
 
 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 
เกณฑ์ตดัสินคุณค่าทางจริยธรรม 

 

หัวข้อเนือ้หาประจ าบท 
3.1  ความหมายของค าว่า ผดิ ถูก ดี ช่ัว บุญ บาป 

 3.2  เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม 
        3.3  เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมตามแนวคิดทางปรัชญา 
  3.3.1  ลทัธิสัมพทัธนิยม  :  จงท ำตำมจำรีตประเพณี 
  3.3.2  ลทัธิประโยชน์นิยม :  จงท ำประโยชน์ในมหำชน 
  3.3.3  ลทัธิมโนธรรมสัมบูรณ์  :  จงท ำตำมจิตส ำนึก 
  3.3.4  ลทัธิของคำ้นท ์  :  จงท ำตำมหนำ้ท่ี 
 3.4  เกณฑ์ตัดคุณค่าจริยธรรมตามแนวคิดทางศาสนา 
  3.4.1  เกณฑต์ดัสินจริยธรรมตำมแนวคิดทำงพุทธศำสนำ 
  3.4.2  เกณฑต์ดัสินจริยธรรมตำมแนวคิดทำงคริสตศ์ำสนำ 
  3.4.3  เกณฑต์ดัสินควำมดีควำมชัว่ตำมแนวคิดทำงศำสนำอิสลำม 
 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  

 1.  เพื่อใหน้กัศึกษำบอกควำมหมำยของค ำวำ่ ดีชัว่ ถูกผดิ บุญบำปได ้
 2.  เพื่อใหน้กัศึกษำอธิบำยเกณฑ์ตดัสินทำงจริยธรรมตำมแนวคิดทำงปรัชญำและศำสนำ
ได ้
 3.  เพื่อใหน้กัศึกษำเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของเกณฑ์ตดัสินทำงจริยธรรมตำมแนวคิด
ทำงปรัชญำและศำสนำต่ำง ๆ ได ้
 4.  เพื่อให้นักศึกษำน ำเกณฑ์ตดัสินคุณค่ำทำงจริยธรรมไปใช้ตัดสินกรณีตวัอย่ำงได้
ถูกตอ้ง  
 5.  เพื่อใหน้กัศึกษำบอกวธีิกำรน ำเกณฑต์ดัสินทำงจริยธรรมไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ ำวนั
ได ้
 6.  เพื่อให้นกัศึกษำใช้เกณฑ์ตดัสินคุณค่ำทำงจริยธรรมประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบติัตน
ตำมหลกัจริยธรรมของตนได ้
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วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 
 1. วธีิสอน 
  1.1 วิธีสอนแบบบรรยำยประกอบส่ือ เร่ิมจำกกำรเสนอปัญหำ หรือตั้งค ำถำมเพื่อ
น ำเขำ้สู่กำรบรรยำย มีกำรตั้งค  ำถำม ตอบค ำถำม ระหวำ่งผูส้อนและผูเ้รียน  
  1.2 วิธีสอนแบบโมเดลซิปปำ (CIPPA MODEL) CIPPA ย่อมำจำก C=Construct 
I=Interactive P=Participation P=process and Product A=Application มีขั้นตอนกำรสอนดงัน้ี  1) ขั้น
ทบทวนควำมรู้เดิม 2) ขั้นแสวงหำควำมรู้ใหม่ 3) ขั้นศึกษำท ำควำมเข้ำใจขอ้มูล/ควำมรู้ใหม่และ
เช่ือมโยงควำมรู้ใหม่กบัควำมรู้เดิม 4) ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ควำมเขำ้ใจกบักลุ่ม 5) ขั้นสรุปและจดั
ระเบียบควำมรู้ 6) ขั้นปฏิบติัหรือแสดงผลงำน และ 7) ขั้นประยกุตใ์ชค้วำมรู้ 
   

 2. กจิกรรมการเรียนการสอน 
  2.1 ขั้นเตรียมควำมพร้อมก่อนเรียนรู้ 
   2.1.1  ตวัแทนนกัศึกษำเช็คช่ือและตรวจสอบวนิยัในชั้นเรียน 
   2.1.2  อำจำรยใ์ห้นกัศึกษำนัง่สมำธิตำมวีดิทศัน์สั้ นกำรน ำนั่งสมำธิของดร.อำ
จอง ชุมสำย ฯ และบนัทึกผลกำรนัง่สมำธิในแบบบนัทึก 
   2.1.3  ระหวำ่งบนัทึกผลกำรนัง่สมำธิฟังเพลงประจ ำรำยวชิำคือวดิีทศัน์สั้นเพลงสำยลมแห่ง
จริยธรรม เพลงคนคน้คน เพลงแผเ่มตตำ เพลงควำมสุขเล็ก ๆ  เพลงสบำย ๆ  คร้ังละหน่ึงเพลง 
  2.2 ขั้นน ำเขำ้สู่บทเรียน 
   2.2.1   อำจำรยใ์ห้นกัศึกษำชมภำพและวีดิทศัน์เก่ียวกบัปฏิบติัผิดศีลธรรม เช่น 1) โฆษณำ
ชุด Stop Violence 2) มวยปล ้ำผูช้ำยปล ้ำกบัหญิง 3) ผูช้ำยแตะกำ้นคอผูห้ญิงในมำเลเซีย และ 4) สำวกสิกรไทย
ปำกจดั ไร้กำรศึกษำ และสนทนำแลกเปล่ียนควำมคิดกบันกัศึกษำ เร่ืองควำมดีควำมชัว่ เกณฑ์ตดัสินควำมดี
ควำมชัว่ ท ำไมกำรกระท ำอยำ่งเดียวกนัจึงตดัสินดีชัว่ถูกผดิต่ำงกนั 
   2.2.2  อำจำรยแ์จง้จุดประสงคก์ำรเรียนรู้ 
   2.2.3  อำจำรยใ์หน้กัศึกษำท ำแบบทดสอบก่อนเรียนจ ำนวน 10 ขอ้ 
  2.3  ขั้นเรียนรู้ประสบกำรณ์ใหม่ 
   2.3.1  ขั้นทบทวนควำมรู้เดิม 
    1) อำจำรยใ์ห้นักศึกษำแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน คละกนัตำม
ควำมสำมำรถ สมำชิกเลือกประธำนรองประธำนและเลขำนุกำร อำจำรยชี์แจงหนำ้ท่ีของสมำชิกในกลุ่ม 
    2) สมำชิกในกลุ่มผลดักนัเล่ำควำมรู้เดิมเก่ียวกบัควำมดีควำมชั่วแก่กนั
และร่วมกนัอภิปรำยใบงำนท่ี 1 ในประเด็นต่อไปน้ี ควำมดีควำมชั่ว ควำมผิดควำมถูกคือ
อะไร นักศึกษำใช้เกณฑ์อะไรบ้ำงในกำรตดัสินดีชั่ว ถูกผิด นักศึกษำอ่ำนใบควำมรู้เร่ือง 
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“ควำมถูกตอ้ง” และสรุปให้ไดว้่ำ พระและสำมเณรทั้งส่ีรูปในเร่ืองน้ีใครถูกใครผิดเพรำะ
อะไรใหเ้หตุผลประกอบ บนัทึกผลลงในสมุดบนัทึกกำรเรียนรู้ ช่วยกนัสรุปลงใบงำน 
    3) ตวัแทนนกัศึกษำแต่ละกลุ่มน ำเสนอควำมรู้หนำ้ชั้นเรียน 
   2.3.2  ขั้นแสวงหำควำมรู้ใหม ่
    2.3.2.1 อำจำรยใ์ห้นกัศึกษำแต่ละคนในกลุ่มจบัฉลำกหมำยเลขเพื่อเลือก

หวัขอ้ศึกษำควำมรู้เร่ืองเกณฑต์ดัสินคุณค่ำทำงจริยธรรมในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
     หมำยเลข 1 ลทัธิสัมพทัธนิยม 
     หมำยเลข 2 ลทัธิประโยชน์นิยม 
     หมำยเลข 3 ลทัธิมโนธรรมสัมบูรณ์ 
     หมำยเลข 4 ลทัธิของคำ้นท ์
     หมำยเลข 5 เกณฑต์ดัสินคุณค่ำทำงจริยธรรมแนวพุทธ 
     หมำยเลข 6 เกณฑต์ดัสินคุณค่ำทำงจริยธรรมแนวคริสต ์
     หมำยเลข 7 เกณฑต์ดัสินคุณค่ำทำงจริยธรรมแนวอิสลำม 
    2.3.2.2  นกัศึกษำแต่ละคนท่ีจบัฉลำกไดห้มำยเลขหวัขอ้เดียวกนัให้ไป

รวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่มใหม่ 
   2.3.3  ขั้นศึกษำท ำควำมเขำ้ใจขอ้มูล ควำมรู้ใหม่และเช่ือมโยงควำมรู้ใหม่กบัควำมรู้เดิม 
    2.3.3.1 นกัศึกษำในกลุ่มใหม่ศึกษำเน้ือหำในเอกสำรประกอบกำรสอน

บทท่ี 3 ตำมหวัขอ้ท่ีไดรั้บ แลว้ช่วยกนัตอบค ำถำมตำมใบงำนท่ี 2 พร้อมทั้งศึกษำหวัขอ้ให้เกิดควำม
เขำ้ใจอยำ่งเพียงพอท่ีจะน ำไปอธิบำยใหเ้พื่อในกลุ่มเดิมฟังได ้

   2.3.4  ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ควำมเขำ้ใจกบักลุ่ม 
    2.3.4.1 นกัศึกษำกลุ่มใหม่กลบัไปท่ีกลุ่มเดิม น ำขอ้มูลควำมรู้ท่ีตนได ้

ศึกษำมำกลบัไปเล่ำใหเ้พื่อนกลุ่มเดิมฟังโดยอธิบำยไปตำมล ำดบัหมำยเลข 1-7  
     2.3.4.2 นกัศึกษำในกลุ่มอภิปรำยแลกเปล่ียนควำมรู้ซ่ึงกนัและกนั 
   2.3.5  ขั้นสรุปและจดัระเบียบควำมรู้ 
     2.3.5.1 นกัศึกษำกลุ่มเดิมร่วมกนัสรุปควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำควำมรู้ 

เก่ียวกบัเกณฑต์ดัสินคุณค่ำทำงจริยธรรมกบักำรด ำเนินชีวติ ทั้งท่ีเป็นควำมรู้เดิมและควำมรู้ใหม่ 
    2.3.5.2 นกัศึกษำสรุปควำมรู้ลงในสมุดบนัทึกผลกำรเรียนรู้โดยสรุป 

เกณฑต์ดัสินจริยธรรมเป็นแผนท่ีควำมคิด (Mind Mapping) 
   2.3.6  ขั้นปฏิบติัหรือแสดงผลงำน 
    2.3.6.1 นกัศึกษำกลุ่มเดิมร่วมกนัคิดหำรูปแบบในกำรน ำเสนอผลงำน 

ดว้ยวธีิกำรท่ีแปลกใหมโ่ดยน ำเสนอเป็นช้ินงำนของกลุ่ม 1 ช้ินงำน 
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    2.3.6.2 นกัศึกษำแต่ละกลุ่มน ำเสนอผลงำน อำจำรยแ์ละนกัศึกษำช่วยกนัสรุป 
   2.3.7  ขั้นกำรประยกุตใ์ชค้วำมรู้ 
    2.3.7.1 ......  นกัศึกษำท ำใบงำนท่ี 3 เร่ือง กำรน ำเกณฑต์ดัสินคุณค่ำทำง 

จริยธรรมมำวเิครำะห์กรณีตวัอยำ่ง 
    2.3.7.2 นกัศึกษำแต่ละกลุ่มน ำเสนอผลกำรท ำใบงำน 
 2.4 ขั้นสรุป 
  อำจำรยบ์รรยำยสรุปเน้ือหำดว้ยแผนท่ีควำมคิด (Mind mapping) และเฉลยใบงำน 

ประกอบกำรชมวดีิทศัน์สั้นเก่ียวกบักำรท ำผดิศีล 5 แต่ละขอ้ 
 2.5 ฝึกทกัษะชีวติประจ ำบท 
  อำจำรยใ์ห้นกัศึกษำท ำแบบฝึกทกัษะชีวิตในแต่ละสัปดำห์โดยท ำท่ีบำ้นพกัของนกัศึกษำตำมใบ
งำนกำรฝึกทกัษะชีวติท่ี 1 ตน้แห่งควำมเช่ือมัน่และนบัถือตนเอง และใบงำนแบบฝึกทกัษะชีวติท่ี 2 ท ำดีมีคุณจริง 

ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวชิำจริยธรรมและทกัษะชีวติ 
 2.  วดิีทศัน์สั้นประกอบกำรนัง่สมำธิ 1) น ำนัง่สมำธิของดร.อำจอง ชุมสำยฯ 2) เพลงสำย
ลมแห่งจริยธรรม  3) เพลงคนคน้คน 4) เพลงแผ่เมตตำ 5) เพลงควำมสุขเล็ก ๆ และ6) เพลงสบำย 
สบำย 
 3.  วีดิทศัน์สั้นประกอบเน้ือหำ 1) โฆษณำชุด Stop Violence 2) มวยปล ้ำผูช้ำยปล ้ำกบั
หญิง 3) แตะกำ้นคอผูห้ญิงในมำเลเซีย 4) สำวกสิกรไทยปำกจดั ไร้กำรศึกษำ 5) ชีวิตร ่ ำไห้ 6) โจรโหด        
7) โฆษณำดีเซเวน่ (โกง) 8) ดอกไมบ้ำนส่ือสำรควำมดีตอน โครงกำรรักนวลสงวนตวั  9) โฆษณำดีเซ
เวนตอนพดูเพอ้เจอ้ 10) โฆษณำจนเครียด กินเหลำ้ และ 11) โฆษณำบุหร่ีท ำร้ำยคนใกลชิ้ด 
 4.  พำวเวอร์พอยตน์ ำเขำ้สู่บทเรียนและสรุปเน้ือหำบทท่ี 3 
 5.  ใบควำมรู้กรณีตวัอยำ่งเร่ืองควำมถูกตอ้ง 
 6.  ใบงำนท่ี 1 ควำมดีควำมชัว่คืออะไร 
  ใบงำนท่ี 2 สรุปเกณฑต์ดัสินควำมดีควำมชัว่ 
  ใบงำนท่ี 3 วเิครำะห์กรณีศึกษำ 
 7.  ใบงำนกำรฝึกทกัษะชีวติท่ี 1 ตน้ไมแ้ห่งควำมเช่ือมัน่และนบัถือตนเอง 
  ใบงำนแบบฝึกทกัษะชีวติท่ี 2 “เสริมสร้ำงคนดี” 

การวดัผลและการประเมนิผล 
 1.  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
 2.  ใบงำนและกำรประเมินผลใบงำน 
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บทที ่3 
เกณฑ์ตดัสินคุณค่าทางจริยธรรม 

 
 ในบทท่ีผำ่นมำไดศึ้กษำปัญหำทำงจริยธรรมต่อค ำถำมเก่ียวกบัชีวิตมนุษยท่ี์วำ่มนุษยค์วรท ำ
อยำ่งไรกบัตวัเอง มนุษยค์วรใชชี้วติอยำ่งไร อะไรเป็นส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุดท่ีมนุษยค์วรแสวงหำอนัเป็น
จุดมุ่งหมำยสูงสุดของชีวติ ซ่ึงมีทศันะท่ีแตกต่ำงกนัหลำยทศันะ ในบทน้ีจะศึกษำปัญหำทำงจริยธรรม
ท่ีวำ่ เม่ือมนุษยต์อ้งอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น มนุษยค์วรปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยำ่งไร ควำมดีคืออะไร ควำมชัว่คืออะไร 
ควำมถูกคืออะไร ควำมผิดคืออะไร บุญบำปคืออะไร มนุษย์ใช้เกณฑ์อะไรบำ้งในกำรตดัสินกำร
กระท ำวำ่ดีหรือชัว่ ถูกหรือผดิควรท ำหรือไม่ควรท ำซ่ึงมีประเด็นส ำคญัในกำรศึกษำ ดงัน้ี 
 

3.1  ความหมายของค าว่า ผดิ ถูก ดี ช่ัว บุญและบาป 
 

 ก่อนท่ีจะศึกษำเกณฑ์ตดัสินคุณค่ำทำงจริยธรรมมีค ำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินกำรกระท ำของ
มนุษยท่ี์ควรท ำควำมเขำ้ใจควำมหมำยโดยทัว่ไปก่อน ไดแ้ก่ ค  ำวำ่ ผดิ ถูก ดี ชัว่ บุญ บำป ดงัน้ี 
 พจนำนุกรมฉบบัรำชบณัฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 (2556, หนำ้ 780) ไดใ้ห้ควำมหมำยของค ำว่ำ 
ผดิ หมำยถึง ไม่ตรงกบัควำมจริงหรือท่ีก ำหนดนิยมไว ้ไม่ถูก ต่ำงไป แปลกไป 
 พจนำนุกรมฉบบัรำชบณัฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 (2556, หนำ้ 533) ไดใ้ห้ควำมหมำยของค ำว่ำ 
โดน แตะตอ้ง สัมผสั เช่น ถูกเน้ือตอ้งตวั, ถูกตอ้งก็วำ่ เหมำะกนั เขำ้กนั เช่น ถูกนิสัย, ตรงกนักบั เช่น    
ถูกลอตเตอร่ี, ไม่ผดิ เช่น คิดถูก ท ำถูก น ถูกกฎหมำย, ถูกตอ้งก็วำ่ เหมำะสม เช่น ถูกกำลเทศะ 
 พจนำนุกรมฉบบัรำชบณัฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 (2556, หนำ้ 437) ไดใ้ห้ควำมหมำยของค ำวำ่ ดี  
หมำยถึง  มีลกัษณะท่ีเป็นไปในทำงท่ีตอ้งกำร น่ำปรำรถนำ น่ำพอใจ 
 พจนำนุกรมฉบบัรำชบณัฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 (2556, หนำ้ 372) ไดใ้ห้ควำมหมำยของค ำว่ำ 
ชัว่  หมำยถึง  เลว ทรำม ร้ำย ไม่ดีเพรำะจงใจฝ่ำฝืนศีลธรรมหรือจำรีตประเพณีเป็นตน้ 
 พจนำนุกรมฉบบัรำชบณัฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 (2556, หนำ้ 676) ไดใ้ห้ควำมหมำยของค ำว่ำ 
บุญ  หมำยถึง  ควำมสุข เช่น หนำ้ตำอ่ิมบุญ, กำรกระท ำดีตำมหลกัค ำสอนในพระพุทธศำสนำ เช่น ไป
ท ำบุญท่ีวดั, ควำมดี เช่น ปล่อยนกปล่อยปลำเอำบุญ, คุณงำมควำมดี เช่น เขำท ำบุญช่วยเหลือคนตก
ทุกขไ์ดย้ำก, ช่วยเหลือเก้ือกลูผูอ่ื้น เช่น คนใจบุญ, ผลของกำรท ำควำมดีจำกชำติปำงก่อน 
 พจนำนุกรมฉบบัรำชบณัฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 (2556, หนำ้ 670) ไดใ้ห้ควำมหมำยของค ำว่ำ 
บำป  หมำยถึง  กำรกระท ำผดิหลกัค ำสอนหรือขอ้หำ้มในศำสนำ ควำมชัว่ ควำมมวัหมอง 
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 จำกท่ีกล่ำวมำเก่ียวกบัควำมหมำยของค ำท่ีเก่ียวขอ้งกำรกำรตดัสินกำรกระท ำของมนุษยซ่ึ์งค ำ
เหล่ำน้ี พจนำนุกรมยงัอธิบำยไม่ชดัเจนนกัและมีควำมหมำยคลุมเครือไม่สำมำรถช้ีชดัลงไปเก่ียวกบั
กำรตดัสินกำรกระท ำท่ีชดัเจน จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งศึกษำทฤษฎีเก่ียวกบักำรตดัสินกำรกระท ำของ
มนุษยเ์พื่อท ำควำมเขำ้ใจใหช้ดัเจนเก่ียวกบักำรตดัสินกำรกระท ำของมนุษยว์ำ่คืออะไรมนุษยใ์ชเ้กณฑ์
อะไรบำ้งในกำรตดัสินกำรท ำดีดีชัว่ถูกผดิ 
 ปรีชำ  ชำ้งขวญัยนื (2549, หนำ้ 99) ไดอ้ภิปรำยควำมหมำยของค ำวำ่ “ดีชัว่” ในทำงจริยธรรมวำ่ 
“ค ำวำ่ ดีหรือชัว่ ย่อมบ่งหมำยถึงจุดหมำยสูงสุด กำรท่ีจะพูดวำ่ส่ิงใดดีหรือไม่ดีนั้น จะตอ้งรู้ว่ำ ดี คือ
อะไร กำรท่ีสังคมหน่ึงสำมำรถตดัสินไดว้ำ่กำรกระท ำของคนในสังคมดีหรือไม่ ก็ตอ้งดูวำ่สอดคลอ้ง
กบั “ดี” ท่ีสังคมนั้นก ำหนดไวม้ำกน้อยเพียงไร “ดี” ท่ีแต่ละสังคมยึดถือซ่ึงต่ำงกนันั้นก็สำมำรถหำ
เกณฑ์กลำงหรือจุดร่วมท่ีจะใช้ ตดัสินไดว้่ำ “ดี” ของสังคมใดดีกว่ำ ถำ้หำกพยำยำมแลว้โอกำสท่ีจะรู้
และเขำ้ใจเร่ืองค่ำทำงจริยะก็มีได”้  
 ค ำว่ำ ค่ำหรือคุณค่ำทำงจริยธรรม หมำยถึง ลกัษณะท่ีพึงประสงค์ หรือลกัษณะท่ีควรจะเป็น
หรือลกัษณะท่ีพึงปรำรถนำ ค ำวำ่ ผิด ถูก ดีชัว่ ควรหรือไม่ควรในภำษำไทยนั้นใชไ้ดใ้นหลำยลกัษณะ
คือ ลกัษณะท่ีเก่ียวกบัคุณค่ำทำงจริยธรรมและไม่เก่ียวกบัคุณค่ำทำงจริยธรรม เช่น กำรพูดวำ่ “มีดเล่ม
น้ีดี”  “หนงัเร่ืองน้ีดี” “หนงัสือเล่มน้ีดี” “ถำ้จะไปวดัพระแกว้ควรไปทำงถนนป่ินเกลำ้” “คุณไปไม่ถูก
ทำงน่ี ควรไปทำงป่ินเกลำ้ถึงจะถูก” ค  ำวำ่ ดี ถูก ควร ในท่ีน่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัคุณค่ำทำงจริยธรรมเพรำะ
ค ำเหล่ำน้ีใช้ในควำมหมำยว่ำใช้กำรไดส้มประสงค์หรือมีประสิทธิภำพเท่ำนั้น แต่หำกพูดว่ำ “นำย
เขียวเป็นคนดี”  “กำรให้อภยัเป็นส่ิงดี” “กำรกินเน้ือสัตวเ์ป็นส่ิงผิด” “มนุษยค์วรเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันกนั”  
ค  ำวำ่ ดี ผดิ ควร ในท่ีน้ีเก่ียวขอ้งกบัคุณค่ำทำงจริยธรรมเพรำะใชค้  ำเหล่ำน้ีในควำมหมำยเดียวกบั “น่ำ
พึงประสงค”์หรือ “น่ำพึงปรำรถนำ” และมีกำรถกเถียงกนัไดว้ำ่ควรท ำหรือไม่ควรท ำซ่ึงไม่มีค  ำตอบท่ี
ส้ินสุด  
 ดงันั้น ปัญหำเร่ืองคุณค่ำทำงจริยธรรมก็คือกำรคน้หำค ำตอบวำ่ อะไรคือส่ิงท่ีถูก  อะไรคือส่ิง
ผิด กำรกระท ำท่ีถูกหรือผิดนั้นเป็นอยำ่งไร ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ตดัสินวำ่ กำรกระท ำอยำ่งน้ีถูกควรท ำ 
กำรกระท ำอยำ่งน้ีผดิไม่ควรท ำ ปัญหำเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหำในบทท่ี ๒ ท่ีผำ่นมำคือ ปัญหำท่ีวำ่ส่ิง
ท่ีดีท่ีสุดคืออะไร เพรำะกำรท่ีจะบอกไดว้ำ่กำรกระท ำน้ีถูกหรือผิดก็จะตอ้งทรำบก่อนวำ่ อะไรคือส่ิงท่ี
ดีท่ีสุด เพรำะกำรกระท ำท่ีถูกนั้นก็คือกำรกระท ำท่ีคลอ้ยตำมส่ิงท่ีดีท่ีสุดนั่นเอง  เช่น บำงกลุ่มถือว่ำ
ควำมสุขดีท่ีสุด กำรกระท ำใดท่ีก่อให้เกิดควำมสุขเป็นส่ิงท่ีดีและควรกระท ำ บำงกลุ่มถือว่ำปัญญำดี
ท่ีสุด กำรกระท ำท่ีมุ่งไปสู่ปัญญำกำรกระท ำนั้นดีควรท ำ บำงกลุ่มถือวำ่ควำมสงบของจิตดีท่ีสุด กำร
กระท ำใดท่ีก่อใหเ้กิดควำมสงบนบัเป็นกำรท ำท่ีดีควรท ำแต่ถำ้ตรงกนัขำ้มไม่ควรท ำ ผูท่ี้เห็นวำ่ส่ิงใดดี
ท่ีสุดก็จะใช้ส่ิงนั้นเป็นเกณฑ์ ซ่ึงแต่ละกลุ่มก็มีควำมเห็นตกต่ำงกนั ปัญหำท่ีว่ำจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์
ตดัสินควำมผดิควำมถูกของกำรกระท ำเรียกวำ่ ปัญหำเร่ืองเกณฑต์ดัสินคุณค่ำทำงจริยธรรม 
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3.2  เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม 
 

 ค ำวำ่ เกณฑต์ดัสินคุณค่ำทำงจริยธรรม หมำยถึง หลกัเกณฑ์ท่ีเป็นมำตรกำรในกำรน ำมำวินิจฉยั
ตดัสินกำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงว่ำเป็นกำรกระท ำท่ีดีหรือชั่ว ถูกหรือผิด ควรท ำหรือไม่ควรท ำ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเม่ือมนุษยต์กอยูใ่นสถำนกำรณ์ยุง่ยำกและตอ้งเลือกกระท ำหรือไม่กระท ำอย่ำงใด
อยำ่งหน่ึง เช่น “เม่ือคน ๆ หน่ึงกระท ำส่ิงใดส่ิงหน่ึงลงไป เรำจะใชห้ลกัหรือมำตรกำรอะไรมำตดัสิน
วำ่กำรกระท ำของเขำถูกหรือผดิ และมีเหตุผลอยำ่งไรท่ีใชห้ลกัหรือมำตรกำรนั้นมำตดัสิน หรือเม่ือเรำ
ตกอยูใ่นสถำนกำรณ์ท่ีตอ้งตดัสินใจเลือกท ำอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงลงไป เรำมีเกณฑ์อนัใดท่ีจะช้ีวำ่เรำควร
ท ำอยำ่งน้ี ไม่ควรท ำอยำ่งนั้น” (สุจิตรำ  รณร่ืน, 2540, หนำ้ 79)  
 โดยทัว่ไปแลว้เม่ือตอ้งมีกำรตดัสินกำรกระท ำมนุษยม์กัจะใชค้วำมพอใจของตนเอง ค่ำนิยมใน
สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี จิตส ำนึก เจตนำ ศำสนำ กฎหมำย รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ของสถำบนั
เป็นเกณฑ์ตดัสินคุณค่ำทำงจริยธรรม ดงัท่ีกล่ำวมำจะเห็นไดว้ำ่เกณฑ์ตดัสินคุณค่ำทำงจริยธรรมนั้นมี
มำกมำยแต่ในท่ีน้ีจะศึกษำจำกแนวคิดทำงปรัชญำและศำสนำเป็นส ำคญั 
 

3.3  เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมตามแนวคดิทางปรัชญา 
 

 นกัปรัชญำไดมี้กำรถกเถียงเร่ืองหลกัเกณฑ์ท่ีจะน ำมำใชใ้นกำรตดัสินกำรกระท ำของมนุษยม์ำ
เป็นเวลำยำวนำน แต่ก็ยงัหำขอ้ยติุไม่ไดว้ำ่เกณฑ์ใดถูกตอ้งท่ีสุด กล่ำวโดยสรุปแลว้หลกัเกณฑ์ท่ีใชใ้น
กำรตดัสินกำรกระท ำของมนุษยแ์บ่งออกเป็น 4 ลทัธิดว้ยกนั คือ  
 1) ลทัธิสัมพทัธนิยม (Relativism)         :  จงท ำตำมจำรีตประเพณี 
 2)  ลทัธิประโยชน์นิยม (Utilitarianism     :  จงท ำประโยชน์แก่คนจ ำนวนมำก 
 3)  ลทัธิมโนธรรมสัมบูรณ์ (Moral Absolutism) :  จงท ำตำมจิตส ำนึก 
 4)  ลทัธิของคำ้นท ์(Kantian)           :  จงท ำตำมเจตนดีคือกำรท ำตำมหนำ้ท่ี 
 แต่ละแนวคิดมีรำยละเอียดในกำรศึกษำ ดงัน้ี 
 

 3.3.1  ลทัธิสัมพทัธนิยม  : จงท าตามจารีตประเพณ ี
 

  ปัญหำของลทัธิสัมพทัธนิยมในเร่ืองเกณฑ์ตดัสินควำมดีควำมชัว่ คือ ควำมดีควำมชัว่
เป็นส่ิงแน่นอนตำยตวัหรือไม่ ใครเป็นผูต้ดัสินควำมดีควำมชัว่ ค่ำทำงจริยธรรมเป็นส่ิงสมบูรณ์หรือ
สัมพทัธ์และใชเ้กณฑอ์ะไรเป็นมำตรฐำนในกำรตดัสินผดิถูกดีชัว่ 
  3.3.1.1  ความหมายของค าว่า สัมพัทธนิยม ค ำว่ำ สัมพทัธ์ (Relative) คือ ข้ึนอยู่กับ
หรือเปล่ียนแปลงไปตำมส่ิงอ่ืน (มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช, 2525, หนำ้ 375) หมำยควำมวำ่ส่ิง 
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ๆ หน่ึงข้ึนอยู่กับส่ิงอ่ืนเป็นส่ิงก ำหนดพร้อมทั้งเปล่ียนแปลงไปตำมปัจจยัภำยนอกหรือข้ึนอยู่กับ
เง่ือนไขและปัจจยัหลำยอยำ่ง ไม่มีควำมแน่นอนตำยตวัในตวัเอง    
   ค ำวำ่ ส่ิงสัมพทัธ์ คือ ส่ิงท่ีควำมมีอยูข่องมนัข้ึนอยู่กบัส่ิงอ่ืน เปล่ียนแปลงไปตำมส่ิง
อ่ืนไม่ไดด้ ำรงอยูด่ว้ยตวัของมนัเอง เช่น กำรขบัรถดว้ยควำมเร็ว 60 ก.ม./ช.ม. ถำมวำ่เป็นกำรขบัรถเร็ว
หรือไม่ ค  ำถำมน้ียงัตดัสินไม่ไดจ้นกว่ำจะทรำบเสียก่อนวำ่ขบัรถท่ีไหน ถำ้ขบัในเมืองท่ีมีกำรจรำจร
จอแจถือวำ่ขบัรถเร็วเกินไป แต่ถำ้ขบับนถนนซุปเปอร์ไฮเวยถื์อวำ่ขบัรถชำ้ ดงันั้น กำรตดัสินวำ่ ขบัรถ
เร็วหรือไม่จึงเป็นส่ิงสัมพทัธ์หรือข้ึนอยู่กบัสถำนท่ีท่ีรถนั้นวิ่งอยู่ (มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช, 2525, 
หนำ้ 375) 
   ค ำว่ำ สัมพทัธนิยมคือ ลัทธิท่ีถือว่ำ กำรกระท ำไม่ได้ดีหรือชั่ว ถูกหรือผิดอย่ำง
แน่นอนในตวัมนัเอง ดีชัว่ถูกผดิของกำรกระท ำข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขและส่ิงแวดลอ้มท่ีกระท ำ หมำยควำม
ว่ำ ดีชั่วถูกผิดเปล่ียนแปลงไปตำมปัจจยัแวดล้อมท่ีกระท ำ (สุจิตรำ รณร่ืน, 2540, หน้ำ 79) ไม่ได้
ตดัสินท่ีตวักำรกระท ำเป็นหลกั 
   พจนำนุกรมศพัทป์รัชญำ องักฤษ-ไทย (2540, หนำ้ 87) ไดใ้ห้ควำมหมำยของค ำว่ำ 
สัมพทัธนิยมไวว้่ำ  “ทรรศนะท่ีถือว่ำ ควำมจริงหรือคุณค่ำไม่มีอยู่โดยตวัเอง แต่ตอ้งข้ึนอยู่กบัเหตุ
ปัจจยัอ่ืน เช่น ส ำนกัปรัชญำบำงส ำนกัถือวำ่ ควำมดีมิไดมี้อยูเ่ป็นสำกลอยำ่งตำยตวั แต่ข้ึนอยูก่บัควำม
คิดเห็นหรือกำรยอมรับของสังคมแต่ละแห่งแต่ละเวลำ” 
   3.3.1.2  ค่าทางจริยธรรมเป็นส่ิงสัมพัทธ์ ปกติมนุษยถื์อว่ำกำรพูดควำมจริงเป็นส่ิงดี 
กำรโกหกเป็นส่ิงไม่ดี แต่กำรพูดควำมจริงเป็นส่ิงดีเสมอไปหรือไม่ กำรฆ่ำคนบริสุทธ์ิถือว่ำเป็นกำร
กระท ำท่ีเลวแต่ถำ้กำรฆ่ำคนบริสุทธ์ิคนหน่ึงเพื่อช่วยคนจ ำนวนมำก ในกรณีอยำ่งน้ีกำรฆ่ำคนบริสุทธ์ิ
ยงัเป็นกำรกระท ำท่ีผิดอยูห่รือไม่ ปัญหำเหล่ำน้ีจดัอยูใ่นปัญหำท่ีวำ่ ถำ้กำรกระท ำอยำ่งหน่ึงดี มนัจะดี
เสมอไปหรือไม่ ไม่ว่ำจะกระท ำท่ีไหน กระท ำเม่ือไหร่ และท ำแล้วเกิดผลอย่ำงไร เหล่ำน้ีคือปัญหำ
ท่ีวำ่ ค่ำทำงจริยธรรมเป็นส่ิงสัมพทัธ์หรือสมบูรณ์  
   ลทัธิสัมพทัธนิยมเช่ือวำ่ ค่ำทำงจริยธรรมเป็นส่ิงสัมพทัธ์ดว้ยเหตุผลท่ีว่ำ ควำมดีควำมชัว่
ไม่ใช่ส่ิงแน่นอนตำยตวั กำรกระท ำอนัหน่ึงจะดีหรือเลว ถูกหรือผิด ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขปัจจยัหลำยอยำ่ง ใน
สภำพแวดลอ้มอยำ่งหน่ึงกำรกระท ำอยำ่งหน่ึงเป็นกำรกระท ำดี แต่ในสภำพแวดลอ้มอีกอยำ่งหน่ึงกำรกระท ำ
อยำ่งเดียวกนันั้นอำจกลำยเป็นกำรกระท ำท่ีเลวก็ได ้กำรกระท ำจึงไม่ไดดี้หรือเลวในตวัมนัเอง  แต่ควำมดีหรือ
ควำมเลวของกำรกระท ำนั้นสัมพทัธ์หรือข้ึนอยู่กบัปัจจยัอ่ืน ๆ  ลทัธิสัมพทัธนิยมเช่ือวำ่ กำรตดัสินถูกผิดดี
ชัว่ข้ึนอยูก่บัวำ่ใครเป็นผูต้ดัสิน เพรำะผูต้ดัสินยอ่มตดัสินแตกต่ำงกนัไปตำมควำมพอใจของตน เม่ือมีทศันะ
วำ่ดีชัว่ไม่ใช่ส่ิงแน่นอนตำยตวั ชำวสัมพทัธนิยมจึงถือวำ่ ไม่มีหลกัเกณฑ์ท่ีแน่นอนตำยตวัอนัใดอนัหน่ึงท่ี
จะมำช้ีขำดควำมดีควำมเลวของกำรกระท ำได ้เกณฑ์ตดัสินจริยธรรมจึงมีไดห้ลำยเกณฑ์และไม่มีเกณฑ์ใด
เกณฑห์น่ึงท่ีสูงสุดหรือดีกวำ่เกณฑอ่ื์น (มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช, 2525, หนำ้ 376-377) 
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   3.3.1.3  เกณฑ์ตัดสินจริยธรรม ดงัท่ีกล่ำวแล้วว่ำตำมแนวคิดสัมพทัธนิยมควำมดี
ควำมชั่วไม่ตำยตวัข้ึนอยู่กบัส่ิงอ่ืนเป็นส่ิงก ำหนด เช่น  เวลำ สถำนท่ี ดินฟ้ำอำกำศ สภำพแวดล้อม 
สภำพทำงเศรษฐกิจ เป็นตน้ ยอ่มมีส่วนในกำรก ำหนดควำมดีควำมชัว่ แต่อยำ่งไรก็ตำม กล่ำวโดยสรุป 
ปัจจยัหรือเง่ือนไขท่ีเป็นส่ิงก ำหนดดีชัว่มี 2 คือ บุคคลและสังคม ควำมดีควำมชัว่ควำมถูกควำมผิดจึง
ข้ึนอยูก่บัวำ่บุคคลใดและสังคมไหนเป็นผูต้ดัสิน ดงันั้นสัมพทัธนิยมจึงมีสองรูปแบบคือ 
    1) เกณฑ์ตดัสินควำมดีควำมชัว่ข้ึนอยู่กบับุคคลแต่ละคน สัมพทัธนิยมรูปแบบท่ี 1  
ถือว่ำ คนแต่ละคนเป็นผู ้ตัดสินควำมดีควำมชั่วเอำเอง เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคล                       
ชำวสัมพทัธนิยมพวกหน่ึง เช่น พวกโซฟิสท์ซ่ึงเป็นนกัปรัชญำกรีกโบรำณถือวำ่ คนแต่ละคนเป็นผูต้ดัสินทุก
ส่ิ ง เ อ ง  ถู ก -ผิ ด  ดี -ชั่ ว  จึ ง ข้ึ นอยู่ กั บก ำ รตั ด สิ นของแ ต่ ละคน  ส่ิ ง ท่ี ดี คื อ ส่ิ ง ท่ี ฉั นชอบ 
(มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช, 2525, หนำ้ 380)  ดงันั้น แนวคิดน้ีเห็นวำ่ ดีชัว่ข้ึนอยูก่บับุคคล กล่ำวคือกำรท่ี
จะบอกไดว้ำ่กำรกระท ำอนัหน่ึงถูกหรือผดินั้นแลว้แต่วำ่ใครเป็นผูต้ดัสิน ใครชอบอะไรก็บอกวำ่ส่ิงนั้นดี เกลียด
อะไรเขำก็บอกวำ่ส่ิงนั้นชัว่ สมดงัท่ี           โธมสั ฮอบส์ นกัปรัชญำสมยัใหม่ชำวองักฤษกล่ำววำ่ “อะไรก็ตำมอนั
เป็นส่ิงท่ีตรงกบัควำมอยำกหรือควำมประสงค์ของใครคนใดคนหน่ึงเขำเองก็เรียกส่ิงนั้นว่ำดี อะไรก็ตำมท่ีตรง
กบัควำมเกลียดของเขำ เขำก็เรียกมนัวำ่ชัว่ อะไรก็ตำมท่ีเขำเหยียดหยำมเขำก็เรียกว่ำน่ำขยะแขยง ค ำเหล่ำน้ีคือ ดี 
ชัว่ ขยะแขยง เป็นค ำท่ีใชเ้รียกควำมสัมพนัธ์ของส่ิงต่ำง ๆ  กบัผูเ้รียก ไม่มีอะไรท่ีเป็นอยำ่งนั้นในตวัมนัเองอยำ่ง
สมบูรณ์ และก็ไม่มีเกณฑก์ลำงอนัหน่ึงอนัใดท่ีจะตดัสินส่ิงต่ำง ๆ  วำ่ดีหรือชัว่นอกจำกตวับุคคลนัน่เอง” (อำ้งถึง
ใน วทิย ์ วศิทเวทย,์ ม.ป.ป., หนำ้ 61-62) 
   ดว้ยเหตุท่ีคนเรำเกิดมำแตกต่ำงกนั ต่ำงจิตต่ำงใจ อุปนิสัยและอำรมณ์ ควำมรู้สึก รสนิยม
ไม่เหมือนกนั ส่ิงท่ีคนหน่ึงชอบอำจเป็นส่ิงท่ีอีกคนหน่ึงเกลียด ส่ิงท่ีให้ควำมสุขกบับำงคนกลบักลำยเป็น
ควำมทุกข์ของบำงคน ควำมแตกต่ำงเหล่ำน้ีท ำให้คนเรำตดัสินค่ำทำงจริยธรรมแตกต่ำงกนั ดงันั้น ตำม
ทศันะของสัมพทัธนิยมรูปแบบท่ี 1 ควำมดีควำมชัว่ ควำมถูกควำมผิดเปล่ียนไปตำมใจของแต่ละคน ดีชัว่
ถูกผิดไม่ไดเ้ป็นคุณสมบติัท่ีติดอยูก่บักำรกระท ำแต่เป็นกำรแสดงออกถึงควำมรู้สึกของผูพู้ดหรือผูต้ดัสิน
เป็นผูม้อบให้     ดีชั่วจึงข้ึนอยู่กับควำมรู้สึกของแต่ละคน กำรกระท ำต่ำง ๆ นั้นดีหรือเลวข้ึนอยู่กับ
ควำมรู้สึกท่ีกำรกระท ำนั้นก่อใหเ้กิดข้ึนในใจ กำรกล่ำววำ่ ก. เป็นส่ิงดี ก็มีควำมหมำยเพียงวำ่ ก. เป็นส่ิงท่ีฉนั
ชอบ หรือ ก. เป็นส่ิงท่ีฉนัยอมรับ หรือ ก. เป็นส่ิงท่ีฉนัเห็นดว้ยเท่ำนั้นเอง (วทิย ์  วศิทเวทย,์ ม.ป.ป., หนำ้ 63) 
    2) เกณฑ์ตดัสินควำมดีควำมชั่วข้ึนอยู่กับจำรีตประเพณีของแต่ละสังคม
สัมพทัธนิยมรูปแบบท่ี 2 เห็นว่ำ เน่ืองจำกบุคคลแต่ละคนนั้นเขำจะมีลกัษณะหรืออุปนิสัยอยำ่งไรก็
ข้ึนอยู่กบัสังคมท่ีเขำอยู่ สังคมไดป้ลูกฝังควำมรู้สึกและอำรมณ์ทำงศีลธรรมให้แก่เขำโดยผ่ำนจำรีต
ประเพณี กฎหมำย ศีลธรรม และควำมเช่ือทำงศำสนำ สังคมเป็นผูบ้อกวำ่อะไรผิดอะไรถูก ดงันั้นชำว
สัมพทัธนิยมกลุ่มน้ีจึงเสนอวำ่ ควรใชจ้ำรีตประเพณีเป็นเกณฑ์ตดัสินควำมถูก-ผิด ดี-ชัว่ เกณฑ์ตดัสิน
จริยธรรมจึงสัมพทัธ์หรือข้ึนอยูก่บัจำรีตประเพณีของแต่ละสังคม อยำ่งไรก็ตำม สังคมแต่ละสังคมมี
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จำรีตประเพณีท่ีแตกต่ำงกนั กำรใช้เกณฑ์ตดัสินในแต่ละสังคมจึงแตกต่ำงกนัไปดว้ย จึงไม่ควรน ำ
กฎเกณฑข์องสังคมหน่ึงไปตดัสินกำรกระท ำของอีกสังคมหน่ึง 
    กำรท่ีแนวคิดสัมพทัธนิยมสนบัสนุนให้น ำค่ำนิยมขนบธรรมเนียมประเพณี 
กฎหมำย ศีลธรรมและควำมเช่ือทำงศำสนำมำเป็นเกณฑต์ดัสินทำงจริยธรรมโดยมีเหตุผลดงัต่อไปน้ี 
      (1) ในสภำพควำมเป็นจริงโดยปกติทัว่ไป คนเรำมกัตดัสินกำรกระท ำ
ถูกผิดดีชั่วไปตำมค่ำนิยมขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมำย ศีลธรรมและควำมเช่ือทำงศำสนำใน
สังคมท่ีตนอำศยัอยู ่คนท่ีอยู่ในสังคมเดียวกนัมกัติดสินถูกผิดดีชัว่ไปในท ำนองเดียวกนั เน่ืองจำกส่ิง
เหล่ำน้ีไดห้ล่อหลอมใหค้นในสังคมเดียวกนัมีค่ำนิยมท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
      (2) ค่ำนิยมขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมำย ศีลธรรมและควำมเช่ือ
ทำงศำสนำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวติท่ีไดรั้บกำรพิสูจน์แลว้วำ่เป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่
หมู่คณะ หำกปฏิบติัตำมยอ่มน ำประโยชน์และควำมสุขมำให้ ดงันั้นเม่ือ ดีชัว่ ถูกผิด ไม่มีอยูจ่ริง มีแต่
ทุกขก์บัสุขเท่ำนั้น จึงเป็นกำรปลอดภยักวำ่ท่ีจะปฏิบติัตำมแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตท่ีไดรั้บกำรทดสอบ
จำกคนรุ่นก่อน ๆ แลว้วำ่ ดีและมีประโยชน์จึงสืบทอดกนัมำ 
      (3) คนในแต่ละสังคมมกัยึดถือว่ำค่ำนิยมขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมำย 
ศีลธรรมและควำมเช่ือทำงศำสนำในสังคมของตนดีท่ีสุด ถูกท่ีสุด แต่ในควำมเป็นจริงนั้นสังคมแต่ละสังคมย่อมมี
ค่ำนิยมขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมำย ศีลธรรมและควำมเช่ือทำงศำสนำแตกต่ำงกนัออกไปตำมสภำพแวดลอ้มที
เหมำะสม ในแต่ละสังคมย่อมสร้ำงวฒันธรรมท่ีเหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มในสังคมของตน  ดงันั้น จึงไม่ควรน ำ
ค่ำนิยมขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมำย ศีลธรรมและควำมเช่ือทำงศำสนำของสังคมหน่ึงไปตดัสินกำรกระท ำของ
คนในอีกสังคมหน่ึง (มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช, 2525, หนำ้ 384-385) 
   จำกท่ีกล่ำวมำเก่ียวกบัแนวคิดสัมพทัธนิยมทั้งสองรูปแบบท่ีถือวำ่ ดี-ชัว่ ถูก-ผิด ไม่
ตำยตวัและไม่มีอยู่จริง เกณฑ์ตดัสินทำงจริยธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยแ์ต่ละคนและแต่ละสังคมสร้ำงข้ึน
เองตำมควำมเช่ือถือและควำมเหมำะสมของบุคคลและสังคมนั้น ๆ จึงไม่มีเกณฑ์ตดัสินถูกผิดดีชัว่ท่ี
เป็นเกณฑ์สำกล ดังนั้น ค ำว่ำ ดี จึงหมำยถึง ชอบ พอใจ หรือถูกต้องตำมค่ำนิยมขนบธรรมเนียม
ประเพณี กฎหมำย ศีลธรรมและควำมเช่ือทำงศำสนำในสังคมนั้น ๆ ในทำงตรงกนัขำ้มค ำวำ่ ผิดหรือ
ชัว่ หมำยถึง ไม่ชอบ ไม่พอใจ หรือไม่ถูกตอ้งตำมค่ำนิยมขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมำย ศีลธรรม
และควำมเช่ือทำงศำสนำในสังคมนั้น ๆ นัน่เอง 
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 3.3.2  ลทัธิประโยชน์นิยม : จงท าประโยชน์ในมหาชน 
 

   ลัทธิประโยชน์นิยมต้องกำรตอบค ำถำมทำงจริยธรรมท่ีว่ำ ถ้ำกำรกระท ำอันหน่ึง
ก่อใหเ้กิดผลดีต่อส่วนรวมอยำ่งมำก แต่วธีิกำรกระท ำนั้นผิดศีลธรรม มนุษยค์วรกระท ำหรือไม่ มนุษย์
ควรใชผ้ลของกำรกระท ำหรือวธีิกำรกระท ำมำเป็นมำตรฐำนตดัสินควำมถูก ควำมผิด ควำมดี ควำมชัว่
ของกำรกระท ำ แนวคิดน้ีมีประเด็นส ำคญัในกำรศึกษำ ดงัน้ี 
    3.3.2.1 ความหมาของค าว่า ประโยชน์นิยม ประโยชน์ หมำยถึง ส่ิงท่ีมีผลใชไ้ดดี้สมกบั
ท่ีคิดมุ่งหมำยไว ้ผลท่ีไดต้ำมตอ้งกำร ส่ิงท่ีเป็นผลดีหรือเป็นคุณ (รำชบณัฑิตยสถำน, 2546, หนำ้ 665) 
   ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ หมำยถึง ส่ิงท่ีก่อให้เกิดควำมสุขหรือให้หลุดพน้จำกควำมทุกข ์
(วทิย ์   วศิทเวทย,์ ม.ป.ป., หนำ้ 89-90)  
   ประโยชน์นิยม หมำยถึง ทรรศนะทำงจริยศำสตร์ท่ีถือเอำประโยชน์สุขเป็นเกณฑ์
ตดัสินควำมผดิถูกดีชัว่ กล่ำวคือ กำรกระท ำท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขมำกท่ีสุดถือวำ่เป็นกำรกระท ำท่ีดี
(รำชบณัฑิตยสถำน, 2540, หนำ้ 101) 
   ประโยชน์นิยมเป็นลทัธิท่ียอมรับ “ประโยชน์” หรือ “หลกัมหสุข” เป็นรำกฐำนของ
ศีลธรรมโดยถือว่ำ ควำมถูกต้องของกำรกระท ำข้ึนอยู่กับแนวโน้มท่ีกำรกระท ำนั้นจะก่อให้เกิด
ควำมสุข ควำมผดิข้ึนอยูก่บัแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมทุกข ์(สุจิตรำ  รณร่ืน, 2540, หนำ้ 81) 
   ดงันั้น ประโยชน์นิยมคือลทัธิท่ีถือว่ำเกณฑ์ตดัสินควำมดีควำมชัว่อยู่ท่ีผลของกำร
กระท ำเป็นตวัตดัสิน  
   3.3.2.2  ค่าทางจริยธรรมเป็นส่ิงสัมพัทธ์ ลทัธิประโยชน์นิยมมีแนวคิดในเร่ืองค่ำทำง
จริยธรรมคลำ้ยกบัแนวคิดสัมพทัธนิยมกล่ำวคือประโยชน์นิยมเช่ือวำ่ค่ำทำงจริยธรรมเป็นส่ิงสัมพทัธ์ 
โดยถือวำ่ ควำมดีควำมชัว่ไม่ใช่ส่ิงแน่นอนตำยตวั เปล่ียนแปลงไปตำมผลของกำรกระท ำ กำรกระท ำ
อยำ่งเดียวกนัอำจเป็นไดท้ั้งดีและเลว ถูกและผิด ตำมทศันะของประโยชน์นิยม กำรกระท ำโดยตวัมนั
เองไม่จดัว่ำดีหรือเลว แต่อยู่ท่ีมนัก่อให้เกิดผลอย่ำงไร กำรกระท ำอยำ่งเดียวกนั ถำ้ก่อให้เกิดผลดีคือ
ประโยชน์สุข มนัก็เป็นกำรกระท ำท่ีดี ถำ้ผลของมนัก่อใหเ้กิดควำมทุกขม์นัก็เป็นกำรกระท ำท่ีเลว เช่น 
กำรพดูเทจ็ไม่จดัวำ่ดีหรือชัว่ แต่ดูท่ีผลของกำรพูดเท็จวำ่เป็นอยำ่งไร ถำ้พูดเท็จแลว้ก่อให้เกิดควำมสุข 
กำรพูดเท็จนั้นเป็นส่ิงท่ีดี ควรกระท ำ แต่ถำ้พูดเท็จแลว้ก่อให้เกิดควำมทุกข์ กำรพูดเท็จก็เป็นส่ิงท่ีเลว 
ไม่ควรกระท ำ เม่ือเป็นเช่นน้ีเกณฑ์ตดัสินจริยธรรมของประโยชน์นิยมจึงมีลกัษณะสัมพทัธ์คือไม่
แน่นอนตำยตวั 
   3.3.2.3  เกณฑ์ตัดสินจริยธรรม ประโยชน์นิยมถือวำ่ หลกัท่ีจะตดัสินกำรกระท ำอนัใด
อนัหน่ึงวำ่ถูกหรือผดิ ควรท ำหรือไม่ควรท ำอยูท่ี่ผลของกำรกระท ำนั้น ถำ้ท ำแลว้เกิดผลดี ท ำให้มนุษย์
มีควำมสุขมำกข้ึน  กำรกระท ำนั้นก็เป็นกำรกระท ำท่ีถูกตอ้งควรท ำ แต่ถำ้ท ำแลว้เกิดผลเสียมำกกว่ำ
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ผลดี ท ำให้มนุษยมี์ควำมสุขนอ้ยลงกำรกระท ำนั้นก็ผิดไม่ควรท ำ  ในสถำนกำรณ์ท่ีตอ้งเลือกท ำส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง ตวัท่ีจะตดัสินก็คือ ถำ้ผลท่ีจะเกิดข้ึนจำกกำรกระท ำน้ีดีกวำ่กำรกระท ำอ่ืนก็เป็นส่ิงควรท ำ และ
ถำ้ถำมต่อไปวำ่เอำอะไรตดัสินวำ่ผลท่ีเกิดจำกกำรกระท ำนั้นดีกวำ่ผลท่ีเกิดจำกกำรกระท ำน้ี ค  ำตอบก็
คือ อนัท่ีใหป้ระโยชน์สุขมำกกวำ่ถือวำ่ดีกวำ่ 
   ประโยชน์นิยมเห็นดว้ยกบัสุขนิยมท่ีว่ำ ควำมสุขเป็นส่ิงเดียวท่ีดีท่ีสุดส ำหรับมนุษย ์
ไม่มีอะไรมีค่ำในตวัเองมำกกว่ำควำมสุข ทุกส่ิงท่ีถือกันว่ำดีหรือมีค่ำก็เพรำะว่ำมนัท ำให้มนุษย์มี
ควำมสุข ดงันั้นในกำรท่ีจะตดัสินวำ่กำรกระท ำอนัหน่ึงดีหรือเลว ควรท ำหรือไม่ จึงตอ้งใช้ควำมสุข
เป็นตวัตดัสิน กล่ำวคือ กำรกระท ำใดท่ีให้ประโยชน์สุขแก่มนุษยม์ำกกวำ่ กำรกระท ำนั้นก็ดีกวำ่ควร
ท ำมำกกวำ่(มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช, 2525, หนำ้ 406)  
   ประโยชน์นิยมถือว่ำ กำรกระท ำท่ีดีคือ กำรกระท ำท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อคน
ส่วนมำก  วิธีกำรจึงไม่ส ำคญัเท่ำกบัผลท่ีเกิดข้ึน ผลของกำรกระท ำจะเป็นตวัตดัสินควำมถูกควำมผิด
ของกำรกระท ำ และผลท่ีวำ่น้ีคือ ประโยชน์สุขของมหำชน ซ่ึงหมำยถึง หลกัมหสุขนัน่เอง 
   ค ำว่ำ มหสุข หมำยถึงควำมสุขมำกท่ีสุดแก่คนจ ำนวนมำกท่ีสุด  หลักมหสุขไม่
เพียงแต่บอกวำ่ กำรกระท ำท่ีถูก คือกำรกระท ำท่ีก่อให้เกิดควำมสุขมำกท่ีสุด แต่มีเง่ือนวำ่ ควำมสุขน้ี
ไม่ใช่ควำมสุขของผูก้ำรท ำเท่ำนั้น แต่ต้องกระจำยไปสู่คนจ ำนวนมำกท่ีสุดด้วย ดังนั้น ส ำหรับ
ประโยชน์นิยมไม่มีอะไรตำยตวั ถ้ำจะมีอะไรตำยตวั ก็คือหลักมหสุขซ่ึงใช้เป็นเกณฑ์ตดัสินกำร
กระท ำทุกอัน จำรีตประเพณี ศำสนำ กฎหมำยมีไวเ้พื่อควำมสุขของมหำชน ถ้ำส่ิงเหล่ำน้ีไม่น ำ
ควำมสุขมำสู่มหำชนก็ควรยกเลิกและเอำส่ิงอ่ืนท่ีใหค้วำมสุขมำกกวำ่มำแทน (วิทย ์ วิศทเวทย,์ ม.ป.ป.
, หนำ้ 97) 
   จำกท่ีกล่ำวมำเก่ียวกับเกณฑ์ตดัสินทำงจริยธรรมตำมแนวคิดประโยชน์นิยม สรุปได้ว่ำ 
แนวคิดน้ีไม่ใหค้วำมส ำคญักบัเจตนำและวิธีกำรท่ีก่อให้เกิดกำรกระท ำ ใชเ้พียงผลของกำรกระท ำเป็นตวัตดัสิน
ควำมดีควำมชัว่โดยยึดหลกัมหสุขเป็นส ำคญั กำรกระท ำไม่ดีหรือชัว่ในตวัมนัเอง ค่ำทำงจริยธรรมตำมแนวคิด
ประโยชน์นิยมจึงเป็นส่ิงสัมพทัธ์คือดีชัว่ไม่ใช่ส่ิงตำยตวัแต่และเปล่ียนแปลงไปตำมผลของกำรกระท ำ  
 

 3.3.3  ลทัธิมโนธรรมสัมบูรณ์ : จงท าตามจิตส านึก 
 

   ลทัธิมโนธรรมสัมบูรณ์เป็นแนวคิดท่ีตอ้งกำรตอบค ำถำมทำงจริยธรรมท่ีว่ำ ค่ำทำง
จริยธรรมเป็นส่ิงสัมพทัธ์หรือเป็นส่ิงสัมบูรณ์ ถำ้กำรกระท ำอยำ่งหน่ึงดีมนัจะดีเสมอไปหรือไม่ ไม่วำ่
จะกระท ำท่ีไหน ท ำเม่ือไหร่ ท ำแล้วเกิดผลอย่ำงไร มีเกณฑ์ตดัสินทำงจริยธรรมท่ีเป็นมำตรฐำน
แน่นอนตำยตวัหรือไม่ ถำ้มีส่ิงนั้นคืออะไร แนวคิดน้ีเสนอว่ำ ค่ำทำงจริยธรรมเป็นส่ิงสัมบูรณ์และ 
มโนธรรมเป็นเกณฑต์ดัสินคุณค่ำทำงจริยธรรม มีประเด็นส ำคญัในกำรศึกษำ ดงัน้ี 
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   3.3.3.1  ความหมายของค าว่ามโนธรรมสัมบูรณ์ มโนธรรม หมำยถึง ควำมส ำนึกทำง
ศีลธรรมท่ีมนุษยทุ์กคนมีอยูโ่ดยธรรมชำติ ควำมส ำนึกน้ีเป็นเสียงภำยในจิตใจ เป็นจิตส ำนึกภำยในท่ี
บอกเรำวำ่อะไรผิดอะไรถูก (มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช, 2525, หนำ้ 398) ควำมรู้สึกผิดชอบชัว่
ดีและควำมรู้สึกวำ่อะไรควรท ำอะไรไม่ควรท ำอนัเป็นจิตส ำนึกท่ีมีอยูใ่นจิตใจของบุคคล 
   สัมบูรณ์ มีควำมหมำยตรงขำ้มกบัสัมพทัธ์  หมำยถึง ท่ีมีอยู่เอง ท่ีเป็นอยู่เอง ท่ีมีอยู่
ดว้ยตนเอง เป็นอิสระไม่ข้ึนกบัเหตุปัจจยัอ่ืน (รำชบณัฑิตยสถำน, 2540, หนำ้ 1) 
   ส่ิงสัมบูรณ์ หมำยถึงส่ิงท่ีมีอยู่และเป็นอยู่โดยตวัของมนัเองไม่ได้เปล่ียนแปลงไป
หรือข้ึนอยูก่บัส่ิงใด (มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช, 2525, หนำ้ 375) 
   มโนธรรมสัมบูรณ์ คือ ลทัธิท่ีถือวำ่ มโนธรรมเป็นเกณฑ์ตำยตวัเพียงเกณฑ์เดียวท่ีจะ
ตดัสินควำมถูก ควำมผดิ ควำมดี ควำมชัว่ของกำรกระท ำ (สุจิตรำ   รณร่ืน, 2540, หนำ้ 85) 
   3.3.3.2 ค่าทางจริยธรรมเป็นส่ิงสัมบูรณ์ ลทัธิมโนธรรมสัมบูรณ์ถือวำ่ค่ำทำงจริยธรรม
เป็นส่ิงสัมบูรณ์คือแน่นอนตำยตวั จึงจดัอยูใ่นแนวคิดสัมบูรณนิยม  สมบูรณนิยมคือ ทศันะท่ีเห็นว่ำ    
ค่ำทำงจริยธรรมเป็นส่ิงสัมบูรณ์ในตวัมนัเอง ควำมดีควำมชัว่เป็นส่ิงแน่นอนตำยตวั ควำมดีควำมชัว่
เป็นส่ิงท่ีมีอยู่ดว้ยตวัของตวัเอง ไม่เปล่ียนแปลงไปตำมเง่ือนไข ไม่ข้ึนอยู่กบัผลของกำรกระท ำ ไม่
ข้ึนกบัควำมเห็นหรือกำรก ำหนดของบุคคลหรือสังคม  สัมบูรณ์นิยมถือว่ำ เกณฑ์ตดัสินจริยธรรมท่ี
ถูกตอ้งท่ีสุดนั้นมีเพียงเกณฑเ์ดียวและเป็นเกณฑท่ี์แน่นอนตำยตวั ดงันั้นแนวคิดน้ีจึงเห็นวำ่มีมำตรฐำน
ตำยตวัท่ีแน่นอนอนัใดอนัหน่ึงมำตดัสินควำมดีได ้(วิทย ์วิศทเวทย,์ ม.ป.ป, หน้ำ 61) ส่ิงนั้น คือ มโน
ธรรม 
   3.3.3.3 เกณฑ์ตัดสินจริยธรรม มโนธรรมสัมบูรณ์เสนอมำตรกำรในกำรตดัสินกำร
กระท ำของมนุษยว์ำ่ กำรกระท ำอย่ำงหน่ึงจะดีหรือชัว่ ถูกหรือผิด ควรท ำหรือไม่ควรท ำตอ้งใช้มโน
ธรรมตดัสิน กำรกระท ำท่ีสอดคลอ้งกบัมโนธรรม ถือวำ่เป็นกำรกระท ำท่ีถูกหรือดี  ถำ้ขดัแยง้กบัมโน
ธรรมถือเป็นกำรกระท ำท่ีผดิหรือเลว 
   ลทัธิมโนธรรมสัมบูรณ์ถือวำ่ มนุษยเ์รำมีมโนธรรมประจ ำใจอยูด่ว้ยกนัทุกคน มโน
ธรรมน้ีเป็นจิตส ำนึกภำยในท่ีบอกให้เรำรู้ไดท้นัทีว่ำ อะไรดีอะไรชัว่ โดยท่ีเรำไม่ตอ้งคิดหำเหตุผล
หรืออำ้งอิงหลกัเกณฑ์ใด ๆ เช่น  เม่ือเรำเห็นพี่น้องร่วมทอ้งเดียวกนัแต่งงำนกนัเองเรำก็รู้สึกข้ึนมำ
ทนัทีว่ำเป็นกำรกระท ำท่ีไม่ถูกตอ้ง ทั้ง ๆ ท่ีเรำก็อธิบำยไม่ได้เหมือนกนัว่ำ ท ำไมพี่น้องจึงแต่งงำน
กนัเองไม่ได ้แต่ควำมรู้สึกของเรำบอกเรำเช่นนั้น ควำมรู้สึกอยำ่งน้ีเรียกวำ่ มโนธรรม 
   ในประเด็นค ำถำมท่ีวำ่ มโนธรรมบอกให้เรำรู้ไดอ้ยำ่งไรว่ำส่ิงน้ีดี ส่ิงน้ีชัว่ ลทัธิมโน
ธรรมสัมบูรณ์อธิบำยว่ำ ควำมดี ควำมชั่วมีอยู่ในกำรกระท ำอย่ำงเป็นวตัถุวิสัย ค  ำว่ำวตัถุวิสัย
หมำยควำมว่ำ ข้ึนอยู่กบัวตัถุหรือส่ิงท่ีถูกตดัสิน ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัควำมรู้สึกชอบไม่ชอบของผูต้ดัสิน 
มนุษยมี์ควำมสำมำรถในกำรรับรู้ส่ิงต่ำง ๆ ไดเ้องโดยตรง ควำมสำมำรถในกำรรับรู้ไดเ้องโดยตรงน้ี 
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เรียกว่ำ อินทรีย ์ตำ หู จมูก ล้ิน กำย เป็นอินทรียท่ี์ท ำให้เรำรู้ถึง รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสัไดโ้ดยตรง 
กำรท่ีมโนธรรมบอกเรำวำ่ กำรกระท ำน้ีมีควำมดีหรือควำมชัว่อยู่ในตวัก็เป็นกำรรับรู้โดยตรงเช่นกนั 
เม่ือเรำมีล้ินเป็นอินทรียรั์บรู้ควำมหวำนของน ้ ำตำลไดโ้ดยตรง เรำก็มีมโนธรรมเป็นอินทรียรั์บรู้ควำม
ดีของกำรพดูควำมจริงไดโ้ดยตรงเช่นกนั 
   รูป เสียง กล่ิน รส สัมผสั เป็นคุณสมบติัทำงกำยภำพ เป็นส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม จึงตอ้ง
อำศยัอินทรียท่ี์เป็นรูปธรรม คือ อินทรียท์ำงกำย อนัไดแ้ก่ ประสำทสัมผสัทั้ง 5 เป็นเคร่ืองรับรู้ ส่วนดี-
ชัว่ ถูก-ผิด เป็นคุณสมบติัทำงจริยธรรม เป็นส่ิงท่ีเป็นนำมธรรม มองเห็นไม่ได ้จบัตอ้งไม่ได ้แต่รับรู้
ไดด้ว้ยอินทรียท์ำงจิตหรือวิญญำณท่ีเป็นนำมธรรมเช่นกนั อินทรียท์ำงจิตหรือควำมสำมำรถรับรู้ค่ำ
ทำงจริยธรรมน้ีชำวมโนธรรมสัมบูรณ์บำงพวกเรียกว่ำ ปัญญำ (intellect) บำงพวกก็เรียกว่ำ อินทรีย์
ทำงศีลธรรม (moral faculty) บำงพวกก็เรียกวำ่ มโนธรรม 
   ลัทธิมโนธรรมสัมบูรณ์เช่ือว่ำ มโนธรรมหรืออินทรีย์ทำงศีลธรรมน้ีมนุษย์มีอยู่
ดว้ยกนัทุกคนในฐำนะท่ีเกิดมำเป็นมนุษย ์เป็นส่ิงท่ีติดตวัมำกบัมนุษยม์ำตั้งแต่เกิด แต่กำรท่ีมนุษยมี์
ควำมเห็นแตกต่ำงกนัในเร่ืองควำมดีควำมชัว่ทั้ง ๆ ท่ีมีมโนธรรมเหมือนกนั ทั้งน้ีเพรำะมนุษยไ์ม่ไดมี้
แต่เพียงปัญญำหรือมโนธรรมเท่ำนั้น มนุษยย์งัมีกิเลส ตณัหำและอำรมณ์ดว้ย ส่ิงเหล่ำน้ีไดบ้ดบงัมโน
ธรรมของมนุษยใ์ห้เห็นผิดเป็นชอบ เห็นดีเป็นชัว่ได ้ท่ีเป็นเช่นน้ีเพรำะมโนธรรมของคนเหล่ำนั้นยงั
อยู่ในสภำพแฝง สภำพแฝงน้ีตอ้งไดรั้บกำรพฒันำจึงจะกลำยเป็นสภำพจริง  มโนธรรมของคนซ่ึงยงั
ไม่ไดรั้บกำรพฒันำให้เป็นจริงอำจท ำให้เขำไม่เห็นควำมดีท่ีถูกตอ้งก็ได ้อยำ่งไรก็ตำมลทัธิมโนธรรม
สัมบูรณ์เช่ือว่ำ ท่ีคนเรำเห็นต่ำงกนัเร่ืองศีลธรรม ควำมดีควำมชัว่ ควำมถูกควำมผิดนั้นเพรำะอินทรีย์
ทำงศีลธรรมหรือปัญญำไดรั้บกำรพฒันำไม่เท่ำกนั แต่ในบรรดำคนท่ีไดรั้บกำรพฒันำถึงขีดแลว้เขำจะ
เห็นเหมือนกันว่ำอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิด (วิทย  วิศทเวทย์,  ม.ป.ป.,  หน้ำ 76-83, 
มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช, 2525,    หนำ้ 392-401) 
 

 3.3.4  ลทัธิของค้านท์  :  จงท าตามหน้าที ่
 

   คำ้นท์ (Kant :1724-1804) เป็นนกัปรัชญำท่ีมีช่ือเสียงชำวเยอรมนั ปรัชญำจริยธรรม
ของคำ้นทต์อ้งกำรตอบปัญหำท่ีวำ่ ถำ้กำรกระท ำอยำ่งหน่ึงก่อให้เกิดผลดีอย่ำงมหำศำล แต่วิธีกำรนั้น
เลวร้ำย กำรกระท ำอยำ่งน้ีถูกหรือผิด เรำควรใชผ้ลของกำรกระท ำหรือวิธีกำรกระท ำเป็นเคร่ืองตดัสิน
ควำมถูกควำมผิดของกำรกระท ำ  คำ้นท์เป็นนักปรัชญำผูมี้ทรรศนะว่ำ ศีลธรรมเป็นคนละเร่ืองกบั
ควำมสุข กำรกระท ำท่ีผิดหลกัศีลธรรมแมจ้ะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่มนุษยม์ำกเพียงใดก็ยงัคงเป็น
กำรกระท ำท่ีเลว ดงันั้นหลกักำรจึงส ำคญักวำ่ผลได ้ลทัธิของคำ้นทมี์ช่ือเรียกอีกอยำ่งหน่ึงวำ่ เจตจ ำนง
นิยม เพรำะแนวคิดน้ีถือเอำเจตนำเป็นเกณฑต์ดัสินกำรกระท ำ 
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   3.3.4.1 ความหมายของค าว่า เจตจ านงนิยม ในกำรท ำควำมเขำ้ใจแนวคิดของคำ้นท์
จ  ำเป็นตอ้งท ำควำมเขำ้ใจค ำ 3 ค ำคือ 
    เจตนำ หมำยถึง ตั้งใจ จงใจ มุ่งหมำย (รำชบณัฑิตยสถำน, 2556, หนำ้ 333) 
    เจตจ ำนง  หมำยถึง  ควำมจงใจ แรงปรำรถนำซ่ึงเป็นพลงัอยำ่งหน่ึงท่ีผลกัดนัให้
มนุษยก์ระท ำกำรต่ำง ๆ (รำชบณัฑิตยสถำน, 2540, หนำ้ 106) 
    เจตจ ำนงนิยมคือ ลทัธิท่ีถือเอำเจตนำหรือแรงจูงใจท่ีก่อให้เกิดกำรกระท ำเป็น
มำตรกำรในกำรตดัสินกำรกระท ำ 
  ดงันั้น ลทัธิของคำ้นท์คือลัทธิท่ีถือเจตนำหรือแรงจูงใจเป็นเกณฑ์ตดัสินคุณค่ำทำง
จริยธรรม 
  3.3.4.2  ค่าทางจริยธรรมเป็นส่ิงสัมบูรณ์ ลทัธิของคำ้นท์หรือท่ีเรียกว่ำ เจตจ ำนงนิยม
เป็นแนวคิดท่ีถือวำ่ ค่ำทำงจริยธรรมเป็นส่ิงสัมบูรณ์ หมำยควำมวำ่ ดีชัว่ ถูกผิดซ่ึงเป็นค่ำทำงศีลธรรม
นั้นจะตอ้งตำยตวัเป็นสำกลไม่เปล่ียนแปลงไปตำมส่ิงใด ไม่วำ่จะเป็นบุคคล สังคมหรือสภำพแวดลอ้ม
ใดๆ กำรกระท ำใดก็ตำมถำ้เป็นกำรกระท ำท่ีดี จะกระท ำท่ีไหน เม่ือไหร่ ย่อมตอ้งเป็นกำรกระท ำท่ีดี
เสมอ  คำ้นท์ไม่เห็นดว้ยกบัแนวประโยชน์นิยมท่ีถือผลของกำรกระท ำเป็นเกณฑ์ตดัสินควำมดีควำม
ชัว่เพรำะ ผลก็คือประโยชน์ กำรกระท ำดีคือกำรกระท ำท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ แต่ประโยชน์ไม่ไดเ้ป็น
ส่ิงตำยตวัเปล่ียนแปลงไปตำมเวลำและส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นถำ้ถือประโยชน์เป็นเคร่ืองตดัสิน ควำมดีก็
เป็นส่ิงท่ีเปล่ียนไปเปล่ียนมำไดไ้ม่คงท่ีแน่นอน  
  3.3.4.3  เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม คำ้นท์เสนอว่ำ กำรจะตดัสินว่ำกำรกระท ำนั้นดี
หรือเลวตอ้งดูท่ีเจตนำหรือแรงจูงใจท่ีก่อให้เกิดกำรกระท ำนั้น ถำ้กำรกระท ำนั้นเกิดจำกเจตนำดีมนัก็
เป็นกำรกระท ำท่ีดีแต่ถำ้เกิดจำกเจตนำชัว่ มนัก็เป็นกำรกระท ำท่ีชัว่ กำรท่ีคำ้นท์หรือแนวคิดเจตจ ำนง
นิยมถือเอำเจตนำเป็นตวัตดัสินกำรกระท ำเพรำะเจตนำจะมีอยู่ทุกคร้ังท่ีมีกำรกระท ำ และเจตนำนั้น
เป็นส่ิงท่ีอยู่ในควำมควบคุมของผูก้ระท ำ เจตนำหรือแรงจูงใจจึงเป็นส่ิงส ำคญัท่ีสุดในกำรพิจำรณำ
ปัญหำทำงศีลธรรม (สุจิตรำ รณร่ืน, 2540, หนำ้ 84) 
   ค้ำนท์ถือว่ำแรงจูงใจท่ีผลักดันให้มนุษย์กระท ำหรือไม่ท ำส่ิงใดมี 2 ประกำรคือ 
เหตุผล ซ่ึงทำงศำสนำเรียกวำ่ปัญญำ กบั อำรมณ์ ซ่ึงทำงศำสนำวำ่กิเลสตณัหำ คำ้นทถื์อวำ่ กำรท ำตำม
เหตุผลเป็นกำรท ำตำมกฎศีลธรรมซ่ึงเป็นคุณค่ำท่ีแทจ้ริงของมนุษย ์ถำ้มนุษยท์  ำตำมอำรมณ์ควำมรู้สึก 
มนุษยจ์ะหนัเหออกจำกหลกักำรไปคิดถึงประโยชน์สุขท่ีเกิดจำกกำรกระท ำ คำ้นทคิ์ดวำ่ ถำ้มนุษยท์  ำ
ตำมเหตุผลเขำจะท ำตำมกฎศีลธรรม คำ้นทเ์ช่ือวำ่คนท่ีใชเ้หตุผลทุกคนจะตอ้งเห็นดว้ยกบักฎศีลธรรม
ต่อไปน้ี คือ 1)  จงท ำตำมหลักกำรท่ีท่ำนจงใจจะให้เป็นกฎสำกลได้ และ2)  จงอย่ำใช้มนุษยเ์ป็น
เคร่ืองมือเพื่อกำรใด ๆ 
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   ชีวติท่ีสมบูรณ์ส ำหรับคำ้นทคื์อ ชีวิตท่ีอยูก่บัศีลธรรม นัน่คือ อยูก่บัหนำ้ท่ีมิใช่อยูก่บั
ควำมสุขหรือควำมรู้สึก ศีลธรรมจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือ ควำมส ำนึกในหน้ำท่ีชนะแรงผลักดนัของ
อำรมณ์ควำมรู้สึกได ้ส ำหรับคำ้นท ์กำระท ำท่ีถูกคือ กำรกระท ำท่ีเกิดจำกเจตนำดี กำรกระท ำท่ีเกิดจำก
เจตนำดี คือ กำรกระท ำท่ีเกิดจำกส ำนึกในหนำ้ท่ี กำรกระท ำท่ีเกิดจำกส ำนึกในหนำ้ท่ีคือ กำรกระท ำท่ี
เกิดจำกเหตุผล กำรกระท ำท่ีเกิดจำกเหตุผล คือกำรกระท ำท่ีเกิดจำกกฎศีลธรรม 
   ส ำหรับคำ้นทก์ำรกระท ำท่ีดี คือ กำรท ำตำมเหตุผล กำรท ำตำมเหตุผลคือ กำรท ำตำม
หลกักำรท่ีว่ำ จงอยำ่ใชม้นุษยเ์ป็นเคร่ืองมือเพื่อกำรใด ๆ คำ้นทถื์อว่ำมนุษยเ์ป็นส่ิงมีค่ำในตวัเอง เป็น
จุดหมำยในตวัเอง ดงันั้นกำรใช้มนุษยเ์ป็นเคร่ืองมือเพื่อบรรลุเป้ำหมำยใด ๆ ย่อมเป็นส่ิงผิดศีลธรรม
เสมอ ไม่วำ่เป้ำหมำยนั้นจะเป็นไปเพื่อตวัเองหรือผูอ่ื้นก็ตำม กำรโกหกผิดก็เพรำะวำ่เป็นกำรใช้คนท่ี
ถูกโกหกเป็นเคร่ืองมือเพื่อบรรลุวตัถุประสงคอ์ยำ่งใดอยำ่งหน่ึง ถำ้โกหกหลอกลวงเอำทรัพยข์องผูอ่ื้น
กเ็ท่ำกบัใชค้นท่ีถูกหลอกเป็นเคร่ืองมือของเรำ กำรท่ีหมอโกหกคนไขเ้พื่อไม่ใหช็้อคตำยแมจ้ะเป็นกำร
กระท ำเพื่อคนไขเ้องก็ผดิเพรำะใชค้นไขเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อตวัคนไขเ้อง นกัศึกษำอำจรู้สึกประหลำดใจ
ท่ีทรำบเช่นน้ี แต่หลกัของคำ้นทน์ั้นเขม้งวดมำก ถำ้ผดิกฎศีลธรรมก็ถือวำ่เป็นกำรกระท ำท่ีผิดทนัที ไม่
ว่ำท ำแล้วจะเกิดผลดีมำกแค่ไหนต่อใครก็ตำม แมก้ำรฆ่ำตวัตำยตำมหลกัของคำ้นท์ก็ตอ้งถือว่ำผิด
เ พ ร ำ ะ เ ป็ น ก ำ ร ใ ช้ ชี วิ ต ข อ ง ต น เ อ ง เ ป็ น เ ค ร่ื อ ง มื อ ช่ ว ย ใ ห้ ต น พ้น จ ำ ก ค ว ำ ม ทุ ก ข ์
(มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช, 2525, หนำ้ 413) 
   จำกท่ีกล่ำวมำเก่ียวเกณฑ์ตดัสินค่ำทำงจริยธรรมตำมทรรศนะของค้ำนท์ แม้ค้ำนท์ไม่ได้
คำดหวงัผลของกำรกระท ำโดยตรงเหมือนแนวคิดประโยชน์นิยม แต่สำมรถถำมต่อไดว้่ำ คำ้นท์ตั้งกฎจริยธรรม
ข้ึนมำเพื่อ     จุดมุ่งหมำยะไร อำจอนุมำนไดว้ำ่เพื่อหลกัใหญ่ท่ีวำ่ เม่ือคนยึดหลกักำรหรือท ำตำมเหตุผลแลว้จะท ำ
ใหส้ังคมโดยส่วนรวมอยูก่นัอยำ่งสงบสุข แต่วิธีกำรท่ีจะไปสู่ควำมสงบของส่วนรวมในทรรศนะของคำ้นทม์ำจำก
กำรท่ีแต่ละคนท ำตำมเหตุผลหรือท ำตำมหน้ำท่ี มิใช่กำรท ำเพื่อหวงัผลใด  ๆและมิใช่ท ำจำกแรงกระตุน้ของ
อำรมณ์ ดงันั้น เม่ือทุกคนยึดหลกักำรของคำ้นทอ์ยำ่งจริงจงัแลว้ แน่นอนท่ีสุดส่ิงท่ีตำมมำหลงัจำกกำรท ำตำมกฎ
ศีลธรรมแลว้ คือ ควำมสุขใจของกำรไดท้  ำควำมดี และผลรวมสูงสุดคือ ควำมสงบสุขซ่ึงมำจำกกำรเคำรพสิทธ์ิใน
ตวับุคคลซ่ึงกนัและกนั              (ไพลิน  เตชะววิฒันสิทธ์ิ., 2538, หนำ้ 38) 

3.4 เกณฑ์ตัดสินคุณค่าจริยธรรมตามแนวคดิทางศาสนา 
 

 ดงัท่ีได้ศึกษำแนวคิดเก่ียวกบัชีวิตตำมแนวคิดทำงศำสนำต่ำงๆ มำแล้วนั้นจะเห็นได้ว่ำแต่ละ
ศำสนำมีกำรอธิบำยกำรเกิดข้ึนของชีวิตและจุดมุ่งหมำยของชีวิตแตกต่ำงกนั แต่อย่ำงไรก็ตำม ทุก
ศำสนำมีควำมตอ้งกำรคลำ้ยคลึงกนัในเร่ืองกำรด ำรงชีวิตร่วมกนัของมนุษยคื์อ ตอ้งกำรให้ทุกคนละ
เวน้จำกควำมชัว่และประพฤติแต่ควำมดี ในท่ีน่ีจะศึกษำวำ่ แต่ละศำสนำอธิบำยเร่ืองควำมดีควำมชัว่ไว้
อยำ่งไร และใชห้ลกัเกณฑอ์ะไรในกำรตดัสินควำมดีควำมชัว่หรือท่ีเรียกวำ่เกณฑต์ดัสินจริยธรรม 
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 3.4.1  เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมตามแนวคิดทางพุทธศาสนา 
 

   พระธรรมปิฎก (ป.อ.  ปยตฺุโต) (2541, หนำ้ 162) กล่ำววำ่ “เร่ืองควำมดีและควำมชัว่มกั
มีปัญหำเก่ียวกบัควำมหมำยและหลกัเกณฑ์ท่ีจะวินิจฉยั เช่นวำ่ อะไรและอยำ่งไรจึงจะเรียกวำ่ดี อะไร
และอย่ำงไรจึงจะเรียกว่ำชั่ว อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำเช่นน้ีมกัมีมำกเฉพำะในภำษำไทยเท่ำนั้น ส่วน
ในทำงธรรมท่ีใชค้  ำบญัญติัจำกภำษำบำลี ควำมหมำยและหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัเร่ืองน้ีนบัไดว้่ำชดัเจน” 
ซ่ึงเกณฑ์ตดัสินจริยธรรมตำมแนวคิดทำงพุทธศำสนำใช้กฎแห่งกรรมเป็นเกณฑ์ส ำคญัในกำรตดัสิน
ควำมดีควำมชัว่มีประเด็นส ำคญัในกำรศึกษำดงัน้ี 
   3.4.1.1  ความหมายของค าว่า บุญบาป ในกำรศึกษำเกณฑ์ตดัสินควำมดีควำมชัว่ตอ้ง
ท ำควำมเขำ้ใจค ำวำ่ บุญบำปก่อนซ่ึงควำมหมำยของค ำวำ่บุญบำปคือ 

 บุญ  หมำยถึง เคร่ืองช ำระสันดำน คือช ำระฟ้ืนฟูจิตให้สะอำด (พระธรรมปิฎก             
(ป.อ.  ปยุตฺโต), 2541, หน้ำ 168 ) บุญ แปลว่ำ ส่ิงท่ีช ำระจิตสันดำนให้หมดจด บุญ  คือ ควำมดี ควำมถูกตอ้ง 
ควำมสะอำด กรรมดี เม่ือท ำแลว้เป็นเหตุให้ผูท้  ำมีใจสบำย มีควำมสุขควำมเจริญกำ้วหน้ำ ควำมบริสุทธ์ิ ควำม
หมดจดผอ่งใส จนเป็นเหตุใหถึ้งสุคติภูมิ และใหถึ้งควำมส้ินกิเลสได ้

 บำป  หมำยถึง  ส่ิงท่ีท ำให้ถึงวฎัทุกข ์หรือส่ิงท่ีท ำให้ถึงทุคติ (ส่ิงท่ีท ำให้ตกไปในท่ี
ชัว่)   ((ป.อ.  ปยตฺุโต), 2541, หนำ้ 168) บำป แปลวำ่กรรมท่ีท ำให้สัตวถึ์งทุคติ กรรมอนัเป็นเหตุให้ไปอบำย 
บำป คือ ควำมชัว่ ควำมผดิ ควำมมวัหมองซ่ึงท ำแลว้เป็นเหตุให้ผูท้  ำไดรั้บควำมมวัหมอง ตกต ่ำได้รับควำม
เดือดร้อน จนถึงเป็นเหตุใหไ้ปถึงทุคติภูมิ 
  3.4.1.2  เกณฑ์ตัดสินความดีความช่ัว ปัญหำเก่ียวกบักำรกระท ำของมนุษยว์ำ่กำรกระท ำ
อยำ่งไรถูกผดิ ดีชัว่ บุญบำป พุทธศำสนำอธิบำยดว้ยกฎแห่งกรรมซ่ึงมีประเด็นส ำคญัในกำรศึกษำ ดงัน้ี 
    1) กฎแห่งกรรม ดีชัว่ บุญบำปข้ึนอยู่กบักรรม คือกำรกระท ำของมนุษย ์กำรกระท ำท่ี
เรียกวำ่กรรมนั้น พุทธศำสนำหมำยถึง กำรกระท ำท่ีประกอบดว้ยเจตนำ เกณฑ์วินิจฉยักรรมดีและกรรมชัว่ มีว่ำ 
ในแง่ของกรรม ให้ถือเอำเจตนำเป็นหลักตดัสินว่ำเป็นกรรมหรือไม่ และในแง่ท่ีว่ำกรรมนั้นดีหรือชั่วให้
พิจำรณำหลกัเกณฑซ่ึ์งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโต) (2541, หนำ้ 179-180) อธิบำยไว ้ดงัน้ี 
     (1) เกณฑห์ลกั ตดัสินดว้ยควำมเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล โดย 
      ก.  พิจำรณำมูลเหตุว่ำ เป็นเจตนำท่ีเกิดจำกกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ 
อโมหะ หรือเกิดจำก อกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ 
      ข.  พิจำรณำตำมสภำวะวำ่ เป็นสภำพเก้ือกูลแก่ชีวิตจิตหรือไม่ ท ำให้จิต
สบำย ไร้โรค ปลอดโปร่ง ผอ่งใสหรือไม่ ส่งเสริมหรือบัน่รอนคุณภำพและสมรรถภำพของจิต ช่วยให ้ 
กุศลธรรม (สภำพท่ีเก้ือกลู) ทั้งหลำยงอกงำมข้ึน อกุศลธรรมทั้งหลำยลดนอ้ยลง หรือท ำให้กุศลธรรม
ลดนอ้ยลง อกุศลธรรมทั้งหลำยเจริญงอกงำมข้ึน ตลอดจนมีผลต่อบุคลิกภำพอยำ่งไร 
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     (2)  เกณฑ์ร่วม  ใช้มโนธรรม หลกักำรยอมรับของวิญญูชนและลกัษณะผล
ของกำรกระท ำ ดงัน้ี 
      ก. มโนธรรม คือ ควำมรู้สึกผิดชอบชัว่ดีของตนเอง พิจำรณำว่ำ กำรท่ี
กระท ำนั้นตนเองติเตียนตนเองไดห้รือไม่ เสียควำมเคำรพตนเองหรือไม่ 
      ข. พิจำรณำควำมยอมรับของวิญญูชน หรือนกัปรำชญ์หรือบณัฑิตชน 
วำ่เป็นส่ิงท่ีวญิญูชนยอมรับหรือไม่ ช่ืนชมหรือสรรเสริญหรือต ำหนิติเตียน 
      ค. พิจำรณำลักษณะผลของกำรกระท ำทั้ งต่อตนเองและผู ้อ่ืน โดย
พิจำรณำวำ่เป็นกำรเบียดเบียนตน เบียดเบียนผูอ่ื้น ท ำตนเองหรือผูอ่ื้นให้เดือดร้อนหรือไม่ และเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขหรือเป็นไปเพื่อโทษทุกข ์ทั้งแก่ตนและผูอ่ื้นหรือไม่  
    กล่ำวโดยสรุปเกณฑต์ดัสินควำมดีควำมชัว่ในพุทธศำสนำ ถือ กฎแห่งกรรมเป็น
เกณฑส์ ำคญัในกำรตดัสินเพรำะพุทธศำสนำถือวำ่มนุษยมี์อิสระในกำรเลือกท่ีจะกระท ำเม่ือเลือกแลว้ก็
ตอ้งรับผลของกำรกระท ำดว้ย กำรกระท ำทุกอย่ำงมีผล อยำ่งไรก็ตำม กำรกระท ำหรือกำรปฏิบติัท่ีจะ
ถือว่ำมีค่ำทำงจริยธรรมนั้นพุทธศำสนำถือวำ่จะตอ้งเป็นกำรกระท ำท่ีเกิดจำกควำมจงใจหรือมีเจตนำ
ก ำกบัตลอดเวลำ สมดงัท่ีพระพุทธเจำ้ไดท้รงตรัสว่ำ “ดูกรภิกษุทั้งหลำย เรำกล่ำวเจตนำว่ำเป็นกรรม 
บุคคลจงใจแลว้ยอ่มกระท ำกรรมทำงกำย ทำงวำจำหรือทำงใจ” “บุคคลหวำ่นพืชเช่นไรยอ่มไดรั้บผล
เช่นนั้น” 
    2) ศีล 5 นอกจำกกฎแห่งกรรมแลว้พุทธศำสนำใช้ศีล 5 เป็นพื้นฐำนในกำร
ตดัสินกำรกระท ำของมนุษย ์ศีล 5 เป็นเกณฑ์ตดัสินควำมเป็นมนุษยแ์ละกำรอยูร่่วมกนัในสังคมอยำ่ง
สันติสุข ศีล 5 เป็นจริยธรรมพื้นฐำนของมนุษยเ์รียกว่ำ มนุษยธรรม หมำยถึงธรรมท่ีท ำให้คนเป็น
มนุษย ์
    ศีล คือ ควำมประพฤติทำงกำยและวำจำ กำรรักษำกำยและวำจำให้เรียบร้อย ขอ้ปฏิบติั
ส ำหรับควบคุมกำยและวำจำให้ตั้งอยูใ่นควำมดีงำม กำรรักษำปกติตำมระเบียบวินยั ปกติมำรยำทท่ีปรำศจำก
โทษ ควำมสุจริตทำงกำยวำจำและอำชีพ (พระพรหมคณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), 2551, หน้ำ 391) ศีลในทำง    
พุทธศำสนำมีหลำยระดบัระเอียดประณีตข้ึนตำมระดบัของกำรพฒันำตนคือ ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 ศีล 311 
ในท่ีน้ีจะศึกษำเฉพำะศีล 5 ซ่ึงศีลหำ้แต่ละขอ้มีรำยละเอียดดงัน้ี 
    ศีลหำ้ขอ้ท่ี 1 ปำณำติปำตำ เวรมณี คือ เจตนำงดเวน้จำกำรท ำลำยชีวติสัตว ์
    ควำมมุ่งหมำยในกำรบญัญติัศีลขอ้น้ีคือ เพื่อให้มนุษยอ์บรมจิตใจของตนให้
คลำยควำมโหดเห้ียม ใหมี้ควำมเมตตำต่อกนัและเผือ่แผแ่ก่สัตวท์ั้งปวงดว้ย เห็นชีวิตของผูอ่ื้นเสมอกบั
ชีวติของตนเองและใหมี้เมตตำในสัตวทุ์กชนิด 
    ค ำว่ำสัตว์หมำยรวมเอำทั้ งมนุษย์และสัตว์เดรัจฉำน ค ำว่ำฆ่ำมีควำมหมำย
ครอบคลุมมำถึงกำรทรมำน ท ำร้ำย หรือก่อควำมเจบ็ปวดทำงกำยและทำงใจดว้ย 
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    เกณฑใ์นกำรตดัสินกำรผดิศีลขอ้ 1 มีดงัน้ี 1) สัตวน์ั้นมีชีวติ 2) รู้วำ่สัตวน์ั้นมีชีวิต 
3) มีเจตนำจะฆ่ำ 4) พยำยำมฆ่ำ และ5) สัตวน์ั้นตำยเพรำะถูกฆ่ำ 
    ศีลห้ำขอ้ท่ี 2 อทินนำทำนำ  เวรมณี  คือ  เจตนำงดเวน้จำกำรถือเอำส่ิงของท่ี
เจำ้ของไม่ไดใ้หด้ว้ยอำกำรขโมย 
    ควำมมุ่งหมำยในกำรบญัญติัศีลขอ้น้ี คือ เพื่อให้ทุกคนเคำรพในกรรมสิทธ์ิของ
ผูอ่ื้น เวน้กำรท ำมำหำกินท่ีทุจริต ประกอบอำชีพในทำงมิจฉำชีพ ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นในกำรเล้ียงชีพ 
    กำรลกัทรัพยห์มำยรวมเอำกำรฉอ้โกง ปลน้ กรรโชก หรือกระท ำกำรใดๆเพื่อให้
ไดท้รัพยสิ์นของคนอ่ืนมำโดยเจำ้ของมิไดเ้ตม็ใจ 
    เกณฑ์ในกำรตดัสินกำรผิดศีลขอ้ 2 มีดงัน้ี 1) ของนั้นมีเจำ้ของหวงแหน 2) รู้ว่ำ
ของนั้นเจำ้ของหวงแหน 3) ตั้งใจลกัส่ิงของนั้น 4) พยำยำมลกัส่ิงของนั้น และ5) ไดส่ิ้งของนั้นมำดว้ย
ควำมพยำยำมนั้น 
    ศีลหำ้ขอ้ท่ี 3  กำเมสุมิจฉำจำรำ  เวรมณี  คือ เจตนำงดเวน้จำกกำรประพฤติผิดใน
กำมทั้งหลำย 
    ควำมมุ่งหมำยในกำรบญัญติัศีลข้อน้ีคือ เพื่อให้มนุษย์สร้ำงควำมสำมคัคีไม่
แตกร้ำวกนั รักษำสำยโลหิตของตน ไม่ส ำส่อนเยีย่งสัตวเ์ดรัจฉำน หรือเป็นผูม้กัมำในกำม 
    กำรประพฤติผดิในกำมไดแ้ก่กำรละเมิดทำงเพศในชำยหรือหญิงท่ีมีเจำ้ของหำก
ชำยหญิงนั้นแต่งงำนแล้วเจ้ำของคือภรรยำหรือสำมี หำกยงัไม่แต่งงำน พ่อแม่หรือญำติมิตรหรือ
ผูป้กครองคือเจำ้ของ ค ำว่ำประพฤติผิดในกำมมีควำมหมำยครอบคลุมตั้งแต่กำรร่วมประเวณีโดยท่ี
สองฝ่ำยเต็มใจมำจนถึงข่มขืน เก้ียวพำรำสี และกำรกระท ำทำงกำยและวำจำอนัไม่เหมำะสมในเร่ือง
เพศ ไม่วำ่ฝ่ำยท่ีถูกระท ำพอใจหรือไม่ก็ตำม 
    เกณฑ์ตดัสินกำรท ำผิดศีลข้อ 3 มีดังน้ี 1) หญิงหรือชำยนั้นเป็นผูต้้องห้ำม 2) 
ตั้งใจเสพกำม 3) ประกอบกำมกิจ และ4) อวยัวะเพศล่วงล ้ำเขำ้ไปแมเ้พียงเท่ำเมล็ดงำ 
    ศีลหำ้ขอ้ท่ี 4  มุสำวำท  เวรมณี  คือ เจตนำงดเวน้จำกกำรพดูเทจ็ 
    ควำมมุ่งหมำยของกำรบญัญติัศีลขอ้น้ี คือ  เพื่อป้องกนักำรท ำลำยประโยชน์ของ
ตนเองและผูอ่ื้นดว้ยกำรพดูเทจ็และใหเ้ป็นคนมีสัจวำจำ 
    กำรพูดเท็จได้แก่กำรพูดไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ไม่ว่ำจะมีเตนำเช่นใดก็ตำม 
นอกจำกน้ียงัหมำยรวมถึงกำรพดูเสียดสีให้คนอ่ืนเจ็บใจ พูดยุยงให้คนอ่ืนแตกแยก พูดหยำบคำย และ
พดูไร้สำระ  
    เกณฑต์ดัสินกำรท ำผดิศีลขอ้ 4 มีดงัน้ี คือ 1) เร่ืองไม่จริง 2) เจตนำจะพูดเร่ืองนั้น 
3) พดูหรือแสดงออกไป และ4) ผูฟั้งเขำ้ใจเน้ือควำมนั้น 
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    ศีลหำ้ขอ้ท่ี 5  สุรำเมรยมชัชปมำทฎัฐำนำ  เวรมณี คือ เจตนำงดเวน้จำกเหตุเป็นท่ี
แห่งควำมประมำทไดแ้ก่ส่ิงมึนเมำ คือ สุรำเมรัยและยำเสพติด 
    ควำมมุ่งหมำยของกำรบญัญติัศีลขอ้น้ีคือ เพื่อให้คนมีสติ ไม่ประมำท รักษำสติ
ของตนไวไ้ม่ใหเ้ผอเรอพลั้งพลำด เพื่อด ำรงชีวติโดยรำบร่ืน  
    สุรำและเมรัยหมำยรวมเอำของมึนเมำทุกชนิด ไม่ว่ำจะเป็นเหล้ำ บุหร่ี กญัชำ 
เฮโรอีน และส่ิงอ่ืนใดท่ีเม่ือเสพเขำ้ไปแลว้ท ำใหสู้ญเสียสติและกำรควบคุมตนเอง 
    เกณฑ์ตดัสินกำรท ำผิดศีลขอ้ 5 มีดงัน้ี คือ 1) ของนั้นเป็นของมึนเมำ 2) มีเจตนำ
จะเสพของมึนเมำนั้น 3) พยำยำมเสพ  และ4) ใหล่้วงไหลล ำคอลงไป 
    เน้ือหำของศีลหำ้น้ีสำมำรถจ ำแนกออกไดเ้ป็นสองส่วนดว้ยกนัคือ ส่วนท่ีเป็นขอ้
ห้ำมมิให้ละเมิดคนอ่ืน และส่วนท่ีเป็นขอ้ห้ำมมิให้ละเมิดตนเอง กำรละเมิดคนอ่ืนสำมำรถกระท ำได้
สองทำง คือ กำรละเมิดทำงกำยหรือชีวิตของผูอ่ื้น และกำรละเมิดทรัพย์สินหรือส่ิงอ่ืนท่ีผูน้ั้ น
ครอบครองอยู ่
    กำรฆ่ำสัตว์ผิดเพรำะละเมิดร่ำงกำยและชีวิตของบุคคลอ่ืน กำรลักทรัพย์ผิด
เพรำะละเมิดทรัพยสิ์นท่ีบุคคลอ่ืนครอบครองอยู่ กำรประพฤติผิดในกำมผิดเพรำะละเมิดบุคคลท่ี
บุคคลอ่ืนครอบครองอยู่ ศีลสำมขอ้แรกน้ีเห็นไดช้ดัว่ำ พระพุทธองค์ทรงก ำหนดข้ึนเพื่อป้องกนักำร
ละเมิดบุคคลอ่ืนไม่วำ่จะละเมิดชีวดิร่ำงกำย หรือทรัพยส่ิ์งของท่ีคนผูน้ั้นครอบครองอยู ่
    กำรพูดเท็จผิดเพรำะเหตุสองประกำรคือ ท ำให้คนอ่ืนเสียหำย ควำมเสียหำยน้ี
อำจเกิดแก่ตวัเขำเองหรือทรัพยสิ์นของเขำก็ไดน่ี้ประกำรหน่ึง  อีกประกำรหน่ึง ท ำให้ตนเองต ่ำลง คน
ท่ีพูดเท็จบ่อย ๆ พูดหยำบคำยเสมอ ๆ ชอบยุยงให้คนแตกแยกกนั พูดไร้สำระ ยอ่มเพำะอุปนิสัยไม่ดี
ใหเ้กิดในตนเอง คนเช่นน้ีเป็นคนไม่น่ำคบไม่น่ำเช่ือถือ กำรพดูปดจึงใหโ้ทษแก่ตวัเขำเองดว้ย 
    หำกกำรพูดปดสร้ำงควำมเสียหำยแก่คนอ่ืน กำรพูดปดก็ผิดเพรำะละเมิดคนอ่ืน 
ถำ้ไม่สร้ำงควำมเสียหำยแก่คนอ่ืน กำรพดูปดก็ผดิเพรำะสร้ำงควำมเสียหำยแก่ตนเอง 
    กำรด่ืมสุรำและเสพของมึนเมำผิดเพรำะเป็นกำรเบียดเบียนตนเอง คนท่ีด่ืมสุรำ
และของมึนเมำคือคนท่ีท ำลำยสติปัญญำของตน พุทธศำสนำถือวำ่เป็นกำรละเมิดตนเอง กำรด่ืมสุรำ
ผดิแมจ้ะด่ืมแลว้นอนอยูบ่ำ้นคนเดียวก็ตำม ถำ้ด่ืมแลว้ก่อควำมเดือดร้อนแก่คนอ่ืนก็ผิดสองเท่ำ เพรำะ
นอกจำกละเมิดตนเองแลว้ยงัละเมิดผูอ่ื้นดว้ยโดยท่ีควำมผิดอยำ่งหลงัน้ีอำจจดัเขำ้ในศีลขอ้ใดขอ้หน่ึง
ขำ้งตน้  
  ดงัท่ีกล่ำวแลว้ว่ำศีลในพุทธศำสนำมีมำกมำยศีลห้ำน้ีถือไดว้่ำเป็นศีลขั้นต ่ำท่ีสุด เน้ือหำ
ของศีลหำ้ขอ้เรียกร้องอยำ่งต ่ำสุดส ำหรับควำมสงบสุขของสังคม ขำดศีลไปเพียงขอ้ใดขอ้หน่ึง สังคม
ยอ่มไม่สำมำรถด ำรงเป็นปกติสุขได ้และน่ีคือควำมหมำยของกำรท่ีศีลห้ำเป็นจริยธรรมพื้นฐำนใน
ทศันะของพุทธศำสนำ (สมภำร  พรมทำ, 2535, หนำ้ 73-76) 
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 3.4.2  เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมตามแนวคิดทางศาสนาคริสต์ 
 

  จริยธรรมของคริสตศ์ำสนำจะมีพระเจำ้เขำ้มำเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรก ำหนดวำ่ อะไร
ดี อะไรชัว่ ศำสนำคริสต์เช่ือว่ำ พระฉำยำของพระเจำ้ในตวัมนุษยท์  ำให้มนุษยใ์ฝ่หำจริยธรรม ท ำไม
มนุษยถึ์งอยำกรู้วำ่อะไรดีอะไรชัว่ ? ท ำไมมนุษยป์กติทัว่ไปถึงมีจิตส ำนึกท่ีอยำกเป็นคนดีและไม่อยำก
เป็นคนชัว่ คริสตศ์ำสนำเช่ือวำ่ ลกัษณะในดำ้นศีลธรรมท่ีมนุษยทุ์กคนไดรั้บจำกพระเจำ้คือ มีจิตส ำนึก
ผิดชอบหรือมโนธรรม แต่อย่ำงไรก็ตำม จริยธรรมไม่สำมำรถช่วยมนุษยใ์ห้พน้บำป แต่จะช่วยให้ผู ้
เช่ือไดรั้บบ ำเหน็จในสวรรค ์มนุษยไ์ม่สำมำรถรอดไดด้ว้ยกำรท ำควำมดี เพรำะควำมดีของมนุษยไ์ม่
สมบูรณ์เพียงพอ และไม่สำมำรถลบลำ้งฐำนะคนบำปของตนเองได ้มนุษยร์อดพน้บำปไดโ้ดยกำรเช่ือ
วำงใจในพระเยซูเท่ำนั้น(ศิลป์ชยั  เชำวเ์จริญรัตน์, 2004, หนำ้ 9-11) ศำสนำคริสต์เป็นศำสนำท่ีเน้น
เร่ืองบำปมำกเป็นพิเศษ 
  3.4.2.1  ความหมายของค าว่า ดีช่ัว  บุญบาป ในมุมมองของศำสนำคริสตมี์ควำมหมำย 
ดงัน้ี 
    บำป   คือ  กำรกระท ำใด ๆ ท่ีท ำให้ขำดจำกควำมรักและควำมสัมพนัธ์กบัพระเจำ้ 
บำปเร่ิมต้นโดยมนุษย์เจตนำแยกตนเองจำกพระเป็นเจ้ำจึงท ำให้ควำมสัมพนัธ์ขำดไป เม่ือขำด
ควำมสัมพนัธ์กบัพระเป็นเจำ้แลว้ มนุษยก์็ละเมิดพระบญัญติัต่อไป โดยกระท ำผิดต่อเพื่อนมนุษยแ์ละ
ต่อสรรพส่ิง สรรพสัตวใ์นโลกน้ี (รำชบณัฑิตยสถำน, 2548, หนำ้ 487) 
    ควำมชั่ว  คือ บำป  บำปในพระคมัภีร์ใช้ค  ำว่ำ hamartia ในภำษำกรีก แปลว่ำ 
พลำดเป้ำ เน่ืองจำกเป้ำหมำยกำรด ำเนินชีวิตของคริสต์ชนคือกำรเป็นหน่ึงเดียวกบัพรเจำ้โดยอุทิศตวั
เพื่อรักพระเจำ้และรักผูอ่ื้น ถำ้มวัลุ่มหลงอยูก่บักำรหำควำมสุขฝ่ำยกำย ไม่เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ก็พลำด
เป้ำควำมชัว่เกิดจำกควำมลุ่มหลงน้ี (ศรีสุรำงค ์ พนูทรัพย,์บรรณำธิกำร, 2550, หนำ้ 17) 
    ควำมดี คือ ควำมมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินชีวติเพื่อไปให้ถึงเป้ำหมำยคือเป็นหน่ึงเดียวกบั
พระเจำ้ กำรด ำเนินชีวิตเช่นน้ีมีพระบญัญติัท่ีพระเจำ้ประทำนให้เป็นแนวทำงและตอ้งหมัน่พิจำรณำ
ชีวติอยูเ่สมอ ๆ (ศรีสุรำงค ์ พนูทรัพย,์ บรรณำธิกำร, 2550, หนำ้ 17) 
  3.4.2.2  เกณฑ์ตัดสินความดีความช่ัว ศำสนำคริสตมี์หลกัเกณฑ์ในกำรตดัสินควำมดี
ควำมชัว่ ดงัน้ี 
   1)  หลกัเจตนำท่ีตรงกบัควำมดี ดงัท่ีกล่ำวแลว้ว่ำ พระเจำ้เป็นผูก้  ำหนดจริยธรรม 
ถำ้มนุษยเ์ช่ือฟังส่ิงท่ีพระเจำ้สั่งถือวำ่เป็นควำมดี ถำ้ไม่ท ำตำมท่ีพระเจำ้สั่งก็คือควำมชัว่ ศำสนำคริสต์
เช่ือว่ำควำมดีมีลกัษณะเป็นวตัถุวิสัย คือควำมดีไม่ข้ึนกบับุคคล ค่ำนิยมหรือสังคมแต่ควำมดีมีอยูจ่ริง 
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และมีไวส้ ำหรับทุกคน มำตรกำรท่ีจะตดัสินควำมดีควำมชัว่นั้น ให้ถือเอำเจตนำท่ีตรงกบัควำมดีท่ีเป็น
วตัถุวสิัยเป็นหลกัส ำคญั โดยมีเหตุผลวำ่ พระเจำ้มองดูท่ีน ้ำใจของมนุษยม์ำกกวำ่ผลของกำรกระท ำ  
   2)  หลกับญัญติั 10 ประกำร นอกจำกกำรถือเอำเจตนำเป็นเกณฑ์ตดัสินควำมดี
แล้วศำสนำคริสต์ใช้บญัญติั 10 ประกำรเป็นเกณฑ์ตัดสินควำมดีควำมชั่วโดยถือว่ำ บญัญติัด้ำน
ศีลธรรมของแต่ละบุคคล บญัญติั 10 ประกำรถือเป็นหัวใจของพระบญัญติัทั้งหมด ซ่ึงบญัญติั 10 
ประกำรมีดงัน้ี 
     ขอ้ท่ี 1  “อยำ่มีพระเจำ้อ่ืนใดนอกเหนือจำกเรำ” เน่ืองจำกพระเจำ้มีองคเ์ดียว 
ฉะนั้นตอ้งกรำบไหวน้มสักำรพระเจำ้องคเ์ท่ียงแทอ้งคเ์ดียวเท่ำนั้น 
     ขอ้ท่ี 2  "อย่ำท ำรูปเคำรพส ำหรับตน” เน่ืองจำกพระเจ้ำทรงเป็นผูส้ร้ำง 
ฉะนั้นจะตอ้งไม่เอำส่ิงท่ีถูกสร้ำงมำกรำบไหวน้มสักำรแทนพระเจำ้ 
     ขอ้ท่ี 3 “อยำ่ออกพระนำมพระเจำ้ของเจำ้อยำ่งไม่สมควร”  ไม่วำ่จะเอำมำใช้
โดยขำดควำมย  ำเกรง หรือไม่จริงใจกบักำรเอ่ยพระนำม 
     ขอ้ท่ี 4  “ระลึกถึงวนัสะบำโต ถือเป็นวนับริสุทธ์ิ” สะบำโต แปลว่ำ หยุดพกั      
(วนัอำทิตย)์ เป็นวนัแห่งกำรหยดุพกัและนมสักำร 
     ขอ้ท่ี 5  “จงใหเ้กียรติแก่บิดำมำรดำของเจำ้” รวมไปถึงกำรรับผดิชอบเล้ียงดู 
     ขอ้ท่ี 6 “อยำ่ฆ่ำคน” 
     ขอ้ท่ี 7  “อยำ่ล่วงประเวณีผวัเมียเขำ ทั้งฝ่ำยชำยและฝ่ำยหญิง” 
     ขอ้ท่ี 8  “อยำ่ลกัทรัพย”์ 
     ขอ้ท่ี 9  “อยำ่เป็นพยำนเทจ็ใส่ร้ำยเพื่อนบำ้น” รวมไปถึงกำรมุสำทุกรูปแบบ 
     ขอ้ท่ี 10 “อยำ่โลภ” กำรโลภเป็นบำปในควำมคิด ซ่ึงแมจ้ะยงัไม่ไดส่้งผลร้ำย
ต่อผูอ่ื้น แต่ก็เป็นควำมบำปแก่ตนเองแลว้ 
   พระบญัญติัทั้ง 10  ประกำรเม่ือจดัแบ่งโดยควำมสัมพนัธ์ในกำรปฏิบติัของมนุษยส์ำมำรถ
แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ (1)  จริยธรรมต่อพระเจำ้ (2)  จริยธรรมต่อผูอ่ื้น และ(3) จริยธรรมต่อตนเอง        
(ศิลป์ชยั  เชำวเ์จริญรัตน์, 2004, หนำ้ 16-17) 
   กล่ำวโดยสรุป เกณฑ์ส ำหรับวินิจฉัยควำมดี ควำมชั่ว ควำมถูก ควำมผิด ตำม
หลกัเกณฑ์ของศำสนำคริสตมี์ 3 อย่ำงคือ (1)  เจตนำท่ีตรงกบัควำมดีหรือพระเจำ้มองดูท่ีน ้ ำใจของ
ผูก้ระท ำ (2)  พระคมัภีร์เก่ำ สำระส ำคญัเก่ียวกบัเกณฑ์ตดัสินจริยธรรมตำมนยัแห่งคมัภีร์เก่ำ ไดแ้ก่ 
บญัญติั 10 ประกำร ดงันั้น พฤติกรรมใดสอดคลอ้งหรือไม่ขดักบับญัญติั 10 ประกำร พฤติกรรมนั้น
จดัเป็นพฤติกรรมท่ีถูกตอ้ง และ (3)  พระคมัภีร์ใหม่ สำระส ำคญัของพระคมัภีร์ใหม่คือ ควำมรัก อนั
ได้แก่ควำมรักพระเจำ้ ดงัพระวจนะของพระเยซูว่ำ “จงรักพระเจำ้ของท่ำนอย่ำงสุดจิตสุดใจ” และ
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ควำมรักระหว่ำงมนุษยก์บัมนุษย ์ดงัพระวจนะของพระเยซูว่ำ “จงรักเพื่อนบำ้นเหมือนรักตนเอง” 
พฤติกรรมท่ีขดัแยง้กบัหลกัเกณฑน้ี์ยอ่มเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ดี 
 

 3.4.3  เกณฑ์ตัดสินความดีความช่ัวตามแนวคิดทางศาสนาอสิลาม 
 

  ค ำวำ่ อิสลำม คือ วะหย ู(กำรดลใจ) ท่ีอลัลอฮประทำนแก่รสูล (ศำสนทูต) ของพระองค์
เพื่อแจง้แก่มนุษยชำติ หลกัควำมเช่ือและระบบควำมเช่ือท่ีครอบคลุมชีวิตและอำชีพของมนุษยใ์ห้มี
ควำมสัมพนัธ์กบัพระเป็นเจำ้ ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงมนุษยก์บัมนุษย ์หรือมนุษยก์บัสรรพส่ิงทั้งหลำย 
มีเป้ำหมำยเพื่อควำมพอพระทยัของอลัลอฮ ควำมโปรดปรำนแก่ทุกชีวิตและทุกสรรพส่ิง เพื่อควำม
สันติสุขทั้งในโลกน้ีและโลกหน้ำ (กรมวิชำกำร, 2546, หน้ำ 324) ดงันั้น ศำสนำอิสลำมถือว่ำ 
คุณธรรมอนัสูงสุดคือ กำรท่ีมนุษยส์ ำนึกในควำมเป็นทำสต่อพระเป็นเจำ้ดว้ยใจอนับริสุทธ์ิ ซ่ึงจะตอ้ง
มีจิตผกูพนัอยู่กบัพระเจำ้ตลอดเวลำซ่ึงเป็นสำยสัมพนัธ์อนัเหนียวแน่นท่ีก่อให้เกิดควำมประพฤติท่ีดี
งำมท่ีกระท ำต่อพระเป็นเจำ้และต่อมวลมนุษยด์ว้ยกนั 
  3.4.3.1  ความหมายของค าว่าดีช่ัว ค ำว่ำคุณธรรมของอิสลำมหมำยถึง กำรท่ีมนุษย์
เคำรพภกัดีต่ออลัลอฮเ์สมือนหน่ึงวำ่ท่ำนมองเห็นพระองค ์กำรมีคุณธรรมจึงหมำยถึง กำรท่ีมุสลิมทุก
คนจะตอ้งตระหนกัวำ่กำรด ำเนินชีวิตของตนทุกอิริยำบถและทุกกำรกระท ำของเรำพึงอยูร่ะหวำ่งกำร
ภกัดีต่ออลัลอฮ ์(สิวลี  ศิริไล, 2551, หนำ้ 139) 
   หลกัคุณธรรมหรือหลกัควำมดี คือ กำรก ำหนดส่ิงใดท่ีควรปฏิบติั และส่ิงใดท่ีตอ้ง
ละเวน้ ขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ีปรำกฏอยู่แลว้ในคมัภีร์อลักุรอำน ซ่ึงแยกออกเป็นคือกำรกระท ำท่ีอนุญำต 
เรียกวำ่ ฮะลำล (Halal) และกำรกระท ำท่ีตอ้งหำ้มเรียกวำ่ฮะรอม (Haram) 
   ควำมดี คือ ส่ิงใดก็ตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นคมัภีร์อลักุรอำน วำ่ดี ส่ิงนั้นตอ้งดี ไม่วำ่คน
ทั้งหลำยจะเห็นชอบดว้ยหรือไม่ก็ตำม 
   กำรกระท ำท่ีอนุญำต หมำยถึง กำรอนุญำตให้กระท ำควำมดี ตวัอย่ำงของกำรกระท ำท่ี
จดัเป็นกำรกระท ำท่ีดีในศำสนำอิสลำมเช่น บอกทำงใหแ้ก่ผูห้ลงทำง หยิบส่ิงอนัตรำยออกจำกทำงเดิน ไม่เขำ้
ใกลแ้ละด่ืมของมึนเมำ ไม่เขำ้ใกล้ส่ิงลำมกอนำจำร ต่อสู้ถำ้มีกำรกดข่ี พูดควำมจริงต่อหน้ำผูป้กครอง จ่ำย
ค่ำแรงก่อนเหง่ือแห้ง ไม่เป็นคนหลงชำติหลงตระกูล ไม่เป็นคนท ำบุญเอำหนำ้ หวงัข่ือเสียงหรือตอ้งกำรให้
ช่ือเสียงของตนไปติดอยูที่อำคำรใดอำคำรหน่ึง กำรไม่กินดอกเบ้ียไม่ติดสินบน กำรแต่งงำนท่ีใชเ้งินนอ้ยและ
มีควำมวุน่วำยนอ้ยท่ีสุด กำรยกฐำนะคนใชใ้หมี้กำรกินอยูเ่หมือนกบัตน ฯลฯ  
   ควำมชัว่ หมำยถึง ส่ิงใดก็ตำมท่ีระบุไวใ้นคมัภีร์อลักุรอำนวำ่ชัว่ ส่ิงนั้นตอ้งชัว่ ไม่
วำ่คนทั้งหลำยจะเห็นดว้ยหรือไม่ก็ตำม  
   กำรกระท ำท่ีตอ้งห้ำม หมำยถึง กำรห้ำมท ำควำมชัว่ ตวัอยำ่งของกำรกระท ำท่ีจดั
วำ่เป็นกำรกระท ำควำมชัว่ในศำสนำอิสลำม เช่น กำรตั้งภำคี หรือยึดถือ น ำส่ิงอ่ืนมำเทียบเคียง อลัลอฮฺ 
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เช่น เงินตรำ วงศต์ระกูลเกียรติยศ ช่ือเสียง ประเพณี แมแ้ต่อำรมณ์ ก็จะน ำมำเป็นใหญ่ในตวัเองไม่ได ้
กำรกรำบไหวบู้ชำรูปป้ัน วตัถุ ตน้ไม ้กอ้นอิฐ ดวงอำทิตย ์ดวงจนัทร์ ดวงดำว แม่น ้ ำ ภูเขำ ห้ำมกรำบ
ไหวผ้สีำงเทวดำ นำงไม ้หำ้มเซ่นไหวส่ิ้งใด ๆ ทั้งส้ิน กำรเช่ือในเร่ืองดวง ผกูดวง ดูหมอ ตรวจดูชะตำ
รำศี ดูลำยมือ ถือโชคลำง เล่นเคร่ืองรำงของขลงั กำรเล่นกำรพนนัทุกชนิด เส่ียงทำย เส่ียงโชค เล่นมำ้      
ล็อตเตอร่ี หวยเบอร์ กำรกินสัตวท่ี์ตำยเอง สัตวท่ี์มีโรค กินหมู กินสัตวท่ี์น ำไปเซ่นไหว ้สัตวท่ี์ถูกรัดคอ
ให้ตำยโดยท่ีมิไดเ้ชือดให้เลือดไหล สัตวท่ี์เชือดโดยมิไดก้ล่ำวนำมของอลัลอฮ์ กำรกินดอกเบ้ีย กำร
เสพสุรำและส่ิงมึนเมำทุกชนิด รวมทั้งยำเสพติด เช่น กญัชำ ฝ่ิน เฮโรอีน กำรผิดประเวณี แมจ้ะเป็น
ควำมสมคัรใจดว้ยกนัทั้งสองฝ่ำยก็ตำม กำรประกอบอำชีพท่ีไม่ชอบดว้ยศีลธรรมและอำชีพท่ีน ำไปสู่
ควำมหำยนะ เช่น ตั้งซ่อง โรงเหลำ้ บำร์ อำบอบนวด ปล่อยเงินกูโ้ดยวิธีเก็บดอกเบ้ีย รับซ้ือของโจร 
และเปิดสถำนเริงรมยทุ์กชนิด กำรบริโภคอำหำรท่ีหำมำไดโ้ดยมิชอบ กำรกกัตุนสินคำ้เพื่อน ำออกมำ
ขำยด้วยรำคำสูงเม่ือเกิดภำวะขำดแคลนอดอยำก กำรกระท ำใด ๆ ท่ีสร้ำงควำมเดือดร้อนแก่ตนเอง 
เพื่อนบำ้น สังคมและประเทศชำติ ฯลฯ 
  3.4.3.2  เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมในศาสนาอสิลาม 
   จำกกำรสอบถำมผูรู้้ซ่ึงเป็นมุสลิมของทองพลู  บุณยมำลิก (2544, หนำ้ 220-223) 
เร่ืองเกณฑ์ตดัสินวินิจฉัยว่ำพฤติกรรมใด ดี ถูกตอ้ง หรือไม่ถูกตอ้งตำมหลกักำรของศำสนำอิสลำม 
สรุปได ้ดงัน้ี  
    1)  พระคมัภีร์ เก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมหลกัศำสนำ ศำสนำอิสลำมไม่ยอมรับค ำวำ่ 
“ควร” หมำยควำมว่ำ วงกำรศำสนำอิสลำมถือว่ำ พระคมัภีร์อลักุรอำน เป็นหลกัวินิจฉัยท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ
เด็ดขำด ตอ้งปฏิบติัตำมโดยเคร่งครัด ผูใ้ดปฏิบติัตำมหลกักำรท่ีบญัญติัในพระคมัภีร์ เช่น หลกัศรัทธำ 
หลกัปฏิบติัเป็นตน้ ผูน้ั้นช่ือวำ่เป็นคนดี พฤติกรรมใดสอดคลอ้งกบัหลกัแห่งพระคมัภีร์ พฤติกรรมนั้น
จดัเป็นพฤติกรรมนั้นจดัเป็นพฤติกรรมดี เป็นควำมดี ถำ้ตรงกนัขำ้มก็จดัเป็นควำมชัว่ 
    2)  จริยำวตัรของพระศำสดำ นอกจำกตอ้งปฏิบติัตำมพระคมัภีร์แลว้ มุสลิมทุก
คนจะตอ้งนอ้มเอำพระจริยำวตัรของพระศำสดำมำเป็นแนวทำงแห่งกำรด ำเนินชีวิต คมัภีร์ท่ีรวบรวม
พระจริยำวตัรแห่งพระศำสดำเขำ้ไว ้เรียกวำ่ “หะดีษ” พฤติกรรมท่ีขดัต่อพระจริยำวตัรแห่งพระศำสดำ
ยอ่มเป็นพฤติกรรมไม่ถูกตอ้งแน่นอน 
    3)  วธีิกำรทำงศำสนำ เม่ือถึงครำวประสบปัญหำเก่ียวกบัควำมรู้จ ำเป็นตอ้งพึ่งพำ
นกัปรำชญ ์ดงันั้น ในกรณีท่ีเกิดควำมสงสัยเก่ียวกบัควำมถูกควำมผิดเก่ียวกบัศำสนำอิสลำมอำจตอ้ง
ฟังค ำวินิจฉัยช้ีแนะ จำกปรำชญห์รือผูรู้้ของศำสนำอิสลำมโดยตรง เช่น วงกำรศำสนำอิสลำมวินิจฉัย
วำ่ กำรพำนกัเรียนมุสลิมไปถวำยบงัคมพระบรมรูปทรงมำ้ เป็นส่ิงไม่ถูกตอ้งตำมหลกักำรของศำสนำ
อิสลำม เพรำะพระบรมรูปทรงมำ้เป็นวตัถุเคำรพ เป็นตน้  
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3.5  บทสรุป 
 

 เกณฑต์ดัสินคุณค่ำทำงจริยธรรมเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีใชต้ดัสินกำรกระท ำวำ่อยำ่งไรถูกอยำ่งไรผิด 
อยำ่งไรดีอยำ่งไรชัว่ กำรท่ีจะเขำ้ใจแนวคิดเก่ียวกบัเกณฑ์ตดัสินคุณค่ำทำงจริยธรรมไดดี้นั้นจะตอ้งท ำ
ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัควำมหมำยของค ำว่ำ ดีชั่ว ซ่ึงเป็นคุณค่ำชนิดหน่ึง ค ำว่ำดีชัว่ในภำษำไทยใช้ได้
หลำยนยัแต่ในท่ีน่ีดีชัว่ใช้ในควำมหมำยของค่ำทำงจริยธรรมซ่ึงหมำยถึงลกัษณะท่ีควรจะเป็น ตำม
แนวคิดทำงปรัชญำค่ำทำงจริยธรรมแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ 1) ดีชั่วไม่มีอยู่จริงและเป็นส่ิงไม่
แน่นอนตำยตวัเปล่ียนแปลงไปตำมบุคคล สังคมและผลของกำรกระท ำ กลุ่มน้ีเรียกวำ่ สัมพทัธ์ 2) ดีชัว่
เป็นส่ิงมีอยู่จริงและเป็นส่ิงแน่นอนตำยตวัไม่เปล่ียนแปลง กลุ่มน้ีเรียกว่ำสัมบูรณ์นิยม เกณฑ์ตดัสิน
คุณค่ำทำงจริยธรรมแบ่งออกเป็น 4 แนวคิดคือ 1) สัมพทัธนิยม ดีชั่วเปล่ียนไปตำมเง่ือนของกำร
กระท ำ 2) ประโยชน์นิยม  ดีชัว่เปล่ียนแปลงไปตำมผลของกำรกระท ำ 3) มโนธรรมสัมบูรณ์ ดีชัว่เป็น
ส่ิงตำยตัวใช้มโนธรรมหรือควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดีเป็นมำตรฐำนตัดสิน 4) ลัทธิของค้ำนท์หรือ
เจตจ ำนงนิยม ดีชัว่เป็นส่ิงตำยตวัโดยใชเ้จตนำดีคือส ำนึกในหนำ้ท่ีเป็นมำตรฐำนตดัสิน  

ส่วนแนวคิดในทำงศำสนำนั้นพุทธศำสนำถือวำ่ดีชัว่เป็นส่ิงตำยตวั เกณฑ์ตดัสินควำมดีควำม
ชั่วใช้กฎแห่งกรรมและหลักจริยธรรมพื้นฐำนแห่งควำมเป็นมนุษย์คือศีลห้ำเป็นมำตรฐำนในกำร
ตดัสินโดยมีควำมเช่ือพื้นฐำนวำ่ท ำดีไดดี้ท ำชัว่ไดช้ัว่ ศำสนำคริสตแ์ละศำสนำอิสลำมเช่ือวำ่พระเป็น
เจำ้เป็นตน้ก ำเนิดและเป็นแม่แบบทำงจริยธรรมของมนุษย ์เกณฑ์ตดัสินควำมดีควำมชัว่ใชม้ำตรฐำนท่ี
พระเป็นเจำ้ไดก้ ำหนดเป็นแนวทำงหรือทำงแห่งกำรด ำเนินชีวิต พระเป็นเจำ้เป็นผูต้ดัสินกำรกระท ำ
ของมนุษยโ์ดยมีหลกัส ำคญัวำ่ พระเป็นเจำ้มองดูท่ีน ้ำใจมำกกวำ่ผลของกำรกระท ำ 
 

3.6 ค าถามทบทวน 
 

 ค ำสั่ง : ใหน้กัศึกษำตอบค ำถำมและอธิบำยใหช้ดัเจนครบทุกประเด็น 
 

 1.   ค ำวำ่เกณฑต์ดัสินคุณค่ำทำงจริยธรรมหมำยควำมวำ่อยำ่งไร  
 2.  สัมพทัธนิยมกบัสัมบูรณ์นิยมมีแนวคิดเร่ืองค่ำทำงจริยธรรมแตกต่ำงกนัอยำ่งไร  
 3.  สัมพทัธนิยมใชอ้ะไรเป็นเกณฑใ์นกำรตดัสินควำมดีควำมชัว่และมีเหตุผลอยำ่งไรนกัศึกษำเห็น
ดว้ยหรือไม่เพรำะเหตุใด 
 4.  ประโยชน์นิยมใชอ้ะไรเป็นเกณฑ์ในกำรตดัสินควำมดีควำมชัว่และมีเหตุผลอยำ่งไรนกัศึกษำ
เห็นดว้ยหรือไม่เพรำะเหตุใด 
 5.  มโนธรรมสัมบูรณ์ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในกำรตดัสินควำมดีควำมชั่วและมีเหตุผลอย่ำงไร
นกัศึกษำเห็นดว้ยหรือไม่เพรำะเหตุใด 
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 6.  ลทัธิของคำ้นทใ์ชอ้ะไรเป็นเกณฑ์ในกำรตดัสินควำมดีควำมชัว่และมีเหตุผลอย่ำงไรนกัศึกษำ
เห็นดว้ยหรือไม่เพรำะเหตุใด 
 7.  กฎแห่งกรรมกบัศีล 5 มีควำมสัมพนัธ์กนัอยำ่งไรในกำรตดัสินควำมดีควำมชัว่ในพุทธศำสนำ 
 8.  ศำสนำคริสตใ์ชอ้ะไรเป็นเกณฑใ์นกำรตดัสินควำมดีควำมชัว่และเกณฑเ์หล่ำน้ีมีท่ีมำอยำ่งไร  
 9.  ศำสนำอิสลำมใชอ้ะไรเป็นเกณฑใ์นกำรตดัสินควำมดีควำมชัว่และเกณฑเ์หล่ำน้ีมีท่ีมำอยำ่งไร  
 10. เกณฑต์ดัสินควำมดีควำมชัว่ในพุทธศำสนำ ศำสนำคริสตแ์ละศำสนำอิสลำมมีควำมเหมือนและ
ควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งไร 
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ใบงานที ่1 
ความดคีวามช่ัวคอือะไร 

 

ค ำช้ีแจง : ใหน้กัศึกษำใชเ้วลำกลุ่มละไม่เกิน 15 นำที อภิปรำยประเดน็ต่อไปน้ี 
 
1. ควำมดี ควำมชัว่ ควำมถูก ควำมผดิ คืออะไรในทศันะของนกัศึกษำ 
2. นกัศึกษำใชเ้กณฑอ์ะไรบำ้งในกำรตดัสินวำ่อะไรดี อะไรชัว่ อะไรถูก อะไรผดิ 
3. อ่ำนกรณีศึกษำเร่ือง “ควำมถูกตอ้ง” และสรุปให้ไดว้ำ่พระและสำมเณรทั้ง 4 รูป ในเร่ืองน้ีใครถูก
ใครผดิหรือไม่มีใครถูกใครผดิเลยเพรำะอะไรใหเ้หตุผลประกอบ 
 

กรณศึีกษา 
เร่ือง “ความถูกต้อง” 

 

 จีนสมยัโบรำณ ยงัมีวดัพุทธศำสนำใหญ่อยูว่ดัหน่ึง มีระเบียบให้คนในวดัมำท ำวตัรสวดมนต์
กนัทุกเช้ำ ตอนตีส่ี คร้ังนั้น มีภิกษุรูปหน่ึง ทุก ๆ วนั ท่ำนจะขมีขมนัต่ืนก่อนเวลำ จุดไฟเดินส่องไป
ตำมทำงปูหินก่อนใครๆ เพื่อจบัหอยทำกท่ีคลำนอยู่ตำมทำงเทำ้ ไปปล่อยไกล ๆ จะไดไ้ม่ถูกเหยียบ
ตำย ท่ำนท ำอยำ่งน้ีทุกวนัจนภิกษุรูปอ่ืนสังเกตเห็น ก็เลยเกิดกำรสอบถำมข้ึน ภิกษุรูปนั้นก็ตอบวำ่“ผม
มีชีวิตอยูทุ่กวนัน้ี ก็เพื่อประกอบควำมดี สร้ำงบำรมีเร่ือยไป” ภิกษุอีกรูปหน่ึงก็คำ้นข้ึนวำ่ “ท่ำนทรำบ
ไหม ท่ีท ำอย่ำงน้ีเหมือนกบัก่อกรรมท ำเข็ญ ท ำให้ชำวสวนตอ้งเดือดร้อนจำกหอยทำก ขำ้งนอกเขำ
ก ำจดัสัตวช์นิดน้ีกนัหมดแลว้ เหลือแต่ในวดัน่ีแหละ ท่ียงัแพร่พนัธ์ุอยู”่ ภิกษุอีกรูปก็พูดวำ่ “ไม่ใช่อยำ่ง
นั้น ท่ำนมิไดมี้เจตนำให้เป็นภยัแก่คนทั้งหลำย ตรงกนัขำ้มท่ำนก ำลงับ ำเพ็ญหน้ำท่ีของโพธิสัตว ์ท ำ
กำรปลดปล่อยสัตวแ์ปดหม่ืนส่ีพนัจำกภยัพิบติั และยงัช่วยปลดปล่อยท ำควำมปลอดภยัให้พวกเรำใน
วดัน้ี ไดบ้  ำเพญ็ควำมบริสุทธ์ิ ไม่ตอ้งท ำชีวติใหต้กล่วงไปอีกดว้ย”  
 เม่ือไม่สำมำรถตกลงกนัได ้ทั้งหมดก็พำกนัไปหำหลวงพ่อโตกุซัน เจำ้อำวำส ท่ำนอำจำรยผ์ู ้
เฒ่ำน่ิงฟังกำรช้ีแจงของแต่ละรำย ดว้ยควำมกรุณำและเห็นใจเป็นท่ีสุด ท่ำนไดแ้ต่จอ้งหนำ้ตั้งใจฟังคน
นั้นที คนน้ีที ภิกษุรูปแรกช้ีแจงวำ่ “ผมก็มีอำยุมำกแลว้ มำบวชเรียนในพุทธศำสนำน้ีก็เพื่อท ำควำมดี 
แมแ้ต่ควำมดีนอ้ยหน่ึงก็หมัน่ประกอบกระท ำทั้งกลำงวนักลำงคืน ยอ่มจะเต็มไดเ้หมือนหยำดน ้ ำทีละ
หยด ก็อำจเตม็ตุ่มได ้อยำ่งน้ีจะวำ่เป็นโทษบำปไดอ้ยำ่งไรครับ หลวงพ่อ” ท่ำนอำจำรยพ์อฟังจบแลว้ก็
ตอบแสดงควำมชอบใจวำ่ “ถูก ถูก ถูกแลว้” ภิกษุรูปท่ีสอง ช้ีแจงวำ่ “ถำ้วำ่โดยเจตนำกนัแลว้ หำกมีคน
ใดไปเหยียบหอยทำก เวลำเดินไปสวดมนต์ตอนมืด ๆ นัน่ก็มิใช่เจตนำฆ่ำ เม่ือไม่มีเจตนำ ก็มิใช่เป็น
กรรมอนัใด ผลยงัท ำใหช้ำวบำ้นไม่ตอ้งเดือดร้อนกบัหอยทำกอนัเป็นสัตวท์  ำลำยพืชผล ทั้งคนในวดัยงั
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ปลอดภยัจำกโรคท่ีมนัเป็นพำหะอีกด้วย เป็นผลดีทั้งตวัเองและผูอ่ื้น มิใช่หรือครับหลวงพ่อ”ท่ำน
อำจำรย์พอฟังจบแล้วก็ตอบแสดงควำมชอบใจว่ำ“ถูก ถูก ถูกแล้ว” ภิกษุรูปท่ีสำม ช้ีแจงว่ำ “กำร
บ ำเพญ็ธรรมให้ควำมปลอดภยัแก่คนส่วนใหญ่ โดยมีใครคนใดคนหน่ึงเสียสละ รับเป็นภำระไปเสีย 
เป็นกำรเปิดโอกำสใหทุ้ก ๆ คนเขำไดป้ระกอบกระท ำควำมหลุดรอดไปตำมทำงของเขำ ตลอดถึงสัตว์
ใด ๆ แมจ้ะอยูใ่นร่ำงท่ีต ่ำตอ้ย ธรรมชำติแห่งควำมตรัสรู้ก็มิไดน้้อยไปหรือมำกข้ึน เพียงปัญญำญำณ
โพลงวำบเดียว ผลกรรมใด ๆ แมม้ำกน้อยเท่ำใด ย่อมถูกลกเลิกเสียหมดส้ิน ดูแต่มหำโจรใจร้ำย 
บำปกรรมเกรอะกรังก็ยงัเปล้ืองกรรมอนัอนนัต์นั้นไดเ้พียงชัว่อึดใจเดียว อย่ำงน้ีจะมิเป็นกำรถูกตอ้ง
หรือครับหลวงพอ่” ท่ำนอำจำรยพ์อฟังจบแลว้ก็ตอบแสดงควำมชอบใจวำ่ “ถูก ถูก ถูกแลว้” 
 ขณะนั้น สำมเณรอุปัฏฐำก ก ำลงันัง่พดัอยูข่ำ้งหลงัอำจำรยผ์ูเ้ฒ่ำ ไดฟั้งเขำช้ีแจงทีละคน ๆ และ
หลวงพ่อก็ยอมรับว่ำแต่ละรำยลว้นถูก ถูก ถูก เณรอดทนฟังต่อไปไม่ได้ ก็เอ่ยขดัข้ึน เพื่อขอโอกำส
แสดงควำมคิดเห็น หลวงพ่อโตกุซัน ทรำบดงันั้นก็เหลียวหมุนตวัมำฟังอย่ำงตั้งใจสำมเณรอีกรำย
หน่ึง….สำมเณรนอ้ยติงวำ่ “หลวงพอ่ไดแ้ต่ร้องวำ่ ถูก ถูก ถูก มนัจะมีถูกกนัไปหมดทุกฝ่ำยไดอ้ยำ่งไร 
ถำ้มีอนัใดถูก อนัอ่ืนก็ตอ้งผดิซิหลวงพอ่”ท่ำนอำจำรยพ์อฟังจบแลว้ก็ตอบแสดงควำมชอบใจอีกวำ่ “อื
ม.. ท่ีเจำ้วำ่มำก็ถูก ถูก ถูกแลว้” 
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ใบงานที ่2 
สรุปเกณฑ์ตดัสินความดคีวามช่ัว 

 

ค ำช้ีแจง : ใหน้กัศึกษำใชเ้วลำกลุ่มละไม่เกิน 15 นำที อภิปรำยในประเดน็ต่อไปน้ี 
1. ช่ือของแนวคิดท่ีศึกษำ............................................................................................... 
2. สรุปเกณฑต์ดัสินจริยธรรมของแนวคิดท่ีศึกษำคือ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......................... 
3. ยกตวัอยำ่งกำรน ำแนวคิดไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......................... 
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ใบงานที ่3 
วเิคราะห์กรณศึีกษา 

 

ค ำช้ีแจง : ให้นกัศึกษำใชเ้วลำกลุ่มละไม่เกิน 20 นำที วิเครำะห์กรณีศึกษำต่อไปน้ีโดยน ำ
เกณฑต์ดัสินจริยธรรมตำมแนวปรัชญำและศำสนำมำวเิครำะห์ 
 

1. ชำวกรีกเช่ือวำ่กำรกินเน้ือของผูต้ำยเป็นส่ิงผดิ 
    ชำวกำลำเทียเช่ือวำ่ กำรกินเน้ือของผูต้ำยเป็นส่ิงถูก 
     ดงันั้นตำมทศันะของสัมพทัธนิยม.............................................................................................. 
2.  สมมติวำ่ เด็กชำยแดงตกน ้ำและวำ่ยน ้ำไม่เป็น นำยเขียวผำ่นมำเห็นเขำ้และจ ำไดว้ำ่เด็กชำยแดงเป็น
ลูกของนำยขำวซ่ึงเป็นมหำเศรษฐีใหญ่คนหน่ึง นำยเขียวช่วยเด็กชำยแดงเพรำะเขำอยำกไดร้ำงวลัจำก
นำยขำว ในกรณีน้ีเรำสำมำรถวิเครำะห์กำรกระท ำของนำยเขียวตำมลทัธิประโยชน์นิยมและลทัธิของ
คำ้นทไ์ดอ้ยำ่งไร 
3. มีแม่ยำกจนคนหน่ึงมี ลูกเล็ก  ๆ  5  คน ไม่ มีนมเ ล้ียง ลูก จึงตัดสินใจเข้ำไปขโมยนมใน
ห้ำงสรรพสินค้ำแห่งหน่ึง แล้วถูกจับได้ส่งต ำรวจ นักศึกษำจะน ำเกณฑ์ตดัสินทำงจริยธรรมมำ
วเิครำะห์กำรกระท ำของแม่คนน้ีไดอ้ยำ่งไร 
4.  กำรเป็นโสเภณีผดิหรือไม่ผดิศีลธรรม เพรำะอะไร ในสังคมไทยควรอนุญำตให้มีโสเภณีไดห้รือไม่
เพรำะเหตุใด 
5. นำยด ำปัจจุบนัแต่งงำนแลว้ มีลูกสำมคน นำยด ำท ำงำนอยู่ท่ีเดียวกบันำงเขียว ทั้งสองแอบรักใคร่
ชอบพอกนัท่ีสุดก็ได้เสียกนัโดยควำมสมคัรใจของทั้งสองฝ่ำย ทั้งสองแอบลกัลอบได้เสียกนันำน
หลำยเดือนโดยไม่มีใครทรำบ ทั้งสองท ำผดิศีลธรรมหรือไม่เพรำะเหตุใด 
6. กำรท ำแทง้ผิดศีลธรรมหรือไม่เพรำะเหตุใด น ำเกณฑ์ตดัสินจริยธรรมตำมแนวศำสนำพุทธ คริสต ์
อิสลำม มำวเิครำะห์ตดัสิน 
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ใบงานการฝึกทักษะชีวติที่ 1  
ต้นไม้แห่งความเช่ือมั่นและนับถอืตนเอง 

 

ค ำช้ีแจง : ให้นกัศึกษำเขียนควำมสำมำรถและควำมเปร่ืองปรำดทำงปัญญำในรำกตน้ไม ้
แลว้เขียนควำมส ำเร็จท่ีตนเองไดท้ ำลงไปในใบไม ้หำกยงัมีส่ิงใดวำงแผนไวแ้ลว้ยงัไม่ได้
ท ำใหเ้วน้ไวเ้พื่อเติมเม่ือท ำส ำเร็จแลว้ 

 
 
ขอ้คิดหรือประสบกำรณ์ท่ีไดรั้บจำกกิจกรรมน้ี 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
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ใบงานแบบฝึกทักษะชีวติที่ 2  
“เสริมสร้างคนด”ี 

 

ค ำช้ีแจง : ใหน้กัศึกษำอ่ำนขอ้ควำมแลว้ตอบค ำถำมต่อไปน้ี 
1. “ในบำ้นเมืองนั้น มีทั้งคนดี และคนไม่ดี ไม่มีใครท ำให้ทุกคนเป็นดีไดท้ั้งหมด กำรท ำใหบ้ำ้นเมืองมี
ควำมปกติสุขเรียบร้อย จึงไม่ใช่กำรท ำใหทุ้กคนเป็นคนดี หำกแต่อยูท่ี่กำรส่งเสริมคนดี ใหค้นดีได้
ปกครองบำ้นเมืองและควบคุมคนไม่ดี ไม่ใหมี้อ ำนำจ ไม่ใหก่้อควำมเดือดร้อนวุน่วำยได”้  

(พระรำชด ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั 11 ธ.ค. 2512) 
 นกัศึกษำไดข้อ้คิดอะไร จำกพระรำชด ำรัสขำ้งตน้ 
 ...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
2. บอกควำมหมำยของกำรเป็นคนดี 
 คนดี คือ  
 ...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
3. เขียนช่ือ “คนดีในดวงใจ” ของนกัศึกษำ จ ำนวน  1 คน บรรยำยวำ่ เขำไดท้  ำควำมดีอะไรใหแ้ก่
นกัศึกษำบำ้งและควำมดีของบุคคลนั้นมีผลอยำ่งไรต่อชีวิตของนกัศึกษำ 
 ...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
4. ร ำลึกถึงควำมดี ท่ีนกัศึกษำเคยท ำในอดีต แลว้บนัทึกลงในธนำคำรควำมดีขำ้งล่ำงน้ี 
 ธนาคารความดี  
ปีพุทธศกัรำช เหตุกำรณ์ท่ีท ำควำมดี ผลท่ีเกิดข้ึน 
   
   
   
   
   
 


