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6 ระดับศีลธรรม

เ

หตุการณ์น�้ำท่วมครั้งนี้เป็นวิกฤตที่ทุกคนไม่อยากให้มันเกิดขึ้น แต่เมื่อ
มันเกิดขึน้ แล้วก็สามารถท�ำให้มนั เป็นโอกาสได้ เราเห็นการช่วยเหลือกัน
การบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ การมีจิตอาสาของผู้คนจ�ำนวนมาก สิ่งเหล่านี้คือโอกาส
เรียนรู้และฝึกฝนความเป็นพลเมือง ในขณะเดียวกันเราก็เห็นโจรฉวยโอกาสขโมย
เข้าของบ้านที่น�้ำท่วม ฉ้อฉลเงินช่วยเหลือ ฯลฯ สองด้านของเหรียญเช่นนี้ของสังคม
เราท�ำให้น่าขบคิดในเรื่องศีลธรรม
การที่คนๆ หนึ่งท�ำสิ่งดีๆ ในวิกฤตครั้งนี้มีสาเหตุมาจากวิธีการคิดหรือ
เรียกว่าแรงจูงใจหลายอย่างที่แตกต่างกัน บ้างก็ต้องการได้หน้า อยากให้คนอื่นเห็น
ว่าตนเองเป็นคนดี บ้างก็ไม่อยากให้สังคมที่ตนอยู่ต�ำหนิลงโทษว่าเป็นคนขาดจิตส�ำนึก
บ้างก็อยากได้บุญจากการบริจาคเพื่อผลักดันให้ตนได้สิ่งที่ปรารถนาในอนาคต บ้างก็
อยากเอาใจคนรัก ญาติ พ่อแม่พี่น้องเพื่อให้เห็นว่าตนเองเป็นคนเสียสละ มีจิตใจดี
บ้างก็ท�ำเพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองคนหนึ่งที่พึงกระท�ำ ฯลฯ
ในสมองของคนมีร้อยแปดวิธีคิดที่ท�ำให้เขาเป็นคนมีศีลธรรม กล่าวคือ
มีจิตอาสา เสียสละ ไม่เอาเปรียบคนอ่อนแอกว่า ไม่คดโกงฉ้อฉล คิดถึงจิตใจ
คนอื่น ฯลฯ อย่างไรก็ดีมีนักจิตวิทยาที่มีชื่อของโลกได้พยายามจัดกลุ่มของวิธีการคิด
และโยงเข้ากับเรื่องศีลธรรมได้อย่างน่าสนใจยิ่ง
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Lawrence Kohlberg (ค.ศ. 1927-1987) เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันยิว
เป็นศาสตราจารย์ทมี่ หาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยชิคาโก ได้ศกึ ษาพัฒนาการ
ของศีลธรรม (moral development) และเสนอแนะ Theory of Stages of Moral
Development หรือทฤษฎีว่าด้วยขั้นตอนของการพัฒนาศีลธรรม
งานศึกษาของ Kohlberg เป็นผลพวงจากทฤษฎีของนักจิตวิทยาชาวสวิส
มีชื่ออีกคนหนึ่งก่อนหน้าเขา คือ Theory of Cognitive Development ของ Jean
Piaget (ค.ศ. 1896-1980) ซึ่งพยายามศึกษาเรื่องของการพัฒนาการคิด การรับรู้
การเข้าใจโลก ฯลฯ
Kohlberg’s Stages of Moral Development คือกรอบวิธีการคิดแต่ละ
ขั้นตอนหรือการใช้เหตุใช้ผลในการมีศีลธรรมของมนุษย์
เขาแบ่งการคิดออกเป็น 6 ระดับ กล่าวคือ (1) การยอมท�ำเพื่อหลีกเลี่ยง
การถูกลงโทษ ระดับ (2) การได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว
ในระดับ (1) คนจะมีศีลธรรมก็ด้วยการคิดว่าตนต้องยอมจ�ำนนอยู่ในค�ำสั่ง
เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษซึ่งตัวอย่างได้แก่การที่นักเรียนยอมท�ำการบ้านเพื่อไม่ให้
ถูกลงโทษ ลูกท�ำตัวดีเพื่อไม่ให้ถูกพ่อแม่ลงโทษ ฯลฯ
ระดับ (2) คือการได้รับผลตอบแทนท�ำให้เขายอมท�ำสิ่งที่มีศีลธรรม กล่าว
คือท�ำไปแล้วได้รางวัล เช่น แจกของคนน�้ำท่วมเพื่อหาเสียง บริจาคแล้วจะได้บุญ
บริจาคเงินให้โรงเรียนแล้วจะหักค่าลดหย่อนภาษีได้สองเท่า ฯลฯ
ในระดับ (3) และ (4) มีดังนี้ ระดับ (3) มีปฏิสัมพันธ์และความกลมกลืน
เข้ากับสังคม (4) การปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของทางการ
ระดับ (3) คือกรอบความคิดของการเป็น Good Boy/Good Girl
กล่าวคือ เป็นคนดีมีศีลธรรมเพื่อท�ำให้เป็นที่ยอมรับของคนอื่นและของสังคม เช่น
ลูกท�ำความดีก็เพื่อจะได้รับการยอมรับจากพ่อแม่ ฯลฯ
ระดับ (4) คือการคิดว่าต้องปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทที่ างการก�ำหนดไว้มฉิ ะนัน้
จะเป็นการผิดกฎเกณฑ์หรือผิดกฎหมาย เช่น ต้องเป็นคนดีไม่ลักขโมย ไม่ฉ้อฉล
ไม่คดโกงมิฉะนั้นจะต้องติดคุก ต้องขับรถตามกฎจราจรมิฉะนั้นจะถูกปรับ ฯลฯ
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ส�ำหรับระดับ (5) และ (6) นั้น ได้แก่ การเกี่ยวพันกับความมีหลักการ
ในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ระดั บ (5) คื อ การขั บ เคลื่ อ นโดยตระหนั ก ถึ ง พั น ธสั ญ ญา
ระหว่างรัฐกับปัญเจกชน กล่าวคือการคิดว่าต้องมีศีลธรรมแต่ไม่ใช่เพราะรัฐก�ำหนด
กฎเกณฑ์แต่หากเป็นไปเพราะส�ำนึกว่าสังคมต้องอยู่ร่วมกัน เช่น ยอมประนีประนอม
ยอมรับการตัดสินด้วยเสียงส่วนใหญ่อันเป็นหัวใจของวิถีประชาธิปไตย ฯลฯ
ระดั บ (6) คื อ ระดั บ สู ง สุ ด ของความคิ ด ในการมี ศี ล ธรรม กล่ า วคื อ
กระท�ำสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งสมควรและถูกต้องซึ่งหมายถึงการมีหลักศีลธรรมจริยธรรม
ประจ�ำใจของแต่ละคน
โดยสรุปความคิดของการมีศีลธรรมมี 6 ระดับ ได้แก่ ถ้าคนท�ำความดีเพื่อ
หลีกเลีย่ งการถูกลงโทษก็เรียกว่าอยูใ่ นระดับ(1) ถ้าท�ำความดีมศี ลี ธรรมเพราะอยากได้
รางวัลก็เรียกว่าอยู่ระดับ(2) ถ้าท�ำความดีเพื่อให้เป็นที่ยอมรับก็เรียกว่าระดับ(3)
ถ้าท�ำความดีเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของภาครัฐก็เป็นระดับ(4) ถ้ามีจิตส�ำนึกเพื่อ
ช่วยให้สังคมอยู่รอดอยู่ดีก็คือระดับ(5) ส่วนระดับ(6)ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนั้นคือการ
ท�ำความดีเพราะตระหนักว่าเป็นสิ่งที่สมควรท�ำโดยเป็นไปตามหลักการในใจของ
แต่ละคน
ถ้าเยาวชนมีกรอบการคิดขึน้ ไปถึงระดับ (6) ก็ไม่ตอ้ งบอกให้เขาท�ำการบ้าน
และตั้งใจเรียนเพื่อรอดพ้นจากการถูกลงโทษ เพื่อให้ได้คะแนนดี เพื่อให้เพื่อนๆ ครู
และพ่อแม่ยอมรับ เพือ่ มิให้ผดิ กฎเกณฑ์ของโรงเรียน เพือ่ ความเกรงใจการเป็นโรงเรียน
มีชื่อเสียง ฯลฯ หากเขาตั้งใจเรียนเองเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่สมควรท�ำในบทบาทและ
หน้าทีข่ องเขา นีค่ อื สุดยอดของระดับความคิดทีพ่ อ่ แม่และครูควรผลักดันให้เขาขึน้ ไปถึง
การมีความคิดในระดับ(6)คือมีหลักการในการด�ำรงชีวิตเพื่อช่วยตัดสินใจ
ว่าอะไรควรท�ำและอะไรไม่ควรท�ำ Kohlberg ถือว่าเป็นแรงขับเคลือ่ นของการมีศลี ธรรม
ที่เป็นสากลซึ่งส�ำคัญยิ่ง
บ่อยครั้งเราเห็นการใช้ความคิดกันในระดับแรก (ไม่คดโกงฉ้อราษฎร์
บังหลวง) กล่าวคือไม่ทำ� ความชัว่ เพราะกลัวการถูกลงโทษหากจับได้ แต่หากเป็นกรอบ
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ความคิดในระดับ(6)แล้วละก็ บุคคลจะไม่กระท�ำชั่วก็เพราะตระหนักว่าเป็นสิ่งที่
ไม่ถูกต้อง มิใช่เพราะกลัวว่าจะถูกจับได้
มนุษย์ทุกคนในโลกแห่งความเป็นจริงไม่สามารถขึ้นไปถึงระดับ(6) ได้ใน
ทุกเรือ่ งทีก่ ระท�ำ ในบางเรือ่ งท�ำความดีกเ็ พือ่ การยอมรับของสังคม เพือ่ การเป็น “เด็กดี”
ของพ่อแม่หรือผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา เพื่อการปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของภาครัฐ
และบางเรื่องก็ท�ำเพื่อให้ได้รับประโยชน์ส่วนตน
Kohlberg ได้ทิ้งสิ่งที่มีคุณค่าไว้ให้แก่โลก สิ่งที่เขียนมานี้คือเศษผิวของ
ทฤษฎีของเขา เขาพยายามเสนอให้มนุษย์บรรลุถงึ ระดับการคิดขัน้ ที(่ 6) อันเป็นพืน้ ฐาน
ส�ำคัญของการมีศลี ธรรม และในทีส่ ดุ ตัวเขาเองก็ได้กระท�ำเรือ่ งส�ำคัญเรือ่ งหนึง่ ในชีวติ
ของเขาซึ่งในแง่มุมหนึ่งอาจถือว่าเขาไปไม่ถึงระดับ(6) คือกระท�ำสิ่งที่ไม่สมควร
ในปี 1971 ขณะที่เขาเดินทางไปวิจัยที่ประเทศ Belize ในอเมริกาใต้ก็
ติดเชื้อจากปาราสิต (parasite) เขาประสบความเจ็บปวดเป็นอันมากเป็นเวลานาน
จนเกิดความซึมเศร้าอยู่หลายปี และในที่สุดในปี 1987 เขาก็จบชีวิตตัวเองด้วยการ
โดดน�้ำตายใน Boston Harbor ในขณะที่มีอายุ 59 ปี

Better to remain silent and be thought a fool,
than to speak and remove all doubt.
จงเงียบและให้คนคิดว่าเป็นไอ้งั่งเสียยังดีกว่าที่จะเอ่ยปาก
และท�ำให้ความสงสัยทั้งหมดที่มีนั้นหายไป
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No act of kindness, no matter how small,
is ever wasted.
ความเมตตาใดก็ตาม ไม่ว่าจะน้อยเพียงใด
จะไม่เป็นการสูญเปล่าไปเป็นอันขาด

When you teach your son,
you teach your son’s son.
ในขณะที่คุณสอนลูกคุณ คุณก�ำลังสอนลูกของลูกคุณอยู่
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