
อภิปรายปญหากับนักศึกษา 
คําถามจากการอานบทความเรื่อง “วัฒนธรรมการใชเหตุผลกับกับการแกปญหาความขัดแยง” 

โดย  อ.สุรพศ  ทวีศักดิ์ 
 
ถาม (น.ส.นิธิมา ชวยรอด) : (1) เหตุผลแกปญหาความขัดแยงไดเสมอไปจริงหรือ? และ (2) ถาใน
กรณีที่ตางฝายตางมีเหตุผลที่ดี ตางเปนเหตผุลที่ยอมรับกันโดยทัว่ไป แลวจะเอาอะไรมาชี้วัดวา 
เหตุผลไหนถูกตองที่สุด?        (3) เหตุผลที่ดีที่สุด (คืออะไร)  เหตุผลที่คนสวนใหญยอมรับกันมาก
ที่สุดคือเหตุผลที่ถูกตองที่สุดหรือไม? 
 
ตอบ : (1) ไมเสมอไปหรอกครับ การใชเหตุผลจะแกปญหาความขัดแยงไดเฉพาะในกรณีที่คูความ
ขัดแยงเปดใจรับฟงเหตุผลของกันและกันเทานั้น (2) เอาหลักความรูหรือหลักการที่ถูกตองในเรื่องที่
เปนประเด็นความขัดแยงนัน้ๆมาเปนตัวช้ีวดั เชน ความขดัแยงเรื่องการเมืองใหม ถาทกุฝายตาง
เสนอวาการเมอืงใหมตามแนวคิดของฝายตนดีกวา และแตละฝายตางก็มีมวลชนเหน็ดวยกับตน
จํานวนมาก เราก็ตองเอาหลกัความรูหรือหลักการประชาธิปไตยที่เปนสากลมาเปนหลักตัดสินวา 
ขอเสนอและเหตุผลของฝายไหนสอดคลองกับหลักประชาธิปไตยมากกวา (3) เหตุผลที่ดีที่สุดคือ 
ขออาง/หลักฐานที่เปนจริงซ่ึงสนับสนุนวาขอสรุป/สมมุติฐาน/ขอยนืยนั/ขอตัดสินเปนความจริง
หรือถูกตอง ไมไดขึ้นอยูกับจํานวนคนที่ยอมรับ 
 
ถาม (น.ส.แขขวัญ ประทุมตา) : อยากทราบวาเอาอะไรมาเปนเกณฑในการตัดสินใจวาถูกหรือผิด 
เพราะในแตละคนตองคิดวาความคิดของตนหรือของฝายตนนั้นถูกอยูแลว เชน ปญหาทางการเมือง 
แตละฝายตางก็คิดวาฝายตัวเองถูก ฝายตรงขามผิด แลวถาเราเปนคนกลางไมเขาในฝายใดเลย เราจะ
สามารถหาเหตุผลอะไรมาคิดในการตัดสนิใจ 
 
ตอบ : ใชเกณฑตามขอ (2) ในคําตอบของขอแรก และขอแนะนําใหอานบทความชื่อ “คําถามถึง
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูแทนปวงชน” และ “ขามใหพนภาษาตดัสินทางศีลธรรมแบบ
ฝกฝาย” (บทความที่แนะนาํใหอานทกุคนควรอานเพราะจะนํามาออกขอสอบดวย) 
 
ถาม (น.ส.ณัฐณิชา ชมพะนนัทน) : (1) ถาเราสามารถหาเหตุผลที่ดี มหีลักฐานมาสนับสนุน
ความคิดของเราวาถูก/จริง เราสามารถโตแยงผูที่มีอํานาจเหนือกวาเรา เชน อาจารย,พอแม ได
หรือไม? (2) แลวทานเหลานัน้จะรับฟงเหตผุลของเราหรือไม? เนื่องจากเหตุผลของเราอาจขัดแยง
กับความคิดของทาน! 
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ตอบ : (1) ถาเราตองการสรางวัฒนธรรมการอยูรวมกันดวยเหตุผล เรากต็องโตแยงครบั แตเราก็
ตองมีศิลปะดวยวาควรใชคําพูดอธิบายเหตผุลอยางไร ในกาลเทศะแบบไหนที่จะไมทาํใหผูใหญ
รูสึกเสียหนา ในขณะเดยีวกนัเราก็ควรรับฟงและเขาใจเหตุผลของทานดวย (2) ถาเปนผูใหญที่มี
เหตุผลทานจะรับฟง และยอมรับไดแมเหตผุลของเราจะขัดแยงกับความคิดของทาน ถาเปนผูใหญที่
ไมมีเหตุผลก็คงตองปลอยๆทานไป (ยกเวนเรื่องใหญทีป่ลอยไปไมไดจริงๆ เชนโกงบานกินเมืองก็
ตองชวยกันหาทางเอามาติดคกุ!) 
 
ถาม (น.ส.นริศรา โตะเหมาะ) : วัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมการใชเหตผุลในการอยู
รวมกันจะชวยแกปญหาที่เกดิขึ้นในสังคมไทยในปจจุบนัไดจริงหรือ อาทิเชน ปญหาชายแดน
ภาคใต 
 
ตอบ : แกไดครับถาเรามีวัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมการใชเหตุผลในการอยูรวมกัน
แลวจริงๆ แตเรามีกันหรือยังครับ? ถายังไมมีก็ตองชวยกนัสรางขึ้นทั้งในกลุมเพื่อน ครอบครัว 
สถานศึกษา ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ปญหาภาคใตกต็องแกดวยหลักประชาธิปไตยและเหตุผลนะ
ครับ แมการกอการรายจะไรเหตุผล แตรัฐไมสามารถใชวิธีไรเหตุผล (เชน อุมฆา) เขาไปแกปญหา
ได รัฐจําเปนตองใชประชาธิปไตยและเหตผุล เชน เคารพสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา การใช
ภาษา วัฒนธรรมประเพณี รับฟงเหตุผลของคนในพืน้ที ่ใหความเปนธรรมกับคนในพื้นที่ จดัการ
อยางเด็ดขาดกบัเจาหนาที่ของรัฐที่กดขี่ประชาชน พัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจใหเขามชีีวิตที่ดีขึ้น 
และเราคนไทยทั้งประเทศตองเคารพในความเปนคนไทยที่เทาเทยีมของคน 3 จังหวดัภาคใตดวย
ครับ แมวาเขาจะมศีาสนา ภาษา เชื้อชาติ ประเพณวีัฒนธรรมแตกตางจากเราก็ตาม 
 
ถาม (น.ส.กุสุมภร วุนศิริ) : ดิฉันคิดวา...วฒันธรรมการใชเหตุผลกับการแกปญหาความขัดแยงที่มี
อยูในประเทศไทยนัน้ เปนไปไดยาก เนื่องจากเราทุกคนถูกปลูกฝงใหเคารพผูที่มีอํานาจมีอาวุโส
มากกวามานานแลว หากเราทําออกนอกกรอบที่ผูใหญไดวางไวกจ็ะถกูมองวาเปน “คนผิด” 
เพราะฉะนั้นอยากถามวา “กฎระเบียบตางๆที่มหาวิทยาลัยตั้งไวนั้น ถือวาเปนการใชอํานาจบังคับ
หรือไม?” (ถามโดนใจจริงๆ อิอิ!...) 
 
ถามอีก (น.ส.สังคมไทยเปนสังคมอุปถัมภนิยม/อํานาจนยิม เปนสังคมที่แบงชนชั้น คนในสังคมมตี่ํา
มีสูง ยอมรับการใชอํานาจของผูมีอํานาจสูงกวา เราถูกปลูกฝงใหเชื่อวาการใชอํานาจในการ
แกปญหาไดผลดีกวาการใชเหตุผล เราถูกอํานาจปลูกฝงมาตั้งแตเดก็ ในครอบครัว.....แตถาคิดอีกแง
หนึ่ง ถาไมมีการบังคับ เราและคนที่ดํารงชวีิตอยูในสังคม จะเอาบรรทัดฐานใดใชในการดําเนินชวีิต
? (ขอบคุณคําถามนี้...ที่ชวยตอบคําถามมะกี้) 
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ถามอีกยาว (นายณัฐสรรค ลือฤทธ์ิกุล) : ว.ประชาธิปไตย และว.การใชเหตุผลในการอยูรวมกัน 
เปนสิ่งที่ดีและเหมาะสมอยางยิ่งที่จะนํามาแทนว.อุปถัมภและการใชอํานาจในการอยูรวมกนั แตใน
ความเปนจริงส่ิงนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นไดแคไหน? เพราะสังคมไทยปจจบุันยังแบงเปนฝกเปนฝาย ...
ถูกบังคับใหเลือกขาง...ขอยกตัวอยางเรื่องใกลตัวเชน การบังคับหรือออกบทลงโทษตางๆโดยไม
ถามความเห็นของคนที่อยูในสังคมที่ตองถูกบังคับโดยกฎนั้นวาเหน็ชอบหรือไมอยางไร...หาก
แมแตเรื่องใกลตัวแคนีย้ังสรางหรือยังปลูกฝงกันไมไดกอ็ยาหวังเลยวา         ว.ประชาธิปไตยหรือ ว.
การใชเหตุผลในการอยูรวมกันจะมีวนัที่จะเกดิและเบงบานในสังคมไทยอยางแทจรงิ! 
 
ตอบ (รวมๆ) : ว.อํานาจนิยม และ ว.ประชาธิปไตย (หรือ ว.ใดๆ) ก็จําเปนตองมี “กฎ” ในการอยู
รวมกันครับ “กฎ” คือสัญลักษณของ “อํานาจ” เพียงแตโดยทั่วไป “กฎ” ใน ว.อํานาจนิยมจะถูก
กําหนดจากเบือ้งบนเทานั้น ขณะที่ “กฎ” ใน ว.ประชาธิปไตยถูกกําหนดโดยประชาชน ผาน ส.ส.
บาง ตัวแทนระดับตางๆบาง ภาคประชาชนตางๆบาง การเขาชื่อของประชาชนตามรฐัธรรมนูญ
บัญญัติบาง แตทั้งนี้มิไดหมายความวาการออกกฎหมายทุกฉบับตองมาถามประชาชนกอนเสมอไป
นะครับ ยกเวนกฎหมายที่ประชาชนมีความเห็นขัดแยงกนัมากๆก็จําเปนตองทําประชาพิจารณ แต
โดยทั่วไปแลวการออกกฎหมาย หรือกฎขอบังคับตางๆจะไปขัดแยงกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่
รับรองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของประชาชนเอาไวแลวไมได และโดยทัว่ไปแลวกฎระเบียบ
ตางๆของมหาวิทยาลัยก็ออกโดยไมไดถามประชาคมมหาวิทยาลัยกอนหรอกครับ (ยกเวนการจะ
เปลี่ยมหาวิทยาลัยไปอยูภายใตการกาํกับของรัฐอาจจะมกีารทําประชาพิจารณ) เพราะถือวา
กฎระเบยีบตางๆที่ออกไปนัน้ไมไดขดักฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นๆ เปนที่เปดเผย และ
นักศึกษาสามารถรับรูไดลวงหนากอนตัดสนิใจเขามาศกึษาตอในสถานศึกษานั้นๆอยูแลว (หาก
ตองการจะรู) 
 แตอยางไรก็เหน็ดวยอยางแรงนะครับวา วฒันธรรมประชาธิปไตยและการใชเหตุผลในการ
อยูรวมกนัจําเปนตองเริ่มจากใกลตวั คือในความสัมพันธระหวางเพื่อน ครอบครัว โดยเฉพาะตอง
เร่ิมที่สถาบันการศึกษาครับ! 
 
ถาม (น.ส.ณัฐธิดา วรรณทอง) : อะไรคือกลลวงที่ซับซอนของวัฒนธรรมอุปถัมภนิยม/อํานาจนิยม 
แลวทําไมคนไทยตองมาทะเลาะกันเอง 
 
ถามอีก (น.ส.ณัฐธิดา มีศรี) : ความขัดแยงเรื่องประชาธิปไตยในปจจบุัน....คุยกนัดวยเหตุผลไมได
ซักที...สืบเนื่องจากสังคมไทยสวนใหญเปนแบบอุปถัมภนิยม/อํานาจนยิม...ถาจะแกปญหาดวยการ
เปลี่ยนความคดิของคนรุนใหมสอนการเรยีนรูที่จะสลายอารมณแหงอํานาจและความรุนแรง... 
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อยากถามวาใครละจะเปนผูปลูกฝงความคิดแกคนรุนใหม? เพราะในขณะที่ผูใหญเองก็ถูกคนรุน
กอนปลูกฝงมาอยางผิดๆเรื่องการใชเหตุผลเชนกัน มันจะมีแนวทางเริม่ตนจากตรงไหนอยางไรได? 
 
ตอบ (รวมๆ) อีก : เทาที่คิดไดตอนนี้คือ กลลวงที่ซับซอนของวัฒนธรรมอํานาจนิยม/อุปถัมภนิยม
คือ การที่มันมีกลวิธีที่แนบเนียนในการทําใหผูที่สยบตออํานาจหรือผูถูกอุปถัมภซ่ึงเปนฝายที่
เสียเปรียบ หลงชื่นชมความศักดิ์สิทธิ์ของอํานาจจนเชื่อวาอํานาจจะแกปญหาไดทกุอยาง ติดนิสัย
ของการพึ่งพา ไมกระตือรือรนที่จะใชความพยายามสรางความสําเร็จดวยตนเอง ไมเชือ่มั่นในพลัง
อํานาจของตนเอง เวลาเกดิปญหาในชวีิตและปญหาทางสังคมการเมืองก็มักถวิลหาอํานาจพิเศษเขา
มาแกปญหาให เชน อํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผูมีบารมี มีอิทธิพล กองทัพ ไมเชื่อมั่นวาตนเองหรือ
กระบวนการประชาชนจะแกปญหารวมกันไดดวยการใชเหตุผลและความเปนประชาธปิไตย 
 ทําไมคนไทยตองมาทะเลาะกันเอง! เปนเรื่องปกติครับ คนชาติอ่ืนเขาก็คงทะเลาะกนัเอง
เหมือนกนัมากบางนอยบาง คนในครอบครัวเดยีวกันยังทะเลาะกนัเลยครับ สังคมไทยเปนที่รวม
ของความแตกตางหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ความคิดความเชือ่ อุดมการณ
ทางการเมือง ความขัดแยงจงึอาจเกิดขึน้ไดเสมอและมีแนวโนมวาจะเกิดบอยมากขึน้ เนื่องจาก
สังคมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็และผูคนตระหนักในสิทธิตางๆมากขึ้น แตประเด็นคือทํา
อยางไรเราจึงจะทะเลาะกนัอยางสรางสรรค รูจักใชเหตผุลอยางถูกตอง เปดใจรับฟงความเหน็ตาง
ของกันและกนั และรวมกันหาวิธีการจดัการความขัดแยงอยางสันติวิธีเพื่อใหสังคมเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นกวาเดิม   

สําหรับคําถามที่วา เราจะเริ่มตนจากตรงไหนอยางไรดี และอีกหลายๆความเห็นท่ีวาเปนไป
ไมไดท่ีจะเปล่ียน ว.อุปถัมภนิยม/อํานาจนยิมมา เปน ว.ประชาธิปไตยและการใชเหตุผลในการอยู
รวมกัน ขอแนะนําใหไปอานสุนทรพจนประกาศชัยของ บารัค โอบามา ผูประกาศวาทะ  
“change !!!...” และชาวอเมริกันตางขานรับวา “เราทําได!!!...”  

คําถามคือ ใครขโมยจิตวิญญาณแหงความใฝฝนของคุณไป? ความกระตือรือรนอยากเห็น
ชีวิตและสังคมดีขึ้นท่ีเคยมีในมโนสํานึกอันบริสุทธ์ิของคุณหายไปไหน? คุณจะเรียกมันคืนมาได
อยางไร? ทําไมคุณจึงไมเชื่อวาคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได โดยเริม่จากการเปล่ียนแปลงวิธีคดิ
ของตัวคุณเอง!  

 

 

 



 5

Midnightuniv Community 

หมวดหมูทั่วไป => General Discussion => ขอความที่เริ่มโดย: 
นักวิชาการชายขอบ ที ่พฤศจิกายน 09, 2008, 04:34:00 AM 

 

หัวขอ: คําถามถึงมาตรฐานทางจริยธรรมของผูแทนปวงชน 
เริ่มหัวขอโดย: นักวิชาการชายขอบ ที่ พฤศจิกายน 09, 2008, 
04:34:00 AM  

คําถามถึงมาตรฐานทางจริยธรรมของผูแทนปวงชน 
 
โดย นักวิชาการชายขอบ (นามแฝง อ.สุรพศ) 
 
  
 
ประเด็นปญหา : 145 ส.ส. พรรคพลังประชาชน ยื่นหนังสือตอประธาน
วุฒิสภา ใหถอดถอน คุณรสนา โตสิตระกูล ส.ว.กทม. ออกจากการเปนสมาชิก
วุฒิสภา ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 270 ,271 และ 274 เน่ืองจากมี
พฤติการณสอไปในทางทุจริตตอหนาที่ และจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อยางรายแรง 
 
ขอเท็จจริง : เมื่อวันที่ 7 ต.ค.51 คุณรสนา ไมเขารวมประชมุรัฐสภาในการ
แถลงนโยบายของรัฐบาลตอรัฐสภา แตภายหลังกลับเขาไปในหองประชุม และ
ยืนพูดประทวงรัฐบาลวาการแถลงนโยบายไมมีความชอบธรรม เน่ืองจากมีการ
ใชความรุนแรงสลายการชุมนุมคัดคานการแถลงนโยบายของรัฐบาลจนมี
ประชาชนบาดเจ็บจํานวนมาก ระหวางนั้นไดมี ส.ส.ชายฝายรัฐบาลเขามารุมดา
คุณรสนาถวยถอยคํารุนแรง ทําใหผูติดตามคุณรสนาเดินเขามาในที่ประชุม
รัฐสภาโดยไมไดรับอนุญาต อางวาเขามาดูแลความปลอดภัยของคุณรสนา 
 
การวิเคราะหมาตรฐานทางจริยธรรม 
 
       เน่ืองจากการยื่นถอดถอนในกรณีดังกลาว อางวาผูถูกยื่นฝาฝนไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม (ของผูแทนปวงชน) บทความนี้ตองการวิเคราะห
เฉพาะประเด็นมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหเห็นมิติจริยธรรมในขอบเขตที่
กวางขึ้น โดยอางอิงมาตรฐานจริยธรรมตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ
โคลเบิรก (Lawrence Kohlberg) ซึ่งแบงมาตรฐานทางจริยธรรมออกเปน 3 
ระดับ ดังน้ี.- 
 
      1. มาตรฐานจริยธรรมระดับต่ํา คือ มาตรฐานจริยธรรมที่ยึดตัวเองเปน
ศูนยกลาง (egoism) ยึดผลประโยชนของตนเองเปนเกณฑตัดสินความ
ถูกตองของการกระทํา ดงัน้ัน “การกระทําที่ถูกตองคือการกระทําที่กอประโยชน
สุขแกตัวเอง” ความประพฤติทางจริยธรรมของผูที่มีมาตรฐานจริยธรรมระดบันี้
จะเปนไปตามหลักการ 2 ขอ คือ.- 
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          1.1 ไมทําผิดเพราะกลัวการลงโทษ 
 
          1.2 ทําถูกเพราะตองการผลประโยชนตอบแทน 
 
      ผูแทนปวงชนที่ “ยกมือ” ตาม “ใบสั่ง” เพราะกลัวการลงโทษของพรรคก็
ดี เพื่อตอบแทนบุญคุณของ “นาย” ก็ดี หรือเพื่อแลกกับผลประโยชนบางอยาง
ก็ดี คือผูมีมาตรฐานจริยธรรมระดับนี ้
 
      2. มาตรฐานจริยธรรมระดับกลาง คือ มาตรฐานจริยธรรมที่ยึดคานิยม 
บรรทัดฐานของกลุม หรือสังคมเปนเกณฑตัดสินความถูกตองของการกระทํา 
(relativism) ดังน้ัน “การกระทําที่ถูกตองคือการกระทําตามคานิยม บรรทัด
ฐาน หรือจารีตของของกลุมหรือสังคม” ความประพฤติทางจริยธรรมของผูที่มี
มาตรฐานจริยธรรมระดับน้ีจะเปนไปตามหลักการ 2 ขอ คือ.- 
 
          2.1 ไมทําผิดเพราะกลัวจะถูกกลุมหรือสังคมปฏิเสธ 
 
          2.2 ทําถูกเพราะตองการใหกลุมหรือสังคมยอมรับ 
 
      นักการเมืองที่ “ยกมือ” หรือแสดงบทบาทตางๆไปเชนน้ัน เพราะกลัวถูก
พรรค หรือกลุมฐานคะแนนเสียงปฏิเสธก็ดี เพราะตองการใหเปนที่ยอมรับของ
พรรคหรือกลุมฐานคะแนนเสียงก็ดีคือผูที่มีมาตรฐานจริยธรรมระดับนี้ 
 
      3. มาตรฐานจริยธรรมระดับสูง คือ มาตรฐานทางจริยธรรมที่ยึดการ
เคารพในคุณคาสากลของมนุษย (absolutism) และยึดประโยชนสุขของคน
สวนใหญ (utilitarianism) เปนเกณฑตัดสินความถูกตองของการกระทํา 
ดังน้ัน “การกระทําที่ถูกตองคือการทําหนาที่เพื่อหนาที่ หรือการกระทําที่กอ
ประโยชนสุขแกคนสวนใหญ”  ความประพฤติทางจริยธรรมของผูที่มีมาตรฐาน
จริยธรรมระดบันี้ จะเปนไปตามหลักการ 2 ขอ คือ.- 
 
          3.1 ไมทําผิดเพราะพิจารณาเห็นวาเปนการละเมิดคุณคาของมนุษย 
 
          3.2 ทําถูกเพราะตองการปกปองหรือกอใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม
โดยสวนรวม 
 
      ผูที่มีมาตรฐานทางจริยธรรมระดบัสูงยอมยึดความถูกตองและและ
ประโยชนสุขของสังคมเปนตัวตั้ง หากมโนธรรมสํานึกของตนเองบอกวาตอง
กระทําสิ่งที่ถูกตอง และปกปองประโยชนสุขของสวนรวม ผูที่มีจริยธรรมระดบันี้
ยอมไมกลัวที่จะถูกลงโทษ ไมคํานึงถึงประโยชนสวนตัว ไมกลัวกลุมหรือสังคม
ปฏิเสธ และหากจําเปนก็พรอมที่จะละเมิดบรรทัดฐานหรือกติกาบางอยางทาง
สังคม แตก็พรอมยอมรบัผลของการละเมิดน้ัน 
 
      ตัวอยางบุคคลที่มีมาตรฐานจริยธรรมระดับนี้ เชน เฮ็นรี เดวิด ธอโร ที่ยอม
ละเมิดกฎหมายโดยการไมจายภาษีเพื่อประทวงรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ประกาศ
สงครามกับเม็กซิโก และยังคงใหมีระบบทาสในประเทศ มหาตมะ คานธ ีละเมิด
กฎหมายหามคนอินเดียผลิตเกลือบริโภคเองของรัฐบาลอาณานิคมอังกฤษ และ
การดื้อแพงเพื่อเรียกรองสิทธิเสรีภาพของคนผิวดําของ มารตนิ ลูเธอร คิง 
จูเนียร เปนตน  
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      การกระทําบนหลักการของมาตรฐานจริยธรรมระดับสูงของ ธอโร คานธี 
และ ลูเธอร คิง ไดรับยกยองวาเปนแบบอยางของ “civil disobedience” 
เพราะ (1) เปนการ “ดื้อแพง” หรือเลือกละเมิดเฉพาะกฎหมายแพง (ไมละเมิด
กฎหมายอาญา เพราะเปนความรุนแรงตอชีวิตและทรัพยสิน) (2) เปนการใช
วิธีการอยางอารยะคือใชสันติวิธี และ (3) เพื่อบรรลุเปาหมายอยางอารยะ คือ
การปลุกมโนธรรมสํานึกของสังคมใหรักและปกปองความเปนธรรม 
 
คําถามถึงมาตรฐานทางจริยธรรมของผูแทนปวงชน 
 
      1. ที่ สว.รสนา ประทวงการแถลงนโยบายของรัฐบาล โดยอางวาไมชอบ
ธรรมเพราะรฐับาลสลายการชุมนุมคัดคานดวยวิธีรุนแรงจนทําใหประชาชน
บาดเจ็บจํานวนมากนั้น จะเห็นไดวาเหตุผลของการประทวงเปนเหตุผลที่จัดอยู
ในมาตรฐานจริยธรรมระดบัสูงตามทฤษฎีของโคลเบิรก เพราะเปนเหตุผลที่
ยึดถือการเคารพในคุณคาของชีวิตมนุษยและความผาสุกของสวนรวมเปนสิ่ง
ตัดสิน “ความถูกตอง” ของการกระทํา และเพื่อท่ีจะปกปองความถูกตอง
ดังกลาวในบางกรณีก็จําเปนตองละเมิดกติกาบางอยาง (โดยท่ีผูละเมิดยอม
ตระหนักรู และยินดีรับผลของการละเมิดน้ัน) 
 
      2. ในกรณีดังกลาว 145 ส.ส. ยืน่เรื่องใหถอดถอนคุณรสนา โดยอาง
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูแทนปวงชน เพื่อปกปองกติกาของสภา ซึ่ง ส.ส.
เหลานั้นเห็นวาสําคัญกวาเหตุผลของผูละเมิดท่ีตองการใหสภาเคารพในคุณคา
ของชีวิตมนุษย และความผาสุกของสวนรวม และ ส.ส.เหลานั้นไมไดตั้งคําถาม
ในมุมกลับวา การที่รัฐบาลปกปองการแถลงนโยบายดวยการกระทําที่สงผลให
ประชาชนจํานวนมากบาดเจ็บ หรือการที่ ส.ส.ชายฝายตนรุมดาผูละเมิดน้ัน เปน
การกระทําที่มีมาตรฐานทางจริยธรรมสูงกวาผูละเมิดหรือไม อยางไร 
 
      หากการกระทําของฝายรัฐบาล และการที่ ส.ส.ชายรมุดาผูละเมิดไมไดมี
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูแทนปวงชนเทาหรือสูงกวามาตรฐานทางจริยธรรม
ที่ผูละเมิดใช 145 ส.ส.จะมีความชอบธรรมที่จะยื่นถอดถอนผูละเมิดในประเด็น
มาตรฐานทางจริยธรรมไดอยางไร  หรือหากมีความชอบธรรม แลวเหตุใด
รัฐบาล หรือ ส.ส.ชายที่รมุดาคุณรสนา จึงไมสมควรถูกถอดถอนดวย 
 
      ถาการยื่นถอดถอนบรรลุผล ก็นาวิตกวาการเมืองไทยจะตกอยู
ภายใตมาตรฐานทางจริยธรรมแบบอํานาจนิยมและพรรคพวกนิยมไปอีก
นาน @  
 

Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2005, Lewis Media | Thai 
language by ThaiSMF  

 
ประเด็นอภิปราย 
 อานบทความนี้แลว โปรดอภิปรายใหเห็นวาทําไมคนเราจึงมีเหตุผลในการตัดสิน
ถูก-ผิดตางกัน และหากตางฝายตางยืนยันวาเหตุผลของฝายตนถูก เราจะมแีนวทาง
ประเมินไดอยางไรวาเหตุผลของใครดีกวา  

http://www.simplemachines.org/
http://www.simplemachines.org/about/copyright.php
http://thaismf.com/
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ขามใหพนภาษาตัดสินทางศีลธรรมแบบฝกฝาย (ตนฉบับบทความสงมติชน) 
โดย สุรพศ ทวีศักดิ์ 

 
ภาษาตดัสินทางศีลธรรม (Moral Judgment) คือ ภาษาตดัสินเกีย่วกับด ีช่ัว ถูก ผิด ควรไม

ควร ซ่ึงในการตัดสินดังกลาว มักจะตัดสินบนจุดยืนของความเชื่อในระบบคุณคาอยางใดอยางหนึง่
ที่ผูตัดสินยึดถือ 

แตระบบคุณคาตางๆมักมีลักษณะขัดแยงกนัโดยพืน้ฐาน เชน ระบบคุณคาบางอยางถือวา ดี 
ช่ัว ถูก ผิด เปนส่ิงที่แนนอนตายตัวไมเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา สถานที่ หรือสถานการณ
แวดลอมใดๆ (Objectivism) แตอีกระบบคณุคาถือวา ดี ช่ัว ถูก ผิด ไมใชส่ิงแนนอนตายตัว หากแต
แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา สถานที่ สภาพทางสังคมวัฒนธรรม สถานการณแวดลอมตางๆ 
(relativism) 

บางระบบคุณคาถือวา “วิถี” เปนตัวกําหนดความถูกตอง (Absolutism) บางระบบคุณคา
ถือวา “เปาหมาย” หรือ “ผลลัพธ” เปนตวักําหนดความถูกตอง (Consequentailism) บางระบบ
คุณคาถือวาทั้งวิถี เปาหมายหรือผลลัพธตองถูกตองจึงจะถือวามีคุณคาที่สมบูรณทางศีลธรรม (เชน 
พุทธศาสนา) บางระบบคุณคาถือวาประสิทธิภาพเชิงปฏิบัติเปนตัวกําหนดความถูกตอง 
(Pragmatism) 

บางระบบคุณคาอิงอยูกับศรทัธาในพระเจา (ศาสนาที่นบัถือพระเจา) บางระบบคุณคาอิงอยู
กับปญญาที่หยั่งเหน็สัจธรรมตามกฎธรรมชาติ (ศาสนาพทุธ เตา) บางระบบคุณคาอิงอยูกับ
ความสามารถในการใชเหตผุลของมนุษยทุกคน (จริยศาสตรตะวันตกโดยทั่วไป) 

ดังนั้น เมื่อพดูกันเรื่องดี ช่ัว ถูก ผิด บนจุดยืนของระบบคุณคาที่แตกตางกัน จึงมกีารใช
เกณฑตัดสินทีแ่ตกตางกัน ทาํใหไดขอสรุปแตกตางกัน จงึมีความเหน็แตกตางกัน 

ถาแตละฝายตางยดึม่ันวา ความเห็นของฝายตนเทานั้นถกู พรอมกับชี้นิ้ววาฝายอื่นผดิ
ท้ังสิ้น (ทิฏปุาทาน) ก็จะเกิดความขดัแยงตามมา และเปนความขดัแยงท่ีไมสิ้นสุด 

นาสังเกตวา สภาพของความขัดแยงทางการเมืองในบานเราในระยะ 2-3 ปมานี้ ดูเหมอืนวา
ฝายหนึ่งจะยึด “วิถี” เปนตัวตัดสินความถกูตอง คือยึดระบบการเลือกตั้งเปนมาตรฐานความชอบ
ธรรม เมื่อมาจากการเลือกตั้งจึงมีความชอบธรรม ดังนั้น จงึยืนกรานวา ฝายที่พยายามลมรัฐบาลที่มา
จากการเลือกตัง้เปนฝายผิดอยางแนนอน  

สวนอีกฝายยึด “ผลลัพธ” เปนตัวตดัสินความถูกตอง คอืดูผลการกระทําของรัฐบาลเปน
มาตรฐานความชอบธรรม ถารัฐบาลทุจริตคอรัปชันหรือทําอะไรที่สงผลเสียหายแกประเทศก็ถือวา
รัฐบาลหมดความชอบธรรม ดังนั้น จึงยืนกรานวา รัฐบาลที่ถึงแมจะมาจากการเลือกตั้งแตไดกระทํา
หรือพยายามกระทําการที่ทําใหหมดความชอบธรรมแลวยังขืนอยูในอาํนาจตอไปจึงเปนฝายผิด
อยางแนนอน 
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จากจุดยืนบนเกณฑตดัสินถูก ผิดที่แตกตางกันดังกลาวนี ้นําไปสูการสรางวาทกรรม “การ
เลือกขาง” ที่แตละฝายตางหาเหตุผลมาสนับสนุนวาฝายตนถูกอยางไรบาง และหาทางโจมตีวาฝาย
ตรงกันขามผิดอยางไรบาง โดยแตละฝายตางจงใจละเลยที่จะพดูถึง “ดานที่ถูก” ตามที่มีอยูจริงของ
กันและกัน 

ดังนัน้ ภาษาตดัสินทางศีลธรรมท่ีเปนกระแสครอบงําสงัคมกวา 3 ปมานี้ คือภาษาตดัสินท่ี
จงใจ “ขับเนน” ความถูกตองของฝายตนและความผิดของฝายอื่น พรอมกับ “อําพราง” ความ
บกพรองของฝายตน และ “ละเลย” คุณคาของความถกูตองของฝายอื่น 

จึงทําใหเกิดทศันะแบบ “ทวิภาวะ” ขึ้นในสังคม คือเกิดความเห็นที่แยกฝกฝายด-ีช่ัว ขาว-
ดํา อยางตายตวั แบงแยกเปนฝายธรรม-อธรรม ฝายคนดี-คนเลว ฝายเทพ-มาร และตางฝายตางก็
พยายามสรางความเชื่อในมวลชนของฝายตนวา ฝายตรงขามคือศัตรูของแผนดินที่ตองถูกขจัดให
ส้ินซาก 

นอกจากนี้ภาษาตัดสินทางศีลธรรมดังกลาว ยังตกีรอบความเปนฝกฝายอยางมีอคตสุิดโตง
ถึงขนาดวาใครก็ตามที่เห็นตางก็ถูกจัดใหอยูฝายตรงขามโดยปริยาย จึงเทากับปดประตูการพูดคุยกนั
ดวยเหตุผล การแลกเปลี่ยนเรยีนรู การแสวงหากติกาอนัเปนที่ยอมรับรวมกันเพื่อเปนตวัเชื่อมความ
เปนอันหนึ่งอันเดียว และเปนแนวทางจดัการความขัดแยงโดยสันตวิิธีทามกลางความแตกตาง
หลากหลายทางความคิด ความเชื่อ อุดมการณ ผลประโยชนและอ่ืนๆ 

ดวยเหตุนี้ จึงมีการเสนอทางออกวาสังคมไทยควรขามพนภาษาตดัสนิทางศีลธรรมแบบ
ฝกฝายดงักลาว ไปสูการสนทนากันดวยภาษาอยางอื่นท่ีไมใชภาษาตัดสินทางศีลธรรม 

กลาวคือ ควรหยุดใชการสื่อสารทุกรูปแบบที่เปนการพยายามที่จะตัดสนิวาใครดใีครเลว 
หรือฝายไหนถูกฝายไหนผดิอยางตายตัว เพราะถึงที่สุดแลวก็ตดัสินใหแนนอนเดด็ขาดลงไปไมได 
เพราะตางฝายตางใชเหตุผลกันคนละชดุจากจุดยืนทางคณุคาคนละแบบ  

แตควรสื่อสารหรือสนทนากนัดวยภาษาทีพู่ดถึงหนทาง หรือการสรางกติกาที่เหมาะสมใน
การอยูรวมกันอยางสันติสุข โดยยอมรับความจริงวาแตละคนแตละฝายตางมีดีมีช่ัวมีถูกมีผิดอยูใน
ตัวเอง เราตางไมใชมนษุยผูสมบูรณแบบ แตทวาเรามีความเปนมนุษยที่เทาเทียมกนั จึงควรเคารพ
ความคิดความเชื่อที่แตกตางของกันและกนั 

ทั้งนี้มิไดหมายความวา ใหเราจงใจปดตาขางหนึ่งจากขอเท็จจริงเกีย่วกับการกระทําที่ผิด
กฎหมายของใครหรือฝายใดก็ตาม หากแตควรเรียกรองใหการกระทําผิดกฎหมายไดรับการพิสูจน
โดยกระบวนการยุติธรรมที่เที่ยงธรรม ไมใชเรียกรองใหสังคมกนดาประณามตวับุคคลหรือฝายอ่ืน 
หรือสรางกระแสเกลียดชังกนัและกนัจนทาํใหเกิดความแตกแยกบานปลายเปนความรุนแรงใน
บานเมือง 

โจทยใหญของสังคมไทยวนันี้จึงอยูท่ีการแสวงหาอุดมการณ และการสรางกติกาอันเปนท่ี
ยอมรับรวมกัน หรือการแสวงหาคําตอบวาเราจะมีอนาคตที่ดีกวาเดิมรวมกันไดอยางไร 
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ซ่ึงที่จริงแลวทุกฝายตางเรียกรองประชาธิปไตย หรือสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดร
ภาพ เฉกเชนกนั หรือมีโจทยใหญอันเดียวกนั แตที่คุยกันไมรูเร่ืองและขัดแยงกันไมส้ินสุดเพราะ
ตางฝายตางยืนกระตายขาเดียวบนจดุยนืที่ถูกตองคนละครึ่ง 

หากทุกฝายตางใฝหาประชาธิปไตยที่แทจริงดังที่ตนกลาวอาง พื้นฐานของประชาธิปไตย
อยางหนึ่งคือการยอมรับความเทาเทียมของมนุษย เมื่อเราเริ่มจากการเคารพในความเปนมนุษยที่เทา
เทียมกนั ยอมเปนไปไดทีเ่ราจะพดูคุยกนัดวยเหตุผลอยางเปดใจรับฟง และเคารพความเห็นตางของ
กันและกัน 

เพื่อหาจุดรวมหรือหลักการสากลที่จะกอประโยชนสขุแกสังคมโดยรวมอยางแทจริงและที่
ทุกฝายควรยอมรับรวมกันได @ 
 
ประเด็นการอภิปราย 
 อานบทความนี้แลว โปรดอภิปรายใหเห็นวา 

1. คุณเขาใจ “ภาษาตัดสนิทางศีลธรรม” อยางไร? 
2. ภาษาตัดสนิทางศีลธรรมแบบฝกฝายมีลักษณะอยางไร 
3. เปนไปไดไหมท่ีสังคมเราจะขามพนภาษาตัดสินทางศีลธรรมแบบฝกฝาย 


