
การคิดเชิงวิพากษ์  

การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ  

เพื่อยกระดับการตัดสินใจ 



อุปสรรคของการคิด

(ที่จะเรียนรู้) 



อ๋อ...รู้แล้ว 



รูง้ี้  ท ำไปแลว้ 

รูง้ี้  สบำยไป

แลว้ววววว 

รูง้ี้  ไม่ท ำแบบ

นั้นหรอก 

รูง้ี้  ซ้ือไปแลว้ 



การวพิากษแ์ละวจิารณ์ 

• “การวิพากษ์”เป็นการคิดพิจารณาตดัสินเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง โดยใช้การตัง้
ค าถามท้าทาย หรือโต้แย้งเหตผุลท่ีน ามากลา่วอ้าง  เน่ืองจากยงัเกิดความ
สงสยัและไม่ปักใจเช่ือวา่ข้อกลา่วอ้างนัน้เป็นความจริง   เพ่ือเปิดประเด็น / 
ขยายมมุมองให้กว้างกวา่เดมิ  พิจารณาความเป็นไปได้อ่ืน  รวมทัง้สะท้อน
ความคดิของตนเอง  ซึง่จะน าไปสูก่ารพิสจูน์สมมติฐานนัน้ใหม่ 

• “การวิจารณ์” จะเป็นการให้ค าตดัสินสิ่งท่ีก าลงัพิจารณาวา่ดีหรือไม่ดี
อยา่งไร มีคณุคา่อยา่งไร หรือขาดตกบกพร่องอยา่งไรบ้าง ตามมาตรฐาน
สงัคมหรือมาตรฐานสว่นบคุคล  ทัง้มมุบวกและมมุลบ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็น
มมุลบเสมอไป 

 



“ความล้มเหลวของการบินไทย 

คือความล้มเหลวของรัฐบาล 

ความล้มเหลวของรัฐบาล 

      คือความรับผิดชอบ 

ของประชาชน” 



แนวทางการคิดเชิงวิพากษ์ 

1. การบินไทยล้มเหลวหรือขาดทุน เพราะเหตุใด  

2. ท าไมรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือขาดทุนของการบินไทย 

3. ท าไมประชาชนต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของรัฐบาล 

4. ประชาชนจะรับผิดชอบอย่างไร 

5. สรุปแล้ว ประชาชนต้องร่วมรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของการบินไทย ใช่หรือไม่ 

6. ถูกต้องหรือไม่ ที่ประชาชนซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการของการบินไทย 

ต้องร่วมรับผิดชอบกับความล้มเหลว 

7. การขาดทุนต่อเนื่องยาวนาน เกิดกับรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ หรือไม่ 

8. รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อรัฐวิสาหกิจอื่นๆ เช่นเดียวกับการบินไทยหรือไม่ 

9. ประชาชนต้องร่วมรับผิดชอบต่อการขาดทุนต่อเนื่องยาวนาน ของรัฐวิสาหกิจอ่ืนด้วย

หรือไม่ 



Spoke dark TV 



กิจกรรม 

• ให้ นนร. แต่ละกลุ่มวิพากษ์และวิจารณ์ 

การจัดรายการของ 2 พิธีกรหนุ่มของ 

Spoke Dark TV 

 



หลักกาลามสูตร ๑๐ ที่ว่าด้วยการอย่าเชื่อ 

๑. อย่าเชื่อโดยฟังตามกันมา  

๒. อย่าเชื่อโดยเหตุสักว่าตามสืบ ๆ  

กันมา  

๓. อย่าเชื่อโดยตื่นข่าว  

๔. อย่าเชื่อโดยอ้างปิฎก  

๕. อย่าเชื่อโดยนึกเดาเอาเอง  

 

๖. อย่าเชื่อโดยคาดคะเน  

๗. อย่าเชื่อโดยการตรึกตรองตามอาการ  

๘. อย่าเชื่อโดยเห็นว่าถูกตามลัทธิตามตน  

๙. อย่าเชื่อโดยเห็นว่า ผู้พูดควรเชื่อได้  

๑๐. อย่าเชื่อโดยถือว่าสมณะนี้ เป็นครูของ
ตน  

 

  
1. อย่าเช่ือ 
2. อย่าเพิ่งเชื่อ 
3. อย่าเพิ่งปลงใจเช่ือ 

 



1.   อย่าได้ยึดถือตามถ้อยค าที่ได้ยินได้ฟังมา ประเภท 
 "เขาว่า" "ได้ยินมาว่า" ทั้งหลาย 



2.   อย่าได้ยึดถือถ้อยค าสืบๆกันมา ประเภท  
"ใครๆว่า" "โบราณว่า" ตามกระแส 





ตะลึง! "นกเอี้ยง" ไล่จิก "ตัวเงินตัวทอง" หน้าตึกไทยคู่ฟ้า 
กลางท าเนียบรัฐบาล วิจารณ์แซด เหตุครบรอบ 1 ปี คสช. 



3.   อย่าได้ยดึถือโดยความตื่นขา่วว่า เขาวา่อยา่งนี้ ประเภทขา่วลือ ข่าวโคมลอย ทั้งหลาย 





3.   อย่าได้ยึดถือโดยความตื่นข่าวว่า เขาว่าอย่าง
นี้ ประเภทข่าวลือ ข่าวโคมลอย ทั้งหลาย 



4.   อย่าได้ยึดถือโดยอ้างต ารา อย่าไปตามต ารามากนัก ต าราว่าอย่าง
นั้น ต้องออกมาเป็นอย่างนั้น เท่านั้น เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เด็ดขาด เพราะ
อย่าลืมว่า ต าราบางเล่ม คนแต่งก็มั่วมาบ้าง เขียนไม่ครบบ้าง ใส่ไข่เอาเอง
บ้าง คนมีกิเลส คนมีผลประโยชน์ ไปแก้ไขต ารา  ถ้าหลงเชื่อเท่ากับเราโดน
หลอก 



5.   อย่าได้ยึดถือโดยนึกเดาเอาเอง เช่น เข้าใจเอาเอง 
หรือข้อมูลไม่พอ ใจร้อนเดาสุ่มเอา มั่วๆ เอา 





6.   อย่ า ได้ยึ ดถือ โดยการคาดคะเน การคาดการณ์ตาม
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  ต า ม ส ถิ ติ  ค ว า ม น่ า จ ะ เ ป็ น 
ซึ่งอาจจะผิดก็ได้ เพราะเห็นแค่ร้อย อย่าเหมาว่าที่ร้อยเอ็ดจะ
เป็นไปด้วย 





บางครั้งก็ไม่เข้าใจว่าท าไมผู้หญิง ชอบ
คิดไปเองทั้งๆที่ ผมยังไม่พูดอะไรเลย 
บางครั้งหาว่าผมไม่รักแล้ว ไม่ถามผม
หน่อยเหรอ ท าไมชอบคิดไปก่อน ? 
ชอบคิดนู้นคิดนี่ ทั้งๆที่เรื่องยังไม่เกิด  





7.   อย่าได้ยึดถือตรึงตามอาการ อย่าเห็นว่าอาการแบบนี้ น่าจะเป็นแบบนี้ ให้
คิดเผื่อๆไว้ด้วย เช่น เห็นคนไข้เป็นแบบที่เคยรักษาคนอื่นๆมาก่อน อย่าไปตรึก
เอาเองว่าเป็นแบบนั้น เห็นเงาก็จ่ายยาได้ เพราะเหนือฟ้ายังมีฟ้า อย่าเข้าข้าง
ตนเอง นั่งสมาธิเห็นโน่น เห็นนี้ อย่านึกว่าเป็นจริง เพราะอาจจะเป็นจิตหลอก
จิต 



8.   อย่าได้ยึดถือโดยชอบใจว่า ต้องกันกับทิฐิของตัว อย่า
เอาความเห็นของตนเป็นใหญ่ อะไรที่ตรงกับที่ตนคิดไว้
เท่านั้นที่เช่ือได้ คนคิดแบบนี้ ดื้อตายชัก 



8.   อยา่ไดย้ดึถือโดยชอบใจวา่ ตอ้งกนักบัทิฐิของตวั อยา่เอาความเห็น
ของตนเป็นใหญ่ อะไรท่ีตรงกบัท่ีตนคิดไวเ้ท่านั้นท่ีเช่ือได ้คนคิดแบบน้ี 
ด้ือตายชกั 





9.   อย่าได้ยึดถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้ 
ระวังจะโดนหลอก อย่าลืมว่า สี่เท้ายังรู้พลาด 
นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง 



10.    อย่าได้ยึดถือโดยความนับ
ถือว่าสมณะน้ีเป็นครูของเรา 
การยึดอาจารย์ของตนเอง
มากไป ก็ไม่ดี ควรท าตาม 
ทดสอบดู ถ้าผิดพลาดก็ไม่
ต้องเชื่อ ถ้าท าแล้วดีขึ้นก็
แสดงว่าเชื่อได้ 



• ………………………………………………………………….. 

• ………………………………………………………………….. 

• ………………………………………………………………….. 

• ………………………………………………………………….. 



แหล่งข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์: 

• Foundation for Critical Thinking 

• Critical Thinking Channel on 

YouTube 

• Critical Thinking: Where to Begin 

• การคิดเชิงวิจารณญาณ - วิกิพีเดียไทย 

 

http://web.archive.org/web/20100714203817/http:/www.criticalthinking.org/index.cfm
http://web.archive.org/web/20100714203817/http:/www.criticalthinking.org/index.cfm
http://web.archive.org/web/20100714203817/http:/www.criticalthinking.org/courses/Youtube_critical_thinking.cfm
http://web.archive.org/web/20100714203817/http:/www.criticalthinking.org/courses/Youtube_critical_thinking.cfm
http://web.archive.org/web/20100714203817/http:/www.criticalthinking.org/starting/index.cfm
http://web.archive.org/web/20100714203817/http:/th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93
http://web.archive.org/web/20100714203817/http:/th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93
http://web.archive.org/web/20100714203817/http:/th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93
http://web.archive.org/web/20100714203817/http:/th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93
http://web.archive.org/web/20100714203817/http:/th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93
http://web.archive.org/web/20100714203817/http:/th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93

