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   เหตกุารณ์นํ �าท่วมครั �งนี �เป็นวิกฤตที#ทุกคนไม่อยากให้มันเกิดขึ �น      แต่เมื#อมัน
เกิดขึ �นแล้วก็สามารถทําให้มันเป็นโอกาสได้       เราเห็นการช่วยเหลือกัน       บริจาคสิ#งของ
เครื#องใช้         การมีจิตอาสาของเยาวชนจํานวนมาก         สิ#งเหล่านี �คือโอกาสเรียนรู้และฝึกฝน
ความเป็นพลเมือง        ในขณะเดียวกันเราก็เห็นโจรฉวยโอกาสขโมยเข้าของบ้านที#นํ �าท่วม         
ฉ้อฉลเงินช่วยเหลือ    ฯลฯ      สองด้านของเหรียญเช่นนี �ของสังคมเราทําให้น่าขบคิดในเรื#อง
ศีลธรรม 
  การที#คน ๆ หนึ#งทําสิ#งดี ๆ ในวิกฤตครั �งนี �มีสาเหตมุาจากวิธีการคิดหรือเรียกว่า
แรงจงูใจหลายอยา่งที#แตกตา่งกนั        บ้างก็ต้องการได้หน้า       อยากให้คนอื#นเห็นว่าตนเองเป็น
คนดี       บ้างก็ไม่อยากให้สงัคมที#ตนอยู่ตําหนิลงโทษว่าเป็นคนขาดจิตสํานึก       บ้างก็อยากได้
บุญจากการบริจาคเพื#อผลักดันให้ตนได้สิ#งที#ต้องการในอนาคต       บ้างก็อยากเอาใจคนรัก      
ญาติ     พ่อแม่พี#น้องเพื#อให้เห็นว่าตนเองเป็นคนเสียสละ       มีจิตใจดี       บ้างก็ทําเพราะเห็นว่า
เป็นหน้าที#ของพลเมืองคนหนึ#งที#พงึกระทํา      ฯลฯ  
  ในสมองของคนมีร้อยแปดวิธีคิดที#ทําให้เขาเป็นคนมีศีลธรรม      กล่าวคือมี           
จิตอาสา      เสียสละ       ไม่เอาเปรียบคนอ่อนแอกว่า       ไม่คดโกงฉ้อฉล       คิดถึงจิตใจคนอื#น     
ฯลฯ        อย่างไรก็ดีมีนกัจิตวิทยาที#มีชื#อของโลกได้พยายามจดักลุ่มของวิธีการคิดและโยงเข้ากับ
เรื#องศีลธรรมได้อยา่งนา่สนใจยิ#ง 
  Lawrence Kohlberg (ค.ศ. 1927-1987)     เป็นนกัจิตวิทยาชาวอเมริกนัยิว      
เป็นศาสตราจารย์ที#มหาวิทยาลยัฮาร์เวิร์ด   และมหาวิทยาลยัชิคาโก    ได้ศกึษาพฒันาการของ
ศีลธรรม (moral development)  และเสนอแนะ Theory of Stages of Moral Development หรือ
ทฤษฎีวา่ด้วยขั �นตอนของการพฒันาศีลธรรม 
  งานศกึษาของ Kohlberg เป็นผลพวงจากทฤษฎีของนกัจิตวิทยาชาวสวิสมีชื#ออีก
คนหนึ#งก่อนหน้าเขา  คือ  Theory of Cognitive Development ของ Jean Piaget (ค.ศ. 1896-
1980)   ซึ#งพยายามศกึษาเรื#องของการพฒันาการคดิ     การรับรู้      การเข้าใจโลก     ฯลฯ 
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  Kohlberg’s Stages of Moral Development คือกรอบวิธีการคิดแตล่ะขั �นตอน
หรือการใช้เหตใุช้ผลในการมีศีลธรรมของมนษุย์ 
  เขาแบ่งการคิดออกเป็น 3 ระดับ    โดยแต่ละระดับมี 2 ขั �นตอน   รวมเป็น                    
6 ขั �นตอนดงันี �       ระดบัแรก (Pre-Convention) แบง่ออกเป็น     (ก)  การยอมทําตามคําสั#งเพื#อ
หลีกเลี#ยงการถกูลงโทษ         (ข)  การได้รับผลประโยชน์สว่นตวั 
  ในข้อ (ก) นี �คนจะมีศีลธรรมก็ด้วยการคิดว่าตนต้องยอมจํานนอยู่ในคําสั#งเพื#อ
หลีกเลี#ยงการถูกลงโทษซึ#งตัวอย่างได้แก่การที#นักเรียนยอมทําการบ้านเพื#อไม่ให้ถูกลงโทษ                   
ลกูทําตวัดีเพื#อไมใ่ห้ถกูพอ่แมล่งโทษ    ฯลฯ 
  ข้อ (ข) คือการได้รับผลตอบแทนทําให้เขายอมทําสิ#งที#มีศีลธรรม     กล่าวคือทําไป
แล้วได้รางวลั  เช่น   แจกของคนนํ �าท่วมเพื#อหาเสียง     บริจาคแล้วจะได้บุญ      บริจาคเงินให้
โรงเรียนแล้วจะหกัคา่ลดหยอ่นภาษีได้สองเทา่   ฯลฯ     
  ในระดับสอง (Convention)  แบ่งออกเป็น    (ก)  มีปฏิสัมพันธ์และความ
กลมกลืนเข้ากบัสงัคม     (ข)  การปฏิบตัตินตามกฎเกณฑ์ของทางการ  
  ในข้อ (ก) นี �คือกรอบความคิดของการเป็น Good Boy/        Good Girl กล่าวคือ 
เป็นคนดีมีศีลธรรมเพื#อทําให้เป็นที#ยอมรับของคนอื#นและของสงัคม     ลกูทําความดีก็เพื#อจะได้รับ
การยอมรับจากพอ่แม ่    ฯลฯ 
  ข้อ (ข)  คือการคิดว่าต้องปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ที#ทางการกําหนดไว้มิฉะนั �นจะเป็น
การผิดกฎเกณฑ์หรือผิดกฎหมาย    เช่น    ต้องเป็นคนดีไม่ลกัขโมย       ไม่ฉ้อฉล         ไม่คดโกง
มิฉะนั �นจะต้องตดิคกุ       ต้องขบัรถตามกฎจราจรมิฉะนั �นจะถกูปรับ       ฯลฯ 
  ในระดบัที#สาม (Post-Convention)  เป็นระดบัที#เกี#ยวพนักับความมีหลกัการใน
การดําเนินชีวิตโดยแบง่ออกเป็น  (ก)  การถกูขบัเคลื#อนโดยการตระหนกัถึงพนัธสญัญาระหว่างรัฐ
กบัปัญเจกชน   กล่าวคือการคิดว่าต้องมีศีลธรรมแตไ่ม่ใช่เพราะการที#รัฐกําหนดกฎเกณฑ์แตห่าก
เป็นไปเพื#อการอยู่ร่วมกัน    เช่น    ยอมประนีประนอม        ยอมรับการตดัสินด้วยเสียงส่วนใหญ่
อนัเป็นหวัใจของวิถีประชาธิปไตย       ฯลฯ    
  ข้อ (ข)  คือระดบัสงูสดุของกรอบความคิดในการมีศีลธรรม     กล่าวคือกระทําสิ#ง
ที#คดิวา่เป็นสิ#งสมควรและถกูต้องซึ#งหมายถึงการมีหลกัศีลธรรมจริยธรรมประจําใจของแตล่ะคน 
  ขั �นตอนหรือกรอบความคิดทั �ง 6 ข้างต้นคือแรงจงูใจให้คนมีศีลธรรม     ถ้าคนทํา
ความดีเพื#อหลีกเลี#ยงการถูกลงโทษก็เรียกว่าอยู่ในระดบัแรก       ถ้าทําความดีมีศีลธรรมเพราะ
อยากได้รางวลัก็เรียกว่าอยู่ระดบัที#สอง       ถ้าทําความดีเพื#อให้เป็นที#ยอมรับก็เรียกว่าระดบัสาม      
ถ้าทําความดีเพื#อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของภาครัฐก็เป็นระดบัสี#      ถ้ามีศีลธรรมเพื#อช่วยให้
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สงัคมอยู่รอดอยู่ดีก็คือระดบัห้า        ส่วนระดบัหกคือระดบัสูงสดุนั �นคือทําความดีเพราะตระหนกั
วา่เป็นสิ#งที#ควรทําโดยเป็นไปตามหลกัการในใจของแตล่ะคน 
  ถ้าเยาวชนมีกรอบการคิดขึ �นไปถึงระดับ 6 ก็ไม่ต้องบอกให้เขาตั �งใจเรียนเพื#อ       
รอดพ้นจากการถกูลงโทษ     เพื#อให้ได้คะแนนดี      เพื#อให้เพื#อน ๆ ครูและพ่อแม่ยอมรับ     เพื#อ          
มิให้ผิดกฎเกณฑ์ของโรงเรียน      เพื#อความเกรงใจการเป็นโรงเรียนมีชื#อเสียง       ฯลฯ      หากเขา
ตั �งใจเรียนเองเพราะรู้วา่เป็นสิ#งที#สมควรทําในบทบาทและหน้าที#ของเขา       นี#คือสดุยอดของระดบั
ความคดิที#พอ่แมแ่ละครูควรผลกัดนัให้เขาขึ �นไปถึง       
  กรอบความคิดระดบั 6 คือ หลักการของการดํารงชีวิตของการตดัสินใจว่าอะไร
ควรทําและอะไรไม่ควรทํา     Kohlberg ถือว่าเป็นแรงขบัเคลื#อนของหลกัศีลธรรมที#เป็นสากลที#
สําคญัยิ#ง 
  บ่อยครั �งเราเห็นการใช้ความคิดกันในระดบัแรก (ไม่คดโกงฉ้อราษฎร์บงัหลวง)    
กล่าวคือไม่ทําความชั#วเพราะกลวัการถกูลงโทษหากจบัได้     แตห่ากเป็นกรอบความคิดในระดบั
หกแล้วละก็บคุคลจะไมก่ระทําชั#วก็เพราะตระหนกัว่าเป็นสิ#งไม่ถกูต้อง       มิใช่เพราะกลวัว่าจะถกู
จบัได้ 
  มนษุย์ทกุคนในโลกแห่งความเป็นจริงไม่สามารถขึ �นไปถึงระดบั 6 ได้ในทกุเรื#องที#
กระทํา       ในบางเรื#องทําความดีก็เพื#อการยอมรับของสงัคม      เพื#อการเป็น “เด็กดี”  ของพ่อแม่
หรือผู้ ใหญ่หรือผู้บงัคบับญัชา     เพื#อการปฏิบตัิตนตามกฎเกณฑ์ของภาครัฐ    และบางเรื#องก็ทํา
เพื#อให้ได้รับประโยชน์สว่นตน 
  Kohlberg ได้ทิ �งสิ#งที#มีคณุคา่ไว้ให้แก่โลก      สิ#งที#เขียนมานี �คือเศษผิวของทฤษฎี
ของเขา      เขาพยายามเสนอให้มนุษย์บรรลุถึงกรอบการคิดขั �น 6 อันเป็นพื �นฐานสําคัญของ
ศีลธรรม   และในที#สดุตวัเขาเองก็ได้กระทําในเรื#องสําคญัเรื#องหนึ#งในชีวิตเขาซึ#งในแง่มมุหนึ#งอาจ
ถือวา่เขาไปได้ถึงระดบั 6 คือกระทําสิ#งที#เขาคดิวา่สมควรกระทําตามหลกัการของเขา 
  ในปี 1971 ขณะที#เขาเดินทางไปวิจยัที#ประเทศ Belize ในอเมริกาใต้ก็ติดเชื �อจาก
ปาราสิต (parasite)      เขาประสบความเจ็บปวดเป็นอนัมากเป็นเวลานานจนเกิดความซึมเศร้าอยู่
หลายปี     และในที#สุดในปี 1987 เขาก็จบชีวิตตวัเองด้วยการโดดนํ �าตายใน Boston Harbor 
ในขณะที#มีอาย ุ59 ปี  
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