู้ว่าอะไรควรและไม่ควรแล้ว ยังต้องรักษาความถูกต้องและชอบธรรมด้วยกฎหมายใน
เรื่องต่าง ๆ ต้องกล้าที่จะทําตามกฎกติกา แม้บางครั้งตัวเองจะต้องเจ็บปวดก็ไม่ยอมขจัดความกล้า
หาญ ออกไปจากจิตหรือวิญญาณ เพลโตเปรียบคนกล้าหาญเหมือนช่างย้อมสีผ้าที่รู้จักเลือกสีและมี
ขั้นตอน มีหลักเกณฑ์ในการยอมรับ โดยไร้กฎเกณฑ ์เพราะฉะนั้น ความกล้าหาญเป็นคุณสมบัติของ
จิตหรือวิญญาณภาคนํ้าใจ (Spirited) เปรียบได้กับชนช้ันทหารหรือผู้พิทักษ์ (Guardians)  

๓. ความรู้จักประมาณ (Discipline or Moderation) คือ ระเบียบอันงามชนิดหน่ึงและเป็น 
การรู้จักบังคับจิตใจมิให้ลุ่มหลงในความพอใจและตัณหา ดังคํากล่าวว่า “เป็นนายตนเอง”  การเป็น 
นายตนเอง หมายถึง การที่จิตส่วนที่ดีควบคุมส่วนที่เลวอยู่โดยธรรมชาติถ้ามนุษย์มีจิตหรือวิญญาณ 
(Soul) ส่วนดีอยู่จะถูกส่วนเลวควบคุม เพลโตเรียกคนชนิดน้ีว่า “ไม่รู้จักควบคุมตนเอง” การควบคุม
ตนเองนั้น ครอบคลุมไปตลอดทุกภาคเป็นการนําเอาสิ่งที่แข็งแรงที่สุดและอ่อนแอที่สุดเข้ามา
รวมกันให้กลมกลืน เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ไม่ว่าจะด้านความสามารถ ความฉลาด และความแข็งแรง 
ความมั่งคั่ง หรือในด้านใด ๆ ก็ตามหากมนุษย์สามารถใช้จิตหรือวิญญาณส่วนที่ดีมีอยู่น้อยมาควบคุม
จิต (วิญญาณ) ส่วนที่เลวที่มีอยู่มาก โดยไม่ปล่อยให้ไปตามอํานาจของตัณหา ซึ่งเป็นการแสดงออก
ของจิตหรือวิญญาณใฝ่ตํ่า สิ่งน้ีเรียกว่า การควบคุมตนเอง หากมนุษย์ไม่รู้จักควบคุมตนเองจะเป็นคน
มัวเมาในความสุขมัวเมาในตัณหา ถือว่าเป็นคนไม่ดี 

๔. ความยุติธรรม (Justice) เป็นความกลมกลืนของทั้งสามส่วนข้างต้น ความยุติธรรมในตัว
บุคคล อยู่ที่ความสมดุลระหว่างส่วนประกอบทั้งสามของจิต (วิญญาณ) โดยมีเหตุผลเป็นฝ่ายปกครอง 
ผู้ที่ยุติธรรมย่อมไม่ปล่อยให้ส่วนอ่ืน ๆ ของจิตก้าวก่ายในเรื่องหน้าที่ของกันและกัน คนแต่ละคนต้อง
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ทําหน้าที่ทางสังคมของรัฐตามที่เหมาะสมกับธรรมชาติของตน เพลโตเห็นว่า หากคนที่มีธรรมชาติเป็น 
ช่างพยายามเข้าไปสู่ชนช้ันทหารหรือผู้พิทักษ์และทหารพยายามเข้าไปสู่ชนช้ันปกครอง หรือการที่คน
คนเดียวทําหน้าที่หลายอย่าง ย่อมก่อให้เกิดความวุ่นวายและเป็นการทําลายรัฐถือว่า ไม่ยุติธรรม คนที่
ยุติธรรมก็เพราะมีธรรมชาติสามชนิด คือ การรู้จักควบคุมตนเอง มีความกล้าหาญ และมีความฉลาด 
โดยที่คนแต่ละคนในบรรดาทั้ง ๓ พวก ทําหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ที่สุด 

อย่างไรก็ตาม เพลโตยอมรับว่า การที่จะดูว่าใครยุติธรรมหรือไม่น้ัน ดูไม่ยากเน่ืองจากความ
ยุติธรรมเป็นเรื่องของจิตหรือวิญญาณภายใน (Inner-Self) การดูจิตหรือวิญญาณภายในน้ี จึงเสมือน
กับการดูของท่ีจมอยู ่ในทะเล เพลโตยอมรับว่า ความยุติธรรมเป็นคุณสมบัติของบุคคล และจะ
ยุติธรรมหรือไม่น้ัน ไม่ได้วัดที่การกระทําของเขาที่มีต่อบุคคลอ่ืนหากแต่พิจารณาที่จิตหรือวิญญาณ 
(Soul) ภายใน และความยุติธรรมน้ี ก็ต้องเกิดจากความกลมกลืนของภาคต่าง ๆ ของจิตหรือวิญญาณ
โดยมีภาคเหตุผล (Reason) เป็นตัวนํา 

ความยุติธรรมในปัจเจกชน 
อย่างไรก็ตาม ความยุติธรรม ก็คือ การปรับตัวภายนอกแห่งหน้าที่ทางสังคม เน้ือแท้ของ

ความยุติธรรมที่แท้จริงน้ัน  คือ ลักษณะภายในอันได้แก่ จิตใจที่มีเหตุผล และสําหรับเหตุผลข้อน้ี 
ความยุติธรรมต้องอยู่ในลักษณะส่วนตัวของปัจเจกชน สมาชิกทุก ๆ คนของรัฐควรเป็นคนมีความ
ยุติธรรมและไม่ใช่ถูกบังคับจึงมีความยุติธรรม  แต่เพราะเขาพิจารณาเห็นว่าความยุติธรรมน้ันเป็นสิ่งดี
งาม การที่สมาชิกหรือประธานของรัฐมีความยุติธรรมก็เท่ากับว่ารัฐมีความยุติธรรมน่ันเอง 

ดังน้ัน เพลโตจึงพิจารณาเห็นว่า ความยุติธรรมเป็นคุณธรรมส่วนบุคคล ต่อไปน้ีเป็นการ
เปรียบเทียบส่วนประกอบที่สําคัญระหว่างรัฐกับปัจเจกชน รัฐมีส่วนประกอบที่สําคัญ ๓ ประการ 
คือ ๑) นักปกครอง ๒) ทหาร และ ๓) ชนช้ันกรรมาชีพส่วนปัจเจกชนมีส่วนประกอบที่สําคัญ ๓ 
ประการ คือ ๑) เหตุผล ๒) อารมณ์ เช่น ความรัก ความโกรธ เป็นต้น และ ๓) ความปรารถนา รวมถึง
ความต้องการแต่ละอย่างเหล่าน้ี ปัจเจกชนควรมีอิสรภาพที่จะกระทําหน้าที่พิเศษของตน และแต่ละ
อย่างก็เป็นส่วนสําคัญในธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อส่วนต่าง ๆ เหล่าน้ี กระทําหน้าที่ของตนครบ
สมบูรณ์แล้ว ช่ือว่ามีคุณธรรมพร้อมมูล ปัญญาเป็นคุณธรรมพิเศษของวิญญาณที่มีอารมณ์ ส่วนความ
รู้จักประมาณมีอยู่ในความเช่ือถือของอารมณ์และความปรารถนาที่มีต่อเหตุผล 

อน่ึง ความยุติธรรม เมื่อกล่าวโดยที่สุดแล้ว  คือ การปรากฏพร้อมหน้าแห่งคุณธรรมทั้งหมด
เหล่าน้ีในดวงวิญญาณและมีการใช้สติปัญญา อารมณ์ และความปรารถนาให้มีความกลมกลืนอย่าง
อิสรเสรี ซึ่งมีเหตุผลเป็นเคร่ืองนําทาง สําหรับความปรารถนาหรือความต้องการขั้นมูลฐานของมนุษย์
ในสังคมน้ัน พอจะแบ่งออกตามความแตกต่างของสมาชิกในสังคมได้ ๓ ประการ คือ 

๑) ความต้องการที่จะแสวงหาความรู้และรักษาความรู้เอาไว้ 
๒) ความปรารถนาที่จะรับใช้ประเทศชาติบ้านเมือง 
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๓) ความต้องการท่ีจะผลิตวัสดุที่ต้องการออกมาใช้ เพ่ือความสะดวกในการดํารงชีวิตที่
สมบูรณ์ 

สมาชิกของสังคมทุกคนต้องมีความปรารถนาหรือความต้องการ ๓ ประการเหล่าน้ี หรือ
อย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีประการใดประการหน่ึง 
 

๒.๓ รัฐในอุดมคติ 
หน้าที่ของปรัชญาสังคมข้ันแรก ก็คือ การวางโครงสร้างของรัฐที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งในรัฐ

เช่นน้ันจะต้องมีความยุติธรรมสากลอยู่ ครั้นแล้วก็นําไปสู่ความคิดที่ว่าด้วยแบบต่าง ๆ ของรัฐบาลยุค
ต่อมา ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยหรือรัฐบาลทรราชย์ก็ควรมีนักปกครองผู้ฉลาดสามารถบริหาร
ประเทศให้ดําเนินไปด้วยดีความรู้และความรักความยุติธรรมเป็นลักษณะสําคัญของนักปรกครองรัฐใน
อุดมคติ ในเบ้ืองต้น เราต้องมีความกล้าหาญในการนําความรู้และความรักความยุติธรรมน้ันมาใช้กับ
นักปรกครองและประชาชนพลเมือง ผลประโยชน์ของประชาชน คือ ผลประโยชน์ของรัฐ รัฐเป็น
เหมือนร่างกาย ถ้าส่วนหน่ึงได้รับความทุกข์หรือความสุข ก็เท่ากับว่าส่วนทั้งหมดได้รับความทุกข์หรือ
ความสุขด้วย จุดมุ่งหมายของความยุติธรรม ก็คือ การเข้าใจคุณธรรมเรื่องการอยู่ดีกินดีทั่ว ๆ ไปไม่ใช่
การอยู่ดีกินดีของร่างกายที่เลือกสรรแล้ว 

นักปกครองในอุดมคติ 
ถ้าความยุติธรรมมีอยู่ในดวงวิญญาณของทุก ๆ คนแล้ว ดวงวิญญาณของนักปกครอง ก็ควร

จะมีความยุติธรรมมากกว่าใคร ๆ แต่มีนักปกครองเพียงเล็กน้อยเท่าน้ันที่มีความยุติธรรมฝังอยู่ในดวง
วิญญาณอย่างสมบูรณ์  เพราะว่า การจะเป็นนักปกครองท่ีดีได้น้ัน ต้องใช้เวลาพัฒนาจิตใจอยู่นาน
ทีเดียว สิ่งสําคัญน้ัน ก็คือ การให้การศึกษาอบรมแก่ผู้ที่จะมาเป็นนักปกครอง และนักปกครองที่ดีต้อง
ประกอบด้วยคุณธรรม ๔ ประการ คือ  ความฉลาด ความกล้าหาญ ความรู้จักประมาณ และความ
ยุติธรรม ในความหมายอีกอันหน่ึงก็คือว่า นักปกครองต้องมีการบังคับตนเองและความกล้าหาญใน
การแสดงออกซึ่งความคิดเห็น  เพราะฉะนั้น นักปกครองในอุดมคติ จึงต้องเป็นนักปรัชญาเมธี หรือ 
Philosopher King ผู้รักในปัญญามีความรู้แจ้งทางวุฒิปัญญาและมีความเฉลียวฉลาดทางด้านปฏิบัติ
อีกด้วย อันที่จริงแล้ว ความยุติธรรม ก็คือ ปัญญา ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันในสังคม 

คุณธรรมพิเศษ ๔ ประการ ของอริสโตเติล 
คุณธรรมทั้ง ๔ ประการเหล่าน้ี ถือว่าเป็นคุณธรรมที่สําคัญในจริยศาสตร์ของอริสโตเติล แต่

มีความหมายแคบมากกว่าจริยศาสตร์ของเพลโต 
๑. ความรู้จักประมาณ (Temperance) อริสโตเติล หมายถึง ความพอเหมาะพอดีใน

การแสวงหาความเพลิดเพลินทางกาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเพลิดเพลินเหล่าน้ันมีอยู่ในสัตว์ช้ันตํ่า 
การรู้จักบังคับใจมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความรู้จักประมาณ แต่มีความแตกต่างจากความรู้จัก
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ประมาณ เพราะข้อเท็จจริงที่ว่า คนที่รู้จักการบังคับใจมีความปรารถนารุนแรง ส่วนคนที่รู้จักประมาณ
ไม่มีความปรารถนาเช่นน้ัน และสามารถอยู่เหนือความปรารถนาเหล่าน้ันโดยสิ้นเชิง  เพราะฉะน้ัน 
การรู้จักบังคับใจน้ีจึงเป็นคุณธรรมที่ด้อยกว่า 

๒. ความกล้าหาญ (Courage) อยู่ท่ามกลางระหว่างความขี้ขลาดและความหุนหันพลันแล่น 
ความกล้าหาญเราจะรู้ได้เมื่อเวลามีอันตรายหรือเวลามีภัย เช่น ในยามสงครามเราต้องการคุณธรรม
ข้อน้ีมาก 

๓.  ความยุติธรรม (Justice) ความยุติธรรมในที่น้ีแบ่งออกได้เป็น ๒ ประการ คือ 
 ๑)  การที่ประเทศชาติยินยอมให้เกียรติยศและสิทธิอ่ืน ๆ แก่พลเมืองทุกคนเท่าเทียมกัน

เป็นการส่งเสริมชุมนุมชนให้ต้ังอยู่ในความเจริญ เรียกว่า การให้ความยุติธรรม 
 ๒) ความยุติธรรม อาจได้มาทั้งทางกฎหมายและจากผู้บริหาร ความยุติธรรมเป็นความ

ดีของผู้ปกครองที่รักษาทวยราษฎร์ในครอบครอง ซึ่งท่านก็จําให้ความยุติธรรมแก่ตัวท่านเองและ
ครอบครัวของท่านอยู่แล้วเหมือนกัน สําหรับประเทศความยุติธรรมจึงจําต้องกําหนดไว้อย่างแน่นอน 
การกระทําที่ถูกต้องย่อมมาจากนิสัยที่ดีงาม ผู้มีนิสัยรักความยุติธรรมอยู่แล้วย่อมรู้สึกว่าเป็นการยาก
มากที่จะทําสิ่งใดปราศจากความยุติธรรม 

๔. มิตรภาพ (Friendship) เป็นเรื่องที่นักปรัชญากรีกชอบถกเถียงกันมาก อริสโตเติลถือ
ว่า มีมิตรภาพอยู่ ๓ แบบ คือ 

 ๑)  มิตรภาพที่เกิดจากความมีประโยชน์ 
 ๒)  มิตรภาพที่เกิดจากความเพลิดเพลิน 
 ๓)  มิตรภาพที่เกิดจากความดี 
มิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล ความรักซึ่งกันและกันอาจเกิดจากการตอบแทนอันนํามา

ซึ่งความมีประโยชน์ ความเพลิดเพลินและความดี การมีมิตรภาพแท้น้ันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดยยาก 
เพราะมิตรภาพที่แท้จริงน้ันมีอยู่แต่ในระหว่างผู้ที่มีคุณลักษณะอย่างเดียวกัน 

ประเภทของมิตรภาพ 
๑)  มิตรภาพระหว่างผู้ที่ไม่เท่าเทียมกัน 
๒)  มิตรภาพที่เกิดจากความเพลิดเพลิน 
๓)  มิตรภาพระหว่างเจ้านายและผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา 
๔)  มิตรภาพระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย 
มิตรภาพเกิดจากการรักใคร่ชอบพอใจอีกฝ่ายหน่ึงมากกว่าถูกอีกฝ่ายหน่ึงรัก แต่คนโดยมาก

มักชอบให้คนอ่ืนรักตนมากกว่ารักคนอ่ืน มิตรภาพ  คือ การแลกเปลี่ยนชนิดหน่ึงหรืออีกอย่าง
หน่ึง  คือ การตอบแทนระหว่างกัน แต่การตอบแทนน้ันจะตราเป็นกฎใช้อย่างแน่นอนหาได้ไม่ 
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การแตกร้าวอาจเกิดได้ง่ายในเมื่ออีกฝ่ายหน่ึงปฏิบัติตัวให้ช่ัวช้าลงหรือเพ่ิมความหย่ิงย่ิงขึ้น
กว่าเดิม แต่อย่างไรก็ตามมิตรภาพอาจคงอยู่ได้เหมือนกันถ้าหากฝ่ายที่ผิดพลาดไปนั้นรู้สึกตัวและขอ
โทษกับอีกฝ่ายหน่ึงเสีย 

มีปัญหาอยู่ว่า ทําไมมิตรภาพระหว่างผู้ที่เรารักจึงแน่นแฟ้นกว่ามิตรภาพระหว่างเรากับผู้ที่
รักเรา ซึ่งอาจตอบได้ง่ายที่สุดโดยเหตุผลที่ว่ามนุษย์ย่อมรักถนอมสิ่งที่เขาประกอบขึ้นมากกว่าสิ่งที่เขา
ไม่ได้ประกอบขึ้น บิดามารดาย่อมรักบุตรของตนเช่นไร  นักศิลปินย่อมรักภาพที่ตนเขียนหรือแกะสลัก
ขึ้นเช่นน้ันเหมือนกัน 

นับเป็นความจริงที่ว่า คนดีอยู่แล้วจําเป็นต้องมีเพ่ือน ชีวิตของผู้มีเกียรติสูงถ้าหากขาดเพ่ือน
เสียแล้วก็เหมือนกับขาดความสมบูรณ์ไปส่วนหน่ึง มิตรภาพจึงจําเป็นสําหรับทุกคนที่จะทําตนให้
สมบูรณ์จริง ๆ 

อน่ึง มิตรภาพก็เป็นสิ่งสําคัญต่อคุณธรรมเรื่องความอยู่ดีกินดีเหมือนกัน เพราะมนุษย์โดย
ธรรมชาติแล้วเป็นสัตว์สังคม การใช้คุณธรรมข้อน้ีจึงเป็นบ่อเกิดกิจกรรมที่ดีงามสําหรับคนดีและการมี
เพ่ือนที่ดีงามก็เท่ากับเป็นการเพ่ิมคุณธรรมเร่ืองการอยู่ดีกินดีให้แก่ตนเองโดยการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชีวิตซึ่งก่อให้เกิดคุณธรรมเรื่องการอยู่ดีกินดีแก่คนอ่ืนด้วย 

การรักตนเองและการรักคนอ่ืน 
อริสโตเติลได้ให้ข้อสังเกตว่า ข้อตัดสินทางศีลธรรมตามประเพณีน้ัน ติเตียนการรักตนเองว่า

เป็นความช่ัว อันที่จริงแล้วมนุษย์ทุกคนพยายามแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองเป็นสําคัญ และมี
เหตุผลอยู่ว่ามนุษย์ควรรักตนเองให้มากที่สุด 

คนช่ัวมีความรักเฉพาะอัตตาที่ไม่มีเหตุผลและเขาถือทรัพย์สมบัติ เกียรติ ความเพลินเพลิน
ทางร่างกายและสิ่งอ่ืน ๆ เป็นสําคัญ ซึ่งทําให้อัตตาช้ันตํ่ามีความเอิบอ่ิม ส่วนคนดีย่อมมีความรักอัตตา
ส่วนที่มีเหตุผล ซึ่งเป็นตัวนําที่เหมาะสมและทําหน้าที่ตัดสินการกระทําของมนุษย์ 

เพราะฉะน้ัน บุคคลผู้รักตนจริง ๆ จึงเช่ือฟังเหตุผล ความรักการกระทําที่ประเสริฐย่อม
เหนือกว่าสิ่งทั้งปวง เขารับใช้คนอ่ืนและตนเองและพร้อมกันน้ันก็จะเสียสละทรัพย์สมบัติและ
แม้กระทั่งชีวิตเพ่ือคนอ่ืน ถ้าการบรรลุความดีที่แท้จริงต้องการการเสียสละเช่นน้ัน แต่คนช่ัวเป็นศัตรู
ต่อตนเองและคนอ่ืนด้วย เพราะว่าเขามีความอ่ิมเอิบใจกับอัตตาช้ันตํ่าซึ่งเป็นเพียงส่วนหน่ึงของอัตตา
ที่มีเหตุผลทั้งหมดและเป็นอัตตาที่ผิดจริง ๆ 

ความรู้และคุณธรรม 
โสเครตีสยืนยันว่า คุณธรรมเป็นอันเดียวกันกับความรู้แจ้ง ทางด้านปฏิบัติ คือ หมายถึง 

ความรู้ที่นํามาใช้ในการกระทํา อริสโตเติลยอมรับว่าอันที่จริงแล้วคุณธรรมและความรู้แจ้งเป็นสิ่งที่
แยกกันไม่ออกแต่เขาคัดค้านว่า คุณธรรมและความรู้แจ้งไม่ได้เป็นอันเดียวกัน เพราะว่าคุณธรรมเมื่อ
ปราศจากองค์ประกอบทางด้านสติปัญญา แล้วก็เป็นเพียงคุณธรรมทางธรรมชาติ หรือสัญชาตเวค
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เท่าน้ัน ไม่ใช่คุณธรรมทางศีลธรรม ด้วยเหตุน้ีคุณธรรมทางศีลธรรมจึงถูกจํากัดอยู่แต่ความปรารถนา
ช้ันรองทางนิสัยและอารมณ์ที่มีต่อเหตุผล บุคคลที่มีความรู้แจ้งทางด้านปฏิบัติช่ือว่ามีคุณธรรมทาง
ศีลธรรมทุกข้อด้วย เพราะว่าความรู้แจ้งทางด้านปฏิบัติในรูปที่สมบูรณ์แบบถูกสร้างขึ้นโดยการกระทํา
ที่ประกอบด้วยคุณธรรม และจะนําไปสู่การกระทําที่เหมาะสมอีกด้วยโดยนิสัยที่มีอยู่ก่อนแล้ว 

อริสโตเติลดูเหมือนจะเห็นด้วยกับโสเครตีสที่ว่า บุคคลผู้ที่รู้ว่าอะไรถูกต้องจริง ๆ ไม่
สามารถรู้ได้ แต่ทําถูกต้อง บุคคลผู้ไม่รู้จักบังคับใจเมื่อเป็นอิสระจากอารมณ์ย่ัวยวนก็มีความรู้สึกว่าเขา
ควรควบคุมความปรารถนาของเขา ความปรารถนาของเขาอาจเกิดขึ้นในอารมณ์ที่รุนแรงเกี่ยวกับการ
เอาชนะทัศนะเหล่าน้ีหรือความรู้สึกทั้งหลาย ถึงแม้ว่าทัศนะเหล่าน้ันไม่เคยกําจัดความรู้ที่แท้จริง เมื่อ
เห็นว่าลงรอยกันกับคําสอนเก่ียวกับคุณธรรมของเขา อริสโตเติลอาจกล่าวเสริมได้ว่านิสัยและความรู้
เป็นสิ่งสําคัญต่อคุณธรรมทางศีลธรรม แต่ความโน้มเอียงของเขาในการถกเถียงปัญหาน้ี ก็คือ การ
ปรับปรุงความคิดเห็นของโสเครตีสและเพลโตให้เข้ากันได้ คือว่า ความรู้ที่แจ่มแจ้งย่อมมีเจตจํานง
และมีสติปัญญา 

อย่างไรก็ตามอริสโตเติลยอมรับว่าบุคคลผู้ไม่บังคับใจอาจจะมีความรู้เก่ียวกับหลักการท่ัว ๆ 
ไปของการกระทําที่ถูกต้อง (เช่น การเกินพอดีเป็นสิ่งไม่ดี และการรู้จักประมาณในการแสวงหา
ความสุขเป็นสิ่งที่ดี) แต่ความปรารถนาบังคับเขาให้เข้าใจความหมายของหลักการทั่ว ๆ ไปผิดในกรณี
ทั่ว ๆ ไป 

ชีวิตในอุดมคติ 
อริสโตเติลได้ให้คําจํากัดความของคําว่า Well - Being เป็นกิจกรรมของดวงวิญญาณที่มี

เหตุผล เหมือนกับคุณธรรมโดยทั่ว ๆ ไป คุณธรรม  คือ คุณภาพที่สามารถก่อให้เกิดการทําหน้าที่อัน
สมควรได้ดี  เพราะฉะน้ัน กิจกรรมที่มีเหตุผลจึงเป็นหน้าที่อันสูงสุดแห่งวิญญาณของมนุษย์ เป็นอันว่า
คุณธรรมทางศีลธรรมมีรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเหตุผลสร้างขึ้นให้แก่ปัจเจกชนในฐานะที่เป็นวิธีการนําไปสู่
กิจกรรมเสรี แต่รูปแบบเหล่าน้ีมิได้ถูกสร้างขึ้นโดยเหตุผลอย่างเดียว บางส่วนเกิดขึ้นจากเง่ือนไขที่
แท้จริง เง่ือนไขเหล่าน้ีเป็นโครงสร้างทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะของปัจเจกชนและโครงสร้าง
ของสังคมที่เขาเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ 

ดังน้ัน เหตุผลจึงพยามท่ีจะจัดระเบียบความปรารถนาและความรู้สึกซึ่งเกิดจากร่างกายและ
วิญญาณส่วนที่ไม่มีเหตุผล และเหตุผลก็แสวงหาลู่ทางที่จะสร้างความกลมกลืนทางสังคมให้เกิดขึ้นเผื่อ
ว่าความขัดแย้งของปัจเจกชนที่เกิดขึ้นพร้อมกันอาจไม่ขัดขวางหน้าที่ของเหตุผลก็ได้  ดังน้ัน คุณธรรม
ทางศีลธรรมจึงเป็นแบบซึ่งเหตุผลเป็นผู้สร้างระเบียบให้แก่วิญญาณของปัจเจกชนและสังคมหรือรัฐ ก็
ประกอบด้วยวิญญาณของปัจเจกชน 

เป็นอันว่า คุณธรรมทางศีลธรรมจึงไม่ใช่จุดหมายในตัวเอง แต่เป็นเพียงวิธีการซึ่งเหตุผลรับ
เอามาใช้เพ่ือที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพ คุณธรรมจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ดังน้ัน 



๒๐ 
 
ปัญหาช้ันสุดท้ายของจริยศาสตร์ยังเป็นปัญหาที่เราต้องพิจารณากันต่อไปว่าอะไร คือ ธรรมชาติที่
แน่นอนของความดีที่สูงสุด ชี วิตในอุดมคติ คือ ชี วิตที่ประกอบด้วยหน้าที่ อันสมบูรณ์ของ
เหตุผล อริสโตเติลตอบว่าเหตุผลในฐานะที่เป็นหลักการ (Theoria) ซึ่งเขาหมายถึง ชีวิตที่มีเหตุผล
และการค้นพบความจริงน้ี คือ หน้าที่อันเหมาะสมของวิญญาณที่มีเหตุผล ชีวิตที่มีหลักการน้ันย่อมไม่
มีอะไรมาขัดขวาง เป็นชีวิตที่มีกิจกรรมอันสมบูรณ์และเป็นชีวิตที่น่ารื่นรมย์ในระดับสูง เพราะฉะนั้น 
อุปสรรคต่าง ๆ ระหว่างความเพลิดเพลินและความดีในชีวิตจึงถูกทําลายไปหมดสิ้น ชีวิตจึงเป็นสิ่งที่
น่าปรารถนาและมีความสมบูรณ์ในตัวเอง ด้วยเหตุน้ีเราจึงควรสร้างคุณธรรมอันจะนํามาซึ่งการกินดี
อยู่ดีให้เต็มบริบูรณ์ในชีวิต ชีวิตในอุดมคติจึงเป็นชีวิตที่ประเสริฐ อันที่จริง อริสโตเติล ถูกบังคับให้
ยอมรับว่าชีวิตที่สมบูรณ์เป็นชีวิตที่มนุษย์จะบรรลุไม่ได้ในชาติน้ี เพราะว่าชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ต้องการ
เพียงแต่เสรีภาพและอิสรภาพ จากข้อผูกพันทางโลกและความลําบาก แต่ยังต้องการความเป็นอมฤต
ภาพของชีวิตด้วย พระเจ้าองค์เดียวเท่าน้ันที่มีชีวิตเป็นอมตะ มนุษย์มีความประเสริฐบางประการและ
มนุษย์ควรแสวงหาชีวิตที่สมบูรณ์ในชาติหน้า ถึงแม้ว่าเขาไม่มีชีวิตเป็นอมตะ        เขาก็ควรมีชีวิตอยู่
เหมือนกับว่ามีชีวิตเป็นอมตะด้วยการมีเหตุผลอย่างสมบูรณ์ในการดําเนินชีวิตของตน 
  

๒.๔ อิทธิพลของจริยศาสตร์สมัยกรีกท่ีมีต่อจริยศาสตร์สมัยใหม่ 
ระบบต่าง ๆ ของกรีกทั้งทางจริยศาสตร์และอภิปรัชญาแทรกซึมอยู่ในความคิดของชาว

ยุโรปทั้งหมด  เพราะฉะน้ัน จึงไม่น่าประหลาดใจเลยที่พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างจริย
ศาสตร์ของ ฮอบส์ ผู้สร้างจริยศาสตร์สมัยใหม่ที่ไม่มีความเช่ือในพระเจ้าและจริยศาสตร์ของพวก 
สโตอิคและพวกเอปิคิวเรียน วิทยาศาสตร์กายภาพ จิตวิทยาและจริยศาสตร์ของ ฮอบส์ ไม่ได้
เก่ียวข้องกับลักษณะท่าทีแห่งความคิดของกรีก ถึงแม้ว่าปรัชญาทางการเมืองจะถูกทําลายในยุคของ
เขาโดยวิกฤติการณ์อันรุนแรงก็ตาม จากนักปรัชญากรีกโดยเฉพาะอย่างย่ิงอริสโตเติลฮอบส์ ได้เรียนรู้
ถึงความมีประโยชน์ของจิตวิทยาในฐานะเป็นเบ้ืองต้นของจริยศาสตร์ เพราะว่าจริยศาสตร์มีส่วน
ช่วยเหลือให้มนุษย์รู้จักกําหนดความประสงค์ของตนที่แน่นอนลงไป 

จากพวก สโตอิคและพวก เอปิคิวเรียน ฮอบส์ ได้เรียนรู้ถึงความไม่ปรารถนาที่จะใช้ผลและ
วิธีการของทุก ๆ ศาสตร์เป็นเครื่องกําหนดต่าง ๆ ของสวัสดิการของมนุษยชาติ จากทัศนะอันน้ีฮอบส์
จึงเก่ียวข้องอยู่ระหว่างระบบเก่า ๆ ของปรัชญากรีกและสังคมวิทยาของกองต์และเฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ 
ย่ิงไปกว่าน้ัน เราจะเห็นได้ว่า ฮอบส์และพวกเอปิคิวเรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดอยู่มากทีเดียว 
ผลสําคัญแห่งวิธีการที่เด่นชัดของฮอบส์ ก็คือว่า ฮอบส์ได้ยํ้าถึงปัญหาของจริยศาสตร์ที่สําคัญที่สุด
ปัญหาหน่ึงอย่างเห็นได้ชัด ปัญหานั้น ก็คือ อะไรเล่าเป็นเหตุจูงใจให้ปัจเจกชนมุ่งแสวงหาความดีเพ่ือ
ตนเองและเพ่ือคนอ่ืน เน่ืองจากเพลโตและนักปรัชญากรีกอ่ืน ๆ ได้ยอมรับความยุ่งยากน้ีเพียง
บางส่วนเท่าน้ัน ความยุ่งยากดังกล่าวก็คือ เราไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างจริยศาสตร์



๒๑ 
 
ของคริสเตียนและจริยศาสตร์สมัยใหม่ออกจากกันได้ แม้กระนั้นก็ตามปัญหานี้ก็ยังเป็นที่น่าสนใจอยู่
ในจริยศาสตร์สมัยใหม่ เพราะคําสอนทางสังคมของคริสเตียนมีว่ามนุษย์ทั้งหลายควรรักซึ่งกันและกัน
กรีกสมัยโบราณอยู่ในช่วงเวลาประมาณ ๖๐๐ ปีก่อนคริสตกาล (ใกล้เคียงพระพุทธศาสนา เพราะ
พระพุทธศาสนาเกิดก่อนศักราชประมาณ ๕๔๓ ปี) ลักษณะแนวคิดของกรีกโบราณในช่วงเร่ิมแรกมี
ลักษณะเป็นอภิปรัชญา ซึ่งเป็นการคิดแบบปรัชญา-วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ นักคิดที่มีอิทธิพลใน
ช่วงแรก ๆ คือ Thales โดยการต้ังคําถามว่า อะไร คือ ปฐมธาตุของจักรวาล (What is the First 
Element?) จักรวาล (Universe) เกิดจากอะไร โดยเช่ือว่าธรรมชาติจะต้องมีกฎเกณฑ์แน่นอน นักคิด
ในช่วงแรก ๆ เกิดความสงสัยในธรรมชาติ พยายามหาหลักเกณฑ์เพ่ือนํามาอธิบายกฎของธรรมชาติ
โดยการใช้วิธีการโต้แย้ง เพ่ือช่วยกันค้นหาความจริง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของวิชาอภิปรัชญา
ขณะเดียวกันก็เกิดกลุ่มนักปราชญ์ที่เรียกตัวเองว่า “โซฟิสต์” ซึ่งไม่สนใจปัญหาของ Thales ที่ว่า 
“โลกเกิดจากอะไร หรือสรรพสิ่งเกิดจากอะไร” แต่กลุ่มโซฟิสต์กลับต้ังปัญหาขึ้นว่า “ชีวิตที่ดีเป็น
อย่างไร?” (What is Good Life?) “เราควรดํารงอยู่อย่างไรจึงจะมีความสุข” (How should Man 
Live?) จึงกล่าวได้ว่ากลุ่มแรกที่เริ่มต้ังปัญหาทางจริยศาสตร์ คือ กลุ่มโซฟิสต์ พร้อมทั้งประกาศ
แนวความคิดของกลุ่มตัวเองอย่างชัดเจน 

อย่างไรก็ตาม ต่อมาเกิดนักคิดอีกกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของพวกโซฟิสต์ คือ โสเครติส 
เพลโต้ และอริสโตเติล โดยได้ประกาศคําโต้แย้งกับกลุ่มโซฟิสต์ ซึ่งถือเป็นปัญหาโต้แย้งทางจริยศาสตร์
ที่เกิดขึ้นโดยตรงเป็นครั้งแรกและเป็นประเด็นสําคัญของกรีกโบราณ โดยการโต้แย้งว่า ควรมีการ
แสวงหาคําตอบของคําถามที่ว่า อะไรคือความสุขที่แท้จริงของชีวิต? ความยุติธรรมคืออะไร เราจะ
แสวงหาความสุขในชีวิตได้อย่างไร? แนวคิดดังกล่าวเป็นประเด็นทางจริยศาสตร์ที่ถือเป็นหลักในการ
ดําเนินชีวิตที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวได้ลดความสําคัญลงเมื่ออริสโตเติลตายและ
อาณาจักรกรีกล่มสลาย ทําให้กรีกตกอยู่ใต้อิทธิพลของโรมัน ซึ่งแม้โรมันจะเปิดโอกาสให้ต้ังสํานัก
ปรัชญาอย่างมากมาย แต่ทุกสํานักทุกศาสนาต้องมีความเคารพนับถือจักรพรรดิโรมันเสมือนเคารพต่อ
เทพเจ้า เพราะฉะน้ัน ทุกศาสนาจึงแบ่งแยกชาวกรีกออกเป็นหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มก็มีแนวคิดต่างกัน
ออกไป จึงเป็นเหตุให้เกิดสํานักจริยศาสตร์มากมายในภายหลังจากที่อริสโตเติลตายไปแล้ว ซึ่งสํานักที่
มีช่ือเสียง คือ Epicureanism และ Stoicism 

ความพยายามที่จะทําให้เราเห็นชัดถึงความแตกต่างระหว่างจริยศาสตร์ของกรีกและจริยศาสตร์
สมัยใหม่ที่ไม่มีความเช่ือในพระเจ้าต้องล้มเหลวไปโดยส้ินเชิง ทฤษฎีสมัยใหม่ยกเว้นลัทธิธรรมชาติ
นิยมเชิงวิวัฒนาการย่อมมีสําเนาทฤษฎีของกรีกเสมอ การใช้ศัพท์เทคนิคต่าง ๆ เช่น อัตตานิยม 
ประโยชน์นิยม (ลัทธิที่เห็นแก่ประโยชน์ของบุคคลอ่ืนเป็นสําคัญ) องค์ประกอบของสังคม ข้อผูกพัน
ทางสังคม ข้อผูกพันทางจริยศาสตร์หน้าที่ มโนธรรม จริยศาสตร์ทางเทววิทยาปกปิดความจริงข้อน้ี 



๒๒ 
 

เราต้องต้ังข้อสังเกตว่าลักษณะเหล่าน้ี นํามาใช้กับจริยศาสตร์บริสุทธ์ิเท่าน้ัน หลักศีลธรรมที่
เรานํามาใช้น้ันย่อมเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเง่ือนไขทางสังคม ลักษณะพิเศษของชนชาติและปัจเจก
ชน ความเช่ือทางศาสนาและความเจริญของวิทยาศาสตร์ แต่ความเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีมิได้มี
ผลกระทบกระเทือนต่อพ้ืนฐานของจริยศาสตร์บริสุทธ์แต่อย่างใด เราต้องทําให้เห็นความแตกต่าง
ระหว่างหลักการของจริยศาสตร์และอํานาจซึ่งสามารถทําให้เราเข้าใจหลักการเหล่าน้ันได้ดี 

ดังน้ัน ศาสนาคริสต์จึงนิยมชมชอบความเจริญของความเห็นอกเห็นใจสากลและผลของ
ความรักเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งเราไม่รู้ในจริยศาสตร์ของกรีก (คือ คําสอนในเรื่องน้ีไม่มีในจริยศาสตร์
ของกรีก) 

แม้ว่ายุคปรัชญาสมัยกลางถือว่าเป็นยุคทองของศาสนาคริสต์ แต่หลักปรัชญาคําสอนของ
นักปรัชญาชาวกรีกยังคงมีอิทธิอยู่มาก ดังน้ัน นักปรัชญาชาวคริสเตียนจึงพยายามรวบรวมและพิสูจน์
คําสอนให้ประชาชนเห็นว่า คําสอนหรือความเช่ือของศาสนาคริสต์กับปรัชญากรีกเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยการบูรณาการปรัชญากรีกเข้ากับคําสอนของศาสนาคริสต์ในประเด็นที่เก่ียวกับ จริย
ศาสตร์ คือ การอธิบายจริยศาสตร์กรีกให้เข้ากับจริยศาสตร์ของศาสนาคริสต์ยุคปรัชญาสมัยใหม่เป็น
ยุคที่ศาสนาคริสต์เริ่มหมดอิทธิพล ประชาชนเร่ิมให้ความสนใจกับแนวคิดของศาสนาอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้น 
และถือเป็นยุคเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็น
ช่วงที่ปรัชญาทางการเมืองมีความเด่นชัดมาก ถือเป็นยุคกําเนิดและเฟ่ืองฟูของกฎหมาย รวมถึง
ขบวนการฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ นักปรัชญา และสํานักปรัชญาที่สําคัญ คือ Immanual Kant หรือ 
Kant's Ethics (Kantism Ethics) และสํานัก Utilitarianism (ประโยชน์นิยม) ซึ่งมีนักคิดที่สําคัญคือ 
John Stuart Mill 

นักปรัชญาจะโต้แย้งกันเรื่อง “อภิจริยศาสตร์” (Meta-Ethics) เป็นการใช้คุณค่าทาง
จริยธรรม คือการโต้แย้งถึงคุณค่าการกระทําว่าเป็นอย่างไร โดยศึกษาเก่ียวกับ good/bad, 
right/wrong, ought/ought not, should/should not โดยมีแนวคิดหลักที่สําคัญคือ เกณฑ์ตัดสิน
ทางจริยธรรม หรือการตัดสินการกระทํา (Moral Judgement) การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมมาเป็น
เกณฑ์ (Moral Reasoning)จริยธรรมเป็นแนวคิดที่ต้องการควบคุมพฤติกรรมของคน ทั้งน้ี ในฐานะที่
สมาชิกวุฒิสภาเป็นบุคคลท่ีถือเป็นบุคคลสาธารณะ และมีความเก่ียวข้องกับภารกิจ ที่สําคัญของ
ประเทศ ทั้งในเรื่องการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ การปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติ การควบคุมการ
บริหารราชการแผ่นดิน และที่ประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคย
วินิจฉัยว่า ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง มีความหมายกว้างกว่า “ข้าราชการการเมือง” โดยมี
ความเห็นว่า ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หมายความถึง “บรรดาผู้รับผิดชอบงานด้านการเมือง
ทั้งหมดโดยงานการเมืองน้ันจะเป็นงานที่เก่ียวกับการกําหนดนโยบาย (Policy) เพ่ือให้ฝ่ายปกครองที่
มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจํารับไปบริหาร (Administration) ให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดน้ัน” ดังน้ัน 
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“ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง” จึงหมายถึง คณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภาและผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนที่มี
ลักษณะทํานองเดียวกัน โดยนัยดังกล่าว สมาชิกรัฐสภา จึงรวมถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีฐานะเป็น “ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง” ตามความเห็นของกรรมการร่าง
กฎหมายด้วย 

ดังน้ัน หากสมาชิกวุฒิสภามีการฝ่าฝืนจริยธรรมย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมในขอบเขต ที่
กว้างขวาง ทั้งน้ี การใช้มาตรฐานทางด้านศีลธรรมและจริยธรรมเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมการ
กระทําของสมาชิกวุฒิสภาในฐานะบุคคลสาธารณะจึงมีความสําคัญ ดังน้ีประการแรก การท่ีระบอบ
การเมืองไม่สามารถแก้ไขปัญหาหลักและปัญหาสําคัญของประเทศได้ การดําเนินโครงการต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอภิมหาโครงการ (Megaprojects) ที่เก่ียวข้องกับการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ด้านสาธารณูปโภคและด้านสังคมขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการประหยัด มีปัญหาการฉ้อ
ราษฎร์บังหลวงเกิดขึ้นตลอดเวลา การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมโดยการพยายามสร้าง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การประหยัดจะนําไปสู่การเรียกร้องให้นักการเมืองมีความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ (Public Accountability) มากขึ้นประการท่ีสอง การนําระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยม 
(Liberal Democracy) มาใช้ควบคู่กับระบบเศรษฐกิจที่ใช้การตลาดเป็นตัวกําหนด (Market 
Economy) ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการขยายตัวของสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยเสรีนิยม โดยเฉพาะการรับรู้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การเรียกร้องจาก
สื่อมวลชนและกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมให้มีความโปร่งใส รวมถึงการตรวจสอบนโยบายสาธารณะ 
และพฤติกรรมนักการเมือง ทําให้กรณีที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมของนักการเมือง ปรากฏเป็นประเด็นที่
ก่อให้เกิดการถกเถียง อย่างมาก นําไปสู่การกดดันให้มีการปฏิรูปการเมือง รวมถึงการสร้างมาตรฐาน
ทางกฎหมายและจริยธรรมทางการเมืองควบคู่กันไป เพ่ือควบคุมการใช้อํานาจทางการเมืองในทางที่ผิด 

ทั้งน้ี แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแมกซ์เวเบอร์ ซึ่งได้กล่าวถึงนักการเมืองในฐานะอาชีพ
หน่ึง โดยเวเบอร์แบ่งนักการเมืองอาชีพออกเป็น ๒ ประเภท คือ ผู้มีชีวิตเพ่ือการเมือง (Live for 
Politics) และผู้ที่อาศัยและหากินจากการเมือง (Live from Politics)การมีชีวิตเพ่ือการเมือง 
หมายถึง นักอุดมการณ์ที่ได้รับความสุขจากการเข้าไปเล่นการเมือง เป็นความรู้สึกภายในใจ เป็นการ
เล่นการเมืองเพ่ืออุดมคติหรืออุดมการณ์ทางการเมืองของตน กลุ่มน้ีมักเป็นพวกที่มีฐานะและรายได้ดี
อยู่ก่อน และไม่มีความประสงค์ที่จะเล่นการเมืองเพ่ือหารายได้หรือผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ขณะที่ผู้
ที่อาศัยและหากินจากการเมือง เป็นผู้ที่ต้องการรายได้จากการทํางานการเมือง ต้องอาศัยรายได้จาก
เงินเดือนหรือจากสินบน หรือใช้อิทธิพลเพ่ือเรียกคืนเงินที่ใช้ไปในการเลือกต้ัง 

จากการแบ่งนักการเมืองในลักษณะดังกล่าว เวเบอร์ช้ีให้เห็นว่า อาชีพนักการเมืองมีความ
แตกต่างจากอาชีพอ่ืน เพราะเป็นอาชีพที่ไม่ต้องอาศัยระยะเวลาในการฝึกฝนพัฒนาความสํานึกใน
เรื่องเกียรติยศของวิชาชีพ (Professional Honor) ไม่ต้องอาศัยความรู้ทางด้านเทคนิคพิเศษ ซึ่งทําให้
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เกิดความสํานึกว่าจะต้องสร้างจริยธรรมของวิชาชีพ (Professional Integrity) ซึ่งนํามาสู่แนวคิดว่า 
อาชีพนักการเมืองต้องใช้จริยธรรมในด้านใด จึงจะทําให้เกิดการยอมรับในความชอบธรรม หรือ การ
ต้ังคําถามว่า จริยธรรมของนักการเมืองอยู่ที่ไหนทั้งน้ี เวเบอร์เห็นว่า จริยธรรมท่ีน่าจะเกี่ยวข้องใน
เรื่องดังกล่าว ได้แก่ จริยธรรมว่าด้วยความเช่ือมั่นศรัทธาที่มีหลักการ (Ethics; of; Principled; 
Conviction) และจริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบ(Ethics of Reponsibility) หลักจริยธรรมทั้งสอง
ประการมีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่ว่า หากมีความเช่ือมั่นศรัทธาที่มีหลักการ แต่ไม่มีความ
รับผิดชอบต่อการกระทําที่เกิดจากความรู้สึกเช่นน้ัน คนที่มีความเช่ือมั่นศรัทธาที่มีหลักการจะได้รับ
ความเคารพ แต่จะไม่มีผู้ใดยอมให้เป็นนักการเมือง หากผู้น้ันไม่มีความรับผิดชอบ เพราะอาจใช้ความ
รุนแรงจากการมีอํานาจที่ชอบธรรม โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบ ที่จะติดตามมา นักการเมืองลักษณะน้ี
ย่อมเป็นบุคคลอันตรายต่อประเทศชาติและประชาชน 

อันที่จริงแล้ว ลัทธิธรรมชาตินิยมเชิงวิวัฒนาการก็เจริญขึ้นในศตวรรษที่ ๑๙ แต่ธรรม
ชาตินิยมดูเหมือนจะมีผลต่อจริยศาสตร์ประยุกต์มากกว่าจริยศาสตร์บริสุทธ์ิ คือ แสดงถึงทัศนะใหม่ ๆ 
เก่ียวกับว่าความดีของมนุษย์เราจะบรรลุได้อย่างไร และให้คําตอบใหม่เก่ียวกับแหล่งกําเนิดทาง
ประวัติศาสตร์แห่งความเช่ือทางศีลธรรมของเรา แต่ก็ไม่ได้ทําให้ปัญหาอันสุดท้ายของจริยศาสตร์
เปลี่ยนแปลงไป ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะของแรงจูงใจขั้นสุดท้ายและลักษณะทั่ว ๆ ไปของความดีที่ไม่มี
การเปล่ียนแปลง เน่ืองจากว่ามนุษย์ชาติต่างจิตต่างใจ แต่ละคนก็มีความปรารถนาการอยู่ดีกินดีเป็น
สําคัญ 

ข้อผูกพันทางศีลธรรม 
ถึงแม้ว่า ความคิดเรื่องข้อผูกพันทางศีลธรรม (Moral Obligation) และหน้าที่ไม่ใช่ลักษณะ

พิเศษสําหรับจริยศาสตร์ของศาสนาคริสต์หรือจริยศาสตร์สมัยใหม่ก็ตาม ปัญหาเก่ียวกับแรงจูงใจข้อ
ผูกพันทางศีลธรรมและหน้าที่ก็ยังเป็นจุดเด่นในจริยศาสตร์สมัยใหม่มากกว่าในจริยศาสตร์สมัยโบราณ 
พวกกรีกมักจะไม่ถามปัญหาว่าทําไมปัจเจกชนจึงควรแสวงหาความดี เพราะเขาถือว่าความรู้หรือการ
รับรู้เป็นแรงจูงใจให้เกิดการกระทําที่ดี ส่วนในกรณีของคนไม่มีเหตุผลหรือไม่มีศีลธรรม แรงจูงใจน้ีก็ไม่
มีความหมายอะไร และจะเป็นความสุขส่วนตัวก็ไม่ได้ 

ด้วยเหตุดังน้ัน คําสอนของโสเครตีสจึงมีอิทธิพลในการป้องกันความคิดเร่ืองข้อผูกพันทาง
ศีลธรรมมิให้มีจุดเด่น โสเครตีสสอนว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีเราก็จะรีบทําทันทีโดยไม่มีการบังคับ
หรือข้อผูกพันใด ๆ ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่สามารถทําให้ถูกต้องได้ แต่เมื่อปรากฏว่าการกินดีอยู่ดีของบุคคล
ไม่ได้เป็นอันเดียวกันกับการแสวงหาความดีของสังคมเชิงวัตถุประสงค์ สิ่งที่เป็นข้อผูกพัน ในที่น้ีก็คือ 
มนุษย์ต้องแสวงหาความดีเชิงวัตถุประสงค์มากกว่าการกินดีอยู่ดีของเขาเอง ข้อที่ว่าความดีของสังคม
เป็นสิ่งที่ดีที่สุดน้ันยอมรับโดยเพลโตและอริสโตเติล และถ้าเป็นเรื่องความจริงของเราต้องตกอยู่ภายใต้
ข้อผูกพันทางศีลธรรมที่จะต้องปฏิบัติตาม 
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ปัญหาข้อยุ่งยากน้ีอาจจะยกไว้ก่อนก็ได้ ที่น่ีข้าพเจ้าจะมีเหตุผลอย่างไรในการแสวงหาความ
ดีซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ความดีของคนอ่ืนเขาก็ได้รับไปแล้ว และไม่ใช่ข้าพเจ้าได้รับ
ความดีเช่นน้ัน ความดีในฐานะที่เป็นแรงจูงใจ สําหรับการกระทําของข้าพเจ้ามันเป็นเพียงสิ่งที่เรา
ได้รับเท่าน้ัน เราไม่จําเป็นต้องพูดมากเกินไปว่า ปัญหาเร่ืองแบบของสังคมสมัยใหม่ของจริยศาสตร์
บริสุทธ์ิได้พยามแก้ไขแล้วอย่างมีเหตุผล 
 

๒.๕ จริยธรรมตามแนวทางของอริสโตเติล  
คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา (๒๕๕๓, หน้า ๒๑) กล่าวว่า อริสโตเติล ปรัชญาการเมือง

ของอริสโตเติลมุ่งที่จริยธรรมเป็นประการสําคัญ ทั้งน้ี เพ่ือวางมาตรฐานความประพฤติปฏิบัติและข้อ
วัตรทางศีลธรรมจรรยา อันหมายถึง กฎหมายซ่ึงแจกแจงออกเป็นแบบแผนทางสังคม และระบอบการ
ปกครอง รวมทั้งมาตรฐานทางจริยธรรม ที่ราษฎรจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม ทั้งหมดเรียกว่า 
“รัฐธรรมนูญ” คุณธรรมหลักตามแนวคิดของอริสโตเติล มี ๔ ประการ คือ ความรอบคอบ  ความกล้า
หาญ  การรู้จักประมาณ และความยุติธรรม๑๑ 

กล่าวคือ นักการเมืองจะถูกพิจารณาจากสาธารณชนว่า ควรมีจริยธรรมหรือคุณธรรม 
มากกว่าปัจเจกชนทั่วไป ซึ่งถือเป็น “ความชอบธรรม” ขั้นพ้ืนฐานของการดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
โดยลักษณะดังกล่าวมีระดับความสําคัญแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม แต่อาจถือเป็นลักษณะทั่วไปที่
เป็นเป้าหมายของทุกสังคมที่ต้องการให้ปรากฏขึ้นจริง เพราะคุณลักษณะเช่นน้ี คือจุดเร่ิมต้นของที่มา
ของความไว้วางใจจากประชาชน 

ทั้งน้ี แนวคิดดังกล่าวของเวเบอร์สอดคล้องกับหลักจริยธรรมในการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีของไทย (Good Governance) ซึ่งพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้กล่าวถึง ความจําเป็นที่ต้องใช้
หลักจริยธรรม ซึ่งเป็นคุณความดีที่พึงยึดเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ทั้งน้ี หลักจริยธรรมตามแนวคิดน้ี
สามารถจําแนกเป็น ๒ มุมมองคือ 

๑. จริยธรรมตามหลักนิติรัฐ ยึดหลักการว่า การบริหารงานใดได้ดําเนินการถูกต้องตามตัว
บทกฎหมาย ถือว่าการบริหารงานน้ันถูกต้องตามหลักจริยธรรม แนวคิดน้ี ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า อาจมี
ปัญหาเรื่องความไม่ครอบคลุม เพราะกฎหมายมักจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่เกิดปัญหา และเพ่ือมิให้
เกิดปัญหาเดิมซ้ําอีก จึงออกกฎหมายมาบังคับใช้ ดังน้ันกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงไม่เพียงพอในการ
กํากับพฤติกรรมการบริหารงานให้อยู่ในกรอบของจริยธรรมได้ทุกกรณี 

                                                            
๑๑คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา, ประมวลจริยธรรม, (กรงเทพมหานคร : เอกสาร

วิชาการ พัฒนาการจริยธรรมของวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ, ๒๕๕๓), หน้า ๒๑. 



๒๖ 
 

นอกจากน้ัน จริยธรรมตามหลักนิติรัฐยังมีจุดอ่อน กล่าวคือ ผู้มีอํานาจอาจจะละเว้นไม่ออก
กฎหมายเพ่ือลิดรอนสิทธิของกลุ่มตนเอง เช่น นักการเมืองไม่จดทะเบียนกับคู่สมรสlเพ่ือหลีกเลี่ยงข้อ
กฎหมายที่ระบุว่าคู่สมรส (สามี/ภรรยา) ของนักการเมืองต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณะ 
นักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงสั่งการด้วยวาจาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติในเรื่องที่ไม่ถูกต้องโดย
ตนเองไม่ต้องมีความรับผิดชอบ การกําหนดตําแหน่งทางการเมืองที่มีอยู่นอกกรอบกฎหมาย เช่น 
ตําแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีตําแหน่งน้ีมิใช่ตําแหน่งทางการเมืองตามกฎหมาย ผู้ดํารงตําแหน่งจึงไม่ต้อง
เปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะ 

๒. จริยธรรมตามมาตรฐานจริยธรรม ยึดหลักการการพยายามแสวงหาความดีที่ยึดถือควร
เป็นอย่างไร แล้วนํามาใช้เป็นมาตรฐานจริยธรรม เพ่ือกําหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ จริยธรรมตาม
มาตรฐานจริยธรรม จึงมีความครอบคลุมกว้างขวางกว่าจริยธรรมตามหลักนิติรัฐ อย่างไรก็ตาม 
จริยธรรมตามมาตรฐานจริยธรรมมีจุดอ่อนที่สําคัญ คือ ขาดบทบังคับการลงโทษเมื่อมีการละเมิด เป็น
ความแตกต่างจากจริยธรรมตามหลักนิติรัฐ ความจริงแล้วจริยธรรมของการบริหารมีมาต้ังแต่โบราณกาล
ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีหลักธรรมของพระเจ้าแผ่นดิน ที่เรียกว่า ทศพิธราชธรรม น่ันคือ 
จริยธรรมในการปกครองราชอาณาจักร มีหลักธรรมที่เรียกว่า จักรวรรดิวัตร คือวัตรของ พระจักรวรรดิ 

สรุปได้ว่า เพลโตเป็นนักปรัชญาจิตนิยมของกรีก ได้หันมาสอนจริยธรรมให้กับชาวเอเธนส์
เน่ืองจากไม่เห็นด้วยกับคําสอนของสํานักโซฟิสต์ที่ได้กล่าวว่า ความดีคือความพอใจ คือความสุข
สําราญ (Pleasure) ความดี คือ สิ่งที่เราชอบ ดังน้ัน ความดีจึงเป็นอัตวิสัย ใครชอบอย่างไรก็ทําอย่าง
น้ัน เพราะฉะน้ัน เพลโตได้แย้งปรัชญาของโซฟิสต์ เพราะเห็นว่า การสอนเช่นน้ันรังแต่จะนําความ
หายนะในทางจริยธรรมมาสู่ชาวเอเธนส์เกณฑ์ในการตัดสินจริยธรรมควรเป็นสากลโซฟิสต์สอนให้ทํา
ความดีจากความพึงพอใจ แต่เพลโตสอนให้ทําความดีด้วยเหตุผล 



 
บทที่ ๓ 

เกณฑ์ตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 

ในพุทธปรัชญาเถรวาท ได้กล่าวถึงความดีและความช่ัวของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนสามารถ
พัฒนาจิตใจไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ด้วยความเพียรของตนมีจุดมุ่งหมายสูงสุด (นิพพาน) 
 

๓.๑ ความหมายของความดี 
ความดี คือ ธรรมชาติที่ก่อประโยชน์สุขแก่ชีวิต การประกอบความดีน้ันให้ผลในหลายระดับ 

ทั้งสุขสมบูรณ์ในปัจจุบัน นําไปสู่สุคติโลกสวรรค์ จนถึงเป็นปัจจัยเก้ือหนุนให้พบความสุขที่แท้จริงไม่มี
ทุกข์เจือ ในพระพุทธศาสนามีคําหลายคําที่ใช้หมายถึงความดี ได้แก่ บุญ กุศล ธัมมจริยา สุจริต 
กรณียะ เป็นต้น คําที่ใช้กล่าวถึงความดีเหล่าน้ีอาจมีความคล้ายคลึงกันแต่ระดับความลึกซึ้งน้ัน
แตกต่างกัน 

บุญ หมายถึง ความดีที่มีลักษณะเป็นเคร่ืองชําระล้างกิเลสหรือความช่ัวให้หมดไปจากจิต 
เปลี่ยนสภาพของจิตจากที่สกปรกให้สะอาดบริสุทธ์ิ  

กุศล หมายถึง ความดีที่ต้องกระทําด้วยความรู้ มีความฉลาดในการทําความดี รู้จักทําความ
ดีเพ่ือตัดหรือกําจัดความช่ัวให้ลดน้อยลงอีกทั้งยังต้องเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้ความช่ัวเข้ามาในจิตใจของ
เราด้วย 

ธัมมจริยา เป็นความดีที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้อง ยุติธรรมและประกอบด้วย
ศีลธรรม 

สมจริยา เป็นการกระทําที่ต้องเป็นไปเพ่ือการสงบระงับกิเลส ทําให้กิเลสน้อยลงถึงจะ
เรียกว่าเป็นการทําความดี 

กรณียะ หมายถึง การทําความดีที่ควรทํา พระพุทธศาสนาถือว่าความดีเป็นสิ่งที่ทุกคนควร
ทํา ซึ่งมนุษย์น้ันมีโอกาสทําได้มากกว่าสัตว์ประเภทอ่ืน เช่น การทําสมาธิ เป็นต้นถ้าเรามองให้ลึกถึง
เหตุและผลของความดี อย่างคําว่า”บุญ” ที่มีความหมายว่าดี น้ันมีนัยยะทั้งในดีส่วนเหตุและดีส่วนผล 
โดยดีส่วนเหตุน้ันมักใช้อธิบายในรูปของการกระทําความดี การประพฤติดี การประพฤติธรรม ส่วนดี
ส่วนผลก็จะอธิบายถึงผลที่เกิดขึ้นหรือผลท่ีได้รับจากการประพฤติปฏิบัติดีน้ัน ๆ 

ดังน้ัน ความหมายของความดีตามหลักพระพุทธศาสนาจึงมี ๒ ลักษณะ คือ ความดีเชิงเหตุ 
และความดีเชิงผล ความดีเชิงเหตุหรือเชิงอุปกรณ์น้ันได้แก่ คุณธรรมและกุศลกรรม เป็นการกระทําที่
ดีทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งผลดี ส่วนความดีเชิงผลน้ัน ได้แก่ วิบาก หรือผลดีที่เกิดจากการ



๒๘ 
 

ประพฤติธรรม หรือการทําความดีในลักษณะต่างๆ ผลดีดังกล่าวน้ีในพระพุทธศาสนามักจะกล่าวถึง
ผลดี ๒ ระดับ คือ ผลดีขั้นโลกียะ คือได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ และผลดีขั้นโลกุตตระ คือ สิ้นชาติ
เข้าถึงนิพพานตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วเรื่องของความดีน้ันต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความจริง เป็นสิ่ง
ที่มีที่เป็นไปตามธรรมชาติหรือตามสภาวะของมันเอง เมื่อประกอบเหตุดีก็ย่อมได้รับผลที่ดี ความดี
ไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าหรือใครกําหนดขึ้น แต่เป็นสิ่งธรรมชาติที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบหลักของความ
ดีตามความเป็นจริง แล้วนํามาสอนหรือเปิดเผยให้ชาวโลกได้รับรู้ เพราะความดีทั้งส่วนเหตุและส่วน
ผลน้ันไม่ว่าใครจะรู้หรือไม่ก็ตาม ก็ยังคงมีอยู่และเป็นตามสภาพของมันอย่างไม่เปลี่ยนแปลง ดังที่
พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในธัมมนิยามสูตร๑  
 

๓.๒ ความหมายของคุณธรรม 
คุณธรรม คือ ความดีงามท่ีถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจ จนเกิดจิตสํานึกที่ดี มีความกตัญญู เป็นต้น 
จริยธรรม คือ การประพฤติปฏิบัติตามความดีงามแห่งคุณธรรมน้ัน 
ศีลธรรม คือ การไม่ละเมิดต่อสิ่งที่จะเป็นเหตุทําลายความดีงามแห่งคุณธรรมจริยธรรมให้

เสื่อมลง 
คุณธรรม คือ ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจ มีความกตัญญู ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ 

สามัคคี มีวินัย มีนํ้าใจ และ เป็นสุภาพชน เป็นต้น จนเกิดจิตสํานึกที่ดี รู้สึกรับผิดชอบ ช่ัว ดี เกรงกลัว
ต่อการกระทําความช่ัว โดยประการต่างๆ เมื่อจิตเกิดคุณธรรมขึ้นแล้ว จะทําให้เป็นผู้มีจิตใจดี และคิด
แต่สิ่งที่ดี  จึงได้ช่ือว่า  “เป็นผู้มีคุณธรรม” 

จริยธรรม คือ การประพฤติปฏิบัติ การกระทําดี ตามคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจ  ปรากฏเป็น
ความดีงาม ทั้งทางกาย ทางวาจา และ ทางใจ เมื่อความดีงาม มีความกตัญญู ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ 
สามัคคี มีวินัย มีนํ้าใจ และ เป็นสุภาพชน เป็นต้น ถูกแสดงออกทางจรรยา มารยาท การประพฤติ
ปฏิบัติ และการกระทําที่ดี  ตามคุณธรรมที่มีในจิตใจน้ัน  จึงได้ช่ือว่า “เป็นผู้มีจริยธรรม”  

ศีลธรรม คือ ข้อปฏิบัติเพ่ือป้องกันไม่ให้ละเมิด ต่อสิ่งที่จะทําลายความดีงามแห่งคุณธรรม
จริยธรรม ให้เสื่อมลง ทั้งกฎหมาย ระเบียบ วินัย และจารีตประเพณี ที่ดีงามของสังคม  เมื่อเกิด
ศีลธรรมขึ้นแล้ว ก็จะนําความสงบร่มเย็นใจ มาสู่ตนเอง ครอบครัว และสังคม  จึงได้ช่ือว่า “เป็นผู้มี
ศีลธรรม” 

พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง 
สภาพคุณงามความดี เป็นสภาพคุณงามความดีทางความ ประพฤติและจิตใจ ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 
๒ ความหมาย ได้แก่ 

                                                            
๑องฺ.ติก. ๒๐/๕๗๖. 



๒๙ 
 

๑. ความประพฤติดีงาม เพ่ือประโยชน์แก่ตนและสังคม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรม
ทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๒. การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรทําไม่ควรทํา และอาจกล่าวได้ว่าคุณธรรม คือ จริยธรรมที่
นํามาปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น การเป็นคนซื่อสัตย์ เสียสละ และ มีความรับผิดชอบ๒ 

ทิศนา แขมมณี ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณธรรมหมายถึง คุณลักษณะหรือสภาวะภายใน
จิตใจของมนุษย์ที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง ดีงาม ซึ่งเป็นภาวะนามธรรมอยู่ในจิตใจ๓  

พุทธทาสภิกขุ ได้ให้อรรถาธิบายคําว่า คุณธรรม ไว้ว่า คุณ หมายถึง ค่าที่มีอยู่ในแต่ละสิ่ง 
ซึ่งเป็นที่ต้ังแห่งความยึดถือ เป็นไปได้ทั้งทางดีและทางร้าย คือ ไม่ว่าจะทําให้จิตใจยินดีหรือยินร้าย ก็
เรียกว่า “คุณ” ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมัน ส่วนคําว่า ธรรม มีความหมาย ๔ อย่าง คือ 

๑. ธรรมะ คือ ธรรมชาติ 
๒. ธรรมะ คือ กฎของธรรมชาติที่เรามีหน้าที่ต้องเรียนรู้ 
๓. ธรรมะ คือ หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติ 
๔. ธรรมะ คือ ผลจากการปฏิบัติหน้าที่น้ัน เรามีหน้าที่จะต้องมี หรือใช้มันอย่างถูกต้อง๔ 
คุณธรรม๕ (Moral / Virtue) และ จริยธรรม (Ethical) เป็นกลไกเพ่ือการควบคุมตนเอง ซึ่ง

เป็นกระบวนการกํากับพฤติกรรมของคนแต่ละคนในองค์กร ส่งเสริมให้ประพฤติชอบ (ทําดี มี
ประสิทธิภาพ) 

ส่วนธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นกลไกเพ่ือการควบคุม โครงสร้างของ
หน่วยงาน ระบบการบริหาร และกระบวนการดําเนินงาน ซึ่งเป็นกระบวนการกํากับการปฎิบัติงาน 
(Operation) ของคนทั้งหมดในองค์กร เป็นการลดการทุจริตประพฤติมิชอบ (ไม่ละเมิดกฎหมาย 
จริยธรรม จรรยาบรรณ)  (จรวยพร ธรณินทร์, ออนไลน์) 
 

                                                            
๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : อักษร

เจริญทัศน์, ๒๕๔๖), หน้า ๓๒๗. 
๓ทิศนา แขมมณี, การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ, 

(กรุงเทพมหานคร : เสริมสิน พรีเพรส ซิสเท็ม, ๒๕๔๖), หน้า ๔. 
๔พุทธทาสภิกขุ, นิทาสเรื่องสั้น, (กรุงเทพมหานคร : วัดสวนป่าแนวธรรมพุทธทาส, 

๒๕๐๕), หน้า ๓. 
๕จรวยพร ธรณินทร์. การบริหารราชการตามระบบคุณธรรม. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก 

http://www.charuaypontorranin.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538970394&
Ntype=6  สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖). 



๓๐ 
 

๓.๓ ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม 
ทั้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล มีเป้าหมายเดียวกัน คือ นําไปสู่การลดความ

สูญเสีย ขจัดความรั่วไหล ป้องกันการทุจริต การประพฤติและดําเนินการที่มิชอบเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความคุ้มค่า โปร่งใส ตอบสนอง สุจริต ซื่อตรง และเที่ยงธรรม เมื่อนํามาใช้ในการ
บริหารงานที่จะ ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานต่าง
ทํางานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร ทําให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจน้ันขยายตัว 
นอกจากน้ีแล้วยังทําให้บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง ศรัทธาและเช่ือมั่นในองค์กรนั้น ๆ อันจะทําให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง เช่น องค์กรที่โปร่งใส ย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่วมทําธุรกิจ รัฐบาลที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ย่อมสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชน ตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของ
รัฐบาลและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เป็นต้น 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช  ๒๕๒๕  ให้ความหมายของคุณธรรม
ไว้ว่า  เป็นสภาพคุณงามความดี  คาร์เตอร์ วี. กู๊ด  (Carter V. Good) ให้ความหมายคุณธรรม ไว้ว่า 
คุณธรรมคือ คุณลักษณะที่ดีงาม หรือพฤติกรรมที่ปฏิบัติจนเป็นนิสัย และการที่บุคคลได้กระทําตาม
ความคิดและมาตรฐานของสังคมในทางความประพฤติและจริยธรรม๖ 

คุณธรรม  หมายถึง  สภาพคุณงานมความดีและความถูกต้องในการแสดงออกทั้งกาย วาจา 
และใจของแต่ละบุคคลซึ่งยึดมั่นไว้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย 

จริยธรรม หมายถึง กฎเกณฑ์ที่ เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ ดีงาม 
เหมาะสม  และเป็นที่นิยมชมชอบหรือยอมรับจากสังคม  เพ่ือความสันติสุขแห่งตนเองและความสงบ
เรียบร้อยของสังคม 

ความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม 
๑. ช่วยให้ชีวิตดําเนินไปด้วยความราบรื่นและสงบ 
๒. ช่วยให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา 
๓. ช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยให้แก่บุคคลในชาติ 
๔. ช่วยควบคุมไม่ให้คนช่ัวมีจํานวนมากขึ้น 
๕. ช่วยให้มนุษย์นําความรู้และประสบการณ์มาสร้างสรรค์แต่สิ่งที่มีคุณค่า 
๖. ช่วยควบคุมความเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจของคนให้เจริญไปพร้อม ๆ กัน 
คุณธรรมในการทํางาน 
คุณธรรมในการทํางาน  หมายถึง ลักษณะนิสัยที่ดีที่ควรประพฤติปฏิบัติในการประกอบ

อาชีพคุณธรรมสําคัญที่ช่วยให้การทํางานประสบความสําเร็จมีดังน้ี 

                                                            

 ๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. (กรุงเทพมหานคร : 
อักษรเจริญพัฒน์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๘๗.  
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๑. ความมีสติสัมปชัญญะ  หมายถึง  การควบคุมตนเองให้พร้อม มีสภาพต่ืนตัวฉับไวในการ
รับรู้ทางประสาทสัมผัส  การใช้ปัญญาและเหตุผลในการตัดสินใจที่จะประพฤติปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ได้
อย่างรอบคอบ  เหมาะสม และถูกต้อง 

๒. ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งกาย  วาจา  และ
ใจ  ไม่คิดคดทรยศ  ไม่คดโกง  และไม่หลอกลวงใคร 

๓. ความขยันหมั่นเพียร  หมายถึง  ความพยายามในการทํางานหรือหน้าที่ของตนเองอย่าง
แข็งขัน ด้วยความมุ่งมั่นเอาใจใส่อย่างจริงจังพยายามทําเรื่อยไปจนกว่างานจะสําเร็จ 

๔. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง แบบแผนที่วางไว้เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติและดําเนินการ
ให้ถูกลําดับ ถูกที่ มีความเรยีบร้อย ถูกต้องเหมาะสมกับ 

๕. จรรยาบรรณ  ข้อบังคับ  ข้อตกลง  กฎหมาย  และศีลธรรม 
๖. ความรับผิดชอบ หมายถึงความเอาใจใส่มุ่ งมั่นต้ังใจต่องาน หน้าที่ ด้วยความ

ผูกพัน  ความพากเพียร  เพ่ือให้งานสําเร็จตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ 
๗. ความมีนํ้าใจ คือ ปรารถนาดีมีไมตรีจิตต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบความสุข  และ

ช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์ 
๘. ความประหยัด หมายถึง การรู้จักใช้ รู้จักออม รู้จักประหยัดเวลาตามความจําเป็น  เพ่ือให้

ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด 
๙. ความสามัคคี  หมายถึง  การที่ทุกคนมีความพร้อมทั้งกาย  จิตใจ  และความเป็นนํ้า

หน่ึงใจเดียวกัน  มีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จโดยไม่มีการเก่ียงงอน 
สรุปคุณธรรม หมายถึง หลักของความดีความงาม ความถูกต้อง ซึ่งจะแสดงออกมาโดย

การกระทํา ทางกาย วาจา และจิตใจของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นหลักประจําใจในการประพฤติปฏิบัติจนเกิด
เป็นนิสัยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนเองผู้อ่ืน และสังคมให้เกิดความรักสามัคคี ความอบอุ่นมั่นคงในชีวิต 
 

๓.๔ เกณฑ์การตดัสินจรยิธรรมในทางพระพุทธศาสนา 
โดยเหตุที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ

ไทย มีบทบาทมีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตหรือการอยู่ร่วมกันในสังคม ดังน้ันเกณฑ์การตัดสินความดี ช่ัว 
ถูก ผิดของจริยธรรมในสังคมไทย ควรใช้เกณฑ์ตัดสินตามหลักการทางพระพุทธศาสนาด้วย หน่วย
ศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู๗ กล่าวว่าในการพิจารณาหลักการทางพระพุทธศาสนา เราจะ
พิจารณาพุทธพจน์ต่อไปน้ี คือ 

                                                            

 ๗บุญเรือง อินทวรันต์,  จริยธรรมกับชีวิต, (นครสวรรค์ : พิมพ์ลักษณ์, ๒๕๓๔), หน้า ๒๘. 
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“...ภิกษุทั้งหลาย เจตนานั่นเอง เราเรียกว่ากรรม บุคคลจงใจแล้วจึงทําด้วย
กาย ด้วยใจ  

บุคคลว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นน้ัน ผู้ทําดีย่อมได้ดี ทําช่ัวย่อมได้ช่ัว  
บุคคลทํากรรมใดแล้วเดือดร้อนในภายหลัง กรรมน้ันทําแล้วไม่ดี 
บุคคลใดมีหน้าที่ชุ่มด้วยนํ้าตาร้องไห้อยู่ เสพผลของกรรมใดกรรมนั้นทําแล้ว

ไม่ดี 
 บุคคลทํากรรมใดแล้ว ไม่เดือดร้อนในภายหลัง เสวยผลแห่งกรรมใด ด้วย

หัวใจแช่มช่ืน เบิกบาน กรรมน้ันทําแล้วเป็นการดี 
บุคคลรู้กรรมใดว่า เป็นประโยชน์แก่ตน ควรรีบลงมือกระทํากรรมน้ัน

ทีเดียว”  
 

 จากพุทธพจน์ดังกล่าว แสดงพระพุทธศาสนาในเร่ืองการพิจารณาเกณฑ์การช้ีวัดการ
ประพฤติทางจริยธรรมดังน้ี 

๑. พิจารณาจากเจตนา ถ้าทําด้วยเจตนาดี จัดว่าเป็นการกระทําที่ดี เป็นความดี ถ้าทําด้วย
เจตนาไม่ดี จัดว่าเป็นการกระทําไม่ดี เป็นความช่ัว  

๒. พิจารณาจากลักษณะของการกระทํา ถ้าการกระทําน้ันเป็นการเบียดเบียนทําให้ผู้อ่ืน
หรือตนเองเดือดร้อน จัดว่าเป็นการกระทําที่ไม่ดี ถ้าเป็นการกระทําที่ไม่เบียดเบียน หรือไม่ทําให้ผู้อ่ืน
หรือตนเองเดือดร้อน จัดว่าเป็นการกระทําที่ดี เป็นความดี  

๓. พิจารณาจากผลท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง การกระทําใดทําแล้วมีผลให้เกิดความเดือดร้อนใน
ภายหลัง การกระทําน้ันเป็นการกระทําที่ไม่ดี การกระทําใดไม่เดือดร้อนในภายหลัง เป็นการกระทําที่ดี 
ทําดีย่อมได้รับผลดีเสมอ ถ้ากระทําช่ัวย่อมได้รับผลช่ัวเสมอ  

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงเกณฑ์วินิจฉัยกรรมดีและกรรมช่ัวว่า ในแง่ของ
กรรมให้ถือเอาเจตนาเป็นหลักตัดสินว่าเป็นกรรมหรือไม่ และในแง่ที่ว่ากรรมน้ันดีหรือช่ัว ให้พิจารณา
ตามเกณฑ์หลัก คือ การตัดสินด้วยความเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล๘  โดย ๑. พิจารณามูลเหตุว่า เป็น
เจตนาที่เกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะอโทสะ อโมหะ หรือเกิดจากอกุศลมูลคือ โลภะ โทสะ โมหะ 
เน่ืองจากพระพุทธศาสนาเช่ือว่าสิ่งที่เป็นต้นเหตุ หรือแรงผลักดันที่ทําให้มนุษย์ทํากรรมต่าง ๆ มีอยู่ ๒ 
ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายแรกคือ กุศลมูล (รากเหง้าของความดี) ฝ่ายที่สองคือ อกุศลมูล (รากเหง้าของความช่ัว) 
ถ้าการกระทําน้ันเป็นไปโดยแรงผลักดันฝ่ายดีหรือกุศลมูล (ได้แก่ ความไม่โลภ ความไม่โกรธ ความไม่

                                                            

 ๘พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๙, 
(กรุงเทพมหานคร : ดวงแก้วการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๗๙. 



๓๓ 
 

หลง) การกระทําน้ันถือว่าเป็นการกระทําความดี แต่ถ้าเป็นไปโดยแรงผลักดันฝ่ายช่ัวหรืออกุศลมูล 
(ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง) การกระทําน้ันถือว่าเป็นการกระทําช่ัว ผลที่ได้รับก็คือความ
เสียหาย ทุกข์ และโทษ ๒. พิจารณาตามสภาวะ เป็นสภาพเก้ือกูลแก่ชีวิตจิตใจหรือไม่ ทําให้จิตสบาย
ไร้โรค ปลอดโปร่ง ผ่องใส สมบูรณ์หรือไม่ ส่งเสริมหรือบ่ันรอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ช่วยให้
กุศล (สภาพที่เก้ือกูล) ทั้งหลายเจริญงอกงามข้ึน อกุศลธรรมทั้งหลายลดน้องลง หรือทําให้กุศลธรรม
ลดน้อยลง อกุศลธรรมทั้งหลายเจริญงอกงาม ตลอดจนมีผลต่อบุคลิกภาพอย่างไร นอกเหนือจาก
เกณฑ์หลักดังกล่าวในข้างต้น พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้เสนอเกณฑ์ร่วม เพ่ือใช้ประกอบการ
ตัดสินความดีความช่ัว ดังน้ี  

๑. ใช้มโนธรรม คือความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีของตนเองพิจารณาว่า การที่กระทําน้ัน ตนเองติเตียน
ตนเองได้หรือไม่ เสียความเคารพหรือไม่  

๒. พิจารณาการยอมรับของวิญญูชน หรือนักปราชญ์หรือบัณฑิตชน ว่าเป็นสิ่งที่วิญญูชน
ยอมรับหรือไม่ ช่ืนชมสรรเสริญ หรือตําหนิติเตียน  

๓. พิจารณาลักษณะและผลของการกระทําทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืนว่า  
 ๓.๑  เป็นการเบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนผู้อ่ืน ทําตนเองหรือผู้อ่ืนให้เดือดร้อนหรือไม่  
 ๓.๒  เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข หรือเป็นไปเพ่ือทุกข์ ทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน 
ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม 
คําว่า”คุณธรรมจริยธรรม” น้ี เป็นคําที่คนส่วนใหญ่จะกล่าวควบคู่กันเสมอ จนทําให้เข้าใจ

ผิดได้ว่า คําทั้งสองคํามีความหมายอย่างเดียวกันหรือมีความหมายเหมือนกัน แท้ที่จริงแล้วคําว่า 
“คุณธรรม” กับคําว่า”จริยธรรม” เป็นคําแยกออกได้ ๒ คํา และมีความหมายแตกต่างกันคําว่า “ 
คุณ” แปลว่า ความดี เป็นคําที่มีความหมายเป็นทางนามธรรม ส่วนคําว่า “จริย” แปลว่า ความ
ประพฤติกริยาที่ควรประพฤติเป็นคําที่มีความหมายทางรูปธรรม ดังน้ัน จึงควรที่ผู้บริหารจะต้องทํา
ความเข้าใจเก่ียวกับความหมายของคําสองคําน้ีให้ถ่องแท้ก่อน 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้ความหมายว่า “คุณธรรม หมายถึง
สภาพคุณงามความดี”๙  

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ยุตโต) ได้กล่าวว่าคุณธรรมเป็น ภาพของจิตใจกล่าวคือคุณสมบัติที่
เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม ให้เป็นจิตใจที่สูง ประณีตและประเสริฐ เช่น  

เมตตา คือ ความรักปรารถนาดี เป็นมิตร อยากให้ผู้อ่ืนมีความสุข  
กรุณา คือ ความสงสารอยากช่วยเหลือผู้อ่ืนมีความสุข 

                                                            

 ๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. (กรุงเทพมหานคร : 
อักษรเจริญพัฒน์, ๒๕๓๘), หน้า ๑๘๙.  



๓๔ 
 

มุทิตา คือ ความพลอยยินดีพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่ประสบความสําเร็จให้มีความสุข
หรือก้าวหน้าในการทําสิ่งที่ดีงาม 

อุเบกขา คือ การวางตัววางใจเป็นกลาง เพ่ือรักษาธรรมเมื่อผู้อ่ืนควรจะต้องรับผิดชอบต่อ
การกระทําของเขาตามเหตุและผล 

จาคะ คือ ความมีนํ้าใจเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว๑๐ 
คุณธรรม คือ อุปนิสัยอันดีงามซึ่งสั่งสมอยู่ในดวงจิต อุปนิสัยอันน้ีได้มาจากความพยายาม

และความประพฤติติดต่อกันมาเป็นเวลานาน... คุณธรรมสัมพันธ์กับหน้าที่อย่างมาก เพราะการทํา
หน้าที่จนเป็นนิสัย จะกลายเป็นอุปนิสัยอันดีงามท่ีสั่งสมในดวงจิตเป็นบารมี มีลักษณะอย่างเดียวกันน้ี 
ถ้าเป็นฝ่ายช่ัว เรียกว่า “อาสวะ” คือ กิเลสที่หมักหมมในดวงจิต ย้อมจิตให้เศร้าหมองเกรอะกรังด้วย
ความช่ัวนานาประการกลายเป็นสันดานช่ัว ทําให้แก้ไขยากสอนยาก กล่าวโดยสรุป คุณธรรมคือความ
ล้ําเลิศแห่งอุปนิสัยซึ่งเป็นผลของการการะทําหน้าที่จนกลายเป็นนิสัยน่ันเอง 

คุณธรรม คือ คุณสมบัติที่ ดีของจิตใจ ถ้าปลูกฝังเ ร่ืองคุณธรรมได้จะเป็นพ้ืนฐาน
จรรยาบรรณ... จรรยาบรรณน้ีเป็นเรื่องพฤติกรรมในการที่จะพัฒนาต้องตีความออกไปว่า พฤติกรรม
เหล่าน้ีมีพ้ืนฐานจากคุณธรรมข้อใด เช่น เบญจศีลเป็นจริยธรรม เบญจธรรมเป็นคุณธรรมคือ ความ
เมตตากรุณา ถ้ามีความเมตตากรุณาจะมีฐานของศีลข้อที่ ๑ เป็นต้น  

ส่วนจริยธรรม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ให้ความหมายว่า 
“จริยธรรมหมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม”๑๑   

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต) กล่าวว่า จริยธรรม คือ หลักแห่งความประพฤติ 
หรือแนวทางการปฏิบัติ หมายถึง แนวทางของการปฏิบัติ หมายถึง แนวทางของการประพฤติปฏิบัติ
จนให้เป็นคนดีเพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม๑๒   

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต) ยังให้แนวคิดว่าจริยธรรมคือหลักแห่งความ
ประพฤติดีงามสําหรับทุกคนในสังคม ถ้าเป็นข้อปฏิบัติทั่วไป เรียกว่าจริยธรรม ถ้าเป็นข้อควรประพฤติ
ที่มีสาสนาเข้ามาเก่ียวข้อง เราเรียกว่า ศีลธรรม แต่ทั้งน้ีมิได้หมายความว่า จริยาธรรมอิงอยู่กับหลักคํา
สอนทางศาสนาเพียงอย่างเดียว แท้ที่จริงน้ันยังหย่ังรากอยู่บนขนบธรรมเนียมประเพณี แม้นักปราชญ์

                                                            

 ๑๐พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),  ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 
๒๕๔๐), หน้า ๑๔. 
 ๑๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. อ้างแล้ว, หน้า 
๒๑๖.  
 ๑๒พระเมธีธรรมภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรกับจริยศาสตร์
และจริยศึกษาความรูคู้่คณุธรรม, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๘๑-๘๒. 



๓๕ 
 

คนสําคัญ เช่น อริสโตเติลคานท์ มหาตมะคานธี ก็มีส่วนสร้างจริยธรรมสําหรับเป็นแนวทางในการ
ดํารงชีวิตของคนจํานวนหน่ึง๑๓  

จากทัศนะของพระเมธีธรรมภรณ์ดังกล่าวข้างต้นน้ี จะเห็นได้ว่าจริยธรรมไม่แยกเด็ดขาด
จากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม ศีลธรรมเป็นหลักคําสอนที่ว่าด้วยความประพฤติชอบ 
ส่วนจริยธรรม หมายถึง หลักแห่งความประพฤติดีประพฤติชอบอันวางรากฐานอยู่บนหลักคําสอนของ
ศาสนา ปรัชญาและขนบธรรมเนียมประเพณี ท่านผู้น้ีมองจริยธรรมในฐานะที่เป็นระบบ อันมีศีลธรรม
เป็นส่วนประกอบสําคัญ แต่ก็มีแนวคิดปรัชญา ค่านิยม ตลอดจนธรรมเนียมประเพณีเข้ามาเก่ียวข้อง
ด้วยจากที่กล่าวมาทั้งหมดพอสรุปได้ว่า คําว่า คุณธรรม จริยธรรม สองคําน้ีเป็นคําที่มีความหมาย
เก่ียวข้องกันในด้านคุณงามความดี กล่าวคือ จริยธรรมคือความประพฤติที่ถูกต้องดีงามท้ังกายและ
วาจา สมควรที่บุคคลจะประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้ตนเองและคนในสังคมรอบข้างมีความสุข สงบ เยือก
เย็น จริยธรรมเป็นเรื่องของการฝึกนิสัยที่ดี โดยกระทําอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอจนเป็นนิสัย ผู้มีความ
ประพฤติดีงามอย่างแท้จริงจะต้องเป็นผู้มีความรู้สึกในด้านดีอยู่ตลอดเวลา คือ มี “คุณธรรม “ อยู่ใน
จิตใจหรืออาจกล่าวได้ว่าจริยธรรมเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเป็นพฤติกรรมภายนอก ส่วน
คุณธรรมเป็นสภาพคุณงามความดีภายในจิตใจ ซึ่งทั้งสองส่วนต้องเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน พฤติกรรมของ
คนที่แสดงออกมาทั้งทางกายและวาจาน้ัน ย่อมเก่ียวเน่ืองสัมพันธ์และเป็นไปตามความรู้สึกนึกคิดทาง
จิตใจและสติปัญญา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลจึงต้องพัฒนาทั้ง ๓ ด้าน ควบคู่กันไป คือ 
การพัฒนาด้านสติปัญญา ด้านจิตใจและด้านพฤติกรรม  

ความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม 
คุณธรรมจริยธรรมนับว่าเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญของคนทุกคนและทุกวิชาชีพ หากบุคคลใด

หรือวิชาชีพใดไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักยึดเบ้ืองต้นแล้วก็ยากที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จแห่งตน
และแห่งวิชาชีพน้ันๆ ที่ย่ิงกว่าน้ันก็คือการขาดคุณธรรมจริยธรรมทั้งในส่วนบุคคลและในวิชาชีพ อาจ
มีผลร้ายต่อตนเอง สังคมและวงการวิชาชีพในอนาคตได้อีกด้วย ดังจะพบเห็นได้จากการเกิดวิกฤติ
ศรัทธาในวิชาชีพหลายแขนงในปัจจุบัน ทั้งวงการวิชาชีพครู แพทย์ ตํารวจ ทหาร นักการเมืองการ
ปกครอง ฯลฯ จึงมีคํากล่าวว่าเราไม่สามารถสร้างครูดีบนพ้ืนฐานของคนไม่ดี และไม่สามารถสร้าง
แพทย์ ตํารวจ ทหารและนักการเมืองที่ดี ถ้าบุคคลเหล่าน้ันมีพ้ืนฐานทางนิสัยและความประพฤติที่ไม่ดี 
ดังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จ
พระมหากษัตริยาธิราช ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน พ. ศ.๒๕๒๕ ไว้ ดังน้ี 

                                                            

 ๑๓พระเมธีธรรมภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), จรรยาบรรณข้าราชการ, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๓๘), หน้า ๒. 



๓๖ 
 

...การจะทํางานให้สัมฤทธ์ิผลที่พึงปรารถนา คือให้เป็นประโยชน์และเป็น
ธรรมด้วยน้ัน จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้ จําเป็นต้องอาศัยความสุจริต 
ความบริสุทธ์ิใจ และความถูกต้องเป็นธรรม ประกอบด้วย เพราะเหตุว่าความรู้น้ัน 
เสมือนเครื่องยนต์ที่ทําให้ยวดยานเคลื่อนที่ไปได้ประการเดียว ส่วนคุณธรรมดังกล่าว
แล้ว เป็นเสมือนหน่ึงพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเป็นปัจจัยที่นําทางให้ยวดยานดําเนิน
ไปถูกทางด้วยความสวัสดี คือ ปลอดภัย บรรลุจุดประสงค์… 

 
จริยธรรมจึงเป็นสิ่งสําคัญในสังคม ที่จะนําความสุขสงบและความและความเจริญก้าวหน้า

มาสู่สังคมน้ันๆ เพราะเมื่อคนในสังคมมีจริยธรรม จิตใจก็ย่อมสูงส่ง มีความสะอาด และสว่างในจิตใจ 
จะทําการงานใดก็ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ไมก่อให้เกิดทุกข์แก่ตนเองและผู้อ่ืน เป็นบุคคลมีคุณค่า
มีประโยชน์ และสร้างสรรค์คุณงามความดี อันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต่อไป  

วศิน อินทสระ ได้กล่าวถึงความสําคัญและประโยชน์ของจริยธรรมดังจะกล่าวโดยย่อดังน้ี 
๑. จริยธรรมเป็นรากฐานอันสําคัญแห่งความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคงและความสงบสุข

ของปัจเจกชน สังคมและประเทศชาติอย่างย่ิง รัฐควรส่งเสริมประชาชนให้มีจริยธรรมเป็นอันดับแรก 
เพ่ือให้เป็นแกนกลางของการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ทั้งเศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครอง ฯลฯ การ
พัฒนาที่ขาดจริยธรรมเป็นหลักยึดย่อมเกิดผลร้ายมากกว่าดี เพราะผู้มีความรู้แต่ขาดคุณธรรม ย่อม
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียได้มากกว่าผู้ด้อยความรู้ โดยท่านกล่าวว่า  

ผู้มีความรู้แต่ไม่รู้วิธีที่จะประพฤติตน ย่อมก่อให้เกิดความเสื่อมเสียได้
มากกว่าผู้มีความรู้น้อย ถ้าเปรียบความรู้เหมือนดิน จริยธรรมย่อมเป็นเหมือนนํ้า 
ดินที่ไม่มีนํ้ายึดเหน่ียวเกาะกุมย่อมเป็นฝุ่นละอองให้ความรําคาญมากกว่าให้
ประโยชน์ คนที่มีความรู้แต่ไม่มีจริยธรรมจึงมักเป็นคนที่ก่อความรําคาญหรือ
เดือดร้อนให้แก่ผู้อ่ืนอยู่เนือง ๆ  

 
๒. การพัฒนาบ้านเมือง ต้องพัฒนาจิตใจคนก่อน หรืออย่างน้อยก็ให้พร้อมๆไปกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาวิชาการอ่ืนๆ เพราะการพัฒนาที่ไม่มีจริยธรรมเป็นแกนนําน้ันจะสูญ
เปล่าและเกิดผลเสียเป็นอันมากทําให้บุคคลลุ่มหลงในวัตถุและอบายมุข การท่ีเศรษฐกิจต้องเส่ือม
โทรม ประชาชนทุกข์ยาก เพราะคนในสังคมละเลยจริยธรรม กอบโกยทรัพย์สินเป็นประโยชน์ส่วนตัว
มากเกินไปขาดความเมตตาปราณี แล้งนํ้าใจในการดําเนินชีวิตซึ่งกันและกัน  

๓. จริยธรรม มิได้หมายถึง การถือศีล กินเพล เข้าวัดฟังธรรม จําศีลภาวนา โดยไม่
ช่วยเหลือทําประโยชน์ให้แก่สังคม แต่จริยธรรมหมายถึงความประพฤติ การกระทําและความคิดที่
ถูกต้องเหมาะสมการทําหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ เว้นสิ่งควรเว้น ทําสิ่งควรทํา ด้วยความ



๓๗ 
 

ฉลาดรอบคอบ รู้เหตุรู้ผลถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล ดังน้ัน จะเห็นว่าจริยธรรมจึงจําเป็นและมี
คุณค่าสําหรับทุกคนในทุกวิชาชีพทุกสังคม สังคมจะอยู่รอดด้วยจริยธรรม 

๔. การทุจริต คดโกง การเบียดเบียนกันในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นเหตุให้สังคมเสื่อมโทรม มี
สาเหตุมาจากการขาดจริยธรรมของคนในสังคม ทรัพยากรธรรมชาติในโลกนี้น่าจะพอเลี้ยงชาวโลกไป
ได้อีกนาน ถ้าชาวโลกช่วยกันละท้ิงความละโมบโลภมาก แล้วมามีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย ช่วยกัน
สร้างสรรค์สังคม ยึดเอาจริยธรรมเป็นทางดําเนินชีวิต ไม่ใช่ยึดเอาลาภยศความมีหน้ามีตาในสังคมเป็น
จุดหมาย ถ้าสิ่งน้ันจะเกิดขึ้นก็ถือเป็นเพียงผลพลอยได้และนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการประพฤติธรรม 
เช่น อาศัยลาภผลเป็นเคร่ืองมือในการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์อาศัยยศและความมีหน้ามีเกียรติใน
สังคมเป็นเคร่ืองมือในการจูงใจคนผู้เคารพนับถือเข้าหาธรรม  

๕. จริยธรรมสอนให้เราเลิกดูหมิ่นกดข่ีคนจน ให้เอาใจใส่ดูแลเอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
บุพการีของชาติ สอนให้เราถ่อมตัวเพ่ือเข้าหากันได้ดีกับคนท้ังหลาย และไม่วางโตโอหังอวดดีหรือ
ก้าวร้าวผู้อ่ืน สอนให้เราลดทิฏฐิมานะลงให้มากๆเพื่อจะได้มองเห็นสิ่งต่างๆตามความจริง ไม่หลง
สําคัญตัวว่ารู้ดีกว่า มีความสามารถกว่าใคร ผู้นําที่มีจริยธรรมสูงย่อมเป็นที่เคารพกราบไหว้ของ
ทั้งหลายได้อย่างสนิทใจ เราควรเลือกผู้นําที่สามารถนําความสงบสุขทางใจมาสู่มวลชนได้ด้วย เพ่ือ
สันติสุขจะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ความแข็งแกร่งทางกําลังกายกําลังทรัพย์และอาวุธน้ัน ถ้า
ปราศจากความแข็งแกร่งทางจริยธรรมเสียแล้ว บุคคลหรือประเทศชาติจะมั่นคงอยู่ได้ไม่นาน สังคมที่
เจริญมั่นคงต้องมีจริยธรรมเป็นเคร่ืองรับรอบหรือเป็นแกนกลาง เหมือนถนนที่มั่นคงหรือตึกที่แข็งแรง 
เขาใช้คอนกรีตเสริมเหล็กแม้เหล็กจะไม่ปรากฏออกมาให้เห็นภายนอก แต่มีความสําคัญอยู่ภายในนาย
ช่างย่อมรู้ดี ทํานองเดียวกันกับบัณฑิตย่อมมองเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าจริยธรรมมีความสําคัญในสังคม
เพียงใด๑๔ 

สรุปได้ว่าคุณธรรมจริยธรรมเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาคน ปัญหาของสังคมไทยที่
ประสบพบเห็นอยู่ทุกวันน้ีเกิดจาก “คน” ปัญหาเริ่มต้นที่ “คน” และมีผลกระทบถึง “คน “การแก้ปัญหา
สังคมไทยจึงต้องแก้ด้วย “การพัฒนาคน” เพ่ือให้คนมีปัญญา มีความรู้มีคุณธรรมและมีทักษะในการ
แก้ปัญหาชีวิต ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าเราจะพัฒนาคนอย่างไรเพ่ือให้คนมีชีวิตที่ดีงามสามารถใช้ความรู้และ
แก้ปัญหาได้ สร้างสรรค์ได้ ปฏิบัติต่อเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง อยู่ในระบบการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ 
บริโภคผลผลิตด้วยปัญญา รู้อะไรดี อะไรช่ัว มีทัศนคติทางจริยธรรมที่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งหมดน้ีเป็น
คุณสมบัติของคนที่มีคุณธรรม การจัดการศึกษาคงต้องยึดหลักสําคัญคือ “ให้ความรู้คู่คุณธรรม” 
สังคมไทยจึงจะมีสมาชิกของสังคมที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี  

                                                            

 ๑๔วศิน อินทสระ, พุทธจริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทองกวาว, ๒๕๔๑), หน้า 
๖-๙. 



๓๘ 
 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม 
สิ่งที่น่าสนใจในอันดับต่อไปคือ จริยธรรมเกิดขึ้น ได้อย่างไร ต้นกําเนิดของจริยธรรมที่เป็น

แหล่งที่มาที่สําคัญของจริยธรรมด้วย เพราะวรรณคดีเป็นที่รวบรวมแนวคิดทางจริยธรรม ซึ่งอาจถือได้
ว่าเป็นส่วนหน่ึงที่ก่อให้เกิดจริยธรรม ดังรายละเอียดที่กล่าวต่อไปน้ี  

๑. ปรัชญา วิชาปรัชญาคือ วิชาที่ว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง สาระของปรัชญา
จะกล่าวถึงลักษณะของชีวิตที่พึงปรารถนาควรเป็นอย่างไร ธรรมชาติของมนุษย์ สภาพสังคมท่ีดี 
ความคิดเชิงปรัชญาจะแถลงออกมาเป็นความเช่ืออย่างมีเหตุผล จนคนต้องยอมรับว่าเป็นความคิดที่
ได้รับการพิจารณาไตร่ตรองรอบคอบแล้วปรัชญาจะกล่าวถึงเร่ืองเก่ียวกับความดี ความงาม ค่านิยม 
เพ่ือจะได้ยึดเป็นหลักปฏิบัติประจําตัวต่อไป 

๒. ศาสนา คําสอนของศาสดาในศาสนาต่างๆ ตามท่ีศาสดาเหล่าน้ันท่านได้ปฏิบัติเองและ
สั่งสอนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม จนเกิดผลดีงามของการปฏิบัติน้ันเป็นที่ประจักษ์มาแล้ว เช่น หลักคําสอน
ของพระพุทธศาสนา คําสอนของศาสนาคริสต์ หรือข้อปฏิบัติของศาสนาอิสลาม เป็นต้น  

๓. วรรณคดี หนังสือวรรณคดีเป็นหนังสือที่มีมาตรฐานทั้งด้านเน้ือหาสาระ คุณค่าและวิธี
แต่ง จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ชาติที่เจริญด้วยวัฒนธรรมย่อมมีวรรณคดีเป็นของตนเองในหนังสือ
วรรณคดีจะมีแนวคิด คําสอนที่เป็นแนวปฏิบัติได้ เช่น สุภาษิตพระร่วง โคลงโลกนิติ สุภาษิตสอนหญิง 
จึงกล่าวได้ว่าวรรณคดีก็เป็นแหล่งกําเนิดหรือเป็นที่รวบรวมแนวคิดทางจริยธรรมด้วย  

๔. สังคม สิ่งที่สังคมกําหนดนับถือร่วมปฏิบัติด้วยกัน อันได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่ง
เป็นข้อกําหนดที่ถือปฏิบัติกันในสังคมและยอมรับสืบทอดกันมา 

๕. การเมืองการปกครอง ในระบอบการเมืองการปกครอง ได้กําหนดข้อบังคับระเบียบ
กฎหมายของบ้านเมือง จรรยาบรรณต่างๆ ซึ่งเป็นข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติ เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขและเพ่ือความยุติธรรมโดยทั่วกัน การเกิดจริยธรรมในมนุษย์แต่ละคน อาจเกิดได้จากลักษณะ
ต่อไปน้ี เกิดจากการเลียนแบบ เป็นกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู้ การยอมรับ การเลียนแบบ
พฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่แวดล้อมตนอยู่แล้วนํามาปรับเข้ากับตนเอง กระบวนการน้ีจัดเป็นกระบวนการ
ที่มีความสําคัญต่อพัฒนาการของเด็ก ส่วนใหญ่จะเกิดในครอบครัว โรงเรียน กลุ่มเพ่ือนและ
ชุมชน การสร้างจริยธรรมในตนเอง โดยตัวเองเป็นผู้กําหนดขึ้น ซึ่งอาจเป็นเรื่องของมโนธรรม เหตุผล
หรืออารมณ์ของมนุษย์ นักปรัชญาบางคน เช่น คานต์ (Kant) เช่ือว่า มนุษย์มีกฎจริยธรรมเกิดขึ้นใน
ตนเอง โดยรู้จักปรับตัวในสภาพธรรมธรรมชาติ (natural self) เข้าด้วยกัน แล้วเลือกเอาแนวทางที่ดี
มาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตเกิดจากการเรียนรู้ระบบสังคม จริยธรรม ค่านิยม ที่ได้จากการวิเคราะห์
คุณค่า ความถูกผิดช่ัวดี จนกลายเป็นหลักการ กฎเกณฑ์ ข้อกําหนด แนวศีลธรรม ให้ยึดถือปฏิบัติการ
บําเพ็ญประโยชน์และพันธสัญญาประชาคม (utility and social contract) เป็นการปฏิบัติตาม
ระเบียบก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชาติมีความสัมพันธ์เป็นมิตรไมตรี 
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ต่างปฏิบัติตามบทบาท ใช้สิทธิหน้าที่ทําให้เกิดความสงบสุขและสามัคคีการปฏิบัติตามหลักสากลธรรม 
(universal) หลักมโนธรรมสากลที่ครอบคลุมได้ทั้งโลก เป็นข้อยืนยันคุณความดีของทุกศาสนาว่าล้วน
วางแนวทางให้คนหรือศาสนิกชนของตนบําเพ็ญตนอยู่ในคุณงามความดีตามท่ีได้สร้างสรรค์หลักธรรม
ไว้ มีการกล่อมเกลาจิตใจให้ศรัทธาแน่วแน่ในการบําเพ็ญตนให้มีสาระ มุ่งถึงเป้าหมายของความเช่ือ
สูงสุดที่ยึดมั่น ซึ่งล้วนเป็นสุคติหรือหนทางดีงาม หลักจริยธรรมท่ีขยายขอบเขตจากจุดเล็กสุดคือ
เฉพาะตนไปจนถึงสากลโลก  

ระดับจริยธรรม  
เป้าหมายของคุณงามความดีที่บุคคลได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วน้ัน จะได้รับผลมากน้อย

ขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาของบุคคลนั้น ๆ ในทางพระพุทธศาสนาแบ่งระดับจริยธรรมไว้เป็น ๒ ระดับ คือ 
๑. ระดับโลกียธรรม โลกียธรรม ได้แก่ ธรรมอันเป็นวิสัยของโลก สภาวะเน่ืองในโลก เช่น 

ศีล ๕ เป็นต้น โลกียธรรมเป็นธรรมขั้นต้นสําหรับผู้มีสติปัญญาไม่แก่กล้า การปฏิบัติตามโลกียธรรมมุ่ง
ให้บุคคลในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสันติสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไม่ทําช่ัวสร้างแต่คุณงาม
ความดีและทําจิตใจให้บริสุทธ์ิผ่องใส เป็นการน้อมนําเอาพุทธโอวาทมาปฏิบัติในฐานะที่ยังเป็นปุถุชน
อยู่ จริยธรรมในระดับโลกียธรรม จะถูกกําหนดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากคําสอนของศาสนา
แล้วก็ยังมีองค์กรทางสังคม เช่น ระเบียบ กติกา จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ฯลฯ องค์กรทางการเมือง 
อันได้แก่ กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด เป็นต้น 

๒. ระดับโลกุตตรธรรม โลกุตตรธรรม ได้แก่ ธรรมอันมิใช่โลก สภาวะพ้นโลก ได้แก่ มรรค ๔ 
ผล ๔ นิพพาน ๑ ผู้บรรลุจริยธรรมระดับน้ีจัดเป็นอริยบุคคล คือผู้พ้นจากกิเลส ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ 
ระดับ จากระดับตํ่าไปสู่ระดับสูง ดังน้ี 

 ๒.๑ โสดาบันอริยบุคคล 
 ๒.๒ สกทาคามีอริยบุคคล 
 ๒.๓ อนาคามีอริยบุคคล 
 ๒.๔ อรหันตอริยบุคคล 
จริยธรรมทั้งสองระดับน้ี ความสําคัญอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติ การปฏิบัติตามหลักโลกีย

ธรรมโดยเฉพาะส่วนที่เป็นพุทธโอวาทอย่างสมบูรณ์โดยชอบ ก็สามารถยกข้ึนสู่โลกุตตรธรรมได้ อาจ
ถือได้ว่าโลกียธรรมน้ันเป็นธรรมขั้นต้น หากค่อยปฏิบัติฝึกฝนไปตามลําดับก็จะบรรลุถึงโลกุตตรธรรม 
ดังที่ พระพุทธทาสภิกขุ ได้อธิบายว่า “คําว่า โลกียธรรมกับโลกุตตรธรรม มักจะยึดถือกันเป็นหลัก
ตายตัวว่า โลกิยะอยู่ในโลกอีกระบบหน่ึงต่างจากโลกุตตระอยู่นอกโลกอีกระบบหน่ึงต่างหากอย่างน้ีไม่
ถูก โลกิยะ มันเป็นช้ันต้น เป็นของมีอยู่แล้วของบุคคลที่ยังไม่รู้อะไร อยู่ในวิสัยของโลกอยู่แล้ว มีแต่จะ
เลื่อนไปหาโลกุตตระ ไม่ใช่หันหลังให้กันแล้วเดินกันไปคนละทิศละทาง โลกิยะก็แปลว่า มันยังทําอะไร
มากไม่ได้ มันยังอยู่บ้านมันยังมีความรู้ตํ่า ยังมีตัวตน ยังมีของตน แต่แล้วมันค่อย ๆ ไปทางของโลกุต
ตะเพ่ือจะไม่มีตัวตน เพ่ือจะอยู่เหนือปัญหาทั้งปวงคือเหนือโลก” 
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องค์ประกอบของจริยธรรม 
กรมวิชาการ ได้จัดทําเอกสารการประชุมเก่ียวกับจริยธรรมไทย สรุปว่า จริยธรรมของ

บุคคลมีองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ 
ด้านความรู้ (moral reasoning) คือ ความเข้าใจในเหตุผลของความถูกต้องดีงาม 

สามารถตัดสินแยกความถูกต้องออกจากความไม่ถูกต้องได้ด้วยการคิด  
ด้านอารมณ์ความรู้สึก (moral attitude and belief) คือ ความพึงพอใจ ความศรัทธา

เลื่อมใส ความนิยมยินดี ที่จะรับจริยธรรมมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน  
ด้านพฤติกรรม (moral conduct) คือการกระทําหรือหารแสดงออกของบุคคลใน

สถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเช่ือว่าเกิดจากอิทธิพลของทั้งสององค์ประกอบข้างต้น  
เน่ืองจากองค์ประกอบของจริยธรรมประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาคนใน

ด้านจริยธรรมจึงต้องพัฒนา ๓ ด้านไปด้วยกัน ในการดําเนินชีวิตของคนน้ัน องค์ประกอบทั้ง ๓ 
ประการเก่ียวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด กล่าวคือ พฤติกรรมของคนที่แสดงออกมาทั้งทางกายและ
ทางวาจานั้น จะมีความสัมพันธ์กับทางจิตใจและสติปัญญา คนที่มีอารมณ์โกรธจะแสดงพฤติกรรม
ออกมาทางการก้าวร้าวรุนแรง และย่ิงเป็นคนที่มีปัญญาน้อยด้วยแล้ว พฤติกรรมที่แสดงออกก็จะ
ก้าวร้าวรุนแรงยิ่งกว่าบุคคลที่มีสติปัญญาซึ่งจะสามารถควบคุมจิตใจของตนได้โดยไม่แสดงพฤติกรรม
ไม่ดีให้ออกมาปรากฏ น่ันก็แสดงว่าผู้มีสติปัญญาดีย่อมสามารถควบคุมอารมณ์และความประพฤติได้
ดีกว่าผู้ด้อยปัญญาน่ันเอง  

แนวคิดในการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลโดยพัฒนาองค์ประกอบของจริยธรรมทั้ง ๓ ด้าน 
กล่าวคือ เริ่มจากการพัฒนาองค์ประกอบสําคัญอันดับแรก ได้แก่ ปัญญาหรือความรู้ ด้วยเห็นว่า 
“ปัญญา” เป็นองค์ประกอบสําคัญในการส่งเสริมให้บุคคลแสดงพฤติกรรมในทางที่ถูกต้องและเป็นตัว
ควบคุมอารมณ์และความรู้สึกให้เป็นอิสระ เป็นสุขจากแรงกระทบกระท่ังทั้งปวงน้ัน นักปราชญ์
ทางการศึกษาได้เห็นพร้องกันดังน้ี  

สรุปความได้ว่า มนุษย์น้ันเมื่อรับรู้ประสบการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง ก็จะมีความรู้สึกหรือ
เวทนาเกิดขึ้น ความรู้สึกน้ีอาจเป็นได้ทั้งสุข เวทนา หรือทุกขเวทนา เมื่อมีเวทนาอย่างใดอย่างหน่ึง
แล้วมนุษย์ที่ยังมีอวิชชาก็จะมีปฏิกิริยาแตกต่างจากผู้มีปัญญา คือถ้าผู้มีอวิชชาก็จะมีความรู้สึกยินดียิน
ร้ายต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเรียกว่า “ตัณหา” ตัณหาจะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรม การใช้ตัณหาเป็น
ตัวกําหนดพฤติกรรม ก็เพราะมนุษย์ยังไม่พัฒนา ยังไม่มีความรู้ ยังไม่มีปัญญา การใช้ตัณหาเป็นตัวนํา
พฤติกรรมอาจทําให้เกิดโทษหลายประการ คือ เป็นอันตรายต่อตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็น
อันตรายต่อการอยู่ร่วมกันของมนุษย์หรือสังคม เป็นอันตายต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกิด
ปัญหาเช่นน้ี เน่ืองจากมนุษย์ปล่อยให้ตัณหาเป็นตัวนําพฤติกรรมการแก้ปัญหา ก็คือ เราจะปล่อยให้
ตัณหาเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมไม่ได้ มนุษย์จะต้องกําหนดรู้อะไรเป็นคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตของตน
แล้วทําตามความรู้น้ัน คือเอาความรู้เป็นตัวกําหนดนําพฤติกรรม  
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ดังน้ัน ในการศึกษา จึงต้องฝึกคนให้พัฒนาปัญญา เมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วพฤติกรรมก็จะ
เปลี่ยนไป เช่นการบริโภคอาหาร ก็จะกําหนดรู้ด้วยปัญญาว่าเรากินเพ่ือบํารุงร่างกายให้ดํารงชีวิตอยู่
ได้ ให้มีความสุขภาพดี เพ่ือให้เรามีชีวิตที่ผาสุก หรือเป็นเครื่องเกื้อหนุนชีวิตที่ดีงาม เพ่ือการบําเพ็ญ
กิจอันประเสริฐคือการทําหน้าที่และประโยชน์ต่างๆ น่ันก็คือใช้ปัญญาในการทําหน้าที่รู้คุณค่าของ
อาหาร รู้ความประสงค์ในการกินการบริโภคและ “ปัญญา” น้ีจะมาเป็นตัวนําพฤติกรรมตัวใหม่ 
“ปัญญา” จะมากําหนดพฤติกรรมแทน “ตัณหา” น่ีก็คือจุดเร่ิมต้นของการศึกษาหรือการพัฒนาคน 
คือพัฒนาปัญญาหรือความรู้ก่อน นอกจากแนวคิดของพระธรรมปิฎกแล้ว ยังมีแนวคิดของนัก
การศึกษาตะวันตกท่ีเห็นพร้องต้องกันกับแนวคิดน้ีคือ โคลเบิร์ก (Kohlberg) ได้กล่าวไว้ว่า การ
พัฒนาทางสติปัญญาและอารมณ์เป็นรากฐานของการพัฒนาทางจริยธรรม โคลเบิร์ก เช่ือว่าจริยธรรม
ของมนุษย์มีพัฒนาการตามระดับวุฒิภาวะเพราะเกิดจากกระบวนการทางปัญญา ซึ่งมีการเรียนรู้มากขึ้น 
ทฤษฏีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์กจะสอดคล้องกับทฤษฏีของเพียเจต์ (Piaget) เช่ือว่าการ
เรียนรู้ของมนุษย์เกิดจากการปรับตัวและการสร้างสมดุลระหว่างสติปัญญากับสภาวะแวดล้อมที่จะทํา
ให้มนุษย์ดํารงชีวิตอยู่ พัฒนาการของมนุษย์มีความต่อเน่ืองและเจริญขึ้นตามวุฒิภาวะ นักการศึกษา
ทั้งสองท่านเช่ือว่า จริยธรรมของมนุษย์มีพัฒนาการตามระดับวุฒิภาวะ เพราะเกิดจากกระบวนการ
ทางปัญญา ซึ่งมีการเรียนรู้มากขึ้น และจากการศึกษาและวิจัยของโคลเบิร์ก (Kohlberg) ยืนยันว่า
จริยธรรมมีการพัฒนาการตามวุฒิภาวะและมีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษา  

คุณธรรมถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมี เพราะคุณธรรมเป็นคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ทําให้
มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ทั่วไป คุณธรรมตามแนวคิดของนักปราชญ์ทั้งหลายจึงจําแนกออกเป็น ๓ ส่วน 
คือ ส่วนความรู้ความเข้าใจ ส่วนอารมณ์ความรู้สึกและส่วนที่เป็นพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงอกมา เช่น 
การปฏิบัติตามศาสนา การควบคุมตนเอง ความกล้าหาญ ความยุติธรรม ฯลฯ ผู้มีคุณธรรมจึงเป็นผู้ที่
ถึงพร้อมด้วยความรู้ความเข้าใจ อารมณ์ ความรู้สึกและพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างถูกต้องดีงาม การ
ที่ผู้บริหารจะพัฒนาตนเองทางด้านคุณธรรม หรือการที่ผู้บริหารจะพัฒนาผู้อ่ืนที่แวดล้อมใกล้ชิดและ
เก่ียวข้องอยู่ในความดูแล เพ่ือให้เป็นบุคคลผู้มีคุณธรรมจึงต้องเร่ิมจากการพัฒนาปัญญา พัฒนาจิตใจ 
อารมณ์ เพ่ือให้ทั้งสองส่วนน้ีเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของบุคคลผู้น้ันต่อไป  

องค์ประกอบของจริยธรรมทั้ง ๓ ส่วน คือ ปัญญา จิตใจ และพฤติกรรมน้ี คนส่วนใหญ่จะ
เข้าใจกันว่า จิตใจเป็นส่วนสําคัญที่สุด เป็นตัวที่ควบคุมพฤติกรรมของคนดังคํากล่าวที่ว่า “ใจเป็นนาย 
กายเป็นบ่าว” คํากล่าวน้ีไม่ผิด เพราะมีหลักฐานให้พบเห็นเสมอว่า ความอุตสาหะ ความกล้าหาญ 
ความรัก ความชัง ฯลฯ ล้วนเป็นความรู้สึกทางจิตใจที่มีผลให้คนแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบที่
แตกต่างกัน หากแต่ถ้าพิจารณาให้ลึกลงไปแล้ว จิตใจของคนเราย่อมอ่อนไหวผันแปรได้ง่าย หากไม่มี
ปัญญาเป็นตัวกํากับ อาจมีสิ่งจูงใจให้จิตใจอ่อนไหวไปตามโลกธรรม คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ทุกข์ 
เมื่อจิตใจผันผวนปรวนแปรพฤติกรรมของคนก็จะเปลี่ยนแปลง เพราะเกิดตัณหาเป็นตัวนําจิตใจ แต่ถ้า
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หากบุคคลผู้น้ันเป็นผู้มีปัญญา รู้แจ้งในความเป็นจริงของโลกและชีวิต ปัญญาก็จะเป็นตัวช้ีนําไม่ให้
จิตใจอ่อนไหวไปตามสิ่งที่มากระทบ จิตใจก็จะเข้มแข็งไม่อ่อนไหวปรวนแปร จนเกิดผลกระทบไปถึง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เคยประพฤติปฏิบัติ ทั้งน้ี เพราะมีปัญญาเป็นตัวควบคุมจิตใจไว้อีกระดับ
หน่ึง จึงสรุปได้ว่า ในองค์ประกอบของจริยธรรมท้ัง ๓ ส่วนน้ี “ปัญญา” เป็นองค์ประกอบที่สําคัญ
ที่สุด ที่จะช้ีนําให้จิตใจและพฤติกรรมของคนดําเนินไปอย่างถูกต้องตามครรลองครองธรรม ดังพุทธ
พจน์ที่ว่า “สพฺเพ ธมฺมา ปญฺญุตฺตา ”แปลว่า “ธรรมทั้งหลายมีปัญญาเป็นเย่ียมยอด”  
 

๓.๕ แนวคิดของพุทธปรัชญา 
 ความจริงในพุทธปรัชญา 
ในภาคอภิปรัชญา ความจริงน้ี คือสิ่งที่มีอยู่จริง พุทธปรัชญามีทัศนะว่า  สิงที่มีอยู่จริง 

เรียกว่า ปรมัตถธรรม มี ๔ ประการ คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน และ จิต เจตสิก และรูป ๓ สิ่งน้ี 
มีลักษณะ ๓ ประการคือ เป็นอนิจจัง   ทุกขัง และเป็นอนัตตา คือ ไม่ใช่ตัวตน ส่งวนพระนิพพาน น้ัน 
มีลักษณะเป็นนิจจัง ไม่เป็นทุกขัง และเป็นอนัตตา 

พุทธศาสนากับอภิปรัชญา 
ข้อแตกต่างระหว่าง อภิปรัชญาตะวันตกกับอภิปรัชญาเชิงพุทธปรัชญา 
อภิปรัชญาตะวันตกโดยมากมักจะศึกษาปัญหาปฐมเหตุของโลกและจักวาล และโลกและ

จักรวาลมีพัฒนาการมาจากปฐมเหตุน้ันอย่างไร ปฐมเหตุหรือปฐมธาตุน้ันเรียกว่าสิ่งที่แท้จริง หรือสิ่งที่
มีอยู่จริง (reality) หรือ เรียกง่ายๆว่า ความจริงทางอภิปรัชญา  ซึ่งในทางตะวันตกก็ถกเถียงกันและ
ได้คําตอบที่ไม่ลงรอยกัน หลักๆ อยู่ ๒ ฝ่ายคือฝ่ายที่ยืนยันว่า จิต คือสิ่งที่มีอยู่จริง (จิตนิยม)  และอีก
ฝ่ายยืนยันว่า สสาร (สสารนิยม)  และบางฝ่ายก็ยืนยันว่าทั้งจิตและสสาร (ธรรมชาตินิยม) 

ส่วนพุทธปรัชญา  หากมองในแง่ที่ว่า อะไรคือปฐมธาตุของโลกและจักรวาลเช่นน้ี ทางพุทธ
ปรัชญาจะไม่ให้ความสําคัญกับปัญหาแบบน้ี เพราะมันไม่มีประโยชน์ในแง่ของการสิ้นทุกข์ซึ่งเป็น
หลักการสําคัญของพุทธปรัชญา   แต่พุทธปรัชญาก็มีทัศนะเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่จริง  คือ สิ่งที่มีอยู่จริงคือ
อะไร และมีอยู่อย่างไร ซึ่งน่ันก็คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน ที่มีอยู่จริงในทัศนะพุทธปรัชญา สิ่ง
เหล่าน้ีไม่ใช่ปฐมเหตุของโลกและจักรวาล แต่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงตามธรรมชาติ ไม่มีผู้สร้าง สิ่ง
ทั้งหลายน้ีรวมกันเข้าแล้วปรากฏเป็นสิ่งทั้งหลาย เมื่อรู้ธรรมชาติของสิ่งเหล่าน้ีแล้ว จะได้วางท่าทีและ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับธรรมชาติโดยมีจุดหมายคือการพ้นทุกข์ หลักการของพระพุทธเจ้าในการจะถก
ปัญหาทางอภิปรัชญาหรือไม่น้ัน มาจากหลักที่พระองค์ยึดถือ คือว่า เรื่องน้ัน ต้องจริง มีประโยชน์ 
และเหมาะสมแก่เวลาและสภาพแวดล้อม (ดูอภัยราชกุมารสูตร) ในจูฬมาลุงโกยวาทสูตร ได้พูดถึง
หลักการที่สอนและไม่สอน ดังน้ี  ไม่สอนเร่ืองโลกเทียง หรือไม่เที่ยง มีที่สุดและไม่มีที่สุด  เรื่องอัตตา 
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เรื่องตายแล้วเกิดหรือสูญ ปัญหาเหล่าน้ี เรียกว่า อพยากตปัญหา คือเรื่องที่ไม่ทรงตอบ และไม่สอน 
เพราะ ไม่มีประโยชน์ ไม่เป็ฯไปเพ่ือสิ้นทุกข์ และไม่เป็ฯไปเพ่ือทําลายความโลภ โกรธ หลง ให้สิ้นไปได้ 

ดูกรณีเรื่อง ปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบ ว่ามีอะไรบ้าง น่ันคือปัญหาทางอภิปรัชญาใน
แง่ตะวันตก และพระองค์ไม่ทรงตอบน้ัน เพราะเหตุใด จิต เจตสิก รูป นิพพาน มีความหมายว่า
อย่างไร เก่ียวข้องกันอย่างไร ชีวิตในพุทธปรัชญาความหมายและกําเนิดชีวิตดูหลักคําสอน เรื่องขันธ์ ๕   
การเกิดของมนุษย์ชีวิตมีลักษณะอย่างไร  ดูหลักธรรมเร่ืองไตรลักษณ์ ประโยชน์ของการศึกษาเรื่อง
ไตรลักษณ์ชีวิตเป็นไปอย่างไร ดูหลักธรรมเรื่อง  วิญญาณ ๖ จิตรับรู้โลก ๑๗ ขณะปฏิจจสมุปบาท   
กรรม 

ธรรมชาติของชีวิตในที่น่ีหมายถึง ธรรมชาติของมนุษย์ ล้วนมีความต้องการ พ้ืนฐาน ๔ 
ประการ คือ  ชีวิตุกามะ คืออยากมีชีวิตอยู่   อมริตุกามะ อยากไม่ตายหรือไม่อยากตาย  สุขกามะ คือ 
อยากมีความสุขไม่อยากมีทุกข์ และ ทุกขปฏิกกูละ คือ รังเกียจความทุกข์ หรือไม่ต้องการทุกข์ 

ปรากฏการณ์ของชีวิต 
ปรากฏการณ์ของชีวิตมนุษย์ คือ สุข ทุกข์   สุข หมายถึงความสบายกาย-ใจ ทุกข์ หมายถึง 

ความไม่สบายกาย-ใจ  มีเหตุเกิดมาจากหลายอย่าง พุทธปรัชญา ตอบว่า เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ  
ธรรมชาติแวดล้อม  การดูแลสุขภาพ   การกระทําของผู้อ่ืน และผลกรรมของตน 

ชีวิตที่ดี  ชีวิตกับความตาย    
ชีวิตที่ดี คือชีวิตที่พอเพียงด้วยวัตถุและคุณธรรมจริยธรรม ชีวิตที่ประเสริฐ คือชีวิตที่เป็นอยู่

ด้วยปัญญา๑๕ 
ท่าทีของพุทธปรัชญาต่อความตาย    ความตาย คือ การแยกจากกันของสิ่งที่รวมกันเป็น

กลุ่มก้อนคือร่างกายน้ี อันได้แก่ ธาตุ ๖ คือ ธาตุดิน ธาตุนํ้า ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาส และวิญญาณ
ธาตุ   การตายและการเกิดของมนุษย์ จึงเป็นเพียงกระบวนการแยกกัน และรวมกันของสิ่งที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ๑๖  .ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค  ได้กล่าวถึงความตายไว้ว่า  คนที่จวนจะตายร่างกายจะซูบซีดลง  
อินทรีย์ทั้งหลายคือ จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา จะดับไปตามลําดับ ความสามารถด้านต่าง ๆ จะลด
น้อยลงเหลือแค่พอรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเท่าน้ัน วิญญาณจะนึกถึงครุกรรมคือกรรมหนักบ้าง กรรม
ที่ทําในช่วงใกล้ ๆ มาน้ีบ้าง กรรมที่ทําไว้ก่อนบ้าง อย่างใดอย่างหน่ึง แล้วกรรมท่ีนึกถึงได้น้ัน ก็จะ
ปรากฏขึ้น ต่อจากนั้น สังขารคือบุญ-บาป และตัณหาก็จะนําวิญญาณน้ัน (จุติวิญาณ) ไปสู่ภพใหม่ 
(ปฏิสนธิวิญญาณ) ตามแต่กรรมที่ทําไว้จะพาไป   การตาย-เกิด น้ีจะดําเนินต่อไป ตราบเท่าที่ปัจจัย
ต่างๆ คือ สังขาร คือ บุญ-บาป  และกิเลสคือตัณหา ยังดํามีอยู่ เมื่อพัฒนาชีวิตให้เกิดวิชชา กิเลสก็ดับ 

                                                            

 ๑๕สํ.ส. ๑๕/๒๐๓/๕๘.   
 ๑๖สํ.ส. ๑๕/๕๕๔/๑๑๙.   
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สังขารคือบุญ-บาปดับ การเกิด-ตายก็ไม่สามารถดําเนินต่อไปได้  พระพุทธปรัชญา สอนให้วางท่าทีว่า
ไม่ให้กลัวตาย เพราะเป็นธรรมชาติ มีเกิดก็ต้องมีตาย  สอนให้ระลึกถึงความตายแล้วนํามาเตือนใจ
ตนเองรีบทําความดี พัฒนาชีวิต ให้พ้นจากตายและเกิด จะได้หมดทุกข์อย่างสิ้นเชิง (นิพพาน) 

พุทธปรัชญาการศึกษา มาจากคําว่า Buddhishic Philosophy of Education ซึ่งได้
แนวคิดมาจากพระพุทธศาสนา (Buddhism) จากพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธจ้า และ
ปรัชญาการศึกษาอ่ืน ๆ การศึกษาในพุทธปรัชญา คือ การศึกษาเพ่ือให้เข้าใจความจริง เข้าใจความหมาย
ของชีวิต ทั้งดํารงชีวิตให้สอดคล้องสัมพันธ์กับความจริง 

พุทธปรัชญา ได้นําหลักเหตุและผลไปวิเคราะห์และอธิบายความจริงและความเป็นไปของ
สิ่งทั้งหลายในโลก ได้ช้ีแนะให้ทราบว่าอะไรคือความเป็นเลิศ หรือความดีที่พ่ึงปรารถนาในชีวิต และ
จะศึกษาปฏิบัติให้เป็นผลได้อย่างไร  พุทธปรัชญา หมายถึง ความรู้อันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้
แล้วหรือพุทธธรรม 

ความเป็นมาของพุทธปรัชญา 
พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ และได้หล่อหลอมเป็นวิถีดําเนินชีวิตของคนไทย จึงเห็น

ควรให้พุทธปรัชญาการศึกษาเป็นปรัชญาการศึกษาที่มีพ้ืนฐานอยู่บนความเป็นไทย ผู้รู้ที่สนับสนุนให้
พิจารณาปรัชญาการศึกษาไทยบนพ้ืนฐานของพุทธปรัชญา เช่น ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ท่าน
พุทธทาสภิกขุ พระเทพเวที พระราชวรมุนี สุลักษณ์ ศิวรักษ์ และเอกวิทย์ ณ ถลาง เป็นต้น 
พระพุทธเจ้าช้ีให้เห็นถึงความจริงหรือสัจธรรมในหลักไตรลักษณ์ ซึ่งได้แก่ 

๑. อนิจจังคือ ความเป็นของไม่เที่ยง 
๒. ทุกขังคือ ความเป็นทุกข์ 
๓. อนัตตาคือ ความเป็นของไม่ใช่ตน 
โลกและชีวิตเป็นอนิจจังไม่มีอะไรแน่นอน มนุษย์จึงไม่ควรติดอยู่กับวัตถุหรือมุ่งแสวงหาแต่

ความสุขทางวัตถุ เพราะชีวิตแท้จริงแล้วเป็นทุกข์ เพราะประกอบด้วยสิ่งต่างๆ อันเป็นของไม่เที่ยง คือ 
ขันธ์ ๕ ได้แก่ 

๑. รูปคือ ร่างกาย รวมทั้งคุณสมบัติและพฤติกรรมทั้งปวง 
๒. เวทนา คือ อารมณ์ทุกข์และสุขของมนุษย์ 
๓. สัญญา คือ การเรียนรู้ ความจํา 
๔. สังขาร คือ องค์ประกอบทางจิตที่คอยปรุงแต่งจิตให้ดีหรือช่ัว ได้แก่ เจตคติ ค่านิยม 

ความต้ังใจ ความสนใจ ซึ้งประกอบกันขึ้นเป็นแรงขับให้มีการกระทํา 
๕. วิญญาณ คอื การรับรู้เกิดจากประสาทสัมผัสโดยตรง 



๔๕ 
 

มนุษย์เป็นอนัตตา คือไม่มีตัวตนที่แท้จริงที่เห็นว่าเป็นตัวตนอยู่น้ีก็เพราะว่าองค์ประกอบ 
ทั้ง ๕ มารวมกันอยู่ในกระแสแห่งการเกิดดับ ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิจสมุปบาท คือ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่
ในกฎเหตุและผลหรือเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์  

พุทธปรัชญาการศึกษา คือ การพัฒนาขันธ์ ๕ เพ่ือให้ความโง่เขลาของผู้เรียนลดน้อยลงและ
หมดไปในที่สุด และให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นคนเก่ง คนดี และคนมีความสุขในโลกปัจจุบันและอนาคต
เกณฑ์การตัดสินจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนา โดยเหตุที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติไทย มีบทบาทมีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตหรือการอยู่ร่วมกันใน
สังคม ดังน้ันเกณฑ์การตัดสินความดี ช่ัว ถูก ผิด ของจริยธรรมในสังคมไทย ควรใช้เกณฑ์ตัดสินตาม
หลักการทางพระพุทธศาสนาด้วย 

หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู อ้างใน บุญเรือง อินทวรัตน์ กล่าวว่า ในการ
พิจารณาหลักการทางพระพุทธ ศาสนา เราจะพิจารณาพุทธพจน์ต่อไปน้ี คือ๑๗  

...ภิกษุทั้งหลาย เจตนาน่ันเอง เราเรียกว่ากรรม บุคคลจงใจแล้วจึงทําด้วยกาย 
ด้วยใจ  

บุคคลว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นน้ัน ผู้ทําดีย่อมได้ดี ทําช่ัวย่อมได้ช่ัว 
บุคคลทํากรรมใดแล้วเดือดร้อนในภายหลัง กรรมน้ันทําแล้วไม่ดี  
บุคคลใดมีหน้าที่ชุ่มด้วยนํ้าตาร้องไห้อยู่ เสพผลของกรรมใดกรรมน้ันทําแล้ว

ไม่ดี 
บุคคลทํากรรมใดแล้ว ไม่เดือดร้อนในภายหลัง เสวยผลแห่งกรรมใด ด้วย

หัวใจแช่มช่ืน เบิกบาน กรรมน้ันทําแล้วเป็นการดี  
บุคคลรู้กรรมใดว่า เป็นประโยชน์แก่ตน ควรรีบลงมือกระทํากรรมน้ัน

ทีเดียว…  
 

จากพุทธพจน์ดังกล่าว แสดงพระพุทธศาสนาในเรื่องการพิจารณาเกณฑ์การช้ีวัดการ
ประพฤติทางจริยธรรมดังน้ี 

พิจารณาจากเจตนา ถ้าทําด้วยเจตนาดี จัดว่าเป็นการกระทําที่ดี เป็นความดี ถ้าทําด้วย
เจตนาไม่ดี จัดว่าเป็นการกระทําไม่ดี เป็นความช่ัว  

พิจารณาจากลักษณะของการกระทํา ถ้าการกระทําน้ันเป็นการเบียดเบียนทําให้ผู้อ่ืนหรือ
ตนเองเดือดร้อน จัดว่าเป็นการกระทําที่ไม่ดี ถ้าเป็นการกระทําที่ไม่เบียดเบียน หรือไม่ทําให้ผู้อ่ืนหรือ
ตนเองเดือดร้อน จัดว่าเป็นการกระทําที่ดี เป็นความดี  

                                                            

 ๑๗บุญเรือง อินทวรันต์,  จริยธรรมกับชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๒๘. 



๔๖ 
 

พิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นในภายหลัง การกระทําใดทําแล้วมีผลให้เกิดความเดือดร้อนใน
ภายหลัง การกระทําน้ันเป็นการกระทําที่ไม่ดี การกระทําใดไม่เดือดร้อนในภายหลัง เป็นการกระทําที่
ดี ทําดีย่อมได้รับผลดีเสมอ ถ้ากระทําช่ัวย่อมได้รับผลช่ัวเสมอ 

เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมของนักสังคมวิทยา  
เกณฑ์ตัดสินที่กล่าวมาแล้วน้ันเป็นทัศนะของนักจริยศาสตร์ ซึ่งพอจะนํามาเป็นเครื่อง

พิจารณาตัดสินสถานการณ์บางอย่างได้ สําหรับนักสังคมวิทยาเห็นว่า คุณค่าทางจริยธรรมมีคุณค่าจริง ๆ 
ก็ต่อเมื่อสังคมมนุษย์นําไปใช้ ดังน้ันการตัดสินทางจริยธรรมจึงต้องคํานึงหลักปทัสถานหรือบรรทัดฐาน 
(norms) ทางสังคมซึ่งแบ่งออกได้ ๓ ประเภท คือ 

๑. วิถีประชา (folkways) เป็นความประพฤติที่เหมาะสมดีงาม ปฏิบัติกันมานานจนเกิด
ความเคยชิน เช่น ขนมประเพณี แบบแผน กิริยามารยาท การมีสัมมาคารวะ การรู้จักที่ตํ่าที่สูง การ
อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีเป็นมาตรฐานสําหรับแต่ละบุคคล และไม่มีผลบังคับเคร่งครัดนัก 
ถ้าใครไม่ประพฤติตาม เช่น ไม่มีสัมมาคารวะ ไม่อ่อนน้อม ไม่แต่งตัวตามธรรมเนียมประเพณี เช่น ไป
งานศพไม่แต่งสีดํา หรือชายที่แต่งงานก่อนอุปสมบท สังคมก็จะซุบซิบนินทาตําหนิติเตียน หรือไม่คบ
หาสมาคมด้วย ทําให้ผู้น้ันเกิดความไม่สบายใจ วิถีประชาเป็นเรื่องของความเหมาะสมไม่เหมาะสม ใน
การแสดงพฤติกรรมทางสังคม  

๒. จารีตประเพณีหรือกฎศีลธรรม (mores) เป็นบรรทัดฐานทางสังคมอีกรูปแบบหน่ึง เป็น
เรื่องที่เก่ียวกับข้อห้ามของสังคมท่ีมีความสําคัญต่อการดํารงอยู่ของสังคม หรือเพ่ือสวัสดิภาพของคน
ส่วนใหญ่ จารีตเป็นข้อบังคับที่มีผลสะท้อนรุนแรง ถ้าหากไม่กระทําตาม เช่น ห้ามไม่ให้ลูกเนรคุณพ่อแม่ 
ห้ามแพทย์เปิดเผยความลับของคนไข้ จารีตจึงเป็นเรื่องที่ฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกของบุคคล จารีตจะ
กําหนดสิ่งถูกหรือผิด บุญหรือบาป โดยไม่ต้องบอกเหตุผล  

๓. กฎหมาย (laws) เป็นบทบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร และมีหน่วยงานบังคับ เป็นแนว
ประพฤติปฏิบัติโดยรัฐ มีการลงโทษอย่างมีระเบียบแผน ถ้าหากไม่ประพฤติตามกฎหมายท่ีเขียนไว้ 
บางคร้ังก็นําจารีตไปใช้ในกฎหมายก็มี ถ้ามีการตัดสินตามกระบวนการกฎหมายแล้วถือว่าถูกต้อง
ชัดเจน เป็นแบบแผนได้เป็นเกณฑ์การตัดสินพฤติกรรมทางจริยธรรมได้ถูกต้องเพราะกฎหมายมีไว้เพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม โดยยึดถือประโยชน์ของสังคมมาก่อนผลประโยชน์ของแต่ละบุคคล 

เกณฑ์การตัดสินจริยธรรม จัดเป็นเรื่องช้ีวัดคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
ในการตัดสินจริยธรรมน้ี อาจใช้การพิจารณาโดยเครื่องวัด ๒ ประการ คือ สิ่งที่กําหนดทิศทางของ
จริยธรรม ซึ่งมีแนวคิดทางปรัชญาและทัศนะทาง ศาสนา รวมทั้ง แนวคิดของสังคมและหลักปฏิบัติ 
และพฤติกรรมของบุคคล การรับรู้ การประเมินค่า การตัดสินใจของบุคคลว่าการกระทําใดถูก ผิด 
ควรทําหรือไม่ควรทํา มีค่าหรือไม่มีค่า สําคัญหรือไม่สําคัญจัดเป็นส่วนหน่ึงของค่านิยมเป็นตัวทํา
หน้าที่กําหนดเป้าหมาย และสร้างแรงจูงใจให้บุคคลมุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการและเป็นแนวทางสังเกต



๔๗ 
 

พฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติของบุคคลหรือกลุ่ม การประพฤติปฏิบัติของคนส่วนใหญ่ในสังคม 
ย่อมมีค่านิยมของสังคมแฝงอยู่ภายใน หรือการประพฤติปฏิบัติที่บุคคลใดมีความพึงพอใจ ย่อมมี
ค่านิยมของบุคคลน้ันแฝงอยู่ด้วยเช่นกัน เกณฑ์การตัดสินจริยธรรม จึงเป็นบรรทัดฐานอย่างหน่ึงใน
การประกอบการพิจารณา 
   



 
บทที่ ๔ 

เปรียบเทียบเกณฑ์ตัดสินความดีในปรัชญาตะวันออกกับปรัชญาตะวันตก 
 

เกณฑ์ตัดสินความดีในปรัชญาของเพลโตกับพุทธปรัชญาเถรวาท ต่างกันก็คือ  ความสุขในทาง
พุทธปรัชญาเถรวาทมีการละกิเลสตัณหาที่ทําให้จิตของมนุษย์เศร้าหมอง  แต่ในปรัชญาของเพลโต
น้ัน  ไม่ได้ละกิเลสตัณหาอย่างเด็ดขาด  หมายถึง  มีคุณธรรมฝ่ายสูง  คอยควบคุมความปรารถนาใน
คุณธรรมฝ่ายตํ่า  ให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควรเท่าน้ัน  ส่วนพุทธปรัชญาเถรวาท  เป็นการละกิเลส
ตัณหาอย่างสิ้นเชิง  ดังน้ัน  เพลโตถือว่า  แบบหรือมโนคติที่เป็นความดีสูงสุดของเพลโตสามารถบรรลุ
ได้ก็ต่อเมื่อต้องตายลงเท่าน้ัน  ส่วนผู้ที่มีชีวิตอยู่สามารถทําได้เพียงเป็นผู้รับความรู้เท่าน้ัน  ซึ่งต่างกับ
พุทธปรัชญาเถรวาทที่บุคคลสามารถบรรลุได้ทั้งในขณะที่มีชีวิตและหลังตายไปแล้วในภพหน้าส่วนเพล
โตถือว่า  แบบหรือมโนคติของเขาน้ันเป็นโลก ๆ หน่ึงที่อยู่เหนือประสาทสัมผัสเป็นที่อยู่ของแบบหรือ
มโนคติ ส่วนพุทธปรัชญาเถรวาทถือว่า  อริยมรรค  ๘  ประการ  เป็นทางดําเนินไปสู่พระนิพพาน  ได้แก่ 
ความเห็นชอบ,  ความดําริชอบ,  การพูดชอบ,  การกระทําชอบ, การเลี้ยงชีพชอบ, ความเพียรชอบ, 
ความระลึกชอบ,  ความต้ังใจมั่นชอบ  โดยองค์ประกอบทั้ง  ๘  ประการน้ี  จะต้องดําเนินไปร่วมกัน 
และสอดคล้องกัน จึงจะสามารถเข้าถึงพระนิพพานหรือความดีสูงสุดได้  ส่วนเพลโตถือว่า  แบบหรือ
มโนคติ จะต้องพัฒนาความดีของตนให้เกิดขึ้นต้ังแต่ความดีระดับตํ่าจนไต่ขึ้นไปสู่ระดับของความดี
สูงสุดได้  เป็นความดีที่มีอยู่ในร่างกายและความสวยงามของทุกสิ่งทุกอย่าง  จนเห็นความดีงามของ
จิตวิญญาณและสภาวะที่มีอยู่จริง  ที่เป็นศูนย์รวมของแบบทุกชนิดเป็นการชําระจิตของตนจน
บริสุทธ์ิ เมื่อตายไปวิญญาณส่วนน้ีก็จะได้เข้าเป็นหน่ึงเดียวกันแบบหรือมโนคติสูงสุดน้ันเอง 
 

๔.๑ เปรยีบเทียบเกณฑ์ตดัสินความดใีนปรชัญาตะวันออก 
มนุษย์ทุกคนมีการแสดงออกทางพฤติกรรมแตกต่างกันตามพ้ืนฐานของแต่ละคน ทั้งน้ี

เพราะมนุษย์มีความแตกต่างกันทั้งในความรู้ เจตคติ ค่านิยม รวมไปถึงสภาวะทางร่างกายและจิตใจ 
ส่งผลให้พฤติกรรมของมนุษย์ไม่เหมือนกันทั้งที่เป็นเรื่องเดียวกัน หรืออยู่ในสถานการณ์เหตุการณ์อัน
เดียวกัน สิ่งเหล่าน้ีเป็นเร่ืองน่าสนใจ โดยเฉพาะเกณฑ์การตัดสินว่าพฤติกรรมใดถูกพฤติกรรมใดผิด 
พฤติกรรมใดดีพฤติกรรมใดไม่ดี ซึ่งโดยทั่วไปมนุษย์มีอินทรีย์พิเศษ อันได้แก่ มโนธรรม หรือจิตสํานึก
เป็นเคร่ืองตัดสิน แต่ในการพิจารณาของนักจริยศาสตร์ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติไทย มี
บทบาทมีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตหรือการอยู่ร่วมกันในสังคม ดังน้ันเกณฑ์การตัดสินความดี ช่ัว ถูก 
ผิด ของจริยธรรมในสังคมไทย ควรใช้เกณฑ์ตัดสินตามหลักการทางพระพุทธศาสนาด้วย  หน่วย



๔๙ 
 

ศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู๑ กล่าวว่า ในการพิจารณาหลักการทางพระพุทธศาสนา เราจะ
พิจารณาพุทธพจน์ต่อไปน้ี คือ  

...ภิกษุทั้งหลาย เจตนานั่นเอง เราเรียกว่ากรรม บุคคลจงใจแล้วจึงทําด้วย
กาย ด้วยใจ 

บุคคลว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นน้ัน ผู้ทําดีย่อมได้ดี ทําช่ัวย่อมได้ช่ัว  
 บุคคลทํากรรมใดแล้วเดือดร้อนในภายหลัง กรรมน้ันทําแล้วไม่ดี  

บุคคลใดมีหน้าที่ชุ่มด้วยนํ้าตาร้องไห้อยู่ เสพผลของกรรมใดกรรมนั้นทําแล้ว
ไม่ดี  

บุคคลทํากรรมใดแล้ว ไม่เดือดร้อนในภายหลัง เสวยผลแห่งกรรมใด ด้วย
หัวใจแช่มช่ืน เบิกบาน กรรมน้ันทําแล้วเป็นการดี บุคคลรู้กรรมใดว่า เป็นประโยชน์
แก่ตน ควรรีบลงมือกระทํากรรมน้ันทีเดียว…  

 
จากพุทธพจน์ดังกล่าว แสดงพระพุทธศาสนาในเรื่องการพิจารณาเกณฑ์การช้ีวัดการ

ประพฤติทางจริยธรรมดังน้ี ๑. พิจารณาจากเจตนา ถ้าทําด้วยเจตนาดี จัดว่าเป็นการกระทําที่ดี เป็น
ความดี ถ้าทําด้วยเจตนาไม่ดี จัดว่าเป็นการกระทําไม่ดี เป็นความช่ัว ๒. พิจารณาจากลักษณะของการ
กระทํา ถ้าการกระทําน้ันเป็นการเบียดเบียนทําให้ผู้อ่ืนหรือตนเองเดือดร้อน จัดว่าเป็นการกระทําที่ไม่
ดี ถ้าเป็นการกระทําที่ไม่เบียดเบียน หรือไม่ทําให้ผู้อ่ืนหรือตนเองเดือดร้อน จัดว่าเป็นการกระทําที่ดี 
เป็นความดี ๓. พิจารณาจากผลท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง การกระทําใดทําแล้วมีผลให้เกิดความเดือดร้อน
ในภายหลัง การกระทําน้ันเป็นการกระทําที่ไม่ดี การกระทําใดไม่เดือดร้อนในภายหลัง เป็นการกระทํา
ที่ดี ทําดีย่อมได้รับผลดีเสมอ ถ้ากระทําช่ัวย่อมได้รับผลช่ัวเสมอ 

ในการตัดสินการกระทําทางศีลธรรมหรือจริยธรรมว่าถูกหรือผิด วิชาจริยศาสตร์เรียกว่า
เกณฑ์ตัดสินจริยธรรม ซึ่งมีอยู่สองฝ่าย คือ ฝ่ายที่อาศัยหลักคําสอนของศาสนากับฝ่ายที่ไม่อาศัยหลัก
คําสอนของศาสนา โดยศาสนาทั้งหมดจะมีหลักคําสอนส่วนหน่ึงที่ว่าด้วยการตัดสินการกระทําอยู่ด้วย
เสมอ แต่หลักคําสอนของศาสนาหนึ่งอาจไม่เหมาะสมกับอีกศาสนาหนึ่งเพราะมีความเช่ือพ้ืนฐาน
แตกต่างกัน เช่น เรื่องพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกหรือเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด บางพวกก็เช่ือบางพวกก็
ไม่เช่ือ เป็นต้น ฉะน้ัน จึงต้องมีอีกฝ่ายที่ไม่อาศัยหลักคําสอนศาสนา ซึ่งฝ่ายน้ีเรียกอีกช่ือว่า จริย
ศาสตร์สากล โดยจะใช้เหตุผลในการอธิบายว่าการกระทําน้ันถูกหรือผิดตามความเห็นของตน พวกน้ีก็
มีอยู่หลายกลุ่มด้วยกัน เช่น บางกลุ่มใช้แรงจูงใจในการกระทําเป็นเกณฑ์ บางกลุ่มก็ใช้เจตนาหรือ

                                                            

 ๑บุญเรือง อินทวรันต์,  จริยธรรมกับชีวิต, (นครสวรรค์ : พิมพ์ลักษณ์, ๒๕๓๔), หน้า ๒๘. 



๕๐ 
 

ความต้ังใจในการกระทําเป็นเกณฑ์ บางกลุ่มก็ใช้ผลลัพธ์ของการกระทําเป็นเกณฑ์ เป็นต้น และแต่ละ
กลุ่มก็แบ่งย่อย ๆ ออกไปอีก จนกระทั้งยากที่จะศึกษาให้เข้าใจทั้งหมดได้  

สัมบูรณนิยม (Absolutism) หมายถึง  แนวคิดที่ถือว่ามีเกณฑ์ตัดสินทางศีลธรรมที่ตายตัว             
มีความสมบูรณ์อันเป็นกฏสากล เหมือน ๒ + ๒ = ๔  ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหน บวกที่ไหน ก็ต้องได้ ๔ ทั้งน้ัน 
หรือเหมือนเกลือไม่ว่าใครชิมก็ต้องว่าเค็ม  ไฟใครเอามือไปสัมผัสก็ต้องว่าร้อน  

คําว่า สัมบูรณ์ จึงมีความหมายว่า  สิ่งที่เป็นอยู่โดยตัวของมันโดยไม่ต้องขึ้นกับใคร ไม่แปร
ไปตามเวลาหรือสถานที่  โดยทั่วไปจะเน้นเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินคือมโนธรรม จึงใช้ช่ือเรียกเต็ม ๆ ว่า                
ลัทธิมโนธรรมสัมบูรณ์ ก่อนที่จะได้รู้จักความหมายของมโนธรรม  ควรทําความเข้าใจเรื่องวัตถุวิสัย
และอัตวิสัยเสียก่อน 

๔.๑.๒  แนวคิดแบบวัตถุวิสัย (Objective) และอัตวิสัย 
คําว่า วัตถุวิสัย เป็นการพูดถึงสิ่งที่เป็นวัตถุซึ่งมีอยู่จริง  เช่น เราพูดว่า แก้วใบน้ีสีแดง ก็

แสดงให้เห็นว่าแก้วใบน้ีสีแดงจริง ๆ เน่ืองจากสีแดงเป็นคุณสมบัติของแก้ว แม้เราจะคิดให้มันเป็นสีเขียว  
มันก็ไม่ยอมเปลี่ยนสีให้เรา เพราะความเป็นจริงมันเป็นสีแดงคนอ่ืนที่มาดูแก้วใบนี้  ถ้าไม่มีความ
ผิดปรกติทางสายตา  ก็จะพูดเหมือนเราว่า  แก้วใบนี้สีแดง   

มีคําอีกคําหน่ึงที่ใช้แทนคําว่าวัตถุวิสัย  คือคําว่า ปรนัยตัวอย่างเช่น ข้อสอบปรนัย เป็น
ข้อสอบที่มีคําตอบชัดเจนอยู่ในตัว  ถ้าคําตอบที่ถูกเป็นข้อ ก คนตรวจก็ต้องให้ข้อ ก ถูก จะ
เปลี่ยนเป็นอย่างอ่ืนไม่ได้  เพราะมีคําตอบที่ตายตัว  ไม่เหมือนข้อสอบที่เป็นแบบอัตนัย  ที่เมื่อเขียน
คําตอบลงไป  อาจจะมีคําตอบที่ถูกมากมายก็ได้  เน่ืองเพราะความเห็นของคนย่อมแตกต่างกันไป 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า อัตนัยหรืออัตวิสัย (subjective) หมายถึง ดีช่ัวมนุษย์เป็นผู้ตัดสิน  ให้
ค่าความหมายของมัน  ไม่มีกฎที่ตายตัว  ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของแต่ละคน  เช่น การฆ่าคน  
ไม่ใช่เป็นความผิดในตัวมันเอง  ในบางสังคม  เช่น  เผ่ามนุษย์กินคน  การฆ่าคนเป็นเรื่องปรกติ ฆ่าไป  
กินไป  หัวเราะด้วยความสุขใจ โดยที่หัวใจไม่หว่ันไหวหรือสั่นสะเทือนใจด้วยความรู้สึกว่าผิดเลยแต่ใน
อีกสังคมหน่ึง  แค่ทําให้คนตายด้วยความประมาท  เช่น ขับรถชนคนตายด้วยเหตุสุดวิสัย ก็กินไม่ได้
นอนไม่หลับ เศร้าเสียใจไปเป็นปี  เป็นต้น 

ส่วนปรนัยหรือวัตถุวิสัย (objective) หมายถึง ดี ช่ัวเป็นสิ่งที่มีลักษณะตายตัว  ด้วยเหตุน้ี  
ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม  ไม่ว่าใครจะเป็นคนฆ่า  คําตอบสําหรับเร่ืองน้ีก็คือ  การฆ่า
เป็นความผิด  หรือเป็นบาปในกรณีคนที่เช่ือในเรื่องเวรกรรม บาป บุญ คุณ โทษ 

มโนธรรมคืออะไร ? 
มโนธรรม  แปลตามตัวว่า  ใจที่เต็มเป่ียมด้วยธรรมะ  หมายถึงว่า การที่จะเป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ได้น้ัน  จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจสูง  สามารถที่จะรู้ถูก ผิด ดี ช่ัว  รู้ว่าอะไร ควรทํา ไม่ควรทํา  
เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีในฐานะที่เป็นสัตว์โลกช้ันสูง  เราอาจจะนิยามมโนธรรมได้ดังน้ี 



๕๑ 
 

มโนธรรมคือเสียงกระซิบจากก้นบ้ึงหัวใจ  ที่จะบอกให้เราทราบว่า อะไรถูก  อะไรผิด  
อะไรควรทํา  และไม่ควรทํา 

ตัวอย่างเช่น  เมื่อเราเห็นเด็กทารกคลานไปจะตกบ่อนํ้า  คงไม่มีมนุษย์ปรกติคนไหนท่ีจะ
มองแล้วนึกลุ้นอยู่ในใจให้เด็กรีบคลานไว ๆ เพ่ือจะได้ตกลงไปในบ่อนํ้า  แต่ในฐานะแห่งความเป็น
มนุษย์  มโนธรรมในใจ  จะกระตุ้นเตือนให้เรารีบว่ิงไปช่วยอุ้มเด็กทารกคนนั้นให้รอดพ้นจากอันตราย
อย่างแน่นอน  โดยที่ไม่ต้องมีใครบังคับหรืออ้อนวอนเรา 

หรือในอีกตัวอย่าง กรณีที่ผู้หญิงคนหน่ึงถูกคนร้ายข่มขืนจนต้ังท้อง มีคําแนะนําจากพ่อแม่
และญาติพ่ีน้องให้เธอทําแท้ง  แม้เธอจะโกรธแค้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย แต่ด้วยมโน
ธรรมในใจทําให้เธอไม่ไปทําแท้ง แต่กลับถนอมบุตรในครรภ์จนกระทั่งคลอด และทําหน้าที่แม่อย่างดี  
สิ่งเหล่าน้ีเป็นตัวอย่างแทนคําตอบได้เป็นอย่างดีถึงคําว่า มโนธรรมในใจมนุษย์  

มโนธรรมคือใจพิเศษ 
ร่างกายมนุษย์มีอวัยวะสําหรับรับรู้  มีตาเอาไว้ดู  มีหูเอาไว้ฟัง  มีจมูกเอาไว้ดมกลิ่น มีลิ้น

เอาไว้ ชิมรส มีกายเอาไว้สัมผัสเย็น ร้อน อ่อน แข็ง การจะพิสูจน์ว่ากลิ่นหอมหรือไม่ เป็นหน้าที่ของ
จมูก  ไม่ใช่ของลิ้น  ในขณะที่จะพิสูจน์ว่า เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ก็เป็นหน้าที่ของลิ้นไม่ใช่ของจมูก  
เรียกว่า  เรามีอวัยวะทางกายซึ่งเป็นวัตถุสําหรับเป็นเคร่ืองพิสูจน์ตัดสินคุณสมบัติด้านกายภาพ 

แต่สําหรับการพิสูจน์ดีหรือช่ัวน้ัน เป็นคุณสมบัติทางจริยธรรม ไม่สามารถใช้อวัยวะทางกาย
เป็นเครื่องพิสูจน์ได้  แต่เรามีอินทรีย์พิเศษในตัวมนุษย์ซึ่งเราสามารถใช้พิสูจน์ความดี  ความช่ัวได้ เรา
เรียกสิ่งน้ันว่า  ใจ ซึ่งกลุ่มมโนธรรมสัมบูรณ์เรียกว่า ปัญญา(intellect, understanding) บ้าง มโนธรรม 
(conscience) บ้าง หรืออินทรีย์ทางศีลธรรม (moral faculty) บัทเลอร์ได้ให้ความเห็นในเรื่องน้ีสรุปว่า 

มนุษย์เรามีมโนธรรมเอาไว้เป็นหลักในการตัดสินการกระทํา มันจะบอกให้เราทราบเป็นกฎ
ตายตัวว่า  การกระทําของเราน้ัน  ยุติธรรมหรืออยุติธรรม ดีหรือช่ัว ถูกหรือผิด โดยที่เราไม่ต้องไปขอ
คําแนะนําหรือคําปรึกษาจากใครเลย เจ้าตัวมโนธรรมน้ีจะแสดงอํานาจออกมาอย่างเต็มที่ สําหรับการ
เห็นชอบหรือการตําหนิการกระทําแล้วแต่กรณี 

มโนธรรมสามารถเข้าใจ  ดี  ช่ัว ได้โดยตรง เช่น ในกรณีตัวอย่างที่ยกมาแล้วคนที่ว่ิงไปช่วย
เด็กทารกที่กําลังคลานจวนจะตกบ่อนํ้าโดยที่ไม่ต้องมีใครสั่งบังคับหรือขอร้อง หรือหญิงที่ถูกข่มขืนจน
ต้ังท้อง  แม้พ่อแม่ญาติพ่ีน้องจะขอร้องแกมบังคับให้เธอทําแท้งแต่เธอก็ไม่ยินยอม  น้ันเป็นเพราะมโน
ธรรมบอกแก่พวกเขาว่า  ความเมตตากรุณาเป็นสิ่งที่ดีสําหรับมนุษย์  มโนธรรมนี้ถือว่าเป็นคุณสมบัติ
พิเศษที่มีอยู่ในตัวมนุษย์  

มโนธรรมมีลักษณะเป็นสากล 
มโนธรรม เป็นสิ่งที่มีติดตัวมนุษย์มาต้ังแต่เกิด ถามว่าแล้วมนุษย์ได้มโนธรรมมาจากไหน?  

สําหรับนักปรัชญาที่เช่ือพระเจ้าก็ตอบว่า  พระเจ้าเป็นผู้ประทานให้พร้อมกับอินทรีย์ทั้งห้า คือ ตา หู 
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จมูก ลิ้น กาย  บางพวกก็ถือว่า  พระเจ้าประทานปัญญาให้แก่มนุษย์ ทําให้มนุษย์สามารถสัมผัส 
ความจริง ความดี และความงามท่ีถูกต้อง  สําหรับพวกที่ไม่เช่ือในพระเจ้าก็ถือว่า มโนธรรมเป็น
คุณสมบัติพิเศษท่ีทําให้มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองจนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ และเมื่อมนุษย์ได้
กลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ก็จะพบความจริงที่เป็นสากลได้เหมือนกัน จนทําให้เห็นเหมือนกันว่า  การ
ฆ่า การลักขโมย การประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ เป็นสิ่งไม่ดี 

แต่การที่มนุษย์ปุถุชนน้ัน เห็นความเป็นจริงที่แตกต่างกัน ก็เกิดมาจากการพัฒนามโนธรรม
ที่แตกต่างไม่เท่ากัน และเกิดจากอารมณ์ ได้แก่ โลภ โกรธ หลง  มาปิดบังใจ  ทําให้เห็นดีเป็นช่ัว เห็น
ถูกเป็นผิด มโนธรรมจะมีลักษณะแฝง ซึ่งจะต้องพัฒนาจึงจะเจริญเติบโตได้เต็มที่  ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด
ที่พอจะเปรียบเทียบให้เห็นก็คือ  เด็กที่หัดเดินต้ังไข่ แม้จะมีขาทั้งสองเหมือนผู้ใหญ่ แต่ก็ยังเดินได้ไม่
คล่อง แต่ในที่สุดก็จะเดินคล่องเหมือนผู้ใหญ่  มโนธรรมก็มีลักษณะเดียวกัน  ต้องอาศัยการฝึกฝน
พัฒนา  เพราะฉะน้ัน  การท่ีคนต่างเผ่ามีความเห็นแตกต่างกัน  ก็ไม่ใช่เพราะไม่มีความจริงที่ถูกต้อง  
แต่เป็นเพราะมโนธรรมของแต่ละเผ่าแตกต่างกัน ระดับความเจริญทางสติปัญญาไม่เท่ากัน 

วิจารณ์สัมบูรณนิยมจากมุมมองของสัมพัทธนิยม 
๑. ถ้ามโนธรรมสากลมีจริง  ทําไมคนจึงมีความเห็นที่แตกต่างกัน  ในด้านกายภาพเรา

พอจะมีหลักฐานเป็นเคร่ืองพิสูจน์ได้  เช่น ใช้ลิ้นชิมเกลือและรับรู้ได้ว่าเกลือเค็มจริง ๆ อันเน่ืองมาจาก
การมีลิ้นสากล เป็นต้น แต่สําหรับเรื่องมโนธรรมน้ันทําใจให้ยอมรับได้ยากเหลือเกิน เน่ืองมาจากการมี
ความเห็นขัดแย้งกันตลอดเวลาในทุกเรื่อง  การที่พวกสัมบูรณนิยมบอกว่า มาจากการพัฒนามโนธรรม
ไม่เท่ากัน  ฟังดูแล้วก็เข้าทีมีเหตุผล  แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นและสร้างความยุ่งยากมากมายก็คือ จะเอา
อะไรมาเป็นตัวตัดสินว่ามโนธรรมของใครสูงของใครตํ่า  เพราะใครก็อ้างว่ามโนธรรมของตนเองถูก
ทั้งน้ัน  ศาสดาของแต่ละศาสนาก็อ้างว่าตนเองบรรลุสัจธรรมท้ังน้ัน  แล้วเราจะเช่ือว่าใครมีมโนธรรม
ที่สมบูรณ์ถูกต้องที่สุด  ดูเหมือนกับว่า  มโนธรรมเป็นเรื่องลึกลับยากจะเข้าใจเหลือเกิน  สันนิษฐานว่า
คงเป็นจินตนาการเพ้อฝันสําหรับมนุษย์ใช้เป็นข้ออ้างเพ่ือที่จะให้ความเห็นในเร่ืองศีลธรรมของตนเป็น
สิ่งที่ถูกต้อง 

 ๒. การบอกว่า มโนธรรมมีติดตัวมนุษย์มาต้ังแต่เกิด  ดูจะเป็นสิ่งที่น่าขบขัน  ถ้าสมมติ
ว่าสิ่งที่เรียกว่ามโนธรรมจะมีจริง  มันน่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้รับหลังจากเกิด  น่ันคือการอบรมสั่งสอน
มากกว่า อันถือว่าเป็นประสบการณ์ในภายนอก  เมื่อเป็นเช่นน้ีก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าแปลก  ถ้ามโนธรรมจะมี
ลักษณะเป็นสัมพัทธ์  เพราะความเห็นของคนแตกต่างกันไป  ถ้าเป็นดังน้ีมโนธรรมก็เป็นสิ่งที่สามารถ
อธิบายได้   

ตัวอย่างเช่น ในสังคมฮินดู ได้รับการปลูกฝังให้งดทานเน้ือสัตว์ เด็กก็จะฝังใจว่าการทาน
เน้ือสัตว์เป็นสิ่งไม่ดี  ต่อมา  เมื่อบิดามารดาตายจากไป  แม้เขาจะไปอยู่ในสังคมอ่ืนที่ทานเน้ือสัตว์  
แต่เขาก็ไม่เคยทานเนื้อสัตว์เลย  แม้มีบางครั้งที่ถูกเพ่ือนชวน  แต่มโนธรรมคือคําสอนของบิดามารดา
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ที่สั่งสอนเขามาต้ังแต่เล็ก  จะมาทําหน้าที่ตักเตือนเขาแทนมารดาบิดา จนทําให้เขาเข้าใจผิดนึกว่าน้ี
คือมโนธรรม  แต่จริง ๆ แล้วน้ันคือคําสอนของบิดามารดาเขาต่างหาก 

ในลักษณะเชิงสังคมก็เช่นเดียวกัน เด็กเกิดมามีจิตใจที่ว่างเปล่าเมื่อโตข้ึนได้เข้าโรงเรียน  
เรียนรู้สิ่งต่าง  ๆ  ว่าอะไรควรไม่ควร  อันเป็นสิ่งที่จารีตประเพณีของสังคมน้ันปฏิบัติ  เขาจะซึมซับ
เรียนรู้สิ่งเหล่าน้ันโดยอัตโนมัติ  และใช้สิ่งเหล่าน้ันเป็นเกณฑ์ตัดสินผู้อ่ืน เหมือนที่ผู้อ่ืนตัดสินเขาดีคือ
สิ่งที่บรรพบุรุษใช้เรียกสิ่งที่พอใจ  ช่ัวคือคําใช้เรียกสิ่งที่ไม่พอใจ  น้ีคือกรอบที่บรรพบุรุษเราได้
ถ่ายทอดมานานแสนนาน  พอนานเข้าเราก็ไม่ทราบเหตุผลว่าทําไม  จึงดีหรือไม่ดี  

ตัวอย่างเช่น ทําไมจึงห้ามไม่ให้ผิดประเวณี สัมพัทธนิยมตอบว่า เน่ืองจากสมัยก่อนมีการ
ร่วมประเวณีกันแบบส่ําส่อน  ทําให้ไม่ทราบว่า  เด็กที่เกิดมาน้ันเป็นบุตรของใคร นอกจากน้ันยังมีการ
ทะเลาะกันจนถึงฆ่ากันตายเพราะแย่งผู้หญิง ทําให้ในเผ่าเกิดการแตกสามัคคี หัวหน้าเผ่าจึงเรียก
ประชุมผู้อาวุโสของเผ่า และตกลงกันให้ออกกฎให้มีภรรยาได้คนเดียว  ต้ังแต่น้ันมา เราก็ยึดปฏิบัติกัน
สืบมาโดยถือว่า การผิดประเวณีในคู่ครองคนอ่ืนไม่ดี  จนนานเข้าเราก็ไม่ทราบเหตุผลที่มาว่าเพราะ
เหตุไร  น้ีคือเหตุผลว่าทําไมเราจึงรู้สึกว่าผิดเมื่อร่วมประเวณีกับคู่ครองผู้อ่ืน มันไม่ใช่เรื่องของมโน
ธรรมอะไรเลย  แต่เป็นเพียงการรับกรอบปฏิบัติกันสืบมาโดยไม่ทราบสาเหตุเท่าน้ัน ถ้าท่านอยู่ในกลุ่ม
สัมบูรณ์นิยมท่านจะแก้อย่างไร ? 

๔.๑.๓ คุณลักษณะของปัญหาเรื่องความจริงตามแนวปรัชญาตะวันตกและปรัชญา
ตะวันออก 

แม้ว่าทั้งปรัชญาตะวันตกและตะวันออกจะมีอัตลักษณ์เฉพาะของตน อย่างไรก็ตามปัญหา
เรื่องความจริง (Truth) หรือทฤษฏีทางญาณวิทยา เป็นประเด็นปัญหาสําคัญที่นักปรัชญาตะวันตก
และตะวันออกสนใจ เพ่ือแยกแยะว่าอะไรเป็นความจริง (The truth) อะไรเป็นความเท็จ (The 
falsity) ทั้งปรัชญาตะวันตกและตะวันออกต่างยืนยันว่ากระบวนการหาความจริงของมนุษย์มี 
ลักษณะพิเศษท่ีต่างจากสัตว์ทั่วไป เน่ืองจากมนุษย์มีสติปัญญา ดังน้ัน การรู้ความจริงของมนุษย์จึงมี
ลั กษณะเป็ นการรู้ ตั ว (รู้ ว่ าตนรู้ ) หรื อที่ นั กปรั ชญาตะวั นตกมั กใช้ คํ าว่ า “ความสํ านึ กรู้” 
(Consciousness) หรือ “การตระหนักรู้” (Awareness) อันเป็นลักษณะพ้ืนฐานของกระบวนการรู้
ความจริงของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ปัญหาเก่ียวกับความจริงของปรัชญาตะวันตกและตะวันออกต่างมี
ลักษณะเฉพาะที่สอด คล้องกับจุดเน้นของตน กล่าวคือ 

๑.  คุณลักษณะของทฤษฏีความรู้ตามแนวปรัชญาตะวันตก คือ การรู้ความจริงเพ่ือตอบ
ปัญหาที่สงสัยคุณลักษณะ ที่สําคัญประการหน่ึงของทฤษฏีความรู้ (ปัญหาเร่ืองความจริง) ตามแนว
ปรัชญาตะวันตก คือ การรู้ความจริงเพ่ือตอบสนองความสงสัย ดังที่ สุนทร ณ รังษี ได้วิเคราะห์
ลักษณะของปรัชญาตะวันตกเร่ืองการแสวงหาความจริง (ทฤษฏีทางญาณวิทยา) ไว้น่าสนใจ
ว่า “ปรัชญาตะวันตกมุ่งแสวงหาความจริงหรือข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียวโดยไม่ พยายามที่จะปฏิบัติ
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ตนเพ่ือให้เข้าถึงความจริงที่ได้แสวงหาพบแล้ว” และ “ปรัชญาตะวันตกส่วนใหญ่ไม่เก่ียวกับศาสนา
หรือแยกเป็นคนละส่วนกับศาสนา”เพราะฉะนั้น นักปรัชญาตะวันตก (ส่วนใหญ่) จึงดําเนินชีวิตไป
ในทางที่ตรงข้ามกับแนวความคิดทางปรัชญาของตนก็ได้ น่ันหมายความว่าประเด็นปัญหาเก่ียวกับ
ความจริงของปรัชญาตะวันตก คือ การมุ่งสู่การรู้ความจริงเพ่ือตอบสนองความสงสัยในประเด็นปัญหา
เก่ียวกับความ เป็นจริง แม้ว่าความจริงน้ันจะไม่ได้ช่วยให้บรรลุถึงความเป็นจริงเลยก็ตาม หมายความ
ว่า นักปรัชญาตะวันตกมีแนวโน้มในการศึกษาความจริงในประเด็นที่ตนสงสัย เมื่อได้แนวคําตอบที่
ถูกใจ (แม้ไม่ถูกใจทั้งหมด) ก็หยุดเพียงแค่น้ัน นักปรัชญาตะวันตกไม่พยายามนําแนวคําตอบที่ตนได้
รับมาพัฒนาเป็นคําสอนให้ปฏิบัติ เพราะถือว่าศาสนากับปรัชญาเป็นคนละส่วนที่แยกจากกัน๒ 

๒. คุณลักษณะของทฤษฏีความรู้ตามแนวปรัชญาตะวันออก คือ การรู้ความจริงเพ่ือการ
บรรลุถึงความเป็นจริงแม้ว่าลักษณะแนวคิดของปรัชญาตะวันออก (โดยเฉพาะปรัชญาอินเดีย) จะมุ่ง
ปัญหาเก่ียวกับความเป็นจริงและการรู้ความจริง (เก่ียวกับความเป็นจริง) แต่จุดเน้นของปรัชญา
ตะวันออกมีลักษณะพิเศษต่างจากปรัชญาตะวันตก กล่าวคือ ปรัชญาตะวันออก (โดยเฉพาะปรัชญา
อินเดีย) สนใจปัญหาความเป็นจริง และรู้ความจริง (เก่ียวกับความเป็นจริง) เพ่ือการบรรลุถึงความเป็น
จริง ดังที่ สนั่น ไชยานุกูล ได้วิเคราะห์ปรัชญาอินเดียว่ามีจุดเน้นในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับศีลธรรมและ 
การพัฒนาจิตใจ “ทุก ๆ ลัทธิถือว่าปรัชญาน้ัน เป็นสิ่งจําเป็นในการดําเนินชีวิต และทุก ๆ ลัทธิ
เพาะปลูกปรัชญาขึ้นมาก็เพ่ือให้เราเข้าใจ เราควรจะดําเนินชีวิตของเราให้ดีที่สุดได้อย่างไร” และ “ปรัชญา
น้ันใช้ให้เป็นประโยชน์แก่คนเราได้อย่างไร” กล่าวคือ ปรัชญาตะวันออก (โดยเฉพาะปรัชญาอินเดีย) 
มีลักษณะเป็น “คําสอนให้ปฏิบัติ” ปรัชญาอินเดียไม่ใช่เน้นความรู้อย่างเดียว หากเพ่ือส่งเสริมให้รู้เพ่ือ
นําไปปฏิบัติ เน้นหลักปฏิบัติ เพราะจุดหมายสูงสุดของปรัชญา คือ การรู้แจ้งตน (Self – realization)  
ดังน้ัน จึงกล่าวได้ว่าปรัชญาตะวันออก (โดยเฉพาะปรัชญาอินเดีย) มีลักษณะเป็นปรัชญาชีวิตน่ันเอง๓ 
 

๔.๒ เปรยีบเทียบเกณฑ์ตดัสินความดใีนปรชัญาตะวันตก 
๔.๒.๑ จริยธรรมตะวันตก 
นักปราชญ์ที่มีช่ือเสียงและกล่าวถึงกันมากคือ โสเกรตีส (Socrates) เพลโต (Plato) และ 

อริสโตเติล (Aristotle) ตามลําดับ ซึ่งเน้นความรู้ ความคิดว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด และมีความยุติธรรมต่อ

                                                            
๒สุนทร ณ รังสี, ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, (กรงเทพมหานคร : พิพิทวิทยา, 

๒๕๒๑), หน้า ๒. 
๓สน่ัน ไชยานุกูล, ปรัชญาอินเดีย, (กรงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๑๙), หน้า 

๒๑-๒๒. 



๕๕ 
 

ตนเองและผู้อ่ืน แตกต่างจากยุคสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่สิทธิเสรีภาพ การคิดอย่างเป็นระบบ และมี
ทฤษฎีรองรับ 

๑. จริยธรรมตามแนวทางของ โสเกรตีส 
คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา กล่าวว่า โสเกรตีส ได้สร้างหลักการสําคัญเก่ียวกับคุณธรรม 

หรือจริยธรรม คือ ความรู้ คุณธรรม เป็นสิ่งที่อาจแสวงหาค้นพบได้ และคุณธรรมเป็นสิ่งที่อาจสอนและ
เรียนรู้ได้  คุณธรรมทางสังคมที่สูงสุด คือ ความยุติธรรม  ดังน้ัน เป้าหมายสูงสุดของชีวิตการเมือง คือ 
คุณธรรม และรัฐที่ดีที่สุด คือ รัฐที่มีการปกครองแบบอภิชนาธิปไตย(Aristocracy) หรือรัฐผสม (Mixed 
Regime) โสเกรตีสเช่ือว่า เมื่อราชากลายเป็นปรัชญาเมธี หรือเมื่อปรัชญาเมธีกลายเป็นราชาเท่าน้ัน 
รัฐที่ดีที่สุดจึงจะเกิดขึ้นได้๔ 

อมรา เล็กเริงสินธุ์ กล่าวถึง โสเกรตีสได้กําหนดว่า คุณธรรมที่ทําให้คนเป็นมนุษย์มี ๕ 
ประการ คือ  

๑. ปัญญา หรือความรู้ (wisdom) หมายถึง รู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี 
๒. การปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนา (duty) คือ การทําความดี การเคารพยกย่องสิ่งที่ควรเคารพ  

เช่น พระผู้เป็นเจ้า พระธรรม การปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา 
๓ ความกล้าหาญ (courage) คือ กล้าในสิ่งควรกล้าและกลัวในสิ่งควรกลัว 
๔. การควบคุมตนเอง (self control หรือ temperance) คือ การใช้ปัญญาควบคุมอารมณ์ 

ความรู้สึก 
๕. ยุติธรรม (justice) คือ การปฏิบัติต่อผู้อ่ืน และต่อตนเองอย่างเหมาะสม ไม่เบียดเบียน

ตนเองและผู้อ่ืน๕ 
๒. จริยธรรมตามแนวทางของ เพลโต (Plato) 
คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา (๒๕๕๓:๒๑) กล่าวว่า เพลโต มีแนวความคิดหลักด้าน

จริยธรรมว่า ผู้ปกครองหมายถึงนักปราชญ์ (Philosopher King) หรือผู้ทรงคุณธรรมควรเป็นผู้ปกครอง 
และเมื่อความรู้ คือคุณธรรม จึงจําเป็นต้องแสวงหาและฝึกฝนอบรมคนที่รู้ได้ดีที่สุด เพ่ือเสริมสร้าง
ผู้ปกครองที่เป็นธรรม  เพลโตแบ่งประเภทของคุณธรรมออกเป็น ๔ ประเภท คือ ปรีชาญาณ  ความ
กล้าหาญ  การรู้จักประมาณ  และความยุติธรรม 

 

                                                            
๔คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา, ประมวลจริยธรรม, (กรงเทพมหานคร : เอกสารวิชาการ 

พัฒนาการจริยธรรมของวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ, ๒๕๕๓), หน้า ๒๑. 
๕อมรา เล็กเริงสินธ์ุ, การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมและการพัฒนา, (กรงเทพมหานคร : 

บริษัท ก. พล, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๕. 



๕๖ 
 

๓. จริยธรรมตามแนวทางของอริสโตเติล (Aristotle) 
อริสโตเติล ปรัชญาการเมืองของอริสโตเติลมุ่งที่จริยธรรมเป็นประการสําคัญ ทั้งน้ี เพ่ือวาง

มาตรฐานความประพฤติปฏิบัติและข้อวัตรทางศีลธรรมจรรยา อันหมายถึง กฎหมายซึ่งแจกแจงออกเป็น
แบบแผนทางสังคม และระบอบการปกครอง รวมทั้งมาตรฐานทางจริยธรรม ที่ราษฎรจะต้อง
ประพฤติปฏิบัติตาม ทั้งหมดเรียกว่า “รัฐธรรมนูญ” คุณธรรมหลักตามแนวคิดของอริสโตเติล มี ๔ 
ประการ คือ ความรอบคอบ  ความกล้าหาญ  การรู้จักประมาณ และความยุติธรรม๖ 

คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา กล่าวว่า “วิวัฒนาการของแนวคิดทางปรัชญาทางด้าน
จริยธรรมตะวันตกได้เป็น ๔ ยุค คือ ปรัชญากรีกโบราณ ปรัชญาสมัยกลาง ปรัชญาสมัยใหม่ และ
ปรัชญาร่วมสมัย”๗ 

๑. ยุคปรัชญากรีกโบราณ 
ยุคน้ีอยู่ในช่วงเวลาประมาณ ๖๐๐ ปีก่อนคริสตกาล เริ่มแรกมีกลุ่มที่ เรียกตัวเองว่า  

“โซฟิสต์” มีลักษณะเป็น อภิปรัชญา คือ สนใจในเร่ืองของธรรมชาติ เช่น โลกเกิดจากอะไร? อะไรเป็น
ชีวิตที่ดี? และต่อมาเกิดกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกลับแนวความคิดของกลุ่มโซฟิสต์ บุคคลที่ไม่เห็นด้วย
ประกอบด้วย โสเกรติส เพลโต และอริสโตเติล 

๒. ยุคปรัชญาสมัยกลาง 
ยุคน้ีอยู่ในช่วงเวลาประมาณคริสต์ศตวรรษที่ ๑-๑๕ ซึ่งหลักปรัชญากรีกโบราณยังมีอิทธิพล

อยู่ นักปรัชญาชาวคริสเตียนจึงได้รวมเอาปรัชญากรีกโบราณให้เข้ากับคําสอนของศาสนาคริสต์   
๓. ยุคปรัชญาสมัยใหม่ 
ยุคน้ีอยู่ในช่วงเวลาประมาณคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖-๑๘ ปรัชญาแนวคิดของศาสนาอ่ืน ๆ เริ่ม

เข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น เป็นยุคการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม มีเกณฑ์
ตัดสินและการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 

๔. ยุคปรัชญาร่วมสมัย 
เป็นปรัชญาสมัยปัจจุบัน เริ่มต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙-ปัจจุบัน เน้นหลักเหตุผล ซึ่งยึด

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นปรัชญาแห่งเสรีภาพของมนุษย์ นักจิตวิทยาที่สําคัญ ๆ คือ โคลเบิร์ก 
(Kohlberg) ได้ศึกษาการพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ (ก่อนกฎเกณฑ์, 
ตามกฎเกณฑ์, เหนือกฎเกณฑ์) แยกออกเป็น ๖ ขั้น (หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ, แสวงหาของรางวัล, ทําตาม
ความเห็นชอบของผู้อ่ืน, ทําตามหน้าที่ในสังคม, ทําตามคํามั่นสัญญา  และการยึดมั่นในอุดมการณ์สากล)  

 
 

                                                            

 ๖คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา, ประมวลจริยธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๒๑. 
 ๗เรื่องเดียวกัน. 



๕๗ 
 

๔.๒.๒ อุดมคติของชีวิต 
อุดมคติของชีวิตน้ี มีนักปรัชญาเมธีหลายกลุ่มหลายสํานัก แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ กันแต่

จะนํามากล่าวในที่น้ีเพียง ๒ สํานัก คือ 
๑. สุขนิยม (Hedonism) 
นักปรัชญาสมัยสุขนิยมเห็นว่า สิ่งที่ดีในชีวิตคือ ความสุขสิ่งอ่ืนอาจพอจะถือว่ามีความดีก็

เพราะสิ่งน้ันพาความสุขมาให้คนเท่าน้ัน นักปรัชญากลุ่มน้ีมีหลายคน เช่น 
ซิกมันด์  ฟรอยส์  (Sigmund Freud 1856-1936) ซิกมันด์ ฟรอยส์ มีทรรศนะว่า ใน

คําถามที่ว่า การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์เขา มีจุดมุ่งหมายหรือมีความ ต้ังใจอะไรในชีวิต อะไรคือสิ่ง
ที่ต้องการและปรารถนาจะบรรลุถึงคําตอบก็คือ มนุษย์แสวงหาความสุข เขาต้องการได้รับความสุข 
และรักษามันไว้ หรือจะตอบอีกนัยน่ึงว่า เขาแสวงหาสองด้าน คือ ด้านหน่ึงทางความสุขสบาย อีก
ด้าน หน่ึงหาทางพ้นทุกข์  พวกสุขนิยมจึงถือว่า สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตมนุษย์หรือสิ่งที่มนุษย์ต้องการ
และแสวงหามามากที่สุดก็คือ “ความสุข”๘ 

เบ็นธัม ( Bentham 1748-1832) เบ็นธัม นักปรัชญาชาวอังกฤษ เป็นนักปรัชญาสุขนิยม
คนหน่ึง  เขากล่าวว่า “ ธรรมชาติได้จํากัดมนุษย์อยู่ภายใต้การบงการของนายที่มีอํานาจเต็ม  ๒ นาย 
คือ ความเจ็บปวดและความสุขสบาย เพ่ือสิ่งทั้งสองน้ีเท่าน้ันที่เราพูดได้ว่า เราควรทําอะไร ไม่ควรทํา
อะไร นายทั้งสองคนน้ีจะควบคุมการกระทํา การพูด การคิด ทั้งหมดของเรา ความพยายามที่เครา
พยายามจะพ้นจากมันคือ  ความผูกพันกับมันมากขึ้น  บางครั้งเราคิดว่า เราพ้นจากมันไปแล้ว แต่ที่
จริงก็ตกอยู่ในอํานาจของมันตลอดเวลา”๙ 

แต่การหาความสุขบางคร้ังก็ต้องมีความสุขบางครั้งก็ต้องมีความทุกข์เจือปนอยู่  เช่นเราน่ัง
อยู่ในห้องเรียนแม้จะร้อนอุดอู้ เราก็ต้องทน เพราะเราได้ประโยชน์จากการเรียน หรือการที่เรา
จําเป็นต้องฉีดยาแม้จะเจ็บปวด แต่เราก็ต้องทํา เพราะต้องการหายจากโรค  หรือการที่เราจําเป็นต้อง
ผ่าตัดแม้จะเจ็บปวด แต่เราก็ต้องทํา เพราะต้องการหายจากโรค เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีล้วนแต่มีความทุกข์
ทั้งน้ัน แต่ก็ทุกข์เพ่ือความสุขน่ันเอง 

นักปรัชญาจารวาทของอินเดียกล่าวว่า “ จุดหมายอย่างเดียวของมนุษย์คือ ความสุขที่ได้
จากประสาทสัมผัส ท่านไม่ควรกล่าวว่า ความสุขมิได้เป็นเพียงสิ่งเดียวที่คนปรารถนาเพราะความทุกข์

                                                            

 ๘ซิกมันต์ ฟรอยส์, “ทฤษฎีกลุม่สัญชาติญาณ”, จิตวิทยาร่วมสมัย, 
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%
B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88. 
 ๙เบ็นธัม, ปรัชญาตะวันตก, http://th.wikipedia.org/wiki/% E0%B9%81% 
E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88. 



๕๘ 
 

เจือปนมาก  เราน่าจะฉลาดพอที่จะหาความสุขที่บริสุทธ์ิเท่าที่จะมากได้และหลีกเลี่ยงความทุกข์ที่จะ
ตามมา ดุจดังคนท่ีอยากกินปลา ก็ต้องหาปลามาทั้งตัวแล้วก็ปรุงแต่งเลือกกินแต่ส่วนที่พอใจ  จงอย่า
ให้ความกลัวความทุกข์มาขัดขวางการหาความสุขซึ่งสัญชาตญาณบอกเราว่า  เป็นสิ่งที่ดีที่สุด “ 

เอพิคคิวรัส  (341-270 B.C.) 
เอพิคคิวรัส  เป้นนักปรัชญาชาวกรีก  มีทัศนะว่า  ความสุขเป็นสิ่งที่ ดีที่สุดสําหรับ

มนุษย์  เขากล่าว่า “จุดหมายของการกระทําทั้งปวงของเราอยู่ที่การหลุดพ้นจากทุกข์ความกลัว  เมื่อ
เราบรรลุถึงสิ่งน้ีแล้ว เราก็สบายใจ ความสุขสบายเป็นเน้ือหาของชีวิตที่สมบูรณ์ความสุขเป็นสิ่ง
ประเสริฐหลักและประเสริฐรองของเราทั้งน้ันมิได้หมายความว่า  ความสุขอะไรก็ได้ที่เราแสวงหา  บางคร้ัง
เราอาจต้องแสวงหาความทุกข์บ้างเพ่ือจะได้ความสุขมากกว่า” 

เอพิคคิวรัสให้ความเห็นว่า  ชีวิตที่มีความสุขน้ัน  จะต้องเป็นชีวิตที่มีความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ 
หาความสุขผ่านไปวัน ๆ โดยไม่ต้องมีความทะเยอทะยาน ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องมีอุดมคติใด  ชีวิตที่
อยู่อย่างอิสระ  ไม่มีความสัมพันธ์และผูกพันกับสิ่งใด ๆ เป็นชีวิตที่มีความสุขที่สุด เพราะชีวิตที่ไม่ต้อง
มีความกังวลในเรื่องใด ๆ๑๐ 

ตามทัศนะของพิคครัสจึงถือว่า ชีวิตที่ประเสริฐที่สุด คือชีวิตที่อยู่อย่างง่าย ๆ และสงบ เป็น
ชีวิตที่ไม่ผูกพันกับสิ่งใด ๆ เป็นชีวิตที่มีอิสระ ไม่มีเรื่องต้องกังวลใจการกระทําใด ๆ ที่นําไปสู่การมีชีวิต
ง่าย ๆ และสงบน้ี จึงเป็นกระกระทําที่ถูกและควร 

มิลส์  (Milles 1806-1875) 
มิลส์ เป็นนักปรัชญาชาวอังกฤษเขาพยายามปรับปรุงความเช่ือทางสุขนิยมให้น่าเช่ือถือ

ขึ้น  โดยแต่เดิมพวกสุขนิยมถือว่า  ความสุข น้ันไม่ ว่าจะเกิดจากอะไร  ความสุขก็เหมือน 
กัน  เช่น  ความสุขของคนในเมืองใหญ่  โดยการมีเงินมีบริวารมาก  ก็เหมือนกับความสุขของคนที่อยู่
ในป่าคนเดียว  ทําให้เข้าใจว่า  ถ้าเช่นน้ันความสุขของคนกับของสุกรก็ไม่ต่างอะไรกัน  มิลส์จึง
เพ่ิมเติมโดยแนะนําว่า  ความพอใจของสัตว์ไม่อาจสนองความสุขของมนุษย์ได้  มนุษย์มีสมรรถนะที่มี
ระดับสูงกว่า  ความพอใจของสัตว์และเมื่อได้ใช้สมรรถนะเหล่าน้ีครั้งหน่ึงแล้ว ก็จะไม่ถือว่าสิ่งใดมี
ความสุข นอกจากสิ่งน้ันจะสนองความพอใจของสมรรถนะเหล่าน้ัน 

มิลส์เห็นว่า  ความสุขที่เกิดจากความเข้าใจทฤฤษฏีของไอนสไตน์น้ันสัตว์มีไม่ได้เป็น
ความสุขที่มีความสุขที่มีคุณภาพสูงกว่าการกินแกงอร่อย  มิลส์เห็นว่ามนุษย์กับสัตว์มีความสุข
บางอย่างที่มีได้เหมือนกันเช่น การกิน  การนอน  การสืบพันธ์ุ  แต่มนุษย์มีความรู้ความสุขบางอย่างที่

                                                            

 ๑๐ดร.เมธา หริมเทพาธิป, เรียบเรียงและแปล, ปรัชญาของเอพิคคิวรัส, 

http://th.wikipedia.org/wiki/% E0%B9%81% E0%B8%A3%E0%B8%87%E0% 
B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88. 



๕๙ 
 

สัตว์มีไม่ได้  เช่น  ความสุขจากความสงบใจ  ความสุขจากความไม่เห็นแก่ตัว  ถ้ามนุษย์พบกับ
ความสุขจากความสงบใจแล้ว  เขาก็ไม่กลับไปหาความสุขจากความวุ่นวาย  เช่น  ความสุขจากรสต่าง ๆ 
อีก เพราะความสงบใจเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีเหย่ือล่อ  (นิรามิสสุข) ๑๑ 

๒. อสุขนิยม  ( Non  Hedonism ) 
อสุขนิยม   ทัศนะที่ถือว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่ ดีที่สุดของชีวิต  มีสิ่งอ่ืนที่มีค่ามากกว่า

ความสุข  เช่น  ความสงบของจิตและปัญญาความรู้  พวกอสุขนิยมแบ่งเป็น  ๒ พวก        
๑. ปัญญานิยม 
นักปรัชญาปัญญานิยมที่ถือว่า “ปัญญาดีที่สุดของมนุษย์” ได้แก่ โสเครตรี (469-339 

B.C.) พลาโต  (427-347 B.C.)  อริสโตเติล  (384-322 B.C.)  แนวคิดโดยสรุปของนักปราชญากลุ่มน้ี
คือ  “ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกย่อมมีลักษณะเฉพาะของมันเป็นลักษณะที่ทําให้สิ่ง ๆ หน่ึงเป็นตัวของมันเอง   
แยกออกได้จากสิ่งอ่ืน ๆ ลักษณะเฉพาะที่มีประจําในแต่ละสิ่งน้ีเรียกว่า “สระ” ของสิ่ง ๆ น้ัน 
เช่น  มีดต่างจากฆ้อน เพราะมีดมีคม  ใช้ฟัน  ใช้ตัดส่วนฆ้อนไม่มีคม  ใช้ทุบ ใช้ตี  ความคมจึงเป็น
ลักษณะของมีด มีดมีคมใช้ตัดใช้ฟันได้ดีย่อมเป็นมีดที่ “สมบูรณ์” ส่วนคน สมมุติว่า นาย ก. เป็นครูที่
มีความสามารถในการสอนดี สอนเก่งเป็นพิเศษ มีเทคนิคในการสอนให้นักเรียนเข้าใจง่าย การสอนดี
เป็นคุณลักษณะของ นาย ก. ถ้า นาย ก. ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถทําการสอนต่อไปได้ แต่ไม่ถึงตาย 
ชีวิตการเป็นครูของ นาย ก. ก็สิ้นสุดลง การสอนดี เก่ง ก็ไม่เป็นคุณสมบัติของ นาย ก. อีกต่อไปใน
กรณีเช่นน้ี “สาระ” ของชีวิตอยู่ที่ไหน ฉะน้ันสิ่งที่เราจะพิจารณาถึงสาระของชีวิต ต้องพิจารณาใน
ฐานะเป็นคน ไม่ใช่พิจารณาฐานะอื่นจากความเป็นคน เช่น การสอนเก่ง การเรียน เก่ง การเล่น กีฬา
เก่ง เป็นต้น 

อริสโตเติล กล่าวว่า เพียงแต่การดํารงชีวิตไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของมนุษย์เพราะพืชและ
สัตว์ก็เป็นเช่นน้ันได้ กล่าวคือ 

มนุษย์ สัตว์ พืช มีการกิน การเติบโต การขยายพันธ์ุ เหมือนกัน 
มนุษย์ และสัตว์ต้องมีการรับรู้ทางประสาทสัมผัส การเคล่ือนไหว ความรู้สึกต้องการ

เหมือนกัน 
แต่มนุษย์ มีลักษณะพิเศษต่างจากสัตว์ มนุษย์มีปัญญา มีวัฒนธรรม มีศิลปะแต่สัตว์ไม่มี 
อริสโตเติล  มีความเห็นคล้ายกับพลาโต แต่พลาโตได้แบ่งวิญญาณหรือ ความรู้

ออกเป็น  ภาค คือ 
๑. ปัญญาภาคหนึ่ง เป็นภาคที่ตํ่าที่สุดคือปัญญาซึ่งทําให้มนุษย์รู้จักหิว รู้จักสืบพันธ์ุปัญญา

ภาคน้ีสัตว์ก็มีเหมือนมนุษย์ได้ 

                                                            

 ๑๑เรื่องเดียวกัน. 



๖๐ 
 

๒. ปัญญาภาคท่ีสอง เป็นภาคที่มนุษย์รู้จักเกียรติยศ ช่ือเสียง มีความกล้าหาญ อดทน
แข็งแรง เป็นภาคที่เรียกว่านํ้าใจ 

๓. ปัญญาภาคที่สาม เป็นภาคสูงสุด เป็นปัญญาที่แท้จริง เป็นปัญญาขั้นที่ทําให้มนุษย์
เข้าถึงความจริงได้ 

อริสโตเติลและพลาโต้ มีทัศนะตรงกันว่า ปัญญาเป็นลักษณะเฉพาะของมนุษย์เป็นสิ่งที่
มนุษย์แสวงหาอย่างแท้จริง เป็นสิ่งที่นํามนุษย์ไปสู่ความต้องการทุกอย่าง ปัญญานํามนุษย์ให้
เข้าถึง “สัจธรรม” ได้ ทั้ง อริสโตเติลและพลาโต้ เห็นว่าสัจธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่เป็น
สิ่งที่มีอยู่โดยธรรมชาติ บุคคลจะสามารถค้นพบสัจธรรมได้ด้วยปัญญา 

ปรัชญากลุ่มน้ีเห็นว่า “ความสุขไม่ใช่สิ่งที่ดีที่มนุษย์แสวงหา เพราะถ้าความสุขดีที่สุดแล้ว 
คนก็ไม่ต่างจากสัตว์เพราะสัตว์ก็มีความสุขได้ มนุษย์จึงเป็นเพียงสัตว์ที่สมบูรณ์ไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์” 

ความสุขไม่ใช่สิ่งที่มีค่าในตัวเอง แต่ถ้าคนไม่มีความสุข คนก็ยากที่จะทําได้ด้วย
ปัญญาได้ ดังน้ัน ความสุขจึงเป็นทางให้เกิดปัญญา แต่ไม่ใช่ทุกคร้ังไป เพราะถ้า
บางครั้งเมื่อ คนมีความสุขก็ย่ิงทําให้คนห่างปัญญามากขึ้น ความสุขจึงไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด
สําหรับมนุษย์ 

 
โสเครติส ยํ้าเสมอว่า ปัญญาคืออํานาจ ปัญญาคือ ธรรม (Knowledge is Virtue) ไม่มีใคร

เป็นคนดีได้โดยปราศจากความรู้ชีวิตที่ใช้ปัญญาแสวงหาสัจธรรมไม่ใช่ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยหรูหรา หา
ความสุขทางโลกีย์ 

๒. วิมุตินิยม 
ตามทรรศนะของวิมุตินิยมถือว่า ความสงบของจิต ความหลุดพ้นขากความต้องการเป็นสิ่งที่

ดีที่สุด ความหลุดพ้นในที่น้ี หมายถึงจิตที่หลุดพ้นจากความต้องการ จิตสะอาดปราศจากกิเลส
ทั้งหลาย 

นักปรัชญาฝ่ายวิมุตินิยมมีหลายสํานัก เช่น 
๑. ซินนิค (Cynic) 
ลัทธิซินนิค เป็นลัทธิที่ก่อต้ังขึ้นภายหลังสมัยโสเครติส ผู้ก่อต้ังลัทธิมีช่ือว่า อันติวโธนิสแห่ง

เอเธน (Antiphonies of Athens 444-368 ปีก่อน ค.ศ.) ซึ่งเคยเป็นศิษย์ของโสเครติสมาก่อน 
พวกซินนิคมีความเห็นว่า ชีวิตที่มีความสุขน้ัน คือ ชีวิตที่มีความเป็นอยู่ง่าย ๆ ย่ิงเรามีความ

เก่ียวข้องกับสิ่งอ่ืน ๆ น้อยลงเท่าไหร่ เราก็ ย่ิงมีความสุขขึ้นเท่าน้ัน ลัทธิขินนิคสอนให้เราตัดสิ่งที่ไม่
จําเป็น หรือที่เรียกว่ากิเลสทั้งหลขายให้น้อยลงที่สุดจนไม่มีกิเลสเหลืออยู่เลย ชีวิตที่ไม่มีกิเลสจึงเป็น
ชีวิตที่มีความสุขที่สุด 



๖๑ 
 

จริยธรรมของพวกขินนิค จึงมุ่งไปสู่การตัดกิเลสต่าง ๆ เพ่ือมิให้มีจิตมายุ่งอยู่กับกิเลสเมื่อจิต
ไม่มีกิเลสก็จะเกิดความสุขแก่จิต จึงถือว่าเป็นการกระทําที่ดีที่สุด 

ซินนิคบางพวกสอนว่า “คนเราควรอยู่อย่างสุนัข หิวก็หากิน ง่วงก็นอนไปเร่ือยๆไม่ต้อง
คํานึงถึงว่าที่นอนน้ันจะเป็นอย่างไร พวกนี้เราพบเห็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น พวกฮิปป้ี อยู่กินกันตาม
พ้ืนดิน เปลือยกายตามที่สาธารณะชน” เป็นต้น 

๒. สโตอิค(Stoic) 
ผู้ก่อต้ังลัทธิน้ีมีช่ือว่า เซโนแห่งซิติอุม (Zeno of Citium 342-270 ปีก่อน ค.ศ.) พวก 

สโตอิคมีแนวความคิดคล้ายกับพวกซินนิคที่มีที่อยู่อย่างเรียบง่าย ไม่ยึดถืออะไร แต่เป็นกลุ่มที่มีคําสอน
มากกว่า มีจุดหมายที่แน่นอนกว่า เช่ือในปัญญาคล้ายกับปัญญานิยมเช่ือในเหตุผลของจักรวาลท่ีดํารง
อยู่ตามกฎเกณฑ์ของมัน เช่ือว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามที่มันจะเป็น 

พวกสโตอิคมีความเห็นว่า เราควรมีชีวิตอยู่อย่างสันโดษ เราต้องให้เหตุผลของเราพิจารณา 
ให้เข้าใจธรรมชาติแล้วพิจารณาดูว่า อะไรคือสิ่งที่จําเป็นสําหรับชีวิตเรา สิ่งไหนที่ไม่จําเป็นควร
พยายามตัดทิ้งไปให้เหลือแต่สิ่งที่จําเป็นจริง ๆ เท่าน้ัน การตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไป จะทําให้จิตใจของ
เราบริสุทธ์ิจากกิเลส พบกับความสงบอย่างแท้จริง 

จริยธรรมของพวกสโตอิค จึงหมายถึงการกระทําที่นําไปสู่การตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นทั้งหลายเพ่ือ
ทําให้จิตใจเกิดความสงบ จึงควรศึกษาให้เข้าใจธรรมชาติ เพ่ือจะได้ดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติให้มากที่สุด 

กลุ่มวิมุตินิยมทั้งสองกลุ่มคือ ทั้งซินนิคและสโตอิค รวมทั้งศาสนาต่าง ๆ เช่น ศาสนาพุทธ 
คริสต์ อิสลาม ล้วนสอนจิตใจให้สงบด้วยกันทั้งน้ัน เพราะเช่ือว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับมนุษย์ คือ ความ
สงบใจ 

๓. มนุษย์นิยม 
นักปรัชญามนุษย์นิยมไม่เห็นด้วยกับฝ่ายสุขนิยม เพราะพวกสุขนิยมให้ความสําคัญแก่

ความสุขสบายมากเกินไป และไม่เห็นด้วยกับพวกปัญญานิยมและวิมุตินิยม เพราะพวกปัญญานิยม
และวิมุตินิยมให้ความสําคัญแก่จิตมากเกินไป 

มนุษย์นิยมเห็นว่า ร่างกายของมนุษย์เป็นสิ่งสําคัญ เพราะถ้าไม่มีร่างกายมนุษย์ก็ไม่เป็น
มนุษย์ ส่วนจิตใจนั้น ก็อาศัยร่างกายไม่สามารถแยกอิสระจากร่างกายได้มนุษย์นิยมเห็นความสําคัญ
ของทั้งร่างกายและใจเสมอกัน 

พวกมนุษย์นิยมเห็นว่าเราไม่ควรลดมนุษย์ให้ลงไปเป็นสัตว์ และไม่ควรเชิดชูเขาให้เท่าเทียม
กับพระเจ้า เพราะผิดธรรมชาติที่มนุษย์ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่เทวดา ไม่ใช่พืช มนุษย์มีธรรมชาติ
ของมนุษย์เอง มีร่างกายไม่แข็งแรงอย่างสัตว์บางชนิดที่อาจอยู่ในนํ้าได้ตลอดเวลา อยู่ในอากาศ
ตลอดเวลา อยู่ในหิมะโดยไม่มีเครื่องกันหนาว 
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แต่พวกมนุษย์นิยมถือว่าร่างกายของมนุษย์เป็นสิ่งประกอบที่ดีที่สุดของมนุษย์พร้อมกับ
จิตใจ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากร่างกายและจิตใจของมนุษย์ทั้งสิ้น สิ่งที่มนุษย์ต้องรักษาให้ดีที่สุด 
เพราะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด คือ “ร่างกาย และ จิตใจ” 

เกณฑ์ตัดสินการกระทํา 
จริยศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยคุณค่า คือเรื่องความดี ไม่ดี แต่ก็เป็นการยากท่ีจะช้ีขาดลงไปว่า

อะไรดี อะไรไม่ดี อะไรถูก อะไรผิด อะไรควร อะไรไม่ควร นักปรัชญาด้านน้ีจึงพยายามหาหลักเกณฑ์
เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินการกระทํา ในที่น้ีจะขอเสนอแนวคิดใหญ่ ๆ ดังน้ี 

๑. สัมพัทธนิยม 
สัมพัทธ์ (Relative) หมายความว่า สิ่งน้ันขึ้นอยู่กับหรือเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งอ่ืน เช่น 

รูปร่าง ลักษณะของนํ้าเป็นสิ่งสัมพัทธ์ เพราะรูปร่างลักษณะของนํ้า ไม่แน่นอนตายตัว แต่เปลี่ยนไป
หรือขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุ ถ้าเราเอาน้ําใส่แก้ว นํ้าก็มีรูปร่างอย่างแก้วถ้าเราเอานํ้าใส่โอ่ง นํ้าก็มี
รูปร่างอย่างโอ่ง ถ้าเราเอานํ้าใส่ขัน นํ้าก็มีรูปร่างอย่างขัน เราจึงกล่าวได้ว่า รูปร่างของน้ําสัมพัทธ์กับ
ภาชนะที่บรรจุ 

ถ้าเรากําลังขับรถอยู่ที่ความเร็ว ๖๐ ก.ม./ช.ม. ถามว่าเรากําลังขับรถเร็วหรือไม่คําถามน้ียัง
ตอบไม่ได้จนกว่าจะทราบเสียก่อนว่า เรากําลังขับรถอยู่ที่ไหน ถ้าเรากําลังขับรถอยู่ในเมืองก็นับว่าเรา
กําลังขับรถเร็วเกินไป แต่ถ้าเรากําลังขับรถอยู่บนถนน ซุเปอร์ไฮเวย์ด้วยความเร็ว ๖๐ ก.ม. /ช.ม. ก็
นับว่าไม่เร็ว การจะตัดสินว่าเร็วหรือไม่จึงสัมพันธ์หรือขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ 

ส่วนพวกสมบูรณ์นิยม ถือว่าความดี ความช่ัว เป็นของมีค่าแน่นอนตายตัว ไม่ขึ้นอยู่กับอะไร 
ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีเลื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

นักปรัชญาสัมพัทธ์นิยมมีความเห็นต่างกันหลายฝ่ายซึ่งอาจแยกกล่าวได้ ดังน้ี 
ก. สัมพัทธบุคคล 
พวกสัมพัทธบุคคลถือว่า ความดี ความช่ัว ขึ้นอยู่กับบุคคล เป็นเร่ืองของจิตใจแต่ละบุคคล 

เช่น ก.พูดว่า x เป็นการกระทําดี ข. พูดว่า x เป็นการกระทําที่ไม่ดี พวกพัทธนิยมอธิบายว่า ทั้ง 
ก. และ ข. ไม่มีใครผิด-ถูก หรือ ถูกทั้งคู่ เพราะค่าทางจริยธรรมเป็นเรื่องของความชอบ ไม่ชอบ 

นักปรัชญากลุ่มน้ีมีหลายคน เช่น ฮอบส์โปรทาโกรัส เป็นต้น ฮอบส์ กล่าวว่า “อะไรก็ตามท่ี
คนชอบ คนอยากได้ หรือเป็นสิ่งที่ตรงกับความชอบ ความอยากได้ของคนใดคนน้ันก็ว่าดี อะไรที่เขาไม่
ชอบก็ว่าสิ่งน้ันไม่ดี คําว่าดี ไม่ดี ควร ไม่ควร ขอบ ไม่ขอบ น้ัน เป็นสิ่งที่เขาพูดเอง ไม่มีเกณฑ์อะไรมา
ตัดสินนอกจากบุคคล 

โปรทาโกรัส (Protagoras) กล่าวว่า “คนเป็นผู้วัดทุกสิ่งทุกอย่างว่าดี ไม่ดี จริง ไม่จริง ถูก 
ไม่ถูก ควร ไม่ควร นอกจากคนไม่มีอะไรเป็นเคร่ืองตัดสินได้” 
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เวสเตอร์มาร์ค (Westermarck) นักจริยศาสตร์ชาวอังกฤษกล่าวว่ามีการตัดสินทาง
ศีลธรรม เกิดจากความรู้สึกทางศีลธรรมของฉัน การตัดสินใจความประพฤติของผู้อ่ืน มิได้มาจากเขา 
แต่มาจากความรู้สึกของฉัน ความรู้สึกทางศีลธรรมเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตจิตใจของเราซึ่งลึกซึ้งกว่า
ความพอใจธรรมดาจึงเปลี่ยนแปลงความพอใจของเราไม่ได้ 

ข.จารีตประเพณีศีลธรรมสัมพัทธนิยม 
นักปรัชญาเมธีฝ่ายจารีตนิยมถือว่า ความดี ความช่ัว ขึ้นอยู่กับจารีตประเพณีของสังคมน้ัน ๆ 
จารีตประเพณีของแต่ละสังคมย่อมแตกต่างกันไปตามกาละ เทศะ เช่น สังคมท่ัวไปถือว่า ผู้

ที่ได้รับการศึกษามาสูง จะได้รับการยกย่องจากสังคม ย่ิงจบจากต่างประเทศย่ิงได้รับความยกย่องนับ
ถือมาก สิ่งที่สังคมน้ัน ๆ ยอมรับว่าดี มักเป็นไปตามประเพณีของสังคมน้ันๆ เช่น 

๑. ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธทั่วไปจะถือวา การเคารพนับถือกราบไหว้ พระเป็นสิ่งที่ดี 
ประเพณีชาวฮินดูถือว่าการกราบไหว้บูชาเทพเจ้า เช่น พระนารายณ์ พระศิวะ พระพรหม เป็นสิ่งที่ดี 

๒. ชาวไทยถือว่า เมื่อเวลาพบกันการไหว้ถือว่าดี ชาวญี่ปุ่นใช้วิธีโค้งกายลงตํ่าเป็นการดี 
ชาวตะวันตกถือว่าการจับมือกันดี 

๓. ชาวไทยถือว่าการให้ทานแก่คนยากจนดี ชาวจีนถือว่า การเซ่นไหว้บรรพบุรุษเป็นสิ่งที่ดี 
รูธเบเนดิค (Ruts Benedict) นักมนุษย์วิทยาคนหน่ึงกล่าวถึงเร่ืองของประเพณีของกลุ่ม

ชนต่างๆ ที่เรียกว่ามีมากมายอย่างน่าฟังว่า “ในพฤติกรรมทางประเพณีของชาติต่างๆน้ันมีแต่ทางบวก
สุดถึงทางลบสุด ชนบางเผ่าถือว่า การฆ่าคนเป็นสิ่งที่ควรทํา ประเทศถือว่าการรบเพ่ือศาสนาเพ่ือพระ
เจ้าจะได้ไปสรวงสวรรค์ประเทศถือว่าฆ่าลูก ๒ คนแรกเป็นสิ่งที่ดีบางกลุ่มถือว่าสามีสามารถฆ่าภรรยา
ของตนได้โดยไม่ผิดอะไร บางเผ่าถือว่าเป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องฆ่าบิดามารดาของตนก่อนถึงวัยชรา 
บางแห่งถือว่าการขโมยไก่ตัวเดียวมีโทษประหารชีวิต คนที่เกิดวันพุธ ควรถูกฆ่าทั้งหมด บางกลุ่มถือว่า
การเหยียบเท้าให้อภัยไม่ได้ บางพวกถือว่าการยกเท้าเสมอหน้าผู้อ่ืนเวลาสนทนากันไม่เป็นสิ่งที่น่า
เกลียด ประเพณีความเช่ือถือเหล่าน้ีบางอย่างสิ้นสุดไปแล้ว แต่บางอย่างอาจมีมาถึงปัจจุบันน้ี 

นักปรัชญาฝ่ายจารีตประเพณีนิยมถือว่า ประเพณีก็เป็นสิ่งตัดสินใจคุณค่าของจริยะอย่างหน่ึง 
๒. มโนธรรมสัมบูรณ์ 
เกณฑ์ตัดสินความดีอีกประการหน่ึงคือ ลัทธิมโนธรรมสัมบูรณ์ ลัทธิน้ีถือว่าการตัดสินคุณค่า

ทางจริยะน้ันทําได้ตามจิตสาํนึก เกณฑ์มาตรฐานในการตัดสินคุณค่าตามความต้องตัดสินคุณค่าทางจริยะ
น้ันทําได้ตามจิตสํานึก เกณฑ์มาตรฐานในการตัดสินคุณค่าตามความคิดของนักปรัชญากลุ่มน้ีเรียกว่า 
มโนธรรม 

มโนธรรม หมายถึง สํานึกที่มนุษย์ทุกคนมีโดยธรรมชาติที่มนุษย์ เป็นเสียงในจิตใจมนุษย์ที่
ทําให้ตัดสินอะไรได้ว่าสิ่งน้ันถูกหรือผิดอย่างไร 
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ความสํานึกในเรื่องความดี ความช่ัว ไม่จําเป็นต้องอธิบายเหตุผล เรารู้ว่าสิ่งน้ันผิด เพราะ
มันผิดไม่ดีในตัวของมันเองจึงไม่ควรทํา 

สมมติว่า มีเคร่ืองบินโดยสารเคร่ืองหน่ึงประสบอุบัติเหตุเรารู้ว่าสิ่งน้ันตกลงกลางภูเขาหิมะ
ทางขั้วโลกเหนือ ผู้โดยสารตายไปเกือบหมดเหลืออยู่ ๔ คน คนที่ ๔ รอเวลาที่จะให้มีผู้ไปช่วยเหลืออยู่
หลายวันแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีว่ีแววว่าจะมีทางการไปช่วยความหิวเริ่มเกิดขึ้นทุกวัน อาหาร นํ้า ไม่มี
ทั้ง ๔ จึงมาปรึกษากันว่าเพ่ือความอยู่รวดควรเอาเน้ือมนุษย์คือผู้โดยสารที่เสียชีวิตมากินเพ่ือต่อไป
อาจมีผู้มาพบช่วยเหลือได้ ถ้าไม่กินเกิดตายข้ึนมาก็เลยอดกลับบ้าน ๓ คน เห็นด้วยว่าควรเอาเน้ือคน
มากิน อีกคนหน่ึงบอกว่าการกินเน้ือมนุษย์ไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ความคิดเช่นน้ีเป็นความสํานึกในจิตใจ
ส่วนลึกว่าการทําเช่นน้ันไม่ถูกต้อง 

เราจะเห็นได้ว่าการที่ชาย ๑ ใน ๔ คนน้ัน มีความเห็นคัดค้านว่าการกินเน้ือมนุษย์เป็นการ
ไม่ถูกต้องน้ัน เป็นความสํานึกในจิตใจส่วนลึกว่าการทําเช่นน้ันไม่ถูก ต่อการอธิบายไม่ได้ว่าทําไมไม่ถูก 
แต่ความรู้สึกว่าไม่ถูก ความสํานึกเช่นน้ีในทางปรัชญาเรียกว่า มโนธรรม 

ลัทธิมโนธรรมสัมบูรณ์เช่ือว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกต้องมีลักษณะที่เป็นแก่นแท้ของสิ่ง
ทั้งหลายที่มีในสิ่งๆน้ันเสมอไป เกลือย่อมรักษาความเค็มเสมอ ทุกกาละเทศ ไฟย่อมร้อนทุกกาลเทศะ
ความรู้สึกคนอาจต่างกันเช่นคน ๒ คน อยู่ข้างกองไฟลุกโพรงยิ่งขึ้น จะได้อบอุ่นมากขึ้น ความจริงแล้ว
ไฟย่อมร้อนเท่าเดิม 

มโนธรรมไม่ใช่อารมณ์ แต่มโนธรรมเป็นสํานึกในส่วนลึกของหัวใจ มโนธรรมเป็นอินทรีย์
พิเศษ ไม่ใช่อินทรีย์ทางประสาทสัมผัสทั้ง ๕ คือ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางปาก ทางกาย แต่เป็น
อินทรีย์ที่เรียกว่าปัญญา หรือมโนธรรท หรืออินทรีย์ทางศีลธรรม เป็นส่วนหน่ึงทางจิตหรือวิญญาณ
เป็นตัวตัดสินช้ีขาดความดีความถูก ความผิดเป็นเรื่องนามธรรม 

บัทเลอร์ นักจริยศาสตร์ชาวอังกฤษคนหน่ึงกล่าวว่า “ในตัวคนเรามีสิ่งที่เหนือกว่าความรู้สึก
ธรรมดาคือ มโนธรรมที่เป็นตัวช้ีขาดเกณฑ์ที่อยู่ในใจเราและตัดสินหลักแห่งการกระทํามโนธรรมจะ
ตัดสินตัวของมันเอาเองและการกระทําของมนุษย์มันประกาศลงไปโดยไม่มีคําแนะนําใด ๆ มโนธรรม
น้ันแสดงอํานาจของมันออกมาเพ่ือให้ได้ความเห็นชอบหรือประณามผู้กระทําตามแต่กรณี” 

มโนธรรมหรืออินทรีย์ทางศีลธรรมน้ัน มนุษย์มีอยู่ด้วยกันทุกคนในฐานะที่เป็นมนุษย์เป็นสิ่ง
ติดตัวของมนุษย์แต่เขาเกิดมา มโนธรรมมี ๒ ภาค คือ 

๑. ภาคช้ีขาดความดีที่ถูกต้อง 
๒. ภาคช้ีขาดความงามที่ถูกต้อง 
มโนธรรมที่มนุษย์มีติดตัวน้ีเป็นสิ่งสากล แม้จะมีในทุกคนก็มีลักษณะรวมเป็นสากล คือ ทุก

คนที่อยู่มนภาวะปกติจะมีความรู้สึกคล้ายกัน เช่น ความรู้สึกว่าการช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเป็นสิ่ง
ที่ดี แต่อย่างไรก็ตามคนทั้งหลายก็ยังคิดเห็นต่างกันอยู่เพราะความโลภความหลงมาปิดบังเอาไว้ 



๖๕ 
 

๓. ประโยชน์นิยม  (Utilitarianism) 
ประโยชน์นิยมถือว่า “หลักเกณฑ์ที่จะตัดสินการกระทําสิ่งใด สิ่งหน่ึงว่าถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี 

ชอบหรือไม่ชอบนั้นขึ้นอยู่กับผลที่ได้รับจากการกระทําน้ัน หมายความว่า ถ้ามีสิ่งสองสิ่งให้เลือกเรา
ควรจะเลือกอย่างที่ให้ประโยชน์แก่เราได้มากที่สุด” 

คําว่า ประโยชน์ ในที่น้ีหมายถึง ความสุขน่ันเอง ค่าของสิ่งของต่าง ๆ ที่เรามีอยู่น้ัน ก็เพราะ 
ว่าของสิ่งน้ันพาให้เรามีความสุข ความดี ของมันอยู่ที่ก่อนให้เกิดความสุขแก่เราแต่การดูว่าสิ่งใดมี
ความสุขมากน้ันต้องดูตัวเราและดูตัวคนอ่ืนด้วย หมายความว่า การกระทําน้ันต้องให้ความสุขแก่เรา
ด้วย แก่คนอ่ืนด้วยจึงเป็นหลักของประโยชน์นิยมที่ถูกต้อง 

นักปรัชญาฝ่ายประโยชน์นิยม หรือถือหลัก มหาสุข น้ี เป็นฝ่ายที่มีความคิดอันเป็นรากฐาน
ของศีลธรรมที่ถือว่า “ความถูกต้องของการกระทําขึ้นอยู่กับแนวโน้มที่ว่า การกระทําน้ันจะก่อให้เกิด
ความสุข ถ้าการกระทําใดจะก่อสิ่งที่สวนทางกับความสุข สิ่งน้ันเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้อง 

“ผลที่เกิดจากการกระทําสําคัญกว่า เจตนา หรือ แรงจูงใจ ที่ก่อให้เกิดการกระทําน้ันขึ้น” 
“แรงจูงใจไม่มีอะไรเก่ียวข้องกับศีลธรรมของการกระทําแม้ว่ามันอาจเกี่ยวข้องกับศีลธรรม

ของผู้กระทําก็ตาม” 
“ใครก็ตามที่ช่วยให้เพ่ือนมนุษย์พ้นภัยอันตราย เขาย่อมได้ช่ือว่า ได้ทําถูกต้องตามหลัก

ศีลธรรมแล้ว แม้ว่าแรงจูงใจให้ทําน้ันเกิดจากหน้าที่ หรือเกิดจากความหวังที่จะได้รับค่าตอบแทนอัน
คุ้มค่าแก่ความเหน่ือยยากก็ตาม 

กล่าวโดยสรุป ประโยชน์นิยมเป็นอันเดียวกับสุขนิยม ที่ถือว่าความสุขเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของ
มนุษย์ความสุขที่ว่าน้ันเป็นความสุขจํานวนมากที่สุดใช้เวลานานที่สุดเรียกว่า มหาสุข ศีลธรรมถือเป็น
เรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องความรู้สึก ถือว่าประโยชน์สุขน้ันคือศีลธรรม ประโยชน์นิยมบางครั้งจะไม่
คํานึงถึงกฎหมาย ศีลธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี แต่คํานึงถึงประโยชน์สุขน้ันแหละเป็นสําคัญ สิ่ง
ที่ก่อให้เกิดความสุขแก่คนมากท่ีสุดมนเวลายาวนานที่สุดน้ันแหละคือกฎหมาย คือ ศีลธรรม หรือ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ถูกต้องควรทํา 
 

๔.๓ หลักการนิยม 
นักปรัชญามีช่ือเสียงของกลุ่มน้ีคือ อิมมานูเอลคานท์ (KANT, 1724-1804) คานท์เป็นนัก

ปรัชญาชาวเยอรมัน คานท์เห็นว่า “ความดี ความช่ัว ความถูก ความผิด น้ัน เป็นสิ่งตายตัว หมาย 
ความว่า ถ้าการกระทําอย่างใดอย่างหน่ึงดีมันจะต้องดีเสมอโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับเวลา สถานที่ 
สิ่งแวดล้อม หรือตัวบุคคล ใดๆ เลย เช่น พูดความจริงไม่ว่าจะพูดเวลาไหนย่อมดีเสมอ” 

ค่าทางจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีจริง เมื่อมีจริงก็ต้องตายตัว และเมื่อตายตัว ก็จะเอาผลการ
กระทําตัดสินไม่ได้ 



๖๖ 
 

“ไม่มีอะไรในโลกที่คิดได้ว่า เป็นสิ่งที่จะวัดความดีความช่ัวได้นอกจากเจตนาดี” คานท์ถือ
ว่า “การกระทําที่เกิดจากการเจตนาดี คือการกระทําตามหน้าที่เหนือจะพูดว่าการกระทําตามหน้าที่
คือ การกระทําด้วยเจตนาดีน่ันเอง” 

“การกระทําที่เกิดจากแรงกระตุ้น หรือจากความรู้สึก ไม่ใช่การกระทําที่เกิดจากหน้าที่ไม่
ถือวาเป็นเจตนาดี เช่น แรงกระตุ้นพวกความอยาก ความปรารถนา อารมณ์ ความรู้สึกเป็นต้น” 

ชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่อยู่กับศีลธรรม คืออยู่กับหน้าที่ไม่ใช่อยู่กับความสุข หรือความรู้สึก” 
“การกระทําตามหน้าที่ มิใช่การกระทําที่มุ่งไปยังที่ผลประโยชน์หรือโทษของการกระทําแต่

มุ่งไปที่ตัวการกระทําน้ันๆ ว่าเป็นสิ่งที่ดีจริงในตัวมันเอง เช่น ถ้า ก. พูดจริง เพราะคิดว่าคนเขาจะเช่ือ 
คนเขาจะรัก เช่นน้ีไม่ใช่การกระทําตามหน้าที่ แต่ถ้าเขาพูดจริงเพราะคิดว่าพูดจริงมันดี ใครจะรักจะ
เกลียดก็ช่างใคร เช่นน้ี การกระทําของเขาจึงจะเป็นการกระทําตามหน้าที่และมีค่าทางจริยธรรมจริง” 

การกระทําตามหน้าที่ ที่จะเป็นหลักศีลธรรมได้ต้องเป็นการกระทําที่เป็น
หลักสากลหมายความว่า เมื่อเรากระทําแล้วคนอ่ืนเห็นก็รู้สึกเหมาะสมหรือคนอ่ืนทํา
แล้วเราดูก็รู้สึกว่าเหมาะสม เช่น เราถือว่า ถ้าเราหิวเราขโมยเขาได้ ทีน้ีในทาง
กลับกัน เมื่อคนอ่ืนเขาคิดว่าเมื่อหิวเขาหิวเขาก็มาขโมยของๆเรากิน เช่นน้ีเรา
ยอมรับไหม เราไม่ยอมให้เขามาเอาของ ๆ เราไป จึงไม่เป็นสิ่งสากล การกระทําที่ไม่
เข้ากฎสากลเช่นน้ีไม่เป็นกฎศีลธรรม 

 
สรุปความเห็นของคานท์ ก็มีว่า 
๑. การกระทําที่ถูกต้อง คือ การกระทําที่เกิดจากเจตนาดี 
๒. การกระทําที่เกิดจากเจตนาดีคือการกระทําที่เกิดจากการสํานึกในหน้าที่ 
๓. การกระทําที่เกิดจากการสํานึกในหน้าที่คือ การกระทําที่เกิดจากเหตุผล 
๔. การกระทําที่ต้ังอยู่บนเหตุผล คือ การกระทําที่เกิดจากศีลธรรม 
๕. การกระทําที่เกิดจากศีลธรรม คือ การกระทําตามกฎสากล 
๖. กฎสากล คือ กฎที่ทุกคนในสังคมยอมรับและเห็นด้วย 
ความเห็นด้วยของทุกคน…กฎสากล…กฎศีลธรรม…เหตุผล…ความสํานึกในหน้าที่…เจตนา

ดี…การกระทําที่ถูกต้อง 
 
 



 
บทที่ ๕ 

บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
 

  การศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์ตัดสินความดีในปรัชญาของเพลโตกับพุทธปรัชญาเถรวาท  มี
ความเหมือนกันและความแตกต่างกันของปรัชญาทั้งสองสรุปได้ดังน้ี 
 

๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยพบว่า  การศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์ตัดสินความดีในปรัชญาของเพลโตกับ

พุทธปรัชญาเถรวาท  มีความเหมือนกันและความแตกต่างกันของปรัชญาทั้งสองเกณฑ์ตัดสินความดี
ในปรัชญาของเพลโต  พิจารณาโดยหลักสําคัญของจริยธรรมที่วางอยู่บนพ้ืนฐานของ  “สัจภาพของ
มนุษย์”  ทั้ ง ใน  “มิ ติ ปัจเจกภาพ”  และ  “มิ ติความเป็นสมาชิกของมนุษยชาติ” ตามหลัก
สิทธิ  เสรีภาพ  ภราดรภาพ  ความเสมอภาค  ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันในฐานะเป็นมนุษย์ด้วย
เ ห ตุ ผ ล แ ล ะ ส ติ ปั ญญ าที่ สํ า คั ญ   คื อ  คุ ณ ธ ร ร ม ข อ ง เ พ ล โ ต ที่ มี ค ว า ม ก ล ม ก ลื น กั น  ๔ 
ประเภท  คือ  ๑) คุณธรรมทางปัญญา  ๒) คุณธรรมทางความกล้าหาญ  ๓) คุณธรรมทางความรู้จัก
ประมาณ  ๔) คุณธรรมทางความยุติธรรม  คุณธรรมทั้ง ๔ ของเพลโต  ถือว่าเป็นคุณธรรมท่ีจะ
ปกครองทางสังคมและปัจเจกชนที่แสวงหาความยุติธรรมทางคุณธรรม  ทางสังคมที่ทําให้จิตใจขัด
เกลาด้วยความเมตตากรุณา  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  และอยู่ร่วมกันโดยสันติ    มีกฎเกณฑ์  และมีกติกา  ใน
สังคมส่วนเกณฑ์ตัดสินความดีของพุทธปรัชญาเถรวาท  มีหลักการดําเนินชีวิตในสังคม  ที่มี
จุดมุ่งหมายสูงสุด  ที่เป็นอุดมคติของชีวิตในเกณฑ์ตัดสินว่า  “การกระทําใดดีหรือไม่ดี  ควรหรือไม่
ควร”  เพ่ือให้บุคคลมีชีวิตที่ดีช่วยเหลือเก้ือกูลกันในสังคมได้เป็นอย่างดี  ในการดําเนินชีวิตที่ดี พุทธ
ปรัชญาเถรวาทจึงจัดระบบของเกณฑ์ตัดสินความดีไว้ ๓ ระดับ  คือ  ๑)  ระดับศีล  ๕   ๒)  ระดับ
กุศลกรรมบถ  ๑๐ และ  ๓) ระดับมรรค  ๘    

เกณฑ์ตัดสินความดีของเพลโตกับพุทธปรัชญาเถรวาทจึงเน้นในการพิจารณาความถูกต้อง
ของการกระทําที่มีเหตุผลและปัญญา นอกจากน้ีอารมณ์หรือความรู้สึกทางกาย ทางใจ  และทางอุดม
คติ แบ่งได้  ๓ ระดับ  คือ  ๑) ระดับศีลธรรม  ๒) ระดับคุณธรรม  ๓.) ระดับจริยธรรม  ดังน้ันเกณฑ์
ตัดสินความดีของปรัชญาทั้งสองมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  พอจะสรุปได้  ๕  ประการ  คือ ๑) เรื่อง
เจตนาและเหตุผลเป็นเป็นองค์ประกอบหลักเกณฑ์ตัดสินความดี ๒) เรื่องกฎแห่งเสรีภาพของ
เพลโตกับพุทธปรัชญาเถรวาท   ๓) เรื่องคุณธรรมของเพลโตกับพุทธปรัชญาเถรวาท  ๔) เรื่อง
เกณฑ์ตัดสินความดีกับแรงจูงใจของเพลโตกับพุทธปรัชญาเถรวาท  ๕) เรื่องความเป็นสากลและ
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คุณค่าของมนุษย์ของเพลโตกับพุทธปรัชญาเถรวาท  อย่างไรก็ตาม ยังมีความแตกต่างกันในเร่ืองของ
เจตนาและเหตุผลหรือปัญญา ในการตัดสินการกระทําของมนุษย์ว่า อะไรดี ช่ัว ถูก ผิด ตามทัศนะ
ของปรัชญาทั้งสอง  

๕.๑.๑ ความจริงตามแนวปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก 
ปรัชญาตะวันตกและตะวันออกจะมีอัตลักษณ์เฉพาะของตน อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องความ

จริง (Truth) หรือทฤษฏีทางญาณวิทยา เป็นประเด็นปัญหาสําคัญที่นักปรัชญาตะวันตกและ
ตะวันออกสนใจ เพ่ือแยกแยะว่าอะไรเป็นความจริง (The truth) อะไรเป็นความเท็จ (The 
falsity) ทั้งปรัชญาตะวันตกและตะวันออกต่างยืนยันว่ากระบวนการหาความจริงของมนุษย์มี 
ลักษณะพิเศษท่ีต่างจากสัตว์ทั่วไป เน่ืองจากมนุษย์มีสติปัญญา ดังน้ัน การรู้ความจริงของมนุษย์จึงมี
ลักษณะเป็นการรู้ ตัว  (รู้ ว่ าตน รู้ )  หรือที่ นักปรัชญาตะวันตกมักใช้คํ า ว่า  “ความสํา นึกรู้” 
(Consciousness) หรือ “การตระหนักรู้” (Awareness) อันเป็นลักษณะพ้ืนฐานของกระบวนการรู้
ความจริงของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ปัญหาเก่ียวกับความจริงของปรัชญาตะวันตกและตะวันออกต่างมี
ลักษณะเฉพาะท่ีสอด คล้องกับจุดเน้นของตน ๒ คุณลักษณะของทฤษฏีความรู้ตามแนวปรัชญา
ตะวันออก คือ การรู้ความจริงเพ่ือการบรรลุถึงความเป็นจริงแม้ว่าลักษณะแนวคิดของปรัชญา
ตะวันออก (โดยเฉพาะปรัชญาอินเดีย) จะมุ่งปัญหาเกี่ยวกับความเป็นจริงและการรู้ความ
จริง (เก่ียวกับความเป็นจริง) แต่จุดเน้นของปรัชญาตะวันออกมีลักษณะพิเศษต่างจากปรัชญาตะวันตก 
กล่าวคือ ปรัชญาตะวันออก (โดยเฉพาะปรัชญาอินเดีย) สนใจปัญหาความเป็นจริง และรู้ความจริง 
(เก่ียวกับความเป็นจริง) เพ่ือการบรรลุถึงความเป็นจริงได้วิเคราะห์ปรัชญาอินเดียว่ามีจุดเน้นในเร่ืองที่
เก่ียวข้องกับศีลธรรมและ การพัฒนาจิตใจ “ทุก ๆ ลัทธิถือว่าปรัชญานั้น เป็นสิ่งจําเป็นในการดําเนิน
ชีวิต และทุก ๆ ลัทธิเพาะปลูกปรัชญาขึ้นมาก็เพ่ือให้เราเข้าใจ เราควรจะดําเนินชีวิตของเราให้ดีที่สุด
ได้อย่างไร” และ “ปรัชญานั้นใช้ให้เป็นประโยชน์แก่คนเราได้อย่างไร”กล่าวคือ ปรัชญาตะวันออก 
(โดยเฉพาะปรัชญาอินเดีย) มีลักษณะเป็น “คําสอนให้ปฏิบัติ” ปรัชญาอินเดียไม่ใช่เน้นความรู้อย่าง
เดียว หากเพ่ือส่งเสริมให้รู้เพ่ือนําไปปฏิบัติ เน้นหลักปฏิบัติ เพราะจุดหมายสูงสุดของปรัชญา คือ การ
รู้แจ้งตน (Self – realization) ดังน้ัน จึงกล่าวได้ว่าปรัชญาตะวันออก(โดยเฉพาะปรัชญาอินเดีย) มี
ลักษณะเป็นปรัชญาชีวิตน่ันเอง 

๕.๑.๒ ความจริงตามแนวปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันตก 
คุณลักษณะของทฤษฏีความรู้ตามแนวปรัชญาตะวันตก คือ การรู้ความจริงเพ่ือตอบปัญหา

ที่สงสัยคุณลักษณะ ที่สําคัญประการหน่ึงของทฤษฏีความรู้ (ปัญหาเรื่องความจริง) ตามแนวปรัชญา
ตะวันตก คือ การรู้ความจริงเพ่ือตอบสนองความสงสัยได้วิเคราะห์ลักษณะของปรัชญาตะวันตกเร่ือง
การแสวงหาความจริง (ทฤษฏีทางญาณวิทยา) ไว้น่าสนใจว่า “ปรัชญาตะวันตกมุ่งแสวงหาความจริง
หรือข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียว โดยไม่พยายามที่จะปฏิบัติตนเพ่ือให้เข้าถึงความจริงที่ได้แสวงหาพบ
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แล้ว” และ “ปรัชญาตะวันตกส่วนใหญ่ไม่เก่ียวกับศาสนาหรือแยกเป็นคนละส่วนกับศาสนา”
เพราะฉะนั้น นักปรัชญาตะวันตก (ส่วนใหญ่) จึงดําเนินชีวิตไปในทางท่ีตรงข้ามกับแนวความคิดทาง
ปรัชญาของตนก็ได้ น่ันหมายความว่าประเด็นปัญหาเก่ียวกับความจริงของปรัชญาตะวันตก คือ การ
มุ่งสู่การรู้ความจริงเพ่ือตอบสนองความสงสัยในประเด็นปัญหาเก่ียวกับความ เป็นจริง แม้ว่าความจริง
น้ันจะไม่ได้ช่วยให้บรรลุถึงความเป็นจริงเลยก็ตาม หมายความว่า นักปรัชญาตะวันตกมีแนวโน้มใน
การศึกษาความจริงในประเด็นที่ตนสงสัย เมื่อได้แนวคําตอบที่ถูกใจ (แม้ไม่ถูกใจทั้งหมด) ก็หยุดเพียง
แค่น้ัน นักปรัชญาตะวันตกไม่พยายามนําแนวคําตอบที่ตนได้รับมาพัฒนาเป็นคําสอนให้ปฏิบัติ เพราะ
ถือว่าศาสนากับปรัชญาเป็นคนละส่วนที่แยกจากกัน 
 

๕.๒ อภปิรายผลการวิจัย 
เกณฑ์ตัดสินความดีในปรัชญาของเพลโตกับพุทธปรัชญาเถรวาท ต่างกันก็คือ  ความสุข 

ในทางพุทธปรัชญาเถรวาทมีการละกิเลสตัณหาที่ทําให้จิตของมนุษย์เศร้าหมอง  แต่ในปรัชญาของ
เพลโตน้ัน  ไม่ได้ละกิเลสตัณหาอย่างเด็ดขาด  หมายถึง  มีคุณธรรมฝ่ายสูง  คอยควบคุมความ
ปรารถนาในคุณธรรมฝ่ายตํ่า  ให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควรเท่าน้ัน  ส่วนพุทธปรัชญาเถรวาท  เป็นการ
ละกิเลสตัณหาอย่างสิ้นเชิง  ดังน้ัน  เพลโตถือว่า แบบหรือมโนคติที่เป็นความดีสูงสุดของเพลโต
สามารถบรรลุได้ก็ต่อเมื่อต้องตายลงเท่าน้ัน  ส่วนผู้ที่มีชีวิตอยู่สามารถทําได้เพียงเป็นผู้รับความรู้
เท่าน้ัน  ซึ่งต่างกับพุทธปรัชญาเถรวาทที่บุคคลสามารถบรรลุได้ทั้งในขณะที่มีชีวิตและหลังตายไปแล้ว
ในภพหน้าส่วนเพลโตถือว่า  แบบหรือมโนคติของเขาน้ันเป็นโลก ๆ หน่ึงที่อยู่เหนือประสาทสัมผัสเป็น
ที่อยู่ของแบบหรือมโนคติ ส่วนพุทธปรัชญาเถรวาทถือว่า  อริยมรรค  ๘  ประการ  เป็นทางดําเนิน
ไปสู่พระนิพพาน  ได้แก่  ความเห็นชอบ,  ความดําริชอบ,  การพูดชอบ,  การกระทําชอบ, การเลี้ยง
ชีพชอบ, ความเพียรชอบ,  ความระลึกชอบ,  ความต้ังใจมั่นชอบ  โดยองค์ประกอบทั้ง  ๘  ประการ
น้ี  จะต้องดําเนินไปร่วมกัน และสอดคล้องกัน จึงจะสามารถเข้าถึงพระนิพพานหรือความดีสูงสุด
ได้  ส่วนเพลโตถือว่า  แบบหรือมโนคติ  จะต้องพัฒนาความดีของตนให้เกิดขึ้นต้ังแต่ความดีระดับตํ่า
จนไต่ขึ้นไปสู่ระดับของความดีสูงสุดได้  เป็นความดีที่มีอยู่ในร่างกายและความสวยงามของทุกสิ่งทุก
อย่าง  จนเห็นความดีงามของจิตวิญญาณและสภาวะที่มีอยู่จริง  ที่เป็นศูนย์รวมของแบบทุกชนิดเป็น
การชําระจิตของตนจนบริสุทธ์ิ  เมื่อตายไปวิญญาณส่วนน้ีก็จะได้เข้าเป็นหน่ึงเดียวกันแบบหรือมโนคติ
สูงสุดน้ันเอง ซึ่งสอดคล้องกับ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้เขียนหนังสือเรื่องพุทธธรรม โดยสรุป
ได้ใจความ คือ ได้กล่าวถึงเกณฑ์วินิจฉัยกรรมดีและกรรมช่ัวว่า ในแง่ของกรรมให้ถือเอาเจตนาเป็น
หลักตัดสินว่าเป็นกรรมหรือไม่ และในแง่ที่ว่ากรรมน้ันดีหรือช่ัว ให้พิจารณาตามเกณฑ์หลัก คือ การ
ตัดสินด้วยความเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล คือ ๑) พิจารณามูลเหตุว่า เป็นเจตนาที่เกิดจากกุศลมูล คือ 
อโลภะอโทสะ อโมหะ หรือเกิดจากอกุศลมูลคือ โลภะ โทสะ โมหะ เน่ืองจากพระพุทธศาสนาเช่ือว่า



๗๐ 

สิ่งที่เป็นต้นเหตุ หรือแรงผลักดันที่ทําให้มนุษย์ทํากรรมต่าง ๆ มีอยู่ ๒ ฝ่าย คือ กุศลมูลและอกุศลมูล 
หมายถึง ถ้าการกระทําน้ันเป็นแรงผลักดันฝ่ายดีหรือกุศลมูล ได้แก่ ความไม่โลภ ความไม่โกรธ ความ
ไม่หลง การกระทําน้ันถือว่าเป็นการกระทําความดี ส่วนฝ่ายช่ัวหรืออกุศลมูล ได้แก่ ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง การกระทําน้ัน ถือว่าเป็นการกระทําช่ัว ผลที่ได้รับก็คือความเสียหายทุกข์และโทษ ๒) 
พิจารณาตามสภาวะ เป็นสภาพเก้ือกูลแก่ชีวิตจิตใจหรือไม่ ทําให้จิตสบายไร้โรค ปลอดโปร่ง ผ่องใส 
สมบูรณ์หรือไม่ส่งเสริมหรือบ่ันรอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ช่วยให้กุศลทั้งหลายเจริญงอกงาม
ขึ้น อกุศลธรรมทั้งหลายลดน้องลง หรือทําให้กุศลธรรมลดน้องลง อกุศลธรรมทั้งหลายเจริญงอกงาม
ตลอดจนมีผลต่อบุคลิกภาพอีกด้วย นอกเหนือจากเกณฑ์หลักดังกล่าวในข้างต้น ดังน้ัน ท่านพระธรรมปิฎก 
(ป.อ.ปยุตฺโต) ได้เสนอเกณฑ์ร่วม เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินความดีความช่ัว น้ันก็คือ๑) ใช้มโนธรรม 
คือความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีของตนเองพิจารณาว่า การที่กระทําน้ันตนเองติเตียนตนเองได้หรือไม่ เสีย
ความเคารพหรือไม่ ๒) พิจารณาการยอมรับของวิญญูชนหรือนักปราชญ์หรือบัณฑิตชนว่าเป็นสิ่งที่
วิญญูชนยอมรับหรือไม่ ช่ืนชมสรรเสริญ หรือตําหนิติเตียน ๓) พิจารณาลักษณะและผลของการ
กระทําทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืนว่า เป็นการเบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนผู้อ่ืน ทําตนเองหรือผู้อ่ืนให้
เดือดร้อนหรือไม่ อีกอย่างหน่ึง คือเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข หรือเป็นไปเพ่ือทุกข์ ทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน
หรือไม่ เป็นต้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพลิน เตชะวิวัฒนาการ ได้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง 
การศึกษาวิเคราะห์ เกณฑ์ตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาทกับในปรัชญาของค้านท์ โดยสรุปความ
ว่า เกณฑ์ตัดสินความดีเป็นจริยธรรมสากลท่ีมนุษย์ทุกคนพึงปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาตัดสินการ
กระทํา โดยดูที่เจตนาของผู้กระทําเป็นองค์ประกอบหลักส่วนลัทธิของค้านท์ตัดสินการกระทํา โดย
ถือเอาเจตนาเป็นหลักและไม่คํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นเลย 
 

๕.๓  ข้อเสนอแนะ 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในการนําเสนอการศึกษางานวิจัยน้ี เกณฑ์ตัดสินความดีอีกประการหน่ึงคือ ลัทธิมโนธรรม

สัมบูรณ์ ลัทธิน้ีถือว่าการตัดสินคุณค่าทางจริยะน้ันทําได้ตามจิตสํานึก เกณฑ์มาตรฐานในการตัดสิน
คุณค่าตามความต้องตัดสินคุณค่าทางจริยะน้ันทําได้ตามจิตสํานึก เกณฑ์มาตรฐานในการตัดสินคุณค่า
ตามความคิดของนักปรัชญากลุ่มน้ีเรียกว่า มโนธรรม  มโนธรรมหมายถึง สํานึกที่มนุษย์ทุกคนมีโดย
ธรรมชาติที่มนุษย์ เป็นเสียงในจิตใจมนุษย์ที่ทําให้ตัดสินอะไรได้ว่าสิ่งน้ันถูกหรือผิดอย่างไร ความ
สํานึกในเร่ืองความดี ความช่ัว ไม่จําเป็นต้องอธิบายเหตุผล เรารู้ว่าสิ่งน้ันผิด เพราะมันผิดไม่ดีในตัว
ของมันเองจึงไม่ควรทํา 

อีกอย่างหน่ึง ลัทธิมโนธรรมสัมบูรณ์เช่ือว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกต้องมีลักษณะที่เป็นแก่น
แท้ของสิ่งทั้งหลายที่มีในสิ่งๆน้ันเสมอไป เกลือย่อมรักษาความเค็มเสมอ ทุกกาละเทศ ไฟย่อมร้อนทุก
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กาลเทศะความรู้สึกคนอาจต่างกันเช่นคน ๒ คน อยู่ข้างกองไฟลุกโพรงย่ิงขึ้น จะได้อบอุ่นมากขึ้น 
ความจริงแล้วไฟย่อมร้อนเท่าเดิม มโนธรรมไม่ใช่อารมณ์ แต่มโนธรรมเป็นสํานึกในส่วนลึกของหัวใจ 
มโนธรรมเป็นอินทรีย์พิเศษ ไม่ใช่อินทรีย์ทางประสาทสัมผัสทั้ง ๕ คือ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง
ปาก ทางกาย แต่เป็นอินทรีย์ที่เรียกว่าปัญญา หรือมโนธรรท หรืออินทรีย์ทางศีลธรรม เป็นส่วนหน่ึง
ทางจิตหรือวิญญาณเป็นตัวตัดสินช้ีขาดความดีความถูก ความผิดเป็นเรื่องนามธรรม 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
ในการศึกษางานวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการศึกษาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้

จากเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 
๑) การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องจักวาล 
๒) การศึกษาการวิเคราะห์ปรัชญากรีกโบราณในเรื่องความดีกับพุทธศาสนา 
๓) การศึกษาวิเคราะห์เกณฑ์ในสนิความดีกับนักปรัชญาท่านอ่ืน 
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