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การศึกษาวิจัยเรื่อง การแก้ไขปัญหาอคติในสังคมไทยด้วยพุทธบูรณาการ มีวัตถุประสงค์
ดัง น้ี 1) เ พ่ือศึกษาอคติและการแก้ไขปัญหาอคติในสังคมไทย 2) เ พ่ือศึกษาหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาท่ีแก้ไขปัญหาอคติ 3) เพ่ือบูรณาการการแก้ไขปัญหาอคติในสังคมไทยด้วยหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนา 4) เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการแก้ไข
ปัญหาอคติในสังคมไทยด้วยพุทธบูรณาการ” การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสารปฐมภูมิจากพระไตรปิฎก และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสําคัญ จํานวน 10 รูป/คน  

ผลการวิจัยพบว่า 
อคติคือทัศนคติที่เป็นผลมาจากความรู้ ความเช่ือ ความรู้สึก ความคิดเห็นที่ยอมรับหรือ

ปฏิเสธแล้วนําไปสู่การกระทํา ที่ยอมรับหรือปฏิบัติโน้มเอียงอย่างใดอย่างหน่ึงจนเกิดการปฏิบัติต่อ
บุคคลหรือเรื่องหน่ึงเร่ืองใดอย่างไม่ถูกต้อง ลักษณะของอคติจึงเข้าสู่ขอบเขตของจิตวิทยาเพราะแรง
โน้มเอียงนั้นมีอิทธิพลเชิงเง่ือนไขต่อจิตโดยรวมท่ีเกี่ยวข้องกับความชอบและไม่ชอบ ซึ่งในทาง
พระพุทธศาสนาจัดอคติไว้เป็น 4 ประการคือ 1) ความลําเอียงเพราะรัก 2) ความลําเอียงเพราะไม่
ชอบ 3) ลําเอียงเพราะความหลง 4) ลําเอียงเพราะความกลัว เมื่ออคติเกิดข้ึนในการปฏิบัติหน้าที่หรือ
ปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดย่อมมีความลําเอียง ความไม่เป็นธรรม ทําให้เสียกระบวนการทางความ
ยุติธรรม การแก้ไขปัญหาอคติในสังคมไทยยังคงใช้ตามหลักสากลนิยม ได้แก่ 1.กฎหมาย คือผู้มี
อํานาจในการตัดสินความต้องดํารงไว้ซึ่งความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ หรือมีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
ก่อนตัดสินความต้องให้ความเที่ยงธรรม 2.ขัดเกลาทางสังคม สมาชิกในสังคมต้องเคารพกฎหมายและ
ระเบียบวินัยสังคม วิธีแก้ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้ผลอย่างย่ังยืน  เพราะไม่ได้ขจัดเหตุแห่งอคติ เป็น
เพียงการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งอันเกิดจากอคติเท่าน้ัน  



หลักพุทธธรรมท่ีสามารถแก้ไขปัญหาอคติ คือ พรหมวิหาร 4 เพ่ือสร้างคุณธรรมที่ตรงกัน
ข้ามกับอคติให้เกิดข้ึนในจิต, หลักขันติธรรมในความอดทนอดกล้ันต่อสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา อันเกิดจาก
การปฏิบัติที่ถูกต้อง, หลักอภัยทานเพ่ือไม่ถือโทษโกรธเคืองบุคคลที่เคยปฏิบัติต่อตนมาก่อน และหลัก
โยนิโสมนสิการและกาลามสูตร เพ่ือพิจารณาคิดวิเคราะห์ข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นต่อข้อเท็จจริงด้วยเหตุและผล 

การบูรณาการการแก้ไขปัญหาอคติในสังคมไทย ด้วยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาสามารถ
กระทําได้ร่วมกับหลักทางจิตวิทยาในการสร้างเง่ือนไขและกระบวนการทางสังคม โดยต้องเร่ิมต้นที่
ตนเองก่อน โดยใช้ความอดทนร่วมกับการวางใจให้เป็นกลางต่อเมื่อจิตเกิดมีความลําเอียงเพราะรัก จึง
ต้องอดทนให้กระบวนการยุติธรรมดําเนินไปและมีปัญญาเข้าใจองค์รวมของเหตุการณ์,  เมื่อจิตมี
ความลําเอียงเพราะความไม่ชอบ โดยใช้ความอดทนอดกลั้น มีความเมตตาต่อบุคคลน้ัน รู้จักอภัยต่อ
บุคคลอ่ืนที่กระทําให้ตนเกิดความไม่พอใจ และให้มีความรัก ความเมตตากับบุคคลน้ัน, เมื่อจิตมีความ
ลําเอียงเพราะหลง ให้ใช้การคิดวิเคราะห์ พิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบถึงสถานการณ์ข้อเท็จจริงให้
รอบด้าน ใช้เกณฑ์พิจารณาถึงเหตุและผล, เมื่อจิตมีความลําเอียงเพราะกลัว ให้พิจารณารักษาความ
เที่ยงธรรมไว้และวิเคราะห์ไตร่ตรองให้รอบคอบถึงอํานาจ อิทธิพลที่สร้างความหวาดกลัว ปัญญาเป็น
ตัวกํากับมิให้ปฏิบัติไปตามอํานาจของความโน้มเอียงที่ทําให้ปฏิบัติผิดไปจากหลักการ เง่ือนไขทาง
สังคมท้ังส่วนบุคคลและกฎหมายก็จําเป็นต่อการแก้ไขปัญหาอคติร่วมกัน 

องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์เน้ือหาจึงอยู่บนหลักที่ว่า “รักอย่างเข้าใจ สร้างมิตรไมตรี 
มีความรู้จริง ไม่ทิ้งเหตุและผล” โดยสรุปเป็นรูปแบบองค์ความรู้เรียกว่า “GLHDF MODEL”  
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The objectives of the research entitled “Bias Elimination in Thai Society with 

Buddhist Integrated Approach” were as follows: 1) to study bias and elimination of 
bias in Thai society, 2) to study Buddhist principles for eliminating bias, 3) to integrate 
the elimination of bias in Thai society with principles in Buddhism, and 4) to propose 
guidelines in building new knowledge regarding the model of elimination of bias in 
Thai society with Buddhist integrated approach. The data of this qualitative research 
were collected from the Tipitaka and in-depth interviews with 10 key informants.  

The results of the study were found that:  
Bias is an attitude resulting from knowledge, beliefs, feelings, opinions that 

are accepted or rejected and then lead to action towards persons or things. The 
nature of bias approaches the scope of psychology owing to the bias tendency 
influencing the mental condition. In Psychological view, bias is about the likes and 
dislikes. In Buddhism, there are 4 biases; 1) bias by love, 2) bias by hatred, 3) bias by 
delusion, and 4) bias by fear. Whenever biases occur in the performance of duties or 
treats of other people, there will be bias, unfairness and wrong doing. The solution 
to bias in Thai society is to follow the international system based on law and 
socialization methods. The solution to bias has not been sustainably effective 



because it does not eliminate the roots of bias, just only to avoid conflicts caused by 
biases.  

The Buddhist principles that can solve the problem originated from bias are 
Brahmaviharadhamma to create opposite virtues of Bias in the mind and to solve it 
with tolerance and patience, Abhayadhamma to forgive and forget the actions in the 
past, and Yonisomanasikara and Kalamasutta for examining and investigating the 
facts.  

Integration of bias solution in Thai society with the Buddhist principles can 
be done with both psychological condition and socialization. Firstly, it should be 
started in oneself. To use patience and righteous wisdom when the mind is biased 
because of love by being patient for the judicial process proceeded and 
understanding of the holistic event, to use patience and forgiveness for people who 
have ever created trouble or dislike people, to give mercy and loving kindness for 
him when the mind is biased because of hatred,  to use thoughtful consideration of 
the facts and circumstances, to standardize for considering the right or wrong when 
the mind is biased because of delusion, and to consider in keeping the justice and in 
careful considering the influence that creates fear. Wisdom is directed to not follow 
the power of bias. Social conditions, both personally and legally, are essential to 
solving bias problems.  

The body of knowledge gained from content synthesis is based on the 
principle that “Love with understanding, Being friendly, Knowing the truth, and Not 
leaving the reason”. It can be concluded as the body of knowledge called “GLHDF 
MODEL”. 
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บทท่ี ๑ 

บทนํา  
 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
                              

สังคมไทยแมจะเปนสังคมท่ีอยูอยางเอ้ืออาทร แบงปนถอยทีถอยอาศัยพ่ึงพากัน สังคมไทย

เปนสังคมแบบประชาธิปไตยมีอิสระเสรีดานความคิด และการแสดงออกตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน และ

ดวยความอิสระจึงทําใหกอเกิดความเห็นไมตรงกัน กอเกิดความพอใจ ไมพอใจจนเกิดปญหาอคติใน

สังคมกระท่ังปจจุบัน ปญหาอคติถือไดวาเปนรากฐานแหงความขัดแยง และการแตกแยกความสามัคคี

ของสมาชิกในสังคมไทย ซ่ึงยังปรากฏใหเห็นอยูในสังคมทุกวันนี้ท่ียากเยียวยาใหหันหนาเขาหากัน ดัง

จะเห็นไดจากการไมไดรับความยุติธรรม ความเท่ียงธรรมท่ีเทาเทียมกัน การแบงพรรคพวก แบงฝก

แบงฝายเกิดข้ึนในสังคมท่ีมีความรักความพอใจเฉพาะพรรคพวกตน หากคนคิดเห็นตางหรือทัศนคติ

ตางกัน กลับไดรับการปฏิบัติตรงกันขามท่ีกอเกิดความไมเปนธรรมเกิดข้ึน จนกระท่ังเปนปญหาใน

สังคมไทยท่ีเกิดความไมลงรอยกันไมวาจะเปนสังคมเล็ก ๆ ท่ีเริ่มจากครอบครัว โรงเรียนวัด องคกร 

สถาบัน เปนตน ท่ีเกิดจากการยอมรับ ไมยอมรับกันและกัน เห็นดวยหรือไมเห็นดวย ซ่ึงเปนจุดเริ่มตน

ของการแบงพรรคพวกจนสูความเปนอคติ ความลําเอียงในสังคมไทยท่ีเกิดจากความลําเอียงเพราะรัก 

ความลําเอียงเพราะความไมชอบ ความลําเอียงเพราะไมรู ความลําเอียงเพราะกลัว ซ่ึงเปนท่ีมาของ

ปญหาในสังคม 

สําหรับประเทศไทยในหวงเวลาท่ีผานมานั้น จะเห็นไดวาเปนประเทศหนึ่งท่ีไดรับผลกระทบ

จากอคติของคนในชาติอยางรุนแรงท่ีมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน ปญหาความแตกแยกของสมาชิกในสังคม 

ไดทวีความรุนแรงข้ึนอยางตอเนื่อง แมหนวยงานของรัฐบาลท่ีเก่ียวของจะไดพยายามหาหนทางแกไข 

เพ่ือท่ีจะหยุดยั้งความแตกแยกในสังคม จึงทําใหรัฐบาลเห็นความสําคัญตอการกาวขามตออคติ การ

ปรองดองสมานฉันท รัฐบาลจึงไดมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในการลดความอคติท่ีมีตอกันท่ัวทุกภาค ท้ัง

ประเทศ มีการเสวนา รับฟงความคิดเห็นเปดเวทีตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับหัวขอเรื่อง ความสมานฉันท ความ

ปรองดอง การกาวขามความขัดแยง ท่ีไดรับความรวมมือท้ังภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยตาง ๆ 

จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธในโครงการปรองดองสมานฉันท เพ่ือการปฏิรูปคืนความสุขใหคนในชาติ

ตามนโยบาย, เสวนาเชิงวิชาการ “การสรางความปรองดอง” ตามโครงการการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี เพ่ือ

ความสมานฉันทของสังคมไทยและการปฏิรูป ดังนั้นจักเห็นไดวานโยบายของรัฐบาลไดรับการ

ตอบสนองท้ังภาครัฐ และเอกชน มหาวิทยาลัยตาง ๆ ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมดังกลาวท่ัว

ภูมิภาคเปนอยางดี เพ่ือเปนการเปดโอกาสฟงทัศนคติความคิดท่ีแตกตางกันไป และขอเสนอแนะใน



๒ 

 

ความเห็นตาง เปนตน หากการจัดทําตามนโยบายดังกลาวแลว แตก็ไมเปนท่ีปรากฏชัดวาจะสลาย

ความเปนอคติ หรือความขัดแยงลง หรือจะกระทําใหยั่งยืนได  

ปญหาดังกลาวก็ยังฝงลึกอยูในจิตใจของคนในสังคมท่ียังไมสามารถแกไขใหเบาบางลงได แต

กลับทวีความรุนแรงมากข้ึน จากขอมูลการเผยแพรของสื่อจะเห็นไดวาเปนสวนหนึ่งท่ีสงผลกระทบตอ

คนในสังคม เชน การไมยอมรับกันและกัน การแบงพรรคแบงพวก อํานาจ อิทธิพล ผลประโยชน 

ความไมเปนธรรม ฯลฯ ดังท่ีปรากฏทางสื่อทุกสํานักพิมพอยูจนถึงทุกวันนี้ ซ่ึงสื่อเองก็มีผลในการชี้นํา

ความเปลี่ยนแปลงหรือคงไวซ่ึงทัศนคติของประชาชนในการรับรูขอมูล ซ่ึงการนําเสนอของชองทาง

สื่อสารยุคปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็ว แตขาดการไตรตรอง มากกวาความรับผิดชอบตอผลกระทบ

จากการนําเสนอท่ีอาจผิดพลาดได ดังเชน สื่อมักจะใสความคิดเห็นลงไปในขาวท่ีมีความเอนเอียงไป

ทางดานใดดานหนึ่ง หรือมีอคติตอขาวท่ีนําเสนอเปนฐานอยูแลว มักจะนําเสนอขาวโดยแทรกความ

คิดเห็นเชิงชี้นําไปยังผูรับสารโดยไมเสนอเฉพาะขอเท็จจริง ดังเชนในขอความตอนหนึ่งวา “ความ

ขัดแยงในสังคมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง มีสาเหตุหนึ่งมาจาก การสื่อสารท่ีมีการสอดแทรกอคติ ซ่ึงพบ

บอยครั้งในสื่อสารมวลชน”0

๑ เปนตน  

ในการสรางรูปแบบการลดอคติใหเกิดข้ึนไดนั้น จําเปนตองใชเวลา และการดําเนินการท่ีมี

หลักการ มีเปาหมาย มีระเบียบแบบแผน และมีกลไกในการขับเคลื่อนท่ีตกผลึกแลว เพ่ือใหเกิดความ

เขาใจ เขาถึงสาเหตุของปญหา การรวมกันหาแนวทางแกไข รวมท้ังการปองกันไมใหเกิดข้ึนซํ้า ดวย

ความรวมมือของทุกฝายท้ังภาครัฐ เอกชน ครอบครัว โรงเรียน วัด ฯลฯ เพ่ือใหลดอคติท่ีมีตอกัน ท้ังนี้

ยังตองอาศัยรูปแบบการแกปญหาอคติดวยการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามารวมแกปญหาใน

สังคมไทย เพ่ือลดละความรูสึกท่ีมีอคติตอกัน ใหอยูรวมกันภายในสังคมอยางสันติสุข  

จึงทําใหผูวิจัยเกิดแรงจูงใจในการท่ีจะทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเรื่อง การแกไขปญหาอคติ

ในสังคมไทย และไดมีการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเขามาประยุกตใช ซ่ึงเปนเครื่องยึดเหนี่ยว

ทางดานจิตใจของมนุษย ไมวาจะอยูในเพศใด วัยใด ในสภาพใด สถานการณใดก็สามารถนําไปใชไดท้ัง

กับตนเอง และผูอ่ืน ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาเรื่อง “การแกไขปญหาอคติใน

สังคมไทยดวยพุทธบูรณาการ” เพ่ือนํารูปแบบดังกลาวไปเปนแนวทางในการปรับใชอยางเหมาะสม 

เพ่ือใหเกิดการ ลด ละ อคติตอกัน และสามารถอยูรวมกันไดดวยความเขาใจในกันและกัน 
 

 

 

 

 

 

                                                           
๑พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปฏิญญากรุงเทพ ๒๕๕๘ หวังยุติ

ความขัดแยง, วอยส ทีวี ,วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘, (http://news.voicetv.co.th/thailand/212268.html),  

สืบคน ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 

http://news.voicetv.co.th/thailand/212268.html


๓ 

 

๑.๒ โจทยของการวิจัย 
 

๑.๒.๑ อคติและการแกไขปญหาอคติในสังคมไทย เปนอยางไร 
๑.๒.๒ หลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีแกไขปญหาอคติ เปนอยางไร 

๑.๒.๓ บูรณาการการแกไขปญหาอคติในสังคมไทยดวยหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เปน

อยางไร  

๑.๒.๔ รูปแบบการแกไขปญหาอคติในสังคมญไทยดวยพุทธบูรณาการ เปนอยางไร 
  

๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

๑.๓.๑. เพ่ือศึกษาอคติและการแกไขปญหาอคติในสังคมไทย 

๑.๓.๒. เพ่ือศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีแกไขปญหาอคติ 

๑.๓.๓. เพ่ือบูรณาการการแกไขปญหาอคติในสังคมไทยดวยหลักธรรมในพระพุทธ ศาสนา 

๑.๓.๔. เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสรางองคความรูใหมเก่ียวกับ “รูปแบบการแกไข

ปญหาอคติในสังคมไทยดวยพุทธบูรณาการ”  
 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
 

๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา  
ผูวิจัยไดนําหลักธรรมจากพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และอ่ืน ๆ เปนทฤษฎี

หลักการคนควาหลักธรรมท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาการวิจัยท่ีมีผลตอการทําศึกษาวิจัยเรื่อง การแกปญหา

อคติในสังคมไทยดวยพุทธบูรณาการ พรอมท้ังคนควา แนวคิดทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ วารสาร 

เว็บไซตท่ีเก่ียวของกับวิทยานิพนธ บทวิจารณและงานวิจัยตาง ๆ ทางวิชาการ เพ่ือสามารถนํามา

ประยุกตใชในการแกปญหาอคติในสังคมไทยดวยพุทธบูรณาการ ดวยประเด็นดังนี้ 

๑. ขอบเขตเนื้อหาทางดานอคติ ไดแก 

๑.๑ แนวคิดเก่ียวกับอคติทางพระพุทธศาสนา  

๑.๒ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับจิตวิทยาอคติ 

                 ๑.๓ แนวคิดเก่ียวกับปญหาอคติในสังคมไทย 

๒. ขอบเขตเนื้อหาทางดานพุทธธรรม ไดแก 

๒.๑ หลักพรหมวิหาร ๔ 

๒.๒ หลักขันติธรรม 

๒.๓ หลักอภัย 

๒.๔ หลักโยนิโสมนสิการและกาลามสูตร  



๔ 

 

๑.๔.๒ ขอบเขตดานบุคคลผูใหขอมูลสําคัญ 

บุคคลผูใหสัมภาษณ ในการวิจัยในครั้งนี้ไดแก  

๑.ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความชํานาญในเรื่องการแกปญหาสังคม จํานวน ๑๐ รูป/คน 

ประกอบดวย  

๑) ดานพระสงฆ ๔ รูป ๒) ดานนักวิชาการ ๔ ทาน ๔) ดานนักกฎหมาย ๒ ทาน รวม ๑๐ 

รูป/คน โดยพิจารณาจากผูท่ีเปนพุทธศาสนิกชน มีการศึกษาพระพุทธศาสนาท้ังดานการปริยัติ และ

ปฏิบัติ มีผลงานทางพระพุทธ ศาสนา เชน การสอน การบรรยายธรรม เขียนหนังสือ ผูเชี่ยวชาญทาง

วิชาการดานการแกไขปญหาสังคม และผูทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณดานพุทธ

ศาสนา เปนตน 
 

๑.๕ วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห

ขอมูลจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเปนหลัก (Review Literature) ผูวิจัยมีการเก็บขอมูลภาคสนาม 

โดยสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ซ่ึงกระบวนการและข้ันตอนในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยใน

ครั้งนี้ คือ  

๑.๕.๑ การศึกษาเอกสาร เปนการวิเคราะห และสังเคราะหจากเอกสารเก่ียวกับ แนวคิด 

ทฤษฎี ผลการวิจัยท่ีเก่ียวของ มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

๑) รวบรวมขอมูลเอกสารปฐมภูมิ คือ พระไตรปฏก พรอมท้ังขอมูลจากเอกสารทุติย

ภูมิ คือ อรรถกถา ฎีกา หนังสือ บทความ วารสาร ขอมูลทางอินเตอรเน็ต ทฤษฎี งานวิจัย 

วิทยานิพนธ และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการแกปญหาอคติในสังคมไทยปจจุบันดวยพุทธบูรณาการ 

๒) รวบรวม และนําขอมูลท่ีไดมาจากหนังสือ บทความ วารสาร ขอมูลทาง

อินเตอรเน็ตและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ รูปแบบการแกปญหาอคติในสังคมไทยปจจุบันดวย

หลักพุทธบูรณาการ ซ่ึงนํามาจัดประเภท วิเคราะห อธิบายความ ตีความ แลวนํามาสังเคราะห เปน

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๓) ขอคําแนะนําปรึกษา ความเห็นจากคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ และจาก

ทานผูรูท่ีมีความชํานาญการ เก่ียวกับหัวขอเรื่องท่ีทําการวิจัย รูปแบบการแกปญหาอคติในสังคมไทย

ปจจุบันดวยพุทธบูรณาการ 

๑.๕.๒ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ผูวิจัยไดใชการสัมภาษณเชิงลึก จาก

การแบงกลุมบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ ประสบการณทางดานสังคม ดังนี้ ๑) ดานพระสงฆ ๔ รูป 

๒) ดานนักวิชาการ ๔ ทาน ๔) ดานนักกฎหมาย ๒ ทาน รวม ๑๐ รูป/คน  



๕ 

 

ในการสัมภาษณ ผูวิจัยไดมีหนังสือขออนุญาตสัมภาษณจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหามกุฎราชวิทยาลัย เพ่ือติดตอขออนุญาตสัมภาษณ และไปสัมภาษณตามวันและเวลาท่ีทาน

เหลานั้นสะดวกในการสัมภาษณ ผูวิจัยไดขออนุญาตบันทึกเทปการใหสัมภาษณ หลังจากนั้นผู

สัมภาษณจะนําบทสัมภาษณมาถอดเทป และวิเคราะหขอมูล 

๑.๕.๓ วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควาขอมูลปฐมภูมิและขอมูลภาคสนามเก่ียวกับ

การสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือสรุปผลของการคนควาเอกสารและจากการสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือใหทราบถึง

พุทธธรรมในการแกไขปญหาอคติในสังคมไทย 

๑.๕.๔ ดําเนินการรวบรวมและนําผลการวิเคราะหมาเพ่ือบูรณาการพุทธธรรมในการแกไข 

ปญหาสังคมไทยดวยพุทธบูรณาการ 

๑.๕.๕ สรุปผลจากวิจัยเพ่ือหาขอสรุปนําเสนอแนวทางและการสรางองคความรูใหมเก่ียวกับ

รูปแบบบูรณาการพุทธธรรมในการแกไขปญหาสังคมไทยดวยพุทธบูรณาการตอไป  
๑.๕.๖ นําเสนอรูปแบบการแกไขปญหาอคติในสังคมไทยปจจุบันดวยหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา จากการวิจัย บทสัมภาษณ เอกสาร ตํารา พรอมดวยการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล

จากพระไตรปฎกทางพระพุทธศาสนา เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้บรรลุเปาหมายอยางสมบูรณ 

๑.๕.๗ ข้ันตอนงานวิจัย ผูวิจัยไดเรียบเรียงและนําเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนาในรูปแบบ

วิทยานิพนธโดยการปรึกษาและนําเสนอผลงานวิจัยตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 

๑) วิเคราะหขอมูลจากเอกสาร 

  ๒) สรางแบบสัมภาษณไมมีโครงสรางและเปนคําถามปลายเปด 

  ๓) นําแบบสัมภาษณใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

  ๔) นําเสนอรูปแบบและผลการวิจัยท่ีคนพบตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธท้ัง  

๓ รูป/คน 

  ๕) เชิญคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธท้ัง ๓ รูป/คน เชิญประชุมรวมกัน เพ่ือรวม

พิจารณาความเปนไปไดของรูปแบบและผลการวิจัยท่ีไดนําเสนอ 

  ๖) นําผลงานเสนอในการสัมมนาวิจัยนิพนธ (Pre Submission) โดยมีคณะกรรม 

การตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด เพ่ือรับฟงการวิจารณผลงาน (Public Hearing) และตอบขอซักถาม

ของผูเขารวมสัมมนา เพ่ือจะเปนประโยชนในการปรับความสมบูรณของวิทยานิพนธ 

  ๗) เสนองานวิจัยฉบับสมบูรณเพ่ือขอสอบปองกันวิทยานิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ซ่ึงผูวิจัยไดสรุปเปนแผนภูมิของการแกไขปญหาอคติในสังคมไทยดวยพุทธบูรณาการ 

รายละเอียดและข้ันตอนกระบวนการวิจัย ดังนี้ 

 

 



๖ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

ขั้นตอน วิธีดําเนินการวิจัย ผลผลิต 

     ๑. ศึกษา วิเคราะห 

สังเคราะหเอกสาร เพ่ือ

กําหนดกรอบแนวคิดใน

การวิจัยและนําสาระ 

สํ าคัญ ไป ใช ในการ วิ 

เ ค ร า ะ ห  ก า ร แ ก ไ ข

ปญหาอคติในสังคมไทย

 

๑.วิเคราะห หลักการ และแนวคิด    

   -แนวคิด และทฤษฏเีก่ียวกับอคติใน

สังคมไทย 

   -สภาพปญหาอคติในสังคมไทย 

 ๒.กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และ

นําสาระสําคัญไปใชในการบูรณาการพุทธ

ธรรมในการแกไขปญหาอคติในสังคมไทย 
   

-กรอบแนวคิดในการ

วิจัย 

-สาระสํ าคัญ ในการ

แกไขปญหาสังคมไทย

ดวยพุทธบูรณาการ 

     ๒. สัมภาษณเชิงลึก 

(In-depth Interview) 

ผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของ

กับการแกไขปญหาอคติ

ในสังคมไทย 
 

๑. กําหนดหลักเกณฑในการเลือกกลุมตัวอยาง ,

ประสานงานผูทรงคุณวุฒิ และกําหนดระยะเวลา

สัมภาษณ พรอมท้ังตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

๒.ดําเนินการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

๓. นําขอมูล ท่ีไดจากการสัมภาษณมาสรุป

วิเคราะห สังเคราะห ตามประเด็นท่ีกําหนดไว 

๔.นําขอมูลท่ีไดมาสรางเปนรูปแบบการใชการ

แกไขปญหาอคติในสังคมไทยดวยพุทธบูรณาการ 

ร า ง รู ป แ บ บ ก า ร

แกไขปญหาอคติใน

สังคม ไทยดวยพุทธ

บูรณาการ  

     ๓. นําเสนอผลการวิจัย

การแกไขปญหาอคติในสัง 

คมไทยดวยพุทธบูรณาการ

ตอคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ เพ่ือตรวจ สอบ

ความสมบูรณกอนนําเสนอ

รับฟงความคิดเห็นในการ

ประชุมวิชาการ 

๑. นําเสนอผลการวิจัยท่ีคนพบตอคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ 

๒. เชิญคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธทุก

ทาน เพ่ือรวมประชุมพิจารณาความสมบูรณของ

วิทยานิพนธ  

๓. นําความเห็นและขอเสนอแนะจากคณะกรรม 

การมาปรับปรุงแกไขงานวิจัย 

๑.ข อ เสนอแนะและ

แนวทาง แกไขในการ

ทําวิจัยเพ่ือใหไดคําตอบ

ตามวัตถุประ สงคของ

การวิจัย 

๒.รายละเอียดเพ่ิมติม

ในการทําวิจัยการแกไข

ปญหาอคติในสังคมไทย

ดวยพุทธบูรณาการ 

     ๔. นําเสนอวิทยานิพนธ 

ฉบับปรับปรุงแกไขตอคณะ 

กรรมการควบคุมวิทยานิ 

พนธใหความเห็นชอบ เพ่ือ

จะขออนุมัตินําเสนอกอน

ส อ บ  ( Pre-submission) 

และขออนุมัติสอบวิทยา 

นิพนธ (Viva Voice) 

๑. แกไขตามท่ีผูทรงคณุวุฒิวิพากษวิทยานิพนธ 

แนะนํา 

๒.เสนอวิทยานิพนธตอคณะกรรมการควบคุม 

วิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 

๓. ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธและนําเสนอเปนรายงานวิจัย 

รายงานวิจัย 

ฉบับสมบูรณ 

ภาพท่ี ๑.๑ ข้ันตอนกระบวนการวิจัย 

 



๗ 

 

๑.๖ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การวิจัยเรื่อง “การแกไขปญหาอคติในสังคมไทยดวยพุทธบูรณาการ” นี้  ผูวิจัยได

ทําการศึกษา คนควา ทฤษฎีแนวคิด บทความ เอกสาร และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
๑.๖.๑ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวไวในหนังสือ “พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับ

ประมวลธรรม” กลาววา การนําหลักธรรมเก่ียวกับการสรางความสามัคคีและสันติภาพไปใชใน

สังคมไทยเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติสุขนั้นสมาชิกของสังคมจะตองรวมกันใหเกิดการปกครองท่ีดีดัง

คํากลาวท่ีวาสมาชิกของรัฐผูมีสวนรวมใหเกิดการปกครองท่ีดี โดยเฉพาะคนในสังคมประชาธิปไตยพึง

ปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม พอท่ีจะสรุปไดดังนี้ 

 ๑. หม่ันประชุมกันเนืองนิตย 

  ๒. พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพียงกันเลิกประชุมพรอมเพรียงกันทํากิจท่ีพึงทํา 

 ๓. ไมบัญญัติสิ่งท่ีมิไดบัญญัติไว ไมลมลางสิ่งท่ีบัญญัติไวเดิม 

 ๔. ทานเหลาใดท่ีเปนผูใหญ เคารพนับถือทานเหลานั้น เห็นถอยคําของทานวาเปนสิ่งอัน

ควรรับฟง 

 ๕. บรรดากุลสตรีกุลกุมารีท้ังหลาย ใหอยูดีมิถูกขมเหง หรือฉุดคราขืนใจ 

 ๖. เคารพสักการบูชาเจดียท้ังหลาย ท้ังภายในภายนอก ไมปลอยใหธรรมิกพลีท่ีเคยให

เคยทําแกเจดียเหลานั้นเสื่อมทรามไป 

 ๗. จัดใหความอารักขา คุมครอง ปองกัน อันชอบธรรม แกพระอรหันตท้ังหลายตั้งใจวา 

ขอใหพระอรหันตท้ังหลายท่ียังมิไดมา พึงมาสูแวนแควน ท่ีมาแลวพึงอยูในแวนแควนโดยผาสุก1

๒ 

ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท ไดกลาวไวในหนังสือ “ความขัดแยง : หลักการและเครื่องมือ

แกปญหา” วาสําหรับพฤติกรรมท่ีจะนําไปสูความขัดแยงท่ีรุนแรงนั้นจะเริ่มจากปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนจาก

การสื่อสารแลวแสดงออกโตตอบกันไปมาจนเกิดเกลียวแหงความขัดแยง (Spiral of Conflict) ท่ีตาง

คนตางมีปฏิกิริยาตอบโตกัน โดยจะเพ่ิมความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ จนในท่ีสุดกลายเปนความขัดแยงท่ี

มีความรุนแรง ซ่ึงถาไมสามารถยุติวงจรของความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนไดนั้น ก็จะนําไปสูการทําลายลางกัน 

เอาชนะคะคานกัน หรือ ท่ีเรียกวา ความขัดแยงแบบทําลายลาง (Destructive Conflict) สวน

                                                           

   ๒พระพรหมคณุาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๑๖ 

(กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร.พริ้นติ้งแมสโปรดักส จํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๒๑๑-๒๑๒. 



๘ 

 

ทางออกของความขัดแยงนั้นจะข้ึนอยูกับแนวทางท่ีตางฝายตางเลือก ซ่ึงพฤติกรรมเพ่ือหาทางออกเม่ือ

เกิดความขัดแยงนั้น2

๓ 

ศ.อรุณ รักธรรม ไดแสดงความคิดเห็นไวในหนังสือ “ความขัดแยงในกรุงเทพ : 

กรณีศึกษาเฉพาะระดับเขต” ไววา ความขัดแยง คือ ความไมเห็นพองตองกันระหวางสมาชิก หรือ 

กลุมองคการสองคนหรือมากกวา เกิดข้ึนจากขอเท็จจริงเก่ียวกับวาพวกเขาตองมีสวนรวมในทรัพยากร

ท่ีมีจํากัดหรืองานตาง ๆ หรือพวกเขามีความแตกตางในดานสถานภาพ เปาหมาย คานิยม หรือการ

รับรู ทัศนคติความเชื่อ ซ่ึงตางกันและไมเห็นพองตองกัน ตางแสดงทัศนะของพวกเขาใหเดนกวาบุคคล

อ่ืน หรือความตองการของเขาไมไดรับการตอบสนอง3

๔ 

 รองศาตราจารย ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชต ิหวันแกว ไดพูดถึงลักษณะของความขัดแยงใน

ประเทศไทยในอดีตวา แนวความคิดเรื่องชนชั้นมีอิทธิพลอยางมากตอการอธิบายความขัดแยงใน

สังคมไทยในเวลานั้น ปญหาการเมืองถูกวิเคราะหวามีรากฐานมาจากความขัดแยงทางชนชั้น ซ่ึงเปน

ตนเหตุของปญหาการเอารัดเอาเปรียบ กดข่ีและขูดรีดผูเสียเปรียบในสังคม การแกปญหาความขัดแยงทาง

โครงสรางเปนเรื่องของการใชอํานาจและกําลังบังคับการใชอํานาจและกําลังบังคับถือวาเปนวิธีการ

แกปญหาความขัดแยงข้ันต่ําสุด เนื่องจากเปนการตัดสินปญหาโดยใชความรุนแรง ซ่ึงจะเปนปจจัยไปสู

การขยายตัวของความขัดแยงมากยิ่งข้ึน4

๕ 

 ดร.วุฒินันท กันทะเตียน ไดกลาวในบทความเรื่อง “อคติ ๔ กับหลักพิจารณาความ

ยุติธรรม” เปนเรื่องของการวางตัวไมเปนกลาง ไมมีความยุติธรรม และการตัดสินคดีความตาง ๆ โดย

ปราศจากความเปนธรรม ซ่ึงความยุติธรรมเปนเรื่องของความเปนกลาง ไมวินิจฉัยพิจารณาคดีความ

แบบดวนสรุป ตองอาศัยความถูกตองเปนไปตามหลักเกณฑในการตัดสินดวยความเปนธรรม 

หลักธรรมท่ีใชในการเสริมสรางใหจิตเปนกลางตองอาศัย “อุเบกขา” และเปนแนวทางชวยลด “อคติ”

ในตัวบุคคลซ่ึงจะสงผลใหสังคมสงบสุข เพราะเกิดความยุติธรรมและความเปนธรรม 5

๖ 

 จรัญ พรหมอยู ไดกลาวไวในหนังสือเก่ียวกับ “ความขัดแยงของผูคนในสังคม”วา เกิด

จากการไมสามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและหนาท่ีไดสมบูรณจึงนําไปสูความขัดแยงท้ังตนและแกคน

                                                           
๓วันชัย วัฒนศัพท (ศ.นพ.), ความขัดแยง : หลักการและเครื่องมือแกปญหา, พิมพครั้งท่ี ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกลา ๒๕๔๗), หนา ๑๘๐–๑๘๒. 
๔อรุณ รักธรรม, ความขัดแยงในกรงุเทพมหานคร : กรณีศึกษาเฉพาะระดับเขต, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร, ๒๕๓๘), ๘๐๐ หนา. 
๕รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแกว, ความเขาใจเบ้ืองตนเก่ียวกับสันติวิธีและธรรมชาติของความ

ขัดแยงในสังคมไทย, (นนทบุร ี: สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๗), หนา ๓. 
 

๖ดร.วุฒินันท กันทะเตียน, อคติ ๔ กับหลักพิจารณาความยุติธรรม ในพระพุทธศาสนากับการฟนตัวจาก

วิกฤติการณโลก, (บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จํากัด ๒๕๕๓), หนา ๑๕๕-๑๗๕. 



๙ 

 

อ่ืน ๆ ได ซ่ึงพอสรุปใจความไดวาเม่ือคนมีสถานภาพทางสังคม แตละคนก็มีแนวทางท่ีปฏิบัติตนไปตาม

แนวของสถานภาพของตน ซ่ึงเรียกวาบทบาท ซ่ึงยังตองเก่ียวของกับสิทธิ และหนาท่ีซ่ึงตนตองผูกพัน

กับสังคม การท่ีคนมีบทบาทตอสังคมและประพฤติตนตามสิทธิและหนาท่ีแหงบทบาทสมกับ

สถานภาพของตนตอสังคม เปนสิ่งสําคัญท่ีจะควบคุมใหเปนระเบียบและตรงกันขาม ถาคนในสังคม

ประพฤติบกพรอง ไมดําเนินบทบาทของตนในสังคมใหถูกตองแลวก็จะทําใหสังคมไมเปนระเบียบได 

เกิดปญหาสังคมข้ึน เชน ผูพิพากษาไมใหความเปนธรรม มุงแตจะรับสินจางรางวัล ตํารวจไมจับกุม

ผูกระทําผิดกฎหมายบานเมือง อาศัยเครื่องแบบประพฤติเปนอันธพาล ครูอาจารยเอาเวลาราชการไป

หารายไดพิเศษ ไมสนใจการสอนศิษย เม่ือความรับผิดชอบแตละอยางมีไมพอ เกิดความขัดแยงกันเอง

ในหนาท่ีตาง ๆ ก็จะกอใหเกิดความวุนวายแกผูคนในการดําเนินชีวิตรวมกันในสังคมได6๗ 

สถาบันพระปกเกลา ไดสรุปความเห็นวา ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในสังคมทุกวันนี้มีรากฐาน

มาจากหลายมูลเหตุซ่ึงสามารถสรุปไดเปน ๓ เหตุผล ไดแก ๑) ความแตกตางหลากหลายดานพหุ

วัฒนธรรม เพราะความแตกตางเหลานี้อาจนําไปสูความเชื่อและอุดมการณท่ีแตกตางกัน อันจะขยาย

ไปสูความขัดแยงตอไป ๒) ความขัดแยงท่ีเกิดจากการแยงชิงทรัพยากร การใชและจัดสรรทรัพยากร 

และการเขาถึงโอกาสในการเขาใชทรัพยากร เหตุเนื่องความจํากัดและการกระจุกตัวของทรัพยากร 

รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรท่ีไมเปนธรรมในสังคม เหลานี้เองกอใหเกิดความขัดแยงท่ียากตอการแกไข

และบริหารจัดการและ ๓) ความขัดแยงอันเกิดจาก “การเมือง” ซ่ึงเกิดจากการทํางานท่ีขาดการมี

สวนรวมในการบริหารงานทองถ่ินระหวางภาคสวนตาง ๆ ในพ้ืนท่ีกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ

มักเกิดจากการทํางานท่ีเนน“ผลประโยชนทางการเมือง” มากกวา “การเนนประโยชนสุขของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี” รวมท้ังบางกรณีเกิดจากการดําเนินงาน หรือนโยบายท่ีมุงตอบสนองผลประโยชน

สวนตน และพวกพองมากกวาประโยชนสุขของประชาชนสวนรวม หรือ แมกระท่ังความขัดแยงบาง

กรณีเกิดจากการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบ หรือ 

ผลเสียตอชุมชน ท้ังท่ีอาจจะโดยความตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม7

๘    

๑.๖.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

                     รศ.ดร.เพ็ญแข ประจนปจจนึก ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของ

สังคมไทยเพ่ือการปฏิรูปสังคม : แนวทางและการปฏิบัติ” ผลการวิจัยสรุปวา 

๑. สังคมไทยในปจจุบันมีปญหาจริยธรรมอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด และมีคุณธรรม 

จริยธรรมอยูในระดับนอย สาเหตุสําคัญท่ีสุดมาจากครอบครัว ซ่ึงมีการอบรมเลี้ยงดูท่ีไมมีประสิทธิ 

                                                           
๗จรัญ พรหมอยู, ความเขาใจเก่ียวกับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๒๖), 

หนา ๒๗-๒๘. 
 

๘สถาบันพระปกเกลา, บันทึกเรื่องเดนรางวัลพระปกเกลา ๕๒ ดานการเสริมสรางสันติสุขและความ

สมานฉันท, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๕๓), หนา ๖-๗. 



๑๐ 

 

ภาพ ขาดตัวแบบท่ีดี ไมสงเสริมการกอตั้งและพัฒนาจริยธรรมในตัวคนอยางสมบูรณ ทําใหเด็กและ

เยาวชนขาดจิตสานึกท่ีดี ขาดความรับผิดชอบและขาดคุณธรรม จริยธรรมดานอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญท่ีเปน

ภูมิคุมกันทางจิตใจท่ีดีใหแกคน ทําใหเด็กและเยาวชนมีการเนนดานวัตถุมากกวาจิตใจ ตลอดจนการมี

ความประพฤติปฏิบัติ และพฤติกรรมท่ีขาดความยับยั้งชั่งใจ ชักจูงไดงาย และมีการเลียนแบบ

วัฒนธรรมตะวันตกท่ีหลั่งไหลเขามาจากชองทางตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสื่อประเภทตาง ๆ ซ่ึงไม

เปนตัวแบบท่ีดีและยังไมมีบทลงโทษ หรือระบบปองกันท่ีดี ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีพอเพียง ทาใหเกิดตัว

แบบในเชิงลบและเกิดการลอกเลี่ยนแบบพฤติกรรมผิด ๆ ไดโดยงาย 

          ๒. ระบบการศึกษาขาดประสิทธิภาพ ไมสามารถปลูกฝงเยาวชนใหมีจิตสานึกได ขาดผูท่ี

เปนตัวแบบท่ีดี การเรียนการสอนไมเนนหนักดานคุณธรรม จริยธรรม ไมมีการจัดการเรียนการสอน

อยางจริงจังเพ่ือพัฒนาจิตสานึกและคุณธรรม จริยธรรม 

          ๓. สถาบันศาสนา ไมไดทําหนาท่ีในการปลูกฝง ถายทอด อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก

บุคคลอยางจริงจัง ขาดตัวแบบท่ีดีงามดานศาสนา และศาสนาไมสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจคนใหทา

ความดีได 

          ๔. สังคมไทยโดยรวมมีความออนแอ ไมมีระบบปองกันและควบคุมพฤติกรรมของคน ระบบ

กฎหมาย และระบบการลงโทษไมสามารถควบคุมและทาใหคนเกรงกลัวและหลาบจา ระบบการ

บริหารคนของประเทศทุกสวน ตั้งแตระดับลางจนถึงบนไมโปรงใส บุคคลท่ีมีความสําคัญในดานการ

บริหารและการเมือง เชน ผูบริหารระดับสูง และนักการเมือง ขาดคุณธรรม จริยธรรม ฉอโกง ขาด

ความละลายตอความชั่ว ประพฤติผิดในรูปแบบตาง ๆ 

          ๕. สังคมไทยขาดการรณรงคเพ่ือแกปญหาคุณธรรมจริยธรรมอยางจริงจัง มีการแกไขปญหา

อยาง ไมตอเนื่อง และไมมีการประสานกันของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ขาดระบบการบังคับและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือแกปญหาคุณธรรม จริยธรรมขององคกรท่ีเก่ียวของ และยังขาด

เปาหมายและทิศทางท่ีถูกตองท่ีจะนาไปสูการแกปญหาคุณธรรม จริยธรรมของชาติ8๙ 

            ผูชวยศาตราจารย ดร.จุฑารัตน เอ้ืออํานวย ไดทําการวิจัยเรื่อง “กระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท” ผลการวิจัยสรุปไดวา ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางรัฐ กฎหมาย กระบวน การ

ยุติธรรมสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแตละหวงเวลาสงผลใหปรากฏการณสังคมท่ีเรียกวา กระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีมีสถานภาพท่ีเฟองฟูและลมสลายแตกตางกันไปในแตละยุคสมัยโดยภูมิหลัก

                                                           
๙รศ.ดร.เพ็ญแข ประจนปจจนึก, “การยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทยเพ่ือการปฏิรูปสังคม : 

แนวทางและการปฏิบัติ”, รายงานการวิจัย, (สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๕๑). 



๑๑ 

 

ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท มีความเก่ียวของกับเรื่องของการชดใชคาเสียหายในคดีอาญา 

ระหวาง ผูกระทําผิด และผูเสียหายท่ีมีการเคลื่อนท่ีของแนวคิดดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปในสังคมโลก9

๑๐ 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), ไดทําการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความ

ขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษาวิเคราะหกรณีลุมนาแมตาชาง จ.เชียงใหม” โดยสรุปผลการวิจัยวา  

๑. ปจจัยท่ีกอใหเกิดความขัดแยงเกิดจากการทํางานรวมกันระหวางปจจัยภายใน คือ กุศล

มูลและอกุศลมูล และปจจัยภายนอก คือ ขอเท็จจริง ความสัมพันธ ผลประโยชน คานิยม โครงสราง 

ดวยเหตุนี้ จึงตองประกอบดวยการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง ท่ีประกอบดวย การตัดสินโดยการเงียบ 

การประนีประนอม เปนตน เพ่ือลดความขัดแยง 

๒. ความขัดแยงในลุมน้ําแมตาชางนั้น เกิดจากการแยงชิงทรัพยากรน้ํา การกอสรางบุกลุก

ลําน้ํา สาเหตุเกิดจากการขยายตัวของพ้ืนท่ีทํากิน ความขัดแยงดังกลาว ตองมีการเจรจาไกลเกลี่ยคน

กลาง และสรางการมีสวนรวมระหวางประชาชน เพ่ือลดความขัดแยง จนทําใหการแยงชิงน้ําดําเนิน

ไปสูการแบงปน10

๑๑  

 ชลากร เทียนสองใจ ไดทําการวิจัยเรื่อง “การเจรจาไกลเกล่ียคนกลางเชิงพุทธ : หลักการ

และเครื่องมือสําหรับการจัดการความขัดแยง” โดยสรุปผลการวิจัยวา 

 ๑. ความขัดแยงเปนธรรมชาติของมนุษย ซ่ึงยากท่ีจะหลีกเลี่ยงได สาเหตุของปญหาความ

ขัดแยงสามารถแบงตามปจจัยภายนอกออกไดเปน ๕ ประเภทดวยกัน คือ ๑) ความขัดแยงดานขอมูล 

๒) ความขัดแยงดานผลประโยชน ๓) ความขัดแยงดานความสัมพันธ ๔) ความขัดแยงดานโครงสราง 

และ๕) ความขัดแยงดานคุณคาหรือคานิยม การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง ถือไดวาเปนอีกทางเลือกหนึ่ง

ในการจัดการความขัดแยง โดยมีบุคคลท่ีสามหรือคนกลางเขามามีสวนรวมในการจัดการปญหา  

๒. ในทัศนะของพระพุทธศาสนา รากเหงาท่ีเปนสาเหตุของความขัดแยงเกิดจากเหตุปจจัย

ภายใน คือ อกุศลธรรมและปปญจธรรม โดยทิฏฐิซ่ึงเปนหนึ่งในปปญจธรรมนั้น ถือวาเปนแกนกลางท่ี

อยูลึกท่ีสุด เพราะเปนการยึดม่ันถือม่ันในอุดมการณของแตละคน ยิ่งถาทิฏฐินั้นประกอบไปดวยอกุศล

มูล อันไดแก โลภะ โทสะ และโมหะ ทิฏฐินั้นก็จะกลายเปนมิจฉาทิฏฐิ เหตุปจจัยภายในรวมท้ังเหตุ

                                                           
๑๐จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท : การปรับกระบวนทัศนกระบวนการ

ยุติธรรมไทย”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท โรงพิมพเดือนตุลา จํากัด, ๒๕๔๘), ๑๕๖ หนา. 
๑๑พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษา

วิเคราะหกรณีลุมนํ้าแมตาชาง จ.เชียงใหม”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗, ๔๕๘ หนา.  



๑๒ 

 

ปจจัยภายนอก จะกลายเปนแรงผลักดันท่ีทําใหเกิดสภาวะของความขัดแยงข้ึน จนนําไปสูความรุนแรง

ในท่ีสุด11

๑๒ 

สุจินตนา ภาวสิทธิ์ ไดทําการวิจัยเรื่อง “กระบวนการเสริมสรางและการปรับใชความ

เปนธรรมทางสังคมกรณีศึกษาชุมชนภาคกลาง” โดยสรุปผลการวิจัยวา 

 เรื่องของผลประโยชนเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดความไมเปนธรรม เพราะผูนําหรือกลุม

ผลประโยชนไมไดคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม กลับใหความสนใจแตกลุมผลประโยชนหรือญาติ

พ่ีนองของตนเองเทานั้น ความเปนธรรมทางสังคมทุกคนในสังคมตองไดรับการแบงปนท่ีเทากัน เปน

สังคมท่ีไมเปนบริโภคนิยม ไมใชเงินเปนหลักในการพิจารณารูจักใหเกียรติผูอ่ืนความเปนธรรมทาง

สังคมแบบ สังคมสมัยใหม คือ เริ่มนํากรอบของกฎหมายเขามาจัดการเนนเรื่องสิทธิ ความเสมอภาค 

เสรีภาพ และหนาท่ีของประชาชนมากข้ึน12

๑๓ 

พระมหานรากร ชางบุ ไดทําการวิจัยเรื่อง “อคติกับปญหาอธิกรณในพุทธศาสนา : 

กรณีศึกษาสํานักสันติอโศก” โดยสรุปผลการวิจัยวา  

อคติ มี ๔ ประเภท ไดแก ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติท้ัง ๔ ประการนี้ เปน

หลักธรรมดานลบ เพราะจะทําใหเขาขางตนพวกพองตนเอง ทําใหขาดความเปนกลางในหมูคณะ และ

เกิดความแตกแยกของสังคมได หลักธรรมท่ีปรับแกจึงเปนหลักธรรมฝายดีและสรางความเปนกลางตอ

ตนเองและสังคม สวนอธิกรณมี ๔ อยางคือ วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ ซ่ึงวิธีระงับ

อธิกรณดังกลาวเรียกวา “อธิกรณสมณะ” จะปรับใชใหเหมาะสมแกอธิกรณนั้น ๆ เพ่ือใหอธิกรณ

ดังกลาวระงับดวยดีและเปนธรรม ดังนั้น อคติกับอธิกรณจึงเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับการตัดสินความดวย

ความเท่ียงธรรม เปนกลาง เพ่ือไมใหมีอคติเขาเจือปนตอการตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคล

หนึ่ง13

๑๔ 

ทพญ.กษิรา เทียนสองใจ ไดทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหอภัยทาน เพ่ือจัดการ

ความขัดแยงในสังคมไทยปจจุบัน” โดยสรุปผลการวิจัยวา ความขัดแยงเปนธรรมชาติของมนุษยอัน

เกิดมาจากปฏิสัมพันธระหวางปจจัยภายนอก ๕ ประเภท ดวยกัน คือ ๑) ความขัดแยงดานขอมูล

                                                           
๑๒ชลากร เทียนสองใจ , “การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ : หลักการและเครื่องมือสําหรับการ

จัดการความขัดแยง”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), ๒๕๓ หนา.  
 

๑๓สุจินตนา ภาวสิทธ์ิ, กระบวนการเสริมสรางและการปรับใชความเปนธรรมทางสังคมกรณีศึกษา ชุมชน

ภาคกลาง, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดลอม (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร), ๒๕๕๕, ๓๑๒ หนา.  
๑๔พระมหานรากร ชางบุ, “อคติ” กับปญหาอธิกรณในพุทธศาสนา : กรณีศึกษาสํานักสันติอโศก, วิทยา 

นิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๕๑, ๑๓๑ หนา. 



๑๓ 

 

(Data Conflict) ๒) ความขัดแยงดานผลประโยชน (Interest Conflict) ๓) ความขัดแยงดานความสัมพันธ 

(Relationship Conflict) ๔) ความขัดแยงดานโครงสราง (Structural Conflict) และ ๕) ความขัดแยงดาน

คุณคาหรือคานิยม (Value Conflict) รากเหงาท่ีเปนสาเหตุของความขัดแยงเกิดจากเหตุปจจัยภายใน คือ 

อกุศลธรรม และปปญจธรรม โดยทิฏฐิถือวาเปนแกนกลางท่ีอยูลึกท่ีสุด เพราะเปนการยึดม่ันถือม่ันใน

อุดมการณ ยิ่งถาทิฏฐินั้นประกอบไปดวยอกุศลมูลซ่ึงจะกอใหเกิดมิจฉาทิฏฐิ ซ่ึงเหตุปจจัยเหลานี้

ท้ังหมดก็จะกลายเปนแรงผลักดันท่ีทําใหเกิดสภาวะของความขัดแยงข้ึน จนอาจลุกลามนําไปสูความ

รุนแรงในท่ีสุด พุทธสันติวิธีท่ีนํามาแกไขปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน โดยวิธีของอภัยทานมีท้ังทาง 

กาย วาจา ใจ ทําใหการยึดม่ันในความเปนอัตลักษณสลายลง สงผลใหความขัดแยงสิ้นสุดลงดวย14

๑๕ 

จากการศึกษาและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ พบวา ไดมีผูศึกษาคนควาวิจัยและแสดงแนวคิด 

ทรรศนะท่ีมีตอความขัดแยง การสรางความสามัคคี สมานฉันทปรองดอง และแนวทางการแกไขปญหา

ตาง ๆ ในสังคม ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของตาง ๆ นี้มีประโยชนในการ

นําไปวิเคราะห ประเมินผล เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางการแกไขปญหาอคติในสังคมไทย ซ่ึงจะทําให

ทราบวา แนวคิดดังกลาวสามารถแกไขปญหาในสังคมไทยในระดับใด และเม่ือนําไปบูรณาการดวย

หลักธรรมพระพุทธศาสนาแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการแกปญหาอคติในสังคมไทยไดดีข้ึน

หรือไม เพียงใด จากสถานการณปจจุบันในสังคมไทยท่ีเกิดหลากหลายปญหาหนึ่งในปญหานั้นคือ การ

ไมยอมรับความเห็นตางกัน จนนําไปสูความขัดแยง แบงพรรคพวก เลือกปฏิบัติตอบุคคลท่ีรักท่ีพอใจ 

หรือเรื่องหนึ่งใดท่ีเปนไปในลักษณะท่ีทําใหอีกฝายรูสึกไดถึงความไมเปนธรรม ไมยุติธรรมท่ีไดรับ จึง

ทําใหสังคมแบงแยกไมมีความสามัคคี เกิดปญหาอคติตอกันในท่ีสุด 
  

๑.๗ สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดทฤษฏีจิตวิทยาอคติ แนวคิดการแบงพรรคแบง

พวก ดวยการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการ โดยการนําหลักพรหมวิหาร ๔ และ  

ขันติธรรม อภัยทาน โยนิโสมนสิการและกาลามสูตร เปนรูปแบบกรอบแนวคิด ในการนําเสนอ

งานวิจัย เรื่อง “การแกไขปญหาอคติในสังคมไทยดวยพุทธบูรณาการ” ซ่ึงประกอบไปดวยข้ันตอน

ดังตอไปนี้ 

 

 

                                                           
๑๕กษิรา เทียนสองใจ, การศึกษาวิเคราะหอภัยทานเพ่ือจัดการความขัดแยงในสังคมไทยปจจุบัน, วิทยา 

นิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐, ๒๓๙ หนา. 

 



๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑.๒ สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

๑.๘ ประโยชนที่ไดรับ 
 

ในการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการแกปญหาอคติในสังคมไทยปจจุบันดวยหลักพุทธบูรณาการ”

ผูวิจัยคาดวาจะไดรับประโยชนจากการวิจัยครั้งนี้ คือ 

 

กระบวนการเชิงวิเคราะห 

๑) ศึกษาเอกสารปฐมภูมิ 

๒) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการแกไข

ปญหาอคติในสังคม รวมดวย

ศึกษาพระไตรปฎก และอรรถ

กถาท่ีสัมพันธกับอคติ 

๓) แบบสัมภาษณเชิงลึก 

๔)วิเคราะหเนื้อหา 

๕)นําเสนอรูปแบบ “การไขแก 

ปญหาอคติในสังคมไทยดวยพุทธ

บูรณาการ” 

๖) นําขอมูลท้ังหมดมาบูรณา

การใหไดคําตอบ 

 

แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกับอคติ 

และปญหาอคติในสังคมไทย 

   ๑.แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยา

อคต ิ

   ๒. แนวคิดการแบงพรรค

แบงพวก 

ปญหาอคติในสังคมไทย 

   ๑.ปญหาอคติการไมยอมรับ

ความเห็นตาง 

   ๒.ปญหาอคตคิวามขัดแยง 

   ๓.ปญหาอคติความไมเปน

ธรรม 

     

บูรณาการพุทธธรรมในการ

แกปญหาอคติในสังคมไทย 

๑.การแกไขปญหาฉันทาคติ 

๒.การแกไขปญหาโทสาคติ 

๓.การแกไขปญหาโมหาคติ 

๔.การแกไขปญหาภยาคติ 

พุทธธรรมในการแกไขปญหา

อคตใินสังคมไทย 

  ๑. พรหมวิหาร ๔     

  ๒. การใหอภัย 

  ๓.ขันติธรรม 

  ๔.โยนโิสมนสิการ-กาลาม

 

รูปแบบการแกไข

ปญหาอคติใน

สังคมไทยดวยพุทธ

บูรณาการ 
 

 (Model) 

ผลกระทบ

(Impact) 

 



๑๕ 

 

            ๑.๘.๑ ทําใหทราบถึงแนวคิดอคติและการแกไขปญหาอคติในสังคมไทย 

           ๑.๘.๒ ทําใหทราบถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีแกไขปญหาอคติในสังคม 

           ๑.๘.๓ ทําใหทราบถึงการบูรณาการการแกไขปญหาอคติในสังคมไทยดวยหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนา       

           ๑.๘.๔ ทําใหทราบถึงรูปแบบการแกไขปญหาอคติในสังคมไทยดวยพุทธบูรณาการ 

           ๑.๘.๕ ทําใหสามารถนําผลของการวิจัยมาเปนประโยชนในรูปแบบการแกไขปญหาอคติใน

สังคมไทยตอไป 
 

๑.๙ คํานิยามศัพทเฉพาะในการวิจัย 
 

          การแกปญหาอคติ หมายถึง การลด ละ เลิก ทําใหเบาบางลง ท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงใน

การเรียนรู รับรู พฤติกรรม เพ่ือการอยูรวมกันอยางปรองดอง สมานฉันท สามัคคี สันติสุขในสังคม  

          อคต ิหมายถึง ความลําเอียง ความไมเปนธรรม ไมมีใจเปนกลางขาดความเท่ียงธรรม ความ

ขัดแยง การแบงพรรคแบงพวก การเลือกปฏิบัติ ความไมเทาเทียม ทัศนคติท่ีตางกัน ประกอบดวย 

  ๑. ฉันทาคติ ความลําเอียงเพราะความรักใคร ความรักท่ีมีใหมากเกินไป การตอบแทนคุณ 

  ๒. โทสาคติ ความลําเอียงเพราะความไมชอบ เกลียดชัง หรือโกรธแคน ทําราย อาฆาต  

   ๓. โมหาคต ิความลําเอียงเพราะความไมรู การตัดสินผูอ่ืนโดยขาดการตรวจสอบพิจารณา   

  ๔. ภยาคติ ความลําเอียงเพราะความกลัว กลัวท่ีเกิดจากพรรคพวกตนเอง,ความกลัวท่ีวา

ตนเองจะเดือดรอน,คนใกลชิดจะไดรับภัย,ตัดสินดวยความไมยุติธรรมเพราะเห็นแกตนและคนของตน  

          ปญหาอคติในสังคมไทย หมายถึง อคติกับความขัดแยง อคติกับการแบงพรรคแบงพวก 

ความไมเปนธรรม/ไมยุติธรรม การไมยอมรับความคิดเห็นตาง 

          พุทธบูรณาการ หมายถึง การนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ไดแก พรหมวิหาร ๔ ขันติ

อภัยทาน โยนิโสมนสิการและกาลามสูตร นํามาบูรณาการรวมกับทฤษฎีทัศนคติ คือ ความคิด การ

เรียนรู ความเชื่อ ความรูสึก สงผลออกมาทางพฤติกรรม เพ่ือแกไขปญหาอคติใหเบาบางลง รวมดวย

การแกไขปญหาสังคมดวยกฏหมาย การขัดเกลาสังคม และบทสัมภาษณ เพ่ือนํามาบูรณาการการ

แกไขปญหาอคติในสังคมไทยดวยพุทธบูรณาการ เพ่ือเกิดการลด ละ อคติตอกันทําใหเบาบางลง 

         หลักธรรมพระพุทธศาสนา  หมายถึง หลักธรรมท่ีใชในการบูรณาการกับความรับผิดชอบ

ทางสังคมในเชิงการนํามาปรับใชการบูรณาการ ไดแก พรหมวิหาร ๔ อภัยทาน ขันติธรรม โยนิโส

มนสิการรวมดวยกาลามสูตรในการแกปญหาอคติในสังคมไทย  

 



บทท่ี ๒ 

อคติ และการแกไขปญหาอคติในสังคมไทย  
 

สถานการณความขัดแยงภายในประเทศท่ีเกิดข้ึนสงผลทําใหประชาชนเกิดการแตกแยก 

แบงออกเปนฝกเปนฝาย เปนพรรคพวก ซ่ึงการแตกแยกนี้ทําใหแตละฝายไมสามารถหันหนาเขาหากัน

ดวยความปรองดองสามัคคีได เพ่ือหาแนวทางการแกปญหาท่ีเกิดจากอคติในสังคมไทยท่ีมีแนวโนมท่ี

ไปสูความรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงเปนปญหาท่ีอยูในระดับลึกของสังคม ถาหากไมไดรับการแกไข หรือทําให

เบาบางลง สิ่งเหลานี้จะเปนผลกระทบท่ียากตอการดําเนินการพัฒนาประเทศ ผูวิจัยไดทําการศึกษา

แนวคิดทฤษฎี และหลักวิชาการท่ีเก่ียวของกับอคติและปญหาอคติในสังคมไทย ดวยประเด็น

ดังตอไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับอคติ 

๒.๒ แนวคิดทฤษฎีอคติกับทัศนคติ 

๒.๓ แนวคิดอคติกับความขัดแยง 

๒.๔ มูลเหตุของอคติ 
๒.๕ อคติกับปญหาในสังคมไทย 

  ๒.๖ แนวทางการแกไขปญหาอคติในสังคมไทย 

   ๒.๗ สรุป 

อคติเปนปญหาทางสังคมอยางหนึ่งในสังคมโลก ไมวาจะเปนประเทศเล็ก ๆ ประเทศกําลัง

พัฒนา ชนเผาพ้ืนเมือง หรือ ประเทศท่ีเจริญแลวท่ัวโลกนี้ ลวนมีอคติเกิดข้ึนไดท้ังนั้น ซ่ึงถือวาเปน

เรื่องปกติ ไมเวนแมกระท่ังในประเทศไทยเองก็มีปญหาอคติเกิดข้ึนมากมายภายในสังคมไทย ดังเชนท่ี

ปรากฏเห็นไดชัดจากสถานการณทางการเมืองไทย ซ่ึงเปนตัวอยางเห็นไดชัดจากการไมยอมรับกันและ

กัน กระท่ังแบงพรรคแบงพวกนําไปสูความขัดแยง ไมไดรับความเปนธรรม เปนตน ซ่ึงผูวิจัยขอลําดับ

ความหมายของอคติ และปญหาอคติในสังคมไทย” ซ่ึงไดมีนักวิชาการกลาวไว ดังนี้ 
 

๒.๑  แนวคิดเกี่ยวกับอคติ 
 

๒.๑.๑ ความหมายและประเภทอคติแนวพุทธ 

    อคติในเชิงพุทธศาสนาไดมีนักวิชาการใหความหมายดังนี้ 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหความหมาย อคติ หมายถึง ความ

ลําเอียง ซ่ึงมี ๔ อยาง คือ ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะรัก โทสาคติ ลําเอียงเพราะโกรธ ภยาคติ ลําเอียง 



๒ 

 

เพราะกลัว โมหาคติ ลําเอียงเพราะเขลา๑  

พจนานุกรมบาลี-ไทย ฉบับนักศึกษา กลาววา “อคติ หมายถึง ความลําเอียง, ความไม

ยุติธรรม จัดเปนอิตถีลิงค”๒   

    ตามพจนานุกรมนี้เพ่ิมการจําแนกลิงควาเปนอิตถีลิงค หากแจกเปนวิภัติอ่ืนก็จะแจกตาม

แบบอยาง รตฺติ (ราตรี)๓  ตามหลักสูตรยอบาลีไวยากรณ  

พจนานุกรม มคธ-ไทย ใหคําจํากัดความและวิเคราะหศัพทวา “อคติ (อิตฺ) ธรรมชาติมิใช

เปนท่ีไปแหงพระอริยเจา, ธรรมชาติมิใชเครื่องไปแหงพระอริยเจา,ภูมิมิใชเปนท่ีไปแหงพระอริยเจา, 

ภูมิมิใชเปนท่ีไปแหงผูรู,กิริยาท่ีไมควรถึง, กิริยาท่ีไมควรประพฤติ, คติไมควร, น ปุพฺโพ, คมฺ คติยํ, ติ 

มโลโป.ความลําเอียง อคฺ กุฏิลคติยํ, ติ. ส. อคติ.”๔  หากตีความหมายตามพจนานุกรมท่ีมีการกลาวถึง

พระอริยเจานั้น ก็ทําใหเขาใจวาเปนการกลาวถึงพระโสดาบันท่ีละอคติอันเปนโลกียวิสัยได ดังนั้นพระ

อริยเจาท้ังหลาย จึงไมดําเนินไปสูความลําเอียงอีก 

ปทานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ–สันสกฤต ใหคํานิยามคลายกับคําจํากัดความของพจนานุ 

กรม มคธ-ไทย วา “ธรรมชาติอันบัณฑิตไมพึงถึง (ผ.) : ธรรมชาติไมใชเครื่องไปของพระอริยเจา 

(อ.ป.); (ลําเอียง (นว.)) สํ.อ+คติ (Agati (f) wrong course, evil course, bias.skt. a+gati.)”๕ 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดใหความหมาย คําวา อคติ หมายถึง ฐานะอันไมพึง

ถึง ทางความประพฤติท่ีผิด ความไมเท่ียงธรรม ความลําเอียง ประกอบดวย  

๑) ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ    

๒) โทสาคติ  ลําเอียงเพราะชัง  

๓) โมหาคติ  ลําเอียงเพราะหลง      

     ๔) ภยาคติ   ลําเอียงเพราะกลัว 

                                                           
๑ราชบัญฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุค

พับลิเคช่ัน, ๒๕๔๖), หนา ๑๓๒๐. 
๒พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร สระคํา) และจําลอง สารพัดนึก,รศ.ดร., พจนานุกรมบาลี-ไทย ฉบับ

นักศึกษา, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : เรื่องปญญา, ๒๕๔๖), หนา ๓.  
   

๓พระมหานิยม อุตฺตโม, หลักสูตรยอบาลีไวยากรณ ฉบับสมบูรณ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเลี่ยงเซียง

๒๕๔๙), หนา ๓๔. 
๔พันตร ีป.หลงสมบุญ รวบรวมเรียบเรียง, พจนานุกรม มคธ-ไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักเรียนวัดปาก 

นํ้าภาษีเจริญ, ๒๕๔๐), หนา ๖.   
๕มหามกุฏราชวิทยาลัย, ปทานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ-สันสกฤต ฉบับพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระจันท- 

บุรีนฤนาถ, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หนา ๕.  
 



๓ 

 

    พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) ไดใหความหมาย อคติ แปลกันวา ความลําเอียง 

หมายถึง ความเอนเอียงเขาขาง, ความไมยุติธรรม ความไมเปนกลาง, ความไมเปนหลัก 

อคติ แปลอีกแบบหนึ่งวา การดําเนินไปในแนวทางท่ีไมสมควร, ไมควรไป หรือ ไปไมได 

หมายถึง แนวทางท่ีไมควรปฏิบัติ เพราะเม่ือปฏิบัติไปยอมทําใหหมูคณะ กิจการ และความดีงาม

ดําเนินตอไปไดยากหรือไปไมรอด 

อคติ มี ๔ อยาง คือ ๑.ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ ๒.โทสาคติ  ลําเอียงเพราะชัง  

๓.ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว ๔.โมหาคติ ลําเอียงเพราะหลง 

อคติ เปนสิ่งท่ีผูใหญซ่ึงเปนผูปกครองหรือผูนําควรเวน ถาเวนไมได ความเปนผูใหญ ความ

เปนหลัก ความยุติธรรมก็ไปไมรอด๖ 

พระเทพดิลก (ระแบบ  ิตาโณ) ใหความหมายของ อคติ วาไมเดิน ไมไป หมายความวา 

ไมควรเดิน ไมควรไป หรือไมความประพฤติ อคติศัพทนี้ตรงกับภาษาไทยวา ความลําเอียง ความไม

เปนธรรม ความไมยุติธรรม มีอยู ๔ อยาง คือ 

    ๑) ฉันทาคติ แปลวาลําเอียงเพราะรักกัน หรือเพราะชอบพอกัน เชน คนท่ีเรารักเราชอบ

พอทําอะไรก็ถือวาถูกหมดท้ังท่ีจริงกําลังกระทําความผิด แตดวยอํานาจพอใจรักใครกันจึงไมมีความผิด 

การกระทําเชนนี้ถือวา “ลําเอียงเพราะรัก”  

    ๒) โทสาคติ แปลวา ลําเอียงเพราะโกรธกัน เกลียดกัน ชังกัน เชน การตัดสินคดีดวยอํานาจ

โกรธเกลียดชังท่ีมีตอกัน แมอีกฝายจะกระทําถูกตองตามข้ันตอนก็ตัดสินเปนผิดได หรือ การปรับ

เลื่อนตําแหนงผูท่ีกระทําความดีท่ีสมควรได แตดวยความเกลียดชังท่ีมีตออีกฝายทําใหไมไดยศ หรือ

รางวัลใด ๆ ท้ัง ๆ ท่ีสมควรจะได การกระทําเชนนี้ถือวา “ลําเอียงเพราะชัง” 

    ๓) โมหาคติ แปลวา ลําเอียงเพราะเขลา หรือความโงหลงงมงาย ไมพิจารณาใหถองแทวา

อยางไรถูกอยางไรผิด อยางไรควรอยางไรไมควร เชน เม่ือไดรับฟงคําฟองแลวยังไมทันไดสอบสวนให

รอบคอบก็ดวนตัดสินใจโดยไมพินิจพิจารณาใหถ่ีถวน โดยท่ียังไมรูความจริง ถือวาเปนคนของตนเองท่ี

นับถือ หรือเปนบุคคลสําคัญท่ีมีคนนับถือมากก็เชื่อหลงไปตามเขา ผลท่ีสุดกวาจะรูความจริง กวาจะ

คิดไดวาการกระทําอยางนี้ไมยุติธรรมตอผูอีกฝายก็สายเสียแลว เพราะตัดสินผิดพลาดไปแลว การ

กระทําเชนนี้ถือวา “ลําเอียงเพราะเขลา”  

๔) ภยาคติ แปลวา ลําเอียงเพราะกลัว หรือเพราะเกรงใจ เชน ผูมีอํานาจมีชื่อเสียงกระทํา

ความผิดดวยการฆาคนตาย แตดวยบารมีอํานาจเงินตราของผูนั้นมีมาก จึงทําใหมีการตัดสินวาถูก 

หรือถูกลงโทษเพียงเล็กนอย ท้ัง ๆ ท่ีความจริงทําผิดรายแรง หากตรงขามกันกับคนท่ัวไปหากกระทํา

                                                           
๖พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพ่ือศึกษาพุทธศาสตร ชุดคําวัด, (กรุงเทพมหานคร : 

เลี่ยงเซี่ยง ๒๕๔๘), หนา ๑๑๘๕.  



๔ 

 

ผิดเชนนี้ตองมีการตัดสินดวยโทษตามกฎหมาย ซ่ึงตางกันอยางเห็นไดชัด การกระทําเชนนี้ไมมีความ

เปนธรรม เพราะเกิดจากความกลัวหรือเกรงใจจึงทําใหมีการตัดสินท่ีลําเอียงเพราะความกลัว 

ความลําเอียงท้ัง ๔ ประการนี้เปนอันตรายอยางมากทุกยุคทุกสมัยท่ีเปนผูใหญมีหนาท่ี

เก่ียวของในการปกครองบังคับบัญชาบุคคลอ่ืนดวยแลว มีความลําเอียงอยูเพียงขอใดขอหนึ่งก็จะทํา

ใหสูญเสียความยุติธรรม ขาดความอบอุน ขาดความม่ันใจของคนท่ีเก่ียวของเปนผูนอย เปนผูท่ีอยูใต

บังคับบัญชาของบุคคลเหลานั้น แตความลําเอียงท้ัง ๔ อยางนี้ไมไดเจาะจงเฉพาะผูใหญเทานั้นแมแต

ผูนอย หรือเด็ก ๆ ก็อาจจะเกิดความลําเอียงข้ึนมาไดเหมือนกัน เหตุนั้นพระองคจึงตรัสเพ่ือลดอคติ

และเสริมสรางความเมตตาในกันและกัน รวมกันเรงปฏิบัติสรรพกิจการงานใหประสานเก้ือกูลกัน เพ่ือ

ทุกคนจะไดสามารถนําพาประเทศชาติใหกาวหนาไปอยางม่ันคง และบรรลุถึงความวัฒนาผาสุกไดโดย

สวัสดี๗ 

ดังนั้น ความหมายอคติทางพระพุทธศาสนา คือ ความลําเอียง ความไมยุติธรรม ความไม

เปนกลาง การแบงพรรคแบงพวกเขากับฝายหนึ่งฝายใดดวยความไมเปนธรรมท่ีประกอบไปดวยความ

ลําเอียงเพราะรัก ความลําเอียงเพราะชัง ความลําเอียงเพราะไมรู และความลําเอียงเพราะกลัว ซ่ึงเปน

ความโนมเอียงทางจิตใจท่ีสามารถเกิดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีมีในลักษณะชอบ ไมชอบ หรือยอมรับ 

ไมยอมรับท่ีเกิดข้ึนกับสภาวะในจิตของมนุษยทุกคน และประเภทของอคติเชิงพุทธศาสนามี ๔ 

ประเภท ประกอบดวย  

๑) ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะรักกัน หรือเพราะชอบพอกัน ใหประโยชนกัน เอ้ืออาทรตอกัน

แมกระท่ังผิดก็ยอมกระทําตามดวยความชอบพอกันเปนฐานสวนตน  

๒) โทสาคติ  ลําเอียงเพราะไมชอบ/ชัง ซ่ึงมีฐานท่ีตนเองเกลียดชังในจิต จึงเกิดความไมชอบ  

     ๓) โมหาคติ ลําเอียงเพราะความหลง เพราะความไมรู จึงตัดสินใหผูอ่ืนผิดจากความจริง ไม

พิจารณาอยางถ่ีถวน ไมมีใจเปนกลางในการพิจารณาอยางรอบครอบวาอยางไรถูก อยางไรผิด  

    ๔) ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว หรือเพราะเกรงใจ ดวยการคํานึงถึงแตผลประโยชน 

ผลกระทบท่ีจะเกิดกับตนเองหรือพวกพองเปนท่ีตั้ง ซ่ึงการกระทําดังกลาวหากพิจารณาแลวถาผูนํา 

หรือผูปกครองท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด ในลักษณะลําเอียงยอมเผชิญปญหา จากผล

การกระทําดวยดวยความไมเท่ียงธรรม หากสังคมใดท่ีเต็มไปดวยความอคติแมขอหนึ่งขอใด จะมีผล

ตอสังคมนั้น ๆ จนเม่ือมีเพ่ิมมากเขาก็จะกลายเปนปญหาระดับประเทศท่ีอยากจะแกไขเพราะมันไดฝง

รากลึกจนกลายเปนความเคยชิน ซ่ึงการกระทําเชนนี้สงผลตอภายในสังคมไทย จนในท่ีสุดสู

ระดับประเทศชาติ   
  

                                                           

    ๗พระเทพดิลก (ระแบบ ตาโณ), ธรรมปริทรรศ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๘), 

หนา ๕๖. 
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๒.๑.๒ ความหมายและประเภทอคติเชิงจิตวิทยา 

ความหมายอคติในเชิงจิตวิทยาอคติ ไดมีนักวิชาการตาง ๆ ไดใหความหมายดังนี้         

Berelson & Stenier นักสังคมจิตวิทยาใหความหมายจํากัดความวา อคติ หมายถึง ทัศนคติ

รุนแรงท่ีมีตอกลุมชาติพันธุใดกลุมหนึ่ง หรือทัศนคติรุนแรง (hostile) ท่ีมีตอสมาชิกคนหนึ่งคน 

ใดในกลุมนั้น ๆ๘ 

George Eaton Simpson and Milton Yinger ไดกลาวไวในหนังสือ Racial and 

Cultural Minorities วา ไมวาอคติจะเปนไปในทางบวกหรือทางลบ อคตินั้นก็คือทัศนคติท่ีเปนไป

ดวยอคติท่ีเปนอารมณและเปนทัศนคติท่ีกาวราวแข็งกระดางดวย (ซ่ึงอาจพูดอีกนัยหนึ่งวา อคตินั้นก็

คือ predisposition หรือความพรอมท่ีจะตอบสนองตอสิ่งกระตุนบางอยางโดยวิธีการบางอยาง) 

ทัศนคติลักษณะนี้จะมีตอคนกลุมใดกลุมหนึ่ง๙ 

Secord & Backman ใหความหมายคําวา อคติ หรือ Prejudice ไววา อคติ คือ ทัศนคติ

อยางหนึ่งท่ีโนมนําลวงหนาใหบุคคลคิด หรือรับรู หรือรูสึก หรือกระทํา ไปในลักษณะนาพึงพอใจ 

หรือไมนาพึงพอใจ ตอกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือตอสมาชิกกลุมนั้น ๆ เปนรายบุคคลไป และคนท่ีมีอคตินั้น

โดยปกติจะประพฤติปฏิบัติคลอยตามทัศนคติเชนวานี้หรือไมข้ึนอยูกับองคประกอบหลาย ๆอยางท้ัง

ดานสถานการณและองคประกอบอ่ืน ๆ โดยไมจําเปนวาจะตองแสดงออกตรงตามทัศนคติท่ีมีอยู

ลวงหนาเสมอไป ดังนั้น อคติ จึงเนนเก่ียวกับการรับรู การคิด และเรื่องของอารมณของแตละบุคคลท่ี

มีแนวโนมในใจมาอยูแลวลวงหนา ตลอดจนถึงประสบการณของแตละบุคคลประกอบดวย๑๐ 

พจนานุกรม cambridge-dictionary ไดใหความหมาย prejudice (อคติ) หมายถึง 

ความคิดเห็น หรือ ความรูสึกท่ีไมเปนธรรมและไมมีเหตุผล โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือเกิดข้ึนโดย

ปราศจากความคิด หรือความรูท่ีเพียงพอ๑๑ 

อคติ (Bias) เปนความโนมไปของภาวะจิตใจหรือทัศนคติ ท่ีจะแสดงหรือยึดถือความ

คิดเห็นท่ีไมสมบูรณ บอยครั้งพรอมกับการปฏิเสธท่ีจะแมพิจารณาความเปนไปไดของความคิดเห็นท่ี

ตางออกไป เราอาจจะมีความเอนเอียงตอบุคคล ตอเชื้อชาติ 5 ตอศาสนา ตอชนชั้นในสังคม หรือตอ

                                                           

    ๘Berelson and Stenier, Human Behavior : An Inventory of scientific findings, N.Y. : 

Harcourt, Brace & World, อางใน รศ.อรทัย ช่ืนมนุษย, จิตวิทยาอคติ, พิมพครั้งท่ี ๓, (คณะศึกษาศาสตร : 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง, ๒๕๓๒), หนา ๑๒. 

    ๙George Eaton Simpson and J.Milton Yinger, Racial and Cultural Minorities (3rd ed.), 

(N.Y.Harper  &  Row, 1965), P.14.  

    ๑๐Secord & Backman อางใน รศ.อรทัย ช่ืนมนุษย, อางแลว, หนา ๑๓. 
 

 ๑๑Cambridge dictionary, prejudice, (http://dictionary.cambridge.org/dictionary/ 

english/prejudice), สืบคน ๕ สงิหาคม ๒๕๖๐. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/
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พรรคการเมือง การมีความเอนเอียงหมายถึง เอนไปขางเดียว ไมมีความเปนกลาง ไมเปดใจ ความเอน

เอียงมาในหลายรูปแบบ และคําวา Bias ในภาษาอังกฤษอาจใชเปนไวพจนของคําวา prejudice 

(ความเดียดฉันท) และ bigotry (ความหัวดื้อ ความมีทิฏฐิมานะ)๑๒ 

อคติ สามารถเรียนรูไดโดยปริยายในบริบททางวัฒนธรรม มนุษยอาจพัฒนาความลําเอียง

ตอบุคคล หรือกลุมชาติพันธุ อัตลักษณทางเพศ หรืออัตลักษณทางชนชาติ ศาสนา ชนชั้นทางสังคม

พรรคการเมือง กระบวนทัศนเชิงทฤษฎี และอุดมการณภายในโดเมนดานการศึกษา หรือสายพันธุ  

ความลําเอียง หมายถึง ดานเดียวท่ีไมมีมุมมองท่ีเปนกลาง หรือไมมีความคิดท่ีเปดเผย อคติอาจมาใน

หลายรูปแบบและเก่ียวของกับสัญชาตญาณ  

อรทัย ช่ืนมนุษย ไดใหความหมายอคติ ประกอบดวยทัศนคติแบบท่ีเปนแบบแผนตายตัว

(Stereotyped) ท่ีผูคนท่ีมีความรูสึกแยกคนอ่ืนบางกลุมเปนพวก ๆ แยกเปนประเภท ๆ  คือ การมี

ความรูสึกโดยแรกเริ่มตรงไปยังคนสวนหนึ่งสวนใดเปนสวนรวมท้ังหมด มากกวาท่ีจะมีความรูสึก

เฉพาะเจาะจงแตคนใดคนหนึ่งเชนปกติควรจะเปน 

อคติ ไมใชเพียงแตเปนเรื่องของการตัดสินใจไวลวงหนาเทานั้น แตอาจนับไดวาเปนการ

ตัดสินใจท่ีผิดขอเท็จจริงไดเชนเดียวกัน หรืออคติอาจมีตอคนกลุมใดกลุมหนึ่งหรือหลาย ๆ กลุมใน

สังคมไหนก็ได เพราะอคติระหวางกลุมนั้นเปนสิ่งสากล คือจะพบไดท่ัวไปทุกหนทุกแหงท่ีกลุมมีการ

ติดตอปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน ในฐานะท่ีอคติเปนทัศนคติอยางหนึ่ง เราอาจกลาวไดวา อคติ ก็คือ 

แนวโนม หรือ ความโนมเอียง อยางหนึ่งท่ีจะประพฤติปฏิบัตินั่นเอง แตแนวโนมนี้อาจไมประพฤติหรือ

มีปฏิกิริยาใหเห็นชัดตอสมาชิกเปนรายคนของกลุมท่ีตนมีอคติก็ได๑๓   

พันเอก (พิเศษ)นวม สงวนทรัพย ไดใหความหมายคําวา Prejudices แปลวา “ควาอคติ” 

มาจากภาษาละตินวา Prejudicum หมายถึง “การตัดสินโดยปราศจากขอเท็จจริง” ตามความเปน

จริงแลว พฤติกรรมของมนุษยไดรับอิทธิพลมหาศาลจากความอคติหรือทัศนคติท่ีลําเอียง อารมณ 

ของจิต เชน ความอิจฉาริษยา ความเกลียด ความรัก ความกลัว ฯลฯ แสดงบทบาทสําคัญมากในการ

สรางความอคติ๑๔       

ดังนั้น ความหมายจิตวิทยาอคติ ความเห็นสวนใหญใหความหมายของอคติ พบวาจะเปน

ดานทัศนคติ ความเชื่อ การแบงกลุมแบงแยก การแบงพรรคแบงพวก การคาดการณไวลวงหนาท่ีมีตอ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีเปนไปในดานบวก และดานลบ ท่ีข้ึนอยูกับความคิด การรับรู จนเกิดความรูสึก

                                                           

 ๑๒วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, (https://th.wikipedia.org/wiki/ความเอนเอียง), สืบคนเมื่อ ๕ สิงหาคม 

๒๕๖๐. 

  ๑๓รศ.อรทัย ช่ืนมนุษย, จิตวิทยาอคติ, อางแลว, หนา ๗, ๙. 

  ๑๔พันเอก(พิเศษ)นวม สงวนทรัพย, สารัตถจิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ โอ.เอส พริ้นติ้ง 

เฮาส, ๒๕๓๕), หนา ๗๙.  

https://th.wikipedia.org/wiki/ความเอนเอียง
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ถึงอารมณสงผลไปสูการกระทําท่ีจะแสดงออกมาแบบลักษณะกลุมพอใจ และกลุมไมพอใจ ซ่ึงอยูใน

ระดับเดียวกันคือ ความพยายามตัดสินผูอ่ืนลวงหนาดวยความคิด ความรูสึกของตนเองซ่ึงมีท้ังดาน

บวก และดานลบ ท่ีเปนอารมณในการแสดงออก หรือการกระทําท่ีเปนตัวผลักดันออกมาชัดเจน 

นักจิตวิทยาจึงใหน้ําหนักเรื่องของแบงพรรคพวกวาเปนเรื่องของ “อคติ” อาจมีตอคนกลุมใดกลุมหนึ่ง

หรือหลาย ๆ กลุมในทุกสังคม เพราะอคติระหวางกลุมนั้นเปนสิ่งสากลท่ีสามารถจะพบไดท่ัวไป ทุกหน

ทุกแหงท่ีมีการติดตอสื่อสารซ่ึงกันและกันมากกวาสองคนข้ึนไป ท่ีบงบอกถึงการแบงพรรคพวก ฉะนั้น

ความลําเอียงจึงเปนสาเหตุแหงอคติอยางสากลอีกดวย 

๒.๑.๓ แนวคิดอคติการแบงพรรคแบงพวก 

  ดานจิตวิทยาอคติจะเนนไปในทางทัศนคติแลว ยังใหความหมายถึง การแบงพรรคแบงพวก 

และชาติพันธุ ชนกลุมนอย ซ่ึงทางตะวันตกจะใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว จากปญหาท่ีเกิดข้ึนใน

โลก ซ่ึงผูวิจัยขอสรุปรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 

  Discrimination การแบงแยก หรือการแบงพรรคแบงพวก การเลือกปฏิบัติท่ีแตกตางกัน 

และไมไดรับความเปนธรรม การกระทําดังกลาวทําใหบุคคลบางคน หรือกลุมสังคมเกิดความ

เสียเปรียบจากการแบงแยก แบงพรรคพวก ซ่ึงมีผูใหคําจํากัดความดังนี้ 

  Williams  ใหคําจํากัดความวาเปนการแยกพวก แยกกลุมโดยปฏิบัติตอกลุมคนแตละกลุม

แตกตางกันออกไปอยางเลือกท่ีรักมักท่ีชัง แลวแตวาบุคคลเหลานั้นมาจากกลุมสังคมใด๑๕ 

            Simpson and Yinger กลาววา โดยปกติหมายถึงการแสดงออกท่ีปรากฏอยางเปดเผย 

หรือการแสดงออกทางพฤติกรรมเม่ือมีอคติอยูในใจ เปนการปฏิบัติตอบตอบุคคลโดยแบงประเภทของ

เขาแลวแตวาบุคคลนั้นเปนสมาชิกจากกลุมใดแน และโดยท่ัวไปบุคคลท่ีไดรับการปฏิบัติดังกลาวจะถูก

กีดกันสิทธิ หรือสิทธิพิเศษบางอยางท่ีคนอ่ืน ๆ ในสังคมซ่ึงจะมี หรือไดรับ  ดังเชน ชนกลุมนอย๑๖ 

    David Dressler กลาววา คือการกีดกันคนอ่ืนโดยแบงคนอ่ืนแยกพวกออกไปอยางไม

ยุติธรรมและเปนวิธีการท่ีไมมีความเสมอภาค ดังเชนตัวอยางคําพูดของ Connie Lynch เก่ียวกับ 

นิโกร เปนสิ่งท่ีแสดงถึงอคติไดเปนอยางดีในการขับไลนิโกรออกจากประเทศไดสําเร็จเพียงเพราะวา

คนพวกนั้นเปนนิโกร ตัวอยางนี้เปนการแบงพรรคแบงพวกไดอยางชัดเจน๑๗   

    นอกจากนี้การแบงแยกอาจเกิดข้ึนมาไดโดยไมมีความรูสึกอคติดวย เชนคน ๆ หนึ่งปฏิเสธท่ี

จะรับเปนสมาชิกผูอุปถัมภของกลุมชนกลุมนอยกลุมหนึ่ง เพราะรูสึกวาการทําเชนนั้นอาจจะ

                                                           

  ๑๕Williams, R.M., Jr., The Reduction of intergroup Tension. (New York : Social Science. 

Research Council, 1947), pp.60. 
๑๖Simpson.G.E., & Yinger, J.M., Racial and Cultural Minorities, (N.Y. : Harper & row, 1958). 

    ๑๗David Dressler, “Acculturation in Schools”, in Milton L. Barron, (American Minorities. 

Knopf, 1957), pp.446. 
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กระทบกระเทือนกับกิจการของตนท่ีดําเนินอยู  โดยอาจไมมีอคติอยูดวยเลยเปนสวนตัว เพียงรูสึกวา

ตัวเขาตองคํานึงถึงกิจการกอนอ่ืนเทานั้น หรือ กรณีของการอคติตอสีผิวระหวางคนผิวสี หรือชนกลุม

นอย ท่ีมีการเหยียดเปนตัวกระตุนใหผูท่ีถูกกระทํามีโอกาสในสังคมท่ีไมเสมอภาคในดานตาง ๆ ไมวา

จะการศึกษา ฐานะ ความเปนอยูภายใตสังคมเดียวกันท่ีไดรับปฏิบัติตางกัน จะเห็นไดวาอคติและการ

แบงแยกนั้น เกิดข้ึนจากตนเหตุของการท่ีมีทัศนคติท่ีแตกตางกัน มีความชอบ ไมชอบตางกันท่ีเกิดจาก

การรับรูถายทอดตอ ๆ กัน ซ่ึงมีแนวโนมในใจลวงหนาไวอยูแลววาชอบ หรือไมชอบ  

ท้ังนี้อคติและ discrimination เกิดข้ึนจากตนเหตุหลายเรื่อง หรือหลายคน หลายพวก และ

อาจจะเปนหลายสิ่งก็ได แตในท่ีนี้กลาวถึงในดานท่ีเก่ียวของในเรื่อง เชื้อชาติ ชาติพันธ และคนกลุม

นอย อคติและการแบงกลุมแบงพวกจะคงอยูชวงเวลาระยะหนึ่ง ๆ นั้นเปนเรื่องท่ีซับซอน 

    ลักษณะบงชี้ทางชาติพันธุเปนความแตกตางทางสังคมท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ีจะมีผลตอการ

แสดงออกและพฤติกรรมของคนเราภายในสังคม ทัศนคติทางชาติพันธุกับพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ในสังคมมนุษยสวนมากแลว คนมักมีความโนมเอียงท่ีจะชื่นชมกับคุณสมบัติของตัวเองแลวและจะ

แสดงออกกับคนนอกกลุมท่ีตางชาติพันธุออกไปในทางลบ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนพวกท่ีมีสถานภาพ

ต่ําตอยกวาท้ังหลาย ความรูสึกหรือความคิดเห็นตอคนตางชาติพันธุ ท่ีเปนแบบตายตัว นั้นเปน

พฤติกรรมท่ีมีตอสมาชิกของกลุมชาติพันธุท่ีมาเก่ียวของดวย และบอยครั้งท่ีลักษณะนี้ก็มักจะไดรับการ

ยอมรับจากสมาชิกภายในชนกลุมนั้น ๆ เองดวย 

ความรูสึกหรือความคิดเห็นตอคนตางชาติพันธุแบบตายตัว มักจะเปนตัวกําหนดวางเง่ือนไข

ใหคนเรามีปฏิกิริยาโตตอบไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง แนวใดแนวหนึ่ง ในระหวางคนกลุมใหญ กับ

คนกลุมนอย และมักไมคอยเปลี่ยนงายๆ องคประกอบของโครงสรางบางอยางในสังคมก็อาจสงผลให

เกิดความรูสึกอคติ หรือ Prejudice และการแบงพวกแบงเหลาตอชนกลุมนอยไดเชนเดียวกัน 

ผูท่ีมีอคตินั้นปกติจะประเมินความรูสึกอคติท่ีตัวเองมี นอยไปกวาความรูสึกจริงๆ ท่ีตนมีอคติ

อยู คนท่ีมีอคติมักจะไมทันนึกถึงอิทธิพลของความรูสึกอคติท่ีจะมีผลตอการแสดงออกของตน และมัก

ไมอายท่ีตนมีความรูสึกเชนนั้นตรงขามมักจะมองเห็นวาความรูสึกรุนแรงหรือความรูสึกชิงชังของตนท่ีมี

ตอชนกลุมนอยท่ีตนไมชอบนั้นเปนเรื่องปกติธรรมชาติ และสาสมกันแลวกับความประพฤติไมดีไมงาม

ของชนกลุมนอยนั้น ๆ ซ่ึงตนไมชอบ 

    ในดานตะวันตกเรื่องชาติพันธุถือไดวาเปนปญหาอคติท่ียากเกินแกไข เชน สหรัฐอเมริกา 

แรกเริ่มท่ีเดียว อคติทางเชื้อชาตินั้นมีจุดเริ่มจากความจําเปนทางดานอุตสาหกรรม ระยะนั้นคนจีนเปน

พวกคนตางดาวหรือพวกอพยพเขาเมืองท่ีถือกันวามีประโยชน เพราะเปนพลเมืองท่ีขยันขันแข็ง อยูใน

ระเบียบวินัยดีถือกันวาเปนพวกอพยพท่ีดีท่ีสุดสําหรับรัฐแคลิฟอรเนีย เพราะเปนพวกข้ีเหนียวไมข้ี

เหลาเมายา วางายไมเกะกะระรานใคร เพราะเคารพกฎหมายดี ท้ังยังมีความสามารถรอบดาน ปรับตัว

ไดเกง หลายปตอมา พวกยุโรปอพยพเขามา ปญหาเกิดข้ึนจากคนจีนไมเลือกงานและขยันทําไดหลาย



๙ 

 

อยาง ทําใหกอสถานการณไปในรูปของการแขงขันกับการทํามาหากินรับจางของพวกยิวขาวหรือพวก

ฝรั่ง ในระยะนี้ใคร ๆ ก็แยกคนจนท่ีนั้นออกเปนพวกตางหากวาเปนพวกท่ีไมยอมทําตัวเขากับเจาของ

ประเทศ ยึดม่ันในขนบประเพณีกับกฎเกณฑกฎหมายเฉพาะของพวกตัวเอง เกิดความรูสึกวาพวกคน

จีนท่ีเขามานั้นไมไดมาตั้งรกรากหลักฐานในอเมริกา แตเขามาเพ่ือขนทรัพยสมบัติกลับประเทศตน เกิด

ทัศนคติวาชาวจีนมีเลหเหลี่ยม กลโกงต่ํากวาพวกอินเดียแดงท่ีเคยดูถูกความรูสึกอยางนี้มีอยูภายใน

สังคมหนึ่ง ๆ มักมีแนวโนมท่ีบุคคลในสังคมนั้น ๆ จะรวมรับไปเลียนแบบตามกันไปดวยอยางไมรูตัว 

หรือตัวอยางเชน สงครามในสหรัฐอเมริกาคนชาตินิโกร หรือเชื้อชาตินิโกร สัญชาติอเมริกัน 

ไดเขาสมัครสอบและเขาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปป ขณะท่ีเรียนก็เกิดการจลาจลข้ึน เพราะมีพวก

ผิวขาวบางคนตอตานไมใหเขาเรียน การจลาจลครั้งนี้รายแรงมากมีผูเสียชีวิตเปนจํานวนมาก เปนเหตุ

ใหรัฐบาลกลางตองสงทหารและตํารวจเขาควบคุมสถานการณและความปลอดภัย 

ลัทธิเหยียดผิวในสังคมประเทศคอมมิวนิสตการเหยียดผิวมิไดเกิดข้ึนเฉพาะโลกเสรี แมแต

คอมมิวนิสตยังมีลัทธิเหยียดผิว ดังจะเห็นไดระหวางจีนแดงกับรัสเซีย ซ่ึงเปนชาติผิวเหลืองและผิวขาว

ท่ีเปนคอมมิวนิสตดวยกันบาดหมางกัน 

การสังหารหมูชาวยิว ซ่ึงเปนตัวอยางท่ีชัดเจนท่ีแสดงใหเห็นอคติในเรื่องเก่ียวกับชาติพันธุ

เง่ือนไขของอคติและการแบงพรรคแบงพวก ความเก่ียวพันระหวางการท่ีคนเราจะมีอคติ มีความ

รุนแรง หรือมีมิตรภาพไมตรีจิตกับคนนอกกลุม หรือกลุมชาติพันธุ ท่ีไมใชพวกตนนั้นพบวา สืบ

เนื่องมาจากตนตอหลายอยางดวยกัน จากจุดเริ่มจากความโนมเอียงตั้งแตอดีตในประวัติศาสตร ไป

จนถึงตนตอจากแผงผลักดันทางจิตใจในสวนลึกตาง ๆ นานาสวนบุคคลก็ได๑๘ 

  แมกระท่ังตัวอยางของชนกลุมนอยท่ีมีการแบงพรรคแบงพวกดานชาติพันธุ ศาสนาท่ีเกิด

ความรุนแรงอยางเห็นไดชัด คือ ปญหาของชาวโรฮิงญาท่ีมีปญหาความขัดแยงกับเมียนมารท่ีมีความ

สลับซับซอนมายาวนาน เปนความเกลียดชังระหวาง สองชาติพันธุท่ีหยั่งลึกมาหลายรอยปพ้ืนท่ีรัฐยะ

ไขเปนพ้ืนท่ีติดกับบังกลาเทศ (เดิมเปนสวนหนึ่งของอินเดีย) ในอดีตพ้ืนท่ีนี้ไดรับอิทธิพลดาน

วัฒนธรรมจากอินเดีย และเปนสวนหนึ่งของดินแดนอาวเบงกอล ทําใหพ้ืนท่ีรัฐยะไขเปนแหลงการคา

สําคัญของพอคาชาวเปอรเซียและอาหรับเขามาปะปน ตั้งรกรากทํามาหากินอยู ขณะเดียวกัน รัฐยะ

ไขเองก็เปนรัฐเอกราชเพราะอยูในพ้ืนท่ีหางไกล อาณาจักรพมาไมสามารถตีและยึดเมืองข้ึนไดโดยงาย 

รัฐยะไขจึงมีภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง ซ่ึงก็ไดรับอิทธิพลจากท้ังพุทธศาสนาและศาสนาอิสลาม

ท่ีมาจากชาวเบงกอลท่ีอพยพเขามาตั้งรกรากในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะพ้ืนท่ีทางตอนเหนือของรัฐ 

ความขัดแยงระหวางเชื้อชาติเกิดข้ึนเนื่องจากชาวโรฮิงญาไมสามารถกลมกลืนเขากับสังคม

พมาได ชาวพมาเองก็เรียกชาวโรฮิงญาวาคนเบงกาลี เปนคนไรสัญชาติท่ีถูกมองวาเขาเมืองผิด

                                                           

  ๑๘รศ.อรทัย ช่ืนมนุษย, จิตวิทยาอคติ, อางแลว, หนา ๒๗-๒๙. 



๑๐ 

 

กฎหมาย ไมไดใชคําวา “โรฮิงญา” ท่ีเชื่อกันวามีความหมายวา “มาจากอาระกัน (ยะไข)” ซ่ึงชาว

โรฮิงญาระบุวาเปนดินแดนดั้งเดิมของตน ซ่ึงชาวพมามีความขมข่ืนกับชาวเบงกอล ชาวอินเดียอยูแลว 

เพราะแตเดิมชาวอินเดียท่ีเขามาทํางานในพมา มีความสามารถดานการเงินก็เปนนายทุนเงินกู ชาว

พมาก็เปนหนี้เปนสิน นานๆ เขาไปก็เปนการเกลียดชังทางเชื้อชาติ มีการจลาจลหลายครั้ง แมปจจุบัน

ความเกลียดชังดังกลาวก็ยังถูกปลุกระดมผานความคิดชาตินิยมตอตานมุสลิม  จนฝงรากลึกใน

ความคิดของชาวพมา 

    กระท่ังมีขาวการลงโทษ ระบุวาขอหาท่ีเมียนมารกระทําตอชาวโรฮิงญามีท้ังการฆาลาง

เผาพันธุ (Genocide) การกวาดลางเผาพันธุ (Ethnic Cleansing) ซ่ึงถือเปนอาชญากรรมตอมนุษยชาติ มี

การเผยแพรรายงานความรุนแรงในพ้ืนท่ีรัฐยะไขวามีท้ังการฆาตกรรม เผาหมูบาน และขมขืน ขณะท่ี

ฝงทางการเมียนมารปฏิเสธการกระทําดังกลาว๑๙ 

ปญหาชาติพันธุอยางปญหาของชาวอุยกูรท่ีเปนกลุมเชื้อชาติในกลุมชาติพันธุ “เตอรกิช” 

หรือกลุมเชื้อชาติท่ีใชภาษาตุรกี เชนเดียวกับชาวตุรกี ซ่ึงก็ไดกระจัดกระจายไปพ้ืนท่ีตางๆ ในแถบ

เอเชียกลาง บางประเทศก็อยูเปนชนกลุมนอย แตบางประเทศก็มีประชากรจํานวนมาก โดยเฉพาะใน

เขตปกครองซินเจียง-อุยกูร ของจีน มีประชากรมากถึง ๔๕% หรือ ประมาณ ๑๐ ลานคน ของ

ประชากรในเขตปกครองซินเจียง-อุยกูร ความสัมพันธระหวางชาวมุสลิมจีนกับชาวฮ่ัน ไมคอยดีมาก

นัก ความขัดแยงเกิดข้ึนเปนระยะ ๆ ตอเนื่องเปนเวลาไมต่ํากวา ๓๐๐ ป ดังจะเห็นไดวาชาวมุสลิมลุก

ฮือตอตานการขยายดินแดน การปราบปราม การเขนฆาของพวกแมนจู-ฮ่ันท่ีเกิดข้ึนหลายครั้งหลาย

ครานับตั้งแตศตวรรษท่ี ๑๗ ถึง ๒๐ 

            อยางไรก็ตาม ภายหลังจากจีนเปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยไปสู

ระบอบสาธารณรัฐ (ค.ศ.๑๙๑๑-๑๙๔๙) หรือท่ีเรียกวา “Five-Peoples Republican” ชาวมุสลิมก็

มีสถานะทางการเมืองดีข้ึน ยุคสมัยนี้จีนประกอบไปดวยประชากร ๕ กลุมใหญ ท่ีสําคัญ คือ พวกมอง

โกล แมนจู มุสลิม ฮ่ัน และทิเบต  พอถึงยุคสมัยคอมมิวนิสต(๑๙๔๙ ถึงปจจุบัน) ความสัมพันธ

ระหวางชาวมุสลิมกับจีนก็มีความสลับซับซอนยิ่งข้ึน ในดานหนึ่ง จีนก็มีนโยบายแบงแยกแลวปกครอง 

โดยแบงมุสลิมออกเปน ๑๐ ชนชาติ แตในอีกดานหนึ่งศาสนาอิสลามและชาวมุสลิมก็ตกเปนเปาของ

การทําลายลาง เพราะถือเปนศัตรูกับระบอบสังคมนิยมและลัทธิคอมมิวนิสต โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม (๑๙๖๖-๑๙๗๖) อยางไรก็ตาม นับตั้งแตทศวรรษท่ี ๑๙๘๐ จีนก็ปลอยให

มุสลิมปฏิบัติศาสนกิจไดอยางเสรีมากข้ึนภายใตการควบคุมอยางเขมงวดของหนวยงานภาครัฐ 

                                                           
๑๙ผศ.ดร.ธีระ นุชเปยม, สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาฯ, ปญหาโรฮิงญากับบทบาทของเอเซีย, ฉบับวันท่ี ๒๔ 

กันยายน ๒๕๖๑, (https://www.chula.ac.th/cuinside/13185/), สืบคน ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 

 

https://www.chula.ac.th/cuinside/13185/


๑๑ 

 

            ปจจุบันชาวมุสลิมจีนตองเผชิญกับสถานการณท่ีแตกตางภายใตบริบทท่ีประเทศจีนกําลัง

ผงาดข้ึนเปนมหาอํานาจ และกระแสชาตินิยมของชาวฮ่ันเริ่มกอตัวข้ึนอยางเขมขนอีกครั้ ง 

ขณะเดียวกัน นโยบายการตอตานการกอการรายของจีน ภายใตกรอบความรวมมือเซ่ียงไฮ 

(Shanghai Cooperation Organization หรือ Shanghai) ก็ทําใหชาวมุสลิมในซินเจียงกลายเปน

เหยื่อความรุนแรง การปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิมในพ้ืนท่ีออนไหวถูกมองดวยความหวาดระแวง 

นําไปสูการจํากัดสิทธิทางศาสนาบางประการ 

            แมชาวมุสลิมในพ้ืนท่ีตาง ๆ ของจีนจะไมไดรับผลกระทบ แตบางครั้งสิทธิข้ันพ้ืนฐานบาง

ประการในบางพ้ืนท่ีก็ถูกละเมิด เชน ชาวมุสลิมฮุยท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศมัก

ถูกจํากัดสิทธิในการไดหนังสือเดินทาง จนเปนอุปสรรคใหญในการไปประกอบพิธีฮัจญท่ีซาอุดีอาระ-

เบีย เปนตน ขณะเดียวกัน ชาวฮ่ันบางกลุมก็เริ่มออกมารณรงคตอตานอิสลามในหลาย ๆ มิติ๒๐  

    ความขัดแยงระหวางจีนกับชาวอุยกูรในซินเจียงเปนปญหาท่ีมีรากเหงาหยั่งลึกในประวัติ 

ศาสตร รัฐบาลราชวงศชิง มีนโยบายตอชาวอุยกูรท่ีตอตานคือ การปราบปรามอยางเฉียบขาด ทําให

ชาวอุยกูรลมตายไปเปนจํานวนมาก ความเกลียดชังก็ยิ่งเพ่ิม นโยบายนี้จึงไมสามารถแกปญหาได และ

ยิ่งใชก็ยิ่งกระพือปญหาใหลุกลามมากข้ึน รัฐบาลจีนคอมมิวนิสตในยุคแรก ๆ พยายามแกปญหาโดยใช

นโยบายควบคุมชาวอุยกูรอยางเขมงวด ศาสนาถือเปนสิ่งงมงายและกลายเปนสิ่งตองหาม ศาสนสถาน

ของทุกศาสนาถาไมถูกเผาทําลายก็ถูกเปลี่ยนเปนพิพิธภัณฑ มัสยิดในซินเจียงถูกทําลายและปดราง มี

การสังหารชาวอุยกูรท่ีตอตานรัฐบาลหลายแสนคน แตผลของนโยบายดังกลาวกลับไมกอใหเกิดความ

สงบราบคาบตามท่ีรัฐคาดหวัง 

ดังจะเห็นไดวา อคติความขัดแยงทางชาติพันธุ ศาสนา ชนกลุมนอย ขางตนท่ีมีอารยะธรรม

ตาง ๆ วิถีชีวิตการปฏิบัติท่ีมีในความเกลียดชังไดถายทอดจากรุนสูรุน ซ่ึงความเกลียดชังดานชาติพันธุ

รุนแรงมากในตางประเทศ ซ่ึงตางกับสังคมไทยบานเราตอใหเกลียดชังทางชาติพันธุอยางไร ยังไมมีการ

สังหารลางเผาพันธุ หรือฆาอยางโหดเหี้ยม แมจะนับถือศาสนาตางกันภายใตสังคมเดียวกันคนไทยก็

สามารถรวมอยูได ทําใหเห็นวาชาติพันธ ศาสนา ชนกลุมนอย มีความรุนแรงมากในตางประเทศ  

อคติและการแบงพรรคแบงพวก ไมใชเรื่องท่ีมีมาแตกําเนิด ไมไดติดตัวมาแตกําเนิด แตเปน

สิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู เปนประสบการณโดยเฉพาะอยางยิ่งครอบครัวเปนแกนหลักสําคัญท่ีจะ

ปลูกฝงหรือสรางอคติ ความลําเอียงท่ีมักเปนไปโดยท่ีไมทันไดตั้งใจ หรือตั้งใจอยูกับสิ่งท่ีครอบครัว

ปลูกฝงมาอคติตาง ๆ นั้น โดยท่ัวไปแลวจะคอย ๆ เกิดข้ึนอยางชา ๆ ใชระยะเวลาสักระยะหนึ่ง เด็กจะ

ไดรับการเรียนรูคุณคา หรือคานิยมเก่ียวกับชาติพันธุ และรับรูรับเอาทัศนคติเก่ียวกับเชื้อชาติ ในแนว

                                                           

    ๒๐ศราวุฒิ อารีย, อุยกูร : ปญหามุสลิมในจีน (๒) โลกมุสลิม, คมชัดลึกฉบับวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘, 

(http://www.komchadluek.net/news/politic/215177), สืบคน ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 

http://www.komchadluek.net/news/politic/215177),%20สืบค้น


๑๒ 

 

ตาง ๆ ตลอดเวลาท่ีไปสัมพันธเก่ียวของกับคนอ่ืนในสังคมสิ่งแวดลอมครอบตัว อาจเปนจากผูใหญจาก

เพ่ือนรุนราวคราวเดียวกัน และจากประสบการณตาง ๆ ในชีวิตของตนเองตั้งแตวัยเด็กเรื่อยมาก็ไดจาก

การเรียนรู หรือสรุปเอาวา กลุมใดท่ีแยกออกไปตางหาก ไมวาจะเปนกลุมท่ีโรงเรียนหรือภายในชุมนุม

ชนนั้น ๆ ถือวามีความดอยกวาเชนนั้นดวยเหตุวา สังคมประพฤติกับพวกนั้นอยางท่ีเหยียดพวกนั้นวา

ต่ํากวา ดอยกวานั้นเอง๒๑ 

    ดังนั้น อคติกับการแบงพรรคแบงพวก เปนไปในทํานองเดียวกับพฤติกรรมแบบอ่ืน ๆ เปน

สวนมาก ซ่ึงจะเปนไปหรือตามรอยแบบอยางของขนบธรรมเนียมประเพณีทางสังคมท่ีประพฤติปฏิบัติ

กันมา โดยท่ัวไปอคติจะกอตัวเพ่ิมข้ึนท่ีควบคูกันไปกับทัศนคติตาง ๆ ท่ีซับซอน กอตัวข้ึนอยางรุนแรง

ตลอดจนการแสดงออกท่ีเปนอคติ จะมีความชัดเจนข้ึน จนสูการแสดงออกมาเปนการกระทําในท่ีสุดท่ี

บงชี้วาชอบ หรือไมชอบ ดังปรากฏใหเห็นไมวาจะเปนเรื่องชนกลุมนอย สีผิว ชาติพันธุ ชนกลุมนอย 

ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ ซ่ึงเปนการสอดคลองกับการแบงพรรคแบงพวก ซ่ึงสอดคลองกับความ

ลําเอียงเพราะรัก ความลําเอียงเพราะชัง ความลําเอียงเพราะไมรู ความลําเอียงเพราะกลัว หรือเรียกวา 

“อคติ ๔” ฉะนั้น ความลําเอียงท่ีปรากฏข้ึนในตัวเฉพาะบุคคลท่ีมีลักษณะความโนมเอียงท้ัง ๔ 

ประการ จะแสดงออกถึงการลําเอียง หรือแนวโนมท่ีจะเขาขางฝายใดฝายหนึ่งท่ีมีทัศนคติตรงกัน หรือ

เห็นแกประโยชนสวนในพวกตนเอง 
  

๒.๒ แนวคิดทฤษฎีอคติกับทัศนคติ 
 

อคติเชิงจิตวิทยาไดมีผูใหความหมายดังท่ีกลาวมาแลวขางตนนั้น สวนใหญใหความเห็นวา 

“อคติ” คือ ทัศนคติท่ีมีท้ังดานบวก และดานลบ ท่ีมีการคาดการณไวลวงหนาจากความคิด การรับรู 

จนแสดงอารมณออกมาเพ่ือเปนตัวผลักดันสูการกระทําในดานบวก หรือดานลบในท่ีสุด ซ่ึงอคติในเชิง

จิตวิทยาท่ีนักจิตวิทยาไดใหความเห็นเปนสวนใหญวาเปนเรื่องของทัศนคติท่ีมีตอกัน ซ่ึงผูวิจัยไดใช

ความเห็นสวนใหญท่ีใหความหมายของอคติวาเปนทัศนคติ ท่ีมีนักวิชาการไดกลาวไวหลายนัยดังนี้ 

๒.๒.๑. ความหมายอคติของทัศนคติ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒ ไดใหความหมายไววา ทัศนคติแนวความคิด 

คือคําวา ทัศนคติ นั้น เปนคําสมาสระหวาคําวา ทัศนะ ซ่ึงแปลวา ความเห็นกับคําวา คติ ซ่ึงแปลวา 

แบบอยางหรือลักษณะ เม่ือรวมกันเขาจึงแปลวา ลักษณะของความเห็น หรือแนวความคิด ซ่ึง

หมายถึง ความรูสึกสวนตัวท่ีเห็นดวยหรือไมเห็นดวยตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง๒๒ 

                                                           

    ๒๑รศ.อรทัย ช่ืนมนุษย, จิตวิทยาอคติ, อางแลว, หนา ๒๗-๒๙. 

  ๒๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒, อางแลว, หนา ๓๙๓. 



๑๓ 

 

Atonide Gerrit กลาวถึงทัศนคติวาเปนแนวโนมในการแสดงพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพ

ของบุคคลในการประเมินวัตถุหรือเรื่องราวตางในโลก ซ่ึงสงผลตอการแสดงออกเปนความชอบหรือไม

ชอบ๒๓  

Katz ใหความหมายวา ทัศนคติ หมายถึง สวนประกอบสองสวนประกอบคือ ความรูในการ

ท่ีจะชอบหรือไมชอบ และความรู หรือความเชื่ออธิบายถึงลักษณะตลอดจนความสัมพันธของสิ่งหนึ่งท่ี

มีตอสิ่งอ่ืน ๆ๒๔ 

Norman L. Munn ไดใหความหมายทัศนคติ คือ ความรูสึก และความคิดเห็นท่ีบุคคลมี

ตอสิ่งของ บุคคล สถานการณ สถาบันและขอเสนอใด ๆ ในทางท่ีจะยอมรับ หรือปฏิเสธ ซ่ึงมีผลทําให

บุคคลพรอมท่ีจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดานพฤติกรรมอยางเดียวกันตลอด๒๕     

Thurstone ไดใหความหมายทัศนคติวา ทัศนคติเปนผลรวมท้ังหมดของมนุษยเก่ียวกับ

ความรูสึก ความอคติ ความคิด ความกลัวตอบางสิ่งบางอยาง การแสดงออกทางดานการพูดเปน

ความคิดและความคิดนี้เปนลักษณะของทัศนคติ ดังนั้นถาเราอยากจะวัดทัศนคติเราก็สามารถวัดได

โดยวัดความคิดของบุคคลท่ีมีตอสิ่งตาง ๆ ทัศนคติเปนระดับของความรูสึกดานบวกและดานลบท่ีมีตอ

สิ่งหนึ่ง เชน สิ่งของ บุคคล องคกร ความคิด เปนตน ซ่ึงความรูสึกนี้สามารถบอกความแตกตางวาเห็น

ดวยหรือไมเห็นดวย๒๖ 

เฉลียว บุรีภักดี ไดกลาวถึง ทัศนคติ คือ ความรูสึกชอบ หรือไมชอบท่ีบุคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทัศนคติท่ีเรามีตอสิ่งตาง ๆ เกิดจากประสบการณ และการเรียนรูท้ังสิ้น 

ดังนั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลง ไดตลอดเวลา ตามประสบการณท่ีไดรับเพ่ิมข้ึน แตกระบวนการเปลี่ยน 

แปลงอาจจะเร็วหรือชา สุดแตชนิดของทัศนคติและประสบการณใหมท่ีไดรับ๒๗ 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน กลาวความหมายของทัศนคติมีดังนี้ 

๑) ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอสิ่งตาง ๆ หลังจากท่ีบุคคลไดมีประสบการณในสิ่งนั้น 

ความรูสึกจึงแบงเปน ๓ ลักษณะ คือ ความรูสึกในทางบวกเปนการแสดงออกในทางลักษณะของความ

พึงพอใจ เห็นดวย ชอบ สนับสนุน ความรูสึกในทางลบ เปนการแสดงออกในลักษณะไมพึงพอใจ ไม

เห็นดวย ไมชอบ และไมสนับสนุน และความรูสึกท่ีเปนกลาง คือ ไมมีความรูสึกใด ๆ 

                                                           

  ๒๓Atonide Gerrit and Fred Van, Reaij W., Consummer Behavior : A European 

Perspective, (London : John Wiley son Ltd, 1992), p.116. 

  ๒๔Katz, The Functional Approach to the Study of Attitudes, (New York : Publishers, 

1960), p.343. 
 

  ๒๕Munn, Norman, introduction to psychology, Boston : Houghton Muffin, 1971, p.77. 
 

  ๒๖Thurstone, Attitude Theory and Measurement, New York : John Wiley, 1967, P.119. 
. 

  ๒๗เฉลียว บุรีภักดี, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๑๗), หนา ๒๑๘. 



๑๔ 

 

๒) บุคคลจะแสดงความรูสึกออกทางดานพฤติกรรม ซ่ึงแบงพฤติกรรมเปน ๒ แบบ คือ 

พฤติกรรมภายนอก เปนพฤติกรรมทีสังเกตได และพฤติกรรมภายใน เปนพฤติกรรมท่ีสังเกตไมได 

ชอบหรือไมชอบก็ไมแสดงออก หรือความรูสึกท่ีเปนกลาง๒๘ 

ดังนั้น ทัศนคติเปนความรูสึกท่ีแสดงออกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งในลักษณะ

ท่ีพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจ ท่ีมีความเชื่อ การรับรู ความรูสึกท่ีสงผลทางพฤติกรรมในการแสดงออกถึง

ความเห็นดวย หรือไมเห็นดวยโดยทัศนคตินั้น เปนไปไดท้ังทางดานบวก และทางดานลบ ซ่ึงทัศนคตินี้

เกิดจากการเรียนรูและประสบการณของบุคคล แลวสงผลใหบุคคลนั้นพรอมท่ีจะแสดงพฤติกรรมท้ัง

ดานดีและไมดีออกมาเพ่ือโตตอบตอบุคคล หรือสถานการณนั้น ๆ 

๒.๒.๒ ประเภทของทัศนคต ิ

ศิริวรรณ เสรีรัตน ไดแบงทัศนคติของบุคคลแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ  

๑) ทัศนคติเชิงบวกหรือทัศนคติท่ีดี เปนทัศนคติท่ีชักนําใหบุคคลแสดงออกถึงความรูสึก 

อารมณจากสภาพจิตใจ โตตอบในดานท่ีดีตอบุคคลอ่ืน หรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง รวมท้ังหนวยงาน 

องคกร สถาบัน 

๒) ทัศนคติเชิงลบหรือทัศนคติท่ีไมดี คือ ทัศนคติท่ีสรางความรูสึกเปนไปในการเสื่อมเสีย

ไมไดรับความเชื่อถือไววางใจ หรือปญหาใดปญหาหนึ่ง เปนตน 

๓) ทัศนคติท่ีบุคคลไมแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวหรือปญหาใด ๆ ตอสถานการณนั้น 

ๆ๒๙  

ดารณ ีพานทอง  ไดแบงการแสดงออกทางทัศนคติสามารถแบงไดเปน ๓ ประเภท 

๑) ทัศนคติในทางบวก คือ ความรูสึกตอสิ่งแวดลอมในทางท่ีดีหรือยอมรับ ความพอใจ  

๒) ทัศนคติในทางลบ คือ การแสดงออก หรือความรูสึกตอสิ่งแวดลอมในทางท่ี ไมพอใจ ไม

ดี ไมยอมรับ ไมเห็นดวย  

๓) การไมแสดงออกทางทัศนคติ หรือมีทัศนคติเฉย ๆ คือ มีทัศนคติเปนกลาง อาจจะ

เพราะวาไมมีความรูความเขาใจในเรื่องนั้น ๆ หรือในเรื่องนั้น ๆ เราไมมีแนวโนมทัศนคติอยูเดิม 

หรือไมมีแนวโนมทางความรูในเรื่องนั้น ๆ มากอน๓๐  

จักเห็นไดวาการแสดงออกของทัศนคตินั้น เกิดจากการกอตัวของทัศนคติท่ีสะสมไวเปน

ความคิดและความรูสึก กระท่ังแสดงการกระทําออกมาตามทัศนคติท่ีคาดการณไวลวงหนาดวย

                                                           

  ๒๘ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, จิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : พิมพดี, ๒๕๔๔), หนา ๒๓. 
 

  ๒๙ศิริวรรณ เสรีรัตน, การวิจัยธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมสาร จํากัด, ๒๕๔๘), หนา 

๑ ๔ ๕ . 
 

  ๓๐ดารณี พานทอง, ทฤษฎีการจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๒), หนา ๔๓. 
 



๑๕ 

 

ความรูสึก ความเชื่อ หรือคานิยมอ่ืน ๆ ตอบุคคล หรือสถานการณท่ีมีตอสิ่งนั้นท่ีตนเองมีไวกอนหนา

นั้นแลว 

ดังนั้นจะเห็นไดวา ประเภทของทัศนคติประกอบดวย ๑) ทัศนคติเชิงบวก ๒) ทัศนคติ 

เชิงลบ ๓) บุคคลท่ีไมแสดงความคิดเห็นตอเรื่องราวตาง ๆ การแสดงออกของทัศนคตินั้น เกิดจากการ

กอตัวของทัศนคติท่ีสะสมไวเปนความคิดและความรูสึก จนสามารถแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมา

ตามทัศนคติท่ีมีตอสิ่งนั้น ๆ ท่ีออกมาในรูปแบบเห็นดวย หรือไมเห็นดวย ชอบหรือไมชอบดวย ท่ี

เกิดข้ึนเชื่อมโยงกันจนเกิดเปนทัศนคติดานบวก ลบ หรือการไมแสดงความคิดเห็น ซ่ึงปรากฏออกมา

ทางพฤติกรรมไดดีท่ีสุด 

๒.๒.๓. องคประกอบทฤษฎีทัศนคติ 

Assael  ไดเสนอแนวคิดวาองคประกอบของทัศนคติประกอบดวย ๓ องคประกอบ 

๑) องคประกอบทางความคิด หรือการรับรู เปนความเชื่อ ความรูหรือความเขาใจ เก่ียวกับ

สิ่งใด ซ่ึงความเชื่อในสิ่งเดียวกันอาจจะแตกตางกันไดในแตละบุคคล 

๒) องคประกอบดานความรูสึก คือ ความรูสึกโดยรวมในเรื่องของความชอบ หรือไมชอบ 

และอารมณท่ีมีตอสิ่งนั้น ๆ เชน สถานการณหนึ่งท่ีทํากอเกิดเรื่องของความรูสึกนั้นท่ีข้ึนอยูกับบุคคล

และสถานการณ ในทางท่ีเห็นดวย หรือไมเห็นดวย ชอบ หรือ เกลียดตอสถานการณนั้น ๆ 

๓) องคประกอบดานพฤติกรรม คือ แนวโนมในการกระทําหรือการแสดงออก ความโนม

เอียงท่ีมีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด เชน บุคคล องคกร สถาบัน หรือสถานการณภายในสังคม๓๑ 

Gibson กลาววา ทัศนคติ เปนสวนท่ียึดติดแนนกับบุคลิกภาพของบุคคลเรา ซ่ึงบุคคลเรา

จะมีทัศนคติท่ีเปนโครงสรางอยูแลว ทางดานความรูสึก ความเชื่อ อันใดอันหนึ่งโดยท่ีองคประกอบนี้

จะมีความสัมพันธซ่ึงกัน และกัน ซ่ึงหมายความวา การเปลี่ยนแปลงใน องคประกอบหนึ่งทําใหเกิด

ความเปลี่ยนแปลงในอีกองคประกอบหนึ่ง ซ่ึงทัศนคติ ๓ องคประกอบ มีดังนี้๓๒ 

๑) ความรูสึก (Affective) องคประกอบดานอารมณหรือความรูสึกของทัศนคติ คือการ

ไดรับการถายทอด การเรียนรูมาจากพอ แม ครู หรือกลุมของเพ่ือน ๆ 

๒) ความรู ความเขาใจ (Cognitive) องคประกอบดานความรู ความเขาใจของทัศนคติจะ

ประกอบดวย การรับรูของบุคคล ความคิดเห็น และความเชื่อของบุคคล หมายถึง กระบวนการคิด ซ่ึง

เนนไปท่ีการใชเหตุผล และตรรกะองคประกอบท่ีสําคัญของความรู ความเขาใจ คือ ความเชื่อในการ

                                                           

  ๓๑Assael, Consumer behavior and marketing action, (5th ed.), The United of America : 

International Thomson, 1995, p. 267. 
 

  ๓๒Gibson, Organizations, Behavior, Structure, Processes, (9th ed.), New York : Mc.Graw -

Hill., J., 2000, p.103. 
 



๑๖ 

 

ประเมินผลหรือความเชื่อท่ีถูกประเมินผลไวแลวโดยตัวเองประเมิน ซ่ึงความเชื่อเหลานี้จะแสดง

ออกมาจากความประทับใจในการชอบหรือไมชอบ ซ่ึงบุคคลเหลานั้นรูสึกตอสิ่งของหรือบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง 

๓) พฤติกรรม (Behavioral) องคประกอบดานความรู ความเขาใจของทัศนคติจะหมายถึง

แนวโนมหรือความตั้งใจ (Intention) ของคนท่ีจะแสดงบางสิ่งบางอยางหรือท่ีจะกระทํา (ประพฤติ)

บางสิ่งบางอยางตอคนใดคนหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในทางใดทางหนึ่ง เชน เปนมิตร ใหความอบอุนกาวราว 

เปนศัตรู เปนตน โดยท่ีความตั้งใจนี้อาจจะถูกวัดหรือประเมินออกมาได จากการพิจารณา

องคประกอบทางดานพฤติกรรมของทัศนคติ 

Schermerhorn กลาววา ทัศนคติ ประกอบดวย ๓ องคประกอบ ดังนี้ 

๑) องคประกอบดาน ความรู ความเขาใจ (Cognitive Component) คือ ทัศนคติท่ีจะ

สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู และขอมูลท่ีบุคคลคนหนึ่งมี ซ่ึงความเชื่อ จะแสดงให 

เห็นถึงความคิดของคนหรือสิ่งของ และขอสรุปท่ีบุคคลไดมีตอบุคคลหรือสิ่งของนั้น ๆ  

๒) องคประกอบดานอารมณ ความรูสึก (Affective Component) คือ ความรูสึกเฉพาะ

อยางซ่ึงเก่ียวของกับผลกระทบสวนบุคคล ซ่ึงไดจากสิ่งเราหรือสิ่งท่ีเกิดกอนทําใหเกิดทัศนคตินั้น ๆ 

๓) องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ ความตั้งใจท่ีจะประพฤติ

ในทางใดทางหนึ่ง โดยมีรากฐานมาจากความรูสึกเฉพาะเจาะจงของบุคคล หรือทัศนคติของบุคคล๓๓ 

Katz  ไดกลาวถึงหนาท่ีของทัศนคติท่ีสําคัญ ๔ ประการ ดังนี้ 

๑) หนาท่ีในการปรับตัว (Adjustment Function) ทัศนคติชวยใหเราปรับตัวเขาหาสิ่งท่ีทํา

ใหไดรับความพึงพอใจหรือไดรางวัลขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงตอสิ่งท่ีไมปรารถนา ไมพอใจหรือใหโทษ 

นั่นคือยึดแนวทางท่ีกอใหเกิดประโยชนตอตนเองมากท่ีสุด และหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีเปนโทษใหเกิด 

นอยท่ีสุด ซ่ึงชวยในการปรับตัวของแตละบุคคลใหเขากับสภาพแวดลอมตาง ๆ เพ่ือใหบุคคลเหลานั้น

เกิดความพอใจ คือ เม่ือเราเคยมีประสบการณตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากอน และเราไดประสบกับสิ่งนั้นอีก 

เราจะพัฒนาการตอบสนองของเราในทิศทางท่ีเราตองการ 

๒) หนาท่ีในการปองกันตน (Ego – defensive Function) ทัศนคติชวยปกปองภาพลักษณแหง

ตน (Ego or Self Image) ตอความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ และแสดงออกมาเปนกลไกท่ีปองกัน

ตนเองใชในการปกปองตัวเองโดยการสรางความนิยมนับถือตนเอง หลีกเลี่ยงจากสิ่งท่ีไมพอใจ หรือ

สรางทัศนคติข้ึนมาเพ่ือรักษาหนา 

                                                           

   ๓๓Schermerhorn, Management, (7th ed), (New York : John Wiley & Sons., J. R. 2000), 

p.76. 
 



๑๗ 

 

๓) หนาท่ีในการแสดงออกของคานิยม (Value Expressive Function) ในขณะท่ีทัศนคติท่ี

ปกปองตนเอง ไดสรางข้ึนเพ่ือปกปองภาพลักษณของตนเองหรือเพ่ือปดบังทัศนคติท่ีแทจริงไมให

ปรากฏ แตทัศนคติท่ีทําหนาท่ีแสดงออกถึงคานิยมจะพยายามแสดงลักษณะท่ีแทจริงของตนเองทํา

หนาท่ีใหบุคคลแสดงคานิยมของตนเอง เปนการแสดงออกทางทัศนคติท่ีจะสรางความพอใจใหกับ

บุคคลท่ีแสดงทัศนคตินั้นออกมา เพราะเปนการแสดงคานิยมพ้ืนฐานท่ีแตละบุคคลพอใจ 

๔) หนาท่ีในการแสดงออกถึงความรู (Knowledge Function) มนุษยตองการเก่ียวของกับ

วัตถุตางๆรอบขาง ดังนั้นจึงตองแสวงหาความม่ันคง ความหมาย ความเขาใจเก่ียวกับสิ่งเหลานั้น

ทัศนคติจะเปนสิ่งท่ีใชประเมิน และทําความเขาใจเก่ียวกับสภาพแวดลอม และเปนมาตรฐานเพ่ือ

เปรียบเทียบ หรือเปนขอบเขตแนวทางสําหรับอางอิงเพ่ือหาทางเขาใจ ใหสามารถเขาใจโลกและ

สิ่งแวดลอมไดงาย ๆ ข้ึน เพราะคนเราไดรับรูแลวครั้งหนึ่งก็จะเก็บประสบการณเหลานั้น ๆ ไวเปน

สวน 

เม่ือเจอสิ่งใหมจะนําประสบการณท่ีมีอยูเดิมมาเปนกรอบอางอิงวาสิ่งใดควรรับรู สิ่งใดควร๓๔ 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน ไดกลาวถึงองคประกอบของทัศนคติมี ๓ องคประกอบดวยกันคือ 

๑) องคประกอบทางดานความรูหรือความคิด (Cognitive Component) หมายถึง 

ทัศนคติ 

ของบุคคลท่ีมีตอสิ่ง ใดสิ่งหนึ่งนั้นจะตองความรูเก่ียวกับสิ่งนั้นทางดานท่ีวาสิ่งนั้นมีคุณโทษมากนอย

เพียงใด เปนความรูหรือ ความเชื่อถือใชประเมินสิ่งนั้นได 

๒) องคประกอบทางดานความรูสึก (Affectvie Component) หมายถึง ความรูสึกชอบ 

หรือไมชอบสิ่งนั้นพอใจหรือไมพอใจสิ่งนั้น ความรูสึกจะเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ 

๓) องคประกอบทางดานความพรอมจะกระทํา (Action Tendency Component) หมาย 

ถึง ความพรอมหรือความโนมเอียงท่ีบุคคลจะประพฤติปฏิบัติ เม่ือบุคคลมีความรูเชิงประเมินคา และ

ความรูสึกชอบไมชอบสิ่งนั้น๓๕ 

แสงเดือน ทวีสิน ไดกลาวถึง องคประกอบของทัศนคติมี ๓ ประการ ดังนี้๓๖ 

๑) องคประกอบทางดานปญญา (Cognitive Component) ทัศนคติไมไดเปนเรื่องของ

ความรูสึกอยางเดียว แตนักจิตวิทยาคํานึงถึงองคประกอบดานปญญารวมกัน คําวา “ปญญา” ในท่ีนี้ 

                                                           

  ๓๔Katz, The Social Psychology of Organization (2nd ed.), (New York : John Wiley and 

Sons, A., 1963), p.454. 
 

  ๓๕ดวงเดือน พันธุมนาวิน, การวัดทัศนคติเพ่ือทํานายพฤติกรรม, (สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร :

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร), กรุงเทพมหานคร, ๒๕๒๓, หนา ๕-๗. 

  ๓๖แสงเดือน ทวีสิน, จิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไทยเส็ง, ๒๕๔๕), หนา ๖๙-๗๐. 
 



๑๘ 

 

หมายถึง ขอมูลอันเก่ียวของกับความคิด ความเขาใจซ่ึงจะมีสวนในการกําหนดทัศนคติของแตละ

บุคคล  

๒) องคประกอบทางดานความรูสึก (Affective Component) องคประกอบทางดาน

ความรูสึกมักจะคลอยตามองคประกอบทางดานปญญา คือ คนเรามักจะ “ชอบ”หรือ “ไมชอบ” ตาม

ขอมูลท่ีเรารูแตอยางไรก็ตามบางครั้งขอมูลท่ีรูอาจไมสามารถมีอิทธิพลเหนือความรูสึกไดซ่ึงวัดไดโดย

ใชเครื่องมือวัดทางกายภาพ 

๓) องคประกอบทางดานการปฏิบัติ (Behavioral Component) องคประกอบทางดานนี้

เปนองคประกอบท่ีสําคัญเพราะเปนตัวท่ีแสดงถึงทัศนคติอยางแทจริง ซ่ึงสามารถวัดไดโดยการสังเกต

จากการเลือกปฏิบัติของบุคคลผูนั้น 

    อุดม สําอางกูล ไดกลาวถึง องคประกอบท่ีสําคัญแบงออกเปน ๓ ประการ คือ 

   ๑) องคประกอบดานความรู (Cognitive Component) เปนเรื่องของการรับรูของบุคคลใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเปนการรับรูเก่ียวกับวัตถุ สิ่งของ บุคคล หรือเหตุการณตางๆ  วารู สิ่งตาง ๆ  ดังกลาวได

อยางไร รูในทางท่ีดีหรือไมดี ทางบวกหรือทางลบ ซ่ึงจะกอใหเกิดทัศนคติข้ึนถาเรารูสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ในทางท่ีดี เราก็จะมีเจตคติตอสิ่งนั้นในทางท่ีดี และถารูสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางท่ีไมดีเราก็จะมีเจตคติไมดี

ตอสิ่งนั้นดวย ถาเราไมรูจักสิ่งใดเลยเจตคติก็จะไมเกิดข้ึนหรือไมมีสิ่งใดในโลกเราก็จะไมเกิดเจตคติตอ

สิ่งใด ๆ เลย 

   ๒) องคประกอบดานความรูสึก (Affective Component or Feeling Component) เปน

องคประกอบทางดานอารมณ ความรูสึก ซ่ึงถูกเราจากการรูนั้น เม่ือเราเกิดการรูสิ่งหนึ่งสิ่งใดแลวจะ 

ทําใหเราเกิดความรูสึกในทางดีหรือไมดี ถาเรารูสึกตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางท่ีไมดี เราก็จะไมชอบ หรือไม

พอใจในสิ่งนั้น ซ่ึงความรูสึกนี้จะทําใหเกิดเจตคติในทางใดทางหนึ่ง คือ ชอบหรือไมชอบ ความรูสึกนี้

เม่ือเกิดข้ึนแลวจะเปลี่ยนแปลงไดยากมาก ไมเหมือนกับความจริง (Fact) ตางๆซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงได

ยากกวาถามีเหตุผลเพียงพอ 

   ๓) องคประกอบดานแนวโนมในเชิงพฤติกรรมหรือการกระทํา (Actiontendency Component or 

Behavioral Component) เปนองคประกอบท่ีมีแนวโนมในทางปฏิบัติคือความพรอม หรือความโนมเอียง

ลวงหนาท่ีจะกระทํา หรือตอบสนอง ซ่ึงเปนผลเนื่องมาจากความคิด ความรูสึกของบุคคล ท่ีจะ

แสดงออกในรูปการยอมรับหรือปฏิเสธการเขาหา หรือถอยหนี ดังนี ้ 

 

 

 

 

 

ทัศนคติ 

การรู ความคิด 

การกระทํา 

ความรูสึก   

ปฏิกิริยาแสดงออกตอสิ่งเรา 

การแสดงความรูสึกและมีอารมณ 

ขอเท็จจริงและความคิดตอสิ่งเรา 



๑๙ 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี ๒.๑ แสดงองคประกอบของทฤษฎีทัศนคติ๓๗ 
 

   Schiffman และ Kanuk  ไดกลาวถึงทฤษฎีทัศนคติวา เปนความโนมเอียงท่ีเกิดจากการ

เรียนรู ทําใหมีพฤติกรรมลักษณะท่ีชอบ หรือไมชอบท่ีมีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด และไดกําหนองคประกอบ 

ทัศนคติไว ๓ สวน ดังนี้ 

๑) ความเขาใจ (Cognitive Component) คือ ความรู (Knowledge) ท่ีเกิดจากการรับรู

(Perception) ความเชื่อ (Beliefs) อาจแตกตางกันไปในแตละบุคคล และการรับรูจะไดรับจาก

ประสบการณ และขอมูลท่ีเก่ียวของกับหลายแหลงขอมูล และความรูนี้จะมีผลกระทบตอความเชื่อ 

(Beliefs) ของคนในสังคม 

  ๒) ความรูสึก (Affective Component) จะสะทอนอารมณ (Emotion) หรือความรูสึก 

(Feeling) ของคนในสังคมท่ีมีตอความคิด หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน ในเรื่องความชอบและ ไมชองสงผล

อารมณท่ีมีตอสิ่งนั้น ๆ ดวยความรูสึกท่ีมีตอขาวสารในการรับรูถึงทัศนคติ 

  ๓) พฤติกรรม (Conative Component หรือ Behavior หรือ Doing) จะสะทอนถึง

แนวโนมจะมีพฤติกรรม หรือแนวโนมการกระทําท่ีแสดงออก หรือความโนมเอียงท่ีจะแสดงออกมา

จากทัศนะท่ีเก่ียวกับทัศนคติท่ีชอบ และไมชอบ เห็นดวย หรือไมเห็นดวย ดังแผนภาพ  ดังนี้๓๘ 
 

    

       

 
                               

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๒.๒ แสดงถึงองคประกอบของทัศนคติ  
 

                                                           

  ๓๗อุดม สําอางกูล, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๘), หนา ๗๘-๗๙. 
 

  ๓๘Schiffman, L. G., & Kanuk, Consumer behaviorr , (5th. ed.), Engle wood Cliffs, (NJ : 

Prentice Hall, L.L., 2000), p.200. 
 

ความรูสึก 

(Affective)ความ 

เขาใจ 

(Cognition) 

 

พฤติกรรม 

(Conation) 

 



๒๐ 

 

   ดังนั้นทฤษฎีดังกลาว จึงนับไดวาเปนสวนประกอบของข้ันพ้ืนฐานของทัศนคติ และ

สวนประกอบนี้จะเก่ียวของสัมพันธกับความรูสึกของบุคคล อาจออกมาในรูปแบบแตกตางกันท้ังใน

ทางบวก และทางลบ ซ่ึงข้ึนอยูกับประสบการณและการเรียนรูความคิด หรือความรู ความเขาใจ จนสู

ผลของพฤติกรรมในการแสดงความชอบ ไมชอบ หรือเฉย ๆ ออกมาในท่ีสุด 

สรุป แนวคิดทฤษฎีทัศนคติ ประกอบไปดวย ๓ ดาน คือ ๑. ดานความรู คือ ความเชื่อของ

บุคคลท่ีมีตอสิ่งหนึ่ง สิ่งใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดในสถานการณนั้น ๆ ดวยทัศนคติดานบวกก็จะ

สงผลดี แตตรงกันขามหากมีทัศนคติดานลบก็จะสงผลท่ีไมดีเชนกัน, ๒) ความรูสึก คือปฏิกิริยาท่ี

ตอบสนองดานความรูสึกหรืออารมณวาเห็นดวยหรือไม ชอบหรือไม เปนตน และ ๓) การปฏิบัติดาน

ความพรอมท่ีจะกระทําสงผลท่ีเชื่อมโยงจากความเชื่อ ความรูสึกท่ีมีอิทธิพลตอการกระทําใหมีความ

โนมเอียงไปในทางท่ีชอบ พอใจไมพอใจ เห็นดวย หรือไมเห็นดวยตอสิ่งนั้น ๆ และพรอมท่ีแสดง

พฤติกรรมท่ีสอดคลองกับความรูสึกของตนออกมาในลักษณะสนับสนุนหรือปฏิเสธ และทัศนคติดาน

การกระทํา ท้ัง ๓ แบบนี้ไมจําเปนตองเกิดข้ึนในทิศทางเดียวกันเสมอ แตมีความสอดคลองระหวาง

แนวคิดกับความรูสึกแสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรม 
 

๒.๓ แนวคิดทฤษฎีอคติกับความขัดแยง 
 

ความขัดแยงถือเปนเรื่องธรรมชาติของการอยูรวมกันภายในสังคมเดียวกัน ไมวาจะเปน

สังคมใด ๆ ก็ตาม มักจะมีความขัดแยงเกิดข้ึนไดท้ังนั้น ท่ีมีการปฏิสัมพันธมากกวา ๒ คนข้ึนไป ยอม

กอใหเกิดความขัดแยงได ดวยความหมายของคําวา “ความขัดแยง” ไดมีนักวิชาการใหความหมาย

นิยาม ดังนี้ 

๒.๓.๑. ความหมายของความขัดแยง 

   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหคําอธิบายคําวา “ขัดแยง” ประกอบดวยคําสองคํา 

กลาวคือ “ขัด” ซ่ึงหมายถึง การไมทําตาม ฝาฝน ขืนไว๓๙ และ “แยง” หมายถึง ไมตรงหรือลงรอย

เดียวกัน ตานไว ทานไว๔๐ ฉะนั้น จึงสรุปไดวา “ขัดแยง” นั้นหมายถึงการท่ีบุคคลท้ังสองฝายไมลง

รอยกัน๔๑  จึงพยายามท่ีจะตานทานฝายใดฝายหนึ่งท่ีตนเองมีความคิด หรือการกระทําท่ีไมสอดคลอง 

หรือไมสมนัย กับบุคคล หรือกลุมบุคคลอ่ืนในครอบครัว หรือสังคม  

    พจนานุกรมคอลลินโคบิล แอดวานซ เลินเนอรส อิงลิช ดิช่ันเนรี่๔๒ กลาวโดยสรุปวา 

flict เปนความขัดแยงเดนชัด / konflikt / ความขัดแยงเปนความขัดแยงท่ีรุนแรงและขอโตแยง

                                                           

  ๓๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, อางแลว, หนา ๑๗๖. 

  ๔๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๑๗. 

  ๔๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗๖. 

  ๔๒Collins Cobuild advanced learner's english Dictionary, 2006, p.293. 



๒๑ 

 

เก่ียวกับสิ่งท่ีท้ังสองมักจะเขาไปในอยูในความขัดแยงท่ีรุนแรงหรือการโตแยงและไมมีถึงขอตกลง หรือ

ลายลักษณอักษรมากกวาความเชื่อความคิด,กับผลประโยชนท่ีขัดแยงกัน 

“ความขัดแยง” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Conflict” ซ่ึงมาจากภาษาละตินวา 

“Confligere” แปลวา การตอสู หมายถึง การทําสงคราม การไมสอดคลองหรือเขากันไมได๔๓ 

 David D. Myer ไดใหความหมาย “ความขัดแยง” ไวในหนังสือ “Organization Behavion” 

ไววา ความขัดแยง หมายถึง การท่ีท้ังสองฝายมีการรับรูท่ีไปดวยกันไมไดในเรื่องท่ีเก่ียวกับการกระทํา

หรือจุดมุงหมาย ไมวาการรับรูนั้นจะถูกตองหรือไมถูกตองก็ตาม คนท่ีอยูในภาวะความขัดแยงจะมี

ความรูสึกวาถาหากฝายหนึ่งชนะอีกฝายหนึ่งจะแพ๔๔ 

David L. Brown ไดกลาววาในหนังสือ Managing Confilict at Organization Interfaces 

ไววา ความขัดแยงคือพฤติกรรมท่ีไมลงรอยกัน หรือพฤติกรรมท่ีไปดวยกันไมไดระหวางฝายตาง ๆ มี

ความสนใจแตกตางกัน พฤติกรรมท่ีไปดวยกันไมไดในท่ีนี้ หมายถึง การกระทําของอีกฝายหนึ่งท่ีตั้งใจ

ยับยั้งสกัดก้ัน หรือสรางความคับของใจใหแกอีกฝายหนึ่ง๔๕ 

   Stella กลาวไวในบทความวิจัย “Toward a Theory of Conflict and Culture, 

Communication, Culture and Organization Process” ไดใหความหมายของความขัดแยง 

(Conflict) หมายถึง ความไมลงรอยกัน หรือสภาวะท่ีไมเห็นพองตองกัน หรือความเปนปฏิปกษกัน 

ระหวางบุคคล หรือกลุมบุคคลตั้งแต  ๒ กลุมข้ึนไป โดยมีสาเหตุมาจากวัตถุประสงคท่ีไมสามารถเขา

กันได ความไมลงรอยกันทางดาน ความตองการ ความปรารถนา คานิยม ความเชื่อและ/หรือ

ทัศนคติ๔๖ 

   Johan Galtung ไดกลาวไวในหนังสือบทความวิจัยสันติภาพ “Peace : Research, Edu-  

cation, Action:Essays in Peace Research.” กลาววา ความขัดแยงเก่ียวของกับพฤติกรรม(การ

กระทํา) ของบุคคล หมายถึงวา การท่ีบุคคล หรือกลุมบุคคลมีทัศนะคติท่ีเปนอริตอกัน46

๔๗ 

   นักวิชาการไทย ไดใหความหมายของความขัดแยง ดังนี้ 

                                                           

  ๔๓Webster, New Dictionary of the American Language, 1967, p.308. 

  ๔๔David D. Myer, Organizaion behavion , (Massachusetts : Donneley & Sons, 1983), p.499. 

           ๔๕David L.Brown, Managing Conflict at Organization Interfaces, (Massachusetts : 

Addison Wesley, 1983), pp.4-5. 
 

  ๔๖Stella Ting-Toomey, Toward a Theory of Conflict and Culture, Communication, 

Culture and Organization Process, Thousand Oaks, (CA : Sage, 1985), p.72. 
 

  ๔๗Johan Galtung, Peace:Research, Education, Action : Essays in Peace Research. 1, 

(Copenhagen : Christian Ejlers), 1975, p.81. 



๒๒ 

 

   ศ.นพ. วันชัย วัฒนศัพท ไดอธิบายถึงคําวา “ความขัดแยง” (Conflict) และ “ขอพิพาท” 

(Dispute) เปนคําท่ีใชสลับไปมากันได แตในบางกรณีจะมีความหมายเฉพาะไปวา ความขัดแยงเปน

เรื่องของความเห็นหรือความเชื่อท่ีตางกัน แตคูกรณียังสามารถทํางานรวมกันได คูสมรสก็อยูดวยกัน

ไดปกติสุข แตเม่ือขยายกลายเปนขอพิพาทจะกลายเปนเรื่องท่ีผูเก่ียวของมุงหมายท่ีจะเอาชนะใหได

เพ่ือเปาหมายสูงสุดของตนเอง ฝายใดฝายหนึ่งอาจจะตองไป อยางไรก็ดีมีนักวิชาการบางสถาบันใชใน

ความหมายสลับกันคือกรณีพิพาทจะรุนแรงนอยกวาความขัดแยงก็มี๔๘ 

  ศ. อรุณ รักธรรมไดกลาวในหนังสือ “ความขัดแยงในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเฉพาะ

เขตถึงความขัดแยง” คือ ความไมเห็นพองตองกันระหวางสมาชิกกลุมขององคกร ซ่ึงเกิดข้ึนจาก

ขอเท็จจริงเก่ียวกับวาพวกเขาตองมีสวนรวมในทรัพยากรท่ีจํากัด หรือมีความแตกตางในดาน

สถานภาพ เปาหมาย คานิยม การรับรู ทัศนคติ และความเห็นซ่ึงตางกันและไมเห็นพองตองกัน ทาน

ไดกลาวถึงความขัดแยงในดานปฏิกิริยาสัมพันธ ซ่ึงจะเปนการมองความขัดแยงในแงดีและสรางสรรค 

กลาวคือ ความขัดแยงเปนสิ่งจําเปน ควรจะกระตุนใหเกิด เพราะถาองคกรใดท่ีปราศจากความขัดแยง 

องคกรนั้นยอมหยุดอยูกับท่ี ไมเกิดความกาวหนา การบริหารความขัดแยง คือ การยอมรับวามีความ

ขัดแยง และกระตุนเพ่ือการแกไข และถือวาการแกไขปญหาความขัดแยงเปนหนาท่ีท่ีสําคัญของนัก

บริหารองคกร๔๙   

  รศ.ดร.ชัยวัฒน สถาอานันท ใหความหมายของความขัดแยงบนฐานแนวคิดสังคมวิทยาวา 

ความขัดแยงดํารงอยูท่ัวไป เปนเรื่องธรรมดา และฝงรากลึกอยูในสังคม ความขัดแยงเกิดข้ึนตั้งแตมี

มนุษยเกิดข้ึนในโลกนี้แลว การดํารงอยูของมนุษยอีกคนหนึ่ง หมายถึงโอกาสท่ีมนุษยคนแรกจะเขาไป

สวมบทบาทและ/หรือครอบครองทรัพยสิน หรือดํารงตนอยูในท่ีของอีกคนนั้นเปนสิ่งท่ีเปนไปไดยาก

ยิ่ง อยางไรก็ตามทานมองความขัดแยงในแงบวกวา บอยครั้งท่ีความขัดแยง มักเปนพลังทะยานแหง

ชีวิต (Elan Vital) ของมนุษย เพราะมักโนมเอียงนําใหเกิดความคิดสรางสรรคอันยังประโยชนแก

สังคมมนุษย๕๐ 

    ผศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชต ิมีมุมมองความขัดแยงในมิติท่ีผสมสานกันระหวางแนวคิดเชิง

รัฐศาสตร และ สังคมวิทยา ไวอยางนาสนใจวา ความขัดแยง หมายถึง ภาวะท่ีกลุมตาง ๆเขากันไมได 

หรือแขงขันกันเพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยากรท่ีขาดแคลน ความเขากันไมได มาจากเรื่องผลประโยชน หรือ

                                                           

  ๔๘วันชัย วัฒนศัพท, ความขัดแยง : หลักการและเครื่องมือแกปญหา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พิมพครั้งท่ี ๒, ๒๕๔๗), หนา ๙. 
 

    ๔๙อรุณ รักธรรม, ความขัดแยงในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเฉพาะระดับเขต, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๓๘) ,หนา ๓๘. 

  ๕๐ชัยวัฒน สถาอานันท, สันติวิธีทฤษฎี/วิถีวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๓๙), 

หนา ๑๙. 
 



๒๓ 

 

อุดมการณ พรอมกันนี้ ก็ไดขยายประเด็นเพ่ิมเติมวา ความขัดแยงอาจจะมีความซับซอนมากข้ึน 

เนื่องจากคนกลุมนั้นมีโอกาสเขาถึงทรัพยากร หรืออํานาจในการตัดสินใจท่ีจะมีผลตอการยุติขอ

ขัดแยง แตอีกกลุมหนึ่งไมมีอํานาจท่ีวานั้น หรือมีนอยกวา ดังนั้นจึงสรุปวา จึงไมใชเรื่องแปลกท่ีความ

ขัดแยงจะมีประเด็นเรื่องอํานาจเขาไปเก่ียวของดวย๕๑  

 จากความหมายของความขัดแยงดังท่ีไดกลาวมาแลวนั้น สรุปความไดวา ความขัดแยง สวน

ใหญเกิดข้ึนท่ีทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม การรับรู อารมณ พฤติกรรม นําไปสูความเห็นท่ีไมลงรอยกัน 

ตั้งแต ๒ ฝายข้ึนไปหรือมากกวานั้น หรือบางครั้งความขัดแยงเกิดข้ึนจากการเสียผลประโยชนของแต

ละฝาย ท้ังนี้นักวิชาการยังกลาววา ความขัดแยงยังมีแนวโนมเปนไปในดานลบ และดานบวกซ่ึงสวน

ใหญจะออกมาดานลบท่ีกอใหเกิดผลเสียตอตนเอง องคกรและสังคมท่ีสะทอนรูปลักษณของความ

ขัดแยงออกมาในทางของการใชกําลัง ความรุนแรง การทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายซ่ึงกันและกัน 

อยางไรก็ตาม ก็ยังมีนักวิชาการบางทาน ไดใหความหมายในเชิงบวก ซ่ึงหมายถึง ความขัดแยงท่ี

กอใหเกิดในเชิงสรางสรรค และกอใหเกิดผลดีตอตัวเอง องคกร และสังคมท้ังในแงของทัศนคติ และ

พฤติกรรม ในบางครั้งก็สามารถท่ีจะหาทางกาวขามความขัดแยงได เพ่ือสูความปรองดองสมานฉันท 

 ๒.๓.๒. ลักษณะและประเภทของความขัดแยง 

ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนกับมนุษยในสังคมมีลักษณะ และประเภทท่ีอาจจะแสดงออกมาได

หลายประการของความแตกตางกัน ดังนี้ 

  Christopher Moor  ไดแบงความขัดแยงออกเปน ๕ ประเภท ดังนี้ ๑. ความขัดแยงดาน

ขอมูล (Data Conflict) เปนปญหาพ้ืนฐานของความขัดแยง ซ่ึงอาจเกิดจากขอมูลท่ีไมตรงกัน เขาใจ

ผิดในขอมูล ขาดขอมูล ขาดการสื่อสาร หรือสื่อสารไมถูกตอง ไมชัดเจน รวมถึงการสับสนเรื่องหนาท่ี

และ มุมมองตางกันในเรื่องของขอมูล  

  ๒. ความขัดแยงดานผลประโยชน (Interest Conflict) ไดแก ขัดแยงดานความตองการใน

การครอบครองวัตถุ สิ่งของตาง ๆ ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง อํานาจ และหนาท่ี  

  ๓. ความขัดแยงดานความสัมพันธ (Relationship Conflict) ไดแก บุคลิกภาพ และ

พฤติกรรมหรือวิธีการทํางาน วิธีการตัดสินใจท่ีตางกัน รวมถึงพฤติกรรมดานลบท่ีเกิดข้ึนซํ้าซากในอดีต 

อารมณท่ีรุนแรง ความเขาใจผิด การสื่อสารท่ีบกพรอง  

  ๔. ความขัดแยงดานโครงสราง (Structural Conflict) ท่ีระเบียบกฎเกณฑไมเปนธรรม ทํา

ใหการใชอํานาจ การกระจายอํานาจไมเหมาะสมท้ังในแงระบบ และระยะเวลา  

                                                           

   ๕๑ฉันทนา บรรพศิริโชติ, “ความขัดแยงในสังคมไทย: ชองวางของการรับรูและความเขาใจ” ในความขัดแยง

ในสังคมไทยยุควิกฤติเศรษฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพคบไฟ, ๒๕๔๒), หนา ๓๒. 
 



๒๔ 

 

  ๕. ความขัดแยงดานคุณคาหรือคานิยม (Value Conflict) ความเชื่อท่ีตางกันท้ังทางศาสนา 

คานิยม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงอาจเกิดจากภูมิหลังตางกัน พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร 

 

ตางกัน และเกณฑประเมินความสําคัญท่ีตางกัน๕๒   

Henkin  นักวิชาการดานจิตวิทยา ไดแบงความขัดแยงออกเปน ๔ ประเภท คือ 

  ๑.ความขัดแยงดานเปาหมาย เกิดจากความตองการท่ีแตกตางกันของแตละบุคคล 

 ๒. ความขัดแยงดานความคิด เกิดจากการท่ีแตละคนแตละฝายมีความคิดเห็นไมตรงกัน 

  ๓. ความขัดแยงดานความรูสึก เกิดข้ึนจากการท่ีแตละบุคคลตางมีความชอบ รสนิยม และ

ทัศนคติท่ีแตกตางกัน จึงเกิดความรูสึกแบงแยกเปนคนละกลุมและขัดแยงกับผูอ่ืนท่ีมีความชอบไม

เหมือนตน 

     ๔. ความขัดแยงดานพฤติกรรม เนื่องมาจากการท่ีบุคคลหนึ่งมีการกระทํา หรือความ

ประพฤติท่ีไมเปนท่ียอมรับของอีกฝายหนึ่ง เชน กิริยาไมสุภาพ ดูหม่ินเหยียดหยามผูอ่ืน เปนตน๕๓ 

 March and Simon ไดเสนอแนวความคิดของความขัดแยงออกเปน ๓ ประเภท คือ 

  ๑. ความขัดแยงท่ีเกิดจากความตองการเทาเทียมกัน (Approach - approach conflict) 

๒) ความขัดแยงท่ีเกิดจากความไมตองการท้ังสองอยาง (Avoidance - avoidance conflict )  

๓) ความขัดแยงท่ีเกิดจากความจําใจ (Approach - Avoidance Conflict) 

  ๒. ความขัดแยงในองคการ (Organizational Conflict) ความขัดแยงในองคการเปนความ

ขัดแยงระหวางบุคคลในองคการเดียวกัน หรือความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานตาง ๆ อาจเปนความ

ขัดแยงท่ีเกิดข้ึนระหวางบุคคลตอบุคคล หรือระหวางกลุมตอกลุม ความขัดแยงดังกลาว เชน ความ

ขัดแยงระหวางบุคคล ความขัดแยงระหวางกลุม เปนตน 

  ๓. ความขัดแยงระหวางองคการ (Inter – Organizational Conflict) หมายถึง การไมลง

รอยกันระหวางหนวยงานหนึ่งกับอีกหนวยงานหนึ่ง เชน ความขัดแยงระหวางฝายผลิตกับฝายขาย 

(เรื่องคุณภาพของสินคา) ความเห็นท่ีแตกตางกันในการปกครองระหวางกลุมผูบริหารโรงเรียนกับ

คณะกรรมการแนะแนว เปนตน ความขัดแยงประเภทนี้มักจะสรางพลังตอรองระหวางกลุมอิทธิพล

                                                           

  ๕๒Christopher Moor, The Mediation Process : Practical Strategic for Resolving Conflict, 

(2nd ed.), San Francisco, (CA : JosseyBass Publishers, 1996), pp.60-61. 
 

 

  ๕๓Henkin, A.B. et.al. “Conflict management strategies of principals in site based 

managed schools”, Journal of Educational Administration 38, 2000, pp.142-154. 
 



๒๕ 

 

ของกลุมใดมีมากกวาก็ไดรับชัยชนะ ทาใหเกิดภาวะการแพ -ชนะ ข้ึน ซ่ึงอาจสรางบรรยากาศท่ี

เสียหายได๕๔ 

  ชัยเสฏฐ พรหมศรี เห็นวา ความขัดแยงและการแขงขันเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน

ปกติของมนุษย ความขัดแยงไมไดเปนเรื่องท่ีไมดีเสมอไป แตอาจสงผลดีตอการทํางาน ถาผูบริหาร

สามารถจัดการความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หากพิจารณาถึงปญหาความขัดแยงในเชิง

หนวยงานหรือองคกรแลว ประเภทของความขัดแยงจึงถูกแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 

  ๑. ความขัดแยงท่ีสรางสรรค (Functional Conflict) หมายถึง การเผชิญหนาระหวางกลุม

หรือสมาชิกในองคกร เพ่ือสรางประโยชนหรือผลในเชิงบวกใหแกบุคลากร กลุมและองคกร ความ

ขัดแยงประเภทนี้เปดโอกาสใหบุคลากรในองคกรไดระบุถึงปญหาและโอกาสท่ีถูกมองขาม ซ่ึงทาให

เกิดความคิดสรางสรรคและการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ข้ึนในองคกร 

    ๒. ความขัดแยงท่ีไมสรางสรรค (Dysfunctional Conflict) หมายถึง การเผชิญหนา

ระหวางกลุมหรือสมาชิกในองคกรเพ่ือสรางผลเสีย หรือผลกระทบในเชิงลบใหแกบุคลากร กลุมและ

องคกร ความขัดแยงประเภทนี้มักเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหรือกลุมในองคกรไมสามารถทํางานรวมกันได 

เนื่องจากความเกลียดชังหรือเปนปกปกษตอกัน หรือมีความเห็นไมสอดคลองกัน ความขัดแยงแบบนี้

ทําใหระดับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานลดลง อาจมีการขาดงาน และนําไปสูการลาออก

จากงาน ทําใหผลผลิตในการทํางานลดนอยลง ซ่ึงเปนอันตรายตอการบรรลุเปาหมายขององคกรเปน

อยางมาก ดังนั้น ผูบริหารจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองหาทางขจัดความขัดแยงประเภทนี้ใหหมดไปจาก

องคกร๕๕   

 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร)  ไดแบงประเภทของความขัดแยงออกเปน ๖ 

ประเด็นใหญ ในงานวิจัยรูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธีฯ สรุปไดดังนี้๕๖ 

๑. ความขัดแยงดานขอเท็จจริงหรือขอมูล (Conflict of Fact or Data) หมายถึง 

๑) การท่ีขอมูลของบุคคลหรือกลุมบุคคลขัดแยงไมสมนัยหรือไมสอดคลองในทิศทาง

เดียวกัน 

                                                           

  ๕๔March and Simon, March, J. G. & Simon, H. A., Organization, (New York : John Wiley 

and sons, Inc, 1998), p.20. 

  ๕๕ชัยเสฏฐ พรหมศรี, Conflict Management (การจัดการความขัดแยงในองคกร), (กรุงเทพฯ : เอ็กซ

เปอรเน็ท, ๒๕๕๐), หนา ๑๖. 
 

๕๖พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส‚ รูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษาวิเคราะหกรณีลุม

นํ้าแมตาชาง จ.เชียงใหม, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา ๑๑๙- ๑๒๔. 



๒๖ 

 

๒) การท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลขาดขอมูลในมิติตาง ๆ เก่ียวกับโครงการหรือวิถีชีวิต

ความเปนไปของกันและกันจึงกอใหเกิดการเขาใจผิดอันเปนผลมาจากการขาดการสื่อสารหรือสื่อสาร

ไมถูกตอง 

 ๓) การท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลมีมุมมองท่ีแตกตางกันเก่ียวกับขอมูลหรือท่ีมาของ

ขอมูลตาง ๆ  

 ๔) การท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลพยายามท่ีจะบิดเบือนขอมูลหรือขอมูลเพ่ือใหไดมา

ซ่ึงชัยชนะหรือทําใหอีกฝายไดรับความพายแพ 

  ๒. ความขัดแยงดานผลประโยชนหรือความตองการ (Conflict of Interest or Benefit) 

  ๑) การท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลมีผลประโยชนหรือความตองการท่ีไมสมนัยหรือไม

สอดรับ 

   ๒) การท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลฝายใดฝายหนึ่งไดรับผลประโยชนมากกวาอีกฝาย 

    ๓) การท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลฝายใดฝายหนึ่งไดรับผลประโยชนแตอีกฝายไมไดรับ

ผลประโยชนตามท่ีตัวเองตองการซ่ึงประเด็นความขัดแยงเก่ียวกับผลประโยชนหรือความตองการนี้

มักจะไดแกทรัพยากรทางดานธรรมชาติอํานาจตําแหนงหนาท่ีเปนตน 

 ๓. ความขัดแยงดานความสัมพันธ (Conflict of Relationship) การท่ีบุคคลหรือกลุม

บุคคลขาดการปฏิสัมพันธกันในลักษณะตาง ๆ การท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลมีบุคลิกภาพพฤติกรรมหรือ

การแสดงออกท่ีแตกตางกัน , การท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลมีพฤติกรรมในเชิงลบ อันทําใหฝายหนึ่งไม

สามารถท่ีจะยอมรับพฤติกรรมดังกลาวได, การท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลมีวิธีการทํางานและการ

ตัดสินใจท่ีแตกตาง 

๔. ความขัดแยงดานคุณคาหรือคานิยม (Conflict of Value)  

๑) กลุมบุคคลมีภูมิหลังทางศาสนาความเชื่อวัฒนธรรมภาษา ความเห็นชาติพันธุและ

ประวัติท่ีแตกตางกัน 

  ๒) กลุมบุคคลใหคุณคาใหคุณคา ความสําคัญและประเมินสิ่งตาง ๆ แตกตางกัน 

๓) กลุมบุคคลรุกรานวัฒนธรรม ศาสนา ความคิดเห็น และชาติพันธุอ่ืน ๆ  อันกอใหเกิดการ

ปะทะกัน 

๕. ความขัดแยงดานโครงสราง (Conflict of Structure)  

  ๑) การท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลแยงชวงชิงโดยการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ

ดั้งเดิมเพ่ือใหเกิดผลในเชิงบวกแกตน 

  ๒) การท่ีบุคคลเรือกลุมบุคคลอยูรวมกันโดยปราศจากความยุติธรรมการบังคับใช

กฎหมายขาดความเท่ียงธรรมขาดความเทาเทียมเก่ียวกับวิถีชีวิตและการดํารงชีพในสังคม 



๒๗ 

 

 ๓) การท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลเกิดชองวางระหวางบุคคลในสังคมไมวาจะเปน

ชองวางเก่ียวกับฐานะการศึกษาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนตน  

๖. ความขัดแยงดานธรรมวินัย (Conflict of Dhamma and Vinaya)  

การท่ีบุคคลพระภิกษุหรือกลุมพระภิกษุมีความขัดแยงกันทางดานคําสอนเนื้อหาหลักการ

หรือสิ่งท่ีพระพุทธเจาทรงคนพบ หรือ การท่ีบุคคลพระภิกษุหรือกลุมพระภิกษุมีความขัดแยงกัน

เก่ียวกับระเบียบแบบแผนขอปฏิบัติวิธีการปฏิบัติกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีพระพุทธเจาไดทรงวางเปนกรอบ

หรือบัญญัติใหพระภิกษุไดใชเปนเครื่องมือในการประพฤติปฏิบัติตาม 

   โดยสรุปจะเห็นวา ความขัดแยงแบงออกเปน ๒ ประเภทหลัก คือ ความขัดแยงภายใน 

ไดแก ความขัดแยงในดานความคิด ความรูสึก ความเชื่อ พฤติกรรมและรสนิยมท่ีแตกตาง และความ

ขัดแยงภายนอก เชน ความขัดแยงท่ีเกิดจากความสัมพันธ ผลประโยชน ขอมูล โครงสรางทางสังคมท่ี

แตกตางกัน   

   ๒.๓.๓. สาเหตุของอคติกับความขัดแยง 

   เหตุปจจัยท่ีกอใหเกิดความขัดแยงนั้น จะมีท้ังเหตุปจจัยภายใน และเหตุปจจัยภายนอก 

สําหรับเหตุปจจัยภายนอกจะมุงเนนไปท่ี เศรษฐกิจ สังคม คานิยม อํานาจ และพฤติกรรมตาง ๆ ท่ี

มนุษยไดแสดงออกมา ดังนี้๕๗  

๑) ความขัดแยงเกิดจากเหตุปจจัยภายใน ในแนวคิดทางตะวันตก สาเหตุของการขัด แยง

นั้น เกิดจากสันดานมนุษยและสัตวในทุกสังคม โดยอธิบายวา ความขัดแยงของมนุษย มีพ้ืนฐานเกิด

จากสัญชาตญาณความกาวราว ความขัดแยงและการตอสู เปนกระบวนเพ่ือการทดแทนหรือชดเชย 

สิ่งท่ีเปนสัญชาตญาณกาวราวทําลายลางมนุษย โดยผานทางความขัดแยงหรือการแขงขันนั้น๕๘  

๒) ความขัดแยงเกิดจากเหตุปจจัยภายนอก (Catherine Morris) ได วิเคราะหตนตออัน

เปนท่ีมาของความขัดแยง จากประเภทของความขัดแยง ดานในทัศนะปจจุบัน ซ่ึงเนนไปยังความ

ขัดแยงภายนอก (External Conflict) ดังนี้ 

    (๑) ขอมูลเปนท่ีมาของความขัดแยง (Data Conflict) ไดแก ขอมูลขัดกัน ขาดขอมูล เขาใจ

ผิด ขาดการสื่อสาร หรือสื่อสารไมถูกตอง สับสนเรื่องหนาท่ี มุมมองตางกันในเรื่องของขอมูล  

    เปนท่ียอมรับวา ในหลายสถานการณท่ีนําไปสูความขัดแยงและความรุนแรงนั้นมักมีฐานมา

จากการสื่อสารท่ีไรประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตาม ระบบการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตนนี้มีความ

                                                           

  ๕๗ชลากร เทียนสองใจ, การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ : หลักการและเครื่องมือสําหรับการจัดการ

ความขัดแยง, อางแลว, หนา ๒๕-๒๘. 
 

 

  ๕๘พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษาวิเคราะหกรณีลุม

นํ้าแมตาชาง จ.เชียงใหม, อางแลว, หนา ๔๓.  
 



๒๘ 

 

คลองตัวและทันสมัยเพ่ิมข้ึนเปนอันมาก แตถึงกระนั้น ความทันสมัยหรือความคลองตัวอาจจะเปน

จุดออนไดเชนเดียวกัน๕๙ 

   ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท ไดกลาวใหเห็นวาปญหาท่ีจะเกิดข้ึนก็คือ การขาดวิจารณญาณใน

การกลั่นกรอง เพราะการท่ีขอมูลมีมากมาย ซ่ึงสามารถแสวงหาไดจากสื่อสิ่งพิมพ หรืออินเตอรเน็ต 

ถาขาดการกลั่นกรองขอมูลอยางมีวิจารณญาณ หรือขาดการแยกแยะ วิเคราะหและสังเคราะหแลว 

ทําใหเกิดความขัดแยงไดเชนเดียวกัน 

   (๒) ผลประโยชนและความตองการเปนท่ีมาของความขัดแยง (Interest Conflict) ไดแก 

ความขัดแยงเก่ียวกับทรัพยากรทางดานธรรมชาติ หรือสิ่งตาง ๆ ท่ีปรารถนาและตองการ เชน อํานาจ 

ตําแหนงหนาท่ีในการทํางาน ผลประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม   

   (๓) ความสัมพันธเปนท่ีมาของความขัดแยง (Relationship Conflict) ไดแก บุคลิกภาพ 

และพฤติกรรมท่ีตางกัน พฤติกรรมทางลบท่ีเกิดข้ึนซํ้าซาก และวิธีการในการทําสิ่งตาง ๆ แตกตางกัน 

เชน วิธีการทํางานตางกัน การตัดสินใจตางกัน และการคาดหวังท่ีตางกัน 

    (๔) โครงสรางเปนท่ีมาของความขัดแยง (Structural Conflict) ไดแก การแกงแยง โดย

เปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑเดิม ขัดแยงเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติ ขัดแยงเนื่องจากขาดความ

ยุติธรรม๖๐ 

   ฉันทนา บรรพศิริโชติ ไดนําเสนอหลักการไมสมมาตร วาดวย ความขัดแยงระหวางคูท่ีไม

เทาเทียมกันทางอํานาจ ประเด็นนี้ ปเตอร ที.โคลแมน ไดตระหนักเชนเดียวกันวา๖๑ โดยปกติท่ัวไป

เม่ือเกิดความขัดแยงแลวทําใหการเจรจามีปญหานั้น ก็เพราะวาฝายใดฝายหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูมี

อํานาจมักจะใช “อํานาจเหนือ”กับผูท่ีมีอํานาจนอยกวา จนทําใหกระบวนการในการจัดการความ

ขัดแยงเปนไปดวยความยากลําบาก แตสิ่งสําคัญท่ีเขาพยายามจะนําเสนอก็คือ “อํานาจรวม” อันเปน

กระบวนการในการใชการมีสวนรวม หรือสรางความรวมมือใหเกิดข้ึนในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียกับ

โครงการตาง ๆ 

   (๕) คานิยมเปนท่ีมาของความขัดแยง (Value Conflict) ไดแก ศาสนา ภาษา ชาติพันธุ 

โลกทัศนหรือความเชื่อตางกัน การใหความสําคัญท่ีตางกัน เกณฑประเมินตางกัน ภูมิหลังทาง

วัฒนธรรมตางกัน ภูมิหลังสวนบุคคลตางกัน พ้ืนฐานทางประวัติศาสตรตางกัน ซ่ึงวัฒนธรรมท่ีแตกตาง

                                                           

  ๕๙แคทเธอรีน มอริส, แปลและเรียบเรียงโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท และคณะ, การจัดการความขัดแยง

และการขอโทษ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพศาลาแดง จํากัด, ๒๕๔๗), หนา ๑๙- ๒๒. 
 

 

  ๖๐วันชัย วัฒนศัพท, ความขัดแยง : หลักการและเครื่องมือแกปญหา, พิมพครั้งท่ี ๓, (พิมพลักษณ

นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๕๐), หนา ๒๓. 

   ๖๑Peter T. Coleman, “Power and Conflict”, in The Handbook Conflict Resolution : Theory 

and Practice, (San Francisco : JosseyBass Publishers, 2000), pp. 108-128. 
 



๒๙ 

 

กันของแตละกลุมประชากรในสังคม ซ่ึงมีประชากรมาจากหลากหลายเผาพันธุ มีความเชื่อท่ีตางกัน 

ท้ังดานศาสนา ภาษาตางกัน แตเม่ือสังคมมีขนาดใหญมากข้ึน ยอมมีทัศนะความขัดแยงดาน

วัฒนธรรมท่ีตางกัน จนเกิดความขัดแยงในเรื่องชาติพันธุในท่ีสุด 

    โดยสรุปสาเหตุของความขัดแยง คือ ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกท่ีลวนเปนสาเหตุของ

ความขัดแยงท่ีประกอบไปดวย วัฒนธรรม ความเชื่อ ทัศนคติ การสื่อสาร การรับรู การรับขอมูลท่ี

ปราศจากการกลั่นกรอง ใชเพียงอารมณหรือการคาดคะเนไวลวงหนาโดยขาดขอมูลพินิจพิจารณา 

หรือการใชอํานาจหนาท่ีของฝายผูปกครอง ผูนํา ผูมีอํานาจในทางท่ีผิดขาดความเปนธรรมไมเสมอ

ภาคเทาเทียมกัน ดวยการใชอํานาจการตัดสินดวยความมีอคติตอกัน 

    ๒.๓.๔. ทฤษฎอีคติกับความขัดแยง 

สําหรับแนวคิด ทฤษฎีขัดแยงตามทัศนะของนักวิชาการไดมีการใหความหมายสวนใหญ

ใกลเคียงกัน ดังนี้ 

    Kart Marx เปนนักทฤษฎีท่ีเชื่อวาความขัดแยง และการเปลี่ยนแปลงเปนของคูกัน และ

เปนกฎพ้ืนฐานของชีวิต รวมท้ังเปนเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาสังคม โดยจุดเริ่มตนของ

ความขัดแยงมาจากเศรษฐกิจ ความขัดแยงระหวางกลุมเกิดข้ึนเพราะแตละกลุมมีความสนใจทาง

เศรษฐกิจติดท่ีตรงขามกัน ความขัดแยงทางเศรษฐกิจระหวางกลุมเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไดยาก และจะ

นําไปสูความขัดแยงทางสังคม และทางการเมือง โดยท่ีกลุมหนึ่งก็พยายามสนองประโยชนของตน ซ่ึง

อีกกลุมหนึ่งจะเสียผลประโยชน ในทํานองเดียวกันสมาชิกของกลุมก็พยายามแสวงหาประโยชนของ

ตนเอง ซ่ึงทําใหเกิดความขัดแยงภายในกลุม และขัดแยงนอกกลุม ท่ีมีความสนใจหรือมีประโยชน

ขัดแยง๖๒ 

      Marx ถือวาความขัดแยงเปนสภาพปกติของสังคมเปนแกนกลางของเหตุการณใน

ประวัติศาสตร และความขัดแยงกับการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งท่ีแยกจากกันไมออก เนนในความคิดของ 

Marx อยูท่ีเศรษฐกิจ การตอสูของชนชั้น ธรรมชาติของการแขงขัน และการแสวงหาผลประโยชน๖๓ 

    Max Weber เปนนักทฤษฎีท่ียอมรับวาความขัดแยงสามารถพบไดทุกแหงในสังคม 

เนื่องจากแตละฝายก็ตองการบรรลุตามปรารถนาของตน จึงเกิดการปะทะกันจากการตอตานของอีก

ฝายหนึ่งหรือหลาย ๆ ฝาย สําหรับสาระสําคัญของความขัดแยงในสังคมตามแนวความคิดของ 

Max Weber พอสรุปไดดังนี้๖๔ 

                                                           

  ๖๒Jame A.Schellenberg, The Science of Confict, (Oxford : University Press, 1982), p.61. 

  ๖๓James T.Duke, Conflict and Power in Social Life, (Utah : Brigham Young University 

Press, 1976), p.15. 

  ๖๔Max Weber, Economy and Society, (New York : Bedminster Press, 1968), pp.38-39. 



๓๐ 

 

    ๑.ความขัดแยงของผลประโยชน เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องในสังคม ไมมีสังคมใดจะพน

ไปจากการแตกแยก และการเปลี่ยนแปลง 

    ๒.ในสังคมใด ๆ ก็ตามกลุมแตละบุคคลยอมมีอํานาจไมเทากัน 

    ๓.ผูมีอํานาจจะใชกฎ และการบังคับเพ่ือสรางระเบียบทางสังคม 

    ๔.โครงการของสังคม และแนวปฏิบัติในสังคมจะถูกกําหนดข้ึน โดยผูท่ีมีอํานาจในสังคม 

    ๕.การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะทําใหเกิดการแตกแยกในกลุมผูมีอํานาจมากกวาในกลุม

ของผูไมมีอํานาจ ผูมีอํานาจจะพยายามรักษาสถานภาพเดิม และตอตานการเปลี่ยนแปลงท่ีจะทําให

ตนเองถูกลดอํานาจลง 

    ๖.การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะเกิดข้ึนไดจากผลกระทําของบุคคลท่ีจะไดรับผลประโยชน

จากการเปลี่ยนแปลง ถาหากผูมีอํานาจเห็นวาตนจะไดประโยชนจากการเปลี่ยนแปลง จะสงเสริมให

เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเร็ว 

    ๗.การใชอํานาจจะมีประสิทธิภาพหรือไมข้ึนอยูกับเง่ือนไขดังตอไปนี้คือ 

          ๗.๑ ความสามารถท่ีจะควบคุมการออกกฎระเบียบ ซ่ึงจะพิทักษผลประโยชนของ

ตนเอง 

          ๗.๒ ความสามารถในการควบคุมการลงโทษ และการใชการควบคุมนี้ในการพิทักษ

ผลประโยชนของตนเอง 

          ๗.๓ ความสามารถท่ีจะควบคุมเครื่องมือเผยแพรอุดมการณ และการสื่อสาร

ท้ังหลายโดยเผยแพรกฎขอบังคับท้ังหลาย ใหเห็นวาเปนของดีและถูกตองเปลี่ยนความสนใจของ

ประชาชนโดยการอางอุดมการณ และทําใหเชื่อวาความสนใจของประชาชนสอดคลองกับผูนํา รวมท้ัง

กระตุนใหประชาชนอาสาสมัครเชื่อฟงกฎ หรือระเบียบตาง ๆ๖๕ 

 Georg Simmel นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันท่ีเห็นวา ความขัดแยงเกิดข้ึนเพราะสมาชิกใน

สังคมมีความใกลชิดกัน และความขัดแยงเปนผลมาจากการเขาขางกันเองมากกวาเขาขางฝายอ่ืน

โดยมากมักเกิดจากพฤติกรรม หรือคุณลักษณะทางสังคมของแตละฝายมีความสําคัญเหนือกวาอีกฝาย

หนึ่ง ซ่ึงจากแนวคิดพอสรุปไดดังนี้๖๖ 

  ๑.ความขัดแยงทําใหเกิดความสามัคคีกลมเกลียวภายในกลุม กลาวคือความขัดแยงกับกลุม

ภายนอกจะทําใหเกิดการรวมตัวกันภายในกลุม ความขัดแยงกับภายนอกกลุมจะบังคับใหกลุมมีการ

ประสานงานท่ีดีและมีผูนําเกิดข้ึนนอกจากนั้นยังจะชวยใหกลุมมีลักษณะดังนี้ 

                                                           

  ๖๕James T.Duke, Conflict and Power in Social Life, (Utah : Brigham Young University 

Press, 1976), pp.69-71. 

  ๖๖Georg Simmel, Conflict and the Web of Group Affiliations, (Illinois : Free Press, 1955), 

p.13. 



๓๑ 

 

 ๑.๑ สรางขอบเขตของกลุมข้ึนมา ซ่ึงจะทําใหทราบข้ึนไดวาใครเปนสมาชิกของกลุม

หรือใครใครเปนพวกบาง 

         ๑.๒ .ลดความเบี่ยงเบน หรือความบาดหมางภายในกลุม เพ่ือท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการตอกรหรือจัดการกับฝายตรงขาม 

         ๑.๓ จัดระบบและประสานทรัพยากรตาง ๆ ทางสังคมเสียใหม 

         ๑.๔ สรางหรือพัฒนาความสัมพันธชนิดใหมกับฝายตรงขาม 

  ๒. ความกลมเกลียวภายในกลุมเปนสาเหตุทําใหเกิดความขัดแยง ดังจะเห็นไดจากหากท้ัง

สองฝายท่ีมีความกลมเกลียวกันมาก เชน คูสามีภรรยา มักจะมีความขัดแยงเพราะมีประสบการณท่ี

ผานมาแตกตางกัน มีความเก่ียวกับความขัดแยง เพราะตางฝายตางมีอิทธิพลตอกันในชีวิต บุคคลท่ี

หนีออกมาจากกลุมดวยเหตุผลอะไรก็ตามมักจะเปนคนท่ีเคยมีความสัมพันธอยางดียิ่งในกลุมเดิม 

บุคคลท่ีมีความของใจมากท่ีสุดในกลุม คือบุคคลท่ีเคยมีแรงจูงใจอยางมากท่ีจะเปนสมาชิกกลุม สิ่ง

เหลานี้อาจเห็นไดจากตัวอยางของพรรคการเมือง หรือการจัดตั้งองคกรตาง ๆ เปนตน 

  ๓. ความกลมเกลียวระหวางกลุมเปนสาเหตุทําใหเกิดความขัดแยงไดเชนเดียวกับความกลม

เกลียวกัน  

  ๔. ความขัดแยงอาจจะนําไปสูการบริหารแบบรวมอํานาจ ท้ังนี้เนื่องจากสมาชิกมีทัศนคติ

แตกตางมักถูกจํากัดใหพนไปจากกลุม ในขณะท่ีสมาชิกคนอ่ืน ๆ จะรักษามาตรฐานกลาง ทําใหกลุม

กลมเกลียวและเปนเอกภาพ 

    สรุป อคติกับความขัดแยงนั้น สามารถท่ีจะเกิดข้ึนไดในหลายลักษณะ เชน ความขัดแยงเกิด

จากการไมลงรอยกัน เกิดจากการตอสูกันแกงแยงแขงขัน เขาขางพรรคพวกตนเองท่ีเกิดจากความ

ลําเอียงเพราะรัก ดวยความท่ีเคยมีสัมพันธเคยชวยเหลือเก้ือกูลกันมาจึงตองเขาขางฝายของตน หรือ

การรับรูขอมูลท่ีผิดพลาดจากการรับรู ท่ีบางครั้งมีความไมชอบเปนฐานจึงทําใหสูการรับรูเชื่อขอมูลท่ี

ปรากฏไดงายเพราะไมมีการพิจารณาในขอมูลนั้น ๆ จนเกิดความไมเปนธรรมกับฝายตรงขาม  

ฉะนั้น อคติในความขัดแยง จึงทําใหเกิดความไมพอใจในกันและกัน อคติสามารถทําใหคน

ในสังคมรับรูขอมูลจนสรางความเกลียดชังได หากขาดการพิจารณาทําใหหลงเชื่อในวาทะกรรมนั้น ๆ 

ทําใหสูความแตกแยก แบงพรรคแบงพวก ไมมีความสามัคคีในท่ีสุด ซ่ึงถือไดวาเปนปญหาหนึ่งใน

สังคมไทยท่ียากจะแกไขใหยั่งยืน  
 

๒.๔ มูลเหตุของอคติ 
 

   มูลเหตุอคติในดานของทัศนคติ (Attitude) ลักษณะความสัมพันธท่ีมีอยูระหวางคนในกลุม

กับพวกนอกกลุม ทําใหเกิดทัศนคติตอคนนอกกลุมคลอยตามความสัมพันธท่ีมีเหลานั้น ตัวอยางเชน 

กรณีท่ีคนกลุมหนึ่งกดข่ีขมเหงคนอีกกลุมหนึ่งใหตกไปอยูในสภาพทาส ทาสจะถูกมองไปวาเปนพวกข้ี



๓๒ 

 

เกียจ ไมมีความรู ความสามารถริเริ่มสิ่งใด ซ่ึงความเชื่อเชนนี้มาจากความจริงวา ผูเปนทาสนั้นตอง

ทํางานตามคําสั่งเจานาย ไมเคยใหไดรับโอกาสใหเริ่มสิ่งใด ดังนั้นการท่ีคนกลุมใหญจะมีความเชื่อใน

พวกคนกลุมนอยในลักษณะดังกลาว จึงเปนการสอดคลองตองกันกับพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดนํา

ลวงหนามาแลว ซ่ึงเห็นไดชัดวาความเชื่อจะเปนไปในรูปใด แนวใด ข้ึนอยูกับโครงสรางของสัมพันธ

ภาพท่ีกลุมตางมีตอกัน และหลักการอีกประการหนึ่งท่ีเก่ียวของสัมพันธอยางใกลชิดก็คือถาคิดในแง

ของความเชื่อ (beliefs)๖๗ แทนท่ีจะคิดในแงทัศนคติขางตน อาจกลาวไดวา ถาคน ๆ หนึ่งซ่ึงเปนพวก

นอกกลุมถูกรับรูวามีสถานภาพ (status) แตกตางอยางแจงชัดไมวาจะเปนในแงของลักษณะบาง 

อยาง และความเชื่อบางอยางไปจากคนในกลุม บุคคลผูนั้นก็มักจะถูกรับรูวามีความเชื่ออ่ืน ๆ และ

ลักษณะอ่ืน ๆ แตกตางไปดวยเชนกันตามสภาพนั้น 

   ท้ังนี้อคติกับความเชื่อท่ีมีไมเหมือนกันจะมีบทบาทสําคัญในฐานะท่ีเปนตัวบงการกําหนดให

เกิดอคติ และการแบงพวกเสียยิ่งกวาเรื่องความเปนสมาชิกกลุมชาติพันธุ หรือของกลุมเชื้อชาติ  

อธิบายไดวา คน ๆ หนึ่ง จะมีแนวโนมท่ีจะไมชอบคนอ่ืนมากกวาท่ีควรจะรูสึกเชนกัน ถาคนอ่ืนมีเชื้อ

ชาติตางไปจากตน และคิดวาผูนั้นมีความเชื่อตาง ๆ ท่ีมีไม เหมือนตน ไมคลายคลึงกับตน 

Byrne & Wong ไดทําการศึกษาวิจัยในเรื่อง ความเชื่อท่ีไมเหมือนกันอาจมีบทบาทสําคัญตอการมี

อคติระหวางกันได ดังเชน พวกนิโกร กลุมผูถูกวิจัยซ่ึงมีอคติความเชื่อตาง ๆ ท่ีไมเหมือนพวกเขา ตาง

ไปจากเขาท้ัง ๆ ท่ีจากการวิจัยพรอม ๆ กันกับกลุมท่ีไมมีอคติจะไมทึกทักเชื่อเชนนั้น 

  การวิจัยนี้ยังแสดงอีกวาความเหมือนกันทางทัศนคติจะชวยใหประเมินคาดคนอ่ืนเหลานั้นไป

ในทางท่ีดี และทัศนคติท่ีไมเหมือนกันจะทําใหคนคาดการณ หรือประเมินคนอ่ืนเหลานั้นไปในทางท่ีไม

ดีในทางลบ ท้ังนี้โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติของคนเหลานั้นท่ีมีทัศนคติเหมือน หรือไมเหมือนกันนั้น๖๘ 

และความเชื่อท่ีไมเหมือนกันดังกลาวคือลักษณะของทัศนคติ ดังนี้ 

 สุรางค โควตระกูล  กลาวถึง เหตุลักษณะของทัศนคติ ดังนี้ 

  ๑) ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู 

  ๒) ทัศนคติเปนแรงจูงใจท่ีทําใหบุคคลกลาเผชิญกับสิ่งเราหรือหลีกเลี่ยง ฉะนั้น ทัศนคติจึงมี

ท้ังทางบวกและทางลบ  

  ๓) ทัศนคติประกอบดวยองคประกอบ ๓ อยาง คือ องคประกอบเชิงความรูสึก(Affective  

Component) องคประกอบเชิง ปญญาหรือการรูคิด และองคประกอบเชิงพฤติกรรม (Behavioral 

Component) 

                                                           

  ๖๗รศ.อรทัย ช่ืนมนุษย, จิตวิทยาอคติ, อางแลว, หนา ๒๓-๒๔. 

  ๖๘รศ.อรทัย ช่ืนมนุษย, จิตวิทยาอคติ, อางแลว, หนา ๒๕-๒๖. 



๓๓ 

 

  ๔) ทัศนคติเปลี่ยนแปลงไดงาย การเปลี่ยนแปลงทัศนคติอาจเปลี่ยนแปลงจากบวกเปนลบ

หรือจากลบเปนบวก ซ่ึงบางครั้งเรียกวา การเปลี่ยนแปลงทิศทางของทัศนคติ หรืออาจจะ

เปลี่ยนแปลงความเขมขน (Intensity) หรือความมากนอย ทัศนคติบางอยางอาจจะหยุดเลิกไปได 

  ๕) สังคมประกิต (Socialization) มีความสําคัญตอพัฒนาการทัศนคติของเด็กโดยเฉพาะ 

ทัศนคติตอความคิดและหลักการท่ีเปนนามธรรม๖๙ 

   ฑิตยา สุวรรณชฏ ไดกลาวถึงเหตุลักษณะของทัศนคติท่ีสําคัญ ๔ ประการ คือ  

  ๑.ทัศนคติ เปนสภาวะกอนท่ีพฤติกรรมโตตอบจะเกิดข้ึนตอเหตุการณ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

หรือจะเรียกวาเปนสภาวะพรอมท่ีจะมีพฤติกรรมจริง  

  ๒.ทัศนคติ จะมีความคงตัวอยูในชวงระยะเวลา คือมีความม่ันคงถาวรพอสมควร 

เปลี่ยนแปลงไดยาก แตมิไดหมายความวาจะไมมีการเปลี่ยนแปลง  

  ๓.ทัศนคติ เปนตัวแปรท่ีนําไปสูความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกับความรูสึกนึกคิด ไมวา

จะเปนไปในรูปของการแสดงออกโดยวาจาหรือการแสดงความรูสึก ตลอดจนการท่ีจะตองเผชิญหรือ

หลีกเลี่ยงตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

  ๔.ทัศนคติ มีคุณสมบัติของแรงจูงใจในอันท่ีจะทําใหบุคคลประเมิน และเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ซ่ึงหมายความตอไปถึงการกําหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงดวย๗๐ 

  สรุปความไดวา มูลเหตุของอคติประกอบไปดวย ๓ อยาง คือ ๑.ในฐานะอคติเปนทัศนคติ 

๒.ในฐานะท่ีอคติเปนความเชื่อ ๓. อคติกับความเชื่อท่ีมีไมเหมือนกัน และเหตุของทัศนคติเปน

แรงจูงใจใหเกิดการเรียนรูของบุคคล หรือเหตุการณ สิ่งหนึ่งสิ่งใด เปนชวงระยะเวลาท่ีมีการเปลี่ยน 

แปลงไดตามสภาวะแวดลอม ทัศนคติสามารถถายทอดใหเปนความเชื่อไดจากการเรียนรู ซ่ึงทัศนคติ

อาจจะมีท้ังดานบวกและดานลบ และยังเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการกําหนดลักษณะนิสัยของบุคคลดวย 

ซ่ึงสังเกตไดจากพฤติกรรมการกระทําท่ีแสดงออกมา ซ่ึงลักษณะทัศนคติดังกลาวเปนมูลเหตุของการ

เกิดอคติเปนตน 
        

๒.๕ อคติกับปญหาในสังคมไทย 
 

สังคมไทยเปนสังคมแหงศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ ท่ีสืบทอดจากรุนสูรุน 

โดยเฉพาะในสังคมไทยท่ีมีประชากรสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลตอจิตใจ ท้ังความเชื่อ 

คานิยม วิถีชีวิตในการดํารงตนดวยความอยูรอด และจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมจํานวนมากข้ึน จึงทําให

                                                           

  ๖๙สุรางค โควตระกูล, จิตวิทยาการศึกษา, พิมพครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๓๖๗. 

  ๗๐ฑิตยา สุวรรณชฎ, ความสัมพันธระหวางทัศนคติกับพฤติกรรม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักวิจัยสถาบัน

บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร, ๒๕๒๐), หนา ๖๐๔. 



๓๔ 

 

เกิดความคิด การเรียนรู ความเชื่อ การรับรู การสื่อสารสูการกระทําท่ีแสดงออกมาในลักษณะ

พฤติกรรมของตัวตน จึงทําใหเกิดความคิดเห็นตางกัน ความชอบความเชื่อท่ีตางกัน จึงเปนท่ีมาของ

ปญหาในสังคมไทย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  ๒.๕.๑. ความหมายของปญหาสังคม 

     เนื่องจากสังคม หมายถึง ระบบความสัมพันธระหวางผูคนในสังคม ดังนั้นปญหาสังคมจึง

หมายถึง ปญหาท่ีเก่ียวของกับระบบความสัมพันธระหวางคนหรือกลุมคนในสังคม ซ่ึงมีนักวิชาการ

ทางสังคมวิทยา ไดใหความหมายของปญหาสังคมไวดังนี้ 

   James Mckee ไดกลาวถึง ปญหาสังคม คือ ภาวะเง่ือนไขหรือสถานการณ ซ่ึงสมาชิกของ

สังคมนั้นถือวามีลักษณะคุกคามตอคานิยมของเขาทางใดทางหนึ่ง๗๑ 

 Rubington and Weinburg ใหคําจํากัดความตอปญหาสังคมวาเปนสถานการณท่ีไม

สอดคลองกับคานิยมของคนจํานวนมากในสังคม ๆ หนึ่ง ดังนั้นสมาชิกสังคมจึงไดตกลงใจท่ีจะแกไข

สถานการณนั้นใหกลับสูสภาพปกติ ซ่ึงไดใหประเด็นในการนิยามปญหาสังคมไว ๓ ประเด็น คือ 

  ๑) สถานการณท่ีไมสอดคลองกับคานิยม คําวาคานิยมนั้นคือมาตรฐานในการประเมิน

คุณคาของสิ่งตาง ๆ ของคนกลุมหนึ่งหรือสังคมหนึ่ง โดยอาศัยมาตรฐานนี้ สังคมจะสรางหรือยึดถือ

รวมกันวาสิ่งใดเปนสิ่งท่ีมีคาสําหรับบุคคลเหลานั้น ซ่ึงจะแสวงหา หวงแหนและปกปอง ดังนั้นเม่ือมีสิ่ง

ใดมาทําลายหรือขัดแยงกับมาตรฐาน หรือสิ่งท่ีถือวามีคาก็จะทําใหสิ่งนั้นมีลักษณะท่ีอาจเปนปญหา

สังคมได ลักษณะนี้คือ การละเมิดกฎของสังคมนั่นเอง ซ่ึง James Mckee จะมองลักษณะสวนนี้ของ

คําจัดความปญหาสังคมวา เปนสภาพวัตถุวิสัย ซ่ึงหมายความวา สภาพท่ีปรากฏอยูเปนเรื่องจริง 

มองเห็นได รูสึกได หรือวัดความรุนแรงได 

 ๒) คนจํานวนมากของสังคม นั่นก็คือ ปญหาสังคมนั้น จะเก่ียวของกับคนในสังคมกลุมใด

กลุมหนึ่งท่ีรูสึกวาปญหานั้นเกิดข้ึน รูสึกวาเดือดรอนตอปญหานั้น นั่นก็คือคนในสังคมจะตองรูสึกวา

สภาวะการณใดในสังคมท่ีเปนปญหาสภาวการณนั้นจึงจะเปนปญหา     

   ๓) การตกลงใจท่ีจะแกไขสถานการณนั้นรวมกันดวยการตกลงใจท่ีจะแกปญหาหรือ

สถานการณท่ีคนจํานวนมากเห็นวา ไมสอดคลองกับคานิยมหรือละเมิดกฎของสังคมใหกลับเปนปกติ

แสดงวาสถานการณนั้นมีความรุนแรงความถ่ีมาก จนพวกเคารูวาเดือดรอน จึงคิดท่ีจะแกไข

สถานการณนั้นมีความรุนแรงหรือมีความถ่ีมาก จนพวกเขารูสึกวาเดือดรอนจริงๆท่ีจะแกไข

สถานการณรวมกันและสถานการณนั้นอยูในวิสัยท่ีคนกลุมนั้นหรือสังคมนั้นจะจัดการสิ่งหนึ่งสิ่งใด มิ

เชนนั้นก็ไมถือวาเปนปญหาสังคม เชน อุทกภัย ฟาผา เปนตน๗๒ 

                                                           

  ๗๑James Mckee, Introduction Society, (New York : Holt : Rinchart & Winston, 1969), p.645. 

   ๗๒Rubington and Weinburg, The Study of Socical Problems, London : Oxford University 

Press 1971), p.6. 



๓๕ 

 

  Horton and Leslie  ใหคําจํากัดความปญหาสังคมวาเปนสภาวการณท่ีกระทบกระ- 

เทือนตอการเปนอยูของบุคคลจํานวนหนึ่ง เปนสภาวการณท่ีไมพึงปรารถนาและทุกคนรับรูวาจะตอง

รวมกันกระทําการแกไขปญหา ซ่ึงตามแนวคิดของ Horton and Leslie นั้นจะประกอบไปดวย ๔ 

ประการ โดยสรุปแลว ปญหาสังคม คือ๗๓ 

  ๑. เปนสภาวการณท่ีมีผลกระทบกระเทือนถึงบุคคลจํานวนหนึ่งซ่ึงมีจํานวนมากพอสมควร 

   ๒. สภาวการณนั้นอยูในวิถีทางท่ีไมพึงปรารถนาของบุคคลเหลานั้น  

  ๓. บุคคลดังกลาวรูสึกวาควรมีการกระทําบางอยาง เพ่ือบรรเทาปญหาหรือควบคุมปญหา

เหลานั้น 

  ๔. ในรูปของการกระทํารวมกันทางสังคม กลาวคือ เปนเรื่องของคนสวนใหญมีความ

เก่ียวของโดยการแสดงความคิดเห็น และมีการเสนอแนะวิธีการแกไขสถานการณนั้น ๆ ใหดีข้ึน 

  สัญญา สัญญาวิวัฒน กลาววา ปญหาสังคม คือ สถานการณอยางใดอยางหนึ่งท่ีคนใน

สังคมหนึ่งถือวาเปนสิ่งท่ีคุกคามตอคานิยมของเขา เขาจึงตกลงใจชวยกันท่ีจะแกไข หรือจํากัด

สถานการณนั้นใหหมดไปโดยท่ีเขาเชื่อวาพวกเขามีความสามารถท่ีจะกระทําเชนนั้นได๗๔   

  พัทยา สายหู ไดกลาววา สิ่งท่ีเปนปญหาสังคมไดจะตองเปนเรื่องท่ีทําลายระเบียบความ

เรียบรอยของสังคมท่ีสมาชิกสวนใหญในสังคมรูสึกเดือดรอน และตองการแกไข ดังนั้น การท่ีจะ

พิจารณาวาปญหาสังคมใดเปนปญหาสังคมหรือไม จะตองพิจารณาจากลักษณะสําคัญ ๒ ประการคือ   

  ๑. สมาชิกสวนใหญของสังคมรูสึกเดือดรอนเพราะปรากฏการณนั้น 

   ๒. ตองการ และพยายามหาทางแกไขขจัดปรากฏการณท่ีไมพึงปรารถนานั้น๗๕ 

 ณรงค เส็งประชา กลาววา ปญหาสังคมเปนสภาวการณท่ีผูคนจํานวนมากในสังคม

กําหนดใหเปนปญหา เพราะเห็นวาไมสอดคลองกับแบบฉบับท่ีควรจะเปนไปตามบรรทัดฐานของ

สังคมและเห็นวาจะตองมีการแกไขสถานการณนั้นใหหมดไปหรือบรรเทาลงจะปลอยท้ิงไวเฉย ๆ 

ไมได๗๖ 

ปญหาสังคม คือสถานการณท่ีเกิดข้ึนในสังคมเปนสภาวการณท่ีกระทบกระเทือนตอคน

จํานวนมากทําใหบุคคลเหลานั้นไมพึงประสงค และเห็นวาควรมีการกระทํารวมกันบางประการเพ่ือ

แกไขสภาวการณเหลานั้นใหหมดไป หรือเบาบางลงเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยภายในสังคมให

                                                           

  ๗๓Paul B. Horton and Geralod R. Leslie, The Sociology of Social Problem, (New York : 

Applenton Century-Crofts Inc., 1970), p.6. 

  ๗๔สัญญา สัญญาวิวัฒน, สังคมวิทยาปญหาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๒๕๔๒), หนา ๙๙. 

  ๗๕พัทยา สายหู, กลไกของสังคม, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๔๐), หนา ๒๑๑. 
 

  ๗๖ณรงค เส็งประชา, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : พิทักษอักษร, ๒๕๓๗), หนา ๑๕๙. 
 

 

 



๓๖ 

 

เดินหนาตอไปได ดวยความคิด ความชอบท่ีไมเหมือนกันยอมกอใหเกิดอคติ ความลําเอียงในสังคมข้ึน

ได เชน การชวยพรรคพวกตนเอง ความไมเทาเทียมกันในสังคม การไดรับปฏิบัติตางกัน ซ่ึงลวนแลว

มาจากเหตุของอคติความลําเอียงท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของคนในสังคมท้ังสิ้น 

๒.๕.๒ สภาพสังคมไทยปจจุบัน 

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีประกอบดวยอารยะธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเปน

เอกลักษณ มีความเปนอยูแบบเอ้ือเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความสามัคคีปรองดอง ยึดม่ัน

ในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เปนเวลายาวนานตั้งแตอดีตจนกระท่ังปจจุบัน ซ่ึงขณะนี้โลกไดมี

วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมมากข้ึนจากความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วของระบบเทคโนโลยีตาง ๆ 

ทําใหเกิดความคิดหลากหลาย ทัศนคติ ความเชื่อ หรือจากการไดยิน ไดรับรูขอมูลจากชองทางการ

สื่อสารท่ีเปนจริงบาง เท็จบาง ทําใหไมไดรับความเปนธรรม สงผลกระทบทางลบตอผูท่ีเก่ียวของ 

องคกร ชุมชน สังคม และประเทศชาติได โดยระดับของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอาจมีแนวโนมมีความ

รุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ดังท่ีปรากฏอยูในปจจุบัน เชน ความคิดเห็นท่ีไมตรงกันทางดานการเมืองประเทศ

ไทยท่ีผานมา กอใหเกิดความเสียหายตอประเทศ ซ่ึงปจจุบันกําลังประสบปญหาภายในสังคมท่ีเกิดข้ึน

จากผูท่ีมีความคิดเห็นตางกัน มีความเห็นท่ีไมลงรอยกัน ทัศนคติตางกัน ความเชื่อตางกัน มีอคติตอ

กัน การแบงพรรคแบงพวก ไมรับฟงความคิดเห็นท่ีตางกัน ซ่ึงตางฝายคิดวาสิ่งท่ีฝายตนกําลังกระทํา

อยูคือสิ่งท่ีถูก โดยไมไดคํานึงถึงความถูกตอง กฎระเบียบ กฎหมายในสังคม 

ปจจุบันสภาพปญหาสังคมไทยมีหลากหลายปญหา จากการศึกษาผูวิจัยจะกลาวถึงปญหา

ภายในสังคมท่ีลวนแลวเกิดท่ีจิตใจท่ีมีความโนมเอียง หรือมีแนวโนมตอความเอนเอียงตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จนทําใหไมไดรับความยุติธรรม ไมเปนกลาง ไมเท่ียงตรง เนื่องจากมนุษยทุก

คนลวนมีความตางกันไมวาจะเปนสังคม และวัฒนธรรม ทัศนคติ ความเชื่อ การรับรู การเรียนรู 

ประสบการณตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอจิตของมนุษย ทําใหเกิดความรูสึกท่ีแสดงออกมาตางกันไป 

และการแสดงพฤติกรรมออกมาใหไดเห็นเดนชัด ทําใหเกิดปญหาในสังคมปจจุบันนี้คือ การไมยอมรับ

ความคิดเห็นท่ีตางกัน เม่ือคนในสังคมไมวาจะเริ่มตั้งแตครอบครัว หรือสถาบัน องคกร การอยูรวมกัน

ถือเปนสิ่งสําคัญ เม่ือไมยอมรับความคิดเห็นท่ีตางกัน ก็จะทําใหเกิดการไมพอใจเกิดข้ึน เม่ือมีความไม

พอใจ ยอมมีความขัดแยง จนแตกแยกแบงพรรคพวก  อคติตอกัน จนเกิดความไมสามัคคีปรองดอง

กัน จึงเปนท่ีมาแหงปญหาในสังคมไทย ณ ปจจุบัน           
 



๓๗ 

 

 
 

ภาพท่ี ๒.๓ ปญหาสังคมไทย๗๗ 

 

จากแผนภาพดังกลาว ทําใหเห็นไดวาปญหาสังคมไทยมีหลากหลายประเด็น ซ่ึงจากการ

สํารวจถึงปญหาในสังคมไทยผลสํารวจจัดอันดับ ๑) การหลอกลวง ท่ีถือไดวาเปนเรื่องท่ีเกิดจากความ

เชื่อท่ีไมไดมีการพิจารณาถึงท่ีมาท่ีไปกอน หรือคนหาขอมูลประกอบ เพียงเพราะเชื่อบุคคลใดบุคคล

หนึ่งท่ีตนเคารพดวยความเชื่อใจ จึงทําใหถูกหลอกลวงสูการคามนุษยลวงละเมิดทางเพศ ซ่ึงมี

ความสัมพันธในความลําเอียงเพราะรัก เพราะดวยความสนิทสนมเปนการสวนตัวจึงทําใหเชื่อขอมูล 

โดยมีโมหาคติในความไมรูท่ีไมไดกลั่นกรองขอมูลใหถ่ีถวน ๒) ปญหาทุจริตคอรัปชั่นท่ีเกิดจากอํานาจ

อิทธิพลผลประโยชนท่ีมีการเก้ือกูลกันจึงทําใหเกิดระบบอุปถัมภเกิดข้ึนในสังคม คือการเอ้ือดวย

ผลประโยชนเพ่ือใหไดมาในสวนการแบงการถอนในงบประมาณนั้น ๆ ซ่ึงผลประโยชนการรับสินบน

ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดในทุกท่ีไมวาจะดานการศึกษา เชนการฝากบุตรเขาเรียนก็ตองจายเงินเพ่ือใหบุตร

ตนไดเขารับการศึกษาในสถานท่ีตนคิดวาดี เปนตน หรือเศรษฐกิจการคาการลงทุน นักธุรกิจตอง

จายเงินเพ่ือติดสินบนเจาพนักงานหรือในสายงานเพ่ือใหงานดําเนินไปได เพราะอคติ ๔ ไดทํางาน

ขับเคลื่อนไปพรอมกับผูท่ีมีอํานาจ ผูมีอิทธิพลดวยความกลัวจึงตองทําจนบางครั้งทําใหอีกฝายเสีย

ความเปนธรรม ๓) ความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดจากปญหาการไมยอมรับฟงในกันและกัน ทุกคนมี

เหตุผลของตนเอง ตางพฤติกรรม ตางประสบการณจึงทําใหเกิดความขัดแยงในครอบครัว ซ่ึงในอคติ

ท้ัง ๔ มีสัมพันธกับครอบครัว เชน เม่ือรักคนใดคนหนึ่ง แตกลับไมชอบอีกคนปญหาในครอบครัวก็

เกิดข้ึนในความลําเอียงท่ีเกิดจากความรัก จากนั้นการทะเลาะยั่วยุในอารมณไมหักหามใจตนเองจนลุ

โทสะทํารายกันอคติในตัวโทสะเกิดข้ึน ดวยความไมรูจึงทําใหกระทําเรื่องท่ีผิด ๆ หรือความกลัวอีก

บุคคลในครอบครัวจึงมีการเขาขางกันทําใหอีกฝายไมไดรับความยุติธรรม นี่คือตัวท่ีสามารถเกิดข้ึนได

ทุกครอบครัวท่ีมีความลําเอียงในใจ ซ่ึงผลโพลดังกลาวท่ีสํารวจมานั้นปญหาเกิดจากครอบครัว 

                                                           
๗๗ดุสิตโพล, “๕ ปญหาสังคมไทย” ท่ีประชาชนอยากใหแกไขเรงดวน, มติชนประจําวันท่ี ๓๐ เมษายน 

๒๕๖๐, (https://www.matichon.co.th/education/news_545551), สืบคน ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

 



๓๘ 

 

เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา แรงงาน สิ่งแวดลอม สาธารณสุข ฯลฯ และปญหาอ่ืน ๆ ท่ีลวนเกิดข้ึน

ในสังคมไทย แตสิ่งหนึ่งท่ีเลี่ยงไมไดคือ “ปญหาอคติ หรือความลําเอียง” ไมวาจะอยูตรงสวนไหนของ

สังคม ปญหานี้ยอมมีทุกชนชั้น เพราะความลําเอียงในความรักมากเกินไปก็พาสูอคติท่ีจะชวยเหลือใน

พรรคพวกตนเอง เกลียดชัง อาฆาตกันก็ยอมนําสูอคติในสิ่งท่ีตนไมชอบ ความไมรูท่ีไมมีการพิจารณา

จึงทําใหถูกหลอกลวง เสียรูผูอ่ืน ก็นําพาสูอคติ หรือความหวาดกลัวในอํานาจอิทธิพล หรือความข้ี

ขลาดในตน หวาดระแวงผลประโยชนตาง ๆ จึงทําใหกระทําการไปในทางท่ีผิด ดังนั้น ปญหาอคติ ๔ 

ความลําเอียงเพราะรัก ความลําเอียงเพราะไมชอบ ชัง ความลําเอียงเพราะความไมรู ความลําเอียง

เพราะกลัว จึงเปนพ้ืนฐานจิตใจของมนุษยท่ียังไมลดละอคติ และบุคคลท่ีถูกอคติ ๔ เขาครองในจิตตน 

อคติในสังคมนั้น เกิดข้ึนไดดวยความลําเอียง เม่ือจิตใจลําเอียงแลวจะทําใหไมมีความเท่ียง

ธรรม ไมยุติธรรม ไมมีความเปนธรรมกับผูท่ีเก่ียวของ ความลําเอียงนั้นจะเห็นแตคนของเรา พวกของ

เรา คนนี้คนของเรา คนนี้ไมใช สิ่งนี้เรียกวาลําเอียงเพราะรัก (ฉันทาคติ) หรือมีความโนมเอียง เม่ือ

จิตใจท่ีรักมากเกินไป หรือเห็นแกบุญคุณตองตอบแทน จําเปนก็ตองลําเอียงดวยหนาท่ี หรือแมกระท่ัง

ไมชอบหนาใคร มีความเกลียดชังท่ีเกิดจากการไมยอมรับเพราะไมใชพวกของตน หรือมีความเห็นท่ี

ตางกัน เพียงแคไดยิน หรือฟงมาก็เกิดความไมชอบ จนบางครั้งอาจพลาดพลั้งขาดสติทํารายอีกฝาย

ตรงขามกับความคิดตน จนเสียชีวิตก็มี อยางนี้เรียกวาลําเอียงเพราะชัง (โทสาคติ) หรือแมกระท่ังการ

ตัดสินความเพียงไมไดพิจารณาใด ๆ อยางถ่ีถวนใชอารมณสวนตน สิ่งนี้เรียกวาความลําเอียงเพราะไม

รู (โมหาคติ) เม่ือไมรูจะทําใหเสียรูโดนหลอกลวงไดงายไมวาจะเสียเงินทอง เสียรู เปนตน หรือการ

กระทําท่ีตัดสินจากผิดเปนถูก ทําใหเสียหลักกระบวนการความยุติธรรม เพราะเนื่องจากถูกผูมีอํานาจ

เหนือกวาสั่งลงมาใหกระทําตามสั่ง สิ่งนี้ก็เรียกวาลําเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ)   

ดังนั้นการเรียนรู ความเชื่อ การรับรู สงผลตอการกระทํา ซ่ึงเปนสิ่งท่ีกอใหเกิดอคติข้ึน เม่ือ

ทัศนคติตางกัน ความคิดยอมตางกัน จึงทําใหเกิดเปนอคติเพราะรัก อคติเพราะความเกลียดชัง อคติ

เพราะความหลง อคติเพราะความกลัว ก็ลวนเปนปญหาจากจุดเล็ก ๆ จนสูคนรอบขางได กระท่ังมี

มากข้ึนก็นําผลสูสังคมไดในท่ีสุด ไมวาจะเปนสังคมขนาดเล็ก ขนาดกลาง จนท่ีสุดสงผลกระทบตอ

ประเทศชาติ ดังเชนตัวอยางสถานการณปญหาทางการเมืองไทยท่ีสงผลตอประเทศชาติ ท่ียากจะ

แกไขปญหาท่ีสะสมมาเปนเวลาชานาน รัฐบาลจึงไดหาแนวทางเพ่ือการสรางความปรองดองแหงชาติ 

ซ่ึงรัฐบาลไดจัดทําเปนวาระแหงชาติ เพ่ือการลด ละอคติท่ีมีตอกัน เพ่ือนําไปสูการอยูรวมกันไดอยาง

สมาฉันท แมจะตางความคิด ตางความเชื่อ ตางทัศนคติ ก็สามารถเขาใจกันและกัน ยอมรับซ่ึงกันและ

กันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได เพ่ือกาวขามความขัดแยง และอยูรวมกันภายในสังคมไดอยางสงบสุข 

๒.๕.๓ ปญหาอคติในสังคมไทย 

สังคมไทยปจจุบันเปนสังคมท่ีมีความเชื่อ และคานิยมทางวัฒนธรรมท่ีถือวาเปนแนว

ทางการดําเนินชีวิตของคนในสังคมท่ีสั่งสมกันมาเปนเวลาชานาน ปญหาสังคมไทยท่ีประกอบดวย



๓๙ 

 

หลายปจจัย และเปนเหตุนํามาซ่ึงกอเกิดอคติ (ความลําเอียง) ท่ีมาจากจิตของมนุษยในลักษณะท่ี

พอใจ ไมพอใจ ยอมรับ และไมยอมรับในกันและกัน สิ่งหนึ่งท่ีถือวาเปนรากฐานของปญหาท่ีเกิดอคติ

ไดนั้น ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงปญหาตาง ๆ ในสังคมไทยท่ีมีหลากหลายปจจัยของปญหาท่ียากจะ

แกไข  ฉะนั้น ผูวิจัยจะขอนําเสนอปญหาสวนหนึ่งท่ีเก่ียวของกับอคติในสังคมไทยแบงออก ๓ ประเด็น 

คื อ  

๑) ปญหาอคติการไมยอมรับความเห็นตางกัน ๒) ปญหาอคติตอการรับรู ,อิทธิพลผลประโยชน 

๓) ปญหาอคติกับความไมเปนธรรม/อยุติธรรม รายละเอียดดังนี้ 

๑) ปญหาอคติการไมยอมรับความเห็นตางกัน 

มนุษยทุกคนท่ีอยูภายใตสังคมเดียวกัน ยอมมีสิ่งท่ีชอบ ไมชอบและความเชื่อท่ีแตกตาง

กันดวยวิถีชีวิต ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมตาง ๆ ท่ีมีประสบการณสะสมกันมามากนอยแตกตางกัน

ออกไป ทําใหบางกลุมพอใจ บางกลุมไมพอใจ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับการประพฤติปฏิบัติ ซ่ึงการ

ไมยอมรับความแตกตางถือเปนปญหาอยางหนึ่งของสังคม ดังนั้น ความคิดเห็นเปนการแสดงออกท่ีเกิด

จากความรูสึกภายใน ท่ีมีทัศนคติตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด ดวยความรูสึกการยอมรับความเห็นดวย หรือการไม

ยอมรับ ซ่ึงจะแสดงออกมาทางพฤติกรรมไดชี้ใหเห็นวายอมรับ หรือไมยอมรับความเห็น จากการศึกษา

ไดมีนักวิชาการไทย และตางประเทศ ไดอธิบายแนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น ดังนี้ 

๑.๑) แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น  

 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมาย ความคิดเห็น หมายถึง เปน

ขอพิจารณาเห็นวาเปนจริงจากการใชปญญาและความคิดประกอบ ถึงแมวาจะไมไดอาศัย

หลักฐานพิสูจนยืนยันไดเสมอไปก็ตาม๗๘ 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาววา ความเห็น (ทิฏฐิ) หมายความรวมถึง ความ

เชื่อ ถือ ลัทธิ ทฤษฎี ความเขาใจตามนัยเหตุผลขอท่ีเขากับความเขาใจของตน หลักการท่ีเห็นสมควร

ขอท่ีถูกใจ ขอท่ีเชิดชูเอาไว ความใฝุนิยมหรือท่ีปจจุบันเรียกวาคานิยม รวมไปถึงอุดมการณ แนว

ทัศนะในการมองโลกและชีวิต ท่ีเรียกวา โลกทัศนและชีวทัศนตาง ๆ ตลอดจนทัศนคติพ้ืนฐานท่ี

สืบเนื่องจากการเก็บความเขาใจและความใฝนิยมเหลานั้น ถาจะจัดเขาเปนพวก ๆ ก็คงมี ๒ ระดับ คือ

ความเห็น ความเขาใจเก่ียวกับคุณคา ดี ไมดี ควรจะเปน เปนตน๗๙ 

Kolasa  ไดกลาววา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกของแตละบุคคลในท่ีจะพิจารณาถึงขอเท็จจริง

อยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนการประเมินผลจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากกรณีแวดลอม  (Circumstance) หรือความคิดเห็น

                                                           

    ๗๘พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมสังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคส

พับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖),หนา ๒๓๖. 

  ๗๙พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), 

หนา ๗๓๕-๗๓๖. 



๔๐ 

 

เปนการตอบสนองสิ่งเราใจท่ีไดรับอิทธิพลจากความโนมเอียง (Predisposition) ความโนมเอียงนี้เองท่ีทาใหบุคคล

ปฏิบัติตามซ่ึงเรียกวา โครงสราง ทัศนคติ (Attitude Structure) ดังนั้นทัศนคติจึงเปนพ้ืนฐานของความ

คิดเห็น และมีอิทธิพลตอการแสดงออกสวนทัศนคตินั้นคือ ความโนมเอียงในการแสดงออกของบุคคล

ตอบุคคลอ่ืน สถานท่ี สภาพแวดลอม ไมวาจะเปนไปในทางบวกหรือทางลบ๘๐   

Hurlock E. ไดใหแนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็นไววา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกดาน

ความรูสึกสิ่งหนึ่งสิ่งใด เปนความรูสึกเชื่อถือท่ีไมไดอยูบนความแนนอนหรือความจริง แตข้ึนอยูกับ

จิตใจบุคคลจะแสดงออกโดยมีขออาง หรือการแสดงเหตุผลสนับสนุน หรือปกปองความคิดเห็นนั้น 

ความคิดเห็นบางอยางเปนผลของการแปลความหมายของขอเท็จจริง ข้ึนอยูกับคุณสมบัติเฉพาะตัว

ของแตละคน เชน พ้ืนความรู ประสบการณในการทางาน สภาพแวดลอม และมีอารมณเปน

สวนประกอบท่ีสําคัญ การแสดงความคิดเห็นอาจจะไดรับการยอมรับ หรือปฏิเสธจากคนอ่ืน  ๆ   ก็ได๘๑ 

Nunally ไดใหความเห็นวาท้ังความคิดเห็นและทัศนคตินั้น เปนเรื่องของการแสดงออก

ทางความคิดเห็นในรูปเก่ียวกับตัวเราและความคิดเห็นนั้นยังจะใชในเรื่องเก่ียวกับการลงความเห็น 

(Judgment) และความรู (Knowledge) ในขณะท่ีทัศนคตินั้นใชกันมากในเรื่องเก่ียวกับ ความรูสึก 

(Feeling) ความสามารถ (Preference) และสรุปไดวา เรามักใชคําวา ความคิดเห็นมาก กวา

ทัศนคติ๘๒ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ ไดใหความหมายวา “ความคิดเห็น คือ การประเมินหรือ 

การตัดสินเก่ียวกับความชอบหรือไมชอบในวัตถุ คน หรือเหตุการณ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความรูสึกของ

คนๆ หนึ่งเก่ียวกับบางสิ่งบางอยาง”๘๓ 

พรทิพย สัมปตตะวนิช และคณะไดใหความหมายไววา “ความคิดเห็น คือความโนม

เอียง (Predisposition) ท่ีเกิดจากการเรียนรู เพ่ือท่ีจะตอบสนองตอวัตถุหนึ่งอาจจะออกมาใน

ลักษณะท่ีพึงพอใจหรือไมพึงพอใจตอวัตถุนั้นได”๘๔ 

                                                           

  ๘๐B.J.Kolasa, Introduction to Behavior Science for Business, (New York : John Wilryand- 

Sons, 1969), p.386. 

  ๘๑Hurlock E., Adolescent Development, (New York : McGraw-Hill Book, 1995), pp.145-

148. 

  ๘๒Jim C. Jr. Nunally, Test and Measurement Assessment and Prediction, (New York : 

Mc-Graw Hill Book, 1959), p.285. 
 

  ๘๓ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, พฤติกรรมองคการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธีระฟลมและไซเท็กซ, 

๒๕๔๑), หนา ๙๔. 
 

  ๘๔พรทิพย สัมปตตะวนิช และคณะ, พฤติกรรมผูบริโภค, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

๒๕๔๑), หนา ๑๕๓. 



๔๑ 

 

    สรุปไดวา ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางดานความคิด ความรูสึกของบุคคลท่ี

มีผลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีมีผลในทางบวก หรือทางลบ หรือกลาง ๆ เฉย ๆ ดวยความรูสึกท่ีมีความเชื่อ

ทัศนคติ ประสบการณการเรียนรูท่ีไดพบเจอมา ซ่ึงทัศนคติจากความคิดเห็นสามารถเกิดจากการ

เรียนรูเขาใจในสิ่งตาง ๆ ดวยการยอมรับในความคิดเห็น หรือไมยอมรับก็ได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความรูสึก

นึกคิดของผูนั้น ท่ีประกอบการเรียนรู การรับขอมูลตาง ๆ และความเชื่อของแตละบุคคลท่ีมีตอสิ่ง 

นั้น ๆ อีกท้ังยังสามารถเปลี่ยนแปลงการยอมรับดานความคิดเห็น หรือการไมยอมรับดานความคิดเห็น

ไดตลอดเวลา 

             ๑.๒) ปญหาการไมยอมรับความเห็นตาง 

       การไมยอมรับ หรือการปฏิเสธ ความหมายของการปฏิเสธใน “The American 

Heritage Dictionary of the English Language” กลาวไวคือ การกระทํา หรือกระบวนการท่ีแสดง

การไมยอมรับ ไมรับ บอกวาไมใช แสดงความเห็นขัดแยง ไมเห็นดวย ไมคลอยตาม หรือแสดงออกใน

ลักษณะท่ีตรงกันขามกับคูสนทนา๘๕ 

ความไมเขาใจกันของมนุษยเปนเรื่องปกติ การยอมรับความคิดเห็น หรือการไมยอมรับ

ความคิดเห็นสามารถปรากฏไดในทุก ๆ ชนชั้นสังคม เริ่มตั้งแตสังคมครอบครัว สังคมการทํางาน 

สังคมท่ีตองอยูรวมกันเปนหมูคณะ องคกร เปนตน เพราะความไมเขาใจกันและกันอาจกอเกิดความ

ขัดแยงกันได จึงเปนเรื่องปกติท่ีเกิดข้ึนไดในทุกสังคม ซ่ึงสาเหตุของความไมเขาใจกันท่ีทําใหเกิดการไม

ยอมรับความคิดเห็นในกันและกันหนึ่งในสาเหตุนั้นคือ เรื่องของความคิดหรือทัศนคติท่ีไมตรงกัน 

เพราะแตละคนในสังคมยอมเกิดการรับรูท่ีตางกัน คนทุกคนไมสามารถท่ีจะรับรูทุกเรื่องไดเหมือนกัน

หมด การรับรูของแตละบุคคลยอมตองมีประสบการณเรียนรูท่ีแตกตางกัน จึงทําใหแตละคนมีขอมูลท่ี

ไมเหมือนกัน ไมตรงกัน เม่ือมีขอมูลไมเทากันยอมกอใหเกิดพฤติกรรมของแตละบุคคลท่ีแสดงออกมา

เปนการกระทําท่ีตางกัน บางครั้งขอมูลเดียวกันการรับรูบางคนยังตางกันไป นี่คือปญหาพ้ืนฐานในการ

รับรูขอมูลท่ีไมตรงกัน แมจะเปนเรื่องเดียวกันก็ตาม จึงทําใหเกิดความคิดท่ีแตกตางกัน คิดไมตรงกัน 

ทัศนคติทําใหใจไมยอมรับคนท่ีคิดตางกัน เม่ือไมยอมรับความคิดเห็นอีกฝาย ปญหาตาง ๆ ในการอยู

รวมกันยอมกอเกิดจากเรื่องเล็ก ๆ จนกระท่ังเปนเรื่องใหญในระดับชาติได ดังเชนความคิดเห็นตาง

ทางการเมืองท่ีทัศนคติตางกัน  

สถานการณทางการเมืองไทยท่ีผานมาเปนตัวอยางไดชัดเจนในดานความคิดเห็นท่ี

แตกตางกันไป จึงทําใหเกิดการไมยอมรับกับกลุมคนคิดตาง และเกิดการยอมรับกับกลุมบุคคลท่ีมี

ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน เม่ือเกิดความคิดเห็นตางท่ีไมเปนท่ียอมรับความแบงแยกก็จัก

                                                           

  ๘๕Morris William, The American Heritage Dictionary of the English Language, 

(Massachusetts : Inforonies, Inc., 1980), p.878. 



๔๒ 

 

เกิดข้ึนจึงตามมา ท่ีสะทอนในมิติของความรุนแรงไมวาจะทํารายกันดวยกาย วาจา และใจท่ีคิดทําราย

กันตลอดเวลา เชน ดาวากัน ทํารายจนถึงข้ันเสียชีวิต ตอสูกันท้ัง ๆ ท่ีไมรูจักกันมากอนเพียงแค

ทัศนคติความคิดท่ีตางกัน มุมมองทางการเมืองท่ีตางกันทําใหเกิดความรุนแรงจากจุดเล็ก ๆ ท่ีเริ่ม

ความคิดเห็นท่ีตางกัน ทําใหไมเปนท่ียอมรับจนบางครั้งอยูในครอบครัวเดียวกันก็สามารถคิดไมตรงกัน

ได พอไปอยูในองคกรก็คิดไมเหมือนกันอีก จนปญหาสูระดับประเทศชาติ จนเกิดความรุนแรงจนตอง

แบงพรรคแบงพวก แบงสีแบงเขต ตรงนี้หามเขา ตรงนี้เขาได เชน ม็อบตาง ๆ ปดสถานท่ีราชการทํา

ใหผูท่ีไมไดเก่ียวของดวยเดือดรอน พอผูคนเดือดรอนมากเขาก็เกิดการวิวาท ซ่ึงสถานการณดังกลาว

ชี้ใหเห็นไดชัดของการท่ีถูกอคติครอบงําดวยฉันทาคติ คือ การรักการชอบในสิ่งท่ีคิดวาตนเองยอมรับ 

เปนพวกของตน เพราะความท่ีชอบมาก สวนท่ีไมใชพวกตนก็ทําลายสิ่งของฝายตรงขามดังท่ีปรากฏ

เปนขาวไมวาจะทํารายฝายตรงขามดวยวิธีการตาง ๆ เชน พ.อ.วิทวัส วัฒนกุล รอง ผอ.กองวิเทศ

สัมพันธ ถูกกลุมการด กปปส.แจงวัฒนะ ใชปนยิงใสและรุมทํารายอาการสาหัสระหวางลงจากรถไป

ยกกรวยขวางทางกลับบาน๘๖  หรือม็อบปะทะกันเองถือวาเปนคนชาติเดียวกัน ความคิดตางกัน

อยางเชน คนอยากเลือกตั้ง แตมีบางกลุมท่ีไมยอมใหประชาชนเลือกตั้ง เขาขัดขวาง ทํารายคนมา

เลือกตั้ง๘๗  ซ่ึงการกระทําดังกลาวเปนการกระทําท่ีเขาถึงอคติในโทสาคติ และโมหาคติท่ีขาดการ

พิจารณาทําใหมนุษยเขาถึงอคติ ๔ ท่ีเขาครอบงํา หากเห็นคนตางสี ตางมุมมอง ตางความคิด ก็จะ

รูสึกไมพอใจดวยความทีมีอคติในตน จึงทําใหเขาสูโทสาคติทํารายทุบตีคนเห็นตาง ฆาตายเลยก็มีดวย

หลงคิดวาสิ่งท่ีทํา สิ่งท่ีรับรูคือสิ่งท่ีถูกตองแลว จึงทําใหไมยอมรับความคิดเห็นตางจากบุคคลอ่ืน 

บุคคลจําพวกนี้ไดเขาสูอคติอยางเต็มตัว เพราะความไมรูจึงทําใหขาดการพิจารณา ยับยั้งในอารมณสิ่ง

ยั่วยุ บางครั้งการรับขอมูลขาดการไตรตรองอยางถวนถ่ีวาขอมูลเท็จจริงแคไหน มีความนาเชื่อถือ

หรือไม จึงทําการในสิ่งท่ีผิดพลาด 

การรับรูขอมูลตาง ๆ นั้น ในนิดาโพลไดแสดงใหเห็นถึงผลสํารวจ เรื่อง “ความเปนกลาง

ของสื่อฟรีทีวีในการรายงานขาว” ความคิดเห็นตอความเปนกลางในการรายงานขาวของสื่อฟรีทีวี 

พบวาเชื่อวา ไมเปนกลางในการรายงานขาวรอยละ ๓๘.๑๓ เชื่อวา รายงานขาวอยางเปนกลางรอยละ 

๓๘.๐๕ และ ไมแนใจรอยละ ๒๓.๘๒ ผศ.ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แกว อาจารยประจําคณะนิเทศศาสตร

และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ไดใหทัศนะเก่ียวกับผลการสํารวจ

ในครั้งนี้เพ่ิมเติมวา“จากความเห็นของประชาชนท่ัวประเทศ เรื่องความเปนกลางกับไมเปนกลางของ

ขาวฟรีทีวีนั้น คะแนนท่ีออกมาใกลเคียงและกํ้าก่ึงกันมาก ถึงแมความเชื่อวาไมเปนกลางจะสูงกวา แต

                                                           

  ๘๖ไทยรัฐออนไลน, (https://www.thairath.co.th/content/418913), ประจําวันท่ี ๒๖ เมษายน 

๒๕๕๗, สืบคน ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐. 

  ๘๗ไทยรัฐออนไลน, ( https://www.thairath.co.th/content/400605), ประจําวันท่ี ๒ กุมภาพันธ 

๒๕๕๗, สืบคน๒๔ กันยายน ๒๕๖๐. 

https://www.thairath.co.th/content/418913
https://www.thairath.co.th/content/400605


๔๓ 

 

ไมถึงกับมีนัยสําคัญ เพราะแตกตางกันเพียงเล็กนอยเทานั้น แสดงวาขอถกเถียงเรื่องรายงานขาวฟรีทีวี

มีปญหายังไมเดนชัดอยางท่ีบางฝายเปนกังวลกัน๘๘  

       ทําใหเห็นไดวาการรับรูขอมูลทางสื่อเปนตัวแปรอยางหนึ่งใหผูบริโภคขาวสารมีความเชื่อ 

และคลอยตามกันไดจากขอมูลการรับรูท่ีปรากฏออกมา หากสื่อมีความเปนกลางไมนําอารมณสวนตัว

รวมการนําเสนอถือวาเปนเรื่องท่ีดี ตรงขามกันหากนําอารมณสวนตัวท่ีไมชอบนําเสนอจะทําใหเกิด

ความเสียหายได เปนการสรางความเกลียดชังไดในอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากผูท่ีรับรูขอมูลมีความเชื่อ

ไปแลว ซ่ึงความคิดเห็นสามารถตางกันได แตในความตางนั้นไมใชการโนมนาวจิตใจใหผูอ่ืนเกลียดตาม

ตนเอง เชนขาวสารทุกวันนี้สรางการรับรูท่ีผานทางสื่อออนไลนในการสรางวาทะกรรมสรางความ 

เกลียดชังตอฝายตรงขามอยางเห็นไดชัด หากใครท่ีไมใชคนท่ีเราชอบเราก็จะเชื่อตาม แตถาคนท่ีเรา

ชอบหากมีการพูดถึงในทางไมดีจะกอเกิดความไมพอใจข้ึนทีละนิด ๆ จนสุดทายไมชอบใจ ไมยอมรับ

กันในท่ีสุด จนสูระดับความขัดแยง  

     ดังนั้น แนวคิดและจุดยืนทางการเมืองของแตละคนยอมตางกัน มุมมองทางสังคม

ตางกัน การเรียนรู รับรู พ้ืนฐานประสบการณท่ีตางกัน จึงทําใหคนในสังคมมีความคิดท่ีตางกัน คิดไม

เหมือนกัน แตในความตางคนทุกคนยอมรับใหเกียรติในความคิดเห็นของแตละคน ซ่ึงความคิดเห็นไม

มีผิด หรือถูก ความคิดเห็นท่ีตางกันคิดไมเหมือนกันจนเกิดการพอใจ ไมพอใจ ถือเปนเรื่องปกติ ดังคํา

กลาวของรัฐมนตรีศึกษาธิการท่ีวา “ความคิดเหมือนกันคือหลักเผากู ซ่ึงโตกวาหลักกูนิดเดียว” สังคม

ประชาธิปไตยไมไดคาดหวังวาทุกคนตองคิดเหมือนกัน แมจะคิดตางกันก็สามารถอยูรวมกันได ถารับ

ฟงความคิดเห็นกัน และประชาธิปไตยสามารถแกไขความขัดแยงโดยสันติ๘๙  

 แมกระท่ังคนในครอบครัวเดียวกันความคิดเห็นยังตางกัน เหตุท่ีความเห็นตางกันคือการ

รับรูแตละดานท่ีตางกันไป จนกอเกิดความขัดแยงในครอบครัวข้ึนได เพราะการอยูรวมกันยอมมี

ความเห็น และความคิดท่ีแตกตางกัน เม่ือมาอยูรวมกัน ยอมทําใหเกิดความคิดความเห็นท่ีแตกตางกัน

ไป เม่ือถึงจุดอ่ิมตัวของความรัก ทุกอยางท่ีเคยยอมรับไดกลับยอมรับไมได อะไรท่ีเคยวาดีแตขณะนี้

กลับตรงขามกัน สังคมภายในครอบครัวท่ีมีสัมพันธภาพในครอบครัวท่ีเปนลักษณะปฏิสัมพันธตอกัน

ระหวางสมาชิกในครอบครัว ไมวาจะเปนความสัมพันธระหวางพอแมกับลูก ปูยาตายาย รวมไปถึง

ความสัมพันธระหวางเครือญาติ จะตองมีลักษณะความหวงใยซ่ึงกันและกัน เขาใจในกันและกัน เม่ือมี

ปญหาตาง ๆ เกิดข้ึน ครอบครัวมีสวนในการชวยแกปญหา ยอมรับสิ่งตาง ๆ ดวยการไมปฏิเสธ ดวย

การสนทนาพูดคุยรับรูถึงปญหาตาง ๆ หากครอบครัวใดเกิดการไมยอมรับ ปฏิเสธในการกระทํา 

                                                           

  ๘๘นิดาโพล, การสํารวจระหวางวันท่ี ๑๑ –๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖. 

(http://nidapoll.nida.ac.th/index.php?op=polls-detail&id=37), สืบคน๒๔ กันยายน ๒๕๖๐. 

  ๘๙ไทยรัฐออนไลน, (https://www.thairath.co.th/content/1240006), ประจําวันท่ี ๒๘ มีนาคม 

๒๕๖๑, สืบคน ๕ เมษายน ๒๕๖๑. 

http://nidapoll.nida.ac.th/index.php?op=polls-detail&id=37
https://www.thairath.co.th/content/1240006


๔๔ 

 

หรือไมหาวิธีแกไขดวยการไมเขาถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน ไมเปดใจรับฟงปญหาตาง ๆ ภายในครอบครัว ก็

จะเกิดชองวางความหางเหิน ความไมเขาใจกัน ตางคนตางอยู มีปฏิสัมพันธกันนอย ขาดการสื่อสารท่ี

เขาใจระหวางกัน สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดปญหาและนําไปสูพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม ตัวอยางเชน พอแม

บังคับลูกใหเรียนในสายวิชาท่ีตนไมถนัด พอเรียนแลวรูสึกไมชอบ ไมมีความสุข ไมอยากไปเรียน 

ปญหาก็จะเกิดข้ึนกับครอบครัวตามมา เพราะการไมยอมรับฟง ไมยอมรับความคิดของเด็ก จึงทําให

เกิดปญหาได อีกตัวอยางปญหาเชน การทองกอนวัยอันควร ก็ทําใหสังคมภายในโรงเรียนไมยอมรับ

เม่ือสังคมท้ังท่ีโรงเรียนหรือครอบครัวตางไมยอมรับในพฤติกรรมดังกลาว จะทําใหเกิดปญหาตามมา

อยางบางครั้งท่ีคาดไมถึง เชน การฆาตัวตาย หรือการทําแทงท่ีผิดวิธี เปนตน หรือปญหาการยกพวกตี

กันของโรงเรียนอาชีวะ ซ่ึงเปนการไมยอมรับอีกสถาบันหนึ่งท่ีถือวาตางสถาบัน เม่ือเจอกันทีไรก็

จะตองทํารายตีกัน บางครั้งถึงกับเสียชีวิต ซ่ึงการไมยอมรับ คือทัศนคติ หรืออคติท่ีมีตอกันเพียงแค

เห็นชื่อ หรือตราสัญลักษณท่ีแสดงถึงสิ่งท่ีบงบอกวาไมใชพวกของตน ความไมชอบนั้นคือ “อคติ” 

ความเชื่อท่ีมีตอกันวาอีกสถาบันไมใชพวกตนเห็นเม่ือไหรสามารถทํารายไดเลย ท้ัง ๆ ท่ีไมรูจักกันมา

กอนดังท่ีปรากฏเปนขาวตั้งแตอดีตจนกระท่ังปจจุบันปญหาการยกพวกตีกันของสถาบันอาชีวะมี

ปรากฏใหเห็นในสังคมทุกวันนี้ ตัวอยางท่ีกลาวขางตนแสดงใหเห็นวานี้คือรากฐานท่ีบงชี้ใหเห็นวาถูก

อคติเขาครอบงํา เพราะไมใชคนของตน ไมใชพรรคพวกตนเอง ทําใหเห็นวาการกระทําท่ีมีใจโนมเอียง

ไปในทางท่ีผิดโดยขาดการพิจารณาไตรตรอง ไมมีความอดทนอดกลั้น ไมมีการใหอภัยกันและกัน ทํา

ใหลุแกอคติไดงาย ซ่ึงถือวาเปนปญหาในสังคมอยางหนึ่ง 

 สวนดานพฤติกรรมของการไมยอมรับเรื่องเพศ  คนท่ีมีหลากหลายทางเพศก็อาจจะรูสึก

วาอาจจะไมไดอยากใสฟอรมตามเพศ ปญหาแบบนี้มันจะเกิดข้ึน คนก็จะมองวา LGBTไมไดอยูใน

กลองของเพศท่ีกําหนดไว สิ่งท่ีเกิดข้ึนคือ องคกรก็ไมพอใจ ไมยอมรับ คนท่ีไปทํางานในองคกรก็จะไม

พอใจท่ีตองไปทํา ยิ่งเฉพาะคนขามเพศ ปญหาเรื่องการแตงกายและความคาดหวังจะเกิดข้ึน เวลาทํา

บัตรพนักงานจะตองระบุสถานะเพศ รูปละตองเปนผูหญิงหรือผูชาย ซ่ึงถามีการแปลงแลวตัวตนแลว 

มันกลายเปนความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในองคกร องคกรก็ตองทําตามระเบียบท่ีจะตองระบุสถานะ เชน 

นาย นาง นางสาว เปนตน คนท่ีมีหลากหลายทางเพศก็อาจจะรูสึกวาอาจจะไมไดอยากใสฟอรมตาม

เพศ ปญหาแบบนี้มันจะเกิดข้ึน คนก็จะมองวา LGBT ไมไดอยูในกลองของเพศท่ีกําหนดไว สิ่งท่ี

เกิดข้ึนคือ องคกรก็ไมพอใจ คนท่ีไปทํางานในองคกรก็จะไมพอใจท่ีตองไปทํา ยิ่งเฉพาะคนขามเพศ 

ปญหาเรื่องการแตงกายและความคาดหวังจะเกิดข้ึน เวลาทําบัตรพนักงาน มีนายรึเปลา รูปตองเปน

ผูหญิงหรือผูชาย  มันกลายเปนความอคติท่ีเกิดข้ึนในองคกร องคกรก็ตองทําตามระเบียบ ยิ่งในวง

การศึกษา ความตองการแรกของหนวยงานคือใหคนอยูในระเบียบสามารถควบคุมได และไมได



๔๕ 

 

อนุญาตใหคนเปนอะไรก็ไดท่ีอยากเปน เพราะวิชาชีพมันตองมีความนาเชื่อถือ ดังนั้นการเปน 

ในงานวิชาชีพมักจะถูกพูด และเขาใจเสมอวาคนพวกนี้ไมมีความนาเชื่อถือหรอก เพราะมีบุกคลิกภาพ

ท่ีไมเหมาะสม อาจจะไมมีสภาวะทางจิตใจท่ีดี เพราะมีอารมณข้ึน ๆ ลง ๆ นี่แสดงใหถึงการมีอคติทาง

เพศคือการไมยอมรับอยางแทจริง ถือเปนปญหาอยางหนึ่งท่ีสังคมยังไมเปดรับกวางมากนักท่ีจะให

ผูชายใสกระโปรง หรือผูหญิงใสกางเกงในชุดยูนิฟอรมชาย โดยการขาดการพิจารณาถึงความสามารถ

ท้ัง ๆ ท่ียังไมมีการพิสูจนวาเขาดี หรือไม ก็คาดการณลวงหนาไปเองแลว ตัดสินลวงหนาแลวดวยจิตท่ี

ลําเอียง๙๑ 

 การไมยอมรับความเห็นตางหรือความจริง ถือไดวาเปนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในระดับจิตใต

สํานึก มักโยนความผิดนั้นใหกับผูอ่ืน โทษสภาพแวดลอม หรือโชคชะตา อยางไรก็ตามการไมยอมรับ

ผูอ่ืนแมเขาจะพยายามกลับตัวแลวก็ตาม ในกรณีตัวอยางของผูปวยท่ีติดสารเสพติดท่ีเลิกไดแลว

บางครั้งสังคมก็ยังไมยอมรับเพราะคิดวาเขายังคงติดยา แมกระท่ังคนท่ีพนโทษออกมาจากคดีความท่ี

ออกมาจากเรือนจํา คนสวนใหญมักอคติตอพวกเขาวาข้ียา ข้ีคุก เพียงเพราะใจของบุคคลนั้นขาดการ

ยอมรับ การไมเห็นดวยวาเปนเรื่องจริง  และมีความเชื่อสวนบุคคลวาสิ่งท่ีตนคิดคือสิ่งท่ีถูกตอง นี่คือ

การแสดงบงชี้ถึงการไมยอมรับพฤติกรรมดานความคิด บุคลิก ความชอบท่ีตางกัน 

ปจจัยท่ีทําใหเกิดการไมยอมรับความเห็นตางกัน เกิดจากความแตกตางในระดับพ้ืนฐาน

ความเชื่อ การศึกษา ครอบครัวท่ีมาตางกัน ตางประสบการณ ตางสถานภาพทางสังคม จึงเปนเหตุ

ปจจัยท่ีทําใหคนในสังคมตางไมยอมรับกันและกัน ท้ังดานพฤติกรรม บุคลิกภาพท่ีตางกันเกิดจาก

พ้ืนฐานท่ีมีไมเทากัน เชน สังคมการอบรมเลี้ยงดูตางกันจากครอบครัวท่ีตางกัน ประสบการณท่ีบุคคลมี

ตอบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือเหตุการณจากการรับฟงปญหา แหลงขอมูลตาง ๆ รับมา บางครั้งไม

พิจารณากอนก็ทําใหเชื่อในเรื่องนั้น ๆ เสียแลว ความคิดตางไมใชเรื่องผิดปกติ เพราะไมสามารถจะทํา

ใหใครคิดเหมือนเราได แตบนความตางนั้นควรยอมรับ เคารพความเห็น ความชอบกันและกัน ดังเชน 

                                                           

  ๙๐ กลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ในภาษาอังกฤษยอวา LGBT (หรือ GLBT) ซึ่งเปนตัวอักษร

ตัวแรกของคําวา lesbian (เลสเบ้ียน), gay (เกย) , bisexual (ไบเซ็กชวล), และ transgender/transsexual (คน

ขามเพศ) มีการใชคําวา LGBT มาตั้งแตยุค ๙๐ ซึ่งดัดแปลงมาจาก “LGB” ท่ีใชในการแทนวลี “สังคมเกย” (Gay 

community) ท่ีในหลาย ๆ กลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ไมรูสึกวาอธิบายกลุมคนพวกน้ีไดอยางถูกตอง

ตามท่ีกลาว ในการใชสมัยใหม LGBT มีความหมายถึงความหลากหลายของเพศวิถี (Sexuality) และลักษณะการ

แสดงเพศทางสังคม และในบางครั้งอาจหมายถึงกลุมคนท่ีไมใชกลุมรักตางเพศแทนการระบุวาเปน เลสเบ้ียน เกย ไบ

เซ็กชวล หรือ คนขามเพศ , https://th.wikipedia.org/wiki/ สืบคน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

 

     ๙๑คทาวุธ ครั้งพิบูลย, การปดก้ันการหลากหลายทางเพศ, ประจําวันท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑, 

(https://thematter.co/ pulse/lgbt -inequality-with-krukath/48901), สืบคน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%20สืบค้น
https://thematter.co/%20pulse/lgbt%20-inequality-with-krukath/48901),%20สืบค้น%20๑๕


๔๖ 

 

ในสถานการณการเมืองบางคนชอบรัฐบาล บางคนไมชอบรัฐบาล นี่คือตัวอคติเขามาเจือในจิตใจของ

บุคคลนั้นแลว แตในความตางเราจะเรียนรูท่ีจะอยูดวยกัน หากไมยอมรับกันและกัน ไมมีความเห็นอก

เห็นใจกัน ปญหายอมเกิดข้ึนไดเฉกเชนปจจุบันท่ีไมมีการยอมรับท้ังความคิดเห็นหรือพฤติกรรม

บุคลิกภาพของแตละคน เพราะมุมมองแตละคนยอมมีมุมมองท่ีแตกตางกันไปท้ังดานความคิด และ

พฤติกรรมท่ีสะสมมาจากการเรียนรู รับรู ความเชื่อ ประสบการณพ้ืนฐาน  จนกระท่ังแสดงพฤติกรรม

ออกมาในรูปแบบการยอมรับ หรือปฏิเสธ เกิดความโนมเอียงไปในทางท่ีชอบ และไมชอบ ความ

ลําเอียงไดเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีขาดการพิจารณาไตรตรองไมเปดใจรับขอมูลใด ๆ เลย ทําใหสงผลตอ

ตนเอง และกระทบตอผูอ่ืนในท่ีสุด 

 

 

 ๒)ปญหาอคติตอการรับรู 

       มนุษยเปนสัตวสังคมท่ีอยูรวมกัน ยอมหนีไมพนความขัดแยง เริ่มจากความขัดแยงท่ีเกิด

ข้ึนกับตัวเอง และเม่ืออยูกันตั้งแตสองคนข้ึนไปก็เปนความขัดแยงระหวางบุคคลสองคน เม่ือขยายเปน

สังคมกวางใหญข้ึนก็จะเกิดความขัดแยงในมิติตาง ๆ เชน ความขัดแยงในครอบครัว ความขัดแยงของ

ในองคกรการทํางาน จนในท่ีสุดคือความขัดแยงในประเทศ ความขัดแยงในสังคมท่ีเห็นไดชัด ผูวิจัย

นําเสนอประเด็นปญหา คือ ๑.ดานการรับรูขอมูล, ๒.ดานผลประโยชน อํานาจอิทธิพล ดังนี้ 

๒.๑) อคตดิานการรับรูขอมูล 

การรับรู หมายถึง การแสดงออกถึงความรู ความเขาใจตามความรูสึกท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ

ของตนเอง๙๒ เปนกระบวนการท่ีสมองตีความ หรือแปลความของขอมูลท่ีไดจากความรูสึกทาง

ประสาทสัมผัส (Sensation) ของรางกายกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนสิ่งเรา ทําใหบุคคลทราบวา สิ่งเราท่ี

สัมผัสหรือสิ่งแวดลอมนั้นเปนอะไร มีความหมายอยางไร มีลักษณะ อยางไรและการท่ีจะรับรูสิ่งเรา

ท่ีมาสัมผัสนั้น จะตองอาศัยคุณสมบัติภายในตัวบุคคล ไดแก ความจํา ประสบการณเดิม อารมณ 

ความรูสึกของตนเอง เปนเครื่องชวยในการตีความหรือแปลความ๙๓ 

 Bertley กลาววา การรับรูเปนความจริงของสิ่งท้ังหลายในโลกท่ีบุคคลไดรับและ

ประมวลเปนประสบการณของตน ซ่ึงมีผลตอพฤติกรรมท่ีแสดงออกและบุคลิกภาพของบุคคลนั้น๙๔ 

                                                           
๙๒Webster’s new, Twentieth Century Dictionary, (2nd ed.), (Cleverland New York : The 

Work, 1975), p.512. 
 

  ๙๓Garrison, K.C, andMagoon, Educational Psychology, (Columbus : Charles E.Merril, 1972), 

p.93. 
 

  ๙๔Bertley, S. H, Principle of Perception, (New York : Harper and Row, 1972), p.81. 



๔๗ 

 

 King ใหความหมายวา การรับรูหมายถึง กระบวนการทางความคิดและจิตใจของ

มนุษยท่ีแสดงออกอยางมีจุดมุงหมายและแรงผลักดันการรับรูของแตละบุคคล เปนการแสดงถึงความรู 

ความเขาใจ ความตระหนักในเรื่องตาง ๆ ของบุคคลนั้นโดยกระบวนการรับรูจะมีหนาท่ีรวบรวมและ

แปลความหมายจากขอมูลตาง ๆ ท่ีไดรับจากภายนอกทางประสาทสัมผัสและความจํา๙๕ 

 Schiffman & Kanuk ใหความหมาย การรับรู คือ กระบวนการท่ีบุคคลแตละคนมี

การเลือก การประมวลผลและการตีความเก่ียวกับตัวกระตุนออกมา ใหความหมายและไดภาพของ

โลกท่ีมีเนื้อหา๙๖ 

 เติมศักดิ์ คทวณิชไดความหมายของการรับรูวา หมายถึงกระบวนการในการแปล

ความหมายท่ีเกิดข้ึนภายหลังรางกายการรับสัมผัสจากสิ่งเราท้ังหลาย๙๗ 

สุวรี ศิวะแพทย กลาววา การรับรูคือ การจัดระบบขอมูลและการตีความหมายโดย

พ้ืนฐานประสบการณเดิม๙๘    

   สรุปไดวา การรับรู (Perception) หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลไดรับความรูสึกและ

การแปลความหมาย หรือตีความจากสิ่งท่ีไดรับรูมา ผานการวิเคราะหโดยอาศัยความรู ทัศนคติ

ประสบการณพ้ืนฐาน ออกมาเปนความรูสึกความเขาใจในอารมณของตนเอง  

การกําหนดคุณลักษณะสําคัญของการรับรูไว ๔ ประการ คือ๙๙ 

๑.การรับรูเปนเอกภาพ (Universal) มนุษยทุกคนสามารถรับรูตอบุคคลอ่ืน และสิ่งแวด 

ลอมตั้งแตเกิดจนตาย โดยจัดเรียงลําดับจากรูปธรรมและใหความหมายตอสิ่งเรา หลังจากนั้นก็จะเก็บ

เขาไวในความทรงจําของแตละบุคคล เม่ือตองเผชิญกับสิ่งเราเดิมอีกครั้ง มนุษยก็จะดึงประสบการณ

ในอดีตมาชวยพิจารณาและใหความหมายตอสิ่งเรา  

                                                           

  ๙๕King, I.M , A Theory for Nursing : A Systems Concepts Process, (New York : A Willey 

Medical Publishing, 1981), pp.259-260. 
 

  ๙๖Schiffman & Kanuk, Customer Behavior Psychology Aspects, ( New Jersey : Prentice Hall. 

2000), p.146. 

  ๙๗เติมศักดิ์ คทวณิช, จิตวิทยาท่ัวไป, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด, ๒๕๔๖), หนา 

๑๒๗. 
 

  ๙๘สุวรี ศิวะแพทย, จิตวิทยาท่ัวไป, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท โอ.เอส.พริน ติง เฮาส จํากัด, ๒๕๔๙), 

หนา ๙๙. 
 

  ๙๙King, I.M,  A Theory for Nursing : A Systems Concepts Process, (New York : A Willey 

MedicalPublishing, 1981), p.261. 
 



๔๘ 

 

๒.การรับรูเปนสิ่งท่ีบุคคลเลือกเฉพาะสําหรับตนเอง (Selective and Subjective) ถึง 

แมวาจะเปนการรับรูในเหตุการณเดียวกัน แตเราไมสามารถจะสรุปไดวา แตละบุคคลจะรับรู

เหตุการณนั้นเหมือนกัน เนื่องจากบุคคลยอมมีภูมิหลังและประสบการณท่ีแตกตางกัน 

๓.การรับรูเปนสิ่งท่ีแสดงออกในภาวะปจจุบัน (Action Oriented in the present)

เนื่องจากขอมูลมีอยูในสิ่งแวดลอมตลอดเวลา ทําใหบุคคลตองการมีการรับรูสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและทํา

ใหเกิดการเรียนรูควบคูกันไปดวยเสมอ 

๔. การรับรูเปนปฏิบัติสัมพันธท่ีมีเปาหมายแนนอน (Transaction)เราสามารถสังเกตถึง

การรับรูซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได ก็ตอเม่ือบุคคลนั้นมีการแสดงออกระหวาง

บุคคลหลาย ๆ คนหรือภายในกลุม จึงจะทําใหมองเห็นไดชัดวาบุคคลนั้นมีการรับรูในสถานการณนั้น

อยางไร 

นอกจากการรับรูแลว บางครั้งบุคคลในสังคมไดรับขอมูลท่ีเกิดจากผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน มี

หลายสาเหตุ ไดแก 

๑) สภาวะบางประการของสิ่งเรา คนปกติอาจรับรูผิดพลาดเพราะภาวะของสิ่งเราหรือ

เนื่องจากคุณสมบัติของสิ่งเรา หรือสวนประกอบท่ีแตกตาง หรือความเชื่อทีบุคคล มีตอการรับรู เชน 

ภาพมายา หรือทัศนมายา หรือภาพลวงตา (illusion) คือภาพทีมสิ่งใดสิ่งหนึ่งทําใหการรับรูของเรา

เบี่ยงเบน หรือผิดพลาดไป จากความจริงการเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Embeddedness) คือการตอเติมสิ่ง

หนึ่งสิ่งใดลงไป ทําใหภาพทีมองเห็นผิดไปจากความเปนจริงขนาดสัมพันธ (Relative size) หรือขนาด

เปรียบเทียบ (size contrasts) การตัดสินขนาดอาจผิดไปจากความเปนจริงได เนื่องจากตําแหนง

เปรียบเทียบของสิ่งเรานั้น ๆ ซ่ึงแทจริงสิ่งเรานั้น มีขนาดเหมือนและเทากัน แตถาสิ่งเรานั้น อยูใน

ตําแหนง ท่ีมีสิ่งแวดลอมท่ีตางกัน หรืออยูใกลไกลสิ่งแวดลอมทีตางกันก็จะเกิดภาพลวงตาข้ึน ทําให

การรับรูผิดจากความเปนจริงไป 

๒) ความเชื่อทีผิด ๆ (Delusions) 

๓) ความไมสมบูรณของประสาทและอวัยวะสัมผัส ภาวะของอินทรียของผูรับรูผิดไป 

๔) อุปาทานของตนเอง เชน ไปปาลาสัตวเห็นคนตะคุม ๆ นึกวาเกง เอาปนยิงโปงเขาให 

๕) การแปลสัมผัสผิด เพราะประสบการณนอยมีความรูไมพอ  

๖) บุคลิกภาพอุปนิสัย และเจตคติ (Attitude) คนมองโลกในแงดี มักเห็นสวนดีของสิ่ง

เรามากกวาท่ีจะมองเห็นสวนเสียของมัน แตคนท่ีมองโลกในแงรายมักมองไมเห็นสวนดี ถาเรามีเจตคติ

ไมดีตอหัวหนา เขาพูดดังก็วาดุ ถาเรามีเจตคติท่ีดี เราก็วาพูดดังฟงชัดดี 

๗) ความตองการ คนท่ีมีความตองการแตกตางกัน ถาถูกเราดวยสิ่งเราเดียวกันก็อาจ

เกิดการรับรูตางกัน  



๔๙ 

 

๘) อารมณ เปนตัวแปรทําใหการรับรูผิดพลาดได ขณะอารมณเสียใครมาพูดจาติดตอ

อะไรดวย อาจไมรับรูหรือรับรูไปทางลบ แตถาอารมณดี อะไรๆ ก็รับรูไปในทางดีหมด 

๙) ความใสใจ (Attention) คือ ความตัง) ใจเลือกเฟนรับรูเฉพาะสิ่งท่ีตรงกับความ 

ตองการหรือความสนใจของเรา  

๑๐) วัฒนธรรม เปนกรอบของการอางอิง (Frames of Reference) ในยุโรป กับใน

เมืองไทยการรับรูท่ีแตกตางกัน บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมท่ีตางกัน 

๑๑) มองในแงมุม ทิศทาง บรรยากาศตางกันจะเห็นตรงกัน๑๐๐ 

ท้ังนี้การรับรูขอมูลท่ีปราศจากการกลั่นกรองมักเกิดขอผิดพลาดไดจากท่ีปรากฏในสื่อ

ตาง ๆอาจสรางความขัดแยงทางขอมูลจากการรับรูของบุคคลในสังคมท่ีตางกัน เพราะชองทางการ

รับรูขาวสารในยุคปจจุบันสามารถรับรูไดจากสื่อออนไลนดวยความรวดเร็วท้ังทางอินเตอรเน็ต, 

โซเชี่ยลตาง ๆ เชน Line Facebook Twitter Instagram เปนตน ซ่ึงชองทางเหลานี้ผูเสพสื่อตองมี

วิเคราะหพิจารณาถึงตนตอขาวความนาจะเปน เชื่อถือไดหรือไม เพ่ือไมตกเขาขายอคติในโมหาคติ 

เพราะไมรู จึงเชื่อตาม ๆ กันไปท่ีขาดปญญาในการพิจารณาถึงขอความท่ีมาตางกัน ในยุคปจจุบันสื่อ

ออนไลนถือเปนขอดีและขอเสียในสังคมได หากขอมูลตรงความจริงในการใหผูบริโภคเสพขาวรับรูใน

ความจริงคือเรื่องท่ีดี ตรงกันขามหากขอมูลท่ีบิดเบือนจากความจริงจะนําสูความเสียหายได  

   ปจจุบันโลกอินเตอรเน็ตมักใชวาทะกรรมเพ่ือสรางความเกลียดชังใหฝายตรงขามเพ่ือ

ความเขาใจผิด หากผูใดไมวิเคราะหใหดีจะทําใหหลงเชื่อไดวาสิ่งท่ีรับรูขอมูลมานั้นคือสิ่งท่ีถูก วาทะ

กรรมคือการพูดจา ใสคําเปนขอความใหผูท่ีรับรูรูสึกถึงความหมาย ซ่ึงการสรางความเกลียดชังจะเปน

ตัวนําสูอคติไดรูปแบบหนึ่งไดไมรูตัว กวาจะรูตัวบางคนก็ตกในอคติ ๔ แลว ซ่ึงถือเปนเรื่องอันตราย

มากในสังคมท่ีจะนําไปสูความรุนแรง หรือความรูสึกของอีกฝายท่ีมีความคิด และการรับรูขอมูลท่ี

ตางกัน ซ่ึงทําใหผูท่ีไดรับผลกระทบเกิดการไมพอใจเกิดข้ึนจากผลการกระทบ กระท่ังสูการกระทําโดย

การใชวาจาสรางความเกลียดชัง หรือเรียกวา “hate speech” 

ประทุษวาจา (hate speech) คือ ถอยคําโจมตีบุคคลหรือกลุมบุคคลดวยเหตุแหงเชื้อ

ชาติ ศาสนา เพศ หรือรสนิยมทางเพศ เปนตนราชบัณฑิตยสภาไดบัญญัติคําวา “Hate Speech” 

เปนภาษาไทยภายใตศัพทบัญญัติวิชาการในสวนของศัพทวรรณกรรรมวา “ประทุษวาจา” เม่ือวันท่ี 

๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ โดยอาศัยคําอธิบายศัพท ปฺรทุษฺ จากพจนานุกรรมสันสกฤตของ  Monier 

Williams วา to commit an offence againt someone๑๐๑  ดังนั้น Hate Speech หรือ ประทุษ

                                                           

  ๑๐๐กันยา สุวรรณแสง, จิตวิยาท่ัวไป, พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทรวมสาสน, (๑๙๗๗) 

จํากัด๒๕๔๔), หนา ๑๔๓-๑๔๘. 

  ๑๐๑วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, Hate speech, (https://th.wikipedia.org/wiki/ประทุษวาจา), สืบคน ๒ 

ธันวาคม ๒๕๖๐. 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/ประทุษวาจา


๕๐ 

 

วาจา จึงหมายถึง คําพูดท่ีเปนการขมขู คุกคาม สบประมาท หรือยั่วยุใหเกิดความเกลียดชัง การเลือก

ปฏิบัติ หรือความรุนแรง มักเปนเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ เปนตน 

hate speech ภาษาทางกฎหมาย หมายถึง การแสดงออกถึงความเกลียดชัง ซ่ึงสื่อถึง

การพูด เขียน ทาทางท่ีแสดงออกของความเกลียดชังมีตอบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณท่ี

การแสดงออกของความเกลียดชังมีแนวโนมท่ีจะกอใหเกิดความรุนแรง และการแสดงออกของความ

เกลียดชังท่ีมีตอบุคคล หรือกลุมบุคคลท่ีมีความแตกตางทางเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ชาติกําเนิด 

ความชอบทางเพศ หรือความพิการทางรางกายหรือจิตใจ๑๐๒ 

สําหรับ Hate Speech ถาแปลเปนไทยก็คือ “วาจาท่ีสรางความเกลียดชัง” เปนปรากฏ 

การณท่ีกําลังเกิดข้ึนในสังคมไทยขณะนี้ ท่ีมีการแบงพรรคแบงพวก โดยแตละฝายตางก็ประดิษฐถอย 

คําสรางวาทกรรมแรง ๆ ออกมาโจมตีอีกฝายเพ่ือสรางความเกลียดชังในสังคม อยางท่ีเราคุนหูกันดี

เชนคําวา “อํามาตย”, “ไพร”, “สลิ่ม”, “วิปริตทางเพศ” ฯลฯ Hate Speech ไมไดจํากัดถอยคํา

เทานั้น แตอาจมาในลักษณะท่ีเปนภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว คลิปวิดีโอ หรือการสื่อสารในรูปแบบอ่ืน 

ท่ีเปนการแสดงออกถึงความเกลียดชังแบบแบงแยก อยางภาพวาด บทกลอนเสียดสีฝายตาง ๆ ท่ีแชร

กันใน Line Facebook Twitter Instagram หรือเว็ปตาง ๆ ก็ถือเปน Hate Speech ดวยเหมือนกัน 

สิ่งท่ีจัดวาเปน Hate Speech นั้น จะตองเปนการแสดงความเกลียดชังตอบุคคลหรือกลุมบุคคลอยาง

ชัดเจน มีการพุงเปาแสดงความเกลียดชังในสิ่งท่ีเปนอัตลักษณรวมของกลุม อยางเชน เชื้อชาติ ศาสนา 

สีผิว สถานท่ีเกิด ท่ีอยูอาศัย อุดมการณทางการเมือง พวกลมสถาบัน อาชีพ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมี

เปาหมายเพ่ือการแบงแยกทางสังคม และขจัดคนอีกกลุมออกไป ไมวาจะดวยการขับไลไมใหมีท่ียืนใน

สังคม หรือการคุกคาม ขมขู ใชความรุนแรง ฯลฯ 

ท้ังนี้ Hate Speech จะแบงออกไดเปน ๓ ระดับ ตามความรุนแรงจากนอยท่ีสุดไปมาก

ท่ีสุดคือ  

ระดับท่ี ๑ การตั้งใจแบงแยก กีดกัน สรางความเปนเขา-เราตอกลุมเปาหมาย เชน เรียก

ผูชุมนุมคนเสื้อแดงวา พวกควายแดง,ผูชุมนุม กปปส.วา พวกนกหวีด,หรือประชาธิปตยวาพวกสลิ่ม 

เปนตน 

ระดับท่ี ๒ มีการยั่วยุใหเกิดความเกลียดชังตอกลุมเปาหมาย 

ระดับท่ี ๓ มีการยั่วยุใหเกิดการใชความรุนแรงตอกลุมเปาหมาย เชน คําพูดท่ีวาฆาคน

กลุมนี้ไมบาป เพราะเปนการชวยเหลือประเทศชาติ เปนตน 

                                                           
๑๐๒Dr.Krok, Hate speech, https://dict.drkrok.com/hate-speech/, สืบคน ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

 

https://dict.drkrok.com/hate-speech/


๕๑ 

 

        หลายคนอาจมองวา Hate Speech แคสิ่งท่ีใชโจมตีกลาวรายอีกฝาย ดูไมใชเรื่องท่ีตอง

ใสใจมากนัก แตถามองใหลึก ๆ Hate Speech อาจสงผลกระทบมหาศาลไดอยูมากในสังคมไทย 

เพราะ Hate Speech อาจเปนการยั่วยุใหเกิดผลรายตอผูใดผูหนึ่งไดเลยในระดับทันที เชน หากมีผู

ปลุกระดมใหคนลุกข้ึนมาทํารายฝายตรงขาม ก็ถือเปนอาชญากรรม หรือหากมีผูใช Hate Speech 

ปลุกเราฝูงชนท่ีขาดสติ ทามกลางสถานการณความขัดแยงท่ีตึงเครียด ก็อาจนําไปสูการใชความรุนแรง

เขมขนกวางขวางจนเกิดสงครามกลางเมืองได 

นอกจากนี้ หากปลอยใหมี Hate Speech เกิดข้ึน คําพูดเหลานี้ก็จะถูกสงตอไปยังรุน

หลัง ทําใหคนรุนหลังถูกปลูกฝงมาแบบเขาใจผิด จนทําใหความมีคุณธรรมในสังคมหยาบกระดาง ใน

อนาคต คนเราอาจใหความเคารพซ่ึงกันและกันนอยลง เกิดความไมไวเนื้อเชื่อใจ และเกิดอคติข้ึนใน

สังคม๑๐๓  ความสําคัญดังกลาว Hate Speech ถือวาเปนอันตรายเพราะสงผลกระทบกวางขวางตอ

สังคม และอาจสงผลกระทบมหาศาล ถือเปนการยั่วยุใหเกิดผลรายตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งทันที หรือ

นําไปสูความรุนแรง ดังนั้น หากปลอยใหมี Hate Speech เกิดข้ึน คําพูดเหลานี้ก็จะถูกสงตอไปยังคน

รุนหลัง ทําใหคนรุนหลังถูกปลูกฝงมาแบบเขาใจในทางท่ีผิด จนทําใหความมีคุณธรรมในสังคมหยาบ

กระดางในอนาคต อาจใหความเคารพซ่ึงกันและกันนอยลง เกิดความไมไวเนื้อเชื่อใจ และเกิดอคติข้ึน

ในสังคม ยิ่งไปกวานั้น เม่ือ Hate Speech พบกับความขัดแยงทางการเมืองของไทย ยิ่งทําใหเกิดการ

ยั่วยุใหเกิดความรุนแรง ซ่ึงถือวา มีความเสี่ยงอยางมาก การมีสังคมออนไลนและโซเชียลมีเดีย ยิ่งทํา

ให Hate Speech แพรไดรวดเร็วและขยายความรุนแรงเชนกัน๑๐๔ 

ดังนั้นการรับรูทางสังคมมีความสําคัญอยางมาก เพราะการท่ีผูอ่ืนรับรูวาบุคคลหนึ่ง 

บุคคลใดเปนอยางไรนั้นจะสงผลตอสิ่งท่ีผูนั้นจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นดวยการยอมรับ หรือไมในทางตรง

กันขาม การรับรูทางสังคมของตัวเราท่ีมีตอผูอ่ืนก็จะเปนสิ่งท่ีกําหนดพฤติกรรมของเราท่ีปฏิบัติตอ

ผูอ่ืนเชนเดียวกัน ดังนั้นหากเรารับรูผิดพลาดก็จะนําไปสูการปฏิบัติตอกันท่ีผิดพลาด หากขอมูลการ

รับรูทางสังคมนั้นเปนการรับรูท่ีผานจากกระบวนการคนหาแลว คนในสังคมตองไมตัดสินใครเพียงแค

ไดยินมา หรือโพสตขอความตอ ๆ กันมาท่ีขาดการพิจารณาใหถ่ีถวนกอน การรับรูจึงมีอิทธิพลตอคน

ในสังคมมากท่ีจะแสดงออกวาชอบ หรือไมชอบ ในทางพฤติกรรมท้ังกาย วาจา ใจ  

                                                           

  ๑๐๓ศูนยศึกษานโยบายสื่อ นิเทศศาสตรจุฬาฯ, Hate speech เบ้ืองตนสําหรับคนไทย (ฉบับยอ), ประจํา

วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๗, (https://hilight.kapook.com/view/98194), สืบคนเมื่อ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

  ๑๐๔นางสาวณัตถยา สุขสงวน,บทความ การปฏิรูปสื่อเพ่ือควบคุมการเผยแพรเน้ือหาสื่อท่ีสรางความเกลียด

ชัง (Media Revolution for Stopping Hate Speech), วิทยากรปฏิบัติการ กลุมงานติดตามและประมวลผลงาน

ของวุฒิสภา สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗, หนา ๓. 

 

 

https://hilight.kapook.com/view/98194


๕๒ 

 

ดังนั้น การแสดงออกทางจากการรับรู ดวยหรือมีความโนมเอียงเขาขางฝายหนึ่งฝายใด

ยอมเปนตัวชี้วัดถึงความโนมเอียง ความลําเอียงภายในจิตใจ ท่ีปรากฏเดนชัดในตัวอคติ คือ เพราะรัก

และชอบพรรคพวกของตนทําใหฉันทาคติเขาถึง  ตรงขามเพราะมีความไมชอบท่ีเปนฝายตรงขามกับ

ความรูสึกตน จึงตองสรางวาทกรรมท่ีสรางความเกลียดชังทํารายดวยวาจาท้ังในรูปแบบภาพ เสียง

หรือการเสียดสีทางวาจาในการสนับสนุนในเรื่องนั้น ๆ เพ่ืองายตอความเขาใจ เขาถึงในการรับรู ใน

รูปแบบสรางความเกลียดชังแบบ hate speech ทําใหความเขาใจคลาดเคลื่อนบิดเบือนไปจากท่ีรับรู

สงผลเขาสูตัวโทสาคติใหทํางานกับฝายท่ีไมชอบเปนฐาน และความไมรูเพราะไมมีการตรวจสอบ

แหลงท่ีมาทําใหหลงเชื่อ เลยตองทําใหกระทําตาม ๆ กันไปจนเสียหลักความจริง จนในท่ีสุดเขาถึง 

อคติ ๔ เพราะความเขลาท่ีไมมีการตรึกตรอง จึงเปนท่ีมาของปญหาในสังคมท่ีเกิดจากการรับรูขอมูลท่ี

บิดเบือนไมตรงตามขอเท็จจริง ทําใหคนในสังคมขาดการพิจารณาถึงสาเหตุการรับรูนั้นวามีขอเท็จจริง

ประการใด มีแหลงเชื่อถือไดหรือไม เพราะเม่ือไมมีการตรวจสอบจึงทําใหเกิดความขัดแยงตอการรับรู

ในขอมูลท่ีบิดเบือนจากขอเท็จจริง 
 

๒.๒) ปญหาอคติดานอิทธิพล-ผลประโยชน 

ความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดข้ึนไดเม่ือผลประโยชนสวนตน อาจมีผลกระทบตอการ

ตัดสินของตนวาอะไรคือสิ่งท่ีเปนประโยชนสูงสุด โดยไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวม หรือโอกาสท่ีจะ

ไดมาซ่ึงผลประโยชนสวนตัว ความขัดแยงทางผลประโยชน เปนสถานการณท่ีบุคคลหนึ่งทําหนาท่ีสอง

อยาง โดยมีวัตถุประสงคหรือผลประโยชนตางกัน ความขัดแยงอาจเกิดข้ึนเพราะผลประโยชนสวนตัว

ไมตรงกับผลประโยชนขององคกร ซ่ึงทําใหบุคคลนั้นตองตกอยูในสภาพท่ีตองเลือกทางใดทางหนึ่ง 

และอาจนําไปสูการทุจริตและประพฤติมิชอบจนสูความขัดแยงดวยการมีผลประโยชนเปนท่ีตั้ง เชน 

ผลประโยชนภายในองคกร สถาบันการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง เปนตน 

ผลประโยชนทางการเมือง จากผลโพลสํารวจดานความคิดเห็นของประชาชนตอสาเหตุ

ของปญหาความขัดแยงทางการเมืองป ๒๕๕๙ พบวา อันดับ ๑.สาเหตุมาจากการแยงชิงอํานาจกัน

แบบเอาชนะคะคาน ไมมีใครยอมถอย ๖๙.๑๙%  อันดับ ๒. ระบุวา สาเหตุมาจากความขัดแยง

ทางดานอุดมการณทางการเมืองระหวางกลุมตาง ๆในสังคม รอยละ ๓๖.๔๕ ระบุวา สาเหตุมาจาก

การขัดแยงสวนตัวของผูนําและกลุมการเมืองตางๆในสังคม รอยละ ๒๘.๕๔ ระบุวา สาเหตุมาจากการ

แทรกแซงทางการเมืองจากตางประเทศ รอยละ ๑๐.๓๙ ระบุวาสาเหตุอ่ืน ๆ ไดแก การขัดแยง

ผลประโยชนทางการเมือง  การแบงพรรคแบงฝายของคนในชาติ การทุจริตคอรรัปชั่น ความไมเทา



๕๓ 

 

เทียมกันในสังคม การเลือกปฏิบัติขาดการบังคับใชกฎหมายท่ีเขมงวด และการเขาสูระบอบ

ประชาธิปไตยท่ีลาชา รอยละ ๑.๒๘ และรอยละ ๑.๐๔ ไมระบุ/ไมแนใจ๑๐๕ 

สวนดุสิตโพล เปดเผยความคิดเห็นประชาชนเก่ียวกับความขัดแยงทางการเมือง พบ

อันดับ ๑ สาเหตุเกิดจากการแยงชิงอํานาจและผลประโยชน นําไปสูประเด็นท่ีสรางความขัดแยงทาง

การเมือง เพ่ือสะทอนความคิดเห็นของประชาชนท่ีสนใจติดตามขาวสารการเมือง ป ๒๕๖๒ สรุป

ผลได ดังนี้  

อันดับ ๑ การแยงชิงอํานาจและผลประโยชน รอยละ ๕๙.๒๒ อันดับ ๒ แบงพรรคแบง

พวก อยูคนละข้ัว รอยละ ๔๙.๐๒ อันดับ ๓ ไมเปนประชาธิปไตย สองมาตรฐาน รอยละ ๔๒.๓๕ 

อันดับ ๔ ทัศนคติ แนวความคิดแตกตางกัน รอยละ ๑๘.๔๓ อันดับ ๕ ขาดจิตสํานึก คุณธรรม

จริยธรรม รอยละ ๑๐.๕๙๑๐๖ 

จะเห็นไดวาจากโพลสํารวจในระหวางป ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๒ ไมมีความแตกตางกันมาก

นักในเรื่องผลประโยชนอํานาจท่ีไมมีใครยอมใคร ดวยผลประโยชนอํานาจและอิทธิพลจึงเปนปญหา

หลักในสังคมท่ีกอเกิดความขัดแยงได 

เม่ือใดท่ีตนเองตองสูญเสียผลประโยชน ยอมเกิดความไมพอใจ ความขัดแยงในเรื่อง

ผลประโยชนจึงเปนสิ่งท่ีเห็นไดชัดและเกิดข้ึนในสังคมท่ัวไปทุกระดับ ความขัดแยงท่ีเกิดจากการ

สูญเสียผลประโยชนอาจนําไปสูการแบงพรรคแบงพวก ความแตกแยกขาดสามัคคีในองคกรและใน

ประเทศ  

กลุมผลประโยชน หรือกลุมผู มีอิทธิพล หมายถึง กลุม มนุษยมารวมตัวกันโดยมี

ความสัมพันธรวมกัน เพ่ือตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของแตละบุคคล ดังนั้นกลุมจึงเปนเครื่องมือ

อยางหนึ่งท่ีจะใหไดมาซ่ึงความตองการพ้ืนฐานของปจเจกชน๑๐๗ โดยมีจุดมุงหมายรวมกันตางมีความ

เก่ียวของสัมพันธกันในลักษณะท่ีกระทํารวมกัน ๓ ประการคือ 

๑.มีจุดมุงหมายรวมกัน (Common Goal) 

๒.มีการติดตอเก่ียวของกัน (Interaction) 

        ๓.มีการปฏิบัติในบทบาทท่ีเปนอันเดียว (Common Rule)  

                                                           

  ๑๐๕นิดาโพล, (http://nidapoll.nida.ac.th/index.php?op=polls-detail&id=37), การสํารวจ

ระหวางวันท่ี ๑๒-๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ สืบคน ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 

  ๑๐๖สวนดุสติโพล, (http://suandusitpoll.dusit.ac.th/WEB/), ระหวางวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ - ๒ 

มีนาคม ๒๕๖๒, สืบคน ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 

๑๐๗Dorwin Cart-Wright and Alwin Zender, Group Dynamics, (Illnois : Row Peterson 

Company, 1953), p.20. 

http://nidapoll.nida.ac.th/index.php?op=polls-detail&id=37),%20การสำรวจระหว่างวันที่%20๑๒-๑๔%20มกราคม%20๒๕๕๙ สืบค้น
http://nidapoll.nida.ac.th/index.php?op=polls-detail&id=37),%20การสำรวจระหว่างวันที่%20๑๒-๑๔%20มกราคม%20๒๕๕๙ สืบค้น
http://suandusitpoll.dusit.ac.th/WEB/


๕๔ 

 

        การรวมกลุมของบุคคลท่ีลักษณะ ๓ ประเภท ถือไดวาเปนลักษณะกลุมบุคคลท่ีมีตาม

แนวความคิดทางดานจิตวิทยาสังคม นักสังคมวิทยาไดแบงกลุมออกเปน ๓ ประเภท๑๐๘ คือ 

๑.Categories คือ กลุมของคนท่ีมีลักษณะรวมบางอยางจัดอยูในประเภท หรือชนิด

เดียวกัน ท้ัง ๆ ท่ีบุคคลในประเภทเดียวกันนี้มิไดรูจักกัน หรือมีความสัมพันธกันเลย เชน นักศึกษา 

กลุมเกษตรกร กลุมวัยรุน เปนตน 

๒.Aggregates คือ กลุมของคนท่ีรวมตัวกันอยูในท่ีใดท่ีหนึ่ง เชน กลุมคนท่ีเขาไปฟง 

เชน กลุมแขงฟุตบอล  

๓.Groups (กลุมในความหมายท่ีแทจริง) คือ บุคคลจํานวนหนึ่งซ่ึงมีผลประโยชนรวมกัน 

มีปฏิสัมพันธตอกันอยางสมํ่าเสมอ มีความภักดีรวมกันและเขารวมในกิจกรรมอันเดียวกัน กลุมใน

ความหมายประเภทท่ี ๓ อาจแบงออกไดเปน ๒ ประเภท คือ ๑.กลุมปฐมภูมิ เปนกลุมท่ีเกิดข้ึนตาม

ธรรมชาติ ความสัมพันธจะถูกกําหนดโดยอารมณความรูสึกมากกวาผลประโยชน เชน ครอบครัว กลุม

เพ่ือนบาน ๒.กลุมทุติยภูมิ กลุมท่ีเกิดจากวัตถุประสงคเฉพาะบางอยางเปนจุดรวมความสัมพันธ ท่ีมี

ความเก่ียวของกันเพียงบางสวนของสังคม ซ่ึงอาจกลาวไดวา “กลุมผลประโยชน (Interest group) 

เชน กลุมการเมือง กลุมสมาคมนักธุรกิจ เปนตน 

Maurice Duverger กลาวถึงกลุมผลประโยชน คือ กลุมท่ีมุงหวังการมีอิทธิพลตอนโยบายของ

ฝายท่ีเปนผูปกครอง ซ่ึงสวนมากมักจะเปนไปเพ่ือผลประโยชนของกลุมในทางเศรษฐกิจ โดยท่ีกลุมจะ

ไมเขาไปรวมแสวงหาอํานาจรัฐโดยตรงดวยการจัดตั้งรัฐบาล 

การรวมตัวกันของผูมีผลประโยชนรวมกัน เนื่องจากในสังคมปจจุบันมีความซับซอน

หลากหลายมากกวาสังคมดั้งเดิมมาก เกิดอาชีพหลายอาชีพ เกิดตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ 

บทบาท สถานภาพท่ีแตกตางกัน คนท่ีมีความหลากหลายในสังคมเหลานี้จึงเขามารวมตัวกันโดย

อาจจะรวมตัวกันเพ่ือสรางความม่ันคงในอาชีพการงาน เพ่ือรักษาและเสาะหาผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจหรือการเมืองก็ได การรวมตัวกันของผูท่ีเห็นผลประโยชนรวมกันนี้ เปนท่ีมาของการเกิดกลุม

ทางสังคม๑๐๙   

David B. Truman ไดกลาววา กลุมผลประโยชนมีลักษณะแตกตางไปจากกลุมโดยท่ัวไปตรงท่ี

การเขารวมกันของสมาชิกภายในกลุมไมไดเปนไปเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งท่ีเปนจุดหมายหรือผลประโยชน

ของกลุมเทานั้น แตตองมีทัศนคติรวมกันดวย ประกอบดวย  

                                                           

  ๑๐๘มนตรี เจนวิทยการ,เอกสารการสอนชุดวิชา หลักและวิธีศึกษาทางรัฐศาสตรหนวยท่ี ๑๑ (นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๓๙), หนา ๕๑๐-๕๑๒. 

  ๑๐๙Maurice Duverger, Party Politics And Pressure Groups (Sheffield : Nelson’s University 

Paperback, 1972), pp.101-102. 



๕๕ 

 

๑. ตองมีทัศนคติรวมกัน ผลประโยชนรวมกัน จากการประนีประนอมตอรองภายใต

กติกาท่ียอมรับของกลุม 

๒. ตองมีการจัดตั้งองคการอยางถาวร เชน มีกรรมการบริหาร ระเบียบ กฎเกณฑในการ

คัด เลือกผูนํา สมาชิก เปนตน 

๓. ตองมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมและระหวางกลุม 

๔. ตองมีกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง๑๑๐ 

ดร. สุขุม นวลสกุล ไดใหความหมายวา คือ กลุมบุคคลท่ีรวมกันเพราะมีอาชีพ หรือจุด 

ประสงค อยางเดียวกัน และตองการท่ีจะใหนโยบายของรัฐสนองความตองการของกลุมคน การ

รวมกันของกลุมผลประโยชนคลายคลึงกับการรวมกันเปนพรรคการเมือง แตแตกตางกันท่ีพรรค

การเมืองตองการเปนรัฐบาลเพ่ือกําหนดนโยบายเอง สวนกลุมผลประโยชนไมตองการเปนรัฐบาล แต

ตองการใหรัฐบาลมีนโยบายสอดคลองกับความตองการของกลุม 

 ดังนั้น กลุมผลประโยชน คือ กลุมบุคคลท่ีมีความสนใจหรือมีผลประโยชนรวมกัน มี

ปฏิสัมพันธกันโดยความสมัครใจ และพยายามกระทําการเพ่ือใหผูมีอํานาจในการตัดสินใจทาง

การเมือง กระทําหรือไมกระทําการอันใด ใหสอดคลองกับผลประโยชนของกลุมตน แตใน

ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธท่ีจะรับผิดชอบโดยตรง หากแตละกลุมไมใชเปาหมายของกลุมตนเอง จึงเกิด

ความขัดแยงระหวางกลุม และบางกลุมก็พยายามแสดงอิทธิพลหรือพลังทางการเมืองออกมา เชน 

การลอบบี้ (Lobby) เปนตน หรือองคกร สมาคมท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีมีผลประโยชน แนวคิดทัศนคติ 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ดวยความสมัครใจ โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะใชกลุมเปน

เครื่องมือในการปกปองรักษาผลประโยชนของกลุม กลุมผลประโยชน (Interest group) คือกลุม

บุคคลท่ีรวมกันโดยการจัดตั้งของบุคคลหรือสถาบัน เพราะมีอาชีพหรือมีจุดประสงคอยางเดียวกัน 

หวังผลทางการเมืองอยางใดอยางหนึ่ง 

กลุมผลประโยชนในทางรัฐศาสตรหรือทางการเมือง จึงมีลักษณะหวังผลทางการเมือง

เปนสําคัญ วัตถุประสงคอาจเปนเพ่ือการรักษาผลประโยชนของตนเอง หรือรักษาผลประโยชนของ

สวนรวม กลุมผลประโยชนมักมีแนวคิด ชุดความคิด เหตุผล ท่ีชัดเจนของตัวเอง มีความสามารถใน

การหักลางขอโตแยงฝายตรงขาม กลุมท่ีกอตั้งมานานจะมีพัฒนาทางความคิด ประสบการณการ

เคลื่อนไหว กลุมผลประโยชนตางจากพรรคการเมืองตรงท่ีพรรคการเมืองทํากิจกรรมทางการเมืองเพ่ือ

มุงเปนรัฐบาล เขาไปกําหนดนโยบาย บริหารประเทศ สวนกลุมผลประโยชนมีวัตถุประสงคเพ่ือรักษา

ผลประโยชนของสมาชิกโดยไมตองการเปนรัฐบาล แตตองการเรียกรองใหรัฐบาลและ/หรือพรรคมี

นโยบายสอดคลองกับความตองการของกลุม 

                                                           

  ๑๑๐David B Truman, The Governmental Process (New York : Alfred A. Knopf 1971), pp.33-37. 
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ความสําคัญของกลุมผลประโยชน  

๑. สรางฉันทานุมัติทางการเมือง (Consent) 

หลักเสรีนิยมประชาธิปไตยสนับสนุนการมีอยูของกลุมผลประโยชน ดวยความคิดวากลุม

เหลานี้จะชวยสรางฉันทานุมัติทางการเมือง (Consent) 

รัฐบาลจะตองตั้งอยูบน “ฉันทานุมัติของผูอยูใตปกครอง” หมายความวาความสัมพันธ

ระหวางรัฐกับสังคมท่ีปรากฏออกมาในรูปของกฎ กติกา ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายท่ีรัฐใชบังคับแก

ผูคนท้ังหลายในสังคมตองไดรับความเห็นชอบโดยสมาชิกของสังคม 

แนวคิดฉันทานุมัตินี้ สนับสนุนใหประชาชนจัดตั้งสมาคมหรือองคกรทางสังคมท่ีเปน

ตัวแทนหรือสนับสนุนผลประโยชนของพวกเขา เพราะภายใตกลุมกอนเหลานี้ไดกลั่นกรอง รวบรวม

คนท่ีมีความคิดใกลเคียงหรือตรงกันเขาอยูดวยกัน เปนตัวแทน ชวยแสดงความคิดเห็น จนไดขอสรุป

เอกฉันท 

อุปสรรคประการหนึ่งท่ีทําใหระบอบประชาธิปไตยไมเปนผลดีเทาท่ีควรคือ การขาดกลุม

ผลประโยชนท่ีมีอิทธิพลเพียงพอตอการกําหนดนโยบายของรัฐบาล และควบคุมการปฏิบัติหนาท่ีของ

เจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ือรักษาผลประโยชนของคนสวนใหญ ชนชั้นอํานาจจึงเขาควบคุมอํานาจทางการ

เมืองไดโดยงาย ระบบการเมืองไมตอบสนองความตองการและผลประโยชนของคนสวนใหญ 

ดังนั้น กลุมผลประโยชนจึงมีความสําคัญอยางมากตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อยางไรก็ตาม ตองตระหนักวาบอยครั้งท่ีกลุมผลประโยชนเปนกลุมจัดตั้ง หรืออยูใตการ

ชี้นําของนักการเมือง ชนชั้นปกครอง 

๒. กลุมผลประโยชนกับการเลือกตั้ง 

ในชวงหาเสียงเลือกตั้ง กลุมผลประโยชนจะกลายเปนกลุมเนื้อหอม ผูสมัครเลือกตั้งจะ

พากันมาหา กลุมผลประโยชนบางกลุมมีลักษณะท่ีมีคานิยมประจําในถ่ินนั้น ๆ กลุมผลประโยชน

บางครั้งใหผูสมัครหรือพรรคการเมืองออกนโยบายท่ีตนชอบดวยการใหเงินสนับสนุนเลือกตั้ง เปน

ปจจัยท่ีผูสมัครตองการมาก นอกจากนี้ สมาชิกกลุมยังสามารถออกแรงดวยตัวเอง ชวยรณรงคหา

เสียง ชวนญาติมิตรใหเลือกผูสมัครท่ีพวกตนสนับสนุน 

กลุมผลประโยชนมีจุดยืนของตนเอง และจะสัมพันธกับพรรคการเมืองท่ีสนับสนุนจุดยืน

ของตน กลุมผลประโยชนจะตอบแทนดวยการเลือกตัวแทนของพรรค รวมท้ังชวยหาเสียงดวย หลัก

คําสําคัญคือกลุมผลประโยชนมีอํานาจเหนือพรรคการเมือง นักการเมือง ในระยะยาวกลายเปน

ความสัมพันธใกลชิด พรรคการเมืองสามารถปรับนโยบายท่ีเขากับกลุมผลประโยชนตางๆ ในขณะท่ี

แตละกลุมผลประโยชนปรับตัว ยอมรับจุดยืนของพรรคท่ีอาจไมตอบสนองความตองการเต็มรอย

พรรคกลายเปนตัวแทนของกลุมผลประโยชนเฉพาะ ดังท่ีเปนอยูในปจจุบัน  ท้ังยังทําใหจุดยืนของ

พรรคกลายเปนจุดยืนถาวร เกิดชุดนโยบายหลักท่ีอยูคูพรรค กลุมผลประโยชนมักเก่ียวของกับการ
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เคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือแสดงจุดยืน ความตองการ บอยครั้งทําหนาท่ีเปนผูแสดงความคิดเห็นคัดคาน

หรือสนับสนุนตอเหตุการณตางๆ เปนปากเสียงแทนประชาชนผูมีสวนไดเสีย๑๑๑ 

ปจจุบันพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนา (คสช.) ประกาศ

ดําเนินการอยางจริงจังในการปราบปรามผูมีอิทธิพล และผูท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด การปลอยเงินกู

นอกระบบ และการฟอกเงิน ของผูมีอิทธิพล ทําใหเกิดความเสียหายตอบุคคล และทําใหระบบ

การเงินการคลังของประเทศไดรับความเสียหาย จะเห็นวารัฐบาลไดมีมาตรการเขาจับกุมผู ท่ีมี

อิทธิพล๑๑๒  นโยบายกวาดลาง “ผูมีอิทธิพล” ในอดีตถูกนําเขามาใชเปนชวงๆ แลวมีการกวาดลางกัน

ไ ป เ ป น 

ระยะ ๆ แมแตในสมัยของผูนําอยาง “ดร.ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี เปนรัฐบาลคุมอํานาจ

บริหารประเทศ ไดกําหนดคุณสมบัติผูมีอิทธิพลเขาไปยุงเก่ียวสิ่งผิดกฎหมาย เอาไว ๑๕ กลุม ดังนี้  

๑.ยาเสพติด ๒.ฮ้ัวประมูลงาน ๓.การเรียกรับผลประโยชนจากโรงงานและสถานบริการ ๔.คิว

มอเตอรไซค รถรับจางท่ีผิดกฎหมาย๕.ลักลอบขนสินคาหนีภาษี น้ํามันเถ่ือน ๖.บอนการพนัน หวยใต

ดิน ๗.ลักลอบคาหญิงและเด็ก๘.หลอกลวงคนไปทํางานตางประเทศ ๙.ลักลอบนําเขา-ออกประเทศ 

๑๐.หลอกลวงตมตุนนักทองเท่ียว ๑๑.มือปนรับจาง ๑๒.ทวงหนี้ ขมขู ๑๓.คาอาวุธ ๑๔.บุกรุกท่ีดิน

สาธารณะ ๑๕.เรียกคาคุมครองในท่ีสาธารณะ เสนทางหลวงหรือเก็บสวย และใน“รัฐบาล-คสช.” มี

ความพยายามผลักดันใหเห็นข้ึนมาเปนรูปธรรมชัดเจนอีกครั้ง ถือเปนวาระเรงดวนไดถูกจัดกลุมท่ีเขา

ขาย มีกลุมคายาเสพติด กลุมฮ้ัวประมูล คิวมอเตอรไซครถยนตผิดกฎหมาย กลุมคามนุษย แรงงาน

เด็ก โสเภณี กลุมเรียกรับผลประโยชนจากสถานประกอบการตาง ๆ กลุมลักลอบขนสินคาหนีภาษี 

น้ํามัน บุหรี่ สุราเถ่ือน กลุมบอนการพนัน โตะพนันบอล หวยใตดิน จับยี่กี ตูมา กลุมลักลอบนําเขา-

ออกคนผิดกฎหมาย กลุมหลอกลวงคนไปทํางานตางประเทศ ตมตุนนักทองเท่ียว กลุมมือปนรับจาง 

และรับจางทวงหนี้ กลุมคาอาวุธ สะสมอาวุธปนระเบิด กลุมบุกรุกท่ีสาธารณะ ทําทรัพยากรธรรมชาติ 

และกลุมเรียกคาคุมครองการกระทําผิดบนทางหลวงหรือสาธารณะเขาขาย “ผูมีอิทธิพล” ท้ังหมด 

กลุมบุคคลเหลานี้ เปนประเด็นใหวิพากษวิจารณมาแลววา กอใหเกิดระบบ “อุปถัมภ” 

ข้ึนในสังคมไทย ท่ียากจะสลัดพนไปไดโดยงาย เพราะกลุมคนเหลานี้จะม่ังค่ังดวยเงินอํานาจ สราง

เครือขายโยงใยเขาสูระบบการเมือง ตั้งแตระดับทองถ่ินสูการเมืองระดับชาติของ “ผูมีอิทธิพล” มีคํา

จํากัดความอยูแลว หมายความถึง บุคคลท่ีมีความเชื่อมโยงกับการกระทําผิดกฎหมาย รวมความไปถึง

                                                           

  ๑๑๑ชาญชัย คุมปญญา, กลุมผลประโยชน (Interest group) ทางการเมือง ,๓๐ กันยายน ๒๕๖๑, 

http://www.chanchaiworldvision.com/กลุมผลประโยชน สืบคน ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 

           ๑๑๒ไทยรัฐออนไลน ประจาํวันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐, (https://www.thairath.co.th/ content/853461),  

สืบคน ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 

http://www.chanchaiworldvision.com/กลุ่มผลประโยชน์%20สืบค้น
https://www.thairath.co.th/%20content/853461
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เจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงใชอํานาจหนาท่ีในทางท่ีผิด แสวงประโยชน กดข่ี ขมเหง พ่ีนองชาวบานผูบริสุทธิ์ 

ไมมีทางสู ซ่ึงผูมีอิทธิพลดังกลาวมักมีเครือขายอาชญากร ซุมมือปน เปนองคประกอบสําคัญ”๑๑๓  

คําวาระบบอุปถัมภ หมายถึงลักษณะความสัมพันธทางสังคมประเภทหนึ่ง ซ่ึงผูท่ีมี

ความสัมพันธแตละฝายมีบทบาท หนาท่ี และความคาดหวังตอกันบางประการ ซ่ึงเปนท่ีรับรูหรือ

ยอมรับกันตามธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมของสังคม ความสัมพันธทางสังคมแบบนี้คือสิ่งท่ี 

Eric R. Wolf เรียกวา ความสัมพันธระหวาง “ผูอุปถัมภ-ผูรับบริการ” (Patron-Client Relations) 

ซ่ึงมีลักษณะของการพ่ึงพาอาศัยกันอยูมาก แมวาฝายผูอุปถัมภจะเปนผูใหมากกวาก็ตาม แตมิไดเปน

การใหเปลา ผลตอบแทนจากผูรับบริการจะมีใหแกผูอุปถัมภเสมอแมวาอาจจะไมใชในดานวัตถุก็อาจ

เปนในดานจิตใจ ความจงรักภักดีหรือการไปออกเสียงคะแนนให เปนตน ลักษณะของความสัมพันธ

แบบนี้มีองคประกอบของความเปนมิตรอยูดวยแตเปนมิตรภาพท่ีขาดดุลยภาพ ในแงทีวาฝายหนึ่งมี

อํานาจเหนืออีกฝาย หนึ่งมากเกินไป เปนการใชความสนิทสนมคุนเคยกันแสวงหาผลประโยชนจากกัน

หรือจากผูอ่ืน (instrumental friendship) มากกวาคํานึงถึงความเปนมิตรแท๑๑๔ 

สังคมไทยเปนสังคมท่ีเรียกรองใหสมาชิกมีสมรรถภาพ ในการทํางานใหเกิดความสัมฤทธิผล

นอยกวาสังคมตะวันตก ผูใหญไมคาดหวังวาผูนอยจะมีสมรรถภาพในการทํางานใหเกิดผลสําเร็จสูง 

สวนผูนอยเองจะรูสึกปลอดภัยใตความคุมครองของผูใหญ การแขงขันระหวางผูใหญ ผูนอยจึงไมมี

ความสัมพันธท้ัง ๒ ฝาย จึงเปนความสัมพันธแบบพอลูก แบบผูใหความคุมครองหรือผูอุปถัมภกับผูอยู

ใตความคุมครอง หรือผูอยูในความอุปถัมภไปในทีสุด๑๑๕ 

เ ม่ือมีการยึดถือความแตกตางระดับสูง-ต่ําของฐานะตําแหนงเปนหลัก พบวา 

ความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีแตกตางกันในฐานะตําแหนงเปนแบบท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการจัด

ระเบียบสังคม ในดานพฤติกรรมท่ีเห็นไดงายคือ ความสัมพันธแบบผูใหญ-ผูนอย หรือความสัมพันธ

แบบลูกพ่ี-ลูกนอง ความสัมพันธแบบดังกลาวเปนความสัมพันธทีตั้งอยูบนรากฐานแหงความไมเสมอ

ภาคในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน ซ่ึงความสัมพันธในลักษณะนี้เองท่ีเรียกวา ความสัมพันธแบบผู

อุปถัมภและผูรับอุปถัมภ ในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางผูอุปถัมภและผูรับอุปถัมภ ผูอุปถัมภ

จะมีสวนไดเปรียบในความสัมพันธ เพราะผูอุปถัมภจะมีจํานวนนอยท่ีมีทรัพยากรมากพอท่ีจะจาย

                                                           
๑๑๓มติชนออนไลน ประจําวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘, (http://www.komchadluek.net/ 

news/politic/216188), สืบคน ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๔สนิท สมัครการ, ความสัมพันธระหวางครอบครัวระบบอุปถัมภเครือญาติกับในสังคมไทย, สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, โครงการสงเสริมเอกสารวิชาการ, ๒๕๓๓, หนา ๒๕-๒๖. 

  ๑๑๕อุดม รุงเรืองศรี, เทวดาพุทธ : เทพาหในพระไตรปฎกและไตรภูมิพระรวง, (เชียงใหม : ภาควิชา

ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม), หนา ๑๑. 
 

http://www.komchadluek.net/%20news/politic/216188
http://www.komchadluek.net/%20news/politic/216188


๕๙ 

 

ใหแกผูรับอุปถัมภได จึงสามารถเลือกไดวาจะใหความอุปถัมภแกใครและกําหนดวาผูรับอุปถัมภ

จะตองใหอะไรตอบแทน๑๑๖ 

ดังนั้นสรุป ระบบอุปถัมภเปนลักษณะของการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน โดยหวังสิ่งตอบ

แทนจากผูอุปถัมภ และผูรับอุปถัมภ ตางตอบแทนซ่ึงกันและกันในผลประโยชนท่ีเอ้ืออํานวยตอกัน 

และเปนความสัมพันธสวนตัวระหวางกัน ซ่ึงการกระทําเชนนี้เปรียบเสมือนฉันทาคติ โมหาคติ และ

ภยาคติ คือการท่ีชวยเหลือดวยความท่ีวาเคยมีบุญคุณตอกัน ดวยความท่ีรูจักกันมา ความเมตตา หรือ

ดวยความรักท่ีมีตอกัน แมกระท่ังความเกรงกลัวตอผูมีอํานาจเหนือกวาตนทําใหตองทําตามคําสั่งใน

การชวยเหลือตอบแทน ปญหาผูมีอํานาจอิทธิพลในการเอ้ือผลประโยชนใหกับตนเอง และพวกพองกอ

เกิดอคติความลําเอียงเพราะความกลัว จึงตองทําตามภายใตคําสั่งของผูมีอิทธิพล เกิดการถูกเอารัด

เอาเปรียบทําใหไมไดรับความเปนธรรม หากสังคมไทยเต็มไปดวยผูมีอํานาจอิทธิพลจะทําใหเกิดความ

เสียหายกับผูท่ีเก่ียวของท้ังทางตรงและทางออม ไมวาจะกระทบถึงบุคคลใกลชิด เครือญาติ บุคคลท่ี

เรารัก หรือกระทบถึงหนาท่ีการงานท่ีทํา ดังนั้น หากบุคคลใดเขาถึงอคติ ๔ จะทําใหเสียหลักการ 

รัฐบาลจึงไดมีการประกาศเปนวาระในการกวาดลางผูมีอํานาจอิทธิพลเพ่ือท่ีจะไดไมมีผลประโยชนเอ้ือ

ตอกันในลักษณะของระบบอุปถัมภทําใหเสียหลักการและปญหาอ่ืน ๆ ตามมา ซ่ึงถือไดวาประสบ

ความสําเร็จในการลดลงเม่ือป พ.ศ. ๒๕๖๒ แมจะกวาดลางมาเฟย ผูอิทธิพลไมหมด แตก็ทําใหเบา

บางลงได 

ฉะนั้น อคติดานผลประโยชน  เกิดจากอํานาจผลประโยชน หรือความไมสัมพันธกันของ

อํานาจระหวางบุคคลในสังคม มีระดับของอํานาจท่ีแตกตางกันเปนผลใหเกิดการแสวงหาวิธีการ

เพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจ  การท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทําการท่ีมิชอบ เพ่ือใหบรรลุตามท่ีตนปรารถนา 

หรือกระทําตามคําสั่งของใครคนใดคนหนึ่งท่ีมีอํานาจอิทธิพลตอตนเองหรือตอองคกร ดวยการกระทํา

ท่ีมิชอบดวยจิตท่ีประกอบไปดวยโลภะ โทสะ โมหะ ซ่ึงเปนเหตุใหกอเกิดอคติ ๔ ในจิตใจท่ีจะทําการ

ใหกอเกิดความขัดแยงดานผลประโยชน 

๓)ปญหาอคติกับความไมเปนธรรม/อยุติธรรม 

ความเปนธรรมจะเกิดข้ึนไดนั้น สังคมตองตระหนักถึงความเทาเทียมในสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 

ตาง ๆ ท่ีบุคคลพึงไดรับดวยความเทาเทียมท่ีปราศจากอคติ ๔ ท่ีไมมีความเก่ียวของกับคําวา “พวกเรา 

ไมใชพวกเรา คนของเรา ไมใชคนของเรา” ความเปนธรรมจะเกิดข้ึนดวยการตัดสินท่ีไมมีความลําเอียง 

หรือความโนมเอียงไปในทางท่ีผิด ตองมีความเท่ียงธรรมในการตัดสินความดวยความเปนกลางไมเอน

                                                           

  ๑๑๖อมรา พงศาพิชญ และ ปรีชา คุวินทรพันธ, ระบบอุปถัมภ, พิมพครั้งท่ี ๓ กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, หนา ๓-๔. 

 



๖๐ 

 

เอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง หากบุคคลใดทําไดเชนนี้สังคมจะมีความเปนธรรม หรือยุติธรรมมากข้ึน

ดวยใจท่ีไมมีอคติตอการตัดสินใจสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

ความหมายของความเปนธรรม หมายถึง ความยุติธรรม ความถูกตอง ความเท่ียงธรรม 

ความชอบธรรม ความชอบดวยเหตุผล๑๑๗ 

ความเปนธรรม คือ ความสมเหตุสมผลของการจัดสรรสิทธิประโยชนในสังคม บนความ

รับผิดชอบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และการสรางดุลยภาพระหวางคุณภาพชีวิตท่ีดีกับความยั่งยืน 

ความไมเปนธรรม คือ ภาวะของการไมไดรับการปฏิบัติอยางถูกตอง อันเกิดจากความ

บกพรองของ นโยบาย กฎหมาย ความไมสมดุลของการพัฒนา การปลอยใหมีการเอารัดเอาเปรียบใน

สังคม จนกอใหเกิด ความทุกข ความขัดแยง เกิดผลกระทบตอคนในสังคม”๑๑๘  

“ความอยุติธรรม” 5 เกิดข้ึนเม่ือไดรับการปฏิบัติตางกัน ดวยความไมเปนธรรม ไม

เท่ียงตรง ไมเปนกลาง ซ่ึงตรงขามกับ ความยุติธรรม 5 ในสังคมไทยยังเต็มไปดวย ระบบของ “ความ 

อยุติธรรม” เปนปญหาท่ีอยูคูสังคมไทยมาชานาน ท่ีเกิดจากการแขงขัน แกงแยง ชวงชิงความ

ไดเปรียบตามกําลังและศักยภาพของแตละบุคคลในสังคม และตองยอมรับวาสังคมไทยยังมีระบบใน

เชิงอุปถัมภ หรือโครงสรางทางสังคมในลักษณะการแบงพรรคแบงพวกทําใหเกิดการ “อยุติธรรม” มี

อคตติอฝายตรงขามท่ีไมใชพวกตนเอง ความไมเปนกลาง ซ่ึงยังคงเปนปญหาท่ีหาทางออกไมได เพราะ

ความยุติธรรมตามกฎหมาย การใชกฎหมายหรือการตีความในดานกฎหมายโดยปราศจากความ

ลําเอียงใด ๆ ท้ังสิ้น กับความยุติธรรมทางสังคม หรือ ความยุติธรรมในการแบงสันปนสวน หรือ ความ

ยุติธรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเก่ียวของโดยตรงกับวิธีการจําแนกหรือแบงปนสิ่งท่ีถือวาเปนทรัพยสินหรือ

สิ่งอันมีคุณคาในสังคมใหแกสมาชิกของสังคมอยางถูกตองเหมาะสม หรืออยางเปนธรรมนั่นเอง 

ความอยุติธรรมสวนหนึ่งอาจเกิดจากการเลือกปฏิบัติ จึงควรเลือก “หลักนิติธรรม” หมายความถึงการ

ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย คือ ตองเปนธรรม เสมอภาค และไมเลือกปฏิบัติ เพ่ือเกิดประโยชนสูงสุด

ตอสังคมสวนรวม เพราะการเลือกปฏิบัติและการปฏิบัติหนาท่ีลาชา ถือเปนความอยุติธรรมอีกรูปแบบ

หนึ่ง ผลลัพธของความอยุติธรรมจะทําใหสังคมไทยสับสน วุนวาย ไมสงบสุข ซ่ึงสามารถแกไขไดดวย

การยึดหลักความเปนกลาง ไมเอนเอียง มีความเท่ียงตรง ไมเลือกปฏิบัติ รูจักหนาท่ีและมีความ

รับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายและตองถือปฏิบัติอยางรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค เพราะ

ความอยุติธรรมเกิดจาก “มนุษยใชอํานาจอิทธิพลเหนือมนุษยสรางความเสียหายตอเพ่ือนมนุษย

ดวยกัน” ฉะนั้นปญหาความไมเปนธรรมมีเหตุปจจัยจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสังคมท่ีไร

ระเบียบ  

                                                           

  ๑๑๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, อางแลว, หนา ๗๐๗. 
๑๑๘โครงการฯ อีสาน, ๒๕๕๕, หนา ๒๕. 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


๖๑ 

 

สถานการณสังคมไทยปจจุบันท่ีนักวิชาการ และสื่อตาง ๆ แสดงออกความคิดเห็นทัศนะ

ถึงปญหาความไมเปนธรรม หรือความอยุติธรรมในสังคมไทยปจจุบัน ดังตอไปนี้ 

รศ.ดร.จุฑารัตน เอ้ืออํานวย ไดกลาววา สังคมไทยเกิดความเหลื่อมล้ํา และความไมเปน

ธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากผูเก่ียวของกับกฎหมายเลือกปฏิบัติ ทําใหคนยากจน

ไมสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมได โดยภาครัฐควรควรขยายโอกาสใหผูยากจนไดรับการบริการ

ทางกฎหมายอยางเทาเทียมกันเปดเผยถึงสภาพปญหาความยุติธรรมในสังคมไทยวา ประเทศไทยเกิด

ปญหาความไมเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมมานานแลว โดยสาเหตุเกิดจากโครงสราง

ทางสังคม /การกระทําของคนในสังคม และกลุมอํานาจทางสังคม เชน ผูเก่ียวของกับกฎหมายมีการ

เลือกปฏิบัติ ทําใหเกิดความยุติธรรมสองมาตรฐาน และผูท่ีมีฐานะยากจนไมสามารถเขาถึงการจัดการ

ในกระบวนการยุติธรรม เชน ไมมี เ งินประกันตัว และไมมีโอกาสพบทนายความ เ พ่ือตอสู

คดี  นอกจากนี้ภาครัฐยังไมมีกระบวนการสืบสวนสอบสวน และข้ันตอนทางนิติวิทยาศาสตรท่ีมี

ประสิทธิภาพ ทําใหมีผูบริสุทธิ์ถูกควบคุมตัวในเรือนจํา / บางกรณีมีอํานาจทางการเมืองแทรกแซง

กระบวนการยุติธรรม และมีการจับผูตองสงสัยโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติในสถานการณ

ฉุกเฉิน๑๑๙ 

ผศ.ดร.ปนัดดา ชํานาญสุข ไดกลาววา ความไมยุติธรรมในความรูสึกของคนใน

สังคมไทยปจจุบัน การรับรูวาตนเองหรือกลุมตนไดรับความยุติธรรมหรือไมไดรับความยุติธรรม จะ

สงผลตอความรูสึกท่ีมีตอประเด็นนั้น ๆ หรือบุคคลท่ีเก่ียวของนั้นๆ ดวยเสมอ หากรับรูถึงความ

ยุติธรรมก็จะมีอารมณความรูสึกในทิศทางเชิงบวก แตหากรับรูถึงความไมยุติธรรมก็จะเกิดความรูสึก

ในทิศทางเชิงลบ อาจเริ่มจากไมพึงพอใจ โกรธ ไปจนถึงความเกลียดชังท่ีจะประกอบไปดวยอคติ ๔  

บอยครั้งท่ีในเรื่องเดียวกันกลุมหนึ่งอาจมองและใหความหมายวายุติธรรม ในขณะท่ีอีกกลุมหนึ่งอาจ

ใหความหมายวาไมยุติธรรมเชนเดียวกับความดี ความเลว ความซ่ือสัตยสุจริต จนเกิดขอสงสัยหรือตั้ง

คําถามมากมาย เชน ตกลงวาการคอรรัปชั่นในกลุมนักการเมืองเปนเรื่องปกติธรรมดาหรือเปนสิ่งไมดี, 

การซ้ือขายตําแหนงหนาท่ีการงานในกลุมขาราชการตาง ๆ เปนเรื่องปกติธรรมดา หรือเปนสิ่งท่ีไมดี  

เพราะถาตอบวาไมดีแลวทําไมคนจํานวนไมนอยจึงยังกระทําอยู ถึงแมวาจะมีรูปแบบหรือระดับความ

เขมขนท่ีแตกตางกันไปก็ตาม ยกตัวอยางเชน การฝากลูกเขาโรงเรียนมีความเลวรายท่ีแตกตางอยางไร 

กับการฝากตํารวจท่ีดูแลติดตามนักการเมืองเขาเรียนหลักสูตรผูกํากับ การจายเงินสนับสนุนให

โรงเรียน ๑ แสนบาท หรือมากกวานั้นเพ่ือใหลูกไดเขาเรียนชั้นป.๑ ในโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงของรัฐ

                                                           
๑๑๙รศ.ดร.จุฑารัตน เอ้ืออํานวย อาจารยคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,งานปาฐกถาเสาหลัก

ของแผนดิน เรื่อง ความเหลื่อมล้ําและความไมเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของไทย, วิทยากร เมื่อ 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
 



๖๒ 

 

แตกตางอยางไรกับการจายเงิน ๑๐๐ บาท ใหแกตํารวจจราจร หรือเจาหนาท่ีขนสงท่ีตรวจพบการ

กระทําผิดกฎหมายจราจร หรือผิด พ.ร.บ.ขนสง    หรือกรณีปญหาการสรางถนนท่ีแพงเกินจริง (และ

ชํารุดอยางรวดเร็วอยางชัดเจนในเวลาตอมา) หรือการสรางสถานีตํารวจไมเสร็จจนกลายเปนสถานี

ตํารวจรางท่ัวประเทศ ซ่ึงความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ ในแตละสวนคือภาษีของประชาชน 

ดังนั้นหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบ เชน กระทรวงคมนาคม การปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน ฉะนั้น 

การเลือกปฏิบัติเปนวิถีทางหนึ่งของความไมยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมไทยตกอยูในหวงการ

อุปถัมภของการดําเนินงานตาง ๆ จึงทําใหคนในสังคมท่ีเก่ียวของมีความคิดวาเปนการเลือกปฏิบัติ๑๒๐ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดจัดเสวนาเวทีเสวนามีนักวิชาการตาง ๆ 

รวมใหทัศนะถึงปญหาความไมเปนธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ในหัวขอ “ประเทศเหลื่อมล้ํา ความ

ยุติธรรมชํารุด” ดังขอความดังนี้ 

การติดอันดับความเหลื่อมล้ําของโลกท่ีไทยเลื่อนจากอันดับ ๓ ข้ึนมาเปนอันดับ ๑ ใน

การจัดอันดับ ขอเท็จจริงท่ีปฏเิสธไมไดก็คือ หนี้สิน รายได ความยากจน คอรัปชั่น ความเหลื่อมล้ําใน

กระบวนการยุติธรรม ยังคงเปนสารตกคางอยูในสังคมไทยท่ี ปนี้สถาบันการเงิน Credti Suisse 

Group (CS) รายงานใน CS Global Wealth Report ๒๐๑๘ ระบุวา คนไทยจํานวน ๑% ถือครอง

ทรัพยสินและความม่ังค่ังของประเทศถึง ๖๖.๙% ของมูลคาทรัพยสินและความม่ังค่ังของประชากรท่ี

เหลือ ๙๙% ถือครองรวมกัน นับวามากเปนอันดับหนึ่งของโลก ความม่ังค่ังนั้น วัดกันท่ีมูลคา

การตลาดของกิจการ (market capitalization) เพราะวาตัวชี้วัดความเหลื่อมล้ําทุกตัวไมวาจะความ

ยากจน ท่ีจํานวนคนยากจนเพ่ิมข้ึน หนี้ครัวเรือน หนี้นอกระบบ หนี้ไมกอใหเกิดรายได สูงสุดในรอบ 

๑๐-๑๕ ปความเหลื่อมล้ําในท่ีนี้ หมายถึงความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ท่ีเชื่อมโยงไปถึงความเหลื่อม

ล้ําทางสังคม และดานอ่ืน ๆ จากเวทีเสวนาในหัวขอ “ประเทศเหลื่อมล้ํา ความยุติธรรมชํารุด” มีนัก 

วิชาการจากมหาวิทยาลัย จากสถาบันดานยุติธรรม องคกรทางสังคม การเมือง ฯลฯ เขารวมเนื้อหา

สวนใหญจะมุงไปท่ีกระบวนการยุติธรรม “ชํารุด” เปนวาทกรรมหลักแตก็แสดงใหเห็นวา ความ

เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ เปนตัวกอใหเกิดชนชั้นทางสังคม เชื่อมโยงกับกระบวนการยุติธรรมท่ีเลือกชน

ชั้น จนชนชั้นลางเปนฝายเสียเปรียบตลอดกาลถึงขนาดมีคําพูดวา “คุกมีไวขังคนจน” มีการหยิบยก

ประเด็น “ทําลายการผูกขาดความถูกตองของกระบวนการยุติธรรม” มีการหยิบยกเรื่องสิทธิพ้ืนฐานท่ี

ปจเจกบุคคลพึงไดรับ “สิทธิ์ท่ีจะไดรับความเปนธรรม สิทธิ์ท่ีจะมีตัวตน และสิทธิ์ในการมีชีวิตอยางมี

เกียรติ”มีการพูดถึง “ความทุกขยากของคนในทุกระดับชั้น” ถาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจลดลง 

เสนแบงความยากจน-ร่ํารวย ตีบแคบลง เสนความยากจนก็จะขยับสูงข้ึน คนท่ีถูกเอาเปรียบมากสุดใน

                                                           
๑๒๐ผศ.ดร.ปนัดดา ชํานาญสุข, ความไมยุติธรรมของระบบสังคม, ประจําวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙, 

(http://www.komchadluek.net/news/scoop/179743), สืบคน ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 

http://www.komchadluek.net/news/scoop/179743


๖๓ 

 

สังคม คือคนจน ก็จะถูกเอาเปรียบนอยลงเสนแบงความยากจน (poverty line) หรือ ขีดแบงความ

ยากจน (poverty threshold) เปนระดับรายไดซ่ึงถือวาเพียงพอแกการดํารงชีพในประเทศหนึ่ง 

ในทางปฏิบัติหากใชเสนความยากจนเปนเสนแบงชนชั้นทางเศรษฐกิจ  

ในป ๒๕๕๙ เสนความยากจนขยับข้ึนดวยสาเหตุอัตราเงินเฟอสูงข้ึนกวาปกอนสําหรับป 

๒๕๖๑ รัฐบาลจึงพยายามลดประชากรยากจนแบบเรียนลัด คือหวานเงินผานบัตรคนจนและ

สวัสดิการหลากหลายรูปแบบ ลาสุดคือแจกเงินใหคนจนใชจายเปนของขวัญปใหม มีผูลงทะเบียนคน

จนถึงกวา ๑๑ ลานคน การใชจายในประเทศ (domestic expenditure) ต่ํา เพราะกําลังซ้ือของ

ประชาชนต่ํา กําลังซ้ือต่ําเพราะรายไดลดลง รายไดลดลงเพราะการจางงานลดลง การจางงานลดลง 

เพราะรัฐไมสามารถสรางงานเพ่ิมข้ึน ฯลฯ๑๒๑ 

สรุปความไดวา  ปญหาความไมเปนธรรม หรือความอยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย

ปจจุบัน คือสิทธิความเหลื่อมล้ําทางสังคมท่ีไดรับการปฏิบัติท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้เกิดจากอํานาจอิทธิพล

ผลประโยชนท่ีนําไปสูความไมเปนธรรม จึงทําใหบุคคลในสังคมไมมีความเคารพกฎหมายดวยกําลัง

ของบุคคลท่ีอํานาจเหนือกวาจึงทําใหผูท่ีไดรับผลกระทบนั้น ๆ เกิดการรับรูและรูสึกไดถึงความไม

ยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนกับตน ซ่ึงความไมเทาเทียมนั้นสามารถเกิดข้ึนไดทุกชนชั้นสังคม เชน ครอบครัว การ

ทํางานท่ีตองมีการแขงขันในหนาท่ีการงาน, การตัดสินความในระดับการตัดสินใจของผูท่ีมีอํานาจ

มากกวาดวยความไมเปนกลางจนเกิดความไมชอบธรรมเกิดข้ึน เปนตน สิทธิ ความเหลื่อมล้ํา ความไม

เปนธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยเกิดจากเหตุของอคติท่ีคนในสังคมมีตอกัน ทําใหคนในสังคมเกิด

ความรูสึกไดถึงความไมเปนธรรมท่ีไดรับ 
 

๒.๖ แนวทางการแกไขปญหาอคติในสังคมไทย 
 

๒.๖.๑ ผูนํา นักกฎหมายตัดสินความอยูภายใตกฎหมาย 

   มนุษยจําเปนตองอยูรวมกันในสังคมภายใตกฎระเบียบ วินัย ท่ีสังคมกําหนดกฎเกณฑ

เพ่ือใหสมาชิกในสังคมอยูภายใตกฎหมายเดียวกัน สิทธิเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติเพราะเปนพวกเขา

พวกเรา ฉะนั้นสมาชิกในสังคมตองอยูภายใตกฎหมายท่ีสังคมกําหนด โดยเฉพาะผูนํา นักปกครอง นัก

กฎหมาย ผูพิพากษา หรือผูท่ีตองใชอํานาจในการตัดสินความตาง ๆ ตองตั้งตนใหอยูภายใตกฎหมาย 

ไมเลือกปฏิบัติ ไมเอนเอียงตอหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบ เขาขางพรรคพวกตนเอง หรือเห็นแกคนของตน

หากกระทําผิด จักตองวาไปตามกฎหมายท่ีมีหลักฐานท่ีประกอบการพิจารณาอยางถ่ีถวนแลว 

                                                           
๑๒๑สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) , เสวนาในหัวขอ “ประเทศเหลื่อมล้ํา ความยุติธรรม

ชํารุด” เรียบเรียง แสงไทย เคาภูไทย, หนังสือพิมพ สยามรัฐออนไลน, ประจําวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑, 

(https://siamrath.co.th/n/56749), สืบคน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 

https://siamrath.co.th/n/56749


๖๔ 

 

ยุติธรรม “ธรรมโดยยุติ” ความเปนธรรมโดยความถูกตองลงตัวสมเหตุผลและหลักฐาน ใน 

ภาษาไทยมักแปลกันวา ความเท่ียงธรรม๑๒๒ ถาจะใหคํานิยามอยางงาย ๆ ก็คือ การกระทําท่ีชอบดวย 

เหตุผล๑๒๓ และปราศจากอคติ ๔ 

  ความเปนธรรมทางสังคม (Social Justice) เปนแนวคิดท่ีสําคัญอีกแนวคิดหนึ่งของแนวคิด

การเมืองรวมสมัย ซ่ึงคําศัพทเก่ียวกับความเปนธรรมทางสังคมเพ่ิงจะไดรับการเพ่ิมเติมลงไปใน

คําศัพททางการเมือง นอกจากนี้ แนวคิดความเปนธรรมทางสังคมยังเปนทฤษฎีท่ีมีการถกเถียงทาง

การเมืองเปนอยางมาก๑๒๔  เนื่องจากความเปนธรรมทางสังคมเปนแนวคิดท่ีถูกมองวา เปนเรื่องท่ี

เก่ียวของกับเรื่องการกินดีอยูดีมากกวาขอบัญญัติโทษทางกฎหมายเปนเรื่องของการกระจาย

ผลประโยชนวา “ใครควรไดอะไร” อยางมีคุณธรรม  หรือตองไดรับการจัดสรรทรัพยากรและโอกาส

อยางเทาเทียม แนวคิดความเปนธรรมทางสังคมจึงเปนเรื่องท่ีเก่ียวพันท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

เปนแนวคิดท่ีมีการผสมผสานระหวางความเชื่อทางศาสนา กฎหมาย และการเมือง และยังมีแนวคิดท่ี

สําคัญ ๆ ประกอบอยูภายในแนวคิดความเปนธรรมทางสังคมอีกดวย เชน สิทธิความเทาเทียม๑๒๕  

เปนตน ดังนั้น การมองเรื่องความเปนธรรมทางสังคมตองมองเชื่อมโยงท้ังเรื่องของกฎหมาย และ

ความสัมพันธสวนตัว เพราะในความเปนจริงแลว ในครอบครัว กลุมเพ่ือน องคกร รวมถึงศาลและ

หนวยงานราชการตางตองมีเรื่องความเปนธรรม และความไมเปนธรรมควบคูกันไป๑๒๖ เพราะใน

เปนจริงแลว ความเปนธรรมทางสังคมเปนแนวคิดสําคัญท้ังในเรื่องสวนตัว ไมวาจะเปนความสัมพันธ

ระดับครอบครัว ความสัมพันธระหวางผูหญิงและผูชาย และสิ่งสําคัญท่ีสุดของเรื่องความเปนธรรมทาง

สังคมนั้น คือ เปนเรื่องข้ึนอยูกับการตีความและความเขาใจของแตละคนท่ีมีความเขาใจลักษณะของ

ความเปนธรรมท่ีแตกตางกัน ความยุติธรรมจึงสามารถแยกออกเปน ๓ ลักษณะ ดังนี้๑๒๗  

                                                           
๑๒๒พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, อางแลว, หนา ๓๓๓-๓๓๔. 

 

๑๒๓ปน มุทุกันต พันเอก, แนวสอนธรรมะตามหลักสตูรนักธรรมตร,ี พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘,) หนา ๓๔๒. 
 

๑๒๔Jackson, Ben. 2005 : The Conceptual History of Social Justice, Political Studies 

Review, Vol 3., p.356, from (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ j.1478-

9299.2005.00028.x/pdf) 
     

๑๒๕Mayer, Steven E. 2007. Social Justice. from        

(http://www.effectivecommunities.com/pdfs/ECP_SocialJustice.pdf), p.1-3. 
๑๒๖Campbell, Tom, Justice: Issues in political. Basingstoke, (Hampshire : Macmillan, 

1988), p.2. 
๑๒๗ไชยันต ไชยพร, ความยุติธรรม ตอนท่ีหน่ึง, รัฐศาสตรสาร ๒๐ (๒), ๒๕๔๑, หนา ๗๙-๘๐. 

 

http://www.effectivecommunities.com/pdfs/ECP_SocialJustice.pdf


๖๕ 

 

๑.ความยุติธรรม เปนความถูกตอง เท่ียงตรง  ตรงไปตรงมา เปนการใหความหมายในแง

ของการใหและการรับในสิ่งท่ีควรจะไดอยางเทาเทียม ไมเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน เปนการใหความ

หมายความยุติธรรมท่ีไมไดนําประเด็นความดีพิจารณารวม เปนการใหความสําคัญกับการพูดความ

จริง หรือการคืนหรือใหในสิ่งท่ีบุคคลควรจะไดรับเทานั้น 

๒. ความยุติธรรมท่ีมีลักษณะตาตอตา ฟนตอฟน เปนการเลือกปฏิบัติ รับผล หรือตอบแทน

การกระทํา ดวยสิ่งเดียวกันนั่นคือ ทําเชนใดไดผลเชนนั้น เปนการทํา ดีตอบแทนตอมิตรท่ีทําดีกับเรา 

และทํารายศัตรูหรือผูเปนภัยตอบแทนในลักษณะกับท่ีเขาทําไมดีกับผูอ่ืน เปนการใหความหมายความ

ยุติธรรมในแงของการกระทํา และความเปนพวกเดียวกันเปนตัวตัดสิน 

๓. ความยุติธรรมท่ีมีความสัมพันธกับสถานะทางสังคมและอํานาจท่ีมีเหนือกวาในท่ีนี้

หมายถึง อํานาจทางการเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ซ่ึงในวาทกรรมมองวา ใน

ธรรมชาตินั้น ประกอบดวยผูท่ีเขมแข็งและออนแอในสถานะตาง ๆ กันไป ดังนั้น ความไมเทาเทียมกัน

จึงเปนเรื่องปกติอยางยิ่งในธรรมชาติ และการท่ีผูออนแอกวายอมจํานนตอผูแข็งแรงกวานั้น เปนสิ่งท่ี

ยุติธรรมถูกตองแลว ความหมายความยุติธรรมในความหมายนี้ เปนการใหความหมายภายใตระบบ

การใหคุณคาความสูงต่ํา ของคนในสังคมเปนไปตามสถานะทางสังคมและเง่ือนไขเชิงอํานาจ ท่ีทําใหผู

มีอํานาจเหนือกวามีความชอบธรรมในการกําหนดความยุติธรรม และประทานความยุติธรรมใหแกผู

ดอยอํานาจนั่นเอง๑๒๘ 

  นักทฤษฎีลอรดเดนนิ่ง และจอหน โรลส  ไดกลาววา “ความยุติธรรม” เปนหลักสากล

สําหรับการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม กลาวคือ ไมใชเราจะตัดสินคดีอะไรไปตามลําพังและ

เราถือของเราคนเดียววาเปนความยุติธรรม ขอทดสอบกรณีนั้น ถาใชคําภาษาอังกฤษจะเรียกวา

SUBJECTIVE TEST แตขอทดสอบท่ีเรากําลังพิจารณากันอยูนี้ หมายความถึงการท่ีจะถือวาอะไร

ยุติธรรมนั้นตองเปนไปตามความรูสึกของบุคคลท่ีอยูในสังคมและเปนคนท่ีมีความรับผิดชอบมีเหตุ มี

ผล และเปนกลาง เห็นวาสิ่งนั้นเปนสิ่งท่ีถูกตอง ชอบธรรม หรือกลาวอีกนับหนึ่งวาเปนOBJECTIVE 

TEST จึงจะเปนท่ีมาของ “ความยุติธรรม” ท่ีชอบ๑๒๙  

Henry J. Friendly  ซ่ึงไดแบงวิธีพิจารณาท่ีชอบดวยกระบวนการของกฎหมาย (Due 

process of law) ออกเปน ๑๐ สวน แตละสวนมีความสําคัญตามลําดับกอนหลังดังนี้ 

๑. องคก์รวนิิจฉยัท่ีปราศจากอคติ 

                                                           

  ๑๒๘สุจินตนา ภาวสิทธ์ิ, กระบวนการเสริมสรางและการปรับใชความเปนธรรมทางสังคมกรณีศึกษา 

ชุมชนภาคกลาง, อางแลว, หนา ๑๕-๑๗. 
 

 

๑๒๙ ธานินทร กรัยวิเชียร, การใชดุลพินิจของศาลยุติธรรม, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด พิมพ

อักษร, ๒๕๔๖), หนา ๑–๒. 



๖๖ 

 

๒. การแจง้เร่ืองท่ีจะกระทาํและเหตุท่ีมาของการกระทาํ 

๓. โอกาสท่ีจะเสนอเหตุผลวา่ เพราะเหตุใดการดงักล่าวจึงไม่ควรท่ีจะกระทาํ 

๔. สิทธิท่ีจะเสนอพยานหลกัฐาน รวมทั้งสิทธิท่ีจะขอใหเ้รียกบุคคลมาเป็นพยาน 

๕. สิทธิท่ีจะรับรู้พยานหลกัฐานจากฝ่ายตรงขา้ม 

๖. สิทธิท่ีจะถามคา้นพยานฝ่ายตรงขา้ม 

๗. คาํวนิิจฉยัท่ีอาศยัพยานหลกัฐานท่ีเสนอมาเท่านั้น 

๘. โอกาสท่ีจะใหท้นายทาํการแทน 

๙. ขอ้กาํหนดท่ีบงัคบัใหอ้งคก์รวนิิจฉยัจดัใหมี้สาํนวนความเก่ียวกบัพยานหลกัฐานท่ี 

เสนอมา 

๑๐. ขอ้กาํหนดท่ีบงัคบัให้องคก์รวนิิจฉยัจดัใหมี้การฟังขอ้เทจ็จริง และเหตุผล และคาํ 

วนิิจฉยัเป็นลายลกัษณ์อกัษร
๑๓๐

 

    อาริสโตเติล กลาววา ความยุติธรรม หมายถึง “กลาง” ระหวางการกระทําตอผูอ่ืนอยางไม

ยุติธรรม และการถูกผูอ่ืนกระทําอยางไมยุติธรรม อาริสโตเติลไดเสนอความเปนกลางในเกณฑตัดสิน 

๒ เรื่องมาเปนเหตุผลไดแก 

     ๑) ความยุติธรรมในการจัดสรร ซ่ึงตองมีการแบงภาระหนาท่ีหรือสิทธิประโยชนในการ

แบงปนตามสัดสวนท่ีเปนทางสายกลาง แตตองพิจารณาจากคุณสมบัติของตัวบุคคลและจํานวนการ

ลงทุน 

     ๒) ความยุติธรรมในการแกไขความผิด ซ่ึงใชในสถานการณท่ีเม่ือเกิดการทะเลาะ ขัดแยง 

เกิดคูกรณี มีฝายถูกเสียเปรียบและไดเปรียบ วิธีการท่ีเปนความยุติธรรมในกรณีนี้คือ แกไขทําใหฝาย

เสียเปรียบไดสิทธิกลับคืน และฝายไดเปรียบยอมรับโทษ หรือชดเชยคาเสียหายเพ่ือลดการไดเปรียบ

ลง ทําใหเกิดภาวะ “เทากัน” ของท้ังสองฝายนั้นเรียกวาความยุติธรรม 

  ดร.วุฒินันท กันทะเตียน ไดสรุป “อคติและยุติธรรม” ทําใหเราพบวาความหมายท้ังสองไม

วาจะเปนความหมายโดยท่ัวไป และความหมายเชิงพุทธ หรือเชิงปรัชญาก็ตาม ตางระบุถึงความ

เก่ียวของกันและกัน เชน ท่ีใดปราศจากอคติท่ี นั่นยอมมีความยุติธรรม ในทางกลับกัน ท่ีใดมีอคติ ท่ี

นั่นยอมไมมีความยุติธรรม ดังจะสังเกตการใหความหมาย เม่ืออธิบายวาอคติ หมายถึง ความลําเอียง 

ในขณะท่ีความลําเอียง หมายถึง ความไมยุติธรรม ดังนั้นจะเห็นไดวา “อคติ” คือธรรมฝายอกุศลท่ีทํา

                                                           
๑๓๐ Henry J. Friendly, Some Kind of Hearing, (University of Pennsylvania Law Review123 

U. Pa. L. Rev. 1267, 1975), p.123. 



๖๗ 

 

ใหผูประพฤติเกิดความไมเจริญ เพราะอคติจะทําใหชีวิตหลงทาง ไปในทางท่ีไมควรไป หรือประพฤติ

ผิดทาง๑๓๑ 

สรุป ความยติุธรรมคือ ส่ิงท่ีบุคคลผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจตอ้งไม่มีทางจะรู้ล่วงหนา้เลย

ว่าตนเองจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้น ๆ ด้วยการวางใจเป็นกลางต่อการตดัสินวินิจฉัยความนั้น 

โดยไม่มีอคติ ๔ ประกอบ ตามขอ้กฎหมายท่ีระบุบงัคบัไวใ้ห้ความเป็นธรรมภายใตก้ฎหมายไม่มี

บุคคลใดอยูเ่หนือกฎหมาย ผูท่ี้กระทาํหนา้ท่ีตดัสินความตอ้งตดัสินดว้ยเหตุและผลเป็นหลกัฐานถือ

วา่เป็นส่ิงท่ีชอบธรรมในการวนิิจฉยันั้น  

ดังนั้น ความเปนธรรม5เกิดข้ึนไดเม่ือไดรับการปฏิบัติตอกันดวยความเทาเทียมกัน ไมมีพรรค

พวก การเลือกท่ีรักมักท่ีชังท่ีเกิดจากความลําเอียงเขาขางฝายใด ฝายหนึ่ง ทําใหผูถูกกระทํามี

ความรูสึกถึงความไมเปนกลาง ไมเทาเทียมกัน “ความไมเปนธรรม หรือความอยุติธรรม” ท่ีเกิดจาก

การแกงแยง แขงขัน ชวงชิงความไดเปรียบตามกําลังและศักยภาพของแตละบุคคลในสังคมจนเกิด

ความไมเปนธรรมข้ึนในจิตของผูมีอํานาจท่ีไมตัดสินดวยกฎหมาย ซ่ึงฉบับกฎหมายจะตองชัดเจนกับ

บุคคลทุกชนชั้นตองใชกฎหมายฉบับเดียวกัน เม่ือบุคคลใดกระทําผิดตองไดรับโทษนั้นไมมีขอยกเวน 

ความลําเอียง ความโนมเอียงหากเกิดข้ึนกับบุคคลใด ยอมทําใหบุคคลนั้นมีแนวคิด และการ

ปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ผิดไปจากท่ีสมควรปฏิบัติ ไมวาจะลําเอียงเพราะรัก ลําเอียงเพราะความเกลียดชัง 

ลําเอียงเพราะกลัว หรือลําเอียงเพราะหลง ซ่ึงแตละเรื่องลวนสรางความเสียหาย ดังเชนผูมีอํานาจ

ตัดสินความตองมีความเปนธรรมท่ีมีหลักยึดปราศจากอคติ ๔  ดังท่ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง

ตระหนักในขอนี้ จึงทรงมีพระราชดํารัสตักเตือนนักกฎหมายในเรื่องอคติตอนหนึ่งความวา  

“...อคติ”  นี้ก็แปลวาเปนท่ีท่ีไมควรไป ท่ีไมควรไปท้ังในทางกาย ท้ังในทางใจ หมายความ

วา ในสิ่งใดท่ีไมเหมาะสมก็จะเวนในทีใดท่ีไมเหมาะสมก็จะไมไป ในสิ่งท่ีถาคิดแลวเกิดเสียหายก็จะไม

คิดอคตินี้ มีหลักอยูทีทําไมจะมีอคติได มีอคติไดเพราะวามีการชักชวน ชักชวนดัวยการทีนึกวาจะมี

รางวัล หรือจะมีอะไรท่ีเปนทรัพย ท่ีเปนรายไดอดิเรกนี้ก็เรียกวาอคติท่ีมาจากความโลภ อาจมีอคติได

จากความเกรงกลัววาถาไมทํา หรือไมไปจะมีอันตรายกับตัว อันนี้ก็เปนอคติท่ีมาจากความกลัวภัย มี

อคติจากสิ่งท่ีใครมายั่ว มายั่วใหโกรธ แลวก็เราก็ตองทําหรือตองไป เพราะวาเราโกรธ อันนี้เปนอคติ

ท่ีมาจากความรูสึกฉุนเฉียว หมายความวาไมรูตัว คือไมไดพิจารณาโดยรอบคอบ ซ่ึงโยงกับอคติ

สุดทายท่ีสําคัญ คือความไมรู ความไมรูก็จะมาจากความอยากได หรือจากความโกรธ ก็เลยทําใหไมรู 

ความไมรูนั้นนะเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะถาเราไมรูวาเราจะทําอะไรได หรือทําอะไรไมได ก็ไม

สามารถท่ีจะปฏิบัติงานโดยยุติธรรม ซ่ึงเปนหนาท่ีของผูพิพากษา ขอสําคัญเปนอยางนั้นถึงวาตอง

                                                           
๑๓๑ดร.วุฒินันท กันทะเตียน, อคติ ๔ กับหลักพิจารณาความยุติธรรม ในพระพุทธศาสนากับการฟนตัว

จากวิกฤติการณโลก, (บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จํากัด ๒๕๕๓), หนา ๑๖๑. 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


๖๘ 

 

ปองกันความไมรูนี้ดวยความระมัดระวังท่ีจะรักษาตัวไมใหมีเกิดความโลภ ความโกรธ จึงจะไมมีความ

หลง หรืออคติอีกอันก็คือความกลัว ฉะนั้นท่ีสําคัญก็คือตองตั้งสติใหดี เพ่ือใหไมมีอคติเหลานี้ ตองตั้ง

จิตใจใหม่ัน ตั้งจิตใหมีความซ่ือตรงในความคิดท้ังหลาย จึงจะทําใหปฏิบัติงานไดโดยดี...”๑๓๒ 
 

จักเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลท่ี ๙ ทรงตระหนัก และใหความสําคัญ

กับความยุติธรรม ซ่ึงตองตัดสินความดวยใจเปนกลาง ละอคติ ไมนําเรื่องสวนตัวกับความรับผิดชอบ

ในการทํางานมาตัดสินความดวยจิตอคติ แตตองดํารงไวดวยความเท่ียงตรง เปนกลาง และยุติธรรม 

ซ่ึงหากคนในสังคมปฏิบัติตน อดทนอดกลั้น ไมเห็นแกลาภสักการะ ท้ังหนาท่ีการงาน สินทรัพย 

แมกระท่ังผลประโยชนตาง ๆ ท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายกับคูกรณีหากบุคคลนั้นไมมีความผิด ดวย

ความไมถูก ดังนั้นผูนํา ผูมีอํานาจจักตองใชความอดทน อดกลั้น ไมใหมีอคติในการตัดสินท่ีจะเปนไป

ในทางท่ีผิดจนเสียหลักการท่ีมีกฎหมายกําหนดไว 

แมกระท่ังในสมัยของพอขุนรามคําแหงมหาราช ซ่ึงไดชื่อวา “พอปกครองลูก” ซ่ึงจะให

ความเปนธรรมกับราษฎรของพระองคเอง หากไมไดรับความเปนธรรมก็ใหทําการเคาะระฆัง พระองค

จะเปนผูตัดสินใหความเปนธรรมดวยฉบับกฎหมายเดียวกัน 

การปกครองภายในเมืองสุโขทัยนั้น พอขุนรามคําแหง เอาพระทัยใสดูแลราษฎรอยาง

ใกลชิดดังพอปกครองลูก ทําให บานเมืองมีแตความสงบสุข มีรับสั่งให “ชางฟนขะดารหิน” หรือสราง

พระแทนมนังคศิลาบาตรไวในดงตาล เพ่ือใชเปนธรรมาสน สําหรับพระเถระนั่งเทศนาสั่งสอน

ประชาชนทุกวันธรรมสวนะ และบางโอกาสทรงใชเปนท่ีประทับสําหรับปรึกษางานราชการบานเมือง  

ดังกลาวแลววา พอขุนรามคําแหงทรงปกครองบานเมืองแบบพอปกครองลูก ผูใดมีความ

เดือดเนื้อรอนใจก็เปดโอกาสใหเขาเฝาถวายฎีกาไดสะดวก เพียงลั่นกระดิ่งหนาประตูพระราชวัง 

พระองคก็จะออกมารับฟงคํารองทุกข และสอบสวนพิจารณาดวยความยุติธรรม ดังขอความในศิลา

จารึกวา 

“ในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไวหั้น ไพรฟาหนาปก กลาง 

บานกลางเมือง มีถอยมีความ เจ็บทองของใจ มันจักกลาวคําเถิงขุนบไรไป

ลั่นกระดิ่งอันทานแขวนไว พอขุนรามคําแหงเจาเมือง มีถอยมีความ เจ็บ

ทองของใจ มันจักกลาวเถิงขุนบไร ไปลั่นกระดิ่งอันทานแขวนไว พอขุน

รามคําแหงเจาเมืองไดยินเรียกเมือถาม สวนความแกมันดวยซ่ือ ไพรเมือง

สุโขทัยนี้จึ่งชม” 
 

                                                           

  ๑๓๒พระราชดํารัสในโอกาสท่ีประธานศาลฎีกานําผูพิพากษาเขาเฝาฯ ถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาท่ี

ครั้งแรก ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๓๙. 
 



๖๙ 

 

เม่ือพอขุนรามคําแหงไดยินเสียงกระดิ่งแลว พระองคก็จะเสด็จออกมาพบราษฎรท่ีมีเรื่อง

ฟองรองหรือมีความเจ็บทองของใจ (ปจจุบันใชวาเดือดเนื้อรอนใจ) และสอบสวนไตถามดวยความ

เท่ียงธรรม ทําใหชาวเมืองสุโขทัยพากันชื่นชม๑๓๓ 

ในยุคปจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลท่ี ๙ ถือไดวาทรงมีความเปนธรรม ผู

ไมมีอคติความลําเอียง พระองคทรงรักพสกนิกร และหวงใยราษฎร ในครั้งท่ีพระองคข้ึนครองราชย

พระองคทรงตรัสวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม...” 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตรัสวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม” พระองคไมทรง

ใชคําวา “ปกครอง” แตทรงใชคําวา “ครอง” แทน “ปกครอง” เปนเรื่องการใชอํานาจในการบริหาร

แผนดิน แตการใชคําวา “ครอง” เชน ครองสมณเพศ ครองชีวิตสมรส เปนการใหความเคารพ ดูแล

ดวยความเมตตา ซ่ึงการครองแผนดินของพระองค ทรงใสพระทัยในการดูแลพสกนิกรและทรงใช 

ธรรมาภิบาล โดยธรรมสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือ ทศพิธราชธรรม ไดแก ทาน คือ การ

ให ศีล คือ ความประพฤติ ท่ีดีงาม ท้ัง กาย วาจา และใจ บริจาค คือ การเสียสละความสุขสวนตน 

เพ่ือความสุขสวนรวม ความซ่ือตรง คือ การสุจริตตอหนาท่ีการงานของตน ตอมิตรสหาย ตอองคกร

หรือหลักการของตน ความออนโยน คือ การมีอัธยาศัยออนโยน ความเพียร คือ ความเพียร ความไม

โกรธ คือ การไมแสดงอาการโกรธ ความไมเบียดเบียน คือ การดําเนินชีวิตไปตามทางสายกลาง การ

ผลิต การบริโภคท่ีสมดุลไมเนนประโยชนสวนตนเปนหลัก ซ่ึงนําไปสูการแขงขันแยงชิงจนเปนการ

เบียดเบียนตนเองและผูอ่ืนและทําลายสิ่งแวดลอม ความอดทน คือ การรักษาปกติภาวะของตนไวให

ไดวา ไมวาจะถูกกระทบกระท่ังดวยสิ่งอันเปนท่ีพึงปรารถนาหรือไมพึงปรารถนาก็ตาม มีความม่ันคง

หนักแนนไมหวั่นไหว ความเท่ียงธรรม คือ ความหนักแนน ถือความถูกตอง เท่ียงธรรมเปนหลัก ซ่ึง

ทศพิธราชธรรมเปนศีลธรรมท่ีทรงยึดถือมาตลอด และไมใชเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เทานั้นท่ีทรงยึดปฏิบัติ แตทุกคนสามารถยึดถือไดดวยเชนกัน จะไดไมทะเลาะกันเชนทุกวันนี้ สวน 

“ประโยชนสุขแหงมหาชน” ทรงทําเพ่ือสวนรวม ถาทุกคนทําเพ่ือสวนรวมประเทศก็จะเจริญกาวหนา 

คนในสังคมก็จะไดรับประโยชนท่ัวกัน๑๓๔ 

    สมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชวโรกาส ใหผูพิพากษาประจําศาลยุติธรรม และ

คณะฯ เฝาฯ ทรงมีพระราชดํารัสแกผูพิพากษาประจําศาลยุติธรรม เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติตน 

ใจความวา 

                                                           
๑๓๓รงค ประพันธพงศ, ๗ ภูวนาถ ราชภักดิ์ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ

พระบูรพกษัตริยแหงสยาม, (สํานักพิมพ : สถาพรบุคส พ.ศ. ๒๕๕๙), หนา ๓๓-๓๔. 
๑๓๔นายสุ เมธ ตันติเวชกุล , หนังสือพิมพสยามรัฐออนไลน , ประจําวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙, 

(https://siamrath.co.th/n/4328), สืบคน ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
     

https://siamrath.co.th/n/4328


๗๐ 

 

“ปฏิบัติหรือถือปฏิบัติสืบตอกันมาวา ปฏิบัติหนาท่ีในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย

นั้น ความจริงความหมายก็คือ ปฏิบัติหนาท่ีในนามของสถาบันท้ัง ๓ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

และประชาชน ในพระปรมาภิไธยในนัยยะนี้หมายถึง สถาบันท่ีศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายของชาติ และ

ความสุข ความรมเย็น และม่ันคงของราชอาณาจักร ซ่ึงเปนบานของเราทุกคน อันนี้ความหมายท่ีจะ

ขอไขใหในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยก็คือ ในนามของประชาชนชาวไทย ในนามของสถาบัน

สูงสุดท้ังหลายชาติ และประชาชน คือ ใหความยุติธรรม ใหความถูกตอง โปรงใส และเปนท่ีพ่ึงของ

ประชาชนและสังคม กฎหมายไมวาประเทศไหนมีไวเพ่ือรักษาสิทธิ รักษาความปลอดภัย รักษาความ

สงบ กฎหมายนั้นก็ลึกซ้ึง ใชใหดีก็ดี แปลความใหดีก็ดี ใชไมดีหรือหาชองโหวในทางปฏิบัติ มันก็ไมดี 

พอเปนเรื่องละเอียดออน เปนท้ังศาสตร เปนท้ังศิลป เรื่องกระบวนการยุติธรรม แตถาหากตระหนัก

ถึงความถูกตอง หรือพูดงาย ๆ ความสุขของสวนรวม ความสงบสุข และความม่ันคงของประเทศชาติ 

ก็จะไปในทางท่ีถูก ก็จะอานกฎหมาย หรืออํานวยการยุติธรรมไดอยางไมผิด ผูพิพากษาก็เปนมนุษยก็

เปนคน มีอารมณ แตถาเผื่อทบทวนศีลธรรม หรือจรรยาบรรณของผูพิพากษาไว ก็จะไมออกนอก

กรอบท่ีผิด ทานท้ังหลายไดเรียนมา ไดศึกษามา และไดเรียนรูวาอะไรมันผิด อะไรมันถูก อะไรมันดี 

อะไรมันไมดี อะไรท่ีจะทําใหมันเดือดรอนตอชาติบานเมือง ก็คงจะรูแลวอะไรไปในทางท่ีถูกหรือไมถูก 

ก็ขอใหมีสติ มีปญญา มีทัศนคติท่ีถูกตอง และอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน ก็จะเปนสิริมงคลแก

ตนเอง”๑๓๕ 

จะเห็นไดวาพระราชาจะมีใจเปนกลาง เท่ียงธรรมตอราษฎร และพสกนิกรอยางเปนกลาง 

ดวยใจท่ีปราศจากอคติ ดํารงไวซ่ึงความยุติธรรมจากอดีตจนกระท่ังปจจุบัน ดังนั้นผูมีอํานาจตัดสิน

ความจะตองมีความเปนกลาง ไมเอนเอียงฝายใดฝายหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งการรักษากฎหมายไมให

ผิดไปจากหลักการท่ีตั้งไว เชน นักกฎหมาย ผูพิพากษา ท่ีตองใหความเปนธรรมตอผูรองเรียนดวย

หลักฐาน และเหตุผลตามความจริงท่ีปรากฏท่ีผานกระบวนการการตรวจสอบดวยความยุติธรรมอยาง

ถวนถ่ีแลวท่ีไมมีอคติ ๔  

๑.๑ นักกฎหมายเคารพกฎหมายดวยการปราศจากอคติ ๔ 

ในการวินิจฉัยปญหากฎหมายนั้น นักกฎหมายตองวินิจฉัยปญหาขอเท็จจริงใหเปนท่ียุติกอน

จึงจะนําขอเท็จจริงท่ีไดไปปรับเขากับขอกฎหมายเพ่ือการวินิจฉัยผลทางกฎหมาย นักกฎหมายบาง

ทานกลาววา การวินิจฉัยขอเท็จจริงนั้นยากยิ่งกวาการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายเสียอีก โดยเฉพาะใน

การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลท่ีไมคอยจะไดความจริงจากพยาน บางคดีโจทกก็เบิกความเท็จ 

                                                           
๑๓๕สมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จออก ณ พระท่ีน่ังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราช

วโรกาสให ชีพ จุลมนต ประธานศาลฎีกา นําผูพิพากษาประจําศาลยตุิธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม เฝาฯ ถวายสัตย

ปฏิญาณ  วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๒๗ น., มติชนออนไลน, 

https://prachatai.com/journal/2018/03/75685 สืบคน ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

https://prachatai.com/journal/2018/03/75685%20สืบค้น%20๕
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พยานโจทกก็เบิกความเท็จ จําเลยและพยานจําเลยก็เบิกความเท็จเหมือนกัน ศาลก็ตองตัดสินไปตาม

เรื่องท่ีเปนเท็จเหลานั้น มิฉะนั้นก็จะเปนการตัดสินคดีนอกสํานวน ศาลจึงตกเปน “ศาลาโกหก" ไป

ดัวย 

ในการสังเกตพฤติกรรม กริยา ทาทางของบุคคลเพ่ือหาขอสรุปและประเมินความนาเชื่อถือ

ของบุคคลและสิ่งท่ีเขาเหลานั้นกลาว  นักกฎหมายอาจมีอคติเกิดข้ึนไดหลายลักษณะ เชน อคติตอ

บุคคลบางกลุม (STEREOTYPING PREJUDICE) เปนตน การท่ีนักกฎหมายวินิจฉัยสิ่งใดดวยความมี

อคติก็เปรียบเสมือนการมองสิ่งตาง ๆ ผานแวนตาหลากสีตามแตอคติท่ีตนมี นักกฎหมายท่ีมีอคติจึงไม

อาจเห็นภาพท่ีแทจริงของสิ่งท่ีตนมองอยูนั้นไดเลย ยิ่งมนุษยเรามีธรรมชาติท่ีจะยึดถือความคิดของตน

เปนใหญอยูแลว จึงเปนธรรมดาท่ีเราเลือกท่ีจะรับฟงแตในสิ่งท่ีเราอยากไดยิน เลือกท่ีจะเห็นแตในสิ่ง

ท่ีเราอยากจะมอง และเชื่อแตสิ่งท่ีสอดคลองกับความคิดและความเชื่อของตนโดยขาดการไตรตรองให

รอบคอบเสียกอน ซ่ึงทําใหการวินิจฉัยเรื่องนั้น ๆ ผิดพลาด คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง๑๓๖ 

๑.๒ ผูพิพากษาเคารพกฎหมายท่ีปราศจากอคติ ๔ 

เดิมนั้นอํานาจในการตัดสินชําระความเปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในอันท่ีจะ

พระราชทานความเปนธรรมใหแกราษฎร แตเม่ือบานเมืองมีความเจริญข้ึนและพระราชกรณียกิจของ

พระมหากษัตริยมีมากข้ึน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชอํานาจนี้แกผูพิพากษา

และตุลาการ เพ่ือเปนการแบงเบาพระราชภาระ ซ่ึงผูพิพากษาและตุลาการของไทยก็ไดรับคําเตือนใจ

ในเรื่องใหละวางอคติมาตั้งแตครั้งโบราณ ตั้งแตใชกฎหมายตราสามดวงโดยเฉพาะในลักษณะอินท

ภาษ๑๓๗ ไดอธิบายไวโดยละเอียดวา ผูพิพากษาตุลาการพึงละเวนเสีย ซ่ึงอคติท้ัง ๔ ประการ อันไดแก 

ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ และโมหาคติ ซ่ึงเปนทุจริตธรรม มิใชหนทางของสัปปุรุษ . 

ผูพิพากษาตองไมมีฉันทาคติ คือ ไมเขาขางฝายโจทก หรือจําเลย ดวยความยินดีในอามิส

สินจางตาง ๆ และตองตั้งจิตใหเท่ียงตรง ไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่งดวย เหตุเพราะรัก หรือชอบ 

ผูพิพากษาตองไมมีโทสาคติ คือ อยาไดพิจารณาพิพากษาคดี ดวยความพยาบาทจองเวร 

โกรธแคน 

ผูพิพากษาตองไมมีภยาคติ คือ อยาไดพิพากษาคดีใหฝายโจทก หรือจําเลย ซ่ึงควรจะแพให

กลับเปนฝายชนะ ดวยความกลัวตอภยันตราย ซ่ึงอาจมาจากความเคียดแคนของฝายโจทก หรือ

จําเลยท่ีมีอํานาจ หรือยศถาบรรดาศักดิ์ 

                                                           

  ๑๓๖มารติน โรเจอร, คิดแบบบูรณาการ : เพ่ิมพลังกระบวนการคิดตามแบบวิถีของผูนําท่ีประสบ

ความสําเร็จ, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท, ๒๕๕๓), หนา ๔-๕. 

  ๑๓๗ราชบัณฑติยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : 

ราชบัณฑติยสถาน, ๒๕๕๐), หนา ๒๐๐-๒๐๔ 
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ผูพิพากษาตองไมมีโมหาคติ คือ อยาไดพิจารณาพิพากษาคดี ดวยความมีอวิชชา หรือความ

ไมรูแจง อันจะนํามาซ่ึงความมืดมาหลงใหล ไมรูจักบาปบุญคุณโทษ ไมรูจักผิดชอบชั่วดี และทําใหมิ

อาจพิจารณาพิพากษาคดีใหเห็นถองแทดวยปญญาวาฝายใดควรแพ ฝายใดควรชนะ.  

ท้ังยังกลาวย้ําในลักษณะตระลาการอีกวา: 

“โย ปุคฺคโล อันวาบุทคลผูใดผูเปนกระลาการ อติวตฺตติ ลวงเสีย ธมฺมํ ซ่ึงยุติธรรม ฉนฺทา โท

สา ภยา โมหา ดวยอะคติ ๔ ประการ คือรักแลโกรธแลกลัวแลหลงแลวพิจารณาความผิดจากพระ

ธรรมสารท แลลําเอียงเขาดวยฝาย โจทก/จําเลย อันวาเกียรติยศแลโภคศรีสวัสดิแหงกระลาการนั้นก็

จะถอยเสื่อมสูญไป ประดูจพระจันทรในวันกาลปกขจะถึง ซ่ึงเดือดรอนเปนอันมาก โย ปุคฺคโล อันวา

บุคคลผูใดผูเปนกระลาการ นาติวตฺตติ บมิไดลวงเสีย ธมฺมํ ซ่ึงยุติธรรมดัวยอคติ ๔ ประการดังกลาว

แลวแลประกอบดวยศีลสัจแลพิจารณาขอคดีแหงราษฎรท้ังปวงถูกตองตามพระธรรมสาตรกลาวไวนั้น 

อันวาเกียรติยศแลโภคศิริสวัสดีมงคลแหงกระลาการผูนั้นก็จะจําเริญข้ึนทุกวัน ดุจพระจันทรในวันศุข

ปก"๑๓๘ 

ปจจุบัน ในรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหผูพิพากษาและตุลาการตองถวายสัตยปฏิญาณตอ

พระมหากษัตริยกอนเขารับหนาท่ี โดยมีถอยคําในเรื่องของการละวางอคติปรากฏอยูดวย การถวาย

สัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยกอนเขารับหนาท่ีของผูพิพากษาและตุลาการนี้ เริ่มมีข้ึนในรัชสมัย

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๑๗ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน การท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติใหผูพิพากษาตองถวายสัตย

ปฏิญาณ ตอพระมหากษัตริยกอนเขารับหนาท่ีนั้น เนื่องมาจากผูพิพากษาและตุลาการปฏิบัติหนาท่ีใน

พระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย ผูพิพากษาและตุลาการจึงตองใหคําม่ันวาจะปฏิบัติหนาท่ีอันทรง

เกียรตินี้ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ปราศจากอคติ เพ่ือความยุติธรรมและประโยชนสุขของราษฎรใน

พระองค ซ่ึงในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะพระราชทานพระราชดํารัสแกผูพิพากษาและ

ตุลาการท้ังหลายใหไดคิดในเรื่องสําคัญตาง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมพรอมท้ังทรงปลุกจิตสํานึกใหมี

ความกลาท่ีจะปฏิบัติตามความถูกตอง เท่ียงตรง ตามกฎหมาย และศีลธรรมใหผูพิพากษาและตุลา

การปฏิบัติหนาท่ีโดยปราศจากอคติ ไมหวาดกลัวอิทธิพลตาง ๆ ท่ีพยายามจะเขามาครอบงํา และให

ปฏิบัติตามคําปฏิญาณ๑๓๙ อยางเครงครัดดวย เพราะหากผูพิพากษาเกิดอคติข้ึน คงจะอํานวยความ

เท่ียงธรรมใหแกผูรองทุกขไมได๑๔๐ 

                                                           

  ๑๓๘ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, อางแลว, หนา ๔๗๒. 

  ๑๓๙รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐๑"บัญญัติใหผูพิพากษาตองถวาย

สัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยกอนเขารับหนาท่ีดวยถอยทําดังตอไปน้ี  

  “ขาพระพุทธเจา(ช่ือผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวาขาพระพุทธเจาจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย

และจะปฏิบัติหนาท่ีในพระปรมาภิไธยดวยความซื่อสัตยสุจริตโดยปราศจากอคติ  เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมแก
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ดังนั้น อคติกับนักกฎหมายและผูพิพากษา คือผูพิจารณาคดีตาง ๆ ของปญหาดวยการ

ปราศจากอคติ ซ่ึงตองดํารงไวดวยความเปนธรรมโดยไมมีการเห็นแกฝายใด หรือลําเอียงดวยความไม

ชอบ หรือดวยความกลัววาจะมีปญหามากระทบกับตนหรือหนาท่ีการงาน ดังนั้น สมาชิกในสังคมตอง

อยูภายใตกฎหมายท่ีไดวางหลักการไวแลว ซ่ึงผูวินิจฉัยท่ีตองดํารงตําแหนงตองมีความยุติธรรมกับทุก

ฝาย ไมเอนเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่งเพราะเห็นแกคนของตน หรือดวยอคติ ๔ ฉะนั้น นักกฎหมาย 

ผูพิพากษา ถือวาเปนผูรูตองดํารงความเปนธรรมใหกับทุกฝายดวยใจท่ีปราศจากอคติ 

ความเปนธรรมจึงมีความสําคัญมาก หากมนุษยทุกคนไดรับความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 

ใชอํานาจบังคับขมขู ความขัดแยง การแบงพรรคพวก ก็จะไมเกิดข้ึน เพราะทุกคนไดรับความเปน

ธรรมท่ีเสมอภาคเทาเทียม เม่ือไดรับความเปนธรรม สังคมจะสงบสุขและมีความสามัคคีปรองดองมาก

ข้ึนตามลําดับ หากผูมีอํานาจดํารงไวดวยความเปนธรรมไมมีความเอนเอียงจนสูอคติ ๔ ดังนั้น ผูมี

อํานาจ หรือผูนํา ตองไมมีอคติ ๔ เชน ผูดํารงไวดวยความเปนธรรมในการตัดสินคดีความตาง ๆ 

ความยุติธรรมทางสังคม เปนผลสะทอนความไมเปนธรรมจากตัวบทกฎหมายการปกครอง 

สิทธิท่ีจะไดรับความเทาเทียมกัน สิทธิในการไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม เม่ือเกิดอคติข้ึนภายในจิต

แลว ทําใหตัวกฎหมายท่ีมีอยูไมสามารถรองรับได จึงทําใหเกิดสิ่งท่ีจะตองไปสูการเปลี่ยนแปลงในการ

ตัดสินความ เพราะหากผูนํา ผูมีอํานาจในการตัดสินตาง ๆ ตัดสินท่ีเอนเอียงไมอยูในภายใตกฎหมายท่ี

วางไว ความอยุติธรรมจะเกิดข้ึนกับผูท่ีถูกตัดสิน หรือผูท่ีเก่ียวของทําใหไมไดรับความเปนธรรม 

ดังนั้น กฎหมายเปนเครื่องมือในการดํารงความยุติธรรม ผูมีอํานาจในการตัดสินความตอง

ใหความยุติธรรม ไมเลือกปฏิบัติ หรือมีการคาดการณไวลวงหนากอนแลวในการตัดสินความ ซ่ึงความ

ยุติธรรม หรือเท่ียงธรรมจะเกิดข้ึนไดนั้น ข้ึนอยูกับผูมีอํานาจใชกฎหมายในการตัดสินในเรื่องนั้น ๆ 

ฉะนั้น อคติกับนักกฎหมายและผูพิพากษา คือผูพิจารณาคดีตาง ๆ ของปญหาดวยการปราศจากอคติ

ตองดํารงไวดวยความเท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ทุกคนท่ีถูกตัดสินอยูภายใตกรอบกฎหมายเดียวกัน 

 ๒.๖.๒ การขัดเกลาทางสังคม 

   การขัดเกลาทางสังคม แปลจากภาษาอังกฤษวา “Socialization” ซ่ึงการขัดเกลาสังคมได

นั้นตองอาศัยกฎระเบียบ และบรรทัดฐานของสังคมท่ีตนเองอยู เพ่ือปรับตัวในการอยูรวมกับบุคคลอ่ืน

ดวยการยอมรับความตาง ท้ังความเชื่อ วัฒนธรรมท่ีเปนสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน เพ่ือการดํารงชีวิตทาง

สังคมอยางมีระเบียบท่ีมีความตางกันแตสามารถอยูดวยกันไดอยางสันติสุข 

                                                                                                                                                                      

ประชาชน และความสงบสุขแหงราชอาณาจักร ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งการปกกรองระบอบประชาธิปไตย 

อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ” 
 

  ๑๔๐มารติน โรเจอร, คิดแบบบูรณาการ : เพ่ิมพลังกระบวนการคิดตามแบบวิถีของผูนําท่ีประสบ

ความสําเร็จ, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท, ๒๕๕๓), หนา ๒๒-๒๔. 
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   ความหมายของการขัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการปลูกฝงวัฒนธรรมใหบุคคลเปน

สมาชิกอยางสมบูรณของสังคม เปนวิธีการชวยใหมนุษยปรับตัวใหเขากับสังคม และดํารงชีวิตอยูใน

สังคมไดเหมือนกับบุคคลอ่ืน๑๔๑ อีกท้ังยังใหความหมายเปนกระบวนการจัดประสบการณทางสังคมแก

บุคคล โดยท่ีแตละบุคคลจะไดเรียนรูวิถีปฏิบัติ และจารีตประเพณีของสังคมซ่ึงจะมีผลตอการหลอ

หลอมความเชื่อ ทัศนคติและบุคลิกภาพโดยรวมของบุคคลนั้นใหสอดคลองกับลักษณะท่ีสังคม

ปรารถนาและเห็นวามีความเหมาะสม การขัดเกลาทางสังคมยังเปนกระบวนการทางจิตวิทยาและทาง

สังคมท่ีมีผลใหเกิดบุคลิกภาพตามแนวทางท่ีสังคมตองการ ดังนั้นการขัดเกลาทางสังคม จึงมีความ 

หมายอยู ๒ ประเภท คือ 

๑. การขัดเกลาทางสังคม ท่ีหมายถึง การถายทอดวัฒนธรรมท่ีทําใหมนุษยไดเรียนรูและ

สามารถปฏิบัติตัวใหเขากับสังคมไดถูกตอง เชน มารยาทในการรับประทานอาหาร หรือการไดรับการ

สั่งสอนเรื่องภาษาจนทําใหสามารถสื่อสารติดตอกันไดในสังคม เปนตน 

๒.การขัดเกลาทางสังคม หมายถึง การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือท่ีจะไดมีบุคลิกภาพเชนเดียว 

กันกับมนุษยคนอ่ืน ๆ ในสังคม๑๔๒  

   อธิบายกระบวนการขัดเกลาทางสังคมไวสองความหมาย ในมุมมองสังคม กระบวนการขัด

เกลาทางสังคมนี้เปนการถายทอดวัฒนธรรม และการทําใหบุคคลมีวิถีชีวิตท่ีเปนระเบียบ สวนใน

มุมมองของปจเจกบุคคลนั้น กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการท่ีทําใหคนเปลี่ยนจาก 

ชีวอินทรียมาเปนมนุษยท่ีควบคุมพฤติกรรมตนเองไดและปฏิบัติตามคานิยม อุดมคติ และระดับความ

ทะเยอทะยาน๑๔๓ ท่ีชวยใหบุคคลมีการเรียนรูและรับวัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณี บรรทัดฐานทาง 

สังคม อุปนิสัย และคุณคาของระบบสังคมท่ีตนอยูไวเปนของตน และยอมทําตามกฎเกณฑของสังคม 

ในชีวิตประจําวันจนกลายเปนนิสัย๑๔๔  

ดังนั้น การขัดเกลาทางสังคม หมายถึง  กระบวนการอบรมสั่งสอนใหเรียนรูระเบียบของ

สังคมเพ่ือใหเห็นคุณคาและนําเอากฎเกณฑ ระเบียบปฏิบัติเหลานั้นไปเปนแนวทางในการประพฤติ

                                                           
๑๔๑อุทัย หิรัญโต, สารานุกรมศัพทสังคมวิทยา–มานุษยวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 

๒๕๒๖), หนา ๒๔๓. 
๑๔๒จํานง อดิวัฒนสิทธ์ิ และคณะ, สังคมวิทยา, พิมพครั้งท่ี ๘, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๒๕๔๐), หนา ๔๓. 
๑๔๓Broom and Selznick , Sociology : A Text with Adapted Reading, (2 nd ed. New York : 

Harper and Row.1958), หนา 81. 
๑๔๔Mercer and Merton Mercer, Blaime E. and Merton, Robert K, The Study of Society. 

(New York : Harcourt, Brace and World, Inc. 1958), p.479. 
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ปฏิบัติ  การขัดเกลาสังคมเปนสิ่งท่ีมนุษยตองไดรับตลอดชีวิต  เพ่ือท่ีจะทําใหมนุษยสามารถปรับตัว

เขากับสังคมท่ีตนเปนสมาชิดอยูไดเปนอยางดีการขัดเกลาทางสังคมอาจจําแนกได  ๒ ประเภท 

๑.การขัดเกลาทางสังคมทางตรง เชน การอบรม สั่งสอนขัดเกลาท่ีพอแมใหกับลูก ไมวาจะ

เปนการสอนพูด  สอนมารยาท ซ่ึงเปนการชี้แนวทางปฏิบัติโดยตรงจากครอบครัว สถาบัน เปนตน  

๒.การขัดเกลาทางสังคมโดยออม เชน การเรียนรูดวยตนเองจากสังคม สภาพแวดลอมจาก

การประพฤติปฏิบัติของผูคนในสังคม โดยสิ่งท่ีเรียนรูจะคอย ๆ ซึมซับเขาไปจิตใตสํานึกวาสิ่งนั้นสิ่งนี้ท่ี

สังคมยอมรับ  และหากเปนสิ่งท่ีสังคมไมยอมรับกระทําในสิ่งท่ีแปลกแยกออกไป การขัดเกลาทาง

สังคมโดยทางออมจะครอบคลุมไปถึง การเขารวมกับกลุมเพ่ือนดวยและเพ่ือนรวมงาน  ซ่ึงจะชวยให

เกิดการปรับตัวและการพัฒนาบุคลิกการขัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการถายทอดวัฒนธรรม 

คานิยมสังคม  

๒.๖.๒.๑ ตัวแทนในการขัดเกลาทางสังคม 

ตัวแทนท่ีทําหนาท่ีในการขัดเกลาสังคม มีความสําคัญตอการแกไขปญหาอคติในสังคมไทยมี

ดังนี้ 

       ๑) ครอบครัว   

ครอบครัวเปนสถาบันพ้ืนฐานของสังคม และเปนตัวแทนสําคัญท่ีสุดในการทําหนาท่ีขัดเกลา 

ถายทอดใหการเรียนรู วัฒนธรรม คานิยมแกสมาชิกในครอบครัว อีกท้ังยังเปนสถาบันแรกท่ีเด็กจะ

ไดรับการการอบรมสั่งสอน และจะมีความผูกพันทางสายโลหิตอยางลึกซ้ึง ซ่ึงจะมีผลทางอารมณ 

ความประพฤต ิเจตคติ ตลอดจนบุคลิกภาพองบุคคลมากท่ีสุด เชน พอ แม อบรมสั่งสอนใหบุตร หรือ

ผูถูกปกครองเปนเด็กท่ีเชื่อฟงผูใหญ หรือในกรณีบุคคลท่ีอยูในครอบครัวเดียวกันสามารถแนะนําเลา

ประสบการณท่ีผานมา หรือเหตุการณตาง ๆ ในลักษณะถายทอดขอดี ขอเสียในเรื่องนั้น ๆ ดวยการ

ใหสติคิดพิจารณาเรื่องทุกเรื่องอยางผูรูจริงในหลักฐานและเหตุผลเสมอ เปนตน 

การอบรมของครอบครัวทําไดท้ังทางตรง และทางออม เพ่ือท่ีจะไดวางตัวใหเหมาะสมอยาง

รูกาลเทศะ เชน สอนใหมีวินัย มีสัมมาคารวะ ออนนอมตอผูใหญ รูจุกใหอภัยในกันและกัน อดทนรูจัก

การรอคอยตอโอกาสในเรื่องดี ๆ ไมทอแทตอความพยายาม เปนตน ฉะนั้น ครอบครัวหรือท่ีเรียกวา

บานคือสถานท่ีขัดเกลาบุคคลของตนในการรับรู การยอมรับตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดดวยความอดทนหนักแนน 

๒) กลุมเพ่ือน 

กลุมเพ่ือนประกอบดวยบุคคลท่ีมีอายุ และฐานะทางสังคมทัดเทียมกัน ดวยเหตุนี้กลุมเพ่ือน

จึงมีอิทธิพลตอทัศนคติของกันและกัน เปนตัวแทนท่ีทําหนา ท่ี ขัดเกลาทางสังคมอีกหนวย

หนึ่ง  เนื่องจากกลุมแตละกลุมยอมมีระเบียบ ความเชื่อและคานิยมเฉพาะกลุมตนเอง  ซ่ึงอาจ

แตกตางกันออกไป  ตามลักษณะกลุมตามรสนิยมท่ีใกลเคียงกัน  เชน  การแตงกาย, ความชื่นชอบ

ทางดนตรี, อาหาร,สถานท่ีทองเท่ียว เปนตน 
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๓) โรงเรียน 

โรงเรียนจะเปรียบเสมือนบานหลังท่ีสองของวัยเด็กได เพราะเด็กสวนใหญใชชีวิตอยูใน

โรงเรียน, มหาวิทยาลัยมากกวาการอยูกับบาน โรงเรียนจัดไดวาเปนแหลงการเรียนรูและรับรูท่ีจะ

ไดรับความรูทางวิชาการตาง ๆ อยางเปนทางการ สังคมไทยปจจุบันโรงเรียนเปนแหลงขัดเกลาแกเด็ก 

และเปนตัวแทนสังคมท่ีทําหนาท่ีโดยตรงในการขัดเกลาสมาชิกตั้งแตในวัยเด็กจนถึงผูใหญ  โดยอบรม

ดานคุณธรรม  จริยธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีตาง ๆ ของสังคม  ตลอดจนคานิยมและทักษะ

อันจําเปนใหแกสมาชิกในสังคม ทําใหเด็กไดรับคุณคาและความรูบางอยางท้ังแบบรูตัวและไมรูตัวท่ี

เกิดข้ึนในลักษณะซึมซับ 

๔) ศาสนา 

เปนตัวแทนในการขัดเกลาจิตใจของคนในสังคมยึดม่ันในสิ่งท่ีดีงาม โดยเฉพาะศาสนาพุทธ

สอนใหเราไมมีอคติตอกันเพ่ืออยูรวมกันอยางสันติสุข เพราะศาสนามีสวนสรางสัมพันธภาพ มิตรภาพ

ท่ีดีตอกันดวยการมีศีลธรรม  จริยธรรม  และความประพฤติในทางท่ีถูกท่ีควรโดยศาสนาจะมีอิทธิพล

ทางจิตวิทยาตอบุคคล  ในการสรางบุคลิกภาพเปนอยางมาก เชน การท่ีบุคคลหนึ่งคิดวาสิ่งท่ีตนทําถูก 

จนไมยอมรับความคิดผูอ่ืน หรือใคร ๆ พูด สอนก็ไมฟง หากบุคคลนั้นเปนผูมีความเชื่อม่ันในศาสนาท่ี

ตนยึดถือ และสิ่งนี้เองจะเปนอิทธิพลในการคอย ๆ ขัดเกลาจิตใจใหบุคคลนั้นเปนคนท่ีรูจักเปดใจรับ

ฟงผูอ่ืนมากข้ึน โดยไมยึดตัวตนหรือสิ่งท่ีรูมาวาคือสิ่งท่ีถูกตองโดยขาดการพิจารณา ฉะนั้น ศาสนา

สามารถขัดเกลาจิตใจ และสามารถทําใหรูสึกไดเห็นวัฒนธรรม และประเพณีตาง ๆ ของศาสนาท่ีตน

นับถือในการมีสวนรวมมือรวมใจในกันทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยความรูสึกอยากกระทํา และปฏิบัติดวย

ความเต็มใจ 

 

 

๕) กลุมอาชีพ  

อาชีพแตละประเภทจะมีการจัดระเบียบปฏิบัติเฉพาะกลุม และมีคุณคาตามกฎเกณฑในแต

ละสายอาชีพท่ีประกอบกัน  เชน กลุมท่ีมีอาชีพคาขายจะตองมีความซ่ือสัตยไมเอาเปรียบลูกคา  ผูท่ี

เปนสมาชิกใหมของกลุมตาง ๆ ก็ตองเรียนรูประเพณีของกลุมอาชีพท่ีตนเปนสมาชิกอยู, กลุมอาชีพ

ทนายความ ตํารวจ ก็จะตองมีความยุติธรรมไมเอนเอียงในการตัดสินตองปราศอคติ ๔, กลุมนักเรียน

จะตองมีการปฏิบัติตนใหอยูในกฎระเบียบขอบังคับของโรงเรียนท่ีตนเรียนดวยการรูรักสามัคคีไมทํา

ราย หรือกลั่นแกลงเพ่ือน ๆ ท้ังในและตางสถาบัน เปนตน 

๖) ส่ือมวลชน 

มีอิทธิพลตอการเรียนรูขอมูลขาวสารของสมาชิกในสังคม  มีสวนในการขัดเกลาทางสังคม

แกมนุษยในดานตาง ๆ ท้ังดานความคิด  ความเชื่อ  แบบแผนการประพฤติปฎิบัติ อิทธิพลของ
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สื่อมวลชนมีอิทธิพลมากสําหรับปจจุบัน เพราะการรับรูขาวสารท่ีรวดเร็ว ทําใหการเขาถึงการรับรู

เปนไปไดรวดเร็วท้ังจริงบาง เท็จบางทําใหผูรับขาวสารขาดการพิจารณา  

หนาท่ีของสื่อมวลชนมีดังนี้ 

    ๑) ใหแหลงขาวสารเก่ียวกับการเคลื่อนไหวของเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

    ๒) เปนเวทีแสดงความคิดเห็นของประชาชนตอประเด็นปญหาขอขัดแยงตาง ๆ ท่ีมี

ผลกระทบกระเทือนตอประชาชนท่ีมีอยูในสังคม 

    ๓) ใหความรูแกประชาชน เทากับการเปนแหลงเพ่ิมพูนปญญาเพ่ือความกาวหนา 

    ๔) ใหความบันเทิง เพ่ือการพักผอนทางดานจิตใจ และความสนุกสนาน 

    ๕) ใหประโยชนดานการคาขาย และเศรษฐกิจสังคม๑๔๕   

   สรุป การขัดเกลาบุคคลในสังคมไดดีนั้นตองเริ่มจากครอบครัว เพราะครอบครัวมีความสัม 

พันธตอกันตั้งแตเริ่มเกิด และถึงสูสังคมโรงเรียนท่ีจะเปรียบเหมือนบานหลังท่ีสอง ท่ีใหความรู ชวยขัด

เกลาจิตใจในวัยนี้ดวยพฤติกรรม ความมีระเบียบวินัย และเปนสังคมในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเพ่ือเกิด

การเรียนรูและเขากลุมท่ีตนเองสนใจ สวนกลุมอาชีพก็มีความสําคัญท่ีทุกคนตองมีระเบียบตาม

ขอบังคับของการทํางาน และศาสนาท่ีตนนับถือเปนสิ่งหลอหลอมจิตใจมนุษยใหเกิดคามเชื่อและ

ศรัทธาในกลุมนั้น ๆ ท้ังนี้สื่อมวลชนตองมีจรรยาบรรณในการเสนอขาวสารท่ีเปนจริง ไมบิดเบือน 

หรือสรางวาทกรรมความเกลียดชังใหเกิดข้ึนกับอีกฝายท่ีไมพึงพอใจ ดังนั้นสื่อมวลชนตองปฏิบัติหนาท่ี

ในการสื่อสารดวยความจริงท่ีปราศจากอคติ ๔ 

 

๒.๖.๒.๒ ความมุงหมายของการขัดเกลาทางสังคม 

การขัดเกลาตองมีกระบวนการขัดเกลาทางสังคม เพ่ือประโยชนในการอยูรวมกันดวยความ

เขาใจกัน จุดมุงหมายหลักของการขัดเกลาทางสังคมมีอยู ๔ ประเภท ไดแก๑๔๖ 

๑) การปลูกฝงระเบียบวินัยข้ันพ้ืนฐาน (To Inculcate Basic Disciplines) 

             การมีระเบียบวินัยถือเปนพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตและกิจกรรมทางสังคมของการอยู

รวมกันของกลุม จุดมุงหมายขอนี้ทําใหบุคคลยอมรับระเบียบกฎเกณฑท่ีสังคมกําหนด แมวาอาจฝนใจ 

หรือไมเต็มใจทํา ระเบียบวินัยจึงเปนพ้ืนฐานท่ีบุคคลถูกขัดเกลาใหประพฤติปฏิบัติตั้งแตวัยตนของชีวิต

                                                           
๑๔๕พระมหาสนอง ปจโจปการี, มนุษยกับสังคม, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา 

๙๙-๑๐๓.  
๑๔๖Broom and Selznick , Sociology : A Text with Adapted Reading, (2 nd ed. New York : 

Harper and Row.1958), หนา 81. 
๑๔๖Mercer and Merton Mercer, Blaime E. and Merton, Robert K, The Study of Society. 

(New York : Harcourt, Brace and World, Inc. 1958), p.479. 



๗๘ 

 

ในกิจกรรมชีวิตประจําวัน ตัวอยางเชน การสอนใหรูจักระเบียบในการขับถายแลว การขัดเกลาทาง

สังคมยังสั่งสอนใหรูจักมารยาททางสังคม เชน การกราบไหว การทักทาย การรูจักความสะอาด ดังนั้น

จุดมุงหมายเก่ียวกับปลูกฝงระเบียบวินัยพ้ืนฐาน ผูใหญจึงควรทําเปนแบบอยาง มีความสมํ่าเสมอ และ

มีความยืดหยุน อยางมีเหตุผล เพราะพ้ืนฐานเหลานี้จะมีผลตอบุคลิกภาพของบุคคลอยางมาก จาก

ผลการวิจัยสวนใหญจึงพบเหมือนกันวา บิดามารดาท่ีเลี้ยงลูกมาอยางมีระเบียบวินัยกับลูกของตนมาก

เกินไป และลงโทษดวยการเฆ่ียนตีอยางรุนแรง เด็กจะมีบุคลิกภาพท่ีกาวราว ปรับตัวกับสิ่งแวดลอม

ใหมไดยากและมีผลตอการลดความคิดสรางสรรคของเด็กดวย 

๒) การปลูกฝงความใฝฝน และคานิยมในชีวิตท่ีกลุมยอมรับ  (ToInstill  Aspiration)  

โดยปกติระเบียบวินัยเปนสิ่งท่ีบุคคลไมคอยอยากปฏิบัติ แตความมุงหวังจะชวยใหบุคคลมี

ความมุงม่ัน และยอมรับระเบียบวินัยท่ีจะตองประพฤติปฏิบัติเพ่ือลุลวงสูความตองการในอนาคต 

ความลุลวงท่ีตองการนั้น คือ ความมุงหวังท่ีบุคคลไดรับจากสังคมหรือกลุมท่ีตนเปนสมาชิกอยูได

ถายทอดคุณคาทางสังคมนั้นมาถึงตัวบุคคล เชน คุณคาทางสังคมของคนไทยยกยองใหเกียรติคนท่ีมี

การศึกษาสูง ยกยองอาชีพบางอยาง เชน เปนวิศวกร นายแพทย นายทหาร คุณคาทางสังคมเหลานี้

บุคคลจะไดรับการปลูกฝงท้ังทางตรงและทางออม ทําใหเขาเกิดความมุงหวังในคุณคาเหลานี้ และยอม

ลําบากทําตามบรรทัดฐานท่ีกลุมวางไวเพ่ือเปาหมายของตน 

๓) การกําหนดบทบาททางสังคม (To Teach Social Roles and Supporting 

Attitudes) การกําหนดบทบาทในสังคม รวมท้ังทัศนคติตาง ๆ ท่ีเขากับบทบาทนั้น ๆ บุคคลจะไดรับ

การอบรมใหรูระเบียบสังคมตั้งแตวัยตนของชีวิตในลักษณะคอยเปนคอยไป เชน ลักษณะการวางตัว

ใหมีพฤติกรรมอยางไรตอบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเขามีความสัมพันธดวย และถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะดวย 

เปนตนวา คนไทยสวนใหญจะเริ่มสอนบุตรหลานของตนเม่ือเริ่มรูความ ใหรูจัก “สวัสดี” หรือ “สาธุ” 

กับผูใหญ ขณะเดียวกันก็จะบอกเลาถึงสถานภาพของผูใหญเหลานั้นดวยวาทานคือใคร ตองวางตัว

อยางไร ดวยการอบรมในลักษณะท่ีสอนใหเด็กสะสมความรูเก่ียวกับบทบาทของตัวเขาและคนอ่ืนทีละ

เล็กทีละนอยนี้เอง ผูเรียนก็จะรับสิ่งตาง ๆ เขาไวและประพฤติปฏิบัติไดอยางไมขัดเขิน ถูกตองตาม

กาลเทศะ 

๔) ทําใหเกิดความชํานาญ-ทักษะ (To Teach Skills) 

             การใหเกิดความชํานาญหรือทักษะท่ีจะมีสวนรวมกิจกรรมในสังคมกับคนอ่ืน ๆ จุดมุงหมาย

ขอนี้เปนผลสุดทายท่ีตอทายท่ีตอเนื่องมาจากจุดมุงหมายแตละขอตามลําดับในสังคมท่ีมีความเปนอยู

อยางงายๆ วิธีการเรียนรูของบุคคลมักเกิดจากการเลียนแบบถายทอดกันลงมานับชั่วอายุคน โดยยึด

หลักขนบธรรมเนียมประเพณีสืบตอกันมา แตในสังคมท่ีสลับซับซอน ความรูทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเขามามีบทบาทในชีวิตของบุคคลอยางมาก วิธีการเรียนรูของสังคมประเภทหลังนี้จึงเปน

การเรียนรูอยางเปนทางการซ่ึงใชไดผลมาก เชน สังคมไทยในอดีต ผูชายจะไดรับหารถายทอดในดาน



๗๙ 

 

วิชาความรูศิลปะการปองกันตัว ฯลฯ จากวัด ซ่ึงเปนแหลงท่ีใหการขัดเกลาทางสังคมไดอยางดีสํารับ

เด็กผูชาย ในขณะท่ีเด็กผูหญิงจะไดรับการถายทอดทางดานการบาน การเรือน มารยาททางสังคม

ตางๆ ท่ีกุลสตรีพึงมีจากภายในวัง แตปจจุบันนี้การศึกษาเปนทางการ คือ โรงเรียนไดเขามามีสวน

เสริมสรางทักษะดานนี้อยูอยางมากมายโดยเฉพาะความรูในดานมนุษยสัมพันธตางๆท่ีชวยใหการ

ปฏิบัติตอผูอ่ืนเปนไปอยางราบรื่น 

    สรุป จุดมุงหมายของการขัดเกลาทางสังคมโดยผานกระบวนการอบรมสั่งสอนท่ีตองมีการ

ถายทอดอบรมท้ังพฤติกรรม และมรรยาทเปนการปลูกฝงความมีระเบียบวินัยในการท่ีจะอยูรวมกัน 

รูจักปรับพฤติกรรมตาง ๆ เพ่ือใหเขากับฝายตรงขามหรือกลุมสายงาน อาชีพ กลุมเพ่ือนการปรับตัว

ดวยการประพฤติตนใหมีระเบียบวินัยท่ีเกิดในตนเอง และการสรางกฎระเบียบใหผูอ่ืนดวยกฎระเบียบ

ขอบังคับท่ีมีการปฏิบัติดวยความถูกตอง และเปนท่ียอมรับจากสังคมท่ีแตละบุคคลอาศัยอยู รูจัก

แบงปนใหความชวยเหลือใหความรวมมือกับผูอ่ืน ,การขัดเกลาท่ีจะทําใหบุคคลมีความชํานาญและ

เกิดทักษะในดานตาง ๆ จะกอใหเกิดประโยชนรวมกันในการทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะสามารถถายทอด

สิ่งตาง ๆ ในดานท่ีดีสูผูอ่ืนไมวาจะเปนอาชีพ หรืออ่ืน ๆ เปนตน 

๒.๖.๒.๓ แนวทางการขัดเกลาทางสังคม  

สังคมเปนกระบวนการในการถายทอด และการเรียนรู ท้ังดานพฤติกรรม จิตใจ และ

สติปญญา ไดแบงองคประกอบดังนี้ 

๑) การขัดเกลาทางดานจิตใจ 

เปนการถายทอดเรื่องเก่ียวกับคุณคาทางสังคม (Social Value) หมายถึง การขัดเกลาใน

เรื่องคานิยม ความคิด หรือความเชื่อท่ีสังคมเห็นวามีคุณคาในตัวเอง และมีการบํารุงรักษาเพ่ือ

ถายทอดใหแกคนรุนหลังในสังคมเพ่ือใหคงอยูตอไป โดยสวนมากจะเปนเรื่องท่ีเปนนามธรรม มีคุณคา

ตอมนุษยในดานจิตใจสูงและประเมินคาไมได มีเมตตาตอคนในสังคมเพ่ือนรอบขางดวยการไมถือสา

อะไร ยอมรับบุคคลอ่ืน เปดรับฟงดวยใจท่ีไมมีอคติตอกัน ดังนั้นการขัดเกลาดานจิตใจตองเริ่มตั้งแต

ครอบครัว จนกระท่ังเขาทางพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ จะเปนการงายเพราะความเชื่อถือ

และศรัทธาจะทําใหมนุษยมีจิตใจท่ีเย็นลงไดบาง เพราะการเขาศาสนาทําใหไดเรียนรูวัฒนธรรม 

ประเพณีตาง ๆ ของแตละสังคมมีสวนรวม จากท่ีเคยไมชอบหนาก็จะมีการเปดใจรับฟง มีสวนรวมใน

การทํากิจกรรมตาง ๆ เปนตน  

๒) การขัดเกลาทางดานสติปญญา 

การขัดเกลาดานนี้จะเปนการถายทอดเพ่ือขัดเกลาเรื่องท่ีเก่ียวกับความรูตางๆ 

(Social Knowledge) ท้ังแบบท่ีเปนทางการ และความรูในสิ่งรอบตัวโดยท่ัวไป และการมีภาษาซ่ึง

เปนสัญลักษณท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการติดตอสื่อสารสัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆเพ่ือการแลกเปลี่ยนและ

ถายทอดสิ่งตางๆใหแกกัน นอกจากนี้ยังมีการถายทอดในเรื่องทักษะวิชาชีพและความชํานาญตางๆ 
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(Social Skill) เพ่ือความอยูรอดของมนุษยและการสรางสรรคสังคมท่ีตนอยูใหมีความเจริญกาวหนามี

สวนรวมกันพัฒนาศักยภาพในการถายวิชาการตาง ๆ เพ่ือเปนประโยชนตอการเรียนรู และสามารถ

สงเสริมเพ่ือนรวมงานท่ีอยูสายอาชีพเดียวกัน และผูท่ีไมเคยรูมากอนใหมีปญญาในการเรียนรูตาง ๆ 

ในการถายทอดไดอยางมีคุณคา 

๓) การขัดเกลาทางดานพฤติกรรม 

เปนการถายทอดในเรื่องเก่ียวกับบรรทัดฐานทางสังคม (Social Norm) กฎเกณฑระเบียบ

แบบแผน หรือคตินิยมท่ีสังคมสรางข้ึน เพ่ือกําหนดแนวทางใหบุคคลยึดถือในสถานการณตางๆ 

เนื่องจากบรรทัดฐานทางสังคมจะกําหนดแนวทางความประพฤติของบุคคลเม่ือมีการกระทําระหวาง

กันทางสังคม นอกจากนี้ยังจะถายทอดเรื่องของบทบาททางสังคม (Social Role) ท่ีเปนเครื่องบงบอก

ถึงสถานภาพและความเปนตัวตนของมนุษยและจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย 

ทําใหทราบถึงการวางตัวและการทําหนาท่ีในสังคมของบุคคล และในสังคมหนึ่งๆบุคคลสามารถมี

บทบาทท่ีหลากหลายในคนเพียงคนเดียว เชน บทบาทของการเปนมารดาและการเปนครู ซ่ึง

พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาเวลาท่ีอยูบานกับท่ีโรงเรียนจึงแตกตางกัน นอกจากนี้การขัดเกลาทางสังคม

ดานพฤติกรรมนี้ยังเก่ียวเนื่องกับพฤติกรรมทางดานสังคม (Social Behavior) ดวยเพราะเหตุวา

บทบาททางสังคมท่ีไดรับจะสอดคลองกับการกระทําตางๆในแตละสถานการณ เราจําเปนตองขัดเกลา

พฤติกรรมทางสังคมเพ่ือใหเกิดพฤติกรรมการแสดงออกท่ีสังคมเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง หรือเปน 

 

 

พฤติกรรมท่ีสังคมมุงหวังใหเกิดการแสดงออก๑๔๗ 

 สรุป แนวทางการขัดเกลาในสังคม คือ การปลูกฝงใหสมาชิกในสังคมมีระเบียบวินัย เคารพ

กฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ ในฐานะเปนคนของสังคม  มีการยอมรับซ่ึงกันและกัน มีการเปด

ใจใหการยอมรับฝายตรงขามท่ีปราศอคติ อีกท้ังสมาชิกในสังคมตองรูจักบทบาทของตนเองคือหนาท่ีท่ี

ควรกระทําดวยกาลเทศะท่ีมีความเหมาะสม มีการใหโอกาสผูอ่ืนดวยการเผยแผความรูท่ีตนมีไปยังผู

ไมรู รวมกันทํากิจกรรมรวมกันเพ่ือสานความสามัคคี สืบสานประเพณี คานิยม ความเชื่อท่ีมีตอกันใน

ความรวมมือทํากิจกรรมตาง ๆ เชน ประเพณี วัฒนธรรมทางศาสนา ทางการศึกษา ทางการทํางาน 

เปนตน 

                                                           
๑๔๗นนทวรรณ รัตติวัธน, การขัดเกลาทางสังคมของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห กรณีศึกษาสถานสง 

เคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี, มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๔,  

หนา ๒๒. 
 



๘๑ 

 

การแกปญหาอคติในสังคมไทยปจจุบัน รัฐบาลไดมีสวนรวมในการแกปญหาท่ีเปนวาระ

แหงชาติ เชน การสรางความปรองดองสมานฉันท การกาวขามความขัดแยง ท่ีใหทุกภาคสวนมีสวน

รวมจัดเวทีปราศรัย เสวนา เพ่ือใหทางออกกับปญหาสถานการณขัดแยงในประเทศไทย เชน 

สถานการณทางการเมืองถือเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาประเทศ เม่ือการเมืองมีปญหาท่ีไมสามารถ

หาขอยุติได จึงเกิดความขัดแยงตามแนวทฤษฎีขัดแยงของคริสโตเฟอร มัวร ในเรื่องผลประโยชนซ่ึงมี

สวนกับเรื่องนี้อยางมาก แมกระท่ังโครงการทางพระพุทธศาสนาท่ีไดจัดทําโครงการหมูบานรักษาศีล 

๕ ชาวประชาเปนสุข ในดําริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย มีดําริถึงการเสริมสรางความ

ปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ ใหเกิดความสงบสุข สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน 

โดยใหพุทธศาสนิกชนไดนอมนําหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน กอรปกับ

คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดใหแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว ดวยการใหทุกภาค

สวนในประเทศรวมมือกันดําเนินการสรางความปรองดองสมานฉันท และทําใหประชาชนมีความรัก

ความสามัคคีกันโดยเริ่มจากครอบครัว หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ซ่ึงจะนําพาประเทศกาวไป

ขางหนาอยางปลอดภัย ยั่งยืน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในฐานะหนวยงานราชการท่ีมี

ภารกิจในการสงเสริมใหสังคมไทยมีศีลธรรม และคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของพระพุทธ 

ศาสนาจึงไดกําหนดกิจกรรมในการสนับสนุนสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัยไดนํา

หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาชีวิตครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยเนนการรณรงค

สงเสริม และสนับสนุนใหมี “หมูบานรักษาศีล ๕” ซ่ึงโครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีจะสามารถ

ละลายพฤติกรรมไดไมมากก็นอย สวนใหญผูรวมโครงการสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ได ซ่ึงถือไดวา

สามารถสลายอคติ ๔ คือการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนไดมากข้ึน การเปดใจรับฟง และสามารถไม

เกิดอคติ หรือทัศนคติทางลบกับผูท่ีไมไดคิดเหมือนตน แตหากเขาใจและอยูรวมกันดวยความท่ีตางกัน

อยางเปนสุข ท้ังนี้ในรัฐบาลยังทําแผนการวาระสรางความสามัคคีอยางตอเนื่องกับการคิดทําโครงการ

ตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการอยูรวมกันบนความแตกตางได แมจะรัฐบาลท่ีผานมาจะทํา

การสลายความขัดแยงหาวิธีการใด ๆ ก็ไดเพียงระยะสั้น ไมสามารถทําใหยั่งยืนได 
 

๒.๗ สรุปอคติและการแกไขปญหาอคติในสังคมไทย 
 

สังคมไทยเปนสังคมท่ีอยูรวมกันเปนหมูคณะ ยอมจะมีความความรูสึกพอใจ ไมพอใจเกิดข้ึน

ในจิตใจของมนุษยท่ียังมีจิตอคติ หรือความโนมเอียง อคติและความลําเอียงถือเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนได

บอยครั้ง สามารถพบไดทุกท่ี ทุกชนชั้น ทุกสังคมเริ่มจากครอบครัว เชน พอแมรักลูกไมเทากัน หรือ

การเขาขางพรรคพวกญาติพ่ีนองตนเองเม่ือกระทําผิด ก็จะพยายามใหถูกเม่ือตองถูกตัดสินความ คน

ในครอบครัวจะชวยกันอยางเต็มท่ี บางครั้งจากผิดเปนถูกก็มี จึงทําใหเกิดผลกระทบตอผูท่ีเก่ียวของ 

อคติบางครั้งก็สัมพันธท้ัง ๔ ขอ เชน ตัวอยางท่ีผูมีอํานาจจะตองตัดสินความ เม่ือผูกระทําผิดเปนผูท่ีมี



๘๒ 

 

บุญคุณ หรือเปนพรรคพวกตน หรือญาติพ่ีนอง ผูมีอํานาจก็ตองทําการตัดสินดวยฉันทาคติ เม่ือ

ฉันทาคติทํางาน ตัวโมหาคติ และภยาคติ ก็จะทํางานรวมกัน คือดวยความไมรูจึงไดตัดสินเพราะกลัว

คนของตนไดรับความเดือดรอน จากการกระทําการตัดสินของตน และผูมีอํานาจตัดสินก็กลัววาจะ

กระทบตอหนาท่ีการงานของตน จึงตัดสินใหอีกฝายผิด การกระทําเชนนี้เรียกวา การเกิดอคติในจิตใจ

แลวทําใหผูเก่ียวของไดรับผลกระทบ บางครั้งผูท่ีไมไดรับความไมเปนธรรมไมมีสิทธิ์เรียกรอง เพราะ

ดวยฐานะท่ีไมดีเหมือนฝายตรงขาม การกระทําเชนนี้ทําใหเสียหลักการความเปนธรรมท่ีพึงมีผิดไป 

ดังนั้น “อคติ และการแกไขปญหาอคติในสังคมไทย” ท่ีประกอบดวย  

๑.อคติเชิงพุทธ คือ ความลําเอียง ความไมยุติธรรม ความไมเปนกลาง การแบงพรรคแบง

พวกเขากับฝายหนึ่งฝายใดดวยความไมเปนธรรมท่ีประกอบไปดวย ฉันทาคติ (ความลําเอียงเพราะ

รัก), โทสาคติ (ความลําเอียงเพราะชัง), โมหาคติ (ความลําเอียงเพราะไมรู), (ภยาคติ)ความลําเอียง

เพราะกลัว 

๒.อคติเชิงจิตวิทยาอคติ ความเห็นสวนใหญใหความหมายของอคติ คือ ทัศนคติ ความเชื่อ 

ชาติพันธุ ชนกลุมนอย การแบงพรรคแบงพวก การคาดการณไวลวงหนาท่ีมีตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ี

เปนไปในดานบวก และดานลบ ท่ีข้ึนอยูกับความคิด การรับรู จนเกิดความรูสึกถึงอารมณสงผลไปสู

การกระทําท่ีจะแสดงออกมาแบบลักษณะกลุมพอใจ และกลุมไมพอใจ ซ่ึงอยูในระดับเดียวกันคือ 

ความพยายามตัดสินผูอ่ืนลวงหนาดวยความคิด ความรูสึกของตนเองซ่ึงมีท้ังดานบวก และดานลบ ท่ี

เปนอารมณในการแสดงออก หรือการกระทําท่ีเปนตัวผลักดันออกมาชัดเจน  

แนวคิดทฤษฎีทัศนคต ิประกอบไปดวย ๓ ดาน คือ ๑. ดานความรู คือ ความเชื่อของบุคคล

ท่ีมีตอสิ่งหนึ่ง สิ่งใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดในสถานการณนั้น ๆ ดวยทัศนคติดานบวกก็จะสงผลดี 

แตตรงกันขามหากมีทัศนคติดานลบก็จะสงผลท่ีไมดีเชนกัน , ๒) ความรูสึก คือปฏิกิริยาท่ีตอบสนอง

ดานความรูสึกหรืออารมณวาเห็นดวยหรือไม ชอบหรือไม เปนตน และ ๓) การปฏิบัติดานความพรอม

ท่ีจะกระทําสงผลท่ีเชื่อมโยงจากความเชื่อ ความรูสึกท่ีมีอิทธิพลตอการกระทําใหมีความโนมเอียงไป

ในทางท่ีชอบ พอใจไมพอใจ เห็นดวย หรือไมเห็นดวยตอสิ่งนั้น ๆ  และพรอมท่ีแสดงพฤติกรรมท่ี

สอดคลองกับความรูสึกของตนออกมาในลักษณะสนับสนุนหรือปฏิเสธ ดังนั้น ทัศนคติเปนสิ่งท่ีเกิด

จากการเรียนรู ไมใชสิ่งท่ีติดตัวมาแตกําเนิด ซ่ึงการแสดงทัศนคตินั้นมีท้ังในสวนท่ีเห็นดวย หรือไมเห็น

ดวยก็ได หรือซ่ึงองคประกอบแตละดานจะมีความสัมพันธกัน คือ ความรูความเขาใจ ความรูสึก และ

พฤติกรรม นอกจากนั้น ทัศนคติยังแยกออกเปนทัศนคติทางบวก ทางลบ และการเฉย ๆ ไมมีทัศนคติ 

การตอบสนองตอสิ่งท่ีเราเรียนรูท่ีเราเรียกวาเปนทัศนคตินั้น จะมีรูปแบบตางกัน คือทัศนคติดาน

ความรูสึก ทัศนคติดานความเขาใจ และทัศนคติดานการกระทํา ท้ัง ๓ แบบนี้ไมจําเปนตองเกิดข้ึนใน

ทิศทางเดียวกันเสมอ แตมีความสอดคลองระหวางแนวคิดกับความรูสึกแสดงออกมาในรูปแบบ

พฤติกรรม 



๘๓ 

 

ปญหาอคติในสังคมไทยผูวิจัยไดแบงออกเปน ๓ ปญหา คือ 

๑.ปญหาอคติกับการไมยอมรับดานความคิดเห็นตางกัน หรือพฤติกรรมท่ีตางกัน เกิดจาก

ระดับขอมูลการรับรูท่ีตางกัน มีไมเทากัน การรับฟงปญหา ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนในพ้ืนฐานระดับ

จิตใจท่ีตางกัน เพราะมุมมองแตละคนยอมมีมุมมองท่ีแตกตางกันไปท้ังดานความคิด และพฤติกรรมท่ี

สะสมมาจากการเรียนรู รับรู ความเชื่อ ประสบการณพ้ืนฐาน  จนกระท่ังแสดงพฤติกรรมออกมาใน

รูปแบบการยอมรับ หรือไมยอมรับ หรือความโนมเอียงไปในทางท่ีชอบ และไมชอบ ท้ังนี้การไมยอมรับ

ความแตกตางบางครั้งกอใหเกิดความแตกแยกท่ีเกิดจากความอคติท่ีมีอยูในจิตของมนุษย เพราะความ

ไมรู การหลงผิด ขาดการพิจารณาไตรตรองไมเปดใจรับขอมูลใด ๆ เลย ทําใหสงผลตอตนเอง และ

กระทบตอผูอ่ืนและตนเองในท่ีสุด 

๒.ปญหาอคติกับความขัดแยง ท่ีประกอบดวย ความขัดแยงท่ีเกิดจากขอมูลในการรับรู 

อํานาจอิทธิพลผลประโยชน ท่ีเกิดจากการไมยอมรับความคิดเห็นตางกันจนทําใหเกิดความขัดแยง สู

ความแตกแยกแบงพรรคแบงพวก 

    ๓. ปญหาอคติกับความไมเปนธรรม/อยุติธรรม คือ ปญหาท่ีเกิดจากไมไดรับความเปนธรรม 

ความไมเปนกลางในสังคม ท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งพึงจะไดรับ จึงทําใหเกิดอคติ ความลําเอียงในการ

ตัดสินท่ีเอนเอียงทําใหผูท่ีไดรับผลกระทบเกิดความไมเปนธรรม  จึงทําใหสังคมขาดความสามัคคี  

   แนวทางการแกไขปญหาอคติในสังคมไทย  

๑. กฎหมายเปนเครื่องมือในการดํารงความยุติธรรม ผูมีอํานาจในการตัดสินความตองดํารง

ไวซ่ึงความยุติธรรม ไมเลือกปฏิบัติ หรือมีการคาดการณไวลวงหนากอนแลวในการตัดสินความ ซ่ึง

ความยุติธรรม หรือเท่ียงธรรมจะเกิดข้ึนไดนั้น ข้ึนอยูกับผูมีอํานาจใชกฎหมายในการตัดสินในเรื่อง 

นั้น ๆ ฉะนั้น อคติกับนักกฎหมายและผูพิพากษา คือผูพิจารณาคดีตาง ๆ ของปญหาดวยการ

ปราศจากอคติตองดํารงไวดวยความเท่ียงธรรมอยูภายใตกฎหมายท่ีเทาเทียมกัน ไมเอนเอียงเขาขาง

ฝายใดดวยความไมเปนธรรม ในฐานะเปนผูนํา ผูปกครอง ผูท่ีมีอํานาจตัดสินกฎหมายและผูพิพากษา

ตองใหความยุติธรรมดวยการพิจารณาอยางถ่ีถวนดวยเหตุผล และหลักฐานท่ีปรากฏท่ีไมบิดเบือนจาก

ความเปนจริง ตองดํารงไวดวยความยุติธรรมกับทุกฝาย   

๒. สมาชิกในสังคมตองเคารพกฎระเบียบกฎหมาย ขอบังคับในการมีระเบียบวินัยตอตนเอง 

มีความสามัคคีรวมมือรวมใจในการทํากิจกรรมตาง ๆ การขัดเกลาควรจะมีการปลูกฝงตั้งแตเด็ก 

เพ่ือใหเด็กเรียนรูถึงความรับผิดชอบ อยูในวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม เม่ือวัยท่ีตอง

เขาทํางาน องคกรจะเปนผูกําหนดบทบาทวินัยกฎเกณฑของแตละท่ี ๆ จะตองอยูรวมกันอยางยอมรับ

ในกันและกัน อีกท้ังศาสนา ถือไดวาเปนศูนยรวมจิตใจของบุคคลท่ีจะไดทํากิจกรรมรวมกัน เพ่ือสืบ

ทอดวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา คานิยม ความเชื่อ เพ่ือเปนการขัดเกลาจิตใจใหเกิดการยอมรับซ่ึง

กันและกัน เปดใจรับฟงความเห็นตางท่ีสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข  



๘๔ 

 

การแกปญหาอคติในสังคมไทยปจจุบัน รัฐบาลไดมีสวนรวมในการแกปญหาท่ีเปนวาระ

แหงชาติ เชน การสรางความปรองดองสมานฉันท การกาวขามความขัดแยง ท่ีใหทุกภาคสวนมีสวน

รวมจัดเวทีปราศรัย เสวนา เพ่ือใหทางออกกับปญหาสถานการณขัดแยงในประเทศไทย โดยจัด

โครงการทางพระพุทธศาสนาท่ีไดจัดทําโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ : เพ่ือการเสริมสรางความ

ปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ ใหเกิดความสงบสุข รัฐบาลพยายามจัดโครงการท่ีจะใหคนใน

สังคมมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการทางพุทธศาสนา ดานการศึกษา หรือกิจกรรม

การออกกําลังกายเพ่ือท่ีจะหาแนวทางละลายพฤติกรรมใหคนในสังคมไดมีสวนรวมโครงการตาง ๆ ถือ

ไดวาสามารถสลายอคติ ๔ ไดบางแมยังไมยั่งยืน แตรัฐบาลก็พยายามหาแนวทางเพ่ือใหคนในสังคม

เกิดการลดละความเปนตัวตนลงบาง คือการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน การเปดใจรับฟง เปดเวที

เสวนาและสามารถแลกเปลี่ยนความรู หรือทัศนคติตอกัน ท้ังนี้ในรัฐบาลยังทําแผนการวาระสราง

ความสามัคคี ปรองดองอยางตอเนื่องกับการคิดทําโครงการตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการ

อยูรวมกันบนความแตกตางไดอยางมีความสุข เพ่ือลด ละ อคติตอกัน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๓ 

หลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีแกปญหาอคติ 
 

 สภาพปญหาสังคมไทยในยุคปจจุบันเกิดจากปจจัยหลากหลาย สิ่งหนึ่งของปญหาในสังคม

คือ ปญหาอคติ ความลําเอียงท่ีเห็นไดชัดภายใตสังคมเดียวกัน ไมวาจะอยูในสังคมไหนก็จะเห็นได เชน 

ความขัดแยง ความไมยุติธรรมท่ีสามารถเกิดไดท้ังในครอบครัว ท่ีทํางาน หรือกับคนใกลชิดท่ีสนิทสนม

กัน จึงทําใหความลําเอียงเกิดข้ึนไดงาย ท้ังนี้ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของอคติ ๔ (ลําเอียงเพราะรัก 

ลําเอียงเพราะชัง ลําเอียงเพราะหลง ลําเอียงเพราะกลัว) โดยนําหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ขันติธรรม 

และการใหอภัยในการแกปญหาในสังคมไทย เพ่ือใหเกิดการลด ละของความเปนอคติ หรือทําใหเบา

บางลงไปไดบาง ดวยประเด็นดังตอไปนี้ 

   ๓.๑ หลักธรรมอคติท่ีปรากฏในพระไตรปฎก 

    ๓.๒ มูลเหตุของอคติในพระพุทธศาสนา 

    ๓.๓ หลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีแกไขปญหาอคติ  

    ๓.๔ ตัวอยางการแกไขปญหาอคติในพระพุทธศาสนา 

    ๓.๕ ผลกระทบจากอคติ 

    ๓.๖ ประโยชนของการไมมีอคติ 

    ๓.๗ สรุป 
 

๓.๑ หลักธรรมอคติที่ปรากฏในพระไตรปฎก 
 

   หากพิจารณาในทางพระพุทธศาสนา พบวาพระพุทธเจาไดทรงตรัสถึงเรื่องอคติ ๔ ท่ีปรากฏ

ในพระไตรปฎก ในเรื่องของความลําเอียงเพราะความรัก ความลําเอียงเพราะความไมชอบ ความ

ลําเอียงเพราะความไมรู ความลําเอียงเพราะความกลัว ท่ีบอกถึงลักษณะถึงบุคคลท่ีมีความเอนเอียงใน

การตัดสินสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีไมมีการพิจารณาตอสิ่งนั้น ๆ ดวยใจท่ีลําเอียงเปนพ้ืนแหงจิต ดังตอไปนี้  

   ๓.๑.๑ อคต ิ๔ ในพระวินัย 

    พระพุทธองคทรงไดกลาวถึง “อคติ” ใน พระวินัยปฎก คัมภีรปริวาร ดวยเรื่องการถึงอคติ 

(ความลําเอียง) มี ๔ อยาง คือ ๑. ลําเอียงเพราะชอบ ๒. ลําเอียงเพราะชัง ๓. ลําเอียงเพราะหลง  

๔. ลําเอียงเพราะกลัว และการไมถึงอคติ (ความไมลําเอียง) มี ๔ คือ ๑. ไมลําเอียงเพราะชอบ  

๒. ไมลําเอียงเพราะชัง ๓. ไมลําเอียงเพราะหลง ๔. ไมลําเอียงเพราะกลัว0

๑
   

                                                           

  ๑วิ.ป. ๘/๓๒๔/๔๖๐.   



๓ 

 

   ท้ังนี้ พระพุทธองคทรงไดกลาวถึงภิกษุท่ีมีอคติ และจําแนกการถึงอคติไว เพ่ือใหเห็นถึงโทษ

ของอคติดังนี้ 

ภิกษุอลัชชี1๒ ประกอบดวยองค ๔ ยอมทําลายสงฆ คือ ๑. ลําเอียงเพราะ

ชอบ  

๒. ลําเอียงเพราะชัง ๓. ลําเอียงเพราะหลง ๔. ลําเอียงเพราะกลัว 

ภิกษุผูประกอบดวยองค ๔ อันภิกษุไมควรถามวินัย คือ ๑.ลําเอียงเพราะ

ชอบ ๒. ลําเอียงเพราะชัง ๓. ลําเอียงเพราะหลง ๔. ลําเอียงเพราะกลัว 

วินัยอันภิกษุผูประกอบดวยองค ๔ ไมควรถาม คือ ๑.ลําเอียงเพราะชอบ  

๒. ลําเอียงเพราะชัง ๓. ลําเอียงเพราะหลง ๔. ลําเอียงเพราะกลัว  

ภิกษุผูประกอบดวยองค ๔ อันภิกษุไมควรตอบวินัย คือ ๑.ลําเอียงเพราะ    

ชอบ ๒. ลําเอียงเพราะชัง ๓. ลําเอียงเพราะหลง ๔. ลําเอียงเพราะกลัว  

วินัยอันภิกษุผูประกอบดวยองค ๔ ไมควรตอบ คือ ๑.ลําเอียงเพราะชอบ  

๒. ลําเอียงเพราะชัง ๓. ลําเอียงเพราะหลง ๔. ลําเอียงเพราะกลัว 

ภิกษุผูประกอบดวยองค ๔ อันภิกษุไมพึงใหคําซักถาม คือ ๑.ลําเอียง

เพราะชอบ  ๒. ลําเอียงเพราะชัง ๓. ลําเอียงเพราะหลง ๔. ลําเอียงเพราะกลัว 

ภิกษุไมควรสนทนาวินัยรวมกับภิกษุผูประกอบดวยองค ๔ คือ ๑.ลําเอียง

เพราะ ชอบ ๒. ลําเอียงเพราะชัง ๓. ลําเอียงเพราะหลง ๔. ลําเอียงเพราะกลัว 2

๓ 
 

    จากขอความดังกลาว พระพุทธองคทรงไดตรัสถึงความลําเอียงท้ัง ๔ ท่ีเกิดข้ึนกับภิกษุท่ี

จะตองรักษาพระวินัย ซ่ึงในบริบทพระบาลีไดกลาวถึงเรื่องการควร ไมควรในการซักถามท่ีภิกษุควร

กระทํา และการไมถึงอคติ หากพระภิกษุผูอลัชชีก็จะถึงดวยอคติ ๔ อยางใดอยางหนึ่งท่ียอมทําลาย

สงฆ หากเปนภิกษุผูมีศีล เปนท่ีรักประกอบดวยองค ๔ ยอมสมานสงฆผูแตกกันแลวใหสามัคคี คือ ไม

ถึงฉันทาคติ ๑ ไมถึงโทสาคติ ๑ ไมถึงโมหาคติ ๑ ไมถึงภยาคติ ๑ ,ภิกษุประกอบดวยอคติ ๔ ไมควร

เปนผูถูกถามวินัยไมควรถามวินัย, ไมควรถูกตอบวินัย, ไมพึงเปนผูตอบวินัย, ไมพึงใหคําซักถาม, ไมพึง

                                                           

  ๒วิ.ป. ๘/๓๒๔/๔๖๐. คําวา “อลัชชี” หมายถึง ผูไมมีความละอาย และ อลัชชีบุคคลมักจะมีอคติ ๔ ดวย 

ดังท่ีปรากฏในคัมภีรปริวารเปนขอความตอนหน่ึงท่ีพระพุทธเจาสนทนากับพระอุบาลี ใจความวา “พระอุบาลีกราบ

ทูลวา อลัชชี เปนคนเชนไร คํารับสารภาพของผูใดฟงไมข้ึน ขาพระพุทธเจาทูลถามพระองคถึงขอน้ัน คนเชนไร พระ

พุทธองคตรัสเรียกวา อลัชชีบุคคล พระผูมีพระภาคตรัสวา ผูท่ีจงใจตองอาบัติ ปกปดอาบัติ และถึงความลําเอียงคน

เชนน้ีเราเรียกวา อลัชชีบุคคล”.  

  ๓วิ.ป. ๘/๓๒๔/๔๖๐-๔๖๑.  



๔ 

 

สนทนาวินัยดวยอีกท้ังในคัมภีรปริวาร พระพุทธองคตรัสถึงอคติ ๔ ไวแกพระภิกษุผูรักษาพระวินัยมี

คุณสมบัติควรเปนผูวินิจฉัยสิ่งท่ีเกิดข้ึน ตรัสวา 

“อุบาลี ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก สงฆไมพึงแตงตั้งดวย 

อุพพาหิกา องค ๕ คือ ๑. ลําเอียงเพราะชอบ ๒. ลําเอียงเพราะชัง  

๓. ลําเอียงเพราะหลง ๔. ลําเอียงเพราะกลัว ๕. เปนอลัชชี และพระพุทธ

องคยั งกลาวถึงไมควรแตงตั้ ง อุพพาหิกา อีกนัยหนึ่ ง  อุบาลี  ภิกษุผู

ประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก สงฆไมพึงแตงตั้งดวยอุพพาหิกา องค ๕ คือ 

๑. ลําเอียงเพราะชอบ ๒. ลําเอียงเพราะชัง ๓. ลําเอียงเพราะหลง              

๔. ลําเอียงเพราะกลัว ๕.ไมฉลาดในพระวินัย”3

๔ 
 

 จากขอความขางตนนี้ กลาวถึงเรื่องภิกษุสงฆไมพึงแตงตั้งดวยอุพพาหิกา เพราะเปนผูท่ี

ประกอบดวยอคติ ๔ อยาง เปนอลัชชีและไมฉลาดในพระวินัย ซ่ึงไมสมควรท่ีจะตัดสินวินิจฉัยสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง เพราะจะทําใหเกิดความลําเอียงในการวินิจฉัยดวยอคติ ๔ ท่ีไมเปนธรรมแกผูถูกวินิจฉัย ดวย

ความไมมีใจเปนกลางเชนนี้ยอมนําความเดือดรอนแกผูอ่ืน 

  ท้ังนี้พระวินัยปฎก มหาวิภังค พระพุทธองคไดตรัสถึงผูมีอคติตอนหนึ่งถึงคุณสมบัติของ

พระภิกษุผูไดรับแตงตั้งใหเปลี่ยนบาตรถึงการไมถึงอคติ วา 

  “คุณสมบัติของภิกษุผูเปลี่ยนบาตร ๕ อยาง 

    ๑. ไมลําเอียงเพราะชอบ ๒. ไมลําเอียงเพราะชัง ๓. ไมลําเอียงเพราะหลง 

   ๔. ไมลําเอียงเพราะกลัว  ๕. รูจักวิธีวาเปนอันเปลี่ยนหรือไมเปนอันเปลี่ยน”4

๕ 
 

นอกจากเรื่องการเปลี่ยนบาตรแลว พระพุทธองคยังใหความสําคัญเก่ียวกับการรับผาจีวร

จากคฤหัสถดวยใจท่ีไมลําเอียง ตอการรับผาจีวรวา ผาชนิดนั้นจะเปนผาเนื้อดี หรือผาเนื้อไมดี ซ่ึงไดมี

เหตุการณเกิดข้ึนในสมัยพุทธกาลไดมีประชาชนถือผาจีวรมาเพ่ือจะนํามาถวายพระภิกษุ ซ่ึงเขาหา

พระภิกษุท่ีจะรับผาไมได จึงตองนําผาท่ีจะมาถวายนั้นกลับไป ทําใหพระพุทธองคทรงทราบ จึงเกิด

ขอบัญญัติในพระวินัยท่ีเก่ียวกับภิกษุผูรับจีวร ปรากกฎในพระวินัยปฎก มหาวรรค วา 

 “ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให แตงตั้งภิกษุผูมีคุณสมบัติดวย ๕ 

อยาง เปน  เจาหนาท่ีรับจีวร คือ ๑. ไมลําเอียงเพราะชอบ ๒. ไมลําเอียง

เพราะชัง ๓. ไมลําเอียงเพราะหลง ๔. ไมลําเอียงเพราะกลัว๕. รูจักจีวรท่ีรับ 
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๕ 

 

 

ไวและจีวรท่ียังมิไดรับ”๖ 
 

นอกจากรับจีวรแลว พระพุทธองคไดออกขอบัญญัติวินัยในการเก็บผาจีวร เนื่องจากกอนท่ี

พระพุทธองคยังไมออกขอบัญญัติพระภิกษุสงฆผูรับจีวรแลวก็ละเลยในการเก็บผาจีวร จะทําการเก็บ

จีวรไวในท่ีตางๆ ไมไดเก็บไวเปนท่ี เชน เก็บไวตามโคนไมบาง ชายคาบาง ท่ีกลางแจงบาง จนบางครั้ง

จีวรไดรับความเสียหายเพราะถูกหนู ปลวกแทะกัดกินจนพังไมสามารถนํามาใชได เม่ือรับแลวก็ท้ิงไว

ไมไดใสใจกับสิ่งของท่ีรับมาพระองคจึงออกขอบัญญัติในการแตงตั้งคุณสมบัติของพระภิกษุผูทําหนาท่ี

เก็บผา พุทธองคออกบัญญัติวา 

“ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหแตงตั้งภิกษุผูมีคุณสมบัติ ๕ อยาง 

เปนเจาหนาท่ีเก็บจีวร คือ ๑. ไมลําเอียงเพราะชอบ ๒. ไมลําเอียงเพราะ

ชัง๓. ไมลําเอียงเพราะหลง ๔. ไมลําเอียงเพราะกลัว ๕. รูจักจีวรท่ีเก็บไว

และจีวรท่ี  ยังมิไดเก็บไว”๗ 
 

 อีกท้ังในคัมภีรมหาวรรค ยังกลาวถึงการไมถึงอคติ ในเรื่องเจาหนาท่ีรักษาผาจีวรในเรือน

คลัง ท่ีไมมีผูดูแล ซ่ึงพระพุทธองคอนุญาตใหแตงตั้งภิกษุผูมีคุณสมบัติ ๕ อยาง เปนเจาหนาท่ีรักษา

เรือนคลัง คือ ๑. ไมลําเอียงเพราะชอบ ๒. ไมลําเอียงเพราะชัง ๓. ไมลําเอียงเพราะหลง ๔. ไมลําเอียง

เพราะกลัว  ๕. รูจักจีวรท่ีรักษาไวและจีวรท่ียังมิไดรักษาไว7๘ 

  ดังเรื่องท่ีปรากฏในพระวินัยพระพุทธองคทรงประทับอยู ณ กรุงราชคฤห เพ่ือจะจาริกไปยัง

กรุงเวสาลี ไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุแบกหอจีวรพะรุงพะรัง พระพุทธองคตรัสวา 

 “โมฆบุรุษเหลานี้หมกมุนเพ่ือความมักมากในจีวรเหลือเกิน อยา

กระนั้น  เลยเราควรกําหนดเขตแดน เราควรกําหนดกฎเกณฑในเรื่องผา

แกภิกษุท้ังหลาย” พระพุทธองคเห็นดังนั้นจึงไดมีการบัญญัติการครองผา

จีวรแกพระภิกษุธรรมวินัย ทรงตรัสวา 

“กุลบุตรในธรรมวินัยนี้ท่ีเปนคนมีปกติหนาว กลัวความหนาว อาจ

ครอง  ชีพอยูไดดวยผา ๓ ผืนอยากระนั้นเลย เราควรกําหนดเขตแดน ควร

กําหนดกฎเกณฑในเรื่องผา เราควรอนุญาตผา ๓ ผืนแกภิกษุท้ังหลาย”๙ 
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๖ 

 

ท้ังนี้พระพุทธองคยังออกขอบัญญัติการแจกจีวร ดวยใจท่ีไมถึงอคติ เพราะสมัยพุทธกาลใน

เรือนคลองมีจีวรอยูเปนจํานวนมาก เม่ือภิกษุไดบอกเรื่องดังกลาวกับพระพุทธองคแลว พระองคไดทรง

ใหทําการแจกผาจีวร เม่ือภิกษุสงฆทําการแจกจีวรไดเกิดชุบมุนข้ึน พระพุทธองคจึงออกขอบัญญัติท่ี

เก่ียวกับการแจกผาจีวร กลาววา 

 “ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหแตงตั้งภิกษุผูมีคุณสมบัติ ๕ อยางเปน  

เจาหนาท่ีแจกจีวร คือ๑. ไมลําเอียงเพราะชอบ ๒. ไมลําเอียงเพราะชัง 

๓. ไมลําเอียงเพราะหลง ๔. ไมลําเอียงเพราะกลัว๕. รูจักจีวรท่ีแจกและจีวร

ท่ียังมิไดแจก...”9

๑๐ 
 
 

  ดังนั้นลักษณะ ๔ ลักษณะท่ีพระพุทธองคไดกลาวถึงการไมถึงอคติขางตน ในเรื่องของจีวร

คือ ๑.ภิกษุสงฆผูรับจีวร ๒.ภิกษุสงฆผูเก็บจีวร ๓.เจาหนาท่ีรักษาผาจีวรในเรือนคลัง ท่ีไมมีผูดูแล ๔. 

ภิกษุสงฆผูแจกจีวร จะตองไมมีความลําเอียงตอการกระทําประพฤติ ปฏิบัติในเรื่องจีวร ถือเปนวินัยท่ี

พระพุทธองคทรงบัญญัติไวเพ่ือไมไปสูอคติ 

  สรุปจากพระธรรมวินัยขอความขางตนในตัวอยางท่ีกลาวถึงบาตร และจีวรนั้น กลาวถึง

ความลําเอียง และการไมมีความลําเอียง เพ่ือไมใหภิกษุธรรมวินัยถึงอคติ ๔ ดวยความลําเอียงในขอใด

ขอหนึ่ง ซ่ึงจะทําใหภิกษุผิดวินัย และเขาถึงอคติไดงาย หากเกิดความโลภในความอยากไดเปนของ

ตนเองเกินความจําเปนท่ีภิกษุสงฆพึงมี หรือการกักตุนเก็บไวเปนของสวนตนไมเผื่อแผภิกษุสงฆรูปอ่ืน 

ซ่ึงเปนการประพฤติปฏิบัติท่ีผิด พระพุทธองคจึงใหความสําคัญกับการเขาถึงอคติ และการไมถึงอคติ 

เพ่ือใหภิกษุไดเห็นถึงโทษดังกลาว เปนตน 

  ๓.๑.๒ อคต ิ๔ ในพระสูตร 

  อคติเปนหลักธรรมสําคัญท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงไวหลายพระสูตรเปนจํานวนมาก 

เพราะเปนเรื่องท่ีทําใหเกิดความเสียหาย หากผูใดมีอคติความลําเอียงเกิดข้ึนภายในจิตใจก็ยอมสงผล

เสียหายเนื่องจากอคติเกิดข้ึนจากจุดเล็ก ๆ เปนพ้ืนฐานจนกระจายสูกระบวนการสังคม หรือการ

ปกครอง เม่ือผูใดมีอคติไมวาในขอใดขอหนึ่งจนทําใหเกิดการประพฤติ ปฏิบัติไมถูกตองดวยใจไมเปน

กลาง จนทําใหผู อ่ืนเกิดความเดือดรอนเสียหายจากความลําเอียงท่ีเกิดข้ึน ดังท่ีปรากฏในพระ

สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ไดกลาวใน ปฐมอคติสูตร (อคติสูตรท่ี ๑), ทุติยอคติสูตร (อคติสูตรท่ี ๒), 

และตติยอคติสูตร (อคติสูตรท่ี ๓) โดยเนื้อหาเหมือนกันกับท่ีอ่ืน ๆ แตเปนการกลาวแยกสวน

เปรียบเทียบ ดังนี้ 

พระพุทธองคไดกลาวใน ปฐมอคติสูตร วาดวยอคติ สูตรท่ี ๑ 

“ภิกษุท้ังหลาย การถึงอคติ (ความลําเอียง) ๔ ประการนี้ การถึงอคติ 

                                                           
๑๐วิ.มหา. ๕/๓๔๓/๒๐๗. 



๗ 

 

  ๔ ประการ อะไรบาง คือบุคคลยอมถึง ๑. ฉันทาคติ (ลําเอียงเพราะชอบ) 

  ๒. โทสาคติ (ลําเอียงเพราะชัง) ๓. โมหาคติ (ลําเอียงเพราะหลง) 

๔. ภยาคติ (ลําเอียงเพราะกลัว) 

 ภิกษุท้ังหลาย การถึงอคติ ๔ ประการนี้แล บุคคลใดละเมิด

ความชอบ    ธรรมเพราะฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ ยศของ

บุคคลนั้นยอมเสื่อมดุจดวงจันทรขางแรมฉะนั้น”10

๑๑ 

พระพุทธองคไดกลาวใน ทุติยอคติสูตร วาดวยอคติ สูตรท่ี ๒ 

“ภิกษุท้ังหลาย การไมถึงอคติ ๔ ประการนี้การไมถึงอคติ ๔ 

ประการ อะไรบาง คือ บุคคลยอมไมถึง ๑. ฉันทาคติ ๒. โทสาคติ 

๓. โมหาคติ ๔. ภยาคติ ภิกษุท้ังหลายการไมถึงอคติ ๔ ประการนี้แล  

บุคคลใดไมละเมิดความชอบธรรม เพราะฉันทาคติ โทสาคติ 

โมหาคติ ภยาคติ ยศของบุคคล นั้นยอมบริบูรณ ดุจดวงจันทรขางข้ึน

ฉะนั้น” ๑๒ 

พระพุทธองคไดกลาวใน ตติยอคติสูตร วาดวยอคติ สูตรท่ี ๓ 

  “ภิกษุท้ังหลาย การถึงอคติ ๔ ประการนี้ การถึงอคติ ๔ ประการ 

อะไรบางคือ บุคคลยอมถึง ๑. ฉันทาคติ ๒. โทสาคติ ๓. โมหาคติ  

๔.ภยาคติภิกษุท้ังหลายการถึงอคติ ๔ ประการนี้แล 

  ภิกษุท้ังหลาย การไมถึงอคติ ๔ ประการนี้  การไมถึงอคติ ๔ 

ประการ อะไรบาง คือ บุคคลยอมไมถึง ๑. ฉันทาคติ ๒. โทสาคติ  

๓. โมหาคติ ๔. ภยาคติภิกษุท้ังหลาย การไมถึงอคติ ๔ ประการนี้แล 

บุคคลใดละเมิดความชอบธรรม เพราะฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ 

ภยาคติยศของบุคคลนั้นยอมเสื่ อม ดุจดวงจันทรข างแรมฉะนั้น 

  สวนบุคคลใดไมละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติ โทสาคติ 

โมหาคติ ภยาคติ ยศของบุคคลนั้นยอมบริบูรณดุจดวงจันทรขางข้ึน

ฉะนั้น”12

๑๓ 
 

  จะเห็นไดวาพระพุทธองคทรงเปรียบเทียบผูท่ีมีอคติ กับผูท่ีไมเขาถึงอคติ ไวในอคติสูตรท่ี 

๑,๒,๓ วาหากผูใดมีอคติประพฤติผิดยอมเหมือนจันทรท่ีอับแสงนับวันยิ่งเลือนลางจนดํามืดในท่ีสุด 
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๘ 

 

เม่ือความลําเอียงไดเขาไปอยูในจิตของผูใดแลวยอมทําใหเกิดความเสียหาย แตถาหากผูใดท่ีทําตรงกัน

ขามดวยการละอคติ ประพฤติ ปฏิบัติดวยความเท่ียงธรรมแลวนั้น ชีวิตยอมมีแตความสดใสดุจดัง

พระจันทรขางข้ึนท่ีจะมีแตแสงสวางในชีวิตท่ีปฏิบัติดวยความถูกตอง 

        ท้ังนี้ในพระสูตร ภัตตุทเทสกสูตร วาดวยพระภัตตุทเทสกะเลวและดี พระพุทธองคตรัสวา 

“ภิกษุท้ังหลาย พระภัตตุทเทสกะ 1 3

๑๔ ผูประกอบดวยธรรม ๔ 

ประการยอมดํารงอยูในนรกเหมือนถูกนําไปฝงไว ธรรม ๔ ประการ 

อะไรบาง คือ พระภัตตุทเทสกะยอมถึง ๑.ฉันทาคติ ๒.โทสาคติ  

๓.โมหาคติ ๔.ภยาคติภิกษุท้ังหลาย พระภัตตุทเทสกะ ผูประกอบดวย

ธรรม ๔ ประการนี้แลยอมดํารงอยูในนรกเหมือนถูกนําไปฝงไว 

ภิกษุท้ังหลาย พระภัตตุทเทสกะผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ

ยอมดํารง อยูในสวรรคเหมือนไดรับอัญเชิญไปประดิษฐานไว ธรรม ๔ 

ประการ อะไรบาง คือพระภัตตุทเทสกะยอมไมถึง ๑. ฉันทาคติ  

             ๒. โทสาคติ ๓. โมหาคติ ๔. ภยาคติ 

 “ภิกษุท้ังหลาย พระภัตตุทเทสกะ ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ

นี้แล ยอมดํารงอยูในสวรรคเหมือนไดรับอัญเชิญไปประดิษฐานไวชนเหลา

ใดเหลาหนึ่งผูไมสํารวมในกามท้ังหลาย ไมประกอบดวยธรรม ไมเคารพ

ธรรม ถึงอคติเพราะฉันทาคติ โทสาคติโมหาคติ ภยาคติ บุคคลเชนนี้ เรา

เรียกวาผูเปนขยะในบริษัทสมณะผูรูกลาวไวแลว อยางนี้แลเพราะเหตุนั้น

แล บุคคลผูดํารงอยูในธรรม ไมทําบาป ไมถึงอคติ เพราะฉันทาคติโทสาคติ 

โมหาคติ ภยาคติ เปนสัตบุรุษท่ีนา สรรเสริญบุคคลเชนนี้ เราเรียกวาผูผุด

ผองในบริษัท สมณะผูรูกลาวไวแลวอยางนี้แล”14

๑๕ 
 

ดังนั้นในพระสูตรขางตน พระพุทธองคไดกลาวถึงผูทําหนาท่ีเปนผูแจกภัตรนี้ เปนการ

กระทําหนาท่ีตอการถึงอคติมาก เพราะวาผูแจกภัตรจะเปนผูมีสวนในการรับรูไดประจักษแกตนเองใน

การถึงอคติในการทําหนาท่ี ซ่ึงอาจจะมีการลําเอียงเขาขางพรรคพวกของตนเองได การทําหนาท่ีนี้

สามารถวัดจิตท่ีเปนอคติไดดวยวาเปนกลางหรือไม ดังนั้นพระพุทธองคจึงตรัสวา ถาหากตนอยูในอคติ 

๔ ก็เทากับเปนการดํารงอยูในนรกเหมือนถูกนําไปฝงไว สวนผูใดทําหนาท่ีอยางบริสุทธิ์ดวยความ

ยุติธรรม ก็เทากับดํารงอยูในสวรรคเหมือนไดรับอัญเชิญไปประดิษฐานไว และถาหากพระภัตตุเทศก

                                                           

    ๑๔หมายถึง พระภิกษุผูทําหนาท่ีแจกสลากภัตร เปนตน (หรือผูทําหนาท่ีนิมนตพระ) ชาวไทยนิยมเรียกวา 

เจาหนาท่ีนิมนตพระ, (องฺ.จตุกฺก.อ. ๒/๒๐/๒๙๕.)   

  ๑๕องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๐/๓๑-๓๒.   



๙ 

 

ดํารงตนอยูในอคติ ๔ ก็เปรียบเสมือนเปนขยะในบริษัท ๔ หากเปนผูมีความเท่ียงตรง และเปนผูท่ี

ปราศจากอคติก็เปรียบเสมือนเปนผูผุดผองในบริษัท ๔ เปนท่ีนาเลื่อมใสควรแกการทําเปนเยี่ยงอยาง 

สรุปจะเห็นไดวาถาหากตนตั้งอยูในอคติ ๔ ก็เทากับเปนการดํารงอยูในนรกเหมือนถูกนําไป

ฝงไว สวนผูใดทําหนาท่ีอยางบริสุทธิ์ดวยความยุติธรรม ก็เทากับดํารงอยูในสวรรคเหมือนไดรับ

อัญเชิญไปประดิษฐานไว และถาหากพระภัตตุเทศกดํารงตนอยูในอคติ ๔ ก็เปรียบเสมือนเปนขยะใน

บริษัท ๔ หากเปนผูมีความเท่ียงตรง และเปนผูท่ีปราศจากอคติก็เปรียบเสมือนเปนผูผุดผองในบริษัท 

๔ เปนท่ีนาเลื่อมใสควรแกการเคารพเปนเยี่ยงอยาง 

 ๓.๑.๓ อคต ิ๔ ในพระอภิธรรม 

    พระอภิธรรมปฎก ไดกลาวถามถึงองคธรรมและพรอมคําอธิบายของอคติ ๔ ไวใน คัมภีร

วิภังค ดังนี้ 

    คําวา ฉนฺทาคติ คจฺฉติ อธิบายวา บุคคลยอมลําเอียง คือยอมกระทําสิ่งท่ีไมควรกระทํา 

เพราะฉันทะ คือเพราะความรัก. แมในบทอ่ืนๆ ก็นัยนี้. ในอคติเหลานั้น บุคคลใดยอมกระทําวัตถุอัน

ไมใชเจาของใหเปนเจาของ ดวยสามารถแหงความพอใจรักใครวา บุคคลนี้เปนมิตรของขาพเจา หรือ

วาเปนเพ่ือน (สนฺทิฏโฐ) หรือวาเปน ผูรวมกินรวมนอน (สมภัตตะ) หรือวา เปนญาติของขาพเจา ก็

หรือวา บุคคลนี้ยอมใหสินบนแกขาพเจา ดังนี้ บุคคลนี้ชื่อวายอมลําเอียงเพราะรักใคร (ฉันทาคติ). 

    บุคคลใด ยอมกระทําวัตถุอันเปนของมีเจาของใหเปนของไมใชเจาของ ดวยสามารถแหง

ปกติเวร (คือการไมชอบพอกันมากอน) หรือวา ดวยสามารถแหงความโกรธอันเกิดข้ึนในขณะนั้นนั่น

แหละวา ผูนี้เปนศัตรูของเรา ดังนี้ บุคคลนี้ชื่อวายอมลําเอียงเพราะความไมชอบกัน (โทสาคติ).  

    บุคคลใดกลาวคําใด ยอมทําวัตถุอันเปนของมีเจาของใหไมใชเจาของ เพราะความโงเขลา 

เพราะเปนคนทึบ บุคคลนี้ ชื่อวายอมลําเอียงเพราะหลง (โมหาคติ) 

     บุคคลใดมีความกลัววา ผูนี้เปนราชวัลลภ หรือวาผูนี้มีความประพฤติไมเรียบรอย หรือวา

บุคคลนี้จะพึงทําความฉิบหายใหแกเรา ดังนี้ ยอมทําบุคคลผูมิใชเจาของทรัพย ใหเปนเจาของทรัพย ผู

นี้ชื่อวายอมลําเอียงเพราะความกลัว (ภยาคติ)  

          ก็อีกอยางหนึ่ง บุคคลใด เม่ือแบงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในฐานะท่ีควรแบงยอมใหมากกวาผูอ่ืน ดวย

อํานาจแหงความรักวา ผูนี้เปนมิตรของเรา หรือวาเปนเพ่ือน หรือวาเปนผูรวมกินรวมนอน ดังนี้. ยอม

ใหนอยดวยอํานาจแหงโทสะวา ผูนี้เปนศัตรูของเรา ดังนี้ เม่ือไมรูวา สิ่งนี้อันเราใหแลวหรือวายังมิให 

เพราะความท่ีตนเปนคนเขลา ยอมใหสิ่งของมากแกคนบางคน ยอมใหนอยแกคนบางคน ดังนี้ เปนผู

กลัววา เม่ือเราไมใหสิ่งนี้ ผูนี้พึงทําความฉิบหายแมแกเรา ดังนี้ ยอมใหสิ่งของแกคนบางคน.บุคคล แม

ท้ัง ๔ จําพวกนี้ชื่อวายอมดําเนินไปสูฉันทาคติเปนตนตามลําดับ  

    พระอริยะท้ังหลายยอมไมดําเนินไปเพราะธรรมมีฉันทะเปนตนนี้ เพราะเหตุนี้ ธรรมนี้จึงชื่อ

วาอคติ ชนท้ังหลายมิใชพระอริยะ ยอมดําเนินไปสูอคติ ดวยธรรมมีฉันทะเปนตนนี้ เพราะเหตุนั้น 



๑๐ 

 

อคตินี้จึงชื่อวาอคติคมนะ. บทท้ัง ๒ แหงธรรมท้ัง ๔ มีฉันทะเปนตนนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวย

อํานาจแหงความเปนธรรมสาธารณะ. การลําเอียง (คมนํ หมายถึงการเปนไป) เพราะฉันทะ ชื่อวา

ฉันทาคมนะ (แปลวา ความลําเอียงเพราะความรักใคร). ฉันทาคมนะนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวย

สามารถแหงการไมสาธารณะแกธรรมท้ังหลายมีโทสะเปนตน. การลําเอียง เพราะทําราคะอันเปนฝาย

ของตน และโทสะอันเปนฝายของผูอ่ืนไวเฉพาะหนา ดวยความเปนผูไมรวมเปนพวกเดียวกัน ชื่อวา

ความลําเอียงเพราะเปนพวกพองกัน. ชื่อวาความลําเอียงเพราะความหันเหไปเหมือนน้ําไหล ก็เพราะ

เปนราวกะน้ําท่ีไหลไปสูท่ีลุม ฉะนั้น. การลําเอียงนี้ ตรัสไวดวยสามารถแหงการเปนธรรมสาธารณะแม

แกการลําเอียงท้ัง ๔15

๑๖ 

  จากขอความของอคติ ๔ ในพระอภิธรรมขางตนนั้น จะเปนการอธิบายใหเห็นภาพของการ

เกิดอคติในมุมกวาง ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนไดงายภายในจิตใจของมนุษยท่ีเกิดความลําเอียงในการเห็นแก

พวกพองดวยอํานาจของความรัก ความโกรธ ความหลง ความกลัว ถาบุคคลใดมีอคติ ๔ หรือขอหนึ่ง

ขอใดดวยการประพฤติ ปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความไมเปนธรรมยอมเกิดความเสื่อม 

อคติ ๔ อยางนี้ในพระอภิธรรมมัตถสังคหะ ไดแสดงตัวเบื้องตนของรากเหงาแหงอคติไวนั้น 

คือ โลภะ โทสะ โมหะแหงเจตสิก ดังขอความในอภิธรรมมัตถสังคหะ วา 

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย อกุศลมูล (รากเหงาของอกุศล) ๓ นี้ ๓ คืออะไร 

คือ โลภะ โทสะ โมหะ 

ภิกษุท้ังหลาย แมตัวโลภะ โทสะ โมหะเอง ก็เปนอกุศล แมกรรมท่ี

บุคคลผูเกิดโลภะ โทสะ โมหะแลวสรางข้ึนดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ ก็เปน

อกุศล บุคคลเกิดโลภะ โทสะ โมหะแลว อันโลภะ โทสะ โมหะครอบงําแลว มี

จิตอันโลภะ โทสะ โมหะ จับเสียรอบแลว หาเรื่องกอทุกขอันใดใหผูอ่ืน โดยฆา

เสียบาง จองจําเสียบาง ทําใหเสียทรัพยบาง ตําหนิโทษบาง ขับไลบาง ดวยถือ

วา ขา ฯ เปนคนมีกําลังอํานาจบาง ขา ฯ อยูในพรรคพวกบาง แมอันนั้น ก็

เปนอกุศลธรรมท้ังหลายอันเปนบาปอกุศลมิใชนอย ซ่ึงเกิดเพราะโลภะ โทสะ 

โมหะ มีโลภะ โทสะ โมหะเปนตนเหตุ เปนแดนเกิด เปนปจจัยเหลานี้ ยอมเกิด

พรอมดวยประการอยางนี้16๑๗ 
 

จักเห็นไดวา รากเหงาแหงโลภะ โทสะ โมหะนี้เปนท่ีมาของอคติท้ัง ๔ ซ่ึงเปนตัวอกุศล ผูใด

มีอกุศลเหลานี้ในการดํารงชีวิตยอมนําไปสูอคติไดงาย จนกอใหเกิดความเสียหาย หากผูใดรูเทาทันก็

จะไมนําพาจิตไปสูอกุศลมูล 

                                                           

  ๑๖อภิ.วิ. ๗๘/๓๙๔-๓๙๖.   

  ๑๗องฺ.ติก. ๓๔/๕๐๙/๓๗๕-๓๗๖.   



๑๑ 

 

   ในอรรถกถาสวนใหญจะเปนการอธิบายขยายความพระไตรปฎก ซ่ึงเปนการอธิบายศัพทนั้น

เพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดความเขาใจชัดเจนมากยิ่งข้ึนไป โดยบางแหงก็มีการกลาวถึงอคติ ๔ โดยตรงแต

ไมไดแยกเฉพาะแตละศัพท บางแหงก็มีการกลาวถึงกรณีท่ีพระภิกษุสงฆกลาวหาพระพุทธเจาวาทรง

ลําเอียง ดังมีเรื่องเลาท่ีปรากฏใน อรรถกถาธรรมบท วา 

“พระศาสดา ทรงประชุมพระสาวกท่ี พระเวฬุวัน ประทานตําแหนง

พระอัครสาวกแกพระเถระท้ัง ๒ แลว ทรงแสดงพระปาติโมกข พวกภิกษุ ติ

เตียนกลาววา “พระศาสดา ประทาน (ตําแหนง) แกภิกษุท้ังหลาย โดยเห็นแก

หนา อันพระองคเม่ือจะประทานตําแหนงอัครสาวก ควรประทานแกพระปญจ

วัคคียผูบวชกอน เม่ือไมเหลียวแลถึงพระปญจวัคคียเหลานั้น ก็ควรประทาน

แกภิกษุ ๕๕ รูป มีพระยสเถระเปนประมุข เม่ือไมเหลียวแลถึงภิกษุเหลานั่น ก็

ควรประทานแกพระพวกภัทรวัคคีย เม่ือไมเหลียวแลถึงพระพวกภัทรวัคคีย

เหลานั่น ก็ควรประทานแกภิกษุ ๓ พ่ีนอง มีพระอุรุเวกัสสปะ เปนตน แตพระ

ศาสดาทรงละเลยภิกษุเหลานั้นมีประมาณถึงเพียงนี้เม่ือจะประทานตําแหนง

อัครสาวก ก็ทรงเลือกหนาใหแกผูบวชภายหลังเขาท้ังหมด” พระศาสดา ตรัส

ถามวา “ภิกษุท้ังหลายพวกเธอพูดอะไรกัน ? เม่ือภิกษุท้ังหลายทูลวา “เรื่อง

ชื่อนี้…”17

๑๘  
 

    ในอรรถกถานี้เปนเรื่องเขาใจผิดวาพระพุทธองคประทานตําแหนงใหเพราะอคติ ซ่ึงถาเปน

เชนนั้นจริงก็จะเปนการลําเอียง แทท่ีจริงแลวพระพุทธองคคือ ผูปราศจากอคติ ๔ ไดแลว  แตบางครั้ง

การมองจากภายนอก ภาพท่ีปรากฏนั้นอาจจะไมตรงกับความเปนจริงได เชนภิกษุท้ังหลายเกิดความ

เขาใจผิดเกิดข้ึนได วาเหตุใดจึงไมประทานตําแนงอัครสาวกแกพระภิกษุผูบวชมากอน เปนผูเหมาะสม 

ทําไมถึงประทานตําแหนงใหกับภิกษุผูบวชใหม การเขาใจเชนนี้ คือการยังไมทราบเหตุผลและความ

จริง จึงคิดเองวาเปนเชนนั้นตามภาพท่ีปรากฏ เม่ือภิกษุไดฟงเหตุผลท่ีแทจริงจากพระพุทธองคในการ

ยกตัวอยางแลววา เหตุผลใดจึงประทานตําแหนงอัครสาวก เพราะอัครสาวกไดมีจิตปรารถนาไวกอน

อยูแลวตั้งแตอดีตกาล พระพุทธองคจึงประทานตําแหนงอัครสาวกแดพระภิกษุผูบวชใหม ๒ รูป ดัง

ปรากฏขอความอรรถกถาท่ีวา “ภิกษุท้ังหลาย เราหาเลือกหนาให (ตําแหนง) แกพวกภิกษุไม, แตเรา

ใหตําแหนงท่ีตน ๆ ปรารถนาแลว ๆ นั่นแล แกภิกษุเหลานี้”18

๑๙  

                                                           

  ๑๘มหามกุฏราชวิทยาลัย, ธมฺมปทฏฐกถา (ปฐโม ภาโค), พิมพครั้งท่ี ๓ (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา. ๘๗-๘๘.   

  ๑๙มหามกุฏราชวิทยาลัย, ธมฺมปทฏฐกถา (ปฐโม ภาโค), อางแลว หนา. ๘๘.   



๑๒ 

 

ซ่ึงการท่ีพระพุทธองคจะประทานตําแหนงเอตทัคคะนั้น เปนเพราะทานเหลานั้นไดตั้งจิต

ปรารถนาเอาไวทําใหภิกษุคลายความสงสัย และเขาใจถึงเหตุผลในการประทานตําแหนง ลักษณะนี้ไม

จัดเปนอคติ แตเปนการมองจากภายนอกจึงเกิดการเขาใจผิดวาพระพุทธองคเกิดความลําเอียงในการ

ประทานตําแหนง ซ่ึงพระพุทธองคทรงประทานตําแหนงตามท่ีบุคคลเหลานั้นไดตั้งจิตอธิษฐานไวใน

ภพชาติเดิมจนถึงวาระท่ีสมควรจะได พระพุทธองคจึงประทานใหตามดั่งจิตปรารถนา 

   อีกท้ังใน มังคลัตถทีปนี ไดแสดงการถึงอคติ เปนการตรัสสอนธรรมแกพระราชา ดังปรากฏ

ใจความตอนหนึ่งวา  

  “พระราชาเสด็จไปสูสํานักของพระมหาสัตวนั้นแลว มีปฏิสันถารอัน

พระมหาสัตวทําแลว ทรงทราบประพฤติเหตุนั้นท้ังหมดทรงเชื้อเชิญพระมหา

สัตวดวยราชสมบัติ อันพระมหาสัตวนั้นถวาย โอวาทวา กิจดวยราชสมบัติของ

หมอมฉันไมมี ก็พระองคจงอยาใหราชธรรม ๑๐ ประการกําเริบ ทรงละการ

ถึงอคติเสียแลว เสวยราชสมบัติโดยธรรมเถิด”19

๒๐ 
 

  จากบทความเบื้องตน กลาววาพระราชา คือผูปกครองท่ีผูมีอํานาจสูงท่ีสุดในแควน หาก

ตั้งอยูในอคติ หรือมีความลําเอียงในขอใดขอหนึ่ง จะทําใหราษฎรเดือดรอน ไมไดรับความเปนธรรม 

พระราชาจึงควรถือธรรมเปนท่ีตั้ง กลาวคือนอกจากจะตั้งอยูในทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการแลว ก็จัก

ตองละจากการถึงอคติ ๔ ประการดวย เพ่ือความเปนธรรมแกราษฎรท่ีอยูในแควน และความสามัคคี

ปรองดองโดยปราศจากอคติและความขัดแยง เม่ือราษฎรประชาชนอยูรวมกันอยางสันติสุขแลว จะทํา

ใหราชอาณาจักรสงบสุข20

๒๑ 

    สรุปความไดวา อคติในพระไตรปฎก จะเนนเรื่องพระวินัยของพระสงฆในการพึงระวัง

สํารวมเพ่ือไมใหถึงอคติ พระพุทธองคทรงชี้ใหเห็นท้ังคุณ และโทษของผูมีอคติ ๔ เปนสิ่งท่ีไมควร

กระทําเพราะเปนอกุศล ซ่ึงในพระอภิธรรมปฎก ไดมีการกลาวอธิบายถึงความเปนไปของผูมีอคติ 

พรอมท้ังยกตัวอยางขอดี ขอเสีย ซ่ึงปรากฏอยูในพระไตรปฎกอยางชัดเจน ประกอบดวยการบรรยาย 

และการอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดความเขาใจของการถึงอคติ ๔ เปนหลักธรรมท่ีไมควรมีกับผูใด

ท้ังสิ้น ไมวาจะอยูฐานะ หรือชนชั้นใดก็ตาม ถือเปนบาปกรรม ดังท่ีพระพุทธองคทรงตรัสไวใน  

ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค  กลาววา 

                                                           

  ๒๐มหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล เลม ๒ (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), 

หนา ๒๓๔.   

  ๒๑พระมหานรากร ชางบุ,“อคติ” กับปญหาอธิกรณในพุทธศาสนา : กรณีศึกษาสํานักสันติอโศก , อาง

แลว, หนา ๑๑-๓๑. 
 



๑๓ 

 

อริยสาวกไมทําบาปกรรมโดยฐานะ ๔ เปนไฉน ปุถุชน ถึง

ฉันทาคติ ยอมทํากรรมลามก ถึงโทสาคติ ยอมทํากรรมลามก ถึง

โมหาคติ ยอมทํากรรมลามก ถึงภยาคติ ยอมทํากรรมลามก. ดูกอน

คฤหบดีบุตร สวนอริยสาวก ไมถึงฉันทาติ ไมถึงโทสาคติ ไมถึงโมหาคติ 

ไมถึงภยาคติ ทานยอมไมทํากรรมอันลามก โดยฐานะ ๔ เหลานี้. พระ

ผูมีพระภาคเจา ผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้เเลว จึงได

ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา  

ผูใดประพฤติลวงธรรม เพราะความรัก ความชัง ความกลัว 

ความหลง ยศของผูนั้น ยอมเสื่อมเหมือนดวงจันทรในขางแรม 

ผูใดไมประพฤติลวงธรรม เพราะความรัก ความชัง ความกลัว 

ความหลง ยศยอม เจริญแกผูนั้น เหมือนดวงจันทรในขางข้ึน21

๒๒ 
 

            ดังนั้น ผู ท่ีมีอคติแมปรากฏในขอหนึ่งขอใด ผูนั้นยอมมีความทุกขหาความสุขมิไดดัง

จันทรอับแสง หากผูใดละอคติ มีความเปนธรรม ตัดสินดวยความเท่ียงธรรม ดวยความเปนกลางและ

เปนธรรมท่ีปราศจากอคติไดยอมมีชีวิตท่ีสดใสเปนท่ียอมรับ สรรเสริญดั่งพระจันทรขางข้ึน 
 

๓.๒ มูลเหตอุคติในพระพุทธศาสนา 
 

เหตุของอคติท่ีกอใหเกิดการไมยอมรับความคิดเห็นตางกัน ทําใหเกิดความขัดแยง สูความ

แตกแยกแบงพรรคพวก แตกความสามัคคี ซ่ึงเปนสาเหตุหลักของปญหาอคติในสังคมไทย ซ่ึงผูวิจัยได

ศึกษาถึงมูลเหตุของอคติดังกลาวคือ “อกุศลมูล” ท่ีประกอบไปดวย โลภะ โทสะ และโมหะ ดังนี้ 

อกุศลมูล มีรากศัพทมาจากคําวา “อกุศล” และคําวา “มูล” ซ่ึงอกุศลมีความหมาย ชั่วไมดี

ไมเปนมงคล สิ่งท่ีไมดี บาป22

๒๓  และ มูลมีความหมายวา โคน-ราก พ้ืน ตนเหตุอุจจาระ23

๒๔  

รากเหงาของอกุศล ๓ ประการนี้ ๑. อกุศลจิต คือ โลภะ (ความอยากได) ๒. อกุศลจิต คือ 

โทสะ (ความคิดประทุษราย) ๓. อกุศลจิต คือโมหะ (ความหลง)  

โลภะจัดเปนอกุศลจิต กรรมท่ีบุคคลผูมีโลภะทําทางกาย วาจา และใจจัดเปนอกุศลกรรม 

แมกรรมของบุคคลผูมีโลภะ ถูกโลภะครอบงํา มีจิตถูกโลภะกลุมรุมกอทุกขใหเกิดข้ึนแกผูอ่ืนดวยเรื่อง

ท่ีไมจริง ดวยการเบียดเบียน จองจํา ใหเสียทรัพย ติเตียน หรือขับไลโดยอวดอางวา “เรามีกําลัง ทรง

                                                           
๒๒ที.ปา. ๑๖/๑๗๖-๑๗๗/๗๙.  
๒๓ราชบัญฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖, อางแลว, หนา  ๑๓๒๐. 

 

    ๒๔พระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร), ศาสนาตาง ๆ, (นครปฐม : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๓), หนา ๗๓. 



๑๔ 

 

พลัง” ก็จัดเปนอกุศลกรรม บาปอกุศลธรรมจํานวนมากเหลานี้ท่ีเกิดจากโลภะ มีโลภะเปนเหตุ มีโลภะ

เปนแดนเกิด มีโลภะเปนปจจัยยอมเกิดมีแกบุคคลผูมีโลภะนั้นดวยประการฉะนี้  

   โทสะจัดเปนอกุศลจิต กรรมท่ีบุคคลผูมีโทสะทําทางกาย วาจา และใจจัดเปนอกุศลกรรม 

แมกรรมของบุคคลผูมีโทสะ ถูกโทสะครอบงํา มีจิตถูกโทสะกลุมรุมกอทุกขใหเกิดข้ึนแกผูอ่ืนดวยเรื่อง

ท่ีไมจริง ดวยการเบียดเบียน จองจํา ใหเสียทรัพย ติเตียน หรือขับไลโดยอวดอางวา “เรามีกําลัง ทรง

พลัง” ก็จัดเปนอกุศลกรรมบาปอกุศลธรรมจํานวนมากเหลานี้เกิดจากโทสะ มีโทสะเปนเหตุ มีโทสะ

เปนแดนเกิดมีโทสะเปนปจจัยยอมเกิดมีแกบุคคลผูมีโทสะนั้นดวยประการฉะนี้  

   โมหะจัดเปนอกุศลจิต กรรมท่ีบุคคลผูมีโมหะทําทางกาย วาจา และใจจัดเปนอกุศลกรรม 

แมกรรมของบุคคลผูมีโมหะ ถูกโมหะครอบงํา มีจิตถูกโมหะกลุมรุมกอทุกขใหเกิดข้ึนแกผูอ่ืนดวยเรื่อง

ท่ีไมจริง ดวยการเบียดเบียน จองจํา ใหเสียทรัพยติเตียน หรือขับไลโดยอวดอางวา “เรามีกําลัง ทรง

พลัง” ก็จัดเปนอกุศลกรรมบาปอกุศลธรรมจํานวนมากเหลานี้เกิดจากโมหะ มีโมหะเปนเหตุ มีโมหะ

เปนแดนเกิดมีโมหะเปนปจจัยยอมเกิดมีแกบุคคลผูมีโมหะนั้นดวยประการฉะนี2้4๒๕  

  ดังนั้น อกุศลมูล  หมายถึง สาเหตุ หรือตนเหตุของความชั่ว หรือ รากเหงาของบาปทุจริตนั้น 

มี๓ อยาง คือ  ๑) โลภะ  ๒) โทสะ ๓) โมหะ25

๒๖ ดังท่ีพระพุทธองคทรงกลาวใน ปฐมนิทานสูตร วา 

           “ภิกษุท้ังหลาย เหตุใหเกิดกรรม (ชั่ว) ๓ ประการนี้ เหตุใหเกิดกรรม (ชั่ว)  

    ๓ ประการอะไรบาง คือ ๑. โลภะ (ความอยากได)  ๒. โทสะ (ความคิดประทุษราย) 

    ๓. โมหะ(ความหลง)”26

๒๗
 

 กรรมใดท่ีบุคคลทําดวยโลภะ เกิดจากโลภะ มีโลภะเปนเหตุ มีโลภะ

เปน  แดนเกิด กรรมนั้นเปนอกุศล กรรมนั้นมีโทษ กรรมนั้นมีผลเปนทุกข 

กรรมนั้นเปนไปเพ่ือความเกิดกรรมอีก กรรมนั้นไมเปนไปเพ่ือความดับกรรม 

  กรรมใดท่ีบุคคลทําดวยโทสะ เกิดจากโทสะ มีโทสะเปนเหตุ มีโทสะ

เปนแดนเกิดกรรมนั้นเปนอกุศล กรรมนั้นมีโทษ กรรมนั้นมีผลเปนทุกขกรรม

นั้นเปนไปเพ่ือความเกิดกรรมอีก กรรมนั้นไมเปนไปเพ่ือความดับกรรม 

กรรมใดท่ีบุคคลทําดวยโมหะ เกิดจากโมหะ มีโมหะเปนเหตุ มีโมหะ

เปนแดนเกิดกรรมนั้นเปนอกุศล กรรมนั้นมีโทษ กรรมนั้นมีผลเปนทุกขกรรม

                                                           

   ๒๕องฺ.ทุก. ๒๐/๗๐/๒๗๕.   

  ๒๖พระอนุรุทธาจารย, อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยา สหอภิธมมฺตฺถวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, พิมพครั้งท่ี ๑๑, ๒๕๕๔), หนา ๑๕. 

  ๒๗องฺ.ติก. ๒๐/๑๑๒/๓๕๓. 



๑๕ 

 

นั้นเปนไปเพ่ือความเกิดกรรมอีก กรรมนั้นไมเปนไปเพ่ือความดับกรรมภิกษุ

ท้ังหลายเหตุใหเกิดกรรม (ชั่ว) ๓ ประการนี้แล27

๒๘ 

   ดังจะเห็นไดวา อกุศลมูลท่ีประกอบดวย โลภะ (ความอยากได)  โทสะ(ความคิด

ประทุษราย)  และโมหะ (ความหลง) เปนสิ่งท่ีสามารถกระทํากอใหเกิดแหงกรรมชั่วไดตลอดเวลา ซ่ึง

รากเหงาของอกุศลมูล ๓ ประการนี้ ถือเปนอกุศลจิต 

     อีกท้ังพระสารีบุตรเถระยังกลาวกับภิกษุท้ังหลายท่ีเก่ียวกับอกุศลมูล ๓ ดังปรากฏใน ทีฆ

นิกาย สังคีติสูตร ขอความปรากฏวา  

ทานผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมหมวดละ ๓ ประการ ท่ีพระผูมีพระภาคผู

ทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไวโดย

ชอบแลวมีอยู พวกเราท้ังหมดนี้แหละพึงสังคายนา ไมพึงวิวาทกันในธรรม

นั้น... เพ่ือประโยชน เพ่ือเก้ือกูล เพ่ือสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ธรรม

หมวดละ ๓ ประการ คืออะไร คืออกุศลมูล (๑) อกุศลมูลคือโลภะ ความ

อยากได (๒) อกุศลมูลคือโทสะ ความคิดประทุษราย (๓) อกุศลมูลคือโมหะ 

ความหลง2 8

๒๙ อกุศลมูลเปนตนเหตุใหเกิดกรรม ดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไว

วา  

ภิกษุท้ังหลาย ตนเหตุใหเกิดกรรม ๓ ประการ คือ ๑. โลภะ เปน

ตนเหตุให  เกิดกรรม ๒. โทสะ เปนตนเหตุใหเกิดกรรม ๓. โมหะ เปน

ตนเหตุใหเกิดกรรม  

  ภิกษุท้ังหลาย เพราะกรรมท่ีเกิดจากโลภะ เพราะกรรมท่ีเกิดจาก

โทสะ  เพราะกรรมท่ีเกิดจากโมหะ เทวดามนุษย หรือสุคติอ่ืนอยางใดอยาง

หนึ่งก็ไมปรากฏท่ีแทแล เพราะกรรมท่ีเกิดจากโลภะ เพราะกรรมท่ีเกิดจาก

โทสะ เพราะกรรมท่ีเกิดจากโมหะ นรก กําเนิดเดรัจฉาน เปตวิสัย หรือทุคติ

อ่ืนอยางใดอยางหนึ่งก็ปรากฏเพ่ือความบังเกิดแหงอัตภาพในนรก กําเนิด

เดรัจฉาน เปตวิสัย29

๓๐  
 

 ฉะนั้นพระพุทธองคจึงตรัสถึงลักษณะอกุศลมูล ๓ ไวใน อังคุตรนิกายติกนิบาต มูลสูตร วา   

  “ดูกรภิกษุท้ังหลาย อกุศลมูล ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ  

โลภอกุศลมูล ๑ โทสอกุศลมูล ๑ โมหอกุศลมูล ๑” 

                                                           

  ๒๘องฺ.ติก. ๒๐/๑๑๒/๓๕๔. 
๒๙ที.ปา. ๑๑/๓๐๕/๒๕๙. 
๓๐ขุ.จู. ๓๐/๑๒/๘๔. 



๑๖ 

 

  ดูกรภิกษุท้ังหลาย โลภะจัดเปนอกุศล บุคคลผูโลภ กระทํากรรมใด

ดวยกาย วาจา ใจ แมกรรมนั้นก็เปนอกุศล บุคคลผูโลภ ถูกความโลภครอบงํา

มีจิตอันความโลภกลุมรุม ยอมกอใหเกิดทุกขแกผูอ่ืนโดยไมเปนจริงดวยการ     

เบียดเบียนการจองจํา ใหเสื่อมติเตียนหรือโดยการขับไลดวยการอวดอางวา

ฉันเปนคนมีกําลังตั้งอยูในกําลังแมขอนั้นก็เปนอกุศล 

 อกุศลธรรมอันลามกเปนอันมากท่ีเกิดเพราะ ความโลภ มีความโลภ

เปนเหตุ มีความโลภเปนแดนเกิดมีความโลภเปนปจจัยนี้ยอมเกิดมีแกบุคคล

นั้น ดวยประการฉะนี้ 

  โทสะจัดเปนอกุศล บุคคลผูโกรธ กระทํากรรมใดดวยกาย วาจา ใจ   

  แมกรรมนั้นก็เปนอกุศล บุคคลผูโกรธ ถูกโทสะครอบงํามีจิตอันโทสะกลุมรุม 

  ยอม กอใหเกิดทุกขแกผูอ่ืนโดยไมเปนจริงดวยการเบียดเบียน การจองจําให 

เสื่อม ติเตียนหรือดวยการขับไลดวยการอวดอางวา ฉันเปนคนมีกําลังตั้งอยูใน

กําลังแมขอนั้นก็เปนอกุศล 

                   อกุศลธรรมอันลามกเปนอันมากท่ีเกิดเฉพาะความโกรธ มีความโกรธ 

เปนเหตุ มีความโกรธเปนแดนเกิด มีความโกรธเปนปจจัยนี้ ยอมเกิดมีแก

บุคคลนั้นดวย ประการฉะนี้ 

   โมหะจัดเปนอกุศล บุคคลผูหลง กระทํากรรมใดดวยกาย วาจา ใจ 

แมกรรมนั้นก็เปนอกุศล บุคคลผูหลงถูกโมหะครอบงํา มีจิตอันโมหะกลุมรุม

ยอมกอใหเกิดทุกขแกผูอ่ืน โดยไมเปนจริง ดวยการเบียดเบียน จองจําใหเสื่อม 

ติเตียน หรือโดยการขับไล ดวยการอวดอางวาฉันเปนคนมีกําลัง ตั้งอยูในกําลัง

แมขอนั้นก็เปนอกุศล 

            อกุศลธรรมอันลามกเปนอันมาก ท่ีเกิดเพราะความหลง มีความหลง 

เปนเหตุความหลงเปนแดนเกิดมีความหลงเปนปจจัยนี้ มียอมเกิดมีแกบุคคล 

นั้น ดวยประการฉะนี้30๓๑  
 

   ซ่ึงการนํา โลภะ โทสะ และโมหะ ข้ึนมาเปรียบเทียบเพ่ือใหเห็นวา อคตินั้นจะทําใหเกิดข้ึน

ไดตองอาศัยมูลเหตุแหงอคติ คือ โลภะ โทสะ โมหะ ท่ีมีอยูในตัว กลาวคือ “โลภะ เปนตัวกระตุนกอน

แลวจึงเปนปจจัยใหเกิดการกระทําลักษณะของ “ฉันทาคติ” ข้ึน สวน “โทสาคติ” กับ “ภยาคติ” 

อาศัยความไมชอบ เปนตัวกระตุนกอน จึงเปนปจจัยใหเกิดการกระทําลักษณะ โทสาคติ หรือ ภยาคติ 

สวน “โมหาคติ” ท่ีอาศัยความหลง ความโงเขลา ความไมรู กลาวคือ โมหะ เปนเหตุกระตุนกอนจึง

                                                           

 ๓๑องฺ.ติก. ๓๔/๕๐๙/๓๗๕-๓๗๖.   



๑๗ 

 

เปนปจจัยใหเกิดการกระทําลักษณะ “โมหาคติ” ในเวลาตอมา จึงถือไดวาปจจัยเหลานี้เปนมูลเหตุ

กอใหเกิดอคติอยางใดอยางหนึ่งได เพราะโดยปกติท่ีมนุษยถือไดวาเปนสัตวสังคมท่ีจะตองมีการอยู

ดวยกันเปนกลุม หรือมากกวาสองคนข้ึนไป เม่ือมีการรวมตัวกันเกิดข้ึนการเกิดอคติสามารถเกิดข้ึนได

กับมนุษยทุกคนท่ีลวนมี โลภะ โทสะ และโมหะ ถึงแมจะเกิดข้ึนจากภายในก็จริง แตไดมีการขยายผล

ออกมาสูสังคมในฐานะมีตัวกระตุน การรับรู  ความรูสึกท่ีแสดงออกมาสูการกระทําในท่ีสุด 

ตัวอยางเชน นาย ก.มีความสัมพันธผูกพันกับนาย ข. ดวยความเปนเพ่ือนกันมา รูจักกันมานาน และ

เคยมีบุญคุณชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เม่ือนาย ก.เกิดเรื่องข้ึนมาฝายตนกระทําความผิด จึงขอรองนาย 

ข.ใหชวยเหลือแกตางความผิด ซ่ึงนาย ข.ชวยนาย ก.อยางเต็มท่ี ดวยความไมชอบอีกฝายเปนทุนเดิม

จึงทําใหนาย ก.หลุดพนขอกลาวหา ตัวอยางดังกลาวชี้ใหเห็นวา อคติ ๔ จะทําหนาท่ีสัมพันธกัน ท้ัง

ฉันทาคติ ความลําเอียงท่ีเกิดจากความรูจักสวนตัวท่ีมาจากตัวโลภะ และโทสาคติทําหนาท่ีโดยการไม

ชอบหนาอีกคนเปนทุนเดิมซ่ึงมีตัวโทสะเปนฐาน และตัวโมหะดวยความไมรู ดวยความโงเขลาจึงทําให

ตัวสินท่ีผิดพลาดดวยการใชความรูสึกสวนตัว และสุดทายคือภยาคติคือความกลัว เกรงใจเพ่ือนจึงทํา

ใหตัดสินผูอ่ืนดวยความไมเปนธรรม จึงชี้ใหเห็นวา อกุศลมูล ๓ คือเหตุแหง อคติ ๔ ท่ีจะทํางาน

ขับเคลื่อนไปพรอมกันกับบุคคลท่ีมีความลําเอียง หรือความโนมเอียงในใจ 

 ๓.๒.๑. สาเหตอุคต ิ๔ ในอกุศลมูล ๓ 

    อคติแบงออกเปน ๔ ประเภท ไดแก ๑.ฉันทาคติ (ความลําเอียงเพราะรัก) ๒.โทสาคติ 

(ความลําเอียงเพราะชัง) ๓.โมหาคติ (ความลําเอียงเพราะหลง) ๔.ภยาคติ (ความลําเอียงเพราะกลัว)

31

๓๒ ดังนี้ 

    ๑.ฉันทาคติ  

ฉันทาคติ ความลําเอียงเพราะรัก ความลําเอียงเพราะชอบ ดวยความรักท่ีมากเกิน จึงเกิด

การเขาขางไปในทางท่ีผิดดวยจิตท่ีมีอคติ ซ่ึงผูวิจัยขอสรุปพอสังเขปเก่ียวกับเรื่องความรักในทาง

พระพุทธศาสนา เพ่ือใหทราบวารักมากเกินไปในความรัก ก็จะนําพาสูฉันทาคติ ดังนั้น ผูวิจัยยกเรื่อง

ความรักในมิติทางพระพุทธศาสนาท่ีแบงออกเปน ๔ ประเภท คือ  ๑.ความรักแบบสิเนหะ ๒.ความรัก

แบบเปมะ ๓.ความรักแบบเมตตา ๔.ความรักแบบฉันทะ ดังนี้ 

    ๑) ความรักแบบสิเนหะ (เสนหา) คือ ความรักท่ีมีเยื่อใยถวิลหากันท่ีมีความพึงพอใจในรูป 

รส กลิ่น เสียง สัมผัสของฝายตรงขาม เปนความรักท่ีอยากเขาไปครอบครองจนเกิดความหวงแหน 

ความรักท่ีเปนฝายกิเลสเศราหมองแหงจิตใจ ความรักฝายอกุศลจัดอยูในกิเลสกลุมโลภะ 3 2

๓๓ จัดเปน

ตัณหาท่ีมีกําลังออนเฉพาะอารมณท่ีผูกพันคือ มีความรักความเยื่อใยเฉพาะบุคคลท่ีเก่ียวของ สนิท

                                                           

  ๓๒วิ.ป. ๘/๓๒๔/๔๖๐.   

   ๓๓อภิ.สงฺ. ๓๔/๑๐๖๕/๒๗๒-๒๗๓. 



๑๘ 

 

สนม ผูกพันเปนญาติมิตร 3 3

๓๔ เปนความหลงท่ีปราศจากการกรองดวยสติปญญากอนถือเปนความรักท่ี

เปนฝายอกุศล เปนความรักท่ีมาจาก “โลภะ” 

   ๒) ความรักแบบเปมะ เรียกอีกอยางวา ตัณหาเปมะ3 4

๓๕ หรือ เคหสิตเปมะ หมายถึง ความ

รักอันอาศัยเรือน 3 5

๓๖ ไดแก ความรักฉันพอแมลูก ญาติพ่ีนอง เครือญาติ มีความเก่ียวเนื่องเปนคนรวม

เรือนเดียวกัน เปนความรักใครชื่นชมดวยยึดถือในความสัมพันธฉันญาติมิตร เปมะนั่นคือโลภะ ความ

รักแบบเปมะจักไดวาเปนความรักกลาง ๆ ไมเปนฝายกุศลและอกุศล แตความหมายท่ีคอนไปในทาง

อกุศล ในอรรถกถาเทวหสูตรกลาววา  

    “เพราะฉะนั้นตัณหาแล ทานเรียกวา ราคะ เพราะกําหนัด 

เรียกวา ฉันทะ เพราะพอใจ เรียกวาเปมะ เพราะอรรถวาประพฤติรัก

ใคร...ฯลฯ 
 

ฉะนั้น ความรักแบบเปมะเปนความรักท่ีมีตัณหาอยู จึงจัดไดวาเปนความรักแบบฝายอกุศล

ท่ีจัดอยูในกลุมโลภะเชนเดียวกับ สิเนหะ ราคะ ตัณหา ดังนั้น ความรักแบบสิเนหา และความรัก

แบบเปมะ เปนความรักท่ีตองระวังใหมาก เพราะสามารถนําพาสูความลําเอียง หรืออคติเพราะรักได 

เพราะความรักจะเปนแรงผลักดันใหเกิดผลกระทบตาง ๆ สูปญหาท่ีไมเปนธรรมกับอีกฝายไดดวยแรง

ดึงดูดของความโนมนาวแหงจิตใจ เนื่องจากอกุศลท่ีเปนตัวโมหะ คือ ความหลง ความเขลา ความไมรู

ของ “โมหาคติ” ท่ีขาดการพิจารณาอยางถ่ีถวนทําใหเกิดความรักความหลง สามารถทําสิ่งตาง ๆ ได

สุดกําลังของโมหาคติ เชน รักจนหลง หรือหลงเลนการพนันจนไมเห็นวาเปนสิ่งดีหรือไมดี ดวยการตก

อยูในอํานาจของโมหาคติจนทําใหขาดการพิจารณา ตัวตัณหา คือความอยาก เปนตัวท่ีทําใหบุคคลตก

อยูในแรงผลักดันของราคะทําใหเกิดเรื่องตาง ๆ เชน ความรัก ความอยากไดท่ีไมใชของ ๆเรา เพียง

เพราะความพึงพอใจในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เพราะความรักมากจึงอยากไดครอบครอง ถือไดวา

ความรักแบบสิเนหาและความรักแบบเปมะเปนอกุศลท่ีเกิดจากโลภะ 

   ๓) ความรักแบบเมตตา  ความรัก ความเอ็นดู ความปรารถนาดี ในพระอภิธรรมปฎก วิภังค 

อรรถกถาอธิบายถึง “เมตตา” วาเปนความรักใคร กิริยาท่ีรักใคร ภาวะท่ีรักใครในสัตวท้ังหลาย 

เรียกวา เมตตา และควรแผเมตตาไปยังสรรพสัตว เปรียบเหมือนกับเราแผเมตตาใหกับคนท่ีเรารัก คน

ท่ีเราชอบ 3 6

๓๗ กลาวไดวา “เมตตา” หมายถึง ความรัก ความเยื่อใย ความเอ็นดู ไมตรีจิต ความรูสึกท่ี

                                                           

  ๓๔ขุ.ชา. ๒๗/๑๙/๓๒๔. 

  ๓๕พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ ปริเฉทท่ี ๙ เลม ๑ สมถกรรมฐานทีปนี, พิมพครั้งท่ี ๕, 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสัทธัมมโชติกะ, ๒๕๔๗), หนา ๑๘๐. 

    ๓๖วิ.มหา.อ. ๑/๓/๑๑๔-๑๑๘. 
๓๗อภิ.วิ. ๓๕/๖๔๓/๔๒๗. 



๑๙ 

 

เปนมิตร ความปรารถนาดี ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความผูกมิตรความเปนผูรักใคร 

ความปรารถนาใหเขามีความสุข แผไมตรีจิตคิดจะใหสัตวท้ังปวงมีสุขท่ัวหนา ประเภทความรักแบบ

เมตตาแบงออกเปน ๒ ประเภทคือ ๑) เมตตาอโทสะ หมายถึง ความรักใครปรารถนาดี ไมมีการยึดวา

เปนบิดา มารดา สายโลหิต พ่ีนอง เพ่ือนฝูง ถึงแมจากกันไป ก็ไมเดือดรอนใจ คือ อโทสะ เรียกวา

เมตตาแท ๒) ตัณหาเปมะ หมายถึง เมตตาท่ีเจือดวยความรักคา ปรารถนาดีโดยยึดถือความเปนบิดา 

มารดา สายโลหิต เครือญาติ เพ่ือนพอง ท่ีมีความผูกพันแยกกันไมไดเปนความรักใครชื่นชมผูกพันไว

ดวยอํานาจตัณหาเปมะคือ โลภะ เรียกวาเมตตาเทียม37

๓๘ 

ดังนั้น ความรักแบบเมตตาเปนความรักความปรารถนาดีตอผูอ่ืน จัดไดวาเปนความรักแบบ

กุศล ท่ีสามารถแสดงออกมาทางกาย วาจา ใจ ความรักแบบเมตตาแมจะจัดวาเปนกุศล แตถาขาดการ

ระมัดระวังหรือขาดปญญาปลอยใหอคติ ๔ เขาถึงโดยเฉพาะตัวโมหะ ความโง ความไมรูครอบงําจะทํา

ใหสูความลําเอียง ไมมีความเปนธรรม ไมมีความเปนกลาง สงผลใหความรักประเภทนี้กลายเปนอกุศล

แทน และนําไปสูปญหาอคติ ๔ ไดงาย 

   ๔) ความรักแบบฉันทะ คือความรักท่ีเกิดจากความพึงพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง และมุงท่ีจะกระทําเรื่องนั้น ๆ ใหสําเร็จลุลวง ในพระอภิธรรมปฎก วิภังค 

ปรากฏความหมายของ “ฉันทะ”คือ “ความพอใจ การทําความพอใจ ความเปนผูประสงคจะทํา 

ความฉลาด”38

๓๙  ใน สีลขันธวรรค พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสสอนเหลาภิกษุวา 

 “ฉันทะ” นั้นจะเปนกุศลก็ไมใช เปนอกุศลก็ไมใช จึงกลาวได

วา “ฉันทะ” เปนคํากลางๆ หมายถึงภาวะท่ีมีความยินดี ความพอใจ 

เปนกุศล หรืออกุศลก็ได39๔๐  

 

   คําวา “ฉันทะ” มีความหมายกวาง ครอบคลุมความอยาก หรือความตองการเปนจูงใจมี

ความหมายกลาง ๆ เปนกุศล หรือเปนอกุศลได ท่ีเปนอกุศล เปนฉันทะท่ีไมดี เปนฝายชั่ว เชน ในกาม 

ตัณหาจะใชคําวาตัณหาหรือสเนหะ (สเนหา) แทนก็ได และท่ีเปนกุศล เปนฉันทะท่ีดีงาม เชน ขอท่ี ๑ 

ใน อิทธิบาท40

๔๑   

                                                           

  
๓๘วรรณสิทธ์ิ ไวทยะเสวี (ผูรวบรวม), คูมือการศึกษาพระอภิธัมมตัถสังคหะ ปริเฉทท่ี ๙, 

(กรุงเทพมหานคร : พิมพพัฒนวิทยการพิมพ),  ๒๕๓๓, หนา ๑๒๙-๑๓๐. 
๓๙อภิ.วิ. ๓๕/๓๙๒/๓๒๙. 
๔๐ที.สี. ๔/๖๒/๒๕. 

  ๔๑พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโฺต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, อางแลว,  

หนา ๔๒. 



๒๐ 

 

     ดังนั้น “ฉันทะ” เปนคํากลางๆ ไมเปนท้ังกุศล และอกุศล หมายถึงความพอใจ ในท่ีนี้ผูวิจัย

ใหความหมายฉันทะวาความพอใจ พอใจกับสิ่งท่ีเปนอยู กับสถานะภาพปจจุบัน เม่ือบุคคลมาเจอกัน

จากสภาพแวดลอม หรือปจจัยตาง ๆ จากความแรกเริ่มพบดวยความเสนหา พอรูจักคบหาดวยกันก็

จะเกิดความพอใจท่ีจะอยูดวยกัน หรือรวมทํางานกันในสังคม ท้ังในสถานะสามีภรรยา เพ่ือน คน

รวมงาน หรือพอใจท่ีจะอยูในสถานะตางๆ ซ่ึงในท่ีนี้จะเรียกวา ฉันทะ คือ ความพอใจในการอยู

รวมกัน ฉันทะ คือ ความพอใจใฝดี  

   ดังนั้น ความรักประกอบดวย ๔ อยางคือ ๑.ความรักแบบสิเนหะ ๒.ความรักแบบเปมะ ๓.

ความรักแบบเมตตา ๔.ความรักแบบฉันทะ ในท่ีนี่ผูวิจัยกลาวพอสังเขปใหทราบถึงเรื่องการให

ความหมายของความรักท่ีจะนําพาเขาสูฉันทาคติ เม่ือคนเรามีความรักความผูกพันท่ีอาศัยความชอบ 

ความพอใจ ความเปนเครือญาติ คนเคยรวมงานกันมา เม่ือมีความรักมากเกิน ผูกพันมากเกินไป ก็จะ

ทําใหเขาถึง “โลภะ” และถูกความโลภครอบงําก็จะทําใหความพอใจกลายเปน “ฉันทาคติ” เพราะมี

ความลําเอียงปรากฏข้ึนในจิตใจแลว หากคนเรายังมีความตองการท่ีมีความโลภจนเกินเลย มุงเอาแต

ความอยากไดเพราะกลัวเสียผลประโยชน ท้ังตําแหนงหนาท่ีการงานเกรงวาจะกระทบงานท่ีตนทํา 

เชน การรักคนของตนเองมากเกินไป การตัดสินความท่ีไมกลั่นกรองเขาขางฝายตนเองเปนหลัก แต

กลับไมไดใหความยุติธรรมกับผูท่ีเก่ียวของ  โดยการตัดสินดวยความลําเอียงเพราะความพอใจ 

ความชอบใจนี้ ลวนแลวถูกตัว “โลภะ” เขาครอบงําจนสูความเปนฉันทาคติในท่ีสุด 

 ๒.โทสาคติ  

โทสาคติ ความลําเอียงเพราะไมชอบ เพราะชัง ความโกรธ คืออารมณท่ีแสดงออกใน

ลักษณะไมพอใจ ท่ีมักจะแสดงออกมาทางสีหนาและแววตา ความโกรธจะคุกรุนภายในจิตใจ ถาความ

โกรธเพ่ิมระดับข้ึนทีละข้ันๆ เริ่มจาก ความไมพอใจ (อรติ) เกิดการกระทบกระท่ัง ขัดใจกัน (ปฏิฆะ) 

จนเกิดอาการความโกรธเดือดดาลในใจ (โกธะ) จนประทุษราย (โทสะ) จนสุดทาย อาฆาตจองเวร 

(พยาบาท) ทํารายกันจนกระทบบุคคลอ่ืน อยางนี้เรียกไดวา “โทสาคติ” เพราะมีการพัฒนาจาก

อารมณโกรธจนสูข้ันอาฆาตพยาบาทพรอมท่ีจะทํารายบุคคลอ่ืน เม่ือถูกตัว “โทสะ” เขาครอบงําจนสู

ความเปนโทสาคติในท่ีสุด   

พระวินัยปฎก คัมภีรปริวาร ไดกลาวสรุปถึง การถึงโทสาคติไวดังนี้ 

    คําวา ไมพึงลําเอียงเพราะชัง นั้น คือ ภิกษุผูลําเอียงเพราะชัง อยางไรจึงชื่อวาลําเอียงเพราะ

ชัง ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ ผูกอาฆาตวา 

    ๑. ผูนี้ไดทําสิ่งท่ีไมเปนประโยชนแกเรา 

    ๒. ผูนี้กําลังทําสิ่งท่ีไมเปนประโยชนแกเรา 

    ๓. ผูนี้จักทําสิ่งท่ีไมเปนประโยชนแกเรา 



๒๑ 

 

    ๔. ผูนี้ไดทําสิ่งท่ีไมเปนประโยชนแกคนผูเปนท่ีรักท่ีชอบพอของเรา 

    ๕. ผูนี้กําลังทําสิ่งท่ีไมเปนประโยชนแกคนผูเปนท่ีรักท่ีชอบพอของเรา 

    ๖. ผูนี้จักทําสิ่งท่ีไมเปนประโยชนแกคนผูเปนท่ีรักท่ีชอบพอของเรา 

    ๗. ผูนี้ไดทําสิ่งท่ีเปนประโยชนแกคนผูไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบพอของเรา 

    ๘. ผูนี้กําลังทําสิ่งท่ีเปนประโยชนแกคนผูไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบพอของเรา 

    ๙. ผูนี้จักทําสิ่งท่ีเปนประโยชนแกคนผูไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบพอของเรา 
 

    ภิกษุอาฆาต ปองราย ขุนเคือง ถูกความโกรธครอบงําดวยวัตถุอาฆาต ๙ อยางนี้ ยอมแสดง

อธรรมวาเปนธรรม แสดงธรรมวาเปนอธรรม ฯลฯ แสดงอาบัติชั่วหยาบวาตองอาบัติไมชั่วหยาบ 

แสดงอาบัติไมชั่วหยาบวาตองอาบัติชั่วหยาบ ภิกษุผูลําเอียงเพราะชังดวยวัตถุ ๑๘ อยางนี้ ยอมปฏิบัติ

เพ่ือไมเก้ือกูลแกชนหมูมาก เพ่ือความไมเปนสุขแกชนหมูมาก เพ่ือความพินาศแกชนหมูมาก เพ่ือ

ความไมเก้ือกูล เพ่ือความทุกขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ภิกษุผูลําเอียงเพราะชังดวยวัตถุ  

๑๘ อยางนี้ ยอมบริหารตนใหเปนผูถูกขุด ถูกกําจัด เปนผูประกอบดวยโทษอันวิญูชนพึงตําหนิ และ

ยอมประสบสิ่งมิใชบุญเปนอันมาก ภิกษุผูลําเอียงเพราะชังยอมลําเอียงเพราะชังอยางนี้ 41๔๒ 

  จากขอความดังกลาว ไดกลาวถึงความผูกอาฆาต พยาบาท ถูกอารมณโทสะครอบงํา พระ

พุทธองคทรงกลาวเพ่ือไมใหเขาถึงโทสาคติท้ังบุคคลท่ีชอบพอ และบุคคลท่ีไมชอบ จะทําประโยชน

ใหกับเราหรือไมก็ไมควรใชความเปนโทสาคติตัดสิน ซ่ึงจะเนนไปทางบุคคลท่ีไมชอบพอ โทสาคติหาก

เกิดข้ึนกับบุคคลใดแลวยอมเปนท่ีไมชอบตอผูถูกกระทํา เพราะความอาฆาตพยาบาทในความโกรธ

เปนเหตุใหเขาถึงโทสาคติท่ีอยูในพ้ืนฐานจิตใจของมนุษยทุกคน ไมวาจะแสดงออกมาทางกาย วาจา 

หรือการกระทําก็ดี ลวนแลวแสดงออกชัดถึงความเปนโทสาคติ  

  ดังนั้น ความลําเอียงเพราะชังในโทสาคติมีความหมายตรงขามกับความลําเอียงเพราะรัก ซ่ึง

มนุษยจะมีความลําเอียงในใจท้ังชอบ ไมชอบ พอใจ ไมพอใจ ลวนแลวเกิดจากฉันทาคติ และโทสาคติ

ควบคูกันไป บางครั้งตัดสินสิ่งหนึ่งสิ่งใด หากเกิดในอารมณพอใจพองพวกตนก็จะนําฉันทาคติมา

ตัดสิน หากตรงกันขามไมใชคนของตน พวกพองตน แตเปนฝายท่ีไมชอบก็จะทําใหตัดสินดวยความ

ลําเอียงได ซ่ึงความไมชอบจะกระทําการตัดสินท่ีผิดไดหากขาดการพิจารณาโทสะท่ีเขาขายกลายเปน

โทสาคตินั้นเกิดข้ึน เพราะอาศัยอารมณท่ีมากระทบกับตัวบุคคล และพัฒนาจากอารมณโกรธ ความไม

พอใจ (อรติ) ความหงุดหงิด (ปฏิฆะ) ตอมาจึงเปนขุนเคือง (โกธะ) คิดประทุษราย (โทสะ) และปอง

ราย (พยาบาท) ตามลําดับ 

   เม่ือบุคคลใดเขาถึงโทสาคติ บุคคลนั้นจะกระทําการใด ๆ ท่ีไมมีความยั้งคิด ไมมีเมตตา เชน  

การตัดสินคดีความ ใหมีการตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งดวยความเปนธรรมหาไดยากท่ีจะเท่ียงตรง หาก

                                                           

  ๔๒วิ.ป. ๘/๓๘๐/๕๕๘-๕๕๙.  



๒๒ 

 

บุคคลนั้นไมใชคนของตน หรือเปนบุคคลท่ีเราเกลียดชังเปนฐานอยูแลว จะทําใหการตัดสินความนั้น

คลาดเคลื่อนไมเปนกลางไดงาย 

๓.โมหาคต ิ 

โมหาคติ ความลําเอียงเพราะไมรู ลําเอียงเพราะหลง เปนการเขาถึงในตัวของอคติท่ี

ประกอบดวยฉันทาคติ โทสาคติ ท่ีเปนตัวอกุศลครอบงําท้ังหมดลวนเกิดจาก “โมหาคติ” มีสวนรวม

เพราะความไมรูจึงทําใหเชื่อ เพราะความไมรูจึงทําใหหลงผิด เพราะความไมรู จึงขาดการพิจารณาให

ถวนถ่ี จึงสงผลใหเกิดความลําเอียงดวยความไมรู เชน ความลําเอียงตัดสินคดีความ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ดวยการเขาถึงอคติ หรือการเขาขางพรรคพวกตนเองจนขาดการพิจารณาใหถ่ีถวนกอนมีการตัดสิน 

ในพระวินัยปฎก คัมภีรปริวาร ไดกลาวสรุปถึง การถึงโมหาคติไวดังนี้ 

คําวา ไมพึงลําเอียงเพราะหลง นั้น คือ ภิกษุผูลําเอียงเพราะ

หลงอยางไรจึงชื่อวาลําเอียงเพราะหลง ภิกษุเปนผูกําหนัดยอม

ลําเอียงดวยอํานาจความกําหนัด เปนผูขุนเคืองยอมลําเอียงดวย

อํานาจความขุนเคือง เปนผูหลงยอมลําเอียงดวยอํานาจความหลง 

เปนผูถูกทิฏฐิลูบคลํายอมลําเอียงดวยอํานาจทิฏฐิ ภิกษุเปนผูหลง

งมงายอันความหลงครอบงํา ยอมแสดงอธรรมวาเปนธรรม แสดง

ธรรมวาเปนอธรรม ฯลฯ แสดงอาบัติชั่วหยาบ วาเปนอาบัติไมชั่ว

หยาบ แสดงอาบัติไมชั่วหยาบวาเปนอาบัติชั่วหยาบ ภิกษุผูลําเอียง 

เพราะหลงดวยวัตถุ ๑๘ อยางนี้ ยอมปฏิบัติเพ่ือไมเก้ือกูลแกชนหมู

มาก เพ่ือความไมเปนสุขแกชนหมูมาก เพ่ือความพินาศแกชนหมู

มาก เพ่ือความไมเก้ือกูล เพ่ือความทุกขแกเทวดาและมนุษย

ท้ังหลายภิกษุผูลําเอียงเพราะหลงดวยวัตถุ ๑๘ อยางนี้ ยอม

บริหารตนใหเปนผูถูกขุดถูกกําจัด เปนผูประกอบดวยโทษ อัน

วิญูชนพึงตําหนิ และยอมประสบสิ่งมิใชบุญเปนอันมาก ภิกษุผู

ลําเอียงเพราะหลงยอมลําเอียงเพราะหลงอยางนี้42๔๓ 
 

จากขอความดังกลาว โมหาคติท่ีกลาวไปท่ีบุคคล เนนในพระภิกษุสงฆเปนสวนมาก แทจริง

แลวโมหาคติเกิดข้ึนไดกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ไมมีการแบงชนชั้น เพราะความไมรูจึงทําใหเกิดโมหะ 

และปญหาสังคมปจจุบันท่ีเกิดความขัดแยงความลําเอียงในอคติ ๔ ลวนแลวเกิดจากไมรู ไมวาจะ

แสดงออกมาทางกาย วาจา ใจ การกระทําตาง ๆ ชี้ชัดใหเห็นเปนสวนมากวาสังคมขาดการพิจารณา

ขอมูลตาง ๆ บางครั้งก็เชื่อตามกันไป บางครั้งก็เกลียดตามกัน จนแบงพรรคแบงพวก เกิดความ
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๒๓ 

 

แตกแยกในท่ีสุด เพราะไมรูจึงทําใหไมเขาใจวาทุกสิ่งทุกอยางหากมีการพิจารณาปญหาตาง ๆ ดวย

ความถวนถ่ีดวยปญญา พิจารณาถึงเหตุและผล ความนาเชื่อถือ เม่ือพิจารณาไดขอเท็จจริงเปนอยาง

เราสามารถนําขอมูลท่ีไดบอกกลาว หรือชี้แจงเพ่ือเกิดความเขาใจในกันและกัน ถาสังคมทําไดเชน 

ความเปนอคติ หรือความลําเอียงก็จะลดละลงได 

๔.ภยาคต ิ 

ภยาคติ ความลําเอียงเพราะกลัว ความกลัวมีหลายเหตุท่ีทําใหมนุษยมีความกลัวท่ีแตกตาง

กันไป คําวา ภยะ หรือภัย หมายถึงความกังวล ความสะดุงหวั่นไหว 4 3

๔๔  ในทางพระพุทธศาสนาความ

กลัว คือ กลัวเกิด กลัวเจ็บ และกลัวตาย หรือความกลัวท่ีเกิดจากสังขาร ซ่ึงประกอบไปดวยธาตุ ๔ 

ขันธ ๕ กลาวโดยยอก็คือ ประกอบดวยนามและรูป เม่ือเกิดมาแลวก็ยอมประสบอารมณท่ีปรารถนา 

นาใคร นาพอใจ ซ่ึงทําใหเกิดความรูสึกยินดีเปนสุขกับสิ่งท่ีไดประสบเหลานี้เปนความกลัวไดอยางไร 

เม่ือบุคคลประสบกับอารมณท่ีนาปรารถนา นาใคร นาพอใจแลว มีความรูสึกเปนสุข ก็ไมอยากจะ

พรากจากอารมณนั้นไป แตดวยกฎธรรมชาติแลวไมมีสิ่งใดม่ันคงถาวร ทุกอยางยอมตองสูญสลายไป

ดวยกันท้ังสิ้น บุคคลรูเชนนี้แลว ก็เกิดความกลัวข้ึนในใจ คือ กลัวการพลัดพลาดจากสิ่งอันเปนท่ีรักท่ี

พอใจ กลัวการสูญเสีย หรือการตายจากของบุคคลหรือสิ่งอันเปนท่ีรัก ท่ีพอใจ ท่ีหวงแหน เพราะความ

โศกเกิดจากสิ่งเปนท่ีรัก ความของบุคคลหรือสิ่งอันเปนท่ีรัก ท่ีพอใจ ท่ีหวงแหน เพราะความโศกเกิด

จากสิ่งเปนท่ีรัก ความหวาดกลัวก็เกิดจากสิ่งเปนท่ีรัก บุคคลผูพนจากสิ่งเปนท่ีรักไดเด็ดขาด ยอมไมมี

ความเศราโศกและความหวาดกลัวจากท่ีไหนเลย  

ภยาคติท่ีทําใหกลัวในขอความขางตน เกิดจากฉันทาคติ เพราะมีความรักท่ีมากเกินตอ

บุคคลท่ีเรารักทําใหเราหวงแหนไมอยากใหเกิดความสูญเสีย เพราะเปนบุคคลท่ีเรารักมากพอใจมาก 

เม่ือฉันทาคติเขามาในใจก็ทําใหตัวโมหาคติทํางานเพราะดวยความไมรูจึงเกิดความกลัวในการสูญเสีย 

ความกลัวจากความไมรู คือเม่ือเราไมรูอะไร เรามักจะกลัวสิ่งนั้นไปกอน เชน เราไมรูวาใน

ความมืดคืออะไร คนท้ังหลายมักจะกลัวความมืดเปนปกติ เพราะอาจจะกลัววาจะไปเหยียบสัตว 

สิ่งของ หรือสิ่งท่ีกอใหเกิดอันตรายจะทํารายตนเองได นี้คือโมหาคติ ท่ีทําใหภยาคติเกิดและทํางาน

ควบคูกันไป ความกลัวท่ีตนเองไมเห็น ในสิ่งท่ีตนเองไมรู จะเกิดความกลัวข้ึนในจิตเปนฐานปรากกฏ  

ความกลัวเกิดข้ึนเพราะเราไมคุนเคยกับความมืด การท่ีเดินคนเดียว ทําอะไรในท่ีมืด ๆ ก็ทําใหจิตปรุง

แตง คิดนึกไปตาง ๆ นานา วาในความมืดตองมีภัยราย ซ่ึงอารมณตาง ๆ เกิดจากจิตสํานึกในจิตใจ 

เราจะตองมีสติ ไมใหภยาคติเขามาภายในจิต เม่ือไมมีความกลัวใด ๆ ปญญาจะเกิดข้ึนทําใหเราคิดได

วามันไมมีอะไรเพียงใจเราคิดไปเอง เอาความกลัวมาปรุงแตงวาจะมีภัยรายเกิดข้ึนกับตน ท้ังท่ีจริงแลว
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๒๔ 

 

มันเปนธรรมชาติท่ีมีมืด มีสวาง มีกลางวันก็ตองมีกลางคืนเปนเชนนี้ ตัวปญญาจะชี้นําจิตเราใหไมให

ถึงภยาคติ ในพระวินัยปฎก คัมภีรปริวาร ไดกลาวสรุปถึง การถึงภยาคติไวดังนี้ 

คําวา ไมพึงลําเอียงเพราะกลัว นั้น คือ ภิกษุผูลําเอียงเพราะกลัว

อยางไรจึงชื่อวาลําเอียงเพราะกลัว ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ คิดวา ผูนี้

อาศัยความประพฤติไมเรียบรอย อาศัยความยึดถือ อาศัยพรรคพวกมี

กําลัง เปนผูรายกาจหยาบคาย จักทําอันตรายแกชีวิต หรืออันตรายแก

พรหมจรรย ดังนี้ จึงกลัวภัยจากผูนั้น ยอมแสดงอธรรมวาเปนธรรม แสดง

ธรรมวาเปนอธรรม ฯลฯ แสดงอาบัติชั่วหยาบวาเปนอาบัติไมชั่วหยาบ 

แสดงอาบัติไมชั่วหยาบวาเปนอาบัติชั่วหยาบภิกษุผูลําเอียงเพราะกลัว

ดวยวัตถุ ๑๘ อยางนี้ ยอมปฏิบัติเพ่ือไมเก้ือกูลแกชนหมูมาก เพ่ือความไม

เปนสุขแกชนหมูมาก เพ่ือความพินาศแกชนหมูมาก เพ่ือความไมเก้ือกูล 

เพ่ือความทุกขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ภิกษุผูลําเอียงเพราะกลัวดวย

วัตถุ ๑๘ อยางนี้  ยอมบริหารตนให เปนผู ถูกขุด ถูกกําจัด เปนผู

ประกอบดวยโทษอันวิญูชนพึงตําหนิและยอมประสบสิ่งมิใชบุญเปนอัน

มาก ภิกษุผูลําเอียงเพราะกลัวยอมลําเอียงเพราะกลัวอยางนี้44๔๕ 
 

ขอความขางตนกลาวถึงภยาคติ ผูท่ีมีกําลังอํานาจมากกวา แลวอาศัยกําลังอํานาจนั้นทํา

อันตรายแกชีวิต แกพรหมจรรยบาง ทําใหบุคคลอ่ืนเกรงกลัวตออํานาจนั้น หากบุคคลใดเกรงกลัวตอ

อํานาจยอมนําความไมเจริญแกเพ่ือนมนุษย หากตรงกันขามหากไมเกรงกลัวในอํานาจ มีความเปน

ธรรม เท่ียงธรรม วางใจเปนกลางยอมนําความสุข ความปลอดภัย ความเจริญมาสูสังคมนั้น 

 ดังนั้น ความลําเอียงเพราะความกลัวถือวาเปนสิ่งสําคัญของมนุษย ถามนุษยเกิดความ

ลําเอียงไมเท่ียงธรรมแลว การตัดสินท่ีเปนธรรมจะเปนการยากเพราะมีความกลัวเขามาบดบังในจิต 

เชน กลัวอํานาจอิทธิพล กลัวอํานาจการเมือง กลัวผลประโยชนท่ีตนจะไมไดรับ กลัววาถาไดรับคําสั่ง

แลวไมทําตามจะกระทบถึงงานตน และครอบครัว สิ่งเหลานี้จะแสดงใหเห็นชัดวาทุกคนสามารถเกิด

ความกลัวได แตความกลัวท่ีนากลัวท่ีสุด คือ ความกลัวท่ีเกิดจากความไมรู เม่ือไมรูจะทําใหตัดสินใจ

ผิดพลาด จากถูกเปนผิด จากผิดเปนถูก ดวยความเกรงกลัวตออิทธิพลอํานาจ แมกระท่ังการไม

พิจารณาใหรอบคอบกอนการตัดสิน จึงทําใหเกิดความผิดพลาดจนเสียหลักการของผูตัดสิน 

  ฉะนั้น อกุศลมูล ๓ ท่ีประกอบไปดวย โลภะ โทสะ โมหะ ท่ีเปนฐานแหงอคติท่ีสามารถ

เกิดข้ึนไดในจิตใจของมนุษยท่ีตองอยูรวมกันเปนกลุม หมูคณะ เปนองคกร ซ่ึงอคติสามารถเกิดข้ึนได

จากการผลักดันกระตุนกอใหเกิดอคติไดจึงตองจําแนกตามลักษณะ เพราะอคติแตละประเภทมีมูลเหตุ

                                                           

    ๔๕วิ.ป. ๘/๓๘๒/๕๖๐. 



๒๕ 

 

ท่ีแตกตางกันไป ดังเชนฉันทาคติมีเรื่องของความรัก ความชอบสวนตัวเปนการสวนตัว โทสาคติมี

ความไมชอบ ไมพอใจเปนการสวนตัว โมหาคติมีความเขลา ความหลง ความไมรู เปนพ้ืนฐาน และ

ภยาคติท่ีมีความเกรงกลัวตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนทุนเดิม มูลเหตุของอคติ ๔ จึงอาจจะเทียบเคียงไดจาก

มูลเหตุท่ีทําใหเกิดการกระทําของอกุศลมูล ๓ 
 

๓.๓ หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่แกไขปญหาอคติ 
 

  อคติเปนตนเหตุสําคัญท่ีทําใหมนุษยท่ีเปนสัตวสังคมท่ีมีการติดตอสายสัมพันธซ่ึงกันและกันมี

การอยูรวมกันเปนกลุมตั้งแตกลุมเล็ก ๆ จากสังคมท่ีเปนครอบครัวไปจนถึงการอยูรวมกันเปนกลุม

ใหญท่ีเรียกวาประเทศชาติ หากมนุษยมีอคติตอกันเสียแลวสังคมไมวาจะเปนขนาดเล็ก หรือขนาด

ใหญ ไมวาจะเรียกสังคมนั้นวาอยางไร เชน สังคมในครอบครัว สังคมเมือง สังคมชนบท สังคมราชการ 

สังคมของคนชั้นสูง ยอมกอใหเกิดความแตกแยกการแบงพรรคแบงพวก เกิดความไมสามัคคีตอกันใน

ท่ีสุดก็เกิดความขัดแยง และทํารายกันจึงทําใหสังคมเกิดปญหา ดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยได

พิจารณาถึงหลักธรรมจากการศึกษาถึงปญหาดังกลาวท่ีจะนํามาแกไขอคติในสังคมไทยดวยหลักธรรม

ตามแนวทางพระพุทธศาสนาดังตอไปนี้  

   ๓.๓.๑ หลักธรรมพรหมวิหาร ๔   

   ๓.๓.๒ หลักธรรมขันติ   

   ๓.๓.๓ หลักธรรมอภัยทาน  

     ๓.๓.๔ หลักธรรมโยนิโสมนสิการ รายละเอียดดังนี้ 
 

   ๓.๓.๑ หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ 

   พรหมวิหาร ๔ ถือไดวาเปนหลักธรรมข้ันพ้ืนฐานทางจิตใจของชนชั้นผูใหญ ผูนํา ผูปกครอง 

เปนหลักความประพฤติท่ีประเสริฐ เปนหลักธรรมท่ีตองมีไวประจําใจและคอยกํากับความประพฤติใน

การดําเนินชีวิต เพ่ือประโยชนสวนตน และสังคม ในท่ีนี้ไดมีผูใหความหมายของพรหมวิหาร ๔ ไว

หลายอยางดังนี้ 

๑) ความเปนมาและความสําคัญของพรหมวิหาร ๔ 

  พฺรหฺมวิหาร เปนคําภาษาบาลี แปลวา ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหม 4 5

๔๖ แยกศัพทไดดังนี้  

พฺรหฺม+วิหาร การประกอบศัพทมีดังนี้ พฺรหฺม ศัพท แปลวา พรหม  

วิ อุปสัคค “หร ธาตุ ในความหมาย หรณ = เปนอยู”๔๗ วิหาโร มีอรรถวิเคราะหวา วิหรติ 

                                                           

  ๔๖ที.ปา. ๑๑/๓๐๕/๒๗๕. 

  ๔๗อภิ.วิ. ๓๕/๓๔๑/๓๖๙. 



๒๖ 

 

เตนําติ วิหาโร (ชโน) แปลวา ชนยอมอยูดวยธรรมนั้น เหตุนั้น ธรรมนั้น ชื่อวาเปนเครื่องอยูแหงชน (ณ 

ปจจัยในกิตกิจจปจจัย ปจจัยแหงนํามกิตต เปนกัตตุรูปกรณสาธนะ) พฺรหฺม + วิหาโร=พฺรหฺม 

วิหาโร เปนศัพทสมาส 

  พฺรหฺมวิหาร  มีอรรถวิเคราะหวา พฺรหฺมุโน วิหาโร พฺรหฺมวิหาโร (ธมฺโม) แปลวา ธรรมเปน

เครื่องอยูของพรหม ชื่อวาพรหมวิหาร (ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส) คําวาพรหม (พฺรหฺมา) ในอรรถกถามูล

ปริยายสูตร มูลปณณาสก กลาวา เจริญแลวดวยคุณวิเศษเหลานั้นจึงชื่อวาพรหม อีกอยางหนึ่ง ทาว

มหาพรหมก็ดี พรตถาคตก็ดี พราหมณก็ดี มารดาบิดาก็ดี สิ่งท่ีประเสริฐก็ดี ทานก็เรียกวา พรหม47

๔๘ 

  คําวา “พรหมวิหาร” เปนภาษาบาลี แปลความหมายไววา ธรรมเปนเครื่องอยูอยางพรหม 

หรือของทานผูใหญ ซ่ึงประกอบดวย ๒ อยาง คือ 

  ๑) พรหม หมายถึง พรหม หรือทานผูใหญ 

  ๒) วิหาร หมายถึง เปนเครื่องอยู48๔๙  

   เม่ือนํา ๒ ศัพทมารวมกันตามหลักทางภาษา “พรหมวิหาร” จึงหมายถึง ธรรมเปนเครื่อง

อยูของพรหมหรือธรรมประจําใจของพรหม กลาวคือ พรหมเปนเทพเจาสูงสุดในศาสนาพราหมณท่ี

สรางโลกและอภิบาลโลกตามทัศนะของพราหมณ เพราะถือวา มนุษยเม่ืออยูกันไปพอถึงกัปหนึ่งโลก

จะพินาศ และพระพรหมจะสรางโลกข้ึนมาใหมและจะลิขิตชีวิตมนุษยวาจะเปนอยูอยางไร แตทัศนะ

ของพระพุทธศาสนาถือวามนุษยทุกคนมีสวนรับผิดชอบในการสรางสรรคและอภิบาลสังคม ดวยเหตุนี้ 

ทุกคนตองทําตัวใหเปนพรหม๔ หรือคุณธรรมความเปนพรหม และในการปฏิบัติในลักษณะนี้ เปนการ

สรางสรรคตนเองดวยหลักพรหมวิหาร และพรหมวิหารเม่ือนํามาใชกับมนุษยในฐานะท่ีมนุษยสามารถ

สรางสรรคและอภิบาลโลกไดดวยตัวมนุษยเอง 

  พรหมวิหาร ๔ เปนหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพ่ือใหสังคมจําเปนตองมีความเมตตา ตอ

กันและกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกันท้ัง มนุษย สัตวท้ังหลายดวยของคําวาพรหมวิหารนี้ มาจากคํา วา 

“พรหม” ซ่ึงแปลวา ชื่อพระเปนเจาผูสรางโลกตามศาสนาพราหมณ ในพรหมโลก และมาจากคํา วา 

“วิหาร” ซ่ึงแปลวา วัด ท่ีอยูของสงฆท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูป รวมความแลว “พรหมวิหาร” จึง

แปลวา ธรรมของพรหมหรือธรรมของทานผูเปนใหญ มี ๔ ประการ ประกอบดวย เมตตา กรุณา 

มุทิตา อุเบกขา 49

๕๐ 

                                                           

  ๔๘ม.มู.อ.๑๗/๘๒-๘๓. 

  ๔๙สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส , สารานุกรมพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หนา ๓๒๑. 
 

 

๕๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, 

๒๕๒๕), หนา ๕๖๘-๕๖๙.   



๒๗ 

 

  พระพุทธเจาทรงตรัสแกโทณพราหมณ ถึงเรื่องพราหมณเปนผูเสมอดวยพรหม  เปนอยางไร 

คือ พราหมณในโลกนี้เปนผูมีชาติกําเนิดดีท้ังฝายมารดาและฝายบิดา ถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่ว

บรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดเพราะอางถึงชาติตระกูล เขาประพฤติโกมารพรมจรรย เรียน

มนตอยูตลอด ๔๘ ป แสวงหาทรัพยสําหรับบูชาอาจารยเพ่ืออาจารย โดยชอบธรรมเทานั้น ไม

แสวงหาโดยไมเปนธรรม ความชอบธรรมในการแสวงหานั้น อยางไร คือ คือ เขาไมแสวงหาดวยกสิกร

รม ไมแสวงหาดวยพาณิชยกรรม(การคาขาย)ไมแสวงหาดวยโครักขกรรม(การเลี้ยงโค) ไมแสวงหาดวย

การเปนนักรบ ไมแสวงหาดวยการรับราชการ ไมแสวงหาดวยศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง เขาถือ

กระเบ้ืองเท่ียวขอทานอยางเดียว มอบทรัพยสําหรับบูชาอาจารยเพ่ืออาจารยแลว โกนผมและหนวด 

นุงหมผากาสาวพัสตรแลวออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เม่ือบวชแลวอยางนี้มีเมตตาจิตแผไปตลอด

ทิศท่ี ๑ ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ทิศเบื้องบน๒ ทิศเบื้องลาง๓ ทิศเฉียง แผไปตลอดโลกท่ัวทุกหมู

เหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยเมตตาจิตอันไพบูลย เปนมหัคคตะ ไมมีขอบเขต ไมมีเวร ไมมีความ

เบียดเบียนอยู มีกรุณาจิต ฯลฯมีมุทิตาจิต ฯลฯ มีอุเบกขาจิตแผไปตลอดทิศท่ี ๑ ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศ

ท่ี ๔ ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องลาง ทิศเฉียง แผไปตลอดโลกท่ัวทุกหมูเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยอุเบกขาจิต

อันไพบูลย เปนมหัคคตะ ไมมีขอบเขต ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยูเธอเจริญพรหมวิหาร ๔ 

ประการนี้แล หลังจากตายแลวจึงไปเกิดในสุคติพรหมโลกพราหมณผูเสมอดวยพรหม เปนอยางนี้ 

แล 50

๕๑ 

  ในพระพุทธศาสนา ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหมหรือผูประเสริฐ เรียกวา พรหมวิหาร 

ไดแก ผูมีจิตใจยิ่งใหญกวางขวางประดุจพระพรหม ซ่ึงเปนคุณธรรมท่ีบุคคลควรปฏิบัติตอกัน ตลอด

จนถึงการปฏิบัติตอสัตวและธรรมชาติสิ่งแวดลอมดวย และโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลผูอยูในฐานะ 

ผูใหญ เชน ปู-ยา ตา-ยาย พอ-แม ครูอุปชฌายอาจารย และญาติผูใหญ ท่ีมีหนาท่ีในการดูแล ใหการ

อบรมสั่งสอน ชี้แนะบุตรหลานและมิตรบริวาร ซ่ึงเปนผูนอย ซ่ึงจะทําใหผูท่ีไดรับอุปการคุณรูสึกสํานึก

ในบุญคุณท่ีผูอ่ืนมีตอตน51

๕๒ 

 ๒) ความหมายของพรหมวิหาร ๔ 

  พระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี ฉบับภาษาไทย อธิบายถึงพรหมวิหาร ๔ คือ ธรรมเครื่อง

อยูอยางประเสริฐ, ธรรมประจําใจอันประเสริฐ, หลักความประพฤติท่ีประเสริฐบริสุทธิ์ธรรมท่ีตองมีไว

เปนหลักใจ และกํากับความประพฤติ จึงจะชื่อวาดําเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนตอมนุษยสัตว

ท้ังหลายโดยชอบ52

๕๓  

                                                           

  ๕๑องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๙๒/๓๑๖.   

  ๕๒สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราช, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, 

อางแลว, หนา ๓๒๑. 

   ๕๓อภิ.สํ.  ๓๔/๑๙๐/๗๕. 



๒๘ 

 

  มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา ไดอธิบายความหมายของ พรหมวิหาร ไววา “เทวดาท้ังหลายท่ี

มีความเจริญดวยคุณพิเศษ มีฌาน อันเปนสิ่งท่ีประณีตมาก ฉะนั้นเทวดาเหลานั้นชื่อวา พรหม”๕๔  

เม่ือเปนเชนนี้เทากับวา บุคคลใดก็ตาม เม่ือสามารถประพฤติตามหรือดํารงอยูในหลักพรหมวิหารนั้น 

เทากับวา บุคคลนั้นคือ ผูท่ีอยูในฐานะเปนพรหม เปนผูใหญ เปนผูควรแกการกระทําหนาท่ีในสังคมได

อยางมีประสิทธิภาพ 

  พจนานุกรมศัพทศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดอธิบาย

ความหมายของพรหมวิหาร ๔ วา เปนธรรมหมวดหนึ่งในพระพุทธศาสนา มีความหมายหลายนัย คือ 

  (๑) เปนธรรมเครื่องอยูของพรหม เครื่องอยูอยางพรหม และทําใหเปนพรหมเสมอดวย

พรหม โดยมุงประเด็นท่ีวา เม่ือผูบําเพ็ญสมาธิ เจริญเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาแลว ยอมสงผล

ใหบรรลุฌานไดตามลําดับ 

  (๒) เปนธรรมเครื่องอยูของผูประเสริฐ ธรรมประจําใจอันประเสริฐหลักความประพฤติท่ี

ประเสริฐ เม่ือมีธรรม ๔ ประการนี้ประจําใจ ยอมมีความรักสรรพสัตว ปรารถนาชวยสรรพสัตวท่ี

ประสบทุกขใหพนทุกข ไมริษยาในความไดดีมีสุขของสรรพสัตวและวางใจเปนกลางไดเม่ือชวยสรรพ

สัตวนั้น ๆ ไมสําเร็จ 

 (๓) เปนธรรมเครื่องอยูของผูเปนใหญ คือ ผูนําหรือผูปกครองโดยมุงใหผูนําหรือผูปกครองมี

ความรัก ความปรารถนาดีตอผูใตบังคับบัญชา เปนพ้ืนฐานชวยเหลือเขาเม่ือเขาประสบความทุกข 

ยินดีดวยเม่ือเขาไดรับความสําเร็จ และวางใจเปนกลางไมตกอยูในอคติ54๕๕  

  พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาวไววา พรหมวิหาร ๔ เปนหลักความประพฤติท่ี

ประเสริฐบริสุทธิ์ธรรมท่ีตองมีไวเพ่ือเปนหลักใจและกํากับความประพฤติจึงไดชื่อวาดําเนินชีวิตหมดจด 

และปฏิบัติตนตอมนุษยและสัตวท้ังหลายโดยชอบ พรหมวิหารนี้ บางที แปลวา ธรรมเครื่องอยูอยาง

พรหมธรรมประจําใจท่ีทําเปนพรหมหรือเสมอดวยพรหม หรือธรรมเครื่องอยูของทานผูมีคุณอัน

ยิ่งใหญ บางทีเรียกวา อัปปมัญญา ๔ เพราะแผเสมอโดยท่ัวไปในมนุษย สัตวท้ังหลาย ไมมีประมาณไม

มีขอบเขต เนื่องจากพรหมวิหารมีในผูใด ยอมทําใหผูนั้นประพฤติปฏิบัติเก้ือกูลแกผูอ่ืน ผูดํารงใน

พรหมวิหาร ยอมชวยเหลือมนุษย สัตว ท้ังหลายดวยเมตตากรุณา และยอมรักษาธรรมไวดวยอุเบกขา

แมจะมีกรุณาท่ีจะชวยเหลือปวงสัตวก็ตองมีอุเบกขาดวยเพ่ือมิใหเสียธรรม พรหมวิหาร ๔  

 

 

                                                           

    ๕๔พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยปรมัตถโชติกะ, มหาอภิธัมมัตถสังคหกฎีกา, พิมพครั้งท่ี ๕ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๑๐๖. 

   ๕๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,พิมพครั้งท่ี ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด อรุณการพิมพ, ๒๕๔๘), หนา ๑๒๐-๑๒๑. 



๒๙ 

 

ประกอบดวยเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา55

๕๖ 

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) ทรงเรียบเรียงหนังสือชุด

รวมธรรมะ ตอนท่ีวาดวยพรหมวิหาร ๔ สามารถสรุปความไดวา พรหมวิหาร ๔ เปนคุณธรรมสําหรับ

เปนท่ีอยูของจิตใจแหงพรหม คือ ผูใหญหรือผูประเสริฐ เปนธรรมเปนท่ีอยูซ่ึงมีท้ังความดีและความสุข

โดยใหผูปฏิบัตินําไปใชดังนี้ ข้ันแรกใหปฏิบัติดวยจิตคิดเก้ือกูลแผออกไปในสัตวบุคคลท้ังหลาย คือ

เมตตาซ่ึงมีอาการเปนความคิดเก้ือกูล ตอจากนั้นเม่ือไดเห็นหรือไดยินหรือไดคิดวาเขามีความทุกข

เดือดรอนก็ปฏิบัติชวยบําบัดทุกขให คือ กรุณา ซ่ึงมีอาการชวยบําบัดทุกข จากนั้นครั้นไดเห็นเขามีสุข

ไมมีทุกข ก็พลอยยินดีบันเทิงใจ คือ มุทิตาซ่ึงมีอาการพลอยยินดี และเม่ือไมมีกิจท่ีควรจะทําตอไปก็

อุเบกขา คือ ดูอยูเฉย ๆ56

๕๗ 

  พระสัทธัมมโชติกะธัมมาจริยะ อธิบายวา พรหม แปลวา ผูประเสริฐ วิหาร แปลวา ความ

เปนอยูท่ีเขาถึงอยางประเสริฐดวยอัปปมัญญา ๔ เม่ือรวมแลว ความเปนอยูท่ีเขาถึงอยางประเสริฐของ

บุคคลผูประเสริฐชื่อวา พรหมวิหาร57

๕๘   

  พระเทพดิลก (ระแบบ ตาโณ), อธิบายวา พรหมวิหาร คือ ธรรมท่ีเปนเครื่องอยูของ

พรหม หรือธรรมอันเปนหลักปฏิบัติสําหรับทานผูใหญ ซ่ึงพระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงไว ๔ 

ประการคือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา โดยหลักของการปฏิบัติแลว เปนลักษณะของสมถ

กัมมัฏฐาน คือการทําจิตใจของตนใหสงบเปนเบื้องตน58

๕๙ 

 พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ) อธิบายวา พรหมวิหาร แปลวา ธรรมเปนเครื่องอยู

อยางประเสริฐ หรือธรรมเปนเครื่องอยูอยางพระพรหม (พรหม-ประเสริฐ วิหารธรรม-เปนเครื่องอยู) 

หมายความวา ถาใครมีพรหมวิหารแลว ผูนั้นชื่อวามีธรรมประจําใจท่ีประเสริฐ หรือมีธรรมประจํา

จิตใจเหมือนกับพระพรหม พรหมวิหาร หรือพรหมวิหารธรรม มี ๔ อยาง คือ เมตตา ความรักใคร

ปรารถนาจะใหเปนสุข กรุณา ความสงสาร คิดจะชวยใหพนทุกข มุทิตา ความพลอยยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดี 

อุเบกขา ความวางเฉยไมดีใจเสียใจ เม่ือผูอ่ืนถึงความวิบัติพรหมวิหาร ๔ จึงเปนธรรมสําหรับมนุษยผูมี

                                                           

  ๕๖พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๑๖, 

(กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส, ๒๕๕๑), หนา ๑๒๔-๑๒๕ 

  ๕๗สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), รวมธรรมะ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

อมรินทรพริ้นติ้งแอนด พับลิชช่ิง จํากัด มหาชน, ๒๕๔๓), หนา ๑๙๕-๒๐๓. 

  ๕๘พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะมหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา ปริจเฉจท่ี ๙ เลม ๑ สมถกร

รมฐานทีปนี หลักสูตรช้ันมัชฌิมอาภิธรรมิกโท, พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท วี.อินเตอรพริ้นท  

จํากัด, ๒๕๔๗), หนา ๑๗๙. 

  ๕๙พระเทพดิลก (ระแบบ ตาโณ), ศาสนากับสันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท แปดสิบเจ็ด 

๒๕๔๕ จํากัด, ๒๕๔๗) หนา ๓๗. 



๓๐ 

 

จิตใจประเสริฐทุกคนเปนธรรม สําหรับผูใหญเปนธรรมสําหรับบิดา มารดา เปนธรรมสําหรับพระ

พรหมเปนสัญลักษณของพระพุทธศาสนาและเปนกัมมัฏฐาน  

 สรุป พรหมวิหาร ๔ คือ หลักธรรมสําหรับการดํารงตนของผูนํา ซ่ึงโบราณเปรียบผูนําดุจ

พรหม คือ บุคคลผูยิ่งใหญและมีอํานาจ ประกอบดวย59

๖๐ 

  ๑. เมตตา หมายถึง การมีจิตท่ีเปนกุศลเปยมดวยความรัก ไมโกรธและพยาบาทตอกัน 

  ๒. กรุณา หมายถึง มีจิตคิดจะชวยเหลือและปลดเปลื้องความทุกขตลอดเวลาเปนคนอาสา

ชวยแบงเบาภาระอยางสมํ่าเสมอ 

  ๓. มุทิตา หมายถึง อัธยาศัยไมตรีจิตท่ีงดงามและผองใส ยินดีในความสุขและความสมหวัง

ของผูอ่ืน แมนมีทุกขหรือสบเคราะหกรรมก็ไมคิดจะซํ้าเติมหรือเยาะเยยใหตองเจ็บช้ําน้ําใจ 

  ๔. อุเบกขา หมายถึง การประพฤติและปฏิบัติท่ีเท่ียงตรงและเปนกลาง ไมเอนเอียงดวย

ความรักและความชัง คํานึงถึงผลของการกระทําของสัตวท้ังหลายท่ีทําดีไดดีทําชั่วไดชั่วเปนท่ีตั้ง 

เรียกวา“คาของคนท่ีผลของการกระทํา” ไมลุแกอํานาจไมเหิมเกริมซํ้าเติมผูอ่ืนเพราะตนอยูในฐานะท่ี

ไดเปรียบ 

   จากความหมายดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา พรหมวิหาร ๔ คือ ธรรมเปนเครื่องอยู

อยางประเสริฐ เปนเครื่องอยูอยางพรหม เปนธรรมสําหรับมนุษยผูมีจิตใจประเสริฐ พรหมวิหารเปน

หลักธรรมปฏิบัติสําหรับทานผูใหญ เปนธรรมสําหรับบิดามารดา เปนสัญลักษณของพระพุทธศาสนา 

ดังนั้นการนําหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ มาใชเปนแนวทางการแกไขปญหาอคติในสังคมไทยท่ีจะตอง

ประกอบไปดวย (๑) เมตตา คือความปรารถนาดีตอผูอ่ืน (๒) กรุณา คือปรารถนาใหผูอ่ืนพนทุกข(๓) 

มุทิตา คือการแสดงความยินดีเม่ือผูอ่ืนประสบความสําเร็จ และ (๔) อุเบกขา คือการวางใจเปนกลาง  

  ๓) องคประกอบของพรหมวิหาร ๔  

  พรหมวิหาร ๔ นั้นกลาวไดวาเปนหลักธรรมเปนเครื่องอยูอยางประเสริฐ เปนธรรมประจําใจ 

อันประเสริฐ หลักความประพฤติท่ีประเสริฐบริสุทธิ์ ธรรมท่ีควรมีไวเปนหลักและกํากับความประพฤติ

ใหเปนไปโดยชอบ ถูกตองตามทํานองคลองธรรม ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับพรหมวิหาร ๔ 

มากยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงรวบรวมคําอธิบายรายละเอียดขององคธรรมแตละขอซ่ึงเปนองคประกอบของ

พรหมวิหาร ๔ ดังนี้ 

 พระไตรปฎก กลาวถึงองคประกอบของพรหมวิหารมี ๔ ประการดังนี6้0๖๑ 

    ๑. เมตตา ความรักใครปรารถนาดี มีไมตรี ตอประชาชนหรือผูใตปกครองกลาว คือ

ปรารถนาใหเขาเหลานั้นมีความสุข 

                                                           

  ๖๐กิตติทัศน ผกาทอง, ภาวะผูนําตามแนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๕๕๑), หนา ๑๗๑-๑๗๒. 

  ๖๑ที.ปา. ๑๑/๓๐๕/๒๗๕. 



๓๑ 

 

  ๒. กรุณา ความสงสาร คือชวยเหลือใหพระภิกษุหรือประชาชนใหพนจากความทุกขใฝใจใน

อันจะปลดเปลื้องบําบัดความเดือดรอนของประชาชนรวมถึงสัตวท้ังหลายดวย 

  ๓. มุทิตา ความพลอยยินดีเม่ือภิกษุหรือประชาชนประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงานก็

รูสึกชื่นชมยินดีกับความสําเร็จของเขาเหลานั้น 

  ๔. อุเบาขา ความวางใจเปนกลาง คือ อันท่ีจะทําใหดํารงอยูในธรรมตามท่ีพิจารณาเห็นดวย

ปญญา กลาวคือ มีจิตเรียบตรงเท่ียงธรรมดุจตราชั่ง ไมเอนเอียงดวยรักและชังไมซํ้าเติมเม่ือผูอ่ืน

ประสบความทุกข พิจารณาเห็นการกระทําของเขาเหลานั้นตามหลักแหงกรรม คือการกระทําของเขา

เอง วาเขาเปนผูกระทําข้ึน อันควรไดรับผลดีหรือชั่ว สมควรแกเหตุอันตนประกอบ 

  พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาว องคประกอบของพรหมวิหารธรรมไว ๔ 

ประการ ไดแก 

  ๑. เมตตา คือความรัก ปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข มีจิตอันแผไมตรีและคิดทํา

ประโยชนแกมนุษยสัตวท่ัวหนา 

  ๒. กรุณา คือ ความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข ใฝใจในอันท่ีจะปลดเปลื้องบําบัดความทุกข

ยากเดือดรอนของปวงสัตว 

  ๓. มุทิตา คือ ความยินดี ในเม่ือผูอ่ืนอยูดีมีสุข มีจิตผองใสบันเทิง กอปรดวยอาการแชมชื่น

เบิกบานอยูเสมอ ตอสัตวท้ังหลายผูดํารงในปกติสุข พลอยยินดีดวยเม่ือเขาไดดีมีสุข เจริญงอกงาม

ยิ่งข้ึนไป 

  ๔. อุเบกขา คือ ความวางใจเปนกลาง ไมเอนเอียงดวยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมท่ีสัตว

ท้ังหลายกระทําแลว อันควรไดรับผลดีหรือชั่ว สมควรแกเหตุอันตนประกอบ พรอมท่ีจะวินิจฉัยและ

ปฏิบัติไปตามธรรม รวมท้ังรูจักวางเฉยสงบใจมองดู ในเม่ือไมมีกิจท่ีควรทํา61

๖๒ 

  พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)ไดกลาวถึงองคประกอบของพรหมวิหาร ๔ 

ประการไววา  

  ๑. เมตตา คือ ความรัก ความหวังดี ท่ีปรารถนาใหผูอ่ืนมีวามสุข นักบริหารจะตองมีความ

รักและความหวังดีแกเพ่ือนรวมงานความรักจะเกิดไดถานักบริหารรูจักมองแงดี หรือสวนดีของเพ่ือน

รวมงาน 

  ๒. กรุณา คือความสงสารเห็นใจ ปรารถนาใหผูอ่ืนพนทุกข เม่ือเพ่ือนรวมงานประสบ

เคราะหกรรม นักบริหารตองมีความสงสาร หวั่นใจ และคิดหาทางชวยใหเขาพนทุกขนั้นความสงสาร

จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือนักบริหารเปดใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน 

                                                           

 ๖๒พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, อางแลว, หนา ๑๒๔. 
 



๓๒ 

 

  ๓. มุทิตา คือ ความรูสึกพลอยชื่นชมยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดีมีสุข นักบริหารตองมีความรักนัก

บริหารตองสงเสริมใหคนทํางานมีโอกาสพัฒนาความรู ความสามารถจนไดเลือนตําแหนงสูงข้ึนโดยไม

กลัววาลูกนองจะข้ึนมาทาบรัศมี เขาไมกีดกันใคร แตเปดโอกาสใหทุกคนไดทํางานแสดงความสามารถ

เต็มท่ี และพลอยชื่นชมยินดีในความกาวหนาของคนรวมงาน มุทิตาจะทําลายความริษยาในใจนัก

บริหารยุติธรรมในการใหรางวัลและลงโทษ ขอสําคัญคือนักบริหารตองรูเทาทันคนรวมงานทุกคน 

  ๔. อุเบกขา คือ ความรูสึกวางเฉยเปนกลางไมลําเอียงเขาขางคนใดคนหนึ่งนั่น คือ ความนัก

บริหารท่ีไมรูเทาทันเพ่ือนรวมงาน ไมรูเทาทันสถานการณอาจวางเฉยไดเหมือนกัน แตการวางเฉย

เชนนั้น เรียกวา “อัญญาณุเบกขา” คือวางเฉยเพราะโง ซ่ึงไมใชสิ่งท่ีด6ี2

๖๓ 

  พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) ไดกลาวถึงองคประกอบของพรหมวิหารธรรมนั้นมี ๔ 

ประการ คือ63

๖๔  

  ๑. เมตตา ความจริงใจ ความรัก ความปรารถนาดีตอผูอ่ืนไมมีเลหเหลี่ยมดูไดจากสีหนาท่ี

บงบอกคือยิ้มแยมแจมใส และดูจากการกระทําท่ีมุงหวังใหผูอ่ืนมีดียิ่งๆข้ึนไป 

  ๒. กรุณา ความสงสาร ความเห็นอกเห็นใจตอเพ่ือนมนุษยรวมโลกยามเห็นผูอ่ืนมีความ

ลําบากก็ทนอยูไมได ตองแสดงออกมาดวยการเขาชวยเหลือเจือจุน ดวยความเต็มใจเสมอ ในทํานอง

สุขก็สุขดวย นั่นเอง 

  ๓. มุทิตา ความชื่นชมยินดีในความสําเร็จสมหวังของผูอ่ืนไมแสดงความอิจฉาริษยาดวยการ

ทนดูเห็นคนท่ีเขาไดดีกวาตัวไมได ดูไดจากการไปแสดงไมตรีจิตตอบุคคลอ่ืนหรือชื่นชมตอม

ความสําเร็จของผูอ่ืนโดยไมตองบังคับใจ 

  ๔. อุเบกขา ความวางเฉยในเม่ือไมอาจจะชวยเหลือเขาไดไมทับถมซํ้าเติมและเม่ือผูอ่ืน

ผิดพลาดหรือไดรับความวิบัติ ไมแสดงอาการสมน้ําหนาเม่ือเขาพลาด เปนตน 

  พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไดกลาวไววา “โลโก ปตถัมภิกา เมตตา” 

แปลความวา เมตตาเปนเครื่องคํ้าจุนโลก 

  ๑. เมตตา คือ ความรัก ความหวังดี ท่ีปรารถนาใหผูอ่ืนมีวามสุข นักบริหารจะตองมีความ

รักและความหวังดีแกเพ่ือนรวมงานความรักจะเกิดไดถานักบริหารรูจักมองแงดี หรือสวนดีของเพ่ือน

รวมงาน 

  ๒. กรุณา (Compassion) มีความสงสารคิดจะชวยใหพนทุกข หมายถึงพฤติกรรมหวังดีเม่ือ

เห็นผูอ่ืนมีความทุกขรอน ตกทุกขไดยาก ก็รูสึกสงสาร หวั่นใจไปตามเม่ือเห็นเขามีความทุกขกรุณา

ธรรมเปนเครื่องปราบจิตใจไมใหคิดเบียดเบียนคนอ่ืนใหไดรับความลําบากในการกระทํางานกิจกรรม

                                                           

 ๖๓พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, อางแลว, หนา ๗๖-๗๘. 

   ๖๔พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), พระในบาน, (กรุงเทพมหานคร : คาธาวรรณการพิมพ,๒๕๔๑), 

หนา ๘-๙. 



๓๓ 

 

ตาง ๆ ยอมมีความลําบากท้ังกายและใจ มีความเห็นใจหาวิธีไมใหเกิดความลําบากแกผูทํางาน ดวย

การอํานวยความสะดวก สนับสนุน อุปกรณ เครื่องมือ ใหเติมกําลังในการทํางาน 

  ๓. มุทิตา (Sympathetic Joy) มีความยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดี หมายถึง มีความชื่นบานในเวลาท่ี

ผูอ่ืนไดรับความดี เม่ือเขามีความเจริญดวยความรูความสามารถ เจริญดวย ลาภ ยศ และชื่อเสียง

พลอยชื่นชมยินดีตามดวยคุณธรรม มุทิตาธรรมเม่ืออยูในดวงจิตของผูใด ผูนั้นยอมปราบปราบซ่ึง

ความริษยา อิจฉาตารอนในคุณงามความดีของผูอ่ืนไดรับความดี อดรนทนไมได เรารอน ขุนเคือง

หงุดหงิด งุนงาน ความอิจฉาริษยาเปนโทษทําลายความสามัคคีความเจริญของหมูคณะ เม่ือเกิดข้ึน

ยอมชักนําจิตใหวิปริตไปตางๆ นานา คิดแตอุบายในการทําลายยุยงใหเสียหาย แมเหตุแหงความไม

เปนจริง มีแตมุทิตาธรรมท่ีปราบปรามความอิจฉาริษยาของคนในสังคมในองคการได เม่ือมีมุทิตายอม

ไดรับความนิยมนับถือ จึงเปนคุณธรรมท่ีควรปลูกฝงใหมีในใจของบุคคลกรในหนวยงานทุกหนวยงาน 

  ๔. อุเบกขา (Equanimity) มีการวางตนเปนกลาง มีความวางเฉย ไมเสียใจ ไมดีใจ เม่ือ

สถานการณไมเอ้ือท่ีจะแสดงพฤติกรรมตามคุณธรรมความมีเมตตา กรุณา และมุทิตาจิตไดอุเบกขา

ธรรมเปนคุณธรรมของผูใหญ ผูนํา หัวหนางาน ท่ีปกครองพนักงาน เจาหนาท่ี หมูคณะ ท่ีตองประ 

พฤติอยางสมํ่าเสมอ เม่ือมีผูประพฤติอยางสมํ่าเสมอ เม่ือมีผูประพฤติก็ตองชมยกยองสรรเสริญคุณ

งามความดีของเขา แตเม่ือมีผูประพฤติไมดีก็ตองถูกตําหนิ ลงโทษตามกรณีของความผิดไมตัดสินเอน

เอียงเพราะอํานาจอคติท่ีผิด ๆ นี่คือ พฤติกรรมการมีอุเบกขาธรรมพรหมวิหารท้ัง ๔ ประการดังกลาว

มานี้  

ผูมีเมตตาธรรมควรเจริญในเวลาปกติ ยอมทํางานรวมกับคนอ่ืนอยางไมมีเวรไมมีภัยมีความ

รักความสนิทสนมกลมเกลียวกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสัมพันธท่ีดีตอกัน ผูมีกรุณาธรรมควร

เจริญในเวลาท่ีคนอ่ืนไดรับความทุกข ความเดือดรอน ผูมีกรุณาธรรมยอมนํามาซ่ึงการชวยเหลือ

เก้ือกูลเอ้ืออาทรตอกัน ไมหนีเอาตัวรอด ความเดือดรอน ความทุกขยากของผูรวมงานผูอยูในสังคม

องคการจะบรรเทาเบาบางลงอยูดวยความมีน้ําใจ ผูกพันกันอยางแนบแนน มีมนุษยสัมพันธท่ีท่ีดีตอ

กัน ผูมีมุทิตาธรรมควรเจริญในเวลาท่ีคนอ่ืนไดรับความชอบท่ีเขากระทําคุณงามความดี ผูมีมุทิตา

ธรรมยอมนํามาซ่ึงความโสมนัส ปรีเปรมเอิบอ่ิมใจ ยินดี สามัคคีกลมเกลียวเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

นํามาซ่ึงความสุขใจ สบายใจ อยูรวมกันอยางกัลยาณมิตร สัมพันธจิต สนิทใจผูมีอุเบกขาธรรมควร

เจริญในเวลาท่ีเพ่ือนพอง ผูอ่ืนถึงความวิบัติท่ีไมอาจชวยเหลือได ยึดถือดังคําสอนใน พระไตรปฎก วา 

“กัมมุนา วัตตตี โลโก” สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม นั่นคือ ตั้งสติทําความเขาใจวา คนทุกคนมีกรรม

เปนของตน ถาทําความดีก็จะไดรับผลตอบแทนถาทํากรรมชั่วก็ไดรับผลชั่วตอบสนองไมมีทางหนีหนี้



๓๔ 

 

กรรมตนพนกรรมติดตามตนไปเหมือนลอหมุนไปตามรอยเทาโคหรือเวลาท่ีเขามีความสุขไพบูลยแลว 

ไมจําเปนตองชวยเหลืออีกเปนตน64

๖๕ 

 ดังนั้น พรหมวิหารธรรม หมายถึง ธรรมประจําใจอันประเสริฐ หรือธรรมประจําใจของผูใหญ 

เปนธรรมท่ีตองมีไวเพ่ือประจําใจและกํากับความประพฤติใหเปนไปโดยชอบถูกตอง ตามทํานองคลอง

ธรรม เปนธรรมท่ีชวยใหบุคคลอยูรวมกันดวยความสุขไมเบียดเบียนกันไมอิจฉาริษยาซ่ึงกันและกัน ท่ี

จะตองประกอบดวยพรหมวิหารธรรม ๔ ประการ คือ ๑.เมตตา ความรัก ความปรารถนาดีใหผูอ่ืนเปน

สุข ๒. กรุณา ความสงสารคิดชวยใหผูอ่ืนพนจากทุกข ๓. มุทิตา ความพลอยยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดีมี

ความสุข ๔. อุเบกขา การวางใจเปนกลางใหความยุติธรรมแกผูอ่ืน วางเฉยไมดีใจเม่ือผูอ่ืนถึงความ

วิบัติ ปจจุบันสังคมไทยเปนสังคมการแบงพรรคแบงพวก แตกความสามัคคีท่ีสามารถพบเห็นไดตั้งแต

ในครอบครัว ในหองเรียน ท่ีทํางาน แมแตในวัดก็ยังแบงเปนกลุม อยางไรก็ตาม สังคมไทยวันนี้มีท้ัง

ฝายสนับสนุน ฝายคาน และฝายท่ีเปนกลางมีหนาท่ีพยายามประสานความปรองดองใหหันหนาเขาหา

กัน เพ่ือความสามัคคีมีความปรารถนาดีกับทุกฝาย และตองการใหทุกฝายกลับเขาท่ีคืนดีกัน สําหรับ

แนวทางการแกไขปญหาอคติในสังคมไทยนั้นตองใชพรหมวิหาร ๔  

ความเมตตาเปนความปรารถนาดีท่ีอยากใหผูอ่ืนไดรับความสุข เม่ือเห็นผูอ่ืนมีความสุขใน

หนาท่ีการงานและชีวิตสวนตัวดําเนินไปไดอยางราบรื่นเราจะพลอยยินดี เม่ือพบเห็นคนในปกครอง

หรือคนใกลชิดมีเรื่องเดือดรอน ในฐานะเพ่ือนมนุษยก็จะยื่นมือชวยเหลือตามความเหมาะสมเทาทีจะ

ทําได โดยใหกําลังใจ ใหการสนับสนุน สงเสริมใหพวกเขาเทาท่ีจะทําได การหม่ันสังเกตและซักถาม

ความเปนอยูของผูใกลชิด รอบขางเราโดยไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง เชนคนในครอบครัว เพ่ือนรวมงาน จะ

ทําใหพวกเขารูสึกวาเราเอาใจใสและหวงใยจากใจจริง เกิดเปนความสัมพันธท่ีดีท่ีในการอยูรวมกัน 

และเม่ือเห็นคนในปกครองมีเรื่องท่ีนายินดี เชน มีความสําเร็จ มีผลงาน เลื่อนยศ เลื่อนตําแหนงเรา

ตองมุทิตาจิต เราจะตองไมอิจฉาหรือมีอคติในใจเม่ือเห็นผูอ่ืนไดดี แตเม่ือใดท่ีคนของตนเองมีความผิด 

ในทางการกระทํา เราจะตองวางอุเบกขาใหความเปนกลางกับทุกฝาย แมกระท่ังใจตนก็ตองวางตนให

เปนกลางไมเอนเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่งใหเสียกระบวนการความยุติธรรมจนเสียหลักการ 

 ๓.๓.๒ หลักขันติธรรม 

  ขันติเปนคุณธรรมพ้ืนฐานประจําตัวของบุคคลท่ีตองอาศัยความอดทนตอสิ่งรอบตัวในการ

ดํารงชีวิตใหประสบความสําเร็จ หลักขันติ คือ ความอดทน อดกลั้น จึงมีความสําคัญในการดํารงชีวิต

ภายใตสังคมท่ีตองรูจักการอดทนตอสิ่งท่ีจะเขามากระทบในสถานการณตาง ๆ มีท้ังสิ่งท่ีพอใจ และไม

                                                           

   ๖๕พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พุทธศาสนสุภาษิต เลม ๑, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๓๗), หนา ๕๒. 



๓๕ 

 

พอใจท่ีจะตองเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน ฉะนั้นผูวิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญของหลักธรรม

ขันติ ท่ีมีตอปญหาอคติในสังคมไทย ดังนี้ 

 ๑) ความหมายของขันติ 

  พระพุทธเจาทรงแสดงหลักคําสอนเรื่อง “ขันติ” ไวในมหาปทานสูตร ทีฆนิกายวา “ขันติ 

ความอดทน คือความอดกลั้น เปนตบะอยางยิ่ง...นี้ เปนคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย (ขนฺตี ปรมํ 

ตโป ตีติกฺขา...เอตํ พุทฺธานสาสนนฺติ)65

๖๖ ขันติ คือการรอดได ทนได จึงจะชื่อวา เปนตบะอยางยิ่ง คําวา 

ตบะ แปลวา เครื่องเผาผลาญกิเลส66

๖๗ ดังนั้น ขันติจึงเปนคุณธรรมท่ีเผาผลาญกิเลสโดยใชความอดทน

อันประกอบดวยสติปญญา ทําความเพียรดวยจิตใจอันแข็งแกรง ม่ันคง มุงม่ันท่ีจะทําการนั้นใหสําเร็จ

ดวยความอดทน นี้คือลักษณะท่ีแทจริงของตบะหรือขันติ67๖๘ 

  ขันติ คือการอดไดทนไดเพ่ือบรรลุความดีงามและความมุงหมายอันชอบ 6 8

๖๙ ซ่ึงก็คือ ขันติ 

แปลวา ความอดทน ความอดกลั้น ,ขนฺติ ไดแก อธิวาสนขันติ หมายถึง "บรรดาธรรมเหลานั้น คือ 

ความอด ความทน ความกลั้น ความไมเดือดดาล ความไมหุนหันพลันแลน ความใจเย็น แหงจิต" 

  ๑. อดทนตอความยากลาบาก คือ มีจิตใจเขมแข็งท่ีจะทางานใหประสบความสําเร็จ  

  ๒. อดทนตอความเจ็บปวย คือ อดทนตอความเจ็บปวยของรางกายไมทอแท 

  ๓. อดทนตอความเจ็บใจ คือ อดทนตอการกระทาท่ีผูอ่ืนลวงเกินเรา โตตอบดวยวิธีสันติ  

  ๔. อดทนตอกิเลส คือ อดทนตอสิ่งตางๆท่ีมายั่วยุใหหลงใหล อดทนตอความโลภ อดทนตอ

ความโกรธและอดทนตอความหลง 

 พระพุทธเจาไดกลาวถึงการอดกลั้น วา 

อาสวะท่ีตองละดวยการอดกลั้น เปนอยางไรคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้

พิจารณาโดยแยบคายแลว เปนผูอดทนตอความหนาวความรอน ความหิว

ความกระหาย เหลือบ ยุง ลม แดด และสัมผัสแหงสัตวเลื้อยคลาน เปนผู

อดกลั้นตอถอยคําหยาบ คําสอเสียด เปนผูอดกลั้นตอเวทนาท้ังหลายอันมี

ในรางกาย เปนทุกข กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมนายินดี ไมนาพอใจพรากชีวิตได 

ซ่ึงเม่ือเธอไมอดกลั้นอยู อาสวะและความเรารอนท่ีกอความคับแคนก็จะ

พึงเกิดข้ึนเม่ือเธออดกลั้นอยู อาสวะและความเรารอนท่ีกอความคับแคน

                                                           

  ๖๖ที.ม. ๑๐/๙๐/๔๓-๔๔. 

  ๖๗พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), ตามทางพุทธกิจ (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๑), หนา 

๑๑๓. 

  ๖๘พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), จาริกบุญจารึกธรรม, อางแลว, หนา ๗๖. 

   ๖๙องฺ.ทุก. ๒๐/๔๑๐/๑๑๘.    



๓๖ 

 

ยอมไมมีแกเธอดวยอาการอยางนี้ภิกษุท้ังหลาย เหลานี้เรียกวา อาสวะท่ี

ตองละดวยการอดกลั้น69

๗๐ 
 

  จากขอความดังกลาว พระพุทธเจาทรงอธิบายวาความอดกลั้น ความมีขันติสามารถชนะทุก

สิ่ง ไมวาจะมีใครบางคนมาพูดจาเสียดสี ดูถูก พูดจาดวยวาจาหยาบคายหากเราสามารถอดทนอดกลั้น

อยางมีขันติจะสามารถชนะความเปนอคติในใจเราได ทําใหใจไมกอความคับแคน ความอาฆาต เพียง

แคมนุษยพยายามลด ละ อคติในใจก็จะสามารถทําใหใจเปนสุข ไมเรารอน เปนตน 

 ขันติ หมายถึง “ความอดทน กิริยาท่ีอดทน ความอดกลั้น ความไมดุราย ความไมเกรี้ยว

กราด ความแชมชื่นแหงจิต”๗๑  

  คัมภีรมังคลัตทีปนี อธิบายวา  

    ภิกษุผูประกอบดวยความอดทน คือความอดกลั้นใด ยอมเปนผู

ไมมี   อาการผิดแปลก เปนประหนึ่งวาไมไดยิน และไมเห็นบุคคลผูดา

อยูดวยอักโกสวัตถุ ๑๐71

๗๒ หรือผูเบียดเบียนอยูดวยการฆาและการจอง

จํา เปนตน ดุจขันติวาทีดาบสฉะนั้น ยอมทําไวในใจโดยความเปนผู

เจริญ เพราะความไมมีความผิดยิ่งไปกวานั้น ดุจทานพระปุณณเถระ

ฉะนั้น ความอดทนคือความอดกลั้นนั้น ชื่อวา ขันติ72๗๓ 

 ฎีกาสังคีติสูตร  ขันติมีลักษณะท่ีไมทําการโกรธตอบตอกรรมชั่ว และคําพูดชั่วของชนเหลา

อ่ืน ขมใจ เปนผูไมดุราย ไมปลูกน้ําตาใหเกิดข้ึนแกชนเหลาอ่ืน แตมีจิตใจเบิกบานและมีความสุข

เพราะเอาชนะความโกรธนั้นได73๗๔ 

  พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ไดแสดงความหมายของขันติไวดังนี้ “ขันติ ความอดทน คือ  

 

                                                           
๗๐ม.มู. ๑๒/๒๔/๒๔. 
๗๑อภิ.สงฺ.  ๓๔/๑๓๔๘/๓๓๗.   
๗๒คําดาท่ีสมัยพุทธกาลถือวารุนแรง สรางความเจ็บใจ แคนเคืองใจไดมากท่ีสุดไดแก  

๑.เจาเปนโจร(โจโรสิ) ๒.เจาเปนคนโง (พาโลสิ) ๓.เจาเปนคนหลง (มูฬฺโหสิ) ๔.เจาเปนอูฐ (โอฏโฐสิ) ๕.เจาเปนโค 

(โคโณสิ) ๖.เจาเปนลา (คทฺรโภสิ) ๗.เจาเปนสตัวนรก(เนรยิโกสิ) ๘.เจาเปนสตัวเดรัจฉาน (ติรจฺฉานคโตสิ) ๙.สวรรค

ไมมีแกเจา (นตฺถิ ตุยฺหํ สุคติ) ๑๐.นรกเทาน้ันท่ีเหมาะสําหรับเจา (ทุคฺคติเยว ตยฺุหํ ปาฏิกงฺขา), พระพุทธโฆษาจารย

,ธมฺมปทฏฐกถา (สตฺตโมภาโค) หนา ๑๓๖. พระสิรมิังคลาจารย, มงฺคลตฺถทีปนี (ทูติโย ภาโค) พิมพครัง้ท่ี ๑๓ 

(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙ ), หนา ๓๒๐. 
๗๓พระสริิมังคลาจารย,มงฺคลตฺถทีปนี (ทูติโย ภาโค), พิมพครั้งท่ี ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช

วิทยาลัย) ๒๕๓๙ หนา ๓๒๐. 
๗๔พระสริิมังคลาจารย,มงฺคลตฺถทีปนี (ทูติโย ภาโค), อางแลว, ๔๑๒/-๓๒๖. 



๓๗ 

 

ทนลําบาก ทนตรากตรํา ทนเจ็บใจ ความหนักเอาเบาสู เพ่ือบรรลุจุดหมาย ท่ีดีงาม”๗๕ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดแสดงความหมายของขันติไวดังนี้ “ขันติ, ขันตี น. 

ความอดกลั้นตอสิ่งท่ีไมพอใจ ความอดทน (ป. ขนฺติ = ความอดทน เปนบารมี ๑ ในบารมี ๑๐)”๗๖ 

 พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ไดแสดงความหมายของขันติไว ดังนี้ “ขันติ 

ความอดทน อดไดทนไดเพ่ือบรรลุความดีงามและความมุงหมายอันชอบ”๗๗  

  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโณ)ไดแสดงความหมายของ

ขันติไว ดังนี้ ขันติ คือ กิริยาท่ีอดทนตอโลภะ ความอยากได ตอโทสะ ความโกรธเคืองจนถึง ความ

พยาบาทมุงราย ตอโมหะ ความหลงงมงาย เม่ือไดประสบกับอารมณท่ียั่วใหเกิด ความอยากได อยาก

ลางผลาญ อยากเบียดเบียนก็อดทนไว ไมแสดงวิกลวิการอันชั่วราย ทางกายวาจาออกไป ตามอํานาจ

แหงโลภะ โทสะ โมหะ และอดทนตอทุกขเวทนา มีเย็น รอน เปนตน อันทําใหลําบาก อดทน

ตรากตรําประกอบการงานตาง ๆ อดทน ตอถอยคําท่ีมีผูกลาวชั่ว ไมเปนท่ีชอบใจ77

๗๘  

  สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไดแสดงความหมายของขันติไว 

ดังนี้ “ขันติ คือ ความอดกลั้น เรียกตามคําบาลี ในท่ีท่ัวไปวา ขันติ แตในอาฬวกสูตร เรียกวา ฐิติ 

แปลวา ความหยุดใจ”๗๙  

  พระคันธสาราภิวงศ ไดอธิบายขันติธรรมไววา ความอดทน คือ ความอดกลั้นตอคําพูดไมดี 

กิริยามารยาทท่ีหยาบคาย หรือการทํารายของผูอ่ืน และยังรวมถึงความอดทนตอความเย็น ความรอน 

ความหิวกระหาย สัมผัสของยุง เหลือบ ริ้นไรและสัตวเลื้อยคลาน เปนตน หากเราไมสามารถอดทนได 

ก็มักเกิดความรูสึกไมพอใจตอความทุกขเหลานั้น79

๘๐ 

                                                           
๗๕พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๒๒.   
 

๗๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, อางแลว, หนา ๑๗๗-๑๗๘.   
๗๗พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๑๒, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๖๕.   
๗๘สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโณ), ธรรมาภิธาน พจนานุกรม คําสอน

พระพุทธศาสนา, พิมพครั้งท่ี ๒ (ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม), (กรุงเทพมหานคร : สํานักเลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช, 

๒๕๕๓), หนา ๔๕.   
๗๙สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หนา ๑๒๙-๑๓๒.   
๘๐ พระคันธสาราภิวงศ, มงคลชีวิต ๓๘, พิมพครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนประยูรสาสน 

ไทยการพิมพ จํากัด, ๒๕๕๘), หนา ๑๐๓. 



๓๘ 

 

 เม่ือพิจารณาจากเอกสารทางวิชาการท่ีไดศึกษามา ลวนนิยามความหมายของขันติไว

คลายคลึงกัน ผูวิจัยจึงขอสรุปความหมายของขันติ ดังนี้ ขันติ คือ ความอดทน อดกลั้นทางกาย วาจา 

ใจไมใหถึงแกอคติ ๔ ผูวิจัยจําแนกขันติความอดทนได ๔ กรณีดังนี้ 

  ๑) ขันติ ความอดทน ความอดกลั้นตอความลําบาก ตรากตรําทางกาย อันเกิดจากความ

รอนความหนาว ความหิวกระหาย และความเหนื่อยลา 

  ๒) ขันติ ความอดทน ความอดกลั้นตอทุกขเวทนาทางกายอันเกิดจากความเจ็บไขไดปวย 

  ๓) ขันติ ความอดทน ความอดกลั้นตอความเจ็บใจ อันเกิดจากวาจาหยาบคาย เสียดสีคํา 

กลาวลวงเกินใหเสียหาย 

  ๔) ขันติ ความอดทน ความอดกลั้นตออคติ ๔  

  นอกจากขันติจะหมายถึงความอดทนอดกลั้นแลว ยังพบขันติในความหมายอ่ืน เชน เรียกวา 

ธิติ หมายถึง วิริยะ ความเพียร ดังท่ีองคพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสตอบอาฬวกยักษในอาฬวกสูตรตอน

หนึ่ง ดังนี้  

คนผูอยูครองเรือน มีศรัทธา ประพฤติธรรม ๔ ประการนี้ คือ  

สัจจะ ธรรมะ ธิติ80๘๑ และจาคะ ตายแลวยอมไมเศราโศก เชิญทานถามสมณ 

พราหมณเหลาอ่ืนดูเถิดวา ในโลกนี้ เหตุใหไดเกียรติท่ียิ่งไปกวาสัจจะก็ดี

เหตุ  ใหมีปญญาท่ียิ่งไปกวาทมะก็ดี เหตุใหผูกมิตรสหายไวไดท่ียิ่งไปกวา

จาคะก็ดีเหตุใหหาทรัพยไดท่ียิ่งไปกวาขันติก็ดี มีอยูหรือไม 
   

  จากพระบาลีดังกลาว ทําใหผูวิจัยพิจารณาวา ขันติ หมายถึง วิริยะ ความเพียร มิใชความ

อดทนอดกลั้นโดยตรง ตอเม่ือพิจารณาโดยวัตถุประสงคแหงความเพียรเพ่ือการหาทรัพย แลวยอม

แสดงถึงความอดทนตอความลําบากตรากตรําทางกายในการประกอบอาชีพ เชนเดียวกับขันติอันเปน

คุณธรรมท่ีจะนําพาบุคคลไปสูจุดมุงหมาย คือ ทรัพย ดวยความอดทนตอความลําบากตรากตรําทาง

กายในการประกอบอาชีพ  

  อีกท้ังในสุสสูสติสูตร แสดงอนุโลมิกขันติ หมายถึง ขันติ ในท่ีนี้ หมายถึง ปญญา ไวดังนี้  

  บุคคลประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ฟงสัทธรรมอยู อาจเพ่ือกาวลงสูสัมมัตตนิยาม ในกุศล

ธรรมท้ังหลายได ธรรม ๖ ประการ คือ เม่ือบุคคลอ่ืนแสดงธรรมวินัยท่ีตถาคต ประกาศไว  

  ๑. ตั้งใจฟงดวยดี  

  ๒. เง่ียโสตสดับ  

  ๓. ตั้งใจใฝรู  

                                                           
๘๑คําวา “ธิติ” ในขอ ๑๙๐ กับคําวา “ขันติ” ในขอ ๑๙๑ มีความหมายเดียวกัน คือ วิริยะ ความ

เพียร  (ขุ.สุ.อ. ๑/๑๙๑/๒๖๘) 



๓๙ 

 

  ๔. ถือเอาแตสิ่งท่ีเปนประโยชน  

  ๕. ท้ิงสิ่งท่ีไมเปนประโยชน  

  ๖. ประกอบดวยอนุโลมิกขันติ81๘๒ 

  ขันติในพระสูตรหมายถึง ปญญา อันจะนําบุคคลไปสูจุดมุงหมายสูงสุด ในพระพุทธศาสนา 

คือ พระนิพพาน ทําใหผูวิจัยพิจารณาวา ขันติไมไดมีความหมายเพียงแค ความอดทนอดกลั้นทางกาย 

ทางใจ หรือความอดทน อดกลั้นตออกุศลเทานั้น แตขันติยังเปนคุณธรรมท่ีสนับสนุนใหบุคคลสามารถ

ลดละอคติไดโดยอาศัยปญญา ซ่ึงหลักขันติธรรมจึงเปนหลักธรรมท่ีสําคัญในการแกไขอคติ ๔ ได  

 สรุปไดวา ขันติ หมายถึง ความอดทนจากสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไมวาจะเปนเรื่องท่ีพึงพอใจ 

หรืออาจจะเปนเรื่องท่ีเราไมพึงพอใจเขามา ทําใหเกิดสิ่งยั่วยุ เราตองอดกลั้นหมายถึงยับยั้งไมให

เกิดผลกระทบแกจิตใจของเรา แสดงถึงความอดกลั้นท้ังท่ีเกิดข้ึนจากภายใน และภายนอกจิตใจ อัน

หมายถึงรางกายจะตองอดทน อดกลั้น จากสิ่งท่ีเขามากระทบจากภายนอก เพ่ือไมใหเกิดเปนอคติตอ

กันดวยการไมโตตอบ หรือใชความรุนแรง โดยใชความอดทน อดกลั้น ซ่ึงจะเปนหลักธรรมท่ีสําคัญให

บุคคลไดประพฤติปฏิบัติได ดังนั้น ขันติธรรม ตามความหมายทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ความ

อดทน  ความอดกลั้นตอความดุราย ความไมพึงพอใจท่ีเขามากระทบ หรือมีปฏิกิริยาตอบกลับในเชิง

ของโทสาคต ิดวยความเมตตา มีขันติธรรม เปนตน 

 ๒) ลักษณะ และประเภทของขันติ 

  ลักษณะบุคคลผูมีความอดทนอดกลั้น ไมเกิดโลภะ โทสะ โมหะ ท่ีจะกอใหเกิดอคติรูจัก

อดทนอดกลั้นไมโกรธอาฆาตพยาบาทจองเวรดาวาดวยการวางใจในอุเบกขา (ทําจิตใหเปนกลาง) ดวย

รูเทาทันอารมณของตนเองดวยปญญา ท่ีเรียกวาความมีขันติ ดังท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงในบาลีวา 

“ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา82

๘๓ แปลวา ขันติคือความอดทนอดกลั้นเปนธรรมอันเปนเครื่องเพียรเผากิเลส

อยางยิ่ง เพราะบุคคลท่ีจะระงับโทสาคติ จะตองอาศัยขันติ และเมตตาพรหมวิหารมีจิตใจดีท่ีไดรับการ

ฝกฝนใหมีใจท่ีอดทนอดกลั้นไมมีโทสาคติ ไมคิดเบียดเบียนผูอ่ืน ดวยการมีจิตใจท่ีมีเมตตากรุณาตอกัน 

  ลักษณะของความอดทนทางพระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธเจาไดทรงบัญญัติ เพ่ือเปนแนวทาง

ในการพัฒนาชีวิตท่ีจะตองประกอบไปดวยลักษณะของความอดทนท่ีถูกตอง ดังนี้ 

  ๑) มีความอดกลั้น คือ เม่ือถูกคนพาลดา ก็ปฏิบัติราวกับไมไดยิน ไมสนใจ เม่ือเห็นการยั่วยุ 

ไมปลอยใจใหหลงไปกับโทสาคติ 

  ๒) เปนผูไมดุราย คือ สามารถระงับความโกรธไว ไมตกไปอยูในอํานาจความโกรธ 

  ๓) ไมกอทุกขใหเกิดข้ึน คือ ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน หรือลําบากเพราะการกระทําของเรา 

                                                           

  ๘๒อง.ฉกฺก. ๒๒/๘๘/๖๑๓-๖๑๔.   
  ๘๓ที.ม. ๑๐/๙๐/๔๓-๔๔. 



๔๐ 

 

  ๔) มีใจเบิกบานอยูเปนนิตย คือ อ่ิมเอิบใจ ไมอาฆาตพยาบาทผูใด ไมโตแยง โตตอบ ดวย

การระงับและอดทนดวยใจท่ีปติ 

  ลักษณะของขันติท่ีกลาวมาแลวนั้นตองอดทน อดกลั้น ดวยจิตท่ีประกอบไปดวยเมตตา

กรุณา เพ่ือพัฒนาตนเองใหประกอบไปดวยความอดทน 

  ท้ังนี้ประเภทของขันติแบงออกได ดังนี8้3๘๔ 

  ๑.ตีติกขาขันติ ความอดทนดวยอํานาจการอดกลั้นเอาไว หมายความวา สะกดขมใจ ไมลุแก

อํานาจของความโลภ ความโกรธ ความหลง ปดก้ันไมใหกิเลสชนิดหยาบปรากฏผลออกมาทางกาย 

วาจา ขมเอาไวได อดกลั้นเอาไวอยางเต็มท่ีดวยอํานาจแหงศีล 

  ๒.ตปขันติ ความอดทนเปนเดชเผาผลาญกิเลสอยางหยาบ ปองปรามกิเลสระดับกลางดวย

อํานาจแหงสมาธิ ซ่ึงเกิดจากการเจริญสมถกรรมฐานตั้งแตตนจนกระท้ังไดฌาน 

  ๓.อธิวาสนขันติ ความอดทนจนขมกิเลสได และสามารถหยุดยั้งขบวนการเคลื่อนไหวของ

กิเลสใหขาดลง สูญสลายไปดวยอํานาจแหงวิปสสนาปญญา คือสามารถอนุสัยกิเลสออกจากขันธ

สันดานได 

  พระธรรมธีรราชมหามุนี แบงประเภทของขันติธรรมแบงออก ๔ ประเภท คือ84

๘๕ 

  ๑. ความอดทนตอความลําบาก หมายความวา คนทํางานมากๆ แลวไดรับความลําบาก

เหน็ดเหนื่อย หิวกระหาย หรือ ถูกแดด ลมฝนกระทบ ยอมไดรับความลําบากนานับประการ คนท่ีไมมี

ขันติ เม่ือเผชิญกับความลําบากตรากตรํา มักจะทอดท้ิงการงานเสีย เปนคนมือบาง เทาบาง ทําอะไร

ท้ิง ๆ ขวาง ๆ แตผูมีขันติยอมอดทนตอสิ่งเหลานี้ กัดฟนทนทํางานของตนใหสําเร็จ 

  ๒. ความอดทนตอทุกขเวทนา หมายความวา ทนตอทุกขเวทนาอันเกิดจากการเจ็บไขได

ปวย คนท่ีขาดขันติ เม่ือถึงคราวเจ็บไขไดปวย มักจะแสดงมารยาทอันไมสมควรออกมา เชน เจ็บปวด

ไมพอจะรองก็รอง ไมพอจะครางก็คราง มีอาการกระบิดกระบอน เปนคนเจามายา โทโสโมโหงายบาง

คนอางความเจ็บปวยเปนเลิศ กระทําความชั่วตางๆ ก็มี แตผูมีขันติยอมรูจักอดกลั้นทนทานไมปลอย

ตัวใหเสีย หรือตกไปในทางชั่วดังกลาวนั้น 

  ๓. ความอดทนตอความเจ็บใจ หมายความวา เม่ือถูกผูอ่ืนกระทําลวงเกินใหเปนท่ีขัดใจเชน 

ถูกดาวา หรือสบประมาท ผูขาดขันติ ยอมเดือดดาลแลวทํารายตอบ ดวยการกระทําอันรายแรงเกิน

เหตุ เชน เหน็บแนมดวยวาจาหยาบคายหรือกอความวิวาท สรางเวรกรรมไมสิ้นสุด เปนทางนํามาซ่ึง

                                                           
๘๔พุทธทาส อินทปฺโ, คูมือมนุษย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศ

ไทย จํากัด, ๒๕๕๒), หนา ๘๖-๘๗. 
๘๕พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก าณสิทฺธิ ป.ธ.๙), มงคล ๓๘ ประการ, พิมพครั้งท่ี ๘ 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๒๒๗. 



๔๑ 

 

ความหายนะแกตัวและครอบครัว แตผูมีขันติ ยอมรูจักอดทนสอนใจตัวเองหาวิธีแกไขใหเรียบรอยเปน

ผลดีดวยความสงบ 

  ๔. ความอดทนตออํานาจกิเลส หมายความวา ความอดทนตอความเจ็บใจในขอ ๓ นั้นเปน

ความอดทนตออารมณ ขางฝายเพลิดเพลิน เชน ความสนุก การเท่ียวเตร การไดผลประโยชนในทางท่ี

ไมเหมาะไมควร เปนตน  

 สมเด็จพระมหาวีรวงศ ไดอธิบายประเภทขันติเอาไว ๓ ประเภท ดังนี8้5๘๖ 

  ๑.ติติกขาขันติ (ขันติอด) หมายถึง ความอดทน หักหามจิตใจไมใหไหลไปตามกระแสแหง

อํานาจฝายต่ํา ซึงมีความทะยานอยากเพราะอํานาจของความโลภ เปนสิ่งยั่วยุลอลวงจิตใจใหตกลง

ไปสูหลุมพรางแหงความชั่ว อดทนตอความโกรธในขณะท่ีเกิดอารมณรอนรุม เกิดความวูวามท่ีคอยมา

กระซิบจิตใจ ชักจูงเขาสูอาณาจักรของความขัดเคือง เกรี้ยวกราด และอดทนตอความหลง 

  ๒.ธิติขันติ (ขันติทนหรือม่ันคง) หมายถึง ความอดทนตอความตรากตรําในการทํางานท่ัวไป 

เชน ทนตอความหิวกระหาย เหน็ดเหนื่อยเม่ือยลา ความหนาว ความรอน อดทนตอความลําบากอัน

เกิดจากเวทนาคือ อาการเจ็บปวย ความไมสบายกาย เม่ือประสบกับสถานการณท่ีไมเอ้ือประโยชนแก

ความสุขเหลานี้สามารถดํารงม่ันอยูในภาวะปกติได จึงเรียกวา ความอดทนม่ันคงดุจดังแผนดิน 

  ๓. อธิวาสนขันติ (ขันติยับยั้ง) หมายถึง รูจักยับยั้งชั่งใจไมทอถอย อดทนตอพฤติกรรม

ลวงเกินถากถาง หรือคํากลาวดูหม่ินของบุคคลหลายระดับ เชน ผูใหญท่ีกลาวลบหลู ดูแคลน ผูเสมอ

กันท่ีแสดงกิริยาวาจาสบประมาทซ่ึงใชคําพูดทําใหเกิดความเสียหาย และผูนอยซ่ึงแสดงอาการเหยียด

หยาม ก็สามารถอดทนไมตอบโตบุคคลเหลานั้นเพ่ือรักษามิตรภาพอันดีเอาไว 

  สรุป ขันติในการนํามาชวยลด ละ อคติ คือ ความอดทน อดกลั้นตอสิ่งยั่วยุ แมจะกระทบ

ทางใจก็ไมหวั่นไหวตอการตั้งม่ันใหอารมณมีสติไมถูกอคติครอบงํา หากมนุษยมีความอดทนยอมเปนท่ี

รักเปนท่ีพอใจตอบุคคลท่ัวไป ประเภทของขันติธรรมคือ ความอดทนตอความลําบาก ความอดทนตอ

ทุกขเวทนา ความอดทนตอความเจ็บใจ ความอดทนตออํานาจโลภะ โทสะ โมหะ 

        ๓.๓.๓ หลักอภัยทาน 

   บุคคลท่ีอยูรวมกันภายใตสังคมเดียวกันตองมีความสัมพันธระหวางกันในเชิงสังคม ทําใหมี

ความคิดท่ีขัดแยงแตกตางกันไปในหลายแงมุม จนบางครั้งอาจมีพูดจากระทบกระท่ังกันบาง ทําใหเกิด

ความพอใจ และความไมพอใจตอกัน บางครั้งเกิดการทะเลาะวิวาทในแตละฝายจนนําสูการเกิดอคติ

ตอกันจากความเห็นท่ีไมลงรอยกันจากเรื่องเล็ก ๆ อาจลุกลามกลายเปนเรื่องท่ียากจะแกไขได ฉะนั้น

                                                           
๘๖สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิต ฉบับสมบูรณ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

๒๕๓๙), หนา ๔๘๗. 



๔๒ 

 

เราอยูรวมกันภายในสังคมนอกจากจะตองมีความเมตตาตอกัน, ความอดทนอดกลั้นแลว สิ่งหนึ่งใน

หลักธรรมท่ีสําคัญคือการใหอภัยซ่ึงกันและกัน รายละเอียดดังนี้ 

๑) ความหมายของอภัยทาน 

  “อภัยทาน” เปนคําในภาษาบาลี ประกอบข้ึนจาก อ+ภย+ทาน หมายถึง การใหความไมมี

ภัย หรือปลอดภัย86

๘๗ 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ก็ไดใหความหมาย “อภัยทาน” วา การใหความ ไมมี

ภัย87

๘๘ เชนเดียวกัน 

  อภัยทาน เปนการใหท่ีเปนมหาทาน คือ เปนทานอันยิ่งใหญ ซ่ึงพระพุทธเจาทรงแสดงไวใน 

อภิสันทสูตร ดังนี้ 

“ภิกษุท้ังหลาย ทาน ๕ ประการ นี้ เปนมหาทาน ท่ีรูกันวาล้ํา

เลิศ รูกัน มานาน รูกันวาเปนอริยวงศ เปนของเกา ในอดีตไมถูกลบ

ลางแลว ไมเคยถูกลบลางในปจจุบัน ไมถูกลบลาง ในอนาคตก็จักไม

ถูกลบลาง ไมถูกสมณพราหมณผูรูคัดคาน”88

๘๙ 
 

  พราหมณผูรูคัดคานทาน ๕ ประการ อะไรบาง คือ 

  ๑. อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูละเวนขาดจากการฆาสัตว อริยสาวกผูเวนขาดจากการฆา

สัตวแลว ชื่อวา ใหความไมมีภัย ใหความไมมีเวร ใหความไมเบียดเบียนแกสัตวท้ังหลาย ไมมีประมาณ 

ยอมเปนผูมีสวนแหงความไมมีภัย ความไมมีเวร ความไมเบียดเบียน อันไมมีประมาณ นี้เปนทาน

ประการท่ี ๑ เปนมหาทานท่ีรูกันวาล้ําเลิศ รูกันมานาน รูกันวาเปนอริยวงศ เปนของเกา ในอดีตไมถูก

ลบลางแลว ไมเคยถูกลบลาง ในปจจุบันไมถูกลบลาง ในอนาคตก็จักไมถูกลบลาง ไมถูกสมณพราหมณ

ผูรูคัดคาน นี้เปนหวงบุญหวงกุศล ประการท่ี ๔ นําสุขมาให เปนไปเพ่ือใหไดอารมณดี มีสุขเปนผล ให

เกิดในสวรรค เปนไปเพ่ือเก้ือกูลเพ่ือสุขท่ีนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ 

  ๒. อริยสาวกเปนผูละเวนขาดจากการลักทรัพย ฯลฯ 

  ๓. อริยสาวกเปนผูละเวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม ฯลฯ 

  ๔. อริยสาวกเปนผูละเวนขาดจากการพูดเท็จ ฯลฯ 

  ๕. อริยสาวกเปนผูละเวนขาดจากการเสพของมึนเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนเหตุแหง

ความประมาท อริยสาวกผูเวนขาดจากการเสพของมึนเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนเหตุแหงความ

                                                           

  ๘๗พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี๑๒, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๓๘๐. 

  ๘๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, อางแลว, หนา ๑๓๓๑. 

  ๘๙องฺ .อฏฐก. ๒๓/๓๙/๓๐๐-๓๐๑. 



๔๓ 

 

ประมาทแลว ชื่อวา ใหความไมมีภัย ไมมีเวรใหความไมเบียดเบียนแกสัตวท้ังหลาย ไมมีประมาณ ยอม

เปนผูมีสวนแหงความไมมีภัย ความไมมีเวร ความไมเบียดเบียน อันไมมีประมาณ นี้เปนทานประการ 

ท่ี ๑ เปนมหาทานท่ีรูกันวาล้ําเลิศ รูกันมานาน รูกันวาเปนอริยวงศ เปนของเกา ในอดีตไมถูกลบลาง

แลว ไมเคยถูกลบลาง ในปจจุบันไมถูกลบลาง ในอนาคตก็จักไมถูกลบลาง ไมถูกสมณพราหมณผูรู

คัดคาน 

  ภิกษุท้ังหลาย หวงบุญหวงกุศล ๘ ประการนี้แล นําสุขมาให เปนไปเพ่ือใหไดอารมณดี มีสุข

เปนผล ใหเกิดในสวรรค เปนไปเพ่ือเก้ือกูล เพ่ือสุขท่ีนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ 

   จะเห็นไดวา อภัยทานท่ีกลาวถึงในพระไตรปฎกนั้นเปนการใหท่ียิ่งใหญอันเปนมหาทาน ซ่ึง

จะมีความหมายท่ีแตกตางไปจากความหมายเพียงแคการใหอภัย ท่ีเราเขาใจกันท่ัวไปวา เปนเฉพาะ

การยกโทษให ไมโกรธเคืองกันเม่ือเวลาเกิดเรื่องทะเลาะกัน 

  ในอรรถกถาแหงขุททกนิกาย จริยาปฎก มีคําอธิบาย “อภัยทาน” วาหมายถึง การปองภัย

อันตราย ท่ีปรากฏแกสรรพสัตว ใหพนจากพระราชา โจร ไฟ น้ํา ศัตรู สัตวรายมีราชสีหและเสือโครง

เปนตน89

๙๐ 

  ในคัมภีรมังคลัตถทีปนี พระสิริมังคลาจารย กลาวถึง อภัยทาน ไวดังนี้90๙๑ 

  อริยสาวกยอมใหอภัย กลาวคือ ยอมทําอภัยทาน คือสมาทานวิรัติ กลาวคือ เบญจศีล  

(ศีล ๕) ศีลชื่อวาเปนทาน โดยความเปนอภัยทาน หรือเจตนาเปนการงดเวนดวยการใหสภาวะท่ี

ปลอดภัยหรือใหอภัย หรือกลาว อีกนัยหนึ่ง หมายถึง เจตนาของบุคคลผูใหอภัยทานท่ีตองการเลี้ยง

หรือรักษาหมูสัตวไวดวยเจตนาดังกลาวนั่นเอง 

  ดังนั้น อภัยทานในคัมภีรมังคลัตถทีปนี หมายถึง การใหในลักษณะของเจตนาเปนเครื่องงด

เวนเปนคุณธรรม เพราะหมายถึงเจตนาในการกระทํา มากกวาเปนการกระทําทางกาย วาจาในระดับ

ท่ัวไป การใหอภัยทานนั้นทําไดท้ังแกมนุษยดวยกัน เชน การใหอภัยโทษ การไมถือสาหาความ การไม

โกรธตอบบุคคลผูโกรธหรือประทุษรายตอบบุคคลผูประทุษรายตนเอง และการใหอภัยแกสัตวท่ีตน

ไดมาดวยประสงคจะฆาใหตาย หรือการใหอภัยแกสัตวท่ีตนตองการเพ่ือประโยชนแกตน91

๙๒ 

  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไดอธิบายคําวา 

อภัยทานกลาววา92

๙๓ 

                                                           

 ๙๐ขุ.จริยา.อ. ๙/๒๖๑.  
๙๑มงฺคล. ๓/๒๔๗-๒๔๘ 

  ๙๒ทพญ.กษิรา เทียนสองใจ, การศึกษาวิเคราะหอภัยทานเพ่ือจัดการความขัดแยงในสังคมไทย, อางแลว

หนา ๑๑๕-๑๑๖. 

  ๙๓สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก,ความหมายอภัยทาน,วัดตาลเอน 

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (http://www.wattarnain.org), สืบคนเมื่อ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
 

 



๔๔ 

 

  อภัยทาน คือ การยกโทษให คือการไมถือความผิดหรือการลวงเกินกระทบกระท่ังวาเปน

โทษ อภัยทานนี้เปนคุณแกผูให ยิ่งกวาแกผูรับ เชนเดียวกับทานท้ังหลายเหมือนกัน คืออภัยทานหรือ

การใหอภัยนี้ เม่ือเกิดข้ึนในใจผูใด จะยังจิตใจของผูนั้นใหผองใสพนจากการกลุมรุมบดบังของโทสะ 

อันใจท่ีแจมใส กับใจท่ีมืดมัว ไมอธิบายก็นาจะทราบกันอยูทุกคนวาใจแบบไหนท่ียังความสุขใหเกิดข้ึน

แก เจาของ ใจแบบไหนท่ียังความทุกขใหเกิดข้ึน และใจแบบไหนท่ีเปนท่ีตองการ ใจแบบไหนท่ีไมเปน

ท่ีตองการเลย 

  ความจริงนั้น ทุกคนท่ีสนใจบริหารจิต จะตองสนใจอบรมจิตใหรูจักอภัยในความผิดท้ังปวง 

ไมวาผูใดจะทําแกตน แมการใหอภัยจะเปนการทําไดไมงายนัก สําหรับบางคนท่ีไมเคยอบรมมากอน 

แตก็สามารถจะทําไดดวยการอบรมไปทีละเล็กละนอย เริ่มแตท่ีไมตองฝนใจมากนักไปกอนใน

ระยะแรก 

  ตัวอยางเชน เวลาเขาแถวยืนซ้ือของอยู หากจะมีผูเบียดเพ่ือแยงแซงข้ึนหนา ท้ัง ๆ ท่ียืนอยู

ขางหลัง ถาเกิดโกรธข้ึนมาไมวานอยหรือมาก ก็ใหถือเปนโอกาสอบรมจิตใจใหรูจักอภัยใหเขาเสีย 

เพราะเรื่องเชนนี้ไมใชเรื่องท่ีควรถือโกรธกันหนักหนา เปนเรื่องเล็กนอยเหลือเกินควรจะอภัยใหกันได 

แตบางทีไมตั้งใจคิดเอาไวก็จะไมทันใหอภัยจะเปนเพียงโกรธแลวจะหายโกรธ ไปเอง  

  โกรธแลวหายโกรธเอง กับโกรธแลวหายโกรธเพราะใหอภัย ไมเหมือนกัน โกรธแลวหาย

โกรธเองเปนเรื่องธรรมดา ทุกสิ่งเม่ือเกิดแลวตองดับ ไมเปนการบริหารจิตแตอยางใด แตโกรธแลวหาย

โกรธเพราะคิดใหอภัย เปนการบริหารจิตโดยตรง จะเปนการยกระดับของจิตใหสูงข้ึน ดีข้ึน มีคาข้ึน” 

  ฉะนั้น การใหอภัยทาน ก็คือ “การไมผูกโกรธ ไมอาฆาตจองเวร ไมพยาบาทคิดรายผูอ่ืน

แมแตศัตรู” ซ่ึงไดบุญกุศลแรงและสูงมากในฝายทาน เพราะเปนการบําเพ็ญเพียรเพ่ือ “ละโทสะ

กิเลส” และเปนการเจริญ “เมตตาพรหมวิหารธรรม” จึงเปนสิ่งท่ีบุคคลท้ังหลายควรบําเพ็ญใหมีข้ึนใน

ตน  

 ทานพุทธทาสภิกขุ ไดใหความหมายของ อภัยทาน ดังนี้93๙๔ 

  อภัยทาน หมายถึง ใหอภัย คําวา อภัย นี้แปลวา ไมตองกลัว ใหอภัย คือเราใหความไมตอง

กลัวแกบุคคลนั้น แปลวา บุคคลนั้นไมตองกลัวเรา นี่คือใหอภัย ทีนี้บางคนอาจจะคิดวา นี้มันไมใชให

ทาน นี่มันไมรู เขาพูดไปท้ังท่ีไมรูการใหอยางนี้ เรียกวา ใหทาน แตเขาเรียกวา “อภัยทาน”เปนสิ่งท่ี

ใหกันได ใหไดท้ังทางกาย ใหไดท้ังทางวาจา ใหไดท้ังทางจิตใจ ทางรางกาย เขามาขอขมาขออภัยเราก็

รับ ทางวาจา บอกอโหสิกรรม ทางจิตใจ เราก็สลัดความโกรธ ความอาฆาตจองเวรอยางนี้ก็เรียกวา 

“อภัยทาน” ท้ังนั้นมีไดท้ังทางกาย ทางวาจา ทางใจ 

                                                           
๙๔พุทธทาสภิกขุ, ทาน ศีล ภาวนา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุขภาพใจ, ๒๕๓๓), หนา ๒๙. 



๔๕ 

 

  สรุป อภัยทานในความหมายทางพระพุทธศาสนานั้น จึงมีความหมาย การละอารมณโกรธ

เปนทาน ใหอภัย ไมจองเวรจองกรรมตอกัน ไมอาฆาตพยาบาทตอกัน ดวยการละออกจากใจ เพ่ือให

เปนการเจริญเมตตาพรหมวิหาร และมีขันติความอดทนแลว จะสามารถใชเปนแนวทางการดําเนิน

ชีวิตท่ีจะอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมตาง ๆ ไมวาจากครอบครัว การทํางาน องคกร ก็จะสามารถลด ละ 

ปญหาความไมพอใจ คับแคนใจและมีอคติตอกันได การใหอภัยกันและกันจะทําใหสังคมอยูอยางสันติ

สุขได 

     ๒) ความสําคัญของการอภัยทาน 

  เนื่องจากมนุษยเกิดกระบวนการสรางสรรคความสัมพันธระหวางกัน มีการติดตอสื่อสารกัน

จากการเจรจาพบเจอ หรือทางเทคโนโลยีสื่อสาร ฉะนั้นความขัดแยงยอมเกิดข้ึนไดทุกขณะ ทุก

สถานท่ี ทุกเวลา จึงทําใหมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันไป ทัศนคติตางกันไป มีความกระทบกระท่ังกัน 

จนทําใหตางฝายตางพอใจ และไมพึงพอใจตอกัน บางครั้งไมลงรอยกันจนกอเกิดอคติภายในใจท่ี

แสดงออก และไมแสดงออกมา ดังนั้นหลักธรรมท่ีมีความสําคัญท่ีเปนพ้ืนฐานสามารถใหอคติเบาบาง

ลงไดนอกจากความเมตตาแลวนั้น การใหอภัยเปนหลักธรรมท่ีทุกคนสามารถทําได 

  เม่ือพิจารณาหลักธรรมอภัยทาน หรือการใหอภัยตามหลักพุทธศาสนาแลว จัดไดวาเปน

หลักธรรมท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ีวาดวยเรื่องทานหรือการให ทานจึงมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของ

คนในสังคมมากท่ีสุด คําสอนเก่ียวกับทานในคัมภีรพระพุทธศาสนา ทานจึงเปนขอแรกของบุญกิริยา

วัตถุ ๓ มีทานเบื้องตน ในสังคหวัตถุ ๔ มีทานเปนขอแรก อีกท้ังในบารมี ๑๐ พระพุทธเจาทรงให

ความสําคัญเรื่องทานเชนกัน ทานจึงเปนขอแรกในหลักธรรมหลาย ๆ ประการ เพ่ือการลดละอคติใน

ใจ รูจักเสียสละ และเปนวิธีการท่ีสําคัญในการปรับระดับจิตใจของคนในสังคมใหเกิดความเมตตาตอ

กันดวยการใหอภัยในกันและกัน ไมกอเกิดความโลภ ความอาฆาตพยาบาท ประทุษรายผูอ่ืน ดวย

ความสําคัญนของการใหอภัย ซ่ึงทางพระพุทธศาสนาจึงวางหลักธรรมในเรื่องทานไวเปนแนวทางการ

ปฏิบัติ อันจะเปนหนทางอยางหนึ่งของการลด ละ ความเปนอคติในตนได 

  ในคัมภีรพระพุทธศาสนา ไดใหความหมายของทานไวหลายประการ ซ่ึงแตกตางกันออกไป 

แตถาจําแนกตามสิ่งท่ีใหซ่ึงเปนสาระสําคัญของเรื่องทาน ทานมีอยู ๓ ประการ คือ 

  ๑.การใหวัตถุสิ่งของหรือวัตถุทาน คือการใหสิ่งของท่ีสามารถจับตองได เชน ปจจัย ๔ ไดแก 

อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค 

  ๒.ธรรมทาน คือการใหความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2


๔๖ 

 

๓.อภัยทาน คือ การใหความไมมีเวร ไมมีภัยแกบุคคลอ่ืนและสัตวอ่ืน ดังคําอธิบายในคัมภีร

อภิธรรมปฎก กถาวัตถุ ท่ีวา ๑) ทาน หมายถึง การใหวัตถุท่ีควรให ๒) ทาน หมายถึง การใหความรู 

๓) ทาน หมายถึง การใหอภัยแกคนหรือสัตวอ่ืน94

๙๕ 

  ดังนั้น ความสําคัญของอภัยทาน หมายถึงการใหซ่ึงความไมมีภัยแกผูอ่ืน เปนการงดเวนจาก

กายทุจริต วจีทุจริต เปนตน อีกท้ังความไมโกรธตอบเม่ือบุคคลอ่ืนกระทําสิ่งท่ีไมสมควรใหแกตน ถา

จะเขาใจโดยท่ัวไปในชีวิตประจําวัน การใหอภัย คือ ไมโกรธ ถายังโกรธผูอ่ืนอยูแสดงวายังไมให

อภัย เพราะขณะนั้นถูกภัยคือความโกรธทําราย ทําใหขุนเคืองใจ ไมสบายใจ ซ่ึงจะเปนเหตุใหถาสะสม

ความเปนอคติตอกันไปเรื่อย ๆ จนถึงโทสาคติ คืออาจจะทํารายทําลายทุกอยาง อยางท่ีไมเคยคาดคิด

วาจะเปนถึงอยางนั้นไปได เพราะในขณะนั้นโกรธ ผูกโกรธ และไมลืมท่ีจะโกรธแตถาเปนการใหอภัย

แลว จะตรงกันขามคือ ไมโกรธ ไมเปนภัยในขณะนั้น และไมทําใหภัยเกิดข้ึนจากการท่ีไมโกรธ 

ดวย อภัยทาน จึงเปนธรรมท่ีควรนอมประพฤติปฏิบัติจริง ๆ เพราะขณะท่ีโกรธตนเองเทานั้นท่ี

เดือดรอน แตถาใหอภัยจะทําใหจิตไมตกไปสูอคติ ดังเชนท่ีปรากฏในสังยุตตนิกาย อัจจยสูตรวา 

            “ภิกษุ ๒ รูปไดโตเถียงกัน ในการโตเถียงกันนั้น ภิกษุรูปหนึ่งไดพูดลวงเกิน ครั้งนั้น ภิกษุผู

พูดลวงเกินนั้นขอโทษในท่ีอยูของภิกษุนั้น แตภิกษุนั้นไมยกโทษให ลําดับนั้น ภิกษุจํานวนมาก พากัน

เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทแลวนั่งอยู ณ ท่ีสมควรไดกราบทูลพระผูมีพระ

ภาคดังนี้วา “ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานวโรกาส ภิกษุ ๒ รูปโตเถียงกัน ในการโตเถียงกันนั้น 

ภิกษุรูปหนึ่งไดพูดลวงเกิน ลําดับนั้น ภิกษุผูพูดลวงเกินขอโทษในท่ีอยูของภิกษุนั้น แตภิกษุนั้นไมยก

โทษให พระพุทธเจาขา” 

            พระผูมีพระภาคตรัสวา “ภิกษุท้ังหลาย คนพาล ๒ จําพวกนี้ คือ (๑) ผูไมเห็นการกระทําผิด

ของตนวาทําผิด (๒) ผูไมยกโทษใหตามสมควรแกธรรมเม่ือผู อ่ืนขอโทษ ภิกษุท้ังหลาย บัณฑิต 

๒ จําพวกนี้ คือ (๑) ผูเห็นการทําผิดของตนวาผิด (๒) ผูยกโทษใหตามสมควรแกธรรมเม่ือผูอ่ืนขอ

โทษ” ๙๖ 
 

            จากขอความดังกลาวจะเห็นวา การท่ีบุคคลใดจะยกโทษ หรือใหอภัยแกบุคคลอ่ืน จึงเปน

เรื่องท่ียากท่ีจะแสดงออกไปวาตนเองผิดพลาดในการกระทําดังกลาว ฉะนั้น การไมผูกใจเจ็บ ไม

อาฆาตพยาบาท ไมมีอคติตอกันพรอมจะใหอภัยยอมเปนหนทางในการสรางสันติสุขการอยูรวมกัน 

ในทางตรงขาม หากเกิดขอขัดแยง แตไมสามารถท่ีจะแสดงในลักษณะดังกลาว พระองคจึงเรียกคนใน

ลักษณะนี้วา “คนพาล” ดวยเหตุนี้ การใหอภัยจึงเปนการสรางบารมีท่ีคนท่ัวไปจะสามารถทําได 

เพราะมนุษยมีพ้ืนฐานของความเมตตาอยูแลวยอมเปนการงายตอการใหอภัยแกกัน 

                                                           

  ๙๕อภิ.ก. ๓๗/๒๘๗-๒๙๐. 

  ๙๖สํ.ส. ๒๕/๙๕๒/๕๒๓. 



๔๗ 

 

 ๓) ลักษณะและประเภทของอภัยทาน 

  โดยปกติท่ัว ๆ ไปแลว การใหทานจะเปนการใหใน ๒ ประเภท คือ การใหในท่ีสิ่งท่ีเปนวัตถุ

และมิใชวัตถุ เพ่ืออนุเคราะห สงเคราะหตอบแทนหรือบูชาคุณ โดยมุงเจตนาอันบริสุทธิ์เปนหลักใหญ 

ประเภทแหงทานตามนัยแหงพระสูตรมีท่ีมาหลายแหง และการจัดประเภทแตกตางกันไป เม่ือมุงถึงสิ่ง

ท่ีให จัดเปน ๒ ประเภท คือ อามิสทานและธรรมทาน ๘ และการใหทานนั้นจะตองมีองคประกอบ

หลัก ๓ ประการคือ ทายก (ผูให) ไทยธรรม (สิ่งท่ีให) และปฏิคาหก (ผูรับ)๙๗ สําหรับอภัยทานนั้น 

เปนการใหทานท่ีมิใชวัตถุ (อามิสทาน)  

ในมังคลัตทีปนีไดจัดอภัยทานอยูในประเภทธรรมทาน 9 7

๙๘ สวนในอรรถกถาจริยาปฎก พระ

อรรถกาจารย 9 8๙๙ ไดจัดอภัยทานแยกออกจากธรรมทานตางหาก โดยจําแนกการใหทานไวออกเปน  

๓ ประเภท คือ 

(๑) การใหวัตถุท่ีควรให (วัตถุทาน) 

(๒) การใหพระธรรมคําสั่งสอน (ธรรมทาน) 

(๓) การใหอภัยแกคนหรือสัตว (อภัยทาน) 

และหากจะกลาวถึงองคประกอบของอภัยทาน ก็คือ ทายก (ผูใหอภัย) ไทยธรรม (ความไม

มีภัยหรือความปลอดภัย) และปฏิคาหก (ผูรับการใหอภัย)นอกจากนี้ ทานพุทธทาสไดแยกประเภท

อภัยทานวา มีอยู ๓ ประเภท กลาวคือ 

(๑) การใหอภัยโทษ ใหขมาโทษ คือยอมรับการขมาโทษ เรียกวา ใหอภัยโทษ 

(๒) การไมเบียดเบียน ไมประทุษรายใคร จงเปนอยูอยางไมเบียดเบียน อยางไมประทุษราย

ใคร ท่ีเรียกกันวา “ศีล” ศีล คือ อภัยทาน เราไมประทุษราย ไมเบียดเบียนแกชีวิตแกรางกาย หรือแก

น้ําใจ ไมเบียดเบียนเนื้อตัวของใคร ไมเบียดเบียนจิตใจของใคร ไมทําลายชีวิตของใครทุกระดับ 

นับตั้งแตสัตวเดรัจฉานข้ึนมา จนถึงมนุษย จนกระท่ังเทวดา หรือพรหม 

(๓) การแผเมตตาจิตอยูเปนปกติ ทุกวัน ทุกคืน ทุกลมหายใจเขาออก ซ่ึงเปนการให

อภัยทานท่ีไมตองลงทุนสักสตางคหนึ่ง ถาเราตองสรางโบสถหลังหนึ่งตองเสียหลายแสน แตวาการทํา 

อภัยทานประเภทนี้ ไมตองใหสตางคสักสตางคหนึ่งก็ทําได แลวยังจะมีผลสูงกวาเสียดวย 99

๑๐๐ 

  ดังนั้น ประเภทของอภัยทานในมังคลัตทีปนี ไดจัดอภัยทานรวมเขากับธรรมทาน สวนใน

อรรถกถาจริยาปฎก ไดจัดอภัยทานแยกออกจากธรรมทานเปนอีกขอหนึ่งตางหาก และทานพุทธทาส 

 

                                                           
๙๗องฺ.ติก. ๒๐/๔๑/๒๐๕. 
๙๘มงฺคล. ๓/๒. 
๙๙ขุ.จริยา.อ. ๙/๓๕๒. 
๑๐๐พุทธทาสภิกขุ, ทาน ศีล ภาวนา, อางแลว, หนา ๒๙-๓๑. 



๔๘ 

 

ภิกขุไดแยกประเภทของอภัยทาน ออกเปน การใหอภัยโทษ การรักษาศีล และการแผเมตตา100

๑๐๑ 

 สรุป การใหอภัยทางพระพุทธศาสนาถือวา เปนการใหทานข้ันสูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ

ใหทาน ชนิดนี้วา “มหาทาน” เพราะวาการใหในลักษณะเชนนี้เปนการนําสุขมาให ยอมเปนไปเพ่ือสิ่ง

ท่ีนาปรารถนา พึงพอใจแกทุกฝาย ฉะนั้นจะเห็นไดวา การใหอภัยเปนสิ่งท่ีบุคคลท่ัวไปจะทําไดยาก 

เพราะเปนสิ่งท่ีทําไดยากนี่เอง การใหอภัยจึงไดชื่อวาเปนมหาทานท่ียิ่งใหญ และยากตอการท่ีบุคคลใด

บุคคลหนึ่งแสดงออกหรือกระทําได ถึงกระนั้น พระพุทธเจาจึงพยายามท่ีจะย้ําวา ความดีเปนสิ่งท่ีคนดี

ทําไดงาย แตความดีเปนสิ่งท่ีคนไมดีทําไดยาก ฉะนั้น ตามนัยนี้ คนท่ีมีพ้ืนฐานทางจิตใจดีจะสามารถ

ใหอภัยคนอ่ืน ๆ ไดงายกวา แสดงออกในการท่ีจะไมผูกใจเจ็บไดงายกวา 

 ๓.๓.๔ หลักธรรมโยนิโสมนสิการ 

    มนุษยเปนสัตวท่ีมีคุณสมบัติพิเศษเหนือกวาสิ่งมีชีวิตท้ังหลาย สิ่งท่ีพิเศษนั้นคือการมี

สติปญญาท่ีสามารถคิดวิเคราะหแยกแยะวาสิ่งใดผิด สิ่งใดถูกตองในการดําเนินชีวิตดวยการคิดท่ีมี

เหตุผลในการใชวิจารณญาณ การคิดดังกลาวสามารถแสดงออกมาทางกาย วาจา ใจ เปนพฤติกรรม 

จึงทําใหคนในสังคมแสดงออกมาในความรูสึกชอบ หรือไมชอบ การยอมรับ หรือไมยอมรับจนเกิด

ความขัดแยงและทําใหเกิดความแตกแยกในท่ีสุด ดวยการไมพิจารณาถึงเรื่องนั้น ๆ ดวยการมีเหตุ 

และผล หากทางพุทธศาสนาคือตัวสติและปญญา ในท่ีนี้ผูวิจัยจะใชหลักธรรมโยนิโสมนสิการในการคิด

วิเคราะหดวยสติและปญญาในการแกไขอคติ ดังนี้ 

๑) ความหมายและความสําคัญของโยนิโสมนสิการ     

คําวา “โยนิโสมนสิการ” เปนศัพทภาษาบาลีท่ีปรากฏในพระไตรปฎก อันแสดงการคิดหรือ

วิธีการคิดท่ีละเอียดลึกซ้ึง คําวา “โยนิโสมนสิการ” ประกอบดวยโยนิโสกับมนสิการ 

โยนิ มีความหมายวา กําเนิด101

๑๐๒ เหต1ุ02

๑๐๓ อุบาย103

๑๐๔  

โยนิโส แปลวา ปญญาอันหลักแหลม104

๑๐๕ โดยแยบคาย105

๑๐๖ 

มนสิการ แปลวา การทําไวในใจ106

๑๐๗ การคิด คํานึง นึกถึง ใสใจ การพิจารณา  

                                                           
๑๐๑ทพญ.กษิรา เทียนสองใจ, การศึกษาวิเคราะหอภัยทานเพ่ือจัดการความขัดแยงในสังคมไทยปจจุบัน,

อางแลว, หนา ๑๑๗-๑๑๘. 
 

๑๐๒วินยฺ ๓/๒๑๖/๒๑๘. 
๑๐๓ม.อ.๒/๕๙. 
๑๐๔สํ.สฬา.๑๘/๓๑๙/๒๒๒. 
๑๐๕วินยฺ ๔/๑๔๖/๑๙๗. 
๑๐๖วินยฺ ๗/๖๑๓/๓๗๗. 
๑๐๗สํ.ข.๑๗/๑๐๔/๖๔. 



๔๙ 

 

โยนิโสมนสิการ การทําในใจโดยแยบคาย กระทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคายการพิจารณา

เพ่ือเขาถึงความเปนจริงโดยสืบคนหาเหตุผลไปตามลําดับจนถึงเหตุ แยกแยะองคประกอบจนมองเห็น

ตัวสภาวะและความสัมพันธแหงเหตุปจจัยหรือตริตรองใหรูจักสิ่งท่ีดีท่ีชั่ว ยังกุศลธรรมใหเกิดข้ึนโดย

อุบายท่ีชอบ ซ่ึงจะมิใหเกิดอวิชชาและตัณหา ความรูจักคิด คิดถูกวิธี107๑๐๘ 

โยนิโสมนสิการ คือ การเปนผูฉลาดในความคิด คิดอยางถูกวิธีถูกระบบพิจารณาไตรตรอง

สาวไปจนถึงสาเหตุเรือตนตอของเรื่องท่ีกําลังคิดคือคิดถึงรากถึงโคนนั่นเองแลวประมวลความคิดรอบ

ดานจนกระท่ังสรุปออกมาไดวาสิ่งนั้นควรหรือไมควรดี หรือไมดี เปนตน โยนิโสมนนิการเปนวิถีทาง

แหงปญญาเปนธรรมสําหรับกลั่นกรองแยกแยะขอมูลหรือแหลงขาว (ปรโตโฆสะ) อีกชั้นหนึ่งเปนบอ

เกิดแหงสัมมาทิฏฐิทําใหมีเหตุผลไมงมงาย 1 0 8

๑๐๙ สัมมาทิฏฐิเป็นหน่ึงในมรรคมีองค ์๘ เป็นปัญญาใน

พระพุทธศาสนา ดงันั้น โยนิโสมนสิการ จึงเป็นมนสิการท่ีทาํให้เกิดปัญญา “แต่ในบางกรณีปัญญา

เจตสิกนั้นก็ไดข่ื้อวา่ โยนิโสมนสิการ เหมือนกนั”๑๑๐ 

ดังนั้น ความหมาย โยนิโสมนสิการ หมายถึง การพิจารณาอยางรอบคอบถ่ีถวน เปนการใช

ความคิดใหถูกวิธี ความรูสึกคิด คิดเปนหรือคิดอยางมีระบบ เพ่ือใหเกิดความเห็นท่ีถูกตอง และในการ

คิดท่ีผานการพิจารณาแลวท่ีไมประกอบไปดวยอคติ ๔ เพ่ือไดขอมูลท่ีเปนจริง 

  ๒) การคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

  โยนิโสมนสิการ 1 1 0

๑๑๑  คือ การใชความคิดถูกวิธี การกระทําในใจโดยแยบคาย มองสิ่ง

ท้ังหลายดวยความคิดพิจารณาสืบคนถึงตนเคา สาวหาเหตุผลจนตลอดสายแยกแยะออกพิเคราะหดู

ดวยปญญาท่ีคิดเปนระเบียบและโดยอุบายวิธีใหเห็นสิ่งนั้น ๆ หรือปญหานั้น ๆ ตามสภาวะและตาม

ความสัมพันธแหงเหตุปจจัย  

 โยนิโสมนสิการ การทําในใจโดยแยบคาย กระทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคาย การ

พิจารณาเพ่ือเขาถึงความเปนจริงโดยสืบคนหาเหตุผลไปตามลําดับ จนถึงตนเหตุแยกแยะ 

                                                           

  ๑๐๘พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโฺต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, (กรุงเทพมหานคร :

ผลิธัมม ในเครื่อบริษัทสํานักพิมพเพ็ทแอนดโฮม จํากัด, ๒๕๕๘), หนา ๓๓๖. 
 

  ๑๐๙พระธรรมกิติวงศ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน ชุด คําวัด, (กรุงเทพมหานคร : 

เลี่ยงเซยีงเพียรเพ่ือพุทธศาสน จํากัด, ๒๕๕๖), หนา ๘๖๐. 

  ๑๑๐บุญมี เมธางกูล, บุษกร เมธางกูล, อภิธรรมมัตถสังคหะ คูมือการศึกษา พระอภิธรรมมัตถสังคหะ 

ปริเฉทท่ี ๒ เจตสิกปรมัตถ, (กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเซียง, ๒๕๔๕), หนา ๒๓. 

  ๑๑๑พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี๑๒,  

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศยาม, ๒๕๔๘), หนา ๕๗-๕๘. 



๕๐ 

 

องคประกอบจนมองเห็นตัวสภาวะและความสัมพันธแหงปจจัย หรือตริตรองใหรูจักสิ่งท่ีดีสิ่งท่ีชั่ว ยัง

กุศลธรรมใหเกิดข้ึนโดยอุบายท่ีชอบ ซ่ึงจะมิใหเกิดอวิชชาและตันหา ความรูจักคิด คิดถูกวิธี111๑๑๒ 

  โยนิโสมนสิการ แปลวา การทําไวในใจโดยแยบคาย การพิจารณาโดยแยบคาย การใช

ความคิดใหถูกวิธี ความรูจักคิด คิดเปน หรือคิดอยางมีระบบ หมายถึง การรูจักมองรูจักพิจารณาสิ่ง

ท้ังหลาย โดยมองตามท่ีสิ่งนั้น ๆ มันเปนของมัน และโดยวิธีคิดหาเหตุผลสืบคนถึงตนเคา สืบสาวให

ตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะหดูดวยปญญาท่ีคิดเปนระเบียบและโดยอุบายวิธีใหเห็นสิ่งนั้น ๆ หรือ

ปญญานั้น ๆ ตามสภาวะ และตามความสัมพันธท่ีสืบทอดแหงเหตุปจจัย โดยไมเอาความรูสึกดวยตัน

หาอุปทานของตนเขาจับ ดังพุทธพจนท่ีกลาวถึงโยนิโสมนสิการไววา “ท่ีชื่อวาโยนิโสมนสิการ ไดแก

การทําไวในใจโดยถูกอุบายการทําไวในใจโดยถูกทาง การนึก การนอม การผูกใจ การใฝใจ การทําไว

ในใจซ่ึงจิตใจอนิจจลักษณะ”112

๑๑๓ ความคิดยินดีเปนตน เม่ือเกิดกิเลสข้ึนดังนี้หากประพฤติพรหมจรรย

อยูก็จะทําใหเศราหมอง และไมสามารถจะทําใหจิตใจใหเปนสมาธิ ไมสามารถท่ีจะปฏิบัติในไตรสิกขา

ใหบริสุทธิ์สมบูรณได และกิเลสกองราคะ ความติดใจยินดีแสดงเปนหัวหนาของกิเลสท้ังปวง คือ 

นําหนาอยางอกุศลมูล ๓ ก็คือราคะ โทสะ โมหะ หรือ โลภ โกรธ หลง ราคะนําความติดใจ ฉะนั้นจึง

จําเปนตองมีวิธีปฏิบัติทําใจของตนเอง สงบกิเลสกองราคะคือความติดใจยินดีนี้ใหไดก็โดยท่ีกายตน

และกายผูอ่ืนท่ีเปนกองกิเลสราคะเปนตน เพราะไมไดพิจารณาโดยแยบคาย (อันเปนความหมายของ

โยนิโสมนสิการ) คือมิไดพิจารณาจับเหตุผลใหรูตามความจริง จึงไดบังเกิดความหลงรัก หลงชังข้ึน 

ฉะนั้นจึงตองรูวิธีท่ีจะปราบใจของตนเองคือ คราบกิเลสตัวนี้จากใจของตนเองใหได113๑๑๔ 

  สรุป โยนิโสมนสิการ คือ การคิดพิจารณาอยางละเอียดถ่ีถวน มีเหตุและผล ในการคิดหรือ

ตัดสินสิ่งหนึ่งสิ่งใดดวยสติและปญญา เฉกเชนเดียวกับสังคมไทยตองพิจารณาอยางรอบคอบ อยา

ตัดสินสิ่งหนึ่งสิ่งใดดวยการมีใจท่ีไมยอมรับเปนทุนเดิม เพียงแคไดยิน ไดฟง หรือรับรูแลวรูสึกพอใจ 

ไมพอใจ กับสิ่งท่ีปรากฏ จึงทําใหเกิดอคติในทันทีเม่ือไดรับรู ดังนั้น โยนิโสมนสิการจึงมีความสําคัญตอ

การพิจารณาถึงเหตุผลดวยการมีสติและปญญา 

  ดังนั้น สิ่งท่ีมนุษยไดกระทําอยูเปนประจํา คือ การคิด ในการคิดท่ีมีเหตุผล และตองใช

วิจารณญาณ การคิดดังกลาวตองมีความรู และอยูบนพ้ืนฐานท่ีตรงตามความเปนจริง ภายใต

กฎระเบียบในสังคมท่ีมีความยุติธรรม เปนกลางไมเอนเอียงเปนท่ียอมรับในหลักเหตุผลท่ีพิจารณา

                                                           

  ๑๑๒พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี ๔, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๓๑), หนา ๒๔๔. 

  ๑๑๓ม.อ. ๑/๑๐๘. 

  ๑๑๔สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒโน), ลักษณะพุทธศาสนา, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : มหา 

มกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๓๐,หนา ๔.  



๕๑ 

 

อยางถ่ีถวนแลวอยางเปนระบบดวยการใชปญญาในการตัดสิน เพ่ือความถูกตองไมเอนเอียง หรือมี

อคติ ๔ ในจิตใจ 

   ๓) หลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาวถึง หลักการคิดของโยนิโสมนสิการไว ๔ ประการ 

ดังนี้ 

๑. อุบายมนสิการ แปลวา คิดเห็นพิจารณาโดยอุบาย คือ คิดอยางมีวิธี หรือคิดถูกวิธี 

หมายถึง คิดถูกวิธีท่ีจะใหเขาถึงความจริงสอดคลองเขาแนวกับสัจจะ ทําใหหยั่งรูสภาวะลักษณะ และ

สามัญลักษณะของสิ่งท้ังหลาย 

๒. ปถมนสิการ แปลวา คิดเปนทาง หรือคิดถูกทาง คือคิดไดตอเนื่องเปนลําดับจัดลําดับได

หรือมีลําดับ มีข้ันตอน แลนไปเปนแถวเปนแนว หมายถึง ความคิดเปนระเบียบตามแนวเหตุผลเปนตน 

ไมยุงเหยิงสับสน รวมท้ังความสามารถท่ีจะนึกคิดเขาสูแนวทางท่ีถูกตอง 

๓. การมนสิการ แปลวา คิดตามเหตุ คิดคนเหตุ คิดตามเหตุผล หรือคิดอยางมีเหตุผล

หมายถึงการคิดสืบคนตามแนวความสัมพันธแหงเหตุปจจัย พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุใหเขาใจถึงตน

เคา หรือแหลงท่ีมาซ่ึงสงผลตอเนื่องมาตามลําดับ 

๔. อุปปาทกมนสิการ แปลวา คิดใหเกิดผล หรือมีเปาหมาย หมายถึง การคิด การพิจารณา

ท่ีทําใหเกิดกุศลธรรม เชน ปลกุเราใหเกิดความเพียร การรูจักคิดในทางท่ีทําใหหายหวาดกลัว ใหหาย

โกรธ การพิจารณาท่ีทําใหมีสติหรือทําใหจิตใจเขมแข็งม่ันคง เปนตน114

๑๑๕ 

    พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดแสดงหลักการคิดดังนี้ 

๑. อุบายมนสิการ (คิดถูกวิธี) การคิดท่ีอาศัยวิธีการ (Methodology) อันสอดคลองกับเรื่อง

ท่ีศึกษา เชน การทําวิจัยตองมีระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสม หากใชวิธีวิจัยผิดก็จะไมไดความจริงในเรื่อง

นั้น 

๒. ปถมนสิการ (คิดมีระเบียบ) การคิดท่ีดําเนินตามข้ันตอนของวิธีการนั้น ๆ ไมมีการลัด

ข้ันตอน หรือดวนสรุปเกินขอมูลท่ีไดมา 

๓. การณมนสิการ (คิดมีเหตุผล) การคิดจากเหตุโยงไปหาผล และการคิดจากผลสาวกลับไป

หาเหตุ การคิดแบบนี้จะทําใหรูเทาทันเหตุการณ 

๔. อุปปาทกมนสิการ (คิดเปนกุศล) หมายถึง การคิดแงสรางสรรค (Creative thinking) 

คือคิดใหมีความหวัง และไดกําลังใจในการทํางาน เม่ือเห็นหรือไดยินอะไรก็เก็บมาปรับใชใหเกิด

ประโยชน115๑๑๖ 

                                                           
๑๑๕พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พ.ศ.๒๕๔๖, อางแลว, หนา ๖๗๐. 
๑๑๖พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยพ.ศ. ๒๔๔๙), หนา ๕๘-๕๙. 



๕๒ 

 

    สรุป หลักการคิดท้ัง ๔ ประการ มีความสัมพันธกัน เปนการคิดท่ีทําใหเกิดปญญา เห็น

ลักษณะและความเปนไปของสิ่งตาง ๆ อยางละเอียดถูกตอง เม่ือปญญาเกิดข้ึนแลว ก็สามารถแกไข

ปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม เปนการคิดท่ีมีระบบข้ันตอนท่ีคิดจากเหตุโยงไปหาผล และคิดจากผล

กลับไปหาเหตุอีกครั้ง ทําใหการคิดของเรานั้นผานการใชปญญา นอกจากจะทําใหเกิดปญญาในการ

แกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสมแลว ยังทําใหปญญาของผูนั้นไมตัดสิน หรือรับขอมูลอะไรท่ีผิด ๆ 

โดยการไตรตรองอยางถวนถ่ีแลว 

   ท้ังนี้นอกจากหลักคิดแลวยังตองนํากาลามสูตรนํามาพิจารณาอีกครั้งเพ่ือความถูกตองของ

ขอมูลตาง ๆ ท่ีผานการรับรูท้ังขอความ ตัวอักษร หรือภาพก็ดี จากการฟงก็ดี อานก็ดี เพ่ือไมใหเรา

ตัดสินหรือรับรูอะไรท่ีผิดไปจากหลักความจริงดวยการพิจารณากาลามสูตร  

   ในกาลามสูตร พระพุทธเจาไดเทศนาวางหลักเกณฑเก่ียวกับความเชื่อท่ีวาควรจะเชื่อ

อยางไร หรือควรจะพิจารณา อยางไรกอนท่ีจะเชื่อ โดยทรงเทศนาสั่งสอนชาวกาลามะในหมูบานเกส

ปุตติยนิคม แควนโกศล เนื่องจากท่ีหมูบานนี้มีนักบวชเจาลัทธิตาง ๆ  เดินทางมาเทศนามากมาย และ

ตางก็ระบุวาคําสอนของตนถูกตองและของผูอ่ืนเปนเท็จท้ังสิ้น เม่ือไดฟงมาก ๆ และฟงจากหลาย ๆ 

อาจารยก็ทําใหชาวกาลามะสับสนวาคําสอนใดควรเชื่อ ไมควรเชื่อ เม่ือพระพุทธเจาเสด็จผานมาชาว

กาลามะจึงขอรองใหพระพุทธเจาเทศนาถึงหลักการควรจะเชื่ออยางไร พระพุทธเจาก็ทรงเทศนาโปรด

ชาวกาลามะถึงขอหามหรือ ขอพึงระมัดระวัง ๑๐ ประการกอนท่ีจะเชื่อ ในเกสปุตติยสูตร ทรงตรัสวา 
 

“...อยาปลงใจเชื่อดวยการฟงตามกันมา 

อยาปลงใจเชื่อดวยการถือสืบ ๆ กันมา 

อยาปลงใจเชื่อดวยการเลาลือ 

อยาปลงใจเชื่อดวยการอางตําราหรือคัมภีร 

อยาปลงใจเชื่อเพราะตรรกะ(การคิดเอาเอง) 

อยาปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน 

อยาปลงใจเชื่อดวยการคิดตรองตามแนวเหตุผล 

อยาปลงใจเชื่อเพราะเขาไดกับทฤษฎีท่ีพินิจไวแลว 

อยาปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะนาจะเปนไปได 

อยาปลงใจเชื่อเพราะนับถือวา ทานสมณะนี้เปนครูของเรา 

กาลามะท้ังหลาย เม่ือใด ทานท้ังหลายพึงรูดวยตนเองเทานั้นวา “ธรรมเหลานี้ 

  เปนอกุศล ธรรมเหลานี้มีโทษ ธรรมเหลานี้ผูรูติเตียน ธรรมเหลานี้ท่ีบุคคลถือปฏิบัติ 



๕๓ 

 

  บริบูรณแลวยอมเปนไปเพ่ือไมเก้ือกูล เพ่ือทุกข” เม่ือนั้น ทานท้ังหลายควรละ 

  (ธรรมเหลานั้น) เสีย...”116

๑๑๗ 
 

ขอความดังกลาวเห็นไดวา หากในสังคมท่ีเราอยูทุกวันนี้ลวนรับรูสิ่งใด สิ่งหนึ่งแลว บางครั้ง

ขาดการพิจารณา ท้ังนี้เม่ือรับรูอะไรมา หรือไดยิน ไดฟงอะไรมา ตองนําหลักกาลามสูตรนี้ไปใช

วิเคราะห เพ่ือพิจารณาเหตุผลใหปรากฏกอนโดยคิดวา “อยาเชื่อ อยาเพ่ิงเชื่อ  อยาเพ่ิงปลงใจเชื่อ” 

ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสวา ใครจะพูดก็พูดไปเราก็ฟงไป อยาไปวาหรือคานเขา แตอยาเพ่ิงเชื่อ ตอง

พิจารณาดูกอนวาถูกหรือผิด  เปนประโยชนหรือไมเปนประโยชน เปนบุญหรือเปนบาป เปนไปเพ่ือ

ประโยชนหรือไมเปนประโยชน หากไมเปนประโยชนหรือไมเปนจริง ก็ละเสีย แตถาเม่ือใดรูวาสิ่งท่ี

รับรู ท่ีเขาพูดมา เปนประโยชนก็นอมนําปฏิบัติตาม เพราะเปนประโยชนแกตน เพ่ือไมใหสูอคติ 

นอกจากใชโยนิโสมนสิการแลวการใชกาลามสูตรเปนการตรองอีกชั้นหนึ่งเพ่ือความชัดเจนในการรับรู 

รับฟงมาวาขอเท็จจริงนาเชื่อถือเพียงใด หากขอความเหลานั้นท่ีรับรูมาเปนจริงและมีประโยชนถือเปน

เรื่องดี ตรงกันขามหากไมใชความจริง ไมมีประโยชนก็ใหผานไมตองนํามาปฏิบัติเพราะไมมีประโยชน

แกตน ดังท่ีพระพุทธองคตรัสวา 

 “...เม่ือใด ทานท้ังหลายพึงรูดวยตนเองเทานั้นวา ธรรมเหลานี้ 

เปนกุศล ธรรมเหลานี้ไมมีโทษ ธรรมเหลานี้ผูรูสรรเสริญ ธรรมเหลานี้ท่ี

บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณแลวยอมเปนไปเพ่ือเก้ือกูล เพ่ือสุข เม่ือนั้น ทาน

ท้ังหลายควรเขาถึง(ธรรมเหลานั้น)อยู เพราะอาศัยคําท่ีเรากลาวไวนั้น เรา

จึงกลาวไวเชนนั้นกาลามะท้ังหลาย อริยสาวกนั้นปราศจากอภิชฌา 

ปราศจากพยาบาท ไมลุมหลง มีสัมปชัญญะ มีสติม่ันคง มีเมตตาจิตแผไป

ตลอดทิศท่ี ๑ ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องลาง ทิศเฉียง 

แผไปตลอดโลกท่ัวทุกหมูเหลาในท่ีทุกสถานดวยเมตตาจิตอันไพบูลย เปน

มหัคคตะ ไมมีขอบเขต ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู มีกรุณาจิต ฯลฯ 

มีมุทิตาจิต ฯลฯ มีอุเบกขาจิตแผไปตลอดทิศท่ี ๑ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ 

ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องลาง ทิศเฉียง แผไปตลอดโลกท่ัวทุกหมูเหลาในท่ีทุก

สถานดวยอุเบกขาจิตอันไพบูลย เปนมหัคคตะ ไมมีขอบเขตไมมีเวร ไมมี

ความเบียดเบียนอยู…”๑๑๘  
 

                                                           
๑๑๗องฺ.ติก. ๒๐/๖๖/๒๕๗. 
๑๑๘องฺ.ติก. ๒๐/๖๖/๒๖๒. 



๕๔ 

 

จากขอความดังกลาว พระพุทธเจาทรงสอนใหพิจารณาดูวา "สิ่งเหลานี้ดีหรือไมดี ถาไมดีก็

ท้ิงเสีย ถาดีก็ทําตาม พระองค ไมไดบังคับใหเชื่อแตใหพิจารณาดูดวยตนเองวา อยาเชื่อ อยาปลงใจ

เชื่อ อยาเชื่อโดยฟงตามกันมา อยาเชื่อโดยพูดสืบ ๆ กันมา จนถึงขอสุดทายวา อยาเชื่อเพราะวาผูพูด

เปนครูของเรา พระพุทธเจาทรงกลาวย้ําเชนนี้ในกาลามสูตรมีถึง ๔ ครั้ง เฉพาะ ๑๐ ขอนี้ และในท่ีสุด

พระพุทธเจาก็ตรัสถึง เรื่อง เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา หรือพรหมวิหาร ๔ ท่ีแผไปยังไมมี

ประมาณ ฉะนั้น เม่ือไดพิจารณาดวยตนเองแลวเห็นวาเปนกุศล ก็ใหทําตาม แตถาเปนอกุศลก็ใหละ

เสีย ยกตัวอยางเชน โลภ โกรธ หลง นั้นเปนอกุศล ไมดี มีโทษ วิญูชนติเตียน เปนไปเพ่ือทุกข 

พระพุทธเจาก็ตรัสใหละเสีย แตถาหากเห็นวา ความไมโลภ ไมโกรธ ไมหลงนั้นเปนกุศลไมมีโทษ วิญู

ชน สรรเสริญ เปนไปเพ่ือความสุข พระพุทธเจาทรงสอนวาเปนเรื่องท่ีดีนาสรรเสริญ 

ดังนั้น กาลามสูตรจึงเปนพระสูตรท่ีใหอิสระในดานความคิด แตไมไดหมายความวาไมใหเรา

เชื่อ แตใหพิจารณาใหดีเสียกอน แลวจึงคอยเชื่อ อยาเชื่อโดยฟงตามกันมา แมแตพระคัมภีรก็อยาเพ่ิง

เชื่อ ใหพิจารณาดูเสียกอน ถาทําไดอยางนี้สังคมก็จะมีแตความจริง เพราะสมาชิกสังคมจะพิจารณา

กอนเสมอท่ีไมไรเหตุผลในการพิจารณาจากหลักฐานความจริงท่ีปรากฏ รวมดวยการใชหลักโยนิโส

มนสิการซ่ึงเปนหลักในการคิดพิจารณาอยางถ่ีถวน ฉะนั้นหลักโยนิโสมนสิการ และกาลามสูตร เปน

หลักท่ีคนในสังคมตองคิดวิเคราะห พินิจพิจารณา ไตรตรอง ถึงหลักฐานความจริงท่ีปรากฏกอนท่ีจะ

เชื่อสิ่งใด สิ่งหนึ่ง ดวยเหตุและผล เพ่ือไมใหตนตกอยูในอคติ ๔ คือ ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ 

ภยาคติ เม่ือรูแลว ขอมูลเดนชัดเปนจริง เราก็นําหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ มาใชดวยการใชหลักเมตตา

กรุณา และพลอยยินดีกับเขาท่ีรับรูขอมูลเปนจริง เม่ือรูแลวเราก็มุทิตาจิตบอกตอกับผูท่ียังไมรูดวย

ความกรุณา และวางใจใหเปนกลางใหเปนธรรมกับทุกฝายอยางเสมอภาค  หากสังคมทําไดเชนนี้ 

ความขัดแยง การไมยอมรับความเห็นกันก็จะนอยลง ความแตกแยกแตกสามัคคีก็จะไมเกิดข้ึนกับ

สังคม ไมวาจะครอบครัว เพ่ือนรวมงาน องคกร เปนตน สังคมจะคอย ๆ ลด ละ อคติลงไดดวยการ

รับรูสิ่งตาง ๆ บนพ้ืนฐานแหงความเปนจริง ไมเสียหลักการในการคิดท่ีเกิดปญญาบนความถูกตอง 
 

๓.๔ ผลกระทบจากปญหาอคติ ๔ 
 

   ผลกระทบจากปญหาอคติ (ความลําเอียง) ท้ัง ๔ ประการนั้น กอเกิดใหบุคคลนั้นขาด

คุณธรรมในการอยูรวมกัน ขาดความเมตตาเอ้ือเฟอเผื่อแผภายในสังคม จากปญหาเล็ก ๆ จะนําสู

ผลกระทบตอผูอ่ืนในลักษณะขยายวงกวางได  ดังท่ีจะกลาวตอไปนี้ถึงผลกระทบของผูมีอคติท่ีทําให

เดือดรอนสรางความเสียหายกับตนเอง และยังสงผลกระทบตอผูอ่ืนใหไดรับความเดือดรอนตามไป

ดวย ดังนั้นผูวิจัยจะทําการยกกรณีตัวอยางในพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในพระไตรปฏกไดกลาวถึง

เรื่องราวท่ีเก่ียวของกับอคติ ๔ ดังนี้ 

 



๕๕ 

 

   ๓.๔.๑ อคติ ๔ กับกรณีพระเจาปเสนทิโกศล 

    อํานาจแหงความรักของฉันทาคติ จึงทําใหพระเจาปเสนทิโกศล ผูชอบสตรีนางหนึ่งท่ีมีสามี

แลว พระองคจึงวางแผนใหสามีของนางนั้นมาทํางานในวังโดยใหตําแหนงในการทํางาน เพ่ือหา

ขอผิดพลาดทําการประหารแตบุรุษผูนั้นท่ีมิเคยทําเรื่องผิด ดวยฉันทาคติท่ีครอบงําดวยความอยากได

ภรรยาผูอ่ืน วันหนึ่งพระเจาปเสนทิโกศลไดมีคําสั่งใหบุรุษผูนั้นไปนําเอาดอกโกมุท ดอกอุบล และดินสี

อรุณมา (ใหทัน) ในเวลาท่ีพระองคสรงน้ํา ดวยความสามารถของบุรุษผูไดทําการขอของจากพญานาค 

ครุฑ เทวดาผูสถิตอยูบริเวณนั้นไดสําเร็จ จึงทําใหกลับมาทันในเวลาเย็นกอนประตูจะปด เม่ือบุรุษผู

นั้นมาถึงพระองคสั่งใหทหารปดประตูกอนเวลา พอตกกลางคืนจิตใจอันท่ีมีอคติ ๔ ท่ีประกอบดวย

ฉันทาคติท่ีอยากไดภรรยาผูอ่ืน และโทสาคติท่ีคิดวา “ในขณะท่ีราตรีสวางแลวนั่นแหละ เราจักฆา

บุรุษนั้นเสีย แลวใหนําเอาหญิงนั้นมา” 1 1 8

๑๑๙ เพ่ือรุงเชาจะไดประหารฆาเสีย เพ่ือหวังจะไดครอบครอง

ภรรยาของบุรุษนั้น  

   พอตกกลางคืนพระองคเกิดฝนรายไดยินเสียงดังกังวานข้ึนมาเปลงคํามา ๔ คําคือ ทุ สะ นะ 

โส ทําใหพระเจาปเสนทิโกศลตกใจกลัวมาก จึงนําความฝนไปบอกปุโรหิต ซ่ึงผลการทํานายตองทํา

การบูชายัญท่ีประกอบสัตวชนิดละ ๑๐๐ อยางคือ ชาง มา โคอสภะ แมโคนม แพะ แกะ ไก สุกร 

เด็กชาย เด็กหญิงอยาง ๑๐๐ พระราชาคิดวา “ถาเราจักจับเอาแตจําพวกเนื้อเทานั้น ชนท้ังหลายก็จะ

พูดวา 'ปุโรหิต ใหจับเอาแตสัตวท่ีเปนของกินไดสําหรับคนเทานั้น;" เพราะ เหตุนั้น จึงใหจับท้ังจําพวก 

ชาง มา และมนุษย (ดวย) พระราชา ทรงดําริวา พระราชาจึงดําริวา “ความเปนอยูของเรานั่นแหละ

เปนลาภของเรา” และพระราชาจึงใหจับสัตวทุกชนิดชีวิตสัตวชนิดละ ๕๐๐ ตัว119

๑๒๐  

เม่ือนางมัลลิกาไดทราบถึงความฝนจึงพาพระเจาปเสนทิโกสนเขาเฝาพระพุทธเจา โดย

พระพุทธเจาพูดถึงเรื่องการบูชายัญนั้นหากตายไปจะตกนรก แลวเสียงนั้นไมใชลางรายอะไรหรอก แต

คือ เสียงสัตวนรก ๔ ตนนั่นเองท่ีเคยไปทํากรรม คือ สมัยกอน ท้ัง ๔ เคยเกิดเปนลูกเศรษฐี แตไม

สนใจบุญใด ๆ สนุกไปวัน ๆ พอท้ัง ๔ คนนี้ตายไป ก็ไปตกนรก พอมาเปนสัตวนรก รูสึกสํานึกผิด ถา

ไดเกิดเปนมนุษยจะเลิกทําชั่วเด็ดขาด ดังนั้นพระราชาจึงเลิกทําการบูชายัญ เพราะเสียงท่ีไดยินคือมา

เตือนพระเจาปเสนทิโกศล วาอยาอยากไดผูหญิงของคนอ่ืนในทางมิชอบ หรือไปบูชายัญเลย เพราะ

ตายไปตกนรก เม่ือไดฟงเชนนั้นก็สลดพระทัย คิดไดวา เกือบไปขมเหงภรรยา ของรักของคนอ่ืนมา

เปนของตน ท้ังยังเกือบทําบาปฆาสัตวมากมาย หากตายไปตกนรกเปนแนหากทําการปาณาติบาตเป

นโทษ ไมสมควรท่ีบุคคลจะพึงกระทํา, เพราะวา บุคคลผูฆาสัตวเปนปกติ ยอมเศราโศกสิ้นกาลนาน 

พระพุทธเจาจึงตรัสพระคาถา นี้วา120

๑๒๑ 

                                                           
๑๑๙ขุ.ธ.อ ๔๑/๔๕/๑๕๗. 

  ๑๒๐ขุ.ธ.อ ๔๑/๔๕/๑๕๙-๑๖๐. 

  ๑๒๑ขุ.ธ.อ ๔๑/๔๕/๑๕๓-๑๗๓. 



๕๖ 

 

“ถาสัตวท้ังหลายพึงรูอยางนี้วา ชาติสมภพ นี้เปนทุกข, สัตวไมพึงฆา

สัตว เพราะวา ผูฆาสัตวเปนปกติ ยอมเศราโศก”121

๑๒๒ 
 

    จากเรื่องดังกลาวจะเห็นไดวา พระเจาปเสนทิโกศลผูมีอคติ ๔ ครอบงําภายในจิตท่ีคิดทํา

การไมดี เพราะดวยความรักความพอใจตอหญิงท่ีเปนภรรยาของผูอ่ืนถือวาเปนการกระทําท่ีผิด จึงทํา

ใหมีจิตคิดรายหมายท่ีจะฆาผูอ่ืนเพ่ือตองการภรรยาของบุคคลอ่ืน เพ่ือสนองความตองการของตน 

และเม่ือเกิดฝนรายท่ีไดยินเสียงของเปรต ทุ สะ นะ โส ก็เกิดความกลัว ซ่ึงความกลัวทําใหเกิดความ

หลงเชื่อผูอ่ืนท่ีขาดการคิดวิเคราะหพิจารณาใด ๆ ถึงแมจะเปนอาจารยก็ตองพิจารณา เม่ือภยาคติเขา

ครอบงําทําใหหมดปญญาท่ีจะคิดวิเคราะหถึงเหตุและผลนั้น หลงท่ีจะเชื่อเพียงเพราะเปนอาจารยท่ี

ตนเคารพใหกระทําการบูชายัญ ดวยความไมรูจึงเกือบจะหลงทําในสิ่งท่ีผิด เรื่องนี้ทําใหเห็นไดวาหาก

ผูนํา ผูปกครองมีความคิดท่ีจะครอบครองสิ่งท่ีไมใชของตนมาเปนของตน โดยไมคิดวิเคราะหถึงความ

ถูกตอง ยอมนําความเดือดรอนมาสูตนเองได อีกท้ังการท่ีมีกัลยาณมิตรท่ีดี หรือเพ่ือนพองท่ีดียอมจะ

ชวยกันตักเตือนเม่ือเห็นเรากระทําในสิ่งท่ีผิดเฉกเชน พระนางมัลลิกา ท่ีชี้ทางสวางใหแกพระเจา 

ปเสนทิโกศลเพ่ือไมใหกระทําสิ่ง ท่ีผิดดวยความหลงเชื่อผู ท่ีไมรูจริง พระนางจึงตองพาไปหา

พระพุทธเจาผูรูแจง ดังนั้นหากไมรูสิ่งใดตองถามหรือคนหาความจริงใหปรากฏเสียกอนวาเรื่องนั้น ๆ 

เปนเรื่องท่ีนาเชื่อถือไดหรือไม ไมใชรับรูเรื่องใด ๆ มาก็ตัดสินวาเรื่องนั้นคือเรื่องจริง โดยไมผานการ

พิจารณาไตรตรอง ฉะนั้น ผูปกครอง ผูนําตองมีความเปนธรรมท่ีปราศจากอคติ ๔ 

 ๓.๔.๒ อคติ ๔ กับกรณีเจาชายวิฑูฑภะกับตระกูลศากยวงศ 

  พระเจาปเสนทิโกศล มีพระประสงคจะอภิเษกสมรสกับคนในราชสกุลศากยะของพระ

ศาสดา จึงไดทรงสงคณะทูตไปท่ีกรุงกบิลพัสดุเพ่ือไปสูขอเจาหญิงแหงราชวงศศากยะมาสักพระองค

หนึ่ง พวกเจาศากยะไมมีความตองการจะขัดพระทัยของพระเจาปเสนทิโกศลจึงตอบตกลงไปตามพระ

ประสงค  แตแทนท่ีจะประทานเจาหญิงศากยะบริสุทธิ์จริง ๆ กลับสงหญิงงามมากนางหนึ่งชื่อ 

วาสภขัตติยา ท่ีเกิดจากเจามหานามะกับนางทาสไปประทานให  พระเจาปเสนทิโกศลไมทรงทราบ

เรื่องนี้ไดทรงแตงตั้งใหนางเปนหนึ่งในมเหสีเอกของพระองค  

  ตอมานางก็ไดประสูติพระโอรสพระองคหนึ่ง  ทรงขนานนามพระโอรสพระองคนี้วา 

“วิฑูฑภะ”  เม่ือเจาชายวิฑูฑภะมีพระชนมายุ๑๖ พรรษา ไดเสด็จไปเยือนพระเจามหานามะและ

เจาชายในศากยวงศท้ังหลาย  เม่ือเสด็จไปถึงเจาชายวิฑูฑภะทรงไดรับการตอนรับดวยดี  แตบรรดา

ราชกุมารท้ังหลายท่ีพระชนมายุออนกวาเจาชายวิฑูฑภะถูกสงไปอยูท่ีหมูบานแหงหนึ่ง  เพราะฉะนั้น

พวกราชกุมารเหลานี้จึงไมตองทําความเคารพเจาชายวิฑูฑภะ หลังจากประทับอยูท่ีกรุงกบิลพัสดุ

อยู ๒-๓ วันเจาชายวิฑูฑภะและคณะผูติดตามก็ไดเสด็จกลับแควนโกศล  หลังจากท่ีพระเจาวิฑูฑภะ

                                                           

 ๑๒๒ขุ.ธ.อ ๔๑/๔๕/๑๗๓. 



๕๗ 

 

เสด็จออกจากพระราชวังไปแลวนั้น ทาสหญิงคนหนึ่งก็ไดนําน้ํานมมาลางพระแทนท่ีประทับนั่งของ

เจาชายวิฑูฑภะ พลางปากก็รองสาปแชงวา “ท่ีนี่เปนท่ีท่ีบุตรชายของนางทาสมานั่ง” ในขณะนั้นเอง

คนในคณะผูติดตามของเจาชายวิฑูฑภะกลับมาเอาสิ่งของท่ีตนลืมไวท่ีตรงนั้น ก็จึงไดยินคําพูดของนาง

ทาสคนนั้นเขาพอดี  เม่ือสอบถามนางทาสก็ไดบอกกับชายผูกลับมาเอาของนั้นวา มารดาของเจาชาย

วิฑูฑภะเปนลูกของทาสหญิงคนหนึ่งของพระเจามหานาม  

  เจาชายวิฑูฑภะเม่ือไดทรงทราบเรื่อง ก็ทรงพิโรธมากและไดทรงประกาศวา สักวันหนึ่ง

พระองคจะทรงเอาเลือดจากลําคอของพวกเจาศากยะมาลางพระแทนท่ีประทับนั้นใหจงได และเม่ือ

พระองคไดรับการอภิเษกเปนพระราชาแลว พระองคก็ไดทรงกระทําตามท่ีไดทรงประกาศเอาไวเม่ือ

ครั้งนั้น โดยพระองคทรงกรีธาทัพบุกไปสังหารพวกเจาศากยะท้ังหมด ยกเวนแตพระเจามหานามะ

และคนไมก่ีคนท่ีอยูกับพระองค ในระหวางทางท่ีทรงยกทัพกลับแควนโกศล พระเจาวิฑูฑภะและ

กองทัพของพระองคไดตั้งคายพักแรมอยูบนหาดทรายในแมน้ําอจิรวดี  คืนนั้นไดเกิดฝนตกลงมาหนัก

มากทางดานเหนือน้ํา  เกิดน้ําหลากไหลมาพัดพาทหารในกองทัพรวมท้ังพระเจาวิฑูฑภะเองท่ีนอนอยู

บนหาดทราย  ทุกคนไดถูกกระแสน้ําพัดหายลงไปในมหาสมุทรเม่ือพระศาสดาทรงสดับเหตุการณ

โศกนาฏกรรมท้ังสองเหตุการณนี้แลว ไดทรงอธิบายกะภิกษุท้ังหลายวา พระญาติของพระองคคือพวก

เจาศากยะเหลานี้ไดเคยกระทํากรรมอยางหนึ่งไวในอดีตชาติ กลาวคือ พวกเขาไดใสยาพิษลงไปในน้ํา

ทําใหปลาและสัตวน้ําท้ังหลายตายไปเปนจํานวนมาก  ก็เพราะผลของอกุศลกรรมท่ีทํามานั้นจึงทําให

พวกเจาศากยะตองมาเสียชีวิตพรอมๆกันอยางนี้  และพระองคไดตรัสถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับพระ

เจาวิฑูฑภะและกองทัพของพระองคดวยวา “ความตายยอมพัดพาเอาหมูสัตวท่ีมัวแตลุมหลงในกาม

คุณไป ดุจหวงน้ําใหญพัดพาพวกคนท่ีมัวหลับใหลไปฉะนั้น”๑๒๓ 

จากกรณีของพระเจาวิฑูฑะภะ คือผลกระทบของอคติ ๔ ท่ีปรากฏเห็นไดเดนชัดในเรื่องนี้ 

คือ โทสาคติ อันเนื่องมาจากความโกรธ อาฆาต ท่ีตนไดรับการดูถูกจากพวกเจาศากยะท่ีตนเปนลูก

นางทาสี ทําใหพระเจาวิฑูฑภะเกิดความเคียดแคน ชิงชังจนลุแกโทสะตอพวกเจาศากยะวงศ สวนเจา

ศากยะวงศก็มีโมหาคติอยูในชนชั้นวรรณะของตนเองไมตองการชนชั้นวรรณะอ่ืนมารวมสายโลหิต จึง

ทําใหตัวฉันทาคติเกิดข้ึนดวยความรักท่ีพระเจาปเสนทิโกศลมีตอพระพุทธเจา จึงไดสงสาสนมาสูขอ

หญิงสาวในตระกูลศากยวงศเพ่ือจะไดใกลชิดกันมากข้ึน แตฝายศากยะวงศไดใหความสําคัญเก่ียวกับ

สายเลือดและวรรณะ ซ่ึงพระเจาปเสนทิโกศลท่ีมีสายเลือดต่ํากวาฝายศากยะวงศ จึงไมเปนท่ียอมรับ

ทําใหสูผลกระทบในภาพรวมคือผูคนลมตายเปนจํานวนมาก ทําใหตระกูลของศากยวงศถูกทหารของ

อีกฝายฆาตายจนสิ้นดวยโทสาคตินี้จึงเกิดการทํารายทําลายกันเดือดทุกฝาย ไมมีใครแพ ไมมีใครชนะ 

สุดทายแลวทุกคนก็ตองตกอยูในอํานาจโทสาคติจนตาย กรณีของพระเจาวิฑูฑภะ มุงเนนใหเห็นถึง

                                                           
๑๒๓ขุ.ธ.อ. ๔๑/๓๕/๒๑-๓๙. 



๕๘ 

 

โทษของโทสาคติ ความเคียดแคน ความไมพอใจ พลังแหงโทสาคติจึงทําใหการตัดสินใจทําลายลางนั้น

เกิดข้ึน จนนําไปสูภัยพิษัติแกตนเอง และผูอ่ืน (ศากยะวงศ) ในกรณีนี้ไมไดสื่อใหเห็นวาจะแกไข

อยางไร ตัวอยางนี้แสดงถึงผลกระทบของโทสาคติท่ีเปนผลรายท่ีทําลายทุกสิ่งอยาง และเพ่ือสะทอน

ตัวอยางใหเห็นวาตองใชหมวดธรรมเขามาแกเพ่ือใหโทสาคติ ลด ละ ลง หรือเบาบางออกจากใจบาง 

ดังนั้น ผูมีจิตเปนอคติ ๔ ชี้ใหเห็นถึงโทษของอคติยอมนํามาสูความเสียหายตอตนเอง และผูอ่ืน 

๓.๔.๓ อคติ ๔ กับกรณีพระนางมาคันทิยา 

    ณ แควนปญจาละทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแควนโกศล กรุงโกสัมพีเปนเมืองหลวง 

เม่ือพระพุทธเจาเขาไปในเมือง ทรงถูกพวกมิจฉาทิฏฐิ ซ่ึงไดรับสินจางจากพระนางมาคันทิยามเหสี

ของพระเจาอุเทน ผูผูกอาฆาตในพระพุทธเจา ติดตามดาวาเยาะเยยดวยประการตาง ๆ จนพระ

อานนททนฟงไมไหว ไดกราบทูลพระพุทธเจาวาควรจะเสด็จหนีไปเมืองอ่ืนเสีย แตพระพุทธเจาไมทรง

เห็นดวย ทรงตรัสวา เรื่องเกิดข้ึนท่ีไหนก็ควรทําใหสงบ ณ ท่ีนั้นเสียกอน จึงคอยไปท่ีอ่ืน และ

พระพุทธเจาทรงตรงกับพระอานนทวา 

“เราจักอดกลั้นคําลวงเกิน เหมือนชางอดทนตอ ลูกศรท่ีตกจาก 

แลงในสงครามฉะนั้น, เพราะชนเปนอันมากเปนผูทุศีล. ชนท้ังหลาย ยอม

นําสัตวพาหนะ ท่ีฝกแลวไปสูท่ีประชุม, พระราชายอมทรงสัตว พาหนะท่ีฝ

กแลว, บุคคลผูอดกลั้นคําลวงเกินได ฝก (ตน) แลว เปนผูประเสริฐใน

มนุษยท้ังหลาย, มา อัสดร๑ มาสินธพผูอาชาไนย ๑ ชางใหญชนิด กุญชร 

๑ ท่ีฝกแลวยอมเปนสัตวประเสริฐ, แตบุคคลท่ีมีตนฝกแลว ยอมประเสริฐ

กวา (สัตวพิเศษ นั้น)”123

๑๒๔ 
 

    จากบทความดังกลาวท่ีพระพุทธองคทรงตอบกับพระอานนท ชี้ใหเห็นวา  

บุคคลใดท่ีมีอดทนอดกลั้น ไมโตตอบ แมเขาจะกลาวคําซํ้าซาก

เพ่ือใหเราอับอายเราก็สามารถทนไดเพราะเปนบุคคลผู ฝ กแลวผูนั้น

ประเสริฐ124

๑๒๕  

พระพุทธเจาทรง ตรัสกับพระอานนทอีกวา  

“อานนท เธออยาคิดแลว, พวกเหลานั้น จักดาไดเพียง ๗ วันเทานั้น 

ในวันท่ี ๗ จักเปนผู นิ่ง; เพราะวาอธิกรณซ่ึงเกิดข้ึนแกพระพุทธเจา

ท้ังหลายยอมไมเกิน ๗ วัน ไป”125

๑๒๖ 
 

                                                           
๑๒๔ขุ.ธ. ๔๓/๒๓๒/๒๒๘ 
๑๒๕ขุ.ธ. ๔๓/๒๓๒/๒๒๖-๒๓๐. 
๑๒๖ขุ.ธ. ๔๐/๔/๒๘๗. 



๕๙ 

 

เดิมทีนางมาคันทิยา กอนอภิเษกกับพระเจาอุเทนนั้น เดิมทีนางเปนธิดาของพราหมณใน

แควนกุรุ บิดาชื่อ มาคันทิยาพราหมณ มารดาชื่อ “มาคันทิยพราหมณี” นางมาคันทิยาเติบโตข้ึนมา

จากการพะเนาพะนอตามใจ เนื่องจากนางมีรูปงามดุจนางอัปสร จึงมีเศรษฐี คฤหบดี ตลอดจน

พระราชา จากเมืองตาง ๆ สงสาสนมาสูขอ แตบิดา มารดา ของนางก็ปฏิเสธท้ังหมดดวยคําวา “พวก

ทานไมคูควรแกลูกสาวของฉัน”๑๒๗  

พระพุทธเจาทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของพราหมณสองสามีภรรยา จึงเสด็จมายังแควนกุรุ 

ฝายพราหมณผูเปนบิดาของนางออกไปธุระนอกบาน พบพระพุทธเจาในท่ีไมไกลจากบานของตนนัก 

เห็นพระลักษณะถูกตาตองใจและคิดวา “บุรุษผูนี้แหละคูควรกับลูกสาวของเรา” พราหมณจึงเขาไป

กราบทูลพระพุทธเจาใหคอยอยูตรงนี้กอนตนจะกลับไปบอกนางพราหมณีผูเปนภรรยา และนําลูกสาว

มายกให จากนั้นก็รีบกลับไปบานแจงแกภรรยาวาพบชายผูคูควรกับลูกสาวแลว  

    ฝายพระพุทธเจามิไดประทับอยูตรงท่ีเดิม แตไดอธิษฐานประทับรอยพระบาทไว แลวเสด็จ

ไปประทับในท่ีไมไกลจากท่ีนั้น สองสามีภรรยาพรอมดวยลูกสาวนางมาคันทิยา มาถึงท่ีนั้น ไมเห็น

พระพุทธเจาก็มองหาจนพบรอยพระบาท พราหมณผูสามีจึงกลาววา “นี่เปนรอยเทาของผูนั้น” นาง

พราหมณีผูเชี่ยวชาญเรื่องทํานายลักษณะฝาเทา จึงบอกแกสามีวา “รอยเทานี้มิใชรอยเทาของคนเสพ

กามคุณ ๕” เพราะธรรมดารอยเทาของคนท่ีมีราคะ จะมีรอยเทากระหยงคือเวาตรงกลาง คนท่ีมี

โทสะ รอยเทาจะหนักสน คนท่ีมีโมหะ รอยเทาจะหนักท่ีสวนปลาย แตรอยเทานี้เปนรอยเทาของคน

ไมมีกิเลส ดังนั้น เจาของรอยเทานี้จะไมมีความยินดีในกามคุณ” ฝายพราหมณผูสามีไมเชื่อคํานํานาย

ของภรรยา พยายามมองหาจนพบพระพุทธเจา แลวกลาวกับภรรยาวา  “ชายคนนี้แหละเปนเจาของ

รอยเทานั้น เปนผูท่ีคูควรกับลูกสาวของเรา”แลวเขาไปกราบทูลวา “ทานสมณะ ขาพเจาจะยกธิดาให

เปนคูชีวิตแกทาน” พระพุทธเจาตรัสหามแลวตรัสตอไปวา 

“เรามิไดมีความพอใจในเมถุน เพราะเห็นนางตัณหา นางอรดี และ    

นางราคา, ไฉนเลา ? จักมีความพอใจเพราะเห็นธิดาของทานนี้ ซ่ึงเต็มไป 

ดวยมูตร และกรีส, เราไมปรารถนาจะถูกตองธิดาของทานนี้แมดวย 

เทา”127

๑๒๘ 
 

  เม่ือพระพุทธเจา ทรงแสดงธรรมโปรดสองสามีภรรยาจนท้ังสองไดบรรลุเปนพระอนาคามี 

ฝายนางมาคันทิยา ไดยินพระดํารัสของพระพุทธเจาโดยตลอด รูสึกโกรธท่ีพระพุทธเจา ตําหนิ

                                                           

            ๑๒๗ขุ.ธ. ๔๐/๔/๒๗๐. 
๑๒๘ขุ.ธ ๔๐/๔/๒๗๒. 



๖๐ 

 

ประณามวารางกายของนางเต็มไปดวยอุจจาระปสสาวะ ไมปรารถนาจะสัมผัสถูกตองแมดวยเทา จึง

เปนเหตุจุดเริ่มตนท่ีนางมาคันทิยาผูกอาฆาตจองเวรตอพระพุทธเจาตั้งแตนั้นเปนตนมา128

๑๒๙  

จากขอความเบื้องตนจะเห็นไดวา นางมาคันทิยาผูมีอคติ ๔ อยูในใจดวยอํานาจของ โลภะ 

โทสะ โมหะ ท่ีเปนเหตุของอคติ ๔ ไดครอบงําจิตใจ จึงไมรูความหมายท่ีแทจริงท่ีพระพุทธองคไดตรัส

ออกไปถึงความไมเท่ียง ไมแนนอนในรางกายตน ซ่ึงนางมาคันทิยาผูท่ีหลงในตัวเองมาแตเกิด พอถูก

พระพุทธเจาปฏเิสธตนจึงเกิดความแคนอกแคนใจเปนอยางมาก จึงเปนท่ีมาของความอาฆาตพยาบาท

ดวยจิตท่ีประกอบไปดวยอคติ ทําใหเม่ือมีผูรูชวยชีแจงเพ่ือใหเกิดปญญาก็ไมสามารถพิจารณาไดถึง

ขอความท่ีพระพุทธเจาไดสื่อสารถึง เพราะในจิตของนางมาคันทิยาคิดจะเอาชนะเพียงอยางเดียว และ

เปนบุคคลท่ีไมเคยยอมใคร สิ่งนี้จึงเปนโทษจากการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวท่ีตามใจมากเกินไป จน

ทําใหนางไมรูสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก สิ่งใดควรกระทํา หรือไมกระทํา ดวยมีจิตของอคติเปนฐานจึงยากเกิน

กวาจะเขาใจถึงคําสอนท่ีพระพุทธเจา และซํ้ารายยังทํารายพระนางสามาวดี ดวยการจับขังไวในหอง 

พรอมดวยบริวาร ๕๐๐ คน แลวจึงจุดไฟเผาพรอมท้ังปราสาท จึงทําใหเห็นไดวานางมาคันทิยามีฐาน

ท่ีประกอบไปดวยอกุศลมูล ๓ ท่ีถูกอคติ ๔ ครอบงําจนฝงลึกเกินท่ีจะรูไดวาสิ่งใดดี สิ่งใดไมดี โดยไมมี

การพิจารณาใด ๆ ถึงผลท่ีจะตามมา คิดแคอารมณโกรธ อาฆาตหมายจะเอาชีวิตผูอ่ืน จนทําใหขาด

สติ และปญญาในการไตรตรองถึงผลการกระทําท่ีจะตามมา ดวยอํานาจของฐานโลภะ โทสะ โมหะใน

ตน ท่ีมีฐานของโทสาคติในตนจึงงายตอการกระทําผิดท้ังดานความคิด การรับรู สูผลการกระทํา

ออกมาในลักษณะเขาถึงอคติ ๔  

   ๓.๔.๔ อคติ ๔ กับกรณีองคุลีมาล 

อคติท่ีเกิดจากความไมรู จึงหลงชื่อทําใหเกิดการกระทําในสิ่งท่ีผิดพลาด ไมมีการคิด

วิเคราะหพิจารณาถึงคุณและโทษในเรื่องนั้น ๆ ทําใหเกิดผลกระทบกับผูอ่ืนดังเชน องคุลีมาล ดังนี้ 

    “องคุลิมาล” หรือนามเดิมชื่อ “อหิงสกะ” เกิดในวรรณะพราหมณ บิดาชื่อภัคควะ เปน

ปุโรหิตของพระเจาปเสนทิโกศล มารดาชื่อมันตานี เม่ือเจริญวัยข้ึน บิดามารดาก็สงไปศึกษาศิลปวิทยา

ในสํานักอาจารยทิสาปาโมกข เมืองตักสิลา อหิงสกะตั้งใจศึกษาเลาเรียนอยางดียิ่ง และความประพฤติ

ดี ในขณะเดียวกันเพ่ือนท่ีเขาเรียนดวยไมคอยพอใจท่ีอาจารยรักอหิงสกะ และหาวิธีกําจัดอหิงสกะ

ดวยการใหอาจารยเปนคนฆา ซ่ึงอหิงสกะเปนผูท่ีเรียนเกง พูดจาไพเราะ มารยาทดีงาม มีน้ําใจตอบ

แทนคุณอาจารยดวยการรับใชอาจารยและภริยา จึงทําใหอาจารยทิสาปาโมกขโปรดปรานเปนอยาง

มาก 

   เม่ือศิษยท้ังหลายวางแผนใสความตออหิงสกะวาจะฆาอาจารย ครั้งแรกอาจารยไมเชื่อ แต

พอลูกศิษยท้ังชั้นเรียนบอกเปนเสียงเดียวกัน ดวยความท่ีอาจารยกลัววาจะถูกอหิงสกะฆาตายตาม

                                                           
๑๒๙ขุ.ธ ๔๐/๔/๒๖๙-๒๗๔. 



๖๑ 

 

ดังท่ีลูกศิษยเตือน จึงคิดหาวิธีจรใหอหิงสกะถูกผูอ่ืนฆาตาย โดยท่ีไมใชฝมือของอาจารย พระอาจารย

จึงสั่งวา "เจาจงตองฆาคนใหไดพันคน เม่ือทําไดเชนนี้ ก็จักเปนอันกระทําอุปจาระแกศิลปะ การบูชา

ครู” 

  จากนั้นอาจารยทิสาปาโมกขก็บอกวิธีใหครุทักษิณา ดวยการใหไปตัดนิ้วมือขวาของคนพัน

นิ้ว ซ่ึงกวาจะหามาไดก็ตองฆาคนจํานวนมาก ท่ีจริงแลวอาจารยไมไดตองการเชน แตดวยความเชื่อวา

นี้เปนวิธีฆาอหิงสกะโดยตนจะไมมีความผิด เพราะคิดวาอยางไรเสียอหิงสกะก็คงจะถูกคนอ่ืนฆาตาย

เปนแนกวาจะครบพันนิ้ว แตตองผิดหวังเพราะอหิงสกะฆาคนไดมากข้ึนเรื่อย ๆ ดวยความท่ีเปนคน

มุงม่ันเกงในศิลปะจากการท่ีไดร่ําเรียนมาจึงสามารถชนะผูอ่ืนไดหมด เม่ือตัดนิ้วมือไดแลวก็แขวนไว

ตามก่ิงไม ตอมาเห็นวาไมปลอดภัยจึงนํามารอยเปนพวงมาลัยคลองคอ จึงไดชื่อวาองคุลิมาล แปลวา 

ผูมีนิ้วมือเปนพวงมาลัย129

๑๓๐ 

 จากการกระทําดังกลาวทําใหเห็นไดวาอาจารยเกิด อคติ ๔ คือ เดิมทีรักอหิงสกะมากขนาด

ลูกศิษยกลาวใสรายก็ไมเชื่อ เพราะดวยใจรักในอหิงสกะท่ีเห็นวาเปนคนดี มีน้ําใจ คงไมคิดฆาอาจารย 

แตพอถูกยุยงมากข้ึนจากความรักสูความโทสาคติ ดวยการอยากฆาใหตายแตก็ไมสามารถทําได จึง

อยากใหผูอ่ืนทําการฆาใหตายเอง ท้ังหมดเปนเพราะอาจารยเกิดความกลัว ตัวภยาคติเขาครอบงํา คือ

กลัววาตนจะถูกฆา กลัววาตนจะเสียภรรยาไปใหอหิงสกะจากคํายุแยงของผูอ่ืน จึงไดออกอุบายไป

กระทําในทางท่ีผิด ซ่ึงทางอหิงสกะเองดวยเปนคนดี มีปญญา ออนนอม แตขาดสติ ปญญาในการ

พิจารณาเพียงแคตองการตอบแทนคุณอาจารย เพียงแคอยากรูเคล็ดลับวิชาเพ่ิมมากข้ึน ทําใหเกิดตัว

โมหาคติ ดวยความไมรู ความหลง และจิตใจไมดํารงอยูได จึงทําการปาณาติบาตการฆาชีวิตผูอ่ืน ทํา

ใหตัวไมรูเพราะหลงไดเกิดข้ึน เพ่ือสนองความตองการตนเอง โดยไมคํานึงถึงความเสียหายสวนรวมวา

จะเกิดอะไรข้ึนบาง หากไดกระทําลงไปแลวคนจําพวกนี้จะเห็นแกตนเองเปนหลัก หากผูท่ีไดวากระทํา

เปนอกุศลแลวเลิกกระทําก็ถือวาเปนบุญ หากคิดไมไดก็ถือวาเปนบาปกรรมตอไป ดังเชน องคุลีมาล

ถือจัดไดวาเปนผู มีบุญท่ีพระพุทธองคมาโปรดใหเลิกทํากรรมหนัก  จนไดมีโอกาสฟงคําสอน

พระพุทธเจา จนเกิดความระลึกไดและรูสึกตัว ท้ังมีความละอายใจและเกรงกลัวตอผลแหงกรรมท่ีตน

ไดทําไว  

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากอคติ ๔ ทางพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลชี้ใหเห็นไดวา 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในระดับเล็กนอย ไปจนระดับมาก แตละผลกระทบไดสรางความเสียหายใหญ

หลวง ดังท่ียกตัวอยางขางตนมาแลวนั้น คือโทษของผูมีอคติ ๔ ครอบงํา หากรูเทาทันมีสติพิจารณาให

รอบครอบ และเขาใจถึงสาเหตุตาง ๆ ของโลภะ โทสะ โมหะ ดวยจิตท่ีมีปญญา มีความเปนกลาง ไม

ลําเอียง ตอปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน สามารถยุติลงไดดวยพรหมวิหาร ๔ ขันติธรรม อภัยทาน และคิด

                                                           

  ๑๓๐ม.ม. ๒๑/๕๒๑/๑๕๔-๑๕๖. 



๖๒ 

 

วิเคราะหพิจารณาอยางถวนถ่ีในโยนิโสมนสิการและกาลามสูตร ไมหลงเชื่อบุคคลอ่ืนไดงาย ซ่ึง

สามารถทําใหลดการเกิดอคติ ๔ ได  ความเปนอคติท่ีเปนรากฐานของความขัดแยงก็จะเบาบางลงได 
  

๓.๕ ตัวอยางการแกปญหาอคติ ๔ ตามแนวพระพุทธศาสนา 
 

  ตัวอยางในพระพุทธศาสนาท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงยกตัวอยางถึงเรื่องความ

ลําเอียง หรืออคติ ๔ ท่ีเกิดข้ึนโดยใชหลักพรหมวิหาร ๔ ,ขันติธรรม,อภัยทาน,โยนิโสมนสิการและกา

ลามสูตร ในการแกไขปญหาเรื่องตาง ๆ นั้น ของแตละกรณีท่ีเกิดข้ึนในพุทธกาลดังตอไปนี้ 

๓.๕.๑. การแกไขปญหาอคต ิ๔ ดวยพรหมวิหารธรรม 

     ความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เปนหลักธรรมท่ีมนุษยพึงมี หากบุคคลใดยึดม่ันในหลัก

พรหมวิหารแลวยอมกอใหเกิดสิ่งท่ีเปนมงคลเจริญกับชีวิต และเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหลดละอคติได 

ดังเชนเรื่องของพระนางอุตตราในกรณีท่ีถูกนางสิริมาใชน้ํามันเดือดราดศีรษะ แตนางอุตตราใชวิธีท่ี

ระงับความโกรธดวยความเมตตา ไมตอบโตตอนางสิริมาผูท่ีมีอคติ ๔ ครอบงําในจิตใจ ในขณะท่ีนางมี

จิตท่ีเปนโทสาคติ และโมหาคติเกิดข้ึนภายในจิตใจท่ีตองการทํารายนางอุตตราใหได  

   ขณะนั้นเองท่ีพระนางอุตตรากําลังทําอาหาร เพ่ือจะนํามาถวายพระพุทธเจา จึงลงมือทําเอง

อยูในครัว ขณะเดียวกันนั้นผูเปนสามีมองผานหนาตางพลางคิดวา“นางอุตตราหญิงโงคนนี้ คงเกิดมา

จากสัตวนรก ชอบทําการงานสกปรกเหมือนทาสีท้ังหลาย ทรัพยสมบัติก็มีอยูมากมาย แตกลับไมยินดี 

นางทําอยางนี้ไมสมควรเลย” คิดดังนี้แลวก็แสดงอาการเชิงเยาะเยย สวนนางอุตตราผูเปนภริยาก็คิด

วา “บุตรเศรษฐีผูเปนสามีของเรานี้ มีปกติประมาท โงเขลา สําคัญวาทรัพยสมบัติของตนเหลานี้เปน

ของยั่งยืนถาวรตลอดไป” แลวนางก็แสดงอาการแยมยิ้มบาง สวนนางสิริมาซ่ึงยืนอยูกับบุตรเศรษฐีนั้น 

เห็นสองสามีภรรยายิ้มแยมใหดวยกัน ดวยไมชอบเปนฐานท่ีตนเองไมใชภรรยาของเศรษฐีบุตร เปน

เพียงหญิงบําเรอท่ีเขาจางโดยมีกําหนดวันแนนอน เผลอคิดสําคัญไปวาตนเปนหญิงแมเจาเรือนนี้ และ

เปนภรรยาของเศรษฐีบุตร ฉะนั้นจึงโทสาคติเขาครอบงํา และเกิดโมหาคติท่ีหลงเพียงชั่วคราวท่ีเขา

วาจางวาเปนของตนเอง  

   ดวยจิตท่ีเปนอคติ จึงเกิดความเคียดแคนตอนางอุตตรา จึงรีบลงมาจากปราสาทเพ่ือจะทํา

รายนางอุตตรา นางอุตตรามองเห็นนางสิริมาใชทัพพีตักเนยใสท่ีกําลังเดือดพลาน ก็เดินมุงหนามาท่ี

นางอุตตรา นางอุตตราเห็นนางสิริมาเดินมา จึงแผเมตตาจิตไปสูนางสิริมาดวยคิดวา “หญิงสหายของ

เราทําอุปการะแกเรามาก, จักรวาลก็แคบเกินไป, พรหมโลกก็ต่ํานัก, สวนคุณของหญิงสหายเราใหญ

มาก ก็เราอาศัยนางนั่น จึงได เพ่ือถวายทานและฟงธรรม ถาเรามีความโกรธเหนือนางสิริมานั้น เนยใส 

นี้จงลวกเราเถิด ถาไมมีอยาลวกเลย” นางสิริมา ไดจับกระบวยตักน้ํามันท่ีกําลังเดือดอยูในกระทะแลว 

เทราดลงบนศีรษะของนางอุตตราท่ีกําลังเขาฌาน และแผเมตตาจิตอยู ดวยอํานาจแหงเมตตาฌาณ

บันดาลใหน้ํามันท่ีกําลังรอนจัดนั้นไดปราศจากความรอน และไหลตกไปประหนึ่งน้ําตกจากใบบัว 



๖๓ 

 

เหลานางทาสีของนางอุตตราท่ีทํางานอยูในโรงครัวเห็นเชนนั้นตางมีความโกรธเคือง ท่ีนางสิริมามุง

ประทุษรายนายหญิงของตน จึงกรูเขามาจับ นางสิริมา แลวทุบตี จนนางสิริมาบอบซํ้าท้ังตัว นางอุตต

รารีบเขาหาม และสั่งใหพวกทาสีเหลานั้นใหนําพานางสิริมาไปอาบน้ํา ทายา รักษาบาดแผลอันฟกช้ํา

ท่ีเกิดแกนางสิริมา  

    โดยนางอุตตราลงมือชวยทําแผลใหนางสิริมาดวยตนเอง ขณะเดียวกันนางสิริมาไดสํานึกถึง

ความผิดของตนท่ีไดกระทําลงไปดวยถูกอคติ ๔ ครอบงํา ทํารายผูท่ีมีจิตใจประเสริฐ จึงกราบลงแทบ

เทานางอุตตราแลวขอขมาโทษท่ีตนลวงเกินตอนางดวยสํานึกในความผิดนั้นไดแลว แตนางอุตตรา

กลาววา “ฉันจะยกโทษให ก็ตอเม่ือบิดาของฉันคือพระบรมศาสดายกโทษใหเธอกอนเทานั้น”  

เม่ือพระพุทธเจาทรงเสด็จมาเพ่ือเสวยภัตตาหาร ณ ท่ีบานของนางอุตตราในเชาวันนั้น นาง

สิริมาไดเลาถึงการกระทําของตนตอนางอุตตราใหพระพุทธเจาทรงทราบ แลวกราบทูลขอใหทรงยก

โทษให พระผูมีพระภาคเจารับสั่งถามนางอุตตราถึงเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด ซ่ึงนางอุตตราไดเลาเรื่อง

ลําดับความตั้งแตตน พระพุทธเจาจึงตรัสกับนางอุตตรา ตรัสวา 

“พึงชนะความโกรธ ดวยความไมโกรธ พึงชนะคนไมดีดวยความดี 

พึงชนะคนตระหนี่ ดวยการให พึงชนะคนพูดเท็จดวยคําจริง”130

๑๓๑ 
 

 

   ดังนั้น พึงชนะความโกรธ ดวยความไมโกรธ คือ การมีสติ และปญญาในการระงับอารมณ

ของตนเองดวยความอดทนอดกลั้นในตน และพิจารณาความโกรธตามความเปนจริงวาไมมีประโยชน

อะไรท่ีจะตกเปนทาสของอารมณโกรธของตน จะตองชนะตนเองใหได ไมใชจะไปโตเถียงกับบุคคลอ่ืน 

เม่ือเห็นโทษของความโกรธแลวตัวสติและปญญาจะเกิดข้ึน หากสามารถระงับความโกรธของตนได

และควบคุมไมใหตกเปนทาสของอารมณชั่ววูบ เพราะเม่ืออคติคอยๆ ลดลง การอยูรวมกันจะอยูอยาง

สันติ สงบสุข ดังนั้นความอดทน อดกลั้น มีความเมตตา อภัยใหกันและกัน มีความรวมมือรวมใจใน

การกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพ่ือเปนการลดความเปนอคติในตนได ดวยใจวางในพรหมวิหาร ๔ ท่ีประกอบ

ไปดวยเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

  ๓.๕.๒ การแกปญหาอคติ ๔ ดวยหลักขันติธรรม,โยนิโสมนสิการและกาลามสูตร 

  จิตใจของมนุษยนอกจากมีความเมตตาแลว ยังตองมีความอดทนตอสิ่งท่ีเกิดข้ึนดวย ซ่ึงยุค

ปจจุบันนี้ยอมมีสิ่งมากระทบจิตใจทําใหกอเกิดสิ่งท่ีตนปรารถนา และไมพึงปรารถนา ดวยความชอบ 

ไมชอบเปนปกติของมนุษยท่ียังมีจิตท่ีประกอบดวยอคติ ๔ อยู  หากเรารูทันตองฝกความอดทน อด

กลั้นตอสิ่งท่ีเกิดข้ึน เพ่ือไมใหเรากระทําในสิ่งท่ีผิด ความอดทนเปนสิ่งท่ีจะยับยั้งอารมณท่ีเกิดข้ึนเพียง

ชั่ววูบ ฉะนั้นหลักขันติจึงเปนสิ่งท่ีขาดไมได เพ่ือประโยชนท่ีจะเกิดกับตนเองและผูอ่ืน ดังเรื่องของพระ

                                                           

  ๑๓๑ขุ.ธ. ๔๒/๑๗๖/๔๓๕-๔๔๗. 



๖๔ 

 

จันทกุมารท่ีมีความอดทน อดกลั้นตอการกระทําของพราหมณปุโรหิต “กัณฑหาละ” ท่ีคิดพยาบาท

อาฆาตตอพระองค แตพระองคมีความอดทนไมโตตอบ ดังเรื่องท่ีปรากฏดังนี้  

ในชาดกครั้งท่ีพระพุทธองคทรงเสวยพระชาติเปนเจาชายจันทกุมาร ในชาตินี้ไดมีพราหมณ

ปุโรหิตชื่อวา “กัณฑหาละ” เปนบัณฑิตท่ีพระราชานามวา “เอกราช” ผูครองเมืองปุปผาวดีไดเห็น

ความสามารถของพราหมณกัณฑหาละ จึงใหดํารงตําแหนงตัดสินคดีความ ซ่ึงพราหมณนั้นเปนคนมี

จิตใจฝกใฝในสินบน ตัดสินความดวยความไมเปนธรรม จากคนกระทําผิดตัดสินใหเปนฝายถูกเพียง

เพราะจิตใจฝกใฝชอบรับสินบนในการวินิจฉัยความตาง ๆ  

จากขอความดังกลาว การกระทําของพราหมณ ไดจัดวาเปนโมหาคติ และมีภยาคติในจิตใจ 

เพราะความโลภอยากไดในสินบน จึงไมมีความเปนธรรมในจิตใจในการตัดสินคดีความตาง ๆ 

ดังนั้นพระจันทกุมารไดทราบเรื่องดังกลาวท่ีมีผูมารองเรียนเลาถึงคดีความตาง ๆ ท่ี

พราหมณกัณฑหาละไดวินิจฉัยท่ีเขาถึงอคติ ซ่ึงตรงกันขามกับพระจันทกุมารท่ีไดตัดสินคดีความดวย

ความเท่ียงธรรมท่ีปราศจากอคติ จึงทําใหราษฎรสรรเสริญไปท่ัวเมือง จนกระท่ังพระราชาไดทราบ

เรื่องดังกลาวจึงเกิดปติอยางมาก 

  กระท่ังพราหมณกัณฑหาละเกิดความไมพอใจเกิดข้ึนท่ีผลประโยชนท่ีตนจะไดในการรับ

สินบนลดนอยลง และพระจันทกุมารก็รูเทาทันตนจนทําใหพราหมณกัณฑหาละเกิดความอาฆาตตอ

พระจันทกุมาร และคิดหาวิธีจัดการใหพนทาง จนกระท่ังวันหนึ่งพระราชาเอกราชทรงสุบินถึงดาวดึง

พิภพ ประกอบดวยกําแพงแกว ๗ ประการ และอ่ืน ๆ อันสวยงามมากท่ีไมเคยไดเห็นมากอน อีกท้ังยัง

มีหมูเทพ นางเทพอัปสรมากมายมาฟอนรํา ประโคมดนตรีอยางสนุกสนาน ครั้นพอตื่นจากความฝนก็

อยากจะเสด็จไปยังสถานท่ีดังกลาว จึงนําความฝนนี้มาปรึกษากับพราหมณกัณฑหาละ เพ่ือจะหาวิธี

ในการจะเสด็จไปสูพิภพนั้น 

ขอความขางตนจะเห็นไดวา พระราชาเอกราชเกิดความโลภในจิตตอทรัพยสมบัติทิพยท่ี

เปนของพระอินทร และปราสาทวิมานแกวและอ่ืน ๆ ท่ีวิจิตรตระการตาท้ังปวงทําใหเกิดความอยาก

ไดทําใหพระราชาเกิดตัวอคติเขาถึงในจิต จึงกอความวุนวายตอบริวาร และเปนการเปดชองวางใหแก

พราหมณกัณฑหาละท่ีมีจิตใจคิดอาฆาตพยาบาท และหลงในอํานาจของทรัพยสินเงินทองอยูแลวเกิด

ความคิดชั่วรายในการวางแผนเพ่ือฆาหมายเอาชีวิตพระจันทกุมาร  ดังนั้นจึงคิดวานี้เปนโอกาสอัน

เหมาะสมท่ีจะกราบทูลกับพระราชา หมายเอาชีวิตพระจันทกุมารใหได จึงไดกลาววา 

“ขาแตพระองคผู ประเสริฐ นรชนใหแลวซ่ึงทานอันลวงล้ําทาน  

ฆาแลวซ่ึงบุคคลอันไมพึงฆา ชื่อวาทําบุญแลวยอมไปสูสุคติดวยประการ

ฉะนี้”131

๑๓๒ 
 

                                                           
๑๓๒ขุ.ชา. ๖๔/๗๗๖/๑๒๓. 



๖๕ 

 

 เม่ือพราหมณกัณฑหาละไดกราบทูลกับพระราชาแลว พระราชาก็ยังไมเขาใจ เพราะดวย

ความไมรูของพระราชาท่ีมีอคติครอบงําทําใหไมเขาใจในสิ่งท่ีพราหมณกัณฑหาละตองการสื่อสารดวย

วาอยากท่ีจะตองการหมายเอาชีวิตของลูกพระราชา จึงกลาวเพ่ือใหพระราชาเขาใจวา 

“ขาแตพระองคผูประเสริฐ ยัญพึงบูชาดวยพระราชโอรส พระราชธิดา 

พระมเหสี ชาวนิคม โคอุสุภราช มาอาชาไนยท้ังหลาย   อยางละ ๔ ขาแต 

พระองคผูประเสริฐยัญพึงบูชาดวยหมวด ๔ แหงสัตวท้ังปวง”132

๑๓๓ 
 

    จากขอความดังกลาว ทําใหเห็นไดวาจิตใจของพราหมณกัณฑหาละเปนผูมีอคติ ๔ ได

ครอบงําทําใหเกิดความโลภอยากมี อยากไดในการรับสินบน จึงไดตัดสินวินิจฉัยท่ีบิดเบือนไปจาก

ความเปนจริงจากถูกเปนผิด จากผิดเปนถูก ซ่ึงการกระทําเชนนี้ยอมกอเกิดผลกระทบในความเสียหาย  

หากมีใครคิดท่ีขัดขวางก็จะฆาเสียเพราะกลัววาตนเองจักสูญเสียอํานาจท่ีเคยมีพึงจะไดรับตองคอย ๆ 

หมดไปจนในท่ีสุด และพระราชาเอกราชก็ขาดปญญา เพราะมีโมหาคติ (ความไมรู) และภยาคติ 

(ความกลัว) ครอบงํา ในการตรึงตรองดวยเหตุและผลวาการทําการบูชายัญแลว จักไปสูเทวโลก จึงได

สั่งใหนําบุตร ธิดาภรรยาท้ังหลายมาทําการบูชายัญเพ่ือท่ีจะไดสูดาวดึงพิภพ หลังการทําพิธีบูชายัญ

เสร็จแลว  

    พระจันทกุมารเม่ือทราบเรื่องดังกลาวของการจะทําบูชายัญ ไดบอกพระราชาวา กัณฑหาล 

พราหมณ นั้นเปนคนชั่ว ชอบใชอํานาจกดข่ีขมเหงราษฎร ดวยความแคนเคืองจึงไดคิดฆาเอาเชนนี้ 

หากการบูชายัญจะทําใหไดสมบัติทิพย ไฉนปุโรหิตไมฆาลูกเมียของตนบางเลาขอใหเสด็จพอทรง

ใครครวญดวย หากประสงคจะฆาเพ่ือเอาสมบัติท่ีอยูก็ขอใหฆาหมอมฉันคนเดียวเถิด 

    พระเจาเอกราชกําลังตกอยูในความมัวเมาลุมหลงในทิพยสมบัติดวยกิเลสและความโลภ จึง

ไมฟงคําของพระราชโอรสแมแตนอยกลับยิ่งทรงเรงใหปุโรหิตคนชั่วเริ่มพิธีโดยเร็วครั้นเม่ือ พระจันท

กุมารถูกนํามายังปากหลุมแลวนั้น ฝายพระจันทาเทวีชายาของพระจันทกุมารรองไห จึงตั้งจิตอธิษฐาน 

     ดวยแรงอธิษฐานนั้น ทาวสักกเทวราช ทรงลงมาหามพระราชาไมใหฆาผูใดในการบูชายัญ

เพียงเพ่ือจะปรารถนาจะไปยังดาวดึงพิภพ พระราชาฟงดังนั้นจึงปลอยทุกคนเปนอิสระ สวนกัณฑหาล

ปุโรหิตโดนราษฎรนําหินคนละกอนขวางปาบาง ทุบบางจนสิ้นชีวิตในท่ีสุด สวนพระราชาก็ถูกปลด

จากตําแหนงใหเปนคนจัณฑาลและไปอยูนอกพระนคร เหลาเสนาอํามาตยและขาราชบริพารท้ังปวงก็

พรอมใจกันอัญเชิญเสด็จพระจันทกุมารข้ึนครองราชบัลลังกสืบตอไปดวยความเท่ียงธรรม 133

๑๓๔ 

                                                           
๑๓๓ขุ.ชา. ๖๔/๗๗๘/๑๒๓.   

  ๑๓๔ ขุ.ชา. ๖๔/๑๔๙-๒๐๔. 



๖๖ 

 

    สรุปไดวา พระเจาจันทกุมารมีขันติ อดทนตอพราหมณกัณฑหาละท่ีมีจิตอาฆาตคิดฆาตอ

พระองค แตดวยความอดทนท่ีพระองคมีจึงไมคิดโตตอบ ซ่ึงตางกับพฤติกรรมของพราหมณ 

กัณฑหาละ ท่ีจิตใจเขาสูอคติ ๔ ไมมีความเปนธรรม ไมมีจิตใจเอ้ืออาทรตอผูอ่ืนเห็นแกประโยชนตน   

  ดังนั้น บุคคลใดท่ีมีจิตอคติ ๔ ครอบงําในจิตใจ ท่ีประกอบดวยความโลภ โทสะ โมหะ แลว

นั้นยอมเกิดความเสียหายแกตนเอง และผูอ่ืนได สวนผูท่ีปราศจากอคติ ๔ ท้ังปวง ทําทุกสิ่งดวยความ

เท่ียงธรรม เปนกลาง ไมเอนเอียง ผูนั้นยอมไดรับคําสรรเสริญเปนท่ีรักและเปนท่ีเคารพตองการแก

บุคคลท่ัวไปเฉกเชนเดียวกับพระเจาจันทกุมาร ผูท่ีมีใจเท่ียงธรรมปราศจากอคติ ๔ ท้ังปวง  

  หากผูนําผูมีอํานาจ จากการท่ีใชกฎหมายดวยความเปนธรรมจะเกิดความสงบ  หากไม

รักษาความเปนธรรมโดยอาศัยเปนผูรูกฎหมาย เพ่ือหาชองทางเอารัดเอาเปรียบผู อ่ืนโดยไมมี

ความเห็นอกเห็นใจ หรือเพ่ือรักษาเกียรติใหความเคารพกฎหมายในฐานะท่ีเปนผูรูกฎหมาย บุคคลนั้น

ยอมทําการใด ๆ ท่ีเห็นแกไดเห็นแกพวกพองของตน บุคคลเชนนี้เปรียบไดวาถึงอคติ ๔ แลว การจะ

ใหลดละไดตองใชระยะเวลา ดังนั้นในฐานะเปนผูนํา ผูปกครอง ผูท่ีมีความรูทางกฎหมายตองใช

กฎหมายตอบุคคลอ่ืนดวยลักษณะท่ีเทาเทียมกัน วางใจใหเปนกลาง ไมเลือกปฏิบัติ เม่ือตองตัดสิน

เรื่องหนึ่งเรื่องใดตองผานการพิจารณาอยางถวนถ่ี โดยผานการคิดวิเคราะหหาหลักเหตุและผลท่ี

ปรากฏอยางเดนชัดในหลักฐานนั้น ๆ พรอมดวยการใชกาลามสูตรมาประมวลอีกครั้งตอเรื่องนั้น ๆ 

โดยอยาเพ่ิงเชื่อตองมีการพิจารณาเพ่ือใหเกิดปญญา ถึงสาเหตุท่ีมาวาเปนประโยชนหรือไม ถาไมก็ให

ละ ยกเวนเสีย หากเปนประโยชนตอเรื่องนั้น ๆ ก็ควรนอมนําปฏิบัติตาม ดังเชนเรื่องของการบูชายัญ 

ซ่ึงพิจารณาแลวไมเปนประโยชนใด ๆ ถือไดวาเปนการเบียดเบียนเรื่องนี้ควรละเสีย เปนตน  

๓.๕.๓ การแกปญหาอคติ ๔ ดวยขันติ เมตตา อภัย 

อภัยทานหรือการใหอภัยตามหลักพระพุทธศาสนาจัดไดวาเปนหลักธรรมท่ีสําคัญอันหนึ่ง

ท่ีวาดวยเรื่องทาน ทานหรือการให โดยเฉพาะการใหอภัยถือเปนสิ่งท่ีทําไดยากของมนุษยท่ีเขาถึง 

อคติ ๔ คือ ความลําเอียงเพราะรัก, ความลําเอียงเพราะไมชอบ, ความลําเอียงเพราะไมรู, ความ

ลําเอียงเพราะกลัว ดังนั้นการใหอภัยถือไดวาเปนผูละความเปนตัวตน ความไมโกรธแตใชความอดทน

อดกลั้นบนพ้ืนฐานท่ีใจมีความเมตตาตอผูอ่ืนดวยความไมลําเอียง ดังตัวอยางในพระพุทธศาสนาดังนี้ 

ดังตัวอยางเรื่องของนางกาลียักษิณี ท่ีปรากฏในพระธัมมปทัฏฐกถา กลาววา ในสมัยท่ีพระ

สัมมาสัมพุทธเจา ประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ไดทรงปรารภเรื่องหญิงหมันคนหนึ่ง และไดตรัส

พระธรรมเทศนาวา  

 

 

 

 



๖๗ 

 

                                 น หิ  เวเรน  เวรานิ สมฺมนฺตีธ   

                                 กุทาจนํ อเวเรน  จ  สมฺมนฺติ 

                      “ในกาลไหน ๆ เวรท้ังหลายในโลกนี้ ยอมไมระงับดวยเวรเลย 

                       ก็แต ยอมระงับไดดวยความไมมีเวร   ธรรมขอนี้เปนของเกา”๑๓๕ 
 

 เรื่องนี้มีอยูวาบุตรชายกุฎมพีคือผูม่ังมีคนหนึ่งเม่ือบิดาตายและไดท้ิงบานชอง เรือกสวนไร

นาไวใหมาก ก็ไดอยูชวยกิจการงานตางๆ และปฏิบัติมารดาอยูดวยดี ตอมามารดาคิดจะหาภรรยาให

เพ่ือชวยกันทํากิจการงาน และใหมีครอบครัวเปนหลักเปนฐานเสียที ลูกชายจึงเลือกบุตรสาวของ

ตระกูลท่ีตนชอบใจใหแมไปสูขอ และแตงงานให แตภรรยานั้นเปนหญิงหมัน เปนประเพณีของชาว

อินเดียวา หากครอบครัวใดไมมีบุตรชายสืบสกุลแลว ก็ถือวาเปนเรื่องเสียหาย มารดาจึงจะหาภรรยา

ใหใหมอีก บุตรชายก็ไมอยากไดภรรยาใหมนัก และก็เผอิญวาภรรยาเดิมนั้นไดยินสองแมลูกปรึกษากัน

ในเรื่องนี้ ก็คิดวา สักวันหนึ่ง สามีของตนคงจะทนมารดาเปรยใหฟงไมไหว ก็จะยอมใหมารดาจัดหา

ภรรยามาใหใหมอีกจนได และถาเปนเชนนั้น ตอไปในกาลขางหนา ตนเองก็จะตองลําบาก   เพราะถา

เขาไดลูกชายไวสืบสกุลแลว ทรัพยสมบัติท้ังหมดก็ยอมจะตกเปนของภรรยาใหมกับบุตรแนนอน  และ

ตนเองก็จะกลายเปนเพียงคนใชเขาเทานั้น ภรรยาเดิมจึงรับอาสาหาหญิงสาวมาใหสามีเอง เพ่ือตนจะ

ไดตีสนิทชิดเชื้อกับภรรยาใหมของสามี ใหเธอตายใจได แลวจะไดหาวิธีมิใหเธอมีบุตรไดตอไป ครั้นทุก

ฝายยินยอมพรอมใจ ภรรยาเดิมผูพกความริษยาไวภายในใจ ก็หาหญิงสาวท่ีคุนเคยและไววางใจกันมา

ใหเปนภรรยาใหมของสามีไดสําเร็จ 

ครั้นภรรยาใหมตั้งครรภ ภรรยาเกานั้นก็ดูแลปรนนิบัติภรรยาใหม เพ่ือใหทุกคนตายใจ แลว

ก็แอบใสยาทําแทงใหภรรยาใหมกิน และปรากฏวา ภรรยาใหมแทงลูกถึง ๒ ครั้ง จนภรรยาใหมชัก

สงสัยและระแวง ครั้นถึงคราวท่ีภรรยาใหมตั้งครรภอีก เธอจึงปกปดขาวมิใหภรรยาเการูวาเธอ

ตั้งครรภแลว จนกระท่ังครรภแก ภรรยาเกาจึงรู และหาอุบายใสยาใหแทงอีก เปนครั้งท่ี ๓ เนื่องดวย

เด็กในครรภนั้นโตข้ึนแลว เม่ือจะแทงก็กลับนอนขวางทวาร ทําใหภรรยาใหมคลอดไมไดและตองไดรับ

ความทุกขทรมานอยางแสนสาหัส จนเจียนจะตายและเพ่ิงรูแนแกใจวานี้เปนเพราะภรรยาเกา หา

อุบายประกอบยาแทงใหเธอกินอีก จึงผูกใจเจ็บแคน และคิดปรารถนาวา “เราจะตองตาย ณ บัดนี้

แลว ขอใหเราไดเกิดเปนนางยักษิณี จะไดกินลูกมันคืน” เธอก็ขาดใจตาย 

  ดังนั้นจึงไปเกิดเปนนางแมวอยูในเรือนของสามีนั้นเอง ฝายสามีเม่ือจับความผิดของภรรยา

เดิมได ก็โกรธจัด จึงไดทุบตีภรรยาเดิมดวยท้ังตีศอกขยอกเขา จนเธอบอบช้ําและตายลง แลวไปเกิด

เปนนางแมไกอยูในเรือนเดียวกันนั้นเองอีก  นี้เปนดวยอํานาจของเวรกรรมท่ีผูกพันกันมาครั้นแมไกตก
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ไข นางแมวก็มากินไขของแมไกนั้น ถึง ๓ ครั้ง แมไกจึงคิดวา“นางแมวมันกินไขเรา ๓ ครั้งแลว ทีนี้มัน

กําลังจะกินตัวเราอีก ถาเราตายไปและเกิดใหม ก็ขอใหเราไดกินท้ังตัวมันและลูกของมันดวยเถิด”  

ดังนี้แลวเม่ือแมไกไดตายลง ก็ไดไปเกิดเปนแมเสือเหลือง สวนนางแมว เม่ือตายลง ก็ไดไป

เกิดเปนนางเนื้อ เวลาท่ีแมเนื้อนั้นคลอดลูก นางเสือก็กินเสียถึง ๓ ครั้ง แมเนื้อจึงคิดวา“แมเสือเหลือง

นี้ มันกินลูกเราถึง ๓ ครั้งแลว ทีนี้มันกําลังจะกินตัวเราอีกดวยถาเราตายไปและเกิดใหมก็ขอใหไดกิน

มันท้ังแมและท้ังลูกของมันดวยเถิด” 

   ดังนี้แลวแมเนื้อ ซ่ึงในอดีตชาติเคยเปนภรรยาใหมของบุตรกุฎมพีนั้น ไดตายลงและก็ไดไป

เกิดเปนนางยักษิณี ชื่อ “กาลี” สวนแมเสือเหลืองซ่ึงในอดีตชาติเคยเปนภรรยาเดิมของบุตรกุฎมพีนั้น 

เม่ือตายลงก็ไดไปเกิดเปนหญิงสาวมีตระกูลๆ หนึ่ง ในเมืองสาวัตถี ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “นางกุลธิดา” 

นางกุลธิดานั้นเม่ือเจริญวัยข้ึนจึงไดแตงงานและไดไปอยูกับสามีท่ีใกลประตูเมืองสาวัตถี

นั้นเอง ครั้นเธอตั้งครรภและคลอดบุตรแลว นางกาลียักษิณีก็จําแลงกายเปนเพ่ือนรักของนางกุลธิดา 

เขาไปถึงเด็กและทําเปนดูแลเด็กทารก พอคนเผลอก็จับทารกกินเสีย เปนเชนนี้ถึง ๓ ครั้ง จนนาง

กุลธิดารูความจริงและคอยระวังตัว ครั้นนางกุลธิดามีครรภหนท่ี ๓ และครรภแกแลว ก็รีบชวนสามีหนี 

ไปสูเรือนตระกูลของตน เพ่ือจะคลอดบุตรคนท่ี ๓ เม่ือเธอคลอดแลว ครั้นถึงเวลาจะตั้งชื่อบุตร ก็ชวน

สามีพากันกลับไปสูตระกูลของสามี โดยไปทางลัดท่ีจะผานไปทางพระวิหารเชตวันท่ีประทับสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจาและพระสงฆสาวก 

ในชวงระยะเวลานั้นนางยักษิณีเพ่ิงพนจากเวรสงน้ําเพ่ือทาวเวสสุวรรณจอมเทพประจําทิศ

อุดร คือทิศเหนือ เสร็จแลวก็ไดจําแลงกายเปนมนุษยผูสหายนางกุลธิดา แลวรีบไปท่ีบานนางกุลธิดา

เพ่ือจะหาโอกาสเขาใกลและจับเด็กทารกกินอีก ครั้นทราบขาววานางกุลธิดาพาเด็กทารกหนีกลับไป

บานสามีแลว ก็รีบติดตามไปทันที  ฝายนางกุลธิดากับสามีนั้น ผลัดกันอุมลูกคนหนึ่ง อีกคนหนึ่งลง

อาบน้ําในสระโบกขรณี ขางพระวิหารเชตวัน ขณะท่ีนางกุลธิดากําลังยืนใหบุตรกินนม สวนสามีกําลัง

ลงอาบน้ําอยูนั้น ก็พลันเห็นนางยักษิณีจําแลง กําลังแลนมาแตไกล ก็จําได จึงรองบอกสามี แลวตนเอง

ก็รีบอุมลูกวิ่งไปสูพระวิหารเชตวันดวยความกลัว  ขณะนั้นเปนเวลาท่ีพระบรมศาสดากําลังทรงแสดง

พระธรรมเทศนาอยูในทามกลางบริษัท นางกุลธิดานั้นรีบนําบุตรนอยไปวางไวแทบพระบาทพระพุทธ

องค แลวระล่ําระลักกราบทูลวา 

  “บุตรคนนี้ ขาพระองคไดถวายแกพระองคแลว ขอพระองคประทานชีวิตแกบุตรขา

พระองคดวยเถิด”  

  สวนนางยักษิณีก็วิ่งแลนตามไปถึงประตูทางเขาพระวิหารเชตวัน แตสุมนเทพผูสิงอยูท่ีซุม

ประตูไมยอมใหนางยักษิณีเขาไป สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสเรียกพระอานนทเถระ ใหไปเรียกนาง

กาลียักษิณีเขาไปเฝา ฝายนางกุลธิดานั้นบังเกิดความกลัวนางยักษิณี จึงกราบทูลวา “ขาแตพระองคผู

เจริญ นางยักษิณีนี้มา” พระบรมศาสดาจึงตรัสวา “ใหนางยักษิณีเขามาเถอะ เจาอยาไดรองไป
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เลย”  แลวตรัสกับนางกาลียักษิณีวา “เหตุไร เจาจึงทําอยางนี้ ก็ถาพวกเจาไมไดมาสูเฉพาะหนา

พระพุทธเจา ผูเชนเราแลว เวรของพวกเจาจักไดเปนกรรมตั้งอยูชั่วกัปชั่วกัลป เหมือนเวรของงูเหากับ

พังพอน ของหมีกับไมสะครอ และเหมือนเวรของกากับนกเคา เหตุไฉน พวกเจาจึงทําเวรและเวรตอบ

แกกันและกันละ เพราะเวรยอมระงับไดดวยความไมมีเวร หาระงับไดดวยเวรไม”ดังนี้แลว จึงไดตรัส

พระคาถานี้วา 
 

                       “ในกาลไหนๆ  เวรท้ังหลายในโลกนี้  ยอมไมระงับดวยเวรเลย  

                         ก็แตยอมระงับไดดวยความไมมีเวร   ธรรมขอนี้ เปนของเกา”๑๓๖ 
 
 

   นางยักษิณีนั้นไดสงใจไปตามกระแสพระธรรม   ครั้นเม่ือพระพุทธองคไดทรงแสดงพระธรรม

เทศนานี้จบลง นางยักษิณีนั้นก็ไดบรรลุมรรคผล เปนพระโสดาบันบุคคล 

   สรุปจากพระธรรมบท เรื่องท่ีเกิดข้ึนของนางกาลียักษิณี ก็เพราะฉันทาคติท่ีเกิดจากความรัก 

ความกลัว ความไมรูจนกระท่ังสูความเกลียดชัง ในการสรางบาปอกุศลนั้นเอง ท่ีเปนเหตุเปนปจจัยให

ท้ังภรรยาเดิมและภรรยาใหมของบุตรกุฎมพี ตองเวียนวายตายเกิดไปสูทุคติภพ อันมีภพของสัตว

ดิรัจฉาน และอสุรกายเปนนางยักษิณี ดวยบารมีของพระพุทธองคจึงทําใหท้ังสองท่ีจองเวรจองกรรม

สลับกันไปมาไดหมดเวรหมดกรรมดวยการใหอภัยกันและกัน ลดทิฐิตอกัน ฉะนั้นการใหอภัยถือไดวา

เปนสิ่งท่ีทําไดยาก หากทําไดจะทําใหบุคคลนั้นหลุดพนจากอคติ ๔ ได ดังนั้นพระพุทธองคจึงแนะนํา

ใหนางกุลธิดานํานางยักษิณีไปอยูดวยกันท่ีบานดูแลซ่ึงกันและกัน เม่ือใหอภัยแลวเราจะไดศัตรูผู

คิดรายกลับกลายเปนมิตรท่ีดี ซ่ึงนางยักษิณีเปนผูหยั่งรูถึงเรื่องฝนวาจะมีมากนอยเพียงใดในแตละป ก็

ไดคอยแนะนํานางกุลธิดา วา “ในปนี้ จะมีฝนดี ทานจงปลูกขาวในท่ีดอนเถิด ในปนี้ฝนจะแลง ทานจง

ปลูกขาวในท่ีลุมเถิด” ซ่ึงก็สงผลใหการทํานาของนางกุลธิดาในแตละปไดผลดี ไมเสียหายตายแลงหรือ

น้ําทวม เหมือนนาของพวกเพ่ือนบาน นางกุลธิดาก็ไดตอบแทนบุญคุณของนางยักษิณีดวยการนํา

อาหารการกินไปเลี้ยงดูนางยักษิณีทุกวัน เม่ือพวกชาวบานรูวาท่ีนางกุลธิดาทําการเกษตรประสบ

ความสําเร็จเปนเพราะคําแนะนําของนางยักษิณีเชนนั้น ก็ไดมาขอความชวยเหลือใหนางยักษิณีชวย

เปนท่ีปรึกษาดานการเกษตรใหแกพวกตนบาง นางยักษิณีก็ไดใหความอนุเคราะหเต็มความสามารถ 

จนพวกชาวบานทําการเกษตรไดผลดีกันถวนหนาในทุกป ทําใหนางยักษิณีไดรับความเคารพนับถือ มี

คนมาหอมลอมและไดขาวปลาอาหารอยางเหลือเฟอจากพวกชาวบาน และนางยักษิณีนี้เองก็ยังเปน

ตนแบบของผูถวายสลากภัตเปนคนแรก ซ่ึงการถวายสลากภัตนี้ยังมีการปฏิบัติสืบตอกันมาในหมูของ

ชาวพุทธจวบจนกระท่ังทุกวันนี้ 

    หากมนุษยหันหนาเขาหากันใชสติไมใหอารมณโกรธเขามาทํารายตนเอง ไมอาฆาตพยาบาท

จองเวรซ่ึงกันและกัน ไมตอบโตสิ่งท่ีกระตุนในการยั่วยุใหเกิดอารมณดวยการมีความอดทนอดกลั้นตอ
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สิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดดวยใจท่ีประกอบไปดวยเมตตา และพรอมจะใหอภัยกับสิ่งท่ี

เกิดข้ึน แมรูท้ังรูวาอีกฝายกระทําไมดีกับเรา ๆ ก็ตองคิดวาไมมีใครไมเคยทําผิดพลาดการใหอภัยทาง

กาย วาจา ใจ ท่ีฝายตรงขามกระทําไมดีกับเรา เพ่ือเปนการขัดเกลาจิตใจในตนไดอีกระดับ เพ่ือไมใหลุ

แกโทสาคติและอคติ ๔ ดังเชนกรณีนางยักษิณี เม่ือเขาสํานึกผิดเขาก็สามารถเปนมิตรคอยชวยเหลือ

เก้ือกูลกันได หากบุคคลใดบุคคลหนึ่งสํานึกในความผิดตนแลว เราตองใหอภัยกับเขาผูกมิตรกันยาม

เดือดรอนหรือตองการความรวมมือในการกระทําสิ่งใด ๆ ก็จะสามารถเก้ือกูลกันได  

  ฉะนั้น ขันติ เมตตา อภัย จะเปนแนวทางไดอยางหนึ่งในการลดละอคติ ๔ เพราะฉะนั้นผูมี

ใจอาฆาต พยาบาท จะสรางความเดือดรอนแกตนเอง และผูอ่ืนดวยจิตท่ีเปนอคติท่ีปรากฏในใจตน 

 อนึ่ง ดังท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัส เรื่องของการละความโกรธ ไมเขาถึงโทสาติ มี

ปรากฏในพระธัมมปทัฏฐกถา วา 

  “อกฺโกจฺฉิ มํ อวธิ มํ อชินิ มํ อหาสิ เม 

  เย จ ตํ อุปนยฺหนฺติ เวรํ เตสํ น สมฺมติ 

"ก็ชนเหลาใดเขาไปผูกความโกรธนั้นไววา “ผูโนนไดดาเรา ผู

โนนไดทุบตีเรา ผูโนนไดชนะเรา ผูโนนไดลักของเราแลว” เวร

ของชนเหลานั้น ยอมไมสงบระงับได" 
 

  “อกฺโกจฺฉิ มํ อวธิ มํ อชินิ มํ อหาสิ เม 

  เย จ ตํ นูปนยฺหนฺติ เวรํ เตสูปสมฺมติ 

“สวนชนเหลาใดไมเขาไปผูกความโกรธนั้นไววา “ผูโนนไดดา

(หรือปรามาส)เรา ผูโนนไดทุบตีเรา ผูโนนไดชนะเรา ผูโนนได

ลัก (หรือฉอโกงเอา) สิ่งของๆ เราแลว” เวรของชนเหลานั้นยอม

ระงับได”๑๓๗ 
 

   จากพระธรรมบทดังกลาวท่ีพระพุทธองคทรงแสดงใหเห็นวา วิธีไมเขาไปผูกความโกรธหรือ

ความพยาบาท ก็คือ การใหอภัยกันและกัน มีเมตตาตอกันไมผูกโกรธกับใคร จะไดไมถือเปนเวรกรรม

ตอกัน และไมคิดโตตอบใดๆ ใหเปนการผูกเวรตอกัน เวรก็จะถึงความสงบระงับ คือ ไมมีเวรตอกันได

ดวยความเมตตากรุณาในพรหมวิหารธรรม อีกท้ังถาผูใดก็ตามลด ละ อคติท่ีมีอยูในใจตนได คือผูละ

ผูกโกรธ อาฆาต จองเวรกรรมไดดังนี้ ยอมมีชีวิตท่ีสดใสท่ีปราศจากอคติไดชีวิตก็จะมีแตความสุข 

                                                           
๑๓๗ขุ.ธ. ๔๐/๔/๖๕-๖๖. 



๗๑ 

 

 ดังนั้น การใหอภัยจะตองประกอบไปดวยความเมตตา และความอดทนอดกลั้นตอผูท่ียั่วยุ

ใหเรานั้นเกิดจากฐานของอารมณท่ีจะโตตอบกลับ หากสามารถอดทนอดกลั้นมีความเมตตาตอกันท้ัง

กาย วาจา และใจ เรียนรูการใหอภัยในกันและกัน ซ่ึงมีความสําคัญตอการอยูรวมกัน เราจักตองลด

ความเปนตัวตน มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน มีความอดทนอดกลั้นตอฐานอารมณความรูสึกของตนไมให

มีความรูสึกท่ีเกลียดชัง ไมชอบ หากบุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทําใหตนเกิดความไมพอใจ เราตองมีสติ

และเหตุผลในการพิจารณาท่ีมีเมตตา ขันติ อภัย เพ่ือไมใหตกไปอยูในโทสาคติ 
  

๓.๖ ประโยชนของการไมมีอคติ 
 

   คุณประโยชนในการละอคติ ถือวาเปนเรื่องท่ีดี หากบุคคลภายในสังคมหันหนาเขาหากัน 

ดวยการลดความขัดแยง ลดอคติท่ีมีในจิตใจตอกัน โดยพรอมใจกันมีสวนรวมในสังคมท้ังสองฝาย เพ่ือ

ประโยชนสวนตัว และสวนของสังคมท่ีจะกอเกิดความสงบสุข สันติ ซ่ึงผูวิจัยไดแบงออกเปน ๒ สวน 

ไดแก ๑) สวนของบุคคล ๒) สวนของสังคม ดังนี้ 

   ๑) ประโยชนสวนของบุคคล หมายถึง การมุงเนนทางจิตใจ เพ่ือเปนรากฐานในการลด ละ 

อคติ หรือทําใหเบาบางลง ดังท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสวา 

 “ธรรมท้ังหลาย มีใจ เปนหัวหนา มีใจเปนใหญ สิ่งท้ังหลาย สําเร็จ

มาแตใจ เพราะฉะนั้น หากวาบุคคลใดมีใจชั่ว จะพูดอะไรก็ตาม จะทําอะไร

ก็ตาม เพราะเหตุท่ีมีใจชั่วนั้น ความทุกขยอมจะติดตามเขาไปเหมือนลอ

หมุนไปตามรอยเทาโคลากเกวียน” 

ธรรมท้ังหลาย มีใจเปนหัวหนา มีใจเปนใหญ สิ่งท้ังหลาย สําเร็จมา

แตใจ เพราะฉะนั้น หากวาบุคคลใดมีใจผองใส จะพูดอะไรก็ตาม จะทํา

อะไรก็ตาม เพราะเหตุท่ีมีใจผองใสนั้น ความสุขยอมจะติดตามเขาไป

เหมือนเงาติดตามตัว137

๑๓๘  
 

   ธรรมบทดังกลาวชี้ใหเห็นวาผูคิดชั่ว พูดชั่ว จิตใจยอมชั่วราย เม่ือคิดไมดี กระทําไมดี ฉะนั้น

จิตใจยอมไมเปนสุขมีแตความทุกข เพราะกรรมไดติดตามเหมือนดังลอหมุน หากตรงขามกันผูมีจิตใจ

อันดีงามท่ีประกอบไปดวยเมตตาจิต ไมคิดรายผูอ่ืน หรือไมพูดเสียดสีวารายผูใด ยอมทําใหใจเปนสุข 

เม่ือใจเปนสุข คนรอบขางก็ยอมมีความสุข เพราะผลของการกระทําในสิ่งตาง ๆ ไดติดตามเหมือนเงา

หรือกระจกท่ีจะสะทอนกลับมาถึงผูกระทําในสิ่งนั้น ๆ ไมวาจะกระทําดี หรือกระทําไมดี  

   ท้ังนี้ประโยชนสวนตนนอกจากมีความเมตตาแลว ยังตองมีความอดทนอดกลั้น มีขันติทาง

ใจตอการถูกกระทบกระท่ัง ความไมเปนท่ีนาพอใจ และการใหอภัยตอกัน ท้ังนี้ตองใชสติ คิดตรึก

                                                           
๑๓๘ขุ.ธ. ๒๕/๒/๒๔. 



๗๒ 

 

ตรองตอเหตุการณท่ีตองเผชิญหนานั้นๆ เม่ือมีสติ ปญญาก็จะตามมา ทําใหเราเขาใจ ตอสถานการณ

นั้น ๆ  และเขาใจสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง เม่ือตรึกตรองดวยความรอบคอบแลว ความอคติในใจ

ก็จะไมเกิด เพราะอคติคือรากฐานสําคัญในตัวบุคคลท่ีจะนําสูความขัดแยง ดังนั้น พ้ืนฐานจิตใจของ

มนุษยคือความมีเมตตากรุณาใหแกกันถือเปนเรื่องสําคัญในการดําเนินชีวิตของตนเอง ดังเชนในเรื่อง

กรณีพระเทวทัตท่ีพยายามลอบทํารายพระพุทธเจาถึง ๓ ครั้ง แตพระพุทธเจาก็ยังทรงมีความเมตตา

ตอพระเทวทัตผูถึงโทสาคติเต็มเปยม โดยใชวิธีตาง ๆ ในการปองราย เชน การปลอยชางนาฬาคิรี

ออกมาเพ่ือท่ีจะประทุษรายพระพุทธองค ขณะกําลังออกบิณฑบาต หรือการพยายามจะลอบสังหาร

พระพุทธองคดวยการสงทหารธนูใชธนูอาบยาพิษลอบประทุษราย และแมกระท่ังกลิ้งกอนหินดวย

ตนเองหวังท่ีจะทับพระพุทธเจา แตก็ยังไมสามารถทําอะไรพระพุทธเจาไดมีเพียงสะเก็ดหินเทานั้นท่ี

กระทบพระบาททรงหอพระโลหิตเล็กนอย (โลหิตุปบาท) ดวยเหตุนี้พระเทวทัตผูหลงผิด และจิตท่ี

ประกอบไปดวยอคติ ๔ ท่ีสูฐานทางอารมณ ความคิด การกระทําท่ีเปนอกุศล 

 หากตรงขามกันพระพุทธเจากลับทรงใชความรัก ความเมตตาตอพระเทวทัต และทรงมี

ความรักและเมตตากับทุกคนอยางเทาเทียมกันโดยปราศจากอคติ ๔ อยางสิ้นเชิง กลาวคือ พระองค

ทรงรักและเมตตากรุณาตอพระราหุลกุมารเชนใด ความรักและความเมตตาท่ีพระองคมีตอพระเทวทัต 

ก็เปนไปในลักษณะเดียวกัน หรืออยางกรณีของนางมาคันทิยาท่ีมีความอาฆาต พยาบาทจองเวร

พระพุทธเจา แตพระพุทธเจาก็ไมเคยแสดงอาการโทสะออกมาเลย มีแตความเมตตา และการใหอภัย 

และทรงมีขันติธรรม ทําใหพระพุทธองคทรงอดทนตอการถูกดาวาจากการท่ีนางมาคันทิยาไดกระทํา 

กระท่ังสุดทายทุกคนยอมไดรับผลกรรมท่ีกระทําในสิ่งนั้น ๆ จากการท่ีคิดไมดี พูดไมดี กระทําไมดี 

ยอมสงผลใหจิตใจเปนทุกข เพราะจิตไดเขาถึงอคติ ๔ หากบุคคลใดมีจิตใจดี คิดดี พูดดี กระทําดี ยอม

สงผลใหตนไดรับความสุข เพราะความเมตตา,การใหอภัยกันและกัน,มีความอดทนอดกลั้นไมโตตอบ

ลดทิฏฐิในตน เพียงเทานี้จะสามารถปราศจากอคติ ๔ ไดถึงไมสามารถทําไดท้ังหมด สามารถทําให

อคติท่ีเกิดข้ึนเบาบางลงไดดวยการคิดดี พูดดี กระทําตอบุคคลอ่ืนดวยความปรารถนาดี เพียงเทานี้ก็

จะสามารถทําใหอยูรวมกับผูอ่ืนดวยความสงบ สันติ 

๒) ประโยชนสวนของสังคม หมายถึง เม่ือตนเองไมมีอคติแลว คนรอบขางก็ไมเดือดรอน 

เม่ือคนรอบขางไมเดือดรอนแลวสังคมก็สงบสุข เพราะไมมีฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติตอกัน 

ทําใหสังคมก็จะกอเกิดสันติสุขในการอยูรวมกัน หากบุคคลใดทําตรงกันขามก็จะกอใหเกิดปญหาสังคม

ความเดือดรอน วุนวาย ท่ีจะกระทบกระเทือนกับทุกฝาย ดังเชนตัวอยางของพระเจาวิฑูฑภะเพียง

เพราะมีโทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ จึงกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา เชน การฆาผูบริสุทธิ์ลมตายกัน

หมดเพียงเพราะเปนฝายเจาศากยวงศ สุดทายตนเองก็ไดรับผลแหงกรรมนั้นโดยการถูกน้ําพัดจน

สิ้นชีวิต หรือแมแตเรื่องของพระองคุลีมาลท่ีเกิดจากโมหาคติ เพราะความไมรู หลงเชื่ออาจารยใหฆา

ผูอ่ืน เพียงเพราะตองการรูเคล็ดลับวิชา และถือตอบแทนคุณ ซ่ึงองคุลีมาลมีฉันทาคติตอพระอาจารย 



๗๓ 

 

จึงทําใหเชื่อเม่ือพูดสิ่งใดก็จะทําตาม โชคดีท่ีองคุลีมาลมีบุญเกาท่ีจะบรรลุธรรม พระพุทธเจาจึงมา

โปรดไดรอดพนจากการท่ีจะกระทํามาตุฆาต พอทานบวชกวาจะเปนท่ียอมรับไดก็ตองใชเวลา ถาหาก

พระองคุลีมาลไมเปนผูถึงอคติ ๔ ก็คงไมไดรับผลแหงกรรมนั้น หรือ แมกระท่ังพระเจาปเสนทิโกศลท่ี

อยากไดภรรยาผูอ่ืนจนตองเจอฝนรายจากเสียง ทุ สะ นะ โส ทําใหเดือดรอนไปท้ังเมือง เพราะพระ

เจาปเสนทิโกศล จะทําการฆาสัตวเพ่ือทําบูชายัญอยางละ ๕๐๐ ตัว ซ่ึงพระองคไดกัลยาณมิตรท่ีดีเปน

คูชีวิตท่ีชี้นําทางใหไดพบคําตอบของฝนรายนั้นไดจากผูรูแจง คือพระพุทธเจา จึงหายขอสงสัย ฉะนั้น

บุคคลท่ีไมถูกอคติ ๔ ครอบงํายอมมีสติ และปญญา ดังท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสวา 

“...บุคคลผูไมโกรธตอบบุคคลผูโกรธ  ชื่อวายอมชนะสงครามท่ีชนะ

ไดยาก ผูใดรูวาผูอ่ืนโกรธแลว เปนผูมีสติ สงบใจไวได ผูนั้นชื่อวาประพฤติ

ประโยชนของคนท้ัง ๒ ฝาย คือ ฝายตนและฝายผูอ่ืน เม่ือผูนั้นรักษา

ประโยชนของคนท้ังสองฝาย คือ ฝายตนและฝายผูอ่ืนชนท้ังหลายผูไม

ฉลาดในธรรม ยอมเขาใจวาเปนคนโง..”138

๑๓๙ 
 

    จากขอความดังกลาว หากบุคคลใดมีอคติ ๔ ครอบงํา ท่ีจะประกอบดวยอกุศลมูลนั้นจะไม

สามารถควบคุมสติได แตหากบุคคลใดสามารถใชสติจัดการปญหาตาง ๆ ท่ีไมใชถึงอคติ ๔ นั้น ตัว

ปญญาจะเกิดข้ึนทันที ทําใหเรารูเทาทันกับสิ่งท่ีควร หรือไมควรกระทํา การอยูรวมกันภายใตสังคม

เดียวกันเพ่ือประโยชนสวนตัว และสังคม จะตองมีจิตท่ีเมตตาตอกันดวยการคิดดี วาจาดี กระทําตอ

ผูอ่ืนดวยความปรารถนาดี มีความอดทน อดกลั้นตอสิ่งท่ีเขามากระทบดวยการใหอภัยกันและกัน 

ลดทิฏฐิในตน หากทําไดดังนี้ก็ยอมลดอคติ ๔ ท่ีกอเกิดในตนใหเบาบางลงได เพราะเม่ือตนเองไม

เดือดรอน สังคมก็สงบสุข เพราะมนุษยคือสัตวสังคมท่ีตองอาศัยอยูรวมกัน 
 

๓.๗ สรุปหลักธรรมพระพุทธศาสนาที่แกปญหาอคติ 
 

อคติ ๔ คือปญหาอยางหนึ่งท่ีจะกอเกิดความลําเอียงทําใหผูท่ีไดรับผลกระทบไมไดรับความ

เปนธรรม หากผูนํา ผูมีอํานาจตัดสินความใชอํานาจไปในทางท่ีผิดไมอยูภายใตกฎหมายท่ีวางไว จะ

สรางความเดือดรอนกับผูท่ีไดรับผลกระทบท่ีเกิดจากความลําเอียงไมเปนธรรม อคติ ๔ มีรากฐานมา

จากอกุศลมูล ๓ ท่ีประกอบดวยโลภะ โทสะ โมหะ ท่ีทําใหเกิดความลําเอียงหรืออคติ ๔ ดังนั้น

หลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีนํามาใชแกปญหาอคติ ๔ จึงประกอบดวย ๑) พรหมวิหาร ๔,  

๒) ขันติธรรม, ๓) อภัยทาน และ ๔) โยนิโสมนสิการและกาลามสูตร หลักธรรมดังกลาวนํามา

แกปญหาอคติ ๔ สรุปไดดังนี้ 

                                                           
๑๓๙ส.ส. ๕/๘๘/๒๖๕-๒๖๗. 

 



๗๔ 

 

๑.พรหมวิหาร ๔ 

พรหมวิหารธรรมเปนแนวทางท่ีกอใหเกิดความยุติธรรม ตามความหมายของพรหมวิหาร

ธรรมซ่ึงเปนธรรมของผูใหญเสมือนพระพรหมคือ มีเมตตา ชวยเหลือในสวนท่ีเปนคุณประโยชน ให

ดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุขมีความเอ้ืออาทรตอกันท้ังเมตตากายกรรม วจีกรรม มโนกรรม, กรุณา 

ชวยเหลือผูอ่ืนเม่ือไดรับความทุกขเทาท่ีตนจะชวยไดท่ีไมเกินกําลังในการใหความชวยเหลือ, มุทิตา 

พลอยยินดีตอความสําเร็จในชีวิตและความเจริญรุงเรืองของผูอ่ืนดวยความยินดี , อุเบกขา ดํารงตนให

เปนกลาง มีความยุติธรรมไมเอนเอียงเขาขางฝายหนึ่งฝายใดหรือพวกพองตนเองเม่ือมีการกระทําผิด

ท้ังคนท่ีรัก สนิทสนมคุนเคย ใหความเปนธรรมกับทุกฝายอยางเทาเทียม  ดังนั้นพรหมวิหารท้ังหมด

ถือวาเปนคุณสมบัติของผูใหญท่ีมนุษยสามารถกระทําไดดวยตนเอง โดยวางตนใหเปนกลางโดย

วิเคราะหไตรตรองตามหลัก เหตุผล บุคคล สถานการณนั้น ๆ  ดวยใจท่ีปราศจากอคติ ๔ เพ่ือนําไปสู

การแกไขปญหาอคติในสังคมไทย 

๒.ขันติธรรม 

ขันติธรรมเปนหลักในการดําเนินชีวิตข้ันพ้ืนฐานประการหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการ

ตอบสนองความตองการท่ีเกิดจากฐานอารมณแหงอคติ ๔ ความอดทนอดกลั้นตอคําพูดไมวาจะทาง

กาย วาจา หรือทางกระทําท่ีจะไมโตตอบใหลุแกโทสะในตน คือ ความอดทน อดกลั้นตอสิ่งยั่วยุ แมจะ

กระทบทางใจก็ตั้งม่ันใหอารมณมีสติ ขันติธรรมคือ ความอดทนตอความลําบาก ความอดทนตอ

ทุกขเวทนา ความอดทนตอความเจ็บใจ ความอดทนตออํานาจโลภะ โทสะ โมหะ ไมถูกอคติครอบงํา

ดวยอคติ ๔ เชน การท่ีตนรักบุตร รักญาติพ่ีนอง พรรคพวกฝายตนเอง ดวยใจท่ีเอนเอง ดวยความท่ี

รักมากเกินไปอาจทําใหมีการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดดวยการกระทําไปในทางท่ีผิด หลักธรรมท่ีจะนํามา

พิจารณา คือ หลักขันติ การใชความอดทนอดกลั้นตอสิ่งท่ีตนรัก หากเม่ือเรามีจิตท่ีลําเอียงเกิดข้ึนแลว

รูเทาทันเราจะตองนําหลักขันติความอดทนแมจะรักมากเพียงใดก็ตองระงับจิตใจนึกถึงความถูกตอง

ดวยการวางใจเปนกลาง 

๓.อภัยทาน 

อภัยทานในความหมายทางพระพุทธศาสนานั้น มีความหมาย การละอารมณโกรธเปนทาน 

ใหอภัย ไมจองเวรจองกรรมตอกัน ไมอาฆาตพยาบาทตอกัน ดวยการละอคติออกจากใจ เพ่ือใหเปน

การเจริญเมตตาพรหมวิหาร และมีขันติความอดทนแลว จะสามารถใชเปนแนวทางการดําเนินชีวิตท่ี

จะอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมตาง ๆ ไมวาจากครอบครัว การทํางาน องคกร ก็จะสามารถลด ละ ปญหา

ความไมพอใจ คับแคนใจและมีอคติตอกันได การใหอภัยกันและกันเปนหลักธรรมหนึ่งท่ีจะชวยแกไข

ปญหาโทสาคติ ความโกรธใหเบาบางลงได ปจจุบันมนุษยในสังคมเม่ือมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดเขามากระทบ

จิตใจ ไมวาจะเรื่องความโกรธ การถูกเสียดสีดวยคําพูด หรือการถูกยั่วยุใหเกิดอารมณข้ึนมาหากไม

รูจักระงับจิตใจในตนดวยความอดทนอดกลั้นตอสิ่งยั่วยุ อาจทําใหเราตกไปสูโทสาคติไดงาย ฉะนั้น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2


๗๕ 

 

หลักขันติ เมตตา อภัย สามารถทําไดในสังคมไทยท่ีเรียนรูท่ีจะมีความอดทนตอสิ่งท่ีไมชอบไมพอใจ

จากการกระทําของผูอ่ืนไมวาจะทางกาย วาจาท่ีแสดงออกมาทางการกระทํา การมีความอดทนรูจักให

อภัยในสิ่งท่ีเขากระทําดวยจิตท่ีเมตตา จะสามารถยืดระยะเวลาท่ีเราโกรธได เพราะเราจะมีสติในการ

ไดพินิจพิจารณาถึงโทษนั้น ไมมีประโยชนกับการตอบโตไปมา หรือการแสดงโตตอบกลับไป 

๔.โยนิโสมนสิการและกาลามสูตร 

ดวยความไมรูจึงทําใหมนุษยมีการตัดสินท่ีผิดพลาด จากความคิดท่ีไมทันมีการพิจารณา 

ใด ๆ กอนท่ีจะตัดสินบุคคลหนึ่งบุคคลใดไปลวงหนาท่ีเกิดจากความไมรู หรือหลงไปในสิ่งท่ีตนคิดวาดี

วาใช หลักท่ีจะใชในการพิจารณาคือ หลักโยนิโสมนสิการ คือตองคิดวิเคราะห ใหถ่ีถวนวาตนตอของ

เรื่องนั้นเปนอยางไรรวมดวยการนํากาลามสูตรมาเสริมในหลักอยาเชื่อตองนํามาทําการพิจารณาอีกข้ัน

ถึงขอมูลท่ีแทจริง เปนการใชความคิดใหถูกวิธีคิดอยางมีระบบ เพ่ือใหเกิดความเห็นท่ีถูกตอง และผาน

การพิจารณาแลวท่ีไมประกอบไปดวยอคติ ๔ เพ่ือไดขอมูลท่ีเปนจริง ไมใหตัวไมรูในโมหาคติและ

ภยาคติเขาครอบงํา หลักธรรมนี้นํามาใชจะประกอบรวมกับกาลามสูตร เพ่ือใหเกิดปญญาท่ีมีการ

ตัดสินท่ีผานการพิจารณาท้ังเหตุและผลแลวเพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาด ตอการตัดสินกับเรื่องหนึ่งเรื่อง

ใด เพ่ือใหความเปนยุติธรรมกับทุกฝายดวยความเทาเทียมเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติปราศจากอคติ ๔ 

 

 



บทท่ี ๔ 

การบูรณาการการแกไขปญหาอคติในสังคมไทย 

ดวยหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
 

ปญหาในสังคมไทยมีหลากหลายสาเหตุของปญหา และลักษณะท่ีแตกตางกันไป แตหนึ่งใน

ปญหาท่ียากตอการแกไขคือ “ปญหาอคติ” อคติหรือความโนมเอียง ความลําเอียงท่ีเกิดข้ึนเพราะรัก 

ความลําเอียงเพราะไมชอบ ชัง ความลําเอียงเพราะไมรู ความลําเอียงเพราะความกลัว ภายในจิตใจ

ของมนุษยท่ีกอเกิดจากลักษณะสวนตัวบุคคลท่ีจะกระทบออกมาสูสังคมภายนอกในดานตาง ๆ ท่ี

มนุษยอาศัยอยูรวมกันมากกวาสองคนข้ึนไป ไมวาจะสังคมครอบครัว สังคมการทํางาน องคกร 

สถาบันตาง ๆ เม่ือรวมเขากันแลวยอมกอเกิดปญหาท่ีแตกตางกันไป หนึ่งในปญหานั้นคือการไม

ยอมรับกันและกันท้ังดานความคิดเห็นท่ีแตกตางกันไป ทัศนคติท่ีตางกัน กอใหเกิดความขัดแยงโดยมี

ความพอใจ และไมพอใจท่ีมีตอกันเปนพ้ืนฐาน ทําใหสูการแตกแยกไมมีความสามัคคีในท่ีสุด 

“อคติ ๔” ทางพระพุทธศาสนา คือความโนมเอียงท่ีเกิดจากความลําเอียงของตัวอคติท้ัง ๔

ถือเปนปญหาใหญปญหาหนึ่งของสังคม หากคนในสังคมเรียนรูท่ีจะแกไขตนเองดวยการนําหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนาเขามาใชในชีวิตประจําวันได จะทําใหสังคม และคนรอบขางไมมีอคติหรือลด ละ 

อคติลงใหเบาบาง เม่ือไมมีอคติตอกันตัวเราก็มีสุข คนรอบขางก็มีสุขท่ีปราศจากอคติตอกัน เม่ือ

รวมตัวเขากันเปนสังคมจะทําใหอยูรวมกันอยางสันติสุข 

ท้ังนี้ผูวิจัยจึงนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับปญหาอคติ โดยนํา

หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ หลักธรรมขันติ หลักธรรมการใหอภัย และหลักโยนิโสมนสิการ นํามา

แกปญหาในสังคมไทย เพ่ือใหเกิดการลด ละ อคติ ๔ ความลําเอียง หรือความโนมเอียงท่ีไมเปนธรรม 

ไมเปนกลาง ดวยหลักธรรมดังกลาว เพ่ือทําใหเบาบางลงไปไดบาง ดวยประเด็นดังตอไปนี ้

๔.๑ การแกไขปญหาฉันทาคติในสังคมไทย 

  ๔.๒ การแกไขปญหาโทสาคติในสังคมไทย 

  ๔.๓ การแกไขปญหาโมหาคติในสังคมไทย 
๔.๔ การแกไขปญหาภยาคติในสังคมไทย 

 

๔.๑ การแกไขปญหาฉันทาคติในสังคมไทย 
 

ความลําเอียงท่ีเกิดจากความรักเปนเหตุใหเกิดความขัดแยงในสังคมท่ีเห็นไดชัด นับแต

สังคมระดับเล็กท่ีสุดคือ สถาบันครอบครัว เม่ือบิดามารดารักลูกไมเทากันจะมีพฤติกรรมแสดงออกมา 

ดวยการดูแลเอาใจใสและใหสิ่งของท่ีมากกวาลูกอีกคน ลักษณะนี้จะนําไปสูความรูสึกตอลูกอีกคนได 

ซ่ึงความลําเอียงอันเกิดจากความรักสามารถเกิดข้ึนได เริ่มจากครอบครัว คนรอบขางญาติพ่ีนอง 



๒ 

 

องคกร ชุมชน ไปถึงสังคมระดับใหญข้ึน ดังนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองแกปญหาฉันทาคติ เพ่ือมิใหเปนเหตุ

แหงความลําเอียง ความเดือดรอน และความไมสงบสุขในสังคม ความรักเปนสิ่งท่ีดี แตถาใชไมถูกตอง

โดยบดบังความรู ความเขาใจจะนําไปสูผลเสียได ในท่ีนี้ผูวิจัยจึงแบงประเด็นในการแกปญหาความ

ลําเอียงอันเกิดจากความรักดวยพุทธธรรมเปน ๒ แนวทาง ดังนี้ 

๔.๑.๑ การแกไขปญหาฉันทาคติดวยอุเบกขา 

สังคมไทยปจจุบันเปนสังคมท่ีมีความเอ้ือเฟอตอกัน มีความเมตตากรุณาตอกันจึงเกิดจาก

ความรักความสนิทสนมกัน หากรักมากไปก็จะสูฉันทาคติ คือ ความลําเอียงเพราะความรัก เม่ือผูใดท่ี

เขาถึงอคติหากเกิดเรื่องเกิดความข้ึนมาก็ยากจะตัดสินใจได เนื่องจากมีความรักเปนพ้ืนฐานในความ

สนิทสนมคุนเคยจนบางครั้งอาจมีการอุปถัมภใหการชวยเหลือเก้ือกูลกันมากอนก็ยอมยากตอการ

ตัดสินใจในการพิจารณาวาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด เพราะดวยถูกตัวอคติเขาไปแทนท่ีความเปนธรรมจนสู

ความลําเอียงเพราะรัก  

บุคคลท่ีมีความรัก ความชอบ ความพอใจในกันและกันถือเปนเรื่องปกติ แตถาหากความรัก

ท่ีมีใหกันมันมากเกินไป แนวโนมความลําเอียงยอมเกิดข้ึนไดกับคนท่ีตนเองรัก ไมวาจะกระทําสิ่งใดก็

มักมองวาคนของตนเองกระทําถูกเสมอ ตรงกันขามกับบุคคลท่ีตนไมชอบ หากกระทําอะไรผิด

เล็กนอยมองเปนเรื่องเสียหาย  ซ่ึงการกระทําดังกลาวทําใหเขาสูความโนมเอียง หรือความลําเอียง

เพราะความรักได บุคคลในสังคมสวนหนึ่งชอบหวังพ่ึงพาผูอ่ืนเสมอ ไมวาจะเกิดเรื่องใดข้ึนก็ตองไปให

ผูใหญ ญาติ หัวหนา ผูปกครองแกไขปญหาตนเอง โดยวิธีการขอความชวยเหลือไมวาจะเปนเรื่องการ

งาน ครอบครัว ความเดือดรอนตาง ๆ เปนตน สวนผูใหความชวยเหลือก็ตองชวยเพราะหนาท่ีบาง 

ชวยเพราะทดแทนคุณบาง ชวยเพราะใจท่ีรักมากบาง ชวยเพราะความเกรงใจท่ีเคยมีตอกันมา ดวย

เหตุแหงฉันทาคตินี้ตองไดรับการแกไข ลด ละ โดยตองวางอุเบกขาธรรมเปนจุดถวงดุลยภาพทางจิตใจ 

หากผูใหญ ผูนํานักปกครอง ผูกระทําหนาท่ีตัดสินความตองมีอุเบกขา ทําใจใหเปนกลางดวยความ

เท่ียงธรรมในการตัดสินพิจารณาทุกสิ่ง คดีความทุกอยาง ดวยความเปนธรรม ท่ีมีหลักการความ

ถูกตอง เท่ียงตรง ความเปนจริงเปนหลัก โดยไมทําใหเสียหลักการ ดวยการมีจิตท่ีมีเมตตาดวยการ

วางใจไวท่ีอุเบกขาเปนพ้ืนฐานท่ีปราศจากอคติใด ๆ บุคคลท่ีมีความตั้งม่ันในจิตใจแลวจะทําใหเกิดการ

ปฏิบัติตอบุคคลอ่ืน ท่ีรูจักก็ดี ไมรูจักก็ดีดวยความเทาเทียมท่ีไมผิดไปจากธรรม หลักพรหมวิหารท่ี

ปองกันมิใหเกิดความรักอันเปนอกุศล และปองกันความลําเอียงอันเกิดจากความรักคือ “หลัก

อุเบกขา”  

หลักอุเบกขาเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งในการท่ีจะชวยเสริมสรางไมใหเราตกไปสูความลําเอียง

ขางใดขางหนึ่ง ในท่ีนี้ “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช”  ไดกลาวถึง อุเบกขา 

ความยับยั้งชั่งใจไดแสดงไววา “อุเบกขาท่ีเปนธรรมะในพรหมวิหารธรรมตองเปนการวางเฉยเพราะ

ความรู มีใจอันสงบนิ่งอยูดวยปญญา จัดเปนธรรมฝายกุศล คนท่ีนิ่งดวยปญญา ยอมมีความพรอมท่ีจะ



๓ 

 

รักษาธรรมะ คือความถูกตองไวได ตุลาการหรือผูทํางานดานกฎหมายจึงตองมีอุเบกขา เปนหลักดํารง

ตนท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะอุเบกขานี้เอง ท่ีจะเปนตัวควบคุม ไมใหความรูสึกรัก รูสึกชัง หรือรูสึกกลัว เขา

มาครอบงํา จนมีใจสะทกสะทานและเอนเอียงไป นักกฎหมายตองให ‘ปญญา’ ทําหนาท่ีเฉลยความ

ไปตามท่ีเปนจริง สภาวะเชนนี้คือการครองอุเบกขาธรรมไวไดอยางถูกตอง และสภาวะเชนนี้เองท่ี

เรียกวา “ความยุติธรรม”ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายเชนทานท้ังหลาย จําเปนตองมีพรหมวิหารธรรม

อยางครบชุด แตตองใหอุเบกขาธรรมเขากํากับอยูทุกขณะ อยาเผลออางความเมตตา กรุณา หรือ

มุทิตา ท้ังๆ ท่ีมี “อคติ” เขาครอบงํา ถาอคติเขาครอบงําเม่ือไร เม่ือนั้นแปลวากําลังเสียอุเบกขา คือ

ความเปนกลางไป”0

๑ 

ท้ังนี้ พระพุทธเจาไดทรงใหความสําคัญถึงการวางใจเปนกลาง ไมเอนเอียง ท่ีปราศจากอคติ 

ความลําเอียง การวางใจใหเปนกลางมีอุเบกขาธรรมเปนฐานในการตัดสินความ หรือมีแนวโนมสูความ

ลําเอียงไปในทางท่ีผิด เพ่ือความยับยั้งใจไมใหสูอคติ อุเบกขาธรรมเปนธรรมหมวดหนึ่งท่ีจะทําใหไม

เอนเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่งดวยความไมเปนธรรม ดังท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสวา 

 “ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมสํารวมในกามท้ังหลาย ไมประกอบดวย

ธรรมไม เคารพธรรมถึงอคติเพราะฉันทาคติโทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ 

บุคคลเชนนี้เราเรียกวาผูเปนขยะในบริษัท (สวน)บุคคลผูดํารงอยูในธรรมไม

ทําบาป ไมถึงอคติ เพราะฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ เปนสัตบุรุษ

ท่ีนาสรรเสริญ บุคคลเชนนี้เราเรียกวาผูผุดผองในบริษัท”1

๒ 
 

อุเบกขาในลักษณะความไมลําเอียง คือ ความวางใจเปนกลางไมตกอยูในอํานาจของอคติ ๔ 

ประการ ไดแก ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ อุเบกขาลักษณะนี้ถาปฏิบัติได ถือเปนความ

ยุติธรรมใหแกสังคมมนุษย ดวยการไมเอนเอียงถือวาเปนประโยชนมหาศาล 

  จักเห็นไดวา พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญในเรื่องอคติ หากมนุษยมีอคติในจิตใจแลว 

ยอมท่ีจะมีแนวโนมความลําเอียง ไมมีความเปนกลาง ความไมเท่ียงธรรมในใจได หากตั้งม่ันดวยความ

เปนกลางการวางเฉยใหเปนธรรมโดยไมเอนเอียง คือความตั้งม่ันในอุเบกขา ความวางใจเปนกลาง อัน

จะใหดํารงอยูในธรรมตามท่ีพิจารณาเห็นดวยปญญาคือมีจิตเรียบตรงเท่ียงธรรมดุจตราชั่ง ไมเอนเอียง

ดวยรักและชัง พิจารณาเห็นถึงสภาวะท่ีสัตวท้ังหลายยอมเปนไปตามกรรมของตน 

 ความมีใจเปนกลาง  เท่ียงตรงดุจตราชั่ง ไมเอนเอียงไปดวยความชอบ หรือการพิจารณาถึง

เรื่องราวตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนวาถูกผิดตามหลักการท่ีอยูบนความถูกตอง ดวยการไมใชอารมณในการตัดสิน 

                                                           

    ๑สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท เมื่อวันพุธ ท่ี ๑๑ เมษายน 

๒๕๖๑ 

    ๒องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๐/๓๒. 



๔ 

 

หรือความไมชอบสวนตน ดวยการวางใจท่ีเปนกลางในการตัดสินเรื่องราวตาง ๆ ไมมีการคํานึงวา เปน

เปนญาติสนิท มิตรสหายท่ีรัก หรือบุคคลท่ีนับถือ ตองไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง ท้ัง ๆ ท่ีรูอยูวามีการ

กระทําผิด ผูใดกระทําถูก ทุกเรื่องทุกอยางตองตัดสินดวยความเท่ียงธรรมปราศจากอคติ ๔  

  ดังตัวอยางเรื่องพระพุทธเจาทรงเมตตาพระราหุลกับพระเทวทัตเสมอกัน แตใน

ขณะเดียวกันพระองคก็ไมทรงละท้ิงหลักธรรมในอุเบกขามาเปนตัวกํากับ เพ่ือไมใหสูฉันทาคติ ถา

เมตตามากไปก็จะนําพาความเปนฉันทาคติได พระองคไมลําเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง พรหมวิหาร

ถาใชใหครบและใชอยางถูกตองจะแกปญหาเชิงอคติได2๓  

 หรือกรณีของนางกีสาโคตรมีท่ีมีความรักความผูกพันกับบุตรของตนเองมาก วันหนึ่งบุตร

จากไปทําใหนางรําพึงรําพัน อาลัยอาวรณ รองไหตลอดเวลา ดวยความท่ีรักมากไปจึงมีความผูกพันทํา

ใหรักมาก จึงทําใหเกิดความลําเอียงแตเปนความลําเอียงท่ีแสดงผลกับบุคคลโดยตรง ซ่ึงไมมีความ

เก่ียวของท่ีจะกระทบกระเทือนกับอีกฝาย ความรักท่ีนางกีสาโคตรมี คือความผูกพันในบุตรสงผลให

เกิดฉันทาคติความลําเอียงเพราะรักท่ีไมอยากจะเกิดความสูญเสีย ดวยความรักท่ีมีมากเกินไปเพราะ

เปนเลือดเนื้อของตน พอเกิดความสูญเสียเปนท่ีไมพอใจ จึงเดินทางไปพบพระพุทธองค ซ่ึงพระพุทธ

องคก็วางตนอยูในอุเบกขา ไมสามารถท่ีจะชวยใหลูกนางฟนจากความตายได พระพุทธองคจึงให

ขอคิดแกนางกีสาโคตมีใหมีสติคิดไดวาการท่ีเรารักมากไปมันไมเท่ียงทุกคนยอมเปนเชนนี้  

  ในการวางอุเบกขาของพระพุทธองคแสดงใหเห็นวา พระองคทรงมีพรหมวิหารอยูในจิต

อยางแทจริงท่ีปราศจากอคติใด ๆ เชนเดียวกันกับสังคมปจจุบันเม่ือมีคนสนิทมาขอรองใหชวยเหลือผู

ท่ีกระทําผิดท่ีมีฐานะเปนญาติของตนบาง เปนคนรักมิตรสนิทบาง เปนผูท่ีเคยเก้ือกูลกันมาบาง เพ่ือให

พนจากการกระทําความผิด บุคคลผูนั้นตองใชวิธีการตาง ๆ เพ่ือใหบุคคลของตนพนจากการกระทําผิด 

ซ่ึงขณะเดียวกันบุคคลท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจตองเดินตามแนวทางพระพุทธองค ท่ีทรงแนะนําโดย

ใชหลักอุเบกขาธรรมท่ีวางใจใหเปนกลาง ไมใหเสียหลักการดุลยพินิจในความตาง ๆ ท่ีถูกตอง 

เท่ียงธรรม ดังเชน พระพุทธองคท่ีไมอาจชวยนางกีสาโคตมีแตพระพุทธองคทรงใหปญญาตอนางท่ีมี

ความรักตอบุตรของนาง ซ่ึงนางไมอยากสูญเสียความรักครั้งนี้ไปเพราะเปนสายเลือดของนาง  ซ่ึงพระ

พุทธองคแนะใหนางกีสาโคตมีใหนางไปหาเมล็ดพันธผักกาดจากบานท่ีไมมีคนตาย ไปดูสิวาบานไหน

ไมมี ลักษณะเดียวกันกับผูเปนญาติไปดูวาเม่ือทําความผิดแลวตองไดรับโทษอยางไร เพ่ือใหผูกระทํา

ผิดรูจักเรียนรูดวยตนเอง การสํานึกผิดตอการกระทําท่ีตนไดกระทําผิด เม่ือสํานึกไดแลวหาวิธีแนะนํา

เพ่ือใหเขาเขาใจวา หากกระทําผิดตองไดรับโทษอยางนี้ เพ่ืออนาคตวันขางหนาไมหลงกระทําผิดอีก 

การทําลักษณะนี้เปนการเขามาแกไขฉันทาคติได ถึงจะรักจะชอบพออยางไร หากกระทําผิดไมมีใคร

                                                           
๓พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยตุโต), ภาวะผูนํา, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หนา ๑๒-๑๖. 

 



๕ 

 

สามารถชวยไดทุกสิ่งทุกอยางอยูดวยหลักเกณฑบนหลักการท่ีถูกตองดวยความเปนธรรม และยุติธรรม

กับทุกฝายดวยใจเปนกลางของผูมีอํานาจตัดสินความท่ีไมมีเขาถึงในฉันทาคติ ในความลําเอียงเพราะ

รัก 

 ดังนั้นการแกปญหาฉันทาคติดวยอุเบกขา  ความลําเอียงเพราะความรักกัน ชอบพอกัน 

อาศัยความผูกพันท่ีมีใหกันจนทําใหบุคคลนั้นอาจมีจิตใจท่ีเอนเอียงได การตั้งม่ันในอุเบกขาในการ

วางใจเปนกลางท่ีไมหวั่นไหวไปกับความรักความผูกพันท่ีมากเกินจนสูอคติ จนสงผลกระทบเสียหาย

ตอบุคคลท่ีไมไดรับความเปนธรรม หรือตอตนเองไดทําใหเกิดความทุกขใจ หากบุคคลใดท่ีตั้งตนใหอยู

ในอุเบกขาประพฤติปฏิบัติไมใหเสียหลักการก็ยากตอการสูความโนมเอียงทางจิต 
 

๔.๑.๒ การแกไขฉันทาคติดวยหลักขันติธรรม 

          เม่ือบุคคลใดมีความรัก ความชอบในบุคคลท่ีตนเองรักใหความใสใจอยูนั้น จะมีความโนม

เอียงทางจิตท่ีจะเห็นดวย และยินยอมตอวิธีการและขอปฏิบัติตอบุคคลนั้น ๆ โดยปกติ แตเม่ือใดท่ี

ตองการอยากจะรักษามิใหอคตินั้นมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ี หรือการดูแลระบบเพ่ือไมใหเกิดความ

เสียหายนั้น ตองอาศัยความอดทนเขามาประกอบดวย ดังนั้นความอดทนในท่ีนี้จึงจําเปนตองนํามาใช

กับฉันทาคติ คือความโนมเอียงความยินยอมตอคนท่ีรัก หรือเขาขางตอคนท่ีเราใหความสนใจมาก

เกินไปสามารถนําขันติมาแกไขเพ่ือใหมีความอดทนในฉันทาคติ ซ่ึงความอดทนประกอบดวย ๑.ความ

อดทนตอความลําบาก ๒.ความอดทนตอความเจ็บใจ ๓.ความอดทนตอกิเลส  

    ดังเชนตัวอยาง ความอดทนตอบุตรท่ีรัก หากจะหามความรูสึกตอคนท่ีรักนั้นไมได เชน 

บุตรถือไดวาเปนเลือดเนื้อเชื้อไขของตน ถาลูกตองการอะไรซักอยางแลวบอกวาไมเอาไมใหก็ทําไมได 

ดวยความสัมพันธท่ีมีอาจทําใหเกิดการขัดใจกัน ไมพอใจกัน ซ่ึงการท่ีตามใจตรงนี้ถือวาเปนฉันทาคติ

อยางหนึ่ง การหักหามใจไมวาการเปนพอแม เปนผูนํา ผูปกครองก็เฉกเชนเดียวกัน หากลูกนองท่ีคอย

ชวยเหลือกันมาก็ยอมทําใจยากหากไมชวยเหลือ ดวยเหตุแหงฉันทาคตินี้ ผูท่ีดูแลระบบก็ดี บริหาร

จัดการก็ดี หัวหนาองคกรก็ดี จักตองมีความอดทน ยินยอมท่ีจะไมใหมากเกินไปตองสูกับกิเลสภายใน

เพ่ือไมตามใจ ยกตัวอยางเชน มีครอบครัวหนึ่งมีลูกอยูเพียงคนเดียว แลวก็เปนลูกท่ีเปนท่ีรัก เม่ือลูก

คนนั้นประสงคอยากจะไดอะไร ผูท่ีเปนพอเปนแมก็มักจะไมขัดใจ เพราะกลัวลูกจะเสียใจ ทุกขใจ จาก

การไมไดสิ่งของนั้น พอแมก็มักจะใหทุกอยางกับลูกและทําทุกอยางทุกวิธีท่ีจะใหลูกสบายใจ สุขใจ ถา

ไมมีก็ตองไปหามาใหลูกจนได เชน ลูกอยากไดโทรศัพทมือถือรุนใหม เพ่ือรักษาความรักนี้ตอลูกคน

เดียวของครอบครัว พอแมก็ตองตามใจใหเพราะเปนลูกเรา หากความจริงแลวหลักการดูแลบุคคลใน

ครอบครัวของผูเปนพอเปนแมนั้นข้ึนชื่อวาทํารายเขาทางออม การท่ีใหสิ่งของท่ีเขาตองการทุกอยาง

โดยท่ีไมไดขัดขวางหรือไมไดชี้แจงพิจารณาวาสมควร หรือไม กับสถานะอาชีพ ตําแหนง เพราะรักจึง

ทําใหผูเปนพอเปนแมยินยอมใหหมด ดวยความรักท่ีมีมากไป ถือเปนการทํารายเขาโดยออมดวยเหตุนี้

ความอดทนจึงตองนํามาใช การอดทนตอการท่ีจะไมให แมวาลูกอาจจะหงุดหงิดบาง ไมพอใจบาง จะ
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ไมชอบเราบางวัน หรือในบางครั้งการท่ีผูเปนพอเปนแม หรือผูปกครองตองอดทนตรงนี้เพ่ือใหเวลามัน

ผานไป ลูกจะเขาใจ จะขอบคุณเราภายหลัง สิ่งท่ีมีก็คือขันติ ขันติธรรมจึงเปนธรรมท่ีควรนํามาใช

แกไขความลําเอียงเพราะรัก การท่ีเราใหสิ่งของเขามากไปโดยไมมีการพินิจพิจารณา หรือตามใจลูก

หมดทุกอยางท่ีลูกขอรอง หรือตามแตตองการ พอแมยอมใหทุกอยางอยูแลว แตจะใหแบบไมมีความ

เขาใจสิ่งท่ีใหไปก็กลายเปนโทษแตสิ่งนั้นจะบดบังดวยความรักคืออคตินั่นเอง 

    อีกหนึ่งตัวอยางของการใชขันติในฉันทาคติ เชน เม่ือรูอยูท้ังใจวาลูกตนผิด แตยังจะเขาขาง

การกระทํานั้นดวยการใหทายลูก ไมวากลาวตักเตือนลูก เพราะกลัวลูกไมพอใจ ไมรักตน จนกลายเปน

เด็กท่ีเสียนิสัย หากประเทศญี่ปุนอาจารยซูซูกิจะมีการสอนพอแมวา “กวาจะถึงอนุบาลก็สายเสีย

แลว” ทานสอนถึงการพัฒนาการของเด็กตั้งแตขวบปแรกจนถึงสามขวบหลายประเด็นเชน การ

พัฒนาการการเรียนรูดวยตนเองดวยความมีวินัยไมใชเลนตลอดเวลา หรืออยากไดอะไรก็ได แต

ประเด็นท่ีนาสนใจคือการไมตามใจเด็ก ไมใหทายลูกจนเกินไปแตใหเด็กไดมีอิสระคิด พินิจพิจารณา

โดยเห็นถึงความสําคัญ เปนตน ดังนั้นเม่ือผูเปนพอ เปนแมรูวาลูกตนผิด ไมมีเหตุผล แตพอแมมา

เขาขางลูกอีกจะกลายเปนความผิด ตรงนั้นจะทําใหความรักท่ีมีตอลูกตนเองเขาสูฉันทาคติ ดังคํา

สุภาษิตของไทยท่ีวา “เลี้ยงลูกใหเปนโจร” คือ ตามใจลูกจนเกินไปจนไมมีความพอดี การใหทายลูก

มากเกินขอบเขต ไมวากลาวตักเตือนสิ่งท่ีลูกตนกระทําผิด เชน ไปขโมยของเพ่ือนมาเปนของตน เม่ือ

พอแมรูเขากับเขาขางลูกตนเองวาไมเปนไร สิ่งท่ีทําคือดีแลว นี่ก็เปนการไมประคบประหงมลูกตนเอง 

หรือการท่ีลูกตนเองไมมีความเคารพผูใหญ โตเถียงดวยความเคยชินแตพอแมกับบอกวาดีแลว อันนี้คือ

สิ่งท่ีผิด การกระทําดังกลาวท่ียกตัวอยางมาคือการชี้ใหเห็นวาถาเรารักลูก ตองรักใหถูกวิธี ตองหักหาม

ใจตนเอง โดยการนําขันติเขามาชวย เพ่ือเปนการอดทน อดกลั้นตอสิ่งท่ีเรารัก ตองหักหามใจหากมัน

ไมใชสิ่งท่ีถูกตอง ไมวาจะเปนการใหสิ่งของ หรือความตองการท่ีลูกตองการท่ีไมสมเหตุสมผล ไมสม

กับสถานะเวลาท่ีสมควรจะมี หรือการกระทํา เพ่ือไมใหความรักท่ีพอแมมีใหกับลูกท่ีรักจนมากเกินไป

จนสูฉันทาคติ  

 ฉะนั้น สถาบันในครอบครัวเปนสิ่งสําคัญตอการเลี้ยงดูบุตร หรือคนในปกครอง เพ่ือไปอยูใน

สังคม การเปนพอแมท่ีดีตองไมใหทายลูก ตองไมใชพอแมรังแกฉัน หรือเลี้ยงลูกใหเปนโจร ซ่ึงถือเปน

อันตรายตอการเขาสูฉันทาคติคือ การรักมากไปซ่ึงตองอาศัยความอดทนมีขันติ ไมใชอยากไดอะไรก็

ตองใหตามความตองการ จนบางครั้งการใหไปนั้นทําใหเสียหลักการ ฉะนั้นความอดทน อดกลั้นมี

ความสําคัญตอฉันทาคติ เพ่ือไมใหจิตโนมเอียงเพราะรักมากเกิน 

   สรุปจักเห็นไดวาวิธีการใชอุเบกขาธรรม และขันติธรรมนั้นมีหลากหลายวิธีแตละวิธีสามารถ

ยับยั้งชั่งใจไมใหตกสูอคติในฉันทาคติ ความลําเอียงเพราะความรักได ดังแผนภาพ ดังนี้ 
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ภาพท่ี ๔.๑ การแกไขปญหาฉันทาคติดวยอุเบกขาธรรม และขันติธรรม 
 

๔.๒ การแกไขปญหาโทสาคติในสังคมไทย 
 

การท่ีบุคคลไมชอบใจกัน ไมพอใจกัน ท่ีมีจุดเริ่มตนมาจากความไมพอใจเพียงเล็กๆ นอยๆ 

ท่ีมีการสะสมเรื่อย ๆ จนเกิดการไมพอใจ ไมยอมรับความเห็นในกันและกัน จนกลายเปนความขัดใจ

กัน ขัดแยงกันลุกลามขยายข้ึนเปนความโกรธ ความเกลียดชัง กระท่ังพยายามจะทํารายอีกฝาย 

เพราะตางฝายตางมีความคิดเห็นตางกัน โดยไมคํานึงถึงความถูกตอง เพราะมีความไมชอบเปน

พ้ืนฐาน ซ่ึงโทสาคตินี้หากเกิดข้ึนเม่ือใดกับใครแลวจะเปนอันตรายอยางยิ่งกับตนเอง เม่ือออกไปสู

สังคมก็จะกอใหเกิดความวุนวาย ไรความสันติสุขในการอยูรวมกัน ผูวิจัยจึงแบงประเด็นในการลด ละ

ความลําเอียงอันเกิดจากความไมชอบกัน ความเกลียดชังกันดวยพุทธธรรมเปน ๓ แนวทาง ดังนี้ 

๔.๒.๑ การแกไขปญหาโทสาคติดวยหลักเมตตา 

เกิดเปนมนุษยยอมเปนธรรมดาท่ีจะเจอสิ่งท่ีพอใจ และไมพอใจในสิ่งตาง ๆ ในการพบเจอ 

และมีเหตุใหตองเกิดความรูสึกไมดีในอารมณท่ีเกิดข้ึนของตนเอง เม่ือมีสิ่งมากระทบในจิตก็จะทําให

ขาดสติยับยั้งใชอารมณไปในทางท่ีผิด เม่ือเรารูเทาทันจิตของเราก็จะสามารถควบคุมไดดวยการไมให

เกิดโทสาคติ ในความโกรธนั้น คือการมีความเมตตาตอผูอ่ืนดวยความปรารถนาดี ซ่ึงผูวิจัยไดแยกการ

แกโทสาคติเปน๒ แนวทาง ดังนี้ 

    ๑) แกโทสะภายในจิตตน คือความอดทนอดกลั้น ตอความรูสึกภายในจิตใจของตน เชน 

หากใครทําอะไร พูดอะไรท่ีไมตรงกับใจ และไมชอบใจ โทสะมันเกิดข้ึนเปนเรื่องธรรมดา ถาหากวา

ปลอยใจใหเปนไปตามอํานาจของโทสะ คือความโกรธซ่ึงเปนเรื่องอันตราย เพราะถาไมมีสติยับยั้ง ไมมี

ความอดทนอดกลั้นก็อาจจะทําใหพลาดพลั้งทําในสิ่งท่ีไมคาดคิดได เชน การฆาคนตายดวยความไม

ตั้งใจ เพราะถูกอํานาจของความโกรธเขาครอบงํา สุดทายตนเองก็จะทุกขใจ ดังนั้นความอดทนอด

การแกไขปญหาฉันทาคติ

ดวยหลักพุทธธรรม 

อุเบกขาธรรม ขันติธรรม 

วางตนใหถูกตอง 
สอนใหรูความจริง 

อดทนตอความขัด

อดทนไมสงเสริมทางผิด 

อดทนตอความไมพอใจ 

ยอมรับผลท่ี

้  ปรับปรุงแกไขตนเอง 
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กลั้นจึงถือไดวาเปนการบังคับกาย วาจา ใจ ไมใหหลงไปกับโทสะของตนเอง ดวยการนําหลักเมตตามา

ใชเพ่ือลดความโกรธภายในจิตใจ และการจัดการกับอารมณ ความรูสึก ความคิด และการกระทํา ให

แสดงออกดวยความมีเมตตาท้ังทางกาย วาจา และใจ การท่ีจะมีเมตตาทางกาย วาจา ใจ ไดนั้นตอง

ผานการปฏิบัติดวยวิธีการสรางความเมตตา 

ความรัก ความปรารถนาดีท่ีใหผูอ่ืนมีความสุขความเจริญเปนภาวะของจิตท่ีมีเยื่อใยไมตรี 

ปราศจากความอาฆาตพยาบาทโกรธเคือง ความเมตตานี้จะแสดงทางกายดวยใบหนาสายตาเปนมิตร

ดวยความเอ้ืออาทร และแสดงออกทางวาจาดวยคําพูดท่ีนาฟง น้ําเสียงท่ีไพเราะ แสดงถึงดวงจิตท่ีมี

ความสุข หากจิตไมมีเมตตาธรรม จะมีแตความรอนลุมภายในจิตเกิดความคิดโกรธ อาฆาต พยาบาท 

ซ่ึงถาผูใดมีความโกรธสะสมไวมาก ๆ เขาก็จะทําใหจิตใจเศราหมองไมมีราศี ใครเห็นก็สงสารดวย

ความจิตของผูนั้นไมสวางเม่ืออยูใกลดวยแลวรอนคนก็จะหายหนีไปในท่ีสุด 

การท่ีจะแกไขอารมณโทสะ หรือความโกรธไมใหเกิดข้ึนภายในจิตใจ จะตองแกไขท่ีจิตของ

ตนใหมีความโกรธผูอ่ืนใหนอยท่ีสุด เม่ือมีคนหนึ่งคนใดกระทํากับตนไมวาจะทางวาจาท่ีคอยพูดสอด

เสียด หรือกระทําออกมาจากทาทางก็ตองมีสติในเรื่องนั้น ๆ ดวยการใชความเมตตาเปนท่ีตั้ง ใช

เหตุผลเปนสิ่งสําคัญโดยไมใชอารมณถึงแมภายในจิตใจเราไมไหวแลวก็ตองมีสติระลึกวาการโกรธ

บุคคลอ่ืนยอมไมใชทางออกท่ีจะแกปญหาตาง ๆ ได ความโทสะท่ีเกิดจากจิตใจตนก็จะสามารถลดลง

ได เพราะเราตองมีสติทุกครั้งเม่ือเราเกิดอารมณโกรธข้ึนมา ประกอบดวยจิตท่ีเมตตาใหเกิดข้ึนภายใน

จิตใจกอนก็จะทําใหโทสะของตนเกิดข้ึนชาลง หรืออารมณโทสะดับลง ปญหาตาง ๆ ก็จะไมเกิดข้ึน

ดวยการใชสติและปญญาเปนตัวควบคุมอารมณโทสะของตนใหอยูบนพ้ืนฐานของความเมตตาเปน

หลัก เม่ือจิตของเรามีความเมตตาแลวเวลาจะกลาวอะไร หรือมีสิ่งอ่ืนสิ่งใดมากระทบในจิตของเราก็

จะทําใหโทสะท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของเรารูทันในอารมณนั้น เพราะอารมณโกรธไมมีคาอะไรนอกจาก

ใหใจเรารอนกระวนกระวายไมเปนสุข ฉะนั้นเราจึงตองทําใจใหสงบเยือกเย็น และรูตัวเสมอวาโทสะ

เปนโทษ ความเมตตามีคากับใจตน ความเมตตาสามารถลดละโทสะท่ีอยูในใจ เม่ือจิตใจตกไปสู

โทสาคติ การละโทสะจึงจําเปนตองใชความเมตตา โทสะเปนภาวะทางอารมณของเราเองเม่ือเกิดการ

กระทบทางใจเกิดข้ึนก็อาจทําใหขุนเคืองใจเล็กนอย แตหากมีมากข้ึน ๆ ถึงข้ันประทุษรายผูอ่ืนดวย

กาย วาจา ก็จะทําใหจิตตกสูโทสาคติได ฉะนั้นเม่ือเกิดความโกรธตองมีสติ มีความอดทน อดกลั้น 

และใชความเมตตาใหมาก เพ่ือไมใหถึงแกโทสะ 

 ดังนั้น คนท่ีมีโทสจริตเม่ือเห็นอะไรท่ีไมคอยสบอารมณกับตนจะเกิดอาการไมทางใดก็ทาง

หนึ่ง จากการแสดงออกทางสีหนา แววตา ทาทาง และวาจาท่ีสื่อถึงความไมพอใจ ไมชอบใจ ไม

ยอมรับทันทีทันใด ทําใหเกิดความเสียหายในภาพลักษณ ยิ่งเปนบุคคลผูนําในองคกรก็ดี ผูนําในชนชั้น

สังคม เปนผูปกครองคนก็ดี อาการท่ีแสดงออกถึงความไมชอบชนิดท่ีออกหนาออกตานั้นเปนเรื่องท่ีไม

ดี เปนเรื่องท่ีใชไมไดในระดับบุคลิกภาพ ดวยเหตุนี้จึงมีการรักษาบุคลิกภาพถึงแมไมพอใจก็ตองขม



๙ 

 

จิตใจ ตองอาศัยหลักเมตตาเปนตัวขม โดยการเขาใจถึงองคประกอบของผูอ่ืนใหได องคประกอบ

อันดับแรกคือ 

    ๑.ทัศนคติ ซ่ึงทัศนคติของแตละบุคคลยอมแตกตางกัน ไมเหมือนกัน และตนเองก็ยอม

ทัศนคติไมตรงกันแนนอน ซ่ึงเราก็ตองยอมรับทัศนคติของผูอ่ืนใหได ดวยการยอมรับและพรอมเปดใจ

รับฟงผูอ่ืน หรือความคิดเห็นผูอ่ืนใหมาก เพราะทัศนคติหรือความเห็นของมนุษยยอมมีความแตกตาง

กันอยางแนนอน 

    ๒.เมตตา คือเขาใจวาเขาเปนผูรวมงานกับเรา เขาเปนคนในองคกรเรา ซ่ึงตนเองตองปรับ

และทําความเขาใจใหไดกอนวาเราตองรวมกันทํางาน ไมวาจะครอบครัว สถาบัน การรวมงานเราตอง

มีความเขาใจดวยการนําหลักเมตตามาพิจารณา ซ่ึงจะชวยใหอารมณโทสะไมแสดงออกได 

    ๓.เขาใจผูอ่ืนในฐานะผูเรียนรู ในท่ีนี่หมายถึง การเรียนรูชีวิตซ่ึงไมมีใครสามารถจะรูทุกเรื่อง 

รูทุกสิ่งอยาง หากสิ่งใดท่ีเขาไมรู แตตนเองรูก็สามารถอธิบายชี้แจงได ตรงกันขามหากสิ่งใด เรื่องใดท่ี

ตนเองไมมีความเขาใจ แตผู อ่ืนหรือคนในครอบครัว เพ่ือนรวมงาน คนสนิทรูก็สามารถสอบถาม

ยอมรับฟงความคิดเห็นในฐานะผูเรียนรูชีวิตรวมกัน  

    การเรียนรูชีวิตรวมกัน หมายถึง ไมมีใครรูหมดทุกอยางในเรื่องนั้น ๆ การท่ีจะไปหงุดหงิด

หรือไปโกรธสิ่งท่ีผูอ่ืนไมรู ตนเองก็ไมรู ในความเปนมนุษยยอมมีความผิดพลาดอยู เพราะเราไมใช

หุนยนตท่ีจะตองทําอะไรตรงหมด สมบูรณทุกสิ่งทุกอยาง ดังนั้นจะเขาใจไดวาทุกคนยอมมีสวนท่ีจะมี

ความผิดพลาดอยูในตน เม่ือเขาใจตรงนั้นตัวโทสาคติท่ีจะแสดงออกก็จะเบาลงดวยเมตตาท่ีมีตอกัน 

   สรุปไดวา ผูท่ีไมตกเปนทาสในโทสจริตในตน ยอมมีสติในการคิดรอบคอบและวิเคราะห

พินิจพิจารณาไมใชอารมณ  ไมหลงกลในโทสะ การไมตอบโต แมถูกกระทําใหเกิดความไมพอใจ ก็

เขาใจไดวาก็เปนเชนนี้เอง เดี่ยวสักพักเม่ือความโกรธหายทุกอยางก็จะดีข้ึน การท่ีคนเราสามารถขม

ความเปนโทสะตนไดดวยความเมตตา จะคิดจะทําอะไรก็จะทําใหไมเสียหลักการท่ีวางไว 

    ดังนั้น เม่ือใดก็ตามท่ีใครมายั่วอารมณ เพ่ือทําใหเกิดความไมพอใจในลักษณะดังกลาว

ขางตน ใหคิดเสียวา คือยอมรับอีกฝาย เขาใจอีกฝาย วาเปนเชนนี้ เพ่ือใหเกิดความเมตตาตอกัน 

ยอมรับขอผิดพลาดผูอ่ืน มนุษยไมมีใครไมเคยทําผิด แมกระท่ังตนเอง วาทุกคนไมมีใครสมบูรณ ทุก

คนตองมีการเรียนรู เม่ือเขาใจแบบนี้ ผูท่ีไดรับความเมตตาก็จะเกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธาในบุคคลท่ีให

ความรักแบบนี้ ดวยการมีความเมตตาเปนฐานไมใหลุแกโทสะในตน 

๒) แกโทสะจากผูอ่ืน  

ถึงแมจะไมชอบหนาใคร ก็ตองรูจักเก็บอารมณความรูสึก ไมแสดงออกทางกายวาจาใน

ลักษณะดาวากัน ทํารายกัน ตองใชสติเพ่ือไมมีความโกรธ เพราะเราตองหลีกเลี่ยงการปะทะกับผูอ่ืน 

เราควรฝกการมีสติในทุก ๆ อิริยาบถ เม่ือจิตของเรารูถึงอารมณในตนความเมตตาจะเขามาชวย พึง

ระลึกถึงความโกรธมีโทษ ใชความเมตตาเปนหลักคือ ความปรารถนาใหผูอ่ืนไดรับสุข ความสุขเกิดข้ึน



๑๐ 

 

ไดท้ังกาย วาจา ใจเพราะไมสามารถควบคุมความคิดของอีกฝายได แตเราสามารถใหสติกับฝายตรง

ขามในขณะท่ีกําลังมีความโกรธอยู และวางตัวใหเปนกลาง ใจเย็น ความโกรธนั้นเม่ือรับรูไดถึงความ

เมตตาอารมณก็จะคอย ๆ ลดลงเพราะมีการพิจารณาแลวถึงโทษของการโกรธ  

ตัวอยางเชนการแกโทสะจากผูอ่ืนท่ีพระพุทธเจาตรัส กับอักโกสกภารทวาชพราหมณ ท่ีดา

ทอพระพุทธเจา ซ่ึงคนท่ัวไปแลวไมมีใครกลาหาญท่ีจะคิดวาพระพุทธเจา แตอักโกสกพราหมณกลาท่ี

จะติเตียนพระพุทธองค แตพระพุทธองคทรงระงับความโกรธดวยการไมโตตอบใด ๆ ท้ังสิ้นทรงวาง

ทาทีตอคําดาวาของพราหมณผูนั้นท่ีมีความโกรธแคนพระพุทธเจา เม่ือพระพุทธเจามาถึงเรือนก็

สามารถเทศนาพราหมณ(เพ่ือน) จนเกิดความเลื่อมใสจนออกบวช  นับตั้งแตนั้นพราหมณผูนั้นผูกใจ

เจ็บเรื่อยมา กระท่ัง พระพุทธเจาไดใหสติแกพราหมณ ตรัสวา 

“ทานดาเราผูไมดาอยู... เราไมนอมรับการดาของทาน การดาก็

ยอมเปนของทานแตเพียงผูเดียว ผูใดดาตอบบุคคลผูดาอยู... ผูนี้เรา

กลาววายอมบริโภคดวยกัน เรานั้นไมบริโภครวม ไมกระทําตอบดวย

ทานเปนอันขาด... คําดาจึงตกเปนของทานแตเพียงผูเดียว...”  

หลังจากนั้น พระองคจึงสรุปในประเด็นนี้วา  

“...บุคคลไมโกรธ (ดา) ตอบบุคคล ผูโกรธ (ดา) แลว ชื่อวา ยอม

ชนะสงครามอันบุคคลชนะไดโดยยาก ผูใดรูวาผูอ่ืนโกรธ (ดา) แลว เปน

ผูมีสติสงบเสียได ผูนั้นชื่อวายอมประพฤติประโยชนแกท้ังสองฝาย คือ 

แกตนและแกบุคคลอ่ืน...”3

๔ 
 

ขอความเบื้องตนพระพุทธองคทรงใหขอคิดแกพราหมณวา เม่ือญาติสนิทมิตรสหาย และผู

มาเยือนเดินทางมาถึงเรือนชาน จําเปนท่ีเราในฐานะเจาของบานจะตองเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม

เอาไวตอนรับ หากคนเหลานั้นไมดื่ม ไมรับประทาน หรือนํากลับไปดวย สิ่งของท่ีเตรียมเอาไวจะเปน

ของใคร หากมิใชเปนของเจาของบานเชนเดิม 

  ในประเด็นนี้สื่อใหสามารถเห็นไดวาการแกปญหาผูมีโทสะไดนั้นตองมีความเมตตา อดทน 

เม่ือเราตองเผชิญหนาคําท่ีดาวาอยางรุนแรง พระพุทธเจาทรงใชสติ แผเมตตา อดทนตอคําดาวา และ

ไมโตตอบใด ๆ ดวยการวางทาเฉยนิ่งสงบ รับฟงคําพูดท่ีถูกกลาวหาท่ีเกิดข้ึนจากโทสาคติในจิตใจของ

พราหมณอักโกสก พระองคก็ไมโตตอบดวยความท่ีพระองคมีความเมตตาท่ีจะใหอักโกสกไดสติหลุด

จากความโกรธ เพราะความโกรธของคนเรามักทําอะไรท่ีขาดสติลงได จนกระท่ังจิตพรอมรับฟงพระ

พุทธองคจึงชี้ทางสวางใหแกพราหมณไดรูถึงโทษของโทสาคติ และการดาวาผูอ่ืนวาเปนโทษหากวา

ผูอ่ืนท่ีไมใชเรื่องจริงคําเหลานั้นจะตกถึงตน คือเกิดความทุกขทางกาย ทางใจเม่ือไดกระทําสิ่งท่ีเปน

                                                           

     ๔ส.ส. ๑๕/ ๑๘๘/๒๖๕-๒๖๗. 



๑๑ 

 

อกุศล ทําใหจิตใจเสื่อมลงไมมีทางหลุดพน ไมสงบสุข  ดังเชนในสังคมไทยหากคนในสังคมพรอมท่ีจะ

รับฟง ไมโตตอบผูดาวากลาวหาดวยไมใชความจริงแลว เม่ืออีกฝายสงบสติลง เราก็สามารถกลาว

ตักเตือนคําพูดท่ีออกมาในทางเมตตากาย วาจา ใจ เพ่ือใหอีกฝายไดคิดวาสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด เพราะ

สุดทายแลวการเจรจาดวยเมตตาท่ีปราศจากอคติใด ๆ ยอมสงผลท่ีดีกวาการใชอารมณรุนแรง หรือ

โตตอบไปมาซ่ึงไมไดประโยชนใด ๆ เสียท้ังสุขภาพจิต และทําใหจิตเศราหมองดวย 

 ท้ังนี้การพิจารณาเพ่ือระงับความโกรธ ๑๐ ประการ4

๕ 

  ๑) แมศัตรูตองการจะทําใหเธอเปนทุกข ก็ทําไดแตทุกขทางกายเทานั้น ไมสามารถทําใหใจ

ตองทุกขได เหตุใดเธอจึงทําในสิ่งท่ี ศัตรูตองการโดยทําใจของเธอเองใหเปนทุกข ท้ังท่ีเปนสิ่งท่ีศัตรูไม

สามารถทําได 

  ๒) เหตุใดจึงยังไมสามารถละท้ิงความโกรธท่ีจะนํามาแตความหายนะโดยไมไดประโยชนอัน

ใด ท้ังท่ีเธอไดละท้ิงมิตรสหายท่ีสามารถใหประโยชนมากมาย มาครองผากาสาวพัสตรแลวบวชเปน

พระภิกษุ 

  ๓) เหตุใดจึงยังคบหากับความโกรธท่ีสามารถทําใหเธอละท้ิงความกลัวและละอายตอบาป 

ท้ิงความอดกลั้น ความเมตตา และกรุณา ซ่ึงเปนมูลรากของศีลท่ีเธอไดรักษามาเปนอยางดีแลว จะหา

คนโงเชนนี้ไดท่ีไหน (หมายความวา เปนคนโงท่ีสุด เพราะคบหาความโกรธท่ีอาจทําลายศีลใหพินาศลง

ได) 

  ๔) เธอโกรธบุคคลท่ีทําผิดตอเธอ แตเธอเองท่ีกําลังโกรธอยู ก็กําลังวางแผนทํารายบุคคลท่ี

ทําใหเธอโกรธใหสาสมกันมิใชหรือ 

  ๕) ศัตรูทําสิ่งท่ีเธอไมชอบเพ่ือพยายามใหเธอโกรธ แลวเหตุใดจึงยอมทําความปรารถนาของ

เขาใหสําเร็จดวยการปลอยใหความโกรธเกิดข้ึนดวยเลา 

  ๖) เม่ือโกรธข้ึนมาแลว ไมวาเธอจะทําความทุกขใหแกศัตรู หรือไมก็ตาม แตเธอก็ไดทํา

ความทุกขใหเกิดกับตัวเธอเองดวยอาการ โกรธนั้นแลว 

  ๗) เม่ือศัตรูไดเดินทางผิดดวยความโกรธท่ีไมกอประโยชนอันใด ถาเธอยังโกรธเขาอยู ก็

เทากับไดเดินตามเขาไปในทางท่ีผิด 

  ๘) ถาศัตรูไดทําผิดตอเธอดวยความโกรธ เธอควรระงับหรือขับไลความโกรธนั้นเสีย เหตุใด

จึงตองทําใหตนเองเดือดรอนดวยการ โกรธตอบเลา 

  ๙) รูปและนาม หรือกายและจิต มีลักษณะเกิดดับอยูตลอดเวลา ตั้งอยูไดเพียงชั่วขณะแลว

ก็ดับไปอยางรวดเร็ว รูปนามท่ีไดทําผิดตอเธอนั้นไดดับไปหมดแลว จะไปหารูปนามท่ีทําใหเธอโกรธได

                                                           

    ๕พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) แปลโดย พระคันธสาราภิวงศ, พรหมวิหาร, (หจก.

ประยูรสาสนไทยการพิมพ : ๒๕๕๕), หนา ๙๔-๙๖. 



๑๒ 

 

ท่ีไหนเลา รูปนามท่ีเกิดมาใหมก็ไมใชรูปนามท่ีทําผิดตอเธอ แลวจะหลงโกรธรูปนามท่ีเกิดมาใหมนี้

ทําไมกัน 

  ๑๐) ถาผูใดทําความผิดตอผูอ่ืน บุคคลท้ังสองนั้นตางก็มีสวนรวมกระทําความทุกขใหเกิดข้ึน

ได เม่ือท้ังสองฝายมีสวนในการกอใหเกิดความทุกข ตัวเธอเองก็ตองรับผิดชอบดวย เหตุใดจึงโกรธแต

คนอ่ืน ไมโกรธตัวเองเลา 

  ดังนั้น การพิจารณาเพ่ือระงับความโกรธ เนื่องจากความโกรธเปนสิ่งท่ีไมดี ไมควรกระทํา 

ไมควรโตตอบกับบุคคลท่ีโกรธเรา จะทําใหเกิดทุกขท้ังสองฝาย เม่ือยามท่ีมีอารมณโกรธตองอยูใหหาง

กันเพ่ือใหความโกรธบรรเทาลง เพราะระยะเวลาเกิดอารมณทําใหขาดสติไมรับฟง หากเม่ือเขาสู

สภาวะเปดใจรับฟงแลว สามารถเปดใจหาทางออกของปญหานั้น ๆ ฉะนั้นการใชความเมตตาเพ่ือ

ระงับความโกรธ ความเกลียด เปนสิ่งท่ีมนุษยพึงทํา เพ่ือไมใหเราตกสูโทสาคติ หรือความลําเอียงได  

  ๔.๒.๒ การแกไขปญหาโทสาคติดวยหลักขันติ เมตตา และอภัยทาน 

  ปจจุบันปญหาสังคมไทยเกิดความขัดแยง ความไมสามัคคี ท่ีเกิดจากภายในจิตใจของมนุษย

ท้ังปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน ท่ีสงผลกระทบตอจิตใจ หากคนในสังคมท่ีอยูรวมกันไมมีความ

อดทนตอกัน ไมรูจักความอดกลั้น ยับยั้งอารมณของตนท่ีเกิดข้ึนจากความโกรธเพียงชั่ววูบ ขาดการ

พิจารณาในขันติ คือ ความอดทน อดกลั้นทางกาย ทางใจ การไมประพฤติลวงละเมิด และการทํา

กริยาไมเหมาะสมกับผูอ่ืน ฉะนั้น ความอดทนถือไดวามีความความสําคัญอยางยิ่ง เพราะความโกรธมี

อานุภาพแรงมากเหมือนดังเข่ือนท่ีมีมันถูกพังทลาย พลังน้ําท่ีทลักออกมาจากเข่ือนยอมมีพลังมาก 

ดังนั้นการแกความโกรธ อาฆาตในอารมณของมนุษยท่ีแรงเชนนั้น ตองอาศัยหลักธรรมท่ีตองฝกฝนคือ 

“ความอดทน อดกลั้น” เพ่ือระงับอารมณในตนเอง เพราะอารมณท่ีแรงในเชิงโทสาคติไมวาจะเกิด

อารมณจากในตน หรือผูอ่ืนตองอาศัยความอดทนเทานั้น หากไมอดทนสิ่งท่ีตามมาคือการท่ีแสดงออก

อยางใดอยางหนึ่งในขณะท่ีโกรธ เชน ทาทาง กริยา สีหนาแววตา เปนตน ตัวขันติจะเปนตัวยับยั้ง

ความโกรธ หากไมมีขันติแลวจะทําใหเกิดการตอบโตกลับไปมา หรืออาจจะเดือดในใจปุด ๆ เหมือนไฟ

สุมทรวง แตถามีขันติมันจะยืดระยะเวลาในความโกรธ เพราะตัวโทสาคติมาเร็วไปเร็ว สมัยกอนคน

โบราณจะมีวิธีแกโดยการเดินหนีเสีย เดินออกจากตรงนั้น เพ่ือยืดระยะการแสดงออกมาไดนี่คือความ

อดทน อดกลั้นตอตนเองหรือสิ่งยั่วยุ  ฉะนั้นการยืดระยะเวลาในอารมณของโทสะ จะทําใหมีสติฉุกคิด

ไดวาอะไรควรทํา หรือไมควรทํา ความอดทนอดกลั้นนี้จะไมเกิดความเสียหายใด ๆ กับตนเองและ

ผูอ่ืน 

ตัวอยางเชน เรื่องของ “พระจันทกุมารชาดก” เปนเรื่องราวในอดีตของพระสัมมาสัมพุทธ

เจา ท่ีทรงบําเพ็ญขันติบารมี ดวยเรื่องความอดทน อดกลั้น ไมวาจะถูกยั่วยุ หรือถูกกระทําดวยสิ่งท่ีไม

ปรารถนา พระองคก็ไมยอมแพ ไมหวั่นไหว ม่ันคงในความอดทนอดกลั้นตอผูคิดราย แมจะฆา

พระองค พระจันทกุมารก็ไมทรงกลัว แตกลับใชความอดทน อดกลั้น ตออํานาจของกัณฑหาล 



๑๓ 

 

พราหมณผูหลงในอํานาจของตน ท่ีกลั่นแกลงใสความสารพัด จนทายท่ีสุดจะนําพระองคมาบูชายัญ 

พระองคก็ทรงมีความอดทนและไมแสดงความโกรธอาฆาตใด ๆ ดวยทรงมีขันติความอดทน ซ่ึงหากคน

ในสังคมปฏิบัติตามแนวทางของความอดทน อดกลั้น ไมลุแกอํานาจความโกรธในตน ใชความอดทน 

อดกลั้น ก็จะทําใหมีสติในการคิดพิจารณาหาทางแกไขได โดยไมตองโตแยงใหเสียหายท้ังสองฝาย ถือ

วาเปนการดี หากสมาชิกในสังคมเปนผูมีขันติ ความอดทน อดกลั้น โดยวิธีการไมตอบโตกับผูใด ใชวิธี

นิ่งสงบ อดทนตออารมณ และการกระทําตาง ๆ ตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ไมใหโทสาคติเขาครอบงํา ไม

ตอบโตการกระทําผูอ่ืน แตใชความอดทน ความเมตตาตอกันไมวาจะพูด หรือการแสดงออกมาทาง

กาย วาจา ใจ ก็จะทําใหสังคมหรือการปฏิสัมพันธกันลดความเปนอคติไดบาง ถึงความเปนอคติจะไม

หมดแตสามารถลดลงได ความอดทน อดกลั้นจะสามารถขัดเกลาจิตใจใหตนมีเมตตาตอผูอ่ืน มีสติ นึก

คิดกอนวาจะกระทําสิ่งใดดวยเปนกุศล หรืออกุศล 

ดังนั้น ผูท่ีมีความอดทน อดกลั้น ไมสนสิ่งยั่วยุแมบุคคลอ่ืนจะกระทํากับเราไมวาจะเปนกาย 

วาจา หรือแสดงการกระทําออกมาในเชิงคิดรายกับเรา เราก็ไมตอบโตแตใชหลักความอดทน อดกลั้น 

เม่ือเวลาผานไปสักพักอารมณตาง ๆ หรือสถานการณตางก็จักสามารถแกปญหาได เพราะเม่ือมี

โทสาคติในใจ ก็จะมองไมเห็นปญหาตาง ๆ ได เม่ือเรามีสติแลวทุกอยางก็จักแกปญหาตาง ๆ ได หาก

ขาดความอดทน อดกลั้นตอใจเราเองแลวนั้นก็ยอมแกปญหาตาง ๆ ไดยากเพราะถูกโทสาคติเขา

ครอบงําทําใหเกิดความเสียหายกับตนเองและผูอ่ืน 

 โทสาคติเม่ือเกิดข้ึนแลว ผลคือลุโทสะสําเร็จไปแลวเปนสวนใหญ นอยคนนักท่ีจะสามารถ

หักหามใจได ณ ขณะนั้น ๆ เชน ดากลาววาเขาแลว ทํารายเขาแลว ดวยเหตุนี้มุงหมายโดยเฉพาะ

บุคคลท่ีไดรับผลกระทบในโทสาคติ เม่ือใดก็ตามท่ีเราไดรับผลกระทบตอโทสาคติท่ีผูอ่ืนกระทําตอเรา 

เรามักจะยากท่ีจะใหอภัย เพราะถือวาเปนอคติท่ีมีอยูในตัวของทุกคน เพราะถือไดวาเปนฐานจิตใจ

ของมนุษยท่ีเรียกวาจริต โดยมากก็จะเอาคืน และท่ีสําคัญโลกมักแสดงผานการรับรูโดยการสราง

ภาพยนตรอยูเสมอ จะเห็นไดจากการลางแคน เอาคืน ฆาฟนตอบโตกัน โดยเฉพาะภาพยนตรจีนท่ี

มักจะสรางคําวา “สิบปลางแคนไมสาย” สํานวนนี้เปนสํานวนของการถูกโทสาคติท่ีไดรับผลกระทบ

นั้น ๆ โดยพยามยามหาทาง หาโอกาสเอาคืนใหได จะเห็นไดจากภาพยนตรท่ีใครฆาบิดา มารดา 

ครอบครัว อาจารย คนรัก ก็มักจะมีการลางแคนกับบุคคลนั้น ๆ นี่คือภาพท่ีสื่อสะทอนใหคนในสังคม

เอาเยี่ยงอยาง ใหตอบโต นอยเรื่องนักท่ีจะนําเสนอการใหอภัยตอผูกระทําผิดกับเรา หรือทํารายเรา

หรือคนท่ีเรารักมากกระทําผิดตอตนเอง  ในพุทธกาลมีตัวอยางลักษณะการใหอภัย นําเสนอใหเปน

แนวทางสังคมใหขอคิดเตือนใจวาการใหอภัยคือแนวทางท่ีจะอยูรวมกันอยางไมมีอคติ เพราะคนเรา

สามารถทําผิดกันได เม่ืออีกฝายคิดไดก็ใหอภัยเขาเสีย แมตัวเราเองหากกระทําผิดก็ตองนอมรับเรื่อง

ผิด และใหอภัยอีกฝาย เพราะไมมีใครเกิดมาจะไมเคยทําเรื่องผิดพลาด  



๑๔ 

 

  ดังตัวอยางในพุทธกาลเรื่องของพระนางอุตตราบุคคลผูไมโกรธใหอภัยตอผูคิดราย ปองราย

กับนางดวยการราดน้ํามันท่ีกําลังเดือดพลานเทราดพระนางตั้งแตศีรษะลงไป แตดวยบารมีของพระ

นางอุตตราท่ีมีจิตใจไมคิดโกรธ ไมมีโทสาคติในจิตใจตอนางสิริมาผูกระทําคิดรายกับตนเอง ดวยการ

เขาใจผิดท่ีเห็นพระนางอุตตราหัวเราะเยาะ ดวยความหึงหวงของนางสิริมาทําใหเกิดอารมณท่ีไม

ควบคุม อดทน อดกลั้นในความโกรธตน จึงทําใหตนเองกระทําสิ่งท่ีผิด แตตรงกันขามกับพระนาง 

อุตตราท่ีมีความเมตตา อดทนอดกลั้น ไมมีโทสะ ไมโกรธตอบ กลับใหอภัยนางสิริมาผูกระทําการ

คิดรายกับนาง เม่ือนางสิริมามีสติสํานึกผิดไดก็ขออภัยตอพระนางท่ีตนกระทําผิด 5

๖  ซ่ึงชี้ใหเห็นวา ไมมี

ใครไมเคยทําผิด หากเราทําผิด เรากลาวคําขอโทษ สํานึกผิดตอการกระทํานั้นเสีย ทุกฝายก็พรอมให

อภัย หากในสังคมไทยหันหนาเขาหากันรับฟงปญหาทุกฝายดวยใจท่ีไมมีอคติตอกัน ฝายหนึ่งฝายใด

ผิดก็สํานึกในการกระทําของตน ใหอภัยซ่ึงกันและกันสังคมก็จะสงบสุขดวยการคอย ๆ ลด ละ อคติท่ี

ถือเปนฐานในจิตใจมนุษย หากคนเราไมมีอคติในใจก็จะเปดใจรับฟงผูอ่ืนมากข้ึน หากผูใดไดข้ึนชื่อวา

มีอคติในใจแลวการจะพูด หรือกระทําใด ๆ ก็เปนการยากตอการใหบุคคลนั้นไมมีอคติ จนท่ีสุดแลวตก

เปนทาสอารมณโกรธของตนกระท่ังถูกโทสาคติครอบงําจิตใจในท่ีสุด  

บุคคลตัวอยางของขันติธรรม เมตตากรุณธรรม การใหอภัยท่ียิ่งใหญ คือ “องคดาไลลามะ” 

ทรงเปนบุคคลตัวอยางไดชัดเจนกวา ๕๐ ปท่ีทรงลี้ภัย เนื่องจากประเทศทานถูกเขายึดครอง  หลังจาก

นั้นทานตองลี้ภัย ประชาชนราษฎรทานรูสึกโกรธแคนของชาวธิเบต หากพระองคทานไมเคยโกรธแคน

หรือพยาบาทอาฆาต แตพระองคทรงใชหลักขันติ เมตตากรุณา อภัยเปนฐานในใจของพระองคท่ี

ฝกฝนมาเปนเวลานานเปนเครื่องมือในการขจัดความโกรธแคน อาฆาตพยาบาทจากการถูกกระทํา

ของผูยึดอํานาจ ดังท่ีพระองคกลาววา 

    “ความโกรธ เกลียด อิจฉาริษยานั้นเปนโทษ เราถือวาเปนภาวะจิตทางลบ เพราะทําลาย

ความสุขสงบในใจ เม่ือคุณเก็บความเกลียดหรือเจตนารายตอใครบางคน เม่ือตัวคุณมีแตความเกลียด

และอารมณทางลบตาง ๆ เม่ือนั้นจึงเห็นคนอ่ืน ๆ มีแตเจตนารายดวยเหมือนกัน ผลก็คือคุณกลัวมาก

ข้ึน หวาดระแวง รูสึกไมปลอดภัยและตองปกปดตัวตนท่ีแทจริงความรูสึกเหลานี้กอตัวข้ึนพรอม ๆ กับ

ความโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาทามกลางโลกท่ีโหดรายในสายตาของคุณ ความรูสึกทางลบตาง ๆ เหลานี้

เติบโตข้ึนเพราะความเกลียดเปนตนเหตุ” ความโกรธเพียงวูบเดียวสามารถทําลายคุณความดีท้ังหลาย

ท่ีสรางสมไวนับ “พันกัปกัลป” ใหมลายหายไปได ไมมีสิ่งใดจะชั่วรายไดเหมือนความโกรธเกลียด และ

ไมมีพลังใดจะเทียบเทาพลังแหงความอดทน ดังนั้น พระองคจึงแนะนําใหเราทุกคนมุงฝกความอดทน  

                                                           

    ๖ขุ.ธ.อ.๔๒/๑๗๖/๔๓๕-๔๔๗. 



๑๕ 

 

ความโกรธคืออุปสรรคสําคัญตอการฝกความอดทน6

๗ พระองคยังอธิบายวา “ความโกรธ เกลียด อิจฉา

ริษยานั้นเปนโทษ เราถือวาเปนภาวะจิตทางลบ เพราะทําลายความสุขสงบในใจเรา เม่ือคุณเก็บความ

เกลียดหรือเจตนารายตอใครบางคน เม่ือตัวคุณมีแตความเกลียดและอารมณทางลบตาง ๆ เม่ือนั้นจึง

เห็นคนอ่ืน ๆ มีแตเจตนารายดวยเหมือนกัน ผลก็คือคุณกลัวมากข้ึน หวาดระแวงรูสึกไมปลอดภัยและ

ตองปกปดตัวตนท่ีแทจริง ความรูสึกเหลานี้กอตัวข้ึนพรอม ๆ กับความโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงา ความรูสึก

ทางลบตาง ๆ เหลานี้เติบโตข้ึนเพราะความเกลียดเปนตนเหตุ ในทางกลับกันภาวะทางจิตท่ีกอปรดวย

ความเมตตากรุณา ยอมใหผลในทางสรางสรรคและเปนประโยชนมาก”๘ จิตท่ีสงบและเปยมเมตตา

สงผลดีตอสุขภาพและความเปนดีอยูดีของเราไดมากแคไหน การท่ีไมไดรับความรักความเมตตาจาก

คนอ่ืน มันไมไดเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติพ้ืนฐาน หรือฝงลึกอยูในธาตุแทของเรา ฉะนั้นพระองคจะมี

ความอดทน และมีเมตตากรุณาในจิตใจท่ีพรอมจะใหอภัยกับทุกคน 

  วิธีระงับความโกรธของพระองคกลาววา เม่ือผูเบียดเบียนมาทําใหเจ็บปวด เสียหาย เรา

ยอมไมผอนปรน สมควรแลวท่ีจะโมโห หรือโกรธตอบคน ๆ นั้น ทานศานติเทวะตอบวา หากพิจารณา

เรื่องนี้โดยละเอียดจะพบวาในบรรดาเหตุปจจัยท้ังหลายท่ีกอใหเกิดความทุกข ความไมพอใจ 

ความรูสึกวาถูกทําราย หรือถูกเบียดเบียนนั้น มีท้ังปจจัยท่ีเปนบุคคลและท่ีไมใชบุคคล แลวเหตุใดเรา

จึงยึดเอาปจจัยท่ีเปนบุคคล ถาเราไปตอบโตคนท่ีมาทํารายเบียดเบียนเรา การกระทําอยางนั้นไมเพียง

จะไมเกิดประโยชนใด ๆ ยังทําลายประโยชนของตัวเราเองอีกดวย ท้ังยังทําใหพลังแหงความอดทนอด

กลั้นท่ีเราไดพากเพียรฝกฝนมา ออนกําลังลง มันจึงเปนโทษ ท้ังตอตนเองและผูอ่ืน ถึงกระนั้น หากเรา

ทํารายตอบ มันจะไมปกปองพวกเขาเชนกัน หากทําเชนนั้น การปฏิบัติของเราจะเสื่อมถอย และความ

อดทนยอมถูกทําลาย”๙   

ประโยชนอีกอยางหนึ่งของการใชความอดทนเขาตอบโตสถานการณยุงยากแทน ท่ีจะยอม

พายแกความโกรธคือ คุณไดปองกันตัวเองจากผลอันไมนาพึงปรารถนาท่ีอาจเกิดตามมาหากคุณ

โตตอบดวยความโกรธ ถาคุณตอบโตสถานการณใดๆ ดวยความโกรธเกลียด นอกจากจะไมไดปกปอง

คุณจากอันตรายหรือความเสียหายท่ีคุณเพ่ิงไดรับไปแลว แตซํ้ารายคุณยังไดไปสรางเหตุแหงความ

ทุกขในอนาคตข้ึนมาสมทบอีก แตถาคุณตอบโตความไมเปนธรรมท่ีไดรับดวยความอดทนอดกลั้น 

ถึงแมคุณอาจตองประสบความเจ็บปวดและความไมสบายใจอยูสักพัก แตคุณจะสามารถหลีกเลี่ยงผล

อันเปนอันตรายในระยะยาวได โดยการยอมสละสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ โดยการอดทนตอความยากลําบาก

                                                           

  ๗ทะไลลามะ, บรรยาย, เยียวยาความโกรธเกลียด, แปลโดย อนิตรา พวงสุวรรณ โมเซอร, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ อีเทอรนัล อิงค, ๒๕๕๕), หนา ๒๕-๒๖.   
 

    ๘ดาไลลามะ และโฮเวิรด ซี.คัทเลอร. ศิลปะแหงความสุข : คูมือในการใชชีวิต,  แปลโดย  

วัชรีวรรณ ชัยวรศิลป, (สมุทรปราการ:สํานักพิมพอีเทอรนัล อิงค, ครั้งท่ี ๖,๒๕๔๗),หนา ๒๓. 

  ๙ทะไลลามะ บรรยาย, เยียวยาความโกรธเกลียด, อางแลว, หนา ๖๙-๘๖ 



๑๖ 

 

หรือปญหานิด ๆ หนอย ๆ คุณจะแคลวคลาดจากประสบการณหรือความทุกขซ่ึงจะขยายใหญโตข้ึน

อีกมากมายนักในอนาคต  

  พระองคไดอธิบายถึง ขันติ เมตตา อภัย เพ่ือลด ละ ความโกรธวา วิธีการพัฒนาความ

อดทนอดกลั้นและปลอยวางความโกรธเกลียด อยางเชน การใชเหตุผลวิเคราะหสถานการณ การมอง

ในมุมกวางข้ึนและมองสถานการณจากมุมอ่ืน ทายท่ีสุด ผลท่ีไดรับจากความอดทนอดกลั้นคือ การให

อภัย เม่ือคุณมีความอดทนอดกลั้นอยางแทจริงการใหอภัยจะเกิดข้ึนเองอยางเปนธรรมชาติ “ถึงแม

คุณอาจประสบเหตุการณเลวรายในอดีต ดวยการพัฒนาความอดทนและความอดกลั้น มันเปนไปไดท่ี

จะปลอยวางความโกรธเกลียดเคียดแคน ถาลองวิเคราะหสถานการณ คุณยอมตระหนักไดวาอดีตก็คือ

อดีต จะรูสึกโกรธเกลียดตอไปก็ไมมีประโยชน ไมไดชวยใหสถานการณเปลี่ยนไป แตกลับรบกวนจิตใจ

และทําใหคุณทุกขไมรูจักหยุดหยอน แนละวาคุณยังฝงใจกับเหตุการณนั้น แตการลืมกับการใหอภัย 

มันคนละเรื่องกัน ไมผิดหรอกท่ีจะจดจําเหตุการณเลวราย เพราะถาคุณ มีจิตเฉียบแหลมฉับไวก็ยอม

จาไดไปตลอดกาล” “ฉันคิดวาพระพุทธเจาทรงจําไดหมดทุกอยาง ตอเม่ือพัฒนาความอดทนอดกลั้น 

ก็ยอมมีทางปลอยวางความรูสึกดานลบท่ีเปนผลพวงของสถานการณนั้น”๑๐ 

วิธีระงับความโกรธดานจิตใจคือ ความรูสึกโกรธเกลียดเกิดข้ึนจากจิตท่ีเปนทุกขเพราะไมได

รับการสนอง เพราะไมพอใจ ดังนั้น ถาเราสามารถเตรียมตัวลวงหนาดวยการปลูกฝงความพอใจและ

ความเมตตากรุณาไวกอน จิตยอมมีความสงบอยูบาง ซ่ึงชวยปองกันไมใหเกิดความโกรธข้ึนมาตั้งแต

แรก จากนั้นเม่ือมีสถานการณท่ียั่วยุใหคุณโกรธ คุณควรประจันกับความโกรธโดยตรง วิเคราะห

ตรวจสอบดูวามีสาเหตุอะไรบางท่ีชักนาใหเกิดความโกรธหรือความเกลียดข้ึนในชั่วขณะนั้นแลว

ไตรตรองตอไปวา มันคือปฏิกิริยาโตตอบท่ีถูกตองเหมาะสมหรือไม เปนไปในทางเสียหายเลวราย

หรือไม จากนั้นก็ฝกขมจิตและใชความคิดท่ีเปยมความอดทนอดกลั้นเขากําราบอารมณท่ีเปนลบ 10

๑๑ 

   นอกจากการใหอภัยผูอ่ืนแลว การใหอภัยตนเองก็ถือเปนเรื่องท่ีสําคัญเรื่องหนึ่ง และเปน

เรื่องท่ีทําไดยาก เพราะคนบางคนจะคอยตอกย้ําซํ้าเติมขอผิดพลาดตนเองอยูเสมอ ทําใหจิตใจจมปลัก

อยูกับความเศราหมอง ท้ัง ๆ ท่ีเรื่องดังกลาวเกิดข้ึนมานานแลว  การรูจักใหอภัยตนเอง ไมหมกมุน

ครุนคิดถึงอดีตท่ีผานมา อยูกับความเปนจริงในปจจุบัน และพรอมท่ีจะทําสิ่งดี ๆ ใหตัวเอง และผูอ่ืน 

เพราะคนทุกคนเคยทําสิ่งท่ีไมดี เคยทําสิ่งท่ีไมควรท้ังดาน กาย วาจา และมีความคิดเห็นถูกผิดตางกัน 

อยูท่ีวาใครจะยอมรับฝายไหนมากกวากัน  เม่ือเราไมชอบใครคนใดคนหนึ่ง เรามักจะเห็นขอบกพรอง

                                                           

  ๑๐ดาไลลามะ และโฮเวิรด ซี.คัทเลอร, ศิลปะแหงความสุข : คูมือในการใชชีวิต, อางแลว, หนา ๒๐๐-

๒๐๓. 

  ๑๑พระพิเชษฐ  ิตปฺุโ (จันทรทอง), เปรียบเทียบวิธีการระงับความโกรธของพระเถระสายเถรวาทกับ

มหายาน, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หนา ๑๒๙-๑๖๔. 

 



๑๗ 

 

ของอีกฝายทันที ดวยใจท่ีมีอคติเปนฐาน และฝงใจอยูกับขอบกพรองการกระทําตาง ๆ ของอีกฝายวา

ทําไมเขาถึงทําไมดี นั่นเพราะใจเราเริ่มมีความโนมเอียงท่ีจะสูอคติไดงาย แมวาสิ่งนั้นท่ีมีบุคคลอ่ืนท่ี

กระทําไมดีตอเราไดผานไปแลว ก็ควรลืม ๆ ไป บางคนโกรธกันมานานนับสิบปความรูสึกโกรธก็ยังไม

หายไป ทุกครั้งท่ีเจอกัน ความรูสึกท่ีไมดีตอกันก็ผุดข้ึนมาอีก เปนความรูสึกท่ีทํารายจิตใจตนเองเปน

เบื้องตน และทําลายโอกาสของความสัมพันธอันดีตามมา  

   คนท่ีมีอคติท่ีไมคิดจะใหอภัยตนเอง หรือผูอ่ืน มักจะตัดสินบุคคลตามความรูสึกเดิมท่ีเคยมี

ตอเขา โดยเฉพาะสังคมไทยเปนสังคมท่ีถือเอาความรูสึกมากกวาเหตุผล คนท่ีทําดีในขณะหนึ่งหรือ

หวงเวลาหนึ่งอาจจะทําผิดในโอกาสตอไปก็ได เชนเดียวกันคนท่ีเคยทําผิดทําไมดีในอดีต อาจจะทําถูก

ทําดีในเวลาตอมาก็ได หากเรามีความเขาใจตามความเปนจริงดังกลาว เราควรท่ีจะใหอภัยแกคนท่ีเคย

ทําผิด และใหโอกาสผูอ่ืน ขอดีของการใหอภัยกันทําใหผูท่ีใหอภัยผูอ่ืนเปนฝายยื่นมิตรไมตรีใหกอน 

ถือวาเปนผูท่ีชนะใจตนเอง ชนะทิฐิมานะหรือความคิดเห็นถือตัวถือตนของตนเองได เปนชัยชนะท่ี

ยิ่งใหญและยกระดับจิตใจของตนใหสูงข้ึน ฉะนั้นการใหอภัยตนเองได และการใหอภัยผูอ่ืนถือเปน

เรื่องท่ีทําลายฐานอคติในใจตนเองได 

  หากบุคคลใดมีความรูสึกเขาถึงอารมณโกรธ และถูกโทสาคติเขาครอบงํา ตองมีขันติ คือความ

อดทนอดกลั้นตอสิ่งยั่วยุ หรือกิเลสในใจตนเพ่ือไมใหตกสูภาวะโทสาคติ นอกจากขันติแลวตองเมตตา 

อภัยเปนเครื่องระงับโทสะภายในจิตใจ การมีเมตตากรุณารูจักใหอภัยผูอ่ืนถือเปนสิ่งท่ีดีในการยก

พ้ืนฐานระดับจิตใจของตน ไมวาจะถูกกระทบกระท่ังดวยสิ่งอันเปนท่ีพึงปรารถนาหรือไมก็ตาม พอใจ

หรือไมพอใจ ยอมรับ หรือไมยอมรับ ซ่ึงจะตองควบคุมกาย วาจา ใจ ไมใหเขาถึงโทสาคติ ดังแผนภาพ 

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๔.๒ การแกไขปญหาโทสาคติดวยขันติธรรม เมตตา อภัย 
 

-อดทนตอสิ่งย่ัวยุ 

-อดทนตอผูคิดราย 

-อดทนตอความ

-ระงับความโกรธ 

-ไมตอบโต 

-แผเมตตาจิต 

-การใหอภัยผูอ่ืน 

-การใหอภัยตนเอง 

 

การแกไขปญหาโทสาคติดวยหลักธรรม 
 



๑๘ 

 

๔.๓ การแกไขปญหาโมหาคติในสังคมไทย 
 

    ๔.๓.๑การแกปญหาโมหาคติดวยโยนิโสมนสิการ 

    อคติท่ีมาพรอมกับโมหาคติ หมายถึง อคติอันเกิดจากการไมทราบตนตอ อันเกิดเกิดจาก

การถูกชักชวน โนมนาวทางจิต ทําใหเรามีอคติตอเรื่องนั้น ๆ โดยท่ีตนเองไมทราบขอมูลท่ีชัดเจนแต

ถูกกระบวนการทางสังคมผลักดันใหเรามีอคติเชื่อในเรื่องนั้น ๆ การท่ีมีอคติหรือประพฤติผิดอยางนี้

เรียกวาโมหาคติ เพราะตนเองไมรูจึงเขาไปเชื่อ เขาไปปฏิบัติตามดวยกระบวนการ หรือวิธีนั้น ๆ จน

กอความผิดพลาด ปจจุบันอันตรายอันเกิดจากความไมรูมีมาก อันเนื่องจากโซเชี่ยล มีเดีย ท่ีมีการ

โพสตขอความลงโดยบางครั้งมีโมหาคติเปนฐาน ทําใหขาดวิจารณญาณ ขาดการกลั่นกรอง หรือ

บางครั้งผูโพสตขอความ เปนผูท่ีตนเคารพนับถือ ทําใหผูรับขาวสารเชื่อถือ โดยผูโพสตบางครั้งเปนผูมี

อํานาจอิทธิพลในชองทางการสื่อสารอาศัยลักษณะอยางนี้ หรือใชฐานความเชื่อท่ีตนเองมีสมาชิกใน

เพจนั้นใหความเชื่อถือ จึงกระทําโดยการโพสตขอมูลในลักษณะเชนนี้ในการสงตอชองทางตนเอง 

เพ่ือใหผูรับทําการแชรขอมูลตน และผูรับขาวสารไดทําการสงขอความตอโดยขาดการพิจารณา ดวย

ความท่ีตนเองไมรู จึงขาดการคิดวิเคราะหถึงขอมูลนั้น เพราะคิดวาสิ่งท่ีตนสงตอคือบุคคลนาเชื่อถือ  

    ปจจุบันมีกฎหมายพระราชบัญญัติวาดวยผูกระทําผิดทางคอมพิวเตอร ซ่ึงปจจุบันนี้ไมวาเรา

จะโพสตขอความใดลงในคอมฯ หรือโทรศัพทสมารทโฟนจะมีกฎหมายเขาควบคุมผูกระทําผิด เพ่ือ

คุมครองผูเสียหาย พรอมบทบาทการลงโทษ ตัวอยางเชน กรณีท่ีมีชายหนุมคนหนึ่งถายรูปตึกท่ีมี

ลักษณะเอน ๆ พรอมโพสตขอความประมาณวา ตึกทรุดตัว ลงบนเฟสบุค เลยทําใหเกิดเปนประเด็นท่ี

ตื่นตระหนก แตตอมามีการเปดเผยวา ตึกท่ีเห็นนั้นเปนเพียงดีไซนของตึกท่ีตั้งใจจะใหเอนแบบนั้นอยู

แลว เลยทําใหเจาของโพสตถูกตํารวจเรียกสอบสวน เพราะเขาขายความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ม.๑๔ (๒) 

นําขอความเท็จเขาระบบคอมพิวเตอร อันเปนเท็จกอใหเกิดความตื่นตระหนก 1 1

๑๒ หรืออีกตัวอยางของ

การไมคิดวิเคราะหใหถ่ีถวนกอนท่ีจะเชื่อในเรื่องของล็อตตารี่ กรณีถูกหวย๙๐ ลาน ของ นายธนวรรธน หรือพีท 

คําแหงพล พอคาลอตเตอรี่ในปมน้ํามันปตท.สาขาเอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ท่ีบอกวามีลูกคาซ้ือ

สลากกินแบง ๑๕ ใบ ผานไลน แลวถูกรางวัลท่ี ๑ เปนเงินรวม ๙๐ ลาน จากนั้นก็มีการจับผิดตัวอักษรบริเวณขาง

สลาก ท่ีไมตรงกับตัวเลข โดยตั้งขอสังเกตวาอาจไมมีผูถูกรางวัลท่ี ๑ ครั้งนี้จริง ขณะท่ีเจาตัวก็ยืนยัน

วาขายสลากจริงและมีคนถูกรางวัลจริง ลาสุดนายพีท พอคาหวยรับสารภาพวาตัดตอหวย ๙๐ ลาน

จริง12

๑๓  หรือแมแตประเด็นของ hate speech การใชวาจาสรางความเกลียดชังท่ีเกิดข้ึนในสังคมและ

                                                           

  ๑๒สรุป พ.ร.บ.คอมพิวเตอร (https://contentshifu.com/computer-law/), สืบคน ๑๘ มีนาคม 

๒๕๖๒. 

  ๑๓คมชัดลึกออนไลน, (https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_ 1546331), สืบคน  

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 

https://hilight.kapook.com/view/158286
https://hilight.kapook.com/view/158286
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1546168
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1546168
https://contentshifu.com/computer-law/
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1546331


๑๙ 

 

ในโลกออนไลน มีผูท่ีไดรับผลกระทบจากการกระทําจํานวนมาก เปนการแสดงออกทางการดูหม่ิน 

หรือยั่วยุใหใชความรุนแรงตอบุคคลหรือกลุมคนบนอัตลักษณ เชน สถานการณทางการเมือง ท่ีผูคน

เปดรับและกลั่นกรองเฉพาะเนื้อหาท่ีตอกย้ําทัศนคติตนเอง และปฏิเสธสิ่งท่ีไมลงรอยดวยอคติ ใน

บริบทแบบการใชขาวลวง(Fake news) และ การสรางวาจาเกลียดชัง (hate speech) ท่ีถูกสงตอ

และขยายผลอยางมาก เม่ือมีมุมมองท่ีตางออกไป หรือแมกระท่ังกรณีขาวลือท่ีวาป ๒,๐๐๐ โลกจะ

แตกทําใหผูคนตื่นตัวเปนอยางมาก ในกรณีนี้ก็เขาขายการเชื่อขอมูลโดยขาดการพิจารณาซ่ึงความเชื่อ

เหลานี้ จําเปนตองใชหลักโยนิโสมนสิการ เพ่ือพินิจพิจารณาขอมูลท่ีไดมาอยางถ่ีถวน ถูกตอง ไม

คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง 

   ดังนั้นการจะรับรูสิ่งใด สิ่งหนึ่งมา ตองมีการคิดวิเคราะหถึงขอมูลดังกลาว ถึงตนตอนั้นวา

นาเชื่อถือไดหรือไม ไมใชรับขอมูลมา แลวนําสงตอทันที ไมมีการพิจารณาวาขอมูลท่ีไดรับเท็จจริง

หรือไม หากกระทําผิดกฎหมายถูกดําเนินคดีในขอหาหม่ินประมาท หรือขอหาใหขอความเปนเท็จ

บิดเบือนจากความจริง จะบอกวาไมรู แครับแลวสงตอเทานั้นเอง เพราะความไมรูนี่เอง ซ่ึงนําความ

เสียหายมาสูตนเองและผูอ่ืนในลักษณะท่ีไมเปนธรรม ดวยเหตุนี้หลักธรรมท่ีจะนํามาแกไขลักษณะของ

โมหาคติ คือ “หลักโยนิโสมนสิการ” คือการตรวจสอบชัดเจน หลักการตรวจสอบคือพิจารณาอยาง

แยบคาย คือ พิจารณาถึงตนตอขอมูล หลักฐาน หลักวิชาเหลานี้วาเชื่อถือไดไหม ถูกตองหรือเปลา 

ยอนไปสมัยพุทธกาลพระพุทธองคทรงมีหลักการใหบุคคลเชื่อวามีสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก โดยมีการ

พิจารณาจาก “กาลามาสูตร” หลักกาลามาสูตรนั้นเปนหลักการพิจารณาในหลักโยนิโสมนสิการ วาสิ่ง

นั้นเปนเรื่องจริง หรือเท็จ ขอมูลเชื่อถือถูกตองไดหรือไม โดยไมตกอยูในอํานาจโมหาคติ  

 ดังนั้น การจะรับขอมูลอะไรมา ไมใชจะสงตอดวยความไมรู ตองมีการตรวจสอบขอมูลใน

เบื้องตนวามีขอเท็จจริงเชื่อถือไดไหม ไมตกไปอยูในฐานของอคติดวยความไมรูจึงตองมีการตรวจสอบ

พิจารณาอยางแยบคาย หลักในการตรวจสอบในหลักโยนิโสมนสิการการนําหลักกามาสูตรเขาเสริม

เพ่ือเปนการพิจารณาอยางรอบคอบถึงขอมูลการรับรู และขอเท็จจริงนั้น ๆ วามีความนาเชื่อถือมาก

นอยเพียงใด การคิดพิจารณาดวยเหตุและผลในการรับรูนั้นตองผานการกลั่นกรองแนชัดวาสิ่งท่ีรับรู

คือความจริง ถูกตอง ดังนี้ 

  การคิดดวยหลักโยนิโสมนสิการ เปนระบบการสรางความคิดอยางละเอียด อาศัยความ

ถูกตองเปนตัวกลั่นกรองจากขอมูลมิใหกระทําสิ่งท่ีผิด ไมใหโมหาคติความไมรูเขามาทําลายในใจได 

ดวยความไมรูจึงไมพินิจพิเคราะหใหถวนถ่ีถึงสาเหตุขอเท็จจริง หลักโยนิโสมนสิการจะชวยกลั่นกรอง

วิเคราะหใหเกิดปญญาไมใหโมหาคติบดบังหลักการความจริงตาง ๆ ไมใหอกุศลธรรมเกิดข้ึนกับตน

ดวยวิธีการดังนี้ 



๒๐ 

 

๑. อุบายมนสิการ การคิดตามวิธีนําไปสูความสําเร็จ การคิดหรือพิจารณาอยางมีระบบ มี

หลักการ ไมใหตัวโมหาคติเขาครอบงําเนื่องจากไมรูก็ตองหาความจริงท่ีสอดคลองเขาแนวเปนกลาง 

เท่ียงธรรม สุจริตเปนแนวทางไมใหเกิดอคติ  

๒. ปถมนสิการ คิดไดตอเนื่องเปนลําดับ มีข้ันตอน ความคิดเปนระเบียบตามแนวเหตุผล 

คิดตามทางสายกลาง ตามทางกุศล ความเปนสาระ และไมเปนสาระ  

๓. การณมนสิการ คิดยอนไปภูมิหลัง คิดตามเหตุ คิดคนเหตุ คิดตามเหตุผล หรือคิดอยางมี

เหตุผล พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุ ใหเขาใจถึงตนเหตุ หรือแหลงท่ีมาซ่ึงสงผลตอเนื่องมาจากการรับรู

ขอมูลเพ่ือไมใหโมหาคติบดบังความเปนเหตุและผล เพ่ือแนวทางแกปญหา 

๔. อุปปาทกมนสิการ คิดใหเกิดผล คือ ใชความคิดใหเกิดผลท่ีพึงประสงคอยางมี

จุดมุงหมาย การคิดพิจารณาท่ีทําใหเกิดกุศลธรรม คิดในเชิงบวก คิดใหกําลังใจตน คิดดวยความกลา 

เชน การรูจักคิดในทางท่ีทําใหหายหวาดกลัว ใหหายโกรธ การพิจารณาท่ีทําใหมีสติ หรือทําใหจิตใจ

เขมแข็งม่ันคง หรือการคิดไมใหเกิดความหลงงมงาย หวาดกลัวโดยขาดปญญา ตองคิดดวยความกลา

หาญไมใหอคติเขาครอบงํา เปนตน13

๑๔ 

ฉะนั้น ในเรื่องโมหาคติจะตองรูวาการคิดเปนระบบ จึงจะทําใหปองกันความไมรูของตนเอง

ได คิดอยางเปนสาระ ไปดูภูมิหลังวามีอะไรเกิดข้ึนอยาเพ่ิงเชื่อ คิดคนถึงเหตุและผล วานํามาสูความดี

ความงามหรือไม เพ่ือหาแนวทางวานํามาสูความดี 

เม่ือเกิดการรับรูอยางใดอยางหนึ่ง ใชหลักโยนิโส ในทางคิดดวยเหตุและผล เพ่ือหาความ

จริงกับขอมูลท่ีรับรูมา เพ่ือใหเกิดความเขาใจไมใหโมหาคติความไมรูเขาครอบงํา บดบังหลักการ

ความรู เหตุผล ความเปนกลางในการไมถึงอคติ นอกจากคิดพิจารณาแลวอีกหลักหนึ่งท่ีตองใชควบคู

ดวยเพ่ือใหเกิดปญญารูแจงของปญหานั้น ๆ ถึงความจริง ในทางพุทธศาสนาพระพุทธองคทรงใหใช 

“กาลามสูตร” ในการพิจารณาวาเปนสิ่งท่ีควรเชื่อไดหรือไม 

    ในกาลามสูตร พระพุทธเจาไดเทศนาวางหลักเกณฑเก่ียวกับความเชื่อท่ีวาควรจะเชื่อ

อยางไร หรือควรจะพิจารณา อยางไรกอนท่ีจะเชื่อ โดยทรงเทศนาสั่งสอนชาวกาลามะในหมูบานเกส

ปุตติยนิคม แควนโกศล เนื่องจากท่ีหมูบานนี้มีนักบวชเจาลัทธิตาง ๆ  เดินทางมาเทศนามากมาย และ

ตางก็ระบุวาคําสอนของตนถูกตองและของผูอ่ืนเปนเท็จท้ังสิ้น เม่ือไดฟงมาก ๆ และฟงจากหลาย ๆ 

อาจารยก็ทําใหชาวกาลามะสับสนวาคําสอนใดควรเชื่อ ไมควรเชื่อ เม่ือพระพุทธเจาเสด็จผานมาชาว

กาลามะจึงขอรองใหพระพุทธเจาเทศนาถึงหลักการควรจะเชื่ออยางไร พระพุทธเจาก็ทรงเทศนาโปรด

ชาวกาลามะถึงขอหามหรือ ขอพึงระมัดระวัง ๑๐ ประการกอนท่ีจะเชื่อ ในเกสปุตติยสูตร ทรงตรัสวา 
 

                                                           

    ๑๔รศ.ดร.สุวิญ รักสัตยและคณะ, การจัดการองคความรูเพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันตนเองแนว

พุทธ, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐, หนา ๔๔. 



๒๑ 

 

“...อยาปลงใจเชื่อดวยการฟงตามกันมา 

อยาปลงใจเชื่อดวยการถือสืบ ๆ กันมา 

อยาปลงใจเชื่อดวยการเลาลือ 

อยาปลงใจเชื่อดวยการอางตําราหรือคัมภีร 

อยาปลงใจเชื่อเพราะตรรกะ(การคิดเอาเอง) 

อยาปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน 

อยาปลงใจเชื่อดวยการคิดตรองตามแนวเหตุผล 

อยาปลงใจเชื่อเพราะเขาไดกับทฤษฎีท่ีพินิจไวแลว 

อยาปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะนาจะเปนไปได 

อยาปลงใจเชื่อเพราะนับถือวา ทานสมณะนี้เปนครูของเรา 

กาลามะท้ังหลาย เม่ือใด ทานท้ังหลายพึงรูดวยตนเองเทานั้นวา “ธรรมเหลานี้ 

  เปนอกุศล ธรรมเหลานี้มีโทษ ธรรมเหลานี้ผูรูติเตียน ธรรมเหลานี้ท่ีบุคคลถือปฏิบัติ 

  บริบูรณแลวยอมเปนไปเพ่ือไมเก้ือกูล เพ่ือทุกข” เม่ือนั้น ทานท้ังหลายควรละ 

  (ธรรมเหลานั้น) เสีย...”14

๑๕ 
 

จากขอความดังกลาวชี้ใหเห็นวา การหามท่ีพระพุทธองคตรัสไวเพ่ือเตือนใหระมัดระวัง อยา

เพ่ิงเชื่อ อยาดวนตัดสินใจอยางทันที หลักกาลามสูตร ๑๐ ประการเพ่ือไมใหสูโมหาคติ ไดแก  

๑.อยาเพ่ิงปลงใจเชื่อ  

ดวยการฟงตามกันมาจากคนโนนที คนนี้ที และอยายึดถือถอยคําท่ีไดยินมาโดยขาดการ

คนหาความจริง หรือสรุปวาสิ่งท่ีเราไดยินไดฟงมานี้เปนจริง จึงเชื่อตามนั้นหรือยึดถือจากขอความนั้น

ก็ยังไมได แมจะไดมาจากแหลงอ่ืนท่ีเชื่อได ก็ไมอาจถูกเสมอไป การฟงตาม ๆ กันมานั้นเรียกวาขาวลือ

เปนไปไดท้ังผิดและถูก เปนเรื่องจริงและไมจริง ถาคนท่ีบอกกลาวมีความเห็นท่ีเปนกลางไมโนมเอียงมี

ความเปนธรรม ไมตกอยูในโมหาคติ 

๒.อยาเพ่ิงเชื่อโดยถือวาเปนของเกาเลาสืบๆ กันมา 

ในความหมายของ ความถือสืบ ๆ กันมา ความสืบเนื่อง ก็อยาปลงใจเชื่อดวยการถือสืบ ๆ 

กันมา อยายึดถือดวยการอางวาปฏิบัติสืบ ๆ กันมา อยารับถือเอาดวยเหตุวาทําตามสืบ ๆ กันมาอยาง

ปรัมปรา และ อยาเชื่อและรับมาปฏิบัติดวยเหตุเพียงสักวา “ทําสืบ ๆ กันมา”1 5

๑๖ ไมวาจะเปนความ

เชื่อ ความคิด วัฒนธรรม ท่ีถูกถายทอดจากรุนสูรุน เปนความเชื่อหลาย ๆ เรื่องเปนการเบียดเบียนถือ

                                                           

  ๑๕องฺ.ติก. ๒๐/๖๖/๒๕๗. 

  ๑๖พุทธทาส, อสีตีสังวัฉรายุศมานุสรณ, พุทธทาสภิกขุ, หนา ๓,๓๓ 



๒๒ 

 

วาไรประโยชน เชน การบูชายัญ เปนตน แตความเชื่อท่ีเปนเรื่องการไหวทิศท้ังหกถือไดวาเปนความ

เชื่อท่ีถูกตอง เปนจริง ถือเปนประโยชนไมสูในโมหาคติ 

๓. อยาเพ่ิงเชื่อเพราะขาวเลาลือ 

ขาวลือถือเปนคําเชื่อท่ีสูโมหาคติไดงาย ดวยความไมรูจึงหลงเชื่อคิดวาสิ่งท่ีทําดีแลว เชน 

การสรางขาวลือวามีผูมีฤทธิ์ทํานายทายทักเมนยํา ,ขาวลือเก่ียวกับบุคคลนี้ใหตัวเลขเมนยํา ซ่ึงความ

เชื่อเหลานี้ทําใหตกสูโมหาคติไดงาย  

๔. อยาเพ่ิงเชื่อโดยอางคัมภีรหรือตํารา 

การรับรูของแตละบุคคลมีไมเทากัน ความเขาใจก็เชนกัน หากผูศึกษาเรียนรูจากตําราจาก

รุนสูรุน หรือจากคัมภีรท่ีบอกกลาวกันมา เราตองทําความเขาใจเสียกอนเพ่ือใหเกิดปญญา ไมหลงไป

ในคําสอนท่ีขาดสติ และปญญาในการพิจารณา ตรึกตรองใหแนชัดท่ีสิ่งท่ีปรากฏขอมูลตรงกันหรือไม 

ฉะนั้นตองคิดแบบวิธีแบบเหตุและผลเปนวิธีคิดแบบอริยสัจจ เปนวิธีคิดตามเหตุและผล หรือเปนไป

ตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหาเหตุแลวแกไข ตองระวังเหตุและผลเปนคนละอยางกับเหตุผล 1 6

๑๗ 

ฉะนั้น ตํารา หนังสือ คัมภีรตาง ๆ มีท้ังคุณและโทษตางกันไปตามปญญาของแตละบุคคลท่ีพิจารณา

ไมเทาเทียมกันในการรับรู ตีความหมายตาง ๆ ออกมาอยางชัดแจง เพ่ือไมใหตกอยูในโมหาคติ ตอง

สอบถามผูรู มีการคนควาถาขอความดังกลาวตรงกัน เหมือนกันใชได หากบางคัมภีรเขียนแลวสื่อสาร

ไมเขาใจ ตีความแลวไมตรงกันทําใหเกิดความไมรูนําไปสูทางผิด ก็ตองพิจารณาดวยปญญาอีกครั้งวา

สมควรเชื่อไดหรือไม 

๕. อยาเพ่ิงเชื่อโดยคิดเดาเอาเอง  

การท่ีมนุษยเปนผูชอบคิด สวนใหญมักคิดไปเอง เชื่อในตัวเอง หรือถูกสอนใหทําตนเปนคน

มีเหตุผล ท่ีถูกครอบงําดวยอคติคือโมหาคติ บางครั้งคิดวาสิ่งท่ีรูคือสิ่งท่ีถูก สิ่งอ่ืนท่ีตรงขามกับ

ความคิดของตนคือสิ่งผิด เกิดการไมยอมรับ เพราะตนคิดวาสิ่งท่ีตนรับรูมาคือใช ถูกตองแลว ในขณะ

ท่ีพระพุทธองคสอนไมใหเชื่อเพียงเพราะสิ่งท่ีรับรูนั้นวาคิดเองวาถูกตอง ปราศจากการตรึกตรองอยาง

ถวนถ่ี ไมพิจารณาตามความจริง  

๖. อยาเพ่ิงเชื่อโดยคิดคาดคะเน  

เราควรนํามาวินิจฉัยวิเคราะหพิจารณาใหดี ตามหลักวิธีของปรัชญานั้น ควรเชื่อถือได

เพียงใด ปรัชญาเปนเพียงหลักวิชาการของคนอ่ืนท่ีเขาคาดคะเนเอาไว วาสิ่งนั้นควรเปนอยางนั้น สิ่งนี้

ควรเปนอยางนี้ ฉะนั้น การคาดคะเนไปตามหลักการอาจผิดถูกก็ได ถาหากคาดการณเอาเหตุผลมา

เขาขางตัวเอง ตีความหมายเขาขางตัวเอง หาเหตุผลมาประกอบเพ่ือเขาขางตัวเอง ถาเปนในลักษณะ

นี้ ยอมผิดไปจากธรรม ก็จะกลายเปน ความเห็นผิดเขาใจผิดทันทีฉะนั้น การคาดคะเนเอาตาม

                                                           
๑๗ป.อ.ปยุตฺโต, พุทธธรรมปฎก ฉบับปรับขยาย, อางแลว, หนา ๖๓๔-๖๓๕. 



๒๓ 

 

ความเห็นของตัวเอง มิใชวา จะมีความถูกตองไปเสียหมด ถึงจะมีเหตุผลมารองรับอยูก็ตาม ถาเหตุผล

นั้นไมเปนธรรม ก็จะเกิดความผิดพลาดจากหลัก ความเปนจริงไปได  

อนุมาน ไดแก ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนจากการหาเหตุผล เปนความรูท่ีตองอาศัยความรูอ่ืนเปน

พ้ืนฐาน อาศัยการถายโยงจากสิ่งท่ีรูแลวไปยังสิ่งท่ีไมรู หรืออาศัยการตั้งสมมติฐานแลวสรุปความ หรือ

การรับรูอยางหนึ่งเปนบุพพภาคแหงการรับรูอีกอยางเปนความรูชนิดหางไกลและโดยออม อนุมานจึง

เปนความรูท่ีเกิดข้ึนมาจากความรูอีกอยางหนึ่งท่ีมีอยูมากอน หรือความรูท่ีไดรับโดยอาศัยความรูเกาท่ี

มีอยูแลวเปนฐาน 1 7

๑๘ ดังนั้นมีความรูอยูกอนแลวมักจะถือวาตนรูแลว หากไมมีการลดอัตตาในตนดวย

ความถือดีดวยการไมพิจารณาหาเหตุผล ก็จะทําใหบุคคลนั้นสูอคติไดงายเพราะความถือตัวถือตน 

๗. อยาเพ่ิงเชื่อโดยตรึกเอาตามอาการท่ีปรากฏ  

    คําวาตรึก ในความหมายงายๆ ก็คือนึกข้ึนไดนั้นเอง คําวาตรอง ก็หมายความวาคิด

พิจารณาไปตามอาการ ฉะนั้น การตรึกหรือนึกข้ึนไดในสิ่งใดเรื่องอะไร ก็อยาเพ่ิงปกใจเชื่อวา การตรึก

ไดอยางนั้นจะมีความถูกตองไปเสียท้ังหมด ตรึกถูกก็เปนได หรือตรึกผิดก็เปนไดเชนกัน ฉะนั้น การ

ตรึกนี้มีเหตุใหเกิดข้ึนในสวนลึกของใจ เรียกวาตรึกไปตามความเห็น ถาความเห็นเปนมิจฉาทิฏฐิก็จะมี

การตรึกผิด ถาความเห็นเปนสัมมาทิฏฐิก็จะมีการตรึกถูก คําวาตรึก ในความหมายหนึ่งเรียกวาระลึก

ได ก็หมายถึงสติ ก็คือระลึกไดนั้นเอง ความระลึกไดของสติก็มีเหตุใหระลึกได ๒ อยางคือ สัมมาสติ 

ความระลึกไดถูกตองชอบธรรม มิจฉาสติ จะมีความระลึกไดไปในทางทุจริต เปนมิจฉา หาความถูก

ตองชอบธรรมไมไดเลย ฉะนั้น การตรึกจึงเปนไปไดในทางโลกและทางธรรม หรือการตรึกตรองของ

คนพาลสันดานชั่ว ก็ตรึกในรูปแบบหนึ่ง การตรึกของผูเปนนักปราชญบัณฑิตก็มี การตรึกไปในอีก

รูปแบบหนึ่ง ทุกคนจะมีการตรึกดวยกัน จะมี การตรึกผิดหรือถูก เราตองใชวิธีการตรอง นั้นคือนําการ

ตรึก มาพิจารณาดวยปญญาใหรูเห็นในเหตุผลท่ีเปนจริง ก็จะเกิด ความเขาใจไดอยางชัดเจนวา ตรึก

อยางไรเชื่อถือได ตรึกอยางไร เชื่อถือไมได เราตองใชปญญาพิจารณาจนใหเรื่องนั้นๆ เกิด ความแยบ

คายและหายความสงสัย 1 8

๑๙ ดังนั้น หากมีความเห็นผิดเขาใจในเรื่องผิด จะทําใหบุคคลนั้นเปนผูสําคัญ

ตนเองผิดโดยไมรูตัวท่ีถูกโมหาคติท่ีเกิดจากความไมรู ทําใหหลงผิดไปโดยไมรูตัว ฉะนั้นตองมีปญญา

รอบรูในเหตุและผล ตามความเปนจริงโดยมีความชอบธรรมท่ีปราศจากอคติใด ๆ ม่ันคงในความถูก

ตอง ไมหลงไปในอุบาย หรือความคิดชั่วขณะท่ีปรากฏวาเปนสิ่งท่ีถูก 

๘. อยาเพ่ิงเชื่อเพราะเห็นวาตองกับความเห็นของตน 

พระพุทธเจาไดตรัสไวอยางนี้ ตองมีสติปญญาตีความหมายใหชัดเจน เพราะตามปกติเราก็

มีทิฏฐิ คือความเห็นอยูในใจเราอยูแลว ใหเราไดมาศึกษาทิฏฐิความเห็นของตัวเองวาเห็นผิดหรือเห็น

                                                           
๑๘ศรัณย วงศคําจันทร, ปรัชญาเบ้ืองตน, (กรุงเทพมหานคร : ศลิปบรรณาคาร, ๒๕๓๖), หนา ๔๐. 

 

๑๙พระอาจารยทูล ขิปฺปฺโญ, กาลามสูตร, (วัดซานฟรานธัมมาราม, ๒๕๔๗), หนา ๖๓-๖๔. 



๒๔ 

 

ถูก เพราะตามปกติแลว คนเราจะมีความเห็นผิดเปนเจาเรือนอยูแลว หากมีคนอ่ืนมีความเห็นผิด

เหมือนกันกับเรา เรียกวาเห็นผิดไปในทิศทางเดียวกับเรา เม่ือไดเขาไปสนทนาซ่ึงกันและกันในเรื่องใด

ก็ตาม ความเห็นนั้นจะเขาใจไดวาเปนเรื่องเดียวกัน การทําก็มีความเห็นตรงกัน การพูดก็มีความเห็น

ตรงกันความเห็นในทุกเรื่องก็มีความเขาใจท่ีเหมือนกัน ความผูกพันใน หลักความเชื่อก็ไวใจกัน เพราะ

ตรงกับความเห็นของเรา 

๙. อยาเพ่ิงเชื่อวาผูพูดควรเชื่อได 

ถึงผูพูดจะเปนท่ีนาเชื่อถือไดก็ตาม เรื่องท่ีคนอ่ืนพูดนั้น เราอยาเพ่ิงนอมใจเชื่อไปเสียท้ังหมด 

ใหเอาเรื่องท่ีไดฟงนั้นมาพิจารณาใหเขาใจในเหตุผลกอน วาเรื่องท่ีไดฟงมามีเหตุผลพอเชื่อถือได

หรือไม ใหใชปญญามาวิจัยวิเคราะห ตีความหมายในเรื่องท่ีไดยินมาใหเขาใจ ใหเปนไปในหลักธรรมท่ี

เรียกวา โยนิโสมนสิการ ผานการพิจารณาดวยปญญารอบรูตามความเปนจริงในสิ่งนั้นเรื่องนั้นจนเกิด

ความแยบคาย วาเปนเรื่องพอเชื่อถือไดหรือเชื่อถือไมได แลวจึงตัดสินใจเชื่อหรือไมเชื่อในภายหลัง ถา

เชื่อเร็วเกินไปจะทําใหไดรับความโงเขลางมงายตามมาโดยไมรูตัว เรียกวาเชื่ออะไรแบบม่ัว ๆ โดยขาด 

เหตุผลและหลักฐาน จะเปนศรัทธาวิปปยุต เชื่ออะไรจะขาดสติ ปญญา จะนําพาตัวเองเกิดความงม

งายไรเหตุผล เรียกวาเปน คนหูเบาใจเบา เอาความเชื่อตัวเองไปฝากไวกับความเห็นของ คนอ่ืน ผลท่ี

ไดรับก็คือความผิดหวัง ความเสียใจ ท่ีตัวเองได ตัดสินใจเชื่อไปในทางท่ีผิดแลว  

๑๐. อยาเพ่ิงเชื่อวาผูพูดนั้นเปนครูของเรา 

คําวาสมณะนั้น หมายถึงพระ หรือแปลอีกประโยคหนึ่งวาหมายถึงผูสอน เคยเปนครูของเรา 

หมายถึงทานนั้นเคยเปนครูอาจารยของเรา หมายถึงเคยอบรมสั่งสอนเรามา ไดชวยเหลือสงเคราะห

เรามา เคยเปนสรณะท่ีพ่ึงในตัวเราตลอดมา คําวา อยาไดเชื่อ หมายถึงสมณะนั้นจะอบรมสั่งสอนในวิธี

ภาวนาปฏิบัติ ใหเราไดเขาถึงซ่ึงมรรคผลนิพพานหรือไม สมณะนั้นทานมีความรูความฉลาดรอบรูใน

ธรรมท่ีถูกตองเพียงใด ความรูความเขาใจของสมณะนั้น จะมีความเห็นเปนสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นท่ี

ถูกตองชอบธรรม หรือเปนมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิดไปจากเสนทางแหงมรรคผลนิพพาน 

เม่ือตนยังไมเขาใจในความเห็นของทานและความรู ความสามารถของทานอยางถูกตอง 

อยาเพ่ิงตัดสินใจเชื่อวา ทานจะแนะนําอบรมสั่งสอนใหตนเองไดรับความถูกตองได ถึงทานจะเปน

สมณะ เปนนักบวชก็ตาม ความรูเห็นของทานในทาง ปฏิบัติธรรมอาจผิดพลาดได เม่ือไดฟงธรรมจาก

ทานแลว เราควรจะนําเอาหมวดธรรมนั้นมาพิจารณากอนวา เรื่องท่ีทานพูดนั้น มีเหตุผลพอเชื่อถือได

เพียงใด มิใชวาเคยเปนครูของเรามา แลวก็ จะเชื่อทานไปเสียท้ังหมด ฉะนั้น เราตองฝกตัวเราใหมี

นิสัยอยา เชื่ออะไรงายเกินไป ไมเชนนั้นเราจะผิดหวังในภายหลัง ดังท่ีมี ขาวใหญไดเกิดข้ึนมาแลว

หลายครั้งทําใหลูกศิษยผิดหวังมาแลว ก็เพราะถือวาทานเคยเปนครูบาอาจารยตนมานั้นเอง  

ถึงทานจะมีบุญคุณตอเรา เคยสงเคราะหชวยเหลือตัวเรามา ก็ตองแยกออกจากกันใหเปน

คนละสวน เราตองมีนิสัยกตัญูกตเวที นึกถึงบุญคุณทานในสวนนี้ อะไรท่ีจะตอบแทนบุญคุณทานได 



๒๕ 

 

เราก็ปฏิบัติไปตามหนาท่ีของเรา อยาประมาทในตัวทาน และให ความเคารพในตัวทานอยูเสมอ อัน

ความถูกตองในทางธรรม ปฏิบัติก็เปนอีกสวนหนึ่ง อยาเอาบุญคุณและความถูกตองใน ธรรมปฏิบัติไป

รวมกัน จะทําใหเกิดความสับสน 

คําวาศรัทธา หมายถึงความเชื่อ พระพุทธเจาก็ไดตรัสไวแลว วา “ใหเชื่อในสิ่งควรเชื่อ สิ่งใด

ควรเชื่อถือได สิ่งใดเชื่อถือไมได เราตองรูวิธีเลือกเฟนในความเชื่อใหถูกตองตามหลักความเปนจริง มี

เหตุผลท่ีเปนธรรมาธิปไตยรองรับในความเชื่อนั้น ๆ”  

ฉะนั้น ความเชื่อจึงเปนไดท้ังคุณและโทษ มีประโยชนและเสียประโยชน พุทธพจนท่ี

พระพุทธเจาตรัส ไวอยางนี้ ก็เพราะพระองคทรงมีพระญาณหยั่งรูแลววา เม่ือถึง ยุคบั้นปลาย

พระพุทธศาสนา จะมีศรัทธาบางคนบางกลุมมี ความเชื่อถือตอพระบางองค ท่ีเรียกวาเชื่อแบบผูกขาด 

ไมยอม เชื่อตอพระองคไหนอีกเลย ไมเชื่อถือในธรรมจากพระองคอ่ืน หรือไมฟงเทปธรรมะของ

พระองคอ่ืน ๆ แตอยางใด จะมี ความเชื่อฝงใจอยูกับพระองคเดียวเทานั้น หรือเชื่อวาอาจารย ของเรา

เปนพระอรหันต องคอ่ืนเปนพระอรหันตไมไดเลยถาหากแตละกลุมมีความเชื่อในครูอาจารยของ

ตัวเอง อยางนี้ จะเกิดความแตกแยกของหมูชาวพุทธดวยกัน แตละกลุม ก็จะยกเหตุผลในความดี

ความเดนของอาจารยตัวเองข้ึนเพ่ือชูโรง เพ่ือเชิญชวนคนอ่ืนเปนสมาชิกเพ่ิมใหมากเอาไว มีอะไร

เกิดข้ึน จะไดใชพลังในการตอรอง วากลุมนี้เปนลูกศิษยของอาจารยองคนี้ กลุมนั้นเปนลูกศิษยของ

อาจารยองคนั้น เม่ือเปนไปใน ลักษณะนี้เกิดข้ึน 1 9

๒๐ โมหาคติจะเขาสูบุคคลนั้น ๆ ดวยการไมมีการ

พิจารณาตรึกตรองของความสอนของพระพุทธองควาไมใหเชื่ออะไรงาย ๆ เพ่ือไมใหการรับรูท่ีไดมา 

หรือจากประสบการณเรียนรูตาง ๆ ท่ีสะสมมาบางครั้งการเชื่อตัวตนมากไปก็เขาขายความหลง หรือ

เชื่อในครูอาจารยมากไป หรือผูท่ีเคารพนับถือกันมา หากมีความเชื่อท่ีผิด ๆ ขาดโยนิโสมนสิการใน

การคิดวิเคราะหรวมดวยกาลามสูตรแลวจะทําใหตกไปสูความลําเอียง หรือโนมนาวเอนเอียงภายใน

จิตใจไดงาย 

ดังนั้นในแนวทางพุทธศาสนาตองพิจารณาดวยปญญา ถึงเหตุผล ขอเท็จจริงท่ีรับรูมา 

รวมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ คิดอยางถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล คิดหาทางออกแหง

ปญหาดวยความสําเร็จแหงปญญา ท้ังนี้ พระพุทธองคทรงสรุปตอนทายวา 

“..ธรรมเหลานั้นเปนกุศลหรือเปนอกุศล เปนธรรมท่ีมีโทษหรือไมมีโทษ เปนธรรมท่ีผูรูติ

เตียนหรือผูรูสรรเสริญ ธรรมเหลานี้ท่ีบุคคลถือปฏิบัติบริบูรณแลวยอมเปนไปเพ่ือเก้ือกูล เพ่ือสุข

หรือไม...”20

๒๑ 

                                                           

  ๒๐พระอาจารยทูล ขิปฺปฺโ, กาลามสูตร, อางแลว, หนา ๖๗-๘๒. 
 

  ๒๑องฺ.ติก. ๒๐/๖๖/๒๕๗-๒๖๑. 

 



๒๖ 

 

จากขอความตอนทายไดตระหนักถึง ขอมูลสิ่งใดท่ีรับรูมาเปนเชิงลบ คือ อกุศล เปนบาป 

ผูรูติเตียน ไมมีประโยชน และทําใหเกิดทุกขก็จงละเสีย หากตรงกันขามท่ีเปนเชิงบวกเปนกุศล มี

ประโยชนไมมีโทษจัดไดวาเปนกุศล เปรียบไดกับสังคมไทยขอมูลทุกอยางท่ีผานกระบวนการรับรูทุก

ดาน ตองผานการกลั่นกรองดวยเหตุและผลของปญหานั้น ๆ ใหวิเคราะหอยางชัดเจนถึงขอเท็จจริงท่ี

ปราศจากอคติใด ๆ โดยเฉพาะโมหาคติ ตองวิเคราะหการรับรู หาเหตุขอมูลนั้น ๆ ท่ีไมมีอคติเจือปน 

มีความเปนกลาง เม่ือรูชัดเจนดวยตัวปญญา เม่ือปญญาเกิดก็จะทําใหรูแจงแลววาอะไรดี (กุศล) หรือ

อะไรไมดี (อกุศล) และอะไรเปนสิ่งมีโทษ อะไรไมเปนสิ่งไมมีโทษ และเม่ือรูชัดแจงตามนั้นแลวจึงคอย

ถือปฏิบัติ ในสิ่งท่ีเปนกุศลและในสิ่งท่ีไมมีโทษนั้น  ๆหากไมมีประโยชนเปนอกุศลคือสิ่งไมดี ก็ละท้ิงเสีย  

ในกาลามสูตรเปนหลักแหงความเชื่อท่ีพระพุทธองคทรงแสดงไววาไมใหเชื่อสิ่งใด ๆ อยาง

งมงายโดยขาดปญญาในการพิจารณาไตรตรองใหถ่ีถวนดวยเหตุและผล ชี้ใหเห็นโทษวาดีหรือไมหาก

บุคคลใดบุคคลหนึ่งไดรับขอมูลท่ีผิด ๆ แลวนําบอกกลาวตอ ๆ กันไปจะทําใหเกิดความเสียหายไดจาก

การรับรูในสิ่งท่ีผิด ๆ ทําใหสื่อสารกับบุคคลอ่ืนดวยความผิดพลาดสรางความเสียหายใหกับผูอ่ืน และ

ตนเองก็จะไดรับความเดือดรอนจากเรื่องนั้น ๆ ดวยจากการกระทํานั้น เชน ขาดความเชื่อถือ ถาข้ัน

รายแรงอาจถูกดําเนินคดีจากกฎหมายท่ีมีความคุมครองเชนกัน ซ่ึงทางพระพุทธศาสนาสอนใหเชื่อ

ดวยการใชสติ ไตรตรองถึงขอเท็จจริงดวยกาลามสูตร และคิดแบบโยนิโสมนสิการควบคูเพ่ือปองกัน

ความผิดพลาดจากขอมูลท่ีรับรูมา เพ่ือขอเท็จจริงท่ีถูกตอง หลักวิธีการตรวจสอบมี ๒ วิธี คือ อกุศล

ลด กับ กุศลเพ่ิม ความเชื่อใดทําใหอกุศลลดลง และกุศลเพ่ิมข้ึนความเชื่อนั้นเรียกวาใชได ทําได โดย

พิจารณาแลวอยางถ่ีถวน แตถาความเชื่อใดทําใหอกุศลเพ่ิมข้ึนแตกุศลลดลงโดยใชวิธีการกลาววา ดา

อยางเดียว ความเชื่อนั้นใชไมไดเปนการตรวจสอบเพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาด 

    ๔.๓.๒ การแกไขปญหาโมหาคติดวยกรุณาและมุทิตา 

  ความไมรูท่ีกระทําไปดวยความพลั่งเผลอ ดวยความไมตั้งใจ ดวยความไมเขาใจไมถูกตอง 

หรือความไมมีแหงสติปญญา ผู ท่ีเปนผูรูจําเปนตองชวยเหลือผู ท่ีไมรู ชวยเหลือเขาอยาดูถูกไม

ประณามผูไมรู เพราะไมมีผูใดจะรูแจงทุกเรื่อง ทุกคนมักมีสติปญญาไมเทากัน ดวยความมีสติปญญา

ไมเทากันอยางนี้ จึงทําใหเกิดความผิด ถูก หรือปรากฏการณเชิงผูรู กับไมรูเปนปกติในสังคม  

  ยกตัวอยางเชน คนท่ีชอบหาเลขหวย หรือเชื่อวารวยดวยการพนัน สักวันหนึ่งฉันตองรวย นี่

คือความหวังของคนทุกชนชั้นท่ีหวังถูกรางวัลจากการซ้ือหวย เวลามีตนไมท่ีเกิดอาการแปลกๆ เชน มี

ผลกลวยออกมาแบบประหลาด ๆ ชาวบานก็แหมากราบไหวขอเลขเด็ด ตนไมบางตนเงางามไมตองทํา

อะไรก็เปนเงางามจากการเอาแปงมาทาแลวเพ่ือหาเลขเด็ด การกระทําเชนนี้สามารถสะทอนอะไรได

หลาย ๆ อยาง ๆ เพราะวาสังคมไทยทําไปดวยความไมรู เพราะไมรู ไมไดศึกษาขอมูลก็มีความเชื่อ

และศรัทธาทํากันมา พอคนทําสําเร็จอีกคนก็ขอแลวสําเร็จ เลยทําใหเกิดความเชื่อเขาไปอีก ซ่ึงหาก

พิจารณาแลวการกระทําดังกลาวทําใหเกิดโมหาคติ ดวยความไมรูคิดวาฉันตองรวยจากการพนัน



๒๗ 

 

แนนอน ซ่ึงเปนการกระทําท่ีผิด หากเรามีเหตุผลชี้ใหเห็นวาหากเราเชื่อมากไปจะมีผลเสียตามมาคือ

เสียเงินและเวลา เพราะสิ่งท่ีกระทํานี้เราก็เคยโงมากอน ในความเชื่อเหลานี้ ถือไดวาเปนโมหาคติ คือ

ความไมรูวาสิ่งท่ีทําเปนเรื่องท่ีผิด เม่ือรูแลวเราจึงจําเปนตองบอกผูอ่ืนเพ่ือเปนการชี้แนะแนวทางโดย

การใหขอคิดวาไมมีใครจะรวยไดดวยการเลนพนัน โดยการแนะนําแนวทางชองทํามาหากิน สามารถ

แนะนําผูรูเพ่ือใหเกิดความเขาใจในเรื่องการทําอาชีพ เพ่ือชวยเหลือเขาใหมีรายได การชี้แนะทาง

เพ่ือใหเห็นขอเท็จจริง เชน มีการทํางานสงเสริมอาชีพมีรายไดแนะนําเขาเสียวาเปนเรื่องดี, แนะนํา

กัลยาณมิตรเพ่ือเปนแนวทางการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง เพราะการคบมิตรท่ีดีจะนําพาสูแตสิ่งท่ีดี ๆ 

หรือการหาวิทยาทานชี้แนะแนวทางการปฏิบัติจากผูมีความรู เม่ือเขาปฏิบัติจนประสบความสําเร็จได

เห็นแนวทางเราก็พลอยยินดีในสิ่งท่ีเขากระทําดีแลว และกระทําความสําเร็จดวยการมุทิตาจิตกับ

บุคคลนั้นดวยความดีใจ เม่ือเขาเขาใจรูแลวเราก็ยินดีดวย ท่ีทําใหบุคคลนั้นไมสูความโนมเอียง หรือ

โมหาคติในความไมรู 

   หากยอนไปในพุทธกาลกรณีท่ีองคุลีมาลท่ีไลฆาทุกคนเพียงเพราะความเชื่อท่ีวาหากตัดครบ

พันนิ้วแลวอาจารยจะบอกวิชา และเปนการเคารพครูอาจารย ดวยความท่ีองคคุลีมาลไมรู จึงทําผิดคิด

วาการกระทําเชนนี้คือการกระทําตอการบูชาครู แตเม่ือองคุลีมาลสํานึกผิดและมีสติคิดไดพิจารณาถึง

เหตุการณตาง ๆ ท่ีผานมาโดยการท่ีมีผูรูไดใหขอคิดพิจารณาถึงเหตุ และผลนั้นคือพระพุทธเจา ซ่ึง

ชี้ใหเห็นวาทุกคนเกิดมายอมมีสิ่งท่ีเราไมรูแลวทําผิดพลาดได เม่ือรูแลวเราตองใหการสงเคราะห

ชวยเหลือเพ่ือใหเขาหลุดพนจากอดีตท่ีกระทําผิดท่ีผานมา เฉกเชนเดียวกับองคุลีมาล เม่ือกระทําผิดก็

สํานึกผิดกับสิ่งท่ีกระทําไปเพราะความโงเขลาขาดการพิจารณา เม่ือทําการบรรพชาแลวทุกคนก็พลอย

ยินดีมุทิตาจิตในการสํานึกผิด ซ่ึงกวาท่ีทุกคนจะใหอภัยก็ตองใชระยะเวลาแตทายท่ีสุดแลวพระองคุลี

มาลก็สําเร็จบรรลุเปนพระอรหันต21๒๒ 

  ในตัวอยางขางตน พระพุทธองคใหความกรุณาตอองคุลีมาลผูหลงผิดแลวกลับตัวไดยิ่งใหญ

มาก จนบรรลุเปนพระอรหันต เชนเดียวกับสังคมปจจุบันมีหลายคนท่ีหลงผิดไปในสิ่งท่ีตนเองไมรู ถูก

ชักนําไปในทางท่ีผิด ถามีผูรูแนะนํามีจิตท่ีความกรุณาชวยเหลือเขาเพ่ือชี้แนะแนวทางท่ีถูกตอง โดยให

ความรู เพ่ือเปนแนวทางไมใหหลงทาง หลงผิด ใหโอกาสเขาดวยความกรุณา สิ่งท่ีพลาดไปแลวก็แลว

ไปเพ่ือเปนแนวทางการแกไขโมหาคติท่ีสามารถเกิดข้ึนไดกับทุกคน การท่ีบุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทํา

ผิดแลวสามารถกลับตัวแกไขตนเองได ถือเปนเรื่องท่ีนายินดีอยางยิ่งท่ีบุคคลนั้นไมสูโมหาคติ หรือ

แมกระท่ังตนเองท่ีเคยหลงผิด หลงทางดวยความไมรูกระทําสิ่งท่ีเขาขายโมหาคติ ก็ตองอธิบายใหผูอ่ืน

ฟง เพ่ือเปนคติสอนใจวาคนเราทุกคนสามารถคิดผิด หลงทางไดทุกคนเพราะความไมรูในโมหาคติทํา

ใหเกิดพลาดพลั้งโงเขลาไป เม่ือเราถูกผูรูชี้แนะแนวทางใหดําเนินไปในทางท่ีถูกตอง ดวยการใหขอคิด 

                                                           

  ๒๒ม.ม. ๒๑/๕๒๘/๑๕๔-๑๕๖. 



๒๘ 

 

ชี้นํา และเห็นถึงหลักการความถูกตอง ทําใหเราเกิดปญญาไมหลงไปในทางท่ีผิด เราสามารถนําเรื่อง

ของเราบอกตอเพ่ือเปนวิทยาทานได 

  ดังเชนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลท่ี ๙ กรุณาตอพสกนิกรชาวไทยอยางมาก 

เนื่องจากคนไทยสวนใหญมีความเขาใจผิดติดในคานิยม การเปนคนรวยดวยการทําตามตัวอยางของผู

ทรงอิทธิพลตาง ๆ ชอบแสดงความรวยในลักษณะอยางนี้เรียกวาหลงผิด คิดวาดี คิดวากระทําถูก ซ่ึง

ความจริงแลวการกระทําดังกลาวเขาขายโมหาคติ ความไมรูจึงทําใหหลงผิด พระองคจึงมีความกรุณา

ใหพสกนิกรชาวไทยนํา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาดําเนินการใชชีวิต  ซ่ึงเปนแนวการดํารงอยูและ

ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการ

พัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทัน

ตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ี

จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควร ตอการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ัง

ภายในภายนอก ท้ังนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการ

วางแผนและการดําเนินการ และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคน ใหมีสํานึกใน

คุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร 

มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

และกวางขวาง ท้ังดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี  

  ดังพระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมฉลองพระชนพรรษาวันท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

โดยมีพระราชดํารัสความวา 

 “...เศรษฐกิจพอเพียงนี้ขอย้ําวาเปนท้ังเศรษฐกิจหรือความ

ประพฤติท่ีทําอะไร เพ่ือใหเกิดผลโดยมีเหตุและผล คือเกิดผลมันมาจาก

เหตุถาทําเหตุท่ีดีถาคิดใหดีใหผลท่ีออกมา คือสิ่งท่ีติดตามเหตุ การ

กระทําก็จะเปนการกระทําท่ีดีและผลของการกระทํานั้นก็จะเปนการ

กระทําท่ีดี ดีแปลวามีประสิทธิผล ดีแปลวามีประโยชน ดีแปลวาทําใหมี

ความสุข...”๒๓ 
 

ความสุขซ่ึงเปนผลจากการกระทําตองไมมาจากการเบียดเบียนผูอ่ืนและสวนรวม หาก

สวนรวมไดรับความเสียหายหรือเดือดรอน ก็ยอมจะสงผลกระทํากลับมายังตนเองทําใหไดรับความ

เดือดรอนไปดวยในท่ีสุด  

                                                           

  ๒๓เพ็ญศร ีเปลี่ยนขา, วิถีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, วารสารวิชาการราชภฏัตะวันตก. 

ประจําเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม: ๒๕๕๐, หนา ๓๘. 



๒๙ 

 

   ดังนั้นพระองคมีความกรุณาตอพสกนิกรชาวไทย ท่ีบางคนมีความเขาใจคลาดเคลื่อนตอ

ความเปนอยูท่ีเกินฐานะวาจะตองมีเงินเยอะ ฟุงเฟอ ท่ีเปนการเอาอยางไมถูกตองอยางนี้เขาขาย

โมหาคติ เม่ือพระองคมีจิตกรุณาชวยเหลือชาวไทยจึงนําเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช เม่ือผูใดทําได

หรือประสบความสําเร็จเราก็ชื่นชมยินดีท่ีบุคคลนั้นทําไดสําเร็จ และสามารถปรับทัศนคติของตนเองได 

ทามกลางกระแสโลกาภิวัฒน การพัฒนาท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ทําใหมนุษยมุงไปสู

การเสาะแสวงหาความสุขทางวัตถุมากข้ึน หากแตยังมีอีกความสุขหนึ่งท่ีเปนความสุขทางจิตใจ ไมได

ข้ึนอยูกับราคา เปนความสุขท่ีเรียกวา “สุขอยางพอเพียง” แนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” นั้น

ไดพิสูจนแลววาปฏิบัติไดเปนผลสําเร็จอยางจริงจังในผูท่ีนอมนําไปปฏิบัติเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปน

ประชาชนอาชีพไหน ฐานะอยางไร ก็สามารถจะนําไปประยุกตใชไดไมจําเปนจะตองเปนเกษตรกรท่ี

ปลูกผักทําสวนเทานั้น แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงนี้ยังเปนท่ียอมรับเปนท่ีสนใจจากพระราช

อาคันตุกะหลาย ๆ ประเทศท่ีเสด็จมาเยือน โดยเฉพาะมกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร นัมเกล วังชุก แหง

ราชอาณาจักรภูฏาน พระองคทรงใหสัมภาษณวา ประทับใจกับความรักความเทิดทูลท่ีประชาชนชาว

ไทยมีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลท่ี ๙ และจะถือเอาเปนแบบอยางโดยเฉพาะแนว

พระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีจะนําไปปรับใชรวมกับแนวทางของพระราชบิดาของพระองค

ภูฏาน23

๒๔  

ในกรณีท่ีมีผูรูตองแกไขโมหาคตินั้นคือตองชวยเหลือผูไมรู คือ ๑ ชวยเหลือใหเขารูโดยการ

ใหขอมูลชี้ทาง ๒.ชวยเหลือโดยตรงใหพนจากโมหาคติ หรือชวยเชิงนําพาออกจากท่ีนั้น ๆ ดวยความ

กรุณา และมุทิตา เม่ือรูก็ชวยใหผูอ่ืนไมรู ชี้ทางใหเห็นทางสวาง เม่ือหลุดจากความเชื่อนั้น ๆ แลวก็จะ

ทําใหบุคคลนั้นเห็นความจริงท่ีไมหลงผิด ดวยการรับขอมูลและการสงสารอยางถูกตองท่ีผานการ

พิจารณาอยางถ่ีถวน เม่ือพิจารณาแลวตัวปญญาจะเกิดข้ึนทําใหไมหลงเชื่อไดงาย ดังแผนภาพดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  ๒๔วินิจ รังผึ้ง, เศรษฐกิจพอเพียงและความสุขประชาชาต,ิ (https://mgronline.com/travel/detail/ 

9490000086285), สืบคน ๑๙ มนีาคม ๒๕๖๒. 
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ภาพท่ี ๔.๓ การแกไขปญหาโมหาคติดวยหลักโยนิโสมนสิการและกาลามสูตร, หลักกรุณา/มุทิตา 
 

๔.๔ การแกไขปญหาภยาคติในสังคมไทย 
  

 ๔.๔.๑ การแกไขภยาคติดวยอุเบกขารวมดวยโยนิโสมนสิการ 

  มนุษยทุกคนยอมมีความกลัวเปนพ้ืนฐาน การกลัวท่ีเกิดจากจิตสํานึก หรือความคิดท่ีคิดไป

เอง บางครั้งกลัวจนไมกลาจะกระทําใด ๆ ความกลัวหรือภยาคติเปนอคติประเภทหนึ่งท่ีผูวิจัยจะเนนมี

อยู ๒ ลักษณะ คือ ๑.ความกลัวอันเกิดจากความไมรูจริง, ๒.ความกลัวอันเกิดจากผูมีอิทธิพล ดังนี้ 

   ๑) ความกลัวอันเกิดจากความไมรูจริง 

 ความกลัวท่ีไมรูจริงถือไดวาเปนอันตราย หากทําใหผูอ่ืนไดรับผลกระทบจากตนเอง ดังเชน

กรณีตัวอยางของพระเจาปเสนธิโกศลท่ีเกิดความหวาดกลัวจากการฝนราย ไดยินเสียงดังกังวานข้ึนมา

เปลงคํามา ๔ คําคือ “ทุ สะ นะ โส” ทําใหพระเจาปเสนทิโกศลตกใจกลัวมาก จึงนําความฝนไปบอก

ปุโรหิตผูเห็นแกลาภสักการะ ปรากฏผลการทํานายตองทําการบูชายัญท่ีประกอบสัตวชนิดละ ๕๐๐ 

ตัว ดวยการท่ีตนไมรู แลวยังไปถามผูท่ีไมรูจริงอีก จึงทําใหเกิดเรื่องเสียหายตอตนเองและผูอ่ืน ซ่ึง

แสดงใหเห็นวา การไมรูจริงแลวเกิดความกลัวทําใหเกิดการกระทําท่ีผิดพลาด เพราะตนเองมีความ

กลัวอยูเปนฐานในจิต หากบุคคลท่ีเขาไมกลัวและมีความฉลาดรูวาใครคือผูท่ีจะสามารถแนะนําได โดย

การแกไขปญหาโมหาคติดวยหลักธรรม 

-การเบียดเบียน ทําราย

ผูอ่ืน 

-การลักทรัพยผูอ่ืน 

-การประพฤติผิดใน

กาม 

-การพูดเท็จ 

กุศลเพ่ิม 

-เมตตา     -กรุณา 

       

 

-คิดอยางมีระบบ 

-คิดอยางเปนกลาง 

-คิดหาเหตุผล 

-คิดดวยความกลาไม

เกรงกลัว ดวยคุณธรรม 

 

-ยับยั้งสิ่งท่ีผิด 

-ชวยชี้แนะทางถูก 

-ชวยสงเสริมพัฒนา 

-ยินดีเม่ือไดรับ

ความสําเร็จ 



๓๑ 

 

ตองอาศัยผูรู หรือบุคคลอ่ืนแนะนําเพ่ือใหเกิดโยนิโสมนสิการรวมดวยอุเบกขา ซ่ึงอุเบกขาในท่ีนี้คือ

การตั้งสติกอนวาการกระทําถูกตองหรือไม ตองกระทําการคิดวิเคราะหสถานการณนั้น ๆ ถึงเหตุและ

ผล จึงตองอาศัยผูรูแนะนํา คือ ผูรูจริง ในกรณีนี้พระนางมัลลิกาเม่ือทราบเรื่องจึงชี้แนะแกพระเจา 

ปเสนธิโกศลเพ่ือไมใหกระทําผิดพลาดไปดวยความไมรู และความกลัววาภัยจะมาถึงตน เพราะวา

ตนเองไมรูและไปถามผูไมรู ซ่ึงจะนําความผิดพลาดจากการกระทําดวยการเบียดเบียนผูอ่ืน พระนาง

มัลลิกาไดใหสติแกพระเจาปเสนธิโกศล และพาไปเขาเฝาพระพุทธเจาตรัสถึงความฝน ขอความวา  

   เม่ือนางมัลลิกาไดทราบถึงความฝนจึงพาพระเจาปเสนทิโกศลเขาเฝาพระพุทธเจา โดย

พระพุทธเจาพูดถึงเรื่องการบูชายัญนั้นหากตายไปจะตกนรก แลวเสียงนั้นไมใชลางรายอะไรหรอก แต

คือ เสียงสัตวนรก ๔ ตนนั่นเองท่ีเคยไปทํากรรม คือ สมัยกอน ท้ัง ๔ เคยเกิดเปนลูกเศรษฐี แตไม

สนใจบุญใดๆ สนุกไปวันๆ พอท้ัง ๔ คนนี้ตายไป ก็ไปตกนรก พอมาเปนสัตวนรก รูสึกสํานึกผิด ถาได

เกิดเปนมนุษยจะเลิกทําชั่วเด็ดขาด ดังนั้นพระราชาจึงเลิกทําการบูชายัญ เพราะเสียงท่ีไดยินคือมา

เตือนพระเจาปเสนทิโกศล วาอยาอยากไดผูหญิงของคนอ่ืนในทางมิชอบ หรือไปบูชายัญเลย เพราะ

ตายไปตกนรก เม่ือไดฟงเชนนั้นก็สลดพระทัย คิดไดวา เกือบไปขมเหงภรรยา ของรักของคนอ่ืนมา

เปนของตน ท้ังยังเกือบทําบาปฆาสัตวมากมาย หากตายไปตกนรกเปนแนหากทําการปาณาติบาต 

เปนโทษ ไมสมควรท่ีบุคคลจะพึงกระทํา, เพราะวา บุคคลผูฆาสัตวเปนปกติ ยอมเศราโศกสิ้นกาลนาน 

พระพุทธเจาจึงตรัสพระคาถา นี้วา 

“ถาสัตวท้ังหลายพึงรูอยางนี้วา ชาติสมภพ นี้เปนทุกข, สัตวไมพึงฆา

สัตว เพราะวา ผูฆาสัตวเปนปกติ ยอมเศราโศก”24

๒๕ 
 

  จากขอความดังกลาว เม่ือพระเจาปเสนทิโกศลฟงจากพระพุทธเจาถือไดวาเปนผูรูแจงชี้แนะ

แนวทางไมใหกระทําผิด ลักษณะอยางนี้คืออุเบกขาคือใหเรามีสติในการคิดวิเคราะห พิจารณาอยาง

แยบคายวาสิ่งท่ีกระทําอยูถูกตองหรือไม เพ่ือไมใหเกิดโมหาคติ เปรียบไดดังสังคมไทยเม่ือเราไมรู เรา

มักจากสรางความกลัวท่ีขาดสติ ไมตั้งสติถามผูรูใหแนะแนวทางเพ่ือใหไมเกิดภยาคติในจิต ซ่ึงถา

พิจารณาแลว ความหวาดกลัว ท่ีจิตปรุงแตงคิดเองดวยความไมรูของตนทําใหกอเกิดความเสียหาย จิต

วิตกกังวลเก่ียวกับเหตุการณลวงหนาโดยขาดสติ หากคนในสังคมหวาดกลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งแรกท่ีควร

กระทําคือการตั้งสติในอุเบกขา และตองคิดวิเคราะหถึงความนาจะเปนวามันจะเกิดข้ึนไดอยางไร ตอง

หาเหตุและผลมาวิเคราะหพินิจพิจารณาอยางถวนถ่ี ท้ังนี้การถามผูรูท่ีชี้แนะแนวทางใหกับตน เพ่ือไม

ตกในภยาคติไดงาย เม่ือรูแลวนําไปบอกตอใหผูไมรูไดดวยรูดวยเพ่ือไมใหตกในภยาคติ  

 เม่ือจิตท่ีสรางข้ึนมาอันเกิดจากความกลัวบางครั้งเราก็ไมสามารถท่ีจะควบคุมได ท้ังการกลัว

ความมืด กลัวภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพราะธรรมชาติเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนเอง ไมมีใครคาดการณได

                                                           
๒๕ขุ.ธ.อ ๔๑/๔๕/๑๗๓. 



๓๒ 

 

วาเหตุนี้จะเกิดข้ึนเม่ือไหร เชน ฝนตก ฟารอง ฟาผา แผนดินไหว น้ําทวม หรือโรคระบาดตาง ๆ  ทํา

ใหมนุษยเกิดความตื่นตระหนกหวาดกลัว  เกิดความกลัวเขามาในจิต ปรุงแตงไปตาง ๆ นา ๆ 

ตัวอยางการคิดไปเองของจิตท่ีมีความกลัวเปนฐาน เชน คนท่ีตองเดินทางผานปาชาเปนท่ี

นําศพไปท้ิง หรือภิกษุท่ีตองการไปเจริญอสุภกรรมฐานในปาชา ในขณะท่ีกําลังเดินไปพอถูก

อนิฏฐารมณ อารมณท่ีไมนาพึงปรารถนา นาพอใจ มากระทบเขา เชน ไดเห็นรูปรางและเสียงสัตวราย

ท้ังหลาย หรือเสียงของอมุษยเขาครอบงําแลว ทําใหเกิดอาการหวาดกลัว รางกายสั่นสะทานไปท้ังตัว 

แมกระท่ังอาหารท่ีรับประทานเขาไปก็ขับถายออกมา หรือเกิดอาการเจ็บไขไดปวย จนไมสามารถจะ

กลับบานได หรือกลับมาวัดได25๒๖  

ขอความดังกลาว ทําใหเกิดความหวาดกลัว และความหวาดกลัวนั้นก็ฝงอยูในจิตใจ บางครั้ง

เม่ือไดยินเสียง ก็ปรุงแตงวาเปนเสียงสัตวรายหรืออมนุษยท่ีจะเขามาทํารายตนเอง ดังนั้นความไมรู

จริงถือเปนอันตราย เพราะไมมีการใชปญญาในการพิจารณาสิ่งรอบดานวาเกิดข้ึนเพราะสิ่งใด ทําไมจึง

เกิดในลักษณะแบบนี้หากมนุษยพิจารณาดวยปญญา ดวยใจท่ีเปนกลางหนักแนนไมหวั่นไหวตอความ

มืด และภัยพิบัติตาง ๆ แตตองมีสติ และปญญาในการพิจารณาอยางถ่ีถวนในรอบดานวามันก็เปน

เชนนี้ ฉะนั้น ความกลัวดังกลาวท่ียกมาเปนตัวอยางขางตนคือความกลัวท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม ท่ีจะ

กระทบตอตัวบุคคลเทานั้น ไมไดกระทบหรือทํารายใคร แตก็ถือวาเปนการสรางความหวาดกลัวกับตน

เปนพ้ืนฐานท่ีจะนําไปสูภยาคติได  

 ๒) ความกลัวอันเกิดจากอํานาจอิทธิพล 

อิทธิพลท่ีมาจากบุคคลและสิ่งแวดลอม โดยมากในสังคมนั้น มักไดรับผลกระทบอันเกิดจาก

บุคคล หรือเรียกวา คนอันธพาล ผูมีอิทธิพล บุคคลเหลานี้มักสรางภัยใหแกผู อ่ืน ดวยเหตุนี้คน

ท้ังหลายจึงมักจะกลัวภัยอันเกิดจากบุคคลเหลานี้มาถึงตน ดวยเหตุนี้การกระทําอะไรท่ีสงผลตอผูมี

อํานาจ จึงไมอาจกระทําตามสิ่งท่ีถูกตองได เพราะความกลัวตอบุคคลหรือสิ่งเหลานั้น ดวยเหตุนี้ใน

พระพุทธศาสนาจึงตองอาศัยหลักอุเบกขาธรรม ในความหมายนี้เปนความหมายเชิงธรรมมะท่ีเปน

หลักปญญา หลักปญญาตรงนี้จะเขาไประงับยับยั้งไมใหตน หรือผูอ่ืนใดตองตกอยูภายใตอํานาจแหง

การกระทําท่ีผิดพลาดไป ในประเด็นนี้สามารถเห็นไดจากผูกระทําการตัดสินความท้ังหลาย บุคคลผู

ตัดสินความตองอาศัยหลักอุเบกขาธรรมเปนฐานไมวาจะตองเกิดผลกระทบกับตนอยางไร ตองตัดสิน

จากความเปนจริง แมผูนั้นจะมีอิทธิพลหรือมีบทบาทหนาท่ีทางสังคมบาง เปนผูมีอํานาจทางสายงาน

บาง เปนผูมีอิทธิพลบาง ผูพิพากษาหรือผูตัดสินความนั้นตองกระทําตามความจริงโดยใชหลักอุเบกขา

ธรรม อันไดแกความถูกตอง ในหลักอุเบกขาธรรมนี้ภาษาไทยใชคําวา วางเฉยท่ีไมตรงกับหลักธรรมใน

                                                           

  ๒๖มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒, พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หนา ๒๑๒. 



๓๓ 

 

พระพุทธศาสนาเนื้อแท หากหลักอุเบกขาในพุทธศาสนาคือเขาไปตรวจสอบสิ่งเหลานั้นดวยปญญาข้ัน

สูงท่ีเรียกวา การเขาไปตรวจสอบอยางใกลชิด ผูใดก็ตามท่ีมีหลักอุเบกขาธรรมยอมนําพาตนตั้งอยูบน

ฐานความถูกตองท่ีไมเกรงกลัวตอภัยอันตราย จากการกระทําในหนาท่ีของตนดวยความเท่ียงธรรมใน

การวางใจเปนกลาง หากผูไมมีความเปนกลางในการตัดสินจะทําใหผูเสียหายไดรับความเดือดรอนจาก

คําวินิจฉัยท่ีไมเปนธรรม หรือมีผูใหสินบนกับผูมีอํานาจตัดสินดวยการใหผูกระทําผิดเปนฝายถูก ดังท่ี

พราหมณปุโรหิตกัณฑหาละมีความไมเปนธรรมในการติดสินบน จึงทําใหผูท่ีบริสุทธิ์เดือดรอนในการ

กระทําของพราหมณกัณฑหาละ ดังขอความปรากฏดังนี้ 
 

 “...กัณฑหาละเปนบัณฑิต ก็ทรงใหดํารงไวในหนาท่ีตัดสินอรรถ

คดี. ก็กัณฑหาลพราหมณนั้นเปนคนมีจิตใจฝกใฝในสินบน ครั้นไดรับ

สินบนแลว ก็ตัดสินใหผูมิใชเจาของใหเปนเจาของ ผูเปนเจาของมิใหได

เปนเจาของ...”26

๒๗  
 

  จากขอความดังกลาว จะเห็นวาพราหมณกัณฑหาละผูดํารงตําแหนงตัดสินคดีความ ไมมี

ความเปนธรรมตอการวินิจฉัย ดวยความกลัววาจะไมไดลาภสักการะในการติดสินบนของผูกระทํา

ความผิดท่ีแทจริง การตัดสินจากถูกเปนผิด จากผิดเปนถูก จึงทําใหเห็นวาไมมีความเท่ียงธรรมใน

จิตใจ เปรียบสังคมไทยหากผูมีอํานาจในการตัดสินผูกระทําความผิด หากมีความกลัวเปนตัวนํา ท่ีเกิด

จากความโลภจะทําใหกอเกิดการตัดสินท่ีลําเอียงไมมีความเปนทํา ดังนั้นการตัดสินของผูมีอํานาจควร

ตัดสินดวยการวางอุเบกขามีความเท่ียงตรง เปนธรรมท่ีตองอาศัยปญญากํากับเพ่ือไมใหสูอคติ ๔ ท่ีจะ

ทําใหเสียหลักการ 

  ดังนั้น ความกลาหาญตอความเท่ียงธรรมมีอุเบกขาวางไวบนพ้ืนฐานแหงจิตใจ จะสามารถ

แกปญหาภยาคติท่ีเกิดจากความกลัว หากสังคมไทยนําหลักอุเบกขาใชในการปฏิบัติหนาท่ีความ

รับผิดชอบในการตัดสินความ ท้ังผูมีอํานาจ ผูปกครองตองถือธรรมอุเบกขาขอนี้ไวในจิตใจ เพ่ือไมให

จิตตกไปสูอคติหรือความลําเอียงเพราะความกลัว บางครั้งอาจกลัวผูปกครองบาง กลัวผูนํา ผูมี

อิทธิพลบาง จึงกลัววาภัยจะถึงตนจึงไมกลาตัดสินความท่ีเปนความจริง ซ่ึงถาผูมีอํานาจ ผูนําตองทํา

หนาท่ีตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งหากมีความเอนเอียงเปนฐานแลวจะทําใหเสียหลักการ และผูท่ีไดรับ

ผลกระทบไมไดรับความเปนธรรม 

  ฉะนั้น การตัดสินความตองมีความเท่ียงธรรม ไมมีความเกรงกลัวตออํานาจอิทธิพล การ

ตัดสินใหความเปนธรรมกับทุกฝายดวยการวางอุเบกขาจะทําใหการตัดสินผิดถูกไดอยางเปนธรรม ดัง

ตัวอยางตอนหนึ่งท่ีพระจันทกุมารดํารงตําแหนงตัดสินความพิพากษาคดีใหกับผูท่ีรองเรียนวาไมไดรับ

                                                           

    ๒๗ขุ.ชา.อ. ๖๔/๑๕๒.   



๓๔ 

 

ความเปนธรรมกับพราหมณขัณฑหาละ พระจันทกุมารจึงตัดสินความดวยตนเอง เพ่ือใหความ

ยุติธรรม ตอนหนึ่งวา 

 “...พระจันทกุมารตรัสปลอบวา อยากลัวไปเลย ดังนี้แลวก็ทรง

พาบุรุษนั้นไปสูโรงเปนท่ีวินิจฉัยอรรถคดี กระทําผูเปนเจาของนั่นแลให

เปนเจาของ ผูมิใชเจาของใหเปนผูมิใชเจาของ...”27

๒๘ 
 

 จากขอความขางตน พระจันทกุมารทรงใหความเปนธรรมกับผูท่ีรองเรียน โดยวินิจฉัยคดี

ความดวยความเปนธรรม โดยปราศจากอคติ ไมมีความเกรงกลัวตอผูใดท่ีมีอํานาจอิทธิพล จึงทํา

ใหขัณฑหาละโกรธเคือง แคนเคืองจึงหาวิธีการกําจัดพระจันทกุมาร ดังขอความดังนี้ 

 “...พระราชาทรงสดับ ขาววาพระโพธิสัตววินิจฉัยคดียุติธรรม จึง

ตรัส เรียกพระโพธิสัตว มาแลวพระราชทานการวินิจฉัยแกพระโพธิสัตว

วา ตั้งแตนี้ไป เจาผูเดียวจงวินิฉัยคดีท่ัวไป ผลประโยชนของขัณฑหาละก็

ขาดลง ตั้งแตนั้นมาขัณฑหาละก็ผูกอาฆาตในพระโพธิสัตวคอยหาโอกาส

จับผิดเรื่อยมา...”28

๒๙ 
 

ขอความขางตนจะเห็นไดวา พระจันทกุมารตัดสินความดวยความเปนธรรมไมเอนเอียง 

หรือไมรับสินบนใด ๆ ทําใหผูท่ีเก่ียวของไดรับความสุขดวยความเปนธรรมท่ีไมนําอคติใด ๆ มาเจือปน

ดวยการมีอุเบกขาความเปนธรรมไมเอนเอียงเปนฐานในจิตใจของพระองค หากสังคมปจจุบันผูกระทํา

หนาท่ีตัดสินความมีความเท่ียงตรงไมเอนเอียงเม่ือทําความดีแลว ก็จะไดรับความชื่นชม ไมเกรงกลัวใน

อํานาจอิทธิพลของอีกฝาย ไมวินิจฉัยจากผิดเปนถูก ดวยการเห็นแกลาภติดสินบนดังเชนพระเจา 

จันทกุมารท่ีไมเกรงกลัวอํานาจใด ๆ ของกัณฑหาละ แมจะถูกกลั่นแกลง หรือกระทําสิ่งไมดีกับ

พระองค พระองคก็ไมเกรงกลัวตออํานาจอิทธิพลของพราหมณกัณฑหาละ เพ่ือความถูกตอง

แมกระท่ังตนเองจะตองถูกทําโทษก็ตาม29

๓๐ 

จากขอความดังกลาวชี้ใหเห็นวา เม่ือบุคคลผูเสียผลประโยชนเกิดอาการไมพอใจ ท่ีตนตอง

เสียผลประโยชนท่ีเกิดจากความมิชอบ ทําใหหาหนทางขจัดปญหานี้ดวยการกลั่นแกลง หรือใสความ 

หาเรื่องจับผิดเพ่ือใหบุคคลนั้นไปใหพนทางของตน เพ่ือตนจะไดรับมอบหนาท่ีวินิจฉัยดวยการมีลาภ

สักการะเปนท่ีตั้ง โดยไมคํานึงถึงความเปนธรรม หากสังคมไทยผูนํา ผูมีอํานาจตัดสินความตาง ๆ 

ดํารงตนอยูในทัศนคติเชนนี้จะทําใหสังคมเต็มไปดวยความไมเปนธรรมเกิดข้ึน เม่ือความไมเปนธรรม

เกิดข้ึน ความขัดแยงก็จะตามมาสูความแตกแยกไมมีความสามัคคี สังคมใดไรความเปนธรรมสังคมนั้น

                                                           

    ๒๘ขุ.ชา.อ. ๖๔/๑๕๓.   
 

  ๒๙ขุ.จริยา. ๗๔/๗/๑๑๙.  

  ๓๐ขุ.ชา.อ. ๖๔/๑๕๕-๑๕๖. 



๓๕ 

 

จะมีแตความวุนวายเดือดรอนเพราะไมไดรับความชอบธรรมจากผูนํา ผูปกครอง ผูมีอํานาจตัดสิน

ความตองมีความเท่ียงธรรม ปราศจากอคติ ๔ เปนท่ีตั้งในการวินิจฉัยความ  ฉะนั้น ผูท่ีไมมีความเปน

ธรรม ไมมีคุณธรรมในใจเปนฐานแลว ผูซ่ึงประกอบไปดวยอคติ ๔ ก็ยากท่ีจะแกปญหาตาง ๆ ไดดวย

ความเปนธรรม ดังนั้นแลว หากเราไมรูอะไร แลวมีความกลัวในเรื่องนั้น ๆ วาจะมีภัยมาถึงตนหรือไม 

เราควรถามผูรูท่ีมีธรรมอยูในใจ และเปนผูไมมีอคติใด ๆ เปนพ้ืนฐานในจิตใจ จะทําใหเราเห็นทาง

สวางจากคําแนะนําไมใหตกไปสูอกุศล  

ความเปนธรรมหรือความยุติธรรม ตองมีความหนักแนน ถือความถูกตองเปนหลัก มีความ

เท่ียงธรรมไมเห็นแกลาภสักการะใด ๆ บุคคลในสังคมผูดํารงตําแหนงตองตัดสินความ พิพากษาคดี

ความตาง ๆ ตองยึดม่ันในคุณธรรมอยางไมกลัวอํานาจอิทธิพลใด ๆ ดวยการวางใจเปนกลาง มี

อุเบกขาประจําใจ ไมกลัวตอสิ่งใดใหเสียหลักการตองมีความสุจริตในอาชีพเพ่ือความเปนธรรมใหกับ

ผูอ่ืนท่ีไดรับความเดือดรอน เพ่ือกุศลธรรมท้ังหลายท่ีมีโยนิโสมนสิการในการคิดวิเคราะหถึงความจริง

ในเหตุและผล ดังนั้น การคิดแบบโยนิโสมนสิการท่ีเปนปจจัยใหเกิดอุเบกขาในท่ีนี้ หมายถึง การ

กอใหเกิดอุเบกขาฝายกุศลธรรม การวางใจใหเปนกลางเพ่ือความถูกตอง และไมใหอคติ ๔ เขา

ครอบงําท่ีมีมูลเหตุมาจากอกุศลมูล ดังเชนในสังคมไทยในการตัดสินความนอกจากการวางใจใหเปน

กลางและ ผูตัดสินมีการคิดวิเคราะหพิจารณาอยางถ่ีถวนถึงเหตุและผล ใหดํารงในความถูกตอง ไม

เอนเอียงใหเสียหลักการ เชนนี้แลวบุคคลนั้นถือไดวาเปนผูปราศจากอคติ ดํารงดวยความเปนธรรม 

แผนภาพดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี ๔.๔ การแกไขปญหาภยาคติดวยหลักอุเบกขา และโยนิโสมนสิการ  

 

การแกไขปญหาภยาคติดวยหลักพุทธธรรม 

-ใชสติการพิจารณา 

-ความเท่ียงตรง ถูกตอง 

-วางใจใหเปนกลาง 

-ใหความเปนธรรมกับทุกฝาย 

 

-คิดดวยเหตุและผล 

-ความจริง 

-ไมใหมีความเกรงกลัว 

-ใชปญญาพิจารณาอยางถี่ถวน 

 



๓๖ 

 

๔.๕ บทสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 
 

   ในงานวิจัยเรื่องการแกไขอคติในสังคมไทยดวยพุทธบูรณาการนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาถึง

ลักษณะพ้ืนฐานทางจิตใจดานความลําเอียงท่ีเกิดข้ึนไดกับบุคคลท่ีเรียกวา “อคติ ๔” พรอมท้ังได

ดําเนินการสัมภาษณความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิเพ่ือใชประกอบงานวิจัยนี้ ดังประเด็นตอไปนี้ 

   ๔.๕.๑ ความลําเอียงเพราะรัก (ฉันทาคติ) ผลกระทบ และแนวทางแกไขปญหา 

พระธรรมกิตติเมธี, ดร. ใหความเห็นวา ฉันทาคติ โดยปกติความขัดแยงท้ังหลายท้ังปวง

เกิดมาจากอคติ ซ่ึงอคติความลําเอียงคนกลุมหนึ่งอาจเกิดจากความลําเอียงเพราะความรัก อีกกลุม

หนึ่งอาจจะเกิดความเสียหาย เรื่องความลําเอียงเพราะรักทําใหความเห็นไมตรงไปตรงมาไดงาย และ

ทําใหผูอ่ืนเห็นวาการท่ีบุคคลผูนี้ดํารงตําแหนงอยางนี้จะสรางความลําเอียง ดวยการเลือกท่ีรักมักท่ีชัง 

มีอะไรก็ใหแตคนคนนั้นเพียงคนเดียว ทําผิดก็ดี ทําพลาดก็ดี แตคนจํานวนหนึ่งกลับมองเห็นเปนคนไม

ดีไปหมด เพราะฉะนั้นมันมีผลกระทบตอบุคลากรในองคกร เชน การข้ึนเงินเดือนท่ีข้ึนเอาข้ึนเอา แต

คนท่ีทํางานแทบตายกลับไมไดอันนี้ถือวาเปนความผิด ทําใหมีผลกระทบตอองคกร และกระทบตอ

บุคคลในองคกร ทําใหการพัฒนาไปไดยาก ซ่ึงความรักนั้นตองประกอบไปดวยเมตตาซ่ึงตองไมมีความ

ลําเอียงตองเปนความรักท่ีรักทุกคนในองคกรท่ีเทากันถึงจะดี  ไมใชวาเลือกท่ีรักมักท่ีชังเลยไมอยาก

คบกับใครท้ังสิ้น ซ่ึงจะตองรักทุกคนใหเสมอเหมือนกัน ดังพระพุทธเจา ท่ีรักพระเทวทัตเสมอพระ

ราหุลดวยความเทาเทียมกัน ฉะนั้นถาผูนํามีความลําเอียงแลวก็จะเสียความเท่ียงตรง คนในองคกรก็

จะปนปวน องคกรก็เจริญไมได หากเปนระดับชาติก็จะมีผลกระทบตอประเทศชาติตอพนักงาน

ขาราชการ  

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะรัก (ฉันทาคติ) คือ ความมีเมตตาท่ีมีความเปน

กลาง (อุเบกขา) ดวยการมีขันติในความอดทนอดกลั้นตอคนท่ีเรามักคุน30

๓๑ 

  พระศรีวินยาภรณ, ดร. ใหความเห็นวา พระพุทธเจาทรงไมใหมีฉันทาคติ เพ่ือปองกันคนท่ี

รัก คนท่ีชอบจะทําใหเกิดความเอนเอียง เพราะสังคมโดยท่ัวไปกอนรูจักกันก็จะเกิดความสนิทสนม

คุนเคย พอมีความสนิทความคุนเคยกันแลวก็จะทําใหเห็นตามกัน การเห็นตามกันเรียกวาอคติ วิธีท่ีจะ

ไมใหมีอคติ คือตองมีความเมตตา คําวาเมตตาในท่ีนี้คือเมตตากับทุกคนใหเหมือนวาเปนญาติเรา หาก

มีฉันทาคติเกิดข้ึนกับผูใดก็จะมีเมตตากับอีกคนหนึ่ง ฉะนั้นตองมีเมตตามากํากับฉันทาคติ แลวตองมี

ใจเปนกลางดวยการวางอุเบกขา เพราะถามีเมตตามากไปก็จะสูฉันทาคติได ซ่ึงคําวาฉันทาไมได

หมายความรักเพียงอยางเดียว แมแตเปนพ่ีเปนนองเปนพอเปนแม พอจะมีการตัดสินสวนใดสวนหนึ่ง

                                                           

  ๓๑สัมภาษณ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สฺโต),ดร., ประธานศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศ

ไทย, ผูชวยเจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, อาจารยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๓๗ 

 

ก็หามตัดสินดวยความท่ีเปนพ่ีเปนนองเปนพอเปนแม แตจะตองตัดสินดวยความเมตตาแทนท่ีจะเปน

ฉันทะ  

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะรัก (ฉันทาคติ) คือ การนําหลักเมตตาดวยการ

วางใจเปนกลางในการแกปญหาความลําเอียงเพราะรัก31

๓๒ 

พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. ใหความเห็นวา อคติ หมายถึง การไมยุติธรรม หรือการทําอะไร

ดวยความไมเสมอภาคเลือกท่ีรักมักท่ีชัง เลือกปฏิบัติ อยางนี้เรียกวาอคติ ฉะนั้น ฉันทาคติ หมายถึง 

การใหความไมเปนธรรม เพราะความรัก ความชอบ ดั่งตัวอยางในการจะตองตัดสินคดีให นาย ก. แต

บังเอิญ นาย ข. มีความชอบสนิทสนมสวนตัว จึงพยายามตัดสินบิดเบือนใหนาย ข. ไดผลประโยชน

อยางนี้เรียกวา “ฉันทาคติ”  สิ่งท่ีจะสงผลกระทบตอสังคมไทยหากเกิดฉันทาคติ คือทําใหเกิดความไม

เปนธรรมข้ึนในสังคม ทําใหมีผูท่ีเสียประโยชนโดยท่ีไมจําเปน ทําใหผูท่ีถูกเอาเปรียบโดยไมจําเปน 

และสิ่งท่ีจะตามมาก็กอใหเกิดความขัดแยงการทะเลาะวิวาท มันเปรียบเหมือนสมัยท่ีสังคมไทยเปนสี

แดง สีเหลือง สีแดงก็คือรักฝายหนึ่ง สีเหลืองก็รักฝายหนึ่ง  เกิดความคิดตางกัน ผูท่ีอยูตรงกันขามกับ

ความคิดตนก็กลายเปนศัตรูไป เลยทําใหเกิดความแตกแยกทางสังคม กอใหเกิดความไมสามัคคี เกิด

ความเหลื่อมล้ําไมเปนธรรมซ่ึงปรากฏเดนชัดในสังคมไทยในปจจุบัน  

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะรัก (ฉันทาคติ) คือ ไตรลักษณ อนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตาชี้ใหเห็นวาทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ไมมีอะไรเท่ียงแท มันเปนเพียงมายาตั้งอยูชั่วคราว แลวแตก

สลายทุกสิ่ง ในโลกนี้ไมมีอะไรเปนแทจริง เปนของจริง ไมเท่ียง สุดทายก็ไมมีตัวตนท่ีแทจริง ถาพูด

ตรง ๆ ก็คือ คนในสังคมตองไมยึดม่ัน ถือม่ันในตนเองมากเกินไป ฉะนั้นตองลดความเปนฉันทาคติ 

เพ่ือไมใหเกิดอคติเพราะความรัก ความชอบ ดวยการมีสติ พิจารณาในกฎไตรลักษณ32๓๓  

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ใหความเห็นวา ฉันทาคติ ถาเราพอใจใคร ชอบใจใคร

เรารักใคร ก็จะมองวาพวกนั้นคือพวกเรา  แตตรงกันขามถาไมพอใจใคร ไมชอบใครก็ถือวาไมใชคน

ของเรา เกิดการไมยอมรับเพราะไมใชสิ่งท่ีพอใจ เนื่องจากเรามีเปาหมายอยูแลว มีอุดมการณ คติเปน

ของตนเอง แตไมสามารถสรุปเอง คิดเอง พูดเองไดเพราะดูไมดี ไมสงางาม เราจึงตองการคําตอบ 

และสิ่งท่ีตนตองการไวอยูแลว การท่ีเราจะสั่งใครสักคน ชอบใครสักคนไมไดอยูท่ีเนื้อหาสาระวาเปน

อยางไร เพียงแคเราชอบใจคนนั้นหรือเปลา เขากับความตองการของเราไดไหม ตอบโจทยเราไดไหม 

ไมไดอยู ท่ีคุณคาแท แตมันอยูท่ีความตองการและความพอใจของเรา เพ่ือใหตรงกับสมมุติฐาน

บางอยางท่ีเราตั้งเอาไวก็คือกิเลสของเรา 

                                                           

  ๓๒สัมภาษณ พระศรีวินยาภรณ (สายรุง อินฺทาวุโธ), ดร., คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ผูชวยเจาอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง.๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 

 

  ๓๓สัมภาษณ พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปวิสิโก) รศ.ดร., รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหา 

มกุฏราชวิทยาลัย, ผูชวยเจาอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๓๘ 

 

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะรัก (ฉันทาคติ) คือ สติ ตองใชสติในการระลึกได

วาตนเองทําอะไรอยู สถานการณอะไร เพราะสติเปนตัวเครื่องก้ันกิเลสท้ังหลาย ถามีสติตัวแรกก็จะ

เปนตัวก้ันไมใหอคติเกิดข้ึน ไมใหเอียงไปดานใดดานหนึ่ง นอกจากสติแลวตองมีขันติ ความอดทนอด

กลั้นตอสิ่งท่ีเรารักเราชอบดวยการวางอุเบกขาไวในใจใหความเปนธรรมกับทุกฝาย33

๓๔ 

รศ.สุเชาวน พลอยชุม ใหความเห็นวา ปญหาอคติเพราะรักเปนปญหาสังคมอยางหนึ่งท่ีทํา

ใหคนในสังคมเกิดความลําเอียง ดวยการรักมากไป เมตตามากไปการเมตตามากเกินไปก็จะนําเขาสูตัว

ฉันทาคติเพราะความรักไดโดยไมรูตน ดวยความคุนเคย การมีความเอ้ืออาทรตอกัน การมีบุญคุณตอ

กันมาจนสูฉันทาคติ จนกระท่ังเกิดเปนโทษตอฝายตรงกันขามท่ีเสียผลประโยชน ไมไดรับความเปน

ธรรม จนเกิดผลเสียตอผูท่ีถูกกระทํา 

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะรัก (ฉันทาคติ) คือ ตั้งตนดวยความเปนกลางวาง

อุเบกขาในจิตไมเอนเอียง ใชสติกํากับวา ณ ขณะนั้นกําลังทําอะไร โดยไมมีอารมณใด ๆ ตัวปญญาจะ

เกิดทําใหไมนําไปสูอคติดวยความจริง34

๓๕ 

ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ ใหความเห็นวา ฉันทาคติ คือ ความลําเอียงเพราะรัก เชน พอแม

เกิดลําเอียงรักลูกไมเทากันก็จะเกิดความแตกแยกภายในครอบครัว แมแตท่ีทํางานผูปกครองรัก

ลูกนองไมเทากันก็จะเกิดความแตกแยกภายในองคกร รวมไปถึงประเทศชาติผูนําหากมีสี มีการ

แบงแยกก็จะนําสูความแตกแยก โอกาสความไมสมดุลทางสังคมก็จะเกิดข้ึนไดทุกระดับชนชั้นของ

สังคมเพราะอะไรท่ีมากไป รักมากไป เกลียดมากไป ก็จะนําสูตัวอคติไดไมรูตัว สุดทายจะเกิดการ

แบงแยกเกิดข้ึน เพราะฉันทาคติเกิดจากการสั่งสมมาเปนเวลานานจนกลายเปนจริต ท่ีเกิดจากการ

รับรูแสดงออกมาเปนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใตจิตสํานึกของแตละบุคคลท้ังทางดี และไมดีจน

กลายเปนปญหาในสังคมในท่ีสุด    

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะรัก (ฉันทาคติ) คือ ใชหลักอุเบกขาในการวางใจ

เปนกลางเพ่ือไมสูฉันทาคติ ดวยความอดทนอดกลั้น35

๓๖ 

ผศ.ดร.วุฒินันท กันทะเตียน  ใหความเห็นวา ปญหาของอคติเพราะรักนั้นคือ การกระทํา

ในสิ่งท่ีรักสิ่งท่ีชอบ สิ่งท่ีพอใจ จนทําใหไปกระทบกับอีกกลุมหนึ่งดวยความไมยุติธรรม คนเราสามารถ

                                                           

  ๓๔สัมภาษณ พระมหาหรรษา (ธมฺมหาโส),รศ.ดร., ผอ.โครงการสันติศกึษา, ผอ.วิทยาลัยพระพุทธศาสนา

นานาชาติ, ผูชวยอธิการบดี มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, รองประธานคณะกรรมการปฏริูปการเรียนการสอน

พระพุทธศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, เจาอาวาสวัดทาคอยนาง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
 

  ๓๕สัมภาษณ  รศ.สุเชาวน พลอยชุม, กรรมการมูลนิธิ มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ, 

อาจารยพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
 

  ๓๖สัมภาษณ ผศ.ดร.ประยูร สยุะใจ, อาจารยประจําภาคจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2


๓๙ 

 

อยูในอคติใดอคติหนึ่งได เพราะมนุษยยอมมีความลําเอียงเปนฐานอยูแลว แตตองไปดูผลของมันวา

เกิดข้ึนอยางไร ฉันทะเปนเรื่องท่ีดี แตถามันเปนปญหาคติตองเปนตัวลบแต ฉันทาคติพุทธะพจน

หมายความวาความชอบของเรา ตราบใดถาไมมีผลกระทบตอคนอ่ืนมันก็พัฒนาใหเปนบวก แตถา

ความชอบของเรามีผลกระทบตอคนอ่ืนและตนเองถือวา “อคติ”  ดวยความรัก ความชอบจึงทําให

เอนเอียงสงผลเสียตอผูอ่ืน 

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะรัก (ฉันทาคติ) คือ อุเบกขา การมีใจเปนกลางไม

ตัดสินหรือกระทําสิ่งใด ๆ ดวยความไมยุติธรรม ตองมีสติในการแกปญหาดวยความอดทนอดกลั้นตอ

การชอบพอใจ36

๓๗ 

ดร.ยงสยาม สนามพล ใหความเห็นวาปญหาความลําเอียงเพราะรัก (ฉันทาคติ)  ความรัก

จะทําใหเกิดความโลภตามมา ถาไมไดอยางท่ีตนเองอยากไดก็จะเกิดความโกรธ ตองหาวิธีท่ีจะไดสิ่ง

นั้นมาใหได ดวยเลหดวยกลอุบายตางๆ ในกลอุบายเหลานั้นจะสงผลกระทบตอสังคม เชน เม่ือรักใคร

มากเกินไปก็จะทําใหยากลําบากในการตัดสินเรื่องตาง ตัวอยาง เม่ือนาย ก.ทําความผิดดวยการลัก

ขโมยของผูอ่ืน และนายข. ก็กระทําความผิดเหมือนกัน แตพอถึงคราวตัดสินโทษกับนายก. ก็พนผิด

ไมไดรับโทษนั้น เปนเพราะความคุนเคยรูจักกัน หรือมีบุญคุณตอกันจึงทําใหเกิดความไมยุติธรรม

เกิดข้ึน ผลกระทบคือการไมตัดสินดวยใจท่ีเปนกลาง 

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะรัก (ฉันทาคติ) คือ ความมีใจเปนกลาง (อุเบกขา) 

มีความอดทนอดกลั้น ยึดถือความถูกตองเปนธรรมเปนท่ีตั้งเพ่ือไมใหสูฉันทาคติ37๓๘ 

ดร.ปรียานันท เสถียรนพเกา ใหความเห็นวา ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะรักใครพอใจ  ถาหาก

วาเรามีจิตใจลําเอียง อาศัยความผูกพันฉันญาติพ่ีนอง ฉันเพ่ือนฝูงท่ีมีความรักใครสนิทสนมกันท้ัง ๆ ท่ี

เขาทําผิดก็ชวยกันปกปดเอาไว เวลาเขาทําดีเล็กนอยก็ยกยองเชิดชูกันจนเกินดี นี้คือความลําเอียงท่ี

เกิดข้ึนจากความผูกพันเปนสวนตัว เชน ญาติพ่ีนองของเราทําผิด เราก็เขาขางญาติพ่ีนองของเราเวลา

จะตัดสินปญหาอะไร ก็หาความยุติธรรมไมได นี่คือ ฉันทาคติ ความลําเอียงขอนี้จึงเปนอันตรายท่ีทํา

ใหเกิดการเลนพรรคเลนพวกจนเสียการปกครอง เสียความยุติธรรมเท่ียงธรรม 

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะรัก (ฉันทาคติ) คือ ความเปนธรรมในการตัดสิน

ดวยการยึดม่ันความถูกตองมีความอดทนอดกลั้น ใชสติกลั่นกรองดวยความเปนธรรมยึดความซ่ือสัตย

ในอาชีพตนในการตัดสินดวยความเปนธรรม38

๓๙  

                                                           

  ๓๗สัมภาษณ ผศ.ดร.วุฒินันท กันทะเตียน ,อาจารยประจําคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 

  ๓๘สัมภาษณ ดร.ยงสยาม สนามพล, อาจารยสถาบันพลังจิตตานุภาพ , ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 

๓๙สัมภาษณ ดร.ปรียนันท เสถียรนพเกา, ประธานกรรมการบริษัทฟารม รีจีส จํากัด,  

๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
 



๔๐ 

 

 นายทับทอง พละกาบ ใหความเห็นวา ฉันทาคติ ความลําเอียงเพราะความรัก ความสนิท

สนมท่ีมีตอกัน ดวยการอางเอาความรัก หรือความชอบพอกันของตนเองนําสูการปฏิบัติท่ีไมเปนกลาง 

ไมยุติธรรม หรือเทาเทียมกัน จากผลประโยชนท่ีพึงจะไดนําไปใหพวกพองคนสนิทดวยใจไมเปนกลาง 

ซ่ึงสงผลกระทบตอบุคคลอ่ืนดวยความไมเปนธรรม ตัวอยางเชน การเลื่อนตําแหนงใหกับคนท่ีตนรัก

ตนพอใจ ตางกับบุคคลอ่ืนท่ีขยันทํางานแตกลับไมไดรับการเลื่อนตําแหนง ซ่ึงทําใหเกิดความไมเปน

กลางเกิดข้ึน ซ่ึงความลําเอียงสามารถเกิดข้ึนไดทุกสังคมตั้งแตสังคมในครอบครัว สังคมการทํางาน 

สังคมในระดับทุกชนชั้นซ่ึงความลําเอียงนี้สามารถเกิดข้ึนไดกับตนจนสูระดับองคกร  

  แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะรัก (ฉันทาคติ) คือ อุเบกขาวางใจเปนกลางทุกคน

อยางเทาเทียมกัน มีความซ่ือสัตยตอความจริง และการกระทําของตนในการใหความเปนธรรมกับทุก

ฝายดวยการใชสติ,ขันติ ตอการตัดสินในเหตุการณตาง ๆ ดวยความจริง39

๔๐ 

ดังนั้น จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็น ปญหาความลําเอียงเพราะรัก (ฉันทาคติ) 

เปนอยางไร สงผลกระทบตอสังคมอยางไรบาง และทานจะมีแนวทางแกปญหานี้ดวยหลักธรรม

อยางไร สรุปไดดังนี้  

ลําดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ 

๑. พระธรรมกิตติเมธี, ดร. ความไมตรงไปตรงมาทําใหเห็นวาบุคคลอ่ืนไมใชพวกพอง

ตนเอง  มีอะไร ก็ ให แตคนของตนเอง เพราะกลั ว เสี ย

ผลประโยชน จนสงผลกระทบตอบุคคลอ่ืนท่ีทําความดี 

     แนวทางแกปญหาคือ รักทุกคนให เสมอกันมีความ

เท่ียงตรง ดวยการวางใจในอุเบกขา และมีความอดทนอด

กลั้น (ขันติ)ตอคนท่ีเรามีความสัมพันธท่ีอาจทําใหเราเอน

เอียงได 

 

๒. พระศรีวินยาภรณ, ดร. เกิดจากความคุนเคย ความสนิทท่ีมีตอกันจนสูฉันทาคติสงผล

กระทบตอผูท่ีเก่ียวของจนเกิดความไมยุติธรรมเกิดข้ึน 

     แนวทางแกปญหาคือ ใชความเมตตาเห็นทุกคนเหมือน

ญาติเรา รักและใหความเปนธรรมอยางเสมอภาคดวยการ

วางใจเปนกลาง (อุเบกขา) 

 

                                                           
๔๐สัมภาษณ นายทับทอง พละกาบ, ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท ไทยเฮาสซิ่ง ดิเวล็อปเมนท จํากัด ๕ 

มกราคม ๒๕๖๒. 



๔๑ 

 

ลําดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ 

๓. พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. การเลือกท่ีรักมักท่ีชัง มีความชอบไมชอบเปนสวนตัว เกิด

จากความคิดตางกัน การไมยอมรับ จนเกิดการแตกแยกสู

ความไมเปนธรรม กอเกิดความไมสามัคคีในสังคม 

     แนวทางแกปญหาคือ การพิจารณากฎไตรลักษณ ไมมี

อะไรท่ีเท่ียงแท การไมยึดม่ันถือม่ันตนเองมากเกินไป ใชสติ

ในการพิจารณากฎไตรลักษณ 

๔. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. 

 

เกิดการจากการไมยอมรับ ไมใชพวกพองตนเอง ไมใชสิ่งท่ี

คาดการณไวลวงหนา เนื่องจากมีเปาหมายในคําตอบตนเอง

แตไมสามารถสรุปความคิดตนเองได การท่ีเราชอบใครสักคน

อยูท่ีความพอใจเปนท่ีตั้ง คือ กิเลสในตนเอง 

     แนวทางแกปญหาคือ การใชสติในการก้ันไมใหเกิด

ฉันทาคติ ไมใหเอนเอียงดวยวางใจเปนกลาง (อุเบกขา) มี

ความอดทนอดกลั้น (ขันติ) ใหความเปนธรรมกับทุกฝาย 

๕. รศ.สุเชาวน พลอยชุม การรักมากไป เมตตามากไป ความสัมพันธสวนตนมากไปจน

สูฉันทาคติโดยไมรูตัว ทําใหฝายตรงขามเสียผลประโยชน 

     แนวทางแกปญหาคือ มีความเปนกลางดวยการใช

อุเบกขา และสติกํากับโดยไมมีอารมณใด ๆ เม่ือมีสติก็จะมี

ปญญาท่ีผานการพิจารณาท่ีถูกตองทําใหไมสูฉันทาคติ 

๖. ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ ความไมเปนธรรมกับท้ังสองฝายนําพาสูความแตกแยก เม่ือ

รักมากไป ก็จะนําสูความเปนอคติท่ีสะสมมาเปนเวลานานท่ี

เกิดจากการรับรูจนแสดงออกมาเปนพฤติกรรมภายใต

จิตสํานึกของแตละบุคคล 

      แนวทางแกปญหาคือ ใชหลักอุเบกขาในการวางใจเปน

กลางเพ่ือไมสูฉันทาคติดวยความอดทนอดกลั้น (ขันติ) 

๗. ผศ.ดร.วุฒินันท กันทะเตียน สิ่งท่ีพอใจ สิ่งท่ีชอบ สิ่งท่ีรักดวยการยึดพวกพอง การตอบ

แทนคุณกันและกัน มีความลําเอียงดวยความรักเปนพ้ืนฐาน

มากเกินไป จนกระทบบุคคลอ่ืนทําใหเกิดความไมเปนธรรม 

     แนวทางแกปญหาคือ ใชอุเบกขา มีสติในการแกปญหา

ดวยความอดทนอดกลั้นในขันติ 

 



๔๒ 

 

ลําดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ 

๘. ดร.ยงสยาม สนามพล เกิดจากความโลภ ความอยากไดมาดวยกลอุบายตาง ๆ การ

มีบุญคุณตอกัน รักกันมากไป ทําใหเกิดความไมยุติธรรมเกิด

ข้ึนกับผูท่ีเก่ียวของ 

      แนวทางแกปญหาคือ การยึดถือความถูกตองดวยความ

ซ่ือสัตย มีใจเปนกลาง (อุเบกขา) มีขันติเปนท่ีตั้ง 

๙. ดร.ปรียานันท เสถียรนพเกา อาศัยความผูกพัน ความรักใครสนิทสนมกัน ยกยองคนทําผิด

จนเสียความยุติธรรม 

     แนวทางแกปญหาคือ ยึดม่ันความซ่ือสัตยความถูกตอง

ดวยความอดทนอดกลั้น ใชสติในการพิจารณากลั่นกรอง 

๑๐. นายทับทอง พละกาบ ความสนิทสนมท่ีมีตอกัน การชอบพอกัน ความไมเท่ียงธรรม

นําสูความไมเปนธรรม  

     แนวทางแกปญหาคือ ความมีอุเบกขา มีความซ่ือสัตยตอ

ความจริงใชสติและขันติในการตัดสินปญหาดวยความเปน

ธรรม  
 

 

ตารางท่ี ๔.๕ สรุป ปญหาความลําเอียงเพราะรัก (ฉันทาคติ) ผลกระทบ และแนวทาง

แกไขปญหา 
 

 ๔.๕.๒ ปญหาความลําเอียงเพราะชัง (โทสาคติ) ผลกระทบ และแนวทางแกไขปญหา 

พระธรรมกิตติเมธี, ดร. ใหความเห็นวา ความชัง ความไมชอบ เชนทําความผิดอะไรนิด

หนอยก็มีความเกลียด ความชังเปนทุนแลว เพราะไมสามารถท่ีจะใหความยุติธรรมคนเหลานั้นได

แทนท่ีจะถามไปตามมาตรฐาน พิจารณาผิดวาตามผิด ถูกวาตามถูก แคเพียงไมชอบหนา ไมถูกใจ ไม

เปนสิ่งท่ีตนยอมรับ ทัศนคติท่ีไมไปทิศทางเดียวกัน หากคนในองคกรมีการประพฤติปฏิบัติดวยความ

ไมพอใจ หรือผูบังคับบัญชามีความเอนเอียงใหกันแลว องคกรท้ังองคกรก็จะเดือดรอน เพราะฉะนั้น

ความชังเปนเรื่องของความโกรธ ความเกลียด จนกลายเปนความอาฆาตพยาบาทคับแคนใจกัน เม่ือ

เราอาฆาตเขา เขาก็ตองอาฆาตเจ็บแคนเรา เราก็ไมจบไมสิ้น ดังนั้นเปนการสรางเวรสรางกรรมตอกัน

จึงไมสามารถทําอะไรใหดี ๆ ได การพัฒนาความเจริญในองคกรก็เปนไดยาก เพราะไมไดไมเปนท่ี

ยอมรับของคนในองคกรจึงเกิดปญหา 



๔๓ 

 

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะไมชอบ (โทสาคติ) คือ การมีเมตตาตอกันท้ัง

กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ความเมตตาจะนําพาความสันติสุขมาให นอกจากเมตตาแลวตองมี

ความอดทนอดกลั้นตอสิ่งยุแยง คือขันติ อภัยในกันและกัน 40

๔๑ 

 พระศรีวินยาภรณ, ดร. ใหความเห็นวา ความไมชอบ ความเกลียด ความโกรธ ความไม

พอใจ ความคับแคนใจท่ีตั้งอยูในอารมณท่ีมีความโกรธความเกลียด ซ่ึงจะทําใหเกิดความไมเท่ียงธรรม 

ตอการตัดสินใจกับการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ นั้น ๆ ดังมีหลายอยางหลายครั้งท่ีเกิดปญหา

ดวยการตัดสินปญหาท่ีเปนโทสาคตินี้ไมไดหมายถึงความโกรธเพียงอยางเดียว แตหมายถึงความไม

พอใจความเจ็บใจความคับแคนใจเหมือนกับการตัดสินดวยความไมเปนธรรมไมมีความเปนกลาง  

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะไมชอบ (โทสาคติ) คือ การวางตนเปนอุเบกขา 

สามารถทําไดในอคติท้ังสี่ซ่ึงตองวางอุเบกขาท่ีจะเปนตัวควบคุม ท้ังในโทสาคติตองมีการใหอภัยในกัน

และกัน มีขันติความอดทนอดกลั้นกับความโกรธในตน 41

๔๒  

  พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. ใหความเห็นวา โทสาคตินั้น คือความโกรธ การท่ีใหความไมเปน

ธรรมความเกลียดชังดวยการใชแบบ hate speech คือการพูดดวยความเกลียดชัง การกระทําดวย

ความเกลียดชัง มีการแสดงออกอยางชัดเจน ท่ีเกิดจากความคิดเห็นตางกัน ไมเปนท่ียอมรับกัน อยู

ตรงขามกับสิ่งท่ีตนคิดไว ไมใชพรรคพวกตน ตัวอยางเชนสถานการณท่ีผานมาในการแบงสีเสื้อในเรื่อง

การเมืองคนไมรูจักกันยังทําราย ฆากันไดเพียงเพราะใจคนไมยอมรับกัน ไมยอมรับความคิดเห็นกันใน

ท่ีสุดประเทศชาติไมมีความสามัคคีอยางท่ีปรากฏใหเห็นวารัฐบาลตองทําใหขามพนขามขัดแยง 

  แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะไมชอบ (โทสาคติ) คือ ใชความอดทนอดกลั้น

ประกอบดวยหลักเมตตา คือกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม การประพฤติปฏิบัติตอบุคคลอ่ืนดวยจิตท่ี

เมตตา ท้ังการพูดการแสดงออกดวยความเมตตาไมอาฆาตคิดราย และตองมีความอดทนอดกลั้นตอสิ่ง

ท่ียั่วยุท่ีอาจทําใหเกิดความโกรธ และการใหอภัยตอบุคคลอ่ืนท่ีกระทํากับเราดวยเจตนาก็ดี ไมเจตนาก็

ดี ดวยการยึดหลักเมตตา42

๔๓   

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ใหความเห็นวา โทสาคติ คือความลําเอียงเพราะชัง 

เพราะเกลียดกัน ไมชอบกัน ถาเราไมพอใจใคร ไมชอบใจใคร ไมพอใจใครเราก็จะมองวาไมใชพวก

พองตน ไมใชคนของเรา เชน สถานการณทางการเมืองเปนตัวอยางไดชัดถึงการแบงแยกสีเสื้อ แบง

                                                           

  ๔๑สัมภาษณ พระธรรมกิตตเิมธี (เกษม สฺญโต), ดร., ประธานศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศ

ไทย, ผูชวยเจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, อาจารยมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 

    ๔๒สัมภาษณ พระศรีวินยาภรณ (สายรุง อินฺทาวุโธ), ดร., คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ผูชวยเจาอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 

  ๔๓สัมภาษณ พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปวิสิโก), รศ.ดร., รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหา 

มกุฏราชวิทยาลัย, ผูชวยเจาอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๔๔ 

 

พรรคแบงพวก ทําใหเกิดความรุนแรงคือ การใชความรุนแรงท่ีเกิดจากอาวุธ เชน ปน มีด และระเบิด 

เพียงเพราะการไมยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน คานิยม อุดมการณความเชื่อ ท่ีแตกตางกัน 

จนนําไปสูการปฏิบัติในลักษณะท่ีแตกตางกัน ท้ังการเลือกปฏิบัติ ความไมเปนธรรมเกิดข้ึนก็จะปรากฏ

ความขัดแยง การแบงพรรคแบงพวกเกิดการเคียดแคนเกลียดชังกันอยางรุนแรง จนกระทบคนใน

สังคมอยูอยางไมปกติสุข ไมสามัคคี  

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะไมชอบ (โทสาคติ) คือ สติ ตองใชสติในการระลึก

ไดวาตนเองทําอะไรอยู สถานการณอะไร เพราะสติเปนตัวเครื่องก้ันกิเลสท้ังหลาย ถามีสติตัวแรกก็จะ

เปนตัวก้ันไมใหอคติเกิดข้ึน สัมปญชัญญะคือตัวรูเพ่ือไมใหเอียงไปดานใดดานหนึ่ง นอกจากสติแลว

สมาธิจะตามมาทําใหมีความม่ันคงแนวแน และตองมีขันติ ความอดทนอดกลั้นมีความเมตตาอภัยให

ความเปนธรรมกับทุกฝาย43

๔๔ 

รศ.สุเชาวน พลอยชุม ใหความเห็นวา ปญหาอคติเพราะชัง เปนปญหาสังคมท่ีไมยอมรับ

กันและกันท้ังดานกาย วาจา ใจ ความแตกตางในความคิด การประพฤติปฏิบัติท่ีมาจากความเชื่อ 

คานิยม พ้ืนฐานในครอบครัวท่ีตางกัน ความคิดเห็นจึงไมตรงกัน มีขอโตแยงกันและกัน จนเกิดการ

ทะเลาะวิวาทจากจุดเล็ก ๆ ดวยความท่ีรักมากเกินไปจนทําใหสูตัวอคติ คือ โทสาคติ เม่ือความโกรธมี

หลายระดับจนในท่ีสุดเขาสูการอาฆาตพยาบาทหมายเอาชีวิตอีกฝายไดจากความเห็นไมตรงกัน ไม

ยอมรับกันในท่ีสุดก็เกิดความเสียหายกับท้ังสองฝายดวยการถูกอคติครอบงํา  

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะไมชอบ (โทสาคติ)  คือ ตั้งตนใหอยูในสติสัมปชัญญะดวย

การระลึก และการรูสึกตัวอยูเสมอท้ังขณะคิด ขณะทํา ขณะกระทําสิ่งตาง ๆ การระงับความโกรธจึง

จําเปนตองมีสติเปนตัวแรก เม่ือมีสติ ความอดทนอดกลั้นจะตามมา ความเมตตาตอบุคคลท่ีกระทําไม

ดีตอเราก็จะเปนตัวพิจารณาใหอภัย เพราะเราไดควบคุมความโกรธดวยการมีสติสัมปชัญญะเปนท่ีตั้ง

44

๔๕ 

ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ ใหความเห็นวา โทสาคติ คือ ความลําเอียงเพราะชัง ไมพอใจ ไม

ชอบใจ เชน สนับสนุนคนทําความผิด เขาขางพวกพองตนเองจนลืมความถูกตอง ความยุติธรรมตองมี

เม่ือมีการพิจารณา เชน การพิจารณาคดีความ หากเราไมชอบคนท่ีเราพิจารณา เราตองใหความเปน

ธรรมโดยการยึดหลักความจริง ความซ่ือสัตย ดวยใจเปนกลางอยางแทจริง ถาเราไมมีความเท่ียงธรรม 

สังคมก็เดือดรอนแตกแยก ขัดแยงเพราะความไมเปนกลางในความเอนเอียง 

                                                           

  ๔๔สัมภาษณ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร., ผอ.โครงการสันติศึกษา, ผอ.วิทยาลัยพระพุทธศาสนา

นานาชาติ, ผูชวยอธิการบดี มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, รองประธานคณะกรรมการปฏริูปการเรียนการสอน

พระพุทธศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ,เจาอาวาสวัดทาคอยนาง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 

  ๔๕สัมภาษณ รศ.สุเชาวน พลอยชุม, กรรมการมูลนิธิ มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ, 

อาจารยพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๔ มกราคม ๒๕๖๒. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2


๔๕ 

 

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะไมชอบ (โทสาคติ) คือ ใชความอดทนอดกลั้น มี

เมตตา เจริญสมาธิเพ่ือไมสูโทสาคติ45๔๖ 

ผศ.ดร.วุฒินันท กันทะเตียน ใหความเห็นวา โทสาคติ คือความลําเอียงเพราะชัง เพราะ

เกลียดกัน  หากเราไมพอใจใคร ไมชอบใครก็ถือวาไมใชฝายของตน เชน การรักษาความเปนธรรมให

เกิดข้ึนในใจตนดวยการไมเอนเอียง หากตองตัดสินกับบุคคลท่ีไมชอบเปนการสวนตัวดวยความเปน

ธรรม หากไมมีความเปนธรรม ความขัดแยงกอจะเกิดข้ึน เพราะสังคมท่ีมีปญหาทุกวันนี้คือขาดความ

ยุติธรรม สังคมใดไมมีความยุติธรรม ตัวอคติก็จะกอเกิดข้ึนมาเพราะอคติคือพ้ืนฐานของความขัดแยง 

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะไมชอบ (โทสาคติ) คือ อุเบกขา การมีใจเปนกลาง

ไมตัดสินหรือกระทําสิ่งใด ๆ ดวยความไมยุติธรรม ตองมีสติในการแกปญหาดวยความอดทนอดกลั้น

รูจักใหอภัยกันและกัน จะทําใหสังคมสันติสุข 

ดร.ยงสยาม สนามพล ใหความเห็นวา ปญหาความลําเอียงเพราะโกรธ (โทสาคติ) (เปน

การลําเอียงท่ีเกิดจากความอยากท่ีไมไดตามท่ีตนปรารถนา ทัศนคติตางกัน คิดตางกัน คาดการณไม

ตรงตามท่ีตนคิด แลวก็โกรธจนกระท้ังเกลียดชังฆากัน จนไปกอเหตุผิดศีลธรรม โดยเฉพาะศีลท้ังหาขอ

นั้น  

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะไมชอบ (โทสาคติ) คือ เราตองใชสติ ความอดทน 

(ขันติ) มีความเมตตาใหอภัยกัน ไมถือโทษโกรธกัน46

๔๗ 

  ดร.ปรียานันท เสถียรนพเกา 4 7

๔๘ ใหความเห็นวา โทสาคติ ลําเอียงเพราะโกรธ เกลียดชัง 

เพราะเราไมชอบเขาเปนทุนเดิมอยูจึงกลั่นแกลงซํ้าเติมเวลาท่ีเขาทําผิด แมผิดแคเล็กนอยก็ทําใหเปน

ผิดใหญโต ความรูสึกเชนนี้เปนโทสาคติ ซํ้าเติมคนท่ีทําผิด และปดบังความดีของคนท่ีเขาทําความดี 

ยกยองฝายตนเองท่ีทําผิด นี่จัดเปนความลําเอียงเชนกัน ความลําเอียงขอนี้จึงเปนอันตรายท่ีทําใหเกิด

การใสรายปายสีกลั่นแกลงกัน ทําใหผูเก่ียวของไมไดรับความเปนธรรม ไมยุติธรรมตอผูกระทําความดี 

อีกท้ังการสรางวาทะกรรมดวยวาจาแบบ hate speech ท่ีสรางความเกลียดชังชัดเจน  

  แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะไมชอบ (โทสาคติ) คือ การมีสติตอสิ่งท่ีปรากฏ

เพ่ือพิจารณาดวยความสุจริต ดวยความอดทนอดกลั้น (ขันติ) ดวยการอภัย เพ่ือทําใหสังคมเปนสุข 

                                                           
๔๖สัมภาษณ ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ, อาจารยประจําภาคจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๔๖สัมภาษณ ผศ.ดร.วุฒินันท กันทะเตียน, อาจารยประจําคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๔๗สัมภาษณ ดร.ยงสยาม สนามพล, อาจารยสถาบันพลังจิตตานุภาพ, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๔๘สัมภาษณ ดร.ปรียนันท เสถียรนพเกา, ประธานกรรมการบริษัทฟารม รีจีส จํากัด 

๔ มกราคม ๒๕๖๒ 



๔๖ 

 

นายทับทอง พละกาบ ใหความเห็นวา ความลําเอียงเพราะโกรธ เพราะเกลียดกัน ท่ีเกิด

จากความรูสึกของแตละบุคคลท่ีสะสมกันมาจนเกิดการปะทะกันทะเลาะตีกันแบบ hate speech 

และในท่ีสุดกอใหเกิดความขัดแยงได ตั้งแตระดับครอบครัว จนถึงประเทศชาติ หากผูนํา ผูปกครองมี

โทสาคติในจิตใจ สังคมนั้น ๆ ยอมเสื่อม คือหาความเปนธรรมไมได ไมมีความเท่ียงตรง สังคมเกิด

ความวุนวายขัดแยงไรความสามัคคี 

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะไมชอบ (โทสาคติ) คือ ความอดทนมีสติไมโตตอบ 

การใหอภัยบนพ้ืนฐานการมีเมตตาท่ีประกอบดวยการพูด การกระทํา เพ่ือสงตอบุคคลอ่ืนถึงความ

ปรารถนาด4ี8

๔๙ 

ดังนั้น จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็น ปญหาความลําเอียงเพราะไมชอบ 

(โทสาคติ) เปนอยางไร สงผลกระทบตอสังคมอยางไรบาง และทานจะมีแนวทางแกปญหานี้ดวย

หลักธรรมอยางไร สรุปไดดังนี้ 
 

ลําดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ 

๑. พระธรรมกิตติเมธี, ดร. เขาขางพรรคพวกตนเอง ไมยอมรับผู อ่ืน เพราะไมไป

ทิศทางเดียวกันจึงทําใหการปฏิบัติหนาท่ีไมเปนธรรม 

     แนวทางแก ไข คือ มีเมตตาทางดวยกายกรรม 

วจีกรรม มโนกรรม มีขันติ อภัยใหกัน 

 

๒. พระศรีวินยาภรณ, ดร. ความไมชอบ ความเกลียด ความโกรธ ทําใหเกิดความไม

เท่ียงธรรมในการตัดสินเรื่องนั้น ๆ ดวยความไมยุติธรรม 

      แนวทางแกไข คือ การวางตนในอุเบกขา ใหอภัยมี

ขันติ 

 

๓. พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. ความเกลียดท่ีแสดงออกดวย hate speechความอาฆาต 

ความไมถูกใจ แสดงออกทางพฤติกรรมการแบงแยก

ชัดเจน 

    แนวทางแกไข คือ อดทนอดกลั้น (ขันติ) เมตตา

กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม  อภัยใหกันและกัน 

 

                                                           
๔๙ สัมภาษณ นายทับทอง พละกาบ, ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท ไทยเฮาสซิ่ง ดิเวล็อปเมนท จํากัด ๕ 

มกราคม ๒๕๖๒ 



๔๗ 

 

ลําดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ 

๔. พระมหาหรรษา (ธมฺมหาโส), รศ.ดร. 

 

ไมใชพวกพองตน มีการคาดคะเนไวลวงหนาในการชอบ

และไมชอบอุมดมการณตางกัน คิดตางกัน ทําใหเกิดการ

แตกแยกในสังคม  แนวทางแกไขคือ ใชสติสัมปชัญญะ มี

สมาธิท่ีม่ันคงมีความอดทน มีเมตตากับทุกคน อภัยใหกัน 

๕. รศ.สุเชาวน พลอยชุม การไมยอมรับกันและกันท้ังดานความคิดและการกระทํา

ท่ีไมตรงตามทัศนคติของตนจึงเกิดความขัดแยง 

     แนวทางการแกไขคือ สติสัมปชัญญะ ขันติ เมตตา 

อภัย 

๖. ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ ไมพอใจ ไมชอบกัน สนับสนุนคนทําผิด เขาขางพวกพอง

ตนเองลืมความถูกตองจนทําใหเสียความยุติธรรม สังคม

เดือดรอนเพราะไมเปนธรรมจากการเอนเอียง 

      แนวทางแกไขคือ มีขันติ เมตตา สมาธิ เพ่ือไมสู

โทสาคติ 

๗. ผศ.ดร.วุฒินันท กันทะเตียน เกลียดกัน ไมพอใจ ไมใชคนของฝายตน เกิดความไม

ยุติธรรมทําใหสังคมเกิดความขัดแยง 

     แนวทางแกไขคือ อุเบกขามีใจเปนกลาง มีสติตอการ

แกปญหา ดวยขันติ อภัยใหกัน 

๘. ดร.ยงสยาม สนามพล ความอยากท่ีไมไดตามท่ีตนตั้งไว ทัศนคติตางกัน ไมตรง

ตามท่ีคาดการณไวจนเกิดความไมชอบ เกลียดกันในท่ีสุด 

สังคมจึงกอเหตุผิดศีลธรรม 

     แนวทางแกไขคือ สติ อดทนอดกลั้น (ขันติ) เมตตา 

อภัย 

๙. ดร.ปรียานันท เสถียรนพเกา กลั่นแกลงซํ้าเติมเวลาท่ีผูอ่ืนทําผิดดวยความไมชอบเปน

ฐาน รูสึกไมใชพวกพองตน ใสรายปายสี ปดบังผูท่ีทํา

ความดี ยกยองฝายตนวาเปนคนดี วาสิ่งท่ีทําคือดี ทําให

ไมไดรับความยุติธรรม การสรางวาทะกรรมสรางความ

เกลียดชังแบบ hate speech 

     แนวทางแกไขคือ ใชสติพิจารณาดวยความถูกตอง

สุจริต มีขันติ อภัย 

 



๔๘ 

 

ลําดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ 

๑๐. นายทับทอง พละกาบ ความไมชอบท่ีสะสมกันมาทีละเล็กละนอยจนเกิดการ

ปะทะฆากัน ทํารายกันแบบ hate speech ทางวาจา 

และการกระทํา ทําใหสังคมวุนวายเดือดรอน เกิดความ

ขัดแยง ไมมีความเปนธรรมไมสามัคคีกันเกิดข้ึน 

     แนวทางการแกไขคือ มีสติไมโตตอบ อดทนอดกลั้น

รูจักใหอภัย มีเมตตาไมทํารายกันทางกาย วาจา และการ

กระทําท่ีจะใหผูอ่ืนเจ็บใจ เดือดรอน 
 

ตารางท่ี ๔.๖ สรุป ปญหาความลําเอียงเพราะชัง (โทสาคติ) ผลกระทบ และแนวทาง

แกไขปญหา 
 

 ๔.๕.๓ ปญหาความลําเอียงเพราะหลง (โมหาคติ) ผลกระทบ และแนวทางแกไขปญหา 

 พระธรรมกิตติเมธี, ดร. ใหความเห็นวา ความหลงคือโมหะความไมรูจริง การไมยอมรับ

ความจริงการยึดติดกับสิ่งท่ีชอบ สิ่งท่ีคิดวาถูกดวยเพราะตัวเองคิดวาสิ่งท่ีตนคิดคือใช ซ่ึงความไมรูจริง

ก็เปนปญหาใหญ ซ่ึงความไมรูดื้อรั้นจะนําปญหามาให หากเปนผูนําก็ไมสามารถจะเปนผูนําท่ีดีได ถา

เปนผูตามก็ไมสามารถเปนผูตามท่ีดีได ก็กลายเปนวาตางคนตางก็ชวยกันนําพาองคกร นําพาสังคม 

ประชาชนใหตกต่ํากวาเดิม เพราะหากขาดหลักการพิจารณาอยางรอบครอบก็จะทําใหเราเขาใจในสิ่ง

ท่ีผิด ๆ จนทําใหเกิดความลุมหลง ความโงเขลาเบาปญญา โดยไมใชปญญาในการพิจารณาใหถองแท 

งมงาย เชื่องาย จนสุดทายเกิดความแตกแยก ไมเปนธรรมเพราะความไมรูจริง 

  แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะหลง (โมหาคติ) คือ สติกับการพิจารณาดวย

ปญญา เพ่ือไมใหเกิดอวิชชาในความไมรูจริง การไมยอมรับความจริงโดยขาดการศึกษาไตรตรองใน

ความถูกตองในเรื่องนั้น ๆ49

๕๐ 

 พระศรีวินยาภรณ, ดร. ใหความเห็นวา โมหะคือตัวความรักความหลงนี้เปนพวกของเรา นี้

เปนสีของเรา อันนี้คือคนท่ีควบคุมดูแลกํากับได พอมีโมหะข้ึนมาก็จะทําใหจากขาวเปนดํา จากดําเปน

ขาว จึงตองวางใจใหเปนกลางใหได ซ่ึงการวางใจใหเปนกลางนั้นคือการไมตั้งอยูในโมหะ อยาหลงนะ 

อยาตัดสินดวยความรักอยาตัดสินแบบแบงแยกเหมือนกับ ตัวอยางของพระโพธิสัตวทานตัดสินมนุษย

กับยักษท่ีแยงลูกกันตางคนตางก็บอกวาลูกของฉัน ทีนี้ก็เลยไมรูวาลูกของใครกันแน ทานก็เลยตัดสิน

ดวยการนําเด็กมาวางตรงกลาง แลวผูอางตนเปนแมก็ดึงลูกไปมา ดึงขาคนละขาง ทําใหเด็กรองไห 

                                                           

  ๕๐พระธรรมกิตตเิมธี (เกษม สฺโต), ดร., ประธานศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย, ผูชวย

เจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, อาจารยมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย,  ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 



๔๙ 

 

และนางหนึ่งปลอยมือเพราะกลัวลูกเจ็บจึงทําใหรูวาเปนแมของลูก ซ่ึงตางจากหญิงคนนั้นท่ีไมยอม

ปลอยมือ ดังนั้นพระโพธิสัตวเลยตัดสินความวา หญิงท่ีปลอยมือลูกจากการแยงไปมาดวยเหตุเพราะ

กลัวลูกเจ็บ จึงทําใหพระโพธิสัตวมอบเด็กใหหญิงคนนั้น นี้คือตัวอยางของการตัดสินของพระโพธิสัตว

ในชาดก หากสังคมมีความลุมหลงท่ีเกิดจากการไมรู ไมพิจารณาไตรตรองท่ีใชความถูกตอง สังคมนั้น

ยอมเกิดความวุนวายทําใหไมไดรับความยุติธรรม 

      แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะหลง (โมหาคติ) คือ หลักอุเบกขาวางใจใหเปน

กลาง พิจารณาดวยการใชหลักสุจริตไมบิดเบือนขอเท็จจริงในการตัดสินความ50

๕๑  

  พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. ใหความเห็นวา  ลําเอียงเพราะหลงคืออันนี้ไมใชความรักมันเลย

เถิดเปนหลงใหล บาคลั่ง อยางเชนละครน้ําเนาบานเรา เชน สามีไปหลงผูหญิงใหมแบบไมลืมหูลืมตา 

พูดอะไรก็ไมไดอันนี้คือลักษณะของความหลง หรือจะกลาวอีกอยางคือ อวิชชาเปนตัวผลักดันใหเกิด

ความหลง แสดงกระทําอยางผิด ๆ ดวยอํานาจกิเลสปรุงแตงจิตท่ีขาดปญญา เชน ไปขูดหวยตามวัด 

หรือมีความเชื่อท่ีวาท่ีนี้ใหเลขเด็ดเลขเมนอันนี้ก็เขาขายวาเปนความหลง หรือสังคมไทยการแบงแยกสี

เสื้อก็เกิดจากความหลง เพราะเราชอบ เราคิดวาใช การรับรูขอมูลตาง ๆ คิดวาถูกตอง โดยขาดการ

พิจารณาไมใชปญญาพิจารณาไตรตรองใหถวนถ่ีวาขอมูล หรือการท่ีเรารับรูมาเปนสิ่งท่ีถูกตองหรือไม 

แมกระท่ังการตัดสินคดีความตาง ๆ ท่ีไมเปนธรรม ทําใหสงผลกระทบกอใหเกิดความเดือดรอนตอท่ี

เก่ียวของ 

  แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะหลง (โมหาคติ) คือ ตองเจริญสติ มีสติตองถูก

ตักเตือน เพ่ือมีปญญารูเทาทัน และตองมีการปลอยวางอุเบกขา อาการสติปญญาก็คืออุเบกขาโดย

การวางเฉยแตรูเทาทันดวยปญญาแลวควบคุมตัวเองไดดวยสติ51๕๒ 

  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ใหความเห็นวา ความลําเอียงเพราะความหลงเพราะ

ไมรู หรือความรูเทาไมถึงการณ หมายถึง การทําใหเสียความรูสึกธรรมเพราะความสะเพรา ความไม

ละเอียดถ่ีถวน รีบตัดสินใจกอนพิจารณาใหดี การไมเปดใจใหกวาง จึงทําใหมองโลกในแงราย และไม

สามารถยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน การไมยอมรับความจริง เพราะทัศนคติไมตรงกับตน ทําใหขาด

การพิจารณารอบคอบ เสียความเปนธรรม ความไมยุติธรรมเกิดข้ึนเพราะผูมีอคติ 

  แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะหลง (โมหาคติ) คือ การมีสติคือการระลึกรูกอนท่ี

จะคิด ทํา พูด ความยั้งคิดพิจารณาท่ีประกอบดวยตัวสัมปชัญญะท่ีรูในการกระทํา ซ่ึงจะทําใหเรามี 

 

                                                           

  ๕๑สัมภาษณ พระศรีวินยาภรณ (สายรุง อินฺทาวุโธ), ดร., คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ผูชวยเจาอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

  ๕๒พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปวิสิโก), รศ.ดร., รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย, ผูชวยเจาอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๕๐ 

 

ปญญามองทุกสิ่งไดถูกตอง52

๕๓ 

รศ.สุเชาวน พลอยชุม ใหความเห็นวาความลําเอียงเพราะหลง เพราะไมรู เกิดจากการรับรู

ท่ีคลาดเคลื่อนโดยขาดการพิจารณาใหถ่ีถวน ไมนําความเปนกลางมาตัดสิน โดยมีความเชื่อไปในทางท่ี

ผิด ๆ ขาดการกลั่นกรองขอมูลตามความจริง ทําใหผูท่ีเก่ียวของไดรับผลกระทบอันเกิดจากการตัดสิน

ท่ีผิดพลาด จึงทําใหเกิดปญหาจากการรับรูไปในทางท่ีผิด ไมมีการคิดวิเคราะหถึงเหตุและปจจัยของ

ตนตอแหงปญหา 

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะหลง (โมหาคติ) คือหลักโยนิโสมนสิการในการ

ตัดสิน วิเคราะหขอมูลท่ีถูกตองรวมดวยการพิจารณาดวยกาลามสูตร เม่ือคิดวิเคราะหแยกแยะดวย

ความจริงแลว จึงตัดสินดวยความเปนกลางในการวางอุเบกขาธรรม ไมเอนเอียงเขาขางใครดวยความ

เปนธรรม53

๕๔ 

ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ ใหความเห็นวา ความลําเอียงเพราะหลง คือ ความไมรู การไมรูก็คือ

ตัวอวิชชาท่ีทําใหเกิดตัวโมหะ ความโงเขลาซ่ึงเปนตนเหตุผลักดันใหเกิดโมหะ คือ หลงไปในทางท่ีผิด 

ดวยอารมณ หรือการคิดวาตนรูเหนือกวาคนอ่ืนดวยการมี Ego สูงไมยอมรับความจริงจากใคร ถูกตัว

กิเลสเขาครอบงําในจริตของตน ไมเปดใจรับความคิดเห็นใคร ไมยอมรับความคิดเห็นผูอ่ืน เพราะ

ทัศนคติตางกัน การรับรูตางกัน การสื่อสารตางกัน จึงทําใหเกิดการไมรูจริง ขาดการพิจารณา

ไตรตรองใหถวนถ่ี คนประเภทนี้ถาภายในสังคมทุกชนชั้นเริ่มตั้งแตครอบครัวหากมีมากยอมเปน

อันตรายอยางยิ่ง 

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะหลง (โมหาคติ) คือ โยนิโสมนสิการในการพิจารณา

ในเรื่องตาง ๆ พรอมกฎไตรลักษณ54๕๕ 

ผศ.ดร.วุฒินันท กันทะเตียนใหความเห็นวา โมหาคติ คือ ความหลง ความไมรู การไม

ยอมรับความจริง การไมศึกษาคนควาหาขอมูลท่ีเท็จจริง การท่ีตนเองมีฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ 

เพราะวาตนเองขาดตัวปญญาก็เลยตกอยูในโมหาคติ เพราะโมหาคติท่ีทําเพราะรัก เพราะชัง เพราะ

กลัว ลักษณะการกระทําท้ัง ๓ อยางนี้ เราเรียกวา “โมหาคติ” ทําใหเห็นไดวาอคติ ๔ คือการทํางาน

รวมกัน เม่ือมีตัวหนึ่งในอคติ อีกตัวก็จะตามมา ดังนั้นสติ และปญญาจึงมีความสําคัญตอตัวโมหาคติ 

                                                           

  ๕๓สัมภาษณ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร., ผอ.โครงการสันติศึกษา, ผอ.วิทยาลัยพระพุทธศาสนา

นานาชาติ, ผูชวยอธิการบดี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอน

พระพุทธศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, เจาอาวาสวัดทาคอยนาง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 

  ๕๔สัมภาษณ รศ.สุเชาวน พลอยชุม, กรรมการมูลนิธิ มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ 

อาจารยพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๔ มกราคม ๒๕๖๒. 

  ๕๕สัมภาษณ ผศ.ดร.ประยูร สยุะใจ, อาจารยประจําภาคจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2


๕๑ 

 

ในการพิจารณาสิ่งตาง ๆ เพ่ือใหเกิดตัวรู หากรูแลว รูดวยขอมูลท่ีเปนจริง ก็ยังสามารถนําขอมูล

สื่อสารสงตอดวยความถูกตอง เปนกลาง 

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะหลง (โมหาคติ) คือ ใชปญญาในการพิจารณาใน

เรื่องนั้น ๆ ดวยความถวนถ่ี พรอมวางตนในอุเบกขา ความเปนกลางไมเอนเอียงใหความยุติธรรมตอ

ทุกฝาย55

๕๖ 

ดร.ยงสยาม สนามพล ใหความเห็นวา ปญหาความลําเอียงเพราะหลง (โมหาคติ) เปน

ความลําเอียงท่ีสงผลกระทบทําใหเกิดปญหาสังคมมากมายเก่ียวกับความหลงนี้ เชน หลงวาคนนั้นสวย 

คนนี้ดี สิ่งนั้นดีกวาสิ่งนั้นโดยไมขอมูลหรือขอเท็จจริง หรือไรเหตุผล ก็จะทําใหเขาขางคนผิดจน

สุดทายไมใชและไดเกิดความเสียหายไปแลวถึงมารูในภายหลัง เปนตน  

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะหลง (โมหาคติ) คือ ตองใชปญญาพิจารณาดวย

ความรอบคอบถวนถ่ีในหลักโยนิโสมนสิการ วางใจใหเปนกลางดวยหลักอุเบกขาควบคูกับตัวสติและ

ปญญา56

๕๗ 

 ดร.ปรียานันท เสถียรนพเกา ใหความเห็นวา โมหาคติ ลําเอียงเพราะหลง เพราะโงเขลา

เบาปญญา ความลําเอียงในกรณีนี้เกิดข้ึนมาจากการไมศึกษาใหทราบขอเท็จจริง มักจะตามความ

คิดเห็นของคนอ่ืน เขาวาดีก็ดี เขาวาไมดีก็ไมดี อยางท่ีเราพูดกันวา พวกขุนพลอยพยัก การตัดสินผิด

ถูกในประเด็นนี้จึงกอใหเกิดปญหามาก มักหาความยุติธรรมและเท่ียงธรรมไมได ความลําเอียง

ประเภทนี้อันตรายมาก เพราะอยูท่ีใดก็สรางความเสียหายใหญหลวง คนลําเอียงประเภทนี้กลายเปน

พวก คนโงแลวขยัน 

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะหลง (โมหาคติ) คือ การใชโยนิโสมนสิการ คือ

การพิจารณาดวยปญญาวาอะไรถูก อะไรผิดดวยหลักสุจริต มีความเปนธรรมเทาเทียมกันกับทุกคนไม

มีอภิสิทธิ์เหนือกวาใคร57

๕๘ 

นายทับทอง พละกาบ ใหความเห็นวา ความหลงถือวาอันตรายมาก หากมนุษยเรามีความ

หลงท่ีขาดการกลั่นกรอง การรับรูในสิ่งท่ีถูกจะทําใหเขาใจในสิ่งผิด ๆ และสื่อสารตอผูอ่ืนในทางท่ีผิด 

หากฝายตรงขามเกิดรูขอเท็จจริงในขอมูลนั้น ๆ ก็จะเกิดการโตแยงเพราะการรับรูท่ีไมเหมือนกัน

สามารถทําใหคนในสังคมทะเลาะกันได เม่ือตางฝายตางไมยอมรับกันและกัน ปญหาก็จะตามมาคือ

ความขัดแยง ความไมชอบใจนั่นเอง ก็จะทําใหสังคมไดรับความเดือดรอนจากการขัดแยงกันเอง

                                                           
๕๖สัมภาษณ ผศ.ดร.วุฒินันท กันทะเตียน,อาจารยประจําคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

๕๗สัมภาษณ ดร.ยงสยาม สนามพล, อาจารยสถาบันพลังจิตตานุภาพ, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๕๘สัมภาษณ ดร.ปรียนันท เสถียรนพเกา, ประธานกรรมการบริษัทฟารม รีจีส จํากัด 

๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
 



๕๒ 

 

ทางดานขอมูลตาง ๆ ฉะนั้นการรับรูถือวาสําคัญมากท่ีจะไมใหคนในสังคมหลงผิด ดังนั้นตองศึกษา 

คนควา หาขอเท็จจริงดวยการใชปญญาในการพิจารณาดวยความเท่ียงตรงไมเขาขางใครแมกระท่ัง

ตนเองก็ตาม 

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะหลง (โมหาคติ) คือ การใชสติและปญญาในการ

พิจารณาดวยความซ่ือสัตยในขอเท็จจริงไมเอนเอียง58

๕๙ 

ดังนั้น จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็น ปญหาความลําเอียงเพราะหลง (โมหาคติ) 

เปนอยางไร สงผลกระทบตอสังคมอยางไรบาง และทานจะมีแนวทางแกปญหานี้ดวยหลักธรรม

อยางไร จะเห็นไดวา ปญหาความลําเอียงเพราะหลง (โมหาคติ) สรุปไดดังนี้ 
 

ลําดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ 

๑. พระธรรมกิตติเมธี, ดร. การไมยอมรับความจริง การยึดติดสิ่งท่ีชอบ การถือตนเอง 

ไมพิจารณาใหรอบคอบ จนเกิดความแตกแยก ไมเปน

ธรรม 

     แนวทางแกปญหา คือ สติ ปญญาในการพิจารณา 
 

๒. พระศรีวินยาภรณ, ดร. คนของเราพวกของเรา คนท่ีสามารถควบคุมดูแลได เกิด

การแบงแยก จนทําใหไมไดรับความยุติธรรม 

      แนวทางแกปญหา คือ อุเบกขา พิจารณาดวยหลัก

สุจริต 
 

๓. พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. การหลงใหล บาคลั่ง ดวยอํานาจกิเลสปรุงแตงจิตท่ีขาด

ปญญา ทําใหไมไดรับความยุติธรรม 

     หลักธรรมแกปญหา คือ สติ ปญญา อุเบกขา 
 

๔. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. 

 

ความรูเทาไมถึงการณ ไมละเอียดถ่ีถวน การตัดสินใจท่ี

ผิดพลาด มองโลกในแงราย ไมเปดใจยอมรับความคิดเห็น 

จนเกิดความไมยุติธรรม 

     หลักธรรมแกปญหา คือ การมีสติ ปญญาในการ

พิจารณาโดยตนเปนกลาง (อุเบกขา) 
 

 

                                                           
๕๙สัมภาษณ นายทับทอง พละกาบ, ท่ีปรึกษากฎหมาย, บริษัท ไทยเฮาสซิ่ง ดิเวล็อปเมนท จํากัด,  

๕ มกราคม ๒๕๖๒ 



๕๓ 

 

ลําดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ 

๕. รศ.สุเชาวน พลอยชุม ขาดการพิจารณาทําใหเกิดการรับรู ท่ีผิดพลาดคลาด 

เคลื่อนจากความเปนจริงจนสูความผิดพลาด ไมดูท่ีเหตุตน

ตอแหงปญหาท่ีเกิดข้ึน ทําใหตัดสินเอนเอียง ไมเปนธรรม 

     หลักธรรมแกปญหา คือ โยนิโสมนสิการ กาลามสูตร 

อุเบกขา เพ่ือความยุติธรรมกับทุกฝายไมใหเกิดอคติ 

 

๖. ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ ความโงเขลา หลงไปในทางท่ีผิดๆ ดวยอารมณ ผูท่ีมีอีโก

สูง ไมยอมรับความคิดเห็นตาง ทัศนคติตางกัน รับรูตางกัน 

สื่อสารตางกัน เกิดความไมเปนธรรม 

     หลักธรรมแกปญหา คือ โยนิโสมนสิการ พรอมท้ัง

พิจารณากฏไตรลักษณ ตามความเปนจริง 

๗. ผศ.ดร.วุฒินันท กันทะเตียน การไมยอมรับ ไมคนควาขอมูลท่ีเท็จจริง ตนเองตกอยูใน

ความลําเอียง 

     หลักธรรมแกปญหา คือ ใชปญญาในการพิจารณา

เรื่องนั้น ๆ ดวยการวางตนในอุเบกขา เพ่ือความยุติธรรม 

๘. ดร.ยงสยาม สนามพล หลงวาคนนั้นดี คนนี้ไมดี โดยไมมีขอมูลท่ีแทจริง การ

ตัดสินท่ีผิดพลาดขาดการพิจารณาอยางรอบคอบ 

     หลักธรรมแกปญหา คือ โยนิโสมนสิการท่ีใชสติและ

ปญญา พรอมดวยการวางใจเปนกลางตั้งตนในอุเบกขา 

๙. ดร.ปรียานันท เสถียรนพเกา ตามความคิดผูอ่ืน ไมศึกษาขอเท็จจริง ใครวาอะไรก็วา

ตามกันขาดการพิจารณา  

     หลักธรรมแกปญหา คือ พิจารณษปญญาดวยโยนิโส

มนสิการ และหลักสุจริตไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

๑๐. นายทับทอง พละกาบ ขาดการกลั่นกรอง การรับรูในขอมูลท่ีผิด ๆ เขาใจผิด 

สื่อสารกับผูอ่ืนในทางท่ีผิด จนเกิดความขัดแยง 

      หลักธรรมแกปญหาคือ ตัวปญญาในการพิจารณา 

พรอมวางตนในอุเบกขา 
 

 

ตารางท่ี ๔.๗ สรุป ปญหาความลําเอียงเพราะหลง (โมหาคติ) ผลกระทบ และแนวทาง

แกไขปญหา 
 



๕๔ 

 

 ๔.๕.๔ ปญหาความลําเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ) ผลกระทบ และแนวทางแกไขปญหา 

 พระธรรมกิตติเมธี, ดร. ใหความเห็นวา 5 9

๖๐  ความกลัวเกิดจากกลัวความผิดโดยท่ีไมถาม

ตนเองใหมีความรูกระจางชัดวาผิดขนาดไหน ขาดการตัดสินใจวาสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด บางคนก็กลัว

ไปหมด อะไร ๆ ก็กลัว ขยับตัวเองก็ไมได ใชคนอ่ืนก็ไมได เอาแตความกลัวเปนหลัก กลัวผิดระเบียบ 

กลัวผิดกฎหมาย กลัวผิดตาง ๆ นา ๆ กลัวอํานาจกลัวอิทธิพล ซ่ึงการกลัวอํานาจอิทธิพลก็ไปกันใหญ 

กลัวเจานายกวาผูบังคับบัญชาสั่งมาแบบนี้ตองทําแบบนี้อยางอ่ืนทําไมได เพราะกลัวมีผลตอตําแหนง

ของตนเอง หรือกระทบตอตนเอง ซ่ึงเหตุนี้จะทําใหเกิดผลกระทบตอภาพรวม และพระพุทธเจาทรง

สอนวาใหมีเมตตากับทุกคน ชวยเหลือเก้ือกูลเหมือนกันแมแตจะผิดก็ชวยตามฐานานุรูป ไมใชวาคน

ผิดจะใหถูกเสมอไปแตชวยเขาใหรูสึกรูสํานึกวานี่คือความผิดของเขานะแตก็ตองชวย ประการท่ีสาม

ใหชื่นชมยินดีมุทิตากับผูอ่ืนบางท่ีเขาสรางความสําเร็จใหเกิดข้ึนในองคกร หรือในภารกิจงานนั้น ๆ ถือ

วาเคาเปนกําลังใหเกิดความสําเร็จ และสุดทายความเปนกลางอุเบกขาอุเบกขานั้นแปลวาเขาไปสํารวจ 

ทุกคนจะตองเขาใจอุเบกขาใหมวาคือความรูอยางถูกตองชัดเจนไมใชวางเฉย และตองใชความรูให

มาก ๆ รูเหตุ รูผล รูตน รูประมาณ  

  แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ) คือ อุเบกขาเปนตัวผูควบคุมโดย

การใชปญญา ปญญาตัวเดียวจะทําใหศึกษารูเหตุรูผลใหสามารถแกปญหาตาง ๆ ได สรางความรัก

ข้ึนมาไดความพอใจข้ึนมาไดสําเร็จข้ึนมาไดจะทําใหองคกรม่ันคงไดและเหตุตางๆเหลานี้ ท่ี

ประกอบดวยหลักทิฎุชุกรรม ความเห็นท่ีตรงไปตรงมา และเวสารัชชกรณธรรมคือความกลาหาญไม

หวั่นไหวในการตัดสินความตาง ๆ 

 พระศรีวินยาภรณ, ดร. ใหความเห็นวา ภยาคติ คือ ความกลัว กลัวท่ีเกิดจากความไม

ยุติธรรมกลัวท่ีเกิดจากการไมตรงไปตรงมา ความกลัวนี้ทําใหคนอ่ืนไมไดรับความยุติธรรม เชน เห็นวา

เปนลูกผูมีอิทธิพล พอกระทําผิดก็ยกโทษใหไมถือเอาความ ตางจากอีกคนท่ีทําผิดเล็กนอยกลับเห็นวา

ผิดใหญหลวงอยางนี้ถือวาไมเปนธรรม แมกระท่ังการอยูภายใตกฎหมายเดียวกันแตเลือกปฏิบัติหนาท่ี

ตางกัน เพราะความกลัวตนเองจะไดรับผลกระทบหากตัดสินดวยความจริง ผูมีอํานาจตองมีความ

ตรงไปตรงมา มีการเคารพกฎเกณฑ กฎระเบียบสังคม ทุกคนตองอยูภายใตกฎระเบียบ หากมีการทํา

ผิดก็ตองวาตามผิดทําถูกก็ตองวาตามถูก ไมมีใครเหนืออภิสิทธิ์กวากัน อยางนี้จึงจะเรียกวาภยาคติ 

เพราะถาการไมซ่ือตรงก็คือการไมซ่ือสัตย ไมมีความเปนกลางเอนเอียง 

                                                           

  ๖๐สัมภาษณ พระธรรมกิตตเิมธี (เกษม สฺโต ), ดร., ประธานศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศ

ไทย, ผูชวยเจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, อาจารยมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 



๕๕ 

 

  แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ) ตองถือหลักสัจจะ คือความ

ซ่ือสัตย และหลักทิฏุชุกรรม คือ การทําความเห็นอยางตรงไปตรงมา ถูกตองไมเคลื่อนจากความจริง

และตองมีอุเบกขาในการเขามาตัดสินการวางใจใหเปนกลาง60

๖๑  

  พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. ใหความเห็นวา ความลําเอียงเพราะกลัวคือ เปรียบเหมือน

บรรยากาศบานเมืองของเราไมมีใครกลาทําอะไรเลย กลัวไปหมด เพราะกลัวเจาพนักงานปกครองเอา

กฎหมาย  เอาอํานาจเอามาขมขู ซ่ึงทําใหสงผลกระทบไมมีใครกลาคิด กลาทําอะไร และไมมีใครกลา

คิดนวัตกรรมทางความคิดสังคม ไมเกิดกิจกรรมท่ีเกิดความสรางสรรคตอสังคม เกิดจากแตสิ่งเกา ๆ  

  แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ) คือ การใชเวสารัชชกรณ

ธรรม หมายถึง ธรรมท่ีทําความกลาหาญ ธรรมเปนเหตุใหเกิดความแกลวกลาา แลวนําโยนิโสมนสิการ

มาพิจารณาเพ่ือใหเกิดปญญา61

๖๒ 

 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. 6 2

๖๓ ใหความเห็นวา  ความละเอียงเพราะความกลัว 

หมายถึง การทําใหเสียความยุติธรรม เพราะมีความหวาดกลัว หรือเกรงกลัวภยันตรายท่ีจะเกิดข้ึนตอ

ตนเอง และครอบครัว จึงทําใหขาดความความกลาหาญ โดยเฉพาะความกลาหาญทางจริยธรรม คือ 

กลาคิด กลาพูดในสิ่งท่ีถูกตองดีงาม 

  แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ) ใชสติ สมาธิแนวแน รวมดวย

โยนิโสมนสิการ วางใจใหเปนกลางในตัวอุเบกขา 

รศ.สุเชาวน พลอยชุม ใหความเห็นวา ความกลัวกอเกิดการกระทําไปในทางท่ีผิด ทําให

เสียหลักการและนําไปสูอคติ เม่ือผูนํา ผูปกครองตองตัดสินความหากมีความกลัวเปนฐานยอม

กอใหเกิดความผิดพลาด เสียความซ่ือสัตยในอาชีพของตน หากกลัววาตนจะไดรับภัยหรือเสียอาชีพ

หนาท่ีการงานถือวาเปนเรื่องอันตราย เพราะบุคคลท่ีเก่ียวของจะไมรับความเปนธรรมท่ีเกิดจากผูมี

อํานาจในการตัดสินตาง ๆ ท่ีโนมเอียงไปในทางท่ีผิด จนกอเกิดความขัดแยงท่ีเกิดจากความไมเปน

ธรรม ดังนั้น ตองมีความอดทนอนกลั้นวางใจใหเปนกลางและนําทมะขมความกลัวนั้น 

                                                           

  ๖๑สัมภาษณ พระศรีวินยาภรณ (สายรุง อินฺทาวุโธ), ดร., คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ผูชวยเจาอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

  ๖๒สัมภาษณ พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปวิสิโก), รศ.ดร., รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาม

กุฏราชวิทยาลัย, ผูชวยเจาอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

  ๖๓สัมภาษณ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร., ผอ.โครงการสันติศึกษา, ผอ.วิทยาลัยพระพุทธศาสนา

นานาชาติ, ผูชวยอธิการบดี มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, รองประธานคณะกรรมการปฏริูปการเรียนการสอน

พระพุทธศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, เจาอาวาสวัดทาคอยนาง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 



๕๖ 

 

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ) นําหลักขันติความอดทนอดกลั้น

เพ่ือไมใหเสียความซ่ือสัตยสุจริตในการทํางาน ณ ขณะนั้นท่ีตองทําหนาท่ีตัดสินสิ่งหนึ่งสิ่งใดดวยใจ

เปนกลางและนําทมะขมความกลัวท่ีจะเกิดข้ึนกับตนเอง หรือผูท่ีเก่ียวของเพ่ือรักษาความเปนธรรม 63

๖๔  

ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ ใหความเห็นวา ความกลัวถือวาเปนสิ่งหนึ่งท่ีจะทําใหองคกรลม

สลาย คือ ถาเกิดความกลัวข้ึนมาไมวาจะเรื่องการปกครอง การมีบุญคุณตอกัน ความเกรงใจท่ีมีตอกัน 

การอยูรวมกัน คือบุคคลเหลานี้หากตกอยูภายใตความกลัวแมกระท่ังผูนํา ผูปกครองระดับสูงหากตก

อยูในความกลัวจะทําใหเกิดความเสื่อม เกิดความไมยุติธรรม ขอยกตัวอยางพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ ทรงตัดสินคดีความดวยความยุติธรรมในทศพิธราชธรรม พระองคทรงวินิจฉัยเอง

ดวยความยุติธรรม ท่ีไมคลาดเคลื่อนจากความเท่ียงธรรม นี้เปนตัวอยางท่ีดีท่ีผูนําตองมี หากตัดสิน

ดวยความไมเท่ียงตรงจะกอเกิดความเสียหายคือ ไมไดรับความยุติธรรมแกอีกฝายดวยการตัดสินจาก

ถูกเปนผิด จากผิดเปนถูก ถือวาอันตรายมาก หากผูมีอํานาจ ผูปกครองมีวิสัยทัศนเชนนี้ยอมตกไปอยู

ในท่ีเสื่อม 

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ) คือ ใชหลักอวิโรธนะใน

ทศพิธราชธรรม ความหนักแนน เท่ียงธรรม และตองอาศัยความสุจริต วางตนในอุเบกขา 64

๖๕ 

ผศ.ดร.วุฒินันท กันทะเตียน ใหความเห็นวา ความกลัว (ภยาคติ) เกิดจากการตกอยูใน

ฉันทาคติ โทสาคติ ท่ีประกอบดวยโมหาคติ คือไมรู ความไมรูจึงเกิดความกลัว กลัววาจะเสีย

ผลประโยชน กลัวเสียอํานาจ กลัวจะมีเรื่องมาถึงตน กลัวไมไดสิ่งท่ีตองการ เรื่องดังกลาวสามารถ

เกิดข้ึนไดตั้งแตระดับครอบครัว สถาบัน จนระดับประเทศชาติ เพราะตนเองขาดปญญาจนทําใหผูอ่ืน

ไดรับความเดือดรอนจากอคติ 

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ) คือ อุเบกขาการวางทาทีอยางเปน

กลางดวยการปญญาท่ีตองทําการพิจารณาอยางถ่ีถวนประกอบไปดวย สติ ขันติ ทมะ65

๖๖ 

ดร.ยงสยาม สนามพล ใหความเห็นวา ปญหาความลําเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ) เปน

อยางไร ความกลัวเปนสิ่งท่ีคนเราคิดปรุงแตงไปเองวาถาทําอยางนี้อยางนั้นอันตรายจะเกิดข้ึนท้ังๆท่ี

เรายังไมไดทําอะไรเลย เหตุของความคิดไปเองเชนนี้จะสงผลใหเราเกิดความกลัวไมกลาคิดกลาทํา

อะไร ไมกลาตัดสินใจทําอะไร เลยกลายเปนคนหลักลอยไรจุดหมาย ไรเหตุผล  

                                                           

  ๖๔สัมภาษณ รศ.สุเชาวน พลอยชุม, กรรมการมูลนิธิ มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ

อาจารยพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๔ มกราคม ๒๕๖๒. 

  ๖๕สัมภาษณ ผศ.ดร.ประยูร สยุะใจ, อาจารยประจําภาคจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

  ๖๖สัมภาษณ ผศ.ดร.วุฒินันท กันทะเตียน, อาจารยประจําคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2


๕๗ 

 

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ) ตองใชฝกสติ สมาธิ เพ่ือใหเกิด

ปญญาญาณ คือ ความจริงอันประเสริฐ ความรูจากความเปนจริงท่ีมีเหตุมีผลมาใชพิจารณาใหเกิด

ประโยชนกับตนเพ่ือขจัดปญหาความกลัวดังกลาว 66

๖๗ 

  ดร.ปรียานันท เสถียรนพเกา ใหความเห็นวา ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว เพราะเกรง

อํานาจ ความลําเอียงในกรณีนี้มักปรากฏใหเห็นเดนชัด คนทําผิดท่ีมีสมัครพรรคพวกมาก มีตําแหนง

เปนใหญเปนโต มีเงินทองร่ํารวย มีอิทธิพลทางการคา การเมือง คนทําผิดแทนท่ีจะไดรับโทษ ก็ไมกลา

เอาผิดเอาโทษกลับชวยกันปกปดกลบเกลื่อนกันไว ความลําเอียงขอนี้จึงเปนอันตรายท่ีทําใหเกิดการ

จับแพะรับบาปสวนคนกระทําผิดตัวจริงอาจลอยนวล ทําใหไมไดรับความยุติธรรม 

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ) คือ หลักสุจริตในการพินิจ

พิจารณาท่ีประกอบดวยโยนิโสมนสิการ วางใจใหเปนกลางในหลักอุเบกขา67

๖๘ 

นายทับทอง พละกาบ ใหความเห็นวา ความกลัวเปนอารมณท่ีเกิดจารการรับรู  กลัวจนไม

กลาทําอะไร กลัวเพราะเคยมีบุญคุณตอกันมา กลัวเพราะจะกระทบกระเทือนหนาท่ีการทํางานของ

ตน หรือคนรอบขาง ความกลัวนี้ทําใหเกิดความผิดพลาด ถากลัวในสิ่งท่ีควรกลัว เชน ทําสิ่งท่ีผิด

กฎระเบียบถือวาเปนเรื่องดี แตกลัวในสิ่งท่ีไมควรกลัว เชนความจริงในการตัดสินความ รูท้ังรูวาผิดยัง

ตัดสินใหถูก นี่ถือเปนเรื่องผิด ถือวาผิดหลักการ ถือวาไมมีความซ่ือสัตยในตนเองและอาชีพ เพราะผูท่ี

ถูกกระทําไมไดรับความชอบธรรม ไมไดรับความยุติธรรมกับการเกิดความกลัวในทางท่ีผิด 

แนวทางการแกปญหาความลําเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ) คือ ตองมีความซ่ือสัตยสุจริตในการ

พิจารณาดวยความตรงไปตรงมา (ทิฏุชุกรรม) ท่ีปราศจากความกลัวโดยการวางใจใหเปนกลาง

(อุเบกขา)68

๖๙  

ดังนั้น จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในประเด็น ปญหาความลําเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ) 

เปนอยางไร สงผลกระทบตอสังคมอยางไรบาง และทานจะมีแนวทางแกปญหานี้ดวยหลักธรรม

อยางไร สรุปไดดังนี้ 
 

 

 

 

 

                                                           
๖๗สัมภาษณ ดร.ยงสยาม สนามพล, อาจารยสถาบันพลังจิตตานุภาพ, ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๖๘สัมภาษณ ดร.ปรียนันท เสถียรนพเกา, ประธานกรรมการบริษัทฟารม รีจีส จํากัด, 

๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
 

๖๙สัมภาษณ นายทับทอง พละกาบ, ท่ีปรึกษากฎหมาย, บริษัท ไทยเฮาสซิ่ง ดิเวล็อปเมนท จํากัด, 

๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 



๕๘ 

 

ลําดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ 

๑. พระธรรมกิตติเมธี, ดร. ความไมรู ความกลัวอิทธิพล กลัวเจานาย ชวยพวกพอง กลัว

กระทบตอหนาท่ีการงาน กลัวเสียผลประโยชน ทําใหไมได

รับความเปนธรรม 

     แนวทางการแกไขคือ อุเบกขาเปนตัวควบคุม,ปญญา,

ทิฏุชุกรรม  

๒. พระศรีวินยาภรณ, ดร. 

 

ความไมตรงไปตรงมา ไมอยูภายใตกฎระเบียบขอบังคับ ผูมี

อํานาจ ผูมีอิทธิพลท่ีสามารถสงผลกระทบตอตนเอง จึงทํา

ใหตนเองกลัวผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ทําใหไมไดรับความเปน

ธรรม  

      แนวทางการแกไขคือ หลักสัจจะ ,ทิฏุชุกรรมอุเบกขา 

๓. พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. 

 

ไมกลาคิด ไมกลาแสดงออก ไมกลาทําอะไรใหม ๆ กลัว

อํานาจผูมีอิทธิพล 

      แนวทางการแกไขคือ เวสารัชชกรณธรรม โยนิโส

มนสิการพิจารณาเพ่ือใหเกิดปญญา 

๔. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. 

 

เกรงกลัวภยันตรายท่ีจะเกิดข้ึนตอตนเอง และครอบครัว 

ขาดความกลาหาญ ไมกลาคิด กลาทําในสิ่งท่ีถูกตอง 

     แนวทางการแกปญหาคือ ใชเวสารัชชกรณธรรม มีสติ

รวมดวยโยนิโสมนสิการ วางใจใหเปนกลางในตัวอุเบกขา 

๕. รศ.สุเชาวน พลอยชุม ความกลัวทําใหเสียหลักการนําไปสูการกระทําท่ีผิด ทําให

บุคคลท่ีเก่ียวของไมไดรับความเปนธรรม เปนเหตุใหเกิด

ความขัดแยงตอกัน 

     แนวทางการแกปญหาคือ คือ หลักสุจริต ขันติ ทมะ 

อุเบกขา 

๖. ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ ความกลัวเกิดจากการอยูรวมกัน เกรงใจกัน อยูภายใตการ

ปกครอง การชวยเหลือกันเพราะมีคุณตอกัน ทําใหไมไดรับ

ความยุติธรรม 

     แนวทางการแกปญหาคือ ใชหลักอวิโรธนะในทศพิธราช 

ธรรม ขอท่ี ๑๐ ,หลักสุจริตความซ่ือสัตยตอหนาท่ีเพ่ือไมให

เกิดความไมเท่ียงตรง, อุเบกขาการวางใจใหเปนกลาง 

 



๕๙ 

 

ลําดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ 

๗. ผศ.ดร.วุฒินันท กันทะเตียน เกิดจากชอบ ไมชอบ ความไมรู การกลัวเสียผลประโยชน 

อํานาจ กลัวตนเองเดือดรอน ทําใหไมไดรับความยุติธรรม 

     แนวทางการแกปญหาคือ อุเบกขาการวางทาทีอยางเปน

กลางดวยการปญญาท่ีตองทําการพิจารณาอยางถ่ีถวน

ประกอบไปดวย สติ ขันติ ทมะ 

๘. ดร.ยงสยาม สนามพล การปรุงแตงจิตทําใหเกิดความกลัวไมกลาคิดกลาทําอะไร ไร

เหตุผล ขาดการพิจารณา 

     แนวทางการแกปญหาคือ ฝกสติ สมาธิ เพ่ือใหเกิด

ปญญาญาณ ความจริงอันประเสริฐ 

๙. ดร.ปรียานันท เสถียรนพเกา การเขาขางพรรคพวกตน ปกปดกลบเกลื่อนกันไวสําหรับ

ผูทําผิด เขาขางชวยเหลือกันเพราะความผูกพันและการรูจัก

เปนการสวนตัว เคยมีบุญคุณตอกัน จนเสียความเปนธรรม 

     แนวทางการแกปญหาคือ หลักสุจริตในการพินิจ

พิจารณาท่ีประกอบดวยโยนิโสมนสิการ วางใจใหเปนกลาง

ในหลักอุเบกขา 

๑๐. นายทับทอง พละกาบ ความกลัวเปนอารมณท่ีเกิดจารการรับรูไมกลาทําอะไร

เพราะเคยมีบุญคุณตอกันมาเพราะจะกระทบกระเทือน

หนาท่ีการทํางานไมไดรับความยุติธรรม 

      แนวทางการแกปญหาตองมีความซ่ือสัตยสุจริตในการ

พิจารณาดวยความตรงไปตรงมา (ทิฏุชุกรรม) ท่ีปราศจาก

ความกลัวโดยการวางใจใหเปนกลาง(อุเบกขา) 
 

 

ตารางท่ี ๔.๘ สรุป ปญหาความลําเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ) ผลกระทบ และแนวทางแกไขปญหา 
 

สรุปการสัมภาษณผูทรงวุฒิไดใหขอมูลสําคัญไดวา อคติ ๔ เกิดจากการไมยอมรับความเห็น

ในกันและกัน ไมใชพวกพองตนเอง ใชความพอใจเปนท่ีตั้งมีความสัมพันธสวนตนมากไป การตอบ

แทนคุณกัน มีทัศนคติ ความคิด การรับรู ประสบการณสวนตนท่ีแตกตางกัน จึงเกิดการไมยอมรับใน

กันและกัน ทําใหเกิดความขัดแยง แบงพรรคแบงพวก เกิดความไมเปนธรรม จนกระท่ังไมมีความ

สามัคคี ซ่ึงมนุษยสวนใหญจะมีอคติอยูในจิตใจเปนพ้ืนฐานอยูแลว ฉะนั้นการชอบ ไมชอบ ยอมรับ ไม

ยอมรับ เห็นดวย หรือไมเห็นดวยถือวาเปนเรื่องปกติของมนุษยท่ีอาศัยอยูในสังคมยอมจะมีความ



๖๐ 

 

คิดเห็นท่ีแตกตางกันไป ท้ังนี้อคติ ๔ เกิดข้ึนไดจากทัศนคติ คือ การคิดเรียนรู ประสบการณ สูการรับรู 

สูพฤติกรรมการแสดงออกมาในลักษณะชอบ ไมชอบ ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับทฤษฎีทัศนคติคือ

การเรียนรู รับรู สูพฤติกรรมการแสดงออก 

ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะหลักธรรมท่ีจะสามารถ ลด ละ อคติ ท่ีเปนพ้ืนฐานในใจของมนุษยได

มีหลักธรรมดังนี้ 

๑.ฉันทาคติ ความลําเอียงเพราะรัก ไดเสนอแนะหลักธรรมในการพิจารณา ไดแก 

ความเมตตา, ขันติธรรม , อุเบกขาธรรม, ไตรลักษณ, สติ, ซ่ือสัตย  

(ความเห็นสวนใหญ คือ ขันติธรรม และอุเบกขาธรรม) 

๒.โทสาคติ ความลําเอียงเพราะไมชอบ ไดเสนอแนะหลักธรรมในการพิจารณา ไดแก 

ขันติ, เมตตา, อภัย, อุเบกขา, สติสัมปชัญญะ, สมาธิ, สติ, สุจริต  

(ความเห็นสวนใหญคือ ขันติ เมตตา อภัย) 

๓.โมหาคติ ความลําเอียงเพราะไมรู ไดเสนอแนะหลักธรรมในการพิจารณา ไดแก 

สติ, ปญญา, อุเบกขา, สุจริต, โยนิโสมนสิการ กาลามสูตร, กฏไตรลักษณ 

(ความเห็นสวนใหญคือ โยนิโสมนสิการ กาลามสูตร สติ ปญญา) 

๔.ภยาคติ ความลําเอียงเพราะกลัว ไดเสนอแนะหลักธรรมในการพิจารณา ไดแก 

ทิฏุชุกรรม, ปญญา, อุเบกขา, สุจริต, โยนิโสมนสิการ กาลามสูตร, ขันติ, ทมะ, อวิโรธนะ 

(ความเห็นสวนใหญคือ โยนิโสมนสิการ อุเบกขาธรรม สติ ปญญา) 

    จากการเสนอแนะหลักธรรมในการพิจารณาผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นสวนใหญในเรื่อง 

พรหมวิหาร ๔ ขันติ อภัยทาน โยนิโสมนสิการ ในการนําหลักธรรมนี้มาบูรณาการกับการลด ละ อคติ ๔ 

เพ่ือใหคนในสังคมมีสวนรวมในการหันหนาเขาหากัน ยอมรับเปดใจกันและกัน หาขอสรุปในแตละ

เรื่องโดยไมมีการแบงพรรคพวก หรือคนของเราหรือไมใชคนของเราดวยใจละอคติ ๔  
 

๔.๖ สรุป 
  

ปญหาอคติในสังคมไทย ไดแก ๑) ปญหาการไมยอมรับความคิดเห็นตางจนสูการแบงพรรค

แบงพวก  ๒) อคติกับความขัดแยงทางดานการรับรูขอมูล อํานาจ อิทธิพล ผลประโยชน  ๓) อคติกับ

ความไมเปนธรรม  

ทฤษฎีทัศนคติ เปนความเชื่อ การเรียนรู ความรูสึกท่ีแสดงออกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งในลักษณะท่ีพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจท่ีสงผลทางพฤติกรรมในการแสดงออกถึงยอมรับ 

หรือไมยอมรับ โดยอาจจะมีการคาดการณไวลวงหนาแลว สงผลใหบุคคลนั้นพรอมท่ีจะแสดง

พฤติกรรมท้ังดานดีและไมดีออกมาเพ่ือโตตอบตอบุคคล หรือสถานการณนั้น ๆ  



๖๑ 

 

แนวทางการแกไขปญหาสังคมไทย คือ ๑. กฎหมาย โดยเนนท่ีผูนํา ผูปกครองตองเคารพ

กฎหมายในการตัดสินใจเรื่องหนึ่งเรื่องใดดวยความเปนธรรม ใหความยุติธรรมกับทุกฝายอยางไมเลือก

ปฏิบัติ ดวยความเท่ียงธรรมปราศจากอคติ ๔, ๒) การขัดเกลาสังคม โดยเนนท่ีสมาชิกในสังคมตอง

เคารพกฎหมาย มีระเบียบวินัยในตนเองท่ีจะไมกระทําใด ๆ ท่ีขัดตอกฎหมาย มีการขัดเกลาจิตใจ

ตั้งแตเริ่มท่ีครอบครัว เม่ือถึงวันตองเขาเรียนเพ่ือรูถึงระเบียบวินัยท่ีตนพึงมีไมขัดตอกฎเกณฑโดยมี

โรงเรียนชวยขัดเกลา วัด ศาสนาท่ีตนนับถือจะเปนการชวยอีกวิธีหนึ่งคือการทํากิจกรรมรวมกันสืบ

ทอดวัฒนธรรมประเพณี เพ่ือเปดโอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกันและกัน อีกท้ังสื่อมวลชน

ตองสรางการรับรูท่ีไมสอไปทางการสรางความเกลียดชังใหเกิดข้ึน เพ่ือเปนการรับรูขอมูลท่ีถูกตอง

นําเสนอแนวทางในการลดอคติในสังคมไทย 

หลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีนํามารวมใชในการแกปญหาคือ พรหมวิหาร ๔,ขันติธรรม  

อภัยทาน, โยนิโสมนสิการและกาลามสูตร แมในอคติ ๔ ในพระไตรปฏกท่ียังไมมีการแกไขโดยตรงแต

ผูวิจัยไดนําหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนานํามาเปนแนวทางในการลด ละ อคติ ๔ ท่ีมี

ความสัมพันธเทียบเคียงไดจากการวิเคราะหตีความในแตละเหตุการณนั้น ๆ ดังท่ีกลาวแลวขางตน 

๑) กระบวนการการแกไขปญหาฉันทาคติดวยหลักพระพุทธศาสนาคือ กระบวนการดูความ

โนมเอียงท่ีอยูภายในจิตตนวาสิ่งท่ีกระทําอยูนั้นถูกตองหรือไม หรือกําลังลําเอียงตอบุคคลท่ีเรารักเรา

ชอบ กําลังเห็นใจบุคคลท่ีเรารักจนทําใหเสียหลักการหรือไม ตรงนี้จะเปนการยับยั้งจิตดวยอุเบกขา

ธรรมการวางใจใหเปนกลาง และมีความอดทนอดกลั้นตอสิ่งท่ีตนรักมากกเกิน หรือเปนบุคคลท่ีตน

พอใจ แตเม่ือพบวา บุคคลท่ีเรากําลังกระทําบางอยางซ่ึงการกระทํานั้นเปนไปตามกระบวนการท่ีไม

ถูกตอง ควรใชขันติธรรมในการยอมรับบุคคล หรือบุคคลท่ีเรารักนั้นใหเปนไปตามกระบวนการ 

มิฉะนั้นแลวกระบวนการจะถูกแทรกแซงดวยความเปนผูมีสวนไดเสียของเราเองท่ีเปนผูตัดสิน หรือ

การกระทําอะไรดวยความไมเสมอภาคเลือกท่ีรักมักท่ีชัง เลือกปฏิบัติตอบุคคลท่ีเราพอใจจนทําใหเสีย

หลักการ ฉะนั้นในฉันทาคติตองมีอุเบกขาธรรมและขันติในความอดทน เพ่ือไมเอนเอียงตอคนท่ีเรารัก

เราพอใจ และไมเขาถึงฉันทาคติ ท่ีเห็นแกความคุนเคยสนิทสนมกันมาดวยรักท่ีมากเกินไป เพ่ือการขัด

เกลาดานพฤติกรรม ไมใหกระทําในสิ่งท่ีผิด ๆ อีก 

๒) กระบวนการแกไขปญหาความลําเอียงเพราะความไมชอบใจ หรือความไมพอใจเปนฐาน 

ความเกลียดชัง หลักธรรมนํามาแกไขคือ ขันติ เมตตา อภัย เพ่ือระงับความโกรธ ความชังตองอาศัย

ตัวเมตตาเพ่ือใหควบคุมจิตของบุคคลนั้นไมสูอคติกับสิ่งท่ีถูกยั่วยุท้ังคําพูดและการกระทํา ผูถูกกระทํา

ตองระงับอารมณความโกรธดวยความอดทนอดกลั้น บางครั้งสังคมอาจสรางวาทะกรรมสรางความ

เกลียดชังในคําพูดผานการสื่อสารในการรับรูท่ีรวดเร็วในยุคปจจุบัน ก็ตองรูจักใหอภัยผูอ่ืน เพราะ

บุคคลนั้นอาจไดรับขอความท่ีคลาดเคลื่อนจนเกิดการเขาใจผิด เราตองเมตตาพรอมใหอภัยจากการ

กระทําท่ีสูออกมาอาจทําใหเราไมยอมรับ เราตอง ไมโตตอบกับบุคคลอ่ืนดวยความอดทนอดกลั้น  
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เพ่ือไมใหจิตเราไปสูความโนมเอียงในโทสะของตนจนเขาสูโทสาคติ ซ่ึงจะเปนการทํารายทําลายท่ีถือ

วาเปนสิ่งท่ีไมดีทําใหเสียท้ัง ๒ ฝาย ดังนั้น สื่อมวลชนมีความสําคัญตอการรับรูของคนในสังคมตอง

นําเสนอดวยความเปนกลางไมเอนเอียงไมใสขอความท่ีสื่อไดถึงความเกลียดชังความคําพูดนั้น 

สื่อมวลชนตองมีสวนรับผิดชอบทางสังคมในการนําเสนอผานการรับรูทางชองทางตาง ๆ ตอการ

กระทําของสื่อท่ีจะตองอยูภายใตกฎหมายระเบียบขอบังคับ เพ่ือไมใหสรางความแตกแยกในสังคม  

๓) กระบวนการแกไขปญหาความลําเอียงเพราะไมรู เพราะความหลง ในสังคมไทยปจจุบัน

เม่ือเกิดการรับรูสิ่งใดสิ่งหนึ่งมามักจะเชื่อโดยขาดการพิจารณาใหถ่ีถวนวาสิ่งท่ีรับรูมานั้นคือสิ่งท่ี

ถูกตองหรือไม บางครั้งไมพิจารณาก็จะทําใหเชื่อตามกันไปเพียงแคเห็นจากสื่อตาง ๆ ท่ีรับรูมา ทําให

ขาดการไตรตรองใหถ่ีถวน ฉะนั้นเพ่ือไมใหเกิดการรับรูคลาดเคลื่อนไปในทางท่ีผิด จะตองพิจารณา

อยางถ่ีถวนโดยใชหลักโยนิโสมนสิการท่ีรวมดวยกาลามสูตรในการคิดวิเคราะหวาสิ่งท่ีรับรูมาเชื่อถือได

หรือไม หากขอมูลท่ีเปนจริงแลวเราสามารถบอกตอเพ่ือชวยเหลือผูท่ียังไมรูจริงเพ่ือใหหลุดพนจาก

โมหาคติ และเขารูแลวเราก็ยินดีกับผูนั้นท่ีเราสามารถชี้ทางใหเห็นถึงความจริงท่ีปรากฏดวยการกรุณา

และมุทิตาตอบุคคลนั้น ๆ ดวยความถูกตองไมเชื่ออะไรท่ีผิดหลักการ เพ่ือไมใหสูโมหาคติในความ

ลําเอียงเพราะไมรู 

๔) กระบวนการแกปญหาความลําเอียงเพราะกลัว ความกลัวสามารถเกิดข้ึนไดทุกคน 

มนุษยยอมมีความกลัวอยูในจิต ไมวาจะกลัวความมืด กลัวการจากลา กลัวในสิ่งท่ียังมาไมถึง กลัวผูมี

อํานาจเหนือตนเอง เปนตน หลักธรรมท่ีจะมายับยั้งความกลัวนี้ คือ หลักอุเบาขา และหลักโยนิโส

มนสิการ เม่ือนําหลักธรรมมาใชในการขจัดความกลัวในตนเอง เม่ือมีสิ่งใดมากระทบจิตเราตองวางใจ

ใหเปนกลาง พรอมท้ังคิดวิเคราะหอยางถวนถ่ี เพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาดตอการกระทําเรื่องหนึ่ง

เรื่องใดไปในทางท่ีผิด เชน การพิจารณาคดีตาง ๆ ในฐานะท่ีตนมีอํานาจพิจารณาความตองมีความ

เปนธรรมดุจตราชั่งท่ีไมเอนเอียงเขาขางฝายหนึ่งฝายใดท่ีกระทําใหอีกฝายรูสึกไดถึงการไมไดรับความ

ยุติธรรมนั้น ดังนั้น ผูมีอํานาจในการตัดสินจะตองพิจารณาความตาง ๆ ท่ีไมเขาขางพรรคพวกตนเอง

หากตองตั้งตนใหเปนกลางและใหความเปนธรรม ไมเกรงกลัวตออํานาจหรือผูมีอิทธิพล ผูมีบุญคุณ 

ใด ๆ ยึดม่ันในความจริงในเหตุและผลท่ีถูกตอง ฉะนั้นหลักธรรมท่ีธรรมใหลด ละ ความกลัวไดคือหลัก

อุเบกขาธรรมและ โยนิโสมนสิการ 

 ดังนั้น การแกไขปญหาอคติในสังคมไทยนั้นตองอาศัยความรวมมือของสมาชิกในสังคมให

คนในสังคมมีสวนรวมสรางจิตสํานึกรวมกัน ดวยหลักคุณธรรมดังท่ีผูวิจัย ไดกลาวไวแลวขางตน เพ่ือ

การพัฒนาจิตใจสมาชิกในสังคม ดวยการใหความรูในการนําไปปฏิบัติ ไดทุกระดับชนชั้นในสังคมเริ่ม

ตั้งแตสถาบันครอบครัว โรงเรียน องคกร แมกระท่ังระดับประเทศชาติ โดยมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ี

สอดแทรกหลักธรรมเพ่ือเปนการขัดเกลาจิตใจสมาชิกในสังคม เพ่ือสรางจิตสํานึกในการอยูรวมกัน 

ลดละอคติตอกัน เขาใจกันและกันบนความคิดท่ีแตกตางกัน เชน การจัดเขาคายอบรมปฏิบัติการอยู
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รวมกัน, จัดอบรมนักเรียน พนักงานบริษัท องคกรตาง ๆ ในโครงการฝกอบรมเพ่ือการเรียนรูเพ่ือ

นําไปปฏิบัติ โดยกิจกรรมจะนําหลักธรรมมาสอดแทรกเพ่ือละลายพฤติกรรม เพราะศาสนาเปนสิ่งยึด

เหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม ดังนั้น วัด ศาสนาจึงเปนสถานท่ีขัดเกลาจิตใจผูท่ีมีจิตจะเขาปฏิบัติเปน

พ้ืนฐานอยูแลว จึงเปนการเขาถึงความเขาใจท่ีจะเรียนรูและนําไปปฏิบัติได หากสมาชิกเกิดความ

เขาใจในการอยูรวมกัน ดวยการสนับสนุนโครงการท้ังภาครัฐ และเอกชนท่ีมีสวนใหการสนับสนุน 

จนกระท่ังสมาชิกในสังคมมีจิตสํานึกในการนํามาใชในภาคปฏิบัติในชีวิตประจําวันของตนองได เม่ือ

เรียนรูในการอยูรวมกัน มีความรับผิดชอบ รักษากฎระเบียบวินัยในสังคมแลว สังคมจะคอย ๆ ลด ละ 

อคติลงไดบาง แตตองใชระยะเวลาในการปฏิบัติ หากสังคมปฏิบัติไดดังนี้ ผูวิจัยเชื่อวาสังคมไทยจะ

เปนสังคมท่ีจะมีแตความเขาใจในกันและกันบนความแตกตางทางทัศนะวิสัย ท่ีเขาใจทางการกระทํา

โดยอคติ ๔ จะบรรเทาเบาบางลงไดดวยวิธีการดังนี้ 

๑.ฉันทาคติ ดวยการนําหลักธรรมอุเบกขารวมดวยขันติธรรมรวมดวยทัศนคติและการขัด

เกลาทางสังคมเพ่ือเปนการไมเอนเอียงดวยความสัมพันธสวนตนหรือพวกพอง จะไดเปน “รักอยาง

เขาใจ” 

๒.โทสาคติ ดวยการนําหลักขันติ เมตตา อภัย รวมดวยการอยูรวมกันท่ีผานจากการเรียนรู 

รับรูสูการกระทําท่ีถูกตองไมมีอคติตอกัน และการขัดเกลาทางสังคมในการรูระเบียบวินัยอยูภายใต

กฎหมาย จะไดเปน “สรางมิตรไมตรี” 

๓.โมหาคติ ดวยการนําหลักโยนิโสมนสิการ และกาลามสูตร กรุณา มุทิตา ผานกระบวนการ

คิด วิเคราะห ดวยเหตุและผลทางการรับรูรวมกับการใชกฎหมายและความรับผิดชอบในการรับรู ท่ี

นําเสนอท่ีไมเอนเอียง ไมสรางความเกลียดชังผานชองทางการรับรู อีกท้ังในการขัดเกลาในความ

รับผิดชอบดานสื่อมวลชนท่ีมีตอการรับรูจะได “มีความรูจริง” 

๔.ภยาคติ การนําหลักอุเบกขาและโยนิโสมนสิการผานการคิดวิเคราะหพิจารณาอยางถ่ีถวน

ดวยการวางใจเปนกลางท่ีไมเกรงกลัวตออํานาจอิทธิพล และในฐานะผูมีอํานาจใชกฎหมายตองตัดสิน

ความอยางเท่ียงธรรมไมมีการคาดการณไวลวงหนา อีกท้ังผูนํา ผูปกครองตองอยูภายใตกฎหมายท่ี

กําหนด ไมเลือกปฏิบัติ มีสิทธิเทาเทียมกันภายใตกฎหมายท่ีกําหนดจะได “ไมท้ิงเหตุและผล” 

 ดังแผนภาพดังนี้ 
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บทที ่๕ 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การแกไขปญหาอคติในสังคมไทยดวยพุทธบูรณาการ” ผูวิจัยไดศึกษา

ขอมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ เอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนกรอบ

แนวคิดในการศึกษาขอบเขตเนื้อหาการวิจัย รวมถึงการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย โดยมี

วัตถุประสงค ๔ ประการ คือ 

๑. เพ่ือศึกษาอคติและการแกไขปญหาอคติในสังคมไทย 

    ๒. เพ่ือศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีแกไขปญหาอคติ 

    ๓. เพ่ือบูรณาการการแกไขปญหาอคติในสังคมไทยดวยหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 

    ๔. เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสรางองคความรูใหมเก่ียวกับ “รูปแบบการแกไขปญหา

อคติในสังคมไทยดวยพุทธบูรณาการ”  

โดยไดร้วบรวมศึกษาวิเคราะห์คน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ข

ปัญหาอคติในสังคม และขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ พระไตรปิฎกและขอ้มูลทุติยภูมิ   และวิเคราะห์บท

สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ  ซ่ึงไดส้รุปผลจาการศึกษาวจิยั รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

๕.๑ สรุปผลการวจิยั 

๕.๒ องคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกบั “การแกไขปญหาอคติในสังคมไทยดวยพุทธบูรณาการ”   

๕.๓ ขอ้เสนอแนะ 
 

๕.๑ สรุปผลการวจิัย 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี อาศยัขอ้มูลจากการทาํวิจยัทุกขั้นตอนตามวตัถุประสงค ์ เพื่อให้

ทราบขอ้เทจ็จริงในแต่ละประเด็น แลว้นาํมาวเิคราะห์และสังเคราะห์เพื่อนาํเสนอแนวทางและสร้าง

องค์ความรู้ใหม่เก่ียวกบัการแกไขปญหาอคติในสังคมไทยดวยพุทธบูรณาการ เพื่อให้คาํตอบตาม

โจทยว์จิยั ผลการวจิยัพบวา่ 
 

๕.๑.๑ อคติ และการแกไขปญหาอคติในสังคมไทย 



๒ 

 

อคติถือไดว้า่เป็นปัญหาท่ีสําคญัต่อสมาชิกในสังคมไทย เพราะอคติคือรากฐานของความ

ขดัแยง้ต่าง ๆ เม่ือคนในสังคมมีการรวมตวักนัมากกวา่ ๒ คนข้ึนไป อคติย่อมเกิดข้ึนไดก้บัทุกชน

ชั้นสังคม อคติถือเป็นนามธรรมท่ีเกิดข้ึนในจิตของมนุษย ์ทาํให้เกิดความโน้มเอียงไปในทิศทางท่ี

ไม่ถูกตอ้ง โดยในทางทฤษฎีต่างประเทศจึงนาํอคติเขา้ไปผนวกประกอบกบัทศันคติ โดยทศันคติ

นั้นมีหลกัเก่ียวกบัความคิด ความเช่ือ ความรู้สึกท่ีมีผลต่อการยอมรับและไม่ยอมรับ เห็นดว้ยและไม่

เห็นกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคม ดว้ยการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ และความ

ไม่พึงพอใจของคนในสังคม ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อสมาชิกในสังคมโดยรวม ทาํให้สังคมไม่สงบสุข 

ไม่มีความร่วมมือร่วมใจกนั แตกแยกแบ่งพรรคแบ่งพวก แตกความสามคัคี ดงัท่ีปรากฏอยูใ่นสังคม

ปัจจุบนัน้ี 

อคติเชิงพุทธศาสนา คือ ความลาํเอียงเพราะรัก ความลาํเอียงเพราะไม่ชอบ ความลาํเอียง

เพราะความไม่รู้ ความลาํเอียงเพราะกลวั ซ่ึงความลาํเอียงทั้ง ๔ ทาํให้เกิดความไม่เป็นธรรม ไม่

ยุติธรรมเกิดข้ึนในสังคม เช่น ความลาํเอียงท่ีเกิดจากความรัก ดว้ยความท่ีรักมากไปทาํให้เกิดการ

กระทาํในการเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงท่ีตนมีความรู้สึกปฏิสัมพนัธ์ดว้ย ตรงกนัขา้มหากไม่ชอบบุคคล

หน่ึงบุคคลใดแลว้ หรือความไม่ชอบเป็นการส่วนตวัจะทาํให้เกิดการเอนเอียงในการตดัสินท่ีขาด

การพิจารณาดว้ยความไม่รู้ หรือมีความเกรงกลวัต่อผูมี้อาํนาจ อิทธิพลจึงทาํให้ตอ้งตดัสินอยา่งไม่

เป็นธรรม ส่ิงเหล่าน้ีเรียกว่าความลาํเอียง หรือแนวโน้มความเอนเอียงนาํไปสู่ความไม่เป็นธรรม 

อยติุธรรม เป็นตน้ 

ปญหาอคติในสังคมไทย จึงเปนปญหาในการไมยอมรับดานความคิดเห็นตางกัน หรือ

พฤติกรรมท่ีตางกัน เกิดจากระดับขอมูลการรับรูท่ีตางกัน มีไมเทากัน การรับฟงปญหา ความเห็นอก

เห็นใจผูอ่ืนในพ้ืนฐานระดับจิตใจท่ีตางกัน เพราะมุมมองแตละคนยอมมีมุมมองท่ีแตกตางกันไปท้ังดาน

ความคิด และพฤติกรรมท่ีสะสมมาจากการเรียนรู รับรู ความเชื่อ ประสบการณพ้ืนฐาน จนกระท่ัง

แสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบการยอมรับ หรือไมยอมรับ หรือความโนมเอียงไปในทางท่ีชอบ และ

ไมชอบ ท้ังนี้การไมยอมรับความแตกตางบางครั้งกอใหเกิดความแตกแยกท่ีเกิดจากอคติท่ีมีอยูในจิต

ของมนุษย เพราะความไมรู การหลงผิด ขาดการพิจารณาไตรตรองไมเปดใจรับขอมูลใด ๆ เลยทําให

สงผลตอตนเอง และกระทบตอผูอ่ืน ปญหาการไมยอมรับความคิดเห็นตางทําใหเกิดปญหาแตกแยกใน

สังคมไทยดวยความท่ีวา ไมใชพรรคพวกของตนเอง หรือความคิดเห็นตรงกันขามกับตนเอง จึงทําให

เห็นวาคนตางความคิดเปนศัตรู เปนคนไมดีเราจะเห็นไดในสังคมไทยท่ีผานมาท่ีมีการแบงพรรคแบง

พวกตัวอยางเชน การเมือง  ทําใหคนในสังคมเดือดรอนกับการกระทําของฝายท่ีคิดวาไมใชพวกตนเอง 

ปญหาความขัดแยงท่ีประกอบดวยความขัดแยงท่ีเกิดจากการรับรูขอมูล อิทธิพลผล ประโยชน 

สิ่งเหลานี้เปนรากเหงาของปญหาท่ีทําใหคนในสังคมไทยเกิดอคติ ๔ จากผลท่ีไดในการรับรูขอมูลท่ี

บิดเบือนจากความเปนจริงทําใหเกิดอคติในการท่ีไมรูจริงท่ีขาดการพิจารณา ทําใหสงผลเสียคิดวา



๓ 

 

ขอมูลท่ีไดรับรูเปนเรื่องจริง หากไมใชก็จะใชวิธีโจมตีในการสรางความเกลียดชังกับอีกฝายท่ีจะทําการ

แฝงไปกับขอมูลตาง ๆ ท่ีไดรับรูมาในลักษณะการแชร การโพสตตอจนกลายเปน hate speech อยาง

เต็มตัว นี่แสดงใหเห็นถึง ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ท่ีเกิดจากการรับรูตาง ๆ ของขอมูลท่ีบิดเบือน

จากความเปนจริง ทําใหคนในสังคมขาดการพิจารณาถึงสาเหตุการรับรูนั้นวามีขอเท็จจริงประการใด มี

แหลงเชื่อถือไดจากท่ีไหน เพราะเม่ือไมมีการตรวจสอบจึงทําใหเกิดความขัดแยงตอการรับรูในขอมูลท่ี

บิดเบือนจากขอเท็จจริง สวนปญหาผูมีอํานาจอิทธิพลในการเอ้ือผลประโยชนใหกับตนเอง และพวก

พองกอเกิดโมหาคติและภยาคติ ใหกับบุคคลท่ีเก่ียวของดวยความกลัว จึงตองทําตามภายใตคําสั่งของ

ผูมีอิทธิพล เกิดการถูกเอารัดเอาเปรียบทําใหไมไดรับความเปนธรรม ดวยความกลัวผูมีอํานาจอิทธิพล

จึงทําใหเกิดความเสียหายกับผูท่ีเก่ียวของท้ังทางตรงและทางออม ไมวาจะกระทบถึงบุคคลใกลชิด 

เครือญาติ บุคคลท่ีเรารัก หรือกระทบถึงหนาท่ีการงานท่ีทํา ดังนั้น ปญหาความขัดแยงดานขอมูล และ

การเกรงกลัวตออํานาจอิทธิพลและผลประโยชน จึงถือไดวาเปนภัยตอสังคมและเปนปญหาท่ียากจะ

แกใหหมดไปจากสังคมไทย เพราะจะมีผูท่ีฉกฉวยโอกาสเขามาดวยอํานาจ ผลประ โยชนเสมอ อีกท้ัง

ปญหาความไมเปนธรรม/อยุติธรรมเกิดข้ึนเม่ือไดรับการปฏิบัติตางกัน ดวยความไมเปนธรรม ไม

เท่ียงตรง ไมเปนกลาง ซ่ึงระบบของ “ความอยุติธรรม” ท่ีเกิดจากการแขงขัน แกงแยง ชวงชิงความ

ไดเปรียบตามกําลัง และศักยภาพของแตละบุคคลในสังคม และตองยอมรับวาสังคมไทยยังมีระบบใน

เชิงอุปถัมภ หรือโครงสรางทางสังคมในลักษณะการแบงพรรคแบงพวกทําใหเกิดการไมเปนธรรม มี

อคติตอฝายตรงขามท่ีไมใชพวกตนเอง ไมยอมรับความคิดเห็นตางกันจนทําใหเกิดความขัดแยง สูความ

แตกแยกแบงพรรคแบงพวก จึงทําใหสังคมไมไดรับความเปนธรรม ขาดความสามัคคี 

แนวทางในการแกไขปญหาอคติในสังคมไทยนั้น มีกระบวนการแกไขท่ีใชกฎหมาย ถือวาเปน

กฎเบื้องตนในสังคมท่ีอยูรวมกัน เพ่ือไมใหเกิดการใชแนวโนมความลําเอียงเขามาทําลายใหเสีย

กระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติของผูนํา ผูมีอํานาจ ในการตัดสินคดีความท่ีมีตอ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งดวยความยุติธรรม และประชาชนทุกคนตองอยูภายใตกฎหมายเดียวกันท่ีกําหนด

เปนหลักการ เพ่ือไมใหผูมีอํานาจในการตัดสินเขาถึงอคติ ๔ จึงอาศัยกฎหมายเปนตัวกําหนดเบื้องตน 

จากนั้นใชการขัดเกลาสังคมเปนบรรทัดฐานเพ่ือใหอยูรวมกันในสังคม ดวยการอบรมสั่งสอนใหรูรักษา

ระเบียบวินัยตั้งแตสังคมในครอบครัว, โรงเรียน, สายงานอาชีพ, ศาสนา ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะชวยขัดเกลา

จิตใจมนุษยใหลด ละ อคติได ไมวาการรวมมือรวมใจกันทํากิจกรรมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมทาง

ศาสนา หรือการสรางกิจกรรมตาง ๆ สิ่งเหลานี้จะเปนสิ่งหลอหลอมใหคนในสังคมรูจักประณีประนอม 

รูจักการเปดโอกาสท่ีจะรับฟงผูอ่ืนท่ีมีความคิดทัศนคติตางกัน 

ปจจุบันสังคมไทยนั้นไดพยายามแกไขปญหาอคติมาเปนลําดับ โดยการแกไขสังคมไทยนั้น 

รัฐบาลไดทํานโยบายตาง ๆ เพ่ือใหสมาชิกในสังคมลด ละอคติตอกัน ไมวาจะทําแผนปรองดองสลาย

ความขัดแยงท่ีทําการจัดเวทีเสวนาเปดรับฟงถึงปญหาความคิดเห็นท่ีตางกัน, การทําโมเดลสลายความ



๔ 

 

ขัดแยงในภูมิภาคตาง ๆ เพ่ือรับฟงแนวคิด การปรับปรุงแกไขความไมเปนธรรม หรือจัดทําโครงการใน

พระพุทธศาสนาในโครงการหมูบานศีล ๕ เพ่ือความปรองดองสมาฉันทลดความขัดแยงเพ่ือสรางความ

สามัคคี  ซ่ึงระดับการแกปญหานั้นไดผลในระดับหนึ่ง แตยังไมสามารถแกปญหาไดอยางยั่งยืน จึงเปน

ชองวางท่ีทําใหเกิดปญหาซํ้าซอน และปญหาเกิดข้ึนอยูเสมอ การแกปญหาตองอาศัยกระบวนการ

แกไขในสวนตาง ๆ และปญหาก็เกิดข้ึนในลักษณะเดิมอยู เพราะปญหาอคติท่ีเกิดในสังคมไทยนั้นเปน

ปญหาท่ีอยูในระดับลึกของสังคมไทย  

 ๕.๑.๒ หลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีแกไขปญหาอคติ 

สังคมไทยสวนใหญเปนสังคมท่ีนับถือพระพุทธศาสนาท่ีไดรับการหลอหลอมมาเปน

เวลานาน ดวยหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม จึงมีความ

เชื่อวาการนําหลักธรรมในพุทธศาสนาเขามาแกปญหาอคติในสังคม เพราะสมาชิกในสังคมสวนใหญมี

ความเชื่อในหลักธรรมคําสอนท่ีจะสามารถขัดเกลาจิตใจมนุษยไดระดับหนึ่ง ผูวิจัยจึงนําหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนาท่ีแกไขปญหาอคติ คือ ๑) พรหมวิหาร ๔ , ๒) ขันติ ,๓) อภัยทาน, ๔) โยนิโสมนสิการ 

และกาลามสูตร ท่ีมีลักษณะสัมพันธกับอคติ ๔ ดังนี้ 

๑.พรหมวิหาร ๔ ถือไดวาเปนหลักธรรมข้ันพ้ืนฐานทางจิตใจของมนุษย บุคคลใดก็ตามถามี

ธรรมขอนี้เปนหลักยึดม่ันในจิตใจแลว การท่ีจะคิด การท่ีจะกระทําใด ๆ ท่ีเปนการเบียดเบียนยอมไม

ปรากกฎในจิตใจท้ังทางกาย วาจา ใจ ดวยหลักธรรมนี้คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซ่ึงหลักธรรม

เหลานี้จะชวยขัดเขลาจิตใจของคนในสังคมทุกระดับชั้นของสังคม เริ่มจากสมาชิกสังคมในครอบครัว 

จนถึงผูนํา ผูปกครอง ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจตอการตัดสินสิ่งหนึ่งสิ่งใด หลักพรหมวิหารเปน

หลักธรรมท่ีตองคอยชวยเตือนตัวเองถึงความเหมาะสมในดานพฤติกรรมท่ีจะคอยกํากับไมใหเขาถึง

อคติ ๔ เชน เม่ือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขามากระทบทางจิตใหเกิดความรูสึกท่ีเอนเอียงทําใหเกิดความไมพอใจ 

ไมเปนท่ียอมรับเพราะตางทัศนคติกับตน ดวยฐานของอารมณโกรธ ความไมชอบตอบุคคลใดก็ตอง

ระงับจิตใจตนเองดวยการใชเมตตาตอบุคคลนั้น เพ่ือไมใหตนลุแกอํานาจโทสะ หรือแมกระท่ังบางครั้ง

คนใกลชิดอยากจะขอความชวยเหลือใหชวยญาติพ่ีนองตนใหพนจากการกระทําผิด ตนเองจะตองใช

อุเบกขาธรรมในการเขามาตัดสิน วาผิดตามผิดถูกก็เปนไปตามหลักฐานทางกระบวนการเพ่ือไมใหเสีย

ในหลักการและไมเขาถึงในอคติ ๔, หรือแมกระท่ังบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีการรับรูขอมูลท่ีบิดเบือนเรา

ตองปรารถนาดี อยากใหเขาไดรูความจริงในการพิจารณา เม่ือรูแลวเราก็มุทิตาจิตไปกับเขา และให

เขาบอกตอในสิ่งท่ีคนควาขอมูลท่ีเปนจริงตอผูท่ียังไมรู เพ่ือไมหลงผิดในขอมูลนั้น ๆ ดังนั้น พรหม

วิหาร ๔ จึงเปนหลักธรรมเพ่ือไมใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเขาถึงความลําเอียงเพราะรัก, ความลําเอียง

เพราะไมชอบ, ความลําเอียงเพราะความไมรู, ความลําเอียงเพราะความกลัว หรือ อคติ ๔ นั้น 

๒.หลักขันติธรรม เปนคุณธรรมท่ีเสริมใหสังคมซ่ึงประกอบดวยบุคคลท่ีมีพ้ืนฐานทางสังคมท่ี

แตกตางกัน มีความคิด การเรียนรู คานิยม และสภาวะจิตใจท่ีแตกตางกัน เม่ือมาอยูรวมกันในสังคม 
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ยอมจะมีปญหาจากความตางดังกลาวได หลักขันติธรรม ความอดทนอดกลั้นจะเปนคุณธรรมท่ี

เตือนสติของบุคคลในสังคม ใหรูจักท่ีจะอดทนอดกลั้นถึงปญหาตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความ

แตกตางของบุคคลในสังคม เพ่ือประคับประครองตนมิใหเกิดความเอนเอียงในอคติ ๔ อันจะเกิดข้ึน ท่ี

มีความจําเปนอยางมากตอการอดทนตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือไมใหกระทําไป

ในทางท่ีผิด เชน อดทนอดกลั้นท่ีจะไมชวยเหลือคนสนิทดวยใจท่ีรักมากเกิน ความอดทนนี้จะเปนการ

ยับยั้งไมใหสูฉันทาคติ โมหาคติ ภยาคติ หรือ การจะตองตัดสินบุคคลหนึ่งบุคคลใดท่ีเรามีความไมชอบ

เปนฐาน ตนเองตองมีขันติไมใชใชอํานาจไปในทางท่ีผิดตัดสินบุคคลนั้น ดวยหลักฐานท่ีปรากฏอยางไม

เปนธรรม นําความไมชอบสวนตัวมาเปนเครื่องชี้วัดวาผิดถูกจนทําใหเสียหลักการ  ฉะนั้นสมาชิกใน

สังคมตองอดทนตอสิ่งท่ีเรารักและสิ่งท่ีเราไมชอบ เพ่ือไมใหตัวอคติเขามาทําลายใหเสียหลักความเปน

ธรรมตอตนเอง และเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน 

๓.หลักอภัยทาน เปนทานท่ีสูงมาก เปนผลสืบเนื่องมาจากจิตใจท่ีมีเมตาตาเปนท่ีตั้ง ถือเปน

ทานท่ีทําไดยากกวาทานชนิดอ่ืน เพราะผูใหจะตองมีคุณธรรมของพรหมวิหารเปนหลักยึดม่ันในจิตใจ  

จึงจะเกิดอภัยทานได เม่ือตองอยูในสังคมโดยเฉพาะสังคมปจจุบัน เปนสังคมท่ียังมีความเปนอคติ

ปรากฏใหเห็นอยู ความไมปรองดอง ความขัดแยง ความไมสามัคคี แบงพรรคแบงพวกดวยการยั่วยุ

จากบุคคลก็ดี จากชองทางการรับรูดานการสื่อสารตาง ๆ ยอมสงผลกระทบข้ึนทางดานจิตใจของคน

ในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได แมจะใชหลักธรรมท่ีกลาวมาแลวขางตน คือหลักพรหมวิหาร ๔ และ

ขันติธรรม เปนหลักท่ียึดม่ันในจิตใจของคนในสังคมแลวก็ตาม หากขาดอภัยทาน ความไมถือโกรธ ไม

อาฆาตพยาบาท การยอมยกโทษใหซ่ึงกันและกันถือเปนเครื่องหลอเลี้ยงหลักธรรมดังกลาว เพ่ือเปน

การระงับจิตไมใหตกสูในอคติ ๔ การใหอภัยผูอ่ืนถือไดวาเปนการยกระดับจิตใจข้ึนมาอีกระดับหนึ่ง 

หากไมมีการใหอภัยกันยอมจะเปนสังคมท่ีสงบและเกิดสันติสุขไดยาก ความมีอคติจะเกิดข้ึนไดทุก

เวลาถาคนในสังคมไมมี “อภัยทาน” เปนหลักยึดม่ันในการอยูรวมกันในสังคม  

๔.หลักโยนิโสมนสิการและกาลามสูตร จะเปนคุณธรรมท่ีคอยกลั่นกรองสิ่งท่ีมากระทบกับ

บุคคลในสังคมไดเปนอยางดี ยิ่งสังคมปจจุบันท่ีเรียกวา สังคมโซเชียลมีเดีย หรือสังคมออนไลน การ

รับรูขาวสารในสังคมมีความรวดเร็วมาก หากการรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆในสังคมอยางไมมีสติไมยึด

หลักโยนิโสมนสิการและกาลามสูตรเปนคุณธรรมสําคัญตอการคิดวิเคราะห การพิจารณากลั่นกรอง

ขอมูลตาง ๆ แลว อาจจะทําใหเกิดการเขาใจไปในทางท่ีบิดเบือนจากความจริง ทําใหคนในสังคมเกิด

ความหวาดระแวงกันและกัน ไมไวใจกัน อันเปนเหตุใหเกิดความแตกแยกข้ึนในสังคมได อันจะกอเกิด

อคติตอกันในท่ีสุด ซ่ึงปรากฏใหเห็นในสังคมปจจุบัน เชน การสรางวาทะกรรมความเกลียดชัง hate speed ท่ี

ผานชองทางการรับรูทางภาพ ทางอักษร เพ่ือทําลายฝายตรงขามท่ีมีความเห็นและอุดมการณท่ีแตกตางไป

จากตนเอง หรือพรรคพวกตนเอง ดวยขอมูลท่ีบิดเบือนจากความเปนจริง เปนเหตุใหคนในสังคมไม

สามารถจะอยูรวมกันไดอยางสงบสุข  ดังนั้นเม่ือตนเองรับรูสิ่งหนึ่งสิ่งใด จักตองมีการพิจารณาอยาง
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ถวนถ่ี ดวยการคิดวิเคราะหถึงหลักเหตุและผลท่ีปรากฏในเรื่องนั้น ๆ พรอมดวยการพิจารณาอีกข้ัน 

เพ่ือใหเกิดปญญาในการวิเคราะหถึงเรื่องหนึ่งเรื่องใดวาความจริงมีตนตอเปนมาอยางไร ไมนํา

ความรูสึกตนตัดสิน ดวยการนํากาลามสูตรพิจารณาอีกข้ัน เพ่ือไมใหตนตัดสินท่ีผิดพลาดท่ีเกิดจาก

ความไมรู เม่ือรูแลวกอใหเกิดประโยชนก็ปฏิบัติเสีย หากเม่ือรูแลวไมเปนประโยชนก็ควรละเสียไม

นํามาปฏิบัติ ฉะนั้นหลักโยนิโสมนสิการและกาลามสูตรถือไดวาเปนหลักคิดวิเคราะหพิจารณาอยางถ่ี

ถวน เพ่ือความยุติธรรม และไมถูกอคติ ๔ เขาครอบงําทําใหเกิดความเสียหายใด ๆ 

๕.๑.๓ บูรณาการการแกไขปญหาอคติในสังคมไทยดวยหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 

ปญหาอคติในสังคมไทยปจจุบันนี้ ท่ีเกิดจากการแบงพรรคพวก การไมยอมรับในกันและกัน 

การรับรูขอมูลท่ีบิดเบือน การเกรงกลัวตออํานาจผลประโยชนจนสูความไมเปนธรรม ทําใหเกิดความ

ขัดแยงทางสังคมเปนเวลานานพอควร จนเปนความรูสึกเขาไปถึงระดับจิตใจของคนในสังคมท่ียากจะ

แกไขเยียวยาได แมกระท่ังบุคคลทางภาครัฐ และหนวยงานจะรวมกันหาทางออกใหกับปญหาความ

ขัดแยงในสังคมดวยวิธีการจัดเวทีเสวนา เปดรับฟงความเห็น เพ่ือจะละลายสลายความขัดแยงตอกัน

แตก็ไมสามารถทําใหยั่งยืนสัมฤทธิ์ผลไดดังท่ีปรากฏใหเห็นในปจจุบัน สังคมไทยยังเปนสังคมท่ีมีความ

ลําเอียงหรือมีอคติตอกันจากการรับรูขอมูลตาง ๆ ดวยการตอกย้ําทางการสรางความเกลียดชัง (hate speech) 

ในสังคมท่ีออกมาในรูปแบบขอความ และภาพ หรือการใสความคิดเห็นของผูนําเสนอขาวทางชองทางตาง ๆ 

เพ่ือสงไปยังผูรับรูใหเกิดความรูสึกท่ีเห็นดวยกับเรื่องนั้น ๆ 

การบูรณาการการแกปญหาอคติในสังคมไทยนั้น สิ่งแรกสมาชิกในสังคมตองมีจิตสํานึก 

ความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเองและสวนรวม เพ่ือการอยูรวมกันอยางสงบสุข ไมเลือกปฏิบัติ

กับผูใดท่ีรูสึกไดถึงความไมเปนธรรม สมาชิกในสังคมทุกคนตองอยูภายใตกฎหมายท่ีเทาเทียมการ 

ปฏิบัติเหมือนกัน ไมมีใครมีอํานาจเหนือกวาใคร ฉะนั้น หลักธรรมจึงเปนสิ่งสําคัญในการนํามาพัฒนา

จิตใจของสมาชิกในสังคมใหไดเขาถึงหลักธรรมในพุทธศาสนามากข้ึน โดยมีความเชื่อตามแนวพุทธ

ท่ีวา “ใจเปนใหญ ใจเปนประธาน” เม่ือจิตใจไดถูกขัดเกลาดวยหลักธรรมในพุทธศาสนาแลวยอมจะ

ทําใหความคิด และการกระทําของคนในสังคม ปราศจากอคติลดลงไดบาง ซ่ึงหลักธรรมในพรหม

วิหาร ๔, ขันติธรรม, อภัยทาน, โยนิโสมนสิการและกาลามสูตร ซ่ึงเปนหลักท่ีจะชวยใหการอยูรวมกัน

ในสังคมดวยความเขาใจในกันและกัน ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ใหเรียนรูฝกฝนอบรมไดมีการปฏิบัติ จน

เกิดความเขาใจในหลักธรรม และนอมนําหลักธรรมเหลานี้ไปปฏิบัติตอตนเองและบุคคลในสังคม ซ่ึง

จะทําใหสังคมเปนสังคมท่ีสงบสุข มีความเอ้ืออาทร เปนสยามเมืองยิ้มเหมือนในอดีต 

ดวยการณณรงคการสงเสริมของภาครัฐ และเอกชน ในการเริ่มตนรวมมือรวมใจตอการ

แกปญหาอคติในสังคมไทย ดวยการเริ่มตนเขาถึงสมาชิกในสังคมตั้งแตระดับครอบครัว ระดับ

การศึกษา องคกร สถาบัน ศาสนา และสื่อมวลชน ใหทุกสวนไดมีสวนรวมในการอบรม การใหความรู 

ความเขาใจในหลักธรรมและนอมนําหลักธรรมเหลานี้ไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ภายใตของ “การ



๗ 

 

เขาใจทางการกระทําท่ีถูกตอง” ซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุดของการแกไขอคติในสังคมไทย โดยใหมีการจัด

กิจกรรมตั้งแตระดับโรงเรียน สถานท่ีอบรมตาง ๆ กิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา โดยเฉพาะชอง

ทางการรับรูขาวสารทางสื่อ ใหทุกคนไดตระหนักถึงจิตสํานึกการอยูรวมกันอยางเขาใจการกระทํา 

นั้น ๆ ดวยความถูกตอง ภายใตกฎหมายท่ีเทาเทียมกัน มีการสรางจิตอาสาเพ่ือขยายโครงการในการ

เขาใจทางการกระทําท่ีถูกตอง โดยขอความรวมมือจากทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในสังคม เพ่ือเปนการ

ลดละอคติ เปดใจกันและกัน แลกเปลี่ยนความคิดท่ีอยูบนความแตกตางอยางเขาใจกันและกัน มีการ

สอดแทรกหลักธรรมในโครงการตาง ๆ เพ่ือเปนการขัดเกลาจิตใจ เพ่ิมเติมเขาไปในการกระทํา

กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง ผูวิจัยเชื่อวา หลักธรรมท่ีไดนําเสนอในการทําวิจัยครั้งนี้จะชวยใหสังคม

เกิดความสงบสุข ลดความเปนตัวตนไดบาง มีการชวยเหลือเก้ือกูล ถอยทีถอยอาศัยในกันและกัน 

ลดละอคติตอกันไดในท่ีสุด 
 

๕.๒ องคความรูใหมเกี่ยวกับ “การแกไขปญหาอคติในสังคมไทยดวยพุทธบรูณาการ” 

 จากการแกไขปญหาอคติในสังคมไทยดวยพุทธบูรณาการท่ีไดกลาวมาแลวท้ังหมดนี้ 

สามารถนํามาเขียนเปนรูปแบบองคความรูไดดังนี้ 
 

๕.๒.๑ รูปแบบขององคความรูใหม 

จากการสังเคราะหองคความรูท้ังหมดจึงพบวา การแกไขปญหาอคติในสังคมไทยดวยพุทธ

บูรณาการนั้น จําเปนตองอาศัยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพ่ือชวยขัดเกลาจิตใจมนุษยท่ียังมี

ความรูสึกลําเอียงภายในจิตใจ หลักธรรมท่ีมีความสําคัญตอการลด ละ เขาถึงอคติ ๔ คือ พรหมวิหาร ๔, หลัก

ขันติ, หลักอภัยทาน, หลักโยนิโสมนสิการและกาลามสูตร เพ่ือใหบุคคลเหลานั้นสามารถขจัดปญหาอคติใหลด 

ละ ลงไดดวยใจตนเอง และเพ่ือการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข 

องคความรูท่ีปรากฏในการแกไขอคติเพ่ือการลด ละ อคติท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของมนุษย

พบวา การอยูรวมกันดวยความเขาใจ เรียนรูท่ีจะเขาใจบุคคลในสังคมหรือคนรอบตัวเรา แมบางครั้ง

อาจจะเกิดความไมพอใจ ไมยอมรับ ทัศนคติไมตรงกันแตสามารถรวมงานได ทํากิจกรรมตาง ๆ ได 

ดวยการนําหลักพรหมวิหาร ๔ มาใชในชีวิตประจําวัน รวมดวยความอดทนอดกลั้นตอคําพูด ตอการ

กระทําของผูอ่ืนท่ีอาจทําใหเราไมพอใจ ไมยอมรับ และปฏิเสธดวยความอดทน พรอมใหอภัยตอ

ตนเองและผูอ่ืนหากกระทําไมดีกับตนเพ่ือสรางมิตรไมตรีตอกัน อีกท้ังการรับรูท่ีเรารับจากการสื่อสาร

เรื่องตาง ๆ ตองคิดวิเคราะหแยกแยะเหตุปจจัยเพ่ือมีความรูจริงในเรื่องนั้น ๆ สิ่งใดท่ีรูแลวเปนเรื่องดี

ก็ปฏิบัติตาม หากสิ่งใดรูแลวไมดีก็ละจากเรื่องเหลานั้นเสีย ฉะนั้นหลักธรรมท่ีใชในการลดละอคติ คือ 

พรหมวิหาร ๔, ขันติธรรม, อภัยทาน, โยนิโสมนสิการและกาลามสูตร  

จากวิเคราะหบท ๔ ท้ังบทแลว ในกระบวนการการแกไขปญหาอคติท่ีเกิดข้ึนในสังคมดวย

หลักพุทธธรรมและจิตวิทยา จึงสังเคราะหออกมาเปนโมเดลท่ีเรียกวา GLHDF Model โมเดลนี้เปน



๘ 

 

การสังเคราะหในระบบท่ีวา ความเปนอคติทําใหเกิดปญหาในสังคมอันเกิดจากความโนมเอียงทางจิตท่ี

ไมถูกตองแตไมไดหมายถึงวาเปนการสูญสิ้นไปแหงอกุศลมูล แตเปนการปรับทัศนคติใหเปนไปอยาง

ถูกตอง ในทางการกระทําท่ีถูกตอง ท้ัง ๔ ดานตามรูปโมเดลนี้  รูปโมเดลนี้เปนการหามไป เม่ือเรา

ปรับการไปอยางถูกตอง การดําเนินการไปดวยทุกมิติในรากฐานท่ีถูกตอง คือ การเขาใจความรัก, 

ความไมชอบ, ความไมรู, ความหลงอยางถูกตองท่ีอยูในกฎในระเบียบไมเอนเอียง ดวยการนํา

หลักธรรมไปปรับใชทุกมิติ จึงเปนรูป GLHDF model , G เทียบเทาคําวา Go คือ ไปทางท่ีถูกตอง 

หรือการกระทําในทางท่ีถูกตอง แมจะมีความรักอยูเปนความรักความเขาใจ ก็ตองไปในทางท่ีถูกตอง

ตามกฎระเบียบของสังคม เม่ือมีความเขาใจทางการกระทํานั้น ๆ แลว การปฏิบัติตอสิ่งท่ีเกิดในจิตท้ัง ๔ 

ดานนั้น จึงตองปฏิบัติดวยความถูกตองเปนฐาน ธรรมท่ีปรากฏนั้น คือท่ีไดสังเคราะหไวแลวบทท่ี ๔ 

รูปแบบขององคความรูใหมสําหรับวิทยานิพนธนี้จึงอยูบนหลักการท่ีวา “รักอยางเขาใจ 

สรางมิตรไมตรี มีความรูจริง ไมท้ิงเหตุและผล” สมาชิกในสังคมสามารถอยูรวมกันไดดวยความเขาใจ

ในกันและกัน เรียนรูท่ีจะเขาใจในความแตกตางไมวาจะทัศนคติความคิด พฤติกรรมมีความตางกันก็

สามารถเขาใจไดทางการกระทํานั้น ๆ จึงไดรูปแบบ “GLHDF MODEL” ซ่ึงเกิดจากความเขาใจท่ีจะ

ปฏิบัติตอแรงโนมเอียงนั้นใหถูกตองเพ่ือไมใหเกิดเปนปญหาสังคมตอไปดังนี้ 
 

 

 

  

 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๕.๒ GLHDF Model 
 

GLHDF Model ประกอบดวย 
 

  L 
G 

 H 

  F   D 



๙ 

 

G = Go  หมายถึง  คติ การไปท่ีถูกตอง, เขาใจในทางการกระทําท่ีถูกตอง 

Go + L   = Lust  หมายถึง ไปในทางท่ีถูกตองทางการกระทําตอความรัก 

Go + H   = Hatred  หมายถึง ไปในทางท่ีถูกตองทางการกระทําตอความไมชอบ 

Go + D   = Delusion  หมายถึง ไปในทางท่ีถูกตองทางการกระทําตอความไมรู 

Go + F   = Fear  หมายถึง ไปในทางท่ีถูกตองทางการกระทําตอความกลัว 
 

๕.๒.๒ แนวทางการใช GLHDF MODEL 

แนวทางขั้นตอนการนาํองคค์วามรู้ใหม่ GLHDF Model น้ีไปปรับใชเ้พื่อการแกไ้ขอคติ

ในสังคมไทยสามารถปฏิบติัไดด้งัน้ี 
 

 

๑) กระบวนการสรางความเขาใจทางการกระทํา 
 

การเขาใจทางการกระทําตองอาศัยเกณฑในการตรวจสอบความเท่ียงธรรมเชิงอคติใน

ตนเอง ดวยการเขาใจการกระทําท่ีมีผลตอกระบวนการในการตัดสิน หรือพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง

ตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เนื่องจากถาไมเขาใจและไมตรวจสอบแนวโนมในจิตของตนเองจะทําใหเกิด

ความลําเอียงไดงายไมประการใดก็ประการหนึ่ง โมเดลนี้มิใชโมเดลในการขจัดอคติ ๔ คือความ

ลําเอียงเพราะความรัก ลําเอียงเพราะความไมชอบ ความลําเอียงเพราะความหลง ความลําเอียงเพราะ

ความกลัว ใหหมดสิ้นไปจากจิตใจ เนื่องจากโดยฐานของปุถุชนแลว กิเลสซ่ึงเปนรากเหงาแหงอกุศลนี้

ยอมมีทุกคน หากกิเลสท่ีเปนรากเหงาของอกุศลนี้สามารถปรับสมดุลท่ีเรียกวา “ไปในทางท่ีถูกตอง” 

คือ  การรักอยางเขาใจ การเขาใจในความโกรธความไมชอบ การเขาในความหลง ความไมรู การเขาใจ

ในการกระทําตอความกลัว เม่ือเกิดความเขาใจแลว จึงสามารถปฏิบัติกิจกรรมเชิงพฤติกรรมนั้นไดใน

เชิงของความเท่ียงตรง ความเปนกลางในการทําใหการกระทําในสิ่งท่ีตนรักตนชอบ ไมใหเกิดความ

ลําเอียงนั้น ตองอาศัยหลักทางพระพุทธศาสนาเขามาจับอันไดแก หลักอุเบกขาธรรม และขันติธรรม 

ความอดทน อดกลั้น เม่ือเรามีความยุติธรรมและมีขันติธรรมท่ีจะไมกระทําประการใดประการหนึ่งตอ

สิ่งหรือบุคคลท่ีเรารักใหเกิดความลําเอียงแลว แมบุคคลท่ีเรารักและท่ีเราชอบนั้นจะตองเปนไปตามผล

ของพฤติกรรมท่ีเขาแสดงออกเราก็ตองยอม ตองมีความอดทนท่ีจะไมลวงละเมิด ไมขัดแยงหรือ

ขัดขวางความยุติธรรมเหลานั้น ในขณะเดียวกันภาคของอุเบกขาธรรมในการปฏิบัติตอบุคคลท่ีเรารัก

และสิ่งท่ีชอบนั้นคือความสามารถอดทนตอผลอันจะเกิดข้ึนภายภาคหนาดวยการวางใจใหเปนกลาง 

เชน การฝกใหบุตร หรือคนท่ีรักปฏิบัติตามหนาท่ีของตนเราตองอดทนท่ีจะเห็นเขาตองไดรับความ

ลําบากบาง และมีความเขาใจในการกระทําของตนท่ีเรียกวา อุเบกขาธรรม คือรักษาความเท่ียงตรง

ตามกฎนั้น 



๑๐ 

 

โมเดลดานโทสาคติ ในการปรับใชคือการเมตตา และอภัยตอการกระทําลวงเกินท่ีเขาเคย

กระทํากับตนและอดทนท่ีจะไมโตตอบในเชิงของการทํารายทําลายผูอ่ืน แมกระท่ังมีบุคคลใดบุคคล

หนึ่งยั่วยุใหเราเกิดอารมณคลอยตามเราจักตองอดทนอดกลั้น มีเมตตา ใหอภัยตอผูอ่ืน และการให

อภัยตนเองหากเคยลวงเกินบุคคลอ่ืนบุคคลใดดวยการกระทําทางกาย วาจา ออกไป เชน หากเราไม

ชอบบุคคลหนึ่งบุคคลใดในครอบครัวของตน เราจะตองเรียนรูท่ีจะเขาใจในการกระทําเขาเสีย ให

ความเมตตากับบุคคลนั้น อดทนใหอภัยท่ีจะไมโตตอบกับการกระทํานั้น ๆ เรียนรูท่ีจะอยูกับบุคคลนั้น

ดวยความเขาใจ   

ในสวนการปรับใชโมเดลทางดานโมหาคติ คือการพิจารณาเห็นความเปนจริงดวยปญญา

ตรวจสอบขอมูลใหถูกตองกอน  ไมเชื่อหรือยอมรับในสิ่งท่ีตนไมรู ไมเขาใจ และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้น

ถือเปนเรื่องท่ีผิด และขาดความยุติธรรมไดงาย เราจะตองพิจารณาความจริง เม่ือรูขอมูลท่ีชัดเจนแลว

เราสามารถความชวยเหลือผูอ่ืน โดยการบอกตอในความจริง เม่ือเขารูแลวเราก็ชื่นชมเขา สวนบุคคล

ท่ีเขาไมรูและผิดพลาดไปเราจักตองชวยเหลือเขาเพ่ือใหเขาหลุดพนจากความไมรูท่ีเกิดจากความหลง 

หลงเชื่อคิดวาขอมูลการรับรูมาเปนเรื่องนาเชื่อถือ ท้ัง ๆ ท่ีไมใชเรื่องจริง เราจะตองเขาใจบุคคลนั้น ให

ความรูขอมูลชี้แจง เพ่ือชวยเหลือในการใหขอมูลท่ีถูกตองดวย ท้ังตนเองท่ีจะปฏิบัติจะตองมีความ

รอบครอบท่ีผานการตรวจสอบพิจารณาถึงตนตอนั้น ๆ   

อีกสวนหนึ่งการประยุกตใชโมเดลท่ีเรียกวาภยาคติตองอาศัยปญญารอบรูในอิทธิพลท่ีมีผล

กับจิต เพ่ือไมใหอิทธิพลนั้นสรางความเสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางพฤติกรรม หรือทางปฏิบัติ

อยางใดอยางหนึ่ง เม่ือพิจารณาอยางรอบครอบแลวตองยึดหลักความเท่ียงตรง ยุติธรรมเปนหลัก 

กระบวนการใชโมเดลนี้ตองใชท้ังระบบท่ีเรียกวา ระบบตรวจสอบในเชิงพฤติกรรม หรือการตรวจสอบ

ทางการกระทําวาตกอยูในอคติ ๔ ในขอใดขอหนึ่งหรือไม แตถาไมตกอยูในอํานาจของอคติ ๔ จึง

สามารถปฏิบัติสิ่งนั้น ๆ ได นับตั้งแตการดูแลบุคคลในครอบครัว การตัดสินใจบุคคลในครอบครัว 

จนกระท่ังรูปแบบการของการพิจารณาความในกระบวนการทางความยุติธรรมทางสังคมท่ีใหความ

เปนธรรมกับทุกฝายดวยการไมเลือกปฏิบัติเขาขางฝายหนึ่งฝายใด 

๒.ข้ันตอนปลูกคุณธรรมขมอคติ 

ในกระบวนการใชโมเดลนี้ จะตองปลูกคุณธรรมท้ังหมดท่ีเขามาแกไขอคติเหลานี้ใหเกิดข้ึน

ในใจไดแก พรหมวิหาร ๔, ขันติธรรม,อภัยทาน,โยนิโสมนสิการและกาลามสูตร เปนกระบวนการปลูก

คุณธรรมเหลานี้ข้ึนในจิตของตนเอง ตองอาศัยการพินิจพิเคราะหความเขาใจองครวมท้ังตนเองและ

สังคม กระบวนการปลูกคุณธรรมนี้โดยงายคือ การใชตนเองเปนเครื่องมือตรวจสอบอยูเสมอ ฝกให

ตนเองมีคุณธรรมเหลานั้นเสมอ เชน การปลูกพรหมวิหารไดแกการฝกยิ้ม มีเมตตา เห็นใจผูอ่ืน ชื่นชม

ผูอ่ืน ชวยเหลือผูอ่ืน ใหกําลังใจผูอ่ืน เปนคนท่ีอดทนตอสถานการณตาง ๆ ท้ังการทํางาน และถอยคํา

ท่ีอาจจะกระทบกระท่ังตนเอง รูจักใหอภัยผูอ่ืนและตนเอง รวมถึงการฝกพินิจพิเคราะหขอมูลท่ี



๑๑ 

 

ปรากฏไมหลงเขาไปเชื่อในสิ่งท่ีปรากฏอยูเบื้องหนาจากการไดยินไดฟง หรือการอาน การตรึก การ

เชื่อถือบุคคลผูกลาวก็มิได หากแตจะเชื่อไดก็ตอเม่ือไดพิจารณาโดยแยบคายดวยปญญาและการ

พิสูจนดวยตนเองแลว 

กระบวนการใชโมเดลนี้ตองอาศัยความรวมมือทางสังคมอยางมาก จึงจะทําใหปญหาอคติ

นั้นลดละลง หรือบรรเทาลงได หากสังคมยังไมมีโมเดลนี้ตอการเรียนรู รับรู และนําไปปฏิบัติก็ยากตอ

การประสบความสําเร็จได เพราะการกระทําของบุคคลหนึ่งบุคคลใดท่ีมีความเท่ียงตรงและใหความ

เปนธรรมถูกตองนั้น อาจไมเปนท่ีพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได แตผูท่ีปราศจากอคติ ๔ จักตอง

กระทําเพ่ือไมใหเสียหลักการ แมอาจทําใหใครไมพอใจในการกระทําก็ตาม ซ่ึงสังคมโดยสวนรวมยึด

ความถูกตองเปนหลัก หากการกระทําของบุคคลท่ีปฏิบัติโดยอคติจะทําใหไมไดรับการยอมรับทาง

สังคม ลักษณะเชนนี้จึงทําใหโมเดลนี้มีประสิทธิ์ภาพในการลดละอคติในสังคมไทยได 
 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 
 

 จากการวิจัยเรื่องการแกไขปญหาอคติในสังคมไทยดวยพุทธบูรณาการไดมีขอเสนอแนะ เพ่ือ

การอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข มี ๒ แนวทาง ดังนี้ 

๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  การท่ีจะใหผูท่ีอยูรวมกันภายในสังคมลด ละ อคติความไมชอบในกันและกันไดนั้น จะตอง

เริ่มตนตั้งแตสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา  สถาบันสื่อมวลชน ดังนี้ 

๑.สถาบันครอบครัว เปนสถาบันอันดับแรกในการสรางความรู การรับรูตอบุตรและบุคคล

ในครอบครัวถือไดวาเปนสถาบันท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากตอการเรียนรูของบุคคลในครอบครัว 

ฉะนั้น บุคคลในครอบครัวตองเปนตัวอยางท่ีดีท่ีไมมีอคติ ความลําเอียงดวยความรักใครมากกวาใคร 

หรือความไมชอบทะเลาะขัดแยงในกันและกัน การปลูกฝงตองกระทําเม่ือเด็กยังเล็กเพ่ือการเรียนรู

และรับรูถึงการกระทําตามในสิ่งท่ีเปนเหตุและผล เม่ือบุคคลในครอบครัวเปนตัวอยางท่ีดี เด็กก็จะเกิด

พฤติกรรมเลียนแบบกระทําตาม ปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง 

๒.สถาบันการศึกษา เปนสถาบันท่ีใหความรูกับเด็กในการรับรูตาง ๆ ถึงการเรียนการสอน 

การจดจํา ประพฤติเลียนแบบกันและกัน บุคคลท่ีไดข้ึนชื่อวาเปนครู อาจารยตองเปนตัวอยางท่ีดีไม

เลือกปฏิบัติกับนักเรียนท่ีไมเทาเทียมกัน ตองกําหนดการเรียนรูท่ีจะใหเด็กไดเรียนรูการอยูรวมกัน 

การยอมรับกันและกันในทัศนคติท่ีตางกัน โรงเรียนจะเปนสถานท่ีใหเด็กไดแลกเปลี่ยนทัศนคติตาง ๆ 

ไดอยางไมมีใครผิด ใครถูกในความคิดตาง เปดใจรับฟงดวยเหตุและผล 

๓.สถาบันศาสนา เปนสถาบันท่ีสามารถขัดเกลาจิตใจในการอยูรวมกันของสังคม สามารถ

หลอหลอมใหผูท่ีปฏิบัติรวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใหความรู ความเขาใจถึงขอธรรมท่ี

กอใหเกิดอคติ ความขัดแยงกัน สถาบันศาสนาจะตองชี้โทษขอเสีย-ขอดีของการกระทํานั้น ๆ เชน 



๑๒ 

 

การรับรูขอมูลตาง ๆ ก็ตองพิจารณาวิเคราะหถึงตอตอความจริง หรือการอยูรวมกันในสังคมอยางถอย

ทีถอยอาศัยในการอยูรวมกันมีจิตเมตตา อภัยกันและกันเพ่ือสรางมิตรภาพตอกัน ฝกอบรมใหนัก

ปฏิบัติธรรมไดพิจารณาตนเอง อยูกับตนเอง เพ่ือดูจิตตนเองวาสิ่งใดกระทําผิดก็ละเสีย สิ่งใดเปนเรื่อง

ดีก็นําไปปฏิบัติ และยังสามารถบอกตอใหคนใกลชิดหรือในครอบครัวไดปฏิบัติตามจากสิ่งท่ีดี 

๔.สถาบันสื่อสารมวลชน เปนสถาบันท่ีสําคัญตอการเรียนรูของบุคคลในสังคมทุกชวงวัย 

เพราะการรับรูของขาวสารเปนการรับรูท่ีเร็วมากในยุคปจจุบัน สื่อฯจะตองมีจรรยาบรรณในการ

นําเสนอขาวสารตาง ๆ ท่ีไมเปนการกระทําท่ีสรางความเกลียดชังใหกับบุคคลอ่ืน ในขณะท่ีผูรับสาร

นั้นรูสึกไดและคลอยตามไปกับกระแสคานิยม เพราะยุคปจจุบันบุคคลในสังคมจะปฏิบัติตนตาม

กระแสตาง ๆ เปนคานิยมของสังคม ฉะนั้นสื่อตองมีจริยธรรมไมมีอคติ ๔ ตอการนําเสนอ แตตองนํา

ความรูท่ีเปนจริงนําเสนอเชื่อมโยงกับคุณธรรมในการอยูรวมกันในสังคมไทยเพ่ือลดละอคติในตน 
 

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

จากผลการวิจัยท่ีคนพบเปนการนําเสนอรูปแบบการบูรณาการแกไขปญหาอคติใน

สังคมไทยดวยพุทธบูรณาการตาม GLHDF Model นั้น มุงเนนการอยูรวมกันในความเขาใจทางการ

กระทํานั้นไมวาจะอยูชนชั้นสังคมใด สามารถอยูไดอยางมีความเขาใจในกันและกันบนทัศนคติท่ี

แตกตางกันไดอยางสันติสุข ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป ดังตอไปนี้ 

๑.อคติ ๔ กับการอยูรวมกันในสังคมไทยท่ีตางทัศนคติดวยพุทธบูรณาการ 

๒.การจัดการองคความรูเชิงวิเคราะหในการอยูรวมกันในสังคมไทยดวยพุทธบูรณาการ 

๓.การวิเคราะหแนวคิดทัศนคติตางกันในการอยูรวมกันในสังคมไทยดวยหลักพุทธธรรม 

๔.การจัดองคความรูความเขาใจทางการกระทําท่ีแตกตางกันดวยพุทธบูรณาการ 
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กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ อีเทอรนัล อิงค. ๒๕๕๕. 

ธานินทร กรัยวิเชียร. การใชดุลพินิจของศาลยุติธรรม. กรุงเทพมหานคร: พิมพท่ีหางหุนสวนจํากัด 

พิมพอักษร. ๒๕๔๖. 

บุญมี เมธางกูล. บุษกร เมธางกูล. อภิธรรมมัตถสังคหะ คูมือการศึกษา พระอภิธรรมมัตถสังคหะ 

ปริเฉทท่ี ๒ เจตสิกปรมัตถ. กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเซียง, ๒๕๔๕. หนา ๒๓. 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : พิมพดี. ๒๕๔๔. 

ปน มุทุกันต พันเอก. แนวสอนธรรมะตามหลักสูตรนักธรรมตรี. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคสพับลิเคชั่นส. ๒๕๔๖. 

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมสังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคส

พับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖. หนา ๒๓๖. 

พรทิพย สัมปตตะวนิช และคณะ. พฤติกรรมผูบริโภค. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

๒๕๔๑. 

พระคันธสาราภิวงศ. มงคลชีวิต ๓๘.พิมพครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนประยูรสาสน ไทย

การพิมพ จํากัด. ๒๕๕๘. 

พระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร). ศาสนาตาง ๆ. นครปฐม : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย.

๒๕๔๓. 

พระเทพดิลก (ระแบบ ตาโณ). ธรรมปริทรรศ ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา. ๒๕๔๘. 

พระเทพดิลก (ระแบบ ตาโณ). ศาสนากับสันติภาพ. (กรุงเทพมหานคร : บริษัท แปดสิบเจ็ด 

๒๕๔๕ จํากัด. ๒๕๔๗. 
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พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต). ตามทางพุทธกิจ กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม. ๒๕๓๑. 

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช). พระในบาน. กรุงเทพมหานคร : คาธาวรรณการพิมพ. ๒๕๔๑. 

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช). พจนานุกรมเพ่ือศึกษาพุทธศาสตร ชุดคําวัด. กรุงเทพมหานคร : 

เลี่ยงเซ่ียง. ๒๕๔๘.  

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. พ.ศ. ๒๔๔๙. 

พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙) มงคล ๓๘ ประการ พิมพครั้งท่ี ๘ 

กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๔๒. 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งท่ี๑๒,  

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศยาม. ๒๕๔๘. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งท่ี ๑๖ 

กรุงเทพมหานคร : เอส. อาร. พริ้นติ้งแมสโปรดักส จํากัด. ๒๕๕๑. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. (สํานักพิมพผลิธัมม ใน

เครือ บริษัท สํานักพิมพเพ็ทแอนดโฮม จํากัด. กรุงเทพมหานคร. ๒๕๕๘. 

พระมหานิยม อุตฺตโม.หลักสูตรยอบาลีไวยากรณ ฉบับสมบูรณกรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 

เลี่ยงเซียง. ๒๕๔๙. 

พระมหาสนอง ปจโจปการี. มนุษยกับสังคม. กรุงเทพมหานคร : แอคทีฟ พริ้นท. ๒๕๕๓. 

พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. พุทธศาสนสุภาษิต เลม ๑. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ

การศาสนา. ๒๕๓๗. 

พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยปรมัตถโชติกะ. มหาอภิธัมมัตถสังคหกฎีกา. พิมพครั้งท่ี ๕ . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๔๐. 

พระสิริมังคลาจารย,มงฺคลตฺถทีปนี (ทูติโย ภาโค). พิมพครั้งท่ี ๑๓. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช

วิทยาลัย. ๒๕๓๙. 

พระสุธรรมเมธี. หนาท่ีพระราชา หนาท่ีทหาร หนาท่ีขาราชการพลเรือ. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา

และสถาบันบันลือธรรม. ๒๕๔๙. 

พระอนุรุทธาจารย. อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยา สหอภิธมฺมตฺถวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา.

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. พิมพครั้งท่ี ๑๑. ๒๕๕๔. 

พระอาจารยทูล ขิปฺปฺโญ. กาลามสูตร. วัดซานฟรานธัมมาราม. ๒๕๔๗. 

พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร สระคํา) และจําลอง สารพัดนึก.รศ.ดร., พจนานุกรมบาลี-ไทย ฉบับ

นักศึกษา. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : เรื่องปญญา. ๒๕๔๖.  

พัทยา สายหู. กลไกของสังคม. พิมพครั้งท่ี ๙ กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๔๐. 
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พันตรี ป.หลงสมบุญ รวบรวมเรียบเรียง. พจนานุกรม มคธ-ไทย  กรุงเทพมหานคร: สํานักเรียนวัด

ปากน้ํา ภาษีเจริญ. ๒๕๔๐.   

พันเอก(พิเศษ) นวม สงวนทรัพย. สารัตถจิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ โอ.เอส พริ้นติ้ง 

เฮาส. ๒๕๓๕.  

พุทธทาส อินทปญโญ. คูมือมนุษย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศ

ไทย จํากัด. ๒๕๕๒. 

มหามกุฎราชวิทยาลัย. ปทานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ-สันสกฤต ฉบับพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ

จันทบุรีนฤนาถ. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย. ๒๕๓๗. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. ธมฺมปทฏฐกถา (ปฐโม ภาโค). พิมพครั้งท่ี ๓ กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราช

วิทยาลัย๒๕๔๗. 

มารติน โรเจอร. คิดแบบบูรณาการ : เพ่ิมพลังกระบวนการคิดตามแบบวิถีของผูนําท่ีประสบ

ความสําเร็จ. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท. ๒๕๕๓. 

โยธิน ศันสนยุทธ และจุมพล พูลภัทรชีวิน. จิตวิทยาสังคม. กรุงเพทมหานคร : สํานักพิมพสงเสริม

วิชาการ. พิมพครั้งท่ี ๒. ๒๕๓๙. 

รงค ประพันธพงศ. ๗ ภูวนาถ ราชภักดิ์ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ     

ฉันทนา บรรพศิริโชติ รศ.ดร. .ความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับสันติวิธีและธรรมชาติของความขัดแยงใน

สังคมไทย. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา. ๒๕๔๗. 

ราชบัญฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคพับลิเคชั่น.

๒๕๔๒. ๒๕๔๖. ๒๕๕๐. 

ราชบัณฑิตยสถาน. กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพทศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพครั้งท่ี 

๒. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด อรุณการพิมพ. ๒๕๔๘. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาอังกฤษไทย. กรุงเทพมหานคร : รุงศิลปการพิมพ. 

๒๕๒๔. 

วันชัย วัฒนศัพท.ศ.นพ. ความขัดแยง : หลักการและเครื่องมือแกปญหา. พิมพครั้งท่ี ๒. 

กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกลา ๒๕๔๗. 

ศรัณย วงศคําจันทร. ปรัชญาเบื้องตน. กรุงเทพมหานคร : ศิลปบรรณาคาร. ๒๕๓๖.  

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. พฤติกรรมองคการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธีระฟลมและไซเท็กซ. 

๒๕๔๑. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน. การวิจัยธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมสาร จํากัด. ๒๕๔๘. 
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สถาบันพระปกเกลา. บันทึกเรื่องเดนรางวัลพระปกเกลา ๕๒ ดานการเสริมสรางสันติสุขและความ

สมานฉันท. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกลา. ๒๕๕๓. 

สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒโน), ลักษณะพุทธศาสนา,พิมพครั้งท่ี ๓, กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐. 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโณ). ธรรมาภิธาน พจนานุกรม คําสอน

พระพุทธศาสนา. พิมพครั้งท่ี ๒ (ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม). กรุงเทพมหานคร : สํานัก

เลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช, ๒๕๕๓.   

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน). รวมธรรมะ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด มหาชน. ๒๕๔๓. 

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. สารานุกรมพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙. 

สุรางค โควตระกูล. จิตวิทยาการศึกษา. พิมพครั้งท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

สุวรี ศิวะแพทย. จิตวิทยาท่ัวไป. กรุงเทพมหานคร : บริษัท โอ.เอส.พริน ติง เฮาส จํากัด, ๒๕๔๙. 

แสงเดือน ทวีสิน. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไทยเส็ง, ๒๕๔๕. 

อมรา พงศาพิชญ และปรีชา คุวินทรพันธ. ระบบอุปถัมภ. พิมพครั้งท่ี ๓  กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

อรทัย ชื่นมนุษย รศ. จิตวิทยาอคติ. คณะศึกษาศาสตร. พิมพครั้งท่ี ๓. มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

๒๕๓๒. 

อรุณ รักธรรม. ความขัดแยงในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเฉพาะระดับเขต. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๓๘. 

อรุณ รักธรรม. ความขัดแยงในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเฉพาะระดับเขต. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๓๘. 

อานนท อาภาภิรม. ปญหาสังคม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร. ๒๕๑๗. 

อําไพ หม่ืนสิทธิ์. Man and Society มนุษยกับสังคม. กรุงเทพมหานคร : ทริปเพ้ิล เอ็ดดูเคชั่น, 

๒๕๕๓. 

อุดม รุงเรืองศรี. เทวดาพุทธ : เทพาหในพระไตรปฎกและไตรภูมิพระรวง, เชียงใหม : ภาควิชา

ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

อุดม สําอางกูล. จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๘. 

อุทัย หิรัญโต. สารานุกรมศัพทสังคมวิทยามานุษยวิทยา. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๒๖. 
 

 

 



๖ 

 

๒) วารสาร บทความ 

จุฑารัตน เอ้ืออํานวย. รศ.ดร.อาจารยคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. งานปาฐกถาเสาหลัก

ของแผนดิน เรื่อง"ความเหลื่อมล้ําและความไมเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม

ของไทยวิทยากร. 

ณัตถยา สุขสงวน. บทความ การปฏิรูปสื่อเพ่ือควบคุมการเผยแพรเนื้อหาสื่อท่ีสรางความเกลียดชัง 

(Media Revolution for Stopping Hate Speech).วิทยากรปฏิบัติการ กลุมงานติดตาม

และประมวลผลงานของวุฒิสภา สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. ปท่ี ๔ ฉบับท่ี 

๑๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗. 

เพ็ญศรี เปลี่ยนขา. วิถีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารวิชาการราชภัฏ

ตะวันตก. ประจําเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม : ๒๕๕๐. 

วุฒินันท กันทะเตียน.ดร. อคติ ๔ กับหลักพิจารณาความยุติธรรม ในพระพุทธศาสนากับการฟนตัว

จากวิกฤติการณโลก. บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จํากัด, ๒๕๕๓. 

สนิท สมัครการ. ความสัมพันธระหวางครอบครัวระบบอุปถัมภเครือญาติกับในสังคมไทย. สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. โครงการสงเสริมเอกสารวิชาการ, ๒๕๓๓. 

สุวิญ รักสัตย. รศ.ดร.และคณะ. การจัดการองคความรูเพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันตนเองแนวพุทธ. 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 
 

๓) วิทยานิพนธ/สารนิพนธ 

กษิรา เทียนสองใจ.การศึกษาวิเคราะหอภัยทานเพ่ือจัดการความขัดแยงในสังคมไทยปจจุบัน, 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๑.วิทยานิพนธปริญญาพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

จุฑารัตน เอ้ืออํานวย. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท : การปรับกระบวนทัศนกระบวนการ

ยุติธรรมไทย.รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : บริษัท โรงพิมพเดือนตุลา จํากัด. 

ชลากร เทียนสองใจ. การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ : หลักการและเครื่องมือสําหรับการจัดการ

ความขัดแยง. วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

นันทวรรณ รัตติวัธน,การขัดเกลาทางสังคมของเด็กวัยรุนในสถานสงเคราะห กรณีศึกษา สถาน

สงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี. มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร, ๒๕๕๔.  

พระพิเชษฐ ฐิตปฺุโญ (จันทรทอง). เปรียบเทียบวิธีการระงับความโกรธของพระเถระสายเถรวาทกับ

มหายาน. พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
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พระมหานรากร ชางบุ.“อคติ” กับปญหาอธิกรณในพุทธศาสนา : กรณีศึกษาสํานักสันติอโศก 

วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๑.   

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). รูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษา

วิเคราะหกรณีลุมนาแมตาชาง จ.เชียงใหม”. วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 

บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั, ๒๕๔๗. 

เพ็ญแข ประจนปจจนึก รศ.ดร. การยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทยเพ่ือการปฏิรูปสังคม : 

แนวทางและการปฏิบัติ. รายงานการวิจัย. สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ, ๒๕๕๑. 

สุจินตนา ภาวสิทธิ.์ กระบวนการเสริมสรางและการปรับใชความเปนธรรมทางสังคมกรณีศึกษา ชุมชน

ภาคกลาง. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดลอม) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๕. 
 

๔) บทความจากเว็บไซต (Web Site) 

คนขามเพศ . https://th.wikipedia.org/wiki/ สืบคน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

คมชัดลึกออนไลน. (https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_ 1546331). สืบคน  

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 

ชาญชัย คุมปญญา. กลุมผลประโยชน (Interest group) ทางการเมือง. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑. 

http://www.chanchaiworldvision.com/กลุมผลประโยชน สืบคน ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 

ดุสิตโพล. “๕ ปญหาสังคมไทย” ท่ีประชาชนอยากใหแกไขเรงดวน. มติชนประจําวันท่ี ๓๐ เมษายน 

๒๕๖๐. (https://www.matichon.co.th/education/news_545551). สืบคน ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๐. 

ไทยรัฐออนไลน ประจําวันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. (https://www.thairath.co.th/ 

content/853461). สืบคน ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 

ไทยรัฐออนไลน. ( https://www.thairath.co.th/content/400605). ประจําวันท่ี ๒ กุมภาพันธ 

๒๕๕๗. สืบคน๒๔ กันยายน ๒๕๖๐. 

ไทยรัฐออนไลน. (https://www.thairath.co.th/content/418913). ประจําวันท่ี ๒๖ เมษายน 

๒๕๕๗. สืบคน ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐. 

นายสุเมธ ตันติเวชกุล. หนังสือพิมพสยามรัฐออนไลน. ประจําวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

(https://siamrath.co.th/n/4328). สืบคน ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

นิดาโพล. (http://nidapoll.nida.ac.th/index.php?op=polls-detail&id=37). การสํารวจระหวาง

วันท่ี ๑๒-๑๔ มกราคม ๒๕๕๙. สืบคน ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%20สืบค้น
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1546331
http://www.chanchaiworldvision.com/กลุ่มผลประโยชน์%20สืบค้น
https://www.thairath.co.th/%20content/853461
https://www.thairath.co.th/%20content/853461
https://www.thairath.co.th/content/400605
https://www.thairath.co.th/content/418913
https://siamrath.co.th/n/4328
http://nidapoll.nida.ac.th/index.php?op=polls-detail&id=37).%20การสำรวจระหว่างวันที่%20๑๒-๑๔%20มกราคม%20๒๕๕๙. สืบค้น
http://nidapoll.nida.ac.th/index.php?op=polls-detail&id=37).%20การสำรวจระหว่างวันที่%20๑๒-๑๔%20มกราคม%20๒๕๕๙. สืบค้น
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นิดาโพล. การสํารวจระหวางวันท่ี ๑๑ –๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖. ประจําวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖. 

(http://nidapoll.nida.ac.th/index.php?op=polls-detail&id=37). สืบคน๒๔ 

กันยายน ๒๕๖๐. 

ผศ.ดร.ธีระ นุชเปยม. สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาฯ. ปญหาโรฮิงญากับบทบาทของเอเชีย. ฉบับวันท่ี ๒๔ 

กันยายน ๒๕๖๑. (https://www.chula.ac.th/cuinside/13185/). สืบคน ๕ ธันวาคม 

๒๕๖๑. 

ผศ.ดร.ปนัดดา ชํานาญสุข. ความไมยุติธรรมของระบบสังคม. ประจําวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙. 

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปฏิญญากรุงเทพ ๒๕๕๘ 

หวังยุติความขัดแยง. วอยส ทีวี. วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘. สืบคน ๑๕ กันยายน 

๒๕๕๙.(http://news.voicetv.co.th/thailand/212268.html).  

มติชนออนไลน ประจําวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. (http://www.komchadluek.net/ 

news/politic/216188). สืบคน ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (https://th.wikipedia.org/wiki/ความเอนเอียง). สืบคนเม่ือ ๕ สิงหาคม 

๒๕๖๐. 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. Hate speech, (https://th.wikipedia.org/wiki/ประทุษวาจา). สืบคน ๒ 

ธันวาคม ๒๕๖๐. 

วินิจ รังผึ้ง. เศรษฐกิจพอเพียงและความสุขประชาชาติ. (https://mgronline.com/travel/detail/ 

9490000086285). สืบคน ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒. 

ศราวุฒิ อารีย. อุยกูร : ปญหามุสลิมในจีน (๒) โลกมุสลิม. คมชัดลึกฉบับวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘. 

(http://www.komchadluek.net/news/politic/215177). สืบคน ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

ศูนยศึกษานโยบายสื่อ นิเทศศาสตรจุฬาฯ. Hate speech เบื้องตนสําหรับคนไทย (ฉบับยอ). ประจํา

วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๗. (https://hilight.kapook.com/view/98194). สืบคนเม่ือ  

๒ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

สมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จออก ณ พระท่ีนั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราช

วโรกาสให ชีพ จุลมนต ประธานศาลฎีกา นําผูพิพากษาประจําศาลยุติธรรม สํานักงานศาล

ยุติธรรม เฝาฯ ถวายสัตยปฏิญาณ. วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๒๗ น.  มติชน
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บุคลานุกรม 
 

๑. พระธรรมกิตติเมธี, ดร.(เกษม สฺโต) 

คุณวุฒิ    ป.ธ. ๙., ศน.ม., Ph.D. (Philosophy) 

ตําแหนง   ผูชวยเจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เจาคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ) 

ประธานศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาฯ 

วันสัมภาษณ  วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

๒. พระศรีวินยาภรณ, ดร. (สายรุง อินฺทาวุโธ) 

คุณวุฒิ    ศน.บ. (บาลี-สันสกฤต) อ.ม. (บาลี-สันสกฤต) Ph.D. (Buddshist Studies) 

ตําแหนง   รักษาการในตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วันสัมภาษณ  วันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

๓. พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. (สุเทพ ปสิวิโก)  

คุณวุฒิ    Ph.D (Buddhist Studies) DU., M.Phil.(Buddhist Studies) DU. 

ตําแหนง   รองอธิการบดีฝายวิชาการ , อาจารยประจําหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
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๖. ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ 
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วันสัมภาษณ  วันท่ี ๕ มกราาคม ๒๕๖๒ 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ประกาศอนุมตัิหัวข้อวทิยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก ข 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมอื 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจิัย 

 
 

๑.พระศรีวนิยาภรณ์, ดร. 
 

การศึกษา  Ph.D. (Buddshist Studies) DU., M.Phil. (Buddshist Studies) DU. 

  อ.ม.(บาลี-สันสกฤต) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ตําแหน่งปัจจุบัน    อาจารยป์ระจาํบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

 

๒.พระครูปลดัสุวฒันเมธาคุณ, ดร. 
 

การศึกษา  ศน.ด.(พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

  ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

ตําแหน่งปัจจุบัน    อาจารยป์ระจาํบณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

 

๓.พระมหาบุญศรี �าณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. 
 

การศึกษา  ศน.ด.(พุทธศาสน์ศึกษา) มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
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ตําแหน่งปัจจุบัน    อาจารยป์ระจาํบณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

 

๔. ผศ.ดร.บุญร่วม คําเมืองแสน 

 

การศึกษา       ศน.บ. (ศึกษาศาสตร์) M.A. (Buddhist Studies) Ph.D. (Philosophy) 

ตําแหน่งปัจจุบัน    อาจารยป์ระจาํ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

 

๕. ศ. กติติคุณ ดร.สุมานพ ศิวารัตน์ 
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การศึกษา  ศน.ด.(พุทธศาสน์ศึกษา) มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

      ศศ.ม. (พฒันาชนบทศึกษา) มหาวทิยาลยัมหิดล 

       ศ.บ.(ภาษาไทย) วทิยาลยัครูพระนคร 

ตําแหน่งปัจจุบัน    อาจารยพ์ิเศษประจาํบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมอืวจิัย 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามเพือ่เกบ็ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

 



๑๖ 

 

 
 

 



๑๗ 

 



๑๘ 

 

 
 



๑๙ 

 

 



๒๐ 

 



๒๑ 

 

 



๒๒ 

 



๒๓ 

 



๒๔ 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 

 

แบบสัมภาษณ 

ดุษฎนีิพนธเร่ือง “การแกไขปญหาอคติในสังคมไทยดวยพุทธบูรณาการ” 

หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
 

ตอนที่ ๑  ขอมูลผูใหสัมภาษณ 

ชื่อผูใหสัมภาษณ   :  ………………………............................. ฉายา/.....................................................

นามสกุล.................................................  ท่ีอยูปจจุบัน  บานเลขท่ี....................หมูท่ี......................

บาน/วัด.................................................ตําบล.................................อําเภอ.......................................

จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย....................................................................... 

วันและเวลาท่ีใหสัมภาษณ  วัน............................ท่ี.............เดือน......................พ.ศ. ........................

เวลา............................ 

 

 

ตอนที่ ๒  การแกปญหาอคติดวยหลักพุทธธรรม 

 ๑. ทานมีความเห็นวา ปญหาความลําเอียงเพราะรัก (ฉันทาคติ) เปนอยางไร สงผลกระทบตอ

สังคมอยางไรบาง และทานจะมีแนวทางแกไขปญหานี้ดวยหลักพุทธธรรมอยางไร  

 ๒. ทานมีความเห็นวา ปญหาความลําเอียงเพราะโกรธ (โทสาคติ) เปนอยางไร สงผลกระทบ

อยางไร และทานจะมีแนวทางแกไขปญหานี้ดวยหลักพุทธธรรมอยางไร 

 ๓. ทานมีความเห็นวา ปญหาความลําเอียงเพราะหลง (โมหาคติ) เปนอยางไร สงผลกระทบ

อยางไร และทานจะมีแนวทางแกไขปญหานี้ดวยหลักพุทธธรรมอยางไร 

 ๔. ทานมีความเห็นวา ปญหาความลําเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ) เปนอยางไร สงผลกระทบ

อยางไร และทานจะมีแนวทางแกไขปญหานี้ดวยหลักพุทธธรรมอยางไร 

 

 



๒๗ 

 

ตอนที่ ๓  ขอเสนอแนะ 
  

๑. ทานมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมดานความลําเอียงเพราะรักอยางไรบาง  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
 

๒. ทานมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมดานความลําเอียงเพราะโกรธอยางไรบาง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 ๓. ทานมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมดานความลําเอียงเพราะหลงอยางไรบาง 
 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
 

 ๔. ทานมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมดานความลําเอียงเพราะกลัวอยางไรบาง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
 

 

 

 

…………………………………………………………….. 

ขอขอบพระคุณท่ีกรุณาใหคําสัมภาษณ 

นางสาววิมุตาพร  บริบูรณลาภผลิน 
นักศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ผูสัมภาษณ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ภาพถ่ายการสอบถามความคดิเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ



ภาพถ่ายการสอบถามความคดิเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

             
    พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สฺโต),ดร.                         พระศรีวินยาภรณ, ดร. 

 

             

          พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร.                           พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. 

                              

                    
         ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ                                       รศ.สุเชาว พลอยชุม



ภาพถ่ายการสอบถามความคดิเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

         
               ผศ.ดร.วุฒินันท กันทะเตียน                           ดร.ยงสยาม สนามพล 

 

      
               ดร.ปรียานันท เสถียรนพเกา                  นายทับทอง พละกาบ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวตัผิู้วจิยั 

 
ช่ือ – นามสกุล   : นางสาววิมุตาพร  บริบูรณลาภผลิน 

ภูมิลําเนา   : กรุงเทพมหานคร 

อีเมล    : iammintka@hotmail.com     

การศึกษา  

๒๕๖๒   : ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา) 

      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

หนาท่ีทํางานปจจุบัน 

      : BESTTECH INTERNATIONAL PRO ADVANCE CO.,LTD. 
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