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คำนำ 
 
 เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา จริยศาสตร์ประยุกต์ รหัสวิชา ๑๐๔ ๔๒๓  แก่นิสิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเนื้อหา
รายวิชานั้นเกี่ยวข้องกับศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางจริยศาสตร์ ที่สำคัญในสังคมปัจจุบัน เช่น ปัญหา
ความผิดปกติทางเพศปัญหาโสเภณี ปัญหาการทำแท้ง ปัญหาการทาการุณยฆาต ปัญหาการซื้อขาย
อวัยวะ ปัญหาการใช้สัตว์เป็นเครื่องทดลอง ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาโคลนนิ่ง และเกณฑ์ตัดสินทางจ
ริยศาสตร์ในปัจจุบัน 
 การรวบรวมนี้เกิดขึ้นจากการสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ โดยเนื้อหานั้นได้เรียบเรียง
จากเอกสาร หนังสือ งานวิจัยเกี่ยวกับข้องจริยศาสตร์ จริยศาสตร์ประยุกต์ และปัญหาทางจริยศาสตร์
ในสังคมปัจจุบัน เป็นการรวบรวมถึงลักษณะ สาเหตุ แนวทางแก้ปัญหา อีกทั้งยังรวมถึงประเด็นการ
โต้แย้ง  

เนื่องจากการเรียบเรียงนี้ใช้ประกอบการศึกษาในปีนี้เป็นปีแรก จึงอาจมีข้อผิดพลาดที่จะ
เกิดข้ึนอันเกิดจากการรวบรวมนี้ ผู้เขียนต้องขออภัยและจะได้ปรับแก้ไขให้ถูกต้องเป็นลำดับสืบต่อไป  
 
 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี (เหมประไพ) 
อาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา             คณะพุทธศาสตร์ 
 

หมวดที ่ ๑  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา         
              ๑๐๔ ๔๒๓                 จริยศาสตร์ประยุกต์  Applied Ethics 
๒. จำนวนหน่วยกิต :  ๓ ( ๓-๐-๖) 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
       พุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.๙,ดร. 
๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรยีน 
       ภาคการศึกษาที่ ๑/ ชั้นปีที่ ๔ 
๖.   สถานที่เรียน 
        คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗.    วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
        ๒๕๕๙ 

 

หมวดที ่๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑.    จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
       ๑.๑  เพ่ือให้นิสิตทราบแนวคิดจริยศาสตร์ประยุกต์ 
       ๑.๒  เพื่อให้นิสิตมีความรู้เรื่องปัญหาสังคมปัจจุบัน 
       ๑.๓  เพื่อให้นิสิตวิเคราะห์และแก้ปัญหาสังคมปัจจุบันด้วยจริยศาสตร์ 
๒.    วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
         ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางจริยศาสตร์ ที่สำคัญในสังคมปัจจุบัน เช่น ปัญหาความผิดปกติทาง
เพศปัญหาโสเภณี ปัญหาการทำแท้ง ปัญหาการทาการุณยฆาต ปัญหาการซื้อขายอวัยวะ ปัญหาการ
ใช้สัตว์เป็นเครื่องทดลอง ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาโคลนนิ่ง และเกณฑ์ตัดสินทางจริยศาสตร์ใน
ปัจจุบัน 
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หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
๑.    คำอธิบายรายวิชา 
        ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางจริยศาสตร์ ที่สำคัญในสังคมปัจจุบัน เช่น ปัญหาความผิดปกติทาง
เพศปัญหาโสเภณี ปัญหาการทำแท้ง ปัญหาการทาการุณยฆาต ปัญหาการซื้อขายอวัยวะ ปัญหาการ
ใช้สัตว์เป็นเครื่องทดลอง ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาโคลนนิ่ง และเกณฑ์ตัดสินทางจริยศาสตร์ใน
ปัจจุบัน 
๒. จำนวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
        บรรยาย  ๓   ชั่วโมงต่อสัปดาห์  สอนเสริม  ไม่มี 
        การฝึกปฏิบัติ ภาคสนาม การฝึกงานไม่มี  
        การศึกษาด้วยตนเอง ๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

๓.    จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็น
รายบุคคล 
        - อาจารย์ประจำวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเวปไซด์คณะ
หรือส่วนงาน   
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
   โดยอาจารย์จะแจ้งวันเวลาให้นิสิตทราบ 

 

หมวดที ่๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
๑.   คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
       พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่าง
ราบรื่น และเป็น 
       ประโยชน์ต่อส่วนรวม ผูส้อนต้องให้ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าของหลักคำสอนทางศาสนาและการ
เผยแผ่  คุณธรรมจริยธรรมที่ควรเสริมในหลักสูตรมีดังนี้ 
         ๑) ให้นิสิตมีมีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
๑.๒  วิธีการสอน 
       ๑) ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่ 
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
       ๒) นิสิตต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการ 
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เป็นสมาชิกกลุ่มพร้อมทั้งการแสดงความคิดเห็นร่วมกันภายในกลุ่มที่แตกต่างกันให้เป็นแบบอย่าง
เดียวกัน 
๑.๓  วิธีการประเมินผล 
        ๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่ 
มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
        ๒) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
        ๓) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๒.    ความรู้   
        ๒.๑  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
         ๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางปรัชญา 
         ๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมโดยวิธีการทางปรัชญา 
          ๓) สามารถวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้แนวคิดทางด้านปรัชญา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ 
และการใช้เครื่องมือทางปรัชญาที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
        ๒.๒  วิธีการสอน 
                  บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และ
มอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เก่ียวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้
ปัญหา และโครงงาน (Problem base learning) และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง(Student Center)  

      ๒.๓   วิธีการประเมินผล 
                      -  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ
และทฤษฎี 
                      -  นำเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
                      -  วิเคราะห์กรณีศึกษา 

๓.  ทักษะทางปัญญา 

      ๓.๑.  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
                 ๑) ให้นิสิตสามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
       ๓.๒ วิธีการสอน 
                - การมอบหมายให้นิสิตทำโครงงานพิเศษ และนำเสนอผลการศึกษา 
                - อภิปรายกลุ่ม 
                - วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำในปัจจุบัน 
                - การสะท้อนแนวคิดจากพฤติกรรม 
       ๓.๓  วิธีการประเมินผล 
                -  สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีความจำและมีการวิเคราะห์หลักคำ
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สอนของแต่ละแนวคิดรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 

               -  ดูจากรายงาน การนำเสนอรายงานและการมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในชั้น
เรียน 
๕.    ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

        ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา 
                ๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหาความรู้และการนาเสนอ
ข้อมูลทางปรัชญาในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 
       ๕.๒  วิธีการสอน 
                - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning 
และทำรายงานโดย 
                   เน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
                - นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วย 

         ๕.๓  วิธีการประเมินผล 
                - การจัดทำรายงาน และนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี (Power point/clip video) 
                - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 
 

หมวดที ่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

๑ แ น ะ น ำ เ นื้ อ ห า วิ ช า 
กระบวนการ การเรียนการ
สอน และวัดพ้ืนฐานความรู้
ผู้เรียน 
-แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับจริย
ศาสตร์ 
 
 

๓ -อธิบายวิธีการศึกษา
วิชา 
- นิสิตสอบถามเพ่ิมเติม
และร่วมแสดงความ
คิ ด เห็ น เพ่ื อกำห น ด
วิธีการเรียนรู้ร่วมกันได้
ตามหลัก “ผู้เรียนเป็น
ศู น ย์ ก ล างแห่ งก า ร
เรียนรู้”  
- ทำแบบทดสอบก่อน
เรียน 
- แนะนำหนังสือ 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติ
เมธี, ป.ธ.๙,ดร. 
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๒ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับจริย
ศาสตร์ประยุกต์ 
- จ ริ ย ศ า ส ต ร์ กั บ ปั ญ ห า 
Dilemma 
 
 
 

๓ - อธิบายเนื้อหาโดยใช้ 
PowerPointClip 
video 
ประกอบการบรรยาย 
- แ น ะ น ำ ห นั ง สื อ
เพ่ิมเติม 
ป ร ะ ม ว ล เ นื้ อ ห า
โดยรวม 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติ
เมธี, ป.ธ.๙,ดร. 

๓ จริยศาสตร์กับปัญหาสังคม 
-อิทธิพลแนวคิดปรัชญากับ
ปัญหาสังคม 
-สังคมกับการป้องกันและ
แก้ปัญหา 
 

๓ - อธิบายเนื้อหาโดยใช้ 
PowerPointClip 
video 
ประกอบการบรรยาย 
- แ น ะ น ำ ห นั ง สื อ
เพ่ิมเติม 
ป ร ะ ม ว ล เ นื้ อ ห า
โดยรวม 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติ
เมธี, ป.ธ.๙,ดร. 

๔ พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาจริ
ยะ 
-ธร รม ช าติ ข อ ง พุ ท ธจ ริ ย
ศาสตร์ 
-ข้ อ พิ จ ารณ าและ เก ณ ฑ์
ตัดสินเรื่องความดี ความชั่ว 

๓ - อธิบายเนื้อหาโดยใช้ 
PowerPointClip 
video 
ประกอบการบรรยาย 
- แ น ะ น ำ ห นั ง สื อ
เพ่ิมเติม 
ป ร ะ ม ว ล เ นื้ อ ห า
โดยรวม 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติ
เมธี, ป.ธ.๙,ดร. 

๕ ความผิดปกติทางเพศ 
-แนวคิด 
-สาเหตุ 
-การแก้ปัญหาและป้องกัน 
-วิธีปฏิบัติ 
 

๓ - อธิบายเนื้อหาโดยใช้ 
PowerPointClip 
video 
ประกอบการบรรยาย 
- แ น ะ น ำ ห นั ง สื อ
เพ่ิมเติม 
ป ร ะ ม ว ล เ นื้ อ ห า
โดยรวม 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติ
เมธี, ป.ธ.๙,ดร. 

๖ การทำแท้ง 
-ความหมาย 
-สาเหตุและปัญหา 
-ประเด็นปัญหา 

๓ - อธิบายเนื้อหาโดยใช้ 
PowerPointClip 
video 
ประกอบการบรรยาย 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติ
เมธี, ป.ธ.๙,ดร. 
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-การแก้ไขปัญหา 
 

- แ น ะ น ำ ห นั ง สื อ
เพ่ิมเติม 
ป ร ะ ม ว ล เ นื้ อ ห า
โดยรวม 

๗ การุณยฆาต 
-ความหมาย 
-ประเด็นโต้เถียง 
-สาเหตุปัญหา 
-กรณีศึกษา 
-ทฤษฎีจริยศาสตร์กับปัญหา
การทำการุณยฆาต 
 

๓ - อธิบายเนื้อหาโดยใช้ 
PowerPointClip 
video 
ประกอบการบรรยาย 
- แ น ะ น ำ ห นั ง สื อ
เพ่ิมเติม 
ป ร ะ ม ว ล เ นื้ อ ห า
โดยรวม 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติ
เมธี, ป.ธ.๙,ดร. 

๘ สอบกลางภาค ๓ - วัดผลจากความรู้ที่
ศึกษา 
-เอกสารสอบกลางภาค 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติ
เมธี, ป.ธ.๙,ดร. 

๙ การค้าประเวณี 
-สภาพปัญหา 
-สาเหตุ 
-แนวทางการป้องกันและ
แก้ไข 

๓ - อธิบายเนื้อหาโดยใช้ 
Power Point / Clip 
video 
ประกอบการบรรยาย 
- แ น ะ น ำ ห นั ง สื อ
เพ่ิมเติม 
ป ร ะ ม ว ล เ นื้ อ ห า
โดยรวม 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติ
เมธี, ป.ธ.๙,ดร. 

๑๐ การซื้อขายอวัยวะ 
-ปัญหาการซื้อขายอวัยวะ 
-สาเหตุ 
-แนวทางการแก้ไข 
 

๓ - อธิบายเนื้อหาโดยใช้ 
Power Point / Clip 
video 
ประกอบการบรรยาย 
- แ น ะ น ำ ห นั ง สื อ
เพ่ิมเติม 
ป ร ะ ม ว ล เ นื้ อ ห า
โดยรวม 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติ
เมธี, ป.ธ.๙,ดร. 

๑๑ ปัญหาการอุ้มบุญ 
-ความหมาย 
-ลักษณะการอุ้มบุญ 
-ปัญหาการอุ้มบุญ 
-สาเหตุและผลกระทบ 

๓ - อธิบายเนื้อหาโดยใช้ 
Power Point / Clip 
video 
ประกอบการบรรยาย 
- แ น ะ น ำ ห นั ง สื อ

พระมหาขวัญชัย กิตฺติ
เมธี, ป.ธ.๙,ดร. 
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 เพ่ิมเติม 
ป ร ะ ม ว ล เ นื้ อ ห า
โดยรวม 

๑๒ พุ ท ธ จ ริ ย ศ าส ต ร์ กั บ ก าร
แก้ปัญหาการอุ้มบุญ 
-พุทธจริยธรรมกับแก้ปัญหา
ด้านกฎหมาย 
-พุ ท ธ จ ริ ย ธ ร ร ม กั บ ก า ร
แก้ปัญหาด้านการแพทย์ 
-พุ ท ธ จ ริ ย ธ ร ร ม กั บ ก า ร
แก้ปัญหาด้านจริยธรรม 

๓ - อธิบายเนื้อหาโดยใช้ 
Power Point / Clip 
video 
ประกอบการบรรยาย 
- แ น ะ น ำ ห นั ง สื อ
เพ่ิมเติม 
ป ร ะ ม ว ล เ นื้ อ ห า
โดยรวม 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติ
เมธี, ป.ธ.๙,ดร. 

๑๓ สิ่งแวดล้อม 
-ความหมายและประเภท
สิ่งแวดล้อม 
-สภาพปัญหา 
-สาเหตุ 
-การแก้ไข 

๓ - นิสิตนำเสนอ โดยใช้ 
PowerPoint ประกอบ 
- ให้ นิ สิ ต อ ภิ ป ร า ย
ร่วมกันร่วมกันอธิบาย
เนื้อหา 
- ใ ห้ นิ สิ ต ซั ก ถ า ม
อภิปราย 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติ
เมธี, ป.ธ.๙,ดร. 

๑๔ สงครามที่เป็นธรรม 
-แนวคิดเรื่องสงครามที่เป็น
ธรรม 
-ประเด็นโต้แย้ง 
-แนวทางการพิจารณาเรื่อง
สงครามกับความสงบ 

๓ - นิสิตนำเสนอ โดยใช้ 
PowerPoint ประกอบ 
- ให้ นิ สิ ต อ ภิ ป ร า ย
ร่วมกันร่วมกันอธิบาย
เนื้อหา 
- ใ ห้ นิ สิ ต ซั ก ถ า ม
อภิปราย 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติ
เมธี, ป.ธ.๙,ดร. 

๑๕ นิสิตนำเสนอรายงาน ๓ - นิสิตนำเสนอ โดยใช้ 
PowerPoint ประกอบ 
- ให้ นิ สิ ต อ ภิ ป ร า ย
ร่วมกันร่วมกันอธิบาย
เนื้อหา 
- ใ ห้ นิ สิ ต ซั ก ถ า ม
อภิปราย 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติ
เมธี, ป.ธ.๙,ดร. 

๑๖ ประมวล/สรุปองค์ความรู้
ประจำวิชา 

๓ - วัดผลจากความรู้ที่
ศึกษา 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติ
เมธี, ป.ธ.๙,ดร. 
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แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๑. จิตพิสัย - ความตั้งใจ ความร่วมมือ มารยาท  
             มนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ   ๑๐ คะแนน 

 ๒. ทักษะพิสัย -  งานมอบหมาย    ๒๐ คะแนน 

 ๓. พุทธิพิสัย - สอบกลางภาค    ๒๐ คะแนน 

 ๔. พุทธิพิสัย - สอบปลายภาค    ๕๐ คะแนน 

   รวม     ๑๐๐ คะแนน 
 

หมวดที ่ ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑.    เอกสารและตำราหลัก 

กีรติ บุญเจือ.  แก่นปรัชญากรีก. กรุงเทพฯ  :  ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๘.  
ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์. ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๒๒. 
พระเมธีธรรมาภรณ์  (ป ระยู ร  ธมฺ มจิตฺ โต ). ปรัชญ ากรีก : บ่ อ เกิดภู มิปัญ ญ าตะวันตก . 
กรุงเทพมหานคร: เคล็ดไทย, ๒๕๓๗. 
พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี. ปัญหาปรัชญา. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิหยดธรรม, ๒๕๖๐. 
วอร์เบอร์ตัน ไนเจล. ปรัชญา: ประวัติศาสตร์สายธารแห่งปัญญา. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: 
บุ๊คสเคป, ๒๕๖๑. 
วิทย์ วิศทเวทย์.  ปรัชญาทั่วไป. กรุงเทพฯ  :  อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๑. 
_______.  จริยศาสตร์เบื้องต้น.  พิมพ์ครั้งที่ ๗.  กรุงเทพฯ  :  อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๒. 
สุนัย ครองยุทธ. ปัญหาปรัชญา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ อี.ที.พับลิชชิ่ง, ๒๕๖๐. 
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์. ปรัชญาทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๖๑ 
R.G.Frey and Christopher Heath Wellman. A Companion to Applied Ethics. Oxford:  
            Blackwell Publishing Ltd.,2003. 
๒.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

เจษฎา ทองรุ่งโรจน์. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ปรัชญา. กรุงเทพมหานคร: แสงดาว, ๒๕๕๗. 
ศุภชัย ศุภผล. จอห์น  รอลส์ : ว่าด้ วยทฤษฎีความยุติธรรมและชี วิตของจอห์น  รอลส์ . 
กรุงเทพมหานคร: วิคตอรี่,  ๒๕๕๘. 
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. ภาษากับการเมือง/ความเป็นการเมือง. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 
เคล็ดไทย, ๒๕๕๖. 
รุสโซ่. องค์การเมือง. แปลโดย วิจักขณา. กรุงเทพมหานคร: เคล็ดไทย, ๒๕๖๑. 
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หมวดที ่ ๗  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑.    กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
       การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและ
ความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 
                - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
               - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
               - แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
               - ขอเสนอแนะผ่านเวปบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
       ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
               - สังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
               - ผลการสอบ 
               - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
       หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงสอน ดังนี้ 
               - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
               - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
       ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรู้  ในวิชาได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา ดังนี้ 
               - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ ประจำหลักสูตร 
               - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดย
ตรวจสอบข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา 
       จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
               - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔  
               - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับ
ปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือแนวคิดใหม่ ๆ 

 
  



ฎ 
 

สารบัญ 
 
คำนำ           ก 
แผนการสอน          ข 
บทที่ ๑ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับจริยศาสตร์      ๑ 
๑. วัตถุประสงค์ของการเรียน        ๑ 
๒. การวัดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์หลังจากเรียน      ๑ 
๓. ประเด็นสำหรับศึกษา         ๒ 
๔. ปัญหาสำหรับวิเคราะห์         ๒๒ 
 
บทที่ ๒ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับจริยศาสตร์ประยุกต์     ๒๔ 
๑. วัตถุประสงค์ของการเรียน        ๒๔ 
๒. การวัดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์หลังจากเรียน      ๒๔ 
๓. ประเด็นสำหรับศึกษา         ๒๕ 
๔. ปัญหาสำหรับวิเคราะห์         ๓๓ 
 
บทที่ ๓ จริยศาสตร์กับปัญหาสังคม       ๓๕ 
๑. วัตถุประสงค์ของการเรียน        ๓๕ 
๒. การวัดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์หลังจากเรียน      ๓๕ 
๓. ประเด็นสำหรับศึกษา         ๓๖ 
๔. ปัญหาสำหรับวิเคราะห์         ๕๓ 
 
บทที่ ๔ พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาจริยะ       ๕๖ 
๑. วัตถุประสงค์ของการเรียน        ๕๖ 
๒. การวัดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์หลังจากเรียน      ๕๖ 
๓. ประเด็นสำหรับศึกษา         ๕๗ 
๔. ปัญหาสำหรับวิเคราะห์         ๘๓ 
 
บทที่ ๕ ความผิดปกติทางเพศ        ๘๕ 
๑. วัตถุประสงค์ของการเรียน        ๘๕ 
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๒. การวัดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์หลังจากเรียน      ๘๕ 
๓. ประเด็นสำหรับศึกษา         ๘๖ 
๔. ปัญหาสำหรับวิเคราะห์                ๑๐๐ 
 
บทที่ ๖ การทำแท้ง                  ๑๐๒ 
๑. วัตถุประสงค์ของการเรียน               ๑๐๒ 
๒. การวัดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์หลังจากเรียน             ๑๐๒ 
๓. ประเด็นสำหรับศึกษา                ๑๐๓ 
๔. ปัญหาสำหรับวิเคราะห์                       ๑๑๔ 
 
บทที่ ๗ การุณยฆาต               ๑๑๕ 
๑. วัตถุประสงค์ของการเรียน              ๑๑๕ 
๒. การวัดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์หลังจากเรียน            ๑๑๕ 
๓. ประเด็นสำหรับศึกษา               ๑๑๖ 
๔. ปัญหาสำหรับวิเคราะห์                      ๑๓๑ 
 
บทที่ ๘ การค้าประเวณี                 ๑๓๓ 
๑. วัตถุประสงค์ของการเรียน              ๑๓๓ 
๒. การวัดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์หลังจากเรียน            ๑๓๓ 
๓. ประเด็นสำหรับศึกษา               ๑๓๔ 
๔. ปัญหาสำหรับวิเคราะห์                      ๑๔๓ 
 
บทที่ ๙ การซื้อขายอวัยวะ               ๑๔๔ 
๑. วัตถุประสงค์ของการเรียน             ๑๔๔ 
๒. การวัดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์หลังจากเรียน           ๑๔๔ 
๓. ประเด็นสำหรับศึกษา              ๑๔๕ 
๔. ปัญหาสำหรับวิเคราะห์                    ๑๕๕ 
 
บทที่ ๑๐ ปัญหาการอุ้มบุญ            ๑๕๗ 
๑. วัตถุประสงค์ของการเรียน            ๑๕๗ 
๒. การวัดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์หลังจากเรียน                    ๑๕๗ 
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๓. ประเด็นสำหรับศึกษา             ๑๕๘ 
๔. ปัญหาสำหรับวิเคราะห์                  ๒๐๒ 
 
บทที่ ๑๑ พุทธจริยศาสตร์กับการแก้ปัญหาอุ้มบุญ             ๒๐๕ 
๑. วัตถุประสงค์ของการเรียน             ๒๐๕ 
๒. การวัดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์หลังจากเรียน           ๒๐๕ 
๓. ประเด็นสำหรับศึกษา              ๒๐๖ 
๔. ปัญหาสำหรับวิเคราะห์                    ๒๔๓ 
 
บทที่ ๑๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อม               ๒๔๗ 
๑. วัตถุประสงค์ของการเรียน             ๒๔๗ 
๒. การวัดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์หลังจากเรียน           ๒๔๗ 
๓. ประเด็นสำหรับศึกษา              ๒๔๘ 
๔. ปัญหาสำหรับวิเคราะห์                    ๒๖๐ 
 
บทที่ ๑๓ สงครามที่เป็นธรรม               ๒๖๒ 
๑. วัตถุประสงค์ของการเรียน             ๒๖๒ 
๒. การวัดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์หลังจากเรียน           ๒๖๒ 
๓. ประเด็นสำหรับศึกษา              ๒๖๓ 
๔. ปัญหาสำหรับวิเคราะห์                    ๒๗๔ 
 
 
บรรณานุกรม              ๒๗๖ 
ประวัติผู้แต่ง              ๒๗๙ 
 



บทที่ ๑ 

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับจริยศาสตร์ 
 

 
 
 
๑. วัตถุประสงค์ของการเรียน 
 ๑.๑ เพ่ือศึกษาศัพท์และความหมาย 
 ๑.๒ เพ่ือศึกษาแนวคดิเบื้องต้นเกี่ยวกับจริยศาสตร์ 
 ๑.๓ เพ่ือศึกษาภาษากับการสร้างความหมาย 
 ๑.๔ เพ่ือศึกษาการตรวจสอบทางภาษา 
 
๒. การวัดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์หลังจากเรียน 
 ๒.๑ นิสิตเข้าใจความหมายของภาษาทางศาสนา 
 ๒.๒ นิสิตเข้าใจความหมายของภาษาทางปรัชญา 
 ๒.๓ นิสิตเข้าใจภาษากบัการสร้างความหมาย 
 ๒.๔ นิสิตเข้าใจการตรวจสอบทางภาษา 
 
 
 

 
 



๒  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 
มจร. 

๓. ประเด็นสำหรับศึกษามีดังต่อไปนี้ 
  
 ๓.๑ ศัพท์และความหมาย 

 ในศึกษาวิชาการใดก็แล้วแต่ล้วนมีศัพท์ที่ต้องทำความเข้าใจ  เพ่ือประโยชน์ต่อการ
อ่านและการตีความ  ในที่นี้ได้รวมรวมศัพท์ต่าง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาไว้ดังนี้ 
 ๑)  จริยศาสตร์  ในภาษาอังกฤตใช้คำว่า  Ethics  หมายถึง  ปรัชญาสาขาหนึ่ง
ที่ว่าด้วยการแสวงหาความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์  แสวงหาเกณฑ์ในการตัดสินความประพฤติ
ของมนุษย์ว่าอย่างไหนถูก ไม่ถูก  ดี  ไม่ดี  ควร  ไม่ควร  และพิจารณาปัญหาเรื่องสถานภาพ
ของค่าทางศีลธรรม๑ นอกจากนั้น  ยังมีสำนักปรัชญาอ่ืน ๆ ได้ให้คำให้ความหมายแตกต่างกัน
ไป  เช่น  ธรรมชาตินิยม  ทรรศนะที่ถือว่า  จริยศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาข้อเท็จจริงเชิง
ประจักษ์ (empirical  facts)  เช่น  ศึกษาการยึดถือของมนุษย์ในสังคมเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า  อะไร
ถูก  อะไรผิด  อะไรดี  อะไรชั่ว  แต่ไม่ศึกษาเพ่ือค้นหาเกณฑ์ที่จะตัดสินว่า  อะไรถูก  อะไรผิด  
อะไรดี  อะไรชั่ว๒  เป็นต้น   
 ๒)  จริยธรรม  หลักธรรมที่ควรประพฤติ จริยธรรมเกิดจากการรู้ตัวเองทำให้
สามารถวางความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับผู้อ่ืนและสิ่งอ่ืนได้ถูกต้อง  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษา
ที่ส่วนใหญ่นั้นเรียนรู้แต่เรื่องนอกตัว  เกือบไม่มีเลยที่ศึกษาให้รู้ตัวเองด้วย  ฉะนั้น  การศึกษาจึง
ให้แต่ความรู้  แต่ไม่ได้ให้ปัญญาซึ่งมีจริยธรรมอยู่ด้วยเสมอ  ความรู้ในปัจจุบันจึงอาจไม่มี
จริยธรรมอยู่ด้วย๓   พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต)  ได้อธิบายเกี่ยวกับจริยธรรมว่า๔  “การ
ดำเนินชีวิต  ความเป็นอยู่  การยังชีวิตให้เป็นไป  การครองชีพ  การใช้ชีวิต  การเคลื่อนไหวของ
ชีวิตทุกแง่ทุกด้านระดับ  ทั้งทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ  ทั้งด้านส่วนตัว  ด้านสังคม  ด้าน
อารมณ์  ด้านจิต  ด้านปัญญา  กล่าวคือ  การดำเนินชีวิตทั้งระดับศีล ที่เรียกว่าศีลธรรม  และ
คุณภาพภายในที่มีสมาธิเป็นแกนกลาง  แม้แต่การเจริญปัญญาด้วยการปฏิบัติกรรมฐาน  เจริญ
สมาธิ  บำเพ็ญสมถะ  เจริญวิปัสสนา  ก็รวมอยู่ในคำว่าจริยธรรม” 

 

 ๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์
ครั้งท่ี ๓ , (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๓), หน้า ๓๔. 
 ๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๐. 
 ๓ ศาสตราจารย์  นายแพทย์ประเวศ  วะสี,  การพัฒนาต้องเอาวัฒนธรรมเป็นตัวต้ัง, พิมพ์
ครั้งท่ี ๓ , (กรุงเทพมหานคร :  หมอชาวบ้าน, ๒๕๔๗), หน้า ๑. 
 ๔ พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) , จริยธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ , (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธี
พุทธธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๑๐-๑๒. 



๓ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

 ๓)  ศีลธรรม  ระเบียบแบบแผน ควบคุมกายวาจาใจ มีความหมายแคบกว่า
จริยธรรม เช่น ศีล ๕  เป็นต้น  ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ให้ความหมาย
ว่า  “ความประพฤติที่ดี  ที่ชอบ, ศีลและธรรม,  ธรรมในระดับศีล๕  พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺ
โต)  ได้ขยายความไว้ว่า  “ความประพฤติที่ดีงามทางกายวาจา,  ความประพฤติที่ดีที่ชอบ,  
ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะ, โดยทางศัพท์ ศีลธรรม แปลว่า “ธรรมคือศีล”  หมายถึง
ธรรมขั้นศีล  หรือธรรมในระดับศีล  เพราะศีลเป็นธรรมอย่างหนึ่ง  ในบรรดาธรรมภาคปฏิบัติ ๓ 
อย่าง คือ ศีล สมาธิ และปัญญา  ดังนั้น  ต่อจากธรรมข้ันศีล  จึงมีธรรมข้ันสมาธิ  และธรรมขึ้น
ปัญญา”๖ 
 ๔)  มนุษยธรรม  ธรรมที่จำเป็นสำหรับความเป็นมนุษย์  คือ ธรรมของคน, ธรรม
ที่มนุษย์พึงมีต่อกัน  มีเมตตากรุณาเป็นต้น๗  ขยายความให้ชัดก็คือ  ธรรมที่ทำคนให้เป็นมนุษย์ 
 ๕)  มโนธรรม  (Conscience) ความรู้สึกสำนึกทางศีลธรรม ว่า อะไรถูก ผิด เป็น
ต้น, ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี, ความรู้สึกว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ๘  วิทยากร  เชียงกูลได้
อธิบายเพ่ิมเติมว่า  “มโนธรรม คือ หลักความเชื่อถือ,  ความประพฤติในเรื่องศีลธรรมของ
มนุษย์เราว่า  อะไรถูกอะไรผิด  นักทฤษฎีบางคนเชื่อว่า  มโนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ
มนุษย์  ที่นำมนุษย์ไปสู่การพัฒนาความเป็นเอกลักษณ์ของตัวตน  ขณะที่นักวิจารณ์มองว่า  
มโนธรรมเป็นผู้นำทางที่น่าเชื่อถือไม่ได้   สังคมต้องมีกฏหมาย  มีการจัดระบบเศรษฐกิจ
การเมืองที่ดี  และบางคนเห็นว่ากฎหมาย  ระบบการเมือง  เศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่เพียงพอ  ต้อง
หาทางช่วยยกให้คนเกิดจิตสำนึกในมโนธรรมด้วย”๙ 
 ๖)  พุทธจริยศาสตร์  แนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่เก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติที่
ช่วยส่งเสริมความดี และห้ามสิ่งที่ไม่ดี    จริยศาสตร์ในพุทธปรัชญามีคุณลักษณะพิเศษที่ต่าง
จากจริยศาสตร์ของนักปรัชญาอ่ืน ๆ กล่าวคือมิได้เกิดจากการโต้แย้งทางความคิด (Argument) 
การนิยามความหมาย หรือการพิจารณาเทียบเคียง (Judgement)  หรือการคาดคะเน  
เหมือนจริยศาสตร์ของนักปรัชญาอ่ืน ๆ  แต่พุทธจริยศาสตร์ มีธรรมชาติแห่งความเป็นจริงทุก

 

 ๕ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ , (กรุงเทพมหานคร 
: นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๑๐๓. 
 ๖ พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๐, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จำกัด, ๒๕๔๖) , หน้า ๒๔๔. 
 ๗ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, หน้า ๘๓๒. 
 ๘ เรื่องเดียวกัน , หน้า ๘๓๓. 
 ๙ วิทยากร  เชียงกูล, อธิบายศัพท์การศึกษาและความรู้สาขาต่าง ๆ , (กรุงเทพมหานคร : 
สายธาร, ๒๕๔๖), หน้า ๔๕. 
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เมื่อ  อันสามารถพิสูจน์ได้ไม่จำกัดกาลเวลา ตามแนวพุทธปรัชญาได้วางรูปแบบของความคิด
พ้ืนฐานของจริยศาสตร์แนวพุทธก็คือ 
 ก.  ทฤษฏีที่ว่ามีเจตน์จำนงเสรี (กิริยวาทะ) ซึ่งตรงกันข้ามกับการปฏิเสธเจตน์
จำนงเสรี (อกิรยิวาทะ) 
 ข.  ทฤษฏีที่ว่ามีปรโลกหรือชาติหน้า  (อตฺถิ  ปโร  โลโก) ซึ่งตรงข้ามกับความเชื่อ
ที่ว่าไม่มีชาติหน้าหรือโลกหน้า (นตฺถิ  ปโร  โลโก)  
 ค.  ทฤษฏีที่ว่าความเป็นเหตุเป็นผลกันในทางศีลธรรมนั้นมีจริง  (เหตุวาทะ)  ซึ่ง
ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่ว่า  ไม่มีเหตุไม่มีผลใด ๆ ในทางศีลธรรม  (อเหตุกวาทะ)๑๐ 
 
 ๓.๒ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับจริยศาสตร์ 
 จริยศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความดี เกณฑ์ตัดสินความดี โดยการตัดสินคุณค่า
ทางจริยะของคำว่า   “ดี” เพราะแสดงออกถึงสัจธรรมที่เป็นความจริง  ความแท้  ซึ่งเป็นสากล  
ทุกคนสามารถยอมรับได้  นั่นคือเป็นความดีที่เป็นจริง เป็นสัจธรรมที่ทุกชาติ ทุกชนชั้นไม่ว่า
ชาติใดภาษาใดก็ยอมรับเป็นเสียงเดียวกัน  แนวคิดของนักคิดทางจริยศาสตร์จึงแบ่งไปต่าง ๆ 
ตามแนวคิดของตน  โดยแบ่งเป็น ๓ ยุค คือ๑๑ 

 (๑) ยุคโบราณ  บางกลุ่มมีความเชื่อในเรื่องศาสนาวางมาตรการความประพฤติ
จากพ้ืนฐานของศาสนา  เช่นนับถือศาสนายูดาห์  ศาสนาพราหมณ์  ศาสนาพุทธ  เป็นต้น  บาง
กลุ่มยึดถือประโยชน์ในโลกนี้  หรือเรียกอีกอย่างว่า กลุ่มสุขนิยม คือ กลุ่มผู้แสวงหาความสุขใน
โล ก นี้   เช่ น   ลั ท ธิ โซ ฟิ ส ต์  (Sophism) ลั ท ธิ ร ติ นิ ย ม  (Hedonism)  ลั ท ธิ เอ ปี คู รุ ส 
(Epicureanism)  ลัทธิสโตอา (Stoicism)  ลัทธิคีโน  (Cynism)  อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นประเภทหา
ความรู้  ถือมาตรการว่า “คุณธรรม คือ ความรู้”  คนมีความรู้จึงจะมีความสุขได้อย่างแท้จริง 
นักปรัชญากลุ่มนี ้คือ โซคราตีส  (Socrates)  ปลาโต้  (Ploto)  อริสโตเติล (Aristotle) 

 (๒)  ยุคกลาง    มีการนำศาสนาคริสต์และอิสลามมาเป็นเครื่องตัดสิน เซนท์เอากุ
สตีนุส (ST.Augusyinus) เริ่มคลำพบทางใหม่เป็นการเริ่มใช้โดยใช้ปรัชญากรีกมาอธิบาย
คริสตศาสนาเสียเลย   ในที่สุดพวกเขาก็สามารถเกลี้ยกล่อมให้อนารยชนเห็นคุณค่าของความรู้
ได้สำเร็จ แต่ระบบความคิดทางปรัชญาก็ไม่แผ่หลาย กีรติ บุญเจือได้เสนอข้อคิดว่า  เรื่องนี้
ขึ้นอยู่กับความสนใจ เรื่องวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของชีวิต (living) แต่เรื่องศาสนาเป็นของความ

 

 ๑๐ ดร.เค.เอ็น.ชยติลเลเก, จริยศาสตร์แนวพุทธ , แปลโดยสุเชาว์น์  พลอยชุม, พิมพ์ครั้งที่ ๓ ,
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๓๗), หน้า ๙. 
 ๑๑ กีรติ  บุญเจือ,ศ., จริยศาสตร์สำหรับผู้เร่ิมเรียน , (กรุงเทพมหานคร :  ไทยวัฒนาพานิช
,๒๕๔๒) , หน้า ๒๘–๓๑ 
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เป็นอยู่ (being)  คนเราจะสนใจเรื่องชีวิตได้ก็ต่อเมื่อแก้ปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ให้ตกเสียก่อน  
มิฉะนั้นชีวิตก็ไร้ความหมาย  จึงเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินที่มนุษย์ทุกกลุ่มทั่วโลกจะแสวงหา
ความมั่นใจเรื่องศาสนาก่อน๑๒ 

 (๓)  สมัยใหม่  ได้คิดหาหลักการสำหรับให้มนุษย์อยู่รวมกันได้อย่างสันติ   โดยไม่
คำนึงถึงศาสนา แต่คำนึงถึงการให้เหตุผล โดยมีแนวคิดสำคัญที่เรียกว่า ทฤษฎีจริยศาสตร์
พ้ืนฐาน (normative ethics)  ดังนี้ 
 ก. พันธสัญญานิยม (Contractarianism) ตามทฤษฎีพันธสัญญานิยม หลัก
ทางด้านศีลธรรมและการปกครองจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรายอมรับทางสมมติฐาน โดยนักพันธ
สัญญานิยมจะอ้างถึงรูปแบบในหลักการที่ไม่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมหรือการปกครองที่เรายึดถือ
แค่นั้น แต่เราพยายามจะค้นหาบางอย่างจากหลักการเหล่านั้น โดยนักพันธสัญญานิยมจะโต้ถึง
หลักท่ีเรายอมรับกันในเรื่องท่ีเราต้องยอมรับได้ในโลกความจริง 
 ตัวอย่างในศตวรรษที่  ๑๗ โทมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) อ้างว่า นอกจาก
ปกครอง เราจะต้องอยู่กับสภาพธรรมชาติ (state of nature) ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ในสภาพธรรมชาติที่เราเลือก ฮอบส์โต้แย้งว่า การใช้ระบบการปกครองที่ถือเป็น
ระบบป้องกันภัยของเรา๑๓ ซึ่งในรูปแบบนี้ ผู้ที่มีเหตุผลหรือนักคิดก็จะเลือกระบบการปกครอง
โดยมุ่งให้เป็นพันธสัญญาแบบสมมติฐาน (hypothetical contract) ที่พวกเขาทำแบบนั้นก็
เพราะต้องการจะไม่ให้ใครละเมิดได้ แต่ดูเหมือนว่านักคิดเหล่านี้จะมีอำนาจที่จะละเมิดสิ่งอ่ืน 
และสามารถเลือกใช้อำนาจนั้นเพื่อประโยชน์แก่การปกป้องตัวเอง 
 นักพันธสัญญานิยมร่วมสมัยมีข้อเสนอที่แตกต่างออกไป โดยอ้างว่า แนวคิดเรื่อง
สัญญาประชาคม (social contract) เป็นเครื่องมือที่ถือเป็นพ้ืนฐานที่ถูกเลือกว่าเป็นธรรมที่สุด 
ซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่เราทำให้เกิดความเป็นธรรม โดยนักพันธสัญญานิยมร่วมสมัย ถือว่า ถ้าเรา
ยอมรับกฎเกณฑ์เหล่านั้นในฐานะที่เราสะท้อนให้เห็นหลักการที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของความ
ยุติธรรมที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น จอห์น รอล์ส (John Rawls) อ้างถึงจินตนาการในสิ่งที่เราควร
จะเลือกให้เป็นรูปแบบของสังคมที่เราจะอยู่ในสถานะความไม่รู้ (ignorant) จากข้อเท็จจริงทุก
อย่างไม่ว่าจะเป็นสังคม พ้ืนฐานทางร่างกาย หรือเชื้อชาติ เพราะจะช่วยยืนยันได้ว่า สถานะที่

 

 ๑๒ กีรติ  บุญเจือ, แก่นปรัชญายุคกลาง, (กรุงเทพมหานคร :  ไทยวัฒนาพานิช,๒๕๒๗), หน้า 
๓๔๐ 
 ๑๓ Hobbes, T. (1651) Leviathan, or the matter, forme & power of a common-
wealth ecclesiasticall and civill, London: Andrew Crooke. http://www.animal-
ethics.org/contractarianism. 
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เป็นพ้ืนฐานที่เรายอมรับได้จะมีความเป็นธรรมที่สุด๑๔ โทมัส สแคนลอน (Thomas Scanlon) 
ได้โต้แย้งว่า เรายอมรับการกระทำตามหลักเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อไม่มีใครปฏิเสธอย่างมีเหตุผลได้๑๕ 
 นักพันธสัญญานิยมบางกลุ่ม เช่น ปีเตอร์ คาร์รูเทอร์ (Peter Carruthers) เสนอว่า 
กฎเหล่านี้ถือว่ามีเหตุผลมากที่สุดทำให้เกิดประโยชน์มากสุดเพราะมาจากผู้มีเหตุผล หรืออาจ
กล่าวได้ว่า กฎเกณฑ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในสัญญาที่เกิดขึ้นเพ่ือปกป้องคนเหล่านั้น ซึ่งชี้ให้เห็น
ถึงว่ากฎนั้นมีเหตุผลที่หนักแน่นเพียงพอที่จุดทำข้ึนได้  
 ข. หน้าที่นิยม (Denotologism)  เชื่อว่า สังคมจะสุขสงบมาจากมนุษย์มีความ
สำนึกในหน้าที่ด้วยกันทุกคน นักปรัชญาที่สำคัญ คือ ค้านท์ (Kant,๑๗๒๔–๒๘๐๔) ค้านท์  ถือ
ว่า  การกระทำที่เรียกได้ว่า  ดี  จริง ๆ นั้นจะต้องไม่ทำเพราะเหตุผลใดเลย  ทั้งนี้เพราะเหตุผล
เป็นโครงสร้างของมนัสมีคุณค่าเฉพาะในแง่วิชาการ  อาจจะอธิบายได้แต่เพียงในระดับ
ปรากฏการณ์เท่านั้น  คุณค่าที่แท้จริงของความประพฤติจะต้องเป็นผลจากความสำนึกในหน้าที่  
คือ  กระทำเพราะสำนึกว่าเป็นหน้าที่   การกระทำเช่นนี้เรียกว่า  การกระทำโดยมีเจตนาดี 
(good  will)  เพราะไม่คำนึงว่า ผลที่ได้รับจะเป็นอย่างไร  การคำนวณถึงผลได้ผลเสียย่อมเกิด
จากโครงสร้างของมนัส  จึงไม่ให้คุณค่าทางศีลธรรมแต่ประการใด  รวมความว่ามาตรการจริยะ  
คือ กระทำโดยมีเจตนาจะกระทำตามความสำนึกในหน้าที่   หากจะมีเหตุผลอ่ืนประกอบด้วยก็
เป็นเพียงเหตุผลติดตามโดยบังเอิญ  ไม่ใช่เหตุผลที่บังคับหรือกำหนดการตัดสินใจเลือกการ
กระทำนั้น ๆ    ปัญหาที่สำคัญในการตัดสินปัญหาทางจริยธรรมของค้านท์  เริ่มจากความคิด
เรื่อง  การตัดสินก่อนประสบการณ์ (A Priori  Judgement)   
 การตัดสินก่อนประสบการณ์ (A Priori  Judgement)   
 ค้านท์เชื่อว่า  การตัดสินก่อนประสบการณ์ (A Priori  Judgement)  เป็นการ
ตัดสินหรือ อ้างเหตุผลที่ มี รากฐานมาจากความรู้ที่ มาก่อนประสบการณ์   (A  Priori  
Knowledge) โดยไม่ได้ผ่านหลักการแห่งเหตุผลในสมองแต่อย่างใด  ซึ่งค้านเชื่อว่า  เป็นความรู้
ที่แท้จริง  ในทุกเวลา  ทุกสถานที่  แน่นอน  และเป็นสากล  เมื่อมนุษย์เกิดความรู้นี้ขึ้นมนุษย์
จะยอมรับโดยตรง  ไม่ต้องมีการพิสูจน์หรือใช้เหตุผลอ่ืนมาตรวจสอบและมนุษย์จะสามารถ
ตัดสินได้ว่า  ควรทำหรือไม่ควรทำการใด ๆ  การตัดสินนี้ทำให้มนุษย์เกิดสำนึกต่อสิ่งที่เป็นสากล

 

 ๑๔ Rawls, J. (1999 [1971]) A theory of justice, rev. ed., Cambridge: Harvard 
University Press. 
 ๑๕ Scanlon, T. (1998) What we owe to each other, Cambridge: Belknap Press 
of Harvard University Press. 
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และเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำตามโดยไม่มีเงื่อนไข๑๖   กฏจริยธรรมของค้านได้ตัดสินคุณค่า
ของการกระทำของมนุษย์ว่า  การกระทำของมนุษย์ดีในแง่ศีลธรรมได้  ไม่ใช่เพราะเป็นการ
กระทำจากแรงกระตุ้นของอารมณ์  หรือเพราะเป็นการกระทำเพ่ือหวังในประโยชน์ส่วนตัว  แต่
เพราะเป็นการกระทำที่ปฏิบัติโดยหน้าที่”๑๗  ความสำนึกในหน้าที่จะสั่งด้วยคำสั่งเด็ดขาด  
(Categorical  Imperative) ไม่เสนอเงื่อนไขหรือเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น  จึงไม่ใช่คำสั่งโดยมี
เงื่อนไข  ( Conditional  Imperative)  ซึ่งไม่ผูกมัดผู้ใดนอกจากผู้ต้องการเงื่อนไขนั้น  ผู้มี
เจตนาดีจะตัดสินใจกระทำตามความสำนึกในหน้าที่ทันทีโดยไม่รอชั่งดูทางได้ทางเสีย 
 คำสั่งเด็ดขาดจะกำชับให้กระทำภายใต้หลักการดังต่อไปนี้  ซึ่งก็เป็นคำสั่งเด็ดขาด
ด้วยในตัว 
 จงกระทำโดยความสำนึกว่าเป็นกฏสากล  หมายความว่า  สิ่งที่ถูกนั้น  คือ  สิ่งที่
เป็นสากลและจงทำสิ่งที่คนอ่ืนอาจทำตามได้โดยไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคม 
 จงกระทำโดยความสำนึกว่า  บุคคลเป็นจุดหมาย  ไม่ใช่วิถีไปสู่จุดหมายอ่ืน “จง
ปฏิบัติต่อเพ่ือนมนุษย์เช่นเดียวกับปฏิบัติต่ตนเองและอย่าทำคนอ่ืนให้เป็นเครื่องมือแต่จง
คำนึงถึงจุดมุ่งหมายร่วมกัน”   “จงพยายามอยู่เสมอที่จะทำตนให้สมบูรณ์และจงพยายาม
ก่อให้เกิดความสุขแก่ผู้อ่ืน  โดยการก่อให้เกิดสถานการณ์อันน่าพึงพอใจแก่ผู้อ่ืน  เพราะท่านไม่
สามารถทำผู้อื่นให้สมบูรณ์ได้”    
 จงกระทำโดยความสำนึกว่า  ตนมีเสรีภาพ  และมนุษย์ทุกคนต่างก็มีเสรีภาพ  “จง
ทำในฐานะเป็นสมาชิกของอาณาจักรแห่งจุดหมาย”  กล่าวคือ จงปฏิบัติต่อตนเองและคนอ่ืนทุก
คนในฐานะเป็นผู้มีคุณค่าภายในเสมอกัน  จงประพฤติตนในฐานะเป็นสมาชิกของประชาคมที่มี
อุดมคติ  ซึ่งในประชาคมนี้ทุกคนเป็นทั้งผู้ปกครองและถูกปกครอง 
 ซึ่งจะเห็นได้ว่า  ปรัชญาของค้านท์แตกต่างจากประโยชน์นิยมโดยสิ้นเชิง  ค้านท์มี
ความเห็นว่า  ศีลธรรมจะต้องเป็นเรื่องแน่นอนตายตัวปราศจากข้อแม้  ถ้าสิ่ง ๆ หนึ่งดี  ความดี
ย่อมเป็นลักษณะที่ติดตัวสิ่งนั้นอยู่เสมอ  เช่นการพูดจริง  ซึ่งค้านท์ถือว่า เป็นการกระทำที่ถูก  
การพูดความจริงย่อมถูก  กล่าวคือ ย่อมเป็นคุณงามความดีเสมอไม่ว่าพูดสิ่งใด  เมื่อไหร่กับใคร
ในสถานการณ์อย่างไร  การพูดจริงอาจทำให้ตนเองเดือนร้อน  อาจทำให้ประโยชน์สุขของคน

 

 ๑๖ พระมหากันต์  วฑฺฒนวํโส , “การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องเกณฑ์ตัดสินทาง
จริยธรรมในจริยศาสตร์ของค้านท์กับในพุทธจริยศาสตร์ตามทรรศนะของพระเทพเวที  (ประยุทธ์  ปยุตฺโต)”,  
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,  (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๒๑. 
 ๑๗ Immanuel  Kant,  The  Moral  Law,  tr.  By  H.J.  Paton, (London :  
Hutchison  University  Library, 1969) , p.19 
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ทั่วไปลดน้อยลงอาจก่อให้เกิดเหตุร้าน  แต่สำหรับค้านท์ผลที่เกิดขึ้นจากการพูดความจริงมิได้ทำ
ให้มันกลับกลายเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมหรือเป็นสิ่งเลว๑๘ 
 ความถูกต้องอยู่ท่ีเจตนา๑๙ 
 ค้านท์ตัดสินปัญหาความถูกต้องอยู่ที่เจตนา  ถ้ามีเจตนาดี (Good Will)  ไม่ว่าผล
จะเกิดขึ้นอย่างไรต้องนักว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้อง  เช่น  ผู้มีเจตนาจะขับรถเร็วเกินอัตราเพ่ือ
ช่วยชีวิตผู้ป่วยนับว่ามีเจตนาดี  อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนเป็นเรื่องของความบังเอิญสุดวิสัย  ทำให้ผู้ป่วย
ต้องตายลงโดยมิได้เจตนา  เขาควรได้รับคำสรรเสริญว่าเป็นคนดี  ทำถูกต้องแล้ว  ส่วนผู้ที่ขับรถ
เร็วเพ่ืออวดศักดา  ควรได้รับคำตำหนิว่า  ไม่ร่วมมือรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน  ค้านจะ
เชื่อว่าความดีเป็นสิ่งที่แฝงอยู่ในตัวเจตนา  โดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ  ค้านท์เห็นว่าการกระทำ
ที่มีแรงจูงใจที่มาจากอารมณ์  ความรู้สึก  สัญชาตญาณ หรือผลบางอย่าาง แม้แต่มาจากหน้าที่  
เป็นการกระทำท่ีไม่มีคุณค่าทางจริยธรรม๒๐   
 ในขณะที่ฝ่ายยกย่องผล  อย่างเบ็นทัมและสจ๊วต มิลล์คิดว่า  เจตนาเป็นเรื่องที่
มองเห็นกันยาก  และเชื่อได้ยากที่สุด  แม้เจตนาของตัวเราเองในการกระทำหลายต่อหลายครัง
เรายังกำหนดไม่ถูกเลยว่าเราทำไปโดยมีเจตนาอย่างไรแน่  เพราะบางครั้งเจตนาเกิดขึ้นร่วมกัน
หลายอย่างเหลือเกินจนไม่รู้ว่าเจตนาใดมีส่วนอยู่มากน้อยเพียงใด  เช่น  เราสนใจดูแลพ่อแม่ใน
วัยชราโดยที่ใจหนึ่งก็คิดว่าเป็นหน้าที่  แต่ก็มีความรู้สึกอยากได้มรดกมาก ๆ ปนอยู่ด้วย   จะรู้
ได้อย่างไรว่าเราทำถูกต้องหรือไม่  มาตรการที่รู้ได้อย่างเด็ดขาดก็คือผลของการกระทำ  ใครจะ
มีเจตนาดีชั่วอย่างไรไม่ต้องไปขบคิดให้เสียเวลา  เพราะรู้ได้ยากและรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์อันใด 
 ลองยกกรณีศึกษาขึ้นมาพิจารณากันในเรื่องนี้   สมมติว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่รับ
บุคคลเข้าทำงานในหน่วยราชการ  ในผู้สมัครนั้นมีญาติของท่านอยู่ด้วย  ถ้าท่านพิจารณาโดยใช้
ความรู้สึกทานก็จะเห็นแก่ผลประโยชน์ของพวกพ้อง  และรับญาติเข้ามาโดยที่ท่านรู้อยู่แก่ใจว่า
สู้คนอื่นไม่ได ้ ถ้าท่านพิจารณาโดยใช้เหตุผลท่านก็จะทำตามหน้าที่คือใช้หลักเกณฑ์ตัดสินว่าใคร
เหมาะที่สุด  ค้านท์บอกว่ามนุษย์อยู่กึ่งกลางระหว่างแรงจูงใจ ๒ อย่างคือเหตุผลกับอารมณ์
ความรู้สึก๒๑  ดังนั้น การกระทำที่ถูกต้องของค้านท์ต้องก่อให้เกิดผล ๒ ประการคือ 
 ๑)  ถูกต้องตามหลักศีลธรรมที่มีเหตุผล 

 

 ๑๘ วิทย์  วิศทเวทย์,ปรัชญาทั่วไป, หน้า ๑๕๖. 
 ๑๙ กีรติ  บุญเจือ, จริยศาสตร์สำหรับผู้เร่ิมเรียน, หนา้ ๖๘. 
 ๒๐ พระมหากันต์  วฑฺฒนวํโส , “การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องเกณฑ์ตัดสินทาง
จริยธรรมในจริยศาสตร์ของค้านท์กับในพุทธจริยศาสตร์ตามทรรศนะของพระเทพเวที  (ประยุทธ์  ปยุตฺโต)”,  
หน้า ๒๔. 
 ๒๑ วิทย์  วิศทเวทย์, ปรัชญาทั่วไป, หน้า ๑๕๗. 
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 ๒)  บุคคลควรจะต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเพ่ือกฏแห่งศีลธรรม 
 เหตุผลกับความสุข 
 ความคิดของค้านท์  การกระทำที่ดี  คือ การกระทำตามเหตุผล  การทำตาม
เหตุผล  คือ การทำตามหลักการที่ว่า  จงอย่าใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือเพ่ือการใด ๆ  ค้านท์ถือว่า
มนุษย์เป็นสิ่งที่มีค่าในตัวเอง  เป็นจุดหมายในตัวเอง  ดังนั้น  การใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายใด ๆ  ย่อมเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมเสมอ  ไม่ว่าเป้าหมายนั้น  จะเป็นไปเพ่ือตัวเอง
หรือผู้ อ่ืนก็ตาม  การโกหกผิดก็เพราะว่า  เป็นการใช้คนที่พูดโกหกเป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง  ถ้าโกหกหลอกหลวงเอาทรัพย์ของผู้อ่ืนก็เท่ากับใช้คนที่ถูก
หลอกเป็นเครื่องมือของเรา   หลักการของค้านท์เข็มงอดมาก  ถ้าผิดศีลธรรมก็ถือว่าเป็นการ
กระทำท่ีผิดทันที  ไม่ว่าทำแล้วจะเกิดผลที่มากน้อยแค่ไหนต่อใครก็ตาม 
  สรุปความเห็นของค้านท์ก็คือ คือ 
  ๑)  การกระทำที่ถูกต้อง  คือ  การกระทำที่เกิดจากเจตนาดี 
  ๒)  การกระทำที่เกิดจากเจตนาดี  คือ  การกระทำที่เกิดจากการสำนึกใน
หน้าที่ 
  ๓)  การกระทำที่เกิดจากการสำนึกในหน้าที่  คือ การกระทำที่เกิดจากเหตุผล 
  ๔)  การกระทำที่เกิดจากกฏศีลธรรม  คือ การกระทำตามกฏสากล 
  ๕)  กฏสากลคือ  กฏที่ทุกคนในสังคมยอมรับและเห็นด้วย 
  ๖)  สัจธรรมเป็นคนละสิ่งกับความสุข  การกระทำที่ผิดหลักศีลธรรมแม้จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อมนุษย์มากเพียงใดก็ยังเป็นการกระทำที่เลว  ดังนั้น  หลักการจึงสำคัญ
กว่าผลได ้ มนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพ่ือแสวงหาความสุข  แต่เกิดมาเพ่ือเป็นที่มีศีลธรรม 
 ๗)  ค้านท์  เห็นว่า  การกระทำที่ดี  คือ  การกระทำตามหลักการที่ว่า  “จงอย่าใช้
มนุษย์เป็นเครื่องเพ่ือการใด”  เพราะมนุษย์เป็นสิ่งที่มีค่าในตัวเองเป็นจุดหมายในตัวเอง  การ
ลดฐานะมนุษย์ลงโดยใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุเป้าหมายใด ๆ ย่อมเป็นสิ่งผิดศีลธรรม. 
 ค. ประโยชน์นิยม  (Utilitarianism)   ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ว่า  สังคมต้องแสวงหา
ความสุขมากท่ีสุดให้กับประชาชนจำนวนมากที่สุด (Greatest  happiness  of  the  greatest  
number)  เพราะการใช้ความสำนึกในหน้าที่อาจแสดงออกไม่ตรงกัน  จึงควรใช้หลักการที่
ตรงกันกับความต้องการของมนุษย์และต้องมีกฏหมายควบคุมความอยากนั้นเพ่ืออยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข  ผู้ริเริ่มความคิดนี้ได้แก่เบ็นทัม (Benthem,๑๗๔๘–๑๘๓๒) ต่อมาจอห์น สจ๊วต 
มิลล์ (John  Stuart  Mill  1806-1873) เป็นนักปรัชญาจริยธรรมชาวอังกฤษที่มีความเห็น
เช่นเดียวกับเบ็มทัมว่า  มาตรการจริยะ คือ การแสวงหาความพึงพอใจมากที่สุดแก่คนจำนวน
มากที่สุด  แต่ไม่เห็นด้วยที่ว่ามากที่สุด  ได้แก่เข็มข้นที่สุดและนานที่สุด  มิลล์เห็นว่า  “ความ
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มากทางปริมาณสู้ความมากทางคุณภาพไม่ได้  เช่น โสคราเต็สจะไม่อิจฉาสุกรที่มีความพึงพอใจ
เข้มข้นกว่าตน  เพราะรู้ดีว่าความพึงพอใจของตนมีคุณภาพสูงกว่า  รัฐจึงมีหน้าที่จัดการให้
พลเมืองได้รับความพึงพอใจที่มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างกว้างขวางที่สุด”๒๒  มิลล์ได้อธิบายให้เรา
ทราบว่า ประโยชน์นิยม ต้องการให้มนุษย์เป็นคนมีใจไม่ลำเอียง อย่างแท้จริงระหว่างความสุข
และ ความทุกข์ของผู้อ่ืนและให้มีจิตเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน  คือ "หลักมหสุข สู่มหาชน"  
นั่นเองที่มิลล์ได้ตั้งขึ้นมา  ซึ่งมิลล์ได้เสนอกรอบความคิดของประโยชน์นิยมของเขาไว้ว่า "เป็น
ลัทธิซึ่งยอมรับประโยชน์นิยม หรือหลักมหสุขเป็นรากฐาน ถือว่าการกระทำที่ถูกต้อง คือการ
กระทำที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดความสุข และการกระทำที่ถือว่าผิด ก็คือการกระทำที่มีแนวโน้ม
ที่จะก่อให้เกิดสิ่งที่สวนทางกับความสุข ความสุขคือ ความรื่นรมย์และปราศจากความเจ็บปวด 
ความทุกข ์(Unhappiness) คือความเจ็บปวด และภาวะไร้ความพึงพอใจ" 
 จุดมุ่งหมายสูงสุดของลัทธิมิลล์ก็คือความพึงพอใจหรือความสุข เพราะจุดมุ่งหมาย 
ที่นำไปสู่ความหลุดพ้นจากความเจ็บปวดทั้งมวลก็คือความสุข แต่ถึงแม้ว่า มิลล์จะยอมรับ ว่า
ความสุขคือเป้าหมายของชีวิตแต่ความสุขนั้นไม่เหมือนกับความสุขทั่วไป แต่มิลล์เน้น ไปที่
ความสุขที่สร้างให้กับผู้อื่นให้มากที่สุดโดยไม่ได้เน้นที่ตนเองแต่อย่างใด 
 ตามทัศนะของมิลล์แล้ว มิลล์ไม่เห็นด้วยกับเบ็นทัมคือ  มิลล์ไม่ต้องการให้แต่ละคน
กอบโกยหาประโยชน์ใส่ตน  เพราะจะทำให้เกิดการแข่งขันชิงดีกัน  โดยเหตุที่คนเรามีพลัง
ต่อรองไม่เท่ากัน  คนมีพลังสูงย่อมจะได้เปรียบคนมีพลังต่อรองต่ำกว่าตามลำดับ  ประโยชน์ที่
หวังจะได้จากการแข่งขันนี้จะกลายเป็นทุกข์เสียมากกว่า  เพราะความเสียสละเห็นใจต่อกันที่
มนุษย์เรามีความโน้มเอียงที่จะปฏิบัติต่อกันอยู่แล้ว๒๓ มาตรฐานของประโยชน์นิยม มิใช่อยู่ที่
ความสุขอันยิ่งใหญ่ ที่สุดของปัจเจกบุคคล แต่หมายถึงความยิ่งใหญ่ของส่วนรวม  ระหว่าง
ความสุขของตน และความสุขของผู้อ่ืนนั้น ประโยชน์นิยมแสดงทัศนะไว้ว่า ควรได้รับประโยชน์
ด้วยกันเท่า ๆ กัน ดังนั้นจึงจะเห็นว่า ประโยชน์นิยมนั้นไม่ได้สอนให้คนเห็นแก่ตัว แต่สอนให้
เล็งเห็น ประโยชน์ส่วนรวมมากท่ีสุด  
 มิลล์ได้เสนอว่า สาเหตุที่ทำให้คนเราทำประโยชน์เพ่ือผู้ อ่ืนหรือสังคมนั้น ก็คือ 
พันธะทางศีลธรรม ซึ่งผูกพันกับบุคคลที่อยู่ในสังคมและทำไมเราจึงต้อง สนับสนุนความสุขทั่วไป 
มิลล์ได้ตอบว่า มีเหตุผลอยู่ ๒ ประการก็คือ 
 ๑) เหตุผลภายนอก หมายถึง พลังสนับสนุนให้ทำตาม  ได้แก่ความหวังจะได้สร้าง
ประโยชน์ และความกลัวต่อ ความไม่พอใจของเพ่ือนมนุษย์ หรือความไม่พอใจต่อจักวาล หรือ

 

 ๒๒ กีรติ  บุญเจือ, จริยศาสตร์สำหรับผู้เร่ิมเรียน, หน้า ๔๙-๕๐. 
 ๒๓ กีรติ  บุญเจือ, จริยศาสตร์สำหรับผู้เร่ิมเรียน, หน้า ๕๐. 
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ความรัก ความกลัวต่อ พระเจ้า ซึ่งทำให้เราทำตามเจตจำนงของพระองค์  โดยปราศจาก
ผลประโยชน์ส่วนตน เพราะปัจจัยเหล่านี้ เป็นพื้นฐานของความกลัว ความรัก ความคาดหวังสิ่ง
ที่ได้รับตอบแทน จากธรรมชาติ สังคม สิ่งแวดล้อม และศาสนา จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้มนุษย์ทำ
ตามหน้าที่ และกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม โดยไม่มีเหตุผลส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกฎจริยธรรม หรือ
ศีลธรรมที่สังคมได้วางไว้ก็กลายเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ 
 ๒) เหตุผลภายใน หมายถึง พลังสนับสนุนให้ทำตาม หน้าที่   คือ มโนธรรมอัน
ได้แก่เมตตากรุณา ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ ผู้อ่ืน ความรู้สึกเห็นแก่ประโยชน์ของสังคม และ
มนุษยชาติ เราจะเห็นได้ว่า มิลล์ มีความคิดเห็นทางจริยศาสตร์ ก้าวหน้าไปไกลกว่าเบนธัมม์ ที่
ยอมรับเพียงเหตุผลภายนอก เท่านั้น ซึ่งเหตุผลเหล่านี้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ของปัจจเจ
กชนเท่านั้น มิลล์ จึงได้เพ่ิมเหตุผลภายในเข้าไปอีกอย่างหนึ่ง คือ มโนธรรม (Conscience) ซึ่ง
ประกอบด้วย ความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy) ความรัก (Love) และความกลัว (Fear) อันเป็น
สิ่งที่ทำให้เราต้องทำหน้าที่  
 การโยงใยทางศีลธรรมเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา ล้วน ๆ เมื่อวัฒนธรรมทางปัญญา
เจริญก้าวหน้า ทำให้การวิเคราะห์ออกเป็นส่วนย่อย ในระดับต่าง ๆ เป็นไปได้ ถ้าไม่มีส่วนสำคัญ
ใดในธรรมชาติของเรา ไม่มีประเภทความรู้สึกใด ทีมีพลัง ที่การโยงใยนี้จะมาทำให้กลมกลืนได้ 
ที่จะทำให้เรารู้สึกว่ามันเข้า กับธรรมชาติ ของเราได้ และทำให้เรามิใช่แต่จะสนับสนุนให้เกิดใน
ผู้อ่ืนเท่านั้น แต่ยังรักษามันไว้ใน ตัวเราเองด้วย   ถ้าไม่มีรากฐานทางธรรมชาติของความรู้สึกที่
เห็นด้วยกับศีลธรรม แบบประโยชน์นิยมแล้วละก็ อาจเป็นไปได้ที่การโยงใยนี้ แม้จะหลังที่ถูก
ปลูกฝังโดยการศึกษา แล้วก็ตาม จะถูกวิเคราะห์ให้หายไปได้  จะเห็นได้ว่าเหตุจูงใจหรือเหตุผล
ภายนอก และภายในนั้นเป็นสิ่งที่ทำ ให้มนุษย์รู้สึกมีพันธะที่จะต้องทำตามและทำหน้าที่ร่วมกัน
ในสังคม เมื่อมีความเข้าใจ และมุ่งประสาน ประโยชน์ร่วมกันแล้วก็กลายเป็นพันธะสังคมจน
กลายมา เป็นรากฐาน ความรู้สึกทางสังคมในที่สุด ซึ่งจะเอ้ือต่อระบบศีลธรรมแบบประโยชน์
นิยมเป็นอย่างยิ่ง 
 หลักการที่สำคัญในการแสวงหาประโยชน์ 
 หลักการเบื้องต้นของลักษณะธรรมดาทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น ข้ออ้างแรกเกี่ยวกับ
ความรู้ของคนเรา หรือเป็นความประพฤติของคนเราก็ตาม ไม่มีทางพิสูจน์ได้ว่าเป็นความรู้สึก
ทางผัสสะหรือแม้แต่สมรรถภาพอ่ืนใดของคนเราที่จะมา เป็นเครื่องพิสูจน์ หลักการดังกล่าวนี้มิ
ลล์กล่าวว่าเป้าหมาย (The Ends) หรือจุดหมายนี้เป็น ปัญหาเกี่ยวกับว่าอะไรเป็นสิ่งที่พึง
ปรารถนา ลัทธิประโยชน์นิยมถือว่า ความสุขเป็น สิ่งที่น่าพึงปรารถนา และเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่
น่าพึงปรารถนา ในฐานะเป็นจุดหมาย สิ่งอื่นน่าพึงปรารถนาในฐานเป็นวิถีไปสู่จุดหมาย 



๑๒  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 
มจร. 

 มิลล์ได้แสดงอีกว่า วัตถุเป็นสิ่งที่เห็นได้ ก็เพราะคนเห็นมันจริง ๆ ข้อพิสูจน์เดียว
ที่ว่าเสียงเป็นสิ่งที่สามารถได้ยินได้  ก็คือ คนได้ยินมัน จึงสรุปได้ว่า อะไรก็ตามเป็นสิ่งที่น่า
ปรารถนาก็เพราะว่าแต่ละคนจะปรารถนาความสุขของตนเอง ในฐานะที่เขาเชื่อมั่นว่าจะเอามัน
มาได้ และมิลล์ยังกล่าวต่อไปว่า กรณีที่ยกตัวอย่างมาอาจ จะไม่ใช่ข้อพิสูจน์ทั้งหมดที่มีแต่พอจะ
เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า 
 ๑. ความสุขเป็นสิ่งที่ดี 
 ๒. ความสุขของแต่ละคนเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาแต่ละคน 
 ๓. ความสุขของคนท่ัวไปเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผลรวมของทุกคน 
นอกจากเขาาจะยอมรับว่าความสุขเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาในฐานะจะเป็นจุดหมายสูงสุดเพียง
อย่าง เดียวแล้ว เขายังปฏิเสธปัจจัยอ่ืนที่เห็นว่าน่าจะเป็นเป้าหมายที่น่าปรารถนา เหมือนกับ 
ความสุขก็คือคุณธรรม ว่าคุณธรรมนั้นไม่ได้อยู่ในฐานะที่เป็นเป้าหมายแต่ประการใด แต่ก็
อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของจุดหมายได้ แม้ถึงอย่างนั้นไม่ใช่จุดหมายอย่างแท้จริง ดังที่มิลล์ได้แสดง
ทัศนะไว้ว่า 
 ดังนั้นเราก็จะได้คนตอบของคำถามที่ว่า หลักประโยชน์นิยม มีข้อพิสูจน์ประเภทใด 
แล้ว ถ้าความเห็นที่ข้าพเจ้าเพ่ิงกล่าวไปเป็นความจริงทางจิตวิทยาแล้ว ถ้าธรรมชาติ มนุษย์มี
ลักษณะ ที่จะปรารถนาสิ่งอ่ืนไม่ได้นอกเสียจากว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของ ความสุขหรือวิถีไปสู่
ความสุขแล้ว เราก็ไม่อาจมีข้อพิสูจน์อ่ืนใดอีก และเราก็ไม่จำเป็น ต้องพิสูจน์อ่ืนใดอีกเพ่ือ แสดง
ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเดียวที่น่าพึงปรารถนา ถ้าเช่นนั้น ความสุขก็เป็นจุดหมายเดียวเท่านั้นของ
การกระทำของมนุษย์ 
 ลักษณะของความสุข 
 มิลล์ยอมรับความแตกต่างทางคุณภาพและปริมาณของความสุข และชี้ให้เห็นว่า 
ความสุขมีคุณภาพที่แตกต่างกัน โดยเน้นให้เห็นความแตกต่างระหว่าง ความสุขของมนุษย์ และ
สัตว์รวมถึงความพึงพอใจอ่ืน ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าความสุขของสัตว์และ มนุษย์ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน   
เพราะความสุขแบบสัตว์ดิรัจฉานไม่สามารถ ทำให้มนุษย์รู้สึก เป็นสุขได้ เพราะมนุษย์มีความ
รับรู้สูงกว่าความหิวกระหายของสัตว์  เพราะหากความสุข หรือความรื่นรมณ์ของมนุษย์กับสัตว์
ไม่ต่างกัน ความเป็นมนุษย์กับสัตว์ก็ไม่ต่างกัน 
 มิลล์ได้แยกความสุขออกเป็น ๒ ด้าน คือ  ด้านปริมาณ  และด้านคุณภาพ โดย
มิลล์ถือว่าคุณภาพของความสุขให้ค่าความพึงพอใจแก่คนเรามากกว่า เพราะเป็นความสุขที่
ยาวนานและถาวร และได้อธิบาย ลักษณะของความสุขและ ความแตกต่างระหว่าง ความสุข
และความแตกต่าง ระหว่างความสุขของมนุษย์และสัตว์ ไว้อย่างน่าฟังว่า  "คงมีคนไม่กี่คนที่จะ
ยอมลดตัวลงมีชีวิตแบบสัตว์เดรัจฉาน แม้จะได้รับคำมั่นสัญญา ว่าจะได้มีชีวิตที่รื่นรมย์ เต็มอ่ิม
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แบบสัตว์ ไม่มีคนฉลาดคนใดที่จะยอมกลายเป็นคนโง่ ไม่มีบัณฑิตใดที่จะยอมกลายเป็นคนเขลา 
ไม่มีคนที่กอปรด้วยมโนธรรม และจิตสำนึกคนใด ที่จะยอมกลายเป็นคนสถุล และเห็นแก่ตัว แม้
เขาจะยอมรับว่าเป็นคนโง่ คนเขลาและคนพาล มีความพอใจในชีวิตมากว่าตน ในการจะได้รับ
ความสุขผู้ที่จะสามารถมีความสุข ได้สูงกว่าย่อมต้องการอะไรต่อะไรมากว่าผู้ที่สามารถน้อยกว่า 
และเขามีโอกาสที่จะได้ รับความเจ็บปวดมากกว่าด้วย แต่แม้ว่าเขาจะอยู่ในภาวะที่จะต้องเสี่ยง
อย่างนี้ เขาก็จะไม่ยอม ลดตัวลงมาอยู่ในสภาพชีวิตที่ต่ำกว่า เป็นมนุษย์ที่ไม่สมอยากดีกว่าเป็น
สุกรที่เอมอ่ิม เป็นโสกราตีสที่ไม่เป็นสุขดีกว่าเป็นเจ้างั่งท่ีเปรมปรีดิ์". 
 สรุปทรรศนะของมิลล์  มาตรการหาความบันเทิงก็เดินตามธรรมชาติเหมือนกัน  
แต่เดินตามธรรมชาติฝ่ายต่ำเท่านั้น  เป็นอีกกรอบหนึ่งสำหรับเลือกวิถีปฏิบัติ  ซึ่งปัญหาในข้อว่า
มนุษย์ปรารถนาแต่ความสุขเท่านั้น  ประโยชน์จึงเน้นผลการกระทำ  หรือความสุข  มิได้เน้น
ความถูกต้อง  ของวิถีที่จะได้มาซึ่งความสุข  และปัญหาที่ว่าประโยชน์นิยมใช้มนุษย์เป็นวิถีไปสู่
จุดหมาย   
 อาจพอสรุปแนวคิดของมิลล์ เกี่ยวกับทฤษฏีทางศีลธรรม และทฤษฏีประโยชน์
นิยมได้ว่า  มิลล์คล้ายกับค้านท์คือ  เชื่อว่าทฤษฎีทางศีลธรรมจะต้องบอกได้ว่าเราควรทำอะไร  
หรือการกระทำอะไรที่ถูกต้องชอบธรรมทางศีลธรรม  หรือหน้าที่ทางศีลธรรมของเราคืออะไร  
และการจะบอกเช่นนี้ได้เราจะต้องบอกให้ได้ว่าก่อนว่าหลักการแรกทางศีลธรรมคืออะไร   กฏ
ศีลธรรมจะต้องเข้ากันได้กับความจริงทางจิตวิทยาของมนุษย์  นอกจากนี้ตามความคิดของมิลล์
นั้น  แม้ประโยชน์นิยมจะยอมรับว่าแรงจูงใจก็มีความสำคัญ  กระนั้นหัวใจของการตัดสินคุณค่า
ทางศีลธรรมอยู่ที่การตัดสินตัวการกระทำและผลของการกระทำ  และมิใช่อยู่ที่การตัดสินค่า
ของคนเช่นที่เห็นในความคิดของค้านท์๒๔ 
 (๒)  สมัยปัจจุบัน  กล่าวคือ เมื่อล่วงถึงศตวรรษที่ ๑๘ และ ๑๙ นักวิชาการได้
เริ่มมีการใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์มาใช้ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม และพยายามแยกตัว
ศาสตร์ต่างๆ ทางสังคมออกจากปรัชญา จึงทำให้การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติไม่ใช่
เรื่องของปรัชญาอีกต่อไป ฉะนั้น ในศตวรรษที่ ๒๐ เป็นต้นมา ปรัชญาจึงไม่มีหน้าที่แสวงหา
ความจริง เพราะนั่นเป็นหน้าที่ของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่จะหาความจริงเรื่องสสารวัตถุ ส่วน
วิทยาศาสตร์สังคมก็หาในเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ ทำให้เกิดสำนัก “ภาษาวิเคราะห์” คือปรัชญามี
หน้าที่วิเคราะห์ภาษา นักปรัชญากลุ่มนี้เห็นว่าปัญหาที่นักปรัชญาโต้แย้งกันนั้นไม่เกิดขึ้นถ้าคำที่
นักปรัชญาแต่ละคนใช้นั้นมีความหมายตรงกัน จึงเป็นหน้าที่ของนักปรัชญาที่จะชี้ให้เห็นว่า

 

 ๒๔ เนื่องน้อย  บุณยเนตร, จริยศาสตร์ตะวันตก : ค้านท์ มิลล์ ฮอบส์ รอลส์ ซาร์ทส์ ,
(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณราชิวทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๑๓๒-๑๓๓. 



๑๔  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 
มจร. 

ปัญหาบางปัญหาของวิทยาการแขนงต่างๆ นั้นอาจแก้ได้ด้วยการวิเคราะห์ภาษาที่ใช้สื่อ
ความหมายกัน เพราะความกำกวมทางภาษาก่อให้เกิดการโต้แย้งที่ไม่จำเป็น๒๕ 
 และแนวคิดสำนักภาษาวิเคราะห์ พบว่าความดีของความประพฤติมาจากการเลือน
รางในการใช้ภาษา  มิได้เป็นคุณค่าที่มีจริง เพราะเป็นความเข้าใจผิดในการใช้ภาษาของมนุษย์  
คนเราจึงควรเลิกยึดถือคุณค่าเหล่านี้ แล้วปัญหาสังคมก็จะหมดไป  แบ่งกันกินกันใช้ ไม่ยึดมั่นใด 
ๆ ทั้งสิ้น ผู้ริเริ่มความคิดนี้  ได้แก่ แอร์ (Ayer)  และจริยศาสตร์ที่ทำการค้นคว้าแบบนี้ได้ชื่อว่า
อภิจริยศาสตร์  (Meta-ethics ) 

 ทฤษฎีอภิจริยศาสตร์ (meta-ethics) เป็นการพิจารณาข้อความทางปรัชญาที่
เป็นนามธรรมมากกว่า โดยเราสามารถแบ่งความแตกต่างได้ ๔ แบบคือ 

 ๑. ปัญหาในปรัชญาภาษาท่ีพิจารณาความหมายและบริบทการตัดสินทางจริยะ 
 ๒. ข้อความในปรัชญาจิตที่สัมพันธ์กับสถานะทางใจ (mental states) ที่แสดงถึง

การตัดสินทางจริยะ หรือตรงไหนที่แสดงถึงแนวคิดทางจริยะ 
 ๓. ข้อความทางอภิปรัชญาที่พิจารณาถึงความเป็นไปได้และธรรมชาติของความ

จริงทางจริยะ 
 ๔. คำถามทางญาณวิทยาที่พิจารณาถึงความเป็นไปได้และธรรมชาติของความรู้

ทางจริยะและทำอย่างไรเราจะสามารถตัดสินทัศนะทางจริยะของพวกเรา 
 ทำไมเราจึงสนใจเกี่ยวกับอภิจริยศาสตร์? คนบางคนคิดว่า กรณีทางจริยะนั้นแยก

ต่างหากจาอภิจริยศาสตร์ แต่ที่จริงอภิจริยศาสตร์เป็นหลักใหญ่ในการวิเคราะห์กรณีจริยะบน
แนวคิดแบบทฤษฎีจริยศาสตร์พ้ืนฐาน (normative ethics) และแยกอภิจริยศาสตร์ให้เป็น
เอกเทศ ซึ่งแนวคิดนี้ผิดและเป็นการแบ่งที่คับแคบ ระหว่างอภิจริยศาสตร์และแนวคิดพ้ืนฐานที่
จะเราจะไม่สนใจต่อกัน 

 ยกตัวอย่างข้อความที่เกิดขึ้นในจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่พิจารณาถึงศีลธรรมโดย
อ้างว่า สิ่งมีชีวิตควรอยู่ร่วมกัน แต่ทำไมเราถึงมีสิทธิเบียดเบียนเขาได้ในการคิดเชิงศีลธรรมของ
เรา อาจเป็นไปได้ที่จะคิดแบบใส่ใจเกี่ยวกับคำถามนอกจากข้อเกี่ยวข้องทางข้อความทางอภิจริย
ศาสตร์ แต่บางคนอาจพิจารณาถึงธรรมชาติของการเบียดเบียน การที่สามารถจะเบียดเบียน 
บางสิ่งจะต้องดีกว่าแต่อะไรละที่ทำให้สิ่งหนึ่งดีกว่าสิ่งหนึ่งได้ 
 ตามแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับความดีของความเป็นมนุษย์ ความดีของคนต้องประกอบ
ในความพึงพอใจของความปรารถนา แนวคิดนี้ใส่มาเท่านั้นแต่ไม่ใช่ข้ออ้างพ้ืนฐาน แต่เป็นสิ่งที่

 

 ๒๕ วิทย์ วิศทเวทย์, ปรัชญาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๖. 



๑๕ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

อภิจริยศาสตร์จะต้องพิจารณาว่าประโยชน์แบบปัจเจกคืออะไร? แต่กฎประโยชน์ของอภิจริย
ศาสตร์อยู่นอกความเป็นไปได้ว่า ความต้องการตัดขาดจากสายพันธุ์อ่ืนนั้นทำให้ได้ประโยชน์
หรือถูกเบียดเบียน ไม่มีอะไรจะดีหรือไม่ดีเอง แต่มาจากความต้องการจะดีมากหรือไม่ดีมากขึ้น
เท่านั้น จึงต้องเชื่อว่าทฤษฎีทางอภิจริยศาสตร์นั้นกลายเป็นผลลัพธ์ที่ผิดพลาดได้ตามแนวคิดที่
เราต้องการยึดไว้เป็นหลักว่าคนดีนั้นมีจุดประสงค์ที่ใกล้เคียงกับความมีเหตุผล อย่างที่ครั้งหนึ่ง
เรามองถึงแนวคิดเรื่องประโยชน์นั้นไม่ใช่แค่เรามีฐานะที่ยิ่งใหญ่กว่าหรือต้องการทำแบบนั้น
เท่านั้น แต่เราต้องยอมรับว่า ทำไมความเบียดเบียนและประโยชน์ จึงไม่กลายเป็นสิ่งเดียวกับ
ความอยาก เพราะเรากำลังพิจารณาหรือใส่ใจถึงสมาชิกอ่ืนซึ่งมีความต้องการเช่นเดียวกัน เพ่ือ
ต้องการชีวิตที่ดีไม่ต่างกัน เราสามารถท่ีจะเข้าใจถึงชีวิตอ่ืนได้ ถ้าเราใส่ใจประโยชน์ของพวกเขา 

 ข้ออ้างถึงการเบียนดเบียนทำให้เราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้  ทำให้เรามีหน้าที่ทาง
ศีลธรรมที่จะไมเ่บียดเบียนสมาชิกของชีวิตอ่ืนหรือการกระทำท่ีจะเบียนดเบียนคนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กันด้วย ตอนนี้เราไม่สามารถถามคำถามนี้ได้โดยไม่สนใจข้อมูลทางอภิจริยศาสตร์ที่พิจารณาว่า
ศีลธรรมและหน้าที่ทางศีลธรรมคืออะไร ถ้าเราเข้าใจปัญหาทางศีลธรรม โดยที่ไม่ได้มองแค่ว่า
การเบียนดเบียนคือการเบียดเบียน แต่สนใจว่าสิ่งที่เราเบียดเบียนนั้นคืออะไรหรือคือใครด้วย 
ทั้งหมดล้วนเป็นระเบบเดียวกัน๒๖ โดยมีนักปรัชญาดังนี้ 
 ก. ทฤษฎีบัญญัตินิยมของแอร์ แอร์ได้เสนอจุดยืนว่า  บรรดาข้อตัดสินทาง
จริยธรรมล้วนไม่ใช่ข้อความที่มีความหมายเชิงประชาน  หากแต่เป็นเชิงอารมณ์  ข้อตัดสิน
เหล่านั้น  เปิดเผยถึงอารมณ์ของผู้พูด  โดยไม่ได้ระบุอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่หมายถึง  นอกจากแสดง
ว่าสิ่งนั้นเป็นเป้าของความรู้สึก๒๗ แฮร์ กล่าวถึงสัจจะอันสำคัญที่สุดสามประการ เกี่ยวกับข้อ
ตัดสินทางจริยธรรมคือ  
 (๑) ข้อตัดสินเหล่านี้เป็นข้อตัดสินแบบบัญญัติ 
 (๒) มีลักษณะที่สามารถทำให้เป็นสากลได้ 
 (๓) มีระเบียบวิธีที่มีเหตุผลในการคิดเรื่องจริยธรรม เพราะมีความสำพันธ์เชิง
ตรรกะ ระหว่างบรรดาข้อตัดสินแบบบัญญัติ 

 

 ๒๖ Stephen L. Darwall, “Theories of Ethics”, A Companion to Applied Ethics, 
Edited by R. G. Frey And Christopher Heath Wellman, (blackwell Publishing Ltd, 2003), 
pp.20-21. 
 ๒๗ เฉลิมเกียรติ  ผิวนวล, อภิจริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์การพิมพ์, (ม.ป.ป.),  
หน้า ๖๙-๗๐. 



๑๖  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 
มจร. 

 แฮร์คิดว่าในเบื้องแรกนั้นศัพท์เหล่านี้ถูกใช้เพ่ือให้ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำ หรือ
โดยทั่วไปก็เพ่ือแนะทางเลือก เช่น แนะนำลูกค้า, สาธิตแนะนักเรียน และเสนอทางเลือก 
สำหรับตัดสินใจ  
 สำหรับแฮร์ ข้อตัดสินทงจริยธรรมมีหน้าที่ขั้นเบื้องต้นเป็นการ ใช้ยกย่องหรือ การ
กระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง และจุดประสงค์ของการยกย่องนี้ก็เพ่ือแนะนำ ทางเลือกให้แก่ผู้มี
ปัญหา เช่น ภาพใดเป็นภาพที่ดี หรือในทางจริยธรรม เช่น จะทำอะไรดี  นอกจากนี้ข้อตัดสิน
ทางจริยธรรมยังมีลักษณะเป็นคำสั่งด้วย  
 แฮร์คิดว่า ทฤษฎีบัญญัตินิยมของเขาได้นิยามข้อตัดสินเชิงคุณค่า (หรือจริยธรรม) 
อย่างสอดคล้องตรงกับการใช้ตามปกติ กล่าวคือ คนทั่วไปใช้เพ่ือบอกว่า "ควร" เลือกอะไร หรือ 
"ควร" ทำอะไรมากกว่าอย่างอ่ืน แฮร์คำนึงถึงการที่บางคนอาจยอมรับข้อตัดสินที่ว่า "ฉันควรทำ" 
แต่ไม่ยอมรับคำสั่งที่ว่า "จงทำ"  
 แฮร์คิดว่าประโยคหรือ ข้อตัดสินทางจริยธรรมไม่ได้มีความหมายเพียงประโยค
คำสั่งเท่านั้น แต่ยังมีความหมาย อีกอย่างหนึ่ง คือ จะต้องสามารถทำให้เป็นสากลได้ บรรดาข้อ
ตัดสินทางจริยธรรม ทั้งหลายแล้วนั้น นอกจากจะมีหน้าที่เพ่ือการบัญญัติแล้วยังมีความหมาย
เชิงพรรณนาอยู่ด้วย เราสามารถทำให้ประโยคเชิงพรรณาเป็นสากลได้เนื่องจากความหมายของ
ศัพท์เชิงพรรณานั้น ต้องใช้ให้เป็นไปตามกฎความหมายที่เป็นสากล 
 สัจจะประการที่สามเกี่ยวกับข้อตัดสินทางจริยธรรมก็คือว่า มีระเบียบวิธีที่เหตุผล 
ในการคิดเรื่องจริยธรรม   เพราะมีความสัมพันธ์เชิงตรรกระหว่างบรรดา ข้อตัดสินแบบบัญญัติ
ต่าง ๆ นี่เป็นจุดสำคัญอันเด่นชัดที่ทำให้ทฤษฎีของ แฮร์ต่างจากแบบอารมณน์ิยม 
 ในประเด็นแรก เราอาจจะสรุปการอ้างเหตุผลทางจริยธรรมของแฮร์  ได้ตาม
ตัวอย่างนี้ 
 (๑) จงจับลูกหนี้ที่ไม่ใช้หนี้คือ เข้าคุก  (ประโยคคำสั่ง) 
 (๒) นายเอ เป็นลูกหนี้ที่ไม่ใช้คืนหนี้ (ประโยคบอกเล่า) 
 (๓) จงจับนายเอ  เข้าคุก  (ประโยคคำสั่ง) 
 การที่ปรากฏข้อสรุปเป็นประโยคคำสั่งเพราะแฮร์ถือว่า ถ้าในข้ออ้ามีประโยคคำสั่ง 
อยู่อย่างน้อยสุดหนึ่งประโยค ประโยคสรุปสามารถเป็นประโยคคำสั่งได้อย่างสมเหตุสมผล 
 กล่าวโดยสรุปในตอนนี้ก็คือ ในการคิดเรื่องจริยธรรม มีระเบียบวิธีที่มีเหตุผลตาม 
วิธีนิรนัย ซึ่งสามารถใช้ได้กับประโยคคำสั่ง เช่นเดียวกับประโยคบอกเล่า โดยยังคงลักษณะเชิง
บัญญัติอันเป็นแก่นของข้อตัดสินทางจริยธรรม 
 ข . ทฤษฎี อารมณ์ นิ ยม   (Emotivism) ของ ซี  แอล  สตี เวน สั น  (C.L. 
Stevenson)  สตีเวนสันต้องการตอบปัญหาทางจริยศาสตร์เชิงวิเคราะห์ เพ่ือจะได้เข้าใจ ศัพท์ 
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และวิธีการต่าง ๆ ในจริยศาสตร์เชิงตีค่าได้อย่างกระจ่างแจ้งขึ้น กล่าวคือปัญหาที่ สตีเวนสัน
สนใจไม่ใข่ปัญหาที่ว่าเราตีค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างไร แต่คือปัญหาที่ว่า การตีค่าสิ่งหนึ่งว่าดีหรือเลว
นั้น จะต้องเข้าใจความหมายของปัญหาให้ชัดเจนก่อน เขากล่าวว่า จุดมุ่งหมายแรกที่สุด อธิบาย
ลักษณะวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการพิสูจน์หรือสนับสนุนการ ตัดสินค่าทางจริยะ วิธีการของเขาก็
คือ พิจารณาปัญหาทางจริยะจากแง่ของการ ศึกษาภาษาและความหมายของคำ นอกจากนั้น
แล้วยังใช้วิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงจากการ สังเกตพฤติกรรมของคนเราในกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว
นำมาใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐาน หรือสรุปง่าย ก็คือวิธีการของนักปรัชญาประจักษวาทนั่นเอง 
 จุดเริ่มต้นของความคิดของสตีเวนสันเริ่มด้วยการวิเคราะห์การตีค่าทางจริยะ 
เรียกว่า “การสังเกตดูการสนทนาโต้ตอบกันเรื่องจริยธรรมในชีวิตประจำวัน”๒๘ โดยยกประเด็น
เรื่องการนิยามคำว่า "ดี" มาเป็นประเด็นหลัก เพราะเป็นพ้ืนฐานสำหรับประเด็นอื่นต่อไป โดยมี
ทรรศนะว่า ความหมายของคำนิยามว่า "ดี" จะต้องตรงกับความหมายของ "ดี" ในแง่ที่ว่า เมื่อ
เราเข้าใจ ความหมายของคำนิยามแล้วสามารถนำคำว่า "ดี" ไปใช้ในความหมายที่นิยามไว้ โดย
ได้ใจความตรงกับท่ีเราต้องการที่จะพูดและเป็นความหายที่ชัดเจน ในบางครั้งศัพท์ที่เราต้องการ
นิยามมีความหมายกำกวมและคลุมเครือจนเราจำเป็นต้องให้คำนิยาม หลายชุดด้วยกัน ในกรณี
เช่นนี้เราเรียกว่าคำนิยามแต่ละชุดว่ามีความหมายตรงกับ ความหมาย ตรงกับศัพท์ที่ต้องการ
นิยามทุกประการ   
 เนื่องจากสตีเวนสันคิดว่า  มีการใช้ศัพท์จริยธรรมในการสนทนาโต้ตอบกัน อยู่ ๓ 
ลักษณะ จึงมีทรรศนะว่า ความหมายที่เป็นแบบอย่างของ "ดี" ต้องเป็นไปตาม กฎ ๓ ลักษณะ 
คือ๒๙ 
 (๑)  มีการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเกิดขึ้นจริงในวาทะกรรม คือจากคำนิยาม
ของ "ดี" เราต้องสามารถมีความเห็นขัดแย้งกันได้เก่ียว กับว่าสิ่งหนึ่งดีหรือไม ่ 
 (๒)  ศัพท์จริยธรรมมี “แรงดึงดูด” กล่าวคือ คิดว่า เป็นสิ่งที่ดี ย่อมมีแนวโน้ม
อันแข็งขันที่จะปฏิบัติตามนั้น  มากกว่าผู้ที่ไม่คิดเช่นนั้น  คือ "ความดี" จะต้องมีความหมายที่
ดึงดูดหรือโน้มน้าวจิตใจ คือผู้ที่ยอมรับว่าสิ่งหนึ่งดีจะต้องมีจิตใจโน้มเอียงที่จะกระทำเพ่ือสิ่งนั้น 
หรือมุ่งสู่สิ่งนั้น  
 (๓)  วิธีการตรวจสอบความหมายเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงประจักษ์ไม่เพียงพอ
สำหรับจริยศาสตร์  ในเรื่องนี้  เขาคิดว่า  เมื่อเราไม่สามารถใช้ “สิ่งธรรมชาติ”  อันมีคุณสมบัติ

 

 ๒๘ C.L.Stevenson, Ethics  and  Language , ( New York : Yale University  
Press,1944) ,p.13 
 ๒๙ C.L.Stevenson, “The  Emotive  Meaning  of  Ethical  Term 1937”, Facts and 
Values : Studies in Ethical  Analysis , (New York : Yale University  Press,1963) , p.15. 
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เชิงวิทยาศาสตร์มานิยาม “ความดี” ได้  ก็หมายความว่า  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
สำหรับจริยศาสตร์  คือ ความดีของสิ่งใดก็ตามต้องไม่เป็นสิ่งที่ทดสอบได้โดยวิธีการทาง 
วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพราะ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไม่พอเพียงสำหรับ ที่จะมาใช้ในวิชา จริย
ศาสตร์ โดยมีทรรศนะว่าสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะมีคุณสมบัติชนิดใดก็ตามที่ทดสอบ ได้ด้วยวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ เราก็สามารถถามได้เสมอว่าสิ่งที่มีคุณสมบัติเช่นนั้นดีหรือไม่  นั่นก็หมายความว่า 
เราใช้ "ดี" ในความหมายที่นิยามไม่ได้ด้วคุณสมบัติที่ทดสอบ ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่การตัดสิน ขึ้นสุดท้าย ว่าสิ่งหนึ่งดีหรือไม่ 
 ข้อกำหนดทั้ง ๓ นี้ สตีเวนสันอ้างว่าเป็น "…ข้อกำหนดซึ่งชวนให้สามัญของเรา
คล้อย ตามด้วยอย่างมาก" เป็นข้อกำหนดที่ "….มีเหตุผลอย่างสมบูรณ์" หมายความว่า สตีเวน
สันเชื่อว่าข้อกำหนดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุก ๆ คนยอมรับตรงกันเพราะเป็นข้อกำหนด ที่ได้มาจาก
สามัญสำนึก แต่ความจริงแล้วข้อกำหนดเหล่านี้เป็นเพียง ความเชื่อของสตีเวนสัน เท่านั้น มี
ฐานะเป็นเพียงข้อยอมรับ ของเขา และไม่จำเป็นว่าคนอื่นจะต้อง เห็นพ้องด้วย เป็นข้อกำหนดที่
ถกเถียงกันได ้ 
 ในการดำเนินตามข้อกำหนดข้อแรก สตีเวนสัน เสนอทรรศนะเก่ียวกับว่าคนเรา ไม่
ลงรอยกันในเรื่องการตีค่าทางจริยะได้เป็นอย่างไร และความไม่ลงรอยนี้มีลักษณะ อย่างไรไว้
ดังนี้ 
 สตีเวนสันกล่าวถึงลักษณะของความไม่ลงรอยและความไม่ลงรอยกัน ทั่วๆไป
เสียก่อน เขาเน้นวิเคราะห์เฉพาะความไม่ลงรอยกันเท่านั้น เพ่ือความสะดวกและหลีก เลี่ยง
ความซับซ้อน เพราะถ้าเข้าใจลักษณะของความไม่ลงรอยกันแล้วก็จะสามารถ เข้าใจลักษณะ
ของความลงรอยกันได้เช่นกัน โดยแบ่งความไม่ลงรอยออกเป็น ๒ ชนิด คือ  
 (๑) ความไม่ลงรอยกันในเรื่องของความเชื่อ 
 (๒) ความไม่ลงรอยกันในเรื่องทัศนคติ 
 สตีเวนสันได้พิสูจน์ให้เห็นจากการตีค่าทางจริยะที่เราทำกันอยู่ในชีวิตประจำวันว่า 
เมื่อมีการโต้เถียงกันทางจริยะ การเถียงกันนั้นจะต้องประกอบไปด้วยความไม่ลงรอย 2 ชนิด
มิใช่ว่าจะมีแต่ความไม่ลงรอยกันเพียงความเชื่อเพียงอย่างเดียว ทฤษฎีจริยศาสตร์ส่วนใหญ่
มองข้ามความไม่ลงรอยกันในเรื่องทัศนคติจึงมีข้อบกพร่องไม่สามารถ อธิบายลักษณะบางอย่าง
ของการตีค่าได้ 
 ในกรณีของข้อกำหนดข้อที่ 2 ทฤษฎีของสตีเวนสันเป็นไปตามข้อกำหนดนี้ โดยให้
คำอธิบาย ลักษณะการใช้ศัพท์ทางจริยะไว้ ดังนี้ เกี่ยวกับหน้าที่และความหมายของศัพท์ทางจริ
ยะนั้นจัดว่าเป็นทฤษฎีผล ประโยชน์นิยมทฤษฎีหนึ่ง กล่าวคือ เป็นทฤษฎีที่อธิบายความหมาย
และหน้าที่ของของศัพท์ ทางจริยะด้วยอารมณ์ ความรู้สึก หรือทัศนคติ ซึ่งขัดแย้งต่อทฤษฎี
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ผลประโยชน์อ่ืนซึ่งเสนอว่า ข้อความทางจริยะบรรยายสภาพของทัศนคติหรือให้ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับทัศนคติ สตีเวนสันกล่าวว่า เป็นความจริงที่ว่าข้อความทางจริยะมีความหมาย เชิง
บรรยายสอยู่ด้วย ส่วนหนึ่ง แต่ไม่ได้หมายความว่าข้อความทางจริยะมีความหมายเชิงบรรยาย 
หน้าที่หลักของข้อความทางจริยะไม่ใช่การบรรยายข้อเท็จจริงเก่ียวกับทัศนคติ แต่เป็นการสร้าง
อิทธิพลต่อทัศนคติ 
 ทฤษฎีสตีเวนสัน ดำเนินตามข้อกำหนดข้อที่สาม โดยอาศัยทัศนคติเรื่องความไม่ลง 
รอยกันทั้งสองชนิด กล่าวคือ ในเมื่อความไม่ลงรอยกันในเรื่องความเชื่อเป็นความไม่ลง รอยกัน
ที่ปรากฏในศาสตร์ต่าง  ๆ เมื่อเรามีความเชื่อที่ขัดแย้งกันวิธีการทางวิทยาศาตร์จะเป็นเครื่อง
ตัดสินว่าความเชื่อใดถูกต้องเป็น วิธีการที่นำไปสู่ความขัดแย้งในเรื่องความเชื่อ ถ้าความไม่ลง
รอยกันใน เรื่องทัศนคติ ได้ทางอ้อม โดยให้เกิดความไม่ลงรอยกันในเรื่องความเชื่อซึ่งจะเป็น
สาเหตุให้เกิดความ ลงรอยกันในเรื่องทัศนคติโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าไม่ลงรอยกันในเรื่องทัศนคติไม่
มีราฏฐาน อยู่บนความไม่ลงรอยกันในเรื่องความเชื่อ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถ
นำไปสู่ความ ลงรอยกันในเรื่องทัศนคติได้ 
 ตามทรรศนะของสตีเวนสัน ความหมายแบ่งออกเป็น ๒ ชนิดคือ ความหมายเชิง 
บรรยายและความหมายเชิงอีโมตีฟ 
 (๑) ความหมายเชิงบรรยาย สตีเวนสันชี้ให้เห็นปัญหาสองข้อด้วยกัน ข้อแรกก็คือ 
กระบวนการทางจิตวิทยาที่คำ ที่มีความหมายเชิงบรรยาย ทำให้เกิดขึ้นในตัวของผู้ฟังนั้นมี
ลักษณะเฉพาะอย่างไร ข้อที่สองก็คือ ความหมายเชิงบรรยายคงความชัดเจนแน่นอนพอที่จะใช้
เป็นประโยชน์ ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างไร   สิ่งที่ทำให้ความหมายเชิงบรรยายมีความ
แน่นอนชัดเจนได้ก็คือกฏทาง ภาษาศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่นำสัญญลักขณ์ต่าง ๆ มาสัมพันธ์กัน เช่น 
หากมีคนถามเราว่า "ทวดของเรายัง มีชีวิตอยู่หรือไม่"  เราก็ต้องทบทวนในสมองเสียก่อนว่า 
ทวดคอืพ่อของปู่เรา เพ่ือให้เข้าใจ ปัญหาให้ชัดเจนและสามารถตอบคำถามได้ 
 (๒) ความหมายเชิงอีโมตีฟ ความหมายเชิงอีโมตีฟเป็นความหมายชนิดหนึ่งจะ
เป็นชนิดหนึ่งของความพร้อม อีก อย่างหนึ่ง ก็ต่อเมื่อสิ่งกระตุ้นหรือการตอบสนอง หรือทั้งสิ่ง
กระตุ้นและการตอบสนองของ ความพร้อมอย่างแรก อยู่ในขอบเขต ของสิ่งกระตุ้นหรือการ
ตอบสนอง ของความพร้อมอย่าง หลัง เนื่องจากอารมณ์ความรู้สึกเป็นชนิดหนึ่ งของ
กระบวนการทางจิตวิทยาที่เกิด จากความพร้อมที่เป็นความหมาย 
 ความหมายเชิงอีโมตีฟนอกจากจะแตกต่างจากความหมายเชิงบรรยายในแง่ที่ทำ 
ให้เกิดกระบวนการ ทางจิตวิทยาคนละชนิดกันแล้ว ยังมีความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งที่ สตีเวนสัน
มิได้ยืนยัน แต่แนะไว้เป็นนัย นั่นก็คือ ความหมายเชิงบรรยายมีความชัดเจนและ คงที่อยู่ใน
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ระดับหนึ่งเพราะอาศัยกฎทางภาษาศาสตร์ แต่ความหมายเชิงอีโมตีฟไม่ได้  อาศัยกฎทาง
ภาษาศาสตร์มา เป็นเครื่องมือทำให้ความหมายชัดเจนคงที่ 
 การวิเคราะห์ศัพท์ของสตีเวนสัน 
 สตีเวนสันได้แบ่งรูปแบบสำหรับวิเคราะห์ความหมายของคำว่า "ดี" เป็นหลัก แบ่ง
ออกเป็น ๒ รูปแบบ 
 (๑) ขจัดความคลุมเครือของความหมายของ "ดี" โดยชี้ให้เห็นว่าความเป็นไปได้
อย่างหนึ่ง ในการใช้คำ "ดี" ก็คือ ผู้ใช้ภาษาให้คำ ๆ นี้มีความหมายเชิงบรรยายเกี่ยวกับทัศนคติ
ของผู้พูด ส่วนความเชื่ออ่ืน ๆ ที่คำ "ดี" ทำให้เกิดขึ้นในตัวผู้ฟังเป็นเพียงความเชื่อที่ "ดี" แนะ 
ไม่ใช่ความหมายเชิงบรรยาย ผู้ใช้ภาษาใช้คำ "ดี" เพ่ือยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทัศนคติ ของตน 
และปล่อยให้ผู้ฟังรับรู้ข้อเท็จจริงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของสิ่งที่ตนยกย่อง โดยอาศัยการ
แนะของความหมายเชิงอีโมตีฟ ในการวิเคราะห์รูปแบบนี้ สตีเวนสันให้คำนิยาม โดยคร่าว ๆ 
ของ "ดี" ไว้ดังนี้  "สิ่งนี้ดี"  หมายความว่า "ฉันเห็นชอบด้วยกับสิ่งนี้ ท่านจงเห็นชอบด้วยเช่นกัน 
สรุปแล้วข้อความที่เป็นคำนิยามคร่าว ๆ นี้ก็พอเพียงที่จะถ่ายทอดความหมายที่เป็นการแสดง
และกระตุ้นทัศนคติ และดังนั้นในกรณีที่ คนสองคนเถียงกัน เช่น  ก บอกว่าสิ่งนี้ดี  ข บอกว่า 
สิ่งนี้ไม่ด ี  เมื่อถอดความออกมาตามนิยามก็จะได้ 
 ก. ฉันเห็นชอบด้วยกับสิ่งนี้ท่านจงเห็นชอบด้วยกับสิ่งนี้เช่นกัน 
 ข. ฉันไม่เห็นชอบด้วยกับสิ่งนี้ท่านจงไม่เห็นชอบด้วยกับสิ่งนี้เช่นกัน 
 ข้อความส่วนแรกนั้นอย่างน้อยที่สุดก็พอเพียงที่จะชี้ให้เห็นว่าคนทั้งสองทีมีทัศนคติ 
ที่ตรงข้ามกัน และส่วนหลังของคำนิยามก็แสดงให้เห็นว่าแต่ละฝ่ายพยายามเปลี่ยน ทัศนคติของ
อีกฝ่ายหนึ่ง คำนิยามนี้จึงสามารถแสดงให้เห็นความลงรอยกัน และไม่ลงรอยกันในเรื่องทัศนคติ 
ซึ่งเป็นลักษณะแก่นของการตีค่าทางจริยะได้ เพราะความไม่ลงรอยกันในเรื่องทัศนคติของอีก
ฝ่ายหนึ่ง 
 ความหมายเชิงอีโมตีฟ ของ "ดี" คือ "ท่านจงเห็นชอบด้วยกัน" นั้น เป็นประโยค
คำสั่ง ดังนั้นจึงไม่สามารถแสดงลักษณะของความหมายเชิงอีโมตีฟของ "ดี" ได้อย่างถูกต้องทุก
ประการ เนื่องจากข้อความทางจริยะและประโยคคำสั่ง มีวิธีการสร้างอิทธิพลต่อทัศนคติของ
ผู้ฟังที่แตกต่างกัน สตีเวนสัน เชื่อว่าเราไม่สามารถ หาคำนิยามที่มีความหมายของ เชิงอีโมตีฟ
ตรงกับความหมายเชิงอีโมตีฟของ "ดี" ทุกประการได ้ 
 (๒)  รูปแบบนี้เสนอวิธีการอีกวิธีหนึ่งในการขจัดความคลุมเครือของความหมาย
ของ "ดี" โดยการชี้ให้เห็นว่า ความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งของการใช้คำ "ดี" ก็คือ ผู้ใช้ภาษา
กำหนดให้คำ "ดี" มีความหมายเชิงบรรยายเกี่ยวกับคุณสมบัติของสิ่งที่ผู้พูดยกย่อง และให้ความ
เชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของผู้พูดเป็นเพียงสิ่งที่คำ "ดี" แนะ ดังนั้นตามรูปแบบ การวิเคราะห์ที่สอง 
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"ดี" มีความหมายเชิงบรรยายที่ซับซ้อนและหลากหลาย  ในขณะที่ตามรูปที่หนึ่ ง "ดี" มี
ความหมายเชิงบรรยายที่จำกัดกว่ามาก  
 สรุปได้ว่า การให้คำนิยามแบบชักจูงนั้นต้องอาศัยการ ใช้ความหมายทั้งสองชนิด 
ร่วมกัน คือ ผู้ใช้ภาษาใช้ความหมายเชิงอีโมตีฟในการยกย่องหรือตำหนิ และใช้ความหมาย เชิง
บรรยายในการบ่งถึงคุณสมบัติที่ต้องการให้ผู้ อ่ืนยกย่องหรือตำหนิ  สตีเวนสันกล่าวว่า "ถ้า
ปราศจากความหมายทั้งสองชนิดมากระทำการร่วมกัน การชักจูงใจก็จะขาด กำลังสนับสนุน
หรือไม่ก็ขาดทิศทาง เงื่อนไขที่จะทำให้ผู้ใช้ภาษาใช้ความหมาย ทั้งสองชนิดร่วมกันอย่างได้ผลก็
คือ ความหมายเชิงอีโมตีฟจะต้องเป็นอิสระบางส่วน และความหมายเชิงบรรยายจะต้อง
คลุมเครือ 
 สรุปแล้วการใช้  "ดี" มีอยู่สองแบบ  ตามรูปแบบที่หนึ่ งผู้ ใช้ภาษาใช้  "ดี" ใน
ความหมาย เชิงบรรยายเกี่ยวกับความเห็นชอบของตน และปล่อยให้ความหมาย เชิงอีโมตีฟของ 
"ดี" แนะให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อเก่ียวกับคุณสมบัติของสิ่งที่ได้รับการยกย่อง ตามรูปแบบที่สอง ผู้ใช้
ภาษากำหนดให้ "ดี" มีความหมายเชิงบรรยายเกี่ยวกับคุณสมบัติของสิ่งที่ตนยกย่อง และปล่อย
ให้ความหมาย เชิงอีโมตีฟของคำนี้แนะให้ผู้ฟังเกิดเชื่อ เกี่ยวกับความเห็น ชอบของตน อนึ่ง
ความหมายเชิงอีโมตีฟของ "ดี" ในทั้งสองรูปแบบมีลักษณะอย่างเดียวกัน 
 สรุปทรรศนะของสตีเวนสัน 
 สตีเวนสันเห็นว่า  คำพูดทางจริยะมีความหายทางจิตวิทยา  คือ สามารถสร้าง
อารมณ์พร้อมกับการบรรยาย  เช่น  คำว่าดี  ต้องแสดงออกมาทางความรู้สึกกล่าว คือถ้า ดีใช้
ในเรื่องอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับจริยธรรม  จะไม่มีความหมายทางอารมณ์  เช่น  ถนนดี หมายความว่า  
ใช้การได้สมประสงค์  ไม่กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ชักจูง  หรือหันเหออกแต่ประการใด ฉะนั้น 
ทฤษฎีความหมายของสตีเวนสันมีความสำคัญต่อทฤษฎีจริยศาสตร์  เชิงวิเคราะห์ของเขาสอง
ประการด้วยกัน 
 (๑) เป็นเหตุผลสนับสนุนว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าความหมาย เชิงอีโมตีฟมีสถานะเป็น 
ความหมาย ไม่เป็นเพียงผลพลอยได้ที่เกิดจากความหมายเชิงบรรยาย และดังนั้นจึงมีความ 
สำคัญทางภาษา 
 (๒) เป็นการเตรียมเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ความหมายของศัพท์ทาง จริยะให้
ละเอียดลงไป เป็นการพยายามสร้างพ้ืนฐานทางภาษาที่มั่นคงสำหรับ การวิเคราะห์ความหมาย
ทางศัพท์จริยะ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับทฤษฎี อีโมติวิสม์ในสมัยแรกแล้ว กล่าวได้ว่าทฤษฎี
ของสตีเวนสันได้พัฒนาทฤษฎีอีโมตีวิสม์ ไปในแนวทางที่เสริมสร้าง รากฐานทางภาษาของ
ทฤษฎีนี้ให้มั่นคง ทำให้ทฤษฎีนี้มีความน่า เชื่อถือเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
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๔. ปัญหาท้ายบท 
 ๔.๑ จริยศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องอะไร คำว่า “ดี” นั้นตามแนวคิดแบบหน้าที่นิยมและ
ประโยชน์นิยมมองอย่างไร อธิบาย 
 ๔.๒ คำว่า “ดี” ในคำว่า คนดีคือคนที่คิดดี พูดดี ทำดี หมายถึงอะไร ลองอธิบาย
ตามความเข้าใจของท่าน 
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๓. ประเด็นสำหรับศึกษามีดังต่อไปนี้ 
  
 ๓.๑  จริยศาสตร์กับปัญหา Dilemma  
 ลักษณะปัญหาต่างๆ นั้นมี ๒ ปัญหาที่เราควรพิจารณา คือ 

 ก. Ethical Dilemma ซึ่งมีเงื่อนไข ๓ อย่างที่ถูกพิจารณาว่าเป็น ปัญหา Ethical 
Dilemma คือ  

 ๑) เงื่อนไขนี้อยู่ในสถานะแบบปัจเจก กล่าวคือ บุคคลจะทำการตัดสินใจใดก็ตาม
จะตัดสินเอาในฐานะของการกระทำที่ดีที่สุด สถานะนั้นดูไม่ชัดเจนนักกรณีที่ เราไม่ต้องการ
ทางเลือกและดูไม่ใช่ปัญหา Ethical Dilemma ตัวอย่างเช่น พยาบาลฝึกหัดจะทำอะไรก็ตาม
ภายใต้การตัดสินใจของหมอ จึงไม่มีสิทธิที่จะตัดสินใจด้วยตัวเอง 
 ๒) เงื่อนไขสำหรับ Ethical Dilemma คือต้องมีเหตุที่แตกต่างกันสำหรับการ
กระทำที่นำไปสู่การเลือก เช่น ปัญหาทำแท้งของผู้หญิงที่โดนข่มขืนหรือในกรณีลูกนั้นไม่
สมบูรณ์ ถ้าทำก็เป็นการฆ่าเด็ก แต่ถ้าไม่ทำก็ต้องเลี้ยงลูกท่ีเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ตนเองไม่ได้
เต็มใจหรือเด็กพิการเมื่อคลอดออกมา เป็นต้น 
 ๓) ไม่จำเป็นต้องยึดหลักการบางอย่างไว้ เพราะไม่มีการแก้ปัญหาใดที่สมบูรณ์แบบ 
ในกรณีที่เราต้องเลือกนั้นมาจากความจำเป็น เช่น เรือล่ม และมีเรือชูชีพไม่พอจำนวนคน ต้อง
เลือกเอาตัวเองรอด ความจำเป็นต้องทิ้งคนส่วนหนึ่งให้ตายในน้ำ เป็นต้น 
 ฉะนั้น การตัดสินใจบนปัญหา Ethical Dilemma จำเป็นต้องสร้างความแตกต่าง
ระหว่างจริยศาสตร์ คุณค่า ศีลธรรม กฎหมาย จริยศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน๑ 

 ข. Moral Dilemma คือ การพิจารณาถึงความขัดแย้ง (conflict) เมื่อบุคคล
พิจารณาถึงเหตุผลทางศีลธรรมต่อการกระทำ ๒ แบบ แต่ไม่สามารถทำได้ทั้ง ๒ อย่าง  โดย
คุณสมบัติที่สำคัญของ Moral Dilemma มีการพิจารณาการกระทำ ๒ แบบหรือมากกว่าที่เรา
สามารถเลือกได้ แต่ไม่สามารถทำได้ทุกอย่าง จึงต้องพิจารณาถึงข้อผิดพลาดทางศีลธรรม 
(moral failure) โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่เลือกทำหรือทำแล้วผิดพลาด แต่เป็นการยอมรับ
เรื่องความขัดแย้งนั้นมาจากความต้องการส่วนตัวหรือไม่๒ 

 

 ๑ Karen Allen, "What Is an Ethical Dilemma?", The New Social Worker, (2012), 
http://www.socialworker.com/feature-articles/ethics-
articles/What_Is_an_Ethical_Dilemma%3F. 
 ๒ Stanford, "Moral Dilemmas", Stanford Encyclopaedia of Philosophy, (Jun 
16, 2018), https://plato.stanford.edu/entries/moral-dilemmas/#ConMorDil. 
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พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 
มจร. 

 กรณีที่จะพิจารณาถึงกรณีที่เป็น Ethical Dilemma นั้นพิจารณาที่ความจำเป็น
หรือไม ่อธิบายได้ด้วยเหตุผลทางจริยศาสตร์ Moral Dilemma พิจารณาจากเกิดความรู้สึกหรือ
ความต้องการหรือเจตจำนงของตนเองหรือไม่ อธิบายด้วยเหตุผลทางศาสนา 
 โดยส่วนใหญ่แล้ว แนวคิดทางศีลธรรมมักปรากฏประเด็น Moral Dilemma ใน
ลักษณะความขัดแย้งทางความคิด ซึ่งไม่ได้เป็นความขัดแย้งระหว่างเหตุผลทางศีลธรรมเท่านั้น 
แต่ยังเป็นความขัดแย้งระหว่างเหตุผลทางศีลธรรมกับเหตุผลทางกฎหมาย  ศาสนา หรือความ
สนใจของตนเอง๓  ในจริยศาสตร์ประเภทกรณียธรรมของค้านท์ก็เช่นเดียวกัน  มีบางประเด็นที่
เกิดเป็นปัญหา Moral Dilemma โดยเฉพาะปัญหาในปัจเจกบุคคล  ซึ่งเป็นประเด็นที่บุคคลนั้น
ได้รู้ถึงสถานการณ์ทางศีลธรรมที่อยากจะทำสองสถานการณ์และเป็นสถานการณ์ที่ต้องตัดสิน
เพ่ือกระทำเพียงหนึ่งสถานการณ์   สมมติว่า  เมื่อเกิดสถานการณ์หนึ่งขึ้นแล้ว ก็กลับเกิด
สถานการณ์ทางศีลธรรมอีกสถานการณ์หนึ่งขึ้นพร้อมกันคือ สถานการณ์สอง  และทั้งสอง
สถานการณ์นั้นจำเป็นต้องทำเช่นกัน  เมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้ขึ้น แม้บุคคลนั้นรู้อยู่แล้วว่า
จะต้องทำสถานการณ์หนึ่ง  แต่ถ้าไม่ทำสถานการณ์สอง  จะเป็นการผิดกฏของการกระทำทาง
ศีลธรรมในสถานการณ์สอง  แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่บุคคลนั้นจะทำทั้งสถานการณ์หนึ่งและสองใน
เวลาเดียวกัน  สถานการณ์เช่นนี้จึงเป็นสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหา Moral Dilemma  
 ปัญหา Moral Dilemma ยังเป็นปัญหาย้อนแย้งระหว่างการกระทำตามหน้าที่สอง
หน้าที่ ในเวลาเดียวกัน  และการกระทำที่ต้องตัดสินใจเลือกกระทำเพียงหนึ่ งหน้าที่ ใน
สถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเลือกในขณะนั้น  เพ่ือให้การกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ถูกต้องตาม
ทฤษฎีจริยศาสตร์ประเภทกรณียธรรม  ตัวอย่างเช่น  มีรถบรรทุกคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็ว
ปกติ  ขณะกำลังขับไปถึงทางโค้งแห่งหนึ่งนั้น ได้เห็นคนแก่คนหนึ่งกำลังเดินข้ามถนนอย่างช้าๆ  
คนขับรถตัดสินใจว่าจะเหยียบเบรกเพ่ือหยุดรถให้คนแก่คนนั้นข้ามถนนไป  แต่เบรกรถบรรทุก
คันนั้นกลับไม่ทำงาน  แต่ถ้าหากตนขับรถตรงไปก็จะชนกับคนแก่คนนั้น  คนขับรถบรรทุกคันนี้
ต้องตัดสินใจว่า จะเลือกทำตามหน้าที่ของตนคือการขับรถด้วยความเร็วปกติตรงไปแล้วชนกับ 
คนแก่คนนั้น  หรือจะเลือกขับรถบรรทุกคันนั้นเบี่ยงทางโค้งเพ่ือหลีกคนแก่ที่กำลังข้ามถนนคน
นั้น  แต่อาจทำให้รถบรรทุกคันนั้นเสียหลักและพลิกคว่ำได้  เพราะเป็นทางโค้ง  กรณีเช่นนี้  
คนขับรถบรรทุกต้องตัดสินเลือกโดยต้องคำนึงว่า  หน้าที่ในขณะนั้นของตนคือหน้าที่ใดที่ต้อง
ปฏิบัติเป็นหน้าที่แรก  ระหว่างหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติกับมนุษย์ทุกคนเสมือนเป็นจุดหมายในตนเอง 

 

 ๓ Robert Audi, The Cambridge  Dictionary of Philosophy, Second Edition, 
(New York : Cambridge University Press, 1999), p.584.  
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กับหน้าที่อันเป็นพันธะหน้าที่ที่ต้องกระทำตามสถานะอาชีพ ในกรณีเช่นนี้คือหน้าที่การขับรถที่
ดี  
 ในกรณีที่เกิดปัญหา Moral Dilemma  จริยศาสตร์ประเภทกรณียธรรมจะให้
ความสำคัญกับ การตัดสินใจของบุคคลที่จะต้องใช้เหตุผลและปัญญาในการพิจารณาด้วยตนเอง
ว่า  การกระทำใด เป็นการกระทำที่มีคุณค่าทางศีลธรรมที่ตนเองจงใจได้จะให้เป็นกฎสากล  
เช่น  การจงใจกล่าวความจริง  แม้ในสถานการณ์ที่สามารถกล่าวเท็จได้  เพราะการกล่าวความ
จริงเป็นความดีสมบูรณ์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลา  สถานที่  และสภาพแวดล้อม  เหมือนกับ ๑ + ๑  
=  ๒  แต่การแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ไม่สามารถเป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ เพราะสิ่งที่เป็นความดี
สมบูรณ์นั้นไม่มีอยู่ในมนุษย์ปุถุชนทั่วไป และเป็นการยากที่มนุษย์ปุถุชนจะกระทำเช่นนั้นได้ 
เพราะยังมีเงื่อนไขหรือสถานการณ์แวดล้อมเป็นตัวกำหนดการกระทำของมนุษย์อยู่ด้วย  
 พุทธจริยศาสตร์  มองปัญหา Moral Dilemma โดยโยงกับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับศีล
และวินัย สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการปรับเปลี่ยนหลักการปฏิบัตินั้นให้เหมาะสม จะเห็นได้
จากหลักมหาประเทศ ๔ ที่ว่า  
 ๑) สิ่งใดที่เราไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควร  ถ้าสิ่งนั้นอนุโลมเข้ากับสิ่งที่ไม่ควร ขัดกับ
สิ่งที่ควร  สิ่งนั้นไม่ควร 
 ๒) สิ่งที่เราไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควร  หากสิ่งนั้นอนุโลมเข้ากับสิ่งที่ควร ขัดกับสิ่งที่
ไม่ควร  สิ่งนั้นควร 
 ๓) สิ่งใดที่เราไม่ได้อนุญาตไว้ว่าสิ่งนี้ควร  หากสิ่งนั้นอนุโลมเข้ากับสิ่งที่ไม่ควร  ขัด
กับสิ่งที่ควร  สิ่งนั้นไม่ควร 
 ๔) สิ่งใดที่เราไม่ได้อนุญาตไว้ว่าสิ่งนี้ควร  หากสิ่งนั้นอนุโลมเข้ากับสิ่งที่ควร  ขัดกับ
สิ่งที่ไม่ควร  สิ่งนั้นควร๔ 
 พุทธจริยศาสตร์พิจารณาปัญหา Moral Dilemma กรณีนี้สอดคล้องกับแนวคิด
ของสุเมธดาบส  ตอนที่ปรารถนาพระโพธิญาณ  และตัดสินเลือกประโยชน์ของคนส่วนมาก 
มากกว่าตนเอง  ด้วยการพิจารณาว่า   

 “วันนี้เราเมื่อปรารถนาอยู่ก็พึงเผากิเลสของเราได้  แต่จะมีประโยชน์อะไรแก่เรา
เล่าด้วยการทำให้แจ้งธรรมในที่นี้  ด้วยเพศที่ใครๆ  ไม่รู้จัก  เราบรรลุพระสัพพัญญุต
ญาณจักเป็นพระพุทธเจ้าในโลก  พร้อมทั้งเทวโลก  จะมีประโยชน์อะไรแก่เรา  ด้วย
ลูกผู้ชาย ผู้มีรูปร่างแข็งแรงนี้ข้ามฝั่งไปคนเดียว  เราบรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้ว  จัก
ให้มนุษย์พร้อมทั้งเทวดาข้ามฝั่งด้วยการกระทำอันยิ่งใหญ่ของเรา  ด้วยลูกผู้ชายผู้มีรูปร่าง
แข็งแรงนี้  เราบรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้ว  จะให้เหล่าชนมากมายข้ามฝั่ง  เราตัด

 

 ๔ วิ.มหา. (ไทย) ๕/๓๐๕/๑๓๙-๑๔๐. 



๒๘  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 
มจร. 

กระแสน้ำคือสงสาร  ทำลายภพทั้งสาม แล้วขึ้นสู่ธรรมนาวา จักให้มนุษย์พร้อมทั้ง
เทวดาข้ามฝั่ง”๕ 

 ฉะนั้น เราจึงอาจพูดได้ว่า ความดีก็คือการที่คนหนึ่งจะบรรลุธรรม แต่จะดีกว่านั้น
ถ้าสอนธรรมให้คนอื่นด้วย  และนั่นจึงเป็นที่ความปรารถนาในการเป็นพระพุทธเจ้าก็เพ่ือช่วยคน
จำนวนมากให้หลุดพ้นจากความทุกข์  แต่ข้อปฏิบัติเพ่ือเป็นพระพุทธเจ้านั้นมีได้สำหรับบุคคลผู้
ปรารถนาและจะต้องเป็นพระโพธิสัตว์ก่อน   แต่มีปัญหาคือหลายคนอาจไม่ได้มีจิตใจเข็มแข็ง
เหมือนที่สุเมธดาบสทำ  เพราะเมื่อใคร่ครวญถึงความยาวนานของสังสารวัฎแล้ว หลายคนอาจ
รู้สึกพอแล้ว และปรารถนาจะบรรลุธรรมเม่ือมีโอกาส  จึงมีน้อยคนปรารถนาที่จะกลับมาเกิดอีก
เพ่ือบำเพ็ญบารมี๖  ฉะนั้น      การตัดสินใจที่จะทำเพ่ือคนอ่ืนจึงไม่ใช่ทำได้ง่าย  จึงเป็นเรื่องน่า
แปลกที่มหายานใช้แนวทางนี้เป็นฐานทางจริยศาสตร์มากกว่าเถรวาท  และอีกแนวคิดทางหนึ่ง
ที่น่าคิดคือ ผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นมีเพียง ๒ แบบคือ ๑) พระปัจเจกพุทธเจ้าที่
บรรลุธรรมแต่ไม่สอนใคร  กับ ๒) พระพุทธเจ้าที่สอนคนอ่ืน  ดูเหมือนการเลือกระหว่าง ๒ 
แนวทางนี้จะอยู่เหนือความเข้าใจของคนทั่วไป หรือในอีกแง่หนึ่ง  ปัญหา Moral Dilemma  
เกี่ยวข้องแค่ระดับการแก้ไขทางวินัยเท่านั้น  แต่ในระดับที่พิจารณาเลือกเป็นพระพุทธเจ้า  
บุคคลเหล่านั้นอาจไม่มีปัญหาเรื่อง Moral Dilemma แบบที่เรากำลังพิจารณากันอยู่นี้ก็ได้  
 อีกกรณีหนึ่ งการแก้ปัญหา Moral Dilemma นั้นตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานเสรีภาพ 
(freedom) ซึ่งดูเหมือนกรณียธรรมไม่ต้องการให้ใช้เสรีภาพในหลักการนี้   เพราะกฎทาง
ศีลธรรมได้ถูกตัดสินแล้ว  และมีข้อบัญญัติอยู่ในตัวเอง (self-legislated)๗ ฉะนั้น  กรณียธรรม
จึงถูกนำไปเปรียบเทียบว่าเป็นจุดยืนเดียวกับศาสนาที่มีข้อจำกัดทางด้านเหตุผลหรือมีเหตุผลใน
การแก้ปัญหา  และบางครั้งปิดกั้นการตีความที่มากเกินกว่าตัวบท  กล่าวคือ  ไม่มีปัญหาให้ต้อง
ขัดแย้งกันอยู่แล้ว  เพราะถูกพิจารณาว่าอะไรดีก็คือดี  และอะไรชั่วก็คือชั่ว  โดยการพิจารณานี้
เราอาจมองว่า ข้อปฏิบัติที่ถูกยกมาพิจารณาส่วนใหญ่มีระดับที่เข้มข้นที่ต่างกัน  เช่น  จุลศีล 
มัชฌิมศีล มหาศีล๘ และศีลหรือวินัยนั้นยังผูกโยงกับความผิดโดยสัมพันธ์กับผู้ทำผิด เช่น  ศีล

 

 ๕ ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๓/๑/๒๓-๒๔. 
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๒๙ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

ของภิกษุนั้นด้วน ทะลุ ด่าง พร้อย เพราะทำผิดน้อยและมากไม่เท่ากัน๙  ฉะนั้น  การพิจารณา
ปัญหา Moral Dilemma จึงต้องเชื่อมโยงความผิดที่หนักเบาและผู้กระทำในหลายๆ มิติ  เช่น 
กรณีภิกษุที่มีศีลหรือวินัยห้ามแตะต้องกายหญิง  แต่หากแม่ของตนตกน้ำก็ต้องพิจารณาถึงศีล
ก่อน  แต่ถ้าถูกกระแสน้ำพัดไป ก็อย่ารีบเอามือจับ แต่ให้หาเรือ  แผ่นกระดาน  ท่อนไม้  หรือ
เรือ  ถ้าไม่มีก็ให้ใช้ผ้า  แต่ถ้าแม่ถูกน้ำพัดแล้วรีบจับคอหรือมือก็อย่าสลัดทิ้ง๑๐  จากตัวอย่าง
ข้างต้น  การประพฤติที่ดีหรือชั่วนั้นเป็นไปตามหลักการที่ชัดเจนอยู่แล้ว  การคำนึงถึงความดี
หรือชั่วเป็นขั้นแรกในการแก้ปัญหา Moral Dilemma  แต่เหนือกว่านั้นคือ  ความจำเป็นของ
สถานการณ์ที่เป็นตัวกำหนดให้เราต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่ง  โดยการทำนั้นอาจผิดต่อศีลที่เป็น
ความเศร้าหมองส่วนตัวเอง  แต่ไม่ได้ทำลายประโยชน์ของคนอ่ืน 
 พุทธจริยศาสตร์ทำให้เกิดข้อโต้แย้งว่า  มีแต่คำสอนเชิงปฏิเสธความชั่ว  แต่ไม่เน้น
การทำดีและบางครั้งก็กล่าวถึงโลกหน้ามากเกินไป กรณีที่เราควรพิจารณาคือ  ศีล ๕ ซึ่ง
พิจารณาบนฐานการละเมิดผู้อ่ืนเป็นหลัก  แต่การละเมิดนั้นตั้งอยู่บนฐานที่ควรพิจารณาได้ทั้งใน
แง่เจตนาและประโยชน์ที่เกิดขึ้น  กรณีที่ทหารใช้ปืนยิงผู้ก่อการร้ายเพ่ือช่วยเหลือตัวประกัน  
เราจะพบว่า  การกระทำของทหารนั้นเกิดจากเจตนาอย่างน้อย ๒ ข้อคือ ก. เพ่ือช่วยชีวิตของ
เชลย (กรรมดี)  และ ข. เพ่ือฆ่าคนซึ่งอาศัยใจที่ไม่เป็นกุศล (กรรมไม่ดี)  ฉะนั้น  หลักถูกต้อง
ทางศีลธรรมและความผิดทางศีลธรรมจึงเกิดขึ้น ในขณะที่ทหารเชื่อว่าเขาเสี่ยงชีวิตของตัวเอง
เพ่ือช่วยคนไว้ ๑๐ หรือร้อยคน  ข้อเท็จจริงนี้เขายอมเสี่ยงชีวิตของตนเองเพ่ือผู้อ่ืน  หรือยอมรับ
ความทุกข์แทนผู้อ่ืน  การทำนี้เป็นการปฏิเสธความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตัวเอง และสร้างความสุขเพ่ือ
คนอ่ืน และคำสอนดังกล่าวนี้มักจะสอดคล้องกับการใช้ชีวิตแบบฆราวาส  เช่นเดียวกับหลัก อป
ริหานิยธรรมข้อหนึ่งที่ว่า  “พวกเจ้าวัชชีจัดแจงไว้ดีแล้วซึ่งความอารักขาป้องกันคุ้มครองอันเป็น
ธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยตั้งใจว่าไฉนหนอพระอรหันต์ที่ยังมิได้มาพึงมาสู่แว่นแคว้นและ
ที่มาแล้วพึงอยู่เป็นผาสุกในแว่นแคว้น”๑๑  โดยหลักอปริหานิยธรรมนี้อาจรวมถึงการป้องกัน
ด้วยความรุนแรง  แต่เพราะความรุนแรงนั้นเป็นไปเพ่ือความสุขของผู้อ่ืน เป็นต้น แต่เหมือนว่า
คำสอนในลักษณะนี้จะมีการสร้างความรุนแรงขึ้น   แต่นั่นเป็นด้วยลักษณะคำสอนที่มุ่งเน้นไปที่
ฆารวาสเป็นหลัก  เพราะหากพิจารณาในแง่หนึ่ ง ยังมีความผิดที่ไม่จำเป็นต้องโต้แย้งคือ 
ความผิดที่ตั้งอยู่บนข้อเสียอย่างเดียว  เช่น  ศีลข้อ ๓ คือประพฤติผิดในกาม  เพราะเป็นความ
ตั้งใจที่จะประพฤติผิดอย่างเดียว  และไม่มีผลที่ถูกต้องทางศีลธรรมตามมาทีหลัง  ที่สำคัญคำ
สอนนั้นจะพบได้ทั้งในหลักการสอนสำหรับพระและภิกษุณี  ดังข้อความในธัมมจักกัปปวัตรสูตร
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๓๐  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 
มจร. 

เรื่องกามสุขัลลิกานุโยค คือ การประกอบความสุขในการเสพกาม๑๒  ฉะนั้น  พุทธจริยศาสตร์จึง
มีการโต้แย้งกับหลักความไม่ดี  ทั้งในแง่สังคมที่เกิดจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน  แต่เมื่อ
ต้องทำบางอย่างที่ตนเองเดือนร้อนแล้วสังคมได้ประโยชน์  พุทธจริยศาสตร์ก็ดูจะเลือกทางนั้น  
ผิดกับการปฏิบัติที่ไม่ใช่ประเด็นโต้แย้งใดเลยจะสอนโดยเน้นไปที่หลักปฏิบัติของพระเป็นส่วน
ใหญ ่
 
 ๓.๒ จริยศาสตร์กับจริยศาสตร์ประยุกต์ 
 จริยศาสตร์เป็นการศึกษาปัญหา “ไม่ลงตัว” (divergent) ซึ่งเป็นคำที่ไทเรลล์  
(G.N.M.Tyrell)  ใช้  โดยมีอยู่ ๒ คำ  คือ  “ไม่ลงตัว”  และ “ลงตัว” (convergent)  โดยแสดง
ให้เห็นว่า  ปัญหาอย่างหลังสามารถแก้ตกไปได้ด้วยการใช้เหตุผลทางตรรกศาสตร์  แต่ชีวิต
ดำเนินไปโดยปัญหาต่าง ๆ ที่ยังไม่ลงตัว๑๓  กล่าวคือ  มนุษย์จำต้องอยู่กับปัญหาที่สองซึ่งลำพัง
เหตุผลนั้นไม่เพียงพอ  แต่ต้องอาศัยคุณค่าของความเป็นมนุษย์เข้าไปมีส่วนในการแก้ปัญหา  
โดยเฉพาะคุณค่าทางศีลธรรมที่ยุคหนึ่งถูกมองว่า  เป็นเรื่องไร้สาระ  และถูกบิดเบือนจนไปว่า  
ความดีความชั่วเป็นเพียงคำพูดที่อาจนำมาใช้ได้  แต่สิ่งที่จำเป็นจริง ๆ คือ คุณภาพชีวิตของเรา
ว่าดีขึ้นแค่ไหนต่างหาก  ฉะนั้น  อี.เอฟ.ชูเมกเกอรจึงกล่าวว่า  “ในเรื่อง จริยศาสตร์  เราได้ลด
ความสำคัญ  แม้คำที่สำคัญ ๆ ลงไป  ซึ่งหากปราศจากคำเหล่านี้การพูดถึงเรื่องศีลธรรมก็จะ
ดำเนินต่อไปได้  คำเหล่านี้  ได้แก่  คุณธรรม  ความรัก  ขันติ  เป็นต้น  ผลก็คือ  พวกเราได้
กลายเป็นคนโง่เขลาที่สุด  และไร้การศึกษาในวิชาที่สำคัญที่สุด  ในบรรดาวิชาที่ก่อให้เกิดความ
นึกคิดทั้งปวง  เพราะว่าเราไม่มีหัวคิดจึงเหมาเองว่า  จริยศาสตร์เป็นวิชาที่ใช้ความคิดแล้วสูญ
เปล่า”๑๔    
 ในปัจจุบันการศึกษาปัญหาจริยศาสตร์ประยุกต์จึงนับเป็นวิชาที่สำคัญ  เพราะ
สังคมที่ไร้ปัญหาย่อมไม่สร้างกระบวนการเรียนรู้ได้  ฉะนั้น สังคมใดมีปัญหาย่อมสามารถสร้าง
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา  และแนวทางนี้ย่อมดำเนินไปสู่กระบวนการเรียนรู้  ตาม
กระบวนการวิธีคิดแบบพุทธศาสนาในเรื่องอริยสัจ ๔ กล่าวคือ  พิจารณาปัญหา (ทุกข์)  จาก
ข้อเท็จจริง (Fact) แล้วนำเอาข้อเท็จจริงนั้นมารวมกันจนกลายเป็นมโนคติ (Concept)  ต่อมา

 

 ๑๒ Ven. Pandita (Burma), “ If Intention Is Karma: A New Approach to the 
Buddha’s Socio-Political Teachings” ,  In Journal of Buddhist Ethics, ( Online)  
http://blogs.dickinson.edu/buddhistethics/ Volume 19, 2012, p.10. 
 ๑๓ อี.เอฟ.ชูเมกเกอร์,  จิ๋วแต่แจ๋ว : เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ, แปลโดย สมบูรณ์ ศุภศิลป์, 
พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), หน้า ๑๒๙. 
 ๑๔ เรื่องเดียวกัน, ๑๓๕. 



๓๑ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

จึงสร้างเป็น สมมติฐาน (Hypothesis)  อันเป็นวิธีการของสมุทัย  แล้วจึงเริ่มลงมือทดลอง
ปฏิบัติจนได้ทฤษฎีที่ถูกต้อง (Theory)  เป็นวิธีของมรรค  จนในที่สุดปัญหานั้นดับไป เป็น
วิธีการของนิโรธ  กลายเป็นกฏ (Law) แห่งความจริง หรือสัจธรรม  ฉะนั้น  เรากำลังอยู่ในยุคที่
สามารถพัฒนาตัวเองอย่างเต็มพิกัด  เพราะมองไปทางใดล้วนแต่มีปัญหาทั้งสิ้น  การที่สิ้นหวัง
หรือท้อแท้จึงเป็นการปฏิเสธต่อวิถีการบรรลุถึงสัจธรรมดังกล่าว  แม้ในพุทธกาลเองปัญหาก็
ไม่ได้หายไปหมดสิ้น  แต่สิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงคือ สังคมโดยรวมที่ยังต้องพาอาศัยกันและกันเป็น
หลัก  และแสดงหาแนวทางการแก้ไขปัญหา  เช่น 
 ๑)  บางครั้งสิ่งที่สังคมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าข้อเท็จจริงบอกเราว่าไม่มีทาง
หรือเป็นไปได้ยากที่จะห้ามหรือแก้ไข  เช่น โสเภณี  จึงควรยอมรับความจริงเพ่ือเป็นหนทาง
นำไปสู่การแก้ไขปัญหานั้นให้ลดความรุนแรงลง  โดยเราอาจแก้กฏหมายให้สิ่งเลวร้ายนั้น
กลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฏหมาย (ปลายเหตุ)  หรือพิจารณาการแก้ปัญหาที่ระบบ (ทุนนิยม) 
มีการแข่งขันกัน  โดยรัฐมีหน้าที่กำหนดกติกาให้ทุกฝ่ายเล่นเกมอย่างไม่เอาเปรียบกัน 
 สังคมไม่ควรเปรียบกับสนามแข่งขัน  หากแต่ควรเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่  ทุก
คนควรหันหน้ามาร่วมกันผลิตไม่แข่งขันกัน  เกื้อกูลกัน  ไม่มีใครทำมากหรอืน้อยกว่ากัน  ทุกคน
ทำเท่ากันตามความสามารถ 
 ๒)  ส่วนอีกทางหนึ่งคือการมองว่า  ความเป็นจริงทางสังคมเป็นคนละเรื่องกับ
ความถูกต้องดีงาม  การที่เราไม่สามารถห้ามพฤติกรรมบางอย่างเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขทางการ
ปฏิบัติ  เช่น สืบหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาแล้ว ว่า  ทำไมจึงมาเป็นโสเภณี พยายามแก้ไขใน
ระดับการปฏิบัติซึ่งต้องอิงอาศัยกฏหมายควบคู่กันไปด้วย  โดยยึดหลักความชอบธรรมดีงาม
เอาไว้อย่างมั่นคง  (ต้นเหตุ) 
 จริยศาสตร์กับวิชาการอื่น 
 การศึกษาจริยศาสตร์ในปัจจุบัน  จำเป็นต้องศึกษาควบคู่กับการศึกษาวิชาการอ่ืน 
ๆ เพ่ือเข้าใจในบริบทที่เกี่ยวข้องและนำเสนอข้อความหรือหลักการที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ อันเป็นการ
สร้างข้อเท็จจริงประกอบการตัดสินใจ  เช่น ปัญหาความผิดปกติทางเพศ  นอกจากแนวคิด
ทางด้านจริยศาสตร์แล้วยังต้องศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างจิตวิทยา  สังคมวิทยา  เป็นต้น  ในที่นี้
จะได้กล่าวถงึวิชาการต่าง ๆ ที่จริยศาสตร์เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 ๑)  จริยศาสตร์กับรัฐศาสตร์  รัฐศาสตร์ต้องสัมพันธ์อยู่กับการแสดงออกภายนอก
ของมนุษย์ ส่วนจริยศาสตร์ควบคุมไปถึงลักษณะภายในใจที่เป็นแรงจูงใจและเหตุผลในการ
แสดงออกเหล่านั้น 



๓๒  
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 ๒)  จริยศาสตร์กับศาสนา  ศาสนาจะสมบูรณ์ด้วยผลจากหลักจริยธรรม  แต่
ศาสนาพัฒนาไปได้ไกลกว่า  เพราะทำให้มนุษย์หลุดพ้นได้  ส่วนจริยศาสตร์ยังเป็นเพียงหน้าที่ที่
มนุษย์จะพึงปฏิบัติต่อกันเท่านั้น 
 ๓)  จริยศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์มุ่งตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ โดยมีจุดหมายคือการกินดีอยู่ดีเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการช่วยพัฒนาตนเองให้มีศีลธรรมมาก
ขึ้น  เศรษฐศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือไปสู่คุณค่าทางจริยศาสตร์   
 ๔)  จริยศาสตร์กับสังคมวิทยา  สังคมวิทยาศึกษากระบวนการทางพฤติกรรมของ
มนุษย์ เช่น ระเบียบแบบแผน กฏเกณฑ์ต่าง ๆ  ซึ่งกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ตั้งอยู่บนฐานของจริย
ศาสตร์  ถ้าปราศจากจริยธรรมสังคมก็ไม่อาจดำเนินไปด้วย  จริยศาสตร์จึงช่วยสร้างคุณธรรม  
และความยุติธรรมให้เกิดข้ึนในสังคม 
 ลักษณะของการศึกษาทางจริยศาสตร์ 
 ในการศึกษาทางจริยศาสตร์ที่ปรากฏในปัจจุบัน  ได้วางการศึกษาทั้งในการด้านข้อ
เท็จริง  และการวิเคราะห์ในส่วนรายละเอียด  ซึ่งจริยศาสตร์ประยุกต์นั้นจำต้องอาศัยการศึกษา
ใน ๓ ลักษณะนี้คือ๑๕ 
 ๑) การศึกษาในลักษณะของการพรรณนาหรือลักษณะเชิงประจักษ์  (descriptive 
- empirical) เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางจริยธรรมของมนุษย์  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและ
หลักฐานต่าง ๆ มาอธิบายปรากฏการณ์นั้น  
 ๒) การศึกษาเพ่ือหาเกณฑ์บรรทัดฐาน  (normative  study)  เป็นการวิเคราะห์
หาคำตอบในเชิง จริยธรรม เช่น  ความดีคืออะไร  ความถูกต้องควรมีลักษณะอย่างไร 
 ๓) การศึกษาในลักษณะของการวิเคราะห์และวิจารณ์  (analytical – critical  
study)  เป็นการประเมินคำอธิบายต่าง ๆ ของจริยศาสตร์เชิงบรรทัดฐาน เป็นคำตัดสินทาง
จริยธรรมที่นักจริยศาสตร์เสนอนั้นมีเหตุผลแค่ไหน 
 ขอบเขตของจริยศาสตร์ประยุกต์ 
 จริยศาสตร์โดยทั่วไปศึกษาปัญหาโดยทั่วไปที่เกี่ยวกับมนุษย์  และการกระทำของ
มนุษย์ที่แสดงออกมาเป็นหลัก  ซึ่งแนวคิดและทัศนะที่นักปรัชญา นักศาสนา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
นำเสนอนั้นล้วนแล้วมีข้อแตกต่างกันไปตามแต่ละสังคม โอกาส  และบุคคลที่เกี่ยวข้อง   ฉะนั้น  
ความถูกผิดที่นำเสนอในจริยศาสตร์จึงนับเป็นข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาหนึ่ง  ใน
สถานการณ์ที่สมมติ หรือจำลองขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  หรือกำลังจะเกิดขึ้น  ปัญหา

 

 ๑๕ ชัช ชัย   คุ้ มทวีพร, จ ริยศาสต ร์ : ทฤษฎี และการวิ เคราะห์ ปัญ หาจ ริยธรรม , 
(กรุงเทพมหานคร : ดำเนินการพิมพ์, ๒๕๔๐), หน้า ๒๓.  
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ดังกล่าวได้ถูกนำเสนอไว้ในการศึกษาจริยศาสตร์ประยุกต์  โดยไม่ใช่จะเกี่ยวพันธ์เฉพาะจริย
ศาสตร์เท่านั้น  แต่ยังรวมถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่น  จิตวิทยา  สังคมวิทยา  ศาสนา  
จารีตประเพณี เป็นต้น  ซึ่งต้องนำมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาร่วม  หรือเป็นบริบทที่
ต้องศึกษาและนำไปสู่การวิเคราะห์และการวิพากย์ในประเด็นปัญหาดังกล่าว  เพ่ือหาข้อสรุปที่
นำไปสู่การปฏิบัติต่อไป  ฉะนั้น  ขอบเขตของจริยศาสตร์ประยุกต์ จึงอาจสรุปลักษณะปัญหาได้
ดังนี้ 
 ๑)  ปัญหาระหว่างมนุษย์กับมนุษย์  เช่น ปัญหาการทำแท้ง  ปัญหาความผิดปกติ
ทางเพศ  การซื้อขายอวัยวะ เป็นต้น 
 ๒) ปัญหาระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  เช่น ปัญหามลภาวะ สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
เป็นต้น 
 ประโยชน์จากการศึกษาจริยศาสตร์ประยุกต์ 
 ประโยชน์จากการศึกษาตามหลักการทั่ว ๆ ไป ก็คือ  ได้เรียนรู้สิ่งที่ยังไม่รู้  หรือ
หากได้เรียนรู้แล้วย่อมทำให้ความรู้เดิมแจ่มชัดมากขึ้น  ซึ่งทั้งสองประเด็นเป็นส่วนที่สร้าง
ทัศนคติหรือความเห็นต่อปัญหาจริยศาสตร์ได้แจ่มชัดยิ่งขึ้น  เพราะความเห็นนับเป็นสิ่งสำคัญ  
กล่าวคือ เมื่อมีความเห็นเสมอกันย่อมสร้างจุดหมายร่วมกันในสังคมนั้น   จากนั้นจึงวาง
กฎระเบียบในการปฏิบัติให้เสมอกันเพ่ือเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต  รวมถึงการตัดสินใจ
กระทำสิ่งใดที่ผิดต่อจริยธรรมจะต้องถูกประเมินว่าขัดประโยชน์ของตนเอง  หรือผู้อ่ืนหรือไม่?   
กล่าวคือ  หากสังคมใดมีจุดมุ่งหมาย คือ การอยู่ร่วมกันอย่างปกติสงบ  ก็วางระเบียบให้
สอดคล้องกับจุดหมาย  หรือหากสังคมใดมีจุดหมายเพ่ือให้ถึงความดับทุกข์ก็วางกฎระเบียบให้
สูงยิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง  ฉะนั้น  การศึกษาจริยศาสตร์ประยุกต์เพ่ือรวบรวมข้อคิดทฤษฎีของ
นักคิดทั้งหลาย  และวางกฏระเบียบให้สอดคล้องกับจุดหมายของสังคมนั้น ๆ ต่อไป 
 
๔. ปัญหาท้ายบท 
 ๔.๑ ภาษาในมุมมองศาสนาและปรัชญามีความหมายอย่างไร อธิบายมาพอเข้าใจ 
 ๔.๒ ภาษาใจเป็นหลัก (mind-first) และภาษาเป็นหลัก (language-first) มี
คำอธิบายโยงกับภาษาศาสนาอย่างไรได้บ้าง อธิบาย 
 
๕. บรรณานกุรม 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
ชยติลเลเก. พุทธญาณวิทยา. แปลโดย สมหวัง แก้วสุฟอง. อยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 
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บทที่ ๓ 
จริยศาสตร์กับปัญหาสังคม 

 

 
 
 
๑. วัตถุประสงค์ของการเรียน 
 ๑.๑ เพ่ือศึกษาจริยศาสตร์กับการแก้ปัญหาสังคม 
 ๑.๒ เพ่ือศึกษาสังคมกับการป้องกันและแก้ปัญหา 
 ๑.๓ เพ่ือศึกษาจริยศาสตร์กับปัญหาเรื่องเสรีภาพ , สิทธิ  และหน้าที่ 
 ๑.๔  เพ่ือศึกษาจริยศาสตร์กับปัญหาธรรมชาติของมนุษย์ 
 
 
๒. การวัดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์หลังจากเรียน 
 ๒.๑ นิสิตเข้าใจปัญหากับแนวคิดทางด้านสังคม   
 ๒.๒ นิสิตเข้าใจสังคมกับการป้องกันและแก้ปัญหา 
 ๒.๓ นิสิตเข้าใจจริยศาสตร์กับปัญหาเรื่องเสรีภาพ , สิทธิ  และหน้าที่ 
 ๒.๔ นิสิตเข้าใจจริยศาสตร์กับปัญหาธรรมชาติของมนุษย ์
 
 
 

 
 



๓๖  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

๓. ประเด็นสำหรับศึกษามีดังต่อไปน้ี 
  
 ๓.๑  จริยศาสตร์กับการแก้ปัญหาสังคม  

 ปัญหาสังคม  (Social problems)  เป็นสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่าทุกข์ น่ันคือ
สาเหตุของความผิดไปจากปกติของสังคมโดยรวม  ปัญหาสังคม เป็นสิ่งหน่ึงในการศึกษาถึง
พฤติกรรมที่ขัดแย้งกันภายในสังคมจนก่อปัญหาขึ้น ก็คือ สังคมทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคม
ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ  นานาชาติ  ย่อมมีผลกระทบจากปัญหาสังคมทั้งสิ้น เพราะมีความ
เก่ียวเนื่องกันตลอด อย่างปัญหาลูกเกิดมาไม่มีใครเลี้ยง ก็ส่งให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า หรือเด็กที่
พ่อแม่ไม่มีเงินส่งเรียนหนังสือหันเข้าหาการพนัน ยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคม
กล่าวคือ ปัญหาคนชรา  คนจรจัด  อาชญากรรม  สงคราม  ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งล้วน
แล้วแต่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่  ทำให้คนส่วนใหญ่ทนไม่ได้  หากปัญหาสังคมเหล่าน้ีไม่ได้
รับการศึกษาอย่างจริงจังและหาวิธีการแก้ไขย่อมเป็นการยากแก่การอยู่รวมกันอย่างสงบสุข  
อีกส่วนหน่ึงของปัญหาสังคมมาจากการดำเนินชีวิตที่ต้องการความสุขส่วนตัว  ย่อมต้องเกิด
ปัญหาการแข่งขันกัน  อันนำไปสู่ความขัดแย้งกันในสังคม  เหมือนกับสังคมในทางพุทธศาสนา
แต่ก่อนไม่มีความจำเป็นต้องบัญญัติพระวินัยขึ้นมา เพราะพระสงฆ์ส่วนใหญ่เป็นพระอริยบุคคล
ขั้นต่ำระบบพระโสดาบัน  แต่ต่อมาเมื่อมีพระสงฆ์มากขึ้น  ลาภสักการะมากย่ิงขึ้น ทำให้
จุดประสงค์ในการบวชเข้ามาผิดออกไปจากแต่ก่อนที่บวชเข้ามาเพ่ือปฏิบัติธรรม  แต่กลับบวช
เข้ามาเพ่ือลาภสักการะช่ือเสียง  ฉะน้ัน การวางกฏไว้เพ่ือข่มคนท่ีไม่ละอาย  และเพ่ือรักษาไว้ซึ่ง
ผู้มีศีลเป็นที่รักจึงเป็นสิ่งจำเป็น ถ้าการปกครองและกฎหมายขาดจุดหมายในการพัฒนามนุษย์  
คือการปกครองและกฎหมายนั้นไม่เป็นเครื่องมือสื่อสิกขา  พอสังคมสงบเรียบร้อยและมีความ
พรั่งพร้อมทางเศรษฐกิจมากขึ้น  ความลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมา  ความเฉี่อยชาประมาท  และ
ขัดแย้งในหมู่ชนก็จะแพร่หลายขยายตัวต่อจากน้ัน  สังคมก็จะเลื่อนไหลลงไปในกระแสแห่ง
ความเสื่อมหรือวนเวียนอยู่ในวงจรแห่งความเจริญแล้วก็เสื่อม  เช่นเดียวกับอารยธรรมเก่า ๆ  
เช่น  กรีกและโรมัน เป็นต้น  ที่ล่มสลายไปแล้วในอดีต  เรื่องน้ีจะต้องสำนึกตระหนักกันให้มาก  
เพราะสังคมที่เจริญขึ้นในทางเศรษฐกิจที่พรั่งพร้อมและความเป็นอยู่ที่สงบเรียบร้อยมั่นคงถึง
ระดับหน่ึงแล้ว       ความโน้มเอียงที่จะประมาทมัวเมาจะแรงเข้มมาก  จนแม้แต่จะมีมาตรการ
ในการพัฒนาทางจิตปัญญาอยู่ก็ยังยากที่จะชูสังคมน้ันขึ้นไว้ได้ 
 ฉะน้ัน  จึงอาจสรุปได้ว่า  ปัญหาสังคมส่วนใหญ่ล้วนเกิดขึ้นหรือเก่ียวพันธ์กับ
มนุษย์ทั้งสิ้น  อาจเป็นด้วยสาเหตุที่มนุษย์มีกระบวนการวิวัฒนาการที่แปลกกว่าสิ่งมีชีวิตในโลก  
กล่าวคือ  สามารถเข้าได้กลับทุกที่ทุกสภาพอากาศ  และมีการประยุกต์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองอย่างที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดในโลกสามารถพัฒนาไปได้  โดยการพัฒนาดังกล่าว
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ล้วนสร้างปัญหากลับคืนมาให้กับมนุษย์เองโดยตลอด  และนับวันย่ิงซับซ้อนขึ้น  แม้ปัจจุบันจะมี
การพยายามแก้ปัญหาดังกล่าว  แต่วิธีการแก้เองก็ยังมีปัญหากล่าวคือ  ไม่สมบูรณ์พอ   ตลอด
ทั้งปัญหาเองก็พัฒนาต่อไป  การแก้จึงต้องพัฒนาตามไปด้วยไม่อาจหยุดน่ิงได้  และหลักวิชา
ต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นมาอย่างมากมายจนปัจจุบันอาจนับได้เป็นหลายพันสาขาวิชาก็ว่าได้   ซึ่งหาก
สรุปลงมาแล้ววิชาการต่าง ๆ มี ๒ ลักษณะ คือ 
 ๑)  วิชาที่ เก่ียวกับความจริง  โดยวิชาการเหล่าน้ีมุ่งแสวงหาความจริงหรือ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์  เรียกว่า  เป็นวิชาที่มนุษย์ช่วยกันสร้างสมมติฐานแล้ววินิจฉัย
หรือปฏิบัติจนเกิดเป็นความจริงดังกล่าว  วิชาเหล่าน้ีเช่น วิทยาศาสตร์  ศาสนา  เคมี เป็นต้น 
 ๒)  วิชาที่เก่ียวกับข้อเท็จจริง  เป็นวิชาที่แสวงหาข้อเท็จจริงด้วยหลักการทางด้าน
เหตุผล  และสร้างสมมติฐานแต่ไม่จำต้องหาข้อสรุปที่ตายตัว  เช่น วิชาปรัชญา  เป็นต้น  ซึ่ง
วิชาน้ีช่วยตรวจสอบวิชาที่เก่ียวกับความจริงข้างต้น  หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแสวงหา
ความจริงที่เกิดขึ้น    
 แต่ทั้งสองศาสตร์ดังกล่าว หากมองย้อนไปแล้วทุกสาขาวิชาล้วนเกิดมาจากที่
เดียวกันทั้งสิ้น  เหมือนผลมะม่วงที่มากมายล้วนเกิดจากต้นเดียวกัน  ปัญหาก็เกิดจากที่เดียวกัน
กล่าวคือ มนุษย์  ทุกศาสตร์จึงเก่ียวกับมนุษย์ที่ต้องศึกษาทั้งตัวเอง  และสังคมรอบข้าง  โดย
การศึกษาจึงจำต้องประยุกต์ให้เหมาะกับตัวเองและสภาพสังคม  ทุกวิชาจึงต้องประสานและ
สอดคล้องกัน เรียกว่า ประยุกต์ มาใช้ได้    
 แนวคิดทางจริยศาสตร์ได้ถูกนำมาประยุกต์เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาสังคมที่
ปรากฎชัดมี ๓ กลุ่มใหญ่ๆ คือ   
 ๓.๑.๑  กลุ่มสัมพัทธนิยม  (Relativism)  มองว่า  เกณฑ์ที่จะตัดสินเป็นปัญหา
ไม่มีลักษณะที่ตายตัวขึ้นอยู่กับสภาพสังคม  เวลา  เป็นไปไม่ได้ที่จะหาเกณฑ์สากลซึ่งใช้ได้ทุก
แห่งและทุกเวลา  ข้อเท็จจริงมิได้บอกเราว่าเป็นเช่นน้ัน   สัมพัทธ์หมายความว่าอย่างไร  ศ.ดร.
วิทย์  วิศทเวทย์อธิบายว่า๑  “สมมติว่าเรามีน้ำแก้วหน่ึงอยู่ในห้อง  เราเทมันลงในแก้วอีกใบหน่ึง
ได้  เพราะมันมีลักษณะเป็นของเหลว  ความเหลวเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติที่ตายตัวของแก้ว
น้ำหรือ  จะเห็นได้ว่าไม่ใช่  เพราะถ้าเราเอาไปแช่ในตู้เย็นที่เย็นจัด มันก็จะกลายไปของแข็ง  
หรือหากเรานำไปต้มมันก็จะกลายเป็นไอ  ดังน้ัน  ความเหลวของน้ำแก้วน้ีมิใช่สิ่งตายตัว  แต่
ขึ้นอยู่กับสภาพหรือเง่ือนไขบางอย่าง  คือ สภาพของน้องน้ี  เช่นเดียวกับที่ความแข็งของมัน
ขึ้นอยู่กับสภาพอีกสภาพหน่ึงคือสภาพในตู้เย็น  หรือการอยู่บนเตาไฟเป็นเง่ือนไขทำให้มัน
ระเหยเป็นไอ  น้ัน  ความสัมพันธ์ที่มันมีกับสิ่งอ่ืนเป็นปัจจัยกำหนดลักษณะของมัน  เราจึงกล่าว

 

 ๑ วิทย์  วิศทเวทย์,  จริยศาสตร์เบื้องต้น : มนุษย์กับปัญหาจริยธรรม , (กรุงเทพมหานคร :  
อักษรเจริญทัศน์ , ๒๕๑๙), หน้า ๔๙-๖๐. 
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ว่า  คุณสมบัติหรือลักษณะของน้ำน้ันเป็นสิ่งสัมพัทธ์”  ฉะน้ัน  สัมพัทธนิยมทางจริยศาสตร์จึงมี
ข้อสรุปไว้ ๒ ข้อ ดังน้ี๒ 
 ก)  จารีตประเพณีควรเป็นเกณฑ์ตัดสินจริยธรรม   เพราะประเพณีของแต่ละ
ชุมชนน้ันเป็นผลงานของคนรุ่นเก่า ๆ ที่ได้พยายามปรับปรุงเพ่ือยังประโยชน์และความผาสุกให้
เกิดขึ้นในชุมชน  การแสวงหาสิ่งอ่ืนเป็นหลักแทนน้ันมิใช่เรื่องง่าย  หรือถึงแม้จะเป็นไปได้หลัก
อันใหมก็่ยังมิได้รับการพิสูจน์ว่า  เหมาะสมกับสังคม  มากกว่าจารีตประเพณีที่ได้รับการทดสอบ
มาเป็นเวลานาน 
 ข)  ไม่ควรนำเกณฑ์ของสังคมหนึ่งไปใช้ตัดสินการกระทำของคนที่อยู่ในอีก
สังคมหนึ่ง   เพราะเกณฑ์ของสังคมหน่ึงเกิดขึ้น  และได้รับการปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทั้งหลายที่เป็นของสังคมน้ัน  เช่น  ถ้าประเทศหน่ึงออกกฎหมายอนุญาตให้คน
ทำแท้งได้สะดวกข้ึนเน่ืองจากตกอยู่ในสภาพที่ว่า  การไม่อนุญาตน้ันก่อให้เกิดความเสียหาย
มากกว่าที่อนุญาต  เราซึ่งไม่ตกอยู่ในสภาพนั้นมีความชอบธรรมอะไรท่ีจะไปตำหนิว่า  ศีลธรรม
ในประเทศนั้นเสื่อมลง  หรือประเทศที่มีประชากรมากจนจะเป็นอันตรายต่อความอยู่รอด  ถ้า
จำเป็นจริง ๆ เขาอาจออกกฏหมายลงโทษคนมีลูกมากก็ได้  สมควรหรือไม่ที่เราจะไปตำหนิเขา
ด้วยสาเหตุเพียงว่าเขาไม่เหมือนเรา 
 ๓.๑.๒  กลุ่มสัมบูรณนิยม  (Absolutism)  ลักษณะที่มองว่า  ความดี  ความช่ัว  
เป็นสิ่งที่มีอยู่ด้วยตัวของตัวเอง  ไม่ขึ้นอยู่กับความเห็นหรือการกำหนดของผู้ใด  หรือของชน
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  อิมมานูเอล ค้านท์ (Immanuel Kant ค.ศ. ๑๗๒๔-๑๘๐๔) ปราชญ์ชาว
เยอรมัน ได้อธิบายให้ความกระจ่างถึงความสัมพันธ์ระหว่างร่างกาย, จิตใจ และโลกภายนอก ใน
ยุคน้ันคริสตศาสนามีอิทธิพลครอบคลุมทั่วยุโรป และแนวคิดที่มีอิทธิพลสูงคือแนวคิดที่ว่าจิต
วิญญาณเท่าน้ันที่เป็นจริง ส่วนโลกภายนอกเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฎขึ้นในจิตเท่าน้ัน ไม่มีอยู่จริง 
และร่างกายเป็นของต่ำซึ่งมักก่อให้เกิดบาป ค้านท์อธิบายว่าโลกภายนอกน้ันมีอยู่จริง แต่จิตใจ
ของผู้รับรู้เป็นตัวการนำมาแปลงและเสริมแต่งอีกทีหน่ึง ตัวอย่างเช่นตามองเห็นบ้านหลังหน่ึง 
โดยที่เห็นแต่ทางด้านหน้า แต่ในใจของผู้มองก็จะมีภาพของบ้านทั้งหลังขึ้นมาประกอบด้วยผนัง
ทั้งสี่ด้าน ในส่วนของปัญหาทางจริยศาสตร์  ค้านท์ เป็นนักปรัชญากลุ่มสัมบูรณนิยม  ที่มองว่า 
ดีช่ัวเป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัว  มีเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมท่ีแน่นอน  แต่มีหลักการที่ใช้ตัดสินความดี
ช่ัว ได้แก่เจตนา  เพราะส่ิงใดที่ทำไปด้วยเจตนาดีสิ่งน้ันจึงดี  หลักการพิจารณากฏศีลธรรมของ
ค้านท์จึงมี ๒ อย่าง  คือ๓ 

 

 ๒ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๖๗-๖๙. 
 ๓ ศ.ดร.วิทย์  วิศทเวทย์ ,  ปรัชญาทั่วไป (มนุษย์ โลก และความหมายของชีวิต) , พิมพ์คร้ัง
ท่ี ๘ , (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, พ.ศ.๒๕๓๑), หน้า ๑๕๙ 



๓๙ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

 ก.  จงทำตามหลักที่ท่านจงใจท่ีจะให้เป็นกฏสากล คือให้เป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับ
ได้  ตัวอย่างเช่น ถ้ายืมเงินเจ้าหน้ีมา ควรจะต้องใช้คืนหรือไม่? ค้านท์กล่าวว่าเจ้าหน้ีทั่วโลกคง
ต้องการให้ผู้ยืมใช้คืน ดังน้ันไม่ว่าจะยืมเงินจากใคร ที่ใดก็ตาม ต้องใช้คืนให้กับเจ้าหน้ีเสมอ น่ัน
คือเจ้าหน้ีมีสิทธิ (right) ที่จะได้คืน และลูกหน้ีมีพันธะหรือหน้าที่ (duty) ที่จะต้องคืนเงินให้แก่
เจ้าหน้ี ค้านท์กล่าวว่าองค์ประกอบสำคัญที่สุดของการที่จะประพฤติปฏิบัติดีของมนุษย์มี ๒ 
ประการ ประการแรกคือ good will หมายถึงความต้ังใจดี ความมุ่งสู่ความดีงามและความ
ถูกต้อง ซึ่ง good will น้ีจะอยู่ในใจของมนุษย์ที่ดีงามทุกคน โดยที่มนุษย์ที่ดีงามจะปฏิบัติตาม 
good will อย่างไม่มีเง่ือนไข ตัวอย่างเช่น มนุษย์จะช่วยเหลือมนุษย์ผู้อ่ืนที่ตกทุกข์ได้ยาก ก็
เพราะด้วย good will ที่เห็นว่าการช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามในตนเอง ไม่ใช่
ช่วยเหลือเพราะต้องการส่ิงตอบแทนหรือต้องการคำยกย่องสรรเสริญ ค้านท์เห็นว่า good will 
น้ันเป็นคุณธรรมที่ไม่ต้องการการพิสูจน์ เป็นสากล ใช้ได้ทุกที่ทุกแห่งในโลก มนุษย์จะทำสิ่งที่
ถูกต้องด้วยเหตุผลก็คือสิ่งน้ันถูกต้อง ไม่ใช่ด้วยเหตุผลอ่ืน องค์ประกอบที่สองของการประพฤติ
ปฏิบัติดีของมนุษย์คือ free will หมายถึงความสามารถที่จะเลือกได้โดยไม่ได้ถูกบีบบังคับ คือมี
อำเภอใจท่ีจะเลือก การกระทำดี คือต้องเลือกที่จะกระทำดี มิใช่กระทำเพราะถูกบังคับ ล่อลวง
หรือหวังผลตอบแทน ถ้าหากปราศจาก free will แล้วการกระทำนั้นก็ไม่มีคุณค่าทางจริยธรรม  
ค้านท์เห็นว่ามนุษย์ทุกคนมีสติปัญญาที่จะเลือกทำดีหรือทำช่ัวได้ ในกรณีน้ีต่อมามีผู้แย้งว่าแท้ที่
จริงมนุษย์ไม่ได้มีความสามารถท่ีจะเลือกได้เสมอไป เพราะว่าการกระทำบางคร้ังถูกกำหนดด้วย
ปัจจัยทางพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม   
 ข. จงอย่าใช้เพื่อนมนุษย์เป็นเคร่ืองมือเพื่อการใด  คือ  ปฏิบัติต่อมนุษย์ในฐานะ
ที่เขาเป็นจุดหมาย  ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือที่จะพบจุดหมายอ่ืน ค้านท์กล่าวว่า “ในการที่
จะต้องเลือกที่จะปฏิบัติ ให้ปฏิบัติโดยเสมือนว่าแนวทางน้ันสามารถนำไปปฏิบัติในที่ใดก็ได้เป็น
สากล”  หลักจริยธรรมของค้านท์ มีส่วนอย่างมากต่อการพัฒนาจริยธรรมวิชาชีพในเวลาต่อมา 
โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการท่ีมนุษย์จะปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันค้านท์กล่าวว่า “มนุษย์ต้อง
ปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยความเท่าเทียมโดยให้เกียรติและเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ไม่อาจใช้
มนุษย์ด้วยกันเป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์อ่ืน” ( ….to treat human beings as an 
end, not as a means..”) ตัวอย่างเช่นมนุษย์อาจใช้สัตว์และพืชเพ่ือประโยชน์ของมนุษย์ เช่น
เป็นอาหาร ใช้ทำงานหรือทดลองทางการแพทย์ แต่มนุษย์จะทำเช่นน้ันกับมนุษย์ด้วยกัน
เหมือนกับที่ปฏิบัติต่อพืชและสัตว์ไม่ได้ ต้องใช้มาตรฐานของมนุษย์มาปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกัน 
ประเด็นน้ีได้รับการขยายผลเป็นประเด็นของสิทธิมนุษยชนในเวลาต่อมา หลักจริยธรรมของ 
Kant มีลักษณะที่เป็นสัมบูรณ์ (absolute), ไม่มีเง่ือนไข (unconditional), และมีลักษณะที่จะ
ให้มนุษย์ทุกคนปฏิบัติให้ เหมือนกัน  (imperative) จึงเรียกว่า categorical imperative 



๔๐  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

สำหรับ Kant เป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ไม่ใช่ความสุข (happiness) แต่เป็นการที่มนุษย์บรรลุ
ถึงความดี และมี good will ซึ่งได้มาจากการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์ใน
กรอบของศีลธรรม ตัวอย่างอิทธิพลของจริยธรรมของ ค้านท์จะเห็นได้จากเร่ืองของเรือ Titanic 
ซึ่งเป็นเรือโดยสารใหญ่ที่สุดในโลกสมัยน้ันซึ่งได้ชนภูเขาน้ำแข็งจนอับปางลง ขณะที่เรือกำลังจม
ลง ผู้ชายนับพันต่างยืนน่ิง ยอมให้ผู้หญิงและเด็กลงเรือชูชีพก่อน โดยไม่คำนึงถึงชีวิตตนเอง
เพราะถือว่าเป็นหน้าที่และเกียรติยศของผู้ชายท่ีจะต้องให้เกียรติและสิทธิแก่เด็ก และผู้หญิงที่
อ่อนแอกว่า กัปตันและลูกเรือซึ่งปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้โดยสารจนเรือจมและเสียชีวิตไปพร้อม
กับเรือ เพราะถือหน้าที่สำคัญย่ิงกว่าชีวิต รวมทั้งนักดนตรีประจำเรือซึ่งทุกคนเล่นดนตรีจนถึง
นาทีสุดท้ายที่เรือจมโดยไม่มีใครหนีเอาชีวิตรอด Kant มีสุขภาพไม่ดีนัก รูปร่างเล็กและบอบบาง 
มีชีวิตอย่างสมถะและสันโดษ แต่แนวความคิดของเขามีพลังมหาศาลต่อปรัชญาของโลก
ตะวันตกมาจนทุกวันน้ี๔   ในส่วนของการลงโทษค้านท์มองว่ามนุษย์ต้องรับผิดชอบต่อการ
กระทำของตน  กล่าวคือ  คนผิดต้องชดใช้  โดยเขาเสนอทฤษฎีการลงโทษว่า๕ 
 ๑)  อาชญากรต้องได้รับโทษเพียงเพราะเขาก่ออาชญากรรมข้ึนเท่าน้ันการลงโทษ
ไม่มีเหตุผลอ่ืนเช่น  อ้างว่าเพ่ือสังคม  เพราะนั่นเท่ากับเป็นการลดทอนความสง่างามของมนุษย์
ลงมาเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเป้าหมายอ่ืนนอกตัวมนุษย์ 
 ๒)  การลงโทษอาชญากรต้องเป็นไปตามสัดส่วนของความรุนแรงของอาชญากรรม
ที่เขาได้ก่อขึ้น  น่ันก็คือถ้าทำผิดน้อยการลงโทษก็จะน้อย  ถ้าทำผิดมาก  การลงโทษก็จะรุนแรง
ขึ้น  และผู้ที่ทำฆาตกรรมจะต้องถูกประหารชีวิต 
 ๓.๑.๓  ประโยชน์นิยม  (Utilitarianism)  แนวความคิดที่ว่า “การกระทำท่ีนำ
ประโยชน์สูงสุด แก่จำนวนคนท่ีมากท่ีสุด และให้ประโยชน์ได้นานที่สุด คือแนวทางปฏิบัติของ
มนุษย์” ผู้ที่ ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของแนวความคิดน้ีคือ เจเรมี เบนทัม (Jeremy 
Bentham ค.ศ. ๑๗๔๘-๑๘๓๒) ปราชญ์ชาวอังกฤษ โดยอธิบายว่า ”ประโยชน์ (utility) 
หมายถึงความสุข (happiness)หรือความพึงพอใจ (pleasure) ของคนจำนวนมาก ย่ิงมากย่ิงดี
และให้มีระดับของความพึงพอใจสูงที่สุดและนานที่สุด ให้มีความทุกข์ (pain) น้อยที่สุดและสั้น
ที่สุด” แนวความคิดน้ีจึงมีผู้เรียกว่า “ประโยชน์นิยม” (Utilitarianism) Bentham ถึงกับคิด
สมการทางคณิตศาสตร์คำนวณหาค่าของความสุขเป็นตัวเลขโดยใช้ตัวแปรดังกล่าว นักปราชญ์
ที่สำคัญอีกผู้หน่ึงที่ได้พัฒนาแนวคิดของ Utilitarianism จนแพร่หลายคือ จอห์น สจ๊วต มิลล์ 

 

 ๔ สัญญา  ภัทราชัย และ กำแหง  จาตุรจินดา , จริยธรรมวิชาชีพแพทย์ Medical ethics ,  
เผยแพร่ในhttp://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/raog/ethic1.html (๓๑  กรกฏาคม ๒๕๔๘). 
 ๕ ชั ชชั ย   คุ้ มท วีพ ร , จริยศาสตร์  : ทฤษ ฎีและการวิ เคราะห์ปัญ หาจริยธรรม , 
(กรุงเทพมหานคร : ดำเนินการพิมพ์, ๒๕๔๐), หน้า ๒๑๘. 



๔๑ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

(John Stuart Mill ค.ศ.๑๘๐๖-๑๘๗๓) นักคิดและนักการเมืองคนสำคัญชาวอังกฤษ Mill 
อธิบายว่าความสุขหรือความพึงพอใจอาจอยู่ในรูปของความสุขทางกายภาพ เช่นอาหารที่อร่อย 
หรือความสะดวกสบายหรืออาจอยู่ในรูปของความสุขหรือความพึงพอใจทางสติปัญญา เช่นการ
ได้คิดในส่ิงที่ดีงามและมีเหตุผล Mill เน้นว่าคุณภาพของความสุขมีความสำคัญกว่าปริมาณหรือ
ระยะ เวล า  แน วคิ ด ขอ ง  Utilitarianism พิ จ ารณ า เฉพ าะผลลั พ ธ์ข อ งก ารก ระท ำ 
(consequence) ต่างจากแนวคิดของ Kant ซึ่ งพิจารณาเฉพาะเหตุผลหรือแรงกระตุ้น 
(motive) ในการกระทำ หลักการของ Utilitarianism จะไม่คำนึงถึงแนวทางและวิธีการ แต่จะ
คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมที่จะตามมา ในเวลาต่อแนวคิดน้ีจึงมีบทบาทสำคัญในทาง
การเมืองการปกครอง ทั้ง Bentham และ Mill ต่างก็มีบทบาทสำคัญในวงการเมืองของ
ประเทศอังกฤษในยุคของตน แนวคิดของ Utilitarianism ได้รับการวิพากษ์ วิจารณ์มาก
โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากคริสตศาสนาว่าไม่คำนึงถึงคุณธรรมหรือความถูกต้อง ไม่คำนึงถึงศักด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย์ มุ่งแต่จะหาแต่ความพึงพอใจ ซึ่งจะทำให้มนุษย์กระทำตามสัญชาตญาณ
เช่นเดียวกับสัตว์ ๖   หรือแม้แต่การลงโทษ (punishment) กลุ่มนักคิดประโยชน์นิยมอย่าง 
Bentham กล่าวว่า  การลงโทษทุกอย่างเป็นสิ่งผิดและถือเป็นความช่ัวร้าย  เพราะการลงโทษ
เป็นการปฏิบัติต่อมนุษย์อย่างช่ัวร้ายคือ  ทำให้มนุษย์ปราศจากความสุข  ฉะน้ัน  กลุ่มประโยชน์
นิยมจึงสนับสนุนการลงโทษด้วยเหตุผล ๒ ข้อ คือ๗  
 ๑)  การลงโทษอาชญากรเพื่อช่วยป้องกันอาชญากรรม  หรือย่างน้อยก็ลดระดับ
ความรุนแรงของอาชญากรรมลงมา 
 ๒)  การลงโทษทำให้อาชญากรกลับคืนสู่สังคมได้  และด้วยกระบวนการลงโทษ  มี
การให้การศึกษา  การรักษาแบบจิตบำบัดและการฝึกอาชีพที่เหมาะสม  ในท้ายที่สุดเมื่อเขาพ้น
โทษสามารถกลับสู่สังคมได้ในฐานะพลเมืองที่มีความสามารถในการผลิต 
 
 ๓.๒  สังคมกับการป้องกันและแก้ปัญหา 
 ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละสังคม  ล้วนมีมาตรการวินิจฉัยความถูกผิดต่างกัน  ขึ้นอยู่
กับกฏเกณฑ์ทางสังคม จารีตประเพณีในแต่ละสังคมประกอบกันไปด้วย   
 ๑)  กฎหมาย (Law)  คือ ข้อกำหนดหรือกฏท่ีสถาบันหรือบุคคลผู้มีอำนาจสูงสุด
ในรัฐตราขึ้น  หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือเพ่ือใช้บังคับบุคคลให้
ประพฤติปฏิบัติตามในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลด้วยกัน  หรือระหว่างบุคคลกับรัฐ  

 

 ๖ สัญญา  ภัทราชัย และ กำแหง  จาตุรจินดา , จริยธรรมวิชาชีพแพทย์ Medical ethics ,  
เผยแพร่ใน  http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/raog/ethic1.html (๓๑  กรกฏาคม ๒๕๔๘). 
 ๗ ชัชชัย  คุ้มทวีพร, จริยศาสตร์ : ทฤษฎีและการวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรม, หน้า ๒๑๖. 



๔๒  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

วิทยากร  เชียงกูล  ได้ให้ความหมายว่า  “องค์ความรู้เรื่องกฎและหลักการ  เพ่ือบริหารความ
เป็นระเบียบและความยุติธรรมในประเทศหน่ึง ๆ มักพัฒนาจากขนบธรรมเนียมของสังคมใน
อดีต  หรือโดยการศึกษาหยิบยืมจากกฎหมายของประเทศที่พัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและ
กฎหมายมาก่อน”๘  โดยกฎหมายน้ันได้รับการตราขึ้นทั้งน้ีโดยมีสาระสำคัญ ดังน้ี 
 ก. เพ่ือเป็นข้อบังคับทั้งให้ประชาชนทำหรือเว้นจากการกระทำ มีความมุ่งหมาย
เพ่ือความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง   
 ข.  เพ่ือเป็นข้อบังคับของประเทศ  หมายความว่า  กฏหมายของประเทศใด  ก็ใช้
บังคับเฉพาะในขอบเขตของประเทศน้ันเว้นแต่กฏหมายของสองประเทศมีลักษณะบังคับตรงกัน 
หรือเป็นกฏหมายนานาชาติที่ใช้ได้ทั่วโลก 
 ค.  เพ่ือเป็นข้อบังคับความประพฤติ  กฏหมายไม่บังคับสิ่งนอกวิสัยของความ
ประพฤติ เช่น ไม่บังคับให้คนต้องคิดอย่างน้ีอย่างน้ัน ถึงกฏหมายไม่บังคับจิตใจของมนุษย์
โดยตรง  แต่ก็บังคับอยู่โดยอ้อม เพราะกฏหมายบังคับความประพฤติและความประพฤติมี
สมุฏฐานมาจากจิตใจ  ในกรณีที่กฏหมายลงโทษฐานประมาท  ก็เพราะประมาทแล้วทำผิด  ถ้า
ลำพังแต่ประมาทโดยไม่ได้ทำผิด  กฏหมายก็บังคับลงโทษไม่ได้ 
 กฎหมาย มีบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตาม มีลักษณะบังคับลงโทษตามลักษณะ
ของกฏหมาย  ซึ่งอาจจะมีผลบังคับลงโทษจากมาตรหน่ึง  หรือหลายมาตราก็ได้ กล่าวคือมี
ผู้เสียหายมากน้อยเพียงไร จึงต้องดูว่า กฏหมายน้ัน ๆ มีลักษณะบังคับอย่างไร  
 อย่างในกรณีที่ไม่มีตัวบทกฏหมายเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ันโดยตรงให้วินิจฉัยตาม
คลองจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น  ถ้าไม่มีจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น  ให้วินิจฉัยตามกฏหมายที่
ใกล้เคียงให้วินิจฉัยตามกฏหมายทั่วไป  ผลบังคับทางกฏหมายหรือการลงโทษ มี ๒ อย่าง คือ 
ทางแพ่ง  ได้แก่การบังคับให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือบังคับนิติกรรมเป็นโมฆะเป็นต้น  และผล
บังคับทางอาญามี ๕ อย่าง คือ ประหารชีวิต  จำคุก  กักขัง  ปรับ  ริบทรัพย์ 
 ๒)  หลักสิทธิมนุษยชน  (Human Rights)  หมายถึง สิทธิความเป็นคน,  สิทธิ
เสรีภาพทั้งทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมที่คนทุกคนควรจะได้รับจากรัฐ  เช่น  
สิทธิในการมีส่วนร่วมในการปกครอง  และการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างเป็นประชาธิปไตย
,  สิทธิที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีมาตรฐานพอเพียง,  ได้รับบริการท้ังสาธารณสุขและการศึกษา  
มีความหมายคล้ายคำว่า Civil  Rights หรือ Civil  Liberties แต่ ๒ คำหลังน้ีมักหมายถึง  สิทธิ
เสรีทางการเมืองเป็นหลัก๙  สิทธิมนุษยชนจึงเป็นหลักกว้าง ๆ ที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกัน

 

 ๘ วิทยากร  เชียงกูล, อธิบายศัพท์การศึกษาและความรู้สาขาต่าง ๆ , (กรุงเทพมหานคร : 
สายธาร, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐๙. 
 ๙ เร่ืองเดียวกัน , หน้า ๙๘. 



๔๓ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ที่จะพึงปฏิบัติต่อกัน  เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข  ดังข้อความที่
ประกาศว่า   

 “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนน้ี  เป็นมาตรฐานร่วมกันแห่งความสำเร็จ
สำหรับบรรดาประชากรและประชาชาติทั้งหลาย  เพ่ือจุดหมายปลายทางที่ว่าเอกชน
ทุกคนและองค์การของสังคมทุกองค์การ  โดยการรำลึกถึงปฏิญญาน้ีเป็นเนืองนิตย์  จะ
บากบ่ันพยายามด้วยการสอนและศึกษา  ในอันที่จะส่งเสริมการเคารพสิทธิและ
อิสรภาพเหล่าน้ี  และด้วยมาตรการอันก้าวหน้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  ใน
อันที่จะให้มีการยอมรับนับถือ  และการปฏิบัติตามโดยสากลและอย่างเป็นผลจริงจัง  
ทั้งในบรรดาประชาชนของรัฐ  สมาชิกด้วยกันเอง  และในบรรดาประชาชนของ
ดินแดนที่อยู่ใต้อำนาจของรัฐน้ัน ๆ”๑๐ 

 ลัทธิสิทธิมนุษยชนเกิดจากภูมิหลังในประวัติศาสตร์  ที่มนุษย์อยู่มาด้วยการด้ินรน 
ต่อสู้  เมื่อมนุษย์ยังคงอยู่ในระบบความคิดแบบแบ่งแยกแข่งขันกัน  หลักสิทธิมนุษยชนก็เป็น
หลักประกันสำหรับปกป้องตัว  ไม่ให้ฝ่ายอ่ืนเข้ามาครอบงำทำลายได้  สิทธิมนุษยชนก็คือเป็น
การประนีประนอม (compromise)  คือการที่แต่ละฝ่ายต้องยอมเสียบางอย่างเพ่ือให้ตนได้บ้าง  
หรือเพ่ือจะไม่ได้ด้วยกันทั้งสองฝ่าย  ต่างฝ่ายจึงต้องยอมเสียอย่างใดอย่างหน่ึง  เพราะฉะน้ัน  
จึงมีความรู้สึกจำใจอยู่ในตัว โดยลักษณะสิทธิมนุษยชนมีจุดบกพร่องคือ 
 (๑ )  ตัวหลัก (concept)  เพราะเกิดจากภูมิหลังและพ้ืนฐานความคิดแบบ
แบ่งแยกพรรคพวกผิดพรรณเป็นต้น  ซึ่งทำให้มีการด้ินรนต่อสู้แข่งขันแย่งชิง  และปกป้อง
ตัวเองเพ่ือให้อยู่รอด 
 (๒)  เป็นบัญญัติสังคม  คือเป็นเรื่องที่มนุษย์ตกลงกัน  ไม่ใช่เป็นที่มาโดยธรรมชาติ 
เพราะเมื่อเป็นของที่มนุษย์กำหนดกันขึ้นเอง  จึงไม่มีความจริงเป็นฐานรองรับ  ถ้าจะให้ย่ังยืน
ควรโยงเข้ากับธรรมชาติที่เป็นของจริงให้ได้  คือการพัฒนามนุษย์ให้มีสภาพจิตซึ่งพร้อมที่จะ
รักษา 
 (๓)  เป็นเรื่องพฤติกรรมทางสังคม  ไม่ค่อยได้ดูเบ้ืองหลังกันให้ลึกลงไป  และให้ทั่ว
ตลอดระบบแห่งพฤติกรรมของมนุษย์  เพราะพฤติกรรมที่แสดงออกภายนอกล้วนมาจาก
แรงจูงใจภายใน  อย่างมีโทสะเป็นตัวการในการเรียกร้องสิทธ์ิ  ทำให้แทนที่จะแก้ปัญหา
กลายเป็นเพ่ิมปัญหาอ่ืน ๆ อีก๑๑ 

 

 ๑๐ ประยงค์  สุวรรณบุบผา, สังคมปรัชญาแนวคิดตะวันออก-ตะวันตก , (กรุงเทพมหานคร : 
โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๗), หน้า ๒๕๒. 
 ๑๑ พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธวิธีแก้ปัญหาเพ่ือศตวรรษที่ ๒๑ , พิมพ์คร้ังท่ี ๑๒, 
(กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๓), หน้า ๕๖-๖๖. 



๔๔  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

 ๓) ศาสนา (Religion) คือ ลัทธิความเช่ือของมนุษย์อันมีหลักแสดงถึงกฏ
ธรรมชาติ แสดงหลักประพฤติปฏิบัติเก่ียวกับศีลธรรม  พร้อมกับพิธีการปฏิบัติตามคำสอนในแต่
ละลัทธิน้ัน  ซึ่งศาสนาน้ันมีส่วนเก่ียวพันธ์กับคำว่า “ศีลธรรม” (moral) ดังคำอธิบายว่า  
“ศาสนา คือระบบความเช่ือหรือปรัชญาที่ให้คำอธิบายเก่ียวกับจุดมุ่งหมายในชีวิตและศีลธรรม
ของมนุษย์”๑๒ คำว่าศีลธรรมถ้าพิจารณาจากรากศัพท์ภาษาละติน Moralis หมายถึง หลักความ
ประพฤติที่ดีสำหรับบุคคลพึงปฏิบัติ  ศาสนา   เป็นหลักคำสอนที่สื่อให้เห็นถึงคุณลักษณะ
เหล่าน้ี คือ 
 ก.  เก่ียวกับเรื่องความเชื่อ  ในอำนาจของสิ่งที่ไม่สามารถจะเห็นด้วยตาได้  เช่น  
อำนาจบุญบาป  อำนาจของธรรม  อำนาจของพระเจ้า เป็นต้น   
 ข.  เป็นคำสอนที่ว่าด้วยหลักศีลธรรม   ในด้านต่าง ๆ  และในระดับต่าง ๆ เช่น  
หลักการปฏิบัติของบุคคลในสังคม หลักจริยธรรมในครอบครัว  หลักจริยธรรมระหว่างมิตร
สหาย   
 ค.  เป็นคำสอนที่กล่าวถึงจุดหมายสูงสุด  เช่น กล่าวว่านิพพานเป็นจุดหมายสูงสุด
ในพุทธศาสนา  การเข้าถึงพระพรหมเป็นจุดหมายสูงสุดของศาสนาฮินดู เป็นต้น 
 ง.  มีหลักเกณฑ์ทางพิธีกรรมทางศาสนา  เช่น  พิธีบรรพชาอุปสมบทในพุทธ
ศาสนา พิธีการล้างบาปในศาสนาคริสต์ เป็นต้น 
 บทลงโทษในทางศาสนาถือว่า เป็นการลงโทษในเร่ืองของจิตใจเป็นหลัก น่ันคือใคร
ก็ตามท่ีทำให้ผิดไปจากหลักคำสอนทางศาสนา  ทุกคนต้องได้รับทุกข์ทางใจ ความเดือดร้อนใจ  
ความเศร้าใจ  ไม่มีความสุขใจ  เช่น  คนที่ทำช่ัว ย่อมได้รับผล คือความเดือนร้อนใจในภายหลัง  
เป็นต้น  ตลอดทั้งมีการวางโทษ โดยอาศัยศรัทธาของผู้นับถือศาสนาว่าหย่อนยานย่อมทำให้
ห่างไกลจากคุณงามความดีสูงสุดในทางศาสนานั้นมากย่ิงขึ้น 
 ๔) จารีตสังคม (Etiquette) คือ หลักความประพฤติที่ถือเป็นบรรทัดฐานของ
สังคม  ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา  จารีตสังคม เป็นการวางระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิตของ
ผู้คนในสังคม  โดยการประพฤติปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมา มีสาระสำคัญดังน้ี  
 ก.  เพ่ือให้ทุกคนเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม  ช่วยกันสร้างรูปแบบที่ดีให้แก่สังคม  แต่
ละคนจะช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่สังคม 
 ข. เพ่ือให้ทุกคนมีบทบาทในสังคม  เพราะทุกคนจะมีหน้าที่ของตนในสังคม  และ
ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง  ทำให้ทุกคนเป็นคนมีคุณค่าในสังคม 

 

 ๑๒ วิทยากร  เชียงกูล, อธิบายศัพท์การศึกษาและความรู้สาขาต่าง ๆ , หน้า ๑๕๗. 



๔๕ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

 ค. เพ่ือให้เกิดมนุษยสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด  ทุกฝ่ายจะเก่ียวข้องกันอย่างถูกต้อง  
การเคลื่อนไหวในสังคมจะเป็นไปอย่างมีระบบ 
 จารีตสังคม  ถือว่า เป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตกาล  ถ้าใครฝ่า
ฝืนไม่ปฏิบัติตามถือว่าเป็นความผิด  ส่วนใหญ่เป็นหลักศีลธรรมของสังคม  ที่สังคมถือว่ามีคุณค่า
แก่ส่วนรวม  ผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกสังคมลงโทษ เช่น  หลักกตัญญูกตเวที  ที่ลูกควรมีต่อบิดามารดา  
เมื่อท่านแกเฒ่าชรา  เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาจะพึงเลี้ยงดู  ถ้าบุตรธิดาคนใดละเลยไม่ปฏิบัติ
หน้าที่  ทอดทิ้งให้ท่านลำบากทุกข์ยาก  สังคมก็ลงโทษบุตรธิดาว่า  เป็นคนอกตัญญู  ผู้น้ันจะ
ถูกสังคมลงโทษโดยไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย 
 
 ๓.๓ จริยศาสตร์กับปัญหาเรื่องเสรีภาพ , สิทธิ  และหน้าที่ 
 เมื่อพิจารณาสาเหตุที่นำไปสู่ปัญหาทางจริยศาสตร์  มาจากพ้ืนฐานทางทัศนคติ 
ความเช่ือ  แล้วตีความปัญหาที่เกิดขึ้นไปตามทัศคติ ความเช่ือ น้ัน ต่อมาจึงสร้างค่านิยมทาง
สังคมร่วมกันเพ่ือเป็นหลักยึดถือปฏิบัติ  ส่วนหลักเกณฑ์ใดที่มีอิทธิพลมากหรือน้อยเป็นไปตาม
กระแสสังคมซึ่งปัจจุบันมีการเช่ือมโยงกันได้ง่ายเนื่องจากการสื่อสารที่ไร้พรมแดน  ปัญหาการ
ไหลบ่าของความเชื่อแบบใหม่ ๆ จึงสร้างผลกระทบต่อทัศนคติเดิมและการแก้ปัญหาที่ต้อง
ศึกษาภูมิหลังของความเช่ือใหม่ ๆ น้ันว่า  มีปัญหาใดบ้าง  จะได้แก้ไข  และวางหลักการในการ
ปฏิบัติได้ต่อไป  ฉะน้ันในที่น้ีจะได้กล่าวถึงปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติความเช่ือ  ที่เป็นปัญหา
จนเกิดการตีความออกไปอย่างหลากหลาย  โดยได้สรุปทัศนะเหล่าน้ันไว้ดังน้ี๑๓ 
 ๓.๓.๑  เสรีภาพ (freedom) 
 คำว่า “เสรีภาพ” รัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยและกฎหมายในประเทศไทยไม่เคย
ได้บัญญัติให้คำจำกัดความไว้ว่า หมายถึงสิ่งใดแต่มีเอกสารฉบับหน่ึงซึ่งรับรองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนไว้และเป็นเอกสารที่มีช่ือเสียงของโลกน่ัน คือ “ปฏิญญาแห่งสิทธิมนุษยชนและของ
พลเมือง” (Declaration des Droits de I'Houme et du Citoyen) ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ ๒๖ 
สิงหาคม ค.ศ. 1789 ภายหลังการปฏิวัติใหญ่ในฝร่ังเศส ข้อ ๔ ได้บัญญัติว่า  

 “เสรีภาพ ประกอบด้วยอำนาจท่ีจะกระทำการสิ่งใดได้โดยมิก่ออันตรายแก่ผู้อ่ืน ใน
ทำนองเดียวกัน การใช้สิทธิโดยธรรมชาติของมนุษยชนทุกคน ย่อมไม่มีขอบเขตจำกัด
ย่ิงไปกว่าของเขตอันจำเป็น เพ่ือให้มนุษยชนอ่ืนทุกคนได้ใช้สิทธิอย่างเดียวกันโดยเสรี 
และขอบเขตจำกัดเหล่าน้ีจะกำหนดขึ้นได้ก็แต่โดยกฎหมาย” 

 

 ๑๓ กุ ล พ ล  พ ล วั น  ,  เ ส รี ภ า พ ท า ง วิ ช า ก า ร  ,  พิ ม พ์ เ ผ ย แ พ ร่ ใ น 
http://www.onec.go.th/Act/free/2a.htp. (๕  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘). 



๔๖  
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 ปฏิญญาแห่งสิทธิมนุษยชนและของพลเมือง ค.ศ. 1789 ของฝร่ังเศสน้ีได้ใช้บังคับ
มาจนปัจจุบันและเป็นที่มาของการจัดทำสาส์นรับรองสิทธิโดยสหประชาชาติคือ ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ค.ศ. 1978 และ
ประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรองมาต้ังแต่ต้น  
 ๓.๓.๒   สิทธิ (Rights) 
 คำว่า “สิทธิ” น้ันหมายความถึง “ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและป้องกันให้”๑๔ 
กฎหมายดังกล่าวอาจเป็นรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายธรรมดา เช่น ประมวลกฎหมาย หรือ
พระราชบัญญัติก็ได้ เช่น สิทธิในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปีตามมาตรา ๔๓ 
สิทธิในทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ สิทธิของเด็กหรือเยาวชนซ่ึงไม่มีผู้ดูแลที่จะได้รับการเลี้ยงดู 
และการศึกษาอบรมจากรัฐ ตามมาตรา ๕๓ แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้น 
 ดังน้ัน เสรีภาพจึงมีความหมายกว้างกว่าคำว่า “สิทธิ” เพราะเสรีภาพหมายถึงการ
กระทำอย่างใดก็ได้ตราบเท่าที่ไม่เป็นการก่ออันตรายแก่ผู้อ่ืน หรือละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน หรือขัด
ต่อกฎหมาย และผู้อ่ืนต้องหลีกเลี่ยงหรือกระทำการอันใดที่เป็นกระทำให้การใช้เสรีภาพต้อง
เสื่อมเสียหรือถูกตัดรอน การจำกัดเสรีภาพของบุคคลจะต้องกระทำโดยอาศัยอำนาจตาม
กฎหมายเท่าน้ัน เช่น เสรีภาพในทางวิชาการ ตามมาตรา ๔๒ ดังน้ัน บุคคลจะใช้เสรีภาพ
อย่างไรก็ได้เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่พลเมือง หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือบุคคลย่อมมีสิทธิ
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธ ตามมาตรา ๔๔ แห่งรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 
๒๕๔๐ ดังน้ัน ในการชุมนุมจะต้องไม่รบกวนสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เช่น ขัดขวางการจราจร 
ไม่ทำลายทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนหรือทางราชการ ต้องไม่พกพาอาวุธ เป็นต้น ฯลฯ หรือบุคคลมี
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ อย่างไรก็ได้ ตามมาตรา ๓๙ แต่
การใช้เสรีภาพน้ันต้องไม่เป็นการหม่ินประมาทบุคคลซึ่งมีสิทธิในช่ือเสียงเกียรติคุณของตน เป็น
ต้น  ในที่น้ีจะได้กล่าวถึงสิทธิขั้นมูลฐาน (Fundamental  Rights)  ซึ่งมีอยู่ ๕ ประการคือ๑๕ 
 ๑)  สิทธิที่จะดำรงชีวิตอยู่  (Rights to Live)  เป็นสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย์  
เป็นสิทธิที่ศักด์ิสิทธ์ิ  มีจุดประสงค์เพ่ือให้ชีวิตมีศีลมีจริยธรรม ก็คือ  การแก้ไขปรับปรุงตนและ
ชีวิตให้ดีขึ้น  โดยสิทธิในชีวิตเป็นสิทธิที่รวมถึงสิทธิในการทำงานด้วย  หากไม่มีเงินในการดำรง
ชีพ  ชีวิตก็จะไม่ได้รับสิ่งที่จำเป็นสำหรับดำรงชีวิต  ชีวิตของบุคคลที่ไม่มีงานทำ  ก็จะเป็นชีวิตที่
ยากแค้น  บุคคลทุกคนจึงมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่  และการช่วยเหลือผู้อ่ืนก็เป็นหน้าที่ของบุคคลทุก
คน 

 

 ๑๔ หยุด แสงอุทัย ,ศ.ดร., ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป ,  กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , พ.ศ.๒๕๑๒), หน้า ๒๘๐. 
 ๑๕ ประยงค์  สุวรรณบุบผา, สังคมปรัชญาแนวคิดตะวันออก-ตะวันตก , หน้า ๒๔๗-๒๕๐. 



๔๗ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

 ๒)  สิทธิในอิสรภาพ  (Rights to Freedom)  มุ่งให้การประกอบกิจกรรมต่าง 
ๆ ทางศีลธรรมจรรยามีพ้ืนฐานต้ังอยู่บนอิสรภาพของมนุษย์ที่จะทำให้สิ่งใดตามที่ตนปรารถนา
ภายในขอบเขตกฎหมาย  การจะมีศีลธรรมหรือมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานน้ัน  หากขาด
อิสรภาพเสียแล้ว  ก็ยากที่จะเกิดขึ้นได้  แต่อิสรภาพของมนุษย์ไม่ได้หมายถึงการไม่มีขอบเขต  
หรือไม่ได้กำหนดความมีอิสระเอาไว้เลย  จนกระทำละเมิดต่ออิสรภาพของผู้อ่ืน  อิสรภาพก็ต้อง
มีการควบคุม  โดยเฉพาะอย่างย่ิงและสำคัญก็คือการควบคุมตนเอง  กล่าวคือสิทธิในอิสรภาพ
จะต้องได้รับการถ่วงดุลด้วยหน้าที่ที่จะต้องละเลิกหรืองดเว้น  ไม่กระทำสิ่งใดจนเกินขอบเขต
ของกฏหมาย  ซึ่งจะเป็นการขัดขวางอิสรภาพของผู้อ่ืน 
 ๓)  สิทธิในทรัพย์สมบัติ  (Rights to Property)  ทรัพย์สมบัติถือเป็นหัวใจของ
สิทธิในชีวิต  เพราะทรัพย์สมบัติถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต  หากปราศทรัพย์สินเงิน
ทองเสียแล้ว  ก็ยากที่จะได้รับปัจจัยที่จำเป็นแก่ชีวิตขั้นพ้ืนฐาน เช่น อาหาร ยารักษาโรค เป็น
ต้น  ในทางจิตวิทยาถือว่า  สิทธิในทรัพย์สมบัติ  เป็นสิ่งที่จำเป็นในการพัฒนาบุคลิกภาพของ
บุคคล  อาริสโตเติลมีแนวคิดว่า  รัฐในอุดมคติ  บุคคลมีสิทธิจะแสวงหาทรัพย์สมบัติได้โดยอิสระ
และบุคคลมีอิสระในการใช้ทรัพย์สิน  เพ่ือแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนปรารถนา  แต่มีอีกแนวคิดหน่ึงว่า  
บุคคลสมควรสละทรัพย์ของตนเพ่ือเป็นสวัสดิการสังคม  เพราะสวัสดิการสังคมน้ัน  มี
ความหมายรวมไปถึงผลประโยชน์ของบุคคลด้วย  เพราะบุคคลทุกคนก็ต่างเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมด้วยกันทั้งสิ้น 
 ๔)  สิทธิที่ต้องให้ปฏิบัติตามสัญญา (Rights of Fulfilment to Contract)  
กล่าวคือ  บุคคลมีสิทธิเหนือสัญญา  สิทธิในทรัพย์สินเป็น “หัวใจ”  ของสิทธิปฏิบัติตามสัญญา  
ข้อจำกัดของสิทธิในทรัพย์สิน  ใช้ได้กับสิทธิปฏิบัติตามสัญญา  เป็นหน้าที่ของบุคคลที่จะต้องตก
ลงร่วมกันด้วยสิทธิแห่งสัญญา  แต่บุคคลไม่มีสิทธิที่จะตกลงกันขายภรรยาของตนขายบุตรของ
ตนเพ่ือให้เป็นเป็นทาส  สิทธิน้ีจะต้องมีเหตุผล 
 ๕)  สิทธิในการศึกษา  (Rights to Education)  มีความสำคัญรองมาจากสิทธิ
ในชีวิต  เพราะการศึกษาเป็นกลไกที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในการพัฒนามนุษย์  การศึกษาเป็นเคร่ืองมือที่
จะยกระดับมนุษย์จากระดับสัตว์ให้ขึ้นสู่ระดับมนุษย์ผู้มีใจสูง  ในทัศนคติของศีลธรรม  บุคคล
ทุก ๆ คนมีสิทธิและหน้าที่  ที่จะได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุด  และเหมาะสมกับความสามารถท่ี
จะศึกษาได้ของบุคคล 
 
 
 
 



๔๘  
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 ๓.๓.๓  หน้าที่ (Duties) 
 สำหรับคำว่าหน้าที่น้ัน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  อธิบาย
ว่า “กิจที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบ”๑๖  หน้าที่จึงอาจเกิดขึ้นได้ทั้งโดยกฎหมาย หรือโดยนิติ
กรรมสัญญาก็ได้ เช่น ทำสัญญาซื้อขาย ผู้ซื้อมีหน้าที่ชำระราคา ผู้ขายมีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สิน
น้ัน หากผิดสัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิฟ้องร้องต่อศาลได้  
 หน้าที่ที่เกิดขึ้นโดยกฎหมาย อาจเกิดขึ้นได้ทั้งโดยหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งปกติ
จะบัญญัติไว้กว้าง ๆ และเห็นว่าสำคัญอย่างย่ิง หรือตามกฎหมายธรรมดา เช่น  
 ๑)  ประมวลกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติต่าง ๆ เช่น รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐  
 มาตรา ๖๗ บัญญัติว่า “บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย” 
 มาตรา ๖๘  “บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ฯลฯ” 
 มาตรา ๖๙  “บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร 
ฯลฯ” 
 ๒)  หน้าที่ตามกฎหมายธรรมดา เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 มาตรา ๑๔๖๑ บัญญัติว่า “สามีภรรยาต้องอยู่กินด้วยกันฉันท์สามีภรรยา” 
 มาตรา ๑๕๖๓   “บุตร จำต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา” 
 มาตรา ๑๕๖๔ “บิดามารดา จำต้องอุปการะเลี้ยงดู และให้การศึกษาตามสมควร
แก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์” เป็นต้น  
 ๓)  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๙ บัญญัติว่า “ความตาย
ผิดธรรมชาติเกิดมีขึ้น ณ ที่ใด ให้เป็นหน้าที่ของสามีภรรยา ญาติ มิตรสหาย หรือผู้ปกครองของ
ผู้ตาย ที่รู้เรื่องการตาย เช่นน้ันจัดการดังต่อไปนี้...” 
 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ บัญญัติว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิด ความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด...ต้องระวางโทษจำคุก
ต้ังแต่หน่ึงปีถึงสิบปี… 
 ส่วนหน้าที่ขั้นมูลฐานของบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบ  ได้สรุปไว้ ๖  ประการคือ๑๗ 
 ๑)  เคารพต่อชีวิต  (Respect  of  Life)  เป็นการเคารพต่อชีวิตของตนเองและ
ผู้อ่ืน  การทำอัตวินิบาตกรรมและการฆาตกรรม  เป็นการกระทำท่ีผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง
ที่สุด  บุคคลจึงมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาชีวิตตัวเอง  และไม่ทำให้ผู้อ่ืนได้รับความเจ็บปวด  เพราะ
ผิดทั้งกฎหมายและผิดทั้งศีลธรรม 

 

 ๑๖ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ , (กรุงเทพมหานคร 
: นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๔๗. 
 ๑๗ ประยงค์  สุวรรณบุบผา, สังคมปรัชญาแนวคิดตะวันออก-ตะวันตก , หน้า ๒๕๗-๒๕๙. 



๔๙ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

 ๒)  เคารพต่ออิสรภาพ  (Respect  of  Freedom)  ทุกคนต้องเคารพต่อ
อิสรภาพของผู้อ่ืน  คือจะต้องประพฤติในมนุษย์ในฐานะท่ีร่วมโลกเดียวกัน  ฉะน้ัน  การท่ีจะทำ
ให้ผู้อ่ืนตกเป็นทาสตน  และถือเอาเป็นประโยชน์ส่วนตน  จึงเป็นการกระทำที่ผิดศีลธรรมอย่าง
ร้ายแรง  หากบุคคลไม่เคารพต่ออิสรภาพของผู้อ่ืน  ต่างฝ่ายต่างใช้อิสรภาพ  โดยไม่มีขอบเขต  
ต่อไปก็คงไม่มีอิสรภาพ  และสังคมจะวุ่นวายเดือดร้อนเพียงใด 
 ๓)  เคารพต่อัตลักษณ์/ลักษณภาพ  (Respect  of Character)  เพราะบุคคล
แต่ละคนต่างก็เป็นปัจเจกบุคคล  จึงต้องเคารพกันและกัน  อัตลักษณ์เป็นหัวใจสำคัญของ
บุคลิกภาพ  เมื่อมองในแง่ของศีลธรรม  อัตลักษณ์จึงเป็นรากฐานของบุคลิกภาพ  บุคคลจึงต้อง
เคารพบุคลิกภาพของผู้อ่ืน  และเคารพต่อบุคลิกภาพของตนด้วย 
 ๔)  เคารพต่อทรัพย์สมบัติ (Respect  of Property)   โดยบุคคลทุกคนไม่
ควรก่าวก่ายทรัพย์สินของผู้อ่ืน  การลักขโมยเป็นการประกอบอาชญากรรมทางศีลธรรม  ไม่มีผู้
หน่ึงผู้ใดมีสิทธิที่จะเข้าไปถือเอาทรัพย์สินของผู้อ่ืนโดยวิธีที่ผิดกฎหมายและศีลธรรม  อีกอย่าง
คือการเคารพต่อระเบียบ และศีลธรรมอันงดงามของสังคม  เพราะหากศีลธรรมหรือระเบียบ
เสียไปย่อมสร้างอันตรายต่อสิทธิของบุคคลทุกคน  จึงจำต้องพัฒนาศีลธรรมของปัจเจกบุคคล 
เพราะจะทำให้โครงสร้งสังคมเป็นโครงสร้างที่มีการจัดระบบเป็นอย่างดี  ระเบียบและศีลธรรม
อันดีงามของประชาชน  เป็นสิ่งสำคัญที่ควรเคารพ และไม่ควรทำลาย 
 ๕)  เคารพต่อสัจธรรม (Respect  of  Truth)  เป็นการเคารพต่อสัจธรรมที่
เป็นคติบททางศีลธรรม (Moral  Maxim)  โดยบุคคลจะต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ทุกคนได้คิด
ร่วมกัน  ร่วมกันสัญญาและร่วมกันทำตามสัญญาไว้ให้ได้  กล่าวคือ  มนุษย์เมื่อได้พูดตามที่คิด 
และทำตามที่พูด น้ันเป็นหน้าที่มีความเคารพต่อสัจธรรม  ความจริงในทางคิด  ทางพูด และ
ทางการกระทำ และจะต้องรักษาสัญญาที่ตนได้พูด ได้ทำไว้ 
 ๖)  เคารพต่อความเจริญก้าวหน้า (Respect  of  Progress)  จริยศาสตร์น้ัน
ต้ังอยู่บนความเชื่อถือต่อความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์  ทุกคนจึงต้องเช่ือและเคารพต่อความ
เจริญก้าวหน้า  การทำหน้าที่ทำให้สังคมเจริญก้าวหน้าจึงถือเป็นศีลธรรม และจริยธรรมอัน
สูงส่ง  (Supreme  Morality)  การช่วยให้สังคมเจริญก้าวหน้าจึงนับเป็นหน้าที่อันสำคัญที่ทุก
คนต้องเคารพ  และช่วยกันส่งเสริมให้สังคมเจริญพัฒนาตลอดไป 
 
 

 

  คติบท (Maxim)  โดยท่ัวไป  หมายถึง  หลักปฏิบัติท่ีบุคคลยึดถือ  เพ่ือให้การกระทำ
บรรลุผลตามที่ต้องการ  เช่น  คติบทของเดสการ์ต (Descartes)  ท่ีว่า  “จงพยายามเอาชนะตนเอง  ดีกว่ารอ
คอยโชคชะตา”. 



๕๐  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

 ๓.๔  จริยศาสตร์กับปัญหาธรรมชาติของมนุษย์  
 จริยศาสตร์หรือสภาวะที่เป็นปัญหาต่าง ๆ น้ันล้วนมีบ่อเกิดมาจากมนุษย์ทั้งสิ้น
กล่าวคือ มนุษย์มีกิเลสมากขึ้นตามแนวคิดพัฒนาการชีวิตที่ปรากฏในอัคคัญญสูตร๑๘  โดย
ปัญหาดังกล่าวแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ 
 ๑) ปัญหาระหว่างมนุษย์กับมนุษย์  เช่น ปัญหาเรื่องกฏหมาย  จรรยาบรรณ  สิทธิ 
เป็นต้น 
 ๒) ปัญหาระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  เช่น ปัญหามลภาวะ สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
เป็นต้น 
 ฉะน้ัน  การแก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องศึกษาให้รู้ถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ 
สิ่งหน่ึงซึ่งควรนำมาพิจารณาประกอบการแก้ไขปัญหาทางจริยศาสตร์ คือ ธรรมชาติของมนุษย์  
โดยธรรมชาติของมนุษย์ในพุทธปรัชญาเถรวาทมีลักษณะที่พอสรุปได้ คือ๑๙ 
 ๑) มนุษย์มีเสรีภาพ  และเสมอภาคโดยธรรมชาติ  มนุษย์มีเสรีภาพในการเป็นผู้
เลือกตัดสินใจโดยไม่จำต้องพ่ึงอาศัยสิ่งอ่ืนนอกตัว  เช่น เทวดา  สิ่งศักด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ  กล่าวคือ  
มนุษย์มีสิทธิที่จะเลือกตัดสินใจและรับผลของการตัดสินใจน้ันไม่ว่าจะดีจะช่ัว  ความทุกข์และ
ความสุขเป็นผล (วิบาก)ของการตัดสินใจกระทำ (กรรม) เสรีภาพจึงหมายถึงการมีเจตจำนงเสรี
ในการกระทำและรับผิดชอบโดยสมบูรณ์ 
 ๒) มนุษย์เป็นผู้ลิขิตชีวิตตนเองหรือเป็นไปตามกรรมลิขิต  มนุษย์มีเสรีภาพโดย
เป็นอิสระจากการควบคุมหรือลิขิตจากอำนาจภายนอกหรือสิ่งใดส่ิงหน่ึง  มนุษย์สามารถลิขิต
ชีวิตได้ด้วยตนเองด้วยการเลือกกระทำแต่สิ่งที่เป็นเง่ือนไขของผลที่ดี  และหลีกเลี่ยงการสร้าง
เง่ือนไขที่ให้ผลอันไม่พึงปรารถนา  ฉะน้ัน  ในกระบวนการของชีวิต  มนุษย์จึงตกอยู่ภายใต้
กรรมลิขิต  หรือการกระทำของมนุษย์เองโดยตรง  จึงกล่าวได้ว่า  เพราะกรรมต่างกันทำให้
มนุษย์ต่างกัน  ทั้งรูปร่างทางกายลักษณะต่าง ๆ ของพฤติกรรม ตลอดจนความเป็นอยู่และวิถี
ชีวิต 
 ๓) มนุษย์มีตนเองเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุด  พุทธปรัชญายอมรับความสามารถที่มีอยู่กับ
ตัวของบุคคลแต่ละคนในการดำรงรักษาตน  ยอมรับในความสามารถที่แฝงอยู่กับตัวมนุษย์ใน
อันที่จะไถ่ถอนตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ยากเดือนร้อนต่าง ๆ ที่ตนประสบอยู่ได้  กล่าวคือ  

 

 ๑๘ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม ๑๑ , พระสุตตันตปิฎก 
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค อัคคัญญสูตร,  (กรุงเทพฯ, มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), ข้อ ๑๑๑-๑๔๐, 
หน้า ๘๓-๑๐๒. 
 ๑๙ คณาจารย์สถาบันราชภัฏสวนดุสิต,  ความจริงของชีวิต, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร 
: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๔), หน้า ๕๑-๕๙. 



๕๑ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

ความหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งปวงต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  มิใช่เกิดจากการต้ัง
ความปรารถนาอ้อนวอนสิ่งศักด์ิสิทธ์ิหรือนอนรอคอย   
 ส่วนลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ตามแนวคิดแบบคริสต์  ยึดเอาการวิวรณ์ที่พระ
เจ้าทรงเปิดเผยแก่มนุษย์เป็นพ้ืนฐานการวิเคราะห์  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี ๒๐  
 ๑)  มนุษย์แต่ละคนประกอบด้วยจิตและสสาร  วิวรณ์ช่วยให้เรารู้ต่อไปว่า  มนุษย์
เราถูกสร้างขึ้น  “ตามฉายาของพระเจ้า”  และ  “ด้วยธุลีของโลก”  ในด้านจิตใจ  เรามี
วิญญาณที่มีลักษณะเหมือนพระเจ้าในฐานะที่เราเป็นบุคคลมีเสรีภาพและเป็นอมตะ  เพราะเหตุ
น้ีมนุษย์จึงสามารถศึกษาตนเอง  และพัฒนาตัวเอง  ส่วนในด้านสสาร  เรามีร่างกายท่ีทำให้เรา
ต้องพัวพันและขึ้นกับวัตถุธาตุอ่ืน ๆ ในฐานะที่ร่างกายของเรามีขอบเขตและจะต้องเสื่อมสลาย  
แต่เราก็มีความสามารถที่จะทำให้เอกภพสมบูรณ์ขึ้น กล่าวคือ  ร่างกายของมนุษย์เป็นที่รวมแร่
ธาตุต่าง ๆ และมีบทบาทสูงสุดในอันได้มีโอกาสถวายเป็นเกียรติแก่พระเจ้าในนามของมวล
มนุษย์ 
 ๒)  เราแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบต่อชะตาชีวิตหลังความตายของเราเอง  เรามี
เสรีภาพ  เราเป็นพระ 
 ธรรมชาติของมนุษย์ในทัศนะของนักปรัชญาตะวันตก  อย่างอริสโตเติลเก่ียวกับ
ปัญหาจริยศาสตร์  ดังน้ี๒๑ 
 ๑)  ความสุขของปัจเจกชนมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรม ๒ 
อย่าง คือ คุณธรรมด้านพุทธิปัญญา (Intellectual  Virtues) และคุณธรรมด้านศีลธรรม 
(Moral  Virtues)  ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ให้อยู่ในระดับที่
พอดี  
 ๒ )  การตระหนักถึงธรรมชาติถือภาวะแฝง (Potentiality) และภาวะจริง 
(Actuality)  ในแง่จิตวิทยาคือ ภาวะแฝงและภาวะจริงที่เป็นลักษณะเฉพาะของมนุษย์บอกให้
มนุษย์ทราบว่า  ตัวมนุษย์มีศักยภาพ (ภาวะแฝง)  หลายประการตามท่ีแบบกำหนดให้  รอแสดง
ตัวออกมา  ขอเพียงมนุษย์ฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เต็มที่จนสุดความสามารถ  ภาวะแฝงหรือ
ศักยภาพเหล่าน้ันจะกลายเป็นภาวะจริง 
 ๓)  การตระหนักถึงธรรมชาติของตนมนุษย์ในฐานะที่เป็นสัตว์การเมือง และเป็น
สัตว์สังคม  ที่มีความพร่อง  มีความไม่สมบูรณ์ในตัวเอง  และต้องการสนองความต้องการของ

 

 ๒๐ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๖๕-๖๘. 
 ๒๑ พระมหาสมปอง  จนฺทวํโส (ยุงรัมย์) , ธรรมชาติของมนุษย์ในพุทธปรัชญาเถรวาทกับ
ปรัชญาของอริสโตเติล , (กรุงเทพมหานคร :  วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๔๘) , หน้า  ๑๓๗-๑๓๘. 



๕๒  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

ตนเอง  ด้วยการสร้างครอบครัว  หมู่บ้าน  ชุมชน  สังคม  และรัฐขึ้นมา  เพ่ือใช้เป็นสถาบัน
สำหรับจัดระบบการฝึกฝนพัฒนาตนเองให้สามารถเข้าถึงภาวะสูงสุดของความเป็นมนุษย์  ให้
ตนเองมีชีวิตที่สมบูรณ์  หรือให้ตนเองมีคุณธรรมและความสุข  ซึ่งสามารถกระทำได้ก็แต่ภายใน
รัฐเท่าน้ัน 
 สรุปแล้ว  ธรรมชาติมนุษย์ของอริสโตเติลวางเป้าหมายชีวิตคือความสุข  เพียงแต่
ความสุขของมนุษย์มีหลายระดับ  และความสุขที่อริสโตเติลยกย่องมากท่ีสุด คือ ความสุขใน
ฐานะนักคิดและนักปรัชญา  เพราะเป็นความสุขระดับเดียวที่ทำให้กิจกรรมของวิญญาณ
สอดคล้องกับคุณธรรมสมบูรณ์ได้มากที่สุด  ฉะน้ัน  ธรรมชาติมนุษย์ของอริสโตเติลจึงอยู่บน
พ้ืนฐานทฤษฎีอัตตา  ที่ถือวิญญาณเป็นอมตะ  เขาได้ค้นพบการข่มหรือการควบคุมความเห็นแก่
ตัวให้อยู่ในระดับที่พอดี  ไม่ให้เป็นโทษต่อผู้อ่ืน  ถึงแม้จะเป็นระบบแต่เขาก็ยังไม่พบวิธีขจัด
ความเห็นแก่ตัวให้หมดไปได้ 
 ธรรมชาติของมนุษย์ของนักปรัชญากลุ่มอัตถิภาวนิยม (Existentialism) ที่นับว่ามี
อิทธิพลต่อนักคิดทฤษฎีต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มมนุษยนิยมในสหรัฐอเมริกาดังน้ี๒๒ 
 ๑)  มนุษย์มิใช่วัตถุหรือเครื่องจักร  ที่ถูกผลิตมาจากโรงงานซ่ึงมีความคล้ายกัน  
แต่มนุษย์มีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์  มีศักด์ิศรีและคุณค่าในตัวเอง  จึงควรปฏิบัติต่อคนอ่ืน
อย่างที่ต้องการให้คนอ่ืนปฏิบัติต่อตนเอง 
 ๒)  การเป็น “คน”  มิใช่ภาวะที่ดำรงอยู่ตลอดเวลา  คนต้องเปลี่ยนแปลงเป็นคน
ใหม่ตลอดเวลา  การวิเคราะหืหรือประเมินค่าบุคคลหรือบุคลิกของบุคคล  จึงไม่มีวันที่จะ
ถูกต้องแน่นอน 
 ๓)  มนุษย์แต่ละคนเป็นผู้กำหนดโชค  เคราะห์  ความสุข  ความทุกข์  วาสนา 
ความสำเร็จ ของตนด้วยตนเอง  สิ่งภายนอกไม่ใช่ตัวกำหนด 
 ๔)   มนุษย์อยู่ในมิติทั้งสามของเวลา คือ อดีต  ปัจจุบัน และอนาคต  คือ  มนุษย์มี
ความสามารถท่ีจะจัดการกับชีวิตในปัจจุบัน  ที่จะเป็นนายเหนือความมีความเป็นในอดีตกาล  
และที่จะพัฒนาตนเองไปสู่จุดหมาย คือ ความเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าและประเสริฐกว่า  อนาคตย่อม
เป็นสิ่งซึ่งมนุษย์คิดคำนึงถึงเสมอ 
 ๕)  มนุษย์ต่างจากสัตว์โลกอ่ืน ๆ ตรงที่มีสติและปัญญา  ซึ่งสามารถพัฒนาให้ลุ่ม
ลึกมีประสิทธิภาพได้ 

 

 ๒๒ ศรีเรือน  แก้วกังวาล , รศ.ดร., ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา) , พิมพ์คร้ังท่ี ๑๒ , 
(กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบ้าน, ๒๕๔๘), หน้า ๓๙๐-๓๙๕. 



๕๓ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

 ๖)  มนุษย์มีส่วนประกอบที่สำคัญ ๓ มิติ คือ กายภาพ, จิตเน่ืองกาย (จิตวิทยา) , 
จิตเหนือกาย (ปรัชญา, ศาสนา)  การศึกษามนุษย์จึงจำต้องศึกษาทั้ง ๓ ด้านพร้อมกัน 
 ๗)  อิสรภาพเป็นศักด์ิศรีของมนุษย์ทุกคน  คนที่เคารพตนเองคือคนท่ีเคารพ
อิสรภาพของตนและของผู้อ่ืน  ซึ่งอิสรภาพสูงสุดคือ อิสรภาพของจิตเหนือกาย (อิสรภาพทาง
วิญญาณ) 
 ๘)  มนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้อาณัติของสัญชาตญาณ  กรรมพันธ์ุ  และสิ่งแวดล้อม
รอบตัว  แต่มนุษย์แต่ละคนมีเสรีภาพที่จะเลือกอยู่ใต้หรืออยู่เหนืออิทธิพลเหล่าน้ี 
 ๙)  เสรีภาพและความรับผิดชอบเป็นของควบคู่กัน  มนุษย์ต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อความมีความเป็นของตนเอง  ต่อมโนธรรมของตนและต่อสังคม  มนุษย์จะมีความรับผิดชอบ
สูงสุดและรู้จักเลือกดีที่สุด  เมื่อเขาไม่ตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดันและบีบคั้นต่าง ๆ  
 ๑๐) บุคคลที่มีวุฒิภาวะสูง  คือ  บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ หมายรวมถึง  การ
รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวต่อความคิด, ความปรารถนา, ความรู้สึก , ปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิ่งแวดล้อม  
ในกรณีที่เผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ สามารถปรับตัวเข้าได้  โดยไม่ยึดมั่นต่อสิ่งใดจริงจังเกินไป 
 ธรรมชาติของมนุษย์ในทัศนะของปรัชญาตะวันออกอย่างขงจ้ือมองว่า  มนุษย์เป็น
สัตว์สังคม  ซึ่งเอกลักษณ์ของมนุษย์จะถูกกำหนดโดยหลักที่ว่า  ในสายใยแห่งสัมพันธ์ทางสังคม
น้ัน  ตนยืนอยู่ ณ ที่ใดในสัมพันธภาพกับผู้ อ่ืน  บุคคลแต่ละคนจะอยู่ในที่ซึ่งเป็นของตน
โดยเฉพาะ  และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล  ย่อมจะแตกต่างกันไป  สุดแล้วแต่บุคคลซึ่งตนเข้า
ไปเก่ียวข้อง๒๓  ฉะน้ัน  ธรรมชาติของมนุษย์จึงอยู่กับสภาพสังคมเป็นตัวกำหนด  หากปราศจาก
การช่วยเหลือเก้ือกูลจากสังคม  คนจึงไม่สามารถเป็นคนดีหรือประสบสิ่งสูงสุดในชีวิตได้ 
 
 
๔. ปัญหาท้ายบท 
 ๔.๑ ปัญหาสังคมคืออะไร มีแนวคิดทางจริยศาสตร์กลุ่มใดบ้างที่พิจารณาเกี่ยวกับ
เรื่องน้ี อธิบาย 
 ๔.๒ ปัญหาเร่ือง “เสรีภาพ” “สิทธิ” และ “หน้าที่” มีปัญหาต่อสังคมอย่างไรบ้าง 
อธิบายมาพอเข้าใจ 
 
 

 

 ๒๓ ลูเชียน  ดับเบิ้ลยู  พาย, จีนสามยุค, แปลโดย คณิน  บุญสุวรรณ, (กรุงเทพมหานคร :  
สำนักพิมพ์กรุงสยาม, ๒๕๑๙), หน้า ๔๙. 



๕๔  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 
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๕๕ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 
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บทที่ ๔ 
พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาจริยะ 

 
 

 
 
 
 

๑. วัตถุประสงค์ของการเรียน 
 ๑.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดเรือ่งธรรมชาติของพุทธจริยศาสตร์ 
 ๑.๒ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์เรื่องความดี ความช่ัว 
 ๑.๓ เพ่ือศึกษาเกณฑ์การตัดสินความดี ความช่ัว 
 
 
๒. การวัดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์หลังการเรียน 
 ๒.๑ นิสิตเข้าใจแนวคิดเรื่องธรรมชาติของพุทธจริยศาสตร์ 
 ๒.๒ นิสิตเข้าใจเรื่องความดี ความช่ัว 
 ๒.๓ นิสิตเข้าใจเกณฑ์การตัดสินความดี ความช่ัว 
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๓. ประเด็นสำหรับศึกษามีดังต่อไปน้ี 
  
 จริยศาสตร์คือวิชาที่อธิบายถึงคุณค่าของการทำบางอย่าง โดยมีเกณฑ์ที่ใช้วัดว่า
อะไรดีหรือไม่ดี ในทางพุทธปรัชญาเถรวาทก็วางรูปแบบของการปฎิบัติไว้เช่นเดียวกันบนฐาน
ของการตัดสินว่าอะไรคือความดีและความช่ัว อีกทั้งได้วางเป้าหมายของการปฎิบัติตนไว้อย่าง
ชัดเจน โดยในที่น้ีจะได้พิจารณาไปตามลำดับ ดังน้ี 
 
 ๓.๑ แนวคิดเรื่องธรรมชาติของพุทธจริยศาสตร์ 
 ปรัชญาอินเดียเร่ิมต้นจากฐานแนวคิดทางด้านจักรวาล  เพราะจักรวาลน้ันศึกษา
โลกทางกายภาพ (physical world) จนทำให้เกิดระบบคุณค่าต่างๆ ขึ้น ต่อเน่ืองไปสู่การบูชา
ยัญและกฎทางศีลธรรมในโลก๑  พุทธจริยศาตร์ก็เป็นส่วนหน่ึงของปรัชญาอินเดียที่มีลักษณะ
การพิจารณาระบบคุณค่าทางศีลธรรมน้ันโดยเริ่มต้นจากพิจารณาปัญหาทางอภิปรัชญาที่แสดง
ผ่านคำถามเรื่องโลกทางกายภาพว่ามีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่  ในอปัณณกสูตรได้กล่าวถึงแนวคิดของ
พราหมณ์ ๒ กลุ่มโดยกลุ่มหน่ึงเช่ือว่าโลกหน้าไม่มี (นัตถิกทิฏฐิ) อีกกลุ่มเห็นต่างออกไปว่าโลก
หน้ามี (อัตถิกทิฏฐิ) ทั้งสองกลุ่มน้ันกลุ่มแรกจะทำให้ไม่เช่ือว่าทำดีจะได้ผลดีจึงทำให้เว้นจากสิ่งดี 
(กุศลธรรม)  และทำสิ่งไม่ดี (อกุศลกรรม) เพราะเช่ือว่าจะไม่ต้องรับโทษ ความเห็นน้ันถือว่าเป็น
ความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ)  ขณะที่กลุ่มที่สองน้ันเช่ือว่าโลกหน้ามีจริงทำให้เว้นจากอกุศลกรรม 
และทำกุศลธรรม  เพราะเช่ืออานิสงส์ในชาติหน้า  ความเห็นน้ันถือว่าเป็นความเห็นถูก 
(สัมมาทิฎฐิ)  แต่พุทธปรัชญาเถรวาทยังมีข้อพิสูจน์ว่าไม่ว่าโลกหน้าจะมีหรือไม่มี  แต่หากได้ทำดี
หรือช่ัวก็ตามย่อมได้รับการสรรเสริญและติเตียนในปัจจุบัน  แต่หากว่ามีเขาเหล่าน้ันย่อมได้รับ
อานิสงส์และโทษตามสิ่งที่ตนเองได้ทำไปแล้ว๒  ฉะน้ัน  การพิจารณาปัญหาทางด้านจริยศาสตร์
ที่เก่ียวข้องกับปัญหาเรื่องความดีและความช่ัวจึงพิจารณาจากรากฐานทางอภิปรัชญาผ่านเรื่อง
โลกภายนอกก่อน  เมื่อมีท่าทีต่อโลกแบบใดก็จะสร้างการปฏิบัติตนหรือวิธีการกำหนดคุณค่า
ต่างๆ ทางศีลธรรมที่สอดคล้องกับแนวคิดน้ัน  
 ส่วนโลกในอีกความหมายหน่ึงคือบุคคลหรือสัตว์  โดยลักษณะของบุคคล 
(person) หรือสัตว์น้ันถูกพิจารณาว่าเป็นที่เช่ือมต่อ (Link)๓ ระหว่างใจ   ตามข้อความว่า “เรา

 

 ๑ Samiran Chandra Chakrabarti, The concept of Purusarthas, (Delhi : Maharshi 
Sandipani Rashtriya Ved Vidya Pratishthan,2003), p.vii. 
 ๒ อ่านรายละเอียดใน ม.ม. (ไทย) ๑๓/๙๔-๙๖/๙๗-๑๐๐. 
 ๓ "บุคคล" ในที่น้ีพูดถึงความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์  เหมือนความสัมพันธ์
ระหว่างไฟกับเช้ือไฟ  โดยไฟเป็นสิ่งที่มาจากสิ่งที่ถูกเผาไหม้  บุคคลจึงเป็นผลรวมของทุกอย่าง 
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บัญญัติโลก ความเกิดแห่งโลก  ความดับแห่งโลก  และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลก  ใน
ร่างกายท่ีมีประมาณวาหน่ึง  มีสัญญา  มีใจน้ีเอง”๔  กับโลกภายนอกว่า “ไม่ว่าในเวลาไหน 
ที่สุดแห่งโลกใครก็ถึงไม่ได้ด้วยการไป  และเมื่อยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลก  ย่อมไม่มีการเปล้ืองตน
จากทุกข์”๕  จากข้อความทั้งสองน้ี  โลกคือบุคคลหรือสัตว์ในความหมายที่เก่ียวข้องกับใจน้ันถือ
ว่าสำคัญกว่าโลกภายนอก  เพราะสัมพันธ์กับการพัฒนาใจไปสู่จุดหมายสูงสุดก็คือความดับทุกข์ 
(นิพพาน) เป็นหลัก  ฉะน้ัน  พุทธจริยศาสตร์จึงไม่ใช่แค่การวิเคราะห์ทางจิตวิทยาซึ่งเป็นเรื่อง
ของร่างกายภายนอก ไม่ใช่แค่ค้นหาหลักการทางจริยศาสตร์  หรือกำหนดคุณค่าใดๆ  แต่เน้นที่
การควบคุมจิตใจเป็นหลัก  ท่าทีดังกล่าวจะพบได้จากกฎต่างๆ ที่เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมให้ตนเอง
อยู่กับโลกภายนอกด้วยมีเง่ือนไขคือนิพพานเป็นจุดสูงสุด  และมีศีลเป็นเบ้ืองต้น๖  ข้อความท่ี
อธิบายได้ชัดอีกอันคือว่า “นรชนผู้มีปัญญา เห็นภัยในสังสารวัฏ ดำรงอยู่ในศีลแล้ว เจริญจิต
และปัญญา  มีความเพียร  มีปัญญาเครื่องบริหารพึงแก้ความยุ่งน้ีได้  บุคคลเหล่าใดกำจัดราคะ 
โทสะ และอวิชชาได้แล้ว  บุคคลน้ันสิ้นอาสวะแล้ว เป็นพระอรหันต์ พวกเขาแก้ความยุ่งได้
แล้ว”๗  เราจะพบว่าข้อความเหล่าน้ีเน้นการพัฒนาใจไปสู่เป้าหมาย  แต่ข้อสังเกตหน่ึงที่เราไม่
อาจปฏิเสธได้ก็คือว่า  ปัญหาที่เกิดขึ้นกับใจน้ันเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับโลกภายนอกท้ังสิ้น  
แม้หากจะบอกว่าใจมีความขัดแย้งกับตัวเองอยู่แล้วก็จริง  แต่ไม่ใช่ปัญหาที่จะต้องถือเป็นเรื่อง
จะต้องถกเถียงกันในปัญหาทางจริยศาสตร์  เพราะปัญหาจริงๆ น้ันอยู่บนพ้ืนฐานที่ใจสัมพันธ์
กับโลกภายนอกอย่างไรต่างหาก  โดยปัญหาดังกล่าวพุทธจริยศาสตร์อ้างถึงแนวคิดแบบสัมพัทธ
นิยมและสัมบูรณนิยมเป็นหลัก๘  ในที่น้ีจะได้ธรรมชาติแนวคิดทางพุทธจริยศาสตร์ผ่านแนวคิด
เหล่าน้ีคือ 
 ๓.๑.๑ กลุ่มสัมพัทธนิยม (Relativism)  ตามทรรศนะของปรัชญาอินเดียถือ
ว่าจริยศาสตร์น้ันสอดคล้องกับเรื่องเป้าหมายในชีวิต (the aim of life)  ๔ อย่างด้วยกันคือ  ๑. 
อัตถะ (Artha) คือการเจริญขึ้นทางวัตถุหรือความม่ังมีเงินทองและอำนาจโดยชอบธรรมท่ีทำให้

 

เช่น นม เป็นผลรวมทุกสิ่งที่ประกอบกันเข้า  บุคคลจึงไม่ได้ถูกสร้างหรือไม่ได้ถูกสร้าง  ไม่เป็น
ทั้งสิ่งที่เป็นอมตะหรือสิ่งที่ไม่เป็นอมตะ  เป็นกลาง  อ้างใน  Peter Harvey, The Selfless Mind, 
(UK : Curzon Press,1995), p.35. 
 ๔ องฺ.จตุ. (ไทย) ๒๑/๔๕/๗๔. 
 ๕ องฺ.จตุ. (ไทย) ๒๑/๔๕/๗๕. 
 ๖ Damien Kneown, The Nature of Buddhist Ethics, (New York : 
PALGRAVE,2001), p.12. 
 ๗ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๓/๒๖-๒๗. 
 ๘ Damien Kneown, The Nature of Buddhist Ethics, p.12. 
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ใช้ชีวิตเป็นไปในสังคมได้ ๒. กามะ (kama) คือความสัมพันธ์ทางด้านความรู้สึกแบบคฤหัสถ์และ
คุณค่าทางอารมณ์ต่างๆ ๓. ธรรมะ (drama) คือ หน้าที่ๆ ตนจะต้องทำต่อครอบครัวและสังคม 
และ ๔. โมกษะ (moksa) คือความมีอิสระจากความทุกข์ทั้งปวง๙  ในแง่สัมพัทธนิยมน้ัน
พิจารณาใน  ๓ อย่างข้างต้นคือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่งรอบข้าง  ส่วนอย่าง
ที่ ๔ ถูกนำเสนอในแง่สัมบูรณนิยมซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป 
 พุทธจริยศาสตร์ พิจารณาเรื่องศีลธรรม   โดยโยงกับ  “ อัตถะ” ที่ ถือ เอา
ความสัมพันธ์ระหว่างบางสิ่งบางอย่างรอบตัวเราที่ใช้สำหรับดำเนินชีวิต  โดยส่วนใหญ่แนวคิดน้ี
จะพิจารณาในแง่ของความที่ตนเรามีความสัมพันธ์กับสิ่งอ่ืนอย่างไร  ไม่ว่าจะกับสัตว์หรือเพ่ือนที่
ใกล้ชิด แต่หากเราไม่มีความสัมพันธ์กับสิ่งอ่ืนๆ   ก็จะไม่สนใจสิ่งใดนำไปสู่ปัญหาการฆ่าตัวตาย
ได้๑๐   ขณะที่ “กามะ” เป็นการเกี่ยวข้องกับการยึดติดและการแสดงออกทางอารมณ์  เช่น 
อาการทางกายที่เป็นผลมาจากการไม่ได้สิ่งที่ ต้องการซึ่งเป็นพ้ืนฐานของความพอใจและ
ตอบสนองความต้องการทางด้านชีววิทยา  เป็นต้น   ฉะน้ัน  อารมณ์อันเป็นลักษณะของ 
“อัตถะ” ที่เช่ือมโยงตนเองสิ่งแวดล้อมกับสิ่งแวดล้อม และ “กามะ”  สร้างความรู้สึกเช่ือมโยง
กับสิ่งเหล่าน้ันในแง่ความผูกพัน๑๑  ในลักษณะของความสัมพันธ์ทางอารมณ์ดังกล่าวสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมแบบพระเวทท่ีวางรากฐานบนความสุขของมนุษย์  แต่รากฐานน้ันไม่ใช่เป็นการ
มองที่ตนเองว่าจะต้องได้ความสุขและความพอใจอย่างเดียวเท่าน้ัน  แต่ต้องไม่สร้างความรุนแรง 
ไม่ใช่แค่มนุษย์แม้แต่สิ่งมีชีวิตทุกอย่างด้วย๑๒  ฉะน้ัน  เมื่อคนมีเป้าหมายไปตามอัตถะและกามะ
จะต้องวางความสัมพันธ์และความรู้สึกระหว่างตนเองกับสิ่งอ่ืนอย่างถูกต้อง   
 ในพุทธจริยศาสตร์วางลักษณะพ้ืนฐานความสัมพันธ์ดังกล่าวว่าเป็นเรื่องของศีล 
เช่นกรณีศีลข้อ ๑ ที่ว่าห้ามฆ่าสัตว์น้ัน  ไม่ให้คนเบียดเบียนกัน ถ้าคนเบียนเบียนกันเป็นผลมา
จากการไม่ใส่ใจความสัมพันธ์หรือมีท่าทีต่อความสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง  เช่น “บุคคลผู้
โกรธฆ่าบิดาก็ได้  ฆ่ามารดาก็ได้  ฆ่าพราหมณ์ก็ได้  ฆ่าปุถุชนก็ได้  แม้แต่ตนเองที่เป็นที่รักย่ิง  ผู้
โกรธหมกมุ่นในรูปต่างๆ๑๓  ย่อมฆ่าตนเองเพราะเหตุต่างๆ ย่อมฆ่าตนเองเพราะเหตุต่างๆ”๑๔  

 

 ๙ Karl H. Potter, Presuppositions of India’s Philosophy, (Delhi : Motilal 
Banarsidass,2002),p. 6. 
 ๑๐ Karl H. Potter, Presuppositions of India’s Philosophy, pp.6-7. 
 ๑๑ Karl H. Potter, Presuppositions of India’s Philosophy, p.11. 
 ๑๒ Bijayananda Kar, The Philosophy of Lokayata : A Review and 
Reconstruction, (Delhi : Motilal Banarsidass Publishers, 2013), p.63. 
 ๑๓ รูปต่างๆ ในที่น้ีหมายถึงอารมณ์ต่างๆ อ้างใน องฺ.สตฺตก.อ. ๒/๖๔/๑๙๗. 
 ๑๔ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๔/๑๒๙. 
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ขณะที่คนที่ใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิตจะการเข้าใจความรู้สึกของคนอ่ืนด้วยว่า “บุรุษรักชีวิต 
ไม่อยากตาย รักสุขเกลียดทุกข์”๑๕  เมื่อเราคำนึงถึงเง่ือนไขของศีลจะพบว่าธรรมชาติที่
สอดคล้องกับเรื่องความสัมพันธ์และอารมณ์ซึ่งปรากฎในการวางเป้าหมายชีวิตตามแนวคิด
ปรัชญาอินเดีย  ดังจะพบได้ในกรณีอัคคัญญสูตรว่า เมื่อมนุษย์ผู้โลภเกิดขึ้นจากการกินง้วนดินก็
ค่อยมีพัฒนาการทางร่างกายที่ค่อยๆ หยาบขึ้นต่อมาก็ปรากฏเป็นเพศชายและหญิง พอมองดู
กันก็เกิดความกำหนัด ความเร่าร้อนขึ้นจึงเสพเมถุนธรรมกัน  หลังจากน้ัน เมื่อคนเริ่มทำบาป
อกุศลธรรมมากขึ้น  ข้าวปลาอาหารก็เริ่มหายากจึงเริ่มมีการขโมย  เมื่อมีการขโมยก็มีการทำ
ร้ายกันด้วยสิ่งของต่างๆ๑๖  ฉะน้ัน  ธรรมชาติการกระทำของมนุษย์ซึ่งกลายเป็นปัญหาทางจริย
ศาตร์ส่วนหน่ึงมาจากการกระตุ้นทางด้านความสัมพันธ์โดยความสัมพันธ์น้ันผูกพันกับสิ่งที่
ตนเองก็จริง  แต่ลักษณะท่าทีการควบคุมอารมณ์ที่มีต่อความสัมพันธ์น้ันเป็นเรื่องที่กลายเป็น
ปัญหา  จึงต้องมีการวางหน้าที่ว่าจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว  เป็นที่มาของการวางเป้าหมายชีวิต
ในเรื่อง “ธรรมะ” 
   ธรรมะในปรัชญาอินเดียน้ันหมายถึงหน้าที่ (duty) ในปรัชญาอินเดียถือเอาตาม
แนวคิดพระเวทที่แบ่งหน้าที่คนตามลำดับช้ันคือกษัตริย์ พราหมณ์  แพศย์ ศูทร๑๗ ในการ
พิจารณาเรื่องธรรมน้ันไม่ได้พิจารณาโดยความสัมพันธ์ (อัตถะ) และความรู้สึก (กามะ) ต่อสิ่งอ่ืน 
โดยธรรมะน้ันเป็นการโยงกันระหว่างบุคคลกับการทำตามหน้าที่ จารวากวิจารณ์ว่า  “ธรรมะ” 
น้ันไม่มีหลักฐานทางการรับรู้ได้ที่ยืนยันได้ว่าการที่เราปฏิบัติตามธรรมหรือหน้าที่แล้วจะทำให้
เรากลายเป็นคนมีเมตตาหรือไม่มีเมตตาไปได้  เพราะความเข้าใจหน่ึงของมนุษย์น้ันต้องมาจาก
ฐานการรับรู้ (perception) ลองจินตนาการว่าถ้าเราได้ความดีมาจากการปฏิบัติตามหน้าที่ด้วย
การปิดหูหรือตาเสีย  เราก็จะพบกับความดีเป็นผลตอบแทนในอนาคตได้ก็จริง  แต่น่ันเท่ากับว่า
เราไม่ได้รู้อะไรเพ่ิมมากขึ้นเลย  ฉะนั้น คนที่มีธรรมะคือคนที่รับผิดชอบต่อสิ่งอ่ืน  แต่ก็ไม่ได้เป็น
นายตัวเองยังถูกครอบงำด้วยกฎเกณฑ์บางอย่างทำให้คนที่มีคุณธรรมในปรัชญาอินเดียเป็นแค่ผู้
เฝ้ามองตนเอง  เป็นทาสของความคิดและขาดการสร้างสรรค์ชีวิตที่ตนเองเป็นผู้กำหนดรูปแบบ
และศีลธรรมด้วยตนเอง๑๘  ในกรณีดังกล่าวพุทธจริยศาสตร์ถือว่าหน้าที่น้ันต้องสอดคล้องกับ
เรื่องศีลเป็นพ้ืนฐานกล่าวคือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทรผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์  เว้นขาด
จากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้  เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม  เว้นขาดจากการ

 

 ๑๕ ม.มู, (ไทย) ๑๒/๔๘๒/๕๒๓. 
 ๑๖ อ่านรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๒๐-๑๒๙/๘๙-๙๖.  
 ๑๗ Samiran Chandra Chakrabarti, The concept of Purusarthas, p.xiv. 
 ๑๘ Karl H. Potter, Presuppositions of India’s Philosophy, pp.14.15 
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พูดเท็จ  เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด  เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ  
ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของเขา  มีจิตไม่พยาบาท...หากดำรงอยู่ในธรรมขาวแบบน้ีได้วิญญูชนจะ
สรรเสริญ  แต่หากยังคงฆ่าสัตว์ เป็นต้นอยู่ก็จะอยู่ในธรรมดำที่ถูกติเตียน๑๙  สถานะของคนมี
ธรรมในพุทธจริยศาสตร์จึงช้ีไปที่การมีศีลเป็นพ้ืนฐานและซึ่งถูกเรียกว่าเป็นธรรมขาว  เพราะไม่
ตกเป็นทาสความอยากของตนเองท่ีวางท่าทีทางด้านความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ รอบตัวที่แตกต่าง
กันไป  และอีกแง่หน่ึงการมีธรรมจะมีคนสรรเสริญหรือยกย่อง  ซึ่งสถานะของการยกย่องน้ัน
กลายเป็นลักษณะลักษณะที่สำคัญของคนมีศีล๒๐  และมีข้อสังเกตหน่ึงระหว่างสถานะทาง
พ้ืนฐานของศีลจะถูกอ้างถึงลักษณะของผู้ที่ทุศีลหรือคนท่ีทำผิดก่อน  เพราะสิ่งที่ถูกพิจารณาว่า
เป็นพ้ืนฐานของสิ่งใดก็ตามต้องเริ่มต้นจากการเห็นสิ่งที่ผิดปกติก่อนแล้วจึงค้นหาวิธีการท่ีจะทำ
ให้เป็นปกติ๒๑   ซึ่งพุทธจริยศาสตร์ก็วางแนวคิดเรื่องศีลน้ันไว้ในลักษณะที่ถือความปกติเป็น
หลัก เช่นกรณีการฆ่าสัตว์เพ่ือกินอาจมองได้ว่าเป็นเรื่องปกติก็ได้  ผิดปกติก็ได้  เพราะตาม
ธรรมชาติของชีวิตต้องกินและสัตว์น้ันก็อาจตกอยู่ใต้กลไกลเชิงนิเวศวิทยาที่หากสัตว์ไม่ถูกกิน
โดยมนุษย์ก็จะล้นโลก เช่นเดียวกับสัตว์กินกันเอง หรือสัตว์กินพืชทั้งหมดเป็นกลไกทาง
ธรรมชาติ๒๒  ถ้ามองมุมน้ีการฆ่าก็กลายเป็นเรื่องปกติไป  ขณะที่การฆ่าสัตว์อีกมุมหน่ึง
กลายเป็นเรื่องศีลธรรม  เพราะเป็นเรื่องการเบียดเบียนในกรณีน้ีพุทธจริยศาสตร์มองว่าเป็น
เรื่องการฆ่าด้วยความเจาะจง เช่นเลี้ยงสุกรและเน้ือเป็นต้นไว้ขายอย่างน้ีถือว่าผิด๒๓  การระบุ
ความสัมพันธ์ของสัตว์และท่าทีของมนุษย์จึงกลายเป็นเรื่องที่พุทธจริยศาตร์ให้ความสำคัญ  หาก
ท่าทีน้ันเป็นเรื่องเจาะจงการเบียดเบียนจะถูกพิจารณาว่าเป็นปัญหาทางจริยศาสตร์ทันทีเพราะ
เป็นเรื่องที่ผิดปกติ  ซึ่งท่าที่ดังกล่าวน้ีพุทธจริยศาสตร์ถือว่าอยู่บนฐานของการกำหนดท่าทีทาง
สังคม 

 

 ๑๙ อ่านรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๕/๑๑๖/๘๕-๘๗. 
 ๒๐ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๕๐/๙๔. 
 ๒๑ คำว่า ปกติ เป็นความหมายหน่ึงของศีล ดังข้อความในอรรถกถาว่า ช่ือว่า  ศีล  
ด้วยอรรถว่า  ปกติ  อธิบายว่าความเป็นผู้มีกายกรรมเป็นต้นเรียบร้อย  ด้วยสามารถแห่งความ
เป็นผู้มีศีลบริสุทธ์ิ  อ้างใน ขุ.อิติ.อ. (ไทย) ๑/๔/๖๐๖. 
 ๒๒ สมภาร พรมทา, กิน : มุมมองของพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โครงการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๔๗), หน้า ๑๒๔. 
 ๒๓ การค้าขายสัตว์ (มังสวณิชชา)  เป็นหน่ึงในการค้าขายที่ไม่ควรทำ  อ้างใน 
องฺ.ปญฺจก.อ. (ไทย) ๓/๓๗๗. 



๖๒  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

 สรุป  แนวคิดสัมพัทธนิยมแบบพุทธจริยศาสตร์เริ่มต้นจากการเข้าใจว่าชีวิตน้ันคือ
ใจที่ต้องการพัฒนาไปสู่เป้าหมายซึ่งเก่ียวข้องกับสิ่งต่างๆ รอบตัว  ซึ่งแนวคิดน้ีไม่จำต้องอธิบาย
ภายใต้การถูกควบคุมด้วยอำนาจทางธรรมชาติใดๆ ทั้งสิ้น  แต่เป็นเรื่องของเง่ือนไขที่ยอมรับว่า
ตนเองหรือปัจเจกบุคคลเป็นศูนย์กลางที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมองค์ประกอบ๒๔  ศีลธรรมจึง
ถูกนำมาพิจารณาภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าว  โดยโยงกันแบบมีเง่ือนไข  กล่าวคือถ้าเรา
ต้องการมีสังคมท่ีเต็มไปด้วยความสงบ ทุกคนสามัคคีกัน  มีความสุขน้ันมาจากผลของความที่ทุก
คนมีหลักศีลธรรมเป็นพ้ืนฐาน  ฉะน้ัน พุทธจริยศาสตร์น้ันพิจารณาภายใต้แนวคิดของกรรมน้ีจึง
สัมพันธ์กันและมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได้เมื่อพิจารณาความดีทางจริยธรรมบนรากฐานของศีล 
๕๒๕  การพิจารณาตามเง่ือนไขน้ีพุทธจริยศาตร์จึงถูกมองว่ามีธรรมชาติเป็นสัมพัทธนิยม  เพราะ
วางหลักการประพฤติหรือจริยธรรมว่าต้องสอดคล้องกับสิ่งต่างๆ ที่ตนเองเข้าไปเก่ียวข้อง  และ
เมื่อทำบางอย่างไปแล้วทำให้เกิดผลตามมา  ฉะน้ัน  สัมพัทธนิยมที่พุทธจริยศาสตร์นำมา
พิจารณาจึงวางไว้เป็นกฎแบบวินัยแบบพระภิกษุและศีลของฆราวาส 
 ๓.๑.๒ กลุ่มสัมบูรณนิยม (Absolutism)  ในปรัชญาอินเดียที่วางเป้าหมายสูงสุด
เรื่องของโมกษะคือเป็นการหลุดพ้นพันธะที่มีต่อร่างกายว่าเป็นความดีอันสูงสุด  เป็นการ
ตระหนักแน่ว่าการกระทำจะช่ัวหรือดีก็ตาม  ถ้าทำไปด้วยต้องการความสนุกเพลิดเพลินในวัตถุ
ก็จะก่อให้มีการเกิดอีกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  เมื่อคนเข้าใจว่า ความเพลิดเพลินทางโลกทั้งหมดน้ัน
คลุกเคล้าไปด้วยความทุกข์  เลยทำให้เบ่ือหน่ายชีวิตในโลกน้ี  เขาจะพยายามควบคุมความ
อยากของตน  งดเว้นการกระทำที่ต้องห้ามและทำแต่สิ่งที่จะก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใน
อนาคต ฉะน้ัน โอกาสแห่งการเกิดอีกและความผูกมัดต่างๆ ก็จะถูกขจัดออกไป๒๖  ในพุทธจริย
ศาสตร์เองพิจารณาความจริงสูงสุดคือนิพพานหรือความดับทุกข์ว่าเป็นการขจัดเง่ือนไขในการ
เกิดอีก  ซึ่งหลักดังกล่าวถูกอธิบายด้วยเง่ือนไขในแง่ของสภาวะที่เป็นจริง (ตถตา) คือความจริงที่
ไม่ขึ้นกับเง่ือนไขใดๆ เป็นเช่นน้ันเอง เมื่อบุคคลถึงความจริงดังกล่าวจะพบว่าเป็นสิ่งไม่มีเง่ือนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น  ดังคำถาม-ตอบเร่ืองสภาวะของพระอรหันต์ถามว่า ก็ภิกษุผู้มีจิตพ้นวิเศษแล้วอย่าง
น้ี จะเกิดในที่ไหน?  ตอบว่า คำว่าจะเกิดดังน้ี ไม่ควรเลย  ถามว่า ถ้าเช่นน้ัน จะไม่เกิดขึ้นหรือ?   
ตอบว่า คำว่า ไม่เกิดดังน้ี ก็ไม่ควร  ถามว่าถ้าเช่นน้ัน เกิดก็มี ไม่เกิดก็มีหรือ?  ตอบว่า คำว่าเกิด
ก็มี  ไม่เกิดก็มี ดังน้ี ก็ไม่ควร  ถามว่า ถ้าเช่นน้ัน เกิดก็มิใช่ ไม่เกิดก็มิใช่หรือ?  ตอบว่าคำว่าเกิด

 

 ๒๔ Bijayananda Kar, The Philosophy of Lokayata : A Review and 
Reconstruction, (Delhi : Motilal Banarsidass Publishers, 2013), pp.57-58. 
 ๒๕ Damien Kneown, The Nature of Buddhist Ethics, p.12. 
 ๒๖ ดร.ธิเรนทรโมฮัน  ทัตตะ, ปรัชญาอินเดีย, แปลโดย สน่ัน ไชยานุกุล, พิมพ์ครั้ง
ที่ ๒, หน้า ๕๑๘-๕๑๙. 
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ก็มิใช่ ไม่เกิดก็มิใช่ ดังน้ี ก็ไม่ควร  เปรียบเหมือนไฟที่ลุกต่อหน้าน้ีต้องอาศัยเช้ือคือหญ้าและไม้  
ถ้าไฟจะดับไปต่อหน้าจะบอกได้ไหมว่า ไฟไปอยู่ที่ไหนกัน  ไม่มีใครบอกได้  เพราะไฟท่ีดับน้ันก็
แค่เช้ือไม่มีเท่าน้ัน๒๗ 
 การระบุสภาวะแบบตถตาเป็นการแสดงให้เห็นลักษณะของนิพพานเช่นกัน โดย
เก่ียวข้องทั้งในแง่อภิปรัชญาและจริยศาสตร์  คืออธิบายสภาวะนิพพานว่ามีกับไม่มีตามหลัก
ความเป็นจริง  และอธิบายในแง่เก่ียวกับบุคคลก็คือความดับทุกข์เป็นไปตามหลักจริยะ  ฉะน้ัน  
พุทธจริยศาสตร์จึงมีอธิบายควบคู่กันระหว่างความจริงกับจริยะ  ดังจะเห็นได้ว่าหลักนิพพานน้ัน
ปรากฏในหลักของอริยสัจ ๔ คือ 
 ๑. ทุกขอริยสัจ คือ ความเกิดก็เป็นทุกข์ ความแก่  ก็เป็นทุกข์ ความเจ็บไข้ก็เป็น
ทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์ ความประจวบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่ง
เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งน้ันก็เป็นทุกข์  โดยย่นย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์   
 ๒. ทุกขสมุทัยอริยสัจ คือตัณหาอันทำให้เกิดอีก ประกอบด้วยความกำหนัดด้วย
อำนาจความเพลิน มีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์น้ันๆ คือ กามตัณหา  ภวตัณหา วิภวตัณหา 
 ๓. ทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ตัณหาน่ันแลดับ โดยไม่เหลือ  ด้วยมรรคคือวิราคะ สละ 
สละคืน ปล่อยไป ไม่พัวพัน   
 ๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ น้ีแหละ คือ ปัญญาอัน
เห็นชอบ  ความดำริชอบ  เจรจาชอบ  การงานชอบ  เลี้ยงชีวิตชอบ  พยายามชอบ  ระลึกชอบ  
ต้ังจิตชอบ๒๘   
 เมื่อว่าโดยย่อแล้วหลักทั้ง ๔ น้ันเหลือเพียงแค่ทุกข์กับความดับทุกข์  แต่ทุกข์และ
ความดับทุกข์น้ันเป็นสภาวะที่เน่ืองกับแนวคิดทางด้านความมีอยู่และไม่มีอยู่ตามเหตุปัจจัย
โดยนัยยะน้ีดูจะสัมพันธ์กันในแง่ทางอภิปรัชญา  แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นทั้งข้อฝึกปฏิบัติ
และบ่งบอกถึงการพัฒนา  เป็นการผสมกันระหว่างศาสนาและจริยศาสตร์ที่แยกกันไม่ได้  สิ่ง
สุดท้ายไม่ใช่จุดจบในตัวเอง  แต่หมายถึงการนำไปสู่สถานะที่สูงขึ้นซึ่งเป็นสภาวะสมบูรณ์๒๙ 
แนวคิดดังกล่าวพระพรหมคุณาภรณ์เรียกกฎธรรมชาติว่า มัชเฌนธรรม คือธรรมที่เป็นกลาง  
และเรียกการปฏิบัติตามกฎธรรมชาติน้ันว่า มัชฌิมาปฏิปทา  โดยอธิบายว่า  "วิธีปฏิบัติของ
มนุษย์จะต้องสอดคล้องกับกระบวนการของธรรมชาติ  หรือการปฏิบัติของมนุษย์จะต้องให้ผล
เกิดขึ้นตามกระบวนการของธรรมชาติ  วัตถุประสงค์ที่ต้องการจึงจะสำเร็จหลักการในเร่ืองน้ี  
คือ เรียนรู้เข้าใจกระบวนการของธรรมชาติ  แล้วปฏิบัติตามวิธีการของมนุษย์  ให้เป็นไปตาม

 

 ๒๗ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๔๙-๒๕๑/๑๙๐-๑๙๒. 
 ๒๘ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔/๑๖. 
 ๒๙ Damien Kneown, The Nature of Buddhist Ethics, p.12-13. 



๖๔  
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ความรู้ความเข้าใจน้ัน"๓๐  ฉะน้ัน   พุทธจริยศาสตร์จึงต้ังอยู่บนฐานการพิจารณาสิ่งที่เก่ียวข้อง
กับบุคคลทั้งในฐานะความจริงและจริยะคือความเป็นกลาง  เช่นกรณีการพิจารณาเรื่อง 
"อาหาร"  อาหารไม่ใช่เป้าหมาย  แต่อาหารเก่ียวข้องกับบุคคลในแง่ของความดับทุกข์  เราจึง
พิจารณาอาหารนั้นในฐานะเป็นกลางที่เรียกว่า "โภชเน มัตตัญญุตา" คือความรู้จักประมาณใน
การบริโภค ด้วยการพิจารณาอาหารน้ันว่ามิใช่เพ่ือจะเล่น  มิใช่เพ่ือจะมัวเมา  มิใช่เพ่ือจะตบ
แต่งร่างกายเลยบริโภคเพียงเพ่ือร่างกายดำรงอยู่  เพ่ือให้ชีวิตเป็นไป  เพ่ือบรรเทาความลำบาก
เพ่ืออนุเคราะห์พรหมจรรย์เท่าน้ัน  ด้วยอุบายน้ี  เราจะป้องกันเวทนาเก่า  ไม่ให้เวทนาใหม่
เกิดขึ้น  และความเป็นไปแห่งชีวิต  ความไม่มีโทษ  ความอยู่สบายจักมีแก่เรา๓๑  การพิจารณา
แบบน้ีทำให้ความทุกข์ในแง่กายภาพหมดไป  ทั้งทำให้ความทุกข์ในแง่ของจิตใจหมดไปด้วย  
วิธีการดังกล่าวจึงเป็นการดับเง่ือนไขของเหตุที่จะทำให้ความทุกข์เกิด   
 แต่เมื่อมองในลักษณะของผลที่เกิดขึ้นคือทุกข์น้ันดับไปก็สามารถพิจารณาได้อีกว่า
การปฏิบัติตามทางสายกลางทำให้เกิดการเข้าใจสภาวะคือเป็นกลางระหว่างความมีกับไม่มีไป
ด้วย  โดยโยงความหมายระหว่างการปฏิบัติกับสภาวะความเป็นจริงน้ันว่าเป็นอันเดียวกัน  
ฉะน้ัน  เมื่อกล่าวพุทธจริยศาสตร์ในแง่ของสัมบูรณนิยมจึงเป็นการพิจารณาว่าความเป็นจริงกับ
การปฏิบัติน้ันไม่ได้แยกจากกัน  และไม่ได้ยืนยันลักษณะตัวตนของผู้ปฏิบัติในน้ัน  เพียงแต่
ยืนยันลักษณะที่เป็นกลางเท่าน้ันที่เกิดขึ้น     
 สรุป พุทธจริยศาสตร์ในแง่ของสัมบูรณนิยมจึงอธิบายถึงลักษณะนิพพานว่าพูดถึง
สภาวะท่ีมีอยู่และไม่มีอยู่ในลักษณะที่เป็นอภิปรัชญาโดยเช่ือมโยงกับหลักจริยะเป็นอันเดียวกัน
คือความเป็นกลาง  เมื่อกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหน่ึงก็เป็นอันเช่ือมโยงไปสู่หลักการทั้ง ๒ น้ีควบคู่กันไป
ด้วย  ฉะน้ัน  ธรรมชาติของพุทธจริยศาสตร์จึงมีปรากฎท้ังในแง่ของสัมพัทธนิยมที่วางฐานบน
ความสัมพันธ์และการแสดงอารมณ์ต่อสิ่งภายนอก กฎน้ีถูกอธิบายด้วยเรื่อง "ศีล" หรือ "วินัย" 
กับข้ อป ฏิ บั ติที่ เ ก่ี ย วข้ อ งกับหลั กความจ ริงสู งสุ ดคื อ นิพพาน  กฎ น้ีถู กอ ธิบาย ด้วย 
"มัชฌิมาปฏิปทา" หรือข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง 
 
 
 
 

 

 ๓๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ 
๓๓, (กรุงเทพมหานคร : ผลิธัมม์, ๒๕๕๕), หน้า ๕๑๔. 
 ๓๑ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๙๖/๖๓. 



๖๕ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

 ๓.๒ ความดีในทัศนะของพุทธจริยศาสตร์   
 ความดีในพุทธจริยศาสตร์อธิบายไว้โดยตรงกับคำว่า กุศล,สุคติ,สัมมา โดยความดี
เป็นเรื่องของเหตุในโลกคือกุศล และผลคือทั้งเป็นปัจจุบันและอนาคต  รวมถึงข้อปฏิบัติที่จะทำ
ให้เกิดความดีแบบโลกุตตระด้วย  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ๓.๓.๒.๑ ความดีในสถานะที่เป็นเหตุเรียกว่า กุศล  ซึ่งกุศลน้ันส่วนหน่ึงของคำว่า 
ศีลธรรม หรือธรรมจริยา ซึ่งเป็นลักษณะการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เป็นทั้งข้อห้ามและข้อควร
ปฏิบัติไปพร้อมกัน  ซึ่งกุศลในที่น้ีแบ่งได้เป็น ๑๐ อย่างเรียกว่ากุศลกรรมบถ คอื 
 ก.  ปาณาติปาตา เวรมณี  เจตนาเคร่ืองเว้น จากการยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป 
 ข.  อทินนาทานา เวรมณี  เจตนาเคร่ืองเว้น จากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ 
 ค.  กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี  เจตนาเคร่ืองเว้น จากการประพฤติผิดในกาม 
 ง.  มุสาวาทา เวรมณี  เจตนาเคร่ืองเว้น จากการพูดเท็จ 
 จ.  ปิสุณาย วาจาย เวรมณี  เจตนาเคร่ืองเว้น จากการพูดส่อเสียด 
 ฉ.  ผรุสาย วาจาย เวรมณี  เจตนาเคร่ืองเว้น จากการพูดคำหยาบ 
 ช.  สัมผัปปลาปา เวรมณี  เจตนาเคร่ืองเว้น จากการพูดเพ้อเจ้อ 
 ซ.  อนภิชฌา  ความไม่โลภอยากได้ของเขา 
 ฌ.  อัพยาบาท  ความไม่ปองร้ายเขา 
 ญ.  สัมมาทิฏฐิ  ความเห็นชอบ๓๒ 
 ความดีเป็นองค์ประกอบของทุกการกระทำซึ่งสัมพันธ์กับหลักศีล กล่าวคือ  เมื่อ
บุคคลน้ันไม่ว่าจะเป็นใครเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ เป็นผู้
เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ เป็นผู้เว้นขาดจากการพูด 
ส่อเสียด เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ  ไม่ละโมภมาก 
ไม่คิดปองร้ายผู้อ่ืน มีความเห็นชอบ จึงเข้าใจว่าธรรมเหล่าใดเป็นกุศล นับว่าเป็นกุศล เป็นธรรม  
ไม่มีโทษ นับว่าเป็นธรรมไม่มีโทษ เป็นธรรมที่ควรเสพ นับว่าเป็นธรรมท่ีควรเสพ ควรเป็นอริย
ธรรม ควรนับว่าเป็นอริยธรรม เป็นธรรมขาว มีวิบากขาว วิญญูชนสรรเสริญ๓๓  กุศลจึงเป็นการ
ปฏิบัติตนตามหลักศีลซึ่งมีลักษณะไม่ล่วงละเมิดผู้อ่ืน  แต่ลักษณะการล่วงละเมิดดังกล่าวเป็น
เรื่องของจิตใจเป็นอันดับแรก  กล่าวคือกุศลกรรมบถ ๗ ข้อต้นล้วนมีเจตนาเป็นพ้ืนฐาน  ส่วน ๓ 
ข้อท้ายน้ันเป็นเรื่องใจที่ประกอบด้วยกุศลมูล ๓ คือ ไม่โลภ (อโลภะ) ไม่โกรธ (อโทสะ) และไม่
หลง (อโมหะ) ซึ่งประกอบกับในทำให้ใจน้ันต้ังอยู่บนฐานแห่งความดี (กุศล)   

 

 ๓๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๖๐/๒๔๖. 
 ๓๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๕๓/๖๓. 



๖๖  
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 เจตนาเป็นฐานของความดีและความรู้สึกว่าดีในการทำกรรมแต่ละอย่าง กล่าวคือ  
เจตนาว่าเป็นกรรม  เพราะบุคคลคิดแล้วจึงกระทำกรรมด้วยกาย ด้วยวาจาด้วยใจ๓๔  ฉะน้ัน 
พุทธจริยศาสตร์พิจารณาความดีในแง่น้ีของเหตุอันสั่งสมเจตนาที่เป็นกุศล  แต่ที่น่าสังเกตคือว่า  
ความดีน้ันไม่ใช่การทำดีแต่เป็นการสร้างเจตนาท่ีดีด้วยการละเว้นจากความช่ัว  เพราะ
หลักเกณฑ์การอธิบายความดีน้ันต้องสอดคล้องกับการฝึกฝนใจให้หลีกหนีความช่ัวก่อน  วิธีการ
น้ีปรากฏดังคำอธิบายดังคำอธิบายของพระสิริมังคลาจารย์ในมังคลัตถทีปนีเรื่องว่าทำไมในมงคล
สูตรจึงกล่าวถึงการไม่เสพคนพาลก่อนการเสพบัณฑิต  เพราะถ้าพระพุทธเจ้าตรัสถึงการเสพ
บัณฑิตก่อน  ความหมายของคนพาล คนทั่วไปจะไม่เข้าใจ  พระพุทธเจ้าทรงประสงค์จะให้คน
ทั่วไปเข้าใจการเสพคนพาลก่อน เพราะเมื่อเข้าใจการไม่เสพคนพาลก็จะเข้าใจการเสพบัณฑิตไป
ด้วย๓๕  ฉะน้ัน ความดีจึงเป็นเรื่องของใจท่ีสั่งสมเจตนาที่เป็นกุศลด้วยการเว้นจากความช่ัวหรือ
การทำช่ัว 
 ๓.๓.๒.๒ ความดีในสถานะที่เป็นผล เรียกว่า สุคติ  พุทธจริยศาสตร์ได้อธิบาย
ความหมายของความดีด้วยผลท่ีเกิดขึ้นในภพที่เก่ียวข้องกับโลกและสวรรค์ ๒ แบบ คือ 
 ก. ความดีเป็นผลของปัจจุบันในโลก  การกระทำกุศลน้ันมีผลร่วมในปัจจุบัน  กรณี
ผู้มีศีลจะได้รับผลทันทีในปัจจุบันคือ  คนมีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล จะได้รับผลที่เป็นปัจจุบันคือ 
ได้รับกองโภคะใหญ่ อันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ มีเกียรติศัพท์อันงามของคนมีศีล ถึงพร้อม
แล้วด้วยศีล ย่อมขจรไป  คนมีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล จะเข้าไปสู่บริษัทใดๆ คือ  ขัตติยบริษัท 
พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท หรือสมณบริษัท ย่อมองอาจ  ไม่เก้อเขิน๓๖   ข้อสังเกตหน่ึงของ
การได้รับผลในปัจจุบันคือลักษณะความดีน้ันจะสัมพันธ์กับสิ่งที่ เรียกว่า โลกธรรม ซึ่ง
ประกอบด้วยลักษณะสิ่งที่ตรงข้ามกัน ๘ อย่าง ๔ คู่ คือ มีลาภ ไม่มีลาภ  มียศ ไม่มียศ นินทา 
สรรเสริญ สุข ทุกข์๓๗  โดยโลกธรรมเป็นการระบุถึงลักษณะการได้รับได้รับผลที่เป็นปัจจุบัน  
เป็นเรื่องที่รับรู้ได้ผ่านประสาทสัมผัสและเป็นเง่ือนไขที่ทำให้รู้ว่าเป็นความดีเกิดขึ้น 
 ข. ความดีมีเวทนาในอนาคต  สวรรค์เป็นเครื่องยืนยันของการกระทำดีเน่ืองจาก
การผลของเวทนา  กรณีผู้มีศีลจะได้รับผลต่อเน่ืองจากเวทนา  กล่าวคือคนมีศีล ถึงพร้อมแล้ว

 

 ๓๔ องฺ.ฉกฺก (ไทย) ๒๒/๓๓๔/๓๖๙. 
 ๓๕ สิริมังคลาจารย์, มังคลัตถทีปนี แปล เล่ม ๑, แปลโดย คณะกรรมการแผนก
ตำรามหามกุฎราชวิทยาลัย,พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย,๒๕๕๐), 
หน้าที่ ๗๙. 
 ๓๖ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๘๐/๗๖. 
 ๓๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๗/๒๓๔. 
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ด้วยศีล ย่อมไม่หลงทำกาละ คนมีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล เบ้ืองหน้าแต่ตายเพราะ กายแตก 
ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์๓๘  ข้อความน้ีได้รับการอธิบายเปรียบเทียบว่าเหมือนบุรุษคนหน่ึงทำ
ความชอบไว้แก่พระเจ้าแผ่นดิน  จนได้พระราชทานบำเหน็จ  และเพราะบำเหน็จน้ันทำให้เขา
อ่ิมเอมบริบูรณ์เป็นผลที่เป็นปัจจุบัน  แต่หลังจากน้ันเมื่อเขาได้คำนึงถึงว่า เราได้ทำความชอบไว้
แด่พระเจ้าแผ่นดิน  ในกาลก่อนแล้วพระเจ้าแผ่นดินทรงยินดีแล้วพระราชทานบำเหน็จให้เรา  
เราได้เสวยเวทนานี้มีการได้ทำความชอบน้ันเป็นเหตุ  หรือเหมือนกับบุรุษคนหน่ึงได้ทำกุศลไว้
แล้ว  ครั้งสิ้นชีพแล้วก็ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์  บุรุษน้ันก็บำเรอตนให้อ่ิมเอิบบริบูรณ์ด้วย
สมบัติอันเป็นทิพย์ ต่อมาบุรุษน้ันมาคำนึงถึงว่า ตนได้ทำกุศลกรรมไว้ในปางก่อน จึงได้เสวย
เวทนาน้ี  เพราะมีการได้ทำกุศลกรรมน้ันเป็นเหตุ เวทนามีลักษณะรู้สึกและมีลักษณะเสวยแบบ
น้ี๓๙  
 ฉะน้ัน ความดีในพุทธจริยศาสตร์จึงพิจารณาร่วมกันกับภพท่ีเป็นสุคติคือโลกและ
สวรรค์  โดยพิจารณาผลที่เป็นปัจจุบันในโลก  และเวทนาต่อสิ่งที่ได้รับว่าเป็นสุขน้ันในอนาคต  
โดยพิจารณาจากความสุขในสวรรค์สืบเน่ืองจากความคิดคำนึงถึงความดีที่ได้ทำไปแล้ว   
 ๓.๓.๒.๓  ความดีในสถานะข้อปฏิบัติที่เช่ือมระหว่างเหตุคือกุศลกับผลคือสุคติ  
เรียกว่า สัมมา แปลว่า ชอบ ซึ่งประกอบในหลักการดังน้ี ๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ ๒. สัมมา
สังกัปปะ ดำริชอบ  ๓ . สัมมาวาจา เจรจาชอบ  ๔ . สัมมากัมมันตะ การงานชอบ   ๕ .  
สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ  ๖. สัมมาวายามะ พากเพียรชอบ  ๗.  สัมมาสติ ระลึกชอบ ๘. 
สัมมาสมาธิ ต้ังจิตมั่นชอบ  ทั้งหมดน้ีรวมเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่าข้อปฏิบัติแบบสาย
กลาง  โดยทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่เช่ือมโยงระหว่างกุศลจิตนำไปสู่การปฏิบัติดีดีที่เรียกว่า 
สุจริต๔๐  และเมื่อความดีเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยความเห็นชอบจึงเช่ือมไปสู่ผลคือสุคติโลกสวรรค์  
กล่าวคือ  ผู้ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เป็นสัมมาทิฐิ  ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจ
สัมมาทิฎฐิ เพราะยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฎฐิ เป็นเหตุ เบ้ืองหน้าแต่ตายเพราะกาย

 

 ๓๘ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๘๐/๗๖. 
 ๓๙ มหามกุฎราชวิทยาลัย, มิลินทปัญหา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหา
มกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๗๐-๗๑. 
 ๔๐ สุจริต คือ ความประพฤติชอบ ได้แก่ กายสุจริต ได้แก่  ปาณาติปาตา เวรมณี 
อทินนาทานา เวรมณี  กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี  ส่วนวจีสุจริต ได้แก่ มุสาวาทา เวรมณี  ปิ
สุณาย วาจาย เวรมณี ผรุสาย วาจาย เวรมณี  สัมผัปปลาปา เวรมณี  ส่วนมโนสุจริตได้แก่ 
อนภิชฌา  อัพยาบาท  สัมมาทิฏฐิ   
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พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

แตก ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์๔๑  ความดีในลักษณะสัมมาทิฏฐิน้ียังต่อเช่ือมไปสู่การดับต้นตอ
ของธรรมชาติที่มนุษย์มีคือกรรมท่ีต้องกระทำอยู่ตลอดเวลาผ่านกายวาจาและใจ  ไม่สามารถ
ปฏิเสธความเป็นจริงดังกล่าวได้  และความทุกข์ที่เป็นลักษณะเปลี่ยนแปลงประจำสังขาร  โดย
เง่ือนไขเหล่าน้ีเป็นความเป็นจริงที่มนุษย์มีแต่เดิม  การจะทำให้ทั้งสองอย่างน้ีไม่มีอิทธิพลต่อ
จิตใจท่ีเป็นบ่อเกิดอกุศลคือความไม่ดีขึ้นจึงต้องมีการปฏิบัติที่ชอบมากขึ้นตามองค์ทั้ง ๘ ให้
ครอบ คือ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  ประการน้ีแล คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ 
เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งกรรม อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการน้ีแล คือ 
สัมมาทิฎฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งทุกข์๔๒ ฉะน้ัน ความดีในลักษณะ
ของความชอบ (สัมมา) ต่อเช่ือมระหว่างเหตุและผลน้ันจึงเป็นเรื่องของความเห็นว่าชอบ 
(สัมมาทิฏฐิ) จะช่วยป้องกันตัวเองจากอกุศลมูลที่เป็นต้นต่อของความไม่ดีทั้งหมดจนนำไปสู่
เวทนาที่ชอบด้วยการระลึกรู้ถึงความชอบนั้นเป็นกุศลทำให้เป็นผลที่เป็นสุคติ  และเมื่อปฏิบัติ
แนวทางที่ชอบนั้นต่อไปจะเกิดเป็นทางสายกลางที่ช่วยดับธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องทำกรรม
ตลอดเวลาผ่านทางกาย วาจาและใจ  และมีความเปล่ียนแปลงทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ตามหลัก
ของทุกข์ซึ่งเป็นต้นตอที่ให้ทำกรรมต่างๆ  การดับธรรมชาติเหล่าน้ีได้จึงเป็นความดีในลักษณะที่
พุทธจริยศาสตร์ประสงค์ไว้ 
 
 ๓.๓ เกณฑ์การตัดสินความดี 
 ความดีในทางพุทธจริยศาสตร์พิจารณาจากเรื่องของ “กุศลธรรม”  หรือธรรมอัน
เป็นฝ่ายแห่งความดีเน้นไปที่หลักกรรมเป็นหลัก  โดยหลักเกณฑ์เรื่องกรรมน้ันประกอบด้วย ๓ 
ส่วน คือ กิเลส กรรม วิบาก  เมื่อกิเลสน้ันคือเจตนาที่ประกอบด้วยกุศลธรรมเป็นเหตุให้ทำกรรม
ต้องมีผลตามมาเสมอ  กล่าวคือ  กุศลธรรมอันเป็นเหตุเพ่ือให้เกิดกรรม ๓ อย่าง คือ อโลภะ 
อโทสะ อโมหะ โดยอธิบายถึงกุศลในแง่ของกรรม  กล่าวคือ  กรรมใดซึ่งบุคคลทำด้วยความไม่
โลภ เกิดแต่ความไม่โลภ มีความไม่โลภเป็นเหตุ มีความไม่โลภเป็นแดนเกิด กรรมน้ันเป็นกุศล
กรรมน้ันไม่มีโทษ กรรมน้ันมีสุขเป็นผล กรรมน้ันเป็นไปเพ่ือความดับกรรมกรรมน้ันไม่เป็นไป
เพ่ือเกิดกรรมต่อไป กรรมใดซึ่งบุคคลทำด้วยความไม่โกรธ เกิดแต่ความไม่โกรธ มีความไม่โกรธ
เป็นเหตุ มีความไม่โกรธเป็นแดนเกิด กรรมน้ันเป็นกุศล กรรมน้ันไม่มีโทษ กรรมน้ันมีสุขเป็นผล 
กรรมน้ันเป็นไปเพ่ือความดับกรรม กรรมน้ันไม่เป็นไปเพ่ือเกิดกรรมต่อไป  กรรมใดที่บุคคลทำ
ด้วยความไม่หลง เกิดแต่ความไม่หลง มีความไม่หลงเป็นเหตุ มีความไม่หลงเป็นแดนเกิด  กรรม

 

 ๔๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๖๘/๗๓. 
 ๔๒ องฺ.ฉกฺก (ไทย) ๒๒/๓๓๔/๓๖๘-๓๖๙. 
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น้ันเป็นกุศล กรรมน้ันไม่มีโทษ กรรมน้ันมีสุขเป็นผล กรรมน้ันเป็นไปเพ่ือความดับกรรม  กรรม
น้ันไม่เป็นไปเพ่ือเกิดกรรมต่อไป ธรรมชาติ ๓ อย่างน้ีเป็นเหตุให้เกิดกรรม๔๓  การอธิบายเรื่อง
กรรมจึงต้องสอดคล้องกับลักษณะการเข้าใจความหมายด้วยว่า  อะไรคือความดี อะไรคือความ
ช่ัว ดังคำถามตอบในกาลามสูตรว่า  ถาม  ความไม่โลภเมื่อเกิดขึ้นในภายในบุรุษ ย่อมเกิดเพ่ือ
ประโยชน์หรือเพ่ือสิ่งไม่เป็นประโยชน์  ตอบ เพ่ือประโยชน์ พระเจ้าข้า 
      ถาม ก็บุคคลผู้ไม่โลภ ไม่ถูกความโลภครอบงำมีจิตไม่ถูกความโลภกลุ้มรุมน้ี ย่อมไม่
ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่คบชู้ ไม่พูดเท็จ  สิ่งใดย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์เก้ือกูล เพ่ือความสุข สิ้น
กาลนาน บุคคลผู้ไม่โลภ ย่อมชักชวนผู้อ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างน้ัน 
 ถาม  จริงอย่างน้ัน พระเจ้าข้า 
      ถาม ท่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนความไม่โกรธ เมื่อเกิดขึ้นในภายใน
ของบุรุษ ย่อมเกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์หรือเพ่ือสิ่งไม่เป็นประโยชน์ 
      ตอบ เพ่ือประโยชน์ พระเจ้าข้า 
      ถาม บุคคลผู้ไม่โกรธ ไม่ถูกความโกรธครอบงำมีจิตไม่ถูกความโกรธกลุ้มรุมน้ี ย่อม
ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่คบชู้ ไม่พูดเท็จสิ่งใดเป็นไปเพ่ือประโยชน์เก้ือกูล เพ่ือความสุข สิ้นกาล
นาน บุคคลผู้ไม่โลภย่อมชักชวนผู้อ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างน้ัน 
      ตอบ  จริงอย่างน้ัน พระเจ้าข้า 
      ถาม  ท่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อน้ันเป็นไฉนความไม่หลง เมื่อเกิดขึ้นในภายใน
ของบุรุษ ย่อมเกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์หรือเพ่ือสิ่งไม่เป็นประโยชน์ 
      ตอบ เพ่ือประโยชน์ พระเจ้าข้า 
      ถาม  ก็บุคคลผู้ไม่หลง ไม่ถูกความหลงครอบงำมีจิตไม่ถูกความหลงกลุ้มรุมน้ี ย่อม
ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่คบชู้ ไม่พูดเท็จ สิ่งใดย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์เก้ือกูล เพ่ือความสุข 
สิ้นกาลนาน บุคคลผู้ไม่หลง ย่อมชักชวนผู้อ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างน้ัน 
 ตอบ จริงอย่างน้ัน พระเจ้าข้า๔๔  
      ลักษณะกุศลธรรมในที่น้ีก็คือ ไม่มีโทษ  ผู้รู้สรรเสริญ  ใครสมาทานทำให้บริบูรณ์
แล้ว เป็นไปเพ่ือประโยชน์เก้ือกูล เพ่ือความสุข  ฉะน้ัน  การเข้าใจว่าความดี คืออะไร จึงต้อง
ประกอบด้วย ๓ ส่วนคือ กิเลสที่เป็นเจตนาต้องประกอบด้วยกุศลธรรมคือ อโลภะ อโทสะ อโม
หะ กรรมที่ทำก็จะเป็นกุศลกรรมบถ  และมีผลคือ ความสุข 

 

 ๔๓ องฺ.ติก. ๒๐/๕๕๑/๒๔๙-๒๕๐. 
 ๔๔ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๕๐๕/๑๙๑-๑๘๒. 



๗๐  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

 ส่วนพุทธทาสภิกขุเสนอแนวการตัดสินความดีน้ันว่าผ่านเกณฑ์ที่พิจารณาจาก
ลักษณะการกระทำของปุถุชนกับพระอริยบุคคล  ทำให้ฐานความดีน้ันต่างกัน  กล่าวคือ   
 ก. ความดีแบบโลกิยะ เป็นการกระทำของปุถุชน  เป็นไปตามวิสัยของโลกคืออยู่ดี 
กินดีด้วยอาศัยธรรมะที่เราเรียกกันว่า มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ ตราบเท่าที่ยังอยู่ในวิสัยโลก  
ก็ยังอยู่ภายใต้อำนาจของความโลก ความโกรธ ความหลง  แม้ไม่ทำผิด ทำช่ัว  แต่ทำดีอยู่ก็ตาม  
หากสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามปรารถนา เช่นความตายจะมาถึงก็ร้องไห้อย่างน้ีเป็นต้น  แปลว่า เขา
เป็นคนดี มีความสุขตามวิสัยโลก 
 ข. ความดีแบบโลกุตตระ เป็นการกระทำของพระอริยเจ้า เป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่
อยู่เหนือวินัยคือมรรคผล นิพพาน มีจิตใจอยู่เหนือเรื่องโลก มีจิตใจว่างจากความรู้สึกว่าตัวกู 
ของกู มีจิตใจท่ีอิสระสูงสุด เข้าอยู่เป็นสิ่งเดียวกับความว่าง คือ ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เป็นไปตาม
กาลเวลา หรือตามเหตุปัจจัย๔๕ 
 ฉะน้ัน  ความดีของพุทธทาสภิกขุจึงพิจารณาจากเกณฑ์ของบุคคลเป็นสำคัญ  แม้
บุคคลน้ันจะมีกุศลธรรมเหมือนกัน  แต่หากบุคคลหน่ึงเป็นบุคคลธรรมดา กับอีกบุคคลหน่ึงเป็น
พระอริยบุคคล  กรรมและผลที่เกิดขึ้นย่อมต่างกันออกไป  กรณีภริยาพรานกุกกุฎมิตรที่บรรลุ
โสดาบันต้ังแต่เด็ก  แต่ทุกวันนางจะรับคำสั่งจากสามีให้เตรียมธนู ลูกศร นำหอก นำหลาว นำ
ข่ายมา  สามีที่เป็นนายพรานก็จะใช้ของที่นางมอบให้ไปฆ่าสัตว์ทุกวัน  หากเป็นปุถุชนจะถือว่า
เรื่องน้ีเป็นบาป  เพราะเจตนาของนางที่มอบของให้สามีย่อมนำไปสู่การฆ่า  แต่กรณีของนางน้ัน
พระพุทธเจ้าให้ทรงพิจารณานางในฐานะของพระโสดาบันที่ไม่มีจิตว่า จะให้สามีนำของเหล่าน้ี
ไปฆ่าสัตว์  เมื่อแผลในฝ่ามือไม่มี  ยาพิษน้ันก็ไม่อาจจะให้โทษแก่ผู้ถือยาพิษได้  เพราะยาพิษ
ย่อมไม่ซึมเข้าสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผล  ช่ือว่าบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาป แม้นำเครื่องประหาร
ทั้งหลายมีธนูเป็นต้นออกให้เพราะไม่มีอกุศลเจตนา๔๖ การพิจารณาความดีน้ีจึงเป็นเง่ือนไขของ
บุคคลเป็นหลัก  แต่ในแง่ที่เรากำลังพิจารณาอยู่น้ีปัญหาของเจตนาของพระอริยเจ้าอาจถูกสงสัย
จากปุถุชนได้  เมื่อเรานำเกณฑ์เรื่องกรรมแบบปุถุชนไปตีความหมาย เพราะปุถุชนต้อง
ตรวจสอบความดีทั้ง ๓ ส่วนคือกิเลสหรือเจตนา กรรม วิบาก แต่พระอริยบุคคลไม่จำเป็นต้อง
ตรวจสอบเจตนาเพราะล้วนเป็นกุศลอยู่แล้ว ฉะน้ัน การทำกรรมก็เพียงสักแต่ว่าทำเท่าน้ัน  

 

 ๔๕ พุทธทาสภิกขุ, พุทธทาสแนะแนวจริยธรรมร่วมสมัย ชุดที่ ๓ : จุดหมาย
ปลายทาง และตัวแท้ของจริยธรรม, หน้า ๑๕๓-๑๕๔. 
 ๔๖ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๒/๓/๔๐. 



๗๑ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

 ในส่วนของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้เกณฑ์การตัดสินความดีที่
ครอบคลุมทั้งระบบคือทั้งในแง่ตนเองและผู้อ่ืน  อีกทั้งบริบทที่เก่ียวข้อง  เพ่ือกำหนดสภาวะที่
เรียกว่า กุศลหรือความดี  ไว้ว่า  
 ก. ว่าโดยคุณโทษต่อชีวิต  หรือต่อจิตใจและบุคลิกภาพ  คือ เป็นสภาวะที่เก้ือกูล
แก่ชีวิตจิตใจหรือไม่เอ้ือหรือไม่ต่อคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมหรือบ่ันทอนคุณภาพและสมรรถภาพ
ของจิต  ทำให้กุศลธรรมทั้งอ่ืนลดถอย  ช่วยสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดีงามหรือไม่ 
 ข .  ว่าโดยคุณโทษต่อบุคคล  คือ เป็นการเบียดเบียนตนหรือไม่  ทำให้ตน
เดือดร้อนหรือไม่  เป็นไปเพ่ือทำลายหรืออำนวยประโยชน์สุขที่แท้จริงแก่ตน 
 ค.  ว่าโดยคุณโทษต่อสังคม  คือ เป็นการเบียดเบียนผู้ อ่ืนหรือไม่  ทำผู้ อ่ืนให้
เดือดร้อนหรือไม่  เป็นไปเพ่ือทำลายหรืออำนวยประโยชน์แก่ผู้อ่ืน  และแก่ส่วนรวม 
 ง.  ว่าโดยมโนธรรม  หรือโดยสำนึกอันมีตามธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ คือ 
พิจารณาเห็นด้วยความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีของตนเองว่า  การน้ันเมื่อทำแล้ว ตนเองติเตียนหรือ
กล่าวโทษตนเองได้หรือไม่ 
 จ.  ว่าโดยมาตรฐานทางสังคม  คือ ตามบัญญัติทางศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  
และสถาบันต่างๆ ทางสังคม  เช่น กฎหมาย เป็นต้น  ซึ่งขึ้นต่อการใคร่ครวญตรวจสอบ
กลั่นกรองของวิญญูทั้งหลาย  ตามกาลสมัยที่จะมิให้ถือกันไปโดยงมงายหรือผิดพลาด
คลาดเคลื่อน  ตลอดจนการใคร่ครวญแล้วยอมรับหรือไม่ของวิญญูเหล่าน้ันในแต่ละกรณี๔๗ 
 ฉะน้ัน  ผลของการกระทำจึงเป็นเกณฑ์วัดความดี  โดยเกณฑ์น้ีทำให้เห็นบริบทที่
เช่ือมโยงระหว่างความหมายของคุณและโทษอันเป็นผลของการกระทำน้ันเป็นหลัก  เพราะการ
คำนึงถึงผลที่จะเกิดตามมาจะเป็นการกำหนดการทำกรรมที่ดีหรือไม่ดี  ดังข้อความในคาถา
ธรรมบทว่า  
   "บุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลัง กรรมน้ันทำแล้วไม่ดี บุคคลมี
หน้าชุ่มด้วยน้ำตา  
 ร้องไห้อยู่ ย่อมเสพผลของกรรมใดกรรมน้ันทำแล้วไม่ดี บุคคลทำกรรมใดแล้ว ย่อม
ไม่เดือดร้อนใน 
 ภายหลัง กรรมน้ันแลทำแล้วเป็นดี บุคคลอันปีติโสมนัสเข้าถึงแล้ว ย่อมเสพผลแห่ง
กรรมใด กรรม 

 

 ๔๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ 
๓๓, หน้า ๒๖๒. 



๗๒  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

 น้ันทำแล้วเป็นดี คนพาลย่อมสำคัญบาปประดุจน้ำหวาน ตลอดกาลท่ีบาปยังไม่
ให้ผลแต่บาปให้ผลเมื่อใด  คนพาลย่อมเข้าถึงทุกข์เมื่อน้ัน"๔๘ 
 แต่ตราบที่ยังไม่แสดงผล  บุคคลอาจจะไม่ได้ 
 ส่วนอาร์ว่ี (Peter Harvey) ได้นำเสนอเกณฑ์การตัดสินในพุทธจริยศาสตร์ว่าการ
กระทำใดดี (กุศล) หรืออะไรไม่ดี (อกุศล) มาจาก ๓ หลักการคือ๔๙ 
 ก. แรงจูงใจหรือเจตนาของการกระทำ  เจตนาหรือแรงจูงใจที่เป็นกุศลคือว่าดี  ที่
ประกอบด้วยอกุศลถือว่าไม่ดี  พุทธจริยศาสตร์ได้อ้างความดีว่าคือกุศลมูลที่ประกอบด้วยความ
ไม่โลภ ไม่โกรธ และไม่หลง 
 ข. ผลกระทบโดยตรงของการกระทำในรูปแบบของผลที่เป็นทุกข์หรือความสุข  
โดยลักษณะหน่ึงคือความสอดคล้องจากผลกรรมอันนำไปสู่ทุกข์ คือการเกิดในอบาย ทุคติ 
วินิบาต นรก  และสุข  และสุขคือการได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์  พุทธศาสนาจริยศาสตร์ได้แยก
ความสุขไว้ ๓ ระดับ คือ 
 ๑)  กามสุข  เป็นความสุขทั่ว ๆ ไปที่นับว่ายังหยาบและไม่ย่ังยืน  เป็นความสุขทาง
สังคมเป็นเรื่องทางกายหรือทางวัตถุ คือเป็นความสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณ ๕ 
ประการ (รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส)  ที่น่าใคร่  น่าพอใจ  ชวนให้รัก  ชัดให้ใคร่  พาใจให้
กำหนัด๕๐   พุทธศาสนาจึงสอนในเรื่องการเสพกามสุขจะเป็นไปได้ด้วยดีต้องมี “ศีล” เป็นหลัก
ปฏิบัติ  และให้มีสติอยู่เสมอไม่มัวเมาประมาท  
 ๒)  ฌานสุข  เป็นความสุขที่เกิดจากการที่จิตบรรลุสมาธิถึงระดับหน่ึง  มิได้เกิด
จากประสาทสัมผัสทั้ง ๕ (ตา  หู  จมูก ลิ้น  กาย)  ที่เสพเสวยกับกามคุณทั้ง ๕ (รูป รส กลิ่น 
เสียง สัมผัส)  แต่เป็นการรับรู้จากจิตเป็นความนึกคิด มโนภาพ หรือสภาวะอะไรบางอย่าง ที่
เกิดจากการบรรลุรูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔๕๑  ฌานสุขน้ีแม้จะมิใช่ความสุขเกิดจากวัตถุ  แต่
ก็ยังต้องการบางสิ่งมาสนอง  จึงเป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่น  หรืออุปาทานดังน้ันจึงไม่เป็น
ความสุขขั้นสูงสุด  กล่าวคือ เป็นความสุขที่ปราณีตกว่ากามสุขแต่ยังมีสุขที่เหนือกว่า 

 

 ๔๘ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๕/๑๗. 
 ๔๙ Peter Harvey, An Introduction to Buddhist Ethics ,(UK : Cambridge 
University press,2000),p.46. 
 ๕๐ สํ.ส. (ไทย) ๑๘/๒๖๗/๒๙๖. 
 ๕๑ สํ.ส. (ไทย) ๑๘/๒๖๗/๒๙๖-๒๙๙. 
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 ๓)  นิพพานสุข  เป็นความสุขขั้นสูงสุด เรียกอีกว่า สัญญาเวทยิตนิโรธ๕๒ (สมาบัติ
ที่ดับสัญญาและเวทนา  เป็นสมาบัติสูงสุดที่พระอนาคามีกับพระอรหันต์เท่าน้ันทำให้เกิดขึ้น) 
เป็นประสบการณ์ที่รู้ได้เฉพาะตน  เป็นสภาวะที่สิ้นราคะ โทสะ โมหะ  หรือเป็นการเห็นโลก
ตามที่มันจริง  มิใช่เห็นโลกตามท่ีเราอยากให้เป็น  การควบคุมกิเลสตัณหาไว้ได้  จะทำให้คน
เห็นโลกตามจริง 
 ค.  การกระทำน้ันทำให้จิตใจพัฒนาขึ้นจนกระทั่งถึงนิพพาน  ความดีที่พัฒนา
ตนเองไปสู่ความหลุดพ้นได้น้ันเกิดจากการผ่านแนวคิดว่า “สังขารทั้งปลายไม่เที่ยงหนอ  มี
ความเกิดขึ้นและเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา  เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป  ความสงบวางแห่งสังขาร
เหล่าน้ัน  เป็นสุข”๕๓  ซึ่งเป็นเกณฑ์กำหนดลักษณะการกระทำดีตามหลักพุทธจริยศาสตร์ตาม
ศีลและกรรมบถอาศัยมัชฌิมาปฏิปทานำไปสู่ผลทั้งในโลกน้ีและโลกหน้า  รวมถึงเหนือโลก 
(โลกุตตระ) คือพระนิพพานในที่สุด  ดังข้อความว่า  "ก็สัมมากัมมันตะท่ียังเป็นสาสวะเป็นส่วน
แห่งบุญ  ให้ผลแก่ขันธ์ (ในชาติน้ีและชาติหน้า)  คือ  เจตนางดเว้นจากปาณาติบาต  งดเว้นจาก
อทินนาทาน  งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร  น้ีสัมมากัมมันตะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญ  
ให้ผลแก่ขันธ์...สัมมากัมมันตะของพระอริยะที่ไม่มีกิเลส (อนาสวะ) เป็นโลกุตระ  คือ ความงด
ความเว้น  เจตนางดเว้น  จากกายทุจริตทั้ง  ๓  ของภิกษุผู้มีจิตไกลข้าศึก  มีจิตหาอาสวะมิได้  
พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรค  เจริญอริยมรรคอยู่น้ีแล  สัมมากัมมันตะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะ  
เป็นโลกุตระ  เป็นองค์มรรค๕๔  ในส่วนของศีลและกรรมบถข้ออ่ืนๆ  ก็อาศัยมัชฌิมาปฏิปทา
เป็นองค์ประกอบด้วยจำนำไปสู่ผลที่เป็นทั้งในโลกน้ีและโลกหน้า  รวมถึงเหนือโลก (โลกุตตระ) 
คือพระนิพพานในที่สุด 

ส่วนการทำไม่ดีในที่น้ีก็คือการทำที่ขัดขวางต่อการรู้แจ้ง  ซึ่งในมัชฌิมาปฏิปทาก็
คือการหมกหมุ่นในกาม (กามสุขัลลิกานุโยค)  และการปฏิบัติให้ตนเองทุกข์ (อัตตกิลมัตถานุ
โยค)  เพราะการประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุขในกาม  เป็นธรรมอันเลว เป็นของชาวบ้าน  
เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และการประกอบความเหน็ด
เหน่ือยแก่ตน เป็นความลำบาก ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์  ส่วนการจะ
ปฏิบัติให้ถูกต้องก็คือ มัชฌิมาปฏิปทาที่  ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างน้ัน น่ันพระตถาคตได้  ตรัส

 

 ๕๒ สํ.ส. (ไทย) ๑๘/๒๖๗/๒๙๙. 
 ๕๓ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๖/๒๒๘. 
 ๕๔ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๗๒-๒๗๓/๑๔๘. 
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รู้แล้วด้วยปัญญาอันย่ิง ทำดวงตาให้เกิด ทำญาณให้เกิด ย่อมเป็นไปเพ่ือความสงบ เพ่ือความรู้
ย่ิง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน๕๕  
 สรุปแล้ว  การการทำดีหรือทำถูกเป็นเครื่องมือให้บรรลุความดีสูงสุดได้  แต่ก็จะ
เกิดปัญหาที่ว่าวิธีการไม่ดีหรือ  เพราะดูเหมือนว่าวิธีการท่ีเราใช้ไปถึงเป้าหมายก็น่าจะมีสิ่งที่ดี
ครบถ้วน  แต่ก็อาจมีผู้โต้แย้งว่า  เราจะบรรลุถึงเป้าหมายที่ดีได้ก็ด้วยการใช้วิธีการท่ีดีครบถ้วน
เท่าน้ัน  แต่ความจริงแล้วเราไม่มีความดีครบถ้วน  เพราะถ้าเรามีความดีครบถ้วนก็ไม่
จำเป็นต้องบรรลุความดีอีก  ฉะน้ัน  เมื่อเราไม่มีดีครบถ้วนและไม่มีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งใน
เป้าหมาย  เราจึงไม่สามารถกระทำการซึ่งเป็นการกระทำที่สมบูรณ์ได้  เพราะการกระทำดีจริง
น้ันๆ  ก็คือการทำให้ใกล้สิ่งที่ดีหรือสมบูรณ์เข้าไปเรื่อยๆ  น่ันก็คือเราจะค่อยๆ  ดีขึ้นและเกิด
ความเข้าใจเป้าหมายสูงสุดน้ันได้ในที่สุด๕๖  ซึ่งตรงน้ีแตกต่างทั้งคุณค่าแบบปรวิสัยอย่างชัดเจน  
แต่ก็ยังอธิบายถึงความจริงที่สมบูรณ์น้ันมีอยู่จริง  แต่ผู้จะไปถึงความจริงน้ันได้ต้องผ่านการ
ปฏิบัติความดีทางสังคมก่อน  ซึ่งอาจไม่ใช่คุณค่าทางอัตตวิสัยเช่นกัน  ต้องเป็นความดีที่ยก
คุณค่าทางจิตใจเป็นสำคัญ  และประโยชน์ที่เกิดขึ้น  ดังข้อความว่า   
              "เมื่อใด  ท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่าน้ีเป็นอกุศลธรรมเหล่าน้ีมี
โทษ ธรรมเหล่าน้ี ผู้รู้ติเตียน ธรรมเหล่าน้ีใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้วเป็นไปเพ่ือสิ่งไม่เป็น
ประโยชน์ เพ่ือทุกข์เมื่อน้ัน  ท่านทั้งหลายควรละธรรมเหล่าน้ันเสีย...เมื่อใด ท่านทั้งหลาย
พึงรู้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่า น้ีเป็น กุศล ธรรมเหล่าน้ีไม่มีโทษ ธรรมเหล่าน้ีท่านผู้รู้
สรรเสริญ ธรรมเหล่าน้ี  ใครสมาทานให้บริบูรณ์ แล้ว เป็นไปเพ่ือประโยชน์ เพ่ือสุข เมื่อน้ัน 
ท่านทั้งหลายควรเข้าถึงธรรมเหล่าน้ันอยู่"๕๗ 
 
 ๓.๔ ความชั่วในพุทธจริยศาสตร์ 
 ความช่ัวน้ันพุทธจริยศาสตร์มีความหมายตรงกับคำว่า อกุศล,ทุคคติ,มิจฉา  ในแง่
ของลักษณะของความช่ัวน้ันตรงกับการกระทำที่สอดคล้องกันระหว่างเหตุที่เป็นอกุศล กับผลท่ี
เป็นทุคคติ  และข้อปฏิบัติที่ผิดหรือตรงข้ามกับความดี  เพราะเมื่อมีการกล่าวถึงความชั่วก็
จะต้องกล่าวถึงความดีไปด้วยเสมอ เช่นข้อความว่า "เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่ง อกุศลและรากเง่า
อกุศล รู้ชัดซึ่งกุศลและรากเง่าของกุศล แม้ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ี อริยสาวกช่ือว่า เป็นสัมมาทิฏฐิ มี

 

 ๕๕ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๑๖. 
 ๕๖ ดร.เค.เอ็น.ชยติลเลเก, จริยศาสตร์แนวพุทธ, แปลโดยสุเชาว์น์  พลอยชุม, พิมพ์
ครั้งที่ ๓, หน้า ๔๒-๔๓. 
 ๕๗ องฺ.ติก. (ไทย)  ๒๐/๕๐๕/๑๘๐-๑๘๑. 
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ความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรม มาสู่  พระสัทธรรม
น้ี"๕๘ ฉะน้ัน ความช่ัวเมื่อพิจารณาในแง่ของสภาวะที่สอดคล้องกับเรื่องกรรมเป็นหลัก  โดยโยง
กับลักษณะที่ตรงข้ามกับความดี  มีรายละเอียดดังน้ี 
 ๓.๓.๔.๑ ความช่ัวในสถานะท่ีเป็นเหตุ คือ อกุศล ความหมายของอกุศลน้ันคือ
ลักษณะที่ตรงข้ามกับกุศล คือ เป็นสภาพจิตที่มีโรค ไร้สุขภาพ มีโทษ มีตำหนิ  มีข้อเสียหาย  
เกิดจากอวิชชา  และมีทุกข์เป็นวิบาก  พูดสั้นๆ อีกนัยหน่ึงว่า เป็นสภาพท่ีทำให้จิตเสียคุณภาพ
และเสื่อสมรรถภาพ๕๙ โดยแง่หน่ึงอกุศลน้ันเป็นกรรมที่ครอบคลุมระดับกาย วาจา และใจ
ทั้งหมด เมื่อขยายแล้วจะพบว่า เจตนาที่ก่อให้เกิดความช่ัวน้ันเก่ียวข้องกับอกุศลกรรมบถ ๑๐ 
อย่าง คือ 
 ก. ปาณาติบาต  การยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป 
 ข. อทินนาทาน การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ 
 ค. กาเมสุมิจฉาจาร การประพฤติผิดในกาม 
 ง. มุสาวาท  พูดเท็จ 
 จ. ปิสุณาวาจา  พูดส่อเสียด 
 ฉ. ผรุสวาจา  พูดคำหยาบ 
 ช. สัมผัปปลาป  พูดเพ้อเจ้อ 
 ซ. อภิชฌา  ความโลภอยากได้ของเขา 
 ฌ. พยาบาท  ความปองร้ายเขา 
 ญ. มิจฉาทิฏฐิ  ความเห็นผิด๖๐ 
 อกุศลน้ันเป็นพ้ืนฐานหรือเหตุที่ประกอบกับใจ  เราจึงทำช่ัวโดยไม่มีเจตนาที่ไม่ช่ัว
ได้ยาก  เพราะใครก็ตามที่เกิดคนมาในโลกมีปรกติฆ่าสัตว์ มีปรกติลักทรัพย์ มีปรกติประพฤติผิด
ในกามทั้งหลาย มีปรกติพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ ละโมบมาก คิดปองร้าย
ผู้อ่ืน มีความเห็นผิด  ธรรมเหล่าใดเป็นอกุศล   นับว่าเป็นอกุศล เป็นธรรมมีโทษ นับว่าเป็น
ธรรมมีโทษ เป็นธรรมไม่ควรเสพ   นับว่าเป็นธรรมไม่ควรเสพ ไม่ควรเป็นอริยธรรม นับว่าไม่ควร
เป็นอริยธรรม เป็นธรรมดำ มีวิบากดำ วิญญูชนติเตียน อกุศลธรรมเหล่าน้ัน มีปรากฏอยู่ในคน

 

 ๕๘ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๑๑/๖๓. 
 ๕๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ 
๓๓, หน้า ๒๔๗ 
 ๖๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๕๙/๒๔๕-๒๔๖. 
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เหล่าน้ัน๖๑ ฉะน้ัน  ความช่ัวจึงมีเหตุแห่งความช่ัวเป็นพ้ืนฐานแต่ขณะที่คนที่ไม่มีความช่ัวหรือ
อกุศลเป็นพ้ืนจะปราศจากการกระทำช่ัวตามไปด้วย  ดังข้อความว่า เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า 
พระสมณะโคดมกล่าวการไม่ทำ ช่ือว่ากล่าวถูก เพราะเรากล่าวการไม่ทำกายทุจริต วจีทุจริต 
มโนทุจริต เรากล่าวการ ไม่ทำสิ่งที่เป็นบาปอกุศลหลายอย่างน้ี๖๒ 
 ๓.๓.๔.๒ ความช่ัวในสถานะที่เป็นผล คือ ทุคคติ  ลักษณะของทุคคติน้ันสัมพันธ์
กับใจหรือจิต โดยลักษณะของใจหรือจิตที่เศร้าหมองและไม่เศร้าหมอง คือเมื่อจิตเศร้าหมอง
แล้ว ทุคคติเป็นอันหวังได้ ถ้าจิตไม่เศร้าหมองแล้ว สุคติเป็นอันหวังได้ โดยจิตน้ันจะเศร้าหมอง
เพราะกิเลสเหล่าน้ีคือ ละโมบไม่สม่ำเสมอคือความเพ่งเล็ง (อภิชฌาวิสมโลภะ) ความปองร้าย
เขา (พยาบาท) ความโกรธ (โกธะ)  ความผูกโกรธ (อุปนาหะ) ความลบหลู่คุณท่าน (มักขะ)  
การยกตนเทียบเท่า (ปลาสะ)  ความริษยา (อิสสา)  ความตระหน่ี (มัจฉริยะ) มายา ความโอ้
อวด (สาเฐยยะ) หัวด้ือ (ถัมถะ) แข่งดี (สารัมภะ)  ถือตัว (มานะ)  ดูหมิ่นท่าน (อติมานะ)  มัว
เมา (มทะ)  เลินเล่อ (ปมาทะ)๖๓  การกำหนดสถานะของความช่ัวจึงเป็นผลของใจที่เศร้าหมอง
ด้วยอำนาจกิเลสต่างๆ  จนทำให้เกิดการทำช่ัวคือกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระ
อริยเจ้า เป็นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหน้าแต่ตายเพราะกาย
แตก เขาย่อมเข้าถึงอบาย ทุคคติ วินิบาต นรก๖๔ ผลที่เกิดตามมาจึงเป็นสภาวะของความช่ัวที่
สอคคล้องกันกับเหตุ  กล่าวคือ เมื่อคนทุศีล มีศีลวิบัติแล้วในโลกน้ี ย่อมเข้าถึง  ความเสื่อมแห่ง
โภคะอย่างใหญ่อันมีความประมาทเป็นเหตุ เกียรติศัพท์อันช่ัวของคนทุศีล มีศีลวิบัติแล้วย่อม
กระฉ่อนไป   จะเข้าไปสู่บริษัทใดๆ คือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท หรือสมณ
บริษัท ย่อมครั่นคร้าม เก้อเขิน  ย่อมหลงกระทำกาละ  เบ้ืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อม
เข้าถึงอบาย ทุคคติ วินิบาต นรก๖๕ ฉะน้ัน ความช่ัวในพุทธจริยศาสตร์จึงอธิบายไว้โดยควบคู่กับ
จิตที่ประกอบด้วยกิเลสจะระบุผลของการกระทำ ผลดังกล่าวเป็นการระบุชัดเจนถึงการกระทำ
น้ันว่าต้องช่ัวจึงจะได้ผลที่ช่ัว  ไม่มีการกระทำดีใดไม่ว่าทางกาย วาจาหรือใจที่ได้ผลที่ช่ัวตามมา   
 ๓.๓.๔.๓  ความช่ัวในสถานะข้อปฏิบัติที่เช่ือมระหว่างเหตุคืออกุศลกับผลคือทุคคติ  
เรียกว่า มิจฉา  ความช่ัวน้ันยังสามารถพิจารณาในของความผิด  เช่นกรณีความเห็นที่ผิด 
(มิจฉาทิฏฐิ) โดยความเห็นที่ผิดน้ันมาจากการเหตุเข้าใจว่าการกระทำที่ผิดมาก่อน กล่าวคือคน

 

 ๖๑ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๕๒-๕๓/๖๒-๖๔. 
 ๖๒ อ่านรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒/๒-๓. 
 ๖๓ อ่านรายละเอียดใน ม.มู. (ไทย) ๑๒/๙๒-๙๓/๔๘-๔๙. 
 ๖๔ ที.สี. (ไทย) ๙/๓๓๕/๓๐๓. 
 ๖๕ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๗๙/๗๖. 



๗๗ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

ในโลกที่ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เป็นมิจฉาทิฏฐิ  ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจ
มิจฉาทิฏฐิ เพราะยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิ เป็นเหตุเบ้ืองหน้าแต่ตายเพราะกาย
แตก ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคคติ วินิบาต นรก  ทั้งสิ้น๖๖ จนถึงกระทั่งการกระทำที่ผิดต่างๆ  ผ่าน
ความไม่รู้ (อวิชชา) เป็นเหตุให้เกิดอกุศล๖๗ และอกุศลน้ีทำให้เกิดความเห็นผิด  ความดำริผิด  
เจรจาผิด  การงานผิด  เลี้ยงชีพผิด  พยายามผิด  ระลึกผิด ต้ังใจผิด รู้ผิด พ้นผิด  ซึ่งเมื่อละ
ความผิดเหล่าน้ีได้ก็จะพบกับความดี ความเจริญ ความบริบูรณ์ได้๖๘  ฉะน้ัน ความช่ัวตาม
สภาวะท่ีเป็นความผิดน้ีจึงเป็นเครื่องกำหนดท่าทีบางอย่างต่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง  เมื่อปฏิบัติ
ถูกต้องจึงเป็นเคร่ืองยืนยันความดีทั้งในส่วนที่เป็นเหตุและเป็นผลในเวลาเดียวกัน  
 
 ๓.๕ เกณฑ์ตัดสินความชั่วในพุทธจริยศาสตร์ 
 ความช่ัวในพุทธจริยศาสตร์น้ันมีความหมายที่ตรงข้ามกับความดี  เมื่อจะตัดสิน
ความช่ัวจึงต้องตัดสินด้วยเง่ือนไขที่ตรงข้ามกับความดี  ขณะเดียวกันเกณฑ์การตัดสินความช่ัว
น้ันไม่ได้แยกออกจากกันจากเรื่องกรรมซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์กิเลส กรรม วิบาก  โดยกรรมช่ัว
น้ันไม่ได้แยกออกจากกันเลยระหว่างแรงจูงใจ การกระทำ และผลกระทบ  มีรายละเอียดดังน้ี 
 ๓.๕.๑ แรงจูงใจ  ในการทำกรรมน้ันแรงจูงใจคือเจตนาที่ประกอบด้วยกิเลสอันก่อ
เกิดจากอกุศล ๓ อย่างคือ  โลภะ  โทสะ  และโมหะ  กรรมใดซึ่งบุคคลทำด้วยความโลภ เกิดแต่
ความโลภ มีความโลภ เป็นเหตุมีความโลภเป็นแดนเกิด กรรมน้ันเป็นอกุศล กรรมน้ันมีโทษ 
กรรมน้ันมีทุกข์เป็นผล กรรมน้ันเป็นไปเพ่ือเกิดกรรมต่อไป กรรมน้ันไม่เป็นไปเพ่ือความดับกรรม 
กรรมใดซึ่งบุคคลทำด้วยความโกรธ เกิดแต่ความโกรธ มีความโกรธเป็นเหตุ มีความโกรธเป็น
แดนเกิด  กรรมน้ันเป็นอกุศลกรรมน้ันมีโทษ กรรมน้ันมีทุกข์เป็นผล กรรมน้ันเป็นไปเพ่ือเกิด
กรรมต่อไป  กรรมน้ันไม่เป็นไปเพ่ือความดับกรรม กรรมใดซึ่งบุคคลทำด้วยความหลง เกิดแต่
ความหลง มีความหลงเป็นเหตุ มีความหลงเป็นแดนเกิด กรรมน้ันเป็นอกุศล กรรมน้ันมีโทษ 

 

 ๖๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๖๗/๗๓. 
 ๖๗ อวิชชาเป็นหัวหน้าในการยังอกุศลธรรมให้ถึงพร้อม เกิดร่วมกับความไม่ละอาย
บาป ความไม่สะดุ้งกลัวบาป ความเห็นผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ไม่รู้แจ้ง ประกอบด้วยอวิชชา ความ
ดำริผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความเห็นผิด เจรจาผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความดำริผิด การงานผิดย่อมเกิด
มีแก่ผู้เจรจาผิด การเลี้ยงชีพผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ทำการงานผิด พยายามผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้เลี้ยงชีพ
ผิด ระลึกผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้พยายามผิด ต้ังใจผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ระลึกผิด  อ้างใน ที.ปา. (ไทย) 
๑๑/๒/๒๘๗-๒๘๘. 
 ๖๘ อ่านรายละเอียดใน สํ.มหา. (ไทย) ๑๙/๔๗๔/๑. 



๗๘  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

กรรมน้ันมีทุกข์เป็นผล  กรรมน้ันเป็นไปเพ่ือเกิดกรรมต่อไป กรรมน้ันไม่เป็นไปเพ่ือความดับ
กรรม”๖๙  เมื่อมนุษย์มีแรงจูงใจตามธรรมชาติ  แต่แรงจูงใจน้ันเป็นผลมาจากร่างกายก่อนที่
ต้องการเสพเสวยวัตถุ เช่น อาการหิว ร้อน หนาว เป็นต้น  จึงต้องเกิดการบำบัดความทุกข์
ดังกล่าว  พุทธจริยศาสตร์ได้มองอาการทุกข์จากการหิวและการกระทบอากาศรอบตัวแล้วร้อน
หรือหนาวนั้นล้วนเป็นปกติ  แต่แรงจูงใจที่จะบำบัดความทุกข์เหล่าน้ีต่างหากท่ีนำไปสู่การ
ต้องการที่เรียกว่า ตัณหา ซึ่งเป็นอาการของคนที่รักสุข เกลียดทุกข์๗๐  การกำหนดแรงจูงใจที่
ผูกพันกับตัณหาเพ่ือดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นการสร้างเง่ือนไขของความช่ัวแบบอกุศลกรรม 
 ๓.๕.๒ การกระทำ  พุทธจริยศาสตร์มองว่าการกระทำช่ัวน้ัน เป็นลักษณะที่ขัดแย้ง
ทั้งหลักธรรมและวินัยหรือศีลอันเป็นสภาวะทางสังคม  ดังคำพูดของพระจักขุบาลที่กล่าวกับ
สามเณรที่ทำผิดศีลด้วยการอยู่ร่วมกับสตรีว่า คฤหัสถ์ช่ัวก็ดี  สมณะช่ัวก็ดี  ก็ช่ัวทั้งน้ัน  เธอแม้
ต้ังอยู่ในความเป็นสมณะแล้ว  ไม่อาจเพ่ือทำคุณเพียงแต่ศีลให้บริบูรณ์  เป็นคฤหัสถ์  จักทำ
ความดีงามช่ืออะไรได้"๗๑  การตัดสินความช่ัวของพระจักขุบาลน้ันเป็นการตัดสินที่การกระทำ
เป็นหลัก  เพราะหากคนที่ทำยังไม่รู้ว่าอะไรผิดหรือถูกก็ยากจะทำดีได้  โดยศีลน้ันเป็นฐานของ
ความเป็นคนดีในทางพุทธจริยศาสตร์  การรักษาศีลจึงเป็นเบ้ืองต้นในการกระทำทุกอย่าง  
เช่นเดียวกับกรณีที่คนคนรักษามะม่วงได้ถวายผลมะม่วงแก่ภิกษุทั้งหลายซึ่งพากันรังเกียจอยู่ว่า 
คนพวกน้ีมีหน้าที่รักษา ไม่มีหน้าที่จะให้ จึงไม่รับ แล้วกราบทูลเรื่องน้ันแด่พระผู้มีพระภาค พระ
ผู้มีพระภาค ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ไม่ต้องอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย๗๒  ภิกษุเหล่าน้ีรู้วินัยว่า
อาจเป็นอาบัติที่รับของโจร  เมื่อตนเองรู้จึงไม่รับ  เป็นการรักษาศีลจนกว่าจะได้รับการพิจารณา
ว่าไม่ผิดจึงปฏิบัติได้จึงถือว่าเป็นความดีเพราะถูกต้องตามหลักวินัยหรือศีลที่ถูกบัญญัติขึ้น   ซึ่ง
ตรงข้ามกับลักษณะความช่ัวทั้งหลายจะเริ่มจากการผิดศีลก่อน  เพราะพวกที่เป็นคนทุศีลมีธรรม
อันเลวทรามน้ันเป็นคนปฏิบัติผิด๗๓  การพิจารณาความช่ัวจากการทำผิดศีลหรือวินัยก่อนเช่นน้ี
สะท้อนให้เห็นว่าพุทธจริยศาสตร์ได้คำนึงถึงคนที่ปฏิบัติตามหลักศีลหรือวินัยก่อน  แต่หากทำ
ผิดศีลแล้วคนน้ันถือว่าเป็นคนช่ัวหรือคนที่ไม่รู้ถึงสิ่งที่ตนเองได้ทำไปน้ันว่าช่ัวน่ันเอง 
 ๓.๕.๓ ผลกระทบ  ความช่ัวน้ันมีผลคือความทุกข์  เมื่อไม่มีความทุกข์จึงเป็น
ความสุข ฉะน้ัน ความสุขจึงเป็นผลของความดี  ในพุทธจริยศาสตร์ได้พิจารณาความทุกข์และสุข

 

 ๖๙ องฺ.ติก. ๒๐/๕๕๑/๒๔๙-๒๕๐. 
 ๗๐ อ่านรายละเอียดใน สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๔๓/๙๗-๙๘. 
 ๗๑ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๒/๑/๒๗. 
 ๗๒ วิ.ม. ๑/๑๖๖/๒๘๒. 
 ๗๓ สํ.ส. (ไทย) ๑๘/๖๖๐/๓๕๓. 



๗๙ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

น้ันผ่านทางกายและใจคือ "ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างย่ิง นิพพานเป็นสุขอย่างย่ิง"๗๔ เมื่อ
พิจารณาโดยสิ่งที่ตรงข้ามก็คือความมีโรคเป็นทุกข์กาย ความรู้สึกว่ามีความทุกข์ก็เป็นทุกข์ใจ  
สิ่งเหล่าน้ีมาจากการการที่คนมีอกุศลธรรมที่เป็นฝ่ายผูกพันตัณหาเอาไว้ไม่ว่าจะเห็นรูป ได้ฟัง
เสียง ลิ้มรส จมูกได้กลิ่น ถูกต้องสัมผัสล้วนนำไปสู่ความเสื่อม๗๕ แต่เมื่อเราพิจารณาในแง่ของผล
จะพบว่า  คนที่รู้ว่าจะได้รับความทุกข์จากการทำช่ัวจะมีพฤติกรรมต่างออกไป  เพราะคน
เหล่าน้ีจะกลัวการทำช่ัว  แต่จะหันมาทำความดีแทน กรณีพระเตมีย์ที่กล่าวมาแล้วก็เช่นกัน  
ส่วนกรณีของความช่ัวน้ันเป็นตรงข้ามคือเกิดจากความไม่รู้ถึงผลกระทบของความช่ัว ฉะน้ัน  
การไม่รู้ถึงผลคือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นความช่ัวแบบหน่ึงที่สะท้อนผลกระทบดังกล่าวทำ
ให้ต้องเวียนว่ายตายเกิด  กล่าวคือตราบที่ยังมีชีวิตที่อยู่ในอำนาจของไตรลักษณ์คือไม่เที่ยง เป็น
ทุกข์ และไม่ใช่ตัวตนอยู่ ก็ยังเป็นผลกระทบของความช่ัวคือความไม่รู้น่ันเอง  
 
 ๓.๖ ข้อถกเถียงในพุทธจริยศาสตร์ 
 ข้อถกเถียงในพุทธจริยศาสตร์เป็นการขยายความหมายที่เก่ียวข้องกับความดีและ
ความช่ัวเป็นหลัก  โดยในที่น้ีจะเสนอประเด็นเหล่าน้ีคือ 
 ๓.๖.๑ พุทธจริยศาสตร์เป็นเชิงปฏิเสธ  นักคิดตะวันตกเข้าใจไปได้ว่า  พุทธจริย
ศาสตร์เป็นเรื่องการปฏิเสธ (negative) คือ  สอนให้ละเว้นความช่ัวฝ่ายเดียวซึ่งเป็นการทำช่ัว
ด้วยอำนาจความอยาก  ไม่ได้สอนย้ำชักจูงเร่งรัดให้พุทธศาสนิกขวนขวายทำความดี (positive) 
ไม่ได้แนะนำว่า  เมื่อเว้นช่ัวน้ันๆ แล้ว  จะพึงทำความดีอย่างไรต่อไป  มีคำสอนเป็นอัตตวิสัย 
(subjevtive) เป็นไปเพียงจริยธรรมแห่งความคิด (an ethic of thoughts) เป็นคำสอนแบบ
ถอนตัวและเฉื่อยเฉย (passive) ทำให้พุทธศาสนิกพอใจแต่เพียงแค่งดเว้นทำความช่ัว  คอย
ระวังเพียงไม่ได้ตนต้องเข้าไปเก่ียวข้องพัวพันกับบาป  ไม่เอาใจใส่ขวนขวายช่วยเหลือเพ่ือน
มนุษย์  ด้วยการลงมือกระทำการปลดเปลื้องความทุกข์  และสร้างเสริมประโยชน์สุขอย่าง
จริงจัง  พุทธศาสนาแม้จะสอนให้มีเมตตากรุณา  ก็เพียงโดยต้ังความหวังความปรารถนาตีแผ่
ออกด้วยใจอย่างเดียว  ปัญหาเรื่องกรรมกับการเกิดใหม่ เพราะเมื่อคนเช่ือเรื่องการเกิดใหม่ก็จะ
ทำเปิดโอกาสให้คนผัดผ่อนไม่เร่งทำความดี  ปัญหาเรื่องการถอนตัว  ไม่ยุ่งเก่ียวกับกิจการของ
โลกที่แสดงให้เห็นคุณสมบัติของผู้หลุดพ้นที่เน้นด้านความเป็นอิสระ  และการมีความสุขด้วย

 

 ๗๔ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๘๗/๒๑๖. 
 ๗๕ อ่านรายละเอียดใน สํ.ส. (ไทย) ๑๘/๑๔๐/๗๘. 



๘๐  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

สิเนหะซึ่งเป็นความยึดติดส่วนตัว๗๖  แนวคิดดังกล่าวจึงมุ่งเน้นไปว่าการเว้นความช่ัวเป็นเข้าใจ
ว่ากรรมเริ่มที่ใจ  การไม่ให้ใจคิดช่ัวก่อนจึงเป็นการเริ่มต้นทำความดีได้ต่อไป  
 พระพรหมคุณาภรณ์ตอบประเด็นน้ีไว้อย่างชัดเจนว่าว่า  คุณสมบัติของผู้หลุดพ้น
แล้วได้เน้นไปด้านความเป็นอิสระ  และการมีความสุขอย่างอิสระ  ไม่ติดพันส่วนตัวด้วยเสน่หา  
มีแต่เมตตาที่ไร้เขตแดน  ดังน้ัน  เมื่อจิตใจเป็นอิสระ  มีความสุขที่ไร้ทุกข์  ไม่ห่วงใยติดพันใน
อะไรๆ ที่จะขัดถ่วงแล้ว  ชีวิตทั้งหมดก็เปิดโล่งเต็มที่ที่จะดำเนินไปกับเมตตากรุณา  มุ่งหน้า
บำเพ็ญกิจเพ่ือประโยชน์สุขแก่ชาวโลกเพียงอย่างเดียว  โดยชีวิตที่ดี  มีจิตใจท่ีเข้มแข็งดีงามมี
ความสุขเป็นสำคัญ  ระบบจริยธรรมต้องประสานต่อเน่ืองกันโดยตลอด  ทั้งด้านจิตใจภายใน
และความประพฤติทางกายวาจาภายนอก  และถือว่าจิตใจเป็นจุดเริ่มต้น  จึงกำหนดที่เจตนาใน
ใจเป็นหลัก  เพราะกรรมอยู่ที่เจตนา  ซึ่งเป็นตัวตัดสินให้การกระทำความดีต่างๆ เป็นไปด้วย
ความจริงใจอย่างแน่นอน  มิใช่แต่เพียงไม่หลอกลวงคนอื่นเท่าน้ัน  แต่หมายถึงการไม่หลอกลวง
ตนเองด้วย  ช่วยสร้างสภาพจิตที่ผ่องใส  และตัดหนทางไม่ให้เกิดปัญหาทางจิตในด้านความ
ขัดแย้งของความประพฤติ๗๗   
 ๓.๖.๒ พุทธจริยศาสตร์กับความมีอยู่ของโลกหน้า  ปัญหาหน่ึงที่ทำให้การทำกรรม
ดีและช่ัวน้ันมาจากการอธิบายเร่ืองโลกหน้าและการเวียนว่ายตายเกิด กล่าวคือหากคำอธิบายที่
เก่ียวข้องกับโลกหน้าน้ันคือสวรรค์ หรือ นรก เป็นต้น เป็นผลที่ทำให้คนชอบและคนกลัวจึงมีผล
ต่อการทำดีและทำช่ัว กรณีที่โยงความมีอยู่ของโลกหน้าเข้ากับปฏิจจสมุปบาทอันเป็นหลักการ
แสดงความเป็นเหตุปัจจัยของชีวิตที่ถูกระบุด้วยหลักของกรรมซึ่งพระพุทธโฆสาจารย์ได้อธิบาย
ว่าเวียนอยู่ในลักษณะของวัฏฏะ หรือ ไตรวัฏฏ์ คือ สภาพที่วนเวียนในปฏิจจสมุปบาท เพราะมี
ความสัมพันธ์ทั้งในแง่เกิดและดับเป็นวงจร วัฏฏะ หรือ วงจรแห่ง ปฏิจจสมุปบาท นิยมเรียกว่า 
“ภวจักร” (วงล้อแห่งภพ) คือ วงล้อแห่งสังสารวัฏ มี ๓ วง แยกจากเหตุปัจจัย ๑๒ องค์ธรรม 
ตามหน้าที่ ดังน้ี๗๘ 

ก. กิเลสวัฏ คือ วนเวียนในเคร่ืองเศร้าหมอง เร่าร้อน ได้แก่ อวิชชา ตัณหา และ
อุปาทาน เป็นกิเลสตัวสาเหตุผลักดันให้บุคคลคิดปรุงแต่งกระทำต่าง ๆ 

 

 ๗๖ Joseph L. Sutton, Problems of Politics and Administration In Thailand, 
(Bloomington : Indiana University,1962) pp.2-8, อ้างใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 
พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ ๓๓, หน้า ๗๑๔. 
 ๗๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ 
๓๓, หน้า ๗๑๔-๗๑๕. 
 ๗๘ วิสุทฺธิ. (ไทย) ๓/๑/๓๙๑-๓๙๒. 



๘๑ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

ข. กรรมวัฏ คือ วนเวียนในการกระทำตามอำนาจของกิเลส ได้แก่ สังขาร (กรรม) 
และภพ เป็นกระบวนการกระทำหรือกรรมทั้งหลายที่ปรากฏปรุงแต่งชีวิตในรูปลักษณะต่าง ๆ 

ค. วิปากวัฏ คือ วนเวียนในวิบากที่เป็นผลของกรรม ได้แก่ วิญญาณ นามรูป 
สฬายตนะ ผัสสะและเวทนา เป็นวิปาก ซึ่งเป็นสภาพชีวิตที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการกระทำกรรม 
(กรรมวัฏ) และกลับเป็นปัจจัยเสริมสร้างให้บุคคลกลับปรุงแต่งได้อีก (กิเลสต่าง ๆ) จะเห็นได้ว่า
กิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรม 
 จากความสัมพันธ์ของการเกิดใหม่กับปฏิจจสมุปบาท แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
ดับลงของชีวิตมนุษย์ที่มีปัจจัยต่าง ๆ อาศัยกันและกันหมุนเวียนเป็นสังสารวัฏ ตราบใดที่มนุษย์
ยังมีอวิชชา มนุษย์ย่อมต้องเกิดใหม่หมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏแห่งความทุกข์อันกำหนดเบ้ืองต้น
และเบื้องปลายที่สุดมิได้ และทั้ งน้ีเราสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ของการเกิดใหม่
กับปฏิจจสมุปบาทร่วมกับสังสารวัฏได้ว่า กิเลส คือ ความไม่รู้ ไม่เข้าใจในสภาพชีวิตตามที่ เป็น
จริง  (อวิชชา ตัณหา อุปาทาน) เป็นเหตุให้เกิดกรรม คือ การกระทำ การคิดปรุงแต่ง 
 กระบวนการเกิดใหม่เป็นไปต่อเน่ืองเพราะชนกกรรมหล่อเลี้ยง  เมื่อมีพลังกรรมท่ี
เรียกว่าผลบุญและบาปอุปถัมภ์อยู่ชีวิตก็เกิดสืบต่อไปได้   เพราะกรรมมีส่วนให้กำเนิดปฏิสนธิ
จิต  เหตุน้ันพระอนุรุทธาจารย์จึงกล่าวไว้ในอภิธัมมัตถสังคหะว่า  “ในที่สุดแห่งจุติจิตอันดับไป
แล้วน้ัน  จิตที่เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณเพราะเช่ือมต่อกับภพ (ชาติ) ใหม่  ที่มีอารมณ์และไม่มี
อารมณ์ก็ตามปรารภอารมณ์ที่ตนยึดเอาแล้ว  อย่างน้ัน  อันสังขาร (กรรม) ที่อวิชชานุสัยห้อม
ล้อมและมีตัณหานุสัยเป็นมูลรากก่อให้เกิดขึ้นตามสมควร  อันสัมปยุตธรรมประคับประคองไว้
พอเกิดขึ้นเท่าน้ันก็ต้ังอยู่ในภพ (ชาติ)  ใหม่ต่อจากจุติจิตน่ันเอง”๗๙ 
 แต่ท่านพุทธทาสภิกขุถือว่าการอธิบายปฏิจจสมุปบาทน้ีเป็นความเข้าใจผิด  เพราะ
ไม่ต้องรอให้ตายแล้วเกิดก่อนอย่างที่เข้าใจ  ที่แท้ในวันหน่ึงๆ  เรามีปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นต้ัง
หลายหน  เมื่อใดมีเวทนามีตัณหา  อุปาทาน  เมื่อน้ันมีรอบของปฏิจจสมุปบาทแล้วมีภพมีชาติ  
ทำให้เห็นได้ว่ามันมีในชีวิตประจำวัน  ดังข้อความว่า  “ถ้ามีความรู้มากพอ  สามารถควบคุม
ไม่ให้เกิดชาติทำนองนี้แล้วก็ว่างไปเลย  คือไม่มีชาติ  หมายความว่า  ไม่มีตัวตน  จะเกิด  จะแก่  
จะเจ็บ  จะตาย  น่ีคือ  ปฏิจจสมุปบาท  ที่แท้ก็คือเร่ืองที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแก่คนทุกคน
และทุกเวลา  แม้แต่ฝันก็ยังเป็นเรื่องอย่างน้ีได้”๘๐   

 

 ๗๙ มหามกุฏราชวิทยาลัย, อภิธัมมัตถสังคหบาลีและฏีกา, (กรุงเทพมหานคร : 
มหามกุฏราชวิทยาลัย , ๒๕๓๐), หน้า ๓๑. 
 ๘๐ พุทธทาสภิกขุ,  แนะแนวจริยธรรมร่วมสมัย  ชุดที่ ๓ จุดหมายปลายทาง  
และตัวแท้ของจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ดวงตะวัน, ๒๕๕๓), หน้า ๕๖. 



๘๒  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

 การอธิบายถึงโลกหน้ากับปัจจุบันน้ันได้ปฏิเสธว่าโลกหน้าไม่มี  แต่อย่างไรก็ตามก็
มีผลต่อการทำเช่นกันหากบุคคลเช่ือว่าทำแล้วเกิดในโลกน้ีและเกิดในโลกหน้า  เพราะสิ่งที่
จำเป็นในการอ้างถึงโลกหน้าไม่ควรปฏิเสธสิ่งที่ เกิดในโลกน้ีด้วย  ดังคำอธิบายในหลายๆ 
รูปแบบ เช่น 
 กรณีถ้าเราเชื่อว่าการละกรรมช่ัวแล้วทำกรรมดีเท่าน้ันเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ  เพราะ
แม้เราจะไม่รู้ว่าโลกหน้าจะมีอยู่จริงหรือไม่ก็ตาม  ถ้าโลกหน้ามีอยู่จริง เมื่อเป็นอย่างน้ี ท่านบุรุษ
บุคคลน้ี เมื่อตายไป จักเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ อน่ึง โลกหน้าไม่มีจริง  เขาก็เป็นผู้อันวิญญูชน
สรรเสริญในปัจจุบันว่าเป็นบุรุษบุคคลมีศีล มีสัมมาทิฏฐิ เป็นอัตถิกวาท ถ้าโลกหน้ามีจริง ความ
ยึดถือของท่านบุรุษบุคคลน้ี อย่างน้ี เป็นความมีชัยในโลกทั้งสอง คือในปัจจุบันวิญญูชน
สรรเสริญ เมื่อตายไป จักเข้าถึงสุคติ โลก สวรรค์๘๑ 
 กรณีคนทุศีลและคนมีศีล  คนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วในโลกน้ี ย่อมเข้าถึง ความเสื่อม
แห่งโภคะอย่างใหญ่อันมีความประมาทเป็นเหตุ อันน้ีเป็นโทษข้อที่หน่ึงแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล  
เกียรติศัพท์อันช่ัวของคนทุศีล มีศีลวิบัติแล้วย่อมกระฉ่อนไป  คนทุศีล มีศีลวิบัติแล้ว จะเข้าไปสู่
บริษัทใดๆ คือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท หรือสมณบริษัท ย่อมคร่ันคร้าม 
เก้อเขิน คนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วย่อมหลงกระทำกาละ และโทษในโลกหน้า คือ คนทุศีล มีศีลวิบัติ
แล้ว เบ้ืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก อันน้ีเป็นโทษข้อที่ห้า
แห่งศีลวิบัติของคนทุศีล  
 คนมีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีลในโลกน้ี ย่อมได้รับกองโภคะใหญ่ อันมีความไม่
ประมาทเป็นเหตุ     เกียรติศัพท์อันงามของคนมีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล ย่อม ขจรไป คนมีศีล 
ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล จะเข้าไปสู่บริษัทใดๆ คือ  ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท 
หรือสมณบริษัท ย่อมองอาจ ไม่เก้อเขิน  คนมีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล ย่อมไม่หลงทำกาละ 
และอานิสงส์ในโลกหน้า คือ  คนมีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล เบ้ืองหน้าแต่ตายเพราะ กายแตก 
ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ อันน้ีเป็นอานิสงส์ข้อที่ห้า แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล๘๒ 
 ฉะน้ัน  ความดีและความช่ัวซึ่งเก่ียวข้องกับกรรมน้ันต้องเช่ือมโยงให้เห็นทั้งในส่วน
โลกน้ีและโลกหน้า  ไม่อาจแยกกล่าวว่าเป็นเรื่องโลกน้ีอย่างเดียว  หรือโลกหน้าอย่างเดียวได้  
ต้องใช้วิธีการอธิบายทั้งสองโลกด้วยกัน 
 
 

 

 ๘๑ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๐๙/๘๔. 
 ๘๒ ที.สี. (ไทย) ๑๐/๗๙-๘๐/๗๖. 
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๔. ปัญหาสำหรับวิเคราะห์ วิพากษ์ประจำบท 
 ๔.๑ เป้าหมายของชีวิตถือว่าเป็นพ้ืนฐานของดำเนินชีวิต  ในพุทธจริยศาสตร์มอง
ประเด็นเหล่าน้ีอย่างไร อภิปราย 
 ๔.๒ ลองวิเคราะห์ข้อความว่า “ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำช่ัวได้ดีมีถมไป” ในพุทธจริย
ศาสตร์มองอย่างไร พร้อมบอกเหตุผลประกอบ 

 ๔.๓ ถ้าแม่เราป่วยหนักต้องเข้าไปรักษาในโรงพยาบาล ปรากฏว่าเราไม่มีเงินพอจะ
รักษาจึงไปขโมยเงินมา โชคไม่ดีเราโดนตำรวจจับ เราให้เหตุผลด้านความจำเป็นน้ี แต่ก็ยังไม่พ้น
จากการต้องรับโทษ ถ้าเราพิจารณาในมุมมองของพุทธจริยศาสตร์จะเป็นอย่างไร ลองอภิปราย
มาดู 
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๑. วัตถุประสงค์ของการเรียน 
 ๑.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดเรือ่งความผิดปกติทางเพศ 
 ๑.๒ เพ่ือศึกษาสาเหตุของปัญหาความผิดปกติทางเพศ 
 ๑.๓ เพ่ือศึกษาการแก้ไขและป้องกันปัญหาความผิดปกติทางเพศ 
 ๑.๔ เพ่ือศึกษาวิธีปฏิบัติเพ่ือการแก้ปัญหาความผิดปกติทางเพศ 
 
 
๒. การวัดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์หลังการเรียน 
 ๒.๑ นิสิตเข้าใจแนวคิดเรื่องความผิดปกติทางเพศ 
 ๒.๒ นิสิตเข้าใจสาเหตุของปัญหาความผิดปกติทางเพศ 
 ๒.๓ นิสิตเข้าใจการแก้ไขและป้องกันปัญหาความผิดปกติทางเพศ 
 ๒.๔ นิสิตเข้าใจวิธีปฏิบัติเพ่ือการแก้ปัญหาความผิดปกติทางเพศ 
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๓. ประเด็นสำหรับศึกษามีดังต่อไปน้ี 
  
 ๓.๑  แนวคิดเรื่องความผิดปกติทางเพศ 

 ความผิดปกติทางเพศ (Homosexuality) ยังคงเป็นปัญหาที่น่าสนใจว่า  เป็น
ปัญหาทางจริยศาสตร์หรือไม่  แต่เมื่อความผิดปกติทางเพศที่แสดงออกมาส่งผลกระทบต่อความ
ปกติของมนุษย์ที่พึงแสดงออกมาย่อมต้องอาศัยการตัดสินพฤติกรรมดังกล่าวว่า  ถูกหรือผิด  
การตัดสินน้ีจึงต้องเช่ือมโยงกับทฤษฎีทางจริยศาสตร์ ซึ่งมีคำอธิบาย ๒ ลักษณะเก่ียวกับ
คุณสมบัติของเพศ คือ ๑) ผู้หญิงที่มีความต้องการผู้ชายน้อยลงและให้ความสนใจต่อความเท่า
เที่ยมกันทางเพศมากขึ้น ๒) ผู้หญิงที่ถูกเอาเปรียบโดยสงคม โดยพิจารณาเช่ือมโยงกับหลัก
จิตวิทยา ชีววิทยา สังคมวิทยาที่พิจารณาถึงธรรมชาติที่แตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศ
หญิงเป็นหลักซึ่งทำให้เพียงพอที่จะพิจารณาได้ถึงว่าอะไรคือความปกติและอะไรคือความ
ผิดปกติ๑ 

 เมื่อพิจารณาแบบนี้จึง มีข้อโต้เถียงเก่ียวกับปัญหาดังกล่าว  โดยมีการยกเหตุผล
หน่ึงที่คนใช้อ้างความผิดทางจริยธรรมของการรักร่วมเพศว่า  มันเป็นสิ่งที่ น่ารังเกียจน่า
ขยะแขยง  และมันเป็นความจริงที่คนส่วนใหญ่ในสังคมรู้สึกเช่นน้ัน  แต่มีการถกเถียงกันอีกว่า  
แค่น้ีไม่ได้แสดงว่ากิจกรรมดังกล่าวผิดจริยธรรม  เพราะความรู้สึกอย่างเดียวมิใช่เหตุผลที่ดีใน
การพิสูจน์ว่า  มันผิดจริยธรรมจริง  และถ้าจะว่ากันไปแล้วสาเหตุที่ทำให้คนรู้สึกเช่นน้ีคือ  
ความคิดที่ว่ามันเป็นความผิด  ซึ่งก็จะต้องมีการพิสูจน์เสียก่อน๒  ดังน้ัน  การจะกล่าวหาสิ่งใด
ว่าผิดหรือไม่จึงต้องขึ้นอยู่กับตัวผู้วิจารณ์ว่ามีจุดประสงค์ใดเป็นหลัก ควรให้เป็นไปในทางที่ดี
ดังที่ในพระพุทธศาสนายกว่า  ๑. มีความการุญ ๒. มุ่งประโยชน์ ๓. มีความเอ็นดู  ๔. มุ่งออก
จากอาบัติ (ให้เห็นโทษความผิด) ๕. ยึดพระวินัย (กฎเกณฑ์ในสังคม) ไว้เป็นแนวทาง๓   ในที่น้ี  

 ในวัฒนธรรมตะวันตกน้ัน กิลเบริท เฮริดท์ (Gilbert Herdt) ได้แบ่งรูปแบบ
ลักษณะของกลุ่มความผิดปกติทางเพศไว้ ๓ ประเภท คือ 

 ๑) กลุ่มผิดปกติทางเพศเก่ียวกับอายุ (age-structed Homosexuality) ปรากฎใน
กลุ่มคนที่รักเพศเดียวกัน แต่สนใจไปที่อายุ เช่น กลุ่มรักเด็ก  

 

 ๑ Ann E. Cudd and Leslie E. Jones, “Sexism”, A Companion to Applied Ethics, 
Edited by R.G.Frey and Christopher Heath Wellman, (Oxford: Blackwell Publishing Ltd.,2003), 
p.103. 

 ๒ เนื่องน้อย  บุณยเนตร,  จริยศาสตร์กับปัญหาปัจจุบัน  , (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,  ๒๕๒๙),  หน้า ๑๔๗. 

 ๓ วิ.ป. (ไทย) ๘/๔๓๘/๖๑๙. 
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 ๒) กลุ่มผิดปกติทางเพศแต่งกายข้ามเพศ (gender-reversed Homosexuality) 
ซึ่งปรากฎในคนที่ชอบแต่งตัว ชอบให้คู่ตัวเองแต่งกายกลับกันโดยหญิงแต่งเป็นชาย และชาย
แต่งเป็นหญิงผ่านกิจกรรมทางเพศ  

 ๓ )  ก ลุ่ ม ผิ ด ป ก ติ ท า ง เพ ศ ที่ ส ร้ า งบ ท บ าท เฉ พ า ะ  ( role-specialized 
Homosexuality) ปรากฎในกลุ่มเฉพาะที่มีรสนิยมเดียวกัน เช่นเป็นกลุ่มร่วมเพศแบบกลุ่ม และ
กลุ่มทางศาสนาที่เช่ือการมีเพศสัมพันธ์จะนำไปสู่การบรรลุ๔   

 รูปแบบดังกล่าวน้ีปรากฎในยุคกรีกโบราณ ซึ่งถูกมองว่าเป็นเรื่องทั่วไป และไม่ได้
ปิดโอกาสที่คนเรานี้จะกลับมาแต่งงานและมีลูกในภายหลังได้ แต่จะพบว่าพวกที่โดนประนาม
อย่างมากส่วนใหญ่จะเป็นเพศที่ยอมรับให้คนอ่ืน (passive) กระทำมากกว่าเป็นผู้กระทำ 
(active) เสียเป็นส่วนใหญ่ โดยชาวคริสตร์น้ันถือว่ากลุ่มผิดปกติทางเพศเป็นพวกนอกศาสนา 
และมีการตัดสินลงโทษด้วยการจับมัด กิลเบริท เฮริดท์ (Gilbert Herdt) มองว่า  

 “เง่ือนไขสังคมสมัยใหม่และรสนิยมทางเพศถูกกำหนดด้วยคำว่า “เกย์” (Gay) ซึ่ง
ไม่เหมือนกับกลุ่มผิดปกติทางเพศ หรือแสดงอาการดังที่พบในยุคสมัยอดีตและใน
วัฒนธรรมอ่ืน โดยต่อมามีการพัฒนาให้เกิดการยอมรับมากขึ้นในสังคมมนุษย์ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาจากกลุ่มสตรีนิยมที่สนในเรื่องการกลับเพศไปสู่การแปลงเพศ
ของกลุ่มผิดปกติทางเพศที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน”๕ 

 ข้อพิจารณาเร่ือง “เกย์” ได้ถูกใช้เพ่ือเป็นการยืนยันถึงกลุ่มที่มีลักษณะผิดปกติทาง
เพศน้ี และในอเมริกาได้ใช้คำว่า “เกย์” (Gay)  “เลสเบียน” (Lesbian) “ทวิเพศ” (Bisexual) 
“แปลงเพศ” (Transgendered)๖ ซึ่งกลุ่มเหล่าน้ีถือว่าเป็นกลุ่มมีความผิดปกติทางเพศผ่านการ
พิจารณาคำเหล่าน้ีในวัฒนธรรมตะวันตก 
 ส่วนความผิดปกติทางเพศที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา  มี ๓ ประเภท คือ 
 ๑) อุภโตพยัญชนก  แปลว่า  คนมี ๒ เพศ  คือมีสัญลักษณ์ทั้งที่เป็นชายและเพศ
หญิง  เพราะเมื่อบวชเข้ามาอาจสร้างปัญหาให้กับเรื่องพรหมจรรย์ของหมู่สงฆ์  ดังกรณีที่อุ
ภโตพยัญชนกบางคนได้บรรพชา (บวชเป็นสามเณรยังไม่เป็นพระภิกษุ เรียกว่า อนุปสัมบัน) ใน
หมู่ภิกษุ   เธอเสพเมถุนธรรมในสตรีทั้งหลายด้วยปุริสนิมิตของตนบ้าง  ให้บุรุษอ่ืนเสพเมถุน
ธรรมในอิตถีนิมิตของตนบ้าง  ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องน้ีให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ  

 

 ๔ Gilbert Herdt, “Homosexuality”, in Eliade,  1987: vol.VI: 446. 
 ๕ Gilbert Herdt, “Homosexuality”, in Eliade,  1987: vol.VI: 452. 
 ๖ Peter Harvey, An Introduction to Buddhist Ethics, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2000), p.412. 



๘๘  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า  “ภิกษุทั้งหลาย  อนุปสัมบันผู้เป็นอุภโตพยัญชนก  ไม่พึงให้อุปสมบท 
(บวชเป็นพระภิกษุ)  ที่อุปสมบทแล้ว  พึงให้สึกเสีย”๗ 
 ๒)  บัณเฑาะก์ หมายถึง  ขันที  ชายท่ีถูกตอน  พจนานุกรมบาลีสันสกฤตแปลว่า  
กะเทย  มีพฤติกรรมการแสดงออกแบบเพศตรงข้าม  โดยบัณเฑาะก์มี ๕  ประเภทคือ   
 ก)  คนที่ดับความใคร่เร่าร้อน (เพราะกาม)  ของตนโดยการใช้ปากอมองคชาตของ
ผู้อ่ืนแล้วให้น้ำอสุจิราดตัวเอง  ช่ือว่า  อาสิตตบัณเฑาะก์ 
 ข)  คนที่เมื่อเห็นผู้อ่ืนประพฤติล่วงเกินทางเพศกัน  เกิดความริษยาขึ้น  ความเร่า
ร้อนจึงระงับไป  ช่ือว่า  อุสูยบัณเฑาะก์ 
 ค)  คนที่ถูกตัดองคชาต  ช่ือว่า  โอปักกมิกบัณเฑาะก์ 
 ง)  คนที่เป็นบัณเฑาะก์ในเวลาข้างแรมด้วยอานุภาพอกุศลวิบาก  แต่ในเวลา
ข้างขึ้น  ความเร่าร้อนย่อมระงับไป  ช่ือว่า  ปักขบัณเฑาะก์ 
 จ)  คนที่เป็นบัณเฑาะก์โดยกำเนิด  ช่ือว่า นปุงสกบัณเฑาะก์ 
ในบัณเฑาะก์ ๕ ประเภทนี้  อาสิตตบัณเฑาะก์  และอุสูยบัณเฑาะก์  ไม่ห้ามบรรพชา  ส่วน
บัณเฑาะก์ ๓ ประเภทที่เหลือ  ห้ามบรรพชา  อน่ึงในกุรุนทีกล่าวว่า  ปักขบัณเฑาะห์  ห้ามบรร
ชาเฉพาะในปักษ์ที่เป็นบัณเฑาะก์ (ข้างแรม)๘ 
 ๓)  พวกเพศกลับ  เช่น  เรื่องเพศกลับที่ภิกษุมีเพศกลับกลายเป็นหญิง  ภิกษุณีมี
เพศกลับกลายเป็นชาย๙   ดังเร่ืองที่พระโสเรยยยะเถระคิดไม่ดีกับพระกัจจายนะเถระจนเพศ
กลับกลายเป็นหญิง๑๐  ลักษณะความผิดปกติน้ีถือว่าบวชได้  เพราะเป็นเพศใดเพศหน่ึงสมบูรณ์
แล้ว 
 ในสังคมของพระภิกษุจึงไม่อนุญาตให้ผู้มีความผิดปกติทางเพศ ๒ ประเภทแรก
บวช โดยแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ 
 ก. ห้ามบวชในพระพุทธศาสนา (กรณีเป็นเอง) 
 ข.  ห้ามบวชหากมีอุปัชฌายะเป็นกระเทย (กรณีผู้อ่ืนเป็น)๑๑ 
 ส่วนพวกท่ี ๓ หากเป็นเพศใดเพศหน่ึงโดยสมบูรณ์แล้วอนุญาตให้บวชได้    สาเหตุ
สำคัญที่ไม่ทรงอนุญาตให้บวชอาจเน่ืองจากสภาพจิตของบุคคลเหล่าน้ันที่ยังมีความแปรปรวน  
จึงยังไม่พร้อมต่อการฝึกตัวเอง  อีกทั้งหากบวชมาอาจสร้างปัญหาแก่สังคมพระภิกษุ กล่าวคือ 

 

 ๗ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๑๖/๑๘๐. 
 ๘ วิ.อ. ๓/๑๐๙/๘๑-๘๒. 
 ๙ วิ.ม. (ไทย) ๑/๖๙/๕๗. 
 ๑๐ ทุติโย  ภาโค, หน้า ๒๓๒-๒๔๑. 
 ๑๑ วิ.ม. (ไทย) ๔/ ๑๑๗/๑๘๑-๑๘๒. 
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เสียทั้งประโยชน์ตัวเอง และประโยชน์ผู้อ่ืน ดังที่แต่ก่อนที่จะทรงห้ามบวชด้วยการบัญญัติวินัย
กำกับไว้ก็ด้วยเกิดเหตุขึ้นจนมีผู้เดือดร้อนแล้วนำไปกราบทูล  แต่อย่างไรก็ตามพระพุทธศาสนาก็
คงยังมองปัญหาดังกล่าวแยกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 
 ๑)  การตัดสินด้วยวินัย  คนเหล่าน้ีมีความผิดปกติ  ซึ่งอาจสร้างความวุ่นวาย
ให้กับสังคมสงฆ์  เพราะปัญหาการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขเป็นปัญหาสำคัญทางจริยธรรม  อัน
เป็นเหตุให้ต้องบัญญัติสิกขาบทข้ึนมา  แม้แต่ผู้ที่อยู่นักบวชนอกศาสนา  ผู้หญิง  ก็ต้องมีการ
บัญญัติกฎไว้ในกรณีที่จะเข้ามาบวช  แต่อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่าน้ีในปัจจุบันก็ปรากฏอยู่มาก  
อาจเป็นเพราะผู้ปฏิบัติต่อวินัยอ่อนแอก็เป็นได้ 
 ๒) การตัดสินด้วยการปฏิบัติธรรม  ผู้ที่ปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาน้ันไม่
จำกัดว่าจะเป็นใคร  อยู่ในชาติ วรรณะใด  สามารถเข้ามาปฏิบัติได้ทุกคน  แต่การปฏิบัติธรรม
น้ันสำคัญที่จิตหรือใจต้องไม่เศร้าหมองด้วยกรรมอันหนัก เช่น อนันตริยกรรม (กรรมหนัก) เป็น
ต้น    ผู้มีความปกติทางเพศอาจปฏิบัติธรรมได้ในระดับหน่ึง  เพราะยังคงมีกรรมที่ทำให้จิตยัง
ไม่บริสุทธ์ิพอ  จึงควรดูแล และเอาใจใส่จากกัลยาณมิตร 

 นอกจากน้ัน ชำนะ พาซื่อได้แยกความผิดปกติทางเพศไว้ ดังน้ี๑๒ 
 ๓.๑.๑  รักร่วมเพศ (Homosexual)  ปัญหารักร่วมเพศนับว่าเป็นปัญหาที่

สังคมให้ความสนใจเป็นพิเศษ  โดยเฉพาะปัญหาพฤติกรรมที่แสดงออกมาอาจเป็นภาพที่สร้าง
ความไม่พอใจกับคนทั่วไป  แต่ก็ยังคงต้องยอมรับว่า  เป็นสิทธิพ้ืนฐานของคนทั่วไป  แต่อย่างไร
ก็ตามสังคมก็ยังคงอยากให้รัฐออกมาช่วยดูแลพฤติกรรมดังกล่าว  เพราะพฤติกรรมดังกล่าว
นำไปสู่การรักร่วมเพศซึ่งถึงแม้จะมิได้นำไปสู่ความอยุติธรรม  หรือการทำร้ายผู้อ่ืนตรง ๆ แต่มัน
จะนำมาซึ่งความ “เสื่อมทางศีลธรรม”  ของสังคมโดยรวม  ซึ่งมีหลักศีลธรรมที่สังคมยึดถือ
ร่วมกัน  แต่หากมีพฤติกรรมหรือทัศนคติที่เบ่ียงเบนไปจากคุณค่าที่สังคมยึดถือ  ย่อมเป็นการ
สร้างความแตกแยกให้กับผู้คนในสังคมได้น้ีเป็นแนวคิดแบบประเพณีนิยม (Relativism)  และ
ถึงแม้พฤติกรรมดังกล่าวอาจไม่สร้างความแตกแยกอย่างรุนแรงในสังคม  แต่ก็ยังคงสร้างความ
เปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป  โดยเฉพาะอย่างย่ิงสังคมไทยเป็นสังคมซึ่งเน้นการดำเนิน
ชีวิตแบบพุทธศาสนาซึ่งเน้นเบญจศีล เบญจธรรม  หรือการไม่เบียดเบียนและความเมตตา  
ฉะน้ัน  หากความสัมพันธ์ทางเพศน้ันทำให้มนุษย์สูญเสียหรือช่วยส่งเสริมสิ่งที่ดีขั้นพ้ืนฐานใน
ชีวิต  พฤติกรรมน้ันย่อมเป็นภัยต่อศีลธรรมของสังคม๑๓  ส่วนสาเหตุสำคัญอีกประการหน่ึงคือ

 

 ๑๒ ชำนะ  พาซ่ือ, ผศ..จริยศาสตร์ประยุกต์,  พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย,   ๒๕๔๖), หน้า ๑๕-๑๙. 

 ๑๓ เนื่องน้อย  บุณยเนตร,  จริยศาสตร์กับปัญหาปัจจุบัน  , หน้า ๑๕๐-๑๕๑. 



๙๐  
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การอยู่ใกล้ชิดมารดาหรือบิดามากไป  และความขาดหายของเพศตรงข้าม  เช่น คุก,การเป็น
ทหาร 

 ๓.๑.๒  อวดอวัยวะเพศ  (Exhibitionism)  คือ  การเปิดเผยอวัยวะเพศต่อเพศ
ตรงกันข้าม ในสถานที่สาธารณะ  ซึ่งพบมากในหมู่ผู้ชาย  สาเหตุ คือ อยากให้เพศตรงข้ามดู 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเขามีอวัยวะเพศชายหรือเขาเป็นชายโดยสมบูรณ์  ซึ่งถือว่ามีความผิดทาง
กฎหมายด้วย 

 ๓.๑.๓  แอบดู  (Voyeurism of Sexuil  looking)  เป็นพวกที่ชอบแอบดูเพศ
ตรงข้ามเปลือยเปล่า  หรือกำลังมีเพศสัมพันธ์กัน  โดยทั่วไปคนเหล่าน้ีมักมีมากในหมู่ผู้ชาย  
ส่วนผู้หญิงมีอยู่แต่น้อย  สาเหตุมากจากการถูกกดดันและเก็บกดความรู้สึกทางเพศ  หรือหมด
ความรู้สึกทางเพศ  เคยเห็นผู้ใหญ่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเด็ก 

 ๓.๑.๔  การสะสมสิ่งของเพศตรงกันข้าม  (Fetishism)  ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายที่
ชอบสะสมของใช้เพศหญิงเช่น  ชุดช้ันใน  ยกทรง  เป็นต้น  เพราะสิ่งเหล่าน้ีช่วยกระตุ้น
ความรู้สึกทางเพศ  สาเหตุมาจากการถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวไม่ได้พบปะเพศตรงข้าม  เมื่อโต
ขึ้น  จะแสดงออกโดยการหาสิ่งของเพศตรงข้ามมาทดแทน 

 ๓.๑.๕  กระเทยหรือลักเพศ (Transustism)  เป็นการแต่งตัวที่ตรงข้ามกับเพศ
ตัวเอง  ส่วนใหญ่พบมากในผู้ชายที่ชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิง  โดยเลียนแบบกิริยาการพูดจากแบบ
ผู้หญิง  สาเหตุมาจากการเลี้ยงดูในวัยเยาว์  อยากมีลูกสาวแต่มีลูกชายจึงเลี้ยงแบบลูกสาว  ชาย
ชอบแต่งเป็นหญิง 

 ๓ .๑ .๖   การทำให้ เพศตรงกันข้ามและตัวเองเจ็บปวด   (Sadism and  
masochism)  พวกที่ชอบทำให้เพศตรงข้าม เจ็บปวด ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ตนเองจึงจะได้รับ
ความพอใจและความสุขทางเพศ  หรือมีพฤติกรรมดังกล่าวในขณะร่วมเพศ  ในบางรายอาจ
แสดงออกอย่างรุนแรงจนถึงขึ้นเกิดฆาตกรรมโดยไม่รู้ตัว  สาเหตุมาจากครอบครัวไม่มีเวลาให้
ปล่อยให้เด็กอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม  และอาชีพภายในครอบครัว 

 ๓.๑.๗  การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  (Transsexualism)   การเปล่ียนเพศจาก
ชายเป็นหญิง  มักมีความเช่ือว่า  เขามีความเป็นหญิง  เป็นบ่วงคล้องใจอยู่ภายในร่างของเขา
นานมากแล้ว  สำหรับหญิงคิดว่ามีความเป็นชายอยู่ภายในมีน้อยมาก  ส่วนถ้าความปรารถนา
เหล่าน้ีมากขึ้นนำไปสู่การแปลงเพศ  ซึ่งปัจจุบันเป็นเรื่องถูกกฎหมายแล้วทั่วโลก  แต่ใน
สหรัฐอเมริกาเมื่อย่ีสิบปีก่อนเป็นเรื่องผิดกฎหมาย  และปัจจุบันเมื่อมีการผ่าตัดแปลงเพศ  
ความยุ่งยากกลับอยู่ในใจของผู้ต้องการแปลงเพศ  เพราะมีสถิติยืนยันว่า  ผู้แปลงเพศมีความสุข
หลังจากการผ่าตัดแปลงเพศในบทบาทของชีวิตใหม่ค่อนข้างสั้นมาก  แต่มีความทุกข์ยาวนาน  
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บางคนทนทุกข์ไม่ได้ถึงฆ่าตัวตายก็มีอยู่ไม่น้อย๑๔  สาเหตุมาจากมารดาเป็นใหญ่มีส่วนชักจูงให้
เด็กชายห่างจากกิจกรรมทางเพศ 
 ๓.๑.๘  การสมสู่กับสัตว์  (Bestiality)  มีการแสดงออกทางอารมณ์เพศกับสัตว์  
โดยการสมสู่กัน  หรือบางรายเพียงสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง  เพียงสัมผัสกับขนของสัตว์
เท่าน้ัน  ความผิดปกติน้ีมักพบกับคนท่ีเก็บตัว  หรือคนท่ีเป็นโรคจิต หรือปัญญาอ่อน  คนด่ืม
สุรา และติดยาเสพติด  การสมสู่กับสัตว์ในหลายประเทศ  ถือว่าเป็นความผิดฐานทารุณสัตว์ 
 ๓.๑.๙  การร่วมเพศกับเด็ก (Pedophilia) เป็นการแสดงอารมณ์หรือมีความ
ต้องการทางเพศกับเด็ก ๆ ซึ่งพบมากในหมู่ผู้ชาย โดยอาจจะจัก จูบ ลูบ คลำ อวัยวะเพศของ
เด็กทั้งหญิงหรือชาย จนเกินเลยไปถึงการข่มขืน และการฆ่าปิดปากได้ สาเหตุมาจากการท่ี
มารดาเอาแต่ใจตัวรักตนเองมากเกินไปเป็นคนเฉยเมยไม่ดูแล ทอดทิ้ง สภาพสมองพิการ  หรือ
เกิดจากความเช่ือที่ว่า  การได้ร่วมเพศกับเด็กจะทำให้อายุยืน เป็นต้น 
 
 ๓.๒  สาเหตุของปัญหาความผิดปกติทางเพศ 
 การศึกษาสาเหตุของปัญหาในเบ้ืองต้นจะอาศัยทฤษฎีจิตวิทยาที่สัมพันธ์ใน๒ส่วน
ใหญ่ คือ 
 ๓.๒.๑  การศึกษาสภาวะเฉพาะบุคคล  การศึกษาสาเหตุของปัญหาจะอาศัย
ทฤษฎีจิตวิทยาที่ศึกษาสภาวะพ้ืนฐานของจิตใจ  อันเป็นพ้ืนฐานสำคัญของการแสดงออก
ภายนอก ที่เรียกว่า พฤติกรรม ซึ่งในที่น้ี  หมายถึงการกระทำที่ปรากฏออกมาภายนอก  และ
การกระทำดังกล่าวมีความขัดแย้งจากบรรทัดฐานของสังคมโดยทั่วไป เรียกว่า พฤติกรรม
เบ่ียงเบน (Deviate  Behavior) แต่การตัดสินพฤติกรรมดังกล่าวไม่แน่นอนตายตัวขึ้นอยู่กับ
สังคมน้ัน  รวมท้ังหลักการทางด้านศีลธรรมเป็นหลัก  ในที่น้ีจึงได้นำทฤษฎีที่จัดว่าเป็นพ้ืนฐาน
ของพฤติกรรมเบ่ียงเบนน้ันมานำเสนอ  ๒ ทฤษฎีด้วยกัน  คือ๑๕ 
 ๑)  ทฤษฎีจิตวิเคราะห์  (Psychoanalysis)  ของซิกมันด์  ฟรอยด์  (Sigmund  
Freud)  ซึ่งอธิบายถึง  จิตใต้สำนึกมีส่วนผลักดันให้เกิดอาชญากรรม  โดยเขากล่าวว่า  
บุคลิกภาพของคนประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๓ ส่วน 
 ก.  สันดานดิบ (Id)  เป็นความรู้สึกของจิตที่ติดมาแต่กำเนิด 

 

 ๑๔ ส.สีมา , “เชิงอรรถ : แปลงเพศและเปลี่ยนผ้า” , ในวารสาร  มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับ
ประจำวันท่ี ๒๖ ส.ค.-๑ ก.ย. ๒๕๔๘ , หน้า ๒๘. 

 ๑๕ ผศ.ดร.ลักขณา สริวัฒน์,  จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 
๒๕๔๔), หน้า ๒๘-๓๐. 
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 ข.  อัตตา  (Ego)  เป็นความเป็นตัวของตัวเองเป็นสิ่งที่คอยควบคุมการกระทำของ
สันดานดิบให้สอดคล้องกับความต้องการของสติสัมปชัญญะ 
 ค.  สติสัมปชัญญะ  (Superego)  เป็นความรู้สึกที่เกิดจากวัฒนธรรมในสังคม 
แต่เน่ืองจากสันดานดิบไม่อาจปฏิบัติตามวัฒนธรรมได้เพราะถูกกดไว้ก็จะซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึก
ทำให้เกิดความกังวล  ทางออกก็คือด้ินรนต่อสู้ในรูปแบบต่าง ๆ และสันดานดิบก็คงมีอยู่ไม่ได้
หมดไปและรอจังหวะที่จะแสดงออกมาในรูปแบบอ่ืน ๆ 
 ๒)  ทฤษฎีภาวะไร้บรรทัดฐาน  (Anomic  Theory)  ของโรเบอร์ต  เมอร์ตัน  
(Robert  Merton)  ซึ่งอธิบายถึงพฤติกรรมเบ่ียงเบนเป็นผลของความไม่ประสานสอดคล้องกัน
ระหว่างเป้าหมายทางวัฒนธรรมหรือค่านิยมทางสังคมกับวิธีการที่สังคมกำหนดเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายน้ัน ๆ  ดังน้ัน  การที่คนเราไม่สามารถใช้วิธีการที่สังคมยอมรับจึงเป็นการละเมิด
บรรทัดฐาน  หรือมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนตัวอย่างเช่น  พวกกบฏที่ไม่ยอมรับทั้งค่านิยม  และ
วิธีการที่สังคมกำหนด  และพยายามสร้างค่านิยมและวิธีการใหม่ขึ้นมาแทน  บางพวกมี
พฤติกรรมขัดต่อศีลธรรม  เช่น  พวกกระเทยหรือลักเพศที่สร้างค่านิยมให้คนยอมรับมากขึ้น
ผ่านวิธีการต่าง ๆ ในสังคม  เป็นต้น  หรือพวกที่หนีโลก  คือ ปฏิเสธทั้งเป้าหมายและวิธีการที่
สังคมยอมรับ เช่น พวกแปลงเพศ  เป็นต้น 
 ๓.๒.๒  การศึกษาสภาพแวดล้อม  ในที่น้ีผู้ที่มีลักษณะเบ่ียงเบนดังกล่าวส่วนหน่ึง
มาจากสภาพสังคมรอบตัวเป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้พวกน้ีแสดงตัวซึ่งมีดังน้ี 
 ๑)  สภาพแวดล้อมในครอบครัว  ครอบครัวนับว่าเป็นมีส่วนสำคัญในการก่อ
บุคลิกภาพและสุขภาพจิตของบุคคล โดยเฉพาะครอบครัวแตกแยก  เช่น  บิดามารดาทะเลาะ
วิวาทกันเป็นประจำ  ครอบครัวที่บิดามารดาหย่าร้างกัน  โดยบุตรต้องอยู่กับคนอ่ืนทำให้บุตร
เกิดความว้าเหว่  ไม่มั่นคงทางจิตใจ  ขาดความอบอุ่น  หรือในสภาพท่ีครอบครัวที่มีบิดาหรือ
มารดาเพียงคนเดียว  ซึ่งทั้งหมดล้วนมีผลต่อสภาวะทางจิตของสมาชิกในครอบครัวทั้งสิ้น   หรือ
ปัญหาเรื่องการเล้ียงดูในวัยเด็ก เช่น เด็กอยากได้อะไรต้องได้ทำให้เด็กเอาแต่ใจตัวเอง, หรือ
เลี้ยงลูกโดยอยากให้ลูกเป็นเพศอย่างที่พ่อแม่ต้องการ   รวมท้ังปัญหาการห้ามคบเพ่ือนเพศ
ตรงกันข้ามและมีความใกล้ชิดกับเพ่ือนเพศเดียวกันมากเกินไป  อันนำไปสู่การเบ่ียงเบนทางเพศ
ในที่สุด 
 ๒)  สภาพแวดล้อมทางโรงเรียน  การพัฒนาของเด็กต้องอาศัยสภาพแวดล้อม
อย่างโรงเรียนซึ่งนับเป็นที่ ๆ จะช่วยเอ้ือให้เด็กพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน  โดยในโรงเรียนล้วนมี
ส่วนสำคัญ เช่น  สภาพโรงเรียนปลอดภัยไร้มลภาวะ  ครู  เพ่ือน ล้วนมีส่วนสำคัญในการพัฒนา
บุคลิกลักษณะของเด็กทั้งสั้น  รวมท้ังระเบียบของโรงเรียนที่มีวินัยและช่วยปลูกผังให้เด็กมี
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ระเบียบ  และส่งเสริมต่อสุขภาพจิต  หากระเบียบขัดแย้งต่อความเหมาะสมของเด็กย่อมสร้าง
ผลกระทบต่อการแสดงออกของเด็กได้เช่นกัน 
 ๓)  สื่อมวลชน  คือ  สิ่งที่ เป็นข่าวที่นำเสนอผ่านทางโทรทัศน์ (Electronic  
Media) และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ (Printed  Media)  และประเภทภาพยนตร์และภาพถ่าย 
(Picture  Media)  สื่อนับเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหน่ึงที่เป็นตัววัดระดับความต้องการพ้ืนฐานทาง
จิตวิทยาในสังคม  หากสื่อช้ีนำไปในทางท่ีย่ัวยุส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกย่อมเป็นไปในทาง
เดียวกัน 
 ๔)  สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอาจเป็นปัจจัย
หน่ึงที่มีผลต่อสุขภาพจิต  ซึ่งจะมีทั้งความรู้สึกและอารมณ์  ตลอดจนแสดงความต้องการต่าง ๆ 
ที่เป็นผลต่อสุขภาพจิต  ทำให้อาจทำให้ต้องการปลดปล่อยอารมณ์ส่วนตัวที่เก็บกดไว้  เพ่ือเป็น
การต่อต้านสังคม  ดังในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า  โรคจิตเภทมักพบมากในพวกที่มี
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจต่ำที่สุด  ในทางตรงกันข้ามโรคประสาทพบได้บ่อยกว่าใน
พวกท่ีมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูง  จึงไม่แปลกหากจะพบพวกชอบแอบดู  พวกชอบ
สมสู่กับเด็กในหมู่คนช้ันสูง   
 พฤติกรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ  การดำเนินชีวิตเป็นการแสดงออกหรือการ
กระทำของบุคคลในระดับที่มองเห็นกัน  หรือที่ปรากฏแก่ผู้อ่ืนในลักษณะที่เก่ียวกับศีลธรรม  
กล่าวคือ โดยมีผลกระทบต่อสังคม   และเมื่อพิจารณาปัญหาดังกล่าวเข้ากับพฤติกรรมในทาง
พระพุทธศาสนาจำต้องเข้าใจคำเหล่าน้ีก่อน คือ  นิสสยะ, อุปนิสสยะ,  สันตานะ  และวาสนา  
คำเหล่าน้ีมีความหมายดังน้ี 
 ก.  นิสสยะ (นิสัย) หมายถึง  ธรรมเป็นที่อาศัยอยู่  ถ้าเป็นคุณศัพท์  แปลว่า  เป็น
ที่อาศัย๑๖  ส่วนในภาษาไทยมักใช้ว่า ตรงกับคำว่า นิสัย  หมายถึงความประพฤติที่เคยชิน เช่น
ทำจนเป็นนิสัย๑๗ 
 ข.  อุปนิสสยะ  หมายถึง  ธรรมชาติเข้าไปอาศัย,  ธรรมเป็นอุปนิสัย,  ฉันทะเป็น
ที่เข้าไปอาศัย,  ความประพฤติเคยชินเป็นพ้ืนมาแต่อดีตชาติ,  คุณความดีที่ฝังอยู่ในสันดาน  ซึ่ง
เป็นฐานรองรับผลดีย่ิง ๆ ขึ้นไปหรือแววของจิต  ในอภิธรรมหมายถึงคุณความดีอย่างเดียว๑๘  

 

 ๑๖ ป.หลงสมบุญ, พันตรี, พจนานุกรม มคธ-ไทย, (กรุงเทพมหานคร : สำนักเรียนวัดปากน้ำ 
ภาษีเจริญ, ๒๕๔๐),หน้า ๔๐๓ 

 ๑๗ พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์คร้ังท่ี 
๑๐, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร์.พร้ินต้ิง แมส โปรดักส์ จำกัด, ๒๕๔๖) , หน้า ๑๐๕. 

 ๑๘ ป.หลงสมบุญ, พันตรี, พจนานุกรม มคธ-ไทย, หน้า ๑๓๒. 
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ในภาษาไทยใช้คำว่า  อุปนิสัย คือ ความประพฤติที่เคยชินเป็นพ้ืนมาในสันดาน  ความดีที่เป็น
ทุนหรือเป็นพ้ืนอยู่อยู่ในจิตต์, ธรรมที่เป็นเคร่ืองอุดหนุน๑๙ 
 ค.  สันตานะ หมายถึง ความสืบต่อแห่งจิต  คือกระแสจิตที่เกิดดับต่อเน่ืองกันมา  
เป็นการสืบต่อของจิตและเจตสิก, หรือจิตที่ได้รับการอบรมมานานหลายภพหลายชาติ  ใน
ภาษาไทยมักใช้คำว่า สันดาน หมายความว่า  อุปนิสัยที่มีมาแต่กำเนิด, อัธยาศัยที่มีติดต่อมา๒๐   
 ง.  วาสนา หมายถึง การปรุงแต่ง,  การอบรม, บุญหรือบาปที่ตนสั่งสมมาแต่อดีต,  
ความรู้ที่มาจากความจำ  หรือความประพฤติซึ่งติดมาแต่อดีต,  ความประพฤติที่ประพฤติมาจน
ชิน๒๑  พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต)  ได้ให้นิยามคำนี้ว่า  อาการกายวาจา  ที่เป็นลักษณะ
พิเศษของบุคคลซึ่งเกิดจากกิเลสบางอย่าง  และได้สั่งสมอบรมมาเป็นเวลานานจนเคยชินติดเป็น
พ้ืนประจำตัว  วาสนาที่เป็นกุศลก็มี  อกุศลก็มี  อัพยากฤติ เป็นกลาง ๆ ไม่ดีไม่ช่ัวก็มี  ส่วนที่
เป็นกุศลกับอัพยากฤตน้ัน  ไม่ต้องละ  แต่ที่เป็นอกุศลซึ่งควรจะละนั้นแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ  ๑)  
ส่วนที่จะเป็นเหตุให้เข้าถึงอบายกับ ๒) ส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดอาการทางกายวาจาแปลก ๆ ต่าง 
ๆ๒๒ 
 ฉะน้ัน  พฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นผลมาจากการทำบ่อย  ๆ จนกลายเป็นความ
เคยชิน  ซึ่งเป็นเหตุต่อเน่ืองกันต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นผลไปถึงอนาคต   ดังน้ัน  การฝึกฝน
พัฒนาด้านกายและศีลตามทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทจึงหมายถึง  การทำบ่อย ๆ จนเกิด
ความเคยชินมาสร้างคุณสมบัติที่ดีงามให้เกิดขึ้น   ทีน้ีหากพิจารณาพฤติกรรมของพวกผิดปกติ
ทางเพศ  จึงเกิดจากการสั่งสมที่มีอกุศลเป็นมูล  ก่อเกิดเป็นสันดานภายในและแสดงออกมา
ภายนอก (วาสนา)  นอกจากน้ีสาเหตุที่ทำให้ผิดปกติทางเพศ พระพุทธศาสนาช้ีว่าเป็นเรื่องของ
กรรม  อย่างกรรมที่ผู้ชายประพฤติล่วงในภริยาทั้งหลายของชนอื่น  ตายไปเกิดในนรกสิ้นแสนปี   
เมื่อกลับมาสู่ชาติมนุษย์   ก็จะเกิดเป็นหญิง  ๑๐๐ ชาติ  เหมือนพระอานนทเถระผู้เป็นอริย
สาวก    มีบารมีบำเพ็ญมาแล้วต้ังแสนกัปป์  ท่องเที่ยวอยู่ในสงสารในอัตภาพหน่ึง   ได้บังเกิดใน
ตระกูลช่างทอง   ทำการล่วงภรรยาผู้อ่ืน (ปรทากรรม) ไหม้ในนรกแล้ว  ด้วยผลกรรมที่ยังเหลือ  
ได้กลับมาเป็นหญิงบำเรอเท้าแห่งชายใน  ๑๔  อัตภาพ   ถึงการถอนพืช  (เป็นหมัน)  ใน  ๗  
อัตภาพ๒๓  หรือเรื่องของนางอิสิทาสีเถรี๒๔ ที่กล่าวถึงอดีตชาติที่ตนเคยเป็นชายแล้วเป็นชู้กับ

 

 ๑๙ พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๓๖๕. 
 ๒๐ เร่ืองเดียวกัน,  หน้า ๒๗๒. 
 ๒๑ ป.หลงสมบุญ, พันตรี, พจนานุกรม มคธ-ไทย, หน้า ๖๔๔. 
 ๒๒ เร่ืองเดียวกัน , หน้า ๒๒๖. 
 ๒๓ ทุติโย  ภาโค, หน้า ๒๓๔. 
 ๒๔ ขุ.เถรี. (ไทย)  ๒๖/๔๓๗-๔๔๙/๖๒๖-๖๒๘. 



๙๕ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

ภรรยาผู้อ่ืน  จนต้องตกนรกแล้วไปเกิดเป็นสัตว์บ้างคนบ้างและต้องรับกรรมน้ันด้วยการสูญเสีย
อวัยวะสืบพันธ์ุ  หรือไม่อย่างง้ันก็ถูกตอน (เป็นขันที)  ทั้งหมดมาจากกรรมเดียวกันคือ  การ
ประพฤติผิดลูกเมียของผู้อ่ืน 
 
 ๓.๓  การแก้ไขและป้องกันปัญหาความผิดปกติทางเพศ 
 การพิจารณาปัญหาในมุมของตะวันตกนั้นเริ่มต้นจากการพิจารณาในแง่ของคำว่า 
“เพศ” น้ันเป็นแนวคิดของการกดข่ี ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเริ่มต้นจากกลุ่มสตรีนิยม (feminist) ใน
ศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ ได้พิจารณาโดยมุ่งไปที่การให้การศึกษากับกลุ่มสตรีมากขึ้นและไม่ควรจะ
ยินยอมให้เพศชายได้สิทธิสมบูรณ์ในการควบคุมสตรีหลังจากแต่งงานแล้ว โดยข้อพิจารณาน้ีถือ
เป็นการเปลี่ยนแปลงต่อความเข้าใจสถานะทางเพศให้มีความเข้าใจถึงธรรมชาติของเพศมากข้ึน 
เช่นเพศหญิงมีความสามารถทางด้านเหตุผลอย่างจำกัดเมื่อเทียบกับผู้ชาย และชีวิตในสังคมต่าง
มีเพศหญิงร่วมอยู่ด้วยโดยธรรมชาติ ซึ่งข้อพิจารณานี้เป็นการมุ่งไปที่รูปแบบของสังคมที่มีเพศ
หญิงเข้าไปมีส่วนด้วย และควรมอบสิทธิความเท่าเทียมทางธรรมชาติให้กับเพศหญิง๒๕ การ
พิจารณาเร่ืองเพศหญิงน้ีเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้กับเรื่องเพศที่มีอยู่ในสังคมน้ันควรพิจารณาในฐานะ
ธรรมชาติของเพศเป็นหลัก เพราะในแง่หน่ึงเพศถือว่าเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
ความเท่าเทียมจึงเป็นสิ่งที่ถูกนำมาพิจารณา  
 การพิจารณาความเท่าเทียมทางเพศน้ีจึงเป็นมุมมองของกลุ่มสตรีนิยมที่พิจารณา
บนฐานว่าความผิดปกติทางเพศเป็นเรื่องที่สังคมไม่ให้ความเท่าเทียมต่อเพศอ่ืนๆ ที่มีธรรมชาติ
แตกต่างไปจากที่มนุษย์กำหนด เพราะเมื่อพิจารณาเร่ืองความผิดปกติทางเพศในฐานะปัญหา
สังคม ก็มาจากมนุษย์เป็นผู้กำหนดว่า ความผิดปกติทางเพศเป็นปัญหาที่เก่ียวกับลักษณะทางจิต
ของผู้มีพฤติกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกรมสุขภาพจิตโดยตรง  จึงมีการให้คำแนะนำทั้งแก่ผู้มี
ความผิดปกติ และผู้คนที่เก่ียวข้องทั่ว  ๆ ไป รวมท้ังญาติ  หรือผู้เสียหาย  โดยมีคำแนะนำ
เบ้ืองต้นเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว  ดังน้ี๒๖ 
 ๑)  วิธีปฏิบัติตนเม่ือเป็นพวกรักร่วมเพศ,กระเทยหรือลักเพศ ปัจจุบันการเป็น 
รักร่วมเพศไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติทางจิต และไม่จําเป็นต้อง ได้รับการรักษา ถ้าคุณยัง
สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข ก็ไม่ควรวิตกกังวลกับการเป็น รักร่วมเพศของคุณถือ

 

 ๒๕ Ann E. Cudd and Leslie E. Jones, “Sexism”, A Companion to Applied 
Ethics, Edited by R.G.Frey and Christopher Heath Wellman, p.106 

 ๒๖ อิ น ทิ ร า  ป ัท มิ น ท ร  ,  ป ัญ ห า ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ ท า ง เพ ศ  ,  เ ผ ย แ พ ร่ ใ น  
http://mhcir13.net/main.asp (๑๒ กันยายน ๒๕๔๘). 
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เสียว่า เป็นรสนิยมส่วนตัวที่อาจแตกต่างไปจากคนอ่ืนเท่าน้ันเอง  คุณควรดําเนินชีวิตไป
ตามปกติเหมือนคนอ่ืนๆ ในสังคม ถ้ายังเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาก็ควร ต้ังใจเรียนแสดง
ความสามารถของคุณให้เพ่ือน ๆ และครูอาจารย์ยอมรับเป็นลูกที่ดี ช่วยเหลืองานบ้านเอาใจใส่
ปรนนิบัติพ่อแม่ ถ้าคุณทํางานแล้วก็ต้ังใจทําให้ดีที่สุด พิสูจน์ฝีมือของคุณทําให้ใคร ๆ ต้องทึ่งใน
ตัวคุณ หรืออย่างน้อยก็ทําให้เขาเห็นว่าคุณก็ไม่ได้ด้อยกว่าหรือมีอะไร แตกต่างไปจากพวกเขา
ในเรื่องงาน ส่วน เรื่องส่วนตัวของคุณ เป็นสิทธิที่คุณจะทําอย่างไรก็ได โดยไม่ทําให้ใครเดือดร้
อน  เมื่อคุณแสดงความสามารถให้ปรากฏ ประพฤติตนเป็นคนดี คนอ่ืนๆ ที่อยู่แวดล้อมคุณก็จะ
มองคุณ ในแง่ดี และให้การยอมรับคุณไปเอง   
 ถ้าคุณมีคนใกล้ชิด เช่นคนในครอบครัวเพ่ือนนักเรียนเพื่อนบ้านหรือเพ่ือนร่วมงาน
เป็น รักร่วมเพศ และคุณรู้สึกว่าเขามีความแตกต่างจากคุณ จนคุณยอมรับเขาไม่ได้ บางทีถึง
ขนาดรังเกียจ ไม่อยากเข้าใกล้ และคิดอยากจะเปล่ียนแปลงเขาให้เลิกเป็นพวกรักร่วมเพศ ทํา
ให้คุณเองมีความทุกข์ ไม่สบายใจ และทําให้ คนใกล้ชิดที่เป็นรักร่วมเพศต้องมีความทุกข์ไปด้วย
น้ัน กรมสุขภาพจิตขอยืนยันว่า คนที่เป็นรักร่วมเพศก็เป็น คนปกติธรรมดาคนหน่ึง ไม่ได้มี
อันตราย หรือเป็นพิษเป็นภัย ไม่สามารถแพร่เช้ือติดต่อไปยังผู้อ่ืนได้เหมือนผู้ป่วยโรคติดต่อ เขา
ยังมีความรู้ มีความ สามารถในการเรียน และในการทํางาน สามารถทําประโยชน์แก่ครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติ ได้เหมือนคนทั่วๆ ไป เช่นกัน  สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือเรื่องรสนิยม
ทางเพศเท่าน้ันเอง คือ แทนที่เขาจะพึงพอใจในเพศตรงข้าม เขากลับพึงพอใจในเพศเดียวกัน 
ซึ่งเรื่องของรสนิยมน้ีเป็นเรื่องเฉพาะตัว และเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่คนอ่ืนไม่ ควรเข้าไปก้าวก่าย 
หรือตัดสินว่าผิดหรือถูก เหมือนกับผู้ชายท่ีชอบผู้หญิง ในลักษณะต่างกัน เช่น บางคน ชอบผู้
หญิงผิวขาว บางคนชอบผู้หญิงผอม หรือบางคนชอบผู้หญิง เจ้าเน้ือ เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องความ 
ชอบส่วนบุคคลที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก คุณจึงควรมองคนที่เป็นรักร่วมเพศในมุมมองใหม่ ว่าเขาก็
ไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากคุณ และไม่ได้ ทําความเดือดร้อนใด ๆ ให้กับคุณ ความคิด และอคติ
ของคุณเองต่างหากท่ีทําให้คุณทุกข์ใจ ดังน้ันถ้าคุณ พยายามปรับความคิดเสียใหม่ มองคนรักร่
วมเพศว่ามีศักด์ิศรีแห่งความเป็นคนเหมือนกับค ุณ คุณก็จะยอมรับ เขาได้มากขึ้น สบายใจข้ึน 
และการแสดงออกของคุณก็จะเป็นไป ในทางดีขึ้น ทําให้บุคคลรักร่วมเพศ รู้สึก สบายใจขึ้นเช่
นกัน ความสัมพันธ์ระหว่างกันก็จะดีขึ้นด้วย   
 ๒) พวกชอบอวดอวัยวะเพศ    โดยปกติเมื่อผู้หญิงได้พบเจอกับผู้ชายท่ีชอบโชว์
อวัยวะเพศ มักจะแสดงท่าที ต่ืนตกใจ หวาดกลัวร้องอุทานเสียงดัง ซึ่งเป ็นปฏิกิริยาตาม
ธรรมชาติของคนเรา เมื่อต้องพบเจอสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอย่างไม่คาดฝัน แต่การกระทําดังกล่
าวกลับกลายเป็นการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศของพวกชอบโชว์อวัยวะเพศ ทําให้ เขารู้สึกต่ืนเต้
นทางเพศจนถึงจุดสุดยอดได้ง่าย ๆ ดังน้ัน ในโอกาสต่อไปท่ีคุณต้องเผชิญหน้ากับพวกชอบโชว์
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อวัยวะเพศ ให้คุณพยายามระงับสติ อารมณ์ อย่าแสดงท่าทีต่ืนตกใจ และก็ไม่ต้องหวาดกลัวว่
าเขาจะทําอันตรายด้วย เพราะคนเหล่าน้ีโดยแท้จริง แล้วจะเป็นคนขี้อาย ไม่กล้าสู้คนซึ่งๆ หน้า 
แค่คุณจ้องตอบด้วยแววตาเอาจริงไม่หว่ันกลัว เขาก็จะเป็นฝ่าย เดินหนีไปเอง ทางที่ดี เมื่อคุณ
พบเห็นคนเหล่าน้ี ก็รีบเดินหนีไปเสีย และมองว่าเขาเป็นคนน่าสงสาร เป็นคนไข้ ทางจิตที่ต้อง
ได้รับการรักษา คุณก็จะถือสาเขาน้อยลง  
 ๓)  พวกแอบดู  แรกที่รู้ว่าคุณถูกคนใกล้ชิดในบ้านหรือที่ทํางานแอบถ้ำมองคุณ
น้ัน คุณคงตกใจมาก และคงทั้งโกรธ ทั้งอาย จนทําอะไรไม่ถูก  คุณอาจจะอยากด่าว่า อยาก
ลงโทษ หรืออยากทําร้ายเขาอย่างเหลือเกิน แต่การกระทําดังกล่าวจะไม่ สามารถแก้ไขการ
กระทําของเขาได้อย่างเด็ดขาด ไม่ช้าก็เร็วเขาจะทําอีก และจะพยายามทําให้แนบเนียนกว่า เก่
าด้วย  ทางที่ดี เมื่อคุณรู้ว่าคนใกล้ชิดชอบถ้ามอง ถ้าเป็นคนในครอบครัว คุณควรพูดจาชักจูง 
และเกล้ียกล่อม ให้เขาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชใกล้บ้าน พูดให้เห็นถึงผลเสียว่าถ้าไป
ถ้ำมองนอกบ้าน แล้วถูก จับได้จะเสียช่ือเสียง เกียรติยศ อาจถูกจับกุมและดําเนินคดี ทําให้เสีย
ประวัติได้ ควรรีบไปรับการรักษา โดยเร็วจะดีกว่า อาการอย่างน้ีจิตแพทย์รักษาได้อย่างแน่นอน  
หากเป็นคนใกล้ชิดที่ทํางาน คุณก็ควรบอกให้เขาไปรับการรักษาเช่นกัน และควรแจ้งผู้บังคับ
บัญชา ให้ทราบเพ่ือให้ช่วยจัดการอีกแรงหน่ึงด้วย แต่หากเจ้านายเป็นเสียเอง ก็คงต้องแจ้งค
วามให้เจ้าหน้าที่บ้าน เมืองจัดการ ทั้งน้ีคุณคงต้องมีพยานและหลักฐานด้วย จะกล่าวหาลอย ๆ 
ไม่ได้  
 ๔) พวกชอบการสะสมสิ่งของเพศตรงกันข้าม  ผู้ชายที่ชอบขโมยชุดช้ันในของผู้
หญิงเพ่ือนํามาสําเร็จความใคร่ หาความสุขทางเพศให้ตัวเองน้ันถือว่า มีความผิดปกติทางจิต 
ควรจะได้รับการบําบัดรักษาเพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิต และหาความสุขทางเพศ ได้เหมือนคน
ทั่วๆ ไป ดังน้ัน หากคุณพบว่าคนใกล้ชิดชอบขโมยชุดช้ันในหรือชอบสะสมชุดช้ันในของผู้อ่ืน 
คุณควรพูด จาเกลี้ยกล่อมให้เขาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชใกล้บ้านโดยเร็ว เพราะ
หากปล่อยทิ้งไว้ สักวันเขา อาจถูกจับได้ในขณะกําลังขโมย ต้องถูกดําเนินคดี ทําให้อับอาย 
เสื่อมเสียช่ือเสียง และกระทบกระเทือน ต่ออนาคต ทั้งการเรียน และการงานด้วย  
 ๕)  พวกมีพฤติกรรมการทำให้เพศตรงกันข้ามและตัวเองเจ็บปวด หากคู่ของ
คุณเป็น    ซาดิสม์ชอบทําให้คุณเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้เขาหรือเธอมีความต่ืนเต้
นทางเพศ เช่น ชอบด่าว่า พูดจาหยาบคายกับคุณ หรือทุบตี หยิกข่วนคุณ หรือถึงขั้นเฆี่ยนตี 
ทรมาน คุณจนบาดเจ็บ ทําให้คุณไม่มีความสุขแล้วละก็คุณควรเปิดใจพูดกับคู่ของคุณให้ลดการ
กระทําของเขาลง แต่ถ้าเขาทําไม่ได้คุณควรรีบหาทางปลีกตัวจากเขา หรือเธอเสียเถิด เพราะถ้
าขืนทนอยู่ไปเหตุการณ์อาจย่ิงเลว ร้ายไปกว่าเดิมก็ได้ แต่ในหลายๆ คู่มักพบว่าเมื่อฝ่ายหน่ึงเป็
นซาดิสม์ คือ ชอบทําให้คู ่เจ็บปวดในขณะมีเพศสัมพันธ์ อีกฝ่ายหน่ึงมักเป็นมาโซคิสม์คือ มี



๙๘  
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ความสุขทางเพศจากการท่ีตนเองถูกกระทําให้เจ็บปวด คู่ที่สมน้ำสมเน้ือ กันแบบน้ีจึงอยู่กันยืด 
เพราะต่างคนต่างมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายน่ันเอง  
 ในส่วนกระบวนการป้องกันปัญหาดังกล่าว  ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายส่วน 
ทั้งครอบครัว  สังคม  ศาสนา รวมมือกันในการปลูกฝังค่านิยม  ทัศนคติที่ถูกต้อง เช่น 
 ๑)  พ่อแม่ให้ความรักความอบอุ่นเป็นตัวอย่างที่ ดีของลูก,ไม่ควรตามใจเด็ก,
ช้ีให้เห็นผลเสียของการผิดปกติทางเพศหรือหากมีลูกหลานมีความผิดปกติทางเพศให้ยอมรับ
และค่อยๆ แก้ไข   
 ๒)  สังคมให้โอกาสชนกลุ่มน้ีได้แสดงความสามารถเท่าที่เป็นไปได้  แต่ต้องคำนึง
วัฒนธรรมประเพณีของสังคมน้ัน ๆ เป็นหลักใหญ่ 
 ๓)  สังคมช่วยควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์  และภาพที่เผยแผ่ต่อสาธารณชนทั่วไปไม่ให้
ล่อแหลมต่อเรื่องทางเพศ 
 ๔) ทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลหากมีคนที่เรารู้จักมีอาการของความผิดปกติ
ดังกล่าว  หรือหากเป็นมากอาจติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมสุขภาพจิต 
 ๕)  พระพุทธศาสนามีส่วนสำคัญย่ิงในการเน้นคุณธรรมคือการถือศีลข้อ ๓ (ห้าม
ประพฤติผิดในกาม)  ให้เข้าใจเร่ืองกรรมเพื่อให้เกิดความกลัว และเข้าใจอานิสงส์ของการถือศีล
ปฏิบัติธรรม   
 
 ๓.๔  วิธีปฏิบัติเพื่อการแก้ปัญหาความผิดปกติทางเพศ 
 นอกจากการวางหลักทฤษฎีต่าง ๆ ในการกำหนดแนวทางหรือจุดหมายของปัญหา
ดังกล่าวแล้ว  ขั้นต่อไปคือ  การกำหนดเป็นข้อปฏิบัติทั้งน้ีเพ่ือย้ำแนวคิดในการแก้และป้องกัน
ปัญหาข้างต้นให้ชัดช้ึน  ดังน้ี 
 ๑)  สถาบันครอบครัว   
 ก.  พ่อแม่ให้การเลี้ยงดูเอาใจใส่  ให้คำปรึกษาในกรณีที่เริ่มมีความผิดปกติ  เพ่ือให้
วางตัวได้ถูก  และเข้าใจว่าอะไรควรปฏิบัติ  อะไรไม่ควรปฏิบัติ    
 ข.  พ่อแม่ต้องยอมรับ  และค่อย ๆ แก้ไขเพราะพฤติกรรมดังกล่าวเกิดจากความ
ผิดปกติทางจิต  ต้องอาศัยความเข้าใจและอาศัยเวลาเป็นสำคัญ 
 ๒)  สถาบันสังคม 
 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนของผู้มีพฤติกรรมเบ่ียงเบน  และผู้ที่
อยู่ใกล้ชิด  
 -  การเป็นรักร่วมเพศ ไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติ ไม่จำต้องรักษา เป็นรสนิยม
ส่วนตัวที่อาจแตกต่างจากคนอ่ืน  การปฏิบัติตนควรดำเนินไปตามปกติ  แสดงความสามารถให้



๙๙ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

ปรากฏ ประพฤติตนเป็นคนดี  สำหรับผู้ใกล้ชิด  ควรมองว่า  รักร่วมเพศไม่มีอะไรแตกต่างไป
จากคุณ  และไม่ได้ทำความเดือดร้อนใด ๆ ให้กับคุณ  ความคิด และอคติของคุณเองต่างหากท่ี
ทำให้คุณทุกข์ใจ   
 -  การปฏิบัติตนเมื่อเผชิญหน้ากับพวกชอบโชว์อวัยวะเพศ  ให้คุณระงับสติอารมณ์  
อย่าแสดงอาการท่าทีต่ืนตกใจ 
 -  วิธีปฏิบัติเมื่อถูกถูกไถบนรถเมย์  หากอุปกรณ์ป้องกันพวกสมุด หนังสือ และควร
มีสติอยู่ตลอดเวลาอย่ายืนเหม่อใจลอย เพราะจะทำให้พวกชอบถูไถฉวยโอกาสเอากับคุณได้ 
 -  วิธีปฏิบัติเมื่อคู่เป็นซาดิส ควรพูดคุยกันให้เข้าใจเพ่ือลดการกระทำนั้นลง 
 ๓)  สถาบันศาสนา  พระพุทธศาสนานับเป็นทางแก้ในทางสันติวิธีอีกทางหน่ึง  ที่
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ใคร  แต่มุ่งให้สังคมเป็นที่พ่ึงพาช่วยเหลือของผู้ที่มีความผิดปกติ
ทางเพศให้สามารถพ่ึงตนเองได้  เพ่ือแก้ไขพฤติกรรมปัญหาด้วยตนเอง  โดยเริ่มจากสอนวิธี
ปฏิบัติดังน้ี 
 ก.  สอนให้รู้หลักวิธีคิดแบบสัมมาทิฏฐิโดยเฉพาะในเรื่องของกรรม  คือ ทำดีย่อม
ได้ดี  ทำช่ัวย่อมได้ช่ัว  หวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นน้ันเป็นต้น  (ทฤษฎี)  เพราะการจะแก้
พฤติกรรมได้น้ันพระพุทธศาสนามองว่าต้องแก้ทั้งสองทาง คือ เริ่มจากความคิด และการ
แสดงออกภายนอก (วาสนา)  อย่างความประพฤติที่ทำให้เกิดเป็นชายต้องอาศัยทั้งการคิด  และ
การกระทำ เช่น๒๗ 
 (๑)  หญิงทั้งหลายทำบุญมีทานเป็นต้น (การปฏิบัติ)  คลายความพอใจในความ
เป็นหญิงก็ต้ังจิตว่า   บุญของข้าพเจ้าทั้งหลายน้ี  ขอจงเป็นไปเพ่ือกลับได้อัตภาพเป็นชาย (การ
คิด)   ทำกาละแล้ว  ย่อมกลับได้อัตภาพเป็นชาย   
 (๒)  พวกหญิงที่มีผัวดังเทวดา   ย่อมกลับได้อัตภาพเป็นชาย  แม้ด้วยอำนาจแห่ง
การปรนนิบัติดีในสามีเหมือนกัน  (การปฏิบัติ) 
 ข.  สอนให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับศีลธรรมการประพฤติตนในแง่คุณงามความ
ดีที่สอดคล้องกับหลักแห่งกรรมน้ันว่า  หากต้องการได้อย่างไรก็ทำอย่างน้ัน  เช่น  ต้องการได้
ของประณีต ก็ต้องให้ของประณีต  อยากได้บุญต้องทำบุญ  อยากได้เงินต้องทำงาน  อยากหลีก
หนีจากความทุกข์ ก็บำเพ็ญสมาธิให้เกิดปัญญา ไม่อยากเป็นผู้หญิง หรือผู้ที่มีความผิดปกติทาง
เพศ ก็อย่าผิดศีลเป็นต้น (ปฏิบัติ) 
 ค.  สอนให้หลีกการประพฤติที่จะก่อให้เกิดผลเสียหลักศีลธรรม จริยธรรมอันดีของ
สังคม  ในทางพระพุทธศาสนาสาเหตุที่ทำให้ผิดศีล และจริยธรรม คือ อกุศล ๓ คือ โลภะ 

 

 ๒๗ ทุติโย  ภาโค, หน้า ๒๓๔. 



๑๐๐  
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(ความอยากได้)  โทสะ (ความโกรธ)  โมหะ (ความหลง)เมื่อเหตุเหล่าน้ีไม่มีย่อมไม่มีเหตุให้เกิด
การกระทำ(กรรม)๒๘ 
 ฉะน้ัน  สิ่งที่สำคัญที่สังคมจะเอ้ือให้แค่เพียงให้เกิดบรรยากาศท่ีดีเท่าน้ัน  แต่การ
ปรับแก้เป็นเรื่องเฉพาะตนที่ต้องพยายามต้ังจุดหมาย หรือที่เรียกว่า อธิษฐานเสียก่อน  เพ่ือเป็น
สัจจะคือการทำจริงให้เกิดการสูงขึ้นทั้งความคิด การกระทำ และความรู้สึกกับตัวเอง   หรือมิ
เช่นน้ันก็แก้ไขให้ไปสู่ทางที่บัณฑิตชนสรรเสริญเป็นพอ  น่ีคือการตรวจสอบท่ีผู้มีปัญหาเองควร
ตรวจสอบร่วมกับกฎระเบียบต่าง ๆ ที่สังคมต้ังขึ้น หรือบัญญัติขึ้นไว้ 
 
๔. ปัญหาสำหรับวิเคราะห์ วิพากษ์ประจำบท 
 ๔.๑ ความผิดปกติทางเพศคืออะไร มีรูปแบบอย่างไรบ้าง อธิบาย 
 ๔.๒ ความผิดปกติทางเพศ เมื่อพิจารณาผ่านธรรมชาติ และจิตวิทยาหรือสังคม
วิทยา พิจารณาต่างกันอย่างไร และการที่มองความผิดปกติทางเพศเป็นปัญหาควรแก้ไขอย่างไร 
อธิบาย 
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พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศพัท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐.  
 กรุงเทพมหานคร : บริษทั เอส.อาร์.พริ้นต้ิง แมส โปรดักส์ จำกัด, ๒๕๔๖. 
อินทิรา ปัทมินทร. ปัญหาความผิดปกติทางเพศ. เผยแพร่ใน  http://mhcir13.net/main.asp  

 

 ๒๘ องฺ.ท. (ไทย)  ๒๔/๑๗๔/๓๑๖-๓๑๗. 
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 (๑๒ กันยายน ๒๕๔๘). 
Ann E. Cudd and Leslie E. Jones, “Sexism”. A Companion to Applied Ethics.  
 Edited by R.G.Frey and Christopher Heath Wellman. Oxford:  
 Blackwell Publishing Ltd.,2003. 
Gilbert Herdt. “Homosexuality”. in Eliade.  1987: vol.VI: 446-452. 
Peter Harvey. An Introduction to Buddhist Ethics. Cambridge: Cambridge  
 University Press, 2000. 
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๑. วัตถุประสงค์ของการเรียน 
 ๑.๑ เพ่ือศึกษาความหมายเรื่องการทำแท้ง 
 ๑.๒ เพ่ือศึกษาสาเหตุในการทำแท้ง 
 ๑.๓ เพ่ือศึกษาประเด็นปัญหาในการทำแท้ง 
 ๑.๔ เพ่ือศึกษาการแก้ไขปัญหาการทำแท้ง 
 
 
๒. การวัดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์หลังการเรียน 
 ๒.๑ นิสิตเข้าใจความหมายเรื่องการทำแท้ง 
 ๒.๒ นิสิตเข้าใจสาเหตุในการทำแท้ง 
 ๒.๓ นิสิตเข้าใจประเด็นปัญหาในการทำแท้ง 
 ๒.๔ นิสิตเข้าใจการแก้ไขปัญหาการทำแท้ง 

 

 

 



๑๐๓ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

๓. ประเด็นสำหรับศึกษามีดังต่อไปน้ี 
  
 ๓.๑  ศัพท์และความหมาย 
 ก.  การแท้ง  หมายถึง  “การสิ้นสุดของการต้ังครรภ์  ก่อนที่เด็กจะสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ได้นอกครรภ์”  และสำหรับหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกที่ใช้กันมาแต่เดิม 
การแท้ง คือ  “การสิ้นสุดของการต้ังครรภ์ก่อนครบ ๒๘ สัปดาห์  หรือเมื่อเด็กหนักต่ำกว่า 
๑,๐๐๐ กรัม”๑  ซึ่งการแท้งน้ันแบ่งออกเป็น ๒ พวกคือ๒ 
 ๑)  แท้งเอง  หรือ แท้งโดยธรรมชาติ  เป็นการแท้งที่ไม่ได้เกิดจากความต้ังใจของ
ใคร  อาจเกิดจากการผิดปกติของครรภ์  หรืออาการแทรกซ้อนอ่ืน ๆ 
 ๒)  แท้งโดยต้ังใจ  เป็นการแท้งที่เกิดจากการกระทำโดยเจตนาของคน  หรือ
ทางอ้อมเพ่ือทำลายเด็กภายในครรภ์ 
ส่วนในทางกฎหมายไทย  การทำแท้งโดยต้ังใจแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ๓ 
 ๑)  การทำแท้งโดยถูกกฎหมาย  เฉพาะกรณีที่การต้ังครรภ์เป็นอันตรายร้ายแรง
ของมารดาหรือในกรณีที่ต้ังครรภ์จากการถูกข่มขืน 
 ๒)  การทำแท้งโดยผิดกฎหมาย  ส่วนมากเกิดจากการไม่พร้อมด้วยอ้างถึงเหตุผล
ทางเศรษฐกิจ  และสังคม  เป็นต้น 
 ข.  สิทธิ  ในที่น้ีมุ่งเอาสิทธิในการมีชีวิต  ซึ่งสิทธิในชีวิตมีความหมาย ๒ ประการ 
คือ 
 ๑)  สิทธิที่จะได้รับปัจจัยพ้ืนฐานอันจำเป็นต่อความอยู่รอดของชีวิต 
 ๒)  สิทธิที่จะไม่ถูกฆ่าอย่างไม่ยุติธรรม๔ 
 
 ๓.๒  สาเหตุและปัญหาสำคัญในการทำแท้ง 
 ปัญหาการทำแท้งกลายเป็นปัญหาที่เรื้อรัง  และยากต่อการแก้ไข  เพราะปัญหา
ดังกล่าวเช่ือมโยงกับปัญหาหลากหลายภายในสังคม เช่น ปัญหาสังคมกระแสบริโภคนิยม  

 

 ๑ คณะกรรมาธิการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร,  ร่วมกันสร้างสังคมไทย
โดยแก้ไขกฎหมายทำแท้ง, (กรุงเทพมหานคร : ยูนิต้ี  พับลิเคชั้น ๒๕๒๔), หน้า ๗  อ้างใน  เนื่องน้อย  บุณย
เนตร,  จริยศาสตร์กับปัญหาปัจจุบัน  , (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  ๒๕๒๙),  หน้า ๔ 
 ๒ เนื่องน้อย  บุณยเนตร,  จริยศาสตร์กับปัญหาปัจจุบัน  , (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,  ๒๕๒๙),  หน้า ๔-๕. 
 ๓ เร่ืองเดียวกัน ,หน้า ๕. 
 ๔ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๔๕. 



๑๐๔  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

ความคิดเรื่องเพศเปลี่ยนไป  และปัญหาจรรรยาบรรณแพทย์ เป็นต้น  นอกจากน้ันยังมีกระแส
ข่าวเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมาเก่ียวกับกฎหมายการทำแท้งว่า  “หลังจากที่
คณะกรรมการแพทยสภามีมติชัดเจนเสนอให้กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) แก้กฎหมายทำแท้ง 
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๐๕ อนุญาตให้ทำแท้งได้มากขึ้น จากเดิมที่ให้ทำได้เฉพาะกรณี
ที่แม่มีปัญหาสุขภาพ และหญิงน้ันถูกข่มขืน ช่องใหม่ที่เสนอให้ทำแท้งได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมายคือ แม่มีปัญหาสุขภาพจิต และเด็กในครรภ์มีปัญหาสุขภาพที่อาจทำให้พิการหรือ
เสียชีวิตหลังคลอดได้ เมื่อเรื่องดำเนินมาถึงกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) น.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เห็นว่าปัญหาทำแท้งไม่น่าแก้ด้วยมติทางกฎหมาย
อย่างเดียว น่าจะมีการลงโทษผู้ชายที่ทำผู้หญิงท้องแล้วไม่รับผิดชอบด้วย ขณะเดียวกันได้เสนอ
ทางเลือกแก่หญิงที่มีปัญหาท้องไม่พร้อมให้เข้าถึงยาคุมกำเนิด โดยให้องค์การเภสัชกรรมผลิตยา
ดังกล่าวเพ่ือไม่ให้ยาแพง และให้มีบ้านพักฉุกเฉินสำหรับผู้หญิงเหล่าน้ีให้มากขึ้น เพ่ือเสนอ
ทางเลือกไม่ต้องทำแท้ง  คล้อยหลัง น.พ.สุรพงษ์ คณะทำงานเพ่ือหาข้อสรุปเรื่องน้ีซึ่งมี น.พ.
ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองปลัด สธ. เป็นประธาน จับเข่าคุย ๓ ฝ่ายกับแพทยสภาและตัวแทน
กระทรวงยุติธรรม ปรากฏว่าจุดยืนของ สธ.เปลี่ยนไป ให้ยกเลิกมาตรา ๓๐๑ และ ๓๐๔ 
กล่าวคือ หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ผู้อ่ืนทำให้ตนแท้งลูก ซึ่งมีโทษจำและปรับ 
หรือเพียงแต่พยายามเท่าน้ันก็ไม่ถือเป็นความผิด ทำให้การบังคับใช้กฎหมายลำบากจึงให้ยกเลิก
เสีย โดยเตรียมจะทำประชาพิจารณ์เร็วๆ น้ี  ขณะที่ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข และนายอุดมเดช รัตนเสถียร เลขานุการ รมว.สธ. ออกไปไล่จับคลินิก
แท้งเถื่อนหาเสียงเป็นว่าเล่น และเลียนแบบจัดระเบียบสังคมกระทรวงมหาดไทย มีนโยบาย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดคนใดปล่อยให้มีคลินิกแท้งเถื่อนจะถูกย้ายซึ่งถ้าจับกันจริงก็ถูกย้าย
ทั้งประเทศแล้ว แต่ที่ส่งผลแน่นอนช่วงน้ีทำให้ราคาทำแท้งในตลาดมืดแพงลิบลิ่วกว่าปกติ  น่ี
เป็นอีกเรื่องหน่ึงที่ น.พ.สุรพงษ์ไม่พอใจ หลังปีใหม่เตรียมเรียกประชุมวงใหญ่กว่าเดิม เพราะที่
ผ่านมาคุยกันแต่เรื่องกฎหมายไม่สนใจชีวิตคน เป็นอีกเร่ืองที่สองรัฐมนตรีกระทรวงน้ีสร้างทวิ
มาตรฐานข้ึนมา”๕  ฉะน้ัน  ปัญหาการทำแท้งจึงกลายเป็นปัญหาที่กระทบต่อสังคมโดยรวม  
และเป็นปัญหาที่อึดอัดใจของนักวิชาการ  เพราะสร้างความสลดหดหู่ใจ  นอกจากน้ันปัญหา
การทำแท้งเป็นเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันมานานว่าควรจะให้เป็นเสรีหรือไม่  ในบางประเทศ
อนุญาตให้ทำแท้งได้ในกรณีที่ต้ังครรภ์ยังไม่ถึงสามเดือน  จนนำไปสู่ประเด็นถกเถียงว่า  จะเป็น
ความผิดหรือไม่ในการทำแท้ง  ซึ่งเป็นการฆ่าคนโดยไม่รู้ตัวหรือไม่มีสาเหตุแห่งการกระทำผิด  

 

 ๕ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน , ประจำวันท่ี ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๔, พิมพ์เผยแพร่ใน  
http://www.matichon.co.th/. (๑๒ กันยายน ๒๕๔๘). 



๑๐๕ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

และได้มีข้อสรุปว่า  การทำแท้งเป็นการป้องกันอาชญากรรมหรือสิ่งไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ไม่ให้
เกิดขึ้นในอนาคต  ในกรณีที่พ่อแม่ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรได้ด้วยเหตุทางเศรษฐกิจหรือสังคม๖  
จากการศึกษาปัญหาในสังคมไทยปัจจุบันเกิดจากการมีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนวัยอันควร  
สาเหตุเพราะสังคมเปลี่ยนไป  เด็กขาดที่ปรึกษาทางใจ  ขาดความอบอุ่น  และสิ่งแวดล้อมเต็ม
ไปด้วยสิ่งส่งเสริมกามารมณ์  แต่อย่างไรก็ดีการแก้ปัญหาทุกปัญหาน้ันมีเกณฑ์การตัดสินทั้งดี
และไมดี่ประกอบกันจึงควรเข้าใจศึกษาทั้งสองด้าน ดังน้ี๗ 
 ๑)  ผลดี   
 ก.  ผลทางด้านจิตใจ  ในกรณีที่ผู้ทำแท้งมีความจำเป็นทางสุขภาพ หรือถูกข่มขืน
มา 
 ข.  ผลทางด้านเกียรติยศช่ือเสียง  ในกรณีที่ผู้ไม่ปรารถนาจะมีบุตร และบังเอิญ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์  โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยศึกษา 
 ค.  ผลทางด้านเศรษฐกิจ  คือ ไม่สามารถเล้ียงดูบุตรที่เกิดมาให้เป็นคนที่มีคุณภาพ
ได้  อนาคตเด็กเหล่าน้ันอาจกลายเป็นปัญหาสังคม เช่น อาชญากร ติดยาเสพติด โสเภณี เป็น
ต้น 
 ง.  ช่วยลดอัตราการเพ่ิมประชากร ที่อาจทำให้เกิดปัญหาอ่ืนตามมา 
 ๒)  ผลเสีย 
 ก.  การทำแท้งก่อให้เกิดความสำส่อนทางเพศมากข้ึน  โดยเฉพาะในสังคมที่ถือว่า
การฆ่าสัตว์เป็นบาป ยังอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจคนทั่วไป 
 ข.  ด้านความปลอดภัย  ในกรณีที่ทำแท้งกับหมดเถื่อนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 
 ค.  ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
 ง.  ทางด้านสังคม  ทำให้เสื่อมเสียช่ือเสียง   
 
 ๓.๓  ประเด็นปัญหาในการทำแท้ง 
 การทำแท้งจึงเป็นทางจริยธรรมเร่งด่วนที่ต้องหาทางแก้  โดยในที่น้ีจะกล่าวถึง
ปัญหาที่เกิดจากการทำแท้งที่ถกเถียงกันจนยากจะหาข้อยุติ  ในเรื่องสิทธิ  ซึ่งเก่ียวพันธ์กับสิทธิ
พ้ืนฐานของมนุษย์ ๒ ฝ่าย คือ สิทธิของเด็กในครรภ์  และสิทธิของมารดาผู้เป็นเจ้าของร่างกาย
ที่ทารกอาศัยอยู่  ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีประเด็นที่นำไปสู่ปัญหาในหลาย ๆ เรื่อง เช่น  ปัญหาการ

 

 ๖ สุชา  จันทน์เอม , จิตวิทยาเด็กเกเร , พิมพ์คร้ังท่ี ๔ , (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๔๒),  หน้า ๘๕. 
 ๗ เร่ืองเดียวกัน , หน้า ๘๖. 



๑๐๖  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

ตีความด้านสิทธิ  ปัญหาด้านกฏหมาย  ปัญหาด้านศีลธรรม  และปัญหาทางสังคม  เป็นต้น  ใน
ที่น้ีได้นำประเด็นปัญหาที่เป็นข้อถกเถียงมาพิจารณาซึ่งมีทั้งผู้เห็นด้วยและคัดค้าน ดังน้ี๘ 
 ๑)  การอ้างเหตุผลเรื่องความเป็นคน (personhood) และสิทธิในชีวิต (right 
to life) ของทารกในครรภ์  ในประเด็นแรกเรื่องความเป็นคนมีการพิจารณาหลายแบบ เช่น   
 ก.  การดูโครงสร้าง  กล่าวคือ  ในการพิจารณาความเป็นคนหากพิจารณาในทาง
ชีววิทยาถือว่า สิ่งหน่ึงเป็นบุคคลเมื่อมีโครงสร้างทางกายภาพเหมือนมนุษย์  มีสมอง  เหตุผล 
เป็นต้น  แต่ทางศาสนาเช่ือว่า  สิ่ง ๆ หน่ึงเป็นบุคคลเม่ือมีจิตวิญญาณ  ซึ่งบางคนถือว่า  
วิญญาณเข้าร่างต้ังแต่เริ่มปฏิสนธิบางคนก็ว่า  จิตวิญญาณจะเข้าร่างเมื่อตัวอ่อนเจริญเติบโตไป
ได้ระยะหนึ่งเป็นต้น  ส่วนทางพระพุทธศาสนามีเกณฑ์ตัดสินว่า  “เมื่อใด  มารดาบิดาร่วมกัน ๑  
มารดาอยู่ในฤดู (ช่วงเวลาไข่สุก) ๑  และคันธัพพะ (สัตว์ผู้เกิดในครรภ์) เข้าไปต้ังอยู่แล้ว ๑  
เพราะประชุมองค์ประกอบ ๓ ประการอย่างน้ีก็มีการก้าวลงแห่งครรภ์ (การเกิดของสัตว์ขึ้น) 
๑”๙  ฉะน้ัน  การใช้โครงสร้างทางสรีระจึงไม่ใช่มาตรการเดียวที่เหมาะสมในการบอกสิทธิใน
ชีวิตของมนุษย์ได้  
 ข.  การดูบทบาท  ในที่น้ีหมายถึงบทบาทที่แสดงออกถึงความเป็นมนุษย์เช่น  
บุคลิกภาพ  สมรรถภาพรู้  ลักษณะนิสัย  ซึ่งลักษณะบทบาทดังกล่าวมี่ส่วนอ้างอิงกับสังคม  แต่
ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของผู้ที่ป่วยหรือไม่อาจแสดงบทบาทออกมาได้  จึงยังเป็นปัญหาอยู่อีก
เช่นกัน 
 ส่วนในกรณีการพิจารณาในด้านสิทธิของชีวิต ผู้ที่แสดงทรรศนะน้ี คือ ไมเคิล ทูลี 
(Michael  Tooley)  โดยให้ความเห็นว่า  สิท ธิของชีวิตคือ ความสำนึกในตัวตน (self 
consciousness)  ซึ่งเขาเช่ือว่าเป็นสิ่งที่ทารกจะได้มา  หลังจากการที่เกิดมาแล้วระยะหนึ่ง 
(อย่างน้อยที่สุด ๓ เดือนหลังคลอด)  ความสำนึกในตัวตน  หมายถึง  การมีประสบการณ์
เก่ียวกับตัวเอง  จะต้องมีความจำเกพ่ียวกับตัวเอง  มีการคิดล่วงหน้า  มีความปรารถนาอย่างจง
ใจ ฯลฯ  จุดสำคัญที่ทำให้ทูลีเช่ือว่า  ความสำนึกในตัวตนเป็นมาตรการวัดความเป็นมนุษย์ก็คือ  
ความเช่ือที่ว่า  ความปรารถนาที่จะมีชีวิต (desire  to  live)  เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งสิทธิในชีวิต  
และความปรารถนานี้จะมีได้ก็ต่อเมื่อสิ่งน้ันมีความสำนึกในตัวตน  ฉะน้ัน  การทำลายเด็กใน
ครรภ์จึงไม่ช่ือว่าละเมิดสิทธิใด ๆ ของทารก  แต่ก็ยังมีปัญหาว่า  ลักษณะอะไรเป็นเคร่ือง
ช้ีให้เห็นความมีอยู่ของสิทธิในชีวิตของมนุษย์ทั่ว ๆ  ไป  และทารกในครรภ์มีศักด์ิศรีและสิทธิ
เท่าเทียมกับมนุษย์ผู้ใหญ่หรือไม่ ? 

 

 ๘ เนื่องน้อย  บุณยเนตร,  จริยศาสตร์กับปัญหาปัจจุบัน  , หน้า ๖-๕๔. 
 ๙ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๕๒/๔๘๗. 



๑๐๗ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

 ๒)  การอ้างเหตุผลเรื่องสิทธิของมารดาต่อร่างกายของตน  โดยเหตุผลที่สำคัญ
น้ันมองว่า  การทำแท้งน้ันควรเป็นความต้องการของมารดาผู้เป็นเจ้าของร่างกายผู้มีสิทธิที่จะทำ
อะไร  ส่วนสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ของทารก  ผู้ที่นำเสนอหลักคิดน้ีที่สำคัญคือ จูดิธ ทอมพ์สัน 
(Judith  Thompson)  ซึ่งข้อสรุปที่เขาที่ว่า  ความยุติธรรมคือการได้รับสิ่งซึ่งเป็นสิทธิหรือ
กรรมสิทธ์ิใด ๆ อันชอบธรรม  แต่ถ้าสิ่งน้ีมิใช่ของของเราการที่ผู้อ่ืนปฏิเสธให้สิ่งน้ีแก่เรา  เราก็
ไม่อาจถือได้ว่า  เขาไม่ยุติธรรมต่อเรา  แม้การปฏิเสธที่จะให้สิ่งน้ีแก่เราจะยังผลมาสู่ความตาย
ของเราก็ตาม  แต่ความตายของเราก็มิได้เกดข้ึนเพราะความอยุติธรรมไม่  เช่นเดียวกับในกรณี
ของการทำแท้งน้ัน  แม้ทารกในครรภ์จะมีสิทธิในชีวิตแต่สิทธิน้ีมิได้ประกันว่า  ทารกจะมีสิทธิ
เรียกร้องให้เจ้าของปัจจัยในการดำรงชีวิตของตน (มารดา)  ยอมให้ปัจจัยน้ีแก่ทารก (ร่างกาย
ของมารดา)  ร่างกายเป็นกรรมสิทธ์ิโดยชอบธรรมของมารดา  มารดาไม่มีหน้าที่ทางจริยธรรมใด 
ๆ ทั้งสิ้นที่จะต้องยอมให้ทารกใช้ร่างกายของตน  ถ้าการปฏิเสธจะให้ทารกใช้ร่างกายของมารดา
สามารถทำได้โดยมิต้องนำความตายมาสู่ทารก  สิ่งน้ันก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำ  แต่ถ้าวิธีการเดียวที่
จะปฏิเสธไม่ให้ทารกใช้ร่างกายอันเป็นกรรมสิทธ์ิโดยชอบธรรมของมารดาจะต้องนำมาซึ่งความ
ตายของทารก (การทำแท้ง)  ความตายของทารกก็มิได้เกิดจากการกระทำที่อยุติธรรมไม่  การ
ทำแท้งจึงไม่ผิดทางจริยธรรม 
 การอ้างเหตุผลทั้งสองดังกล่าวปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาให้ต้องถกเถียงกันเสมอมา   
เพราะกระทบต่อปัญหาทางจริยธรรมและศีลธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังปัญหาเรื่องสิทธิใน
การทำแท้งน้ันได้รับการรับรู้มาต้ังแต่ปี ค.ศ.๑๙๗๕  ในประเทศฝร่ังเศส  รัฐบัญญัติลงวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ค.ศ.๑๙๗๙ ว่าการทำแท้งน้ันไม่มีกำหนดระยะเวลาและต่อมาศาลปกครอง และตุลา
การรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสก็ได้ยอมรับถึงสิทธิดังกล่าว ปัญหาสิทธิในการทำแท้งน้ันได้สร้างปัญหา
ความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างสองหลักการที่กล่าวมาข้างต้นในประเทศฝรั่งเศส  เพราะยอมรับทั้ง
สองหลักการดังกล่าวแต่ในบางประเทศปฏิเสธสิทธิในการทำแท้งโดยเคารพสิทธิในการมีชีวิต
ของเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดา เช่น  ประเทศไอร์แลนด์ แต่บางประเทศก็ยอมรับสิทธิของสตรีใน
การเป็นเจ้าของร่างกายของเขาเองดังน้ันจึงยอมรับสิทธิในการทำแท้งในหกเดือนแรกของการ
ต้ังครรภ์ เช่นประเทศอังกฤษ ในสหภาพยุโรปต่างก็ยอมรับสิทธิในการทำแท้งในข้อมติลงวันที่ 
๑๒ มีนาคม ค.ศ.๑๙๙๐๑๐ 
 
 

 

 ๑๐ ผศ.ดร.เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน์,  เสรีภาพทางกายภาพตามแนวคิดทางกฏหมายของ
ฝรั่ ง เศส ,  พิ ม พ์ เผยแพร่ ใน  http://www.pub-law.net/article/ac270947a.html  (๓๑   กันยายน 
๒๕๔๘). 



๑๐๘  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

 ๓.๔  การแก้ไขปัญหาการทำแท้ง 
 การทำแท้งที่ปรากฏในปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศไทย  มีการพยายามจะ
ช่วยกันแก้ไข  เช่น  ออกกฏหมาย แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่อาจแก้ไขได้  เพราะปัญหาการทำ
แท้งน้ันไม่สามารถจะแก้ที่กฎหมายซึ่งเป็นเพียงปลายเหตุอย่างเดียวเท่าน้ัน  แต่ต้องมีการ
พิจารณาแก้ไขต้นตอของปัญหาจริง  ๆ ซึ่งเก่ียวพันธ์กับระบบจริยธรรมในสังคม  ซึ่งเก่ียวพันธ์
กับบุคคลที่แตกต่างกันออกไปเช่น  แม่และพ่อเด็ก  หมอ  รวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษากฏหมาย  ที่
ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ซึ่งในที่น้ีจะได้พิจารณาการแก้ปัญหาในปัจจุบันที่
ต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ กันไป ดังน้ี 
 ๓.๔.๑  กฏหมายการทำแท้ง  (ประมวลกฏหมายอาญา หมวด ๓ ความผิดฐานทำ
ให้แท้งลูก) ในแต่ละสังคมล้วนมีกฎหมายเป็นเครื่องช้ีวัดความถูกผิด  ที่มักนำมาตัดสินเป็น
อันดับแรกของทุก ๆ ปัญหาที่เกิดขึ้น  อย่างในกรณีการทำแท้งก็เช่นกัน  มีการออกกฎหมาย
เพ่ือลงโทษและอนุญาตกรณีการทำแท้ง ดังจะได้ประมวลไว้ ดังน้ี๑๑ 
 -  มาตรา ๓๐๑  หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อ่ืนทำให้ตนแท้งลูก  ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกพันบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 -  มาตรา  ๓๐๒  ผู้ใดทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงน้ันยินยอมต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 ถ้าการกระทำน้ันเป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัสอย่างอ่ืนด้วย  ผู้กระทำต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี  หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นสี่พันบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 ถ้าการกระทำนั้นเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย  ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่
เกินสิบปี  หรือปรับไม่เกินสองหมืนบาท 
 -  มาตรา  ๓๐๓  ผู้ใดทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงน้ันไม่ยินยอม  ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินเจ็ดปี  หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นสี่พันบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 ถ้าการกระทำน้ันเป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัสอย่างอ่ืนด้วย  ผู้กระทำต้อง
ระวางโทษจำคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงสิบปีและปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 
 -  ถ้าการกระทำน้ันเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย  ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก
ต้ังแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับต้ังแต่หน่ึงหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท 
 -  มาตรา ๓๐๔  ผู้ใดเพียงแต่พยายามกระทำความผิดตามมาตรา ๓๐๑  หรือ
มาตรา ๓๐๒  วรรคแรก  ผู้น้ันไม่ต้องรับโทษ 

 

 ๑๑ พิชัย  นิลทองคำ , ประมวลกฏหมายแพ่งพาณิชย์ บรรพ๑-๖ และประมวลกฏหมาย
อาญา, พิมพ์คร้ังท่ี ๒ , กรุงเทพมหานคร : อฑตยา, ๒๕๔๓, หน้า ๖๘๑-๖๘๓. 



๑๐๙ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

 -  มาตรา ๓๐๕  ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในมาตรา ๓๐๑  และมาตรา 
๓๐๒ น้ัน  เป็นการกระทำของนายแพทย์และจำเป็นต้องกระทำเน่ืองจากสุขภาพของหญิงน้ัน  
หรือหญิงมีครรภ์เน่ืองจากการกระทำความผิดอาญาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗๖  มาตรา 
๒๗๗  มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๒๘๓  หรือมาตรา ๒๘๔  ผู้กระทำไม่มีความผิด 
 ในปัญหาการทำแท้งที่แก้ไขด้วยกฎหมายยังคงมทีั้งผู้สนับสนุนและคัดค้านอยู่  เพ่ือ
ความเข้าใจมากย่ิงขึ้นจะได้นำเสนอหัวข้อในประเด็นดังกล่าว ดังน้ี 
 ๑)  วิจารณ์กฎหมายกับการทำแท้ง  ในที่น้ีจึงจะได้นำเอาแนวคิดเรื่องกฏหมาย
ในมุมมองของนักการศาสนาหรือนักปรัชญาเองก็มีมุมมองที่ควรนำมาพิจารณาประกอบกันใน
ส่วนน้ีด้วย  เช่น 
 ก.  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  กล่าวว่า “กฏกติกากฏหมายเป็นรูปแบบ
ระบบภายนอกที่แก้ปัญหาได้เพียงในระดับหน่ึง  ถ้าปัญหาน้ัน ๆ เป็นเรื่องระดับเดียวในขั้น
รูปธรรมภายนอก  การแก้ไขก็อาจสำเร็จไปได้  แต่หลายปัญหาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน  ก่อนจะ
ปรากฏออกมาภายนอก  มีรากฐานลึกซึ้งสะสมอยู่ภายในจิตใจ  และในทิฏฐิ  การแก้ปัญหาด้วย
กฏเกณฑ์กติกาไม่เพียงพอที่จะให้ได้ผลจริงและย่ังยืน” ๑๒  ฉะน้ัน ในกรณีของการทำแท้งน้ี  
ควรมีการวางกฏเกณฑ์หรือกติกาสังคมเป็นบัญญัติธรรม   และบัญญัติธรรมน้ัน  ควรจะเป็น
หรือจะต้องเป็นเคร่ืองสนับสนุนจริยธรรม  เพ่ือช่วยให้จริยธรรมดำรงอยู่ในสังคม  ให้คนอยู่กัน
ด้วยความดีงาม  มีความสงบสุข  แต่จริยธรรมท่ีแท้ก็ต้องอยู่บนฐานของสัจธรรม (ความจริงที่มี
อยู่ตามธรรมดาเป็นกฏของธรรมชาติ)  โดยหลักจริยธรรมบอกว่า  มนุษย์ไม่ควรเบียดเบียนกัน  
ไม่ควรทำลายชีวิตกัน  เพราะเป็นหลักความจริงหรือสัจธรรมว่า  ชีวิตแต่ละชีวิตรักตัวเอง  รัก
สุขเกลียดทุกข์  กลัวภัย  กลัวความตายด้วยกันทั้งน้ัน  แม้แต่สัตว์แรกเกิดก็มีสิทธิในชีวิตของ
ตนเอง๑๓  
 ข.  พระมหาสมชัย  กุสลจิตฺโต  กล่าวว่า  “การแก้กฏหมายให้มีการทำแท้งอย่าง
ถูกกฏหมายได้มากข้ึน  เป็นเรื่องของทางบ้านเมือง  แม้พระศาสนาจะไม่เห็นด้วย  แต่ก็ไม่เข้าไป
ขัดขวาง  หรือเก่ียวข้องด้วยบางอย่างก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของชาวบ้านหรือของรัฐ  ซึ่ง
ผู้ประกอบการหรือส่งเสริมจะต้องรับผิดชอบต่อผลกรรมท่ีตนก่อคดีคือต้องรับบาปเอง  บาง
กิจกรรมที่เห็นว่า  เป็นผลร้ายเน่ืองมาจากความเสื่อมทรามของศีลธรรมพระศาสนาก็หันไปสอน

 

 ๑๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), มองสันติภาพโลก  ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโล
ภาภิวัฒน์, พิมพ์คร้ังท่ี ๓ , (กรุงเทพมหานคร :  บริษัท  พิมพ์สวย จำกัด, พ.ศ.๒๕๔๒), หน้า ๑๘๑. 
 ๑๓ พระธรรมปิฏก (ป .อ .ปยุตฺโต ), การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์  , พิมพ์ค ร้ังท่ี  ๒  , 
(กรุงเทพมหานคร : กองทุนวุฒิธรรม, ๒๕๔๒), หน้า ๑๕๐. 



๑๑๐  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

ให้ชาวบ้านประพฤติศีลปฏิบัติธรรมแทน  ซึ่งนับเป็นขบวนการป้องกัน  ซึ่งคงดีกว่าการตามแก้
เป็นแน่”๑๔ 
 ค.  อาจารย์สมภาร  พรมทา๑๕  ได้สรุปว่า  การทำแท้งผิดศีลข้อที่หน่ึงคือห้ามฆ่า
สัตว์ทุกกรณี  แต่ท่าที่ของพระพุทธศาสนาก็มิได้มีต่อปฏิเสธต่อข้อกฎหมายท่ีมีเหตุผลเพียงพอ  
กล่าวคือ  ในการวินิจฉัยว่าสิ่งใดควรอนุญาตให้มีในสังคมหรือไม่  พุทธศาสนาไม่ได้พิจารณาจาก
แง่ของศีลเพียงอย่างเดียว  หากแต่พิจารณาจากแง่อ่ืนด้วย  เช่น  แง่สังคม  การเมือง เศรษฐกิจ 
เป็นต้น  ฉะน้ัน  แม้จริยธรรมในพุทธศาสนาจะเป็นสัมบูรณนิยม ที่ถือว่า  การฆ่าผิดเสมอไม่ว่า
จะฆ่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม  แต่ลักษณะความผิดดังกล่าวน้ีมีลำดับความหนักเบาต่างกันตาม
เง่ือนไข  ส่วนในกรณีของการทำแท้งถือว่าเป็นบาป  แต่การฆ่าเพราะความจำเป็นถือเป็นบาป
ชนิดเบา  คนที่ทำแท้งเพราะความจำเป็นอาจจะดูเหมือนไม่ผิดในทางสังคมและกฏหมาย  แต่
ในทางศีลธรรมอันเก่ียวโยงกับกฏกรรมนิยาม คนที่ทำต้องได้รับผลกรรมสนองแน่นอน  น้ีเป็น
กฏของธรรมชาติไม่เก่ียวกับมนุษย์  ฉะน้ันที่พระพุทธศาสนายอมให้มีการทำแท้งในกรณีที่
จำเป็น  จึงเป็นประเด็นทางสังคมและกฏหมาย  ไม่ใช่ประเด็นด้านศีลธรรม  เพราะศีลธรรมใน
ทัศนะของพุทธศาสนาไม่มีใครก้าวก่ายได้  ผิดเป็นผิด ถูกเป็นถูก  การยกเว้นเป็นเรื่องทางสังคม 
เป็นเรื่องของมนุษย์ที่เราต้องแยกสองเรื่องน้ีออกจากกัน 
 ง.  จอห์น รอลส์  (John Raws)  กล่าวว่า  ศีลธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์
เลือกเพ่ือเป็นแนวทางในการร่วมมือของมนุษย์  และเพ่ือช่วยให้มนุษย์ในชุมชนหรือสังคมเป็นไป
ได้อย่างราบร่ืน  โดยเหตุผลแล้วบุคคลในสถานการณ์เริ่มแรกปรารถนาสังคมท่ีมีเสรีภาพที่เท่า
เทียมกันมากที่สุด และปรารถนาที่จะให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปเพ่ือสังคม
ส่วนรวม เพ่ือที่จะลดความแตกต่างระหว่างคนที่ได้เปรียบและคนท่ีเสียเปรียบจากความไม่
แน่นอนของสังคมและธรรมชาติ  รอลส์ จึงไม่ให้ตัดสินคนก่อนที่เขาจะทำสิ่งใด  คือให้ตัดสิน
จากการที่เขาทำไปแล้วต่างหาก กรณีการทำแท้งเป็นการตัดสินเด็กก่อนที่เขาจะเกิดขึ้นมา  เป็น
การไม่ให้เสรีภาพกับเด็ก จึงนับเป็นความไม่ยุติธรรมตามหลักของรอลส์  ฉะน้ัน  ลักษณะ
กฎหมายในแบบของรอลส์จึงควรให้สิทธิเสมอภาพกันในทุกสถานการณ์ 

 

 ๑๔ พระมหาสมชัย  กุสลจิตฺโต,  “พระพุทธศาสนากับการทำแท้ง”  ใน  วารสารพุทธจักร ,ปีท่ี 
๔๘ ฉบับท่ี ๙ กันยายน ๒๕๓๗ , หน้า ๔๒-๔๓. 
 ๑๕ สมภาร  พรมทา, พุทธศาสนากับปัญหาจริยศาสตร์ โสเภณี  ทำแท้ง และการุณยฆาต , 
พิมพ์คร้ังท่ี ๓ , (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๔๘), หน้า ๑๑๑-๑๑๓. 



๑๑๑ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

 ๒)  กรณีศึกษาปัญหาเรื่องกฎหมายการทำแท้งในต่างประเทศ๑๖  การที่นำ
กฎหมายเรื่องการทำแท้งมาพิจารณา  เพ่ือพิจารณาให้เห็นการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม  ซึ่งจะ
เห็นได้การยอมรับสิทธิทั้งแม่และมารดาของเด็ก  แต่กรณีการทำแท้งอย่างที่กฎหมายยกเว้นก็ยัง
เป็นข้อถกเถียงกันทางศีลธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  อย่างในประเทศฝร่ังเศสน้ัน รัฐพยายามท่ี
จะประสานระหว่างสิทธิของทารกในครรภ์ที่จะมีชีวิตกับสิทธิของสตรีที่เป็นเจ้าของร่างกายของ
เขา โดยบัญญัติในมาตราแรกให้การรับประกันในการเคารพต่อมนุษย์ทุกผู้คนต้ังแต่เริ่มต้นของ
ชีวิต ดังน้ันสิทธิในการมีชีวิตก็รวมอยู่ในนัยดังกล่าวด้วยและมีความเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในเนื้อตัว
ร่างกายอีกด้วย  แต่รัฐบัญญัติดังกล่าวก็ก็มีการยกเว้นอยู่สองกรณีคือ การทำแท้งเพ่ือการรักษา
และการทำให้หยุดการต้ังครรภ์ ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของผู้ที่เป็น
เจ้าของร่างกายน้ันมีอยู่เหนือกว่าสิทธิในการมีชีวิตของตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์มารดา ดังน้ัน
ในทางทฤษฎีจะเห็นได้ว่ารัฐบัญญัติดังกล่าวให้ความสำคัญแก่สิทธิในการมีชีวิตน้อยกว่าสิทธิที่มี
อยู่เหนือเน้ือตัวร่างกาย ทางศาสนจักรประณามว่า  การทำแท้งและการฆ่าเด็กในครรภ์น้ันเป็น
อาชญากรรมที่น่าสยดสยอง 
             ในความเป็นจริงแล้วการทำแท้งเพ่ือการรักษานั้นมีมาต้ังแต่ก่อนปี ค.ศ.1975 แต่
กฎหมายบ้านเมืองเพ่ิงจะตระหนักถึงและนำมาบัญญัติในภายหลังน้ีเอง โดยให้เหตุผลของการ
ทำแท้งในกรณีดังกล่าวมีสองเหตุคือ  
 ๑) เมื่อเห็นว่าถ้าให้มีการต้ังครรภ์ต่อไปจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพสตรีผู้ต้ังครรภ์ 
 ๒) ถ้าให้มีการคลอดทารกออกมาแล้ว ทารกน้ันติดโรคออกมาที่ไม่สามารถรักษาได้ 
ในแต่ละครั้งถ้าจะมีการทำแท้งในกรณีดังกล่าวแล้วจะมีนายแพทย์สองนายที่ให้การรับรองแต่
อย่างไรก็ตามสตรีผู้ต้ังครรภ์น้ันจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจที่จะทำแท้งเอง  ในส่วนที่เก่ียวกับการทำให้
หยุดต้ังครรภ์น้ันสามารถกระทำได้ในสิบอาทิตย์แรกของการต้ังครรภ์  
             ปัญหาการทำแท้ง  หรือการกระทำโดยวิธีการใดก็ตามท่ีจะทำให้ทารกในครรภ์น้ัน
ไม่ได้คลอดออกมาอย่างมีชีวิตน้ันยังเป็นข้อถกเถียงในนานาประเทศในเรื่องทางศีลธรรมจรรยา 
จริยธรรม มโนสำนึก และกฎหมายอยู่ร่ำไป เป็นการช่ังน้ำหนักระหว่างความละเอียดอ่อนของ
จิตใจด้วยกันเองกับกฎหมายของบ้านเมืองที่ต้องแปรเปล่ียนไปตามสังคมและจิตใจของมนุษย์ซึ่ง
นับวันน้ันค่อนข้างอยู่ในระดับที่ต่ำลงไปทุกทีๆ ในที่สุดคงไม่ใช่ตัวกฎหมายท่ีเป็นสาเหตุของการ
เปิดช่องโอกาสดังกล่าว แต่กฎหมายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ในสังคมน้ันที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความละเอียดหรือความหยาบกระด้างของจิตใจมนุษย์ในสังคมน้ันเอง สิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่มนุษย์

 

 ๑๖ ผศ.ดร.เกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน์,  เสรีภาพทางกายภาพตามแนวคิดทางกฏหมายของ
ฝรั่ ง เศส ,  พิ ม พ์ เผยแพร่ ใน  http://www.pub-law.net/article/ac270947a.html  (๓๑   กันยายน 
๒๕๔๘). 



๑๑๒  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

เองจะต้องรับผิดชอบและช่วยกันแก้ไขในเชิงสร้างสรรค์มิใช่เป็นการแก้ไขในเชิงทำลาย
มนุษยชาติด้วยกันเอง  ฉะน้ัน  ในส่วนของการแก้ปัญหาเองก็นำมาซึ่งปัญหาอีกปัญหาหน่ึงว่า  
กฏหมายเป็นการแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่?  ในกรณีที่ปัญหาดังกล่าวเช่ือมโยงกับปัญหาศีลธรรม  
เศรษฐกิจ  การเมือง เป็นต้น   
 ๓.๔.๒  แนวทางการป้องกันและแก้ไข 
 การแก้ปัญหาตามกระบวนที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันล้วนมีความเช่ือมโยงไปสู่
หลักการด้านต่าง ๆ ในสังคมไม่ว่าจะทางด้านกฏหมาย สังคม ปรัชญา ศาสนา  โดยเฉพาะหลัก
จริยธรรมในแต่ละศาสนาอย่างในทัศนะของนักคิดทางพระพุทธศาสนาได้แสดงทรรศะและแนว
ทางการแก้ไข ไว้ดังน้ี 
 ก)  พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต)๑๗  มองว่า  ปัญหาในเรื่องสิทธิของแม่ กับสิทธิ
ของลูก  พ่อแม่น้ันเป็นเพียงผู้ให้กำเนิดหรือมีหน้าที่ที่มีความสัมพันธ์พ้ืนฐานกับลูกในด้าน
จริยธรรม  ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า  พฺรหฺมาติ  มาตาปิตโร  มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร  แต่
ชีวิตเป็นของเด็ก  จะถือว่าเป็นสิทธิของพ่อแม่ได้อย่างไร  พ่อแม่เป็นแต่เพียงผู้ให้กำเนิด  และคำ
ว่าให้กำเนิดในที่น้ีก็หมายความว่าช่วยให้เขาได้เกิด  แต่เรายอมรับว่าสัตว์ที่เกิดน้ันเป็นสัตว์มีจิต
ของเขา  และเป็นผู้ที่มาเกิดจากภพอื่นด้วย  เขาจึงเป็นเจ้าของชีวิตของเขาเอง  สรุปหลักการ
ในทางพระพุทธศาสนาในการตัดสินปัญหาดังกล่าว ดังน้ี 
 -  ในแง่หลักความจริง  ชีวิตเกิดขึ้นอย่างน้ี ๆ ในทางนามธรรม  เริ่มแต่มีปฐมจิต 
คือปฏิสนธิวิญญาณ  ในทางรูปธรรม  เริ่มแต่เป็นกลลรูป 
 -  ในแง่ของกฏเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนจริยธรรมว่า  สำหรับพระภิกษุ  ถ้าทำลายชีวิต
มนุษย์ต้ังแต่กลลรูปเป็นต้นไป  มีความผิดร้ายแรง ถึงขั้นขาดจากความเป็นพระภิกษุ 
 สำหรับสังคมมนุษย์โลกก็ควรยอมรับความจริงที่ว่า  ถ้าอะไรเป็นบาปเป็นโทษก็
ต้องยอมรับว่ามันเป็น  ไม่ใช่ไปหลอกตัวเอง  ไม่ใช่เอาความปรารถนาของตัวเป็นตัวกำหนด  
ต้องแยกส่วนแยกตอนให้ถูก 
 ข)  พระมหาสมชัย  กุสลจิตฺโต๑๘  ได้นำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาการทำแท้งโดย
บอกว่าพระพุทธศาสนาถือว่าการทำแท้งคือการทำปาณาติบาต  ย่อมมีผลเป็นความทุกข์ติดตาม
มาแน่นอน   โดยแบ่งเกณฑ์การพิจารณาปัญหานี้เป็น ๒ ขั้นตอน คือ 
 (๑)  การป้องกัน ปัญหาดังกล่าว  คือ 

 

 ๑๗ พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์ , หน้า ๑๕๐-๑๕๖. 
 ๑๘ พระมหาสมชัย  กุสลจิตฺโต,  “พระพุทธศาสนากับการทำแท้ง”  , หน้า ๔๓-๔๔ 



๑๑๓ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

 - ใช้มาตรการทางศีลธรรม เช่น การสำรวมในการประพฤติพรหมจรรย์  มีสทาร
สันโดษ  คือยินดีอภิรมย์ในคู่ครองของตนเอง  ส่งเสริมศีล ๕ หรือศีล ๘ ซึ่งรวมข้อเว้นจาก
รับประทานอาหารเวลาวิกาล และการใช้ที่น่ังที่นอนนุ่มน่ิม  อันเป็นปัจจัยเร่งเร้าให้กามราคะ
รุนแรง   
 -  ควบคุมสื่อสารมวลชนในการเผยแพร่ภาพลามกอนาจาร 
 - ปรับเปลี่ยนค่านิยมผิด ๆ และวัฒนธรรมต่างชาติที่แปลกปลอมเข้ามาปนอยู่
วัฒนธรรมไทย  ให้สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมแบบพุทธ  เช่น 
 ก)  ค่านิยมชายไทย  ว่าต้องมีภรรยามาก  และต้องเที่ยวโสเภณีมองเห็นสตรีเป็น
วัตถุบำเรอความกำหนัด   
 ข)  ให้ชายไทยรับผิดชอบในการเลี้ยงบุตร  ภรรยาของตน 
 (๒)  การแก้ไข  คือ  
 - นึกถึงกฏแห่งกรรม  สตรีที่ต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์  ก็ขอให้คำนึงถึงกฏแห่งกรรม  
ปัจจุบันน้ีชีวิตเราก็ทุกข์พอควรแล้ว  โดยเฉพาะทุกข์จากการต้องต้ังครรภ์ที่ไม่ปรารถนา  หาก
เธอยังขืนฆ่าทารกผู้บริสุทธ์ิ  บาปกรรมจะหนักมากขั้น  แต่หากเราอดทนรับใช้ผลกรรมเสียแต่
ชาติน้ี  กรรมช่ัวอาจจะสิ้นสุดลง  ต่อไปเธออาจได้เสวยผลของกรรมดี  พบแต่สิ่งที่น่าปรารถนา  
น่าชอบใจในชีวิตก็เป็นได้ 
 -  ในแง่ของสังคม  ควรจะมีบ้านพักหรือสถานท่ีสงเคราะห์สตรีผู้ต้ังครรภ์ไม่พึง
ประสงค์จะได้พักพิงชำระแผลใจอาศัยจนคลอด  ส่วนในกรณีที่เธอไม่อาจเล้ียงดูลูกได้  สังคม
ควรมีหน่วยงานและกองทุกเลี้ยงดูทารกบริสุทธ์ิ  รวมท้ังองค์กรศาสนาจะต้องช่วยทั้งทางด้าน
สงเคราะห์แม่และเด็กเหล่าน้ัน  ทั้งการวางแผนป้องกันและพัฒนาศีลธรรมของเยาวชนและผู้คน
ในชาติทั่วไป 
 ค)  อาจารย์สมภาร  พรมทา๑๙  ได้เสนอทัศนะพอสรุปได้ดังน้ี 
 -  การถกเถียงกันเรื่องทำแท้งควรมองไปกฎหมาย  ไม่ใช่นำเสนอแต่ในแง่ศีลธรรม
เพียงอย่างเดียว  เพ่ือผลในทางปฏิบัติ    
 -  เน้นสภาพสังคมน้ัน ๆ เป็นสำคัญ  อย่างปัญหาทำแท้งเริ่มต้นที่ประเทศตะวันตก  
เมื่อมาสู่สังคมไทยเราจึงควรไตร่ตรองให้รอบคอบถึงเหตุผลที่ชาวตะวันตกใช้คัดค้านหรือ
สนับสนุนว่า  เหมาะสมกับสังคมไทยหรือไม่  ในเรื่องน้ีเราควรตระหนักถึงจารีตประเพณีในเรื่อง
ครอบครัวของเราด้วย  การถกเถียงในเรื่องสิทธิน้ันเหมาะกับครอบครัวตะวันตก  แต่สำหรับ
ครอบครัวไทยเรื่องน้ีอาจไม่เหมาะสมก็ได้ 

 

 ๑๙ สมภาร  พรมทา, พุทธศาสนากับปัญหาจริยศาสตร์ โสเภณี  ทำแท้ง และการุณยฆาต , 
หน้า ๑๑๘-๑๒๐. 



๑๑๔  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

 
๔. ปัญหาสำหรับวิเคราะห์ วิพากษ์ประจำบท 
 ๔.๑ การทำแท้งคือปัญหาเก่ียวกับเรื่องอะไร มีสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา
อย่างไรบ้าง อธิบาย 
 ๔.๒ ต่อปัญหาเรื่องการทำแท้ง ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร ยกแนวคิดต่างๆ 
มาสนับสนุนความคิดเห็นของท่านด้วย 
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๑. วัตถุประสงค์ของการเรียน 
 ๑.๑ เพ่ือศึกษาความหมายเรื่องการุณยฆาต 
 ๑.๒ เพ่ือศึกษาประเด็นโต้เถียงในเรื่องปัญหาการณุยฆาต 

 ๑.๓ เพ่ือศึกษาสาเหตุปัญหาท่ีนำไปสู่การทำการณุยฆาต 

 ๑.๔ เพ่ือศึกษากรณีศึกษาเรื่องการุณยฆาต 

 ๑.๕ เพ่ือศึกษาทฤษฎีจริยศาสตร์กับปัญหาการทำการุณยฆาต 

 
 
๒. การวัดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์หลังการเรียน 
 ๒.๑ นิสิตเข้าใจความหมายเรื่องการุณยฆาต 
 ๒.๒ นิสิตเข้าใจประเด็นโต้เถียงในเรื่องปัญหาการุณยฆาต 
 ๒.๓ นิสิตเข้าใจสาเหตุปัญหาท่ีนำไปสู่การทำการุณยฆาต 
 ๒.๔ นิสิตเข้าใจกรณีศึกษาเรื่องการุณยฆาต 
 ๒.๕ นิสิตเข้าใจทฤษฎีจริยศาสตร์กับปัญหาการทำการุณยฆาต 

 

 

 



๑๑๖  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

๓. ประเด็นสำหรับศึกษามีดังต่อไปน้ี 
  
 ๓.๑  ความหมายและความเป็นมา 
 การุณยฆาต มาจากศัพท์ ๒ ศัพท์  คือ การุณย (ความกรุณา, สงสาร) ภาษา
สันสกฤต ตรงกับภาษาบาลีว่า  กรุณา  แปลว่า  ความสงสารปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์  กับคำ
ว่า  ฆาต เป็นภาษาบาลี  แปลว่า  การฆ่า  รวมความว่า  การฆ่าด้วยความสงสารหรือเจตนาดี  
มีข้อสังเกตอย่างหน่ึงเก่ียวกับคำว่า  กรุณา ที่มีความหมายตรงกับ การุณยฆาต  กล่าวคือคือ 
กรุณา  คือ ความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์  ส่วนการุณยฆาต คือ ฆ่าด้วยสงสารอยากให้พ้นทุกข์  
ซึ่งหากถือเอาเน้ือความน้ีอาจคิดว่า  น่าจะมีความหมายเป็นอันเดียวกัน  แต่หากพิจารณา
ลักษณะหน้าที่ และผลของกรุณามีลักษณะดังน้ี คือ๑  
 - ลักษณะคือเปลื้องทุกข์แก่คนสัตว์ทั้งหลาย   
 - หน้าที่  ทนน่ิงไม่ได้ต่อทุกข์ของคนสัตว์ทั้งหลาย 
 - ผล  คือ ความไม่เบียดเบียน (วิหิงสา) 
 ดังมีตัวอย่างว่า  เมื่อลูกเจ็บป่วย  แม่ห่วงใยปกปักรักษา หาทางบำบัดแก้ไข 
(กรุณา)  เมื่อพิจารณาตามน้ี  การุณยฆาตที่มุ่งให้พ้นทุกข์ด้วยการฆ่า  จึงไม่ใช่ความหมาย
เดียวกับกรุณาที่มุ่งไม่ให้เกิดความเบียดเบียนกันและกัน  ตลอดทั้งความทุกข์ที่กรุณาหมายถึง
ไม่ใช่ทุกข์ที่ เกิดจากกายเท่าน้ัน  แต่หมายถึงทุกข์ในสังสารวัฎ คือ การเวียนว่ายตายเกิด  
กล่าวคือ มุ่งให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นสำคัญ   
 ส่วนในภาษาอังกฤษการุณยฆาตมีใช้อยู่ ๒  คำคือ Mercy  Killing (เมตตา
ฆาตกรรม)  และ Euthanasia รากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ eu หมายถึง ดี (good) และ 
Thanatos หมายถึง  ตาย (death) รวมกันหมายถึง  การตายอย่างสงบ หรือตายดี ในทาง
ปรัชญาหมายถึง  การกำหนดระยะเวลาอย่างเอ้ืออาทรต่อคนที่เจ็บป่วยให้ตาย  และการฆ่า
มนุษย์โดยอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการที่ว่า  ตายดีกว่าอยู่๒   กล่าวคือ  เป็นการยุติการรักษาหรือ
ช่วยให้คนไข้ในวาระสุดท้ายสิ้นใจอย่างสงบสง่างามสมศักด์ิศรีมนุษย์ 

 

 ๑ วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๑๒๔. 
 ๒ Robert Audi, the Cambridge dictionary of philosophy, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999, p. 252  อ้างใน พระมหาณฤพล อริยวังโส  , การุณยฆาตกับมุมมอง
ต า ม แ น ว พุ ท ธ จ ริ ย ศ า ส ต ร์   ,  พิ ม พ์ เผ ย แ พ ร่ ใน    http://www.buddhism.siamindustry 
.com/index2.htm  , (๓๐ กรกฏาคม ๒๕๔๘). 
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 การุณยฆาตมี ๒ ชนิด  คือ๓ 
 ๑) active  euthanasia  คือ การทำอะไรบางอย่างเพ่ือเร่งให้ผู้ป่วยใกล้ตาย  ตาย
เร็วขึ้น  เช่น  ถอดเคร่ืองช่วยหายใจออก  สำหรับ ดร.เคอโว เกียน  แห่งมิชิแกน  เขาใช้
วิทยาการทางการแพทย์ เช่น ให้ยาพิษช่วยคนไข้ที่เป็นมะเร็งที่ใกล้ตายได้ตาย  เพ่ือช่วยให้ได้พ้น
จากความทรมาน  เขาทำให้คนไข้หลายราย  จนในที่สุดเป็นคดีความเพราะทางการเอาเรื่อง 
 ๒) Passive  euthanasia  คือการปล่อยให้ผู้ป่วยใกล้ตาย  ตายไปโดยไม่ทำอะไร  
เช่น  เลิกให้เลือดไม่ผ่าตัดได้อีก 
 นอกจากน้ียังแบ่งได้อีก ๓ รูปแบบ คือ 
 ๑) การุณยฆาตที่ทำตามคำร้องขอ (Voluntary)  เป็นการุณยฆาตที่เกิดจากการ
ร้องขอของผู้ป่วยหรือบุคคลผู้มีอำนาจในการตัดสินใจว่า  ชีวิตของเขาสมควรสิ้นสุดลง 
 ๒) การุณยฆาตท่ีไม่สามารถร้องขอ (Non-voluntary)  เป็นการุณยฆาตที่ผู้ป่วยที่
อยู่ในขั้นโคม่า หรืออาจมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน และไม่อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถร้องขอได้  เป็นการ
ยุติการรักษา  เช่น การถอดหลอดอาหารจากคนไข้ที่อยู่ในขั้นโคม่า  เป็นต้น 
 ๓) การุณยฆาตแบบไม่สมัครใจ (Involuntary)  เป็นการุณยฆาตที่ทำกับผู้ไม่อยู่ใน
สภาพที่ตัดสินใจได้  เช่นผู้ป่วยหนัก หรือคนบกพร่องทางจิต  หรือคนพิการท่ีไม่อาจช่วยเหลือ
ตนเองได้  รวมทั้งกรณีที่เด็กที่มีความผิดปกติอันเกิดจากโรคบางประการ 
 โดยปัญหาเรื่องการุณยฆาตยังเป็นที่ถกเถียงทางจริยธรรมโดยแบ่งเป็น ๒ ฝ่าย คือ 
 ๑) ฝ่ายสนับสนุน  เห็นว่า  ช่วยให้ผู้ป่วยที่สิ้นหวังพ้นทุกข์  และเป็นการแบ่งเบา
ภาระ  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  รวมท้ังให้สิทธิเสรีภาพแก่บุคคลผู้ประสงค์จะตาย 
 ๒) ฝ่ายคัดค้าน  เห็นว่า  การตายน้ันควรเป็นเรื่องของธรรมชาติ  มนุษย์ไม่สมควร
เป็นผู้ตัดสิน  เพราะอาจเกิดอาชญากรรมที่แฝงมาในรูปของอาชญากรรมได้  เช่น  การค้าหวัง
ทรัพย์มรดก หรือการค้าอวัยวะ  รวมท้ังการวินิจฉัยของแพทย์ต่อผู้ป่วยที่สิ้นหวังน้ันอาจ
ผิดพลาด  เพราะอาจยังรักษาให้หายได้ 
 อย่างไรก็ตามการุณยฆาตน้ันยังเป็นปัญหาที่ไม่อาจแก้ไขได้ง่าย  เพราะยังต้อง
อาศัยข้อมูล  รวมทั้งความคิดเห็นจากหลาย ๆ ฝ่าย เช่น แพทย์  นักกฎหมาย  รวมทั้งนัยทาง
ศาสนา  เพ่ือกำหนดมาตรการวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมในแต่ละพ้ืนที่ต่อไป 
 
 
 

 

 ๓ ศ รี เรือน  แก้ วกั งวาล  , จิ ต วิทยาพัฒนาการชี วิต ทุ กช่ วงวัย  , พิ ม พ์ ค ร้ั ง ท่ี  ๗  , 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๔๐) , หน้า ๕๖๘. 



๑๑๘  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

 ๓.๒ ประเด็นโต้เถียงในเร่ืองปัญหาการุณยฆาต 
 ในเรื่องการุณยฆาตน้ัน  มีประเด็นที่นักสนับสนุนและคัดค้านนำไปโต้แย้งเพ่ือหา
ข้อสรุป  มีดังน้ี 
 ๓.๒.๑  เรื่องสิทธิ 
 สิทธิในการมีชีวิต (right to life) เป็นสิทธิพ้ืนฐานอีกประการหนึ่งของมนุษย์ 
ปัญหาทางจริยธรรมเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ต้องการสละสิทธิน้ีได้หรือไม่? อีกปัญหาหน่ึงคือสิทธิน้ีถูก
ลบล้างได้หรือไม่? ในบางประเทศไม่มีบทลงโทษโดยการประหารชีวิต เน่ืองจากถือว่าสิทธิน้ีไม่
อาจถูกลบล้างได้ แนวคิดทางศาสนาคริสต์และอิสลามถือว่าชีวิตเป็นของพระเจ้า ไม่ใช่เป็นของ
มนุษย์ ดังน้ันการที่มนุษย์จะทำลายชีวิตตนเองจึงถือว่าเป็นบาปหนัก  
 ในบางกรณีผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังอาจแสดงความจำนงค์ที่จะไม่รับการช่วยชีวิตใดๆ 
รวมทั้งปฏิเสธการใช้เครื่องมือยืดชีวิต ในกรณีน้ีหากแพทย์ปฏิบัติตามความต้องการของผู้ป่วยจะ
ถือเป็นการผิดจริยธรรมหรือไม่? ในกรณีผู้ป่วยสมองตาย และมีชีวิตอยู่ได้ด้วยเครื่องมือยืดชีวิต 
ถ้าญาติต้องการให้แพทย์ถอดเครื่องมือยืดชีวิตออก แพทย์จะทำได้หรือไม่? และถ้าผู้ป่วยใกล้
ตายขอให้แพทย์ยุติชีวิตของตนเพ่ือจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมาน แพทย์จะทำได้หรือไม่?  ฉะน้ัน 
ปัญหาเรื่องน้ียังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่  บางรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายออกมารองรับ
ความชอบธรรมนี้  โดยเจ้าตัวยินยอมถึงการทำพินัยกรรม  แต่ปัญหาก็คือว่า  คนเรามีสิทธ์ิใน
ชีวิตของตนเองหรือไม่  จะเลือกเวลาตายของตัวเองได้หรือไม่  คำถามต่อไปคือ  แพทย์มีสิทธ์ิทำ
ให้ผู้ป่วยใกล้ตายท่ีทรมานมากตาย  โดยกระทำทั้งทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่  แม้ผู้ป่วยจะ
ยินยอมเองก็ตาม  และมันจะกลายเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดฆาตกรรมคือ  ให้ตายทั้ง ๆ ที่ยังไม่
ควรตาย  หรือไม่พินัยกรรมชีวิต  จึงอาจเป็นข้ออ้างในการฆ่าคนได้๔ 
 เรื่องสิทธิน้ีในทางพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับสิทธิส่วนบุคคลในการตัดสินใจ
ทำสิ่งใดก็ตาม  ต้องรับผลของการกระทำน้ัน ๆ ด้วย  อย่างเมื่อพิจารณาในกรณีของสิทธิในการ
ฆ่าตัวตาย  พระพุทธศาสนามองว่า     หากภิกษุฆ่าตัวเอง  หรือสั่งให้ใครฆ่าตัวเองไม่ผิด (อาบัติ) 
แต่ผู้ลงมือถ้าเป็นภิกษุทำผิดเป็นปาราชิก  หากเป็นคนท่ัวไปไม่ผิด  แต่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิ
ภิกษุที่ฆ่าตัวตาย  หรือสั่งให้ภิกษุด้วยกันฆ่า  หรือให้คนอ่ืนฆ่าว่า  “การกระทำของภิกษุเหล่าน้ัน  
ไม่สมควร  ไม่คล้อยตาม  ไม่เหมาะสม  ไม่ใช่กิจของสมณะ  ใช้ไม่ได้  ไม่ควรทำ”๕  หาก
พิจารณาตามหลักการน้ีการทำการุณยฆาตน้ันสามารถอ้างสิทธิในการตายของผู้ป่วยได้  แต่หาก

 

 ๔ นพมาศ  อุ้งพระ (ธีรเวคิน), สังคมประกิตและพัฒนาการของมนุษย์ , (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๔๕) , หน้า ๒๒๔. 
 ๕ วิ.ม.๑/๑๖๖/๑๓๙. 
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อาศัยการตัดสินใจของผู้อ่ืนน้ันต้องพิจารณาโดยอาศัยหลักการที่เก่ียวกับคุณค่าทางจริยธรรม  
โดยจริยธรรมน้ันต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของสัจธรรม (ความจริง)  
 จากข้อพิจารณาเรื่องสิทธิน้ีได้มีแนวคิดโต้แย้งกัน คือ 
 แนวคิดฝ่ายสนับสนุน 

 คนเป็นผู้กำหนดความหมายของชีวิตด้วยตนเอง รัฐไม่ควรบัญญัติกฎหมายใดๆ ที่
จะกำหนดคำตอบในเร่ืองน้ัน รัฐควรเคารพในสิทธิของปัจเจกชนที่จะใช้ชีวิต โดยมุมมองเก่ียวกับ
วิธีที่ที่สุดที่จะอยู่และตายคือการกระทำตามความประสงค์และเป็นการกำหนดตัวเองในทางที่จะ
ทำให้เรามองชีวิตตัวเองว่าเป็นการสร้างสรรค์ของตนแต่เพียงผู้เดียว ชีวิตที่ดีเป็นของคนซึ่งมอง
ว่าตนเองเป็นผู้กำหนด ไม่ใช่เป็นแค่ส่วนหน่ึงของเรื่องที่คนอ่ืนกำหนด การปัจเจกบุคคลแต่ละ
คนควรมีสิทธิที่จะตัดสินใจทุกเรื่องที่สำคัญต่อศักด์ิศรีและความเป็นอิสระส่วนบุคคล ซึ่งเสรีภาพ
ในที่น้ีรวมถึงสิทธิในการนิยามแนวคิดของตนเองในการมีชีวิต๖ 

 คุณค่าของชีวิตเป็นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดเอง เมื่อคนผู้น้ันมีสติสัมปชัญญะและ
ข้อมูลต่างๆ ครบถ้วน ฉะน้ัน เมื่อใครมีสติสัมปชัญญะอยากตาย ก็ไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะหยิบยก
สิทธิของผู้ป่วยที่จะไม่ถูกฆ่าขึ้นมาเป็นเหตุผลอธิบายว่าทำไมการทำที่ถูกออกแบบมาเพื่อพราก
ชีวิตของเขาจึงเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ แต่คานท์อาจมองประเด็นน้ีว่า การที่ผู้หน่ึงอยากตายไม่ได้ทำให้
การฆ่าเขาเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ทางศีลธรรม ต่อให้ไม่มีใครบังคับความต้องการของเขาและเขามี
ข้อมูลครบถ้วน แต่ฝ่ายสนับสนุนมองว่า การุณยฆาตเป็นสิทธิที่จะช่วยขยายให้คนเห็นถึงการ
มองชีวิตว่าเป็นสมบัติส่วนตัวมากขึ้น และเพ่ิมเกียรติภูมิที่เรามีอย่างเป็นอิสระเอกเทศ๗ 

 แนวคิดฝ่ายคัดค้าน 

 แนวคิดว่าด้วยความเป็นอิสระและทางเลือกบอกเป็นนัยว่าชีวิตเป็นของผู้น้ัน แต่ดู
เหมือนว่าจะขัดแย้งกับอีกมุมมองที่ปฎิเสธการใช้ชีวิตโดยไร้ข้อจำกัด แม้กระทั่งเจ้าของชีวิตเอง 
จอห์น ล็อค (John Locke) เสนอว่า รัฐมีบทบาทจำกัดด้วยเหตุผลว่าสิทธิบางประการน้ันเป็น
ของมนุษย์จนมิอาจสูญเสียไปได้ ถึงแม้เรายินยอมที่จะสละก็ตาม โดยเขามองว่าในเมื่อสิทธิใน
ชีวิตและเสรีภาพเป็นสิทธิที่ไม่อาจพรากไปได้ (unalienable) จึงไม่อาจขายตัวเองเป็นทาสหรือ
ฆ่าตัวตายได้ ไม่มีใครมอบอำนาจได้ คนที่เอาชีวิตตนเองไปไม่ได้ก็ย่อมไม่สามารถมอบอำนาจให้
ผู้อ่ืนเช่นกัน 
 คานท์ก็มองเช่นกันว่า ความเคารพในความเป็นอิสระทำให้เรามีหน้าที่ทั้งต่อตนเอง
และผู้อ่ืน โดยหน้าที่ดังกล่าวจำกัดวิธีที่คนผู้หน่ึงปฎิบัติต่อตนเอง คานท์มองว่า ฆาตกรรมน้ันผิด

 

 ๖ แซลแดล, ไมเคิล, ปรัชญาสาธารณะ, แปลโดย สฤณี อาชวานันทกุล, (กรุงเทพมหานคร : 
โอเพ่นเวิลค์ส พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๘), หน้า ๑๗๗. 
 ๗ แซลแดล, ไมเคิล, ปรัชญาสาธารณะ, แปลโดย สฤณี อาชวานันทกุล, หน้า ๑๗๘-๑๗๙ 



๑๒๐  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

ศีลธรรม เพราะทำเพ่ือเป้าหมาย เช่นเดียวกับการฆ่าตัวตายก็มีเป้าหมายบางอย่าง เช่น หลบหนี
จากสถานการณ์อันเจ็บปวด เป็นการกำหนดให้เราใช้ชีวิตเป็นเพียงวิธีการให้สถานการณ์อยู่ใน
สภาพพอรับได้จนสิ้นสุดชีวิต แต่มนุษย์มิใช่สิ่งของ หรือสิ่งที่จะใช้เป็นวิธีบรรลุผลได้ ในการ
กระทำต่างๆ มนุษย์จะต้องมองตัวเองว่าเป็นเป้าหมายของตนเอง ฉะน้ัน เราไม่ได้มีสิทธิที่จะฆ่า
ตัวเองมากกว่าสิทธิที่จะฆ่าผู้อ่ืน๘ 
 ๓.๒.๒  ความตาย 
 ปัญหาเร่ืองความตายเป็นอีกเรื่องที่สำคัญ  เพ่ือพิจารณาเกณฑ์ตัดสินอาการที่
ใกล้เคียงกับความตายอันนำไปสู่การทำการุณยฆาตในที่สุด  โดยมีคำจำกัดความเก่ียวกับ 
“ความตาย” ว่า  “ความหมายหรือรูปแบบของการตัดสินว่าความตายได้เกิดขึ้นแล้วว่า  คนใดผู้
มีลักษณะอาการไม่ว่าจะเป็นการหยุดการไหลเวียนและหน้าที่ของอวัยวะที่เก่ียวกับการหายใจ  
ที่ไม่สามารถกลับมาเป็นดังเดิม  หรือการหยุดทำงานของระบบสมองทั้งหมดรวมทั้งตัวหรือก้าน
สมองด้วยจึงถือว่าผู้น้ันตาย  การตัดสินถึงความตายต้องถูกยอมรับในวงการแพทย์ด้วย  ศาลสูง
ได้ให้ความเห็นและนำลักษณะน้ีมาเป็นเคร่ืองตัดสินทางศาลในสหรัฐอเมริกาทั้งหมด”๙  ส่วนใน
วงการแพทย์เองยังไม่มีการให้คำจำกัดความตามกฎหมายเกี่ยวกับ “ความตาย”  แต่ได้มีการ
ประชุมแพทย์นานาชาติขึ้นเพ่ือกำหนดกฎเกณฑ์การตัดสินการตายข้ึนไว้ดังน้ี   
 ๑) หัวใจหยุด  
 ๒) การหายใจหยุด  
 ๓) การตอบสนองต่าง ๆ ไม่มี   
 ๔) ความดันโลหิตลงถึงศูนย์   
 ๕) คลื่นหัวใจเป็นเส้นตรง ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที๑๐ 
 ส่วนในกรณีพระพุทธศาสนาได้ให้ทรรศนะที่ถือว่า  “ตาย” ว่า   “เมื่อใด  อายุ  ไอ
อุ่นและวิญญาณละกายน้ีเมื่อน้ันกายก็ถูกทอดทิ้ง นอนเป็นเหย่ือของสัตว์อ่ืน  ปราศจาก
เจตนา”๑๑   การตายในทางพระพุทธศาสนา คือการตายทางชีวภาพ  หมายถึงอวัยวะทั้งหมดไม่
ทำงาน กล่าวคือ  สมองไม่อาจส่ังการใด ๆ กับร่างกายได้  โดยสัตว์หรือคนท่ีตายน้ันขาด

 

 ๘ แซลแดล, ไมเคิล, ปรัชญาสาธารณะ, แปลโดย สฤณี อาชวานันทกุล, หน้า ๑๗๘. 
 ๙ Keown,Damien,Buddhism and Bioethics , London:Macmillan.2000, p.155 อ้าง
ใน พระมหาณฤพล อริยวังโส  , การุณยฆาตกับมุมมองตามแนวพุทธจริยศาสตร์  , พิมพ์เผยแพร่ใน   
http://www.buddhism.siamindustry.com/index2.htm  , (๓๐ กรกฏาคม ๒๕๔๘). 
 ๑๐ สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์, ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน
,   เผยแพร่ใน  http://www.susarn.com/susarnth/th_law/th_die.html (๓๑  กรกฏาคม  ๒๕๔๘). 
 ๑๑ สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๙๕/๑๘๒. 



๑๒๑ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

ชีวิตินทรีย์* วิญญาณไปปราศแล้วเช่นกับท่อนฟืนฉะนั้น๑๒  เมื่อพิจารณาความตายในลักษณะน้ี
จะเห็นได้ว่า  กรณีผู้ป่วยอยู่ได้เพียงเครื่องมือสมัยใหม่  ไม่มีความรู้สึกทางสัมผัส  อยู่ได้ด้วย
เครื่องหายใจเท่าน้ัน  และไม่สามารถที่จะกลับมาสร้างประโยชน์ใด ๆ ได้อีก  บุคคลน้ันถูกมอง
ว่าไม่มีค่า  การตายในกรณีน้ีจึงแทบไม่ต่างจากฆ่ากายที่ไม่มีชีวิตอยู่  แต่เมื่อพิจารณาในด้านของ
ค่าของมนุษย์น้ัน ทางสังคมโลกตัดสินความมีค่าหรือไม่? ขึ้นอยู่กับสร้างคุณประโยชน์กับสังคม
ได้หรือไม่ ตามแนวคิดของประโยชน์นิยม  หรือมนุษย์ทุกผู้สมควรได้รับสิทธิความเป็นมนุษย์
ตลอดเวลาตามทรรศนะของค้านท์  ส่วนพระพุทธศาสนามองว่า  บุคคลมีค่าหรือไม่?  ขึ้นอยู่กับ
คุณค่าภายในตนเอง เช่น “ผู้มีศีล  เพ่งพินิจ  แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าคนทุศีล  
ไม่มีจิตต้ังมั่น  ที่มีชีวิตอยู่ต้ัง  ๑๐๐ ปี”๑๓  ศักด์ิศรีของมนุษย์จึงอยู่ที่คุณธรรมภายในตัวไม่ใช่
ศักด์ิศรีความเป็นคนในภายนอกเท่าน้ัน  แม้หากคนจะอยู่นานเท่าใด  แต่หากไม่มีคุณธรรม
ภายในตน  ชีวิตก็ไม่ได้ต่างจากคนตายคือไม่มีค่าในทางพระพุทธศาสนา  เหมือนพุทธพจน์บท
ที่ว่า  “คนผู้ประมาทจึงเหมือนคนตายแล้ว”๑๔ 
 ๓.๒.๓  การฆ่า 
 ในส่วนของพุทธศาสนามองว่า  “การฆ่าคน” (ปาณาติปาต) นับว่าเป็นความบาป
แต่ต้องขึ้นอยู่กับเจตนาเป็นสำคัญ  กล่าวคือหากบุคคลนั้นมีเจตนาไม่ว่าจะฆ่าอะไร  จะสำเร็จ
หรือไม่สำเร็จนับว่าเป็นบาปทั้งสิ้น  เช่น  ภิกษุประสงค์จะฆ่าแพะแต่กลับไม่ใช่แพะกลายเป็นพ่อ
แม่  พระอรหันต์ เป็นปาราชิก  เป็นฆาตกร*  เป็นอนันตริยกรรม (กรรมหนัก)  หรือเป็นบุคคล
ธรรมดาทั่ วไป   เป็นฆาตกร  เป็นปาราชิก  หรือหากเป็นยักษ์หรือเปรต  เป็นฆาตกร  
เป็นถุลลัจจัย  หรือเป็นแพะหรือสัตว์อ่ืน  เป็นฆาตกร  เป็นปาจิตตีย์๑๕  แต่หากไม่มีเจตนา (วธก
เจตนา  เจตนาที่จะฆ่า)  เป็นฆาตกร  แต่ไม่มีกรรมและอาบัติ  เพราะการกระทำที่มีคุณค่าทาง
จริยธรรมตามทรรศนะของพุทธจริยศาสตร์ น้ัน จะต้องเป็นการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา  
ความต้ังใจไว้ก่อนเป็นเบ้ืองต้น  ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เรากล่าวเจตนาว่าเป็น
กรรม  บุคคลจงใจแล้วย่อมกระทำกรรมทางกาย  วาจา หรือใจ….ก็เหตุเกิดแห่งกรรมเป็นไฉน  
คือผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกรรม”  ฉะน้ัน การกระทำใดถ้าเจตนาดีย่อมนำไปสู่การประพฤติ

 

 * อินทรีย์คือชีวิต  เป็นสภาวะควบคุมรักษาร่างกายและจิตใจ (ผู้เขียน). 
 ๑๒ ทุติโย ภาโค , หน้า ๖๔. 
 ๑๓ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๑๐/๖๔. 
 ๑๔ ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๑/๓๑. 
 * คำว่า “มาฆกร”  เป็นคำเรียกผู้ทำผิดฐานฆ่าคน  โดยมีบทลงโทษทางกฏหมายบ้านเมือง 
(ผู้เขียน). 
 ๑๕ สมันตปาสาทิกา แปล  เล่ม ๓ , หน้า  ๘๗. 



๑๒๒  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

ปฏิบัติที่ดี  หากมีเจตนาไม่ดีย่อมนำไปสู่การประพฤติช่ัว  หลักการที่จะกำหนดว่า  การกระทำ
อย่างใดจึงจะเกิดเป็นกรรมได้  ต้องมีองค์ประกอบ ๓ ประกาารคือ๑๖ 
  ๑) ต้องมีผู้กระทำกรรม 
 ๒) ทำด้วยเจตนาเกิดขึ้นในตอนใดตอนหน่ึง 
 ๓) กรรมน้ันมีผลแก่ผู้กระทำให้เป็นบุญหรือเป็นบาปเกิดขึ้นในจิตใจ 
 ฉะน้ัน  การฆ่าที่ไม่มีเจตนาจึงไม่ผิด  ไม่ต้องรับผิดในการฆ่าน้ัน  และการที่จะเรียก
ได้ว่า  “ฆ่า” มนุษย์น้ัน  เริ่มต้ังแต่กาลท่ียังเป็นกลละ (ก้อนเนื้อ) ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น  การ
นาบ  และรีด  หรือ ด้วยการวางยา๑๗   เมื่ อมองการบัญญั ติ โทษสำหรับพระภิกษุ ใน
พระพุทธศาสนามีความผิดแตกต่างกัน  ดังน้ี 
 ๑) ตนเองการปลงชีวิตตนเอง  และการให้ผู้ อ่ืนปลงชีวิตตนเอง  ไม่เป็นอาบัติ
ปาราชิก  เป็นเพียงทุกกฏ 
 ๒) ผู้ปลงชีวิตผู้อ่ืน  เป็นอาบัติปาราชิก 
 ๓) ผู้สั่งให้คนอ่ืนปลงชีวิตผู้อ่ืน  เป็นอาบัติปาราชิก 
 ในเรื่องการฆ่าตัวตายมีผู้ให้แนวคิดไว้หลายทฤษฎีซึ่งจะนำมาพอเป็นตัวอย่าง
ดังน้ี๑๘ 
 ๑)  แนวความคิดของฟรอยด์  (Freudian  Hypothesis)  กล่าวว่า  “คนเรา
ไม่ใช่อยากจะมีชีวิตอยู่ (Eros)  แต่เพียงอย่างเดียว  ในจิตใต้สำนึกยังคิดเรื่องตาย (Thanatos) 
ด้วย  ความรู้สึกสองอย่างน้ีมีผลต่อการกระทำของมนุษย์ไม่น้อย  ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใน
ขณะน้ัน  เพราะบางครั้งคนเราอยากตายมากกว่าอยู่  โดยเฉพาะตอนกำลังท้อแท้หมดอาลัย
ตายอยาก  ในขณะที่ชีวิตกำลังพระสบความสำเร็จหรือรุ่งโรจน์บุคคลจะอยากมีชีวิตอยู่” 
 ๒)  แนวความคิดของเมนนิงเจอร์  (Menninger)  สรุปการฆ่าตัวตายว่าเกิด
จากเหตุ ๓ ประการ คือ  
 ก.  ต้องการฆ่า คนที่ทำแบบน้ีได้ต้องมีความรู้สึกอยากประกอบอาชญากรรม  ไม่
ว่าจะทำต่อตัวเองหรือผู้อ่ืน  และพอถึงระดับหน่ึงจิตใต้สำนึกอยากจะฆ่าตัวเอง  ซึ่งเป็นสภาพ
อยากตาย 

 

 ๑๖ สุทธิพงศ์  ตันตยาพิศาลสุทธ์ิ, หลักพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร :   กรมการศาสนา
, พ.ศ.๒๕๓๑), หน้า ๒๕. 
 ๑๗ ปฐมสมันตปาสาทิกา แปล เล่ม ๓, หน้า ๗๕. 
 ๑๘ สุพัฒรา  สุภาพ, ปัญหาสังคม , พิมพ์คร้ังท่ี ๑๙, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๔๖), หน้า ๑๕๔. 



๑๒๓ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

 ข.  ต้องการถูกฆ่า  ความต้องการนี้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกับความต้องการ
อยากตาย  เพราะมีบางคนที่อยากฆ่าตัวตาย  แต่ทำไม่สำเร็จ  ได้ขอร้องหมดให้ช่วยชีวิตเขาไว้
ซึ่งไม่ได้หมายความว่า  คนที่ต้องการฆ่าตัวเองจะเปลี่ยนใจ  แต่พอจะตีความได้ว่า  ผู้ป่วยมี
เจตนาอยากฆ่าตัวเองจริง  แต่มีความต้องการอีกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันไปในตัว  คือ  ไม่อยาก
สูญเสียชีวิต  เรียกว่า อยากจะตายและอยากจะอยู่  ในกรณีน้ีไม่อยากตาย 
 ค.  ต้องการตาย  โดยอาจคิดว่า  การตายช่วยทำให้ลืมความกังวลและความทุกข์
ทั้งหลาย  เป็นการลงโทษตัวเอง  ทั้ง ๆ ที่บุคคลประเภทน้ีรีรอไม่ต้องที่จะตายจริง  เพราะยัง
ห่วงความสุขในโลก  เป็นความคิดอยากตายแค่ครึ่ง ๆ กลาง ๆ เท่าน้ัน  หรือประท้วงอะไร
ทำนองนั้น 
 ส่วนกฎหมายในสังคมโลกมองการฆ่าว่า  มีความผิด ต้องรับโทษ  โดยมีหลัก
พิจารณาอยู่ว่า  หากฆ่าด้วยเจตนา ด้วยการไตร่ตรองไว้ก่อนมีโทษมากกว่าฆ่าด้วยความ
ประมาท   ส่วนการฆ่าด้วยความสงสาร (การุณยฆาต) ต้องมีการพิจารณาเป็นกรณีไปอย่างใน
ประเทศไทยที่กำลังจะออก  พรบ.สุขภาพแห่งชาติ  ที่รับรองสิทธิการตายอย่ามีศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์  น่ันคือ  เรากำลังมีกฎหมายที่รับรองเร่ืองการุณฆาต  แต่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงเช่นกัน   
 ๓.๒.๔  กฏหมายและระเบียบสังคม 
 ในสมัยกรีซโบราณ  มีการปฏิบัติเก่ียวกับการุณยฆาต (euthanasia) อยู่บ้าง 
กฏหมายของชาวสปาตาร์ยินยอมให้ฆ่าทารกที่ เกิดมาแล้วดูอ่อนแอไม่แข็งแรง (Sparta 
infanticide) โสเครตีสและเพลโตก็มีหลักฐานว่าสนับสนุนเร่ืองการุณยฆาตในบางกรณี ในสังคม
โบราณบางแห่งมีการให้ผู้สูงอายุสมัครใจที่จะตายได้ มีการจัดต้ังองค์กรที่สนับสนุนเรื่องการุณย
ฆาตขึ้นในประเทศอังกฤษในปี ค.ศ.๑๙๓๕ และในสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. ๑๙๓๘ ในช่วง
สงครามโลกครั้งที่สองมีการต้ังสมาคมการุณยฆาต (euthanasia committee) ขึ้นในประเทศ
เยอรมนี เพ่ือพิจารณายุติชีวิตของพลเมืองที่ไร้ประโยชน์และเป็นภาระของประเทศ 
 ในประเทศออสเตรเลียเมื่อไม่นานมานี้เคยมีข่าวการออกกฎหมายเรื่องอนุญาตให้มี
การช่วยผู้ป่วยฆ่าตัวตาย แต่ได้รับการต่อต้านอย่างหนักจนต้องยกเลิกไปในที่สุด  
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในบางรัฐมีการให้ผู้ป่วยใกล้ตายแสดงเจตนาได้ว่าจะไม่
ยอมรับการช่วยชีวิตหรือเคร่ืองมือยืดชีวิต เรียกกรณีน้ีว่า passive euthanasia แต่การช่วยให้
ผู้ป่วยฆ่าตัวตาย หรือ active euthanasia น้ันยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่๑๙  ในประเทศ
ไทยเองมีกรณีที่กำลังถกเถียงเรื่องน้ีเช่นกัน  แต่เมื่อสังคมไทยมีพ้ืนฐานประเพณีที่เก่ียวพันธ์ุกับ
ความเช่ือทางพุทธศาสนาเป็นสำคัญ  ฉะน้ัน  การวางกฏระเบียบจึงควรพิจารณาโดยอาศัย

 

 ๑๙ สัญญา  ภัทราชัย และ กำแหง  จาตุรจินดา , จริยธรรมวิชาชีพแพทย์ Medical ethics ,  
เผยแพร่ใน  http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/raog/ethic1.html (๓๑  กรกฏาคม ๒๕๔๘).  



๑๒๔  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

หลักการของแนวคิดทางศาสนาประกอบด้วย   อย่างหลักการปฏิบัติต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุน้ัน  
แม้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาก็ควรพิจารณากรณีที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติต่อปูติคัตตติสสเถระ  
ที่ทรงปฏิบัติต่อพระติสสเถระผู้ป่วยหนักจนไม่มีใครดูแลรักษา  แต่พอพระพุทธเจ้าดูแลรักษา
อย่างดีจนพระติสสเถระสิ้นใจแล้วปรินิพพานในที่สุด๒๐  การทำในลักษณะน้ีของพระพุทธเจ้า
เพ่ือเป็นทั้งการอนุเคราะห์ต่อภิกษุผู้ป่วยหนัก และเพ่ือเป็นเครื่องให้ภิกษุได้ปฏิบัติต่อภิกษุผู้เจ็บ
ไข้ต่อ ๆ มา 
 ๓.๒.๕  จรรยาบรรณแพทย์ 
 ในกรณีผู้ป่วยที่มีอาการหนักและใกล้ตาย หมดโอกาสรักษาให้ฟ้ืนขึ้นมาได้ แพทย์มี
หน้าที่จะต้องทำการรักษาโดยยึดชีวิตผู้ป่วยไว้ทุกวิถีทาง  ปล่อยให้ตายตามลักษณะการุณยฆาต
หรือไม่น้ัน  วงการแพทย์ของไทยเองยังไม่มีความเห็นเป็นเอกภาพในเร่ืองน้ี ดังน้ัน หากมีคดี
เกิดขึ้นจึงเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องพิจารณาทางกฎหมายต่อไป  แต่หากพิจารณาในด้าน
หน้าที่  การงดเว้นไม่กระทำถือเป็นความผิด คือเมื่อบุคคลใดมีหน้าที่ ๆ จะต้องทำ แต่งดเสียไม่
ทำเขาจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นน้ัน  โดยหน้าที่ ๆ จะต้องกระทำมีหลายกรณี  
 ๑)  หน้าที่ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 ๒) หน้าที่อันเกิดจากการยอมรับโดยเจาะจง  
 ๓)  หน้าที่อันเกิดจากการกระทำก่อน ๆ ของตน  
 ๔)  หน้าที่อันเกิดจากความสัมพันธ์เป็นพิเศษเฉพาะเรื่อง๒๑ 
  หากพิจารณาตามน้ีผู้กระทำมีหน้าที่แต่โดยทั่วๆไป มิใช่หน้าที่เฉพาะการไม่กระทำ 
ตามหน้าที่ทั่วๆไป ถือว่าเป็นการกระทำโดยงดเว้นหากแพทย์ไม่ทำการ รักษาคนป่วย แพทย์ก็ไม่
ผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา แต่ถ้าหากมีหน้าที่ตามที่กล่าวมา แพทย์ก็ผิดฐานฆ่าคนตายโดย
เจตนา ซึ่งเป็นการกระทำโดยงดเว้น  
 จากตัวอย่าง คนไข้ต้องการฆ่าตัวตาย ได้กินยานอนหลับเกินขนาด และ เขียน
จดหมายไว้ว่า ไม่ต้องการให้คุณหมอนำตัวเข้ารักษาในห้องฉุกเฉิน ไม่ต้องการให้ช่วยชีวิตโดยวิธี
ใดๆท้ังสิ้น เมื่อแพทย์ตรวจพบจดหมายดังกล่าวแล้ว ก็ไม่ได้ให้การรักษาคนไข้เลย โดยอ้างว่าทำ
ตามความประสงค์ ของผู้ตาย และปล่อยให้คนไข้ถึงแก่ความตาย สำหรับเรื่องน้ี ยังไม่เคยมีคำ
พิพากษาศาลฎีกาตัดสินไว้ แต่ก็มีผู้ทำการวิจัยโดยออกแบบสอบถามไปยัง ผู้เก่ียวข้องในวงการ
กฎหมาย เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ว่ากรณีที่ แพทย์ปล่อยให้ผู้ป่วยที่กำลังเจ็บหนัก

 

 ๒๐ ทุติโย  ภาโค, หน้า ๑๔๕. 
 ๒๑ สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ , ความรู้ชุดกฎหมาย
ชาวบ้าน ,   เผยแพร่ใน  http://www.susarn.com/susarnth/th_law/th_die.html (๓๑  กรกฏาคม  
๒๕๔๘). 



๑๒๕ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

ต้องตาย ไปตามความประสงค์ของผู้ป่วยเอง โดยไม่ให้การรักษาอย่างใดน้ัน นักกฎหมาย
ประมาณร้อยละ ๗๐ มีความเห็นว่า แพทย์มีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน(โดยเจตนา) และร้อยละ30 
แพทย์ไม่มีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน และส่วนใหญ่ของกลุ่มน้ี (ประมาณร้อยละ ๒๔) เห็นว่าแพทย์มี
ความผิดตามกฎหมาย ซึ่งเป็นความผิดลหุโทษเท่าน้ัน อีกร้อยละ ๓ เห็นว่าแพทย์ไม่มีความผิด
เลย นอกน้ันเห็นว่าแพทย์ผิดฐานอ่ืน หรืออีกตัวอย่างแพทย์เห็นอาการคนไข้อาการหนักมาก 
และต้องเข้าเคร่ือง ช่วยหายใจ แต่คนไข้แก่ไม่มีโอกาสฟ้ืนคืนสติขึ้นมาได้ ซึ่งแพทย์เห็นว่า คนไข้
ไม่มีโอกาสแล้ว เพราะหมดสติเป็นเวลานาน สมองเสียหน้าที่ ไปอย่าง ถาวร แล้วจึงปิด
เครื่องช่วยหายใจเสีย ต่อมาคนไข้ก็ถึงแก่ความตาย 
        ในประเทศไทยยังไม่เคยมีคำพิพากษา ตัดสินไว้จึงส่งแบบสอบถาม เช่นกรณีแรกได้
ความว่า นักกฎหมายประมาณร้อยละ ๘๐ เห็นว่าแพทย์ มีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน(โดยเจตนา) 
และเกือบร้อยละ ๒๐ เห็นว่าแพทย์ไม่มี ความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน แต่เท่าที่ผ่านมา ในประเทศไทยยัง
ไม่มีปัญหาถึงกับฟ้องร้องกัน เพราะมีการตกลงกันได้และไม่มีการฟ้องร้องกัน ดังน้ัน การที่
แพทย์จะตัดสินใจใช้วิธี "การทำให้ผู้ป่วยตายอย่างสงบ" ควรมีบทบัญญัติ รับรองว่าการกระทำ
ของแพทย์น้ันต้องไม่ขัดกับความต้องการของผู้ป่วย และเป็นเคร่ืองรับรองชะตากรรมของผู้ป่วย
ที่อยู่ในความดูแลของแพทย์ และในโรงพยาบาล 
 
 ๓.๓  สาเหตุปัญหาท่ีนำไปสู่การทำการุณยฆาต 
 เมื่อว่ากันถึงปัญหาเราสามารถแบ่งกลุ่มบุคคลที่นำไปสู่การทำการุณยฆาตไว้ ๓ 
จำพวก คือ 
 ๑) ทารกในครรภ์ที่ได้รับเช้ือโรคบางอย่างที่มีข้อมูลทางแพทย์ยืนยันว่า  มีความ
เสี่ยงสูงที่จะพิการ  หรืออายุสั้น  เช่น  หัดเยอรมัน  เอดส์  เป็นต้น  
 ๒) ทารกที่เกิดมาพิการ  ปัญญาอ่อน  และคนไข้ที่ไม่มีทางรักษา  หรืออยู่ในภาวะ
ที่ไม่อาจตัดสินใจด้วยตนเองว่า  ตนสมควรมีชีวิตอยู่หรือไม่ 
 ๓) บุคคลท่ีมีสติสมบูรณ์  แต่เจ็บป่วยทรมานด้วยโรคบางอย่าง  แต่ไม่สามารถฆ่า
ตัวตายได้ 
 ในวงการแพทย์ญี่ปุ่นได้มีการวางบรรทัดฐานที่แพทย์สมควรจะทำ “การุณยฆาต”  
ไว้ดังน้ี 
 ๑) เมื่ออาการคนไข้อยู่ในสภาวะที่ไม่อาจรักษาให้หายได้แล้ว 
 ๒) คนไข้กำลังมาถึงวาระสุดท้ายของชีวิต  หรือคนไข้หรือญาติของคนไข้แสดง
เจตจำนงค์ให้ยุติการรักษา 



๑๒๖  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

 ๓) หากการยุติการรักษาเป็นการช่วยให้คนไข้พ้นจากความทุกข์  ทรมานและถึงแก่
ความตายอย่างสงบและสง่างาม 
 สรุปแล้วกรณีที่นำไปสู่การุณยฆาตล้วนเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้น  โดยเฉพาะคน
ที่เป็นโรคเร้ือรังรักษาไม่หาย  รวมท้ังผู้ที่ป่วยและไม่อยากอยู่เป็นภาระใคร  ซึ่งทั้งหมดล้วน
ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยและแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจในปัญหาดังกล่าวร่วมกัน  แต่หากผู้ป่วยไม่สามารถ
ตัดสินใจได้  ปัญหาจึงอยู่ว่าแล้วใครจะเป็นผู้ตัดสินใจแทน? 
 
 ๓.๔  กรณีศึกษาเรื่องการุณยฆาต 
 ๓.๔.๑  กรณีศึกษาในต่างประเทศ 
 ๑)  ในประเทศญี่ ปุ่น เมื่อไม่นานมาน้ี ศาลท้องถิ่นเมืองโยโกฮามาได้อ่านคำ
พิพากษาการทำฆาตกรรมคนไข้  ของแพทย์หญิง  เซซึโกะ  ซูดะ  อายุ ๕๐ ปี  อดีตหัวหน้า
แพทย์โรคทางเดินหายใจประจำโรงพยาบาลคาวาซากิ  เกียวโดะ  โดยให้รอลงอาญาห้าปี
สำหรับโทษจำคุก  โดยคดีน้ีเกิดขึ้นเมื่อปี 1998  เมื่อคุณหมอซูดะตัดสินใจยุติการรักษาคนไขวัย 
๕๘ ปี  หลังจากถูกนำส่งโรงพยาบาลในสภาพหมดสติเพราะสมองตายจากอาการชักอย่าง
รุนแรงโดยโรคหอบหืด  หลังจากคนไข้อยู่ในสภาพโคม่านานร่วมสองสัปดาห์  หมดจึงตัดสิใจ
ถอดท่อออกซิเจนช่วยหายใจ  และสั่งให้นางพยาบาลฉีดยาคลายกล้ามเน้ือเพ่ือให้คนไข้สิ้นใจ
อย่างสงบ  เคนจิ  ฮิโระเซะ  ผู้พิพากษาในคดีน้ีได้ตัดสินลงโทษจำเลยให้รอลงอาญาจำคุกสามปี
เป็นเวลาห้าปี  ในปี 2002  เจ้าพนักงานอัยการเมืองโยโกฮามาออกหมายจับหมดซูดะข้อหาต้อง
สงสัยว่า  กระทำการฆาตกรรมคนไข้  จากการต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมอย่างยาวนานสอง
ปีเศษ  ศาลจึงตัดสินพิพากษาหมดซูดะในข้อหาฆาตกรรมคนไข้  ส่วนฝ่ายจำเลยให้การคัดค้าน
ว่า  การกระทำของหมอซูดะเป็นการช่วยให้คนไข้ซึ่งหมดหวังที่จะมีชีวิตรอดถึงแก่ความตาย
อย่างสง่างามสมศักด์ิศรีของมนุษย์  โดยหมอได้ให้การว่า   “การพยายามยืดชีวิตให้แก่คนไข้ใน
วาระสุดท้ายที่ไม่มีโอกาสที่จะกลับฟ้ืนคืนดี  และกำลังทุรนทุรายทุกข์ทรมานต่อสู้กับความตาย
น้ันไม่สามารถเรียกได้ว่า  เป็นการรักษา  และหมอก็ได้ยืนยันว่า  ได้รับแจ้งจากญาติของคนไข้
ให้ยุติการรักษาในตอนที่หมอบอกกับญาติของคนไข้ก่อนหน้าน้ันแปดวันว่า  สมองของคนใช้ถูก
ทำลายไปแล้ว 99.9%”๒๒  ปัจจุบันคดียังไม่ถึงที่สุด  ยังคงต่อสู้ยืดเย้ือไปอีกนาน  เพราะทันทีที่
รับทราบคำพิพากษาทนายความจำเลยก็ทำเรื่องขออุทธรณ์  และคงต้องรอดูผลการอุทธรณ์
ต่อไป 

 

 ๒๒ นกุล  ว่องฐิติวงศ์, “การุณยฆาตหรือฆาตกรรม”, ในวารสาร มติชนรายสัปดาห์, ปีท่ี 25 
ฉบับท่ี 1286 วันท่ี 8  เมษายน  พ.ศ.2548  เผยแพร่ใน  http://www.matichon.co.th/matichon. 



๑๒๗ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

 ๒)  ในประเทศสหรัฐ  คดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งในสหรัฐและทั่วโลก  
คือ คดีของนางเทเรซ่า หรือ เทอรี่  เชียโว  คนไข้ที่สมองถูกทำลายเนื่องจากอาการหัวใจวายวัย 
๔๑ ปีชาวฟลอริด้า  ที่กำลังต่อสู้กับความตายเพราะเธอถูกตัดสินจากกระบวนการยุติธรรมให้ยุติ
การให้อาหารทางสายยางเพ่ือเป็นการุณยฆาต  โดยคดีน้ีเริ่มต้ังแต่ปี 1990 เมื่อนางเทอรี่  เชียโว  
ถูกนำส่งโรงพยาบาลด้วยอาการหัวใจวายและอยู่ในอาการโคม่า ศาลได้มีคำตัดสินให้ชดใช้เงิน
จำนวน ๑.๒ ล้านดอลลาร์สำหรับความผิดพลาดในการรักษา และกันเงินจำนวน ๗๐๐,๐๐๐ 
ดอลล่าร์เป็นกองทุนในการรักษาดูและเป็นค่าใช้จ่ายของนางเทอรี่   ต่อมาเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างสามี นายไมเคิล  เชียโวที่อยากให้ถอดสายยางให้อาหารเทอรี่ออก กับพ่อแม่ของเทอรี่ที่
ออกมาคัดค้านโดยมีการอุทธรณ์หลายครั้งด้วยกัน       จนในที่สุดประมาณวันที่  8 เมษายน 
2005  นางเทอรี่  เชียโวได้ลาจากโลกน้ีไปตามความต้องการของนายไมเคิล  เชียโว  สามีของ
นางซึ่งปัจจุบันมีภรรยากับลูกกับผู้หญิงคนน้ีอีกหลายคน  และเป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจาก
อเมริกาชนสองในสาม  แต่ผู้ที่คัดค้านที่มีเพียงครอบครัวชินด์เลอร์และอเมริกาชนหน่ึงในสามที่
ส่วนใหญ่เป็นผู้เคร่งศาสนาเท่าน้ัน 
 ๓.๔.๒  กรณีศึกษาในพระพุทธศาสนา 
 การทำการุณยฆาตในพระพุทธศาสนาก็มีเช่นกัน  ดังที่ปรากฏในพระไตรปิฏกว่า   
“ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ (ป่วย)  ภิกษุทั้งหลายได้พรรณนาคุณแห่งความตายให้ท่านได้ฟังด้วยความ
สงสาร  ท่านถึงแก่ความตาย  เป็นปาราชิก”๒๓ จะเห็นได้ว่า  แม้การกระทำน้ันจะทำด้วยความ
สงสาร  แต่ก็ผิดในทางพระพุทธศาสนาอยู่น้ันเอง  
 
 ๓.๕  ทฤษฎีจริยศาสตร์กับปัญหาการทำการุณยฆาต 
 การพิจารณาการทำการุณยฆาตมีทรรศนะที่จะนำมาใช้เพ่ือพิจารณาปัญหา
ดังกล่าว เพราะปัญหาน้ีเกิดขึ้นกับทุกสังคม  ขบวนการแก้จึงดำเนินไปตามสภาพสังคมน้ัน ๆ 
การแก้ไขย่อมมีทั้งสำเร็จและต้องปรับปรุงให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การเข้าใจท้ัง
สองส่วนจึงอาจเป็นข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในการประยุกต์ให้เข้ากับสังคมไทยในปัจจุบันได้อีก
แนวทางหน่ึง  โดยทฤษฎีต่าง ๆ มีดังน้ี 
 ๑) ทรรศนะทางตะวันตก 
 ก. มุมมองทางศาสนาคริสต์  หลักจริยธรรมในคริสศาสนา  เป็นไปเพ่ือการละทิ้ง
ความช่ัวมีเน้ือหาสาระดังน้ี๒๔ 

 

 ๒๓ วิ.ม. ๑/๑๘๐/๑๕๒. 
 ๒๔ คณาจารย์สถาบันราชภัฏสวนดุสิต,  ความจริงของชีวิต, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร 
: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๔), หน้า๒๑๗. 



๑๒๘  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

 (๑) การเน้นในเรื่องคุณธรรม  ได้แก่  ความรัก  ความหวัง  ความเช่ือ  ความ
บริสุทธ์ิ  ความสุขุมมีสติ  ความอ่อนน้อมถ่อมตน  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เมตตา  ความอดทนต่อ
ความทุกข์ทรมาน  และการให้อภัยกัน 
 (๒) จริยธรรมในความสัมพันธ์ทางสังคม  ได้แก่  ความสัมพันธ์ในครอบครัว  และ
เพ่ือนต่างศาสนา  การแสวงหาความสงบ  ความเมตตากรุณาแม้มิใช่ในหมู่มิตร 
 (๓) ความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นประชากรของสังคม  มีความเคารพเช่ือฟังต่อผู้มี
หน้าที่รักษากฏหมาย  ความซื่อสัตย์ต่อศีลธรรมของพระเจ้า  ความอดทนต่อการเบียดเบียน  มี
ความสำนึกในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ 
 ชีวิตในความหมายของศาสนาคริสต์เป็นของพระผู้เป็นเจ้า  การทำลายชีวิตจึงช่ือ
ว่า  เป็นการทำลายสมบัติของพระผู้เป็นเจ้า  ขัดต่อหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์ 
 ข.  มุมมองทางปรัชญา  หากนำหลักการคิดทางตะวันตกมาวิเคราะห์ปัญหาการ
ทำการุณยฆาต ดังตัวอย่าง  เช่น  คนไข้เป็นมะเร็ง  เจ็บปวดและทรมานอย่างแสนสาหัส  มีชีวิต
อยู่ได้ไม่เกิน ๑ เดือน  ญาติซึ่งเป็นเจ้าของคนไข้ยากจนมากคนไข้ขอร้องให้ญาติฆ่าตนเองให้
เสียชีวิต  กรณีน้ีศาสนาและสมบูรณนิยมแบบค้านท์  จะเห็นขัดแย้งกับประโยชน์นิยมกล่าวคือ  
ศาสนาบัญญัติห้ามไว้เด็ดขาดว่า  “ห้ามฆ่าคน”  “ห้ามฆ่าตัวตาย” (คริสต์) เป็นคำสั่งเด็ดขาด  
กรณีของประโยชน์นิยม  มองว่า  ประโยชน์ต้องเป็นไปเพ่ือคนส่วนใหญ่  ในที่น้ีคือญาติของ
ผู้ป่วยที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และแพทย์ที่ต้องดูแล  ส่วนคนไข้น้ันมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน  ฉะน้ัน  
กรณีน้ีการกระทำของญาติช่วยลดทอนผลร้ายที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อย  และก่อให้เกิดประโยชน์
มากที่สุดกับทุกคนที่เก่ียวข้อง  เพราะฉะน้ัน  การกระทำของญาติคนไข้จึงถือว่าถูกต้อง   
 นักคิดอีกกลุ่มหน่ึงคือนักคิดแนว Existentialists ที่ถือว่า  มนุษย์ที่มีเสรีต้องกล้า
เผชิญกับความตายอย่างกล้าหาญ  รู้สึกเป็นอิสรเสรี  ปราศจากสิ่งผูกรัดและร้อยรัดทางอารมณ์
และจิตใจ  เมื่อถึงคราวที่ตนต้องตายจริง ๆ หรือเมื่อผู้ที่ตนรักต้องตายจากไป  แต่ทั้งมิได้
หมายความว่า  บุคคลยอมฆ่าตัวตาย  เมื่อต้องเผชิญกับความทุกข์ยากของชีวิต๒๕  จะเห็นว่า  
การยอมตายหรือไม่  ขึ้นอยู่กับเขาเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเองโดยข้ึนอยู่กับศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ (dignity)  เพราะถ้ามนุษย์ปราศจากสิ่งน้ีหรือเห็นว่าชีวิตไร้ความหมาย  ตราบเท่าที่
มนุษย์ยังคงมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ต้องเคารพในศักด์ิศรี   

 ส่วนอีกข้อหน่ึงที่ควรนำมาพิจารณาคือ  มนุษย์น้ันมีความสามารถท่ีจะจัดการกับ
ชีวิตในปัจจุบัน  เป็นนายเหนือความมีความเป็นในอดีตกาล  และที่จะพัฒนาตนเองไปสู่

 

 ๒๕ ศรีเรือน  แก้วกังวาล , รศ.ดร., ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา) , พิมพ์คร้ังท่ี ๑๒ , 
(กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบ้าน, ๒๕๔๘), หน้า ๓๙๕. 



๑๒๙ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

จุดหมาย คือ ความเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าประเสริฐกว่า๒๖  ฉะน้ัน  หากมองด้านในในกรณีของคน
ป่วยที่ไร้สติไม่สามารถฟ้ืนคืนมาได้  การตัดสินว่าเขาหมดศักด์ิศรีเป็นเรื่องยากแต่การพิจารณา
ในส่วนของอนาคตท่ีไม่อาจฟ้ืนคืนมามีชีวิตที่ดีกว่าได้  ย่อมเป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินใจได้
เช่นกัน 
 ๒) พุทธจริยศาสตร์ 
 ก.  ภาคทฤษฎี  ในเรื่องการฆ่าน้ัน  ในทางพระพุทธศาสนาได้ให้ข้อสำหรับ
พิจารณาไว้  ดังน้ี 
 (๑)  การฆ่าผู้ผู้อ่ืน  เป็นบาปหรือไม่?  ต้องมองไปท่ีเจตนา  แต่หากไม่มีเจตนาไม่
เป็นบาป๒๗ นอกนั้นนับเป็นบาป  แต่ในกรณีการุณยฆาตที่ผู้ให้ฆ่ามีความประสงค์น้ันไม่จัดว่า
เป็นบาป  ไม่จัดเป็นกรรมคือมีลักษณะที่ไม่ส่งผล (อโหสิกรรม)  แต่หากฆ่าโดยที่ไม่รู้ว่า  ผู้ตาย
ประสงค์จะให้ฆ่าหรือไม่?  เป็นบาป เป็นกรรมคือฆ่าคนด้วยเจตนา 
 (๒)  การฆ่าตัวตายน้ันอาจนับว่าไม่บาป  โดยมีข้อยกเว้นอยู่ ๒ ลักษณะ คือ 
 (ก) พิจารณาในเรื่องของกรรม  กล่าวคือ  หากการฆ่าตัวตายเป็นไปตามอำนาจ
กรรมที่สร้างมาแต่เดิม  ย่อมไม่มีใครห้ามได้ 
 (ข) พิจารณาในเร่ืองบุคคล  กล่าวคือ  ในกรณีภิกษุ  เป็นพระโสดาบัน  พระ
สกทาคามี  พระอนาคามี  และพระขีณาสพ  เป็นผู้ไม่มีการปฏิสนธิคือเกิดอีก (พระขีณาสพ)  
และไปสู่สุคติแน่นอน (พระอริยบุคคลที่เหลือ)  แต่ถ้าเป็นปุถุชนยังไม่แน่นอน๒๘ 
 ในพระพุทธศาสนามีตัวอย่างการฆ่าตัวตายแต่พิจารณาจากเจตนาที่มุ่งไปทางใด  
หากเป็นพระอริยบุคคลเช่น  พระโคธิกะเถระเมื่อเสื่อมจากเจโตวิมุตติถึงหกคร้ังจึงเกิดความเบ่ือ
หน่ายแล้วฆ่าตัวตาย  พระพุทธเจ้าทรงแสดงทรรศนะว่า  นักปราชญ์ทั้งหลายทำอย่างน้ีแลย่อม
ไม่ห่วงใยชีวิต พระโคธิกะถอนตัณหาพร้อมทั้งรากปรินิพพานแล้ว๒๙  หรือพระฉันนะเถระที่ป่วย
หนักจึงทำการฆ่าตัวตาย  พระพุทธเจ้าให้ทรรศนะว่า  ฉันนะภิกษุน้ันละกายน้ีเข้าถือเอากายอ่ืน  
ว่ามีตระกูลที่ตนพึงเข้าไปอาศัย (การเกิดใหม่)  ตระกูลน้ันไม่มีสำหรับฉันนะภิกษุ  การที่ฉันน
ภิกษุนำศัสตรา (ฆ่าตัวตาย)  มาจึงไม่ควรถูกติเตียน๓๐  หรือในกรณีของพระวักกลิที่ป่วยหนัก  
ได้รับทุกข์เวทนาอย่างย่ิงก็ได้นำศัสตรา (ฆ่าตัวตาย) เช่นกัน  เพราะเกิดความไม่เย่ือใยในกาย
และชีวิต ตามคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  “จะมีประโยชน์อะไรด้วยร่างกายอันเป่ือยเน่าที่เธอ

 

 ๒๖ เร่ืองเดียวกัน , หน้า ๓๙๑. 
 ๒๗ สมันตปาสาทิกา แปล เล่ม ๓, หน้า ๘๖-๘๗. 
 ๒๘ สมันตปาสาทิกา แปล เล่ม ๓,  หน้า ๘. 
 ๒๙ สํ.ส.๑๕/๑๕๙/๒๐๖. 
 ๓๐ ม.อุ.๑๔/๓๙๔/๔๔๖-๔๔๗ 



๑๓๐  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

เห็นอยู่น้ี  ผู้ใดเห็นธรรม  ผู้น้ันช่ือว่าเห็นเรา  ผู้ใดเห็นเรา  ผู้น้ันช่ือว่าเห็นธรรม  ความจริงเมื่อ
เห็นธรรมก็ช่ือว่าเห็นเรา  เมื่อเห็นเราก็ช่ือว่าเห็นธรรม”๓๑ แล้วทรงแสดงไตรลักษณ์จนพระ
วักกลิบรรลุธรรมแล้วฆ่าตัวตายในที่สุด  ฉะน้ัน พระพุทธศาสนาจึงไม่ได้คำนึงถึงการตายเท่าน้ัน  
แต่คำนึงถึงที่ไป (คติ) ว่าจะนำไปสู่สุคติหรือทุคคติด้วย  ฉะน้ัน  หากพิจารณาในส่วนของพระ
อริยบุคคลนั้นที่ไปย่อมเป็นสุคติ  แต่ส่วนของปุถุชนน้ันอาจไปสุคติหรือทุคคติก็ได้  โดยเฉพาะว่า  
“การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นับว่ายาก  การได้ดำรงชีวิตอยู่ของเหล่าสัตว์ก็นับว่ายาก”๓๒  การเกิด
มาเป็นมนุษย์จึงนับว่าประเสริฐในแง่เป็นส่วนส่งเสริมให้ไปสู่สุคติ  
 เมื่อพิจารณาการุณยฆาตจะเห็นว่า  ผู้ป่วยต้องมีสิทธิในการตัดสินใจด้วย  เพราะ
สัตว์ทุกประเภทมีความรักตัวเองด้วยกันทั้งสิ้น  แต่หากเลือกสิทธิที่จะตายก็ต้องให้ถือว่า  นั่น
เป็นสิทธิที่ผู้ป่วยเห็นชอบ  แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถตัดสินใจได้  พระพุทธศาสนามองว่าควร
ให้เป็นไปตามกรรมที่แต่ละคนได้สั่งสมมา 
 ข.  ภาคปฏิบัติ  ในการประยุกต์หลักธรรมเข้ากับการใช้ชีวิตในสังคม  จะเห็นได้
ชัดว่า  หลักทางพระพุทธศาสนาจะเน้นหนักเร่ืองประโยชน์ตนและผู้อ่ืนเป็นสำคัญ  หากไม่เป็น
การก้าวข้ามสิทธิของผู้อ่ืน หลักการน้ันอนุโลมให้ใช้ได้  แต่อย่างไรก็ตามหลักพุทธจริยศาสตร์มี
ความชัดเจนว่า   ไม่อนุญาตในเรื่องสิทธิการฆ่าคน  แต่ก็ไม่ได้ห้ามโดยต้องมีการพิจารณาเป็น
กรณีไป  เพราะพุทธศาสนามองว่า  “ภิกษุผู้เป็นอริยะไม่กระทำปาณาติบาต (การฆ่าสัตว์)  ไม่
ชักชวนบุคคลอ่ืน  ทั้งไม่อนุญาต  ส่วนภิกษุผู้เป็นปุถุชน  กระทำได้แทบทุกอย่าง”๓๓  หาก
พิจารณาในแง่น้ีจะเห็นว่า  มนุษย์ในสังคมยังเป็นปุถุชนสามารถจะแก้ไข หรือทำสิ่งใดก็ได้
ตามแต่จะพิจารณาเห็นร่วมกัน  แต่หากพิจารณาในเรื่องการท่ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท 
ด้วยสาเหตุ ๒ ประการคือ๓๔ 
 ๑)  เพราะมีเรื่องไม่ดีไม่งาม (อาสวัฏฐานิยธรรม ธรรมเป็นที่ต้ังอาสวะ  ความช่ัว
ต่าง ๆ เช่น  การกล่าวให้ร้ายคนอ่ืน  ความเดือดร้อน  และการจองจำ๓๕)  เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์
หมู่ใหญ่   
 ๒) คณะสงฆ์ขยายใหญ่ขึ้น  ประกอบด้วยผู้บวชนาน  ผู้รู้มาก (พหูสูต)  และมีลาภ
สักการะมาก   

 

 ๓๑ สํ.ขนฺธ. (ไทย) ๑๗/๘๗/๑๕๙. 
 ๓๒ ขุ.ธ.๒๕/๑๘๒/๙๐. 
 ๓๓ สมันตปาสาทิกา แปล เล่ม ๓, หน้า ๑๒ 
 ๓๔ วิ.ม.(ไทย) ๑/๒๑/๑๓-๑๔. 
 ๓๕ วิ.อ.(บาลี) ๑/๒๑/๑๙๗. 



๑๓๑ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

 ฉะน้ัน  ปัญหาของการต่ังกฎหรือเง่ือนไขในสังคมจึงเกิดจากปัจจัยเดียวกัน
โดยเฉพาะในปัจจุบันเป็นสังคมยุคข้อมูลข่าวสารมีการศึกษามากขึ้น  ประสบการณ์การเรียนรู้
มากข้ึน ปัญหาจึงมากขึ้นโดยมีปัจจัยทางเศรษฐกิจและ ทรัพยากรเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิด
การแข่งขัน  ใครมีอำนาจมากกว่า ใครเก่งรู้มากกว่าย่อมเกิดการเอาเปรียบกัน  กฏระเบียบที่
ออกมาจึงต้องไม่ช่วยใครคนใดคนหน่ึงแต่ต้องเป็นไปเพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  เพ่ือ
ดำเนินไปสู่จุดหมายคือความสันติ สงบ  หรือการกินดีอยู่ดี  และแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นสำคัญ 
 การุณยฆาตนับเป็นปัญหาหน่ึงที่สังคมต้องร่วมกันหาทางออก  โดยต้องยืนอยู่บน
พ้ืนฐานของความถูกต้อง  เหมาะสมภายในสังคมเป็นสำคัญ  แต่หากความสงสารเป็นหลักใน
การท่ีจะนำผู้คนให้พ้นจากทุกข์ ภัยไข้เจ็บ หรือได้ศักด์ิศรีแบบที่มนุษย์ควรได้  ความสงสารน้ันก็
ต้องต้ังอยู่บนความจริงทางสัจธรรม (ปรมัตถะ) ไม่ใช่บนความทุกข์ของคนป่วย  แต่หากเมื่อมอง
ผ่านปัญหาในเร่ืองการดูแลรักษานั้นอาจต้องโอนอ่อนผ่อนตามให้เหมาะสมกับความจริง (สมมติ) 
ว่า  ในสภาพที่ผู้ดูแลมีความสามารถพอทางด้านการเงินก็ควรให้ความดูแลต่อไปจนถึงที่สุด  แต่
หากขัดสนในด้านเงินรวมทั้งยังมีภาระอ่ืนให้รับผิดชอบ  ความชอบธรรมท่ีเราจะอาจต้องเลือก
วิธีการุณยฆาต  สังคมควรให้การยอมรับและสนับสนุน  ทั้งน้ีไม่อาจมีใครตัดสินได้นอกเสียจาก
ผู้ป่วย  ผู้ดูแล  ส่วนแพทย์และกฎหมายต้องเป็นตัวเช่ือมให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด 
 
 
๔. ปัญหาสำหรับวิเคราะห์ วิพากษ์ประจำบท 
 ๔.๑ การุณยฆาตคือปัญหาเก่ียวกับอะไร มีข้อโต้แย้งอย่างไร ท่านเห็นด้วยกับฝ่าย
ใด อภิปราย 
 ๔.๒ ทฤษฎีจริยศาสตร์พิจารณาปัญหาการุณยฆาตอย่างไร ในกรณีประเทศไทยที่
เป็นเมืองพระพุทธศาสนาควรพิจารณาปัญหานี้อย่างไร อภิปราย 

 
 
๕. บรรณานุกรม 
คณาจารย์สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.  ความจริงของชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร :  
 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๔. 
นพมาศ  อุ้งพระ (ธีรเวคิน). สังคมประกิตและพัฒนาการของมนุษย์. กรุงเทพมหานคร :  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๔๕. 
นกุล  ว่องฐิติวงศ์. “การุณยฆาตหรือฆาตกรรม”. ในวารสาร มติชนรายสปัดาห์. ปีที่ 25 ฉบับที่  
 1286 วันที ่8  เมษายน  พ.ศ.2548  เผยแพร่ใน   



๑๓๒  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

 http://www.matichon.co.th/matichon. 
พระมหาณฤพล อริยวังโส. การุณยฆาตกับมุมมองตามแนวพุทธจริยศาสตร์. พิมพ์เผยแพร่ใน    
 http://www.buddhism.siamindustry .com/index2.htm  , (๓๐ กรกฏาคม  
 ๒๕๔๘). 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
แซลแดล, ไมเคิล. ปรชัญาสาธารณะ. แปลโดย สฤณ ีอาชวานันทกุล. กรุงเทพมหานคร : โอ 
 เพ่นเวิลค์ส พับลิชช่ิง, ๒๕๕๘. 
ศรีเรือน แก้วกังวาล. จิตวิทยาพัฒนาการชวิีตทุกช่วงวัย. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร :  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๔๐. 
สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์. ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน.    
 เผยแพร่ใน  http://www.susarn.com/susarnth/th_law/th_die.html (๓๑   
 กรกฏาคม  ๒๕๔๘). 
สุทธิพงศ์  ตันตยาพิศาลสุทธ์ิ. หลักพระพทุธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :   กรมการศาสนา,  
 ๒๕๓๑. 
สุพัตรา  สุภาพ. ปัญหาสังคม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๙.กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๖. 
สัญญา  ภัทราชัย และ กำแหง  จาตุรจินดา. จริยธรรมวิชาชีพแพทย์ Medical ethics.   
 เผยแพร่ใน  http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/raog/ethic1.html  
 (๓๑  กรกฏาคม ๒๕๔๘).  
สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์. ความรู้ชุดกฎหมายชาวบ้าน.   
 เผยแพร่ใน  http://www.susarn.com/susarnth/th_law/th_die.html (๓๑   
 กรกฏาคม  ๒๕๔๘). 
ศรีเรือน  แก้วกังวาล. ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลกิภาพ (รู้เรา รู้เขา). พิมพ์ครั้งที่ ๑๒.  
 กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบ้าน, ๒๕๔๘. 

 
 

 
 



บทที่ ๘ 
การค้าประเวณี 

 
 

 
 
 
 

๑. วัตถุประสงค์ของการเรียน 
 ๑.๑ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการค้าประเวณี 
 ๑.๒ เพ่ือศึกษาสาเหตุของปัญหา 
 ๑.๓ เพ่ือศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไข 
 
 
๒. การวัดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์หลังการเรียน 
 ๒.๑ นิสิตเข้าใจสภาพปัญหาการค้าประเวณี 
 ๒.๒ นิสิตเข้าใจสาเหตุของปัญหา 
 ๒.๓ นิสิตเข้าใจแนวทางการป้องกันและแก้ไข 

 
 

 
 



๑๓๔  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธ

๓. ประเด็นสำหรับศึกษามีดังต่อไปน้ี 
  
 ๓.๑  สภาพปัญหาการค้าประเวณี 
 การค้าประเวณี (Prostitution) เป็นลักษณะการใช้เพศในการหาผลประโยชน์โดย
ปราศจากความรักหรือการต้องการมีลูก และเป็นไปเพ่ือการบำบัดความต้องการทางกายเท่าน้ัน 
โดยการค้าประเวณีน้ีถูกมองว่าเป็นการนำไปสู่ความการทารุณทางกาย ถูกการประฌามจาก
สังคม และเสี่ยงต่อโรคร้าย โดยมีการนำเสนอข้อพิจารณาหลักๆ ๒ ประเด็นคือ 
 ๑) กลุ่มนักกฎหมายมองว่า การค้าประเวณีของกลุ่มที่มีความผิดปกติทางเพศ จะ
เสี่ยงต่อโรค และอาจนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมในสังคม โดยการค้าประเวณีน้ันผิดในตัวเอง 
ผลกระทบต่อการค้าประเวณีนำไปสู่การไม่พัฒนาในแง่ของสังคมที่ต้องการครอบครัวที่มี
คุณภาพ  
 ๒) กลุ่มต่อต้านที่ถือผู้ชายเป็นใหญ่หรือปิตานิยม (anti-paternalistic) มองว่าถ้า
ไม่ควรประฌามเรื่องน้ีทั้งหมด เพราะหากมีการยินยอม หรือถ้าไม่มีความรุนแรง ก็ควรให้การ
ค้าประเวณีน้ันเป็นไปได้ เน่ืองจากการค้าประเวณีสามารถทำได้ด้วยความยินยอมและเต็มใจ 
และที่สำคัญน้ันหากไม่มีการซื้อขายประเวณี แต่เป็นการยินยอมและเต็มใจก็สามารถในสังคม
ตะวันตก๑  
 จากข้อพิจารณานี้จึงพบว่าการค้าประเวณีกลายเป็นปัญหาเมื่อเกิดการซื้อขายกัน
ขึ้นซึ่งเก่ียวพันธ์กับผลประโยชน์และนำไปสู่การทำร้ายกันทางสังคมได้ เมื่อพิจารณาในแง่น้ีจะ
พบว่า บุคคลที่ประกอบการค้าประเวณีใช้คำว่า “โสเภณี”  หมายถึง  หญิงที่หาเลี้ยงชีพด้วย
การค้าประเวณี๒  ซึ่งมีมาต้ังแต่สมัยโบราณและตามที่ตำนานได้กล่าวถึงไว้กล่าวถึงโสเภณีเป็น
อาชีพอย่างหน่ึงที่ถูกมองว่า  เป็นงานเศร้าหมอง๓  โดยในพระพุทธศาสนามีคำที่ใช้อยู่  ๒ ศัพท์ 
คือ โสเภณี และ คณิกา  ความต่างกันคือ 
 ๑)  โสเภณีเป็นหญิงบริการโดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพวกเศรษฐี นอกจากน้ันยังมี
การใช้คำอ่ืนเช่น  สัญจร๔ เป็นต้น และในแต่ละเมืองยังมีโสเภณีประจำเมือง เรียกว่า “นคร

 

 ๑ Alan H.Goldman, “Sexual Ethics”, A Companion to Applied Ethics, Edited 
by R.G.Frey and Christopher Heath Wellman, (Oxford: Blackwell Publishing Ltd.,2003), 
pp.187-188. 
 ๒ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ , (กรุงเทพมหานคร 
: นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๓๔. 
 ๓ ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เล่ม ๒ ภาค ๑ , หน้าท่ี ๑๒๙. 
 ๔ พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๔ ภาค ๑ , หน้าท่ี ๕๗๑. 
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โสเภณี” (หญิงงามเมือง) หรือ นางวัณณทาสี  นางนครโสเภณีเหล่าน้ีจะคอยบริการพระราชา
และพวกพระราชาต่างเมือง  และมหาเศรษฐี 
 ๒)  คณิกา  เป็นหญิงงามเมืองที่รับแขกทั่ว ๆ ไป    
 โดยมีคำอธิบายถึงหญิงโสเภณีว่า “หญิงที่อยู่ด้วยกันเพราะโภคะ” แต่หญิงโสเภณี
ที่ถูกยกย่องอาจเป็นเพราะเหตุผลต่าง ๆ เช่น 
 ก.  ปัญหาทางการเมืองที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดความเจริญแก่บ้านเมือง  กล่าวคือ 
เมืองใดที่มีนางโสเภณีงามย่อมสร้างเศรษฐกิจที่ดีแก่เมืองน้ันดังที่เมืองเวสาลีรุ่งเรืองด้วยมีนางอัม
พปาลีโสเภณีผู้เลอโฉมทำให้คนหลั่งไหลไปเที่ยวเป็นจำนวนมาก  จนนครราชคฤห์ก็ได้ต้ัง
นางสาลวดีขึ้นบ้างพระนครก็เกิดความคึกคักขึ้นตามลำดับ๕ 
 ข.  ปัญหาโสเภณีเป็นปัญหาที่ไม่อาจแก้ไขหรือห้ามปรามได้ จึงเลือกที่จะแก้ปัญหา
ดังกล่าวด้วยการยกย่อง ,ให้สิทธิ, ให้เกียรติและศักด์ิศรี   
 ค.  การมีหญิงโสเภณีนับเป็นทางเลือกหน่ึงที่ช่วยลดปัญหาสังคมเรื่องเพศ     
 แต่เมื่อพิจารณาโดยรวมปัญหาโสเภณีในอดีตก็ยังคงเก่ียวพันธ์ุกับเรื่องการ
ประทุษร้ายทางเพศ  , การลักขโมย , โรคภัยต่าง ๆ , การฆ่า เป็นต้น ดังเรื่องที่ปรากฏในอดีตว่า  
มีบุตรเศรษฐี  ๔  คน  นำหญิงแพศยาผู้เป็นนครโสเภณีคนหน่ึงไปสู่สวนอุทยาน  เสวยสมบัติ
ตลอดวันแล้ว  ในเวลาเย็น   ปรึกษากันว่า    ในที่น้ีไม่มีคนอ่ืน   พวกเราจะเอากหาปณะและ
เครื่องประดับทั้งหมดที่พวกเราให้แก่หญิงน้ีแล้วฆ่าหญิงน้ีเสีย   พอดีกับที่หญิงฟังถ้อยคำเข้าจึง
คิดว่า  ชนพวกน้ีไม่มียางอาบ  อภิรมย์กับเราแล้ว   บัดน้ีปรารถนาจะฆ่าเรา  เราจะทำอย่างไรดี  
เมื่อถูกฆ่าอยู่ได้กระทำความปรารถนาว่า ขอเราพึงเป็นยักษิณี   ผู้สามารถจะฆ่าพวกเขา   
เหมือนอย่างที่พวกน้ีฆ่าเราฉะน้ัน๖ซึ่งเป็นปัญหาที่สะท้อนให้เห็นความเสื่อมของสังคม   
 ในสมัยกรีกและโรมันโบราณ  การค้าประเวณีจัดว่าเป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมาย  
เพ่ือป้องกันชายแมงดาและการลักลอบคบชู้  โดยกำไรที่ได้จากการค้าประเวณีมอบไว้บำรุง
ศาสนาทั้งหมด  แต่ต่อมารัฐบาลกรีกเล็งเห็นความเส่ือมโทรมในด้านน้ีจึงลงมือปราบปราม  แต่
ไม่ได้ผล  จึงเปลี่ยนวิธีใหม่  ไม่ว่าจะเป็นการบังคบให้โสเภณีเสียภาษีมากขึ้น การประจานความ
ช่ัว แต่ก็ไม่ได้ผล  จนรัฐยอมแพ้ปล่อยให้การค้าประเวณีโดยเปิดเผย  แต่มีองค์การคอยดูแล
โดยเฉพาะ  ต่อมมาในศตวรรษที่ ๑๔-๑๕ ยุคเรเนสซอง  กามโรคเกิดจากโสเภณี จนเกิดการ
ต่อต้านมีการเรียนร้องให้มีการส่งเสริมศีลธรรม และสวัสดิการสังคม  จนถึงศตวรรษที่ ๑๘  จึงมี
การป้องกันและปราบปรามโสเภณีเรื่อยมา  ในประเทศไทยสันนิษฐานว่า  โสเภณีมีมาแต่นาน
แล้ว  แต่ที่ปรากฏเป็นหลักฐาน เช่น กฎหมายตราสามดวงในรัชกาลที่ ๑ จุลศักราช ๑๑๖๖ มี

 

 ๕ พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒ , หน้าท่ี ๒๔๒. 
 ๖ ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ , หน้า ๑๙๖. 



๑๓๖  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธ

การใช้คำว่า หญิงนครโสเภณีอยู่  ต่อมาในสมัย ร.๕  มีการค้าประเวณีมากขึ้นจนเกิดเช้ือ
กามโรคแพร่ไปในประเทศไทย จนมีการตรากฎหมายเรียกว่า “พระราชบัญญัติสัญจรโรค ร.ศ.
๑๒๗”  เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่กามโรคโดยให้มีการข้ึนทะเบียน และทำรายช่ือโสเภณี  
เพ่ือสะดวกแก่การตรวจตรา  ต่อมาหลังสงครามโลกคร้ังที่ ๒ มีองค์การสหประชาชาติโดยมีมติ
ว่า  การค้าประเวณีเป็นเรื่องทำให้เสื่อมเสียศักด์ิศรีมนุษย์  เป็นต้นเหตุแห่งการค้าหญิง  การค้า
ทาส การลักพา  การล่อลวง  การฉุดคร่า  การบังคับหญิงให้ค้าประเวณีอันเป็นการผิดศีลธรรม  
ประเทศไทยจึงได้ยกเลิกพระราชบัญญัติสัญจรโรค ร.ศ.๑๒๗ เปลี่ยนมาใช้พระราชบัญญัติปราม
การค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๐๓ แทน  ซึ่งพระราชบัญญัติน้ีในมาตรา ๔ ได้กล่าวว่า  “เป็นการ
ยอมรับการกระทำชำเรา  หรือยอมรับการกระทำอ่ืนใด  หรือการกระทำการอ่ืนใดเพ่ือสำเร็จ
ความใคร่ทางกามารมณ์ของผู้อ่ืนอันเป็นการสำส่อนเพื่อสินจ้าง  ทั้งน้ีไม่ว่าผู้ยอมให้กระทำและ
ผู้กระทำจะเป็นบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ”๗   
 แต่การค้าประเวณียังคงมีอยู่ทั่วไป  โดยมีการะประยุกต์ต่าง ๆ กันไปในแต่ละยุค
สมัยมีการลักลอบบ้างเปิดเผยบ้าง  ในปัจจุบันการค้าประเวณีมีปัญหาอย่างมากเมื่อค่านิยม
เปลี่ยนแปลงไป  แม้แต่นักศึกษาตามสถาบันการศึกษาก็มีการขายตัว  รวมท้ังทุกอาชีพที่หวังจะ
ได้เงินเป็นรายได้เพ่ิมเติมมากขึ้น  และมีการล่อลวงให้หญิงไปขายตัวต่างประเทศซึ่งทั้งหมดน้ี
ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่ติดตามมาทั้งสิ้น  การจะแก้ปัญหาในปัจจุบันจึงต้องดำเนินการให้
เป็นไปอย่างรอบด้าน 
 
 ๓.๒  สาเหตุของปัญหา 
 ปัญหาโสเภณีเป็นปัญหาที่เกิดจากความเสื่อมทรามในสังคม  ที่มีผลกระทบต่อ
สังคมมาทุกยุคทุกสมัย  การแก้ปัญหาในปัจจุบันจึงจำต้องเข้าใจสาเหตุของปัญหา  โดยเฉพาะ
สาเหตุของการเป็นโสเภณีโดยมีข้อสรุปดังน้ี  คือ๘ 
 ๑. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  สังคม  และครอบครัว  สภาพปัญหาโสเภณี
เป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบต่อสังคม  และสาเหตุของปัญหาก็มาจากความเสื่อมทรามของสังคม
อีกเช่นกัน  โดยเฉพาะปัญหาเหล่าน้ี คือ 
 ๑.๑  สภาพครอบครัวไม่มั่นคง  คือ  ไม่มีความสุขจากบ้านจึงไปหาความสุขนอก
บ้าน  ซึ่งอาจถูกชัดจูงหรือหลอกลวงไปค้าประเวณี  โดยสมัครใจและไม่สมัครใจก็ได้ 

 

 ๗ สุพัฒรา  สุภาพ , ปัญหาสังคม , พิมพ์คร้ังท่ี ๑๙ , (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๔๖), หน้า ๙๐-๙๑. 
 ๘ สุพัฒรา  สุภาพ , ปัญหาสังคม , หน้า ๙๒-๙๔. 
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 ๑.๒  สภาพแวดล้อม  อยู่ในแหล่งเสื่อมโทรม  อาจทำให้เกิดความเคยชินและเห็น
เรื่องการค้าประเวณีเป็นเรื่องธรรมดา 
 ๑.๓   ฐานะทางเศรษฐกิจ  ครอบครัวที่มีฐานะไม่ดี  เช่น  หญิงที่ต้องเลี้ยงลูก  
หรือครอบครัวเพ่ือการอยู่รอด  แต่หางานอ่ืนไม่ได้  หรือมีรายได้ไม่เพียงพอ  หรือหญิงบางคน
ยากจนแต่อยากได้เงินง่ายๆ  และไม่มีทางหาเงินได้นอกจากการเป็นโสเภณี  เพราะจะได้เงิน
มากกว่าการเป็นคนใช้  การรับจ้าง  เป็นต้น 
 ๑.๔  กลุ่มผลประโยชน์   เป็นพวกที่ได้รับประโยชน์จากการค้าประเวณีโดยไม่
คำนึงถึงศีลธรรม  การหากินของพวกนี้ออกมาในหลายลักษณะ  เช่น  เป็นพ่อค้า  นักร้อง  
ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์  เป็นต้น  อาจเป็นหญิงหรือชายก็ได้ 
 ๑.๕  ความไม่เป็นระเบียบของสังคมด้านอ่ืน   เป็นเรื่องของความเส่ือมโทรม
ทางด้านศีลธรรมและวัฒนะธรรม  ก่อให้เกิดการฉุดคร่าข่มขืนกระทำชำเรา  การทอดทิ้งเด็ก  
การทอดทิ้งของสามี  การแตกร้าวนครอบครัว 
 ๒.  สภาพร่างกาย  ปัญหาสภาพร่างกายเป็นปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งชาย  และหญิง
เพราะโดยธรรมชาติร่างกายย่อมมีความต้องการ (ตัณหา) โดยเฉพาะกามตัณหา นับเป็นปัญหา
พ้ืนฐานโดยแบ่งเป็น ๒ คือ 
 ๒.๑  ฝ่ายหญิง 
 ๑)  สภาพผิดปรกติทางจิต  หญิงโสเภณีที่เข้าใจว่าสังคมมีความต้องการทางเพศ  
ดังน้ัน  หญิงเหล่าน้ีจึงคิดว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  ก็ควรสนองตอบความต้องการของสังคม 
และไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายแต่ประการใด  สาเหตุที่หญิงเป็นเช่นน้ีเพราะมีความผิดปกติทาง
จิต  คือ  มีความโน้มเอียงที่จะเป็นโรคไซโคแพทติค  (psychopatic)  มีอารมณ์ผันแปรไม่
แน่นอน  และมีแรงผักดันสูงมาก 
 ๒)  การวิปริตทางเพศ   หญิงโสเภณีบางรายมีอวัยวะเพศไม่สมบูรณ์อันเกิดจาก
กรรมพันธ์ุ  หรือโรคบางชนิด  ฮอร์โมนรุนแรงในขณะเยาว์วัย  ทำให้รู้สึกผิดปกติในระบบเพศ  
เป็นโรคทางเพศ  หรือในบางกรณีรู้สึกเป็นปมด้อยในตัวเอง  จึงต้องการจะแสดงออกทางเพศ  
จึงกระทำสำส่อนและเป็นโสเภณีในที่สุด 
 ๓)  เชาวน์ปัญญาต่ำ   หรือบางรายการก็เป็นประเภทจิตทราม โดยเฉพาะวัยรุ่นที่
เป็นโสเภณี  เพราะไม่สามารถตัดสินใจ  หรือมองไม่เห็นความแตกต่างระหว่างการเป็นคนดีกับ
กับการเป็นโสเภณี   
 ๔)   การศึกษาต่ำ  จากการสำรวจปรากฏว่า  หญิงโสเภณีที่ไม่เคยได้รับการศึกษา
มีถึงร้อยละ ๓๖ ที่ได้รับการศึกษาขั้นประถมจึงมีจำนวนร้อยละ ๖๑ และระดับมัธยมศึกษามี
จำนวนน้อยกว่ามาก  การศึกษาน้ีบางรายก็เป็นเพราะเชาว์ปัญญาต่ำซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ



๑๓๘  
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การศึกษา  และง่ายต่อการถูกหลอกให้หลงเช่ือเพราะรู้ไม่เท่าทัน  เช่น  ถูกหลอกลวงมา  เพราะ
ไปหลงเช่ือการชักชวนของพวกแมงดา  หรือผู้มีอาชีพทางการหาหญิงมาค้าประเวณี 
  ๒.๒  ฝ่ายชาย 
 ๑)   ชายที่ชอบไปเท่ียวโสเภณี  เช่น  พวกชายโสด  นักธุรกิจ  ทหารต่างชาติ  
หรือชายที่ไม่มีครอบครัว  แต่ต้องการหลายรสที่แปลกไปจากภรรยาของตน  เป็นต้น  เพราะ
เป็นที่ที่ระบายความต้องการทางเพศ  โดยมีเงินเป็นที่ตอบแทน  จึงเป็นเหตุให้การค้าประเวณีมี
อยู่  และจากการวิจัยปรากฏว่าเป็นชายโสดถึงร้อยละ ๘o  
  ๒)  ชายมีอาชีพเป็นที่ล่อลวงหญิงมาเป็นโสเภณีด้วยวิธีการต่าง ๆ  ให้หญิง
หลงเช่ือโดยเฉพาะหญิงจากชนบท 
 สรุป  สาเหตุอันนำไปสู่ปัญหาโสเภณีส่วนใหญ่มาจากปัญหาเหล่าน้ีเป็นสำคัญ คือ 
 ๑.  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ในประเทศไทยภายใต้ระบบเศรษฐกิจตลาด
เสรีของโลก  ทำให้ภาคเกษตรกรรมถูกทอดทิ้ง  สังคมชนบทไม่ได้รับความเอาใจใส่เท่าสังคม
เมือง  จนเกิดช่องว่างทางสังคม การศึกษา และโครงการพัฒนาของรัฐบาลได้ดึงดูดทั้งแรงงาน 
และทรัพยากรธรรมชาติจากพื้นที่รอบนอกเข้าสู่ส่วนกลางโดยท้ิงให้คนชนบทต้องตกอยู่ในความ
ยากจน 
 ๒.  ความยากจน  การถูกล่อลวง  และมีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป  ตามลัทธิ
บริโภคนิยมและค่านิยมเรื่อง “ความกตัญญูกตเวที”  ต่อผู้มีพระคุณที่ถูกบิดเบือนทำให้ต้องไป
เป็นโสเภณี 
 ๓.  วิเคราะห์ทางด้านพุทธจริยศาสตร์  เกิดจากความโลภในระบบเศรษฐกิจ , 
ความโกรธ  ต่อสภาวะปัญหารอบข้าง , ความหลง  ต่ออิทธิพลของการบริโภคนิยม  รวมทั้งการ
ไม่ให้ความสำคัญต่อศีลธรรม (ศีล ๕)  และข้อคิดปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาที่ถูกมองว่าเป็น
เรื่องของพระภิกษุเท่าน้ัน ไม่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง  คนส่วนใหญ่จึงไม่เข้าใจหลักธรรมที่
แท้ท้ายสุดก็ต้องพ่ึงในเรื่องพิธีกรรมที่ถูกโยงไปว่า  เป็นคติของพุทธใครทำย่อมจะสร้างความดี  
เช่ือโชคลาง  
 
 ๓.๓  แนวทางการป้องกันและแก้ไข 
 การแก้ปัญหาโสเภณีมีทั้งนักวิชาการ นักการศาสนา ได้ให้วิธีการแก้ปัญหาในหลาย
มิติด้วยกัน  ทั้งน้ีเพ่ือหาจุดร่วมในการแก้ปัญหาอย่างรอบด้าน  เพราะปัญหาโสเภณีสร้างผลต่อ
สังคมรอบด้าน  สังคมจึงต้องร่วมกันให้ข้อคิดทฤษฎีที่เหมาะสม  แต่ที่สำคัญในการนำเสนอ
ทฤษฎีต้องมองถึงผลกระทบต่อสาขาอ่ืนด้วย  ดังจะได้นำทรรศนะของนักคิดต่าง ๆ มานำเสนอ 
เช่น  
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 ๑) ศ.ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย๙ ซึ่งเคย
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองธุรกิจอาบอบนวด เปิดเผยผ่านรายการ “สภาท่าพระอาทิตย์” เอฟ.เอ็ม. 
๙๗.๕ เมกะเฮิร์ตซว่า การค้าประเวณี แม้จะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายของไทย แต่ก็ลักลอบทำกัน
มากมาย คือผู้ประกอบการขอใบอนุญาตเปิดสถานบริการ แต่มักจะมีการแอบขายบริการทาง
เพศแฝงเข้าไปด้วย ซึ่งการที่กฎหมายกำหนดว่า “ค้าประเวณี” เป็นสิ่งผิดกฎหมาย จะทำให้
ภาระทั้งหมดตกอยู่ที่ผู้หญิง“เรื่องน้ีเราควรมาอภิปรายกันได้แล้วว่าเราน่าจะคิดอย่างไรกับ
โสเภณีผู้ใหญ่ ดิฉันเคยพูดหลายคร้ังแล้วว่า กรณีปากว่าตาขยิบแบบน้ี มันไม่เป็นผลดีกับใครเลย 
และท้ายที่สุดภาระหนักมันตกกับผู้หญิง แล้วก็ภาระหนักก็ตกกับสังคมในแง่ที่ว่าเราก็มีปัญหา
เหล่าน้ี หรือว่ามีการทำผิดกฎหมายกันทุกรูปแบบ รวมทั้งการอาจจะมีการค้าเอาเด็กที่อายุต่ำ
กว่า ๑๘”  อย่างไรก็ตาม ศ.ดร.ผาสุก แนะว่า หากสามารถจัดการให้โสเภณีผู้ใหญ่ถูกกฎหมาย
ได้ ก็จะสามารถรวมพละกำลัง ทั้งด้านตำรวจและกำลังเงินมาปราบปรามเรื่องโสเภณีเด็กให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้ก็ลูบหน้าปะจมูกไปทุกเรื่อง ทั้งโสเภณีเด็กและผู้ใหญ่ก็เลยอยู่ในลักษณะ
ใต้ดิน  “ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาพิจารณาว่า ควรจะเปิดให้มีโสเภณีผู้ใหญ่ โดยถูกต้องตาม
กฎหมายและควบคุม เพราะถ้าห้ามไม่ให้มีเลย ก็จะลงใต้ดิน ก็จะย่ิงแย่กว่าน้ีใหญ่” 
        ส่วนในเรื่องการออกกฎหมายท่ีเห็นว่าจะติดปัญหาทางด้านศีลธรรมน้ัน ศ.ดร.
ผาสุก กล่าวว่า  หากเราทำให้อยู่ในสภาพกำกวมอย่างน้ี ซึ่งขณะน้ีหลาย ๆ ประเทศก็ออกมา
ยอมรับความจริงกัน ถึงกระน้ันก็ตามเช่ือว่าก็ยังมีปัญหา แต่การท่ีออกมายอมรับความจริง และ
เปิดให้เป็นธุรกิจอย่างหน่ึง ก็ยังมีปัญหาอยู่ แต่ก็คือทางการสามารถจะดูแลได้ดีกว่า และฝ่าย
ผู้หญิงเองก็จะมีสวัสดิการท่ีดีกว่าด้วย และเราก็จะเป็นส่วนหน่ึงของการแก้ปัญหา ปัญหา
คอร์รัปช่ัน และส่วยที่พูดกันก็จะลดลงไป  ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะดึงผู้หญิงขายบริการข้ึนมาถูก
กฎหมาย เพราะตราบใดท่ียังกำหนดให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย การค้าประเวณีก็จะยังคงอยู่ในหลืบ
มุมของสังคมต่อไป   อย่างไรก็ตาม ถ้าหากให้โสเภณีถูกกฎหมายจะสามารถกำหนดอายุผู้ที่จะ
เข้ามาค้าบริการได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสถานที่ที่ประกอบการได้ เราควบคุมได้ทั้งโรค 
ควบคุมได้ทั้งการหลอกลวง รวมท้ังความเป็นธรรมในการได้รับส่วนแบ่งของผู้หญิงด้วย  “แต่ใน
ปัจจุบันน้ีเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ทำให้ต้องแบ่งราคาค่าตัวกับตำรวจ ผู้ประกอบการ และ
ท้ายที่สุดผู้หญิงน่ันเองที่ถูกกดขี่ จากฝ่ายผู้ที่เข้ามาดูแลคือฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐและจากฝ่าย
นายจ้าง และลูกค้าด้วย อย่างเช่นหลาย ๆ กรณี ที่ลูกค้าไม่ยอมใช้ถุงยางอนามัย อย่างน้ีผู้หญิงก็
ทำอะไรไม่ได้ อาจจะถูกทุบตีด้วย และจะไปฟ้องร้องใครที่ ไหน บางทีนายจ้างก็อาจจะ

 

 ๙ ศ.ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร ,  “ชี้ถึงเวลา เปิดขายบริการทางเพศถูกกฎหมาย ลดปัญหาสังคม”  
ใน ผู้จัดการออนไลน์  http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?newsid=4651857582926   
(15 กรกฎาคม 2546). 
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เออออห่อหมกไปด้วยว่าต้องเอาใจลูกค้าซิ อะไรอย่างน้ี”   ทั้งน้ี ถ้าหากให้โสเภณีถูกกฎหมาย ก็
จะไม่เกิดการล่อลวงทั้งในต่างจังหวัด และขณะน้ีลุกลามออกไปแถวประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ไม่
ว่าจะเป็น ยูนาน พม่า ฉาน ไทยใหญ่ แม้กระทั่งชาวม้งที่อยู่ไกลออกไป เพราะผู้หญิงในบ้านเรา
เริ่มมีการศึกษามากขึ้น 
         นอกจากน้ี ดร.ผาสุกยังเคยศึกษาถึงเรื่องภาษีเถื่อนของโสเภณี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘ 
โดยพบว่ามูลค่าเพ่ิมที่เกิดจากธุรกิจโสเภณี ประมาณ ๑ แสนล้านบาทต่อปี เป็นจำนวนมาก
ทีเดียว คร่าวๆ นะคะ คือโดยทั่วไปเขาจะแบ่งซักประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ที่ต้องจ่ายให้
ข้าราชการ  “เราอาจจะคิดว่าจำนวนเหล่าน้ีไม่น่าเช่ือ แต่ถ้าหากว่าสอบถามจากผู้รู้จำนวนมาก 
คือในระดับ ๑๐ เปอร์เซ็นต์น่ีไม่เหลือบ่ากว่าแรง ยกตัวอย่างว่าถ้าคุณมีอาบอบนวด ๒๐๐ ห้อง 
ตีซะว่าโดยถัวเฉลี่ยครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท และก็ผู้หญิงให้บริการวันละ ๓๕ ราย เราคิดประมาณ
คร่าวๆ ว่าสำหรับอาบอบนวด ๒๐๐ ห้อง ค่าบริการครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท วันละ ๓๕ ราย คูณ
ออกมาแล้ว ปีหน่ึงได้กว่า 1,000 ล้านบาท หมายความว่าเป็นรายได้รวม”  “สมมติว่าแบ่งให้
ผู้หญิงครึ่งหน่ึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ประมาณ ๑.๘ พันล้านบาท ให้ผู้หญิงครึ่งหน่ึงก็หักไป ๘๐๐ 
ล้านบาทต่อปี เจ้าของก็ยังได้ ๘๐๐ ล้าน ลองคิดที่ คุณชูวิทย์บอกว่า ๖ แห่ง จ่าย ๑๒ ล้าน ปี
หน่ึงเท่าไหร่ ๑๔๔ ล้าน ก็ยังไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ แต่ทีน้ีเราไม่รู้ว่าของคุณชูวิทย์ ๖ แห่ง ก่ีห้อง 
คงเกิน ๒๐๐ ห้อง”  “เพราะฉะน้ันที่แกบอกว่า ๑๒ ล้านก็อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ฉะน้ันมันมี
ความเป็นไปได้ แต่มันน่าสนใจว่า ส่วนที่จ่ายให้ภาษีปีละ ๓๖ ล้าน ถ้าจ่ายภาษีน้อยกว่าส่วย 
ส่วยปีละ ๑๔๔ ล้าน ภาษีปีละ ๓๖ ล้านลองคิดดูซิ ทำไมเป็นอย่างน้ัน อันน้ีก็น่าสนใจว่ากรม
สรรพสามิตจะสำรวจให้ชัดเจน เห็นบอกว่าคาดการณ์ว่าจะเก็บภาษีได้เท่าไหร่ ปีละ ๘๐๐ ล้าน
ได้จริงๆ ไม่ถึง ๑๐๐ ล้าน”  อย่างไรก็ตาม อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ได้แสดงความเห็น
ทิ้งท้ายว่า หากนำภาษีเถื่อนตามท่ีกล่าวมาข้างต้น มาแปรให้ถูกกฎหมาย โดยแค่นำเรื่องมีอยู่มา
จัดระบบ ก็สามารถดำเนินการได้ แต่นโยบายเหล่าน้ีเป็นนโยบายที่ต้องการให้ประชาชนออก
ความเห็นก่อนดำเนินการ 
 ๒)  สุพัฒนา  สุภาพ  ได้นำเสนอการป้องกันและการแก้ไขปัญหาโสเภณี๑๐ 
 ๑.  กำจัดสำนักค้าประเวณี และกลุ่มคนที่มีส่วนร่วม เช่น พวกแมงดา เป็นต้น โดย
มีการลงโทษสำนักดังกล่าวอย่างจริงจัง 
 ๒.  เผยแพร่ปัญหาการค้าประเวณี  เช่น การแพร่ของกามโรค  ตลอดถึงปัญหาที่
การทำร้าย ทารุณทรมานของหญิงที่ถูกล่อลวงมาค้าประเวณี เป็นต้น 

 

 ๑๐ สุพัฒรา  สุภาพ , ปัญหาสังคม , หน้า ๙๕. 
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 ๓.  ยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม  ปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้น  
จัดบริการทางด้านสวัสดิการสังคมให้ดีขึ้น  เช่น ด้านการฝึกอาชีพ หรือให้การช่วยเหลือแก่หญิง
ที่มีปัญหาและยากจน  นอกจากน้ีควรส่งเสริมสุขภาพจิตและอนามัย  ตลอดจนศีลธรรม 
 ๔.  จัดต้ังสถานแนะแนวปัญหาชีวิตและการเลี้ยงดูเด็ก  เพ่ือให้ครอบครัวที่มี
ปัญหาได้รับการช่วยเหลือและอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น มีความรัก ความอบอุ่น และมั่นคง 
 ๕.  ลงโทษอย่างหนักแก่เจ้าหน้าที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่
ละเลยหรือส่งเสริมสำนักโสเภณีให้ดำเนินการโดยเปิดเผย 
 ๓)  การแก้ปัญหาแบบพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนาไม่ได้รังเกียจหญิงเหล่าน้ี
ซ้ำที่มาบวชแล้วบรรลุธรรมก็มี เช่น หญิงนครโสเภณีช่ือว่าปทุมวดี   ในกรุงอุชเชนีแต่ภายหลัง
มาบวช  และยังสามารถบรรลุธรรมได้ชาติน้ัน๑๑  หรือนางสิริมาที่เป็นน้องสาวของหมอชีวกโก
มารภัจก็เลิกเป็นโสเภณี  เพราะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า  ภายหลังได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน  
แต่ปัญหาจริง ๆ  แต่พระพุทธศาสนามองว่า  อาชีพโสเภณีเป็นอาชีพเศร้าหมอง  สร้างความ
หม่นหมองให้กับจิตใจทั้งแก่ตัวเอง  และผู้ที่มาใช้บริการ  ทั้งยังทำให้เกิดจากการเสื่อมทรามทาง
สังคมโดยเฉพาะเร่ืองศีล  ซึ่งก็คือศีลข้อ ๓  ที่ห้ามการประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิจฉาจาร) ซึ่ง
พระพุทธศาสนาได้วางหลักการในการแก้ปัญหาไว้ ๒ ลักษณะ คือ 
 (๑)  การแก้ปัญหาในระดับของศีลธรรม หรือพ้ืนฐานเบ้ืองต้นจึงต้องให้ทุกคนระลึก
ถึงลักษณะที่ผิดศีลข้อ ๓ (กาเมสุมิจฉาจาร) ทั้งของผู้หญิงและผู้ชาย  ดังน้ี 
 ก)  ฝ่ายชาย  ยกเว้นภรรยาตน  ห้ามล่วงละเมิดหญิง  ๒๐ จำพวก คือ 
        หญิงที่มารดารักษา ๑ ที่บิดารักษา ๑  ที่ต้ังมารดาและบิดารักษา ๑    ที่พ่ีชาย
น้องชายรักษา ๑    ที่ญาติรักษา ๑    ที่โคตรรักษา ๑   ที่ธรรมรักษา ๑   ที่มีการอารักขา  ๑   
ที่มีอาชญารอบด้าน (อยู่ในกฎมณเฑียรบาล) ๑  ภรรยาที่ซื้อมาด้วยทรัพย์  ( ภรรยาสินไถ่) ๑  
ที่อยู่ด้วยกันเพราะความพอใจ ๑    ที่อยู่ด้วยกันเพราะโภคะ ๑    ที่อยู่ด้วยกันเพราะ
เครื่องนุ่งห่ม ๑   ที่ผู้ปกครองเต็มใจยกให้ ๑  ที่ชายยกเทริดลงจากศีรษะ ๑  ที่เป็นทั้งภรรยา
เป็นทั้งทาส ๑   ที่เป็นทั้งภรรยาเป็นทั้งลูกจ้าง ๑  ที่เป็นเชลยศึก ๑ ที่อยู่ด้วยกันเพียงครู่เดียว ๑ 
         ข)  ฝ่ายหญิง  ยกเว้นสามีของตน   ผู้ชายทั้งหมดล้วนผิดทั้งสิ้น 
         การผิดกาเมสุมิจฉาจารน้ัน  มีองค์ประกอบ ๔ อย่าง  คือ เป็นบุคคลต้องห้าม ๑ 
จิตคิดจะเสพในบุคคลต้องห้ามน้ัน ๑  การประกอบการเสพ ๑ การยังมรรคให้ดำเนินไปในมรรค
หรือหยุดอยู่ ๑๑๒ 

 

 ๑๑ อรรถกถา ขุททกนิกาย เถรีคาถา  ภาค ๒ เล่ม ๔ , หน้า ๖๖-๖๘. 
 ๑๒ มัชฌิมนิกาย  มูลปัณณาสก์  เล่ม ๑ ภาค ๑ , หน้า ๕๔๘-๕๔๙. 



๑๔๒  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธ

 หากสรุปแล้วผู้หญิงและชายทุกคนหากยังไม่ได้แต่งงานกัน  แล้วล่วงละเมิดกันก็ผิด  
แต่งงานแล้วไปล่วงละเมิดหญิงอ่ืนที่ไม่ใช่ภรรยาของตนก็ผิดอีกเช่นกัน  ลักษณะของศีลข้อน้ีจึง
ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างชัดเจน   
 (๒)  การแก้ปัญหาด้วยหลักธรรม  โดยลักษณะของธรรมในทางพระพุทธศาสนาจะ
มีส่วนในการเช่ือมโยงระหว่างคนกับคน และคนกับสภาพแวดล้อมอย่างไรบ้าง โดยช่วยสร้าง
กระบวนทัศน์ในการมองสภาพสังคมในเรื่องของความเก่ียวพันธ์ของผู้คนในสังคมให้เป็นระบบ  
ดังหลักในเรื่องทิศ ๖  อปริหานิยธรรม (ธรรมที่ไม่ทำให้เสื่อม ๗) เป็นต้น   
 เมื่อสรุปแล้ว  พระพุทธศาสนามีการแก้ปัญหาที่อาจกล่าวให้เป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น 
ดังน้ี 
 ก.  การแก้ไขภายนอก 
 ๑)  พระพุทธศาสนาต้องมีส่วนร่วมในสังคมให้มากขึ้น  ต้องให้วัดเป็นศูนย์กลาง
ของชีวิตในหมู่บ้าน  พระต้องมีบทบาทเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมของชุมชน 
 ๒)  เปลี่ยนแปลงทัศนคติเสียใหม่  โดยเน้นที่การศึกษาภายในชุมชน  เพราะ
การศึกษาที่แท้จริงจะเป็นปัจจัยอันสำคัญต่อวิธีคิดของมนุษย์  และต่อการสร้างสรรค์แนวทาง
ใหม่ในสังคม 
 ๓)  การเปล่ียนพฤติกรรมโดยอาศัยพุทธจริยศาสตร์  เช่น  ศีลห้าต้องเป็นแบบใน
การประพฤติปฏิบัติตน 
 ข.  การแก้ไขภายใน 
 การเปลี่ยนแปลงภายในเป็นการประยุกต์เอาคุณธรรม  เช่น  การรู้จักควบคุม
ตัวเอง (สติ ,สัมปชัญญะ)  ความอดทน  ความเมตตากรุณา  เป็นต้น  เพ่ือสร้างความ
เปลี่ยนแปลง  ดังน้ี 
 ๑) ต้องให้ทุกคนช่วยกันเปลี่ยนแปลงความคิดมุ่งจะทำประโยชน์เพ่ือสังคมมากขึ้น  
โดยยกย่องคุณธรรมของคนที่ช่วยเหลือสังคมให้แพร่หลายออกไป 
 ๒)  จัดต้ังองค์กรของประชาชนทุกระดับช้ัน  และมีความต้ังใจอันแน่วแน่ที่จะ
เปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีเป้าหมาย 
 ๓)  มีการปฏิรูปการเมืองโดยเช่ือมโยงกับการทำงานแบบพุทธ  ที่เน้นความโปร่งใส  
การบริการประชาชนอย่างจริงจัง  เป็นกระบวนการปลุกจิตสำนึกต่อความเป็นธรรมในทุกระดับ 
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๔. ปัญหาสำหรับวิเคราะห์ วิพากษ์ประจำบท 
 ๔.๑ การค้าประเวณีคือปัญหาเก่ียวกับอะไร มีสภาพปัญหาและสาเหตุจากอะไร 
อธิบาย 
 ๔.๒ พระพุทธศาสนามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีอย่างไรบ้าง 
อธิบายพร้อมให้เหตุผล 
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บทที่ ๙ 
การซ้ือขายอวัยวะ 

 
 

 
 
 
 

๑. วัตถุประสงค์ของการเรียน 
 ๑.๑ เพ่ือศึกษาปัญหาการซ้ือขายอวัยวะ 
 ๑.๒ เพ่ือศึกษาสาเหตุของปัญหา 
 ๑.๓ เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา 
 
 
๒. การวัดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์หลังการเรียน 
 ๒.๑ นิสิตเข้าใจปัญหาการซ้ือขายอวัยวะ 
 ๒.๒ นิสิตเข้าใจสาเหตุของปัญหา 
 ๒.๓ นิสิตเข้าใจแนวทางการแก้ปัญหา 
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๓. ประเด็นสำหรับศึกษามีดังต่อไปน้ี 
  
 ๓.๑  ปัญหาการซ้ือขายอวัยวะ 

 การแลกเปลี่ยนหรือการซื้อขายสินค้าผ่านเงินทองถือเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดของ
กิจกรรมมนุษย์ แต่เมื่อตลาดการซื้อขายเปลี่ยนแปลงมาสู่การซื้อขายช้ินส่วนร่างกายและพัฒนา
บริหารขึ้นโดยไม่ได้มีการขัดขวางมากนัก เพราะส่วนใหญ่ช้ินส่วนมาจากผู้เสียชีวิตแล้วบริจาคไว้ 
มีทั้งผู้อนุญาตและผู้ประฌาม ผู้ประฌามมองว่าทุกคนต่างรู้สึกว่าการจ่ายเพ่ือซื้ออวัยวะเป็น
ความผิด จนกระทั่งมีข่าวในประเทศตะวันตกว่ามีการซื้อขายไตโดยผู้บริจาคที่มีชีวิตและ
ผลกระทบน้ันทำให้เกิดมติเอกฉันท์เรื่องการขายอวัยวะว่าเป็นเรื่องผิดศีลธรรม แพทย์ยังรู้สึก
ประหลาดใจกับจำนวนผู้ต้องการอวัยวะแม้จะได้มาอย่างผิดกฎหมายก็ตาม๑  

 ปัญหาการซื้อขายอวัยวะเป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุ่นแรงเพ่ิมมากขึ้นทุกที  
ทั้งน้ีอาจเป็นด้วยปัญหาสภาพสังคม เศรษฐกิจ  อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไป  
สร้างอิทธิพลกดดันต่อบุคคลในสังคม  รวมทั้งทัศนคติในทางศาสนาที่อาจนำไปสู่ปัญหาดังกล่าว
ได้เช่นเดียวกัน  ซี่งจะได้วิเคราะห์เป็นลำดับต่อไป  ในเบื้องต้นน้ีจะได้กล่าวถึงความหมายและ
กรณีศึกษาที่เป็นข่าวและบทความท่ีบ่งถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน  ดังน้ี 
 ๓.๑.๑  ศัพท์และความหมายความหมาย 
 อวัยวะ  คือ  ช้ินส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  ในที่ น้ีหมายถึงร่างกายมนุษย์  ทาง
พระพุทธศาสนาเรียกอวัยวะเหล่าน้ีว่า  อาการ ๓๒ (ทวัตติงสาการ)  โดยแบ่งตามลักษณะของ
ธาตุ ๔   แต่ส่วนใหญ่อวัยวะเหล่าน้ีอยู่ในธาตุดิน (ปฐวีธาตุ) เช่น ผม เล็บ ม้าม ตับ ไต ปอด เป็น
ต้น และธาตุน้ำ (อาโปธาตุ) เช่น เลือด เป็นต้น 
 การซื้อขาย  คือ  การแลกเปลี่ยนสิ่งของกับเงิน เป็นการพัฒนาขึ้นมาจากการที่คน
ยอมรับการแลกเปลี่ยนประโยชน์ซึ่งกันและกัน ในเบ้ืองต้นน้ันไม่ได้มีการกล่าวถึงว่าทุกอย่าง
สามารถซื้อขายได้ ซึ่งข้อเสนอทั้งหมดน้ันเป็นไปตามกฎหมายและรูปแบบของสังคมยอมรับได้ 
โดยการเปลี่ยนแปลงน้ันขึ้นอยู่กับว่าคนจะเสนอสินค้าอะไรที่เป็นของตัวเอง และมีการเสนอขาย
ที่ถูกใจกันทั้งสองฝ่าย๒ 
 

 

 ๑ Janet Radcliffe Richards, "Selling Organs, Gametes, and Surrogacy Services", 
The Blackwell Guide to Medical Ethics, Edited by Rosamond Rhodes, Leslie P. Francis, 
and Anita Silvers, (Oxford: Blackwell Publishing Ltd.,2007), pp. 254-255. 
 ๒ Janet Radcliffe Richards, "Selling Organs, Gametes, and Surrogacy Services". p. 
255. 



๑๔๖  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธ

 ๓.๑.๒  ประเด็นเรื่องการซ้ือขายอวัยวะ   
 ประเด็นการซื้อขายช้ินส่วนอวัยวะน้ันมีความซับซ้อนอย่างมากในการโต้แย้ง 
เพราะไม่ชัดเจนในเรื่องการแบ่งระหว่างสินค้าคือร่างกายและบริการคือการใส่ช้ินส่วนน้ันเข้าไป
ในร่างกายซึ่งทำเองไม่ได้ต้องใช้บริการแพทย์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการซื้อขายอวัยวะจะต้องรวมถึง
การใส่เข้าไปในร่างกายเราด้วย จึงทำให้เกิดความเห็นที่ต่างออกไประหว่างปัจเจกบุคคลกับ
สังคม เพราะในกรณีที่มีการใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการ
เตรียมการในเรื่องน้ีมาไม่มากก็น้อย แต่ประเทศอังกฤษไม่ได้สนใจเรื่องน้ีแต่กลับอนุญาตให้เป็น
เรื่องการตัดสินใจส่วนบุคคล ขณะที่ประเทศยุโรปไม่ได้สนใจเรื่องค่าใจช้ายหรือการปลูกถ่าย
อวัยวะอย่างชัดเจน ค่าใช้จ่ายในการรับบริจาคอวัยวะนั้นถูกจัดการโดยสมาคมการปลูกถ่าย
อวัยวะ (The Transplantation Society) ซึ่งเป็นองค์กรที่แพทย์ให้ความเห็นชอบทางด้านการ
ปลูกถ่าย แต่ในปัจจุบันมีหลายประเทศถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย มีเพียงหน่ึงหรือสองประเทศ
เท่าน้ันที่อนุญาตอย่างเปิดเผย ที่เหลืออนุญาตภายใต้ข้อบังคับที่เข้มงวด เพราะว่าสิ่งค้าและ
บริหารร่างกายมนุษย์น้ีเป็นเรื่องคลุมเครือ และมีจุดประสงค์ที่การใช้จ่ายเพื่อซื้อขายเป็นหลัก๓  
โดยในที่น้ีจะนำกรณีกรณีศึกษามาเป็นข้อพิจารณาในเบ้ืองต้นดังน้ี 
 ก.  หมอผ่าตัดซื้อขายไต๔   ศาลยกฟ้องคดีซื้อ-ขายไต รพ .วชิรปราการ คำ
พิพากษา ระบุ น.พ.สิโรจน์ กาญจนปัญจพล อดีต ผอ.รพ. กับนายแพทย์ ๓ คน ไม่ผิดฐานฆ่า
ผู้ป่วย  เพ่ือรับบริจาคไต  ช้ีผู้ป่วยแกนสมองตายตามหลักเกณฑ์วินิจฉัยแพทย์สภาก่อนผ่าตัดเอา
อวัยวะ โดยจำเลยได้รับข้อกล่าวหาคือความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้
ก่อน และร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอมหนังสืออุทิศให้อวัยวะไตและตับของน.ส.ลัดดา ดี
โยธา และนางนาง นงศ์พรมมา ผู้ตาย ไปปลูกถ่ายให้บุคคลอ่ืน ตามฟ้องโจทก์ เมื่อวันที่ ๒๕ 
เม.ย. ๒๕๔๕ ซึ่งสรุปว่า วันที่ ๒๔ - ๒๖ ก.พ. ๔๐ เวลากลางวันและกลางคืนต่อเน่ืองกัน จำเลย
ที่ ๑-๓ ได้บังอาจร่วมกันปลอมเอกสารหนังสืออุทิศให้อวัยวะของรพ.วชิรปราการ แล้วนำไป
ให้แก่ นายเจริญ ดีโยธา บิดา ของ น.ส.ลัดดา ดีโยธา ผู้ป่วย และ นายสมเกียรติ ตันชนะชัย ซึ่ง
เป็นญาติผู้ป่วย ลงลายมือช่ือไว้โดยไม่แจ้ง วัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการจัดทำเอกสาร ก่อน
นำเอาเอกสารดังกล่าวไปใช้อ้างต่อ น.ส.สุคนธ์ สุธนธัญญากร วิสัญญีแพทย์   ในวันที่ ๒๖ ก.พ. 
๔๐ โดยจำเลยที่ ๑ และ ๔ มีเจตนาฆ่าได้ผ่าตัดเอาไตทั้ง ๒ ข้างของ น.ส.ลัดดา ดีโยธา ออกจาก
ร่างกาย เพ่ือไปปลูกถ่ายให้แก่บุคคลผู้มีช่ือช่ือเป็นเหตุให้น.ส.ลัดดาถึงแก่ความตาย  จากน้ันวันที่ 

 

 ๓ Janet Radcliffe Richards, "Selling Organs, Gametes, and Surrogacy Services", 
p.255. 
 ๔ ค ม ชั ด ลึ ก   วั น อั ง ค า ร ท่ี  2 2  กุ ม ภ า พั น ธ์  พ .ศ .  2 5 4 8  , พิ ม พ์ เผ ย แ พ ร่ ใน 
http://www.komchadluek.net/news/2005/02-22/p1--55505.html  (๓๐ กันยายน ๒๕๔๘). 



๑๔๗ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

๑๖ พ.ย.๒๕๔๐เวลากลางวัน ถึง ๑๘ พ.ย. ๒๕๔๐ จำเลยท่ี ๑-๓ ได้ร่วมกันปลอมเอกสาร
หนังสืออุทิศให้อวัยวะของรพ.วชิรปราการ เพ่ือนำไปให้นายทรัพย์ นงค์พรมมา สามีของ นาง
นาง นงค์พรมมา ผู้ป่วย ลงลายมือช่ือรับทราบ 
 ข้อพิจารณาเรื่องการขายไตเป็นข้อสันนิษฐานที่มีน้ำหนักที่สุด เพราะผู้ซื้อพยายาม
จะหลีกเลี่ยงความตายและพยายามจะหาวิธีที่จะทำให้มีชีวิตอีกครั้งโดยไม่ต้องล้างไต ผสมกับ
ความต้องการอยากขายของกลุ่มคนที่มีความยากจน แม้คนเหล่าน้ีอาจไม่ใช่คนตะวันตกหรือคน
มีเงินที่มีโอกาสจะขายไตน้อยมากจึงเสนอระเบียบห้ามขายไตเพ่ือป้องกันคนยากจน แต่คนที่
ยากจนน้ันเขาพยายามเลือกวิธีการมีชีวิตรอดและบรรเทาความยากจนจึงกลายเป็นสาเหตุที่
นำไปสู่การขายไต ซึ่งข้อพิจารณาน้ีจึงนำไปสู่การตัดสินใจที่เก่ียวข้องกับการตัดสินของปัจเจก
บุคคล เช่นเดียวกับการรักษาทางการแพทย์ที่เต็มไปด้วยสารพิษจากยาและความเจ็บปวด แต่
แพทย์ก็ทำเร่ืองเหล่าน้ีเพราะคนไข้ยอมรับให้ทำได้ การขายไตก็อาจไม่ต่างกันเพราะเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันได้ แต่เราจะยอมให้เรื่องน้ีเป็นการตัดสินใจแค่เพียง
ยอมรับของทั้งสองไม่ได้  เพราะหากมีการยินยอมให้คนสามารถแลกเปล่ียนเงินกับร่างกาย
ตนเองได้ ก็จะมีการซื้อขายอวัยวะด้วยการยินยอมของทั้งสองฝ่ายอย่างเปิดเผย และเมื่อมีการ
ยินยอมอันถือเป็นเรื่องสำคัญในการแลกเปลี่ยน ก็จำเป็นที่จะต้องหาวิธีที่แตกต่างจากน้ีในการ
พิจารณาโดยเริ่มต้นที่การพิจารณาว่า การซื้อขายอวัยวะเป็นความผิด๕  
 ข.  ซื้อ-ขายและบริจาคอวัยวะเมื่อเสียชีวิต๖  ในบทความดังกล่าวได้กล่าวถึง
ทัศนคติของคนไทยจำนวนไม่น้อยไม่บริจาคอวัยวะเพราะความเช่ือที่ว่า  ถ้าให้ไปแล้วจะทำให้
เกิดใหม่ในชาติหน้าจะไม่มีสิ่งที่บริจาค เช่น บริจาคดวงตา เกิดใหม่ชาติหน้าตาจะบอด  ใน
ต่างประเทศอย่างบราซิลมีกฎหมายระบุว่า  คนที่เสียชีวิตทุกคนถือเป็นผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะ
โดยอัตโนมัติ ยกเว้นได้แสดงเจตจำนงเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ไว้ในเอกสารว่าไม่ได้เป็นผู้บริจาค
อวัยวะ จุดประสงค์ของกฎหมายฉบับน้ีก็เพ่ือให้มีอวัยวะบริจาคเพียงพอกับความต้องการ จะได้
ไม่ต้องลักลอบซื้อขายกันอย่างผิดกฎหมาย  
 ประชาชนจำนวนไม่น้อยไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับน้ี  ด้วยเหตุที่ เกือบทุก
ประเทศทั่วโลกไม่มีกฎหมายบริจาคอวัยวะแบบบราซิล เราจึงได้ยินข่าวขายอวัยวะจากทั้งคน
เป็นและคนตาย  อวัยวะยอดฮิตคือไต  ประเทศที่มีข่าวค้าอวัยวะมนุษย์มากที่สุดคือจีนและ
อินเดีย  อวัยวะของนักโทษประหารในจีนเป็นสินค้าที่นิยมมากสำหรับชาวฮ่องกง, ไต้หวัน และ

 

 ๕ Janet Radcliffe Richards, "Selling Organs, Gametes, and Surrogacy Services", 
p.255-256. 
 ๖ พิษณุ นิลกลัด, “ซ้ือ-ขายและบริจาคอวัยวะเม่ือเสียชีวิต”, ใน  มติชนรายสัปดาห์  วันท่ี 18 
กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 1196 , หน้า ๘๖. 



๑๔๘  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธ

สิงคโปร์  บางประเทศ อวัยวะของนักโทษประหารบางคนถูกผ่าออกไปก่อนวันประหารโดยที่
ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ ซึ่งเป็นการลิดรอนสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง  ที่อินเดีย "ผู้
บริจาคอวัยวะ" ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนยากจนที่ยอมเอาไตตัวเองแลกกับเงิน โดยผู้ซื้อส่วนใหญ่
มักจะเป็นผู้มีอันจะกินจากประเทศแถบอาหรับ  คนจนที่อินเดียจำนวนไม่น้อยยอมขายไตเพ่ือ
เอาเงินไปใช้หน้ี เอาไปใช้รักษาโรค หรือแม้กระทั่งเอาไปเป็นสินสอดให้ฝ่ายชายเมื่อลูกสาวจะ
แต่งงาน  แม้รัฐบาลอินเดียจะออกกฎหมายระบุว่าการค้าขายอวัยวะมนุษย์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย 
แต่ยังคงมีการลักลอบทำกันอยู่ 
 บทสรุปต่อข่าวและบทความต่อปัญหาการซื้อขายอวัยวะน้ันขึ้นอยู่กับคนที่บริจาค 
และแพทย์ผู้รับบริจาค  เพราะหากไม่มีข้อตกลงกันที่จริงจังอย่างกฎหมาย  ย่อมยากท่ีจะ
วินิจฉัยปัญหาน้ันๆ หรือหากมีกฎหมายที่ชัดเจนแต่หากเจ้าหน้าที่บกพร่องต่อหน้าที่  ปัญหา
ดังกล่าวย่อมไม่ได้รับการแก้ไข  ซ้ำยังอาจขยายวงกว้างออกไปอย่างไม่สิ้นสุด 
 
 ๓.๒  สาเหตุของปัญหา 
 ปัญหาการซื้อขายอวัยวะอาจเป็นข่าวเงียบ ๆ หากเพราะบางส่วนเกิดจากการเต็ม
ใจบริจาค  หรืออาจเพราะมีผลกระทบต่อสถาบันต่าง ๆ  แต่หากมีการนำเสนอเร่ืองน้ีมักเป็นที่
สนใจเสมอ  ดังที่มีบทความนำเสนอสาเหตุที่นำไปสู่ปัญหาดังกล่าว  คือ 

 “สมัยก่อนผู้ซื้อกับผู้ขายอวัยวะมักจะแจ้งกับโรงพยาบาลที่รับเปลี่ยนถ่ายอวัยวะว่า
ทั้งคู่เป็นญาติกัน ซึ่งแพทย์ที่น่ันบางคนก็ต้องแกล้งเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ทั้งที่รู้อยู่เต็ม
อกว่าทั้งสองคนไม่ใช่ญาติกัน เพราะผู้บริจาคอวัยวะมักจะมาในสภาพทรุดโทรม 
ในขณะที่ผู้รับบริจาคก็จะดูภูมิฐาน ดูยังไงก็ไม่ใช่ญาติกัน  เจตนารมณ์ของกฎหมายน้ัน
ดี แต่ในทางปฎิบัติได้ก่อเกิดการหวาดระแวงว่าหากมีแพทย์ไร้จรรยาบรรณแอบรับเงิน
ใต้โต๊ะจากผู้ที่ต้องการอวัยวะ แล้ววินิจฉัยว่าคนไข้คนน้ันคนนี้เสียชีวิตเพ่ือจะนำอวัยวะ
มาเปลี่ยนถ่าย ทั้งๆ ที่คนไข้ยังมีชีวิตอยู่  หรือบางทีเกิดอุบัติเหตุและมีหน่วยกู้ภัยมารับ
ตัว แต่ไม่ได้ช่วยปฐมพยาบาลให้รอดชีวิต รับผู้ประสบอุบัติเหตุมาไว้ในรถพยาบาลเฉยๆ 
แล้วปล่อยให้ขาดใจตายไปเอง เพราะหน่วยกู้ภัยรับเงินมาจากผู้ที่ต้องการอวัยวะ”๗ 

 ฉะน้ัน  หากพิจารณาถึงสาเหตุอย่างกว้างอาจกำหนดได้ดังน้ี 
 ๑)  สาเหตุจากภายนอก  สาเหตุของการซื้อเพ่ือเป็นประโยชน์แก่การศึกษา  และ
เพ่ือธุรกิจ  ส่วนสาเหตุของผู้ขายมักเกิดจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ต้องการเงินไปใช้ดำรงชีพ 

 

 ๗ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๘๖. 
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 ๒)  สาเหตุจากภายใน  ทั้งของผู้ซื้อเกิดจากกิเลสคือความโลภในการอยากได้ทรัพย์  
หรือจุดประสงค์อ่ืนที่ไม่เป็นไปโดยชอบอันนำไปสู่ความสูญเสียสมบัติของผู้อ่ืน 
 
 ๓.๓  แนวทางการแก้ปัญหา 
 ๓.๓.๑  แนวทางแก้ไขทางสังคม   
 การซื้อขายอวัยวะยังคงเป็นปัญหาที่สร้างข้อถกเถียงกับผู้ที่เก่ียวข้องอย่างไม่มีที่สิ้น  
ทั้งน้ีเน่ืองมากจากปัญหาดังกล่าวเก่ียวข้องกับศีลธรรม กฎหมาย หน้าที่  ของแต่ละบุคคลที่
จำต้องนำมาเก่ียวพันธ์กันเพ่ือหาข้อยุติทางด้านการปฏิบัติ  เพ่ือความเข้าใจชัดขึ้นจึงขอนำมา
เป็นข้อถกเถียงโดยเก่ียวพันธ์กับบุคคล ๓ พวก คือ 
 ก.  ผู้ป่วย  สำหรับผู้ป่วยน้ันการพิจารณาในส่วนของปัญหา  จำต้องเข้าใจใน
กฎเกณฑ์หลายส่วนประกอบกัน  อย่างเช่น  กรณีผู้ป่วยยอมบริจาค กับผู้ป่วยไม่ได้บริจาค  
ปัญหาไม่ได้เกิดจากผู้ป่วยที่บริจาค  แต่หากเกิดจากผู้ป่วยที่ไม่ได้บริจาค  การเข้าใจสิทธิผู้ป่วย
จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น  โดยหลักการดังกล่าว  แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันต
แพทยสภา คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออกประกาศรับรองสิทธิ
ของผู้ป่วยไว้ เพ่ือให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพกับผู้ป่วย ต้ังอยู่บน
พ้ืนฐานของความเข้าใจอันดีและเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ดังต่อไปน้ี๘   
 ๑) ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพ้ืนฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพ ตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ  
 ๒)ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการ
เลือกปฏิบัติ เน่ืองจากความแตกต่างด้านฐานะ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิการเมือง 
เพศ อายุ และ ลักษณะของความเจ็บป่วย 
 ๓)  ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ 
และเข้าใจชัดเจน จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการ
ยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือ
รีบด่วนหรือ จำเป็น 
 ๔) ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต มีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือรีบด่วน
จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจำเป็นแก่กรณี โดยไม่คำนึงว่าผู้ป่วยจะ
ร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่ 

 

 ๘ แ พ ท ย ส ภ า ,   สิ ท ธิ ผู้ ป่ ว ย ,  พิ ม พ์ เ ผ ย แ พ ร่ ใ น 
http://www.tmc.or.th/tmc_comment/private_patient.php. (๗  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘). 
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 ๕)  ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบช่ือ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพที่เป็น ผู้ให้บริการแก่ตน 
 ๖)  ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอ่ืน ที่มิได้เป็น
ผู้ให้บริ การแก่ตน และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการ และสถานบริการได้ 
 ๗) ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเก่ียวกับตนเอง จากผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมาย ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน 
 ๘)  ในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้ถูกทดลองในการทำวิจัยของ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 
 ๙)  ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนท่ี
ปรากฏใน เวชระเบียนเมื่อร้องขอ ทั้งน้ี ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของ
บุคคลอ่ืน 
 ๑๐)  บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุ
ยังไม่เกิน สิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้ 
หากพิจารณาในมุมน้ี  ผู้ป่วยที่ไม่อาจตัดสินใจได้  การบริจาคจึงขึ้นอยู่กับบิดา มารดา หรือ
ผู้แทน  เพราะเป็นผู้มีสิทธิในตัวผู้ป่วยน้ัน 
 ข.  แพทย์  เป็นบุคคลที่สำคัญ  เพราะเป็นผู้ วินิจฉัยผู้ป่วยว่าอยู่ในระดับใด  
สามารถรับรู้หรือไม่?  หากไม่รับรู้ย่อมเป็นสิทธิของผู้อ่ืน เช่น ญาติ เป็นต้น ในการตัดสินใจ  แต่
หากแพทย์ไม่ยึดหลักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างหลักการด้านวิชาชีพ  ปัญหาย่อมเกิดตามมา  ทั้ง
ปัญหาด้านกฏหมาย  เช่น  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙๙  
รวมท้ังปัญหาด้านศีลธรรม  เพราะแพทย์นับเป็นวิชาชีพที่มีกฎเพ่ิมเติมไม่เหมือนอาชีพทั่วไป  
โดยความต่างจากอาชีพอ่ืน ๆ อย่างน้อย ๓ กรณี คือ๑๐ 
 ๑) วิชาชีพโดยท่ัวไปต้องมีการศึกษาและฝึกอบรมช้ันสูง (learning) เป็นการศึกษา
อบรมทางความคิดย่ิงกว่าทางร่างกายโดยต้องได้รับหนังสือ  อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพได้  
 ๒) วิชาชีพต้องทำด้วยเจตนารมณ์รับใช้ประชาชน (spirit of public service) 
เพราะฉะน้ันผลประโยชน์ที่จะได้รับส่วนตัวย่อมมีความสำคัญรองลงไปเป็นเพียงผลพลอยได้ (by 
product)  

 

 ๙ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙,    พิมพ์เผยแพร่ใน , 
http://www.tmc.or.th/download/coverlaw2539.pdf  (๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘). 
 ๑๐ จิตติ ติงศภัทิย์ , ศ ., หลักวิชาชีพทางกฎหมาย, พิมพ์คร้ังท่ี ๕ (กรงุเทพมหานคร : 
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , พ.ศ. ๒๕๒๙),หน้า ๒๑-๓๐. 
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 ๓) วิชาชีพจะต้องมีกฎของการประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะและต้องปฏิบัติตามโดย
เคร่งครัด ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สังคมหากมีการประพฤติผิดกฎข้อบังคับ  
จะต้องมีการลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณกันอย่างเข้มงวด  นอกจากน้ันยังอาจถูกดำเนิน
คดีอาญาอีกทางหน่ึงด้วย อาท ิวิชาชีพแพทย์ ทนายความ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ฯลฯ 
 ฉะน้ัน  แพทย์จำต้องยึดหลักทางด้านสิทธิของผู้ป่วยตามกฏหมาย  และกฏของ
วิชาชีพตนเอง  เพราะการรับผิดชอบต่อชีวิตผู้อ่ืนเป็นประเด็นสำคัญ  ทั้งในกฎหมาย และหลัก
วิชาชีพ  เมื่อใครก็ตามประกอบอาชีพแพทย์หรือสาขาใดที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้อ่ืน  ก็จำต้อง
ยอมรับกฏเกณฑ์ดังกล่าวเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันไม่มีข้อยกเว้น  เมื่อพิจารณาในส่วนของแพทย์
จึงไม่มีสิทธิในการตัดสินใจในชีวิตผู้ป่วยว่าจะอยู่หรือตาย? หรือในอวัยวะของผู้ป่วย 
 ค. ผู้ขาย ผู้ขายถูกพิจารณาว่าเป็นคนยากจน เพราะคนยากจนจะเกี่ยวข้องกับการ
ขายอวัยวะเพ่ือเงิน สังคมจึงไม่ควรจะเช่ือมต่อกันระหว่างแนวคิดว่า “คนจนต้องรวยข้ึน” และ
แนวคิดว่า “การซ้ือขายอวัยวะเป็นของการซื้อขายด้วยเงิน” เพราะทุกคนควรจะเข้าใจได้เองว่า
ไม่มีใครต้องการขายไตเพ่ือให้เราตนเองจนน้อยลง จึงควรสร้างมุมมองที่จะทำให้คนเกิดแนวคิด
ที่ก้าวข้ามการมองว่า อวัยวะหรือร่างกายตนเองเป็นเรื่องซื้อขายได้ เช่นเดียวกับการค้าประเวณี
ที่ต้องพิจารณาว่าเป็นเรื่องความผิด โดยวิธีการคือ 
 ๑) กลุ่มนักคิดแบบผู้ชายเป็นใหญ่หรือปิตาธิปไตย (paternalism) วางพ้ืนฐานใน
สังคมเรื่องผลประโยชน์ที่ว่าคนจนควรถูกปกป้องจากการขายช้ินส่วนอวัยวะของตนเพ่ือช่วย
ไม่ให้เขาต้องเศร้ามากข้ึนกับชีวิตที่เหลือ แนวคิดน้ีกลับกลายไปกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายไตเพ่ิม
มากขึ้น สังคมจึงจำเป็นต้องหันมาพิจารณาถึงแนวทางที่จะสร้างแนวทางใหม่ในการพิจารณา
เรื่องน้ี 
 ๒) กลุ่มที่เห็นว่าควรอนุญาตให้มีการซื้อขายอย่างเสรีเพ่ือจะได้กำหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัยแก่ผู้ขายได้อย่างชัดเจนย่ิงขึ้น แต่ก็เป็นน่าห่วงวิตกว่าวิธีการดังกล่าวจะทำให้เกิด
การเอาเปรียบกันและกลายเป็นการทำให้เกิดการละเมิดกันมากย่ิงขึ้น 
 ๓) กลุ่มที่มองว่าเป็นเรื่องของผู้ซื้อและผู้ขายที่จะยอมเส่ียงร่วมกัน เพราะความ
เสี่ยงในการผ่าตัดอวัยวะท่ีได้จากการซื้อขายน้ันอาจจะเสี่ยงถึงชีวิต เช่นเดียวกับคนขายที่จะต้อง
เสี่ยงต่อค่าตอบแทนที่สูง เพราะเขาต้องการความช่วยเหลือจึงเป็นเหตุผลที่เหมาะสมที่จะมองว่า
คนยากมีความจำเป็นที่เสี่ยงแต่เป็นการเสี่ยงอย่างมีเหตุผลในการดำเนินชีวิต๑๑  
 ๒ วิธีแรกเป็นการพิจารณาบนฐานคิดของสังคมที่พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการหันมาให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันหรืออนุญาต อย่างไรก็ตามวิธีที่ ๓ ดูจะเป็นไป

 

 ๑๑ Janet Radcliffe Richards, "Selling Organs, Gametes, and Surrogacy Services", 
258-259. 



๑๕๒  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธ

ได้ในแง่ของความคิดของปัจเจกหรือในแง่ของผู้ขายเท่าน้ัน แต่ก็อาจไม่ได้แก้ปัญหาตามที่ ๒ 
กลุ่มแรกกังวลเช่นกัน จึงเป็นเรื่องที่อาจจะต้องหาวิธีการที่จะช่วยทำให้เกิดจิตสำนึกอ่ืนในการใช้
ชีวิต เช่นเดียวกับหลักการในศาสนาที่สะท้อนให้เห็นว่า ร่างกายหรือการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของ
ยาก แต่การเสียสละอวัยวะบางส่วนที่ไม่ผูกโยงด้วยความหมายด้วยการแลกเปลี่ยนเงินทองจึง
ทำได้ เช่นเดียวกับการเสียสละโลหิตเพ่ือเป็นการกุศลน่ันเอง ข้อพิจารณานี้จึงเป็นเรื่องที่ปัจเจก
บุคคลทำโดยปราศจากการซ้ือขายและรัฐก็ควรให้การสนับสนุนเพ่ือจะได้ให้เกิดความปลอดภัย
ต่อชีวิตมากย่ิงขึ้น 
 ๓.๓.๒  แนวคิดของพุทธจริยศาสตร์ 
 หากพิจารณาในด้านพุทธปรัชญาที่ เก่ียวข้องกับการซื้อขายอวัยวะ  จำต้อง
พิจารณาในด้านความหมายของสิทธิของชีวิต , ลักษณะการตัดสิน เพ่ือนำไปสู่กระบวนการ
แก้ปัญหา  ดังน้ี 
 ๑)  การพิจารณาสิทธิของชีวิต  สิทธิของชีวิตหรืออวัยวะในทางพระพุทธศาสนา
ให้ความเป็นใหญ่แก่บุคคลน้ัน ๆ  แลเมื่อพิจารณาคุณค่าเก่ียวกับชีวิตแล้วมี ๒ ลักษณะ คือ 
 (ก) สมมติสัจจะ  (คุณค่าเทียม)  คุณค่าที่โลกสมมติขึ้น  คือ  ยศ ตำแหน่ง หน้าที่ 
 (ข) ปรมัตถสัจจะ (คุณค่าแท้)  คุณค่าที่เป็นไปตามจริง คือ  ความเป็นมนุษย์   
 และเมื่อพิจารณาผ่านองค์ประกอบที่ชีวิตมีหรือสร้างขึ้น  และสามารถพัฒนาไปได้  
เรียกว่า  “สมบัติ”  มี ๒ ลักษณะคือ 
 (๑)  สมบัติภายนอก  มี ๒ ลักษณะ คือ 
   (ก)  สมบัตินอกกาย  เช่น ทรัพย์สิน เงินทอง บ้าน รถ เป็นต้น  
 (ข)  สมบัติภายในกาย  เช่น  แขน ขา ตา หู ลิ้น หัวใจ ปอด ตับ เป็นต้น   
 (๒)  สมบัติภายใน  อันได้แก่ จิตใจ วิญญาณ และคุณธรรมความดีต่าง ๆ  
 สมบัตินอกกายมีความสำคัญน้อยที่สุดรองลงมาสมบัติภายในกาย  ส่วนสมบัติ
ภายในมีความสำคัญมากที่สุด ดังข้อความในวิสุทธิมรรคที่ว่า  "นรชนพึงสละทรัพย์   เพราะเหตุ
แห่งอวัยวะอันประเสริฐกว่า  เมื่อจะรักษาชีวิต   พึงสละอวัยวะเสีย เมื่อระลึกถึงธรรม  พึงสละ
อวัยวะ   ทรัพย์   และแม้ทั้งชีวิตเสียทั้งหมด"๑๒  ฉะน้ัน  ในที่น้ีจะขอวิเคราะห์ใน ๒ กรณีคือ 
 -  สิทธิการครอบครอง  เมื่อวิเคราะห์สมบัติทั้งหมดเหล่าน้ีจะมีค่าขณะที่มีชีวิต
เท่าน้ัน  หากตายไปย่อมสูญเสียความเป็นเจ้าของไป  มีแต่กรรมและผลกรรมเท่าน้ันที่จะติดตาม
ตัวไปได้  แต่สิทธิย่อมตกถอดเป็นของญาติในฐานะท่ีเป็นมรดก  แต่หากพิจารณาเมื่อยังมีชีวิต
อยู่  สมบัติทั้งหมดทั้งภายในภายนอกย่อมเป็นสิทธิของบุคคลน้ันจะตัดสินใจ   

 

 ๑๒ วิสุทธิมรรค แปล ภาค ๑ ตอน ๑ , หน้า ๙๖. 
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 -  สิทธิในการตัดสินใจ  การตัดสินใจที่จะยอมเสียสละอวัยวะรวมทั้งชีวิตน้ันต้อง
เป็นไปในทางพัฒนาตนเอง  กรณีการยอมเสียสละชีวิตเพ่ือปฏิบัติธรรมอย่าง พระเถระผู้ถือ
บิณฑบาตเป็นวัตรรูปหน่ึง ถูกงูฉกเข้า  แต่ท่านคิดว่า   วันน้ีเราจักไม่ทำอันตรายการฟังธรรม  
จึงจับงูใส่ไว้ในถุงฟังธรรมเฉยอยู่๑๓  แต่หากการบริจาคน้ันไม่ได้เป็นไปเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
ภายในตนเองเป็นหลัก  การบริจาคน้ันไม่ควรเพราะไม่ ต่างจากการทำร้ายตนเอง  ที่
พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ว่า  “แม้เมื่อภิกษุตัดอวัยวะอ่ืนอย่างใดอย่างหน่ึง   มีหูจมูกและน้ิวเป็น
ต้นก็ตาม  ยังทุกข์เช่นน้ันให้เกิดขึ้นก็ตามเป็นทุกกฏ  แต่ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้กอกโลหิตหรือตัด
อวัยวะเพราะถูกงูหรือร่านกัดเป็นต้นก็ตาม   เพราะปัจจัยคืออกพาธอย่างอ่ืนก็ตาม”๑๔ 
 ๒)  ลักษณะทางด้านการซ้ือขาย  ในพุทธปรัชญามีหลักการที่พิจารณาการปฏิบัติ
ว่าถูกผิดอยู่หลายวิธี  แต่ในที่น้ีจะขอนำเอาหลักศีล ๕ เป็นสำคัญ  ซึ่งการซื้อขายอวัยวะนั้นมี
ส่วนสัมพันธ์กับศีล ๒ ข้อ คือ ศีลข้อ ๑ ห้ามฆ่าสัตว์ และข้อ ๒ ห้ามลักทรัพย์  หากการซื้อขาย
เป็นไปโดยไม่ผิดศีลทั้ง ๒ ข้อ  การซื้อขายน้ันย่อมไม่ผิด  เพ่ือประกอบการพิจารณาจะขอนำเอา
หลักการพิจารณาศีลข้อ ๒ มีดังน้ี๑๕ 
        -  ปรปริคฺคหิตํ  เป็นของที่เจ้าของหวงแหน 
             -  ปรปริคฺคหิตสญฺญิตา    รู้อยู่ว่า  เป็นของที่เจ้าของหวงแหน 
            -  เถยฺยจิตฺตํ  มีจิตคิดลัก 
           -  อุปกฺกโม  มีความพยายามที่จะลัก 
           -  เตน  หรณํ  ลักมาได้ด้วยความพยายามน้ัน 
 ส่วนวิธีการลักน้ันมีการจำแนกไว้หลากหลาย  ดังน้ี   
            -  เถยยาวหาร   ลักโดยการขโมย  เจาะจงจะเอาเป็นของตัวเอง 
 -  ปสัยหาวหาร  ลักโดยข่มขี่ด้วยกำลังเมื่อเขาไม่ให้ 
            -  ปฏิจฉันนาวหาร  ลักซ่อนไว้โดยไม่ให้เขาเห็น 
            -  ปริกัปปาวหาร   ลักโดยกำหนดของ  ต้องการเฉพาะที่ต้องการ 
            -  กุสาวหาร  ลักโดยสับสลาก  เป็นการโกงเพ่ือให้ได้มา 
 วิธีการซื้อขายใดเป็นไปในลักษณะของการลักดังที่กล่าวมา  ย่อมนับเป็นความผิด
ทั้งสิ้น  ไม่ว่าจะอ้างเหตุผลใด  แต่หากการลักน้ันไม่ได้เป็นไปในลักษณะดังกล่าว  เพราะ
ผู้เสียหายเต็มใจจะบริจาคหรือซื้อขายเพ่ือทรัพย์  จำต้องอาศัยการตัดสินด้วยวิธีการข้อแรก
ต่อไป 

 

 ๑๓ มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๒ เล่ม ๔ , หน้า  ๑๘๙-๑๙๐. 
 ๑๔ จตุตถสมันตปาสาทิกาอรรถกถาพระวินัย  จุลวรรควรรณา , หน้า ๔๙๗. 
 ๑๕ พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ , หน้า ๑๙๐. 



๑๕๔  
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 การพิจารณาด้วยลักษณะการซื้อขายข้างต้นเป็นการพิจารณาในแง่ที่ว่าสิ่งน้ันเป็น
สมบัติของผู้อ่ืน แต่ถ้าสิ่งน้ันเป็นสมบัติของตนจะพิจารณาที่ว่าเป็นอะไร คือ ถ้าเป็นสิ่งของ
เหล่าน้ีซื้อขายไม่ได้ คือ 
 ๑) การค้าขายศัสตราวุธ 
 ๒) การค้าขายสัตว์ 
   ๓) การค้าขายเน้ือ 
 ๔) การค้าขายของมึนเมา 
 ๕) การค้าขายยาพิษ๑๖ 

 ส่วนการนำอวัยวะหรือร่างกายตัวเองมาขายน้ันเป็นข้อควรพิจารณาว่าเป็นไปเพ่ือ
อะไร ถ้าสละเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางธรรมะไม่ใช่การซื้อขายเช่นการเสียสละของทหารเพื่อ
ปกป้องคนดี เป็นต้น แต่ถ้าในแง่ของการซื้อขายน้ันกลายเป็นเรื่องขัดต่อศีลธรรม ซึ่งถูกพิจารณา
จากนักปรัชญายุคใหม่มองว่าการสร้างชีวิตทางศีลธรรม (moral life) สำคัญกว่าการมีชีวิตที่ดี 
(good life) เพราะเป็นการเช่ือว่าระหว่างชีวิตที่ดีน้ันขัดแย้งกับชีวิตที่มีศีลธรรม แต่สุดท้ายชีวิต
ที่มีศีลธรรมจะเอาชนะชีวิตที่ดีได้๑๗ โดยคำถามสำคัญในจริยศาสตร์น้ันไม่มีอะไรที่ทำได้ทาง
ธุรกิจซึ่งเป็นพ้ืนฐานของชีวิตที่ดี เพราะมีเหตุผลสำคัญอย่างน้อย ๒ ข้อ คือ  

 ๑. ทุกอย่างที่เก่ียวกับประโยชน์ส่วนตัวล้วนขัดกับศีลธรรม เพราะศีลธรรมเมื่อถูก
นำไปเกี่ยวข้องกับประโยชน์ส่วนตัวจะสร้างความเห็นแก่ตัว และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม 
 ๒. ประโยชน์นิยม (utilitarianism) และวัตถุนิยม (materialism) สร้างพ้ืนที่ทาง
เศรษฐกิจ โดยการพัฒนาอย่างมากในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาจากฐานของวัตถุนิยม ใน
โลกสมัยใหม่พยายามจะเปลี่ยนธุรกิจที่เราไม่เคยเห็นขึ้นในโลก ธุรกิจกลายเป็นวิทยาศาสตร์ที่
เจริญขึ้นจนกลายเป็นเป้าหมายทั่วไป ชีวิตทางศีลธรรมกลายเป็นสิ่งตรงข้ามกับชีวิตที่ดีภายใต้
การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี๑๘  
 ขณะที่พุทธจริยศาสตร์พิจารณาการมีชีวิตที่ดีน้ันควรมองถึงเรื่องการเสียสละก่อน 
ผ่านแนวคิดแบบจักรวรรดิสูตร โดยถือเอาประโยชน์ส่วนรวมกล่าวคือ 

 “บุคคลใดในแว่นแคว้นไม่มีทรัพย์ พึงให้ทรัพย์แก่บุคคลเหล่าน้ันด้วย  สมณ
พราหมณ์เหล่าใดในแว่นแคว้น เว้นขาดจากความมัวเมา และความประมาท ต้ังมั่นอยู่
ในขันติ และโสรัจจะ ฝึกตน สงบตน ให้ตนดับกิเลสอยู่แต่ผู้เดียว  พึงเข้าไปหาสมณ

 

 ๑๖ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๗๗/๒๙๕. 
 ๑๗ David J. Kalupahana, Ethics in Early Buddhism, (Delhi: Motilal 
Banarsidass,2008), p.119. 
 ๑๘ David J. Kalupahana, Ethics in Early Buddhism, p.119-120. 
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พราหมณ์เหล่าน้ันตามกาลอันสมควรแล้วไต่ถามสอบถามว่า “ท่านขอรับ อะไรเป็น
กุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษ  อะไรควรเกี่ยวข้อง  อะไรไม่ควร
เก่ียวข้อง อะไรท่ีข้าพเจ้าทำอยู่พึงเป็นไปเพ่ือไม่เก้ือกูล  เพ่ือทุกข์ตลอดกาลนาน หรือ
ว่าอะไรที่ข้าพเจ้าทำอยู่  พึงเป็นไปเพ่ือเก้ือกูล เพ่ือสุขตลอดกาลนาน  ครั้นได้ฟังจาก
สมณพราหมณ์เหล่าน้ันแล้ว สิ่งใดเป็นอกุศล พึงละเว้นสิ่งน้ัน สิ่งใดเป็นกุศล พึงยึดถือ
ประพฤติสิ่งน้ันให้มั่น”๑๙ 

 การเสียสละตนเอง การเสียสละทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม จึงเป็นแนวทางใน
การอยู่ร่วมกันของสังคม แต่หากอยู่กันในแบบปัจเจกนั้นเน้นไปที่ความพึงพอใจทางสัมผัสที่
ฆราวาสมีความพึงพอใจ ต้องจ่ายเพ่ือสิ่งน้ัน ฆราวาสต้องทำงานหนักเพ่ือให้ได้สุขภาพดี แต่จะ
รู้สึกทุกข์ถ้าล้มเหลว และเป็นกังวลถ้าทุกอย่างไม่เป็นไปอย่างที่หวังมากกว่าจะสนใจเรื่องสุขภาพ
ว่าจะแย่ลง หรือเกิดข้อติเตียน การอ้อนวอนสำหรับชีวิตในภพใหม่๒๐ ฉะน้ัน การพิจารณาในแง่
ปัจเจกสังคมกับสังคม การเสียสละอวัยวะจึงทำได้แต่เพ่ือสังคม แต่การจะเสียสละเพ่ือเงินแล้ว
เช่ือว่ามีชีวิตแบบปัจเจกของตนดีขึ้นจึงเป็นความคิดที่ผิดและขัดกับหลักการในทางศาสนา
น่ันเอง 
  
๔. ปัญหาสำหรับวิเคราะห์ วิพากษ์ประจำบท 
 ๔.๑ อะไรคือการซื้อขายอวัยวะ มีสาเหตุจากอะไร และจะแก้ไขได้อย่างไร อธิบาย
มาพอเข้าใจ 
 ๔.๒ พระพุทธศาสนาพิจารณาปัญหาการค้าขายอวัยวะอย่างไรบ้าง อธิบายพร้อม
ให้เหตุผล 
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๑. วัตถุประสงค์ของการเรียน 
 ๑.๑ เพ่ือศึกษาความหมายของการอุ้มบุญ 
 ๑.๒ เพ่ือศึกษาลักษณะการอุ้มบุญ 
 ๑.๓ เพ่ือศึกษาปัญหาการอุ้มบุญ 
 ๑.๔ เพ่ือศึกษาสาเหตุและผลกระทบของการอุ้มบุญที่มีต่อสังคมไทย 
 
๒. การวัดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์หลังการเรียน 
 ๒.๑ นิสิตเข้าใจความหมายของการอุ้มบุญ 
 ๒.๒ นิสิตเข้าใจลักษณะการอุ้มบุญ 
 ๒.๓ นิสิตเข้าใจปัญหาการอุ้มบุญ 
 ๒.๔ นิสิตเข้าใจสาเหตุและผลกระทบของการอุ้มบุญที่มีต่อสังคมไทย 
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๓. ประเด็นสำหรับศึกษามีดังต่อไปน้ี 
  
 ๓.๑  ความหมายของการอุ้มบุญ 
 การอุ้มบุญ (Surrogacy) เป็นวิธีการที่ถูกนำมาใช้เมื่อคู่สมรสไม่สามารถมีบุตรได้
ตามปกติ  ต้องใช้ตัวแทนหรือมีการรับเป็นผู้ต้ังครรภ์แทนให้ ใช้อีกคำว่า surrogate คือ บุคคล 
หรือสิ่งของ ซึ่งกระทำหรือถูกใช้แทนผู้อ่ืน หรือแทนสิ่งอ่ืน๑  โดยความหมายของการอุ้มบุญน้ัน
เรียกว่า การรับต้ังครรภ์แทน เป็นวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุศาสตร์ที่นำมาปรับใช้
เพ่ือช่วยคู่สมรสที่มีบุตรยาก  
 การอุ้มบุญ คือ การท่ีคู่สมรสที่ผ่านภรรยาไม่มีมดลูกมาแต่กำเนิด  หรือถูกผ่าตัด
เอามดลูกออก  มดลูกมีพยาธิ  สภาพที่ไม่สามารถต้ังครรภ์ได้  หรือมีโรคประจำตัวรุนแรงที่ไม่
อาจต้ังครรภ์ได้  หากต้องการมีบุตรของตนเอง  ต้องเอาไข่และอสุจิมาปฏิสนธินอกร่างกาย แล้ว
นำตัวอ่อนที่ได้ย้ายกลับไปไว้ในมดลูกของสตรีอ่ืนเพ่ือให้ต้ังครรภ์แทน๒ 
 นายแพทย์สมชัย โกวิทเจริญกุล ได้ให้นิยามการต้ังครรภ์แทนว่า “การอุ้มบุญ 
หมายถึง การนำลูกหรือตัวอ่อนไปฝากไว้ในมดลูกของผู้หญิงอีกคนหน่ึง  โดยนำไข่ของแม่และ
อสุจิของพ่อผสมกันเก็บไว้ในหลอดแก้ว  หรือเรียกว่าจานเพาะเลี้ยง  ฟักในตู้อบ (Incubator) 
ในอุณหภูมิพอเหมาะเหมือนอยู่ในร่างกายมนุษย์  คือ มีอากาศ สภาพแวดล้อมเลียนแบบในท้อง
แม่  หลังจากน้ัน ๔๘ ช่ัวโมงจึงเลือกตัวอ่อนที่สมบูรณ์ที่สุด ๒-๓ ตัวส่งกลับไปยังผู้หญิงอีกคน
หน่ึงให้ต้ังครรภ์แทน๓ 
 การต้ังครรภ์แทนอาจจะมีการให้ค่าตอบแทน (สินจ้าง) หรือไม่ให้ค่าตอบแทนก็ได้ 
ถ้ามีการให้ค่าตอบแทน แอนเดอร์สัน (Anderson) ให้ความหมายในกรณีของหญิงรับต้ังครรภ์
แทนเพ่ือสินจ้างว่า  เป็นผู้ซึ่งยอมรับเงินในการต้ังครรภ์ให้แก่ผู้อ่ืน และสละสิทธิความเป็นมารดา  
เพ่ือผู้อ่ืนจะได้เลี้ยงดูเด็กเสมือนเป็นบุตรของตนเอง๔  ส่วนความหมายของสัญญาการต้ังครรภ์
แทนหรืออุ้มบุญน้ัน คือสัญญาซึ่งหญิงตกลงที่จะรับต้ังครรภ์โดยมิได้มีการร่วมประเวณี  และตก

 

 ๑ Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, 
(New York : Dilithium Press Ltd.,1994), p.1432. 
 ๒ สมบูรณ์ คุณาธิคม, ภาวะมีบุตรยาก และเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ, (กรุงเทพมหานคร 
: พี.เอ.ลีฟว่ิง, ๒๕๔๕), หน้า ๒๘๑. 
 ๓ สมชัย โกวิทเจริญกุลให้สัมภาษณ์ในคอลัมน์ จุดประกาย เร่ือง “อุ้มบุญให้เกิดหนทางของผู้มี
ลูกยาก” , กรุงเทพธุรกิจ (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗) : ๑. 
 ๔ Elizabeth S. Anderson, “Is Women’s Labor a Commodity”, In Philosophy and 
Public Affairs 19,1, (Winter,1990) : 71. 



๑๕๙ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

ลงว่าจะให้ทารกอยู่ในครรภ์ของตนจนครบกำหนด  เมื่อทารกคลอดออกมาแล้วก็จะส่งมอบ
ทารกน้ันให้กับผู้ขอให้ต้ังครรภ์แทนเพ่ือรับเป็นบุตรบุญธรรมต่อไป  ทั้งน้ีไม่ว่าการทำสัญญารับ
ต้ังครรภ์แทนน้ีจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม  สรุปแล้ว การอุ้มบุญ หมายถึง การใช้ให้ผู้อ่ืน
ต้ังครรภ์แทน เมื่อคู่สมรสไม่สามารถต้ังครรภ์เองได้  โดยมีสัญญาจ้างและตกลงค่าตอบแทนกัน
ในทางกฎหมายในเร่ืองการสละสิทธิความเป็นมารดา 
 
 ๓.๒ ลักษณะการอุ้มบุญ 
 ลักษณะการอุ้มบุญน้ันสอคล้องกับเทคโนโลยีทางด้านการเจริญพันธ์ุ ซึ่งเกิดขึ้นจาก
การรักษาปัญหาผู้มีบุตรยาก โดยมีเริ่มมีความก้าวหน้า ๔ เรื่องได้แก่ 
 ๑) การสามารถตรวจการตีบตันของท่อนำไข่ด้วยการผ่านก๊าชเข้าไปในโพรงมดลูก 
หรือการเป่าท่อในปี พ.ศ.๒๔๙๓ 
 ๒) การกรวดน้ำอสุจิและต้ังเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์น้ำเช้ือ รวมทั้ง
การผสมเทียมในปี พ.ศ.๒๔๙๔ 
 ๓) ความรู้ที่เพ่ิมขึ้นเก่ียวกับฮอร์โมนเพศ 
 ๔) มีการปรับปรุงวิธีในการคะเนวันตกไข่  
 หลังจากน้ันในปี พ.ศ.๒๕๐๓ มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทั้งวิธีการตรวจต่างๆ และ
การใช้ยาฮอร์โมนในการรักษา ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๓ มีการผสมเทียมโดยใช้อสุจิแช่แข็ง 
จนกระทั่งมีความสำเร็จของเด็กหลอดแก้วรายแรกเม่ือปี พ.ศ.๒๕๒๑  ตามด้วยวิธีการตรวจ
ฮอร์โมนชนิดต่างๆ ด้วย  นับแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นต้นมา เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุได้
พัฒนาอย่างรวดเร็ว  มีเทคนิคใหม่ๆ ในการรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยาก ทั้งการฉีดอสุจิเพียงหน่ึง
ตัวเข้าไปในเซลล์ไข่ การนำอสุจิออกมาจากอัณฑะเพ่ือฉีดเข้าไปในไข่  ทำให้ผู้ที่คนที่เคยเป็น
หมันสามารถมีบุตรของตนเองได้  นอกจากน้ียังมีการเอาเซลล์ออกมาจากตัวอ่อน เพ่ือศึกษา
ความผิดปกตทางพันธุกรรม ก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนเข้าไปในโพรงมดลูก๕ 
 ในประเทศไทยได้นำเทคโนโลยีด้านการเจริญพันธ์ุแบบการผสมเทียมกันอย่าง
เปิดเผยเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒  โดยศึกษาผู้ขอรับบริการเจริญพันธ์ุแบบผสมเทียมที่โรงพยาบาลศิริ
ราช ระหว่าง พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๒๑  โดยใช้น้ำเช้ือของผู้บริจาคทั้งหมด ๔๕ ราย พบว่า หญิงผู้
ขอรับบริการดังกล่าวมีการต้ังครรภ์ ๒๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔ ซึ่งมีจำนวนเกินกว่าครึ่งของ
ผู้ขอรับบริการ๖ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๐ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้

 

 ๕ สมบูรณ์ คุณาธิคม, ภาวะมีบุตรยาก และเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ, หน้า ๔-๕. 
 ๖ เสบียง ศรีวรรณบูรณ์, ภาวการณ์มีบุตรยาก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิฆเณศ, ๒๕๒๖), 
หน้า ๙๔-๙๕. 
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ทำการศึกษาค้นคว้าโดยการนำน้ำเช้ืออสุจิของเพศชายและเซลล์ไข่ของเพศหญิงผสมในหลอด
ทดลองแล้วย้ายตัวอ่อน (in vitro fertilization and embryo transfer) ได้ผลสำเร็จ ซึ่งเป็น
การทดลองในสามีภรรยาคู่หน่ึง โดยสามีอายุ ๓๒ ปี ภรรยาอายุ ๓๓ ปี แต่งงานมานาน ๗ ปี แต่
ไม่สามารถมีบุตรได้  แพทย์จึงได้นำน้ำเช้ืออสุจิของสามีและเซลล์ไข่ของภรรยาออกมาผสมใน
หลอดทดลองแล้วย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพลงมดลูก  หลังจากน้ันสิบเก้าวันภรรยาไม่มีประจำเดือน  
อุณหภูมิร่างกายสูงตลอดเวลา แพทย์ได้ทำการตรวจ (Human Chorionic Gonadotrophin 
HCG) ในเลือดได้ ๑๓๐๐ ยูนิต  จึงวินิจฉัยว่าต้ังครรภ์ และเมื่อสิงหาคม ๒๕๓๐ แพทย์ได้ตรวจ
ครรภ์พบว่า  อายุครรภ์ครบตามกำหนดแล้ว จึงได้ผ่าตัดเด็กออกทางหน้าทอง เป็นทารกเพศ
ชายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปกติดีทุกอย่างเหมือนกับทารกที่ต้ังครรภ์โดยธรรมชาติ๗  ซึ่ง
ในการรับอุ้มบุญน้ันได้อาศัยเทคโนโลยีทางด้านการเจริญพันธ์ุ  ๓ ประเภทคือ๘ 
 ๑ . การอุ้มบุญโดยการฉีดเช้ือ (Artificial Insemination Surrogacy) การรับ
ต้ังครรภ์แทนโดยการฉีดเช้ือเป็นกรณีที่หญิงที่รับต้ังครรภ์แทนนั้นต้ังครรภ์  โดยมีการนำเช้ืออสุจิ
ของฝ่ายชายท่ีว่าจ้างให้ต้ังครรภ์มาฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกของหญิงน้ัน การรับต้ังครรภ์ แทนใน
ลักษณะเช่นน้ีได้กระทํามาก่อนการรับต้ังครรภ์แทนประเภทอื่น และด้วยวิธีการน้ีทำให้เด็กที่เกิด
น้ันไม่มีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับคู่สมรสฝ่ายหญิงที่ว่าจ้างเลย  เรียกการต้ังครรภ์แทนแบบ
น้ีว่า “การรับต้ังครรภ์แทนแบบไม่สมบูรณ์” (Partial Surrogacy) เพราะเด็กมีความสัมพันธ์กับ
ฝ่ายชายเท่าน้ัน 
 ๒. การอุ้มบุญโดยการปฏิสนธินอกร่างกาย (In Vitro Fertilization Surrogacy)  
เป็นการนำเอาไข่ของคู่สมรสฝ่ายหญิงมาผสมกับเช้ืออสุจิของคู่สมรสฝ่ายชายภายนอกร่างกาย 
หลังจากเกิดปฏิสนธิแล้ว ก็จะนำไข่ที่ได้ไปใส่ในมดลูกของหญิงที่รับอุ้มบุญ  เป็นเสมือนการเช่า
มดลูก (Womb Leasing) โดยการต้ังครรภ์แบบน้ีถูกเรียกว่า “การรับต้ังครรภ์แทนโดยการ
ต้ังครรภ์” (Gestational Surrogacy) หรือ “การต้ังครรภ์แทนแบบโดยสมบูรณ์” (Full 
Surrogacy) เพราะเด็กมีความสัมพันธ์กับคู่สมรสทั้งสอง๙   
 ๓. การอุ้มบุญโดยใช้ตัวอ่อนที่ได้รับการบริจาค (Donated Embryo Surrogacy)  
เมื่อคู่สมรสไม่สามารถมีบุตรได้โดยส้ินเชิง  คู่สมรสอาจจะขอบริจาคตัวอ่อนจากบุคคลอ่ืน  แล้ว

 

 ๗ ประมวล วีรุตมเสน และคณะ, “การต้ังครรภ์คลอดจากการปฏิสนธินอกร่างกาย”, 
จุฬาลงกรณ์เวชสาร, ๓๑ (พฤศจิกายน ๒๕๓๐) : ๙๑๑-๙๑๕. 
 ๘ Archer, C, Scrambled Eggs: Defining Parenthood and Inheritance Rights of 
Children Born of Reproductive Technology, 2002, 3 Loy. J. Pub. Int. L. 152, 152-153. 
 ๙ McHale, J, Fox, M, and Murphy, J, Health Care Law: Text and Materials, Sweet 
& Maxwell, 1997, p. 635. 
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นำตัวอ่อนที่ได้รับการบริจาคมาฝากไว้กับหญิงรับต้ังครรภ์แทน  การรับต้ังครรภ์แทนลักษณะน้ี
ทำให้คู่สมรสทั้งหญิงและชายและผู้ต้ังครรภ์แทนไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับเด็กที่คลอดเลย 
 การอุ้มบุญประเภทท่ี ๓ น้ีถือว่ามีปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมมากสุด  เพราะ
ไม่ต่างจากการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเท่าน้ัน 
 สรุป การอุ้มบุญคือการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ  โดยเบ้ืองต้นเป็นการช่วย
สำหรับผู้มีบุตรยาก แต่ต่อมาได้ใช้นำมาใช้กับการอุ้มบุญ  โดยการนำเช้ืออสุจิของฝ่ายชายท่ี
ว่าจ้างให้ต้ังครรภ์มาฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกของหญิง ทำให้เกิดการต้ังครรภ์ขึ้น และมีข้อสัญญา
ที่แต่ละฝ่ายจะตกลงกันก่อนที่จะมีการรับอุ้มบุญ 
 
 ๓.๓ ปัญหาการอุ้มบุญ 
 ปัญหาการอุ้มบุญน้ันกลายเป็นปัญหาที่ถูกโยงกับปัญหาด้านกฎหมาย ด้าน
จริยธรรมทางการแพทย์ และศาสนา ดังน้ี 
 ๓.๓.๑ ปัญหาทางกฎหมาย  
 ปัญหาดังกล่าวถูกพิจารณาว่าเป็นด้วยเร่ืองกฎหมายที่วางอยู่บนฐานความเข้าใจใน
เรื่องน้ีอาจถูกโยงกันระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม เพราะปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องอ้างถึงสิทธิ
ของปัจเจกบุคคล ที่นำไปสู่การเรียนร้องเชิงศีลธรรม เป็นสิทธิอันชอบธรรม ที่ต้ังอยู่บนการ
เรียกร้องสิทธิของแต่ละบุคคล แต่อย่าลืมว่าข้อเรียกร้องเหล่าน้ันขึ้นอยู่กับสังคม ข้อจำกัดเหล่าน้ี
จึงควรพิจารณาในแง่กฎหมายกัน ในประเด็นเหล่าน้ี 
 ๑) ปัญหาเรื่องสิทธิ  ปัญหาเรื่องการอุ้มบุญในเรื่องกฎหมายน้ันพบว่าเริ่มต้นจาก
ต่างประเทศ  โดยหญิงที่รับต้ังครรภ์คลอดบุตรแล้วไม่ยอมคืน กลายเป็นปัญหาที่ต้องวินิจฉัยใน
ช้ันศาลว่า เด็กน้ันควรเป็นของใคร ครั้งหน่ึงเคยมีคำวินิจฉัยของศาลมลรัฐนิวเจอซี่ เมื่อปี ค.ศ.
๑๙๘๗ ว่าเด็กที่คลอดเป็นบุตรของสามีภริยาที่ว่าจ้าง  ต่อมาก็มีคำวินิจฉัยในทำนองเดียวกันโดย
ศาลรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปี ค.ศ.๑๙๙๐ และวินิจฉัยด้วยว่าสัญญาจ้างต้ังครรภ์แทนไม่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน อย่างไรก็ตามมี
ความเห็นทางกฎหมายที่ต่างกันออกไปโดยนักกฎหมายอเมริกาส่วนหน่ึงเห็นว่า  สัญญารับจ้าง
ต้ังครรภ์แทนเป็นเรื่องผิดกฏหมาย เพราะมีวัตถุประสงค์ในการซื้อขายเด็ก  เช่นเดียวกับ
ความเห็นของนักฏหมายในประเทศออสเตรเลียที่คัดค้านการต้ังครรภแทนในเชิงพาณิชย์ 
(Commercial surrogacy arrangement) เพราะเป็นการขายมดลูก๑๐ 
 ในประเทศอังกฤษได้ออกกฎหมายมา ๒ ฉบับ คือ  

 

 ๑๐ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม วิชา มหาคุณ, “จริยธรรมและกฎหมายกับการกำเนิดมนุษย์โดย
เทคโนโลยี แผนใหม่”, วารสารกฎหมาย, ฉบับท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๓๗, หน้า ๑๐-๒๐. 



๑๖๒  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

 ฉบับที่  ๑  กฎหมายว่าด้วยการจัดให้มีการต้ังครรภ์แทน  (The Surrogacy 
Arrangement Act 1985) ถือ่า หากมีการต้ังครรภ์แทนต้องถือว่า  หญิงผู้รับต้ังครรภ์แทน
ย่อมจะเป็นมารดาของเด็ก และถ้าหญิงผู้รับต้ังครรภ์แทนมีสามี  ผู้เป็นบิดาของเด็กก็คือสามีของ
หญิงน้ัน  เว้นแต่จะมีหลักฐานชัดแจ้งว่าสามีของหญิงน้ันไม่ยินยอม  สำหรับการผสมเทียมกรณี
อ่ืนโดยใช้วิธีฉีดน้ำเช้ืออสุจิเข้าไปในตัวหญิงน้ัน  จะทำได้ต่อเมื่อหญิงน้ันมีชายที่จะร่วมชีวิตอยู่
แล้ว  ทั้งน้ีโดยคำนึงถึงชีวิตของเด็กที่จะเกิดมาด้วย  เพราะเด็กควรจะมีบิดาเช่นเด็กอ่ืน 
 ฉบับที่  ๒   กฎหมาย ว่า ด้ วยการให้ กำเนิดม นุษ ย์และตัว อ่อน  (Human 
Fertilization and Embryology Act 1990 HFEA) กฎหมายกำกับให้เทคโนโลยีการเจริญ
พันธ์ุอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม  โดยกำหนดให้มีองค์กรดูแลและพิจารณาความเหมาะสมเป็น
กรณีไป  โดยถือหลักสำคัญว่าการปฏิสนธิเทียมหรือการวิจัยจะต้องเป็นไปเพ่ือช่วยผู้มีบุตรยาก
และต้องคำนึงถึงความพร้อมของครอบครัวและปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบด้วย๑๑  
 ในประเทศไทยได้มีประกาศใช้ “พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์ พ.ศ.  ๒๕๕๘” โดยได้กำหนดเกณฑ์ว่า (๑) สามี
และภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งภริยาไม่อาจต้ังครรภ์ได้ที่ประสงค์จะมีบุตรโดยให้หญิงอ่ืน 
ต้ังครรภ์แทน  ต้องมีสัญชาติไทย  ในกรณีที่สามีหรือภริยามิได้มีสัญชาติไทย  ต้องจดทะเบียน
สมรสมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสามปี (๒) หญิงที่รับต้ังครรภ์แทนต้องมิใช่บุพการีหรือผู้สืบสันดานของ
สามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย ตาม  (๑) (๓) หญิงที่รับต้ังครรภ์แทนต้องเป็นญาติสืบสาย
โลหิตของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย ตาม  (๑)  ในกรณีที่ไม่มีญาติสืบสายโลหิตของสามี
หรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย  ให้หญิงอ่ืนรับต้ังครรภ์แทนได้  ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการ (๔) หญิงที่รับต้ังครรภ์แทนต้องเป็นหญิงที่เคยมีบุตรมาก่อนแล้วเท่าน้ัน  ถ้าหญิง
น้ันมีสามี ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือชายที่อยู่กินฉันสามีภริยา  จะต้องได้รับความยินยอมจากสามี
ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือชายดังกล่าวด้วย๑๒  โดยลักษณะสิทธิน้ีอ้างถึงการเป็นบิดามารดา และ
สิทธิในการดูแลเด็ก ซึ่งจะพิจารณาไปทีละประเด็น ดังน้ี 
 ก)  สิทธิความเป็นบิดามารดาทางกฎหมาย  ในปี ค.ศ.๑๙๘๐ กรณีของเบบ้ี เอ็ม 
(Baby M) ได้รับความสนใจอย่างมาก เมื่อวิลเลี่ยมและเอลิซาเบต สเติร์น (William and 
Elizabeth Stern) ได้ว่าจ้างเมรี่ เบ็ต (Mary Beth) ให้อุ้มท้องให้โดยใช้สเปริมของนายวิลเลี่ยม 

 

 ๑๑ แสวง บุญเฉลิมวิภาส, กฎหมายการแพทย์, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 
๒๕๔๖), หน้า ๔๗-๔๘. 
 ๑๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๓๘   ก  ๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๘. 
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แต่แล้วเมร่ี เบ็ตก็เปลี่ยนใจ และตัดสินใจขอดูแลเบบ้ี เอ็มแทน  เรื่องน้ีต้องต่อสู้ทางกฎหมายกัน
อย่างยาวนานโดยศาลได้พิจารณาให้การดูแลตกอยู่กับวิลเลี่ยม สเติร์น ส่วนเมรี่ เบ็ตก็มีสิทธิมา
เย่ียมได้ในฐานะแม่ทางกฎหมายของเด็ก ส่วนเอลิซาเบ็ตน้ันไม่ได้เก่ียวข้องกันทางกฎหมายกับ
เด็ก เพราะไม่มีความสัมพันธ์กันทางชีววิทยากับเด็ก๑๓   
 ส่วนในไทยนั้นที่เป็นข่าวคือ “น้องคาร์เมน” ที่มีชายรักชายชาวอเมริกันมาจ้างอุ้ม
บุญ  แต่แล้วหญิงอุ้มบุญก็ไม่ยอมให้ คดีน้ีฟ้องร้องกันจนกระท่ังเมื่อวันพุธที่ ๒๗ เม.ย.๕๙ ได้มี
ข่าวว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สั่งให้สิทธิเลี้ยงดู “น้องคาร์เมน” เด็กหญิงวัย ๑๕ 
เดือนเศษ บุตรคู่รักชายรักชายชาวอเมริกัน ที่เกิดจากอุ้มบุญของสาวไทย เพียงฝ่ายเดียว 
เน่ืองจากเด็กอยู่กับผู้ร้องมาต้ังแต่เกิด หญิงอุ้มบุญ ไม่ใช่ภริยา อีกทั้งผู้ร้องแม้จะรักร่วมเพศก็ไม่
เป็นอุปสรรคเลี้ยงดู 
 ศาลได้อ่านคำสั่งสรุปว่า พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธ์ุ ทางการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๘ ในบทเฉพาะกาลมาตรา ๕๖ มีเจตนารมณ์ให้ศาลใช้
ดุลพินิจ มีคำสั่งให้ผู้ที่เกิดจากการต้ังครรภ์แทน ก่อนวันที่ พ.ร.บ.ดังกล่าวใช้บังคับเป็นบุตร โดย
ชอบด้วยกฎหมายของสามีและภริยา ที่ดำเนินการให้มีการต้ังครรภ์แทน ตามสมควรแก่กรณี
ของแต่ละคดี ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพและประโยชน์สูงสุดของผู้ที่เกิดจากการ
ต้ังครรภ์แทน ส่วนผู้มีสิทธิย่ืนคำร้อง ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสามี-ภริยาที่ชอบด้วยประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ คดีน้ี ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นที่ยุติว่า ผู้ร้องเป็นผู้ดำเนินการให้มีการ
ต้ังครรภ์แทน โดยการถ่ายโอนตัวอ่อนที่เกิดจากกการปฏิสนธิระหว่างอสุจิของผู้ร้อง กับไข่ที่
ได้รับบริจาคจากหญิงอ่ืน เข้าสู่โพรงมดลูกของผู้คัดค้าน ซึ่งเป็นหญิง ผู้รับต้ังครรภ์แทน ต่อมา ผู้
คัดค้านได้ให้กำเนิดเด็กหญิงที่เกิดจากการต้ังครรภ์แทน หลังจากน้ัน ผู้ร้องจึงรับเด็กหญิงไป
อุปการะเลี้ยงดูนับแรกเกิดจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งพยานหลักฐานที่ผู้ร้องนำมาไต่สวน ก็มีน้ำหนัก
รับฟังได้ว่า ผู้ร้อง อุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงดวยความรักและเอาใจใส่  
 นอกจากน้ี ระหว่างพิจารณา ผู้คัดค้านยังแถลงไม่คัดค้าน หากศาลจะมีคำสั่งให้
เด็กหญิงเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องจากพฤติการณ์ตามที่วินิจฉัยมา จึงสมควรที่
ศาลจะมีคำสั่งให้เด็กหญิง เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง ประเด็นสุดท้ายต้องวินิจฉัย
มีว่า สมควรกำหนดให้ผู้ร้องและผู้คัดค้านเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กหญิงร่วมกัน หรือสมควร
กำหนดให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง เป็นผู้ใช้อำนาจดังกล่าวเพียงฝ่ายเดียวหรือไม่ ศาลเห็นว่า ผู้ร้อง รับ
เด็กหญิงไปอุปการะเลี้ยงดูตลอดมานับต้ังแต่แรกเกิด ปัจจุบัน เด็กหญิงมีอายุ ๑ ปี ๓ เดือนเศษ 
อยู่ในวัยที่พอจะรู้ความและมีความรู้สึกผูกพันกับผู้ที่ให้อุปการะเลี้ยงดู ย่อมก่อผลกระทบต่อ

 

 ๑๓ Austin, Michael W., Conceptions of parenthood : ethics and the family, 
(Hampshire: Ashgate Publishing Limited,2007),p.1. 



๑๖๔  
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จิตใจและความรู้สึกของเด็กหญิง อีกทั้งข้อเท็จจริงที่ปรากฎ จากการไต่สวนพยานผู้ร้องก็รับฟัง
ได้ว่า ผู้ร้องอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงด้วยความรักและเอาใจใส่ ถึงแม้ผู้ร้องจะเป็นคนรักร่วมเพศ 
ก็มิใช่อุปสรรคที่จะทำให้ผู้เร้องไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงได้ได้รับความสุขและความ
อบอุ่นเท่ากับเด็กอ่ืนๆ 
 ส่วนผู้คัดค้าน มิใช่ภริยาผู้ร้อง ทั้งโดยพฤตินัยและนิตินัย  อีกทั้งผู้ร้องกับผู้คัดค้านก็
มีภูมิลำเนาอยู่คนละประเทศ หากศาลมีคำสั่งให้ทั้งผู้ร้องและผู้คัดค้าน ใช้อำนาจปกครอง
เด็กหญิงร่วมกัน ย่อเกิดอุปสรรคในการใช้อำนาจปกครองและการอุปการะเลี้ยงดู ซึ่งจะไม่เป็น
ผลดีแก่เด็กหญิง จากพฤติการณ์ตามที่วินิจฉัยมา จึงสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งให้ผู้ร้อง เป็นผู้ใช้
อำนาจปกครองเด็กหญิงเพียงผู้เดียว ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่เด็กหญิง ศาลจึงมีคำสั่งว่า 
เด็กหญิง เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องและให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กหญิง
เพียงผู้เดียว๑๔ 
 การตัดสินทั้ง ๒ คดีน้ีเหมือนกันคือการพิจารณาความเป็นพ่อแม่ของเด็ก  โดยตาม
กฎหมายได้กล่าวถึงความเป็นบิดามารดาไว้ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วย
ครอบครัวว่า  “สภาพความเป็นบิดามารดากับบุตรน้ันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงตามธรรมชาติ 
เพราะเด็กจะเกิดมาโดยไม่มีบิดามารดาไม่ได้  การท่ีกฎหมายกำหนดข้อสันนิษฐานต่างๆ ก็เป็น
เพียงการกำหนดพฤติกรรมตามข้อเท็จจริงเท่าน้ัน  แต่ความเป็นบุตรบิดามารดาใด  โดย
ข้อเท็จจริงก็คงมีอยู่ ไม่อาจเปล่ียนสภาพได้  ปัญหาเก่ียวกับชายใดจะเป็นบิดาที่ชอบด้วย
กฎหมายน้ันไม่อาจพิเคราะห์จากข้อเท็จจริงได้ประการเดียว โดยเหตุน้ีกฎหมายจึงได้วางข้อ
สันนิษฐานเกี่ยวกับการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายไว้”๑๕ 
 ส่วนสภาพความเป็นบิดามารดาของบุตรตามกฎหมายนั้นยังรวมไปถึงการอยู่
ร่วมกันโดยไม่ได้จดทะเบียน หากมีบุตรด้วยกันก็ถือว่าเป็นบิดารมารดาเช่นกัน๑๖  เรียกว่า 
เด็กนอกสมรส ส่วนบุตรที่เกิดจากบิดามารดาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เรียกว่า เด็กใน
สมรส  ซึ่งสิทธิความเป็นมารดาบิดาทางกฎหมายจึงถูกพิจารณาภายใต้เง่ือนไขที่สำคัญ ๒ 
ประการคือ 
 

 
๑๔ ข่าวหน้า ๑, “ศาลสั่งน้องคาร์เมน เด็กอุ้มบุญฯ บุตรคู่รักชายมะกัน”, นสพ.เดลินิวส์, ฉบับท่ี 

๒๔,๓๐๓ วันพุธท่ี ๒๗ เม.ย. ๕๙, หน้า ๑, ๑๖. 
 ๑๕ ชาติชาย อัครวิบูลย์ และสมบูรณ์ ชัยเดชสุริยะ, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วยครอบครัว, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จรัลสนิทวงศ์, ๒๕๒๕), หน้า ๓๒๐. 
 ๑๖ อ้างแล้ว. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วยครอบครัว, หน้า 
๓๒๒. 



๑๖๕ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

 ก. กรณีการรับเด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๑๕๔๘ ว่า “บิดาจะ
จดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของเด็กและมารดาเด็ก 
ในกรณีที่เด็กและมารดาเด็กไม่คัดค้านว่าผู้ขอจดทะเบียนมิใช่บิดา  ถ้ามีการคัดค้านเช่นน้ัน  การ
จดทะเบียนว่าเป็นบุตรต้องมีคำพิพากษาของศาล”๑๗  โดยการจดทะเบียนรับบุตรน้ีเกิดขึ้นใน
กรณีที่นาย ก. สมรสกับนาง ข. แต่ไปมีบุตรนอกสมรสกับนาง ค. ดังน้ัน ถ้านาย ก. จะจด
ทะเบียนรับบุตรทางชีววิทยาของตนที่เกิดขึ้นกับนาง ค. นาย ก. ไม่จำเป็นต้องได้รับความ
ยินยอมจากนาง ข. แต่ต้องได้รับความยินยอมจาก นาง ค. ที่เป็นมารดาของเด็กก่อน 
 ข. กรณีจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมท่ีไม่ได้รับการยินยอม ตามมาตรา ๑๕๔๘ ว่า 
“ในกรณีที่เด็กและมารดาเด็กคัดค้านว่าผู้ขอจดทะเบียนไม่ใช่บิดา หรือไม่ให้ความยินยอม 
หรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ การจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องมีคำพิพากษาของศาล”๑๘ กรณี
น้ีการจดทะเบียนเป็นเรื่องของรับเป็นบุตรทางกฎหมายน้ันของบิดาทางชีววิทยาของเด็กอาจ
นำมาปรับใช้ในกรณีการรับต้ังครรภ์ได้  แต่ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความยินยอมของมารดา  เพราะผู้ที่
สามารถคัดค้านได้คือมารดาของเด็กเท่าน้ัน ดังน้ัน ในการร่างสัญญาการอุ้มบุญจึงเป็นการเพิก
ถอนสิทธิความเป็นมารดาของผู้รับอุ้มบุญ ซึ่งตามมาตรา ๑๕๔๘ บิดายังสามารถยื่นขอจด
ทะเบียนรับรองบุตรชอบตามกฎหมายจากหญิงรับอุ้มบุญโดยอ้างความเป็นบิดาทางชีววิทยา  
และยังได้รับสิทธิและหน้าที่ของบิดาตามกฎหมายตามที่ต้องการโดยปรากฏอยู่ในมาตรา ๑๕๕๙ 
ซึ่งระบุว่าการจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรแล้วจะเพิกถอนมิได้๑๙ 
 เมื่อพิจารณาจากกฎหมายดังที่ว่ามานี้จะพบว่า การเป็นมารดาบิดาน้ันถือเอาจาก
ลักษณะทางชีววิทยาเป็นหลักกล่าวคือ เด็กทารกถือกำเนิดขึ้นมาจากการรวมกันของเช้ืออสุจิ
จากบิดา และไข่จากมารดา  ซึ่งต่างเป็นเซลล์สืบพันธ์ุของมนุษย์ (Gametes) เป็นการเร่ิมต้น
ชีวิตใหม่ที่ก่อกำเนิดภายในครรภ์มารดา  โดยลักษณะการศึกษาทางชีววิทยาเก่ียวกับระบบการ
สืบพันธ์ุและให้กำเนิดบุตรที่ลึกซึ้งมากขึ้น  รวมไปถึงความเข้าใจในกลไกทางชีวเคมี และ
เทคโนโลยีชีวภาพอ่ืนๆ โดยแนวคิดทางชีววิทยาน้ันถูกนำมาใช้เก่ียวกับครอบครัว เมื่อยังไม่
สามารถหาเกณฑ์ตัดสินได้ว่า ใครคือบิดามารดาของเด็ก  ดังกรณีของเบบ้ี เอ็ม (Baby M) และ
คดีน้องคาร์เมน เมื่อพิจารณาจากการเรียกร้องเราจะพบปัญหาว่าหลายคนต้องการจะอ้างความ

 

 ๑๗ อ้าวแล้ว. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วยครอบครัว, หน้า 
๓๔๓-๓๔๔. 
 ๑๘ ชาติชาย อัครวิบูลย์ และสมบูรณ์ ชัยเดชสุริยะ, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วยครอบครัว, หน้า ๓๔๓-๓๔๔. 
 ๑๙ ประสพสุข บุญเดช, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว, 
(กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๒๕), หน้า ๓๔๖. 
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เป็นพ่อแม่เด็ก  และปัจจัยทางชีววิทยาช่วยให้เราเข้าใจได้ดีสุดถึงการเป็นพ่อแม่ เช่นกรณีเบบ้ี 
เอ็ม  อย่างไรก็ตาม ภาวะน้ีอาจจะซับซ้อนย่ิงขึ้น ในปี ค.ศ.๒๐๐๑ นักวิทยาศาสตร์ประกาศว่า 
พวกเขาได้สร้างเด็กขึ้นจากแม่สองคนทางพันธุกรรมหมอได้นำไข่ใบหน่ึงจากแม่ผู้มีข้อบกพร่อง
ในไข่ของเธอทำให้ไม่สามารถมีลูกได้  และนำเอาไข่จากผู้หญิงคนที่สองที่มีสุขภาพดีกว่ามา
แทรกในไข่ของหญิงที่มีบุตรยาก จากน้ันก็นำสเปิร์มมาผสมและฉีดเข้าไปในเพ่ือนของเธอให้
ต้ังครรภ์ให้  กรณีน้ีเด็กถือว่ามีผลทางชีววิทยาถึง ๔ ครอบครัวซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาในอนาคตถึง
สิทธิในการเป็นพ่อแม่๒๐ 
 แต่ประเด็นปัญหาสืบเน่ืองจากการพิจารณาเร่ืองน้ี อาจต้องเข้าใจธรรมชาติของ
การกำเนิดน้ีจึงมีประเด็นที่ถูกพิจารณาว่าเป็นปัญหา ดังน้ี 
 ๑) ปัญหาเรื่องโลกทัศน์แบบเพศชาย  โดยปัญหาของการตกลงสัญญาจ้างต้ังครรภ์
น้ันเอ้ือประโยชน์ให้กับบิดาทางชีววิทยามากกว่ามารดาทางชีววิทยา เป็นทัศนะที่แสดงให้เห็น
ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ ก่อให้เกิดโลกทัศน์แบบเพศชายในการให้กำเนิดบุตรที่ต่างไปจาก
เพศหญิง  เพราะการจ้างน้ันไม่ได้สนใจต่อภาวะจิตใจของหญิงรับต้ังครรภ์ที่มีต่อบุตรของเธอ
ตลอดระยะเวลา ๙ เดือน ทำให้หลายรายปฏิเสธจะให้บุตรกับบิดามารดาที่ว่าจ้าง  ซึ่งการ
ละเลยน้ีมีนักปรัชญาสตรีนิยมบางคนมองว่าเป็นมุมมองแบบชายเป็นจุดศูนย์กลาง (A Male-
Centered Perspective)  โดยแนวคิดที่ว่าผู้ชายเป็นบิดาที่แท้จริงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการมืองว่า
มีเมล็ดพันธ์ุมาจากร่างกายของเขาหรือเปล่า ซึ่งเป็นมุมมองแบบฝ่ายชายที่ช้ีให้ดูว่าเด็กน้ันเติบโต
จากเมล็ดพันธ์ุ๒๑  ซึ่งแนวคิดเรื่องโลกทัศน์แบบเพศชายนี้ทำให้สร้างเง่ือนไขในสัญญาให้ฝ่าย
หญิงอุ้มบุญเพิกถอนและส่งมอบเด็กให้กับคู่สมรสโดยเร็วที่สุด เป็นการแสดงออกถึงการไม่ใส่ใจ
ต่อความผูกพันระหว่างหญิงอุ้มบุญที่มีต่อบุตรในครรภ์  ซึ่งแนวคิดน้ีปรากฏในสัญญารับจ้าง
ต้ังครรภ์ คือถ้าหญิงรับจ้างต้ังครรภ์ปฏิเสธที่จะมอบเด็ก เขาจะนำเธอไปข้ึนศาล และฟ้อง
เรียกร้องความเสียหายจนกว่าเธอจะหมดตัว เพราะเขาถือว่าสัญญาต้องเป็นสัญญา๒๒ 
 ๒) ปัญหาเรื่องโลกทัศน์แบบเพศหญิง เป็นการช้ีให้เห็นผ่านมุมมองของความรู้สึก
ทุกข์ทรมานใจอันเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมารดาและเด็ก เพราะตลอดชีวิตของผู้หญิงน้ัน  
ไม่ใช่เพียงการต้ังครรภ์เท่าน้ัน  แต่ความคิดเก่ียวกับบทบาทการให้กำเนิดแตกต่างจากผู้ชาย 
โดยความสัมพันธ์น้ันดำรงอยู่ระหว่างมารดากับบุตร  ฉะน้ัน เราจึงไม่อาจเข้าใจได้ว่าการพลักดัน

 

 ๒๐ Austin, Michael W., Conceptions of parenthood : ethics and the family, 
pp.4-5. 
 ๒๑ Edgar Page, Taking Surrogay Seriously in Philosophical Ethical in 
Reproductive Medicine, (UK : Manchester University Press,1990), p.62. 
 ๒๒ Ibid., pp. 53-54. 
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ให้หญิงอุ้มบุญทอดทิ้งเด็กเป็นผลแค่เพียงช่ัวคราว แล้วจะหายไปได้เอง ดังข้อความสัมภาษณ์
หญิงรับต้ังครรภ์คนหน่ึง หลังจากเธอมอบเด็กให้แก่ผู้ว่าจ้างไปนานนับปี  เธอก็ยังคงตกอยู่ใน
ความทุกข์ทรมานกับความรู้สึกเศร้าเสียใจต่อการรับต้ังครรภ์ที่ต้องยกบุตรให้กับผู้อ่ืน  โดยเธอ
กล่าวว่า “ฉันเช่ือมั่นว่า ฉันกำลังจะตาย  ฉันรู้สึกป่วยไข้และไม่มีความสุขตลอดเวลา”๒๓ 
 สรุป เมื่อพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางด้านชีววิทยากระหว่างบิดามารดาและ
บุตรในทางกฎหมายที่ถือเอาตามโลกทัศน์แบบชายอาจจะได้ข้อสรุปตามหลักกฎหมายที่ว่า  แต่
อย่าลืมโลกทัศน์แบบหญิงที่ว่าเราควรยอมรับความเป็นมารดาทางชีววิทยาจากการเป็นเจ้าของ
ไข่เท่าเทียมกับความเป็นมารดาของหญิงอุ้มบุญ เพราะทั้งคู่ล้วนมีความสัมพันธ์กับเด็กทั้งสิ้น 
 ข) ปัญหาเรื่องความชอบธรรมของสัญญารับจ้างอุ้มบุญ  คำว่า สัญญา คือ การ
ที่บุคคลสองฝ่ายแสดงเจตนาทำนิติกรรมคำเสนอคำสนองรับ มีความประสงค์ตกลงตรงกัน และ
ร่วมใจกันในอันที่จะก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหน่ึงเกิดขึ้น๒๔ ส่วนอีกอย่างสัญญา คือ 
นิติกรรมหลายฝ่ายเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลต้ังแต่สองฝ่ายขึ้นไป  อันต่างกับนิติ
กรรมฝ่ายเดียว ซึ่งเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลฝ่ายเดียว  การแสดงเจตนาของบุคคล
ต้ังแต่สองฝ่ายขึ้นไปน้ัน  แต่ละฝ่ายอาจเป็นบุคคลเดียวหรือหลายคนรวมเป็นฝ่ายเดียวกันก็ได้๒๕ 
ในกรณีที่ประเทศไทยมีการนำเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุมารักษาคู่สมรสที่มีบุตรยากต้ังแต่ปี 
พ.ศ.๒๕๒๙ แต่ก็เป็นไปในลักษณะที่แต่ละแห่งทำไปตามความเหมาะสมของตนเองจนกระทั่งปี 
พ.ศ.๒๕๔๐ แพทยสภาได้ประกาศมาตรฐานการให้บริการเก่ียวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๔ ตอน ๑๒๓ง. เมื่อ
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๐ กำหนดให้การให้บริการด้านน้ีต้อง ทีมแพทย์  นักวิทยาศาสตร์ 
พยาบาล สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้มาตรฐาน  และการรักษาต้องเป็นไปตาม
หลักวิชาการ  และข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ ต้องมีกรรมการควบคุมคุณภาพและจริยธรรม บันทึก
ทางการแพทย์  และที่สำคัญต้องมีใบยินยอมและแบบคำอธิบายให้คู่สมรสทำความเข้าใจ  และ
ลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งน้ีกำหนดให้ราชวิทยาลัยสูติแพทย์แห่งประเทศไทย  เป็นผู้กำกับดูแล
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศฉบับน้ี  สถาบันที่ต้องการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธ์ุ  จะต้องย่ืนคำขอหนังสือรับรองต่อราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  
ซึ่งจะส่งกรรมการไปตรวจเย่ียมสถาบันดังกล่าว  หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่

 

 ๒๓ Ibid., p. 54. 
 ๒๔ เสรีย์ ปราโมช, ประมวลแพ่งและพาฌิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม ๑ (ภาค๑-๒), 
(กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗), หน้า ๓๓๖. 
 ๒๕ ศักด์ิ สนองชาติ, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและ
สัญญา, พิมพ์คร้ังท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณาการ, ๒๕๔๗), หน้า ๓๓๓. 
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แพทยสภากำหนด  ก็จะได้รับหนังสือรับรองมีกำหนดวาระ ๒ ปี และในแต่ละปีสถาบันที่ได้รับ
การรับรองจะต้องรายงานข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการต่อราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศ
ไทยตามแบบที่กำหนดไว้  ในปัจจุบันมีสถาบันที่ได้รับการรับรองทั้งสิ้น ๒๗ แห่ง๒๖ 
 แต่ก็อาจยังมีการพิจารณาในแง่ปัญหาทางกฎหมายคือเด็กที่เกิดมาควรจะถือว่า
เป็นบุตรของใคร  ระหว่างชายหญิงที่เป็นเจ้าของอสุจิและไข่หรือหญิงที่รับต้ังครรภ์  เมื่อมีการ
ร่างจ้างกันด้วยแล้วจะถือว่าเป็นสัญญาอะไร  เพราะโดยปกติแล้วการจ้างบุคคลใดก็ตามให้
กระทำการใด  โดยคำนึงถึงผลสำเร็จของงานเรียกกันในทางกฎหมายว่าเป็นสัญญาจ้างทำของ๒๗ 
แต่กรณีน้ีดูเหมือนว่าจะพิจารณาการจ้างทำงานไม่ได้ เน่ืองจากการต้ังครรภ์เป็นเร่ืองธรรมชาติที่
ต้องคำนึงถึงชีวิตและจิตใจระหว่างการต้ังครรภ์ด้วย  และสัญญาว่าจ้างดังกล่าวมีผลในทาง
กฎหมายหรือไม่และเด็กที่เกิดมาควรเป็นบุตรของใคร  และมีความเห็นของนักกฎหมายทางด้าน
ตุลาการเห็นว่าการรับจ้างต้ังครรภ์แทน  น่าจะถือว่าสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๐ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เพราะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน  เน่ืองจากการต้ังครรภ์ทำให้ลดศักด์ิศรีแห่งความเป็นแม่ของหญิงน้ันลงอย่างสิ้นเชิง  
คงเหลือแต่ความเป็นโรงงานผลิตมนุษย์  อีกทั้งยังเป็นการทำลายระบบครอบครัวที่มีการสืบ
สายโลหิตและเผ่าพันธ์ุที่ชัดเจน ส่วนประเด็นที่ว่าเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนควรจะเป็นบุตร
ของใคร  วิเคราะห์ในแง่มุมกฎหมายแล้วเด็กน้ันจะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิง
ผู้ให้กำเนิด  ชายหญิงที่เป็นเจ้าของอสุจิและไข่ย่อมไม่อาจท่ีจะอ้างตนเป็นบิดาและมารดาโดย
ชอบด้วยกฎหมายได้  แม้ว่าจะเป็นบิดามารดาทางสายเลือดก็ตาม  เว้นแต่จะขอจดทะเบียนรับ
เด็กเป็นบุตรบุญธรรม๒๘ 
 ประเด็นปัญหาทางด้านสัญญาการรับอุ้มบุญ คือ 
 ก. ฝ่ายที่เห็นว่าสัญญาการรับอุ้มบุญมีวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน  เพราะเท่ากับว่าเป็นการซื้อขายแลกเปล่ียนเด็ก เป็นการเช่ามดลูก
และเน้ือตัวร่างกายของหญิงผู้รับต้ังครรภ์แทน ทำให้ศักด์ิศรีความเป็นแม่ลดลงคงเหลือแค่ความ

 

 ๒๖ สมบูรณ์ คุณาธิคม, ภาวะมีบุตรยาก และเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ, หน้า ๑๙๔-๑๙๕. 
 ๒๗ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๗ อันว่าจ้างทำของน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคล
คนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับต้าง ตกลงจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหน่ึง เรียกว่า ผู้ว่าจ้าง 
และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการท่ีทำนั้น. 
 ๒๘ วิชา มหาคุณ, “จริยธรรมและกฎหมายกับการกำเนิดมนุษย์โดยเทคโนโลยี แผนใหม่”, 
วารสารกฎหมาย, หน้า ๑๗-๑๙. 
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เป็นโรงงานผลิตมนุษย์ ซึ่งยังคงเป็นปัญหาทั้งด้านกฎหมาย ด้านจริยธรรม ด้านสังคม จึงไม่
สามารถบังคับใช้สัญญารับต้ังครรภ์แทนได้ สัญญาเป็นโมฆะ๒๙ 
 ข. ฝ่ายที่ เห็นว่าสัญญาการรับอุ้มบุญน้ันมีวัตถุประสงค์ที่ ไม่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  เพราะไม่ถือเป็นสัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยนเด็กโดยแท้  
เพราะผู้ขอให้ต้ังครรภ์แทนมีส่วนได้ส่วนเสียกับเด็กที่เกิดจากการต้ังครรภ์แทน  เช่น มีความ
เก่ียวข้องทางพันธุกรรมกับเด็ก หรือเป็นเจ้าของเช้ือที่ใช้ในการผสมเทียม และยังมีเรื่องสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล เช่น  สิทธิในการสืบพันธ์ุ (Procreative Rights) อัตภาพของบุคคล 
(Personal Autonomy) และสิทธิในความเป็นส่วนตัว (Right to Privacy) และเห็นว่าคนที่มี
ร่างกายพร้อมเขาก็ควรรับจ้างต้ังครรภ์ได้  เพ่ือให้คนที่อยากมีบุตรได้สมหวัง และให้พ่อแม่
เจ้าของเชื้อเป็นพ่อแม่ที่ถูกต้อง  จะได้ไม่ส่งผลเสียทั้งในเรื่องของการรับมรดก  และสัญญารับ
ต้ังครรภ์แทนเป็นสัญญาที่ ไม่มี วัตถุประสงค์ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน  เพราะ
วัตถุประสงค์ของสัญญาดังกล่าวน้ีเป็นไปเพ่ือช่วยเหลือคู่สมรสที่มีบุตรยากให้มีบุตรไว้สืบสกุล
โดยที่ผู้รับต้ังครรภ์แทนเป็นแต่เพียงผู้ให้การเลี้ยงดูทารกในครรภ์ให้เจริญเติบโตเท่าน้ัน  ซึ่ง
เปรียบเหมือนการรับเลี้ยงดูเด็กตามธรรมดาทั่วไป  ดังน้ัน สัญญารับต้ังครรภ์แทนจึงเป็นสัญญา
ที่สมบูรณ์และบังคับได้ตามกฎหมาย๓๐ 
 สรุป ปัญหาทางด้านกฎหมายมี ๒ อย่างคือ ๑. ปัญหาทางด้านสิทธิ ซึ่งพิจารณา
บนฐานการสิทธิการเป็นพ่อแม่ที่ไม่อาจพิจารณาได้จากโลกทัศน์แบบชายที่ไม่สนใจพิจารณาโลก
ทัศน์แบบหญิงที่มองความสัมพันธ์ระหว่างแม่อุ้มบุญกับเด็กด้วย ๒. ปัญหาด้านสัญญา โดย
สัญญาในประเทศไทยน้ันยังไม่มีชัดเจน  แต่เมื่อมีการอุ้มบุญเกิดขึ้น การร่างสัญญาในลักษณะ
ดังกล่าวจึงเกิดข้อโต้แย้งกันระหว่างการทำธุรกิจกับความจำเป็นจริงๆ ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีจะได้
พิจารณาต่อไป 
 ๓.๓.๒  ปัญหาทางการแพทย์   
 ปัญหาทางจริยธรรมน้ันถูกพิจารณาผ่านการปฏิบัติตนของผู้เก่ียวข้องว่าผิดต่อกฎ
ทางธรรมชาติเรื่องการกำเนิดชีวิตหรือไม่ ซึ่งเก่ียวข้องกับปัญหาทางการแพทย์คือ  การกำเนิด
ชีวิตของทารกในครรภ์๓๑ โดยการแพทย์แผนปัจจุบัน กล่าวถึงองค์ประกอบในการเกิดของทารก

 

 ๒๙ วิชา มหาคุณ, “จริยธรรมและกฎหมายกับการกำเนิดมนุษย์โดยเทคโนโลยีแผนใหม่”, 
วารสารกฎหมาย ปีท่ี ๑๕, (๑ ธันวาคม ๒๕๓๗) : ๑๗-๑๘. 
 ๓๐ ประสบสุข บุญเดช, “มารดารับจ้างต้ังครรภ์”, ดุลพาห ฉบับท่ี ๓๕, (๑ มกราคม ๒๕๓๑) : 
๔๐. 

 ๓๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ธรรมานามัย, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (นนทบุรี: สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙), หน้า ๘๘. 



๑๗๐  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

ในครรภ์มารดาว่า มี ๒ องค์ ประกอบคือ มารดามีระดู ซึ่งหมายถึง มีการตกไข่หรือมารดาอยู่ใน
วัยที่สืบพันธ์ุได้ และการที่บิดามารดาอยู่ร่วมกัน ซึ่งหมายถึง การท่ีเช้ืออสุจิหรือสเปิร์มจากบิดา
เข้าไปผสมกับไข่ของมารดา  
 ในขณะที่พระพุทธศาสนา อธิบายการเกิดของทารกในครรภ์มารดาว่า ต้องมี
องค์ประกอบ ๓ ประการคือ บิดารมารดาอยู่ร่วมกัน มารดามีระดู และมีจิตหรือวิญญาณ 
(คันธัพพะ) มาปฏิสนธิในครรภ์มารดา๓๒  โดยจิตหรือวิญญาณที่จะเข้ามาปฏิสนธิ ต้องอาศัยจิต
ของบิดามารดาเป็นตัวชักนำให้เข้ามา กล่าวคือ ทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรม ที่บิดามารดาได้
กระทำมาในอดีต เป็นวิบากกรรมที่ติดอยู่ในจิตของบิดาและมารดาน้ัน ซึ่งจะชักนำให้จิตหรือ
วิญญาณพวกดียวกัน เข้ามาปฏิสนธิในครรภ์ของมารดา ถ้าบิดามารดาประกอบกุศลกรรมไว้ ก็
จะได้บุตรที่ดี มีร่างกายสมบูรณ์ มีสติปัญญาดีมาเกิด แต่ถ้ามารดาบิดาชอบทำบาป สร้าง
อกุศลกรรมบ่อยๆ ก็จะชักนำให้จิตหรือวิญญาณของคนไม่ดีมาเกิดเป็นบุตร 
 การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ตามแนวทางการแพทย์แผนปัจจุบันหรือแบบ
แผน คือ การปฏิสนธิและพัฒนาการของทารกในครรภ์ ดังน้ี 
 ก) การปฏิสนธิ เมื่อมารดามีการตกไข่เกิดขึ้นในวันที่ ๑๔ ของรอบเดือน ซึ่งเป็นไข่
ที่พร้อมจะผสมกับอสุจิ ภายในไข่มีโครโมโซมและยีนส์  ยีนส์จะทำหน้าที่สืบทอดลักษณะของ
บรรพบุรุษไปยังลูกหลาน เช่น สีผม ลักษณะหน้าตา ฯลฯ ยีนส์เหล่าน้ี อยู่ในโครโมโซม 
โครโมโซมจะมีจำนวน ๒๓ คู่ รวมทั้งโครโมโซม X  หรือ Y สำหรับบอกแพศ โดยไข่จะมี
โครโมโซมเป็น XX แต่อสุจิมีโครโมโซมเป็น XY ก่อนที่ไข่กับตัวอสุจิจะผสมกัน จะมีการลด
จำนวนลงเหลือครึ่งหน่ึงก่อน ภายหลังที่ผสมกันแล้วจึงรวมกลับมาเป็น ๒๒ คู่เท่าเดิม ถ้ารวม
เป็น ๒๒ XY บุตรจะเป็นเพศชาย ถ้ารวมเป็น ๒๒ XX บุตรจะเป็นเพศหญิง อสุจิเมื่อเข้าไปใน
ช่องคลอดแล้ว จะว่ายทวนน้ำขึ้นไปในโพรงมดลูกและปีกมดลูก แล้วผสมกับไข่ โดยอสุจิ ๑ ตัว 
จะใช้หัวไชทะลุเย่ือหุ้มไข่เข้าไป และทิ้งหางไว้ภายนอกไข่ ไข่ที่ผสมแล้วน้ี เรียกว่า “ไซโกต 
(zygote)” ซึ่งจะลอยกลับเข้าไปในโพรงมดลูกและมีการแบ่งตัวเพ่ือเพ่ิมจำนวนเซล ตัวอ่อนมี
ลักษณะกลมและตัน คล้ายผลน้อยหน่าที่เรียกว่า โมรูลา (morula) จากน้ัน จึงเปลี่ยนแปลง
รูปร่างเป็น บลาสโตซิสท์ (blastocysts) ซึ่งมีลักษณะกลม มช่ีองกลวงภายใน และพร้อมที่จะฝัง
ตัวในเย่ือบุมดลูก ประมาณวันที่ ๗ หลังจากปฏิสนธิ ไข่จะฝังตัวในเย่ือบุมดลูกที่มีการหนาตัวขึ้น
มากจากการที่มีเส้นเลือดเพ่ิมขึ้น  บริเวณที่ไซโกตจะฝังตัว มักเป็นด้านหลังของโพรงมดลูกหรือ

 

 ๓๒ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๑๑/๕๑๔. 



๑๗๑ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

ด้านหน้าตอนบน ขณะที่ไข่ฝังตัวลงในเย่ือบุมดลูก อาจจะมีโลหิตออกโดยไม่ปวดท้องและจะ
หายไปเองภายใน ๑-๒ วัน๓๓ 
 ในส่วนพระพุทธศาสนาน้ัน  ปฏิสนธิมาจากจิต โดยจิตในที่น้ีก็คือวิญญาณ เพราะ
คำน้ีมีลักษณะเดียวกัน๓๔ และทำหน้าที่ เรียกว่า วิญญาณปวัตติ  หรือวิญญาณปวัตติอาการ คือ
อาการที่วิญญาณเป็นไป  ดังน้ี๓๕ 
  (๑)  ปฏิสนธิ  ทำหน้าที่สืบต่อภพใหม่ คือ เป็นตัวนำสัตว์ไปเกิดตามอำนาจกรรม 
 (๒)  ภวังคะ  ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบภพ คือ เกิดเมื่อปฏิสนธิวิญญาณทำหน้าที่
เสร็จ  ภวังควิญญาณเป็นผลของกรรม  แต่ไม่มีความคิดเกิดขึ้นในช่วงน้ี  เหมือนตอนหลับแล้ว
ไม่ฝัน 
 (๓)  อาวัชชนะ  ทำหน้าที่คำนึงถึงอารมณ์ใหม่ คือ เมื่อสามารถรับอารมณ์ได้  ภวัง
คะวิญญาณจะดับไป แล้วการรับรู้รูป  จนเกิดการคิดถึงอารมณ์น้ันได้ 
 (๔)  ทัสสนะ  ทำหน้าที่เห็นรูป  ได้แก่  จักขุวิญญาณ 
 (๕)  สวนะ  ทำหน้าที่ได้ยินเสียง  ได้แก่  โสตวิญญาณ 
 (๖)  ฆายนะ  ทำหน้าที่รู้กลิ่น  ได้แก่  ฆานวิญญาณ 
 (๗)  สายนะ  ทำหน้าที่ลิ้มรส  ได้แก่ชิวหาวิญญาณ 
 (๘)  ผุสนะ  ทำหน้าที่ถูกต้องโผฏฐัพพะ  ได้แก่  กายวิญญาณ 
 (๙)  สัมปฏิจฉนะ  ทำหน้าที่รับอารมณ์ คือ เมื่อมีการรับรู้  ใจจะเป็นตัวรับอารมณ์
ที่ดี  ไม่ดี  แล้วเก็บผลที่ดี  ไม่ดีไว้ 
 (๑๐)  สันตีรณะ  ทำหน้าที่พิจารณาอารมณ์ คือ  ใจจะสร้างความรู้สึกชอบ  ไม่
ชอบ  เฉย ๆ  ต่ออารมณ์ที่รับไว้น้ัน 
 (๑๑)  โวฏฐัพพะ  ทำหน้าที่ตัดสินอารมณ์  คือ  ใจที่วิเคราะห์การกระทำด้วยใจ
เป็นกลาง เป็นวิญญาณที่พิจารณาตัดสินการกระทำ 
 (๑๒)  ชวนะ  ทำหน้าที่แล่นเสพอารมณ์  อันเป็นช่วงที่ทำกรรม คือ  วิญญาณที่
แล่นไปในทวารทั้ง ๖  เป็นผลที่เกิดขึ้น คือ เป็นผลที่ดี (กุศล)  ไม่ดี (อกุศล)  เป็นเพียงการ
กระทำ (กิริยา) 

 

 ๓๓ ดูรายละเอียดใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ธรรมานามัย, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, หน้า ๘๙-
๙๓. 
 ๓๔ อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๒๑/๒๙. 
 ๓๕ พระพุทธโฆสาจารย์,  วิสุทธิมรรค แปล ภาค ๓ ตอน ๑ ,  พิมพ์คร้ังท่ี ๗ , แปลโดย 
คณาจารย์มหามกุฏราชวิทยาลัย,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐),  หน้า ๕๘-
๖๕. 



๑๗๒  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

 (๑๓)  ตทาลัมพนะ  ทำหน้าที่รับอารมณ์ต่อจากชวนะก่อนตกภวังค์  คือ การเกาะ
เก่ียวอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึงเป็นใหญ่  วิญญาณอาศัยอารมณ์น้ันเป็นไป 
 (๑๔)  จุติ  ทำหน้าที่เคลื่อนจากภพปัจจุบัน  คือ  เป็นภวังคจิตดวงสุดท้ายก่อน
ตาย  ที่จะเคลื่อนไปเกิดใหม่ 
 สรุป องค์ประกอบของปฏิสนธิในการแพทย์กับพระพุทธศาสนาจึงให้ความหมาย
ของการปฏิสนธิต่างกัน เพราะการแพทย์ไม่ได้สนใจเรื่องปฏิสนธิจิต เน่ืองจากเกินความสามารถ
ที่จะพิสูจน์ได้  
 ข) พัฒนาการของทารกในครรภ์ การเปลี่ยนแปลงของทารกในครรภ์ ต้ังแต่
ปฏิสนธิจนกระทั่งคลอดมีดังน้ี 
 (๑) เมื่ออายุครรภ์ ๑ เดือน  
 ใน ๒ สัปดาห์แรก มีการปฏิสนธิและเกิดการฝังตัวของไข่ ซึ่งอยู่ในระยะบลาสโต
ซิสท์ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเซลที่จะเจริญเป็นทารก (inner cell mass) ล้อมรอบด้วยเซลที่จะ
เจริญเป็นรก (trophoblast หรือ โทรโฟบลาสท์) โทรโฟบลาสท์น้ี จะเจริญไปเป็นสายสะดือ
และรกที่ฝังตัวติดแน่นกับมดลูก ส่วนกลุ่มเซลท่ีจะเจริญไปเป็นทารก จะมีการสร้างถุงน้ำคร่ำ 
(amnion) เพ่ือรองรับตัวอ่อน สร้างถุงไข่แดง (yolk sac) และถุงโคเรียน (chorion) หุ้มรอบถุง
น้ำคร่ำและไข่แดง 
 ในสัปดาห์ที่ ๓ เน้ือเย่ือที่ผิวของถุงน้ำคร่ำด้านที่ติดกับถุงไข่แดงที่เรียกว่า ขั้วตัว
อ่อน (embryonic disc) จะเจริญเติบโตต่อไปเป็นทารก โดยแบ่งเน้ือเย่ือเป็น ๓ ช้ัน ได้แก่ 
ช้ันนอก (ectoderm) ช้ันกลาง (mesoderm) และชั้นใน (endoderm) ในระยะแรกของ
สัปดาห์ที่ ๓ เน้ือเย่ือช้ันนอกจะหนาและยาวขึ้น และจะเจริญไปเป็นส่วนของเส้นประสาทและ
ระบบประสาทของทารก ผิวหนัง ผม ขน เล็บ ต่อมน้ำลายต่อไป เน้ือเย่ือช้ันในจะมีการเจริญขึ้น 
มีลักษณะคล้ายท่อติดต่อกับถุงรังไข่ ซึ่งท่อน้ีจะเจริญไปเป็นระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดิน
หายใจ กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ต่อมไทรอยด์ และต่อมไทมัสต่อไป ส่วนเน้ือเย่ือช้ันกลาง 
จะเจริญไปเป็นระบบหลอดเลือดและหัวใจ ซึ่งเป็นระบบแรกที่เกิดขึ้นในร่างกาย  โดยหัวใจ
เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ ๓ นอกจากนั้น เน้ือเย่ือช้ันกลางน้ี ยังเจริญไปเป็นระบบกระดูก 
กล้ามเน้ือ กระดูกอ่อน ไต รังไข่ และท่อน้ำเหลืองด้วย  
 ในสัปดาห์ที่ ๔  ตัวอ่อนเกิดการงอตัวมากข้ึน โดยโค้งคล้ายรูปตัวซี เกิดตุ่มแขน ขา 
และมีการเจริญของตา หู ปาก คอหอย หลอดอาหาร หลอดลม หลอดเลือด ทวารหนัก สาย
สะดือ และเย่ือหุ้มอวัยวะภายในต่างๆ  
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 (๒) เมื่ออายุครรภ์ ๒ เดือน (๕-๘ สัปดาห์) เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ ๘ ตัวอ่อนจะมี
ความยาวประมาณ ๒.๕-๓ ซม. หนัก ๓ กรัม มีการสร้างกระดูกกระโหลกศีรษะและขากรรไกร 
ใบหน้าจะมีลักษณะชัดเจนมากข้ึน มีส่วนของตา หู จมูก แขนละขา ชัดเจน น้ิวมือและน้ิวเท้า
แยกจากกันชัดเจน รวมท้ังหัวใจ มีการแบ่งห้องเรียบร้อยแล้ว มีการแยกระบบทางเดินอาหาร
และลำไส้ ทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธ์ุ มีการแยกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะออก
จากทวารหนัก จากเดิมที่รวมอยู่ในท่อเดียวกัน เริ่มมีการสร้างอวัยวะสืบพันธ์ุภายนอก แต่ยัง
แยกเพศไม่ได้ สายสะดือเจริญสมบูรณ์ขึ้น โดยมีระบบการไหลเวียนเลือดผ่านสายสะดือ กระดูก
ยาวเริ่มมีการเจริญและกล้ามเน้ือมัดใหญ่เริ่มมีการหดตัว ทารกสามารถเคลื่อนไหวได้ 
 (๓) เมื่ออายุครรภ์ได้ ๓ เดือน (๙-๑๒ สัปดาห์) เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ ๑๒ ทารกจะมี
ลำตัวยาว ๘ ซม. หนัก ๔๕ กรัม ใบหน้าจะมีลักษณะชัดเจนมากขึ้น แขนและขายาว มีน้ิวมือ 
น้ิวเท้า และเล็บอ่อนๆ เริ่มแยกเพศได้จากอวัยวะสืบพันธ์ภายนอก มีการเคลื่อนไหวร่างกาย 
และมีการสร้างกระดูกบางชิ้น เริ่มมีการสร้างเลือดจากตับ ระบบหมุนเวียนโลหิตและอวัยวะ
ภายในมีโครงสร้างที่สมบูรณ์และเร่ิมทำงานได้แล้ว 
 (๔) เมื่ออายุครรภ์ได้ ๔ เดือน (๑๓-๑๖ สัปดาห์) เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ ๑๖ ลำตัว
ยาว ๑๖ ซม. และหนัก ๑๒๐ กรัม มีการสร้างขนอ่อนโดยเฉพาะบริเวณศีรษะ ผิวหนังบาง 
มองเห็นเส้นเลือดชัดเจน มีการสร้างเซลกล้ามเน้ือและเน้ือเย่ือมากข้ึน สามารถแยกเพศได้
ชัดเจน ลำไส้เริ่มมีขี้เทา มีการเคลื่อนไหวระบบหายใจ ทารกสามารถกลืนน้ำหล่อทารกได้ หัว
ใจเต้นเร็วเป็น ๒ เท่าของมารดา ช่องปากและจมูกมีเพดานก้ันสมบูรณ์ ทารกดูดน้ิวได้ และมี
การเคลื่อนไหวจนมารดาอาจรู้สึกได้ 
 (๕) เมื่ออายุครรภ์ได้ ๕ เดือน (๑๖-๒๐ สัปดาห์) เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่  ๒๐ ลำตัว
ยาว ๑๙ ซม. หนักประมาณ ๔๓๕-๔๖๐ กรัม เริ่มมีขนอ่อน เริ่มมีไขมันเคลือบที่ผิวหนัง มีผมบน
ศีรษะ  เริ่มมีการสร้างขนคิ้ว ขนตาและหัวนม เล็บยาวขึ้น ทารกด้ินจนมารดารู้สึกได้ ฟังเสียง
หัวใจผ่านทางผนังหน้าท้องมารดาได้ด้วยหูฟัง 
 (๖) เมื่ออายุครรภ์ได้ ๖ เดือน (๒๑-๒๔ สัปดาห์) เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ ๒๔ ลำตัว
ยาว ๒๘-๓๔ ซม. หนัก ๖๕๐-๘๒๐ กรัม ผมยาวขึ้น เริ่มมีขนตา ขนคิ้วชัดเจน ผิวหนังเห่ียว มี
พัฒนาการของกล้ามเน้ือแขน ขา เริ่มมีรีเฟลกซ์ของการกำมือ ถุงลมในปอดเริ่มทำงาน ทารก
อาจมีอาการสะอึกและไอได้ 
 (๗) เมื่ออายุครรภ์ได้ ๗ เดือน (๒๕-๒๘ สัปดาห์) เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ ๒๘ ลำตัว
ยาวประมาณ ๓๖ ซม. หนัก ๑,๑๐๐ กรัม เริ่มมีการสร้างไขมันช้ันใต้ผิวหนัง ผิวหนังยังคงมีสี
แดงและมีไขปกคลุม ระบบประสาทมีการเจริญสมบูรณ์ และสามารถสั่งงานร่างกายได้ ควบคุม
การเปิดปิดลูกตาได้ ถ้าทารกเป็นเพศชาย ลูกอัณฑะ จะเริ่มเคลื่อนลงถึงอัณฑะ ระบบหายใจ
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และระบบไหลเวียนเลือดพัฒนามากขึ้น เริ่มมีการแลกเปลี่ยนก๊าซได้ ทารกรู้สึกตัวมากขึ้นและ
สามารถตอบสนองในสิ่งที่รู้สึก เช่น สะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงดัง ฯลฯ ถ้าการต้ังครรภ์สิ้นสุดลง ทารก
มีโอกาสรอดชีวิต ถ้าได้รับการดูและอย่างใกล้ชิด 
 (๘) เมื่ออายุครรภ์ได้ ๘ เดือน (๒๙-๓๒ สัปดาห์) เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ ๓๒ ลำตัว
ยาว ๓๘-๔๓ ซม. หนัก ๒,๐๐๐ กรัม ซึ่งเกิดจากการเพ่ิมน้ำหนักของกล้ามเน้ือและไขมัน 
ผิวหนังเริ่มเต่งตึงมากขึ้น ขนอ่อนตามลำตัวน้อยลง กระดูกเจริญเติบโตเต็มที่ แต่ค่อนข้าง
อ่อนแอและงอ ระบบประสาทส่วนกลางเจริญเต็มที่ ทารกเริ่มสะสมเหล็ก แคลเซียม และ
ฟอสฟอรัส ในทารกเพศชาย อัณฑะจะเลื่อนลงมาอยู่ในถุงอัณฑะเรียบร้อย ทารกโตมากข้ึน จึง
มักจะด้ินและกลับตัว ถ้าการต้ังครรภ์สิ้นสุดในระยะน้ี ทารกมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น หากได้รับ
การดูแลอย่างดี 
 (๙) เมื่ออายุครรภ์ได้ ๙ เดือน (๓๓-๓๖ สัปดาห์) เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ ๓๖ ลำตัว
ยาวประมาณ ๔๔-๔๘ ซม. หนัก ๒,๒๐๐-๒,๗๕๐ กรัม ผิวหนังเต่งตึงมากขึ้น ขนอ่อนเริ่มหายไป 
ร่างกายและแขนขากลมกลึง เล็บมือ เล็บเท่างอกแล้ว ถ้ามารดาคลอดในระยะน้ี ทารกมีโอกาส
รอดชีวิตมากขึ้น หากได้รับการดูแลเป็นพิเศษเช่นกัน 
 (๑๐) เมื่ออายุครรภ์ได้ ๑๐ เดือน (๓๗-๔๐ สัปดาห์) เมื่อทารกอายุได้ ๓๘ สัปดาห์
หรือมากกว่า จะถือว่าเป็นทารกที่ครบกำหนด ลำตัวยาวประมาณ ๔๘-๕๒ ซม. หนัก ๓,๐๐๐-
๓,๕๐๐ กรัม ผิวหนังเป็นสีชมพู มีขนอ่อนที่หัวไหล่และแขน เล็บยาวพ้นปลายมือ เส้นผมที่
ศีรษะยาวประมาณ ๓-๔ ซม. กระโหลกศีรษะเจริญเติบโต เส้นรอบวงของศีรษะโตกว่ารอบอก 
ทารกเพศชาย อัณฑลงมาอยู่ในถุงอัณฑะ ทารกเพศหญิง แคมใหญ่จะมาแนบชิดกันทั้งสองข้าง 
ทารกจะร้องทันทีเมื่อคลอดและลืมตา มีการเคลื่อนไหวของแขน ขา และเท้า๓๖ 
 ในขณะที่การพัฒนาชีวิตในทางพระพุทธศาสนาเร่ิมจากการพัฒนาชีวิตผ่าน ๒ 
เกณฑ์ ตามรูปแบบของขันธ์ ๕ คือ 
 (๑) กาย  หรือ รูป (Corporeality) คือ กองรูป หรือส่วนที่ เป็นรูปธรรม  อัน
หมายถึง ร่างกายและสิ่งที่เกิดจากร่างกาย เช่น พฤติกรรมและคุณสมบัติต่างๆ เช่น เสียง สี 
กลิ่น รส เพศ เป็นต้น รูปขันธ์แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ (ก) มหาภูตรูป หมายถึง รูปใหญ่หรื
อรูปหลัก ประกอบด้วยธาตุ ๔ ได้แก่ ปฐวีธาตุคือธาตุดิน เป็นสภาพท่ีแผ่ไปหรือกินเน้ือที่ – 
อาโปธาตุคือธาตุน้ำ เป็นสภาที่ ดึงดูดซาบซึม - วาโยธาตุคือธาตุลม เป็นสภาพท่ีสั่นไหว - 
เตโชธาตุคือธาตุไฟ เป็นสภาพที่แผ่ความร้อน และ (ข) อุปทายรูป หมายถึง รูปอาศัยหรือรูปที่

 

 ๓๖ ดูรายละเอียดใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ธรรมานามัย, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, หน้า ๘๘-
๙๓. 
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แฝงอยู่ในรูปใหญ่น้ัน มี ๒๔ อย่าง ได้แก่ ปสาทรูป ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย, โคจรรูป (รูป
ที่เป็นอารมณ์ของอินทรีย์) ๔ คือ รูป เสียง กลิ่น รส  ความเป็นหญิง (อิตถินทรีย์) ความเป็นชาย 
(ปุริสินทรีย์) ที่ต้ังของจิต (หทัยวัตถุ) การแสดงให้รู้ความหมายด้วยกาย (กายวิญญัติ) การแสดง
ให้รู้ความหมายด้วยวาจา (วจีวิญญัติ) ชีวิตินทรีย์ ช่องว่าง (อากาศ) ความเบาของรูป (รูปสฺส ลหุ
ตา) ความอ่อนหยุ่นของรูป (รูปสฺส มุทุตา) ภาวะท่ีควรแก่การงานของรูป (รูปสฺส กมฺมญฺญตา) 
ความเจริญหรือขยายตัวของรูป (รูปสฺส อุปจย) การสืบต่อของรูป (รูปสฺส สนฺตติ) ความเสื่อมตัว 
(ชรตา) ความสลายตัว (อนิจฺจตา) และอาหาร (หมายถึงโอชะ)๓๗ ลักษณะของรูปน้ีมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยองค์ประกอบเหล่าน้ี  โดยขบวนการที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายถึงการพัฒนา
เป็นชีวิตโดยเริ่มจากรูปน้ีเป็นกลละ๓๘ก่อน  จากกลละเกิดเป็นอัพพุทะ๓๙ จากอัพพุทะเกิดเป็นเป
สิ (ช้ินเน้ือเล็ก) จากเปสิเกิดเป็นฆนะ (ก้อน) จากฆนะเกิดเป็นปุ่ม ๕ ปุ่ม๔๐ ต่อจากน้ัน ผม ขน
และเล็บจึงเกิดขึ้น  ส่วนมารดาของสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์น้ัน  บริโภคข้าวน้ำโภชนาหารอย่างใด  
สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดานั้น  ก็ยังอัตภาพให้เป็นไปในครรภ์ ด้วยข้าวน้ำโภชนาหารอย่างน้ัน๔๑ 
 มีคำอธิบายที่ชัดเจนย่ิงขึ้นต้นเหตุในการเกิดมนุษย์ว่า การปฏิสนธิจะเกิดขึ้นได้ ต้อง
มีความพร้อมด้วยบิดามารดา กับธาตุทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ ๒๐ อาโปธาตุ ๑๒ เตโชธาตุ ๔ และว
โยธาตุ ๖ ระคนผสมกันเข้า และอธิบายการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์มารดาไว้ ดังน้ี 
 สัปดาห์แรก เมื่อโลหิตบิดามารดาและธาตุทั้ง ๔ ผสมกันแล้ว ก็จะเกิดเป็นกลละรูป 
(ไซโกต) มีลักษณะเป็นหยาดน้ำใสเหมือนน้ำมันงา เปรียบได้กับเอาขนจามรีชุบน้ำมันงาแล้วสลัด
เสีย ๗ ครั้ง น้ำมันงาที่เหลือติดอยู่ปลายขนจามรี เป็นหยาดน้ำใสคล้ายชีวิตแรกเกิด ขนาด ๐.๒ 
มม. ซึ่งเปรียบเสมือนไซโกตนั่นเอง 
 สัปดาห์ที่ ๒ กลละรูปเปลี่ยนแปลงไปเป็นอัมพุทะรูป ซึ่งมีลักษณะเป็นฟอง สี
เหมือนน้ำล้างเน้ือ ระยะน้ีทางการแพทย์น่าจะเป็นบลาสดตซิสท์ ขนาด ๐.๕ มม. 
 สัปดาห์ที่ ๓ เป็นเปสิสัตตาหรูป มีลักษณะเป็นช้ินเน้ือเหลวๆ สีแดง ขนาด ๑.๕-๒ 
มม. 

 

 ๓๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับขยายความ, พิมพ์คร้ังท่ี ๔๐ , 
(กรุงเทพมหานคร : ผลิธัมม์, ๒๕๕๗) ,หน้า ๒๖. 
 ๓๘ กลละ หมายถึง รูปละเอียดมีลักษณะกลมใส ขนาดเท่าหยดน้ำมันท่ีติดอยู่บนขนแกะ  ซ่ึง
เหลือจากการสะบัด ๓ คร้ัง อ้างใน สํ.ส.อ. ๑/๒๓/๒๘๔, สํ.ฎีกา ๑/๒๓๕/๓๒๖. 
 ๓๙ อัพพุทะ หมายถึง รูปละเอียดท่ีเกิดถัดจากกลละนั้นไป ๗ วัน มีสีเหมือนน้ำล้างเนื้อ มี
ลักษณะเหมือนดีบุกเหลว อ้างใน สํ.ส.อ. ๑/๒๓๕/๒๘๕, สํ.ฎีกา ๑/๒๓๕/๓๒๖. 
 ๔๐ ปุ่ม ๕ ปุ่ม หมายถึง ในสัปดาห์ท่ี ๕ เกิดเป็น ๕ ปุ่ม คือ แขน ๒ เท้า ๒ ศรีษะ ๑ อ้างใน 
สํ.ส.อ. ๑/๒๓๕/๒๘๕. 
 ๔๑ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๓๕/๓๓๗-๓๓๘. 



๑๗๖  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

 สัปดาห์ที่ ๔ เป็นฆนรูป มีลักษณะเป็นก้อน สัณฐานดังไข่ไก่ มีขนาด ๒.๕ มม. 
 สัปดาห์ที่ ๕ เป็ นปัญจสาขา ได้แก่ ก้อนที่แตกออกมา ๕ ปุ่ม คือ ศีรษะ ๑ มือ ๒ 
เท้า ๒ 
 สัปดาห์ที่ ๖ เริ่มเกิดผม เล็บ และฟันตามลำดับ 
 เมื่อต้ังครรภ์ได้ ๑ เดือน ๑๒ วัน โลหิตบังเกิดเวียนเข้าเป็นตานกยูงที่หัวใจเป็น
เครื่องรับดวงจิต วิญญาณ ถ้าทารกเป็นเพศหญิง โลหิตจะเวียนซ้าย ถ้าเป็นเพศชาย โลหิตจะ
เวียนขวา 
 เมื่อต้ังครรภ์ได้ ๓ เดือน โลหิตจะแตกออกไปตามปัญจสาขา 
 เมื่อต้ังครรภ์ได้ ๔ เดือน มีอาการครบ ๓๒ ประการ โดยเกิดตาและหน้าผากก่อน 
ส่วนอ่ืนๆ จะเกิดขึ้นตามมา 
 เมื่อต้ังครรภ์ได้ ๕ เดือน มีจิตและเบญจขันธ์ รู้จักร้อนและเย็น เมื่อมารดากิน
อาหารเผ็ดร้อนเข้าไป ก็จะด้ินทุรนทุราย ขณะอยู่ในครรภ์มารดานั้น ทารกจะอยู่ในท่ายองๆ 
กอดเข่า กำมือไว้ใต้คาง หันหน้าเข้าสู่กระดูกสันหลังของมารดา หันหลังออกทางหน้าท้อง 
(นาภี) 
 ตัวอ่อนจะเจริญเติบโตขึ้นตามลำดับจนเป็นทารก แต่จะมีอวัยวะต่างๆ ครบถ้วน
หรือบกพร่องพิการ ก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่ติดตัวมาแต่อดีต 
 นอกจากน้ัน ในขณะต้ังครรภ์ ถ้ามารดาอยากกินอาหารที่เป็นเน้ือสัตว์หรืออาหาร
คาว ให้ทำนายว่า เป็นสัตว์นรกมาปฏิสนธิ ถ้ามารดาอยากกินอาหารที่มีรสเปรี้ยวและขม ให้
ทำนายว่า เป็นผู้ที่มาจากป่าหิมพานต์มาปฏิสนธิ ถ้ามารดาอยากกินน้ำผึ้ง น้ำอ้อย น้ำตาล ให้
ทำนายว่า เป็นเทวดาจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้ามารดาอยากกินผลไม้ ทำนายว่า เป็นสัตว์
ดิรัจฉานมาปฏิสนธิ ถ้ามารดาอยากกินดิน ทำนายว่า พรหมลงมาปฏิสนธิ ถ้ามารดาอยากกิน
ของเผ็ดร้อน ทำนายว่า มนุษย์มาปฏิสนธิ๔๒  
   ฉะน้ัน การกำเนิดมนุษย์จึงมีลักษณะการเจริญทางกายควบคู่กันไปกับอาหาร 
เพราะองค์ประกอบสำคัญของการเติบโตน้ันมาจากอาหาร และอาหารจะเป็นเครื่องระบุถึง
ความเป็นมนุษย์อีกที 
 (๒) นาม คือจิตและเจตสิก อันประกอบด้วย๔๓ 

 
๔๒ ดูรายละเอียดใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ธรรมานามัย, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, หน้า ๘๘-

๙๓. 
 ๔๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์
คร้ังท่ี ๓๐, (กรุงเทพมหานคร : ผลิธัมม์, ๒๕๕๘), หน้า ๑๖๒. 



๑๗๗ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

 - เวทนาขันธ์ (Feeling) คือ กองเวทนา ได้แก่ ส่วนที่เป็นการเสวยอารมณ์ แบ่ง
ออกเป็น ๓ ได้แก่ สุขเวทนา-รู้สึกดีใจ ทุกขเวทนา-รู้สึกเสียใจ และอทุกขมสุขเวทนา-รู้สึกไม่
เสียใจและไม่ดีใจ หรืออุเบกขาเวทนาคือ ความรู้สึกเฉยๆ อีกอย่างหน่ึง แบ่งเป็น ๕ ประเภทคือ 
สุข (ทางกาย) ทุกข์ (ทางกาย) โสมนัส (ดีใจ) โทมนัส (เสียใจ) อุเบกขา (เฉยๆ) แบ่งทางที่เกิด
เป็น ๖ คือ เวทนาเกิดจากสัมผัสทางจักขุ ทางโสตะ ทางฆานะ ทางชิวหา ทางกาย และทางมโน 
 - สัญญาขันธ์ (Perception) คือ กองสัญญา ส่วนที่เป็นความกำหนดหมายให้จำ
อารมณ์น้ันๆ ได้ ความกำหนดได้หมายรู้ในอารมณ์ ๖ เช่นว่า ขาว เขียว ดำ แดง เป็นต้น 
 - สังขารขันธ์ (Mental formation) คือ กองสังขาร ส่วนที่ เป็นความปรุงแต่ง  
สภาพที่ปรุงแต่งจิตให้ดีหรือช่ัวหรือเป็นกลางๆ คุณสมบัติต่างๆ ของจิต มีเจตนาเป็นตัวนำ ที่
ปรุงแต่งคุณภาพของจิต  ให้เป็นกุศล อกุศล อัพยากฤต 
 - วิญญาณขันธ์ (Consciousness) คือ กองวิญญาณ ส่วนที่เป็นความรู้แจ้งอารมณ์ 
ความรู้อารมณ์ทางอายตนะทั้ง ๖ มีการเห็น การได้ยิน เป็นต้น 
 การพัฒนาชีวิตในพระพุทธศาสนาเร่ิมต้นจากจิตและเจตสิก ในอัคคัญญสูตร
อธิบายพัฒนาการชีวิตดังน้ี 
 ขึ้นตอนที่ ๑ มีจิตกับเจตสิกเท่าน้ัน คือ สมัยน้ัน ทั่วทั้งจักรวาลน้ีแหละเป็นน้ำ
ทั้งน้ัน มืดมนอนธการ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ดวงดาวนักษัตรทั้งหลายยังไม่ปรากฏ กลางคืน 
กลางวันยังไม่ปรากฏ เดือนหน่ึง ครึ่งเดือน ฤดูและปีก็ยังไม่ปรากฏ หญิงชายก็ยังไม่ปรากฏ สัตว์
ทั้งหลายปรากฏช่ือแต่เพียงว่า “สัตว์” คืออาภัสสรพรหมลงมากินง้วนดิน  เมื่อน้ัน รัศมีที่ซ่าน
ออกจากร่างกายของสัตว์เหล่าน้ันก็หายไป เมื่อรัศมี ที่ซ่านออกจากร่างกายหายไป ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์ก็ปรากฏ เมื่อดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ปรากฏ ดวงดาวนักษัตรทั้งหลายก็ปรากฏ เมื่อ
ดวงดาวนักษัตรทั้งหลาย ปรากฏ กลางคืน กลางวันก็ปรากฏ เมื่อกลางคืน กลางวันปรากฏ 
เดือนหน่ึง ครึ่งเดือนก็ปรากฏ เมื่อเดือนหน่ึง ครึ่งเดือนปรากฏ ฤดูและปีก็ปรากฏ ด้วยเหตุ เพียง
เท่าน้ี โลกน้ี จึงได้กลับฟ้ืนขึ้นอีก 
 ขั้นตอนที่ ๒ เริ่มมีร่างกายหยาบ เมื่อสัตว์เหล่าน้ันเมื่อบริโภคง้วนดิน มีง้วนดินน้ัน
เป็นภักษา มีง้วนดินน้ันเป็นอาหาร ได้ดำรงอยู่นานแสนนาน สัตว์เหล่าน้ันจึงมีร่างกายหยาบข้ึน 
ทั้งผิวพรรณก็ปรากฏแตกต่างกัน สัตว์บางพวกมีผิวพรรณงาม บางพวกมีผิวพรรณทราม สัตว์
เหล่าใดมีผิวพรรณงาม สัตว์เหล่าน้ันก็ดูหมิ่นสัตว์ที่มีผิวพรรณทรามว่า “พวกเรามีผิวพรรณงาม
กว่าสัตว์ เหล่าน้ัน สัตว์เหล่าน้ันมีผิวพรรณทรามกว่าพวกเรา” เมื่อสัตว์เหล่าน้ันเกิดมีมานะ ถือ
ตัว เพราะการดูหมิ่นเรื่องผิวพรรณเป็นปัจจัย ง้วนดินจึงหายไป  
 



๑๗๘  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

 ขั้นตอนที่ ๓ มีกายหยาบขึ้น คือ เมื่อง้วนดินของสัตว์เหล่าน้ันหายไป สะเก็ดดิน 
เครือดิน ก็ปรากฏ เมื่อบริโภคเข้าไปนานเข้า สัตว์เหล่าน้ันจึงมีร่างกายหยาบข้ึน ทั้งผิวพรรณก็
ปรากฏแตกต่างกัน สัตว์บางพวกมีผิวพรรณงาม บางพวกมีผิวพรรณทราม สัตว์เหล่าใดมี
ผิวพรรณงาม สัตว์เหล่าน้ันก็ดูหมิ่นสัตว์ที่มีผิวพรรณทรามว่า “พวกเรามีผิวพรรณงามกว่าสัตว์ 
เหล่าน้ัน สัตว์เหล่าน้ันมีผิวพรรณทรามกว่าพวกเรา” เมื่อสัตว์เหล่าน้ันเกิดมีมานะ ถือตัว เพราะ
การดูหมิ่นเรื่องผิวพรรณเป็นปัจจัย สะเก็ดดินจึงหายไป 
 ขั้นตอนที่ ๔ มีเพศปรากฏ  คือ เมื่อสะเก็ดดิน เครือดินหายไป  ข้าวสาลีอันผลิผล
ในที่ที่ไม่ต้องไถ ไม่มีรำ ไม่มีแกลบ บริสุทธ์ิ มีกลิ่นหอม มีเมล็ดเป็นข้าวสารก็ปรากฏ  เมื่อสัตว์
เหล่าน้ันบริโภคข้าวสาลี ซึ่งเกิด สุกเองในที่ที่ไม่ต้องไถ มีข้าวสาลีน้ันเป็นภักษา มีข้าวสาลีน้ัน
เป็นอาหาร ได้ดำรงอยู่นานแสนนาน สัตว์เหล่าน้ันจึงมีร่างกายหยาบข้ึน ทั้งผิวพรรณก็ปรากฏ
แตกต่างกัน และอวัยวะเพศหญิงปรากฏแก่ผู้เป็นหญิง อวัยวะเพศชายปรากฏแก่ผู้เป็นชาย  
 ขั้นตอนที่ ๕ มีเพศสัมพันธ์ คือ เมื่อหญิงเพ่งดูชาย และชายก็เพ่งดูหญิงนานเกินไป 
เมื่อชนทั้ง ๒ เพศต่างเพ่งดูกันและกันนานเกินไป ก็เกิดความกำหนัดขึ้น ความเร่าร้อนก็ปรากฏ
ขึ้น ในกาย เพราะความเร่าร้อนเป็นปัจจัย ชนเหล่าน้ันจึงได้เสพเมถุนธรรม๔๔ 
 การพัฒนาดังกล่าวเริ่มต้นจากจิตและเจตสิก จนกระทั่งเกิดเป็นมนุษย์ มีเพศ และ
หลังจากน้ันจึงมีเพศสัมพันธ์จึงทำให้การเกิดต่างออกไป ตามประเภทกำเนิดชีวิตของสรรพสัตว์
ไว้ ๔ ประการ คือ 
 - ชลาพุชะ สัตว์กำเนิดในครรภ์ คือ คลอดออกมาเป็นตัว เช่น คน ช้าง ม้า วัว 
ควาย สุนัข แมว เป็นต้น 
 - อัณฑชะ สัตว์เกิดในไข่ คือ กำเนิดออกเป็นไข่ก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัว เช่น นก เป็ด 
ไก่ จระเข้ เต่า เป็นต้น 
 -  สังเสทชะ สัตว์เกิดในไคล คือ เกิดในของช้ืนแฉะหมักหมม เน่าเป่ือย ขยายแพร่
ออกไป เช่น หนอนบางชนิด เช้ือไวรัส เป็นต้น 
 -  โอปปาติกะ สัตว์เกิดผุดขึ้น  คือ เกิดผุดขึ้นเต็มตัวในทันทีทันใด ไม่ ต้อง
เจริญเติบโตผ่านวัยทารก   เมื่อตายก็ไม่ทิ้งซากศพไว้  เช่น เทวดา สัตว์ในอบายภูมิ เว้นสัตว์
เดรัจฉาน เป็นต้น๔๕ 
 เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงน้ี  การเกิดเป็นมนุษย์จึงเป็นเป็นสัตว์ในช่วงแรกมีอยู่
ในฐานะโอปปาติกะ แต่การพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์น้ันได้กล่าวถึงต้ังแต่เกิดในครรภ์เป็นต้นไป  

 

 ๔๔ อ่านรายละเอียดใน ที.สี. (ไทย) ๑๑/๑๑๙-๑๒๖/๘๘-๙๓. 
 ๔๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๓/๒๔๒. 



๑๗๙ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

เพราะก่อนหน้าน้ันมนุษย์ยังไม่ได้ถูกเรียกว่า มนุษย์ แต่เรียกว่า สัตว์ ต่อมาเมื่อมนุษย์เกิดขึ้นจาก
ครรภ์เป็นคนแรกจึงถือว่าเป็นการกำเนิดและพัฒนาเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง ไม่ใช่เกิดมาแบบเดิม
ที่ผุดเกิดขึ้นอีกต่อไป  เพราะประเด็นน้ีจะทำให้เข้าใจได้อีกว่า พระพุทธเจ้าทรงถือว่าการเกิด
จากครรภ์น้ันเป็นสำคัญกว่าการผุดเกิดแบบที่เช่ือกันในยุคสมัยน้ันว่า “วรรณท่ีประเสริฐที่สุด 
คือพราหมณ์เท่าน้ัน วรรณะอ่ืนเลว วรรณะท่ีขาวคือพราหมณ์เท่าน้ัน วรรณะอ่ืนดำ พราหมณ์
เท่าน้ันบริสุทธ์ิ ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์  ไม่บริสุทธ์ิ  พราหมณ์เท่าน้ันบริสุทธ์ิ เป็นโอกาส เกิดจาก
โอษฐ์ของพรหม เกิดจากพรหม พรหมเป็นผู้สร้าง เป็นทายาทของพรหม” แต่พระพุทธองค์ทรง
ต้ังคำถามต่อเรื่องน้ีว่า “ท่านเข้าใจความข้อน้ันว่าอย่างไร ขัตติยกุมารในโลกน้ี สำเร็จการอยู่
ร่วมกับนางพราหมณี เพราะอาศัยการอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากันของคนทั้งสองน้ันจึงเกิดบุตรขึ้น  
บุตรที่เกิดจากนางพราหมณีกับขัตติยกุมารน้ัน ซึ่งเหมือนมารดาก็ดี เหมือนบิดาก็ดี ควรจะ
เรียกว่า กษัตริย์หรือพรหมณ์” อัสสลายนมาณพตอบว่า “ควรจะเรียกว่า กษัตริย์ก็ได้ พราหมณ์
ก็ได้” พระพุทธองค์ทรงตรัสในตอนท้ายว่า “ท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่า สัตว์ทีเกิดในครรภ์น้ัน
พึงเป็นกษัตริย์ เป็นพราหมณ์ เป็นแพศย์ หรือเป็นศูทร”๔๖ 
 สรุป การแพทย์แผนปัจจุบัน อธิบายการเจริญเติบโตของทารกต้ังแต่ปฏิสนธิจน
กลายเป็นทารก โดยไม่กล่าวถึงการมีจิตหรือวิญญาณมาปฏิสนธิในครรภ์มารดา และอำนาจของ
กรรมที่ทำให้เกิดรูปร่างและลักษณะหน้าตาท่ีแตกต่างกัน เมื่อนำหลักของพระพุทธศาสนามา
ประกอบกับคำอธิบายของการแพทย์แผนปัจจุบัน สามารถสรุปได้ว่า ในทันทีที่อสุจิผสมกับไข่ 
จะต้องมีการเกิดขึ้นพร้อมกับจิตดวงที่เรียกว่า “ปฏิสนธิจิต” และส่วนที่เหมือนกันคือ การ
ยอมรับว่าทารกน้ันต้องเกิดจากครรภ์อย่างเดียวเท่าน้ัน   
 ๓.๓.๓ ปัญหาทางจริยธรรม   
 ปัญหาทางจริยธรรมน่ันเก่ียวข้องกับปัญหาทางศาสนา  เมื่อพิจารณาจากประเด็น
ปัญหาการอุ้มบุญแม้จะอ้างถึงการเกิดจากครรภ์ก็ตาม  แต่เป็นการเกิดขึ้นที่ไม่ได้เป็นไปตาม
ธรรมชาติ  แต่เป็นไปตามเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ  ซึ่งอาจนำไปสู่ประเด็นปัญหาเหล่าน้ี 
คือ 
 ก) การฆ่าชีวิต  การวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด (stem cell) นำไปสู่การอุ้มบุญน้ันต้อง
อาศัยเซลล์ต้นกำเนิดซึ่งเกิดจากการวิจัยตัวอ่อนของมนุษย์ ซึ่งบางส่วนนำไปสู่การทำลายตัวอ่อน
ของมนุษย์ ซึ่งประเด็นดังกล่าวโยงกับการทำลายชีวิตมนุษย์หรือไม่  พระพุทธศาสนาถือว่า ชีวิต
เริ่มมีขึ้นเมื่อมี ๓ อย่างคือ มารดาบิดาอยู่ร่วมกัน มารดามีระดู และมีวิญญาณลงมาปฏิสนธิ 
เพราะทั้ง ๓ อย่างรวมกัน ประชุมพร้อมกัน การถือกำเนิดในครรภ์ ย่อมมีได้๔๗ แต่การท่ีเราจะ

 

 ๔๖ อ่านรายละเอียดใน ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๐๙-๔๑๐/๕๑๐-๕๑๕. 
 ๔๗ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๑๑/๕๑๔. 



๑๘๐  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

สนับสนุนให้มีการสร้างเด็กหลอดแก้วที่ทำให้เกิดการสูญเสียตัวอ่อนจึงกลายเป็นปัญหาว่า การที่
เรานับเป็นมนุษย์น้ันเกิดเป็นชีวิตเมื่อใด เพราะการที่เรามองว่าตัวอ่อนมนุษย์ก็คือมนุษย์ ก็คงไม่
ต่างจากการกำลังมองว่า ต้นมะม่วงทุกต้นมาจากเมล็ดมะม่วง  แต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่าเมล็ด
มะม่วงคือต้นมะม่วง  และไม่ได้หมายถึงว่า เราควรมองการสูญเสียผลมะม่วงว่าเป็นแบบ
เดียวกับต้นมะม่วงที่เพ่ิงโดนพายุโค่นไป  แม้ผลมะม่วงน้ันต่อมาจะกลายเป็นต้นมะม่วงก็ตาม แต่
น่ันก็เป็นคนละอย่างกัน  ฉะน้ัน  การจะมองว่าตัวอ่อนของมนุษย์น้ันเราสามารถทำอะไรก็ได้ คือ
มองว่า ตัวอ่อนเป็นเพียงสิ่งของที่เราจะใช้อย่างไรก็ได้  ก็ดูจะเป็นการไม่สนใจจริยธรรมมากไป 
กลายเป็นการละเลยความสำคัญของตัวอ่อนที่กำลังจะเติบโตไปเป็นมนุษย์  เช่นเดียวกับเวลาคน
เดินป่าแล้วสลักช่ือตนเองบนต้นไม้ใหญ่โบราณต้นหน่ึง ถือว่าเป็นการไม่เคารพ ไม่ใช่เพราะเรา
มองว่าต้นไม้น้ันว่าเป็นคน แต่เป็นการเคารพในธรรมชาติที่น่าช่ืนชม แต่การเคารพน้ันก็ไม่ได้
แปลว่าจะโค่นต้นไม้ไม่ได้เสียทีเดียว  ซึ่งการก็คือไม่ควรมองว่าตัวอ่อนมีความเป็นมนุษย์เต็ม
เป่ียม และควรวางท่าทีให้ถูกต้อง คือถ้าเราทดลองเด็กน้ันเพ่ือการธุรกิจ หรือนำไปใช้ในการกดขี่ 
และการใช้ในทางที่ผิด  น่ันถือว่าเป็นเรื่องที่เราควรกังวลเรื่องจริยธรรม  แม้การวิจัยดังกล่าว
บางส่วนจะเป็นไปเพื่อการแก้ไขปัญหาภาวะมีลูกยาก และอาจต้องมีการผสมไข่มากกว่าจำนวน
ที่ฉีดกลับเข้าไปในมดลูก เพ่ือเพ่ิมอัตราการต้ังครรภ์  และการอุ้มบุญน้ันจะต้องทนทำหลายรอบ  
โดยจะมีตัวอ่อนส่วนที่เกิดนน้ันถูกทิ้งหรือแช่แข็งไปตลอดจะดูว่าเป็นการทำลายชีวิต  แต่น่ันเป็น
เรื่องธรรมชาติอีกอย่างที่ ดูเหมือนว่าแม้ระบบศาสนาก็ไม่อาจมองข้ามความเป็นจริงทาง
ธรรมชาติที่อาจมีการสูญเสียตัวอ่อนมากกว่าการอุ้มบุญ๔๘  และอีกอย่างหน่ึงเมื่อเราจะกล่าวถึง
การแพทย์เก่ียวกับการรักษาผ่านหลักจริยธรรม ประเด็นที่เราไม่ลืมคือเรื่องธรรมชาติที่เรา
พยายามรักษาคือข้อบกพร่องทางด้านการเกิด เพราะถ้าเราป่วยจากโรคหรือไม่สามารถให้
กำเนิดได้  การที่แพทย์จะทำการช่วยเหลือด้วยวิธีการน้ีก็ถือเป็นการช่วยชีวิตเด็กมากกว่า  และ
ดูจะมีคุณธรรมมากกว่าการจะไม่ให้เด็กได้มีโอกาสได้เกิดขึ้นมาเลย  กรณีน้ีเช่นเดียวกับการเห็น
เด็กจำนวนมากจมน้ำ  แม้เราจะว่ายน้ำไม่เป็นแต่ก็เป็นไปได้ที่เราจะไปเรียกให้คนมาช่วย  แต่
การที่คนมาช่วยอาจช่วยไม่ได้ทั้งหมด  เราจะถือว่าเราผิดหรือเขาผิดไม่ได้ แต่ต้องยกย่องเขา
เหล่าน้ันว่าเป็นผู้รักษาหรือมีเมตตาธรรมมากกว่าจะเรียกเขาว่าฆาตกรผู้ฆ่าหรือทำลายชีวิตผู้อ่ืน 
 ข) ทำลายศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  การอุ้มบุญน้ันเป็นการลดทอนคุณค่าของคำ
ว่า แม่  ให้เหลือแต่เพียงคำว่า แม่อุ้มบุญ  โดยข้อตกลงการรับต้ังครรภ์ที่ว่า เมื่อเด็กคลอด
ออกมาหญิงที่รับต้ังครรภ์แทนจะต้องสละอำนาจสิทธิในความเป็นมารดาของเด็กให้แก่คู่สมรสที่

 

 ๔๘ อ้านรายละเอียดใน ไมเคิล แซนแดล, ปรัชญาสาธารณะ (Public philosophy), แปล
โดยสฤณี อาชวนันทกุ, (กรงเทพมหานคร : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๘), หน้า ๑๘๒-๑๘๕. 



๑๘๑ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

ว่าจ้างทันที  ข้อตกลงเช่นน้ีเป็นการลดทอนคุณค่าความเป็นมารดาของหญิงที่ต้ังครรภ์  เพราะ
เป็นข้อตกลงที่ถือว่า  สถานะความเป็นแม่น้ันเป็นสินค้าอย่างหน่ึงที่สามารถซื้อขายได้  ข้อตกลง
ในลักษณะน้ียังพรากสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรไปจากหญิงที่ต้ังครรภ์และให้กำเนิดทารกนั้นด้วย  
โดยไม่สนใจว่าหญิงที่ต้ังครรภ์น้ันจะมีความผูกพันกับเด็กเพียงใด  หญิงที่รับต้ังครรภ์แทนจึงถูก
ปฏิบัติเหมือนกับเป็นเครื่องจักรที่ไม่มีชีวิตวิญญาณ  หรืออารมณ์ความรู้สึก  และถูกใช้เป็น
สถานที่รับเลี้ยงตัวอ่อนเพ่ือผลิตเด็กขึ้นมาเทา่น้ัน๔๙  ข้อเท็จจริงน้ีแม้ 
 ค. การอุ้มบุญเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากผู้หญิง โดยฝ่ายหญิง
เท่าน้ันจึงจะสามารถต้ังครรภ์และคลอดบุตรได้  ผู้ที่จะรับต้ังครรภ์แทนผู้อ่ืนได้จึงต้องเป็นหญิง
เท่าน้ัน  แม้ว่าในบางกรณีหญิงที่รับต้ังครรภ์แทนอาจเป็นญาติสนิทกับคู่สมรสที่มีบุตรยาก  แต่
อย่างไรก็ตาม หญิงที่อาสารับต้ังครรภ์แทนผู้อ่ืนจะเป็นหญิงที่มีฐานะทางการเงินไม่ดีนัก  หญิง
เหล่าน้ันมักจะยอมเข้ารับต้ังครรภ์แทนก็ต่อเมื่อได้รับค่าตอบแทนจากการตั้งครรภ์แทนเท่าน้ัน  
การรับต้ังครรภ์แทนจึงเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแสวงหาประโยชน์จากเน้ือตัวร่างกายของ
หญิง หรือจากศักยภาพในการสืบพันธ์ุของหญิงน้ัน๕๐ 
 สรุป ปัญหาทางด้านศาสนานั้น โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาได้พิจารณาผ่านเรื่อง
การฆ่าชีวิตตามหลักศีลข้อ ๑ การทำลายความเป็นมนุษย์ และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ธรรมซึ่งเป็นหน่ึงในมิจฉาอาชีวะหรือการเลี้ยงชีพผิด 
 
 ๓.๔ สาเหตุและผลกระทบของการอุ้มบุญที่มีต่อสังคมไทย 
 ในบทน้ีเราจะได้พิจารณากันถึงสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น  โดยประเด็นเหล่านี้
ถือว่าเป็นหัวข้อที่ถูกนำเสนอก่อนที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์ต่อไป 
 ๓.๔.๑ สาเหตุการอุ้มบุญ 
 การอุ้มบุญน้ันถือว่าเป็นการแก้ปัญหาครอบครัวที่พิจารณาจากประเด็นสังคมที่
เช่ือมโยงกับลักษณะทางจิตวิทยาสังคมที่มองว่าถึงครอบครัวน้ันคือการเช่ือมโยงระหว่างตัวตน
กับสังคม  ขณะเดียวกันเมื่อครอบครัวมีกรณีไม่สามารถมีบุตรได้จึงทำให้เกิดการอุ้มบุญขึ้น และ
การอุ้มบุญน้ีเองถือเป็นพัฒนาการทางด้านการแพทย์  ซึ่งในที่น้ีจะได้พิจารณาสาเหตุที่ทำให้เกิด
การอุ้มบุญได้ ใน ๓ ประเด็นด้วยกันคือ 
 

 

 ๔๙ Recht S., “M” is for Money : Baby M and the Surrogate Motherhood 
Controversy”, 1998, 37 Am. U.L. Rev. 1013, 1022-1023. 
 ๕๐ O’Brien, S, Commercial Conceptions: A Breeding Ground for Surrogacy, 
1986, 65 N. C. L. Rev. 127, 142. 



๑๘๒  
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 ๓.๔.๑.๑ สาเหตุทางด้านสังคม  มนุษย์โดยธรรมชาติน้ันมีความต้องการเอาชีวิต
รอด และต้องการสืบเผ่าพันธ์ุ  ตามความคิดน้ีทำให้มนุษย์สร้างสังคมขึ้น  จึงพิจารณาความ
แตกต่าง  ตามแนวคิดแบบฟรอยด์ (Freudian) มองเรื่องการสร้างสังคมน้ันว่าอยู่บนฐานของ
การสร้างความแตกต่างให้ลงตัว  เรื่องเพศว่าเป็นลักษณะที่ต่างกัน และมีสถานะที่ไม่เท่าเทียม 
ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้  ทำให้การมาอยู่รวมกันของมนุษย์เป็นเครื่อง
ปรับเปลี่ยนลักษณะความต่างน้ันได้ เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้แสดงผ่านประสบการณ์
เก่ียวกับครอบครัวอันเป็นประสบการณ์เก่าแก่ที่สุดเพ่ือจัดต้ังศูนย์กลางชีวิตบนฐานของการอยู่
ร่วมกันแม้จะไม่สถานะไม่เท่ากัน๕๑ และครอบครัวต้องประกอบด้วยสามีภริยาและลูก๕๒  ฉะน้ัน 
สถานะทางครอบครัวจึงแสดงให้เห็นว่าคนเราสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยเริ่มจากความเป็น
ครอบครัวก่อน แล้วจึงค่อยขยายกลายเป็นสังคมในที่สุด   
 ฉะน้ัน การที่คนจะอยู่กันเป็นครอบครัว เป็นการสร้างสังคมบนฐานของความต่าง
ทางเพศ  เป็นการพยายามเรียนรู้กันและกันระหว่างสามีภริยาและลูก  ซึ่งกรณีน้ีเองนำไปสู่
ประเด็นปัญหาว่า หากมีเพียงสามี ภริยา แต่ไม่มีลูกก็ไม่เกิดความสมบูรณ์ขึ้น และการอยู่ร่วมกัน
แบบไม่สมบูรณ์ก็ทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์   
 เมื่อพิจารณาลักษณะน้ี  สังคมจึงมองว่าครอบครัวที่สมบูรณ์จะต้องประกอบไป
ด้วย พ่อ แม่ ลูก จึงทำให้ทุกคนเกิดความต้องการบุตรไว้เป็นผู้สืบสกุล  ทำให้การมีบุตรถือว่า
เป็นเรื่องสำคัญอย่างหน่ึงของชีวิตสมรส  เพราะบุตรเป็นสิ่งผูกพันระหว่างสามีและภริยา ฉะน้ัน 
การไม่มีบุตรจะทำให้ชีวิตสมรสไม่สมบูรณ์แบบ ในเกือบทุกสังคมถูกอบรมส่ังสอนว่าการมีลูกมี
ทายาทเป็นเรื่องดี ทำให้ชายหญิงเมื่อสมรสกันก็คาดหวังที่จะมีลูกเพ่ือเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ 
เป็นการทำให้วงศ์ตระกูลของตนจะไม่สูญพันธ์ุไป มีความรู้สึกได้เพ่ือนไว้แก้เหงา รู้สึกเป็นผู้ใหญ่
ที่สมบูรณ์ และมีที่พ่ึงในยามแก่เฒ่า ในบางสังคมการมีลูก เป็นเคร่ืองมืออันเดียวที่ผู้หญิงจะใช้
ต่อรองอำนาจในครอบครัวได้๕๓ ส่วนสามีภริยาคู่ใดที่สมรสกันมาเป็นเวลานานแล้วไม่มีลูกจะทำ
ให้มีความรู้สึกเสื่อมโทรมทางจิตใจหลายด้าน ความภาคภูมิใจในตัวเองจะลดน้อยลง บางคนรู้สึก
ว่าตนเองไร้ความสามารถท่ีจะสร้างชีวิตขึ้นมาสักชีวิต เกิดความคับข้องใจเน่ืองจากมีค่านิยมทาง
สังคมเข้ามามีส่วนผลักดันด้วย กล่าวคือ สามีภริยาคู่นั้นก็จะถูกสังคมหรือบุคคลที่อยู่รอบข้าง

 

 ๕๑ Raine Dozier and Pepper Schwartz, “Intimate Relationships”,The Blackwell 
Companion to Sociology, ed. by Judith R. Blau,(UK : Blackwell Publishing, 2004), p.117. 
 ๕๒ Madonna Harrington Meyer and Pamela Herd, Aging and Aging Policy in the 
USA,The Blackwell Companion to Sociology, ed. by Judith R. Blau, p.382. 
 ๕๓ กฤตยา อาชวนิจกุล, “วิทยาการสร้างลูกนอกใส้ : ผู้หญิงได้หรือเสีย”, สตรีทัศน์ ๒ , 
(พฤศจิกายน ๒๕๒๙-มกราคม ๒๕๓๐) : ๑๗. 
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ผลักดันสนับสนุนให้พยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้ได้มาซึ่งลูก ไม่ว่าจะเป็นการบนบานสานกล่าว
ต่อสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ หรือใช้เทคโนโลยีการแพทย์เข้าช่วยเหลือ 
 ลูกจึงเป็นบุคคลสำคัญมากในครอบครัว ดังจะเห็นได้จากครอบครัวที่มีปัญหา สามี
ภริยาทะเลาะกัน ประสงค์ที่จะหย่าร้างกัน แต่เมื่อคำนึงถึงอนาคตแล้ว สามีภริยาก็ต้องพยายาม
ปรองดองรักใคร่กัน ทั้งน้ีเพ่ือให้ลูกมีความสุข ในบางครอบครัวพอภริยามีลูกแล้วทำให้สามีรัก
และเข้าใจภริยามากข้ึน  สามีบางคนออกไปชอบออกไปเท่ียวนอกบ้าน  พอภริยาคลอดลูกแล้วก็
เปลี่ยนนิสัยอยู่ติดบ้านมากข้ึน  ให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น ทั้งน้ีเพราะมีลูกเข้ามาเป็นตัวเสริม
ทำให้คำว่า ครอบครัว มีความหมายมากขึ้น 
 ภริยาคนใดที่ ไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม  จะมี
ความรู้สึกผิดต่อสามี  โดยเฉพาะในกรณีที่สามีมีความสามารถในการที่จะให้กำเนิดบุตรได้  ใน
อดีตยังไม่มีเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ในเรื่องการเจริญพันธ์ุในลักษณะที่ให้หญิงอ่ืนต้ังครรภ์
แทนยังไม่เจริญ  ภริยาเหล่าน้ีก็มักจะแนะนำสามีให้มีหญิงอ่ืนที่มีความสามารถในการให้กำเนิด
บุตรได้  และการที่สามีมีหญิงอ่ืนน้ันอาจทำให้เกิดปัญหาความแตกร้าวในครอบครัว  เมื่อ
เทคโนโลยีทางด้านน้ีเจริญมากขึ้น ภริยาที่ไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้ จึงมีความประสงค์ที่จะหา
หญิงอ่ืนมาต้ังครรภ์แทนตน  โดยใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือการเจริญพันธ์ุเข้ามาช่วย ซึ่งการน้ี
เทคโนโลยีทางการแพทย์มาช่วยน้ันมีผลต่อครอบครัว คือ ไม่ทำให้เกิดความแตกร้าวภายใน
ครอบครัว เพราะสามีไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ในทางชู้สาวกับหญิงอ่ืน และในกรณีที่ภริยา
สามารถผลิตไข่ได้ก็จะมีความรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมในการให้กำเนิดเด็กด้วยเน่ืองจากตนเป็น
เจ้าของไข่ 
 ๓.๔.๑.๒ สาเหตุทางการแพทย์  ปัญหาของของการแต่งงานคือการมีบุตรเพ่ือ
ความสุขสมบูรณ์ของครอบครัว  แต่ส่วนหน่ึงเมื่อพยายามแล้วก็ยังไม่สามารถมีบุตรได้  คู่สมรส
เหล่าน้ีมักจะรู้สึกมีปมด้อย สิ้นหวังหรือเสียใจ  จึงเป็นหน้าที่ของแพทย์ที่จะต้องให้การดูแล
รักษาไม่เฉพาะหาสาเหตุและให้การศึกษาเท่าน้ัน  แต่ยังต้องเข้าใจและให้ความเห็นอกเห็นใจต่อ
อารมณ์ดังกล่าวของคู่สมรสด้วย  แพทย์จึงเริ่มค้นหาและดูแลปัญหามีบุตรยาก และพบสาเหตุ 
๕ ประการคือ 
 ก. กรณีการอุ้มบุญโดยใช้เช้ือของสามีและไข่ของภรรยาผสมกัน  แล้วนำไปใส่ใน
มดลูกของหญิงที่รับอุ้มบุญ  เพราะภรรยาไม่มีเวลา กลัวการต้ังครรภ์  กลัวการคลอด ห่วง
รูปร่าง 
 ข. กรณีการอุ้มบุญ  โดยใช้เช้ือสามีและไข่ของภรรยาผสมกัน  แล้วนำไปใส่ใน
มดลูกของหญิงรับอุ้มบุญ  เพราะภรรยามีเหตุผลทางการแพทย์ทำให้ไม่สามารถต้ังครรภ์เองได้ 



๑๘๔  
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 ค. กรณีการอุ้มบุญ  โดยใช้เช้ือของสามีและไข่ของหญิงที่รับอุ้มบุญ  เพราะภรรยา
มีเหตุผลทางการแพทย์ทำให้ไม่สามารถต้ังครรภ์เองได้ และไม่มีการผลิตไข่ 
 ง. การอุ้มบุญโดยใช้เช้ือพันธ์ุของชายอ่ืน และไข่ของภรรยามาผสมกันแล้วจึงนำไป
ใส่ในมดลูกของหญิงที่รับอุ้มบุญ  เพราะสามีไม่มีเช้ือพันธ์ุและภรรยาไม่สามารถต้ังครรภ์เองได้ 
 จ. การอุ้มบุญโดยใช้เช้ือพันธ์ุของชายอ่ืนและไข่ของหญิงอ่ืนมาผสมกัน และให้หญิง
ที่รับต้ังครรภ์แทนหรือหญิงเจ้าของไข่เป็นผู้ต้ังครรภ์แทน  เพราะสามีไม่ใช่เช้ือพันธ์ุและภรรยา
ไม่สามารถต้ังครรภ์เองได้  และไม่มีการผลิตไข่ 
 ในประเทศไทย ก็มีการหาทางแก้ปัญหา และเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนับต้ังแต่ปี 
พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมา โดยมีความก้าวหน้าใน ๔ เรื่องได้แก่ 
 ก. การสามารถตรวจการตีบตันของท่อนำไข่ด้วยการผ่านก๊าซเข้าไปในโพรงมดลูก 
หรือการเป่าท่อในปี พ.ศ.๒๔๙๓ (Rubin test) 
 ข. การกรวดน้ำอสุจิและต้ังเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์น้ำเช้ือ (semen 
analysis) ร่วมทั้งการผสมเทียมในปี พ.ศ.๒๔๙๔ 
 ค. ความรู้ที่เพ่ิมขึ้นเก่ียวกับฮอร์โมนเพศ 
 ง. มีการปรับปรุงวิธีในการคะเนวันตกไข่๕๔ 
 ทั้งหมดนี้เป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการเจริญพันธ์ุ แต่บางเรื่องก็มีกฎหมาย
กำหนดขอบเขตไว้ แต่บางเรื่องยังขาดการควบคุม ดูแล ให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมทั้งทางด้าน
การใช้เทคโนโลยีและการเรียนค่าตอบแทนดูแลในขอบเขตที่เหมาะสม จึงเป็นหน้าที่โดยตรงของ
ราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์และองค์กรแพทยสภา และกฎเกณฑ์ที่ใช้กันอยู่ขณะน้ีก็คือประกาศ
แพทยสภาเร่ืองเกณฑ์การให้ริการเก่ียวกับเทคโนโลยีการเจริญพันธ์ุ และในอนาคตอาจจะต้องมี
พระราชบัญญัติเก่ียวกับเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ  เพ่ือคุ้มครองประชาชนผู้ที่จะต้องมาใช้บริการ และ
เป็นการคุ้มครองแพทย์ด้วยในฐานะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพโดยตรงว่าการกระทำระดับใดที่ทำได้
โดยถูกต้องตามกฎหมาย๕๕ 
 แม้การต้ังครรภ์แทนจะช่วยแก้ปัญหาเร่ืองทำให้มีบุตรไว้สืบสกุล เป็นการลดปัญหา
การมีภริยาน้อย ลดความแตกร้าวในชีวิตครอบครัว ทำให้ชีวิตครอบครัวสมบูรณ์ขึ้น เป็นความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่ก็ทำให้เกิดปัญหาเหล่าน้ีขึ้นตามมา คือ 

 

 ๕๔ สมบูรณ์ คุณาธิคม, ภาวะมีบุตรยาก และเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ, หน้า ๓. 
 ๕๕ แสวง บุญเฉลิมวิภาส, อเนก ยมจินดา, กฎหมายการแพทย์, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, หน้า ๕๒. 
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 ก. เทคนิคทางการแพทย์ที่นำมาใช้มีค่าใช้จ่ายสูงมาก  เฉพาะแค่ค่าใช้จ่ายทางการ
แพทย์จะเป็นเงินระหว่าง ๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาทต่อหน่ึงรอบการรักษา และถ้าหากการ
ปฏิบัติการคร้ังแรกไม่สำเร็จต้องทำซ้ำจะทำให้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นอีก  
 ข. อัตราความสำเร็จยังต่ำอยู่ ประมาณร้อยละ ๑๕-๒๐ 
 ค. เป็นการยากที่จะหาหญิงที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และพร้อมที่จะรับต้ังครรภ์
แทน 
 ง. ปัญหาในกรณีคู่สมรสที่มีบุตรยากและหญิงที่รับต้ังครรภ์แทนตกลงกันเรื่อง
อำนาจการปกครองเด็กไม่ได้  ไม่ว่าจะเป็นทั้งในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายต้องการเด็กและไม่ต้องการ
เด็กก็ตาม 
 แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากเทคโนโลยีการแพทย์เจริญก้าวหน้า ถึงแม้จะมีปัญหา
ตามมา จึงไม่สามารถสกัดก้ันคู่สมรสที่ต้องการจะมีบุตรได้  
 ๓.๔.๑.๓ สาเหตุทางด้านพาณิชย์  สาเหตุปัญหาทางธุรกิจน้ันเน่ืองจากมีการ
พิจารณาว่าการรับอุ้มบุญน้ันเป็นไปเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercial  surrogacy) โดย
ปกติ สัญญารับอุ้มบุญจะมีข้อตกลงให้ผู้ขอให้อุ้มบุญเป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดอันเกิดจากการต้ังครรภ์แทน เช่น ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าเดินทางไปพบแพทย์ ค่า
ยา ค่าอาหารเสริม ค่าเสื้อผ้า ค่าประกันสุขภาพ ค่าขาดประโยชน์จากการทำงาน เป็นต้น  
นอกจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ข้างต้นแล้ว  อาจมีการให้ เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนเป็น
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับอุ้มบุญ เพ่ือตอบแทนในการที่ผู้รับอุ้มบุญที่รับต้ังครรภ์แทนตนตามสัญญา 
สัญญาลักษณะน้ี ถือว่าเป็นสัญญาจ้างให้รับต้ังครรภ์แทน ซึ่งเป็นไปตามปกติของมนุษย์  เพราะ
มนุษย์มักหวังอะไรตอบแทนจ้างการกระทำของตนเสมอ  
 จากลักษณะสัญญาดังกล่าวน้ีเองเป็นที่มาของการหาผลประโยชน์จากการอุ้มบุญ  
โดยเก่ียวพันธ์กันระหว่างตัวแทนจัดการกับหญิงผู้รับอุ้มบุญ ซึ่งกลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้
เกิดปัญหาดังกล่าว คือ  
 ก . ระบบ ตัวแทน  (agent)เป็นการรับ อุ้ม บุญ เชิงพาณิ ช ย์  (commercial 
surrogacies)  โดยจะมีผู้เก่ียวข้องที่เรียกว่า ตัวแทน หรือนายหน้า (broker) ตัวแทนหรือ
นายหน้าน้ีจะเข้ามาจัคู่ระหว่างคู่สมรสกับผู้รับอุ้มบุญ นอกจากน้ียังอำนวยความสะดวกเรื่องการ
คัดเลือกมารดารับจ้าง การผสมเทียม การรักษาทางแพทย์ในระหว่างการต้ังครรภ์และคลอด
บุตร และการให้บริการให้คำปรึกษา๕๖  ซึ่งรวมทั้งเตรียมสัญญากำหนดสิทธิและหน้าที่ของ
คู่สัญญาที่เก่ียวข้อง ในอเมริกามีศูนย์ให้บริการการต้ังครรภ์ในหลายแห่ง นอกจากน้ียังมีศูนย์

 

 ๕๖ Athena Liu, Artificial Reproduction and Reproductive Right, (UK 
:Dartmouth, 1991), P.26. 



๑๘๖  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

บำบัดรักษาผู้มีบุตรยากในเมืองนิวยอร์ค (Infertility Center of New York หรือ ICNY) ซึ่ง
ศูนย์ดังกล่าวน้ีได้เริ่มให้บริการทานด้านน้ีมาต้ังแต่ ค.ศ.๑๙๘๓  โดยคลินิกมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย 
ไม่ว่าจะเป็นทนายวาม เพ่ือทำสัญญา จิตแพทย์และสูตินรีแพทย์ เพ่ือตรวจคัดเลือกหญิงรับอุ้ม
บุญ และให้คำปรึกษาคู่สมรสก่อนตัดสินใจ  
 ข. หญิงผู้รับอุ้มบุญมีฐานะยากจน ในอเมริกามีการรับสมัครหญิงอุ้มบุญ โดยมี
ลักษณะดังน้ี 
 ๑) มีประวัติการต้ังครรภ์และการคลอดอย่างง่ายๆ 
 ๒) มีนิสัยรักเด็ก 
 ๓) มีความปรารถนาและมีความเห็นใจที่จะช่วยคู่สามีภริยาที่ไม่มีบุตร 
 ๔) มีความภาคภูมิใจและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามากสำหรับคู่สามีภริยาที่ไม่มีบุตร 
 ๕) ต้องการหารายได้มาเพ่ิมพูนฐานะของตนเองหรือครอบครัว (ในอเมริกา หญิง
รับจ้างต้ังครรภ์จำนวนมากเป็นคนยากจน มีหลักฐานปรากฏว่าร้อยละ ๔๐ ของผู้ที่มาสมัครเป็น
หญิงรับจ้างอุ้มบุญเป็นคนว่างงาน)๕๗ 
 ๓.๔.๑.๔ สาเหตุทางด้านกฎหมาย  เน่ืองจากการรับอุ้มบุญแทนยังไม่มีกฎหมายที่
ควบคุมหรือรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเกิดความสับสนว่าการทำสัญญาอุ้มบุญเป็น
ความผิด หรือบังคับใช้ได้หรือไม่อย่างไร หากเกิดการผิดสัญญาจะฟ้องร้องบังคับให้ปฏิบัติตาม
สัญญาได้หรือไม่  เช่นกรณีสัญญาอุ้มบุญ เป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ขอให้อุ้มบุญกับผู้รับอุ้ม
บุญ ซึ่งทำให้เกิดผลประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือไม่ กล่าวคือ 
 ก. ถ้าได้รับผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ วัตถุประสงค์คือ การได้เงินหรือผลประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ 
 ข. ถ้าไม่ได้รับผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วัตถุประสงค์คือ การได้ช่วยเหลือผู้ที่ไม่
สามารถมีบุตรได้ 
 โดยวัตถุประสงค์ของสัญญาน้ันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือไม่  และถ้าการรับอุ้มบุญเป็นไปเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นการใช้เงินหรือ
ประโยชน์เชิงพาณิชย์แลกกับความสามารถในการสืบพันธ์ุของเพศหญิง  เป็นการลดศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ของหญิงและยังเปรียบเสมือนเป็นการซื้อขายเด็กล่วงหน้า  ควรกำหนดให้การ
รับอุ้มบุญเพ่ือการช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถมีบุตรได้เท่าน้ันที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่   

 

 ๕๗ Richard T. Hull, Ethical Issues in the New Reproductive Technologies, 
(California : Wadsworth Publishing Company,1990), p. 57. 



๑๘๗ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

 สัญญารับอุ้มบุญควรกำหนดอายุและคุณลักษณะของคู่สัญญาให้ชัดเจน เช่น เด็กที่
เกิดจากการอุ้มบุญควรมีทั้งบิดาและมารดาเพ่ือคุ้มครองถึงสวัสดิภาพของเด็กที่จะมีทั้งบิดา
มารดา หรือกรณีผู้รับอุ้มบุญน้ันควรกำหนดว่า ผู้รับต้ังครรภ์แทนต้องเคยผ่านการต้ังครรภ์และ
คลอดเด็กมาแล้วอย่างน้อย ๑ คน เป็นต้น 
 กรณีกฎหมายควบคุมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะ
ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปมาก และได้มีการนำความรู้ทางวิทยาศาสร์
และเทคโนโลยีมาใช้ในการทางการแพทย์ต้ังแต่การคุมกำเนิด (contraception) การตรวจ
วินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์มารดา การทำแท้ง (abortion) การช่วยผู้มีบุตรยากให้มี
บุตรโดยวิธีการปฏิสนธิเทียม (artificial fertilization) การอุ้มบุญ (surrogate mother) การ
ช่วยคลอด (birth assisted) ในขณะเดียวกันได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการ
วินิจฉัยโรค รักษาโรค และมีความก้าวหน้าถึงขนาดสามารถทำการปลูกถ่ายอวัยวะ (organ 
transplantation) การช่วยยืดความตาย (prolonged death)  ในผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้อยู่
ต่อไปอีกระยะหน่ึงหรือการหยุดใช้เครื่องมือจากเทคโนโลยีสมัยใหม่  เพ่ือให้ผู้ป่วยถึงแก่ความ
ตายด้วยความสงบ (euthanasia) รวมถึงการวินิจฉัยภาวะแกนสมองตาย (brain stem death) 
เหล่าน้ีล้วนแต่ต้องนำความรู้ทางด้านกฎหมายมาช่วยในการวินิจฉัยถึงความเหมาะสมและความ
ถูกต้องในแต่ละกรณี  ซึ่งบางเรื่องอาจจะวินิจฉัยโดยอาศัยหลักกฎหมายทั่วไปได้  แต่บางเร่ืองก็
จะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติใหม่หรือออกเป็นกฎหมายลำดับรองเพ่ือแก้ปัญหาเป็นกรณีไป  
กฎหมายทางแพทย์จึงเข้ามามีบทบาทมากในสังคมปัจจุบัน จนอาจกล่าวได้ว่า มีบทบาทต้ังแต่
การเริ่มต้นของชีวิตในครรภ์มารดาจนถึงภาวะแกนสมองตาย๕๘  
 ๓.๔.๒ ผลกระทบ 
 ๓.๔.๒.๑ ผลกระทบด้านกระบวนการทางจริยธรรม  จากการศึกษาปัญหาการ
อุ้มบุญได้พบผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาในแง่ศีลธรรมและจริยธรรม คือ 
 ก. ปัญหาทางด้านศีลธรรม  ในแง่ศีลธรรมน้ันสัมพันธ์กับหน่วยงานทางด้าน
ศาสนา  โดยในที่น้ีจะได้พิจารณาผ่านบุคคล ๒ กลุ่มคือ 
 ๑) แพทย์ มีหลักการหน่ึงที่ ต้องตระหนัก ทุรเวชปฏิบัติ (Malpractice) ซึ่ง
หมายถึง “การขาดทักษะที่ควรพึงมีมีอย่างสมเหตุสมผลตามสมควรในฐานะเป็นแพทย์ และขาด
การเอาใจใส่ดูแลคนไข้จนทำให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพหรือชีวิตของคนไข้”๕๙ โดยความรับผิด
ทางกฎหมายจะเก่ียวข้องกับความผิดทางแพ่งในลักษณะของสัญญา เช่น การรับอุ้มบุญ เป็นต้น  

 
๕๘ แสวง บุญเฉลิมวิภาส, อเนก ยมจินดา, กฎหมายการแพทย์, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, หน้า ๓๒. 
๕๙ บุตร ประดิษฐวณิช, แพทย์ ยา วิชาชีพหรือการค้า, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์หมอ

ชาวบ้าน, ๒๕๓๒), หน้า ๑๖๙. 



๑๘๘  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

ในส่วนของศีลธรรมทางศาสนา แพทย์ผู้ทำการผสมเทียมน้ันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติ ผิดศีลธรรม 
เพราะการให้กำเนิดบุตรเป็นเรื่องส่วนตัวของคู่สมรส  ใครจะมายุ่งเก่ียวไม่ได้  พระสันตะปาปา 
จอห์น ปอลท่ี ๒ ประกาศว่า วิธีการให้กำเนิดบุตรโดยกรรมวิธีผิดไปจากธรรมชาติ (artificial 
procreation) ที่แผ่หลายอยู่ในปัจจุบันน้ัน เป็นการฝ่าฝืนสิทธิของมนุษย์และกฎเกณฑ์ของพระ
เจ้าทั้งสิ้น๖๐ ส่วนศาสนาอิสลามถือว่าการฉีดเช้ืออสุจิที่ไม่ใช่ของสามีเข้าไปในมดลูกมีผล
เช่นเดียวกับการมีชู้ ถือเป็นบาปซึ่งมีโทษตามกฎหมายอิสลาม๖๑  ส่วนพระพุทธศาสนาไม่มีข้อ
ห้ามในทางศีลธรรมแต่อย่างใดในเรื่องของการรับจ้างต้ังครรภ์ แต่ในแง่ของการผสมเทียมนอก
ร่างกายน้ัน เมื่ออสุจิและไข่ผสมกันจนเกิดการปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนแล้ว ทางพระพุทธศาสนาถือ
ว่าชีวิตมนุษย์ได้เริ่มต้นแล้ว  ซึ่งแนวคิดน้ีสอดคล้องกับแนวความคิดของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก ฉะน้ัน การทำลายตัวอ่อน หรือการนำตัวอ่อนไปทำการทดลองโดยมิได้ย้ายเข้า
ไปฝังในมดลูกจึงเป็นบาปในทางศาสนา๖๒  
 ๒) บุคคลที่เก่ียวข้องทั้งสามีภริยาที่ขอให้อุ้มบุญกับหญิงอุ้มบุญและบุตร  ใน
พระพุทธศาสนาพิจารณาในแง่ศีลธรรมน้ันเก่ียวข้องกับข้อที่ควรหลีกเลี่ยง แม้จะดูเหมือนไม่เข้า
ค่ายในลักษณะการผิดศีล ๕ ดังที่เราเข้าใจกัน แต่ก็ยังมีข้อผิดต่อศีลในระดับอ่ืนๆ เช่น การเว้น
ขาดจากการรับสตรีและกุมารี๖๓ เพราะถือว่าเป็นการซื้อขายมนุษย์๖๔ ทำให้มนุษย์ผู้น้ันขาด
อิสรภาพ  โดยลักษณะของการอุ้มบุญน้ันเป็นการบีบบังคับเด็กให้ยอมอยู่ภายใต้ความรู้สึกของ
การเป็นสินค้า ลดคุณค่าของชีวิตให้เหลือเพียงวัตถุที่ถูกต้ังราคาตามความพึงพอใจ แม้จะกล่าว
ว่าพ่อแม่ที่อยากมีบุตรมีความรักเป็นเบ้ืองต้นอยากได้บุตรเพ่ือให้ครอบครัวสมบูรณ์ แต่ก็ปฏิเสธ
ไม่ได้ว่า บุตรน้ันก็ยังเป็นสินค้าชนิดหน่ึงที่ถูกนำเสนอตามความต้องการของผู้ซื้อ และการที่เรา
ผิดศีลในพระพุทธศาสนาถูกมองว่าเป็นเรื่องการกระทบคนอ่ืนเป็นหลัก ฉะน้ัน การอุ้มบุญก็อาจ
ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของบุตรในระยะยาวที่จะมีมาในอนาคตข้างหน้า 
 ๓) นักกฎหมาย  ประเด็นคำถามหน่ึงที่เกิดตามมาเม่ือมีสัญญารับอุ้มบุญว่าเป็น
สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ โดยคำ
ว่า “ศีลธรรมอันดีของประชาชน” ศาสตราจารย์ศักด์ิ สนองชาติ ได้ให้ความหมายว่า “ธรรม
เนียมประเพณีของสังคม  ธรรมเนียมประเพณีน้ันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย  สิ่งซึ่งสังคม

 

 ๖๐ วิฑูรย์ อ้ึงประพันธ์, “การรับจ้างต้ังครรภ์กับกฎหมาย”, คลินิก, (๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๓) : 
๙๑๐. 
 ๖๑ อ้าวแล้ว. “การรับจ้างต้ังครรภ์กับกฎหมาย”, หน้า ๙๑๐. 
 ๖๒ วิฑูรย์ อ้ึงประพันธ์, “การรับจ้างต้ังครรภ์กับกฎหมาย”, หน้า  ๙๑๐-๙๑๑. 
 ๖๓ ที.สี. (ไทย) ๙/๑๐/๕. 
 ๖๔ อ่านรายละเอียดใน องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๗๗/๒๙๕. 



๑๘๙ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

ไม่ยอมรับในสมัยหน่ึง  อาจกลับกลายเป็นธรรมเนียมประเพณีของสังคมอีกสมัยหน่ึงก็ได้ และ
ธรรมเนียมประเพณีของสังคมในชาติหน่ึงอาจไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมในอีกชาติหน่ึงก็ได้  
ฉะน้ัน  การที่จะพิจารณาว่าธรรมเนียมประเพณีของสังคมอันใด  เป็นศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน  จึงต้องพิจารณาทั้งยุคสมัยและท้องถิ่นประกอบกัน  การใดที่กระทบกระเทือนถึง
ศาสนาหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  เพราะศาสนาก็เป็นเรื่องของสังคมมด้วย  มิใช่เก่ียวกับ
ธรรมเนียมประเพณีอย่างเดียว  นอกจากน้ี  ศีลธรรมอันดีของประชาชนกับความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนก็มักจะเก่ียวพันกัน  เพราะการกระทำที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนย่อมจะ
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนด้วย ฉะน้ัน ในการวิฉิจฉัยคดี ศาลมักจะวินิจฉัยรวมไป
ว่าการกระทำใดเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  โดยไม่แยก
เป็นการกระทำแต่ละอย่างซึ่งยากแก่การวินิจฉัย๖๕ ต่อปัญหาดังกล่าวมีความเห็นของนัก
กฎหมายแบ่งเป็น ๒ ฝ่าย คือ 
 ฝ่ายที่ ๑  เห็นว่า ทั้งสัญญาอุ้มบุญที่ ไม่มีค่าตอบแทนและสัญญาอุ้มบุญที่มี
ค่าตอบแทนหรือสัญญาอุ้มบุญน้ัน เป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน  โดยเฉพาะสัญญาอุ้มบุญเท่ากับสัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยนเด็ก เป็น
การเช่ามดลูกและเน้ือตัวร่างกายมนุษย์ เป็นการฝืนความรู้สึกของสาธารณชน และมีปัญหา
เก่ียวกับทางจริยธรรมและปัญหาสังคม สัญญาอุ้มบุญจึงตกเป็นโมฆะ ฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้ 
 ฝ่ายที่ ๒ เห็นว่า  สัญญาอุ้มบุญไม่ใช่สัญญาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเด็กโดยแท้  
เน่ืองจากผู้ว่าจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียในตัวเด็ก  โดยเป็นเจ้าของเชื้ออสุจิหรือไข่ที่เจริญพันธ์ที่ทำให้
เกิดทารก  และมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการน้ีก็เพ่ือรับทารกเป็นบุตรบุญธรรม  ซึ่งเป็นการ
กระทำท่ีชอบด้วยกฎหมาย สัญญาดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อความสงบเรียนร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาช สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันตามสัญญาดังกล่าวได้   
 ในปัจจุบันยังคงไม่มีบทกฎหมายใดที่บัญญัติเก่ียวกับเรื่องการอุ้มบุญไว้โดยเฉพาะ  
อีกทั้งกฎหมายที่เก่ียวกับเรื่องการรับบุตรบุญธรรมทั้งที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.๒๕๒๒ ก็ไม่มีบทบัญญัติห้ามการ
จ่ายเงินหรือรับเงินเพ่ือการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเหมือนกับกฎหมายของบางประเทศ  
สัญญาดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อกฎหมาย  นอกจากน้ีหากพิจารณสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาซื้อขาย
เด็ก แลกเปลี่ยนเด็ก ตามความเห็นของนักกฎหมายฝ่ายแรก หรือเป็นสัญญาที่นำเด็กมาเป็น
ทาส  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา ๓๑๒ เป็นไปไม่ได้ เพราะสัญญาดังกล่าวน้ีมี

 

 ๖๕ ศักด์ิ สนองชาติ, คำอธิบายประมวลกฎหมายแงและพาณิชย์ (ตามบทบัญญัติท่ีได้ตรวจ
ชำระใหม่) ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา (พร้อมท้ังระยะเวลาและอายุความ, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
นิติบรรณาการ, ๒๕๓๙), หน้า ๔๘. 



๑๙๐  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์เพ่ือที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและมี
กฎหมายบัญญัติรับรองไว้ใน ป.พ.พ.มาตรา ๑๕๙๘/๑๙  อีกทั้งสามีภริยาที่ขอให้อุ้มบุญก็มีส่วน
ได้ส่วนเสียในตัวเด็ก โดยเป็นเจ้าของเช้ืออสุจิหรือไข่ที่เจริญพันธ์ุที่ทำให้เกิดทารกดังกล่าวด้วย  
นอกจากน้ี สัญญาอุ้มบุญไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์ไม่ขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน เพราะวัตถุประสงค์ของสัญญาดังกล่าวน้ีเป็นไปเพ่ือช่วยเหลือคู่
สมรสที่มีบุตรยากให้มีบุตรไว้สืบสกุลโดยท่ีผู้อุ้มบุญแทนเป็นแต่เพียงผู้ให้การเลี้ยงดูทารกให้
เจริญเติบโตเท่าน้ัน  ซึ่งเปรียบเสมือนกับการรับเลี้ยงดูเด็กตามธรรมดาโดยทั่วไป  และผู้อุ้มบุญก็
มิได้มีความสัมพันธ์ใดๆ ทางสายโลหิตกับเด็กน้ันเลย  เพราะมิใช่เจ้าของไข่และตามข้อเท็จจริงที่
ปรากฏคู่สามีภริยาที่ขอให้อุ้มบุญน้ันก็เป็นบิดามารดาทางชีววิทยาซึ่งมีความสัมพันธ์ทาง
สายโลหิตกับเด็กโดยตรง  ฉะน้ัน  การทำสัญญาว่า เมื่อเด็กคลอดออกมาแล้วให้ยกให้เป็นบุตร
ของสามีภริยาคู่น้ันจึงเป็นการกระทำที่ชอบธรรม ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่
ประการใด  สัญญาอุ้มบุญจึงเป็นสัญญาที่สมบูรณ์และสามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย  ถ้า
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงย่อมมีสิทธิฟ้องร้องคดีบังคับตามสัญญา
หรือฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนได้  แต่เมื่อนำคดีขึ้นสู่ศาลแล้ว จะบังคับให้ตามสัญญาทุก
ประการหรือไม่น้ัน  เป็นอีกประเด็นหน่ึงซึ่งต้องขึ้นอยู่กับสภาพแห่งหน้ีน้ันๆ ว่าเปิดช่องให้บังคับ
กันได้หรือไม่   
 แม้จะมีการตอบที่ค่อนข้างชัดเจน  แต่ก็ยังมีผลทางกฎหมายที่ต้องการคำตอบและ
ไม่ถือว่าสิ้นสุด เพราะยังมีรายละเอียดที่นักกฎหมายต้องช้ีแจงให้ละเอียด โดยเฉพาะในส่วนของ
สัญญาว่าเป็นสัญญาแบบใด และจะบังคับใช้ได้สมบูรณ์หรือไม่ 
 ข. ปัญหาทางด้านจริยธรรม  ในแง่จริยธรรมเก่ียวพันธ์กับระบบคุณธรรมทาง
สังคม  โดยปัญหาทางจริยธรรมที่สำคัญพิจารณาผ่านบุคคลเหล่าน้ี คือ  
 ๑) แพทย์  ปัญหาจริยธรรมของแพทย์เริ่มขึ้นอยู่กับจิตใจของแพทย์ตามหลัก
จริยธรรมของแพทย์ที่ถือกันว่า “แพทย์ต้องไม่ประกอบวิชาชีพของตนด้วยอิทธิพลแรงจูงใจ แห่ง
เจตนาที่จะหาผลกำไร”๖๖ เพราะสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพทย์ใช้ความรู้ไปในทางที่ทำให้เกิด
ปัญหานั้นล้วนเป็นไปตามโลกาภิวัฒน์ที่ครอบงำโลก หรือปัญหาการโฆษณา และการใช้ข่าวสาร
เพ่ือหาผลประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ และปัญหาเรื่องเทคโนโลยีที่ซับซ้อน  เพราะความก้าวหน้า
ทำให้มนุษย์สามารถประดิษฐ์อุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้มากมาย ทำให้เรามีเครื่องมือที่ก้าวหน้า  

 

 ๖๖ “A doctor must practice his profession uninfluenced by motives of profit” , 
คำกล่ าวของ  International Code of Medical Ethics ในสมาคมแพท ย์แ ห่ งโลก  World Medical 
Association อ้างใน  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์, พิมพ์คร้ังท่ี ๖, 
หน้า ๑๐. 



๑๙๑ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

แต่มนุษย์รวมท้ังแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็ยังรู้ความจริงของธรรมชาติไม่เพียงพอ  
ยังรู้ไม่เท่าทันความจริงของชีวิต  ยังไม่รู้ชัดแน่ชัดลงไปในเรื่องที่ว่า คนเราเร่ิมเกิดเมื่อไรท่ีนับว่า
เป็นคน  ชีวิตต้ังต้นเมื่อไร ทั้งยังตัดสินกันไม่ลงตัวว่า การตายน้ันสิ้นสุดเมื่อไร แม้จะยอมรับกัน
ว่าตายเมื่อก้านสมองตาย แต่ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่เช่นเดิม ผลกระทบ ในกรณีการอุ้มบุญทำ
ให้เกิดปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์จากความต้องการดังกล่าวและทำให้ความเป็นแพทย์ที่มี
ลักษณะของความช่วยเหลือ ความเมตตาสูญเสียไป หรือในกรณีที่แพทย์อาจจะมีเจตนาดีอยาก
ให้ทุกฝ่ายมีความสุข แต่ด้วยไม่เข้าใจเทคโนโลยีว่าได้ทำลายชีวิตหรือสร้างปัญหากับเด็กที่
เกิดขึ้น  และกลายเป็นปัญหาสังคมตามมา ฉะน้ัน ในพระพุทธศาสนาจึงถือว่าแพทย์ผู้ทำด้วย
เง่ือนไขทางด้านความโลภอันเกิดจากยุคสมัยหรือสภาพเศรษฐกิจก็ตามน้ันก่อให้เกิดความทุกข์
ตามมา  ขณะที่ความไม่รู้หรือเข้าใจในเทคโนโลยีถือว่าไม่เข้าใจความจริง และเมื่อมีความไม่รู้
เป็นต้นเหตุก็จะมีความทุกข์ตามมาอีกเช่นกัน  ลักษณะของแพทย์ที่ใช้การอุ้มบุญทั้งในแง่ของ
ความอยากทั้งในแง่ความโลภ และแม้ไม่มีความโลภแต่ไม่มีความรู้เข้าใจท่ีมากพอล้วนแต่นำ
ปัญหามาให้ทั้งสิ้น 
 ๒) บุคคลที่เก่ียวข้องทั้งสามีภริยาที่ขอให้อุ้มบุญกับหญิงอุ้มบุญและบุตร  การ
ต้ังครรภ์แทนมีผลทำให้ร่างกายของหญิงต้องกลายเป็นวัตถุที่รับบริการตามแต่ใจของผู้ว่าจ้าง  
ส่วนตัวเด็กก็มีลักษณะคล้ายสินค้าที่ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเป็นตัวเงินได้  ความผูกพันทาง
สายเลือดและสายสัมพันธ์ระหว่างมารดาผู้ให้กำเนิดและเด็กที่เกิดมาจะหมดไป  พ้ืนฐานอัน
แข็งแกร่งของระบบครอบครัวไทยที่เกิดจากบิดามารดาและบุตรจะถูกทำลาย ทำให้ลดศักด์ิศรี
ของความเป็นแม่ผู้ให้กำเนิด และศักด์ิศรีของการเกิดทำให้เด็กที่เกิดมาสับสนว่าชาติตระกูล 
หรือชาติกำเนิดของตนมีความเป็นมาอย่างไร  ย่ิงถ้าเด็กเกิดมาพิการด้วยแล้ว ก็จะทำให้เด็กไม่
เป็นที่พึงปรารถนาของทั้งครอบครัวที่ขอให้ต้ังครรภ์แทน  และครอบครัวที่รับต้ังครรภ์แทน จึง
เป็นภาระอันหนักของรัฐที่จะต้องย่ืนมือเข้ามาดำเนินการจัดระเบียบในเรื่องดังกล่าว เพ่ือมิให้
กระบวนการกำเนิดมนุษย์โดยเทคโนโลยีแผนใหม่กลายเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ในอนาคต๖๗ และ
อีกปัญหาหน่ึงคือสตรีบางรายที่ไม่มีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ใดๆ แต่ไม่อยากลำบากในการต้ังครรภ์
อาจไปจ้างสตรีอ่ืนให้ต้ังครรภ์แทน  เหล่าน้ีล้วนเป็นปัญหาทางจริยธรรม ฉะน้ัน  จากความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ  ทำให้เกิดผลกระทบด้านจริยธรรมต่างๆ 
ดังน้ัน สภายุโรป (Council of Europe) จึงได้ต้ังกรรมาธิการผู้เช่ียวชาญทางด้านจริยธรรม 
   

 

 ๖๗ วิชา มหาคุณ, “จริยธรรมและกฎหมายกับการกำเนิดมนุษย์โดยเทคโนโลยีแผนใหม่”, ดุล
พาห ฉบับท่ี ๔๐, ๓ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๓๖) : ๓๖-๓๗. 



๑๙๒  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

 ส่วนกรณีจริยธรรมนั้นในพระพุทธศาสนาพิจารณาว่า หากบุตรที่กำเนิดมาแล้วพ่อ
แม่ไม่ได้เลี้ยงดู เช่นพ่อแม่เสียชีวิต หรือไม่ประสงค์จะเลี้ยงดู เป็นต้น เหล่าน้ีพระพุทธศาสนา
พิจารณาในส่วนของเด็กว่ามีกรรม คือเป็นกรรมที่ติดตัวมาไม่ได้เกิดจากความต้องการจะ
เบียดเบียนและทำร้ายเด็กแต่อย่างใด  ฉะน้ัน ในเกณฑ้ีเราอาจพิจารณาถึงข้อปฏิบัติของผู้ที่เป็น
มารดาบิดาดังปรากฎในสพรหมสูตรว่า “คำว่า พรหม น้ีเป็นช่ือของมารดาบิดา คำว่า บุรพเทพ 
น้ีเป็นช่ือของมารดาบิดา คำว่า บุรพาจารย์ นี้เป็นช่ือของมารดาบิดา คำว่า อาหุไนยบุคคล น้ี
เป็นช่ือของมารดาบิดา ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีอุปาระมาก บำรุงเลี้ยง 
แสดงโลกน้ีแก่บุตรทั้งหลาย”๖๘ ในอรรถกถาได้อธิบายเพ่ิมว่า มารดาบิดา ช่ือว่า พรหม เพราะมี
พรหมวิหารธรรม ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา  ช่ือว่า บุรพเทพ เพราะเป็นดุจเทพผู้
มีพรหมวิหารธรรม ไม่คำนึงความผิดที่บุตรทำไป  พร้อมที่จะให้อภัย มุ่งหวังแต่ความเจริญแก่
บุตร นำประโยชน์เก้ือกูลและความสุขมาแก่บุตร ช่ือว่า บุรพาจารย์ เพราะเป็นอาจารย์คนแรกที่
สอนลูกให้เรียนรู้การน่ัง การยืน การเดิน การนอน การเคี้ยว การกิน รวมทั้งสอนให้รู้จักพูดและ
รู้จักอะไรควาร อะไรมิควร ช่ือว่า อาหุไนยบุคคล เพราะเป็นผู้ควรแก่ปฏิการคุณที่บุตรพึงทำ
ตอบแทนเช่น การปรนนิบัติท่านด้วยเครื่องนุ่งห่ม๖๙ ฉะน้ัน เมื่อพิจารณาจากลักษณะมารดา
บิดาในที่น้ีจึงหมายถึงลักษณะที่แสดงภายนอก โดยบิดามารดาต้องมีข้อปฏิบัติที่มีจริยธรรมใน
การเลี้ยงดูบุตร มากกว่าจะมีการอธิบายถึงมารดาบิดาบำรุงครรภ์หรือรับเลี้ยงเด็กจากไหน 
เพราะลักษณะจริยธรรมที่เป็นเคร่ืองกำหนดความเป็นบิดามารดาและบุตรคือหน้าที่ที่กระทำต่อ
กันและกัน ดังในกรณีทิศ ๖ คือ 
 ก. หน้าที่มารดาบิดาพึงกระทำต่อบุตร คือ 
 ๑) ห้ามไม่ให้ทำความช่ัว 
 ๒) ให้ต้ังอยู่ในความดี 
 ๓) ให้ศึกษาศิลปวิทยา 
 ๔) หาภริยา (สามี) ที่สมควรให้ 
 ๕) มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควร 
 ข. หน้าที่บุตรพึงกระทำต่อมารดาบิดา คือ 
 ๑) ท่านเลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยงท่านตอบ 
 ๒) จักทำกิจของท่าน 
 ๓) จักดำรงวงศ์ตระกูล 

 

 ๖๘ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๑๐๖/๔๘๕. 
 ๖๙ องฺ.ติก.อ. ๒/๑๑๑/๑๑๑-๑๑๒., ขุ.อิติ.อ.๑๐๖/๓๗๙๘๔๘. 



๑๙๓ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

 ๔) จักประพฤติตนให้เหมาะสมท่ีจะเป็นทายาท 
 ๕) เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบุญอุทิศให้ท่าน๗๐  
 แม้การอุ้มบุญจะทำให้เกิดข้อสงสัยในเรื่องความเป็นบิดา และอาจส่งผลกระทบถึง
การทำหน้าที่มารดาบิดาและบุตรในแง่ของความสัมพันธ์กันในอนาคตว่าบุตรจะปฏิบัติอย่างไร 
ถ้ารู้ว่าบิดามารดาที่เลี้ยงดูไม่ใช่แม่ผู้ให้กำเนิด หรือในกรณีที่การอุ้มบุญน้ันทำให้ผิดต่อระบบ
ธรรมชาติ  เพราะการกำเนิดมนุษย์น้ันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางธรรมชาติคือ มารดาบิดาอยู่
ร่วมกัน มารดามีระดู  และมีสัตว์มาเกิด แต่การอุ้มบุญไม่ได้เกิดจากการมารดาบิดาอยู่ร่วมกัน  
แม้จะมีกรณีที่กล่าวไว้ชาดกเล่าถึงเรื่องสุวรรณสามชาดก๗๑ โดยเด็กที่เกิดน้ัน มารดาบิดาไม่ได้
อยู่ร่วมกัน  เป็นการเกิดที่ผิดปกติจากธรรมชาติของมนุษย์ แต่เราก็เรียกว่า มนุษย์ เพราะเกิดใน
ครรภ์และคลอดออกมาตามเกณฑ์ที่กล่าวไว้แล้วในอัคคัญสูตร๗๒ 
 แต่กรณีของสุวรรณสามไม่มีปัญหาที่จะเรียกว่า ใครเป็นบิดาหรือมารดา เพราะ
ไม่ได้ให้ใครอุ้มบุญแทน   ความซับซ้อนทางด้านการปฏิบัติระหว่างกันจึงเป็นปัญหาระยะยาวที่
บุตรควรจะปฏิบัติกับผู้ให้กำเนิดอย่างไร และปฏิบัติต่อบิดามารดาที่ขออุ้มบุญอย่างไร เกณฑ์
เหล่าน้ีแม้จะถือเอาว่าหลักทิศ ๖ แต่ควรจะปฏิบัติกับคนเหล่าน้ันโดยเสมอภาคกันหรือไม่  
เพราะถ้าเป็นเช่นน้ันหลักทิศ ๖ ที่มีความหลากหลายทั้งปฏิบัติต่อมิตรสหาย ครูอาจารย์ คนรับ
ใช้ เป็นต้นต่างกัน โดยความต่างกันถูกจำแนกตามลักษณะความสัมพันธ์กันเป็นหลัก  แต่กรณีน้ี
จะพิจารณาอย่างไร และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาอย่างไรกัน น่ีเป็นปัญหาจริยธรรมที่
พระพุทธศาสนาประสบจากกรณีอุ้มบุญ 
 ๓) นักกฎหมาย ในแง่ของจริยธรรมของนักกฎหมายน้ันมีความสัมพันธ์ที่คล้ายคลึง
กันระหว่างแพทย์กับนักกฎหมาย  เพราะงานของแพทย์และนักกฎหมายเป็นงานท่ีต้องมีกรอบ
ขนบธรรมเนียมและจรรยาบรรณของหมู่คณะ  โดยเฉพาะและเป็นการใช้ความรู้เฉพาะที่ผู้อ่ืนไม่
อาจจะรู้ได้ทั้งหมด  ฉะน้ัน การประกอบวิชาชีพจึงต้องมีกฎหมายควบคุมเป็นพิเศษ  ใน
ขณะเดียวกันก็จะต้องมีการสอดส่องดูแลโดยบุคคลในวิชาชีพเดียวกันเพ่ือให้การประกอบ
วิชาชีพเป็นไปโดยถูกต้องตามกรอบของจริยธรรม๗๓ 
 ดังกรณีการใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธ์ุทำให้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ซึ่ง
บัญญัติไว้สำหรับกรณีการกำเนิดตามธรรมชาติไม่อาจนำมาปรับใช้ได้อย่างเพียงพอเหมาะสมกับ
สถานการณืที่เกิดขึ้น จากการใช้เทคโนโลยี  อันเป็นเหตุให้จำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงข้อ

 

 ๗๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒-๒๑๓. 
 ๗๑ อ่านรายละเอียดใน ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๔/๒/๑๗๖. 
 ๗๒ อ่านรายละเอียดใน ที.สี. (ไทย) ๑๑/๑๑๙-๑๒๖/๘๘-๙๓. 
 ๗๓ แสวง บุญเฉลิมวิภาส, อเนก ยมจินดา, กฎหมายการแพทย์, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, หน้า ๒๔. 



๑๙๔  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

กฎหมายที่เก่ียวข้องในเร่ืองน้ีให้สามารถรองรับปัญหาได้  โดยเฉพาะประเทศที่นำเทคโนโลยี
เหล่าน้ีมาใช้  และกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษา  เพ่ือดำเนินการซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย  
เพราะมีการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุเช่นเดียวกัน เช่น คู่สมรสประสงค์จะมีบุตรแต่
ภรรยามีปัญหาด้านสุขภาพไม่สามารถอุ้มครรภ์บุตรได้เอง  อาจต้องอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันทางการแพทย์ (Reproductive Technology) ประกอบกับการให้หญิงอ่ืนต้ังครรภ์
แทน (Surrogacy) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิของสามีภรรยาที่ประสงค์จะมีบุตร  โดยให้หญิงอ่ืนอุ้มบุญ
แทนในฐานะบิดามารดา  โดยมาตรา ๑๕๔๖ บัญญัติว่า “เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับ
ชายให้ถือว่าเป็นบุตรโดยชอบของหญิงน้ัน  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน”  หาก
การสมรสส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๕๓๖ วรรคหน่ึง บัญญัติว่า “เด็กเกิดแต่หญิงขณะเป็นภริยา
ชายหรือภายในสามร้อยสิบวันนับแต่วันที่การสมรสส้ินสุดลง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตร
ชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามี  หรือเคยเป็นสามีแล้วแต่กรณี” ซึ่งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติ
ดังกล่าวประกอบกับถ้อยคำตามมาตรา ๑๕ ที่ว่า “สภาพบุคคลย่อมเร่ิมต้ังแต่เมื่อคลอด” และ 
“ทารกในครรภ์มารดา” แสดงให้เห็นว่า “บุตร” ที่เกิดต้องเกิดจากครรภ์มารดาของผู้เป็นบุตร
น้ันๆ อันเป็นการให้ความคุ้มครองเด็กและรับรองหญิงที่ต้ังครรภ์แทนในฐานะมารดาโดยการ
ต้ังครรภ์และให้กำเนิดเด็กเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 แต่ข้อกฎหมายข้างต้นความเป็นบิดา มารดาและบุตรน้ันต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นธรรมชาติ ซึ่งย่อมประกอบขึ้นด้วยกระบวนการปฏิสนธิและการให้กำเนิดที่เป็นไปตาม
กระบวนการตามธรรมชาติ บิดามารดาเป็นผู้ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม และมารดาเป็นผู้
ต้ังครรภ์และให้กำเนิด  หากเป็นกรณีการอุ้มบุญแทนจะกลายเป็นการช่ังน้ำหนักหรือการให้
ความสำคัญระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเด็กคนน้ันได้รับจากเจ้าของเช้ือพันธ์ุ  และผู้รัต้ัง
ครรภ์แทน ซึ่งรวมถึงการดูแลขณะต้ังครรภ์และการให้วินิจฉัยว่าใครเป็นบิดามารดาที่แท้จริง
โดยเฉพาะทางฝ่ายมารดาที่เป็นเจ้าของเช้ือพันธ์ุและมารดาผู้รับอุ้มบุญ 
 สมัยหน่ึงเคยมีข้อหารือจากกรมบัญชีกลางมายังคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับ
กรณีคู่สมรส  ซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยว่าได้มีการแจ้งจำนวนบุตรพร้อมแสดง
หลักฐานของทางราชการ  เพ่ือขอรับสิทธิเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลและการศึกษา
ของบุตร  แต่เป็นบุตรที่เกิดจากการนำเช้ืออสุจิของสามีข้าราชการหญิงไปผสมกับไข่ของ
ข้าราชการหญิงแล้วนำตัวอ่อนไปฝากในครรภ์ของหญิงอ่ืนเพ่ืออุ้มบุญแทน  จะถือว่าเป็นบุตร
โดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการอันจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการของทางราชการหรือไม่  
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามบันทึกเลขใบเสร็จที่ ๑๐๐/๒๕๔๓  ให้ความเห็นว่า
ทารกในครรภ์มารดาตามมาตรา ๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายถึง ทารกที่
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เกิดน้ันจะต้องเกิดจากครรภ์มารดาของผู้เป็นบุตร  ฉะน้ัน  บุตรที่เกิดจากการใช้เทคนิคทาง
การแพทย์  หญิงที่รับอุ้มบุญและคลอดทารกจึงเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของทารก  
ส่วนหญิงเจ้าของไข่แต่มิได้ต้ังครรภ์และชายเจ้าของอสุจิแต่มิได้เป็นสามีของหญิงผู้ต้ังครรภ์ จึง
มิใช่มารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของทารกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ทำให้ทั้ง
สองไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลและอาศัยสิทธิอ่ืนๆ ในฐานะบิดามารดาของเด็กได้  แม้คู่
สมรสที่อาศัยเทคโนโลยีน้ีจะสามารถจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้  แต่ก็อาจก่อให้เกิด
ความไม่สบายใจและวิตกกังวลเน่ืองจากบุตรที่เกิดจากพันธุกรรมและนับเป็นเลือดเน้ือเช้ือไข
ของพวกเขามีฐานะได้เพียงการเป็นบุตรบุญธรรมเท่าน้ัน  นอกจากปัญหาข้อกฎหมายแล้วยัง
อาจมีปัญหาอ่ืนๆ ได้แก่ หญิงที่อุ้มบุญอ้างสิทธิความเป็นมารดาและไม่ยอมส่งมอบให้แก่สามี
ภริยาที่ประสงค์จะมีบุตร เป็นต้น  ซึ่งปัญหาดังกล่าวยังไม่มีกฎหมายเก่ียวกับการให้บริการ
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุบังคับใช้  กฎหมายที่เก่ียวกับการอุ้มบุญในประเทศไทยมีเพียง ๒ 
ฉบับซึ่งแพทย์สภาออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ มาตรา 
๒๑ (๑) เพ่ือให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเก่ียวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ
เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คือ 
 ก. ประกาศแพทยสภา ที่ ๑/๒๕๔๐ เรื่องมาตรฐานการให้บริการเก่ียวกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๐ 
 ข . ประกาศแพทยสภา ที่ ๑/๒๕๔๕ เรื่องมาตรฐานการให้บริการเก่ียวกับ
เทคโนโลยีการเจริญพันธ์ุ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๔๕  
 แม้จะมีกฎหมาย ๒ ฉบับน้ีแต่การอุ้มบุญก็ส่งผลกระทบต่อระบบจริยธรร และม
ทางด้านกฎหมายที่ต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 ๓.๔.๒.๒ ผลกระทบทางสังคม เน่ืองจากการรับอุ้มบุญถูกนำมาใช้กันอย่าง
อิสระเสรี  ไร้ขอบเขตจำกัด ปรากศจากองค์กรหน่ึงองค์กรใดหรือหน่วยงานหน่ึงหน่วยงานใด
เข้ามาควบคุมดูแล หรือกำกับให้เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยแล้ว ความวุ่นวายต่างๆ ก็ย่อม
เกิดขึ้นในสังคม  การที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติออกมาในเร่ืองน้ีอย่างชัดเจนว่ากฎหมายจะห้ามหรือ
สนับสนุนหรือจะเอาอย่างไรกับการต้ังครรภ์กันแน่ นับว่าเป็นปัญหาอย่างหน่ึงที่ส่งผลกระทบถึง
สังคม แต่ก่อนจะเห็นกฎหมายน้ันได้ จึงจำเป็นต้องเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดจากการอุ้มบุญที่ส่งผล
กระทบต่อผู้ที่เก่ียวข้องในมุมมองที่หลากหลาย กล่าวคือ 
 ก. ปัญหาการทำร้ายเด็ก การอุ้มบุญทำให้เกิดลักษณะอย่างหน่ึงที่เรียกว่า การซื้อ
ขาย  และเมื่อมีการซื้อขายย่อมมีสิ่งของที่ซื้อขายและน่ันคือเด็ก  แต่โดยเรื่องน้ีสิ่งหน่ึงที่ถูกยก
มาพูดไว้คือเรื่องครอบครัว ซึ่งเป็นฐานของการที่เด็กจะได้รับความรัก ความอบอุ่น และการเลี้ยง
ดูจากบิดามารดาผู้ให้กำเนิดตน  ซึ่งมีนักคิดกลุ่มสตรีนิยมนำประเด็นเรื่องความไม่เท่าเทียมมา
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พูดโดยเสนอผ่านเรื่องน้ีว่า ผู้หญิงถูกมองว่าการให้กำเนิดและการเฝ้าเลี้ยงดูบุตรเป็นจุดประสงค์
ของชีวิต  ผู้หญิงมักจะถูกมองว่าเธอจะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีครอบครัว เพราะคุณค่าประการหนึ่ง
ของความเป็นมารดาเป็นความคาดหวังของระบบสังคม เพราะหน้าที่ของบิดามารดาคือการ
ปกป้องไม่ให้เด็กเกิดอันตรายจึงอาจมีสิทธิเหนือเด็ก และอาจถูกมองว่าเป็นการจำกัดสิทธิ
เสรีภาพของบุตรไปด้วย ซึ่งแนวคิดน้ีถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้เกิดกับเด็ก เรียกแนวคิดน้ี
ว่า paternalism๗๔ 
 แต่แนวคิดน้ีถูกปฏิเสธถึงวิธีการท่ีใครสักคนจะมีสิทธิเหนือคนอ่ืนน้ัน เช่น หมอมี
สิทธิเหนือผู้ป่วย บิดามารดามีสิทธิเหนือลูก เป็นต้น ซึ่งดูเหมือนจะมีเหตุผล  แต่อย่าลืมว่า 
ความมีเหตุผลกับความไมม่ีเหตุผลน้ันอาจไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการกระทำที่ถูกหรือผิด  ดังที่
เคอเวอร์เสนอว่า “ความมีเหตุผล อาจไม่ใช่นำไปสู่การกระทำแต่เพียงแค่สร้างความม่ันใจ
เท่าน้ัน เพราะว่ามนุษย์เป็นผู้แสดงออกอย่างมาเหตุผลได้ ขณะที่การกระทำอาจไม่มีเหตุผล”๗๕ 
ฉะน้ัน ในที่น้ีเราจึงพิจารณาที่การกระทำมากกว่าความผิดแบบให้สิทธิบิดามารดาว่ามีสิทธิเหนือ
เด็กทุกกรณี  เช่นกรณีการอุ้มบุญน้ันทำให้เกิดปัญหาตามมา คือ  หน้าที่ของบิดามารดาจึงต้อง
ทำบางอย่างเพ่ือทำเพ่ือให้เด็กได้รับความมั่นคง และปลอดภัย และทำให้เด็กได้รับการดูแลให้
เกิดพัฒนาการทางด้านร่างกายและได้รับการใส่ใจทางด้านจิตใจ โดยเฉพาะความรัก และห่วงใย
ที่บิดามารดามีให้กับเด็ก แต่กรณีที่มีสัญญาการซื้อขายบุตรเกิดขึ้น ทำให้บิดามารดาไม่ได้ทำ
หน้าที่ดังกล่าว ถือเป็นการทำร้ายเด็ก เพราะทุกคนต่างคำนึงถึงประโยชน์ของเด็กน้อยที่สุด ทุก
คนต่างมุ่งหวังประโยชน์เพ่ือตนเอง คู่สมรสที่อยากได้บุตรก็ไม่คำนึงถึงวิธีการที่จะได้มา ทำ
เหมือนเด็กเป็นสินค้า ส่วนหญิงรับอุ้มบุญก็คำนึงถึงแต่ค่าจ้างเป็นผลตอบแทน น่ียังไม่รวมถึง
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เพราะต้องยอมรับความจริงอย่างว่า เด็กจะมีมารดาถึง ๒ คน 
เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทำให้เกิดความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เด็กต้องเผชิญปัญหาอีกใน
อนาคต และถ้ามีเด็กคนอ่ืนๆ อีกที่เกิดด้วยลักษณะเดียวกันน้ีจะถือว่าเป็นพ่ีน้องกันหรือไม่ 
ปัญหานี้ล้วนเป็นผลกระทบที่ตามมาทั้งสิ้น 
 ส่วนในกรณีที่สตรีที่คลอดบุตรเป็นมารดาที่ถูกต้องตามกฎหมาย  คู่สมรสที่เป็น
เจ้าของเซลล์สืบพันธ์ุจึงต้องรับเด็กมาในฐานะบุตรบุญธรรม  ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวได้  เป็นผลกระทบทางด้านจิตใจ เมื่อเด็กทราบควาจริงว่ามาจากการ
ต้ังครรภ์แทน เด็กจะเกิดความสับสนในชาติกำเนิดของตนว่าตนเป็นบุตรของใครกันแน่ ตนมี

 

 ๗๔ Joel Feinberg, Social Philosophy, (New Jersey : Printice-Hall,1973), pp.45-46. 
 ๗๕ Charles M. Culver, Bernard Gert, Philosophy in Medicine – Conceptual and 
Ethical Issues in Medicine and Psychiatry, (Oxford University Press, New York, 1982), 
pp.22-25 



๑๙๗ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

ที่มาอย่างไร ใครเป็นผู้ให้กำเนิดที่แท้จริง  และเด็กจะมีความต้องการอย่างมากท่ีจะทราบถึง
มารดาที่ต้ังครรภ์เป็นใคร อยู่ที่ไหน หรืออาจพยายามติดตามหามารดาและครอบครัวของมารดา 
หรือกรณีที่เด็กพิการไม่เป็นที่ประสงค์ของสามีภริยาที่ว่าจ้างให้ต้ังครรภ์แทน ผู้รับอุ้มบุญก็ไม่
ต้องการจะเลี้ยงดูเด็กในฐานะบุตร เพราะเด็กน้นไม่มีเลือดเนื้อของตนเอง เด็กก็จะตกเป็นภาะ
ของสังคมท่ีจะต้องช่วยเหลือเด็กพิการเพ่ิมขึ้นมา๗๖ 
 แต่ทั้งน้ีก็ยังมีกลุ่มคนฝ่ายที่สนับสนุนการรับอุ้มบุญมักอ้างว่า  คู่สมรสที่มีบุตรยาก
จะใช้วิธีการรับอุ้มบุญก็ต่อเมื่อความพยายามในการต้ังครรภ์ด้วยวิธีการตามปกติไม่ประสบ
ความสำเร็จ  หรือกรณีที่ฝ่ายหญิงไม่สามารถต้ังครรภ์ได้อย่างแน่นอน  เน่ืองจากสภาพความ
ผิดปกติของระบบสืบพันธ์ุอย่างถาวร  เช่น ไม่มีมดลูก เป็นต้น  การรับอุ้มบุญจึงเป็นวิธีการ
สุดท้ายประการเดียวเท่าน้ันที่จะช่วยคู่สมรสที่ไม่อาจมีบุตรได้ด้วยวิธีการปกติให้สมความ
ปรารถนา ฝ่ายน้ีจึงได้ยกเหตุผลในด้านสิทธิและเสรีภาพของบุคคลขึ้นมาเป็นเหตุผลสนับสนุนให้
มีการรับต้ังครรภ์แทนได้  โดยสิทธิและเสรีภาพท่ีฝ่ายน้ีมักนำมาเป็นข้ออ้างอยู่เสมอก็คือ  สิทธิ
ในการสืบพันธ์ุ (Procreative Rights) อัตภาพของบุคคล (Personal Antonomy) และสิทธิใน
ความเป็นส่วนตัว (Right to Privacy)๗๗ 
 การสืบพันธ์ุอาจนับได้ว่าเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานของมนุษย์ที่ทำให้มนุษย์คงดำรงสาย
พันธ์ุมาได้จวบจนทุกวันน้ี  แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนนักว่า  มนุษย์จะมีสิทธิในการสืบพันธ์ุหรือไม่
และสิทธิดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เง่ือนไขหรือมีขอบเขตเพียงใด เมื่อหลายสิบปีก่อน ศาลสหรัฐฯ 
เคยให้การรับรองสิทธิของบุคคลในการตัดสินใจทำแท้งภายในช่วงเร่ิมต้นของการปฏิสนธิ  ฝ่าย
ที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุจึงมักจะตีความว่า  สิทธิในการสืบพันธ์ุเป็นสิทธิ
ที่ได้รับรองตามกฎหมาย  กระน้ันก็ตาม แม้ว่าสิทธิในการสืบพันธ์ุจะมีอยู่แต่สิทธิน้ีดูเหมือนจะ
เป็นสิทธิในทางปฏิเสธ (Negative Rights) เท่าน้ัน  กล่าวคือ บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการ
สืบสายพันธ์ุของตนได้โดยรัฐไม่มีอำนาจท่ีจะเข้าไปแทรกแซง เช่น รัฐไม่สามารถห้ามมิให้ชาย
หญิงที่ต่างเช้ือชาติต่างศาสนาสมรสกันด้วยเหตุผลเพียงว่าชายและหญิงน้ันมีเช้ือชาติหรือ
ศาสนาท่ต่างกัน เป็นต้น  ในทำนองเดียวกัน รัฐไม่สามารถบังคับให้บุคคลใดทำหมันด้วยเหตุผล
ว่าบุคคลน้ันไม่ควรมีทายาทสืบสกุลต่อไป  กระน้ันก็ตาม  แม้สิทธิในการสืบพันธ์ุจะได้รับการ
รับรองว่าเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานอย่างหน่ึง  แต่สิทธิน้ีก็ไม่ใช่สิทิในทางบวก (Positive Rights) 
กล่าวคือ รัฐไม่มีหน้าที่จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง เพ่ือให้บุคคลน้ันสามารถ

 

 ๗๖ ประสบสุข บุญเดช, “มารดารับจ้างต้ังครรภ์”, ดุลพาห ฉบับท่ี ๓๕, (๑ มกราคม ๒๕๓๑) : 
๒๘๑-๒๘๒. 
 ๗๗ Lawrence 0. Gostin, “Surrogacy from the Perspectives of Economic and Civil 
Liberties”, Journal of Contemporary Health Law & Policy, Volume 17, 2001 : 429,432-434.  
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สืบพันธ์ุหรือดำรงสายพันธ์ุของตนต่อไปได้ เช่น เมื่อชายคนหน่ึงไม่มีคู่สมรส รัฐก็ไม่มีหน้าที
ช่วยเหลือให้ชายคนดังกล่าวในการมีคู่สมรสแต่อย่างใด  อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของสิทธิในการ
สืบพันธ์ุก็ยังคงมีความไม่ชัดเจนมากเท่าใดนัก  ศ.จอห์น โรเบิร์ตสันกล่าวว่า การสืบพันธ์ุเป็นกิจ
กรรท่ีซับซ้อน  มีพัฒนาการตลอดเวลา และเก่ียวข้องกับพฤติกรรมและกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร หรือการเลี้ยงดูบุตร กิจกรรมเช่นน้ีแม้จะมีความ
เก่ียวเนื่องกัน  แต่ก็สามารถแบ่งแยกจากกันได้  กล่าวคือฝ่ายหญิงจะมีส่วนร่วมในการสืบพันธ์ุ 
เน่ืองจากเป็นผู้ต้ังครรภ์และคลอดบุตร  ส่วนฝ่ายชายก็มีส่วนร่วมในการสืบพันธ์ุเช่นกัน  เพราะ
เป็นเจ้าของเชื้ออสุจิที่ได้ปฏิสนธิกับไข่  และกลายมาเป็นทายาทที่สืบสายพันธ์ุน้ัน  ฉะน้ัน จะ
เห็นได้ว่า แม้ฝ่ายชายจะไม่ได้ต้ังครรภ์หรือคลอดบุตรด้วยตนเอง  แต่ก็ถืว่าฝ่ายชายมีส่วนในการ
สืบพันธ์ุเช่นกัน 
 ข. ปัญหาการเอาเปรียบสตรี  แนวความคิดเรื่องสิทธิการกำหนดตัวเองที่ ว่า 
มนุษย์มีอิสระในการเลือกตัดสินใจหรือกำหนดการกระทำของตนเองเป็นสิ่งชอบธรรม  การ
ตัดสินใจที่จะใช้ร่างกายของตนเอง เป็นตู้เลี้ยงเด็ก (incubator) ของหญิงรับจ้างอุ้มบุญ ก็น่าจะ
ถือว่าเป็นสิ่งที่ชอบธรรม หากเกิดจากความสมัครใจ และเป็นการเลือกด้วยตัวของตัวเธอเอง  
แต่นักปราชญ์ส่วนใหญ่คัดค้านการทำสัญญารับอุ้มบุญโดยมีเหตุผลว่า การท่ีหญิงรับอุ้มบุญ
ยินยอมให้มีการต้ังครรภ์ในร่างกายของตนเอง เพ่ือการให้กำเนิดบุตรและส่งมอบให้กับคู่สมรส
เป็นการกระทำที่ไม่ได้เกิดจากความยินยอมอย่างแท้จริง ซึ่งแนวทางดังกล่าวเราอาจพิจารณา
ผ่านมโนทัศน์ ๒ เรื่องคือ 
 ๑) สิทธิในอิสรภาพที่จะกำหนดตนเอง (Autonomy) เป็นสิทธิที่จะเลือกที่จะ
กระทำตามการตัดสินใจของตนเอง เป็นสิทธิถูกนำไปใช้ในความหมายที่ทำให้มนุษย์มีสิทธิใน
การควบคุมตนเองได้อย่างอิสระ  ความเข้าใจเช่นน้ีเรียกว่า สิทธิในอิสรภาพท่ีจะกำหนดตนเอง
อย่างสมบูรณ์ (Full Autonomy)๗๘ เป็นการแสดงถึงการมีอิสระอย่างเต็มที่ในการเลือกหรือ
กำหนดชีวิตของตนเอง ถือว่า เป็นแนวคิดในอุดมคติ  แต่ในความเป็นจริงสิทธิในอิสรภาพที่จะ
กำหนดตนเองไม่อาจสมบูรณ์ได้ เพราะเหตุผลจากความบกพร่อง ๔ คือ  
 ก) ความบกพร่องในการควบคุม  เป็นการควบคุมความปรารถนาหรือการกระทำ
ของตนเองน้ันเราอาจสูญเสียความสามารถในการควบคุมความปรารถนา หรือทางเลือกโดย
ตนเองได้หลายวิธีการ เช่น การเจ็บป่วยทางจิตใจ อาจทำให้คนเราตัดสินใจท่ีจะกระทำบางสิ่ง

 
๗๘ John Harris, The Value of Life, (London : Routledge and Kegan Paul,), p. 

195. 
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บางอย่างผิดพลาด  และการขาดความสามารถในการควบคุมน้ีทำให้หนทางท่ีเราเลือกตัดสิน
ไม่ได้เป็นหนทางที่เราพึงพอใจอย่างแท้จริง 
 ข) ความบกพร่องในเหตุผล เป็นอคติแบบหน่ึง ซึ่งเกิดจากพ้ืนฐานความเช่ือที่แต่ละ
คนได้รับมา เป็นความเช่ือที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีเหตุผล แต่ความเช่ือน้ันฝังแน่น และมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจในการกระทำของบุคคลนั้น อาจนำไปสู่หนทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเอง 
เช่น ผู้สูบบุหรี่บางคนเช่ือว่าบุหรี่ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น 
 ค) ความบกพร่องในข้อมูล เมื่อความเช่ือหรือทางเลือกอยู่บนข้อมูลที่ผิดพลาด  
หรือข้อมูลที่สำคัญได้รับความสนใจน้อย ฉะน้ัน  หากบุคคลใดได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด  หรือได้รับ
การบอกเล่าเพียงบางส่วน   หรือบุคคลนั้นเพิกเฉยต่อข้อมูลที่ ได้รับ   ย่อมเป็นการลด
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดของบุคคลน้ัน 
 ง) ความบกพร่องต่อความมั่นคงในความปรารถนา หรือการกระทำของตนเอง  
เน่ืองจากระยะเวลาในการดำรงชีวิตเป็นเวลาที่ยาวนาน  จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติใน
เรื่องต่างๆ ได้ตลอดเวลา ฉะน้ัน จึงไม่น่าแปลกใจหากการตัดสินใจในช่วงเวลาหน่ึงของชีวิต
นำไปสู่การกระทำที่ผิดพลาด หรือไร้สาระ  หรืออาจจำความเสียใจมาให้ในภายหลัง 
 สิทธิในอิสรภาพที่จะกำหนดตนเองท่ีสมบูรณ์   ต้องเกิดจากการตัดสินใจที่
ปราศจากความบกพร่องทั้ง ๔ ประการ  แต่ในความจริง เราพบว่าเป็นการยากที่จะทำเช่นน้ัน  
ฉะน้ัน  หนทางท่ีดีที่สุด คือ การตัดสินใจจากสิทธิในอิสรภาพที่จะกำหนดตนเองที่มากที่สุด เป็น
การพยายามจะทำให้มีความบกพร่องทั้ง ๔ ประการให้เหลือน้อยที่สุด 
 ๒) มโนทัศน์เรื่องความยินยอม  เป็นการพิจารณาสิทธิในอิสรภาพท่ีจะกำหนด
ตนเองท่ีสำคัญอีกประการหน่ึง คือ เรื่องการยินยอมปัญหาเรื่องการรับอุ้มบุญน้ัน  มุ่งเน้นที่การ
พิจารณาว่าการตัดสินใจของหญิงรับอุ้มบุญเกิดจากความยินยอมโดยสมัครใจหรือไม่  โดย
พิจารณาขอบเขตของการยินยอมโดยการรับรู้ข้อมูล (Informed consent)๗๙ การยินยอมใน
รูปแบบน้ีเกิดขึ้นจากการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ซึ่งแต่เดิมแพทย์
มักจะปกปิดข้อมูลเก่ียวกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยไว้มากกว่าที่จะบอกให้ผู้ป่วยทราบ ทำให้การ
ตัดสินใจในการรักษาขึ้นกับแพทย์มากกว่า จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการรักษา  
โดยการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ป่วยได้รับทราบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจสภาพความเจ็บป่วยของตนเอง  
และยินยอมที่จะให้ความร่วมมือในการรักษา แนวความคิดเร่ืองการยินยอมโดยการรับรู้ข้อมูลมี
ความสำคัญต่อเรื่องการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้อยู่ในฐานะที่เป็นผู้ตัดสินใจที่จะกระทำสิ่งที่มีผลต่อ
ตนเองที่สุด ฉะน้ัน ความหมายของการยินยอม  โดยการรับรู้จึงมีนัยถึงการตัดสินใจอย่างเป็น

 

 ๗๙ Tom L. Beauchamp and J.F. Childress, Principle of Biomedical Ethics, 
(Oxford : Oxford University, 1989), p. 74. 
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อิสระโดยตนเอง (An autonomous action) และถือว่าเป็นสิทธิของผู้ตัดสินใจที่จะรับรู้ข้อมูลที่
จำเป็นต่อการตัดสินใจหรือทางเลือกแก่บุคคล 
 กรณีการอุ้มบุญน้ันมีการแสดงทัศนะสนับสนุนและไม่เห็นด้วย  ซึ่งฝ่ายผู้สนับสนุน
ให้มีการทำสัญญารับอุ้มบุญว่า คู่สมรสที่มีบุตรยากก็มีสิทธิที่จะมีบุตรเป็นของตนเอง  และ
พิจารณาว่าการตัดสินใจของหญิงรับจ้างอุ้มบุญทำไปด้วยสิทธิในอิสรภาพที่จะกำหนดตนเอง 
โดยมีความยินยอมอย่างแท้จริง  ในทางตรงข้ามฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกลับมองว่าข้อกำหนดใน
สัญญาเป็นการเอาเปรียบสตรีรวมทั้งยังแสดงว่าหญิงรับต้ังครรภ์ไม่ได้ให้ความยินยอมอย่างจริง
ในการทำข้อตกลง 
 ดังกรณีปัญหาเรื่องค่าตอบแทน  เพราะการที่ต้องต้ังท้องเป็นระยะเวลา ๙ เดือน
เศษ และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างต้ังครรภ์ และบางคร้ังเมื่อคลอดออกมาผู้ที่ต้ังครรภ์
อาจเกิดความผูกพันจนไม่ยอมยกเด็กให้คู่สมรส หรือหากเด็กเกิดมาผิดปกติ  คู่สมรสอาจไม่
ยอมรับเด็กคนนั้น  ปัญหาน้ีมาจากการท่ีหญิงผู้รับอุ้มบุญไม่ได้มีการตัดสินใจที่เป็นไปตามความ
สมัครใจอย่างแท้จริง  เน่ืองจากไม่ได้รับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด กล่าวคือ หญิงรับอุ้มบุญบางคน
ขาดความรู้ หรือได้รับข้อมูลไม่เพียงพอ หรือไม่ได้ใส่ใจ เน่ืองจากถูกชักจูงในเรื่องสินจ้าง ทำให้
ตัดสินใจมารับต้ังครรภ์ แต่เน่ืองจากประสบการณ์ในการต้ังครรภ์มีความซับซ้อนมากกว่าผู้ที่ไม่
เคยมีประสบการณ์จะคาดคิด เช่น การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนระหว่างการต้ังครรภ์  เป็นเหตุ
ทำให้หญิงผู้ ต้ังครรภ์มีภาวะจิตใจที่แปรปรวน ตลอดจนการไม่ได้รับความสะดวกสบาย 
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของหญิง
รับอุ้มบุญได้ในภายหลัง  โดยประสบการณ์ที่ทำให้หญิงรับอุ้มบุญเกิดความกดดันทางด้านจิตใจ 
และสังคมมากที่สุดก็คือความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้เป็นมารดาในระหว่างการต้ังครรภ์ 
ความผูกพันที่เกิดระหว่างเธอกับบุตรเป็นความรู้สึกที่พิเศษ หญิงรับอุ้มบุญหลายคนพบว่า เธอ
ไม่รู้ หรือไม่เคยได้รับคำเตือนให้ตระหนักถึงความรู้สึกเช่นน้ีมาก่อน  และยิ่งเมื่อรู้ว่าเด็กที่อยู่ใน
ครรภ์เป็นเด็กที่เธอจะไม่ได้เลี้ยงดูหรือพบเห็นอีกภายหลังที่เธอคลอด  ความรู้สึกเหล่าน้ีจะ
รบกวนจิตใจของเธออยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะเมื่อหญิงรับต้ังครรภ์ได้พบหน้าบุตรของตน
ภายหลังจากคลอดก็ย่ิงสร้างความรู้สึกผูกพันที่ตนเองมีต่อบุตรมากขึ้น ความรู้สึกเช่นน้ีเกิดขึ้นทั้ง
กรณีหญิงรับอุ้มบุญโดยการอาสาและการรับสินจ้าง  เพราะสิ่งสำคัญประการหน่ึงที่ทำให้หญิง
รับอุ้มบุญไม่รู้ข้อมูลอย่างเพียงพอมาจากการตัดสินใจท่ีจะกระทำตามข้อสัญญาในการยินยอม
มอบบุตรกระทำขึ้นก่อนการปฏิสนธิของเด็ก ทำให้ตัวหญิงรับอุ้มบุญเองยากที่จะเข้าใจได้ว่า  
ความรู้สึกที่รับรู้ว่ามีเด็กกำลังเจริญเติบโตอยู่ภายในร่างกายของตน  ทำให้เกิดความผูกพันจนมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนใจที่จะไม่ทำตามสัญญาได้ในภายหลัง  ดังปรากฏในประสบการณ์ของ
หญิงรับอุ้มบุญ อลิซาเบธ เคน  หลังจากที่เธอได้มอบเด็กให้แก่ผู้ว่าจ้างไปนานนับปี เธอก็ยังคง
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ตกอยู่ในความทุกข์ทรมานกับความรู้สึกเศร้าเสียใจต่อการรับต้ังครรภ์ที่ต้องยกบุตรให้กับผู้อ่ืน 
เธอให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ตรงน้ีว่า “ฉันเช่ือมั่นว่า ฉันกำลังจะตาย ฉันรู้สึกป่วยไข้และไม่มี
ความสุขตลอดเวลา๘๐ ซึ่งการเป็นเช่นน้ีทำให้เห็นว่าการยินยอมของหญิงที่รับอุ้มบุญกระทำลง
ไปน้ันไม่อาจกล่าวได้ว่า เป็นการกระทำโดยความสมัครใจที่แท้จริง 
 จากแนวคิดน้ีทำให้เห็นว่า การรับอุ้มบุญส่งผลกระทบในเรื่องการเอาเปรียบสตรี 
เป็นเรื่องแรงจูงใจของสินจ้าง  โดยเฉพาะหญิงรับอุ้มบุญที่มีฐานะยากจน หรือมีความจำเป็นทาง
เศรษฐกิจเป็นตัวบีบบังคับ  แต่ในบางกรณีหญิงรับอุ้มบุญบางคนก็ต้องการนำสินจ้างไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง เช่น นำไปซื้อบ้าน รถยนต์ หรือสิ่งของฟุ่มเฟือยอ่ืนๆ เป็นต้น  
 ค. ปัญหาครอบครัว  ปัญหาน้ีมาจากการอุ้มบุญน้ันส่งผลกระทบต่อสมาชิกใน
ครอบครัวของหญิงที่รับอุ้มบุญ โดยเฉพาะถ้าหญิงน้ันเป็นหญิงที่มีสามีและมีบุตร  สามีและบุตร
ก็จะได้รับผลกระทบจากการต้ังครรภ์แทนนั้นด้วย เช่น สามีจะถูกข้อสันนิษฐานตามกฏหมายว่า
เป็นบิดาของเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญ  และมีหน้าที่และความรับชอบต่อเด็กที่เกิดจากการอุ้ม
บุญ  ส่วนบุตรของหญิงที่รับอุ้มบุญน้ันจะได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ คือ เด็กจะมีความรู้สึก
ว่ามีคนมาพรากน้องของตัวเองไป  เด็กไม่เข้าใจว่าทำไมเมื่อมารดาคลอดน้องออกมาแล้ว จึงต้อง
ยกน้องให้กับบุคคลอ่ืนด้วย ทำไมไม่เลี้ยงน้องไว้เอง   
 นอกจากน้ี เด็กที่เกิดจากการต้ังครรภ์แทนก็ได้รับผลกระทบจากสัญญารับอุ้มบุญ
เช่นกัน โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านจิตใจของเด็ก  กล่าวคือ เมื่อเด็กทราบความจริงว่าตนเกิด
มาจากการรับอุ้มบุญ  เด็กจะเกิดความสับสนในชาติกำเนิดของตนว่าตนเป็นบุตรของใครกันแน่  
ตนมีที่มาเป็นอย่างไร  ใครเป็นผู้ให้กำเนิดที่แท้จริง และเด็กจะมีความต้องการอย่างมากท่ีจะ
ทราบถึงมารดาที่ ต้ังครรภ์ว่าเป็นใคร อยู่ที่ไหน  และก็จะพยายามติดตามหามารดาและ
ครอบครัวของมารดาน้ัน  ฉะน้ัน  การที่เด็กเกิดปัญหาเหล่าน้ีทำให้กลายเป็นเด็กมีปัญหา และ
อาจทำตัวต่อต้านสังคม  ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาสังคมในที่สุด   
 นอกจากน้ี หากเด็กน้ันเกิดมาพิการไม่เป็นที่พึงประสงค์ของบิดามารดาตาม
ธรรมชาติซึ่งเป็นผู้ขอให้รับอุ้มบุญ แลผู้รับอุ้มบุญคลอดเด็กน้ันออกมาก็ไม่ต้องการท่ีจะเลี้ยงดู
เด็กในฐานะบุตร  เพราะเด็กน้ันมิได้เป็นเลือดเน้ือเช้ือไขของเขา  เด็กไม่มีความเก่ียวพันทาง
พันธุกรรมใดๆ กับเขาเลย  ทำให้เด็กขาดหลักประกันในสวัสดิภาพ  ปัญหาดังกล่าวน้ีจึงส่งผล
กระทบไปยังสังคม กล่าวคือ  เด็กน้ันก็ต้องตกเป็นภาะของสังคมที่ต้องช่วยเหลือเด็กพิการเพิ่ม
ขึ้นมา อีกคนหน่ึง และเป็นการเพ่ิมภาระให้กับรัฐในการที่จะต้องเลี้ยงดูเด็กคนน้ัน 

 

 ๘๐ Lori D. Andrew, “Surrogate Motherhood : The challenge for feminist”, 
Surrogate motherhood : Politics and Privacy, ed. By Larry Gostin, (Bloomington and 
Indiapolist : Indiana University Press, 1990), p. 173.   
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๑. วัตถุประสงค์ของการเรียน 
 ๑.๑ เพ่ือศึกษาพุทธจริยธรรมกับการแก้ปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทย
ด้านกฎหมาย 
 ๑.๒ เพ่ือศึกษาพุทธจริยธรรมกับการแก้ปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทย
ด้านการแพทย์ 
 ๑.๓ เพ่ือศึกษาพุทธจริยธรรมกับการแก้ปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทย
ด้านจริยธรรม   
 
 
๒. การวัดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์หลังการเรียน 
 ๒.๑ นิสิตเข้าใจพุทธจริยธรรมกับการแก้ปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทย
ด้านกฎหมาย 
 ๒.๒ นิสิตเข้าใจพุทธจรยิธรรมกับการแก้ปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทย
ด้านการแพทย ์
 ๒.๓ นิสิตเข้าใจพุทธจริยธรรมกับการแก้ปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทย
ด้านจริยธรรม   
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๓. ประเด็นสำหรับศึกษามีดังต่อไปน้ี 
  

 ปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทยน้ันสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามทฤษฎีทางจริยศาสตร์
ที่มีการนำเสนอแนวทางการวิเคราะห์ในเชิงข้อโต้แย้ง และการให้เหตุผลสนับสนุนหรือขัดแย้ง
กันในแง่มุมที่เป็นประเด็นปัญหา แต่ในงานวิจัยน้ีจะได้นำเสนอถึงหลักปฎิบัติตามเง่ือนไขของ
พุทธจริยธรรมเป็นหลัก โดยโยงกับปัญหาการอุ้มบุญทั้ง ๓ ด้านคือ ด้านกฎหมาย การแพทย์ 
และปัญหาด้านจริยธรรม ในบทน้ีจะได้วิเคราะห์ปัญหาทั้ง ๓ ด้าน และหลักปฎิบัติในการ
เช่ือมโยงหลักพุทธธรรมในการแก้ไขอย่างละเอียด โดยเน้นพุทธจริยธรรมที่จำเป็นต้องนำมาใช้
ประกอบในการแก้ไขปัญหา และแนวทางการปฎิบัติจริงให้เกิดคุณค่าในแง่ของการแก้ไขปัญหา
ได้จริง โดยจะพิจารณาไปทีละประเด็น ดังน้ี 
 
 ๓.๑ พุทธจริยธรรมกับการแก้ปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทยด้านกฎหมาย  
 เมื่อพิจารณาในแง่ของปัญหาทางด้านกฎหมายน้ันควรมีการพิจารณาในแง่ของ
พุทธจริยธรรมประกอบกันไปด้วย ในกรณี ดังน้ี 
 ๓.๑.๑ การแก้ปัญหาการอุ้มบุญด้านตัวบทกฎหมายด้วยศีล  ปัญหาการอุ้มบุญ
น้ันถูกมองเป็นปัญหาที่ผูกโยงกับความหมายทางกฎหมายคือศีลธรรมอันดีงาม โดยในสังคมไทย
น้ันมีการมองปัญหาผ่านข้อพิจารณาเร่ืองสัญญาการซื้อขายหรือไม่ กล่าวคือสัญญารับต้ังครรภ์
แทนเป็นสัญญาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ ควรมีการ
พิจารณาประเด็นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการอุ้มบุญว่ามีความจำเป็นในแง่ของบิดามารดาไม่
สามารถมีบุตรได้น้ันต้องพิจารณามาตรการในการทำจะเป็นอย่างไรจึงจะไม่ให้ผิดศีลธรรม๑ และ
เมื่อพิจารณาจากแนวทางการทำสัญญาทำให้เกิดนักกฎหมายที่ตีความไว้ ๒ ฝ่าย คือ 
 ๑) ฝ่ายที่เห็นว่าทั้งสัญญารับต้ังครรภ์แทนท่ีไม่มีค่าตอบแทนและสัญญารับต้ังครรภ์
แทนที่มีค่าตอบแทนเป็นสัญญารับจ้างต้ังครรภน้ัน เป็นสัญญาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยเฉพาะสัญญาที่รับจ้างต้ังครรภ์แทนเท่ากับเป็นสัญญาซื้อขาย
เด็ก เป็นการเช่ามดลูกและเนื้อตัวร่างกายมนุษย์ เป็นการฝืนความรู้สึกของสามัญชน ก่อให้เกิด
ปัญหาทางจริยธรรมและปัญหาสังคม 
 ๒) ฝ่ายที่เห็นว่า สัญญาต้ังครรภ์แทนไม่มีสัญญาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเด็กโดยแท้ 
เน่ืองจากผู้ว่าจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียในตัวเด็ก เน่ืองจากเป็นเจ้าของเช้ืออสุจิหรือไข่ที่เจริญพันธ์ุที่

 

 ๑ คุณธนิตศักด์ิ บ้านพลูหลวง,ทนายความ รองประธานสภาทนายความจังหวัดสุพรรณบุรี, 
สัมภาษณ์,  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๒๐๗ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

ทำให้เกิดทารก และมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการน้ีเพ่ือรับทารกเป็นบุตร ซึ่งเป็นการกระทำที่
ชอบด้วยกฎหมาย สัญญาดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
 จากความเห็นของทั้งสองฝ่ายน้ีจะเห็นว่าการสัญญาการรับต้ังครรภ์แทนนั้นถือว่า
ไม่อาจทำได้ ตามท่ีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทาง
การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๘ ระบุว่า หญิงไม่สามารถรับจ้างต้ังครรภ์ได้  ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๒๔  
ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินการให้มีการต้ังครรภ์แทนเพ่ือประโยชน์ทางการค้า และห้ามไม่ให้มีคนกลาง
หรือนายหน้า ตามมาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการเป็นคนกลางหรือนายหน้า โดยเรียก รับ
หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือเป็นการตอบแทนในการจัดการหรือช้ีช่องให้มี
การรับต้ังครรภ์แทน และไม่ให้โฆษณาเกี่ยวกับการต้ังครรภ์แทน ตามมาตรา ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใด
โฆษณาหรือไขข่าวให้แพร่หลายด้วยประการใดๆ เก่ียวกับการต้ังครรภ์แทนว่ามีหญิงที่ประสงค์
จะเป็นผู้รับต้ังครรภ์แทนผู้อ่ืนหรือมีบุคคลที่ประสงค์จะให้หญิงอ่ืนเป็นผู้รับต้ังครรภ์แทน ไม่ว่า
จะได้กระทำเพ่ือประโยชน์ทางการค้าหรือไม่ก็ตาม๒ 
 การที่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฯ ถือว่าได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
สังคม แต่ด้วยสังคมไทยยังคงมีปัญหาเรื่องการอุ้มบุญตลอด ๑-๒ ปีที่ผ่านมา  โดยมีการนำการ
อุ้มบุญไปมีส่วนในด้านการค้า การรับจ้าง ร่วมไปถึงข้อสงสัยว่าจะมีการค้ามนุษย์เข้ามาเก่ียวข้อง
ด้วย  หรือคดีหญิงอุ้มบุญที่ไม่ยอมรับอุ้มบุญ และการต้องการมีบุตรของเหล่าคู่เกย์ ทำให้เกิด
หญิงที่รับอุ้มบุญเป็นคนที่ทำเพ่ือเงิน  และบางกรณีก็ไม่รักษาสัญญา ไม่ยอมทำตามข้อตกลง 
แทนที่เราควรจะมองเขาว่า เป็นคนดี ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ ก็กลับมองว่ามีการทำผิดกฎหมาย
และภาพลักษณ์ของการอุ้มบุญจึงไม่ดีในลักษณะน้ี๓ และกฎหมายยังไม่ครอบคลุมต้ังแต่การ
คลอดและการอยู่รอดจนถึงการตาย ต้องมีความชัดเจนในเรื่องน้ี เพราะเก่ียวพันธ์กับสิทธิต่างๆ 
ของผู้ที่จะมาร่วมรับผิดชอบเด็กที่จะเกิดมานี้๔เมื่อพิจารณาแบบน้ีจึงเป็นการเช่ือมโยงระบบ
กฎหมายกับสังคมให้สอดคล้องกันคือ พ้ืนฐานระบบศีลธรรมทางสังคม (social morality) ใน

 

 ๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์ พ.ศ.
๒๕๕๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๓๒ ตอนท่ี ๓๘ ก ประกาศ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘, หน้า ๗, (ออนไลน์) 
แหล่งท่ีมา :  http://www.appealsc.coj.go.th/doc/data/appealsc/appealsc_1500367092.pdf (๓๐ 
มกราคม ๒๕๖๐). 
 ๓ พญ .จาเน็ต  หลายอำนวย , สู ตินรีแพทย์ แพทย์ชำนาญการ กระทรวงสาธารณสุข 
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี, สัมภาษณ์, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐. 
 ๔ โยธิน เนติยากร, ทนายความ, สัมภาษณ์, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
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แนวทางดังกล่าวจึงมีการนำพุทธจริยธรรมมาร่วมพิจารณาตามหลักการเร่ืองศีลเป็นหลัก และ
ศีลน้ันแง่หน่ึงได้รวมการพิจารณาเรื่องการเลี้ยงชีพเข้าไว้ด้วย 
 หลักของศีลที่ถูกนำมาพิจารณาในที่น้ีเก่ียวพันธ์กับข้อปฎิบัติที่เก่ียวกับการเลี้ยงชีพ 
เพราะผู้ที่รับอุ้มบุญน้ันต้องการการเลี้ยงชีพ เช่นเดียวกับผู้ที่หวังผลประโยชน์ก็ต้องการ
ดำเนินการให้ตัวเองได้ประโยชน์จึงเกิดข้อพิจารณานำไปสู่ข้อความที่ปรากฏในกฎหมายนั้น 
พุทธจริยธรรมพิจารณาเร่ืองศีลบนพ้ืนฐานการไม่ทำบางอย่าง กับการกระทำบางอย่างควบคู่กัน 
เป็นการวางเง่ือนไขว่าอะไรควรทำ และไม่ควรทำ โดยเราจะพบข้อพิจารณาน้ี 
 - สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ ๑. ละมุสาวาท เว้นการพูดเท็จ เน้นสัจจวาจาคือการ
พูดจริง ๒. ละปิสุณวาจา เว้นการพูดส่อเสียด เน้นสมัคคกรณีวาจา พูดคำสมานสามัคคี ๓. ละผ
รุสวาจา เว้นการพูดคำหยาบ เน้นสัณหวาจา พูดคำอ่อนหวานสุภาพ ๔. ละสัมผัปปลาปะ เว้น
การพูดเพ้อเจ้อ เน้นอัตถสัณหิตวาจา พูดคำมีประโยชน์ 
 - สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ คือ ๑. ละปาณาติบาต เว้นการทำลายชีวิต เน้น การ
กระทำท่ีช่วยเหลือเก้ือกูล ๒. ละอทินนาทาน เว้นการเอาของที่เขามิได้ให้ เน้นสัมมาอาชีวะ การ
เลี้ยงชีพชอบหรือการให้ทาน ๓. ละกาเมสุมิจฉาจาร เน้นสทารสันโดษ คือยินดีด้วยภริยาของ
ตนเอง 
 - สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ คือ ละมิจฉาชีพ เลี้ยงชีวิตด้วยอาชีพที่ถูก รวมถึง
ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพที่สุจริต เช่น ทำงานไม่ให้คั่งค้าง ไม่หมักหมด เป็นต้น 
โดยการเลี้ยงชีพขอบน้ีรวมการไม่ประกอบการค้าขายที่ไม่ควร ๕ อย่างคือ ๑. สัตถวชิชชา คือ
ค้าขายอาวุธ ๒. สัตตวณิชชา ค้าขายมนุษย์ ๓. มังสวณิชชา ค้าขายเนื้อสัตว์ ๔. มัชชวณิชชา 
ค้าขายน้ำเมา รวมทั้งสิ่งเสพติด ๕. วิสวณิชชา ค้าขายยาพิษ๕ 
 การที่มีข้อห้ามเหล่าน้ีจึงบ่งให้เห็นถึงหลักการเบ้ืองต้นในการจำกัดการกระทำโดย
เฉพาะที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืน ขณะเดียวกันการมีข้อควรปฎิบัติที่ต่างออกไปเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การปฎิบัติไม่ผิด สร้างความเป็นปกติสุขให้แต่ละชีวิตไม่เป็นโทษภัยต่อกัน ก็เพ่ือให้หมู่ชนไม่
เบียดเบียนกันจนเดือดร้อนมากขึ้นโดยรวมแล้วข้อปฎิบัติถูกนำมาพิจารณาในแง่ของปัญหา
สัญญาการอุ้มบุญที่แม้จะถูกระบุชัดในกฎหมาย แต่ด้วยหลักเกณฑ์ที่เป็นข้อห้ามน้ันเรื่องการทำ
สัญญาก็จริงอยู่ แม้จะมีข้ออนุญาตในด้านการอุ้มบุญไว้แม้จะทำภายใต้เง่ือนไขตามมาตรา ๒๑ 
แห่งพระราชบัญญัติตามวงเล็บ (๒) หญิงที่รับต้ังครรภ์แทนต้องมิใช่บุพการีหรือผู้สืบสันดานของ
สามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามวงเล็บ (๓) หญิงที่รับต้ังครรภ์แทนต้องเป็นญาติสืบสาย

 

 ๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับขยายความ, พิมพ์คร้ังท่ี ๔๖, หน้า 
๗๓๒. 



๒๐๙ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

โลหิตของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามวงเล็บ (๔) หญิงที่รับต้ังครรภ์ต้องเป็นหญิงที่
เคยมีบุตรมาก่อนเท่าน้ัน ถ้าหญิงน้ันมีสามีที่ชอบด้วยกฎหมายหรือชายที่อยู่กินฉันสามีภริยา 
จะต้องได้รับความยินยอมจากสามีที่ชอบด้วยกฎหมายหรือชายดังกล่าวด้วย๖ แต่ด้วยข้อบังคับ
และอนุญาตนั้นเป็นไปตามเง่ือนไขของสังคมที่ต้องการความสงบและบิดามารดาท่ีต้องการมีบุตร
จะหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งในแง่ของศีลธรรมน้ันได้เพ่ิมเติมแง่มุมที่เป็นข้อปฎิบัติบังคับหรือห้าม
ตามหลักศีล และข้อปฎิบัติตามหลักสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ เมื่อพิจารณา
จากแง่มุมทั้งด้านกฎหมายและศีลธรรมน้ีจะช่วยทำให้กฎระเบียบจะช่วยทำให้เกิดความชัดเจน
ในการบังคับใช้ย่ิงขึ้น 
 ๓.๑.๒ การแก้ปัญหาการอุ้มบุญด้านสิทธิบุคคลตามกฎหมายด้วยหลักเมตตา  
จากปัญหาการอุ้มบุญคือสิทธิในการกระทำ โดยพิจารณาให้เห็นเจตนาที่เกิดจากการกระทำของ
บุคคล โดยหลักการเหล่าน้ี เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับกฎแห่งกรรม แต่จะเห็นได้ว่าผู้กระทำ
น้ันมีตนเองเป็นผู้บอกได้ว่ามีเจตนาหรือไม่ ซึ่งถ้าบุคคลนั้นมีศีลธรรมก็จะรับว่ามีเจตนาหรือไม่ 
แต่ถ้าไม่มีศีลธรรมหรือไม่อาจกำหนดได้ เช่น เป็นบ้า เป็นต้น ก็จำเป็นต้องอาศัยผู้วินิจฉัยที่จะช้ี
ว่ามีเจตนาหรือไม่ และเมื่อพิจารณาจากการอุ้มบุญจะพบปัญหาที่นำไปสู่การช้ีเจตนาบางอย่าง 
๒ เรื่องด้วยกันคือ 
 ๑) เจตนาของบิดามารดา ทางด้านกฎหมายเนื่องจากปัญหาการอุ้มบุญอยู่ที่การทำ
สัญญาการอุ้มบุญ ผู้หญิงที่รับจ้างอุ้มบุญที่เคยตกลงกันตามเง่ือนไข แต่พอเด็กออกมา ความเป็น
แม่เกิดขึ้น ไม่อยากให้ลูกจากไป  แม้จะทำดีแต่ปัญหาซับซ้อนจะตามมา น่ีคือสิ่งที่กฎหมายกับ
จริยธรรมจะต้องเข้ามาเก่ียวข้อง๗ การที่มีการอุ้มบุญน้ันทำให้ผู้ที่ต้องการมีบุตร สามารถมีบุตร
ได้ แม้ผู้อุ้มท้องจะไม่ได้เป็นคู่ครองของตนก็ตาม  แต่ต้องได้รับการยินยอม ด้านบวก ทำให้เกิด
ความสับสนแก่เด็กที่เกิดมา  เมื่อโตขึ้นเกิดความรู้สึกแปลกแยก จากผู้ที่อุ้มบุญว่าไม่ใช่มารดา
ของตน อาจเกิดปัญหาทางศีลธรรมได้๘ ปัญหาดังกล่าวน้ันทำให้เกิดพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๘ ด้วยเหตุผลคือ  

 

 ๖ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์ พ.ศ.
๒๕๕๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๓๒ ตอนท่ี ๓๘ ก ประกาศ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘, หน้า ๖, (ออนไลน์) 
แหล่งท่ีมา :  http://www.appealsc.coj.go.th/doc/data/appealsc/appealsc_1500367092.pdf (๓๐ 
มกราคม ๒๕๖๐). 
 ๗ รศ.ดร. ประเวศ อินทองปาน, ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
สัมภาษณ์,  ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
 ๘ ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, ท่ีปรึกษาอธิการบดีด้านการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, สัมภาษณ์, ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๒๑๐  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธ

 ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการบำบัดรักษา
ภาวการณ์มีบุตรยากสามารถช่วยให้ผู้ที่มีภาวการณ์มีบุตรยากได้โดยการใช้เทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธ์ุทางการแพทย์ อันมีผลทำให้บทบัญญัติทางกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันในเรื่อง
ความเป็นบิดามารดาท่ีชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันทางการแพทย์ไม่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ในทางพันธุกรรม ดังน้ันเพ่ือกำหนดสถานะความ
เป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทาง
การแพทย์ให้เหมาะสมตลอดจนควบคุมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เก่ียวกับตัว
อ่อนและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์มิให้มีการนำไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง๙ 
 ในพระราชบัญญัติได้ระบุถึง การต้ังครรภ์แทนตามมาตรา ๓ ไว้ว่า การต้ังครรภ์
แทนโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์ โดยหญิงที่รับต้ังครรภ์แทนมีข้อตกลง
เป็นหนังสือให้ไว้กับสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายก่อนต้ังครรภ์ว่าจะให้ทารกในครรภ์เป็น
บุตรของสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายน้ัน๑๐  การทำสัญญาดังกล่าวเป็นการยอมรับความ
เป็นบิดามารดาของเด็กน้ันไม่อาจพิสูจน์ความต้ังใจหรือเจตนาได้ จึงจำเป็นต้องเข้าใจเจตนาอัน
เป็นเหตุในความต้องการน้ัน  
 ๒) เจตนาของผู้รับอุ้มบุญ เป็นการพิจารณาถึงผู้รับอุ้มบุญว่ามีเจตนาในเรื่องการอุ้ม
บุญอย่างไร กล่าวคือเมื่อมีผู้ต้องการมีบุตร ก็มีผู้มารับจ้างอุ้มบุญเป็นธรรมดา แต่จะถือว่าน่ันจะ
นำไปสู่ปัญหาสังคมหรือไม่ และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ เมื่อมีการมองว่าผู้หญิงรับ
อุ้มบุญมีการได้รับผลประโยชน์จะถือว่าเป็นการมองคนแค่แค่สินค้า๑๑  ปัญหาดังกล่าวนำไปสู่
การพิจารณาในแง่ของสิทธิ  โดยสิทธิในการมีบุตรเป็นเรื่องที่ซื้อขายกันได้หรือไม่ เพราะเมื่อ
บุคคลมองเห็นความชอบธรรมที่จะมีบุตร ก็เกิดแรงสูงใจให้เกิดการซื้อขายสิทธิในการมีบุตร ซึ่ง
ทำให้เกิดสิทธิในการมีลูก ทำให้ประสิทธิภาพในการจัดสรรเด็กเป็นเรื่องของคนท่ีให้คุณค่าแก่

 

 ๙ มาลินี คงร่ืน, พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พัน ธ์ุทางการแพทย์  พ .ศ .๒๕๕๘  : แก้ไขปัญหาการอุ้ มบุญ , หน้ า ๓ , (ออนไลน์ ) แหล่งท่ีมา :  
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_2 0
150910085802.pdf (๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐). 
 ๑๐ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์ 
พ.ศ.๒๕๕๘ , ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๓๒ ตอนท่ี ๓๘ ก ประกาศ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ , หน้า ๒ , 
( อ อ น ไ ล น์ )  แ ห ล่ ง ท่ี ม า  :  
http://www.appealsc.coj.go.th/doc/data/appealsc/appealsc_1500367092.pdf (๓ ๐  ม ก ร า ค ม 
๒๕๖๐). 
 ๑๑ รศ.ดร. ประเวศ อินทองปาน, ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
สัมภาษณ์, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๒๑๑ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

เด็กที่สุด ซึ่งวัดจากความสามารถในการจ่าย แต่การขายสิทธิการสืบพันธ์ุส่งเสริมทัศนคติการ
มองเด็กเป็นสินค้า ทัศนคติน้ีทำให้ความเป็นพ่อแม่เสื่อมทราม ซึ่งปทัสถานของความรักของพ่อ
แม่คือความคิดที่ว่าลูกเป็นสิ่งที่โอนให้แก่กันมิได้ การขายถือเป็นความผิด ซึ่งนำไปสู่การอนุญาต
สืบพันธ์ุน้ันเป็นการป่ันทอนความเป็นพ่อแม่ในแบบท่ีจะไม่เกิดขึ้น๑๒ อย่างไรก็ตามการพิจารณา
แง่มุมเง่ือนการซื้อขายเน่ืองจากมีการใช้จ่ายในการต้ังครรภ์และสุขภาพของหญิงผู้รับต้ังครรภ์
แทนตามมาตรา ๒๕ เรื่องการขอให้มีข้อตกลงการต้ังครรภ์แทนและค่าใช้จ่ายในการบำรุง
สุขภาพของหญิงที่รับต้ังครรภ์แทนในขณะตั้งครรภ์ การยุติการต้ังครรภ์แทนการคลอด และหลัง
คลอด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของเด็กที่เกิดจากการต้ังครรภ์แทน หลังคลอดเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน๑๓ และในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด จึงเป็นเรื่องเสี่ยงและที่สำคัญการที่
จะมีหญิงแม้จะเป็นญาติก็ตามมาก็ล้วนแต่มีเหตุให้ต้องเรียกร้องค่าใช้จ่ายบางอย่าง และปัญหานี้
อาจเป็นการช้ีไปที่เจตนาของผู้อุ้มบุญเป็นหลักว่าทำด้วยเจตนาอย่างไร เพราะหากหญิงที่รับอุ้ม
บุญน้ันมีเจตนาที่จะรับต้ังครรภ์แทนเพื่อต้องการช่วยเหลือคู่สมรสที่มีบุตรยากให้มีบุตรไว้สืบ
สกุล ไม่ได้มีเจตนาอ่ืนก็ถือว่าสามารถทำได้น้ัน แต่ก็ยังปฎิเสธไม่ได้ว่าการทำดังกล่าวยังเก่ียว
พันธ์กับค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่อาจคาดเดาได้ รวมถึงเจตนาที่จำเป็นต้องพิจารณาให้ชัดเจน  
 ในเรื่องเจตนานี้ถือเป็นปัญหาที่พุทธจริยธรรมให้การอธิบายและใช้เป็นเกณฑ์
สำคัญในการพิจารณาความถูกหรือผิด กล่าวคือ เจตนาระหว่างมารดาต่อผู้รับอุ้มบุญ ก็ต้อง
ปฏิบัติและผู้รับอุ้มบุญอย่างดี  คิดว่าเขาก็ช่วยเรา  เพราะตัวเองไม่สามารถต้ังครรภ์เองได้  และ
ผู้รับอุ้มบุญก็ต้องพึงระลึกเสมอว่า ตนเป็นเหมือนผู้ที่ช่วยให้คู่สามีภรรยาสมหวัง  ก็ต้องทำตามที่
สัญญาว่าจะให้ลูกกับเค้า  ต้องดูแลตนเองขณะต้ังครรภ์ให้ดี  แพทย์ก็ต้องมีเจตนาที่ดีในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อย่าทำเพ่ือเงินแล้วขัดต่อกฎหมาย๑๔ จึงจำเป็นต้องพิจารณา
เจตนาในการอุ้มบุญน้ันเก่ียวข้องกับเจตนาที่ประกอบด้วยตัณหา ฉันทะ และเมตตา  
 (ก) ตัณหา คือ ความพอใจ ชอบใจ ยินดี อยาก รักใคร่ ต้องการที่ไม่ดี ไม่สบาย ไม่
เก้ือกูล เป็นอกุศล เมื่อตัณหาผูกพันกับเวทนาจะหาสิ่งที่อำนวนเวทนา โดยผ่านอารมณ์ ๖ คือ 

 

 ๑๒ ไมเคิล แซนเดล, เงินไม่ใช่พระเจ้า : ขีดจำกัดทางศีลธรรมของตลาด, แปลโดย สฤณี อา
ชวานันทกุล, (กรุงเทพมหานคร : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, ๒๕๕๖), หน้า ๘๔-๘๕. 
 ๑๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์ 
พ.ศ.๒๕๕๘ , ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๓๒ ตอนท่ี ๓๘ ก ประกาศ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ , หน้า ๗ , 
( อ อ น ไ ล น์ )  แ ห ล่ ง ท่ี ม า  :  
http://www.appealsc.coj.go.th/doc/data/appealsc/appealsc_1500367092.pdf (๓ ๐  ม ก ร า ค ม 
๒๕๖๐). 
 ๑๔ พญ .จาเน็ต  หลายอำนวย , สูตินรีแพทย์ แพทย์ชำนาญการ กระทรวงสาธารณสุข 
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี, สัมภาษณ์, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐. 



๒๑๒  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธ

รูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ และธรรมารมณ์ เพ่ือเสพเสวยเวทนาจากอารมณ์ ได้เสริมสร้าง
ความรู้สึกว่ามีตัวมีตนหรือผู้เสวยเทนา ความเห็นหรือความยึดถือน้ีเป็นการคงอยู่ของตัวตนที่
อาศัยการเสวยเวทนาที่ช่ืนชอบใจ เมื่อได้อารมณ์ที่ชอบใจก็จะชอบใจอย่างหน่ึง แต่เมื่อไม่ได้เสพ
สม การดำรงอยู่ของตัวตนก็จะดูไร้ความหมาย กลายเป็นความเบ่ือหน่าย ไม่ปรารถนาการดำรง
อยู่ของตัวตน อยากจะทำลายเสีย โดยตัณหาทุกอย่างมีศูนย์รวมมุ่งมาที่ตัวตนหรือเพ่ืออัตตา
ทั้งสิ้น ซึ่งบทบาทและการทำหน้าที่ของตัณหาได้เป็นตัวกำกับการดำเนินชีวิตส่วนใหญ่ของ
มนุษย์ ผู้ที่อยู่ด้วยการอาศัยตัณหาจะเป็นแหล่งก่อปัญหาให้แก่ชีวิตและสังคมมนุษย์ เป็นที่มา
ของความหวัง ความหวาดกลัว ความระแวง ความเคียดแค้นชิงชัง ความมัวเมาลุ่มหลง และ
ความทุกข์เดือดร้อนต่างๆ ซึ่งตัณหาพัวพันเก่ียวเน่ืองอยู่กับเรื่องตัวตน เอาอัตตาเป็นศูนย์กลาง 
และนำไปสู่การแสวงหา 
 (ข) ฉันทะ คือความพอใจ ชอบใจ ยินดี อยาก รักใคร่ ต้องการ ที่ดีงาม สบาย 
เก้ือกูล เป็นกุศล โดยฉันทะ ในที่น้ี เรียกว่า กุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ เรียกให้ชัดคือ กุศล
ธรรมฉันทะ หรือฉันทะในกุศลธรรมคือ ความพอใจ ความชอบ ความอยากในสิ่งที่ดีงาม ส่วน
ธรรมฉันทะ แปลว่า ฉันทะในธรรมหรือความต้องการธรรม เป็นความต้องการความจริงหรือ
ภาวะที่ดี เรียกร้องการกระทำ จะเข้าถึงความรู้ เข้าถึงความจริง ลุถึงภาวะดีงามสมบูรณ์ โดย
ฉันทะมุ่งประสงค์อัตถะ คือตัวประโยชน์ และต้องการความจริง สิ่งที่ดีงาม หรือภาวะที่ดีงาม 
ต้องการทำให้ดีงามสมบูรณ์เต็มสภาวะ ฉันทะก่อตัวขึ้นจากโยนิโสมนสิการคือความรู้จักคิดหรือ
คิดถูกวิธี คิดตามสภาวะและเหตุผล เป็นภาวะกลางๆ ไม่ผูกพันกับอัตตา และนำไปสู่อุตสาหะ
หรือวิริยะ คือทำให้เกิดการกระทำ 
 (ค) เมตตา ในการพิจารณาแรงพลักดันน้ีทั้งในแง่ของตัณหาและฉันทะได้ชัดเจนขึ้น 
จะพบหลักเมตตา คือความรัก ความมีไมตรี ความปรารถนาดี ความอยากให้ผู้อ่ืนมีความสุขและ
ประสบแต่สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ โดยความรักที่เป็นอกุศล เรียกว่า สิเนหะ เป็นความรักใคร่เย่ือ
ใยเฉพาะบุคคล  เป็นความพอใจโปรดปรานผูกพันส่วนตัว หรือความรักที่เจือด้วยความเห็นแก่
ตัว ทำให้จิตใจคับแคบติดข้องมัวหมองลง หรือต่ืนเต้นเร่าร้อน เป็นความรักที่ตรงข้ามกับเมตตา 
ซึ่งเป็นความรักที่บริสุทธ์ิ มีต่อเพ่ือนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในฐานะที่เป็นเพ่ือนร่วมโลก เป็น
ความรักกลางๆ โดยความรักที่เป็นตัณหาจะเป็นความรักที่ปรารถนาความเป็นอยู่ดีของชีวิตผู้อ่ืน
อย่างตรงไปตรงมา หรือเป็นความรักที่ต้องการความเป็นอยู่ดีแห่งชีวิตของผู้อ่ืนเพียงเพ่ือเป็น
เง่ือนไขให้ตนจะได้เสพเวทนาหรือความม่ังคงถาวรของตนเอง เช่น บางคนกล่าวว่า เขารักภริยา 
รักสามี รักเพ่ือน หรือรักใครก็ตามมากมาย ชีวิตของคนนั้นเป็นสิ่งมีค่าสูงจึงทะนุทะนอมเอาใจ
ใส่ แต่พอผ่านไปเมื่อหลายสิ่งเปลี่ยนไป เช่นภริยารูปร่างเปลี่ยนไปก็ทำให้ไม่สามารถจะทำให้
มองแล้วไม่มีความสุข หรือเพ่ือน หรือใครก็ตามต่างมีฐานะและตำแหน่งที่ต่างจากตน ก็เริ่ม



๒๑๓ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

คลายและสบายลง ชีวิตของคนที่เรารักน้ันก็เริ่มไม่มีคุณค่าที่จะทะนุถนอมใส่ใจให้เป็นอยู่ดีอีก
ต่อไป ทำให้ความรักแบบน้ีไม่ใช่เมตตา แต่เป็นความรักแบบตัณหาที่ใช้คนอ่ืนเพ่ือการเสพ
ความสุขหรือเสริมความมั่นคงของอัตตาตนเอง. ส่วนกรณีที่เราเห็นต้นไม้ให้ความเขียว ร่มเย็น 
เราก็อยากให้มีต้นไม้น้ันเกิดขึ้นมากๆ ไมได้คิดว่าจะเอาตัวเองเข้าไปเสพเสวยสุข แต่เป็นจิตที่
ยินดีในการอยู่ดีของต้นไม้ตามท่ีเป็น จิตที่เป็นกุศล โปร่งสบายดีน้ี ช่วยเกื้อกูลทั้งแก่ตัวเองและ
ผู้อ่ืน เป็นความช่ืนชมยินดีต่อความดีงามสมบูรณ์ของต้นไม้น้ัน และความอยากให้ต้นไม้ดีงาม
สมบูรณ์น้ัน คือฉันทะ เช่นเดียวกับการมองเห็นคนอ่ืนสุขภาพดี แข็งแรง ปราศจากโรค มี
ความสุข จิตใจแผ่กว้างออกไปในผู้อ่ืน เป็นความปรารถนาดีที่ไม่เก่ียวข้องกับตนเอง เป็นความ
ปรารถนาให้สัตว์และผู้อ่ืนอยู่สุขสมบูรณ์ เป็นสิ่งที่เรียกว่า เมตตา๑๕ 
 การพิจารณาการอุ้มบุญน้ัน เมื่อทุกคนมีเจตนาในการมีบุตร แต่เจตนาที่ต้องการ
เสวยเวทนาหรือความสุข เป็นเครื่องยึดเหน่ียวตัวตนหรือไม่ เพราะถ้าการมีบุตรน้ันมุ่งหมาย
แบบน้ันก็ถือว่าเจตนาน้ันมุ่งไปท่ีความทุกข์เป็นหลัก แม้บุตรที่เกิดมาก็จะกลายเป็นการสร้าง
ความทุกข์กรณีที่ไม่เป็นไปอย่างที่ใจต้องการหรือพูดให้ชัดก็คือในกรณีที่ลูกน้ันเกิดมาแล้วไม่
สมประกอบก็อาจปฎิเสธเด็กคนน้ันจึงเป็นที่มาของมาตรา ๓๓ ที่ระบุว่า ห้ามมิให้สามีและภริยา
ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งประสงค์จะมีบุตรโดยการ
ต้ังครรภ์แทนปฎิเสธการรับเด็กที่ เกิดจากการต้ังครรภ์แทนดังกล่าว๑๖  หากเจตนาน้ัน
ประกอบด้วยฉันทะจะสร้างการกระทำที่ก่อให้เกิดความดี เป็นเครื่องก่อให้เกิดความเป็นกลาง 
เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้น เป็นความปรารถนาที่จากความรักก่อเกิดจากความไม่ยึดมั่นในตัวตน
หรือมองว่าการได้มาน้ันเป็นไปเพ่ือสร้างประโยชน์เป็นหลัก หรือว่าไปแล้วเป็นการเสียสละ
บางอย่างให้เกิดประโยชน์บางอย่าง ถ้าเราเช่ือมั่นว่าการที่เรามีบุตรน้ันก็ไม่ต่างจากการที่
พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาว่า “สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดจะฟัง จงปล่อยศรัทธามาเถิด เราได้เปิด
ประตูอมตธรรมแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่าน้ันแล้ว”๑๗ การเข้าใจความเมตตาของพระพุทธเจ้าในการ
โปรดสรรพสัตว์มาจากเจตนาท่ีประกอบด้วยฉันทะที่มีเมตตา เน่ืองด้วยทรงพิจารณาเห็นว่าสัตว์

 

 ๑๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับขยายความ, พิมพ์คร้ังท่ี ๔๖, หน้า 
๙๘๕-๑๐๐๓. 
 ๑๖ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์ 
พ.ศ.๒๕๕๘ , ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๓๒ ตอนท่ี ๓๘ ก ประกาศ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ , หน้า ๘ , 
( อ อ น ไ ล น์ )  แ ห ล่ ง ท่ี ม า  :  
http://www.appealsc.coj.go.th/doc/data/appealsc/appealsc_1500367092.pdf (๓ ๐  ม ก ร า ค ม 
๒๕๖๐). 
 ๑๗ วิ.มหา. (ไทย) ๔/๙/๑๕. 



๒๑๔  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธ

ทั้งหลายผู้มีธุลีในตาน้อย มีธุลีในตามาก มีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อน มีอาการดี มีอาการ
ทราม สอนให้รู้ได้ง่าย สอนให้รู้ได้ยาก บางพวกมักเห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวก็มี บางพวกมัก
ไม่เห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวก็มี  มีอุปมาเหมือนในกออุบล ในกอปทุม หรือในกอบุณฑริก 
ดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก บางดอกท่ีเกิดในน้ำ เจริญในน้ำ ยังไม่พ้นน้ำ จมอยู่ในน้ำ 
ดอกอุบลดอกปทุม ดอกบุณฑริก บางดอกที่เกิดในน้ำ เจริญในน้ำอยู่เสมอน้ำ ดอกอุบลดอก
ปทุม ดอกบุณฑริก บางดอกที่เกิดในน้ำ เจริญในน้ำ ขึ้นพ้นน้ำ ไม่แตะน้ำ๑๘ ทรงเห็นประโยชน์
ของสัตว์ที่จะรู้ธรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม แต่ทรงแสดงธรรมโดยไม่เห็นแก่ความเหน่ือยยาก ถือ
เป็นต้นแบบในการพิจารณาเจตนาที่ไม่ได้ต้องการสร้างเง่ือนไขที่ตนต้องการบางอย่างกลับมา ถ้า
จะพิจารณาว่า การที่เรามีกฎหมายน้ันก็เพ่ือใช้ในการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคม ถ้าวิธีการน้ีเป็น
การที่ดีในการให้กำเนิดบุตรได้ ก็สามารถยอมรับได้ แต่ต้องเตรียมรับต่อผลที่กำลังจะเกิดขึ้น 
และควรสร้างกฎหมายเพื่อป้องกันผลที่ไม่ดีที่จะเกิดตามมาด้วย๑๙   เช่นเดียวกับเง่ือนไขที่ว่า
สามีและภริยาที่ต้องการบุตรและผู้รับอุ้มบุญต้องมีเจตนาที่ไม่ได้ต้องการบางอย่างสนองตัวเอง 
แต่เป็นการยืนยันให้เห็นความดีที่เด็กน้ันจะได้มีโอกาสรับการเกิดเป็นมนุษย์ เป็นการเปิดโอกาส
ให้เด็กเกิดมาพร้อมกับความดีน้ัน และเจตนาน้ีถือเป็นเหตุจำเป็นในการท่ีควรพิจารณาร่วมใน
การพิจารณาตามหลักการทางด้านกฎหมายด้วย 
 
 ๓.๒ พุทธจริยธรรมกับการแก้ปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทยด้านการแพทย์ 
 การพิจารณาปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทยโดยโยงกับหลักพุทธจริยธรรมในการ
แก้ปัญหา ได้พิจารณาเกี่ยวข้อกับประเด็นหลักๆ ๒ ด้าน คือ 
 ๓.๒.๑ การแก้ปัญหาการอุ้มบุญทางด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ด้วยปัญญา  
โดยการแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธ์ุถือเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจำเป็นต้อง
เข้าใจว่ามีพ้ืนฐานจากการเข้าใจความจริงตามหลักพีชนิยาม และผลกระทบต่อศีลในทาง
พระพุทธศาสนาจึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ดังน้ี 
 ปัญหาข้อที่ ๑ การแก้ปัญหาบนหลักพีชนิยามว่า “เทคโนโลยีทางด้านการเจริญ
พันธ์ุที่ใช้น้ำเช้ืออสุจิของสามีฉีดเข้าในช่องคลอดภริยาตนว่าผิดหลักพีชนิยาม (Buddhist 
Biological Laws) หรือไม่ เพราะเหตุใด” เป็นการพิจารณาบนความเป็นจริงทางธรรมชาติเรื่อง
การเกิด ถือว่าเป็นปัญหาทางด้านสัจธรรมพ้ืนการพิจารณาตามหลักพีชนิยาม เน่ืองจาก
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุหมายถึง กรรมวิธีใดๆ ที่เป็นการช่วยการเจริญพันธ์ุที่แตกต่างไป

 

  ๑๘ วิ.มหา. (ไทย) ๔/๙/๑๔. 
  ๑๙ โยธิน เนติยากร, ทนายความ, สัมภาษณ์, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
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จากกระบวนการตามธรรมชาติ โดยการนำเซลล์สืบพันธ์ุทั้งเพศหญิงและเพศชาย (Gamete) 
ออกจากร่างกายของผู้บริการ และ (๑) การเคล่ือนย้ายเซลล์สืบพันธ์ุเข้าไปในมดลูกและ/หรือ
หลอดมดลูก (Intrauterine Insemination, Gamate intra fallopian transfer) หรือ (๒ ) 
การปฏิสนธินอกร่างกาย (In vitro fertilization)และการเคลื่อนย้ายตัวอ่อนเข้าไปในหลอด
มดลูกและ/หรือโพรงมดลูก (Embryo transfer)๒๐ และจากคำพิจารณาน้ีทำให้เห็นว่า การใช้
เทคโนโลยีน้ีเป็นการที่แตกต่างจากธรรมชาติ และเมื่อพิจารณาผ่านแนวคิดแบบพีชนิยามน้ันมี
ข้อควรพิจารณา กล่าวคือ สามีภริยาอยู่ร่วมกันมานานกว่าสามปี มีเพศสัมพันธ์ตามปกติแต่
ภริยาไม่สามารถต้ังครรภ์ได้  จึงได้ปรึกษากับสูติแพทย์ผลตรวจปรากฏว่าพบความผิดบกพร่อง
ของสามี ส่วนภริยาปกติดี สูติแพทย์จึงใช้เทคนิคและวิธีการนำน้ำเช้ืออสุจิของสามีฉีดเข้าไปใน
ช่องคลอดของภริยาตน เพ่ือให้เกิดการต้ังครรภ์  โดยวิธีน้ีถือว่าเป็นแบบแผนของสิ่งมีชีวิตตาม
ธรรมชาติเพราะการกำเนิดน้ันมาจากการผสมกันระหว่างน้ำเช้ืออสุจิของเพศชายกับเซลล์ไข่ของ
เพศหญิง หน่วยชีวิตทั้งสองที่ผสมกันได้จะต้องเป็นหน่วยชีวิตที่มีเผ่าพันธ์ุเหมือนกันจึงจะเกิด
การปฏิสนธิได้  การกำเนิดของมนุษย์จึงเป็นไปตามกระบวนการของกฎเกณฑ์ที่เป็นระบบ แบบ
แผนของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ  แต่บางครั้งกระบวนการในการกำเนิดชีวิตมนุษย์อาจมีความ
บกพร่องในหน่วยย่อยส่วนใดส่วนหน่ึงจึงทำให้หน่วยชีวิตไม่สามารถกำเนิดตามกฎเกณฑ์ที่เป็น
ระบบตามธรรมชาติได้  การอาศัยเทคโนโลยีทางด้านการเจริญพันธ์ุเข้ามาช่วยแก้ไขหน่วยย่อย
ของชีวิตที่บกพร่องให้มีคุณภาพสมบูรณ์ขึ้น เพ่ือช่วยให้กระบวนการในการกำเนินชีวิตมนุษย์
เป็นไปตามธรรมชาติ  เพราะเมื่อการพิจารณาในแง่ของพุทธจริยธรรมมองการกำเนิดบนฐาน
ของความไม่สมบูรณ์น้ันถือว่าเป็นกรรม เช่นเป็นหญิงหมัน คือมีลูกไม่ได้ แต่ด้วยความเป็นมนุษย์
ถือว่าการมีบุตรเป็นเรื่องสำคัญจึงไปหาหญิงอ่ืนมาต้ังครรภ์แทน๒๑ ฉะน้ัน เมื่อพิจารณาจากเหตุ
น้ีการมีบุตรจึงเป็นการแก้ปัญหานี้ได้  ซึ่งในที่น้ีจะได้พิจารณาในกรณีเหล่าน้ีคือ 
 กรณีที่หน่ึง นายแดงกับนางดำอยู่ร่วมกันมาหลายปี มีเพศสัมพันธ์กันตามปกติ แต่
นางดำไม่สามารถต้ังครรภ์ได้ จึงไปปรึกษาสูติแพทย์ แพทย์ตรวจทั้งสองคนแล้วพบว่า นางดำมี
ชีวภาพปกติ แต่นายแดงมีตัวอสุจิในน้ำเช้ือน้อยมากและไม่แข็งแรง จากกรณีดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่าหน่วยย่อยของนายแดงมีความบกพร่อง  สูติแพทย์จึงใช้เทคนิคและวิธีการทางด้านการ
เจริญพันธ์ุเข้ามาช่วยโดยแนะนำนายแดงให้หลั่งน้ำเช้ืออสุจิตามจำนวนที่สูติแพทย์ต้องการ เพื่อ
คัดเลือกตัวอสุจิที่มีความแข็งแรงและมีคุณภาพดีแล้วฉีดเข้าไปในช่องคลอดของนางดำ 

 

 ๒๐ แสวง  บุญ เฉลิม วิภาส , อเนก  ยมจินดา , กฎหมายการแพทย์ , พิ ม พ์ค ร้ัง ท่ี  ๒ , 
(กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๔๖), หน้า ๕๒. 
 ๒๑ อ่านรายละเอียดใน ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๒/๑/๖๘-๗๑. 



๒๑๖  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธ

 กรณีที่สอง นายเขียวกับนางขาวอยู่ร่วมกันมากว่าเจ็ดปี มีเพศสัมพันธ์กันปกติ นาง
ขาวไม่สามารถต้ังครรภ์ได้ จึงไปปรึกษากับสูติแพทย์ สูติแพทย์ได้ตรวจทั้งสองคนแล้วพบว่านาย
เขียวมีชีวภาพปกติ แต่นางขาวมีปากมดลูกเข้มข้นมากกว่าปกติ จึงทำให้ตัวอสุจิในน้ำเช้ือไม่
สามารถว่ายผ่านได้ จากกรณีดังกล่าวน้ีแสดงให้เห็นว่าเป็นความบกพร่องทางชีวภาพของภริยา 
สูติแพทย์จึงอธิบายถึงเทคนิคและวิธีการทางด้นการเจริญพันธ์ุที่จะช่วยให้มีบุตรได้ แล้วแนะนำ
นายเขียวให้หลังน้ำอสุจิตามจำนวนที่สูติแพทย์ต้องการ เพ่ือคัดเลือกตัวอสุจิที่มีความแข็งแรง 
และมีคุณภาพดีฉีดเข้าในช่องคลอดของนางขาวด้วยเทคนิคและวิธีการทางการแพทย์ 
 กรณีที่สาม นายมีกับนางมาอยู่ร่วมกันมาหกปี มีบุตรชายสามคน ทั้งสามีและภริยา
ปรารถนาจะมีบุตรสาวอีกสักคน จึงไปปรึกษาสูติแพทย์ สูติแพทย์อธิบายถึงเทคนิคและวิธีการที่
จะช่วยให้มีบุตรตามต้องการ โดยแนะนำนายมีให้หลังน้ำอสุจิตามจำนวนที่สูติแพทย์ต้องการ  
เพ่ือคัดเลือกตัวอสุจิที่เป็นโครโมโซมเอ็กซ์ (Chromosome X) แล้วฉีดเข้าไปในช่องคลอดของ
นางมาด้วยเทคนิคและวิธีการทางการแพทย์ 
 จากทุกกรณีมีการนำเทคโนโลยีทางด้านการเจริญพันธ์ุมาช่วยในการเจริญพันธ์ุให้
เป็นไปตามธรรมชาติ เพ่ือเสริมหน่วยย่อยที่มีความบกพร่องให้มีความสมบูรณ์เป็นไปตาม
ธรรมชาติ เพราะเทคนิคและวิธีการของเทคโนโลยีทางด้านการเจริญพันธ์ุที่ใช้น้ีเป็นกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องกับชีวทางการแพทย์ (Bio-medical Law) ที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทางชีววิทยา 
(Biological Law) และแบบแผนท้ังหมดน้ีล้วนอยู่ภายใต้แบบแผนสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติตาม
หลักพีชนิยาม  (Buddhist Biological Law) ฉะน้ัน การที่มีเทคนิคและวิธีการนำน้ำเช้ืออสุจิ
ของสามีฉีดเข้าไปในช่องคลอดภริยาจึงเป็นวิธีการที่เป็นไปตามหลักกฎเกณฑ์ที่เป็นระบบ แบบ
แผนของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ เพราะเทคโนโลยีทางด้านการเจริญพันธ์ุที่นำมาใช้เป็นเพียง
เทคนิคและวิธีการทางการแพทย์วิธีหน่ึงที่ถูกค้นพบแล้วนำมาเปิดเผยและใช้ทางการแพทย์ย่อม
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับชีวิตทางการแพทย์ เพ่ือให้ตัวอสุจิว่ายเข้าผสมกับเซลล์ไข่และ
เกิดการปฏิสนธิ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทางชีววิทยาและกฎเกณฑ์ทางชีววิทยาก็เป็นกฎเกณฑ์ที่
อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เป็นระบบ แบบแผนของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ  โดยการใช้เทคนิคและ
วิธีการนี้เป็นการกระทำภายใต้กฎเกณฑ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต หลักตามหลักพีชนิยาม เมื่อ
พิจารณาผ่านแนวทางน้ีพระพุทธศาสนาไม่ได้ปฎิเสธการเกิดด้วยการใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธ์ุ 
 ปัญหาข้อที่ ๒ การแก้ปัญหาบนหลักศีลว่า “ปัญหาเทคโนโลยีทางด้านการเจริญ
พันธ์ุที่ใช้น้ำเช้ืออสุจิของผู้บริจาคฉีดเข้าในช่องคลอดภริยาผู้อ่ืนว่าทั้งผู้บริจาคและผู้ขอรับน้ำเช้ือ
อสุจิผิดศีลข้อการประพฤติผิดในกาม (กาเมสุ มิจฉาจาร) หรือไม่ เพราะเหตุใด” การประพฤติ
ผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารที่มีคุณสมบัติ ๔  ประการคือ ๑) อคมนียวตฺถุ วัตถุอันไม่พึงถึง 
หมายถึง ชายหญิงที่มีบุคคลอ่ืนครอบครองหรือมีเจ้าของอยู่แล้ว ๒) ตสฺมึ เสวนจิตฺตํ จิตคิดจะ
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เสพในวัตถุอันไม่พึงถึงน้ัน หมายถึง มีเจตนาหรือมีความจงใจที่เข้าไปมีเพศสัมพันธ์กับชายหรือ
หญิงที่มีบุคคลอ่ืนครอบครองหรือมีเจ้าของอยู่แล้ว ๓) เสวนปฺปโยโค ความพยายามในการเสพ 
หมายถึง มีความเพียรพยายามที่จะเข้าไปมีเพศสัมพันธ์กับชายหรือหญิงที่มีบุคคลอ่ืนครอบครอง
หรือมีเจ้าของอยู่แล้ว  ๔) มคฺเคน มคฺคปฺปฎิปตฺติอธิวาสนํ การหยุดอยู่แห่งการปฏิบัติต่อองค์
มรรคด้วยมรรค หมายถึง การเข้าไปมีเพศสัมพันธ์กับชายหรือหญิงที่มีบุคคลอ่ืนครอบครองหรือ
มีเจ้าของอยู่แล้ว ซึ่งอวัยวะเพศชายสอดเข้าไปในอวัยวะเพศหญิงเพียงครึ่งเซนติเมตรก็ถือว่ามี
เพศสัมพันธ์แล้ว๒๒ ฉะน้ัน การประพฤติผิดในกามจึงเป็นการประพฤติผิดประเวณี หรือการร่วม
ประเวณีกับบุคคลท่ีไม่ใช่สามีภริยาของตน หรือการก้าวล่วงละเมิดในสิทธิทางเพศที่บุคคลอ่ืน
ครอบครอง ส่วนจะเป็นการผิดศีลข้อการประพฤติผิดในกามหรือไม่ ต้องวิเคราะห์ในส่วนสิ่งที่ไม่
ควรเข้าไปเสพ มีจิตคิดจะเสพในสิ่งน้ัน มีความเพียรพยายามในส่วนที่จะเสพและมีอวัยวะเพศ
ชายจดกับอวัยวะเพศหญิง ซึ่งเมื่อพิจารณาในแง่การอุ้มบุญไม่ถือว่าเป็นการผิดศีลข้อน้ี เพราะไม่
มีการล่วงละเมิดแต่อย่างใด เป็นการยินยอมกันทุกฝ่าย และฝ่ายชายก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ เป็น
การใช้ท้องของหญิงอ่ืนในการต้ังท้องเท่าน้ัน ดังกรณีดังต่อไปน้ี 
 กรณีสามีภริยาอยู่ร่วมกันมานานกว่าสามปี มีเพศสัมพันธ์ตามปกติ  ภริยาไม่
สามารถต้ังครรภ์ได้ จึงไปปรึกษากับสูติแพทย์ สูติแพทย์ได้ตรวจร่างกายของทั้งสามีภริยาแล้ว 
พบว่าภริยามีชีวภาพปกติ แต่สามีไม่มีตัวอสุจิในน้ำเช้ือ และแนะนำว่าควรขอรับน้ำเช้ืออสุจิของ
ผู้บริจาคจากธนาคารน้ำเช้ืออสุจิ เพ่ือให้สูติแพทย์ฉีดเข้าในช่องคลอดของภริยา การกระทำ
ดังกล่าวไม่ผิดในเร่ืองการประพฤติผิดในกาม และไม่ผิดศีลข้อการประพฤติผิดในกาม ทั้งผู้
บริจาคและผู้ขอรับน้ำเช้ืออสุจิ๒๓ โดยเราอาจพิจารณาเรื่องน้ีในประเด็นดังน้ี 
 (ก) ผู้บริจาคน้ำเช้ืออสุจิ ไม่ได้เข้าไปก้าวล่วงละเมิดในสิทธิทางเพศของผู้ขอรับ
น้ำเช้ืออสุจิ และผู้ขอรับน้ำเช้ืออสุจิไม่ได้เข้าไปก้าวล่วงละเมิดในสิทธิทางเพศของผู้บริจาคน้ำเช้ือ
อสุจิ หรือกล่าวได้ว่าทั้งสองไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กัน เพราะผู้บริจาค (sperm donor) จะบริจาค
น้ำเช้ืออสุจิของตนให้กับธนาคารน้ำเช้ืออสุจิด้วยความสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้น้ำเช้ือ
อสุจิของตนน้ันมีประโยชน์ต่อผู้ขอรับน้ำเช้ืออสุจิโดยมิได้ระบุให้ใคร หรือเป็นประโยชน์ในการที่
จะนำน้ำเช้ืออสุจิไปวิเคราะห์ ทดลอง หรือวิจัยทางการแพทย์  เพ่ือพัฒนาทางวิชาการทางการ
แพทย์ ส่วนผู้ขอรับน้ำเช้ืออสุจิมีวัตถุประสงค์  เพ่ือต้องการให้เกิดการต้ังครรภ์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายมี
เจตนาในการกระทำที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เป็นการยินยอมหรือการสมัครใจทั้งสองฝ่าย จึงถือ

 

 ๒๒ ที.ปา.อ. (ไทย) ๓/๒/๓๙๗. 
 ๒๓ พระสิริมังคลาจารย์, มังคลัตถทีปนี, แปลและเรียบเรียงโดย มหามกุฎราชวิทยาลัย, 
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๑๐๑-๑๐๒. 



๒๑๘  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธ

ว่าไม่เป็นการก้าวล่วงละเมิดในสิทธิทางเพศซ่ึงกันและกัน๒๔  การบริจาคน้ำเช้ืออสุจิเปรียบ
เหมือนกับการบริจาคเลือดและการขอรับน้ำเช้ืออสุจิก็เปรียบเสมือนกับการขอรับเลือด  แต่
เทคนิคและวิธีการแตกต่างกัน การรับน้ำเช้ืออสุจิใช้วิธีการฉีดเข้าในช่องคลอด ส่วนการรับเลือด
ใช้วิธีการฉีดเข้าทางเส้นเลือด  ซึ่งแตกต่างเฉพาะทางเข้าและเคร่ืองมือ  การฉีดน้ำเช้ืออสุจิเข้าใน
ช่องคลอดสูติแพทย์จะใช้กล้อง  หรือเครื่องมือพิเศษทางการแพทย์ฉีดน้ำเช้ืออสุจิของผู้บริจาค
เข้าไปในช่องคลอดของผู้ขอรับบริการ ย่อมถือได้ว่าไม่เป็นการประพฤติผิดในกามแต่อย่างใด ดัง
กรณีตัวอย่างดังต่อไปน้ี 
 กรณีที่หนึ่ง นาย ก กับนาง ข อยู่ร่วมกันมานานห้าปี มีเพศสัมพันธ์ตามปกติ นาง 
ข ไม่สามารถต้ังครรภ์ได้ จึงไปปรึกษาสูติแพทย์ สูติแพทย์ได้ตรวจร่างกายทั้งสองคนแล้วพบว่า
นาง ข มีชีวภาพปกติ ส่วนนาย ก ไม่มีตัวอสุจิในน้ำเช้ือ สูติแพทย์จึงแนะนำท้ังสองคนให้ไป
ขอรับน้ำเช้ืออสุจิจากธนาคารน้ำเช้ืออสุจิซึ่งผู้อ่ืนบริจาคไว้ และสูติแพทย์ได้ฉีดน้ำเช้ืออสุจิเข้าใน
ช่องคลอดของนาง ข ด้วยเทคนิคและวิธีการทางการแพทย์ เพ่ือให้เกิดการปฏิสนธิและต้ังครรภ์ 
 กรณีที่สอง นาย ค กับ นาง ง อยู่ร่วมกันมานานห้าปี มีเพศสัมพันธ์ตามปกติ แต่
นาง ง ไม่สามารถต้ังครรภ์ได้ จึงไปปรึกษากับสูติแพทย์ สูติแพทย์ได้ตรวจร่างกายท้ังสองคนแล้ว 
พบว่านาย ค กับ นาง ง มีกรุ๊ปเลือดที่เข้ากันไม่ได้ (Rh-incompatibility) ถ้าเกิดการต้ังครรภ์ลูก
จะมีปัญหาทางเลือด  เพราะกรุ๊ปเลือดของบิดามารดาเข้ากันไม่ได้  ลูกจะมีตัวเหลืองซีด สูติ
แพทย์จึงแนะนำทั้งสองคนให้ไปขอรับน้ำเช้ืออสุจิจากธนาคารน้ำเช้ืออสุจิซึ่งผู้อ่ืนบริจาคไว้ และ
สูติแพทย์ได้ฉีดเข้าในช่องคลอดของภริยาด้วยเทคนิคและวิธีการทางการแพทย์ เพ่ือให้เกิดการ
ปฏิสนธิและต้ังครรภ์ 
 จากกรณีทั้ง ๒ จะเห็นได้ว่า เทคนิคและวิธีการนำน้ำเช้ืออสุจิของผู้บริจาคฉีดเข้าไป
ในช่องคลอดไม่แตกต่างกัน การกระทำดังกล่าวน้ัน ทั้งผู้บริจาคน้ำเช้ืออสุจิและผู้ขอรับน้ำเช้ือ
อสุจิไม่ได้เข้าไปก้าวล่วงละเมิดในสิทธิทางเพศซึ่งกันและกัน การกระทำดังกล่าวยังได้รับการ
ยินยอม หรืออนุญาตจากผู้ที่เป็นเจ้าของในตัว ถือว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้เข้าไปก้าวล่วง
ละเมิดในสิทธิทางเพศที่เป็นสมบัติของผู้อ่ืน จึงไม่ถือว่าเป็นการผิดศีลข้อการประพฤติผิดในกาม 
ฉะน้ัน การขอรับน้ำเช้ืออสุจิของผู้บริจาค เพ่ือให้สูติแพทย์ฉีดเข้าไปในช่องคลอดด้วยเทคนิค
หรือวิธีการทางการแพทย์ ถ้าสามีภริยามีความสมัครใจ หรือมีการยินยอม หรือมีการอนุญาต
จากคู่สมรสซึ่งกันและกันแล้ว  การกระทำดังกล่าวไม่เป็นการเข้าไปก้าวล่วงละเมิดในสิทธิทาง

 

 ๒๔ พระสัทธัมมะโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกา มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา เล่มท่ี ๒, 
(กรุงเทพหมานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๔), หน้า ๘๘-๑๐๐. 



๒๑๙ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

เพศที่บุคคลอ่ืนครอบครองหรือเป็นเจ้าของทั้งผู้บริจาคและผู้ขอรับน้ำเช้ืออสุจิ จึงไม่ผิดศีลข้อ
การประพฤติผิดในกาม 
 (ข) การประพฤติผิดในกามต้องกระทำให้ครบองค์กาเมสุ มิจฉาจาร ข้อที่มี
ความสำคัญของกาเมสุ มิจฉาจาร คือ การมีจิตคิดที่จะเสพ (ตสฺมึ เสวนจิตฺตํ) เพราะข้อน้ีบ่งบอก
ถึงผู้กระทำที่มีเจตนาหรือมีความจงใจท่ีจะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นสิ่งผลักดัน หรือเป็นสิ่งจูงใจ
ให้เกิดข้ออ่ืนๆ ตามมา จนก่อให้เกิดเพศสัมพันธ์เป็นผลสำเร็จ ฉะน้ัน เจตนาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่
ต้องนำมาวิเคราะห์  ตามพระพุทธพจน์ที่ว่า  “เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม  บุคคลคิดแล้ว  จึง
กระทำกรรมด้วยกาย  ด้วยวาจา  ด้วยใจ”๒๕   โดยผู้บริจาคน้ำเช้ืออสุจิให้กับธนาคารน้ำเช้ือ
อสุจิไม่สามารถท่ีจะเจาะจง หรือมีเจตนาว่าน้ำเช้ืออสุจิของตนต้องบริจาคให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง
ได้ ถ้าผู้บริจาคน้ำเช้ืออสุจิมีเง่ือนไขอย่างน้ี ทางธนาคารไม่สามารถรับบริจาคน้ำเช้ืออสุจิดังกล่าว
ได้ เน่ืองจากจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพแพทย์และผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์จะต้อง
ไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วย (ผู้บริจาคและผู้ขอรับบริจาค) ให้ผู้อ่ืนทราบ ต้องเก็บข้อมูลต่างๆ 
ไว้เป็นความลับ ส่วนผู้ขอรับน้ำเช้ืออสุจิก้ไม่สามารถทีจะเจาะจงขอรับบริการน้ำช้ืออสุจิของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงได้เช่นกัน เพราะผู้ที่ขอรับน้ำเช้ืออสุจิของผู้บริจาคทุกรายจะต้องได้รับการ
ตรวจร่างกายท้ังของสามีและภริยาเก่ียวกับกรุ๊ปเลือด สีนัยน์ตา สีผิว และอื่นๆ ตามความจำเป็น
โดยสูติแพทย์ เพ่ือสูติแพทย์จะได้คัดเลือกน้ำเช้ืออสุจิที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับสามีและภริยา
ที่ขอรับบริการให้มากที่สุด และที่สำคัญอีกอย่างก็คือ หมู่เลือดของผู้รับน้ำเช้ืออสุจิกับหมู่เลือด
ของผู้บริจาคน้ำเช้ืออสุจิต้องเป็นหมู่เลือดชนิดเดียวกัน  ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ขอรับบิรการน้ำเช้ือ
อสุจิมีหมู่ เลือดชิน Rh-negative ผู้บริจาคน้ำเช้ืออสุจิ ต้องมีหมู่ เลือดชนิด Rh-negative 
เหมือนกัน และถ้าเป็นไปได้หมู่เลือดของผู้บริจาคน้ำเช้ืออสุจิควรเหมือนกันกับหมู่เลือดของสามี
ของผู้ขอรับบริการน้ำเช้ืออสุจิด้วย ฉะน้ัน ผู้ขอรับน้ำเช้ืออสุจิทุกรายจะต้องได้รับการตรวจอย่าง
ละเอียดและการคัดเลือกน้ำเช้ืออสุจิยังต้องอยู่ในดุลยพินิจของสูติแพทย์ 
 จากที่กล่าวข้างต้น จะเห็นว่าทั้งผู้บริจาคน้ำเช้ืออสุจิและผู้ขอรับน้ำเช้ืออสุจิไม่
สามารถที่จะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหน่ึงได้  การกระทำของท้ังสองฝ่ายจึงไม่มีเจตนาที่จะบริจาค
น้ำเช้ืออสุจิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ และในขณะเดียวกันผู้ขอรับน้ำเช้ืออสุจิก็ไม่มีเจตนาที่จะ
ขอรับบริการน้ำเช้ืออสุจิของบุคคลใดบุคคลหน่ึงได้เช่นกัน  เมื่อทั้งสองฝ่ายไม่มีเจตนาที่จะอยาก
ได้ของคนใดคนหน่ึง จึงเป็นเจตนาท่ีไม่เบียดเบียนตนเองและบุคคลอ่ืน ดังพุทธพจน์กล่าวไว้ว่า 
"เมื่อละความอยาก ความโกรธ ความหลงได้แล้วย่อมไม่ต้ังใจที่จะเบียดเบียนตนบ้าง ย่อมไม่
ต้ังใจท่ีจะเบียดเบียนบุคคลอ่ืนบ้าง ย่อมไม่ต้ังใจที่จะเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอ่ืนบ้าง"๒๖ 

 

 ๒๕ องฺ.ฉกฺก.  (ไทย)  ๒๒/๓๓๔/๓๖๘. 
 ๒๖ องฺ.ม. (ไทย) ๒๘/๖๔๘/๕๔๔. 



๒๒๐  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธ

เจตนาที่ประกอบด้วยความไม่อยากได้ ความไม่โกรธ ความไม่หลงย่อมเป็นเจตนาท่ีดีหรื
อกุศลเจตนา เจตนาดี การกระทำก็จะดี ดังพุทธพจนว่า "กรรมใดกระทำด้วยความไม่อยากได้ 
ความไม่โกรธ ความไม่หลง กรรมน้ันเป็นกุศลกรรม"๒๗ ดังกรณีดังต่อไปน้ี 
 กรณีที่หน่ึง นายเอกับนางบี อยู่ร่วมกันมากว่าห้าปี มีเพศสัมพันธ์ปกติ  นางบีไม่
สามารถต้ังครรภ์ได้ จึงไปปรึกษากับสูติแพทย์ สูติแพทย์ตรวจร่างกายทั้งสองคนแล้ว พบว่านาง
บีมีชีวภาพปกติดี ส่วนนายเอไม่มีตัวอสุจิในน้ำเช้ือ จึงแนะนำให้ขอรับบริการน้ำเช้ืออสุจิจาก
ธนาคารน้ำเช้ืออสุจิที่มีผู้บริจาคไว้ สูติแพทย์ฉีดน้ำเช้ืออสุจิเข้าในช่องคลอดของนางบีด้วยเทคนิค
และวิธีการทางแพทย์ เพ่ือให้เกิดปฏิสนธิและต้ังครรภ์ 
 กรณีที่สอง นายซีและนางดีอยู่ร่วมกันมากว่าห้าปี มีเพศสัมพันธ์ปกติ  นางดีไม่
สามารถต้ังครรภ์ได้ จึงไปปรึกษากับสูติแพทย์ สูติแพทย์ตรวจร่างกายทั้งสองคนแล้ว พบว่านาง
ดีมีชีวภาพปกติดี ส่วนนายซีไม่มีตัวอสุจิในน้ำเช้ือ จึงแนะนำให้ขอรับบริการน้ำเช้ืออสุจิจาก
ธนาคารน้ำเช้ืออสุจิ หลังจากน้ันนางดีกลับมาหาสูติแพทย์อีกครั้ง โดยมากับนายเอ็กซ์ซึ่งเป็น
อดีตคนรัก แต่นางดีบอกกับสูติแพทย์ว่านายเอ็กซ์เป็นญาติของนายซีซึ่งเป็นสามี  และนายซีก็
ยินยอมหรืออนุญาตให้รับน้ำเช้ืออสุจิของนายเอ็กซ์ได้ (ในกรณีเช่นน้ัน สูติแพทย์จะไม่ทำให้
เพราะผิดจรรยาบรรณแพทย์ แต่ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกตัวอย่างประกอบการวิเคราะห์ว่า
ผิดศีลข้อการประพฤติผิดในกามหรือไม่ จึงขอสมมติว่าสูตแพทย์ยอมให้ใช้น้ำเช้ืออสุจิของนาย
เอ็กซ์ได้) สูติแพทย์จึงตรวจร่างกายของนายเอ็กซ์ พบว่ามีชีวภาพปกติและสามารถใช้น้ำเช้ืออสุจิ
ให้นางวายได้  สูติแพทย์แนะนำนายเอ็กซ์ให้หลั่งน้ำเช้ืออสุจิจนได้จำนวนมากเพียงพอตามความ
ต้องการแล้วนำฉีดเข้าในช่องคลอดของนางวายด้วยเทคนิคและวิธีการการทางแพทย์ เพ่ือให้เกิด
การปฏิสนธิและต้ังครรภ์ หลังจากน้ันนางดีกลับไปบอกนายซีผู้เป็นสามีว่าสูติแพทย์ได้ทำ
เทคโนโลยีทางด้านการเจริญพันธ์ุ แต่ไม่ได้บอกว่าใช้น้ำเช้ืออสุจิของนายเอ็กซ์ 
 จากท้ังสองกรณีน้ี พบว่า ไม่ผิดศีลข้อการประพฤติผิดในกาม เพราะว่าการกระทำ
ไม่ครบองค์กาเมสุ มิจฉาจาร แต่การกระทำกรณีของนางดีที่มีเจตนาแอบแฝงอยู่ในจิตใจในการ
ขอรับน้ำเช้ืออสุจิของนายเอ็กซ์น้ันเป็นเพียงมโนทุจริต เป็นการกระทำที่น่าติเตียน จัดว่าเป็น
อกุศลอย่างหน่ึง แต่อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์เทคนิคและวิธีการนำน้ำเช้ืออสุจิของผู้บริจาคฉีด
เข้าไปในช่องคลอดภริยาผู้อ่ืนโดยสูติแพทย์ด้วยเทคนิคและวิธีการทางการแพทย์ สามีภริยามี
ความสมัครใจหรือมีการยินยอม หรือมีการอนุญาตซึ่งกันและกันแล้ว ผู้บริจาคน้ำเช้ืออสุจิมิได้
เจาะจงผู้รับบริการและผู้ขอรับบริการน้ำเช้ืออสุจิมิได้เจาะจงผู้บริจาค การกระทำจึงไม่ครบองค์
กาเมสุ มิจฉาจารย่อมถือว่าไม่ผิดศีลข้อการประพฤติผิดในกาม 

 

 ๒๗ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๕๕๑/๓๑๗-๓๑๘. 



๒๒๑ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

 (ค) ปัญหาเทคโนโลยีทางด้านการเจริญพันธ์ุที่ใช้การปฏิเสธในหลอดทดลองแล้ว
ย้ายตัวอ่อนเข้าในโพรงมดลูก ตัวอ่อนที่เหลือจะนำไปทำลายหรือวิจัย หรือวิเคราะห์ หรือ
ทดลองเป็นการฆ่ามนุษย์และผิดศีลข้อปาณาติปาตหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 กรณีที่สามีภริยาอยู่ร่วมกันมานานกว่าห้าปี มีเพศสัมพันธ์ตามปกติ  แต่ภริยาไม่
สามารถต้ังครรภ์ได้  ปรึกษากับสูติแพทย์ และพบว่าทั้งสามีภริยามีความบกพร่องทางชีวภาพ 
จึงทำให้ไม่สามารถต้ังครรภ์ได้ตามธรรมชาติ จึงแนะนำให้ทำเทคโนโลยีทางด้านการเจริญพันธ์ุที่
ใช้การปฏิสนธิในหลอดทดลองแล้วย้ายตัวอ่อนเข้าไปในโพรงมดลูก  เพ่ือให้เกิดการต้ังครรภ์ ตัว
อ่อนที่เหลือจะนำไปทำลายหรือวิจัย หรือวิเคราะห์ หรือทดลอง ถือว่าเป็นการฆ่ามนุษย์ เพราะ
พิจารณาผ่านองค์ปาณาติบาตดังต่อไปน้ี 
 (ก) การพิจารณาว่าเป็นการฆ่ามนุษย์ ต้องพิจารณาว่าชีวิตเริ่มต้นต้ังแต่เมื่อใด  
สมภาร พรมทา กล่าวว่า "ชีวิตมนุษย์ไม่ได้พิจารณาจากการมีอวัยวะครบสมบูรณ์เป็นเครื่องวัด
หรือเป็นเคร่ืองกำหนด  ถ้าเป็นเช่นน้ันแล้วคนท่ีมีอวัยวะพิการก็ย่อมมีความเป็นคนน้อยกว่าคน
ปกติ  สิ่งที่ใช้พิจารณาควรใช้เรื่องการมีขันธ์ห้าครบถ้วนแล้ว ซึ่งเป็นการผสมของตัวเช้ืออสุจิของ
เพศชายกับเซลล์ของเพศหญิงแล้วเกิดการปฏิสนธิจิต ถือว่ามีขันธ์ห้าครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ขันธ์
ห้าเหล่าน้ันอยู่ในภาวะแฝง (Potentiality) ที่ไม่มีความรู้สึก ความนึกคิดแต่มีสมรรถนะพร้อมที่
จะรู้สึกและพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อไป ขันธ์ห้าที่อยู่ในภาวะแฝงก็จะ
เปลี่ยนสภาพมาเป็นภาวะที่ปรากฏ (Actuality) การคลอดออกจากครรภ์มารดาจึงเปรียบ
เหมือนกับต้นมะม่วงที่อยู่ในเมล็ดมะม่วง การทำลายตัวอ่อนย่อมถือว่าเป็นการฆ่าชีวิตมนุษย์"๒๘ 
ฉะน้ัน การนำตัวอ่อนที่เหลือไปทำลาย หรือวิจัย หรือวิเคราะห์ หรือทดลอง ซึ่งผลสุดท้ายตัว
อ่อนต้องตายย่อมถือว่าเป็นการฆ่ามนุษย์ เพราะชีวิตมนุษย์ได้เริ่มต้ังแต่เมื่อมีการผสมของตัวเช้ือ
อสุจิของเพศชายกับเซลล์ของเพศหญิงแล้วเกิดปฏิสนธิจิต จึงเป็นตัวอ่อน ซึ่งถือว่าเป็นมนุษย์  
การทำลายตัวอ่อนตัวหน่ึงย่อมเป็นการทำลายชีวิตมนุษย์คนหน่ึง ดังพุทธพจน์ว่า การทำลาย
กลละตรงน้ี เป็นช่วงเวลาที่น้ำเช้ืออสุจิกับเซลล์ไข่ผสมกันแล้ว  จึงเกิดการปฏิสนธิวิญญาณถือว่า
ทำลายชีวิตมนุษย์แล้ว๒๙ สอดคล้องกับข้อความในปรมัตถโชติกา มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกาว่า 
ถ้าการทำลายตัวอ่อนเป็นการทำลายในตอนท่ีน้ำเช้ืออสุจิของเพศชายกับเซลล์ไข่ของเพศหญิง
ผสมกันแล้ว เกิดการปฏิสนธิวิญญาณ การทำลายน้ีเป็นปาณาติบาตอย่างแน่นอน๓๐  

 

 ๒๘ สมภาร พรมทา, พุทธศาสนากับปัญหาจริยศาสตร์ : ทัศนะของพุทธศาสนาเก่ียวกับ
ปัญหาโสเภณี ทำแท้ง และการุณยฆาต, (กรุงเทพมหานคร : พุทธชาดการพิมพ์,๒๕๓๕), หน้า ๑๑๙. 
 ๒๙ วิ.ม. (ไทย) ๑/๑๗๒/๔๗๕. 
 ๓๐ พระสัทธัมมะโชติกะ ธัมมาจริยะ , ปรมัตถโชติกา มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา เล่มท่ี ๒, 
หน้า ๙๙. 



๒๒๒  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธ

 (ข) การพิจารณาการผิดศีลข้อปาณาติบาต ผู้กระทำมีเจตนาในการนำตัวอ่อนไป
ทำลาย ถือว่าผิดศีลข้อปาณาติบาต เพราะผู้กระทำมีความประสงค์จะให้ตัวอ่อนตาย ทั้งที่รู้ว่า
เป็นสิ่งมีชีวิต ส่วนการนำตัวอ่อนไปวิจัย วิเคราะห์ หรือทดลองโดยไม่มีเจตนา ไม่มีความ
ประสงค์ที่จะให้ตัวอ่อนตาย แต่บังเอิญตัวอ่อนที่นำไปวิจัย วิเคราะห์ หรือทดลองตาย ถือว่าไม่
ผิดศีลข้อปาณาติบาต เพราะการกระทำไม่ครบองค์ปาณาติบาต และข้อที่สำคัญขององค์
ปาณาติบาต คือ การมีจิตคิดที่จะฆ่า (วธกจิตฺตํ) ซึ่งข้อน้ีมุ่งเอาเจตนาของผู้กระทำเป็นประการ
สำคัญ เจตนาเป็นแรงจูงใจหรือเป็นแรงพลักดันให้เกิดการกระทำ  แต่ในกรณีที่มีเจตนาในการ
นำตัวอ่อนไปวิจัย วิเคราะห์ หรือทดลอง ทั้งที่รู้ว่าการกระทำดังกล่าวน้ันทำให้ตัวอ่อนตายย่อม
เป็นปาณาติบาต และยิ่งการกระทำนั้นมีเจตนาที่จะให้ตายด้วย ถือว่าผิดศีลข้อปาณาติบาต 
 จากข้อพิจารณาปัญหาการใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธ์ุบนหลักพีชนิยามและศีล  
ทำให้เห็นแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวบนสาเหตุใหญ่ๆ ๓ ประการคือ๓๑ 
 สาเหตุที่ ๑ ความจริงพ้ืนฐาน ชีวิตมนุษย์เริ่มต้นเมื่อปฏิสนธิ  การทำลายชีวิตต้ังแต่
จุดเริ่มต้น   ปฎิสนธิในครรภ์มารดาแล้วถือว่าเป็นการทำลายชีวิตมนุษย์  หรือเป็นการฆ่า เป็น
ปาณาติบาต   
 สาเหตุที่ ๒ สิทธิในชีวิต  สิทธิในชีวิตเป็นของผู้มีชีวิตน้ัน  คนอ่ืนจะมาเป็นเจ้าของที่
แท้จริงไม่ได้  คนอ่ืนเป็นแต่เพียงผู้ช่วยหล่อเลี้ยงเป็นผู้ช่วยเกื้อกูลเท่าน้ัน  แม้แต่ชีวิตเล็กๆ ใน
ระยะเร่ิมแรกน้ันก็รู้จักรักสุข เกลียดทุกข์ ความรักสุขเกลียดทุกข์น้ี การพิจารณาทางจริยธรรม
ต้องคำนึงถึงคุณค่าในด้านความสุข ความทุกข์ของชีวิตด้วย 
 สาเหตุที่ ๓ ภาวะธรรมชาติแบบอัตวิสัย คือ โดยธรรมชาติทั่วไป ทุกชีวิตรักสุข 
เกลียดทุกข์ รักชีวิต กลัวตาย เราจะรู้สึกแทนเขาไม่ได้  ฉะน้ัน การจะเข้าไปวินิจฉัยความรู้สึก
แทนกันว่าคนน้ีเป็นอย่างไรน้ันไม่อาจทำได้ 
 ตามสาเหตุที่ ๑ น้ันเป็นเรื่องของพีชนิยามหรือสัจธรรมซึ่งความจริงตรงน้ีไม่ได้
พิจารณาในแง่ของคุณค่า แต่เป็นพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดความเข้าใจความจริงให้กับผู้ที่กำลังจะ
ใช้เทคโนโลยีน้ีมากกว่า กล่าวคือ เป็นการสร้างปัญญา โดยให้ข้อมูลสำหรับการพิจารณาว่าการ
กระทำนั้นประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจ เกิดจากการใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผล  ข้อดีข้อเสีย รู้
เข้าใจความจริง  การตัดสินวินิจฉัยโดยอาศัยฐานแห่งปัญญา โดยมีความรู้ความเข้าใจชัดเจน
ที่สุด๓๒ ในพุทธจริยธรรมได้พัฒนาปัญญาในรูปแบบของสัมมาทิฎฐิหรือความเห็นชอบ ด้วย
อาศัยหลักการ ๒ ประการ คือ 

 

  ๓๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์, พิมพ์คร้ังท่ี ๖, หน้า 
๒๑๓-๒๑๔. 
 ๓๒ อ้างแล้ว. การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์, พิมพ์คร้ังท่ี ๖, หน้า ๒๑๕-๒๑๙. 



๒๒๓ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

 ข้อ ๑ ปรโตโฆสะ คือเสียงจากผู้อ่ืน หรือการกระตุ้นชักจูงจากภายนอก คือการสั่ง
สอน แนะนำจากพ่อแม่ ครู อาจารย์ เพ่ือน คนแวดล้อมใกล้ชิด เป็นต้น โดยบุคคลเหล่าน้ีต้องทำ
หน้าที่ในฐานะเป็นกัลยาณมิตรให้เกิดศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้เล่าเรียน 
 ข้อ ๒ โยนิโสมนสิการ เป็นหลักการทำให้เกิดความรู้จักคิด เป็นการสร้างแนวทาง
แห่งปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง๓๓ 
 การเข้าใจข้อมูลและศึกษาให้รอบด้านในเร่ืองการอุ้มบุญจึงจำเป็นต้องอาศัยหลัก
ในพุทธจริยธรรมเร่ืองสัมมาทิฎฐิเป็นพ้ืนฐาน โดยมีการรับฟังจากแพทย์ผู้เป็นกัลยาณมิตรที่มี
ความเข้าใจกระบวนการทางเทคโนโยลีเจริญพันธ์ุเป็นอย่างดี และผลดีผลเสียทางด้านศีลธรรม
จากพระภิกษุหรือผู้เช่ียวชาญทางด้านศาสนา รวมถึงสังคมรอบข้าง เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น
สำหรับการตัดสินใจว่าควรจะทำหรือไม่ควรทำ มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ และเมื่อรวบรวม
ข้อมูลได้แล้วต่อไปจึงเป็นเรื่องของกระบวนการคิดที่เรียกว่า โยนิโสมนสิการ ดังต่อไปน้ี๓๔ 
 (๑) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย เป็นการคิดให้รู้จักสภาวะที่เป็นจริง โดยการค้นหา
สาเหตุและปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์ส่งผลสืบทอดกันแบบอิทัปปัจจยตา หรือตามหลักปฎิจจสมุป
บาท ไม่เฉพาะเร่ิมจากผล สืบคนไปหาสาเหตุและปัจจัยทั้งเหลายเท่าน้ัน ในการคิดแบบนี้จะต้ัง
ต้นที่เหตุแล้วสาวไปหาผล โดยอาศัยการพิจารณาจากความสัมพันธ์และคำถาม ในกรณีการอุ้ม
บุญน้ันมุ่งผลคือการมีบุตรน้ันเกิดจากสาเหตุใดบ้าง แล้วจึงสร้างเหตุน้ันโดยให้มีเทคโนโลยีการ
เจริญพันธ์ุเป็นคำตอบ แต่ก็ต้องต้ังคำถามด้วยว่า ทำไมเราจึงต้องมีบุตร เพราะเหตุแห่งความดี
คือฉันทะหรือเมตตา หรือเพราะความอยาก ความไม่รู้ความจริง (อวิชชา) ฉะน้ัน การพิจารณา
ให้เข้าใจสภาวะที่จริงจึงเป็นการค้นหาเหตุปัจจัยในการตอบว่าจะใช้เทคโนโลยีน้ีหรือไม่ 
 (๒) วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบหรือวิธีคิดแบบวิภัชชวาท เป็นการคิดด้วย
การกระจายความคิด มุมมอง และให้รู้สิ่งทั้งหลายตามสภาวะของสิ่งน้ัน โดยลักษณะทางธรรม
เป็นการพิจารณาให้เห็นความไม่มีแก่นสาร ไม่มีตัวตนที่แท้จริง ให้คลายความยึดมั่นในสมมติ
บัญญัติ เป็นการแยกแยะให้เห็นภาวะที่องค์ประกอบเหล่าน้ันอาศัยกัน และความเห็นกฎ
ธรรมดามีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลา การคิดแบบน้ีทำให้เกิดความเข้าใจสรรพสิ่งในฐานะเป็นแค่
กองรูปธรรมและนามธรรม เป็นเพียงสภาวะ ว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา 
เป็นความคิดที่ช่วยต้านทานไม่ให้คิดอย่างหลงใหลหมายมั่นติดสมมติบัญญัติเกินไป ซึ่งในกรณี
การพิจารณาเทคโนโลยีการเจริญพันธ์ุ เราต้องแยกแยะระหว่างเทคโนโลยีกับความเป็นจริงของ
ชีวิต เพราะเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่เป็นรูปธรรม ส่วนคนที่ใช้เครื่องมือเป็นนามธรรมมี

 

 ๓๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับขยายความ, พิมพ์คร้ังท่ี ๔๖, หน้า 
๖๑๔. 
 ๓๔ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๖๒๗-๖๕๓. 



๒๒๔  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธ

ความรู้สึกที่เป็นตัวตน คือแพทย์และสามีภริยาที่ต้องการมีบุตร การแยกให้เห็นว่าสมมติที่เรายึด
ไว้น้ันก็ไม่ใช่อะไรอ่ืนนอกจากเราใส่ตัวตนของผู้เก่ียวข้องเหล่าน้ัน ถ้าความเป็นจริงน้ันไม่มีอะไร
ที่แท้จริง เป็นแต่เราสร้างขึ้นมา แต่ความจริงคือนามธรรมของส่ิงๆ ต่างที่มารวมกันด้วยเง่ือนไข
บางอย่างและแตกสลายไปเป็นธรรมดา เมื่อแยกแยะให้เห็นความเป็นจริงกับสมมติออกจากกัน
ได้ เราจะเข้าใจถึงความเข้าใจน้ันว่าเรากำลังยืดถือเคร่ืองมือ และบางอย่างน้ันไว้ การยึดไว้เป็น
ความทุกข์ แต่หากเข้าใจแยกแยะให้ชัดก่อนว่าระหว่างบุตรกับขันธ์ ๕ อย่างไรเป็นสมมติ
อย่างไหนเป็นความจริง เราจะเข้าใจองค์ประกอบที่เราต้องการจริงๆ ไม่มีอยู่เป็นแต่ความยึดมั่น
เท่าน้ัน และเมื่อแยกแยะแล้วเราควรพิจารณาต่อไปว่า ควรเลือกใช้เทคโนโลยีหรือไม่ใช้ในการมี
บุตร โดยเราอาจพิจารณาถึงกรณีการทำบุญจึงต้องเข้าใจทั้งแง่ของการคัดเลือกตัวอ่อน และเมื่อ
เราเลือกแล้วหากมีความผิดพลาดทำให้ตัวอ่อนน้ันตาย ทุกคนก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบ ไม่ใช่
แพทย์เป็นผู้รับเท่าน้ัน แม้แต่มารดาบิดาที่ทำร่วมกันก็ต้องร่วมกันรับรู้ จึงต้องเข้าใจว่าการทำน้ี
ทุกคนต่างร่วมรับผิดชอบและเข้าใจร่วมกันว่า การแยกแยะถึงผลท่ีได้น้ันไม่ว่าจะดีหรือไม่ก็ตาม
ทุกคนต่างร่วมกันทำทั้งสิ้น๓๕ 
 (๓) วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ เป็นการมองอย่างรู้เท่าทันความเป็นอยู่ของสิ่ง
ทั้งหลาย หรือรู้เท่าทันธรรมดา คือรู้อาการของส่ิงทั้งปลายที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่ง เมื่อเกิดขึ้น
แล้วก็จะต้องดับไป ไม่เที่ยงแท้ ไม่คงที่ ไม่ย่ังยืน ไม่อยู่ตลอดไป เรียกว่า อนิจจัง รู้อาการท่ีปัจจัย
ทั้งหลายต่างเกิดดับ ทำให้สิ่งเหล่าน้ันถูกบีบค้นกดดัน ไม่อาจคงอยู่ในสภาพเดิมได้ ต้อง
แปรปรวนตลอดเวลา เรียกว่า ทุกข์ และรู้ภาวะที่สิ่งทั้งลายเป็นของตนเอง ไม่อาจเป็นของใครได้ 
ไม่มีใครบังคับได้ ไม่มีเจ้าของ ไม่มีตัวตน เรียกว่า อนัตตา โดยการคิดแบบสามัญญลักษณะน้ัน
คือการรู้เท่าทันและยอมรับความจริง วางท่าทีเป็นอิสระ และรู้เพ่ือแก้ไขหรือทำไปตามเหตุ
ปัจจัย เป็นการปฎิบัติให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามธรรมชาติ คือการกำหนดรู้ความอยาก
ของตนและกำหนดรู้เหตุปัจจัยแล้วแก้ไข 
 เมื่อพิจารณาการใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธ์ุบนฐานคิดแบบสามัญลักษณ์จึงต้อง
เข้าใจความเป็นจริงของสรรพสิ่ง และหาวิธีปฎิบัติในการอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่าน้ันอย่างเท่าทัน ทั้ง
ในฐานะผู้มีความเข้าใจและฐานะผู้ปฎิบัติอย่างเท่าทัน เพราะเมื่อเรารู้ว่าการใช้เทคโนโลยีทุก
อย่างน้ันล้วนต้ังอยู่บนฐานของการเข้าใจที่ว่าเทคโนโลยีทุกอย่างไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ใน
ชีวิตได้ตลอดไป เป็นแค่แก้ปัญหาได้ช่ัวคราว การจะใช้เทคโนโลยีแบบช่ัวคราวน้ันจึงต้อง
พิจารณาให้ละเอียดถึงการปฎิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมเสมอ เพราะเมื่อเราปฎิบัติต่อสิ่ง

 

 ๓๕ คุณธนิตศักด์ิ บ้านพลูหลวง,ทนายความ รองประธานสภาทนายความจังหวัดสุพรรณบุรี, 
สัมภาษณ์,  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๒๒๕ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

ช่ัวคราวน้ันในฐานะว่าเราเข้าใจมันอย่างชัดเจน ก็เท่ากับเรากำลังสนับสนุนให้คนที่อาจไม่เข้าใจ
หรือเป็นแต่เพียงผู้ใช้เทคโนโลยีปฎิบัติอย่างไม่รู้เท่าทัน ย่ิงจะสร้างปัญหาให้มากข้ึน จึงต้องเข้าใจ
วิธีคิดแบบน้ีเพ่ือประเมินและหาวิธีปฎิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 (๔) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ เป็นการคิดตามหลักการและความมุ่งหมายให้
สัมพันธ์กันคือระหว่างธรรมกับอรรถ หรือหลักการกับความมุ่งหมาย เรียกว่า ปฎิบัติธรรมตาม
สมควรแก่ธรรม (ธรรมานุธรรมปฎิบัติ) เพราะถ้าไม่มีธรรมานุธรรมปฎิบัติ ทุกการปฎิบัติหรือ
ดำเนินตามหลักการก็จะคลาดเคลื่อน ผิดพลาด เลื่อนลอย ว่างเปล่า งมงาย ไร้ผล ทำให้เกิดผล
คือโทษ ธรรมทุกข้อจึงมีอรรถหรือมีจุดมุ่งหมาย เมื่อเราต้องการผลอย่างน้ีจึงต้องแสวงหาธรรม
ในการสร้างให้สัมพันธ์กัน  
 เมื่อพิจารณาเทคโนโลยีการเจริญพันธ์ุ ต้องศึกษาข้อธรรมที่ เหมาะสมกับ
จุดมุ่งหมายโดยถ้าเรากล่าวถึงแพทย์และสามีภริยาและผู้เก่ียวข้องจึงต้องเรียนรู้คุณสมบัติของ
บุคคลท่ีเหมาะแก่การใช้เทคโนโลยีน้ันว่าควรมีหลักธรรม เช่น หลักสัปปุริสธรรม หรือธรรมของ
คนดี มีรู้เหตุ รู้ผล เป็นต้น หรือหลักพรหมวิหาร ๔ มีเมตตา เป็นต้น โดยการเข้าใจหลักปฎิบัติ
เบ้ืองต้นน้ีเพ่ือจะได้พิจารณาต่อไปว่าประโยชน์ที่เกิดจากการใช้น้ีจะถูกต้องและเกิดประโยชน์
อย่างสูงสุดน่ันเอง ซึ่งหลักเหล่าน้ีจะพิจารณาในหัวข้อจริยธรรมทางการแพทย์ และหัวข้อ
แนวคิดพุทธจริยธรรมกับปัญหาทางจริยธรรมต่อไป 
 (๕) วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สอยหรือ
บริโภค เป็นการขัดเกลากิเลส หรือตัดทางไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตใจแล้วทำให้เกิด
พฤติกรรมต่อไป โดยวิธีคิดน้ีใช้เก่ียวข้องกับการบริโภคใช้สอยปัจจัย ๔ และวัสดุอุปกรณ์อำนวย
ความสะดวกต่างๆ โดยมีหลักว่า หากเราเข้าไปเก่ียวข้องกับสิ่งต่างๆ เพราะมีความต้องการและ
เห็นสิ่งน้ันๆ จะสามารถสนองความต้องการของเราได้ และสิ่งใดท่ีสามารถสนองความต้องการ
ของเราได้ สิ่งน้ันก็มีค่าต่อเรา และเราเรียกว่า มีประโยชน์ คุณค่าจึงเป็นไปตามความต้องการ ๒ 
อย่างคือ ๑. คุณค่าแท้ คือความหมายหรือประโยชน์ของสิ่งทั้งหลาย ในแง่สนองความต้องการ
ของชีวิตโดยตรง โดยมนุษย์นำมาใช้แก้ปัญหาของตน ให้เกิดความดีงาม เป็นการดำรงอยู่ด้วยดี
ของชีวิต ให้เกิดประโยชน์สุขทั้งแต่ตนเองและผู้อ่ืน เป็นการใช้ปัญญาในการพิจารณาคุณค่า ๒. 
คุณค่าเทียม คือหมายหมายหรือประโยชน์ของสิ่งทั้งหลายที่มนุษย์ให้ความหมายเพ่ิมแก่สิ่งน้ัน 
เพ่ือปรนเปรอการเสพเสวยเวทนา หรือเพ่ือเสริมราคม เสริมขยายความม่ันคงย่ิงใหญ่ให้ตัวตน 
เป็นการใช้ตัณหาในการพิจารณาคุณค่า 
 เมื่อพิจารณาการใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธ์ุจะพบว่าคุณค่าแท้น้ันคือการกำเนิด
ชีวิต เพ่ือช่วยเหลือสามีภริยาที่มีบุตรยาก เป็นการเพ่ิมอัตราการเกิดให้กับเด็กสำหรับสามีภริยา
ที่พร้อมในการรับดูแลและอุปการะเด็กทั้งในด้านธรรมะคือมีคุณธรรมที่พร้อมสำหรับความเป็น



๒๒๖  
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บิดาและมารดา และพร้อมในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สำคัญเพ่ือไม่ให้การใช้เทคโนโลยีน้ันเป็นการ
สนองตอบต่อคุณค่าเทียม คือเพียงเพ่ือความต้องการของตนเอง โดยไม่พิจารณาว่าสิ่งน้ัน
เหมาะสมหรือไม่กับตนเอง ไม่ต่างจากการที่เยาวชนอายุยังน้อยแล้วมีลูกขณะที่ตนเองยังไม่
พร้อม เพียงเพ่ือสนองต่อตัณหาของตัวเองจึงทำให้ต้องพิจารณาในคุณค่าแท้ในเทคโนโลยี
เหล่าน้ันให้ชัดขึ้น 
 (๖) วิธีคิดแบบเร้ากุศล เป็นการคิดเน้นความดี เพ่ือสกัดก้ันหรือบรรเทาและขัด
เกลาตัณหา เป็นการสร้างความเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรมและสร้างเสริมสัมมาทิฎฐิที่เป็น
โลกิยะ เป็นการใช้ประสบการณ์ที่ได้ประสบหรือรับรู้ของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปน้ัน บาง
คนก็คิดปรุงแต่งไปในทางที่ดี มีประโยชน์ ขณะที่อีกคนคิดปรุงแต่งไปในทางไม่ดีไม่งาม เป็นโทษ 
การทำใจและชักนำความคิดให้เดินไปในทางที่ดีงามและเป็นประโยชน์จึงเป็นการปลุกเร้า
คุณธรรม เป็นการใช้โยนิโสมนสิการแบบเร้ากุศล กรณีการคิดถึงความตาย ถ้ามีอโยนิโสมนสิการ
คือทำใจหรือคิดไม่ถูกวิธี อกุศลธรรมก็จะเกิดขึ้น คือเมื่อคิดถึงความตายแล้วก็จะหดหู่ เกิดความ
เศร้า ความเก่ียวแก้งใจ เกิดความหว่ันกลัว เป็นต้น แต่ถ้ามีโยนิโสมนสิการ คือทำใจหรือคิดให้
ถูกวิธีก็จะเกิดกุศลธรรมคือ เกิดความรู้สึกต่ืนตัวเร้าใจ ไม่ประมาท เร่งขวนขวายปฎิบัติกิจหน้าที่ 
ทำแต่สิ่งดีงาม เป็นประโยชน์ 
 เมื่อใช้วิธีคิดน้ีกับการใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธ์ุจะพบว่า การที่เราคิดดีในแง่ของ
กรรมจะพบว่า ทุกคนล้วนมีกรรม ถ้าเราไม่มีลูกเพราะได้ทำกรรมช่ัวบางอย่างไว้ แสดงให้เห็นว่า
การมีบุตรและคลอดบุตรได้เป็นเรื่องของกรรมดี แต่การคิดในพระพุทธศาสนามุ่งเน้นไปที่การคิด
และทำดีชาติน้ีเพ่ือให้ชาติหน้าได้รับผลกรรมดีคือมีบุตรได้ แต่ทางเทคโนโลยีในปัจจุบันก็
สามารถทำให้มีบุตรได้ก็ต้องถือเป็นผลกรรมดีได้เช่นกัน เป็นการพิจารณาว่าผลความดีคือการมี
บุตร แม้จะมีข้อโต้แย้งบางอย่าง เช่น บุตรที่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ต้องน้อมรับด้วยความ
ยินดี เป็นต้น หรือหากพิจารณาในแง่เทคโนโลยีเราก็ควรมองว่ามีทั้งดีและไม่ดี ต้องพิจารณาว่า
หากทำให้เด็กเกิดขึ้นแล้วทำให้สามีภริยามีความดีหรือคุณธรรมในแง่ของการปฎิบัติดีปฎิบัติชอบ
ต่อกันในฐานะของบิดามารดามีพรหมวิหารต่อบุตร และบุตรกตัญญูต่อบิดามารดาก็ถือว่า
เทคโนโลยีการเจริญพันธ์ุน้ันช่วยทำให้คุณธรรมในทางกุศลธรรมเกิดขึ้น ทำให้คำว่า บิดามารดา 
เป็นพรหม เป็นพระอรหันต์สำหรับบุตรดำเนินต่อไป 
 ส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องจริยธรรมตามสาเหตุที่ ๒ และ ๓ น้ันจะได้พิจารณาในข้อ
ต่อไป 
 ๓.๒.๒ การแก้ปัญหาการอุ้มบุญด้านจริยธรรมทางการแพทย์ด้วยหลักสัปปุริส
ธรรม ปัญหาทางการแพทย์น้ันส่วนหน่ึงเก่ียวข้องกับปัญหาทางด้านจริยธรรม โดยสัมพันธ์กับ
จริยธรรมของแพทย์ คือ   



๒๒๗ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

 (๑) จริยธรรมทางการแพทย์  แพทย์น้ันเป็นผู้มีจริยธรรมหรือไม่  แพทย์ประพฤติ
ผิดจากจริยธรรมได้หรือไม่ และปัญหาเรื่องจิตใจของแพทย์ว่ามีคุณธรรมท่ีจะประพฤติจริยธรรม
หรือไม่  ปัญหาเหล่าน้ีนำไปสู่การพิจารณาว่า มีความจำเป็นต้องให้ความรู้ด้านจริยธรรมใน
แพทย์ เช่น สูตินรีแพทย์ ที่ทำเก่ียวกับเรื่องการเจริญพันธ์ุ เป็นสูตินรีแพทย์ทั่วไป  กุมารแพทย์  
พยาบาลที่เก่ียวข้อง อาจมีการอบรมด้านน้ีเสริมไปกับการอบรมวิชาการ๓๖ โดยพุทธจริยธรรมได้
มองถึงความเป็นแพทย์น้ันต้องเข้าใจความหมายของคำว่า สัมมาอาชีวะ คือการเลี้ยงชีพชอบ 
หรือทำอาชีพด้วยความสุจริต ไม่ผิดกฎหมาย กล่าวคือ อาชีวะหรืออาชีพ คือการหาเลี้ยงชีพ ถ้า
มองง่ายๆ คือการได้เงินได้ทอง ได้ผลตอบแทนหรือสิ่งของเคร่ืองใช้ เป็นเครื่องมือการเลี้ยงชีพ
ตน ส่วนคำว่า สัมมา คือความถูกต้อง เป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือทำให้เกิดผลที่
ตรงตามวัตถุประสงค์ของอาชีพน้ัน ซึ่งงานทางด้านการแพทย์คือการรักษาพยาบาล มี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยบำบัดโรค และรักษาคนไข้ให้หายเจ็บป่วย ย่อมต้องการผลที่ตรงแท้
แน่นอน คือคนไข้หายเจ็บป่วย มีสุขภาพดี เป็นอาชีพที่เป็นไปเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ 
เก้ือหนุนชีวิตและสุขภาพของประชาชน และเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาสังคม๓๗ 
 การอุ้มบุญ น้ันโดยหน้าที่ เก่ียวข้องกับบุคคลหลากหลายทั้ งสู ตินรีแพทย์  
นักวิทยาศาสตร์ พยาบาล และวิสัญญีแพทย์ นักจิตวิทยา เป็นต้น การมองอาชีพเหล่าน้ีในฐานะ
ส่วนหน่ึงของสังคมในฐานะบุคคลผู้แก้ปัญหาร่วมกัน เมื่อพิจารณาในแง่ของบุคคลย่อมต้องการ
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพคือการได้ทรัพย์ แต่ในพุทธจริยธรรมได้พิจารณาการประกอบ
สัมมาอาชีวะน้ันนอกจากเรื่องของทรัพย์อันเป็นประโยชน์ส่วนตนแล้วยังมุ่งถึงการเสียสละ
ตนเองเพ่ือคนอ่ืนในฐานะเป็นการสร้างกรรมดี หรือสั่งสมความดีในชาติน้ีด้วยการเสียสละตนเอง
เพ่ือช่วยเหลือหรือแบ่งปันอันเป็นการสร้างประโยชน์ให้คนอ่ืนและตนเองได้รับผลแห่งกรรมดีน้ัน
ต่อไป การพิจารณาน้ีเป็นการมองไปถึงผู้ที่ทำหน้าที่ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของการทำดี
ด้วยตนเองถึงหลักการท่ีอนุญาตหรือห้ามโดยพิจารณาจากข้อกำหนดน้ันเก่ียวกับมาตรฐานการ
ให้บริการเก่ียวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ พ .ศ .๒๕๔๐  ตามข้อ ๒  ผู้ดำเนินการ
สถานพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซ่ึงมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกันในหน่วยงานที่
ให้บริการเก่ียวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทั้งของรัฐและเอกชน  จะต้องรับผิดชอบหรือจัด
ให้มีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นผู้รับผิดชอบในการบริการดังกล่าว และ ข้อ ๓ ผู้รับผิดชอบ
ในการให้บริการเก่ียวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุตามข้อ ๒ ของหน่อยงานใด  จะต้องได้รับ

 

 ๓๖ พญ .จาเน็ต  หลายอำนวย , สูตินรีแพทย์ แพทย์ชำนาญการ กระทรวงสาธารณสุข 
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี, สัมภาษณ์, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐. 
 ๓๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์, พิมพ์คร้ังท่ี ๖, หน้า 
๒๕๒. 
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หนังสือรับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุในหน่วยงานใดซึ่ง
ให้บริการก่อนวันที่ประกาศฉบับน้ีใช้บังคับ ให้ดำเนินการขอหนังสือรับรองจากราชวิทยาลัยสูติ
นรีแพทย์แห่งประเทศไทย  ภายในร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศน้ีใช้บังคับ๓๘ 
 ขณะที่การอุ้มบุญน้ันเมื่อพิจารณาในฐานะความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้เก่ียวข้อง
เหล่าน้ี เป็นการพิจารณาไปถึงประโยชน์หรือธรรมะที่เกิดขึ้นแก่สังคม เช่น คู่สามีภริยาได้รับคือ
บุตรทำให้ครอบครัวสมบูรณ์  มีธรรมะหรือความดี ความเมตตา ความกรุณาเกิดขึ้น ตามพุทธ
จริยธรรมมีหลักการปฎิบัติเพ่ือสงเคราะห์หรือเก้ือหนุนสังคมให้อยู่ร่วมกัน เช่น สังคหวัตถุ 
พรหมวิหาร เป็นต้นเกิดขึ้น เมื่อพิจารณาในแนวทางน้ีจริยธรรมการแพทย์จึงไม่ได้มุ่งที่การทำ
อาชีพเพ่ือตนเอง แต่เป็นอาชีพที่เก้ือหนุนสังคม และสร้างคุณธรรมในฐานะที่อาชีพเหล่าน้ีเก่ียว
พันธ์กับทั้งเทคโนโลยีกับมนุษย์ เพราะการพัฒนาความรู้สึกด้านอารมณ์ที่เบิกบานผ่องใสและไม่
มองมนุษย์ในฐานะเป็นแค่เครื่องยนต์ที่ประกอบด้วยช้ินส่วนต่างๆ เสมือนสิ่งไม่มีชีวิต เพราะจะ
ทำให้แนวทางการทำเวชปฎิบัติเป็นไปอย่างไร้ความรู้สึกและไร้น้ำใจ ทำไปตามหน้าที่ของตนโดย
ไม่เก่ียวข้องกับมนุษย์ แต่มุ่งทำให้เสร็จเท่าน้ัน๓๙ เมื่อพิจารณาจากประเด็นเรื่องและภาวะ
แบบอัตวิสัยจะพบว่า แพทย์ควรใส่ใจในชีวิตมากกว่าอาชีพหรือตนเอง เป็นการใส่ความรู้สึก
มากกว่าจะใช้เทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตมากเกินไป โดยแนวทางน้ีจะช่วยทำให้อาชีพน้ันช่วย
ส่งเสริมคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์มากย่ิงขึ้น 
 (๒) ปัญหาจริยธรรมทางการแพทย์  การอุ้มบุญน้ันมีข้อกำหนดการบริการด้านน้ี
ต้องมีทีมแพทย์  นักวิทยาศาสตร์ พยาบาล สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้
มาตรฐาน  และการรักษาต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ  และข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ ต้องมี
กรรมการควบคุมคุณภาพและจริยธรรม บันทึกทางการแพทย์และที่สำคัญต้องมีใบยินยอมและ
แบบคำอธิบายให้คู่สมรสทำความเข้าใจ  และลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งน้ีกำหนดให้ราชวิทยาลัย
สูติแพทย์แห่งประเทศไทย  เป็นผู้กำกับดูแลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศฉบับน้ี  
สถาบันที่ต้องการให้บริการเก่ียวกับเทคโนโลยีการเจริญพันธ์ุ  จะต้องย่ืนคำขอหนังสือรับรองต่อ
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งจะส่งกรรมการไปตรวจเย่ียมสถาบันดังกล่าว  
หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่แพทยสภากำหนด  ก็จะได้รับหนังสือรับรองมี
กำหนดวาระ ๒ ปี และในแต่ละปีสถาบันที่ได้รับการรับรองจะต้องรายงานข้อมูลเก่ียวกับการ

 

 ๓๘ แสวง บุญเฉลิมวิภาส, อเนก ยมจินดา, กฎหมายการแพทย์, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, หน้า ๕๓-๕๖. 
 ๓๙ อ้างแล้ว. การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์, พิมพ์คร้ังท่ี ๖, หน้า ๓๔๔-๓๔๕. 



๒๒๙ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

ให้บริการต่อราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยตามแบบท่ีกำหนดไว้  ในปัจจุบันมี
สถาบันที่ได้รับการรับรองทั้งสิ้น ๒๗ แห่ง๔๐   
 ปัญหาจริยธรรมท่ีเก่ียวโยงกับหลักการและข้อกำหนดต่างๆ เหล่าน้ีจึงสัมพันธ์กับ
หน่วยงานจำนวนมาก เน่ืองจากมีหลายหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาในรายละเอียด
ผ่านการคิด พิจารณาแก้ไข ตัดสินใจ ไม่ใช่ปัญหาทางด้านเทคโนโลยี แต่เป็นปัญหาเชิงจริยธรรม
ที่ต้องการผู้มีความรู้ เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่าน้ันว่าเหมาะสมหรือไม่๔๑ ต่อปัญหานี้
พุทธจริยธรรมได้เสนอหลักสัปปุริสธรรม๔๒ คือธรรมของบัณฑิตในการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับ
บริบทและบุคคลและหลักความเป็นจริง  ๗ ประการ คือ๔๓ 
 (ก) เป็นธัมมัญญู  ผู้รู้จักเหตุ คือรู้หลักความจริงตามธรรมชาติ รู้หลักการ กฎเกณฑ์
แบบแผนหน้าที่ ซึ่งเป็นเหตุให้ทำสิ่งใดแล้วได้สำเร็จผลตามที่มุ่งหมาย ปัญหาการอุ้มบุญในทาง
การแพทย์น้ันพิจารณาหาสาเหตุเรื่องการเกิด โดยเก่ียวพันธ์กับเร่ืองกายกับใจในแง่ของการเกิด
น้ัน พระพุทธศาสนามองชีวิตเป็นระบบเดียวกัน เป็นระบบแห่งความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ต่างๆ ที่เข้ามาอิงอาศัยกันตามกระบวนการที่เรียกว่า ปฎิจจสมุปบาท เมื่อมองในแง่ปัญหาน้ัน
เราจะพบว่ามนุษย์มีทุกข์คือไม่มีบุตร จึงหาทางดับทุกข์คือมีบุตร โดยผู้เยียวยาหรือช้ีหนทางคือ
แพทย์ ถ้าเราพิจารณาเห็นความจริงแง่น้ีจะพบว่า เมื่อปัจจัยพรั่งพร้อม ผลก็เกิดขึ้น เมื่อเข้าใจ
กระบวนการทั้งหมดก็จะสามารถสร้างมนุษย์ขึ้นได้ การเกิดในแง่ของความเป็นความเป็นจริง
ทางธรรมชาติ ไม่ได้เก่ียวกับค่านิยมอ่ืนๆ ว่า การเกิดน้ันถูกหรือผิด เพราะความเป็นจริงก็คงเป็น
แบบน้ัน เพียงแต่เราจำเป็นต้องพิจารณาผลอ่ืนๆ ประกอบกัน 
                (ข) เป็นอัตถัญญู  ผู้รู้จักผล คือความหมายและความมุ่งหมายของหลักเกณฑ์ 
หน้าที่ รู้ผลที่ประสงค์ของกิจที่จะกระทำ ปัญหาการอุ้มบุญในทางการแพทย์ต้องการผลคือความ
ดับทุกข์หรือความสุข ในแง่ของกายคือการมีบุตร แต่ในแง่ทางใจคือส่งผลให้เกิดความเมตตา
กรุณาในบิดามารดา ความเสียสละของแพทย์ และส่งผลเป็นปีติ ปราโมทย์ สุข ปัสสัทธิ สมาธิ 
เป็นความผ่อนคลายกายใจ  
                (ค) เป็นอัตตัญญู  ผู้รู้จักตน คือรู้ฐานะ ภาวะ เพศ กำลัง ความสามารถ คุณธรรม 
เป็นต้น เพ่ือปฎิบัติได้เหมาะสม ปัญหาการอุ้มบุญน้ันเก่ียวข้องกับหลากหลายอาชีพ ใคร

 

 ๔๐ สมบู รณ์  คุณ า ธิคม , ภาวะ มีบุ ต รยาก  และเท ค โน โลยี ช่ ว ยการ เจริญ พั น ธ์ุ , 
(กรุงเทพมหานคร : พี.เอ.ลีฟว่ิง, ๒๕๔๕), หน้า ๑๙๔-๑๙๕. 
 ๔๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์, พิมพ์คร้ังท่ี ๖, หน้า 
๑๘๔-๑๘๕. 
 ๔๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๗/๔๐๐. 
 ๔๓ อ้างแล้ว. พุทธธรรม ฉบับขยายความ, พิมพ์คร้ังท่ี ๔๖, หน้า ๕๖๙-๕๗๐. 



๒๓๐  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธ

รับผิดชอบหรือมีหน้าที่อะไรจึงต้องกำหนดให้ชัดเจน กล่าวคือ สูตินรีแพทย์ต้องมีความรู้ในการ
ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ ความรู้ความสามารถในการ
เลือกใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุที่ เหมาะสม ความรู้ในการกระตุ้นการตกไข่และ
ประสบการณ์ในการตรวจการเจริญเติบโต ความชำนาญในการใช้เคร่ืองมือตรวจอุ้งเชิงกราน
และการนำไข่ออกจากร่างกาย  ความสามารถในการดูแลแก้ไขปัญหาภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะ
เกิดขึ้น นักวิทยาศาสตร์  ที่ได้รับปริญญาทางวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เก่ียวข้องหรือบุคคลท่ีได้รับ
วุฒิอ่ืนที่ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยรับรอง ซึ่งสามารถเพาะเลี้ยงเซลล์และเลี้ยง
ตัวอ่อนได้และ/หรือสามารถช่วยย้ายเซลล์สืบพันธ์ุและ/หรือช่วยย้ายฝากตัวอ่อนเข้าสู่ร่างกายได้  
พยาบาล ซึ่งมีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธ์ุ และบุคลากรอ่ืนที่ควรมี เช่น วิสัญญีแพทย์ ศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ นักจิตวิทยา นัก
พันธุศาสตร์ เป็นต้น โดยแต่ละหน่วยจะต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของตนจะต้องควบคุมคุณภาพ
และจริยธรรม  
 (ง) เป็นมัตตัญญู  ผู้รู้จักประมาณ คือรู้ความพอเหมาะพอดีในการใช้เสพปัจจัย ๔ 
และวัตถุต่างๆ  การอุ้มบุญน้ันแพทย์ต้องเข้าใจต่อความเป็นจริงตามธรรมชาติด้วยว่าชีวิตคือ
อะไร เป็นอย่างไร สิ้นสุดเมื่อใด เป็นการเข้าใจความจริงตามธรรมชาติของชีวิตมนุษย์จริงๆ ไม่ใช่
รู้แค่ครึ่งๆ กลางๆ แล้วจึงกำหนดท่าทีว่าจะปฎิบัติต่อชีวิตมนุษย์น้ันอย่างไร เป็นการสนองต่อ
ความต้องการของมนุษย์ คือต้องมีท่าทีตกลงกันว่าจะตกลงกันอย่างไร เพราะความเป็นจริงตาม
ธรรมชาติไม่เป็นไปตามความต้องการของมนุษย์ ก็ต้องหาข้อตกลงกันว่าจะทำอย่างไร แต่ถ้าเรา
ไม่รู้ความเป็นจริง การปฎิบัติก็ไม่ได้ผลจริง๔๔ โดยถ้าเราเช่ือว่าการที่แพทย์ไม่สามารถทำ
บางอย่างหรือสนับสนุนให้ทำบางอย่าง เช่น การมีบุตร เป็นต้น มาจากความเป็นจริงตาม
ธรรมชาติที่พระพุทธศาสนาเรียกว่า กรรม โดยกรรมน้ันอาจทำให้เห็นท่าทีการปล่อยวางจาก
การยึดถือว่า เป็นเพราะกรรมทำให้เราไม่มีในสิ่งที่ควรมีหรือเป็นธรรมชาติ การวางท่าทีจึงควร
เป็นไปในท่าทีของการปล่อยวาง  
 (จ) เป็นกาลัญญู  ผู้รู้จักเวลา คือ รู้ว่าช่วยไหนควรทำอะไร การอุ้มบุญน้ันเป็นเรื่อง
ของเวลาและความเหมาะสมที่แพทย์ควรจะต้องใส่ใจในรายละเอียด เพราะการที่ยุ่งเกี่ยวกับการ
เกิด ก็ไม่ต่างจากการที่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับการตาย โดยแพทย์ต้องเข้าใจว่า การเกิดและตายไม่มี
ใครกำหนดได้ ถ้าจะเกิดก็เกิด ถ้าจะตายก็ตายถ้าเหตุปัจจัยพร้อม ความพร้อมเป็นเร่ืองของเวลา 
เช่นเดียวกับกรณีการอุ้มบุญน้ันพิจารณาการเกิดน้ันต้องรอความพร้อมในแง่ของบุคคลคือสามี
ภริยาและสังคม อีกทั้งเด็กที่ออกมาก็ด้วยความพร้อมของเทคโนโลยี จึงควรช้ีแจงให้เห็นความ

 

 ๔๔ อ้างแล้ว. การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์, พิมพ์คร้ังท่ี ๖, หน้า ๓๘๘-๓๘๙. 



๒๓๑ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

เหมาะสมทางด้านเวลาตามค่านิยมของสังคม พุทธจริยธรรมพิจารณาเร่ืองเวลาในส่วนของความ
เจริญด้วยธรรมะ การเกิดในยุคสมัยน้ันถือว่าเป็นการเกิดที่ดี เช่นเดียวกับการกำเนิดของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตไตรยก็อาศัยช่วงเวลาที่กุศลเจริญขึ้น๔๕ 
 (ฉ ) เป็นปริสัญญู   ผู้รู้จักชุมชน  คือรู้จักถิ่น  ชุมชน  มารยาท  ระเบียบวินัย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ข้อปฎิบัติในชุมชนน้ันๆ ปัญหาการอุ้มบุญในฐานะแพทย์ต้องเข้าใจ
กระแสวัฒนธรมทางสังคมประกอบกัน กล่าวคือ การอุ้มบุญอาจไกลตัวสำหรับประชาชน  ถ้า
เขาเหล่าน้ันไม่ได้มีปัญหามีหรือมีบุตรยาก  เขาจะได้รับข่าวสารเมื่อเป็นคดีความขึ้นมา  ซึ่งจะ
ทำให้หญิงอุ้มบุญและแพทย์ติดลบ  เพราะฉะน้ันก็ต้องไปอาศัยการให้ชุมชนได้มีส่วนรับรู้เรื่อง
เหล่าน้ี หรือทำเร่ืองเหล่าน้ีให้อยู่ในแนวทางที่สังคมรับได้ เช่น มีการแก้กฎหมายและผู้รักษา
กฎหมายต้องเข้มงวด เช่น สุ่มตรวจติดตามมาตรฐานคลินิก การดำเนินการตรวจสอบการอุ้มบุญ
ที่ทำอยู่ว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่๔๖ โดยอีกแง่หน่ึงคือการให้ความรู้แก่สังคมในแง่ของ
ปัญหาทางจริยธรรม เช่นปัญหาการฆ่าตัวอ่อนในการทำปฎิสนธิ เพราะกรณีที่แพทย์ทำลายหรือ
ยับย้ังไม่ให้ตัวอสุจิของเพศชายเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ของเพศหญิง หรือในกรณีที่แพทย์ฉีดยา
เพ่ือเข้าไปทำลายเชื้อโรคต่างๆ ให้ตายเป็นการผิดศีลข้อน้ีหรือไม่  ในฎีกามหาอภิธัมมัตถสังคห
ฎีกาอธิบายเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวไว้ว่า  การทำลายหรือยับย้ังไม่ให้ตัวอสุจิของเพศชายเข้าไป
ผสมกับเซลล์ไข่ของเพศหญิง  เพ่ือให้เกิดการปฏิสนธิจิตถือว่าไม่เป็นการผิดศีลข้อปาณาติปาต 
เพราะตัวอสุจิไม่มีจิต  ถึงแม้ตัวอสุจิจะมีชีวิตเคลื่อนไหวได้ก็ตาม  แต่ลักษณะการเคลื่อนไหวของ
ตัวอสุจิเกิดจากแรงลม (วาโยธาตุ) ซึ่งมีลักษณะเคลื่อนไหวและหล่อลื่นตามธรรมชาติ  จึงทำให้
ตัวอสุจิสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นเดียวกับหางจิ้งจก แม้ว่าหางจ้ิงจกจะขาดจากตัวแล้วก็ตาม  
แต่ที่หางจิ้งจกสามารถเคลื่อนไหวได้ เพราะเกิดขึ้นติดต่อกันแห่งจิตตปัจจยอุตุชรูป คือ รูปที่เกิด
จากไออุ่น (รชโตธาตุ) ที่อยู่ในจิตตกลาปะและจิตตปัจจัยอุตุชรูปที่มีแรงลม (วาโยธาตุ) ที่ทำให้
เกิดการเคลื่อนไหวได้และในมนุสสภูมิผู้ที่มากำเนิดจะปราศจากจิตไม่ได้๔๗ เมื่อพิจารณาในแง่น้ี
จะพบว่าการเข้าใจสังคมหรือชุมชนและตอบปัญหาข้อสงสัยเพ่ือทำให้สังคมยอมรับทั้งในส่วน
ของการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาทางจริยธรรม 
 (ช) เป็นปุคคลัญญู  ผู้รู้จักบุคคล คือรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยอัธยาศัย 
ความสามารถ คุณธรรม เป็นต้น เพ่ือปฎิบัติต่อผู้น้ันด้วยความเหมาะสมและถูกต้อง โดยปัญหา

 

 ๔๕ อ่านรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๐๕-๑๐๗/๗๕-๗๘. 
 ๔๖ พญ .จาเน็ต  หลายอำนวย , สูตินรีแพทย์ แพทย์ชำนาญการ กระทรวงสาธารณสุข 
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี, สัมภาษณ์, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐. 
 ๔๗ พระสัทธัมมะโชติกะ ธัมมาจริยะ , ปรมัตถโชติกา มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา เล่มท่ี ๒, 
หน้า ๘๘-๑๐๐. 



๒๓๒  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธ

การอุ้มบุญน้ันสัมพันธ์กับบุคคลในหน้าที่ต่างกันไป ตามข้อกำหนดเก่ียวกับมาตรฐานการ
ให้บริการเก่ียวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อ ๓ การควบคุมคุณภาพและ
จริยธรรมแต่ละหน่วยงานต้องมีคณะกรรมการรับผิดชอบอย่างน้อยสามคน ประกอบด้วยสูตินรี
แพทย์  นักวิทยาศาสตร์และพยาบาล เพ่ือดูแลการบริการให้มีมาตรฐานและควบคุมด้าน
จริยธรรมภายในหน่วยงานน้ัน กรรมการที่เป็นสูตินรีแพทย์ในคณะกรรมการดังกล่าวอย่างน้อย
คนหน่ึงต้องมิได้อยู่ในทีมงานท่ีให้บริการและให้คณะกรรมการตามวรรคหน่ึง มีการประชุมอย่าง
สม่ำเสมอและต้องจัดให้มีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง และข้อ ๔ ให้ผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้รับผิดชอบในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ
รายงานข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการตามแบบที่แนบต่อราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศ
ไทยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง๔๘ โดยการกำหนดมาตรฐาน การควบคุม การประชุม และการ
บันทึกอย่างสม่ำเสมอจะช่วยทำให้เข้าใจงานนั้นมีการแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุมและชัดเจน
ย่ิงขึ้น 
 
 ๓.๓ พุทธจริยธรรมกับการแก้ปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทยด้านจริยธรรม   
 การพิจารณาปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทยโดยโยงกับหลักพุทธจริยธรรมในการ
แก้ปัญหา ได้พิจารณาเกี่ยวข้อกับประเด็นหลักๆ ๒ ด้าน คือ 
 ๓.๓.๑ การแก้ปัญหาการอุ้มบุญด้านจริยธรรมสังคมด้วย พรหมวิหาร ๔ หลัก
ทิศ และสังคหวัตถุ ๔ การแก้ปัญหาทางด้านจริยธรรมทางสังคม พุทธจริยธรรมได้เสนอปัญหา
การอุ้มบุญภายใต้กรอบการสร้างความสุขที่เกิดบุคคลที่เก่ียวข้องทั้งสามีภริยา นักกฎหมาย และ
แพทย์ผู้เก่ียวข้องได้พิจารณากรอบแนวคิดทางพุทธจริยธรรมว่าได้สร้างธรรมะเหล่าน้ีให้เกิดขึ้น
ได้ คือ 
 ก. ความเป็นบิดามารดาตามหลักพรหมวิหารและหลักทิศ  ปัญหาสำคัญอย่าง
หน่ึงของอุ้มบุญคือความเป็นบิดามารดาและบุตร โดยปัญหาทางด้านกฎหมายที่ถือว่าสตรีที่
คลอดบุตรเป็นมารดาที่ถูกต้องตามกฎหมาย  คู่สมรสที่เป็นเจ้าของเซลล์สืบพันธ์ุจึงต้องรับเด็ก
มาในฐานะบุตรบุญธรรม  ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวได้  ในพุทธ
จริยธรรมได้พิจารณาเรื่องบุตรว่า ช่ือว่าบุตรน้ีมี ๔ ประเภท คือ บุตรผู้เกิดในตน ๑ บุตรผู้เกิดใน
เขต ๑ อันเตวาสิก ลูกศิษย์ ๑ และบุตรเขาให้ ๑ บรรดาบุตร ๔ ประเภทน้ันบุตรผู้อาศัยตนเกิด 
ช่ือว่าบุตรผู้เกิดในตน  บุตรผู้เกิดในที่ทั้งหลายมีอาทิอย่างน้ี คือ บนหลังที่นอน บนบัลลังก์และที่
อก ช่ือว่าบุตรผู้เกิดในเขต บุคคลผู้เรียนศิลปศาสตร์ในสำนัก ช่ือว่าลูกศิษย์ บุตรที่เขาให้มาเลี้ยง 

 

 ๔๘ แสวง บุญเฉลิมวิภาส, อเนก ยมจินดา, กฎหมายการแพทย์, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, หน้า ๕๓-๕๖. 



๒๓๓ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

ช่ือว่าบุตรที่เขาให้ คือบุตรบุญธรรม๔๙ ผู้เป็นแม่จึงเป็นผู้ให้กำเนิด  แต่ในขณะเดียวกันก็มีหญิงที่
ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรอาจเป็นอีกคนหน่ึงซึ่งก็ไม่มีปัญหาในเรื่องน้ี พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺ
โต) พิจารณาปัญหากรณีเรื่องอุ้มบุญว่า “ผู้หญิงที่เป็นที่ฝังตัวเพาะเล้ียง เหมือนกับหลอดแก้ว
หรือเป็นที่ฝากไว้  ก็เป็นแม่คนที่สอง ไม่ใช่แม่แท้ คล้ายๆ แม่เลี้ยง แต่แทนที่จะเลี้ยงตอนคลอด
มาแล้ว ก็เลี้ยงต้ังแต่เอามาฝากไว้ในท้องของตน  ไม่มีปัญหาอะไร”๕๐ ฉะน้ันพุทธจริยธรรมจึงถือ
ว่าเป็นเรื่องไม่ผิดกฎหมายที่จะมีหญิงคลอดแทน และรับเลี้ยงลูกของคนอื่น แต่อย่างใดก็ตาม
ปัญหาน้ีเป็นเรื่องที่ต้องมีกฎหมายรับรองความชอบธรรมดังกล่าว  เพราะการอุ้มบุญจะผิด
ศีลธรรมต่อเมื่อขาดความรับผิดต่อเด็กที่เกิดมา และกฎศีลธรรมที่สำคัญคือ ความรัก ความ
เมตตา หากทำการอุ้มบุญโดยขาดความรักความเมตตาก็ไม่ควรส่งเสริมให้ทำ๕๑ ผู้เป็นบิดา
มารดาจึงต้องมีหลักธรรมคือพรหมวิหารธรรมช่วยรับรองความเป็นบิดามารดาของเด็กได้  
เพราะว่า “พรหม น้ีเป็นช่ือของบิดามารดา คำว่า บุรพาจารย์ น้ีเป็นช่ือของบิดามารดา คำว่า 
อาหุไนยบุคคล น้ีเป็นช่ือของบิดามารดา ข้อน้ันเพราะบิดามารดามีอุปการะมาก บำรุงเลี้ยง 
แสดงโลกน้ีแก่บุตร๕๒ 
 พรหมวิหารธรรมคือ ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ธรรมประจำใจอันประเสริฐ 
หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธ์ิ ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกำกับความประพฤติ จึง
จะช่ือว่าดำเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ มี ๔ ประการ คือ ๑. 
เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทำประโยชน์
แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า ๒. กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้อง
บำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์ ๓. มุทิตา คือ ความยินดี ในเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข มีจิต
ผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มช่ืนเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงในปกติสุข 
พลอยยินดีด้วยเม่ือเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามย่ิงขึ้นไป ๔. อุเบกขา คือความวางใจเป็นกลาง อัน
จะให้ดำรงอยู่ในธรรมตามท่ีพิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราช่ัง ไม่
เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมท่ีสัตว์ทั้งหลายกระทำแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือช่ัว 
สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบ
ใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรทำ เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง 

 

 ๔๙ ขุ.ชา.อ. (ไทย) ๓/๑/๒๑๖. 
 ๕๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์, พิมพ์คร้ังท่ี ๖, หน้า 
๔๙๔. 
 ๕๑ ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, ท่ีปรึกษาอธิการบดีด้านการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, สัมภาษณ์, ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
 ๕๒ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๓๑/๑๘๓. 



๒๓๔  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธ

หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน โดยผู้ดำรงในพรหมวิหาร ย่อมช่วยเหลือ
มนุษย์สัตว์ทั้งหลายด้วยเมตตากรุณา และย่อมรักษาธรรมไว้ได้ด้วยอุเบกขา ดังน้ัน แม้จะมี
กรุณาที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์แต่ก็ต้องมีอุเบกขาด้วยที่จะมิให้เสียธรรม โดยยกตัวอย่าง เช่น ๑. 
เมื่อลูกยังเล็กเป็นเด็กเยาว์วัย  แม่ - เมตตา รักใคร่เอาใจใส่ ถนอมเลี้ยงให้เจริญเติบโต ๒. เมื่อ
ลูกเจ็บไข้เกิดมีทุกข์ภัย  แม่ - กรุณา ห่วงใยปกปักรักษา หาทางบำบัดแก้ไข ๓. เมื่อลูกเจริญวัย
เป็นหนุ่มสาวสวยสง่า  แม่ - มุทิตา พลอยปลาบปล้ืมใจ หรือหวังให้ลูกงามสดใสอยู่นานเท่านาน 
๔. เมื่อลูกรับผิดชอบกิจหน้าที่ของตนขวนขวายอยู่ด้วยดี แม่ - อุเบกขา มีใจน่ิงสงบเป็นกลาง 
วางเฉยคอยดู๕๓  
 การทำหน้าที่ของบุตรช่ือว่ากตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาในฐานะเป็นอาหุเนยยะ
บุคคลผู้มีอุปการะมาก จึงถือว่าได้ทำให้ธรรมะงอกงามขึ้น ผ่านการพิจารณาในหลักทิศ ที่
ปรากฎว่า 

 “บุตรพึงบำรุงมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบ้ืองหน้าโดยหน้าที่ ๕ ประการ คือ ๑. ท่าน
เลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยงท่านตอบ ๒. จักทำกิจของท่าน ๓. จักดำรงวงศ์ตระกูล ๔. จัก
ประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท ๕. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบุญอุทิศให้ท่าน  
และมารดาบิดาผู้ เป็นทิศเบ้ืองหน้า บุตรบำรุงโดยหน้าที่ ๕ ประการน้ีแล ย่อม
อนุเคราะห์บุตรโดยหน้าที่ ๕ ประการ คือ ๑. ห้ามไม่ให้ทำความช่ัว ๒. ให้ต้ังอยู่ใน
ความดี ๓. ให้ศึกษาศิลปวิทยา ๔. หาภรรยา(สามี) ที่สมควรให้ ๕. มอบทรัพย์สมบัติให้
ในเวลาอันสมควร คหบดีบุตร มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบ้ืองหน้า บุตรบำรุงโดยหน้าที่ ๕ 
ประการน้ีแล ย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่ ๕ ประการน้ี ทิศเบ้ืองหน้าน้ันเป็นอันช่ือ
ว่ากุลบุตรได้ปิดป้อง ทำให้เกษมปลอดภัยแล้ว”๕๔ 

 หลักปฎิบัติที่มุ่งเน้นให้เกิดความสงบสุขในสังคมโดยเน้นที่หลักธรรมที่เกิดตามมาน้ี
จึงไม่ได้มุ่งไปที่การเกิดหรือวิธีการได้มาซึ่งบุตร แต่เป็นการเน้นธรรมะหรือผลที่เกิดตามมาเป็น
สำคัญซึ่งในที่น้ีสามารถพิจารณาได้ถึงการเสียสละและความดีงามที่จะเกิดตามมาจากการปฎิบัติ
หน้าที่ในการลดความอยากในตัวเองหรือปล่อยวางตัวเองเพื่อพัฒนาความสุขเพ่ือคนอ่ืน (บุตร) 
เพราะเมื่อเข้าใจธรรมะจากบิดามารดาและบุตรน้ีได้ก็จะเข้าใจการอยู่ร่วมในสังคมที่มีคนอ่ืนอยู่
ด้วยได้อย่างชัดเจนย่ิงขึ้น 
 ข. ความเป็นนักกฎหมายและนักการแพทย์ตามหลักสังคหวัตถุ ๔  มีปัญหา
กฎหมายเรื่องสัญญารับจ้างต้ังครรภ์แทน  ในกรณีที่การต้ังครรภ์แทนมิได้เป็นไปตามหนักเกณฑ์

 

 ๕๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์
คร้ังท่ี ๓๐, หน้า ๑๒๔-๑๒๗.  
 ๕๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒-๒๑๓. 



๒๓๕ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

ในมาตรา ๑๘ ให้หญิงผู้รับต้ังครรภ์แทนเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กน้ันให้สามีโดย
ชอบด้วยกฎหมายของหญิงผู้รับต้ังครรภ์แทนเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็ก เว้นแต่จะ
พิสูจน์ ได้ ว่าตนมิ ได้ ยินยอมให้มีการต้ังครรภ์แทน น้ันมาตรา ๒๕   เมื่ อ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว ถือว่าเป็นกฎหมายท่ีท้าทายความคิดของปัจเจกบุคคลในเร่ือง 
สิทธิในร่ายกาย สิทธิส่วนบุคคล ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เป็นอย่างย่ิง ซึ่งแต่ละฝ่ายต่างมีเหตุผล
รองรับฝ่ายสนับสนุนการรับต้ังครรภ์แทนอ้างสิทธิในความเป็นส่วนตัวในอันที่จะกีดกันไม่ให้รัฐ
เข้ามาเก่ียวข้องกับการกระทำของตนเองที่ปราศจากอันตรายต่อผู้อ่ืน การรับต้ังครรภ์แทน
ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของคู่สมรสที่ต้องการมีบุตรและหญิงที่รับต้ังครรภ์แทน ป้องกันการ
ลักพาหรือซื้อขายเด็ก ฝ่ายที่คัดค้านกลับเห็นว่า การต้ังครรภ์แทนเป็นกิจกรรมท่ีฝ่าฝืนธรรมชาติ
ของมนุษย์ก่อให้เกิดการแสวงหาประโยชน์จากเน้ือตัวร่างกายของตัวโดยมิชอบ ก่อให้เกิดอาชีพ
รับจ้างต้ังครรภ์ เป็นการกระทำที่ไม่ต่างกับการซื้อขายเด็ก มีผลกระทบต่อเด็กและสังคมโดยรวม 
จากเหตุผลของแต่ละฝ่ายนำไปสู่การถกเถียงในปัญหาทางกฎหมายหลายประการทั้งความชอบ
ด้วยกฎหมายของการรับการต้ังครรภ์แทน สถานะของเด็ก อำนาจการปกครองเด็ก สภาพบังคับ
ทางกฎหมายของสัญญารับต้ังครรภ์แทน สำหรับปัญหาทางกฎหมายดังกล่าวเมื่อมีกฎหมาย
ออกมาประกาศใช้ ปัญหาดังกล่าวก็ยุติลงได้ระดับหน่ึงแต่ปัญหาท่ีตัวบทกฎหมายใดก็ไม่สามารถ
แก้ไขได้น้ันคือ ปัญหาด้านศีลธรรม จริยธรรม ความรู้สึกนึกคิดที่แปลกแยกของประชาชนใน
สังคมปัญหาของสังคมที่จะตามมา โดยเฉพาะปัญหาของเด็กที่คลอดจากการรับต้ังครรภ์แทน 
หากมีการฟ้องร้องกันระหว่างคู่สมรสกับผู้รับต้ังครรภ์แทน ใครจะเป็นผู้ดูแลเด็ก กรณีเด็กคลอด
ก่อนกำหนด เด็กพิการ หรือต้ังครรภ์ไปแล้วคู่สัญญาเปลี่ยนใจภายหลังจะทำอย่างไร เกิดแฝด
หลายคนแต่คู่สมรสต้องการเพียงคนเดียว แฝดท่ีเหลือใครจะดูแล สถานะทางกฎหมายและทาง
สังคมเป็นอย่างไรปัญหาดังกล่าวข้างต้นน้ันเกิดจากความต้องการของผู้ใหญ่แต่ผลกระทบเกิดแก่
เด็กโดยตรง การดำรงชีวิตของเด็กจะไปในทิศทางใดซึ่งเมื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ 
ดังกล่าวแล้ว กลับกล่าวถึงแนวทางคุ้มครองเด็กผู้ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงค่อนข้างน้อย ดังน้ัน 
การพิจารณากฎหมายเก่ียวกับเรื่องน้ี จึงอยู่ท่ามกลางความใฝ่ฝันของใครหลายคนเพ่ือว่าจะได้มี
ชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์ ท่ามกลางความหมิ่นเหม่ต่อศีลธรรมสายสัมพันธ์ระหว่างมารดากับบุตร 
อาชีพรับจ้างต้ังครรภ์แทน ปัญหาทางสังคม ความรู้สึกและชะตาอนาคตของเด็ก การพิจารณา
ออกกฎหมายดังกล่าวจึงต้องพิจารณาอย่างรัดกุม รอบคอบ รอบด้าน มีข้อมูลครบถ้วน ช่ัง
น้ำหนักทางได้เสียในทุกๆด้าน๕๕ 

 

 ๕๕ ภักดี ราชแป้น, “กฎหมายอุ้มบุญ”, วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์, ปีท่ี ๒๕, ฉบับท่ี ๒ 
(๒๕๔๙) : ๓๕-๔๖. 



๒๓๖  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธ

 ขณะที่ทางการแพทย์พิจารณาปัญหาเรื่องมาตรการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์ภายใต้กรอบความคิดเก่ียวกับเทคนิคทางการแพทย์
พบว่า สามารถจำแนกเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์ ได้เป็น ๒ ประเภท ดังน้ี 
 (๑) เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุโดยต้ังครรภ์เอง คือ การนำเทคนิคทางการแพทย์
ไม่ว่าจะเป็นการฉีดเช้ือ (Artificial insemination surrogacy) การปฏิสนธินอกร่างกาย (In 
vitro fertilization surrogacy) หรือการต้ังครรภ์เองโดยการรับบริจาค (Donation embryo 
surrogacy) ในกรณีที่คู่สมรสทั้งสองที่ต้องการบุตรน้ัน ไม่สามารถนำเซลสืบพันธ์ุของตนมาใช้ใน
การปฏิสนธิได้เลย หรืออาจจะเป็นความบกพร่องของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จึงอาจขอรับบริจาคทั้งไข่
และอสุจิของผู้อ่ืน หรืออาจมีการรับบริจาคมาอย่างใดอย่างหน่ึงก็ได้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้อง
นำกลับเข้ามาใส่ในมดลูกของหญิงที่ต้องการมีบุตร ได้ต้ังครรภ์ด้วยตนเองเป็นสำคัญ 
 (๒) เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุโดยการต้ังครรภ์แทน คือ การนำเทคนิคทางการ
แพทย์เข้ามาช่วยให้เกิด “การต้ังครรภ์แทน” (Surrogacy arrangement) หมายถึง วิธีการซึ่ง
หญิงผู้หน่ึง ตกลงที่จะต้ังครรภ์แทนหญิงอ่ืน โดยมีความต้ังใจที่จะส่งเด็กให้กับหญิงอ่ืนน้ันโดย
ทันที หรือเร็วที่สุดภายหลังที่เด็กเกิดหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในคำว่า “การอุ้มบุญ” หมายถึง การ
นำลูกหรือตัวอ่อนไปฝากไว้ในมดลูกขอดงผู้หญิงอีกคนหน่ึง โดยนำไข่ของและอสุจิของพ่อผสม
กัน เก็บไว้ในหลอดแก้ว หรือฟักในตู้อบในอุณหภูมิพอเหมาะเหมือนอยู่ในร่างกายมนุษย์ แล้ว
เลือกตัวอ่อนที่สมบูรณ์ที่สุด ๒-๓ ตัว ส่งกลับไปยังผู้หญิงอีกคนหน่ึงให้ต้ังครรภ์แทน แม้ทั้งสอง
คำน้ีจะเรียกต่างกัน แท้จริงแล้วก็มีความหมายและนัยเดียวกัน โดยเน้นวิธีการปฏิสนธิภายนอก
ร่างกาย โดยใช้ตัวอสุจิของสามีและไข่ของภริยามาผสมกัน แล้วนำตัวอ่อนน้ันไปใส่ในโพรงมดลูก
ของหญิงอ่ืนที่รับต้ังครรภ์แทน  
 ในกรณีต้ังครรภ์เองนั้น ไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติมากนัก แต่สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
มากมายในสังคมไทย ล้วนเป็นการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์โดยการ
ต้ังครรภ์แทนทั้งสิ้น กฎหมายฉบับน้ีจึงไม่สนับสนุนการต้ังครรภ์แทนโดยมีค่าตอบแทนใน
ลักษณะเชิงพาณิ ชย์  แต่อนุญาตให้มีค่ าตอบแทนได้ในลักษณะที่ ไม่ เป็นเชิงพาณิ ชย์  
(Surrogacyin Principle) เก่ียวกับค่าตอบแทนการใช้จ่ายที่จำเป็นตามสมควร เช่น ค่าใช้จ่าย
ทางการแพทย์ ค่าประกันสุขภาพ และรายได้ของผู้ต้ังครรภ์ที่ต้องสูญเสียในขณะต้ังครรภ์ ซึ่งคน
ไทยนิยมเรียกว่า “แม่อุ้มบุญ” อันอยู่บนพ้ืนฐานของความเห็นอกเห็นใจผู้ที่มีบุตรยากเป็นสิ่ง
สำคัญ โดยไม่หวังผลกำไรในเชิงพาณิชย์ แต่หากเป็นการกระทำไปเพ่ือหวังผลกำไรทางธุรกิจ ที่
เรียกว่า “รับจ้างต้ังครรภ์” หรือเรียกอีกอย่างแบบไทยๆ ว่า “อุ้มกรรม” เช่นน้ี ห้ามทำโดย
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เด็ดขาด นอกจากน้ี ผู้ที่รับต้ังครรภ์แทน ต้องมิใช่บุพการีหรือผู้สืบสันดาน และต้องเป็นหญิงที่
เคยมีบุตรมาก่อนแล้วเท่าน้ัน๕๖  
 เมื่อพิจารณาจากปัญหาน้ีจึงเป็นปัญหาและความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีทุกฝ่ายทั้ง
แพทย์ นักกฎหมาย พระสงฆ์  ผู้นำจิตวิญญาณ ซึ่งต้องต้ังองค์กรขึ้นมาดูแลรับผิดชอบ  ไม่ควร
ปล่อยให้ทำตามความต้องการของปัจเจกบุคคล และการสร้างครอบครัว ควรเกิดจากสาย
สัมพันธ์ภายในครอบครัว ซึ่งพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ชัดเจนถึงหน้าที่ของ พ่อ แม่ และลูก  
สถาบันครอบครัวที่มั่นคง ซึ่งกรณีที่ผู้หญิงไม่สามารถต้ังครรภ์ได้ จำเป็นต้องไปหาผู้หญิงคนอ่ืน
มาต้ังครรภ์ ต้องเข้าสู่กระบวนการขององค์กร ซึ่งถ้ายังไม่มีองค์กรหรือกระบวนการใดชัดเจน ก็
จะมีการลักลอบกันทำ จึงจำเป็นที่รัฐบาลต้องพิจารณาปัญหาเหล่าน้ีจากหลายฝ่าย ทั้งศาสนา 
นักกฎหมาย จิตวิทยา และการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม ให้เกิดการพิจารณา
ปัญหาร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและคนโดยส่วนใหญ่๕๗ 
 พุทธจริยธรรมมองปัญหาทั้ง ๒ น้ันว่าเก่ียวข้องกับหลักสังคหวัตถุ ๔ ที่จะช่วย
พัฒนาธรรมะในการช่วยเหลือแบ่งปัน ช่วยสร้างความสามัคคีและความสุขให้แก่สังคม เอ้ือให้แต่
ละบุคคลได้มีความสุข และก้าวไปได้ด้วยดีในกิจหน้าที่และการพัฒนาชีวิตของตนเอง เป็นการ
ทำดีเพ่ือผู้อ่ืน โดยฐานะที่เราได้พัฒนาตนเองไปด้วยพร้อมกัน คือ 
 ๑. ทาน คือการให้  โดยมองว่าแม้ไม่เดือนร้อนก็ช่วยเหลือแสดงออกซึ่งความ
ปรารถนาดี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน ย่ิงถ้าเขามีความทุกข์ เดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือ และหากใคร
ทำดีก็ย่ิงต้องส่งเสริมสนับสนุน 
 ๒. ปิยวาจา คือวาจาเป็นที่รัก  อยู่ด้วยกันอย่างปกติ พูดกันด้วยความปรารถนาดี 
ถ้าเขามีความทุกข์ก็ให้กำลังใจ ถ้าเขาทำดีก็ต้องส่งเสริมให้ความดีน้ันได้รับการบอกต่อและช่ืน
ชมร่วมกัน 
 ๓. อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน์  อยู่กันตามปกติก็ทำประโยชน์แก่กัน 
ช่วยเหลือกัน ถ้าเขามีความเดือดร้อนก็ช่วยเหลือด้วยเรี่ยวแรง หากเขาทำดีก็ช่วยส่งเสริม
สนับสนุนร่วมกัน 

 

 ๕๖ ยศศักด์ิ โกไศยกานนท์, “มาตรการคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธ์ุทางการแพทย์”, วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี ๑๕ ฉบับท่ี ๒ (ก.ค.-ธ.ค.๕๗) : ๔๑-๔๒. 
 ๕๗ รศ.ดร. ประเวศ อินทองปาน, ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
สัมภาษณ์, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๒๓๘  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธ

 ๔. สมานัตตตา คือการวางตนสม่ำเสมอ เป็นการสร้างความสุขและวางตนเสมอกัน
ไม่เลือกปฎิบัติ มีความเป็นธรรม ทำตนให้เสมอกันในทุกที่๕๘  
 หลักสังคหธรรมเหล่าน้ีแลช่วยอุ้มชูโลกถ้าไม่พึงมีธรรมเหล่าน้ี มารดาหรือบิดาก็ไม่
พึงได้การนับถือหรือการบูชาเพราะบุตรเป็นเหตุ แต่เพราะบัณฑิตเล็งเห็นความสำคัญของสังคห
ธรรมเหล่าน้ี ฉะน้ัน บัณฑิตเหล่าน้ันจึงถึงความเป็นใหญ่ และเป็นผู้น่าสรรเสริญ๕๙ 
 จริยธรรมสังคมจึงเป็นการพัฒนาบุคคลด้วยหลักธรรม โดยสอดคล้องกับหลักธรรม
หรือความเป็นจริงที่ส่งเสริมให้เกิดความสุขหรือประโยชน์ เป็นความจริงจากการปฎิบัติไม่ใช่ผล
จากการปฎิบัติน้ัน เพราะแง่ของการปฎิบัติต้องโยงกับการเพ่ิมคุณลักษณะที่ไม่ให้เกิดความทุกข์
หรือความเศร้าหมองในใจระหว่างตนเองและผู้อ่ืน หรือระหว่างประโยชน์ตนเองและผู้อ่ืน ทำให้
สังคมอยู่ร่วมกันได้โดยมีธรรมะเป็นองค์ประกอบหลักที่จำเป็นต่อสังคมน้ัน 
 ๓.๓.๒ การแก้ปัญหาการอุ้มบุญด้านจริยธรรมส่วนบุคคลด้วยหลักการออกบวช 
พุทธจริยธรรมได้ยกเอาหลักการปฎิบัติเก่ียวกับจริยธรรมส่วนบุคคลในแง่ของการต้องการ
แก้ปัญหาความทุกข์ของแต่ละบุคคลขึ้นมาพิจารณา เพ่ือการแก้ปัญหาการอุ้มบุญบนพ้ืนฐานของ
การมีบุตรใน ๒ ด้านด้วยกัน คือ 
 ก. แง่ของกรรม  ปัญหาเรื่องการอุ้มบุญน้ันเป็นปัญหาในแง่ของการมีบุตรและไม่มี
บุตร ซึ่งกรณีน้ีพระพุทธศาสนาพิจารณาในแง่ของกรรมคือ การกำเนิดขึ้นของมนุษย์ในแง่หน่ึง
น้ันเป็นความทุกข์ กล่าวคือ ทุกข์เน่ืองจากการเกิดในโลกมนุษย์ ทุกข์เน่ืองจากการถือกำเนิดใน
ครรภ์ ทุกข์เน่ืองจากการอยู่ในครรภ์ ทุกข์เน่ืองจากการคลอดจากครรภ์ ทุกข์ที่สืบเน่ืองมาจากผู้
เกิด ทุกข์ของผู้เกิดที่เน่ืองมาจากผู้อ่ืน ทุกข์ที่เกิดจากความพยายามของตนเอง ทุกข์ที่เกิดจาก
ความพยายามของผู้อ่ืน ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ  ความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่าใดปรากฏใน
เบ้ืองต้น ความดับแห่งธรรมเหล่าน้ันย่อมปรากฏในเบ้ืองปลาย วิบากอาศัยกรรม กรรมอาศัย
วิบาก ไม่มีที่ปกป้อง ไม่มีที่หลีกเร้น  ไม่มีที่ พ่ึ ง ไม่มีที่ อาศัย เป็นเครื่องบีบคั้น  เป็นสิ่ ง
กระทบกระทั่งเป็นอันตราย เป็นอุปสรรคของโลกน้ี รวมความว่า ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลกน้ัน๖๐ 
ย่ิงกว่าน้ันความทุกข์ที่มาพร้อมกับการเกิดในกรณีที่ผู้ต้องการอุ้มบุญฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี 
ยากจน ก็ไม่ควรพิจารณาอนุญาต  และไม่ควรส่งเสริมการรับจ้างอุ้มบุญโดยผู้ที่ไม่รู้จักกัน  และ

 

 ๕๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับขยายความ, พิมพ์คร้ังท่ี ๔๖, หน้า 
๑๑๒๑. 
 ๕๙ องฺ.จตุ. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐-๕๑. 
 ๖๐ ขุ.จูฬ. (ไทย) ๓๐/๒/๕๑-๕๒. 
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ไม่เก่ียวข้องเป็นญาติพ่ีน้องกัน เพราะจะย่ิงทำให้เกิดความทุกข์มากขึ้นไปอีก๖๑ เมื่อเป็นเช่นน้ัน 
การละความทุกข์จากเง่ือนไขของการเกิดจึงเป็นการไม่ยุ่งเก่ียวกับความทุกข์ และสิ่งที่สำคัญของ
ความทุกข์ในแง่ของการเกิด เมื่อมองผ่านแนวคิของนักบวชที่จะถือปฎิบัติในแง่การไม่ยุ่งเก่ียวกับ
กาม ราคะ เพ่ือสร่างความเมา เพ่ือดับความกระหายเพ่ือถอนความอาลัย เพ่ือตัดวัฏฏะ เพ่ือ
ความสิ้นตัณหา เพ่ือคลายความกำหนัดเพ่ือดับทุกข์ เพ่ือนิพพาน ละกาม การกำหนดรู้
ความสำคัญในกาม การกำจัดความกระหายในกาม การเพิกถอนความตรึกในกาม การระงับ
ความกลัดกลุ้มเพราะกามไว้โดยประการต่างๆ๖๒ และอีกส่วนหน่ึงตามท่าทีของกรรม เมื่อ
พิจารณาในแง่ของผลกรรมที่ทำให้คนเกิดมาพร้อมกับการไม่สามารถมีบุตรได้ ในอรรถกถา
อธิบายถึงว่าคนน้ันเคยทำกรรมคือทำการล่วงละเมิดภริยาของผู้อ่ืนเกิดมาเป็นหมัน๖๓ ฉะน้ัน 
การแก้ปัญหาเรื่องการมีบุตรผ่านกระบวนการอุ้มบุญจึงเป็นการสร้างกรรมใหม่ ขณะเดียวกันก็
เป็นการสร้างทุกข์ใหม่ ซึ่งกระบวนการเหล่าน้ีเป็นการสร้างปัญหาให้เกิดตามมาด้วยในแง่ของ
ความทุกข์ที่เกิดในแง่ต่างๆ ทั้งในแง่ความรักที่ทำให้เกิดทุกข์ ทั้งในแง่การสร้างกรรมใหม่ในแง่
ของการยึดติดผูกพันธ์ุ ซึ่งไม่นำไปสู่การได้รับผลกรรมไม่จบสิ้นต่อไป 
 ข. คุณค่าทางสังคม  ในแง่ของสังคมน้ันเป็นส่วนของกฎหมายเรื่องการมีบุตรใน
การสืบทอดวงศ์ตระกูล  ซึ่งกล่าวถึงตระกูลเรามั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีเงินมีทองมาก มี
เครื่องประดับมาก มีทรัพย์และข้าวเปลือกมาก ลูกควรกลับมาเป็นคฤหัสถ์ จะได้ใช้สอยทรัพย์
สมบัติและทำบุญ ลูกจงให้ผู้สืบเช้ือสายไว้กษัตริย์จะได้ไม่ริบมรดกของเราไปได้๖๔ ซึ่งนำไปสู่การ
แสวงหาบุตรของเหล่าคนที่ไม่มีบุตร ดังกรณีเศรษฐีคนหน่ึงผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีสมบัติมาก แต่
ไม่มีบุตร วันหน่ึง เขาไปยังท่าอาบน้ำ อาบเสร็จแล้ว ขณะเดินกลับมา เห็นต้นไม้เจ้าป่าต้นหน่ึง มี
ก่ิงสมบูรณ์ ในระหว่างทาง คิดว่า ต้นไม้น้ีจักมีเทวดาผู้มีศักด์ิใหญ่สิงสถิตอยู่ จึงให้คนทำความ
สะอาดบริเวณใต้ต้นไม้น้ันแล้วให้ล้อมรั้ว เกลี่ยทรายลง ยกธงชัยและธงแผ่นผ้าขึ้น ประดับต้นไม้
เจ้าป่าแล้วต้ังความปรารถนาว่า หากข้าพเจ้าได้บุตรหรือธิดาจักทำสักการะใหญ่ถวายท่าน 
ต่อมาไม่นานภรรยาก็ต้ังครรภ์และคลอดบุตร๖๕ โดยคุณค่าสังคมเหล่าน้ีนำไปสู่ท่าทีในการ
แสวงหาบุตรเพื่อมาแก้ความทุกข์ในเรื่องของการกลัวทรัพย์สินสูญหาย กลัวความทุกข์เมื่อต้อง

 

 ๖๑ ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, ท่ีปรึกษาอธิการบดีด้านการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, สัมภาษณ์, ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
 ๖๒ วิ.ม. (ไทย) ๑/๓๙/๒๗. 
 ๖๓ อ่ าน ราย ล ะ เอี ย ด ใน  อ รรถ กถ า  ขุ ท ท กนิ ก าย  ค าถ าธ รรม บ ท  (ออน ไลน์ )
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=13&p=9 (๑๐ มกราคม ๒๕๖๐). 
 ๖๔ วิ.ม. (ไทย) ๑/๓๖/๒๔. 
 ๖๕ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๓. 



๒๔๐  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธ

ไปเกิดในนรกแล้วไม่มีบุตรคอยทำบุญอุทิศไปให้ กรณีเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบุญอุทิศให้
ท่าน๖๖ ความเช่ือเช่นน้ีทำให้การมีบุตรเป็นเรื่องใหญ่ขาดการพิจารณาในแง่ของความเป็นจริงว่า 
การมีบุตรน้ันทำให้เป็นทุกข์ ดังที่นางวิสาขาเศร้าเสียใจจากการจากไปของหลานสาวผู้เป็นที่รัก 
พระพุทธองค์จึงทรงช้ีว่า การที่มีสิ่งที่เป็นที่รักเท่าไหร่ก็ทุกข์เท่าน้ัน ผู้ไม่มีสิ่งเป็นที่รัก ก็ไม่มีทุกข์ 
ซึ่งเราเรียกว่า ผู้หมดความโศก ปราศจากกิเลสดุจธุลี ไม่มีความคับแค้นใจ๖๗ พุทธจริยธรรมจึง
พิจารณาว่าคุณค่าสังคมเป็นเรื่องของการผูกพันธ์ุกันในแง่ของความสุขในการอยู่ร่วมกัน เมื่อ
ต้องการสุขในการอยู่ร่วมก็ต้องสร้างบุคคลท่ีอยู่ร่วม แต่ความสุขที่แท้ตามคุณค่าน้ันไม่มีอยู่จริง 
เป็นแต่คุณค่าในการพัฒนาตนเองเป็นหลักให้พ้นจากความทุกข์ เน่ืองจากความสุขจากคุณค่า
สังคมเป็นการพิจารณาบนฐานของการสร้างตัวตนข้ึนมา มีการพิจารณาความเป็นบิดา มารดา 
บุตร ธิดา ซึ่งการพิจารณาจากความยึดติดน้ีจึงเป็นการสร้างสมมติตัวตนข้ึน เมื่อต้องการดับทุกข์
ในส่วนของจริยธรรมส่วนบุคคล จึงนำไปสู่การออกจากเรือนเพ่ือไม่ยึดติดในตัวตน และพัฒนา
ตัวเองไปสู่ความอิสระหรือปล่อยวางตัวตนจากความยึดมั่น ตามข้อความว่า “เธอละกามคุณ ๕ 
ซึ่งน่ารัก น่ารื่นรมย์ใจแล้วออกจากเรือนบวชด้วยศรัทธาจงทำที่สุดแห่งทุกข์เถิด”๖๘ 
 การพิจารณาพุทธจริยธรรมในแง่ของจริยธรรมส่วนบุคคลเป็นการดับทุกข์ เป็นฐาน
ของคิดของภิกษุที่แปลว่าผู้เห็นภัยในวัฎสงสาร ซึ่งหมายเอาทุกคนไม่ว่าจะเป็นภิกษุ ภิกษุณี 
บุรุษ สตรี เทวดา พรหม๖๙ ซึ่งปรารถนาจะหลุดพ้นจากความทุกข์อันเกิดจากความยึดติดจากสิ่ง
ทั้งปวง โดยต้องถือเอาการสละ ปล่อยวาง ไม่ขยายตัวตนนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดในวัฎ
สงสาร ดูเหมือนว่าการแก้ปัญหาการอุ้มบุญแบบน้ีเป็นการแก้ที่ต้นเหตุหรือสาเหตุแห่งทุกข์ คือ
ความอยากหรือความรักก็ตาม ล้วนตอบสนองต่อตัวตนของบุคคลน้ัน อย่างไรก็ตามการแก้ไข
ตามแนวทางน้ีดูจะเหมาะสมสำหรับการแสวงหาการหลุดพ้นจากความทุกข์ จึงไม่นำตัวเองไปสู่
ความยุ่งยากและมีปัญหาเพ่ิมขึ้นต่อสังคม การแก้ปัญหาแบบน้ีจึงไม่พิจารณาปัญหาการอุ้มบุญ
ในแง่ของปัญหา แต่พิจารณาสาเหตุและการไม่เกิดปัญหานั้นต่างหาก 
 
 ๓.๔ สรุป 
 การแก้ปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทยตามหลักพุทธจริยธรรมได้โยงกับปัญหาการ
อุ้มบุญทั้ง ๓ ด้านคือ ด้านกฎหมาย การแพทย์ และจริยธรรม  สรุปได้ดังน้ี 

 

 ๖๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒-๒๑๓. 
 ๖๗ ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๗๘/๓๔๐-๓๔๑. 
 ๖๘ ขุ.สุตฺต. (ไทย) ๒๕/๓๔๐/๕๗๘. 
 ๖๙ พระโสภณมหาเถระ , ธัมมจัก กัปป วัตนสูตร , แปลโดย  พระคันธสาราภิ วงศ์ , 
(กรุงเทพมหานคร : ประยูรสาส์นไทย,๒๕๕๑), หน้า ๔๕. 



๒๔๑ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

 
ปัญหาการอุ้ม

บุญในสังคมไทย 

การแก้ปัญหาการอุ้มบุญ
ด้วยพุทธจริยธรรม 

ผลที่ได้รับ สรุป 

๑. ด้านกฎหมาย 

๑.๑ ปัญหาตัว
บทกฎหมาย 

- พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็กที่
เกิดด้วยอาศัย
เทคโนโลยีการ
เจริญพันธ์ุทาง
การแพทย์ พ.ศ.
๒๕๕๘ 

๑.๑ การแก้ปญัหาการอุ้ม
บุญด้านตัวบทกฎหมาย 

- ศีล  
- สมัมาวาจา เจรจาชอบ 

- สมัมากัมมันตะ การงาน
ชอบ 

- สมัมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิต
ชอบ 

-การจำกัดการกระทำโดย
เฉพาะที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืน (ข้อ
ห้าม) 
 -ขณะเดียวกันการมีข้อควร
ปฎิบัติที่ต่างออกไปเพ่ือให้
สอดคล้องกับการปฎิบัติไม่ผิด 
สร้างความเป็นปกติสุขให้แต่
ละชีวิตไม่เป็นโทษภัยต่อกัน ก็
เพ่ือให้หมู่ชนไม่เบียดเบียนกัน
จนเดือดร้อนมากขึ้น (ข้อ
อนุญาต) 

การอุ้มบุญ
ทำได้ 

๑.๒ ปัญหาด้าน
สิทธบิุคคลตาม
กฎหมาย 

 

๑.๒ การแก้ปญัหาอุ้มบุญ
ด้านสิทธบิุคคล 

- เจตนาของสามีภริยา 

- เจตนาของผู้รับอุ้มบุญ 

- ฉันทะ ความพอใจ 

- เมตตา ความรัก 

-เจตนาที่มีฉันทะและเมตตา
ของสามีและภริยาที่ต้องการ
บุตรและผู้รับอุ้มบุญต้องมี
เจตนาที่ไม่ได้ต้องการ
บางอย่างสนองตัวเอง แต่เป็น
การยืนยันให้เห็นความดีที่เด็ก
น้ันจะได้มีโอกาสรับการเกิด
เป็นมนุษย์  

การอุ้มบุญ
ทำได้ 

๒. ด้านการแพทย์ 
๒.๑ ปัญหาด้าน
เทคโนโลยีการ
เจริญพันธุ ์
- การเกิดของ
มนุษย์ 

- การทำลายชีวิต 

๒.๑ การแก้ปญัหาการอุ้ม
บุญด้านเทคโนโลยีการ
เจริญพันธุ ์
- พีชนิยาม ความจริงด้าน
การเกิด 

- ศีล ข้อ ๑ ห้ามฆ่าสัตว์ 

- เข้าใจข้อมูลและศึกษาให้
รอบด้านในเรื่องการอุ้มบุญ
ด้วยการรับฟังจากแพทย์ด้าน
กระบวนการทางเทคโนโยลี
เจริญพันธ์ุ  
- เรียนรู้ถึงผลดีผลเสียทางด้าน

การอุ้มบุญ
ทำได้ 



๒๔๒  
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- ข้อกำหนดน้ัน
เก่ียวกับ
มาตรฐานการ
ให้บริการเก่ียวกับ
เทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธ์ุ 
พ.ศ.๒๕๔๐ 

และข้อ ๓ ห้ามประพฤติผิด
ในกาม 

- ปัญญาแบบสมัมาทิฎฐิ 
คือ ปรโตโฆสะ การฟัง
เหตุผลผู้อ่ืน และโยนิโส
มนสิการ การรู้จักคิดถึง
ผลดีผลเสีย 

ศีลธรรมจากพระภิกษุหรือ
ผู้เช่ียวชาญทางด้านศาสนา 
รวมถึงสังคมรอบข้าง  
- คิดพิจารณาข้อมูลเบ้ืองต้น
สำหรับการตัดสินใจว่าควรจะ
ทำหรือไม่ควรทำ มีประโยชน์
หรือไม่มีประโยชน์  

๒.๒ ปัญหาด้าน
จริยธรรมทาง
การแพทย์ 

- สทิธิในการมี
ชีวิต 

- ภาวะธรรมชาติ
แบบอัตวิสัยที่
รู้สึกถึงผู้อ่ืน 

๒.๒ การแก้ปญัหาการอุ้ม
บุญด้านจริยธรรมทาง
การแพทย์ด้วยหลักสปัปุ
ริสธรรม 

- จริยธรรมทางการแพทย์
ตามหลักสัมมาอาชีวะ 

- ธัมมัญญู  ผู้รูจ้ักเหตุ 

- อัตถัญญู  ผู้รูจ้ักผล 

- อัตตัญญ ู ผูรู้จ้ักตน 

- มัตตัญญู  ผู้รูจ้ักประมาณ 

- กาลญัญ ู ผู้รูจ้ักเวลา 

- ปริสัญญู  ผู้รูจ้ักชุมชน 

- ปุคคลัญญู  ผู้รู้จักบุคคล 

- แพทย์ควรใสใ่จในชีวิต
มากกว่าอาชีพหรือตนเอง เป็น
การใส่ความรู้สกึมากกว่าจะใช้
เทคโนโลยีในการดำเนินชีวิต
มากเกินไป แต่ควรช่วย
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งความ
เป็นมนุษย์ให้มากย่ิงขึ้น 
- รู้หลกัการและข้อกำหนด
ต่างๆ เหล่าน้ีจึงสัมพันธ์กับ
หน่วยงานจำนวนมาก เพ่ือ
พิจารณาในรายละเอียดผ่าน
การคิด พิจารณาแก้ไข 
ตัดสินใจ  

การอุ้มบุญ
ทำได้ 

๓. ด้านจริยธรรมทางพระพทุธศาสนา 

๓.๑ ปัญหาด้าน
จริยธรรมสังคม 

- ความเป็นบิดา
มารดา 

- ความเป็นนัก
กฎหมายและ
แพทย์ 

๓.๑ การแก้ปญัหาการอุ้ม
บุญด้านจริยธรรมสังคม
ด้วย พรหมวิหาร ๔ หลัก
ทิศ และสังคหวัตถุ ๔ 
- ความเป็นบิดามารดาตาม
หลักพรหมวิหารและหลัก
ทิศ 
- ความเป็นนักกฎหมาย
และแพทย์ตามหลักสังคห
วัตถุ ๔   

-หลักปฎิบัติที่มุ่งเน้นให้เกิด
ความสงบสุขในสังคมโดยเน้น
ที่หลักธรรมที่เกิดตามมาน้ีจึง
ไม่ได้มุ่งไปที่การเกิดหรือ
วิธีการได้มาซึ่งบุตร แต่เป็น
การเน้นธรรมะหรือผลท่ีเกิด
ตามมาเป็นสำคัญ 
- มีหลักธรรมหรือความเป็น
จริงที่ส่งเสริมให้เกิดความสุข
หรือประโยชน์  

การอุ้มบุญ
ทำได้ 



๒๔๓ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

๓.๒ ปัญหาด้าน
จริยธรรมส่วน
บุคคล 

- กรรม 

- คุณค่าทาง
สังคม 

๓.๒ การแก้ปญัหาการอุ้ม
บุญด้านจริยธรรมส่วน
บุคคลด้วยหลกัการออก
บวช 
- ดับทุกข์ทีส่าเหตุแห่งทุกข์
คือความอยาก 
- การหลุดพ้นจากสมมติ 

- ไม่สร้างกรรมใหม่ อันเป็น
การสร้างทุกข์ใหม่ ทั้งในแง่
ความรักที่ทำให้เกิดทุกข์ ทั้งใน
แง่การสร้างกรรมใหมใ่นแง่
ของการยึดติดผูกพันธ์ ซึ่งไม่
นำไปสู่ความทุกข์ไม่สิ้นสุด 
-ไม่ยึดติดในสมมติ เป็นผู้เห็น
ภัยในการเกิด และหลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิด 

การอุ้มบุญ
ไม่ควรทำ 

 
  
๔. ปัญหาสำหรับวิเคราะห์ วิพากษ์ประจำบท 
 ๔.๑ พุทธจริยศาสตร์แก้ปัญหาอุ้มบุญในด้านใดบ้าง อธิบาย 
 ๔.๒ ในแง่ของการแก้ปัญหาทางด้านจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อธิบายถึง
ลักษระความเป็นพ่อแม่ นักกฎหมายและแพทย์ไว้อย่างไรบ้าง ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อธิบาย 

 
๕. บรรณานุกรม 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
ชาติชาย อัครวิบูลย์ และสมบูรณ์ ชัยเดชสุริยะ. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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๓. ประเด็นสำหรับศึกษามีดังต่อไปน้ี 
  
 ๓.๑  ความหมายและประเภทของสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๑.๑ ความหมาย 
 ๑) สิ่งแวดล้อม  (Environment)  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๔๒  ได้ให้ความหมายว่า  “สิ่งต่าง ๆ ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมท่ีอยู่รอบ ๆ มนุษย์มีทั้ง
ที่ดีและไม่ดี  เช่น  โรงเรียนสร้างสวนดอกไม้ให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่นักเรียน  ชุมชนท่ีมีการ
ทะเลาะวิวาทกันหรือเล่นการพนันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแก่เด็ก”๑ 
 ปัญญา  เมฆบุตร ได้ให้ความหมายว่า  สิ่งแวดล้อมหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่
รอบสิ่งมีชีวิต  ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  (Natural)  และสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการทำของมนุษย์ 
(Man-made)  ทั้งที่มองเห็นได้และเห็นไม่ได้ในรูปของสสารและพลังงาน (Matter and 
Energy)  รวมทั้งที่มีชีวิต (biotic)  และไมม่ีชีวิต (abiotic)๒ 
 ฉะน้ัน  โดยความหมายสิ่งแวดล้อมจึงหมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ
ที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม    สิ่งที่เห็นได้ด้วยตาและไม่สามารถเห็นได้
ด้วยตา สิ่ งที่ เป็นทั้ งให้คุณ และให้ โทษสิ่ งแวดล้อม   ในภาษาไทยมี ใช้หลายคำ เช่น 
สภาพแวดล้อม สภาวะแวดล้อม ภาวะแวดล้อม  เป็นต้น  โดยลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่มี
การศึกษากันอยู่น้ัน  จะได้กล่าวถึงต่อไป  หากพิจารณาสิ่งแวดล้อมในความหมายอ่ืน ๆ เช่น 
 ก . ทัศนะพุทธปรัชญา  หากพิจารณาในทัศนะของพุทธปรัชญามองเร่ือง
สภาพแวดล้อม  ว่ามีทั้งสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ  และสภาพแวดล้อมที่เป็นมนุษย์ โดยมี
ความหมายอยู่ ๒ ลักษณะ คือ  
 (๑) ความหมายทางธรรม  มุ่งถึงสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อประโยชน์ตน เช่น สัปปา
ยะที่นับเป็นธรรมที่ใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ  มี ๗ คือ๓ 
 -  อาวาสสัปปายะ  ที่อยู่ที่เหมาะสม  ผู้คนไม่พลุกพล่าน 
 -  โคจรสัปปายะ  ที่หาอาหาร  มีที่เที่ยวบิณฑบาตที่เหมาะสม  ผู้คนมีอาหาร
บริบูรณ์ไม่ใกล้หรือไกลเกินไป 
 -  ภัสสสัปปายะ  มีการพูดคุยที่เหมาะสม  พูดกันแต่พอประมาณ 

 

 ๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ , (กรุงเทพมหานคร 
: นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๑๙๑. 

 ๒ ปัญญา  เมฆบุตร ,  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม , (กรุงเทพมหานคร : หน่วยนิเทศก์ กรมการ
ฝึกหัดครู, ๒๕๓๗) , หน้า ๑. 

 ๓ วิสุทธิ. (บาลี) ๑/๑๖๑. 
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 -  ปุคคลสัปปายะ  มีบุคคลที่ทรงคุณธรรม และภูมิปัญญาเป็นที่ปรึกษา 
 -  โภชนสัปปายะ  มีอาหารท่ีเหมาะกับร่างกาย  เก้ือกูลต่อสุขภาพ  ฉันไม่ยาก 
 -  อุตุสัปปายะ  มีฤดูกาล  ดินฟ้าอากาศ ธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะสม  ไม่หนาว 
หรือร้อนเกินไป 
 -  อิริยาปถสัปปายะ  มีอิริยาบถที่เหมาะกับตน   
 (๒)  ความหมายทางวินัย  มุ่งถึงการปฏิบัติตนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่ให้กระทบต่อ
ประโยชน์ผู้อ่ืน  เช่น สิกขาบทในภูตคามวรรค ปาจิตตีย์ เป็นต้น 
 ข.  ทัศนะปรัชญาจีน  ในมุมมองของปรัชญาจีนที่ช้ีนำให้มนุษย์เห็นธรรมชาติ  ใน
ฐานะเป็นวิธีทางที่จะเข้าถึงความจริงได้  ฉะน้ัน การปฏิบัติต่อธรรมชาติจึงเป็นการฝึกหรือ
พัฒนาตนเพ่ือไปสู่ความจริง  ซึ่งความจริงน้ันมีธรรมชาติเป็นเครื่องช่วย หากไร้ธรรมชาติ  การ
เข้าถึงความจริงย่อมยากจะเป็นไปได้ ปรัชญานั้นคือปรัชญาเต๋า  ซึ่งเป็นปรัชญาแห่งธรรมชาติ”๔  
ดังในคัมภีร์เต๋าเต๋อจิง  บทที่ ๑๖  บันทึกไว้ว่า   

  “สรรพสิ่งมากมายล้วนกำเนิดขึ้นและดำเนินไปตามวิถี และดำเนินไปตามวิถี  
ข้าพเจ้าได้คอยเฝ้ามองสรรพสิ่งกลับไปสู่ ต้นกำเนิดเดิม  เพ่ือพักผ่อนอย่างสงบ
เหมือนกับพืชพันธ์ุ  ที่เติบโตผลิดอกออกผลแตกก่ิงและช่อใบมากมาย  ที่สุดก็ต้องกลับ
ไปสู่รากฐานเดิมคือปฐวีที่ให้กำเนิด  การกลับไปสู่รากฐานเดิมที่ให้กำเนิดคือความสงบ  
เรียกว่ากลับไปสู่ธรรมชาติเดิมของตน”๕ 

 เต๋ามองว่า  ธรรมชาติไม่พูด  ไม่ออกคำสั่ง  แต่ธรรมชาติคือที่มาและเครื่องหล่อ
เลี้ยงชีวิตของสรรพสิ่งมีแต่อหังการณ์ของมนุษย์ที่คิดฝันไปว่าจะควบคุมจัดการธรรมชาติได้ดังใจ
ปรารถนาของตน  มนุษย์ถือว่าตนคือ  “ผู้กระทำ”  ในขณะที่โลกเป็นวัตถุสารที่รองรับการ
กระทำของมนุษย์อย่างเช่ือง ๆ แต่ธรรมชาติในคัมภีร์เต๋าเต๋อจิง  มิใช่เป็นเป็น  “วัตถุสาร”  แต่
ธรรมชาติคือเคร่ืองค้ำจุนชีวิต  และมีกฏเกณฑ์อันลึกล้ำที่มนุษย์เข้าใจได้และพึงนำมาปฏิบัติใน
ชีวิต 

 

 ๔ สุวรรณา  สถาอานันท์, กระแสธารปรัชญาจีน : ข้อโต้แย้งเรื่องธรรมชาติ อำนาจ และ
จารีต , พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๖๓. 
 ๕ เร่ืองเดียวกัน , หน้า ๖๒-๖๓. 



๒๕๐  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

 ๒) ทรัพยากรธรรมชาติ (natural  resource)  สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และ
เป็นสิ่งที่พัฒนาตนเองเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  ซึ่งทรัพยากรธรรมชาตินับเป็นสิ่งแวดล้อม  
มีดังน้ี๖ 
 ก.  ทรัพยากรธรรมชาติ  (National  Resource)  หมายถึง  สิ่งที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ  และมีประโยชน์สามารถสนองความต้องการของมนุษย์ได้    หรือมนุษย์นำไปใช้
ประโยชน์ได้ แบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ 
  (๑ ) ท รัพ ย าก รธรรม ช าติ ที่ ใ ช้ แ ล้ ว ไม่ ห ม ด ไป  ( Inexhaustible National 
Resource) เช่น    แสงอาทิตย์ น้ำ (ในวัฏจักร) และบรรยากาศ เป็นต้น ทรัพยากรประเภทน้ี
จำเป็นต่อชีวิต 
 (๒) ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วทดแทนได้ (Renewable National Resource) 
เช่น    พืช สัตว์ ป่าไม้ ดิน และที่ดิน เป็นต้น ทรัพยากรประเภทน้ีมนุษย์ใช้เป็นปัจจัยสี่ 
 (๓) ทรัพยากรธรรมชาติที่ ใช้แล้วหมดไป (Exhaustible National Resource)    
หรือทดแทนได้แต่ต้องใช้เวลานานมาก บางครั้งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แร่ โลหะ อโลหะ เป็น
ต้น 
 ข. ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man - Made Environment)  แบ่งออกได้
ดังน้ี 
 (๑) กลุ่มทรัพยากรชีวภาพ (bio - physical resource)    มนุษย์นำทรัพยากร
กายภาพและชีวภาพ  มาผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีจนได้ผลผลิตใหม่ที่ใช้ได้และให้
ประโยชน์ต่อมนุษย์    เช่น ทรัพยากรเกษตร อุตสาหกรรม การใช้ที่ดิน พลังงาน น้ำประปา 
เมือง ชุมชน การชลประทาน เป็นต้น 
 (๒) กลุ่มทรัพยากรเศรษฐสังคม (socio - economic resource)    มนุษย์ใช้
ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพมาผ่านกระบวนการผลิตให้เกิดทรัพยากรเศรษฐสังคมแต่เป็น
ทรัพยากรที่ไม่สามารถมองเห็นได้    (intangible resource) เช่น ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
กฎหมาย และการศึกษา เป็นต้น 
 
 
 
 

 

 ๖ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำหรับครูวิทยาศาสตร์ (Envi Sci for Teacher) พิมพ์เผยแพร่
ใน  http://mylesson.swu.ac.th/sc281/Envi%20sci%20for%20Teacher%205/jorg2/p2.htm (๒๙ 
กันยายน ๒๕๔๘). 



๒๕๑ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

 ๓.๑.๒ ประเภทของสิ่งแวดล้อม๗ 
 สิ่งแวดล้อมแบ่งออกได้ ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 ๑.   สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Natural Environment) กล่าวง่าย ๆ 
คือ เป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีใครสร้างขึ้น  โดยแบ่งเป็น ๒ อย่างคือ 

 ๑ ) สิ่งแวดล้อมที่มี ชี วิต  (Biotic Environment) คือ สิ่งแวดล้อมในกลุ่มของ
สิ่งมีชีวิต เช่น พืช สัตว์ จุลชีวันต่าง ๆ เป็นต้น 
 ๒) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment ) คือ สิ่งแวดล้อมในกลุ่ม
ของสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ดิน น้ำ อากาศ แร่ธาตุต่าง ๆ เป็นต้น 
 ๒.  สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made Environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่
พัฒนาร่วมกับมนุษย์  โดยมีส่วนสัมพันธ์กับมนุษย์โดยตรง  แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ  
 ๑) สิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุ (Matter Environment ) ได้แก่ วัตถุต่าง ๆ ที่มนุษย์
สร้างขึ้น เพ่ือการใช้สอยอำนวยความสะดวก เช่น อาคาร บ้านเรือน เสื้อผ้า เป็นต้น 
 ๒) สิ่งแวดล้อมทางสังคม (Social Environment) หรือ สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
(Cultural  Environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกำหนดให้คนในสังคมปฎิบัติตามแบ่ง
ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 
                - สิ่งแวดล้อมทางจิตใจ ได้แก่ ทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยม  
                - สิ่งแวดล้อมทางบรรทัดฐาน ได้แก่ วิถีประชา จารีตประเพณี กฎหมาย เป็นต้น 
                - สิ่งแวดล้อมทางวิชาการ เช่น ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง 
            โดยสิ่งแวดล้อมแต่ละชนิดดังที่กล่าวมาจะมีลักษณะเฉพาะตัว  ดังน้ี 
 ๑) มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น พืช สัตว์ ภูเขา แม่น้ำ ประเพณี เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
เหล่าน้ีมีกลไกควบคุมการเกิดขึ้น และเกิดขึ้นเฉพาะที่เฉพาะแห่ง  ไม่เกิดขึ้นในลักษณะภาพรวม
ที่เห็นเด่นชัด หรือในระดับมหภาค (macroscale) แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอดีตหรือระดับ
จุลภาค (microscale) 
               ๒) ไม่อยู่โดดเด่ียวในธรรมชาติ แต่จะมีสิ่งแวดล้อมอ่ืนอยู่ด้วยเสมอ เช่น ต้นไม้กับ
ดิน    มนุษย์กับที่อยู่อาศัย ปลากับน้ำ เป็นต้น 
               ๓) มีความต้องการสิ่งแวดล้อมอ่ืนเสมอเพ่ือการดำรงอยู่ เช่น ต้นไม้ต้องการแร่ธาตุ
มนุษย์ต้องการอาหาร  เสือต้องการป่า เป็นต้น 

 

 ๗ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำหรับครูวิทยาศาสตร์ (Envi Sci for Teacher) พิมพ์เผยแพร่
ใน  http://mylesson.swu.ac.th/sc281/Envi%20sci%20for%20Teacher%205/jorg2/p2.htm (๒๙ 
กันยายน ๒๕๔๘). 



๒๕๒  
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               ๔) อยู่กันเป็นกลุ่ม เรียกว่า ระบบนิเวศ หรือ ระบบส่ิงแวดล้อม  ซึ่งประกอบด้วย
สิ่งแวดล้อมหลากหลายชนิด และแต่ละชนิดมีหน้าที่เฉพาะตน เพ่ือความอยู่รอดของกลุ่ม 
               ๕) มีความเก่ียวเนื่องและสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่เมื่อทำลายสิ่งแวดล้อมหน่ึงจะส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เป็นลูกโซ่เสมอ    เช่น  การใช้ซีเอฟซีทำให้ช้ันโอโซนในบรรยากาศ
ถูกทำลาย  สิ่งมีชีวิตในโลกได้รับอันตรายจากรังสียูวี  มนุษย์เป็นมะเร็ง    และโลกร้อนขึ้น เป็น
ต้น 
               ๖) มีความทนทานและความเปราะต่อการถูกกระทบต่างกัน  เช่น  คนเอเชีย
ทนทานต่ออากาศร้อนได้ดีกว่าคนยุโรป    เป็นต้น 
               ๗) มีการเปล่ียนแปลงตามเวลา  ซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงช่ัวคราวหรือถาวรก็ได้ 
เช่น   ร่างกายของมนุษย์/สิ่งมีชีวิตเปล่ียนแปลงไปตามอายุ ความเข้มของแสงเปลี่ยนแปลงไป
ตามช่วงเวลาของวัน เป็นต้น 
 
 ๓.๒  สภาพปัญหาสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน 
 ในการศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  จะเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่าง
กว้างขวางโดย  ในที่น้ีได้ประมวลเหตุการณ์ที่เก่ียวกับสภาพแวดล้อม  ดังน้ี 
 (ก)  ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก  เป็นปัญหาที่เกิดร่วมกันและควรใส่ใจร่วมกัน  อย่าง
ปัญหาปรากฏการณ์โลกร้อน๘  นักวิทยาศาสตร์ผู้เช่ียวชาญประเมินสภาพภูมิอากาศ และ
บรรยากาศโลกพบหลักฐานท่ีน่าตกใจว่า ภาวะโลกร้อน ที่เป็นผลมาจากก๊าซเรือนกระจกในช้ัน
บรรยากาศโลกนั้นกำลังก่อตัวอย่างรวดเร็ว และโลกกำลังร้อนขึ้น ในปีหน้าเราคงต้องเผชิญ
ปรากฏการณ์ เอลนีโญ กันอีก จะส่งผลทำให้เกิดความแห้งแล้งต่อเน่ืองยาวนานอย่างน้อย ๒ 
ไตรมาส หากไม่เตรียมการให้ดี หลายพ้ืนที่ของประเทศอาจเจอกับวิกฤติภัยแล้ง และวิกฤติน้ำ 
พ้ืนที่การปลูกข้าวอาจเสียหายนับหมื่นล้านบาท ราคาพืชผลเกษตรพุ่งสูง แต่เกษตรกรผู้ผลิตจะ
ไม่ได้ประโยชน์ เพราะผลผลิตได้รับความเสียหายจากความแห้งแล้ง ขณะที่คนเมืองต้องทำใจกับ
ราคาสินค้าอาหารแพงขึ้น และเงินเฟ้อสูงขึ้น โลกร้อนขึ้น สังเกตง่ายๆ คือ หน้าหนาวไม่หนาว
เหมือนเมื่อก่อน จากงานวิจัยของหน่วยงานส่ิงแวดล้อมพบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกสูงขึ้น ๐.๖ 
องศาเซลเซียส ในศตวรรษที่ผ่านมา บริเวณขั้วโลกที่เคยหนาวเย็นมากมีอุณหภูมิสูง น้ำแข็ง
ละลายและชายฝั่งพังทลาย ส่งผลกระทบต่อพรรณพืชพรรณสัตว์  ตัวการที่สำคัญที่ทำให้เกิด
ภาวะโลกร้อน ก็คือ การกระทำของมนุษย์ ในช่วง ๑๕๐ ปีที่ผ่านมา การเผาผลาญถ่านหิน การ

 

 ๘ ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ , “เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปรากฏการณ์ ท่ีโลกร้อน  พลวัต
เศ ร ษ ฐ กิ จ ” : ก รุ ง เท พ ธุ ร กิ จ   วั น ท่ี  ๒ ๖  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  พ .ศ .  ๒ ๕ ๔ ๗  พิ ม พ์ เผ ย แ พ ร่ ใน  
http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2004q4/article2004nov26p6.htm (๓๐ กันยายน ๒๕๔๘). 



๒๕๓ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเช้ือเพลิงฟอสซิส ตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ก๊าซพิษใน
บรรยากาศเพ่ิมขึ้นกว่า ๑๐๐ ส่วนต่อล้าน ซึ่งเห็นได้จากอุณหภูมิเฉลี่ยของซีกโลกเหนือสูงขึ้น 
จนทำให้ ๑๙๙๐ เป็นทศวรรษที่ร้อนที่สุด  
 (ข)  ปัญหาภายในชุมชนหรือประเทศ  เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะที่  จำต้องศึกษา
เฉพาะเจาะจงในแต่ละที่ให้ชัดเจนเพ่ือหาทางแก้ไขต่อไป  เช่น 
 -  สิ่งแวดล้อมเน่าเสีย  เช่น  แม่น้ำเน่าเสีย  ขยะมากขึ้นสร้างมลภาวะเป็นพิษ ทำ
ให้เกิดโรคภัยตามมา  ซึ่งเป็นผลจากผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมบ้าง  สภาพชุมชนแออัดบ้าง   
 -  อากาศเป็นพิษ  เป็นปัญหาที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมบ้าง  รถยนต์บ้าง   
 
 ๓.๓  สาเหตุและความเป็นมาของปัญหา 
 ปัญหาสิ่ งแวดล้อมนับ ว่าเป็นปัญหาสำคัญสำหรับมนุษ ย์   ดังคำพูดของ
ประธานาธิบดีวอน  ไวแชกเกอร์  กล่าวคือตอนสัมภาษณ์ว่า  “การคำนึงอย่างสำคัญระดับแรก
ของข้าพเจ้า  คือ  การรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ  ซึ่งสิงน้ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุก ๆ 
หัวข้ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”๙  โดยนักคิดมองปัญหาน้ีควบคู่ไปกับการพัฒนาโลกอุตสาหกรรม  
เช่น  เรื่องฝนกรด  อากาศและน้ำเป็นพิษ  การทำลายช้ันโอโซน  ปัญหาเหล่าน้ีปรากฏในโลกที่
กำลังพัฒนา  การทำลายป่าดงดิบ  พ้ืนหน้าผิวดินที่ถูกทำลายจากการขาดความรู้ด้าน
เกษตรกรรม  ตลอดจนการสร้างมลพิษในน้ำบาดาล  และปัญหาดังกล่าวยังรวมถังปัญหา
ประชากรโลกกับปัญหาด้านอาหาร 
 สาเหตุสำคัญของปัญหาสภาวะสิ่งแวดล้อมเกิดจากการที่มนุษย์ถือว่า  ตนเองเป็น
จุดศูนย์กลางของสรรพสิ่ง  มนุษย์จึงปฏิบัติต่อธรรมชาติตามทัศนคติที่ ต้ังอยู่บนฐานทาง
อภิปรัชญา  และจริยศาสตร์เป็นสำคัญที่มาจากอิทธิพลนักปรัชญา และนักศาสนาที่ล้วนสร้าง
กรอบความเข้าใจต่อโลกในลักษณะที่เป็นทรราชมากกว่าเป็นมิตรต่อโลก  ฉะน้ัน  จริยศาสตร์
สภาวะแวดล้อม  เกิดมากจากความคิดที่ว่า  “อภิปรัชญาและทฤษฎีศีลธรรมตามที่เป็นมา  เป็น
รากเหง้าของปัญหาสภาวะแวดล้อมมากกว่าที่จะเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา”๑๐  ลินน์  
ไวท์  (Lynn White)  เขียนบทความเรื่อง  “รากฐานทางประวัติศาสตร์ของวิกฤตการณ์ทาง
สภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ”  (The  historical  Roors  of  Our  Ecological Crisis)  เขา

 

 ๙ จุฑาทิพย์ อุมะวีชนี, “สู่ศตวรรษท่ี ๒๑ แปลจาก  An  Agenda for the 21th Century”ใน 
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ : มิติแห่งมนุษย์ , (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า 
๑๐๘. 
 ๑๐ เนื่องน้อย  บุณยเนตร ,  จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อม :  โลกทัศน์ในพุทธปรัชญาและ
ปรัชญาตะวันตก ,  (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๕. 



๒๕๔  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

ได้สรุปถึงสาเหตุที่ทำให้อารยธรรมตะวันตกถือเอาประโยชน์จากโลกธรรมชาติจนถึงขั้นอันตราย
ต่อความอยู่รอดของตัวอารยธรรมเอง  โดยสาเหตุสำคัญคือ  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มาจากประวัติศาสตร์ของรากฐานความคิดอันถือเป็นรากฐานสำคัญของจ
ริยศาสตร์ตะวันตก คือ  การที่แยกมนุษย์ออกจากสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ  เป็นการแยก
ออกจากันในมิติทางจริยธรรม  ซึ่งมาจากขนบประเพณีความคิดของศาสนายิวและศาสนาคริสต์  
โดยมองมนุษย์เป็นเจ้านายของโลกธรรมชาติ  แทนที่จะเป็นสมาชิกส่วนหน่ึงของโลกธรรมชาติ๑๑  
สรุปแล้วมีแนวคิดสำคัญที่ถือว่าเป็นพ้ืนฐานของการเอาเปรียบธรรมชาติแวดล้อมของมนุษย์ดังน้ี  
คือ 
 ๓.๓.๑  แนวคิดที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนายิว และศาสนาคริสต์ และภูมิปัญญา
กรีก-โรมันที่เป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่กระบวนการคิดในทางที่มุ่งเอาประโยชน์จากธรรมชาติ
อาจสรุปได้  ดังน้ี๑๒ 
 ๑)  การยืนยัน  “ตัวตน”  ที่แท้จริงของมนุษย์  เป็นการยืนยันว่า  มนุษย์มีจิต
วิญญาณ  เพราะมนุษย์ถูกสร้างมาจากพระฉายาของพระเจ้า 
 ๒)  การแปลกแยกมนุษย์ออกจากโลกธรรมชาติ  เพราะมนุษย์มีสาระมีตัวตน
แตกต่างจากโลกธรรมชาติที่ไม่มีจิตวิญญาณ  ไม่มีเหตุผล  และไม่ได้ถูกสร้างจากพระฉายาของ
พระเจ้า 
 ๓)  การปฏิเสธโลก  โดยมองว่า  โลกน้ีเป็นเพียงทางผ่านไปสู่โลกอ่ืน อันเป็น
จุดหมายที่แท้จริง 
 ๔)  การจัดลำดับคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ศูนย์รวมคุณค่าอยู่ที่มนุษย์  โดยมนุษย์ใน
ฐานะที่มีจิตวิญญาณจึงมีคุณค่าในตัวเอง  ส่วนโลกธรรมชาติเป็นเครื่องมือที่นำมนุษย์ไปสู่
จุดหมายเท่าน้ัน 
 ๕)  ข้อจำกัดในเรื่องความสัมพันธ์ทางศีลธรรม  เพราะกฎทางศีลธรรมเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เท่าน้ัน  ไม่ได้แผ่ขยายถึงการปฏิบัติของมนุษย์กับโลก
ธรรมชาติ  ความสัมพันธ์กับธรรมชาติจึงเป็นไปเพ่ือครอบครองหรือเอาชนะ  เป็นนายเหนือโลก
ธรรมชาติ 
 ๓.๓.๒  แนวคิดของนักปรัชญาอย่างฟรานซิส เบคอน (Francis  Bacon) และเรเน  
เดส์คาร์ตส์ (Rene  Descartes) ที่ถือว่ามีอิทธิพลต่อวิทยาศาสตร์และปรัชญาสมัยใหม่  มีส่วน
ช่วยเสริมให้เห็นความเป็นศัตรูต่อธรรมชาติชัดเจนขึ้น  คือ๑๓ 

 

 ๑๑ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๔-๑๕. 
 ๑๒ เร่ืองเดียวกัน , หน้า ๓๔-๓๕. 
 ๑๓ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๕๙-๖๐. 



๒๕๕ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

 ๑)  การยืนยันตัวตนท่ีแท้จริงของมนุษย์  เป็นการแยกสาระท่ีเป็นจิตของมนุษย์
ออกจากกาย  โดยเน้นลักษณะของจิตที่มีเหตุผลน้ีจะมีชีวิตอยู่หลังความตายของร่างกาย 
 ๒)  การแปลกแยกมนุษย์ออกจากโลกธรรมชาติ  ในขณะที่โลกทัศน์สมัยใหม่เน้น
ย้ำความแตกต่างระหว่างจิตกับกายและโลกธรรมชาติเช่นเดียวกับความคิดแบบศาสนา  โดย
เน้นที่ความไร้จิตของโลกแห่งสสารหรือโลกธรรมชาติอันเป็นช่องทางให้เกิดการหาประโยชน์จาก
โลกธรรมชาติ  เพราะโลกธรรมชาติไร้จิตทำให้ไม่มีจุดหมายซึ่งเป็นคุณสมบัติของสิ่งที่มีจิต 
 ๓)  การแยกคุณค่าออกจากข้อเท็จจริง  คุณค่าต่าง ๆ มิได้มีอยู่จริงในโลก
ธรรมชาติ  กล่าวคือ โลกธรรมชาติให้ได้แต่ข้อมูลดิบ  ส่วนคุณค่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจิตของ
มนุษย์ล้วน ๆ 
 ๔)  การเน้นความสำคัญของส่วนย่อยและการปฏิเสธที่จะมองโลกธรรมชาติแบบ
องค์รวม (holistic view)  การปฏิเสธต่อความเช่ือที่ว่าโลกธรรมชาติเกิดขึ้นมาด้วยการอิงอาศัย
กันของส่วนย่อย  หากทำลายส่วนใดส่วนหน่ึงย่อมสร้างผลกระทบทั้งระบบ   และการที่มองโลก
ธรรมชาติเป็นภาพย่อยทำให้ง่ายแก่การถือเอาประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของโลกธรรมชาติ  
เพราะเมื่อมนุษย์เข้าไปปรับเปลี่ยนโลกธรรมชาติก็เป็นเพียงการปรับเปล่ียนโครงสร้างส่วนย่อย
โดยมิได้กระทบต่อระบบทั้งหมด 
 ๕)  วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เก่ียวกับโลกธรรมชาติคือการเพิ่มอำนาจเหนือโลก
ธรรมชาติให้แก่มนุษย์  เมื่อมองจุดหมายว่าอยู่ในมนุษย์เท่าน้ัน  การศึกษาโลกธรรมชาติจึง
เป็นไปเพ่ือให้รับใช้จุดหมายของมนุษย์ 
 ๖)  มนุษย์ในฐานะผู้ศึกษาและโลกธรรมชาติในฐานะวัตถุที่ถูกศึกษา  การแยก
ออกมาดังกล่าวทำให้มนุษย์เป็นคนละส่วนกับโลกธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งความรู้และแหล่ง
ผลประโยชน์ของมนุษย์ 
 
 ๓.๔ มุมมองต่อปัญหาและการแก้ไข 
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์โดยตรงขึ้นอยู่กับเวลาเท่าน้ัน
ว่าจะช้าหรือเร็ว  โดยการแก้ปัญหาในปัจจุบันเริ่มมีพัฒนาการย่ิงขึ้น  แต่ขณะเดียวกันปัญหา
กลับมากย่ิงขึ้นตามไปด้วย  มิใช่การแก้ปัญหาไม่มีประสิทธิภาพแต่หากจิตสำนึกในมนุษย์ทุกคน
ไม่เท่ากัน  บางคนมองผลกระทบต่อปัญหาน้ันไม่ออก  อาจเพราะผลประโยชน์ที่ได้รับหรือไม่
เข้าใจปัญหาดังกล่าว  ดังน้ัน  การแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างกรอบแผนจัดการคุณภาพ



๒๕๖  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙๑๔  พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือที่ เรียกกันทั่วไปว่ากฎหมาย สิ่งแวดล้อมปีพ.ศ. ๒๕๓๕ น้ัน กำหนดให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจัดทำแผนจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม เดิมทีได้มีการจัดทำ
อยู่แล้วคือ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง ๒๕๔๙ ได้ประกาศใช้ในราช
กิจจานุเบกษาแล้วในเดือนกันยายนปี พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ว่าได้มาพิจารณากันแล้ว เห็นว่า
เหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากจากสมัยที่ทำแผนฯ ฉบับแรก อีกประการหน่ึงมีความ 
จำเป็นที่จะต้องทำแผนฯ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๙ จึง
ได้มี การตกลงใจว่าควรจะร่างแผนใหม่โดยใช้คำว่า "กรอบแผน" เพ่ือไม่ให้ซ้ำกัน  ใน
กระบวนการวางแผน ต้ังแต่มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาก็หลายฉบับ
แล้ว หลังจากการวางแผนคร้ังที่ ๒ ก็ได้มีการกำหนดว่าเมื่อแผนชาติเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ 
แปลงแผน ไปสู่การปฏิบัติ แต่ตามความเป็นจริงมีการแปลงแผนน้อยมาก ด้วยเหตุผลหลาย
ประการ แต่เหตุผล สำคัญประการหน่ึง คือ ไม่มีสะพานเช่ือมระหว่างแผนชาติซึ่งเป็นแผนแม่บท
กับแผนปฏิบัติการ ซึ่งเป็นแผนในรายละเอียดของหน่วยงานต่างๆ พูดง่าย ๆ คือแผนชาติเป็น
แผนในลักษณะนามธรรม แต่แผนปฏิบัติต้องเป็นรูปธรรม สะพานเช่ือม ระหว่างนามธรรมและ
รูปธรรมไม่มี เพราะว่าแผนแม่บทจะบอกว่าอยากจะทำอะไรแต่ไม่บอกว่า ให้ทำอย่างไร ซึ่งก็
ไม่ใช่หน้าที่ หน้าที่น้ันเป็นของแผนหลัก หากถือว่าแผนพัฒนาน้ันเป็นแผน ยุทธศาสตร์ ก็จะต้อง
มีแผนกลยุทธ์เพ่ือเช่ือมโยงให้ผู้ปฏิบัติทราบว่าจะต้องทำอย่างไร ถ้าขาดตัวน้ี ก็จะทำให้ปฏิบัติ
ไม่ได้ เพราะฉะน้ันความต้องการก็คือ ต้องการให้กรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมปีพ.ศ. 
๒๕๔๕-๒๕๔๙เป็นแผนหลัก ก็คือเป็นตัวเช่ือมระหว่างแผนแม่บทกับแผนปฏิบัติ  โดยมีการ
กำหนดโครงสร้างดังน้ี  
 -  การบริหารจัดการ : ระบบบริหารจัดการใช้ไม่ได้ ต้องปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการ  
 -  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมนุษย์ : อันน้ีเป็นของค่อนข้างจะใหม่ เพราะส่วนมาก
เราจะคิดถึงแต่เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ แต่จริงๆ แล้วสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างก็มีความสำคัญ
ขึ้นทุกที มีการ ประมาณการณ์ว่า ในปี ค.ศ. ๒๕๒๐ จะเป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์
ที่จะมีคนอยู่ในเมือง มากกว่าในชนบท เพราะฉะน้ันความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มนุษย์น้ันเป็นสิ่งที่ทอดทิ้ง ไม่ได้ ทั้งๆ ที่ในแผนที่ผ่านๆ มามักจะทิ้งส่วนน้ีไป  

 

 ๑๔ ไพจิตร เอ้ือทวีกุล  , ศาสตราจารย์ ดร. , กรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2545-2549" , พิมพ์เผยแพร่ใน http://www.tei.or.th/Projects/th_AC2002_detail.htm (๓๐ กันยายน 
๒๕๔๘). 
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 -  การป้องกันและแก้ไขภาวะมลพิษ  จุดประสงค์ใหญ่ของแผนน้ีคือ ประสิทธิผล
เชิงปฏิบัติ ถ้าไม่ได้ผลเชิงปฏิบัติแผนนี้ก็จะล้มเหลว  
 -  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
 -  ปัจจัยพ้ืนฐาน มีทั้งด้านบวกและด้านลบ 
 -  ในเรื่องการบริหารจัดการ มีปัจจัยด้านบวกอยู่ ๕ ประการ 
 ก.  มีรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ที่เน้นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม  
 ข.  มีกฎหมายแม่บทด้านสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๓๕)  
 ค. มีองค์กรระดับชาติ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งความจริงก็คือ
คณะรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมน่ันเอง เพราะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มติของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมฯ ถ้านำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ แล้วไม่มีใครทักท้วงก็ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรี 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มี ๓ กรมใหญ่  
 ง.  มีบุคลากรและงบประมาณแผ่นดินจำนวนพอสมควร  
 จ.  มีกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก และประชาชนมีความต่ืนตัว  
เมื่อดูปัจจัยด้านบวกแล้วคงคาดหวังว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมในเมืองไทยให้มีคุณภาพดีต่อไปช่ัวลูก 
ช่ัวหลาน คงทำได้ แต่จริงๆ แล้วปัจจัยด้านบวกมีผลน้อยมาก เพราะยังมีปัจจัยด้านลบอีก ๔ 
ประการ คือ  
 -  ภาคการเมืองยังไม่ให้ความสำคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร นอกจากเพียง
การแถลงนโยบาย ทั้งน้ีรัฐบาลที่ผ่านๆ มาไม่เคยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเลย  
 -  ขาดระบบและกลไกการบริหารที่เหมาะสม  
 -  กฎหมายถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น กฎหมายป่าไม้ แทนที่จะใช้เพ่ือการ
อนุรักษ์ ก็เป็นการ นำไปใช้เพ่ือหาประโยชน์จากไม้  
 -  ระบบการเรียนการสอน ใช้ความรู้จากหนังสือมากกว่าประสบการณ์ที่แท้จริง 
ทำให้ไม่มีโอกาส ได้สัมผัสกับปัญหาอย่างแท้จริง  
 ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาหรือป้องกันที่สามารถเช่ือมโยงกับทัศนะของปรัชญา  
ในที่น้ีจะขอสรุปวิธีการแก้ไขไว้  ดังน้ี 
 ๓.๔.๑  การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยทฤษฎีของปรัชญาตะวันตก เน่ืองน้อย 
บุณยเนตร๑๕  ได้สรุปทฤษฎีในการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อม  ไว้ดังน้ี 

 

 ๑๕ เนื่องน้อย  บุณยเนตร ,  จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อม :  โลกทัศน์ในพุทธปรัชญาและ
ปรัชญาตะวันตก ,  , หน้า  ๖๒-๑๗๗. 



๒๕๘  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 

 ก)  ทฤษฎีนิเวศน์สำนึก (Ecological  Conscience)  ของอาลโด  ลีโอโพลด์  
(Aldo  Leopold)  เป็นทฤษฎีที่มนุษย์ปฏิบัติต่อธรรมชาติด้วยความอ่อนน้อม  โดยมีโครงสร้าง
สำคัญดังต่อไปน้ี 
 ๑)  การมองโลกธรรมชาติเป็นองค์รวม  โดยการมองโลกธรรมชาติเป็นองค์รวม
เช่นน้ีเป็นรากฐานสำคัญในการขยายมโนทัศน์ของสังคมศีลธรรมให้ครอบคลุมโลกชีวะทั้งหมด 
 ๒)  จุดศูนย์กลางของคุณค่าอยู่ในโลกชีวะ  กล่าวคือ จุดศูนย์กลางของคุณค่าต่าง 
ๆ อยู่ที่ความสมดุลของโลกชีวะมิได้อยู่ที่มนุษย์ 
 ๓)  คุณค่าของส่วนประกอบย่อยในโลกชีวะเป็นคุณค่าตามบทบาทและมีค่า
เบ้ืองต้นเท่าเทียมกัน  กล่าวคือ  ส่วนประกอบย่อยทุกกลุ่มจำเป็นต่อความสมดุลของโลกชีวะจึง
มิได้จัดระดับของคุณค่า 
 ๔)  ความเป็นตัวตนของปัจเจกที่แยกออกจากสิ่งอ่ืนโดยส้ินเชิงเริ่มเลือนลาง  
เพราะเมื่อทุกสิ่ งมีความสัมพันธ์กันกับสิ่ งอ่ืน   ความมีอยู่ของตัวตนจึงขึ้นอยู่กับความ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งอ่ืนด้วย   
 ๕)  มนุษย์เป็นส่วนหน่ึงของโลกธรรมชาติ  มนุษย์นับเป็นส่วนหน่ึงของระบบชีวะ  
แม้จะมีความแตกต่างกันก็มิได้ทำให้มนุษย์มีค่าเบ้ืองต้นเหนือสิ่งอ่ืนในโลกชีวะ 
 ๖)  มิติใหม่ของความสัมพันธ์ทางศีลธรรม  เมื่อโลกชีวะเป็นจุดศูนย์กลางของ
คุณค่าทั้งหลาย  มนุษย์จึงมิได้สัมพันธ์ทางศีลธรรมกับมนุษย์ด้วยกันเท่าน้ัน  แต่รวมถึงโลก
ธรรมชาติด้วย 
 ๗)  วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เก่ียวกับโลกธรรมชาติคือเพ่ือนำความรู้ความเข้าใจ
ไปสู่การปฏิบัติตนให้เป็นเอกภาพกับโลกธรรมชาติ  การมองโลกธรรมชาติแบบองค์รวมทำให้
เห็นว่า  มนุษย์เป็นเพียงส่วนหน่ึงของสังคมที่ ย่ิงใหญ่  ดังน้ัน  อัตนิยม (egoism)  จึงมิใช่
ทัศนคติทางศีลธรรมที่ถูกต้องอีกต่อไป  
 ข )  ท่ าที  “ผู้ทำหน้าที่ ดูแลแทนพระเจ้า” (Stewardship)  ในการตีความ
ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์  และกับโลกธรรมชาติในขนบธรรมเนียมทางความคิด
ของคริสต์ศาสนา  โดยมีท่าทีที่ต่างจากลักษณะ “ทรราช” ต่อธรรมชาติ  ดังต่อไปน้ี คือ 
 ๑)  การยืนยันความแตกต่างที่มิใช่ความแปลกแยกระหว่างมนุษย์กับสิ่งต่าง ๆ ใน
โลกธรรมชาติ    ความแตกต่างของมนุษย์กับธรรมชาติน้ันเป็นการช่วยเสริมให้เห็นถึงความ
รับผิดชอบที่มนุษย์พึงมีต่อโลกธรรมชาติ 
 ๒)  การขยายขอบเขตความสัมพันธ์ทางศีลธรรม องค์ประกอบในจักรวาลวิทยา
ของคริสต์ศาสนาที่ว่า  พระเจ้าอยู่เหนือมนุษย์และโลกธรรมชาติ  และมนุษย์อยู่เหนือโลก
ธรรมชาติ  กระน้ันการอยู่เหนือโลกธรรมชาติของมนุษย์ก็เป็นความรับผิดชอบที่เข้ามาโยง
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ความสัมพันธ์ของการอยู่เหนือน้ี  เพราะมนุษย์ต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตนต่อโลก
ธรรมชาติก็เป็นของพระเจ้า  และเป็นโลกธรรมชาติที่มีค่าในตัวเอง 
 ๓ )  ภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่มีพระเมตตา  ทำให้เห็นมโนทัศน์เรื่องความ
รับผิดชอบของมนุษย์ในฐานะ “ผู้ทำหน้าที่ดูแลแทนพระเจ้า”  เพราะหากพระองค์ไม่ทรงห่วงใย
สิ่งสร้างอ่ืนของพระองค์  มนุษย์ก็ดูจะพ้นพันธะหน้าที่ที่จะต้องดูแลแทนพระองค์ 
 ๔)  มนุษย์มิได้เป็นศูนย์รวมของคุณค่า  เน่ืองจากสิ่งต่าง ๆ ในโลกมีคุณค่าในตัวเอง  
โลกธรรมชาติจึงมิได้มีอยู่เพ่ือรับใช้ประโยชน์ของมนุษย์เท่าน้ัน  แต่มีค่าควรแก่การมีอยู่ในตัวมัน
เองด้วย 
 ๕)  การยืนยันความสำคัญของชีวิตน้ีในโลกนี้  โลกน้ีมิใช่ทางผ่านไปสู่โลกอ่ืน  แต่
ยังเป็นโลกที่มนุษย์จะต้องรักษาปกป้อง  เพราะการทำหน้าที่ของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้า 
 ๓.๔.๒  การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตามทัศนะของพุทธปรัชญา ในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมจำต้องเข้าใจหลักคิดและหลักปฏิบัติในพุทธปรัชญา  มีหลักการที่จะได้นำมา
พิจารณาในการแก้ปัญหาดังกล่าว  ดังน้ี 
 (๑)  การแก้ปัญหาด้วยหลักธรรม  การแก้ไขปัญหาด้วยหลักธรรมเป็นการยกระดับ
ของมนุษย์ไปสู่วุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ และสติปัญญา  โดยมองว่า  การแก้ปัญหาคือการ
พัฒนามนุษย์น่ันเองตามหลักของภาวนา ๔๑๖  กล่าวคือ 
 (ก)  กายภาวนา  เป็นการพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ  หรือ
สิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ เช่น กินอาหารพอประมาณ  ใช้เสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่มอย่างถูกต้อง  
ไม่เป็นไปเพ่ือความฟุ่มเฟือย  รวมท้ังสิ่งที่พบเห็นได้ยินได้ฟัง  คือประสบการณ์ต่าง ๆ ที่นำไปสู่
ด้านดี 
 (ข)  ศีลภาวนา  การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมกับเพ่ือนมนุษย์  
การอยู่ร่วมกันต้ังแต่ในครอบครัวเป็นต้นไป  ให้ความสัมพันธ์ที่ ดี  ช่วยเหลือเก้ือกูล  ไม่
เบียดเบียนกัน 
 (ค)  จิตภาวนา  การพัฒนาด้านจิตใจ เป็นเรื่องคุณธรรม ความดี  เพ่ือนำไปสู่
ความสุข สดช่ืน เบิกบาน  ทางด้านจิตใจเป็นหลัก  เพราะเมื่อจิตใจดีย่อมจะนำไปสู่การปฏิบัติ
ต่อสภาพแวดล้อมด้วยลักษณะแบบเดียวกับสภาพจิตใจ 
 (ง)  ปัญญาภาวนา  การพัฒนาด้านความรู้  ความเข้าใจ  เพราะการแก้ปัญหา
จำต้องเข้าใจความรู้ที่ถูกต้องจึงจะทำให้การพัฒนาเจริญก้าวหน้าไปได้ด้วยดี 

 

 ๑๖ พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑ , หน้า ๑๔. 
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 (๒)  การแก้ปัญหาด้วยหลักวินัย  นอกจากวิธีคิดแล้ว  ในส่วนการปฏิบัติต่อ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมยังปรากฏให้เห็นในข้อวินัยของพระภิกษุ  ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ใน ๒ 
ลักษณะ คือ 
 (ก)  ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม   เป็นการปฏิบัติของพระภิกษุต่อสิ่งแวดล้อม
ภายนอก เช่น  การปฏิบัติต่อต้นไม้  ในภูตคามวรรค ปาจิตตีย์ ห้ามภิกษุตัดไม๑้๗ 
 (ข)  ความสัมพันธ์กับชุมชน  การปฏิบัติใดก็ตามหากมีผลกระทบต่อชุมชน  ดัง
วิธีการท่ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทน้ันมีลำดับการพิจารณาดังน้ี  มีผู้กระทำเสียหาย  มี
บัณฑิตหรือชุมชนติเตียน  พระพุทธเจ้าเรียกประชุมสงฆ์ สอบถามแล้วจึงให้สงฆ์รับทราบแล้ว
บัญญัติเป็นสิกขาบท   
  
๔. ปัญหาสำหรับวิเคราะห์ วิพากษ์ประจำบท 
 ๔.๑ อะไรคือปัญหาสิ่งแวดล้อม มีสาเหตุจากอะไร และจะแก้ไขได้อย่างไร อธิบาย
มาพอเข้าใจ 
 ๔.๒ พระพุทธศาสนาพิจารณาปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง อธิบายพร้อมให้
เหตุผล 

 
๕. บรรณานุกรม 
จุฑาทิพย์ อุมะวีชนี. “สู่ศตวรรษที่ ๒๑ แปลจาก  An  Agenda for the 21th Century”. ใน  
 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ : มิติแห่งมนุษย์. กรุงเทพมหานคร :  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑. 
เน่ืองน้อย  บุณยเนตร.  จรยิศาสตรส์ภาวะแวดล้อม :  โลกทัศน์ในพุทธปรัชญาและปรัชญา 
 ตะวันตก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 
ไพจิตร เอ้ือทวีกุล. กรอบแผนจัดการคณุภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2545-2549. พิมพ์เผยแพร่ใน  
 http://www.tei.or.th/Projects/th_AC2002_detail.htm (๓๐ กันยายน  
 ๒๕๔๘). 
ปัญญา  เมฆบุตร.  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : หน่วยนิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู,  
 ๒๕๓๗. 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 

 ๑๗ วิ.มหา. (ไทย) ๒/๘๙-๙๓/๒๗๗-๒๘๐. 
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ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร :  
 นามมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖. 
สุวรรณา  สถาอานันท์. กระแสธารปรัชญาจีน : ข้อโต้แย้งเรื่องธรรมชาติ อำนาจ และจารีต.  
 พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๓. 
วิทยาศาสตรส์ิง่แวดล้อมสำหรับครูวิทยาศาสตร์ (Envi Sci for Teacher). พิมพ์เผยแพร่ใน   
 http://mylesson.swu.ac.th/sc281/Envi%20sci%20for%20Teacher%205 
 /jorg2/p2.htm (๒๙ กันยายน ๒๕๔๘). 
อนุสรณ์ ธรรมใจ. “เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปรากฏการณ์ที่โลกร้อน  พลวัตเศรษฐกิจ”. 
 กรุงเทพธุรกิจ.  วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ พิมพ์เผยแพร่ใน   
 http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2004q4/article2004nov26p6 
 (๓๐ กันยายน ๒๕๔๘). 
 
 

 
 



บทที่ ๑๓ 
สงครามทีเ่ป็นธรรม 

 
 

 
 
 
 

๑. วัตถุประสงค์ของการเรียน 
 ๑.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องสงครามที่เป็นธรรม 
 ๑.๒ เพ่ือศึกษาประเด็นข้อโต้แย้งเรื่องสงคราม 
 ๑.๓ เพ่ือศึกษาแนวทางการพิจารณาเรื่องสงครามกับความสงบ 
 
 
 
๒. การวัดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์หลังการเรียน 
 ๒.๑ นิสิตเข้าใจแนวคิดเรื่องสงครามที่เป็นธรรม 
 ๒.๒ นิสิตเข้าใจประเด็นข้อโต้แย้งเรื่องสงคราม 
 ๒.๓ นิสิตเข้าใจแนวทางการพิจารณาเรื่องสงครามกับความสงบ 
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๓. ประเด็นสำหรับศึกษามีดังต่อไปน้ี 
  
 ๓.๑  แนวคิดเรื่องสงครามท่ีเป็นธรรม 
 ๓.๑.๑ แนวคิดสงครามที่เป็นธรรมในตะวันตก 
 แนวคิดสงคามที่เป็นธรรม (Just war) เริ่มต้นจากการมองว่าสงครามคือความ
รุนแรง โทมัส ฮอป (Thomas Hobbes) อธิบายว่า สังคมมนุษย์น้ันท้ายที่สุดแล้วจะแก้ปัญหา
ด้วยความรุนแรง ความรุนแรงถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นเง่ือนไขก่อนมีสังคมและไม่มีสังคมซึ่งนำไปสู่
สถานะทางธรรมชาติ (state of nature) ซึ่งเป็นการกันให้มนุษย์ออกไป เพราะธรรมชาติมีสิทธิ
จะปกป้องตัวเองด้วยการมอบอำนาจให้กับผู้ที่ถือดาบในมือ ผลกระทบต่อแนวคิดน้ีนำไปสู่ความ
รุนแรงแรงตามธรรมชาติที่มอบอำนาจให้กับผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยความ
รุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากการมีอำนาจในการปกครองสูงสุด ซึ่งผู้จะเป็นกษัตริย์ได้จึงต้องมีอำนาจ
และมีการใช้ความยุติธรรมอย่างเด็ดขาดอย่างมีปัญญา แต่ความเป็นจริงน้ันไม่มีอำนาจใดท่ีจะมี
อำนาจสมบูรณ์เมื่อเผชิญหน้ากับการทำสงครามถูกตัดสินด้วยความเป็นธรรมและไม่เป็นธรรม 
เช่นในสงครามครูเสดที่เป็นการต่อสู้กันระหว่างนักบวชในศาสนา๑ จากข้อพิจารณาน้ีสงครามที่
ถูกนำมาพิจารณาไม่อาจจะกล่าวได้ว่ากษัติรย์ถูกอ้างว่าไม่เป็นธรรม แต่ความรุนแรงน้ันเป็นเร่ือง
ของธรรมชาติที่ฮอบเรียกว่า ความช่ัวร้าย ซึ่งกษัตริย์มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเป็นสิ่งที่พระ
เจ้ามอบให้ตามกฎธรรมชาติ ฉะน้ัน การมีสงครามจึงเป็นการพิจารณาออกไปจากกรอบศีลธรรม 
แต่อยู่ในส่วนของกฎธรรมชาติ 
 ฮอบจึงไม่เริ่มต้นการพิจารณาสงครามตามกรอบศีลธรรม เพราะสำหรับเรื่อง
สงครามน้ันเป็นการกล่าวถึงเกียรติยศ ศักด์ิศรีและความจำเป็นที่สงครามให้งดการพิจารณาเรื่อง
ศีลธรรมในการก่อให้เกิดสงคราม๒ ข้อพิจารณาของฮอบจึงเป็นเหมือนกระจก ๒ ด้านที่อยู่
ภายในรูปแบบสงครามท่ีเป็นธรรม (Just war) คือ  
 ๑) ความชอบธรรมในการเข้าสู่สงคราม (jus ad bellum) ประกอบด้วย ๕ 
ลักษณะคือ 
 ก. สงครามต้องประกาศและรับผิดชอบด้วยอำนาจท่ีชอบธรรม 
 ข. ต้องมีเหตุผลที่ชอบธรรมในการก่อสงคราม 
 ค. สงครามจะต้องเป็นขั้นตอนสุดท้าย 

 

 ๑ Thomas Hobbes, Leviathan, edit by C. Macpherson, (Harmondsworth: 
Penguin,1968), p.188. 
 ๒ Thomas Hobbes, The Elements of Law: Natural and Political, 2nd edition, 
edit by Ferdinand Tonnies, (London: Cass,1969), p.78. 
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 ง. เปิดโอกาสให้กับกระบวนการอ่ืนๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงความรุนแรง 
 จ. ความรุนแรงควรถูกใช้อย่างจำเป็นเพียงเพ่ือปกป้องตัวเองและควรใช้อย่างมี
วิจารณญาณ 
 ๒) ความชอบธรรมในสงคราม (Jus in bello) เป็นการมุ่งความสนใจไปที่
ศีลธรรม เพราะผู้ก่อสังครามล้วนต้องการชัยชนะทั้งสิ้น จึงมีตำราจำนวนมากกล่าวถึงการทำ
สงครามซึ่งส่วนใหญ่ไม่สนใจเก่ียวกับสงครามท่ีเป็นธรรม แต่สนใจการตอบสนองของมนุษย์ต่อ
สงครามจึงเป็นการรวบรวมวิธีการชนะทุกแบบไว้จึงเป็นความช่ัวร้ายอีกแบบหน่ึง สงครามแบบ
น้ีไม่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับทหาร เพราะแนวคิดดังกล่าวความชอบธรรมในสงครามคือ 
 ก. การแบ่งสัดส่วนระหว่างนักรบและพลเรือนออกจากกัน เพราะสงครามทำให้พล
เรือนสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงจำเป็นต้องมีการแบ่งถึงสถานที่ทำสงครามอย่างชัดเจน 
 ข. การทำสงครามถูกมองว่าเป็นเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับกลับมา หากแพ้สงครามก็
ไม่ต่างจากนรก ฉะน้ัน ชัยชนะจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะทุกสิ่งจะถูกยึดไปเมื่อสงครามสิ้นสุดลง จึง
จำเป็นต้องได้รับการเยียวยาด้วยผลประโยชน์จากชัยชนะซึ่งทำให้ความชอบธรรมเป็นเรื่องที่
ต้องการพูดคุยกันในแง่ศีลธรรม๓ 
 ๓.๑.๒ แนวคิดเรื่องสงครามท่ีเป็นธรรมในศาสนาฮินดู 
 สงครามที่เป็นธรรมน้ันปรากฎในงานวรรณกรรมช้ินสำคัญคือมหาภารตยุทธ โดย
ได้อธิบายลักษณะของสงครามว่าเป็นเง่ือนไขจำเป็น (necessary condition) ที่ต้องเกิดขึ้น 
เป็นธรรมชาติที่ต้องมีและเป็นไป ไม่มีใครห้ามได้ ดังข้อความว่า  

 “ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกน้ีมี วันเกิดแล้วก็มี วันดับ มนุษย์เราก็หนีจากกฎแห่ง
ธรรมชาติน้ีไม่พ้น พระกฤษณะผู้เป็นอวตารปางที่ ๘ ของพระวิษณะเทพเจ้าได้ตรัสไว้ว่า 
สงครามคร้ังน้ีอุบัติขึ้นเพ่ือชำระล้างมลทินในโลก และเพ่ือโลกจะได้บริสุทธ์ิสะอาดยิ่งขึ้น 
เพราะฉะน้ัน ย่อมไม่มีผู้ใดจะสามารถยับย้ังสงครามมหาประลัยครั้งน้ีได้”๔ 

 และข้อความว่า  
 “เจ้าถือกำเนิดมาในตระกูลกษัตริย์ มีหน้าที่ที่จะต้องสู้รบเพื่อปกป้องแผ่นอินอัน
เป็นที่รักและหวงแหนของเจ้า เหตุไฉนเล่าเจ้าจะมายอมมอบบ้านเมืองให้แก่ศัตรูเสีย
ง่ายๆ เช่นน้ี แม้เราจะเป็นพ่อของเจ้า แต่เราก็มาในฐานะเป็นศัตรูมีอาวุธอยู่ในมือ 

 

 ๓ C.A.J.Coady, “War and Terrorism”, A Companion to Applied Ethics, Edited 
by R.G.Frey and Christopher Heath Wellman, (Oxford: Blackwell Publishing Ltd.,2003), 
pp.256-263. 
 ๔ มหาภารตะ, มหาภารตยุทธ, แปลโดย กรุณา-เรืองอะไร กุศลาสัย, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๔ , 
(กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๕๕), หน้า ๒๐๑. 



๒๖๕ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

เพราะฉะน้ัน อย่ามัวชักช้าอยู่เลย จงหยิบอาวุธขึ้นมารบ แม้แต่กับพ่อของเจ้าเถิดหาก
ว่าเขามาในฐานะศัตรู”๕ 

 มีการแจกแจงการรบที่เป็นธรรม ๓ รูปแบบ คือ 
 ๑) การรบแบบท่ีมีกติกา คือมีข้อตกลงด้วยเง่ือนไขการรบดังน้ี 
 ก. ทั้งสองฝ่ายจะไม่เป็นศัตรูหรือจองเวรซึ่งกันและกัน หลังจากสงครามในสมรภูมิ
กุรุเกษตรสิ้นสุดลงแล้ว 
 ข. จะไม่มีการประทุษร้ายทหารที่วางอาวุธ ทหารที่ไม่ยอมหันหน้ามาต่อสู้ด้วย 
ทหารที่กำลังรบกับทหารอ่ืน และทหารที่ถูกขับไล่ออกจากสมรภูมิ 
 ค. ทหารบนรถจะต้องรบกับทหารบทรถ ทหารบนหลังม้ารบกับทหารบนหลังม้า 
ทหารบนหลังช้างรบกับทหารบนหลังช้างและทหารราบจะต้องรบกับทหารราบด้วยกัน จะรบผิด
เหล่าผิดพวกกันไม่ได้ 
 ง. จะไม่มีการทำร้ายทหารที่ไม่ถืออาวุธ ไม่สวมเกราะ และจะไม่มีการทำร้ายฝ่ายที่
เผลอตัว 
 จ. ทั้งสองฝ่ายจะต่อสู้กันเฉพาะในสนามรบและในเวลากลางวันเท่านั้น 
 ฉ. จะไม่มีการทำร้ายสารถี ทหารเลี้ยงท้า ทหารที่แบกยุทธสัมภาระและทหารกอง
ดุริยางค๖์ 
 ๒) การรบแบบมุ่งสัจธรรม การรบแบบมีมุ่งสัจธรรม เป็นการรบบนความมี
คุณธรรมระหว่างทั้ง ๒ ฝ่าย จนเกิดคำถามตามมาว่า ถ้าผู้คนต้องล้มตายด้วยการสู้กันแบบตรง
ตามกติกาน้ี การรักษาชีวิตของผู้คนไว้ด้วยการใช้กลวิธีการรบเพื่อเอาชนะให้เร็วที่สุดจะไม่เป็น
การดีกว่าหรือ ทำให้สงครามท่ีเป็นธรรมอีกแง่หน่ึง คือ การรักษาไว้ซึ่งความดีคือการไม่ฆ่ากัน 
(สัจธรรม) ดังข้อความท่ีทุรโยธน์ตรัสด้วยความแค้นว่า  

 “เพราะฝ่าบาทนั่นแหละเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ฝ่ายหม่อมฉันต้องพ่ายแพ้ใน
สงครามครั้งน้ี หากฝ่าบาทใช้วิธีต่อสู้อย่างตรงไปตรงมาแล้ว แม่ทัพฝีมือเย่ียมของฝ่าย
หม่อมฉันเช่น ทูลกระหม่อมภีษมะ น้องชยัทรัถ พระอาจารย์โทรณะ และกรรณะผู้
แกล้วกล้า ก็คงจะไม่เพลี่ยงพล้ำเสียชีวิตลงเป็นแน่ แม้แต่ในกรณีของหม่อมฉันเอง หาก
ฝ่าบาทไม่ไปเตือนความจำของภีมะเข้า ภีมะก็คงไม่ฟาดตัดขาตัดกำลังของหม่อมฉันได้ 

 

 ๕ มหาภารตะ, มหาภารตยุทธ, แปลโดย กรุณา-เรืองอะไร กุศลาสัย, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๔, หน้า 
๒๒๘-๒๒๙. 
 ๖ มหาภารตะ, มหาภารตยุทธ, แปลโดย กรุณา-เรืองอะไร กุศลาสัย, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๔, หน้า 
๑๔๔-๑๔๕. 



๒๖๖  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธ

น่ีเป็นการรบอย่างผิดกติกาชัดๆ และเป็นผลแห่งความเจ้าเล่ห์ของฝ่าบาททั้งสิ้น ฝ่าบาท
ช่างไม่รู้สึกละอายพระทัยบ้างหรืออย่างไร” 
“ทุรโยธน์ ท่านได้สร้างบาปกรรมไว้มากมาย ท่านตกเป็นทาสของความโลภและความ
หลง ท่านไม่เคยเช่ือฟังคำตักเตือนของครูบาอาจารย์และญาติผู้ใหญ่ สมควรแล้วที่ท่าน
จะต้องได้รับผลกรรมอันน้ันจงยอมรับผลกรรมเสียบ้างเถิด” พระกฤษณะกล่าวกับทุร
โยธน์๗ 

 ด้วยผลจากการทำสงครามแบบนี้ทำให้พระกฤษณะและประยูรญาติถูกสาปแช่งให้
ต้องรบราฆ่าฟันกันเองในหมู่ประยูรญาติ และต้องซัดเซพเนจรไปจนสิ้นชีวิตลงในป่า โดยไม่มี
ใครรู้จักและช่วยเหลือ ขอให้พระกฤษณะจงประสบชะตากรรมเช่นที่พวกเรากำลังต้องประสบ
อยู่ในขณะนี้เถิด๘ 
 ฉะน้ัน การไม่มีสงครามจึงเป็นเรื่องดีที่สุด สงครามเก่ียวข้องกับการไม่เบียดเบียน
ชีวิตอ่ืนย่อมมีคุณค่าสูงส่งกว่าพิธีกรรมทางศาสนาทุกประการ๙ ผู้ทรงศีลกล่าวไว้ว่า การไม่
บริโภคเน้ือสัตว์เป็นเรื่องควรแก่การสรรเสริญยกย่อง ช่วยให้มีอายุยืนนาน มีพลานามัยดี และ
ย่อมไปสู่สรวงสรรค์๑๐ วิธีการข้อ ๒ น้ีตรงตามแนวคิดแบบพุทธศาสนามหายานที่มองถึง
ประโยชน์ส่วนร่วมที่เป็นสัจธรรมมากกว่าคุณธรรมที่มีเท่าน้ัน จึงยอมสละตนเองเพื่อให้สัจธรรม
น้ันความดีสูงสุด  
 ๓) สงครามเป็นความจำเป็น เป็นข้อความท่ีพิจารณาจากการที่อรชุนพูดขึ้น 
“การได้เห็นญาติพ่ีน้องมาชุมนุมกันด้วยความกระหายอยากเข่นฆ่า แล้วแขนขาของเราอ่อนล้า
เหลือเกิน ปากของเราแห้งผาก ตัวเราสั่น ขนตามตัวของเราลุกชันด้วยความสยดสยอง...เราไม่
ต้องการชัยชนะ ไม่ต้องการความเป็นเจ้า หรือความสุขที่ต้องแลกมาด้วยเลือด จะมีประโยชน์ใด

 

 ๗ มหาภารตะ, มหาภารตยุทธ, แปลโดย กรุณา-เรืองอะไร กุศลาสัย, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๔, หน้า 
๑๘๗. 
 ๘ มหาภารตะ, มหาภารตยุทธ, แปลโดย กรุณา-เรืองอะไร กุศลาสัย, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๔, หน้า 
๒๐๔. 
 ๙ มหาภารตะ, มหาภารตยุทธ, แปลโดย กรุณา-เรืองอะไร กุศลาสัย, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๔, หน้า 
๒๑๗. 
 ๑๐ มหาภารตะ, มหาภารตยุทธ, แปลโดย กรุณา-เรืองอะไร กุศลาสัย, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๔, หน้า 
๒๑๘. 



๒๖๗ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

เล่ากับสิ่งเหล่าน้ีหรือแม้แต่ชีวิต มิใช่เพราะความกระหายอยากในราชทรัพย์ ความมั่งคั่ง และ
ความสุขดอกหรือที่พ่ีน้องร่วมสายเลือดต้องหันหน้าเข้าเข่นฆ่ากันอยู่เวลาน้ี...๑๑ 
 ราชากฤษณะตรัสขึ้นว่า “อรชุน เหตุใดท่านจึงทำใจให้หดหู่เล่า ความท้อแท้เช่นน้ี
เป็นวิสัยของอนารยชน หาใช่วิสัยของอารยชนเช่นท่านไม่ มันคือทางปิดก้ันมิให้เราเข้าสู่ประตู
สวรรค์ อน่ึงเล่าความท้อถอยน้ีแหละที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเกียรติ...” 
 อรชุนให้เหตุผล “การจับอาวุธขึ้นสังหารภีษมะ โทรณะ ที่เราเคารพบูชา สำหรับ
เราการขอทานเขากินย่อมประเสริฐกว่าการฆ่าครูผู้มีคุณ การสังหารครูผู้มีพระคุณเพราะความ
ละโมบในทรัพย์และความย่ิงใหญ่ จะต่างอะไรเล่ากับการบริโภคอาหารอันระคนด้วยเลือด...เรา
จะทำอย่างไรดีกับสภาพจิตใจเช่นน้ี” 
 กฤษณะกล่าวขึ้น “ถ้อยคำที่ท่านพูดมาทั้งหมดก็น่ารับฟังดีหรอก แต่สมควรหรือที่
ผู้มีความคิดจะถึงพะว้าพะวงกับความตายหรือการมีชีวิตอยู่ ไม่ว่าเรา ท่าน หรือราชบุตรเการพ
เหล่าน้ัน ทั้งหมดไม่มีใครเกิดและไม่มีใครตาย อาตมันที่สิงอยู่ในร่างของเราต่างหากท่ีลอยล่อง
ผ่านร่างเด็ก ร่างหนุ่มสาว และร่างชราของเราไป อาตมันน้ีย่อมจะเข้าสิงอาศัยร่างใหม่เรื่อยไป 
เมื่อร่างเก่าชำรุดจนใช้งานไม่ได้ ผู้มีปัญญาย่อมไม่คลางแคลงในเรื่องน้ี  
 หนาว ร้อน สุข ทุกข์ ฯลฯ เกิดจากการประจวบกันระหว่างอารมณ์ภายนอกกับ
การรับรู้ สิ่งเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่ไม่แน่นอน นึกจะมามันก็มา นึกจะไปมันก็ไป เพราะฉะน้ัน ท่าน
จงหัดอดทนในสิ่งเหล่าน้ีเสียบ้างเถิด 
 ผู้ที่วางใจให้เป็นปกติเมื่อประสบกับสุขทุกข์ได้ ช่ือว่า ทำชีวิตตนเองให้เป็นอมตะ...
อาตมันน้ีไม่เกิด ไม่ตาย เป็นสภาวะนิรันดร เที่ยงแท้ ไม่มีแปรเปลี่ยน เมื่อร่างกายของคนถูกฆ่า 
อาตมันหาได้ถูกฆ่าตายไม่...จงคำนึงถึงหน้าที่ของตนให้มั่นเถิด อย่าได้หว่ันไหวกับสิ่งเหล่าน้ีเลย 
เพราะในโลกน้ีไม่มีความดีอันใดของกษัตริย์เทียบเท่ากับการทำสงครามเพื่อปกป้องความถูกต้อง
น้ีได้เลย...กษัตริย์ที่ทำสงครามแล้วได้เสวยสุขอันเกิดจากสงครามที่ทำมาด้วยมือน้ัน ย่อมได้ช่ือ
ว่าเป็นผู้เผยประตูสู่สวรรค์ให้แก่ตนเอง...๑๒ 
 ข้อพิจารณาน้ีจึงช้ีให้เห็นการเป็นกษัตริย์น้ันจำเป็นต้องป้องกันทุกข์ และคำว่าทุกข์
น้ันอาจรวมถึงทุกข์ในใจตัวเอง แต่การท่ีจะก้าวข้ามความทุกข์น้ันได้ไม่ใช่การหนีแต่เป็นการสู้
และการสู้น้ันคือสงครามท่ีจะช่วยทำให้เราไม่ต้องกลัวต่อความทุกข์น้ันอีกต่อไป การรบหรือการ
ต้ังหน้าสู้กับความกลัวจึงเป็นวิธีการชนะอธรรมในแบบหน่ึงเช่นกัน 

 

 ๑๑ กฤษณไทวปายนวยาส , ภควัทคีตา , แปลโดย  สมภาร พรมทา , พิมพ์ค ร้ังท่ี  ๖ , 
(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วารสารปัญญา, ๒๕๖๑), หน้า ๒๕-๒๖. 
 ๑๒ กฤษณไทวปายนวยาส, ภควัทคีตา, แปลโดย สมภาร พรมทา, พิมพ์คร้ังท่ี ๖, หน้า ๒๙-
๓๔. 



๒๖๘  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธ

 ๓.๒ ประเด็นข้อโต้แย้งเรื่องสงคราม 
 ก. สงครามเป็นเงื่อนไขตามธรรมชาติ ไม่ควรนำศีลธรรมเข้ามาพิจารณา เพราะ
ความรุนแรงมาจากความสมดุลทางธรรมชาติมากกว่าที่มนุษย์จะเป็นควบคุมได้ เช่นเดียวกับ
สัตว์ที่ก่อความรุนแรงนั้นอาจมาจากระบบนิเวศ และธรรมชาติที่แสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ 
จะสะท้อนรูปแบบของการปรับความสมดุลมากกว่าจะมาจากมนุษย์เป็นผู้บงการให้เกิดขึ้นได้ 
ฉะน้ัน มนุษย์ที่ถือเอาธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญย่อมจะจำเป็นต้องสนใจต่อความรุนแรง  
 การพิจารณาแบบนี้สะท้อนให้เห็นเช่นเดียวกับ การที่เรามองระบบทาสคือความ
จริงสากลแห่งชีวิต แม้แต่คัมภีร์ใบเบิลยังเห็นเป็นเรื่องธรรมดา เพราะเป็นวิถีของสรรพส่ิง โดย
เหล่าสาวกของพระเยซูอาจมองว่าพระเยซูจะกลับมาในไม่ช้าและนำอาณาจักรแห่งความรักและ
ความยุติธรรมของพระเจ้ามาให้ ไม่มีความจำเป็นต้องทำให้ระบบล่มสลาย เช่นเดียวกับเราเมื่อ
จะรื้อบ้าน คงไม่เสียเวลาซ่อมท่อน้ำหรอก จึงเหมือนกับว่าชาวคริสต์ไม่ได้มองโลกเป็นเหมือน
บ้าน เพราะเขาหวังว่าโลกจะอวสานไม่ช้า๑๓ การเสียเวลาที่จะสนใจเรื่องความรุนแรงน้ันเท่ากับ
เรากำลังเสียเวลากับอะไรที่ไร้สาะ ดังข้อความที่โสเครตีส (Socrates) กล่าวไว้ในไครโต (Crito) 
ว่า บุคคลไม่อาจกระทำการอันไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมโดยเจตนาได้ ถึงแม้ว่าการกระทำ
ดังกล่าวจะมีขึ้นเพ่ือตอบโต้การกระทำอันไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรมที่บุคคลนั้นได้รับก็ตาม ถ้ารัฐ
ออกคำสั่งท่านก็ต้องเช่ือฟังอย่างไม่ปริปาก จะสั่งอย่างไรก็ต้องทำตาม จะขัง จะเฆี่ยนหรือฆ่าก็
ตาม ที่ทำตามน้ันถูกแล้ว จะหนี จะเลี่ยง จะละหน้าที่ หาได้ไม่ ไม่ว่าจะในสงคราม ในศาลหรือที่
ไหนๆ ก็ตาม เราต้องทำตามคำของรัฐ เว้นไว้แต่เราจะพูดให้รัฐเช่ือตามหลักความยุติธรรมของ
เรา แต่จะใช้กำลังต่อต้านบิดามารดาไม่ได้๑๔ การที่เขาเห็นว่าการทนทุกข์ต่อความไม่ถูกต้อง ไม่
เป็นธรรม ย่อมดีกว่ากระทำการอันไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรมเสียเอง เหตุผลสำคัญที่ทำให้      โส
เครตีสยอมรับกฎหมายและไม่แสดงออกถึงความขัดขืนน่ันด้วยเขาเชื่อกฎหมายธรรมชาติที่สืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษหรือเทพเจ้ามีความยุติธรรมอยู่ในตัว แต่การที่เขาได้รับความอยุติธรรมมา
จากคำพิพากษาของศาลนั้น เขาก็ยังมองว่า เขาได้โอกาสในการแก้คดีตามกฎเกณฑ์ของ
กฎหมายบ้านเมืองในเวลาน้ัน ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงอยู่ที่ผู้พิพากษาซึ่งตัดสินคดีของเขา ไม่ใช่อยู่ที่
กฎหมาย๑๕ เมื่อพิจารณาแบบน้ี ความรุนแรงจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากเง่ือนไขที่เราไม่อาจ

 
๑๓ ฮัลโลเวย์  ริชาร์ด, ศาสนา: ประวัติศาสตร์ศรัทธาแห่งมวลมนุษย์, แปลโดย สุนันทา 

วรรณสินธ์ุ, (กรุงเทพมหานคร: โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, ๒๕๖๐), หน้า ๑๗๕-๑๗๖. 
 ๑๔ เปลโต, โสกราตีส, แปลโดย ส.ศิวรักษ์, พิมพ์คร้ังท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร: ศยาม, ๒๕๕๓), 
หน้า ๑๗๑. 
 ๑๕ วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์, 
๒๕๖๑), หน้า ๗๗. 



๒๖๙ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

หลีกเลี่ยงได้ แต่การจะสนใจเร่ืองเล็กน้อยน้ีเท่ากับเราเมินเรื่องที่ใหญ่กว่า ซึ่งน่ันคือธรรมชาติ 
และธรรมชาติน้ันไม่มีคำว่าลำเอียงแต่อย่างใด แต่ที่เราพยายามจะเข้าใจธรรมชาติน้ันได้บางครั้ง
ก็ต้องไม่แยแสต่อความเจ็บปวดใดๆ เช่นเดียวกับข้อความในภควัทคีตาที่อรชุนไม่ต้องการจะรบ
กับทุรโยชน์ที่เป็นญาติกันในสนามรบ จึงคร่ำครวญว่า “โอ้ เกศวะ ข้าพเจ้าไม่เห็นผลดีอะไรเลย
ในการที่จะฆ่าบรรดาญาติในการสงครามคร้ังน้ี ข้าพเจ้าไม่ต้องการชัยชนะ ไม่ต้องการอาณาจักร 
หรือความสุขใดๆ” โดยมีคำอธิบายถึงหลักการน้ีว่า ตามธรรมดาในภาวะท่ีจิตใจอ่อนไหวท้อแท้ 
ผู้ภักดีในพระเจ้าจะตัดสินใจในเชิงลบทันที เขาคิดว่า ฉันไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยท่ีจะทำลาย
ความสุขสบายทางผัสสะ ฉันไม่อยากได้ชัยชนะทางจิตที่ว่างเปล่า ฉันไม่ต้องการอาณาจักรแห่ง
จิตจักรวาล และฉันไม่ต้องการความสุขทางผัสสะใดๆ ด้วย ผู้หันเหจากภาวะงุนงงสงสัยอย่าง
ทุกข์ทรมานใจ พยายามจะทิ้งทุกอย่างด้วยการไม่อยากทำอะไร น่ีเป็นอุบายหน่ึงที่มนุษย์ชอบใช้ 
เหมือนเด็กเล็กๆ ที่กล่าวว่า ถ้าต้องกินแครอทก่อนกินไอศกรีม ฉันไม่กินไอศกรีมก็ได้ ดูเหมือน
การทำอย่างน้ีจะได้รับเสียงปรมมือให้แก่การเสียสละที่ย่ิงใหญ่นี้ หรืออย่างน้อยก็ทำให้เกิดความ
สงสาร และดูเหมือนเป็นการประนีประนอมที่น่ายกย่อง พ่อแม่ที่ฉลาดจะไม่ยอมให้เด็กเอาแต่ใจ
อย่างน้ี กฎจักรวาลอันชาญฉลาดก็ไม่หว่ันไหวกับการละวางที่เป็นไปในทางลบเช่นน้ีเช่นกัน๑๖ 
การไม่เปิดพ้ืนที่ให้มนุษย์เป็นผู้ตัดสินน้ันจึงเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้กับแนวคิดที่อยู่ภายนอกเป็น
แนวทางในการพิจารณาหรือตัดสินการกระทำต่างๆ โดยท่ีมนุษย์ไม่จำเป็นต้องเข้าไปเก่ียวข้อง 
หรือเอาความรู้สึกของตนเองเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องให้ถือเป็นเรื่องธรรมชาติที่พยายามปรับความ
สมดุลเท่าน้ัน 
 ข. สงครามเป็นเงื่อนไขตามปัจเจกบุคคล ต้องพิจารณาผ่านหลักศีลธรรม 
เช่นเดียวกับที่ฮันน่า อาเรนดท์ (Hannah Arendt) ได้อธิบายความหมายของความรุนแรงที่
ถูกโยงกับความเป็นธรรมชาติของสัตว์ บนข้อโต้แย้งที่เขียนไว้ใน On Violence ว่าการใช้ความ
รุนแรงเป็นเรื่องของการตอบสนองโดยธรรมชาติ ซึ่งทำให้การใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องของความ
ไม่มีเหตุมีผล (irrational) โดยพิจารณาจากความพยายามที่จะแยกมนุษย์ให้ต่างจากสัตว์ ด้วย
คำอธิบายว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผล (animal rationale) ซึ่งการพิจารณานี้สะท้อนให้เห็นว่า 
การที่มนุษย์ผลิตอาวุธทำลายล้างชีวิต เป็นลักษณะของการใช้ความสามารถทางด้านสมองอย่าง
ซับซ้อนและมีเหตุผล ฉะน้ัน การที่จะบอกว่ามนุษย์ใช้ความรุนแรงอย่างไม่มีเหตุมีผลหรือเป็น
การกระทำเหมือนสัตว์ป่าจึงไม่น่าจะใช่ โดยทั่วไป มนุษย์จะไม่แสดงออกถึงความรุนแรงต่อ
สภาพการณ์ที่อยู่เหนือความสามารถในการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น แผ่นดินไหว แต่จะใช้ความ
รุนแรงหรือการโกรธแค้นเมื่อมนุษย์อยู่ในสภาวการณ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถูกกดดันไม่ให้เกิด

 

 ๑๖ ปรมหังสา โยคานันทะ, ภควัทคีตา ราชศาสตร์แห่งการหย่ังรู้พระเจ้า ภาค ๑, แปลโดย , 
(กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พร้ินต้ิง, ๒๕๖๑), หน้า ๓๐-๓๑. 



๒๗๐  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธ

การเปล่ียนแปลงขึ้นเท่าน้ัน เช่นถูกกดดันไม่ให้ใช้สิทธิหรือพูดเมื่อตนถูกทำร้าย เป็นต้น ฉะน้ัน 
ความรุนแรงเมื่อถูกอธิบายด้วยกรอบแนวคิดแบบธรรมชาติน้ันมักจะเช่ือมโยงกับหลักธรรมชาติ
ที่ผูกโยงกับการเกิด การคงอยู่ และการเสื่อมสลายไปในที่สุดซึ่งทำให้ความรุนแรงต้องขยายตาม
ไปด้วย เช่นเดียวกับการรักษาอาการป่วยตามขีดระดับความรุนแรงของโลกที่อาจมีการเลือกใช้
ความรุนแรงมากขึ้นในการรักษา แต่ความรุนแรงน้ันตามความคิดของอาเรนดท์ไม่ ใช่
ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ แต่เป็นแค่ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากกิจกรรมที่เกิด
จากการกระทำของมนุษย์ร่วมกัน ทั้งไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ หรือความไร้เหตุผลอย่างที่เข้าใจอีก
ด้วย๑๗ 
 

 
  
 โดยเราอาจเห็นได้จากกรณีประเทศญ่ีปุ่นที่หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีการเปลี่ยน
รูปแบบทางด้านกฎหมายทั้งระดับชนบทและเมือง ซึ่งจากการเข้ามาของประเทศอเมริกา ทำให้
องค์กรทางศาสนาถูกทำให้ลดระดับต่ำลงทำให้ศาสนาลดสถานะกลายเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่ม
เท่าน้ัน ผู้นำศาสนาจำเป็นต้องหารูปแบบที่จะทำให้จำนวนสมาชิกมากขึ้นและสร้างการ
เคลื่อนไหวทางสังคม สิ่งน้ีเองนำไปสู่การเคลื่อนไหวบางอย่างที่นำไปสู่ความรุนแรง เช่นกลุ่ม
ศาสนาโอมชินริเกียวที่สร้างเหตุสลดใจด้วยการปล่อยก๊าสพิษบนรถไฟฆ่าชีวิตของคน ซึ่งความ
รุนแรงดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำไปสู่การปลดปล่อยหรือการปฏิวัติของมนุษย์ เป็นความ
รุนแรงอันเร้นลับ (mythic violence) และการพยายามจะทำลายความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นจาก
ระบบสังคมเดิมของมนุษย์อันเกิดมาจากพยายามที่จะบัญญัติกฎหมาย (lawmaking function) 
และรักษากฎหมาย (law preserving) ในสังคม เป็นความรุนแรงเทวะ (Devine Violence) 

 
๑๗ ณฐิญาณ์ งามขำ, “ทำความเข้าใจ “ว่าด้วยความรุนแรง” ของฮันนาห์ อาเรนดท์”, ใน ข้า 

ค่า ฆ่า: อัตลักษณ์ คุณค่า ความรุนแรง, บรรณาธิการโดย สุวรรณา สถาอานันท์ และ เกษม เพ็ญภินันท์, 
(กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๔๖๑-๔๖๓. 



๒๗๑ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

โดยเปรียบกับการทำล้ายล้างในวันสิ้นโลกในคติศาสนายูดาย ความรุนแรงที่เกิดขึ้นน้ีจึงเป็นสิ่งที่
แสดงถึงการไถ่บาป หรือการไถ่ถอน (redemption) ซึ่งต้องการพระผู้ช่วยให้รอด (Messiah) 
เป็นผู้มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงที่แสดงให้เห็นถึงการแยกออกจากสิ่งที่เคยเป็นมาในอดีตและ
เป็นการเปิดพ้ืนที่ให้กับสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น๑๘  ซึ่งเมื่อพิจารณาจากเหตุดังกล่าวน้ีจะพบว่า 
ความรุนแรงน้ันไม่ได้อยู่บนหลักการทางธรรมชาติอย่างที่ศาสนาอธิบาย แต่เป็นการพิจารณาบน
ฐานของการกระทำที่มนุษย์แสดงออกมาตามบริบทสังคมเป็นหลัก ซึ่งการแสดงออกดังกล่าวมี
รูปแบบท่ีตรวจสอบได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลบนพ้ืนฐานของการถูกกดดันและไม่อาจจะแสดง
บางอย่างได้จึงเป็นที่มาของคำอธิบายภายใต้หลักการทางศาสนามาลองรับการกระทำของตน  
 
 ๓.๓ แนวทางการพิจารณาเรื่องสงครามกับความสงบ 
 คำว่า ความสงบ น้ันตรงกับภาษาบาลีว่า สันติ ความหมายของคำที่เน้นในแง่ของ
ประโยชน์ซึ่งเกิดกับตนเองมุ่งหมายถึงการดับทุกข์หรือนิพพาน ในขณะที่เกิดกับสังคมก็คือการ
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข หากพิจารณาในแง่ของความสงบดูจะชัดกว่าในลักษณะของปัจเจก
บุคคลเมื่ออยู่คนเดียวจะเกิดความสงบเพราะไม่ต้องกระทบผู้อ่ืน แต่ถือว่าเป็นความสงบภายใน
เท่าน้ัน เมื่อเราจำเป็นต้องอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเป็นสังคมย่อมต้องมีการกระทบกระทั่งกันเป็น
ธรรมดา “ธรรมะย่อมจะชนะอธรรมในที่สุด และธรรมจะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมเสมอ”๑๙ แต่
การจะชนะอธรรมได้อาจต้องใช้การฆ่าดังที่ปรากฎในสงคราม สิ่งสำคัญย่ิงก็คือความสงบน้ัน
จำเป็นต้องพัฒนาขึ้นจากรูปแบบ ดังน้ี 
 ก. รูปแบบการสร้างความสงบทางศาสนา ในศาสนาฮินดูหลักความสงบคือการ
สร้างคุณธรรมขึ้นกล่าวคือ การรู้จักให้อภัย ความเป็นผู้มีใจใสสะอาด ความเป็นผู้ต้ังมั่นในปัญญา
และสมาธิ ความเป็นผู้รู้จักจุนเจือแก่เพ่ือนร่วมโลก ความเป็นผู้รู้จักบังคับอารมณ์และรู้จัก
ควบคุมประสาทสัมผัส การประกอบยัญกรรม การสาธยายมนตร์ การบำเพ็ญตบธรรม ความ
ซื่อสัตย์ อหิงสธรรม ความเป็นผู้รู้แจ้งสัจธรรม ความเป็นผู้รู้จักระงับความโกรธ การเสียสละเพ่ือ
ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน ความเป็นผู้มีใจสงบเยือกเย็น ความเป็นผู้งดเด็ดขาดจากการสร้าง
ความร้าวฉานแตกแยกแก่คนอ่ืน ความเป็นผู้มีเมตตาในสัตว์ทั้งปวงเสมอกันหมด ความสุภาพ
อ่อนโยน ความละอายต่อการกระทำความช่ัว ความเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายไม่กลับกลอก
ตลบตะแลง ความอดทน ความไม่ริษยาผู้ที่ได้ดีกว่าตน ความถ่อมตน และต้องไม่ประกอบด้วย
โทษ คือ ความเป็นคนหัวด้ือ ความอวดดี ความทะนงตน ความเป็นผู้ฉุนเฉียว ความหยาบคาย 

 
๑๘ ณฐิญาณ์ งามขำ, “ทำความเข้าใจ “ว่าด้วยความรุนแรง” ของฮันนาห์ อาเรนดท์”, หน้า 

๔๖๙-๔๗๐. 
 ๑๙ กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, มหาภารตยุทธ, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๔, หน้า ๑๓๘.หน้า ๑๐๙. 



๒๗๒  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธ

ความหลงตนว่าฉลาดทั้งๆ ที่เป็นคนโง่๒๐ จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในศาสนาฮินดูล้วน
สร้างคุณธรรมขึ้นมา คือการเว้นจากความไม่ดีทั้งหลายและสร้างความดีขึ้น โดยเง่ือนไขของ
ความสงบน้ีเน้นไปที่ความไม่ดีและความดีในฐานะที่เป็นฐานให้เราทำช่ัว ซึ่งเน้นที่ตัวเราและผลที่
เกิดกับผู้อ่ืน เช่นเดียวกับในทางพระพุทธศาสนาคือการละความไม่ดี (อกุศล) เช่น การทำร้าย
ผู้อ่ืน การเบียดเบียนผู้อ่ืน การกล่าวร้ายผู้อ่ืน ล้วนเป็นผลที่เกิดกับผู้อ่ืน ในขณะเดียวกันก็มีการ
สนับสนุนการทำความดี (กุศล) เช่น ความอดทน ความอดกลั้น ความสำรวมในปาติโมกข์ รู้จัก
ประมาณในอาหาร อยู่ในที่อันสงับ ทำความเพียร ทั้งหมดคือการสร้างเหตุในตัวเราให้ดี๒๑ และ
ในพระพุทธศาสนาเองมีการสร้างปัญญาอันเกิดจากจิตที่ไม่มีอคติบางอย่าง เพ่ือเข้าใจความเป็น
จริงที่เรียกว่า สากล เช่น ๑) ความเป็นมนุษย์ที่เป็นสากล คือมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเพศผิวพันธ์ุชาติ
ลัทธิศาสนาล้วนแต่เป็นมนุษย์เสมอกัน รักสุขเกลียดทุกข์ การฆ่าฟันทำร้ายกันย่อมถือว่าเป็น
ความช่ัวร้ายทั้งน้ัน ไม่ถือการแบ่งแยกว่ามนุษย์บางพวกฆ่าแล้วไม่บาป ๒) ความเป็นจริงสากล 
คือความเป็นจริงแห่งภาวะสากลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เป็นกฎธรรมชาติ เป็นของกลางๆ ไม่ขึ้น
ต่อบุคคลหรือเป็นไปเฉพาะคนกลุ่มไหน เช่น บางกลุ่มบอกว่าศาสนาสอนให้คนทำดีเท่าน้ันไม่พอ
จะต้องอธิบายความเป็นเหตุเป็นผลในการทำดีที่เป็นสากลด้วย คือไม่แยกว่าคนกลุ่มน้ีทำดีแล้ว
ไปสวรรค์ได้ แต่คนที่ไม่ใช่พวกน้ีทำดีแล้วไปสวรรค์ไม่ได้เป็นต้น ๓) เมตตาที่เป็นสากล มนุษย์
เมื่ออยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นชุมชน ย่อมจะมีการสั่งสอนอบรมกัน ให้รักใคร่ช่วยเหลือกัน 
ไม่เบียดเบียนกัน แต่มักจะจำกัดเฉพาะพวกและกลุ่มของตน จึงต้องขยายความเมตตาไปสู่
มนุษย์ทั้งหมดและให้มีความปรารถนาดีต่อทุกคนเสมอเหมือนกัน๒๒ ลักษณะทั้ง ๓ เป็นความ
จริงแบบสากลที่ไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเท่าน้ัน แต่เป็นการขยายการรับรู้สู่ผลที่จะเกิดขึ้นภายนอก
ซึ่งเป็นกฏสากลมากขึ้น เพราะเมื่อสังคมสงบก็เท่ากับพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าภายในของคนๆ น้ันไม่มี
ความช่ัว หรือมีความดีอยู่ภายใน ตรงกันข้ามกับถ้าหากภายในของคนๆ น้ันมีแต่ความช่ัว หรือไร้
ความดี ก็จะไม่เกิดความสงบขึ้นน่ันเอง 
 ข. รูปแบบการสร้างความสงบทางโลก ความสงบน้ันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์
ไร้ซึ่งความขัดแย้งกัน และสิ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกันก็คือเรื่องผลประโยชน์ โดยความขัดแย้ง
ที่นำไปสู่สงครามน้ันมาจากความต้องการของชนช้ันสูงทั่วโลก เพราะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
สงครามที่สำเร็จผลจะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจให้รุ่งเรืองและส่งเสริมอำนาจทางการเมืองได้อย่าง

 

 ๒๐ กฤษณไทวปายนวยาส, ภควัทคีตา, แปลโดย สมภาร พรมทา, พิมพ์คร้ังท่ี ๖, หน้า ๑๕๕-
๑๕๖. 
 ๒๑ พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย ธรรมบท ข้อ ๑๘๓-๑๘๕ หน้า ๙๐-๙๑. 
 ๒๒ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป .อ .ปยุตฺโต ), การพัฒนาท่ียั่ งยืน , พิมพ์ค ร้ังท่ี  ๒๑ , 
(กรุงเทพมหานคร : ผลิธัมม์, ๒๕๖๑), หน้า ๒๕๐-๒๕๑. 



๒๗๓ เอกสารประกอบการบรรยาย: จริยศาสตร์ประยุกต์ 

มากมายมหาศาล๒๓ เราจึงพบเรื่องราวที่เกิดการโจมตีกันและกัน โดยสร้างเรื่องราวขึ้นภายใน
กลุ่มในแง่ของการปกป้องตัวตนรวมถึงการโจมตีฝ่ายตรงข้ามโดยระบุความขัดแย้งที่มีต่อกันผ่าน
เรื่องเล่าต่างๆ เท่าที่จะสร้างขึ้นได้๒๔ แต่เมื่อเรากำลังพิจารณาความสงบจึงจำเป็นจะต้องสร้าง
กระบวนการตกลงการใช้สอยผลประโยชน์ร่วมกัน โดยอ้างถึงความเสมอภาคในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ คือต่างคนต่างได้รับผลประโยชน์อย่างลงตัว โดยวิธีการดังกล่าวเรียกว่า การ
ประนีประนอม (compromise) ซึ่งเป็นวิธีการที่ทั้งสองฝ่ายขัดแย้งกันต่างก็ยินยอมที่จะลด
ความต้องการของตนเอง เพ่ือไม่ให้เกิดการรบราฆ่าฟันกัน และสามารถตกลงกันได้ก็ต้องใช้การ
ประนีประนอมลดความต้องการลงมา๒๕  
 หากวิธีการประนีประนอมไม่ได้ผลก็นำไปสู่แนวคิดการปกป้องเสรีภาพซึ่งพยายาม
หาทางเลือกที่เป็นไปได้ ดูเหมือนว่าสถานการณ์เหล่าน้ีถูกพิจารณาบนฐานของความจำเป็น 
(necessity) ที่จะต้องทำบางอย่างซึ่งเป็นไปได้ เช่น ในกรณีโจรสลัดอากาศจี้เครื่องบินเพ่ือบินไป
ทำลายตึกในเมืองใหญ่ ทหารอากาศจำเป็นต้องยิงเคร่ืองบินเพ่ือปกป้องประชากรไว้ แม้จะเห็น
ว่าคนในเคร่ืองต่างบริสุทธ์ิ การตัดสินใจแบบน้ันถือว่าจำเป็น เพราะถ้าไม่ยิงอาจต้องเสียทั้ง
ประชากรในเมืองและผู้บริสุทธ์ิบนเครื่องโดยไม่สามารถช่วยใครไว้ได้เลย๒๖ วิธีการป้องกันความ
รุนแรงเป็นวิธีการที่ถูกมองบนฐานของการสร้างสงครามที่เป็นธรรม (Just War) ซึ่งถูกพิจารณา
ใน ๒ แนวคิดหลักๆ ก็คือ ๑. ความชอบธรรมในการเข้าสู่สงคราม (jus ad bellum) และ ๒. 
ความชอบธรรมในสงคราม (Jus in bello) กรณีที่ ๑ น้ันเป็นหน้าที่ของการตัดสินใจที่เป็นเรื่อง
ของการเมือง ส่วนกรณีที่ ๒ เป็นการตัดสินใจของทหารที่จะดำเนินการรบอย่างไร แต่ดู
เหมือนว่าทั้ง ๒ กรณีที่อ้างมาน้ีบางทีก็ขัดกัน เน่ืองจากความชอบธรรมน้ันบางทีก็ไม่อาจจะ
นำไปสู่ชัยชนะได้๒๗ ในแง่ดังกล่าวฟรานชิสโก้ ซัวเรส (Francisco Suarez) เสนอปัญหาทาง
ศีลธรรมท่ีถูกนำเสนอบนความแตกต่างระหว่างสงครามเชิงรุกและรับ ซึ่งเป็นธรรมชาติของเหตุ
ที่เป็นธรรม ซัวเรสยอมรับสงครามบนพ้ืนฐานการปกป้องตัวเอง (self-defense) แต่เขาไม่

 

 ๒๓ ยูวัล โนอาห์ แฮรารี, ๒๑ บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ ๒๑, แปลโดย นำชัย ชีววิวรรธน์ และ 
ธิดา จงนิรามัยสถิต, หน้า ๒๔๐. 
 ๒๔ ปกรณ์ สิงห์สุริยา, “ความขัดแย้ง อัตลักษณ์ และการเคารพยอมรับ”, มิติทางปรัชญาและ
วัฒนธรรมของการสร้างสันติภาพ, บรรณาธิการโดย มารค ตามไท, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเพ่ือการศึกษา
ประชาธิปไตยและการพัฒนา, ๒๕๕๘), หน้า ๗๖-๗๗. 
 ๒๕ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, พิมพ์คร้ังท่ี ๒๑, หน้า ๑๐๓. 
 ๒๖ Bill Rhodes, An Introduction to Military Ethics: A Reference Handbook, 
(California : ABC_CLIO,LLC : 2009), p. 20. 
 ๒๗ Bill Rhodes, An Introduction to Military Ethics: A Reference Handbook, p. 
21. 



๒๗๔  

 

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.9,ดร. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธ

ยอมรับสงครามเชิงรุกว่าเป็นความยุติธรรม และสิ่งที่ทำให้เกิดความสงบได้จริงน้ันมาจากมนุษย์
ที่ต้องมองให้เห็นผลของการชนะน้ันว่าเพ่ืออะไรก่อนจะเริ่มสงคราม๒๘ ซึ่งการเสนอทัศนะของ
ซัวเรสน่าสนใจตรงที่เรื่องสงครามน้ันไม่ใช่สิ่งสำคัญหรือมีความจำเป็นตรงที่จุดเริ่มต้น แต่ต้อง
พิจารณาไปที่เป้าหมายว่าคืออะไร โดยในแง่ของสังคมคือความสงบ แต่หากสงครามน้ันทำให้
เกิดความสูญเสียผู้บริสุทธ์ิหรือคนที่ไม่มีความผิดและสูญเสียทรัพยากรมากเกินจำเป็นก็ควรจะ
หาวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมกว่า  
 สรุป รูปแบบการสร้างความสงบมี ๒ แบบ คือ ๑. รูปแบบการสร้างความสงบทาง
ศาสนา เป็นการสร้างความดีภายในใจหรือสร้างแรงขับเคลื่อนทางดีที่จะตัดสินใจทำดีได้แม้ใน
ท่ามกลางความขัดแย้ง และ ๒. รูปแบบการสร้างความสงบทางโลก เป็นการสร้างกระบวนการ
ทางรูปธรรมในการตัดสินความขัดแย้งกันด้วยการประนีประนอมหรือแม้แต่การทำสงครามท่ี
พยายามหาความชอบธรรมให้กับการฆ่าโดยต้องโยงถึงจุดหมายท่ีจะทำน้ันว่ามีเหตุผลอย่าง
จำเป็นและสมควรมากน้อยเพียงใด  
 
 
๔. ปัญหาสำหรับวิเคราะห์ วิพากษ์ประจำบท 
 ๔.๑ อะไรคือสงครามท่ีเป็นธรรม ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ยกเหตุผลมาอธิบาย 
 ๔.๒ การมองว่าสงครามเป็นเรื่องธรรมชาติ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อธิบายพร้อมยก
เหตุผลประกอบ 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ที่อยู่ปัจจุบัน  ๒๖๖ ถ.จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร  
๑๐๑๐๐ 
 
ประวัติการศึกษา 
- พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๒ 
- พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๔๘ 
- พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๗ 
- เปรียญธรรม ๙ ประโยค พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
ประวัติการทำงาน  
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