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 ลุกใหคนแกนั่ง แอบกินน้ําฟรีในเซเวน ลอกขอสอบ อุดหนุนเด็กขายพวงมาลัย นอกใจแฟน ทําบุญ

ตักบาตร ชวยเหลือสุนัขบาดเจ็บ โกงชาติ ขายเพื่อน เสียสละชีวิตอยูกดระเบิดบนดาวหางที่กําลังจะพุงมา

ชนโลก ฆาขมขืนเด็กอายุ 4 ขวบ ลักลอบจับปลาในนานน้ําพมา ขายยาเสพติด เอาไขควงทิ่มรูจมูกคุณยาย

ขางบาน จัดคอนเสิรตการกุศล รุมลอชื่อพอเพื่อนที่ทาทางติ๋มๆ อยูชวยเจาของบานลางจานหลังปารตี้เลิก 

เอาไฟช็อตแฮมสเตอร ติดสินบนเจาหนาที่จอดรถกีดขวางการจราจร อาสาสมัครเก็บขยะตามทองถนน รวม

โครงการฟนฟูปะการัง บังคับรุนนองใหกินขี้ บริจาคตุกตาบารบี้ใหเด็กกําพรา เผาโรงเรียนสอนภาษา 

บังคลาเทศ 

เหลานี้คุณ ‘เลือก’ เอาเอง วาควรไมควรทําอยางไหน 

คนเราทําดีเพราะคิดดี เปนคนดี ทําชั่วเพราะคิดชั่ว เปนคนชั่ว 

อันนี้ก็รูๆ กันอยูแลวนะครับ ไมรูจะเขียนถึงไปทําไม 

ไอที่เหลือ ‘อ่ืนๆ อีกมากมาย’ นั่นตางหาก ที่ผมวานาสนใจยิ่งกวา 

 

 เคยสังเกตมั้ยครับ บางครั้งการทําดีมันก็ข้ึนอยูกับอารมณเหมือนกัน ทําไมบางวันเราเกิดอยาก

บริจาคเงิน บริจาคเลือด เกิดสงสารอยากใหตังคขอทานขึ้นมาจับจิต เกิดอยากปลอยปลาปลอยเตาขึ้นมา 

(เพียงเพื่อใหแมคาไปจับกลับมาขายใหม) ทั้งๆ ที่ในวันอื่นๆ เรากลับเดินผานโอกาสเหลานี้ไปเฉยๆ? 

 มีงานวิจัยที่นาสนใจมากๆ ชิ้นนึง จัดทําโดยคุณเมลิสสา เบทสัน (Melissa Bateson) แหง

มหาวิทยาลัยนิวแคสทเซิล (Newcastle University) ประมาณวา ที่ภาควิชาจิตวิทยาที่แกทํางานมันจะมี 

‘มุมกาแฟสวนรวม’ อยูมุมหนึ่งเปนจุดที่ใครๆ ก็สามารถมาชงกาแฟกินเองได แลวก็จะมีกลองรับบริจาค

ตั้งอยูกลองนึง พรอมกับปายราคาแปะบอกเอาไวอยูดานบน ใครอยากใสก็ใส หรือจะไมใสก็ได ไมมีใครวา 

 อะไร เปนปจจัยที่จะทําใหคนกินแลวไมคิดชักดาบ? คุณเมลิสาแกเกิดสงสัยตรงนี้ข้ึนมา ก็เลยลง

มือทําการทดลอง โดยแตละอาทิตยแกจะไปซีรอกซรูปมาติดไวเหนือปายบอกราคา อาทิตยนึงเปนรูป

ดอกไม อีกอาทิตยนึงเปนรูปหนาคนที่ตัดมาเฉพาะสวนตา (รูปขนาด 3 x 15 cm) พออีกอาทิตยนึงก็กลับ

มาเปนรูปดอกไมอีก สลับไปสลับมาเรื่อยๆ เปนเวลาหลายอาทิตยอยู 

 ผลที่ไดปรากฏวา เมื่อเฉลี่ยออกมาดูแลว อาทิตยที่แปะรูปดวงตา ไดตังคคากาแฟในกลอง 

มากกวาอาทิตยที่แปะรูปดอกไมถึง 3 เทา! 

 ไอความรูสึกที่เหมือนกับวา ‘มีใครซักคนหนึ่ง กําลังจองมองเราอยู’ ดูจะมีสวนเปนอยางยิ่งในการ

กําหนดพฤติกรรมใหคนเราทําตัวเปนคนดี โดยที่บางครั้งเราอาจจะไมรูตัวเองเลยก็เปนได 
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ซาย : รูปดอกไม ขวา : รูปดวงตา 

มีโปสเตอร 2 แบบ แปะสลับกันไปเรื่อยๆ 

 

 (ยังมีอีกหลายการศึกษา ที่แสดงใหเห็นถึงปจจัยตางๆ ซึ่งสงผลมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ ‘ให’ ของ

คนเรา ผมรวบรวมสรุปผลเปนตารางเอาไวใหอยูหลังในสวน อางอิง+เพิ่มเติม ใครสนใจก็ลองไปเปดดูได) 

 

 ‘ความรูสึกผิด’ ก็เปนอีกอยางนึงครับ ที่มีพลังกดดันรุนแรง คอยบีบใหคนเราทําความดีชดเชยกับ

ขอผิดพลาด 

 ในเรื่องนี้ มีรายละเอียดที่นาสนใจมากอยูจุดนึง คุณเชน โบ ซอง (Chen-Bo Zhong) แหง

มหาวิทยาลัยโทรอนโต (University of Toronto) แกสังเกตเห็นวา หลายๆ ศาสนาลวนมีพิธีกรรมที่เกี่ยวของ

กับการชําระลางจิตใจ ควบคูขนานไปกับการชําระลางรางกายใหสะอาด ลางกายก็เปรียบเสมือนลางบาป  

ถากายสะอาด ใจก็จะรูสึกสะอาดผองแผวตามไปดวย ทั้งหมดนี้เปนเพียงแคความเชื่อเฉพาะบุคคล หรือมี

อะไรที่ฝงรากลึกมากไปกวานั้น? 

 คุณเชนทดลองดู โดยการแบงอาสาสมัครเด็กนักศึกษาธรรมดาทั่วๆ ไป ออกเปน 2 กลุม กลุมหนึ่ง

ใหคิดถึงเรื่องไมดีไมงามที่เคยทํามาในอดีต สวนอีกกลุมนึงใหคิดถึงแตเร่ืองดีๆ ที่ตัวเองเคยทํา ผลปรากฏวา

กลุมแรก (คิดเรื่องไมดี) พอใหเติมคําในชองวางอยางเชน W_ _ H หรือ S_ _ P ก็มักจะเติมเปน WASH หรือ 

SOAP มากกวากลุมที่ 2 ทั้งๆ ที่จริงๆ แลวสามารถเติมเปนคําอื่นๆ ไดตั้งหลายอยาง (wish, soup, step 

ฯลฯ) ไมเพียงเทานั้น ตอนจบการทดลองเลือกของตอบแทนฟรีระหวาง ผาเย็นฆาเชื้อ กับ ดินสอ กลุมที่เพิ่ง

คิดถึงเรื่องไมดีมา ก็มักจะเลือกผาเย็นมากกวากลุมที่เพิ่งคิดถึงเรื่องดีๆ ถึง 2 เทา! นาประหลาดจริงๆ ที่ใน

ระดับจิตใตสํานึก ความรูสึกสกปรกใจ กับความรูสึกสกปรกกาย มันเชื่อมโยงกันอยูจริงๆ ซะดวย 

 ในการทดลองอีกชุดหนึ่ง ทีมวิจัยบอกเหมือนเดิม คือใหเด็กนั่งคิดยอนความหลังไปถึงสิ่งเลวๆ 

ตางๆ นานา ที่เคยทํามาในชีวิต เอาใหรูสึกแยแบบสุดๆ ไปเลย จากนั้นก็ใหโอกาสแตละคนเลือกลางมือ

กอนกลับบาน ซึ่งบางคนก็ลาง บางคนก็ไมลาง พอเดินออกมาจากหอง เด็กคิดวาการทดลองจบแลว แต

จริงๆ หาใชไม คุณเชนสงลิ่วลอตามมาแกลงทําเปนขอความชวยเหลือ บอกวาใหชวยสงเคราะหเพื่อน
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นักศึกษาที่กําลังตกที่นั่งลําบาก โดยการชวยเขารวมเปนหนูทดลองในอีกงานวิจัยนึงซึ่งไมมีคาตอบแทน

ใดๆ ทั้งสิ้น ผลปรากฏวา คนที่ไมไดลางมือมาตอบตกลงยอมชวยเหลือมากถึง 74 เปอรเซ็นต ในขณะที่พวก

ที่เพิ่งจะลางมือมาตอบตกลงเพียงแค 41 เปอรเซ็นต เทานั้น! 

 คนเราเวลารูสึกแปดเปอน ดูเหมือนจะมีสัญชาตญาณอัตโนมัติในการอยากจะขัดลางเช็ดถู ขจัด

เอาสิ่งสกปรกโสมมนั้นออกไปใหหมด แตไมนาเชื่อวาการ ‘ลาง’ แบบลางมือถูสบูเนี่ย มันจะมีผลกระทบไป

ถึงสภาพจิตใจไดจริงๆ คนที่ลางมือ สามารถชําระลางความรูสึกผิดบาปใหเจือจางลงไปได ในขณะที่พวกที่

ไมไดลางมือ ราวกับวา ยังคงมี ‘คราบ’ ความรูสึกแย หลงเหลือติดคางอยูมากกวา ก็เลยทําใหเกิดเปนความ

กดดันที่จะตองทําดีชดเชยมากกวา 

 อืมม... แลวอยางนี้ จะตีความกันวาอยางไรดีละ? คนที่หมกมุนเรื่องรักษาความสะอาดมากๆ จริงๆ 

แลวอาจจะเปนเพราะเขามีคราบไคลในใจเยอะใชหรือไม? แลวอยางนี้ พอลางกายจนสะอาดสดชืน่แลว มนั

จะทําใหเกิดเปนขออางทําใหรูสึกไมจําเปนตองทําความดีเพิ่ม แบบนั้นหรือเปลา? แลวคนที่ 3 วัน อาบน้ําที

อยางผมนี่ละ หมายความวายังไง? 

 

หากเขาเปนคนเลว ที่เลวนั้นจากใด 

คําตอบที่ไว ตอบไปก็คนอื่น 

อาจเลวเพราะแสนเข็ญ หยาบชาเพราะขมขื่น 

เหตุนํานั้นพันหมื่น อ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

 มาดูทางดานความชั่วกันบางดีกวาครับ 

 ในยุค 1970 มีงานวิจัยคลาสสิกชิ้นหนึ่ง ซึ่งเปนที่รูจักกันในนามของ Stanford Prison Experiment 

คนที่ทําชื่อ ด็อกเตอร ฟลลิป ซิมบารโด (Philip Zimbardo) แหงมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด เขาเปดรับ

อาสาสมัครผูที่อยากจะมาเขารวมการทดลอง ‘คุกจําลอง’ พอไดผูสมัครมาก็เอามาทดสอบและคัดเลือกหา

เฉพาะเด็กปริญญาตรีที่มีสุขภาพจิตดีที่สุด มาทั้งหมด 24 คน เสร็จสรรพก็สุมแบงคนพวกนี้ออกเปน 2 กลุม 

กลุมหนึ่งใหเลนบทเปนนักโทษ สวนที่เหลือใหเลนบทเปนผูคุม สถานที่ เครื่องแบบ กฎเกณฑ ความเปนอยู 

อะไรทุกอยางถูกจัดใหสมจริงที่สุดเทาที่จะทําได เสร็จแลวก็ปลอยใหทุกอยางมันดําเนินไป โดยผูทดลองจะ

คอยเฝาดูทุกเหตุการณผานทางกลองวงจรปด (ประมาณเดียวกับ Big Brother) 

 จุดประสงคของการทดลองนี้ ดร.ซิมบารโด แกตั้งใจอยากจะดูวา ‘อํานาจ’ จะสามารถทําใหคน

ธรรมดาเปลี่ยนแปลงไปเปนคนเลวไดจริงหรือไม ผลปรากฏวาไดซะยิ่งกวาไดอีกครับ ในวันแรก บรรยากาศ

คุกจําลองยังคงแลดูขําๆ ชิลลๆ กันอยู ทุกคนเหมือนกับจะรูวานี่เปนเพียงแคเกม แตพอผานไปแคไมกี่วัน 

บรรดาผูคุมทั้งหลายตางก็เร่ิมลงโทษกลั่นแกลงพวกนักโทษกันหนักขึ้นๆ คนที่ตอนแรกๆ ยังทําตัวดีอยู 

หลังๆ เจอ ‘จิตวิทยาหมู’ เขาไป เห็นทุกคนเคาทํากัน ตัวเองก็ตองทํามั่ง ความโหดคอยๆ เร่ิมยกระดับ จาก 
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โหดมันฮา กลายเปน โหดรายทารุณปาเถื่อน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงกลางคืนซึ่งพวกเขาคิดวาไมมีกลอง

คอยจับตาดูอยู (แตจริงๆ มี) นักโทษที่ไมเชื่อฟง ถูกผูคุมส่ังใหแกผา ใหวิดพื้น ถูกริบที่นอนใหนอนกับพื้น

คอนกรีตเย็นๆ แข็งๆ ถูกจับอดอาหาร ถูกบังคับใหขัดโถสวมดวยมือเปลา ใครกลาหือ มีโดนที่ดับเพลิงพน

ใส หลายคนทนไมไหว รองหมรองไห บางถึงขั้นเกิดอาการทางประสาท แตพฤติกรรมของพวกผูคุมก็ยังคง

ทวีความซาดิสมข้ึนไปเรื่อยๆ โดยไมมีทีทาวาจะหยุด (ยังดีวามีกฎหามทํารายรางกายนักโทษอยู) 

 ในที่สุด แฟนสาวของคุณซิมบารโด (ซึ่งเปนหนึ่งในลูกศิษยที่ชวยทําการทดลองอยูดวยในขณะนั้น)  

ก็ทนดูตอไปไมไหว ไปขอรองกับด็อกเตอรวาใหหยุดเถอะ ด็อกเตอรซึ่งตอนแรกแกก็กําลังอินอยูกับการ

ทดลองนี้อยางเต็มที่เหมือนกัน พอไดยินเสียงแฟนสาวทวงเขาถึงไดตาสวาง จึงสั่งใหยกเลิกการทดลองลง

กลางคัน กอนที่จะเลยเถิดไปจนถึงขั้นที่ไมสามารถควบคุมได  

 

 
 

 การทดลองซึ่งเดิมวางแผนไววาจะกินเวลาทั้งหมด 2 อาทิตย ถูกยุติลงหลังจากดําเนินไปไดเพียง

แค 6 วันเทานั้น ไมเคยมีใครคาดคิดมากอนเลยวาผลลัพธมันจะออกมารุนแรงถึงเพียงนี้ 

 ‘คุกจําลอง’ ของซิบารโด ถือเปนอุทาหรณอยางดีวา คนปกติธรรมดาทั่วไป ไมวาใครก็สามารถ

กลายเปนคนเลวได หากตกอยูในสถานการณที่ยุยงสงเสริม 

 คนเราพออยูในเครื่องแบบ มีอํานาจคุมกฎ ก็มักจะเกิดภาพลวงตาวาทุกอยางตัวเองทําลวนเปน

หนาที่ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของอุดมการณอะไรสักอยางยึดติดไปวา เราเปนฝายธรรมะ สวนพวกที่เหลือเปน

ฝายอธรรม เมื่อ ‘อิน’ กับบทบาทที่ ‘สวม’ มากเกินไป บางครั้งก็ทําใหหลงทําสิ่งที่เลวรายลงไปในนามของ

ความถูกตอง 

 ไมตองไปดูตัวอยางอื่นไกลหรอกครับ เอาแคพวกรับนอง พวกรุนพี่วากเกอรเหลาอาจารยมัธยมที่

เฆี่ยมเด็กจนตูดปริ เพียงเพราะติดกิ๊บสีชมพูมาโรงเรียน แนนอนวาลึกๆ แลวคนเหลานี้ยอมไมไดซาดิสมมา

โดยสันดาน เพียงแต ฝากถามตัวเองจริงๆ จังๆ สักครั้งเถอะครับ วาสิ่งที่ทานทําอยู ทําเพื่ออะไรกันแน? 

 สุดทายครับ Milgram Experiment เปนอีกการทดลองหนึ่งซึ่งมักจะไดรับการกลาวถึงควบคูไปกับ

คุกจําลองของซิมบารโด (ทําโดยคุณสแตนลีย มิลแกรม (Stanley Milgram) ซึ่งเปนเพื่อนสมัยมัธยมกับคุณ

ซิมบารโดอีกที) อาสาสมัครที่เขารวมการทดลอง จะถูกพามานั่งไปหองๆ หนึ่ง แลวใหเลนบทเปน ‘อาจารย’ 
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สวนอีกหองนึงที่อยูขางๆ จะมีอาสาสมัครอีกคนหนึ่งเลนบทเปน ‘นักเรียน’ อาจารยมีหนาที่อานคําถามให

นักเรียนตอบ และทุกครั้งที่นักเรียนตอบผิดอาจารยจะตองกดปุมทําโทษ ซึ่งพอกดปุบก็จะมีกระแสไฟ

ไปช็อตนักเรียน 1 คร้ัง ความแรงของไฟสามารถปรับไดตั้งแตออนสุดแคคันๆ ไปจนกระทั่งถึง 450 โวลท ซึ่ง

สามารถทําใหตายได ยิ่งนักเรียนตอบผิดบอย ก็จะยิ่งโดนช็อตแรงขึ้นเรื่อยๆ  

 

 
 

 แนนอนวาในความเปนจริงไมมีการช็อตเชิ้ตอะไรหรอกครับ คนที่เลนเปนอาจารยแคถูกหลอกให

เชื่อเทานั้น สวนนักเรียนที่อยูอีกหองนึงที่คอยสงเสียงตอบและเสียง ‘โอย’ นั้น ก็ไมไดเปนอาสาสมัครจริงๆ 

แตเปนนักแสดงซึ่งสมคบคิดกับทีมวิจัยของมิลแกรมมาตั้งแตตนอยูแลว การศึกษาทั้งหมดนี้ก็คลายๆ กับ

กรณีคุกจําลอง คือเพียงแคจะดูวา คนดีๆ ปกติธรรมดาเนี่ย จะสามารถกระทําการโหดรายไดซักแคไหน 

หากตกอยูในสถานการณที่บีบบังคับ 

 ผลการทดลองปรากฏวา พอเร่ิมช็อตไปซักระยะหนึ่ง คนที่แสดงเปนนักเรียนเริ่มรองเสียงดังขึ้น

เร่ือยๆ อาสาสมัครผูไรเดียงสาที่เลนเปนอาจารยก็มักจะตกใจ และหันไปถามคนคุมการทดลองวา จะให 

ช็อตตอไปจริงๆ เหรอ คนคุมซึ่งอยูในชุดเสื้อกาวนสีขาวแบบหมอใส จะตีหนาเครงขรึม แลวตอบกลับมา

อยางเย็นชาวา ‘กรุณาดําเนินการตอไป’ อาจารยถึงจะลังเลก็มักจะปฏิบัติตามคําสั่ง ขนาดคนที่เลนเปน

นักเรียนแกลงทําเปนหัวใจวาย แลวสักพักก็เงียบเสียงไปอาจารยก็ยังคงช็อตตอไปเร่ือยๆ เพียงเพราะผูคุม

แล็บส่ังวา 

 ‘คุณตองทดลองตอไป’ 

 ‘คุณไมจําเปนตองรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้น’ 

 ‘คุณไมมีทางเลือก คุณตองทดลองตอไป’ 

 ผลสุดทาย จากอาสาสมัครอาจารยทั้งหมด มีคนที่ยินยอมช็อตนักเรียนจนถึงระดับ 450 โวลต มาก

ถึง 65 เปอรเซ็นต! และไมมีใครหยุดกอนที่จะถึง 300 โวลตเลยแมแตคนเดียว! ถานี่ไมใชเปนเพียงแค

บทบาทสมมติละก็ คนพวกนี้คงไดกลายเปนฆาตกรตัวจริงไปหมดแลว! 
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 บางครั้ง คนดีๆ ก็สามารถฝนใจทําในสิ่งที่เลวรายได เพียงเพราะ ‘ไมกลาทาทายคําสั่ง’ 

 ทําไมละครับ? ทําไมสํานึกผิดชอบชั่วดีถึงไดออนแรงลงคลายเปนตะคริว? อะไรมั่ง เปนปจจัย

กดดันใหคนยอมทําอะไรที่ขัดแยงกับความรูสึกตัวเองไดถึงเพียงนั้น? 

 มิลแกรมทําการทดลองเพิ่มเติมตออีกหลากหลายรูปแบบแลวก็คนพบวามีผลเปนอยางยิ่ง ถา

สถานที่จัดการทดลองอยูภายในมหาวิทยาลัย Yale คนจะยอมใหความรวมมือเชื่อฟงสูงกวา เมื่อเทียบกับ

เวลาไปจัดการทดลองขางนอกตามหองแถวที่ไมมีใครรูจัก 

 ประการตอมา ระยะการเผชิญหนากับผูกุมอํานาจก็มีผลเปนอยางยิ่ง อาสาสมัครจะกลาขัดคําสั่ง

มากกวา ถาหากผูคุมที่คอยบอกใหดําเนินการช็อตตอไปไมไดปรากฎตัวอยูในหองดวย แตเปนเพียงแค

เสียงที่สงมาตามสายโทรศัพท (กรณีนี้ บางคนใชวิธีฉวยโอกาสที่ผูคุมมองไมเห็น แกลงทําเปนยอกวากด

ปุมช็อตไปแลว แตจริงๆ ไมไดกด) 

 อีกสิ่งนึงที่มีผลก็คือ ระยะหางระหวางเหยื่อผูถูกกระทํากับตัวผูกระทํา ในการทดลองที่นักเรียนถูก

จับมานั่งตรงเกาอ้ีขางๆ ตัวอาจารยเลย อาจารยจะไมกลากดช็อตเทาไหร ไมเหมือนกับเวลาที่นั่งกันอยูคน

ละหองแลวไดยินแคเสียง อันนี้จะวาไปก็คงคลายๆ กับพวกที่ถาใหส่ังขาวขาหมูกิน ก็ได แตถาใหไปฆาหมู

กินเอง ไมเอา คนเรา เวลามัน ‘หาง’ จากผลลัพทการกระทําของตนเอง บางทีมันก็ทําใหรูสึกผิดนอยลง 

ตราบใดที่เหยื่อยังไมมานอนดิ้นตระแหงวๆ อยูตรงหนา ตราบใดที่ไมไดสบตากัน มันก็ไมยากเทาไหรที่จะ

เพิกเฉยตอความสงสารปรานี เหมือนนักบินทิ้งระเบิด กดปุมทีเดียวฆาคนไดเปนหมื่น แตถาใหลงไปเดนิเอา

ตะเกียบไลแทงทีละคน อาจจะทําไมได 

 บางครั้ง ระยะ ‘หาง’ ตรงนี้ อาจไมจําเปนตองวัดกันเปนเมตรดวยซ้ํา คน 2 คนยืนอยูขางๆ กัน 

ฝายนึงก็สามารถลงมือทรมานอีกฝายนึงอยางเลือดเย็นไดหากอาศัย ‘ความหางทางจิตใจ’ คิดซะวาอีก

ฝายนึงเปนพวกที่ดอยกวา ลดความเปนคนของเขาลง โดยการเอาถุงมาคลุมหัว เอาผามาปดตา จับแกผา 

หามพูด หามเถียง หามมองหนา ทําใหพวกเขาเปลี่ยนสภาพจากคนกลายเปนวัตถุ อยาใหมีวี่แววของ

ความรูสึก จิตใจ หลงเหลือเล็ดรอดออกมา มองไปใหเปนเปนแคเศษหินกอนนึง คราวนี้จะแกลงจะเลนยังไง

ก็ได ยอมไมผิด ภาพดังกลาวพบเห็นไดทั่วไป ตามคายกักกันนักโทษ คายเชลยสงครามทั้งหลาย หรือ

แมกระทั่งคายรับนองโหดบางแหงที่ยังปรากฏภาพที่คลายคลึงกันอยางไมนาเชื่อ เทคนิคสลายความเปน

คนของผูถูกกระทํา ลดความสํานึกผิดของผูกระทํา เพิ่มระยะหางทางจิตใจ ไดผลดีอยางนากลัว จนแมแต

รุนพี่ผูหญิงที่ทาทางอินโนเซนตๆ ก็ยังสามารถอินและมีสวนรวมไปกับกิจกรรมการลวงละเมิดผูอ่ืนไดอยาง

หนาชื่นตาบาน 
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ซาย : ทหารหญิงอเมริกัน กําลังสนุกกับการทรมานนักโทษอิรัก 

ขวา : คารับนองแหงหนึ่งในประเทศไทย 

 

 อีกหนึ่งปจจัยที่สะทอนใหเห็นถึงความเปนจริงของมนุษยมากๆ ก็คือ ความไมอยากเปนแกะดํา 

 ในการทดลองอีกเวอรชั่นนึง มิลแกรมแกลงทําเปนทดสอบอาจารยทีละ 3 คนพรอมๆ กัน โดยที่

จริงๆ แลว มีแค 1 คนในนั้นเทานั้น ที่เปนอาสาสมัครจริงๆ สวนที่เหลือเปนนักแสดงพวกเดียวกับมิลแกรม

หมด ผลการทดลองปรากฏวา ในกรณีที่อาจารยปลอมทั้งสองแกลงทําเปนยิมยอมช็อตนักเรียนจนถึง 450 

โวลตทั้งคู อาจารยคนที่ 3 ซึ่งเปนอาสาสมัครตัวจริง จะมีพวกที่รูสึกถูกกดดันจนตองยอมใหความรวมมือ

ตามไปดวย มากถึง 90 เปอรเซ็นต! (อีก 10 เปอรเซ็นตที่ไมยอมนี่ ถือวาฮีโรมากๆ ) ในทางกลับกัน ถา

อาจารยปลอมทั้งสองแกลงทําเปนขัดขืนผูคุม ไมยอมทําการช็อตตอไป พวกอาจารยอาสาสมัครสวนใหญ 

(90 เปอรเซ็นต) ก็มักจะรวมขัดขืน และไมยอมช็อตตามไปดวยเชนกัน 

 คนเราก็แบบนี้นะครับ บางทีก็ตองรอใหมีผูนํากอน ถึงจะกลาลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่ถูกตอง... 

 ในสภาพแวดลอมที่ถูกบีบบังคับใหตกเปนสวนหนึ่งของความชั่วราย หากไมมีใครสักคนนึงลุก

ข้ึนมายืนหยัดตอสู ทุกคนก็พรอมที่จะปดปากเงียบ และปลอยเลยตามเลยกันหมด คนเราลึกๆ แลวไมมีใคร

อยากแตกตางแปลกแยก พวกเราลวนอยากเปนสวนหนึ่งของกลุม คนดีๆ บางครั้งก็ยอมทนเพิกเฉยตอส่ิง

ผิด อาจเปนเพราะ ‘กลัวการแตกฝูง’ 

 

เหตุนําใหคนเราทําดีทําเลว ชางมีอยูมากมายนับพันหมื่น 

อ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

อ่ืนๆ อีกมากมาย (มากมาย) อีกมากมาย (มากมาย) 

มากมาย (มากมาย) ที่ไมรู... 

อาจจะจริงเราเห็นอยู 

 
เผ่ือใจไว ที่ยังไมเห็น... 
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อางอิง + เพ่ิมเติม ‘ทําดีดวยดี ทําชั่วดวยชั่ว’ 
 

- เร่ืองโปสเตอรดวงตามีผลทําใหคนซื่อสัตย เอามาจาก : 

• บทความ ‘Big Brother’ eyes make us act more honestly (28/06/06) จาก เว็บ 

www.newscientist.com 

• บทความ Big Brother eyes ‘boost honesty’ (28/06/06) จากเว็บ news.bbc.co.uk 

• บทความ The eyes of honesty (10/12/06) จากเว็บ www.nytimes.com 

• บทความ Watchful eyes foster honesty (29/06/06) จากเว็บ www.cbc.ca 

- ขาวตํารวจอังกฤษเอาผลงานวิจัยเรื่องโปสเตอรดวงตาไปประยุกตติดตามทองถนน เพื่อสรางบรรยากาศ

ใหคนไมกลาทําผิด 

• บทความ Eye-opening crime crackdown (19/06/06) จากเว็บ 

www.sciencemseum.org.uk/antenna/policeposters 

 

 
 

- บทความอื่นๆ เกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ที่มผีลตอการตัดสินใจบริจาคทานของคนเรา : 

• บทความ Who gives and who doesn’t? (28/11/06) จากเว็บ abcnes.go.com 

• บทความ The psychology of donation boxes (24/02/07) จากเว็บ 

www.americanchronicle.com 

• บทความ What factors determine who will donate to charity? (31/01/06) จากเว็บ 

www.associatedcontent.com 

• บทความวิชาการ How is donation behaviour affected by the donations of others? (ป 2007) 

โดย Martin, R. และ Randal, J. ยังไมไดรับการตีพิมพ แตไปอานในเว็บไดที่ 

www.vuw.ac.nz/sef/files/donations1.pdf 
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• บทความวิชาการ Understanding philanthropy: A review of 50 years of theories and 

research (ป 2007) โดย Bekkers, R.  และ Weipking, P. ยังไมไดรับการตีพิมพ แตไปอานในเวบ็

ไดที่ ics.uda.ub.rug.nl/root/Articles/2007/Bekkers R-Philantropy 

• บทความ I’ll give-if you do (maybe) (กรกฎาคม 2007) ในจดหมายขาว Competition & 

Regulation Times เว็บ www.iscr.org.nz/newsletters/nesletter_38.pdf 

• ขาว John Randal คนทําวิจยัเรื่องปจจัยทีม่ทีผลตอพฤติกรรมบริจาค ในเว็บของมหาวิทยาลัย 

Victoria University of Wellington: www.vuw.ac.nz/sef/pages/Staff_in_the_news.aspx 

 
ขอความทัง้หลายจากแหลงตางๆ ขางตน คัดเลือกเฉพาะผลที่นาสนใจมาสรปุเปนตารางไวได
ดังตอไปนี้: 

ปจจัย ผลกระทบทีม่ีผลตอพฤติกรรมการใหของคน 

หนาตาคนรับบริจาค -  ถาเปนสาวสวยขอบริจาค จะไดรับความรวมมือจากหนุมๆ มากกวา 

ความสัมพันธและ 

ความรูสึกที่มตีอผูรับบริจาค 

- ถาเปนญาตหิรือเพื่อนมาขอบริจาค มักจะเต็มใจใหมากกวา 

- ถาคนที่มาขอบริจาคมีทาทาง บุคลิคคลายๆ เรา จะยิง่ทําใหอยากบรจิาค 

- ถาเปนเจานายหรือคนใหญคนโตมาขอใหบริจาค จะไมกลาปฏิเสธ 

- สมมติถามีคนมาขอบริจาคเงินไปชวยเด็กตาบอก คนจะรูสึกอยากบริจาค

มากกวา ถาหากวาตัวเขาเองก็มีญาติหรือคนรูจักที่เปนตาบอดเหมือนกนั 

- ถาผูประสบเคราะหทาทางเหมือนไมไดโชครายจริงๆ อยางเชน ขอทานหนุมๆ 

ไมไดพิการอะไร ก็จะไมคอยมีใครอยากบรจิาค 

- ถาผูประสบเคราะหทาทางลาํบากมากไป จนคนรูสึกวา ตอใหบริจาคยงัไง ก็

คงไมมีทางชวยแกปญหาเคาได คนก็จะไมคอยอยากบริจาค 

อาย ุ - ยิ่งคนแก ยิง่ใกลตาย ยุงลกูโตหมดแลว ยิง่ใจบุญอยากใหทาน 

ภาพพจน - ยิ่งมีสถานภาพสูง ยิ่งตองหนาใหญ ยิง่บริจาคเยอะ เพราะไมอยากเสยีหนา 

- ถาเปนการบริจาคที่มีคนดูอยู แลวคนอืน่เคาบริจาคกัน เราก็มักจะบรจิาค

ดวย เพราะไมอยากถูกมองวาขี้เหนียว 

- ถาเรายิ่งอยูในกลุมของคนทีธ่รรมะธัมโม กจ็ะยิ่งรูสึกถูกกดดันใหตองทาํบุญ

ตลอดเวลา ไมอยางงั้น เดี๋ยวถูกเพื่อนมองไมดี 

- คนที่เคยทําความดีใหคนอืน่ประจักษมากอน มกัจะรูสึกตองพยายามรกัษา

ภาพพจนดีๆ นั้นเอาไว 

วิธีการเขาหา - การเขาหาแบบถึงตัวจะไดผลมากกวาแบบตั้งกลองไวเฉยๆ ใสซองเวยีนหรือ

แบบสงจดหมายขอบริจาค 
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- ถาผูขอบริจาค สบตาผูบริจาคขณะพูดจะไดผลมากกวา 

- เวลาขอบริจาคถาระบุจํานวนไปเลย จะไดตังคเยอะกวาบอกวาใหเทาไหรก็ได 

- ถาพูดวา ‘แมแตบาทเดียวก็ชวยได’ จะทําใหคนปฏิเสธดยากยิ่งขึ้น 

- ถาออกหนาเกนิไป จนทาํใหคนรูสึกเหมือนถูกบงัคับ หรือไมมีทางเลือกจะ

ไดรับความรวมมือนอยกวา 

- ถาตอนแรกขอนอยๆ กอน แลวพอไดรับความรวมมือปุบ คอยบอกตอวาเนีย่

ถาเพิ่มอีกนิดนึงจะยิ่งชวยไดมากกวานี้ กจ็ะมีโอกาสไดรับความรวมมอืสูง 

- อีกแบบนึง มาถึงขอเยอะๆ ไปเลย ถาเขาปฏิเสธ คอยกลบัมาขออีกรอบ แต

ขอนอยลงมา คราวนี้เคาก็ไมกลาปฏิเสธอกีเปนครั้งที่สอง 

- ถาเขาไปชวนคุยกอน เชน สวัสดีครับ เปนไงมั่งครับ แลวก็รอใหเคาตอบมา

กอน แทนที่จะมาถงึก็ขอเงนิเลย จะทําใหไดผูบริจาคมากขึ้น 

เงินในกลองบริจาค - คนเราชอบทําอะไรตามๆ กนั แลวก็ไมชอบเดน เพราะฉะนัน้ กลองรับบริจาค

แบบใสๆ ที่ไมมีเงนิอยูเลย คนจะไมคอยเขามาบริจาค 

- ถาในกลองมเีหรียญเยอะ คนที่มาใสทหีลงัก็จะเลือกใสเหรียญตาม และถาใน

กลองมีแบงกใหญเยอะ คนที่ใสก็มักจะเลอืกแบกใหญตามเชนกนั กรณีหลัง

แตละคนใหตงัคเยอะกวา แตจํานวนคนทจีะเขามาบริจาคก็อาจจะมลีดลง 

ดังนัน้ถาจะใหดีที่สุด ควรตองมีแบงกและเหรียญปะปนกนัอยางพอดีๆ 

ปายขอบคุณ - ถาในกลองมีตงัคนอย ปายขอบคุณจะยิ่งชวยใหคนอยากเขามาบริจาค  

แตถาในกลองมีตังคเยอะอยูแลว ปายขอบคุณนะยิง่ทาํใหคนไมอยากบริจาค 

จํานวนคนที่อยูแถวนั้น - ยิ่งเปนที่คนเยอะ ยิง่มีโอกาสในการไดเงนิบริจาคนอย เพราะตางคนตางก็คิด

วา เออ คงมีคนชวยเยอะแลวมั๊ง 

จํานวนคนทีม่าดวย - คนถาเดนิมาคนเดียวจะมีโอกาสบริจาคต่ํากวากลุมที่เดินมากับเพื่อนหลายๆ 

คน 

อารมณ - ถาวนัไหนอารมณดี โชคดี เชน อยูดีๆ เก็บตังคได หรือไดของขวัญถูกใจ ก็จะ

ยิ่งมีอารมณอยากบริจาคชวยเหลือผูอ่ืนมากขึ้น 

- การเอารูปผูประสบเคราะหที่ดูแลวนาหดหูมากๆ ไปโชว บางครั้งอาจทําใหคน

ดูรูสึกแย จนหมดอารมณบริจาค และอยากจะเดินหนีไปไกลๆ มากกวา 

- การฟงหรืออานขาวเกี่ยวกับคนทาํความดี ทําใหคนรูสึกโลกสดใส รูสึกฮึกเหมิ

อยากทําดีข้ึนมามัง่ เหมือนกับมีความเชื่อมมั่นในเพื่อนมนุษยมากขึ้น 

- การฟงหรืออานขาวรายเอยะๆ เชน ขาวคนตาย ขาวคนโกง ขาวฆาตกรรม ทาํ
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ใหคนรูสึกโลกมันบัดซบ หมดหวัง ไมไวเนือ้เชื่อใจผูอ่ืน หวาดระแวงในเพื่อน

มนุษย สงผลใหไมอยากบริจาค ไมอยากจะชวยเหลือใคร 

 

- เร่ืองลางกายเชื่อมโยงกับลางใจ เอามาจาก : 

• บทความ The Macbeth effect (01/11/06) จากเว็บ www.guardian.co.uk 

• บทความ Lady Macbeth not alone in her quest for spotlessness (12/09/06) จากเว็บ 

www.nytimes.com 

• บทความ People really do try to wash away sins (07/09/06) จากเวบ็ www.livescience.com 

• บทความ Washing our sins away -- literally? (07/09/06) จากเวบ็ www.abcnews.go.com 

• บทความ Cleanliness and godliness. Wash your hands of guilt? จากเว็บ be-

think.typepad.com 

• บทความวิชาการ Washing way your sins : Threatened morality and physical cleansing (ป 

2006) โดย Zhong, C.B. และ Liljenquist, K. ตีพิมพในวารสาร Science ฉบับ 313 (5792) หนา 

1451 – 1452  

- เร่ืองการทดลอง คุกจาํลองที่สแตนฟอรด ของ Philip Zimbardo เอามาจาก: 

• หัวขอ  Stanford prison experiment ใน Wikipedia 

• เว็บ www.prisonexp.org มีสไตลโชวเลารายละเอียดของการทดลอง 

• หนงัสือ The Lucifer effect: Understanding how good people turn evil (ป 2007) โดย Philip 

Zimbardo (www.lucifereffect.com) 

• www.zimbardo.com โฮมเพจของ Dr.Zimbardo 

 

 
Philip Zimbardo 
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• บทความ A study of prisoners and guard in a simulated prison จากเว็บ 

www.holah.karoo.net/zimbardostudy.htm 

• บทความ The artificial prison of the human mind (21/04/06) จากเว็บ 

www.damninteresting.com 

• บทความ Zimbardo unbound (พฤษภาคม 2007) จากเว็บ 

www.standordalumni.org/news/magazine มีสัมภาษณ Dr.Zimbardo พูดเปรียบเทียบการ

ทดลองที่สแตนฟอรดกับกรณีเหตุการณทหารอเมริกนัทรมานนักโทษในคุก Abughraib ที่อิรัก 

• บทความ Power turns good soldiers into ‘bad apples’ (09/05/04) จากเว็บ 

www.boston.com/news 

• Podcast ชื่อ All in the Mind ตอน When good people turn bad (28/07/07) มีสัมภาษณ 

Dr.Zimbardo 

• Podcast ชื่อ Skepticality ตอน 49 (04/04/07) มีสัมภาษณ Dr.Zimbardo 

• Podcast ชื่อ Shrink Rap Radio ตอน Understanding how good people turn evil (28/04/07) 

มีสัมภาษณ Dr.Zimbardo 

• วีดีโอใน youtube และ google video มีมากมาย ใชเสิรชําวา Stanford prison หรือ Philip 

Zimbardo 

- เร่ืองการทดลอง ช็อตไฟฟาตามคําสัง่ของ Stanley Milgram เอามาจาก : 

 

 
Stanley Milgram 

 

• หัวขอ Milgram experiment ใน Wikipedia 

• เว็บ www.stanleymilgram.com รวบรวมเรื่องราวเกีย่วกบัชีวิตและงานวิจัยของ Dr.Milgram 

• บทความ The man who shocked the world (28/11/06) จาก psychologytoday.com เลาเรื่อง

ประวัติและผลงานการทดลองของ Dr.Milgram 
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• หนงัสือ Obedience to Authority (ป 1983) โดย Dr.Stanley Milgram 

• หนงัสือ Obedience to Authority : The experiment by Stanley Milgram จากเว็บ www.age-

of-the-sage.org/psychology 

• บทความ The perils of obedience จากเว็บ www.age-of-the-sage.org/psychology 

• บทความ Obedience to authority จากเว็บ 

www.simplypsychology.pwp.blueyonder.co.uk/obedience.html 

• บทความ Milgram’s experiment on obedience to authority จากเว็บ www.cnr.berkeley.edu 

• หัวขอ Stydey:Stanley Milgram 1963 ในเว็บ 

www.scienceaid.co.uk/psychology/social/obedience.html 

• เพาเวอรพอยต Obedience: The Milgram Experiments and You (12/08/06) จากเว็บ 

www.ucihs.uci.edu/radonc/Documents/Obedience%20Journal%20Club.pdf 

• วิดีโอใน youtube และ google video มีมากมาย ใชเสิรชคําวา Milgram experiment – 

Keywords สําหรับเสิรช google: eyes poster honesty, Macbeth effect, psychology 

charitable giving, psychology donation, altruism, philanthropy, Philip Zimbardo, Stanford 

prison experiment, Lucifer effect, Stanley Milgram, milgram experiment, obedience 

authority, conformity 
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ทำดีด้วยดี ทำชั่วด้วยชั่ว?

‘โลกจิต’ แทนไท ประเสริฐกุล 
พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550

หน้า 213-222

เด็กหนีไม่ยอมเรียน โดดเรียนเพราะเหตุใด

ลองตอบกันไหม เด็กไปเพราะใจเบ่ง

แม่ให้ไปขายของ ครูสอนไม่ดีเอง

เด็กรักเป็นนักเลง อื่นๆ อีกมากมาย

เนื้อเพลง : อื่นๆ อีกมากมาย

ศิลปิน : เฉลียง

คำร้องและทำนอง : ประภาส ชลศรานนท์


ลุกให้คนแก่นั่ง แอบกินน้ำฟรีในเซเว่น ลอกข้อสอบ อุดหนุนเด็กขายพวงมาลัย นอกใจแฟน ทำบุญตักบาตร ช่วยเหลือสุนัขบาดเจ็บ โกงชาติ ขายเพื่อน เสียสละชีวิตอยู่กดระเบิดบนดาวหางที่กำลังจะพุ่งมาชนโลก ฆ่าข่มขืนเด็กอายุ 4 ขวบ ลักลอบจับปลาในน่านน้ำพม่า ขายยาเสพติด เอาไขควงทิ่มรูจมูกคุณยายข้างบ้าน จัดคอนเสิร์ตการกุศล รุมล้อชื่อพ่อเพื่อนที่ท่าทางติ๋มๆ อยู่ช่วยเจ้าของบ้านล้างจานหลังปาร์ตี้เลิก เอาไฟช็อตแฮมสเตอร์ ติดสินบนเจ้าหน้าที่จอดรถกีดขวางการจราจร อาสาสมัครเก็บขยะตามท้องถนน ร่วมโครงการฟื้นฟูปะการัง บังคับรุ่นน้องให้กินขี้ บริจาคตุ๊กตาบาร์บี้ให้เด็กกำพร้า เผาโรงเรียนสอนภาษา
บังคลาเทศ

เหล่านี้คุณ ‘เลือก’ เอาเอง ว่าควรไม่ควรทำอย่างไหน

คนเราทำดีเพราะคิดดี เป็นคนดี ทำชั่วเพราะคิดชั่ว เป็นคนชั่ว

อันนี้ก็รู้ๆ กันอยู่แล้วนะครับ ไม่รู้จะเขียนถึงไปทำไม

ไอ้ที่เหลือ ‘อื่นๆ อีกมากมาย’ นั่นต่างหาก ที่ผมว่าน่าสนใจยิ่งกว่า


เคยสังเกตมั้ยครับ บางครั้งการทำดีมันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์เหมือนกัน ทำไมบางวันเราเกิดอยากบริจาคเงิน บริจาคเลือด เกิดสงสารอยากให้ตังค์ขอทานขึ้นมาจับจิต เกิดอยากปล่อยปลาปล่อยเต่าขึ้นมา (เพียงเพื่อให้แม่ค้าไปจับกลับมาขายใหม่) ทั้งๆ ที่ในวันอื่นๆ เรากลับเดินผ่านโอกาสเหล่านี้ไปเฉยๆ?


มีงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆ ชิ้นนึง จัดทำโดยคุณเมลิสสา เบทสัน (Melissa Bateson) แห่งมหาวิทยาลัยนิวแคสท์เซิล (Newcastle University) ประมาณว่า ที่ภาควิชาจิตวิทยาที่แกทำงานมันจะมี ‘มุมกาแฟส่วนรวม’ อยู่มุมหนึ่งเป็นจุดที่ใครๆ ก็สามารถมาชงกาแฟกินเองได้ แล้วก็จะมีกล่องรับบริจาคตั้งอยู่กล่องนึง พร้อมกับป้ายราคาแปะบอกเอาไว้อยู่ด้านบน ใครอยากใส่ก็ใส่ หรือจะไม่ใส่ก็ได้ ไม่มีใครว่า


อะไร เป็นปัจจัยที่จะทำให้คนกินแล้วไม่คิดชักดาบ? คุณเมลิสาแกเกิดสงสัยตรงนี้ขึ้นมา ก็เลยลงมือทำการทดลอง โดยแต่ละอาทิตย์แกจะไปซีรอกซ์รูปมาติดไว้เหนือป้ายบอกราคา อาทิตย์นึงเป็นรูปดอกไม้ อีกอาทิตย์นึงเป็นรูปหน้าคนที่ตัดมาเฉพาะส่วนตา (รูปขนาด 3 x 15 cm) พออีกอาทิตย์นึงก็กลับมาเป็นรูปดอกไม้อีก สลับไปสลับมาเรื่อยๆ เป็นเวลาหลายอาทิตย์อยู่


ผลที่ได้ปรากฏว่า เมื่อเฉลี่ยออกมาดูแล้ว อาทิตย์ที่แปะรูปดวงตา ได้ตังค์ค่ากาแฟในกล่อง มากกว่าอาทิตย์ที่แปะรูปดอกไม้ถึง 3 เท่า!


ไอ้ความรู้สึกที่เหมือนกับว่า ‘มีใครซักคนหนึ่ง กำลังจ้องมองเราอยู่’ ดูจะมีส่วนเป็นอย่างยิ่งในการกำหนดพฤติกรรมให้คนเราทำตัวเป็นคนดี โดยที่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวเองเลยก็เป็นได้



ซ้าย : รูปดอกไม้ ขวา : รูปดวงตา

มีโปสเตอร์ 2 แบบ แปะสลับกันไปเรื่อยๆ


(ยังมีอีกหลายการศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ซึ่งส่งผลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ ‘ให้’ ของคนเรา ผมรวบรวมสรุปผลเป็นตารางเอาไว้ให้อยู่หลังในส่วน อ้างอิง+เพิ่มเติม ใครสนใจก็ลองไปเปิดดูได้)


‘ความรู้สึกผิด’ ก็เป็นอีกอย่างนึงครับ ที่มีพลังกดดันรุนแรง คอยบีบให้คนเราทำความดีชดเชยกับข้อผิดพลาด


ในเรื่องนี้ มีรายละเอียดที่น่าสนใจมากอยู่จุดนึง คุณเชน โบ ซอง (Chen-Bo Zhong) แห่งมหาวิทยาลัยโทรอนโต (University of Toronto) แกสังเกตเห็นว่า หลายๆ ศาสนาล้วนมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชำระล้างจิตใจ ควบคู่ขนานไปกับการชำระล้างร่างกายให้สะอาด ล้างกายก็เปรียบเสมือนล้างบาป  ถ้ากายสะอาด ใจก็จะรู้สึกสะอาดผ่องแผ้วตามไปด้วย ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ความเชื่อเฉพาะบุคคล หรือมีอะไรที่ฝังรากลึกมากไปกว่านั้น?


คุณเชนทดลองดู โดยการแบ่งอาสาสมัครเด็กนักศึกษาธรรมดาทั่วๆ ไป ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งให้คิดถึงเรื่องไม่ดีไม่งามที่เคยทำมาในอดีต ส่วนอีกกลุ่มนึงให้คิดถึงแต่เรื่องดีๆ ที่ตัวเองเคยทำ ผลปรากฏว่ากลุ่มแรก (คิดเรื่องไม่ดี) พอให้เติมคำในช่องว่างอย่างเช่น W_ _ H หรือ S_ _ P ก็มักจะเติมเป็น WASH หรือ SOAP มากกว่ากลุ่มที่ 2 ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วสามารถเติมเป็นคำอื่นๆ ได้ตั้งหลายอย่าง (wish, soup, step ฯลฯ) ไม่เพียงเท่านั้น ตอนจบการทดลองเลือกของตอบแทนฟรีระหว่าง ผ้าเย็นฆ่าเชื้อ กับ ดินสอ กลุ่มที่เพิ่งคิดถึงเรื่องไม่ดีมา ก็มักจะเลือกผ้าเย็นมากกว่ากลุ่มที่เพิ่งคิดถึงเรื่องดีๆ ถึง 2 เท่า! น่าประหลาดจริงๆ ที่ในระดับจิตใต้สำนึก ความรู้สึกสกปรกใจ กับความรู้สึกสกปรกกาย มันเชื่อมโยงกันอยู่จริงๆ ซะด้วย


ในการทดลองอีกชุดหนึ่ง ทีมวิจัยบอกเหมือนเดิม คือให้เด็กนั่งคิดย้อนความหลังไปถึงสิ่งเลวๆ ต่างๆ นานา ที่เคยทำมาในชีวิต เอาให้รู้สึกแย่แบบสุดๆ ไปเลย จากนั้นก็ให้โอกาสแต่ละคนเลือกล้างมือก่อนกลับบ้าน ซึ่งบางคนก็ล้าง บางคนก็ไม่ล้าง พอเดินออกมาจากห้อง เด็กคิดว่าการทดลองจบแล้ว แต่จริงๆ หาใช่ไม่ คุณเชนส่งลิ่วล้อตามมาแกล้งทำเป็นขอความช่วยเหลือ บอกว่าให้ช่วยส่งเคราะห์เพื่อนนักศึกษาที่กำลังตกที่นั่งลำบาก โดยการช่วยเข้าร่วมเป็นหนูทดลองในอีกงานวิจัยนึงซึ่งไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ผลปรากฏว่า คนที่ไม่ได้ล้างมือมาตอบตกลงยอมช่วยเหลือมากถึง 74 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่พวกที่เพิ่งจะล้างมือมาตอบตกลงเพียงแค่ 41 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น!


คนเราเวลารู้สึกแปดเปื้อน ดูเหมือนจะมีสัญชาตญาณอัตโนมัติในการอยากจะขัดล้างเช็ดถู ขจัดเอาสิ่งสกปรกโสมมนั้นออกไปให้หมด แต่ไม่น่าเชื่อว่าการ ‘ล้าง’ แบบล้างมือถูสบู่เนี่ย มันจะมีผลกระทบไปถึงสภาพจิตใจได้จริงๆ คนที่ล้างมือ สามารถชำระล้างความรู้สึกผิดบาปให้เจือจางลงไปได้ ในขณะที่พวกที่ไม่ได้ล้างมือ ราวกับว่า ยังคงมี ‘คราบ’ ความรู้สึกแย่ หลงเหลือติดค้างอยู่มากกว่า ก็เลยทำให้เกิดเป็นความกดดันที่จะต้องทำดีชดเชยมากกว่า


อืมม... แล้วอย่างนี้ จะตีความกันว่าอย่างไรดีล่ะ? คนที่หมกมุ่นเรื่องรักษาความสะอาดมากๆ จริงๆ แล้วอาจจะเป็นเพราะเขามีคราบไคลในใจเยอะใช่หรือไม่? แล้วอย่างนี้ พอล้างกายจนสะอาดสดชื่นแล้ว มันจะทำให้เกิดเป็นข้ออ้างทำให้รู้สึกไม่จำเป็นต้องทำความดีเพิ่ม แบบนั้นหรือเปล่า? แล้วคนที่ 3 วัน อาบน้ำทีอย่างผมนี่ล่ะ หมายความว่ายังไง?

หากเขาเป็นคนเลว ที่เลวนั้นจากใด

คำตอบที่ไว้ ตอบไปก็คนอื่น

อาจเลวเพราะแสนเข็ญ หยาบช้าเพราะขมขื่น

เหตุนำนั้นพันหมื่น อื่นๆ อีกมากมาย


มาดูทางด้านความชั่วกันบ้างดีกว่าครับ


ในยุค 1970 มีงานวิจัยคลาสสิกชิ้นหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของ Stanford Prison Experiment คนที่ทำชื่อ ด็อกเตอร์ ฟิลลิป ซิมบาร์โด (Philip Zimbardo) แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เขาเปิดรับอาสาสมัครผู้ที่อยากจะมาเข้าร่วมการทดลอง ‘คุกจำลอง’ พอได้ผู้สมัครมาก็เอามาทดสอบและคัดเลือกหาเฉพาะเด็กปริญญาตรีที่มีสุขภาพจิตดีที่สุด มาทั้งหมด 24 คน เสร็จสรรพก็สุ่มแบ่งคนพวกนี้ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งให้เล่นบทเป็นนักโทษ ส่วนที่เหลือให้เล่นบทเป็นผู้คุม สถานที่ เครื่องแบบ กฎเกณฑ์ ความเป็นอยู่ อะไรทุกอย่างถูกจัดให้สมจริงที่สุดเท่าที่จะทำได้ เสร็จแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันดำเนินไป โดยผู้ทดลองจะคอยเฝ้าดูทุกเหตุการณ์ผ่านทางกล้องวงจรปิด (ประมาณเดียวกับ Big Brother)


จุดประสงค์ของการทดลองนี้ ดร.ซิมบาร์โด แกตั้งใจอยากจะดูว่า ‘อำนาจ’ จะสามารถทำให้คนธรรมดาเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนเลวได้จริงหรือไม่ ผลปรากฏว่าได้ซะยิ่งกว่าได้อีกครับ ในวันแรก บรรยากาศคุกจำลองยังคงแลดูขำๆ ชิลล์ๆ กันอยู่ ทุกคนเหมือนกับจะรู้ว่านี่เป็นเพียงแค่เกม แต่พอผ่านไปแค่ไม่กี่วัน บรรดาผู้คุมทั้งหลายต่างก็เริ่มลงโทษกลั่นแกล้งพวกนักโทษกันหนักขึ้นๆ คนที่ตอนแรกๆ ยังทำตัวดีอยู่ หลังๆ เจอ ‘จิตวิทยาหมู่’ เข้าไป เห็นทุกคนเค้าทำกัน ตัวเองก็ต้องทำมั่ง ความโหดค่อยๆ เริ่มยกระดับ จาก โหดมันฮา กลายเป็น โหดร้ายทารุณป่าเถื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางคืนซึ่งพวกเขาคิดว่าไม่มีกล้องคอยจับตาดูอยู่ (แต่จริงๆ มี) นักโทษที่ไม่เชื่อฟัง ถูกผู้คุมสั่งให้แก้ผ้า ให้วิดพื้น ถูกริบที่นอนให้นอนกับพื้นคอนกรีตเย็นๆ แข็งๆ ถูกจับอดอาหาร ถูกบังคับให้ขัดโถส้วมด้วยมือเปล่า ใครกล้าหือ มีโดนที่ดับเพลิงพ่นใส่ หลายคนทนไม่ไหว ร้องห่มร้องไห้ บ้างถึงขั้นเกิดอาการทางประสาท แต่พฤติกรรมของพวกผู้คุมก็ยังคงทวีความซาดิสม์ขึ้นไปเรื่อยๆ โดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุด (ยังดีว่ามีกฎห้ามทำร้ายร่างกายนักโทษอยู่)


ในที่สุด แฟนสาวของคุณซิมบาร์โด (ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ที่ช่วยทำการทดลองอยู่ด้วยในขณะนั้น)  ก็ทนดูต่อไปไม่ไหว ไปขอร้องกับด็อกเตอร์ว่าให้หยุดเถอะ ด็อกเตอร์ซึ่งตอนแรกแกก็กำลังอินอยู่กับการทดลองนี้อย่างเต็มที่เหมือนกัน พอได้ยินเสียงแฟนสาวท้วงเข้าถึงได้ตาสว่าง จึงสั่งให้ยกเลิกการทดลองลงกลางคัน ก่อนที่จะเลยเถิดไปจนถึงขั้นที่ไม่สามารถควบคุมได้ 




การทดลองซึ่งเดิมวางแผนไว้ว่าจะกินเวลาทั้งหมด 2 อาทิตย์ ถูกยุติลงหลังจากดำเนินไปได้เพียงแค่ 6 วันเท่านั้น ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนเลยว่าผลลัพธ์มันจะออกมารุนแรงถึงเพียงนี้


‘คุกจำลอง’ ของซิบาร์โด ถือเป็นอุทาหรณ์อย่างดีว่า คนปกติธรรมดาทั่วไป ไม่ว่าใครก็สามารถกลายเป็นคนเลวได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยุยงส่งเสริม


คนเราพออยู่ในเครื่องแบบ มีอำนาจคุมกฎ ก็มักจะเกิดภาพลวงตาว่าทุกอย่างตัวเองทำล้วนเป็นหน้าที่ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของอุดมการณ์อะไรสักอย่างยึดติดไปว่า เราเป็นฝ่ายธรรมะ ส่วนพวกที่เหลือเป็นฝ่ายอธรรม เมื่อ ‘อิน’ กับบทบาทที่ ‘สวม’ มากเกินไป บางครั้งก็ทำให้หลงทำสิ่งที่เลวร้ายลงไปในนามของความถูกต้อง


ไม่ต้องไปดูตัวอย่างอื่นไกลหรอกครับ เอาแค่พวกรับน้อง พวกรุ่นพี่ว้ากเกอร์เหล่าอาจารย์มัธยมที่เฆี่ยมเด็กจนตูดปริ เพียงเพราะติดกิ๊บสีชมพูมาโรงเรียน แน่นอนว่าลึกๆ แล้วคนเหล่านี้ย่อมไม่ได้ซาดิสม์มาโดยสันดาน เพียงแต่ ฝากถามตัวเองจริงๆ จังๆ สักครั้งเถอะครับ ว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่ ทำเพื่ออะไรกันแน่?


สุดท้ายครับ Milgram Experiment เป็นอีกการทดลองหนึ่งซึ่งมักจะได้รับการกล่าวถึงควบคู่ไปกับคุกจำลองของซิมบาร์โด (ทำโดยคุณสแตนลีย์ มิลแกรม (Stanley Milgram) ซึ่งเป็นเพื่อนสมัยมัธยมกับคุณซิมบาร์โดอีกที) อาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดลอง จะถูกพามานั่งไปห้องๆ หนึ่ง แล้วให้เล่นบทเป็น ‘อาจารย์’ ส่วนอีกห้องนึงที่อยู่ข้างๆ จะมีอาสาสมัครอีกคนหนึ่งเล่นบทเป็น ‘นักเรียน’ อาจารย์มีหน้าที่อ่านคำถามให้นักเรียนตอบ และทุกครั้งที่นักเรียนตอบผิดอาจารย์จะต้องกดปุ่มทำโทษ ซึ่งพอกดปุ๊บก็จะมีกระแสไฟไปช็อตนักเรียน 1 ครั้ง ความแรงของไฟสามารถปรับได้ตั้งแต่อ่อนสุดแค่คันๆ ไปจนกระทั่งถึง 450 โวลท์ ซึ่งสามารถทำให้ตายได้ ยิ่งนักเรียนตอบผิดบ่อย ก็จะยิ่งโดนช็อตแรงขึ้นเรื่อยๆ 




แน่นอนว่าในความเป็นจริงไม่มีการช็อตเชิ้ตอะไรหรอกครับ คนที่เล่นเป็นอาจารย์แค่ถูกหลอกให้เชื่อเท่านั้น ส่วนนักเรียนที่อยู่อีกห้องนึงที่คอยส่งเสียงตอบและเสียง ‘โอ๊ย’ นั้น ก็ไม่ได้เป็นอาสาสมัครจริงๆ แต่เป็นนักแสดงซึ่งสมคบคิดกับทีมวิจัยของมิลแกรมมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว การศึกษาทั้งหมดนี้ก็คล้ายๆ กับกรณีคุกจำลอง คือเพียงแค่จะดูว่า คนดีๆ ปกติธรรมดาเนี่ย จะสามารถกระทำการโหดร้ายได้ซักแค่ไหน หากตกอยู่ในสถานการณ์ที่บีบบังคับ


ผลการทดลองปรากฏว่า พอเริ่มช็อตไปซักระยะหนึ่ง คนที่แสดงเป็นนักเรียนเริ่มร้องเสียงดังขึ้นเรื่อยๆ อาสาสมัครผู้ไร้เดียงสาที่เล่นเป็นอาจารย์ก็มักจะตกใจ และหันไปถามคนคุมการทดลองว่า จะให้
ช็อตต่อไปจริงๆ เหรอ คนคุมซึ่งอยู่ในชุดเสื้อกาวน์สีขาวแบบหมอใส จะตีหน้าเคร่งขรึม แล้วตอบกลับมาอย่างเย็นชาว่า ‘กรุณาดำเนินการต่อไป’ อาจารย์ถึงจะลังเลก็มักจะปฏิบัติตามคำสั่ง ขนาดคนที่เล่นเป็นนักเรียนแกล้งทำเป็นหัวใจวาย แล้วสักพักก็เงียบเสียงไปอาจารย์ก็ยังคงช็อตต่อไปเรื่อยๆ เพียงเพราะผู้คุมแล็บสั่งว่า


‘คุณต้องทดลองต่อไป’


‘คุณไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้น’


‘คุณไม่มีทางเลือก คุณต้องทดลองต่อไป’


ผลสุดท้าย จากอาสาสมัครอาจารย์ทั้งหมด มีคนที่ยินยอมช็อตนักเรียนจนถึงระดับ 450 โวลต์ มากถึง 65 เปอร์เซ็นต์! และไม่มีใครหยุดก่อนที่จะถึง 300 โวลต์เลยแม้แต่คนเดียว! ถ้านี่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่บทบาทสมมติละก็ คนพวกนี้คงได้กลายเป็นฆาตกรตัวจริงไปหมดแล้ว!


บางครั้ง คนดีๆ ก็สามารถฝืนใจทำในสิ่งที่เลวร้ายได้ เพียงเพราะ ‘ไม่กล้าท้าทายคำสั่ง’


ทำไมล่ะครับ? ทำไมสำนึกผิดชอบชั่วดีถึงได้อ่อนแรงลงคล้ายเป็นตะคริว? อะไรมั่ง เป็นปัจจัยกดดันให้คนยอมทำอะไรที่ขัดแย้งกับความรู้สึกตัวเองได้ถึงเพียงนั้น?


มิลแกรมทำการทดลองเพิ่มเติมต่ออีกหลากหลายรูปแบบแล้วก็ค้นพบว่ามีผลเป็นอย่างยิ่ง ถ้าสถานที่จัดการทดลองอยู่ภายในมหาวิทยาลัย Yale คนจะยอมให้ความร่วมมือเชื่อฟังสูงกว่า เมื่อเทียบกับเวลาไปจัดการทดลองข้างนอกตามห้องแถวที่ไม่มีใครรู้จัก


ประการต่อมา ระยะการเผชิญหน้ากับผู้กุมอำนาจก็มีผลเป็นอย่างยิ่ง อาสาสมัครจะกล้าขัดคำสั่งมากกว่า ถ้าหากผู้คุมที่คอยบอกให้ดำเนินการช็อตต่อไปไม่ได้ปรากฎตัวอยู่ในห้องด้วย แต่เป็นเพียงแค่เสียงที่ส่งมาตามสายโทรศัพท์ (กรณีนี้ บางคนใช้วิธีฉวยโอกาสที่ผู้คุมมองไม่เห็น แกล้งทำเป็นยอกว่ากดปุ่มช็อตไปแล้ว แต่จริงๆ ไม่ได้กด)


อีกสิ่งนึงที่มีผลก็คือ ระยะห่างระหว่างเหยื่อผู้ถูกกระทำกับตัวผู้กระทำ ในการทดลองที่นักเรียนถูกจับมานั่งตรงเก้าอี้ข้างๆ ตัวอาจารย์เลย อาจารย์จะไม่กล้ากดช็อตเท่าไหร่ ไม่เหมือนกับเวลาที่นั่งกันอยู่คนละห้องแล้วได้ยินแค่เสียง อันนี้จะว่าไปก็คงคล้ายๆ กับพวกที่ถ้าให้สั่งข้าวขาหมูกิน ก็ได้ แต่ถ้าให้ไปฆ่าหมูกินเอง ไม่เอา คนเรา เวลามัน ‘ห่าง’ จากผลลัพท์การกระทำของตนเอง บางทีมันก็ทำให้รู้สึกผิดน้อยลง ตราบใดที่เหยื่อยังไม่มานอนดิ้นตระแหง่วๆ อยู่ตรงหน้า ตราบใดที่ไม่ได้สบตากัน มันก็ไม่ยากเท่าไหร่ที่จะเพิกเฉยต่อความสงสารปรานี เหมือนนักบินทิ้งระเบิด กดปุ่มทีเดียวฆ่าคนได้เป็นหมื่น แต่ถ้าให้ลงไปเดินเอาตะเกียบไล่แทงทีละคน อาจจะทำไม่ได้


บางครั้ง ระยะ ‘ห่าง’ ตรงนี้ อาจไม่จำเป็นต้องวัดกันเป็นเมตรด้วยซ้ำ คน 2 คนยืนอยู่ข้างๆ กัน ฝ่ายนึงก็สามารถลงมือทรมานอีกฝ่ายนึงอย่างเลือดเย็นได้หากอาศัย ‘ความห่างทางจิตใจ’ คิดซะว่าอีกฝ่ายนึงเป็นพวกที่ด้อยกว่า ลดความเป็นคนของเขาลง โดยการเอาถุงมาคลุมหัว เอาผ้ามาปิดตา จับแก้ผ้า ห้ามพูด ห้ามเถียง ห้ามมองหน้า ทำให้พวกเขาเปลี่ยนสภาพจากคนกลายเป็นวัตถุ อย่าให้มีวี่แววของความรู้สึก จิตใจ หลงเหลือเล็ดรอดออกมา มองไปให้เป็นเป็นแค่เศษหินก้อนนึง คราวนี้จะแกล้งจะเล่นยังไงก็ได้ ย่อมไม่ผิด ภาพดังกล่าวพบเห็นได้ทั่วไป ตามค่ายกักกันนักโทษ ค่ายเชลยสงครามทั้งหลาย หรือแม้กระทั่งค่ายรับน้องโหดบางแห่งที่ยังปรากฏภาพที่คล้ายคลึงกันอย่างไม่น่าเชื่อ เทคนิคสลายความเป็นคนของผู้ถูกกระทำ ลดความสำนึกผิดของผู้กระทำ เพิ่มระยะห่างทางจิตใจ ได้ผลดีอย่างน่ากลัว จนแม้แต่รุ่นพี่ผู้หญิงที่ท่าทางอินโนเซนต์ๆ ก็ยังสามารถอินและมีส่วนร่วมไปกับกิจกรรมการล่วงละเมิดผู้อื่นได้อย่างหน้าชื่นตาบาน



ซ้าย : ทหารหญิงอเมริกัน กำลังสนุกกับการทรมานนักโทษอิรัก

ขวา : ค่ารับน้องแห่งหนึ่งในประเทศไทย



อีกหนึ่งปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงของมนุษย์มากๆ ก็คือ ความไม่อยากเป็นแกะดำ


ในการทดลองอีกเวอร์ชั่นนึง มิลแกรมแกล้งทำเป็นทดสอบอาจารย์ทีละ 3 คนพร้อมๆ กัน โดยที่จริงๆ แล้ว มีแค่ 1 คนในนั้นเท่านั้น ที่เป็นอาสาสมัครจริงๆ ส่วนที่เหลือเป็นนักแสดงพวกเดียวกับมิลแกรมหมด ผลการทดลองปรากฏว่า ในกรณีที่อาจารย์ปลอมทั้งสองแกล้งทำเป็นยิมยอมช็อตนักเรียนจนถึง 450 โวลต์ทั้งคู่ อาจารย์คนที่ 3 ซึ่งเป็นอาสาสมัครตัวจริง จะมีพวกที่รู้สึกถูกกดดันจนต้องยอมให้ความร่วมมือตามไปด้วย มากถึง 90 เปอร์เซ็นต์! (อีก 10 เปอร์เซ็นต์ที่ไม่ยอมนี่ ถือว่าฮีโร่มากๆ ) ในทางกลับกัน ถ้าอาจารย์ปลอมทั้งสองแกล้งทำเป็นขัดขืนผู้คุม ไม่ยอมทำการช็อตต่อไป พวกอาจารย์อาสาสมัครส่วนใหญ่ (90 เปอร์เซ็นต์) ก็มักจะร่วมขัดขืน และไม่ยอมช็อตตามไปด้วยเช่นกัน


คนเราก็แบบนี้นะครับ บางทีก็ต้องรอให้มีผู้นำก่อน ถึงจะกล้าลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ถูกต้อง...


ในสภาพแวดล้อมที่ถูกบีบบังคับให้ตกเป็นส่วนหนึ่งของความชั่วร้าย หากไม่มีใครสักคนนึงลุกขึ้นมายืนหยัดต่อสู้ ทุกคนก็พร้อมที่จะปิดปากเงียบ และปล่อยเลยตามเลยกันหมด คนเราลึกๆ แล้วไม่มีใครอยากแตกต่างแปลกแยก พวกเราล้วนอยากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม คนดีๆ บางครั้งก็ยอมทนเพิกเฉยต่อสิ่งผิด อาจเป็นเพราะ ‘กลัวการแตกฝูง’

เหตุนำให้คนเราทำดีทำเลว ช่างมีอยู่มากมายนับพันหมื่น

อื่นๆ อีกมากมาย

อื่นๆ อีกมากมาย (มากมาย) อีกมากมาย (มากมาย)

มากมาย (มากมาย) ที่ไม่รู้...

อาจจะจริงเราเห็นอยู่

เผื่อใจไว้ ที่ยังไม่เห็น...

อ้างอิง + เพิ่มเติม ‘ทำดีด้วยดี ทำชั่วด้วยชั่ว’

- เรื่องโปสเตอร์ดวงตามีผลทำให้คนซื่อสัตย์ เอามาจาก :

· บทความ ‘Big Brother’ eyes make us act more honestly (28/06/06) จาก เว็บ www.newscientist.com

· บทความ Big Brother eyes ‘boost honesty’ (28/06/06) จากเว็บ news.bbc.co.uk


· บทความ The eyes of honesty (10/12/06) จากเว็บ www.nytimes.com

· บทความ Watchful eyes foster honesty (29/06/06) จากเว็บ www.cbc.ca

- ข่าวตำรวจอังกฤษเอาผลงานวิจัยเรื่องโปสเตอร์ดวงตาไปประยุกต์ติดตามท้องถนน เพื่อสร้างบรรยากาศให้คนไม่กล้าทำผิด

· บทความ Eye-opening crime crackdown (19/06/06) จากเว็บ www.sciencemseum.org.uk/antenna/policeposters



- บทความอื่นๆ เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจบริจาคทานของคนเรา :

· บทความ Who gives and who doesn’t? (28/11/06) จากเว็บ abcnes.go.com


· บทความ The psychology of donation boxes (24/02/07) จากเว็บ www.americanchronicle.com

· บทความ What factors determine who will donate to charity? (31/01/06) จากเว็บ www.associatedcontent.com

· บทความวิชาการ How is donation behaviour affected by the donations of others? (ปี 2007) โดย Martin, R. และ Randal, J. ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ แต่ไปอ่านในเว็บได้ที่ www.vuw.ac.nz/sef/files/donations1.pdf

· บทความวิชาการ Understanding philanthropy: A review of 50 years of theories and research (ปี 2007) โดย Bekkers, R.  และ Weipking, P. ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ แต่ไปอ่านในเว็บได้ที่ ics.uda.ub.rug.nl/root/Articles/2007/Bekkers R-Philantropy


· บทความ I’ll give-if you do (maybe) (กรกฎาคม 2007) ในจดหมายข่าว Competition & Regulation Times เว็บ www.iscr.org.nz/newsletters/nesletter_38.pdf

· ข่าว John Randal คนทำวิจัยเรื่องปัจจัยที่มทีผลต่อพฤติกรรมบริจาค ในเว็บของมหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington: www.vuw.ac.nz/sef/pages/Staff_in_the_news.aspx

ข้อความทั้งหลายจากแหล่งต่างๆ ข้างต้น คัดเลือกเฉพาะผลที่น่าสนใจมาสรุปเป็นตารางไว้ได้ดังต่อไปนี้:


		ปัจจัย

		ผลกระทบที่มีผลต่อพฤติกรรมการให้ของคน



		หน้าตาคนรับบริจาค

		- 
ถ้าเป็นสาวสวยขอบริจาค จะได้รับความร่วมมือจากหนุ่มๆ มากกว่า



		ความสัมพันธ์และ

ความรู้สึกที่มีต่อผู้รับบริจาค

		· ถ้าเป็นญาติหรือเพื่อนมาขอบริจาค มักจะเต็มใจให้มากกว่า

· ถ้าคนที่มาขอบริจาคมีท่าทาง บุคลิคคล้ายๆ เรา จะยิ่งทำให้อยากบริจาค

· ถ้าเป็นเจ้านายหรือคนใหญ่คนโตมาขอให้บริจาค จะไม่กล้าปฏิเสธ

· สมมติถ้ามีคนมาขอบริจาคเงินไปช่วยเด็กตาบอก คนจะรู้สึกอยากบริจาคมากกว่า ถ้าหากว่าตัวเขาเองก็มีญาติหรือคนรู้จักที่เป็นตาบอดเหมือนกัน

· ถ้าผู้ประสบเคราะห์ท่าทางเหมือนไม่ได้โชคร้ายจริงๆ อย่างเช่น ขอทานหนุ่มๆ ไม่ได้พิการอะไร ก็จะไม่ค่อยมีใครอยากบริจาค

· ถ้าผู้ประสบเคราะห์ท่าทางลำบากมากไป จนคนรู้สึกว่า ต่อให้บริจาคยังไง ก็คงไม่มีทางช่วยแก้ปัญหาเค้าได้ คนก็จะไม่ค่อยอยากบริจาค



		อายุ

		· ยิ่งคนแก่ ยิ่งใกล้ตาย ยุ่งลูกโตหมดแล้ว ยิ่งใจบุญอยากให้ทาน



		ภาพพจน์

		· ยิ่งมีสถานภาพสูง ยิ่งต้องหน้าใหญ่ ยิ่งบริจาคเยอะ เพราะไม่อยากเสียหน้า

· ถ้าเป็นการบริจาคที่มีคนดูอยู่ แล้วคนอื่นเค้าบริจาคกัน เราก็มักจะบริจาคด้วย เพราะไม่อยากถูกมองว่าขี้เหนียว

· ถ้าเรายิ่งอยู่ในกลุ่มของคนที่ธรรมะธัมโม ก็จะยิ่งรู้สึกถูกกดดันให้ต้องทำบุญตลอดเวลา ไม่อย่างงั้น เดี๋ยวถูกเพื่อนมองไม่ดี

· คนที่เคยทำความดีให้คนอื่นประจักษ์มาก่อน มักจะรู้สึกต้องพยายามรักษาภาพพจน์ดีๆ นั้นเอาไว้



		วิธีการเข้าหา

		· การเข้าหาแบบถึงตัวจะได้ผลมากกว่าแบบตั้งกล่องไว้เฉยๆ ใส่ซองเวียนหรือแบบส่งจดหมายขอบริจาค

· ถ้าผู้ขอบริจาค สบตาผู้บริจาคขณะพูดจะได้ผลมากกว่า

· เวลาขอบริจาคถ้าระบุจำนวนไปเลย จะได้ตังค์เยอะกว่าบอกว่าให้เท่าไหร่ก็ได้

· ถ้าพูดว่า ‘แม้แต่บาทเดียวก็ช่วยได้’ จะทำให้คนปฏิเสธด้ยากยิ่งขึ้น

· ถ้าออกหน้าเกินไป จนทำให้คนรู้สึกเหมือนถูกบังคับ หรือไม่มีทางเลือกจะได้รับความร่วมมือน้อยกว่า

· ถ้าตอนแรกขอน้อยๆ ก่อน แล้วพอได้รับความร่วมมือปุ๊บ ค่อยบอกต่อว่าเนี่ยถ้าเพิ่มอีกนิดนึงจะยิ่งช่วยได้มากกว่านี้ ก็จะมีโอกาสได้รับความร่วมมือสูง

· อีกแบบนึง มาถึงขอเยอะๆ ไปเลย ถ้าเขาปฏิเสธ ค่อยกลับมาขออีกรอบ แต่ขอน้อยลงมา คราวนี้เค้าก็ไม่กล้าปฏิเสธอีกเป็นครั้งที่สอง

· ถ้าเข้าไปชวนคุยก่อน เช่น สวัสดีครับ เป็นไงมั่งครับ แล้วก็รอให้เค้าตอบมาก่อน แทนที่จะมาถึงก็ขอเงินเลย จะทำให้ได้ผู้บริจาคมากขึ้น



		เงินในกล่องบริจาค

		· คนเราชอบทำอะไรตามๆ กัน แล้วก็ไม่ชอบเด่น เพราะฉะนั้น กล่องรับบริจาคแบบใสๆ ที่ไม่มีเงินอยู่เลย คนจะไม่ค่อยเข้ามาบริจาค

· ถ้าในกล่องมีเหรียญเยอะ คนที่มาใส่ทีหลังก็จะเลือกใส่เหรียญตาม และถ้าในกล่องมีแบงก์ใหญ่เยอะ คนที่ใส่ก็มักจะเลือกแบก์ใหญ่ตามเช่นกัน กรณีหลังแต่ละคนให้ตังค์เยอะกว่า แต่จำนวนคนทีจะเข้ามาบริจาคก็อาจจะมีลดลง ดังนั้นถ้าจะให้ดีที่สุด ควรต้องมีแบงก์และเหรียญปะปนกันอย่างพอดีๆ



		ป้ายขอบคุณ

		· ถ้าในกล่องมีตังค์น้อย ป้ายขอบคุณจะยิ่งช่วยให้คนอยากเข้ามาบริจาค 
แต่ถ้าในกล่องมีตังค์เยอะอยู่แล้ว ป้ายขอบคุณนะยิ่งทำให้คนไม่อยากบริจาค



		จำนวนคนที่อยู่แถวนั้น

		· ยิ่งเป็นที่คนเยอะ ยิ่งมีโอกาสในการได้เงินบริจาคน้อย เพราะต่างคนต่างก็คิดว่า เอ้อ คงมีคนช่วยเยอะแล้วมั๊ง



		จำนวนคนที่มาด้วย

		· คนถ้าเดินมาคนเดียวจะมีโอกาสบริจาคต่ำกว่ากลุ่มที่เดินมากับเพื่อนหลายๆ คน



		อารมณ์

		· ถ้าวันไหนอารมณ์ดี โชคดี เช่น อยู่ดีๆ เก็บตังค์ได้ หรือได้ของขวัญถูกใจ ก็จะยิ่งมีอารมณ์อยากบริจาคช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น

· การเอารูปผู้ประสบเคราะห์ที่ดูแล้วน่าหดหู่มากๆ ไปโชว์ บางครั้งอาจทำให้คนดูรู้สึกแย่ จนหมดอารมณ์บริจาค และอยากจะเดินหนีไปไกลๆ มากกว่า

· การฟังหรืออ่านข่าวเกี่ยวกับคนทำความดี ทำให้คนรู้สึกโลกสดใส รู้สึกฮึกเหิมอยากทำดีขึ้นมามั่ง เหมือนกับมีความเชื่อมมั่นในเพื่อนมนุษย์มากขึ้น

· การฟังหรืออ่านข่าวร้ายเอยะๆ เช่น ข่าวคนตาย ข่าวคนโกง ข่าวฆาตกรรม ทำให้คนรู้สึกโลกมันบัดซบ หมดหวัง ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจผู้อื่น หวาดระแวงในเพื่อนมนุษย์ ส่งผลให้ไม่อยากบริจาค ไม่อยากจะช่วยเหลือใคร





- เรื่องล้างกายเชื่อมโยงกับล้างใจ เอามาจาก :


· บทความ The Macbeth effect (01/11/06) จากเว็บ www.guardian.co.uk

· บทความ Lady Macbeth not alone in her quest for spotlessness (12/09/06) จากเว็บ www.nytimes.com

· บทความ People really do try to wash away sins (07/09/06) จากเว็บ www.livescience.com

· บทความ Washing our sins away -- literally? (07/09/06) จากเว็บ www.abcnews.go.com

· บทความ Cleanliness and godliness. Wash your hands of guilt? จากเว็บ be-think.typepad.com


· บทความวิชาการ Washing way your sins : Threatened morality and physical cleansing (ปี 2006) โดย Zhong, C.B. และ Liljenquist, K. ตีพิมพ์ในวารสาร Science ฉบับ 313 (5792) หน้า 1451 – 1452 

- เรื่องการทดลอง คุกจำลองที่สแตนฟอร์ด ของ Philip Zimbardo เอามาจาก:

· หัวข้อ  Stanford prison experiment ใน Wikipedia


· เว็บ www.prisonexp.org มีสไตล์โชว์เล่ารายละเอียดของการทดลอง

· หนังสือ The Lucifer effect: Understanding how good people turn evil (ปี 2007) โดย Philip Zimbardo (www.lucifereffect.com)


· www.zimbardo.com โฮมเพจของ Dr.Zimbardo




Philip Zimbardo


· บทความ A study of prisoners and guard in a simulated prison จากเว็บ www.holah.karoo.net/zimbardostudy.htm

· บทความ The artificial prison of the human mind (21/04/06) จากเว็บ www.damninteresting.com

· บทความ Zimbardo unbound (พฤษภาคม 2007) จากเว็บ www.standordalumni.org/news/magazine มีสัมภาษณ์ Dr.Zimbardo พูดเปรียบเทียบการทดลองที่สแตนฟอร์ดกับกรณีเหตุการณ์ทหารอเมริกันทรมานนักโทษในคุก Abughraib ที่อิรัก

· บทความ Power turns good soldiers into ‘bad apples’ (09/05/04) จากเว็บ www.boston.com/news

· Podcast ชื่อ All in the Mind ตอน When good people turn bad (28/07/07) มีสัมภาษณ์ Dr.Zimbardo

· Podcast ชื่อ Skepticality ตอน 49 (04/04/07) มีสัมภาษณ์ Dr.Zimbardo


· Podcast ชื่อ Shrink Rap Radio ตอน Understanding how good people turn evil (28/04/07) มีสัมภาษณ์ Dr.Zimbardo


· วีดีโอใน youtube และ google video มีมากมาย ใช้เสิร์ชำว่า Stanford prison หรือ Philip Zimbardo

- เรื่องการทดลอง ช็อตไฟฟ้าตามคำสั่งของ Stanley Milgram เอามาจาก :




Stanley Milgram


· หัวข้อ Milgram experiment ใน Wikipedia


· เว็บ www.stanleymilgram.com รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและงานวิจัยของ Dr.Milgram

· บทความ The man who shocked the world (28/11/06) จาก psychologytoday.com เล่าเรื่องประวัติและผลงานการทดลองของ Dr.Milgram


· หนังสือ Obedience to Authority (ปี 1983) โดย Dr.Stanley Milgram

· หนังสือ Obedience to Authority : The experiment by Stanley Milgram จากเว็บ www.age-of-the-sage.org/psychology

· บทความ The perils of obedience จากเว็บ www.age-of-the-sage.org/psychology

· บทความ Obedience to authority จากเว็บ www.simplypsychology.pwp.blueyonder.co.uk/obedience.html

· บทความ Milgram’s experiment on obedience to authority จากเว็บ www.cnr.berkeley.edu

· หัวข้อ Stydey:Stanley Milgram 1963 ในเว็บ www.scienceaid.co.uk/psychology/social/obedience.html

· เพาเวอร์พ้อยต์ Obedience: The Milgram Experiments and You (12/08/06) จากเว็บ www.ucihs.uci.edu/radonc/Documents/Obedience%20Journal%20Club.pdf

· วิดีโอใน youtube และ google video มีมากมาย ใช้เสิร์ชคำว่า Milgram experiment – Keywords สำหรับเสิร์ช google: eyes poster honesty, Macbeth effect, psychology charitable giving, psychology donation, altruism, philanthropy, Philip Zimbardo, Stanford prison experiment, Lucifer effect, Stanley Milgram, milgram experiment, obedience authority, conformity
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