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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรม มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ                 
๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารจัดการความโกรธ ๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมในการบริหาร
จัดการความโกรธ ๓) เพ่ือบูรณาการการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรม ๔) เพ่ือน าเสนอ
แนวทางและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ “รูปแบบการบูรณาการการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรม” 
วิทยานิพนธ์นี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การท าเสวนากลุ่มจ านวน ๑๐ รูป/คน และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน ๑๐ รูป/คน น าข้อมูลที่ไดม้าวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 ผลการศึกษาพบว่า  
 หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความโกรธ ได้แก่ สติ ขันติ เมตตา การบูรณา
การหลักพุทธธรรมเพ่ือบริหารจัดการความโกรธ ๓ ด้าน ดังนี้ 
 ๑. ขั้นควบคุม คือ ควบคุมความโกรธด้วยสติ ขันติ เมตตา ตามกระบวนการของศีล คือ               
การควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจาเป็นมาตรฐานของอารยชนด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
 ๒. ขั้นบรรเทา คือ บรรเทาความโกรธด้วยสติ ขันติ เมตตา ตามกระบวนการของสมาธิ               
เพ่ือพัฒนาจิตเป็นมาตรฐานของอารยชนทางด้านคุณธรรม 

๓. ขั้นก าจัด คือ ก าจัดความโกรธด้วยสติ ขันติ เมตตา ตามกระบวนการของปัญญา                  
เพ่ือพัฒนาปัญญาเป็นมาตรฐานของอารยชนด้านการด ารงชีวิตด้วยปัญญาเป็นอิสระสงบจากกิเลส 
 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย คือ “รูปแบบบูรณาการการบริหารจัดการความโกรธตามแนว
พุทธธรรม” เรียกว่า “CRE Model” ได้แก่ การปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมผ่านกระบวนการของศีล 
สมาธิ ปัญญา ซึ่งมีลักษณะเป็นการควบคุม บรรเทา และก าจัดความโกรธ เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็น
มาตรฐานอารยชนผู้เป็นอิสระสงบจากโทสะกิเลสอย่างน้อยก็ในระดับเป็นกัลยาณชนในสังคม 



ข 

Thesis Title           :   Relinguishment of Kodha According to Buddhadhamma                                   
Student’s Name :    Supa  Srisawat 
Department  :    Buddhist Studies 
Thesis Advisory Committee 
Chairman  :    Assoc.Prof. Suchao  Ploychum 
Advisor  :    Phramaha Boonsri  Ñān ฺavud ฺd ฺho (Asst.Prof.Dr.) 
Member  :    Assoc.Prof.Dr. Chamnong  Kanthik  
Academic Year         :    B.E. 2559 (2016) 
 

 

ABSTRACT 
     
 The objectives of the thesis entitled “Relinguishment of Kodha According to 
Buddhadhamma” were as follows:  1) To study the theory of Kodha religuishment, 2) To study 
the appropriate Buddhadhamma in relinguishment of Kodha, 3) To Integrate relinguishment 
of Kodha according to Buddhadhamma, and 4) To propose a new ideology and model 
on integration of relinguishment of Kodha according to Buddhadhamma. This thesis was a 
documentary qualitative research. The data were collected from the Tipitaka, documents, 
research works, focus-group discussion with 10 experts, and in-depth-interview with 10 
experts. The data were analyzed and synthesized for answering the objectives. 
 The results of the study found that:- 
 The relinquishment of Kodha referred to physical behavior control with precepts, 
mental behavior with concentration and eradication of Kodha with wisdom. The 
Buddhadhamma suitable to relinquishment of Kodha were mindfulness, tolerance and 
loving-kindness. 
 The integration of Buddhadhamma in relinquishment of Kodha in 3 levels was that:- 
 1. The control of Kodha with mindfulness, tolerance and loving-kindness in the 
precept level was a standard of civilized people in social relation.  
 2. The reduction of Kodha with mindfulness, tolerance and loving-kindness in 
the process of meditation cultivation for mental development was a standard of 
civilized people in virtues.  
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 3. The eradication of Kodha with mindfulness, tolerance and loving-kindness in 
the process of wisdom cultivation for wisdom development was a standard of civilized 
people in living a life with wisdom independent from all defilements.  

 The body of knowledge obtained from the study was concluded in a model 
called “CRE Model” meant those who followed the Buddhadhamma through the process of 
precept, concentration and wisdom to a standard of civilized ones were free from Kodha. 
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กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรม” นี้ส าเร็จลงได้                 
เพราะได้รับความกรุณาจากหลายท่านหลายฝ่ายที่ได้ให้ความกรุณาแนะน าให้ก าลังใจด้วยดีตลอดมา 
ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่าย ดังนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ได้ให้โอกาสผู้วิจัยเข้ามาศึกษา  
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย ขอกราบ
ขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ได้ให้ความเมตตากรุณาเป็นอย่างยิ่ง  

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุเชาวน์  พลอยชุม ประธานคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ พระมหาบุญศรี  าณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ 
ดร.จ านง  คันธิก กรรมการ ที่ได้ให้ความเมตตาเสียสละเวลาแนะน าแนวทางเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในส่วน
ที่บกพร่องจนท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จสมบูรณ์  

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความสะดวกด้วยดีเสมอมา 
ตลอดถึงเพ่ือนนักศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ทุกท่านที่คอย
เป็นก าลังใจให้ตลอดมา 

ผลประโยชน์อันพึงได้รับใด ๆ จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอใช้เป็นเครื่องสักการบูชา                   
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย คุณบิดามารดา ครูอาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พละก าลังกาย
ก าลังใจให้เสมอมา และขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เก่เพ่ือนร่วมจักรวาล 
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 ๑.๕ วิธีด าเนินการวิจัย  ๗ 
 ๑.๖ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ๑๐ 
 ๑.๗ สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย  ๑๖ 
 ๑.๘ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ๑๗ 
 ๑.๙ ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย  ๑๘ 

   

บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับความโกรธ ๑๙ 
 ๒.๑ ความโกรธในบริบทท่ัวไป ๑๙ 
  ๒.๑.๑ ความหมายของความโกรธ ๑๙ 
  ๒.๑.๒ ลักษณะของความโกรธ ๒๕ 
  ๒.๑.๓ สาเหตุของความโกรธ ๒๗ 
  ๒.๑.๔ ผลของความโกรธ ๓๑ 
  ๒.๑.๕ การจัดการความโกรธ ๓๒ 
 ๒.๒ ความโกรธในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

๒.๒.๑ อกุศลมูล 
๔๑ 
๔๑ 

  ๒.๒.๒ ความหมายของความโกรธ ๔๔ 



 ซ 

  ๒.๒.๓ ลักษณะของความโกรธ ๔๘ 
  ๒.๒.๔ สาเหตุของความโกรธ ๕๐ 
  ๒.๒.๕ อาการของความโกรธ ๕๔ 
  ๒.๒.๖ ระดับของคนโกรธ ๕๕ 
  ๒.๒.๗ ผลของความโกรธ ๕๗ 
  ๒.๒.๘ สรุป ๖๑ 

   

บทที่ ๓ หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความโกรธ  ๖๓ 
 ๓.๑ รากเหง้าของอกุศล  ๖๓ 

  ๓.๑.๑ อกุศลมูล ๓  ๖๓ 
  ๓.๑.๒ กิเลสจัดเป็น ๓ ระดับ  ๖๕ 
  ๓.๑.๓ กิเลสแก้ได้ด้วยพุทธธรรมหรือคุณธรรม  ๖๗ 
  ๓.๑.๔ ลักษณะการแก้กิเลสของคุณธรรม  ๗๑ 
 ๓.๒ ความโกรธและพุทธธรรมแก้ความโกรธ  ๗๑ 
  ๓.๒.๑ ความโกรธคือกิเลสกลุ่มโทสะ  ๗๑ 
  ๓.๒.๒ พุทธธรรมแก้ความโกรธ  ๗๒ 
 ๓.๓ หลักธรรมในการบริหารจัดการความโกรธ  ๗๒ 
  ๓.๓.๑ ระดับควบคุมความโกรธ  ๗๔ 
  ๓.๓.๒ ระดับบรรเทาความโกรธ  ๘๘ 
  ๓.๓.๓ ระดับก าจัดความโกรธ  ๙๘ 
 ๓.๔ ข้อมูลจากการเสวนากลุ่ม (Focus Group)  ๑๐๕ 
 ๓.๕ สรุป  ๑๐๗ 
  ๓.๕.๑ หลักพุทธธรรมในการจัดการความโกรธ  ๑๐๗ 
  ๓.๕.๒ กระบวนการจัดการความโกรธ  ๑๐๗ 
  ๓.๕.๓ ผลของการบริหารจัดการความโกรธ  ๑๐๘ 
     

บทที่ ๔ บูรณาการการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรม  ๑๑๐ 
 ๔.๑ การบริหารจัดการความโกรธบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม  ๑๑๐ 
  ๔.๔.๑ ด้านการควบคุมความโกรธบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม  ๑๑๐ 
  ๔.๑.๒ ด้านการบรรเทาความโกรธบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม  ๑๑๘ 
  ๔.๑.๓ ด้านการก าจัดความโกรธบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม  ๑๒๑ 
 ๔.๒ ผลการบริหารจัดการความโกรธบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม  ๑๒๕ 



 ฌ 

บทที่ ๕ บทสรุป และข้อเสนอแนะ  ๑๒๘ 

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย  ๑๒๘ 
  ๕.๑.๑ แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับความโกรธ  ๑๒๙ 
  ๕.๑.๒ หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการความโกรธ  ๑๓๐ 
  ๕.๑.๓ บูรณาการการบริหารจัดการความโกรธด้วยหลักพุทธธรรม  ๑๓๑ 
 ๕.๒ องค์ความรู้ทีไ่ด้จากการวิจัย  ๑๓๕ 
  ๕.๒.๑ การน ารูปแบบการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรม 

คบก หรือ (CRE Model) ไปใชใ้นการด าเนินชีวิต 
  

๑๓๖ 
  ๕.๒.๒ สรุปผลของการน ารูปแบบ คบก (CRE Model) ไปใช้  ๑๓๘ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ  ๑๓๙ 
  ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ๑๓๙ 
  ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย  ๑๔๐ 
      

บรรณานุกรม  ๑๔๑ 
   

ภาคผนวก  ๑๔๙ 
 ภาคผนวก ก รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสัมภาษณ์  ๑๕๐ 
 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสัมภาษณ์  ๑๕๒ 
 ภาคผนวก ค แบบสัมภาษณ์  ๑๕๘ 
 ภาคผนวก ง รายนามผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์  ๑๖๑ 
 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์  ๑๖๔ 
 ภาคผนวก ฉ ภาพผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์และเสวนากลุ่ม  ๑๗๕ 
      

ประวัติผู้วิจัย   ๑๗๘ 
      

 



 ญ 

สารบัญแผนภูม ิ
  หน้า 
แผนภูมิที่ ๑.๑ แสดงข้ันตอนการด าเนินการวิจัย ๙ 
แผนภูมิที่ ๑.๒ แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ๑๗ 
แผนภูมิที่ ๕.๑ แสดงการบริหารจัดการความโกรธ ๓ ระดับ ๑๓๓ 
แผนภูมิที่ ๕.๒ แสดง CRE MODEL ๑๓๔ 

 



 

 
 

 บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ความโกรธ (Anger) เป็นประสบการณ์ที่มีผลต่อสรีรวิทยา อารมณ์ สติปัญญา สังคมและ           
จิตวิญญาณ อาจจะสนองตามธรรมชาติจากความรู้สึกต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นพบได้ตั้งแต่เด็กจนถึงตาย 
เกิดได้ทุกขณะและแตกต่างจากความรุนแรง๑ ความโกรธ เป็นอารมณ์ปกติที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ 
เราทุกคนมีความคุ้นเคยกับอารมณ์เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะสุข เศร้า กลัว หรือโกรธเราต้องเผชิญกับภาวะ
อารมณ์เหล่านี้ตั้งแต่เกิดจนตาย เราพยายามแสวงหาสภาพการณ์ที่ท าให้เรามีความรู้สึกเป็นสุขและ
หลีกเลี่ยงสภาพการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเศร้าหรือหวาดกลัว แม้บางอารมณ์จะเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา 
แต่เราก็อยู่อย่างไร้อารมณ์ไม่ได้ ดังนั้นอารมณ์จึงมีความส าคัญกับชีวิตจิตใจเช่นเดียวกับที่อาหารมี
ความส าคัญต่อร่างกาย สุขภาพจิตของคนเราจะดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการปรุงแต่งของอารมณ์ต่าง ๆ 
การศึกษาทางการแพทย์พบว่า การที่คนเราเมื่อมีความโกรธหรือความเครียดเกิดขึ้นซึ่งเป็นปัจจัย
ทางด้านอารมณ์ก่อให้เกิดความรู้สึกขุ่นใจไม่สบายใจซึ่งอาจส่งผลต่ออวัยวะภายในผ่านการ
เปลี่ยนแปลงของหัวใจ ความดันและระบบฮอร์โมนส์อ่ืน  ๆ ยิ่งความกดดันเกิดขึ้นบ่อยเท่าใด                  
ก็ยิ่งส่งผลกระทบถาวรต่อระบบการท างานของหัวใจ ประสาทและระบบภูมิคุ้มกัน ดังนั้น ความโกรธที่
เกิดขึ้นในเชิงลบจะส่งผลเสียทั้งต่อสุขภาพจิต และยังส่งผลเสียไปยังระบบต่าง ๆ ของร่างกายอีกด้วย๒  
 ในปัจจุบันสุขภาพจิตของคนไทยมีระดับความเครียดสูงมาก โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ ความขัดแย้งทางการเมือง สถาบันครอบครัว การแข่งขันที่สูงในเรื่อง     
การเรียน การท างาน เรื่องของปากท้อง ค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน รวมไปถึงคนไทยทั่วประเทศก าลังเผชิญหน้ากับวิกฤติในเรื่องของภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรง 
เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว ดินถล่ม ลมพายุ หรือภัยพิบัติสึนามิท าให้เกิดความกดดันในการด าเนินชีวิต 
ประสบกับความผิดหวังล้มเหลว หรือสูญเสียในชีวิตที่รุนแรง ท าให้เกิดความเครียด สุขภาพจิตก็แย่

                                                 

 ๑กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, “ความโกรธ”, ๒ เมษายน ๒๕๕๙,  
<htt://www.bangkok.mentalhealth.com.> (2 April 2016) 
 ๒นพ.สมภพ เรืองตระกูล, ควำมเครียดและอำกำรทำงจิตเวช, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๑๑-๑๒. 



๒ 

อาจกลายเป็นโรคซึมเศร้าและน าไปสู่การฆ่าตัวตายได้ เนื่องจากแต่ละคนมีพ้ืนฐานทางอารมณ์และ
จิตใจที่แตกต่างกันท าให้มีความสามารถในการปรับตัว และแก้ปัญหาในชีวิตได้ไม่เท่ากัน๓ 
 การฆ่าตัวตายเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญยิ่ง นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเศรษฐกิจจะเจริญเติบโตได้ต้องอาศัยแรงกายและแรงสมองของ
มนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อน นอกจากนี้การฆ่าตัวตายยังส่งผลในด้านสุขภาพจิตของคนใกล้ชิดเพราะอาจ
เป็นเสมือนตราบาปในใจของผู้ใกล้ชิดไปตลอดชีวิต จากรายงานสถิติของส านักยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข แสดงอัตราการฆ่าตัวตายของคนไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๖.๔๗ ต่อแสนประชากร             
เพ่ิมจากปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งอยู่ที่ ๖.๐๘ ต่อแสนประชากร เฉลี่ยเดือนละ ๓๕๐ คน หรือทุก ๆ  ๒ ชั่วโมงจะ             
ฆ่าตัวตายส าเร็จ ๑ คน๔ โดยผู้อายุต่ าสุดที่ฆ่าตัวตาย คือ เด็ก ๑๐ ขวบ สูงสุด คือ อายุ ๙๗ ปี กลุ่มที่การ
ฆ่าตัวตายสูงสุด คือ วัยแรงงานอายุ ๓๐ ปีขึ้นไป รองลงมา คือ เกษตรกร ราชการ ผู้ชายฆ่าตัวตาย
สูงขึ้นและสูงกว่าผู้หญิง ๔ เท่า การฆ่าตัวตายเกิดข้ึนได้ท้ังในคนปกติและผู้ป่วยจิตเวช๕  
 พญ.พรรณพิมล วิปุลำกร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า การฆ่าตัวตายมีสาเหตุมาจาก
ปัญหาความรัก ความหึงหวง โรคซึมเศร้า เป็นต้น๖ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดทุกข์ทางใจอย่างที่สุด
จนไม่อาจทนต่อสภาวะที่ประสบอยู่ได้ โดยธรรมดาแล้วมนุษย์ทุกคนรักชีวิตของตนเองที่สุด การที่จะ
ฆ่าตัวเองได้ต้องได้รับความทุกข์อย่างที่สุดถึงขนาดต้องฆ่าตัวเองเพ่ือหนีทุกข์นั้น การฆ่าตัวตายสาเหตุ
หลักมาจากความโกรธ เมื่ออยากได้แล้วไม่สมปรารถนาจึงโกรธส่งผลให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรง 
เช่น การท าร้ายร่างกายหรือการฆ่าคนที่ตนรักตลอดจนฆ่าตัวตาย ดังที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน            
ซ่ึงปัญหาดังกล่าวสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความโกรธ 

                                                 

 ๓นพ.สมบัติ ศาสตร์รุ่งภัค, “รู้เท่าทันความทุกข์ สุขได้ทุกวัน”, ๔ เมษายน ๒๕๕๙, 
<http://www.thaiheslth.or.th/Content/๘๙๑๘.html> (4 April 2016) 
 ๔ส านักยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณะสุข ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ วิเคราะห์โดย               
นพ. ศักรินทร์ แก้วเฮ้า, ๔ กันยายน ๒๕๕๙, 
<http://www.thaihealth.or.th> (4 September 2016) 
 ๕เสาวลักษณ์ พิสิทธิ์ไพบูลย์, บทความเรื่อง “ใส่ใจคนใกล้ชิด ป้องกันฆ่าตัวตาย”, ส านักงาน
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙, 
<http://www.thaihealth.or.th/Content/32927.html (9 September 2016) 
 ๖เสาวลักษณ์ พิสิทธิ์ไพบูลย์, บทความเรื่อง “ใส่ใจคนใกล้ชิด ป้องกันฆ่าตัวตาย”, ส านักงาน
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙, 
<http://www.thaihealth.or.th/Content/32927.html (9 September 2016) 
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 นำยแพทย์เทอดศักดิ์ เดชคง กล่าวถึง การเยียวยาอารมณ์โกรธว่าการเป็นคนที่อารมณ์เย็นอยู่
เสมอเป็นสิ่งที่ดี แต่อาจขาดแรงกระตุ้นที่จะผลักดันในการเอาชนะสถานการณ์ที่เป็นปัญหาการไม่มี
อารมณ์โกรธเสียเลยจึงไม่ใช่เรื่องที่ดี เช่นเดียวกับความโกรธที่มีมากเกินไปก็ไม่ดี๗ ดังนั้น การจัดการ
ความโกรธที่ดีจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ ควบคุมได้ มีเหตุผล สามารถก่อให้เกิดการกระท าในแง่บวกและ
สามารถระบายออกไปอย่างถูกบุคคลและกาลเทศะ การจัดการความโกรธสามารถเลือกท าได้
หลากหลายแนวทางขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรและ     
ไม่ก่อให้เกิดผลร้ายต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 ความโกรธเป็นอารมณ์ปกติของทุกคนหากควบคุมได้และแสดงออกมาอย่างเหมาะสม                  
ก็ไม่เกิดปัญหา แต่หากอารมณ์โกรธมากเกินควบคุมก็จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตดังกล่าวมาแล้ว 
นอกจากนั้นยังส่งผลต่อสุขภาพกายอีกด้วยเพราะกายกับจิตมีความสัมพันธ์กันเรื่องนี้เราสามารถ
สังเกตดูได้จากตัวเราเอง เช่น เมื่อรู้สึกไม่สบายใจ ร่างกายก็อ่อนล้าขาดความกระตือรือร้นในการท า
กิจการงานต่าง ๆ หรือเมื่อร่างกายป่วยไข้ จิตใจก็ไม่เป็นสุข ในเรื่องนี้มีข้อมูลทางการแพทย์สนับสนุนว่า 
ขณะที่เราโกรธ ร่างกาจจะขับสารอะดรีนาลินออกสู่กระแสโลหิต สารนี้จะกระตุ้นประสาทท าให้หัว
ใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูงขึ้น เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคทางกาย นอกจากนี้การเก็บอารมณ์โกรธไว้โดยไม่
ยอมปล่อยวาง อาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางจิตใจ คือเป็นโรคไซโคโซมาติค (Psychosomatic) 
ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติทางร่างกาย เช่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ เป็นแผลในกระเพาะอาหาร อุจจาระ
เป็นเลือดหรือเป็นโรคผิวหนังบางอย่าง เป็นต้น๘ นักจิตวิทยามาร์เดน (Orison Swett Marden)                
ให้ความเห็นว่า ความโกรธมีผลร้ายต่อร่างกายหลายประการ ดังนี้ ๑. ท าลายรสอาหาร ท าให้หมด
ความอยากรับประทานอาหาร (Destroy appetite) ๒. เป็นเหตุให้เครื่องย่อยอาหารท างานไม่ปกติ 
(Check digestion) ๓. ท าให้เส้นประสาทเกิดความพิการ (Unsettle nerves) ๔. ท าให้เกิดความระส่ าระสาย 
ทั่วสรรพางค์กาย (Upset the whole physical make-up) ๕. ท าให้เกิดพิษในตัวเหมือนพิษงูและ
พิษอันนี้จะก่อความร้ายให้แก่ตัวเอง และ ๖. เด็กที่ถูกแกล้งหรือท าให้โกรธอยู่เสมอ จะท าให้การเติบโต          
ช้าอย่างผิดประหลาดและเป็นอันตรายแก่ชีวิตของเด็กตลอดไป๙ จะเห็นได้ว่าความโกรธนั้นเป็น 
ปัญหาต่อสุขภาพใจละสุขภาพกาย เมื่อสุขภาพไม่ดีจึงส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล              

                                                 

 ๗นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง, ควำมฉลำดทำงอำรมณ์, (กรุงเทพมหานคร : พิฆเณศพริ้นติ้งเซ็นเตอร์, 
๒๕๔๕), หน้า ๘๓-๘๗. 
 ๘กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, “ความโกรธ”, ๒ เมษายน ๒๕๕๙,  
<http://www.bangkok. mentalhealth.com.> (2 April 2016) 
 ๙สิน วิภาวสุ, วิธีชนะควำมโกรธ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วังเดิม, 
๒๕๔๐), หน้า ๒๒. 
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พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ความว่า “ภิกษุทั้งหลาย โรคมีอยู่ ๒ ชนิด ดังนี้ คือ   
โรคทางกาย ๑ โรคทางใจ ๑ สัตว์ทั้งหลายที่ยืนยันได้ว่าตนไม่มีโรคทางกายเลยตลอดเวลาทั้งปีก็มีปรากฏอยู่   
ผู้ยืนยันได้ว่า คนไม่มีโรคทางกายเลยตลอดเวลา ๒ ปี ๓ ปี ๔ ปี ...๕ ปี...๑๐ ปี...๒๐ ปี...๓๐ ปี...๔๐ ปี...๕๐ ปี... 
๑๐๐ ปี ก็มีปรากฏอยู่แต่สัตว์ที่ยืนยันได้ว่าไม่เป็นโรคทางใจเลยแม้ชั่วเวลาเพียงครู่หนึ่งนั้นหาได้ยากในโลก
ยกเว้นแต่พระขีณาสพทั้งหลาย”๑๐  
 ในพระพุทธศาสนามีหลักค าสอนเกี่ยวกับการจัดการความโกรธปรากฏอยู่มากมายหลายแห่ง           
ดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสสอนเกี่ยวกับการก าจัดหรือการละวางความโกรธ  เพ่ือมิให้ความโกรธ                 
มีอ านาจเหนือจิตใจของมนุษย์ในมัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ พระองค์ตรัสเตือนเหล่าพระสาวกว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย หากพวกโจรผู้ประพฤติต่ าทราม จะพึงใช้เลื่อยที่มีที่จับ ๒ ข้างเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ผู้มีใจ
คิดร้ายแม้ในพวกโจรนั้น ก็ไม่ชื่อว่าท าตามค าสั่งสอนของเรา เพราะเหตุที่อดกลั้นไว้ไม่ได้และจักอนุเคราะห์
ด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิต ไม่มีโทสะ เราจักแผ่เมตตาจิตไปให้บุคคลนั้น๑๑ การที่
จะละวางความโกรธและแผ่เมตตาจิตได้นั้นจะต้องมีสติและต้องประกอบด้วยการพิจารณาตามหลักที่
เรียกว่าโยนิโสมนสิการซึ่งหมายถึงการพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนตามเหตุปัจจัย การมีสตินั้น           
ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาถือว่ามีคุณค่าเท่ากับความไม่ประมาท หรือ “อัปปมาท” ซึ่งเป็นแหล่งรวม             
แห่งธรรมฝ่ายดี หรือ “กุศลธรรม”ทั้งปวง๑๒  
 จากพุทธพจน์แสดงชัดเจนว่าหลักการทางพระพุทธศาสนามองว่าความโกรธเป็นปัญหาและ
ที่มาของความทุกข์ จึงสอนให้อดทนต่อความทุกข์ทางกายที่ได้รับจากการกระท าของโจรอดทนต่อ
ความเจ็บใจไม่คิดพยาบาทไม่มีโทสะต่อผู้ที่ท าร้ายนอกจากนี้ยังต้องเมตตาจิต สามารถแผ่เมตตาให้ผู้ที่
ท าร้ายตนได้ การที่จะท าเช่นนี้ได้หลักส าคัญ คือ ต้องมีสติคิดพิจารณาไตร่ตรองหลักธรรมค าสอนที่
ส าคัญเรื่องหนึ่งของพระพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นหลักธรรมส าคัญอย่างมากทางคุณธรรม คือ เรื่องสติ 
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันจ าเป็นต้องมีสติก ากับอยู่การคิด การพูด และการกระท า จึงไม่ผิดพลาด 
บกพร่องหรือเป็นไปในทางเสื่อมเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันที่ปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์
จ านวนไม่น้อยมีสาเหตุมาจากการขาดสติของผู้ที่มีความโกรธ การใช้ก าลังท าร้ายกัน๑๓  

                                                 

 ๑๐องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๕๗/๒๓๗. 
 ๑๑ม.มู. ๑๒/๒๓๒/๒๗๓. 
 ๑๒ส .ม. ๑๙/๔๖๔/๑๒๙. 
 ๑๓สุนทรี เฉลิมพงศธร, “การพัฒนาสติในชีวิตประจ าวัน : กรณีศึกษา หลักสูตรการเจริญสติสมาธิ
เพ่ือพัฒนาตนและพัฒนางาน”, สำรนิพนธ์ครุศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง), ๒๕๔๗, บทน า. 
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 ความโกรธเป็นสาเหตุของปัญหาทั้งต่อตนเองและผู้ อ่ืนก่อให้เกิดโทษเป็นที่มาของความทุกข์             
ดังนั้นการจัดการความโกรธจึงเป็นทักษะหนึ่งที่มีความส าคัญเพราะในชีวิตจริงของคนเรานั้นต้องเผชิญกับ
ความขัดแย้งและคับข้องใจเกิดขึ้นเป็นธรรมดาของการอยู่ร่วมกันในชุมชนหรือสังคม การเรียนรู้ที่              
จะเลือกใช้วิธีจัดการกับความโกรธอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ความโกรธลดลง จึงเป็นหนทางหนึ่ง
ที่จะช่วยให้บุคคลสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญใน
เรื่องนี้จึงก าหนดเป็นนโยบายของชาติบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑             
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และนโยบายกรมสุขภาพจิต ประจ าปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ตามวิสัยทัศน์ กรมสุขภาพจิตว่า 
“ประชาชนมีสุขภาพจิตดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข”๑๔ การน าหลักพุทธธรรมมาบูรณาการ
เพ่ือบริหารจัดการความโกรธ จึงเป็นประโยชน์โดยตรงต่อตนเองท าให้เป็นคนมีสุขภาพจิตดีส่งผลต่อ           
สุขภาพกายให้ดีตามไปด้วยสามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในด้านการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ได้แก่ ผู้ร่วมงานและการด ารงชีวิตประจ าวันของผู้คนในสังคมได้เป็นอย่างดี 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรม เพ่ือสร้าง
ความตระหนักรู้และเห็นโทษภัยของความโกรธ ด ารงตนเป็นผู้ที่มีสติ มีความอดทน มีเมตตาสามารถ
บริหารจัดการความโกรธได้อย่างเหมาะสม เพ่ือสุขภาพจิตที่ดีส่งผลต่อสุขภาพกายที่แข็งแรง เป็นสมาชิกที่มี
คุณภาพของสังคมและเพ่ือประโยชน์ในการสร้างสรรค์สังคมให้มีความสุข 
 

๑.๒ ปัญหำของกำรวิจัย 
 ๑.๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการความโกรธเป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๒ หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการความโกรธเป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๓ การบูรณาการการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรมเป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๔ รูปแบบบูรณาการการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธรรมเป็นอย่างไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการความโกรธ 

 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการความโกรธ 
 ๑.๓.๓ เพ่ือบูรณาการการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรม 
 ๑.๒.๔ เพ่ือน าเสนอแนวทางและสร้างองค์ความรู้ว่าด้วย “รูปแบบการบริหารจัดการความโกรธ
ตามแนวพุทธธรรม” 
                                                 

 ๑๔กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิตและแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และนโยบายกรมสุขภาพจิต ประจ าปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๘, หน้า ๒. 
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๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้มีขอบเขตในการศึกษา ดังนี้ 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 ผู้วิจัยได้น าหลักธรรมจากพระไตรปฎฎก และตามเอกสารหลักฐานที่ปรากฏในคัมภีร์ อรรถกถา 
ธรรมบท วรรณกรรม ต าราทางวิชาการ บทความพร้อมทั้ งเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับข้องเพ่ือเป็น
แนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ ซึ่งสามารถน ามาค้นคว้าหลักธรรมที่เหมาะสมกับปัญหาการวิจัยเพ่ือศึกษา
การบริหารจัดการความโกรธ พร้อมทั้งค้นคว้าต าราเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๑. ขอบเขตเรื่องการบริหารจัดการความโกรธจะท าการวิจัยในประเด็น 
  ๑) แนวคิดเก่ียวกับความโกรธ 
  ๒) ลักษณะของความโกรธ 
  ๓) สาเหตุของความโกรธ 
  ๔) ผลของความโกรธ 
  ๕) แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความโกรธ 
 ๒. ขอบเขตด้านเนื้อหาของหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ได้แก่ 
  ๑) ขั้นการควบคุมความโกรธ ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎฎกเพ่ือเป็นกรอบในการควบคุม
พฤติกรรม ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม  
  ๒) ขั้นการบรรเทาความโกรธ ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎฎกเพ่ือเป็นกรอบในการบรรเทาความ
โกรธที่คุกรุ่นอยู่ในจิตใจ เพ่ือพัฒนาจิตใจให้ผลทางด้านคุณธรรม  
  ๓) ขั้นการก าจัดความโกรธ ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎฎกเพ่ือเป็นกรอบในการบริหาร
จัดการก าจัดความโกรธที่ยังหลงเหลืออยู่ในจิตใจ ได้แก่ การพัฒนาการทางจิตอย่างสมบูรณ์ตาม
หลักการของพระพุทธศาสนาเพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นอิสระสงบจากกิเลส 
  ๔) หลักพุทธธรรมตามที่ปรากฏในพระไตรปฎฎกเพ่ือเป็นกรอบในการบริหารจัดการความโกรธ
ตามแนวพุทธธรรม ได้แก่ สติ ข ันติ เมตตา เป็นหลักธรรมเพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
และเป็นแนวปฏิบัติในการควบคุม การบรรเทาและการก าจัดความโกรธ  
 ๓. ศึกษาการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรม โดยน าประเด็นปัญหาของสาเหตุและ
ผลกระทบเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความโกรธตามหลักธรรมที่ท าการศึกษาไปจัดการเสวนากลุ่ม 
จากนั้นด าเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๑๐ รูป/คน 
 ๔. สรุปการศึกษาและการบูรณาการออกมาเป็น (Model) “รูปแบบการบริหารจัดการความโกรธ
ตามแนวพุทธธรรม” 
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 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่การท าเสวนากลุ่ม (Focus group) เป็น
ผู้ท างานด้านบริหารที่ก าลังศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จ านวน ๑๐ รูป/คน 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักธรรมในการบริหารจัดการความโกรธประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ได้แก่การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามแบบ
เจาะจงบุคคลที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยจ านวน ๑๐ รูป/คนโดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มคือ 
 ๑. กลุ่มตัวอย่างประชากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในด้านแพทยศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์
จ านวน ๕ รูป/คน 
 ๒. กลุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักธรรมจ านวน ๕ รูป/คน 

 

๑.๕ วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรม มีวิธีด าเนินการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๕.๑ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) โดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารขั้นต้น  (Primary Sources) และขั้นรอง 
(Secondary Sources) คือ 
  ๑) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ การศึกษาค้นคว้าเก็บข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปฎฎก 
คัมภีร์อรรถกถา ฎีกา และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับงานวิจัย 
  ๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) เป็นการส ารวจเอกสาร (Review Literature) 
โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บข้อมูลจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ วารสาร เว็บไซด์ วิทยานิพนธ์ บทความ            
บทวิจารณ์และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์มาแล้ว อันเป็นที่ยอมรับกันในวง
นักวิชาการและผู้ทรงความรู้โดยทั่วไป 
 ๑.๕.๒ การเสวนากลุ่ม (Focus Group) การจัดเสวนากลุ่มย่อยที่เน้นหัวข้อเนื้อหาเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัยเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง ๑๐ รูป/คน ที่ปฏิบัติงานในระดับ
บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ  
 ๑.๕.๓ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามแบบเจาะจง
บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (Key Performance Person) จ านวน ๑๐ รูป/คน ซึ่งแบ่ง 
กลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๒ กลุ่มคือ 
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  ๑. กลุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์
จ านวน ๕ รูป/คน 
  ๒. กลุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักธรรมจ านวน ๕ รูป/คน 
 ๑.๕.๔ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ เพ่ือสรุปผล
ของการค้นคว้า และข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและเพ่ือให้ทราบถึงการบริหารจัดการความโกรธ
ตามแนวพุทธธรรม 
 ๑.๕.๕ ด าเนินการรวบรวมและน าผลการวิเคราะห์มาเพ่ือบูรณาการการบริหารจัดการความ
โกรธตามแนวพุทธธรรม 
 ๑.๕.๖ สรุปผลจากการวิจัยเพ่ือหาข้อสรุปน าเสนอแนวทางและเพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้ว่า
ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรมต่อไป 
 ๑.๕.๗ ขั้นตอนงานวิจัย ผู้วิจัยได้เรียบเรียงและน าเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนาในรูปแบบ
วิทยานิพนธ์โดยขอค าปรึกษาและน าเสนอผลงานวิจัยตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
  ๑) วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
  ๒) สร้างแบบสัมภาษณ์ 
  ๓) น าแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
  ๔) น าเสนอรูปแบบและผลการวิจัยที่ค้นพบต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทั้ง ๓ รูป/คน 
  ๕) เชิญคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทั้ง ๓ รูป/คน มาประชุมร่วมกัน เพ่ือร่วม
พิจารณาความเป็นไปได้ของรูปแบบและผลการวิจัยที่ได้น าเสนอ 
  ๖) น าผลงานเสนอในการสัมมนาวิจัยวิทยานิพนธ์ (Pre Submission) โดยมีคณะกรรมการ
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด เพ่ือรับฟังการวิจารณ์ผลงาน (Public Hearing) และตอบข้อซักถาม
ของผู้เข้าร่วมสัมมนา เพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการปรับความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ 
  ๗) เสนองานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพ่ือขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผู้วิจัยได้
สรุปเป็นแผนภูมิของการบูรณาการการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรม รายละเอียดและขั้นตอน
กระบวนการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
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๓. สรปุประเด็นส าคัญในบทที่ 
๒), ๓) มาเรียบเรียงไว ้
- ท าแบบสัมภาษณ ์
- การเสวนากลุ่ม (Focus group) 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth            
 Interview)  
 

๑. ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
๒. จัดเสวนากลุ่ม  
๓. สัมภาษณ์เชิงลึก 
๔. จัดท าเป็นเนื้อหาในบทที ่๔ 
๕. อภิปรายให้ เห็นการบริหารจัดการ
ความโกรธตามแนวพุทธธรรม 
 

ขั้นตอน วิธีด ำเนินกำรวิจัย ผลผลิต 

๑ . ร วบ ร วม ข้ อ มู ล แ น วคิ ด
เกี่ยวกับการบริหารจัดการความ
โกรธ 
 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ เรียบเรียง 
๒. จัดท าเป็นเนื้อหาในบทที่ ๒ 
๓. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความโกรธ 

๑. การบริหารจดัการความ
โกรธ ในบริบทท่ัวไปและใน
พระพุทธศาสนา 
 

๓. บูรณาการหลักพุทธ
ธรรมในการบริหาร
จัดการความโกรธ 
 

๑ . น า เส น อผ ล งาน วิ จั ย ต่ อ ค ณ ะ 
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทั้ ง ๓ 
ท่าน เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ 
๒. รับฟังความคิดเห็นจากผู้ เข้าร่วม
ประชุมวิชาการทุกฝ่ ายและน ามา
ปรับปรุงแก้ไข 
๓. บทสรุปและข้อเสนอแนะในบทที่ ๕ 

๔. สรปุเนื้อหาตามวัตถุประสงค ์
- น าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการ
วิจัย 
- จัดท ารูปแบบการบรูณาการบริหาร
จัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรม 

๔.น าเสนอแนวทางและ 
   ๑. สร้างองค์ความรู้ 
   ๒ . เส น อ รู ป แ บ บ 
(Model) 
   ๓. ข้อเสนอแนะ 

 

วิทยำนิพนธ์ 
ฉบับสมบูรณ์ 

๒. รวบรวมข้อมูลหลักพุทธธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ความโกรธ 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ เรยีบเรียง 
๒. จัดท าเป็นเนื้อหาในบทที ่๓ 
๓. สรปุหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการ
บริหารจดัการความโกรธ 

๒. หลักพุทธธรรมที่
เหมาะสมกับการบริหาร
จัดการความโกรธ 
 

๕. น าเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับ
ปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อนขออนุมัติสอบ 

๑ .น าส่ งวิท ยานิ พนธ์ ฉบั บที่ แก้ ไข
ป รั บ ป รุ งต าม ข้ อ เส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการและน าเสนอเป็นงานวิจัย 
๒. น าส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

แผนภูมิที่ ๑.๑ แสดงขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 



๑๐ 

๑.๖ เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีดังนี้ 
 ๑.๖.๑ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 กนกรัตน์ สุขะตุงคะ ได้เขียนต าราทางจิตเวชเรื่อง “ประมวลความรู้ทางจิตวิทยาคลินิก” พบว่า 
ความผิดปกติทางอารมณ์และจิตใจ เกิดได้ตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตจนตายและเกิดได้จากหลายสาเหตุอาการที่
แสดงออกเป็นได้ตั้งแต่ความเครียด วิตกกังวล กลัว โกรธ จนถึงภาวะแพนิคควบคุมตัวเองไม่ได้ อาจจะก่อ
อันตรายให้กับคนข้างเคียงและตัวเองได้ ความเครียดแสดงออกได้ทั้งทางอารมณ์ พฤติกรรม ความคิด
และการรับรู้ ตลอดจนอาการทางกายที่เรียกว่า Biologic stress syndrome เชื่อกันว่าความเครียด
เกี่ยวข้องกับโรคต่าง ๆ ถึง ๖๐-๘๐ % บางคนจึงเรียกความเครียดว่าเป็น Civilization disease๑๕ 
 นภวัลย์ กัมพลำศิริ ได้เขียนต าราทางจิตเวชเรื่อง “การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต
และจิตสังคม” โดยสรุปพบว่า ความโกรธ เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นปกติ ถ้าสามารถบริหารจัดการได้
อย่างเหมาะสมจะเป็นผลดีในการด าเนินชีวิต แต่อาจก่อให้เกิดความเจ็บป่วยทางใจหรือการแสดงออก
ทางพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงได้ ถ้าบุคคลเก็บกดมันไว้ไม่แสดงออกมาอย่างสมเหตุผล๑๖ 
 ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์สมภพ เรืองตระกูล คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เขียนต าราทางจิตเวชเรื่อง “ความเครียดและอาการทางจิตเวช” โดยสรุปพบว่า 
ความเครียดมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกาย (Physical Changes due to Stress) และโรคทางกาย
มีผลต่อจิตใจ (Psychosomatic Illness) นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุส าคัญหลายโรค เช่นโรคหัวใจขาดเลือด 
โรคความดันโรหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหอบหืด ข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคระบบทางเดินอาหารและ
โรคผิวหนัง เป็นต้น๑๗ 
 ดร.ริค แฮนสัน และ นพ. ริชำร์ด เมนดิอัส ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “สมองแห่งพุทธะ” ได้แสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและน าไปใช้ได้จริงตามพระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
กับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยสรุปพบว่าในด้านวิทยาศาสตร์สาขาประสาทวิทยา (Neuroscience)  
ได้มีการค้นพบว่า สมองของผู้ ใหญ่ เปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุขัยโดยใจเป็นกระบวนการที่มี
ความสัมพันธ์กับสมองท าหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของพลังงานและข้อมูลต่าง ๆ ดังนั้น ใจเปลี่ยน

                                                 

 ๑๕กนกรัตน์ สุขะตุงคะ, ประมวลควำมรู้ทำงจิตวิทยำคลินิก, (กรุงเทพมหานคร : นีโอดิจิตอล, 
๒๕๕๖), หน้า ๔๐. 
 ๑๖รศ.ดร.นภวัลย์ กัมพลาศิริ, กำรพยำบำลผู้ป่วยที่มีปัญหำสุขภำพจิตและจิตสังคม, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๕, ๗๖-๑๑๘.  
 ๑๗นพ.สมภพ เรืองตระกูล, ควำมเครียดและอำกำรทำงจิตเวช, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๕, ๗๖-๑๑๘. 



๑๑ 

สมองได้นั่นหมายความว่าการที่เราจดจ่อสมาธิและใช้เจตนาบังคับทิศทางการไหลเวียนของพลังงาน
และข้อมูลให้ผ่านเข้าไปในวงจรประสาทต่าง ๆ นั้น สามารถเปลี่ยนการท างานและโครงสร้างของ
สมองไดว้ิธีที่เราสื่อสารกับผู้อื่นสามารถเปลี่ยนแปลงวงจรประสาทสมองของเรา 
 นอกจากนี้วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ให้เห็นว่า เมื่อเราพัฒนาความมีเมตตา กรุณา และความมีสติ
ขึ้นมาในชีวิตแล้ว นั่นคือเมื่อเราปล่อยวางการเข้าไปวิเคราะห์ วิจารณ์ ตัดสินสิ่งต่าง ๆ และใส่ใจที่จะ
ใช้ชีวิตอย่างอย่างเต็มที่ในปัจจุบันขณะ ท าให้เราสามารถควบคุมวงจรประสาทในสมองที่ท าหน้าที่ด้าน
สังคมให้สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง  ๆแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับตัวเราเองให้เป็นไปในทางที่ดีข้ึนด้วย๑๘ 
 ธิติพันธ์ ธำนีรัตน์ ได้เขียนหนังสือเรื่อง “ทฤษฏีพ้ืนฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพผิดปกติในทางจิตเวช” 
โดยพบว่า ปัจจัยทางด้านชีววิทยา (Biological Factors) มีผลต่อบุคลิกภาพ และส่งผลต่อพฤติกรรม
ของมนุษย์โดยตรงได้แก่สารสื่อสารในสมอง เช่น ระดับเอนโดฟฎน (Endorphins) สูงขึ้นท าให้มีความ
เฉื่อยชามากขึ้น ผู้ที่มีระดับ ๕-IAA (Metabolite of Serotonin) ในเลือดต่ าส่งผลให้มีการท าร้าย
ตนเอง หุนหันพลันแล่น และมีความก้าวร้าว ทั้งนี้การศึกษาในระยะหลังพบว่าพฤติกรรมของมนุษย์                   
มีความสัมพันธ์กับสารเคมีและโครงสร้างทางสมองอย่างชัดเจน๑๙ 
 สปีลเบอร์เกอร์ และคณะ (Spielberger and others) ได้อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีสภาวะ
คุณลักษณะของความโกรธ (State-Trait Anger Theory) สรุปความว่า สภาวะของความโกรธ (State anger) 
เป็นสภาวะทางอารมณ์ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลเป็นประสบการณ์ที่ต่อเนื่องจากหน่วยเล็ก
ไปจนถึงหน่วยใหญ่ หรือเริ่มจากไม่มีความโกรธ มีความโกรธพอประมาณ จนกระทั่งมีอารมณ์โกรธเมื่อถูก
รบกวน มีความคับข้องใจ มีอารมณ์ขุ่นข้องมากขึ้นและเริ่มสะสมเป็นความโกรธสูงสุดไม่สามารถระงับ
ความโกรธไว้ได้ทางด้านสรีระวิทยาสภาวะความโกรธเริ่มขึ้นจากการไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย ต่อจากนั้นระบบประสาทอัตโนมัติจะได้รับการกระตุ้นท าให้เกิดภาวะตึงเครียดเริ่มปรากฏที่
ใบหน้าและกล้ามเนื้อกระตุก จนกระทั่งความสามารถในการควบคุมตนเองลดลงหรืออาจกล่าวได้ว่า 
สภาวะของความโกรธเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความโกรธ
สามารถแสดงความรุนแรงได้หลายลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ในช่วงเวลาสั้น ๆ๒๐ 

                                                 

 ๑๘ดร.ริค แฮนสัน และนพ.ริชาร์ด เมนดิอัส, สมองแห่งพุทธะ, แปลโดย ดร.ณัฏ สยามวาลา, 
พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับพลิชชิ่ง, ๒๕๕๘), หน้า ค าน า. 
 ๑๙นพ. ธิติพันธ์ ธานีรัตน์, ทฤษฏีพื้นฐำนเกี่ยวกับบุคลิกภำพผิดปกติในทำงจิตเวช, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : ร้านพุ่มทอง, ๒๕๕๕), หน้า ๑๓-๑๔. 
 ๒๐Spielberger, C.D., Krasner, S.S.; & Solomon, E.P. The experience, expression, and control 
of anger, In M.P. Janisse (Ed.), Health psychology : Individual differences and stress, (New York : 
Springer Verlaq Publisher, 1988), p. 108. 



๑๒ 

 ๑.๖.๒ งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ทพญ.กษิรำ เทียนส่องใจ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์อภัยทาน เพ่ือจัดการความ
ขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน” ได้กล่าวเกี่ยวกับความโกรธไว้ว่าความโกรธนั้นเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อ
การให้อภัยทาน ความโกรธสามารถเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนไม่จ ากัดเพศ วัยและเชื้อชาติ ตราบใดที่ยัง
เป็นปุถุชนธรรมดา อย่างไรก็ตามด้วยศักยภาพในการพัฒนาจิตใจของมนุษย์จะสามารถท าให้ความโกรธนั้น
ระงับได้ด้วยการให้อภัยทาน ซึ่งจากลักษณะต่าง ๆ ของความโกรธจะเป็นอุปสรรคให้การเกิดอภัยทาน
นั้นได้ยากหรือง่าย ช้า หรือเร็วแตกต่างกันไป ซึ่งในบางครั้งอาจไม่สามารถให้อภัยทานได้เลยด้วยความ
โกรธอาฆาตพยาบาทนั้นรุนแรงมากเสียจนบดบังปัญญาของมนุษย์๒๑  
 กัณห์ทิพย์ ชลวิสุทธิ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์พระอภิธรรม : ค าสอนของ
พระพุทธเจ้าที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน” ได้กล่าวเกี่ยวกับความโกรธไว้ว่า ธรรมชาติของโทสะมูลจิตนั้น           
เมื่อเกิดขึ้นกับใคร ๆ แล้วจะรู้สึกแสดงความโกรธขึ้นมาทันที ทางสีหน้า สายตา อากัปกิริยาต่าง ๆ 
เมื่อความโกรธปรากฏมากขึ้น ๆ ก็จะประทุษร้ายท าลายต่ออารมณ์ได้ทันที๒๒ 
 ชลำกร เทียนส่องใจ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ : หลักการ 
และเครื่องมือส าหรับการจัดการความขัดแย้ง” ได้กล่าวเกี่ยวกับความโกรธไว้ว่า สาเหตุ หรือรากเหง้า
ที่แท้จริงในกระบวนการเกิดความขัดแย้งนั้น เกิดจากอกุศลมูล ๓ อย่าง คือ โลภะ โทสะ และโมหะนั่นเอง 
ดังพุทธพจน์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย มีจิตโลภวิวาทกัน มีจิตโกรธวิวาทกัน มีจิตหลงวิวาทกันว่านี้เป็นธรรม 
นี้อธรรม นี้วินัย นี้มิใช่วินัย…เมื่อใดก็ตามที่ อกุศลมูล ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อสภาพจิตของมนุษย์แล้ว 
เมื่อนั้นจึงเป็นจังหวะและโอกาสที่วิวาทมูล หรืออนุวาทมูล ก่อตัวขึ้นซึ่งการก่อรูปของ วิวาทมูลหรือ  
อนุวาทมูลนั้น เป็นการเกิดข้ึนที่ส าแดงอาการอย่างอ่อนๆ”๒๓  
 พระมหำไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย (ปุณขันธ์) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์บทบาท
ของพระเทวทัตที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา” ได้กล่าวให้เห็นผลกระทบจากความโกรธของ  

                                                 

 ๒๑ทพญ.กษิรา เทียนส่องใจ, “การศึกษาวิเคราะห์อภัยทานเพ่ือจัดการความขัดแย้งใน
สังคมไทยปัจจุบัน”, วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐, ๒๓๙ หน้า. 
 ๒๒กัณห์ทิพย์ ชลวิสุทธิ์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์พระอภิธรรม : ค าสอนของพระพุทธเจ้าที่
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน”, วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐, ๑๕๒ หน้า. 
 ๒๓ชลากร เทียนส่องใจ, “การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ : หลักการและเครื่องมือส าหรับการ
จัดการความขัดแย้ง”, วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย               
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓, ๒๘๑ หน้า.  



๑๓ 

พระเทวทัตไว้ว่า พระเทวทัตท่านมีสัมพันธ์อันดีกับพระพุทธองค์ ท่านมาเกิดเป็นศักยราชกุมารร่วม             
พระวงศ์เป็นคนพาลเป็นคู่สร้างเวรกรรมมาแก่พระพุทธองค์ เมื่อออกบวชแล้วก็ได้บรรลุฌานโลกีย์             
มีความปรารถนาในลาภและสักการะก็เข้าฌานท าปาฏิหาริย์ให้เจ้าชายอชาตศัตรูเห็นจนได้รับลาภและ
สักการะมากมายแล้วยุยงให้เจ้าชายอชาตศัตรูกระท าปฎตุฆาตและด้วยความที่มีจิตอาฆาตในพระพุทธองค์
เป็นทุนเดิม จึงได้ลอบปลงพระชนม์พระพุทธองค์หลายครั้งหลายครา แต่ผลก็คือพระพุทธองค์ทรงชนะ
อย่างอหิงสาและกาลต่อมาท่านเสื่อมจากลาภสักการะจึงประสงค์จะปกครองสงฆ์เอง แต่พระพุทธองค์ไม่
ทรงอนุญาต ท่านจึงกระท าสังฆเภทและทูลขอวัตถุ ๕ ประการ สุดท้ายของชีวิตท่านได้ถูกแผ่นดินสูบ
จนถึงแก่มรณภาพ บทบาทของพระเทวทัตหาได้ท าความมัวหมองใด  ๆ แก่พระพุทธองค์ไม่มี               
แต่จะเพ่ิมพูนเกียรติคุณให้แก่พระพุทธองค์มากข้ึนอย่างเดียว๒๔ 
 พระมหำนุกูล มหำวีโร (พรหมขันธ์) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “วิธีคิดเพ่ือบรรเทาอกุศลจิตใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท” ได้กล่าวว่า โทสะเกิดขณะใด จิตไม่พอใจอารมณ์ขณะนั้น ขณะที่โกรธใคร ๆ 
และกล่าวค าที่ไม่น่าฟังกับใครนั้น เรารู้ว่าเป็นโทสะ แต่เวลากลัวอะไรก็เป็นโทสะเหมือนกัน เพราะไม ่
ชอบอารมณ์ที่เรากลัวนั้น เรากลัวหลายอย่างในชีวิต กลัวอนาคต กลัวเจ็บป่วย กลัวอุปัทวเหตุและกลัวตาย 
เราแสวงหาทางที่จะท าให้หายกลัว แต่ทางเดียว ก็คืออบรมเจริญปัญญาที่ดับโทสะได้หมดสิ้น ความโลภ
เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดโทสะ เราไม่อยากสูญเสียสิ่งซึ่งเป็นที่รัก และเมื่อใดที่สูญเสียเราก็โศกเศร้า ความเศร้าโศก
เป็นโทสะเป็นอกุศล เมื่อไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง ก็ย่อมเห็นว่าคนและสิ่งต่าง ๆ ยั่งยืนแต่คน
และสิ่งต่าง ๆ นั้น เป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดแล้วก็ดับไปทันที ชั่วขณะต่อมาสภาพธรรมนั้น ๆ ก็เปลี่ยนแปลง
ไปแล้วเมื่อรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงก็จะคลายความเศร้าโศกลง๒๕ 
 ณิชำกร รัตนนิชำญ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาความเครียด
ด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น” ได้กล่าวว่า สาเหตุทางจิตใจเพราะอารมณ์ไม่ดี ได้แก่ ความกลัว ความวิตก กังวล ความโกรธ 
ความเศร้า ความทุกข์ใจ เสียใจ หมดหวัง ไม่คิดต่อสู้ ความเครียดทางด้านจิตใจ ส่งผลต่อสุขภาพจิต
ทางอ้อม ความไม่สบายใจด้านการเรียน เช่น สอบไม่ผ่าน กลัวผิดพลาดในการท า สิ่งต่าง ๆ ย้ าคิดย้ า

                                                 

 ๒๔พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย (ปุณขันธ์), “การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระเทวทัต             
ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา”, วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๖, ๑๔๓ หน้า.  
 ๒๕พระมหานุกูล มหาวีโร (พรหมขันธ์), “วิธีคิดเพ่ือบรรเทาอกุศลจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาท,” 
วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๔, ๑๒๘ หน้า.  



๑๔ 

ท าเรื่องเดิม ๆ ขาดสมาธิในการเรียน โกรธง่ายแล้วอยากท าร้ายผู้อ่ืน ท าลายสิ่งของ อยากอยู่คนเดียว 
ไม่สดชื่นร่าเริง วิตกกังวล รู้สึกผิด อึดอัดใจท าให้การเรียนไม่สัมฤทธิ์ผล๒๖ 

 มำรศรี กลำงประพันธ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณธรรมด้านความอดทน (ขันติ) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี” ในการวิจัยเชิงทดลองนี้มีการจัดการฝึกประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณธรรม
ด้านความอดทน ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทดลองการฝึกประสบการณ์ตามแนว
พุทธวิธีร่วมกับแนวคิดทางตะวันตก โดยมีการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
หลังจากการเข้ารับการฝึกประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณธรรมด้านความอดทนแล้ว นักศึกษาเห็น
ประโยชน์ของความอดทน มีความศรัทธาในค าสอนของพระพุทธเจ้า การเห็นคุณค่าของสติ การเห็น
ประโยชน์ของสมาธิ การเห็นคุณค่าของการศึกษาและปฏิบัติธรรม การน าคุณธรรมด้านความอดทนไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน และความสามารถในการอดทนต่อการกระทบกระทั่งไม่ให้เกิดความโกรธ โดยสามารถ
ใช้สติและสมาธิที่ได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติเพ่ือควบคุมความโกรธสามารถท างานที่ได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จ อยู่ในระดับมากที่สุด๒๗ 
 Jeffrey R. Kelly ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บูรณาการการบ าบัดความโกรธโดยการปรับเปลี่ยน
ความคิดและพฤติกรรมด้วยการเจริญสติ” ผลการวิจัยพบว่า การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
โดยการการน าหลักการปฏิบัติอบรมสติมาฝึกตามโปรแกรมการพัฒนาสติด้วยการเจริญสมาธิ สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนวัยรุ่นท าให้เกิดการปรับตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมที่โรงเรียนได้ดีขึ้น๒๘ 
 Karyne B. Wilner ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการความโกรธของผู้มีภาวะความดัน
โลหิตสูง” ผลการศึกษาพบว่าเทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมส่งผลอย่างมีประสิทธิภาพ             

                                                 

 ๒๖ณิชากร รัตนนิชาญ, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาความเครียดด้วยกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”, 
วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๔, ๑๔๙ หน้า. 
 ๒๗มารศรี กลางประพันธ์, “การพัฒนาคุณธรรมด้านความอดทน (ขันติ) ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี”, วิทยำนิพนธ์วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), 
๒๕๔๘, ๓๒๐ หน้า. 
 ๒๘Jeffrey R. Kelly, “Mindfulness-based and Cognitive-behavior Therapy for Anger-
management : an Integrated Approach”. Dissertation Approval, Philadelphia College 
of Osteopathic Medicine. 
<http://digitalcommons.pcom.edu/psychology_dissertations (9 September 2016) 



๑๕ 

ในผู้ป่วยที่มีปัญหาความโกรธ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่า การควบคุมพฤติกรรมความโกรธต่อสิ่งเร้า
มีความสัมพันธ์กับการลดลงของความดันความดันโลหิต๒๙ 
 Richard Beck & Ephrem Fernandez ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบ าบัดความโกรธโดยการ
ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม” ผลการศึกษาพบว่า การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมส่งผล
อย่างมีนัยยะส าคัญต่อการลดลงของความโกรธในผู้ป่วย๓๐ 
 จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า ความโกรธเป็นปัญหาต่อตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
ก่อให้เกิดการท าร้ายทั้งตนเองและผู้ อ่ืนให้ได้รับความเสียหายซึ่งส่งผลโดยตรงต่อตนเองและน าไปสู่             
ปัญหาสังคม ปัญหาทางคุณธรรม ซึ่งเป็นปัญหาในการด าเนินชีวิต การบริหารจัดการความโกรธต้อง                
ท าเป็นกระบวนการโดยเริ่มต้นที่การควบคุมพฤติกรรมและความคิดด้วยสติ ขันติ เมตตา ประกอบด้วย
โยนิโสมนสิการ การควบคุมความคิดหรือการพัฒนาจิตนั้นเพ่ือให้จิตคุณภาพหรือมีคุณสมบัติที่ดี คือ            
เบา อ่อน ควรแก่การงานแล้วจึงปฏิบัติอบรมทางด้านสมถะและวิปัสสนาซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพจิตด้วยปัญญาขั้นสูงต่อไป 
 พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) แสดงเรื่องกระบวนการพัฒนาไว้ในหนังสือพุทธธรรม
โดยสรุปนั้นจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้จากผู้อ่ืนที่เป็นกัลยาณมิตร เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ และพระสงฆ์ 
เป็นต้น จึงเกิดความรู้ที่เรียกว่าปริยัติน าไปสู่การปฏิบัติจนช านาญแล้วจึงเข้าสู่ปฏิเวธหรืออาจกล่าวได้อีก
อย่างหนึ่งคือปัญญาทางพระพุทธศาสนานั้นมี ๓ ระดับ คือ ปัญญาที่เกิดจากการฟัง การอ่าน หรือการ
สนทนากับผู้รู้เรียกว่า สุตมยปัญญา และปัญญา ในขั้นต่อมา คือ ปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณา
ไตร่ตรองด้วยเหตุผลด้วยหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  เรียกว่า จินตามยปัญญา และปัญญาขั้น
สูงสุดซึ่งเกิดจากการน าปัญญาทั้ง ๒ ระดับแรกไปปฏิบัติจนท าให้รู้ชัด รู้แจ้ง รู้จริงและรู้ซึ้ง เพราะเกิด
จากการปฏิบัติด้วยตนเองเรียกว่า ภาวนามยปัญญา ในการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดปัญญาทั้ง ๓ ระดับ 
ดังกล่าวซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาตามพระสัทธรรม ๓ (หลักหรือแก่นของพุทธศาสนา) ซึ่งประกอบด้วย               
๑) ปริยัติสัทธรรม (สัทธรรม คือ ค าสั่งสอนอันจะต้อง เล่าเรียน ได้แก่ พุทธพจน์) ๒) ปฏิปัตติสัทธรรม 
(สัทธรรม คือ ปฏิปทาอันจะต้องปฏิบัติ ได้แก่ อัฏฐังคิกมรรค หรือไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา) 

                                                 

 ๒๙Karyne B. Wilner,  An Investigation of Anger-Management Techniques for 
Essential Hypertension Patients : A Case Study, Doctor of Psychology, (2004), Philadelphia 
College of Osteopathic Medicine. (439), 
<http://digitalcommons.pcom.edu/psychology_dissertations> (9 September 2016) 
 ๓๐Richard Beck & Ephrem Fernandez. 1998. Cognitive-Behavioral Therapy in 
the Treatment of Anger: A Meta-Analysis, Cognitive Therapy and Research 22: 63-74.  
<http://link.springer.com/article/10.1023/A:1018763902991> (9 September 2016) 

http://link.springer.com/article/10.1023/A:1018763902991


๑๖ 

และ ๓) ปฏิเวธสัทธรรม (สัทธรรม คือ ผลอันพึง เข้าถึงหรือบรรลุด้วยการปฏิบัติ ได้แก่ มรรค ผล 
นิพพาน)๓๑ ผู้วิจัยได้น าหลักการดังกล่าวข้างต้นมาสรุปเป็นกรอบในการวิจัยต่อไป 

 

๑.๗ สรุปกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 ในการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรม ผู้วิจัยได้สรุปกรอบแนวคิด
ในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 ๑.๗.๑ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรมนั้นแบ่งได้เป็น 
๓ ขั้น คือ ขั้นควบคุมด้วยหลักการของศีลขั้นบรรเทาด้วยหลักการของสมาธิขั้นก าจัดด้วยหลักการ             
ของปัญญา 
 ๑.๗.๒ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรมทางด้านหลักธรรมที่
เหมาะสมในการบริหารจัดการความโกรธ คือ สติ ขันต ิเมตตา ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ๓๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยำยควำม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๙๑๒-๙๑๔. 



๑๗ 

สรุปเป็นกรอบแนวคิดในกำรวิจัยได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๑.๒ แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 

 
๑.๘ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑.๘.๑ ท าให้ทราบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการความโกรธ 
 ๑.๘.๒ ท าให้ทราบหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการความโกรธ 
 ๑.๘.๓ ท าให้ได้รูปแบบบูรณาการการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรม 
 ๑.๘.๔ ท าให้ได้องค์ความรู้ว่าด้วย “รูปแบบการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรม”  
 ๑.๘.๕ ท าให้ได้แนวทางในการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรมและเป็นประโยชน์
ในการวิจัย 

 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร

ควำมโกรธ 
๑. แนวคิดด้านการควบคุมความโกรธ 
๒. แนวคิดด้านการบรรเทาความโกรธ 
๓. แนวคิดทางด้านการก าจัดความโกรธ 

พุทธธรรมในกำรบริหำรจัดกำร
ควำมโกรธ 

๑. สต ิ
๒. ขันต ิ

 ๓. เมตตา 

๑. ศึกษาเอกสารปฐมภูมิ 
๒. เสวนากลุ่ม (Focus 
Group)  
๓. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
๔. วิเคราะห์เนื้อหา 
๕. น าเสนอเชิงพรรณนา 
 

บูรณำกำรพุทธธรรมในกำร
บริหำรจัดกำรควำมโกรธ 
๑. การควบคุมความโกรธ 
๒. การบรรเทาความโกรธ 
๓. การก าจัดความโกรธ 
 

รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรควำม
โกรธตำมแนวพุทธธรรม 

 (Model) 

ผลกระทบ  
(Impact) 



๑๘ 

๑.๙ ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะที่ใชใ้นกำรวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยและเพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย 
ผู้วิจัยจึงได้ให้ค าจ ากัดความไว้ ดังนี้ 
 กำรบริหำรจัดกำร หมายถึง วิธีการจัดการ ๓ ขั้น คือ ขั้นควบคุมด้วยหลักการของศีล ขั้นบรรเทา
ด้วยหลักการของสมาธิและขัน้ก าจัดด้วยหลักการของปัญญา 
 ควำมโกรธ หมายถึง ธรรมชาติที่ให้ผลเป็นทุกข์ 
 กำรบริหำรจัดกำรควำมโกรธตำมแนวพุทธธรรม หมายถึง การน าหลักพุทธธรรม ได้แก่      
สติ ขันต ิเมตตา ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการบูรณาการการบริหารจัดการได้เป็น ๓ ขั้น คือ  
 ขั้นควบคุม ได้แก่ การควบคุมความโกรธที่แสดงออกทางพฤติกรรมด้วยหลักการของศีล 
 ขั้นบรรเทา ได้แก่ การบรรเทาความโกรธที่คุกรุ่นอยู่ในจิตใจด้วยหลักการของสมาธิ 
 ขัน้ก าจัด ได้แก่ การก าจัดความโกรธที่ยังหลงเหลืออยู่ในจิตใจด้วยหลักการของปัญญา 



 

 
 

บทท่ี ๒ 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความโกรธ 

 
 ความโกรธนั้นเป็นสภาวะทางอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน สภาวะโกรธมีทั้งที่เป็นปกติและ
ที่ก่อให้เกิดปัญหา ซึ่งจะแสดงออกด้วยการเก็บกดแล้วเกิดการเจ็บป่วยทางกาย  หรือแสดงออก                   
ด้วยพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหรือการกระท าที่รุนแรงบางครั้งความโกรธที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงชั่วครู่ ไม่รุนแรง  
แต่ในบางครั้งความโกรธอาจคงอยู่อย่างยาวนานและรุนแรงซึ่งเป็นผลร้ายมาก  ความโกรธนั้นเป็น
อันตรายต่อผู้โกรธเองเป็นอันตรายต่อผู้อ่ืนและเป็นอันตรายต่อทั้งสองฝ่าย ความโกรธยังเป็นสาเหตุหนึ่งของ
การก่อการร้าย และการก่อสงคราม ความโกรธมิใช่เป็นเพียงการตอบสนองต่อสถานการณ์เท่านั้นแต่เป็นการ
กระท าโดยสมัครใจ ซึ่งหมายถึงคนเราเลือกเองที่จะโกรธ ดังนั้น คนโกรธต้องรับผิดชอบต่อความโกรธของตนเอง                  
ความโกรธเป็นประสบการณ์ทางอารมณ์แรกเริ่มของมนุษย์ แต่เป็นอารมณ์สุดท้ายที่มนุษย์จะควบคุมได้              
“การรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม เป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ต้องได้รับการฝึกฝน” 
 ดังนั้น เพ่ือความเข้าใจในกรอบของบทที่ ๒ ผู้วิจัยจะได้ศึกษาความโกรธที่ปรากฏในบริบททั่วไป            
และความโกรธที่ปรากฏคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมปีระเด็นในการศึกษาดังต่อไปนี้ 
  

๒.๑ ความโกรธในบริบททั่วไป 
 ๒.๑.๑ ความหมายของความโกรธ 
 ก. ความหมายของความโกรธ 
 กรมสุขภาพจิต กระทรงสาธารณสุข ได้ให้ความหมายของความโกรธไว้ว่า เป็นประสบการณ์ที่มีผล
ต่อสรีระวิทยา อารมณ์ สติปัญญา สังคมและจิตวิญญาณ อาจจะตอบสนองตามธรรมชาติจากความรู้สึกต่อ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นพบได้ตั้งแต่เด็กจนถึงตายเกิดได้ทุกขณะและแตกต่างจากความรุนแรง๑ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของความโกรธว่า ขุ่นเคืองใจอย่างแรง ,               
ไม่พอใจอย่างรุนแรง๒ 

                                                 

 ๑กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, “ความโกรธ”, ๒ มีนาคม ๒๕๕๙,  
<htt://www.bangkok. mentalhealth.com.> (2 March 2016) 
 ๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร :              
ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้น จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๔), หน้า ๑๕๙. 



๒๐ 

 พจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์ ให้ความหมายของความโกรธว่า ความโกรธ, เคือง, ขุ่นเคือง๓ 
 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ให้ความหมายไว้ดังนี้ โทสะ (บาลี: dosa; สันสกฤต: Dvesha) 
แปลว่า ความโกรธ ความขัดเคือง ความไม่พอใจเป็นกิเลสอย่างหนึ่งในบรรดากิเลสใหญ่ทั้ง ๓ อย่าง คือ 
โลภะ โทสะ โมหะ๔ 
 ท่านดาไลลามะ องค์ที่ ๑๔ พระนามว่า เทนสิน เกียมโช (Tenzin Gyatso) ได้สอนไว้ว่า 
อารมณ์ทางลบหรืออารมณ์ที่คอยบีบคั้นให้เราเป็นทุกข์นั้นมีอยู่มากมายหลายชนิด...ความเกลียดและ
ความโกรธเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุด เพราะเป็นอุปสรรคใหญ่ที่คอยกั้นขวางการพัฒนาความเมตตากรุณาและ
การท าประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืน นอกจากนั้นอารมณ์นี้ยังท าลายคุณธรรมและความสงบสุขของจิตใจอีกด้วย๕ 
 รองศาสตราจารย์กนกรัตน์ สุขะตุงคะ กล่าวถึงธรรมชาติของความโกรธ เป็นภาวะอารมณ์ที่มี
ความเข้มข้นแตกต่างกันตั้งแต่โกรธน้อย ๆ แค่มีความหงุดหงิดจนถึงรุนแรงมากถึงเถื่อนตรงกันข้ามใน
กรณีที่มีนิสัยเก็บกดมากเกินไป ความโกรธที่สะสมอยู่อาจเปลี่ยนเป็นความเศร้าล้าหมดเรี่ยวแรงและ
แยกตัวได๖้  
 นายแพทย์ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า อารมณ์โกรธมักเกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกว่า
ต้องเป็นฝ่าย “ถูกกระท า” เช่น ถูกต าหนิ ถูกนินทา...เป็นต้น ด้านของ “ความเครียด” ที่ตามมาหลัง 
จากอารมณ์โกธรเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลเมื่อต้องพบเจอกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ไม่พอใจหรือ             
สิ่งที่คุกคามกดดันกับชีวิตความเป็นอยู่ของเรา ก็จะส่งผลเสียต่อร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมของคนเราได้๗ 
 นายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์ ให้ความเห็นว่า ความคิดโกรธ (คิดไม่ชอบมาก หรือไม่ถูกใจมาก 
หรือไม่พอใจมาก) เป็นความคิดไม่ดี เพราะท าให้เกิดการบีบคั้นจิตใจของคนที่คิดจนถึงขั้นลงมือท า               
การเบียดเบียนตนเอง และหรือผู้อ่ืน เพ่ือให้ได้มาหรือเป็นไปตามความคิดโกรธ๘ 

                                                 

 ๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ : ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, 
(กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๕๓), หน้า ๒๙. 
 ๔วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙, 
<http://th.wikipedia.org/wiki/> (15 March 2016) 
 ๕บุญมี พวงเพชร, Happy Life: พลังค าสอนของ ดาไลลามะ เพื่อความสุขของชีวิตอย่างแท้จริง, 
พิมพ์ครั้งที่ ๑, (นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, ๒๕๕๖), หน้า ๑๐๐–๑๐๑. 
 ๖รศ.กนกรัตน์ สุขะตุงคะ, ประมวลความรู้ทางจิตวิทยาคลินิก, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : 
นีโอดิจิตอล, ๒๕๕๖), หน้า ๒๔๖-๒๕๖. 
 ๗<http://www.oknation.net/blog/loongjame/๒๐๑๐/๐๙/๐๗/entry-๙> (6 March 2016) 
 ๘นพ. เอกชัย จุละจาริตต์, วิธีบริหารความคิดให้ คิดดี ท าดี เพื่อสนองพระราชด ารัส, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, 
(กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., ๒๕๕๓), หน้า ๖๐. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://www.oknation.net/blog/loongjame/2010/09/07/entry-9


๒๑ 

 นายแพทย์สมบัติ ศาสตร์รุ่งภัค จิตแพทย์โรงพยาบาลมนารมย์ ให้ความเห็นว่าเมื่อเราอยู่ใน
อารมณ์โกรธ ความโกรธจะก่อให้เกิดอาการใบหน้าร้อนแดง มือสั่น ตัวสั่น หัวใจเต้นแรงและเร็วรวมทั้ง
ก่อให้เกิดความรู้สึกขัดเคืองในใจ ความรู้สึกอยากโต้ตอบผู้ที่ท าให้เราโกรธ ทั้งนี้ต้องท าความรู้จักประเภท
ของความทุกข์ทางใจ เช่น รู้จักสภาวะอารมณ์ที่ท าให้เกิดความทุกข์ใจ ความโกรธ ความเศร้า ความเบื่อ 
ความท้อแท้ ความผิดหวัง ความไม่สมหวัง รู้จักสภาวะทางความคิดที่ท าให้เกิดความทุกข์ใจ ความคิดอาฆาต
พยาบาท มองสถานการณ์ต่าง ๆ ในแง่ร้าย๙ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ กาญจนวงศ์ และรองรองศาสตราจารย์ ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์             
ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความเครียด สุขภาพ และความเจ็บป่วย : แนวคิดและการศึกษาในประเทศไทย” 
พบว่า อารมณ์ความรู้สึกที่แสดงว่าเครียด ได้แก่ โกรธ กลัว ไม่สบายใจ เบื่อ และกังวล๑๐ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภวัลย์ กัมพลาศิริ ได้ให้ความหมายโดยสรุป ดังนี้ 
 ความโกรธ (Anger) เป็นอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนได้เป็นปกติ ถ้าบุคคลควบคุมได้และแสดงออกมาอย่าง
เหมาะสมจะเป็นผลดีต่อการแก้ปัญหาการตัดสินใจและเป็นพลังผลักดันในการด าเนินชีวิต แต่ความโกรธ
จะเป็นภาวะที่ก่อให้เกิดปัญหา ก็ต่อเมื่อบุคคลเก็บกดมันไว้ไม่แสดงออกมาตรง ๆ แล้วเกิดการเจ็บป่วยทางกาย 
หรือแสดงออกมาด้วยพฤติกรรมที่ก้าวร้าว (Aggression) และการกระท าท่ีรุนแรง (Violence)๑๑ 
 สปีลเบอเกอร์ (Spielberger) ได้ให้ความหมายของความโกรธไว้ว่า เป็นสภาพอารมณ์ที่เกิดขึ้น
เพ่ือตอบสนองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่พึงประสงค์ในขณะนั้นทันที (Sate Anger) และยังเป็นลักษณะ
นิสัยที่ติดตัวบุคคล (Trait Anger)๑๒ 
 จากสาระส าคัญดังกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ความโกรธ หมายถึง นิสัยที่ติดตัวบุคคลเป็นสภาพ
อารมณ์ทางลบที่ตอบสนองสถานการณ์ที่ไม่ชอบใจเป็นภาวะอารมณ์ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันตั้งแต่
โกรธน้อย ๆ แค่มีความหงุดหงิด, ขุ่นเคืองใจ, เมื่ออารมณ์มีความรุนแรงขึ้นกลายเป็นความโกรธ                

                                                 

 ๙นพ.สมบัติ ศาสตร์รุ่งภัค, “รู้เท่าทันความทุกข์ สุขได้ทุกวัน”, ๔ เมษายน ๒๕๕๙, 
<http://www.thaihealth.or.th/Content/8918.html> (4 April 2016) 
 ๑๐รศ.ดร.สุรีย์ กาญจนวงศ์, จิตวิทยาสุขภาพ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, (นครปฐม : โรงพิมพ์มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย), หน้า ๕๔.  
 ๑๑รศ.นภวัลย์ กัมพลาศิริ, เอกสารประกอบการสอนวิชาพยาบาล, วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙, 
<http://nurse.ssru.ac.th/index.php/th/teacher-personnel/teacher.html?view=teacher> 
(15 March 2016)  
 ๑๒Spielberger, C.D., State-Trait Anger Expression Inventory, Research Edition : 
Professional Manual. Odssa, (Florida : Psychological Assessment Resources, 1988), p. 510. 

http://www.thaihealth.or.th/Content/8918.html
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ความโกรธที่สะสมภายในเปลี่ยนเป็นความเศร้า ความเบื่อ ความท้อแท้ ความผิดหวัง ท าลายคุณธรรมและความ
สงบสุขของจิตใจอยากโต้ตอบผู้ที่ท าให้เราโกรธก่อให้เกิดความพยาบาท ความเครียด ความวิตกกังวล 
ความโกรธที่แสดงออกภายนอกเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง  
 ข. แนวคิดเกี่ยวกับความโกรธ  
 สปิลเบอร์เกอร์ (Spielberger) อ้างในคาสสินนอฟ (Kassinove) ได้กล่าวถึงการศึกษาแนวคิด
การเกิดความโกรธของสปิลเบอร์เกอร์ไว้ ๓ แนวคดิ ดังนี้ 
 ๑. แนวคิดเกี่ยวกับขอบเขตของระบบการตอบสนองต่อความโกรธ ประกอบด้วยประสบการณ์เดิม
ของมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ การใช้เหตุผล อารมณ์ และความทรงจ า ท าให้เห็นเป็นลักษณะ
ของการกระท าหรือค าพูด ซึ่งมีความเฉพาะของแต่ละบุคคล 
 ๒. แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่สร้างขึ้นในมโนส านึก จะมีขอบเขตเกี่ยวกับความโน้มเอียงทางอารมณ์
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปบุคคลอาจมีแนวโน้มในการใช้ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมที่ดี
หรือไม่ดีในช่วงเวลาสั้น ๆ กับสถานการณ์ในขณะนั้น 
 ๓. แนวคิดปฏิกิริยาการตอบสนอง โดยพิจารณาแต่ละสถานการณ์หรือข้อจ ากัดของสภาพแวดล้อม 
ความสัมพันธ์ของเงื่อนไขกับสถานการณ์ท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะ๑๓  
 แนวคิดด้านจิตวิเคราะห์  
 กุญชรี ค้าขาย ได้กล่าวถึงแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับอารมณ์โกรธ ดังนี้  
 ความโกรธเรื้อรังอาจย้อนกลับไปได้ถึงประสบการณ์ในวัยเด็ก ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ 
อธิบายว่า ความโกรธเกี่ยวข้องกับอิด ซึ่งเป็นแหล่งของความก้าวร้าว ขณะที่อีโก้ซึ่งเป็นอ านาจฝ่ายสูง
ของมนุษย์นั้นไม่อาจพัฒนาขึ้นมารับมือกับอิดได้อย่างเพียงพอ เพราะขาดการอบรมเลี้ยงดูที่ถูกต้องใน
กรณีเช่นนี้ อิดจะมีอิทธิพลเหนือบุคลิกภาพของมนุษย์และพร้อมที่จะแสดงออก นักจิตวิเคราะห์จะมอง
คนที่โกรธเรื้อรังว่าเป็นคนที่พัฒนาการทางอารมณ์ถูกสกัด ซึ่งก็สอดคล้องกับกับการรับรู้ของคนทั่วไปที่
เห็นว่าคนพวกนี้มีลักษณะเป็นเด็กกว่าอายุ ฮอร์นาย (Horney) นักจิตวิเคราะห์ท่านหนึ่งอธิบายว่าผู้ที่มี
อาการโกรธเรื้อรังอาจจะไม่ได้รับการตอบสนองทางอารมณ์อย่างเพียงพอ เมื่ออยู่ในวัยเด็กเล็กและวัย
ทารกท าให้เกิดความวิตกกังวลและรู้สึกว่าโลกเป็นสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยแต่ก็ไม่อาจแสดงออกมาเป็น
ถ้อยค าได้ ดังนั้น ฮอร์นาย (Horney) จึงมองว่าแท้จริงแล้วการโกรธเรื้อรังเป็นกลไกการปรับตัวที่บุคคล
ใช้กับความไม่ม่ันคงทางอารมณ๑์๔ 

                                                 

 ๑๓Kassinove, H., Anger Disorder: Fefinition, Diagnosis, and Treatment, (Washinton, 
DC: Braun-Brumfielf, 1995), pp. 29-30. 
 ๑๔กุญชรี ค้าขาย, จิตวิทยาแนะแนวเด็กวัยรุ่น, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 
๒๕๔๒), หน้า ๑๐๖-๑๐๗. 
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 แนวคิดของจิตวิทยาพัฒนาการ  
 นักจิตวิทยาพัฒนาการสนใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความโกรธ  คือ ความก้าวร้าว จากการศึกษา
ระยะยาวของนักจิตวิทยาพัฒนาการแสดงให้เห็นว่า ความก้าวร้าวเป็นลักษณะที่เริ่มมาตั้งแต่เกิด            
โดยสังเกตว่าทารกบางคนมีแนวโน้มที่จะก้าวร้าวมากกว่าทารกบางคนและเป็นลักษณะที่ติดตัวไปจนโต  
ผลการศึกษานี้น ามาอธิบายได้ว่าเมื่อ ความก้าวร้าวที่เป็นลักษณะประจ าตัวนั้นได้สัมพันธ์เข้ากับเหตุอ่ืน ๆ 
ก็สามารถก่อให้เกิดความโกรธเรื้อรังข้ึนได้  
 แอนเดอสัน (Anderson) สรุปพัฒนาการขั้นต่าง ๆ ของมนุษย์ที่จะเกิดจากการรับรู้เกี่ยวกับ
ความโกรธ ตลอดจนการตอบสนองต่อความโกรธตามขั้นพัฒนาการต่าง ๆ ดังนี้  
 วัยทารกจะเกิดความโกรธจากประสบการณ์เกี่ยวกับความไม่สบายทางกายหรือความเจ็บป่วย   
การตอบสนองต่อความโกรธจะเป็นไปอย่างสุ่มๆ โดยไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะตอบโต้ต่อที่มาของความโกรธ 
เช่น การฟาดแขนขา กับเบาะ การงอหลัง การถีบตัวออกจากผู้ใหญ่ เป็นต้น  
 วัยเด็ก เมื่อเด็กมีความมุ่งมั่นอยู่กับความตั้งใจบางอย่าง เขาจะแสดงพฤติกรรมเพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายนั้น ถ้าไม่ส าเร็จจะเกิดความคับข้องใจและน าไปสู่ความโกรธระบบสังคมสอนให้เด็กมี
พฤติกรรมก้าวร้าวทันทีที่เกิดความคับข้องใจ ซึ่งอาจจะแสดงออกภายในหรือภายนอกต่อที่มาของความ
คับข้องใจ หรือการทดแทน (Displace) ความคับข้องใจไปยังสิ่งของหรือบุคคลอ่ืน อันเป็นการแสดง
ความก้าวร้าวทางอ้อม เช่น การขาดโรงเรียน อุบัติเหตุ และความป่าเถื่อนต่าง ๆ การทดแทนความโกรธ 
อาจจะมีลักษณะไม่ก้าวร้าวก็ได้  
 วัยรุ่น จะมีสาเหตุและการตอบสนองใหม่ ๆ ต่อความโกรธ เขาจะโกรธเมื่อรู้สึกว่าถูกท าลาย
ความนับถือ หรือความภาคภูมิใจในตนเอง (Self - Esteem) เช่น การถูกเยาะเย้ยถากถาง ถูกล้อเลียน 
ถูกปฏิเสธจากผู้อ่ืน ส่วนการตอบสนองนั้น ในช่วงวัยรุ่นหรือหลังวัยรุ่น การตอบสนองต่อความโกรธจะ
เป็นการตอบสนองด้วยค าพูด๑๕  
 สรุปว่า ความโกรธแนวจิตวิทยาพัฒนาการเป็นสภาพอารมณ์ที่พัฒนาตามวัยระบบสังคมมีส่วน
ในการสร้างพฤติกรรม การแสดงความโกรธ หรือการทดแทน (Displace) ความโกรธ อาจจะมีลักษณะ
ก้าวร้าวหรือไม่ก้าวร้าวก็ได้ 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning Theory) ซ่ึงเป็น
ทฤษฎีของศาสตราจารย์แบนดูราแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

                                                 

 ๑๕Anderson, Norman; Berkowitz, Leonard., Cognitive Theories in Social Psychology: 
Papers from the Advances in Experimental Social Psychology, Boston : Academic Press, 
(Psychological Review, 1978), p. 249. 
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 แบนดูรา (Bandura) ได้อธิบายทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมว่าเด็กและวัยรุ่นเรียนรู้การท า
พฤติกรรมส่วนใหญ่มาจากตัวแบบ (Model) ซึ่งรวมถึงตัวแบบที่เป็นมนุษย์จริง ๆ ตัวแบบจากภาพยนตร์ 
โทรทัศน์และตัวแบบจากค าบอกเล่า หนังสือ การเรียนรู้โดยการ ประกอบด้วย ๒ ขั้น คือ ขั้นการรับมา
ซึ่งการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางพุทธิปัญญาและขั้นการกระท าตัวแบบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
บุคคลมีทั้งตัวแบบในชีวิตจริงและตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์ แบนดูราสรุปว่า การเรียนรู้โดยการสังเกตเป็น
กระบวนการทางการรู้คิด หรือพุทธิปัญญา (Cognitive Processes)๑๖  
 สรุปแนวคิดของแบนดูรา ความโกรธของเด็กเกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลใกล้ชิด 
 เบอร์นีย์ และครอมเรย์๑๗ (Burney; & Kromray) ได้อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีของความโกรธว่า 
แบ่งได้เป็น ๒ ทฤษฎี คือ  
 ๑. ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดมีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาวิธีการประเมินค่าประสบการณ์เกี่ยวกับความ
โกรธที่มีอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งรูลและเนสเดล กล่าวว่าความโกรธเกิดขึ้นจากกระบวนการคิดเฉพาะ
บุคคลที่ได้รับการกระตุ้นในทางล และอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวต่อไปได้ 
 ๒. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม มุ่งที่จะศึกษาประสบการณ์ของความโกรธว่าเกิดขึ้นในขณะใด
ความโกรธอาจแสดงออกได้ทั้งภายในและภายนอก  โดยที่ความก้าวร้าวและความรุนแรงจัดเป็น
พฤติกรรมของความโกรธที่แสดงออกมาภายนอกและความวิตกกังวลจัดเป็นพฤติกรรมของความโกรธ            
ที่อยู่ภายใน  
 ส่วนทางด้านร่างกายนั้นการตอบสนองความโกรธมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการหายใจ หากบุคคลเกิด
ความโกรธจะท าให้อัตราการเต้นของหัวใจเพ่ิมขึ้นการหายใจติดขัดเหงื่อออกและความวิตกกังวลจัดเป็น
พฤติกรรมของความโกรธซึ่งน ามาสู่ความก้าวร้าวได้ จากแนวคิดของ เบอร์นีย์ และครอมเรย์ สามารถ
แบ่งประเภทของความโกรธออกเป็น ๓ ด้าน คือ  
 ๑) การใช้ความโกรธเป็นเครื่องมือ หมายถึง ความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้น เมื่อบุคคลเผชิญกับ
สถานการณ์ที่ท าให้เกิดความโกรธ โดยแสดงออกทางด้านความคิดในการวางแผน การวางเป้าหมายและ               
การพยายามท าตามแผนการที่วางไว้และใช้ความโกรธในการตอบโต้สิ่งที่ท าให้โกรธทั้งบุคคล สิ่งของและ
สถานที่ ได้แก่ การวางแผนท าร้ายกับผู้ที่ท าให้โกรธ วางแผนท าลายสิ่งของของผู้ที่ท าให้โกรธพยายามคิด
วางแผนท าให้ผู้อ่ืนบาดเจ็บตามแผนการที่วางไว้  

                                                 

 ๑๖Bandura, Albert, Principle of Behavior Modification, (New York: Holt, Rinehart 
and Winston, 1997), p. 9-10. 
 ๑๗Burney, Deanna Mckinine; & Kromrey, Jeffre, (citing Rule ;& Nesdale, 1985), Initial 
Development and Score Validation of the Adolescent Anger Rating Scale, (Educationl 
and Psychological Measurement: 2001, June). 6 (3), pp. 446-460. 



๒๕ 

 ๒) การมีปฏิกิริยาโต้ตอบความโกรธ หมายถึง กิริยาอาการที่แสดงออก เพ่ือเป็นการโต้ตอบหรือ
ตอบสนองอย่างฉับพลัน เมื่อบุคคลเผชิญกับสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความโกรธ โดยแสดงพฤติกรรม
ออกมา ได้แก่ การพูดจาหยาบคาย ตะโกนเสียงดัง การแสดงท่าทางหงุดหงิด หน้าบึ้งตึง การใช้ก าลังท า
ร้ายตนเองหรือบุคคลอื่นการท าลายสิ่งของ 
 ๓) การควบคุมความโกรธ หมายถึง ความพยายามที่จะควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมที่จะ
แสดงออก เมื่อบุคคลเกิดความโกรธ ได้แก่ การระงับอารมณ์ การแสดงความคิดความรู้สึกที่มีต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยถ้อยค าและกิริยาท่าทางที่เป็นปกติ การคิดหาสาเหตุของความโกรธและหา
แนวทางในการยุติที่เหมาะสม 
 สรุปว่า ความโกรธเกิดขึ้นจากกระบวนการคิดเฉพาะบุคคล เป็นสภาวะอารมณ์ที่ เกิดขึ้น               
โดยฉับพลันในช่วงเวลาสั้น ๆ เป็นสภาพอารมณ์ที่พัฒนาตามวัย ระบบสังคมมีส่วนในการสร้างพฤติกรรม 
ซึ่งอาจจะแสดงออกภายในหรือภายนอกต่อความโกรธ หรือการทดแทน (Displace) ความโกรธอาจจะมี
ลักษณะก้าวร้าวหรือไม่ก้าวร้าวก็ได้ โดยมีองค์ประกอบ คือ เหตุการณ์ที่จุดชนวน ลักษณะนิสัยเฉพาะ
ของบุคคล และการประเมินสถานการณ์ของบุคคล ซึ่งพฤติกรรมของความโกรธที่แสดงออกมาภายนอก 
ได้แก่ ความก้าวร้าวและความรุนแรง พฤติกรรมของความโกรธที่อยู่ภายใน  ได้แก่ ความเครียด ความ
วิตกกังวล ความอาฆาตพยาบาท 
 ๒.๑.๒ ลักษณะของความโกรธ 
 ทฤษฎีสภาวะ-คุณลักษณะของความโกรธ (State-Trait Anger Theory) 
 สปีลเบอร์เกอร์ และคณะ (Spielberger and others) ได้อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีสภาวะ
คุณลักษณะของความโกรธ (State-Trait Anger Theory) ไว้ดังนี้ 
 ๑. สภาวะของความโกรธ (State anger) เป็นสภาวะทางอารมณ์ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละ
บุคคลเป็นประสบการณ์ที่ต่อเนื่องจากหน่วยเล็กไปจนถึงหน่วยใหญ่หรือเริ่มจากไม่มี ความโกรธ                 
มีความโกรธพอประมาณ จนกระทั่งมีอารมณ์โกรธเมื่อถูกรบกวน มีความคับข้องใจ มีอารมณ์ขุ่นข้องมากขึ้น 
และเริ่มสะสมเป็นความโกรธสูงสุดไม่สามารถระงับความโกรธไว้ได้ ทางด้านสรีรวิทยาสภาวะความโกรธ
เริ่มขึ้นจากการไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ต่อจากนั้นระบบประสาทอัตโนมัติจะได้รับการ
กระตุ้นท าให้เกิดภาวะตึงเครียดเริ่มปรากฏที่ใบหน้าและกล้ามเนื้อกระตุก จนกระทั่งความสามารถใน
การควบคุมตนเองลดลง หรืออาจกล่าวได้ว่า สภาวะของความโกรธเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน 
เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความโกรธสามารถแสดงความรุนแรงได้หลายลักษณะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงของอารมณ์ในช่วงเวลาสั้น ๆ ในทางด้านร่างกายนั้นการตอบสนองที่เกิดจากความโกรธนั้น
เกี่ยวข้องกับระบบการหายใจ เมื่อบุคคลเกิดความโกรธก็จะท าให้การเต้นของหัวใจเพ่ิมขึ้นการหายใจ
ติดขัดเหงื่อออกได้ 



๒๖ 

 ๒. คุณลักษณะของความโกรธ (Trait anger) เป็นมิติของความโกรธที่มีความมั่นคงในลักษณะ
บุคลิกภาพของบุคคลมีแนวโน้มมาจากประสบการณ์ของสภาวะความโกรธ  กล่าวคือเป็นสภาวะของ
ความโกรธที่สะสมมาผู้ที่มีลักษณะความโกรธสูงสุด คือ ผู้ที่มีนิสัยและมีสภาวะความโกรธสูงนั่นเอง๑๘  
 สรุปจากทฤษฏีของ สปีลเบอร์เกอณ์และคณะได้ว่า ด้านจิตใจเป็นการพัฒนาของอารมณ์ความ
โกรธโดยมีล าดับจากไม่มีความโกรธ ต่อเมื่อมีปัจจัยมากระตุ้นท าให้เกิดอารมณ์โกรธ และสะสมอารมณ์
โกรธจนไม่สามารถระงับได้ ในด้านร่างกายมีการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทางเนื่องจากระบบประสาท
อัตโนมัติ โดยการแสดงออกทางอารมณ์และทางกายจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล แม้ว่าจะอยู่ใน
สถานการณ์เดียวกัน 
 รองศาสตราจารย์นภวัลย์ กัมพลาศิริ ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของผู้ที่มีอารมณ์โกรธโดยมี
องค์ประกอบ ๕ มิติ (The Five Dimensions of the Person) ได้แก่ 
 มิติทางด้านร่างกาย (Physical dimension) ปฏิกิริยาทางร่างกายจากอารมณ์โกรธ เป็นผลจาก
การท างานของระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system) ต่อการการหลั่งสาร epinephrine  
 มิติทางด้านอารมณ์ (Emotional dimension) เป็นการแสดงออกของอารมณ์โกรธ ได้แก่ การท าร้าย 
(Assault) แสดงความไม่เป็นมิตรอย่างแอบแฝง (Indirect Hostile) หงุดหงิด (Irritability) ต่อต้าน (Negativism) 
ความแค้นใจ (Resentment) ความสงสัยระแวงแคลงใจ (Suspicion) การพูดที่ไม่เป็นมิตร (Verbal Hostile) 
และความรู้สึกผิด (Guilt)  
 มิติทางด้านสติปัญญา (Intellectual dimension) ความโกรธจะมีผลต่อความคิด การรับรู้ 
ความจ า สมาธิ การการตัดสินใจ เช่น คิดในเรื่องที่โกรธซ้ า  ๆ ตีความหมายของข้อมูลผิดไป การรับรู้
ผิดพลาด ความจ าบกพร่อง ขาดสมาธิ และการตัดสินใจไม่เหมาะสม 
 มิติทางด้านสังคม (Social dimension) เมื่อบุคคลมีอารมณ์โกรธ พฤติกรรมทางสังคมที่ไม่
เหมาะสมของเขาจะแสดงออกมาได้ ๒ รูปแบบ คือ การยอมนิ่งเฉย (Passive responses) หรือก้าวร้าว 
(Aggressive responses) และมิติทางด้านจิตวิญาณ (Spiritual dimension) ความเชื่อเกี่ยวกับความ
โกรธจะเป็นส่วนหนึ่งในปรัชญาชีวิตและจิตวิญาณของบุคคล๑๙  

                                                 

 ๑๘Spielberger, C.D., Krasner, S.S.; & Solomon, E.P. The experience, expression, and 
control of anger. In M.P. Janisse (Ed.), Health psychology : Individual differences and 
stress. (New York : Springer Verlaq Publisher, 1988), p. 108. 
 ๑๙รศ.นภวัลย์ กัมพลาศิริ, “เอกสารประกอบการสอนวิชาพยาบาล”, วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙, 
<http://nurse.ssru.ac.th/index.php/th/teacher-personnel/teacher.html?view=teacher> 
(15 March 2016) 
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 อัจฉรา สกุนตนิยม กล่าวว่า ความโกรธ เป็นลักษณะของความรู้สึกหรือแรงผลักดันภายในที่
กระตุ้นให้คนเราแสดงพฤติกรรมออกมาได้หลาย ๆ อย่าง ซึ่งความโกรธเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่เราต้องการหรือ
คาดหวังไว้ล้มเหลวลงไปเกิดความรู้สึกผิดหวังรู้สึกไม่มีความมั่นคงแน่นอน ความเชื่อมั่นในตนเองและ
การช่วยเหลือตนเองได้ลดน้อยลง๒๐  
 สรุปความโกรธเป็นลักษณะของความรู้สึกของอารมณ์ เมื่อได้รับการกระตุ้นจากสิ่งที่ไม่ต้องการ 
อารมณ์โกรธจะสะสมเพ่ิมขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้ โดยมีองค์ประกอบด้านร่างกาย อารมณ์ ความคิด 
ความเชื่อท าให้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวหรือไม่แสดงออกแต่เก็บกดอยู่ภายในเป็นความเครียดความวิตกกังวล  
 ๒.๑.๓ สาเหตุของความโกรธ 
 ความโกรธโดยทั่วไปแล้วเกิดจากถูกขัดใจ ถูกคุกคาม หรือถูกรังแกจากผู้อ่ืนด้วยค าพูดหรือ             
การกระท า ผิดหวังในตัวคนหรือไม่สมหวังในสิ่งที่มุ่งหมายไว้อยู่ในสภาวะกดดันหรือมีความหงุดหงิด           
ในสภาพแวดล้อมรอบตัวมาก ๆ เช่น รถติด ถูกบังคับจิตใจ ไม่สามารถท าสิ่งใด ๆ ตามความต้องการของ
ตนเองได้ ดังนั้น สาเหตุของความโกรธจึงมาจากสาเหตุภายในได้แก่จิตใจของผู้โกรธ และสาเหตุ
ภายนอก ได้แก่ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบแล้วท าให้รู้สึกโกรธ 
 ส าหรับสาเหตุของการท าให้เกิดความโกรธทางด้านจิตวิทยานั้นตามทรรศนะของนักจิตวิทยาได้
กล่าวถึงสาเหตุของความโกรธในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 กนกรัตน์ สุขะตุงคะ กล่าวว่าสาเหตุอาจเกิดได้จากทั้งภายในและภายนอกตัว เช่น ความห่วงใย 
กังวลหรือวิตกกังวลกับปัญหาส่วนตัวบางอย่างหรือการพบกับเหตุการณ์ที่กระตุ้นความทรงจ าเก่า ๆ              
ที่เจ็บปวด รวมทั้งความรู้สึกว่าถูกบีบให้จนมุมหรือไม่ได้รับความยุติธรรม 
 พันธุกรรม เป็นปัจจัยอันหนึ่ง คนที่มีความอดทนต่อความคับข้องใจได้น้อยมักเป็นคนโกรธง่าย    
การเลียนแบบบุคคลส าคัญหรือผู้ที่ใกล้ชิดก็มีผล ซึ่งปฏิกิริยาของความรู้สึกโกรธจะมากน้อยเท่าใดก็ขึ้นอยู่ 
กับความสามารถที่จะปรับตัวและการมีที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยดูแลหรือไม่อย่างไรสิ่งแวดล้อมก็มีความส าคัญ 

อิทธิพลจากสังคมวัฒนธรรม ค่านิยมของแต่ละสังคมเป็นตัวก าหนดการแสดงออกด้วยเช่นกัน๒๑ 
 การขาดความอดทนเป็นสาเหตุของความโกรธ อาจเกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
หรือทั้งปัจจัยภายในและภายนอก 
 
 

                                                 

 ๒๐อัจฉรา สกุนตนิยม, บทความเรื่อง “มารู้จักความโกรธกันเถอะ”, วารสารหมออนามัย, มกราคม – 
กุมภาพันธ์, (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๕) หน้า ๓๖. 
 ๒๑รศ.กนกรัตน์ สุขะตุงคะ, “การเยียวยาความโกรธ”, ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙,  
<http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=870> (12 March 2016) 

http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=870
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 นภวัลย์ กัมพลาศิริ กล่าวถึงสาเหตุของผู้ที่มีภาวะโกรธไว้ดังนี้  
 ๑. ปัจจัยทางชีววิทยา (Biological factors) ซึ่งประกอบด้วยพันธุกรรม (Genetic) ความผิดปกติ
ทางประสาทวิทยา (Neurological disorders) และสารสื่อประสาท (Neurotransmitters) 
 ๒. ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (Psychological factors) ได้แก่ความขัดแย้งระหว่างความต้องการ
ทางเพศ (sexual needs) และมาตรฐานทางสังคม (societal norm) นอกจากนี้ในด้านพฤติกรรม               
ยังมองในด้านของภัยคุกคามอาจเป็นได้ทั้งทางร่างกาย หรือการคุกคามทางคุณค่า จริยธรรม หรือการรักษา
กฎเกณฑก์็จะน าไปสู่อารมณ์โกรธได้เช่นกัน 
 ๓. ปัจจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural factors) ท าให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบจาก
บุคคลแวดล้อม การไม่มีความผูกพันช่วยเหลือกันในระหว่างบุคคล ครอบครัวและสังคมวัฒนธรรม 
การศึกษาและสภาพเศรษฐกิจเหล่านี้ ล้วนเป็นสาเหตุของความโกรธได้ทั้งสิ้น๒๒ 
 สาเหตุของความโกรธเกิดจากปัจจัยทางชีววิทยา จิตวิทยา และสังคมวัฒนธรรม 
 วิจิตร อาวะกุล นักจิตวิทยากล่าวว่าอารมณ์ของความโกรธมาจากหลายสาเหตุ ดังนี้ 
 ๑. อาการหิวอาหาร เป็นสาเหตุให้เกิดความโกรธ แต่ไม่ใช่จะเกิดขึ้นกับทุกคนเสมอไปเพราะ
บางคนหิวอาหารเหมือนกันแต่ไม่โกรธ  
 ๒. ท างานเหนื่อยการท างานเหนื่อยแล้วโกรธ 
 ๓. อากาศร้อนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดความโกรธได้ เพราะอากาศร้อนท าให้จิตใจของคน
เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่าย เกิดอารมณ์หงุดหงิดบ่อย 
 ๔. ไม่ได้ดังใจต้องการคนใจร้อนบุคคลประเภทนี้จะเป็นบุคคลที่เกิดความโกรธง่ายจะคอยนาน
ไม่ไดร้อนานสักหน่อยก็ไม่ได้เพราะใจเขาร้อนมาก เมื่อรอไม่ได้หรือรอนานหน่อยถึงได้เขาก็โกรธเสียแล้ว 
 ๕. ความโกรธแค้น อาฆาต มีมูลเหตุจากความแค้นการจองเวรซึ่งกันและกัน 
 ๖. ความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เช่น เจ็บป่วย ก็เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความโกรธได้๒๓ 
 สรุปสาเหตุความโกรธเกิดจากความไม่อดทนต่อสภาพทางกาย และสภาพทางจิตขาดเมตตา
เนื่องจากความอาฆาตแค้น 

                                                 

 ๒๒รศ.นภวัลย์ กัมพลาศิริ, เอกสารประกอบการสอนวิชาพยาบาล, วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙, 
<http://nurse.ssru.ac.th/index.php/th/teacher-personnel/teacher.html?view=teacher> 
(15 March 2016)  
 ๒๓วิจิตร อาวะกุล, บุคคล เทคนิค การพัฒนา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.), หน้า ๖๗. 
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 ข. ประเด็นที่สอง เป็นทรรศนะของ ศิยะ ณัฐสวามี นักจิตวิทยาศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุปัจจัยที่
ท าให้เกิดความโกรธไว้โดยสรุปดังนี้ ความโกรธตามทรรศนะของท่านผู้นี้มีอยู่ ๓ สาเหตุด้วยกัน คือ 
 ๑. เหตุภายใน พอที่จะอธิบายโดยสังเขป คือ เริ่มแต่การยืดติดในตัวตนที่สมมติข้ึนในสังคม  
 ๒. เหตุภายนอก ในข้อนี้หมายถึงบุคคลอ่ืน สาเหตุที่ท าให้เกิดความโกรธเป็นเพราะรู้ไม่เท่าทัน
กับความเปลี่ยนแปลง เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์ย่อมอยากได้อะไรที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง              
พอเกิดความเปลี่ยนแปลงเข้าก็ท าใจไม่ได้ 
 ๓. เหตุในระหว่าง คือ กลไกความสัมพันธ์ระหว่างตัวคนและสิ่งแวดล้อม หรือบุคคลรอบข้าง             
ก็ก่อให้เกิดความโกรธได้๒๔ 
 สรุปการยึดติดในตัวตนที่สมมติขึ้นในสังคมการไม่ยอมรับความจริงของโลกว่าทุกสิ่งมีความ
เปลี่ยนแปลงพอเกิดความเปลี่ยนแปลงเข้าก็ไม่สามารถยอมรับได้ท าให้เกิดความโกรธ 
 อารยา ปิยะกุล อาจารย์ด้านจิตวิทยา กล่าวถึงสาเหตุของความโกรธ ดังนี้  
 สาเหตุของความโกรธ (และความก้าวร้าว) คือ ความคับข้องใจ (Frustration) อย่างไรก็ตามความ
โกรธจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเชี่อว่า บุคคลอ่ืนกระท าพฤติกรรมอย่างจงใจ เช่น คุณอาจจะโกรธใครบางคน 
ที่วิ่งเข้ามาในห้องแล้วชนคุณ แต่คุณจะไม่โกรธคนที่ชนคุณเพราะลื่นหกล้ม  
 สปิลเบอร์เกอร์ (Spielberger) อ้างในคาสสินอฟ (Kassinove) ได้กล่าวถึงสาเหตุการเกิด
ความโกรธ ดังต่อไปนี้ 
 ๑ เงื่อนไขของสิ่งกระตุ้น (Prompting Confitions) สิ่งเร้าที่ท าให้เกิดความโกรธได้ อาจมีเพียง
หนึ่งอย่างหรือมากกว่าก็ได้ เช่น เกิดจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดจากความทรงจ า หรือเกิดจากสิ่งเร้า
ภายใน เช่น การรับรู้และความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ที่ผ่านมาจากในอดีต 
 ๒. ลักษณะของบุคคลก่อนเกิดความโกรธ (Pre-Anger Characteristics) ประกอบด้วย ๒ ส่วน 
คือ ลักษณะนิสัยของบุคคลตามสภาพการณ์ของการรับรู้อารมณ์ และทางกายภาพในช่วงเวลาสั้น ๆ 
ลักษณะความโกรธของบุคคลจะมีความเฉพาะแตกต่างกันไป 
 ๓. กระบวนการประเมิน (Appraisal Processes) ประกอบด้วยการประเมินสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อม เพ่ือดูว่าเกี่ยวกับตนเองหรือไม่ ถ้าประเมินว่าถูกล่วงล้ าอาณาเขตตนเอง ถูกคุกคาม              
ก็จะเกิดความโกรธและถ้าบุคคลประเมินตนเองไม่ทนต่อสถานการณ์ความโกรธจะเพ่ิมขึ้น เมื่อบุคคลใช้
วิธีการจัดการอย่างก้าวร้าว๒๕ 

                                                 

 ๒๔ศิยะ ณัฐสวามี, จิตวิทยาการบริหารอารมณ์ได้ดั่งใจหมาย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเคล็ดไทย, 
ม.ป.ป.), หน้า ๒๐๘. 
 ๒๕Kassinove, H., Anger Disorder : Fefinition, Diagnosis, and Treatment, (Washinton, DC: 
Braun-Brumfielf, 1995), pp. 29-30. 
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 สปิลเบอร์เกอร์ มองว่าความโกรธเกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นตัวกระตุ้น ส่วนปัจจัยภายในเป็น
ตัวก าหนดความอดทนต่อสถานการณ์ของแต่ละบุคคล 
 โกลแมน ได้เสนอแนวคิดว่าสมองของมนุษย์ประกอบขึ้นด้วยสมอง ๒ ส่วน คือ สมองด้าน
ความคิดและสมองด้านอารมณ์ ในการตัดสินใจปกตินั้นทั้งสองส่วนจะท างานด้วยกันในลักษณะที่สมดุลย์ 
แต่ละคนเกิดมาจะมีประสบการณ์การเติบโตที่แตกต่างกัน และเป็นเอกลัษณ์เฉพาะแต่ละบุคคล ปัจจัยทั้งหมด
นี้มีผลต่อระบบความคิดและความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งรวมถึงค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม 
ความชอบ เป้าหมาย ความคาดหวัง รสนิยม และอ่ืน ๆ เหล่านี้เป็นเหตุผลที่ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมเดียวกันมีการตอบสนองที่ต่างกันต่อเหตุการณ์เดียวกันที่มากระตุ้น 

เลอด็อกส์ (อ้างใน โกลแมน) อธิบายเรื่องการท างานของสมองที่มีบทบาทในการควบอารมณ์
ของอมิกดารา (สมองในส่วนอารมณ์) การค้นพบนี้ท าให้อธิบายได้ว่าอมิกดาราสามารถควบคุมตัวของเรา
ได้แม้ในขณะที่สมองเรารวมทั้งส่วนที่เป็นนีโอคอเท็ก (หมายถึงสมองส่วนความคิด) ยังก าลังประมวล
ข้อมูลไม่แล้วเสร็จ งานวิจัยของเลอด็อกส์ อธิบายว่าสมองส่วนที่เป็นอมิกดารานั้นตั้งอยู่ในต าแหน่งที่เป็น
จุดส าคัญของสมองที่เอ้ือต่อการควบคุมทั้งสมองได้อย่างสะดวกภายใต้ภาวะทึ่คับขันทางอารมณ์  
 ความโกรธมีจุดเริ่มจากสัญญาณความไม่พอใจที่ถูกส่งมาจากส่วนรับรู้ของบุคคล ตรงมายัง
สมองส่วนที่เรียกว่า ธารามัส หลังจากนั้นสัญญาณดังกล่าวจะถูกส่งไปยังสมองส่วน นีโอคอร์เท็ก (สมอง
ด้านความคิด) จากนั้นจึงส่งต่อไปยัง อมิกดารา (สมองด้านอารมณ์) ในสมองจะมีเยื่อประสาทของสมอง
ที่ต่อเชื่อมโดยตรงระหว่างธารามัสไปยังอมิกดารา ซึ่งเป็นช่องทางที่สัญญาณสามารถถูกส่งผ่านจาก
ธารามัสตรงไปยังอมิกดาราท าให้อมิกดาราสนองตอบข้อมูลที่ได้รับก่อนที่ นิโอคอร์เท็กจะรับรู้ข้อมูล 
 หากอยู่ในสถานการณ์ปกติ ส่วนของนิโอคอร์เท็กและอมิกดาราจะประมวลข้อมูลในลักษณะที่
ท างานประสานกันและเป็นการท างานที่จะบรรลุการตัดสินใจที่สมดุลย์เป็นการประสานระหว่างสมอง
ด้านความคิดและสมองด้านอารมณ์ อย่างไรก็ตามเลอด็อกค้นพบว่าระบบสมองด้านอารมณ์นั้นสามารถ
ท างานได้อย่างอิสระจากสมองด้านความคิด นอกจากนี้อมิกดารายังมีหน่วยความจ าของตนเองที่เป็นอิสระจาก
หน่วยความจ าของนิโอคอร์เท็ค และสัญญาณที่ส่งตรงมาจากธารามัสนั้น สามารถท าให้อมิก ดารา
ตอบสนองได้โดยไม่ต้องอาศัยความร่วมมือกับนิโอคอร์เท็คแน่อย่างใด เปรียบเสมือนว่าอมิกดาราสามารถ
ควบคุมทั้งสมองได้อย่างเด็ดขาดและเมื่ออารมณ์โกรธได้ครอบง าบุคคลใดแล้ว เขาก็อาจจะขาด
สติสัมปชัญญะและอาจกระท าการต่าง ๆ ก่อนที่สมองความคิดจะสามารถระงับหรือควบคุมให้เป็นไป
ตามเหตุผลได้ สิ่งที่คน ๆ นั้นได้แสดงออกในสภาวะขณะนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่รุนแรงหรือไม่เป็นอันตราย
ต่อตัวเขาหรือบุคคลอ่ืนนั้นขึ้นอยู่ที่ว่าเขาได้สะสมสิ่งใดไว้ในคลังสมอง๒๖ 
 

                                                 

 ๒๖Goleman, Daniel, Emotional Intelligence, (Newyork: Bantam books), 1995. 
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 ๒.๑.๔ ผลของความโกรธ 
 ความโกรธเป็นอารมณ์ที่ไม่พึงพอใจมักเกิดจากถูกขัดขวางไม่ให้ท ากิจกรรมที่ตนต้องการ             
ในบุคคลแต่ละวัย ความโกรธจะแตกต่างกันไปในวัยเด็ก เรื่องที่ท าให้โกรธมักจะเป็นกิจกรรมที่เด็กก าลัง
ท าอยู่ หรือการอยากรู้อยากเห็นและการแสดงออก ซึ่งความโกรธก็จะแสดงออกในรูปของการก้าวร้าว
ทางกาย หน้าบูดบึ้ง ทุบตีสิ่งของ ถ้าเป็นวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ความจะเป็นเรื่องทางสังคมมากขึ้นและ           
การแสดงอารมณ์โกรธจะออกมาในรูป วาจา พูดติติง นินทา พูดจาเสียดสี แต่มีบางคนบางกลุ่มแสดงออก
ด้วยความก้าวร้าวทางกาย ทั้งนี้เนื่องจากได้รับการเรียนรู้จากสังคมที่เขาเป็นอยู่อย่างไรก็ตาม ความโกรธนับว่า
เป็นอารมณ์ที่ส าคัญยิ่งเพราะมีพลังที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมการจูงใจเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถจะพบได้
เสมอในทุกสังคม สิ่งที่เกิดตามาก็คือไม่อยากท ากิจกรรมต่าง ๆ 
 นภวัลย์ กัมพลาศิริ กล่าวว่าเมื่อบุคคลโกรธจะมีผลในการแสดงออก ๒ แบบ ได้แก่ 
 ๑. หันความโกรธออกสู่ภายนอก (Turned outward) เป็นการแสดงความโกรธออกมายัง
สิ่งของหรือบุคคลที่ท าให้โกรธ ซึ่งจ าแนกออกเป็น ๒ ชนิด ได้แก่ 
  ๑.๑ แสดงความโกรธออกมาอย่างชัดเจน (Overt anger) เช่น การใช้ค าพูดดุว่า ตวาด ด่าว่า
หยาบคาย แสดงสีหน้าท่าทางดุดัน ท าร้ายร่างกาย หรือท าลายข้าวของ ฯลฯ 
  ๑.๒ แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวแบบซ่อนเร้น (Passive aggression) เป็นการแสดงความโกรธอย่าง
แอบแฝง ไม่ตรงไปตรงมา เช่น การพูดเปรียบเปรย เย้ยหยัน พูดบ่น ออกค าสั่ง แสดงท่าทางดูถูก ชักสีหน้า
การไม่พูดจา การไม่ร่วมมือ ไม่รอคอย การผัดวันประกันพรุ่ง ฯลฯ 
 ๒. หันความโกรธเข้าหาตัวเอง (Turned inward) เป็นการเก็บกดความรู้สึกโกรธไว้ภายในใจ
ของตนเอง ท าให้เกิดความรู้สึกเครียด ไม่สบายใจ เจ็บปวดรวดร้าวภายในใจ เศร้าหมอง รู้สึกผิด              
คิดฆ่าตัวตาย และเกิดการเจ็บป่วยทางกาย เป็นต้น๒๗  
 กนกรัตน์ สุขตุงคะ ที่ปรึกษาสาขาจิตวิทยาคลินิก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์              
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงผลของความโกรธ ดังนี้ 
 ความโกรธนอกจากจะส่งผลถึงพฤติกรรมแสดงออกแล้วยังส่งผลถึ งการเปลี่ยนแปลงทางชีวะ
และสรีระ เช่น หัวใจเต้นแรงและเร็ว รู้สึกใจสั่น ความดันโลหิตสูงขึ้น หน้าแดง กล้ามเนื้อเกร็ง                   
ถ้าเป็นมาก ๆ อาจจะมีอารมณ์พลุ่งระเบิดค าพูดหรือการกระท าออกมาโดยขาดการควบคุม ความโกรธ

                                                 

 ๒๗รศ.นภวัลย์ กัมพลาศิริ, “เอกสารประกอบการสอนวิชาพยาบาล”, วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙, 
<http://nurse.ssru.ac.th/index.php/th/teacher-personnel/teacher.html?view=teacher> 
(15 March 2016)  
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ประกอบด้วย ๕ ลักษณะใหญ่ ๆ ได้แก่ โกรธคนอ่ืน ถูกคนอ่ืนโกรธ โกรธตัวเอง ความโกรธที่ค้าง                
จากอดีตถ้ามีอะไรมาสะกิดก็จะระเบิดออกมา๒๘ 
 ผลฃองความโกรธมีแต่ผลร้าย ถ้าไม่ท าร้ายตนเองก็ท าร้ายบุคคลอ่ืน หรือท าลายสิ่งของขึ้นอยู่
กับพ้ืนฐานความสามารถในการแสดงพฤติกรรมของบุคคลในการตอบโต้ต่อภาวะความโกรธ 
 อารยา ปิยะกุล อาจารย์ด้านจิตวิทยากล่าวว่าความโกรธ เป็นการตอบสนองทางอารมณ์ต่อการ
คุกคามทั้งที่เป็นสถานการณ์จริง หรือความคิด ซึ่งมีความเข้มข้นตั้งแต่ก่อให้เกิดให้เกิดความระคายเคือง
เล็กน้อย จนถึงการเดือดดาลอย่างรุนแรงในขณะโกรธบุคคลอาจจะแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงและก้าวร้าว
ออกมา (ความโกรธและความก้าวร้าวจะแตกต่างกัน นั่นคือความโกรธเป็นอารมณ์ภายใน ในขณะที่
ความก้าวร้าว คือ พฤติกรรมที่แสดงออกมา หรือพฤติกรรมภายนอก) เพราะความโกรธกระตุ้นให้บุคคล
ท าบางสิ่ งบางอย่าง เพ่ือเปลี่ยนแปลงสิ่ งที่ท าให้บุคคลไม่พึงพอใจและบ่อยครั้งที่การกระท าของบุคคล              
ที่ก าลังโกรธอยู่นั้นเป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ความโกรธยังท าให้บุคคลตีความหมาย
บุคคลอื่นเบี่ยงเบนได้ ดังนั้น ความโกรธจึงสามารถส่งผลรุนแรงต่อสัมพันธภาพทางสังคมได้๒๙ 
 ชอล์เซอร์ กล่าวว่า ความโกรธที่ไม่ดีมีแบ่งออกเป็นสองอย่างคือ ความโกรธแบบ ฉุนเฉียว (เกิดจาก
อารมณ์ชั่ววูบ) ซึ่งสามารถนาไปสู่ความผิดบาปได้และความโกรธที่เกิดจากแผนการที่ชั่วร้าย ซึ่งความโกรธ
ประเภทหลังสามารถน ามนุษย์ไปสู่ความหายนะ เช่น สงครามและการก่อการร้ายที่เต็มไปอย่างดาษดื่นทั่วโลก๓๐ 
 ๒.๑.๕ การจัดการความโกรธ 
 การบริหารจัดการความโกรธด้านจิตวิทยาน าเสนอแนวทางการควบคุมทางจิตใจและยังต้อง
รวมถึงการควบคุมการแสดงออกทางพฤติกรรมด้วย ในการควบคุมอารมณ์นั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับของ
สังคมและท าให้เกิดผลเสียแก่ร่างกายและจิตใจน้อยที่สุด  
 สมาคมนักจิตวิทยาอเมริกัน  (American Psychology Association) ได้แนะน าเกี่ยวกับ            
การจัดการกับความโกรธ ไว้ดังนี้  

                                                 

 ๒๘รศ.กนกรัตน์ สุขะตุงคะ, ประมวลความรู้ทางจิตวิทยาคลินิก, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : 
นีโอดิจิตอล, ๒๕๕๖), หน้า ๒๔๖-๒๕๖. 
 ๒๙ดร.อารยา ปิยะกุล, เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม่ (Physhology in 
Modern Live Styles), ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙, 
<http://nurse.ssru.ac.th/index.php/th/teacher-personnel/> (18 March 2016) 
 ๓๐Glenn Taylor and Rod Wilson, “Exploring Your Anger : Friend or Foe? 1997” , 
29 April 2016, 
<http://www.novabizz.com/NovaAce/Emotional/Anger.htm> (29 April 2016) 
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 ๑. การใช้เทคนิคผ่อนคลาย (Relaxation) เป็นวิธีการควบคุมการหายใจและการจินตนาการ
ระดับลึก เป็นวิธีช่วยให้คนที่มีได้ลดอารมณ์โกรธลงได้  
 ๒. การปรับโครงสร้างความคิด (Cognitive Restructuring) เป็นการปรับเปลี่ยนความคิดที่ไม่มี
เหตุผลหรือพูดเกินความเป็นจริง ในการด าเนินชีวิตประจ าวันที่มีทั้งผิดหวังหรือสมหวังบ้างวิธีนี้ท าให้เกิด
มุมมองใหม ่ๆ เกิดภาวะสมดุลทางความคิด  
 ๓. การแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นวิธีที่ช่วยให้สามารถเผชิญวางแผนช่วยค้นหาวิธีที่ดี   
ไม่ลงโทษตัวเองและเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตัวเอง  
 ๔. การสื่อสารที่ดี (Better Communication) เป็นการฝึกเป็นผู้ฟังที่ดี ไม่ควรรีบสรุปหรือ            
ก้าวข้ามขั้นตอน เพราะจะท าให้ข้อมูลผิดพลาดได้ให้ความสนใจกับสิ่งที่คนอ่ืนก าลังพูดและตั้งใจฟัง
ความส าคัญและขีดเส้นใต้ไว้ไม่ใช้อารมณ์หรือโต้ตอบโดยขาดการควบคุมสิ่งต่าง ๆ นี้จะท าให้การเชื่อม
ความสัมพันธ์ได้อย่างใกล้ชิด  
 ๕. การใช้อารมณ์ขัน (Using Humor) จะช่วยปรับสมดุลให้มุมมองเมื่อเกิดความโกรธได้ท าให้
ผ่อนคลายในสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้หลักการใช้อารมณ์ขันต้องไม่ใช้อารมณ์ขันเพ่ือปล่อยวางปัญหา                 
แต่ควรใช้อารมณ์ช่วยอย่างสร้างสรรค์อารมณ์ขันต้องไม่ใช่ค าหยาบหรือค าถากถาง เพราะจะเป็นแสดง
ความโกรธออกแบบไม่สุภาพ  
 ๖. การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม (Changing Your Environment) เช่น การหลีกเลี่ยงก็เป็น
สิ่งจ าเป็นในสถานการณ์ที่ท าให้เราร าคาญหรือหงุดหงิด แต่ต้องไม่แสดงโกรธออกมาอย่างชัดเจนหรือ
หาทางเลือกใหม่ เช่น ปัญหาจราจรท าให้รู้สึกเครียดหรือผิดหวัง แต่ต้องเดินทางด้วยรถยนต์ทุกวัน 
ดังนั้น ทางเลือกท่ีท าได้ดี คือ เลือกใช้รถประจ าทางหรือรถไฟ เป็นต้น๓๑ 
 ดร. เจอร์รี่ เดฟเฟนเบเชอร์ (Deffenbacher J.L.) อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
แห่งรัฐโคโลราโด ได้กล่าวถึงลักษณะพฤติกรรมการจัดการความโกรธที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลไว้ดังนี้ 
 เมื่อบุคคลโกรธจะแสดงออกมาในทางที่ต่างกัน ทั้งในช่วงของเวลาและสถานการณ์เดียวกัน 
ความโกรธไม่ใช่ตัวก าหนด ความก้าวร้าว บุคคลที่มีความโกรธ บางคนแสดงออกมาภายนอกในทางลบ              
บุคคลเหล่านี้อาจจะโจมตีทางค าพูดและทางร่างกายต่อผู้อ่ืน ต่อสิ่งของ ต่อตนเอง บางครั้งพฤติกรรมจะ
ไมค่่อยเปิดเผยแต่ยังคงแสดงออก ภายนอกและแสดงในทางลบ เช่น ขุ่นเคือง ไม่พูดจา หรือกล่าววาจาเสียดสี  
 เมื่อประสบความโกรธบางคนมีแนวโน้มที่จะระงับ กลั้น หรือเก็บความโกรธไว้ บุคคลเหล่านี้
อาจแสดงความโกรธออกมาภายนอกเพียงเล็กน้อย แต่จะมีความปั่นป่วนและความเครียดอยู่ภายใน 

                                                 

 ๓๑American Psychology Association, Anger, (2003), ๒ เมษายน ๒๕๕๙,  
<http: //www.apa.org/monitor/mar03/advances.html.> (2 April 2016) 
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และผลสะท้อนจากการเก็บความโกรธไว้ภายในเป็นการเจ็บป่วย เช่น ปวดศีรษะ และโรคกระเพาะ
อาหาร บางคนจะถอนตัวจากสถานการณ์อย่างไม่เหมาะสม หรืออาจใช้การปกป้องตัวเอง เช่น การปฏิเสธ  
 บุคคลบางคน เมื่อมีความโกรธจะใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาโดยการลดความกระวนกระวายใจ
จากสิ่งเร้าที่มากระตุ้น อาจจะยินยอมด้วยความอดทนมากกว่าที่จะใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ที่ถูก
กระตุ้น บางคนอาจจะใช้วิธีการที่เหมาะสมต่างกันไปต่อสถานการณ์ที่หลากหลาย เช่น การแก้ที่ปัญหา 
จ ากัดสิ่งแวดล้อม ยืนยันความคิด ความรู้สึกออกมาด้วยค าพูดหรือท่าทางและการใช้ทักษะการเจรจา
ต่อรอง เป็นต้น๓๒ 
 แนวคิดนี้มีนักจิตบ าบัดท่านหนึ่ง คือ กลาสเซอร์ (Glasser) ผู้น าของเทคนิคการบ าบัดแบบ
เผชิญความจริง ได้ให้แง่คิดว่า คนมักชักน าตนเองให้เกิดความโกรธ ความโกรธมิใช่เป็นเพียง การตอบสนองต่อ
สถานการณ์เท่านั้นแต่เป็นการกระท าโดยสมัครใจ ซึ่งหมายถึงคนเราเลือกเองที่จะโกรธ ดังนั้น คนโกรธต้อง
รับผิดชอบต่อความโกรธของตนเอง ความเห็นของกลาสเซอร์ท าให้นักจิตบ าบัดน ามาสร้างเป็นข้อเสนอแนะ 
เพ่ือใช้จัดการกับความโกรธเพราะความโกรธเป็นประสบการณ์ทางอารมณ์แรกเริ่มของมนุษย์ แต่เป็นอารมณ์
สุดท้ายที่มนุษย์จะควบคุมได้๓๓ 
 แนวคิดนี้เป็นลักษณะการควบคุมความโกรธโดยใช้วิธีการเผชิญความจริง 
 สปีลเบอร์เกอร์ (Spielberger) กล่าวว่า การควบคุมความโกรธ (Anger Control) หมายถึง 
เมื่อบุคคลแล้วเกิดความรู้สึกโกรธบุคคลพยายามที่จะควบคุมการแสดงความโกรธ เช่น พยายามควบคุม
น้ าเสียงให้เป็นปกติพยายามระงับอารมณ์หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พยายามปรับอารมณ์ของตนเอง 
โดยพยายามคิดทบทวนหาสาเหตุของความโกรธและแนวทางในการยุติที่เหมาะสม๓๔ 
 แอรอน ที. เบค (Aaron T. Beck) ได้เสนอแนวทางการบ าบัดโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(Cognitive Behavioral Therapy : CBT) เบค เป็นคนแรกที่ เสนอแนวทางการน าส่วนความคิด 
(cognitive) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการท า CBT ซ่ึงแตกต่างจาก behavioral therapy ในสมัยก่อน            
ซ่ึงจะกล่าวถึง behavior เพียงอย่างเดียวโดยละเลยความคิดที่อยู่เป็นพ้ืนฐานของการบ าบัด ในยุคแรก
ของการน า CBT มาใช้กับผู้ป่วย จะใช้กับโรคซึมเศร้า (Depression) คุณลักษณะที่ส าคัญของ CBT คือ 

                                                 

 ๓๒Deffenbacher, J. L., Anger-related disorders: A practitioner’s guide to comparative 
treatments, (NewYork: Springer, 2006), pp. 43-69.  
 ๓๓Glasser, William, Reality Therapy, (New York State Journal for Counseling and 
Development, 7 (1), 1992), pp. 5-13. 
 ๓๔Spielberger, C.D., Krasner, S.S.; & Solomon, E.P. The experience, expression, and 
control of anger, In M.P. Janisse (Ed.), Health psychology : Individual differences and 
stress, (New York : Springer Verlaq Publisher, 1988), pp. 97-104. 
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มีลักษณะเป็นกระบวนการ ซ่ึงต่างจากแนวคิดทางจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) เพราะ CBT จะใช้
เวลาสั้นกว่าและเน้นที่ปัจจุบัน ไม่ได้ค้นกลับไปยังปมที่มีมาตั้งแต่อดีต ซึ่ง CBT ถือได้ว่าเป็นแนวคิด                 
ที่ใกล้เคียงกับพุทธศาสนามากในส่วนของการรับรู้ตน มีสติ การจัดการกับพฤติกรรมและความคิด                 
ของตนเอง๓๕ 
 เบอร์นีย์ และครอมเรย์ (Burney; & Kromrey) กล่าว่า การควบคุมความโกรธ หมายถึง  
ความพยายามที่จะควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมที่จะแสดงออก เมื่อบุคคลเกิดความโกรธ ได้แก่ การระงับ
อารมณ์ การแสดงความคิดความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยถ้อยค าและกิริยาท่าทางที่เป็นปกติ                
การควบคุมน้ าเสียงให้เป็นปกติ การพูดกับบุคคลอื่นด้วยน้ าเสียงและท่าทางที่ปกติ การคิดหาสาเหตุของ
ความโกรธและหาแนวทางในการยุติที่เหมาะสม๓๖  
 นิ่มนุช ประสานทอง เสนอว่าวิธีควบคุมความโกรธท าได้ดังนี้ คือ เมื่อรู้สึกโกรธควรใช้วิธีผ่อน
คลายความโกรธด้วยวิธีนับ ๑-๑๐ หรือใช้วิธีหนีออกจากสถานการณ์ เพ่ือออกไประงับใจเสียชั่วคราว
แล้วจึงค่อยกลับมาเผชิญหน้ากับคน ๆ นั้น หรือสถานการณ์ใหม่และอาจระบายอารมณ์โกรธด้วยการ
ออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาหรือออกไปที่โล่งแจ้งแล้วตะโกนให้สุดเสียงหรือจะใช้วิธีท างานบ้านระบาย
ความโกรธก็ได้๓๗ 
 กุญชรี ค้าขาย ได้กล่าวถึงวิธีควบคุมความโกรธ ไว้ดังนี้  
 ๑. ยอมรับว่าเป็นไปได้ที่เราอาจให้ความส าคัญมากไปกับภาวะทางอารมณ์ของเราโดยลืม
ความส าคัญของการที่ต้องท าตนให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  พยายามจินตนาการว่าเราควรจะปฏิบัติตัว
อย่างไร เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ท าให้โกรธแล้วใช้จินตนาการนั้นเป็นแนวทางในกาแสดงออก  
 ๒. ถามตนเองว่าจริง ๆ แล้วเราโกรธ หรือใช้ความโกรธเป็นเครื่องมือจัดการกับความกังวลกันแน่  
 ๓. พยายามถ่วงเวลาการตอบสนองเม่ือเผชิญกับสถานการณ์ที่กระตุ้นให้โกรธ  
 ๔. ในช่วงของการถ่วงเวลานั้น ให้ท้าทายความโกรธของตนเอง โดยการตั้งค าถาม เช่น เพ่ือผิดนัด 
หากเราคิดว่าเพ่ือนเหลวไหลไม่เคยที่จะรักษาการนัดหมายตั้งค าถามกับตัวเองว่าตนเองนั้นคิดถูก             

                                                 

 ๓๕Beck JS. Cognitive therapy: basics and beyond. New York: Guilford Press 1995, 
<https://www.beckinstitute.org/get-informed/what-is-cognitive-therapy>(29 April 2013) 
 ๓๖Burney, Deanna Mckinine; & Kromrey, Jeffre, Initial Development and Score 
Validation of the Adolescent Anger Rating Scale, (Educationl and Psychological Measurement: 
2001, June), 6(3), pp. 445-455. 
 ๓๗นิ่มนุช ประสานทอง, “โกรธแล้วท าอย่างไร”, วารสารหมออนามัย, (๒๕๔๑, มกราคม - 
กุมภาพันธ์), ๑๗ (๔) : ๖๓-๖๔. 



๓๖ 

หรือเปล่าเพ่ือนมีพฤติกรรมใดบ้างที่เรียกว่าเหลวไหลเพ่ือนของเรานัดแล้วไม่เคยมาสักครั้งจริงหรือไม่              
การตั้งค าถามเช่นนี้จะท าให้ความโกรธน้อยลง 
 ๕. ถึงแม้จะมีทฤษฎีอธิบายว่า ลักษณะความก้าวร้าวที่สัมพันธ์กับความโกรธนั้น ติดตัวมา              
แต่ก าเนิดและเป็นลักษณะที่ค่อนข้างถาวรก็อย่าปล่อยให้ตนเองเป็นเช่นนั้นโดยไม่พยายามแก้ไข  
 ๖. หากความโกรธเป็นสิ่งที่ประพฤติกันอยู่ในครอบครัวและเราเลียนแบบมาให้ถามตนเองว่าเรา
เป็นนักเลียนแบบหรือเราจะสร้างแบบพฤติกรรมใหม่ท่ีเป็นของเรา  
 ๗. หากต้องการระบายความโกรธออกมาเป็นพฤติกรรมรุนแรงก็ให้เลี่ยงไปออกก าลังกายหรือ
กิจกรรมที่ต้องใช้แรงโดยไม่ท าร้ายบุคคล สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ หรือท าลายวัตถุ๓๘  
 นายแพทย์เทอดศักดิ์ เดชคง กล่าวถึง การบริหารความโกรธ สรุปได้ว่า การเป็นคนที่อารมณ์
เย็นอยู่เสมอเป็นสิ่งที่ดี แต่อาจขาดแรงกระตุ้นที่จะผลักดันในการเอาชนะสถานการณ์ที่เป็นปัญหา             
การไม่มีอารมณ์โกรธเสียเลยจึงไม่ใช่เรื่องที่ดีเช่นเดียวกับความโกรธที่มีมากเกินไปก็ไม่ดี ดังนั้น ความโกรธที่ดี
จะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
 ๑. ควบคุมได้ หมายถึง มีความโกรธไม่มากเกินไป หากพบว่าตนเองก าลังโกรธมากไปก็ต้องหลีก
ตนเองออกมาจากเหตุการณ์นั้น ๆ เสียก่อน ซึ่งการควบคุมอารมณ์โกรธนี้นับว่าส าคัญที่สุด เพราะแม้ว่าจะ
โกรธอย่างมีเหตุผลแต่หากแสดงออกไปโดยขาดการควบคุม ก็จะเกิดผลเสียอย่างไม่ได้ตั้งใจและสิ่งที่จะ
ท าให้เราควบคุมได้อยู่ที่การรู้จักตนเอง รู้ว่าตนเองมีขีดจ ากัดในเรื่องของความโกรธเพียงไรสามารถรู้เท่า
ทันตนเองว่า นี่คือความโกรธที่มากเกินไปแล้วสมควรพักสักครู่ คือให้เย็นลงสักหน่อย สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัย             
การฝึกฝน 
 ๒. มีเหตุผล หมายถึง ต้องรู้จักคิดพิจารณา ทบทวนเหตุผลที่ท าให้เกิดเหตุการณ์ท่ีท าให้เรารู้สึกโกรธ 
อย่าเข้าข้างตนเอง อาจจะจัดเวลาสักวันในแต่ละเดือนเพื่อทบทวนอารมณ์โกรธว่ามีเหตุผลบ้างไหม  
 ๓. สามารถก่อให้เกิดการกระท าในแง่บวก หมายถึง โกรธแล้วไม่ท าลายตัวผู้โกรธแต่จะท าให้มี
แรงฮึดสู้หรือเกิดไฟที่จะเอาชนะปัญหา หรือค าสบประมาทของผู้อื่น เป็นการเปลี่ยนความรู้สึกที่อยากจะ
เอาชนะ เป็นความรู้สึกในด้านที่ดี  
 ๔. สามารถระบายออกไปอย่างถูกบุคคลและกาลเทศะ หมายถึง เมื่อโกรธแล้วมีทางระบายไป
อย่างถูกต้อง ถ้าหากความโกรธไม่ได้ระบายออกอย่างถูกวิธีก็จะส่งผลเสียต่อร่างกาย  ส่วนคนที่ระบาย
ความเครียดไปสู่ผู้อ่ืน ก็อาจสร้างปัญหาครอบครัวได้ ซ่ึงเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ ดังนั้นวิธีการระบายที่
ได้ผลเร็วที่สุด คือ การระบายผ่านการออกแรง ออกก าลังกายอย่างเต็มที่กลเม็ดของการระบายความโกรธ 

                                                 

 ๓๘กุญชรี ค้าขาย, จิตวิทยาแนะแนวเด็กวัยรุ่น, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 
๒๕๔๒), หน้า ๑๐๗-๑๐๘. 



๓๗ 

คือ ควรระบายให้เสร็จไปในครั้งเดียวไม่ขยักขย่อนหรือท าหลายครั้งการท าเช่นนี้ท าให้เรียนรู้ว่าต้องเก็บ
ความโกรธเอาไว้นาน ๆ เพ่ือเอาไว้ผ่อนออกมาเป็นระยะ ๆ ให้หมดในคราวเดียว๓๙ 
 วิวัฒน์ วิริยกิจจา ได้กล่าวถึงข้ันตอนในการควบคุมความโกรธ ไว้ดังนี้  
 ๑. ระงับความโกรธโดยไม่โกรธตอบ เพราะความโกรธท าให้จิตใจหม่นหมองโกรธไปก็ไม่มี
ประโยชน์ สู้ไม่โกรธดีกว่า  
 ๒. เตือนตนเองว่าเวลาโกรธ ผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดคือเรา  
 ๓. พิจารณาว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนเอง  
 ๔. นึกถึงคนอ่ืนที่เป็นตัวอย่างของการท าดี เพ่ือเสริมสร้างก าลังใจ  
 ๕. คิดโดยแยกแยะส่วนประกอบ เพ่ือลดความยึดมั่นถือมั่น งานประกอบด้วยคน กิจกรรม 
เครื่องมือ สถานที่ เวลา เป็นต้น มีปัญหาอย่างเดียวอย่างอ่ืนก็สามารถด าเนินการต่อไปได้  
 ๖. การให้อภัย จะท าให้ไม่เจ็บแค้น ไม่อาฆาต พยาบาท จิตใจเราจะสบายปลอดโปล่ง๔๐ 
 ส. ศรีสายันห์ ได้กล่าวถึงวิธีในการฝึกฝนให้มีความมั่นคงทางอารมณ์  และวิธีในการควบคุม
ตนเองเมื่อมีความโกรธไว้ ดังนี้  
 ๑. ฝึกฝนการรู้จักอารมณ์ตนเอง โดยผ่านการมีสติ รู้ว่าตนเองมีอารมณ์เกิดขึ้น (ทั้งอารมณ์
ทางบวกและทางลบ) เช่น ก าลังโกรธ ก าลังสดชื่น  
 ๒. เตรียมพร้อมกับสภาพอารมณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน  

๓. เตรียมวิธีการไว้รับกับอารมณ์ต่าง ๆ สามารถแบ่งได้เป็น ๒ แบบ คือ 
 ๓.๑ แบบไม่เจาะจง คือ การใช้การผ่อนคลาย ความสงบเยือกเย็นเข้าแก้ไขอารมณ์ที่ขัดแย้ง 
วิธีการเหล่านี้ ได้แก่ การหายใจให้ลึกถึงท้อง การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  
 ๓.๒ แบบเฉพาะเจาะจง คือ การใช้อารมณ์ที่ดีมาทดแทนอารมณ์ที่ขัดแย้ง เช่น โกรธก็พยายามมอง
ให้เห็นถึงความเมตตาให้อภัย๔๑ 
 อุไร สุมาริธรรม ได้กล่าวถึงวิธีการควบคุมความโกรธ ความไม่พอใจไว้ ดังนี้ 
 ๑. เมื่อเกิดความรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจ บอกตนเองว่าเราก าลังโกรธหรือไม่พอใจ 
 ๒. ถ่วงเวลาการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบต่อความโกรธ ความไม่พอใจอย่างทันทีทันใดออกไปก่อน  
โดยอาจจะใช้การนับเลขอย่างช้า ๆ จาก ๑ ถึง ๑๐ หรือมากกว่านั้น หรืออาจจะใช้วิธีหายใจเข้า-ออก
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๓๘ 

ยาว ๆ อย่างต่ า ๑๐ รวบขึ้นไป หากรู้ตัวว่าความโกรธมากจนจะควบคุมไม่อยู่ให้หนีจากบุคคลหรือสถานการณ์
ที่ท าให้โกรธไปก่อน 
 ๓. ถามและตอบตนเองว่า สิ่งที่ท าให้เราโกรธหรือไม่พอใจ คือใคร อะไรหรือสิ่งใด  
 ๔. ถามและตอบตนเองว่า เรามีความเชื่อ ความต้องการ หรือความคาดหวังเกี่ยวกับสิ่งที่ท าให้
โกรธ หรือไม่พอใจอย่างไรบ้าง  
 ๕. ถามและตอบตนเองว่า เราสามารถเปลี่ยนแปลงบุคคล หรือสิ่งที่ท าให้เราโกรธให้เป็นอย่างที่
เราต้องการได้หรือไม่ ถ้าคิดว่าได้มีวิธีการที่สร้างสรรค์ (ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองและคนอ่ืน)  
 ๖. ถามตนเองว่า มีทางออกให้กับความโกรธของตนอย่างไร โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงบุคคล
หรือสิ่งที่ท าให้เราโกรธ ซึ่งทางออกที่สร้างสรรค์นั้นอาจท าได้หลายอย่าง ตั้งแต่ การยอมรับบุคคลหรือ 
งที่ท าให้เราไม่พอใจตามที่เป็นอยู่ ไม่ผลักดันหรือคาดหวังให้คนอ่ืนเป็นไปตามที่เราต้องการและหากยัง
รู้สึกโกรธก็ควรไประบายออกในทางสร้างสรรค์ เช่น ไประบายออกกับการเล่นกีฬา การระบายออกไป
กับการขีดเขียน การทุ่มอารมณ์โกรธออกไปพร้อม ๆ กับการทุ่มอารมณ์โกรธออกไปพร้อม ๆ กับการทุ่ม
ก าลังในการท ากิจกรรมที่ก่อประโยชน์ เช่น ขุดดิน กวาดบ้าน ถูบ้าน เป็นต้น๔๒ 
 อวยชัย โรจนนิรันดร์กิจ ได้กล่าวถึงการควบคุมเมื่อมีอารมณ์โกรธเกิดข้ึนไว้ ดังนี้  
 ๑. ท าความรู้ตัว รู้จักกับอารมณ์โกรธ เมื่อก าลังมีอารมณ์โกรธเกิดขึ้น ซึ่งจะรู้สึกได้ภายในจิตใจ
ที่เร้าร้อน กระวนกระวาย ไม่เป็นสุข มีเทคนิคที่ท าให้รู้จักอารมณ์โกรธดีขึ้น  โดยใช้วิธีท่องในใจว่า 
“อารมณ์โกรธเกิดข้ึนแล้ว” หรือ “โกรธหนอ”  
 ๒. ยอมรับว่าตนเองก าลังมีอารมณ์โกรธ อารมณ์โกรธเมื่อเกิดขึ้นแล้วถือเป็นโอกาสที่ได้เรียนรู้
จักอารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นในใจว่าเป็นอย่างไร  
 ๓. ถ้าอารมณ์โกรธรุนแรงมาก รู้สึกว่าจะควบคุมไม่ได้ให้เลี่ยงออกจากสถานการณ์ที่ท าให้โกรธ โดยเปลี่ยน
ความสนใจไป สนใจสิ่งอ่ืนที่ท าให้จิตใจแจ่มใส เช่น นึกถึงภาพหรือสถานการณ์ที่ท าให้มีความสุขใจ สบายใจแทน  
 ๔. พิจารณาถึงโทษของอารมณ์โกรธ ที่ท าร้ายจิตใจของตนเองให้เร้าร้อน ท าร้ายร่างกาย หากแสดง 
เป็นพฤติกรรมที่ก้าวร้าวก็จะท าร้ายผู้อื่น ท าร้ายตนเอง หรือท าลายทรัพย์สิน  
 ๕. พิจารณาหาสาเหตุของอารมณ์โกรธ และแก้ไข เพ่ือให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ท าให้เกิดอารมณ์โกรธ 
โดยการลดความถือตนเองเป็นใหญ่ความทะนงตนและความเห็นว่าตนเองถูกต้องเสมอให้ยอมรับว่า 
ตนเองก็มีส่วนผิดพลาดมีข้อบกพร่อง ซึ่งต้องพิจารณาแก้ไขปรับปรุงต่อไป เช่น ถามตนเองว่า “ต้องการ
เอาชนะหรือแก้ปัญหา” ถ้าต้องการแก้ปัญหาให้พิจารณาที่ข้อเท็จจริง  

                                                 

 ๔๒อุไร สุมาริธรรม, จิตวิทยาแนะแนวเด็กวัยรุ่น, (นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 
๒๕๔๕), หน้า ๒๑๓ - ๒๔๑. 



๓๙ 

 ๖. ตัดสินใจแก้ไขปัญหามีการให้อภัยขอโทษซึ่งกันและกันและวางแผนป้องกันไม่ให้ปัญหา
เกิดข้ึนได้อีกเป็นการตัดสินใจแก้ไขที่ดีที่สุด  
 สิ่งที่ไม่ควรท าขณะก าลังมีอารมณ์โกรธ คือ การกล่าวหาผู้อ่ืน ตะโกนด่าทอ นินทา ยุยงให้
แตกแยก การท าร้ายตนเอง ท าร้ายผู้อื่น หรือท าลายทรัพย์สิน  
 การเก็บกดอารมณ์โกรธ สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้หรือใช้ได้ใน
บางขณะและควรจัดการกับอารมณ์โกรธตามวิธีที่เหมาะสมต่อไป  การเก็บกดอารมณ์โกรธไว้นานและ
สะสมมากขึ้น ท าให้จิตใจอ่อนล้า และเมื่อเก็บกดไว้ไม่ได้ จะระเบิดเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวหรือแสดง
ออกเป็นความเจ็บป่วยทางกายที่รุนแรงต่อไปได้ 
 เจฟฟรี่ อา เคลลี่ (Jeffrey R. Kelly) เสนอแนวทางการแก้ปัญหาความโกรธของนักเรียนระดับ
มัธยม โดยการบ าบัดด้วยวิธีปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมบูรณาการด้วยการเจริญสัมมาสติผลการ
ประเมินจากผู้ปกครองและครูของนักเรียนเอง พบว่านักเรียนที่มีปัญหาด้านความโกรธสามารถพัฒนา
ตนเองให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมที่โรงเรียนได้ดีขึ้น๔๓ 
 แคริน บี วิลเนอร์ (Karyne B. Wilner) เสนอการบริหารจัดการความโกรธด้วยเทคนิคแบบรวม 
(Protocol) และการปรับพฤติกรรมทางปัญญา พบว่าผู้ป่วยความดันสูงสามารถทนต่อสิ่งเร้าที่ท าให้
โกรธได้ดีข้ึน เมื่อความโกรธลดลงมีความสัมพันธ์กับการลดลงของความดันโลหิต๔๔ 
 เอ็มม่า และมิเชล (Emma; & Michael) ได้เสนอแนวทางใน การบ าบัดความโกรธตามแนวทฤษฏี
การปรับพฤติกรรมทางปัญญา (CBT) ไว้ว่าการบ าบัดความด้วยการปรับพฤติกรรมทางปัญญา สามารถ
ท าได้โดยการใช้การผ่อนคลาย และฝึกปรับเปลี่ยนความคิดและการปรับพฤติกรรมหรือฝึกทักษะ              
ทางสังคม๔๕ 

                                                 

 ๔๓Jeffrey R. Kelly, Mindfulness-based and Cognitive-behavior Therapy for Anger-
management : an Integrated Approach, Doctor of Psychology, (Philadelphia college of 
Osteopathic Medicine, 2006), p. 319. 
<http: //digitalcommons.pcom/edu/psychology_dissertations.> (2 April 2016) 
 ๔๔Karyne B. Wilner, An Investigation of Anger-management Techniques for Essential 
Hypertension Patients, Doctor of Psychology, (Philadelphia college of Osteopathic 
Medicine 2004), p. 439.  
<http: //digitalcommons.pcom/edu/psychology_dissertations.> (2 April 2016) 
 ๔๕Emma, Williams ; & Michael, Scott., Anger Control. In Handbook of Counselling and 
Psychotherapy, (Oxford : Alden, 2000), pp. 427-428. 



๔๐ 

 ริชาร์ด เบค และเฟอร์นันเดซ (Richard Beck & Ephrem Fernandez) ได้เสนอแนวทาง 
การบ าบัดความโกรธตามแนวทฤษฏีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาไว้ว่า การบ าบัดความโกรธด้วยการ
ปรับพฤติกรรมทางปัญญาด้วยวิธีการฝึกปรับเปลี่ยนความคิดและการปรับพฤติกรรมให้ผลดีในคนไข้              
ที่มีปัญหาด้านความโกรธ๔๖ 
 การบริหารจัดการความโกรธในบริบททั่วไป ได้แก่ การควบคุมการแสดงความโกรธด้วย              
การพยายามระงับอารมณ์หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พยายามปรับอารมณ์ของตนเองโดยคิดทบทวน
หาสาเหตุของความโกรธและแนวทางในการยุติที่ เหมาะสม  จากนั้นเป็นการบรรเทาความโกรธ               
โดยเลือกใช้วิธีการจัดการกับอารมณ์โกรธอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะท าให้เกิดผลดีต่อ
ตัวเองและผู้อ่ืนโดยจัดเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
 ๑. ลดอารมณ์โกรธโดยการควบคุมการหายใจและการจินตนาการระดับลึก เพ่ือผ่อนอารมณ์
โกรธลงได้  
 ๒. การปรับโครงสร้างความคิด ท าให้เกิดมุมมองใหม่ ๆ เกิดภาวะสมดุลทางความคิด  
 ๓. เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตัวเอง  
 ๔. รับข้อมูลที่ถูกต้องด้วยการฟังไม่โต้ตอบโดยขาดการควบคุมอารมณ์ 
 ๕. การใช้อารมณ์ขันปรับสมดุลเพื่อผ่อนคลายสถานการณ์ที่ตึงเครียด 
 ๖. การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่ท าให้เราร าคาญ 
 ๗. การออกก าลังกาย เพ่ือผ่อนคลายความเครียด 
 ๘. ควบคุมความโกรธโดยใช้วิธีการเผชิญความจริง 
 ๙. พัฒนาความฉลาดทางอารมณด์้วยวิธีดังต่อไปนี้ 
  ๑) การตระหนักรู้อารมณ์ของ 
  ๒) การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 
  ๓) ความสามารถในการจัดการกับอารมณข์องตนเองและของผู้อ่ืน 
  ๔) ความสามารถที่จะรู้ถึงสาเหตุของการเกิดอารมณ์  
  ๕) ความสามารถที่จะใช้อารมณ์ในการส่งเสริมให้เกิดการคิดและการพัฒนาความสัมพันธ์
กับบุคคลอ่ืน 
 จากการศึกษาความโกรธในบริบททั่วไป ไม่ปรากฏแนวคิดหรือทฤษฏีบริหารจัดการความโกรธ
ใดที่สามารถก าจัดความโกรธได้อย่างเด็ดขาดไม่กลับมาโกรธอีกมีเพียงแนวทางควบคุมความโกรธและ

                                                 

 ๔๖Richard Beck & Ephrem Fernandez, Cognitive-behavioral theary in the treatment of 
anger : A meta-analysis, Cognitive Therapy and Research, 22, pp. 63-74.  
<http: //link.springer.com/article/10.1023/A:1018763902991.> (2 April 2016) 



๔๑ 

บรรเทาความโกรธ ตามความเหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์เป็นครั้งคราวเท่านั้น นอกจากนี้ 
แนวคิดด้านจิตวิทยามองว่าความโกรธมีข้อดีในแง่ของเป็นแรงผลักดันให้ต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ ได้ท าให้
มนุษย์ไม่เฉื่อยชา 
 

๒.๒ ความโกรธในคัมภีรพ์ระพุทธศาสนา 
 ๒.๒.๑ อกุศลมูล 
 ในพระพุทธศาสนากล่าวถึงความโกรธในมลสูตร เรื่องมลทิน คือ ความเศร้าหมองอันเป็นมลทิน
ภายใน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อกุศลมูลได้เช่นกัน ซึ่งอกุศลมูลนี้มีความหมายว่า รากเหง้าของอกุศล คือ 
ความโลภ (โลภะ) ความโกรธ (โทสะ) และความหลง (โมหะ) มลทินดังกล่าวนี้ชื่อว่ามลทินภายในเพราะ
เป็นรากเหง้าที่อยู่ภายในบุคคลนั้น ๆ ส่วนมลทินภายนอกอาจกล่าวได้ว่าเป็นผลร้ายที่เกิดจากบุคคลผู้ถูก
ความโกรธครอบง าแล้วไปกระทบต่อเหตุการณ์หรือบุคคลอ่ืนและเนื้อความในมลสูตรได้กล่าวถึงมลทิน
ภายใน ๓ ประการ คือ โลภะ โทสะ และโมหะ๔๗  
 พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องอกุศลมูล ๓ ไว้ในมูลสูตร ดังนี้ 
   ...ภิกษุทั้งหลาย อกุศลมูล ๓ อย่างนี้ 

  โลภะจัดเป็นอกุศล บุคคลผู้โลภกระท ากรรมใดด้วยกาย วาจา ใจ แม้กรรมนั้น 
ก็เป็นอกุศล บุคคลผู้โลภถูกความโลภครอบง ามีจิตอันความโลภกลุ้มรุมย่อมก่อให้เกิด
ทุกข์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่เป็นจริงด้วยการเบียดเบียน อกุศลธรรมอันลามกเป็นอันมากที่เกิด
เพราะความโลภมีความโลภเป็นเหตุมีความโลภเป็นแดนเกิดมีความโลภเป็นปัจจัย  

 โทสะจัดเป็นอกุศล บุคคลผู้โกรธกระท ากรรมใดด้วยกาย วาจา ใจ แม้กรรมนั้น
ก็เป็นอกุศล บุคคลผู้โกรธถูกโทสะครอบง ามีจิตอันโทสะกลุ้มรุม ย่อมก่อให้เกิดทุกข์            
แก่ผู้อ่ืนโดยไม่เป็นจริงด้วยการเบียดเบียน อกุศลธรรมอันลามกเป็นอันมากที่เกิดเฉพาะ
ความโกรธมีความโกรธเป็นเหตุมีความโกรธเป็นแดนเกิดมีความโกรธเป็นปัจจัย 

 โมหะจัดเป็นอกุศล บุคคลผู้หลงกระท ากรรมใดด้วยกาย วาจา ใจ แม้กรรมนั้น 
ก็เป็นอกุศล บุคคลผู้หลงถูกโมหะครอบง ามีจิตอันโมหะกลุ้มรุมย่อมก่อให้เกิดทุกข์             
แก่ผู้อ่ืนโดยไม่เป็นจริงด้วยการเบียดเบียน อกุศลธรรมอันลามกเป็นอันมากที่เกิดเพราะ
ความหลงมีความหลงเป็นเหตุมีความหลงเป็นแดนเกิดมีความหลงเป็นปัจจัย 

                                                 

 ๔๗องฺ.อฏฺ ก. ๒๓/๑๕/๒๔๕-๒๔๖. 



๔๒ 

 ธรรมที่เป็นบาปอกุศลซึ่งเกิดเพราะความโลภครอบง า เพราะความโกรธครอบง า 
เพราะโมหะครอบง ามีจิตอันอกุศลธรรมกลุ้มรุมในปัจจุบันย่อมอยู่เป็นทุกข์ ล าบาก    
คับแค้นเดือดร้อน เมื่อแตกกายตายไปทุคติเป็นอนัหวังได้ อกุศลมูล ๓ อย่างนี้แล๔๘ 

 

 นอกจากนี้พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องรากแห่งอกุศลไว้ในอิติวุตตกดังนี้ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มูลราก
แห่งอกุศล ๓ อย่างเหล่านี้  คือ ๑. โลภะ ความอยากได้ เป็นมูลรากแห่งอกุศล ๒. โทสะ ความคิด
ประทุษร้ายเป็นมูลรากแห่งอกุศล ๓. โมหะ ความหลงเป็นมูลรากแห่งอกุศล ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มูลราก
แห่งอกุศล ๓ อย่างนี้แล”๔๙  
 ในคัมภีร์อภิธรรมมีค าอธิบาย เป็นมูลรากแห่งอกุศล ๓ ดังนี้  

   โลภะ...เป็นความก าหนัดแห่งจิต...ธรรมชาติผู้ยังสัตว์ให้เกิด...รากเหง้าแห่งทุกข์ 
เหตุแห่งทุกข์ นี้เรียกว่า โลภะ , โทสะ ความคิดประทุกษร้าย เป็นมูลรากแห่งอกุศล  
อาฆาต...ความพลุ่งพล่าน...ธรรมชาติที่ประทุษร้ายใจ โกรธ กิริยาที่โกรธ...นี้เรียกว่า 
โทสะ, โมหะ ความหลง เป็นมูลรากแห่งอกุศล ความไม่รู้ในทุกข์...ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
ความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทธรรม ความไม่พินิจความไม่พิจารณา ความหลงใหล อวิชชา โอฆะ 
คือ อวิชชา สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า อกุศลเหตุ ๓๕๐  
 

 ความโลภจัดเป็นอกุศลมูล ความอยากได้เป็นอาการอย่างหนึ่งของจิตใจของคนทั่วไปมีได้ตั้งแต่เด็ก 
ซึ่งความต้องการที่เกิดขึ้นนั้นมักเกิดขึ้นตามความจ าเป็น แต่เมื่อโตขึ้นความอยากได้เริ่มมากขึ้นจน
บางครั้งเกินจ าเป็นนอกจากนั้นสิ่งใดที่ตนชอบก็ยึดว่าเป็นของตนเป็นเหตุให้สะสมเพ่ือเก็บไว้ใช้ในอนาคต
และหวงแหนของที่สะสมนั้นหรืออยากได้เพ่ิมมากขึ้นบางครั้งรุนแรงจนต้องท าผิดเพ่ือให้ได้มาตามที่
ปรารถนา ตลอดจนอาจจะต้องท าเหตุชั่วท าร้ายผู้ทึ่เข้ามาขัดขวางความต้องการของตนเอง ความชั่วที่เกิด
จากความโลภนี้เกิดขึ้นได้เพราะขาดสติระลึกได้ว่า นี่เป็นสิ่งผิดไม่ควรท าขาดโยนิโสมนสิการพิจารณา
ไตร่ตรองว่าเป็นสิ่งผิดไม่ควรท าขาดความอดทนพิจารณาไตร่ตรองยับยั้งความต้องการที่เกินจ าเป็นของตน 
ขาดเมตตาพิจารณาไตร่ตรองท าให้ท าร้ายผู้ อ่ืนโดยขาดความเมตตา เพราะความโลภเป็นเหตุเป็น
รากเหง้าของอกุศลมูล  
 โทสะจัดเป็นอกุศลมูล กรรมที่บุคคลผู้มีโทสะท าทางกาย วาจา และใจจัดเป็นอกุศลกรรม                
แม้กรรมของบุคคลผู้มีโทสะถูกโทสะครอบง ามีจิตถูกโทสะกลุ้มรุมก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อ่ืนด้วยเรื่องที่ 
ไม่จริงด้วยการเบียดเบียน จองจ า ให้เสียทรัพย์ ติเตียน หรือขับไล่ โดยอวดอ้างว่า “เรามีก าลัง ทรงพลัง”   
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๔๓ 

ก็จัดเป็นอกุศลกรรมบาปอกุศลธรรมจ านวนมากเหล่านี้เกิดจากโทสะ มีโทสะเป็นเหตุมีโทสะเป็นแดน
เกิดมีโทสะเป็นปัจจัยย่อมเกิดมีแก่บุคคลผู้มีโทสะนั้นด้วยประการฉะนี้๕๑ 
 โทสะ ได้แก่ ความโกรธ ทุกคนเคยโกรธมาแล้วทั้งนั้นคนโกรธมีหลายระดับถ้าเพียงความขุ่นใจ
เล็กน้อยเก็บไว้ในใจคนเดียวไม่แสดงออก แต่ถ้าโกรธมากขึ้นจะแสดงออกทางสีหน้า ถ้ายับยั้งไว้ไม่ได้จะ
กล่าวาจาหยาบคาย ถ้าโกรธมากขึ้นถึงขั้นควบคุมไม่ได้ก่อให้เกิดการท าร้ายร่างกายกันได้ ความโกรธ 
เป็นมูลรากแห่งอกุศล ประกอบด้วยความอาฆาต ความพลุ่งพล่านเป็นธรรมชาติที่ประทุษร้ายใจ             
โทสะจัดเป็นอกุศลมูล ความโกรธก่อให้เกิดความเดือดร้อน เมื่อโกรธความโกรธขึ้นมาอาจจะต้องท าเหตุชั่ว 
ท าร้ายผู้ทึ่ตนเองโกรธ ความชั่วที่เกิดจากความโกรธนี้เกิดขึ้นได้เพราะขาดสติระลึกได้ว่านี่เป็นสิ่งผิดไม่
ควรท าขาดสติควบคุมตนเองขาดโยนิโสมนสิการพิจารณาไตร่ตรองว่าเป็นสิ่งผิดไม่ควรท า ขาดความ
อดทนพิจารณาไตร่ตรองยับยั้งความโกรธขาดเมตตาต่อผู้อ่ืนขาดสติพิจารณาไตร่ตรองท าให้ท าร้ายผู้อ่ืน
โดยขาดความเมตตา เพราะความโกรธเป็นเหตุเป็นรากเหง้าของอกุศลมูล ซึ่งโมหะ ความหลง เป็นมูล
รากแห่งอกุศล ความไม่รู้ในทุกข์...ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทธรรม ความไม่
พินิจความไม่พิจารณา ความหลงใหล อวิชชา โอฆะ คือ อวิชชา สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า อกุศลเหตุ๕๒  
 สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงอธิบายเรื่องโมหะไว้ดังนี้ 
 “ความหลงหมายถึงความขาดปัญญาหรือความเผลอปัญญา...ความเชื่อที่ผิดนั้นเป็นความหลงเชื่อ
ไม่ใช่เป็นความรู้เชื่อ นี้คือความหลงอย่างหนึ่ง มักง่ายนั้นคือมักท าอะไรอย่างชุ่ย ๆ ไม่พินิจให้รอบคอบจึงมัก
เป็นความผิดพลาดบกพร่อง นี้เป็นความหลงอย่างหนึ่ง อาการย่อหย่อนทั้งปัญญาและความเพียรส าคัญตน
ผิดนั้นเป็นความหลงอยู่ในตน” 
 โมหะจัดเป็นอกุศลมูล ความขาดปัญญาไม่พิจารณาโดยรอบคอบ ความไม่รู้สภาพธรรมทั้งหลาย
ตามความเป็นจริงว่าสภาพธรรมที่ปรากฏทางตาก็อย่างหนึ่ง สภาพธรรมที่ปรากฏทางหูก็อย่างหนึ่ง    
สภาพธรรมที่ปรากฏทางจมูกก็อย่างหนึ่ง สภาพธรรมที่ปรากฏทางลิ้นก็อย่างหนึ่ง สภาพธรรมที่ปรากฏ
ทางกายก็อย่างหนึ่ง สภาพธรรมที่ปรากฏทางใจก็อย่างหนึ่งฉะนั้น จึงมีโลกที่ปรากฏต่างกันเพียง ๖ โลก 
การที่จะรู้แจ้งโลกจริง ๆ นั้นคือ รู้สภาพธรรมแต่ละอย่างทั้ง ๖ ทางโดยไม่สับสน ไม่ปะปนกันและไม่
รวมกันด้วย และรู้สภาพธรรมเหล่านั้นว่ามีลักษณะที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วของสังขาร
ธรรมทั้งหลาย ซึ่งอาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งจึงเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยก็ไม่เกิด ฉะนั้น สภาพธรรมทุก
อย่างที่เกิดขึ้นทั้งนามธรรมและรูปธรรม จึงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ความหลงไม่รู้จริงยังประกอบ
ไปด้วยความมัวเมา ความประมาทเป็นก าลังส่งเสริมให้โลภะและโทสะมีก าลังมากยิ่งขึ้น 
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๔๔ 

 สรุปการท าความชั่วทุกอย่างย่อมน าความเดือดร้อนมาสู่ผู้กระท าและผู้ อ่ืน อกุศลมูล คือ 
ต้นเหตุที่ท าให้คนท าความชั่ว รากเหง้าของความชั่วมี ๓ ประการ คือ 
 ๑. โลภะ หมายถึง ความอยากได้ไม่รู้จักพอ อยากได้ในสิ่งที่ตนไม่มี อยากได้สิ่งของของผู้อ่ืน 
ความอยากได้นี้จะท าให้คนกล้าท าชั่วเพ่ือให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ เช่น การพูดโกหก การท าร้ายผู้อ่ืน 
การฉ้อโกง การลักขโมย เป็นต้น 
 ๒. โทสะ หมายถึง ความคิดประทุษร้าย ความโกรธ ความฉุนเฉียว ความพยาบาท ผู้ที่มีโทสะ
จะกล้าท าชั่วได้ทุกอย่างเพ่ือท าให้ผู้ที่ตนไม่พอใจได้รับความเดือดร้อน เช่น การกลั่นแกล้ง การท าร้ายให้
บาดเจ็บหรือตายและการให้ร้าย เป็นต้น 
 ๓. โมหะ หมายถึง ความหลง ไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง ผู้ที่มีโมหะจะอยู่ในสภาวะที่ไม่
รู้จริง หลงผิด ซึ่งเป็นสาเหตุให้กล้าท าชั่วได้ทุกอย่าง เช่น โลภอยากได้ของคนอ่ืนถ้าท าโดยสุจริตแล้ว
ไม่ได้ต้องคดโกงก็ยอมท า เมื่อไม่ได้ตามปรารถนา หรือได้มาครอบครองแล้วสูญเสียไปก็โกรธ เพราะหลง
ผิดคิดว่าของที่ได้มาต้องอยู่กับตนตลอดไปไม่ยอมรับความจริงว่าทุกอย่างในโลกนี้ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
เป็นอนัตตา ความโลภ ความโกรธ ความหลง จึงเป็นรากเหง้าของกรรมชั่วทั้งปวง เป็นที่มาของปัญหา
และความทุกข์ 
 ความโกรธ คือ กิเลสกลุ่มโทสะ ตราบที่ยังเป็นมนุษย์ปุถุชนยังต้องมีความโกรธอยู่ ความโกรธ
เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่สร้างความเสียหายเดือดร้อนส่งผลรุนแรงต่อตนเองและผู้อ่ืนทันที 
อิทธิพลของความโกรธนั้นมีมากสามารถท าลายล้างทุกสิ่งที่อยู่ขวางหน้าได้ แม้แต่ตัวเอง ดังปรากฏ               
ในเรื่อง เสรีววาณิชชาดก๕๓ ที่กล่าวถึงพ่อค้าที่ โลภ คือ พระเทวทัต และพ่อค้าที่ซื่อสัตย์  คือ 
พระเทวทัตในเรื่องโกรธพระพุทธเจ้าจนกระอักเลือดตายและเป็นเรื่องต้นเหตุที่ พระเทวทัตจองเวร
พระพุทธเจ้าข้ามภพ ข้ามชาติ จากตัวอย่างแสดงให้เห็นผลของความโกรธที่รุนแรงและยาวนาน                
ดังนั้น การบริหารจัดการความโกรธจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือให้ความโกรธอยู่ในระดับที่ควบคุมได้เป็นการ
ลดผลกระทบที่รุนแรงที่แสดงออกทางกาย วาจา จากนั้นบรรเทาความโกรธที่คุกกรุ่นในจิตใจให้เกิด
น้อยลงจนในที่สุดไม่ว่าจะนานเพียงใดตามเป้าหมายสูงสุดของหลักการในพระพุทธศาสนา คือ การก าจัด
ความโกรธที่ถือว่าเป็นอกุศลธรรมเพียงฝ่ายเดียวให้หมดสิ้นไป 
 ๒.๒.๒ ความหมายของความโกรธ 
 ความโกรธ เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นภายในจิต เมื่อได้รับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าพอใจ 
กระทบเข้าทางทางทวารทั้ง ๖ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แล้วเป็นสมุฏฐานให้เกิคความฉุนเฉียว               
คิดประทุษร้าย อาฆาตพยาบาท จนท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมออกมาทางกาย ทางวาจา และเก็บไว้
ภายในใจเรียกว่า คนโกรธ หรือผู้โกรธ ความโกรธท าให้เกิดปัญหาการท าร้ายตนเอง ท าร้ายผู้อื่น ท าลาย
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สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ท าให้มีปัญาในการเรียน การท างาน การปกครอง ท าให้ถูกประเมินจากผู้อื่น
ในทางลบ นอกจากส่งผลกระทบต่อบุคคลแล้วยังส่งผลต่อสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตอ่ืน ได้แก่ สภาพแวดล้อม 
เช่น การท าลายทรัพย์สิน ท าลายสภาพแวดล้อม ความโกรธเกิดขึ้นกับใครไม่เคยให้ผลในทางเป็นคุณ   
มีแต่ผลในทางเป็นโทษร้ายโดยส่วนเดียว เพ่ือความเข้าใจความโกรธจึงควรศึกษาความหมายของความโกรธ ดังนี้ 
 ในพระวินัยปิฏก มหาวิภังค์ สังฆาทิเสสกัณฑ์ แสดงไว้ดังนี้ 
 “...ค าว่า ขัดเคือง มีโทสะ คือ โกรธ ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ แค้นใจ เจ็บใจ ค าว่าไม่แช่มชื่น คือ ไม่แช่ม
ชื่นเพราะความโกรธนั้น”๕๔ 
 “...ภิกษุใดโกรธ ไม่พอใจ ฉุดลาก หรือใช้ให้ฉุดลากภิกษุออกจากวิหารของสงฆ์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์”๕๕ 
 “...ภิกษุใด ขัดเคือง มีโทสะ ไม่แช่มชื่น ใส่ความภิกษุด้วยอาบัติปราชิกที่ไม่มีมูล โดยมุ่งหมายว่า 
ท าอย่างไรจึงจะให้ภิกษุนั้นพ้นไปจากพรหมจรรย์นี้ได้...อธิกรณ์นั้นเป็นเรื่องไม่มีมูล และภิกษุยอมรับผิด
เป็นสังฆาทิเสส...”๕๖ 
 “...ภิกษุใดโกรธ ไม่พอใจ ท าร้ายภิกษุ ต้องอาบัติปาจิตตีย์”๕๗ 
 “...ไม่พอใจ คือ ไม่ชอบใจ แค้นใจ เจ็บใจ”๕๘ 
 จากพระวินัย ความโกรธ หมายถึง ความไม ่พอใจ อ ันเป็นสาเหตุให้แค้นใจ ไม่แช่มชื่นเป็นเหตุ
ให้กล่าววจีทุจริตใส่ร้ายต่อบุคคลที่ตนเองผูกโกรธด้วยข้อความอันเป็นเท็จ เพ่ือก าจัดบุคคลที่ตนโกรธ 
ให้พ้นไปจากสังคมท่ีตนอยู ่
 ข้อความว่าด้วยความหมายของความโกรธในคัมภีร์วิภังค ์ทุกมาติกา ความว่า 
 “...ความโกรธ กิริยาที่โกรธ สภาพที่โกรธ ความคิดประทุษร้าย กิริยาที่คิดประทุษร้าย สภาพที่
คิดประทุษร้าย ความคิดปองร้าย กิริยาที่คิดปองร้าย สภาพที่คิดปองร้าย ความยินร้าย ความยินร้าย
อย่างแรง ความดุร้าย ความปากร้าย ความไม่แช่มชื่นแห่งจิตอันใด นี้เรียกว่า โกธะ ความโกรธ๕๙  
 พระสารีบุตรอธิบายในขุททกนิกาย มหานิทเทส๖๐ ความโกรธ หมายถึง ความปองร้าย ความขัดเคือง 
ความพยาบาทแห่งจิต ความประทุษร้ายในใจ ความชัง ความพิโรธ ความเป็นผู้ดุร้าย ความเพาะวาจาชั่ว 
ความไม่แช่มชื่นแห่งจิต 

                                                 

 ๕๔วิ.มหา. ๑/๓๘๖/๘๑๔. 
 ๕๕วิ.มหา. ๒/๑๒๕/๔๐๙. 
 ๕๖วิ.มหา. ๑/๓๙๒/๘๓๑. 
 ๕๗วิ.มหา. ๒/๔๕๐/๖๕๒. 
 ๕๘วิ.มหา. ๒/๔๕๑/๖๕๒. 
 ๕๙อภิ.วิ. ๓๕/๘๙๑/๖๑๗. 
 ๖๐ขุ.ม. ๒๙/๘๕/๒๘๖-๒๘๗. 



๔๖ 

 จากโปตลิยสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ทรงอธิบายแบบแก้อรรถมีสาระส าคัญดังนี้ 
 “เพ่ือตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสีย...บุคคลพึงละความโกรธแค้นได้เพราะอาศัยความไม่โกรธแค้น”๖๑ 
 สรุปความในพระสูตร ความโกรธ หมายรวมถึงความแค้นที่เป็นเหตุให้ก่อการนินทา การประทุษร้าย 
การปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพ่ือละความโกรธแค้น และความเร่าร้อนที่เป็นผลมาจาก
ความโกรธ 

อรรถกถา พรหมชาลสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค กล่าวถึงความหมายของความโกรธความว่า 
   ค าว่าอาฆาต ความอาฆาต ในพระบาลีนั้นมีวิเคราะห์ว่า เป็นที่มากระทบแห่งจิต 
ค านี้เป็นชื่อของความโกรธ สุภาษิต และค าที่เป็นทุพภาษิตของคนพวกใด พวกหนึ่ง คือ 
พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยสาวก หรือมารดา บิดา หรือคนที่เป็นข้าศึกได้
เลย อย่างที่ตรัสไว้ว่าคนโกรธย่อมไม่รู้อรรถ คนโกรธย่อมไม่เห็นธรรม เมื่อนรชนถูกความ
โกรธครอบง า ย่อมมืดตื้อทันที ความโกรธก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความโกรธท าให้จิต
ก าเริบ ชนไม่รู้จักความโกรธซึ่งเป็นภัยเกิดในจิตดังนี้๖๒ 
 

 ขุททกนิกาย มหานิทเทส อัฏฐกวรรค อธิบายถึง ความหมายของความโกรธไว้ ดังนี้ “ความปองร้าย 
ความมุ่งร้าย ความขัดเคือง ความชัง ความพยาบาทแห่งจิต ความประทุษร้ายในใจ ความโกรธ กิริยาที่โกรธ 
ความเป็นผู้โกรธ ความพิโรธ ความเป็นผู้ดุร้าย ความเกรี้ยวกราด ความไม่แช่มชื่นแห่งจิต  นี้เรียกว่า 
ความโกรธ”๖๓  
 สรุปความหมายตามอรรถกถาได้ว่า ความโกรธ หมายรวมถึงความปองร้าย ความขัดเคือง ความโกรธ 
ความอาฆาต ผู้โกรธยังเป็นผู้เกรี้ยวกราดและดุร้าย ด้วยอ านาจความโกรธสามารถท าให้ปราศจาก
ความยั่งคิดไม่ค านึงถึงคุณธรรม หรือความเสียหายเดือดร้อนที่จะตามมาจากการกระท าของตน               
เมื่อความโกรธครอบง าบุคคลใดแล้ว ย่อมไม่มีสติคิดพิจารณาสิ่งใด สามารถท าสิ่งที่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนให้ตนเองและผู้อ่ืนโดยไม่เลือกว่าเป็นผู้ใด 
 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงให้ความหมายไว้ว่า โกธะ เราเรียกว่า 
โกรธ ภาษาบาลีว่า โกธะ ภาษาสันสกฤตเป็น โกรธะ เราเรียกตามสันสกฤตเป็นโกรธ คือ อาการที่พุ่งขึ้น 
มาในใจและใจก าเริบขึ้นกว่าปกติเพราะไม่ชอบแต่ไม่แรงถึงโทสะ๖๔ 

                                                 

 ๖๑ม.ม. ๑๓/๓๙/๕๐. 
 ๖๒ที.สี.อ. ๑๑/๑๓๕. 
 ๖๓ขุ.ม. ๒๙/๘๕/๒๘๖-๒๘๗. 
 ๖๔สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์, ธรรมานุกรมประมวลพระนิพนธ์ , 
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕), หน้า ๖๗. 



๔๗ 

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงให้ความหมายไว้ว่า 
โกธะ ท่านแปลว่า โกรธ รุนแรงน้อยกว่าโทสะ ความโกรธเป็นเพียงความเคืองหรือขุ่นเคืองเท่านั้น๖๕ 
 โทสะ หรือความโกรธเป็นเหตุแห่งความร้อนใจยิ่งกว่าความโลภ หรือความหลง โกรธเมื่อใดร้อนเมื่อนั้น...
ความโกรธไม่ท าให้ใครเป็นสุขมีแต่จะท าให้เป็นทุกข์ ยิ่งโกรธง่าย โกรธแรงก็ยิ่งเป็นทุกข์บ่อยเป็นทุกข์มาก๖๖ 
 สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) แสดงไว้ดังนี้ “โกฺรธ” เป็นภาษาสันสกฤต หมายถึง 
ความเดือดดาล ดุร้าย มักแสดงออกทางอารมณ์คล้ายอาการฉุนมีค าพูดแทนโกรธว่าฉุนฉิวแล้วเพ้ียน 
เป็นฉุนเฉียว๖๗ 
 พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ให้ความหมายว่า โทสะ คิดประทุษร้ายผู้อ่ืนเกิดขึ้น
ย่อมท าให้ผู้นั้นขาดเมตตาธรรมทั้งหลายเป็นต้นว่า โทสะความอาฆาต ความพยาบาทไม่อาจตั้งอยู่หรือ
ปาฐกถาอยู่ในใจได้ เพราะเมตตานั้นเป็นเครื่องระงับเป็นเครื่องละ และเป็นเครืองสละออก ซึ่งความไม่ดี
ทั้งหลายจากจิตใจ๖๘ 
 ศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต ให้ความหมายว่า ความโกรธ ได้แก่ 
ความฉุนเฉียว เดือดดาลเป็นอาการสูงขึ้นที่จิตในเมื่อกระทบอารมณ์อันไม่พึงพอใจ แต่ไม่ถึงกับ
ประทุษร้าย๖๙ 
 ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต ให้ความหมายว่า ความโกรธ คือ อยากฆ่า 
อย่าท าลายให้ฝ่ายที่ตนไม่ชอบตาย หรือพินาศ ย่อยยับ ใครมีความชั่วชนิดนี้มากเป็นคน ดุร้ายทารุณ 
หยาบกระด้าง น่ากลัว๗๐ 

                                                 

 ๖๕สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ธรรมเพื่อความสวัสดี
แห่งชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๒), หน้า ๔๗. 
 ๖๖สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, วิธีฝึกใจไม่ให้โกรธ, 
(นครปฐม : สาละพิมพการ, ๒๕๕๘), หน้า ๒๓-๒๔. 

๖๗สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต), พุทธวิธีชนะความโกรธ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
สุรวัฒน์, ๒๕๕๔), หน้า ๑๘๘. 
 ๖๘พระธรรมโกศาจารย์ (ปญฺ านนฺทภิกฺขุ), ปทัฏฐคาถาธรรม หลวงพ่อของชาวบ้าน, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐), หน้า ๑๘๘. 
 ๖๙จ านงค์ ทองประเสริฐ, คุณธรรมประจ าใจ, (คณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 
จัดพิมพ์ เนื่องในงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐), หน้า ๓๘. 
 ๗๐เสฐียรพงษ์ วรรณปก, พุทธวิธีแก้ทุกข์ในสายธารธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๕), 
หน้า ๖๕. 



๔๘ 

 สรุปความเห็นของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ความโกรธ หมายถึง อาการที่พุ่งขึ้นมาในใจ ใจก าเริบขึ้น
กว่าปกติเพราะไม่ชอบ ความฉุนเฉียว เดือดดาล ความขัดเคือง แค้นใจ เจ็บใจ ไม่แช่มชื่นใจ กิริยาที่โกรธ 
สภาพที่โกรธ ความคิดประทุษร้าย ปองร้าย ความยินร้าย ความดุร้าย ความปากร้าย ความไม่แช่มชื่นแห่งจิต 
ความพยาบาทแห่งจิต ความชัง ความพิโรธ ความเป็นผู้ดุร้าย ความเพาะวาจาชั่ว ความเกรี้ยวกราดเป็นเหตุ
แห่งความร้อนใจขาดเมตตาธรรม เมื่อความโกรธครอบง าบุคคลใดแล้วย่อมไม่มีสติคิดพิจารณาสิ่งใด 
สามารถท าสิ่งที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อ่ืนโดยไม่เลือกว่าเป็นผู้ใด เมื่อเกิดความโกรธท าให้
ขาดเมตตาคิดประทุษร้ายผู้ที่ตนไม่พอใจให้เป็นอันตรายด้วยการใส่ความกล่าวหาผู้อ่ืนด้วยข้อความอันเป็นเท็จ 
อยากฆ่า อยากท าลายให้ฝ่ายที่ตนไม่ชอบตาย หรือพินาศ ย่อยยับ เป็นคนดุร้ายทารุณ หยาบกระด้าง น่ากลัว 
โทสะเป็นรากแห่งอกุศลลมูล ๓ ประกอบด้วยโลภะ โทสะ และโมหะ 
 สรุป ความโกรธ หมายถึง ธรรมชาติที่ให้ผลเป็นทุกข์  
 ๒.๒.๓ ลักษณะของความโกรธ 
 ความโกรธนั้นถูกก่อตัวขึ้นมาภายในจิตใจทีละน้อย ๆ  ทั้งจากการคิด การเห็น การได้ฟัง หรือการกระท า
เป็นส าคัญ จนเป็นชนวนเหตุให้แสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ความโกรธที่ค่อย ๆ เพ่ิมขึ้นนั้นเริ่มจาก
ภายในจิตใจยังไม่แสดงอาการให้ปรากฏออกมาภายนอกความโกรธภายในที่ไม่ปรากฏให้ผู้อ่ืนเห็นแต่
โกรธอยู่ภายในใจเมื่อสะสมอยู่นานวันเป็นความผูกโกรธ ในส่วนของความโกรธที่ปรากฏให้ผู้อ่ืนเห็นได้
ทางกาย ได้แก่ สีหน้า วาจา และการแสดงออกทางพฤติกรรม ได้แก่หน้างอ คางสั่น  เป็นต้น ทั้งนี้การ
แสดงออกทางกายไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับแต่อาจจะโกรธแล้วกล่าวค าหยาบเลยโดยไม่ต้องหน้างอก็ได้ 
หรือใช้ก าลังเข้าท าร้าย ส่วนระดับความรุนแรงของพฤติกรรมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ 
 ตัวอย่างที่ปรากฏใน กกจูปมสูตร๗๑ ดังต่อไปนี้ 
 เรื่องมีอยู่ว่า ท่านพระโมลิยผัคคุนะชอบอยู่คลุกคลีกับพวกภิกษุณีเกินเวลา เมื่อท่านถูกต าหนิต่อ
ว่าก็โกรธและก่ออธิกรณ์ขึ้น ในที่สุดเรื่องก็ถึงพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์รับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าแล้ว                 
ตรัสถามความเป็นจริง เมื่อท่านทูลตอบว่าจริง พระองค์จึงตรัสสอนว่า ถ้าใครท าร้ายภิกษุณีต่อหน้าเธอ
หรือท าร้ายเธอเองให้เธอละฉันทะ (ความพอใจ) และวิตกอันอาศัยเรือน (ความนึกคิดแบบชาวบ้าน) เสีย  
ควรส าเหนียกอย่างนี้ว่า จิตของเราจักไม่แปรผัน เราจักไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่ง 
ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะ 
 จากกรณีตัวอย่างที่แสดงมาแสดงให้เห็นว่าความโกรธถูกก่อตัวขึ้นมาจากการถูกต าหนิและว่า
กล่าวด้วยวาจาหรือได้ยินค าต่อว่านั่นเองและอิทธิพลของความโกรธ จึงเป็นเหตุให้ท่านโมลิยผัคคุนะต้อง
แสดงอาการ คือ โกรธตอบแล้วก่อเรื่อง คือ อธิกรณ์ตามมา 

                                                 

 ๗๑ม.มู. ๑๒/๒๒๒-๒๒๔/๒๖๑-๒๖๓. 



๔๙ 

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ. ๙) 
อธิบายว่า กระบวนการเกิดขึ้นของความโกรธนี้ เริ่มต้นมาจากการถูกกระทบกระทั่งมีอาการเป็นความ
หงุดหงิด ดังที่เรียกกันว่าอารมณ์เสีย เมื่อความกระทบกระทั่งก าเริบยิ่งขึ้นก็เกิดอาการขึ้งเคียดไม่พอใจ            
เมื่ออาการดังกล่าวก าเริบขึ้นมาอีกก็เกิดอาการประทุษร้ายใจของตนเองยังไม่ถึงคิดออกไปท าร้าย 
ประทุษร้ายคนอ่ืน เมื่ออาการก าเริบหนักและไม่สามารถควบคุมอยู่  จึงจะแสดงพฤติกรรมออกมาใน
ลักษณะท าร้ายข้าวของหรือคนอื่นในที่สุด๗๒  
 พระพุทธเจ้าตรัสถึงบุคคล (มักโกรธ) ไว้ดังนี้ 

   ...ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นคนมักโกรธ มีอารมณ์ร้อนมาก             
ถูกเขาว่าหน่อยก็มีอารมณ์ฉุนเฉียว โกรธ หัวเสีย ขึ้งเคียด แสดงความขุ่นเคือง ความ
โกรธแค้น และความไม่พอใจ เหมือนแผลร้ายถูกไม้ หรือกระเบื้องเข้าก็ยิ่งมีหนองไหล
มากขึ้น ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นคนมักโกรธ 
มีอารมณ์ร้อนมาก ถูกเขาว่าหน่อยก็มีอารมณ์ฉุนเฉียว โกรธ หัวเสีย ขึ้งเคียด แสดงความ
ขุ่นเคือง ความโกรธแค้นและความไม่พอใจ 
   ...เหมือนดุ้นฟืนไม้มะพลับ (ที่ติดไฟ) ถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้า ย่อมส่ง
เสียงฉี่ฉ่ายิ่งขึ้น ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้  ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นคนมักโกรธ                   
มีอารมณ์ร้อนมาก ถูกเขาว่าหน่อยก็มีอารมณ์ฉุนเฉียว โกรธ หัวเสีย ขึ้งเคียด แสดงความ
ขุ่นเคือง ความโกรธแค้นและความไม่พอใจ 
   ...เหมือนหลุมคูถถูกรันด้วยไม้หรือกระเบื้อง ย่อมมีกลิ่นเหม็นเพ่ิมมากยิ่งขึ้น  
ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นคนมักโกรธ มีอารมณ์ร้อนมาก               
ถูกเขาว่าหน่อยก็มีอารมณ์ฉุนเฉียว โกรธ หัวเสีย ขึ้งเคียด แสดงความขุ่นเคือง ความโกรธแค้น 
และความไม่พอใจ๗๓ 

 

 สรุปได้ว่า บุคคลมักโกรธเป็นผู้ขาดความอดทน ถูกว่าเล็กน้อยก็ไม่สามารถระงับความโกรธได้ 
 ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ ได้ให้นิยามลักษณะของความโกรธไว้ว่า กิริยาที่โกรธ ภาวะที่โกรธ 
โทสะ ความประทุษร้ายภาวะที่ประทุษร้าย ความพยาบาท กิริยาที่พยาบาท ภาวะที่พยาบาท ความพิโรธ 
ความพิโรธตอบ ความดุร้าย ความเกรี้ยวกราด ความที่จิตใจไม่เบิกบาน๗๔  

                                                 

 ๗๒สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, ทศบารมีทศพิธราชธรรม, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๓๕), หน้า ๑๘๘ -๑๘๙. 
 ๗๓องฺ.ติก. ๒๐/๘๘๑/๑๙๙-๒๐๐. 
 ๗๔อภิ.ปุ. ๓๖/๔๕/๑๘๔. 



๕๐ 

 ขุททกนิกาย มหานิเทส ก็ยังได้อธิบายถึงลักษณะของความโกรธเอาไว้อีกว่า ภาวะที่ใจปองร้าย 
มุ่งร้าย ขัดเคือง ขุ่นเคือง เคือง เคืองมาก เคืองน้อย เคืองตลอด ชัง ชิงชัง เกลียดชัง ใจพยาบาท ใจแค้นเคือง๗๕  
 ความโกรธมีความขุ่นเคืองเป็นลักษณะ เมื่อความโกรธเกิดขึ้นและครอบง าบุคคลใดแล้ว               
ก็ท าให้บุคคลนั้นมีลักษณะอาการหรือพฤติกรรมต่าง ๆ  
 สรุปลักษณะของความโกรธดังนี้ อาฆาต ความขัดเคือง ความกระทบกระทั่ง ความพลุ่งพล่าน ความแค้น 
ความดุร้าย ความปากร้าย ความไม่แช่มชื่นแห่งจิต ตามอาการดังนี้ของอรติ ปฏิฆะ โกธะ โทสะ 
พยาบาทตามล าดับ  
 ๒.๒.๔ สาเหตุของความโกรธ 
 ความโกรธเป็นภาวะทางอารมณ์ที่เริ่มจากความไม่พอใจ แล้วเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งระดับความ
โกรธของแต่ละคนอาจจะมีความรุนแรงต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเหตุ หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น
สาเหตุภายในและสายเหตุภายนอก ดังนี้ 
 ข. สาเหตุภายในเกิดจาก อกุศลมูล ๓ พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องอกุศลมูล ๓ ไว้ใน มูลสูตร ดังนี้
   ...ภิกษุทั้งหลาย อกุศลมูล ๓ อย่างนี้ 

  โลภะจัดเป็นอกุศล บุคคลผู้โลภ กระท ากรรมใดด้วยกาย วาจา ใจ อกุศลธรรม
อันเกิดเพราะความโลภ  

 โทสะจัดเป็นอกุศล บุคคลผู้โกรธ กระท ากรรมใดด้วยกาย วาจา ใจ อกุศลธรรม
อันเกิดเฉพาะความโกรธ  

 โมหะจัดเป็นอกุศล บุคคลผู้หลง กระท ากรรมใดด้วยกาย วาจา ใจ อกุศลธรรม 
ที่เกิดเพราะความหลง  

 ธรรมที่เป็นบาปอกุศลซึ่งเกิดเพราะความโลภ ความโกรธ โมหะครอบง ามีจิตอัน
อกุศลธรรมกลุ้มรุม ในปัจจุบันย่อมอยู่เป็นทุกข์ ล าบาก คับแค้น เดือดร้อน เมื่อแตกกาย
ตายไปทุคติเป็นอันหวังได้...๗๖ 

 

 อกุศลได้ชื่อว่า เป็นมลทิน  
   ...มลทินภายใน ๓ ประการ คือ โลภะ โทสะ และโมหะ โดยเฉพาะโทสะนี้             
เมื่อครอบง าจิตใจและจะมีอาการดังนี้ โทสะท าให้เกิดความฉิบหาย โทสะท าให้จิตใจ
ก าเริบคนไม่รู้จักโทสะนั้นอันเกิดในภายในว่าเป็นภัย คนโกรธย่อมไม่รู้จักประโยชน์             

                                                 

 ๗๕ขุ.ม. ๒๙/๘๕/๒๘๖-๒๘๗. 
 ๗๖องฺ.ติก. ๒๐/๙๖๐-๙๖๑/๓๑๑-๓๑๒. 



๕๑ 

ย่อมไม่เห็นธรรม โทสะย่อมครอบง าทรชนในขณะใด ความมืดหม่นย่อมมีในขณะนั้น            
ก็บุคคลใดละโทสะได้ขาด ย่อมไม่ประทุษร้ายในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความประทุษร้าย๗๗  
 

 นอกจากนี้ใน พระสุตตันตปิฎก ก็ยังได้แสดงว่า ความโกรธมีรากฐานมาจาก 
 ๑. อวิชชา (ความไม่รู้จริง)  
 ๒. อโยนิโสมนสิการ (การไม่คิดตริตรองโดยแยบคาย)  
 ๓. อัสมิมานะ (ความถือตัวว่าเป็นเรา ความถือเขาถือเรา)  
 ๔. อหิริกะ (ความไม่มีความละอายใจ)  
 ๕. อโนตตัปปะ (ความไม่เกรงกลัวต่ออกุศล)  
 ๖. อุทธัจจะ (ความฟุ้งซ่าน)๗๘ 
 อวิชชา (ความไม่รู้) พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องอวิชชา ในมหาวารวัคค์ดังนี้  

   ...ความไม่รู้ อันใดเป็นความไม่รู้ในทุกข์ เป็นความไม่รู้ ในเหตุให้ เกิดทุกข์                 
เป็นความไม่รู้ในความดับไม่เหลือของทุกข์และเป็นความไม่รู้ในทางด าเนินให้ถึงความดับ
ไม่เหลือของทุกข์ นี้เราเรียกว่า อวิชชาและบุคคลชื่อว่าถึงแล้วซึ่งอวิชชา ก็เพราะเหตุไม่รู้
ความจริงมีประมาณเท่านี้แลตัวอวิชชานั่นเองที่เป็นตัวกิเลสที่ออกไปประสบอารมณ์ 
และรู้จักอารมณ์ แต่รู้ผิดจากความจริงไป จึงเป็นความหลงงมงายซึ่งเรียกว่าโมหะ                
เป็นรากของอกุศล๗๙  

  

 อโยนิโสมนสิการ การท าในใจโดยไม่แยบคาย , การไม่ใช้ปัญญาพิจารณา, ความไม่รู้จักคิด,                  
การปล่อยให้อวิชชา ตัณหาครอบง าขณะนั้นเป็นอโยนิโสมนสิการ๘๐  
 อัสมิมานะ หมายถึง ความถือตัวว่าเป็นเรา ความถือเขาถือเรา จัดเป็นกิเลสอย่างหนึ่งที่ท าให้คนเรา
เกิดความหยิ่งผยองตน หรือเกิดความหดหู่ท้อแท้ เป็นตัวขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของคน อัสมิมานะ                
มี ๓ อย่าง คือ 
 ๑. ถือตัวว่าเด่นกว่าคนอ่ืน อันเป็นเหตุให้ยกตนข่มท่าน ทระนงตน ดูถูกคนอ่ืน 
 ๒. ถือตัวว่าด้อยกว่าคนอ่ืน อันเป็นเหตุให้ดูถูกตัวเอง เกิดความท้อแท้ ไม่คิดต่อสู้ยอมแพ้ต่อชะตากรรม 
 ๓. ถือตัวว่าเสมอกับคนอ่ืน อันเป็นเหตุให้ไม่ยอมคนอื่น หยิ่งยะโส ยึดถือตัวเป็นใหญ่๘๑ 
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๕๒ 

 อหิริกะ (ความไม่มีความละอายใจ) อโนตตัปปะ (ความไม่เกรงกลัวต่ออกุศล) สภาวธรรมเหล่านี้ 
ชื่อว่าธรรมท าให้เป็นพาล๘๒ อหิริกะ อโนตตัปปะ สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมด า สภาวธรรมที่เป็นอกุศล
แม้ทั้งหมดก็ชื่อว่าธรรมด า๘๓ อหิริกะและอโนตตัปปะเป็นธรรมท าลายโลกเป็นอกุศลธรรม 
 อุทธัจจะ (ความฟุ้งซ่าน) ในพระอภิธรรมปิฎก ได้อธิบายลักษณะของอุทธัจจะไว้ว่า อุทธัจจะเป็น
ความฟุ้งซ่านแห่งจิต ความไม่สงบแห่งจิต ความวุ่นวายใจ ความพล่านแห่งจิต๘๔ พระพุทธเจ้าตรัสกับ 
วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพ ความว่า “...ภิกษุนั้น ประกอบด้วยศีลขันธ์...มีสติสัมปชัญญะอยู่ย่อมช าระจิต
ให้บริสุทธิ์...ละอุทธัจจะแล้วเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตสงบย่อมช าระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจะได้”๘๕ 
 ข. สาเหตุภายนอก 
 สาเหตุของความโกรธที่ปรากฏใน ขุททกนิกาย มหานิเทส แสดงไว้ดังนี้ 

 ...พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ความโกรธ ย่อมเกิดด้วยอาการ ๑๐ อย่าง คือ ความ
โกรธย่อมเกิดด้วยอาการว่า เขาได้ประพฤติสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่เราแล้ว เขาก าลัง
ประพฤติสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่เรา เขาจักประพฤติสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่เรา เขาได้
ประพฤติสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้เป็นที่รักท่ีชอบใจของเราแล้ว เขาก าลังประพฤติ
สิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา เขาจักประพฤติสิ่งไม่ประโยชน์
แก่บุคคล ผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา เขาได้ประพฤติสิ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่เป็นที่
รักที่ชอบใจของเรา เขาก าลังประพฤติสิ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ
ของเราเขาจักประพฤติสิ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา ความโกรธ
ย่อมเกิดในที่มิใช่เหตุ๘๖ 
 

 สาเหตุความโกรธ เนื่องจากผู้อื่นมีปรากฏใน วิภังคปกรณ์ พระอภิธรรมปิฎก เรื่อง อาฆาตวัตถุ ๑๐ คือ 
 ๑. ความอาฆาตเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้ได้ท าความเสื่อมเสียแก่เราแล้ว 
 ๒. ความอาฆาตเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้ก าลังท าความเสื่อมเสียแก่เรา 
 ๓. ความอาฆาตเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้จักท าความเสื่อมเสียแก่เรา 
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 ๔. ความอาฆาตเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้ได้ท าความเสื่อมเสียแก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราแล้ว 
 ๕. ความอาฆาตเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้ก าลังท าความเสื่อมเสียแก่คนผู้เป็นที่รักเป็นที่ชอบ
พอของเรา 
 ๖. ความอาฆาตเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้จักท าความเสื่อมเสียแก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา 
 ๗. ความอาฆาตเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้ได้ท าประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอ
ของเราแล้ว 
 ๘. ความอาฆาตเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้ก าลังท าประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบ
พอของเรา 
 ๙. ความอาฆาตเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้จักท าประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา 
 ๑๐. ความอาฆาตเกิดข้ึนในฐานะอันไม่ควร เหล่านี้เรียกว่า อาฆาตวัตถุ ๑๐๘๗  
 

 กลหวิวาทสูตร ได้ให้อรรถาธิบายไว้ว่า “ความโกรธเกิดเพราะเหตุ ๒ ประการ คือ เกิดเพราะอาศัย
สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาและเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนาหวาดระแวงว่าสิ่งที่น่าปรารถนาจะถูกแย่งชิงไป 
ก าลังถูกแย่งชิงไปถูกแย่งชิงไปแล้วหวาดระแวงว่าสิ่งที่น่าปรารถนาจะแปรผันไปก าลังแปรผันไป                
แปรผันไปแล้วก็เกิดความโกรธ”๘๘ 
 ความโกรธนั้น เกิดจากเหตที่ผู้อ่ืนจะท าในสิ่งที่เราไม่ชอบใจ ไม่ถูกใจแก่ตัวเราหรือแก่คนที่เรารัก 
หรือจะท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนที่เราเกลียด คือ ท าในสิ่งที่เราไม่พอใจต่าง ๆ เมื่อความโกรธก่อตัว
ขึ้นมาภายในจิตใจทีละน้อย ๆ ทั้งจากการคิด การเห็น การได้ฟัง หรือการกระท าเป็นส าคัญ จนเป็น
ชนวนเหตุให้แสดงพฤติกรรมออกมาทางวาจา ได้แก่ การพูดจาหยาบคาย การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว 
รุนแรง สุดท้ายสะสมความโกรธไว้ในใจกลายเป็นความผูกโกรธต่อไป อิทธิพลของความโกรธนั้นมีมาก 
สามารถท าลายล้างทุกสิ่งที่อยู่ขวางหน้าได้ โดยที่ความโกรธนั้นเริ่มก่อตัวจากภายในจิตใจเราก่อนแล้ว
เริ่มขยายผลไปเรื่อย ๆ มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นกระบวนการประกอบด้วยปัจจัยภายใน ได้แก่ 
สภาวะที่เป็นสมุฏฐานจากภายในตัวบุคคลมาจากอวิชชา คือ ความไม่รู้เท่าทันกิเลส คือ ความโลภ                
เมื่อไม่ได้ตามปรารถนาก็โกรธหรือได้แล้วมีความเปลี่ยนแปลงไป ก็โกรธโดยมีอกุศลมูล ๓ ได้แก่ โลภะ 
โทสะ โมหะ เป็นราก การขาดสติในการเตือนตนเองให้คิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ การใช้ปัญญาพิจาณา
โดยแยบคาย เพ่ือพิจารณาอารมณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบ เมื่อจิตรับอนิษฐารมณ์ที่ เข้ามากระทบท าให้
เกิดความไม่พอใจตามล าดับจนเป็นความโกรธ และผูกโกรธ ด้านปัจจัยภายนอก ได้แก่ อาฆาตวัตถุ ๑๐ ทั้งนี้ 
ความรุนแรงของความโกรธขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยและสภาวะแห่งจิตเฉพาะบุคคล 
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 สรุป สาเหตุความโกรธเกิดปัจจัยภายใน ได้แก่ โทสะ และมีรากฐานมาจากอวิชชา (ความไม่รู้จริง) 
อโยนิโสมนสิการ (การไม่คิดตริตรองโดยแยบคาย) อัสมิมานะ (ความถือตัวว่าเป็นเรา ความถือเขาถือเรา)            
อหิริกะ (ความไม่มีความละอายใจ) อโนตตัปปะ (ความไม่เกรงกลัวต่ออกุศล) อุทธัจจะ (ความฟุ้งซ่าน) 
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ อาฆาตวัตถุ ๑๐ 
 ๒.๒.๕ อาการของความโกรธ 
 อาการของความโกรธตามความรุนแรง๘๙ เป็นความโกรธแบบเรียงล าดับขั้นจากน้อยไปหามาก
ซึ่งมีปรากฏในพระไตรปิฎกถึง ๑๓ ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ความโกรธเป็นแต่เพียงท าจิตให้ขุ่นมัว แต่ยังไม่ถึงให้หน้าเง้าหน้างอ 
 ๒. ความโกรธเป็นแต่เพียงท าให้หน้าเง้าหน้างอ แต่ยังไม่ท าให้คางสั่น 
 ๓. ความโกรธเป็นแต่เพียงท าให้คางสั่น แต่ยังไม่ให้เปล่งผรุสวาจา 
 ๔. ความโกรธเป็นแต่เพียงให้เปล่งผรุสวาจา แต่ยังไม่ให้เหลียวดูทิศต่าง ๆ 
 ๕. ความโกรธเป็นแต่เพียงท าให้เหลียวดูทิศต่าง ๆ แต่ยังไม่ให้จับท่อนไม้และศัสตรา 
 ๖. ความโกรธเป็นแต่เพียงให้จับท่อนไม้และศัสตรา แต่ยังไม่ให้เงื้อท่อนไม้และศัสตรา 
 ๗. ความโกรธเป็นแต่เพียงให้เงื้อท่อนไม้และศัสตรา แต่ยังไม่ให้ท่อนไม้และศัสตราถูกต้อง 
 ๘. ความโกรธเป็นแต่เพียงให้ท่อนไม้และถูกต้อง แต่ยังไม่ท าให้เป็นแผลเล็กแผลน้อย 
 ๙. ความโกรธเป็นแต่เพียงท าให้เป็นแผลเล็กแผลน้อ แต่ยังไม่ให้กระดูกหัก 
 ๑๐. ความโกรธเป็นแต่เพียงท าให้กระดูกหัก แต่ยังไม่ให้อวัยวะน้อยใหญ่หลุดไป 
 ๑๑.ความโกรธเป็นแต่เพียงท าให้อวัยวะน้อยใหญ่หลุดไป แต่ยังไม่ให้ชีวิตดับ 
 ๑๒. ความโกรธเป็นแต่เพียงท าให้ชีวิตดับ แต่ยังไม่เสียสละชีวิตของตนให้หมดไป 
 ๑๓. เมื่อใด ความโกรธให้ฆ่าบุคคลอ่ืนแล้วจึงให้ฆ่าตน เมื่อนั้นความโกรธเป็นไปรุนแรงอย่างหนัก 
ถึงความเป็นของมากอย่างยิ่ง 
 จากสาระส าคัญดังแสดงมานี้สามารถแบ่งอาการของความโกรธได้ ๓ ระดับ ได้แก่ ๑. ระดับอยู่
ภายในใจยังไม่แสดงอาการออกมาทางกาย ๒. ระดับแสดงอาการออกทางกายได้แก่คางสั่น ทางวาจา
ได้แก่การพูดค าหยาบ ๓. ระดับรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมตนเอง ได้แก่ การประทุษร้ายผู้อ่ืนตลอดจน
ประทุษร้ายตนเองจนถึงแก่ความตายเป็นที่สุด เหตุการณ์เช่นนี้มีปรากฏให้เห็นในปัจจุบันเป็นจ านวน
มาก กล่าวคือเมื่อบุคคลถูกความโกรธครอบง าแล้วย่อมขาดสติพิจารณาถึงผลแห่งการกระท าของตน 
เมื่อลุแก่อ านาจโทสะท าร้ายฝ่ายตรงข้ามจนถึงเสียชีวิตหรือแม้จะไม่ถึงแก่ชีวิตแต่ก็ได้รับบาดเจ็บอาการ
สาหัสหรือพิการก็มีปรากฏให้เห็นมากมายในปัจจุบัน มนุษย์เมื่อถูกอ านาจความโกรธครอบง าแล้วจะมี
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ลักษณะแตกต่างกันตามระดับของความโกรธ ตามล าดับวิธีการของการกระท าหรือตามวิถีความคิดของ
ผู้ถูกความโกรธครอบง า 
 ๒.๒.๖ ระดับของคนโกรธ  
 ความโกรธเป็นนามธรรม คือ ไม่มีลักษณะที่เป็นรูปร่างหรือตัวตน พระพุทธเจ้าจึงยกเป็น              
อุปมาโวหารเพ่ือให้เห็นภาพพจน์ เพ่ือให้มองเห็นความโกรธในเชิงเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เข้าใจโทษของความ
โกรธพระองค์ทรงเปรียบเทียบบุคคลที่มีความโกรธไว้ในเลขสูตร ๓ จ าพวก คือ ๑) เปรียบเหมือนรอยขีดบน
แผ่นหิน ๒) เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นดิน ๓) เปรียบเหมือนรอยขีดบนน้ า๙๐ 
 จ าพวกที่ ๑ เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหิน คือ พวกที่มีความโกรธเป็นประจ าและความโกรธ
นั้นก็หมักหมมอยู่นาน เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหินที่ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ า เมื่อเกิดความ
ไม่พอใจในสิ่งที่มากระทบใจเกิดความโกรธพลุ่งขึ้นแล้วผู้โกรธสามารถท าลายทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่คนที่
เขารักของที่เขารักเกิดผลเสียหายร้ายแรงอย่างไม่อาจประเมินได้  ผู้ที่ปล่อยให้ความโกรธครอบง าใจ
บ่อย ๆ เป็นประจ า ในไม่ช้าก็จะกลายเป็นคนมักโกรธ คนที่มีความโกรธเร็วแม้เหตุเล็กน้อย โกรธบ่อย 
และโกรธนานเปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหินยากที่จะลบกลายเป็นความพยาบาท (จองเวร) ความขัดเคือง 
แค้นใจ ผูกใจเจ็บ และคิดแก้แค้น๙๑ 
 จ าพวกท่ี ๒ เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นดิน คือ พวกที่มีความโกรธเป็นประจ า แต่ความโกรธ
ไม่หมักหมมอยู่นาน เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นดินที่ลบเลือนไปเร็วเพราะลมหรือน้ า เป็นระดับความ
โกรธที่เกิดจากความกระทบกระเทือนจิตใจกลายเป็นความโกรธร้อนระอุจนอกแทบระเบิดมีความมุ่ง
ประทุษร้าย ท าลาย และผูกใจเจ็บ ถ้ายังไม่สามารถหาวิธีสงบระงับได้ก็จะเพ่ิมอารมณ์โกรธให้ยกระดับ         
เป็นโทสะ ได้แก่ ความคิดประทุษร้าย๙๒ เป็นความเดือดดาลใจประทุออกมาภายนอกนั่นแหละคือ 
อาการของโทสะ (โทสะ แปลว่า ความประทุษร้าย , ความท าลายก็คือโทษของความโกรธนั่นเอง)            
โทสะนั้นมีลักษณะดุร้าย มีอาการกระสับกระส่าย ดิ้นรน (ทั้งทางกายและจิต) เมื่อผู้ใดเกิดโทสะ            
จะขาดเมตตา ถ้าประทุษร้ายคนอ่ืนไม่ได้ก็จะท าลายสิ่งของหรือท าร้ายตนเอง จนกว่าโทสะนั้นจะดับไป 
พร้อมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ถ้าไฟโทสะไม่อาจดับลงได้สิ่งที่ตามมาจะเป็น             
การผูกเวร ได้แก่ ความพยาบาท 
 จ าพวกที่ ๓ เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ า คือ พวกที่ถูกด่าด้วยค าหนัก ๆ ค าหยาบ และถ้อยค าที่
ไม่น่าพอใจ แต่ก็ยังสมานไมตรีกลมเกลียวกัน ปรองดองกัน เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ าย่อมขาดหายไปเร็ว       

                                                 

 ๙๐องฺ.ติก. ๒๐/๑๐๕๘/๔๒๙-๔๓๐. 
 ๙๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๒๕๕. 
 ๙๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๐. 



๕๖ 

ความโกรธของเขาแม้เกิดขึ้นแล้วเร็วก็ย่อมดับไปโดยเร็วพลันเหมือนกัน เปรียบเหมือนรอยขีดบนน้ า                 
ขาดหายไปเร็วจนไม่มีร่องรอยทิ้งไว้ให้เห็นเป็นความโกรธที่อยู่ภายในจิตใจยังไม่ปรากฏออกมาภายนอก 
ได้แก่ อรติ ความไม่ยินดี เป็นความโกรธขั้นต้น ความรู้สึกผลักไสไม่ว่าใครที่เป็นสาเหตุแห่งความไม่พอใจ
อยากก าจัดออกไปให้พ้น ความรู้สึกเช่นนี้ถ้าไม่รีบท าให้สงบระงับจะพัฒนาความรู้สึกโกรธในล าดับถัดไป 
คือ ปฏิฆะ แปลว่า ความขัดใจ, แค้นเคือง, ความขึ้งเคียด, ความกระทบกระทั่งแห่งจิต ได้แก่ ความที่จิต
หงุดหงิดด้วยอ านาจโทสะ๙๓  
 การเกิดความโกรธนั้นเริ่มจากอรติ (ความไม่พอใจ) ปฏิฆะ (ความติดขัดใจ, กระทบ กระทั่งใจ) 
เป็นกิเลสขั้นละเอียดชื่อว่า อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจ โกธะ (ความโกรธ, เดือดดาลใจ) โทสะ (ความ
ประทุษร้าย) และ พยาบาท (การจองเวร) เป็นกิเลสขั้นกลางชื่อว่าปริยุฏฐานกิเลส จะพบว่า ความโกรธของ
มนุษย์เริ่มต้นมาจากความไม่พอใจเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ กลายเป็นความขุ่นเคืองใจกันแล้วยกระดับขึ้นเป็น
ความโกรธ มีความคิดประทุษร้าย จิตใจถูกอ านาจโทสะเข้าครอบง า เกิดความอาฆาต ความพยาบาท 
เมื่อความโกรธครอบง าบุคคลใดจะกลายเป็นคนดุร้ายสามารถท าร้ายบุคคลอ่ืนและตนเองได้ เรียกความ
โกรธชนิดนี้ว่า วิหิงสา๙๔ เป็นกิเลสขั้นหยาบชื่อว่าวีติกกมกิเลส ที่แสดงออกทางกาย วาจา ความโกรธนั้น
มีหลายระดับตั้งแต่มากไปหาน้อยแล้วแต่สภาวะทางจิตใจของแต่ละคนว่ามีการฝึกหัดควบคุมจิตใจ
ได้มากน้อยเพียงใด อิทธิพลของความโกรธนั้นมีมาก สามารถท าลายล้างทุกสิ่งที่อยู่ขวางหน้าได้                
โดยที่ความโกรธนั้นเริ่มก่อตัวจากภายในจิตใจเราก่อนแล้วเริ่มขยายผลไปเรื่อย ๆ นอกจากนี้ 
พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบบุคคลที่มีความโกรธไว้ในอาสีวิสสูตร ๔ จ าพวก คือ 
 จ าพวกที่ ๑ เปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษแล่นแต่ไม่ร้ายแรง คือ พวกที่โกรธบ่อย ๆ แต่ความโกรธ
นั้นคงอยู่ไม่นาน เปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษแล่น แต่ไม่ร้ายแรง 
 จ าพวกที่ ๒ เปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษแล่นแต่พิษไม่แล่น คือ พวกที่ไม่โกรธบ่อยนัก แต่ความ
โกรธนั้นคงอยู่นาน เปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษร้ายแต่พิษไม่แล่น 
 จ าพวกท่ี ๓ เปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษแล่นและพิษร้าย คือ พวกที่โกรธบ่อย ๆ และความโกรธ
นั้นคงอยู่นาน เปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษแล่นและพิษร้าย 
 จ าพวกที่ ๔ เปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษไม่แล่นและพิษไม่ร้าย คือ พวกที่ไม่โกรธบ่อยนักและ
ความโกรธนั้นก็ไม่คงอยู่นาน เปรียบเหมือนอสรพิษไม่แล่นและพิษไม่ร้าย๙๕ 
 จากการเปรียบเทียบทั้ง ๒ แบบดังกล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า พระพุทธองค์ทรงเปรียบเอาไว้
ว่าเหมือนกับรอยขีดที่หินที่แผ่นดินและแม่น้ า ส่วนในแบบที่ ๒ ทรงเปรียบเอาไว้ว่าเหมือนอสรพิษ 

                                                 

 ๙๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙๓. 
 ๙๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๘๓.  
 ๙๕ส .สฬา. ๑๘/๒๓๘/๒๔๓-๒๔๖. 



๕๗ 

อย่างไรก็ตามจากการเปรียบเทียบทั้ง ๒ แบบนี้ ไม่ว่ารอยจะเป็นรอยขีดหรืออสรพิษก็ตามล้วนแสดงให้
เห็นถึงความร้ายกาจและมหัตภัยของความโกรธเป็นอย่างดี ความโกรธถ้าเราควบคุมไม่ได้แล้วจะต้องใช้
เวลานานมากเพ่ือแก้ไข  
 ส่วนอสรพิษนั้นมีพิษร้ายมหันต์ สามารถท าให้มนุษย์เสียชีวิตได้ทันที ดังนั้น จึงไม่ควรเข้าใกล้ 
พิษความโกรธก็เช่นกัน ร้ายแรงและมีโทษมหันต์ดุจอสรพิษร้าย ไม่ควรให้ความโกรธเกิดขึ้นในตนและ 
ไม่ควรคบ ไม่ควรเข้าใกล้บุคคลมักโกรธด้วย 
 พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องบุคคลไม่ควรคบในชิคุจฉิตัพพสูตร ว่าด้วยบุคคลที่ควรรังเกียจดังนี้ 

   บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนมักโกรธ มากไปด้วยความคับแค้นใจ ถูกว่ากล่าว
แม้เพียงเล็กน้อยก็ขัดใจ โกรธเคือง พยาบาท ขึ้งเคียด แสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่
พอใจ...บุคคลเช่นนี้ควรวางเฉย ไม่ควรเสพ ไม่ควรคบ ไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะว่าบุคคลนั้นอาจด่าเราบ้าง บริภาษเราบ้าง ท าเราให้ฉิบหายบ้าง เพราะเหตุนั้น 
บุคคลเช่นนี้จึงควรวางเฉย ไม่ควรเสพ ไม่ควรคบ ไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้๙๖ 
 

 นอกจากความเป็นคนมักโกรธไม่ดีแล้วยังไม่ควรคบอีกด้วยเพราะจะท าความเสียหายให้เกิดขึ้น
แก่ผู้ที่อยู่ใกล้ได้ด้วยประการต่าง ๆ  
 ๒.๒.๗ ผลของความโกรธ 
 ความโกรธของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนอาจรู้สึกแค่หงุดหงิดเล็กน้อย บางคนอาจเอะอะ
โวยวายเสียงดัง ด่าว่าคนที่ท าให้โกรธ บางคนโกรธแล้วไม่อยากข้องเกี่ยวกับใครอยากปลีกวิเวกอยู่คนเดียว 
บางคนเวลาโกรธอาจจะไม่แสดงออกแต่สะสมเก็บกดเอาไว้ในใจเหมือนระเบิดเวลาที่รอเวลาปะทุออกมา 
บางคนแสดงออกอย่างรุนแรงถึงขั้นท าลายข้าวของหรือท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนหรือบางกรณีท าร้ายตนเอง
เหมือนคนขาดสติก็มีเช่นกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอารมณ์โกรธล้วนแต่ก่อให้เกิดผลเสียทั้งกับตัวของผู้โกรธและ
ผู้ที่ถูกโกรธทั้งสิ้น 
 พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต โกธนาสูตร 
ดังนี้ “บุคคลผู้มักโกรธ จะได้รับผล ๗ ประการ คือ ๑) เป็นผู้มีผิวพรรณทราม ๒) เป็นผู้นอนเป็นทุกข์  
๓) เป็นผู้ได้ความเสื่อมไม่มีความเจริญ ๔) เป็นผู้ไม่มีโภคทรัพย์ ๕) เป็นผู้ไม่มียศ ๖) เป็นผู้ไม่มีญาติมิตร 
๗) เมื่อตายแล้วไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต”๙๗ 

                                                 

 ๙๖องฺ.ติก. ๒๐/๘๘๑/๑๙๘-๒๐๐. 
 ๙๗องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๔/๑๒๙-๑๓๔. 



๕๘ 

 ผลของความโกรธท าให้ เป็นผู้มีผิวพรรณทรามมีตัวอย่างดังนี้  “บุคคลพึงละความโกรธ                  
พึงทิ้งความถือตัว พึงล่วงสังโยชน์ให้หมดทุกอย่าง ทุกข์ทั้งหลายจะไม่ตกต้องเขาผู้ไม่ข้องในนามรูป                 
ไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้กังวล”๙๘ 
 กรณีพระนางโรหิณีที่ในอดีตชาติเคยประทุษร้ายผิวพรรณผู้อ่ืนและเมื่อผลของกรรมตามมา                
ในชาติปัจจุบัน ท าให้นางเป็นโรคผิวหนัง ต่อมานางได้ใช้วิธีท าบุญกุศลเพ่ือลดอิทธิพลของผลกรรมชั่วที่
ตามมาจนต่อมาได้หายจากโรคผิวหนังเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า คนเราสามารถสร้างกุศลกรรม   
เพ่ือท าให้สิ่งที่ร้ายกลายเป็นดีหรือท าให้วิบากกรรมชั่วที่ตามมาสนองให้ทุเลาเบาบางลงไปได้ ไม่ใช่ว่า
คนเราจะต้องยอมรับผลของบาปกรรมที่ท าไว้ในอดีตอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ อย่างที่มีการเชื่อกันผิด ๆ 
กันมาแต่อย่างใด 
 ตัวอย่างของบุคคลมักโกรธเป็นผู้ประมาทขาดสติ ความโกรธเมื่อเกิดขึ้นแก่ผู้ใด ท าให้จิตใจของ
ผู้นั้นเร่าร้อน เป็นทุกข์ ไม่สบายใจ นอนไม่หลับ ฝันร้าย ถ้าโกรธมาก ๆ อาจท าให้ต้องไปท าร้ายผู้อ่ืน              
ถ้าเราละความโกรธได้ ก็จะเป็นสุข มีมาเรื่องใน ธนัญชานีสูตร๙๙ พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาพราหมณ์
ภารทวาชโคตร ใจความว่า “บุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุข ฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศก”  
 บุคคลมักโกรธเป็นผู้ได้ความเสื่อมไม่มีความเจริญ เสื่อมจากโภคทรัพย์ เสื่อมจากยศ เสื่อมจาก
ญาติมิตร เมื่อตายแล้วไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต คนโกรธย่อมก่อกรรมที่ท าได้ยาก คนโกรธสามารถ
ท าสิ่งที่ร้ายแรงได้ดังปรากฏในอรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคท่ี ๒ อัปปมาทวรรค
วรรณนา เรื่องพระนางสามาวดีความโดยย่อ ดังนี้ 
 พระนางสามาวดีมเหสีของพระเจ้าอุเทน พระนางได้ฟังธรรมจากนางขุชชุตตราจนได้บรรลุ
โสดาบัน พระนางมาคันทิยามเหสีอีกคนของพระเจ้าอุเทนให้ร้ายพระนางสามาวดีตลอดเวลาแต่พระนาง
ไม่เคยโกรธเคือง นอกจากนั้นยังแผ่เมตตาให้กับผู้ที่คิดร้าย สุดท้ายพระนางมาคันทิยาคิดอุบายเผา              
พระนางสามาวดีพร้อมบริวารทั้ง ๕๐๐ ตายในกองเพลิง เมื่อพระเจ้าอุเทนทราบเรื่องจึงประหาร                 
พระนางมาคันทิยาและบริวารตายทั้งหมด 
 จากชาดกแสดงให้เห็นผลของความโกรธ เมื่อเกิดข้ึนแล้วก็จะแสดงพิษสงต่อจิตใจท าให้หงุดหงิด 
เร่าร้อน เดือดดาล ท าลายบุคคลหรือสิ่งของที่เป็นต้นเหตุให้โกรธ และคนโกรธย่อก่อกรรมที่ท าได้ยาก
เหมือนท าได้ง่าย คนโกรธย่อมฆ่าบิดามารดาก็ได้ ฆ่าตนเองก็ได้ ฆ่าคนอ่ืนก็ได้ คนดี ๆ เป็นจ านวนมากที่
ไม่สามารถเอาชนะความโกรธที่พลุ่งพล่านขึ้นมาเพียงชั่วครู่ได้ 
 ตัวอย่างของความโกรธท าให้บุคคลประสบความทุกข์ เห็นผิดเป็นถูก เรียกว่า มิจฉาทิฏฐิ  
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๕๙ 

 บุคคลผู้ถูกความโกรธครอบง าเป็นผู้ได้ความเสื่อมไม่มีความเจริญ  เสื่อมจากโภคทรัพย์                 
เสื่อมจากยศ เสื่อมจากญาติมิตร เมื่อตายแล้วไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต คนโกรธย่อมก่อกรรมที่ท าได้ยาก 
และเป็นไปตามอ านาจของความอยากซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดย่อมตกระก าล าบากหาที่พ่ึงมิได้ คนโกรธสามารถ
ท าสิ่งที่ร้ายแรงได้ดังปรากฏในอรรถกถาเหมือนดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ เศรษฐีบุตรนามว่ามิตตวินทุกะ๑๐๐ เป็นคนไม่มี
ศรัทธา ไม่เลื่อมใส ถูกมารดาประเล้าประโลมว่า วันนี้ถ้าลูกรักษาอุโบสถศีลและฟังธรรมในวิหารได้ทั้งคืน  
แม่จะให้ทรัพย์นับหนึ่งพัน เพราะความโลภในทรัพย์เขาจึงได้สมาทานอุโบสถศีล แต่หาได้ฟังธรรมไ ม่
นอนหลับใต้ธรรมาสน์ตื่นแต่เช้าแล้วก็กลับบ้านรับทรัพย์หนึ่งพันพอได้ทรัพย์มาเขาก็เกิดความคิดว่า        
จักออกหาปลาในทะเล แต่ก็ถูกมารดาห้ามว่า ลูกเอ๋ยในตระกูลเรามีทรัพย์สินมากมายถึง ๔๐ โกฏิ              
อย่าไปเลยมันล าบาก เขาหาได้เอ้ืออาทรค าวิงวอนของมารดาไม่เลย ขณะที่มารดาก าลังวิงวอนอยู่นั่นเอง 
เขาเดือดดาลด้วยความโกรธใช้เท้าเตะมารดาล้มทั้งยืนแล้วเดินข้ามไปเลย  
 เมื่อเรือออกสู่ทะเลได้เจ็ดวันก็ได้หยุดนิ่ง คนในเรือจึงจับสลากกันคนกาฬกัณณีและสลากนั้นได้
ตกถึงนายมิตตวินทุกะถึงสามครั้ง คนในเรือจึงให้แพอันหนึ่งแล้วปล่อยเขาลงทะเลไปและเขาก็ได้ไปถึง
เกาะได้พบกับคนถือจักรซึ่งคมดุจมีดโกนคนหนึ่ง จักรนั้นก็ได้ปรากฏแก่เขาเหมือนกับพวงดอกไม้ เขาได้
อ้อนวอนขอจักรนั้นอยู่ร่ าไป คนถือจักรได้พยายามอธิบายให้ฟังว่า มันมิใช่พวกดอกไม้ มันเป็นจักร               
แต่เขาก็ไม่เชื่อจนในที่สุด คนถือจักรจึงคิดได้ว่า นายคนนี้คงท ากรรมเหมือนกับที่เราเคยท ามาแล้ว 
ต้องการจะเสวยผลกรรมนั้ นแน่เลย จึงได้ยื่นจักรให้แก่เขาแล้วก็หลีกไปเขายืนแบกจักรนั้นอยู่                   
ไม่สามารถทานน้ าหนักไว้ได้แล้วจักรนั้นก็หมุนคล้ายจะบดศีรษะเขาอยู่ร่ าไปคล้ายกับบดงายืนอยู่ด้วย
ความล าบากเป็นอย่ายิ่ง  
 จากกรณีตัวอย่างของนายมิตตวินทุกะที่ยกมานี้ชี้ให้เห็นว่า ความโกรธ ความทะยานอยากอย่าง
ไม่มีขีดจ ากัดเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากความเป็นจริงที่เห็นจักรเป็นดอกบัวที่สวยงามจนได้รับความทุกข์
สาหัสจากการกระท าของตนเองที่เกิดจากความโกรธ นอกจากนี้ความโกรธยังส่งผลข้ามภพข้ามชาติ ดัง
กรณีของพระเทวทัต พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงเรื่องราวที่พระเทวทัตเริ่มต้นจองเวรกับพระพุทธเจ้าไว้ใน
เสรีววาณิชชาดก๑๐๑ ซึ่งปรากฏเนื้อหาโดยละเอียดในคัมภีร์อรรถกถา๑๐๒ สรุปความโดยย่อดังนี้ 
 ในอดีตได้มีพ่อค้าเร่สองคนชาวแคว้นเสริวรัฐมีชื่อเดียวกันว่า เสรีวะ คนหนึ่ง คือ พระโพธิสัตว์ 
(พระพุทธเจ้าในปัจจุบัน) อีกคนหนึ่ง คือ พระเทวทัตในปัจจุบันทั้งสองได้ท าการค้าขายเร่ รับซื้อและ              
ขายของไปตามหัวเมืองต่าง ๆ วันหนึ่งทั้งสองได้ไปค้าขายเครื่องประดับในเมืองอริฏฐปุระ โดยตกลงแบ่ง
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๖๐ 

ให้เข้าไปขายคนละทาง เพ่ือว่าการค้าจะได้ไม่แข่งขันขัดตัดประชันราคากัน พ่อค้าคนแรก (พระเทวทัต) 
ได้ตะโกนเร่ขายของตามถนนในเมืองไปเรื่อย ๆ จนไปถึงบ้านอดีตเศรษฐีผู้ดีเก่าตกยากหลังหนึ่ง                     
ที่เหลืออยู่แต่เพียงยายกับหลานสาวในบ้านเก่าที่ช ารุดทรุดโทรมด้วยฐานะที่ยากไร้ เมื่อหลานสาวได้ยิน
เสียงพ่อค้าเที่ยวรับซื้อและเร่ขายของจึงได้วิ่งออกมาดูแล้วร้องบอกถึงความอยากได้เครื่องประดับ 
หลานสาวขอร้องให้ยายซื้อให้ ยายจึงเรียกพ่อค้าเข้ามาสอบถามและน าถาดเก่าคล้ ามอมซึ่งเป็นสมบัติ
ของตระกูลใบหนึ่งมาให้พ่อค้าตรวจดูเพ่ือแลกซื้อเครื่องประดับให้หลาน พ่อค้าเลวตรวจดูรู้ว่าเป็นถาด
ทองค าด้วยความโลภอยากได้ถาดทองค าด้วยวิธีโกง จึงกล่าวแกล้งว่าถาดนั้นไม่มีราคาพอจะแลกซื้อ
อะไรได้พร้อมกันนั้นก็โยนถาดนั้นทิ้งแล้วลุกจากเดินหนีไป โดยหวังเล่ห์กลว่าสักพักสักครู่จะเข้ามาใหม่
เพ่ือขอแลกของประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ กับถาดทองของสองยายหลาน 
 เมื่อคล้อยหลังไปได้สักพัก พ่อค้าพระโพธิสัตว์ผ่านมา สองคนหลานสาวกับยายก็กระท าอาการ
อย่างที่ร้องบอกแก่พ่อค้าคนแรก ร้องบอกให้ตรวจดูถาดเก่า ๆ คล้ ามอม ใบเดิมนั้น เผื่อว่าพ่อค้ารายนี้จะ
รับแลกเปลี่ยนไว้ด้วยเครื่องประดับอะไรสักอย่าง เมื่อพ่อค้าตรวจถาดเก่าดูก็รู้ว่าเป็นถาดทองค ามีราคา
ตั้งแสนกหาปณะ พ่อค้าพระโพธิสัตว์ จึงบอกยายเจ้าของถาดไปตามจริงว่าเป็นถาดทองค ามูลค่า
มหาศาล ยายเจ้าของถาดเห็นความซื่อสัตย์ของพระโพธิสัตว์จึงให้ขายเท่าที่พ่อค้าจะจ่ายให้ได้ เมื่อพ่อค้า
ได้ถาดทองแล้ว จึงเดินทางไปที่เรือเพ่ือเดินทางกลับปรากฏว่าหลังจากพ่อค้าคนแรกเดินไปได้สักพักใหญ่      
จึงย้อนมาหายายขายถาดคนเก่าเพ่ือจะขอซื้อถาดใบนั้นในราคาถูก แต่เมื่อยายบอกว่าขายไปแล้วก็ตกใจ
แค้นถึงสิ้นสติสลบฟุบไปพอฟ้ืนขึ้นก็เกิดความเสียดายอย่างเป็นก าลัง ถึงกับโปรยเงินและข้าวของที่น ามา
เร่ขายทิ้งไว้หน้าบ้านยายแก่แล้วก็ถือคันชั่งวิ่งตามรอยเท้าพระโพธิสัตว์ หวังจะแย่งถาดทองคืน แต่ไม่ทัน
พระโพธิสัตว์นั่งเรือหายไปแล้ว จึงเกิดความโศกเศร้าเสียดายและเสียใจอย่างที่สุดถึงกับอาเจียนออก 
เป็นโลหิต และตั้งส าคัญผิดผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรพระโพธิสัตว์ พ่อค้าเลวซึ่งหมายถึงอดีตชาติของ
พระเทวทัตถึงกับสิ้นชีวิตลง ณ ที่นั้นนั่นเอง 
 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระเทวทัตจึงได้ก าเนิดคอยตามติดเพ่ือจองเวรชิงชังกับพระพุทธเจ้าสมณโคดม
มาตลอดจนแม้กระทั่งชาติท้ายที่สุดและชาติปัจจุบัน พระเทวทัตก็เกิดเป็นชูชกและเกิดเป็นเจ้าชาย
เทวทัตเป็นล าดับมา จนถึงการกระท าร้ายเลวในปัจจุบันที่กระท าต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะก่อ
อนันตริยกรรมกระท ารุนแรงที่สุดแล้วกลับส านึกได้ในภายหลัง   
 นอกจากเรื่องความผูกโกรธข้ามหลายภพหลายชาติที่พระเทวทัตมีต่อพระพุทธเจ้าแล้วจาก
ชาดกแสดงไว้ชัดเจนว่าความโกรธนั้นมีสาเหตุมาจากความโลภเมื่อไม่ได้ตามต้องการก็โกรธเมื่อโกรธมาก
ส่งผลต่อร่างกายท าให้อาเจียนเป็นโลหิตและตายในที่สุดก่อนตายมีเจตนาตั้งมั่นที่จะผูกพยาบาทส่งผล
ข้ามภพข้ามชาติจนก่อความผิดร้ายแรงและต้องรับผลในไปเกิดในอบาย ความโกรธที่ส่งผลลักษณะ            
ข้ามภพเช่นนี้มีปรากฏอยู่มากในคัมภีร์พระพุทธศาสนา  



๖๑ 

 ผลของความโกรธ ๗ ประการ ดังนี้ ส่งผลต่อร่างกายท าให้มีผิวพรรณทรามส่งผลต่อจิตใจไม่มี
ความสุขนอนเป็นทุกข์ ส่งผลด้านวัตถุ คือ มีแต่ความเสื่อมไม่มีความเจริญไม่มีโภคทรัพย์ส่งผลด้านสังคม  
ท าให้ไม่มียศ ไม่มีญาติมิตรส่งผลในอนาคตเมื่อตายแล้วไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต ความโกรธยังผูกพัน           
ข้ามชาติได้ เช่น กรณีพระเทวทัตผูกโกรธพระพุทธเจ้า เป็นต้น 
 ๒.๒.๘ สรุป 
 ความโกรธในคัมภีร์พระพุทธศานาสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ความโกรธ หมายถึง ธรรมชาติที่ให้ผลเป็นทุกข์  
 ๒. ลักษณะความโกรธตามอาการ ๕ คือ อรติ ปฏิฆะ โกธะ โทสะ พยาบาท   
 ๓. ปัจจัยของความโกรธ มี ๒ คือ  
  ๑) ปัจจัยภายใน ได้แก่ โทสะเหตุและมีรากฐานจาก อวิชชา อโยนิโสมนสิการ อัสมิมานะ อหิริกะ 
อโนตตัปปะ อุทธัจจะ  
  ๒) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ อาฆาตวัตถุ ๑๐  
 ๔. ประกอบด้วยอาการ ๑๓ แบ่งได้ ๓ ระดับ ได้แก่  
  ๑) ระดับอยู่ภายในใจยังไม่แสดงอาการออกมาทางกาย  
  ๒) ระดับแสดงอาการออกทางกายแต่ยังควบคุมตนเองได้ยังไม่ลงมือกระท าการ  
  ๓) ระดับรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมตนเองเป็นขั้นลงมือกระท าการ  
 ๕. ผลของความโกรธ มี ๗ ประการ แบ่งเป็น ๔ ด้าน ได้แก่  
  ๑) ส่งผลต่อตนเองด้านร่างกายและจิตใจ  
  ๒) ส่งผลด้านวัตถุ  
  ๓) ส่งผลด้านสังคม  
  ๔) ส่งผลในอนาคต 
 สรุปประเด็นปัญหาไดด้ังนี้ 
 ๑) ปัญหาสังคม ได้แก่ การขาดสติ ขาดขันติ ขาดเมตตาลุแก่อ านาจความโกรธแล้วแสดง
พฤติกรรมไม่เหมาะสมทางกาย วาจา ท าลายสิ่งของ ท าร้ายคนอ่ืนหรือท าร้ายตนเอง ส่งผลต่อตนเอง 
ครอบครัวท าให้ปัญหาสังคมเพ่ิมข้ึน 
 ๒) ปัญหาทางคุณธรรม การขาดสติ ขาดขันติ ขาดเมตตา สังคม ขาดความอดทนต้องมุ่งหาทาง
สร้างความสบายให้ตัวเองโดยอาศัยบุคคลและวัตถุเป็นที่ยึดถือหาผลประโยชน์จากผู้อ่ืนทางด้านวัตถุ           
ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่มีความพอดีไม่อดทนใช้ชีวิตอย่างขาดสติเกิดการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบ
แข่งขันเพ่ือจะดึงเอาความสะดวกสบายมาเป็นของตนและพวกพ้องให้มากที่สุดโดยไม่ค านึงถึงความ
ถูกต้องท าให้เป็นปัญหาทางคุณธรรม  



๖๒ 

 ๓) ปัญหาการด าเนินชีวิตความโกรธท าให้ขาดสติใช้ชีวิตตามอารมณ์ความรู้สึกจิตใจอ่อนแอขาด
ความเข้มแข็งไม่สามารถอดทนต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตมีชีวิตอยู่อย่างเศร้าหมองท าให้เป็นปัญหา            
ในการด าเนินชีวิต 
 ความโกรธเป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาดังกล่าวมาแล้วจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
เพราะความโกรธเป็นที่มาของปัญหาท าให้เกิดโทษและเป็นทุกข์ ซ่ึงผู้วิจัยจะได้น าเสนอแนวทางใน             
การบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรมในบทที ่๓ ต่อไป 



 

 
 

บทท่ี ๓ 
หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการความโกรธ 

 
 ความโกรธ คือ การที่เราไม่สามารถรักษาสภาวะจิตให้เป็นปกติได้ โดยริ่มต้นมาจากอรติความไม่พอใจ 
แล้วกลายเป็นปฏิฆะความกระทบกระทั่งแห่งจิต หงุดหงิดร าคาญ จากนั้นจะกลายเป็นโกธะความโกรธ  
ตามมาเป็นโทสะความพลุ่งพล่านระงับไม่อยู่ก็พลุ่งพล่านออกมาทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ร้อนใจ 
ร้อนรนเหมือนถูกเผาให้ร้อนด้วยโทสะ ดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในอาทิตตปริยายสูตรที่ว่าร้อนอยู่
ด้วยไฟ คือ ราคะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง ในที่นี่ก็ร้อนอยู่ด้วยโทสะแล้วพลุ่งพล่านออกมา ทางกายบ้าง 
ทางวาจาบ้าง ถ้ายังไม่สามารถระงับได้ก็จะกลายเป็นความพยาบาท คือ ความผูกโกรธ ในบทนี้จะน าเสนอ 
การแก้ปัญหาความโกรธ ซึ่งมีสาเหตุมาจากโทสะกิเลสในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 

๓.๑ รากเหง้าของความชั่ว 
  ๓.๑.๑ รากเหง้าของอกุศล 
 พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสถึงรากเหง้าของอกุศลทั้งหลายไว้ดังนี้  

   ภิกษุทั้งหลาย อกุศลมูล (รากเหง้าของอกุศล) ๓ ประการนี้ อกุศลมูล ๓ 
ประการ อะไรบ้าง คือ ๑. อกุศลมูล คือ โลภะ (ความอยากได้) ๒. อกุศลมูล คือ โทสะ 
(ความคิดประทุษร้าย) ๓. อกุศลมูล คือ โมหะ (ความหลง) 
   โลภะจัดเป็นอกุศลมูล กรรมที่บุคคลผู้มีโลภะท าทางกาย วาจา และใจจัดเป็น
อกุศลกรรม แม้กรรมของบุคคลผู้มีโลภะถูกโลภะครอบง ามีจิตถูกโลภะกลุ้มรุมก่อทุกข์
ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ อ่ืนด้วยเรื่องที่ไม่จริงด้วยการเบียดเบียน จองจ า ให้เสียทรัพย์ ติเตียน             
หรือขับไล่ โดยอวดอ้างว่า “เรามีก าลัง ทรงพลัง” ก็จัดเป็นอกุศลกรรมบาปอกุศลธรรม
จ านวนมากเหล่านี้ที่เกิดจากโลภะ มีโลภะเป็นเหตุ มีโลภะเป็นแดนเกิดมีโลภะเป็น
ปัจจัยย่อมเกิดมีแก่บุคคลผู้มีโลภะนั้น ด้วยประการฉะนี้ 
   โทสะจัดเป็นอกุศลมูล กรรมที่บุคคลผู้มีโทสะท าทางกาย วาจา และใจจัดเป็น
อกุศลกรรมแม้กรรมของบุคคลผู้มีโทสะถูกโทสะครอบง ามีจิตถูกโทสะกลุ้มรุม. . .            
อกุศลธรรมจ านวนมากเหล่านี้เกิดจากโทสะ มีโทสะเป็นเหตุ มีโทสะเป็นแดนเกิด              
มีโทสะเป็นปัจจัยย่อมเกิดมีแก่บุคคลผู้มีโทสะนั้น 



๖๔ 

   โมหะจัดเป็นอกุศลมูล กรรมที่บุคคลผู้มีโมหะท าทางกาย วาจา และใจจัดเป็น
อกุศลกรรม แม้กรรมของบุคคลผู้มีโมหะถูกโมหะครอบง ามีจิตถูกโมหะกลุ้มรุม.. .            
อกุศลธรรมจ านวนมากเหล่านี้เกิดจากโมหะ มีโมหะเป็นเหตุ มีโมหะเป็นแดนเกิด                 
มีโมหะเป็นปัจจัยย่อมเกิดมีแก่ผู้บุคคลผู้มีโมหะนั้นด้วยประการฉะนี้๑ 
 

 ความชั่วเป็นกิเลส หมายถึง เครื่องท าให้เศร้าหมอง ได้แก่ โลภ โกรธ หลง๒ อวิชชา คือ ความไม่รู้จริง 
จึงได้เศร้าหมองไปได้ด้วยเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายที่จรเข้ามา เรียกว่า อุปกิเลส ก็คือกิเลสนั่นเอง               
บรรดากิเลสนั้นล้วนเป็นเครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามา คือ เป็นอาคันตุกะ เป็นผู้ เข้ามาหรือแขก                  
เมื่อเข้ามาก็ไม่ยอมออกไปยึดอยู่ในจิตเป็นอาสวะเป็นอนุสัย เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้ประกอบกรรม              
กรรมก็ส่งวิบาก คือ ผล ซึ่งผลนั้นก็ก่อเพ่ิมเติมกิเลสขึ้นอีกก็เป็นอันว่า เกิดวัฏฏะ คือ วน จิตที่มิได้อบรม            
จึงต้องท่องเที่ยววนอยู่ในกิเลส กรรม วิบาก๓  
 รากเหง้าของกิเลสมี ๓ ชนิด เป็นที่มาของกิเลสทั้งปวง ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ ความโกรธมี
รากฐานมาจากโทสกิเลสมี ๓ ระดับ ได้แก่ กิเลสอย่างหยาบ คือ วีติกกมกิเลสที่แสดงออกทางพฤติกรรม  
ทางกาย ทางวาจา กิเลสอย่างกลาง คือ ปริยุฏฐาน เป็นกิเลสที่กลุ้มรุมอยู่ในจิตใจ ได้แก่ นิวรณ์ ๕ และ
กิเลสอย่างละเอียด คือ อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจ เมื่อมีเหตุปัจจัยมากระตุ้นจึงแสดงความ             
ขุ่นเคืองเกิดขึ้นในใจ กิเลสทั้ง ๓ ขั้น แสดงไว้ในพระไตรปิฎก ความว่า 
 สังโยชน์ แปลว่า กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์ ธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับความทุกข์มี ๑๐ อย่าง คือ                
โอรัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องต่ า ๕ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องสูง ๕๔ 
 อาสวะเป็นกิเลสอีกประเภทที่พึงก าจัด ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุ ความว่า “...อาสวะ
และความเร่าร้อนอันก่อความคับแค้นที่พึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ไม่เว้นอาสวะ ย่อมจะไม่มีแก่ภิกษุผู้เว้นอยู่
นั้นอย่างนี้...อาสวะเหล่าเรากล่าวว่า พึงละได้ด้วยการเว้น...”๕ พระสารีบุตรแสดงเรื่องอาสวะไว้ดังนี้ 

                                           
 ๑อง.ติก. ๒๐/๙๖๐-๙๖๒/๓๑๑-๓๑๓. 
 ๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์ จ ากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๑๓๒. 
 ๓สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ธรรมาภิธาน พจนานุกรม           
ค าสอนพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด, ๒๕๕๒), 
หน้า ๗๕. 
 ๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๔๑๘-๔๑๙. 
 ๕ม.มู. ๑๒/๒๕/๒๕. 



๖๕ 

“...ผู้สิ้นอาสวะแล้วเป็นผู้มีใจเสมอด้วยแผ่นดินเปรียบดังเสาเขื่อน เป็นผู้คงที่ มีวัตรงดงามไม่มีกิเลส  
ดังเปือกตม เหมือนห้วงน้ าไม่มีเปือกตมย่อมไม่ยินดียินร้าย การเวียนว่ายตายเกิดย่อมไม่มีแก่ภิกษุ               
ผู้คงที่นั้นอีก๖ 
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงอธิบายว่า กิเลสที่
ดองจิตสันดาน ที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานได้ชื่อว่า อาสวะ จัดเป็นกิเลสอย่างละเอียดและกิเลสอย่าง
ละเอียดนี้ได้มีชื่ออีกค าหนึ่งว่าอนุสัย คือ กิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอและอาสวะ แปลตามศัพท์ว่า 
ไหลมา คือ ไหลมานอนจมหมักหมม ในที่อ่ืนแปลว่าน้ าเมา หมายถึงเป็นสิ่งที่หมักดอง...แม้ว่าจะติดอยู่
ในจิตสันดาน แต่ก็สามารถที่จะหลุดพ้นอยู่ได้นั่นเองเพราะไม่ใช่ธรรมชาติของจิต จิตนั้นมีธรรมชาติ  
ผุดผ่องประภัสสร...”๗ 
 กิเลสเปรียบเหมือนไฟท าให้ร้อนด้วยโลภะ โทสะ โมหะ เป็นความเศร้าหมองมีแต่โทษ           
เป็นที่มาของปัญหาและความทุกข์ เป็นอกุศลกรรม เป็นสิ่งที่ควรก าจัด 
 ๓.๑.๒ กิเลสจัดเป็น ๓ ระดับ  
 ๑) กิเลสอย่างหยาบ (วีติกกมกิเลส) หมายถึง กิเลสที่เกิดขึ้นและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม
ทางกาย วาจา เช่น การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม การพูดปด...เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
อกุศลกรรมบถ ๑๐...”๘ อกุศลกรรมบทเป็นทายาทแห่งกรรมเป็นกรรมด าอ านวยผลให้เกิดในอบายภูมิ๙             
จัดว่าเป็นไปในฝ่ายเสื่อม๑๐ ท าให้มนุษย์มีพฤติกรรมไม่เสมอเหมือนกัน๑๑  
 “...โลภะ โทสะ โมหะ คือ รากเหง้าของอกุศล...ซึ่งเป็นกิเลสอย่างหยาบ บังเกิดขึ้นอย่างรุนแรง 
จนถึงให้ละเมิดออกไปทางกายทวารเป็นกายกรรม ทางวจีทวารเป็นวจีกรรม ทางมโนทวารเป็น   
มโนกรรม ดังกล่าวจึงเรียกว่า วีติกกมกิเลส กิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิด๑๒ 

                                           
 ๖ขุ.ธ. ๒๕/๙๕/๕๔. 
 ๗สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ธรรมาภิธาน พจนานุกรม             
ค าสอนพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๖๘๐. 
 ๘ที.ปา. ๑๑/๑๐๓/๘๓. 
 ๙ม.มู. ๑๒/๔๔๐/๕๓๑-๕๓๔. 
 ๑๐ที.ปา. ๑๑/๓๖๐/๔๔๐. 
 ๑๑ม.มู. ๑๒/๔๔๐/๕๓๑-๕๓๔. 
 ๑๒สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ธรรมาภิธาน 
พจนานุกรมค าสอนพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๓๐. 



๖๖ 

 “...ท่านอย่าได้กล่าวค าหยาบกะใคร ๆ ผู้ที่ถูกท่านว่า เขาก็จะโต้ตอบท่าน เพราะว่าการกล่าว
แข่งดีกันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์...”๑๓ 
 กิเลสอย่างหยาบ เป็นกิเลสที่แสดงออกทางกาย และทางวาจา ส่งผลให้ตนเองและสังคม
เดือดร้อน 
 ๒) กิเลสอย่างกลาง (ปริยุฏฐานกิเลส) หมายถึง กิเลสระดับกลาง เป็นกิเลสที่ท าให้จิตไม่สงบ 
เพราะรับกระทบอารมณ์ เป็นนิวรณ์ที่อยู่ภายในจิตใจ ดังพุทธพจน์ ความว่า “...ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
อยู่ในป่าก็ดี อยู่โคนต้นไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เรามีจิตอันปริยุฏฐานกิเลสใด
ครอบง าแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริง ปริยุฏฐานกิเลสนั้นที่เรายังละไม่ได้ในภายในมีอยู่...”๑๔ 
“นิวรณ์ทั้ง ๕ ยังเป็นตัวการที่คอยตัดรอนขวางกั้นการท างานไม่ให้มีประสิทธิภาพหรือเป็นสิ่งที่กั้น
จิตใจไม่ให้บรรลุความดี”๑๕ “...เป็นเครื่องท าจิตให้เศร้าหมองและทอนก าลังปัญญา...”๑๖ พระพุทธเจ้าทรง
เปรียบปริยุฏฐานกิเลส ดังนี้ “...เปรียบเหมือนคนกู้หนี้มาลงทุน...เหมือนคนไข้ที่มีอาการหนัก บริโภค
อาหารไม่ได้ ไม่มีก าลัง...เหมือนคนต้องโทษ...เหมือนคนที่ตกเป็นทาสพ่ึงตนเองไม่ได้ ต้องพ่ึงผู้อ่ืน          
จะไปไหนตามใจชอบก็ไม่ได้...เหมือนคนมีทรัพย์สมบัติต้องเดินทางไกล กันดาร หาอาหารได้ยาก              
มีภัยเฉพาะหน้า...”๑๗ 
 ปริยุฏฐานกิเลส เป็นนิวรณ์ที่เกิดในใจ คือ ท าจิตใจไม่ให้พบกับความสงบและท าปัญญาให้เสีย  
ให้ทราม คือ ไม่ให้เกิดปัญญาที่เรียกว่านิวรณ์หรือปริยุฏฐาน คือกิเลสที่บังเกิดขึ้นท าจิตใจให้กลัดกลุ้ม 
วุ่นวาย กระสับกระส่าย จึงใช้ค าว่า ปริยุฏฐานะ ที่มาจากค าว่า ปล้นสะดม โจรที่ เข้าปล้นสะดมใน
บ้านเรือนของผู้ใดก็จะท าให้เกิดความโกลาหล อลหม่าน เดือดร้อน วุ่นวาย ทรัพย์สินเสียหายหรือ
ตลอดถึงเสียชีวิตเลือดเนื้อ กิเลสที่เกิดขึ้นในจิตใจก็ปล้นจิตใจ ท าจิตใจให้วุ่นวาย กระสับกระส่าย 
เดือดร้อนท าลายธรรมในจินที่เป็นส่วนดี ส่วนชอบต่าง ๆ เหมือนอย่างโจรเข้าปล้นท าลายทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ที่เรียกว่าเป็นกิเลสอย่างกลางนั้นก็เพราะบังเกิดในจิตใจไม่ถึงให้ล่วงละเมิดออกไปทาง               
ไตรทวารเป็นกรรม๑๘ 
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๖๗ 

 กิเลสอย่างกลางเป็นความเศร้าหมองอยู่ในจิตใจไม่แสดงพฤติกรรมออกทางกาย ทางวาจา                
แต่ท าลายความสงบ ความสุข ปิดกั้นปัญญาท าให้คุณภาพจิตต่ าลงเกิดผลเป็นความทุกข์ใจ 
 ๓) กิเลสอย่างละเอียด (อนุสัยกิเลส) หมายถึง กิเลสระดับละเอียดเป็นกิเลสที่สะสมอยู่ในภวังค์จิต 
เป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตจนรู้สึกเหมือนหมดกิเลส แต่หามีเหตุปัจจัยมากระทบอนุสัยกิเลส                
จะแสดงออกมาทันที เปรียบเหมือนตะกอนนอนนิ่งในน้ า จนน้ าดูใสสะอาด แต่เมื่อใดน้ านั้นถูกรบกวน 
เมื่อนั้นตะกอนจะฟูฟุ้งขึ้นตามแรงกระทบที่น้ าทันที ดังปรากฏในคัมภีร์วิภังค ์ความว่า “...สัตว์เหล่าใด
มีอาสวะชั่ว มีอนุสัยชั่ว...มีธุลี คือ กิเลสมาก มีอินทรีย์อ่อน สัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่า ผู้มีอาการชั่ว...๑๙  
 อาสวะกิเลสที่ดองจิตสันดานที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานได้ชื่อว่า อาสวะ จัดเป็นกิเลสอย่าง
ละเอียด และกิเลสอย่างละเอียดนี้เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า อนุสัย คือ กิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่
เสมอ...ปฏิฆานุสัย คือ ปฏิฆะ...แปลว่า ความกระทบ กระทั่ง๒๐ 
 กิเลสอย่างละเอียด คือ กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในใจไม่แสดงออกทางกาย ทางวาจาและทางใจ 
จนกว่าจะมีเหตุปัจจัยมากระทบ จึงฟุ้งขึ้นมาเป็นความเศร้าหมองในใจแล้วยกระดับเป็นกิเลสอย่าง
กลางรู้สึกใจเป็นทุกข์ ถ้าไม่สามารถควบคุมได้จะยกระดับขึ้นเป็นกิเลสอย่างหยาบถ้าไม่สามารถ
ควบคุมได้จะแสดงพฤติกรรมชั่วทางกายวาจาตามล าดับ 
 ๓.๑.๓ กิเลสแก้ได้ด้วยพุทธธรรมหรือคุณธรรม 
 พุทธธรรมหรือคุณธรรมในการแก้กิเลสมีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ดังนี้ 

   พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสปหาน (การละ) วิติกกมกิเลสไว้ในพระวินัยปิฎก 
เพราะความที่ศีลเป็นปฏิปักษ์ต่อการก้าวล่วงของกิเลส (วีติกกมกิเลส) ตรัสการปหาน
ปริยุฏฐานกิเลสไว้ในพระสุตตันตปิฎก เพราะความที่สมาธิเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสที่               
กลุ้มรุม (ปริยุฏฐานกิเลส) ตรัสการปหาน อนุสัยกิเลสไว้ในพระอภิธรรมปิฎก                   
เพราะความที่ปัญญาเป็นปฏิปักษ์ต่ออนุสัยกิเลส อีกอย่างหนึ่ง ในปิฎกที่หนึ่งตรัสการ
ละกิเลสทั้งหลายด้วยตทังคปหาน (ละชั่วคราว) ในสองปิฎกนอกนี้ตรัสการละกิเลส
ด้วยวิกขัมภนปหานและสมุจเฉทปหาน พระพุทธเจ้าตรัสอธิศีลสิกขาไว้ในพระวินัยปิฎก 
ตรัสอธิจิตตสิกขาไว้ในพระสุตตันตปิฎกและตรัสอธิปัญญาสิกขาไว้ในพระอภิธรรมปิฎก๒๑ 
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๖๘ 

 จากพุทธพจน์ตรัสไว้ชัดเจนในเรื่องระดับของกิเลสและวิธีปหาน หรือการละ กิเลสมี ๓ ระดับ 
ได้แก่ กิเลสอย่างหยาบ คือ วิติกกมกิเลส ละได้ด้วยศีล เป็นขั้นการควบคุม คือ การควบคุมพฤติกรรม
ทางกาย ทางวาจาเรียกว่าตทังคปหาน ปริยุฏฐานกิเลสเป็นกิเลสอย่างกลาง ละได้ด้วยสมาธิเป็นขั้นการ
บรรเทา ระงับกิเลสนิวรณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจชั่วคราว ท่านเปรียบเสมือนหินทับหญ้า เมื่อเหตุปัจจัยพร้อม
สามารถเจริญขึ้นได้และอนุสัยกิเลส สามารถละได้ด้วยปัญญาเรียกว่าสมุจเฉทปหาน คือ การก าจัดขั้น
เด็ดขาดไม่กลับมาเกิดอีกเลย  
 ตามค าสอนในคัมภีร์พระพุทธศาสนาถือว่า ความโกรธเป็นกิเลสที่มีรากเหง้ามาจากโทสะ  
พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้ละความโกรธในโปตลิยสูตร ความว่า “...ความโกรธ...เพราะเหตุแห่งสังโยชน์
...เพราะความคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธเป็นปัจจัย ความคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธ
นี้นั่นแหละ เป็นตัวสังโยชน์ เป็นตัวนิวรณ์...”๒๒ ทรงตรัสเรื่องการละสังโยชน์ด้วยศีล ความว่า “...ภิกษุทั้งหลาย 
ถ้าจะพึงหวังว่า ขอให้เราได้เป็นพระสกทาคามีเพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป เพราะราคะ โทสะ และโมหะ
เบาบาง...ภิกษุนั้นก็พึงท าให้บริบูรณ์ในศีล หมั่นประกอบธรรมเครื่องระงับจิตของตน ไม่ท าฌานให้เหิน
ห่างประกอบด้วยวิปัสสนา เพิ่มพูนการอยู่สุญญาคารเถิด...”๒๓ ทรงตรัสการละสังโยชน์ในกติฉินทิสูตร 
ความว่า “...บุคคลควรตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ควรละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ควรเจริญอินทรีย์ ๕ อย่าง
ให้ยิ่งขึ้นไป ภิกษุผู้พ้นกิเลสอันเป็นเครื่อง ๕ เรียกว่าเป็นผู้ข้ามพ้นโอฆะได้แล้ว๒๔ 
 คุณธรรมขั้นศีลแก้วีติกกมกิเลสในระดับการควบคุมกิเลส คือ การควบคุมด้านพฤติกรรม                 
ทางกาย และวาจา คุณธรรมข้ันสมาธิแก้ปริยุฏฐานกิเลส การบรรเทากิเลสด้วยสมาธิท าให้มีผลต่อเนื่อง
อีกระดับหนึ่ง คือ สามารถระงับความโกรธได้ง่ายขึ้น ระงับความโกรธได้เร็วขึ้น แต่ความโกรธยังคงมีอยู่ 
แต่ความรุนแรงน้อยลงเราสามารถระงับได้ง่ายขึ้น หรือเร็วขึ้น คุณธรรมขั้นปัญญาแก้อนุสัยกิเลสอย่าง
เด็ดขาดด้วยวิปัสสนาปัญญา ในขั้นนี้ความโกรธจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยการก าจัดด้วยวิปัสสนาปัญญานี้
ต้องด าเนินการตามกระบวนการตามหลักสติปัฏฐาน  
 การแก้ปัญหากิเลสตามหลักไตรสิกขาเป็นหลักการปฏิบัติทางพฤติกรรมทางจิตใจและ             
ทางปัญญาเป็นระบบฝึกฝนอบรมกาย วาจา ใจ หรือการพัฒนามนุษย์ให้ด าเนินชีวิตดีงามถูกต้อง              
ท าให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรค เป็นทางด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามของมนุษย์ ต้องเรียนรู้ฝึกฝน
พัฒนาตนใน ๓ ด้านใหญ่ ๆ คือ ๑) อธิสีลสิกขา ๒) อธิจิตตสิกขา ๓) อธิปัญญาสิกขา๒๕ ไตรสิกขา มาจากค า
ว่า ไตร กับ สิกขา “ไตร” แปลว่า สาม “สิกขา” แปลว่า บทเรียน ไตรสิกขาก็แยกเป็นศีล สมาธิ ปัญญา คือ 
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๖๙ 

กระบวนการพัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญา เพ่ือให้ชีวิตมนุษย์ด าเนินไปสู่ความ
สมบูรณ์ คือ ภาวะที่เป็นผู้มีวิชาแล้วมีชีวิตเป็นอยู่ด้วยปัญญา๒๖ สิกขา ๓ จึงแปลว่า บทเรียน ๓ บท 
หมายถึง หลักปฏิบัติใหญ่ ๆ ๓ ประการ ซึ่งทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่า หากใครปฏิบัติตามได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ผู้นั้นก็จะสามารถดับทุกข์ในชีวิตได้อย่างสิ้นเชิงเพราะหลักท้ัง ๓ ดังนี้ 
 (๑) ศีล คือ การควบคุม หมายถึง การควบคุมกรรมทางกาย และวาจาให้สามารถควบคุมความ
โกรธอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ไม่แสดงความโกรธอย่างรุนแรงออกมาทางกาย ไม่กล่าววาจารุนแรง              
เป็นการควบคุมพฤติกรรมให้อยู่ในขอบเขตไม่ไปละเมิดผู้อื่น เพื่อรักษาสวัสดิภาพของตนเองและรักษา
ระดับความสัมพันธ์ทางสังคม 
 (๒) สมาธิ หมายถึง การบรรเทากิเลสนิวรณ์ที่กลุ้มรุมอยู่ในจิตใจมีความส าคัญอย่างยิ่ง  
เพราะจิตใจเป็นฐานของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นจากความตั้งใจ หรือเจตนา
เป็นไปตามเจตจ านงและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง การบรรเทาความโกรธส่งผลให้สามารถลดความโกรธ
ที่ยังมีอยู่ให้คลายความรุนแรงลงท าให้สามารถสงบระงับได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น การบรรเทาความโกรธจาก
กิเลสประเภทนิวรณ์ท่ีกลุ้มรุมอยู่ในจิตใจได้ท าให้จิตใจมคีวามสุขเกิดได้ง่ายขึ้น  
 (๓) ปัญญา หมายถึง การก าจัดกิเลสขั้นละเอียด ซ่ึงมีความส าคัญสูงสุด เพราะปัญญาเป็น
ตัวน าทาง และควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไรและแค่ไหน ก็อยู่ที่ว่าจะ
มีปัญญาชี้น าหรือบอกทางให้เท่าใดและปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจให้ทางออกแก่จิตใจ เช่น เมื่อจิตใจ
ถูกกิเลสครอบง ามีปัญหาติดตันอยู ่พอเกิดปัญญารู้ว่าจะท าอย่างไรจิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้๒๗    
 ดังนั้น ไตรสิกขาจึงเป็นเรื่องของการท างานร่วมกันเป็นองค์รวมเกื้อกูลกันและกันไปเป็นล าดับ 
คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นเรื่องที่ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผลอันสัมพันธ์กันและเกื้อกูลต่อการ
บริหารจัดการความโกรธ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุวัชชีบุตรความว่า “เมื่อใด เธอศึกษาอธิสีลสิกขา 
อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา เมื่อนั้นเธอผู้ศึกษาอธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาอยู่    
ก็จักละราคะ โทสะ และโมหะได้ เพราะละราคะ โทสะ และโมหะได้ เธอจักไม่ท ากรรมที่เป็นอกุศล             
จักไม่ประพฤติสิ่งที่เลวทรามอีก”๒๘ 
 การศึกษาตามหลักไตรสิกขาจึงเป็นหลักในการบริหารจัดการความโกรธได้ด้วยการพัฒนา
ตามหลักการที่ได้ศึกษา เพราะมนุษย์มีความสามารถในการเรียนรู้และสามารถฝึกฝนได้ การฝึกฝน

                                           
 ๒๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : 
มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๗), หน้า ๗๐. 
 ๒๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๗), หน้า ๑๐-๒๓. 
 ๒๘องฺ.ติก. ๒๐/๙๙๖/๓๕๒-๓๕๓. 



๗๐ 

พัฒนาต้องให้ครบทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านกาย ด้านศีล ด้านจิตใจ และด้านปัญญา นอกจากนี้ในสารานุกรม 
พระพุทธศาสนาได้แสดงความส าคัญของไตรสิกขาไว้ ดังนี้ 
 ไตรสิกขาเป็นธรรมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้มากด้วยศีลเปรียบดังแผ่นดิน
อันกว้างใหญ่มั่นคงเป็นที่ตั้งในการประกอบกิจการงาน เมื่อศีลบริบูรณ์ดีแล้วย่อมอบรมสมาธิให้เจริญขึ้น 
สมาธิย่อมมีผลมาก เมื่อสมาธิอบรมปัญญาให้มีขึ้นปัญญาย่อมมีผลมาก เมื่อปัญญาอบรมจิต               
จิตย่อมมีวิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย ฉะนั้น สิกขาทั้ง ๓ ประการ จึงเป็นปฏิปทาแห่งวิมุตติอัน
เป็นแก่นแห่งพระพุทธศาสนา๒๙ 
 การปฏิบัติตามหลัก ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นการจัดวางรูปแบบขึ้นโดยมุ่งให้ผลเกิดขึ้นตามหลัก
ปฏิบัติแห่งอริยมรรค คือ เป็นการฝึกฝนอบรมให้องค์ทั้ง ๘ แห่งมรรคให้เกิดขึ้นและเจริญงอกงาม            
ใช้ประโยชน์ได้บริบูรณ์ยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาดับทุกข์ได้ดียิ่งขึ้นตามล าดับจนถึงที่สุดประกอบด้วยอธิศีลสิกขา 
อธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขา๓๐ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

    อธิศีลสิกขา คือ การอบรมด้านหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะ เจริญงอกงามขึ้นจนบุคคลมีความพร้อมทางความ
ประพฤติวินัย และความสัมพันธ์ทางสังคมถึงเป็นมาตรฐานของอารยชนเป็นกรอบใน
การควบเป็นพื้นฐานแก่การสร้างเสริมคุณภาพจิตได้ดี 
    อธิจิตตสิกขา คือ การฝึกอบรมขึ้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาวายามะ 
สัมมาสติและสัมมาสมาธิ เจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพร้อมทางคุณธรรม มีคุณภาพจิต 
สมรรถภาพจิตและสุขภาพจิตพัฒนาถึงมาตรฐานของอารยชนเป็นพ้ืนฐานแห่งการ
พัฒนาปัญญาได้ดี  
    อธิปัญญาสิกขา คือ การฝึกอบรมด้านหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมี สัมมาทิฏฐิและ
สัมมาสังกัปปะเจริญงอกงามขึ้นจนบุคคลมีความพร้อมทางปัญญาถึงมาตรฐานของ
อารยชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ด้วยปัญญามีจิตใจผ่องใส เบิกบาน ไร้ทุกข์ หลุดพ้นจาก
ความยึดติดถือมั่นต่าง ๆ เป็นอิสรเสรีด้วยปัญญาอย่างแท้จริง๓๑ 
 
 

                                           
 ๒๙สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, 
หน้า ๑๗๙.   
 ๓๐องฺ.ติก. ๒๐/๙๙๖/๓๕๒-๓๕๓. 
 ๓๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, อ้างแล้ว, 
หน้า ๙๑๔-๙๑๕. 



๗๑ 

 ๓.๑.๔ ลักษณะการแก้กิเลส 
 ลักษณะการแก้กิเลส ๓ ระดับ ๑) ศีล มีลักษณะควบคุมกิเลส ๒) สมาธิมีลักษณะบรรเทา
กิเลสให้เบาบางลง ๓) ปัญญามีลักษณะก าจัดหรือล้างกิเลส 
 ๑) ศีล มีลักษณะควบคุมกิเลสไว้คุณธรรมขั้นศีลแก้กิเลสอย่างหยาบ โดยยึดหลักของศีล              
เพ่ือควบคุมกิเลสอย่างหยาบที่แสดงพฤติกรรมออกมาทางกายวาจาเป็นขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมี
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ศีลจึงเป็นหลักการควบคุมพฤติกรรมเป็นมาตรฐานของ
อารยชนด้านความสัมพันธ์ทางสังคม  

๒) สมาธิมีลักษณะบรรเทากิเลสให้เบาบางลงคุณธรรมขั้นสมาธิแก้กิเลสอย่างกลางที่เกิดขึ้น

ในจิตใจเป็นขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมี สัมมาวายามะ สัมมาสติและสัมมาสมาธิเป็นการพัฒนาจิตใจ
เพ่ือบรรเทากิเลสนิวรณ์ เป็นมาตารฐานของอารยชนทางคุณธรรม  

๓) ปัญญามีลักษณะก าจัด หรือล้างกิเลสคุณธรรมขั้นปัญญาแก้กิเลสอย่างละเอียดที่นอนเนื่อง

อยู่ในจิตใจเป็นขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมี สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะเป็นมาตรฐานของอารยชน 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นอิสระ สงบจากกิเลส 
 สรุป คุณธรรมขั้นศีลแก้วีติกกมกิเลส ตามหลักการควบคุมด้านพฤติกรรม คุณธรรมขั้นสมาธิ             
แก้ปริยุฏฐานกิเลสตามหลักการบรรเทากิเลสในจิตใจ คุณธรรมขั้นปัญญาแก้อนุสัยกิเลสตามหลักการ
ก าจัดกิเลส 
 

๓.๒ ความโกรธและพุทธธรรมแก้ความโกรธ 
 ความโกรธว่าเป็นอกุศลมูล คือ รากเหง้าของอกุศลเป็นสภาวะธรรมฝ่ายชั่วซึ่งต้องก าจัดให้
ออกไปจากจิตใจ เพราะกิเลสท าให้จิตใจขุ่นมัว เศร้าหมอง ความโกรธเป็นกิเลสกลุ่มโทสะ  

 ๓.๒.๑ ความโกรธคือ กิเลสกลุ่มโทสะ มี ๓ ระดับ คือ 
  ๑) ระดับอนุสัย ได้แก่ อรติ ปฏิฆะ  
  อรติ ความไม่ยินดี เป็นความโกรธขั้นต้น คือ ความขัดเคืองใจ เดือดร้อนใจ ใจเกิดความไม่ยินดี๓๒  
  ปฏิฆะ แปลว่า ความขัดใจ, แค้นเคือง, ความขึ้งเคียด, ความกระทบกระทั่งแห่งจิต ได้แก่ 
ความที่จิตหงุดหงิดด้วยอ านาจโทสะ๓๓  
  ๒) ระดับปริยุฏฐาน ได้แก่ โกธะ โทสะ พยาบาท 

                                           
 ๓๒ที.ปา. ๑๑/๓๒๖/๓๒๕-๓๒๖.  
 ๓๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๑๙๓. 



๗๒ 

 โกธะ (ความโกรธ) เป็นระดับความโกรธที่สูงขึ้น เป็นอาการที่มากกว่าความขัดใจ (ปฏิฆะ)
 โทสะ ได้แก่ ความคิดประทุษร้าย๓๔ เป็นความเดือดดาลใจ 
 พยาบาท (การจองเวร) ได้แก่ ความขัดเคืองแค้นใจ หมายถึง ผูกใจเจ็บ และคิดแก้แค้น๓๕ 
 ๓) ระดับวีติกกม ได้แก่ วิหิงสา แปลว่า ความเบียดเบียน คือ การท าร้าย การท าอันตราย     
การประทุษร้าย การรบกวน การรังควาน การท าให้เดือดร้อน  
 วิหิงสา หมายถึง การกระท าที่ท าให้ผู้อ่ืนหมดความสุขได้รับความล าบากเดือดร้อนเกิดความ
เสียหาย เกิดความทุกข์หรือถึงความวิบัติด้วยการเบียดเบียน รบกวน รังควาน กดขี่ข่มเหง ท าร้าย 
หรือด้วยการโกหก ด่าว่า เสียดสี พูดให้เจ็บใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นการกระท าทางกายและวาจา  
 ๓.๒.๒ พุทธธรรมแก้ความโกรธ จึงมี ๓ ระดับ คือ  
 ๑) ระดับควบคุม ความโกรธขั้นหยาบ (วีติกมกิเลส) ได้แก่ วิหิงสา โดยยึดหลักศีลเพ่ือควบคุม
พฤติกรรมที่แสดงออกทางกาย ทางวาจา  
 ๒) ระดับบรรเทา สมาธิ คือ การบรรเทาความโกรธที่เกิดจากกิเลสอย่างกลาง (ปริยุฏฐานกิเลส)  
โดยยึดหลักสมาธิ เพื่อบรรเทาความโกรธ 
 ๓) ระดับก าจัด ปัญญา คือ การก าจัดความโกรธที่เกิดจากกิเลสอย่างละเอียด (อนุสัยกิเลส) 
โดยยึดหลักปัญญา เมื่อตั้งใจส ารวมกายวาจาให้เป็นศีล ตั้งใจเจริญสมาธิเพ่ือปัญญาเห็นธรรมตามจริง               
จึงจะก าจัดความโกรธได้ด้วยปัญญา 
 

๓.๓ หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการความโกรธ 
 กิเลสเป็นที่มาของปัญหาและความทุกข์ ความโกรธเป็นกิเลสประเภทโทสะ มนุษย์ปุถุชน
ทั่วไปยังต้องมีปัญหาและความทุกข์จากความโกรธ การบริหารจัดการความโกรธให้อยู่ในกรอบท่ีสังคม
ยอมรับได้ในด้านการแสดงออกทางพฤติกรรมทางกาย วาจา ไม่ลุแก่อ านาจอารมณ์โกรธท าได้ด้วย  
การฝึกให้มีสติอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะสติมีหน้าที่คุ้มครองจิตไม่ให้ตกต่ า คิดท าความชั่ว ชักน าให้              
ท าความด๓ี๖  
 สติ คือ ระลึกได้ ความส านึกพร้อมอยู่ สติ หมายถึง ความไม่ประมาท หมายถึง ความเป็นอยู่
อย่างไม่ขาดสติ หรือความเพียรที่มีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุม ได้แก่ การด าเนินชีวิตโดยมีสติเป็น
เครื่องก ากับความประพฤติปฏิบัติและการกระท าทุกอย่าง ระมัดระวังตัวไม่ยอมถล าตัวลงไปในทางที่เสื่อม 

                                           
 ๓๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๐. 
 ๓๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕๕. 
 ๓๖พระคันธสาราภิวงศ์, การเจริญสติปัฏฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพันนีพลับลิชชิ่ง, 
๒๕๔๐), หน้า ๖. 



๗๓ 

แต่ไม่ยอมพลาดโอกาสส าหรับความดีงามและความเจริญก้าวหน้าตระหนักในสิ่งที่พึงท าหรือพึงละเว้น 
ใส่ใจส านึกอยู่เสมอในหน้าที่อันต้องรับผิดชอบ ไม่ยอมปล่อยปละละเลย กระท าการด้วยความจริงจัง
รอบคอบและรุดหน้าเรื่อยไป ท่านเปรียบสติเหมือนรอยเท้าช้าง ที่รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายชนิดใด ๆ 
ก็ตาม ย่อมลงในรอยเท้าช้างทั้งหมด นั่นคือกุศลธรรมทั้งหลายย่อมมีความไม่ประมาทเป็นมูลประชุม
ลงในความไม่ประมาทได้ทั้งหมด๓๗ พระพุทธเจ้าตรัสว่า “...ภิกษุพึงขจัดบาปธรรมทั้งปวงที่เป็นรากเหง้า
ของส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องหมายแห่งความเนิ่นช้า และอัสมิมานะด้วยมันตา ตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่ง             
ที่เกิดข้ึนภายใน ภิกษุมีสติทุกเมื่อพึงศึกษาเพ่ือก าจัดตัณหาเหล่านั้น๓๘ 
 สติเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการปฏิบัติในทางพุทธศาสนา เช่น สติในมรรค ๘ หรือสติในโพชฌงค์ ๗ 
สติในสติปัฏฐาน ๔ เป็นต้น สตินั้นก็คือกริยาหรืออาการหนึ่งของจิตนั่นเองที่ท าหน้าที่ระลึกได้หรือ
ส านึกพร้อม อธิปไตยสูตร แสดงไว้ดังนี้  

 สติสมฺปชญฺ วิปนฺนสฺส หตูปนิส  โหติ หิโรตฺตปฺปํ๓๙ แปลว่า เมื่อสติและสัมปชัญญะไม่มี               
หิริและโอตตัปปะก็เป็นอันว่าหมดที่อิง  
 สติเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความโกรธที่สาเหตุ คือ โทสะ ด้วยกระบวนการ
เจริญสติ ตามล าดับตั้งแต่ขั้น ศีล สมาธิ และปัญญา และการเจริญสติยังก าจัดรากฐานของความโกรธ  
คือ ก าจัดอวิชชา การเจริญสติพิจารณาตามหลักโยนิโสมนสิการ เห็นความไม่เที่ยงท าให้ไม่ยึดติดในสิ่งใด ๆ   
มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป เมื่อมีสติตั้งมั่นความฟุ้งซ่านจะเกิดไม่ได้ 
 ขันติ เป็นความอดทน อดกลั้น ทางกาย ทางใจ ความอดทนนั้นต้องประกอบไปด้วย                   
การพิจารณาตามหลักโยนิโสมนสิการมีสติคิดพิจารณาถึงผลร้ายที่จะเกิดขึ้นจากการขาดความอดทน        
จึงสามารถอดกลั้นต่อความล าบากกาย ล าบากใจเป็นผลให้ควบคุมประพฤติกรรมให้เป็นปกติได้ 
ตลอดจนการอดทนต่อกิเลสที่ส่งผลให้บรรลุ เป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิตที่ดีงาม  อธิวาสนขันติ คือ                   
ความอดทนระดับสามัญ ตีติกขาขันติเป็นความอดทนขั้นสูง โดยกระบวนการพัฒนาขันติเป็น                   
การพัฒนาไปตามล าดับคุณธรรมของแต่ละบุคคล ทั้งเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน  ประโยชน์เบื้องหน้า
และประโยชน์อย่างยิ่งแห่งชีวิต ผู้เจริญขันติธรรมไม่ผูกโกรธ สามารถให้อภัยท าให้สามารถระงับ              
เวรภัยที่อาจเกิดขึ้นไม่เป็นเหตุให้ประพฤติผิดศีล ไม่เป็นผู้ดุร้าย ปราศจากโทษ ไม่มีความเดือดร้อนใจ 
ไม่หวั่นไหวมีสติมั่นคงอยู่ แม้ต้องพบกับความตายและย่อมไปสู่สุคติ แม้ในภพภูมิปัจจุบันย่อมประสบ
แต่สิ่งที่น่าพอใจ อันเป็นที่ชอบใจของคนทั้งหลาย ขันติที่ปรากฏในโอวาทปาติโมกข์ บทแรกว่า  

                                           
 ๓๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๓, ๓๐๐๑, ๓๒๕, ๓๕๕. 
 ๓๘ขุ.สุ. ๒๕/๙๒๓/๗๑๙. 
 ๓๙องฺ.อฏฺ ก. ๒๓/๘๑/๔๒๘. 



๗๔ 

“ความอดทน คือ ความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง”๔๐ แสดงให้เห็นว่าขันติเป็นคุณธรรมส าคัญที่
สามารถอ านวยประโยชน์ให้แก่ผู้ มีขันติ หลักขันติธรรมต้องประกอบด้วยโยนิโสมนสิการ คือ                 
การพิจารณาถึงความส าคัญของการเจริญขันติที่มุ่งเน้นความอดทนต่อสิ่งที่เข้ามากระทบทางกายและ
ทางใจตลอดเวลาพิจารณาแล้ว จึงเจริญขันติเป็นหลักในการปฏิบัติควบคุมตนเองทั้งในด้านศีลธรรม
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ไปสู่ความดีงามและด้านคุณธรรมในการสนับสนุนการด ารงชีวิตให้
ประกอบไปด้วยคุณธรรม 
 เมตตา เป็นธรรมที่ปหานความโกรธโดยตรงนอกจากนี้เมตตายังเป็นปัจจัยให้เกิดขันติ แม้เมื่อ
ความโกรธเกิดขึ้นแล้วมีสติคิดพิจารณาโดยแยบคายถึงความดี หรือคุณของผู้ที่เราโกรธเมื่อพิจารณา
โดยหลักโยนิโสมนสิการแล้วท าให้ไม่เกิดความขุ่นเคืองใจ ไม่โกรธ ไม่ผูกโกรธ ไม่พยาบาท เมื่อเจริญ
เมตตาแล้วเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย ทั้งเกิดประโยชน์ในปัจจุบัน 
ประโยชน์ในเบื้องหน้า และประโยชน์อย่างยิ่ง ดังนั้น เราจึงควรเจริญเมตตาเป็นประจ า เพ่ือเป็นหลัก     
ในการด ารงตนให้มีความสุข ไม่เบียดเบียตนเองและผู้อ่ืนท าให้ผู้ที่อยู่ในสังคมของผู้มีเมตตาธรรม             
เป็นสังคมแห่งความสุข 
 หลักธรรมในการจัดการความโกรธนั้นต้องประกอบด้วยโยนิโสมนสิการ ได้แก่ สติคิดพิจารณา
แล้วจึงควบคุมตนเองได้ พิจารณาแล้วจึงอดทนต่อความล าบากได้ คือ พิจารณาเห็นประโยชน์ของ
ความอดทน พิจารณาถึงผลเสียของการท าร้ายผู้อื่นให้ได้รับความทุกข์ ถ้าตนเองเป็นผู้ถูกท าร้ายก็ทุกข์
เช่นกันเป็นต้น ดังนั้น สติ ขันติ เมตตา จึงต้องประกอบด้วยโยนิโสมนสิการเป็นพ้ืนฐานส าคัญ โดยมี
หลักการบริหาร ๓ ระดับ คอื 
 ๓.๓.๑ ระดับควบคุมความโกรธ ศีลเป็นหลักในการควบคุมความประพฤติ การด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมต้องอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน นอกจากความประพฤติไม่เบียดเบียนกันแล้วการช่วยเหลือเกื้อกูลกันยัง
เป็นพ้ืนฐานของการฝึกจิตใจหรือพัฒนาจิตใจเป็นการประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือข้อก าหนดที่
บัญญัติขึ้นมาเพ่ือจะฝึกฝนตนเองในการพัฒนาคุณธรรมขึ้นในจิตใจ ผู้ที่พัฒนาทางศีลแล้วเรียกว่า              
ภาวิตสีโล เหตุที่ศีลจะสมบูรณ์ได้นั้นมีพ้ืนฐานมาจากธรรมข้อส าคัญ ได้แก่ สติ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ศีลกับสติมีปรากฏในพระไตรปิฎก ดังนี้ 

   ภิกษุทั้งหลาย เมื่อสติสัมปชัญญะมีอยู่ หิริและโอตตัปปะชื่อว่า มีเหตุสมบูรณ์ 
ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสติและสัมปชัญญะ เมื่อหิริและโอตตัปปะมีอยู่ อินทรียสังวร
ชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตตัปปะ เมื่ออินทรียสังวร 
มีอยู่ศีลชื่อว่า มีเหตุสมบูรณ์ย่อมมีแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรียสังวร๔๑ 

                                           
 ๔๐ที.ม. ๑๐/๙๐/๖๔. 
 ๔๑องฺ.อฏฺ ก. ๒๓/๘๑/๔๒๙. 



๗๕ 

 เพราะศีลย่อมเป็นหลักพ้ืนฐานในการควบคุมกาย วาจา ส่งผลโดยตรงต่อตนเองและสังคม  
๑) ศีล แนวปฏิบัติอบรมเพื่อควบคุมความโกรธด้วยสติ 

 สติ ชื่อว่าธรรมที่ เป็นเหตุให้ศีลสมบูรณ์  เจตนารมณ์แห่งศีลย่อมเป็นหลักพ้ืนฐานใน                   
การควบคุมกาย วาจา ความโกรธได้แก่กิเลสขั้นหยาบที่แสดงออกทางกาย วาจา จึงต้องยึดหลักศีล              
เพ่ือควบคุมความโกรธไม่ให้อยู่นอกเหนือการควบคุมและสร้างความเสียหายให้แก่ตนเอง และสังคม
สติเป็นความระลึกได้ที่เป็นเครื่องรักษาตน หรือความระลึกได้ที่เป็นเครื่องปก คือ ประคองหรือปกป้องตน 
เพราะความระลึกได้อันเรียกว่าสตินี้ ไม่ใช่ว่าระลึกอะไรต่ออะไรเรื่อยไป แต่ระลึกได้ที่เป็นเครื่องรักษา
ตนไว้ได้ด้วยดีในปัจจุบัน๔๒ 
 เรื่องนี้มีมาใน อักโกสกสูตร สังยุตตนิกาย๔๓ ความโดยย่อ ดังนี้ 
 อักโกสกภารทวาชพราหมณ์รู้ว่า พราหมณ์ภารทวาชโคตรออกบวช จึงเข้าไปด่าบริภาษ
พระพุทธเจ้าด้วยวาจาหยาบคาย พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า เมื่อท่านจัดอาหารเพ่ือต้อนรับญาติมิตร 
หากพวกเขาไม่รับอาหารนั้นจะเป็นของใคร  
 อักโกสกภารทวาชพราหมณ์ตอบว่า ถ้าเขาไม่รับ ก็ย่อมเป็นของข้าพระองค์ พระองค์จึงตรัส
ว่า ข้อนี้ก็เหมือนกัน ท่านด่าเราผู้ไม่ด่า โกรธเราผู้ไม่โกรธ ทะเลาะกับเราผู้ไม่ทะเลาะ เราไม่รับค าด่า
ของท่าน ดังนั้นค าด่าจึงเป็นของท่าน ผู้ด่าตอบบุคคลผู้ด่าอยู่ โกรธตอบบุคคลผู้โกรธอยู่ ทะเลาะตอบ
บุคคลผู้ทะเลาะอยู่ชื่อว่า ย่อมบริโภคด้วยกันกระท าตอบโต้กันเราไม่เป็นเช่นนั้น ดังนั้น ค าด่าจึงเป็น
ของท่านผู้เดียว  
 ผู้ไม่โกรธ ฝึกตนแล้ว มีความเป็นอยู่สม่ าเสมอ หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบ สงบคงที่ ความโกรธ
จักมีแต่ที่ไหน ผู้ ใดโกรธตอบบุคคลผู้ โกรธแล้ว ผู้นั้นเป็นบุคคลผู้ เลวกว่าบุคคล (ผู้ โกรธก่อน)                    
เพราะโกรธตอบนั้น บุคคลผู้ไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้ว ชื่อว่าย่อมชนะสงครามอันบุคคลชนะได้ยาก               
ผู้ใดรู้ว่าผู้ อ่ืนโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบเสียได้ ผู้นั้นชื่อว่า ย่อมบ าเพ็ญประโยชน์ แก่ทั้ง ๒ ฝ่าย               
คือ ทั้งแก่ตนและบุคคลอื่น แต่คนส่วนมากมักเข้าใจว่า ผู้รักษาประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่ายนั้นเป็นคนโง่ 
 นอกจากนี้ในอสุรินทกสูตร๔๔ ก็มีเนื้อความในท านองเดียวกัน 
 จากข้อความว่า “เป็นผู้มีสติสงบเสียได้” คือ การมีสติ ควบคุมไม่แสดงกิริยาใด ๆ มีพฤติกรรม
ทางกาย วาจาสงบอยู่ หากไม่มีสติคิดพิจารณาแบบโยนิโสมนสิการมุ่งคิดว่าการโกรธตอบ เช่น              
ด้วยการใช้ก าลังหรือวาจาที่เท่าทันเป็นไหวพริบเป็นความฉลาด อาจกลับกลายเป็นการก่อเวร สร้าง

                                           
 ๔๒สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, การบริหารจิตส าหรับผู้ใหญ่, 
(นครปฐม : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สาละพิมพการ, ๒๕๕๖), หน้า ๕๘. 
 ๔๓ส .ส. ๑๕/๑๘๘/๒๗๑-๒๗๓. 
 ๔๔ส .ส. ๑๕/๑๘๙/๒๗๔-๒๗๕. 



๗๖ 

ความเจ็บใจให้แก่ผู้อ่ืน ทั้งที่ท าให้ตนเองทุกข์และสร้างทุกข์ให้คนอื่น ความผูกโกรธ ความพยาบาทก็มี
สาเหตุมาจากโกรธตอบเป็นความประพฤติไม่เป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายจริง ๆ ดังนั้น สติประกอบ 
ด้วยโยนิโสมนสิการ จึงเป็นธรรมส าคัญในการควบคุมพฤติกรรม 
 ๒) ศีล แนวปฏิบัติอบรมเพื่อควบคุมความโกรธด้วยขันติ 
 ขันติ ได้แก่ ความอดทนในการควบคุมความโกรธระดับพฤติกรรมทางกาย ทางวาจา 
 นอกจากหลักธรรม คือ สติแล้วขันติเป็นธรรมส าคัญที่ควบคุมความโกรธได้ดังปรากฏ                 
ในจูฬโพธิจริยา๔๕ ท่านเล่าไว้โดยใจความว่า ในอดีตกาลพระโพธิสัตว์จุติจากพรหมโลก บังเกิดเป็น
ของพราหมณ์ชื่อว่า โพธิกุมาร เมื่อเจริญวัยได้แต่งงานกับกุลสตรีรูปงาม ทั้งสองไม่มีการร่วมเกี่ยวข้องกัน 
ทั้งสองมีศีลบริสุทธิ์ เมื่อมารดาบิดาถึงแก่กรรม ทั้งสองสละสมบัติแล้วออกบวช เที่ยวไปตามชนบทจน
มาถึงกรุงพาราณสี 
 วันหนึ่ง พระราชาทอดพระเนตรเห็นปริพาชิกามีรูปงดงาม มีพระทัยปฏิพัทธ์ด้วยอ านาจกิเลส 
เมื่อทรงทราบว่า ปริพาชิกานี้มิได้เป็นอะไรกับพระโพธิสัตว์ พระองค์จึ งน านางปริพาชิกานี้เข้าสู่                
ราชนิเวศน์ พระโพธิสัตว์ร าพึงถึงศีลบารมีข่มความโกรธไว้ได้ด้วยก าลังแห่งการพิจารณาไม่ให้ความ
โกรธเกิดขึ้นอีก 
 พระราชาเมื่อเห็นปริพาชิกาเป็นมีศีลมีกัลยาณธรรม รู้สึกละอาย จึงเราจะพาปริพาชิกา
กลับไปยังอุทยานแล้วขอขมาปริพาชิกาและปริพาชก ทรงตรัสถามพระโพธิสัตว์ว่า ท่านบรรพชิต       
เมื่อข้าพเจ้าน าปริพาชิกานั้นไปพระคุณท่านโกรธหรือเปล่า  
 พระมหาสัตว์ถวายพระพรว่า :-  
 ความโกรธเกิดแก่อาตมา แต่ไม่ปล่อยออก อาตมาจะไม่ปล่อยออกตราบเท่าชีวิต อาตมาจะ
ห้ามทันที เหมือนฝนตกหนักห้ามเสียซึ่งธุลีฉะนั้นดังนี้ 
 เมื่อความโกรธใดเกิดขึ้นย่อมไม่เห็นประโยชน์ เมื่อความโกรธไม่เกิดย่อมเห็นเป็นอย่างดี 
ความโกรธ นั้นเป็นโคจรของคนไร้ปัญญา...บุคคลถูกความโกรธใดครอบง า ย่อมละกุสลธรรม...เมื่อไม้
ถูกสีไฟย่อมเกิดไฟย่อมเผาไม้นั้น เพราะไฟเกิดแต่ไม้ เมื่อคนปัญญาอ่อน โง่ เซ่อ ความโกรธย่อม               
เกิดเพราะความฉุนเฉียวคนพาลแม้นั้นก็ย่อมถูกความ โกรธนั้นเผาผลาญ ความโกรธย่อมเจริญแก่ผู้ใด 
เหมือนไฟที่หญ้าและไม้ ยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ในวันข้างแรม ฉะนั้น ความโกรธของ
ผู้ใดสงบ เหมือนไฟไม่มีเชื้อ ยศของนั้นย่อมเต็มเปี่ยมเหมือนดวงจันทร์ในวันข้างข้ึน  
 พระราชาครั้นทรงสดับธรรมกถาของพระมหาสัตว์แล้วทรงขอขมาพระมหาบุรุษและนางปริพาชิกา
และให้การดูแลทั้งสองให้พ านักในอุทยานต่อมา นางปริพาชิกาได้ถึงแก่กรรม พระโพธิสัตว์เข้าไปยัง 
ป่าหิมพานต์ ยังฌานและอภิญญาให้เกิดเมื่อสิ้นอายุก็ได้ไปสู่พรหมโลก 

                                           
 ๔๕ขุ.จริยา.อ. ๗๔/๒๑๓-๒๒๒.  



๗๗ 

 จากเรื่องโพธิกุมารสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 
 โพธิกุมารโกรธแต่ด้วยอ านาจการพิจาณาถึงศีลบารมี จึงอดทนต่อความโกรธได้ไม่แสดงออก
ทางกายทางวาจา และดับความโกรธได้ทันทีจะเห็นได้ว่าการควบคุมความโกรธนั้นมีธรรมส าคัญที่เป็น
ปัจจัยประกอบความอดทนได้แก่การพิจารณาในที่นี้เป็นการพิจารณาแบบโยนิโสมนสิการ  คือ 
พิจารณาถึงผลเสียที่เกิดจากความโกรธจะเป็นอันตรายต่อศีล นอกจากนั้นท่านยังบรรยายโทษความ
โกรธนานาประการให้พระราชาตระหนักถึงผลร้ายของความโกรธและคุณประโยชน์ของความไม่โกรธ  
 นอกจากนั้นท่านน าความโกรธมาเปรียบด้วยไฟ เพราะมีลักษณะเร่าร้อน เผาไหม้สิ่งที่เป็นเชื้อ 
โดยกล่าวว่า ไฟเกิดกับไม้ท่อนใดก็เผาไม้ท่อนนั้นแหละก่อนไม้ท่อนอ่ืนหมดสภาพเป็นท่อนไม้ 
กลายเป็นเถ้าถ่านไป เหมือนความโกรธเกิดขึ้นในจิตของใคร ก็เผาไหม้จิตของผู้นั้นให้เร่าร้อนพลุ่งพล่าน           
กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ซึ่งคนที่ถูกเขาโกรธกลับนอนสุขสบาย ไม่ได้เดือดร้อนเหมือนคนที่โกรธคิดหรือ
ต้องการให้เป็นอุปมาข้อนี้ท าให้เห็นข้อเท็จจริงชัดเจน 
 พระโพธิสัตว์ท่านสอนว่า ความโกรธเกิดขึ้นในใจ แต่ท่านไม่ปล่อยออก ท่านเปรียบความโกรธ
เหมือนไฟ การปล่อยความโกรธออกจากใจ ก็เช่นเดียวกับปล่อยไฟออกจากเขตที่ควบคุม ไฟที่ควบคุม 
ไม่ได้จะส่งผลร้ายต่อตนเองและผู้อ่ืน อารมณ์ความโกรธก็เช่นกันต้องอาศัยขันติ คือความอดทนเป็น
หลักในการควบคุมพฤติกรรม นอกจากนี้ยังต้องประกอบด้วยโยนิโสมนสิการในการคิดพิจารณาถึงผล
ของพฤติกรรมที่เกิดจากความโกรธที่จะส่งผลร้ายต่าง ๆ ความอดทนของโพธิกุมารนั้นเป็นความอดทน
ต่อความเจ็บใจที่เรียกว่าตีติกขาขันติ นอกจากขันติและโยนิโสมนสิการจะเป็นหลักธรรมในการควบคุม
ความโกรธแล้ว เมตตาก็เป็นหลักธรรมส าคัญที่ควบคุมความโกรธได้ ดังพุทธภาษิตความว่า  
    ขนฺติโก เมตฺตวา ลาภี  ยสสฺสี สุขสีลวา 
    ปิโย เทวมนุสฺสาน  มนาโป โหติ ขนฺติโก 
 แปลว่า ผู้มีขันติ และเมตตา ย่อมเป็นผู้มีลาภ มียศและมีความสุขเสมอ ผู้มีขันติธรรมย่อมเป็น
ที่รักท่ีชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  
 ๓) ศีล แนวปฏิบัติอบรมเพื่อควบคุมความโกรธด้วยเมตตา  
 การอยู่ร่วมกันในสังคมย่อมมีความกระทบกระทั่งกันเป็นธรรม ความเมตตาต่อผู้อ่ืนท าให้ไม่
โกรธและสามารถให้อภัยได้ ไม่แสดงความดุร้าย ท าให้สามารถควบคุมพฤติกรรมได้ ไม่ท าร้ายผู้อ่ืน
ด้วยกาย ด้วยวาจา ดังค าสอนของพระพุทธเจ้าความว่า 

   . . . เมตตาเป็นธรรม เป็นที่ตั้ งการให้ระลึกถึงกัน ให้ เป็นที่รัก ที่ เคารพ             
เพ่ือสงเคราะห์ไม่วิวาทและพร้อมเพรียงเป็นอันเดียวกัน ภิกษุในธรรมวินัยเข้าไป              
ตั้งเมตตาด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม แบ่งปันลาภที่ได้มาโดยชอบธรรม   



๗๘ 

บริโภคร่วมกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ผู้มีศีล ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง  ไม่พร้อย ไม่เป็นทาส 
วิญญูชนสรรเสริญมีความต้องการและความเห็นไม่ยึดถือ...๔๖ 
 

 เมตตาเป็นธรรมที่ดับโทสะหรือความโกรธได้โดยตรงแต่เมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นมาแล้ว                
เราจะต้องคิดอย่างไรความเมตตาจึงจะเกิดความคิดอย่างนี้ถือเป็นความคิดอันแยบคายที่เรียกว่า 
โยนิโสมนสิการ เมื่อคิดความเมตตาต่อผู้อ่ืนท าให้ไม่โกรธและสามารถให้อภัยได้ไม่แสดงความดุร้ าย  
ท าให้สามารถควบคุมพฤติกรรมได้ไม่ท าร้ายผู้อ่ืนด้วยกายด้วยวาจา ดังตัวอย่างในคาถาธรรมบท   
อุตตราอุปาสิกาวัตถุ๔๗  
 พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน ทรงปรารภนางอุตตราอุบาสิกา ตรัสพระคาถาความว่า 
พึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี พึงชนะความตระหนี่ด้วยการให้                     
พึงชนะคนพูดเหลาะแหละด้วยการพูดค าจริง ความโดยย่อว่า 
 ในครั้งนั้นยังมีเศรษฐีนีผู้หนึ่งนามว่า นางอุตตราเป็นภรรยาของเศรษฐีผู้มั่งคั่งแห่งกรุงราชคฤห์ 
แคว้นมคธ สามีของนางและท่านสุมนเศรษฐีผู้บิดาของสามีเป็นชนมิฉาทิฏฐิ ส่วนนางอุตตรานั้นมีจิต
เลื่อมใสมั่นคงในพระพุทธศาสนา หลังจากแต่งงานแล้วนางไม่ค่อยมีโอกาสได้สร้างบุญกุศลเหมือน             
แต่ก่อนท าให้รู้สึกเศร้าหมองไม่มีความสุข ด้วยเหตุนี้จึงส่งคนไปแจ้งความเดือดร้อนต่อท่านปุณณก
เศรษฐีผู้เป็นบิดาของตนขอทรัพย์จ านวนหนึ่งจากผู้เป็นบิดาเพ่ือน ามาบ าเพ็ญกุศล ครั้นได้ทรัพย์มาสม
ดังตั้งใจแล้วนางจึงขอโอกาสท าบุญต่อสามี ๑๕ วัน โดยจ้างนางสิริมา หญิงนครโสเภณีชั้นสูงที่มีความ
งามจนผู้ชายปรารถนาจะได้ร่วมอภิรมย์กับนางให้ท าหน้าที่ภรรยาแทนตน เมื่อได้รับอนุญาตจากสามี
แล้วนางอุตตราจึงทูลอาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมเหล่าภิกษุสงฆ์ให้มารับอาหารบิณฑบาตที่เรือน
ของนางตลอด ๑๕ วัน พระพุทธองค์ทรงพระกรุณาได้ให้การอนุเคราะห์พาพระภิกษุสงฆ์มาท าภัตกิจ                 
ณ เรือนนางอุตตราอุบาสิกาและทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดทุกวัน 
 ครั้นถึงวันที่ ๑๔ เศรษฐีสามีของนางเห็นภรรยาของตนพร้อมทั้งบ่าวไพร่ช่วยกันตระเตรียม
อาหารถวายพระสมณะด้วยความวุ่นวายนึกขันในใจว่า ภรรยาของเรานี้แทนที่จะนั่งให้เป็นสุขในเรือน
ของตน กลับหาเรื่องเหน็ดเหนื่อยวุ่นวาย ส่วนนางอุตตราเห็นว่าสามีประมาทมัวเมาในชีวิต มัวแต่กิน
บุญเก่าคิดว่าตัวเองร่ ารวยจึงไม่ท าบุญสร้างกุศล นางได้หัวเราะในความโง่เขลาของสามี ขณะนั้น              
นางสิริมายืนเคียงข้างอยู่กับเศรษฐีคิดว่า นางอุตตราหัวเราะเยาะตนบังเกิดความหึงหวงจนลืมตัว
ส าคัญว่าตนเป็นภรรยาของเศรษฐีมิใช่หญิงโสเภณีที่นางอุตตราจ้างมา จึงผลุนผลันลงจากเรือนตรงไป
ในครัวแล้วคว้าทัพพีตักน้ ามันในกระทะที่ก าลังเดือดพล่านเทราดนางอุตตราตั้งแต่ศรีษะลงไปทั่วตัว 

                                           
 ๔๖ม.มู. ๒๒/๔๙๒/๖๐๔. 
 ๔๗ขุ.ธ.อ. ๔๒/๓๖๙-๗๗๙. 



๗๙ 

 ด้วยอ านาจความเมตตาที่นางอุตตรามีให้แก่นางสิริมา ท าให้นางมิได้มีความโกรธเคืองทั้งยัง
เห็นนางสิริมาเป็นผู้มีบุญคุณเพราะได้ยอมมาท าหน้าที่ภรรยาชั่วคราว นางอุตตราจึงมีโอกาสได้สร้าง
บุญกุศลสมความตั้งใจ ด้วยเหตุนี้น้ ามันที่ราดลงบนศีรษะของนางอุตตราจึงเย็นเหมือนน้ าหอมที่ชะโลม
บนผิวกาย แม้บรรดาคนรับใช้จะแสดงความโกรธแค้นพากันประทุษร้ายต่อนางสิริมา นางอุตตราก็รีบ
ห้ามปรามมิให้ท าอันตรายต่อหญิงผู้เปรียบเสมือนเพ่ือนรักของเธอเป็นเหตุให้นางสิริมาได้สติส านึกตัว
เกิดความรักเคารพและย าเกรงนางอุตตราถึงกับก้มกราบแทบเท้าเพ่ือขออภัยโทษ นางอุตตรากล่าวให้อภัย
และชักชวนให้นางสิริมาร่วมสร้างบุญกุศลและฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาในวันพรุ่งนี้ 
 พระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาในธรรมจริยาของนางอุตตราและตรัสคาถาประทานว่า “บุคคลพึง
ชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธบุคคลพึงชนะความชั่วด้วยความดีบุคคลพึงชนะความตระหนี่ด้วย
ความเสียสละบุคคลพึงชนะค าพูดพล่อย ๆ ด้วยค าสัตย์” 
 เมื่อจบพระธรรมเทศนานางสิริมาพร้อมด้วยบริวารได้บรรลุโสดาปัตติผล 
 สรุปได้ว่านางอุตตราพิจารณาถึงคุณความดีที่นางสิริมายอมท าหน้าที่เป็นภรรยาแทนท าให้
นางมีโอกาสได้ท าบุญถวานพระพุทธเจ้าตามปรารถนา และนางเป็นผู้มีเมตตาสูง ธรรมทั้ง ๒ ประการ
คือการพิจารณาถึงคุณของนางสิริมาและความมีเมตตา นอกจากตนเองไม่โกรธแล้ว ยังห้ามคนรับใช้
ไม่ให้ท าร้ายต่อนางสิริมา นี่เป็นคุณอีกข้อหนึ่งของความเมตตา  
 ด้านนางสิริมาไม่อาจควบคุมความโกรธของตนได้ แสดงความโกรธออกทางพฤติกรรมท าร้าย
ผู้อื่นจนเกือบถูกคนรับใช้ของนางอุตตราท าร้าย แต่เมื่อได้รับความเมตตาท าให้ได้สติร่วมสร้างกุศลและ
ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า ท าให้บรรลุโสดาบัน ความมีสติเป็นสาเหตุให้นางสิริมามีโอกาสกลับตัว 
ดังนั้น ความเมตตาและการพิจารณาโดยแยบคาย การให้อภัย และการมีสติจึงเป็นหลักธรรมส าคัญ 
ในการควบคุมความโกรธ เมื่อมีคนพยายามท าร้าย หรือสร้างความเสียหายแก่เรา เราอาจมีแนวโน้มที่
จะขาดซึ่งความเมตตากรุณาโดยง่าย มีเพียงการฝึกความอดทนเท่านั้นที่จะช่วยได้๔๘ ขันติเป็น
คุณธรรมส าคัญที่จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้สามารถประพฤติตนภายในกรอบแห่งศีลได้สมบูรณ์  
ไม่ให้ลุอ านาจบันดาลโทสะล่วงละเมิดศีล เพราะผู้มีขันติย่อมสามารถอดทนต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่มา
กระทบทั้งทางกายและทางวาจา ประคับประคอง มิให้ประพฤติล่วงละเมิดศีลและมีความส ารวม              
ทั้งภายนอกและภายในอันจะช่วยสนับสนุนให้ การควบคุมความโกรธด้านพฤติกรรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 นอกจากขันติจะช่วยประคับประคองการรักษาศีลไม่ให้มัวหมองแล้วขันติยังเป็นธรรม
สนับสนุนให้ละบาปอกุศลได้ ดังความหมายของขันติตามพจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ว่า 

                                           
 ๔๘ทะไล ลามะ, เบิกบานในชีวิตและตายอย่างสันติ, แปลโดย ธารา รินศานต์, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๓), หน้า ๙๒. 



๘๐ 

“ความอดทน คือ ทนล าบาก ทนตรากตร า ทนเจ็บใจ ความหนักเอาเบาสู้ เพ่ือบรรลุจุดหมายที่ดีงาม”๔๙ หรือ 
ดังแสดงในเอกปทชาดก “เหตุอันเดียว คือ ความขยันที่ให้ได้บรรลุประโยชน์หลายอย่าง เพราะความ
ขยัน อันประกอบด้วยศีล เข้าถึงขันติ อาจท าให้มิตรสหายมีความสุข หรืออาจท าให้ศัตรูทั้งหลายได้รับ
ความทุกข์”๕๐ ดังพุทธศาสนสุภาษิต ความว่า “..สีลสมาธิคุณาน  ขนฺติ ปธานการณ  สพฺเพปิ กุสลา   
ธมฺมา ขนฺตฺยาเยว วฑฺฒนฺติ เต” พระพุทธศาสนสุภาษิต บทนี้แปลความว่า “ขันติเป็นประธานเป็นเหตุ 
แห่งคุณคือศีลและสมาธิ กุศลธรรมทั้งปวงย่อมเจริญเพราะขันติเท่านั้น” ขันติเป็นคุณธรรมส าคัญที่จะ
เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้สามารถประพฤติตนภายในกรอบแห่งศีลได้สมบูรณ์ ไม่ให้ลุอ านาจบันดาล
โทสะล่วงละเมิดศีล เพราะผู้มีขันติย่อมสามารถอดทนต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่มากระทบ ทั้งทางกายและ
ทางวาจา ประคับประคองมิให้ประพฤติล่วงละเมิดศีลและมีความส ารวมทั้งภายนอกและภายในอันจะ
ช่วยสนับสนุนให้การควบคุมความโกรธด้านพฤติกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น             
ขันติไม่เพียงประคับประคองการรักษาศีลไม่ให้มัวหมอง ขันติยังเป็นคุณธรรมสนับสนุนให้ละบาป
อกุศลได้ ดังความหมายของขันติตามพจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ว่า  “ความอดทน คือ 
ทนล าบาก ทนตรากตร า ทนเจ็บใจ ความหนักเอาเบาสู้เพ่ือบรรลุจุดหมายที่ดีงาม”๕๑ หรือดังแสดงใน
เอกปทชาดก “เหตุอันเดียว คือ ความขยันที่ให้ได้บรรลุประโยชน์หลายอย่าง เพราะความขยันอัน
ประกอบด้วยศีลเข้าถึงขันติ อาจท าให้มิตรสหายมีความสุขหรืออาจท าให้ศัตรูทั้งหลายได้รับความทุกข์”๕๒  
 สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงแนะวิธีควบคุม                
ความโกรธไว้ดังนี้ 

   ...วิธีที่จะแก้ความโกรธให้เกิดผลรวดเร็วไม่ชักช้ามีอยู่ว่า ให้พยายามท าสติ  
ให้รู้ตัวเมื่อความโกรธเกิดขึ้น คือ เมื่อโกรธก็ให้รู้ว่าโกรธ และเมื่อรู้ว่าโกรธแล้ว                
ก็ให้พิจารณารูปร่างหน้าตาของความโกรธให้เห็นว่าเป็นความร้อนเป็นความทุกข์ 
จนกระท่ังถึงให้รู้ว่าเป็นอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถา 
   ให้มีสติพิจารณาอยู่เช่นนั้นอย่าให้ขาดสติ เพราะเมื่อขาดสติเวลาโกรธจะไม่
พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่จะต้องออกไปพิจารณาเรื่องหรือผู้ที่ท าให้มีความโกรธ             
และก็จะไม่เป็นการพิจารณาเพ่ือให้ความโกรธลดน้อย แต่จะกลับเป็นการพิจารณาให้

                                           
 ๔๙พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๓๒.   
 ๕๐ขุ.ชา. ๒๗/๓๒๖/๑๒๖. 
 ๕๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, 
หน้า ๒๒.   
 ๕๒ขุ.ชา. ๒๗/๓๒๖/๑๒๖. 



๘๑ 

ความโกรธมากขึ้น เหมือนเป็นการเพ่ิมเชื้อให้แก่ไฟ จึงต้องพยายามท าสติ ควบคุมสติ
ให้พิจารณาเข้ามาแต่ภายในใจเท่านั้นให้เห็นความโกรธดูอยู่แต่รูปร่างหน้าตาของ
ความโกรธเท่านั้น 
   การพิจารณาดูหน้าตาของความโกรธ จึงเป็นวิธีแก้ที่ตรงที่สุดและจะให้ผล
รวดเร็วที่สุดเป็นการบริหารจิตที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งประการหนึ่ง 
   เริ่มต้นที่ความตั้งใจขั้นต้นต้องพยายามไม่ให้โทสะเกิดขึ้นอีกง่าย ๆ เช่น 
พยายามไม่ให้เกิดโทสะในเวลาขับรถต้องอาศัยสติเป็นส าคัญ คือ ก่อนจะขึ้นประจ าที่
นั่ งในรถทุกครั้ งต้องตั้ งใจท าสติให้ ได้ว่าจะไม่โกรธเลยในระหว่างที่ขับรถอยู่               
จะใจเย็นเช่นนี้แล้วขณะที่ขับรถอยู่ แม้จะมีอะไรมาท าให้โกรธก็จะสามารถรักษาจิต
ไม่ให้โกรธได้ดีกว่าการไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนเลยว่าจะไม่โกรธ ถึงแม้ว่าจะโกรธบ้าง          
ก็จะโกรธน้อยกว่าไม่ตั้งใจไว้ก่อน ดังนั้น ก่อนจะขึันรถทุกครั้งจึงควรท าสติให้เกิดขึ้น... 
   แต่ถ้ามี เหตุผลประกอบการตั้ งใจว่าจะไม่โกรธด้วยก็จะได้ผลดียิ่งขึ้น              
เพราะเหตุผลส าคัญเสมอ เมื่อประกอบด้วยเหตุผลที่ถูกต้องแล้ว ย่อมยอมรับด้วยดี  
ไม่ค านึงถึงอย่างอ่ืน เช่น เมื่อตั้งใจจะไม่โกรธเวลาขับรถก็ให้ยกเหตุผลขึ้นประกอบด้วยว่า 
บรรดาคนที่ขับรถคับคั่งอยู่ในถนนทั้งหลายนั้น บางคนอาจจะก าลังมีธุระร้อนจริง ๆ 
ใครสักคนอาจจะก าลังต้องการความช่วยเหลืออย่างรีบด่วนจากเขาเขาอาจจะก าลังไป
ตามหมอเพราะมีคนเจ็บหนัก...ดังนี้เป็นต้นอภัยได้ก็หายโกรธ 
   ...ผู้มีธรรมถือเหตุผลเป็นส าคัญเสมอ ไม่ว่าใครจะท าผิดมาแล้วมากน้อย           
เพียงไหน หากเห็นเหตุผลที่กระท าไปเช่นนั้น จักอภัยให้ได้อย่างง่ายดาย การตั้งใจที่จะ
ไม่โกรธขณะขับรถ พร้อมกับใช้ปัญญาหาเหตุผลมาประกอบเพ่ือไม่ให้เกิด  ความโกรธ        
ก็คือการตั้งใจจริงที่จะเข้าใจเหตุผลความจ าเป็นของคนที่ขับรถอย่างชวนให้โกรธ              
เมื่อเห็นเหตุผลความจ าเป็นของเขาแล้ว ก็จะอภัยให้ได้ไม่โกรธ การฝึกใจไม่ให้โกรธ  
จึงเท่ากับเป็นการฝึกให้อภัยในความผิดของผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตาม 
นับเป็นการบริหารจิตอย่างยิ่งวิธีหนึ่งที่จะให้ผลดีแก่ผู้บริหารเอง๕๓ 
 

 ขั้นควบคุม คือ การควบคุมความโกรธด้วยสติ ขันติ เมตตาประกอบด้วยโยนิมนสิการเป็น
ธรรมสนับสนุน ตามกระบวนการของศีล คือ การควบคุมพฤติกรรม โดยปฏิบัติตามกระบวนการฝึกหัด
ตั้งสติ ขันติ เมตตา ดังนี้ 

                                           
 ๕๓สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ความสุขหาได้ไม่ยาก,  
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ผลึกไท จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๗๐-๗๕. 



๘๒ 

 แบบฝึกหัดตั้งสติ  
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงแนะน าไว้ในหนังสือ
เรื่องการบริหารจิตส าหรับผู้ใหญ่ไว้ดังนี้ 

   ๑. ให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เราจะท าอย่างไร จะพูดอะไร เพราะมักจะท าหรือพูดไปเลย 
มารู้ภายหลังเมื่อท าหรือพูดไปแล้วฝึกหัดท าความรู้ให้เกิดขึ้นก่อนที่จะท าอะไร                  
พูดอะไร ค าว่าท าความรู้ หมายความว่าท าความรู้ตัวขึ้นก่อนว่าจะท าสิ่งนี้นะจะพูดสิ่งนี้
นะให้มีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นคั่นกลางเสียก่อน แบบฝึกหัดนี้อาจท าให้ต้องชักช้าเพราะ
การท าการพูดไม่เกิดขึ้นได้รวดเร็วต้องเนิบเนิ่นไปในขั้นฝึกหัดก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือน
หัดเขียนหนังสือบรรจง เมื่อฝึกหัดจนช านาญขึ้นแล้วความรู้จะเกิดขึ้นรวดเร็วก่อน
ทีเดียว ข้อส าคัญมีประโยชน์ คือ ท าให้เกิดความคิดหรือท าให้ได้คิดขึ้นก่อนจะระงับ
ความผลันผลันพลันแล่นได้เป็นอย่างดี 
   ๒. ให้รู้ในอิริยาบถและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของตนเอง คือให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้
เราเดิน ยืน นั่งหรือนอน ท าความเคลื่อนไหวทางร่างกายอย่างนี้ ๆ เช่น เมื่อนั่งได้นั่ง
วางแขน ขาอย่างนี้  เป็นต้น ฝึกท าความรู้ดังนี้ ท าให้เป็นการฝึกหัดควบคุมการ
เคลื่อนไหวของร่างกายคน ท าให้เกิดความเรียบร้อยในอิริยาบถท้ังปวง 
   ๓. ระลึกถึงการที่ท าค าที่พูดแล้ว แม้นาน ๆ ถ้ามีปัญหาว่าระลึกย้อนหลังไปท าไม 
ก็ตอบได้ว่าเพ่ือน ามาใช้ในการที่จะท าจะพูดในปัจจุบันของตน เพราะจะต้องใช้
แบบอย่างที่เคยได้ท าได้พูดมาแล้วในอดีตทั้งนั้น เช่น จะพูดก็ต้องระลึกได้ถึงภาษาที่ใช้
พูดจะต้องระลึกได้ถึงเรื่องที่จะพูด และจะต้องระลึกได้ถึงข้อผิดข้อถูก ตามข้อ ๑-๒ ...
สติน่าจะสนใจท ากันให้มากข้ึน เพราะความระลึกได้อันเรียกว่าสตินี้ไม่ใช่ว่าระลึกอะไร
ต่ออะไรเรื่อยเปื่อยไป แต่ระลึกได้ที่เป็นเครื่องรักษาตนไว้ได้ด้วยดีในปัจจุบัน 
 

 ผลของการฝึกสติ สติ โลกสฺมิ ชาคโร แปลว่า สติเป็นเครื่องตื่นในโลก สติเป็นเครื่องตื่นอยู่           
ในโลก หมายถึง เมื่อคนเรามีสติ คือ ความไม่ประมาทเล้ว ดังนั้นผู้ไม่เจริญสติ เป็นผู้ประมาท๕๔ สติ คือ 
แนวทางการด าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท สติที่ได้รับการฝึกอบรมดีแล้ว ย่อมก่อให้เกิดปัญญาเรียก
รวมกันว่า สติปัญญา เป็นธรรมฝ่ายกุศลจิต ที่เป็นก าลังส่งเสริมให้เกิดหิริ คือ ความละอายใจต่อการ
กระท าความชั่วต่าง ๆ และโอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อบาปและผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันจะช่วยโลก 
คุ้มครองโลกให้สุขสงบโดยบริบูรณ์ เพราะพระพุทธเจ้าตรัสหลักค าสอนในเรื่องความไม่ประมาท             
(ปัจฉิมโอวาท) มหาปรินิพพานสูตร มีใจความว่า 

                                           
 ๕๔ส .ส. ๑๕/๘๐/๘๐-๘๑. 



๘๓ 

 “บัดนี้ เราเตือนท่านทั้งหลาย สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลาย                
จงท าความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด”๕๕ 
 การเจริญสติให้ผลต่อผู้ปฏิบัติในขั้นควบคุม คือ ควบคุมความโกรธตามกระบวนการของศีล 
เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท คือ มีสติอยู่เสมอสามารถควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจา เป็นผู้วางตน
เหมาะสมในสังคม  
 วิธีฝึกความอดทน ของสมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก                
ทรงแนะน าไว้ดังนี้ 
 ขันติ คือ ความอดทนนี้เป็นธรรมะอันส าคัญที่ทุกคนจะต้องมี จึงจะสามารถด ารงอยู่ได้ด้วยดี 
ความอดทน ๓ ข้อได้แก่ 
 ๑. อดทนต่อความตรากตร า เช่น ทนหนาวทนร้อนเป็นต้น  
 ๒. อดทนต่อความล าบากอันเกิดจากทุกขเวทนาต่าง ๆ ในเวลาเจ็บป่วย  
 ๓. อดทนต่อความเจ็บใจ คือ ต่อถ้อยค าที่จาบจ้วงล่วงเกินต่าง ๆ อันท าให้เกิดความเจ็บใจ  
 ความอดทนทั้ง ๓ นี้ ก็เป็นข้อที่จะต้องปฏิบัติให้มีกันอยู่โดยปรกติทั่วไป เพราะทุกคนก็จะต้อง
พบกับหนาวร้อนเป็นต้น อันเป็นเหตุที่ท าให้ไม่ผาสุกต่าง ๆ ในขณะที่ต้องประกอบการงาน ต้องไปนั่น
ต้องไปนี่ เกี่ยวแก่กิจที่จะพึงท าต่าง จึงจะต้องฝึกให้มีความอดทนที่จะตรากตร าต่อสิ่งที่ท าไม่ผาสุก
เหล่านี้ได้ จึงจะออกไปประกอบการงานต่าง ๆ ได้และในบางคราวก็จะต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วย                  
ก็จะต้องมีความอดทนต่อทุกขเวทนาที่บังเกิดขึ้นไม่เป็นผู้ที่มีใจเสาะที่กล่าวมานี้ก็ไม่ได้หมายความว่า 
จะอดทนเกินไปต่อความตรากตร านั้น ๆ หรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องรักษา การตรากตร าต่าง ๆ นั้น 
ต่อหนาวร้อนเป็นต้น ก็ต้องรู้ประมาณว่าควรที่จะพึงอดทนได้เพียงไร ไม่ให้เกินไปและเมื่อเจ็บป่วย              
ก็ต้องรักษา เป็นแต่เพียงว่าไม่ท าจิตใจให้พ่ายแพ้ ต่อทุกขเวทนาต่าง ๆ โดยง่ายต้องมีใจที่อดทนด้วย 
 เมื่ออดทนได้ ก็จะท าให้ไม่กลัวต่อหนาวร้อน เป็นต้น และจะท าให้ไม่กลัวต่อทุกขเวทนาหรือ
ต่อความรู้ว่าจะเป็นโรคภัยนั้น ๆ ผู้ที่อดทนไม่ได้ ก็จะไม่สามารถตรากตร าท างานต่าง ๆ แม้ที่ควรจะ
ตรากตร าได้ และไม่สามารถที่จะรับรู้ความจริงในความเจ็บป่วยของตน เพราะก าลังใจไม่ดีและเจ็บ
น้อยก็เหมือนอย่างเจ็บมากหรือว่าเจ็บน้อยพอจะรักษาได้อยู่แล้ว เมื่อใจเสียก็ท าให้โรคก าเริบท าให้เจ็บ
มากขึ้นอีก เพราะฉะนั้น ความอดทนนี้จึงเป็นอุปการะส าคัญ 
 ขันติในโลกธรรม อนึ่ง ทุกคนก็จะต้องพบกับอารมณ์ คือ เรื่องต่าง ๆ ที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้าง 
ต้องพบกับวาจาของคนทั้งหลายที่พูดท าให้ให้พอใจบ้างท าให้ไม่พอใจบ้าง เพราะฉะนั้น จึงจะต้องรู้จักมี
ความอดทนต่อถ้อยค า แม้ที่จาบจ้วงล่วงเกินต่าง ๆ ให้ได้ จึงจะรักษาภาวะทางจิตใจของตนตลอดถึง
ภาวะทางกายทางวาจาของตนให้เป็นปรกติเรียบร้อยดีงามได้ แม้ว่าถ้อยค าที่สรรเสริญเยินยอก็ต้องมี

                                           
 ๕๕ที.ม. ๑๐/๒๑๘/๒๐๒. 



๘๔ 

ความอดทนเหมือนกัน ถ้าอดทนไม่ได้ก็จะฟุ้ง หรือแสดงอาการที่เรียกว่าขึ้นไปตามค าสรรเสริญเยินยอ
ต่าง ๆ แม้ที่ไม่ถูกต้อง ก็ท าให้เสียท าให้ผิดได้ ถ้าถูกติฉินนินทา ก็ท าให้ขึ้งเคียดท าให้จิตใจตกต่ า 
เรียกว่า ลง จิตใจจึงขึ้นบ้างลงบ้างดั่งนี้อยู่เสมอเป็นไปตามอารมณ์เป็นไปตามวาจาที่ใคร ๆ พูดดังนี้
เพราะไม่มีขันติคือความอดทน 
 ถ้ามีขันติ คือ ความอดทนได้ ก็จะรักษาจิตใจ รักษากายวาจาของตนให้เป็นปรกติเรียบร้อยดี
งามได้ใครเขาติฉินนินทาก็ไม่ออกรับไปขึ้งเคียดโกรธแค้นเจ็บใจ ใครเขาสรรเสริญเยินยอก็ไม่ออกรับไป  
ขึ้นทะเยอทะยาน หรือเหิมเห่อ แต่พิจารณาดูให้รู้ความจริง ถ้าเขาติถูกก็ควรจะขอบใจผู้ติและปฏิบัติ
แก้ให้ถูกต้อง ถ้าเขาติไม่ถูกนินทาไม่ถูกก็ไม่รับ เพราะตนเองไม่ได้ไปท าดั่งที่เขานินทานั้น เขาสรรเสริญ                
ถ้าเขาสรรเสริญเกินไปก็ให้รู้ว่าเกินไปก็ไม่รับ 
 ถ้าเขาสรรเสริญพอดีถูกต้อง แม้ว่าจะรับก็รับมาเป็นการที่ให้ก าลังใจในอันที่จะท าดียิ่งขึ้น  
ไม่ใช่รับเข้ามาว่าเราดีพอแล้ว ไม่ต้องท าดีอะไรอีก หรือเพลินอยู่กับค าสรรเสริญของเขาไม่ท าอะไร
ต่อไปเสียงสรรเสริญนั้นให้ถือเป็นเครื่องให้ก าลังใจ ในอันที่จะท าดียิ่งขึ้น  ไม่ใช่ท าให้เกิดมานะดูถูก     
ดูหมิ่นผู้อ่ืน ว่าเราดี เขาไม่ดี อย่างนี้เป็นต้น เสียงนินทาก็ให้ถือว่าเป็นเครื่องเตือนส าหรับที่จะให้เฉลียวใจ 
มาพิจารณาตนเอง เมื่อเขานินทาถูกก็ต้องรับว่าเขาติถูกการติของเขานั้นเป็นการให้คุณไม่ใช่ให้โทษ 
ปฏิบัติแก้ไขต่อไป เมื่อเขาติไม่ถูกก็ไม่รับที่ควรจะแก้ก็แก้ไปที่ไม่ควรจะแก้ก็นิ่งเสียตามสมควรดังนี้   
จึงต้องมีขันติ 
 อธิวาสนขันติ ขันติดังที่กล่าวมานี้ ท่านมีค าเรียกว่า อธิวาสนขันติ อธิวาสนะ นั้นแปลว่า 
ยับยั้ง แปลว่า รับยับยั้งไว้ได้ รับไว้ได้ นี้คืออธิวาสนะและที่มาประกอบเข้ากับค าว่าขันติ ก็คือขันติที่
ยับยั้งไว้ได้ ที่รับไว้ได้ ดังเช่นความทุกข์ต่าง ๆ เช่น หนาวร้อน หิวระหาย สัมผัสสัตว์เช่นเหลือบยุง ลม
แดด เป็นต้น เหล่านี้ก็จะต้องมีในขณะที่จะต้องประกอบการงาน หรือออกไปประกอบการงานต่าง ๆ 
เมื่อยับยั้งไว้ได้ รับไว้ได้ คือ ยับยั้งทุกข์ทั้งปวงดังกล่าวนั้น มิให้มาเป็นเหตุท าให้ต้องขัดข้อง ต่อการที่
จะออกไปประกอบการงาน รับไว้ได้ก็คือแม้ว่าจะต้องพบกับทุกข์เหล่านั้น ก็รับได้ไม่กลัวไม่หวั่นไหว 
ด่ังนี้เรียกว่าอธิวาสนะ รับไว้ได้ยับยั้งได้ ทนต่อความเจ็บใจ ต่อถ้อยค า จาบจ้วงล่วงเกิน เพราะสิ่งที่
อดทนเหล่านี้มีเกิดขึ้นอยู่ที่กาย ใจ ปรากฎมีหนาว ร้อน หิว กระหาย มีทุกขเวทนา มีความเจ็บใจ จึงอดกลั้นไว้ 
หนาว ร้อน หิว กระหาย ก็อดกลั้นตามที่ควรอดกลั้น เจ็บปวดก็อดกลั้นไม่ร้องทุรนทุราย เจ็บใจก็อดกลั้นไม่
แสดงอาการโกรธร้ายแรงทางกาย วาจา อดกลั้นให้อยู่ในใจและพิจารณาระบายออก ท าให้ผ่อนคลาย 
ไม่ให้เครียด ให้สงบ ใจจึงแจ่มใสแช่มชื่น กายก็สงบเป็นปกติ อาการดังนี้เรียกว่า “โสรัจจะ” ที่แปลว่า 
ความเสงี่ยม คือ สงบปกติ “ขันติที่สมบูรณ์จึงต้องมีโสรัจจะประกอบอยู่ด้วย” การหัดอดกลั้นและท า
ใจให้สงบ เป็นปกติในเวลาต้องอนิฏฐารมณ์ คือ เรื่องที่ไม่ชอบย่อมยากในตอนแรก แต่เมื่อหัดปฏิบัติ
บ่อยเข้าก็จะง่ายขึ้น จนถึงท าจิตให้สงบเป็นปกติได้มีอาการมั่นคงมีอารมณ์อะไรมากระทบกระทั่ง            
ก็ไม่กระเทือน 



๘๕ 

 ผลของการเจริญขันติ ซึ่งขันติเป็นหลักคุณธรรมที่ส่งเสริมความประพฤติเพ่ือการพัฒนาตน
ไปสู่ความดีงามในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มนุษย์ย่อมต้องพบกับสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบ ทั้งสิ่งที่
น่าพึงพอใจและไม่น่า พึงพอใจ ส่งผลให้จิตใจหวั่นไหวไปตามอ านาจโลภะ  โทสะ โมหะ อันจะ
ก่อให้เกิด  การกระท าที่เป็นโทษ การน าขันติ ความอดทนมาประพฤติย่อมเป็นเหตุให้บุคคลควบคุม
โลภะ โทสะ โมหะ ผู้เจริญขันติย่อมเป็นที่รัก เป็นที่พอใจ เป็นที่เคารพ และเป็นที่ยกย่อง๕๖ 
 ขันติเป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาตนเองเป็นผู้มีเมตตาจิตแม้มีผู้ท าร้ายดังค าสอน            
ในกกจูปมสูตร ดังนี้ “โจรผู้ประพฤติต่ าทราม จะพึงใช้เลื่อยที่มีที่จับ ๒ ข้างเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่... 
เราจักแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหัคคตะ ไม่มีความเบียดเบียนไปยังสัตว์โลกทุกหมู่เหล่า อันเป็น
อารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่...”๕๗  
 สรุป ผู้เจริญขันติย่อมประสบความส าเร็จสมดังเป้าหมาย สามารถอดทนต่อสภาพและ
สถานการณ์ที่โหดร้ายทารุณ อดทนต่อความกลัวและกระทั่งความตาย  อดทนต่อสิ่งที่ทนได้ยาก                 
เป็นผู้อดกลั้นต่อทุกขเวทนาเมื่อสภาพร่างกายเจ็บป่วย  
 การเจริญขันติให้ผลต่อผู้ปฏิบัติในขั้นควบคุม คือ ควบคุมความโกรธตามกระบวนการของศีล 
เป็นผู้มีความอดทน คือ สามารถควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจา เป็นผู้มีความอดทน อดกลั้น รักษาจิตใจ 
พิจารณาดูให้รู้ความจริง รักษากายวาจาของตนให้เป็นปรกติเรียบร้อยดีงามได้ไม่ขึ้งเคียดโกรธแค้นเจ็บใจ 
สามารถวางตนได้เหมาะสมในการด าเนินชีวิต  
 วิธีฝึกเมตตา ค าอธิบายในคัมภีร์อรรถกถา ในการเจริญเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม 
เมตตามโนกรรม ความว่า 

   ๑. เมตตากายกรรมที่พึงกระท าด้วยจิตประกอบด้วยเมตตา ด้วยสามารถท าได้ไม่
จ ากัดบุคคล ส าหรับภิกษุทั้งหลายการบ าเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตร ด้วยเมตตาจิต 
ชื่อว่า เมตตากายกรรม ส าหรับคฤหัสถ์ทั้งหลายกรรมมีอาทิอย่างนี้ว่า การเดินทางไป             
เพ่ือไหว้พระเจดีย์ เพ่ือไหว้โพธิพฤกษ์เพ่ือนิมนต์พระสงฆ์ การเห็นภิกษุทั้งหลาย ผู้เข้าไป            
สู่บ้าน เพ่ือบิณฑบาต แล้วลุกขึ้นต้อนรับ การรับบาตร การปูลาดอาสนะและการตามส่ง  
ชื่อว่า เมตตากายกรรม 
   ๒. เมตตาวจีกรรมที่ ส าหรับภิกษุทั้งหลายพึงกระท าการบอกสอนอาจารบัญญัติ 
การบอกกรรมฐาน การแสดงธรรม การบอกพระพุทธพจน์ คือ พระไตรปิฎก (แก่ภิกษุ 
สามเณร) ด้วยเมตตาจิต ส าหรับคฤหัสถ์ท้ังหลาย ในเวลาที่กล่าวค าเป็นต้นว่า พวกเราจักไป

                                           
 ๕๖องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๘๕/๑๕๕-๑๕๖. 
 ๕๗ม.มู. ๑๒/๒๓๒/๒๗๓. 



๘๖ 

เพ่ือไหว้พระเจดีย์...พวกเราจักถวายปัจจัย ๔ แก่พระสงฆ์...กระท าไวยาวัจกิจ ดังนี้ ชื่อว่า 
เมตตาวจีกรรม 
   ๓. เมตตามโนกรรมส าหรับภิกษุทั้งหลาย ได้แก่ การลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ กระท าการ
ปฏิบัติสรีระก็ดีกระท าวัตรที่ลานพระเจดีย์ เป็นต้นก็ดี นั่งบนอาสนะที่สงัดแล้วคิดว่า             
ภิกษุท้ังหลายในวิหารนี้ จงมีความสุข ไม่มีเวร ไม่มีทุกข์ ส าหรับคฤหัสถ์ท้ังหลาย การคิดว่า 
ขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย จงอยู่เป็นสุข ไม่มีเวร ไม่มีทุกข ์ดังนี้ ชื่อว่า เมตตามโนกรรม 
   ๔. ท าเมตตาทั้งต่อหน้าและลับหลัง การช่วยเหลือในวจีกรรมต่าง ๆ การพูดทุก
อย่างโดยการถวายน้ าล้างเท้า การช่วยเก็บสิ่งของทั้งหลายให้เรียบร้อย การกล่าวยกย่อง 
การสอบถามด้วยถ้อยค าน่ารัก เช่น การพูดด้วยความห่วงใย การลืมตามองดูด้วยใบหน้า             
อันแจ่มใสปรารถนาดีว่า ท่านจงไม่มีโรค ไม่มีอาพาธ๕๘ 
 

 กล่าวได้ว่าเมตตากายกรรมนี้นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงการมีไมตรีจิตที่ดีต่อกันแล้ว   
ยังรวมไปถึงการประพฤติธรรม คือ รักษาศีล มีการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ลักทรัพย์ของผู้อ่ืนและ              
ไม่ประพฤติล่วงกามกับสามีภรรยาของผู้อื่น 
 เมตตาวจีกรรมนี้นอกจากจะเป็นการเสดงออกถึงการมีวาจาที่ดีต่อกันแล้วยังรวมไปถึง               
การประพฤติธรรม คือ รักษาศีลมีการไม่พูดเท็จหลอกลวงผู้อ่ืน มีการไม่พูดส่อเสียดท าให้ผู้อ่ืนแตก
ความสามัคคีกันมีการไม่พูดค าหยาบคายไม่น่าฟังท าให้เกิดโทสะมีการไม่พูดเพ้อเจ้อให้เขาสงสัย
หวาดระแวง เป็นต้น 
 เมตตามโนกรรมนี้นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงการปรารถนาดีต่อกันแล้ว  ยังรวมไปถึง
การประพฤติธรรม คือ การรักษาศีลมีการไม่คิดแย่งทรัพย์สมบัติของผู้อ่ืนไม่คิดผูกพยาบาทอาฆาตผู้อ่ืน 
เห็นชอบตามท านองคลองธรรม เป็นต้น 
 หลักเมตตาธรรมที่ปรากฏเป็นคุณธรรม มี ๓ ประการ คือ (๑) การมีเมตตากายกรรม ได้แก่ 
การประพฤติสุจริตทางกาย (๒) การมีเมตตาวจีกรรม ได้แก ่การประพฤติสุจริตทางวาจา (๓) การมีเมตตา
มโนกรรม ได้แก่ การประพฤติสุจริตทางใจ การประพฤติสุจริตธรรมทั้ง ๓ ประการนี้ เป็นหลักธรรมที่
ก่อให้เกิดเมตตาในจิตใจและถือว่าเป็นการสร้างระดับเมตตาบารมีให้สูงขึ้นไปตามล าดับ 
 ผลของการเจริญเมตตา ตามที่พระพุทธองค์แสดงไว้ว่า “การที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุด
แม้เพียงเวลาสูดดมของหอม มีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท คือ งดเว้นจาก
ปาณาติบาต...เป็นต้น”๕๙ 

                                           
 ๕๘องฺ.ฉกฺก.อ. ๓๖/๕๒๘-๕๒๙. 
 ๕๙อง.นวก. ๒๓/๒๐/๕๐๔. 



๘๗ 

 การปฏิบัติอบรมเมตตาดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นี้ เป็นธัมมะส าคัญที่จะด ารงโลก เมื่อขาด
เมตตาเสียแล้วโลกก็จะด ารงอยู่ไม่ได้ เมื่อขาดเมตตาต่อกันก็จะมีแต่โทสะ วิหิงสา เป็นเหตุให้ท าร้าย
เบียดเบียนกนัด้วยก็จะพากันย่อยยับเพราะมิคสัญญี๖๐ 
 ย่อมเป็นผู้มีศีล ผู้มีศีลย่อมอยู่เป็นสุข ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนทั้งกายวาจาใจ ผลของการปฏิบัติ
อบรมเมตตาท าให้ไม่ให้มีความขุ่นเคือง ไม่ผูกพยาบาท ไม่โกรธ แม้ร่างกายเกิดทุกขเวทนาแต่พิจารณา
ให้ใจเป็นสุขได้ เมตตาเป็นหลักแห่งคุณธรรมที่ช่วยเสริมสร้างสังคมให้มีความสุขด้วยความช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันด้วยความจริงใจ ไม่หวังผลตอบแทน ความเมตตานั้นไม่จ ากัดชาติ ศาสนาใด ๆ บุคคลยังคง
นับถือศาสนาตามความเชื่อหรือความนับถือส่วนตน แต่ทุกคนสามารถฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนด้วยความ
เมตตาอย่างจริงใจ ทั้งการกระท าทางกาย ทางวาจา ทางใจ จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อบุคคลอ่ืน 
สร้างสังคมให้มีความสามัคคีมีความสุข  
 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอานิสงส์ของการรักษาศีลแก่ชาวปาฏลิคามในมหาปรินิพพานสูตร๖๑  
มี ๕ ประการ คือ ๑) ย่อมได้โภคทรัพย์สมบัติมากมาย ๒) กิตติศัพท์อันดีงามย่อมขจรขจายไป                 
๓. มีความองอาจเมื่อไปสู่ชุมชนใด ๆ ๔) ไม่เป็นผู้หลงตาย (ไม่ตายอย่างไร้สติ) ๕) เมื่อแตกกายท าลายขันธ์ 
ย่อมมีสุคติเป็นที่ไป 
 ขั้นควบคุมความโกรธที่เป็นกิเลสขั้นหยาบแสดงออกทางกาย วาจา ด้วยหลักการของศีล  
หลักพุทธธรรม คือ สติ ขันติ เมตตา และการเจริญ สติ ขันติ เมตตาประกอบด้วยโยนิโสมนสิการ 
ให้ผลดังนี้ คือ 
 ด้านสังคม เป็นผู้มีความประพฤติ และการแสดงออกอันดีงาม สม่ าเสมอ จนเป็นที่ประจักษ์
แก่สายตาของผู้พบเห็นหรือผู้ร่วมงานเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจ  บุคคลรอบข้างย่อมเห็น
ความประพฤติ อันดีงามของคนมีศีล คนมีศีลจึงเป็นที่รักที่พอใจของบุคคลรอบข้างสามารถอยู่                      
ในสังคมได้อย่างมีความสุข สมาชิกในสังคมไม่เบียดเบียนกันจึงสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข                  
ในสังคม 

ด้านคุณธรรม มีความภาคภูมิใจ ในความดีของตน มีใจเป็นปกติ ไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมี

ใครรู้กรรมชั่วของตน เพราะรักษาศีลมาเป็นอย่างดี คนมีศีลจะเข้าไปสู่ที่ใดก็ตาม ย่อมมีความอาจหาญ

เข้าไปมีสุขภาพจิตดีรักความเจริญก้าวหน้ามีประสิทธิภาพในการท างานสูง  

                                           
 ๖๐สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ธรรมาภิธาน, อ้างแล้ว, 
หน้า ๔๐๐-๔๐๑.  
 ๖๑ที.ม. ๑๐/๑๔๙/๑๒๒. 



๘๘ 

ด้านการด าเนินชีวิต คนมีศีลย่อมมีสติสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากการได้ฝึกสติอยู่เสมอ ๆ             

เพราะเมื่อจะกระท าสิ่งใดก็ตาม ต้องคอยระมัดระวังไม่ให้ผิดศีลย่อมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์                   

เพราะได้ฝึกมาอย่างดีแล้ว เป็นผู้มีจิตใจหนักแน่น มีเหตุผล และเป็นผู้อยู่อย่างไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 

 ๓.๓.๒ ระดับบรรเทาความโกรธ   
 ความโกรธที่เกิดจากกิเลสอย่างกลาง (ปริยุฏฐานกิเลส)  ตามกระบวนการของสมาธิหรือ          
การเจริญสมาธิเพ่ือการพัฒนาจิตใจ สมาธิ คือ สภาพที่จิต หรือสติ ไม่ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่าง ๆ 
การพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนานั้นเป็นการฝึกอบรมให้จิตมีคุณสมบัติครบ ๓ ด้าน คือ 
 ๑. คุณภาพจิต คือ คุณธรรม สมาธิเป็นกระบวนการเสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม เป็นจิตใจที่สูง
ประณีต มีเมตตา มีความเป็นมิตร ปรารถนาประโยชน์สุขแก่ผู้อ่ืน มีใจโอบอ้อมอารี เข้าใจเห็นใจผู้อ่ืน
มีคารวะ คือ เห็นความส าคัญของผู้อื่น มีมัทวะคือความอ่อนโยน กตัญญู คือ รู้คุณค่าแห่งการกระท าของผู้อื่น 
 ๒. สมรรถภาพจิต คือ ความสามารถของจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางปัญญา ความมีสติดี 
คือ การพิจารณาไตร่ตรองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงอย่างแจ่มชัดมีขันติ ได้แก่ ความอดทนใน           
ขั้นสมาธิ ความอดทน คือ ความเพียรในการเผากิเลสมีความหนักแน่นมั่นคงทางจิตใจที่จะท างานให้ได้ 
ผลสมบูรณ์  
 ๓. สุขภาพจิต คือ จิตที่มีสุขภาพดี เป็นสุข สงบ เบิกบาน ปลอดโปร่งมีความผ่อนคลายไม่ขุ่นมัว 
ไม่หดหู่ เป็นต้น ลักษณะของจิตที่มีความสุขนี้เป็นสิ่งส าคัญมากในพระพุทธศาสนาปัญหาด้าน
สุขภาพจิตเป็นปัญหาส าคัญในปัจจุบัน การเน้นเรื่องการพัฒนาสุขภาพจิต  จึงเป็นการแก้ปัญญาที่
สาเหตุอย่างแท้จริง ผู้ที่พัฒนาคุณภาพจิตแล้วเรียกว่า ภาวิตจิตโต 
 สัมมาสมาธิ คือ ความตั้งใจมั่นชอบ ได้แก่ การฝึกฝนอบรมจิตในขั้นที่ลึกซึ้ง เพ่ือให้จิตมีความ
สงบ ตั้งมั่นแน่วแน่ต่ออารมณ์ที่ก าลังก าหนดพิจารณา จิตที่มีสมาธิย่อมเป็นจิตที่มีคุณภาพและ
สมรรถภาพสูง ประโยชน์สูงสุดของสมาธิ คือ การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การรู้เห็นตามความ
เป็นจริง ดังพุทธพจน์ความว่า 

ภิกษุทั้งหลาย สัมสมาธิเป็นไฉน ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจาก
กามทั้งหลาย สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานอันมี วิตก วิจาร ปิติ และสุข
อันเกิดแต่วิเวกอยู่ เพราะความสงัดระงับไปแห่งวิตก วิจาร จึงบรรลุทุติยฌานมีความ
ผ่องใสแห่งจิตในภายในมีภาวะแห่งจิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปิติและ
สุขอันเกิดจากกสมาธิอยู่ เมื่อคลายปิติได้ เธอจึงมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเสวยสุข
ด้วยกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวว่า เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่              



๘๙ 

เป็นสุข เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไป เธอจึงบรรลุ
จตุตถฌาน อันไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีอุเบกขาและสติบริสุทธิ์อยู่๖๒ 

 

 สมาธิ หมายถึง ภาวะแห่งจิตที่แน่วแน่มีอารมณ์เป็นหนึ่ง ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ซัดส่ายไปมา สามารถ
แบ่งได้เป็น ๓ ระดับ คือ  
 ๑. ขณิกสมาธิ สมาธิชั่วขณะ เป็นสมาธิขั้นต้น 
 ๒. อุปจารสมาธิ สมาธิเฉียด ๆ เป็นสมาธิขั้นระงับนิวรณ์ ๕  
 ๓. อัปปนาสมาธิ สมาธิแน่วแน่ เป็นสมาธิระดับสูงสุด จัดเป็นสมาธิในฌาน๖๓ 
 สิ่งท่ีเป็นอุปสรรคต่อสมาธิ 
 พระพุทธศาสนาถือว่า นิวรณ์ ๕ เป็นปฏิปักษ์ธรรมที่ขัดขวาง ปิดกั้นไม่ให้จิตมีสมาธิท าให้จิต
มืดบอด ท าให้ปัญญาดับ ท าให้เกิดความคับแค้น ปุถุชนผู้ยังมีกิเลสอยู่ครบถ้วนไม่ว่าบุคคลนั้นจะรู้
หรือไม่ก็ตาม แต่สภาวะของจิตก็ยังซึมซับด้วยกิเลสอยู่ มนุษย์จะประสบผลส าเร็จในการพัฒนาชีวิตตน
หรือไม่ ข้อส าคัญที่สุด คือ มนุษย์จะปฏิบัติหรือท าอย่างไรต่อกิเลส หากปฏิบัติต่อกิเลสโดยการประหาร 
ได้ถูกวิธีก็จะประสบความส าเร็จ ในทางตรงกันข้ามหากปฏิบัติผิดวิธีชีวิตก็จะเป็นทาสของกิเลสเรื่อยไป 
นิวรณ์ทั้ง ๕ ประการ มีพุทธพจน์แสดงไว้ดังนี้ 
 ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการ (นิวรณ์) เหล่านี้เป็นเครื่องกั้น (กุศลธรรม) เป็นเครื่องห้าม 
(ความเจริญงอกงาม) กดทับจิตไว้ ท าให้ปัญญาอ่อนก าลัง๖๔ 
 ๑) กามฉันท์ ความรักใคร่ในทางกาย ๒) พยาบาท ความปองร้อายความอาฆาต ๓) ถีนมิทธะ 
ความท้อแท้และความง่วงซึม ๔) อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านและความร าคาญ และ ๕) วิจิกิจฉา
ความสงสัยลังเลใจไม่อาจตัดสินใจได้ จะเห็นได้ว่าในขณะที่บ าเพ็ญสมาธิอยู่นั้น จะมีกุศลธรรมที่เกิด
พร้อมกับจิตเพ่ือท าหน้าที่ประหาณหรือข่มนิวรณ์ ๕ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้สมาธิเกิดขึ้นได้ ขณะที่
สมาธิจิตปรากฏขึ้นกุศลธรรม คือ วิตก วิจาร ปิติ สุข และเอกัคคตาท าหน้าที่ประหาณหรือข่มนิวรณ์ ๕ 
โดยวิตกประหาณถีนมิทธะ วิจารประหาณวิจิกิจฉา ปิติประหาณพยาบาท สุขประหาณอุทธัจจกุกกุจจะ 
และเอกัคคตาประหาณกามฉันท ์
 เมื่อนิวรณ์ถูกประหาณให้หมดไปสมาธิก็เกิดจิตที่เป็นสมาธิเป็นจิตที่ตั้งมั่น แน่วแน่ สงบ               
ใสกระจ่างมีพลังและควรแก่การงาน ในภยเภรวสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณณาสก์ได้แสดงลักษณะ
ของจิตที่เป็นสมาธิไว้ ๘ ประการ ดังนี้ 

                                           
 ๖๒ส .ม. ๑๙/๘/๑๒-๑๓., ม.มู. ๑๒/๑๓๕/๑๔๓. 
 ๖๓วิสุทฺธิ. ๑/๑๘๔. 
 ๖๔ส .ม. ๑๙/๒๒๐/๑๖๒. 



๙๐ 

 ๑) ตั้งมั่น (สมาหิตะ) ๒) บริสุทธิ์ (ปาริสุทธะ) ๓) ผ่องใส (ปริโยทาตะ) ๔) ปลอดโปร่งไร้กังวล 
(อนังคณะ) ๕) ปราศจากสิ่งมัวหมอง (วัคตูปกิเลสะ) ๖) นุ่มนวล (มุทุภูตะ) ๗) ควรแก่การงาน (กัมมนียะ) 
และ ๘) ไม่หวั่นไหว (อาเนญชัปปัตตะ)๖๕ 
 คัมภีร์วิสุทธิมรรค ได้แสดงลักษณะพิเศษของสมาธิไว้ดังนี้ 
 ๑) มีความไม่ซัดส่ายเป็นลักษณะ 
 ๒) มีความไม่ซัดส่ายเป็นกิจ 
 ๓) มีความไม่หวั่นไหวเป็นผล 

๔) มีความสุขเป็นเหตุใกล้๖๖ 
 สรุป พระพุทธศาสนาได้แสดงประโยชน์ของสมาธิลงในประเด็นที่ส าคัญไว้ ๔ ประการ คือ 
 ๑. สมาธิที่เจริญแล้วท าให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือการอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 
 ๒. สมาธิที่เจริญแล้วท าให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือให้ได้ญาณทัสสนะ 
 ๓. สมาธิที่เจริยแล้วท าให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ 
 ๔. สมาธิที่เจริญแล้วท าให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย๖๗ 
 การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเรียกว่า การเจริญสมาธิ ซึ่งมีอยู่ ๒ วิธี คือ 
 ๑. สมถภาวนา คือ การฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ ท าให้จิตตั้งมั่น ละโทสะได้ สมถภาวนา
นี้เป็นทางปฏิบัติเพื่อท าให้เกิดสมาธิโดยตรง 
 ๒. วิปัสสนาภาวนา คือ การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งตามความเป็นจริง ท าให้เกิด
ปัญญาสามารถละอวิชชาได้ วิปัสสนาภาวนานั้นต้องอาศัยสมาธิขั้นต้นเป็นฐาน ส าหรับใช้พิจารณา
สภาวธรรมตามหลักของวิปัสสนา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุถึงจุดหมายคือความหลุดพ้นจาก
กิเลสาสวะได้ 
 การพัฒนาจิตขึ้นสู่สมาธิในระดับต่าง ๆ เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าใน
ระหว่างปฏิบัติ ผลที่เกิดจากการปฏิบัติและรวมทั้งตัวสมาธิเองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และเป็นไปตามเหตุปัจจัย
เกิดจากการกระท าของมนุษย์เองอย่างแท้จริงหาใช่เป็นเรื่องเพ้อฝันหรือรอให้มันเกิดหรือเป็นไปของ
มันเองไมก่ารเจริญสมาธิอาจสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 
 ๑. ตัดปลิโพธ ๑๐ คือ ตัดความกังวล ได้แก่ ที่อยู่ ตระกูล ลาภ หมู่คณะ การงาน การเดินทาง 
ญาติ ความเจ็บป่วย การศึกษา และอ านาจ 

                                           
 ๖๕ม.มู. ๑๒/๕๒/๔๕. 
 ๖๖มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล, ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย, ภาค ๑ ตอน ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ม.ป.ป.), หน้า ๒. 
 ๖๗องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๔๑/๗๓, ที.ปา. ๑๑/๓๐๖/๒๘๔. 
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 ๒. ช าระศีลให้บริสุทธิ์ 
 ๔. รับเอากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเหมาะแก่อุปนิสัยของตนจากกรรมฐานทั้งหมด ๔๐ ชนิด 
 ๕. หาสถานที่เหมาะสมแก่การเจริญสมาธิแล้วลงมือปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิ 
 สมาธิมีความส าคัญและมีประโยชน์มากเป็นธรรมมีอุปการะมากในงานทุกงานทั้งในการ
ประกอบกิจทางโลกและการปฏิบัติในทางธรรม การมีสมาธิก็เพ่ืออบรมปัญญา การเจริญสมาธิให้จิต
บริสุทธิ์มีจุดหมาย คือ เพ่ือความเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องสมบูรณ์ ภิกษุพึงอบรมสมาธิ เพราะเมื่อใจมี
สมาธิหรือความมั่นคงแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง๖๘ สมาธิเป็นสิกขาหนึ่งในไตรสิกขา คือ ศีล 
สมาธิและปัญญา แต่ละสิกขานั้นด ารงอยู่ในฐานะที่สัมพันธ์กัน คือ ศีลเป็นพ้ืนฐานของสมาธิและ            
สมาธิเป็นพ้ืนฐานของปัญญา การเจริญสมาธินั้นสามารถบรรเทาความโกรธที่เรียกว่าวิขัมภนปหาน              
คือ บรรเทาความโกรธขั้นกลาง ได้แก่ กิเลสประเภทนิวรณ์ได้ชั่วคราว  
 สัมมาสติ คือ การระลึกชอบ มีสติก ากับตนควบคุมจิตใจไว้และให้อยู่กับสิ่งที่ก าลังกระท า 
หรือที่เกี่ยวข้องในเวลานั้น ๆ ใจอยู่กับกิจ จิตอยู่กับงาน ระลึกได้ถึงสิ่งที่ดีงาม เกื้อกูลเป็นประโยชน์                   
ไม่หลงใหลเลื่อนลอย ไม่ละเลย หรือปล่อยตัวเผอเรอ โดยเฉพาะสติที่ก ากับตนให้ทันต่อพฤติกรรมของ
ร่างกาย ความรู้สึก สภาพจิตใจ และความนึกคิดของตน ไม่ปล่อยให้อารมณ์ที่เย้ายวนหรือยุงยงมา             
ฉุดกระชากให้หลุดหลงเลื่อนลอยเสีย 

ภิกษุทั้งหลาย สัมมาสติเป็นไฉน ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณา
เห็นกายในกาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ 
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ก าจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสียได้  พิจารณาเห็นจิตในจิต มีความเพียร มีสัมปชัญญะ              
มีสติก าจัดอภิฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย มีความเพียร 
มีสัมปชัญญะ มีสติก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้๖๙ 

 

 พระพุทธศาสนาได้ให้ความส าคัญแก่สติและถือว่าสติเป็นอุปการธรรมในขั้นของศีล                  
ขั้นสมาธิและขั้นปัญญาการด าเนินชีวิตที่มีสติคอยก ากับนั้น พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นการด าเนินชีวิต
ที่ไม่ประมาทหรือมีอัปปมาทธรรม ซึ่งในปทสูตรแสดงความยกย่องสติและอัปปมาทธรรมไว้ดังนี้ 

   ภิกษุควรบ าเพ็ญความไม่ประมาท คือ การคุ้มครองรักษาใจด้วยสติด้วยตนเอง
ในฐาน ๔ คือ จิตของเราอย่างติดใจในธรรมที่ชวนให้เกิดความติดใจ จิตของเราอย่าง

                                           
 ๖๘วศิน อินทสระ, พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๒๓), 
หน้า ๓๖๔. 
 ๖๙ส .ม. ๑๙/๘/๑๒-๑๓. 



๙๒ 

ขัดเคืองในธรรมที่ชวนให้เกิดความขัดเคือง จิตของเราอย่างหลงใหลในธรรมที่ชวนให้
เกิดความหลงใหลและจิตของเราอย่างมัวเมาในธรรมที่ชวนให้เกิดความมัวเมา๗๐ 
 

 ๑) สมาธิ แนวปฏิบัติเพื่อบรรเทาความโกรธด้วยสติ 
 สมาธิ คือ ความที่สติ มีความมั่นคงดีแล้ว สมาธิ คือ ความที่มีจิตตั้งมั่น ดังนั้น จิตที่เป็นสมาธิ 
ก็คือจิตที่มีสติตั้งมั่นอยู่ในสิ่งใดหรือในอารมณ์ใดเป็นสมาธิในสิ่งนั้นหรือในอารมณ์นั้น เมื่อสัมมาสติ
บริบูรณ์ สัมมาสมาธิก็ย่อมเกิดหรือบริบูรณ์ สัมมาสติเป็นมรรคข้อที่ ๗ สัมมาสมาธิเป็นมรรคข้อที่ ๘ 
ทั้งสัมมาสติและสัมมาสมาธิจึงมีความสัมพันธ์กันในแง่ของการปฏิบัติ ความปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาดังนี้ 
 พระพุทธเจ้าผู้ทรงไม่หวั่นไหวทั้งพระกายพระจิตทุกเวลาทุกสถานการณ์ที่ทรงเผชิญ                      
ได้ทรงแสดงธรรมเหตุแห่งความไม่หวั่นไหว ปรากฏในพุทธภาษิตความว่า  

อานาปานสฺสติ ยสฺส  ปริปุณฺณา สุภาวิตา  
กาโยปิ อนิญฺชิโต โหติ จิตฺตมฺปิ โหติ อนิญฺชิต .๗๑ 

สติก าหนดลมหายใจเข้าออก ผู้ใดอบรมบริบูรณ์ดีแล้วทั้งกายทั้งจิตของผู้นั้นก็ไม่หวั่นไหว 
แปลความว่า “สติก าหนดลมหายใจเข้าออกอันผู้ใดอบรมบริบูรณ์ดีแล้วทั้งกายทั้งจิตของผู้นั้นก็ไม่
หวั่นไหว”  
 พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องสัมมาสติไว้ในพระสูตรดังนี้  

   ...ภิกษุทั้งหลาย สัมมาสติเป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายใน
กายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ 
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ ฯลฯ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ฯลฯ พิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ 
อันนี้เรียกว่า สัมมาสติ๗๒ 

 

 ๒) สมาธิแนวปฏิบัติเพื่อบรรเทาความโกรธด้วยขันติ 
 อุปการธรรมในการปฏิบัติท าจิตตภาวนา คือ อบรมจิตให้เป็นสมาธิ และให้ได้ปัญญา อีกข้อหนึ่ง 
คือ ขันติที่แปลกันว่าความอดทน “..สีลสมาธิคุณาน  ขนฺติ ปธานการณ  สพฺเพปิ กุสลา ธมฺมา ขนฺตฺยาเยว 
วฑฺฒนฺติ เต” พระพุทธศาสนสุภาษิต บทนี้แปลความว่า “ขันติเป็นประธาน เป็นเหตุแห่งคุณ คือ ศีลและ
สมาธิ กุศลธรรมทั้งปวงย่อมเจริญ เพราะขันติเท่านั้น” ความอดทนที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

                                           
 ๗๐องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๑๗/๑๙๕. 
 ๗๑ขุ.ปฏิ. ๓๑/๓๖๙/๒๓๐. 
 ๗๒ส .ม. ๑๙/๘/๑๒-๑๓. 



๙๓ 

ดังนี้ “...ท่านจงยึดขันติบารมี ข้อที่ ๖ นี้ บ าเพ็ญให้มั่นคงก่อน ท่านมีใจแน่วแน่ (ไม่เป็นสอง) ในขันติบาร 
มีนั้น จักบรรลุสัมโพธิญาณได้…”๗๓ อาศัยความอดทนอดกลั้นท าให้ผู้ประพฤติขันติเป็นผู้งามพร้อมทั้ง
ภายนอกและภายใน อันจะน ามาซึ่งความสุขด้วยไม่โน้มเอียงไปตามเหตุปัจจัยที่มากระทบ สามารถ
แสดงท่าทีต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ท าให้เป็นที่ชอบใจแก่ผู้พบเห็น “สัตบุรุษทั้งหลาย
กล่าวความอดทนนั้นว่ายอดเยี่ยม”๗๔ บุคคลผู้มีขันตินับเป็นบุคคลผู้น่าเคารพยกย่องปฏิบัติตน
เหมาะสมทั้งกาย วาจาและใจ ดุจดังนักบวชผู้ส ารวม “ไม่ประทุษร้าย อดกลั้นค าด่า การฆ่า และ              
การจองจ าได้ มีขันติเป็นพลัง มีขันติเป็นก าลังพล”๗๕ นอกจากนี้ผู้ประพฤติขันติย่อมเป็นผู้พัฒนาตน
ไปสู่ความส าเร็จ โดยความส าเร็จสูงสุดแห่งชีวิตย่อมหมายถึงการไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดพ้นไปจากทุกข์ได้
ด้วยอาศัยขันติ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “สมณะทั้งหลายมีความประสงค์ขันติและโสรัจจะ นิยมปัญญา มั่นใจในศีล 
ต้องการความไม่มีกิเลสเครื่องกังวลมีนิพพานเป็นที่สุด”๗๖ และดังท่านมหาโควินทพราหมณ์ แสดงแก่ 
๖ กษัตริย์ว่า “หากพระองค์จะทรงละสิ่งที่น่าปรารถนาอันเป็นที่ข้องอยู่ของปุถุชนขอจงปรารภความเพียร 
ทรงประกอบด้วยก าลังขันติ เจริญให้มั่นอยู่ ทางนี้เป็นทางตรง ไม่มีทางอ่ืนดีกว่า นี้เป็นพระสัทธรรมที่
สัตบุรุษรักษาไว้เพ่ือไปเกิดในพรหมโลก”๗๗ 
 ขันติในขั้นสมาธิ จึงหมายถึงความเพียรความอดทนในการปฏิบัติ ดังพระพุทธพจน์ที่เน้น            
ถึงความเพียรดังนี้ คือ 

ภิกษุทั้งหลาย เรารู้ชัดถึงคุณธรรม ๒ ประการ คือ ๑) ความเป็นผู้ไม่สันโดษ
ในกุศลธรรมทั้ งหลาย ๒) ความเป็นผู้ ไม่ยอมถอยหลังให้การบ าเพ็ญเพียร. . .
เพราะฉะนั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาดังนี้ว่า เราจักตั้งความเพียรอันไม่ถอยหลังถึงจะ
เหลือแต่หนัง เอ็น กระดูก เนื้อ และเลือดในสรีระจะเหือดแห้ไปก็ตามทียังไม่บรรลุผล
ที่บุคคลพึงบรรลุถึงด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วข้อที่จะ
หยุดยั้งความเพียรเสียเป็นอันไม่มี เธอทั้งหลายพึงศึกษาดังนี้แล๗๘  

 

 องค์ประกอบของความเพียรที่จะกระท าให้ได้ผลดีมี ดังนี้ 
 ๑. คุณสมบัติของผู้ประกอบความเพียร 
 ๒. สมัยที่ควรประกอบความเพียร และสมัยที่ไม่ควรประกอบความเพียร 

                                           
 ๗๓ขุ.พุทฺธ. ๓๓/๑๔๒/๕๘๖. 
 ๗๔ขุ.ชา. ๒๗/๓๐๓๙/๖๔๘. 
 ๗๕ขุ.ธ. ๒๕/๓๙๙/๑๓๘. 
 ๗๖องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๕๒/๕๑๙. 
 ๗๗ที.ม. ๑๐/๓๒๓/๒๙๔. 
 ๗๘องฺ.ทุก. ๒๐/๒๕๑/๕๘. 



๙๔ 

 ๓. สัปปายะ คือ ความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ๗๙ 
 ๓) สมาธิแนวปฏิบัติเพื่อบรรเทาความโกรธด้วยเมตตา 
 การเจริญเมตตาขั้นสมาธินั้นมีอานิสงฆ์มาก ดังปรากฏใน เวลามสูตรความว่า “การที่บุคคล
เจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอมมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทาน
สิกขาบท คือ งดเว้นจากปาณาติบาต...และการที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญาแม้เพียงเวลาลัดนิ้วมือมีผล
มากกว่าการที่บุคคลเจริญเมตตาจิต โดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอม”๘๐ จากพุทธพจน์ แสดงให้
เห็นว่าการท าทานนั้นเป็นสิ่งที่ดีแน่ แต่แม้จะท าทานมากมายเพียงใด ตลอดจนการรักษาศีล ผลที่ได้  
ไม่เท่าการเจริญเมตตาในเวลาเพียงนิดเดียว นอกจากนั้นยังเป็นปัจจัยต่อการฝึกสมาธิขั้นสูง  ได้แก่ 
ฌานสมาบัติ ในอัญญติตถิยสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต แสดงเรื่องเมตตากับความโกรธ ไว้ดังนี้  

   ภิกษุทั้งหลาย โทสะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นก็ดี ที่เกิดแล้วย่อมเสื่อมไปก็ดี 
เพราะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย พึงแก้ว่า เพราะเมตตาเจโตวิมุตติ (ความหลุดพ้นแห่งใจ 
[จากปฏิฆะ] ด้วยเมตตา) เมื่อบุคคลที่ท าในใจโดยแยบคายซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติ โทสะที่ยังไม่
เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นด้วย โทสะที่เกิดแล้วย่อมเสื่อมไปด้วย นี้แล อาวุโสทั้งหลาย เป็นเหตุเป็น
ปัจจัยซึ่งท าโทสะที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นบ้าง ท าโทสะที่เกิดแล้วให้เสื่อมไปบ้าง๘๑ 
 

 นอกจากนี้ยังแสดงเรื่องการแผ่เมตตาในขั้นสมาธิดังนี้  
   ...ผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะ เราจักแผ่เมตตาจิตไปให้บุคคลนั้นอยู่และเราจักแผ่
เมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหัคคตะ ไม่มีขอบเขต ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนไปยัง
สัตว์โลกทุกหมู่เหล่า อันเป็นอารมณ์ของเมตตาจิตนั้นอยู่...๘๒  
 

 ผลของการเจริญเมตตา 
 พระพุทธองค์ตรัสรับรองอานิสงส์ ๑๑ ประการ ปรากฏในเมตตากถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทา
มรรคแห่งพระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๓๑ ความว่า “...ภิกษุทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลปฏิบัติแล้ว 
เจริญแล้ว ท าให้มากแล้ว ท าให้เป็นดุจยาน ท าให้เป็นที่ตั้ง ตั้งไว้เนือง ๆ สั่งสมแล้ว ปรารภเสมอดีแล้ว 
พึงหวังได้อานิสงส์ ๑๑ ประการ...”๘๓ ความหมายโดยสรุปได้ ดังนี้ 
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 ๑. หลับเป็นสุข คือ หลับสบาย หลับสนิท 
 ๒. ตื่นเป็นสุข คือ เมื่อต่ืนขึ้นมาก็สบายตัว สบายใจ หายอ่อนเพลียไม่มีอาการง่วงติดต่ออีก 
 ๓. ไม่ฝันร้าย คือ จะไม่ฝันเห็นสิ่งเลวร้ายท าให้สะดุ้งตื่นกลางคันหรือไม่ฝันหวาดเสียว 
 ๔. เป็นที่รักของคนทั่วไป คือ จะเป็นคนมีเสน่ห์ไปที่ใดก็ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย แม้ผู้ไม่ชอบใจ
ก็จะกลับมาชอบได้ 
 ๕. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั่วไป คือ แม้สัตว์ต่าง ๆ ก็รักผู้แผ่เมตตา ไม่ขบกัด ไม่ท าร้าย ท าให้
ปลอดภัยจากเขี้ยวงาทุกชนิด 
 ๖. เทวดารักษาคุ้มครอง คือ จะเดินทางไปไหนมาไหนเทวดาจะคุ้มครองให้ความปลอดภัย
ตลอดเวลา จะไม่ประสบอุปัทวภัยต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ  
 ๗. ไฟ ศาสตรา ยาพิษ ไม่แผ้วพาน คือ สิ่งเหล่านี้จะท าอันตรายมิได้ จะปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้ 
 ๘. จิตเป็นสมาธิเร็ว คือ ผู้แผ่เมตตาเป็นประจ า ถ้าท าสมาธิ จิตจะสงบนิ่งได้เร็ว หรือจะอ่านหนังสือ 
จะท างานอันใดก็ตามจิตจะไม่ฟุ้งซ่านย่อมตั้งใจได้เร็วท างานนั้นส าเร็จสมประสงค์ 
 ๙. หน้าตาผิวพรรณจะผ่องใส คือ ผู้มีเมตตาจิตเป็นประจ า หน้าตาและผิวพรรณจะมีน้ ามีนวล
มีเสน่ห์เรียก ความสนใจได้จะดูอ่ิมเอิบตลอดเวลา แม้จะมีอายุมาก แม้รูปร่างจะไม่สวยงาม                
แม้จะไม่ได้รับการแต่งเติมด้วยเครื่องส าอางใด ๆ หน้าตาผิวพรรณก็ผ่องใสน่าดูน่าชมได้เสมอ 
 ๑๐. ไม่หลงเวลาตาย คือ เวลาใกล้ตาย จะไม่หลงเพ้อ ละเมอ หรือโวยวายอย่างนั้นอย่างนี้ 
หรือไม่ดิ้นทุรนทุรายเป็นที่น่าเวทนาของผู้พบเห็น จะสิ้นใจอย่างสงบเหมือนนอนหลับไป ฉะนั้น 
 ๑๑. เมื่อไม่อาจบรรลุธรรมชั้นสูง ย่อมเข้าถึงพรหมโลก คือ ผู้มีเมตตาจิตเป็นประจ า แม้ไม่ได้
บรรลุธรรมชั้นสูงขึ้นไปกว่านี้ ก็ย่อมจะไปบังเกิดในพรหมโลกอันเป็นที่เกิดของผู้ได้ฌาน๘๔ 
 เมตตาเป็นหลักธรรมส าคัญซึ่งเหมาะแก่ผู้โกรธง่ายและมีความพยาบาทเป็นเจ้าเรือน เมตตาที่
แสดงออกทางกาย วาจา และใจเป็นประโยชน์และท าประโยชน์ต่อสัตว์ทั้งหลาย ท าให้เป็นที่รักของ
เหล่าเทวดา มนุษยแ์ละสัตว์ทั้งหลายปราศจากภัยเวรที่คอยรบกวน อมนุษย์ทั้งหลายไม่กล้าเบียดเบียน 
ท าให้ได้รับการคุ้มครองปลอดภัยในการด าเนินชีวิต ความมีเมตตาชื่อว่าเป็นผู้กระท าบุญอันยิ่งใหญ่
โดยไม่ต้องลงทุน อาศัยเหตุปัจจัย คือ การฝึกฝนอบรมด้วยศีล สมาธิที่บริบูรณ์ประกอบความเพียรให้
บริบูรณ์ในความดีต่าง ๆ เมื่อตายแล้วหากยังไม่ส าเร็จเป็นพระอริยบุคคล จะเป็นเหตุท าให้ไปเกิด             
ในสวรรค์พรหมโลกได้ เมตตามีการบ าบัดความแค้นเป็นอาการปรากฎ เป็นข้าศึกกับความพยาบาท 
ท าให้ไม่เดือดร้อนใจด้วยไฟโกรธไฟริษยาอาฆาต เพ่ือเพ่ิมเสน่ห์ให้แก่ตัวเองท าให้เป็นที่รักของคนและ
สัตว์ทั้งหลาย เพราะการเจริญเมตตานี้ไม่ท าให้หนักตัวเพราะพกพาไปไม่ต้องกลัวหายและไม่ต้องกลัว

                                           
 ๘๔ขุ.ปฏิ. ๓๑/๕๗๔/๔๓๘. 



๙๖ 

ถูกลักขโมย เพราะมีติดตัวประจ าใจอยู่ตลอดเวลา  เมตตาจึงเป็นหลักธรรมที่พัฒนาชีวิตให้ดีงาม            
เป็นหลักธรรมที่ควรฝึกให้มีขึ้นในตนเพ่ือพัฒนาชีวิตให้มีความเจริญทั้งทางกาย และทางใจ 
 แนวการฝึกจิตให้ตั้งเป็นสมาธิ 
 การท าจิตให้ตั้งเป็นสมาธิ พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
ในหนังสือเรื่องการบริหารจิตส าหรับผู้ใหญ่ ความว่า 

   จิตนั้นเป็นความส าคัญ การปฏิบัติธรรมทั้งสิ้นต้องปฏิบัติให้ถึงจิต จึงจะเป็น
ผลส าเร็จ ศีลสมาธิปัญญา ก็ต้องปฏิบัติให้ถึงจิต จึงจะเป็นศีลสมาธิปัญญา แม้จะเรียก
เป็นอย่างอ่ืน เช่น สติ สัมปชัญะ ขันติ โสรัจจะ ก็ต้องปฏิบัติให้ถึงจิต จึงจะเป็น
สติสัมปชัญญะ ในการท าจิตให้ตั้งเป็นสมาธิต้องอาศัยสติ ส าหรับระลึกก าหนดอยู่ใน
ที่ตั้งข้อใดข้อหนึ่ง ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน อานาปานสติ คือ ความระลึกก าหนด
ข้อหนึ่ง อานาปานสติเป็นสติก าหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออก นั่นก็คือลมหายใจ
เข้าลมหายใจออกเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ระลึกก าหนด เมื่อจิตตั้งก าหนดอยู่ได้ความที่
ก าหนดนั้นก็เป็นตัวสติความที่ตั้งอยู่ ได้นั้นก็เป็นตัวสมาธิ ดังนี้ที่ เรียกว่าจิตตั้ ง                   
ดังนั้น จิตจะตั้งเป็นสมาธิได้จึงต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งสติประกอบกันอยู่ สติเป็นตัวก าหนด 
สมาธิเป็นตัวตั้ง จะตั้งได้ก็ต้องก าหนดในที่ตั้งและจะก าหนดในที่ตั้งได้ก็ต้องมีความตั้งจิต 
สติและสมาธินี้จึงต้องอาศัยกัน 
   ในการปฏิบัติให้มีสติมีสมาธิต้องมีความเพียรพยายาม ต้องไม่ละความเพียร
พยายามและต้องมีความรู้คุมตัวเองอยู่ เสมอ อันความรู้ที่คุมตัวเองนี้ เรียกว่า
สัมปชัญญะ ซึ่งหมายถึงความรู้ในอิริยาบถความเคลื่อนไหวทั้งของกาย และทั้งของใจ 
รู้ อิริยาบถของกายก็คือยืนก็รู้ว่ายืน เดินก็รู้ว่าเดิน นั่งหรือนอนก็รู้นั่งหรือนอน                     
รู้อิริยาบถของจิต ก็คือจิตคิดไปอย่างไรก็รู้ จิตหยุดคิดเรื่องอะไรก็รู้ จิตสงบก็รู้ จิตไม่
สงบก็รู้ ในการท าจิตให้ตั้ง ต้องมีสติมีสมาธิและมีสัมปชัญญะพร้อมดังนี้ และต้องคอย
ก าจัด คือ คอยสงบความยินดีความยินร้าย ๆ ต่าง ๆ ที่เข้ามาดึงจิตไม่ให้ก าหนดอยู่ใน
ที่ตั้ง เช่นที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออก 
   พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอานาปานสติ สติก าหนดลมหายใจเข้าออก คือ มีสติ
หายใจเข้า มีสติหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกยาว ก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกยาว 
หายใจเข้าหายใจออกสั้น ก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกสั้น ศึกษา คือ ส าเหนียกว่าเราจัก
รู้ทั่วถึงกายทั้งหมดหายใจเข้า เราจักรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดหายใจออก ศึกษาว่าเราจัก
สงบร างับกายสังขาร เครื่องปรุงกาย หายใจเข้า เราจักสงบร างับกายสังขาร คือ 
เครื่องปรุงกาย หายใจออก เราจักสงบร างับกายสังขาร คือ เครือ่งปรุงกาย ดังนี้ 



๙๗ 

   นี้เป็นหัวข้อการปฏิบัติท าอานาปานสติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ส่วนวิธีปฏิบัติที่
ใช้ส าหรับประกอบเข้าเป็นค าสอนของเกจิอาจารย์ คือ อาจารย์บางพวกซึ่งการจะ
พอใจในวิธีปฏิบัติของอาจารย์พวกไหนก็ควรต้องให้อยู่ในหลักแนวที่พระพุทธเจ้าทรง
สั่งสอนไว้ เพ่ือการปฏิบัติท าสมาธิในพุทธศาสนาจะได้เป็นไปโดยถูกต้อง๘๕ 
 

 กายและจิตไม่หวั่นไหวที่ปรากฏในพุทธภาษิตเป็นเช่นนี้ แต่กายและจิตจะไม่หวั่นไหวมั่นคง
อยู่ตลอดไปได้ ก็ต่อเมื่อการอบรมสติก าหนดลมหายใจเข้าออกได้แล้วบริบูรณ์ดี ถ้ายังไม่บริบูรณ์ดีจริง 
ก็ยังต้องมีหวั่นไหวเป็นครั้งคราวเป็นบางกรณี ผู้เห็นความสุขสงบอันเกิดจากกายและจิตไม่หวั่นไหวว่า
เป็นความส าคัญ จึงพากเพียรอบรมสติ ก าหนดลมหายใจเข้าออก หรืออบรมสมาธินั่นเอง ให้บริบูรณ์ดี 
เมื่ออบรมสมาธิบริบูรณ์ดีแล้ว ย่อมไม่มีเหตุการณ์ใดมาท าให้กายและจิตหวั่นไหวได้ ความทุกข์ทั้งปวง
อันเกิดแต่ความอ่อนแอหวั่นไหวของกายและจิตย่อมไม่มี ตามหลักของไตรสิกขา ศีล สมาธิและปัญญา 
แต่ละสิกขานั้นด ารงอยู่ในฐานะที่สัมพันธ์กัน คือ ศีลเป็นพ้ืนฐานของสมาธิและสมาธิเป็นพ้ืนฐานของปัญญา  
 ผลของการเจริญสมาธิ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสมาธิสูตร๘๖ ความโดยสรุปดังนี้ สมาธิภาวนา 
(การเจริญสมาธิ) มี ๔ อย่าง คือ 
 ๑. สมาธิภาวนาที่เจริญแล้วท าให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพ่ือทิฏฐธรรมสุขวิหาร (การอยู่เป็นสุข
ในปัจจุบัน) 
 ๒. สมาธิภาวนาที่เจริญแล้วท าให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพ่ือการได้ญาณทัสสนะ 
 ๓. สมาธิภาวนาที่เจริญแล้วท าให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพ่ือสติและสัมปชัญญะ 
 ๔. สมาธิภาวนาที่เจริญแล้วท าให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพ่ือความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 
 ผลของการบรรเทาความโกรธที่เป็นกิเลสขั้นกลาง คุกรุ่นอยู่ในจิตใจด้วยหลักการของสมาธิ 
หลักพุทธธรรม คือ สติ ขันติ เมตตา และการเจริญ สติ ขันติ เมตตาประกอบด้วยโยนิโสมนสิการ 
ให้ผลดังนี้ 
 ด้านสังคม สมาธิ คือ การพัฒนาจิต คือ ท าจิตใจ ผ่องใส สงบ มีความมั่นคงทางอารมณ์ไม่มัก
โกรธ มีความเมตตากรุณาต่อบุคคลทั่วไปเป็นเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการท างานและการศึกษา  
เล่าเรียนช่วยเสริมให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพราะร่างกายกับจิตใจย่อมมีอิทธิพลต่อกัน ถ้าจิตใจ
เข้มแข็ง ย่อมเป็นภูมิต้านทานโรคไปในตัว  

                                           
 ๘๕สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, การบริหารจิตส าหรับผู้ใหญ่, 
อ้างแล้ว, หน้า ๓-๒๓. 
 ๘๖องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๔๑/๗๓. 



๙๘ 

 ด้านคุณธรรม เป็นผู้มีจิตใจดี ท าให้ความประพฤติทางกายและวาจาดีตามไปด้วย รักสงบและ
มีขันติ มีเมตตา เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวย่อมเป็นผู้มีสัมมาคารวะและมีความ
อ่อนน้อมถ่อมตน  
 ด้านการด าเนินชีวิต จะมีความสงบท าให้ครอบครัวมีความสงบสุข เพราะสมาชิกในครอบครัว
เห็นประโยชน์ของการประพฤติธรรมทุกคนตั้งมั่นอยู่ในศีลปกครองกันด้วยธรรมเด็กเคารพผู้ใหญ่ 
ผู้ใหญ่เมตตาเด็กทุกคนมีความรักใคร่สามัคคีมีความเจริญก้าวหน้า เพราะสมาชิกต่างก็ท าหน้าที่ของ
ตนโดยไม่บกพร่อง เมื่อสมาชิกในสังคมมีสุขภาพจิตดีรักความเจริญก้าวหน้ามีประสิทธิภาพในการ
ท างานสูงย่อมส่งผลให้สังคมเจริญก้าวหน้าตามไปด้วยและเมื่อมีกิจกรรมของส่วนรวม สมาชิกในสังคม
ก็ย่อมพร้อมที่จะสละความสุขส่วนตนให้ความร่วมมือกับส่วนรวมอย่างเต็มที่ แม้มีผู้ไม่ประสงค์ดีต่อ
สังคมมายุแหย่ให้เกิดความแตกแยกก็จะไม่เป็นผลส าเร็จ เพราะสมาชิกในสังคมเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่น 
มีเหตุผล และเป็นผู้รักสงบ  
 ๓.๓.๓ ระดับก าจัดความโกรธ  
 ปัญญา คือ การก าจัดความโกรธ กิเลสขั้นละเอียด คือ อนุสัยกิเลส ตามกระบวนการพัฒนา
ปัญญา คือ การท าปัญญาให้เจริญงอกงาม ในเบื้องต้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวิทยาการ 
ทางวิชาชีพ ต่อมาต้องพัฒนาปัญญาให้มีการรับรู้ เรียนรู้อย่างถูกต้องของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง 
คือ เข้าใจสิ่งนั้นทั้งหลายตามสภาวะหรือตามที่มันเป็น ไม่เอนเอียงด้วยอคติหรือฉันทาคติ ที่จะท าให้
การรับรู้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ขั้นต่อไป คือ วินิจฉัยด้วยการใช้ปัญญาบริสุทธิ์               
ไม่ใช่ด้วยกิเลส เป็นปัญญาที่รู้จักเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริง เข้าใจความเจริญและความ
เสื่อมของโลกและชีวิตตามความเป็นจริงและตามเหตุปัจจัย รู้จักทางแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์
ความส าเร็จให้ตนพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป รู้เท่าทันโลกและชีวิตท าให้เป็นอิสระหลุดพ้นจากความทุกข์                
โดยสมบูรณ์พัฒนาไปจนถึงขั้นวิมุติ คือ หลุดพ้นเป็นอิสระที่แท้จริง จิตใจไม่ถูกยึดมั่นในสิ่งทั้งหลาย  
ไม่ถูกครอบง า ผู้ที่ฝึกฝนอบรมพัฒนาทางปัญญาแล้วเรียกว่า ภาวิตปัญญา 
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงแนะน าวิธีการฝึก
ปัญญาแสดงถึงวิธีบริหารจิตให้เจริญปัญญา รวมความว่า ปัญญานั้นเจริญเติบโตจากเหตุ ๓ อย่าง คือ 
 ๑. การฟังการอ่าน จะเรียกรวมว่า การเรียนทางตาทางหู เป็นต้นก็ได้ 
 ๒. การคิดพินิจพิจารณาหรือเรียกว่าการใช้ความคิด 
 ๓. การท าให้มีให้เป็นขึ้น ฉะนั้น การท าให้มีให้เป็นขึ้นที่ได้กล่าวมาจึงรวมอยู่ในหมวดว่าด้วย
การฝึกปัญญา๘๗ 

                                           
 ๘๗สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, การบริหารจิตส าหรับผู้ใหญ่, 
อ้างแล้ว, หน้า ๔๘.  



๙๙ 

 การอบรมปัญญา ก็คือการอบรมจิตนั่นเองให้มีปัญญาให้รู้ชัดว่าควรท าอะไรควรเว้นอะไร  
ได้แก่ การอบรมปัญญาให้รู้เห็นตามความเป็นจริง เช่น เห็นไตรลักษณ์แยกสมมติออกจากความเป็น
จริงได้จะท าให้จิตใจไม่ติดสมมติกล่าวคือรู้ว่าแม้จะรับสิ่งสมมติ แต่ก็รู้ว่าสิ่งนี้เป็นเพียงสิ่งสมมติเท่านั้น 
แล้วจิตก็ไม่ไปติดอยู่ในสิ่งนั้น แต่ถ้าเข้าใจไม่ชัดเจนก็ท าให้เกิดการสับสนซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพตาม
ความเป็นจริง ค าสอนในคัมภีร์พระพุทธศาสนาสอนให้รู้จักแยกแยะสัจจะ (ความจริง) เป็น  ๒ ระดับ 
คือ สมมติสัจจะ และปรมัตถสัจจะ 
 ๑. สมมติสัจจะ คือ ความจริงอย่างสมมติ สมมติว่าเป็นนั่นว่าเป็นนี่ ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้               
เป็นของสมมติจึงไม่ใช่ของจริงเป็นจริงตามที่มีความเห็นร่วมกัน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารใน
การยังประโยชน์ให้ส าเร็จในชีวิตประจ าวัน เช่น คน สัตว์ สิ่งของ คนดี คนชั่ว โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น 
 ๒. ปรมัตถสัจจะ คือ ความจริงโดยปรมัตถ์ เป็นความจริงตามความหมายอันแท้จริงตรงตาม
สภาวะ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเท่าทันตามความเป็นจริงของสรรพสิ่ง เพ่ือให้เกิดประโยชน์อัน
สูงสุด ซึ่งได้แก่การหยั่งรู้สัจธรรม เพ่ือจะท าลายการยึดมั่นถือมั่นที่เป็นสาเหตุของการท าให้หลงผิดให้
สลายหายไปท าให้หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ มีจิตใจที่ผ่องใสบริสุทธิ์มีความสุขตามความเป็นจริง  
สิ่งที่เป็นจริงโดยปรมัตถ์ เช่น นามธรรม รูปธรรม เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
 การที่มนุษย์ประพฤติปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาเป็นหลักการส าคัญในการพัฒนามนุษย์ทั้งทาง
รา่งกายและจิตใจเป็นความสมบูรณ์พร้อมของการพัฒนาทั้งภายนอกและภายในยังประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อผู้ที่ปฏิบัติโดยตรงท าให้บุคคลสามารถเข้าใจชีวิตและความหมายของการด าเนินชีวิตอย่างรู้คุณค่า
และเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเพ่ือเข้าสู่สภาวะบุคคลในอุดมคติระดับขั้นอริยบุคคลอันเป็น
จุดหมายสูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี ในการพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนานั้น
ท าให้เกิดปัญญาเป็นเรื่องท่ีส าคัญมาก 
 ความโกรธที่เป็นกิเลสขั้นละเอียด คือ อาสวะหรืออนุสัยกิเลสต้องอาศัยจิตที่บ่มอบรม            
ตามกระบวนการพัฒนาปัญญาจึงจะก าจัดกิเลสขั้นละเอียด (อนุสัยกิเลส) ได ้
 ๑) ปัญญาแนวปฏิบัติเพื่อก าจัดความโกรธด้วยสติ 
 พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องสติไว้ในพระสูตรดังนี้ “...ภิกษุทั้งหลาย สัมมาสติ เป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ 
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ ฯลฯ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ฯลฯ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ อันนี้เรียกว่า สัมมาสติ”๘๘ 

สัมมาสติ คือ การระลึกชอบมีสติก ากับตนควบคุมจิตใจไว้และให้อยู่กับสิ่งที่ก าลังกระท าหรือ
ที่เกี่ยวข้องในเวลานั้น ๆ ใจอยู่กับกิจ จิตอยู่กับงานระลึกได้ถึงสิ่งที่ดีงามเกื้อกูลเป็นประโยชน์                   

                                           
 ๘๘ส .ม. ๑๙/๘/๑๒-๑๓. 



๑๐๐ 

ไม่หลงใหลเลื่อนลอย ไม่ละเลยหรือปล่อยตัวเผอเรอ โดยเฉพาะสติที่ก ากับตนให้ทันต่อพฤติกรรมของ
ร่างกาย ความรู้สึก สภาพจิตใจ และความนึกคิดของตนไม่ปล่อยให้อารมณ์ที่เย้ายวนหรือยุงยงมา               
ฉุดกระชากให้หลุดหลงเลื่อนลอยเสีย 
 สัมมาสติ ความระลึกชอบ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐาน ซึ่งถือว่าเป็นการฝึกฝน
อบรมพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนา การพัฒนาสัมมาสติ ได้แก่ การเจริญสติปัฏฐาน ๔ มี                
พระพุทธพจน์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย หนทางสายนี้เป็นสายเอก เพ่ือความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย                  
เพ่ือล่วงความโศกและปริเทวนาการ เพ่ือความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัส เพ่ือบรรลุธรรมที่ถูกต้อง 
เพ่ือท าให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน หนทางสายนี้คือสติปัฏฐาน ๔ ประการ คือ 
 ๑. กายานุปัสสนา ใช้สติตามดูโดยมีปัญญารู้เท่าทันสภาพร่างกาย 
 ๒. เวทนานุปัสสนา ใช้สติตามดูโดยมีปัญญารู้เท่าทันความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์ท่ีเกิดขึ้น  
 ๓. จิตตานุปัสสนา ใช้สติตามดูโดยมีปัญญารู้เท่าทันสภาพจิตใจ 
 ๔. ธัมมานุปัสสนา ใช้สติตามดูโดยมีปัญญารู้เท่าทันเรื่องราวทั้งหลายที่รู้ ที่คิด ที่เกิดขึ้นในใจ๘๙ 
 พระพุทธศาสนา ได้ให้ความส าคัญแก่สติและถือว่าสติเป็นอุปการธรรมในขั้นของศีล ขั้นสมาธิ 
และขั้นปัญญา การด าเนินชีวิตที่มีสติคอยก ากับนั้น พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นการด าเนินชีวิตที่ไม่
ประมาท หรือมีอัปปมาทธรรม ซึ่งในปทสูตรแสดงความยกย่องสติและอัปปมาทธรรมไว้ดังนี้
 ภิกษุควรบ าเพ็ญความไม่ประมาท คือ การคุ้มครองรักษาใจด้วยสติด้วยตนเองในฐาน ๔ คือ   
จิตของเราอย่างติดใจในธรรมที่ชวนให้เกิดความติดใจ จิตของเราอย่างขัดเคืองในธรรมที่ชวนให้เกิด
ความขัดเคือง จิตของเราอย่างหลงใหลในธรรมที่ชวนให้เกิดความหลงใหลและจิตของเราอย่างมัวเมา
ในธรรมที่ชวนให้เกิดความมัวเมา๙๐ 
 ผลของการเจริญสติปัฏฐาน ตามหลักการเจริญวิปัสสนาย่อมบรรลุมรรคผลและนิพพาน 
เป็นพระอรหันต์ผู้ละกิเลสได้โดยสิ้นเชิงมีพระพุทธพจน์ในมหาสติปัฏฐานสูตร๙๑ ความว่า  

   ภิกษุทั้งหลาย ก็ผู้ใดผู้หนึ่ง พึงเจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ นี้ ...พึงหวังผล ๒ ประการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ พระอรหัตผลในปัจจุบัน ๑ หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่                       
เป็นพระอนาคามี ๑ ฯ ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางเดียว เพ่ือความบริสุทธิ์ของ                
เหล่าสัตว์ เพ่ือล่วงโสกะและปริเทวะ เพ่ือดับทุกข์และโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม 
เพ่ือท าให้แจ้งนิพพาน ทางนี ้คือ สติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ 
 

 การปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ได้แก่ ความมีสติ สมาธิ และปัญญาพิจารณาไตร่ตรองโดยแยบคาย 
(โยนิโสมนสิการ) เพ่ือให้เกิดความประจักษ์แจ้งเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริง คือ การก าจัดอวิชชา                

                                           
 ๘๙ที.ม. ๑๐/๓๗๓/๓๔๑-๓๔๓. 
 ๙๐ส .ม. ๑๙/๑๔๐/๘๒-๘๓. 
 ๙๑ที.ม. ๑๐/๔๐๔/๓๗๑. 



๑๐๑ 

จนสามารถหยั่งรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง แปรปรวนไปของสภาวธรรมทั้งหลายว่า เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
เป็นอนัตตา ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขา จนเกิดปัญญาญาณ สามารถถ่ายถอนออกเสียซึ่งอภิชฌา
และโทมนัส เป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร ๆ ในโลกนี้ได้แก่การละความยึดติด  
 ๒) ปัญญาแนวปฏิบัติเพื่อก าจัดความโกรธด้วยขันติ 
 ตามที่ปรากฏในสุสสูสติสูตรแสดงอนุโลมิกขันติ หมายถึง ข้อพินิจที่เกื้อกูลแก่การบรรลุ
อริยสัจ ๔ ขันติในที่นี้ หมายถึง ปัญญา หรือวิปัสสนาญาณไว้ดังนี้  

   บุคคลประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ ฟังสัทธรรมอยู่ อาจเพ่ือก้าวลงสู่สัมมัตต
นิยามในกุศลธรรมทั้งหลายได้ ธรรม ๖ ประการ คือ เมื่อบุคคลอ่ืนแสดงธรรมวินัยที่
ตถาคต ประกาศไว้ ๑) ตั้งใจฟังด้วยดี ๒) เงี่ยโสตสดับ ๓) ตั้งใจใฝ่รู้ ๔) ถือเอาแต่สิ่งที่
เป็นประโยชน์ ๕) ทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ๖) ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ๙๒  
 

 ขันติในพระสูตรหมายถึง ปัญญา อันจะน าบุคคลไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด ในพระพุทธศาสนา 
คือ พระนิพพาน ท าให้ผู้วิจัยพิจารณาว่า ขันติไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ความอดทนอดกลั้นทางกาย 
ทางใจหรือความอดทน อดกลั้นต่อกิเลสเท่านั้น แต่ขันติยังเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนให้บุคคลสามารถ
พัฒนาไปสู่คุณธรรมในระดับสูงได้ โดยอาศัยปัญญาที่ประกอบด้วยขันติจึงท าให้บุคคลสามารถอดทน
ประกอบกิจที่ส าคัญยิ่งให้ส าเร็จลงได้ ขันติจึงเป็นหลักธรรมส าคัญทั้งในระดับสามัญแห่งการด ารงชีวิต 
อันจะส่งเสริมให้บุคคลด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขและเป็นหลักธรรมส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับสูงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนา 
 ๓) ปัญญาแนวปฏิบัติเพื่อก าจัดความโกรธด้วยเมตตา  
 การเจริญเมตตาเพ่ือก าจัดความโกรธนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับชาวกาลามะไว้ความว่า   
“ดูกรกาลามชนทั้งหลาย ก็บุคคลผู้ไม่โกรธไม่ถูกความโกรธครอบง ามีจิตไม่ถูกความโกรธกลุ้มรุมนี้ 
ย่อมไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่คบชู้ ไม่พูดเท็จ สิ่งใดย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุขสิ้นกาลนาน 
บุคคลผู้ไมโ่กรธย่อมชักชวนผู้อ่ืน เพ่ือเป็นอย่างนั้นใช่ไหม”๙๓ 
 ความเมตตาต้องอาศัยสติเป็นที่ตั้ง ดังแสดงไว้ในเมตตสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ว่าด้วยเรื่อง
ของผู้เจริญเมตตาดังนี้ 

   กุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ ปรารถนาจะตรัสรู้บทอันสงบแล้วอยู่ พึงบ าเพ็ญ
ไตรสิกขา...กุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์                
ทั้งปวง แม้ฉันนั้นก็กุลบุตรนั้น พึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้น                 
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๑๐๒ 

ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ า เบื้องขวาง ไม่คับแคบ ไม่มีเวร ไม่มีศัตรู กุลบุตรผู้เจริญเมตตานั้น
ยืนอยู่ก็ดี เดินอยู่ก็ดี นั่งอยู่ก็ดี นอนอยู่ก็ดี พึงเป็นผู้ปราศจากความง่วง เหงาเพียงใด  
ก็พึงตั้งสตินี้ไว้เพียงนั้น บัณฑิตทั้งหลายกล่าววิหารธรรมนี้ว่า เป็นพรหมวิหารในธรรม
วินัยของพระอริยเจ้านี้ กุลบุตรผู้เจริญเมตตา ไม่เข้าไปอาศัยทิฐิ  เป็นผู้มีศีลถึงพร้อม
ด้วยทัศนะก าจัดความยินดีในกามทั้งหลายออกได้แล้ว ย่อมไม่ถึงความนอนในครรภ์  
อีกโดยแท้แล๙๔ 
 

 เมตตาภาวนาอยู่ในหมวดพรหมวิหาร ๔ อย่าง คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขานั้น  
เมื่อโยคีบุคคลผู้แรกเริ่มท ากรรมฐานประสงค์จะเจริญเมตตาพรหมวิหารข้อแรกให้บังเกิดมีขึ้นในจิต
สันดานของตน เบื้องต้นต้องตัดปลิโพธ คือ ความกังวล ๑๐ ประการ ให้สิ้นห่วงเสียก่อน ครั้นแล้ว               
จึงไปเรียนเอาวิธีเจริญเมตตากัมมัฏฐานในส านักของอาจารย์ให้เป็นที่เข้าใจพอที่จะน าไปปฏิบัติให้
ถูกต้องได้ ครั้นแล้วเมื่อจะเริ่มปฏิบัติ พึงบริโภคอาหารให้อ่ิมหน าส าราญพอแก่ความต้องการและ
บรรเทาความง่วงอันเกิดแก่การบริโภคนั้นให้สร่างหายก่อน ล าดับนั้นพึงไปนั่งขัดสมาธิอย่างสบาย              
ณ อาสนะซึ่งได้ตระเตรียมไว้ล่วงหน้าตรงที่อันสงัดปราศจากเสียงรบกวนและไม่มีคนพลุกพล่านไปมา 
โดยเอกเทศแห่งใดแห่งหนึ่ง เมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วประการแรกจงพิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธ 
และอานิสงส์ของขันติอย่างเด่นชัดเสียก่อน๙๕ 

 การเจริญเมตตากับขันติ 
 ต้องพิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธและอานิสงส์ของขันติก่อน เพราะการเจริญเมตตา
พรหมวิหารนี้ความประสงค์ก็ เ พ่ือจะสลัดทิ้ งเสีย ซึ่ งความโกรธและให้บรรลุถึงซึ่ งขันติคุณ                
เป็นจุดหมายส าคัญ ประกอบด้วยมีกฎความจริงอยู่ว่ าใคร ๆ ก็ตาม ย่อมไม่อาจสละทิ้งซึ่งโทษที่ตน
ไม่ได้เห็นและไม่อาจที่จะบรรลุถึง ซึ่งอานิสงส์ที่ตนมิได้รู้มาก่อนเพราะฉะนั้นก่อนแต่จะลงมือเจริญ
เมตตากัมมัฏฐาน โยคีบุคคลจึงต้องพิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธ  
 ตามคัมภีร์วิสุทธิมรรคอธิบายไว้ โดยอาศัยนัยที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้เป็นหลักอาทิเช่น  
“ดูก่อนอาวุโส คนที่โกรธขึ้นมาแล้วถูกความโกรธครอบง าแล้ว มีจิตอันความโกรธยึดครองไว้แล้ว  
ย่อมอาจล้างผลาญชีวิตของกันและกันได้ทีเดียว” และต้องพิจารณาให้รู้อานิสงส์ของขันติ ทั้งนี้โดย
อาศัยนัยที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้เป็นหลัก อาทิเช่น “ขันติ คือ ความยับยั้งใจไว้ได้ เป็นธรรมเครื่อง
เผาบาปให้เหือดแห้งชั้นเยี่ยม เรายกย่องบุคคลผู้มีขันติเป็นก าลัง มีขันติเป็นกองทัพว่าเป็นพราหมณ์ 
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คุณธรรมที่จะเป็นเครื่องป้องกันความฉิบหายและน าไปซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่มาให้แก่ตนและคนอ่ืน 
ที่จะประเสริฐวิเศษยิ่งไปกว่าขันตินั้นย่อมไม่มี” ต้องรู้คนที่เป็นโทษแก่เมตตาภาวนาก่อน 
 เมื่อได้เห็นโทษของความโกรธและรู้อานิสงส์ของขันติแล้วดังนั้น คราวนี้ก็ถึงวาระของโยคี
บุคคลจะพึงเริ่มเจริญเมตตากัมมัฏฐาน เพ่ือประโยชน์ที่จะข่มจิตให้พ้นจากความโกรธซึ่งมีโทษตามท่ีได้
พิจารณาเห็นมาแล้วและเพ่ือประโยชน์ที่จะประกอบตนไว้ในขันติคุณ ซึ่งมีอานิสงส์ตามที่ตนได้รู้
ประจักษ์มาแล้วต่อไป แต่ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัตินั้น จ าต้องรู้คนที่เป็นโทษแก่เมตตาภาวนาอีกก่อนว่า
บุคคลจ าพวกนี้จะเจริญเมตตาไปถึงในอันดับแรกไม่ได้ บุคคลจ าพวกนี้จะเจริญเมตตาไปถึงไม่ได้เลย
ตลอดกาล มีมาตรฐานอยู่ว่า เมตตาภาวนานี้ห้ามมิให้โยคีบุคคลเจริญไปในบุคคล ๔ จ าพวกนี้เป็น
อันดับแรก คือ คนที่เกลียดชัง ๑ เพ่ือนที่รักมาก ๑ คนที่เป็นกลาง ๆ ๑ คนที่เป็นคู่เวรกัน ๑ ส่วนคน
ต่างเพศกัน ห้ามมิให้เจริญเมตตาไปโดยจ าเพาะเจาะจงและคนที่ตายแล้วห้ามมิให้เจริญเมตตาไปถึง
เลยตลอดกาล๙๖ 
 การเจริญเมตตามีแสดงไว้ในพระไตรปิฎกดังนี้ 
 บัณฑิตได้คิดค้นคว้าดูไปจนทั่วทุกทิศแล้ว ก็มิได้เห็นคนอ่ืนใด ณ ทิศไหน ๆ ที่จะเป็นที่รักยิ่ง
กว่าตนของตน, ตนของแต่ละบุคคลทุกจ าพวกย่อมเป็นที่รักมากอย่างนี้ เพราะฉะนั้น บัณฑิตผู้รักตน
จึงไม่ควรเบียดเบียนคนอ่ืนเขา แม้ท่ีสุดจนถึงมดและปลวก๙๗ 
 การเจริญเมตตาขั้นปัญญาเพ่ือก าจัดความโกรธ คือ คุมอารมณ์ไว้ตลอดวันให้มีความรัก                 
อันเนื่องด้วยความปรารถนาดี ไม่มีอารมณ์เนื่องด้วยกามารมณ์ เมตตาสงเคราะห์ผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์                 
พระอริยบุคคลผู้เจริญเมตตา ได้แก่ ท่านพระสุภูติเถระ เป็นผู้มีปกติอบรมเจริญเมตตาภาวนา ท่านมี
ความเข้าใจการเจริญวิปัสสนาถูกต้องด้วย เมื่อท่านเจริญเมตตาภาวนาอยู่ พิจารณาองค์ฌาน 
(วิปัสสนาเกิด) ของเมตตาเป็นบาท คือ เป็นอารมณ์ของวิปัสสนา บรรลุเป็นพระอรหันต์ ดังข้อความใน
พระไตรปิฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต ความว่า “สุภูติกุฏุมพีก็ได้ไปฟังธรรมกับอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
ได้ศรัทธาจึงบวชท่านอุปสมบทแล้วกระท ามาติกา ๒ บทให้แคล่วคล่องให้บอกกัมมัฏฐานให้บ าเพ็ญ
สมณธรรมในป่า เจริญวิปัสสนากระท าเมตตาฌานให้เป็นบาทบรรลุอรหัตแล้ว”๙๘ 
 ผู้เจริญเมตตาจิตอย่างยิ่งยวดย่อมได้ความสุขและความเป็นใหญ่ พระพุทธเจ้าได้บ าเพ็ญ
เมตตาบารมีในอดีตชาติได้รับประโยชน์เป็นเวลานานดังพุทธพจน์ใน ปุญญวิปากสูตร ดังนี้  

   จงดูวิบากแห่งกุศลของบุคคลผู้แสวงหาความสุข ภิกษุทั้งหลาย เราเจริญ
เมตตาจิตมาแล้ว ๗ ปี ไม่มาสู่โลกนี้ตลอด ๘ สังวัฏฏกัป และวิวัฏฏกัป เมื่อโลกเสื่อม 
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เราเข้าถึงพรหมโลกชั้นอาภัสสระ เมื่อโลกเจริญ เราเข้าถึงพรหมวิมานอันว่างเปล่า             
ในกาลนั้น เราเป็นท้าวมหาพรหมผู้มีอ านาจถึง ๗ ครั้ง เป็นท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพ
เสวยเทพสมบัติ ๓๖ ครั้ง เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้เป็นใหญ่แห่งชนชาวชมพูทวีป               
เป็นกษัตราธิราชได้รับมูรธาภิเษกเป็นใหญ่ในหมู่มนุษย์ปกครองปฐพีมณฑลนั้นโดยไม่
ต้องใช้อาชญา ไม่ต้องใช้ศาสตรา สั่งสอนคนในปฐพีมณฑลนั้นโดยธรรมสม่ าเสมอ              
ไม่ผลุนผลัน ครั้นได้ครองราชสมบัติในปฐพีมณฑลนี้โดยธรรมแล้ว ได้เกิดในตระกูลมั่งคั่ง                  
มีทรัพย์มาก มีโภคสัมบัติมาก เพียบพร้อมด้วยรัตนะ ๗ ประการ ที่อ านวยความ
ประสงค์ได้ทุกอย่าง๙๙ 
 

 เมตตาเป็นธรรมที่ส าคัญมากมีปรากฏในพระวินัย พระสูตร พระอภิธรรม ตลอดจนคัมภีร์
อรรถกถา ฎีกา พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญให้บุคคลเจริญเมตตาทั้งในชีวิตประจ าวันและการเจริญ
เมตตากัมมัฏฐาน ตลอดจนทรงให้รายละเอียดและข้อปฏิบัติในการเจริญเมตตา วิธีการเจริญเมตตา 
ผลของการเจริญเมตตา ตลอดจนตรัสการเจริญเมตตาของพระองค์ทั้งในอดีตชาติและในพระชาติที่
ทรงเป็นพระพุทธเจ้า ประโยชน์ที่เกิดจากเมตตานอกจากจะเกิดแก่ตนเองแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
ที่ส าคัญ คือ เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพราะอยู่ด้วยเมตตาไม่เบียดเบียนกันในด้านชีวิตและทรัพย์สิน 
ตลอดจนบุตร ภรรยาผู้อื่น มีแต่ความปรารถนาดีต่อกันท าให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคม ส่งผลให้
เกิดประโยชน์ ๓ ได้แก่ ประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์ในอนาคต และประโยชน์อย่างยิ่ง  
 ระดับก าจัดความโกรธด้วยปัญญา ให้ผลดังนี้ 
 ผลของการก าจัดความโกรธที่เป็นกิเลสขั้นละเอียดประเภทอนุสัย เช่น ปฏิฆานุสัยที่นอนเนื่อง
อยู่ในจิตใจด้วยหลักการของปัญญา หลักพุทธธรรม คือ สติ ขันติ เมตตา และการเจริญ สติ ขันติ 
เมตตาประกอบด้วยโยนิโสมนสิการให้ผลดังนี้ 
 ด้านสังคม การเจริญปัญญาตามกระบวนการของปัญญา คือ ขั้นศีล ส่งผลด้านการควบคุม
ความโกรธทางพฤติกรรมทางกาย วาจา 
 ด้านคุณธรรม การเจริญปัญญาตามกระบวนการของปัญญา คือ ขั้นสมาธิ ส่งผลด้าน                  
การบรรเทาความโกรธที่คุกรุ่นอยู่ในจิตใจ 
 ด้านการด าเนินชีวิต การเจริญปัญญาตามกระบวนการของปัญญา คือ ขั้นปัญญา ส่งผลด้าน
ก าจัดความโกรธที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจ  

                                           
 ๙๙องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๒/๑๒๕. 



๑๐๕ 

 การปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมด้วยกระบวนการของศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งมีลักษณะเป็น                 
การควบคุม บรรเทา และก าจัดความโกรธ เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานอารยชนผู้เป็นอิสระ                   
สงบจากโทสะกิเลสอย่างน้อยก็ในระดับเป็นกัลยาณชนในสังคม 
 จึงกล่าวได้ว่าหลักการพัฒนามนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนาประกอบไปด้วยความศรัทธา 
เป็นตัวเกื้อกูล คือ เชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพที่พัฒนาตนได้ เชื่อในแหล่งที่มาของความรู้จากสิ่งแวดล้อม
ทีด่ีงามถูกต้องจากปัจจัยภายนอก (ปรโตโฆสะ) ร่วมกับจากปัจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ) คือ การคิดเป็น 
รู้จักคิดโดยแยบคาย การใช้ความคิดถูกวิธีพร้อมทั้งมีทัศนะที่ถูกต้อง (สัมมาทิฏฐิ) เป็นเบื้องต้น
ตลอดจนมีการพัฒนากายด้วยศีลพัฒนาจิตด้วยสมาธิและพัฒนาปัญญาด้วยปัญญาตามแนวทางของ
ไตรสิกขา ซึ่งกระบวนการฝึกหัดพัฒนาตามแนวนี้ย่อมส่งผลให้เกิดการพัฒนาคนอย่างครบถ้วนรอบ
ด้านทุกขั้นตอนเป็นการพัฒนาการด าเนินชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ใช่เพียงแต่การท าให้วัตถุเจริญเติบโตเพียง
อย่างเดียวแต่จะส่งผลต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในด้านอ่ืน ๆ ของมนุษย์ด้วย เพราะหลักไตรสิกขาที่ดู
เหมือนว่าการฝึกอบรมนี้จะเน้นปัจเจกชน แต่ขณะเดียวกันก็ไม่แยกคนออกจากสังคม นั่นคือการฝึก
คนแต่ละคนให้พร้อมเพ่ือสร้างสรรค์ช่วยเหลือสังคม เป็นกระบวนการแบบบูรณาการ คือ การพัฒนา
คนเพ่ือสังคมส่งผลให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบัน ประโยชน์ในเบื้องหน้า และประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัติ 
 

๓.๔ ข้อมูลจากการเสวนากลุ่ม (Focus Group) 
 ข้อมูลจากการเสวนากลุ่มของนักศึกษาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตจ านวน ๑๐ รูป/คน ก าลังศึกษา
ระดับปริญญาเอกและท างานระดับบริหาร เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐-๑๖.๓๐ น.                 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ ๑ ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
๑๐๓๐๐ 
 พระปรียะพงษ์ ปญฺ าเมธี ให้ความเห็นว่า “ความโกรธเป็นความทุกข์ มีสาเหตุมาจาก
สภาพบีบบังคับให้ทนอยู่ได้ยากไม่ปลอดภัยท าให้เกิดแสดงความโกรธโดยการปรุงแต่งของจิตให้มี
ปฏิกิริยาในเรื่องนั้น ๆ ควบคุมได้โดยจ ากัดความโกรธไม่ให้ลุกลามไปสู่การกระท าหรือเสริมแต่งให้มี
ความโกรธมากยิ่งขึ้น เมื่อโกรธให้นั่งนิ่งอยู่เฉย ๆ ดูสภาพตามเป็นจริงของเรื่องนั้น ใช้สติพิจารณา
ความดี ความชั่ว พยายามอย่าไปข้องแวะกับความรู้สึกท่ีผ่านไปแล้วในอดีตให้อยู่กับปัจจุบัน” 
 ศ.กีรติ บุญเจือ ให้ความเห็นว่า “ความโกรธเป็นความทุกข์เป็นความไม่สบายใจเกิดจากความ
ไม่พอใจและความไม่ปลอดภัย ควบคุมความโกรธโดยไม่เพ่ิมเชื้อแห่งความโกรธลดความยึดมั่นถือมั่น 
พยายามใช้เหตุผลเ พ่ือลดความรู้สึกที่คุกรุ่นพยายามตั้งใจไม่โกรธคนเราจะกิเลสหนาเท่าไร                  
แต่ถ้าพยายามระงับก็จะสามารถท าได้ คุณธรรม คือ การพยายามท าดีจนเคยชิน”  



๑๐๖ 

 กันต์สินี สมิตพันธุ์ ให้ความเห็นว่า “ความโกรธ คือ ปฏิกิริยาต่อประสาทสัมผัสที่รู้สึกว่าไม่
ปลอดภัย ยิ่งไม่ปลอดภัยมากยิ่งโกรธมาก วิธีแก้ คือ ใช้สติ หรือปัญญาคิดพิจารณาหาเหตุผลเพ่ือลด
อารมณ์โกรธให้ได้ พยายามท าให้ความรู้สึกโกรธ ไม่พอใจให้หมดไปใช้ความพยายามอย่าให้เกิดความ
โกรธไม่อย่างนั้นจะติดความโกรธจนเป็นนิสัย” 
 กาญจนิจ วาจนะวินิจ ให้ความเห็นว่า “ความโกรธเป็นความรู้สึกไม่พอใจรวมกับความรู้สึก
ไม่ปลอดภัย ระงับความโกรธด้วยความมีเมตตาเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนมีหิริ โอตัปปะ” 
 ตรี บุญเจือ ให้ความเห็นว่า “ความโกรธเกิดจากการขาดสติ อาจมีสาเหตุมาจากความผิดหวัง
ในความรัก ความโลภไม่ได้สิ่งที่ต้องการ ความหลง แก้ไขโดยท าให้ตัวเองเย็น คิดเย็น พูดเย็น ท าเย็น 
ควรมุ่งไปที่การท าให้มีสติ มีความตื่นรู้ในจิตและอารมณ์ตนเอง การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการ
ก าจัดความโกรธโดยสิ้นเชิง” 
 ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงศ์ ทวีศักดิ์วิชิตชัย ให้ความเห็นว่า “ความโกรธเป็นสภาวะที่คับแค้นใจเป็น
อารมณ์ที่เราไม่สามารถทนได้ ต้องใช้ความอดทน อดกลั้น ต้องใช้สติ และปัญญาในการแก้ไข โดยมุ่ง
หาสาเหตุแห่งความโกรธและแก้ไขด้วยสติและปัญญา ฝึกสมาธิ (อาณาปานสติ) พิจารณาถึงการ
เกิดข้ึน ตั้งอยู่ ดับไป ของอารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แล้วจะสามารถพิจารณาดับอารมณ์โกรธได้ ฝึกสมาธิ 
ให้รู้เท่าทัน ฝึกสติให้รู้เท่าทัน ศึกษาพุทธธรรมเรื่องวิธีดับทุกข”์ 
 วิชัย พงศ์ชัยสิริกุล ให้ความเห็นว่า “ความโกรธเป็นความไม่พอใจ แก้ไขด้วยการไม่ยึดมั่น 
ถือมั่นใช้วิจารณญาณไตร่ตรองด้วยเหตุผล” 
 พ.ท. ไชยเดช แก่นแก้ว ให้ความเห็นว่า “การขจัดสิ่งที่มีความรู้สึกไม่พอใจออกไป ใช้ปัญญา 
ใช้เหตุผล ปล่อยวาง มองเชิงบวก ใช้สติสัมปชัญญะและปัญญา” 
 พจนา มาโนช ให้ความเห็นว่า “ความโกรธเกิดจากความไม่สมหวังอย่างที่ปรารถนา               
ทุกครั้งที่โกรธให้ไตร่ตรองถึงสาเหตุว่าเป็นเพราะความไม่พอใจ ความไม่รู้จักพอ แก้ไขโดยมีสติควบคุม
ไม่โต้ตอบโดยทันที ต้องวางเฉยปล่อยให้เขาโกรธฝ่ายเดียวเมื่อเราไม่ทะเลาะด้วยก็จะเป็นการสงบศึก 
มองในแง่ดีว่าที่ผ่านมาเขาเคยเป็นคนมีจิตใจดีมองสิ่งดีในตัวบุคคลที่ท าให้โกรธ สามารถให้อภัยและ 
ท าให้หยุดความโกรธได้” 
 ชาญโชติ ชมพูนุท ให้ความเห็นว่า “ความโกรธเป็นปฏิกิริยาที่ท าให้ไม่พอใจ สร้างความทุกข์ 
สาเหตุของความโกรธมาจากความยึดมั่น ถือมั่นในตัวเอง พอมีใครต าหนิก็โกรธ ต้องควบคุมอารมณ์
ทบทวนด้วยเหตุผล ไม่ใช้เหตุผล อธิบายด้วยปัญญา คิดอย่างสร้างสรรประกอบด้วยสติท าใจให้สงบ” 
 สรุปประเด็นจากการเสวนากลุ่ม (Focus Group)  
 ประเด็นที่ ๑ ความโกรธ หมายถึง อารมณ์ที่ไม่ดี มีความมัวหมอง ขุ่นเคือง อาฆาต พยาบาท
ที่แสดงออกทางกาย วาจา ใจประกอบด้วยทุกขเวทนา เพราะโกรธแล้วไม่สบายใจเป็นความทุกข์ 



๑๐๗ 

 ประเด็นที่ ๒ สาเหตุของความโกรธ เกิดจากการขาดสติความโลภไม่ได้สิ่งที่ต้องการความหลง 
ความล าเอียงมาจากความยึดมั่นถือมั่นในตนเองความผิดหวังไม่ได้ตามความปรารถนา  
 ประเด็นที่ ๓ การบริหารจัดการความโกรธ ท าได้โดย มีสติอยู่ตลอดเวลา ทบทวนด้วยเหตุผล 
หาสาเหตุของความโกรธ สติสัมปชัญญะและปัญญา คิดหาเหตุผลให้รู้ว่าความโกรธนั้นไม่ดี อดทน                 
ไม่โต้ตอบ วางเฉย ไม่เถียง ไม่ทะเลาะกลับ ต้องควบคุมตนเอง มองในแง่ดี ให้อภัย มีเมตตา เอ้ืออาทร
ต่อผู้ อ่ืน ลดความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวาง ท าใจให้สงบไม่เสริมเติมแต่งให้มีความโกรธ ไม่ฟุ้งซ่านอยู่กับ
ปัจจุบัน เจริญวิปัสสนากรรมฐาน  
 อดทน อดกลั้น ใช้สติปัญญาแก้ปัญหา ฝึกสมาธิ (อาณาปานสติ) พิจารณาถึงการตั้งอยู่ดับไป
ของอารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ฝึกสมาธิให้รู้เท่าทันไม่โกรธ ศึกษาพุทธธรรมเรื่องวิธีดับทุกข ์
 จัดการความโกรธโดยไม่เติมเชื้อท่ีก่อให้โกรธเพ่ิม ลดการยึดมั่นถือมั่น ลดกิเลสด้วยความตั้งใจ 
พยายามอดทน ไม่ต้องท้อ เมื่อท าเช่นนี้ความโกรธจะลดไปเรื่อย ๆ มีคุณธรรม มีเมตตา มองในแง่ดี  
 พิจารณาหาเหตุผลที่โกรธและ ไตร่ตรองถึงความไม่ดีของความโกรธ สามารถปฏิบัติได้ด้วย
กระบวนการเจริญสมาธิ และเจริญวิปัสสนากรรมฐาน 
 

๓.๕ สรุป 
 ๓.๕.๑ หลักพุทธธรรมในการจัดการความโกรธ 
 จากการศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาและข้อมูลจากการเสวนากลุ่ม
สรุปผลตรงกันได้ว่า หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความโกรธ ได้แก่ สติ ขันติ เมตตา
ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการเป็นธรรมสนับสนุน โดยปฏิบัติไปตามขั้นการก าจัดกิเลส ๓ ได้แก่ กิเลส
ขั้นหยาบควบคุมด้วยหลักการของศีล กิเลสขั้นกลางบรรเทาด้วยหลักการของสมาธิและกิเลส                  
ขัน้ละเอียดก าจัดด้วยหลักการของปัญญา 
 ๓.๕.๒ กระบวนการจัดการความโกรธ  
 กระบวนการบริหารจัดการความโกรธ คือ กระบวนการพัฒนาบุคคลใน ๓ ด้าน ได้แก่                         
ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา หลักค าสอนในคัมภีร์พระพุทธศาสนาแสดงให้เห็นถึง             
แนวทางการปฏิบัติตนเป็นไปด้วยความสอดคล้องกันทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญา การปฏิบัติตาม
หลักไตรสิกขาเป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด้านของชีวิตมนุษย์ ศีล คือ การควบคุมทางด้านพฤติกรรม      
สมาธิ คือ การบรรเทากิเลสนิวรณ์ที่คุกรุ่นในจิตใจ และปัญญา คือ การก าจัดอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ใน
สันดานของปุถุชน หลักการปฏิบัติของแต่ละสิกขานั้นด ารงอยู่ในฐานะที่สัมพันธ์กัน คือ ศีลเป็นพ้ืนฐาน              
ของสมาธิและสมาธิเป็นพ้ืนฐานของปัญญา ในมหาปรินิพพานสูตร ได้แสดงไว้ว่า สมาธิที่บ่มอบรมโดยศีล                



๑๐๘ 

ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก ปัญญาที่บ่มอบรมโดยสมาธิ ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก  จิตที่บ่มอบรม                
โดยปัญญาแล้วย่อมหลุดพ้นโดยชอบจากอาสวะทั้งหลาย คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ๑๐๐  
 ขั้นควบคุม คือ การควบคุมความโกรธขั้นหยาบที่แสดงออกทางกาย วาจา เช่น วิหิงสา               
ด้วยสติ ขันติ เมตตา ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการ ด้วยกระบวนการของศีล คือ การควบคุมพฤติกรรม
ทางกาย วาจา 
 ขั้นบรรเทา คือ การบรรเทาความโกรธขั้นกลางประเภทนิวรณ์ เช่น พยาบาทนิวรณ์ ด้วยสติ 
ขันติ เมตตา ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการ ด้วยกระบวนการของสมาธิหรือการเจริญสมาธิเพ่ือพัฒนาจิต 
 ขั้นก าจัด คือ การก าจัดความโกรธขั้นละเอียดประเภทอนุสัย เช่น ปฏิฆานุสัย ด้วยสติ ขันติ 
เมตตา ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการ ด้วยกระบวนการของปัญญา หรือการเจริญปัญญาเพ่ือพัฒนาปัญญา 
 ๓.๕.๓ ผลของการบริหารจัดการความโกรธ 
 ความโกรธเป็นกิเลสเป็นที่มาของปัญหาและความทุกข์ การบริหารจัดการความโกรธ                     
อย่างเหมาะสมตามหลักพุทธธรรมประกอบด้วย สติ ขันติ เมตตา โดยพิจารณาตามแนวคิดแบบ                    
โยนิโสมนสิการ ปฏิบัติอบรมตามกระบวนการขั้นศีล ขั้นสมาธิ และขั้นปัญญา ตามหลักการก าจัดกิเลส ๓ 
ระดับ ให้ผลใน ๓ ระดับ ดังนี้ 
 ขั้นควบคุม ความโกรธที่เป็นกิเลสขั้นหยาบ แสดงออกทางกาย วาจาด้วยหลักการของศีล
ให้ผลด้านพฤติกรรม คือ เป็นผู้มีปกติทางกาย วาจา เป็นผู้มีความประพฤติและการแสดงออกอันดีงาม 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนกัน เป็นผู้มีคุณธรรม มีความภาคภูมิใจ ในความดีของตน 
มีใจเป็นปกติ ไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีใครรู้กรรมชั่วของตน เพราะรักษาศีลมาเป็นอย่างดี คนมีศีล
จะเข้าไปสู่ที่ใดก็ตาม ย่อมมีความอาจหาญเข้าไปสามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข คนมีศีลย่อมมีสติ
สมบูรณ์จากการได้ฝึกสติอยู่เสมอ ๆ เพราะเมื่อจะกระท าสิ่งใดก็ตาม ต้องคอยระมัดระวังไม่ให้ผิดศีล 
ย่อมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เพราะได้ฝึกมาอย่างดีแล้วเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่น มีเหตุผล และเป็นผู้อยู่
อย่างไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
 ขั้นบรรเทา ความโกรธที่เป็นกิเลสขั้นกลาง คุกรุ่นอยู่ในจิตใจ ด้วยหลักการของสมาธิให้ผล
ด้านจิตใจ คือ จิตใจที่บรรเทาจากโทสะกิเลส จิตใจผ่องใส สงบมีความมั่นคงทางอารมณ์ ไม่มักโกรธ 
รักสงบและมีขันติมีความเมตตากรุณาต่อบุคคลทั่วไปเป็นเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการท างานและ
การศึกษาเล่าเรียนช่วยเสริมให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพราะร่างกายกับจิตใจย่อมมีอิทธิพลต่อกัน 
ถ้าจิตใจเข้มแข็งย่อมเป็นภูมิต้านทานโรคไปในตัวมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีท าให้การท างาน                
มีประสิทธิภาพ ชีวิตมีความสงบ ท าให้ครอบครัวมีความสงบสุข ทุกคนตั้งมั่นอยู่ในศีลปกครองกัน            

                                           
 ๑๐๐ที.ม. ๑๐/๑๔๓/๑๑๗. 



๑๐๙ 

ด้วยธรรม เมื่อสมาชิกในสังคมมีสุขภาพจิตดีรักความเจริญก้าวหน้ามีประสิทธิภาพในการท างานสูง                
ย่อมส่งผลให้สังคมเจริญก้าวหน้าตามไปด้วย 
 ขั้นก าจัด ความโกรธที่เป็นกิเลสขั้นละเอียด แสดงออกทางกาย วาจา ด้วยหลักการของปัญญา
ให้ผลด้านปัญญา คือ ปัญญาในการก าจัดกิเลสเป็นอิสระและสงบจากกิเลส 
 จากกระบวนการ ควบคุม บรรเทา ก าจัดความโกรธส่งผลเชิงสังคม คุณธรรม และการด าเนิน
ชีวิตใน ๓ ด้าน ดังนี้ 
 ด้านสังคม คือ ขั้นศีล ส่งผลด้านการควบคุมความโกรธทางพฤติกรรมทางกายวาจา                     
เป็นมาตรฐานด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
 ด้านคุณธรรม คือ ขั้นสมาธิ ส่งผลด้านการบรรเทาความโกรธที่คุกรุ่นอยู่ในจิตใจเป็นมาตรฐาน
ทางด้านคุณธรรม 
 ด้านการด าเนินชีวิต คือ ขั้นปัญญา ส่งผลด้านก าจัดความโกรธที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจ                   
เป็นมาตรฐานด้านการด าเนินชีวิต 
 การปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมซึ่งมีลักษณะเป็นการควบคุม บรรเทาและก าจัดความโกรธ                    
เพ่ือแก้ปัญหาความทุกข์ ผู้วิจัยจะน าเสนอการบูรณาการการบริหารจัดการความโกรธตามแนว                
พุทธธรรมในบทที่ ๔ ต่อไป 



๑๑๐ 

 
 

บทท่ี ๔ 
บูรณาการการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรม 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรมเพ่ือมุ่งหาแนวทางการแก้ปัญหา
ความทุกข์ที่เกิดจากความโกรธ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินชีวิตบนทางแห่งความดีและมีความสุขสิ่งส าคัญ 
อยู่ที่การน าการหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมบูรณาการกับกระบวนการในการบริหารจัดการความโกรธ เพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ในการประพฤติปฏิบัติและแก้ปัญหาชีวิต ในด้านความเป็นอยู่ในสังคม    
ความมีคุณธรรมและการด าเนินชีวิตให้อยู่อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ จากการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า การแก้ปัญหาด้านจิตใจและพฤติกรรมตามหลักจิตวิทยายังไม่สามารถแก้ปัญหาความ
โกรธได้อย่างสมบูรณ์ท าได้เพียงการควบคุมเป็นครั้งคราว หรือบรรเทาชั่วขณะเท่านั้น ยังไม่พบศาสตร์
ใดสามารถแก้ปัญหาความโกรธได้อย่างสิ้นเชิง ผู้วิจัยจึงน าเสนอหลักพุทธธรรมตามที่ได้ศึกษา คือ สติ 
ขันติ เมตตา ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการ มาบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาความโกรธ จากการศึกษา พบว่า               
การปฏิบัติตามกระบวนทางพุทธศาสนา ได้แก่ การปฏิบัติตามหลัก ศีล สมาธิ ปัญญา สามารถบริหารจัดการ
ความโกรธได้ตามล าดับ คือ การควบคุม การบรรเทา และการก าจัดความโกรธได้อย่างสิ้นเชิง ดังต่อไปนี้ 
  

๔.๑ การบริหารจัดการความโกรธบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม  
 หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการการควบคุมความโกรธ ได้แก่  สติ ขันติ เมตตา แนวทาง                
การควบคุมความโกรธต้องใช้สติ ขันติ เมตตาประกอบด้วยโยนิโสมนสิการ ความโกรธเป็นที่มาของ
ปัญหาและความทุกข์เป็นอกุศลกรรมโดยส่วนเดียว การบริหารจัดการความโกรธบูรณาการด้วยหลัก           
พุทธธรรมตามข้ันตอนต่อไปนี้  
 ๔.๑.๑ ด้านการควบคุมความโกรธบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม 
 ๑) สติ หลักพุทธธรรมในการควบคุมความโกรธ  
 มนุษย์ปุถุชนทั่วไปยังต้องมีความโกรธเป็นธรรมการบริหารจัดการความโกรธให้อยู่ในกรอบที่
สังคมยอมรับได้ในด้านการแสดงออกทางพฤติกรรมทางกาย วาจา ไม่ลุแก่อ านาจอารมณ์โกรธท าได้
ด้วยการฝึกให้มีสติอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะสติมีหน้าที่คุ้มครองจิตไม่ให้ตกต่ า คิดท าความชั่ว ชักน า



๑๑๑ 

ให้ท าความดี๑๒ การควบคุม คือ การควบคุมความโกรธด้วยสติ ตามกระบวนการของศีล คือ การควบคุม
พฤติกรรมความโกรธที่แสดงออกทางกาย วาจา สติ คือ ระลึกได้ ความส านึกพร้อมอยู่ สติ หมายถึง 
ความไม่ประมาท หมายถึง ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ หรือความเพียรที่มีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและ
ควบคุม ได้แก่ การด าเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ ปฏิบัติและการกระท าทุกอย่าง 
ระมัดระวังตัวไม่ยอมถล าตัวลงไปในทางที่เสื่อม แต่ไม่ยอมพลาดโอกาสส าหรับความดีงามและความ
เจริญก้าวหน้า ตระหนักในสิ่งที่พึงท าหรือพึงละเว้น ใส่ใจส านึกอยู่เสมอในหน้าที่อันต้องรับผิดชอบไม่
ยอมปล่อยปละละเลยกระท าการด้วยความจริงจังรอบคอบและรุดหน้าเรื่อยไป ท่านเปรียบสติเหมือน
รอยเท้าช้างที่รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายชนิดใด ๆ ก็ตาม ย่อมลงในรอยเท้าช้างทั้งหมดนั่นคือ                 
กุศลธรรมทั้งหลายย่อมมีความไม่ประมาทเป็นมูลประชุมลงในความไม่ประมาทได้ทั้งหมด๓ 
 ความโกรธก่อให้ความทุกข์โทษเดือดร้อนต่าง ๆ เกิดจากมูลเหตุมากมายซึ่งมูลเหตุเหล่านั้น
เมื่อพิจารณาให้ดีแล้วไม่น่าจะเป็นมูลเหตุเลย คือ ถ้าเป็นคนมีสติระลึกได้อยู่พอควรแล้วจะไม่เป็น
มูลเหตุก่อให้เกิดความโกรธได้เลยเพราะคนที่ไปท าเรื่องที่ไม่ควรเป็นเรื่องให้เป็นเรื่องนั้นเป็นคนไร้สติ 
ไม่ว่าจะเป็นผู้อยู่ในฐานะใด ๆ ก็ตามได้ท าคนอ่ืนเดือดร้อนเพราะความโกรธมาแล้วเท่าไร ตนเอง                
ก็เดือดร้อน เพราะต้องเกิดคดี เกิดเรื่อง เกิดความเพราะความโกรธสักเท่าไรและประมวลดเหตุดูว่า
เกิดจากมูลเหตุอะไร ซึ่งถ้ายับยั้งใจเสียได้ผลจะเป็นอย่างไร จะพากันเดือดร้อนดังนั้นหรือไม่                   
ความระลึกได้ดังนี้เป็นตัวสติที่ให้ตั้งใจที่จะระลึกให้ได้ทันทีที่จะเกิดโกรธขึ้นอีก เพ่ือป้องกันและ                
เมื่อเกิดโกรธขึ้นมาก็ให้ระลึกให้ได้ว่านี่ความโกรธ ๆ ความโกรธไม่ดี ๆ เพ่ือยับยั้งหรือดับเสียก่อนที่จะ
ก่อกรรมที่ร้ายใด ๆ ขึ้น๔ 
 การควบคุม คือ การควบคุมความโกรธด้วยสติ ตามกระบวนการของศีล คือ การมีสติเป็นการ
ควบคุมพฤติกรรมความโกรธที่แสดงออกทางกาย วาจา คือ การฝึกให้มีสติเพ่ือรู้จักข่มใจ รู้จักปลอบใจ 
รู้จักวางใจ อบรมเมตตากรุณาให้มีในใจ ระลึกรู้ตัวในสิ่งที่ท า ผู้เจริญสติไม่ปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านมี
สติสัมปชัญญะ สติเป็นธรรมฝ่ายกุศลที่เป็นก าลังส่งเสริมให้เกิดหิริและโอตตัปปะ เป็นผู้ปล่อยวางได้ไม่
ยึดมั่น ถือมั่น สติประกอบด้วยโยนิโสมนสิการจะท าให้การพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบคอบถี่ถ้วน

                                                 

 ๑พระคันธสาราภิวงศ์, การเจรญิสติปัฏฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพันนีพลับ
ลิชชิ่ง, ๒๕๔๐), หน้า ๖. 
 ๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร :            
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๓, ๓๐๐๑, ๓๒๕, ๓๕๕. 
 ๓เรื่องเดียวกัน. 
 ๔สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, การบริหารจิตส าหรับผู้ใหญ่, 
(นครปฐม : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สาละพิมพ์การ, ๒๕๕๖), หน้า ๖๖-๖๗. 



๑๑๒ 

เข้าใจในสภาวะจริงตามธรรมชาติ ท าให้เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท คือ มีสติอยู่เสมอเป็นเครื่อง
เตือนใจให้รู้ถึงโทษภัยของความโกรธ แม้มีความโกรธเกิดขึ้นก็มีสติคิดพิจารณาสามารถควบคุมได้       
เมื่อพิจารณาแล้วถึงผลเสียของความโกรธจะท าให้หายโกรธเร็วขึ้นและโกรธยากขึ้น 
 การควบคุมความโกรธด้วยสติตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ  
 พระสาสนโสภณ (พิจิตร  ิตวณฺโณ) ให้ความเห็นว่า “พอโกรธขึ้นมาต้องมีสติ มีเมตตา 
อดทน ถ้าไม่มีสติก็อดทนไม่ได้ พออดทนไม่ได้ก็ไปท าร้ายคนอ่ืน อันนี้ก็ผิดศีลแล้ว ถ้าเป็นพระเณรที่นี่ ให้
ออกไปเลยไม่ให้อยู่ในวัดต้องมีสติ มีเมตตา ทางกายไม่ท าร้ายกันเห็นเป็นเพ่ือนร่วมทุกข์ไม่ว่าคนหรือสัตว์” ๕ 
 พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) ให้ความเห็นว่า “ศีล คือ การควบคุมความโกรธไม่ให้
แสดงออกมาทางกาย วาจา ต้องมีสติเป็นตัวควบคุม สติจึงเป็นธรรมมะที่ ใหญ่ที่สุดสติต้อง
ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการ แต่มีอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีหิริ โอตตัปปะด้วยเพราะสติเป็นฐานที่ตั้ง          
ของหิริโอตตัปปะ”๖ 
  พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภพโล) ให้ความเห็นว่า “ความโกรธมีสาเหตุมาจากเหตุภายนอก
และเหตุภายใน เหตุภายนอกเช่น ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง ลิ้นลิ้มรส ทุกสิ่งที่มากระทบอายตนะ ๖  
เมื่อได้รับกระทบจิตปรุงแต่ง ถ้าดีก็ชอบก็เป็นโลภะ ถ้าไม่ดีก็ไม่ชอบก็โกรธเป็นโทสะ เหตุภายใน ได้แก่ 
เหตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จิตของเราไปยึดไปผูกไปติดกับสิ่งที่ได้ยิน ได้รู้ได้เห็น โดยมีความยึดถือเป็นหลัก 
อุปาทานความยึดมั่นถือมั่น ถ้าไม่ยึดถือก็จะคลายความโกรธ ความโกรธเริ่มจากไม่พอใจเกิดจากการ
ได้รับความกระทบต่าง ๆ ทั้งส่วนที่เป็นอารมณ์ภายนอกและอารมณ์ภายใน ต้องมีปฏิฆะก่อนมีความ
กระทบเกิดขึ้น ของที่กระทบกับอะไร การกระทบนั้น ๆ จะมีผลหนักเบาอย่างไรขึ้นอยู่กับความรุนแรง
ของการกระทบนั้น หลักธรรมที่ใช้ควบคุมความโกรธต้องมีสติควบคุมอารมณ์ มีสติสัมปชัญญะระลึกได้ 
เอ๊ะอะไรมากระทบ ดีหรือไม่ดี ท าหรือไม่ท า สติระลึกได้จึงใช้ว่าสติสัมปชัญญะ” ๗ 
 พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โต), ดร. “ใช้สติเป็นหลักในการด าเนินชีวิตมาคู่กับสัมปชัญญะ 
ระลึกรู้ตัว ไม่ปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่าน สติ ต้องประกอบด้วยโยนิโสมนสิการ คือ การพิจารณาโดยละเอียด 
และแยบคาย ก็จะพบแนวทางปฏิบัติอันถูกต้องดีงาม สติ เป็นเหตุให้ก าจัดอุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่น 
ความอยากไดเ้กิดจากรากเหง้าของความไม่ดี เมื่อไม่ได้ตามต้องการก็เกิดความโกรธ ต้องรู้เท่าทันความ
โกรธก่อน คือ มีสติคิดใคร่ครวญแล้วจึงอดทน อดกลั้นความโกรธได้ ต้องรู้เท่าทันความโกรธก่อนแล้ว
ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างท่ีเรียกว่าโยนิโสมนสิการก็จะควบคุมความโกรธได้”๘ 

                                                 

 ๕สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ (พิจิตร  ิตวณฺโณ), วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙.  
 ๖สัมภาษณ์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช), วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
 ๗สัมภาษณ์ พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล), วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
 ๘สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โต), ดร., วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๑๓ 

 พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี), ดร. “ความโกรธเกิดเพราะจิตใจมนุษย์ไม่แน่นอน 
อ่อนแอ เห็นแก่ตัวมาก ขาดสติ จึงควรบริหารพัฒนาตนให้มาก”๙  
 รศ.ฟื้น ดอกบัว “ถ้าขาดสติจะคิดฟุ้งซ่าน ความโง่ก็เกิด ต้องมีสติเป็นตัวยับยั้งเป็นตัวควบคุม
เหมือนเรื่องนางยักษิณี๑๐ โกรธข้ามชาติ คนเราจะท าอะไรจะยืน เดิน นั่ง นอน พยายามมีสติก ากับใน
ชีวิตประจ าวันถ้ามีสติก ากับไม่มีทางผิดศีลทางกายทางวาจาทั้งปวง เพราะมีสติระลึกรู้ตัวว่าชีวิตใคร                
ก็รักจะไม่ท าร้ายหรือฆ่าสัตว์ไม่กล่าวหลอกลวงใคร”๑๑   
 พญ.ดร อมรา มลิลา “เมื่อความโกรธเกิดขึ้น ต้องมีสติระงับไม่ให้หลุดออกมาทางกาย วาจา 
เมื่อใจเริ่มสงบแล้ว ยกเหตุที่ท าให้เกิดความโกรธขึ้นมาพิจารณาจนใจเห็นจริงและเห็นว่าการโกรธ คือ 
การท าร้ายตัวเองโดยเปล่าประโยชน์ เราและเขาล้วนเป็นเพ่ือนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกัน              
จะมาเบียดเบียนกันให้ทุกข์เพ่ิมขึ้นอีกท าไม แล้วก็เริ่มตั้งสติให้ใจมาอยู่กับลมหายใจ เพราะใจจะท า
หน้าที่ได้ทีละอย่าง ถ้าสติเข้มแข็ง ใจมาอยู่กับลมหายใจได้แน่วแน่ ความโกรธก็จะดับไปแต่ดับ                      
ชั่วขณะเท่านั้น”๑๒  
  ผศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง “ใช้สติเป็นตัวควบคุม รู้ถูกรู้ผิดทางธรรมโดยมุ่งตัดกิเลสทั้งปวง
ให้มีสติระลึกในอนุสสติ ๑๐ ประการ การตั้งจิตใจให้แน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่าน”๑๓  
 ผศ.ดร. ประยูร สุยะใจ  “ใช้สติเป็นตัวน ากระบวนการเรียนรู้  เ พ่ือละอุปาทานหรือ                   
อัสสมิมานะ การปล่อยวาง”๑๔ 
 ผศ.ดร. ประทีป จินงี่ “สติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้จิตใจมั่นคง ศีลเป็นกระบวนการควบคุม
พฤติกรรมมนุษย์ทางกาย วาจา ดังนั้น สติที่ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการจึงเป็นหลักในการควบคุม              
การกระท าของมนุษย์”๑๕ 
 การเสวนากลุ่ม “มีสติอยู่ตลอดเวลา ทบทวนด้วยเหตุผล หาสาเหตุของความโกรธ 
สติสัมปชัญญะและปัญญา คิดหาเหตุผลให้รู้ว่าความโกรธนั้นไม่ดี  ลดความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวาง           
ท าใจให้สงบไม่เสริมเติมแต่งให้มีความโกรธ ไม่ฟุ้งซ่านอยู่กับปัจจุบัน วางเฉย ไม่เถียง ไม่ทะเลาะกลับ              

                                                 

 ๙สัมภาษณ์ พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี), ดร., วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.  
 ๑๐ขุ.ธ.อ. ๔๒/๑๒๕. 
 ๑๑สัมภาษณ์ รศ. ฟ้ืน ดอกบัว, วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒สัมภาษณ์ พ.ญ.ดร. อมรา มลิลา, วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.  

๑๓สัมภาษณ์ ผศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรเีครือดง, วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.  
 ๑๔สัมภาษณ์ ผศ.ดร. ประยูร สุยะใจ, วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.  
 ๑๕สัมภาษณ์ ผศ.ดร. ประทีป จินงี่, วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๑๔ 

ต้องมีสติควบคุมตนเองให้ได้และมองในแง่ดีลดกิเลสด้วยความตั้งใจ ไม่ต้องท้อ เมื่อท าเช่นนี้ความโกรธ
จะลดไปเรื่อย ๆ จะท าให้ควบคุมความโกรธได้”๑๖ 
 สติขั้นควบคุม คือ ควบคุมความโกรธด้วยสติตามกระบวนการของศีล คือ การควบคุมพฤติกรรม   
ทางกาย และวาจา  
 ๒) ขันติ หลักพุทธธรรมในการควบคุมความโกรธ 
 การควบคุม คือ การควบคุมความโกรธด้วยขันติ ขันติ เป็นความอดทน คือ ทนล าบาก               
ทนตรากตร า ทนเจ็บใจ ความหนักเอาเบาสู้ เพ่ือบรรลุจุดหมายที่ดีงาม๑๗ นอกจากนี้ ขันติยัง ได้แก่ 
ความอดทนอดกลั้นต่อความล าบากกายล าบากใจและอดทนต่อกิเลส ดังนั้น ขันติจึงเป็นข้อประพฤติ
ปฏิบัติส าหรับควบคุมกาย และวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงามเป็นหลักปฏิบัติที่ท าให้มนุษย์มีความมั่นคง
ในชีวิตถือเป็นหลักธรรมเบื้องต้นท่ีชาวพุทธควรปฏิบัติตาม 
 การควบคุมความโกรธด้วยขันติตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ  
  พระสาสนโสภณ (พิจิตร  ิตวณฺโณ) “พอโกรธขึ้นมาต้องมีสติ ต้องอดทน ถ้าไม่มีสติก็อดทน
ไม่ได้พออดทนไม่ได้ก็ไปท าร้ายคนอ่ืน อันนี้ก็ผิดศีลแล้ว ถ้าเป็นพระเณรที่นี่ ให้ออกไปเลยไม่ให้อยู่ในวัด    
ต้องมีสติ มีเมตตา ทางกายไม่ท าร้ายกันเห็นเป็นเพ่ือนร่วมทุกข์ไม่ว่าคนหรือสัตว์” ๑๘ 
  พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) “ศีล คือ การควบคุมความโกรธไม่ให้แสดงออกมา      
ทางกาย วาจา มีความอดทน อดกลั้น ขันติมีหลายระดับถ้าเป็นระดับศีล โกรธแต่คุมได้ เป็นอธิวาสนขันติ”๑๙  
  พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภพโล) “ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มนุษย์ย่อมต้องพบกับ            
สิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบ ทั้งสิ่งที่น่าพึงพอใจและไม่น่าพึงพอใจส่งผลให้จิตใจหวั่นไหวไปตามอ านาจ
โลภะ โทสะ โมหะ อันจะก่อให้เกิด การกระท าที่เป็นโทษ การน าขันติ ความอดทนมาประพฤติย่อม
เป็นเหตุให้บุคคลควบคุมโลภะ โทสะ โมหะ รวมตลอดถึงลดโลภะ โทสะ โมหะ ลงได้ ขันติช่วยให้
อดทนต่อธรรมที่เป็นไปทั้งดีและไม่ดีให้หมดไป โดยการใช้ความเพียรระวัง ถ้าดีก็เพียรระวังให้เกิดขึ้น
เรื่อย ๆ ถ้าไม่ดีก็เพียรระวังให้หมดไปด้วยความอดทน อดทนใช้กับสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นอดทนกับสิ่งที่
ไม่ต้องการอดทนต่อสิ่งที่ต้องใช้เวลานาน ๆ”๒๐  

                                                 

 ๑๖ข้อมูลจากการเสวนากลุ่ม, วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, 
หน้า ๒๖.  
 ๑๘สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ (พิจิตร  ิตวณฺโณ), วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙.  
 ๑๙สัมภาษณ์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช), วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๐สัมภาษณ์ พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล), วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๑๕ 

 พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โต), ดร. “ต้องรู้เท่าทันความโกรธก่อนแล้วจึงอดทนต่อความ
โกรธ ไม่ใช่ไม่โกรธ แต่โกรธแล้วอดทนได้พออดทนได้ก็ควบคุมความโกรธได้ ความอดทนเป็นเรื่อง
ส าคัญในชีวิตถ้าขาดความอดทนจะอยู่ไม่ได้ในโลกนี้ เพราะเหตุที่เข้ามากระทบทั้งทางกาย ทางใจมีอยู่
ตลอดเวลา เพราะร่างกายมีอายตนะคอยรับความรู้สึกอยู่แล้ว พอรู้สึกก็ตัดสินว่าชอบก็เป็นโลภะ ถ้าไม่ชอบ
ก็เป็นโทสะ ถ้าชอบแล้วเปลี่ยนแปลงไปก็ไม่ชอบก็เป็นโทสะอีก ดังนั้น ต้องอดทน อดกลั้น และโยนิโสให้ดี
พิจารณาโดยรอบคอบแล้วต้องวางใจให้ดีจึงจะควบคุมโทสะ หรือความโกรธได้”๒๑ 
 พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี), ดร. “ความโกรธทางกาย แสดงความเกรี้ยวกราด 
ความโกรธทางวาจาด้วยการกล่าววจีทุจริต กล่าวค าหยาบ น าไปสู่การทะเลาะแล้วพยาบาท จิตใจมนุษย์
อ่อนแอ ดังนั้น ต้องฝึกความอดทนจึงจะควบคุมกาย วาจาได้”๒๒ 
 รศ.ฟื้น ดอกบัว “ต้องอดทนให้ได้ไม่ว่าจะเป็นความไม่พอใจ ความคับแค้นใจ ความไม่สบายกาย 
อดทนไม่โกรธไม่คิดแค้น ใครโกรธคนผู้โกรธ คนนั้นเลวกว่า ดังนั้น ต้องอดทนให้ได้ อดทนได้ก็ควบคุมไม่ไป
โต้ตอบได้เป็นการควบคุมข้ันศีล คือ ขั้นพฤติกรรมทางกาย วาจา แม้จะมีคนเอาเลื่อยมาเลื่อยก็ต้อง                 
ไม่โกรธ ไม่คิดร้ายต่อโจรพวกนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้อดทนให้ได้ขนาดนั้น”๒๓ 
  พญ.ดร.อมรา มลิลา “เมื่อความโกรธเกิดขึ้น ต้องกดข่มเอาไว้ ต้องอดทนระงับไม่ให้หลุด
ออกมาทางวาจา และกาย เมื่อใจเริ่มสงบแล้วยกเหตุที่ท าให้เกิดความโกรธขึ้นมาพิจารณาจนใจเห็น
จริงและเห็นว่าการโกรธ คือ การท าร้ายตัวเองโดยเปล่าประโยชน์”๒๔   
 ผศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง “ความอดทนก็ใช้เป็นตัวควบคุมความโกรธได้ แต่ความมีสติท า
ให้เกิดความรู้ตัว ท าให้ควบคุมความโกรธได้”๒๕  
 ผศ.ดร. ประยูร สุยะใจ “ขันติก็เป็นหลักหนึ่งในการควบคุมพฤติกรรม”๒๖ 
 ผศ.ดร. ประทีป จินงี่ “ความอดทนท าให้สามารถควบคุมความโกรธด้านพฤติกรรมได้”๒๗ 
 การเสวนากลุ่ม “ต้องอดทน ไม่โต้ตอบ มองในแง่ดีใช้สติปัญญาแก้ปัญหาที่สาเหตุ ไม่เถียง 
ไม่ทะเลาะกลับ ต้องควบคุมตนเองอยู่กับปัจจุบัน ไม่ฟุ้งซ่าน ก็จะวางเฉยสามารถควบคุมความโกรธได้”๒๘ 

                                                 

 ๒๑สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โต), ดร., วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๒สัมภาษณ์ ผศ.ดร. ประทีป จินงี่, วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๓สัมภาษณ์ รศ. ฟ้ืน ดอกบัว, วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๔สัมภาษณ์ พ.ญ.ดร. อมรา มลิลา, วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.  

๒๕สัมภาษณ์ ผศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรเีครือดง, วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.  
 ๒๖สัมภาษณ์ ผศ.ดร. ประยูร สุยะใจ, วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.  
 ๒๗สัมภาษณ์ ผศ.ดร. ประทีป จินงี่, วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๘ข้อมูลจากการเสวนากลุ่ม, วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๑๖ 

 การควบคุม คือ การควบคุมความโกรธด้วยขันติ ตามกระบวนการของศีล คือ การมีขันติเป็น
การควบคุมพฤติกรรมด้วยความอดทนไม่แสดงความโกรธออกทางกาย วาจา  
 ๓) เมตตา หลักพุทธธรรมในการควบคุมความโกรธ  
 เมตตาเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งในพรหมวิหาร ๔ หมายถึง ความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน สัตว์อ่ืน 
และต้องการจะน้อมน าสุขเข้าไปให้ 

   เมตตา มีความเป็นไปแห่งกาย วาจา ใจ ในอันที่จะอ านวยประโยชน์ให้แก่สัตว์
ทั้งหลายเป็นลักษณะมีการน าประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายอย่างใกล้ชิดเป็นหน้าที่มีการ
บ าบัดความแค้นเป็นอาการปรากฏมีการพิจารณาเห็นแต่ความดีที่น่าพึงพอใจของสัตว์
ทั้งหลาย โดยไม่มีการนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเป็นเหตุใกล้มีความสงบลงแห่งความพยาบาท 
ลงได้เป็นเวลานานเป็นความสมบูรณ์มีการเกิดขึ้นแห่งตัณหาที่เหนียวแน่นนี้ เป็น                
ความเสียหาย มีราคะเป็นข้าศึกใกล้ มีความพยาบาทเป็นข้าศึกไกลแห่งเมตตา๒๙ 
 

 การควบคุม คือ การควบคุมความโกรธด้วยเมตตา ตามกระบวนการของศีล คือ การควบคุม
พฤติกรรมความโกรธด้วยเมตตาท าให้สามารถระงับความโกรธที่แสดงออกทางกาย วาจา 
 การควบคุมความโกรธด้วยเมตตาตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ  
 พระสาสนโสภณ (พิจิตร  ิตวณฺโณ) “พอโกรธขึ้นมาต้องมีสติ มีเมตตา อดทน อดทนอย่าง
เดียวไม่ได้ ต้องเมตตาด้วยเพราะถ้าไม่เตตาจะท าให้ไปท าร้ายคนอ่ืน อันนี้ก็ผิดศีลแล้ว ต้องมีสติ มีเมตตา 
ทางกายไม่ท าร้ายกันเห็นเป็นเพ่ือนร่วมทุกข์ไม่ว่าคนหรือสัตว์” ๓๐ 
 พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) “ฝึกเมตาก็ช่วยได้เป็นการป้องกันความโกรธไม่ให้
เกิดขึ้นได้ เช่น แม่ตีลูก แม่มีเมตตาจึงไม่โกรธ แต่จ าเป็นต้องตีเพ่ืออบรมลูก เมตตามีหลายระดับ                
ในระดับชาวบ้าน คือ ระดับการใช้ชีวิตประจ าวัน คือ เมตตาขั้นศีล ได้แก่ไม่ท าร้ายกัน ทั้งทางกาย วาจา              
ก็จะเป็นการควบคุมความโกรธได้ เมื่อมีเมตตาแล้วจะไม่โกรธเพราะเป็นธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กันลอง
พิจารณาดูด้วยตัวเองก็จะรู้ว่าเมื่อเราเมตตาใครก็ให้อภัยได้ความโกรธจึงไม่เกิดก็เพราะเหตุนี้”๓๑ 
 พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) “เมตตาช่วยเรื่องความโกรธได้มาก เมตตาเป็นธรรม
คุ้มครองโลก ดังพุทธภาษิตกล่าวว่า โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา แปลว่า เมตตาธรรม ค้ าจุนโลกโดยใช้หลักธรรม
ชาติธรรมดาว่าเขาเป็นอย่างไร เราเป็นอย่างนั้น โดยที่เราเอาตัวเองเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวพิจารณาสังเกต
ได้จากการที่เรามีความโกรธเราจะรู้สภาพของความโกรธเป็นอย่างไรให้ดูกระจกจะเห็นสภาพของตัวเอง 

                                                 

 ๒๙อภิ.วิ. ๓๕/๓๖๓/๖๑-๖๒. 
 ๓๐สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ (พิจิตร  ิตวณฺโณ), วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙.  
 ๓๑สัมภาษณ์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช), วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๑๗ 

หน้าที่ไม่เคยแดงก็จะแดง ปากที่ไม่เคยสั่น ก็จะสั่น พอส่องกระจกก็จะเห็นตัวเอง พอเห็นตัวก็หายโกรธแล้ว 
เพราะรู้ความไม่เหมาะสม พูดภาษาชาวบ้านว่ารู้ความทุเรศของตัวเอง ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน                
ในส่วนของเมตตา สติ ขันติ ถ้าฝึกให้ถึงระดับหนึ่งความโกรธจะหายไปเลย หลักของความเมตตาอยู่ที่
ความสงสารหรือไม่สงสาร มันจะสงบได้ ก็คือความสงสารทั้งตัวเราเองและคนอ่ืน ให้เปรียบเทียบถ้า
เราอยู่ในฐานะของเขาจะเป็นอย่างไร เช่นเขาถูกจองจ าอยู่ในคุก เราจะรู้สึกอย่างไรก็ไม่เท่าเขา ถ้าเรา
ไม่เป็นเขา ความโกรธต้องแก้ด้วยความสงสาร มีความสงสารเป็นที่ตั้ง  เมตตาธรรมเป็นหลักใหญ่ที่
บอกไปแล้วว่าเมตตาธรรมค้ าจุนโลก”๓๒ 
 พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โต), ดร. “ต้องรู้เท่าทันความโกรธก่อนแล้วใช้ปัญญาเจริญ
เมตตา เมตตาเป็นข้าศึกกับโทสะต้องใช้เมตตา ก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านทรงแผ่เมตตา เมตตาเป็น
ข้าศึกกับโทสะ มีเมตตาแล้วจึงไม่มีความโกรธ ดังนั้น เมตตาควบคุมไม่ให้เกิดความโกรธได้”๓๓  
 พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี), ดร. “ความโกรธทางกาย แสดงความเกรี้ยวกราด 
ความโกรธทางวาจาด้วยวจีทุจริต กล่าวค าหยาบ น าไปสู่การทะเลาะแล้วพยาบาท ฝึกหัดอบรมพรหม
วิหารธรรม คือ เมตตา กรุณาให้มาก โดยฝึกหัดแผ่เมตตาให้ผู้อ่ืนที่เราโกรธเกลียดรวมทั้งตนเอง”๓๔   
 รศ.ฟื้น ดอกบัว “มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่ท าร้าย ไม่ฆ่าสัตว์ มีเมตตาก็ไม่โกรธ ไม่ต้อง
ควบคุมกาย วาจาก็ได้เพราะมีเมตตาท าให้ไม่โกรธอยู่แล้ว”๓๕ 
 พญ.ดร. อมรา มลิลา “เมื่อความโกรธเกิดขึ้น เริ่มให้ใจคลายความร้อนด้วยการแผ่เมตตาว่า
เราและเขาล้วนเป็นเพ่ือนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันจะมาเบียดเบียนกันให้ทุกข์เพ่ิมขึ้นอีก
ท าไม จะท าให้ควบคุมความโกรธได้”๓๖ 
 ผศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง “เมตตาควบคุมความโกรธได้ เมื่อมีเมตตาจะไม่โกรธ”๓๗ 
 ผศ.ดร. ประยูร สุยะใจ “เมตตาจะท าให้ไม่โกรธ เจริญเมตตาตลอด ใช้แต่เมตตาท าให้ไม่โกรธ 
ไม่ใช้ความอดทน เพราะไม่โกรธมีแต่เมตตาอย่างเดียว  เมตตาควบคุมความโกรธไว้ได้อย่างดี                    
จึงไม่จ าเป็นต้องใช้ความอดทน ซึ่งเรื่องนี้ปฏิบัติและเห็นผลด้วยตนเองมานานมากแล้ว ยืนยันได้”๓๘  

                                                 

 ๓๒สัมภาษณ์ พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล), วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๓สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โต), ดร., วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๔สัมภาษณ์ พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี), ดร., วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.  
 ๓๕สัมภาษณ์ รศ. ฟ้ืน ดอกบัว, วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๖สัมภาษณ์ พ.ญ.ดร. อมรา มลิลา, วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.  
 ๓๗สัมภาษณ์ ผศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรเีครือดง, วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.  
 ๓๘สัมภาษณ์ ผศ.ดร. ประยูร สุยะใจ, วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.  



๑๑๘ 

 ผศ.ดร. ประทีป จินงี่ “ศีลเป็นกระบวนการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ทางกาย วาจา การมี
เมตตาท าให้มนุษย์ไม่ท าร้ายกัน”๓๙ 
 การเสวนากลุ่ม “ต้องควบคุมตนเอง มองในแง่ดี ให้อภัย มีเมตตา  เอ้ืออาทรต่อผู้ อ่ืน                 
ลดความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางลดกิเลสด้วยความตั้งใจ”๔๐ 
 ผลการบริหารจัดการความโกรธขั้นการควบคุมบูรณาการด้วยสติ ขันติ เมตตา ประกอบด้วย
โยนิโสมนสิการ คือ กระบวนการพัฒนาหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
และสัมมาวาจาเจริญงอกงามขึ้นจนบุคคลมีความพร้อมทางความประพฤติและวินัยเป็นพ้ืนฐานแก่               
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีด้านความสัมพันธ์ทางสังคม  
 สรุป การบูรณาการการบริหารจัดการความโกรธด้วยหลักพุทธธรรมในระดับการควบคุม               
อันเป็นหลักการขั้นศีล ซึ่งพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นหลักการละกิเลสขั้นหยาบมิให้แสดงออกมาทาง
กาย วาจา ศีลจึงมีลักษณะเป็นการควบคุมกิเลสที่แม้จะมีอยู่มิให้แสดงหรือปรากฏออกมาภายนอก 
คุณธรรมที่จะช่วยท าให้ควบคุมกิเลสดังกล่าวซึ่งในที่นี้มุ่งถึงความโกรธ ก็คือสติ ขันติ และเมตตา 
ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการ โดยมีกระบวนการ คือ เมื่อความโกรธปรากฏ ก็ให้มีสติระลึกรู้ว่าเรา
ก าลังโกรธแล้วพิจารณา (โยนิโสมนสิการ) ถึงผลดีผลเสียของการโกรธ หรือใช้ขันติ คือการที่จะไม่โกรธ    
หรือพยายามไม่โกรธนั่นเอง แล้วพิจารณาถึงผลดี ผลเสียของความโกรธ หรือใช้เมตตา คือ ความคิด
ในทางปรารถนาดีต่อผู้ที่ท าให้เราโกรธ เมื่อท าได้เช่นนี้ความโกรธก็จะสงบลงหรือระงับได้ชั่วคราว   
เป็นการคุมความโกรธได้ด้วยคุณธรรม 
 ๔.๑.๒ ด้านการบรรเทาความโกรธบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม 
 ขั้นตอนการบริหารจัดการความโกรธ ขั้นการบรรเทาด้วยสมาธิ เป็นขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมี
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิเป็นการพัฒนาจิตใจเพ่ือบรรเทาความโกรธ พุทธศาสนาเป็น
ศาสนาแห่งเมตตา พระโพธิสัตว์เมื่อปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงต้องบ าเพ็ญ
เมตตาบารมี เมตตาอุปบารมีและเมตตาอุปปรมัตถบารมี ดังปรากฏในคัมภีร์ทศชาติ เมตตาเป็น
คุณธรรมขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ ผู้มีเมตตานั้นเป็นที่รักใคร่ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดจนสรรพสัตว์
เมตตาเป็นธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับความโกรธโดยตรง เมื่อมีเมตตาแล้วไม่มีความโกรธ ตัวอย่างเรื่อง
เมตตาในสุวรรณสามชาดก๔๑ แสดงคุณธรรมความเมตตาเป็นการพัฒนาคุณภาพจิต จนไม่โกรธแม้กระทั่ง   
ผู้ที่ฆ่าตน นอกจากนี้คุณธรรมด้านความอดทนปรากฏในขันติวาทีดาบส๔๒  

                                                 

 ๓๙สัมภาษณ์ ผศ.ดร. ประทีป จินงี่, วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.  
 ๔๐ข้อมูลจากการเสวนากลุ่ม, วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๑ขุ.ชา. ๒๘/๔๘๒-๕๒๔/๑๒๔-๑๓๓. 
 ๔๒ขุ.ชา. ๒๗/๕๕๐/๑๓๖. 



๑๑๙ 

 จากหลักธรรมที่ปรากฏในชาดกทั้ง ๒ เรื่อง เป็นเรื่องที่แสดงความมีขันติและเมตตาระดับ
สูงสุดเป็นคุณธรรมระดับผู้ที่สั่งสมบ าเพ็ญเพียรในด้านขันติและเมตตามาเป็นการเฉพาะเพ่ือผล            
อย่างยิ่ง คือ บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แม้จะมีคุณธรรมระดับนี้ก็ยังมีโอกาส
โกรธได้อีก เพราะยังเป็นระดับการบรรเทาความโกรธขั้นสมาธิ ในระดับวิขัมภนปหาน คือ ควบคุม
บรรเทาได้ชั่วคราวแต่นานขึ้น  
 การบรรเทาความโกรธตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 พระสาสนโสภณ (พิจิตร  ิตวณฺโณ) “การบรรเทาความโกรธเป็นการบรรเทากิเลสขั้นกลางต้อง
เจริญสมาธิก่อนจะมาถึงขั้นนี้ศีลต้องสมบูรณ์ ขณะท าสมาธิสงบอยู่ศีลจึงสมบูรณ์มีสติมั่นคงคิดพิจารณา
ไตร่ตรองแล้วต้องประกอบด้วยขันติ ขั้นการเจริญสมาธินี้ขันติ คือ ความเพียร ต้องใช้ความเพียรความอดทน
ในการปฏิบัติเพ่ือฝึกสมาธิหรือเจริญสมาธิ ส่วนเมตตานั้นใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานได้”๔๓ 
 พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) “ฝึกเมตตา ก็ช่วยให้บรรเทาได้ ต้องฝึกด้วยสมาธิ 
ขันติมีหลายระดับถ้าเป็นระดับศีล โกรธแต่คุมได้ เป็นอธิวาสนขันติ ถ้าเป็นระดับสูงเช่นเรื่อง                       
ขันติวาทีดาบส ผู้วางใจเป็นกลาง ต้องเป็นขันติระดับตีติกขาขันติไม่ใช่ขันติแบบธรรมดา คืออดทนแบบไม่มี
ความโกรธ ถ้าเมตตาระดับสมาธิต้องยกตัวอย่างของสุวรรณสามเพราะเมตตาแม้แต่ผู้ที่คิดจะฆ่าตน                  
กลัวว่าเขาจะต้องได้รับทุกข์สาหัส ดังนั้น ทั้งสติ ขันติ เมตตา เป็นหลักธรรมส าคัญที่ใช้แก้ความโกรธ                   
แต่ฝึกไปตามล าดับ คือ ล าดับศีล สมาธิ และปัญญา ก่อนที่จะปฏิบัติตามกระบวนการ ของไตรสิกขา               
ต้องปรับจิตให้อ่อน เบา ควรแก่การงาน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะได้ผลดีต่อการปฏิบัติ”๔๔  
 พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โต), ดร. “ใช้สติเป็นหลักในการด าเนินชีวิตมาคู่กับสัมปชัญญะ 
ต้องมีโยนิโสมนสิการด้วยน าเมตตากับกรุณามาใช้บรรเทาความโกรธก็คือท าให้เบาบางลงไป                
โดยหลักการปฏิบัติสมาธิใช้ญาณทางธรรมจักษุยังโกรธอยู่แต่เบาบางลงต้องรู้เท่าทันความโกรธก่อนแล้ว 
ใช้ปัญญาเจริญเมตตา ขันติ คือ วิริยะ ในขั้นสมาธิต้องใช้หลักธรรมประกอบกัน เพ่ือท าอินทรีย์ให้เสมอกัน 
ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ศรัทธานั้นคู่กับปัญญา วิริยะคู่กับสมาธิ ส่วนสติมีให้มากไว้จึงจะดี  
เมื่ออินทรีย์ เสมอกันจะท าให้เจริญสมาธิได้ผลในการบรรเทากิเลส คือ ความโกรธได้ แต่ต้องใช้เวลานาน”๔๕ 
 พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี), ดร. “เข้าอบรมจิตตภาวนาให้มากหรือสวดมนต์                  
ให้มาก”๔๖  

                                                 

 ๔๓สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ (พิจิตร  ิตวณฺโณ), วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙.  
 ๔๔สัมภาษณ์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช), วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๕สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โต), ดร., วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๖สัมภาษณ์ พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี), ดร., วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๒๐ 

 รศ.ฟื้น ดอกบัว “ศีล เป็นขั้นพื้นฐาน เป็นเหตุให้เกิดการเจริญสมาธิ เป็นการระงับความโกรธ
ได้ชั่วคราวแต่นานขึ้นอีกหน่อยหนึ่ง เจริญสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญา ถ้ามีสมาธิจะไม่ฟุ้งซ่าน ศีล สมาธิ 
ปัญญา เป็นสายตรงในการจัดการความโกรธ”๔๗ 
 พ.ญ.ดร. อมรา มลิลา “การเจริญสมาธิ เพ่ือบรรเทาความโกรธ เริ่มตั้งสติให้ใจมาอยู่กับลม
หายใจ เพราะใจจะท าหน้าที่ได้ทีละอย่าง ถ้าสติเข้มแข็ง ใจมาอยู่กับลมหายใจได้แน่วแน่ ความโกรธ              
ก็จะดับไปดับชั่วขณะ จะให้ดับได้สนิทต้องพิจารณาต่อจนเห็นว่าโทสะเป็นแต่เพียงเงาของใจที่ไปยึด
มั่นส าคัญผิดเพราะอวิชชา ลดละตัวตน รู้จัก ฟัง ความเห็นของผู้อ่ืน ใจกว้างที่จะพิจารณาจริตคนที่
แตกต่างกัน”๔๘ 
 ผศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง “มีสติระลึกในอนุสสติ ๑๐ ประการ สัมมาสมาธิ ตั้งมั่นชอบ              
จิตอยู่ในสมาธิที่ถูกต้องได้เสมอ การตั้งจิตใจให้แน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่าน เพียรฝึกปฏิบัติได้ด้วยการบริหารจิต
และการเจริญมาธิ”๔๙ 
  ผศ.ดร. ประยูร สุยะใจ “ใช้สติเป็นตัวน ากระบวนการเรียนรู้ เพ่ือละอุปาทานหรืออัสสมิมานะ 
การปล่อยวาง ท าให้มีคุณธรรมงอกงามในใจ ตามหลักศาสนาพุทธ ใช้เมตตาและสติ  มีเมตตามาก ๆ 
ใช้ความอดทน หรือความเพียรในการปฏิบัติตามหลักการเจริญสมาธิจะไม่โกรธเลยเป็นการบรรเทา
ความโกรธได้ชั่วคราว”๕๐  
 ผศ.ดร. ประทีป จินงี่ “สมาธิเป็นกระบวนการบรรเทาความโกรธทางจิตและจิตควบคุมกาย
ดังนั้น กายกับจิตจึงมีความสัมพันธ์กัน”๕๑ 
 จากการเสวนากลุ่ม “ใช้สติปัญญาแก้ปัญหา ฝึกสมาธิ (อาณาปานสติ) พิจารณาถึงการตั้งอยู่
ดับไปของอารมณต์่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ฝึกสมาธิให้รู้เท่าทันไม่โกรธ ศึกษาพุทธธรรมเรื่องวิธีดับทุกข์”๕๒ 
 การฝึกสมาธิเป็นผลต่อการพัฒนาคุณภาพจิตทั้งด้านจิตวิทยาและคัมภีร์พุทธศาสนาแสดงให้
เห็นว่าเมื่อจิตมีสมาธินอกจากท าให้จิตใจสบาย เกิดความผ่อนคลาย สามารถบรรเทาความโกรธได้แล้ว 
ยังส่งผลต่อการรักษาอาการเจ็บป่วยได้ การเจริญสมาธิ หมายถึง การฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจ                  
มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจิตใจเป็นฐานของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นจาก
ความตั้งใจหรือเจตนาและเป็นไปตามเจตจ านงและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้

                                                 

 ๔๗สัมภาษณ์ รศ. ฟ้ืน ดอกบัว, วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๘สัมภาษณ์ พ.ญ.ดร. อมรา มลิลา, วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๙สัมภาษณ์, ผศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง, วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

 ๕๐สัมภาษณ์ ผศ.ดร. ประยูร สุยะใจ, วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

 ๕๑สัมภาษณ์ ผศ.ดร. ประทีป จินงี่, วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.  
 ๕๒ข้อมูลจากการเสวนากลุ่ม, วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.   



๑๒๑ 

ดีงามแล้ว ก็จะควบคุมดูแลและน าพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วย แม้ความสุขความทุกข์ในที่สุด              
ก็อยู่ที่ใจ 
 ผลการบริหารจัดการความโกรธขั้นการบรรเทาบูรณาการด้วยสติ ขันติ เมตตา ประกอบด้วย
โยนิโสมนสิการ คือ กระบวนการพัฒนาหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาวายามะ สัมมาสติ                
สัมมาสมาธิ เจริญงอกงามขึ้นจนบุคคลมีความพร้อมทางทางจิตใจพ้ืนฐานแก่การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ทีดี่ทางด้านคุณธรรม  
 สรุปการบริหารจัดการความโกรธขั้นบรรเทาตามหลักพุทธธรรมเป็นการท าให้ความโกรธลด
น้อยลงตามลักษณะที่ท่านกล่าวว่า โกรธยาก โกรธน้อย โกรธไม่บ่อย โกรธแล้วหายเร็ว กระบวนการ
บรรเทาความโกรธตามหลักพุทธธรรมก็คือการเจริญสมาธิหรือการฝึกสมาธิ การฝึกสมาธิมีหลายวิธีแต่
การเจริญสมาธิเพ่ือการบรรเทาความโกรธนั้น คือ การเจริญสติประกอบด้วยขันติ คือ ความเพียร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การเจริญเมตตาสมาธิ เพราะเมตตาเป็นเครื่องแก้โกรธหรือบรรเทาความโกรธ
โดยตรง การเจริญสมาธิหรือฝึกสมาธิเป็นการฝึกจิตให้มีพลัง หรือฝึกความหนักแน่นมีความทนทาน 
หรือทนต่อความเสียดทานของกิเลสที่มากระทบจิต จิตที่มีสมาธิจึงมีพลังหรือมีความหนักแน่น                    
เมื่อมีอารมณ์ไม่ชอบมากระทบจิต จึงท าให้จิตโกรธยาก โกรธน้อย โกรธไม่บ่อย โกรธแล้วหายเร็ว 
เพราะความโกรธไม่ได้ก าลังสนับสนุนจากจิต ท าให้ความโกรธมีก าลังลดน้อยลง จึงท าให้โกรธยาก 
โกรธน้อยหรือไม่โกรธ 
 ๔.๑.๓ ด้านการก าจัดความโกรธบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม 
 การก าจัด คือ การก าจัดความโกรธด้วยหลักพุทธธรรมตามกระบวนการของปัญญาเป็นขั้นตอนที่
ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นอิสระจากกิเลส 
 การพัฒนาปัญญา ซึ่งมีความส าคัญสูงสุด เพราะปัญญาเป็นตัวน าทางและควบคุมพฤติกรรม
ทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไรและแค่ไหน ก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญาชี้น าหรือบอกทางให้เท่าใด                
และปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจ ให้ทางออกแก่จิตใจ เช่น เมื่อจิตใจอึดอัดมีปัญหาติดตันอยู่                 
พอเกิดปัญญารู้ว่าจะท าอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้๕๓ 
 ความโกรธมีสาเหตุมาจากโทสะเหตุ คือ กิเลส การก าจัดความโกรธ คือ การก าจัดกิเลสที่
เรียกว่าอนุสัยกิเลส คือ กิเลสขั้นละเอียดต้องก าจัดด้วยวิปัสสนาปัญญาเรียกว่า สมุจเฉทปหาน คือ  
การก าจัดขั้นเด็ดขาดไม่กลับมาเกิดอีกเลย ปัญญาในการก าจัดนี้จะเกิดมีขึ้นได้ด้วยอาศัยการเจริญ             
สติปัฏฐาน ๔  

                                                 

 ๕๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๗), หน้า ๑๐-๒๓. 



๑๒๒ 

 พระพุทธองค์ ได้ตรัสการปฏิบัติวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐานจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง               
ดังที่ปรากฏในมหาสติปัฏฐานสูตร เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐาน  ๔               
เพ่ือความพ้นทุกข์ ดังมีพระด ารัสว่า “เอกายโน อย  ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตาน  วิสุทฺธิยา โสกปริเทวาน    
สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมายายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย, ยทิท  จตฺตาโร 
สติปฏฺ านา๕๔ “ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางเดียว เพ่ือความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพ่ือล่วงโสกะและ
ปริเทวะ เพ่ือดับทุกข์และโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือท าให้แจ้งนิพพาน ทางนี้ คือ สติปัฏฐาน ๔ 
ประการ”๕๕ 
 กระบวนการปฏิบัติตามสติปัฏฐาน ๔ ต้องมีองค์ประกอบส าคัญ คือ ขันติในขั้นสติปัฏฐาน คือ 
ความอดทนในการปฏิบัติ คือ ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติระลึกไปตามฐานที่ตั้งทั้ง ๔ คือ กาย 
เวทนา จิต และธรรม อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับ เพ่ือให้ท าจิตให้หลุดพ้นจากอาสวะ การปฏิบัติ
วิปัสสนาภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ อันมีอาตาปี สัมปชาโน สติมา เป็นองค์คุณที่จะท าให้เห็น
สภาวธรรมทั้งหลายที่ปรากฏตามความเป็นจริง ย่อมสามารถก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 
 การก าจัดความโกรธตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 พระสาสนโสภณ (พิจิตร  ิตวณฺโณ) “ต้องใช้ปัญญาในอริยมรรค เจริญสมถะและวิปัสสนา 
ต้องได้อนาคามีจึงจะก าจัดความโกรธได้ การท าชั่วเปรียบเสมือนการกินยาพิษยังไงก็ต้องตายใครจะ
เห็นหรือไม่เห็นก็ต้องตาย เพียงแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้น ผู้ฉลาดไม่ท าลายประโยชน์ ตนและสร้าง
ประโยชน์ผู้อ่ืนด้วยกฎธรรมชาติทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าสัจจธรรม”๕๖ 
 พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) ให้ความเห็นว่า “ต้องมีสติ จึงมีเมตตา จึงมีหิริโอตัปปะ 
สติจึงเป็นตัวควบคุม ตรงนี้ต้องอธิบายให้ชัดเจน สติจึงเป็นธรรมมะที่ใหญ่ที่สุด แต่มีอย่ างเดียวไม่ได้ 
ต้องมีหิริโอตตัปปะด้วย ความโกรธเป็นสังโยชน์ หลักธรรมในพระพุทธศาสนาดีหมด แต่ให้ใช้หลักธรรม
ที่ตรงและชัดเจนที่สุด สติ ขันติ เมตตา เขียนแล้วท าให้เห็นข้อเท็จจริงจะเป็นประโยชน์มาก”๕๗ 
 พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภพโล) “หลักธรรมที่ใช้ควบคุมความโกรธต้องมีสติควบคุม
อารมณ์ มีสติสัมปชัญญะ ระลึกได้ เอ๊ะอะไรมากระทบ ดีหรือไม่ดี ท าหรือไม่ท า สติระลึกได้จึงใช้ว่า
สติสัมปชัญญะ ถ้าก าจัดความโกรธต้องพิจารณาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
เมตตาช่วยเรื่องความโกรธได้มาก เมตตาเป็นธรรมคุ้มครองโลก ดังพุทธศาสนสุภาษิตกล่าวว่า             
“โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา” แปลว่า เมตตาธรรม ค้ าจุนโลก โดยใช้หลักธรรมชาติธรรมดาว่าเขาเป็นอย่างไร 

                                                 

 ๕๔ที.ม. ๑๐/๓๗๓/๒๔๘. 
 ๕๕ที.ม. ๑๐/๓๗๓/๓๐๑. 
 ๕๖สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ (พิจิตร  ิตวณฺโณ), วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๗สัมภาษณ์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช), วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๒๓ 

เราเป็นอย่างนั้น โดยที่เราเอาตัวเองเป็นอุทาหรณ์ เป็นตัวพิจารณา สังเกตได้จากการที่เรามีความโกรธ
เราจะรู้สภาพของความโกรธเป็นอย่างไร ให้ดูกระจกจะเห็นสภาพของตัวเอง หน้าที่ไม่เคยแดงก็จะแดง 
ปากที่ไม่เคยสั่นก็จะสั่น พอส่องกระจกก็จะเห็นตัวเอง พอเห็นตัวก็หายโกรธแล้ว เพราะรู้ความไม่
เหมาะสม พูดภาษาชาวบ้านว่ารู้ความทุเรศของตัวเอง ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน ในส่วนของเมตตา สติ 
ขันติ ถ้าฝึกให้ถึงระดับหนึ่งความโกรธจะหายไปเลย”๕๘ 
 พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โต), ดร. กล่าวว่า “ต้องก าจัดอวิชชา คือ ใช้วิชชาที่เป็นข้าศึกกัน 
พิจารณาไปตามล าดับต้องใช้ปัญญา ถ้าชนะความโกรธได้เด็ดขาดต้องเอาชนะอวิชชา ถ้าได้อนาคามี  
จึงจะหมดโกรธได้ ดังนั้นพระอนาคามี คือ พระที่ก าจัดความโกรธได้แล้วต้องก าจัดความโกรธในขั้นอนาคามี 
ใช้หลักการปฏิบัติเพ่ือละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ คือ สังโยชน์ ๕ เบื้องต่ า ประกอบด้วย สักกายทิฏฐิ  
วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ และปฏิฆะ หรือพยาบาท ใช้สติเป็นเหตุให้ก าจัดอุปาทานได้ ใช้สติปัฏฐาน ๔ 
ในภาคปฏิบัติ เพ่ือก าจัดอุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่น ในการปฏิบัติธรรมต้องประกอบด้วยโยนิโสมนสิการ 
โดยละเอียดและแยบคาย ก็จะพบแนวทางปฏิบัติอันถูกต้องดีงามในการใช้สมถกรรมฐานร่วมกับ              
การใช้วิปัสสนากรรมฐาน ไม่ต้องรีบร้อน ต้องลองปฏิบัติจริง ท าบ่อย ๆ ความโกรธจะค่อย ๆ ลดลง 
จะไม่โกรธได้”๕๙ 
 พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี), ดร. “การอบรมกรรมฐาน เป็นแนวทางที่ดีที่สุด เพราะในช่วง
การอบรมนั้นมีกระบวนการก าจัดความโกรธ เช่น การสวดมนต์และแผ่เมตตา การพัฒนาจิตใจ                  
ให้เข้มแข็ง พิจารณาตนเอง”๖๐ 
 รศ.ฟื้น ดอกบัว “ต้องเอาราก คือ อกุศลมูลออก ด้วยโลกุตตรปัญญาจึงจะสามารถตัดราก
ถอนโคน บัณฑิตในทางธรรมด าเนินชีวิตด้วยปัญญา ตัดสินด้วยคุณธรรมการปฏิบัติดีของบุคคลได้
ประโยชน์กับตนเอง”๖๑ 
 พ.ญ.ดร. อมรา มลิลา “เริ่มให้ใจคลายความร้อนด้วยแผ่เมตตา เราและเขาล้วนเป็นเพ่ือนร่วมทุกข์ 
เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกัน จะมาเบียดเบียนกันให้ทุกข์เพ่ิมข้ึนอีกท าไม แล้วก็เริ่มตั้งสติให้ใจมาอยู่กับลม
หายใจ เพราะใจจะท าหน้าที่ได้ทีละอย่าง ถ้าสติเข้มแข็ง ใจมาอยู่กับลมหายใจได้แน่วแน่ ความโกรธ             
ก็จะดับไปดับชั่วขณะ จะให้ดับได้สนิทต้องพิจารณาต่อจนเห็นว่าโทสะเป็นแต่เพียงเงาของใจที่ไปยึด

                                                 

 ๕๘สัมภาษณ์ พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล, วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๙สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โต), ดร., วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๐สัมภาษณ์ พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี), ดร., วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.  
 ๖๑สัมภาษณ์ รศ.ฟื้น ดอกบัว, วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๒๔ 

มั่นส าคัญผิดเพราะอวิชชา ลดละตัวตน รู้จัก ฟัง ความเห็นของผู้อ่ืน ใจกว้างที่จะพิจารณาจริตคนที่
แตกต่างกัน”๖๒  
 ผศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง “๑) ใช้สติเป็นตัวควบคุม ๒) พิจารณาตามองค์มรรค ๘ ได้แก่  
สัมมาทิฎฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ด าริชอบ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ กระท าชอบ ปฏิบัติชอบ 
สัมมาวายามะ เพียรชอบ ท าความเพียรทั้งทางโลกและทางธรรม สัมมาสติ ระลึกชอบ มีความระลึกชอบ               
รู้ถูกรู้ผิดทางธรรมโดยมุ่งตัดกิเลสทั้งปวงให้มีสติระลึกในอนุสสติ ๑๐ ประการ สัมมาสมาธิ ตั้งมั่นชอบ 
จิตอยู่ในสมาธิที่ถูกต้องได้เสมอ การตั้งจิตใจให้แน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่าน สามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยการบริหารจิต 
ท าสมาธิ” 
 ผศ.ดร. ประยูร สุยะใจ “ด้านจิตวิทยาพฤติกรรมจะเกิดจากระบบของจิต ด้านจิตวิทยาจะมองใน
แง่ของคุณค่าของบุคคลสามารถพัฒนาได้ สภาวะจิตของตัวเองต้องพัฒนาจึงจะไปดูแลผู้อ่ืนได้” 
 “ด้านพุทธศาสนา มนุษย์ทุกคนมีกิเลสมากต้อยแตกต่างกันตามการยึดติด ปรุงแต่งและจริต
ของคนคนนั้น ความมีสติรู้เท่าทันความโกรธ ไม่ปรุงแต่ง การตื่นรู้กับสถานการณ์โดยดูตามสภาพความ
เป็นจริงด้วยการปฏิบัติตามหลักสมถะและวิปัสสนาอยู่กับปัจจุบัน และต้องมีสติคอยเตือนเสมอเพราะ
ธรรมดาแล้วจิตใจจะลงต่ าตลอดเวลา  ต้องมีเมตตาและสติ โดยพิจารณาตามกฎไตรลักษณ์                
สิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรเป็นตัวตน เราไปปรุงแต่งเอง เมื่อพิจารณาแล้วจะท าให้สามารถควบคุมความ
โกรธได้ หรือใช้หลักอริยสัจ ๔ ไม่ปรุงแต่ง และปล่อยวาง สรุปว่า ใช้หลักพัฒนาสุขภาพจิตของตนก่อน 
ตนเองต้องมีความพร้อมก่อนได้แก่ประโยชน์ตน ต่อมาจึงจะสามารถดูแลผู้อื่นต่อไปได้ คือ ประโยชน์ท่าน” 
 ผศ.ดร. ประทีป จินงี่ “พยายามหาแนวทางที่ท าให้ความโกรธไม่เกิดขึ้น โดยพยายามฝึกมอง
สิ่งต่าง ๆ ว่าไม่แน่นอน อะไรก็เกิดขึ้นได้ ควรบูรณาการวิธีต่าง ๆ มาใช้ให้ครอบคลุม ทั้งการบริหารจัดการ 
ทีก่าย วาจา และใจ ซึ่งอาจผสมผสานทั้งวิธีบริหารจัดการทางตะวันตกท่ีเป็นทางโลกเน้นวิธีการจัดการ
ทางกาย หรือทางจิตใจ ด้วยการลดความโกรธ ส่วนตามแนวพุทธธรรมอาจจะเป็นการจัดการไม่ให้
ความโกรธเข้าสู่กระบวนการภายหลังจากผัสสะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากและละเอียดอ่อน แต่ก็สามารถบูรณาการให้
เห็นแนวทางการจัดการความเครียด หรือความโกรธได้ดี โดยภาพรวมก็คือบูรณาการการจัดการ              
ทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลด้วยแนวคิดจากทางตะวันตก แนวคิดทั่ว ๆ ไป และแนวคิดจาก              
พุทธธรรม โดยอาจจะจัดการจากง่ายไปหายาก จากภายนอกที่เห็นชัด เข้าสู่ภายในจิตใจที่เป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อน พฤติกรรมการเลียนแบบก็ส าคัญ ถ้าตัวแบบดี เช่น บิดา มารดา เป็นผู้มีศีลธรรมลูกมี
แนวโน้มว่าจะมีพฤติกรรมเหมือนพ่อแม่ คือ เป็นคนมีศีลธรรม”๖๓ 

                                                 

 ๖๒สัมภาษณ์ พ.ญ.ดร. อมรา มลิลา, วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๓สัมภาษณ์ ผศ.ดร. ประทีป จินงี่, วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๒๕ 

 ข้อมูลการเสวนากลุ่ม เห็นว่า “การบริหารจัดการความโกรธ ท าได้โดย มีสติสัมปชัญญะและปัญญา 
อดทน ให้อภัย มีเมตตา ลดความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวาง ท าใจให้สงบไม่เสริมเติมแต่งให้มีความโกรธ                   
ไม่ฟุ้งซ่าน อยู่กับปัจจุบัน เจริญวิปัสสนากรรมฐาน อดทน อดกลั้น ใช้สติปัญญาแก้ปัญหา ฝึกสมาธิ            
(อานาปานสติ) พิจารณาถึงการตั้งอยู่ดับไปของอารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ฝึกสมาธิให้รู้เท่าทันไม่โกรธ  
พิจารณาหาเหตุผลที่โกรธและ ไตร่ตรองถึงความไม่ดีของความโกรธ สามารถปฏิบัติได้ด้วยกระบวนการเจริญ
สมาธิ และเจริญวิปัสสนากรรมฐาน”๖๔ 
 สรุปการก าจัดความโกรธขั้นเด็ดขาดที่เรียกว่า สมุจเฉทปหาน ได้ด้วยวิปัสสนาปัญญาใน
อนาคามิมรรค จะเกิดมีได้จากผลการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ตามหลักการของ ศีล สมาธิ ปัญญา 
เป็นการจัดวางรูปแบบขึ้นโดยมุ่งให้ผลเกิดขึ้นตามหลักปฏิบัติแห่งอริยมรรค คือ เป็นการฝึกฝนอบรมให้
องค์ทั้ง ๘ แห่งมรรค ให้เกิดขึ้นและเจริญงอกงามใช้ประโยชน์ได้บริบูรณ์ยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาดับทุกข์ได้ดี
ยิ่งขึ้นตามล าดับจนถึงที่สุดประกอบด้วยอธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา๖๕ ผู้ที่จะก าจัดก
ความโกรธได้เด็ดขาดตามกระบวนการทางพุทธธรรมคือผู้เจริญมรรค หรือปฏิบัติอริยมรรคจนถึง                  
ขั้นอนาคามิมรรค จึงจะบรรลุอนาคามิผล ก าจัดหรือละสังโยชน์เบื้องต่ า ๕ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 
สีลัพพตปรมาส กามราคะ ปฏิฆะ ได้หมดสิ้น จึงละความโกรธหรือกิเลสสายโทสะได้สิ้นเชิง กล่าวสั้น ๆ 
ก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมถึงข้ันเป็นพระอนาคามี จึงก าจัดหรือละความโกรธได้สิ้นเชิง 
   

๔.๒ ผลของการบริหารจัดการความโกรธบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม 
 ความโกรธเป็นที่มาของปัญหาและความทุกข์ใน ๓ ประเด็น คือ ปัญหาด้านสังคม ปัญหาด้าน
คุณธรรม ปัญหาด้านการด าเนินชีวิต 
 ปัญหาสังคมที่เกิดจากความโกรธด้านพฤติกรรมทางกาย วาจา แก้ปัญหาตามหลักการของศีล
บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม ขั้นควบคุม คือ การควบคุมความโกรธขั้นหยาบด้วยสติ ขันติ เมตตา 
ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการเป็นขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ 
เป็นการควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกทางกาย วาจา ให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล
ช่วยเหลือกัน เพ่ือความสัมพันธ์กันอย่างสมดุลของ มนุษย์ สังคม และธรรมชาติท าให้สังคมเข้มแข็ง
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ศีล คือ การควบคุมความโกรธไม่ให้แสดงอาการออกมา จึงเป็นมาตรฐานด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม 
 ปัญหาทางคุณธรรมสังคมเกิดจากความโกรธที่คุกรุ่นอยู่ในจิตใจ แก้ปัญหาตามหลักการของ
สมาธิบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม ขั้นบรรเทา คือ การบรรเทาความโกรธขั้นกลางด้วยสติ ขันติ 

                                                 

 ๖๔ข้อมูลจากการเสวนากลุ่ม, วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.   
 ๖๕วิ.มหา. ๑/๔๕/๓๓, องฺ.ทุก. ๒๐/๘๕/๓๑๑. 



๑๒๖ 

เมตตาประกอบด้วยโยนิโสมนสิการเป็นขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ 
เป็นการพัฒนาจิตหรือการเจริญสมาธิเพ่ือบรรเทาความโกรธเพ่ือจิตที่มีคุณภาพเป็นขั้นตอนที่ฝึกปรือ
ให้เกิดมีสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ สมาธิ คือ การฝึกจิตให้เป็นสมาธิ มีความหนักแน่น
มั่นคง ทนต่อความเสียดทานของความโกรธได้ดี ไม่ตกเป็นทาสของความโกรธเป็นการบรรเทาความ
โกรธให้น้อยลง สมาธิ คือ การบรรเทาความโกรธจึงเป็นมาตรฐานขทางคุณธรรม 
 ปัญหาด้านการด าเนินชีวิตที่เกิดจากความโกรธท าให้เกิดปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต  
ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตทั้งในด้านส่วนตัวและสังคมท าให้ขาดความสมดุลย์ในการด าเนินชีวิต 
แก้ปัญหาขั้นปัญญา คือ ในการก าจัดความโกรธขั้นละเอียดด้วยสติ ขันติ เมตตา ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการ
ตามหลักการของปัญญาหรือการพัฒนาปัญญาเป็นขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมี สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ
เป็นการพัฒนาปัญญาเพ่ือก าจัดความโกรธ ปัญญา คือ การก าจัดความโกรธจึงเป็นมาตรฐานการด าเนินชีวิตอยู่
ด้วยปัญญาเป็นอิสระสงบจากกิเลส  
 ผลจากการบริหารจัดการความโกรธบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม พบว่า ความโกรธสามารถ
บริหารจัดการได้เป็น ๓ ขั้น คือ ขั้นควบคุม ได้แก่ การควบคุมความโกรธที่แสดงออกทางพฤติกรรม
ด้วยหลักการของศีล ขั้นบรรเทา ได้แก่ การบรรเทาความโกรธที่คุกรุ่นอยู่ในจิตใจด้วยหลักการของ
สมาธิและขั้นก าจัดความโกรธที่ยังหลงเหลืออยู่ในจิตใจด้วยหลักการทางปัญญา คือ  ความรู้แจ้ง              
หลักพุทธธรรมที่เหมาะสม ได้แก่ สติ ขันติ เมตตา ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการบริหารจัดการความโกรธ ๓ ด้าน ดังนี้ 
 ๑. ขั้นควบคุม คือ การควบคุมความโกรธด้วยสติ ขันติ เมตตา ตามกระบวนการของศีล คือ
การควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจา เป็นเมาตรฐานของอารยชนด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
 ๒. ขั้นบรรเทา คือ การบรรเทาความโกรธด้วยสติ ขันติ เมตตา ตามกระบวนการของสมาธิ 
หรือการเจริญสมาธิเพ่ือการพัฒนาจิต เป็นมาตรฐานของอารยชนทางด้านคุณธรรม 
 ๓. ขั้นก าจัด คือ การก าจัดความโกรธด้วยสติ ขันติ เมตตา ตามกระบวนการของปัญญาหรือ
การเจริญปัญญาเพ่ือการพัฒนาปัญญาเป็นมาตรฐานของอารยชน ด้านการด าเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญา 
เป็นอิสระ สงบจากกิเลส 
 ในการด าเนินชีวิตมีองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ มนุษย์ สังคม และธรรมชาติ การอยู่อย่างไม่
เกื้อกูลกันไม่ช่วยเหลือกัน แต่กลับท าลายกันและกันท าให้สังคมอ่อนแอล่มสลายการแก้ปัญหาสังคม 
ปัญหาคุณธรรมและปัญหาการด าเนินชีวิตด้วยการการน าหลักการพัฒนามนุษย์อย่างครอบคลุม               
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จะสร้างสมดุลให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขภายใต้กรอบของ
ความดีงามด้านพฤติกรรมทางสังคมและคุณธรรมทางจิตใจท าให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ ได้อย่าง                   
มีความสุข  



๑๒๗ 

 จากการบูรณาการการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรม เพ่ือสังเคระห์องค์ความรู้
ว่าด้วย “รูปแบบการบูรณาการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรม” ซึ่งผู้วิจัยจะได้น าเสนอใน                 
บทที่ ๕ ต่อไป 



 

 
 

บทท่ี ๕ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบวิจัย
เอกสาร โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บข้อมูลจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ วารสาร เว็บไซด์ วิทยานิพนธ์ 
บทความ บทวิจารณ์ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์มาแล้ว อันเป็นที่ยอมรับกัน
ในวงนักวิชาการและผู้ทรงความรู้โดยทั่วไป จากนั้นท าการเสวนากลุ่ม (Focus group) และท าการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In - depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพ่ือน าเสนอแนวทางและการสร้างองค์
ความรู้ว่าด้วย “รูปแบบการบูรณาการการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรม” ซึ่งมวีัตถุประสงค์ ใน
การวิจัย ๔ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารจัดการความโกรธ ๒) เพ่ือศึกษาหลัก
พุทธธรรมในการบริหารจัดการความโกรธ ๓) เพ่ือบูรณาการการบริหารจัดการความโกรธตามแนว            
พุทธธรรม ๔) เพ่ือน าเสนอแนวทางและองค์ความรู้เกี่ยวกับ “รูปแบบการบูรณาการการบริหารจัดการความ
โกรธตามแนวพุทธธรรม” 
 ส าหรับในบทนี้ ผู้วิจัยจะท าการสังเคราะห์ออกมาเป็น Model โดยการอภิปรายให้เห็น
แนวทางแก้ปัญหาความโกรธในแต่ละประเด็นอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง                    
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาสังคม ปัญหาทางคุณธรรมและปัญหาในการด าเนินชีวิตอย่าง
เหมาะสมน ามาซึ่งผลของความสุขและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป โดยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า แนวความคิดเรื่องการบริหารจัดการความโกรธทางการแพทย์และ
ทางจิตวิทยาก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับหลักพุทธธรรม คือ เห็นว่าความโกรธก่อให้เกิดปัญหาแก่ชีวิต
และสังคมตั้งแต่ขั้นเบา ๆ ไปจนถึงขั้นรุนแรง คือ ท าลายทรัพย์สินและชีวิตของมนุษย์และเห็นว่า 
ความโกรธสามารถควบคุมได้ด้วยเหตุผลและเห็นว่าการควบคุมความโกรธได้นั้นเป็นการระบายความ
โกรธออกมาอย่างเหมาะสมและวิธีที่จะคุมหรือระบายความโกรธออกมานั้น อาจท าได้หลายวิธีขึ้นอยู่
กับแต่ละบุคคลและแต่ละสถานการณ์ แต่สรุปว่าอารมณ์โกรธนั้นหากไม่มีเสียเลยก็ไม่ดีเพราะอารมณ์
โกรธเป็นแรงกระตุ้นให้คนเอาชนะสถานการณ์และปัญหาได้ ในภาพรวมจะเห็นได้ว่าความคิดดังกล่าว
นี้ยังไม่ชัดเจนและไม่เป็นระบบ และสุดท้ายยอมรับว่าความโกรธมีประโยชน์ เพราะเป็นแรงกระตุ้นใน
เชิงสร้างสรรค์ ความคิดดังกล่าวนี้จึงมีบางส่วนคล้ายกับหลักพุทธธรรม 
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 ส่วนที่คล้ายกับพุทธธรรม คือ เห็นว่าความโกรธก่อปัญหากับชีวิตและสังคม ความโกรธ
สามารถควบคุมได้ด้วยเหตุผลและอาจควบคุมได้หลายวิธี 
 ส่วนประเด็นที่ต่างจากพุทธธรรม ก็คือไม่ได้แสดงวิธีบริหารจัดการความโกรธอย่างชัดเจนและ
อย่างเป็นระบบเหมือนพุทธธรรมที่ส าคัญยังเห็นว่า ความโกรธมีประโยชน์ เพราะเป็นแรงกระตุ้น            
เชิงสร้างสรรค์ จึงไม่ควรก าจัดความโกรธให้หมดไปเสียทีเดียว 
 ส่วนพุทธธรรมแสดงว่า ความโกรธเป็นสิ่งไม่ดีโดยส่วนเดียว ที่เรียกว่าเป็นอกุศล ฉะนั้น ความโกรธนั้น
ยิ่งไม่มียิ่งดีและพุทธธรรมแสดงว่า ความโกรธมิใช่แรงกระตุ้นเชิงสร้างสรรค์แต่เป็นแรงกระตุ้น                
เชิงท าลาย เพราะฉะนั้น ความโกรธจึงเป็นสิ่งควรก าจัดให้สิ้นเชิง โดยมีวิธีการก าจัดเป็นขั้นตอน คือ  
เริ่มด้วยการควบคุมมิให้ความโกรธแสดงความรุนแรงออกมาทางพฤติกรรม ด้วยหลักการของศีล               
แล้วค่อยบรรเทาหรือท าให้ลดน้อยลงด้วยหลักการของสมาธิแล้วจึงก าจัดหรือท าให้หมดสิ้นไปด้วย
ขบวนการของปัญญา 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยโดยเรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 ๕.๑.๑ แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับความโกรธ  
 เมื่อศึกษาเรื่องความโกรธและศึกษาหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมมาบริหารจัดการความโกรธ   
ได้พบปัญหาจากความโกรธ ๓ ประเด็น คือ 
 ๑. เมื่อคนขาดสติ ขาดขันติ ขาดเมตตา ก่อให้เกิดความโกรธและความโกรธส่งผลเสียต่อ
ตนเองทั้งสุขภาพกายได้แก่โรคทางกายเช่นโรคหัวใจ ความดันเป็นต้น และสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด                 
ความกังวลภาวะซึมเศร้าที่น าไปสู่ปัญหาการฆ่าตัวตาย ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความรุนแรงซึ่งส่งผล
เสียต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมเป็นปัญหาสังคมที่มีความส าคัญต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน 
 ๒. เมื่อคนขาดสติ ขาดขันติ ขาดเมตตา ก่อให้เกิดความโกรธอันเป็นปัญหาทางจิตใจหรือ
ปัญหาทางคุณธรรม เพราะผู้ที่โกรธจะสามารถก่อความรุนแรงที่ไม่อาจคาดเดาได้ ความโกรธท าให้สามารถท า
ร้ายผู้มีคุณ หรือก่ออาชญากรรมร้ายแรง เพราะความโกรธครอบง า ขาดสติยั้งคิด ซึ่งเป็นปัญหาด้าน
คุณธรรม ปัญหาความขัดแย้งเชิงความคิด และผลประโยชน์ ท าให้เกิดปัญหาสงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 
มาจากสาเหตุส าคัญ คือ ความโกรธ การขาดสติคิดพิจารณา ขาดความอดทน ขาดความเมตตา 
 ๓. เมื่อคนขาดสติ ขาดขันติ ขาดเมตตา ก่อให้เกิดปัญหาการด าเนินชีวิต เพราะความโกรธท าให้ไม่
สามารถควบคุมพฤติกรรมที่เกิดจากความโกรธทางกาย วาจา ก่อให้เกิดปัญหาต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืนและ
ปัญหาทั้งต่อตนเองและผู้ อ่ืน ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต สาเหตุส าคัญ ก็คือการขาดสติ                      
คิดพิจารณา ขาดความอดทน ขาดความเมตตาต่อกัน เป็นปัญหาในการด าเนินชีวิต 
 จากการวิจัยพบว่า แนวทางการบริหารจัดการความโกรธตามแนวคิดและตามทฤษฎีทาง
ตะวันตกไม่สามารถบริหารจัดการความโกรธได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แนวทางเดียวที่แก้ได้ คือ                
การปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่รากของปัญหา คือ การก าจัดกิเลสที่เป็นสาเหตุ
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หลักของอกุศลธรรม ตามหลักการทางพระพุทธศาสนานั้น การจัดการหรือการแก้กิเลสนั้น                    
ต้องด าเนินการใน ๓ ขั้น หรือ ๓ ระดับ คือ กิเลสอย่างหยาบ แก้หรือจัดการได้ด้วยหลักการของศีล 
คือ ควบคุมมิให้แสดงออกมาภายนอก คือ ทางกาย วาจา กิเลสอย่างกลาง แก้หรือจัดการได้ด้วยสมาธิ 
คือ การฝึกจิตให้มั่นคงแข็งแกร่งไม่ตกเป็นทาสของความโกรธ หรือไม่รับใช้ความโกรธ ความโกรธก็จะ
เบาลงท าให้โกรธยาก โกรธน้อย จนถึงไม่โกรธ และกิเลสอย่างละเอียดแก้หรือจัดการด้วยปัญญา คือ 
พัฒนาจิตจนเกิดญาณหรือปัญญาหยั่งรู้ตามเป็นจริง ซึ่งจะท าให้เห็นว่าไม่มีอะไรน่าโกรธ ความโกรธ             
ก็จะหมดสิ้นไปเอง แนวทางการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรมจึงเป็นการแก้ปัญหาที่
ต้นเหตุและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสิ้นเชิงไม่กลับมาโกรธอีก 
 ๕.๑.๒ หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการความโกรธ 
 พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่มีคัมภีร์ค าสอนมากที่สุดในโลกทุกค าสอนเป็นจริงสามารถ
พิสูจน์ได้แม้เวลาจะผ่านไปกว่า ๒,๐๐๐ ปี ยังไม่มีหลักวิชาการใดคัดค้านค าสอนของพระพุทธเจ้า              
ค าสอนทั้งหมดมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและไม่ขัดแย้งกัน ผู้ปฏิบัติตามหลักค าสอน ได้แก่ ศีล คือ             
ข้อปฏิบัติเพ่ือควบคุมทางกายเป็นเหตุให้การควบคุมทางสมาธิเจริญไปด้วยส่งผลต่อการปฏิบัติให้           
เกิดปัญญาในด้านการบริหารจัดการความโกรธก็เช่นกัน การควบคุมความโกรธนั้นควบคุมความ
ประพฤติทางกาย ได้แก่ ศีล การบรรเทาความโกรธ ได้แก่ การเจริญสมาธิ ในการก าจัดความโกรธไม่ให้
กลับมาเกิดได้อีกต้องก าจัดด้วยปัญญาในอริยมรรคเท่านั้น หลักพุทธธรรมที่ เหมาะสมและสามารถ
น ามาบูรณาการเพ่ือบริหารจัดการความโกรธทั้ง ๓ ด้านทีไ่ดจ้ากผลการวิจัยพบว่า  
 ๑. สติ เป็นหลักปฏิบัติที่มนุษย์ทุกคนต้องฝึกให้มีขึ้นในตน ตามกระบวนการปฏิบัติอบรมสติ                   
ยังเป็นผลให้ไม่ฟุ้งซ่าน มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป คลายความยึดมั่น ถือมั่น มีการพิจารณา
ไตร่ตรองโดยแยบคาย และมีปัญญา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณธรรมและคุณภาพของผู้ปฏิบัติตามการสั่งสม
คุณธรรม ผู้มีสติจะเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและเป็นเกณฑ์มาตรฐานให้
ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน ดังนั้น เมื่อการด าเนินชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาท ผู้มีสติย่อมเป็น
สมาชิกที่ดขีองสังคม เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน  
 ๒. ขันติ คือ ความอดทน สภาพชีวิตมนุษย์ตามธรรมดาต้องอยู่ในสังคม ย่อมต้องมีการกระทบ 
กระทั่งกันเป็นธรรมดา ผู้ที่มีความอดทนหนักแน่นต่อสิ่งที่เข้ามากระทบจะท าให้จิตใจเป็นสุข ความอดทน 
ในที่นี้มี ๔ ระดับ คือ  
  ๑) อดทนต่อความล าบากตรากตร า 
  ๒) อดทนต่อทุกขเวทนา  
  ๓) อดทนต่อความเจ็บใจ 
  ๔) อดทนต่อสิ่งที่เย้ายวนใจหรือกิเลสซึ่งทนได้ยาก  
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 ๓. เมตตา พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเมตตาการุณย์ พระพุทธเจ้า มีพระคุณข้อใหญ่
ประการหนึ่ง คือ พระมหากรุณา ชาวพุทธทุกคนได้รับการสั่งสอนให้มีเมตตากรุณาให้ช่วยเหลือเกื้อกูล
ผู้อ่ืนด้วย กาย วาจา และมีน้ าใจปรารถนาดี แม้แต่เมื่อไม่ได้ท าอะไรอ่ืนก็ให้แผ่เมตตาแก่เพ่ือนมนุษย์
ตลอดจนสัตว์ทั้งปวงขอให้อยู่เป็นสุขปราศจากเวรภัยกันโดยทั่วหน้าผู้มีเมตตาย่อมเป็นที่รักของเทวดา
และมนุษย ์มีองค์ประกอบดังนี้ คือ 
  ๑) เมตตากายกรรม ๓ 
  ๒) เมตตาวจีกรรม ๔ 
  ๓) เมตตามโนกรรม ๓ 
 ๕.๑.๓ บูรณาการการบริหารจัดการความโกรธด้วยหลักพุทธธรรม 
 บูรณาการการบริหารจัดการความโกรธด้วยหลักพุทธธรรมใน ๓ ด้าน ดังนี ้
 ๑. ด้านการควบคุมความโกรธ ด้วยหลักสติ ขันติ เมตตา ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการตาม
กระบวนการพัฒนาขั้นศีลอันเป็นหลักการควบคุมพฤติกรรม 
 ๒. ด้านการบรรเทาความโกรธ ด้วยหลักสติ ขันติ เมตตา ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการตาม
กระบวนการพัฒนาขั้นสมาธิ อันเป็นการบรรเทาหรือท าให้ความโกรธเบาลงหรือลดน้อยลง 
 ๓. ด้านการก าจัดความโกรธ ด้วยหลักสติ ขันติ เมตตา ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการตาม
กระบวนการพัฒนาขั้นปัญญา อันเป็นการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาหยั่งรู้ตามจริงแล้วความโกรธก็จะ
หมดสิ้นไปเอง 
 กระบวนการปฏิบัติด้วยการควบคุมประพฤติด้วยศีลเป็นปัจจัยส่งเสริมการปฏิบัติอบรมสมาธิ               
การปฏิบัติอบรมสมาธิเป็นปัจจัยส่งเสริมต่อการปฏิบัติอบรมปัญญา ตามแนวทางมรรคมีองค์ ๘ คือ 
ศีล สมาธิ ปัญญา ในขั้นการควบคุมความโกรธที่เป็นกิเลสอย่างหยาบเรียกว่า วีติกกมกิเลสแก้ได้ด้วย
การปฏิบัติขั้นศีลเรียกว่า ตทังคปหาน ขั้นการบรรเทาความโกรธที่เป็นกิเลสอย่างกลางเรียกว่า ปริยุฏฐานกิเลส  
แก้ได้ด้วยการปฏิบัติขั้นสมาธิเรียกว่า วิขัมภนปหาน ขั้นการก าจัดอนุสัยกิเลส ได้แก่ กิเลสขั้นละเอียด
ต้องก าจัดด้วยปัญญาในอนาคามิมรรคเรียกว่า สมจุเฉทปหาน เป็นการก าจัดความโกรธขั้นเด็ดขาดท า
ให้สงบจากกิเลส ผู้ก าจัดกิเลสประเภทนี้ ได้แก่ พระอริยเจ้าประเภทพระอนาคาม ี
 รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความโกรธ คือ การน า
หลักพุทธธรรม ได้แก่ สติ ขันติ เมตตา ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการ บูรณาการกับหลักการปฏิบัติอบรมขั้น
ศีลเพ่ือควบคุมความโกรธ หลักการปฏิบัติอบรมสมาธิเพ่ือบรรเทาความโกรธ หลักการปฏิบัติอบรม
ปัญญาเพ่ือก าจัดความโกรธ ผลที่ได้ คือ ศีล ควบคุมพฤติกรรมทางกาย (Behavior Control) สมาธิ 
คือ บรรเทาจิตใจให้มีความสุข (Mental Control) ปัญญา (Wisdom) คือ ก าจัดความโกรธ เป็นอิสระ
สงบจากกิเลส  



๑๓๒ 

 จากการบูรณาการการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรม ตามกรอบแนวคิด              
การวิจัยพบว่า สามารถน ามาปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในการอยู่ในสังคม อย่างมีคุณธรรมและมีความ
สงบเป็นกระบวนการปฏิบัติอบรมทั้งทางกายและทางจิตเป็นส าคัญเพ่ือปรับพฤติกรรมทางกาย               
ทางวาจา เพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยการพิจารณาทั้งด้าน
จิตวิทยาและพุทธธรรม ได้แก่ การปฏิบัติอบรมสติ ขันติ และเมตตา ในการบริหารจัดการความโกรธ
ซ่ึงสรุปไดดั้งต่อไปนี้ 
 ๑) ศีล คือ การควบคุมความโกรธ (Control of Kodha) ด้านพฤติกรรมทางกาย วาจา ด้วยการปฏิบัติ
อบรมสติ ขันติ เมตตา ในระดับศีล ตามหลักจิตวิทยาความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ คือ ความต้องการ
ด้านความปลอดภัย การมีศีลท าให้อยู่ด้วยกันโดยไม่ท าร้ายกัน ความต้องการความรักการมีศีลท าให้ไม่
แย่งของรักของผู้อ่ืน ความต้องการต่าง ๆ ต้องอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ คือ ระดับศีล ไม่ไปละเมิดผู้อ่ืน 
ศีลเป็นหลักการควบคุมพฤติกรรม เป็นมาตรฐานของอารยชนด้านความสัมพันธ์ทางสังคม  
 ๒) สมาธิ คือ การบรรเทาความโกรธ (Reduction of Kodha) เป็นการบรรเทาความโกรธที่ 
คุกรุ่นอยู่ในจิตใจด้วยการปฏิบัติอบรมสติ ขันติ เมตตา ในระดับสมาธิ ตามหลักจิตวิทยาเป็นขั้นความ
ต้องการที่สูงขึ้น ได้แก่ การเป็นที่ยอมรับ การพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการบรรเทา 
ขั้นสมาธินั้นเป็นการบรรเทาไม่ให้กิเลสเกิดชั่วขณะ ผู้ที่ท าได้ในระดับบรรเทาความโกรธนั้นต้องเป็นผู้ที่
มีความประพฤติทางกายดีเรียกว่า เป็นผู้มีศีลธรรมจึงจะสามารถฝึกหัดพัฒนาจิตใจได้ดังนั้นจึงได้รับ
การยอมรับว่าเป็นผู้มีจริยธรรม เป็นการพัฒนาจิตใจเพ่ือบรรเทากิเลส เป็นมาตรฐานของอารยชน             
ทางคุณธรรม  
 ๓) ปัญญา คือ ก าจัดความโกรธ (Eradication of Kodha) เป็นการก าจัดความโกรธที่ยัง
หลงเหลืออยู่ในจิตใจด้วยปัญญา ด้วยการพัฒนาปัญญาหรือการปฏิบัติอบรมสติ ขันติ เมตตา                
ด้วยปัญญา ปัญญาเป็นกุศลธรรมตรงข้ามกับอวิชชา คือ ความไม่รู้ เมื่อมีปัญญาจึงจะสามารถเข้าใจ
ตนเองได้อย่างแท้จริงตามหลักพุทธศาสนาต้องเป็นปัญญาในอริยมรรคเท่านั้น ในระดับวิปัสสนา
ปัญญาในการก าจัดความโกรธต้องอาศัยปัจจัยจากศีลและสมาธิ จึงจะสามารถเจริญปัญญาเพ่ือก าจัด 
อวิชชา คือ ความไม่รู้ ที่เป็นรากฐานของโทสะได้ การก าจัดอวิชชาท าให้มนุษย์เป็นอิสระจากความไม่รู้ 
ดังนั้น ปัญญาจึงเป็นมาตรฐานของอารยชนในการด ารงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นอิสระสงบจากกิเลส 
 การพัฒนาจิตมีความส าคัญต่อการพัฒนาทางกายเป็นที่ยอมรับทั้งในด้านจิตวิทยาและ               
ในพุทธศาสนา การบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรมนั้น เป็นกระบวนการปฏิบัติอบรมทางกายและทาง
จิตเป็นส าคัญ เมื่อจิตได้รับการพัฒนาท าให้คุณภาพของจิตดีขึ้นเป็นล าดับ การปฏิบัติอบรมสติตามแนว
สติปัฏฐาน ๔ เป็นหนทางควบคุม บรรเทา และก าจัดความโกรธให้หมดไปจากจิตได้เป็นวิธีก าจัดความ
โกรธได้อย่างเด็ดขาด ผู้ที่สามารถปฏิบัติได้ตามหลักค าสอนจะเป็นผู้สงบจากโทสะกิเลสเป็นวิธี
แก้ปัญหาที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาเท่านั้น  



๑๓๓ 

แผนภูมิ : Relinguishment of Kodha According to Buddhadhamma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๕.๑ แสดงการบริหารจัดการความโกรธ ๓ ระดับ 
 

 อธิบายแผนภูมขิองการบูรณาการการบริหารจัดการความโกรธตามหลักพุทธธรรม 
 B = Buddhadhamma หมายถึง หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดความโกรธ ได้แก่ สติ 
ขันติ เมตตา ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการ 
 R = Relinguishment หมายถึง 
 ศีล คือ การควบคุมความโกรธ ( Control of Kodha) ด้วยหลักสติ ขันติ เมตตา ตามกระบวนการพัฒนา 
ขั้นศีลเป็นหลักการควบคุมพฤติกรรม  
 สมาธิ คือ การบรรเทาความโกรธ (Reduction of Kodha) ด้วยหลักสติ ขันติ เมตตา ตามกระบวนการพัฒนา
ขั้นสมาธิเป็นการพัฒนาจิตใจ 
 ปัญญา คือ การก าจัดความโกรธ  (Eradication of Kodha) ด้วยหลักสติ ขันติ เมตตา                 
ตามกระบวนการพัฒนาขั้นปัญญา  
 K = Kodha หมายถึง = ความโกรธ คือ กิเลส ขั้นหยาบ (วีติกกมกิเลส) ขั้นกลาง (ปริยุฏฐานกิเลส)  
ขั้นละเอียด (อนุสัยกิเลส) 

ควบคุม 
(Control) 

บรรเทา 
(Reduction) 

สมาธิ ก าจัด
กิเลสขั้นกลาง 

ศีล ก าจัดกิเลส
ขั้นหยาบ 

สงบ 

(Peace) 
 

ความโกรธ 
(Kodha) 

 

การบริหารจัดการ 
(Relinguishment)  

หลักพุทธธรรม 
(Buddhadhamma) 

สติ ขันติ เมตตา 

ก าจัด 
(Eradication) 

ปัญญา ก าจัด
กิเลสขั้นละเอียด 



๑๓๔ 

 การบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรมด้วยหลักพุทธธรรม ได้แก่ สติ ขันติ เมตตา 
ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการเป็นหลักธรรมส าคัญและพัฒนาตนเองโดยยึดตามหลักไตรสิกขาเพ่ือน าสู่
กระบวนการปฏิบัติหลักการของศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหนทางควบคุม บรรเทา และก าจัดความโกรธ
ให้หมดไปจากจิตไดเ้ป็นวิธีก าจัดความโกรธได้อย่างเด็ดขาดได้ผลเป็นความสงบ สังเคราะห์ได้ดังนี้ 
 รูปแบบการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรมชื่อ คบก หรือ CRE Model  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๕.๒ แสดง CRE MODEL 
 

 C = Control of Kodha = ขั้นควบคุม (ค) พฤติกรรมทางกาย วาจา ตามหลักการ
ของศีลด้วยหลักพุทธธรรม ได้แก่ สติ ขันติ เมตตา ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการ 
 R = Reduction of Kodha = ขั้นบรรเทา (บ) พัฒนาจิตใจตามหลักการของสมาธิด้วย
หลักพุทธธรรม ได้แก่ สติ ขันติ เมตตา ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการ 
 E = Eradication of Kodha = ขั้นก าจัด (ก) พัฒนาปัญญาตามหลักการของปัญญาด้วย
หลักพุทธธรรม ได้แก่ สติ ขันติ เมตตา ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการ 
 จากการบูรณาการการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรมตามกรอบแนวคิดการวิจัย 
พบว่า สามารถน ามาปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในการอยู่ในสังคมอย่างมีคุณธรรมและมีความสุข 
  ค บ ก หรือ C R E อยู่ในวงกลมเล็กเรียงติดกัน หมายถึง หลักการของศีล สมาธิ ปัญญาเป็น
ปัจจัยสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยเริ่มจากฐาน คือ ศีลเป็นการควบคุมกาย วาจา เป็นปัจจัยให้แก่สมาธิ 
ทั้งศีลและสมาธิเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญา บูรณาการด้วยสติ ขันติ เมตตา ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักธรรม จึงแอบอยู่ในวงกลมใหญ่ด้านหลัง ผลการศึกษาพบว่า ความโกรธนั้น
สามารถบริหารจัดการได้เป็น ๓ ขั้น คือ ขั้นควบคุม ได้แก่ การควบคุมความโกรธที่แสดงออกทาง
พฤติกรรมด้วยหลักการของศีล ขั้นบรรเทา ได้แก่ การบรรเทาความโกรธที่คุกรุ่นอยู่ในจิตด้วยหลักการ
ของสมาธิและขั้นก าจัดความโกรธที่ยังหลงเหลืออยู่ในจิตด้วยหลักการของปัญญา คือ  ความรู้แจ้ง  

Kodha  

E 

R 

C 

โยนิ 
โส 
มน
สิ 
การ 



๑๓๕ 

หลักพุทธธรรมที่เหมาะสม ได้แก่ สติ ขันติ เมตตา ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการ การบูรณาการหลัก               
พุทธธรรมเพ่ือบริหารจัดการความโกรธ ๓ ด้าน ดังนี้ 
 ๑. ขั้นควบคุม คือ การควบคุมความโกรธด้วยสติ ขันติ เมตตา ตามกระบวนการของศีล คือ 
การควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจา ได้ผลเป็นมาตรฐานของอารยชนด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
 ๒. ขั้นบรรเทา คือ การบรรเทาความโกรธด้วยสติ ขันติ เมตตา ตามกระบวนการของสมาธิ 
หรือการเจริญสมาธิเพื่อการพัฒนาจิต ได้ผลเป็นมาตรฐานของอารยชนทางด้านคุณธรรม 

๓. ขั้นก าจัด คือ การก าจัดความโกรธด้วยสติ ขันติ เมตตา ตามกระบวนการของปัญญาหรือ
การเจริญปัญญาเพ่ือการพัฒนาปัญญา ได้ผลเป็นมาตรฐานของอารยชนด้านการด ารงชีวิตด้วยปัญญา
เป็นอิสระสงบจากกิเลส 
 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยคือ “รูปแบบการบูรณาการการบริหารจัดการความโกรธตามแนว
พุทธธรรม” เรียกว่า “รูปแบบ คบก” หรือ “CRE Model” ได้แก่ การปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม คือ 
สติ ขันติ เมตตา ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการตามหลัก การของศีล สมาธิ ปัญญาซึ่งมีลักษณะเป็น   
การควบคุม บรรเทา และก าจัดความโกรธ เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานอารยชนผู้เป็นอิสระสงบ
จากโทสะกิเลสอย่างน้อยก็ในระดับเป็นกัลยาณชนในสังคม 
 

๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบว่าปัจจัยหรือสาเหตุอันก่อให้เกิดความโกรธมี ๓ 
ประเด็น ได้แก่ การขาดสติ ขาดความอดทน ขาดเมตตา และความโกรธท าให้เกิดปัญหาด้านสังคม 
ปัญหาด้านคุณธรรมและปัญหาในการด าเนินชีวิต ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถแก้โดยน าการเจริญสติมา
บูรณาการแก้ปัญหาเรื่องขาดสติ ประเด็นการขาดความอดทนแก้ปัญหาด้วยการปฏิบัติอบรมขันติ 
ประเด็นการขาดเมตตาบูรณาการแก้ปัญหาเรื่องการขาดเมตตาด้วยการปฏิบัติอบรมเมตตา                       
เมื่อน าหลักพุทธธรรมมาบูรณาการกับการบริหารจัดการความโกรธแล้วท าให้ไดผ้ลดีดังนี้ 
 ๑. ด้านการควบคุมความโกรธด้วยสติ ขันติ เมตตา ตามกระบวนการพัฒนาขั้นศีลเป็น
หลักการควบคุมพฤติกรรม เป็นมาตรฐานของอารยชนด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
 ๒. ด้านการบรรเทาความโกรธด้วยสติ ขันติ เมตตา ตามกระบวนการพัฒนาขั้นสมาธิเป็นการ
พัฒนาจิตใจเป็นมาตรฐานของอารยชนทางด้านคุณธรรม 
 ๓. ด้านการก าจัดความโกรธด้วยสติ ขันติ เมตตา ตามกระบวนการพัฒนาขั้นปัญญาเป็นมาตรฐาน
ของอารยชนในการด ารงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นอิสระจากกิเลส 
 กระบวนการควบคุมความประพฤติด้วยศีลหรือศีลธรรมเป็นหลักการควบคุมพฤติกรรมของ           
ผู้ที่ยังเกี่ยวข้องทางโลก ยังอยู่กับครอบครัว ชุมชน สังคม ประกอบหน้าที่การงาน ศีลจึงเป็นคุณธรรม



๑๓๖ 

ระดับต้นเพ่ือเป็นกรอบให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน การควบคุม
ความโกรธไม่ให้ปรากฏออกมาทางพฤติกรรมทางกาย วาจา จนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ตนเองและผู้อ่ืน ก็คือควบคุมความโกรธที่เป็นกิเลสอย่างหยาบเรียกว่า วีติกกมกิเลส ด้วยการปฏิบัติขั้น
ศีลเรียกว่า ตทังคปหาน นอกจากนี้ศีลยังเป็นปัจจัยส่งเสริมการเจริญสมาธิ สมาธิเป็นคุณธรรม
ระดับกลาง เป็นหลักปฏิบัติเพ่ือการบรรเทาความโกรธระดับกลางเป็นการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณธรรม
ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เพ่ือเข้าใจถึงธรรมชาติของความจริงได้มากข้ึนเป็นขั้นการบรรเทาหรือคุมความโกรธที่
เป็นกิเลสอย่างกลางเรียกว่าปริยุฏฐานกิเลสด้วยการปฏิบัติขั้นสมาธิเรียกว่า วิขัมภนปหาน การเจริญ
สมาธิเป็นปัจจัยส่งเสริมการเจริญปัญญาซึ่งเป็นคุณธรรมขั้นสูง เป็นหลักการปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงความจริงแท้
ของธรรมชาติ โดยกระบวนการเจริญปัญญาก าจัดความโกรธขั้นอนุสัยกิเลส ได้แก่ กิเลสขั้นละเอียด
ด้วยปัญญาในอนาคามิมรรคเรียกว่าสมุจเฉทปหาน เป็นการก าจัดความโกรธอย่างสิ้นเชิงผู้ก าจัดกิเลส
ประเภทนี้ไดเ้รียกว่าพระอนาคาม ี
 สรุปรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความโกรธ คือ  
การน าหลักพุทธธรรม ได้แก่ สติ ขันติ เมตตา ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการบูรณาการกับหลักการปฏิบัติ             
ขั้นศีล เพ่ือควบคุมความโกรธด้านพฤติกรรม หลักการเจริญสมาธิเพ่ือบรรเทาความโกรธด้านจิตใจหรือ
ความคิด หลักการเจริญปัญญาเพ่ือก าจัดความโกรธท าให้ได้รูปแบบในการบริหารจัดการความโกรธ
ตามแนวพุทธธรรมเป็น “รูปแบบ คบก” (CRE Model) 
 ๕.๒.๑ การน ารูปแบบการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรม คบก หรือ                   
(CRE Model) ไปใชใ้นการด าเนินชีวิต 
 สภาพสังคมที่มีการแข่งขันเพ่ือสร้างความส าเร็จในด้านการศึกษาและการอาชีพ                     
โดยมีเป้าหมายของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเพ่ือมุ่งตอบสนองความพึงพอใจ              
ของปัจเจกบุคคลและกลุ่มคนเพียงบางส่วน แต่ขาดการค านึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมซึ่งกระทบ
มากมายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ คือ สภาวะจิตใจของคน ซึ่งเป็นเหตุก่อให้เกิดปัญหา                                 
ทั้งทางด้านชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม และยังเป็นตัวขัดขวางการพัฒนาที่ยั่งยืน การหันมามองสิ่งที่อยู่
ภายในตัวบุคคลนั่นคือเรื่องของจิตใจ ด้วยการน้อมน าหลักการทางพุทธศาสนา ได้แก่ สติ ขันติ เมตตา 
ประกอบด้วยการคิดพิจารณาแบบโยนิโสมนสิการเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีสติคิดพิจารณาเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เปลี่ยนไป ตามหลักของโลกธรรม คือ ธรรมที่มีประจ าโลก 
ครอบง าสัตวโลกและสัตวโลกก็เป็นไปตามมัน มี ๘ คือ มีลาภ ไม่มลีาภ มียศ ไม่มียศ นินทา สรรเสริญ 
สุข ทุกข์๑ อดทนต่อสิ่งที่มากระทบแม้ไม่ถูกใจ เมตตาต่อตนเองและผู้อ่ืนเสมอเป็นการระวังตัวเองไม่

                                                 

 ๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๓๕๒. 



๑๓๗ 

ปล่อยโกรธออกจากตัว ผู้ปฏิบัติได้รับผลโดยตรง คือ ความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองตั้งแต่              
เริ่มปฏิบัติส่งผลให้เกิดความสงบขึ้นในสังคม  
 ผู้วิจัยน ารูปแบบการบริหารจัดการความโกรธสู่การปฏิบัติที่สามารถท าได้อย่างเป็นรูปธรรม
ตามกรอบของสุขภาวะในที่ท างาน (WHO : Healthy Workplace Framework)๒ ก าหนดตัวชี้วัด
ความก้าวหน้าของมนุษย์ประกอบด้วยความสุขของคน ความสุขของครอบครัว ความสุขของสังคม คนเป็น
สมาชิกที่ส าคัญของสังคมการมีความเป็นอยู่ที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่น มีศีลธรรมอันดีงาม มีความมั่นคง             
ในชีวิต ด้านการงานเศรษฐกิจและสังคมและน าไปสู่สังคมแห่งความสุข อันเป็นความสุข ๘ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสุขทางกาย (happy body) ความสุขจากการมีสุขภาพดี แข็งแรงทั้งกายและใจ              
ซึ่งเกี่ยวข้อง กับการรู้จักใช้ชีวิตเป็นสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่  ได้แก่ การด าเนินชีวิตด้วย
การมีสติปัญญา  
 ๒. น้ าใจงาม (happy heart) ความมีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกันและกันในองค์กรเป็นสิ่งที่ส าคัญ 
เชื่อว่าไม่มีใครอยู่ได้คนเดียวในโลกนี้ เราต้องรู้จักการแบ่งปันและต้องรู้สึกว่าเมื่อคิดถึงคนอ่ืนก็มี
ความสุขใจเกิดข้ึนด้วยหลักเมตตา 
 ๓. ทางสายกลาง (happy relax) ต้องรู้จักการผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นการท างานหรือการใช้ชีวิต 
ต้องน าทางสายกลางมาใช้ ต้องรู้จักปล่อยวางบ้าง เพราะจริงจังแต่ไม่ไหวต้องมีค าว่า “หยุด” เพ่ือจะมี
สติแล้วคิดเดินต่อไป  
 ๔. พัฒนาสมอง (happy brain) เป็นความสุขจากภายใน เป็นการพัฒนาด้านคุณธรรม               
เกิดจากความอดทน เพ่ือการเรียนรู้ให้เกิดมีปัญญาเพ่ือก้าวหน้าในชีวิตเป็นสิ่งส าคัญ อนาคตก้าวหน้า 
เงินทอง เกียรติยศ ชื่อเสียง ความต้องการต่าง ๆ ของมนุษย์มันก็เกิดจากการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง  
 ๕. ศาสนาและศีลธรรม (happy soul) ความศรัทธาศาสนาและศีลธรรมในการด าเนินชีวิต 
ศีล คือ ข้อควบคุมความประพฤติทางกาย และวาจา สมาธิ เป็นการพัฒนาจิตใจ เพ่ือเป็นปัจจัยในการ
พัฒนาปัญญาเพ่ือความเป็นอิสระจากกิเลสในโอกาสต่อไป  
 ๖. มีอิสระทางการเงิน (happy money) ใช้สติพิจารณาใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิต อดทนต่อความอยากได้ในสิ่งที่ไม่จ าเป็น อดทนในการท างานจะท าให้เป็นผู้ประสบความส าเร็จ            
ในหน้าที่การงาน และเป็นอิสระด้านการเงิน  

                                                 

 ๒WHO Healthy Workplace Framework and Model., (WHO Headquarters, Geneva, 
Geneva, Switzerland February 2010, 
<http://www.who.int/occupational_health/healthy_workplace_framework.pdf.> (2 April 2016) 

http://www.who.int/occupational_health/healthy_workplace_framework.pdf.%3e%20(2
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 ๗. สร้างความสุขจากการมีครอบครัวที่ดี (happy family) ครอบครัวที่เข้มแข็งย่อมเป็น
ครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ความเมตตาเอ้ืออาทรต่อกันใช้หลักเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม 
และเมตตามโนกรรมและมีความอดทนต่อกัน คือ ภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้ครอบครัว 
 ๘. ความสุขที่เกิดจากสังคม (happy society) สังคมดีจะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีความรักความสามัคคี 
เอ้ือเฟ้ือต่อผู้ร่วมงาน คนในชุมชน ตลอดจนผู้คนร่วมโลก 
 จากกรอบการสร้างความสุขขององค์การอนามัยโลก ทั้ง ๘ ด้าน ประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้จาก
การสังเคราะห์ คือ รูปแบบบูรณาการการจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรม สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมเป็นการแก้ปัญหาใน ๓ ด้าน ดังนี้ คือ ๑) ปัญหาสังคม ด้วยการสร้างความสุขในสังคม คือ 
ความสุขจากการควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างเหมาะสมมีการประกอบการงานที่ดี มีความม่ันคง
ในอาชีพ ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี ๒) ปัญญาทางคุณธรรม เป็นผู้มีคุณธรรมมีสติในการคิด
พิจารณาเพ่ือความไม่ประมาท รู้จักปล่อยวางท าใจยอมรับความเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติดในลาภ ยศ 
สรรเสริญ สามารถเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตที่ต้องเป็นไปตามโลกธรรม ๘ มีความละอายและเกรง
กลัวต่อบาป ด ารงตนเป็นผู้มีสติอยู่เสมอไม่คิดฟุ้งซ่าน ตระหนักรู้ถึงโทษภัยของกิเลส ด้านสัมพันธ์ใน
ครอบครัว เพ่ือนร่วมงานตลอดจนผู้คนในชุมชนปฏิบัติต่อกันด้วยความรักความเมตตาส่งผลให้เป็น
บุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ ๓) ปัญหาในการด าเนินชีวิต ลดปัญหาด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
โดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตซึ่งก าลังเป็นปัญหาส าคัญล าดับต้น ๆ ของประเทศและของโลกโดยการเจริญ
สติ ขันติ เมตตา น ามาสู่การปฏิบัติอบรมตามหลักการของศีล สมาธิ ปัญญา เป็นแนวทางสร้างคนให้
เป็นไปตามมาตรฐานอารยชนด้านความสัมพันธ์ในสังคม ทางคุณธรรมและการด าเนินชีวิตเป็นที่มา
ของสังคมแห่งความสุข 
 ๕.๒.๒ สรุปผลของการน ารูปแบบ คบก (CRE Model) ไปใช้ 
 คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญการพัฒนามนุษย์นั้นต้องพัฒนาพร้อมกันไปทั้งด้านร่างกาย 
และจิตใจ เพราะกายและใจมีความสัมพันธ์กันถ้าไม่มีกายใจก็ไม่มีอาศัย ถ้าไม่มีใจกายก็ไม่สามารถมี
ชีวิตอยู่ได้การพัฒนากายนั้นต้องปฏิบัติตามหลักการควบคุมกาย คือ ศีล เป็นหลักในการคุมความ
ประพฤติทั้งทางกายและวาจา เพ่ือพัฒนาคนไปสู่ความให้เป็นมาตรฐานอารยชนด้านสังคม สมาธิเป็น
หลักในการควบคุมจิต หรือใจ เพ่ือพัฒนาคนไปสู่ความเป็นมาตรฐานอารยชนด้านคุณธรรมทั้งศีลและ
สมาธิเป็นหลักในการพัฒนาปัญญาเพ่ือพัฒนาคนไปสู่ความเป็นมาตรฐานอารยชนด้านการด าเนินชีวิต 
การบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรมเป็นแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้จริงและให้ผลทันทีที่
เริ่มปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติสามารถรู้ได้ด้วยตนเอง โดยปฏิบัติตามกระบวนการ ศีล สมาธิ ปัญญาตามหลัก
พุทธธรรม ได้แก่ สติ ขันติ เมตตา  
 
 



๑๓๙ 

 ก. ด้านการศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ ใช้งานได้ดังนี้ 
 ๑. น าไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา เพ่ือพัฒนากายและใจให้ 
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ หรือเป็นคนที่สมบูรณ ์
 ๒. น าวิธีการเจริญสติ ขันติ เมตตา ไปใช้ในสถานศึกษาที่มีปัญหาความรุนแรง เช่น การทะเลาะกัน 
ของนักศึกษาต่างสถาบัน  
 ข. ด้านครอบครัวและสังคม 
 ๑. น าไปใช้พัฒนาการท างานของพนักงานทั้งของรัฐและเอกชนให้มีพ้ืนฐานเป็นคนมีสติ ขันติ
และเมตตา ซึ่งมีผลต่อตนเองและครอบครัว 
 ๒. น าไปประยุกต์ใช้ขยายผลต่อจากครัวครัวเป็นสังคมในวงกว้างมากขึ้นท าให้สังคมชุมชน 
เมืองและประเทศ มีประชาชนที่มีค่าและมีคุณภาพ 
 ค. ด้านการท างาน 
 ๑. น าไปใช้พัฒนาบุคคลากรให้มีหลักธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนให้มีสติมีการคิดพิจารณา
โดยรอบคอบ ขันติมีความอดทนต่อความยากล าบากในการท างาน อดทนต่อความล าบากใจ                   
การกระทบกระทั่งทางใจ ที่เกิดขึ้น ยึดหลักเมตตาธรรม คือ เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตา
มโนกรรม เพื่อประโยชน์ตนและอาชีพการงาน 
 ๒. น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร หน่วยงานให้เจริญก้าวหน้าตามหลักสติ ขันติ เมตตา 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การแก้ปัญหาความโกรธ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมตั้งแต่ระดับปัจเจกชน 
องค์กรเอกชน และภาครัฐบาล  
 ด้านปัจเจกชน ดูแลตนเอง ครอบครัว ไม่สร้างปัญหาให้ตนเอง บุคคลอ่ืน และสังคมด้วยการ
เจริญสติ ขันติ และเมตตาส่งผลให้เกิดความสงบขึ้นในครอบครัวและสังคม 
 ภาคเอกชน ปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของ
มนุษย์ด้วยหลักการปฏิบัติอบรมสติ ขันติ และเมตตา ท าให้ความสุข ความสงบเกิดขึ้นในทุกระดับ 
ตั้งแต่ปัจเจกชน ครอบครัว ตลอดจนสังคม 
 ภาครัฐ เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย เช่น กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นผู้มีสติ มีความอดทน มีเมตตา ในทุกระดับการศึกษา กระทรวงสารธารณสุขดูแล
ในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ทั้งในด้านการป้องกัน การรักษา และการฟ้ืนฟู กระทรวงแรงงานดูแล  
ด้านการมาตรฐานการท างาน สถานที่ท างาน และแรงงานสัมพันธ์ เพ่ือลดปัญหาจากการท างาน เป็นต้น  



๑๔๐ 

 การแก้ปัญหาความโกรธไม่ใช่ปัญหาส่วนบุคคล แต่เป็นปัญหาสังคม เพราะปัจเจกบุคคลเป็น
สมาชิกส่วนที่เล็กสุดของสังคม ถ้าสมาชิกมีปัญหาย่อมส่งผลโดยรวมต่อสังคมส่งผลต่อปัญหา
ระดับประเทศและระดับสากลต่อไป ดังนั้น การบริหารจัดการความโกรธจึงต้องเป็นแบบบูรณาการ   
จากทุกภาคส่วน 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 จากการศึกษาการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรมความโกรธเป็นกิเลสประเภท 
โทสะ ยังมีโลภะ และโมหะที่ควรน ามาศึกษาวิจัย เพราะเป็นรากแห่งอกุศลและมีผลสืบเนื่องกัน  
เพราะโลภอยากได้แล้วไม่ได้ท าให้โกรธเพราะไม่ได้ตามปรารถนา เพราะไม่รู้ ว่าความโลภเป็นอกุศล                    
จึงโลภวนเวียนอยู่เช่นนี้ พระพุทธเจ้าตรัสสอนมากว่า ๒,๐๐๐ ปี อธิบายด้วยค าสอนที่ปรากฏเป็น
หลักฐานในพระไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เป็นค าสอนที่มากที่สุดในโลก ไม่มีศาสนาใด 
ศาสตร์แขนงใด มีค าอธิบายและค าสอนมากเท่า แต่มนุษย์ก็ยังติดอยู่ในบ่วงของอกุศล จึงน่าจะมีการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามนุษย์ ผู้วิจัยจึงเห็นควรเสนอให้ผู้สนใจศึกษา
เรื่อง การบริหารจัดการกิเลสตามแนวพุทธธรรม ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ๑. เรื่อง “การบริหารจัดการอกุศลมูลตามแนวพุทธธรรม” 
 ๒. เรื่อง “การบริหารจัดการความโลภตามแนวพุทธธรรม” 
 ๓. เรื่อง “การบริหารจัดการความหลงตามแนวพุทธธรรม” 
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๒๕๕๔. 

มารศรี กลางประพันธ์. “การพัฒนาคุณธรรมด้านความอดทน (ขันติ) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี”. 
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
๒๕๔๘. 

 ๕) เอกสารอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ 
ฝ่ายแผนงาน. “หลักสูตรสถานศึกษา”. นครศรีธรรมราช : สหวิทยาเขตร่อนพิบูลย์, ๒๕๔๓. (อัดส าเนา). 
 ๖) การสัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โต), ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารรองเจ้าคณะ

ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ). วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ (พิจิตร  ิตวณฺโณ). เจ้าอาวาสวัดโสมนัส เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ). 

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช). ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม. วันที่ ๙ 

สิงหาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล). กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก. 

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี), ดร. เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม. รองเจ้าคณะภาค ๙, 

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พ.ญ.ดร. อมรา มลิลา. อดีตอาจารย์ภาควิชาสรีระวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล . วันที่ ๑๐ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๔๗ 

สัมภาษณ์ ผศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง. ผู้อ านวยการหลักสูตรสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธจิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ ผศ.ดร. ประยูร สุยะใจ. ผู้อ านวยการหลักสูตรสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธจิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย , นายกสมาจิตวิทยาแห่งประเทศไทย. วันที่ ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ ผศ.ดร. ประทีป จินงี่. รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและบริหารสถาบันวิจัย พฤติกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ. วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ รศ. ฟ้ืน ดอกบัว. อาจารย์พิเศษคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
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 ๑๔๘ 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสัมภาษณ์ 
 

๑. พระมหาบุญไทย  ปุญฺ มโน (ดร.) 
ต ำแหน่งปัจจุบัน อำจำรย์ประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย 

 
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุมานพ ศิวารัตน์ 

ต ำแหน่งปัจจุบัน  อำจำรย์พิเศษประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย 
 
๓. รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สุกิจ ชัยมุสิก 

ต ำแหน่งปัจจุบัน อำจำรย์ประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย 
 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิญ รักสัตย์ 

ต ำแหน่งปัจจุบัน อำจำรย์ประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย 
 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญร่วม ค าเมืองแสน 

ต ำแหน่งปัจจุบัน อำจำรย์ประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสมัภาษณ ์
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แบบสัมภาษณ ์
เร่ือง  การบริหารจัดการความโกรธตามแนวพทุธธรรม 

 
แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ใช้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางพุทธศาสนาและ

ด้านจิตวิทยาและด้านการแพทย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์
ออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความโกรธ 
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบูรณาการการบริหารจัดการความโกรธตามแนวพุทธธรรม 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ๑.๑ ชือ่.................................ฉายา..............................นามสกุล...................................... 
พรรษา...................อายุ..................ป ีที่อยู่บ้าน/วัด เลขที่....................... หมู่ท่ี............................ 
ซอย..........................................ถนน.....................................ต าบล/แขวง.................................... 
อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด.......................................ภาค............................................ 
รหัสไปรษณีย์..........................โทร............................................E-mail........................................ 
 ๒.๒  ระดับการศึกษา....................................................................................................... 
 ๒.๓  สถานที่ท างาน........................................................................................................ 
 ๒.๔  ต าแหน่ง................................................................................................................. 
 ๒.๕ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของท่าน  จ านวน.........................พรรษา.................. ปี 
 
ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความโกรธ 
 ๒.๑ “ความโกรธ” หมายถึง อารมณ์ที่ไม่ดี มีความมัวหมอง ขุ่นเคือง อาฆาต พยาบาทที่
แสดงออกทางกาย วาจา และใจ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร อย่างไร……………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒.๒ ท่านมีความเห็นว่า “ความโกรธ” มีสาเหตุมาจากอะไร เพราะอะไร………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………......
...............…………………………………………………………………………………………….…………………………… 



๑๖๐ 

 ๒.๓ ท่านเห็นว่าการควบคุมความโกรธสามารถท าได้อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………... 
 ๒.๔ ท่านเห็นว่าการบรรเทาความโกรธสามารถท าได้อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………           
 ๒.๕ ท่านเห็นว่าการก าจัดความโกรธสามารถท าได้อย่างไร 
…………………………………………….…………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาอนุเคราะห์ที่ให้ความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง 
 

นางสาวสุภา  ศรีสวัสดิ ์
นักศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๒ 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์ 
 

๑. พระศาสนโสภณ (พิจิตร  ิตวณฺโณ) 
 วุฒิการศึกษา  - ป.ธ. ๙ (การศึกษาคณะสงฆ์) 
    - M.A., India 
    - ศน.ด. (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ต าแหหน ง  - เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวหิาร 
- เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗ และ ๑๘ (ธ) 

 

๒. พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) 
วุฒิการศึกษา  - ป.ธ. ๙ (การศึกษาคณะสงฆ์) 
 

ต าแหหน ง  - เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม 
    - เจ้าคณะภาค ๑๖ 
    - กรรมการมหาเถรสมาคม 
    - ราชบัณฑิต สาขาวิชาตันติภาษา ส านักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน 
 

๓. พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภพโล) 
วุฒิการศึกษา  - ป.ธ. ๕ (การศึกษาคณะสงฆ์) 
 

ต าแหหน ง  - เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 
    - ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร 
    - กรรมการมหาเถรสมาคม 
 

๔. พระเทพวิสุทฺธิกวี (เกษม สญฺ โต) 
วุฒิการศึกษา  - ป.ธ. ๙ (การศึกษาคณะสงฆ์) 
   - ศน.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

- ศน.ม. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
- Ph.D. (Philosophy) B.H.U. India 

ต าแหหน ง  - รองเจ้าอาวาสวัดราชาธิราช 
- รองเจ้าคณะภาค ๑๘ (รูปที่ ๒) 

    - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
๕. พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี) 

วุฒิการศึกษา  - ป.ธ. ๙ (การศึกษาคณะสงฆ์) 
- Ph.D.  

ต าแหหน ง  - เจ้าอาวาสวัดวัดโมลีโลกยาราม 
   - รองเจ้าคณะภาค ๙ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=(%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95)&action=edit&redlink=1


 ๑๖๓ 

๖. รองศาสตราจารย์ฟ้ืน  ดอกบัว 
 วุฒิการศึกษา  - พ.ม., ศน.บ. (ปรัชญา) 
    - M.A. (Philosophy)  

 ต าแหหน ง  - อดีตรองศาสตราจารย์ และหัวหน้าภาควิชาปรัชญา  
      คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- อาจารย์พิเศษประจ ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
    - อาจารย์พิเศษประจ ามหาวิทยาลัยเซ็นจอห์น 

๗. พ.ญ.ดร. อมรา มลิลา 
 วุฒิการศึกษา  -  ปริญญาเอก (ด้านสรีรวิทยาจากวิทยาลัยการแพทย์แห่งเพนซิลวาเนีย) 
      สหรัฐอเมริกา 

ต าแหหน ง  - อดีตอาจารย์ที่ภาควิชาสรีระวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล  
    

๘. ผศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง 
 วุฒิการศึกษา  - ปริญญาเอก (จิตวิทยา) 

 ต าแหหน ง  - หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา  
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    -  ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา 
      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๙. ผศ.ดร. ประยูร สุยะใจ 
 วุฒิการศึกษา  - ปริญญาเอก (จิตวิทยา) 

 ต าแหหน ง  - นายกสมาจิตวิทยา 
    - ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา 
      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๐. ผศ.ดร. ประทีป จินงี่ 
 วุฒิการศึกษา  - ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 ต าแหหน ง  - รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและบริหาร  
      สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ 



๑๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 

 



๑๖๖ 

 



๑๖๗ 

 



๑๖๘ 

 



๑๖๙ 

 



๑๗๐ 

 



๑๗๑ 

 



๑๗๒ 

 



๑๗๓ 

 



๑๗๔ 

 



๑๗๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ฉ 

ภาพผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์และเสวนากลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๖ 

ภาพผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์และเสวนากลุ่ม 
 

 

๑. พระสาสนโสภณ (พิจิตร  ิตวณฺโณ) 
ต าแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร 

 

๒. พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) 
ต าแหน่ง เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 
 

 

๓. พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) 
ต าแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 

 

๔. พระเทพวิสุทฺธิกว,ี ดร. (เกษม สญฺ โต) 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวรวิหาร 

 

๕. พระเทพปริยัติโมลี ดร. (วรทฺสี)  
ต าแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม 



๑๗๗ 

 

๖. รศ.ฟื้น ดอกบัว 
ต าแหน่ง อาจารย์พิเศษประจ ามหาวิทยาลัยเซ็นจอห์น 

 

๗. พ.ญ.ดร.อมรา มลิลา 
ต าแหน่ง อดีตอาจารย์ที่ภาควิชาสรีระวิทยา 
           มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

๘. ผศ.ดร. สิริวัฒน์  ศรีเครือดง 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
              สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย  
           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

๙. ผศ.ดร. ประยูร สุยะใจ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
              สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย  
            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๑๐. ผศ.ดร. ประทีป จินงี่ 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและบริหาร 
              สถาบันวิจัย พฤติกรรมศาสตร์  
              มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ 

 

๑๑. การเสวนากลุ่ม เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร  



 ๑๗๘ 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภา  ศรีสวัสดิ์ 
ภูมิล าเนาเดิม : กรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่ปัจจุบัน : ๑๗ ถนนพระราม ๒ แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๒๕ : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. ๒๕๒๙ : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
    มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 พ.ศ. ๒๕๕๑ : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชาบริหารการจัดการ 
    มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประสบการณ์ท างาน 
 พ.ศ. ๒๕๔๘ : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิเรนซ์อินดัสเตรียล จ ากัด 
 ปัจจุบัน : หัวหน้าส่วนบริหาร บริษัท เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จ ากัด 


