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6 กรอบคิดของการมีศีลธรรม
วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เหตุการณ์ นํ าท่วมครั ง นี เ ป็ นวิกฤตที#ทุกคนไม่อยากให้ มันเกิ ดขึน
แต่เมื#อมัน
เกิ ดขึน แล้ วก็ ส ามารถทํ าให้ มันเป็ นโอกาสได้
เราเห็ นการช่วยเหลื อกัน บริ จาคสิ#ง ของ
เครื# องใช้
การมีจิตอาสาของเยาวชนจํานวนมาก
สิ#งเหล่านี คือโอกาสเรี ยนรู้ และฝึ กฝน
ความเป็ นพลเมื อง
ในขณะเดี ยวกันเราก็ เ ห็ นโจรฉวยโอกาสขโมยเข้ าของบ้ านที# นํา ท่ว ม
ฉ้ อฉลเงิ นช่วยเหลื อ ฯลฯ สองด้ านของเหรี ยญเช่นนี ข องสัง คมเราทํ าให้ น่าขบคิดในเรื# อง
ศีลธรรม
การที# คน ๆ หนึ#งทํ าสิ#งดี ๆ ในวิกฤตครั ง นี ม ีสาเหตุมาจากวิธีการคิดหรื อเรี ยกว่า
แรงจูงใจหลายอย่างที#แตกต่างกัน บ้ างก็ต้องการได้ หน้ า อยากให้ คนอื#นเห็นว่าตนเองเป็ น
คนดี บ้ างก็ไม่อยากให้ สงั คมที#ตนอยู่ตําหนิลงโทษว่าเป็ นคนขาดจิตสํานึก บ้ างก็อยากได้
บุญ จากการบริ จ าคเพื# อ ผลักดันให้ ต นได้ สิ# ง ที# ต้อ งการในอนาคต
บ้ างก็ อ ยากเอาใจคนรั ก
ญาติ พ่อแม่พี#น้องเพื#อให้ เห็นว่าตนเองเป็ นคนเสียสละ มีจิตใจดี บ้ างก็ทําเพราะเห็นว่า
เป็ นหน้ าที#ของพลเมืองคนหนึง# ที#พงึ กระทํา ฯลฯ
ในสมองของคนมี ร้ อยแปดวิ ธี คิด ที# ทํ าให้ เ ขาเป็ นคนมี ศี ล ธรรม กล่ าวคื อ มี
จิตอาสา เสียสละ ไม่เอาเปรี ยบคนอ่อนแอกว่า ไม่คดโกงฉ้ อฉล คิดถึงจิตใจคนอื#น
ฯลฯ
อย่างไรก็ดีมีนกั จิตวิทยาที#มีชื#อของโลกได้ พยายามจัดกลุ่มของวิธีการคิดและโยงเข้ ากับ
เรื# องศีลธรรมได้ อย่างน่าสนใจยิ#ง
Lawrence Kohlberg (ค.ศ. 1927-1987)
เป็ นนักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั ยิว
เป็ นศาสตราจารย์ที#มหาวิทยาลัยฮาร์ เวิร์ด และมหาวิทยาลัยชิคาโก ได้ ศกึ ษาพัฒนาการของ
ศีลธรรม (moral development) และเสนอแนะ Theory of Stages of Moral Development หรื อ
ทฤษฎีวา่ ด้ วยขันตอนของการพั

ฒนาศีลธรรม
งานศึกษาของ Kohlberg เป็ นผลพวงจากทฤษฎีของนักจิตวิทยาชาวสวิสมีชื#ออีก
คนหนึ#งก่อนหน้ าเขา คือ Theory of Cognitive Development ของ Jean Piaget (ค.ศ. 18961980) ซึง# พยายามศึกษาเรื# องของการพัฒนาการคิด การรับรู้ การเข้ าใจโลก ฯลฯ
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หรื อการใช้ เหตุใช้ ผลในการมีศีลธรรมของมนุษย์
เขาแบ่ง การคิ ด ออกเป็ น 3 ระดับ โดยแต่ ล ะระดับ มี 2 ขัน ตอน รวมเป็ น
6 ขันตอนดั

งนี  ระดับแรก (Pre-Convention) แบ่งออกเป็ น (ก) การยอมทําตามคําสัง# เพื#อ
หลีกเลี#ยงการถูกลงโทษ
(ข) การได้ รับผลประโยชน์สว่ นตัว
ในข้ อ (ก) นี ค นจะมี ศีลธรรมก็ ด้วยการคิดว่าตนต้ องยอมจํ านนอยู่ในคําสั#งเพื# อ
หลี ก เลี# ย งการถูก ลงโทษซึ# ง ตัว อย่ า งได้ แ ก่ ก ารที# นัก เรี ย นยอมทํ า การบ้ า นเพื# อ ไม่ ใ ห้ ถูก ลงโทษ
ลูกทําตัวดีเพื#อไม่ให้ ถกู พ่อแม่ลงโทษ ฯลฯ
ข้ อ (ข) คือการได้ รับผลตอบแทนทําให้ เขายอมทําสิ#งที#มีศีลธรรม กล่าวคือทําไป
แล้ วได้ รางวัล เช่น แจกของคนนํ า ท่วมเพื#อหาเสียง บริ จาคแล้ วจะได้ บุญ บริ จาคเงิ นให้
โรงเรี ยนแล้ วจะหักค่าลดหย่อนภาษี ได้ สองเท่า ฯลฯ
ในระดับ สอง (Convention) แบ่ง ออกเป็ น (ก) มี ป ฏิ สัม พันธ์ แ ละความ
กลมกลืนเข้ ากับสังคม (ข) การปฏิบตั ติ นตามกฎเกณฑ์ของทางการ
ในข้ อ (ก) นี คือกรอบความคิดของการเป็ น Good Boy/
Good Girl กล่าวคือ
เป็ นคนดีมีศีลธรรมเพื#อทําให้ เป็ นที#ยอมรับของคนอื#นและของสังคม ลูกทําความดีก็เพื#อจะได้ รับ
การยอมรับจากพ่อแม่ ฯลฯ
ข้ อ (ข) คือการคิดว่าต้ องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที#ทางการกําหนดไว้ มิฉะนันจะเป็

น
การผิดกฎเกณฑ์หรื อผิดกฎหมาย เช่น ต้ องเป็ นคนดีไม่ลกั ขโมย ไม่ฉ้อฉล
ไม่คดโกง
มิฉะนันจะต้
 องติดคุก ต้ องขับรถตามกฎจราจรมิฉะนันจะถู
 กปรับ ฯลฯ
ในระดับที#สาม (Post-Convention) เป็ นระดับที#เกี#ยวพันกับความมีหลักการใน
การดําเนินชีวิตโดยแบ่งออกเป็ น (ก) การถูกขับเคลื#อนโดยการตระหนักถึงพันธสัญญาระหว่างรัฐ
กับปั ญเจกชน กล่าวคือการคิดว่าต้ องมีศีลธรรมแต่ไม่ใช่เพราะการที#รัฐกําหนดกฎเกณฑ์แต่หาก
เป็ นไปเพื#อการอยู่ร่วมกัน เช่น ยอมประนีประนอม
ยอมรับการตัดสินด้ วยเสียงส่วนใหญ่
อันเป็ นหัวใจของวิถีประชาธิปไตย ฯลฯ
ข้ อ (ข) คือระดับสูงสุดของกรอบความคิดในการมีศีลธรรม กล่าวคือกระทําสิ#ง
ที#คดิ ว่าเป็ นสิ#งสมควรและถูกต้ องซึง# หมายถึงการมีหลักศีลธรรมจริ ยธรรมประจําใจของแต่ละคน
ขันตอนหรื

อกรอบความคิดทัง 6 ข้ างต้ นคือแรงจูงใจให้ คนมีศีลธรรม ถ้ าคนทํา
ความดีเพื#อหลีกเลี#ยงการถูกลงโทษก็ เรี ยกว่าอยู่ในระดับแรก ถ้ าทําความดีมีศีลธรรมเพราะ
อยากได้ รางวัลก็เรี ยกว่าอยู่ระดับที#สอง ถ้ าทําความดีเพื#อให้ เป็ นที#ยอมรับก็เรี ยกว่าระดับสาม
ถ้ าทํ าความดีเพื# อให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ของภาครั ฐก็ เป็ นระดับสี# ถ้ ามี ศีลธรรมเพื# อช่วยให้
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ส่วนระดับหกคือระดับสูงสุดนันคื
 อทําความดีเพราะตระหนัก
ว่าเป็ นสิ#งที#ควรทําโดยเป็ นไปตามหลักการในใจของแต่ละคน
ถ้ าเยาวชนมี กรอบการคิดขึน ไปถึง ระดับ 6 ก็ ไม่ต้องบอกให้ เขาตังใจเรี

ยนเพื# อ
รอดพ้ นจากการถูกลงโทษ เพื#อให้ ได้ คะแนนดี เพื#อให้ เพื#อน ๆ ครู และพ่อแม่ยอมรับ เพื#อ
มิให้ ผิดกฎเกณฑ์ของโรงเรี ยน เพื#อความเกรงใจการเป็ นโรงเรี ยนมีชื#อเสียง ฯลฯ หากเขา
ตังใจเรี
 ยนเองเพราะรู้วา่ เป็ นสิ#งที#สมควรทําในบทบาทและหน้ าที#ของเขา นี#คือสุดยอดของระดับ
ความคิดที#พอ่ แม่และครูควรผลักดันให้ เขาขึ นไปถึง
กรอบความคิดระดับ 6 คือ หลักการของการดํารงชีวิตของการตัดสินใจว่าอะไร
ควรทําและอะไรไม่ควรทํา
Kohlberg ถือว่าเป็ นแรงขับเคลื#อนของหลักศีลธรรมที#เป็ นสากลที#
สําคัญยิ#ง
บ่อยครั ง เราเห็นการใช้ ความคิดกันในระดับแรก (ไม่คดโกงฉ้ อราษฎร์ บงั หลวง)
กล่าวคือไม่ทําความชัว# เพราะกลัวการถูกลงโทษหากจับได้ แต่หากเป็ นกรอบความคิดในระดับ
หกแล้ วละก็บคุ คลจะไม่กระทําชัว# ก็เพราะตระหนักว่าเป็ นสิ#งไม่ถกู ต้ อง มิใช่เพราะกลัวว่าจะถูก
จับได้
มนุษย์ทกุ คนในโลกแห่งความเป็ นจริ งไม่สามารถขึ นไปถึงระดับ 6 ได้ ในทุกเรื# องที#
กระทํา ในบางเรื# องทําความดีก็เพื#อการยอมรับของสังคม เพื#อการเป็ น “เด็กดี” ของพ่อแม่
หรื อผู้ใหญ่หรื อผู้บงั คับบัญชา เพื#อการปฏิบตั ิตนตามกฎเกณฑ์ของภาครัฐ และบางเรื# องก็ทํา
เพื#อให้ ได้ รับประโยชน์สว่ นตน
Kohlberg ได้ ทิ งสิ#งที#มีคณ
ุ ค่าไว้ ให้ แก่โลก สิ#งที#เขียนมานี คือเศษผิวของทฤษฎี
ของเขา เขาพยายามเสนอให้ ม นุษย์ บรรลุถึง กรอบการคิดขัน 6 อันเป็ นพื น ฐานสํ าคัญของ
ศีลธรรม และในที#สดุ ตัวเขาเองก็ได้ กระทําในเรื# องสําคัญเรื# องหนึ#งในชีวิตเขาซึ#งในแง่มมุ หนึ#งอาจ
ถือว่าเขาไปได้ ถึงระดับ 6 คือกระทําสิ#งที#เขาคิดว่าสมควรกระทําตามหลักการของเขา
ในปี 1971 ขณะที#เขาเดินทางไปวิจยั ที#ประเทศ Belize ในอเมริ กาใต้ ก็ติดเชื อจาก
ปาราสิต (parasite) เขาประสบความเจ็บปวดเป็ นอันมากเป็ นเวลานานจนเกิดความซึมเศร้ าอยู่
หลายปี และในที# สุดในปี 1987 เขาก็ จบชี วิตตัวเองด้ วยการโดดนํ าตายใน Boston Harbor
ในขณะที#มีอายุ 59 ปี
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