
มโนทศัน์ทางจริยศาสตร์และปรัชญาสงัคมส าหรับการ
สร้างสงัคมท่ีดี: 

ปัญหาทางจริยธรรมและสงัคม

ปกรณ์ สงิห์สริุยา

ภาควิชามนษุยศาสตร์

คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์



วตัถุประสงค ์ผลลพัธ ์และเกณฑก์ารใหค้ะแนน



วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้

• นกัศกึษาสามารถระบุปญัหาเชงิจรยิธรรมและสงัคม (เชน่ การท าให้
บุคคลเป็นวตัถุ ความรนุแรง และประทุษวาจา) และวเิคราะหป์ญัหา
เหล่านี้ในเชงิมโนทศัน์

• นกัศกึษาสามารถคดิเกีย่วกบัผลกระทบของปญัหาเชงิจรยิธรรมและ
สงัคมทีม่ตี่อชวีติสว่นตวัและสงัคม



ผลลพัธก์ารเรยีนรู้

• การคิดและวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์
• นกัศกึษาสามารถรวบรวมและจดัระบบขอ้มลูพืน้ฐานตามกรอบมโนทศัน์เชงิจรยิศาสตร์

และปรชัญาสงัคม

• ความสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม
• นกัศกึษาสามารถเสนอค าอธบิายหรอืแนวทางแกป้ญัหาไดจ้ากมมุมองของตนเอง

• มมุมองและจริยธรรมสากล
• นกัศกึษารูจ้กัและสามารถระบุประเดน็ขอ้ทา้ทายระดบัชาตหิรอืระดบัโลกเกี่ยวกบัเรือ่งที่

เรยีน



เกณฑก์ารใหค้ะแนน

เกณฑ์วัด
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ขัน้

เป็น
แบบอย่าง

ได้ทกัษะ
พฒันา
ทกัษะ

เร่ิมต้น
คะแนน
เตม็

นักศึกษาสามารถ
รวบรวมและจัดระบบ
ข้อมูลพืน้ฐานตามกรอบ
มโนทศัน์เชิงจริยศาสตร์
และปรัชญาสังคม

10 7.5 5.5 2.5

10

มีการเสนอ
ข้อมูลตาม
กรอบมโน

ทัศน์มากกว่า 
80% 

มีการเสนอ
ข้อมูลตาม
กรอบมโน
ทัศน์60-80%

มีการเสนอ
ข้อมูลตาม
กรอบมโน
ทัศน์50% 

มีการเสนอ
ข้อมูลตาม
กรอบมโน

ทัศน์น้อยกว่า
50% 

วิธีวัดผล: จับกลุ่ม
สัมภาษณ์เก่ียวกับปัญหา
ที่ได้พบเจอในชีวิต



เกณฑก์ารใหค้ะแนน

เกณฑ์วัด
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ขัน้

เป็น
แบบอย่าง

ได้ทกัษะ
พฒันา
ทกัษะ

เร่ิมต้น
คะแนน
เตม็

นักศึกษาสามารถเสนอ
ค าอธิบายหรือแนวทาง
แก้ปัญหาได้จากมุมมอง
ของตนเอง

10 7.5 5.5 2.5

10

ข้อเสนอมี
ความเช่ือมโยง

ระหว่าง
มุมมองและ

กรอบมโนทศัน์
80% 

ข้อเสนอมี
ความเช่ือมโยง

ระหว่าง
มุมมองและ

กรอบมโนทศัน์
60-80% 

ข้อเสนอมี
ความเช่ือมโยง

ระหว่าง
มุมมองและ

กรอบมโนทศัน์
50% 

ข้อเสนอมี
ความเช่ือมโยง

ระหว่าง
มุมมองและ

กรอบมโนทศัน์
น้อยกว่า 50%

วิธีวัดผล: ยกกรณี
ตัวอย่างของปัญหาและ
วิเคราะห์



เกณฑก์ารใหค้ะแนน

เกณฑ์วัด
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ขัน้

เป็น
แบบอย่าง

ได้ทกัษะ
พฒันา
ทกัษะ

เร่ิมต้น
คะแนน
เตม็

นักศึกษารู้จักและ
สามารถระบุประเดน็ข้อ
ท้าทายระดับชาตหิรือ
ระดับโลกเก่ียวกับเร่ืองที่
เรียน

10 7.5 5.5 2.5

10

ระบุและ
พจิารณา
ปัญหา

จริยธรรมและ
ผลกระทบที่
ซับซ้อนรวมถงึ
ผลกระทบใน
ระดับต่างๆ

ระบุและ
พจิารณาความ

เช่ือมโยง
ระหว่างปัญหา
จริยธรรมและ
ผลกระทบ

ระดับชาตแิละ
ระดับโลก

ระบุและ
พจิารณา
ปัญหา

จริยธรรมและ
ผลกระทบ
เฉพาะหน้า
ระดับชาติ

ไม่สามารถระบุ
ความเช่ือมโยง
ใดๆ ระหว่าง

ปัญหา
จริยธรรมและ
ผลกระทบ

ระดับชาตแิละ
ระดับโลกได้

วิธีวัดผล:ยกกรณี
ตัวอย่างของปัญหาและ
วิเคราะห์



• หวัข้อมโนทศัน์ทางจริยศาสตร์และปรัชญาสงัคมส าหรับการสร้างสงัคม
ท่ีดีมี ๒ สว่น
๑. ปัญหาทางจริยธรรมและสงัคม

๒. องค์ประกอบของสงัคมท่ีดี

• ครัง้นีเ้รียนเร่ืองปัญหาทางจริยธรรมและสงัคม



ปัญหาทางจริยธรรมและสงัคม



ความรุนแรง



• โยฮนั กลัตงุ (Johan Galtung) จ าแนกความรุนแรงเป็น 3 ประเภท
– ความรุนแรงทางตรง

– ความรุนแรงเชิงวฒันธรรม

– ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง



ความรุนแรง

• ความรุนแรงทางตรง (direct violence)
– ความรุนแรงทางกายและทางวาจา เช่น การฆา่ การชกต่อย การด่าทอ การ
โกหก การใสร้่าย



• ความรุนแรงเชิงวฒันธรรม (cultural violence)
– ความคิด ความเช่ือและทศันคติท่ีสนบัสนนุการใช้ความรุนแรงทางตรง

– อคติทางวฒันธรรมตอ่กลุม่คนท่ีมีลกัษณะ หรือภาพเหมารวม (stereotype) 
บางอยา่ง (เช่น เพศ รสนิยมทางเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา จดุยืนทางการเมือง) ซึง่
สามารถน าสูค่วามรุนแรงทางตรงและใช้สนบัสนนุความรุนแรงเชิงโครงสร้าง
ได้



• ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (structural violence)
– เป็นเร่ืองของการเข้าถงึทรัพยากรและสวสัดิการสงัคม (เช่น อาชีพ การศกึษา 
กระบวนการยตุิธรรม ฯลฯ) ซึง่คนบางกลุม่เข้าถงึน้อยหรือไมส่ามารถเข้าถงึได้
เลย สามารถน าสูค่วามรุนแรงทางตรง และความรุนแรงเชิงวฒันธรรมได้



ท่ีมา : https://askapacifist.files.wordpress.com/2014/10/image-61.jpg



ประทุษวาจา



ประทษุวาจา (Hate Speech)

• ลกัษณะของประทษุวาจา
– แรงจงูใจ : ผลกัดนัด้วยความเกลียดชงัท่ีมีตอ่ลกัษณะโดยรวม หรือภาพเหมา
รวม (stereotype) (เช่น เพศ รสนิยมทางเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา จดุยืนทาง
การเมือง) เป็นความเกลียดชงัท่ีมุง่แบง่แยกและขจดัคนกลุม่นีอ้อกไป

– เป้าหมาย : เพ่ือท าร้ายจิตใจ สร้างปมด้อย ดถูกู เหยียดหยาม ข่มขู่ให้
หวาดกลวั โยนความผิด  



– ลกัษณะ : (ก) แสดงความก้าวร้าวและเกลียดชงั (ข) เผยแพร่ความเกลียดชงั 
(ค) ปลกุป่ันให้เกิดความก้าวร้าวตอ่กลุม่คนท่ีมีลกัษณะโดยรวม หรือภาพ
เหมารวมนัน้ 

– สื่อ : ค าพดู รูปภาพ เพลง สญัลกัษณ์ 



การท าให้บุคคลเป็นวตัถุ



การท าให้บคุคลเป็นวตัถ ุ(objectification)

• ใช้บคุคลเป็นเคร่ืองมือเพื่อตอบสนองความต้องการหรือเป้าหมายของ
ตน

• ไมส่นใจความคดิ ความรู้สกึ ความต้องการ หรือค าพดูของบคุคลนัน้

• ลดทอนบคุคลนัน้ลงเป็นรูปลกัษณ์ ร่างกาย หรือชิน้สว่นของร่างกาย 
และเห็นวา่มีคณุคา่อยูเ่พียงแคน่ัน้



• ท ากบับคุคลท่ีถกูลดทอนนัน้เหมือนเป็นสิ่งของที่ 
– (ก) เป็นเจ้าของได้ 

– (ข) จะจดัวางหรือก าหนดให้ท าอะไรก็ได้ 

– (ค) สามารถใช้แลกเปลี่ยนกบัสิ่งของอื่นหรือบคุคลอ่ืน(ท่ีถกูลดทอน)

• เห็นวา่บคุคลนัน้ไมม่ีอาณาเขตสว่นบคุคล



งานกลุม่

• ร่วมกนัหารือภายในกลุม่

• ยกตวัอยา่งท่ีพบในชีวิตประจ าวนั หรือข่าว
– กรณีของความรุนแรง 

– กรณีของประทษุวาจา 

– กรณีของการท าให้บคุคลเป็นวตัถ ุ

• ตวัอยา่งละ ๒ กรณี พร้อมให้ค าอธิบาย


