
มโนทศัน์ทางจริยศาสตร์และปรัชญาสงัคมส าหรับการ
สร้างสงัคมท่ีดี: 

องคป์ระกอบของสงัคมท่ีดี

ปกรณ์ สงิห์สริุยา

ภาควิชามนษุยศาสตร์

คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์



วตัถุประสงค ์ผลลพัธ ์และเกณฑก์ารใหค้ะแนน



วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้

• นกัศกึษาสามารถอธบิายมโนทศัน์สทิธแิละหน้าที ่เสรภีาพและศกัดิศ์รี
ความเป็นมนุษย ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรม

• นกัศกึษาสามารถคดิเกีย่วกบัการน ามโนทศัน์เหล่าน้ีมาแกป้ญัหา
ความเขา้ใจเชงิจรยิธรรมและสงัคม



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: วิเคราะห์กรณี
ตัวอย่างของปัญหาและ
เสนอทางออก



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: วิเคราะห์กรณี
ตัวอย่างของปัญหาและ
เสนอทางออก



• หวัข้อมโนทศัน์ทางจริยศาสตร์และปรัชญาสงัคมส าหรับการสร้างสงัคม
ท่ีดีมี ๒ สว่น
๑. ปัญหาทางจริยธรรมและสงัคม

๒. องค์ประกอบของสงัคมท่ีดี

• ครัง้นีเ้รียนเร่ืององค์ประกอบของสงัคมท่ีดี



องคป์ระกอบของสงัคมท่ีดี



สิทธิและหน้าที่



สิทธิและหน้าท่ี

• มมุมองเก่ียวกบัสทิธิและหน้าท่ี ๒ มมุมอง
– มองในบริบทของปัจเจกบคุคล : คนหนึง่คนมีสิทธิและหน้าท่ี

– มองในบริบทความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจเจกบคุคล : สิทธิของคนๆ หนึง่เป็น
หน้าท่ีของคนอีกคนหนึ่ง ในท่ีนีจ้ะใช้มมุมองนี ้



• ประเภทของสทิธิท่ีส าคญั
– สิทธิในการเรียกร้อง (claim right) : นายแดงมีสิทธิในการเรียกร้อง ก็ต่อเม่ือ 
นายขาวมีหน้าท่ีต้องตอบสนองข้อเรียกร้องของนายแดง 

– สิทธิเสรีภาพ (liberty right) : นายแดงมีสิทธิเสรีภาพ ก็ต่อเม่ือ นายขาวไมมี่
สิทธิเรียกร้องนายแดง (นัน่คือ นายแดงไมมี่หน้าท่ี)



เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์



• ศกัดิศ์รี คือ “ควรคา่แห่งการเคารพ”

• ประเภทของศกัดิศ์รี
– ศกัด์ิศรีภายใน เป็นศกัด์ิศรีท่ีทกุคนมี เรียกอีกอยา่งวา่ “ศกัด์ิศรีความเป็น
มนษุย์”

– ศกัด์ิศรีเฉพาะคน เป็นศกัด์ิศรีท่ีบางคนมี สว่นใหญ่เก่ียวกบัสถานะ วิชาชีพ 
คณุธรรม ความเป็นเลศิ ความส าเร็จ เช่น คนซ่ือสตัย์ยอ่มมีศกัด์ิศรี ขณะที่คน
คดในข้องอในกระดกูยอ่มไมมี่ศกัด์ิศรี นกัฟตุบอลท่ีมีน า้ใจนกักีฬายอ่มมี
ศกัด์ิศรี ข้าราชการท่ียอมจนไมย่อมโกงยอ่มมีศกัด์ิศรี ฯลฯ



• เสรีภาพและศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์สมัพนัธ์กนั
– ความเป็นมนษุย์คือความสามารถในการใช้เสรีภาพอยา่งมีเหตผุลและความ
รับผิดชอบ 

• ดงันัน้จงึต้องเข้าใจเสรีภาพ



ประเภทของเสรีภาพ
• เสรีภาพเชิงลบ: นายแดงมีเสรีภาพเชิงลบ ก็ตอ่เม่ือนายแดงไม่มีใครมา
ขดัขวาง

• เสรีภาพเชิงบวก : นายแดงมีเสรีภาพเชิงบวก ก็ตอ่เมื่อนายแดงสามารถ
ใช้เสรีภาพของตนได้



• เคารพเสรีภาพเชิงลบด้วยการไม่แทรกแซงการกระท าท่ีเกิดจากการ
ตดัสนิใจที่มีวฒุิภาวะและเหตผุล



• เคารพเสรีภาพเชิงบวกด้วยการ 
– (ก) จดัหาปัจจยัสี่และทรัพย์สินพืน้ฐาน 
– (ข) ปกป้องคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 
– (ค) สนบัสนนุให้มีการพฒันาเหตผุล วฒุิภาวะและความรู้ 
– (ง) สง่เสริมให้พฒันาคณุธรรม
– (จ) เข้าแทรกแซงเม่ือท าสิ่งท่ีจะบัน่ทอนความสามารถในการใช้เสรีภาพ หรือ
บัน่ทอนโอกาสการใช้เสรีภาพในอนาคต

• นกัศกึษาสามารถคิดถึงเง่ือนไขอ่ืนๆ เพิ่มเตมิได้หากสามารถอธิบายได้
วา่เป็นเงื่อนไขท่ีสง่เสริมเสรีภาพเชิงบวก 



• การเคารพศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์
– เคารพความสามารถการใช้เสรีภาพอยา่งมีเหตผุล

– เรียกร้องความรับผิดชอบจากการใช้เสรีภาพ



• เคารพความสามารถการใช้เสรีภาพอยา่งมีเหตผุล
• เคารพเสรีภาพเชิงลบ

• เคารพเสรีภาพเชิงบวก



• เรียกร้องความรับผิดชอบจากการใช้เสรีภาพ
• ยกย่องเม่ือท าดี

• ลงโทษเม่ือท าผิด



ความเสมอภาคและความเป็นธรรม



• องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาความยตุธิรรมประกอบด้วย
– ความจ าเป็น 

– ความเสมอภาค (equality) 

– ความเป็นธรรม (equity) 



• มโนทศัน์เร่ือง “ความจ าเป็น” สามารถเข้าใจได้โดยง่ายวา่หมายถึงสิง่
ตา่งๆ ท่ีบคุคลจ าเป็นต้องมีในมาตรฐานขัน้ต้นเพื่อท่ีจะด ารงชีวิตเยี่ยง
มนษุย์ได้ เช่น ปัจจยัสี่ 

• ส าหรับมโนทศัน์เร่ือง “ความเสมอภาค” และ “ความเป็นธรรม” มีความ
ซบัซ้อนกวา่



• “ความเสมอภาค” โดยทัว่ไป หมายถึง “ความเสมอภาคสมบรูณ์” 
(absolute equality) 
– กระจายผลประโยชน์และภาระให้ทกุคนอยา่งเสมอเหมือน

– ปฏิบตัิกบัทกุคนด้วยกฎเกณฑ์เดียวกนั 

• ความเป็นธรรมเป็นความเสมอภาคประเภทหนึง่ เรียกวา่ “ความเสมอ
ภาคเชิงสดัสว่น” (proportional equality) 
– บคุคลได้รับผลประโยชน์และภาระตามสดัสว่นความจ าเป็น ความสามารถ
หรือทรัพยากรท่ีมี



งานกลุม่

• จงร่วมกนัหารือภายในกลุม่

• ยกตวัอยา่งกรณีของความความเข้าใจในสงัคมท่ีนกัศกึษาคดิว่า
สามารถน ามโนทศัน์ท่ีเรียนไปช่วยอธิบายเพื่อให้มีความเข้าใจท่ีถกูต้อง
หรือมีความเข้าใจมากขึน้ได้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
– ความสบัสนระหวา่งสทิธิในการเรียกร้องและสทิธิเสรีภาพ 

– ความสบัสนระหว่างศกัด์ิศรีภายในและศกัด์ิศรีเฉพาะคน 

– ความสบัสนระหวา่งเสรีภาพเชิงลบและเสรีภาพเชิงบวก 

– ความสบัสนระหวา่งความเสมอภาคและความเป็นธรรม


