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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ (๑) เพ่ือศึกษาการให้การปรึกษาด้าน
จิตวิทยาตามแนวคิดตะวันตก (๒) เพ่ือศึกษาการให้การปรึกษาตามหลักพุทธจิตวิทยา และ (๓) เพ่ือ
วิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้และกระบวนการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา การวิจัยเรื่องน้ี เป็น
การวิจัยคุณภาพเชิงเอกสาร ประกอบด้วยการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงพุทธจิตวิทยากับการ
ให้การปรึกษาจิตวิทยาคลีนิค  

ผลการศึกษาวิจัยมีดังนี้ :  

การครองชีวิตของบุคคลในสังคมปัจจุบันถูกบีบคั้นเป็นอย่างมากทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การสื่อสารและเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การครองชีพ ค่านิยม พฤติกรรมและโรคภัยไข้เจ็บ
ต่าง ๆ ทําให้เกิดความเครียดก่อให้เกิดปัญหาทางจิต เป็นโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคความผิดปกติ
ของการปรับตัว โรคบุคลิกภาพผิดปกติ โรคการใช้สารเสพติด เป็นต้น รวมเรียกว่าภาวะโรคจิต จึง
จําเป็นต้องมีการป้องกันและเยียวยาผู้ป่วยตามหลักจิตเวชศาสตร์ มีการจัดต้ังจิตวิทยาคลินิก บริการ
ให้การปรึกษาทางจิตวิทยา โดยใช้จิตแพทย์ผู้เช่ียวชาญ  

คําว่า “สุขภาพจิต” หมายถึงสภาพจิตใจที่เป็นสุข ตระหนักรู้ความสามารถของตนเอง 
ปรับตนเองได้ในภาวะกดดันในชีวิต ทํางานที่เกิดเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนในสังคมได้ คือ 
สุขภาพจิตปกติหรือสุขภาพจิตดี สามารถเผชิญปัญหาข้อขัดข้องหรือขจัดความวิตกกังวลออกไปได้ 
กล้าเผชิญความจริง พยายามปรับปรุงแก้ไขตนเองได้ดี ส่วนสุขภาพจิตไม่ดี เกิดกับบุคคลผู้มีปัญหา
รุนแรง เกิดวิตกกังวล กลุ้มใจ ไม่มีสมาธิ หงุดหงิด หดหู่ใจ เบ่ือหน่ายชีวิต การเยียวยารักษาจึงมุ่งไปท่ี
การช่วยให้ผู้ป่วยรู้จักและเข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน สามารถวิเคราะห์
ปัญหา ค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา การเปลี่ยนพฤติกรรม จนสามารถดําเนินชีวิตที่มีคุณค่าและ
ความหมายได้  
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ในส่วนของพุทธจิตวิทยา เช่ือว่าจิตเดิมน้ันมีสภาพผ่องใสบริสุทธ์ิแต่ที่ขุ่นมัวเศร้าหมอง
เพราะอุปกิเลสท่ีจรมาซึ่งเป็นอกุศล ดังน้ัน บุคคลต้องได้รับการฝึกฝนอบรมด้วยไตรสิกขาคือศีล สมาธิ 
ปัญญา ดังน้ัน กระบวนการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา จะเร่ิมจากองค์ประกอบการให้การปรึกษา 
คือผู้ให้การปรึกษาต้องมีความรู้ความสามารถ มีเมตตากรุณา ไม่หวังลาภสักการะตอบแทน ผู้รับการ
ปรึกษาอยู่ในสถานะท่ีจะเยียวยารักษาได้ วิธีการให้การปรึกษาจะใช้วิธีคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบ
แก้ปัญหาแบบอริยสัจ ๔ ในงานวิจัยน้ีได้ยกตัวอย่างของบุคคลมาเป็นกรณีศึกษาในการให้การปรึกษา
ทั้งประเภทผู้ประสบความสูญเสีย ผู้เป็นโรคซึมเศร้า และบุคคลผู้ก้าวร้าว ทุกรายมีปัญหาทุกข์โศกต่าง
กรณีกัน พระพุทธเจ้าทรงปลอบโยนโดยวิธีการให้ยอมรับความจริงของสิ่งที่เกิดข้ึน ทรงปลอบโยนให้
กําลังใจจนได้สติ ดํารงชีวิตเป็นปกติสุขในกาลต่อมา  

บทสรุปก็คือ พุทธจิตวิทยาน้ัน มีองค์ความรู้กระบวนการแน่นอนตามแบบข้ันตอนของ
อริยสัจ ๔ บุคคลที่ได้รับการเยียวยารักษา จะมองเห็นคุณค่าของชีวิต ไม่คิดทําร้ายตัวเอง และพร้อม
จะอยู่สู้โลกต่อไปด้วยจิตใจที่เข้มแข็งเป็นปกติสุข เฉพาะอย่างย่ิงพุทธจิตวิทยามีเป้าหมายมิได้เพียง
เยียวยาสภาพจิตใจของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตเท่าน้ัน แต่ยกจิตใจให้เฟ่ืองฟูสูงขึ้นจนถึงบรรจุอริยธรรม
เป็นที่สุดด้วย  
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ABSTRACT 

 
This research was of the three objectives, viz. (1) to study psychological 

counseling according to Western concepts; (2) to study Buddhist psychological 
counseling; and (3) to recommend knowledge and counseling process in Buddhist 
Psychology. This research is a qualitative one with documents studied analyzed, and 
synthesized Buddhist Psychology with psychological counseling. 

Findings of the research study were as follow: 

Individual living in present society has been pressured mainly by economic, 
environment, life leading, value, behavior and diseases, etc. causing stress and 
become psychological disorders such as depressive disorder, anxiety disorder, 
adjustment disorder, personality disorder, substance use disorder, etc. holistically 
called as psychosis. It is necessary to prevent and to treat the patients with 
psychiatric method. There must be organized clinical psychiatry serving as 
psychological counseling rendered by psychiatric physicians.  

The word “mental health” means a status of mind in happiness, realizing 
oneself’s capacity, able to adjust himself at a chaotic life, and capable to work for his 
own forsake as well as others in society. Normal or good mental health enables a 
man to face with difficult problem and to wipe out anxiety, dare to cope with exact 
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environs, adjust and improve himself in good condition. Regarding spoilt mental 
health, it causes to the one with hard life problems, anxious, unmindful, flurry and 
worry. All these states of patients could be cured by right and suitable treatment. 
Thus the treatment is focused on helping the patients realize and accept themselves 
and others, understand true causes of problem, capable to face with difficulty, able 
to find the way to solve the problem, changing their behavior, until to lead their life 
smoothly, valuably, and meaningfully.  

In the light of Buddhist psychology, original true mind is pure, but impure 
with mental defilements which are unwholesome. Thus a person is to be tamed with 
threefold training- morality, mentality, and wisdom. Buddhist psychological 
counseling process starts from counseling factors, i.e., counselor, complied with 
knowledge and competence, loving kindness, and non-return service; counselee, in 
the state of being cured and recovered; and counseling method coping with the Four 
Noble Truths as thinking procedure. In this research, examples were categorized into 
the lost, depressive and aggressive disorder, each case derived from different kind of 
problem and suffering. The Buddha soothed them beginning with the convince those 
people to accept the fact and truth the naturally happened. With his words of 
soothing and encouragement, all the people were recalled with mindfulness and led 
their life in the good conditions. 

To sum up, Buddhist psychology comprises of suitable process within the 
frame of the Four Noble Truths. All the counselee realize the life value, being 
harmless to their life and ready to live happily with strong mind, furthermore: its 
purpose is not only to cure ill-mental health but also to lift up a person’s mind to 
the state of final attainment. 

 
 

Keywords: Psychological counseling, Buddhist Psychology, Psychotherapy 
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มอบหมายอาจารย์ในคณะให้ร่วมกันรับผิดชอบทําการวิจัยในหัวข้อตามประเด็นที่กําหนดให้ โดย
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๒. รศ. ดร. พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
ผู้พิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยน้ี โดยมีพระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อํานวยการส่วนงานวางแผนและ
ส่งเสริมการวิจัย ช่วยช้ีแนะรูปแบบและปรับปรุงโครงการวิจัยให้ 

๓. ดร.ทรงวิทย์   แก้วศรี ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ กรุณาตีกรอบโครงสร้างการ
วิจัยและให้แนวทางในข้ันตอนการวิจัย โดยเฉพาะในลําดับสุดท้ายที่ช้ีแนะข้อมูลในการให้การปรึกษา
ทางพุทธจิตวิทยาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาให้ 

๔. บรรณารักษ์ห้องสมุดกรมส่งเสริมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ผู้มีอัธยาศัยไมตรี
อํานวยความสะดวกในการเข้าไปใช้ข้อมูลในห้องสมุด ซึ่งเป็นห้องสมุดเฉพาะที่มีเอกสารทั้งภาษาไทย
และต่างประเทศด้านสุขภาพจิตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย 

๕. ท่านผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ผศ.ดร. พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ) อาจารย์
ประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ และ รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์ 
อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้วิจารณ์งานวิจัยน้ี และกรุณาให้แนวคิด
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คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณและขอบพระคุณทุกท่านดังกล่าวข้างต้นน้ีเป็นอย่างสูง 
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คําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อ 
 

๑) ภาษาไทย  

ก. อักษรย่อช่ือคัมภีร์พระไตรปิฎก 
 อักษรย่อช่ือคัมภีร์ในงานวิจัยเล่มน้ี ใช้อ้างอิงจากคัมภีร์ พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับ 
มหาจุฬาอฏฺฐกถา พุทธศักราช ๒๕๓๒  และพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙   
  การอ้างอิงที่ระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อช่ือคัมภีร์ ดังตัวอย่าง ที.สี. (บาลี) ๙/๒๗๖/
๙๗ หมายถึง ทีฆนิกาย  สีลกฺขนฺธวคฺคปาลี ภาษาบาลี เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ หน้า มหาจุฬาอฏฺฐกถา ๒๕๓๒ 
และที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘ หมายถึง ทีฆนิกาย  สีลขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๙๘ 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๓๙ 

พระวินัยปิฎก 
วิ.มหา. (บาลี)   =   วินยปิฏก   มหาวิภงฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
วิ.ม. (ไทย)    =   วินัยปิฎก   มหาวรรค  (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปฎิก 
ที.สี. (ไทย) =   สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย)   =   สุตตันตปิฎก   ทีฆนิกาย   มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย)  =   สุตตันตปิฎก   ทีฆนิกาย   ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย)      =   สุตตันตปิฎก   มัชฌิมนิกาย   มูลปัณณาสก์ (ภาษาไทย)    
ม.ม. (ไทย)  =   สุตตันตปิฎก   มัชฌิมนิกาย   มัชฌิมปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
สํ.ส. (ไทย)   =   สุตตันตปิฎก   สังยุตตนิกาย   สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.นิ. (ไทย)  =   สุตตันตปิฎก   สังยุตตนิกาย   นิทานวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.สฬา. (ไทย)  =   สุตตันตปิฎก   สังยุตตนิกาย   สฬายตนวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก. (ไทย)     =   สุตตันตปิฎก   อังคุตตรนิกาย   เอกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก. (ไทย)     =   สุตตันตปิฎก   อังคุตตรนิกาย   ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย)  =   สุตตันตปิฎก   อังคุตตรนิกาย   ติกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  =   สุตตันตปิฎก   อังคุตตรนิกาย   จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก. (ไทย)  =   สุตตันตปิฎก   อังคุตตรนิกาย   ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ฉกฺก. (ไทย)   =   สุตตันตปิฎก   อังคุตตรนิกาย   ฉักกนิบาต (ภาษาไทย) 
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องฺ.สตฺตก. (ไทย)  =   สุตตันตปิฎก   อังคุตตรนิกาย  สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏฺฐก. (ไทย)  =   สุตตันตปิฎก   อังคุตตรนิกาย   อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ขุ. (ไทย)   =   สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย   ขุททกปาฐะ (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (ไทย)      =   สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย    ธรรมบท (ภาษาไทย) 
ขุ.อิติ. (ไทย)  =   สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย   อิติวุตตกะ (ภาษาไทย) 
ขุ.สุ. (ไทย)   =   สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย   สุตตนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.เถร. (ไทย)      =   สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย   เถรคาถา (ภาษาไทย) 
ขุ.ม. (ไทย)      =   สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย   มหานิทเทส (ภาษาไทย) 
ขุ.จู. (ไทย)      =   สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย   จูฬนิเทส  (ภาษาไทย) 
ขุ.ป. (ไทย)      =   สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย   ปฏิสัมภิทามรรค (ภาษาไทย) 
ขุ.อป. (ไทย)  =   สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย     อปาทาน (ภาษาไทย) 

พระอภิธรรมปิฎก 
อภิ.สงฺ. (ไทย)     =   อภิธรรมปิฎก   ธัมมสังคณี (ภาษาไทย) 
อภิ.วิ. (ไทย)      =   อภิธรรมปิฎก  วิภังค์ (ภาษาไทย) 

ปกรณวิเสส 
วิสุทฺธิ. (ไทย)       =   วิสุทธิมรรคปกรณ์ (ภาษาไทย) 
มงฺคล. (ไทย)     =   มังคลัตถทปีนี (ภาษาไทย) 

ข. คําย่อเก่ียวกับคัมภีร์อรรถกถา 
ระบบอ้างอิงอรรถกถา ให้ระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อช่ือคัมภีร์ ดังตัวอย่างเช่น       

ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๗๖/๒๔๐ หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี สีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺฐกถา ภาษาบาลี 
เล่ม ๑ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๒๔๐ ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกถา และ ม.มู.อ. ๑/๗๑/๑๘๑ หมายถึง มัชฌิมนิกาย 
ปปัญจสูทนี มูลปัณณาสอรรถกถา ภาษาไทย เล่ม ๑ ข้อ ๗๑ หน้า ๑๘๑ อรรถกถาภาษาไทย ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๖   

อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก 
ที.สี.อ. (ไทย)    =  ทีฆนิกาย   สุมังคลวิลาสินี   สีลขันธวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 
ม.มู.อ. (ไทย)    =  มัชฌิมนิกาย   ปปัญจสูทนี   มูลปัณณาสอรรถกถา (ภาษาไทย) 
สํ.ส.อ. (ไทย)   = สังยุตตนิกาย   สารัตถปกาสินี สคาถวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 
อง.เอกก.อ. (ไทย)   =  อังคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี   เอกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก.อ. (ไทย)    =  อังคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี   ทุกกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 



ฐ 

อรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก 
อภิ.วิ.อ. (ไทย)     = สัมโมหวิโนทนี  อภิธรรมปิฎก   วิภังค์อรรถกถา (ภาษาไทย) 

ค. คําย่อเก่ียวกับคัมภีร์ฎีกา 
ระบบอ้างอิงคัมภีร์ ช้ันฎีกา ให้ระบุช่ือคัมภีร์ ตามด้วยเล่ม (ถ้ามี) /ข้อ/หน้า เช่น            

องฺ.อฏฺฐก.ฏีกา. (บาลี) ๓/๕/๒๕๓.หมายถึง องคุตฺตรนิกาย อฏฺฐกนิปาตฏีกา ภาษาบาลี เล่ม ๓ ข้อ ๕ 
หน้า ๒๕๓  ฉบับมหาจุฬาฎีกา 

ฎีกาพระสุตตันตปิฎก 
องฺ.อฏฺฐก.ฏีกา. (บาลี) =   องคุตฺตรนิกาย  อฏฺฐกนิปาตฏีกา (ภาษาบาลี) 

 

  



 
บทที่ ๑ 

บทนํา 
 

๑.๑  ความสําคัญและท่ีมาของปัญหาท่ีทําการวิจัย 

ด้วยปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สื่อสาร
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การครองชีพ ค่านิยม พฤติกรรม และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ฯลฯ ทําให้เกิด
วิกฤติการณ์ที่เป็นปัญหาในหลายๆ ด้านในทุกประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยของเราด้วย  
สังคมไทยตกอยู่ภายใต้อํานาจของวัตถุนิยมและบริโภคนิยมอย่างขาดสติ ผู้คนจํานวนมากมักว่ิงตาม
กระแสโลกจนก่อให้เกิดปัญหาในทุกๆ มิติของสังคม ซึ่งปรากฏออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ปัญหายา
เสพติด ปัญหาความยากจน ปัญหาอาชญากรรม  ปัญหาความขัดแย้งแบ่งแยกและแข่งขัน ปัญหาทาง
เพศ เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวล้วนแล้วแต่มีพ้ืนฐานมาจากความทุกข์กาย ทุกข์ใจ ในระดับปัจเจกบุคคล
แทบทั้งสิ้น หากผู้ที่ประสบปัญหาไม่สามารถจัดการชีวิตของตนหรือไม่ได้รับการช่วยเหลือได้อย่าง
เหมาะสม อาจเกิดความสับสนในชีวิต มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดเป็นการเพ่ิมปัญหาต่างๆ ให้ยุ่งยากใน
สังคมมากย่ิงขึ้น หรือไม่ก็อาจตัดสินใจจบชีวิตของตนหรือคนใกล้ชิดตามที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์
อยู่เนืองๆ ดังจะเห็นได้จากการรายงานของกรมสุขภาพจิตว่า “เมืองไทยคนบ้าเพ่ิมขึ้นจนล้น
โรงพยาบาล โดยสถิติปี ๒๕๕๖ มีผู้ป่วยทางจิตมารักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐ ๓.๔ แสนราย และ
อีกราว ๑.๗ แสนราย กระจายเร่ร่อนอยู่ทั่วประเทศ”๑ 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ฝน แสงสิงแก้ว กล่าวว่า สุขภาพจิต หมายถึงสภาพชีวิตที่เป็นสุข 
มีอารมณ์มั่นคง สามารถปรบัตัวให้เข้ากับสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงได้มากๆ ได้ มสีมรรถภาพในการทํางาน 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความพอใจ๒ 

ปัญหาสุขภาพจิตที่เสื่อมถอยลงในระดับปัจเจกบุคคลน้ี เป็นทุกข์ทางใจที่ครอบงําผู้คนอยู่
ทุกขณะ ย่ิงมีทุกข์มากก็มีเร่ืองที่จะต้องดับทุกข์มาก เหมือนกับมีไฟมาก ก็มีเรื่องจะต้องดับไฟมาก๓ 
หน่ึงในวิธีการที่จะช่วยเหลือในการดับทุกข์หรือแก้ปัญหาระดับบุคคลคือ การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

                                                           
๑กรมสุขภาพจิต, “แฉคนบ้าเพิ่ม ล้น ร.พ. เร่ร่อนเกลื่อนเมือง”, ไทยรัฐ, (๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗), หน้า ๑. 
๒ศ.นพ. ฝน แสงสิงแก้ว, สุขภาพจิต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๓๒), หน้า ๓. 
๓วศิน อินทสระ, ความทุกข์และการดับทุกข์, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: สร้างสรรค์บุคส์, 

๒๕๔๘), หน้า ๕. 



 ๒

(Counseling Psychology) ที่เป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากความต้องการในการที่จะช่วยเหลือเยียวยา
ผู้คนที่มีปัญหาทางด้านจิตใจอย่างเป็นกระบวนการ มุ่งให้ผู้มีปัญหาได้ทําความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาที่
เกิดขึ้นกับตน และมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง โดยมีนักจิตวิทยาการปรึกษา 
(Counseling Psychologist หรือ Counselor) มีหน้าที่เป็นผู้เอ้ือให้ผู้มีปัญหาได้เข้าใจปัญหาอย่าง
ชัดเจนและนักจิตวิทยาการปรึกษาจะไม่เข้าไป แนะนํา หรือบงการ ผู้มาปรึกษา แต่จะช่วยให้ผู้มา
ปรึกษาสามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตัวเอง สามารถวางแนวทางการดําเนินชีวิตตนเองได้อย่าง
เหมาะสม สามารถเผชิญสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตได้อย่างมั่นคง และสามารถจัดการปัญหาของตน
ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับความเป็นจริง และยังช่วยให้ค้นพบศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดี และดํารงตนให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 

รูปแบบและวิธีการของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่นํามาช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาในปัจจุบัน  ได้
มีการศึกษาการวิจัย ค้นคว้าอย่างเป็นระบบในซีกโลกตะวันตกมาแล้วกว่าสองทศวรรษ ภายใต้การ
ดูแลสนับสนุนของสมาคมจิตวิทยาการปรึกษา (Society of Counseling Psychology) ซึ่งเป็นสาขา
ที่ ๑๗ (Division 17) ในสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American Psychological Association – APA) 
โดยได้นําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในระดับบุคคลโดยผ่านแนวคิดทางจิตวิทยาที่หลากหลาย และ
ศตวรรษที่ ๒๑ น้ี  โปรซากา (Prochaska) และ นอร์ครอส (Norcross)๔ ได้นําเสนอผลการศึกษาสํารวจ
แบบเดลฟาย (Delphi Poll) เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่นักจิตวิทยานํามาใช้ในการปรึกษาแก้ไขปัญหา
ให้กับผู้คนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทั้งหมดประมาณ ๒๙ แนวคิด พบว่าในสิบปีข้างหน้า มีบางแนวคิด
ทฤษฎีที่มีนักจิตวิทยานํามาใช้มากข้ึน เช่น แนวคิดการบําบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive-
Behavioral) แนวคิดความหลากหลายวัฒนธรรม (Multicultural) แนวแบบบูรณาการ (Integrative) 
และแนวคิดแบบผสมผสานทฤษฎี (Elective) และบางแนวคิดก็ใช้ลดลง เช่น แนวคิดจิตวิเคราะห์แบบ
ด้ังเดิม (Psychoanalysis) แนวคิดการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Transactional Analysis) แนวคิด
แบบแอดเลอร์ (Adlerian Therapy)  และแนวคิดแบบจุง (Juangian Therapy) เป็นต้น  และใน
เริ่มแรกของการปรึกษาและการบําบัดทางด้านจิตใจน้ัน ขอบเขตของจิตวิทยาตะวันตก เน้นเก่ียวกับ
การแก้ปัญหาของคนป่วยทางจิตใจ โดยเฉพาะคนบ้า คนเสียสติและคนที่มีวิปริตทางด้านจิตใจแบบ
ต่างๆ แล้วค่อยๆ ขยายมาสนใจปัญหาคนทั่วไปภายหลัง แต่ก็เน้นการแก้ปัญหาเป็นจุดๆ โดยแต่ละ
ทฤษฎีก็เน้นเฉพาะจุดและปฏิเสธด้านอ่ืนๆ๕  อีกทั้งการแก้ปัญหาด้านจิตใจของจิตวิทยาตะวันตกในแต่
ละแนวคิดต่างประสบปัญหาเดียวกัน คือแต่ละแนวคิดต่างมีมุมมองของชีวิตที่ไม่รอบด้านทุกมิติ ต่างใช้
                                                           

๔James O. Prochaska and John C. Norcross, Systems of Psychotherapy, 6th Edition (CA: 
Thomson Brook/Cole, 2007), pp. 541–542. 

๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), จากจิตวิทยาสู่จิตภาวนา, (กรุงเทพหมานคร: สหธรรมิก, ๒๕๕๓), 
หน้า ๙-๑๑. 
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เพ่ือการปรึกษาบําบัดที่อธิบายจากทัศนะของตนที่แยกย่อยปรากฏการณ์ทางด้านจิตใจที่กว้างขวางน้ัน 
ให้เหลือเพียงมุมใดมุมหน่ึงที่เช่ือเท่าน้ัน เช่น เร่ืองเพศ เร่ืองครอบครัว เร่ืองสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจาก
กระบวนการคิดที่ไม่ถูกต้อง ความไม่สอดคล้องในใจ และความรู้สึกว่าชีวิตไร้ความหมาย เป็นต้น๖ แต่
ในทางพระพุทธศาสนามองปัญหาจิตใจของคน มิได้อยู่ในวงการเจ็บป่วยทางจิต  คือไม่ได้เน้นในเรื่อง
คนไข้โรคจิต แต่หมายถึงการพยายามแก้ปัญหาของคนธรรมดาสามัญทั่วไปที่ใช้ชีวิตตามปกติในสังคม
ที่มีความทุกข์ โดยมองการแก้ไขปัญหาเป็นองค์รวมไม่ได้แยกส่วน๗ และจากการศึกษาของชุติมา        
สุรเศรษฐ๘ พบว่า องค์ประกอบของความสุขในบริบทพุทธธรรมของนิสิตนักศึกษา มี ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) 
ความพอใจในชีวิต  ๒) การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเก้ือกูลกัน ๓) การมีศรัทธาต่อการดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง
ดีงาม ๔) การมีใจที่สุขสงบ  และ๕) การมีปัญญารู้และเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต จะเห็นว่าข้อ
ค้นพบนี้เป็นความสุขในระดับโลกียธรรม ซึ่งเป็นบาทฐานในการพัฒนาจิตให้สูงขึ้นต่อไปจนสามารถดับ
ทุกข์ได้โดยสิ้นเชิง  เพราะตามแนวคิดพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องทุกข์ แต่มิใช่เพ่ือเป็น
ทุกข์  ทรงสอนเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะดับทุกข์ เพราะทรงรู้ว่าทุกข์หรือปัญหานั้นเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ ดับ
ได้๙ และต้องอาศัยวิชาความรู้และสติปัญญาที่ถูกต้อง เพ่ือทําลายความทุกข์และต้นเหตุของความ
ทุกข์๑๐  

ในปัจจุบันมีนักจิตวิทยาตามแนวคิดตะวันตก หันมาสนใจแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเป็น
จํานวนมาก เพราะคําสอนและการปฏิบัติในพุทธศาสนามุ่งที่การป้องกันจิตใจไม่ให้มีความทุกข์  และ
การเยียวยารักษาจิตใจที่เจ็บป่วยให้คืนกลับสภาพปกติ๑๑  และผู้คนทางตะวันตกในปัจจุบันได้หันมา
สนใจพระพุทธศาสนาในแง่การแก้ปัญหาทางด้านจิตใจเป็นสําคัญ๑๒  และในช่วงเวลา ๓๐ ปีที่ผ่านมา 

                                                           
๖ภารณี วนภูติ, “มโนทัศน์พ้ืนฐานของแนวคิดเชิงจิตวิทยาในพระพุทธศาสนาเถรวาท” วิทยานิพนธ์พุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๖๐. 
๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), จากจิตวิทยาสู่จิตภาวนา, หน้า ๑๒-๑๗. 
๘ชุติมา สุรเศรษฐ,  "ความสุขของนิสิตนักศึกษาในบริบทพุทธธรรม: การศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ และ

การพัฒนามาตรวัด", วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, พิมพ์คร้ังท่ี ๔๖, (กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๙), หน้า ๘๕๙. 

๑๐พุทธทาสภิกขุ, คู่มือมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๓๓), หน้า ๓. 
๑๑วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล. พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์แห่งจิต: พุทธปัญญากับ

ความรู้สมัยใหม่ เอกสารประกอบโครงการประชุมนานาชาติ เฉลิมฉลอง ๔๐ ปีแห่งการได้รับพระราชทานนาม
มหาวิทยาลัย, (วันท่ี ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๒) (อัดสําเนา) . 

๑๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), จากจิตวิทยาสู่จิตภาวนา, หน้า ๕. 
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นักจิตวิทยาการปรึกษา (Counseling Psychologist) และ นักจิตบําบัด (Therapist ) ได้ให้ความ
สนใจค้นคว้าวิจัยในเรื่อง “สติ” (Mindfulness) เพ่ือนํามาดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหา ดังจะเห็นได้จาก
มีบทความเกี่ยวกับเร่ืองสติ มากกว่า ๑,๕๐๐ เร่ืองที่ปรากฏในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และจากการ
สํารวจ (Pole) และรายงานพบว่าในจํานวนนักจิตวิทยาบําบัด ๒,๖๐๐ คน มี ๔๑% ที่นําเอารูปแบบ
ของสติมาอยู่ในกระบวนการบําบัดรักษา โดยเริ่มการฝึกอบรมนักจิตวิทยาการปรึกษา และนักจิต
บําบัดก่อน ๑๓  เพราะวิธีปฏิบัติให้มีสติที่เกิดจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีแต่เฉพาะในพุทธศาสนา  
เป็นการฝึกจิตให้เกิดปัญญา เห็นสภาวธรรมต่างๆเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ทําให้เรา
เข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง ทําให้ถอดถอนการยึดติดในสิ่งทั้งปวง ว่าไม่ใช้ตัวเรา ของเรา เป็นเหตุ
ให้สามารถขจัดกิเลสได้๑๔ 
   สําหรับในประเทศไทย นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ เมื่อคร้ังเป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาโครงการแสงธรรมนําความสุข ว่า “ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติไทย 
พระพุทธเจ้าก็เปรียบเสมือนจิตแพทย์คนแรกของโลกก็ว่าได้ ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามธรรมะคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้า จะสามารถหาทางดับทุกข์ได้ด้วยตนเอง พระสงฆ์จึงถือว่าเป็นผู้สืบทอดและเผยแพร่
ธรรมะของพระพุทธเจ้า และถือเป็นบุคคลที่มีส่วนเก่ียวข้องกับวิถีการดําเนินชีวิตในทุกช่วงชีวิตของ
ประชาชน เป็นที่พ่ึงของประชาชนเมื่อมีเร่ืองทุกข์ใจ และช่วยดับทุกข์ทางใจได้..”๑๕ แสดงให้เห็นว่า 
พระพุทธองค์ทรงเช่ือมั่นในพุทธสาวกโดยเฉพาะพระสงฆ์ว่า สามารถยังประโยชน์ให้ผู้อ่ืนได้จริง และ
เพียงรูปเดียวก็สามารถเกื้อกูลผู้มีทุกข์ได้ อีกทั้งพุทธทาสภิกขุ๑๖ ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายอันแท้จริงของ
การบวชเป็นพระสงฆ์ว่า อยู่ที่ความเร็วและความกว้างไพศาลอันหาขอบเขตมิได้ ของการบําเพ็ญ
ประโยชน์ตน และประโยชน์ผู้อ่ืน ของบุคคลผู้มีจิตใจสูงกว่าระดับธรรมดา ถึงกับสามารถละชีวิตแห่ง
การครองเรือน มาสู่ชีวิตแห่งความเป็นผู้ไม่มีเรือนได้ อีกทั้งพระพุทธองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างในการยัง
ประโยชน์ที่สําคัญให้กับผู้อ่ืนคือ ทรงโปรดบุคคลผู้ที่มีทุกข์อันแสนสาหัส ให้พบแสงสว่างได้ ดังที่

                                                           
๑๓R. Siegel, West Meets East: Creating and Wisdom Tradition. Psychotherapy 

Networker. Retrieved from www.psychotherapynetworker.org/magazine/ recent issues /2011-sep 
to oct. >, 2 March 1559. 

๑๔แพทย์พงษ์ วรพงษพิเชษฐ์, พุทธธรรมบําบัด, (กรุงเทพมหานคร: สุขุมวิท มีเดียมาเก็ตต้ิง, ๒๕๕๐), 
หน้า ๓๐. 

๑๕สํานักสุขภาพจิตสังคม, สรุปผลการดําเนินโครงการแสงธรรมนําความสุข, (นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต, 
๒๕๕๕), หน้า ๒. 

๑๖พุทธทาส อินทปัญโญ, คําสอนของผู้บวชใหม่, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ดวงตะวัน, ๒๕๕๒), 
หน้า ๔๓-๔๔.  
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ปรากฏในพระไตรปิฎกเช่น ทรงโปรดพระองคุลิมาลเถระ๑๗ พระปฏาจาราเถรี๑๘ พระกีสาโคตมีเถรี๑๙  
ยสะกุลบุตร๒๐ เป็นต้น ซึ่งเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นแพทย์ทางใจและเป็นจิตแพทย์เอกของโลกด้วย๒๑ 
 การให้การปรึกษา (counseling) เป็นกลวิธี และเครื่องมือชนิดหน่ึงที่นํามาใช้ในการ
ช่วยเหลือ และดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและครอบครัว บุคคลที่ต้องเผชิญกับทางเลือก บุคคลที่
ต้องการทําความรู้จักและเข้าใจตนเอง ต้องการพัฒนาตัวเอง ต้องการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือ
ดําเนินชีวิตที่สร้างสรรค์ ต้องการเพ่ิมพูนความสามารถในการจัดการกับปัญหา และบุคคลที่กําลังเผชิญ
กับความยากลําบากในการสร้างและการดํารงไว้ของสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ผู้ให้การปรึกษา 
จําเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการให้การปรึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้
และผู้รับการปรึกษา เพ่ือให้ผู้รับการปรึกษาได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการสํารวจ ทําความเข้าใจ 
สามารถค้นหาปัญหา ความต้องการและ วิธีการแก้ปัญหา จนปรับตัวให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง บุคลากร
สาธารณสุขจึงต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านการให้การปรึกษา เพ่ือใช้ในการให้บริการผู้ที่มีปัญหา
สุขภาพจิต๒๒ 

จึงสรุปได้ว่า สุขภาพจิต คือสภาพชีวิตที่เป็นสุข มีอารมณ์มั่นคงสามารถปรับตัว ให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีสมรรถภาพในการทํางาน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความ
พอใจ เป้าหมายของการเรียนรู้วิชาสุขภาพจิตก็คือ ชีวิตมีความสุข ความพอใจ ความสมหวัง ทั้งของ
ตนเองและของผู้อ่ืน ทั้งน้ี สอดคล้องกับการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร รัชกาลที่ ๙ ได้มีพระราชดํารัสตอนหน่ึงต่อคณะจิตแพทย์ ณ พระตําหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เมื่อ
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐ ว่า  

สุขภาพจิตและสุขภาพกายน้ี มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันอย่างยิ่ง พูดได้ว่าสุขภาพจิตสําคัญ
กว่าสุขภาพกายด้วยซ้ํา เพราะว่าคนไหนที่ทางกายสมบูรณ์แข็งแรง แต่จิตใจฟ่ันเฟือนไม่ได้เรื่อง
น้ัน ถ้าทําอะไรก็จะยุ่งกันได้ กายที่แข็งแรงน้ันก็จะไม่มีประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคมอย่างใด 
ส่วนคนที่สุขภาพกายไม่สู้แข็งแรงแต่สุขภาพจิตดี หมายความว่า จิตใจดี รู้จักจิตใจของตัว และ
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ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ), หน้า ๑๖๙. 
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รู้จักปฏิบัติให้ถูกต้องย่อมเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้มาก ในที่สุด
สุขภาพจิตที่ดีก็อาจจะพามาซึ่งสุขภาพกายที่ดีได้ 

การดําเนินงานสุขภาพจิตในประเทศไทยได้เริ่มมาประมาณ ๑๑๖ ปี ในวันที่ ๑ 
พฤศจิกายน รศ. ๑๐๘ (พ.ศ. ๒๔๓๒) โรงพยาบาลคนเสียจริตได้เปิดดําเนินการเป็นครั้งแรก มีสถาน
ที่ต้ังบริเวณทิศเหนือของป้อมปัจจามิตร ริมฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าเจ้าพระยา ปากคลองสาน ภายใต้
การดูแลของกรมพยาบาล กระทรวงธรรมการ ได้ย้ายมาก่อสร้างในที่ดินของตระกูลสมเด็จเจ้าพระยา           
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ คือโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบัน พ.ศ. ๒๔๖๑ มีการพัฒนาด้านการ
บําบัดรักษาแบบตะวันตกมากขึ้น รวมท้ังมีการเผยแพร่ความรู้ทางจิตเวชศาสตร์ สุขภาพจิตและ
จิตวิทยา ตลอดจนขยายงานสุขภาพจิตไปยังสถาบันการศึกษา ในปีเดียวกันน้ีได้เปลี่ยนช่ือจาก
โรงพยาบาลคนเสียจริตเป็นโรงพยาบาลโรคจิตธนบุรี พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้โอนย้ายไปขึ้นอยู่กับกอง
สาธารณสุขพระนคร กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ระยะน้ีสร้างโรงพยาบาลจิตเวชขึ้นทั่วทุก
ภาคของประเทศ คือโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ สุราษฎร์ธานี  โรงพยาบาลโรคจิตลําปาง ต่อมาย้าย
ไปเป็นโรงพยาบาลสวนปรุงเชียงใหม่ โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
อุบลราชธานี วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ .ศ . ๒๔๘๒ ต้ังกองสุขภาพจิตขึ้น อยู่ในกรมสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย มีสํานักงานอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา มีหน้าที่ควบคุมดูแลโรงพยาบาล
โรคจิตทั้งหมด ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.  ๒๔๘๕ โอนกองสุขภาพจิตมาสังกัดกรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนช่ือเป็นกองโรงพยาบาลโรคจิต และเป็นกองสุขภาพจิต เมื่อปี              
พ.ศ. ๒๕๑๕ มีสํานักงานอยู่บริเวณวังเทวะเวสม์ ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตทั่วประเทศ มีหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๒๔ ได้ย้ายที่ทําการอยู่ ณ ถนนติวานนท์ นนทบุรี จนถึงปัจจุบัน  

อน่ึง เน่ืองจากปัญหาด้านสุขภาพจิตเกิดขึ้นมากมาย จึงได้มีหน่วยงานวิจัยเป็นของกรม
สุขภาพจิต และหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอ่ืนๆ (ยกเว้นกรมสุขภาพจิต) ดําเนินการศึกษา
ระหว่างพ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑ ถึง ๖๗๕ เรื่อง และส่วนที่เป็นผลงานของสถาบันการศึกษา เช่น 
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานอ่ืนๆ อีก ๑๕๗ เรื่อง๒๓ แสดงว่าปัญหาและการแก้ไขเรื่องสุขภาพจิตใน
สังคมไทยเป็นเรื่องสําคัญย่ิง 

ด้วยมองเห็นความสําคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นที่ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างรีบด่วน ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะทําการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาโดยเฉพาะพุทธจริยาส่วน
ที่เป็นกุศโลบายในการให้การปรึกษาแก่ผู้ประสบความสูญเสีย หลักการและวิธีการครองชีวิตด้วย         

                                                           
๒๓กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, การวิเคราะห์งานวิจัยจากฐานข้อมูลบทคัดย่อวิจัยสุขภาพจิต

และจิตเวชของกรมสุขภาพจิต ปี ๒๕๔๗-๒๕๕๑, หน้า ๔๗. 



 ๗

อัปปมาทธรรม ตามท่ีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนายุคต้นๆ ทั้งน้ี เพ่ือนําเสนอรูปแบบองค์ความรู้
และกระบวนการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา อันจะเป็นพ้ืนฐานองค์ความรู้ในการให้คําปรึกษาแก่
พระสงฆ์ ผู้ให้คําปรึกษา และประชาชนท่ัวไป เพ่ือให้สามารถดูแลจิตใจตนเองคนรอบข้างและยัง
สามารถให้คําปรึกษาแก่ผู้มีอาการหรือเสี่ยงต่อการมีอาการทางจิตได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ  
ทั้งยังใช้เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติการคลีนิคทางพุทธจิตได้อีกด้วย อีกทั้งจะได้นําบทสรุปมาเสนอแนะ
เพ่ือหาทางออกให้แก่สังคมไทยต่อไป 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑.๒.๑   เพ่ือศึกษาการให้การปรึกษาจิตวิทยาตามแนวตะวันตก 
 ๑.๒.๒   เพ่ือศึกษาการให้การปรึกษาตามหลักพุทธจิตวิทยา 
 ๑ .๒ .๓  เ พ่ือวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้และกระบวนการให้การปรึกษาเชิง          

พุทธจิตวิทยา  

๑.๓  ปัญหาการวิจัย 
 ๑.๓.๑  การให้การปรึกษาจิตวิทยาตามแนวตะวันตกเป็นอย่างไร 
 ๑.๓.๒  การให้การปรึกษาตามหลักพุทธจิตวิทยาเป็นอย่างไร 
 ๑.๓.๓  องค์ความรู้และกระบวนการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาได้แก่อะไรบ้าง 

 ๑.๔  ขอบเขตการวิจัย 
เน้ือหาในการวิจัยครั้งน้ี มุ่งเน้นการศึกษาวิจัย เพ่ือนําเสนอรูปแบบการให้การปรึกษาเชิง

พุทธจิตวิทยา ตลอดถึงแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างย่ังยืนภายใต้บริบทสังคมไทย 

 ๑.๔.๑  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและรูปแบบกระบวนการและวิธีการให้การปรึกษาด้าน
จิตวิทยาของตะวันตก 

๑.๔.๒  ศึกษากระบวนการให้การปรึกษาตามแนวคิดและวิธีการให้การปรึกษาเชิง       
พุทธจิตวิทยาตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนายุคต้นๆ 

๑.๔.๓  นําเสนอให้เห็นรูปแบบ และนําเสนอบทสรุปมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคลีนิค
พุทธจิตวิทยา และรูปแบบวิธีกระบวนการให้การปรึกษาที่เหมาะสม  

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ศึกษาเรื่องกระบวนการให้คําปรึกษาทางจิตวิทยาตามแนวตะวันตก ที่ปรากฏในเอกสาร

วิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนแนวคิดและกระบวนการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทาตามที่
ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนายุคต้นๆ   



 ๘

ขอบเขตด้านวิชาการ 
๑. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีกระบวนการให้คําปรึกษาด้านจิตวิทยาของตะวันตกและตาม

หลักพระพุทธศาสนา 
๒. ศึกษาวิธีการให้คําปรึกษาของนักจิตวิทยาและนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาว่า 

เหมาะสมและคงใช้ได้กับสังคมไทยในปัจจุบันแค่ไหนเพียงไร 
๓. นําเสนอบทสรุปว่าด้วยหลักการ,วิธีการและรูปแบบการให้คําปรึกษามาสร้างต้นแบบ

การให้คําปรึกษาและต้นแบบคลีนิคพุทธจิตวิทยา เพ่ือประยุกต์ใช้กับสังคมไทยในบริบทปัจจุบัน 

๑.๕  นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 
สุขภาพจิต หมายถึง สภาพสมบูรณ์ของจิตใจ ซึ่งดูได้จากความสามารถในเร่ืองการกระชับ

มิตร พิชิตอุปสรรค และรู้จักพอ ดังน้ี 
การกระชับมิตร หมายถึง ความสามารถในการผูกมิตรและรักษาความเป็นมิตรไว้ให้ได้ 

รวมท้ังความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบร่ืนและเป็นสุข 
พิชิตอุปสรรค หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาและปรับตัวให้อยู่ได้ หรือก่อให้เกิด

ประโยชน์ได้ในท่ามกลางความเป็นอยู่และคามเปลี่ยนแปลงของสังคม 
รู้จักพอ หมายถึง ความสามารถในการทําใจให้ยอมรับในสิ่งที่อยากได้ อยากเป็นเท่าที่ได้ 

ที่เป็นอยู่จริงได้ด้วยความสบายใจ 
การดูแลปัญหาสุขภาพจิต เป็นหน้าที่ของบุคลากรจิตเวช เริ่มจากการให้ความรู้ในวิธี

ป้องกัน หลีกเลี่ยง สิ่งที่จะก่อให้เกิดปัญหา การรักษาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว และด้วยการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ รวมถึงการติดตามผลเพ่ือป้องกันการเกิดโรคซ้ํา 

สุขภาพจิตที่ผิดปกติ ลักษณะที่แสดงออกเริ่มต้ังแต่พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง มีผลต่อ
สมรรถภาพในการทํางาน รวมถึงความผิดปกติของความคิดและอารมณ์ จนถึงระดับที่อาจเป็น
อันตรายต่อตนเองและผู้ใกล้ชิด ความมุ่งหมายในการรักษา คือ บรรเทาอาการที่เกิดขึ้น เพ่ิม
สมรรถภาพให้กลับมาสู่ปกติ การรักษาควรเริ่มจากการสร้างสัมพันธ์ที่ดี การวินิจฉัยที่ถูกต้อง วาง
แผนการรักษาที่รัดกุม เต็มไปด้วยความเข้าใจและเห็นใจต่อผู้ป่วย ผู้รักษาต้องกล้าที่จะยอมรับความ
ผิดพลาด ยอมแก้ไข แม้ปัญหาสุขภาพจิตของตนเอง 

สิ่งแวดล้อมด้านชีวกายภาพ (biophysical environment) คือ สิ่งแวดล้อมที่มองเห็นได้ 
สัมผัสได้ด้วยประสาททั้ง ๕ เช่น มนุษย์ สัตว์ พืช ดิน นํ้า ภูมิอากาศ รถยนต์ ถนน สิ่งก่อสร้าง ความ
หนาแน่นของประชากร 



 ๙

สิ่งแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม (socio-cultural environment) คือ สิ่งแวดล้อมที่ไม่
เห็นโดยตรงแต่สัมผัสได้โดยทางจิตใจ หรือความรู้สึกนึกคิด ได้แก่ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ความเช่ือ 
ความรู้สึก บุคคล ประเพณีวัฒนธรรม ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตได้เช่นกัน เช่น โคโร (โรคจู๋ใน
ประเทศไทย) ซึ่งเป็นโรคประสาทอุปทาน พบได้บ่อยในชุมชนที่มีความเช่ือทางไสยศาสตร์ และเกี่ยว
โยงกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน สิ่งแวดล้อมที่เป็นเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในชีวิตก็มีผลกระทบต่อ
จิตใจ เช่น ความผิดหวังเรื่องความรัก การทํางาน หรือเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญอันตรายร้ายแรง จะเป็น
ตัวกระตุ้นให้คนที่มีบุคลิกภาพอ่อนแอเกิดความคับข้องใจมากข้ึนจนปรับตัวไม่ได้ และเกิดปัญหา
สุขภาพจิตในที่สุด 

ปัจจัยภายในบุคคล ได้แก่ สาเหตุทางร่างกาย เมื่อเจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคเร้ือรัง และ
ความพิการของอวัยวะท่ีสําคัญ ทําให้เกิดอารมณ์แปรปรวน หรือความรู้สึกเปลี่ยนไปจากปกติ เช่น
หงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย เน่ืองจากกายและใจมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด สาเหตุทางจิตใจ จากความ
ผิดหวัง ทําให้เกิดความคับข้องใจ ขัดแย้งในใจ เกิดการผิดปกติทางจิตได้ 

ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ สาเหตุจากครอบครัว สัมพันธภาพของคนในครอบครัว 
สภาพจิตใจที่แตกต่างกันมาจากการเลี้ยงดูที่ต่างกัน วัฒนธรรมและค่านิยมของสังคม หากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณีอย่างรวดเร็ว จะทําให้คนเราปรับตัวไม่ทัน โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่
เป็นใหญ่ เพราะคนเหล่าน้ีจะรู้สึกว่า วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปน้ันขัดกับความรู้สึกที่ตนได้รับการอบรมมา 
ทําให้เกิดความสับสน และความขัดแย้งในใจ นอกจากน้ีสาเหตุจากสภาวการณ์แวดล้อมต่าง ๆ 
เหตุการณ์ หรือ กิจกรรมที่เกิดข้ึนในชีวิตของช่วงวัยต่าง ๆ ที่คนเราเผชิญ หรือปรับตัว หากไม่ซับซ้อน
มากก็ไม่เกิดปัญหา แต่หากมีความซับซ้อนมากก็ทําให้การปรับตัวมีความยากลําบาก ภาวการณ์น้ียัง
รวมถึงภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ สงคราม วิกฤตบ้านเมือง เช่น จลาจล วิกฤตเศรษฐกิจ 

จิตเวชศาสตร์ (psychiatry) เป็นวิชาที่ว่าด้วยการเจ็บป่วยทางอารมณ์และจิตใจของ
มนุษย์ ซึ่งต้องการความช่วยเหลือและการรักษา กล่าวถึงโรคต่าง ๆ ของการเจ็บป่วยทางอารมณ์และ
จิตใจ รวมถึงแนวทางการรักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างละเอียด 

สุขภาพจิตชุมชน (community mental health) เป็นแขนงหนึ่งของวิชาสุขภาพจิต    
ซึ่งนําเอาหลักสาธารณสุขไปประยุกต์ในการป้องกันปัญหาการเจ็บป่วยทางจิต 

การให้การปรึกษา (counseling) เป็นกลวิธี และเครื่องมือชนิดหน่ึงที่นํามาใช้ในการ
ช่วยเหลือ และดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและครอบครัว บุคคลที่ต้องเผชิญกับทางเลือก บุคคลที่
ต้องการทําความรู้จักและเข้าใจตนเอง ต้องการพัฒนาตัวเอง ต้องการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือ
ดําเนินชีวิตที่สร้างสรรค์ ต้องการเพ่ิมพูนความสามารถในการจัดการกับปัญหา และบุคคลท่ีกําลังเผชิญ
กับความยากลําบากในการสร้างและการดํารงไว้ของสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ผู้ให้การปรึกษา 
จําเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการให้การปรึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้



 ๑๐

และผู้รับการปรึกษา เพ่ือให้ผู้รับการปรึกษาได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการสํารวจ ทําความเข้าใจ 
สามารถค้นหาปัญหา ความต้องการ และวิธีการแก้ปัญหา จนปรับตัวให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง บุคลากร
สาธารณสุขจึงต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านการให้การปรึกษา เพ่ือใช้ในการให้บริการผู้ที่มีปัญหา
สุขภาพจิต 

พุทธจิตวิทยา หมายถึง หลักการและแนวคิดเรื่องจิตในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ที่จะนํามา
เป็นหลักเทียบเคียงกับจิตวิทยาตามศาสตร์ตะวันตก แล้วนํามาสังเคราะห์ประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิด      
สุขภาวะทางจิตที่ดีแก่บุคคลในสังคม 

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ภาวะหรือสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่ออารมณ์ของบุคคล จนเกิด
ความเครียดและส่งผลให้เกิดสุขภาพจิตที่เสื่อมเสียได้  

การวิเคราะห์ หมายถึงการศึกษา เพ่ือนํามาวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และวิธีการแก้ปัญหา
ต่อไป  

การสังเคราะห์องค์ความรู้ หมายถึง การนําหลักการและวิธีการทางพุทธจิตวิทยามา
บูรณาการสังเคราะห์ใช้เพ่ือลดปัจจัยความเสี่ยงและหรือบําบัดรักษาทางจิตเวช 

จิตบําบัด หมายถึง การบําบัดรักษาทางจิตเวชตามแนวทางการให้การปรึกษาเชิง       
พุทธจิตวิทยาควบคู่ไปกับจิตเวชศาสตร์ 

คลีนิคพุทธจิตวิทยา หมายถึง กระบวนการให้การปรึกษาเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพจิตเชิง
พุทธจิตวิทยา 

หลักธรรมนําหนุนสุขภาพจิต หมายถึง หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่นํามา
ประยุกต์ใช้กับการให้การปรึกษาทางด้านสุขภาพจิต  

ผู้ประสบความสูญเสีย หมายถึงบุคคลท่ีประสบความทุกข์โศกอย่างแสนสาหัส เพราะ
สูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักของตนอย่างปัจจุบันทันด่วน  

พุทธจริยา บทบาทของพระพุทธเจ้าในการให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่บุคคล           
ผู้ประสบความสูญเสียในครั้งสมัยพุทธกาล ตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถา  

คัมภีร์พระพุทธศาสนา คําสอนทางพระพุทธศาสนาที่ต้นฉบับเป็นภาษาบาลี (มคธ) 
อรรถาธิบายเป็นภาษาไทยในสมัยต่อ ๆ มา โดยเฉพาะหมายถึงคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา        
เป็นหลัก 

 
 
 



 ๑๑

๑.๖  กรอบแนวความคดิการวิจัย  
๑.๖.๑ ทฤษฎีการวิจัย 
ทฤษฎีตะวันตกจะใช้เป็นกรอบแนวคิดในการให้การปรึกษาแนวจิตวิทยาเกี่ยวกับ

สุขภาพจิต ซึ่งเป็นเรื่องของความหมาย สาเหตุและปัญหาทางด้านสุขภาพจิต โดยเน้นกระบวนการให้
การปรึกษาตามหลักจิตวิทยาคลินิก  แนะนํามาเทียบเคียงกับการให้การปรึกษาตามหลักพุทธจิตวิทยา 
เป็นข้อเสนอแนะและองค์ความรู้ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา  

๑.๖.๒ สมมุตติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยยึดตามประเด็นของหัวข้อการวิจัยคือ “วิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้
และกระบวนการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา” ดังน้ัน จึงมีสมมติฐานว่า  

๑. จิตเดิมของมนุษย์มีสภาพบริสุทธ์ิผ่องใส แต่เศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลส และสามารถ
ขัดเกลาจิตของตนได้  

๒. พุทธจิตวิทยา เป็นวิธีการเดียวเท่าน้ันที่เยียวยารักษาสุขภาพจิตของมนุษย์ให้เข้มแข็งมี
ความสุขย่ังยืนได้  

๑.๖.๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องน้ี สามารถแสดงเป็นแผนภูมิได้ดังน้ี  

แผนภูมิที่ ๑.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มของปัญหา
ด้านสุขภาพจิตในสังคมไทย

๒. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางตะวันตก 
เกี่ยวกับกระบวนการให้การปรึกษา       

ทางด้านจิตวิทยา 

๓. ศึกษาแนวคิดและหลักการทาง
พระพุทธศาสนา เกี่ยวกับกระบวนการให้

การปรึกษาทางด้านพุทธจิตวิทยา 

๔. การประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้กับการให้การปรึกษา
ทางด้านจิตวิทยาของตะวันตก

ศึกษากรณีตัวอย่าง
 การให้การปรึกษาทางด้านสุขภาพจิตของพระพุทธเจ้า 

นําเสนอองค์ความรู้
การให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาแก่สังคมไทย 



 ๑๒

ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย มีขั้นตอนดังนี ้ 

๑. ศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มของปัญหาด้านสุขภาพจิตในสังคมไทย เป็นการนํา
ประเด็นปัญหาเข้าสู่การวิจัย (ตามบทท่ี ๑)  

๒. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตะวันตกเกี่ยวกับกระบวนการให้การปรึกษาทางด้านจิตวิทยา
เฉพาะด้านสุขภาพจิต (ตามบทท่ี ๒) 

๓. แนวคิดและหลักการทางพระพุทธศาสนาเก่ียวกับกระบวนการให้การปรึกษาทางด้าน
พุทธจิตวิทยาเฉพาะด้านสุขภาพจิต (ตามบทที่ ๓ ตอนต้น)  

๔. ตามหลักพุทธจิตวิทยา การนําเสนอหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาประยุกต์ใช้
กับการให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิตด้วย (ตามบทท่ี ๓ ตอนกลาง)  

๕. ศึกษากรณีตัวอย่างที่ปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎกและอรรถกถาที่พระพุทธเจ้าทรง
ให้การปรึกษาทางด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะแก่บุคคลที่ประสบความสูญเสียบุคคลท่ีรัก มีบิดามารดา 
สามี และบุตรหลาน เป็นต้น เพ่ือนํามาวิเคราะห์แบบการให้การปรึกษาทางพุทธจิตวิทยา (ตามบทท่ี ๓ 
ตอนท้าย)  

๖. เสนอองค์ความรู้ที่ ได้จากการวิเคราะห์การให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิตของ
พระพุทธเจ้า มาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาแก่สังคมไทย (ตามบทท่ี ๔) 

๑.๗  วิธีการดําเนินการวจิัย  
มีขั้นตอนที่สําคัญดังน้ี 

๑.๗.๑  รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยเรื่องน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) เพ่ือประมวลองค์ความรู้เก่ียวกับการให้การปรึกษาทางพุทธจิตวิทยา 
เพ่ือป้องกันและเยียวยารักษาทางด้านสุขภาพจิตของสังคมและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
งามให้แก่สังคม โดยใช้วิธีการวิจัยตามขั้นตอน ดังน้ี 

๑. การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Research) ทําการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จากห้องสมุดและศูนย์เทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา     
ลงกรณราชวิทยาลัย ที่จะให้ข้อมูลเก่ียวกับการให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิต รวมไปถึงพระไตรปิฎก 
อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเสส ห้องสมุดกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ตลอดจน
รายงานการวิจัย รายงานการประชุม ภาพถ่าย เอกสารแสดงความสัมพันธ์ กระบวนการสร้าง การใช้
ตัวช้ีวัดสภาวะทางจิตและการให้คําปรึกษา ผลงานวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืน ๆ และแนวทางการ
จัดการตัวช้ีวัดทางพระพุทธศาสนา 



 ๑๓

(๑) ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้องจาก
หนังสือ รายงานการวิจัย และเอกสารอ่ืน ๆ โดยอาศัยแนวคิดเร่ืองจิตทาง
พระพุทธศาสนาและแนวคิดการพัฒนาสุขภาพจิตในประเทศไทยตามตัวช้ีวัดองค์
ความรู้สภาวะทางจิตและการให้คําปรึกษาเป็นกรอบในการศึกษา 

(๒) ทําการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างและการใช้ตัวช้ีวัดสภาวะทางจิตและการ
ให้คําปรึกษาในระดับนโยบาย ประชาชน องค์กร/สถาบันการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนา 

(๓) ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการสร้างและแนวทางการพัฒนาตัวช้ีวัดสภาวะ
ทางจิตและการให้คําปรึกษา และความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาในมิติต่างๆ 

(๔) สรุปผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมา รูปแบบการ
ประยุกต์ใช้ตัวช้ีวัดสภาวะทางจิตและการให้คําปรึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา 

(๕) สรุปผลการศึกษาวิจัย 

๑.๗.๒  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) เป็นกระบวนการศึกษาวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์โดยการสรุปตามสาระสําคัญด้าน
เน้ือหาที่กําหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content  ana lys i s) ตามประเด็นหัวข้อ ดังน้ี 

๑) วิเคราะห์ แนวคิด ความหมาย ของสภาวะทางจิตและการให้คําปรึกษาตามหลัก       
คําสอนในพระไตรปิฎก องค์ประกอบและตัวช้ีวัดสภาวะทางจิตและการให้คําปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา 
และตามแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนา 

๒) ศึกษาวิเคราะห์การสร้างและการใช้ตัวช้ีวัดสภาวะทางจิตและการให้คําปรึกษาเชิง    
พุทธจิตวิทยา 

๓) การนําเสนอรูปแบบและวิธีการสร้างและการใช้ตัวช้ีวัดสภาวะทางจิตและการให้
คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแนวคิดทางตะวันตกและทางพระพุทธศาสนา 

๔) นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มาทําการวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลพ้ืนฐานกับระดับ
การปฏิบัติที่มีต่อการสร้างและการใช้ตัวช้ีวัดสภาวะทางจิตและการให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาตาม
แนวคิดทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นแนวทางการเสริมสร้างสุขภาพจิตสําหรับประชาชนไทย 

๕) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโดยการเช่ือมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ได้กล่าวแล้ว เพ่ือให้
เห็นชุดความรู้ กระบวนการ และแนวทางการเสริมสร้างสุขภาพจิตตามหลักพระพุทธศาสนาสําหรับ
ประชาชนไทย เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในระดับนโยบาย องค์กร ชุมชน และปัจเจกบุคคล 

 



 ๑๔

๑.๗.๓  การนาํเสนอข้อมูล 
การนําเสนอข้อมูลจะอยู่ในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) 

เพ่ือให้เห็นรูปแบบ กระบวนการ การเสริมสร้างสุขภาพจิต และประยุกต์ตัวช้ีวัดสภาวะทางจิตและการ
ให้คําปรึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือนําไปสู่การประยุกต์ใช้ระดับนโยบาย ชุมชน องค์กร และ
ปัจเจกบุคคล 

๑.๘  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
๑.๘.๑ คัมภีรพ์ระพุทธศาสนา  

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม ๑๒ มัชฌิมนิกาย 
กล่าวถึงหลักธรรมสําคัญ ๒ หมวด คือ หมวดอุปกิเลส ๑๖ ซึ่งทําให้จิตที่บริสุทธ์ิผ่องใสต้องเศร้าหมอง 
เริ่มจากอภิชฌาวิสมโลภะ ความโลภเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อ่ืน พยาบาท ความคิดปองร้ายผู้อ่ืน 
โกธะ ความโกรธ เป็นต้น จนถึงข้อสุดท้ายคือ ปมาทะ ความประมาท การขจัดบรรเทาอุปกิเลสเหล่าน้ี
ออกจากใจ เป็นอุบายทําให้จิตผ่องใสได้๒๔ 

อน่ึง ในพระไตรปิฎกเล่มเดียวกัน ยังได้กล่าวถึงวิธีการเจริญสติปัฏฐาน ที่เรียกกันว่า การ
เจริญภาวนา เพ่ือให้จิตผ่องใสและหลุดพ้นจากความเศร้าหมองทั้งปวง โดยเฉพาะการให้เห็นความจริง
ในกาย เวทนา จิต และธรรม อันเป็นหลักการฝึกอบรมจิตของสํานักปฏิบัติธรรมต่างๆ ในปัจจุบัน      
มหาสติปัฏฐานสูตรน้ี มีที่มาในมูลปัณณาสก์ มัชฌิมนิกาย แห่งพระสุตตันตปิฎก๒๕ 

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม ๒๐ อังคุตตรนิกาย      
เอกกนิบาต ที่กล่าวถึงสภาพจิตเดิมของมนุษย์ว่าบริสุทธ์ิผ่องใส ปราศจากอุปกิเลสเคร่ืองเศร้าหมอง 
การท่ีบุคคลมีสุขภาพจิตเสื่อมโทรม เพราะถูกกลุ้มรุมด้วยปัญหาทางจิตใจ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิด
ความเครียดจนเกิดวิกฤตสุขภาพจิตได้๒๖ 

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย             
ขุททกปาฐะ ธรรมบท อุทาน อิติวุตตกะ สุตตนิบาต โดยเฉพาะธรรมบท ตอนว่าด้วยจิตวรรค 
กล่าวถึงสภาวะจิตของมนุษย์ว่ามีเช่นไร มีลักษณะอย่างไร และจะฝึกอบรมจิตได้โดยวิธีการอย่างไร  
ซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับพุทธจิตวิทยาส่วนหน่ึงได้๒๗ 

                                                           
๒๔ม.มู. (ไทย) ๑๒/๗๐-๗๑/๖๒-๖๔. 
๒๕ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๐๕-๑๐๖/๑๐๑-๑๐๒. 
๒๖องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๕๑/๙. 
๒๗ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๓-๔๓/๓๕-๓๙. 



 ๑๕

 พระพุทธโฆสเถระ ผู้รจนา “คัมภีร์วิสุทธิมรรคฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ภาค ๑-๒” กล่าวถึงความบริสุทธ์ิแห่งจิตตามข้ันตอนของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
เป็นคัมภีร์ที่ให้ทั้งหลักการและวิธีการอย่างละเอียดโดยเฉพาะสมาธินิเทศ การเจริญสมาธิเพ่ือให้เกิด
ปัญญา ซึ่งศีล สมาธิ ปัญญา ต่างเกิดเพราะอาศัยกันและกัน คือหากไม่มีศีล สมาธิก็ไม่เกิด, หากสมาธิ
ไม่เกิด ปัญญาก็ไม่เกิด, และหากปัญญาไม่เกิด วิปัสสนาซึ่งเป็นตัวการให้เห็นแจ้งบรรลุธรรมถึงการ
กําจัดกิเลสาสวะก็ไม่เกิด หากจิตเห็นแจ้งถึงขั้นวิปัสสนา ก็จะหลุดพ้นจากอุปกิเลสท้ังปวง ถึงความ
หมดจดผ่องใส๒๘ 

พระพุทธโฆสเถระ ผู้รจนา “อรรถกถาภาษาไทย” พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย             
ธรรมบท ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยเร่ืองอุทาหรณ์ประกอบการอธิบาย
หลักธรรมของขุททกนิกาย ธรรมบท เรียกช่ือโดยทั่วไปว่า “ธัมมปทัฏฐกถา - อรรถกถาธรรมบท”          
มีนิทานประกอบกว่า ๔๒๓ เร่ือง เช่นเร่ืองเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทรงปลอบขวัญและประทาน                     
พระโอวาทานุศาสนี แก่ผู้ประสบความสูญเสียที่ต้องพลัดพรากจากบุคคลผู้เป็นที่รัก เช่นพระเจ้า 
ปเสนทิโกศล พระนางสามาวดี อภัยราชกุมาร อนิตถิคันธกุมาร สันตติมหาอํามาตย์ นางวิสาขา         
มหาอุบาสิกา อนาถบิณฑิกเศรษฐี นางปฏาจารา นางกีสาโคตมี เป็นต้น โดยทรงใช้หลักธรรมที่เหมาะ
กับอัธยาศัยบุคคลแต่ละคนมาปลุกปลอบให้บุคคลเหล่าน้ันมีจิตสงบแช่มช่ืน มีสติหวนกลับคืนมาและ
พร้อมจะต้ังใจสดับธรรม๒๙   

พระสิริมังคลาจารย์ ผู้รจนา “มังคลัตถทีปนี ฉบับภาษาไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬา       
ลงกรณราชวิทยาลัย” เป็นปกรณ์วิเสส ว่าด้วยการบรรยายความหมายของมงคลสูตร ๓๘ ประการ 
ซึ่งในมงคลแต่ละข้อท่านได้ยกตัวอย่างประกอบให้เข้าใจง่าย โดยผู้ยึดถือประพฤติปฏิบัติตามช่ือว่า
ประพฤติตามพระโอวาทปาติโมกข์ ๓ คือไม่ทําช่ัว ทําแต่ความดี และทําจิตของตนให้ผ่องใสบริสุทธ์ิ 
อันเป็นหลักประกันความเป็นผู้มีสุขภาพจิตดี มีความสุขความเจริญอันเป็นมงคลแก่ชีวิต โดยเฉพาะ
มงคลข้อ ๓๕ ที่ว่าจิตของบุคคลผู้ถูกโลกธรรม ๘ กระทบย่อมไม่หว่ันไหว ซึ่งหากจิตหว่ันไหวอาจ
นําไปสู่จิตไม่สงบ จิตฟุ้งซ่านถึงกับวิกลจริตได้ การประคองจิตให้มั่นคง รู้จักข่มจิต รักษาจิตให้ดี เป็น
จิตที่สงบสุข๓๐  

                                                           
๒๘วิสุทธิ. (ไทย) ภาค ๑-๒. 
๒๙พระพุทธโฆสเถระ ผู้รจนา, อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ฉบับ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) ,
ภาค ๑-๒. 

๓๐พระสิริมังคลาจารย์, ผู้รจนา, มังคลัตถทีปนีภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), ภาค ๑-๒. 



 ๑๖

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) “พุทธธรรมฉบับปรับขยาย”  มีโครงสร้างเน้ือหา
ภาค ๑ แบ่งเป็น ๓ ตอน คือตอนที่ ๑ ชีวิตคืออะไร ตอนท่ี ๒ ชีวิตเป็นอย่างไร ตอนที่ ๓ ชีวิตเป็นไป
อย่างไร และตอนที่ ๔ ชีวิตควรให้เป็นไปอย่างไร ส่วนภาค ๒ ว่าด้วย มัชฌิมาปฏิปทา เน้นเรื่อง    
อริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาท โดยเฉพาะท่านอธิบายชัดเจนเร่ืองกระบวนการแก้ปัญหาแบบ         
อริยสัจ ๔ ตามหลักเหตุผลทางตรรกวิทยา คือทราบปัญหา เหตุแห่งปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ลงเอย
ด้วยปัญหาได้รับการแก้ไข ซึ่งผู้วิจัยนํามาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีกับกระบวนการให้การปรึกษาเชิง
พุทธจิตวิทยา หนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยาย เป็นฉบับล่าสุดที่มีการแก้ไขปรับปรุง นับเป็นการพิมพ์
คร้ังที่ ๔๖ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ จุดที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับกระบวนการให้การปรึกษาคือเรื่องวิธีคิดแบบ
อริยสัจ ๔ หรือวิธีคิดแบบแก้ปัญหา๓๑ 

สรุปได้ว่า คัมภีร์พระพุทธศาสนาช้ันพระไตรปิฎกและอรรถกถารวมถึงปกรณ์วิเสสน้ัน 
กล่าวถึงจิตเดิมของมนุษย์ว่ามีลักษณะประภัสสรคือผ่องใส แต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมา            
ซึ่งเรียกว่าอุปกิเลส มี ๑๖ อย่าง มีโลภอยากได้ของผู้อ่ืนและพยาบาทปองร้ายเขาเป็นต้น จิตมีสภาพ
กวัดแกว่งซัดส่ายแส่ไปหาอารมณ์ต่าง ๆ มีกามคุณเป็นต้น ดังน้ันจึงต้องมีการฝึกจิต อบรมจิตให้แน่ว
แน่เป็นหน่ึง มีอารมณ์เดียว กล่าวคือมีสติควบคุมจิตให้แน่วแน่ ที่เรียกว่าฝึกสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิ
แล้วสามารถนําไปในการคิดดีพูดดีและทําดีได้ ซึ่งเป็นทางบําเพ็ญกุศลตามหลักศีลสมาธิปัญญา 

๑.๘.๒ หนังสอื/เอกสารวิชาการท่ัวไป  

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา และดร.วัลลภา คชภักดี กล่าวไว้ในหนังสือ “สุขภาพจิต 
(Mental Health)” ขอบเขตและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิต ภาวะวิกฤตสุขภาพจิตและการให้
การปรึกษา ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต๓๒ 

สมพร บุษราทิจ และ ฐิตวี แก้วพรสวรรค์ ได้แต่งตํารา “จิตเวชปฏิบัติ ๔๔” ภาควิชาจิต
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ว่าด้วยอาการของผู้ป่วยจิตเวชว่ามีอาการอย่างไร จะ
บําบัดรักษาอย่างไร เช่น อาการปวดศีรษะ (Headache) ว่าอาจมีสาเหตุมาจาก ไมเกรน, ปวดศีรษะ
แบบคลัสเตอร์, ปวดศีรษะแบบเครียด, และปวดศีรษะแบบเรื้อรัง ว่ามีอาการอย่างไร การบําบัดรักษา
กระทําโดยวิธีใด หรือโรคความวุ่นวายของผู้สูงอายุ (Agitation in the Elderly) ว่ามีอาการอย่างไร
บ้าง เช่นวุ่นวาย, หนีออกจากบ้าน, พฤติกรรมรุนแรง, เอาแต่ใจตัวเอง, ซุกซ่อนข้าวของ, เป็นโรคจิต, 

                                                           
๓๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งท่ี ๔๖, หน้า ๖๓๔-๖๓๕. 
๓๒ผศ.ดร. จุฑารัตน์ สถิรปัญญา และดร. วัลลภา คชภักดี, สุขภาพจิต (Mental Health), ๒๐๙ หน้า. 



 ๑๗

ประสาทหลอน, และความคิดหลงผิดแบบหวาดระแวง เป็นต้น  จะบําบัดรักษาอย่างไร โดยเฉพาะการ
ใช้ยา๓๓  

รศ. กนกรัตน์ สุขะตุงคะ แต่งตําราช่ือ “คู่มือจิตวิทยาคลีนิก: ภาคปฏิบัติ (Handbook of 
Clinical Psychology : Practice)” กล่าวถึงนักจิตวิทยาคลีนิกมีความเป็นมาอย่างไร ความรู้และ
คุณสมบัติที่จําเป็นต้องมีคืออะไร งานที่ทํามีอะไรบ้าง สาระสําคัญที่นักจิตวิทยาคลีนิกต้องรู้ ควรรู้ และ
น่าจะรู้ มีอะไรบ้าง การวินิจฉัยโรคทางจิตเวช การประเมินสภาวะทางจิตด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน
ทางจิตวิทยา และการบําบัดรักษา ตอนสุดท้ายว่าด้วย ธรรมะรักษาใจ๓๔  

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดพิมพ์หนังสือ “แผนยุทธศาสตร์กรม
สุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)” ได้
กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทั้งในเชิงนโยบายและแนวทางการ
บริหาร แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้มต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อการดําเนินงานด้านสุขภาพจิตทั้งสิ้น ดังน้ัน กรมสุขภาพจิต จึงต้องมีแผนปฏิบัติการรองรับ 
เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนไทยมีสุขภาพจิตที่ดี อันจะนําไปสู่ความสุขที่ย่ังยืน๓๕ 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ดัชนีความสุข ทางรอดของ
สังคมไทย” กล่าวว่าความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ การพัฒนาประเทศก็เพ่ือความสุขของประชาชน 
ก่อนอ่ืนต้องทําความเข้าใจก่อนว่า ความสุขคืออะไร มีองค์ประกอบใดบ้าง ซึ่งจิตใจสําคัญที่สุด ดังน้ัน
จิตใจของคนจะต้องเป็นตัวประกอบระดับความสุขของประชาชนในประเทศได้ ผลจากบทสรุปการ
สัมมนาครั้งน้ีจะเป็นเคร่ืองช้ีวัดระดับความสุขของคนไทยได้๓๖ 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดพิมพ์หนังสือ “การวิเคราะห์งานวิจัยจาก
ฐานข้อมูลบทคัดย่อวิจัยสุขภาพจิตและจิตเวชของกรมสุขภาพจิต ปี ๒๕๔๗-๒๕๕๑” กล่าวว่า       
กรมสุขภาพจิตในฐานะกรมวิชาการ ได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการศึกษาวิจัย โดยใช้การวิจัยเป็น
เคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนางานด้านบริการ ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ การสร้างนวัตกรรม 

                                                           
๓๓สมพร บุษราทิจ และ ฐิตวี แก้วพรสวรรค์, จิตเวชปฏิบัติ ๔๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เรือนแก้ว

การพิมพ์, ๒๕๔๓), ๑๔๖ หน้า. 
๓๔รศ.กนกรัตน์ สุขะตุงคะ, คู่มือจิตวิทยาคลีนิก: ภาคปฏิบัติ (Handbook of Clinical Psychology: 

Practice), (กรุงเทพมหานคร: นีโอดิจิตอล, ๒๕๕๕), ๒๗๔ หน้า. 
๓๕กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔), (กรุงเทพมหานคร: กองแผนงานกรมสุขภาพจิต, ๒๕๕๐), 
๗๘ หน้า. 

๓๖กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ดัชนีความสุข ทางรอดของสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท บียอนพับลิสชิ่ง จํากัด, ๒๕๔๙), ๗๑ หน้า.  



 ๑๘

และการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพ่ือนํากรมสุขภาพจิตไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑ บุคลากรสังกัดกรม
สุขภาพจิตและบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทําการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิตถึง ๙๒๕ เรื่อง      
อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพจิตของคนในชาติได้อย่างย่ังยืน ทั้งน้ีได้ผนวกช่ือทุก
โครงการวิจัยต่าง ๆ ไว้ด้วย๓๗ 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ ๑๒๐ ปีงานสุขภาพจิตไทย” 
โดยเริ่มมาแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ โดยเปิดโรงพยาบาลคนเสียจริตข้ึนเป็นคร้ังแรก มีการ
ปรับปรุงขยายงานเรื่อยมาจนได้มีการจัดต้ังสถาบันสุขภาพจิต เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ จนมีการสถาปนากรม
สุขภาพจิตขึ้น เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ในปัจจุบัน ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศถึง ๔๓  
หน่วยงาน ประกอบด้วย ๔ กอง ๒ สํานัก ๕ สถาบัน ๑๒ โรงพยาบาล ๑๕ ศูนย์สุขภาพจิต ๓ กลุ่ม
งาน และ ๓ โครงการพิเศษ จัดอยู่ในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ๓๘ 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดพิมพ์หนังสือ “จิตเวช 
ศิริราช DSM-5” เพ่ือใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนวิชาจิตเวชของนักศึกษาแพทย์ประจําบ้านจิต
เวชศาสตร์ โดยมีคณาจารย์แพทย์ถึง ๓๐ ท่านช่วยกันเรียบเรียงแต่ละเรื่อง เน้ือหาสาระแบ่งเป็น ๘ 
ส่วน คือความรู้พ้ืนฐานทางจิตเวช, การประเมินผู้ป่วยจิตเวชและอาการวิทยา, จิตเวชคลีนิค, ปัญหา
จิตเวชในเด็กและวัยรุ่น, โรคทางจิตเวชศาสตร์, โรคทางจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น, การรักษาทางจิตเวช, 
ปัญหาพิเศษทางจิตเวช ทั้งน้ี โดยมีนายแพทย์นันทวัช สิทธิรักษ์และคณาจารย์แพทย์อีก ๔ ท่าน เป็น
บรรณาธิการ ซึ่งถือว่าเป็นตําราที่เป็นมาตรฐานด้านจิตเวชทีเดียว๓๙ 

สรุปความว่า เอกสารและหนังสือส่วนใหญ่เก่ียวกับจิตเวชตามหลักตะวันตก นอกจาก
กล่าวถึงประวัติและพัฒนาการของสาขาวิชาน้ีแล้ว จะมุ่งกล่าวถึงสาเหตุที่ส่งผลให้คนเป็นโรคจิต จะมุ่ง
ประเด็นเป็นสุขภาพจิตที่ดี และสุขภาพจิตเสีย เสนอผลการทดลองและการแก้ไข ทั้งวิธีการเยียวยา
รักษาด้วยยาและการให้คําแนะนําปรึกษา เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและสุขภาพจิต เป็นการรักษาผู้ป่วย
ตามสภาพความเจ็บป่วยที่ปรากฏในปัจจุบัน 

                                                           
๓๗กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, การวิเคราะห์งานวิจัยจากฐานข้อมูลบทคัดย่อวิจัยสุขภาพจิต

และจิตเวชของกรมสุขภาพจิต ปี  ๒๕๔๗-๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพัฒนากรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 
๒๕๕๒), ๖๒ หน้า. 

๓๘กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ๑๒๐ ปีงานสุขภาพจิตไทย, (กรุงเทพมหานคร: กรมสุขภาพจิต
, ๒๕๕๒), ๒๐๘ หน้า. 

๓๙นพ .  นันทวัช สิทธิรักษ์ และคนอ่ืนๆ , บรรณาธิการ ,  จิตเวชศิริราช DSM-5,  พิมพ์คร้ังท่ี ๓ , 
(กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ๒๕๕๙), ๗๔๕ หน้า. 



 ๑๙

อย่างไรก็ดี เหตุที่จะต้องทําการวิจัยให้ลงลึกก็คือ การให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา จะมี
หลักการและวิธีการต่อยอดจากทฤษฎีตะวันตกได้อย่างไร ข้อสําคัญบทบาทของพระสงฆ์และองค์การ
ทางพระพุทธศาสนาควรแสดงท่าทีและให้ความสําคัญกับการปฏิบัติต่อไปอย่างไร เพราะการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาจิตใจควรเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์โดยตรง งานวิจัยน้ีจึงจะเน้นหลักการ วิธีการ และข้ันตอนการ
ปฏิบัติตามหลักพุทธจิตวิทยาที่สอดคล้องกับสภาพของสุขภาพจิตในสังคมไทยปัจจุบัน และปัญหา
สุขภาพจิตที่กล่าวถึงกันมากคือการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับโรคซึมเศร้า ซึ่งทวีความรุนแรงจนนําไปสู่การ
ฆ่าตัวตายที่มีอัตราสูงในปัจจุบัน พุทธวิธีการให้การปรึกษาโดยบทบาทของพระสงฆ์ น่าจะเข้ามาช่วย
แก้ไขปัญหานี้ได้มากทีเดียว 

๑.๙  ประโยชน์ท่ีจะได้รบัจากการวิจยั 
๑.๙.๑  ได้ทราบการให้การปรึกษาจิตวิทยาตามแนวตะวันตก  
๑.๙.๒  ได้ทราบการให้การปรึกษาตามหลักพุทธจิตวิทยา 

๑ .๙ .๓ ได้ทราบรูปแบบองค์ความรู้และนําเสนอกระบวนการให้การปรึกษาเชิง            
พุทธจิตวิทยา   

ประเด็นสําคัญมีดังนี้ 

๑) ด้านวิชาการ 
รายงานผลการศึกษาเก่ียวกับการให้การปรึกษาด้านจิตวิทยาตามหลักการและวิธีการทาง

พระพุทธศาสนา โดยการบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่คือจิตวิทยา เป็นองค์ความรู้เชิงพุทธ
จิตวิทยาขึ้นในวงการวิชาการ และเป็นการปฏิบัติการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นแนวทางส่งเสริมหลักความสําคัญของพระพุทธศาสนา 

๒) ด้านนโยบาย 
เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในการพัฒนาคน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการส่งเสริมและสนับสนุนการนําองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการ
เรียนการสอน การพัฒนาตน งาน สังคม และกิจการคณะสงฆ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

๓) ด้านสังคมและชุมชน 
เป็นการแสดงบทบาทของพระสงฆ์ในการให้การปรึกษาแก่ประชาชนโดยท่ัวไป หรือ

ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมสุขภาพจิต ของกระทรวงสาธารณสุข ในการให้การปรึกษาด้าน
จิตวิทยา เพ่ือลดความเสี่ยงในการเสื่อมเสียสุขภาพจิต ตลอดจนการให้การเยียวยารักษาสุขภาพจิต
ของสังคมไทยและชุมชนโดยทั่วไป 

 



 ๒๐

๔) การเผยแพร่ในวารสาร 
นิตยสารพุทธจักรและบัณฑิตปริทรรศน์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตลอดจนวารสารและเอกสารของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

๕) หน่วยงานท่ีนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

(มมร.) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น มหาเถรสมาคม กรมการศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ อนุศาสนาจารย์ของเหล่าทัพ สํานักงานพระสอนศีลธรรม กรมสุขภาพจิต และสมาคม
สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ตลอดจนแพทย์พยาบาลและผู้ดูแลผู้ป่วยในจิตวิทยาคลีนิก เป็นต้น 
สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาแก่ประชาชน
โดยทั่วไปได้ 



๒๑ 

 
บทที่ ๒ 

การให้การปรึกษาจิตวิทยาตามแนวตะวันตก 
 

ในบทน้ี จะได้กําหนดประเด็นเป็นหัวข้อย่อยของแนวคิดและกระบวนการเก่ียวกับการให้
การปรึกษาจิตวิทยาตามแนวตะวันตก เพ่ือเป็นกรอบของบทต่อ ๆ ไป ดังน้ี 

๒.๑  ความนํา 
๒.๒  ความหมายของสุขภาพจิต  
๒.๓  สาเหตุและปัญหาทางด้านสุขภาพจิต 
๒.๔  กระบวนการให้การปรึกษาทางจิตวิทยาตามแนวคิดและทฤษฎีตะวันตก  
๒.๕  ความสรุป 
 

๒.๑  ความนํา 
ก่อนที่จะกล่าวถึงแนวคิดและกระบวนการเก่ียวกับการให้การปรึกษาแนวจิตวิทยาตาม

ศาสตร์ตะวันตก ในเบ้ืองต้นขอทําความเข้าใจเรื่องจิตและสภาวลักษณะของจิต ตามความหมายของ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังน้ี 

จิต, จิต- [จิ, จิดตะ-] น. ใจ, สิ่งที่มีหน้าที่รู้ คิดและนึก, (โบ เขียนว่า จิตร), ลักษณะนามว่า 
ดวง. (ป. จิตฺต). จิตก่ึงสํานึก  น. ภาวะที่จิตไม่ค่อยรู้สึกตัว เมื่อปลุกอาจรู้สึกตัวดีขึ้น แต่ไม่รู้ตัว
เต็มที่ .  (อ .  Semiconscious). จิตใจ น .  ใจ ,  อารมณ์ทางใจ ,  (ปาก ) กะจิตกะใจ จิตใต้
สํานึก  น. ภาวะของจิตที่ไม่อาจรู้สึกได้ เพราะอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ. (อ. Subconscious). จิต
นิยม [จิดตะ-] น. ลัทธิที่เช่ือว่าจิตเท่าน้ันเป็นความแท้จริงข้ันสูงสุด วัตถุทั้งหลายเป็นเพียงสิ่งที่จิต
คิดขึ้น. (อ. idealism). จิตบําบัด [จิดตะ-, จิด-] น. วิธีรักษาผู้ป่วยหรือผู้มีปัญหาทางด้านจิตใจ
ด้วยวิธีที่จิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาสนทนากับผู้ที่มารับการรักษา เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุของโรค
หรือปัญหาแล้วหาทางแก้ไข. (อ. psychotherapy). จิตแพทย์  [จิดตะ-] น. แพทย์ผู้รักษาโรค
ทางจิตใจ ซึ่ งมีอาการแสดงความรู้สึก  ความคิด อารมณ์  หรือพฤติกรรมที่ผิดปรกติ .                  
(อ. psychiatrist). จิตภาพ  [จิดตะ-] น. ลักษณะทั่วไปของจิตที่แสดงให้เห็นเด่นชัด, บางทีใช้
หมายถึงวิสัยสามารถของจิต. (อ. Mentality). จิตไร้สํานึก น. ความคิด ความรู้สึก และ
แรงผลักดัน ซึ่งถูกกดเก็บไว้ภายในจิตใจโดยไม่รู้ตัว แม้จะพยายามนึกอย่างไรก็นึกไม่ออก.                
(อ. unconscious). จิตวิทยา  [จิดตะ-] น. วิชาว่าด้วยจิต, วิทยาศาสตร์แขนงหน่ึงว่าด้วย



๒๒ 

ปรากฏการณ์ พฤติกรรม และกระบวนการของจิต. จิตวิสัย  (๑)  [จิดตะ-] ว. ที่มีอยู่ในจิต, ที่
เก่ียวกับจิต, ที่จิตคิดขึ้นเองโดยไม่อาศัยวัตถุภายนอก, ตรงข้ามกับ วัตถุวิสัย เรียกการสอบแบบที่
ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น ว่า การสอบแบบจิตวิสัย, อัตนัย ก็ว่า. (อ. subjective). จิตเวช
ศาสตร์  [จิดตะเวดชะ-] น. วิชาแพทย์แขนงหนึ่งที่เก่ียวกับการศึกษาการตรวจรักษาและป้องกัน
โรคของจิตใจ เช่น โรคประสาท โรคจิต. (อ. psychiatry). จิตสํานึก น. ภาวะที่จิตต่ืนและรู้ตัว
สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสาทสัมผัสทั้ง ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สัมผัสได้
ด้วยกาย. (อ. conscious).๑ 

จะเห็นได้ว่า “จิต” ในแง่ของจิตวิทยา เช่ือมโยงไปยังศัพท์อีกหลายศัพท์ และกระบวนการ
รักษาจิต ซึ่งเรียกว่าจิตบําบัดน้ัน แพทย์ต้องมีความรู้ทั้งเร่ืองจิตตามจิตวิทยาทั่วไป และสุขภาวะของ
จิต ซึ่งเป็นเรื่องของจิตศาสตร์และวิธีการรักษา ซึ่งเรียกว่าจิตเวช องค์ความรู้เหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบ
สําคัญในการรักษาผู้ป่วยทางจิต ซึ่งเรียกว่า “จิตบําบัด” และวิธีที่ดีที่สุดก็คือ การป้องกันมิให้บุคคล
ป่วยเป็นโรคจิต ซึ่งมีหลายลักษณะและรูปแบบ อันเกิดจากสาเหตุต่างๆ กัน ตามสภาพจิตของแต่ละ
บุคคลและสิ่งแวดล้อม ได้แก่การเสริมสร้างสุขภาพจิต 

การเสริมสร้างสุขภาพจิตในทางปฏิบัติ จึงไม่ได้หมายเฉพาะการป้องกันมิให้บุคคลป่วยเป็น
โรคจิตเท่าน้ัน แต่ย่อมครอบคลุมวิธีการบําบัดรักษาทางจิตเวช และการเฝ้าระวังหลังการ
รักษาพยาบาลแล้วด้วย กระบวนการทางจิตเวชและการเสริมสร้างสุขภาพจิตจึงยากที่จะแยกออกจาก
กันได้ ดังน้ันจึงต้องทําความเข้าใจไว้ในเบ้ืองต้นน้ี 

ตามกรอบแนวคิดข้างต้นน้ี มีอธิบายขยายความเฉพาะคําสําคัญที่เก่ียวข้องกับสุขภาพจิต 
ดังน้ี 

๑. “จิตวิทยา” (psychology) คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเก่ียวกับจิตใจ (กระบวนการของ
จิต), กระบวนความคิด, และพฤติกรรม ของมนุษย์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เน้ือหาท่ี
นักจิตวิทยาศึกษาเช่น การรับรู้ (กระบวนการรับข้อมูลของมนุษย์), อารมณ์, บุคลิกภาพ, พฤติกรรม, 
และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จิตวิทยายังมีความหมายรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ความรู้กับ
กิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน (เช่นกิจกรรมที่เกิดข้ึนในครอบครัว, ระบบ
การศึกษา, การจ้างงานเป็นต้น) และยังรวมถึงการใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสําหรับการรักษาปัญหา
สุขภาพจิต นักจิตวิทยามีความพยายามที่จะศึกษาทําความเข้าใจถึงหน้าที่หรือจุดประสงค์ต่าง ๆ ของ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลและพฤติกรรมที่เกิดข้ึนในสังคม ขณะเดียวกันก็ทําการศึกษาขั้นตอน
ของระบบประสาทซึ่งมีผลต่อการควบคุมและแสดงออกของพฤติกรรม 

                                                            
๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท     

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์จํากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๓๑๒. 



๒๓ 

นักจิตวิทยาได้แบ่งความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาทางจิตวิทยาออกเป็น ๓ ฝ่าย ได้แก่ 
กลุ่มแรกเห็นว่า การเลือกปัญหานั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้าของนักจิตวิทยา กลุ่มที่สองน้ัน
กลับเห็นว่า การเลือกปัญหาและการตั้งคําถามควรจะเป็นไปตามทฤษฎี และกลุ่มหลังเห็นว่าความ
อยากรู้อยากเห็นที่เกิดขึ้นเอง เป็นแรงจูงใจที่ดีที่สุดสําหรับการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ แต่เมื่อเรามอง
โดยรวมแล้ว จะเห็นว่าทั้งความอยากรู้อยากเห็นและทฤษฎี ต่างก็มีส่วนช่วยในการสังเกต อธิบาย และ
ตีความข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพราะทฤษฎีน้ันมีบทบาทท่ีช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่สังเกต และชี้ให้เห็นคําถาม
ใหม่ ๆ อีกทั้งยังช้ีให้เห็นความเป็นไปได้ของข้อมูลต่าง ๆ ดังน้ันทฤษฎีจึงมีประโยชน์และมีบทบาทเป็น
ที่ยอมรับทั่วไปและทั่วโลกก็ต่างกันยอมรับ 

ในทางจิตวิทยาน้ันมีทฤษฎีสําหรับผู้ป่วยทางด้านจิตวิทยาอยู่มากมาย หลักน้ันมี ทฤษฎี
ความสับสน คือ ผู้ป่วยน้ันจะเกิดความสับสนและแปรปรวนทางด้านอารมณ์ เกิดจากความไม่แน่นอน
ของจิต ซึ่งส่วนมากอาการที่แสดงออกมักจะเป็นการทําสิ่งที่ไม่ค่อยปกติ กังวล ไม่แน่นอน และอ่ืน ๆ 
ทฤษฎีการปฏิเสธ คือ การที่ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตใจซึ่งอาจเกิดจากปัญหาทางบ้าน, ปัญหาทางด้าน
สังคม ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะโยนเอาปัญหาที่ตัวเองมีอยู่ให้กับผู้อ่ืน เน่ืองจากการที่ไม่สามารถยอมรับ
ปัญหาเหล่าน้ันได้ โดยมากแล้วปัญหาเหล่าน้ีมักจะหายในระยะเวลาไม่นานนัก แต่หากยังมีอยู่ควรพบ
จิตแพทย์๒ 

๒. “จิตเวชศาสตร์” มาจากคําว่า จิต ที่แปลว่าจิตใจ รวมกับ เวชศาสตร์ ที่แปลว่า ศาสตร์ด้าน
การแพทย์ เมื่อรวมกันจึงหมายถึง การศึกษาทางด้านการแพทย์ที่เก่ียวข้องกับอาการบกพร่องทางจิต 
ต่างกับ คําว่า จิตวิทยา ตรงที่ว่า จิต ที่แปลว่าจิตใจ รวมกับคําว่า วิทยา ที่มาจากวิทยาศาสตร์แทน 
ดังน้ัน จิตวิทยาจึงเน้นเกี่ยวกับทฤษฎีทางจิตใจท่ีไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางด้านการแพทย์ จิตเวชศาสตร์ 
เป็นการศึกษาเก่ียวกับอาการบกพร่องทางจิต มีความหมายตามแนวความคิดที่มีอยู่ในขณะน้ีว่า เป็น
อาการที่เกิดจากความบกพร่องจากการทํางานของระบบประสาทของสมองมนุษย์ โดยมีสาเหตุมาจาก
กระบวนการพัฒนาสมองที่ถูกกําหนดจากยีน และสภาพแวดล้อม 

จิตเวช เป็นการบริการทางการแพทย์ชนิดหน่ึง เพ่ือตรวจวินิจฉัยโรค ประเมิน รักษา ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ด้วยวิธีการใช้ยา การทําหัตถการ การใช้เครื่องมือ การออกกําลังกายจําเพาะ การให้
คําแนะนําทางการแพทย์ การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือหรือทดแทน หรือวิธีการอ่ืนๆ อีกทั้งยังมุ่งส่งเสริม
สุขภาพ และป้องกันการเป็นซ้ําหรือภาวะแทรกซ้อนให้กับบุคคลทั่วไป และผู้ป่วยที่มีความพิการหรือ
สมรรถภาพเสื่อมถอย ทั้งทางร่างกาย ทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้ ทางการสื่อความหมาย และทาง
จิตใจ โดยใช้บุคลากรที่เกี่ยวข้องจากหลายๆสาขา ร่วมกันให้การรักษาและฟ้ืนฟู เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
ที่เหลืออยู่ของผู้ป่วยน้ันๆ ให้สามารถดํารงชีวิตในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมได้ เพ่ือให้เป็นภาระต่อ

                                                            
๒https://th.wikipedia.org/wiki/ (16-03-2018). 



๒๔ 

คนรอบข้างและสังคมให้น้อยที่สุด อีกทั้งยังช่วยสร้างช่ือเสียง (เช่น เป็นนักกีฬา) หรือพัฒนาประเทศ
ต่อไปได้ตามความสามารถ 

จิตเวชศาสตร์ ในส่วนของการรักษา เรียกว่า เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูหรืองานเวชกรรมฟื้นฟู จัดว่า
เป็น ๑ ใน ๔ พันธกิจทางการแพทย์ ตามคําจํากัดความขององค์การอนามัยโลก (ได้แก่ “ส่งเสริม
สุขภาพ – ป้องกันโรค – รักษาโรค – ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ) ภาษาอังกฤษเรียกว่า Rehabilitation 
medicine หรือ Physical medicine and rehabilitation (PM&R) หรือ Psychiatry ก็ได้ งานเวช
ศาสตร์ฟ้ืนฟูเอง ก็คือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ (Medical rehabilitation) ซึ่งเป็นหน่ึงใน
หลายๆด้านของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งหมด ขึ้นกับบุคคลน้ันต้องการให้ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านใด 
ณ ที่ น้ี ยกตัวอย่างการฟ้ืนฟูด้านอ่ืน  ๆ  เ ช่น การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ (Vocational 
rehabilitation) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการศึกษา (Educational rehabilitation) เป็นต้น๓ 

๓. “โรคจิต” คือการเจ็บป่วยทางจิตใจแบบหน่ึง ความเจ็บป่วยทางจิตใจน้ันมีอยู่หลายรูปแบบ 
เช่น เกิดจากความผิดปกติของความคิด ความจํา เกิดจากความผิดปกติของอารมณ์ หรือเกิดจากความ
ผิดปกติของพฤติกรรม “โรคจิต” เป็นโรคของ “ความคิดที่ผิดปกติ” ความผิดปกติของความคิดทําให้
ผู้ป่วยมีความเช่ือ มีพฤติกรรม มีการกระทํา ที่ผิดไปจากคนปกติทั่ว ๆ ไป และความเช่ือน้ีไม่สามารถ
อธิบายได้ตามหลักของความจริงหรือตามหลักของความเช่ือที่มีอยู่ในสังคมน้ัน ๆ ได้ แต่ผู้ป่วยก็เช่ือ
อย่างสนิทใจกับความเช่ือของเขากับเร่ืองราวที่เกิดกับตัวเขา เราเรียกอาการแบบน้ีหรืออาการประเภท
น้ีว่า “การหลงผิด” หรือ “Delusion” หรือการเช่ืออย่างผิดๆ และเช่ืออย่างฝังแน่น 

โรคจิตที่พบได้บ่อยมีอยู่ ๔ ชนิดคือ 

๑) โรคจิตเภท (Schizophrenia)   
คําว่า “Schizophrenia” หมายความว่า Split of mind ซึ่งแปลเป็นไทยว่า “จิตเภท” 

หรือจิตใจที่แตกแยกเป็นเสี่ยงๆ ซึ่งเป็นคําอธิบายถึงธรรมชาติของโรคน้ีได้ดีที่สุด เป็นโรคจิตที่มีอาการ
รุนแรงที่สุด มีความเร้ือรังและทําให้ผู้ป่วยเกิดความเสื่อมของบุคลิกภาพและความสามารถทั่ว ๆ ไปได้
มากที่สุด ผู้ที่ป่วยด้วยโรคน้ีมักจะต้องรับการรักษาตลอดไป อาการที่พบจะพบได้ทั้งอาการหลงผิด       
หูแว่ว ประสาทหลอน และความคิดที่ไม่เป็นระบบ  

๒) โรคหลงผิด (Delusional Disorder)อาการท่ีพบในโรคนี้ก็คือการมีความหลงผิดๆ 
ในบางเร่ืองเช่น หลงผิดว่าถูกปองร้ายโดยใครบางคน แต่มักจะไม่พบความผิดปกติอ่ืน ๆ ร่วมด้วย ใน
โรคน้ีบางคร้ังเราจะดูลักษณะภายนอกของผู้ป่วยไม่ออกเพราะทุกอย่างจะดูปกติดี แต่เมื่อได้ฟังความ 
คิดในเรื่องที่ผู้ป่วยหลงผิดก็จะสามารถมองเห็นความผิดปกติได้ไม่ยาก  

                                                            
๓http://suksawathospital.com/ (16-03-2018). 



๒๕ 

๓) โรคจิตที่เกิดจากยาและสารเสพติด มักจะได้ประวัติของการเสพยาหรือสารเสพติด  
๔) โรคจิตท่ีเกิดจากความกดดันหรือความเครียดของชีวิต มักจะเกิดข้ึนหลังจากมีเหตุ 

การณ์ที่ทําให้เกิดความเครียดอย่างรุนแรงในชีวิตของผู้ป่วย๔ 

๔. จิตบําบัด (Psychotherapy)   
จิตบําบัด จิตบําบัดเป็นการรักษาทางจิตชนิดหน่ึง ด้วยการพูดคุยกับผู้ป่วยโดยผู้บําบัด

วิเคราะห์สภาพปัญหา หาสาเหตุของปัญหาและร่วมกันในการแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหา หรือความทุกข์ 
ความคับข้องใจของผู้ป่วย ส่วนวิธีการทําจิตบําบัด โดยทั่วไปมี ๒ วิธี คือ  

๑) จิตบําบัดระดับลึก (Genetic-dynamic Therapy / Deep Psycho-therapy) 
เป็นการทําจิตบําบัดในเชิงลึก เน้นการเปลี่ยนบุคลิกภาพระยะยาวในผู้ป่วยโดยการสืบค้นปัญหา ความ
คับข้องใจ ความวิตกกังวล ในจิตใต้สํานึก (preconscious) และจิตไร้สํานึก (unconscious) ของ
ผู้ป่วยซึ่งกดเก็บไว้ การทําจิตบําบัดมี ๒ แบบคือ 

(๑)  จิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) ตามแนวคิดของซิกมันด์ ฟรอยด์ ซึ่งใช้วิธีการ 
- Free-association เน้นการปล่อยให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกอิสระสบาย และผ่อน
คลาย เพ่ือให้ผู้ป่วยเล่าเหตุการณ์ที่เป็นปัญหา และความทุกข์ออกมา 

- Dream interpretation เน้นการให้ผู้ป่วยเล่าความฝัน และผู้รักษาดีความจาก
ความฝัน 

- Transference เน้นการโอนถ่ายความรู้สึกไปยังบุคคลอ่ืน 
(๒) จิตบําบัดแบบ Distributive-Synthesis ตามแนวคิดของ Adof Meyer วิธีการ

น้ี Adof Meyer เน้นวิธีการให้ผู้ป่วยเล่าประสบการณ์ในอดีต และผู้รักษา
วิเคราะห์สถานการณ์ และสาเหตุ และร่วมกันหาทางแก้ไขต่อไป  

๒)  จิตบําบัดระดับต้ืน (Superficial Psychotherapy) เน้นการบําบัดเบ้ืองต้น ๓ 
ลักษณะ คือ 

- จิตบําบัดแบบประคับประคอง (Supportive psychotherapy) เน้นการพูดคุยและ
บําบัดช่วยเหลือประคับประคองเบ้ืองต้น 

- จิตบําบัดเน้นการระบายปัญหา (Superficial expressive psycho-therapy) เน้นการ
ระบายปัญหา ความทุกข์ ความคับข้องใจ 

- จิตบําบัดเน้นการกดเก็บ (Suppressive psychotherapy) เน้นการให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือ
ลดภาวะเครียด ความวิตกกังวล และปัญหาที่ไม่ลึก๕ 
                                                            

๔http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%88% E0%B8% 
B4%E0%B8%95/  (16-03-2018). 



๒๖ 

จะเห็นได้ว่า กระบวนการทางจิตและอาการบกพร่องทางจิตเป็นปัญหาทางจิตเวช ซึ่งเป็น
ปัญหาที่พบได้บ่อย ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ผู้ป่วยและญาติอย่างมาก แม้ว่าการรักษาโรคทางจิตเวช
ในปัจจุบันได้ผลดีกว่าในอดีต ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปทํางานได้เร็ว ไม่เป็นโรคเรื้อรัง แต่ผู้ป่วย
จํานวนมากไม่ได้รับการรักษา เน่ืองจากโรคทางจิตเวชยังไม่เป็นที่รู้จักหรือยอมรับ แพทย์ทั่วไปจึงควร
มีความรู้ทางจิตเวช เพ่ือวินิจฉัยและให้การรักษาเบ้ืองต้น เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนให้รู้จัก เข้าใจ มี
ทัศนคติที่ดี และยอมรับการรักษาโรคทางจิตเวช ซึ่งจะทําให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกต้องรวดเร็ว 

องค์การอนามัยโลก ได้รายงานผลการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ พบว่า โรคที่มีความ
รุนแรงเป็นลําดับสี่ที่ทําให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตคือ กลุ่มโรคซึมเศร้า (depressive disorder) อาจมี
มากจนรบกวนการทํางานและการดําเนินชีวิตตามปกติ และถ้ารุนแรงมากอาจถึงขั้นฆ่าตัวตาย 
องค์การอนามัยโลกได้ทํานายว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โรคน้ีจะกลายเป็นโรคที่ทําให้เกิดภาวะทุกข์ทรมาน
เป็นอันดับสองรองจากโรคหัวใจ 

ผู้ป่วยกลุ่มโรคซึมเศร้า (depressive disorder) จํานวนมากไม่ได้รับการรักษาทางจิตเวช 
เน่ืองจากประชาชนไม่รู้จักโรคน้ี ทั้งที่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยยา การรักษารวดเร็วช่วยป้องกัน
ไม่ให้ผู้ป่วยฆ่าตัวตาย และช่วยให้หายเป็นปกติ สามารถกลับไปดําเนินชีวิตได้เหมือนเดิม ดังน้ัน แพทย์
ทั่วไปควรมีความรู้เก่ียวกับกลุ่มโรคซึมเศร้า (depressive disorder) เพ่ือสามารถวินิจฉัยและรักษา
เบ้ืองต้น หรือส่งต่อจิตแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว 

นอกจากกลุ่มโรคซึมเศร้า (depressive disorder) แล้ว แพทย์ทั่วไปควรมีความรู้เกี่ยวกับ
โรคหรือภาวะจิตเวชอ่ืน ๆ ที่พบบ่อย เช่น โรคความผิดปกติจากการด่ืมสุราหรือการเสพยาเสพติดอ่ืน ๆ 
ความเครียดและการปรับตัวกับภาวะเครียด ภาวะทางจิตใจและพฤติกรรม การปรับตัวของญาติและ
ผู้ป่วยโรคทางกาย มีทักษะในการให้ความรู้ให้การปรึกษา เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าใจโรคของตนเอง ยอมรับ
และร่วมมือในการรักษา และสามารถป้องกันโรคโดยการส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ลด
พฤติกรรมหรือภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ๖ 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                           
๕http://www.doohealthy.com/article/disease/mental/88-health.html (16-03-2018). 
๖World Health Organization Regional Office for South-East Asia, Conquering depression: 

you can get out of the blue, (New Delhi: WHO Regional for South-East Asia, 2001). 



๒๗ 

๒.๒  ความหมายของสุขภาพจิต  
๒.๒.๑  สุขภาพจิต (Mental Health) 

องค์การอนามัยโลก ได้ให้คํานิยามว่า สุขภาพจิต คือ สภาพจิตใจที่เป็นสุข ตระหนักรู้
ความสามารถของตนเอง ปรับตนเองได้ในภาวะกดดันในชีวิต ทํางานที่เกิดเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมได้๗ 

ผู้ที่สุขภาพจิตมีปัญหาอาจแสดงออกทางอารมณ์ ทางอาการทางร่างกาย ทางความคิด 
หรือมีพฤติกรรมการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม เช่น เครียด ปวดศีรษะ ปวดท้อง ซึม แยกตัวเอง หงุดหงิด 
ขาดแรงจูงใจ เบ่ือชีวิตคิดอยากตาย ใช้สุราหรือสารเสพติด หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น อาการ
เหล่าน้ีถ้ารุนแรงหรือมีมากจนรบกวนการดําเนินชีวิตตามปกติ อาจจัดว่าเป็นโรคทางจิตเวช เช่น กลุ่ม
โรคซึมเศร้า (depressive disorder) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorder) โรคการใช้สาร
เสพติด (substance use disorder) ดังน้ัน การป้องกันปัญหาสุขภาพ ควรเริ่มต้ังแต่มีอาการน้อย ๆ 
จึงจะป้องกันการเกิดโรคทางจิตเวชได้๘ 

แพทย์ทั่วไปควรมีความรู้เรื่องสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตที่พบได้บ่อย และการป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิต ก่อนที่ปัญหานั้นจะกลายเป็นโรคทางจิตเวช มี ๓ ระดับ ดังน้ี 

๑) การป้องกันมิให้เกิดโรค ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตหรือโรคทางจิตเวช 
เป้าหมายเพ่ือลดอัตราการเกิดโรคทางจิตเวชใหม่/อุบัติการณ์ของโรค (incidence) วิธีป้องกันทําได้
โดยหาสาเหตุของโรค ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรค เช่น โรคทางสมองและระบบประสาท การทําร้าย
หรือทอดทิ้งเด็ก และเพ่ิมปัจจัยป้องกันโรค 

๒) การค้นหาผู้ที่เร่ิมป่วยทางจิตเวชและให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วไม่ปล่อยให้มี
อาการนานหรือเป็นโรคเรื้อรังเป้าหมายเพ่ือลดความชุก (prevalence) ของโรคทางจิตเวช การค้นหา
โรคทําได้โดยการให้ความรู้แก่ประชาชน สํารวจ คัดกรอง และให้ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุขเพ่ือ
ช่วยคัดกรอง ช่วยเหลือเบ้ืองต้น และส่งต่อมายังสถานบริการสุขภาพจิตระดับต่าง ๆ  

๓) การดูแลฟ้ืนฟูสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วยที่กําลังรักษา ป้องกันไม่ให้โรคเป็นเรื้อรังซึ่งจะรักษา
ได้ยาก โดยการสร้างพฤติกรรมที่ดีเลิกพฤติกรรมเสี่ยง เพ่ือลดความการสูญเสียหน้าที่จากอาการของ
โรค เน่ืองจากโรคทางจิตเวชที่เร่ิมเป็นต้ังแต่อายุน้อยมักรบกวนพัฒนาการของบุคลิกภาพ ทําให้ผู้ป่วย

                                                            
๗World  Health  Organization,  Mental  Health: A  State  of  Well-being  [online]. 2011 

[cited 2012 Apr 9].  Available  from:  http://www.who.int/features/factfiles/mental_health /en/ 
index.html.  

๘DA. Adler, DJ. Levinson, and BM Astrachan. The Concept of Prevention in Psychiatry: 
A Re-examination. Arch Gen Psychiatry 1978; 35: 786-9. 



๒๘ 

ขาดทักษะสําคัญในการปรับตัว เช่น ทักษะการจัดการความเครียด ทักษะการเข้าสังคม ความรู้สึกมีค่า
ในตนเอง การดูแลฟ้ืนฟูสุขภาพจิต จึงต้องสร้างทักษะสําคัญเหล่าน้ีก่อนที่จะเป็นปัญหาบุคลิกภาพ 
และแก้ไขได้ยากในวัยผู้ใหญ่ 

๒.๒.๒  ความแตกต่างระหว่างทฤษฎีการให้การปรึกษาและจิตบําบัด 

การสํารวจซึ่งกระทําโดยกัสตาด (Gustad) ได้แนะนําคํานิยามความหมายของการให้การ
ปรึกษา (counseling) ว่ามีองค์ประกอบอยู่ ๓ ประการด้วยกัน การให้การปรึกษา คือกระบวนการที่มี
การเรียนรู้เป็นพ้ืนฐาน พูดง่ายๆ ก็คือ คนสองคนในสภาพแวดล้อมทางสังคมเดียวกัน คนหน่ึงคือผู้ให้
กาปรึกษา (Counselor) บุคคลที่มีศักยภาพตามหลักวิชาชีพในการใช้ทักษะและความรู้ทางจิตวิทยา 
อีกคนหน่ึง คือผู้รับบริการ (Client) ซึ่งเป็นผู้แสวงหาความช่วยเหลือตามวิธีการท่ีจะตอบสนองความ
ต้องการของเขาได้อย่างเหมาสมและด้วยสภาพแวดล้อมของการทํางานกับผู้ให้การปรึกษาทําให้เขา
เกิดการเรียนรู้ตนเองมากขึ้น เรียนรู้วิธีการที่จะเข้าใจผลกระทบที่เกิดจากความสัมพันธ์อันจะทําให้เกิด
รับรู้ได้ชัดเจนมากขึ้น มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น และจบท้ายด้วยการเป็นสมาชิกที่มีความสุขและมี
ศักยภาพของสังคม๙ 

ส่วน จิตบําบัด คือกระบวนการซึ่ง ผู้บําบัด ช่วยเหลือผู้รับการบําบัดช่วยเหลือผู้รับการ
บําบัดในการจัดระเบียบบุคลิกภาพของของเสียใหม่ ผู้บําบัดยังมีบทบาทในการช่วยผู้รับการบําบัด
เข้าใจพฤติกรรมในแต่ละวันของเขาเอง. จิตบําบัดจึงสามารถนิยามได้ว่าเป็น “การศึกษาใหม่อย่าง
ครอบคลุมมากขึ้น (more inclusive re-education) ของบุคคล”๑๐ 

ความแตกต่างที่สําคัญอย่างหน่ึงระหว่างการให้การปรึกษาและจิตบําบัดก็คือจุดเน้น 
(focus) ในการให้การปรึกษา ผู้ให้การปรึกษาจะเน้น “ปัจจุบันขณะ (Here and Now)” ใน
สภาวการณ์จริงระหว่างการทําจิตบําบัด นักจิตบําบัดมักจะสนใจกับจิตไร้สํานึกหรืออดีต นักจิตบําบัด
จะมองหาความเก่ียวข้องกับอดีตโดยไม่ให้ความสนใจกับปัญหาซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันในโลกแห่งความ
เป็นจริงมากนัก โดนัล อาร์บักเกิล กล่าวว่า ยังมีความแตกต่างอ่ืน ๆ นอกจากน้ี ความแตกต่างดังกล่าว
น้ีเก่ียวกับธรรมชาติหรือสาระสําคัญของปัญหา ที่เป็นเหตุให้ผู้รับการปรึกษามาพบผู้ให้การปรึกษา 

                                                            
๙https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=psychologist&month=17 -11 -2006&group 

=3&gblog=1(16-03-2018). 
๑๐L. Brammer & E. Shostrom, Theraputic Psychology: Fundamentals of Counseling 

and Psychotherapy, Third Edition, Englewood Cliffs, (NJ: Prentice Hall, 1977). 



๒๙ 

ความแตกต่างดังกล่าวคือความพยายามจําแนกปัญหาที่มีพ้ืนฐานอยู่โลกแห่งความเป็นจริง และปัญหา
ที่มีต้นกําเนิดมาจากบุคลิกภาพของบุคคล๑๑  

การให้การปรึกษาและจิตบําบัดมีความแตกต่างกันในระดับของการปรับตัวที่ปกติและ
ผิดปกติ การให้การปรึกษา จะเน้นกับ “คนปกติ” คนปกติ ในที่น้ีหมายถึงผู้ที่ไม่มีปัญหาด้านโรค
ประสาท แต่หากหมายถึงผู้ที่ตกอยู่ในภาวะกดดันจากสภาพแวดล้อมภายนอก ขณะที่จิตบําบัดเน้นไป
ที่ “โรคประสาท (neurotics)” หรือปัญหาทางอารมณ์ขั้นรุนแรงอ่ืน ๆ 

การให้การปรึกษาอาจอธิบายได้ว่าเป็นการแก้ปัญหา ขณะที่จิตบําบัดจะเป็นการวิเคราะห์
เสียมากกว่า ในการให้การปรึกษาผู้รับการปรึกษาอาจมีปัญหาซึ่งพวกเขายังไม่รู้ว่าจะจัดการกับมัน
อย่างไรดี ปัญหามี ๒ ชนิด คือปัญหาที่แก้ไขได้และแก้ไขไม่ได้ ในกรณีที่เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ ผู้ให้การ
ปรึกษาอาจช่วยเหลือผู้รับการปรึกษาให้มองไปที่ปัญหาและหาทางออกร่วมกัน และเมื่อคิดถึงทางออก
ก็มักจะต้องคิดถึงผลลัพธ์ที่ตามมาด้วย 

การให้การปรึกษากับการทําจิตบําบัดยังมีความแตกต่างกันในด้านของหน่วยงานที่
ให้บริการ. การให้การปรึกษามักจะเกิดข้ึนในหน่วยงานท่ีไม่ใช่หน่วยงานทางการแพทย์เช่น สํานักงาน 
จิตบําบัดเป็นคําที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในหน่วยงานทางการแพทย์ เช่น คลินิกและโรงพยาบาล.  

๒.๒.๓  ความคล้ายคลึงกันของการให้ปรึกษาและจิตบําบัด 

ขณะเดียวกัน ยังมีความแตกต่างที่ชัดเจนหลายประการระหว่างการให้การปรึกษาและจิต
บําบัดและยังมีความคล้ายคลึงกันอีกด้วย 

ประการแรก ผู้รับบริการทั้งของการให้การปรึกษาและจิตบําบัดจะมาพบด้วยสาเหตุ            
มีความไม่สบายใจ ขาดทักษะ หรือจิตใจอ่อนแอ 

ประการที่สอง การให้การปรึกษาและจิตบําบัดในแง่ที่ทั้งสองใช้แนวทางการช่วยเหลือ
แบบผสมผสาน. ผู้ให้การปรึกษาและนักบําบัดจะไม่ใช้เทคนิคเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน พวกเขาจะยืม
จากเทคนิคที่แตกต่างกันทั้งหมด 

อาร์บักเกิล แย้งว่า “การให้การปรึกษาและจิตบําบัดมีสิ่งที่คล้ายกันคือการที่ต้องให้ความ
เคารพเป็นพิเศษ”๑๒ เขากล่าวว่า ธรรมชาติของความสัมพันธ์ซึ่งถูกมองว่าเป็นพ้ืนฐานของการให้การ
ปรึกษาและจิตบําบัด คือสิ่งที่ทําให้ทั้งสองคล้ายคลึงกัน ประการต่อมา อาร์บักเกิลกล่าวว่า 
กระบวนการของการให้การปรึกษาก็ไม่แตกต่างจากกระบวนการของการทําจิตบําบัด ประการที่สาม 
เขารู้สึกว่า ทั้งสองอย่างมีวิธีการและเทคนิคที่คล้ายคลึงกัน ประการสุดท้าย อาร์บักเกิลกล่าวว่า 

                                                            
๑๑D.S. Arbuckle, Counseling and Psychotherapy: An Overview, (New York: McGraw Hill, 

1967), p. 145. 
๑๒Ibid., p. 144. 



๓๐ 

สาระสําคัญของเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ได้ แม้จะแตกต่างกันอยู่บ้างก็ไม่ถือว่ามีนัยสําคัญ ความ
คล้ายคลึงประการหน่ึงระหว่างการให้การปรึกษาและจิตบําบัดคือองค์ประกอบซึ่งสร้างบุคลิกภาพของ
บุคคล กระบวนการแต่ละอย่างเหล่าน้ีจะเก่ียวข้องกับทัศนคติ ความรู้สึก ความสนใจ เป้าหมาย การ
ยอมรับนับถือตนเอง และพฤติกรรมที่เก่ียวข้องซึ่งได้รับผลกระทบจากการให้การปรึกษาและจิตบําบัด 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการให้การปรึกษาและจิตบําบัดมีความแตกต่างกันอยู่
หลายประการ ข้อแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดในความคิดเห็นของข้าพเจ้าคือเร่ืองของเวลาและจุดเน้นของทั้ง
สองประเภท การให้การปรึกษาเน้นการกับสถานการณ์ในชีวิตจริงส่วนจิตบําบัดเน้นอดีตที่ฝังอยู่ในจิต
ไร้สํานึก ประการต่อมา การให้การปรึกษาถูกอธิบายว่าเป็นการช่วยให้บุคคลพัฒนาศักยภาพเพ่ือให้
จัดการกับสถานการณ์ในชีวิต ขณะที่การบําบัดเป็นการจัดระเบียบของบุคลิกภาพทั้งหมดของบุคคล 
ประการสุดท้าย ความแตกต่างประการสุดท้ายก็คือผู้ให้การปรึกษาจะจัดการกับปัญหาการปรับตัว 
ส่วนนักจิตบําบัดจะจัดการปัญหาในอดีตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากน้ี ยังมีลักษณะปลีกย่อยอีก
หลายอย่างที่ทําให้ทําการให้การปรึกษาและจิตบําบัดมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ดี กระบวนการ
ทั้งหมดเก่ียวพันกับเร่ืองจิต ไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาทั่วไป ซึ่งเป็นพ้ืนฐานการทํางานของจิต แต่ไม่
เก่ียวกับการบําบัดรักษา เมื่อจิตบกพร่องหรือผิดปกติ เกิดอาการทางจิต เป็นเร่ืองของจิตเวชศาสตร์ 
ซึ่งต้องมีการบําบัดรักษา และการบําบัดรักษาหรือที่เรียกว่า บําบัดจิตหรือจิตบําบัดน้ัน จะเก่ียวโยงกับ
สุขภาพจิต เพราะผู้มีสุขภาพจิตดีไม่จําเป็นต้องบําบัดรักษา แม้กระนั้นก็จําเป็นต้องมีการป้องกันมิให้
จิตตกหรือจิตเสื่อมจนเกิดอาการจิตบกพร่อง มีอาการผดปกติทางจิตได้ถึงขั้นที่ต้องบําบัดรักษาได้ 
ส่วนการให้การปรึกษานั้นเป็นกระบวนการหน่ึงของจิตบําบัด ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป 

 
๒.๓  สาเหตุและปญัหาทางด้านสุขภาพจิต 

๒.๓.๑  ลักษณะอาการของสุขภาพจิต 

สุขภาพจิต แบ่งตามลักษณะการเผชิญปัญหาของบุคคล น่ันคือ เมื่อบุคคลได้เผชิญปัญหาก็
จะเกิดปฏิกิริยาของจิตใจออกมาเป็นความเครียด ความวิตกกังวล เพราะจะจําแนกตามลักษณะอาการ
ดังน้ี 

(๑) สุขภาพจิตปกติหรือสุขภาพจิตดี บุคคลย่อมเผชิญปัญหาข้อขัดข้องและเรื่องต่าง ๆ 
ที่ไม่สบอารมณ์เสมอ อาจเกิดความวิตกกังวล ความไม่สบายใจเป็นครั้งคราว หากจิตใจสามารถ
แก้ปัญหาปรับตัวปรับใจหรือระบายความอึดอัดออกไปได้ และไม่เก็บเอาเร่ืองไปขึ้นคิดทั้งวันทั้งคืน มี
ความสุขบ้างทุกข์บ้าง และไม่นานจนเกินไปมีความกล้าที่จะเผชิญความจริง ยอมรับในสิ่งที่ตน
ผิดพลาด เพ่ือหาทางแก้ไขปรับปรุงตนเอง ถือว่าเป็นผู้มีลักษณะของผู้มีสุขภาพจิตปกติ หรือเรียกได้ว่า
เป็นผู้มีสุขภาพจิตดี    



๓๑ 

(๒) สุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีลักษณะการแสดงออกทางอารมณ์เช่นเดียวกับผู้มี
สุขภาพจิตปกติ แต่มีโอกาสเสียได้ง่ายกว่า เน่ืองจากความเข้มแข็งและความสามารถในการแก้ปัญหา
ของจิตใจด้อยกว่า มักจะใช้วิธีการแก้ปัญหาที่มักจะไม่เผชิญความจริง ไม่ยอมรับความจริงเป็นนิสัย 
เพ่ือลดความตึงเครียดภายในจิตใจ ซึ่งเราเรียกว่าเป็นการใช้กลไกทางจิตใจที่ทําไปโดยไม่รู้สึกตัว   

(๓) สุขภาพจิตไม่ดี เกิดข้ึนเมื่อบุคคลเผชิญปัญหาอย่างรุนแรง จะต้องปรับจิตใจให้ทน
ต่อสภาพมันให้ได้ มีความรู้สึกกังวล กลุ้มใจ สมาธิไม่ดี ตกใจง่าย หงุดหงิด เบ่ือหน่ายการงานเป็น
ระยะๆ นอนไม่หลับรู้สึกหดหู่ใจเป็นระยะ ๆ นอนไม่หลับรู้สึกหดหู่ใจเป็นพักๆ อาการเหล่าน้ีไม่รุนแรง
จนถึงกับไปทํางานไม่ได้ประสิทธิภาพของงานตํ่าลง มีอาการไม่ยาวนานเป็นเดือน ๆ รู้ตนเอง
ตลอดเวลา ยังรู้สึกทนได้โดยไม่ต้องรักษา และอาการจะค่อย ๆ ดีขึ้นด้วยตัวเอง หรือได้รับความ
ช่วยเหลือหรือแนะนําเพียงเล็กน้อย   

(๔) สุขภาพจิตที่มีสาเหตุมาจากทางกายและจิตใจ การเบ่ียงเบนของสภาวะทางกายไป
ในทางดีหรือด้อยกว่าเกณฑ์ปกติ ย่อมมีผลต่อสุขภาพจิตทั้งสิ้น ถ้าเป็นไปในทางด้อยก็เป็นอุปสรรคต่อ
การทําหน้าที่ทางกาย แล้วส่งผลกระทบต่ออารมณ์จิตใจและสังคมด้วย ในส่วนสาเหตุทางจิตใจ เมื่อ
เกิดความกดดันทางจิตใจที่ไม่รุนแรงนัก จะถูกเก็บไว้ในใจ ไม่กล้าแสดงออกให้ผู้อ่ืนเห็น ถ้าเป็นระยะ
เวลานานจนเป็นนิสัย จิตใจจะลดความกดดันเหล่าน้ี โดยเปลี่ยนไปเป็นความตึงเครียด บางส่วนแสดง
ออกเป็นอาการทางกาย เช่นการปวดศีรษะ ปวดต้นคอปวดหลัง ใจสั่น ความจําเสื่อม อาการเหล่าน้ีมัก
เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความกดดันทางจิตเสมอ เช่น ปวดหัวทุกครั้งที่มีการสอบ เป็นต้น 

(๕) บุคลิกภาพแปรปรวน เป็นความผิดปกติที่สังเกตได้จากนิสัยใจคอ และพฤติกรรม
ของบุคคลที่ผิดไปจากคนปกติ เนื่องจากจิตใจถูกกดดัน และผลักดันให้มีการปรับตัวอย่างผิดปกติมา
ต้ังแต่เล็ก จนฝังแน่นติดตัวมาจนโต และยากแก่การแก้ไข พฤติกรรมดังกล่าวมีหลายแบบ เช่นเป็นคน
ชอบระแวง ขี้อิจฉา ไม่ค่อยไว้ใจใครง่าย ๆ อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ชอบแยกตัว โกรธรุนแรง จู้จี้ เจ้า
ระเบียบ อ่อนไหวง่าย ขาดความกระตือรือร้น ไม่มีความรับผิดชอบ ต้องพ่ึงผู้อ่ืนเสมอ เป็นต้น  

(๖) ความผิดปกติทางเพศ คือความผิดปกติที่แสดงออกโดยมีความฝักใฝ่ทางเพศ หรือ
พฤติกรรมทางเพศท่ีผิดปกติ ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม และไม่ได้สนองจุดประสงค์ตามธรรมชาติของ
มนุษย์ เช่น รักร่วมเพศ สมสู่กับสัตว์ เป็นต้น    

(๗) การติดเหล้าติดยา อาการติดเหล้าติดยาเป็นภาวะที่คล้ายคลึงกัน คือ ผู้เสพมีความ
ต้องการที่จะเสพอย่างขาดไม่ได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการเสพอยู่เป็นประจํา การติดมักจะเริ่มติดทางจิตใจ
ก่อน เพ่ือต้องการได้รับผลกระตุ้นความรู้สึก หรือทําให้มึนเมาลืมปัญหาชั่วคราว ต่อมาร่างกายเกิด
ความเคยชิน ถ้าหยุดจะเกิดอาการไม่สบายทางร่างกายด้วย จึงจําเป็นต้องเสพต่อไปเพ่ือระงับความ



๓๒ 

ผิดปกติทางร่างกาย คําว่า “เหล้า” หมายถึง เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ และ “ยา” หมายถึง ยาเสพติด
หรือสารเสพติดทุกชนิด เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน ยาบ้า เป็นต้น๑๓   

๒.๓.๒  สุขภาพจิตที่มีสาเหตุมาจากทางกายและจิตใจ 

แนวคิดเก่ียวกับการเกิดปัญหาสุขภาพจิตมีหลายมุมมอง เน่ืองจากจิตใจของมนุษย์เป็น
เรื่องละเอียดอ่อน ความผิดปกติทางจิตเป็นภาวะที่ค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน และมีสาเหตุจากหลาย
ปัจจัย มุมมองของการเกิดปัญหาสุขภาพจิตของศาสตร์ต่าง ๆ จึงมีความแตกต่างกัน สามารถจําแนก
ได้ ๓ มุมมอง ได้แก่ 

๑) มุมมองด้านการแพทย์ ได้อธิบายสาเหตุความผิดปกติทางจิต โดยมีฐาน 
(๑) ทฤษฎีที่เช่ือว่าความผิดปกติทางจิตเกิดจากพันธุกรรม การศึกษากลุ่มแฝดคนละ

ใบจํานวน ๕๐๐ คู่ ซึ่งหน่ึงคนในคู่แฝดถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภท พบว่าร้อยละ ๑๕ เปอร์เซ็นต์ของคู่
แฝดเป็นโรคน้ีเช่นกัน และในกลุ่มแฝดไข่ใบเดียวกันพบร้อยละ ๘๖ เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ
ประเทศอังกฤษ ที่พบว่า แฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน มีโอกาสเป็นโรคจิตเภทได้มากกว่าแฝดที่เกิดจาก
ไข่คนละใบ และไม่ใช่พบเฉพาะในโรคจิตเภทเท่าน้ัน ยังพบลักษณะถ่ายทอดทางพันธุกรรมในโรค
อารมณ์แปรปรวน (mood disorder) และโรคประสาทยํ้าคิดยํ้าทํา (obsessive compulsive)      
อีกด้วย  

(๒) ทฤษฎีที่เช่ือว่าความผิดปกติเกิดจากสาเหตุทางกาย กลุ่มทฤษฎีน้ี เช่ือว่าโรคจิตมี
สาเหตุมาจากความผิดปกติของร่างกายในระบบใดระบบหน่ึง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพยาธิสภาพของสมอง 
ความผิดปกติของการเผาผลาญอาหาร (metabolism) รู้ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ เป็นการสะท้อน
ความเช่ือที่ว่าการทํางานของสมองทําให้เกิดพฤติกรรม ความคิด และอารมณ์ มิใช่เพียง “จิตใจ”         
ซึ่งเสมือนนามธรรม มีการศึกษาสมองท้ังในแง่กายวิภาค (Neuroanatomy) สรีรวิทยา 
(Neurophysiology) และชีวเคมี (Neurochemistry) โดยเฉพาะด้านชีวเคมีซึ่งได้รับการศึกษาและ
พิสูจน์จรได้คําตอบเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงระดับสื่อประสาท (Neurotransmitters) ต่าง ๆ กับการ
เกิดโรคและอาการทางจิตเวชอย่างมากในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา  

สาเหตุทางร่างกาย การเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือโรคบางชนิด เช่น โรคไต ความดันโลหิตสูง 
โรค หัวใจ ซึ่งต้องใช้เวลาในการรักษาพยาบาลนานหรือไม่สามารถรักษาได้ทําให้เกิดความคับข้องใจ
และวิตกกังวล อารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย อ่อนเพลีย อันเป็นสาเหตุทําให้สุขภาพจิตเสื่อมโทรม 
ความพิการต่าง ๆ เช่น หลังโกง ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้ ขาขาด ความบกพร่องน้ีทําให้เกิดปมด้อย 
และก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ผิดปกติ หรืออาจจะเนื่องมาจากพยาธิสภาพของสมอง เช่น โรคสมองเสื่อม

                                                            
๑๓ถวิล ธาราโภชน์ และคณะ, จิตวิทยาท่ัวไป, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๑), หน้า 

๑๕๗-๑๕๘. 



๓๓ 

ในวัยชรา (senile dementia) โรคสมองเสื่อมก่อนวัย (Alzheimer’s disease) ซึ่งอาจนําไปสู่อาการ
ทางจิตประสาทได้  

(๓) ทฤษฎีที่เช่ือว่าความผิดปกติทางจิตเกิดจากสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อ
จิตใจและพฤติกรรมมีมาก ที่สําคัญที่สุดคือ ครอบครัว เป็นสิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอม บุคลิกภาพ นิสัย 
และสมรรถภาพในการปรับตัว ซึ่งมาจากการเลี้ยงดูของบุคคลในครอบครัว มีการศึกษาพบว่าเด็กที่มา
จากครอบครัวที่แตกแยก มักมีปัญหาพฤติกรรม เช่น นิสัยลักขโมย อันธพาล ติดสารเสพติด  

สิ่งแวดล้อมเป็นผลรวมของปรากฏการณ์ที่เกิดอยู่เลยรอบ และมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่
ของชีวิต สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวมนุษย์ อาจแบ่งเป็น ๒ ประเภท  

-  สิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ Biophysical environment คือสิ่งแวดล้อมที่มองเห็นได้ 
สัมผัสได้ด้วยประสาททั้ง ๕ เช่น มนุษย์ สัตว์ พืช ดิน นํ้า ภูมิอากาศ รถยนต์ ถนน สิ่งก่อสร้าง        
ความหนาแน่นของประชากร  

-  สิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม (socio-cultural environment) คือ สิ่งแวดล้อมที่ไม่
เห็นโดยตรง แต่สัมผัสได้โดยทางจิตใจหรือความรู้สึกนึกคิด ได้แก่ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ความ
เช่ือความรู้สึก บุคคล ประเพณี วัฒนธรรม ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตได้เช่นกัน เช่น โคโร (โรคจู๋ใน
ประเทศไทย) ซึ่งเป็นโรคประสาทอุปทาน พบได้บ่อยในชุมชนที่มีความเช่ือทางไสยศาสตร์ และเก่ียว
โยงกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน สิ่งแวดล้อมที่เป็นเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในชีวิตมีผลกระทบต่อ
จิตใจ เช่น ความผิดหวังเร่ืองความรัก การทํางาน หรือเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญอันตรายร้ายแรง จะเป็น
ตัวกระตุ้นให้คนมีบุคลิกภาพอ่อนแอ เกิดความคับข้องใจมากข้ึนจนปรับตัวไม่ได้ และเกิดปัญหา
สุขภาพจิตในที่สุด  

นอกจากน้ียังมีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืน เช่น การอยู่ในระดับสังคมท่ีตํ่า ฐานะยากจน เป็น
สาเหตุของโรคจิตเภท (schizophrenia) มากกว่าคนที่อยู่ในระดับความเป็นอยู่ที่ดีกว่า จากการศึกษา
ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ อย่างไรก็ตาม พบว่าปัจจัยทางสังคมน้ีเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการในผู้ที่เสี่ยง
ต่อการเกิดโรค ความเสี่ยงของแต่ละบุคคลอาจเป็นผลมาจากทั้งด้านพันธุกรรมหรือจากการเลี้ยงดู 

สภาพแวดล้อมทําให้เกิดความเครียดเรื้อรัง และมีผลต่อสุขภาพจิตของคน โดยเฉพาะการ
เป็นอยู่ในที่แออัด อากาศเป็นพิษ มีเสียงดัง มีกลิ่นเหม็น การอบรมเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้อง ปล่อยปละ
ละเลย ขาดความอบอุ่น สิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิตก็มีผลกระทบต่อจิตใจ 
เช่น ความผิดหวังในชีวิต ความรัก การทํางาน การเกิดภัยธรรมชาติ นํ้าท่วม แผ่นดินไหว วินาศภัย       
ไฟไหม้ สงคราม ภาวะวิกฤตบ้านเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ สิ่งเหล่าน้ีมีผลกระตุ้นให้คนที่มีบุคลิกภาพ
อ่อนแอเกิดความคับข้องใจมากขึ้น จนปรับตัวไม่ได้และเกิดปัญหาสุขภาพจิต ปัจจัยด้านความแออัด
และความหนาแน่นของประชากร (crowding and density) พบว่าความแออัดในที่อยู่อาศัยทําให้เกิด
ความเครียดเรื้อรังและมีผลต่อสุขภาพจิต การอพยพย้ายถ่ินมีผลต่อสุขภาพ สังคม จิตวิทยา ของ         



๓๔ 

ผู้ย้ายถิ่น เช่น ผู้ย้ายถิ่นจะเกิดความรู้สึกหมดความผูกพันกับถิ่นเดิม เกิดความลําบากในการปรับตัวใน
ถิ่นใหม่ เกิดความคับข้องใจในความคาดหวัง ถ้าถิ่นใหม่น้ันไม่เป็นไปตามที่คาดคิด ขาดคนรู้จัก หรือ
ขาดเพ่ือนคอยให้กําลังใจ ความรู้สึกดังกล่าวจะทําให้ผู้อพยพย้ายถ่ินเกิดปัญหาทางสุขภาพจิต หรือ
พฤติกรรมเบ่ียงเบน มลพิษทางเสียง เสียงดังเกิน ๘๕ เดซิเบลทําให้เกิดความรําคาญ อารมณ์เสีย นอน
ไม่หลับ ปวดศีรษะ มลพิษทางอากาศท่ีมีสารพิษเจือปน เช่น ฝุ่นละออง ไอควัน ไอระเหย ก๊าซสารพิษ 
และกลิ่น ทําให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ พืช สัตว์ ซึ่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต  

๒) มุมมองด้านสังคมวิทยา มีการอธิบายสาเหตุของความผิดปกติทางจิตไว้ ๕ แนวคิด คือ 
(๑) แนวคิดทางการแพทย์ อธิบายโรคจิตเหมือนโรคทางกายอื่น ๆ และรักษาโดยยา 

หรือการช็อตไฟฟ้า  
(๒) แนวคิดทางจิตวิทยา เช่ือว่าความผิดปกติทางจิตเกิดจากสาเหตุภายในจิตใจที่ไม่

สามารถปรับกลไกทางจิตให้เหมาะสมได้ ซึ่งรากฐานมาจากทฤษฎีของซิกมันด์
ฟรอยด์ (Sigmund Freud) กล่าวว่าการรักษาควรใช้วิธีจิตบําบัดแบบจิต
วิเคราะห์  

(๓) แนวคิดทางการเรียนรู้ มีรากฐานมาจากทฤษฎีของพาฟลอฟ (Pavlov) และ 
ธอร์นไดค์ (Thorndike) เช่ือว่าคนเรามีความผิดปกติทางจิตใจเพราะถูกฝึกฝน
เรียนรู้มาเช่นน้ันจนเกิดเป็นความเคยชินการรักษาควรใช้วิธีพฤติกรรมบําบัด  

(๔) แนวคิดของโทมัส ซาซ (Thomas Szaz อ้างถึงในอัมพร, ๒๕๓๘) เช่ือว่าความ
ผิดปกติทางจิตไม่ใช่โรค แต่เป็นอาการที่เกิดจากผลของปัญหาที่มนุษย์ต้องเผชิญ        
ในชีวิต  

(๕) แนวคิดทางด้านความเครียด กล่าวว่า ความเครียดเป็นภาวะทางจิตใจและ
ร่างกายของสิ่งมีชีวิต ที่ถูกกระตุ้นให้แสดงออกต่อสภาวะแวดล้อม เป็นการ
ปรับตัวในรูปแบบของการต่อสู้ การถอยหนี จิตใจและร่างกายท่ีถูกกระตุ้นจะเกิด
เป็นอาการกลัวหรือวิตกกังวลในระดับที่แตกต่างกัน เมื่อเกิดบ่อยทําให้เกิดอาการ
ทางระบบประสาทได้  

๓) มุมมองด้านจิตวิทยา เป็นอีกมุมมองหนึ่งของปัจจัยหรือสาเหตุของความผิดปกติทาง
จิตที่อธิบายว่าเกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกตัวบุคคล  

(๑) ปัจจัยภายในบุคคล ได้แก่ สาเหตุทางร่างกาย เมื่อเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคเรื้อรัง 
และความพิการของอวัยวะที่สําคัญ ทําให้เกิดอารมณ์แปรปรวนหรือความรู้สึก
เปลี่ยนไปจากปกติ  เ ช่น  หงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย  เ น่ืองจากกายและใจมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด สาเหตุทางจิตใจ จากความผิดหวัง ทําให้เกิดความ
คับข้องใจ ความขัดแย้งในใจ เกิดการผิดปกติทางจิตได้  
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(๒) ปัจจัยภายนอกบุคคล ได้แก่ สาเหตุจากครอบครัว สัมพันธภาพของคนใน
ครอบครัว สภาพจิตใจที่แตกต่างกันจากการเลี้ยงดูที่ต่างกัน วัฒนธรรมและ
ค่านิยมของสังคมหากมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณีอย่างรวดเร็ว จะ
ทําให้คนเราปรับตัวไม่ทัน โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เป็นผู้ใหญ่ เพราะคนเหล่าน้ันมี
ความรู้สึกว่าวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปน้ันขัดกับความรู้สึกที่ตนได้รับการอบรมมา ทํา
ให้เกิดความสับสน และความคับขัดแย้งในใจ นอกจากน้ีสาเหตุจากภาวการณ์ 
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เหตุการณ์หรือกิจกรรมที่เกิดข้ึนในชีวิตของช่วงวัยต่าง ๆ ที่
คนเราเผชิญหรือปรับตัว หากไม่ซับซ้อนมากก็ไม่เกิดปัญหาแต่หากมีความซับซ้อน
มากก็ทําให้การปรับตัวมีความยากลําบาก ภาวการณ์น้ียังรวมถึงภัยพิบัติ ภัย
อันตราย ภัยธรรมชาติ สงคราม วิกฤตบ้านเมือง เช่น จลาจล วิกฤตเศรษฐกิจ  

แม้ว่าความโน้มเอียงในการศึกษาปัจจุบัน จะหันไปสู่ปัจจัยทางชีวภาพในการหาสาเหตุการ
เกิดปัญหาสุขภาพจิต และการเจ็บป่วยหรือการเกิดโรคทางจิตเวช แต่การนําปัจจัยอ่ืน ๆ มาพิจารณา
ร่วมด้วยน้ัน จะช่วยให้เกิดความเข้าใจสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น และจะนําไปสู่การให้การ
ส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และการร่วมวางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมท้ังการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

๒.๓.๓  บคุลิกภาพแปรปรวน 

“บุคลิกภาพ” เป็นคําที่คนส่วนใหญ่มีความเคยชินและใช้กันบ่อยครั้ง การพูดบุคลิกภาพ
ของใครสักคนหน่ึง น่ันย่อมหมายถึงการพูดรวมให้มองเห็นภาพทั้งหมดของบุคคลคนนั้น ถึงแม้คนฟัง
จะไม่ได้พบตัวของผู้ที่ได้ถูกกล่าวถึงก็ตาม ความสําคัญของบุคลิกภาพต่อการดํารงชีวิตในสังคมน้ันมี
มากทีเดียว ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า บุคลิกภาพมีความสําคัญทั้งในด้านส่วนตัวและในด้านอาชีพการงาน
ของบุคคล การแสดงออกของบุคคลแต่ละคนที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ย่อมจะมีความแตกต่างกัน
และถึงแม้จะเป็นบุคคลคนเดียวกัน หากสิ่งเร้าที่มากระทบมีความแตกต่างกันก็ย่อมจะก่อให้เกิดการ
ตอบสนองท่ีแตกต่างกันไปด้วย ปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลต่อสิ่งเร้าน้ันเป็นเรื่องของพฤติกรรม
บุคคล แต่ละคนจะมีแบบแผนการแสดงพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งเป็นการช้ีให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะ
ของบุคคลคนน้ัน แบบแผนพฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนจะไม่เหมือนกันทั้งหมด แต่อาจจะมีความ
คล้ายคลึงกันได้บ้างในบางส่วน ซึ่งน่ันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ทําให้คนทั่วไปสามารถแยกความแตกต่างของ
บุคคลแต่ละคนได้ นอกจากนอกเหนือไปจากความแตกต่างทางสรีระแล้ว การเรียนรู้แบบแผนของ
พฤติกรรมของบุคคลแต่ละคน จะช่วยให้บุคคลที่แวดล้อมสามารถปรับตัวและแสดงปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อพฤติกรรมน้ัน ๆ ได้อย่างถูกต้อง หรืออาจจะกล่าวได้ว่าแบบแผนพฤติกรรมเป็นสิ่งที่
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นําไปสู่การสร้างบุคลิกภาพ ดังน้ันแผนแบบแผนพฤติกรรมของบุคคลที่คนทั่วไปรับรู้แล้ว เรียกว่า 
“บุคลิกภาพ”  

ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนพฤติกรรมของบุคคลกับบุคลิกภาพน้ัน จะมองเห็นได้
ชัดเจนในลักษณะความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้  

ประการที่ ๑ แบบแผนของพฤติกรรมช่วยแสดงให้เราเห็นเอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะ
ของบุคคล ทําให้เราสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ ทั้งน้ีเพราะว่า พฤติกรรม
บางอย่างซึ่งเกิดจากการกระตุ้นของสภาพแวดล้อมเป็นคร้ังคราว อาจยังถือไม่ได้ว่าเป็นบุคลิกภาพหรือ
พฤติกรรมเฉพาะของคนนั้น แต่ถ้าพฤติกรรมน้ันเกิดข้ึนบ่อย ๆ ไม่ว่าจะในสิ่งแวดล้อมใดก็ตามก็จะถือ
ว่าเป็นบุคลิกภาพอย่างหน่ึงได้ เช่น คนที่มีความวิตกกังวลเน่ืองจากการทํางานส่งไม่ทันตามเวลา ก็
ย่อมเป็นปกติวิสัยไม่ใช่บุคลิกภาพ แต่คนที่มีความวิตกกังวลในเรื่องไร้สาเหตุ กังวลในทุกเรื่องกรณี 
เช่นน้ีซึ่งจะถือว่าเป็นบุคลิกภาพ 

ประการที่ ๒ พฤติกรรมเป็นสิ่งที่แสดงออกมาเน่ืองจากกระบวนการภายในร่างกายของ
บุคคล ก่อนที่พฤติกรรมจะออกมาปรากฏให้คนทั่วไปได้พบเห็น จะมีกระบวนการรับความรู้สึกและสั่ง
การภายในระบบสมองประสาทเสียก่อน ผลจึงมาปรากฏให้เห็นเป็นพฤติกรรม ที่เรียกว่า บุคลิกภาพ 
ดังน้ัน สถานการณ์ซึ่งเกิดข้ึนเพียงช่ัวครู่ช่ัวยามหรือช่ัวครั้งช่ัวคราว จึงมีผลต่อการเกิดบุคลิกภาพได้
น้อยมาก เช่น คนที่พูดเสียงดังเป็นประจําค่อยๆ ยอมรับว่าเป็นคนเสียงดัง เช่นน้ีถือว่าเป็นบุคลิกภาพ 
แต่สําหรับคนท่ีพูดเสียงค่อยหรือพูดเสียงระดับปกติ แล้วเวลาโกรธมาก ๆ พูดเสียงดัง เช่นน้ีไม่จัดว่า
เป็นบุคลิกภาพ หากเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อโกรธเท่าน้ัน  

ประการที่ ๓ พฤติกรรมที่แสดงออกมาแล้วจะจัดเป็นบุคลิกภาพนั้น จะต้องมีลักษณะเป็น
พฤติกรรมที่มีระบบระเบียบและมีโครงสร้างที่แน่นอน ซึ่งหมายความว่า ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดและเมื่อไรก็
ตาม บุคคลน้ันจะแสดงพฤติกรรมเช่นน้ันอยู่เสมอ เช่น คนที่มีลักษณะที่ชอบประสานมือเวลาพูดกับ     
ผู้ที่มีอาวุโสกว่า เขาก็จะแสดงลักษณะอาการเช่นน้ีทุกครั้งที่พบกับผู้อาวุโส กรณีเช่นน้ีจัดว่าเป็น
บุคลิกภาพของบุคคลน้ัน แต่ถ้าบุคคลนี้ประสานมือเล่น ๆ เป็นคร้ังคราว ก็จะไม่ถือว่าเป็นบุคลิกภาพ  

บุคลิกภาพมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมาก ดังจะ
พิจารณาได้จากประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

๑) การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การท่ีจะบอกว่าบุคคลใดแตกต่างจากบุคคล
อ่ืนน้ัน ก็ต้องอาศัยการสังเกตจากสิ่งที่มองเห็นก่อนคือ พฤติกรรมโดยเฉพาะพฤติกรรมที่เป็นสิ่งที่
เกิดข้ึนอย่างสมํ่าเสมอในตัวของบุคคล เช่น นายปรีชาชอบเดินหนังโครง หรือนายประชาชอบเดิน
แกว่งมือ เป็นต้น และพฤติกรรมดังกล่าวน้ีก็คือบุคลิกภาพทางกายของคนคนน้ัน บุคลิกภาพช่วยให้
คนเราสามารถที่จะจดจําและเข้าใจบุคคลแต่ละคนได้เป็นอย่างดี ตลอดจนรู้วิธีที่จะปรับตัวเข้าหากับ
คนเหล่าน้ันได้ ทําให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันในสังคม  
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๒) การตระหนักในเอกลักษณ์ของบุคคล ดังที่กล่าวเสมอว่าบุคลิกภาพทําให้คนแต่ละคน
มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง และบุคลิกภาพที่เป็นเอกภาพเอกลักษณ์แห่งตนน้ีเองเป็นต้นแบบของ
บุคลิกภาพที่จะทําให้คนรุ่นหลัง หรือเด็กและเยาวชนได้ศึกษาและเรียนแบบเอกลักษณ์ดังกล่าวได้ เช่น
คนที่มีบุคลิกภาพขยัน ประหยัด และอดทน ก็จะเป็นบุคลิกภาพที่น่าจะเป็นแบบอย่างมันเหมาะสมที่
เด็กและเยาวชนน่าจะใช้เป็นเย่ียงอย่างต่อไป  

๓) การคาดหมายพฤติกรรม บุคลิกภาพของบุคคลทําให้คนทั่วไปมีความคิดรวบยอด
เก่ียวกับคนคนนั้นและคนอ่ืนก็จะสามารถทํานายได้ว่า หากมีสถานการณ์บางอย่างเกิดข้ึนเขาน่าจะมี
การตอบสนองในลักษณะใดมากที่สุด เช่น คนบางคนเมื่อโกรธ จะแสดงอารมณ์ก้าวร้าว เอะอะ เสียง
ดัง แต่ในขณะที่บางคนเมื่อโกรธ จะเก็บตัวเงียบไม่พูดเลย เป็นต้น  

๔) ความม่ันใจ การมีบุคลิกภาพที่ดีจะทําให้บุคคลมีความมั่นใจในการแสดงออกมากข้ึน 
ทําให้กล้าแสดงออก และรู้แนวทางของการปฏิบัติที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เช่นคนที่มี
บุคลิกภาพทางกายท่ีดีซึ่งได้แก่ เดินตัวตรง สง่างาม ก็ย่อมจะได้รับความสนใจและเช่ือมั่นจากคนที่พบ
เห็น ดังน้ันโอกาสของการที่จะประสบความสําเร็จก็มีมากขึ้น และผู้เป็นเจ้าของบุคลิกภาพก็จะเกิด
ความมั่นใจได้มากในการแสดงออก  

๕) การปรับตัวให้เข้ากับคนอ่ืน ๆ บุคลิกภาพมีส่วนสําคัญในการช่วยให้บุคคลสามารถ
ปรับตัวเข้ากับบุคคลและสถานการณ์ได้ดีขึ้นรวดเร็วขึ้น เช่น คนที่มีบุคลิกภาพเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ก็ย่อมจะ
เป็นที่ช่ืนชอบของคนท่ัวไป การท่ีจะต้องปรับตัวเข้ากับคนอ่ืน ๆ ย่อมเกิดข้ึนได้ง่าย เพราะสถานการณ์
ที่เอ้ืออํานวยต่อการเกิดความสัมพันธ์ที่ดี และในอีกนัยหน่ึง การที่เรารู้บุคลิกภาพของคนอ่ืน ก็จะทําให้
ปรับตัวเข้ากับเขาได้ง่ายข้ึน  

๖) การยอมรับของกลุ่ม คนที่มีบุคลิกภาพดีมักจะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป โอกาสของ
การท่ีจะติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืนก็ย่อมมีมากขึ้น ทําให้ได้รับความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 
ตลอดจนทําให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจอีกด้วย เช่น คนที่มีบุคลิกภาพใจเย็นใคร ๆ ก็ชอบที่จะให้ร่วม
อยู่ในกลุ่ม เพราะจะไม่ทําให้คนอ่ืน ๆ เกิดความวุ่นวายเดือดร้อน  

๗) ความสําเร็จ มักมีการกล่าวกันเสมอว่า คนที่มีบุคลิกภาพดีจะได้เปรียบคนอ่ืนๆ เสมอ 
เพราะการมีบุคลิกภาพดีน้ันจะทําให้ได้รับความเช่ือมั่นและศรัทธาจากผู้พบเห็น พ้ืนฐานแล้ว ดังน้ัน
การจะทํางานใด ๆ ให้สําเร็จก็ย่อมจะง่ายข้ึน และได้รับความช่วยเหลือจากทุกคนมากกว่าคนที่
บุคลิกภาพไม่ดี เช่นคนที่เป็นพนักงานขายและต้องแต่งกายเรียบร้อยสะอาดพูดจาสุภาพ เพราะจะทํา
ให้ลูกค้าเกิดความเช่ือถือและไว้วางใจที่จะพูดหรือแนะนําสินค้า๑๔ 

                                                            
๑๔ผศ. ดวงกมล เวชบรรยงรัตน์, “บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย” ใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

จิตวิทยาทั่วไป, เอกสารการสอนชุดวิชา หน่วยท่ี ๑-๗, (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๒), 
หน้า ๒๑๙-๒๒๐. 



๓๘ 

ความเบ่ียงเบนของบุคลิกภาพที่พบได้เสมอในสังคม ได้แก่  
๑) บุคลิกภาพแบบพารานอย คือ ขี้ระแวง สงสัย  
๒) บุคลิกภาพแบบเก็บตัว คือ น่าเก็บตัว ไม่สมกับคน  
๓) บุคลิกภาพแบบอิสตรีโอนิค คือ ชอบแสดงความรู้สึกมากจนเกิดตามความเป็นจริง  
๔) บุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคม คือ พฤติกรรมที่สังคมไม่ยอมรับ ขัดแย้งสังคม รักกกลุ่ม

มากเกินไป  
บุคลิกภาพดังกล่าวน้ี เป็นลักษณะความเบ่ียงเบนท่ีแปลออกไปจากสภาพความเป็นจริง 

จัดได้ว่าเป็นอาการผิดปกติอย่างหน่ึงด้วย เร่ืองน้ีต้องการการวินิจฉัยที่แน่นอน และการบําบัดรักษา
แก้ไขจะแพทย์หรือบุคคลท่ีมีความชํานาญในด้านจิตวิเคราะห์และจิตเวช เพราะการเบี่ยงเบนทาง
บุคลิกภาพจะเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการดํารงชีวิตที่มีประสิทธิภาพของบุคคล และจัดได้ว่า เป็น
ผลกระทบไม่เพียงแต่ตัวของผู้เป็นเจ้าของบุคลิกภาพเบี่ยงเบน แต่ยังเป็นผลกระทบต่อครอบครัวและ
สังคมในวงกว้างที่บุคคลเหล่าน้ีเป็นสมาชิกอยู่ด้วย๑๕  

๒.๓.๔   ความผิดปกติทางเพศ (Sexual Abnormality) หรือ ความเบี่ยงเบนทางเพศ  
(Sexual Deviation) 

หมายถึง การแสดงพฤติกรรมที่มีความผิดปกติทางเพศ ตามปทัสถาน ความเช่ือและ
ค่านิยม ตลอดจนรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศของคนส่วนใหญ่ในสังคมท่ีปฏิบัติกันโดยทั่วไป และผล
ของการมีพฤติกรรมทางเพศท่ีเบ่ียงเบนไปจากคนธรรมดา ก่อให้เกิดความรู้สึกละอาย ต้องซ่อนเร้น 
เพ่ือมิให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ บางกรณียังอาจก่อให้เกิดอันตรายและเสียหายต่อผู้อ่ืนและส่วนรวมด้วย เรียกอีก
อย่างหน่ึงว่า “กามวิปริต” (paraphilias) ซึ่งเป็นปัญหาทางเพศอีกแบบหน่ึง ผู้ป่วยจะถูกกระตุ้นให้มี
การส่วนตัวทางเพศด้วยสิ่งเร้าที่เบี่ยงเบนไปจากคนท่ัวไปเป็นประจํา และทําให้เกิดปัญหา สาเหตุมัก
เกิดจากการเลี้ยงดูและประสบการณ์ที่ผิดปกติ แต่ก็มีบางรายงานพบว่าภาวะดังกล่าวในผู้ป่วยโรค
ลมชัก หรือในคนที่มีอาการผิดปกติของสมองในเล็ก ๆ น้อย ๆ๑๖   

ประเภทของความเบ่ียงเบนทางเพศ  จําแนกได้ดังน้ี 
๑) การแสวงหาความสุขทางเพศกับเด็ก (pedophilia) หรือพวกที่ชอบร่วมเพศกับเด็ก ซึ่ง

มักจะเป็นเพศชายที่ไม่มีความสุขกับหญิงสาว เน่ืองจากมีปมด้อย มีสติปัญญาทึบ 
สูงอายุ อาชีพที่ใกล้ชิดกับเด็ก มีความเจ็บป่วยทางจิตหรือทางสมอง อาจมีเพศสัมพันธ์

                                                            
๑๕H.S. Maas and J.A. Kuypers, From Thirty to Seventy, (San Francisco: Jossay Ban, 

1974). 
๑๖สุกมล วิภาวีพลกุล, เรื่องเพศที่ไม่ธรรมดา, http//www. thaimental.com สืบค้นเม่ือวันท่ี ๑๕ 

มีนาคม ๒๕๖๑. 



๓๙ 

กับเด็กชายหรือเด็กหญิงก็ได้ มักจะมีการข่มขู่ หลอกล่อด้วยการให้ขนม ของเล่น เงิน
ทอง สาเหตุอาจเน่ืองมาจากความสัมพันธ์ที่ ไม่ ดีกับพ่อแม่ ไม่สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใหญ่ได้ มีความก้าวร้าวเคียดแค้น ขมข่ืน และรู้สึกมีปมด้อยใน
ความเป็นชายของตน  ฯลฯ 

๒) การหาความสุขทางเพศกับคนแก่ (gerontophilia) ซึ่งพบได้น้อยกว่ากลุ่มอ่ืน  มักจะมี
อยู่เฉพาะกลุ่มที่ให้บริการทางเพศ สาเหตุอาจเกิดจากความรู้สึกผูกพันทางอารมณ์ที่ฝัง
ใจกับพ่อแม่ หรือผู้สูงอายุ   

๓) การหาความสุขทางเพศกับศพ (Necrophilia) เป็นพฤติกรรมที่มีความพึงพอใจในการ
ร่วมเพศกับศพ ซึงถือว่าเป็นความผิดปกติทางด้านจิตใจ มักจะทําการชําเราศพ และทํา
หลังจากที่ได้ฆ่าเหย่ือ หรือขุดซากศพที่เพ่ิงถูกฝังข้ึนมาเพ่ือร่วมเพศ  

๔) การหาความสุขและความพอใจทางเพศกับการสมสู่กับสัตว์  (zoophilia or 
bestiality)  ส่วนมากพบในผู้ที่มีความผิดปกติด้านจิตใจ ผู้ป่วยปัญญาอ่อนย่ิงอยู่
ห่างไกลความเจริญของเมือง มักพบการสมสู่กับสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ใหญ่ เช่น สุนัข โค 
กระบือ ที่มีสาเหตุมาจากความรู้สึกล้มเหลวในการร่วมเพศกับเพศตรงข้าม รู้สึกเปล่า
เปลี่ยว ไม่มีคู่สมรส รู้สึกดูถูกสตรีเหมือนว่าเป็นสัตว์ บางรายอาจเกิดความคึกคะนองที่
ต้องการทําอะไรท่ีแปลกและพิสดาร  

๕) การหาความสุขทางเพศกับวัตถุ (fetishism) สะสมสิ่งของเคร่ืองใช้ของเพศตรงข้ามไว้
เป็นตัวแทนของคนท่ีรักและถูกใจ เพ่ือนําเอามากระตุ้นอารมณ์ทางเพศ เช่น ผมของ
ผู้หญิง กางเกงใน เสื้อช้ันใน ถุงน่อง โดยไม่ให้เจ้าตัวรู้ มักพบในกลุ่มผู้ชายมากกว่า
ผู้หญิง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก การไม่มีความสุขจากการมีเพศสัมพันธ์ แต่สามารถ
สําเร็จความใคร่ได้จากการได้สัมผัส ลูบไล้กับวัตถุน้ัน ๆ  

๖) การชอบอวดอวัยวะเพศ (exhibition or nudism) มักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
ที่แสวงหาความสุขจากากรได้อวดอวัยวะเพศของตนต่อหน้าผู้อ่ืน และจะมีความสุข
จากการแอบดูผู้อ่ืนเปลือยกาย ร่วมเพศ  ซึ่งอาจมีพฤติกรรมอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น บุกรุก 
เจาะฝาผนัง เจาะรู สาเหตุอาจเกิดจากการขาดความรักความอบอุ่นในวัยเด็ก การขาด
ความมั่นใจ ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ รู้สึกว่าตนไม่เป็นชายเพียงพอ 
หรืออาจเคยเห็นพ่อแม่ร่วมเพศในช่วงวัยเด็ก มีความรู้สึกว่าตนเหนือผู้อ่ืน  

๗) การแสวงหาความสุขทางเพศ โดยทําให้ผู้ อ่ืนเจ็บปวดและทรมานในการร่วมเพศ 
(sadism) มักชอบทําให้ผู้ร่วมเพศมีความเจ็บปวดและความทรมานทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ และในรายที่ร้ายแรงที่สุดคือ การฆ่าและห่ันช้ินส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย สาเหตุ



๔๐ 

อาจเกิดจากการได้รับการสั่งสอนให้รังเกียจในเรื่องเพศ ต้องการแสดงความก้าวร้าว 
และต้องการมีอํานาจเหนือผู้อ่ืน  

๘) พวกท่ีชอบได้รับความเจ็บปวดและการทรมานกับคู่ร่วมเพศ (masochism) มักชอบให้
คู่ร่วมเพศของตนทําให้เจ็บปวด หรืออาจทําตนเองให้เจ็บปวด อาจเกิดจากการถูกต้อง
สั่งสอนให้รังเกียจเร่ืองเพศ หรือต้องการแสดงอํานาจเหนือคู่ร่วมเพศ ที่ทนความ
เจ็บปวดได้ หรืออาจยอมให้มีการลงโทษตนเอง เพ่ือเอาอกเอาใจ และแลกกับความรัก 
การยอมรับ หรือกลัวการถูกทอดทิ้ง  

๙) การใช้โทรศัพท์ลามก (pornography)  
๑๐) การชอบถูไถอวัยวะกับเพศตรงข้าม (Frotteurism)  
๑๑) พวกท่ีมีความสัมพันธ์ทางเพศกับสมาชิกในครอบครัวที่สืบสายโลหิตเดียวกัน (incest) 

เช่น พ่อกับลูกสาว แม่กับลูกชาย ที่ต่างก็แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติทางเพศ
เช่นเดียวกัน 

ปัจจุบันมีข้อโต้เถียงในประเด็นของการชอบเพศเดียวกันว่า เป็นความเบ่ียงเบนหรือ
ผิดปกติทางเพศหรือไม่ การชอบเพศเดียวกันเป็นความหลากหลายทางเพศ (sexual variation) เช่น 
รักร่วมเพศ (homosexual or lesbianism) บุคคลดังกล่าวอาจจะไม่พอใจของตน นิยมมีความสุขกับ
เพศเดียวกันกับตน สาเหตุอาจเกิดจากการอบรมเลี้ยงดู ฮอร์โมนเพศที่ผิดปกติ และปัญหาทาง
พันธุกรรม  

ลักเพศ (Transvestism) เป็นพวกที่มีความสุขและความพอใจทางเพศจากการได้แต่งตัว 
แต่งหน้า และแสดงท่าทางของเพศตรงข้าม ซึ่งจะทําให้รู้สึกต่ืนเต้นเร้าใจและมีความสุขในขณะที่ได้
กระทําเช่นน้ัน สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ ไม่ต้องแปลงเพศ เพียงต้องการการเร้าอารมณ์ทาง
เพศเท่าน้ัน สาเหตุอาจเกิดจากการอบรมเลี้ยงดูที่ผิดเพศ การให้แรงเสริม หรือการคาดหวังให้แสดง
พฤติกรรมเป็นเพศตรงข้าม 

การเปล่ียนเพศ (transsexualism) เป็นพฤติกรรมที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า และ
จงใจที่จะเปลี่ยนเพศ เช่น พวกท่ีมีการผ่าตัดแปลงเพศ เพราะเช่ือว่าเพศของตนไม่ถูกต้อง มักมีความ
ต้องการทางเพศหรือทํากิจกรรมทางเพศ รวมท้ังการแต่งตัวแต่งหน้าให้ตรงข้ามกับเพศของตน พบ
มากในผู้ชายที่มีความต้องการจะเป็นผู้หญิงอย่างสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และเพศสัมพันธ์ุ 
สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนหรือโครโมโซม การเลี้ยงดูจากครอบครัว หรือประสบการณ์
ในวัยเด็ก ที่ประสบกับความไม่ประทับใจกับเพศของตนอย่างรุนแรง๑๗ 

                                                            
๑๗สุกมล วิภาวีพลกุล, เรื่องเพศที่ไม่ธรรมดา, http//www. thaimental.com สืบค้นเม่ือวันท่ี ๑๕ 

มีนาคม ๒๕๖๑. 
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๒.๓.๕  โรคติดสุรา 

โรคติดสุรา หรือพิษสุราเร้ือรัง เป็นคํากว้าง ๆ ที่ใช้ในการวินิจฉัยผู้ติดสุรา ที่ทําให้เกิด
ปัญหาหน้าที่การงาน หรือสุขภาพ มีลักษณะการดําเนินโรคอย่างเร้ือรัง ก้าวหน้า โดยมีลักษณะที่
สูญเสียความสามารถในการควบคุมการด่ืมสุรา และมีผลเสียตามมา ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสังคม 
กฎหมาย สุขภาพจิต และสุขภาพทางร่างกาย และผู้ป่วยมักไม่ตระหนักถึงปัญหาเหล่าน้ี ว่าเกิดจาก
การใช้สุรา การด่ืมสุรามาเป็นเวลานาน ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึก และทําให้ผู้ใช้อยาก
ใช้อีก แม้ว่าจะเกิดผลเสียมากมาย เป็นการเสพติดทางใจ และการเสพติดทางร่างกาย ทําให้เกิดการ
ถอนสุรา หรือไม่สบาย หากไม่ได้ใช้ 

สารออกฤทธ์ิที่สําคัญในสุราคือแอลกอฮอล์ ซึ่งทําละลายได้ดี ทั้งในนํ้าและไขมัน สามารถ
แพร่ไปได้ทุกส่วนของร่างกาย จึงมีผลต่อร่างกายทุกระบบ 

๑) ผลต่อระบบประสาท                         
(๑) จําเหตุการณ์ขณะเมาไม่ได้ เป็นลักษณะการสูญเสียความจํา ในช่วง

ระยะเวลาหน่ึง ในขณะที่ผู้น้ันด่ืม จําไม่ได้ว่าคุยกับใคร จอดรถไว้ที่ไหน  
(๒) ผลต่อการนอน แม้ว่าการด่ืม การเมาสุรา อาจจะทําให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น 

แต่แอลกอฮอล์จะรบกวนวงจรการนอน นอนหลับไม่ต่อเน่ือง ทําให้ต่ืน
ขึ้นมามีอาการไม่สดช่ืน รู้สึกแฮงค์     

(๓) ผลต่อเส้นประสาทส่วนปลาย  ซึ่งเป็นผลจากการขาดวิตามิน และพิษของ
แอลกอฮอล์โดยตรง อาการจะมีอาการชา บริเวณมือและแขน 

(๔) ผลต่อสมองส่วนซีรีเบลลั่ม มีลักษณะเฉพาะคือ ไม่สามารถยืนหรือทรงตัวน่ิง
ได้ อาการตากระตุก สมองส่วนน้ีจะเสื่อมลงถาวร แม้หยุดสุราแล้วก็ไม่ค่อย
หายอย่างสมบูรณ์  

๒) ผลต่อระบบทางเดินอาหาร ปัญหาคลื่นไส้อาเจียน เลือดออกในทางเดินอาหาร 
กระเพาะอาหารอักเสบ ปัญหาตับแข็ง ตับและตับอ่อน ทําให้เกิดโรคตับแข็ง มีการ
สะสมของเสียพวกยูเรียจนเป็นพิษต่อสมอง                 

๓) ระบบหลอดเลือด การด่ืมสุราเป็นจํานวนมาก จะทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้น เพ่ิมระบบ
ไขมันที่อ่ิมตัว ที่มักจะสะสมตามหลอดเลือด ได้แก่ LDL และ triglyceride จึงเพ่ิม
ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด                 

๔) ระบบเลือด การด่ืมสุราในระดับสูง จะลดการผลิตเม็ดเลือดขาด ลดความสามารถของ
เซลล์ในการเข้าสู่ตําแหน่งติดเช้ือ มีผลต่อเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือด ซึ่งทําให้มีการสร้าง
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จํานวนเม็ดเลือดแดงลดลง รูปร่างเม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีผลต่อ
ประสิทธิภาพของเกล็ดเลือด 

๕) มะเร็ง พบอัตราการเกิดมะเร็งสูง ในผู้ติดสุรา ต้ังแต่มะเร็งของศีรษะ คอ หลอดอาหาร 
กระเพาะอาหาร ตับ ลําไส้ใหญ่ และปอด 

๖) ผลต่อทารกในครรภ์มารดา เน่ืองจากแอลกอฮอล์ สามารถผ่านได้ จึงสามารถทําให้
เกิดผลร้ายแรงในทารกได้ หากมีปริมาณมากพอ จะทําให้เด็กเสียชีวิต หรือคลอดก่อน
กําหนด ทารกท่ีคลอดจากครรภ์มารดาที่ด่ืมสุราอย่างมาก พบว่าจะมีกลุ่มอาการ 
สติปัญญาทึบอย่างรุนแรง ศีรษะเล็ก รูปร่างเล็ก หน้าตาผิดปกติ ภาวะโรคหัวใจแต่
กําเนิด น้ิวมือติดกัน หญิงต้ังครรภ์ จึงไม่ควรใช้สุราตลอดอายุการต้ังครรภ์   

๗) อ่ืน ๆ ชายไทยหลังด่ืมสุรา พบว่ามีความเสี่ยงในพฤติกรรมทางเพศ ในขณะมึนเมา เช่น 
ไม่ใช้ถุงยางอนามัยในขณะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงในการติดกามโรค 
รวมท้ังโรคเอดส์ หรือประสบอุบติเหตุเพราะขาดสติ 

การด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมผสมแอลกอฮอล์ ทําให้สุขภาพทั้งทางกายและทางจิตบกพร่อง 
โดยหากการด่ืมแอลกอฮอล์น้ัน ๆ ทําให้ (๑) เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บบ่อย ๆ (เช่น ด่ืมขณะขับรถ 
ว่ายนํ้า หรือใช้เคร่ืองจักรกล) (๒) มีปัญหาความสัมพันธ์กับเพ่ือน ครอบครัว หรือผู้ร่วมงานบ่อย ๆ     
(๓) บทบาทหน้าที่ในการทํางาน งานบ้าน หรือการเรียนมีความบกพร่อง หรือ (๔) มีปัญหาด้าน
กฎหมาย เช่น ถูกตํารวจจับเน่ืองจากเมาสุรา อาละวาด เรียกได้ว่าบุคคลน้ันมีปัญหาจากการใช้สุรา
หรือเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์“ในทางที่ผิด” โดยมีอาการข้อใดข้อหน่ึงจาก ๗ ข้อข้างต้นก็ได้  

 
๒.๔  กระบวนการให้การปรึกษาทางจิตวิทยาตามแนวคิดและทฤษฎีตะวันตก 

๒.๔.๑  ความนํา 

จิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychology) หมายถึง การกระทําต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจ
การวินิจฉัย การบําบัดความผิดปกติทางจิต อันเน่ืองจากภาวะทางจิตใจ บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา
อารมณ์ พฤติกรรมการปรับตัว ความเครียดหรือพยาธิสภาพทางสมอง รวมทั้งการวิจัย การส่งเสริม
และประเมินภาวะสุขภาพ ทางจิตด้วยวิธีการเฉพาะทางจิตวิทยาคลินิก หรือการใช้เคร่ืองมือหรือ
อุปกรณ์ทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางจิตวิทยาคลินิก 

นอกจากน้ี การปฏิบัติงานของนักจิตวิทยาคลินิกยังมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของผู้มี
ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชทั้งในด้านการศึกษา การปรับตัวทางสังคม รวมทั้งปกป้องชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนท่ัวไปที่อาจเกิดจากการกระทําของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งเป็นผลกระทบต่อ
สังคมอย่างเห็นได้ชัด 
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จิตวิทยาคลินิกมีพ้ืนฐานจากความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยวิธีการสร้าง
วิทยาศาสตร์การสังเกตและการทดลองในห้องปฏิบัติการเป็นที่ทราบกันดีว่า Wilhelm Wundt เป็น
นักจิตวิทยาคนแรกที่ได้สร้างห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยาขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๘๗๙ ที่มหาวิทยาลัย Leipzig 
ประเทศเยอรมนี 

นักจิตวิทยาเทคนิคได้อิทธิพลจากการทดลองของ Wundt ในการให้แนวทางปฏิบัติงาน
ทางคลินิกซึ่งต้องมีผลการวิจัยรองรับโดยเฉพาะอย่างย่ิงนักจิตวิทยาคลินิกจะมีความสนใจศึกษาบุคคล
เฉพาะรายและเงินที่การศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคลเมื่อเปรียบเทียบหรือมีความสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืน ๆ 

ไม่ต่างประเทศการก่อต้ังเทคนิคจิตวิทยาเป็นครั้งแรกโดย Lightner Witmer ในปี ค.ศ. 
๑๘๙๖ ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกาถือเป็นจุดเริ่มต้นของจิตวิทยาคลินิก  คลินิกน้ีต้ังขึ้น
เพ่ือให้การช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางจิตใจและเริ่มมีการใช้วิธีการมาตรฐานและเป็นระบบได้แก่ การ
ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกซึ่งต้ังศึกษารายละเอียดของลักษณะปัญหา ที่มาหรือสาเหตุของปัญหา 
ศักยภาพ ข้อบกพร่องตลอดจนแนวทางการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพโดยการสัมภาษณ์ สังเกต
พฤติกรรม และที่สําคัญที่สุดคือทดสอบทางจิตวิทยา ซึ่งนักจิตตะวิทยาเทคนิคในปัจจุบันได้ดําเนินราย
ตามแนวทางที่ Witmer ได้ริเร่ิมไว้ในการปฏิบัติการทางคลินิก ในระยะใกล้เคียงกับที่ Witmer ก่อต้ัง
คลินิกจิตวิทยาก็มีนักจิตวิทยาทั้งในสหรัฐอเมริกาเองและในประเทศอ่ืน ๆ ได้ริเริ่มสร้างแบบทดสอบ
ทางจิตวิทยาข้ึนใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นเครื่องมือที่มีมาตรฐาน และมีความเช่ือถือได้ทางสถิติ เช่น  
Alfred Binet นักจิตวิทยาชาวฝร่ังเศสได้สร้างแบบทดสอบเชาว์ปัญญาขึ้นเป็นคร้ังแรกใน ค.ศ. ๑๙๕๐  
และเป็นที่ยอมรับกันต่อ ๆ มาว่านักจิตวิทยาคลินิกเป็นผู้มีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษในการใช้
แบบทดสอบทางจิตวิทยาในการตรวจวินิจฉัยทางจิตตะวิทยาคลินิกมาต้ังแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 

ประเทศไทยเร่ิมมีนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเมื่อกระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับองค์การ
อนามัยโลกก่อต้ังคลินิกสุขวิทยา (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ในปัจจุบัน) ในปี พ.ศ.
๒๔๙๖ เพ่ือให้บริการตรวจแก้แค้นเด็กที่มี ปัญหาทางจิตเวชและสุขภาพจิต มีทีมสหวิชาชีพ
ประกอบด้วยจิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ทางจิตเวชและนักจิตตะวิทยาคลินิกร่วมกันเป็นผู้ให้บริการ 

เ น่ื อ งจากขณะ น้ัน ยั ง ไม่ มี หลั กสู ตรการสอนฝึ กอบรม ด้าน จิต วิทยาคลิ นิ ก ใน
สถาบันการศึกษาใด องค์การอนามัยโลกจึงได้ส่ง Dr. Magaret Stepan ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้าน
จิตวิทยาคลินิกมาปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา ๒ ปีโดยมีผู้ทําหน้าที่นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติงานภายใต้
ความควบคุมดูแลของผู้เช่ียวชาญต่อมาองค์การอนามัยโลกและแผนโคลัมโบหน้าให้สูญจิตแพทย์นักจิต
ตะวิทยาเทคนิคฝึกหัดไปศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดาได้กลับมาปฏิบัติงานในฐานะนักจิตวิทยาคลินิก
ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ซึ่งเป็นปีที่สํานักงานข้าราชการพลเรือนได้อนุมัติให้มีตําแหน่งนักจิตตะวิทยาเป็น
ครั้งแรกในประเทศไทยแดนยังมิใช่เป็นตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 



๔๔ 

การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนทางจิตตะวิทยาเทคนิคในประเทศไทย ในระดับปริญญา
ตรี เร่ิมจากนักจิตวิทยาคลินิกที่ได้รับการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานจากประเทศแคนาดาร่วมมือกับคณะ
มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรจิตวิทยาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกจิตวิทยา
คลินิกเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ต่อจากน้ันมีการเปิดหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง และ
มหาวิทยาลัยนเรศวร สําหรับหลักสูตรในระดับปริญญาโท เร่ิมที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และได้เปลี่ยนไปอยู่ที่คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 
พ.ศ. ๒๕๒๘ และ พ. ศ. ๒๕๔๔ ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ทั้งน้ี หลักสูตรการเรียนการสอนด้านจิตวิทยาคลินิกของสถาบันต่าง ๆ จะมีทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ซึ่งนักศึกษาต้องมีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยทางจิตเวชและ
สุขภาพจิต ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกสอนด้วย ปัจจุบันมีนักจิตวิทยาคลินิกที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาและหลังปริญญาปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ทบวงมหาวิทยาลัย จํานวนกว่า ๔๐๐ คน 

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ นักจิตวิทยาคลินิก ได้ร่วมกันก่อต้ังชมรมจิตวิทยาคลินิกข้ึน และเมื่อปี  
พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้พัฒนาเป็นสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ทาง
วิชาการระหว่างสมาชิก มีการประชุมวิชาการประจําปี และสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารของสมาคมปีละ ๒ เล่ม พร้อมทั้งได้ประกาศจรรยาบรรณของนักจิตวิทยาคลินิกในปี
เดียวกัน และพิมพ์เผยแพร่แก่สมาชิกของสมาคมในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 

เน่ืองจากวิชาชีพจิตวิทยามีหลายสาขาและมีแนวทางในการปฏิบัติงานเพศแตกต่างกัน 
ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องกําหนดลักษณะงานของวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกโดยเฉพาะให้มีความชัดเจน รวมท้ัง
ต้องจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก ซึ่งได้จัดทําอย่างจริงจังในปี  
พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยกองสุขภาพจิต กรมการแพทย์ในขณะนั้นเพ่ือแยกวิชาจิตตะวิทยาคลินิกออกจาก
วิชาชีพจิตตะวิทยาสาขาอ่ืน ๆ และได้แต่งต้ังคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญในการพัฒนาคุณภาพงานจิตวิทยาคลินิกในหน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานสากลและเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของนักจิตวิทยาเทคนิคเป็นไปในทิศทางเดียวกันตลอดจนอยู่ในระดับมาตรฐานที่ดีเป็น
ประโยชน์แก่ผู้รับบริการ พร้อมทั้งยังเป็นหลักประกันคุณภาพการให้บริการของนักจิตวิทยาคลินิกและ
ส่งเสริมความม่ันคงและวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกอีกด้วย 

การท่ีนักจิตวิทยาคลินิก มีลักษณะงานในความรับผิดชอบที่แตกต่างจากนักจิตวิทยาสาขา
อ่ืน คือ เป็นสาขาที่กระทําต่อมนุษย์มีการตรวจวินิจฉัย การบําบัดความผิดปกติทางจิต อันเน่ืองจาก
ภาวะทางจิตใจ บุคลิกภาพ เชาว์ปัญญา อารมณ์ พฤติกรรม การปรับตัว ความเครียด หรือพฤติกรรม



๔๕ 

ผิดปกติอันเน่ืองมาจากพยาธิสภาพทางสมอง ด้วยวิธีการเฉพาะทางจิตวิทยาคลินิก หากได้กําหนดให้
สาขาจิตวิทยาคลินิกเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่รับบริการ
จากผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะด้าน จึงได้มีการเสนอเร่ืองตามข้ันตอนเพ่ือให้จิตวิทยาคลิกนิกเป็นวิชาชีพ
ที่มีการข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมาย และในที่สุดเมื่อวันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขาจิตวิทยาคลินิกเป็นสาขาการ
ประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้น  

ในวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก ได้มีการสร้างมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยา
คลินิกข้ึนมาหลายระดับ ซึ่งอาจจําแนกเป็น 

๑.  มาตรฐานกลางหรือมาตรฐานระดับชาติ ที่อาจกําหนดเป็นกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อกําหนดต่าง ๆ ซึ่งกําหนดโดยองค์กรวิชาชีพแห่งชาติตามกฎ 

๒.  มาตรฐานระดับสถาบัน ซึ่งกําหนดโดยองค์กรวิชาชีพ หรือองค์กรที่เก่ียวข้อง 
๓.  มาตรฐานระดับหน่วยงาน ซึ่งกําหนดโดยผู้ปฏิบัติวิชาชีพ และใช้เป็นเกณฑ์ในการ

ปฏิบัติของบุคคลในวิชาชีพ 

ในแต่ละมาตรฐานการปฏิบัติงานแบ่งเป็น มาตรฐานเชิงกระบวนการและมาตรฐานเจน
ผลลัพธ์ดังน้ี 

๑) มาตรฐานเชิงกระบวนการ Process Standard หมายถึง กิจกรรมในการปฏิบัติงาน
ทางจิตวิทยาคลินิกที่เน้นคุณภาพ โดยกําหนดพฤติกรรมของนักจิตตะวิทยาคลินิกในระดับการปฏิบัติ 
งานและบริการทางจิตวิทยาคลินิกให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจใน
บริการ การกําหนดมาตรฐานเชิงกระบวนการมีหลักสําคัญคือ ต้องครอบคลุมแผนสําหรับผู้มีปัญหา
สุขภาพจิต ผู้ที่มีปัญหาด้านพัฒนาการและชาวปัญญา ผู้ป่วยและครอบครัว โดยอธิบายวิธีการบริการ
ทางจิตตะวิทยาคลินิกตามข้อมูลที่บันทึกทางจิตตะวิทยาคลินิกอย่างถูกต้องเที่ยงตรง 

๒) มาตรฐานเชิงผลลัพธ์ Outcome Standard  หมายถึง ประสิทธิผลที่เกิดข้ึนจาก
กิจกรรมทางจิตวิทยาคลินิก จํานวนในรูปของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับผู้รับบริการ ได้แก่ ลักษณะ
พฤติกรรมของผู้รับบริการท่ีคาดหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกหรือใกล้เคียงกับปกติ อย่างไรก็ดี 
อาจเห็นได้จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักจิตวิทยาคลินิกกับผู้รับบริการท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น๑๘ 

 

                                                            
๑๘คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข, มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก, พิมพ์คร้ังท่ี 
๓, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทอาร์ต คลอลิไฟ จํากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๓-๘. 



๔๖ 

๒.๔.๒  หลักการและกระบวนการให้การปรึกษา 

๒.๔.๒.๑ การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

เป็นเร่ืองยากท่ีจะระบุอย่างเฉพาะเจาะจงว่าใครเป็นผู้คิดค้นศาสตร์ที่ช่ือว่า “การปรึกษา
เชิงจิตวิทยา” เน่ืองจากการช่วยเหลือและเยียวยาทางจิตใจโดยการพูดคุยเกิดข้ึนมาอย่างยาวนาน
ต้ังแต่อดีตกาลและมีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามแต่ละวัฒนธรรม ซึ่งเก่ียวพันกับวิถีชีวิต
ของคนในสังคมน้ัน ๆ อย่างแยกไม่ออก ก่อนที่ศาสตร์ที่เรียกว่าจิตวิทยาจะเป็นรูปเป็นร่างข้ึนมาเสียอีก 
ดังน้ันการเกิดขึ้นของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจึงได้รับอิทธิพลและมีรากฐานมาจากวิธีการเยียวยาจิตใจ
ในอดีตไม่มากก็น้อย 

จุดเริ่มต้นของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในฐานะที่เป็นวิชาชีพทางด้านจิตวิทยามีเหตุการณ์
สําคัญที่ต้องพิจารณาอยู่ ๔ เหตุการณ์ด้วยกัน 

๑) การนําคําว่า Counseling มาใช้โดยแฟรงค์ พาร์สัน (Frank Parsons) ในงานด้านการ
แนะแนวอาชีพในทศวรรษ ๑๙๐๐ โดยเขาได้ก่อต้ังองค์กรที่ช่ือ Bureau of Vocational Guidance 
แต่ยังไม่ทําให้ counselingเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนักในแง่ของวิชาชีพทางจิตวิทยา 

๒) หนังสือ Counseling and Psychotherapy (๑๙๔๒) ของคาร์ล รอเจอร์ส (Carl 
Rogers) ได้รับการตีพิมพ์ออกมา โดยรอเจอร์สเร่ิมนําคําว่า counseling มาใช้เพ่ือต้านทานกระแส
การบําบัดโดยใช้จิตบําบัดของจิตแพทย์ และแนวคิดของเขาได้กลายเป็นรากฐานสําคัญของการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาในยุคน้ัน 

๓) ความต้องการผู้เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยาในการช่วยเหลือทหารผ่านศึกหลัง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ในทศวรรษ ๑๙๔๐ และกระแสความคิดในเรื่องการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
(human potential movement) ในทศวรรษ ๑๙๕๐ และ ๑๙๖๐ ก็มีส่วนช่วยทําให้การปรึกษาเชิง
จิตวิทยาเป็นที่สนใจอย่างกว้างขวาง 

๔) การก่อต้ังแผนก Personnel and Guidance Psychologist ของสมาคมนักจิตวิทยา
อเมริกัน (American Psychological Association: APA) ในปี ๑๙๔๕ ซึ่งถือเป็นหลักไมล์ที่สําคัญ
ของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในการยกระดับให้เป็นวิชาชีพทางด้านจิตวิทยาและเป็นองค์กรด้านการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแห่งแรกที่ก่อต้ังข้ึน 

๑. ที่มาของคําว่า “Counseling” 
คําว่า “counseling” มาจากคําว่า “counsel” ซึ่งมีที่มาจากคําในภาษาอังกฤษยุคกลาง 

“counseil” คําในภาษาฝรั่งเศสยุคเก่า “conseil” และคําในภาษาลาติน “cōnsilium” หรือ 
“cōnsulere” ซึ่งหมายถึง ให้การปรึกษา ให้คําแนะนํา 



๔๗ 

ผู้ที่นําคําว่า “counseling” มาใช้เป็นคนแรก คือ แฟรงค์ พาร์สันส์ บิดาแห่งการแนะแนว
อาชีพ (vocational guidance) ในช่วงทศวรรษ ๑๙๐๐ แต่ผู้ที่ทําให้คํานี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคือ
คาร์ล รอเจอร์ส บิดาแห่งการบําบัดแนวยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person-centered therapy) ส่วน
ในเชิงของวิชาชีพที่เรียกว่า “counseling psychologist” (หรือ “นักจิตวิทยาการปรึกษา”) และ
สาขาใหม่ของจิตวิทยาที่เรียกว่า “counseling psychology” (หรือ “จิตวิทยาการปรึกษา”) เกิดข้ึน
อย่างเป็นทางการในปี ๑๙๕๑ ในการประชุมของแผนก Counseling and Guidance ของสมาคม
จิตวิทยาอเมริกัน (APA) 

ส่วนคําแปลภาษาไทยของคําว่า “counseling” ก็ยังมีความไม่ลงรอยกันอยู่ แม้จะมี
ความหมายใกล้เคียงกัน แต่ก็มีความแตกต่างที่น่าสนใจในแง่ของการสื่อความหมาย คําที่ใช้แทนคําว่า 
counseling เช่น การให้การปรึกษา การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา การให้การปรึกษา การให้การ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โสรีช์ โพธิแก้ว มองว่า counseling ควรจะแปลว่า “การ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา”เน่ืองจากกระบวนการของ counseling ไม่ใช่การ “ให้” การปรึกษาของ          
ผู้ให้บริการ แต่เป็นกระบวนการที่ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ซึ่งผู้เขียนเองก็เห็นด้วย
และเลือกใช้คําน้ี 

๒. นิยามของคําว่า “Counseling” ในเชิงจิตวิทยา (การปรึกษาเชิงจิตวิทยา) 
เน่ืองจากคําว่า counseling ถูกนําไปใช้ในหลากหลายแวดวง ไม่เฉพาะในทางจิตวิทยา

เท่าน้ัน เมื่อพิจารณาจากที่มาของคําว่า counseling ซึ่งคือคําว่า “counsel” อาจกล่าวได้ว่า               
โดยทั่ว ๆ ไป counseling คือ การให้การปรึกษา หรือ คําแนะนํา ซึ่งเน้นที่การให้ข้อมูลเพ่ือช่วยเหลือ 
เช่น ข้อมูลทางด้านกฎหมาย ข้อมูลทางธุรกิจ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม คําว่า counseling ในเชิงจิตวิทยามีความหมายมากไปกว่าการให้คําแนะนํา
หรือให้ข้อมูล ในที่น้ี ผู้เขียนขอเรียก counseling ในเชิงจิตวิทยาว่า “การปรึกษาเชิงจิตวิทยา” เพ่ือ
แยก counseling ในเชิงจิตวิทยา ออกจาก counseling ประเภทอ่ืน ๆ และในที่น่ีจะพิจารณา
เฉพาะตัวกระบวนการของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาว่าหมายถึงอะไร โดยแยกออกจากความหมายของ
จิตวิทยาการปรึกษาซึ่งครอบคลุมความหมายกว้างกว่าการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

สมาคมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอเมริกัน (American Counseling Association: ACA) 
ซึ่งใช้คําว่า professional counseling ในการแยก counseling ในเชิงจิตวิทยาออกจาก counseling 
ทั่ว ๆ ไป ให้ความหมายว่า professional counseling คือ: การประยุกต์ใช้หลักการทางสุขภาพจิต 
จิตวิทยา และการพัฒนามนุษย์ ผ่านทางกลวิธีทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม โดยมุ่งเน้นที่ความ
สมบูรณ์ การงอกงามเติบโตของบุคคล และการพัฒนาด้านอาชีพ พอๆ กับการมุ่งเน้นที่การจัดการกับ
พยาธิสภาพทางจิต 



๔๘ 

สมาคมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแห่งสหราชอาณาจักร (British Association for 
Counselling: BAC) ให้คํานิยามของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาไว้ว่า: การปรึกษาเชิงจิตวิทยาคือการใช้
ทักษะและหลักการแห่งสัมพันธภาพในการเอ้ืออํานวยให้เกิดการรู้จักตนเอง การยอมรับทางอารมณ์
และการเติบโตงอกงาม และการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในเชิงบวก จุดมุ่งหมายโดยรวมคือการสร้าง
โอกาสให้บุคคลได้ใช้ชีวิตด้วยความพึงพอใจและสร้างสรรค์ 

จากความหมายขององค์กรทางด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาข้างต้น ประกอบกับ
ประสบการณ์ของผู้เขียน อาจสรุปได้ว่าโดยสาระแล้ว การปรึกษาเชิงจิตวิทยาคือกระบวนการที่อาศัย
สัมพันธภาพระหว่างผู้บริการปรึกษากับผู้รับบริการ ผ่านกลวิธีทางการปรึกษาที่ช่วยให้บุคคลได้สํารวจ
แง่มุมต่างๆ ในชีวิตของตนเอง ซึ่งนําไปสู่การเข้าใจและยอมรับตนเองมากข้ึน โดยมีจุดประสงค์หลัก ๒ 
ประการ คือ (๑) ส่งเสริมให้ผู้รับบริการเกิดความเติบโตงอกงามในชีวิต ดําเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์
และใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ และ (๒) ช่วยเยียวยาและแก้ไขปัญหาในชีวิตของ
ผู้รับบริการ 

๓. การปรึกษาเชิงจิตวิทยาในประเทศไทย 

การมองหาต้นกําเนิดของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในประเทศไทย หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้อง
พิจารณาต้นกําเนิดของจิตวิทยาในประเทศไทยควบคู่กันไป ก่อนหน้าน้ีการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา
เป็นหน้าท่ีของจิตแพทย์เป็นส่วนใหญ่ จนกระทั่งในปี ๒๕๐๖ สํานักงานข้าราชการพลเรือนได้อนุมัติให้
มีตําแหน่งนักจิตวิทยา โดยผู้ที่เข้ามาทํางานเป็นผู้จบปริญญาตรีในสาขาอ่ืน และเข้ามาฝึกอบรม
ทางด้านจิตวิทยาเพ่ิมเติมภายหลัง 

การเรียนการสอนด้านจิตวิทยาในเมืองไทยในระดับปริญญาตรีเริ่มต้นในปี ๒๕๐๗ ที่
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาลัยเชียงใหม่ หลังจากน้ันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็เริ่มเปิด
หลักสูตรจิตวิทยาตามมา ในแง่ของวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการช่วยเหลือทางจิตวิทยา ในช่วงน้ันมี
การสอนวิชาทฤษฎีการบําบัดเท่าน้ัน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก ยังไม่มี
การสอนวิชาการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอย่างเป็นกิจจะลักษณะ ส่วนการศึกษาทางด้านจิตวิทยาในระดับ
ปริญญาโทเร่ิมต้นข้ึนในปี ๒๕๒๒ ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหลักสูตรจิตวิทยา
คลินิก 

หลักไมล์สําคัญของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในประเทศไทย คือการเกิดข้ึนของสาขา
จิตวิทยาการปรึกษาในปี ๒๕๒๘ ที่ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ซึ่งต่อมากลายเป็นคณะจิตวิทยา ในปี ๒๕๓๘) ซึ่งเป็นการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต 
ถือเป็นการเปิดตัวจิตวิทยาการปรึกษาอย่างเป็นทางการในฐานะการช่วยเหลือทางจิตวิทยาอีกแขนง
หน่ึง นอกเหนือจากจิตวิทยาคลินิก ส่วนการศึกษาด้านจิตวิทยาการปรึกษาในระดับปริญญาตรีน้ัน
เกิดขึ้นในปี ๒๕๔๓ ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในตอนน้ี 



๔๙ 

ในประเทศไทยน้ัน ยังไม่มีองค์กรด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยตรง แม้กระทั่งองค์กร
ทางจิตวิทยาหลักๆ ก็มีอยู่เพียง ๒ องค์กร คือ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกแห่งประเทศไทย และสมาคม
จิตวิทยาแห่งประเทศไทย รวมถึงยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพทางด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และผู้ที่
เรียกตนเองว่า ผู้ให้บริการปรึกษาหรือ นักจิตวิทยาการปรึกษา ก็ยังไม่ได้รับการรับรองทางกฎหมายว่า
เป็นวิชาชีพเฉพาะ มีเพียงวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิก (clinical psychologist) เท่าน้ันที่มีใบรับรองทาง
วิชาชีพ ซึ่งเร่ิมต้นเมื่อไม่กี่ปีมาน้ี หลังจากเปิดหลักสูตรด้านจิตวิทยาคลินิกมา ๔๐ กว่าปี ส่วนใบรับรอง
ทางวิชาชีพของผู้ให้บริการปรึกษาและนักจิตวิทยาการปรึกษายังไม่มีการรับรองตามกฎหมาย๑๙ 

๒.๔.๒.๒  ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

[๑]  ที่มา 

คาร์ล อาร์ โรเจอร์ (Carl R. Roger,  A.D. 1902-1987) เป็นผู้บุกเบิกสําเร็จปริญญาเอก
ด้านจิตวิทยาคลินิก เคยเป็นผู้อํานวยการศูนย์แนะแนว มหาวิทยาลัยชิคาโก และย้ายมาอยู่ที่ 
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล เป็นผู้ก่อต้ัง Self-Theory และ Person-Centered Theory ท่านเกิดใน
ครอบครัวที่อบอุ่น แต่ค่อนข้างหัวโบราณ ไม่ค่อยให้ลูกแสดงความเห็นบ่อยนัก จึงไม่ค่อยได้สื่อสารกับ
พ่อและแม่ของท่านบ่อยเพราะกลัวไม่ได้รับการยอมรับ จึงมีอิทธิพลให้ทฤษฎีของท่านเน้นความสําคัญ
ของการรับฟังที่ไม่ตัดสิน และยอมรับผู้รับบริการ เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งพัฒนาจากแนวคิดการให้
การปรึกษาแบบไม่นําทาง  Non directive  Counseling โดยแนวคิดน้ีเช่ือในความสามารถของ
บุคคลที่จะเลือกตัดสินใจกระทําในส่ิงที่สร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ ว่าตนเราสามารถเข้าใจตนเอง
และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ผู้ให้การปรึกษาต้องไม่แสดงความคิดเห็นของตัวเอง เพราะผู้รับบริการ
เข้าใจเองได้ เข้าใจและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เพ่ือจะสามารถดําเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงผู้
ให้บริการต้องมีวิธีสื่อสารที่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจ ใส่ใจ เข้าใจ ไม่เป็นผู้ตัดสิน 

[๒] แนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย์ 

มีการมองมนุษย์ในด้านบวกไว้วางใจว่าผู้รับการปรึกษาว่าสามารถเข้าใจตนเองและนํา
ตนเองได้ ว่ามีศักยภาพที่จะตระหนักถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข เป็นความสอดคล้องระหว่างตัวตนการ
รับรู้ของตนเอง และตัวตนตามสภาพจริง  การปรับตัวไม่ขัดแย้งระหว่างสิ่งที่ต้องการกับสิ่งที่มีอยู่จริง 

ส่วนที่รับรู้ตนเองในเกินจริงในลักษณะที่ดีหรือไม่ดีก็ตามหรือส่วนที่ปฏิเสธการรับรู้น้ีเอง 
จะก่อให้เกิดการรับรู้อย่างผิดๆ ซึ่งเป็นปัญหาของความทุกข์ของมนุษย์  หัวใจสําคัญของการให้       
การปรึกษาตามแนวของโรเจอร์ คือ 

                                                            
๑๙สมทรง สุวรรณเลิศ, ๓๐ ปี จิตวิทยาคลินิกไทย จิตวิทยาคลินิก: ๓๗ (๑) มกราคม-มิถุนายน ๒๕๔๙. 



๕๐ 

๑. ความสอดคล้องหรือความจริงใจ  เกิดขึ้นในลักษณะคล้อยตามกัน ผู้ให้บริการต้อง
จริงใจ แสดงความคิดและเจตคติอย่างตรงไปตรงมาเปิดเผย สื่อสารอย่างซื่อสัตย์กับผู้รับการปรึกษา 

๑) ความสอดคล้อง เป็นสถานการณ์ในการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างผู้ให้และผู้รับ
การปรึกษา เมื่อใดที่มีความสอดคล้องเกิดขึ้นการปรึกษาจะราบลื่นอย่างไม่รู้ตัว  

๒) ความจริงใจ  คือการเปิดเผยตัวต่อผู้รับการปรึกษา แต่พึงระวังตนเองอยู่เสมอ
ว่าควรกระทําต่อเมื่อจะเป็นประโยชน์หรือมีความสําคัญ แต่ข้อพึงระวังคืออย่า
เพลิดเพลินในการเล่าเร่ืองราวของตนเองจนกระทั่งลืมบทบาทของตัวเอง
ไป  เพราะอาจจะส่งผลให้ผู้รับการปรึกษาเห็นว่ามีปัญหาหรือสุขภาพจิต
อ่อนแอ  หรืออาจส่งผลในความน่าเช่ือถือของผู้รับการปรึกษา  หรืออาจถูก
ซักถามจากผู้รับการปรึกษาเอง 

๒. การมองทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไขและการยอมรับ  
มนุษย์ต้องการการยอมรับ ความรักและความห่วงหาอาธรจากผู้ที่มีความเก่ียวข้องกับ

เขา  การแก้ปัญหาควรเริ่มจากการมองทางบวกอย่างไม่มีเง่ือนไขและการยอมรับ ในฐานะที่เขาเป็น
คนหน่ึงที่มีศักด์ิศรี  ต้องสร้างบรรยากาศในการยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นอยู่  ไม่แปดเป้ือนด้วยการ
ประเมินหรือการตัดสินของบุคคลไม่ว่าดีหรือเลวต้องสร้างบรรยากาศอบอุ่นปราศจากเง่ือนไขต่อการ
ยอมรับ ฉันจะยอมรับคุณอย่างที่เป็นอยู่ ไม่แปรเปลี่ยนไม่ว่าผู้รับการปรึกษาจะมีพฤติกรรม
อย่างไร ผู้รับการปรึกษาจะเห็นว่าผู้ให้การปรึกษาเห็นคุณค่าของเขาตลอดเวลา  

๓. การเข้าใจแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นการเข้าใจผู้อ่ืนจากโลกทัศนของเขามากกว่า
มองจากโลกทัศน์ชองเรา พยายามเข้าใจเขาเหมือนเขาเข้าใจตนเอง เมื่อเข้าใจโลกส่วนตัวของผู้รับการ
ปรึกษา ก็สามารถช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเข้าถึงตัวเองได้ลึกซึ้งเข้มข้น  ตระหนักและแก้ไขความไม่
สอดคล้อง 

[๓] ขั้นตอนการให้การปรึกษา ประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ ๓ ขั้นตอนคือ  

๑. ขั้นตอนการสร้างสัมพันธภาพ ผู้ให้การปรึกษาสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีความ
เป็นกันเอง การกระทําผ่านการสื่อสารโดยใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา เป็นช่องทางสร้างการสื่อสารที่
มั่นคง  ต้องเร่ิมกระบวนการให้การปรึกษาด้วย  การยอมรับนับถือและสร้างศรัทธา  ว่าเขาสามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองเมื่อผ่านกระบวนการการให้การศึกษาไปแล้ว  

๒.  ขั้นตอนการให้การปรึกษา หลังจากสร้างสัมพันธภาพแล้ว ผู้รับการปรึกษาก็สามารถ
สํารวจตนเองได้ลึกซึ้งมากขึ้น  โดยการช้ีเฉพาะเจาะจง  ความจริงใจ  และการเปิดเผยตนเอง 

(๑) การชี้เฉพาะ คือ การท่ีผู้รับการปรึกษาอธิบายหรือพูดความรู้สึกหรือประสบ
การของเขาอย่างเจาะจง ไม่วกไปวนมา หรือพูดคลุมเครือ 



๕๑ 

(๒) คือการเปิดเผยตัวต่อผู้รับการปรึกษา แต่พึงระวังตนเองอยู่เสมอว่าควรกระทํา
ต่อเมื่อจะเป็นประโยชน์หรือมีความสําคัญ 

๓. ขั้นตอนการยุติให้การปรึกษา  

เป็นการยุติการปรึกษาในแต่ละครั้ง ควรกําหนดเวลาไม่ให้มากเกินไป ประมาณ ๔๕-
๕๐  นาที  ถ้ามากกว่าน้ีจะหมดสมาธิในการรับฟัง ถ้าน้อยเกินไป ๑๐-๑๕ นาทีจะไม่พอที่จะทําความ
รู้จักกับผู้รับการปรึกษา การไม่ตกลงกันด้านเวลาผู้รับการปรึกษามักยืดเวลาการระบุปัญหาที่
แท้จริง  ไม่ควรมีการนําข้อมูลใหม่มาพูดในช่วงของการให้การปรึกษา ยกเว้นการบีบคั้นหรือวิกฤติจน
ทนไม่ได้อีกต่อไป 

เทคนิคของแต่ละทฤษฎีในการยุติให้การปรึกษามีต่าง ๆ กัน โดยแนวคิดน้ีเน้นความสําคัญ
ของการติดตามเรื่องราวและอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับการปรึกษาเป็นสําคัญเทคนิคพ้ืนฐานดังกล่าว
ประกอบด้วย 

 ๑.  การฟัง ผู้ให้การปรึกษาที่ดีต้องให้ความสนใจ เข้าใจอารมณ์ความรู้สึก จนสามารถ
ตอบคําถามได้ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับผู้รับการปรึกษา หรือต่อชีวิตของเขา มีเทคนิคต่าง ๆ ดังน้ี 

(๑) การใส่ใจ เป็นการให้ความสําคัญและแสดงการยอมรับผู้รับการปรึกษา 
แสดงออกได้ด้วยการประสานสายตา ลักษณะท่าทางของร่างกาย ท่าทาง
ประกอบในการพูด 

(๒) ลักษณะท่าทางของร่างกาย การส่ือสารทางร่างกาย  ท่าทางเคร่งเครียดเกินไป
จะก่อความเครียดแก่ผู้รับการปรึกษา  และดึงความสนใจของผู้รับการปรึกษาเอง
ด้วย 

(๓) การแสดงกิริยา สื่อถึงความหมายของต่อผู้รับการปรึกษาว่าไม่สนใจได้ หรือไม่ใส่
ใจด้วย 

(๔) พฤติกรรมในการพูด เป็นการแสดงถึงความใส่ใจ  เน้นในสิ่งที่ผู้รับการปรึกษา
แสดงออกมา  เช่น 
“เข้าใจดีว่าคุณหมายความว่าอย่างไร” 

๒.  การต้ังคําถาม เป็นการช่วยให้เข้าใจผู้รับการปรึกษามากขึ้น และผู้รับบริการเข้าใจ
ตนเองมากขึ้น  และกระตุ้นผู้รับการปรึกษาให้ระบายความในใจออกมามากที่สุด หรือจูงใจผู้รับการ
ปรึกษาให้ปัญหาของเขาให้กระจ่างย่ิงข้ึน แบ่งออกเป็นคําถามปลายเปิดและคําถามปลายปิด 

(๑) คําถามปลายเปิด เปิดช่องทางให้ผู้รับการปรึกษามีอิสระที่จะพูดอย่างที่เขา
ต้องการ เป็นการช่วยผู้รับการปรึกษาเข้าใจตนเองได้ เช่น 
“ที่คุณพูดว่าล้มเหลวในชีวิตครอบครัว คุณหมายความว่าอย่างไร” 



๕๒ 

(๒) คําถามปลายปิด เป็นคําถามที่ต้องการคําตอบสั้น ๆ ว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่  พึงระวัง
การถามคล้ายการต้อนให้จนมุม  เช่น 
“คุณเคยมีคนรักมาก่อนหรือเปล่า” 

๓. เทคนิคการสะท้อน เป็นการทําให้ผู้รับการปรึกษาตระหนักว่าผู้ให้การปรึกษาเข้าใจ
โลกภายในของเขา ประกอบด้วยเทคนิคของการสะท้อน ๓ เทคนิคคือ 

(๑) การสะท้อนความรู้สึก เป็นการสะท้อนความรู้สึกที่ยังคงคลุมเครือให้ออกมาได้
ชัดเจน  ตระหนักถึงความรู้สึกที่แท้จริงของตนเอง เช่น  
“เธอทําให้คุณรู้สึกผิดตลอดเวลา” 

(๒) การสะท้อนประสบการณ์ เป็นการตอบสนองต่อประสบการณ์โดยรวมที่ผู้ให้การ
ปรึกษาสังเกตจากตัวผู้รับการปรึกษา  จากการสังเกตภาษากายที่พยายามสื่อถึง
ลักษณะต่าง ๆ เช่น 
“คุณย้ิมก็จริง แต่คุณควรรู้สึกเจ็บปวดอยู่ภายใน” 

(๓) การสะท้อนเนื้อหา การสะท้อนเน้ือหาเป็นการสะท้อนความคิดหรือความเห็นที่
สําคัญ  โดยใช้ภาษาที่สั้นและเป็นภาษาของผู้ให้การปรึกษาเองเมื่อผู้รับไม่รู้จะพูด
อะไร 
“ผู้รับ    คําพูดของเขาตัดรอนไม่เหลือเย่ือใย 
  ผู้ให้    คุณคงเจ็บปวดมาก” 

๔.   เทคนิคการสรุป  ผู้ให้การปรึกษาสามารถช่วยเน้นความคิดต่าง ๆ ที่กระจัดกระจาย
ในระหว่างการให้การปรึกษาให้มีความชัดเจนมากขึ้นจะช่วยให้เขาตรวจสอบความถูกต้องของการรับรู้
ที่ผู้ให้การปรึกษาควรกระตุ้นให้ผู้รับการปรึกษาสรุปได้เองถ้าเป็นไปได้๒๐ 

๒.๔.๒.๓  การให้การปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ 

[๑]  ที่มา 

ซิกมันด์ ฟรอยด์ เกิดเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๘๕๖ (พ.ศ. ๒๓๙๙) ที่ประเทศ
ออสเตรีย เป็นชาวยิว เป็นบุตรคนโตของภรรยาคนท่ี ๒ บิดาท่านเป็นคนเผด็จการความเป็นอยู่อัตคัด 
ท่านเป็นผู้มีสติปัญญาดี สอบได้ที่๑ เสมอ ชอบการเรียนภาษาเป็นพิเศษ เรียนรู้พูดได้หลายภาษามาก 
อ่านวรรณคดีของเช็คสเปียร์ต้ังแต่อายุ ๘ ขวบ สําเร็จการศึกษาแพทย์ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
เวียนนา อายุ ๒๘ ปีและทํางานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ต่อจากน้ันแต่งงานกับ มาร์ธา เบอร์เนส 
ในปี ๑๘๖๖ ตลอดชีวิตสมรส ๕๓ปี มีบุตร ๖ คน 

                                                            
๒๐https://sites.google.com/site/mrcounselorchiangmai/thvsdi-kar-pruksa-cheing -citwi 

thya/thvsdi-kar-hikar-pruksa-baeb-phurab-brikar-pen-sun-y-klang (20-03-2018) 



๕๓ 

ท่านได้ทุ่มเทชีวิตในการศึกษาเก่ียวกับจิตวิเคราะห์ เพราะท่านมีประสบการณ์ส่วนตัวเมื่อ
ท่านอายุ ๔๐ ต้นๆ โดยท่านมีความผิดปรกติทางจิตอย่างมาก ๆ มีความหวาดกลัวตายและหวาดกลัว
อ่ืน ๆ ท่านจึงทําการวิเคราะห์ตนเองจนเกิดการหย่ังรู้ กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพขึ้นมา โดยท่านได้
ตรวจสอบความทรงจําในวัยเด็กของท่านเอง และความผิดปรกติของท่านมาจากความรู้สึกที่มีต่อบิดา 
ยังระลึกได้ว่ามีความรู้สึกทางเพศต่อมารดา มีลูกศิษย์หลายท่าน และยังได้ต้ังสมาคมจิตวิเคราะห์
ระหว่างชาติขึ้น เมื่อท่านได้รับเชิญให้บรรยาย ณ มหาวิทยาลัย ในอเมริกาช่ือเสียงของท่านก็เด่นขึ้น
อย่างเป็นลําดับ 

ท่านโด่งดังในหมู่ชนนับล้านคน มีอิทธิพลในชีวิตแทบทุกด้าน ศิลปะ ศาสนา และสังคม 
สร้างสรรค์ผลงานออกมามากมาย ทํางาน ๑๘ ช่ัวโมง เต่งหนังสือออกมามากว่า ๒๔ เล่มท่านมีผลงาน
ตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต 

ท่านแสดงความรู้โดยไม่ปิดบัง เปิดเผยผลการวิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ท่านได้
ปรับปรุงและขยายผลทฤษฎีของท่านเสมอ แม้เมื่อท่านอายุ ๗๐ ปี แล้วท่านก็ยังมีการเปลี่ยนแปลง
ทฤษฎีอยู่เสมอ 

มีนิสัยติดบุหรี่อย่างมาก สูบซิการ์เฉลี่ยวันละ ๒๐ มวน ท่านเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่
ขากรรไกรที่กรุงลอนดอนในปี ๑๙๓๙ 

เป็นเวลามากกว่า ๑๐๐ ปีที่แนวคิดด้านจิตวิเคราะห์ แต่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ในปี ๑๙๓๙ แต่ยังคงยึดหลักของกระบวนการของจิตไร้สํานึกในแรงจูงใจของมนุษย์ 
และแนวคิดเก่ียวกับโครงสร้างบุคลิกภาพของ ฟรอยด์ ที่ประกอบด้วย อิด อีโก้ และซุปเปอร์อีโก้ ซึ่ง
นักบําบัดท่านอ่ืนได้นําเอาแนวคิดน้ีไปประยุกต์ในหลาย ๆ แนวคิด 

[๒]  ธรรมชาติของมนุษย์ 

ธรรมชาติของมนุษย์พฤติกรรมเป็นผลมาจากแรงขับที่ไม่มีเหตุผล แรงขับหรือแรงจูงใจใน
จิตไร้สํานึก แรงขับของสัญชาติญาณ ของกระบวนการทางชีววิทยาที่มีในร่างกาย และพัฒนาการแห่ง
สัญชาติญาณทางเพศ ในระหว่าง ๖ ขวบแรกของชีวิต เรื่องแรงขับและแรงผลักดันเป็นตัวอธิบาย 
พฤติกรรมของมนุษย์ ฟรอยด์ได้แยกสัญชาติญาณออกมาเป็น ๒ ประเภท คือสัญชาติญาณแห่งการมี
ชีวิต และสัญชาติญาณแห่งการตาย จะแสดงออกมาในรูปแบบของความก้าวร้าว ผู้คนได้แสดงออกมา
จากจิตไร้สํานึกว่าอยากตาย หรือทําร้ายตนเองแล้ว ทําร้ายผู้อ่ืน แรงผลักดันทางเพศและแรงผลักดัน
ทางก้าวร้าว สามารถแสดงให้เห็นว่าเหตุใดผู้คนจึงมีพฤติกรรมเช่นน้ัน 

มนุษย์ไม่ควรถูกตัดสินให้เป็นเหย่ือของความก้าวร้าวและทําลายตนเองสิ่งท้าทายมนุษย์
มากที่สุดคือจะจัดการอย่างไรกับแรงขับหรือพลังแห่งความก้าวร้าวได้ความสับสนวุ่นวายใจและความ
วิตกกังวลควรกําจัดเสียให้สิ้นซาก 



๕๔ 

โครงสร้างบุคลิกภาพของมนุษย์ ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ อิด อีโก้ และซุปเปอร์อีโก้ มี
ลักษณะเฉพาะตัว มีอิทธิพลต่อกัน และทํางานร่วมกัน ถ้าทั้งส่วนประสานงานกันดี ทําให้บุคคลมีความ
พึงพอใจ ต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม 

อิด เป็นระบบด้ังเดิมของมนุษย์ เรียกร้องแต่เอาอย่างเดียว 

อีโก้ เป็นบุคลิกที่ติดต่อกับโลกภายนอก ดูแลบุคลิกภาพ จะทํางานระหว่างจิตไร้สํานึกกับ
จิตรู้สํานึกของมนุษย์ 

ซุปเปอร์อีโก้ เป็นส่วนรวมของมโนธรรมตัวแทนของศีลธรรมจรรยา ได้รับการถ่ายทอด
ดูแลจากการอบรมเลี้ยงดู จากพ่อแม่ ครูอาจารย์ คือผู้ตัดสินว่าดีเลว ถูกผิด 

ทั้ง ๓ ระบบน้ีไม่มีเส้นแบ่งกันอย่างเด็ดขาด ระดับจิตไร้สํานึกและระดับจิตสํานึก เป็น
กุญแจไขสู่พฤติกรรม และปัญหาบุคลิกภาพของมนุษย์ สิ่งต่าง ๆ ถูกฝังไว้ในจิตไร้สํานึก เป้าหมายของ
แนวคิดจิตวิเคราะห์ คือพยายามช่วยสิ่งต่าง ๆ ที่จมอยู่ในจิตไร้สํานึกออกมา จิตสํานึกเหมือนเส้นบาง ๆ 
ของจิตทั้งหมดเหมือนภูเขาน้ําเข็ง ส่วนที่อยู่ใต้นํ้าคือจิตไร้สํานึก ส่วนที่โผล่พ้นนํ้าคือจิตรู้สํานึก 

[๓]  ขั้นตอนการให้การปรึกษา 

ประกอบไปด้วย ๓ ขั้นตอนดังน้ี 

๑.  ขั้นสร้างสัมพันธภาพ ซักประวัติโดยการสัมภาษณ์ สังเกตอากัปกริยา อธิบายเทคนิค
วิธีการให้การปรึกษา ตกลงความรับผิดชอบของผู้ให้และผู้รับการปรึกษา เร่ิมฝึกให้ผู้รับการปรึกษา
ระบายความรู้สึกความคิดที่ เ ป็นปัญหาออกมาโดยใช้เทคนิคการเ ช่ือมโยงอย่างเสรี  Free 
Association คอยสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก ของผู้รับการปรึกษาโดยเก็บ รายละเอียด เพ่ือนํา
ข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป 

๒.  ขั้นดําเนินการ ขั้นน้ีจะมีการถ่ายโยงความรู้สึก และการต่อต้านจากผู้ให้การปรึกษา 
ผู้รับอาจแสดงความรู้สึก ต่อต้านผู้ให้บริการ ผู้ให้การปรึกษาจึงคอยอดทน ยอมรับพฤติกรรม ค่อยๆ
ตีความให้ผู้รับการปรึกษาหย่ังรู้ และเข้าใจตนเอง เปลี่ยนโครงสร้างใหม่ทางความคิด และความรู้สึก
ของผู้รับการปรึกษา 

๓.  ขั้นยุติการปรึกษา เมื่อผู้เข้ารับการปรึกษาผ่อนคลาย ต่อความทรงจําในอดีต เริ่ม
เข้าใจตนเอง ยุติการต่อต้านผู้ให้การปรึกษาเปลี่ยนการใช้กลไกป้องกันตัวเองที่เหมาะสม จัดการกับ
ความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ ดําเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

[๔]  เทคนิคการให้การปรึกษา 

๑.  การเช่ือมโยงอย่างเสรี ใช้วิธีวิเคราะห์เป็นกรอบในการช่วยเหลือ เป็นขั้นตอนแรกใน
การให้การปรึกษา ตามหลักเดิมผู้รับการปรึกษาจะนอนบนเตียง และผู้รับบริการอยู่บนหัวเตียง รวม
ประสบการณ์ในอดีต ปลดปล่อยความรู้สึก ผู้ให้บริการไม่คัดค้าน วิจารณ์ หรือตําหนิ แต่จะคอยให้



๕๕ 

กําลังใจเมื่อสับสน ให้กําลังใจ ผู้รับบริการก็ต้องเล่าให้ผู้ให้การปรึกษาทุกสิ่ง ไม่ว่าเห็นด้วยหรือไม่กับ
เร่ืองน้ัน เพ้อฝัน หรือจินตนาการต่าง ๆ เพ่ือแปลความหมาย 

๒.  การวิเคราะห์การถ่ายโยงความรู้สึก ผู้รับการปรึกษามีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อผู้ให้
การปรึกษาด้วยวิธีการที่เคยทํามาในอดีต ทั้งในด้านบวกและลบ มายังผู้ให้การปรึกษาเช่นผู้รับการ
ปรึกษาเคยมีมารดาเป็นคนโมโหร้ายแต่มาเจอผู้ให้การปรึกษาที่เป็นผู้หญิง เขาจะเกิดความคิดว่าผู้ให้
การปรึกษาเป็นคนโมโหร้าย 

๓.  การวิเคราะห์การการตีความการต่อต้าน การต่อต้านเป็นเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการ
ให้การปรึกษาการต่อต้านคือพลวัตของจิตใต้สํานึก ที่บุคคลป้องกันตนจากความ ที่เขาไม่ยอมรับได้ 
อาจจะเป็นการมาสาย การผิดนัด การลืมนัด 

๔.  การวิเคราะห์ความฝัน ช่วยเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในจิตไร้สํานึกของผู้รับการปรึกษา ทําให้เขา
เกิดการหย่ังรู้ ขณะที่นอนหลับกลไกการป้องกันตนเองลดน้อยลง เป็นหนทางที่ย่ิงใหญ่ไปสู่จิตไร้สํานึก 
ความฝันมีเน้ือหา สองระดับคือ ระดับแฝง และรับดับเน้ือหาเปิดเผย 

๕.  การตีความ ประกอบด้วยการบ่งช้ี การอธิบายและการแนะนําให้ผู้รับการปรึกษา
เข้าใจความหมาย ด้วยการช้ีประเด็นการทําความกระจ่างเพ่ือเกิดความหย่ังรู้และเข้าใจตนเอง๒๑

 

๒.๔.๒.๔  หลกัการและเทคนิคการให้การปรึกษา 

[๑]  ความหมายของการให้การปรึกษา 

การให้การปรึกษา หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือ ติดต่อสื่อสารกันด้วยวาจา
และกิริยาท่าทาง ที่เกิดจากสัมพันธภาพทางวิชาชีพของบุคคลอย่างน้อย ๒ คน คือ ผู้ให้และผู้รับการ
ปรึกษา ผู้ให้การปรึกษาในท่ีน้ีหมายถึง ครูที่มีคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการให้การปรึกษา มีความรู้และ
ทักษะในการให้การปรึกษา ทําหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับการปรึกษาหรือนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ที่
กําลังประสบความยุ่งยากใจ หรือมีความทุกข์และต้องการความช่วยเหลือให้เข้าใจตนเอง เข้าใจ
สิ่งแวดล้อม ให้มีทักษะในการตัดสินใจ และหาทางออกเพ่ือลดหรือขจัดความทุกข์ ความยุ่งยากใจด้วย
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ  

[๒]  วัตถุประสงค์ของการให้การปรึกษา 

การให้การปรึกษาแก่นักเรียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยนักเรียนในเร่ืองต่อไปนี้ 
๑.  สํารวจตนเอง และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจ 
๒.  ลดระดับความเครียด และความไม่สบายใจที่เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 

                                                            
๒๑https://sites.google.com/site/mrcounselorchiangmai/thvsdi-kar-pruksa-cheing -

citwithya/thvsdi-kar-hikar-pruksa-baeb-cit-wikheraah (20-03-2018). 



๕๖ 

๓.  พัฒนาทักษะทางด้านสังคม ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการจัดการกับปัญหาให้มี    
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

๔.  เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค์ เช่น มีความรับผิดชอบในหน้าที่        
ต่าง ๆ มากข้ึน มีพฤติกรรมการเรียนที่ดี และสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้ดีขึ้น 

[๓]  ประเภทของการให้การปรึกษา 

การให้การปรึกษาสามารถแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ  
๑.  การให้การปรึกษารายบุคคล คือ การให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง     

ครั้งละ ๑ คน 
๒.  การให้การปรึกษากลุ่ม คือการให้การช่วยเหลือแก่นักเรียนจํานวนต้ังแต่ ๒ คนข้ึนไป 

ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องที่คล้ายคลึงกัน หรือมีความต้องการที่จะพัฒนาตนในเรื่องเดียวกัน โดยใช้
ความสัมพันธ์และอิทธิพลของกลุ่มในการช่วยเหลือสมาชิกในด้านกําลังใจ ความเห็นอกเห็นใจ การให้
ข้อมูลย้อนกลับ และข้อเสนอแนะ เพ่ือให้สมาชิกเข้าใจตนเอง เข้าใจปัญหา ได้แนวทางแก้ไขปัญหา 
หรือพัฒนาตนจากการพูดคุยและพิจารณาร่วมกันในกลุ่ม จํานวนสมาชิกในกลุ่มควรอยู่ระหว่าง ๘-๑๒ 
คน ซึ่งจะทําให้การให้การปรึกษามีประสิทธิภาพ เพราะสมาชิกมีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กันได้ทั่วถึง 
และมีส่วนร่วมในการรับและให้ความช่วยเหลือในกลุ่มได้อย่างเต็มที่ 

ในปัจจุบันการให้การปรึกษากลุ่มให้ความสําคัญกับการให้การปรึกษาครอบครัวด้วย 

 [๔]  คุณลักษณะของผู้ให้การปรึกษา 

ผู้ที่จะทําหน้าที่ให้การปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพควรมีลักษณะส่วนตัว  ดังต่อไปน้ี     
๑.  รู้จัก  และยอมรับตนเอง 
๒.  อดทน ใจเย็น 
๓.  จริงใจ และตั้งใจช่วยเหลือผู้อ่ืน 
๔.  มีท่าทีที่เป็นมิตร และมองโลกในแง่ดี 
๕.  ไวต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน และช่างสังเกต 
๖.  ใช้คําพูดได้เหมาะสม 
๗.  เป็นผู้รับฟังที่ดี 
นอกจากน้ียังควรมีคุณลักษะที่สําคัญ คือ มีบุคลิกภาพที่ดี และการรักษาความลับ 

[๕]  ทักษะการให้การปรึกษา 
ทักษะการให้การปรึกษา คือความสามารถหรือความชํานาญในการสื่อสาร ทั้งการใช้ภาษา

ท่าทางและภาษาพูด ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญของผู้ให้การปรึกษาในการช่วยเหลือบุคคลที่มีความทุกข์
หรือผู้รับการปรึกษาให้ 



๕๗ 

๑)  มีความไว้วางใจและมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ให้การปรึกษาและการปรึกษา  
๒)  เข้าใจปัญหา สาเหตุของปัญหาและความต้องการของตัวเอง 
๓)  แสวงหาและแนวทางการปรับเปลี่ยนการคิด การรู้สึกและการปฏิบัติตนเพ่ือให้มีชีวิตที่

ดีขึ้น  

นักจิตวิทยาด้านการปรึกษานําเสนอทักษะการให้การปรึกษาที่แตกต่างกันออกไป แต่
โดยรวมแล้วทักษะการให้การปรึกษาท่ีเป็นทักษะพ้ืนฐานเบ้ืองต้นในการสื่อสารจะประกอบด้วยทักษะ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ทักษะการใส่ใจ (Attending Skill) 

[๑]  ความหมาย 
การใส่ใจเป็นพฤติกรรมของผู้ให้การปรึกษาที่แสดงออกด้วยภาษาพูดหรือภาษาท่าทาง ซึ่ง

บอกถึงความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้รับการปรึกษา โดยการแสดงความสนใจ การเห็น
ความสําคัญ และการให้เกียรติ เพ่ือช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเกิดความอบอุ่นใจและไม่รู้สึกห่างเหิน 

การใส่ใจ แบ่งออกเป็น 
๑.  การใส่ใจโดยการแสดงออกด้วยภาษาพูด เป็นการพูดต่อเน่ืองในเรื่องเดียวกันกับที่ผู้รับ

การปรึกษาได้พูดให้ฟังในขณะน้ัน แสดงการรับรู้และเข้าใจในทัศนะและแนวคิดของผู้รับการปรึกษา 
๒.  การใส่ใจโดยการแสดงออกด้วยภาษาท่าทาง เป็นการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ใช่

คําพูด แต่มีความหมายซึ่งสื่อถึงความเข้าใจและการยอมรับความคิดและความรู้สึกของผู้รับการปรึกษา 
ภาษาท่าทางมีความหมายและน้ําหนักมากกว่าภาษาพูด  

[๒]  แนวทางปฏิบัติ 
๑.  ในขณะที่ผู้ให้การปรึกษากําลังฟังผู้รับการปรึกษา อยู่น้ัน ควรประสานสายตากับผู้รับ

การปรึกษาในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ หรือพยักหน้าเล็กน้อยในขณะที่รับฟัง 
๒.  ผู้ให้การปรึกษาพูดตอบรับภายหลังจากที่ผู้รับการปรึกษาพูดจบ เช่น “ครับ ค่ะ อืม” 

หรือพูดซ้ําประโยคที่ผู้รับการปรึกษากล่าวไว้ 
๓.  ใช้คําพูดที่สัมพันธ์กับคําพูดของผู้รับการปรึกษา โดยไม่มีการขัดจังหวะ จะช่วยให้ผู้รับ

การปรึกษาได้สํารวจเรื่องราวของตนเองต่อไป และเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าผู้ให้การปรึกษากําลังฟังเขาอยู่
ด้วยเช่นเดียวกัน 

๔.  ลักษณะท่าทางของผู้ให้การปรึกษาจะต้องมีท่าทีผ่อนคลาย ไม่เกร็งหรือเคร่งเครียด 
เพราะจะทําให้ผู้รับการปรึกษา ตึงเครียดไปด้วย ควรน่ังโน้มตัวไปข้างหน้าพอสมควร เว้นระยะห่าง
ประมาณ ๓ ฟุต ลักษณะท่าทีและการน่ังก็เป็นสิ่งที่สําคัญประการหน่ึงที่จะแสดงถึงความสนใจ เอาใจ
ใส่ต่อผู้รับการปรึกษา 



๕๘ 

ทักษะการใส่ใจจะช่วยให้ผู้รับการปรึกษาลดความประหม่า ความวิตกกังวล มีความรู้สึก
ปลอดภัย  อบอุ่นใจ มั่นใจในการเริ่มเล่าประเด็นปัญหาของตนเอง 

๒. ทักษะการนํา  (Leading Skill) 

[๑]  ความหมาย 
เป็นการที่ผู้ให้การปรึกษาพูดนําผู้รับการปรึกษาไปในทิศทางที่ผู้ให้การปรึกษาคิดว่าจะทํา

ให้ผู้รับการปรึกษาได้ประโยชน์สูงสุดในการมาขอรับการปรึกษา 

 [๒]  แนวทางปฏิบัติ 
๑.  กําหนดวัตถุประสงค์ของการนําให้ชัดเจน  ว่าต้องการนําโดยให้อิสระแก่ผู้รับการ

ปรึกษาในการพูดถึงเรื่องใดเรื่องหน่ึงตามที่เขาต้องการ หรือต้องการนําในประเด็นใดประเด็นหน่ึง
เฉพาะเจาะจง 

๒.  ใช้ประโยคบอกเล่าเพ่ือเป็นการนําให้ผู้รับการปรึกษาพูด 
๓.  ใช้การถามเพ่ือให้ผู้รับการปรึกษาแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นหรือรายละเอียด

เพ่ิมเติม 

๓. ทักษะการถาม (Question Skill) 

[๑]  ความหมาย 
การถาม เป็นการให้ผู้รับการปรึกษาได้เล่าเร่ืองราวที่ต้องการปรึกษา  รวมท้ังความรู้สึกนึก

คิดตลอดจนความเช่ือของผู้รับการปรึกษา  

 [๒]  แนวทางปฏิบัติ 
๑.  กําหนดวัตถุประสงค์ของการถามว่าต้องการข้อมูลแบบใดจากผู้รับการปรึกษาแล้วการ

ต้ังคําถาม ซึ่งมีอยู่ ๒ แบบ คือการถามเปิดและการถามปิด โดยทั่วไปแล้วผู้ให้การปรึกษาควรใช้คําถาม
แบบเปิด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้รับการปรึกษาได้ตอบตามที่ต้องการอย่างเต็มที่ และจะช่วยให้ผู้รับการ
ปรึกษาไม่รู้สึกว่าถูกซักถามมากเกินไป จากการถามแบบปิด เพราะได้ข้อมูลน้อย ผู้ให้การปรึกษาต้อง
ถามบ่อยเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ 

๒.  สังเกตและฟังอย่างต้ังใจ หลังจากน้ันสรุป/ทวนซ้ําประเด็นที่ต้องการข้อมูลและ
รายละเอียดก่อนแล้วจึงต้ังคําถาม 

๓.  เมื่อถามแล้วให้ฟังคําตอบของผู้รับการปรึกษาอย่างใส่ใจ เพ่ือรวบรวมข้อมูลของผู้รับ
การปรึกษาไว้ 

๔.  ไม่ควรถามบ่อยเกินไป เพราะอาจทําให้ผู้รับการปรึกษารําคาญ และต่อต้านการให้การ
ปรึกษาได้ 



๕๙ 

๕.  หลีกเลี่ยงการถามด้วยคําถาม “ทําไม” เพราะคําถามที่เริ่มด้วย “ทําไม” มักจะทําให้
ผู้รับการปรึกษารู้สึกว่าตนเองผิด และคิดหาคําตอบที่เหมือนเป็นการแก้ตัว และคําถาม “ทําไม” ไม่ได้
ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาได้เล่าระบายความรู้สึกทุกข์/ไม่สบายใจ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการให้การ
ปรึกษาคือ การให้โอกาสในการเล่าระบาย   “คุณ 

๔. ทักษะการเงียบ ( Silence Skill) 

[๑]  ความหมาย 
การเงียบ เป็นช่วงระยะเวลาระหว่างการปรึกษาที่ไม่มีการสื่อสารด้วยวาจา ระหว่างผู้ให้

การปรึกษากับผู้รับการปรึกษา แต่ยังคงมีการสื่อสารทางอารมณ์และความรู้สึก 

[๒]  แนวทางปฏิบัติ 
๑.  เมื่อผู้รับการปรึกษานิ่งเงียบ ผู้ให้การปรึกษาควรประเมินว่าที่ผู้รับการปรึกษาเงียบน้ัน 

เงียบเพราะสาเหตุใด เช่น รู้สึกเศร้า สะเทือนใจ จนพูดต่อไปไม่ได้ เป็นต้น ซึ่งเหตุผลดังกล่าวเป็นการ
เงียบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการให้การปรึกษา ดังน้ันผู้ให้การปรึกษาไม่ควรรบกวนความเงียบน้ัน ควร
รอจนกระทั่งผู้รับการปรึกษาพร้อมที่จะพูดต่อไป ซึ่งอาจใช้เวลาในการรอคอย ๕-๑๐ วินาที หากผู้รับ
การปรึกษาเงียบนานพอสมควรแล้วและไม่พูดต่อ ผู้ให้การปรึกษาอาจดําเนินการต่อไป เช่นการพูดให้
กําลังใจ หรือแสดงความเข้าใจ เห็นใจ เป็นต้น 

๒.  ไม่ควรพูดเพ่ือลดความรู้สึกอึดอัดของผู้ให้การปรึกษาที่ทนให้มีการเงียบเกิดขึ้นใน
ระหว่างการสนทนาไม่ได้  ให้อดทนต่อความเงียบและใช้การเงียบให้เป็นประโยชน์ในการให้การ
ปรึกษา เพราะการฟังผู้รับการปรึกษาอย่างสงบ หรือน่ังอยู่กับเขาเงียบ ๆ เมื่อผู้รับการปรึกษามีสภาพ
อารมณ์ที่รุนแรง เช่น โกรธมาก เสียใจมาก ร้องไห้ เป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงอารมณ์อย่าง
เต็มที่โดยไม่มีการรบกวนและยังเป็นการแสดงว่าผู้ให้การปรึกษาเข้าใจความรู้สึกของเขา จะเป็นผลดี
กับการให้การปรึกษามากกว่าการปลอบโยน หรือซักถามความรู้สึกในขณะน้ัน 

๕. ทักษะการสะท้อนกลับ (Reflection Skill) 

[๑] ความหมาย 
การสะท้อนกลับ เป็นการบอกความเข้าใจของผู้ให้การปรึกษาที่มีต่อสิ่งที่ผู้รับการปรึกษา

รู้สึก รับรู้หรือสนใจที่เป็นปัจจุบันขณะให้การปรึกษา การสะท้อนกลับจะรวมความรู้สึกของผู้รับการ
ปรึกษาและเน้ือหาที่ผู้รับการปรึกษาพูดถึง หรือสิ่งที่ผู้ให้การปรึกษาสังเกตเห็นจากกริยาท่าทางของ
ผู้รับการปรึกษา และเน้ือหาที่ผู้รับการปรึกษาให้ความสําคัญ โดยใช้คําพูดของผู้ให้การปรึกษาและที่
ชัดเจนเข้าใจได้ง่ายข้ึน 

 



๖๐ 

[๒]  แนวทางปฏิบัติ 
๑. พยายามสังเกตพฤติกรรมของผู้รับการปรึกษาขณะให้การปรึกษา เช่น ลักษณะคําพูด   

นํ้าเสียง สีหน้า 
๒.  หาคําที่ตรงกับความรู้สึกของผู้รับการปรึกษามากที่สุด โดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย 
๓.  จับประเด็นสําคัญของสิ่งที่ผู้รับการปรึกษาพูด 
๔.  รวมความรู้สึกและเน้ือหาที่ผู้รับการปรึกษาแสดงหรือพูดถึงเข้าด้วยกัน แล้วใช้คําพูดที่

ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย โดยพูดออกไปทันทีเพ่ือสะท้อนสิ่งที่ผู้รับการปรึกษากําลังรู้สึกหรือรับรู้ โดยอาจ
พูดความรู้สึกก่อนแล้วตามด้วยเนื้อหาหรือเริ่มด้วยเน้ือหาก่อนแล้วตามด้วยความรู้สึก ในการสะท้อน
ความรู้สึกควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้คําว่า “รู้สึก” บ่อย  

๖.  การซํ้าความ/การทวนความ (Paraphrasing Skill) 

[๑]  ความหมาย 
การซํ้าความ/การทวนความ เป็นการที่ผู้ให้การปรึกษาพูดซ้ําในเรื่องที่ผู้รับการปรึกษา

บอกอีกครั้งหน่ึง โดยคงสาระสําคัญของเน้ือหา หรือความรู้สึกไว้ตามเดิม แต่ใช้คําพูดน้อยลง 
การทวนความ หมายถึง การที่ผู้ให้การปรึกษาทวนซ้ําในสาระสําคัญที่ผู้รับการปรึกษาได้

พูดไปแล้ว  แต่ไม่ได้หมายถึงการทวนซ้ําตลอดเวลาเหมือนนกแก้วนกขุนทอง 

[๒]  แนวทางปฏิบัติ 
ต้ังใจฟังในสิ่งที่ผู้รับการปรึกษาพูด  แล้วพิจารณาว่าคําพูดใดของผู้รับการปรึกษาที่น่าจะ

เป็นประเด็นสําคัญ ที่ควรเน้น/ยํ้าเป็นพิเศษ เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับการปรึกษาได้เล่าอย่างต่อเน่ืองหรือให้
รายละเอียดเพ่ิมเติม ให้พูดข้อความ/ประโยค/คําพูดน้ันซ้ํา โดยอาจจะพูดซ้ําความ/ทวนความตาม
แนวทางปฏิบัติดังน้ี 

๑.  ซ้ํา/ทวนความน้ันทั้งหมดโดยเปลี่ยนเฉพาะสรรพนาม 
๒.  ซ้ํา/ทวนความเฉพาะประเด็นสําคัญ 
๓.  หลีกเลี่ยงการซํ้าความ/ทวนความบ่อย ๆ เพราะจะทําให้ผู้รับการปรึกษารู้สึกอึดอัด 

หรือเหมือนถูกล้อเลียนและไม่แน่ใจในความสามารถของผู้ให้การปรึกษา 
๔.  ซ้ําความ/ทวนความโดยไม่เพ่ิมเติมความคิดเห็นของผู้ให้การปรึกษาลงไป 
๕.  เมื่อซ้ําความ/ทวนความแล้ว ให้สังเกตการตอบสนองของผู้รับการปรึกษา ถ้าผู้ให้การ

ปรึกษาซ้ําความ/ทวนความได้ถูกต้อง ผู้รับการปรึกษาจะพยักหน้า ตอบรับและพูดหรือขยายความต่อ 
ในกรณีที่ผู้รับการปรึกษาไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง ผู้ให้การปรึกษาอาจใช้ทักษะการถามเปิดร่วมด้วย 

 

 



๖๑ 

๗. ทักษะการให้กําลังใจ   

[๑]  ความหมาย 
การให้กําลังใจ  เป็นการแสดงความสนใจ เข้าใจในสิ่งที่ผู้รับการปรึกษาพูดและสนับสนุน

ให้เขาพูดต่อไป โดยใช้คําพูดหรือท่าทาง 

[๒]  แนวทางปฏิบัติ 
เมื่อผู้รับการปรึกษาเสนอความคิด หรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสม หรือผู้รับ

การปรึกษามีความพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองแต่ยังลังเลใจ  ผู้ให้การปรึกษาก็อาจใช้การให้
กําลังใจ โดยใช้แนวทางต่อไปนี้ 

๑.  มองหน้า สบตา ย้ิม ผงกศีรษะ ตอบรับสั้น 
๒.  ทวนซ้ําคําสําคัญๆ ที่ผู้รับการปรึกษาพูดถึงรวมทั้งย้ิม มองหน้า สบตาผู้รับการปรึกษา 
๓.  ใช้คําพูดกระตุ้นให้ผู้รับการปรึกษาเกิดความม่ันใจ  มีความหวังและกําลังใจที่จะคิด

หรือทําในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นจริงได้ 
๔.  หลีกเลี่ยงการสร้างความหวังและการปลอบใจที่ไม่อาจเป็นจริงได้  หรือใช้การให้

กําลังใจเพ่ือกลบเกลื่อนความรู้สึกท้อแท้ของผู้รับการปรึกษา 

๘. ทักษะการสรุปความ (Summarizing Skill) 

[๑]  ความหมาย 
การสรุปความ เป็นการรวบรวมใจความสําคัญทั้งหมดของความคิด  อารมณ์  ความรู้สึก

ของผู้รับการปรึกษาที่เกิดขึ้นในระหว่างให้การปรึกษาหรือในแต่ละครั้ง โดยใช้คําพูดสั้น ๆให้ได้ใจความ
สําคัญทั้งหมด 

[๒]  แนวทางปฏิบัติ 
 ผู้ให้การปรึกษาพยายามจับประเด็นสําคัญทั้งเน้ือหาที่ผู้รับการปรึกษาพูดและความรู้สึกที่

ผู้รับการปรึกษาแสดงแล้วใช้คําพูดสั้น ๆ ให้ได้ใจความครบ โดยอาจใช้แนวทางต่อไปนี้ 
๑.  ผู้รับการปรึกษาพูดถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ หลายประเด็น  ผู้ให้การปรึกษาอาจสรุป

แต่ละประเด็นก่อนที่ผู้รับการปรึกษาจะเริ่มประเด็นต่อไป 
๒.  ก่อนจบและเร่ิมการให้การปรึกษาในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีการปรึกษาหลายครั้ง 
๓.  ครั้งสุดท้ายก่อนยุติการให้การปรึกษา 
๔. ขอให้ผู้รับการปรึกษาเป็นผู้สรุป โดยมีผู้ให้การปรึกษาช่วยเสริมในส่วนสําคัญที่ผู้รับการ

ปรึกษามิได้กล่าวถึง หรือขาดหายไป 

 



๖๒ 

๙. ทักษะการให้ข้อมูลและคําแนะนํา (Giving Information and Advising Skill) 

[๑]  ความหมาย 
การให้ข้อมูล เป็นการสื่อสารทางวาจาเก่ียวกับข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่จําเป็นแก่

ผู้รับการปรึกษา   
การให้คําแนะนํา เป็นการช้ีแนะแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้รับการปรึกษา   

[๒]  แนวทางปฏิบัติ 
การให้ข้อมูล 
๑.  ข้อมูลที่ให้ควรชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้ภาษาง่ายๆ 
๒.  ผู้ให้การปรึกษาควรตรวจสอบความรู้และความต้องการเกี่ยวกับเรื่องที่จะให้ข้อมูลจาก

ผู้รับการปรึกษาก่อนให้ข้อมูล เพ่ือประหยัดเวลาและเป็นการให้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.  หลังจากให้ข้อมูลแล้วผู้ให้การปรึกษาควรตรวจสอบว่าข้อมูลที่ให้น้ัน ผู้รับการปรึกษา 

เข้าใจถูกต้องหรือไม่ โดยใช้วิธีให้ผู้รับการปรึกษาทวนซ้ํา 

การให้คําแนะนํา 
๑.  ให้คําแนะนําเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นสําหรับผู้รับ

การปรึกษา ควรจะให้โอกาสผู้รับการปรึกษาพิจารณาว่าวิธีปฏิบัติน้ันเป็นที่พอใจ เหมาะสมและ
สามารถนําไปปฏิบัติจริงได้หรือไม่ 

๒. หลังจากให้คําแนะนําแล้วผู้ให้การปรึกษาควรจะให้โอกาสผู้รับการปรึกษา พิจารณาว่า
คําแนะนําเป็นที่พอใจ เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติจริงได้หรือไม่ หรืออาจถามความคิดเห็นหรือ
ความรู้สึกที่มีต่อคําแนะนําน้ันว่า  มีความคิดเห็นหรือความรู้สึกอย่างไร 

แม้ผู้ให้การปรึกษาจะเป็นผู้มีบทบาทมากในการแนะนํา ผู้ให้การปรึกษาต้องตระหนักไว้
เสมอว่าในที่สุดแล้วผู้รับการปรึกษาจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเอง 

๑๐. ทักษะการชี้ผลที่ตามมา (Pointing Outcome Skill)  

[๑]  ความหมาย   
การช้ีผลที่ตามมา เป็นการช้ีให้ผู้รับการปรึกษาได้เห็นผลที่อาจตามมาจากการคิด การ

ตัดสินใจ การวางแผน และการปฏิบัติของเขาเองทั้งในทางลบและทางบวก ผลที่ตามมานี้อาจเป็นได้
ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในใจเขาหรือเหตุการณ์ภายนอก ซึ่งทําให้พฤติกรรมที่เป็นปัญหาคงอยู่รุนแรงขึ้น
หรือลดลง เช่น  

๑.  ด้านอารมณ์ความรู้สึก เช่น รู้สึกดี ไม่ดี กลุ้มใจ สับสน ไม่มั่นใจ ฯลฯ 
๒.  ด้านร่างกาย เช่น ใจเต้น ปวดศีรษะ ท้องผูก เจ็บป่วย ฯลฯ 
๓.  ด้านพฤติกรรม การปฏิบัติตัว กิจกรรมที่ทํา 



๖๓ 

๔.  ด้านความคิด ทัศนคติ ความเช่ือ 
๕.  ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เวลา เหตุการณ์ สถานที่ เงิน ทรัพย์สิน ฯลฯ 
๖.  ด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เช่น ทําให้มีปัญหากับเพ่ือน ญาติ เพ่ือนร่วมงาน  

[๒]  แนวทางปฏิบัติ   
๑.  ทวนซ้ําหรือสะท้อนความรู้สึกเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้รับการปรึกษาได้เข้าใจเหตุการณ์ได้

ถูกต้อง 
๒.  ให้ผู้รับการปรึกษานึกถึงผลดีหรือผลเสียที่จะตามมาจากการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ

ของตนเอง  
๓.  ผู้ให้การปรึกษาช้ีผลที่ตามมาจากการรับรู้ของตนเอง  
๔.  สรุปผลดีและผลเสียของการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ 

กระบวนการให้การปรึกษา สามารถแสดงออกมาเป็นแผนภูมิตามลําดับคร้ังที่ ๑-๓ ได้ 
ดังต่อไปน้ี 



๖๔ 

แผนภูมิที่ ๒.๑  กระบวนการให้การปรึกษา 

 การให้การปรกึษาครั้งที่ ๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นมิตร

- Co กับ Cl ไม่รู้จัก / คุ้นเคยกัน - Co กับ Cl รู้จัก / คุ้นเคยกัน

- Co แนะนําตัวเอง
- ให้ Cl แนะนําตัวเอง

- ชวนคุยเรื่องทั่วไป ๑-๒ นาที
- นําเข้าสู่ประเด็นการปรึกษา 
- ทําความเข้าใจเรื่องการให้คําปรึกษา

Cl ปฏิเสธการรับคําปรึกษา 

- ยํ้าเร่ืองการรักษาความลับ 
- ช้ีแจงประโยชน์ของการรับคําปรึกษา

- แสดงความหวังดี และเต็มใจช่วย
- ช้ีแจงประโยชน์ของการรับคําปรึกษา 
- ยุติการให้คําปรึกษา / ส่งต่อ 

- สํารวจและทําความเข้าใจปัญหา
- หาผลกระทบที่เกิดจากปัญหา 
- ค้นหาความต้องการของ Cl 
- กําหนดเป้าหมายที่เป็นจริงได้ 

สรุปและยุติการให้คําปรึกษาคร้ังที่ ๑

Cl ลังเลท่ีจะขอรับคําปรึกษา 

หมายเหตุ Co = ผู้ให้คําปรึกษา
            Cl = ผู้รับคําปรึกษา



๖๕ 

แผนภูมิที่ ๒.๒  การให้การปรึกษาครัง้ที ่๒ – ก่อนสุดทา้ย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นมิตร

สรุปเร่ืองที่พูดคุยในครั้งที่ผ่านมา ติดตามงานที่มอบหมายให้ (ถ้ามี) 

พิจารณาเป้าหมายการให้คําปรึกษาร่วมกันอีกครั้ง

กระตุ้นให้ Cl คิดแนวทาง/วิธีการแก้ไขปัญหาเพ่ือไปสู่เป้าหมาย 

ชวนคุยเรื่องทั่วไป ๑-๒ นาที

สรุปแนวทาง/วิธีการแก้ไขปัญหาแต่ละแนวทาง/วิธีการให้ชัดเจน 

กระตุ้นให้ Cl คิดข้อดีและข้อด้อยของแต่ละแนวทาง / วิธีการ 

ให้ Cl ตัดสินใจเลือกแนวทางเอง

ร่วมกันวางแผนเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
- ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ 
- ระยะเวลาที่จะใช้ในการปฏิบัติ 
- วิธีประเมินผลการปฏิบัติ 
- แนวทางป้องกัน/แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการปฏิบัติตามแผน 

สนับสนุนใหท้าํข้อตกลงร่วมกับ Co ว่าจะปฏิบัติตามแผน 

ให้กําลังใจและความมั่นใจแก่ Cl ว่าจะสามารถปฏิบัติได้ตามแผน 

ติดตามผล
หมายเหตุ Co = ผู้ให้คําปรึกษา
            Cl = ผู้รับคําปรึกษา



๖๖ 

แผนภูมิที่ ๒.๓ การให้การปรกึษาครั้งสุดท้าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นมิตร

Cl มีพฤติกรรม/การรับรู้ดีขึ้นแล้ว Cl ไม่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

ให้กําลังใจและความมั่นใจว่า Cl สามารถจัดการ
กับปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองแล้ว 

ชวนคุยเรื่องทั่วไป ๑-๒ นาที

สรุปการให้คําปรึกษาทั้งหมดและการติดตามผล

ให้ Cl สรุปสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาจากการรับคําปรึกษา
- วิถีชีวิต/พฤติกรรม 
- ความรู้สึก/การรับรู้

แสดงความเต็มใจที่จะช่วยเหลือในประเด็น
ปัญหาอ่ืนๆ ถ้า Cl ต้องการ 

ยุติการให้คําปรึกษา ยุติการให้คําปรึกษา / ส่งต่อ

ก่อนยุติการให้คําปรึกษาแต่ละคร้ัง สรุปและให้กําลังใจว่า Cl จะบรรลุตามเป้าหมายได้ 



๖๗ 

๒.๔.๒.๕  การให้การปรึกษากลุ่ม 

๑.  หลักพื้นฐานของการให้การปรึกษากลุ่ม 
๑) สมาชิกกลุ่มทุกคนมีสิทธิในความรู้สึกของตน คือรู้สึกอย่างที่ตนรู้สึก ไม่ต้องปกปิด

ซ่อนเร้น ผู้ให้การปรึกษาจะสนับสนุนให้สมาชิกแสดงความรู้สึกของตนออกมา และให้เคารพใน
อารมณ์และความรู้สึกของผู้อ่ืนด้วย 

๒) สมาชิกกลุ่มแต่ละคนต้องตัดสินใจว่า ตนต้องการจะพัฒนาอะไรเก่ียวกับตนเอง
ด้วยตนเอง 

๓) สมาชิกกลุ่มแต่ละคน ต้องมุ่งแก้ปัญหาให้ตนเองไม่ใช่มุ่งแก้ปัญหาให้คนอ่ืน เพราะ
การที่สมาชิกเข้ากลุ่มก็เพราะต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้นให้กับตนเอง 

๔) ในการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม ความรู้สึกของสมาชิกกลุ่มที่มีต่อสถานการณ์ เป็น
จุดที่สําคัญย่ิงกว่าสถานการณ์ เพราะความรู้สึกที่เกิดขึ้นน้ัน อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดปัญหาได้ 

๕) การเปิดเผยตนเองของสมาชิกช่วยให้การให้การปรึกษามีประสิทธิภาพ ถ้าสมาชิก
กลุ่มไม่มีการป้องกันตนเองก็ย่อมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนได้ใน
บรรยากาศที่มีความไว้เน้ือเช่ือใจ มีความหวังดี มีการยอมรับและมีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ 

๖) สมาชิกกลุ่มต้องมีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตน น่ันคือ ยอมรับผลที่
ตามมาจากพฤติกรรมที่ตนได้กระทําไป ซึ่งทําให้สมาชิกพ่ึงพิงคนอ่ืนน้อยลง 

๗) การลงมือกระทําเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ซึ่งจะมีได้
ในบรรยากาศของการยอมรับและความเข้าใจ ดังน้ันผู้ให้การปรึกษาจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศ
ของการยอมรับและความเข้าใจ ให้เกิดขึ้นในกลุ่ม และรักษาสิ่งเหล่าน้ีไว้ตลอดไป 

๘) ในการเผชิญปัญหา แก้ปัญหา มีวิธีการหรือทางเลือกหลายวิธี ผู้ให้การปรึกษา
จะต้องช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกแนวทางแก้ปัญหาจากทางเลือกต่าง ๆ ที่ได้มีการนําเสนอในกลุ่ม
ด้วยตนเอง 

๙) สมาชิกกลุ่มจะต้องมีคํามั่นสัญญาให้กับตนเองในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือ
เปลี่ยนแปลงส่ิงต่าง ๆ ดังน้ันการให้การเสริมแรงจึงถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่ผู้ให้การปรึกษาจะต้อง
คํานึงถึง 

๑๐) ผู้ให้การปรึกษาจะต้องกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มได้นําประสบการณ์ใหม่หรือสิ่งที่
เรียนรู้ใหม่ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ดังน้ันประสบการณ์ในกลุ่มจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับสมาชิก 

๑๑) การท่ีสมาชิกรู้จักตนเองอย่างลึกซึ้ง และยอมรับตนเอง ทําให้มีการป้องกันตนเอง
น้อยลง และทนต่อคําวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆที่เก่ียวกับตน 

๑๒) สมาชิกกลุ่มจะเกิดความเข้าใจตนเอง มีความรับผิดชอบ และสามารถควบคุม
ตนเองได้มากข้ึน หลังจากได้เข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม 
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๒.  ลําดับขั้นของการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม 

ขั้นที่ ๑ ขั้นก่อต้ังกลุ่ม ในข้ันน้ีสมาชิกที่เข้ากลุ่มยังไม่กล้าเปิดเผยตนเอง เพราะยังไม่
ไว้วางใจในกลุ่ม ผู้ให้การปรึกษาจะต้องช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการให้การปรึกษา และสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี ให้เกิดขึ้นในกลุ่ม และต้องให้เวลาแก่สมาชิกกลุ่มพอสมควรอย่ารีบเร่ง 

ขั้นท่ี ๒ ขั้นการเปลี่ยนแปลงลักษณะของสมาชิก เป็นข้ันตอนต่อจากข้ันแรกกลุ่มเร่ิมมี
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการขึ้นบ้าง สมาชิกเริ่มรู้จักไว้วางใจกันแต่ก็ยังมีความวิตกกังวล มีความตึง
เครียดอยู่บ้าง ผู้ให้การปรึกษาจะต้องพยายามช้ีแจงให้สมาชิกกล้า อภิปรายปัญหาตัวเอง อย่าง
เปิดเผย 

ขั้นท่ี ๓ ขั้นดําเนินการ ขั้นน้ีสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในกลุ่มจะดีขึ้นมาก กล้าเปิดเผย
ตนเอง อภิปรายปัญหาตามความเป็นจริง ร่วมกันแก้ปัญหาของสมาชิก ทุกคนได้สํารวจตัวเอง เข้าใจ
ปัญหาและพร้อมจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน 

ขั้นท่ี ๔ ขั้นยุติการให้การปรึกษา เมื่อสมาชิกเข้าใจปัญหาอย่างกระจ่างแจ้ง รู้จักแก้และ
เลือกวิธีที่เหมาะสมกับตน นําไปปฏิบัติด้วยความพอใจ ไม่มีข้อข้องใจตกค้าง ก็ให้ยุติการให้การปรึกษา
แบบกลุ่มได้ 

๓.  ภาระของผู้ให้การปรึกษา 
๑)  การสร้างสัมพันธภาพ จัดว่าเป็นปัจจัยสําคัญของการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม ผู้ให้

การปรึกษาจะต้องแสดงการต้อนรับด้วยความจริงใจ อบอุ่นและเป็นมิตร และพยายามแสดงให้สมาชิก
กลุ่มรู้ว่า ผู้ให้การปรึกษาคือใคร และทําอะไรบ้างเพ่ือช่วยเหลือผู้มาขอรับการปรึกษาเหล่าน้ัน และให้
ผู้รับการปรึกษา คาดหวังอะไรบ้างจากผู้มาขอรับการปรึกษาเหล่าน้ัน พร้อมทั้งให้ความมั่นใจแก่
สมาชิกกลุ่มว่า ทุกคนสามารถพูดได้อย่างอิสระ และสิ่งที่พูดจะได้รับ การเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 

๒)  การสร้างความพร้อม การเร่ิมให้การปรึกษาแบบกลุ่มเป็นคร้ังแรก ผู้ให้การปรึกษา
อาจจะพบว่า สมาชิกกลุ่มไม่กล้าพูดถึงปัญหาของตน ดังน้ัน ผู้ให้การปรึกษาจะต้องสร้างความพร้อม
ให้แก่ผู้มาขอรับการปรึกษาเหล่าน้ัน การสะท้อนความรู้สึกได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการกระตุ้นให้
กําลังใจ ให้สามารถอภิปรายปัญหาของตนได้ ย่อมเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้มาขอรับการปรึกษามีความ
พร้อมที่จะเปิดเผยความจริงได้ง่ายขึ้น 

๓)  การสํารวจค้นหาความรู้สึกของผู้มาขอรับการปรึกษา ในการค้นหาความรู้สึกของ  
ผู้มาขอรับการปรึกษา ผู้ให้การปรึกษาจะต้องพยายามมีความรู้สึกร่วมกับผู้มาขอรับการปรึกษา คือ
ต้องรู้สึกอย่างที่เขารู้สึก และมองสิ่งที่กําลังเกิดข้ึนอย่างที่เขามอง ผู้ให้การปรึกษาจะต้องพยายามค้น
ให้พบว่าผู้มาขอรับการปรึกษามีความไม่สบายใจเรื่องอะไร อย่างไร และเขาต้องการทํา อย่างไร
เกี่ยวกับความไม่สบายใจน้ี ซึ่งจะมีผลช่วยให้ผู้มาขอรับการปรึกษาเกิดความเข้าใจตนเอง และมีความ 
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รับผิดชอบต่อความเจริญงอกงามของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้ผู้มาขอรับการปรึกษา
ตระหนักว่า ผู้ให้การปรึกษามีความห่วงใยผู้มาขอรับการปรึกษาอย่างแท้จริง 

๔)  การสะท้อนกลับความรู้สกึของผูม้าขอรบัการปรึกษา จัดเป็นเทคนิคสําคัญที่ผู้ให้การ
ปรึกษาควรจะได้นํามาใช้ในการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม เพราะเป็นการช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้พูดถึง
ความรู้สึกของตนอย่างเปิดเผย เพ่ือให้รู้จักพฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์ และฝึกปฏิบัติตามพฤติกรรม
เหล่าน้ัน 

๕)  การอภิปรายความรู้สึกให้สัมพันธ์กับเป้าประสงค์เชิงพฤติกรรรม เมื่อผู้ให้การ
ปรึกษาฟัง ผู้รับการปรึกษาพูดถึงสิ่งที่ตนไม่สบายใจแล้ว ผู้ให้การปรึกษาควรจะต้องพยายามพิจารณา
ดูว่า ผู้มาขอรับการปรึกษาพูดจนเป็นที่พอใจหรือยัง ถ้าพบว่าพูดจนพอใจแล้ว แสดงว่าผู้มาขอรับ         
การปรึกษาพร้อมที่จะกําหนดเป้าประสงค์เชิงพฤติกรรมของตน ผู้ให้การปรึกษาก็ควรจะได้กระตุ้น ให้
ผู้มาขอรับการปรึกษาได้กําหนดเป้าประสงค์เชิงพฤติกรรมของตน เพ่ือจะได้นําไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
ตนเอง 

๖)  การอธิบายเป้าประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อผู้มาขอรับการปรึกษาสามารถกําหนด
เป้าประสงค์เชิงพฤติกรรมของตนได้แล้ว หน้าที่ของผู้ให้การปรึกษาก็คือ การกระตุ้นให้ผู้มาขอรับการ
ปรึกษาได้อธิบายเป้าประสงค์เชิงพฤติกรรมของตนให้ชัดเจน และเกณฑ์ที่สามารถนํามาใช้ในการ
ประเมินความเจริญงอกงามของตนในขณะรับการให้การปรึกษาในระยะต่อจากน้ันตลอดระยะเวลา 
การให้การปรึกษาผู้ให้การปรึกษาจะฟังเง่ือนไขปัญหาที่ผู้มาขอรับการปรึกษาเปิดเผยเพื่อตรวจค้นหา 
ว่า ผู้มาขอรับการปรึกษาอยากจะเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมหรือเรียนรู้พฤติกรรมใหม่  
อย่างใดแน่ 

๗)  การช่วยให้ผู้มาขอรับการปรึกษากําหนดเกณฑ์การประเมินความเจริญงอกงาม
ของตนเอง เมื่อผู้มาขอรับการปรึกษา สามารถอธิบาย เป้าประสงค์เชิงพฤติกรรมของตนได้แล้ว ผู้ให้
การปรึกษาก็ควรจะได้กระตุ้นให้ผู้มาขอรับการปรึกษา ได้กําหนดเกณฑ์ในการประเมิน ความเจริญ
งอกงามของตน แล้วนําเกณฑ์ที่ตนได้กําหนดมาประเมินความงอกงามของตนเอง การค้นพบน้ีเป็นการ
ช่วยกระตุ้นให้ ผู้มาขอรับการปรึกษาได้เจริญงอกงามต่อไป และเป็นการ เสริมแรงให้เกิดพฤติกรรม
ใหม่ ๆที่พึงประสงค์อีกด้วย 

๘)  การช่วยให้ผู้มาขอรับการปรึกษาระบุเป้าประสงค์ย่อย เมื่อผู้มาขอรับการปรึกษา
กําหนดเป้าประสงค์ของตนได้แล้วหากจะให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด ผู้มาขอรับการปรึกษาควรจะได้
จําแนกเป้าประสงค์ของตนออกเป็นเป้าประสงค์ย่อย ๆ โดยจําแนกออกเป็นขั้น ๆ และเรียงลําดับขั้น
เพ่ือดําเนินไปสู่เป้าหมาย และเป็นการช่วยให้ผู้มาขอรับการปรึกษาสามารถดําเนินการเอาชนะหรือ
ดําเนินไปสู่เป้าหมายเป็นขั้น ๆ ไปตามลําดับ 
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๙)  การสอนผู้มาขอรับการปรึกษาใหเ้ป็นผูช้่วยเหลือผู้อ่ืนและเป็นผู้ขอรับการปรึกษาท่ี
ดี ในการให้การปรึกษาแบบกลุ่มผู้ให้การปรึกษา จะสอนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้ผู้มาขอรับการ
ปรึกษาในขณะที่อธิบายโครงสร้างของการให้การปรึกษามาแบบกลุ่ม ก่อนที่สมาชิกจะเข้ากลุ่ม แต่
อย่างไรก็ดีในสถานการณ์จริง ผู้ให้การปรึกษามักจะพบว่า ผู้มาขอรับการปรึกษาไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดี 
หรือไม่แน่ใจว่าจะทําอย่างไรดี เมื่อเป็นเช่นน้ีผู้ให้การปรึกษาจะต้องพยายามค้นหา และตรวจดูว่าผู้มา
ขอรับการปรึกษาต้องการรู้อะไร และสะท้อนกลับให้เขาได้รู้ในสิ่งที่ต้องการจะรู้ และจะต้องพยายาม
กระตุ้นให้ผู้มาขอรับการปรึกษาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้อธิบายถึงสิ่งที่เป็นที่คาดหวัง หรือถ้าจะสาธิตสิ่ง
ที่คาดหวังน้ันได้ย่ิงจะเป็นการดี เพ่ือช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จัดว่าเป็นการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

๑๐) การรับรู้ความสําเรจ็ของกันและกัน เมื่อผู้มาขอรับการปรึกษาสามารถตัดสินใจได้ว่า
ตนควรทําอะไรในช่วงเวลาในการให้การปรึกษาแต่ละครั้ง ผู้มาขอรับการปรึกษาจะเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
ถึงวิธีที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสําเร็จที่ต่างก็ได้รับจากการเริ่มปฏิบัติพฤติกรรมใหม่ของตน  
ผู้มาขอรับการปรึกษาจะค่อย ๆ มองเห็นความแตกต่างระหว่างการคุยโอ้อวดเพ่ือให้ได้รับความ
ประทับใจกับการได้พูดถึงความสําเร็จที่ตนประสบจริง ๆ ให้เพ่ือนร่วมกลุ่มได้รับรู้ และใน ที่สุดก็
สามารถเล่าความสําเร็จของตนให้บุคคลสําคัญอ่ืน ๆ ย่ิงกว่าน้ันผู้มาขอรับการปรึกษา ยังเรียนรู้ที่จะช่ืน
ชมยินดีกับความสําเร็จและเรียนรู้ที่จะยอมรับความล้มเหลวของตน สามารถวิเคราะห์ความล้มเหลว 
เพ่ือพิจารณาทบทวนวิธีการท่ีเป็นต้นเหตุของความล้มเหลว และทดลองหาวิธี อ่ืน ๆ ต่อไป 

๑๑) การยุติการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม การยุติการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม ควรเป็นการ
ตกลงของกลุ่ม โดยการที่ผู้ให้การปรึกษาส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นว่า กลุ่มควรจะ
เริ่มเมื่อใด ยุติ เมื่อใด และในสภาพเช่นใด ที่สมาชิกกลุ่มควรได้รับการให้การปรึกษาแบบรายบุคคล 
และควรพบกันกี่ครั้ง ควรตัดสินยุติด้วยวิธีใด และผู้ให้การปรึกษาจะจัดการอย่างไร เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่
ไม่พร้อมจะยุติการขอรับการปรึกษาเมื่อกลุ่มต้องการสลายตัว 

๑๒) การติดตามผลและการเสริมสร้างกําลังใจ เพ่ือความเจริญงอกงามต่อไป เมื่อยุติการ
ให้การปรึกษาแบบกลุ่มแล้ว ผู้ให้การปรึกษาควรจะได้เว้นระยะเวลาไว้ประมาณ ๓ เดือน แล้วขอนัด
พบสมาชิกกลุ่มพร้อมกันอีกครั้งเพ่ือเป็นการติดตามผล และเพ่ือเป็นการทบทวนตรวจดูว่า สมาชิกกลุ่ม
แต่ละคนยังรักษาผลประโยชน์ที่ตนได้จากการให้การปรึกษาแบบกลุ่มได้มากน้อยเพียงใด และแต่ละ
คนสามารถทํางานที่คั่งค้างอยู่น้ันไปได้ถึงขั้นใด ผู้ให้การปรึกษาอาจจะทบทวนข้อสรุปร่วมกันกับผู้มา
ขอรับการปรึกษาแต่ละคน เพ่ือเป็นการให้กําลังใจผู้มาขอรับการปรึกษาได้มีความเจริญงอกงาม
ต่อไป๒๒ 
                                                            

๒๒https://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/ counseling-service .htm  (21-03-
2018). 
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๒.๔.๒.๖ การพัฒนาทักษะการให้การปรึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

การที่ผู้ให้การปรึกษาจัดทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน จะต้องเข้าใจความหมายของ
การให้การปรึกษาและพัฒนาทักษะพื้นฐานในการให้การปรึกษาก่อน ทั้งน้ีพึงจําไว้ว่าทักษะในการให้
การปรึกษาไม่สามารถเรียนรู้ได้โดยการอ่านจากตําราเท่าน้ันแต่ต้องเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติจากการ
อบรมภายใต้การกําหนดดูแลของผู้ให้การปรึกษาที่มีประสบการณ์  

การปรึกษาคือวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้การปรึกษา (ผู้ช่วยเหลือ) กับบุคคลอีก
หน่ึงหรือหลายคนซ่ึงผู้ให้การปรึกษาพร้อมที่จะอุทิศเวลาให้ด้วยความเอาใจใส่และด้วยความเคารพใน
ปัจเจกบุคคล เพ่ือสํารวจ ทําความเข้าใจ และหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับเร่ือง 
เอชไอวีน้ัน การให้การปรึกษาเป็นการพูดคุยกันอย่างเป็นความลับระหว่างผู้รับการปรึกษาหรือคนไข้
กับผู้ให้การปรึกษาเพ่ือช่วยให้ผู้รับการปรึกษาคลายความเครียดและสามารถตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้
ด้วยตนเอง 

๑.  การให้การปรึกษาเป็นการนําเทคนิคและทักษะต่าง ๆ มาใช้เพ่ือช่วยให้ผู้รับการ
ปรึกษาสํารวจและทําความเข้าใจกับปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้รับการ
ปรึกษาเอง และพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ ก่อนดําเนินการแก้ไขปัญหานั้น 

๒.  การให้การปรึกษาเป็นกระบวนการที่เน้นการแก้ปัญหาและต้ังเป้าหมายในการ
แก้ปัญหาร่วมกันระหว่างผู้รับการปรึกษากับผู้ให้การปรึกษา อีกทั้งยังเป็นกระบวนการพูดคุยและเสนอ
ทางเลือกต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้ผู้รับการปรึกษาตัดสินใจและเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอีกด้วย การให้การ
ปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการมุ่งช่วยให้บุคคลน้ันสามารถท่ีจะเลือก ตัดสินใจ และรับผิดชอบต่อ
การกระทําของตนเอง 

๒.๔.๒.๗ องค์ประกอบของการให้การปรึกษาอย่างมีจรรยาบรรณและมีประสิทธิภาพ 

การให้การปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีองค์ประกอบหลายประการ ดังต่อไปนี้ 

๑)  ให้เวลาเพียงพอ (Ample time) 
ผู้ให้การปรึกษาต้องมีให้เวลาให้แก่ผู้รับการปรึกษาอย่างเพียงพอ เพราะการให้การปรึกษา

ไม่อาจทําอย่างรีบเร่งได้ และต้องใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนกัน 

๒)  ยอมรับในความแตกต่าง (Acceptance) 
ผู้ให้การปรึกษาไม่ควรแบ่งแยกหรือตัดสินถูกผิด แต่ควรพยายามยอมรับในความแตกต่าง

ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมเศรษฐกิจ ชาติพันธ์ุ หรือศาสนา อาชีพ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ 
และการที่ผู้น้ันเป็นผู้ใช้สารเสพติดหรือด่ืมสุรา 
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๓) พร้อมให้บริการเสมอ (Accessibility) 
ผู้รับการปรึกษาควรขอความช่วยเหลือจากผู้ให้การปรึกษาได้ทุกเมื่อ ผู้ให้การศึกษาจะต้อง

พร้อมเสมอที่จะทํางานตามเวลาที่กําหนดไว้ และควรจะกําหนดเวลาที่จะให้บริการตามความจําเป็น
และเหมาะสม (เช่น อาจให้บริการหลังเลิกงาน หรือในช่วงพักกลางวันโดยอาจจะทําหน้าที่สลับ
สับเปลี่ยนกันไป) แต่ข้อสําคัญก็คือการให้บริการนอกเวลาทํางานจะต้องอยู่ในขอบเขตและควรรักษา
ระยะห่างเพ่ือความเหมาะสม (เช่น ผู้ให้การปรึกษาไม่ควรให้ที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านแก่ผู้รับการ
ปรึกษา) และไม่ควรมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้รับการปรึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงความสัมพันธ์ทางเพศ 

๔)  ต้องได้รับการยินยอม (Consent)  
ผู้รับการปรึกษาควรจะมีโอกาสได้รับข้อมูลและตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะยินยอมรับการ

ตรวจเอชไอวี ยินยอมรับการรักษา หรือยินยอมรับบริการอ่ืน ๆ หรือไม่ ผู้ให้การปรึกษามีหน้าที่ให้
ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องและช่วยให้ผู้รับการปรึกษาไตร่ตรองและพิจารณาถึงผลประโยชน์และความ
เสี่ยงต่าง ๆ ของแต่ละทางเลือกที่มีอยู่ 

๕)  มีความน่าเช่ือถือและถูกต้อง (Consistency and accuracy) 
ข้อมูลที่ให้ระหว่างการให้การปรึกษา (เช่นเรื่องเกี่ยวกับการติดเช้ือเอชไอวี ทางเลือกใน

การเลี้ยงทารก ความเสี่ยงต่อการติดเช้ือ และลดความเสี่ยง และวิธีการรักษา) ควรสอดคล้องกับข้อมูล
จากผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการรับรองและนโยบายการป้องกันโรคเอดส์แห่งชาติ 

๖)  รักษาความลับ (Confidentiality) 
ความไว้วางใจกันเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้การปรึกษา

กับผู้รับการปรึกษา ความเช่ือใจซึ่งกันและกันจะช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีและช่วยลดความลังเลใจท่ี
ผู้รับการศึกษาจะลงมือทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง การที่ผู้ติดเช้ือเอชไอวีถูกเลือกปฏิบัติ ถูกผลักไสไล่ส่งและคิด
โทษตัวเองที่ติดเช้ือทําให้การรักษาความลับมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง ในกรณีที่ผู้ให้การปรึกษาต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขจะต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้รับการปรึกษา
กับบุคคลที่ ๓ ผู้ให้การปรึกษาต้องอธิบายให้ผู้รับการศึกษาเข้าใจถึงเหตุผลและขั้นตอนปฏิบัติที่
เก่ียวข้อง 

๗)  คํานึงถึงปัจจัยด้านวัฒนธรรมสังคม (Sociocultural considerations) 
การให้การปรึกษาอย่างมีจรรยาบรรณและมีประสิทธิภาพจะต้องเข้าใจถึงปัจจัยทาง

วัฒนธรรมที่มีผลต่อความคิดและทัศนคติของผู้รับการปรึกษาด้วย ผู้ให้การปรึกษาควรมีมุมมองแบบ
องค์รวมโดยต้องทําความเข้าใจเก่ียวกับพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้รับการปรึกษาด้วย ไม่ว่า
จะเป็นเร่ืองความเชื่อเก่ียวกับเอชไอวี บรรทัดฐานทางเพศ การรักษาโรคแบบพ้ืนบ้าน ความไม่เท่า
เทียมกันทางเพศ  การใช้ ชี วิตคู่ ในสังคม  ( เ ช่น การยอมรับการมีผู้คนเดียวหรือหลายคน ) 
ขนบธรรมเนียมและหลักปฏิบัติในสังคม เป็นต้น ผู้ให้การปรึกษาควรมีความรู้และความเข้าใจว่า
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วัฒนธรรมและประเพณีมีผลต่อทัศนคติและความเช่ือของคนเรา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองที่เกี่ยวข้อง
กับการเจ็บป่วยและความตาย ดังน้ันการให้การปรึกษาจึงควรมีความอ่อนไหวมากพอแล้วต้องเคารพ
ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม หากความแตกต่างเร่ืองเพศสภาพ (gender) เช้ือชาติ ชาติพันธ์ุ
ศาสนา รสนิยมทางเพศ ความพิการ หรือสถานะทางสังคมเศรษฐกิจ เป็นอุปสรรคต่อการให้การ
ปรึกษา ผู้ให้การปรึกษาควรส่งต่อผู้รับการปรึกษาไปยังผู้ให้การปรึกษาท่านอ่ืน 

จุดมุ่งหมายของการให้การปรึกษาก็เพ่ือสํารวจ ค้นหา และทําความเข้าใจว่าชีวิตยังมี
ทางเลือกอีกมากมาย การที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายนี้ได้ ผู้ให้การปรึกษาจะต้องมีทักษะในด้านการสร้าง
สัมพันธภาพและการสื่อสารทางต่อไปนี้ 

๑)  การสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี (Establishing rapport) 
การสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าจะเป็นการให้การปรึกษาใน

เรื่องใดก็ตาม และถือเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้รับการปรึกษาและผู้ให้การ
ปรึกษา การท่ีมีสายสัมพันธ์อันดีเกิดข้ึนน้ันแสดงให้เห็นว่าผู้ให้การปรึกษาให้ความสนใจที่จะรับฟัง
ปัญหาและความรู้สึกของผู้รับการปรึกษา  

๒)  การรับรองความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ (Ensuring privacy and 
confidentiality) ผลจากการวิจัยในหลายประเทศ พบว่าผู้รับการปรึกษาในทุกประเทศต้องการได้รับ
ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับจากผู้ให้การปรึกษา  

๓)  การเคารพในศักด์ิศรีและสิทธิส่วนบุคคล (Showing respect) 
ผู้ให้การปรึกษาจะต้องเข้าใจว่าคนแต่ละคนสามารถรับรู้และจัดการกับปัญหาที่ยังหา

ทางออกไม่ได้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจเป็นผลมาจากปัจจัยทางวัฒนธรรม ฐานะทาง
สังคม และอุปนิสัยของแต่ละคน ดังน้ันการเคารพในสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ศักด์ิศรี และคุณค่าของคนจึงเป็น
เรื่องสําคัญ ซึ่งผู้ให้การปรึกษาสามารถทําได้หาดน่าเรียนรู้และมีความเข้าใจในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและบทบาทของแต่ละเพศสภาพและอัตลักษณ์ทางเพศ แตกต่างทางเช้ือชาติ ชาติพันธ์ุ 
ศาสนา รสนิยมทางเพศ ความพิการ และสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ แล้วลดความลําเอียงและ
อคติส่วนตัวในเรื่องเหล่าน้ีลง ผู้ให้การปรึกษาที่ดีจะต้องไม่เลือกปฏิบัติหรือยอมให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
อันเน่ืองมาจากข้อแตกต่างดังกล่าวข้างต้น และจะต้องเคารพความคิดเห็นและเช่ือถือส่วนบุคคลของ
ผู้รับการปรึกษาด้วย 

๔)  การแสดงความเห็นอกเห็นใจ (Showing empathy) 
การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนเป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดข้อหน่ึงของผู้ให้การปรึกษา การเห็นอก

เห็นใจผู้อ่ืนหมายถึงการเอาใจเขามาใส่ใจเรา การรับฟังและทําความเข้าใจในความคิดและความรู้สึก
ของผู้รับการปรึกษา และแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้รับการปรึกษาต่อผู้รับการปรึกษา การที่จะมี
ความเห็นอกเห็นใจได้น้ัน จะต้องมีความละเอียดอ่อนและจะต้องรับรู้ด้วยว่าผู้รับการปรึกษากําลังมี
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ความรู้สึกเช่นไร เช่น หวาดกลัว แค้นเคือง ห่วงใย สับสน หรือมีความรู้สึกอ่ืน ๆ โดยต้องต้ังใจฟังจาก
คําพูดและคอยสังเกตภาษาท่าทางของผู้รับการปรึกษา นอกจากน้ีผู้ให้การปรึกษาควรถามตนเองว่า
ผู้รับการปรึกษากําลังรู้สึกอย่างไร อะไรทําให้เขามีความรู้สึกอย่างนั้น และเขาต้องการจะบอกอะไร 

๕)  สร้างความเข้าใจในความรู้สึกของผู้รับการปรึกษา (Acknowledging difficult 
feelings) 

ในการให้การปรึกษาผู้ให้การปรึกษามักจะได้พบกับผู้ที่มีความทุกข์ใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
การที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ใจของผู้รับการปรึกษาน้ัน ผู้ให้การปรึกษาควรแสดงความเห็นใจใน
ความรู้สึกและสิ่งที่ผู้รับการปรึกษากําลังประสบอยู่ และแสดงความเข้าใจและสื่อสารให้ผู้รับการ
ปรึกษารู้ว่ามีความรู้สึกเสียใจหรือทุกข์ใจเป็นเรื่องปกติ 

๖)  ให้การยอมรับ (Offering acceptance) 
ผู้รับการปรึกษาจะยอมเปิดใจบอกเล่าปัญหาและข้อกังวลใจของตนอย่างตรงไปตรงมา ก็

ต่อเมื่อมั่นใจว่าเมื่อพูดออกไปแล้วผู้ให้การปรึกษาและรับฟังโดยไม่ตัดสินถูกผิดและยอมรับในความ
เป็นตัวตนของเขา โดยไม่คํานึงถึงสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ชาติพันธ์ุ หรือความเช่ือทางศาสนา 
อาชีพ รสนิยมทางเพศ หรือพฤติกรรมทางเพศ หรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ผู้ให้การปรึกษาควร
ตระหนักว่าผู้ต้องการปรึกษาย่อมมีความเครียดเพราะกลัวว่าจะติดเช้ือเอชไอวีหรือเพราะความจําเป็น
ที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่แล้ว ดังน้ันจึงควรเข้าใจในความรู้สึกและปฏิกิริยาของผู้รับการ
ปรึกษาด้วย แม้ว่าผู้รับการปรึกษาจะแสดงความโกรธหรือความไม่พอใจ ก็ไม่ควรจะตอบโต้เพราะน่ัน
เป็นเพียงการระบายความรู้สึกออกมาเท่าน้ัน (แต่ให้ระวังการทําร้ายร่างกาย) ผู้ให้การปรึกษาควร
แสดงให้เห็นว่าตนยอมรับในความรู้สึกต่าง ๆ ของผู้รับการปรึกษาได้ ไม่ว่าจะเป็นความโกรธ ความ
เศร้า และความกลัว โดยไม่ใช้อารมณ์  

๗)  ทักษะและเทคนิคในการสื่อสาร 
หน้าที่หลักของผู้ให้การปรึกษาคือต้องสื่อสารกับผู้รับการปรึกษา และการสื่อสารน้ีเป็นการ

สื่อสารสองทางที่ต้องใช้ทั้งคําพูดและภาษาท่าทาง การที่จะค้นหาว่าผู้รับการปรึกษาต้องการความ
ช่วยเหลือในเรื่องใดและจะต้องให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่ผู้รับการปรึกษาอย่างไรบ้าง ผู้ให้การปรึกษา
จะต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดี รวมทั้งต้องรับฟังและทําความเข้าใจในสิ่งผู้รับการปรึกษาต้องการจะ
บอกและจะต้องสื่อสารกับผู้รับการปรึกษาได้อย่างชัดเจน๒๓ 

 

                                                            
๒๓World Health Organization Asia Pacific Regional office, the HIV Counselling 

Handbook for the Asia-Pacific-Thai Edition, คู่มืออ่านประกอบการให้การปรึกษาเพ่ือการตรวจเอชไอวี
สําหรับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก, (Bangkok) pp. 20-23. 
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๒.๕  ความสรุป 
จิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องกับทุกแง่มุมของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเกิดแก่เจ็บตายจิตวิทยาให้

คําตอบที่เรานํามาใช้ในการดํารงชีวิตและทําความเข้าใจกับโลกรอบรอบตัวทําไมมนุษย์ในปัจจุบันมี
ความก้าวร้าวรุนแรงผู้ชายกับผู้หญิงแตกต่างกันในเรื่องความรักการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา
อย่างไรเพราะสามารถทําให้ติดยาได้อย่างไรพ่อแม่ควรเล้ียงดูลูกอย่างไรจึงจะทําให้ลูกมีสุขภาพจิตที่ดี
ทําไมในที่ที่มีคนหนาแน่นคนมักไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนคําถามเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานท่ี
นักจิตวิทยาศึกษาค้นคว้า จิตวิทยาทําให้เราเข้าใจว่าทําไมคนจึงคิดจะทําอย่างน้ัน เข้าใจเจตคติและ
พฤติกรรมของตนและผู้อ่ืน ความเข้าใจที่มีต่อสิ่งเหล่าน้ีทําให้เราสามารถทํานายพฤติกรรมของตนเอง
และผู้อ่ืนได้ด้วยซึ่งเป้าหมายหลักของจิตวิทยาคือ การทํานายพฤติกรรมในอนาคตการอธิบายข้อมูลที่
รวบรวมมาได้อย่างเป็นระบบระเบียบ การทําความเข้าใจพฤติกรรมและกระบวนการทางจิต อันได้แก่ 
ความคิด ความรู้สึก อารมณ์และแรงจูงใจ บางครั้งนักจิตวิทยาต้องศึกษาพฤติกรรมของสัตว์เพ่ือหา
ข้อสรุปเก่ียวกับพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และนํามาใช้อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งจัดเป็น
สิ่งมีชีวิตประเภท ๑ จิตวิทยาเป็นศาสตร์สาขา ๑ จากหลายสาขาในโลก ไม่ใช่ของแปลกใหม่ เรียน
จิตวิทยาแล้วยังไม่ได้สิ่งใดที่เป็นรูปธรรม แต่ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางจิตวิทยา  other ขยาย
ความคิดให้กว้างขวางขึ้นทั้งที่เก่ียวกับตนเอง ผู้อ่ืน สิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งอาจนําไปสู่การพัฒนางาน 
พัฒนาทักษะวิชาชีพ พัฒนาตนเอง พัฒนาผู้อ่ืน ช่วยการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างได้ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับคนทุกประเภท ผู้นําจิตวิทยาไปใช้ประโยชน์จะต้องเลือกศึกษา
ในสาขาที่เหมาะสมกับงานและชีวิตของตนเอง เช่น ถ้าเป็นนักปกครอง อาจต้องเลือกเรียนจิตวิทยา
สังคม จิตวิทยาการบริหาร จิตวิทยาการเมือง จิตวิทยาการปกครอง ถ้าเป็นครูอาจเลือกเรียนจิตวิทยา
การเรียนการ  และถ้าเป็นนักธุรกิจ พ่อค้า เลือกเรียนจิตวิทยาอุตสาหกรรม จิตวิทยาการขาย จิตวิทยา
การโฆษณา จิตวิทยาการสื่อ จิตวิทยาการประชาสัมพันธ์  นักจิตวิทยาธุรกิจ ซึ่งแต่ละรายวิชาดังกล่าว
จากว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคลในแง่มุมที่ต่าง ๆ กันตามจุดเน้นของรายวิชา 

ประโยชน์ของความรู้ทางจิตวิทยา ซึ่งช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจพ้ืนฐานที่มาแห่งพฤติกรรมของ
บุคคลทั้งพฤติกรรมปกติและอปกติ ช่วยให้เกิดความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน จากความเข้าใจดังกล่าว 
เป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาในหลายประการดังน้ี 

๑. ประโยชน์ในด้านการดํารงชีวิตประจําวันอย่างมีประสิทธิภาพ คือการเข้าใจตนเอง 
เข้าใจผู้อ่ืน ช่วยให้ยอมรับตนเอง ยอมรับผู้อ่ืน ทั้งในส่วนดีและไม่ดี ซึ่งนําไปสู่การดํารงชีวิตอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นสุข โดยแบ่งเป็นแนวทางให้ใช้ส่วนดีซึ่งแต่ละคนมีต่าง ๆ กันมาเป็นประโยชน์แก่
งาน แก้กิจกรรมที่ปฏิบัติ สําหรับส่วนไม่ดี เมื่อยอมรับแล้ว ทําให้วางตนได้ตามสบาย ไม่เครียด ไม่
ปิดบังซ่อนเร้นหรือระวังตัวมาก ปรับตนเข้ากับคนทั่วไปได้ มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน 
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๒.  ประโยชน์ในด้านการแก้ไข และการป้องกันปัญหาทางจิตวิทยา คือช่วยให้ผู้ศึกษาได้
ทราบที่มาของพฤติกรรมปกติและอปกติ  ในรายที่ปกติ การทราบสาเหตุแห่งพฤติกรรมจะช่วยเป็น
แนวทางในการแก้ไขช่วยให้เกิดความเข้าใจว่าต้องแก้ไขที่สาเหตุตรงไหน อย่างไร และระดับใดจะช่วย
ได้ด้วยตนเอง ระดับใดควรส่งถึงมือผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง นอกจากน้ันยังเป็นแนวทางจากผู้ศึกษาที่จะ
ค้นคว้าหาวิธีการป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสียแต่ต้น 

๓. ประโยชน์ในด้านการพัฒนาสร้างเสริม คือ จิตวิทยานอกจากช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจ
ตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจที่มาของพฤติกรรมปกติ และพฤติกรรมอปกติแล้ว ยังช่วยให้ผู้ศึกษาได้
แนวทางในการพัฒนาสร้างเสริม ควบคุมพฤติกรรมของตนเองและผู้อ่ืนให้เหมาะสมแก่งาน แจ้ง
กิจกรรม แก้สถานะและบทบาทของแต่ละบุคคล หน้าทางนําจุดปีในตนและผู้อ่ืนมาเป็นประโยชน์แก่
งาน แต่ทั้งน้ีผู้ศึกษาก็ควรต้องเรียนรู้โดยลึกซึ้งเฉพาะทางในการนําจิตวิทยาไปประยุกต์ในงานหรือ
กิจกรรมนั้น ๆ 

นอกจากน้ี ยังได้มีการเปรียบเทียบให้เห็นถึงขอบเขตของศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับ
จิตวิทยาดังน้ี 

วิชาสุขภาพจิต (mental health) คือศาสตร์ที่จะสงวนไว้ซึ่งสุขภาพจิตที่ดีและส่งเสริม
สุขภาพจิต เป็นเรื่องราวที่รวบรวมวิธีการทั้งหลายในการป้องกันความผิดปกติของจิตใจ ใน
ขณะเดียวกัน ก็เป็นเร่ืองราวที่ช่วยในการปรับตัวของมนุษย์ 

จิตเวชศาสตร์ (psychiatry) เป็นวิชาที่ว่าด้วยการเจ็บป่วยทางอารมณ์และจิตใจของมนุษย์ 
ซึ่งต้องการความช่วยเหลือและรักษา กล่าวถึงโรคต่าง ๆ ของการเจ็บป่วยทางอารมณ์และจิตใจ รวมถึง
แนวทางการรักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างละเอียด 

สุขภาพจิตชุมชน ( community mental Health) เป็นแขนงหน่ึงของวิชาสุขภาพจิต ซึ่ง
นําเอาหลักสาธารณสุขศาสตร์ไปประยุกต์ในการป้องกันปัญหาการเจ็บป่วยทางจิต 

งานสุขภาพจิตเป็นงานที่เก่ียวข้องกับบุคคล ทั้งที่มีสุขภาพจิตในระดับปกติ จนถึงระดับ
การเจ็บป่วยทางจิตเวช ขอบเขตของงานสุขภาพจิต มีขอบเขตที่สอดคล้องกับภารกิจของงานด้าน
สุขภาพหรืองานสาธารณสุข ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมโรค การให้การ
รักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพจิต ดังน้ี 

๑ การส่งเสริมสุขภาพจิต การเตรียมพร้อม ดูแลสุขภาพจิตให้แข็งแรง เข้มแข็ง ทั้งระยะ
ก่อนคลอด โดยการให้ความรู้แก่หญิงต้ังครรภ์ 

๒. การป้องกัน ควบคุมโรค และปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะกลุ่มหรือบุคคลที่มีภาวะเสี่ยง 
๓. การรักษาพยาบาลผู้ที่มีปัญหา หรือป่วยด้วยโรคทางจิตเวช 
๔. การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ ในผู้ที่ป่วย และได้รับการรักษา 



๗๗ 

สุขภาพจิตเป็นสภาวะทางจิตของบุคคล หรือความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ซึ่งโดย
ธรรมชาติภาวะทางจิตใจมีการปรับและเปลี่ยนแปลง ตามสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของผู้น้ันและยัง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในบุคคลน้ัน หากบุคคลมีพ้ืนฐานด้านสุขภาพจิตที่ดี มั่นคง มีความเจริญ เติบโต
ด้านสุขภาพจิตเต็มที่ ก็จะมีความสามารถในการขับภาวะสมดุลทางจิตให้สามารถอยู่กับตนเองได้ 

การดูแลปัญหาสุขภาพจิต เป็นหน้าที่ของบุคลากรทางจิตเวช เริ่มจากการให้ความรู้ใน
วิธีการป้องกัน หลีกเลี่ยง สิ่งที่จะก่อให้เกิดปัญหา การรักษาเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนแล้ว และเพ่ือการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ รวมถึงการติดตามขวางเพ่ือป้องกันการเกิดโรคซ้ํา 

สุขภาพจิตที่ผิดปกติ ลักษณะที่แสดงออกเร่ืองต้ังแต่พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง มีผลต่อ
สมรรถภาพในการทํางาน รวมถึงความผิดปกติของความคิด และอารมณ์ จนถึงระดับที่อาจเป็น
อันตรายต่อตนเองและผู้ใกล้ชิด ความมุ่งหมายในการรักษา คือ  บรรเทาแก้ไขอาการที่เกิด เพ่ิม
สมรรถภาพให้กลับมาสู่ปกติ การรักษาควรเริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การวินิจฉัยที่ถูกต้อง วาง
แผนการรักษาที่รัดกุม เต็มไปด้วยความเข้าใจและเห็นใจต่อผู้ป่วย ผู้รักษาต้องกล้าที่จะยอมรับความ
ผิดพลาด ยอมแก้ไข แม้ปัญหาสุขภาพจิตของตนเอง 

ส่วนปัจจัยที่ทําให้เกิดสุขภาพจิตเสีย หรือองค์ประกอบที่ส่งให้เกิดสุขภาพจิตเสีย 
ประกอบด้วยปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

๑.  ปัจจัยทางร่างกาย ร่างกายที่อ่อนแอ ปรับตัวได้น้อย เกิดอาการทางร่างกายและจิตใจ
ได้ง่าย เช่น ผู้ที่ป่วย มีโรคประจําตัว โรคร้ายแรงหรือเรื้อรัง ทําให้เกิดความเครียดสูง ร่างกายที่แข็งแรง
ทําให้สมองสดช่ืนแจ่มใส กล้ามเนื้อต่ืนตัวพร้อมใช้งาน การแก้ปัญหาทําได้ดี ไม่ค่อยเครียด สู้
ความเครียดได้มากกว่าร่างกายที่อ่อนแอ การทํางานของอวัยวะต่าง ๆ มีการประสานงานกันดี มีความ
ยืดหยุ่นสูง  

๒.  ปัจจัยทางจิตใจ คนแต่ละคนมีพ้ืนฐานตอบสนองต่อสิ่งเร้าแตกต่างกัน บางคนเครียด
ง่าย บางคนเครียดมาก บางคนปรับตัวเก่ง การตอบสนองน้ี ส่วนหนึ่งเป็นคุณสมบัติติดตัวมาต้ังแต่เกิด 
บางส่วนเกิดจากการเลี้ยงดูภายในครอบครัว การเผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหาจนสําเร็จการได้ฝึกฝน
จนเกิดความชํานาญคุ้นเคยชินกับปัญหา ทําให้เผชิญความเครียดเก่ง การปรับตัวได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  

๓. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก สิ่งแวดล้อมภายนอก ที่มีผลต่อสุขภาพ ได้แก่ ครอบครัว 
เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน ที่อยู่อาศัย ที่ทํางานชุมชน และประเทศชาติ เป็นต้น ล้วนเป็นเหตุภายนอกที่
รบกวนสุขภาพจิต การเลือกสิ่งแวดล้อมที่ดี เหมาะกับตนเอง หรือปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้มี
บรรยากาศผ่อนคลาย เป็นมิตร ช่วยเหลือกัน สื่อสารกันด้านบวก ช่วยป้องกันหรือส่งเสริมสุขภาพจิต
ได้ดี  



๗๘ 

๔. ความสามารถในการปรับตัว คนมีวิธีการปรับตัวแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐาน
บุคลิกภาพถ้าไม่มีการฝึกในการเผชิญความเครียดอย่างถูกต้อง จะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิม ซึ่ง
อาจไม่ถูกต้องและเป็นผลเสียต่อสมรรถภาพ การพัฒนาตัวเองให้ปรับตัวได้ดี มักเริ่มต้นต้ังแต่เด็ก ฝึก
ให้เผชิญปัญหา ไม่ช่วยเหลือมากเกินไป จะมีทักษะในการแก้ปัญหาดี เมื่อเผชิญปัญหาจะทําได้ดีไม่เกิด
ความเครียด 

จากปัจจัยคือเหตุแห่งสุขภาพจิตเสียน้ีเองก่อให้เกิดมีกระบวนบําบัดทางจิตเวช
กระบวนการหน่ึงซึ่งเรียกว่า “การให้การปรึกษาทางจิตวิทยา” และดังได้กล่าวมาแล้วว่า ในวิถีของ
ผู้คนโดยธรรมชาติแล้ว ก็มักต้องพบกับสิ่งที่เรียกว่า ความทุกข์ ความไม่พึงพอใจ อยู่ในสภาวะท่ีมี
ปัญหาและไม่สามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองได้ไม่ช่วงใดช่วงหน่ึงของชีวิต ณ ที่มีภาวะเช่นน้ีเกิดขึ้น 
นักเรียนจะมีความสับสน เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มีความวิตก คับข้องใจ หรือเจ็บปวดอารมณ์ 
เสียความรู้สึก เหล่าน้ีจะไปปิดก้ันความสามารถในการใช้เหตุผลที่มีอยู่ในตัวของนักเรียน กระบวนการ
ที่จะสามารถเข้ามาช่วยนักเรียนให้หลุดพ้นจากสภาวะทุกข์ใจ มีความเข้าใจต่อความเป็นจริงที่เกิดข้ึนน้ี
ได้ คือการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่เอ้ือเฟ้ือให้บุคคลได้มีความงอกงามขึ้นภายในจิตใจ
ความสําคัญของการปรึกษาเชิงจิตวิทยานี้จะช่วยให้บุคคลได้เกิดภาวะดังนี้ 

๑. ช่วยให้บุคคลรู้จักและเข้าใจตนเอง 
๒. ช่วยให้บุคคลสามารถเข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ได้ตามความเป็นจริง 
๓. ได้เรียนรู้และหาสาเหตุแบ่งปัญหาด้วยตัวเอง และสามารถตัดสินใจหาทางเลือกในการ

แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง 
๔. ช่วยให้สามารถค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แก้ไข

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม และสามารถวางพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตที่มีคุณค่าและ
ความหมาย 

กระบวนการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน คือการสร้างสัมพันธภาพ 
การสํารวจปัญหาการเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหา และยุติการปรึกษา  

หากจะวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้เฉพาะการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาในบทที่ ๒ น้ี 
สามารถสรุปประเด็นสําคัญเป็นโครงสร้างได้ดังน้ี 

๑.  สภาพจิต 
๑.๑  สภาพจิตดี 
๑.๒  สภาพจิตเสีย 
๑.๓  เหตุปัจจัยที่ทําให้สภาพจิตดีหรือเสีย 



๗๙ 

๒.  กระบวนการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
๒.๑  วิเคราะห์สภาพจิตเสียของผู้รับการบําบัด 
๒.๒  วิธีการให้การปรึกษา 
๒.๓  ยุติปัญญา 

๓.  คุณสมบัติของผู้ให้การปรึกษา 
๓.๑  คุณสมบัติทางจิตแพทย์ 
๓.๒  มนุษยสัมพันธ์ 
๓.๓  ทักษะความสามารถในการให้การปรึกษา 

๔.  สัมฤทธิผลในการให้การปรึกษา 
๔.๑  ความสามารถในการบําบัดรักษาโดยการให้การปรึกษาจนหายขาดหรือทุเลา

บรรเทาลงได้ 
๔.๒  การสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือมิให้ผู้ป่วยต้องกลับมาอยู่ในสภาพเดิมอีก 
๔.๓  สามารถดําเนินชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมได้ต่อไป 

เมื่อพิจารณาจากประวัติและพัฒนาการของการให้การปรึกษาผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิต
ตามศาสตร์ตะวันตก  มีข้อน่าสังเกตว่าจิตแพทย์จะมองจากบุคลิกภาพและสุขภาพจิตของบุคคลทั่วไป
ในสังคม ในแง่ของการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับสังคมอย่างปกติสุขเป็นบรรทัดฐาน หากบุคคลใดมีปัญหา
ทางสุขภาพจิต ซึ่งเกิดจากสาเหตุความเครียดส่วนตัวอันเน่ืองมาจากปัญหาใดๆ ก็ตาม ทําให้ความรู้สึก
นึกคิด การครองชีวิตแปรเปลี่ยนไป เช่นเข้ากับสังคมไม่ได้ เก็บตัว ซึมเศร้า หรือมีพฤติกรรมก้าวร้าว 
แสดงโทสจริตออกมา มีพฤติกรรมทางเพศเบ่ียงเบน หรือหันไปหายาเสพติด ประสาทหลอน หรือ
ซึมเศร้าจนคิดฆ่าตัวตาย จิตแพทย์จึงเน้นการเยียวยารักษาฟ้ืนฟูให้สุขภาพจิตของผู้ป่วยให้คืนสู่สภาพ
เดิม เป็นปกติอยู่ร่วมกับสังคมอย่างสงบสุขต่อไป น่ีเป็นจุดหมายปลายทางของการบําบัดรักษา
สุขภาพจิต และเป็นจุดอ่อนของจิตเวชศาสตร์ตะวันตก เพราะยังไม่ได้ก้าวข้ามไปถึงขั้นที่จะพัฒนาจิต
ให้สูงส่งย่ิงๆ ขึ้นไป 

อย่างไรก็ดีโครงสร้างกระบวนการการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามศาสตร์ตะวันตก 
สามารถแสดงเป็นแผนภูมิได้ ๒ แผนภูมิ คือ 

 
 
 
 
 
 



๘๐ 

แผนภูมิที่ ๒.๔  โครงสร้างองค์ความรู้การให้การปรึกษา 
แสดงความเช่ือมโยงระหว่างผู้ป่วยทางจิตกับผู้ให้การปรกึษา 

 

แผนภูมิที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิเคราะห์องค์ความรู้ในบทที่ ๓  
การให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา 

แสดงลักษณะของผู้ป่วย 
-   สภาพจิตของผู้ป่วย 
-   พฤติกรรมการแสดงออก 
-   ประเภทของผู้ป่วย 
-   สภาพที่จะเยียวยารักษาได้หรือไม่

แสดงคุณลักษณะของผู้ให้การรักษา 
-   ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 
-   คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ 

  - การวินิจฉัยและขั้นตอนการบําบัดรักษา 
-  ขั้นยุติปัญหา

สรุปกระบวนการเป็นองค์ความรู้ใน
การให้การปรึกษาตามศาสตร์ตะวันตก 
เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยเป็น   
เชิงพุทธจิตวิทยาในบทที่ ๓ ต่อไป

วิเคราะห์ความรู้ในบทที ่๒ 
การให้การปรึกษาตามศาสตร์ตะวันตก 

สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้เชิงพุทธจิตวิทยา
เพ่ือเป็นรูปแบบในการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาต่อไป 

ผู้ป่วยทางจิต 
-  พฤตกิรรม 
-  สาเหต ุ

ผู้ให้การปรึกษา 
-  วิเคราะห์พฤติกรรม 
-  วิเคราะห์สาเหต ุ

กระบวนการให้การปรึกษา
-  ปรับแก้พฤตกิรรม 
-  บําบัดตามสาเหต ุ
-  ฟื้นฟูสุขภาพจิต



๘๑ 

บทที่ ๓ 
การให้การปรึกษาตามหลักพุทธจิตวิทยา  

       
ในบทน้ีจะได้กําหนดหัวข้อการให้การปรึกษาตามหลักพุทธจิตวิทยา ตามกรอบแนวคิดที่

ได้วิเคราะห์ไว้ในบทก่อน คือการให้การปรึกษาตามหลักจิตวิทยาตะวันตก อย่างไรก็ดี แนวคิดและ
วิธีการฝึกอบรมจิต หรือการให้การปรึกษาตามหลักพุทธจิตวิทยา อาจเปรียบเทียบกันได้ไม่ลงตัวนัก
เพราะมีกระบวนการแตกต่างกัน แต่อาจเทียบเคียงกันได้เพียงบางส่วน เพราะกระบวนการให้การ
ปรึกษาโดยทั่วไปส้ินสุดลงเพียงแค่ขั้นยุติการให้การปรึกษา แต่พระพุทธศาสนาเป็นเพียงขั้นเร่ิมต้น 
เพราะจุดหมายปลายทางคือการบรรลุมรรคผลนิพพาน แต่ในบริบทการวิจัยจะได้กําหนดประเด็นโดย
มีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

๓.๑  ความนํา 
๓.๒  พุทธจิตวิทยา 
๓.๓  สุขภาพจิต 
๓.๔  หลักธรรมนําหนุนสุขภาพจิต 
๓.๕  กระบวนการให้การปรึกษาทางตามหลักพุทธจิตวิทยา 
๓.๖  การให้การปรึกษาแก่ผูป้ระสบความสูญเสีย 
๓.๗  ความสรุป 

ทั้งน้ี ดังจะได้อธิยายเป็นลําดับไป 

๓.๑  ความนํา 

ในทางพระพุทธศาสนา เมื่อกล่าวถึงตัวมนุษย์มีส่วนประกอบสําคัญอยู่ ๒ อย่าง คือกาย
กับจิตหรือที่เรียกว่าใจ ในทางพระพุทธศาสนาท่านแบ่งแยกกายกับจิตออกเป็นขันธ์ ๕ เรียกว่า เบญจ
ขันธ์ คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ในขันธ์น้ีอาจย่อลงเป็น ๓ได้ คือ รูป คงเป็นรูป นับเป็น 
๑, เวทนา สัญญาสังขาร จะเป็น เจตสิก นับเป็น ๑, วิญญาณ จะเป็น จิต นับเป็น ๑ จึงรวมเป็น ๓ คือ 
รูป เจตสิก จิต และยังย่อลงเป็น ๒ ได้อีก คือ รูป ยังคงเป็นรูปโดยนัยก่อน นับเป็น ๑ เจตสิกกับจิต
นับเป็น นาม นับเป็น ๑ ซึ่งรวมเป็นรูป ๑ นาม ๑ เรียกกันว่า นามรูป ก็คือกายกับจิต หรือกายกับใจ
น่ันเอง ส่วนทั้ง ๒ คือกายกับใจน้ี ต่างก็อาศัยกันเป็นอยู่และเป็นไป ตราบใดที่ส่วนทั้ง ๒ น้ียังอาศัย
หรือรวมกันอยู่ ตราบน้ันก็คงเรียกว่า มนุษย์ หรือ คน แต่ถ้าส่วนทั้ง ๒ น้ีแยกกันเสียแล้ว ก็ไม่นับว่า
เป็นมนุษย์ เรียกกันอีกอย่างหน่ึงว่า “ศพ” หรือ “ผี” เพราะส่วนทั้ง ๒ น้ี ต่างก็อาศัยกัน จึงต่างก็เป็น
ส่วนที่สําคัญด้วยกัน แต่รูปหรือร่างกายเป็นธาตุใบ้หรือธาตุไม่รู้ จัดเป็นพาหนะหรือเรือนของใจ หรือ



๘๒ 

เป็นผู้รับใช้ของใจ ใจเป็นผู้บังคับบัญชา จึงพูดอีกโวหารหน่ึงว่า “ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว” กายจะ
เคลื่อนไหวหรือกระดิกพลิกแพลงไปอย่างไร เป็นการส่อถึงใจ คือ ใจนึกคิดหรือและสั่งให้กลายทํา
กิริยาอาการน้ันๆ (เว้นแต่เวลาหลับและตกใจหรือเสียสติอารมณ์) ลําพังกายไม่มีการทําดี ทําช่ัว ที่กาย
จะทําดีหรือช่ัวก็เพราะใจบังคับ แต่ถ้าหากบังเอิญทําไปโดยมิได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของใจ ก็ไม่
นับว่าเป็นดี เป็นช่ัว ที่เรียกกันว่าทําไปโดยมิได้มีเจตนา ไม่จัดเป็นกรรม ส่วนใจเป็นธาตุรู้ ถึงการ
กระน้ันถ้าไม่ได้อาศัยกายแล้ว อาการทั้งหลายก็ไม่ปรากฏ ประกอบกรรมบางอย่างไม่ได้ หรือไม่สําเร็จ 
และใจจะปกติและมีกําลังเข้มแข็ง ก็อาศัยกายมีอนามัยดี แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม นักปราชญ์ก็ยกย่องใจ
ว่าเป็นส่วนสําคัญกว่ากายอยู่น่ันเอง๑ 

ดังกล่าวแล้วว่ากายกับใจนี้ต่างก็อาศัยกันและกันเป็นอยู่และเป็นไป ใจหรือจิตก็ต้องมีที่
เกาะเก่ียวยึดมั่นอยู่อาศัยซึ่งท่านใช้คําว่า “คุหาสยํ มีถ้ําเป็นที่อาศัย”๒ คําว่า คุหา คือคูหา ตามศัพท์
แล้วแปลวัดถ้ําหมายถึงมหาภูตรูป ๔ คือร่างกายซ่ึงประกอบด้วยธาตุ ๔ ได้แก่ ดิน นํ้า ไฟ ลม แม้รูป
หรือมหาภูตรูปก็ต้องมีจิตหรือวิญญาณอาศัยร่างกายท่ีปราศจากจิตหรือวิญญาณก็ดํารงอยู่ไม่ได้
เรียกว่าศพหรือซากศพ กายกับจิตหรือรูปกับนามจะแยกกันอยู่มิได้เพราะอาศัยกันและกันจึงจะ
เรียกว่าชีวิตมนุษย์ ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าชีวิตมนุษย์เริ่มข้ึนเมื่อมีมารดาบิดาร่วมกันและมี  
คันธัพพะหรือปฏิสนธิวิญญาณมาร่วมด้วย คือประกอบด้วยองค์ ๓ จุดชีวิตเร่ิมต้นตรงน้ี๓ และดํารงอยู่
จนถึงวันตาย คือกายกับใจหรือจิตแยกกัน ในทางอภิธรรม ท่านจําแนกช่วงของวิญญาณเป็น ๓ ช่วง 
คือช่วงที่วิญญาณปฏิสนธิ ท่านเรียกว่าวิญญาณในปฏิสนธิกาล หลังจากน้ันวิญญาณที่เกิดในช่วงเป็น
มนุษย์ดํารงชีวิตอยู่ ท่านเรียกว่าวิญญาณในปวัตติกาล และเฉพาะวิญญาณดับที่จะไปเกิดใหม่ ท่าน
เรียกว่าวิญญาณในจุติกาล วิญญาณในปฏิสนธิและจุติกาลเกิดข้ึนรวดเร็วช่ัวขณะจิตเท่าน้ัน วิญญาณที่
ทําหน้าที่ยาวนานต้ังแต่เกิดจนตาย เป็นวิญญาณในปวัตติกาล๔ ซึ่งเป็นเร่ืองที่อยู่ในขอบเขตของพุทธ
จิตวิทยา เพราะเป็นการทํางานของจิต แสดงออกเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ 

[๑]  มหาภูตรูป ๔ 

ส่วนที่เป็นรูปคือธาตุ ๔ ได้แก่ ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) อาโปธาตุ (ธาตุนํ้า) เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) 
และวาโยธาตุ (ธาตุลม) เรียกว่า มหาภูตรูป มีที่มาในทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ที่พระพุทธเจ้าตรัสกะ

                                                            
๑สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก), แก่นมนุษย์, ในอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระปริยัติ      

วราภรณ์ (เจริญ จนฺโทภาโส) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑, (กรุงเทพมหานคร:  
วัดจักรวรรดิราชาวาส, ๒๕๖๑), หน้า ๔๒-๔๓. 

๒ขุ.ธ. (ไทย)๒๕/๓๗/๓๗. 
๓ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๐๘/๔๔๓. 
๔อภิ.วิ.อ.  (ไทย) ๑/๒๒๗/๒๑๘-๒๑๙. 



๘๓ 

บุตรคหบดีช่ือเกวัฏฏะ ในเกวัฏฏสูตร ซึ่งปรากฏภิกษุรูปหน่ึงมีความสงสัยว่ามหาภูตรูป ๔คือปฐวีธาตุ 
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ย่อมดับสนิทที่ไหนหนอ จึงเข้าสมาธิไปตามปัญญากับพวกเทวดาช้ัน
ต่างๆ จนถึงพรหมโลก แม้เทพและพรหมก็ตอบไม่ได้ แต่แนะนําให้มากราบทูลถามพระพุทธเจ้า ซึ่ง
พระอานนท์ทราบเร่ืองขึ้นแล้วตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า  เมื่อเธอถามอย่างนี้เราได้ตอบว่า ภิกษุ เรื่อง
เคยมีมาแล้ว พวกพ่อค้าเดินเรือทะเลนํานกตีรทัสสีลงเรือไป เมื่อมองไม่เห็นฝั่ง พวกเขาจึงปล่อยนก
ตีรทัสสีไป นกน้ันบินไปยังทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศเบ้ืองบน และทิศเฉียง ถ้ามัน
ยังแลเห็นชายฝั่งรอบๆ ก็จะบินเลยไป ถ้ามันแลไม่เห็นฝั่งโดยรอบก็จะบินกลับมาที่เรือน้ันอีก ภิกษุ 
เธอก็เช่นกัน เที่ยวเสาะหาไปจนถึงพรหมโลกก็ยังไม่ได้คําตอบของปัญหานี้ ในที่สุดต้องกลับมาหาเรา 
ปัญหานี้เธอไม่ควรถามว่ามหาภูตรูป ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ ย่อมดับสนิทที่
ไหนหนอแล แต่ควรถามอย่างน้ีว่า 

ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ย่อมต้ัง 
อยู่ไม่ได้ในที่ไหน อุปาทายรูปที่ยาวและสั้นละเอียด 
และหยาบ งามและไม่งาม ย่อมต้ังอยู่ไม่ได้ในที่ไหน 
นามและรูปย่อมดับสนิทในที่ไหน 

ในปัญหานั้นมคีําตอบดังนี้ 
ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ย่อมต้ังอยู่ไม่ได้ในวิญญาณ [หมายถึงพระนิพพาน] 

ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น ไม่มีที่สุด แต่มีท่าข้าม [หมายถึงกัมมัฏฐาน ๓๘ ประการ] โดยรอบด้าน           
อุปาทายรูปที่ยาวและสั้น ละเอียดและหยาบ งามและไม่งาม ก็ย่อมต้ังอยู่ไม่ได้ในวิญญาณน้ี
เช่นเดียวกัน นามและรูปย่อมดับสนิทในวิญญาณนี้เช่นเดียวกัน เพราะวิญญาณ [หมายถึง จริมก
วิญญาณบ้าง อภิสังขารวิญญาณบ้าง] ดับไป นามและรูปน้ันก็ย่อมดับสนิทในที่น้ัน๕ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายความหมายของ มหาภูตรูป ๔ ไว้ว่า      

๑. ปฐวีธาตุ (สภาวะที่แผ่ไปหรือกินเน้ือที่, สภาพอันเป็นหลักที่ต้ังที่อาศัยแห่งสหชาตรูป 
เรียกสามัญว่า ธาตุแข้นแข็ง หรือ ธาตุดิน) 

๒. อาโปธาตุ (สภาวะที่เอิบอาบหรือดูดซึม หรอืซ่านไป ขยายขนาด ผนึก พูนเข้าด้วยกัน 
เรียกสามัญว่า ธาตุเหลว หรือ ธาตุนํ้า) 

๓. เตโชธาตุ (สภาวะที่ทําให้ร้อน เรียกสามญัว่า ธาตุไฟ) 
๔. วาโยธาตุ (สภาวะที่ทําให้สั่นไหวเคลื่อนที่ และค้ําจุน เรียกสามัญว่า ธาตุ) 

                                                            
๕ที.สี. (ไทย) ๙/๔๙๖-๔๙๙/๒๑๙-๒๒๐. 



๘๔ 

สี่อย่างน้ี มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ธาตุ ๔ (แต่ในคัมภีร์ช้ันหลัง มี ๒-๓ แห่ง เรียกว่า 
มหาภูตรูป ๔)๖ 

พระอานนท์เถระแสดงมหาหัตถิปโทปมสูตร ตามที่พระพุทธจ้าทรงแสดงแก่ท่านกะภิกษุ
ทั้งหลายโดยพิสดาร๗ และพระพุทธโฆสาจารย์ ผู้รจนาคัมภีร์วิสุทธิมรรค ยกมากล่าวเฉพาะใจความ
สําคัญว่า 

ผู้มีอายุ ปฐวีธาตุที่เป็นภายในเป็นอย่างไร คืออุปาทินนกรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตน เป็น
ของแข้นแข็ง เป็นของหยาบ ได้แก่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เย่ือในกระดูก ไต 
หัวใจ ตับ พังผืด ม้าม ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า หรืออุปาทินนกรูปภายในอ่ืน
ใดที่เป็นของเฉพาะตน เป็นของแข้นแข็ง เป็นของหยาบน้ีเรียกว่า “ปฐวีธาตุภายใน” 

อาโปธาตุภายในเป็นอย่างไร คือ อุปาทินนกรูปภายใน ที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบ 
มีความเอิบอาบ ได้แก่ ดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มันข้น นํ้าตา เปลวมัน นํ้าลาย นํ้ามูก ไขข้อ  
มูตรหรืออุปาทินนกรูปภายในอ่ืนใดที่เป็นของเฉพาะตน เป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบน้ี 
เรียกว่า อาโปธาตุภายใน 

เตโชธาตุที่เป็นภายในเป็นอย่างไร คือ อุปาทินนกรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตน เป็นของเร่า
ร้อน มีความเร่าร้อน ได้แก่ ธรรมชาติที่เป็นเครื่องทําร่างกายให้อบอุ่น ธรรมชาติที่เป็นเครื่องทํา
ร่างกายให้ทรุดโทรม ธรรมชาติที่เป็นเคร่ืองทําร่างกายให้เร่าร้อน ธรรมชาติที่เป็นเคร่ืองย่อยสิ่งที่
กินแล้วด่ืมแล้ว เค้ียวแล้ว และลิ้มรสแล้ว หรืออุปาทินนกรูปภายในอ่ืนใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็น
ของเร่าร้อนมีความเร่าร้อน น้ีเรียกว่า เตโชธาตุภายใน 

วาโยธาตุภายในเป็นอย่างไร คือ อุปาทินนกรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตน เป็นของพัดไปมา 
มีความพัดไปมา ได้แก่ ลมที่พัดข้ึนเบ้ืองบน ลมที่พัดลงเบ้ืองตํ่า ลมในท้อง ลมในลําไส้ ลมที่แล่น
ไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก หรืออุปาทินนกรูปภายในอ่ืนใดที่เป็นของ
เฉพาะตน เป็นของพัดไปมา มีความพัดไปมา น้ีเรียกว่า วาโยธาตุภายใน๘ 

คําว่า “ธาตุที่เป็นภายใน” หมายถึงภายในร่างกายของมนุษย์ ธาตุทั้ง ๔ น้ี มีทั้งที่เป็นรูป
มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ เช่น ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) และอาโปธาตุ (ธาตุนํ้า) ส่วนเตโชธาตุ (ธาตุไฟ) และ
วาโยธาตุ (ธาตุลม) ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ แต่สามารถสัมผัสได้ เช่น อุณหภูมิในร่างกาย 
หรือลมท่ีเกิดจากการหายใจเข้าออก ที่ปรากฏทางปลายรูจมูก หรือกระบังลมที่ท้อง (อาการยุบ-พอง) 
                                                            

๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งม่ี ๓๗, 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๙), หน้า ๗๑. 

๗ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๐๐-๓๐๕/๓๒๙-๓๓๖. 
๘วิ.สุทธิ. (ไทย) ๑/๓๐๗/๕๑๗-๕๑๘. 



๘๕ 

เป็นต้น การกําหนดธาตุ ๔ ที่เรียกว่า จตุธาตุววัฏฐานะ ธาตุใดธาตุหน่ึงเป็นอารมณ์สมถกรรมฐานได้
ด้วย 

 [๒]  อุปาทายรูป 

อุปาทายรูป รูปอาศัย รูปที่เกิดสืบเน่ืองจากมหาภูตรูป อาการของมหาภูตรูปมี ๒๔ อย่าง
โดยเพ่ิมหทัยรูป รูปคือหทัย หรือหัวใจเข้ามาด้วย ซึ่งไม่มีในพระไตรปิฎก รวมทั้งอภิธรรมปิฎกก็ไม่มี 
เว้นแต่คัมภีร์ปัฏฐาน (อภิธรรมปิฎก) ใช้คําว่า “วัตถุ” ไม่มี “หทัย”  

ในพระอภิธรรมปิฎก ธัมมสังคณี ทุกนิเทส ปกิณณกทุกกะ กับอุปาทาภาชนียะ ได้จําแนก
อุปาทายรูปไว้ ๒๓ อย่าง ได้แก่จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายต
นะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ อา
กาสธาตุ ลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปอุปจย รูปสันตติ รูปชรตา รูปอนิจจตา รูป และกวฬิงกา
ราหาร 

ทั้งน้ี ในพระอภิธรรมปิฎกคัมภีร์ดังกล่าว ได้อธิบายขยายความอุปาทายรูปทั้ง ๒๓ อย่าง
ค่อนข้างละเอียด เช่น ข้อจักขายตนะ มีอธิบายว่ารูปที่เป็นจักขายตนะ ได้แก่ จักษุใดเป็นปสาทรูป 
อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเน่ืองในอัตภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ สัตว์น้ี เคยเห็น กําลังเห็น จักเห็น หรือ
พึงเห็น รูปที่เห็นได้กระทบได้ด้วยจักษุใด ที่เห็นไม่ได้ แต่กระทบได้ น้ีช่ือว่า จักขุบ้าง จักขายตนะบ้าง 
จักขุธาตุบ้าง จักขุนทรีย์บ้าง โลกบ้าง ทวารบ้าง สมุทรบ้าง ปัณฑระบ้าง เขตบ้าง วัตถุบ้าง เนตรบ้าง 
นัยนาบ้าง ฝั่งน้ีบ้าง บ้านว่างบ้าง รูปน้ีช่ือว่าเป็นจักขายตนะ แม้คําอธิบายว่าด้วยโสตายตนะ                    
ฆานายตนะ ชิวหายตนะ และกายายตนะ ก็เช่นเดียวกัน พอเข้าใจได้โดยไม่ยากนัก จึงขอยกมากล่าว
เฉพาะข้อ ๑๐-๒๓ ดังน้ี  

๑๐. อิตถินทรีย์ รูปที่เป็นอิตถินทรีย์ ได้แก่ ทรวดทรงหญิง เครื่องหมายประจําเพศหญิง
กิริยาหญิง อาการหญิง สภาพหญิง ภาวะหญิงของสตรีรูป น้ีช่ือว่าเป็น อิตถินทรีย์ 

๑๑. ปุริสินทรีย์ รูปที่เป็นปุริสินทรีย์ ได้แก่ ทรวดทรงชาย เครื่องหมายประจําเพศชาย 
กิริยาชาย อาการชาย สภาพชาย ภาวะชายของบุรุษรูป น้ีช่ือว่าเป็น ปุริสินทรีย์ 

๑๒. ชีวิตินทรีย์ รูปที่เป็นชีวิตินทรีย์ ได้แก่ อายุความดํารงอยู่ ความเป็นไปกิริยาที่ให้
เป็นไป อาการที่สืบเน่ืองกัน ความดําเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิตชีวิตินทรีย์แห่งสภาวธรรมที่เป็นรูป
เหล่าน้ัน รูปน้ีช่ือว่าเป็น ชีวิตินทรีย์ 

๑๓. กายวิญญัติ รูปที่เป็นกายวิญญัติ ได้แก่ ความเข้มแข็ง กิริยาที่เข้มแข็งด้วยดีภาวะที่
เข้มแข็งด้วยดี การแสดงให้รู้ความหมาย กิริยาที่แสดงให้รู้ความหมายภาวะที่แสดงให้รู้ความหมายแห่ง
กายของบุคคลผู้มีจิตเป็นกุศล มีจิตเป็นอกุศลมีจิตเป็นอัพยากฤต ก้าวไปอยู่ ถอยกลับอยู่ แลดูอยู่ 
เหลียวดูอยู่ คู้เข้าอยู่ หรือเหยียดออกอยู่ รูปน้ีช่ือว่าเป็น กายวิญญัติ 



๘๖ 

๑๔. วจีวิญญัติ รูปที่เป็นวจีวิญญัติ ได้แก่ การพูด การเปล่งวาจา การเจรจา การกล่าว 
การป่าวร้อง การโฆษณา วาจา วจีเภทแห่งบุคคลผู้มีจิตเป็นกุศล มีจิตเป็นอกุศล มีจิตเป็นอัพยากฤต น้ี
เรียกว่าวาจา การแสดงให้รู้ความหมาย กิริยาที่แสดงให้รู้ความหมาย ภาวะที่แสดงให้รู้ความหมาย 
ด้วยวาจาน้ันรูป น้ีช่ือว่าเป็น วจีวิญญัติ 

๑๕. อากาสธาตุ รูปที่เป็นอากาสธาตุ ได้แก่ อากาศธรรมชาติที่นับว่าอากาศ ความว่าง
เปล่า ธรรมชาติที่นับว่าความว่างเปล่า ช่องว่าง ธรรมชาติที่นับว่าช่องว่าง ซึ่งมหาภูตรูป ๔ ถูกต้อง
ไม่ได้ รูปน้ีช่ือว่าเป็น อากาสธาตุ 

๑๖. ลหุตารูป รูปที่เป็นลหุตารูป ได้แก่ ความเบา ความรวดเร็ว ความไม่เช่ืองช้า ความไม่
หนัก แห่งรูปรูปน้ี ช่ือว่าเป็น ลหุตารูป 

๑๗. มุทุตารูป รูปที่เป็นมุทุตารูป ได้แก่ ความอ่อน ภาวะที่อ่อน ความไม่แข็ง ความไม่
กระด้างแห่งรูป รูปน้ีช่ือว่าเป็น มุทุตารูป 

๑๘. กัมมัญญตารูป รูปที่เป็นกัมมัญญตารูป ได้แก่ ความควรแก่การงาน กิริยาที่ควรแก่
การงาน ภาวะที่ควรแก่การงานแห่งรูป รูปน้ีช่ือว่าเป็น กัมมัญญตารูป 

๑๙. อุปจยรูป รูปที่เป็นอุปจยรูป ได้แก่ ความแรกเกิดแห่งอายตนะน้ัน เป็นความเกิดขึ้น
แห่งรูป รูปน้ีช่ือว่าเป็น อุปจยรูป 

๒๐. สันตติรูป รูปที่เป็นสันตติรูป ได้แก่ ความเจริญแห่งรูปน้ัน เป็นความสืบต่อแห่งรูป 
รูปน้ีช่ือว่าเป็น สันตติรูป 

๒๑. ชรตารูป รูปที่เป็นชรตารูป ได้แก่ ความชรา ความคร่ําคร่า ความมีฟันหลุด ความมี
ผมหงอก ความมีหนังเหี่ยว ความเสื่อมอายุ ความหง่อมแห่งอินทรีย์แห่งรูป รูปน้ีช่ือว่าเป็น ชรตารูป 

๒๒. อนิจจตารูป รูปที่เป็นอนิจจตารูป ได้แก่ ความสิ้นไป ความเสื่อมไป ความแตก ความ
ทําลาย ความไม่เที่ยง ความอันตรธานแห่งรูป รูปน้ีช่ือว่าเป็น อนิจจตารูป 

๒๓. กวฬิงการาหารรูป รูปที่เป็นกวฬิงการาหาร ได้แก่ ข้าวสุก ขนมสด ขนมแห้ง ปลา
เน้ือ นมสด นมส้ม เนยใส เนยข้น นํ้ามัน นํ้าผึ้ง นํ้าอ้อย หรือรูปแม้อ่ืนมีอยู่ที่พึงกินทางปาก ขบเค้ียว
กลืนกิน อ่ิมท้องซึ่งมีโอชาเป็นเหตุให้สัตว์ในสถานที่น้ันๆ ดํารงชีพอยู่ได้ รูปน้ีช่ือว่าเป็น กวฬิงการาหาร 

รูปทั้งหมดน้ีช่ือว่าเป็น อุปาทายรูป๙ 

จะเห็นได้ว่า พระพุทธศาสนาถือว่ากายกับจิตต้องอาศัยกันและกัน จึงเกิดเป็นมนุษย์มีชีวิต
ดํารงอยู่ได้ แม้ใจจะเป็นใหญ่เหนือกาย แต่ก็ยังต้องอาศัยร่างกายอยู่ ร่างกายส่วนที่เป็นภูตรูปหรือ
มหาภูตรูป ๔ คือ ธาตุ ๔ ได้แก่ ดิน น้ํา ไฟ ลม นอกจากน้ีมหาภูตรูป ๔ ยังมีอุปาทายรูป ๒๓ หรือ ๒๔
(รวมหทัยรูป) เป็นที่อยู่อาศัยอยู่ด้วยยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายแสดงเพศชาย-หญิง หากไม่มีเรือน

                                                            
๙ ดูรายละเอียดใน อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๕๙๕-๖๔๕/๑๙๐-๒๐๕. 



๘๗ 

ร่างที่เป็นรูปกายให้อาศัยอยู่ จะปรากฏเครื่องหมายเพศได้อย่างไร ในทางกลับกัน แม้รูปกายหากไม่มี
เครื่องหมายแสดงเพศหรืออุปาทายรูปอ่ืนๆ เช่น ตา หู จมูก ลิ้น กาย ติดประกอบอยู่ จะได้ช่ือว่าเป็น
รูปกายมนุษย์ได้อย่างไร ดังน้ัน กายใจหรือนามรูปหรือเบญจขันธ์สุดแต่จะเรียกช่ือในบริบทใดย่อม
แยกกันย่อมแยกจากกันมิได้ แม้เมื่อตายแล้วอุปาทายรูปส่วนใหญ่ก็ยังปรากฏอยู่กับมหาภูตรูป อาจมี
บางอย่างหายไป เช่น กายวิญญัติ วจีวิญญัติ ซึ่งเป็นวิญญัติรูปและวิการรูปที่แสดงอาการเคลื่อนไหว
เช่น ลหุตา ความเบา มุทุตา ความอ่อนสลวย กัมมัญญุตา ความควรแก่การงาน คือทําอะไรไม่ได้แล้ว
โดยเฉพาะขาดชีวิตินทรีย์คือความมีชีวิตหมดสิ้นแล้ว เมื่อกายกับใจหรือจิตแยกออกจากกัน มนุษย์จะ
กลายจากสภาพมีชีวิตเป็นศพหรือซากศพทันที อย่างไรก็ดี กายกับใจต้องอิงอาศัยกันจึงต้ังอยู่ได้ แต่
พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญแก่จิตมากเป็นพิเศษ คําสอนของพระพุทธศาสนาก็เพ่ือการฝึกจิต 
เพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้ ซึ่งจะกล่าวถึงในโอกาสต่อไป 

๓.๒ พุทธจิตวิทยา 

ในทางพระพุทธศาสนา เมื่อแยกแยะกายออกจากจิตเพ่ือศึกษาเฉพาะด้านโดยเทียบเคียง
กับศาสตร์ตะวันตกแล้ว การศึกษาทางจิต อาจเรียกว่า “พุทธจิตวิทยา” ได้ การศึกษาเร่ืองจิตเป็น
เรื่องที่พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญมากกว่าการศึกษาเร่ืองกาย ดังจะเห็นได้จากเร่ืองไตรสิกขา คือ 
ศีล สมาธิ ปัญญา๑๐ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติธรรมของผู้ต้องการหลุดพ้นจากทุกข์ และไตรสิกขาน้ีขยายเป็น
อริยมรรคมีองค์ ๘ น่ันเอง เฉพาะศีลเป็นข้อปฏิบัติเพ่ือควบคุมกาย ส่วนเรื่องของจิตเป็นเรื่องของการ
ควบคุมด้วยการฝึกจิต แม้การควบคุมกายด้วยศีล ก็ใช้จิตน้ันเองเป็นตัวควบคุมกายตามกรอบของศีล 
ดังน้ันการศึกษาเรื่องจิตเพ่ือให้ทราบความหมาย ลักษณะ และกระบวนการควบคุมจิต เพ่ือนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคล จึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในทางพระพุทธศาสนา 

๓.๒.๑  นิยาม ความหมาย และลักษณะของจิต 

คําว่า “จิต” เป็นคํานาม แปลว่า “ใจ, สิ่งที่น้ันมีหน้าที่รู้ คิด และนึก”๑๑ ในคัมภีร์อภิธาน
วรรณนาวิเคราะห์ศัพท์ “จิตฺต” ไว้ว่า “จิตฺต (จินฺตจินฺตายํ + ต) จิต, ใจ. จินฺเตตีติ จิตฺตํ สถานที่คิดช่ือ
ว่าจิตตะ (ลบ นฺ) อารมฺมณํ จินฺเตตีติ ชานาตีติ จิตฺตํ สภาพที่รู้อารมณ์ ช่ือว่า จิตฺต (ลบ นฺต ซ้อน ตฺ).         
ดังตัวอย่าง สมาหิตํ จิตฺตํเอกคฺคํ๑๒จิตอันต้ังมั่นแล้วในอารมณ์เดียว  ปฐมํ จิตฺตํ อุปฺปนฺนํ ปฐมํ วิญฺญาณํ 
ปาตุภูตํ๑๓ จิตดวงแรกเกิดขึ้นคือปฐมวิญญาณปรากฏ คําว่า จิตฺต หรือ จิต ในภาษาไทย ยังมีไวพจน์

                                                            
๑๐องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒. 
๑๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท  

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์จํากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๓๑๒. 
๑๒วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑๑/๕. 
๑๓วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑๗๒๑/๑๐๐. 



๘๘ 

อีก ๕ คํา คือเจต (เจตะ), มน (มนะ), วิญญาณ, หทย (หทัย) และมานส (มานัส หรือ มนัส) ซึ่งคํา
เหล่าน้ี บางคร้ังใช้ในความหมายว่าจิต แต่บางครั้งก็ใช้ในความหมายอ่ืนแล้วแต่บริบท๑๔ 

ลักษณะหรือธรรมชาติของจิต มีที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้หลายแห่งในพระไตรปิฎก          
ดังตัวอย่างในจิตตวรรค ธรรมบท ขุททกนิกาย แห่งพระสุตตันตปิฎก ขอยกมาแสดงเพียง ๔ แห่ง ดังน้ี  

๑. เมฆิยเถรวัตถุ 
จิตที่ด้ินรน กวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามยาก  

ผู้มีปัญญาสามารถควบคุมให้ตรงได้  
เหมือนช่างลูกศรดัดลูกศรให้ตรงฉะน้ัน  

จิตน้ีย่อมด้ินรนไปมา  
เหมือนปลาที่ถูกยกข้ึนจากนํ้าโยนไปบนบกฉะน้ัน  
ดังน้ันผู้มีปัญญาจึงควรละบ่วงแห่งมาร๑๕ 

๒. อัญญตรภิกขุวัตถุ 
การฝึกจิตที่ควบคุมได้ยาก เปลี่ยนแปลงง่าย 

ชอบใฝ่หาแต่อารมณ์ที่ปรารถนา จัดว่าเป็นความดี 
เพราะจิตที่ฝึกแล้วย่อมนําสุขมาให้๑๖ 

๓. อุกกัณฐิตภิกขุวัตถุ 
ผู้มีปัญญาควรรักษาจิต 

ที่เห็นได้ยากย่ิงละเอียดยิ่ง 
ชอบใฝ่หาแต่อารมณ์ที่ปรารถนา 
เพราะจิตที่คุ้มครองแล้วย่อมนําสุขมาให้๑๗ 

๔. สังฆรักษ์ขติเถรวัตถุ 
คนเหล่าใดสํารวมจิต 

เที่ยวไปไกล เที่ยวไปดวงเดียว 
ไม่มีรูปร่าง อาศัยอยู่ในถ้ํา 
คนเหล่าน้ันจะพ้นจากเคร่ืองผูกแห่งมาร๑๘ 

                                                            
๑๔พระมหาสมปอง มุทิโต, คัมภีร์อภิธานวรรณนา, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: ประยุรวงศ์       

พร้ินท์ติ้ง, ๒๕๔๗), หน้า ๒๐๘. 
๑๕ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๓-๓๔/๓๕. 
๑๖ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๕/๓๖. 
๑๗ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๖/๓๖. 
๑๘ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๗/๓๗. 



๘๙ 

จากพระพุทธพจน์ข้างต้น พระพุทธเจ้าทรงช้ีให้เห็นธรรมชาติหรือลักษณะของจิตว่า        
ด้ินรน กวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามยาก เพราะชอบแส่หาอารมณ์ที่น่าปรารถนาอัน ได้แก่ เบญจกามคุณ 
หากจะควบคุมจิตก็กระทําได้ยาก จะเปรียบก็เหมือนกับจับปลาขึ้นจากนํ้าแล้วโยนขึ้นบนบก ปลาน้ันก็
จะด้ินรนกระเสือกกระสนลงสู่นํ้ามัน อน่ึง ธรรมชาติของจิตเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เพราะกวัดแกว่งไป
ตามกระแสอารมณ์ จิตล่องลอยไปไกลแม้จิตจะไม่มีรูปร่าง แต่จิตก็ต้องมีที่พักพิงอยู่อาศัย ซึ่งได้แก่ 
มหาภูตรูป ๔ คือรูปขันธ์ของมนุษย์ อน่ึง เมื่อเปรียบเทียบรูป (มหาภูตรูป) กับจิต รูปดับช้า 
แปรเปลี่ยนยาก แต่จิตดับเร็ว แปรเปลี่ยนเร็ว๑๙ สมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็น
ธรรมอ่ืนแม้อย่างหน่ึงที่เปลี่ยนแปลงเร็วเหมือนจิตน้ีนะ ภิกษุทั้งหลาย”๒๐ ดังน้ัน หากผู้ใดสามารถฝึก
จิต ควบคุมจิตได้ ผู้น้ันจะประสบความสุข 

[๑]  ลักษณะของจิต 

ในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ ได้จําแนกจิตไว้เป็นหมวดหมู่ เป็น ๔ ประการคือ 
๑. กามาวจรจิต  -  จิตที่เป็นที่ไปในกามภูมิ ๑๑ ทั้งสุคติและทุกคติ ม ี๕๔ ดวง 
๒. รูปาวจรจิต  -  จิตที่เป็นไปในรูปภูมิ คือพรหมโลกท้ัง ๑๖ ช้ันมี ๑๕ ดวง 
๓. อรูปาวจรจิต  -  จิตที่เป็นไปในอรูปภูมิ คือพรหมอรูปภูมิทั้ง ๔ ช้ันม ี๑๒ ดวง 
๔. โลกุตตรจิต  -  จิตที่พ้นจากโลก ไม่มีภูมิเป็นของตนเอง ท่านนํามาแยกไว้ต่างหาก

เพ่ือให้เห็นชัด ความจริงแล้วโลกุตตรจิตก็คือจิตของผู้บรรลุธรรมอยู่ในกามภูมิและภูมิอ่ืน ๆ น่ันเอง         
มีทั้งหมด ๘ ดวง 

ด้วยเหตุน้ี ภูมิจึงมี ๒ ประเภท คือ ฐานภูมิ (ที่อยู่ของสัตว์โลก) ได้แก่ กามภูมิ รูปภูมิ        
อรูปภูมิ และ อวัตตาภูมิ (สภาวะของจิต) ได้แก่ โลกุตตรภูมิ พระอนุรุทธาจารย์ ผู้แต่งคัมภีร์
อภิธัมมัตถสังคหะ แสดงกามาวจรจิตก่อนตามลําดับความทราม (หยาบ) และประณีต (ละเอียด) 
กามาวจรจิตแบ่งออกเป็น ๓ จําพวกคือ 

 อกุศลจิต ๑๒ ดวง 
 อเหตุกจิต ๑๘ ดวง 
 กามาวจรโสภณจิต ๒๔ ดวง 
ในบรรดาจิตทั้ง ๓ จําพวกน้ี ท่านแสดงอกุศลจิตก่อน แล้วจึงแสดงอเหตุกจิตและ

กามาวจรโสภณจิตตามลําดับ๒๑ 

                                                            
๑๙วิสุทฺธิ. (ไทย) ๒/๗๐๐/๓๗๑. 
๒๐องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๔๘/๙. 
๒๑พระอนุรุทธาจารย์, อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี, พระคันธสาราภิวงศ์แปล, (กรุงเทพมหานคร: 

ไทยรายวันกราฟฟิกเพลท, ๒๕๔๖) ,หน้า ๒. 



๙๐ 

อน่ึง ในคัมภีรอ์ภิธัมมัตถสังคหะ กล่าวถึงจิต ๓ จําพวกดังกล่าวไว้ ดังน้ี 
๑.  อกุศลจิต ๑๒ ดวง คือจิตที่ตรงข้ามกับกุศล มีสภาพที่มีโทษแก่ตนเองในขณะทํา และ

ให้ผลเป็นความทุกข์ในเวลาต่อมา แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
 โลภมูลจิต จิตที่มีโลภะเป็นเหตุ มี ๘ ดวง 
 โทสมูลจิต จิตที่มีโทสะเป็นเหตุมี ๒ ดวง 
 โมมูหจิต หรือโมหมูลจิต จิตที่หวงย่ิง เพราะมีโมหะเป็นเหตุอย่างเดียว ทําให้โมหะมี

กําลังมากในจิตดวงน้ี มี ๒ ดวง 
๒. อเหตุกจิต ๑๘ ดวง คือจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุ ๖ อย่างคือ โลภเหตุ โทสเหตุ โมห

เหตุ อโลภเหตุ อโทสเหตุ และอโมหเหตุ เหตุที่กล่าวมาน้ีเป็นไปกับจิตบางอย่าง จิตที่ไม่ประกอบกับ
เหตุเหล่าน้ี จึงเรียกว่า อเหตุกจิต ท่านแบ่งออกเป็น ๑๘ ดวง คือ 

 อกุศลวิปากจิต จิตที่เป็นผลของอกุศล มี ๗ ดวง 
 อเหตุกกุศลวิปากจิต จิตที่เป็นผลของกุศลทีไ่ม่มีเหตุ ม ี๘ ดวง 
 อเหตุกกิริยาจิต กิริยาจิตที่ไมม่ีเหตุ มี ๓ ดวง 
๓. กามาวจรโสภณจิต ๒๔ ดวง คือจิตที่เกิดร่วมกับโสมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนา ไม่

ว่าจะประกอบหรือไม่ประกอบด้วยปัญญา ไม่ว่าจะมีสังขารหรือไม่มีสังขาร เมื่อจําแนกโดยชาติ
ออกเป็น ๓ ประเภทคือ 

 กามาวจรกุศลจิต กุศลจิตในกามภูมิ มี ๘ ดวง เรียกว่า มหากุศลจิต บ้าง  
 กามาวจรวิปากจิต วิปากจิตในกามภูมิ มี ๘ ดวง เรียกว่า มหาวิปากจิต บ้าง  
 กามาวจรกิริยาจิต กิริยาจิตในกามภูมิ มี ๘ ดวง เรียกว่า มหากิริยาจิต บ้าง  

อน่ึง พึงทราบว่า โสภณจิต ๕๙ ดวง หรือจําแนกละเอียดเป็น ๙๑ ดวง  โสภณจิตที่     
แบ่งออกเป็น ๕ ดวงหรือ ๙๑ ดวงนั้น จําแนกออกเป็น ๔ ภูมิ คือ 

 กามาวจรโสภณจิต ๒๔ ดวง 
 รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง 
 อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง 
 โลกุตตรจิต ๘ ดวง หรือ ๔๐ ดวง 

ในลักษณะของจิต มีคําศัพท์ทีค่วรทําความเข้าใจ ๓ คํา คือ 
 กุศลจิต คือจิตที่ดีงาม มีสภาพไม่มีโทษแก่ตนในขณะทํา และให้ผลเป็นความสุขใน

เวลาต่อมา 
 วิปากจิต จิตที่เป็นผลของกุศลและอกุศล 



๙๑ 

 กิริยาจิต คือจิตสักว่ากระทําอาการ กล่าวคือจิตของพระอรหันต์ที่สักว่าเป็นไปใน
กุศลกรรมแต่ไม่ได้ผลเป็นวิบาก เน่ืองจากพระอรหันต์ละกิเลสท้ังหมดแล้วไม่เกิดอีก 
กุศลกรรมที่ทําไว้เมื่อเป็นพระอรหันต์จึงส่งผลให้ไปเกิดในภพอ่ืนไม่ได้๒๒ 

[๒]  การสรปุจํานวนจิต 

อกุศลจิตมี ๑๒ ดวงกุศลจิต ๒๑ วิปากจิต ๓๖ และกิริยาจิต ๒๐ มกีารนับ ดังน้ี 

ก.  การนับจิตโดยชาติ มีดังน้ี 

๑. อกุศลจิต ๑๒ ดวง คือ 
- โลภมูลจิต ๘ ดวง 
- โทสมูลจิต ๒ ดวง 
- โมหมูลจิต ๒ ดวง 

๒. กุศลจิต ๒๑ ดวง คือ 
 - มหากุศลจิต ๘ ดวง 
- รูปาวจรกุศลจิต ๕ ดวง 
- อรูปาวจรกุศลจิต ๔ ดวง 
- โลกุตตรกุศลจิต (มรรคจิต) ๔ ดวง 

๓. วิปากจิต ๓๖ ดวง คือ 
- อกุศลวิปากจิต ๗ ดวง 
- กุศลวิปากอเหตุกจิต ๘ ดวง 
- มหาวิปากจิต ๘ ดวง 
- รูปาวจรวิปากจิต ๕ ดวง 
- อรูปาวจรวิปากจิต ๔ ดวง 
- โลกุตตรวิปากจิต (ผลจิต) ๔ ดวง 

๔. กิริยาจิต ๒๐ ดวง คือ 
- อเหตุกกิริยาจิต ๓ ดวง 
- มหากิริยาจิต ๘ ดวง 
- รูปาวจรกิริยาจิต ๕ ดวง 
- อรูปาวจรกิริยาจิต ๔ ดวง 

 
                                                            

๒๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒-๑๒. 



๙๒ 

จิตในกามภูมิม ี๕๔ ดวง ในรูปภูมิมี ๑๕ ดวง ในอรูปภูมิมี ๑๒ ดวง ในโลกุตตรภูมิมี ๘ 
ดวง มีการนับ ดังน้ี 

ข.  การนับจิตโดยภูมิ มีดังน้ี 
กามาวจรจิต ๕๔ ดวง คือ 
๑)   อกุศลจิต ๑๒ ดวง 
๒)   อเหตุกจิต ๑๘ ดวง 
๓)   กามาวจรโสภณจิต ๒๔ ดวง 
รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง คือ 
๑) รูปาวจรกุศลจิต ๕ ดวง 
๒) รูปาวจรวิบากจิต ๕ ดวง 
๓) รูปาวจรกิริยาจิต ๕ ดวง 
อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง คือ 
๑) อรูปาวจรกุศลจิต ๔ ดวง 
๒) อรูปาวจรวิปากจิต ๔ ดวง 
๓) อรูปาวจรกิริยาจิต ๔ ดวง 
โลกุตตรจิต ๘ ดวง คือ 
๑) โลกุตตรกุศลจิต ๔ ดวง 
๒) โลกุตตรวิปากจิต ๔ ดวง 

อีกนัยหน่ึง นักปราชญ์ได้แบ่งจิต ซึ่งจําแนกเป็น ๘๙ ดวง ดังที่กล่าวมานี้เป็น ๑๒๑ ดวง๒๓ 

ลักษณะ ประเภท จําพวก และจํานวนของจิต ตามหลักพระอภิธรรมปิฎก พระพรหม 
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้นํามาอธิบายสรุปและนับจํานวนไว้ดังน้ี 

จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์, สภาพที่นึกคิด, ความคิด, ใจ, วิญญาณ จิตมี
ไวพจน์ คือคําที่ต่างเพียงรูปแต่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกัน ใช้แทนกันได้ หลายคําเช่น มโน
มานัส หทัย บัณฑร มนายตนะ มนินทรีย์ และวิญญาณ เป็นต้น คําเหล่าน้ีมีความหมายเกยกันมิใช่
ตรงกันโดยสมบูรณ์ ใช้แทนกันได้ในบางโอกาส มิใช่เสมอไป เมื่อจัดแบ่งสภาวธรรมทั้งหลายเป็น
ประเภท ๆ ที่เรียกว่าขันธ์ ๕ จิตได้แก่วิญญาณขันธ์ แต่ในคัมภีร์อภิธรรมยุคต่อมานิยมประมวล
สภาวธรรมเข้าเป็น ๔ อย่างเรียกว่า ปรมัตถธรรม ๔ จิตเป็นปรมัตถธรรมอย่างที่ ๑  

                                                            
๒๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๓๗, 

หน้า ๒๘๒-๒๙๐. 



๙๓ 

คัมภีร์อภิธรรมรุ่นอรรถกถา ประมวลเร่ืองจิตที่แสดงไว้ในพระอภิธรรมปิฎกแล้วแจงนับ
สภาพจิตทั้งหลายไว้ว่ามีจํานวน ๘๙ หรือโดยพิสดารมี ๑๒๑ เรียกว่าจิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ เบ้ืองต้นน้ีจะ
ประมวลจิตทั้งหมดไว้เป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆ ก่อน เพ่ือสะดวกในการศึกษากําหนดจดจําและทบทวน
ต่อไป ในที่น้ีพึงทราบวิธีจําแนกประเภท ๒ แบบเปรียบเทียบกันดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. โดยชาติประเภท
     ๑. อกุศลจิต ๑๒ 
         - โลภมลูจิต ๘ 
         - โทสมลูจิต ๒ 
         - โมหมูลจิต ๒ 
 

     ๒. กุศลจิต ๒๑ (๓๗) 
         - มหากุศลจิต ๘ 
         - รูปาวจรกุศลจิต ๕ 
         - อรูปาวจรกุศลจิต ๔ 
         - โลกุตตรกุศลจิต ๔ (๒๐) 
 

     ๓. วิปากจิต ๓๖ (๕๒) 
         - อกุศลวิบากจิต ๗ 
         - กุศลวิบากอเหตุกจิต ๘ 
         - มหาวิบากจิต ๘ 
         - รูปาวจรวิบากจิต ๕ 
         - อรูปาวจรวิบากจิต ๔ 
         - โลกุตตรวิบากจิต ๔ (๒๐) 
 

๔. กิริยาจิต ๒๐ 
         - อเหตุกกิริยาจิต ๓ 
         - มหากิริยาจิต ๘ 
         - รูปาวจรกิริยาจิต ๕ 
         - อรูปาวจรกิริยาจิต ๔ 

ข.  โดยภูมิประเภท
 ๑. กามาวจรจิต ๕๔ 
      ๑) อกุศลจิต ๑๒ 
           - โลภมูลจิต ๘ 
           - โทสมูลจิต ๒ 
           - โมหมูลจิต ๒ 
       ๒) อเหตุกจิต ๑๘ 
           - อกุศลวิบากจิต ๗ 
           - กุศลวิบากอเหตุกจิต ๘ 
           - อเหตุกกิริยาจิต ๓ 
       ๓) กามาวจรโสภณจิต ๒๔ 
           - มหากุศลจิต ๘ 
           - มหาวิบากจิต ๘ 
           - มหากิริยาจิต ๘ 
  ๒. รูปาวจรจิต ๑๕ 
       ๑) รูปาวจรกุศลจิต ๕ 
       ๒) รูปาวจรวิบากจิต ๕ 
       ๓) รูปาวจรกิริยาจิต ๕ 
  ๓. อรูปาวจรจิต ๑๒ 
       ๑) อรูปาวจรกุศลจิต ๔ 
       ๒) อรูปาวจรวิบากจิต ๔ 
       ๓) อรูปาวจรกิริยาจิต ๔ 
  ๔. โลกุตตรจิต ๘ (x ฌาน ๕=๔๐) 
       ๑) โลกุตตรกุศลจิต ๔ (๒๐) 
       ๒) โลกุตตรวิบากจิต ๔ (๒๐) 

ฌานจิต ๖๗

โสภณจิต ๕๙ (๙๑) 



๙๔ 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ ( ) หมายถึงจํานวนอย่างพิสดาร เมื่อนับจิตเป็น ๑๒๑           
(พึงสังเกตว่าจํานวนจะเพ่ิมเฉพาะ โลกุตตรจิต อย่างเดียว คือ โลกุตตรจิต อย่างย่อมี ๘ อย่างพิสดาร 
จําแนกออกไปตามฌานทั้ง ๕ เป็น ๔๐)๒๔ 

๓.๒.๒  การทาํงานของจิต 

ธรรมชาติของจิตดังได้กล่าวมาแล้วว่า เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมาก ดังที่พระพุทธเจ้าตรัส
ไว้ในปณิหิตะอัจฉกวรรคท่ี ๕ เอกกนิบาต อังคุตตรนิกาย ว่า “เราไม่เห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหนึ่งที่
เปลี่ยนแปลงเร็วเหมือนจิตน้ี จิตน้ีเปลี่ยนแปลงเร็วจนเปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้ง่ายๆ” และว่า “จิตน้ี
ผุดผ่อง แต่จิตน้ันเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่เกิดข้ึนภายหลัง”๒๕ อน่ึง แม้ในพระสูตรต่อมาคือ
อัจฉราสังฆาตวรรค ก็มีความเดียวกันว่า “ภิกษุทั้งหลาย จิตน้ีผุดผ่อง แต่จิตน้ันแลเศร้าหมองเพราะ
อุปกิเลสที่เกิดขึ้นภายหลัง”๒๖ 

เมื่อพิจารณาถึงสภาพของจิต ว่าจิตเดิมบริสุทธ์ิผุดผ่องด่ังผ้าขาวที่พับไว้ แต่ต้องเศร้า
หมองเพราะอุปกิเลสที่จรมา เหมือนฝุ่นละอองเป็นต้นที่มาทําให้ผ้าขาวกลายเป็นผ้าสกปรก แต่จิตต่าง
จากผ้าขาว เพราะผ้าขาวเก็บอยู่กับที่ แต่สิ่งสกปรกจะเข้ามาถูกต้อง ส่วนจิตไม่อยู่กับที่ ด้ินรนกวัด
แกว่งออกไปหาสิ่งมัวหมองคืออุปกิเลสโดยไม่หยุดหย่อน จิตจึงเศร้าหมองได้ง่าย ดังน้ัน พิจารณาในแง่
ของจิตแส่หาอารมณ์และเสพอารมณ์น้ัน จิตจึงทําหน้าที่ ๒ อย่าง คือทําหน้าที่รับรู้อารมณ์ เรียกจิตช้ัน
น้ีว่า “วิญญาณ” และเป็นวิญญาณที่เกิดข้ึนในระหว่างปฏิสนธิวิญญาณกับจุติวิญญาณ ซึ่งเรียกว่า 
“วิญญาณในปวัตติกาล” คือความรับรู้ของมนุษย์นับแต่แรกเกิดจนถึงตาย ซึ่งมีช่ือเรียกเฉพาะว่า 
“ภวังควิญญาณ” วิญญาณที่หมายถึงการรับหรือการรับรู้อารมณ์น้ี ต้องผ่านปสาทรูป คือรูปที่เป็น
ประสาทสําหรับรับอารมณ์ ที่เรียกว่าอายตนะภายใน ๕ คือจักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา และกาย (ไม่รวม
มโน) หรือที่เรียกในภาษาไทยว่า ตา หู จมูก ลิ้น และกาย ปสาทรูปจะเกิดข้ึนได้ก็ต้องมีโคจรรูป หรือ 
วิสัยรูป กล่าวคืออายตนะภายนอก ๕ ได้แก่ รูป สัททะ คันธะ รสะ และโผฐัฏพพะ ซึ่งภาษาไทย
เรียกว่า รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส เป็นสื่อให้รับรู้ ส่วนจิตที่ทําหน้าที่เป็นตัวคิด ตัวประกอบ ตัวสั่ง
สมอารมณ์ ซึ่งมีมูลเหตุมาจากโลภะ โทสะ โมหะ หรือแตกแยกย่อยออกเป็นอุปกิเลส ๑๖ ซึ่งเป็นส่วน
ที่ทําให้จิตเศร้าหมองได้ 

ดังน้ัน การทํางานของจิตตามแนวพุทธจิตวิทยา จึงจะจํากัดใน ๒ ประเด็นน้ี 

                                                            
๒๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๓๗, 

หน้า ๒๘๒. 
๒๕องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๔๘-๔๙/๙. 
๒๖องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๕๑/๙. 



๙๕ 

๓.๒.๒.๑  การทํางานของจิตในฐานะวิญญาณ 

ก่อนที่จะอธิบายถึงเรื่องน้ี ขอย้อนไปกล่าวถึง “หลักปฏิจจสมุปบาท” ซึ่งแปลว่าธรรมะ
หรือสภาวะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้      
ปฏิจจสมุปบาท ซึ่งว่าด้วยกระบวนการเวียนว่ายตายเกิด (ภพชาติ) เก่ียวกับระบบการทํางานของจิต 
โดยเฉพาะช่วงวงจรของ วิญญาณ-นามรูป-สฬายตนะ-ผัสสะ-เวทนา-ตัณหา เพราะเป็นช่วงที่จิตจะอยู่
ในสุขภาวะปกติ ดีหรือเสีย อันส่งผลต่อสุขภาพจิตโดยตรง 

ปฏิจจสมุปบาทมีที่มาหลายแห่งในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ ทั้งในพระวินัย
ปิฎก ในพระสุตตันตปิฎก และในพระอภิธรรมปิฎก ในที่น้ีจะยกมาอ้างเพียงพระสูตร ๒ พระสูตร 
คือปฏิจจสมุปบาทสูตร และวิภังคสูตร ในสังยุตตนิกาย นิทานวรรค นิทานสังยุต ตอนว่าด้วย      
พุทธวรรค๒๗ โดยเริ่มกระบวนการ ดังน้ี 

ภิกษุทั้งหลาย ปฏิจจสมุปบาท เป็นอย่างไร 
คือ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี 

เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงม ี
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี 
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี 
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงม ี
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี 
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี 
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี 
เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี 
เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ(ความเศร้าโศก) ปริเทวะ (ความครํ่าครวญ) 
ทุกข์(ความทุกข์กาย) โทมนัส (ความทุกข์ใจ) และอุปายาส (ความคับแค้นใจ) จึงมี 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน้ี มีได้ด้วยประการฉะน้ี๒๘ 

จากหลักปฏิจจสมุปบาท วงจรชีวิตของมนุษย์ (หรือสรรพสัตว์ผู้ยังเป็นสัมภเวสี) จะเริ่ม
จากวิญญาณ วิญญาณในช่วงเกิดเรียกปฏิสนธิวิญญาณ ซึ่งจะมีได้เพราะองค์ประกอบ ๓ อย่าง คือบิดา
มารดาร่วมกัน เช้ืออสุจิชายผสมกับไข่ของหญิง และมีวิญญาณ (ซึ่งเรียกว่าคันธัพพะ) มาเกิดใน

                                                            
๒๗สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑-๑๐/๑-๑๖. 
๒๘สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑/๒. 



๙๖ 

ขณะเดียวกัน จึงเกิดการปฏิสนธิ คือการต้ังครรภ์ของมารดาเกิดขึ้น จากช่วงปฏิสนธิกาลจนถึงขั้นที่
ทารกคลอดออกมาจากครรภ์มารดา มีพัฒนาการน่าสนใจที่พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายไว้ว่า 

รูปน้ี เป็นกลละ๒๙ ก่อน 
จากกลละ เกิดเป็นอัพพุทะ๓๐ 
จากอัพพุทะ เกิดเป็นเปสิ (ช้ินเน้ือเล็ก) 
จากเปสิ เกิดเป็นฆนะ (เป็นก้อน) 
จากฆนะ เกิดเป็นปุ่ม ๕ ปุ่ม๓๑ ต่อจากน้ัน 
ผม ขน และเลบ็ จึงเกิดขึ้น 
มารดาของสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์น้ัน 
บริโภคข้าวนํ้าโภชนาหารอย่างใด 
สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดานั้น 
ก็ยังอัตภาพให้เป็นไปในครรภ์ 
ด้วยข้าวนํ้าโภชนาหารอย่างน้ัน๓๒ 

จากพระพุทธพจน์ข้างต้นและอรรถาธิบายของพระอรรถกถาจารย์และพระฎีกาจารย์ 
ท่านอธิบายถึงพัฒนาการของทารกในครรภ์ไว้ในช่วง ๕ สัปดาห์แรกแต่ละช่วงกินเวลา ๑ สัปดาห์คือ 
๗ วัน เร่ิมแต่ขั้นกลละ-อัมพุทะ-เปสิ-ฆณะ-ปัญจสาขา (ปุ่ม ๕ ปุ่ม) รวม ๕ ขั้นใช้เวลา ๕ สัปดาห์หรือ 
๓๕ วัน หลังจากน้ันทารกจากเจริญพัฒนาไปตามลําดับ เช่นมีผม ขน และเล็บ จนเจริญเติบโตเต็มที่ถึง
คลอดออกมาจากครรภ์มารดา โดยใช้เวลา ๙ เดือนหรือสูงสุด ๑๐ เดือน (ครบถ้วนทศมาส อย่างกรณี
ของพระพุทธเจ้า) ช่วงกระบวนการน้ี วิญญาณหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณ และวิญญาณตัวน้ีก่อให้เกิด
นามรูป คําว่ารูปหมายถึงมหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูป ๒๔ ที่เคยกล่าวมาแล้ว ส่วนนามหมายถึง
เวทนา (ความรู้สึกหรือความเสวยอารมณ์) สัญญา (ความจําได้หมายรู้) เจตนา (ความจงใจ) ผัสสะ 
(ความกระทบหรือสัมผัส) มนสิการ (ความกระทําไว้ในใจ หรือใส่ใจครุ่นคิดพิจารณา) ดังน้ัน 
องค์ประกอบของมนุษย์ในเชิงพุทธจิตวิทยาจึงมีรูปนามอย่างน้ี 

                                                            
๒๙กลละ หมายถึง รูปละเอียด มีลักษณะกลมใส ขนาดเท่าหยดน้ํามันท่ีติดอยู่บนขนแกะ ซ่ึงเหลือจากการ

สะบัด ๓ ครั้ง (สํ.ส.อ. ๑/๒๓๕/๒๘๔; สํ.ฎีกา. ๑/๒๓๕/๓๒๖). 
๓๐อัพพุทะ หมายถึงรูปละเอียดท่ีเกิดถัดจากกลละนั้นไป ๗ วัน มีสีเหมือนน้ําล้างเนื้อ มีลักษณะเหมือน

ดีบุกเหลว (สํ.ส.อ. ๑/๒๓๕/๒๘๕; สํ.ฎีกา. ๑/๒๓๕/๓๒๖). 
๓๑ปุ่ม ๕ ปุ่ม (ปัญจสาขา) หมายถึงในสัปดาห์ท่ี ๕ เกิดเป็นปุ่ม ๕ ปุ่ม คือแขน ๒ ข้าง เท้า ๒ ข้าง และ

ศีรษะ ๑ (สํ.ส.อ. ๑/๒๓๕/๒๘๕). 
๓๒สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๓๕/๓๓๕-๓๓๖. 



๙๗ 

วิญญาณคือตัวรับรู้เสวยอารมณ์ หรือจิตคิดได้ จะมีกําลังแค่ไหนย่อมขึ้นอยู่กับความ
สมบูรณ์ของรูปคือร่างกายด้วย อย่างเช่นทารกในครรภ์รับรู้เสวยอารมณ์เป็นแล้ว แต่จะแค่ไหนเป็นอีก
เรื่องหน่ึง เพราะความรับรู้เสวยอารมณ์ไม่ได้เกิดทางจิตใจอย่างเดียว ต้องผ่านทางสฬายตนะ คือ
อายตนะภายใน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กายด้วย รวมทั้งใจเป็นที่ ๖ วิญญาณที่เกิดหลังจากปฏิสนธิ
วิญญาณเรียกว่า “ภวังควิญญาณ” เกิดสืบเน่ืองต้ังแต่เกิดจนตาย ในปวัตติกาล คือช่วงเวลาที่มีชีวิต
ดํารงอยู่ เมื่อตายคือจิตดับขั้นสุดท้ายเรียกว่าจุติวิญญาณ หรือวิญญาณในจุติกาล วิญญาณในที่น้ีหมาย
เอาเฉพาะภวังควิญญาณ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าวิญญาณเท่าน้ัน 

วิญญาณคือสภาพที่รับรู้อารมณ์ จะเกิดได้ต้องมีฐานที่ต้ังหรือรองรับฐาน และสื่อที่ต้ัง
วิญญาณเรียก “สฬายตนะ” คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เรียกช่ือดังน้ี 

๑.   จักขุวิญญาณ ความรู้แจ้งอารมณ์ทางตา 
๒.   โสตวิญญาณ ความรู้แจ้งอารมณ์ทางหู 
๓.   ฆานวิญญาณ ความรู้แจ้งอารมณ์ทางจมูก 
๔.   ชิวหาวิญญาณ ความรู้แจ้งอารมณ์ทางลิ้น 
๕.   กายวิญญาณ ความรู้แจ้งอารมณ์ทางกาย 
๖.   มโนวิญญาณ ความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจ๓๓ 

อย่างไรก็ดี อายตนะภายในทั้ง ๖ น้ีจะให้เกิดวิญญาณมิได้หากมิได้มีสื่อรองรับ สื่อดังกล่าว
เรียกว่าอายตนะภายนอก มี ๖ ประการคือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ การกระทบ
กันระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเรียกว่า สัมผัส จัดเป็นคู่ ๖ คู่ ดังน้ี 

ตา + รูป  =  จักขุสัมผัส  -  ความกระทบทางตา 
หู + เสียง  =  โสตสัมผสั  -  ความกระทบทางหู 
จมูก + กลิ่น  =  ฆานสัมผสั  -  ความกระทบทางจมูก 
ลิ้น + รส  =  ชิวหาสัมผัส -  ความกระทบทางลิ้น 
กาย + โผฏฐัพพะ  =  กายสัมผัส  -  ความกระทบทางกาย 
ใจ + ธรรมารมณ์  =  มโนสัมผสั  -  ความกระทบทางใจ๓๔ 

เมื่อเกิดผัสสะ ผลที่ตามมาคือเกิดเวทนา ซึ่งแปลว่าความเสวยอารมณ์ เป็นการเสวย
อารมณ์ที่เกิดจากการสัมผัส คือการกระทบของคู่อายตนะภายในและภายนอกแต่ละคู่ เกิดเวทนา ๖ 
ทางดังนี้ 

๑. จักขุสัมผัสสชาเวทนา  เวทนาเกิดจากสัมผสัทาง ตา 
                                                            

๓๓สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒/๗. 
๓๔สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒/๖. 



๙๘ 

๒. โสตสัมผสัสชาเวทนา  เวทนาเกิดจากสัมผัสทาง หู 
๓. ฆานสัมผสัสชาเวทนา  เวทนาเกิดจากสัมผสัทาง จมูก 
๔. ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา  เวทนาเกิดจากสัมผัสทาง ลิ้น 
๕. กายสัมผัสสชาเวทนา  เวทนาเกิดจากสัมผสัทาง กาย 
๖. มโนสัมผสัสชาเวทนา  เวทนาเกิดจากสัมผสัทาง ใจ๓๕ 

ข้างต้นน้ีแสดงเวทนาว่าเกิดจากสัมผัสของอายตนะคู่ไหน แต่เวทนาคือความเสวยหรือเสพ
อารมณ์น้ันย่อมส่งผลต่อจิตใจเป็น ๓ อย่างคือ 

๑. สุขเวทนา ความรู้สึกสขุ สบาย ทางกายก็ตาม ทางใจก็ตาม 
๒. ทุกขเวทนา ความรู้สึกทุกข์ ไม่สบาย ทางกายก็ตาม ทางใจก็ตาม 
๓. อทุกขมสุขเวทนา ความรู้สึกเฉยๆ จะสุขก็ไม่มี ทุกข์ก็ไมใ่ช่ เรียกอีกอย่างว่า 

อุเบกขา๓๖ 
ตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาท เวทนาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อไปอีกเป็นเหตุให้เกิด

ตัณหา คือความทะยานอยาก (คือไม่ใช่เพียงอยากเฉยๆ แต่ใฝ่หาสิ่งที่จะมาสนองต่อตัณหาด้วย) 
ตัณหาเมื่อว่าโดยที่เกิดก็จะมาจากอายตนะ ๖ ที่มีการสัมผัสดังกล่าวข้างต้น มีดังน้ี 

๑. รูปตัณหา ความทะยานอยากได้ รูป 
๒. สัททาตัณหา ความทะยานอยากได้ เสียง 
๓. คันธตัณหา ความทะยานอยากได้ กลิ่น 
๔. รสตัณหา ความทะยานอยากได้ รส 
๕. โผฏฐัพพะตัณหา ความทะยานอยากได้โผฏฐัพพะ 
๖. ธรรมะตัณหา ความทะยานอยากได้ธรรมารมณ์๓๗ 

ปัญหาที่เกิดทางอายตนะก่อให้เกิดประเภทของตัณหา ๓ คือ 
๑. กามตัณหา - ความทะยานอยากในกาม ความอยากได้กามคุณ คือสิ่งสนองความ

ต้องการทางประสาทท้ัง ๕ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย) 
๒. ภวตัณหา (รูปตัณหา) - ความทะยานอยากในภพ, ความอยากในภาวะตัวตน ที่จะได้ 

จะเป็นอย่างใดอย่างหน่ึง อยากเป็น อยากคงอยู่ตลอดไป 
๓. วิภวตัณหา (อรูปตัณหา) -  ความทะยานอยากในวิภพ (อรูปภพ) ความอยากในความ

พรากพ้นไปแห่งตัวตน จากความเป็นอย่างไรอย่างหน่ึงอัน

                                                            
๓๕สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒/๖. 
๓๖ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๖; สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๔๙-๒๕๑/๒๗๐-๒๗๑. 
๓๗สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒/๕. 



๙๙ 

ไม่ปรารถนา อยากทําลาย อยากให้ดับสูญ ความไม่อยาก
ที่ประกอบด้วยวิภวทิฏฐิ หรืออุจเฉททิฏฐิ๓๘ 

ตัณหา เป็นตัวการสําคัญที่ก่อให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่า อุปาทาน มี ๔ ประการ คือ 
๑. กามุปาทาน ความยึดมั่นใน กาม 
๒. ทิฏฐปาทาน ความยึดมั่นใน ทิฏฐ ิ
๓. สีลัพพตุปาทาน ความยึดมั่นใน ศีลพรต 
๔. อัตตวาทุปาทาน ความยึดมั่นใน วาทะว่ามีอัตตา๓๙ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) อธิบาย ตัณหา ๔ ไว้ดังน้ี 

อุปาทาน ๔ ความยึดมั่น, ความถือมั่นด้วยอํานาจกิเลส, ความยึดติดอันเน่ืองมาแต่ตัณหา 
ผูกพันเอาตัวตนเป็นที่ต้ัง 

๑. กามุปาทาน ความยึดมั่นในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่ น่าพอใจ 

๒. ทิฏฐุปาทาน  ความยึดมั่นในทิฏฐิหรือทฤษฎี คือความเห็น ลัทธิ หรือหลักคําสอน
ต่างๆ 

๓. สีลัพพตุปาทาน  ความยึดมั่นในศีลและพรต คือ ถือว่าจะบริสุทธ์ิหลุดพ้นได้เพียงด้วย
ศีล และวัตร หลักความประพฤติ ข้อปฏิบัติ แบบแผน ระเบียบวิธี 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิ พิธีต่าง ๆ ถือว่าจะต้องเป็นอย่าง
น้ันๆ โดยสักว่าทําสืบ ๆ กันมา หรือ ปฏิบัติตาม ๆ กันไปอย่างงม
งาย หรือโดยนิยมว่าขลัง ว่าศักด์ิสิทธ์ิ มิได้เป็นไปด้วยความรู้ความ
เข้าใจตามหลักความสัมพันธ์แห่งเหตุและผล 

๔. อัตตวาทุปาทาน (ความยึดมั่นในวาทะว่าตัวตน คือ ความถือหรือสําคัญหมายอยู่ใน
ภายในว่า มีตัวตน ที่จะได้ จะเป็น จะมี จะสูญสลาย ถูกบีบคั้น
ทําลาย หรือเป็นเจ้าของ เป็นนายบังคับบัญชาสิ่งต่าง ๆ ได้ ไม่
มองเห็นสภาวะของสิ่งทั้งปวง อันรวมทั้งตัวตนว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่
ประชุมประกอบกันเข้า เป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งหลายท่ีมาสัมพันธ์
กันล้วน ๆ๔๐ 

                                                            
๓๘องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๐๖/๖๒๗; อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๙๑๖-๙๑๘/๕๗๓-๕๗๔. 
๓๙สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒/๕. 
๔๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์คร้ังท่ี ๓๖, 

หน้า ๑๖๐. 



๑๐๐ 

กระบวนการทํางานของจิตในทางพระพุทธศาสนาตามหลักปฏิจจสมุปบาท (๑๒ ขั้นหรือ
ข้อ) จะเป็นช่วง วิญญาณ-นามรูป-สฬายตนะ-ผัสสะ-เวทนา-ตัณหา-อุปาทาน ซึ่งสามารถแสดงออกมา
เป็นแผนภูมิได้ ดังน้ี 

แผนภูมิที่ ๓.๑ กระบวนการทํางานของจิตในพระพทุธศาสนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิญญาณ (ปฏิสนธิวิญญาณ) 

นาม  รูป 

เวทนา   สญัญา  สังขาร  วิญญาณ มหาภูตรูป ๔    อุปาทายรูป ๒๔ 

สฬายตนะ (อายตนะภายใน) 

     จักขายตนะ      โสตายตนะ    ฆานายตนะ     ชิวหายตนะ      กายายตนะ      มนายตนะ 
    (อายตนะคือตา)   (อายตนะคือหู)  (อายตนะคือจมูก)  (อายตนะคือลิ้น)   (อายตนะคือกาย)   (อายตนะคือใจ)

การกระทบของ อายตนะภายใน + อายตนะภายนอก 

   จักขุสัมผัส      โสตสัมผัส       ฆานสัมผสั    ชิวหาสัมผัส      กายาสมัผัส      มโนสัมผสั 

สัมผสัให้เกิดเวทนา 

   จักขุสัมผัสสชาเวทนา    โสตฯ            ฆานฯ        ชิวหาฯ            กายฯ            มโนฯ 
จักขุสัมผัสสชาเวทนา     โสตสัมผัสสชาเวทนา  ฆานสัมผัสสชาเวทนา  ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา  กายาสัมผัสสชาเวทนา  มโนสัมผัสสชาเวทนา

เวทนา 

สุขเวทนา           ทุกขเวทนา         อทุกขมสุขเวทนา

ตัณหา 

รูปตัณหา    สทัทตัณหา    คนัธตัณหา      รสตัณหา        โผฏฐัพพะ       ธรรมารมณ์ 
อุปาทาน 

กามุปาทาน         ทิฏฐุปาทาน      สีลัพพตุปาทาน     อัตตวาทุปาทาน 



๑๐๑ 

๓.๒.๒.๒  การทํางานของจิตในฐานะปรุงแต่งอารมณ ์

หากจะพิจารณาดูตามแผนภูมิข้างต้น ช่วงวิญญาณ (ปฏิสนธิวิญญาณ ) จนกระทั่งถึงขั้น
วิญญาณรับรู้อารมณ์ตามสฬายตนะ ๖ ถือเป็นการทํางานของจิตในฐานะวิญญาณ แต่ต่อจากน้ัน จาก
ช่วงเวทนาเป็นต้นไป จิตจะเข้าไปมีบทบาทปรุงแต่งอารมณ์ เกิดความรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือ
อุเบกขา แล้วแต่กรณี ก่อให้เกิดตัณหาและอุปาทานตามมา จิตใจของมนุษย์จะเศร้าหมองหรือผ่องใสก็
สุดแต่ใจจะอยากหรือยึดกับอารมณ์ใด และตัณหาอุปาทานจะผลักไสหรือผลักดันให้ไปทางใด แม้จิต
หรือมโนจะเป็นวิญญาณตัวหน่ึงในหกตัวที่เสวยอารมณ์ แต่จิตมีความเป็นพิเศษ คือทั้งตัวรับรู้ 
วิญญาณตามปสาทรูป (ประสาทสัมผัสทั้ง ๕) แต่โดยตัวจิตเองก็เป็นตัวควบคุมและปรุงแต่งประสาท
สัมผัสทั้ ง  ๕  และตัวมันเองก็คิด เองไปด้วย  โดยอาศัยความนึกคิดที่ เ รียก ว่าธรรมารมณ์ 
นอกเหนือไปจากการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง ๕ อ่ืน ๆ กล่าวโดยสรุปคือจิตทําหน้าที่ควบคุม         
สฬายตนะ ๕ ไปด้วย ข้อสําคัญที่ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ รับอารมณ์เข้ามาแล้ว จิตปรุงแต่ง ยึดติดเป็น
ตัณหาอุปาทาน และเป็นผลสะท้อนหรือกระทบกับจิต ซึ่งเป็นตัวปรุงแต่งให้เศร้าหมองหรือผ่องใสได้ 
เปรียบเหมือนความมืดตัวมันเองมืด (เช่นดวงจันทร์ข้างแรม) และทําให้สิ่งอ่ืน ๆ มืดตามไปด้วย ในทาง
ตรงข้ามเปรียบเสมือนความสว่าง ตัวมันเองสว่าง (เช่นดวงอาทิตย์) และทําให้สิ่งอ่ืน ๆ สว่างตามไป
ด้วย สิ่งที่ปรุงแต่งจิตให้เศร้าหมองเรียกสั้น ๆ ว่ากิเลส เป็นอวิชชาห่อหุ้มจิตมิให้เกิดความสว่าง 
(อาโลก) ตรงข้ามกับวิชชาที่ทําลายกิเลสเคร่ืองเศร้าหมอง ก่อให้เกิดความผ่องแผ้ว ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ
กระบวนการทํางานของจิตตัวปรุงแต่งทั้งสิ้น 

๓.๓  สุขภาพจิต 

เมื่อเทียบเคียงกับศาสตร์ตะวันตกในทางจิตวิทยา สุขภาพจิตจะอยู่ในสภาพ ๓ สภาพคือ 
(๑) สุขภาพจิตปกติ (๒) สุขภาพจิตเสื่อมเสีย และ (๓) สุขภาพจิตดี ซึ่งจะได้กล่าวอธิบายตามหลักพุทธ
จิตวิทยา ดังน้ี 

๓.๓.๑  สุขภาพจิตเปน็ปกต ิ

เป็นการที่ค่อนข้างยากในการกําหนดว่าบุคคลมีสุขภาพจิตปกติเป็นอย่างไรก็ตาม หลัก
พระพุทธศาสนานั้น บุคคลเกิดมาแต่กรรมมีกรรมเป็นทายาท มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุ กล่าวคือเราที่เรา
เป็นอยู่อย่างไรในชาติน้ีส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากบุพกรรมคือกรรมเก่าในชาติปางก่อน อันเป็นพ้ืนชะตา
ชีวิตของมนุษย์ อย่างไรก็ดี ก็ใช่ว่าจะหาเกณฑ์เป็นเคร่ืองวัดมิได้เสียเลยทีเดียวว่า พฤติกรรมอันใดที่
มนุษย์แสดงออกส่วนหน่ึงมีจิตสันดานอยู่เบ้ืองหลังอันสืบทอดมาจนถึงชาติปัจจุบัน สาเหตุอาจมี
มากมายหลายประการ แต่ในที่น้ีขอยกมาเพียง ๒ ประการคือ 



๑๐๒ 

๓.๓.๑.๑  อภิชาติ ๖ 
อภิชาติ หมายถึงการกําหนดหมายชนช้ันเป็นกลุ่ม เช่น หมู่คนที่ประพฤติอย่างน้ี ๆ 

กําหนดเรียกอย่างน้ีอย่างน้ี เป็นบัญญัติตามแนวคิดของมักขลิโคศาล เจ้าลัทธินัตถิกวาท ที่ถือว่าไม่มี
เหตุปัจจัยที่ทําให้สัตว์ (มนุษย์) บริสุทธ์ิหรือเศร้าหมอง๔๑ ดังปรากฏในสามัญญผลสูตร ที่พระเจ้าอชาต
ศัตรูกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบว่า 

ความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย สัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเอง ความ
บริสุทธ์ิของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย สัตว์ทั้งหลายบริสุทธ์ิเองไม่ใช่เพราะการกระทําของ
ตน และไม่ใช่เพราะการกระทําของผู้อ่ืน ไม่ใช่เพราะการกระทําของมนุษย์ ไม่มีกําลัง ไม่มีความ
เพียร ไม่มีความสามารถของมนุษย์ ไม่มีความพยายามของมนุษย์ สัตว์ ปานะ ภูตะ ชีวะ ทั้งปวง
ล้วนไม่มีอํานาจ ไม่มีกําลัง ไม่มีความเพียร ผันแปรไปตามโชคชะตา ตามสภาพของสังคม และ
ตามลักษณะเฉพาะของตน ย่อมเสวยสุขและทุกข์ในอภิชาติทั้ง ๖๔๒ 

อภิชาติ ๖  ได้แก่ 
๑. บัญญัติกัณหาภิชาติ (ชาติดํา ) 
๒. บัญญัตินีลาภิชาติ (ชาติเขียว) 
๓. บัญญัติโหราภิชาติ (ชาติแดง) 
๔. บัญญัติหลทิราภิชาติ (ชาติเหลือง) 
๕. บัญญัติสุกกาภิชาติ  (ชาติขาว) 
๖. บัญญัติปรมสุกกาภิชาติ (ชาติขาวยิ่งนัก)๔๓ 

อภิชาติ ๖ น้ี พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่า ดังเช่นโจรเป็นกัณหาภิชาติ (สีดํา) นักบวช
เป็นนีลาภิชาติ (สีเขียว) นิครนถ์เป็นโลหิตาภิชาติ (สีแดง) คฤหัสถ์เป็นหลิททาภิชาติ (สีเหลือง) อาชีวก
เป็นสุกกาภิชาติ (สีขาว) และนักบวชที่เคร่งวัตรปฏิบัติเป็นปรมสุกกาภิชาติ (สีขาวย่ิงนัก)๔๔ 

มีข้อน่าสังเกตที่แตกต่างกันคือ ในทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (พระไตรปิฎกเล่ม ๙) กล่าวว่า
พระเจ้าอชาติศัตรูกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเป็นบัญญัติของครูมักขลิโคศาล ซึ่งเป็นเจ้าลัทธิคนหนึ่งใน
หกของเจ้าลัทธิร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล แต่ฉักกนิบาต อังคุตตรนิกาย (พระไตรปิฎก
เล่ม ๒๒) ที่พระอานนท์กราบทูลพระพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่พระอานนท์ ว่าเจ้าลัทธิที่
บัญญัติ ไม่ใช่มักขลิโคศาล แต่เป็นปูรณะกัสสปะ ซึ่งก็เป็นเจ้าลัทธิร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าอีกคนหน่ึง 

                                                            
๔๑ที.สี. (ไทย) ๙/๑๒๗/๕๔-๕๖. 
๔๒ที.สี. (ไทย) ๙/๑๖๘/๕๔-๕๕. 
๔๓องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๕๗/๕๔๓-๕๔๔. 
๔๔ที.สี.อ. (ไทย) ๑๖๘/๑๔๗. 



๑๐๓ 

เป็นผู้บัญญัติอภิชาติตามที่ปรากฏในฉฬภิชาติสูตร แต่จะเป็นบัญญัติของเจ้าลัทธิคนไหนคงไม่สําคัญ 
เท่ากับพระพุทธเจ้าไม่ได้ถือเอาตามเจ้าลัทธิน้ัน เพราะน่ันถือตามชาติกําเนิดหรือเพศของบุคคลน้ันๆ 
แต่พระพุทธเจ้าทรงถึงเอาความประพฤติดี-ช่ัวเป็นเกณฑ์ ดังที่ตรัสแสดงแก่พระอานนท์โดยละเอียดว่า 

อานนท์ อภิชาติ ๖ ประการ คือ  
๑.  บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็นกัณหาภิชาติ ประพฤติธรรมดํา [เกิดในสกุลตํ่า ขัดสน 

ร่างกายอัปลักษณ์ ทั้งยังประพฤติช่ัว] 
๒.  บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นกัณหาภิชาติ ประพฤติธรรมขาว [เกิดในสกุลตํ่า ขัดสน 

ร่างกายอัปลักษณ์ ทั้งยังประพฤติดี] 
๓.  บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็นกัณหาภิชาติ บรรลุนิพพานท่ีไม่ดําไม่ขาว [เกิดในสกุลตํ่า  

ขัดสน ร่างกายอัปลักษณ์ แต่ประพฤติดี ออกบวชจนได้บรรลุนิพพาน] 
๔.  บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็นสุกกาภิชาติ ประพฤติธรรมดํา [เกิดในสกุลสูง ร่ํารวย 

หน้าตาดี แต่ประพฤติช่ัว] 
๕.  บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็นสุกกาภิชาติ ประพฤติธรรมขาว [เกิดในสกุลสูง ร่ํารวย 

หน้าตาดี ทั้งยังประพฤติดี] 
๖.  บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็นสุกกาภิชาติ บรรลุนิพพานที่ไม่ดําไม่ขาว [เกิดในสกุลสูง 

ร่ํารวย หน้าตาดี ประพฤติดี ออกบวชและได้บรรลุนิพพาน] ๔๕ 

เมื่อถือตามพระบรมมพุทธาภิบาย ในอภิชาต ๖ ก็คือ สุขภาพจิตปกติของบุคคลน้ัน        
ไม่ขึ้นอยู่กับการถือกําเนิดในชาติตระกูลใด แต่ถือคุณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติ หากประพฤติปฏิบัติตาม
ธรรมฝ่ายขาวคือความสุจริตทาง กาย วาจา ใจ ก็ถือว่าเป็นจําพวกสุขภาพจิตปกติ เพราะไม่เดือดร้อน 
เพราะการทําช่ัวด้วยกาย วาจา ใจ ไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงบุคคลเป็นสุกกาภิชาติสูงสุด บรรลุนิพพาน
แล้ว อยู่เหนือดําขาว เป็นพระอรหันต์แล้ว สุขภาพจิตของท่านคงที่ ไม่หว่ันไหวด้วยอารมณ์ทั้งปวง  
จิตไม่สั่นคลอน ไม่มีอะไรมาฉุดรั้งจิตใจที่สูงส่งแล้วให้ตกตํ่าไปได้อีกต่อไป 

๓.๓.๑.๒  โลกธรรม ๘ 

โลกธรรม หมายถึงสิ่งที่มีความแน่นอนสําหรับสัตว์โลก๔๖ ในอัฏฐกนิบาต อังคุตตรนิกาย  
มี ๒ พระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย คือปฐมโลกธัมมสูตร ว่าด้วยโลกธรรมสูตรที่ ๑ 
และทุติยโลกธัมมสูตร ว่าด้วยโลกธรรมสูตรที่ ๒ พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกธรรม ๘ น้ี ย่อมหมุนไปตาม
โลก และโลกก็หมุนไปตามโลกธรรม ๘  คําว่า “โลก” หมายถึง “ประชา” คือหมู่สัตว์ที่เป็นมนุษย์ 

                                                            
๔๕องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๕๗/๕๔๔-๕๔๗. 
๔๖องฺ.อฏฺฐก.ฏีกา. ๓/๕/๒๕๓. 



๑๐๔ 

โลกธรรมเป็นกฎธรรมดาของโลก มีประจําโลก พระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหรือไม่ โลกธรรมน้ี
ก็คงมีอยู่ มนุษย์ทุกรูปทุกนามต้องประสบ ไม่อย่างใดก็อย่างหน่ึง ไม่เวลาใดก็เวลาหน่ึง 

โลกธรรม ๘ จัดเป็น ๔ คู่ มีดังน้ี 
๑ ลาภ ๒ เสื่อมลาภ ๓ ยศ ๔ เสื่อมยศ ๕ นินทา ๖ สรรเสริญ ๗ สุข ๘ ทุกข์ 
พระพุทธองค์ตรัสสอนว่า 
ลาภ เสื่อมลาภ ยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข และทุกข์ ธรรมเหล่าน้ีในหมู่มนุษย์ล้วน

ไม่เที่ยง ไม่มั่นคง มีความแปรผันไปเป็นธรรมดา 
แต่ท่านผู้มีปัญญาดี มีสติรู้ธรรมเหล่าน้ีแล้ว ย่อมพิจารณาเห็นว่า ความแปรผันเป็น

ธรรมดา อิฏฐารมณ์ (อารมณ์ที่น่าปรารถนา) จะยํ่ายีจิตของท่านไม่ได้ ท่านย่อมไม่ยินร้ายต่อ
อนิฏฐารมณ์ (อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา)๔๗ 

ตามกระบวนการทํางานของจิต เมื่อจิตเสวยอารมณ์ตามเวทนาที่เกิดข้ึน ถ้าเป็นฝ่ายที่ตน
พอใจก็เรียกว่า อิฏฐารมณ์ ตามโลกธรรม ๘ หมายถึงลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ถ้าเป็นฝ่ายที่ตนไม่ชอบใจ
ก็เรียกว่า อนิฏฐารมณ์ ได้แก่ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา และทุกข์ แม้โลกธรรม ๘ จะเป็นธรรมประจํา
โลก ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ แต่ถ้าบุคคลรู้เท่าทัน ไม่ลิงโลดใจเม่ือประสบสิ่งที่น่าปรารถนา ไม่เศร้าโศก
เสียใจเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนา รู้จักข่มใจ ควบคุมใจ มีสติยับย้ัง มีปัญญาไตร่ตรอง รู้จัก
บรรเทา ผ่อนปรน สุขหรือทุกข์ก็จะไม่ถามโถมเข้ามาย่ํายีจิตใจอย่างรุนแรงได้ หากบุคคลใดสามารถ
ประคับประคองจิตใจให้มั่นคงได้ ก็ถือได้ว่ามีจิตมั่นคง อันเป็นสุขภาวะแห่งจิต  คือสุขภาพจิตปกติ 

ความจริง พระพุทธศาสนาถือว่ากายกับใจเป็นของคู่กัน เป็นที่ยอมรับว่าสุขภาพจิตที่ดี
ย่อมเป็นผลของสุขภาพกายส่วนหนึ่งด้วย  คนบางจําพวกมีความบกพร่องทางกาย เช่น หูหนวก ตา
บอด แขนขาด้วน ย่อมมีผลกระทบต่อการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง ๕ อย่างใดอย่างหน่ึงได้ คนบาง
คนมีร่างกายสมบูรณ์ครบถ้วนตามอวัยวะ ๓๒ แต่อาจบกพร่องทางจิต ซึ่งพระพุทธศาสนาใช้คําว่า “มี
อินทรีย์บกพร่อง” เช่น คนปัญญาอ่อน คนบ้าวิกลจริต หรือแม้แต่คนติดสารเสพติดอย่างรุนแรง อน่ึง 
แม้แต่บุคคลท่ัวไปท่ีไม่บกพร่องทางกายและจิต สุขภาพจิตเองก็อาจไม่คงที่ เป็นปกติเพราะปัจจัย
หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับสาเหตุ ๒ อย่าง คือจริตนิสัยของบุคคลน้ัน และอารมณ์ที่รับเข้ามาป่วนสภาพ
จิตใจ 

๓.๓.๒  สุขภาพจิตที่ผิดปกต ิ

๓.๓.๒.๑  อุปกิเลส ๑๖ 
ในรูปาทิวรรค เอกกนิบาต อังคุตตรนิกาย ปณิหิตอัจฉวรรคที่ ๕ พระพุทธเจ้าตรัสว่า       

“จิตน้ีผุดผ่อง แต่จิตน้ีแลเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่เกิดขึ้นภายหลัง”๔๘ พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่า

                                                            
๔๗องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๕/๒๐๒-๒๐๓. 



๑๐๕ 

คําว่าจิต ในที่น้ีหมายถึงภวังคจิต คือจิตที่เป็นพ้ืนอยู่ในระหว่างปฏิสนธิจิตกับจุติ น่ันคือต้ังแต่เกิดจนถึง
ตาย ในเวลาที่มิได้เสวยอารมณ์ทางทวาร ๖ มีจักษุทวาร เป็นต้น และคําว่า “ผุดผ่อง” หมายถึงผุด
ผ่องเพราะบริสุทธ์ิไม่มีอุปกิเลส๔๙ 

อุปกิเลสแห่งจิต ๑๖ ประการได้แก่  

๑.    อภิชฌาวิสมโลภะ (ความโลภไม่สม่ําเสมอคือความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของ
ผู้อ่ืน)  เป็นอุปกิเลสแห่งจิต 

๒.    พยาบาท (ความคิดปองร้ายผู้อ่ืน)   เป็นอุปกิเลสแห่งจิต 
๓.   โกธะ (ความโกรธ)               เป็นอุปกิเลสแห่งจิต 
๔.    อุปนาหะ (ความผูกโกรธ)           เป็นอุปกิเลสแห่งจิต 
๕.    มักขะ (ความลบหลู่คุณท่าน)    เป็นอุปกิเลสแห่งจิต 

๖.    ปฬาสะ (ความตีเสมอ)          เป็นอุปกิเลสแห่งจิต 

๗.   อิสสา (ความริษยา)              เป็นอุปกิเลสแห่งจิต 

๘.    มัจฉริยะ (ความตระหน่ี)        เป็นอุปกิเลสแห่งจิต 

๙.    มายา (มารยา)                    เป็นอุปกิเลสแห่งจิต 

๑๐.   สาเถยยะ (ความโอ้อวด)        เป็นอุปกิเลสแห่งจิต 

๑๑.   ถัมภะ (ความหัวด้ือ)             เป็นอุปกิเลสแห่งจิต 

๑๒.   สารัมภะ (ความแข่งดี)           เป็นอุปกิเลสแห่งจิต 

๑๓.  มานะ (ความถือตัว)             เป็นอุปกิเลสแห่งจิต 

๑๔.   อติมานะ (ความดูหมิ่นเขา)     เป็นอุปกิเลสแห่งจิต 

๑๕.   มทะ (ความมัวเมา)              เป็นอุปกิเลสแห่งจิต 

๑๖.   ปมาทะ (ความประมาท)         เป็นอุปกิเลสแห่งจิต๕๐ 

ในวัตถูปมสูตร ว่าด้วยข้ออุปมาด้วยผ้า ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่า จิต
บริสุทธ์ิต้องเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่จรมา ดังน้ี 

                                                                                                                                                                          
๔๘องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๔๙/๙. 
๔๙องฺ.เอกก.อ. ๑/๔๙/๕๓-๕๔. 
๕๐ม.มู. (ไทย) ๑๒/๗๑/๖๓-๖๔.  



๑๐๖ 

ภิกษุทั้งหลาย ช่างย้อมผ้าจะพึงนําผ้าที่สกปรก เปรอะเป้ือน ใส่ลงในนํ้าย้อมสี คือ สีเขียว      
สีเหลือง สีแดง หรือสีชมพู ผ้าผืนน้ันจะพึงเป็นผ้าที่ย้อมได้ไม่ดี มีสีไม่สดใส ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะ
ผ้าผืนน้ันเป็นผ้าที่ไม่สะอาด แม้ฉันใด เมื่อจิตเศร้าหมอง ทุคติ๕๑ ก็เป็นอันหวังได้ ฉันน้ันเหมือนกัน 
ช่างย้อมผ้า จะพึงนําผ้าที่สะอาด หมดจด ใส่ลงในนํ้าย้อมสี คือ สีเขียว สีเหลือง สีแดง หรือสีชมพู ผ้า
ผืนน้ันจะพึงเป็นผ้าที่ย้อมได้ดี มีสีสดใส ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะผ้าผืนน้ันเป็นผ้าที่สะอาด แม้ฉันใด 
เมื่อจิตไม่เศร้าหมอง สุคติ๕๒ ก็เป็นอันหวังได้ ฉันน้ันเหมือนกัน๕๓ 

ก็คําว่า “อุปกิเลส” หมายถึงกิเลสที่จรมาด้วยอํานาจโลภะ โทสะ และโมหะ แล้วทําจิตเดิม 
(ภวังคจิต) ที่แม้ปกติก็บริสุทธ์ิอยู่แล้วให้ต้องเศร้าหมอง๕๔   

เพราะฉะนั้น มีพระพุทธพจน์ยืนยันแจ้งชัดว่า จิตของคนเราดวงแรก (นับแต่ปฏิสนธิ เป็น
ภวังคจิต) เป็นจิตบริสุทธ์ิผุดผ่อง แต่เมื่อจิตเสวยอารมณ์จําพวกอุปกิเลส ๑๖ ก็จะทําให้จิตเศร้าหมอง 
เหมือนผ้าสะอาดหรือสกปรกถูกย้อมสี ย่อมสะอาดหมดจนมีสีสดใสแตกต่างกัน  

                                                            
๕๑ทุคติ มี ๒ อย่าง คือ (๑) ปฏิปัตติทุคติ หมายถึงคติ คือการปฏิบัติชั่วด้วยอํานาจกิเลส แบ่งเป็น          

๒ อย่าง ได้แก่อาคาริยปฏิปัตติทุคติ คือทุคติของคฤหัสถ์ผู้มีจิตเศร้าหมองฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติอกุศลกรรมบถ 
๑๐ และอนาคาริยปฏิปัตติทุคติ คือคติของบรรพชิตผู้มีจิตเศร้าหมอง ตะเกียกตะกายทําลายสงฆ์ ทําลายเจดีย์
ประพฤติอนาจาร  (๒) คติทุคติ หมายถึงคติหรือภูมิเป็นท่ีไปอันเป็นทุกข์แบ่งเป็น ๒ อย่าง ได้แก่อาคาริยทุคติ คือคติ
ของคฤหัสถ์ผู้ตายแล้วไปเกิดในนรกบ้าง กําเนิดสัตว์ดิรัจฉานบ้าง เปรตวิสัยบ้าง และอนาคาริยทุคติ คือทุคติของ
บรรพชิตผู้มรณภาพแล้ว ไปเกิดในนรกเป็นต้น เป็นสมณยักษ์ เป็นสมณเปรต มีกายลุกโชติช่วงเพราะผ้าสังฆาฏิ     
เป็นต้น  (ม.มู.อ. ๑/๗๐/๑๘๐, ม.มู.ฏีกา ๑/๗๐/๑๘๐)   

๕๒สุคติ มี ๒ อย่าง คือ (๑) ปฏิปัตติสุคติ หมายถึงคติ คือการปฏิบัติดีด้วยจิตบริสุทธ์ิแบ่งเป็น ๒ อย่าง 
ได้แก่ อาคาริยปฏิปัตติสุคติ มีจิตบริสุทธ์ิงดเว้นจากการฆ่าสัตว์บ้าง  จากการลักทรัพย์บ้าง  บําเพ็ญกุศลกรรมบถ ๑๐ 
ให้บริบูรณ์ อนาคาริยปฏิปัตติสุคติ คือสุคติของบรรพชิตผู้มีจิตบริสุทธ์ิ รักษาปาริสุทธิศีล ๔ ให้บริสุทธ์ิ สมาทานธุดงค์ 
๑๓ ข้อ เรียนกัมมัฏฐานในอารมณ์ ๓๘ ประการ กระทํากสิณบริกรรม ทําฌานสมาบัติให้เกิดข้ึน เจริญโสดาปัตติ
มรรค ฯลฯ อนาคามิมรรค (๒) คติสุคติ หมายถึงคติหรือภูมิเป็นท่ีไปอันเป็นสุข แบ่งเป็น ๒ อย่าง ได้แก่ อาคาริยสุคติ 
คือสุคติของคฤหัสถ์ผู้ตายแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์ท่ีมีชาติตระกูลสูง ม่ังคั่งด้วยทรัพย์ เพียบพร้อมด้วยเกียรติยศบ้าง  
เป็นเทวดาท่ีมีศักด์ิใหญ่บ้าง  และอนาคาริยสุคติ คือ คติของบรรพชิตผู้มรณภาพแล้วไปเกิดในตระกูลกษัตริย์ ตระกูล
พราหมณ์ และตระกูลคหบดี หรือไปเกิดในกามาวจรเทวโลก ๖ ชั้นบ้าง  ในพรหมโลก ๑๐ ชั้น ในสุทธาวาสภูมิ ๕ 
ชั้น หรือในอรูปพรหม ๔ ชั้นบ้าง  (ม.มู.อ. ๑/๗๐/๑๘๐) 

๕๓ม.มู. (ไทย) ๑๒/๗๐/๖๒-๖๓. 
๕๔ม.มู.อ. ๑/๗๑/๑๘๑, องฺ.เอกก.อ. ๑/๔๙/๕๓. 



๑๐๗ 

๓.๓.๒.๒  นิวรณ์ ๕  

นิวรณ์ แปลว่าเคร่ืองกางกั้น คือเป็นเคร่ืองกีดขวางมิให้บุคคลธรรมหรือบรรลุถึงความดี 
เมื่อครอบงําจิตแล้ว ทอนกําลังปัญญา ทั้งวิปัสสนาปัญญา (ปัญญาที่ทําให้เห็นแจ้ง) และมัคคปัญญา 
(ปัญญาที่ทําให้เข้าถึงมรรค)  

นิวรณ์เคร่ืองกางกั้น มี ๕ ประการ คือ  
๑. กามฉันทะ ความพอใจในการ  
๒. พยาบาท ความคิดร้าย  
๓. สีนะมิทธะ ความหดหู่และเซือ่งซึม  
๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านและร้อนใจ  
๕. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย๕๕  

ในอาวรณสูตร ว่าด้วยนิวรณ์เครื่องกางกั้น พระพุทธเจ้าตรัสแสดงกะภิกษุทั้งหลาย ณ         
พระเชตวันมหาวิหาร ในกรุงสาวัตถี “ภิกษุทั้งหลาย เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุน้ันยังละนิวรณ์เครื่องกาง
กั้น ๕ ประการน้ีที่ครอบงําจิต ทอนกําลังปัญญาไม่ได้แล้วจักรู้ประโยชน์ตน รู้ประโยชน์ผู้ อ่ืน รู้
ประโยชน์ทั้งสอง หรือจักทําให้แจ้งซึ่งญาณทัสสนะที่ประเสริฐอันสามารถ ๑ อันวิเศษย่ิงกว่าธรรมของ
มนุษย์ ๒ ด้วยปัญญาที่ไม่มีกําลังที่อ่อนกําลังได้” ๕๖ 

อน่ึง ในอกุสลราสิสูตร ว่าด้วยกองกุศล พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อจะ
กล่าวถึงกองอกุศล เมื่อจะกล่าวให้ถูก พึงกล่าวถึงนิวรณ์(ธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี) ๕ ประการ 
เพราะกองอกุศล ทั้งสิ้น คือ นิวรณ์ ๕ ประการ ได้แก่ ๑. กามฉันทะ ๒. พยาบาท ๓. ถีนมิทธะ        
๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ๕. วิจิกิจฉา๕๗ 

๓.๓.๒.๓  กามคุณ ๕ 

กามคุณ ๕ หรือ เบญจกามคุณ ได้แก่รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ซึ่งเป็นอายตนะ
ภายนอก ๕ ประการในจํานวน ๖ เมื่อกระทบสัมผัสเข้ากับอายตนะภายใน ซึ่งเป็นประสาทสัมผัสทั้ง 
๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย ย่อมเกิดการเสวยอารมณ์เป็นเวทนา อาจเป็นสุขเวทนา ทุกขเวทนา 
หรืออทุกขมสุขเวทนา (อุเบกขาหรือเฉยๆ เป็นกลางๆ คือไม่สุขไม่ทุกข์ ) 

พระพุทธเจ้าตรัสโทษของกามคุณไว้หลายแห่ง เช่น “เพราะกามเป็นเหตุ เพราะกามเป็น
ต้นเหตุ เพราะกามเป็นเหตุเกิด เพราะเหตุแห่งกามทั้งหลาย ชนทั้งหลายประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต
                                                            

๕๕องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๕๑/๘๙. 
๕๖องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๕๑/๙๐-๙๑. 
๕๗องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๕๒/๙๐-๙๑. 



๑๐๘ 

และมโนทุจริต ครั้นประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตแล้ว หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบาย 
ทุคติ วินิบาต นรก” ๕๘ 

อน่ึง ในรูปาทิวรรค หมวดว่าด้วยรูป เป็นต้น ที่ครอบงําจิตบุรุษและสตรี ในเอกกนิบาต       
อังคุตตรนิกาย พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย ณ พระเชตวันมหาวิหาร ในกรุงสาวัตถี ดังน้ี 

ภิกษุทั้งหลาย  
[๑] เราไม่เห็นรูปอ่ืนแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงําจิตของบุรุษอยู่ได้เหมือนรูปสตรีน้ี ภิกษุ

ทั้งหลาย รูปสตรีย่อมครอบงําจิตของบุรุษอยู่ได้  
[๒] เราไม่เห็นเสียงอ่ืนแม้อย่างหน่ึงที่จะครอบงําจิตของบุรุษอยู่ได้เหมือนเสียง สตรีน้ี 

เสียงสตรีย่อมครอบงําจิตของบุรุษอยู่ได้  
[๓] เราไม่เห็นกลิ่นอ่ืนแม้อย่างหน่ึงที่จะครอบงําจิตของบุรุษอยู่ได้เหมือนกลิ่น สตรีน้ี กลิ่น

สตรีย่อมครอบงําจิตของบุรุษอยู่ได้  
[๔] เราไม่เห็นรสอ่ืนแม้อย่างหน่ึงที่จะครอบงําจิตของบุรุษอยู่ได้เหมือนรส สตรีน้ี รสสตรี

ย่อมครอบงําจิตของบุรุษอยู่ได้  
[๕] เราไม่เห็นโผฏฐัพพะ(การสัมผัสทางกาย)อ่ืนแม้อย่างหน่ึงที่จะครอบงําจิต ของบุรุษอยู่

ได้เหมือนโผฏฐัพพะสตรีน้ี โผฏฐัพพะสตรีย่อมครอบงําจิตของบุรุษ อยู่ได้  
[๖] เราไม่เห็นรูปอ่ืนแม้อย่างหน่ึงที่จะครอบงําจิตของสตรีอยู่ได้เหมือนรูปบุรุษน้ี รูปบุรุษ

ย่อมครอบงําจิตของสตรีอยู่ได้  
[๗] เราไม่เห็นเสียงอ่ืนแม้อย่างหน่ึงที่จะครอบงําจิตของสตรีอยู่ได้เหมือนเสียงบุรุษน้ี เสียง

บุรุษย่อมครอบงําจิตของสตรีอยู่ได้  
[๘] เราไม่เห็นกลิ่นอ่ืนแม้อย่างหน่ึงที่จะครอบงําจิตของสตรีอยู่ได้เหมือนกลิ่นบุรุษน้ี กลิ่น

บุรุษย่อมครอบงําจิตของสตรีอยู่ได้  
[๙] เราไม่เห็นรสอ่ืนแม้อย่างหน่ึงที่จะครอบงําจิตของสตรีอยู่ได้เหมือนรสบุรุษน้ี รสบุรุษ

ย่อมครอบงําจิตของสตรีอยู่ได้  
[๑๐] เราไม่เห็นโผฏฐัพพะอ่ืนแม้อย่างหน่ึงที่จะครอบงําจิตของสตรีอยู่ได้เหมือน 

โผฏฐัพพะบุรุษนี้ โผฏฐัพพะบุรุษย่อมครอบงําจิตของสตรีอยู่ได้๕๙ 

 กามคุณ ๕ ผู้โง่เขลาเบาปัญญา หลงติดในอารมณ์ก็คิดว่าเป็นสุข หรือว่าน่าใคร่ น่า
ปรารถนา น่าพอใจ แต่ผู้มีปัญญา ถือเป็นเพียงมายาท่ีไม่ควรลุ่มหลง มึนเมาเพราะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ 
ทุกข์มาก (มหาทุกข์) ทุกข์น้อย (จูฬทุกข์)  ล้วนเป็นทุกข์ทั้งสิ้น จึงควรสลัดออกเสีย แต่การสลัด

                                                            
๕๘ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๖๙/๑๖๗-๑๗๑. 
๕๙องฺ.เอกฺก. (ไทย) ๒๐/๑-๑๐/๑-๒. 



๑๐๙ 

ออกเป็นเร่ืองยาก เพราะฉะน้ัน คนที่ตกอยู่ในปลักของกามคุณ จึงมีจิตขุ่นมัว เศร้าหมอง รวมอยู่ใน
อุปกิเลสกองใหญ่ด้วย บุคคลที่ตกอยู่ในกามคุณข้ันหนัก ลุ่มหลงจนโงหัวไม่ขึ้น ครุ่นคิดแต่เรื่องกาม
ฉันทะ ย่อมทําให้จิตตกตํ่า ความลุ่มหลงในการจิตเป็นหน่ึงในอุปกิเลส จัดเป็นนิวรณ์ ล้วนกีดก้ันการ
ทําดีทั้งสิ้น บุคคลที่ลุ่มหลงถอนตัวไม่ขึ้น ถือว่ามีสุขภาพจิตเสีย ถึงขั้นประทุษร้ายตัวเองและผู้อ่ืนก็มี
เป็นอันมาก  

แท้จริง เหตุที่ทําให้สุขภาพจิตเสียมีมากมายในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงสรุปใน
ท้ายปฏิจจสมุปบาทว่า  เพราะชาติคือการเกิดเป็นเหตุ หากไม่เกิดก็ไม่ต้อง ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ 
ทุกข โทมนัส และอุปายาส กองทุกข์ทั้งมวลนี้ล้วนบีบคั้นทั้งร่างกายและใจ ทําให้เกิด สภาพจิตเสีย
หรือจิตเสื่อมได้ทั้งสิ้น ผู้มีปัญญาพึงรู้เท่าทัน และหาทางแก้ไข ปรับสภาพจิตให้ปกติด้วยธรรมโอสถ 

๓.๓.๓  สุขภาพจิตดี 

หากย้อนกลับไปพิจารณาถึงลักษณะรวมของผู้มีสุขภาพจิตดีที่กล่าวถึงในบทท่ี ๒ ว่า เป็น
ผู้มีความสามารถในด้านสติปัญญา เป็นผู้ที่สามารถคิดและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง สามารถ
ใช้สติปัญญาคิดและทําอย่างมีเหตุผล เต็มใจที่จะเผชิญกับปัญหา ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาอย่าง
เหมาะสม รู้จักควบคุมอารมณ์ แสดงออกทางสังคมอย่างเหมาะสม รู้จักตนเอง ทั้งสามารถเพ่ือปรับตัว
เข้ากับผู้อ่ืนได้ดี สามารถทํางานได้ดี เมื่อเทียบเคียงกับคุณสมบัติทางพระพุทธศาสนา คือบุคคลผู้ครอง
ตน ครองคน และครองงาน ตามหลักธรรม คือหลักโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นหลักคําสอนสําคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือคําสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่พระพุทธพจน์ ๓ คาถาก่ึงที่
พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ผู้ไปประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ เวฬุวนาราม 
ในวันเพ็ญเดือน ๓ ที่เราเรียกว่า วันมาฆบูชา เฉพาะคาถาแรกมีความว่า 

สพฺพปาปสฺส  อกรณํ  กุสลสฺสูปสมฺปทา 

สจิตฺตปริโยทปนํ  เอตํ พุทฺธานสาสนํ๖๐ 

แปลว่า “การไม่ทําบาปทั้งปวง การทํากุศลให้ถึงพร้อม การทําจิตของตนให้ผ่องแผ้ว น้ีคือ
คําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย”๖๑  

๓.๓.๔  ดัชนีเครื่องวัดสุขภาพจิตดี 

ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น สุขภาพจิตดีภายหลังการฟ้ืนฟูสุขภาพจิตแล้ว มิได้
หมายความแต่เพียงสภาพจิตเป็นปกติดังเดิมเช่นเดียวกับเมื่อก่อนการท่ีสุขภาพจิตเสีย แต่ยังบ่งถึงจิตมี

                                                            
๖๐ที.ม. (บาลี) ๑๐/๙๐/๔๓; ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๓/๔๙. 
๖๑ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐; ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๓/๙๐. 



๑๑๐ 

สภาพเข้มแข็งมั่นคงและมีสภาพเฟ่ืองฟูด้วยการบรรลุคุณธรรมที่สูงส่งย่ิงขึ้น เช่นกรณีนางกีสาโคตมี 
นางปฏาจารา และแม้แต่นางวิสาขาและนางมัลลิกาเทวี ซึ่งจะได้กล่าวถึงในบทท่ี ๔ โดยลําดับไป  

อย่างไรก็ดี ดรรชนีเคร่ืองบ่งช้ีวัดสุขภาพจิตดีภายหลังการฟ้ืนฟู พอสรุปได้ดังน้ี  
๑. จิตคืนสู่สภาพเป็นปกติเหมือนเมื่อก่อนจิตเสีย ภายหลังการได้รับการบําบัดและฟ้ืนฟู  
๒. ยอมรับสภาพความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดข้ึนกับตน เช่นความโศกเศร้าเพราะบุคคลที่

รักจากไป ก็เกิดการยอมรับว่า การตายเป็นไปตามกฎแห่งกรรมและสภาพของ
สังขารที่เป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สังขารทั้งปวงมีการ
เกิดขึ้นต้ังอยู่และดับไปเป็นธรรมดา ไม่ว่าจะบุคคลที่ตนรักหรือไม่รัก ยอมรับสภาพ
ความเป็นจริง และตัดใจได้ หรือที่ภาษาใช้คําว่า “ปลงตก” หรือ “ปลงเสียได้”  

๓. จิตพัฒนาสู่ระดับข้ันที่สูงส่งขึ้น  ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงบรรลุคุณธรรมท่ี
สูงขึ้น เช่นจากสภาพปุถุชนได้บรรลุความเป็นพระอริยบุคคล และสุดท้ายเป็น        
พระอรหันต์ก็มีตัวอย่างมากมาย  

๔. เป็นบุคคลต้ังมั่นอยู่ในความไม่ประมาท มีสติกํากับในการดําเนินชีวิต  

เมื่อพิจารณาตามน้ีจะเห็นได้ว่า ดัชนีเคร่ืองวัดสุขภาพจิตดีตามหลักพระพุทธศาสนาน้ัน 
มีจุดเด่นมากกว่าสุขภาพจิตดีตามทฤษฎีตะวันตก เพราะมุ่งเพียงการฟ้ืนฟูสุขภาพจิตให้คืนสู่สภาพเดิม
เท่าน้ัน แต่พระพุทธศาสนาเสริมต่อด้วยการฝึกอบรมจิตให้สูงย่ิงย่ิงขึ้น ให้ยอมรับสัจธรรมคือ          
กฎธรรมดาของสรรพสิ่งที่เป็นไปในโลก มีการพัฒนาจิตไปถึงขั้นที่จะให้พ้นไปจากสภาวะเช่นน้ัน             
โดยไม่ต้องหวนกลับมาประสบอีก หันเหชีวิตเข้ามาปฏิบัติธรรม จนถึงขั้นบรรลุมรรคผลไปตามลําดับ 
ซึ่งมีกรณีตัวอย่างมากมายในคัมภีร์พระพุทธศาสนาทั้งพระไตรปิฎกและอรรถกถา 

๓.๔  หลักธรรมนําหนุนสุขภาพจิต 

หลักคําสอนตามพระพุทธโอวาทในโอวาทปาติโมกข์ มีหลักปฏิบัติ ๓ ประการ คือไม่ทํา
ความช่ัว ทําแต่ความดี ทําจิตของตนให้ผ่องแผ้วดังกล่าวไว้ในตอนก่อน โดยแท้จริงแล้ว การทําแต่
ความดีและไม่ทําความช่ัวย่อมส่งผลให้บุคคลมีใจบริสุทธ์ิผ่องใสอยู่แล้ว ย่ิงฝึกหัดอบรมจิตให้มีสมาธิ
แน่วแน่ ควรแก่การงาน ก็ย่ิงมีประโยชน์และอานิสงส์มากย่ิงขึ้น แม้กระน้ันการบํารุงรักษาสุขภาวะที่ดี
ให้แก่จิต เพ่ือความเป็นผู้มีสุขภาพจิตดีโดยสมบูรณ์ ก็จําต้องนําหลักธรรมหมวดอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะกับจริตอัธยาศัยของตน ดังน้ันจะยกหลักธรรมบางหมวดมาแสดงในหัวข้อต่อไปน้ี   

 

 



๑๑๑ 

๓.๔.๑  หลักธรรมว่าด้วยความไม่ประมาท  
๓.๔.๑.๑  ลักษณะความไม่ประมาท 

ความไม่ประมาทคือความไม่อยู่ปราศจากสติ สติน้ันจําปรารถนาในที่ทั้งปวง และต้องใช้คู่
กับปัญญา ความไม่ประมาทเป็นมูลเหตุแห่งกุศลกรรมทั้งปวง แต่ธรรมทั้งปวงก็ต้องมาพิจารณาดูว่า 
อย่างไรเหมาะแก่คฤหัสถ์ อย่างไรเหมาะแก่บรรพชิต เพราะภาวะแห่งเพศและการดํารงชีวิตแตกต่าง
กัน อย่างไรก็ดี ในการดําเนินชีวิตของบุคคล ไม่ว่าผู้น้ันจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ จะต้องเป็นผู้ไม่
ประมาท คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อสรุปแล้วก็จะรวมลงในความไม่ประมาท ในมงคลสูตร มงคล
ข้อที่ ๒๑ คือความไม่ประมาทในธรรมทั้งปวง นับเป็นมงคลอันสูงสุด๖๒ 

ในมหาปรินิพพานสูตร เมื่อพระพุทธเจ้าทรงปลงพระชนมายุสังขาร ได้ตรัสกะภิกษุ
ทั้งหลายว่า  

ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา 
เธอทั้งหลายจงทําหน้าที่ให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิด อีกไม่นาน การปรินิพพานของตถาคต
จะมี จากน้ีไปอีก ๓ เดือน ตถาคตจะปรินิพพาน 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า  

มนุษย์ทุกคนไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่  
โง่ ฉลาด มั่งมี และยากจน ล้วนต้องตาย 
ชีวิตของสัตว์เปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อป้ันแล้ว  
เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง สุกบ้าง ดิบบ้าง  
ซึ่งล้วนมีความแตกสลายเป็นที่สุด 

วัยของเราแก่หง่อม  
ชีวิตของเราเหลือน้อย เราจะจากพวกเธอไป  
เราทําที่พ่ึงแก่ตนแล้ว  
พวกเธอจงอย่าประมาท มีสติ มีศีลบริสุทธ์ิ  
มีความดําริมั่นคงดี รักษาจิตของตนไว้  
ผู้ที่ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยน้ี  
ละการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว 
จักทําที่สุดแห่งทุกข์ได้๖๓ 

                                                            
๖๒ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๘/๗; มงฺคล. (ไทย) ๒/๖๕๗-๖๗๗/๑๗๘-๑๙๐. 
๖๓ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๕/๑๓๑-๑๓๒. 



๑๑๒ 

แม้ในพระปัจฉิมวาจา ก็ทรงยํ้าเตือนเป็นครั้งสุดท้ายแก่ภิกษุทั้งหลาย “บัดน้ีเราขอเตือน
เธอท้ังหลายว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอท้ังหลายจงทําหน้าที่ให้สําเร็จด้วย
ความไม่ประมาทเถิด”๖๔ 

จะเห็นได้ว่า ชีวิตมีความตายเป็นที่สุด แต่ว่าขณะมีชีวิตอยู่น้ัน จะดําเนินชีวิตอย่างไรจึงจะ
คุ้มค่ามีประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมมากที่สุด ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเตือนให้ดําเนินชีวิตด้วยความไม่
ประมาท เพราะ “ความไม่ประมาท เป็นทางแห่งอมตะ ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย คนผู้ไม่
ประมาท ช่ือว่าย่อมไม่ตาย คนผู้ประมาท จึงเหมือนคนตายแล้ว”๖๕ พระสิริมังคลาจารย์ อธิบายไว้
ในมังคลัตถทีปนีว่า “ก็ความรําพึงความปรารถนา หรือความต้ังใจว่า “เราจักให้ทาน จักรักษาศีล จัก
ทําอุโบสถกรรม จักทํากรรมอันดีงาม” ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ตายแล้ว เพราะเป็นผู้ปราศจากวิญญาณ 
แม้บุคคลผู้ประมาทแล้ว ก็ไม่มีความรําพึงเป็นต้นเหล่าน้ัน เพราะไม่มีความไม่ประมาท เพราะเหตุดังน้ี
น้ัน แม้ชนทั้ง ๒ ประเภทน้ี จึงเป็นเช่นเดียวกันแท้”๖๖ 

ก็สาวกของพระพุทธเจ้า เมื่อแบ่งโดยเพศตามลักษณะการครองเรือน จะมี ๒ จําพวกคือ
บรรพชิตและคฤหัสถ์ บรรพชิตคืออนาคาริก ผู้ออกจากเรือน ไปบวชเป็นผู้ไม่มีเรือน ส่วนคฤหัสถ์หรือ
ฆราวาส ได้แก่ผู้ครองเรือน ทั้งสองจําพวกย่อมดําเนินชีวิตเพ่ือประโยชน์ของโลกนี้ ประโยชน์ของโลก
หน้า และประโยชน์อย่างย่ิงคือพระนิพพาน ผู้เป็นบรรพชิตย่อมขะมักเขม้นมุ่งหมายเพ่ือการบรรลุ
ธรรมเป็นที่สุด แต่ผู้ครองเรือนย่อมเน้นไปที่ประโยชน์ในโลกน้ี หรือเผื่อไปยังโลกหน้าด้วย ส่วนจะให้
ถึงประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานน้ันดูหนทางยังไกลอยู่ เพราะฉะน้ัน การดําเนินชีวิตในชาติน้ีระหว่าง
บรรพชิตและคฤหัสถ์จึงแตกต่างกัน แม้ว่าจะดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท แต่หลักการปฏิบัติย่อม
แตกต่างกัน เปรียบเหมือนบุคคล ๒ จําพวก ที่มีความมุ่งหมายจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง
เดียวกัน พวกหน่ึงเดินทางตรง มีสัมภาระติดตัวไปน้อย ย่อมไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วกว่าอีกพวก
หน่ึง ซึ่งมีสัมภาระไปด้วยมาก ทั้งเลือกเส้นทางอ้อม อุปมาฉันใด อุปไมยก็ฉันน้ัน 

ทั้งน้ี สมจริงดังพระพุทธดํารัสที่ตรัสไว้ในมุนิสูตร สุตตนิบาต ขุททกนิกาย ความบางตอนว่า 

คฤหัสถ์และบรรพชิต ๒ จําพวกน้ี  
มีที่อยู่และการดํารงชีวิตห่างไกลกัน คือ 
คฤหัสถ์ทํางานเลี้ยงบุตรภรรยา  
ส่วนบรรพชิตไม่ยึดถือสิ่งต่าง ๆ ว่าเป็นของตน มีวัตรงาม  
คฤหัสถ์ไม่สํารวม เพราะเบียดเบียนสัตว์อ่ืน  

                                                            
๖๔ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๘/๑๖๖. 
๖๕ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๑/๓๑. 
๖๖มงฺคล. (ไทย) ๒/๖๗๖/๑๘๙. 
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ส่วนบรรพชิตที่ช่ือว่าเป็นมุนี สํารวมเป็นนิตย์  
รักษาสัตว์มีชีวิตไว้ 

ภิกษุเป็นมุนี เป็นผู้สงบ เพ่งพินิจอยู่ในป่า  
คฤหัสถ์จะทําตามอย่างท่านไม่ได้  
เหมือนนกยูงมีสร้อยคอสีเขียว ถึงจะบินไปในอากาศได้ 
ก็ยังสู้ความเร็วของหงส์ไม่ได้ตลอดกาล ฉะน้ัน๖๗ 

เมื่ อ ว่าถึ งความเพียรของคฤหัสถ์และบรรพชิต  ก็มีความมุ่ งหมายแตกต่างกัน                  
ดังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปธานสูตร ทุกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า 

ภิกษุทั้งหลาย ความเพียรที่เกิดได้ยากในโลก ๒ ประการ คือ  
๑. ความเพียรของพวกคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเพ่ือทําให้เกิดเคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย 

และยารักษาโรค  
๒. ความเพียรของผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพ่ือสละทิ้งอุปธิ๖๘ ทั้งปวง  

บรรดาความเพียร ๒ ประการน้ี ความเพียรเพ่ือสละทิ้งอุปธิทั้งปวงเป็นธรรมยอดเย่ียม 
เพราะเหตุน้ันแล เธอทั้งหลายพึงสําเหนียกอย่างน้ีว่า “เราจักเริ่มต้ังความเพียรเพ่ือสละทิ้งอุปธิ       
ทั้งปวง”๖๙ 

๓.๔.๑.๒  การดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท 

พระสิริมังคลาจารย์อธิบายในมังคลัตถทีปนีว่า “ธรรมอย่างหน่ึงเป็นข้าศึกแก่ความ
ประมาท ช่ือว่าความไม่ประมาท บรรดาความประมาทและความไม่ประมาททั้งสองประการน้ี อาการ
คือความมัวเมาช่ือว่าความประมาท๗๐ โดยท่านได้ยกพระพุทธพจน์ในคัมภีร์วิภังค์มายืนยันว่า บรรดา
ความประมาทและความไม่ประมาททั้งสองประการนั้น ความประมาทคือการปล่อย การส่งเสริม การ
ปล่อยจิตไปในกายทุจริตก็ดี ในวจีทุจริตก็ดี ในมโนทุจริตก็ดี ในกามคุณ ๕ ประการก็ดี ช่ือว่าความ
ประมาท อีกอย่างหน่ึง ความไม่มีการทําโดยเคารพ ความไม่มีการทําโดยติดต่อ ความไม่มีการทําโดย
ไม่หยุด ความประพฤติย่อหย่อน ความหมดความพอใจ ความทอดธุระ ความไม่ต้ังมั่น ความไม่
ประกอบเนืองๆ ไม่เสพ ไม่เจริญ ไม่ทําให้มาก ในการบําเพ็ญกุศลธรรม ช่ือว่าความประมาท ความ
ประมาท เลินเล่อ มัวเมา เห็นปานน้ัน เราเรียกว่าความประมาท๗๑  
                                                            

๖๗ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๒๒๒-๒๒๓/๕๕๑-๕๕๒. 
๖๘อุปธิ หมายถึงเบญจขันธ์ กิเลส และอภิสังขาร (องฺ.ทุก.อ. ๒/๒/๕). 
๖๙องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๒/๕๙. 
๗๐มงฺคล. (ไทย) ๒/๖๕๗/๑๗๘. 
๗๑อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๘๔๖/๔๒๗. 



๑๑๔ 

จากข้อความข้างต้นน้ี จะเห็นได้ว่า ความประมาทคือความปล่อยใจให้ประพฤติทุจริตทาง
กายวาจาใจ ซึ่งหมายถึงอกุศลกรรมบถ ๑๐ และกามคุณ ๕ หากควบคุมใจไม่ให้ตกไปสู่ความช่ัวและ
ให้ดํารงตนอยู่ในความสุจริตคือกุศลกรรมบถ ๑๐ และข่มใจไม่ให้ตกไปสู่อํานาจกามคุณ ๕ ช่ือว่าความ
ไม่ประมาท 

เมื่อว่าถึงกุศลธรรม คือธรรมอันเป็นกุศล เป็นธรรมฝ่ายสุจริต ขอให้พิจารณาจากพระสูตร 
๒ สูตร ในนีวรณวรรค ต่อไปน้ี 

๑. ปฐมกุสลสตูร 
ว่าด้วยธรรมทีเ่ป็นกุศล สูตรที่ ๑ 

[๒๑๒] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล เป็นส่วนกุศล เป็น
ฝ่ายกุศล ทั้งหมดมีความไม่ประมาทเป็นมูล รวมลงในความไม่ประมาท ความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าว
ว่าเลิศกว่าธรรมเหล่าน้ัน ภิกษุผู้ไม่ประมาทพึงหวังข้อน้ีได้ว่า จักเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ              
ทําโพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก 

๒. ทุติยกุสลสตูร 
ว่าด้วยธรรมทีเ่ป็นกุศล สูตรที่ ๒ 

[๒๑๓] ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล เป็นส่วนกุศล เป็นฝ่ายกุศล ทั้งหมดมี
โยนิโสมนสิการ (การมนสิการโดยแยบคาย) เป็นมูล รวมลงในโยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการบัณฑิต
กล่าวว่าเลิศกว่าธรรมเหล่าน้ัน ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ พึงหวังข้อน้ีได้ว่า จักเจริญโพชฌงค์ 
๗ ประการ ทําโพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก 

จะเห็นได้ว่า ความไม่ประมาทก็ดี โยนิโสมนสิการ คือการคิดไตร่ตรองด้วยอุบายอันแยบ
คาย เป็นมูลฐานของกุศลธรรมทั้งมวล หากภิกษุถึงพร้อมด้วยธรรมเหล่าน้ี จักเจริญโพชฌงค์ ๗ 
ประการให้ถึงความตรัสรู้ได้ ความไม่ประมาทเป็นอาการที่จิตมีสติกํากับตลอดเวลา ท่านจํากัดความว่า 
“ความไม่อยู่ปราศจากสติช่ือว่าความไม่ประมาท เพราะคําว่า ความไม่ประมาท น่ันเป็นช่ือของสติอัน
ต้ังมั่นเป็นนิตย์”๗๒ ส่วนโยนิโสมนสิการ เป็นกระบวนการคิดเชิงบวก คือการพิจารณาโดยอุบายอัน
แยบคาย  คือพิจารณาเพ่ือเข้าถึงความจริง โดยสืบค้นหาเหตุผลไปตามลําดับจนถึงเหตุ แยกแยะ
องค์ประกอบ มองเห็นตัวสภาวะและความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย หรือตริตรองให้รู้สิ่งที่ดีหรือช่ัว  ยัง
กุศลธรรมให้เกิดขึ้นโดยอุบายที่ชอบ ซึ่งจะมิให้เกิดอวิชชาและตัณหา, ความรู้จักคิด, คิดอย่างถูกวิธี๗๓  

                                                            
๗๒มงฺคล. (ไทย) ๑/๒๓/๒๑๖. 
๗๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งท่ี ๒๙, 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๙), หน้า ๓๓๖-๓๓๗. 



๑๑๕ 

ในทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระสารีบุตรเถระกล่าวว่า “ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย 
ธรรมอย่างหน่ึงมีอุปการะมาก คือความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย”๗๔ 

อย่างไรก็ดี ในระดับคฤหัสถ์หรือฆราวาสผู้ครองเรือน น่าจะเน้นไปท่ีศีลธรรม ศีลคือข้อ
ห้าม มีศีล ๕ เป็นต้น ส่วนธรรมจะเน้นไปที่กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ และมงคล ๓๘ ประการเป็น
ที่ต้ัง ถึงกระน้ัน หลักธรรมมีมากมายตามจริตและสติปัญญาของคฤหัสถ์ผู้จะนําไปปรับใช้ได้ ขอให้เป็น
กุศลธรรม ก็ช่ือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายแล้ว 

ในทวาทสกนิบาต ขุททกนิกาย เถรคาถา พระสีลวเถระได้กล่าวภาษิตอันประมวลเรื่องศีล
และอํานาจของศีลไว้ ดังน้ี 

กุลบุตรในโลกน้ีผู้ใคร่ประโยชน์   
พึงศึกษาศีลน่ันแหละให้เป็นอันศึกษาดีแล้วในโลกน้ี   
เพราะศีลที่รักษาแล้ว ย่อมนําสมบัติทุกประเภทมาให้ได้ 

ผู้มีปัญญาเมื่อปรารถนาความสุข ๓ อย่าง   
คือ การสรรเสริญ ๑  การได้ความปลื้มใจ ๑   
การตายไปแล้วบันเทิงในสวรรค์ ๑   
ควรรักษาศีล 

เพราะผู้มีศีล มีความสํารวม ย่อมได้มิตรมาก   
ส่วนผู้ทุศีล ประพฤติแต่ความช่ัว ย่อมแตกจากมิตร 

นรชนผู้ทุศีลย่อมได้รับการตําหนิและติเตียน 
นรชนผู้มีศีลย่อมได้รับความยกย่องชมเชยและสรรเสริญทุกเมื่อ 

ศีลเป็นเบ้ืองต้น เป็นที่ต้ัง   
เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย 
เป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง   
เพราะฉะน้ัน พึงชําระศีลให้บริสุทธ์ิ 

สังวรศีล เป็นเคร่ืองก้ันทุจริต ทําจิตให้ร่าเรงิ   
และเป็นท่าสําหรับหย่ังลงมหาสมุทรคือนิพพาน 
ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์   
เพราะฉะน้ัน ควรชําระศีลให้บริสุทธ์ิ 

ศีลเป็นกําลังหาสิ่งเปรียบปานมิได้   
เป็นอาวุธช้ันเย่ียม เป็นอาภรณ์อันประเสริฐ   
เป็นเกราะบังอย่างน่าอัศจรรย์ 

                                                            
๗๔ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๑/๒๔๑. 



๑๑๖ 

ศีลเป็นสะพานอันมีพลังมาก  มีกลิ่นหอมอย่างย่ิง   
เป็นเคร่ืองลูบไล้อย่างประเสริฐ   
ซึ่งเป็นเหตุให้ผูม้ีศีล  มีช่ือเสียง  ระบือไปทั่วทุกทิศ 

ศีลเป็นกําลังทีดี่เลิศ  เป็นเสบียงเดินทางช้ันเย่ียม   
เป็นยานพาหนะช้ันประเสริฐ   
ซึ่งเป็นเหตุให้ผูม้ีศีลไปได้ทั่วทกุทิศ 

คนพาลมีใจไมต้ั่งมั่นในศีล  ย่อมได้รับการติฉินนินทาในโลกน้ี   
และตายไปแล้ว  ย่อมได้รับทกุข์โทมนัสในอบายภูมิ   
ย่อมได้รับทุกข์โทมนัสในที่ทั่วไป 

ธีรชนต้ังมั่นดีในศีล  ย่อมได้รับช่ือเสียงในโลกน้ี 
และตายไปแล้ว  ย่อมได้รับสุขโสมนัสในสวรรค์   
ย่อมได้รับสุขโสมนัสในที่ทั่วไป 

ศีลเท่าน้ันเป็นเลิศในโลกน้ี   
ส่วนผู้มีปัญญาเป็นผู้สูงสุดทั้งในหมู่มนุษย์และหมู่เทวดา   
ชัยชนะก็เพราะศีลและปัญญา๗๕ 

อน่ึง ในมหาปรินิพพานสูตร พระพุทธเจ้าตรัสสอนอุบาสกอุบาสิกาชาวปาฏลิคาม                
ถึงอานิสงส์ของคนมีศีล ๕ ประการ ดังน้ี 

๑. บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีลในโลกน้ี ย่อมมีโภคทรัพย์เป็นอันมาก ซึ่งมีความไม่
ประมาทเป็นเหตุ น้ีเป็นอานิสงส์ประการที่ ๑ แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 

๒. กิตติศัพท์อันงามของบุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมขจรไป น้ีเป็นอานิสงส์ประการ
ที่ ๒ แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 

๓. บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีล จะเข้าไปยังบริษัทใด ๆ จะเป็นขัตติยบริษัทก็ตาม 
พราหมณบริษัทก็ตาม คหบดีบริษัทก็ตาม สมณบริษัทก็ตาม ย่อมแกล้วกล้า ไม่เก้อเขิน
เข้าไป น้ีเป็นอานิสงส์ประการที่ ๓ แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 

๔. บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมไม่หลงลืมสติตาย น้ีเป็นอานิสงส์ประการที่ ๔ แห่ง
ศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 

๕. บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีล หลังจากตายแล้ว ย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ น้ีเป็น
อานิสงส์ประการที่ ๕ แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล๗๖ และหากบุคคลเป็นผู้ทุศีล         
มีศีลวิบัติ ก็ย่อมจะประสบชะตากรรมตรงข้ามจากน้ี 

                                                            
๗๕ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๖๐๘-๖๑๙/๔๔๕-๔๔๖. 
๗๖ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๕๐/๙๔-๙๕. 



๑๑๗ 

ส่วนคุณธรรมน้ัน ที่บุคคลผู้ไม่ประมาทพึงประพฤติปฏิบัติ ดังตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัส
ตอบเทวดาองค์หน่ึงในภีตสูตรว่า 

บุคคลผู้ต้ังวาจาและใจไว้โดยชอบ 
มิได้ทําบาปทางกาย อยู่ครองเรือนที่มีข้าวและนํ้ามาก 
เป็นผู้มีศรัทธา ๑ เป็นผู้อ่อนโยน ๑ 
มีปกติเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ๑ รู้เจรจาปราศรัย ๑ 
ผู้ต้ังอยู่ในธรรม ๔ ประการน้ี ช่ือว่าผู้ต้ังอยู่ในธรรม 
ผู้น้ันจึงจะไม่กลัวปรโลก๗๗ 

จะเห็นได้ว่า การประพฤติสุจริตด้วยกาย วาจา ใจ เป็นได้ทั้งศีล ๕ และกุศลกรรมบถ ๑๐ 
ส่วน ๔ ข้อหลังคือ มีศรัทธา (สทฺโธ) มีมัทวธรรม (มุทู) คือความอ่อนโยน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่             
(สํวิภาคี) รู้เจรจาปราศรัย (วทญฺญ ู) เป็นเคร่ืองหมายของผู้ต้ังอยู่ในธรรม  

ในมาตุโปสกสูตร พราหมณ์ผู้หน่ึงทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ท่านแสวงหาภักษาโดยธรรม 
ได้มาแล้วก็เลี้ยงมารดาบิดา ทําเช่นน้ี ช่ือว่าทํากิจที่ควรทําหรือไม่ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า  

บุคคลใดเลี้ยงมารดาและบิดาโดยชอบธรรม  
เพราะการบํารุงเลี้ยงมารดาและบิดาเช่นน้ี  
บัณฑิตย่อมสรรเสริญบุคคลน้ันขณะที่ยังอยู่ในโลก  
ครั้นจากโลกน้ีไปแล้ว ย่อมบันเทิงในโลกสวรรค์๗๘ 

ในทุติยวรรค ปฐมเทวสูตร สังยุตตนิกาย  สคาถวรรค พระพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ ณ 
พระเชตวัน กรุงสาวัตถี ได้ตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า  

ภิกษุทั้งหลาย ท้าวสักกะจอมเทพ เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อน ได้สมาทานวัตตบท 
๗ ประการอย่างบริบูรณ์ เพราะสมาทานวัตตบท ๗ ประการ จึงได้เป็นท้าวสักกะ  

วัตตบท ๗ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. เราพึงเลี้ยงมารดาและบิดาตลอดชีวิต 
๒. เราพึงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต 
๓. เราพึงพูดจาแต่คําอ่อนหวานตลอดชีวิต 
๔. เราไม่พึงพูดคําส่อเสียดตลอดชีวิต 

                                                            
๗๗สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๗๕/๘๒. 
๗๘สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๐๕/๒๙๗. 



๑๑๘ 

๕. เราพึงมีใจปราศจากความตระหน่ีที่เป็นมลทิน อยู่ครองเรือน มีการบริจาคเป็นประจํา 
มีมือชุ่มเป็นนิตย์ ยินดีในการเสียสละ ควรที่ผู้อ่ืนจะขอ ยินดีในการแจกจ่ายทานตลอด
ชีวิต 

๖. เราพึงพูดแต่คําสัตย์ตลอดชีวิต 
๗. เราไม่พึงโกรธตลอดชีวิต ถ้าแม้ความโกรธพึงเกิดข้ึนแก่เรา เราก็จะกําจัดโดยฉับพลัน

ทันที ๗๙ 

เมื่อกล่าวถึงสุคติโลกสวรรค์ บุคคลปุถุชนทั่วไปทําบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลเป็นต้น มัก
มุ่งไปสู่สวรรค์หลังจากละโลกน้ีไปแล้ว พึงสังเกตว่า ในอนุปุพพิกถา พระพุทธเจ้าทรงแสดงเร่ืองทาน 
ศีลสวรรค์ โทษของกาม และอานิสงส์ของการออกบวช โดยลําดับ๘๐ ใน ๓ ข้อแรก บุคคลให้ทานรักษา
ศีลแล้ว จะมีผลานิสงส์คือสวรรค์เป็นที่ไปในเบ้ืองหน้า พระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องสรรเสริญบุคคล ผู้
หนักในทานและศีลเป็นหลักแห่งการไปสุคติโลกสวรรค์ ปุถุชนคนทั่วไปจึงนิยมและปฏิบัติเช่นน้ี และ
คฤหัสถ์ทั่วไปก็มักปฏิบัติและมุ่งหวังเช่นน้ี ซึ่งก็ถือว่าต้ังตนอยู่ในธรรมด้วยความไม่ประมาทตามคําสอน
ของพระพุทธเจ้า  แต่สําหรับบุคคลผู้มุ่งหวังความหลุดพ้น คือก้าวล่วงสวรรค์ให้ข้ามไปถึงพระนิพพาน 
ก็ไม่พึงหลงเพลิดเพลินอยู่เพียงสมบัติในสวรรค์ พระพุทธองค์จึงทรงสอนเรื่องกามาทีนพในข้อที่ ๔ ให้
เห็นโทษของการลุ่มหลงในกาม ไม่ว่าจะเป็นของมนุษย์หรือของทิพย์ เมื่อเห็นแล้วจักได้ก้าวต่อไปถึง
ขั้นออกบวช ซึ่งเรียกว่าเนกขัมมะ 

ดังน้ัน ในระดับของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน การปฏิบัติเพ่ือให้มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไป      
เบ้ืองหน้า หรือแม้แต่เกิดในโลกมนุษย์น้ีในสถานะคุณภาพชีวิตที่ดีอันเป็นสุคติภูมิ ก็ถือว่ามีชีวิตไม่          
สูญเปล่าแล้ว 

๓.๔.๒  หลักธรรมว่าด้วยการไม่ทําความชัว่  

๓.๔.๒.๑  การละอกุศลวิตก ๓ 
วิตก คือความตรึก ไตร่ตรอง ถ้าตรึกฝ่ายดีก็เป็นกุศลวิตก ถ้าตรึกไมดี่ก็เป็นอกุศลวิตก 

ส่วนอ่ืนพึงทําความเข้าใจอกุศลวิตกก่อน มีปรากฏในอันธกรณสูตร ว่าด้วยวิตกที่ทําให้มืดมนและไม่
มืดมน ดังน้ี 

อกุศลวิตก ๓ ประการ    คือ 
๑.  กามวิตก ทําความมืดมน ไม่ทําให้เกิดปัญญาจักษุ ทําแต่ความไม่รู้  ดับปัญญา  เป็น

บ่อเกิดแห่งทุกข์  ไม่เป็นไปเพ่ือนิพพาน 

                                                            
๗๙สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๕๗/๓๗๕. 
๘๐วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๕/๓๒. 



๑๑๙ 

๒.  พยาบาทวิตก ทําความมืดมน ไม่ทําให้เกิดปัญญาจักษุ ทําแต่ ความไม่รู้  ดับปัญญา  
เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์  ไม่เป็นไปเพ่ือนิพพาน 

๓.  วิหิงสาวิตก ทําความมืดมน ไม่ทําให้เกิดปัญญาจักษุ ทําแต่ความไม่รู้  ดับปัญญา  เป็น
บ่อเกิดแห่งทุกข์  ไม่เป็นไปเพ่ือนิพพาน 

อกุศลวิตก ๓ ประการนี้ ทําความมืดมน ไม่ทําให้เกิดปัญญาจักษุ ทําแต่ความไม่รู้           
ดับปัญญา  เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์  ไม่เป็นไปเพ่ือนิพพาน 

อกุศลวิตก ๓ ประการน้ี ครอบงําจิตผู้ใด ทําให้ผู้น้ันเป็นคนเจ้าวิตก คร้ันคิดหมกมุ่นแต่น้ี
เร่ืองช่ัวไม่ดีงาม เสียสุขภาพโดยใช่เหตุ พระพุทธเจ้าตรัสข้อแก้ไขด้วยกุศลวิตก ๓  

กุศลวิตก ๓ ประการ  อะไรบ้าง   คือ 
๑.  เนกขัมมวิตก ไม่ทําความมืดมน ทําให้เกิดปัญญาจักษุ ทําให้เกิดความรู้ ทําปัญญาให้

เจริญ  ไม่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ เป็นไปเพ่ือนิพพาน 
๒.  อัพยาบาทวิตก ไม่ทําความมืดมน ทําให้เกิดปัญญาจักษุ ทําให้เกิดความรู้ ทําปัญญา

ให้เจริญ ไม่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ เป็นไปเพ่ือนิพพาน 
๓.  อวิหิงสาวิตก ไม่ทําความมืดมน ทําให้เกิดปัญญาจักษุ ทําให้เกิดความรู้ ทําปัญญาให้

เจริญ ไม่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ เป็นไปเพ่ือนิพพาน 
กุศลวิตก ๓ ประการน้ีแล ไม่ทําความมืดมน ทําให้เกิดปัญญาจักษุ ทําให้เกิดความรู้ ทํา

ปัญญาให้เจริญ ไม่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ เป็นไปเพ่ือนิพพาน๘๑ 
ใน ธัมมานุธัมมปฏิปันนสูตร ว่าด้วยผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม พระผู้มีพระภาคตรัสกะ

ภิกษุทั้งหลาย ถึงการตรึกถึงธรรม สภาวะที่สมควรใดเป็นเหตุให้บุคคลเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่
ธรรมด้วยการพยากรณ์ สภาวะที่สมควรนี้ช่ือว่าเป็นธรรมท่ีสมควรแก่ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่
ธรรม ช่ือว่ากล่าวแต่เร่ืองที่เป็นธรรมเท่าน้ัน ไม่กล่าวเร่ืองที่ไม่เป็นธรรม เมื่อตรึก ช่ือว่าตรึกถึงแต่วิตก
ที่เป็นธรรมเท่าน้ัน ไม่ตรึกถึงวิตกที่ไม่เป็นธรรม หรือเว้นกิริยาทั้งสองน้ัน ชื่อว่าเป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ  
มีสัมปชัญญะอยู่ แล้วตรัสคาถาประพันธ์ดังน้ีว่า 

ภิกษุมีธรรมเป็นที่มายินดี ยินดีแล้วในธรรม  
พิจารณาใคร่ครวญถึงธรรม ระลึกถึงธรรมอยู่ 
ย่อมไม่เสื่อมจากสัทธรรม 

    ภิกษุเมื่อยืน เดิน น่ัง หรอืนอนก็ตาม  
ควบคุมจิตให้สงบอยู่ภายในได้  
ย่อมบรรลุความสงบแท้จริง๘๒ 

                                                            
๘๑ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๘๗/๔๕๔-๔๕๕. 



๑๒๐ 

ผู้ไม่วิตกหรือหมกมุ่นในกาม ในพยาบาท และในความคิดเบียดเบียน จิตใจย่อมไม่ขุ่นมัว 
เศร้าหมอง เป็นผู้ไม่มีเวรมีภัย และตื่นอยู่เป็นสุข อันเป็นเคร่ืองหมายว่าผู้มีสุขภาพจิตดี 

๓.๔.๒.๒  การเว้นจากอกุศลมูล 
อกุศลมูล คือรากเหง้าของอกุศล เป็นทางให้เกิดสุขภาพจิตเสีย กําจัดหรือบรรเทาได้จะก่อ

เกิดสุขภาพจิตดี อกุศลเป็นมลทินความมัวหมองหรือความไม่บริสุทธ์ิ เช่นผ้าขาวเมื่อมีจุดสีต่าง ๆ ก็
เรียกว่าผ้ามีมลทิน นักบวชผิดศีลก็เรียกได้ว่านักบวชมีมลทิน เมื่อพูดถึงมลทินเครื่องทําให้เศร้าหมอง
เปรอะเป้ือนเป็นกิเลสดุจสนิมในใจ โดยรวมที่มี ๙ ประการ คือ ๑. โกธะ ความโกรธ ๒. มักขะ          
ความลบหลู่คุณท่าน ๓. อิจฉา ความริษยา ๔. มัจฉริยะ ความตระหน่ี ๕. มายา มารยา ๖. สาเถยยะ 
ความโอ้อวดหลอกลวง ๗. มุสาวาท การพูดเท็จ ๘. ปาปิจฉา ความปรารถนาลามก ๙. มิจฉาทิฏฐิ 
ความเห็นผิด๘๓  

พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ในพระสูตร ช่ืออันตรามลสูตร ว่าด้วยธรรมเป็นมลทินภายในซึง่ก็
ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งเป็นรากเหง้าของอกุศล ไว้ดังน้ี  

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการน้ี  เป็นมลทินภายใน  เป็นอมิตรภายใน เป็นศัตรูภายใน  
เป็นเพชฌฆาตภายใน  เป็นข้าศึกภายใน  คือ 

๑. โลภะเป็นมลทินภายใน เป็นอมิตรภายใน เป็นศัตรูภายใน เป็นเพชฌฆาตภายใน  
เป็นข้าศึกภายใน   

๒.   โทสะเป็นมลทินภายใน เป็นอมิตรภายใน เป็นศัตรูภายใน เป็นเพชฌฆาตภายใน  
เป็นข้าศึกภายใน   

๓.   โมหะเป็นมลทินภายใน เป็นอมิตรภายใน เป็นศัตรูภายใน เป็นเพชฌฆาตภายใน  
เป็นข้าศึกภายใน 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเน้ือความดังกล่าวมาน้ีแล้ว ในพระสูตรน้ัน จึงตรัสคาถาประพันธ์
ดังน้ีว่า 

โลภะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์  
โลภะทําให้จิตกําเริบ โลภะเป็นภัยที่เกิดภายใน 
คน (ส่วนมาก) ไม่รู้จักภัยน้ัน  

คนโลภไม่รู้จักผล คนโลภไม่รู้จักเหตุ 
ความโลภครอบงํานรชนเมื่อใด  
ความมืดบอดย่อมมีเมื่อน้ัน 

                                                                                                                                                                          
๘๒ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๘๖/๔๕๔-๔๕๓. 
๘๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์คร้ังท่ี ๒๙, 

หน้า ๓๐๐.   



๑๒๑ 

ส่วนผู้ใดละโลภะได้  
ไม่ทะยานอยากในอารมณ์ที่เป็นเหตุแห่งความโลภ  
โลภะจะถูกอริยมรรคละได้เด็ดขาดไปจากผู้น้ัน 
เหมือนหยาดนํ้ากลิ้งตกจากใบบัว ฉะน้ัน  

โทสะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์  
โทสะทําให้จิตกําเริบ โทสะเป็นภัยที่เกิดภายใน 
คน (ส่วนมาก) ไม่รู้จักภัยน้ัน  

คนโกรธไม่รู้จักผล คนโกรธไม่รู้จักเหตุ  
ความโกรธครอบงํานรชนเมื่อใด  
ความมืดบอดย่อมมีเมื่อน้ัน 

ส่วนผู้ใดละโทสะได้  
ไม่ขัดเคืองในอารมณ์ที่เป็นเหตุแห่งความขัดเคือง  
โทสะจะถูกอริยมรรคละได้เด็ดขาดไปจากผู้น้ัน  
เหมือนผลตาลสุกหลุดจากขั้ว ฉะน้ัน 

โมหะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์  
โมหะทําจิตให้กําเริบ โมหะเป็นภัยที่เกิดภายใน 
คน(ส่วนมาก)ไม่รู้จักภัยน้ัน 

คนหลงไม่รู้จักผล คนหลงไม่รู้จักเหตุ  
ความหลงครอบงํานรชนเมื่อใด  
ความมืดบอดย่อมมีเมื่อน้ัน 

ส่วนผู้ใดละโมหะได้ 
ไม่ลุ่มหลงในอารมณ์ที่เป็นเหตุแห่งความหลง  
ผู้น้ันย่อมกําจัดโมหะทั้งหมดได้เด็ดขาด  
เหมือนดวงอาทิตย์กําจัดความมืด ฉะน้ัน๘๔ 

๓.๔.๓  หลักธรรมว่าด้วยการทําความด ี

๓.๔.๓.๑  การสมาทานศีล ๕  

ศีล ๕ บางแห่ง ท่านเรียกว่า สิกขาบท ๕ มีดังน้ี 
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 

                                                            
๘๔ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๘๘/๔๕๖-๔๕๘; ดูเทียบ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๕/๒๐; ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๑๒๘/๔๒๗-

๔๒๘. 



๑๒๒ 

๒. อทินนาทานา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขา
มิได้ให้ 

๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี   เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
๔. มุสาวาทา เวรมณี  เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ 
๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี  เจตนางดเว้นจากการเสพของมึนเมา คือสุราและ

เมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท๘๕ 

ศีล ๕ เป็นธรรมที่มนุษย์ในสังคมต้องยึดถือปฏิบัติ ถือเป็น “มนุสสธรรม” มีปรากฏในคํา
สอนทุกศาสนา ในศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามก็กําหนดไว้ทั้ง ๕ ข้อ บุคคลปฏิบัติตามคําสอนน้ีจะ
ไม่เดือดร้อนและไม่ทําให้สังคมเดือดร้อน ด้วยอานิสงส์ของผู้ปฏิบัติตาม ทําให้จิตเบิกบานสุขภาพจิตดี 

ในศาสนาพราหมณ์ แม้แต่ในสมัยพุทธกาล ก็มีความเช่ือกันว่า ผู้ทําบาปสามารถชําระ 
ล้างบาปในแม่นํ้าศักด์ิสิทธ์ิได้ ดังคําของสุนทริกภารทวาชพราหมณ์กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า “ท่าน 
พระโคดม คนจํานวนมากถือกันว่า แม่น้ําพาหุกาให้ความบริสุทธ์ิได้ คนจํานวนมากถือกันว่า แม่นํ้า
พาหุกา เป็นบุญสถาน อน่ึง คนจํานวนมากลอยบาปกรรมที่ตนทําแล้วในแม่นํ้าพาหุกา” 

ครั้งน้ัน พระผูม้ีพระภาคได้ตรัสกับสุนทริกภารทวาชพราหมณ์ด้วยพระคาถาว่า 
คนพาลมีกรรมช่ัว แม้จะไปยังแม่นํ้าพาหุกา  

ท่านํ้าอธิกักกะ ท่านํ้าคยา แม่นํ้าสุนทริกา แม่นํ้าสรัสสดี  
ท่าน้ําปยาคะ และแม่นํ้าพาหมุดี เป็นประจํา ก็ยังบริสุทธ์ิไม่ได้ 

แม่นํ้าสุนทรกิา ท่านํ้าปยาคะ แม่นํ้าพาหุกา จักทําอะไรได้ 
จะพึงชําระคนผู้มีเวร ผู้ทํากรรมหยาบช้า ผู้มีกรรมช่ัวน้ัน 
ให้บริสุทธ์ิไม่ได้เลย 

ผัคคุณฤกษ์๘๖ เป็นฤกษ์ดีทุกเมื่อสําหรับผู้บริสุทธ์ิ 
อุโบสถเป็นวันศักด์ิสิทธ์ิทุกเมือ่สําหรับผู้บริสทุธ์ิ  
วัตรปฏิบัติสมบูรณ์ทุกเมื่อสําหรับผู้บริสุทธ์ิ มีกรรมสะอาด  
พราหมณ์ ท่านจงอาบน้ําในศาสนาของเราน้ีเถิด 
ท่านจงทําความปลอดภัยในสตัว์ทั้งปวงเถิด 

ถ้าท่านไม่พูดเท็จ ไม่เบียดเบียนสัตว์  
ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ มีความเช่ือ  

                                                            
๘๕ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๒-๓๐๓; อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๗๐๓/๔๔๗. 
๘๖ผัคคุณฤกษ์ หมายถึงงานนักขัตฤกษ์ประจําเดือน ๔ ท่ีพราหมณ์ถือว่าผู้ท่ีชําระหรืออาบนํ้าวันข้างข้ึน

เดือน ๔ ได้ชื่อว่าชําระบาปท่ีทํามาแล้วตลอดปีได้  (ม.มู.อ. ๑/๗๙/๑๙๑) 



๑๒๓ 

ไม่ตระหน่ี ท่านจะไปยังท่านํ้าคยาทําไม  
แม้การด่ืมนํ้าจากท่านํ้าคยาจักมีประโยชน์อะไรแก่ท่าน 

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ันแล้ว สุนทริกภารทวาชพราหมณ์ ได้กราบทูลพระผู้มี 
พระภาคว่า “ข้าแต่ท่านพระโคดม พระภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนัก ข้าแต่ท่าน    
พระโคดม พระภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะ ย่ิงนัก ท่านพระโคดมทรงประกาศธรรม     
แจ่มแจ้งโดยประการต่าง ๆ เปรียบเหมือนบุคคล หงายของที่ควํ่า เปิดของที่ปิด บอกทางแก่ผู้หลงทาง 
หรือตามประทีปในที่มืดด้วย ต้ังใจว่า “คนมีตาดีจักเห็นรูปได้” ข้าพระองค์น้ีขอถึงท่านพระโคดม 
พร้อมทั้ง พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ ข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสํานักของท่าน 
พระโคดมเถิด” 

สุนทริกภารทวาชพราหมณ์ ได้บรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผู้มีพระภาคแล้ว       
ไม่นานก็จากไปอยู่ผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ ไม่นานนักก็ทําให้แจ้งซึ่ง
ประโยชน์ยอดเย่ียม อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดย
ชอบต้องการด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน รู้ชัดว่า “ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว 
ทํากิจที่ควรทําเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอ่ืนเพ่ือความเป็นอย่างน้ีอีกต่อไป”  

ท่านพระภารทวาชะได้เป็นพระอรหันต์องค์หน่ึงในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย๘๗  

ข้อน้ีแสดงตัวอย่างของผู้ไม่ทําความช่ัว โดยปฏิบัติตามศีล ๕ เมื่อไม่ทําช่ัวก็ไม่มีบาปถึงกับ
ไปลอยบาปหรือล้างบาปในแม่นํ้าใด ๆ อีกอย่างหน่ึงตัวอย่างน้ีเป็นลักษณะหนึ่งของการให้คําปรึกษา
ทางพุทธจิตวิทยา วิธีการอันฉลาดของพระพุทธเจ้า 

๓.๔.๓.๒  การเจริญพรหมวิหาร ๔  

พรหมวิหาร ตามศัพท์แปลว่าธรรมเครื่องอยู่พรหม, ธรรมประจําใจอันประเสริฐ, ธรรม
ประจําใจของผู้มีคุณความดีย่ิงใหญ่ มี ๔ คือเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา โดยเฉพาะเมตตาเป็นหัวข้อ
ธรรมอยู่ในหมวดพรหมวิหาร ๔ หรืออัปปมัญญา ๔ ก็เรียก ในปฐมเมตตาสูตรว่าด้วยผู้มีเมตตาจิต สูตร
ที่ ๑ แห่งจตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย พระพุทธเจ้าตรัสกะภิกษุทั้งหลายเรื่องการเจริญเมตตาว่า 

บุคคลบางคนในโลกน้ีมีเมตตาจิต แผ่ไปตลอดทิศที่ ๑ ทิศที่ ๒ ... ทิศที่ ๓ ... ทิศที่ ๔ ... ทิศ
เบ้ืองบน๑ ทิศเบ้ืองล่าง๒ ทิศเฉียง๓ แผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิต
อันไพบูลย์ เป็นมหัคคตะ๘๘ ไม่มีขอบเขต ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู่อย่างน้ี เขาชอบใจ
เมตตาฌานน้ัน ติดใจเมตตาฌานนั้น และถึงความปลื้มใจกับเมตตาฌานนั้น เขาดํารงอยู่ใน

                                                            
๘๗ม.มู. (ไทย) ๑๒/๗๙-๘๐/๖๘-๖๙. 
๘๘มหัคคตะ หมายถึงอารมณ์ท่ีถึงความเป็นใหญ่ชั้นรูปาวจรและชั้นอรูปาวจร เพราะมีผลท่ีสามารถข่ม

กิเลสได้ และหมายถึงฉันทะ วิริยะ จิตตะ และปัญญาอันย่ิงใหญ่ (อภิ.สงฺ.อ. ๑๒/๙๒). 



๑๒๔ 

เมตตาฌานน้ัน น้อมใจไปในเมตตาฌานน้ัน ชอบอยู่กับเมตตาฌานนั้นโดยมาก ไม่เสื่อม เมื่อ
ตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทวดาช้ันหมู่พรหม พวกเทวดาช้ันหมู่พรหมมีอายุ
ประมาณ ๑ กัป คน ที่เป็นปุถุชนดํารงอยู่ในช้ันหมู่พรหมน้ันจนสิ้นอายุ ให้ระยะเวลาที่เป็น
กําหนดอายุของเทวดาเหล่าน้ันหมดไปแล้วไปสู่นรกบ้าง  ไปสู่กําเนิดสัตว์ดิรัจฉานบ้าง  ไปสู่
แดนเปรตบ้าง  ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดํารงอยู่ในช้ันหมู่พรหมน้ันจนสิ้นอายุ ให้
ระยะเวลาที่เป็นกําหนดอายุของเทวดาเหล่าน้ันหมดไปแล้วปรินิพพาน ในภพน้ันแล น้ีแลเป็น
ความแปลกกัน เป็นความแตกต่างกัน เป็นเหตุทําให้ต่างกันระหว่างอริยสาวก ผู้ได้สดับกับ
ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อคติและอุบัติยังมีอยู่๘๙ แม้การเจริญกรุณาจิต มุทิตาจิต และอุเบกขาจิต 
ก็มีนัยเดียวกัน 

เมตตา ข้อที่ ๑ ในพรหมวิหาร ๔ น้ัน ชาวพุทธไทยคุ้นเคยกันมาก ในช่ือว่าแผ่เมตตา ใน
คัมภีร์วิภังค์ แห่งพระอภิธรรมปิฎก พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ก็ภิกษุมีจิตสหรคตด้วยเมตตาแผ่ไปยังทิศ
หน่ึงอยู่อย่างไร คือ บุคคลเห็นบุคคลผู้หน่ึงน่ารัก น่าชอบใจ พึงเจริญเมตตาไปแม้ฉันใด ภิกษุก็ย่อม
เมตตาไปยังสัตว์ทั้งปวงฉันน้ันเหมือนกัน”๙๐ อน่ึง พระสารีบุตรกล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า  

เมตตาเจโตวิมุตติที่แผ่ไปโดยไม่เจาะจงโดยอาการ ๕ ประการ อะไรบ้าง  คือ เมตตาเจโต
วิมุตติที่แผ่ไปโดยอาการ ๕ ประการคือ 

๑. ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ มีสุข รักษาตนเถิด 
๒. ขอสัตว์มีลมปราณทั้งหลายทั้งปวง... 
๓. ขอสัตว์ผู้เกิดแล้วทั้งหลายทั้งปวง... 
๔. ขอบุคคลทั้งหลายทั้งปวง... 
๕. ขอผู้ที่นับเน่ืองในอัตภาพทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีความ

ทุกข์ มีสุข รักษาตนเถิด๙๑ 

นอกจากน้ี ยังมีพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในเมตตสูตรว่า “สัตว์ทั้งหลายท้ังปวง 
จงเป็นผู้มีความสุข มีความเกษม มีตนถึงความสุขอยู่เถิด”๙๒ เป็นต้น 

หลักการเจริญเมตตาน้ี  อาจเร่ิมที่ตนเองก่อน เช่นว่า “ขอเราจงเป็นผู้มีความสุขเถิด” ทํา
ตนให้เป็นพยานว่า “เราเป็นผู้ต้องการความสุข เกลียดความทุกข์ อยากเป็นอยู่และไม่อยากตาย ฉันใด 

                                                            
๘๙องฺ.จตุกก. (ไทย) ๒๑/๑๒๕/๑๙๐-๑๙๓. 
๙๐อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๖๔๓/๔๒๖-๔๒๗. 
๙๑ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๒๒/๔๖๑. 
๙๒ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๘/๒๒; ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๑๔๕/๕๓๓. 



๑๒๕ 

แม้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ก็ฉันน้ันเหมือนกัน” ความเป็นผู้ใคร่ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขในสัตว์เหล่า
อ่ืน ย่อมเกิดขึ้น อน่ึง แม้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่า  

“บุคคลต้ังใจค้นหาทั่วทุกทิศ 
ก็ไม่พบใครที่ไหนซึ่งเป็นที่รักย่ิงกว่าตนเลย 
สัตว์เหล่าอ่ืนก็รักตนมากเช่นน้ันเหมือนกัน”๙๓      
เพราะเหตุน้ัน พระโยคาวจรควรแผ่เมตตาไปยังตนก่อน เพ่ือความเป็นพยาน ต่อจากน้ัน

ไป เพ่ือทําให้เมตตาเป็นไปโดยง่าย บุคคลใดเป็นที่รักที่ชอบใจ น่าเคารพ น่ายกย่อง เป็นพระอาจารย์ 
หรือเป็นผู้เทียบเท่าพระอาจารย์  เป็นพระอุปัชฌาย์หรือเป็นผู้เทียบเท่าพระอุปัชฌาย์ ก็พึงระลึกถึง
เหตุแห่งความเป็นคนที่น่ารัก น่าชอบใจ มีการให้ทานและการเจรจาไพเราะ เป็นต้น และเหตุแห่ง
ความน่าเคารพ น่ายกย่อง มีศีล และสุตะ เป็นต้น ของบุคคลน้ัน  แม้เจริญเมตตาไปโดยนัยว่า “ขอ
ท่านสัตบุรุษผู้น้ี จงเป็นผู้ความสุข ไม่มีความทุกข์เถิด” เป็นต้น๙๔ 

๓.๔.๔  หลักธรรมว่าด้วยการทําจิตใหผ้่องใส 

๓.๔.๔.๑  ไตรสิกขา-มรรคมีองค์ ๘ 

การทําจิตให้ผ่องใสเป็นสมาธิ ถือเป็นข้อปฏิบัติสูงสุดของพระพุทธศาสนา กระบวนการท่ี
จะทําให้บุคคลมีจิตแข็งแกร่งมั่นคงเป็นสมาธิ จะต้องผ่านกระบวนธรรมที่เรียกว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิ
ปัญญาตามหลักการนี้บุคคลจะต้องเริ่มจากศีล เพราะศีลเป็นบาทฐานของสมาธิ คนไม่มีศีลจิตย่อม
เดือดร้อน ฟุ้งซ่านเพราะผลแห่งกรรมซึ่งที่ตนไม่มีศีลหรือละเมิดศีล เช่นในเบญจศีล ละเมิดศีลข้อฆ่า
สัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม ดังเช่นล่วงละเมิดทางเพศในภรรยาหรือลูกสาวผู้อ่ืน เมื่อศีลไม่
บริสุทธ์ิจิตไม่มีทางได้สมาธิ คือจิตสงบได้เลย ดังน้ันจึงเรียกว่าศีลเป็นบาทฐานของสมาธิ พูดอีกนัยหน่ึง
ว่าไม่มีศีลก็ไม่มีสมาธิ ส่วนสมาธิน้ันเป็นบาทฐานของปัญญา เพราะปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องมีจิตสงบเป็น
สมาธิ ทุกคนมีจิตใจเศร้าหมอง ขุ่นมัว จิตหมกมุ่นอยู่กับกามราคะ พยาบาทอาฆาตมุ่งร้ายต่อผู้อ่ืน 
หาทางเบียดเบียนประทุษร้ายผู้อ่ืน จิตขาดเมตตาธรรมมีจิตกระวนกระวาย ฟุ้งซ่าน คับแค้น อึดอัด 
ยึดรัดถูกครอบงําด้วยรากเหง้าของความช่ัว คือโลภโกรธหลง ในสภาพจิตเช่นน้ีไม่มีทางที่จะให้เกิด
สติปัญญาได้ ไม่เห็นทางแห่งปัญญาใดๆ ได้ ดังน้ันจึงเรียกว่าสมาธิเป็นบาทฐานของปัญญา ไม่มีสมาธิ
ไม่มีปัญญา เมื่อว่าโดยกระบวนการไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นห่วงโซ่ของกันและกัน ขาดอย่าง
ใดอย่างหน่ึงมิได้ หลักไตรสิกขาขยายเป็นมรรคมีองค์ ๘ หรือ มรรค ๘   

 
                                                            

๙๓สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๑๙/๑๓๗; ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๑๔๙-๑๕๐/๕๓๔. 
๙๔วิสุทฺธิ. (ไทย) ๑/๒๔๑-๒๔๒/๔๒๒-๔๒๔. 



๑๒๖ 

สรุปลงในไตรสกิขาได้ ดังน้ี 
๑. สัมมาทิฏฐ ิ- เห็นชอบ  
๒. สัมมาสังกัปปะ - ดําริชอบ 
๓. สัมมาวาจา - เจรจาชอบ 
๔. สัมมากัมมันตะ - การทําชอบ  
๕. สัมมาอาชีวะ - เลี้ยงชีวิตชอบ 
๖. สัมมาวายามะ - พยายามชอบ 
๗. สัมมาสติ - ระลึกชอบ 
๘. สัมมาสมาธิ - ต้ังจิตมั่นชอบ  

ไตรสิกขา ๓ มาในที่หลายแห่งในพระไตรปิฎก โดยเฉพาะในติกนิบาต อังคุตตรนิกาย เริ่ม
แต่ปฐมสิกขาบท ทุติยสิกขาบทสูตร ตติยสิกขาสูตร กับปฐมสิกขัตตยสูตรและทุติยสิกขัตตยสูตร๙๕ 
ส่วนมรรคมีองค์ ๘ มีที่มาในพระไตรปิฎกหลายแห่งเช่นเดียวกัน เริ่มแต่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐม
เทศนาช่ือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี๙๖ 
ทีฆนิกาย มหาวรรค๙๗ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์๙๘ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์๙๙ และวิภังค์ 
อภิธรรมปิฎก๑๐๐  

๓.๔.๔.๒  สัปปุริสธรรม ๗ 
อย่างไรก็ดีเมื่อว่าโดยภาพรวมบุคคลใดประกอบด้วยความประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม

หมดหน่ึงที่ช่ือสัปปุริสธรรม ๗ ย่อมครอบคลุมหลักความเป็นผู้มีสุขภาพจิตดีโดยรอบด้านหลักธรรมข้อ
น้ีพระพุทธเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายในช่ือพระสูตรว่าทํามันยะสูตรแม้จะจัดแก่ภิกษุแต่ก็ใช้ได้แก่บุคคล
ทั่วไปที่ต้องการได้ช่ือว่าสัตบุรุษคนดี เพราะหมายถึงตนที่มีสติปัญญา รู้จักเหตุรู้จักผล รู้จักกาลเทศะ 
รู้จักตนเอง รู้จักผู้อ่ืนตลอดจนกลุ่มชนในสังคมระดับต่าง ๆ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง       
สัปปุริสธรรม ๗ ประการ มีดังน้ี 

๑. ธัมมัญญุตา 
๒. อัตถัญญุตา  

                                                            
๙๕องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๗-๙๑/๓๑๒-๓๒๐. 
๙๖วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓-๑๔/๒๑-๒๒. 
๙๗ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๒๙/๒๕๘; ๔๐๒/๓๓๕. 
๙๘ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๓/๓๑-๓๒. 
๙๙ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๒๕/๑๒๙; ๓๗๕/๔๒๑-๔๒๒. 
๑๐๐อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๒๐๖/๑๗๕; ๒๐๙/๑๗๓; ๒๑๐/๑๗๙; ๔๙๐/๓๗๓; ๔๙๘/๓๗๗ ; ๔๙๘/๓๗๗. 



๑๒๗ 

๓. อัตตัญญุตา  
๔. มัตตัญญุตา 
๕. กาลัญญุตา 
๖. ปริสัญญุตา 
๗. ปุคคลปโรปรัญญุตา๑๐๑ 

สุขภาพสุขภาพจิตของบุคคลจะเป็นปกติ เสื่อมเสีย หรือดี ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง 
กล่าวคือข้ึนอยู่กับตัวเองเป็นประการสําคัญที่สุดว่าจะรู้จักตนเองดีพอ และพร้อมที่จะยอมรับและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองหรือไม่ อย่างไรก็ดี ในบทน้ีประเด็นน้ีต้องการแสดงถึงภาวะของผู้มี
สุขภาพจิตว่าอยู่ในภาวะเช่นไร ลักษณะอย่างไร ควรใช้หลักธรรมข้อใดมาปรับแก้ ส่วนวิธีการตาม
กระบวนการให้การปรึกษาแนะนําเชิงพุทธจิตวิทยาจะได้แสดงในลําดับต่อไป 

๓.๕  กระบวนการให้การปรึกษาตามหลักพุทธจิตวิทยา 

เมื่อกล่าวถึงกระบวนการให้การปรึกษาทางพุทธจิตวิทยา ก็จําต้องช้ีให้เห็นประเด็นสําคัญ
ที่จะต้องทําความเข้าใจเป็นเบ้ืองต้น เพราะเมื่อกล่าวถึงระบบและกระบวนการ ก็หมายความว่าเป็น
เรื่องขององค์ประกอบหลายอย่างเข้ามารวมกัน จึงขอแยกเป็นหัวข้อตามหลักการและวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 

๓.๕.๑  องค์ประกอบของการให้การปรึกษา 

องค์ประกอบ ๔ อย่าง คือผู้มารับการปรึกษา ผู้ให้การปรึกษา เร่ืองที่จะให้การปรึกษา 
และวิธีการให้การปรึกษา โดยมีผลสัมฤทธ์ิเป็นเป้าหมาย หากเทียบเคียงกับองค์กรพระพุทธศาสนา  
จะเป็นดังน้ี  

๑. ผู้ให้การปรึกษา  - พระศาสดา พระสาวกผู้ทําหน้าที่สั่งสอนตามคําสอนของ
พระพุทธศาสนา 

๒. ผู้รับการปรึกษา  - พุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาโดยทั่วไป  
๓. เรื่องท่ีจะปรึกษา  - หลักธรรมหรือหัวข้อธรรมมีรวมท้ังหมด ๘๔ ,๐๐๐ พระ

ธรรมขันธ์  
๔. วิธีการให้การปรึกษา  - ตามระดับของบุคคลผู้มารับการศึกษา ตามหัวข้อธรรมที่

เหมาะสมกับจริตหรืออัธยาศัยของแต่ละบุคคล  
๕. ผลสัมฤทธิ์  - ความพึงพอใจที่ผู้มารับการปรึกษาได้รับจากผู้ให้การปรึกษา 

                                                            
๑๐๑องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๘/๑๔๓ 



๑๒๘ 

เมื่อมองจากผู้ให้การปรึกษา ก็พิจารณาจากองค์ประกอบ ๓ คือ ศาสดา, หลักธรรม, และ
สาวก ดังปรากฏในปาสาทิกสูตรพระพุทธเจ้าตรัสกะพระจุนทะและพระอานนท์ถึงองค์ประกอบของ
ศาสนาไว้ ๓ ประการคือ (๑) ศาสดา (๒) หลักธรรม (๓) สาวก ถ้าศาสดาไม่ดี หลักธรรมไม่ดี และ
สาวกก็ไม่ดี คือย่อมปฏิบัติตามหลัก (ที่ไม่ดี) นั้น ทั้งศาสดา หลักธรรม และสาวกก็จะถูกตําหนิติ
เตียน ผู้ปฏิบัติตามคําชักชวน (คือศาสนิก) ก็จะไม่ได้บุญ แต่ถ้าศาสดาดี หลักธรรมดี และสาวก ทั้ง
ศาสดา หลักธรรม และสาวกก็จะได้รับคําสรรเสริญ ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมก็ได้บุญ ตอนท้ายตรัส
สรุปว่า พระองค์ หลักธรรม และสาวกของพระองค์  เป็นองค์ประกอบที่ดี พรหมจรรย์ของพระองค์จึง
บริบูรณ์ครบถ้วน แพร่หลายกว้างขวาง๑๐๒ 

ความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าน้ัน เมื่อหลังการตรัสรู้ใหม่ๆ ได้ทรงพบกับอุปกา      
ชีวก อุปกาชีวกเห็นพระองค์มีราศีผ่องใส จึงเข้าไปทูลถามว่า ทรงบวชอุทิศใคร ใครเป็นศาสดา หรือว่า
พระองค์ทรงปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสดาองค์ใด พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า 

 เราเป็นผู้ครอบงําธรรมทั้งปวง รู้ธรรมทั้งปวง มิได้เปรอะเป้ือนในธรรมทั้งปวง ละธรรมทั้ง
ปวงได้สิ้นเชิงหลุดพ้น เพราะสิ้นตัณหา ตรัสรู้ย่ิงเองแล้ว จะพึงอ้างกล่าวใครเล่า [ว่าเป็นครูหรือ
ศาสดาของพระองค์] เราไม่มีผู้ทัดเทียมในโลก (มนุษย์) กับทั้งเทวโลก  
 เพราะเราเป็นอรหันต์เป็นศาสดาผู้ยอดเย่ียม เราผู้เดียวเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบ เป็นผู้เยือกเย็น 
ดับกิเลสในโลกได้แล้ว๑๐๓ 

คําว่า “ศาสดา” แปลตามศัพท์ว่า ผู้สอน หรือผู้สั่งสอน  ตรงข้ามกับคําว่า “สาวก” 
แปลว่า ผู้ฟัง คือผู้ปฏิบัติตามพระศาสดาน่ันเอง ในฐานะศาสดา พระพุทธเจ้าทรงมีวิธีสอนที่ทําให้         
คําสอนของพระองค์ควรแก่การประพฤติปฏิบัติตาม และทําให้เหล่าสาวกเกิดความม่ันใจ เคารพ
เลื่อมใสในพระองค์อย่างแท้จริง  มีช่ือว่า อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน  มี ๓ ประการคือ 

๑)  อภิญญายธัมมเทศนา   ทรงแสดงธรรมด้วยความรู้ย่ิง ทรงรู้ย่ิงเห็นจริงเองแล้ว จึง 
ทรงสั่งสอนผู้ อ่ืน เพ่ือให้รู้ ย่ิงเห็นจริงตามในธรรมที่ควร 
เห็นจริง 

๒)  สนิทานธัมมเทศนา    ทรงแสดงธรรมมี เหตุผลทรงช้ีแจงให้เห็นเหตุผลไม่         
เลื่อนลอย 

๓)  สัปปาฏิหาริยธัมมเทศนา  ทรงแสดงธรรมให้เห็นจริงได้ผลเป็นอัศจรรย์ ทรงสั่งสอน
ให้มองเห็นชัดเจนสมจริงจนต้องยอมรับ และนําไปปฏิบัติ
ได้ผลจริงเป็นอัศจรรย์๑๐๔  

                                                            
๑๐๒ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๖๔-๑๗๔/๑๒๕-๑๓๕. 
๑๐๓ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๘๕/๓๑๐. 



๑๒๙ 

การสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้ง มีองค์ประกอบที่เป็นคุณลักษณะ คือลีลาในการสอน 
หรือพุทธวิธีในการสอน หรือเทศนาวิธี ๔ ประการ๑๐๕  ฉะน้ัน เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจบลง 
ผู้ฟังก็จะกราบทูลให้ทรงทราบถึงความเอิบอ่ิมใจ ดังตัวอย่างของโปกขรสาติพราหมณ์ว่า “ข้าแต่ท่าน
พระโคดม ภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะย่ิงนัก ข้าแต่พระโคดม ภาษิตของท่านพระโคดม
ชัดเจนไพเราะย่ิงนัก [ยํ้าถึง ๒ ครั้ง] ท่านพระโคดม ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งประการต่าง ๆ เปรียบ
เหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปิดของที่ปิด บอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืด เพ่ือคนตาดี
จักมองเห็นได้”๑๐๖ 

 ๓.๕.๒  วิธีการให้การปรึกษา 

เมื่อมองในแง่หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า และวิธีการนําหลักธรรมมาประยุกต์
บูรณาการใช้กับการปฏิบัติของบุคคล ควรจะยกคําสอนเรื่องอริยสัจ ๔ มาแสดงไว้พอเข้าใจ เพราะ
ที่ว่าหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าน้ันนับได้ถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ สามารถสรุปลงในอริยสัจ 
๔ เท่าน้ัน ดังพระพุทธพจน์ว่า 

ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนแผ่นดิน รอยเท้าเหล่าน้ัน
ทั้งหมดรวมลงในรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างชาวโลกกล่าวว่า “เป็นยอดของรอยเท้าเหล่าน้ัน เพราะ
รอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่” แม้ฉันใด กุศลกรรมบททั้งหมด ก็ฉันน้ันเหมือนกัน นับเข้า
ในอริยสัจ ๔ ๑๐๗ 

อริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกขอริยสัจ ทุกข์สมุทัยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทาอริยสัจ เรียกช่ือสั้นๆ ว่า ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค หลักการอริยสัจ ๔ สามารถนํามาเป็นหลัก
แก้ปัญหาได้ เรียกว่าวิธีคิดแบบอริยสัจ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้นําเสนอหลักการคิด
แบบอริยสัจ มีลักษณะทั่วไป ๒ ประการคือ  

๑. เป็นวิธีคิดตามเหตุและผลหรือเป็นไปตามเหตุและผล๑๐๘ สืบสาวจากผลไปหาเหตุแล้ว
แก้ไขและทําการที่ต้นเหตุจากเป็น ๒ คู่ คือ  

คู่ที่ ๑ : ทุกข์เป็นผล    เป็นตัวปัญหาเป็นสถานการณ์ทีป่ระสบซึ่งไม่ต้องการ 

                                                                                                                                                                          
๑๐๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์

ครั้งท่ี ๓๗, ข้อ ๑๓๔, หน้า ๑๓๖. 
๑๐๕เรื่องเดียวกัน, ข้อ  ๑๗๒, หน้า ๑๓๔-๑๓๕. 
๑๐๖ที.สี. (ไทย) ๙/ ๒๙๙/๒๙๙/๑๑๐. 
๑๐๗ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๐๐/๓๒๙. 
๑๐๘พึงระวังว่า เหตุและผล (cause and effect) เป็นคนละอย่างกับ เหตุผล (reason) 



๑๓๐ 

สมุทัยเป็นเหตุ ที่มาของปัญหาเป็นตัวการที่ต้องกําจัดให้หมดหรือแก้ไขจึงจะพ้น
จากปัญหา  

คู่ที่ ๒ : นิโรธเป็นผล    เป็นภาวะสิ้นปัญหา เป็นจุดหมายซึ่งต้องการจะเข้าถึง  
มรรคเป็นเหตุ  เป็นวิธีการเป็นข้อปฏิบัติที่ต้องกระทําในการแก้ไขสาเหตุเพ่ือ

บรรลุจุดหมายคือภาวะสิ้นปัญหาอันได้แก่ความดับทุกข์  
๒. เป็นวิธีคิดที่ตรงจุดตรงเร่ือง ตรงไปตรงมา มุ่งตรงต่อสิ่งที่จะต้องทําต้องปฏิบัติต้อง

เก่ียวข้องของชีวิต ใช้แก้ปัญหา ไม่ฟุ้งซ่านออกไปในเร่ืองฟุ้งเฟ้อ ที่สักว่าคิดเพ่ือสนองตัณหา มานะ 
ทิฏฐิ ซึ่งไม่อาจนํามาใช้ปฏิบัติไม่เก่ียวกับการแก้ไขปัญหา๑๐๙ 

หลักการ หรือสาระสําคัญของวิธีคิดแบบอริยสัจ ก็คือ การเร่ิมต้นจากปัญหา หรือความ
ทุกข์ ที่ประสบโดยกําหนดรู้ ทําความเข้าใจปัญหา คือความทุกข์น้ัน ให้ชัดเจน แล้วสืบค้นหาสาเหตุ 
เพ่ือเตรียมแก้ไขในเวลาเดียวกัน กําหนดเป้าหมายของตนให้แน่ชัดคืออะไร จะเป็นไปได้หรือไม่ และ
เป็นไปได้อย่างไร แล้วคิดว่าวิธีปฏิบัติที่จะกําจัดสาเหตุของปัญหา โดยสอดคล้องกับการที่จะบรรลุ
จุดหมายที่กําหนดไว้น้ัน  

สิ่งที่พึงทําในขั้นของความคิด ก็คือ กําหนดวางวิธีการ แผนการ และทํารายการส่ิงที่ต้อง
ทํา ซึ่งจะช่วยให้แก้ไขสาเหตุของปัญหาได้สําเร็จ โดยสอดคล้องกับจุดหมายที่ต้องการ๑๑๐ 

๓.๕.๓  ขัน้ตอนและกระบวนวิธีแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า 

การแนะนํา พรํ่าสอน  แจกแจง แสดง ช้ีแนะ หรือสั่งสอน หลักการประพฤติปฏิบัติใด ๆ 
แก่บุคคล ในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า การแสดงธรรมท้ังหมด แม้แต่ในการตอบปัญหาแก่ผู้สงสัย 
หรืออธิบายหัวข้อธรรมต่าง ๆ ในที่น้ีจึงขอใช้คําว่า “แสดงธรรม” แทนกระบวนการให้การปรึกษาไป
ก่อน ขั้นตอนการแสดงธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้ามีดังน้ี 

๑. ลําดับหัวข้อธรรม 

เน้ือหาธรรมที่ทรงเลือกนํามาแสดง ถ้าวิเคราะห์ให้ละเอียดจะเห็นพระปรีชาญาณอันล้ํา
เลิศของพระพุทธเจ้า คือเป็นระบบ (Systematic) และสมเหตุสมผล (Logic) ขอให้ดูตัวอย่างกุศล
กรรมบถ ๑๐ เบ้ืองแรกจัดกลุ่มเป็น ๓ กลุ่มก่อน คือ กลุ่มทางกาย (กายกรรม) กลุ่มทางวาจา 

                                                            
๑๐๙พึงดู จูฬมาลุงกโยวาทสูตร, ม.ม. ๑๓/๑๔๗-๑๕๒/๑๔๓-๑๕๓. 
๑๑๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, พิมพ์คร้ังท่ี ๔๖, (กรุงเทพมหานคร: 

สหธรรมิก, ๒๕๕๙), หน้า ๖๓๔-๖๓๕. 



๑๓๑ 

(วจีกรรม) และกลุ่มทางใจ (มโนกรรม)  จากนั้นซอยย่อยไปตามลําดับคือ ทางกาย ๓ ทางวาจา ๔ 
และทางใจ ๓ รวมเป็น ๑๐๑๑๑  

มองการจัดลําดับจากรูปธรรม (Concrete) ไปหานามธรรม (Abstract) หรือจากหยาบไป
หาละเอียดก็สมเหตุสมผล หรือมองจากภายนอกไปภายในตามลําดับกาย วาจา ใจ ก็สมเหตุ สมผล 
น้ีเป็นตัวอย่างหน่ึง 

๒. ลําดับจากง่ายไปหายาก 

คําว่า ง่าย ได้แก่ง่ายแก่การจะเข้าใจด้วย ง่ายแก่การประพฤติด้วย หัวข้อธรรมที่        
ยกมาแสดงจะไล่จากง่ายขึ้นไปหายากเสมอ หรือจะเรียกว่าจากขั้นตํ่าไปหาสูงก็ได้ ยกตัวอย่าง        
อนุปุพพิกถา๑๑๒  พระพุทธองค์จะแสดงไปตามลําดับง่ายไปหายากหรือตํ่าไปหาสูง คือทรงเริ่มจาก
ทาน ซึ่งปฏิบัติได้ง่ายที่สุด และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนด้วย  ศีล ปฏิบัติยากกว่า แต่ก็เพ่ือความสงบสุข
ส่วนตนและส่วนรวม สวรรค์ เป็นเร่ืองที่คนสนใจกันและต้องการทําบุญให้ทานและรักษาศีลก็เพ่ือให้
ไปเกิดในสวรรค์ ความปรารถนาของบุคลต้องการมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดในสวรรค์ทั้งน้ัน เพราะ
เป็นสุคติภูมิ ไม่มีใครต้องการไปเกิดในทุคติภูมิหรืออบายภูมิ การแสดงเร่ืองสวรรค์ มิใช่พรรณนาความ
น่าอยู่ของสวรรค์ แต่คุณธรรมที่ปฏิบัติแล้วให้ไปเกิดในสวรรค์ต่างหากท่ีทรงยํ้า และทานศีลก็เป็นเหตุ
ปัจจัยให้ได้สวรรค์เป็นที่ไป หลังจากตายเพราะกายแตกแล้วด้วย 

ขั้นสูงขึ้นไป คือทรงแสดงโทษของกาม ข้อน้ีที่ว่ายากเพราะปุถุชนเป็นพวกกามโภคี๑๑๓  
ยากท่ีจะสลัดกามได้ แต่ก็ต้องค่อย ๆ ละ จะได้เบาบางลง เพราะถ้าปล่อยให้กามคุณครอบงํา 
นอกจากจะไม่ได้สวรรค์หลังจากตายแล้ว ยังอาจจะตกนรกอีกด้วย ต่อจากน้ันทรงแสดงเร่ืองอานิสงส์
ของการออกบวช คือการสลัดออกจากกามนั่นเอง เมื่อถึงจุดน้ี ผู้สดับธรรมที่มีใจร่าเริง อาจหาญ ปีติ 
เพราะรสพระธรรมเทศนา แสดงว่ามีจิตพร้อมที่จะรับฟังธรรมที่สูงข้ึน ก็จะทรงแสดงต่อด้วย สามุก
กังสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย คืออริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค๑๑๔ 

เร่ืองอนุปุพพิกถานี้น่าวิเคราะห์มาก ในบรรดาหัวข้อทั้ง ๕ คือ ทาน ศีล สัคคกถา 
กามาทีนพ เนกขัมมานิสงส์ เหล่าน้ี เป็นเหตุผลของกันและกัน ข้อทานและศีลเป็นเหตุปัจจัยของ
สวรรค์ ข้อกามาทีนพคือโทษแห่งกาม ถ้าเห็นโทษแล้วก็จะเกิดหน่ายในกาม  ประสงค์จะสลัดกามออก
บวช คือเนกขัมมะ คือเป็นเหตุปัจจัยแห่งเนกขัมมะ ซึ่งมีอานิสงส์มากเหลือเกิน และเมื่อละกามสู่

                                                            
๑๑๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๓๗, 

ข้อ ๓๑๙-๓๒๐, หน้า ๒๓๓-๒๓๔. 
๑๑๒วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๕/๓๒-๓๓. 
๑๑๓สํ.ส. (ไทย) ๑๘/๓๖๔/๔๒๑-๔๒๗. 
๑๑๔วิ.ม. (ไทย) ๔/๕๖/๕๗-๖๘. 



๑๓๒ 

สภาวะขั้นเนกขัมมะ ก็ต่อไปจะถึงขั้นกําหนดรู้ (ญาตปริญญา) กําหนดพิจารณา (ตีรณปริญญา) และ
กําหนดละ (ปหานปริญญา) ตามหลักอริยสัจจ ๔ ขั้นการกําหนดน้ี เรียกว่าขั้น “ปริญญา"๑๑๕  ผู้ใด
ผ่านกระบวนการถึงข้ันปหานปริญญา คือ ขั้นละได้ เมื่อใดแสดงว่าจบ “ปริญญา” [เอก] เมื่อน้ัน 

๓. วิเคราะห์กระบวนวิธเีทศนา 
คําว่า กระบวนวิธีเทศนา ผู้วิจัยหมายถึงตัวบุคคลผูแ้สดง ผู้สดับธรรม ลกัษณะของเทศนา 

เทศนาวิธี และผลสมัฤทธ์ิแห่งเทศนา  

๓.๑ วิเคราะหอ์งค์คณุของพระธรรมกถึก 

พระธรรมกถึก คือผู้แสดงธรรม หรือผู้กล่าวธรรม บรรยายธรรม พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน           
ธัมมกถิกสูตร ว่ามี ๔ จําพวก คือ 

๑)  พระธรรมกถึกบางรูปในธรรมวินัยน้ี กล่าวธรรมน้อยและไม่มีประโยชน์ ทั้งหมู่ ผู้ฟังก็
ไม่ฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ธรรมกถึกจําพวกน้ี นับว่าเป็นธรรมกถึกสําหรับหมู่ผู้ฟัง
ประเภทน้ี 

๒)  ธรรมกถึกบางรูปในธรรมวินัยน้ี กล่าวธรรมน้อยแต่มีประโยชน์ และหมู่ผู้ฟังก็ฉลาดใน
สิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ธรรมกถึกจําพวกนี้ นับว่าเป็นธรรมกถึกสําหรับผู้ฟังประเภทน้ี 

๓)  ธรรมกถึกบางรูปในธรรมวินัยน้ี กล่าวธรรมมาก แต่ไม่มีประโยชน์ และหมู่ผู้ฟังก็ไม่
ฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ธรรมกถึกจําพวกน้ี นับว่าเป็นธรรมกถึกสําหรับผู้ฟัง
ประเภทน้ี 

๔)  ธรรมกถึกบางรูปในธรรมวินัยน้ี กล่าวธรรมมากและมีประโยชน์ และหมู่ผู้ฟังก็ฉลาด
ในสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ธรรมกถึกจําพวกน้ีนับว่าเป็นธรรมกถึกสําหรับหมู่ผู้ฟังประเภท
น้ี๑๑๖ 

 ๓.๒  วิเคราะห์พื้นฐานของบุคคลผู้สดับธรรม 

เบ้ืองต้นเป็นการจําแนกแยกแยะสภาพของผู้ควรสดับธรรมเป็นเช่นไร มีสิ่งที่ควร
คํานึงถึง ๓ ประการคือ 

๑)  ประเภทของบุคคลตามสติปัญญา 

ในอุคฆฏิตัญญสููตร พระพุทธเจ้าทรงจําแนกประเภทบุคคลไว้ ๔ จําพวกคือ 
  (๑)  อุคฆฏิตัญญู  ผู้เข้าใจได้ฉับพลัน 
  (๒)  วิปจิตัญญู  ผู้เข้าใจต่อเมื่อขยายความ 

                                                            
๑๑๕ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๓/๖๓-๖๔. 
๑๑๖องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๙/๒๐๗-๒๐๘. 



๑๓๓ 

  (๓)  เนยยะ  ผู้ที่พอจะแนะนําได้ 
  (๔)  ปทปรมะ  ผู้ทีส่อนให้รู้ได้เพียงตัวบทคือพยัญชนะ๑๑๗ 

๒)  ประเภทบคุคลตามจริต 
ข้อน้ีเป็นการวิเคราะห์พ้ืนฐานของบุคคลด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ แต่

อัธยาศัยใจคอหรืออุปนิสัยของบุคคลไม่เหมือนกัน เป็นไปตามจริตของแต่ละคน ซึ่งมี ๖ จําพวก คือ 
(๑) ราคจริต ประพฤติหนักไปในทางรักสวยรักงาม (ถ้าแก้ต้องใช้กรรมฐานคู่ปรับ 

คืออสุภะและกายคตาสติ 
(๒) โทสจริต ประพฤติหนักไปในทางใจร้อน หงุดหงิด (ถ้าแก้ต้องใช้กรรมฐาน

คู่ปรับ คือ พรหมวิหาร และกสิณ  โดยเฉพาะวัณณกสิณ) 
(๓) โมหจริต  ประพฤติหนักไปทางเขลา เหงาซึม เง่ืองงง งมงาย (ถ้าแก้ต้องใช้  

กรรมฐานคู่ปรับคืออานาปานสติ หรือธรรมสากัจฉากับครูอาจารย์) 
(๔) สัทธาจริต ประพฤติหนักไปทางมีจิตซาบซึ้งช่ืนบาน น้อมใจเลื่อมใสโดยง่าย 

(ถ้าแก้ต้องใช้วิธีชักนําไปในสิ่งที่ควรเลื่อมใส และความเช่ือที่มีเหตุผล เช่น
พิจารณาอนุสสติ ๖ ข้อต้น)   

(๕) พุทธิจริต ประพฤติหนักไปในทางใช้ความคิดพิจารณา (ถ้าแก้ต้องส่งเสริมไป
ในทางคิดชอบ  เช่น  พิจารณาไตรลักษณ์  กรรมฐานที่เหมาะคือ  มรณสติ         
อุปสมานุสติ  จตุธาตุววัฏฐาน และอาหาเรปฏิกูลสัญญา) 

(๖) วิตกจริต ประพฤติหนักไปทางนึกคิดจับจดฟุ้งซ่าน (ถ้าแก้ต้องสอนให้รู้จัก
สะกดอารมณ์ เช่นเจริญอานาปานสติ หรือเพ่งกสิณ เป็นต้น๑๑๘ 

๓.๓ วิเคราะหล์ักษณะของธรรมเทศนา 

ข้อน้ีก็เป็นเร่ืองสําคัญ ว่าจะกําหนดเทศนาแบบไหนในประเภทของเทศนา ๒ คือ 
๑)  บุคคลาธษิฐานเทศนา เทศนามีบุคคลเป็นที่ต้ัง เทศนาอ้างคน แสดงโดยยกคน

ขึ้นอ้าง ยกคนเป็นหลักฐานในการอธิบาย  เช่นเรื่องราวในธรรมบทหรือนิบาต
ชาดก เป็นต้น  

๒)  ธรรมาธิษฐานเทศนา เทศนามีธรรมเป็นที่ต้ัง เทศนาอ้างธรรม แสดงโดยยกหลัก
หรือตัวสภาวะขึ้นอ้าง  เช่น อภิธรรมปิฎก เป็นต้น๑๑๙ 

                                                            
๑๑๗องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๓/๒๐๒. 
๑๑๘ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๕๖-๔๒๙-๔๓๐. 
๑๑๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๓๗, 

ข้อ ๑๗, หน้า ๖๓.  



๑๓๔ 

๓.๔  เทศนาวิธ ี

           วิธีเทศนามีมากมายหลายวิธี เช่น สอนจากง่ายไปหายาก สอนจากหยาบไปหาละเอียด 
สอนโดยการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย ฯลฯ ซึ่งในที่น้ีจะยกมาแสดงเพียงหัวข้อธรรมเดียว คือ เทศนา
วิธีหรือพุทธลีลาในการสอนของพระพุทธเจ้า มี ๔ ประการ ได้แก่  

๑) สันทัสสนา ช้ีแจงให้เห็นชัด คือจะสอนอะไร ก็ช้ีแจงจําแนกแยกแยะอธิบายและ
แสดงเหตุผลให้ชัดเจน จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง เห็นจริงเห็นจัง ดังจูงมือไปให้เห็น
กับตา 

๒) สมาทปนา ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ คือสิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดทํา       
ก็แนะนําอธิบายให้ซาบซึ้งในคุณค่า มองเห็นความสําคัญที่จะต้องฝึกฝนบําเพ็ญ
จนใจยอมรับ อยากลงมือทําหรือนําไปปฏิบัติ 

๓) สมุตเตชนา เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้าคือปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้น เกิดความ
อุตสาหะ มีกําลังใจแข็งขัน มั่นใจที่จะทําให้สําเร็จลงได้ สู้งาน ไม่หว่ันและไม่
กลัวเหน่ือย ไม่กลัวยาก 

๔) สัมปหังสนา ปลอบชโลมใจให้สดช่ืน ร่าเริง คือบํารุงจิตให้แช่มช่ืนเบิกบาน โดย
ช้ีให้เห็นผลดีหรือคุณประโยชน์ที่จะได้รับและทางที่จะก้าวหน้าบรรลุผลสําเร็จ
ย่ิงขึ้นไป ทําให้ผู้ฟังมีความหวังและร่าเริง เบิกบาน๑๒๐  

ที่แสดงขั้นตอนการวางแผนในทุกเร่ืองของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ ๆ ในวง
กว้าง เช่น การประกาศพระศาสนา หรือจุดเล็ก ๆ เช่นกระบวนการธรรมเทศนา จะเห็นได้ว่าพระพุทธ
องค์ ทรงให้ความสําคัญ เอาพระทัยใส่ ละเอียด พิถีพิถันมาก ทุกอย่างมีการดําเนินการไปตาม
แบบอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทุกเรื่องเป็นระบบ สมเหตุสมผล เก่ียวโยงกันเป็นสายโซ่สัมพันธ์สอดคล้อง
กันอย่างลงตัว๑๒๑  

๓.๕  ผลสัมฤทธ์ิ 

บุคคลผู้เข้ามาปรึกษาหรือสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้า มักจะได้รับความพึงพอใจ 
และช่ืนชมภาษิตของพระพุทธเจ้า ดังกรณีของเวรัญชพราหมณ์ ดังน้ี 

ท่านพระโคดมเป็นพ่ีใหญ่ ผู้ประเสริฐที่สุด ท่านพระโคดม ภาษิตของพระองค์ชัดเจน
ไพเราะย่ิงนัก ท่านพระโคดม ภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะย่ิงนัก พระองค์ทรงประกาศธรรม     
                                                            

๑๒๐เรื่องเดียวกัน, ข้อ ๑๗๑, หน้า ๑๕๘-๑๕๙. 
๑๒๑ทรงวิทย์ แก้วศรี, การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า, วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๐), หน้า ๑๘๘-๑๙๔.  



๑๓๕ 

แจ่มแจ้ง โดยประการต่าง ๆ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปิดของที่ปิด บอกทางแก่ผู้หลงทาง 
หรือตามประทีปในที่มืด ด้วยต้ังใจว่า คนมีตาดีจักเห็นรูป ข้าพระองค์น้ีขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้ง
พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ขอท่านพระโคดมจงทรงจําข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ 
ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไปจนตลอดชีวิต และขอท่านพระโคดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์ทรงรับคํานิมนต์ของข้า
พระองค์ อยู่จําพรรษาที่เมืองเวรัญชาด้วยเถิด๑๒๒ 

ทั้งน้ี เพราะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงช้ีแจงให้เวรัญชพราหมณ์เห็นชัด ชวนให้อยาก
รับเอาไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลอบชโลมใจให้สดช่ืนร่าเริงด้วยธรรมีกถา๑๒๓  

๓.๖  การให้การปรึกษาแก่ผู้ประสบความสูญเสยี 

การท่ีมนุษย์หรือหมู่สัตว์ต้องเวียนว่ายตายเกิด ประสบสุขบ้างทุกข์บ้างในสังสารวัฏอันนับ
ไม่ถ้วนว่าก่ีร้อยก่ีล้านชาติ ก็เป็นไปตามกฎของปฏิจจสมุปบาท๑๒๔ ซึ่งท่านเริ่มจากอวิชชา (คือความไม่
รู้จักอริยสัจ ๔) เป็นเหตุให้เกิดสังขาร และเน่ืองต่อกันไปเป็นเปลาะคือวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ 
ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ และชาติ และจากชาติโดยถือว่าเป็นการเกิดในชาติน้ี ก็จะต้องมีสิ่ง
ที่ตามชาติมา คือชรา (ความแก่) มรณะ (ความตาย) แต่ก่อนที่จะตายชีวิตก็จะต้องผ่านพบประสบ
กับโสกะ (ความเศร้าโศก) ปริเทวะ (ความคร่ําครวญ) ทุกขะ (ความทุกข์กาย) โทมนัส (ความทุกข์ใจ) 
และอุปายาส (ความคับแค้นใจ) นอกจากน้ียังมีทุกข์ตามมาอีก ๓ ตัว เพราะ (๑) การอยู่ร่วมกับคน
หรือสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ (๒) การพลัดพรากจากคนหรือสิ่งของที่รักก็เป็นทุกข์ และ (๓) การไม่ได้สิ่ง          
ที่ปรารถนาหรือต้องการก็เป็นทุกข์  

ทุกข์จากการเกิดก็คือชรา (ความแก่) และมรณะ (ความตาย) ความชรานั้นพ่วงเอาความ
เจ็บไข้เข้าไว้ด้วย จึงทําให้เป็นทุกข์ซ้ําซ้อน ทุกข์แล้วทุกข์เล่า ส่วนความตายเป็นทุกข์แน่แท้ คือคนที่
กําลังจะตายก็ทุกข์ เพราะเห็นกรรมนิมิตฝ่ายช่ัว (ตามมาหลอกหลอนตน) ขณะเดียวกันก็ทุกข์เมื่อคิด
ว่าตนจะต้องพลัดพรากจากผู้คนหรือสิ่งที่ตนรักไป (โดยไม่ย้อนกลับมาอีก) ดังน้ันท่านจึงกล่าวว่า 

ทุกข์ทางใจอันใด  มีขึ้นโดยไม่แปลกกัน แก่คนที่กําลัง 

จะตาย ที่เป็นคนช่ัว เห็นนิมิตมีกรรมนิมิตฝา่ยบาปเป็นต้น  
แม้ที่เป็นคนดี (แต่) ทนทานความพลัดพรากอันมีของรัก 

เป็นที่ต้ังไม่ไหว๑๒๕  

                                                            
๑๒๒วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๕/๘. 
๑๒๓วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๓/๑๕. 
๑๒๔สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑/๑-๓. 
๑๒๕อภิ.วิ.อ. -/๑๙๓/๑๐๘-๑๐๙. 



๑๓๖ 

เมื่อความตายเกิดขึ้น ความเศร้าโศกก็ตามมา ความจริงก็คือโทมนัส ความทุกข์ใจน่ันเอง 
แต่รุนแรงกว่าเพราะเป็นความตรอมตรมภายใน ถูกความเกรียมใจบีบคั้น เกิดความละห้อยหา ได้แก่
เป็นทุกขทุกข์ คือเป็นทุกข์เพราะทุกข์ทน คือทนไม่ไหวแล้ว ท่านจึงกล่าวว่า  

ความเศร้าโศกทิ่มแทงหัวใจของสัตว์ทั้งหลาย 

ดังลูกศรอาบยาพิษ และยังเผาเอาหัวใจอย่างร้ายแรงอีกด้วย 

ราวกะหลาวเหล็กที่เผาไฟ 

และยังนําทุกข์หลายอย่างต่างโดยความ 

เจ็บไข้ ความแก่ และความตายมาอีกด้วย๑๒๖  

จะเห็นได้ว่าความเศร้าโศกน้ีรุนแรงยังกะถูกหลาวเหล็กที่เผาไฟเสียบแทง มีผลกระทบให้
เจ็บให้แก่ทรุดโทรม และอาจตรอมใจตายเป็นที่สุดด้วย  

เมื่อมีความตายและเกิดความเศร้าโศก ก็จะเกิดทุกข์อีกตัวตามมาอย่างกระช้ันชิด คือ 
ปริเทวะ (ความครํ่าครวญ) คือความอาลัยละห้อยหา เหมือนอย่างมารดาที่สูญเสียบุตรซึ่งตายไป จะมี
อาการโศกเศร้าและอาลัยละห้อยหา เป็นโศกาดูรที่น่าเวทนาสังเวชย่ิงนัก ปริเทวะมีลักษณะของความ
พรํ่าเพ้อละเมอหา บางคนถึงขนาดกลิ้งเกลือกไปมาบนพ้ืน อาการของปริเทวะคือความครํ่าครวญ  
เป็นดังท่านกล่าวไว้ว่า  

บุคคลผู้ต้องศรคือความเศร้าโศกประหารแล้ว ยังมาครํ่าครวญ (อีก) ย่อมได้รับทุกข์หนัก
ขึ้นไปอีก ซึ่งเป็นทุกข์เกิดแต่ความแห้งผากแห่งคอ ริมฝีปาก และเพดานปากเหลือจะทนได้๑๒๗ 

ปริเทวทุกข์ ทุกข์ย่ิงขึ้นไปอีกกว่าโสกทุกข์ ถึงขนาดมีอาการคอแห้งผาก ริมฝีปากแห้ง แห้ง
ไปถึงเพดานปากด้วย คือถึงขนาดตัวร้อนผะผ่าวเหมือนคนไข้ทุรนทุราย เพราะพิษร้อนไข้ขึ้นสูงทีเดียว  

อุปายาสคือความคับแค้นใจเป็นทุกข์อีกตัวที่ตามมา มีอาการศีรษะมึนตึบ หูอ้ือตาลาย 
จิตใจรุ่มร้อนเหมือนถูกไฟเข้าไปเผาที่หัวใจ ร่างกายซูบซีด ทรุดโทรม ขนาดหน้าตาซีดเขียว ผมเผ้า
แห้งเป็นกระเซิง 

ความทุกข์เหลือจะทนที่เก่ียวกับผู้ตายโดยตรงคือ ปิยวิปปโยคทุกข์ ทุกข์เกิดจากความ
พลัดพรากจากบุคคลและสิ่งเป็นที่รัก ลักษณะของทุกข์ชนิดน้ีคือ เริ่มที่มีการพลัดพรากจากผู้เป็นที่รัก
จาก (ตาย) ไป ตามมาด้วยความเศร้าโศกเพราะมีความพินาศคือการตายของผู้เป็นที่รัก คือเกิดความ
โศกเศร้า โศกาอาดูร และความครํ่าครวญละห้อยหา มีนํ้าตานองหน้า ดังท่านกล่าวว่า  

                                                            
๑๒๖อภิ.วิ.อ. -/๑๙๔/๑๐๘-๑๑๑. 
๑๒๗อภิ.วิ.อ. -/๑๙๔/๑๐๘-๑๑๒. 



๑๓๗ 

คนเขลาทั้งหลายผู้เพียบด้วยศรคือความโศกเศร้า เพราะพลัดพรากจากสัตว์และสังขารที่
รักมีญาติและทรัพย์เป็นต้น ยอมเจ็บปวด (ใจ) เหตุใด เพราะเหตุน้ัน ปิยวิปปโยคน้ี พระผู้มีพระภาคจึง
ตรัสว่า เป็นทุกข์๑๒๘  

ความทุกข์ทั้งมวลอันเกิดจากมรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส และ           
ปิยวิปโยค พระพุทธโฆสาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์อรรถกถา ได้แถลงไว้โดยพิสดารในคัมภีร์วิสุทธิมรรค  
ภาค ๒๑๒๙  

อน่ึง คําว่า “คนเขลาทั้งหลาย” ในประพันธคาถาสุดท้ายข้างต้นน้ี ในทางพระพุทธศาสนา
หมายถึงผู้ไม่รู้ ไม่เข้าใจความจริงของชีวิต ว่าเกิดมาแล้วต้องตายทุกรูปทุกนาม ไม่มีชีวิตนิรันดร์ แม้แต่
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังต้องเสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการตาย จะ
ตายเมื่อไหร่ปุถุชนไม่มีทางที่จะทราบได้ อย่างไรก็ดี ตามวิสัยปุถุชน  เมื่อเกิดการพลัดพรากสูญเสีย
บุคคลหรือแม้แต่สิ่งของอันเป็นที่รัก ย่อมมีความเศร้าโศกคร่ําครวญ ซึ่งก็ถือว่าเป็นธรรมดาของปุถุชน
คนธรรมดาสามัญเช่นเดียวกัน แม้แต่พระอริยบุคคลช้ันพระโสดาบัน มีอนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้สร้าง
พระเชตวันมหาวิหาร และนางวิสาขามหาอุบาสิกาผู้สร้างปุพพารามถวายพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์
สาวก ก็ยังถูกความทุกข์โศกท่วมทับ เมื่อบุคคลในครอบครัวตายจากไป ซึ่งจะกล่าวถึงข้างหน้า 

พระพุทธเจ้าได้ทรงมองข้ามสิ่งเหล่าน้ี เพราะเป็นวิสัยของมนุษย์ปุถุชน และพระพุทธองค์
ทรงอยู่ในท่ามกลางคนเหล่าน้ี ซึ่งไม่ใช่พระอริยสงฆ์ ต้องทรงสั่งสอนให้สติและกําลังใจบุคคลผู้สูญเสีย 
ผู้เป็นที่รักเหล่าน้ี ด้วยคําปลอบโยน และทรงให้ข้อปรึกษาตามควรแก่อัธยาศัยของแต่ละบุคคล  

ในอัสสุสูตรว่าด้วยนํ้าตา พระผู้มีพระภาค เมื่อประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ     
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ได้ตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า 

ภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้มีเบ้ืองต้นและเบ้ืองปลายรู้ไม่ได้ ฯลฯ เธอทั้งหลาย จะเข้าใจความ
ข้อน้ันว่าอย่างไร นํ้าตาที่หลั่งไหลของเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไป คร่ําครวญร้องไห้อยู่ เพราะ
ประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ โดยกาลนานน้ี กับนํ้าในมหาสมุทรทั้ง ๔ 
อย่างไหนจะมากกว่ากัน 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ธรรมตามท่ีพระองค์ทรงแสดงแล้ว นํ้าตาท่ี
หลั่งไหลของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเท่ียวไป คร่ําครวญร้องไห้อยู่ เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่
พอใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ โดยกาลนานน้ี น้ีแหละมากกว่า ส่วนนํ้าในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไม่
มากกว่าเลย” 

                                                            
๑๒๘อภิ.วิ.อ. -/๒๐๐/๑๑๖. 
๑๒๙วิสุทฺธิ. (ไทย) ๒/๕๔๓-๕๔๙/๑๙๓-๑๙๙. 



๑๓๘ 

ถูกละ ถูกละ เธอทั้งหลายรู้ธรรมตามที่เราแสดงแล้วอย่างน้ี ถูกต้องแล้ว นํ้าตาที่หลั่งไหล
ของเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไป คร่ําครวญร้องไห้อยู่ เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจ เพราะ
พลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ โดยกาลนาน น้ีแหละมากกว่า ส่วนนํ้าในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไม่มากกว่าเลย  

เธอทั้งหลายได้ประสบความตายของมารดามาช้านาน นํ้าตาที่หลั่งไหลของเธอทั้งหลาย        
ผู้ประสบความตายของมารดา คร่ําครวญร้องไห้อยู่ เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจ เพราะพลัดพราก
จากสิ่งที่พอใจน้ีแหละมากกว่า ส่วนนํ้าในมหาสมุทร ทั้ง ๔ ไม่มากกว่าเลย  

เธอทั้งหลายได้ประสบความตายของบิดา ... ของพ่ีชายน้องชาย ... ของพ่ีสาวน้องสาว ... 
ของบุตร ... ของธิดา ... ความเสื่อมของญาติ ... ความเสื่อมแห่งโภคะ ... ความเสื่อมเพราะโรคมาช้า
นาน นํ้าตาที่หลั่งไหลของเธอทั้งหลายผู้ประสบความเสื่อม เพราะโรค ครํ่าครวญร้องไห้อยู่ เพราะ
ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจน้ีแหละมากกว่า ส่วนนํ้าในมหาสมุทรทั้ง ๔ 
ไม่มากกว่าเลย 

ข้อน้ันเพราะเหตุไร 

เพราะว่าสงสารน้ีมีเบ้ืองต้นและเบ้ืองปลายรู้ไม่ได้ ฯลฯ 
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุน้ีแหละจึงควรเบ่ือหน่าย ควรคลายกําหนัด ควรเพ่ือหลุดพ้นจาก

สังขารทั้งปวง๑๓๐ 

คําว่า “ปลอบ” หรือ “ปลอบโยน” หมายถึงการพูดเอาอกเอาใจให้คลายอารมณ์ขุ่นหมอง 
อีกคําหน่ึงคือ “ปลอบขวัญ” หมายถึงการปลอบโยนหรือบํารุงขวัญให้มีกําลังใจ๑๓๑ ในทางแพทย์คือ
จิตวิทยาคลินิกในปัจจุบันให้ความสําคัญกับการปลอบโยนผู้สูญเสียมาก ทั้งตัวผู้ป่วยเองและผู้แวดล้อม
ซึ่งล้วนมีปฏิกิริยาต่อการสูญเสียด้วยกันทั้งน้ัน ความรู้สึกที่เกิดข้ึนคือ ความรู้สึกโศกเศร้า (grief) ใน
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ความรู้สึกโศกเศร้าอันเกิดข้ึนมีทั้งต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และต่อสิ่งที่กําลังจะ
เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ยังมาไม่ถึง เช่นการเสียสุขภาพ เสียอนาคต เสียหน้าที่ในสังคม และความสัมพันธ์ ส่วน
ญาติและคนใกล้ชิดกับผู้ป่วยเองก็เผชิญกับความรู้สึกโศกเศร้าต่อการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก 
ลักษณะของการตอบสนองของญาติหลังจากทราบข่าวร้ายของการสูญเสียคนอันเป็นที่รักไว้ว่า ผู้ทราบ
ข่าวจะมีอาการชา ตรึงอยู่กับที่ รู้สึกระส่ําระสาย สิ้นหวัง และท้ายที่สุด จะเกิดการจัดระบบข้ึนมาใหม่ 
(reorganization)  

การตอบสนองแรกต่อการสูญเสียคนอันเป็นที่รัก จะตามมาด้วยพฤติกรรมการค้นหา 
เสมือนเป็นการต่อเติมเช่ือมต่อความผูกพันที่กําลังค่อยๆ หายไป พฤติกรรมค้นหานี้นําไปสู่ความสิ้น
                                                            

๑๓๐สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑๒๖/๒๑๗-๒๑๘. 
๑๓๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์จํากัด, ๒๕๔๖, หน้า ๖๗๖. 



๑๓๙ 

หวังการปลดปล่อย และการจัดระบบของผู้สูญเสียเองขึ้นมาใหม่ เพราะผู้สูญเสียได้ค้นพบว่าคนที่เขา
ตามหานั้นไม่มีทางหวนคืนกลับมาได้อีกแล้ว ถึงแม้ว่าผู้สูญเสียจะได้เรียนรู้การยอมรับความจริงเร่ือง
ความตาย เขาก็อาจค้นพบสัญลักษณ์ทางจิตใจบางอย่างที่ช่วยเก็บรักษาความทรงจําต่อผู้ที่จากไปไว้ได้ 
การทํางานของความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจน้ี เปิดโอกาสให้ผู้สูญเสียได้จัดระบบความสัมพันธ์ที่ย่ังยืนใน
รูปแบบใหม่กับผู้ที่จากไป๑๓๒  

อย่างไรก็ดี การดูแลผู้ป่วยใกล้ตายได้กล่าวไว้ในบทก่อนแล้ว ในบทน้ีจะกล่าวเฉพาะการ
ปลอบโยนให้กําลังใจแก่ผู้ประสบความสูญเสียต่อไป  

การให้การปรึกษาแก่ผู้ประสบความสูญเสียน้ัน ในทางพระพุทธศาสนาควรใช้คําว่า “การ
ปลอบโยนให้กําลังใจแก่ผู้ประสบความสูญเสีย” มากกว่า ดังน้ันในหัวข้อย่อยจึงขอใช้คําว่าการ
ปลอบโยน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในพระไตรปิฎก มีกรณีเกิดขึ้นหลายเร่ืองที่พระพุทธเจ้าตรัสปลอบโยน
บุคคลต่าง ๆ ที่เศร้าโศก เพราะมีบุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รักต้องพลัดพรากจากไป จึงขอนําเรื่องมา
แสดงพอเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

๓.๖.๑  พระพทุธเจ้าทรงปลอบโยนพระเจ้าปเสนทิโกศล  

ในอัยยิกาสูตร ว่าด้วยพระอัยยิกา ( ปู่) ของพระเจ้าปเสนทิโกศลทิวงคต ครั้งน้ัน         
พระเจ้าปเสนทิโกศลได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแต่ยังวัน ถวายอภิวาทแล้วประทับ
น่ัง ณ ที่สมควร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระเจ้าปเสนทิโกศลผู้ประทับน่ัง ณ ที่สมควร ดังน้ีว่า 
“เชิญเถิดมหาบพิตร พระองค์เสด็จมาจากไหนแต่ยังวัน” 

พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระอัยยิกาของข้าพระองค์ ทรง
พระชรา แก่เฒ่า เป็นผู้ใหญ่ ล่วงกาลผ่านวัย มีพระชนม์ ๑๒๐ ชันษา ได้ทิวงคตเสียแล้ว พระองค์เป็น
ที่รัก เป็นที่พอใจของข้าพระองค์มาก พระพุทธเจ้าข้า  

หากข้าพระองค์ใช้ช้างแก้ว... ม้าแก้ว... บ้านส่วย... ชนบท แลกแล้วจะพึงได้สมหวังว่า ‘ขอ
พระอัยยิกาของเราอย่าได้ทิวงคตเลย’ ข้าพระองค์ก็พึงให้แม้ซึ่งช้างแก้วเพ่ือให้ได้สมหวังว่า ‘ขอพระ
อัยยิกาของเราอย่าได้ทิวงคตเลย’ 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “มหาบพิตร ข้อน้ีเป็นอย่างน้ัน มหาบพิตร ข้อน้ี เป็นอย่างน้ัน 
สัตว์ทั้งปวงมีความตายเป็นธรรมดา มีความตายเป็นที่สุด ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ มหาบพิตร 
ภาชนะดินชนิดใดชนิดหน่ึง ทั้งดิบและสุก ภาชนะดินเหล่าน้ันทั้งหมด มีความแตกเป็นธรรมดา มีความ

                                                            
๑๓๒ณัฐฐา สายสวย, “การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายการสูญเสียและภาวะสุขเศร้าจากการสูญเสีย” ใน

นันทวัฒน์ อิทธิรัตน์บรรณาธิการ, จิตเวชศิริราช DSM-5, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๙, หน้า ๒๓๙. 



๑๔๐ 

แตกเป็นที่สุด ไม่พ้นความแตกไปได้ แม้ฉันใด มหาบพิตร สัตว์ทั้งปวงก็มีความตายเป็นธรรมดา มี
ความตาย เป็นที่สุด ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ ฉันน้ันเหมือนกัน” 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏ พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องน้ีไว้ดีย่ิงนัก
ว่า ‘สัตว์ทั้งปวงมีความตายเป็นธรรมดา มีความตายเป็นที่สุด ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า 

สัตว์ทั้งปวงจักตาย เพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด  
สัตว์ทั้งหลายจักไปตามกรรม เข้าถึงผลบุญและบาป  
คือ ผู้ทําบาปจักไปนรก ส่วนผู้ทําบุญจักไปสวรรค์ 

เพราะฉะน้ัน บุคคลควรทํากรรมดี 
สะสมไว้เป็นสมบัติในโลกหน้า  
เพราะบุญเป็นที่พ่ึงของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า๑๓๓ 

ความจริงมีอีกหลายเร่ืองที่เกี่ยวกับพระเจ้าปเสนทิโกศล อย่างเร่ืองในปิยชาติสูตร ซึ่งเกิด
จากคหบดีชาวโกศลผู้หน่ึงซึ่งเศร้าโศกเพราะลูกชายเสียชีวิต ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แต่ไม่เช่ือ
พระพุทธเจ้าที่สอน กลับไปให้พวกนักเลงสะการับรองว่าความคิดของตนถูกต้อง จนข่าวแพร่ไปถึง
พระราชวัง พระเจ้าปเสนทิโกศลซึ่งเข้าใจว่าขณะนั้นยังไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา แต่ด้วยพระปรีชา
ของพระนางมัลลิกาเทวี อัครมเหสี ทําให้พระเจ้าปเสนทิโกศล ซึ่งทรงเชื่อความฝ่ายคหบดีและพวก
นักเลงสะกา ถึงกับยอมจํานน ดังเรื่องราวต่อไปน้ี 

สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขต
กรุงสาวัตถี สมัยน้ัน ลูกชายคนเดียวซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคหบดีคนหนึ่งเสียชีวิตลง เพราะการ
เสียชีวิตของลูกชายคนเดียวน้ัน การงานก็ไม่เป็นอันทํา อาหารก็ไม่เป็นอันกิน คหบดีน้ันได้ไปยังป่าช้า 
คร่ําครวญถึงลูกชายว่า “ลูกโทน เจ้าอยู่ที่ไหน ลูกโทน เจ้าอยู่ที่ไหน” 

จากน้ัน คหบดีน้ันได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค
แล้วจึงน่ัง ณ ที่สมควร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับคหบดีน้ันว่า  

“คหบดี ใจของท่านไม่มีอินทรีย์ไว้ยึดเหน่ียว อินทรีย์ (ร่างกาย) ของท่านก็หมองคล้ําไป”
คหบดีน้ันกราบทูลให้ทรงทราบถึงความทุกข์ของตน “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทําไมอินทรีย์ของข้า
พระองค์ จะไม่หมองคล้ําไปเล่า เพราะลูกชายคนเดียวซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของข้าพระองค์ได้
เสียชีวิตลง เพราะการเสียชีวิตของลูกชายคนเดียวน้ัน การงานก็ไม่เป็นอันทํา อาหารก็ไม่เป็นอันกิน 
ข้าพระองค์ไปป่าช้า คร่ําครวญถึงลูกชายนั้นว่า “ลูกโทน เจ้าอยู่ที่ไหน ลูกโทน เจ้าอยู่ที่ไหน” 

                                                            
๑๓๓สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๓๓/๑๖๕-๑๖๖. 



๑๔๑ 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ข้อน้ีเป็นอย่างน้ัน คหบดี ข้อน้ีเป็นอย่างน้ัน คหบดี เพราะว่า         
โสกะ (ความเศร้าโศก) ปริเทวะ (ความครํ่าครวญ) ทุกขะ (ความทุกข์กาย) โทมนัส (ความทุกข์ใจ) และ 
อุปายาส (ความคับแค้นใจ) เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รัก มีมาจากสิ่งอันเป็นที่รัก” 

คหบดีกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ การที่โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และ         
อุปายาส เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รัก มีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักน้ัน จักเป็นอย่างน้ันไปได้อย่างไร แท้จริง 
ความยินดีและโสมนัส (ความดีใจ) เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รัก มีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักต่างหาก” 

จากน้ัน คหบดีไม่ยินดีไม่คัดค้านพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค ลุกจากที่น่ังแล้วจากไป 
แต่กลับไปเล่าให้พวกนักเลงสะกา ซึ่งนักเลงสะกาก็รับรองว่าคหบดีพูดถูก แต่พระพุทธเจ้าพูดผิด  

ขณะนั้น คหบดีน้ันคิดว่า “ความเห็นของเราตรงกันกับพวกนักเลงสะกา” แล้วจากไป 
ต่อมา เร่ืองที่พูดกันน้ี ได้แพร่เข้าไปถึงพระราชวังโดยลําดับ 

ครั้งน้ัน พระเจ้าปเสนทิโกศล ได้รับสั่งเรียกพระนางมัลลิกาเทวีมาตรัสว่า “มัลลิกา คําว่า 
“โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาส เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รัก มีมาจากสิ่งอันเป็นที่รัก”      
พระสมณโคดมของเธอตรัสไว้หรือ” 

พระนางมัลลิกาเทวีกราบทูลว่า “ข้าแต่มหาราช ถ้าพระดํารัสน้ันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้
จริง พระดํารัสน้ันก็เป็นอย่างน้ัน เพคะ” 

พระเจ้าปเสนทิโกศลตรัสว่า “พระนางมัลลิกาน้ีคล้อยตามพระดํารัสที่พระสมณโคดมตรัส
เท่าน้ันว่า “ข้าแต่มหาราช ถ้าพระดํารัสน้ันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริง พระดํารัสน้ันก็เป็นอย่างนั้น” 
ศิษย์คล้อยตามคําที่อาจารย์กล่าวว่า “ข้อน้ีเป็นอย่างน้ัน ท่านอาจารย์ ข้อน้ีเป็นอย่างน้ัน ท่าน
อาจารย์” ฉันใด เธอก็ฉันน้ันเหมือนกัน คล้อยตามพระดํารัสที่พระสมณโคดมตรัสเท่าน้ันว่า “ข้าแต่
มหาราช ถ้าพระดํารัสน้ันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริง พระดํารัสน้ันก็เป็นอย่างน้ัน” มัลลิกา เธอจง
หลบหน้าไปให้พ้น จงพินาศเสีย” 

ลําดับน้ัน พระนางมัลลิกาเทวีรับสั่งเรียกพราหมณ์ช่ือนาฬิชังฆะมา ตรัสสั่งให้เข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ เพ่ือทูลถามเรื่องน้ี 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ข้อน้ีเป็นอย่างนั้น พราหมณ์ ข้อน้ีเป็นอย่างนั้น พราหมณ์ 
เพราะว่าโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาส เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รัก มีมาจากสิ่งอันเป็นที่รัก 
การที่โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาส เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รัก มีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักได้
อย่างไร ท่านพึงทราบโดยอธิบายน้ี  

เรื่องเคยมีมาแล้ว ในกรุงสาวัตถีน้ีแล มารดาของหญิงคนหน่ึงได้ตายไป เพราะความตาย
ของมารดานั้น หญิงน้ันจึงเป็นบ้า มีจิตเลื่อนลอย เข้าสู่ถนนทุกถนน เข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วได้กล่าว
อย่างน้ีว่า “พวกท่านได้พบมารดาของฉันบ้างไหม พวกท่านได้พบมารดาของฉันบ้างไหม” 



๑๔๒ 

การที่โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาส เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รัก มีมาจากส่ิงอัน
เป็นที่รักได้อย่างไร ท่านพึงทราบโดยอธิบายน้ี 

เร่ืองเคยมีมาแล้ว ในกรุงสาวัตถีน้ีแล บิดาของหญิงคนหน่ึงได้ตายไป ... พ่ีชาย น้องชาย ... 
พ่ีสาวน้องสาว ... บุตร ... ธิดา ... สามีของหญิงคนหน่ึงได้ตายไป เพราะความตายของสามีน้ัน หญิงน้ัน
จึงเป็นบ้า มีจิตเลื่อนลอย เข้าสู่ถนนทุกถนน เข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วกล่าวอย่างน้ีว่า “พวกท่านได้พบ
สามีของฉันบ้างไหม พวกท่าน ได้พบสามีของฉันบ้างไหม” 

เร่ืองเคยมีมาแล้ว ในกรุงสาวัตถีน้ีแล มารดาของชายคนหน่ึงตายไป เพราะความตายของ
มารดาน้ัน ชายคนน้ันจึงเป็นบ้า มีจิตเลื่อนลอย เข้าสู่ถนนทุกถนน เข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วได้กล่าว
อย่างน้ีว่า “พวกท่านได้พบมารดาของข้าพเจ้าบ้างไหม พวกท่านได้พบมารดาของข้าพเจ้าบ้างไหม” 

การที่โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาส เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รัก ...  
เรื่องเคยมีมาแล้ว ในกรุงสาวัตถีน้ีแล บิดาของชายคนหนึ่งตายไป... พ่ีชายน้องชาย... 

พ่ีสาวน้องสาว... บุตร... ธิดา... ภรรยาของชายคนหนึ่งตายไป เพราะความตายของภรรยานั้น ชายคน
น้ันจึงเป็นบ้า มีจิตเลื่อนลอย เข้าสู่ถนนทุกถนน เข้าสู่ตรอกทุกตรอก แล้วได้กล่าวอย่างน้ีว่า “พวกท่าน
ได้พบภรรยาของข้าพเจ้าบ้างไหม พวกท่านได้พบภรรยาของข้าพเจ้าบ้างไหม” 

การที่โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาส เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รัก ...  
พราหมณ์ เร่ืองเคยมีมาแล้ว ในกรุงสาวัตถีน้ีแล หญิงคนหน่ึงได้ไปยังตระกูลของญาติ พวก

ญาติของหญิงน้ัน ต้องการจะพรากสามีของนางแล้วยกนางให้แก่ชายอ่ืน แต่หญิงน้ันไม่ปรารถนาชาย
คนน้ัน ต่อมา หญิงน้ันได้บอกสามีว่า “พ่ี พวกญาติของดิฉันต้องการจะพรากท่านแล้วยกดิฉันให้แก่
ชายอ่ืน แต่ดิฉันไม่ปรารถนาชายคนน้ัน” ต่อจากนั้น สามีได้ฟันภรรยาขาดสองท่อนแล้วจึงฆ่าตัวตาย
ตาม ด้วยคิดว่า “เราทั้งสองจะไม่พรากจากกัน” 

การที่โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาส เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รัก มีมาจากส่ิงอัน
เป็นที่รักได้อย่างไร ท่านพึงทราบโดยอธิบายน้ีเถิด” 

ครั้งน้ัน นาฬิชังฆพราหมณ์ช่ืนชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค แล้วลุกจากที่น่ังได้
เข้าไปเฝ้าพระนางมัลลิกาเทวีถึงที่ประทับ ได้กราบทูลถึงเรื่องการสนทนาปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค
ทั้งหมดแก่พระนางมัลลิกาเทวี ลําดับน้ัน พระนางมัลลิกาเทวีได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าปเสนทิโกศลถึงที่
ประทับแล้ว ได้ทูลถามพระเจ้าปเสนทิโกศลว่า  

“ข้าแต่มหาราช ทูลกระหม่อมเข้าพระทัยความข้อน้ันว่าอย่างไร พระกุมารี พระนามว่า 
วชิรี เป็นที่รักของทูลกระหม่อมใช่ไหม เพคะ” 

พระเจ้าปเสนทิโกศลตรัสตอบว่า “ใช่แล้ว มัลลิกา วชิรีกุมารีเป็นที่รักของเรา”  



๑๔๓ 

“ทูลกระหม่อมเข้าพระทัยความข้อน้ันว่าอย่างไร เพราะวชิรีกุมารีต้องมีอันแปรผันเป็น
อย่างอ่ืนไป๑๓๔ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และ อุปายาส จะพึงเกิดขึ้นแก่ทูลกระหม่อมหรือไม่            
เพคะ” 

“มัลลิกา เพราะวชิรีกุมารีแปรผันเป็นอย่างอ่ืนไป แม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นอย่าง
อ่ืนไปด้วย ทําไม โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และ อุปายาส จักไม่เกิดขึ้นแก่เราเล่า” 

“ข้อน้ีแลที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรง        
มุ่งหมาย จึงตรัสว่า “โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และ อุปายาส เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รัก มีมาจาก        
สิ่งอันเป็นที่รัก” เพคะ 

ต่อจากน้ัน พระนางมัลลิกาเทวีก็ทรงยกตัวอย่าง สิ่งอันเป็นที่รักหวงแหนของพระเจ้า 
ปเสนทิโกศล มาทูลถามตามลําดับจาก พระนางวาสภขัตติยา มเหสีอีกองค์หน่ึง วิฑูฑภเสนาบดี 
รวมท้ังพระนางมัลลิกาเทวีด้วย ต่อจากน้ัน พระนางก็ทูลถามต่อไปอีกว่า 

“ทูลกระหม่อมทรงเข้าพระทัยความข้อน้ันว่าอย่างไร แคว้นกาสีและแคว้นโกศลเป็นที่รัก
ของทูลกระหม่อมใช่ไหม เพคะ” 

“ใช่แล้ว มัลลิกา แคว้นกาสีและแคว้นโกศลเป็นที่รักของเรา เพราะอานุภาพแห่งแคว้น  
กาสีและแคว้นโกศล เราจึงใช้สอยแก่นจันทน์ที่เกิดจากแคว้นกาสี ได้ทัดทรงดอกไม้ ของหอม และ
เครื่องลูบไล้” 

“ทูลกระหม่อมทรงเข้าพระทัยความข้อน้ันว่าอย่างไร เพราะแคว้นกาสีและแคว้นโกศล
แปรผันเป็นอย่างอ่ืนไป๑๓๕ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และ อุปายาส จะพึงเกิดข้ึนแก่ทูลกระหม่อม
หรือไม่ เพคะ” 

“มัลลิกา เพราะแคว้นกาสีและแคว้นโกศลแปรผันเป็นอย่างอ่ืนไป แม้ชีวิตของเราก็ต้อง
แปรผันเป็นอย่างอ่ืนไปด้วย ทําไม โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และ อุปายาส จักไม่เกิดขึ้นแก่เรา
เล่า” 

พระนางมัลลิกาเทวีกราบทูลว่า “ข้าแต่มหาราช ข้อน้ีแลที่พระผู้มีพระภาค ผู้ทรงรู้ ทรง
เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมุ่งหมาย จึงตรัสว่า “โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และ     
อุปายาส เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รัก มีมาจากสิ่งอันเป็นที่รัก เพคะ” 

พระเจ้าปเสนทิโกศลตรัสว่า “มัลลิกา น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏ ที่พระผู้มีพระภาค
พระองค์น้ันจะทรงเห็นชัด แทงตลอดด้วยพระปัญญาแล้ว มาเถิด มัลลิกาช่วยล้างมือให้ทีเถิด” 

                                                            
๑๓๔แปรผันเป็นอย่างอื่นไป ในท่ีนี้หมายถึงความตาย หรือการหนีตามไปกับใคร ๆ (ม.ม.อ. ๒/๓๕๗/

๒๕๐). 
๑๓๕แปรผันเป็นอย่างอื่นไป ในท่ีนี้หมายถึงการทอดทิ้ง หรือการตกตามไปในเงื้อมมือของพระราชาฝ่าย

ตรงกันข้าม (ม.ม.อ. ๒/๓๕๗/๒๕๐). 



๑๔๔ 

จากน้ันพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงลุกข้ึนจากที่ประทับ ทรงห่มพระภูษาเฉวียงบ่า ประนม
พระหัตถ์ไปทางทิศที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้ว ทรงเปล่งอุทาน ๓ ครั้งว่า  

“ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ัน  
ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ัน  
ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ัน” ดังน้ีแล๑๓๖ 
เป็นที่น่าสังเกตว่า พระนางมัลลิกาเทวีเป็นพระมเหสีที่พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงรักใคร่ย่ิง

นักและท้าวเธอก็ทรงทราบดีว่า พระนางทรงศรัทธาเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคมากแค่ไหน แต่เหตุไฉน 
เมื่อพระนางกราบทูลเรื่องที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ ก็ไม่ทรงยอมรับซ้ํายังทรงขับไล่ไสส่งพระนาง ทรง
หาว่ามีความเห็นคล้อยตามพระผู้มีพระภาค นอกจากน้ีการท่ีทรงใช้พระดํารัสว่า “พระสมณโคดม” 
ตรัสเรียกพระผู้มีพระภาคนั้น แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าปเสนทิโกศลยังไม่ทรงเลื่อมใสในพระพุทธ- 
ศาสนา ก็อาจเป็นได้ หรือทรงเลื่อมใสแล้ว แต่ทรงประสงค์จะหาเหตุผลเพ่ือป้องกันมิให้คนปรักปรํา
พระผู้มีพระภาค  ก็อาจเป็นได้  จึงน่าศึกษาต่อไป โดยเฉพาะวรรคน้ียังมีหลายพระสูตรที่กล่าวถึง        
พระเจ้าปเสนทิโกศล 

อน่ึง ข้อความในพระสูตรน้ี เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าขณะน้ัน แคว้นกาสียังเป็นส่วน
หน่ึงของแคว้นโกศล แคว้นกาสีน้ี พระเจ้ามหาโกศล พระราชบิดาของพระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงยกให้
อยู่ในปกครองของแคว้นมคธ เมื่อพระนางเวเทหิ อภิเษกกับพระเจ้าพิมพิสาร เพ่ือให้เก็บส่วยเป็นค่า
เครื่องประดับของพระนาง ต่อมา เมื่อพระเจ้าอชาตศัตรู ปลงพระชนม์พระเจ้าพิมพิสาร และพระนาง
เวเทหิทรงเศร้าพระทัย จนได้สวรรคตตามไป ทางแคว้นโกศลจึงยึดแคว้นกาสีคืนมา ทําให้เกิดสงคราม
กันต่อมา จนในที่สุด พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงยกวชิรีกุมารีให้อภิเษกกับพระเจ้าอชาตศัตรู และทรง
มอบแคว้นกาสีให้คืนเพ่ือเก็บส่วยถวายพระกุมารี 

เรื่องที่พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงโศกเศร้าเสียพระทัยมากที่สุด คือการสิ้นพระชนม์อย่าง
ปัจจุบันทันด่วนของพระนางมัลลิกาเทวี อัครมเหสี พระนางเป็นพุทธมามกะ ทรงบําเพ็ญกุศลไว้
มากมายมหาศาล ทรงกระทําอสทิสทานถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ มีมูลค่าถึง ๑๔ โกฏิ เฉพาะ
เศวตฉัตร บัลลังก์ประทับน่ัง เชิงบาตร ต่ังสําหรับรองพระบาทของพระพุทธเจ้า ทั้ง ๔ อย่างน้ี มีมูลค่า
นับไม่ได้ ซึ่งในพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมีสตรีกระทําได้ขนาดน้ีเพียงคนเดียวและ
ครั้งเดียวเท่าน้ัน จึงเรียกว่า “อสทิสทาน” ซึ่งแปลว่าทานที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน หรือทานที่จะหา
ผู้ใดเสมอเหมือนมิได้ แม้กระน้ัน เพราะเหตุที่พระนางเคยประพฤติช่ัวช้าคือเสพสังวาสกับสุนัขตัวผู้ ใน
เวลาจะสิ้นชนม์ พระนางมัลลิกาน้ันมิได้ทรงนึกถึงการบริจาคใหญ่เห็นปานนั้น ทรงระลึกถึงกรรมอัน
ลามกน้ันอย่างเดียว สิ้นพระชนม์ไปแล้วก็บังเกิดในอเวจี พระนางมัลลิกาน้ันทรงเป็นที่โปรดปรานของ
พระเจ้าปเสนทิโกศลเป็นอย่างย่ิง  
                                                            

๑๓๖ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๕๓-๓๕๗/๔๓๓-๔๔๒. 



๑๔๕ 

ท้าวเธออันความโศกเป็นกําลังครอบงํา รับสั่งให้ทําฌาปนกิจพระสรีระของพระนางแล้ว 
ทรงดําริว่า “เราจะทูลถามสถานที่เกิดของพระนาง” จึงได้เสด็จไปยังสํานักของพระศาสดา พระ
ศาสดาได้ทรงทําโดยประการที่ท้าวเธอระลึกถึงเหตุที่เสด็จมาไม่ได้ ท้าวเธอทรงสดับธรรมกถาชวนให้
ระลึกถึงในสํานักของพระศาสดาแล้ว ก็ทรงลืม ในเวลาเสด็จเข้าไปสู่พระราชนิเวศน์ ทรงระลึกได้ จึง
ตรัสว่า “พนาย ฉันต้ังใจว่า จักทูลถามที่พระนางมัลลิกาเทวีเกิด ไปยังสํานักของพระศาสดาก็ลืมเสีย 
วันพรุ่งน้ี ฉันจะทูลถามอีก” แล้วก็ได้เสด็จไป แม้ในวันรุ่งขึ้น แม้พระศาสดาก็ได้ทรงทําโดยประการท่ี
ท้าวเธอระลึกไม่ได้ ตลอด ๗ วันโดยลําดับ ฝ่ายพระนางมัลลิกาน้ัน ไหม้ในนรกตลอด ๗ วันเท่าน้ัน ใน
วันที่ ๘ จุติจากที่น้ันแล้ว เกิดในดุสิตภพ 

ถามว่า ก็เพราะเหตุไร พระศาสดา จึงได้ทรงทําความท่ีพระราชาน้ัน ทรงระลึกไม่ได้   
ตอบว่า ทราบว่า พระนางมัลลิกาน้ันได้เป็นที่โปรดปรานพอพระทัยพระราชาน้ันอย่าง

ที่สุด เพราะฉะน้ัน ท้าวเธอทราบว่าพระนางเกิดในนรกแล้ว ก็จะทรงยึดถือมิจฉาทิฏฐิ ด้วยทรงดําริว่า  
“ถ้าหญิงผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาเห็นปานนี้เกิดในนรก เราจะถวายทานไปทําไม” แล้วก็จะรับสั่งให้เลิก
นิตยภัตที่เป็นไปในพระราชนิเวศน์เพ่ือภิกษุ ๕๐๐ รูปแล้วพึงเกิดในนรก เพราะฉะน้ัน พระศาสดาจึง
ทรงทําความท่ีพระราชาน้ันทรงระลึกไม่ได้ ตลอด ๗ วัน ในวันที่ ๘ ทรงดําเนินไปเพ่ือบิณฑบาต ได้
เสด็จไปยังประตูพระราชวัง ด้วยพระองค์เองทีเดียว พระราชาทรงทราบว่า “พระศาสดาเสด็จ
มาแล้ว” จึงเสด็จออก ทรงรับบาตรแล้ว ปรารภเพ่ือจะเสด็จขึ้นสู่ปราสาท แต่พระศาสดาทรงแสดง
พระอาการเพ่ือจะประทับน่ังที่โรงรถ พระราชาจึงทูลอัญเชิญพระศาสดาให้ประทับน่ัง ณ ที่น้ัน
เหมือนกัน ทรงรับรองด้วยข้าวยาคูและของควรเคี้ยวแล้ว จึงถวายบังคม พอประทับน่ัง ก็กราบทูลว่า 
หม่อมฉันมาก็ด้วยประสงค์ว่า ‘จักทูลถามที่เกิดของพระนางมัลลิกาเทวี’ แล้วลืมเสีย พระนางเกิดในที่
ไหนหนอแล พระพุทธเจ้าข้า”  

พระศาสดา : ในดุสิตภพ มหาบพิตร.   
พระราชา : พระพุทธเจ้าข้า ถ้าพระนางไม่บังเกิดในภพดุสิต คนอ่ืนใครเล่าจะบังเกิด 

พระพุทธเจ้าข้า หญิงเช่นกับพระนางมัลลิกาน้ันไม่มี เพราะในที่ที่พระนางน่ังเป็นต้น กิจอ่ืน เว้นการ
จัดแจงทานด้วยคิดว่า ‘พรุ่งน้ีจักถวายสิ่งน้ี จักทําสิ่งน้ี แด่พระตถาคต’ ไม่มีเลย พระพุทธเจ้าข้า” 
ต้ังแต่นางไปสู่ปรโลกแล้ว สรีระของหม่อมฉัน ไม่ค่อยกะป้ีกะเป่า  

ลําดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะท้าวเธอว่า “อย่าคิดเลยมหาบพิตร น้ีเป็นธรรมอันแน่นอน
ของสัตว์ทุกจําพวก”๑๓๗ 

๓.๖.๒  พระพทุธเจ้าทรงปลอบโยนสันตติมหาอํามาตย ์

ในกาลครั้งหน่ึง สันตติมหาอํามาตย์น้ันปราบปรามปัจจันตชนบท ของพระเจ้าปเสนทิ

                                                            
๑๓๗ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๒/๑๕๑/๑๑๐-๑๑๓. 



๑๔๖ 

โกศล อันกําเริบให้สงบแล้ว กลับมา ต่อมาพระราชาทรงพอพระหฤทัย ประทานราชสมบัติให้ ๗ วัน 
ได้ประทานหญิงผู้ฉลาดในการฟ้อนและการขับนางหน่ึงแก่เขา เขาเป็นผู้มึนเมาสุราสิ้น ๗ วัน ในวันที่ 
๘ ประดับด้วยเคร่ืองอลังการทุกอย่าง แล้วขึ้นสู่คอช้างตัวประเสริฐไปยังท่าอาบนํ้า เห็นพระศาสดา
กําลังเสด็จเข้าไปบิณฑบาตที่ระหว่างประตู อยู่บนคอช้างประเสริฐน่ันเอง ผงกศีรษะถวายอภิวาทแล้ว 
พระศาสดาทรงทําการแย้ม พระอานนท์ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอแลเป็นเหตุให้
ทรงกระทําการแย้มให้ปรากฏ” เมื่อจะตรัสบอกเหตุแห่งการแย้ม จึงตรัสว่า “อานนท์เธอจงดูสันตติ
มหาอํามาตย์ ในวันน้ีเอง เขาทั้งประดับด้วยอาภรณ์ทุกอย่างเทียว มาสู่สํานักของเรา จักบรรลุ         
พระอรหัตผลในเวลาจบคาถาอันประกอบด้วยบท ๔ น่ังบนอากาศ ช่ัว ๗ ลําตาล จักปรินิพพาน” 
มหาชน ได้ฟังพระดํารัสของพระศาสดา ผู้กําลังตรัสกับพระเถระอยู่  

บรรดามหาชนเหล่าน้ัน พวกมิจฉาทิฏฐิคิดว่า “ท่านทั้งหลายจงดูกิริยาของพระสมณโคดม 
พระสมณโคดมน้ัน ย่อมพูดสักแต่ปากเท่าน้ัน ได้ยินว่า ในวันน้ี สันตติมหาอํามาตย์น่ัน มึนเมาสุรา
อย่างน้ัน แต่งตัวอยู่ตามปกติ ฟังธรรมในสํานักของพระสมณโคดมน้ันแล้ว จักปรินิพพาน ในวันน้ี พวก
เราจักจับผิดพระสมณโคดมน้ันด้วยมุสาวาท” พวกสัมมาทิฏฐิ คิดกันว่า “น่าอัศจรรย์ พระพุทธเจ้า
ทั้งหลายมีอานุภาพมาก ในวันน้ี เราทั้งหลาย จักได้ดูการเย้ืองกรายของพระพุทธเจ้าและการเย้ือง
กรายของสันตติมหาอํามาตย์” ส่วนสันตติมหาอํามาตย์เล่นนํ้าตลอดวันที่ท่าอาบนํ้าแล้ว ไปสู่อุทยาน 
น่ังที่พ้ืนโรงด่ืม  

ฝ่ายหญิงน้ันลงไปในท่ามกลางที่เต้นรํา เร่ิมจะแสดงการฟ้อนและการขับ เมื่อนางแสดง
การฟ้อนการขับอยู่ในวันน้ัน ลมมีพิษเพียงดังศาสตราเกิดขึ้นแล้วในภายในท้อง ได้ตัดเน้ือหทัยแล้ว 
เพราะความที่นางเป็นผู้มีอาหารน้อยถึง ๗ วัน เพ่ือแสดงความอ้อนแอ้นแห่งสรีระ ในทันทีทันใด
น้ันเอง นางมีปากอ้าและตาเหลือก ได้ตายไปแล้ว  

สันตติมหาอํามาตย์กล่าวว่า “ท่านทั้งหลาย จงตรวจดูนางน้ัน” ในขณะสักว่าคําอันชน
ทั้งหลายกล่าวว่า “หญิงน้ันตายแล้ว นาย” ถูกความโศกอย่างแรงกล้าครอบงําแล้ว ในขณะน้ันเอง 
สุราที่เขาดื่มตลอด ๗ วัน ได้ถึงความเสื่อมหายแล้วประหน่ึงหยาดน้ําในกระเบ้ืองที่ร้อน ฉะน้ัน เขาคิด
ว่า “คนอ่ืน เว้นพระตถาคตเสีย จักไม่อาจเพ่ือจะยังความโศกของเรานี้ให้ดับได้” มีพลกายแวดล้อม
แล้ว ไปสู่สํานักของพระศาสดาในเวลาเย็น ถวายบังคมแล้ว กราบทูลอย่างน้ีว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ความโศกเห็นปานน้ีเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์มาแล้ว ก็ด้วยหมายใจว่า ‘พระองค์จักอาจเพ่ือ
จะดับความโศกของข้าพระองค์น้ันได้’ ขอพระองค์จงทรงเป็นที่พ่ึงของข้าพระองค์เถิด”  

พระศาสดาระงับความโศกของบุคคลได้ 

ลําดับน้ัน พระศาสดาตรัสกับเธอว่า “ท่านมายังสํานักของผู้สามารถเพ่ือดับความโศกได้
แน่นอน อันที่จริง นํ้าตาที่ไหลออกของท่านผู้ร้องไห้ ในเวลาท่ีหญิงน้ีตาย ด้วยเหตุน้ีน่ันแล มากกว่านํ้า



๑๔๗ 

ของมหาสมุทรทั้ง ๔” จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า  
กิเลสเครื่องกังวลใด มีอยู่ในกาลก่อน  

เธอจงยังกิเลสเครื่องกังวลน้ันให้เหือดแห้งไป  
กิเลสเครื่องกังวลจงอย่ามีแก่เธอในภายหลัง  
ถ้าเธอจักไม่ยึดถือขันธ์ ในท่ามกลาง (ในปัจจุบัน) 
จักเป็นผู้สงบระงับเที่ยวไป๑๓๘ 

ในกาลจบพระคาถา สันตติมหาอํามาตย์ บรรลุพระอรหัตแล้ว พิจารณาดูอายุสังขารของ
ตน ทราบความเป็นไปไม่ได้แห่งอายุสังขารน้ันแล้ว จึงกราบทูลพระศาสดาว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ขอพระองค์จงทรงอนุญาตการปรินิพพานแก่ข้าพระองค์เถิด” พระศาสดาแม้ทรงทราบกรรมที่เธอทํา
แล้ว ก็ทรงกําหนดว่า “พวกมิจฉาทิฏฐิประชุมกัน เพ่ือข่มข่ี (เรา) ด้วยมุสาวาท จักไม่ได้โอกาส พวก
สัมมาทิฏฐิ ประชุมกันด้วยหมายใจว่า ‘พวกเราจักดูการเย้ืองกรายของพระพุทธเจ้าและการเย้ืองกราย
ของสันตติมหาอํามาตย์’ ฟังกรรมท่ีสันตติมหาอํามาตย์น้ีทําแล้ว จักทําความเอ้ือเฟ้ือในบุญทั้งหลาย” 
แล้วตรัสว่า “ถ้าอย่างน้ัน เธอจงบอกกรรมที่เธอทําแล้วแก่เรา ก็เมื่อจะบอก จงอย่ายืนบนภาคพ้ืนบอก 
จงยืนบนอากาศช่ัว ๗ ลําตาลแล้วจึงบอก”  

สันตติมหาอํามาตย์น้ัน ทูลรับว่า “ดีละ พระพุทธเจ้าข้า” ดังน้ีแล้วจึงถวายบังคม         
พระศาสดาแล้ว ขึ้นไปสู่อากาศช่ัวลําตาลหน่ึง ลงมาถวายบังคมพระศาสดาอีก ขึ้นไปน่ังโดยบัลลังก์  
บนอากาศ ๗ ช่ัวลําตาลตามลําดับแล้ว ทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์ทรงสดับบุรพกรรม
ของข้าพระองค์ (ดังต่อไปนี้)   

ในกัปที่ ๙๑ แต่กัปน้ี ครั้งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสี ข้าพระองค์เกิดในตระกูลๆ 
หน่ึง ในพันธุมดีนคร คิดแล้วว่า “อะไรหนอแล เป็นกรรมที่ไม่ทําการตัดรอนหรือบีบคั้นซึ่งชนเหล่า
อ่ืน” เมื่อใคร่ครวญอยู่ จึงเห็นกรรมคือการป่าวร้องในบุญทั้งหลาย ต้ังแต่น้ัน ได้ทํากรรมน้ันอยู่ 
ชักชวนมหาชนเที่ยวป่าวร้องอยู่ว่า “พวกท่าน จงทําบุญทั้งหลาย จงสมาทานอุโบสถ ในวันอุโบสถ
ทั้งหลาย จงถวายทาน จงฟังธรรม ช่ือว่ารัตนะอย่างอ่ืนเช่นกับพุทธรัตนะเป็นต้นไม่มี พวกท่านจงทํา
สักการะรัตนะทั้ง ๓ เถิด”  

พระราชาผู้ใหญ่ทรงพระนามว่า พันธุมา เป็นพระพุทธบิดาทรงสดับเสียงของข้าพระองค์
น้ัน รับสั่งให้เรียกข้าพระองค์มาเฝ้าแล้วตรัสถามว่า “พ่อ เจ้าเที่ยวทําอะไร” 

เมื่อข้าพระองค์กราบทูลให้ทรงทราบถึงพฤติกรรม และแม้ในคร้ังต่อๆ มาได้รับ
พระราชทานทรัพย์สิ่งของเป็นจํานวนมาก ตลอดเวลาที่ป่าวประกาศชักชวนให้ทําบุญ ฟังธรรมตลอด

                                                            
๑๓๘ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๙๕๖/๕๒๐, ๑๑๐๖/๕๔๕; ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๘๔/๓๖๖-๓๖๗; ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/

๑๒๔/๑๘. 



๑๔๘ 

ชีวิต กลิ่นจันทน์ฟุ้งออกจากกายของข้าพระองค์ กลิ่นอุบลฟุ้งออกจากปากของข้าพระองค์ น้ีเป็นกรรม
ที่ข้าพระองค์ทําแล้ว 

สันตติมหาอํามาตย์น้ัน ครั้นทูลบุรพกรรมของตนอย่างน้ันแล้วน่ังบนอากาศเทียว เข้า
เตโชธาตุ ปรินิพพานแล้ว เปลวไฟที่เกิดขึ้นในสรีระไหม้เน้ือและโลหิตแล้ว ธาตุทั้งหลายดุจดอกมะลิ
เหลืออยู่แล้ว พระศาสดาทรงคลี่ผ้าขาว ธาตุทั้งหลายก็ตกลงบนผ้าขาวน้ัน พระศาสดาทรงบรรจุธาตุ
เหล่าน้ันแล้ว รับสั่งให้สร้างสถูปไว้ที่ทางใหญ่ ๔ แพร่ง ด้วยทรงพระประสงค์ว่า “มหาชนไหว้แล้ว จัก
เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญ”๑๓๙ 

๓.๖.๓ พระพทุธเจ้าทรงปลอบโยนอภัยราชกุมาร 

อภัยราชกุมารน้ันทรงปราบปรามปัจจันตชนบทให้สงบเสด็จมาแล้ว พระเจ้าพิมพิสาร      
ผู้พระบิดา ทรงพอพระทัยแล้ว พระราชทานหญิงฟ้อนคนหน่ึง ผู้ฉลาดในการฟ้อนและการขับ ได้
พระราชทานราชสมบัติสิ้น ๗ วัน อภัยราชกุมารน้ัน ไม่เสด็จออกภายนอกพระราชมนเทียรเลย เสวย
สิริแห่งความเป็นพระราชาส้ิน ๗ วัน เสด็จไปสู่ท่าแม่นํ้าในวันที่ ๘ ทรงสรงสนานแล้ว เสด็จเข้าไปสู่
พระอุทยาน ประทับน่ังทอดพระเนตรการฟ้อนการขับของหญิงน้ันดุจสันตติมหาอํามาตย์ [เรื่องที่แล้ว] 
ในขณะนั้นเอง แม้นางนั้นก็ได้ตายไปด้วยอํานาจกองลมกล้าดุจศัสตรา ดุจหญิงฟ้อนของสันตติ         
มหาอํามาตย์ พระกุมารมีความโศกเกิดขึ้นแล้ว เพราะหญิงฟ้อนน้ันตาย ทรงดําริว่า “ผู้อ่ืน เว้นพระ
ศาสดาเสีย จักไม่อาจเพ่ือให้ความเศร้าโศกน้ีของเราดับไป” แล้วจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดากราบ
ทูลว่า “พระพุทธเจ้าข้า ขอพระองค์จงให้ความเศร้าโศกของข้าพระองค์ดับเถิด” ๑๔๐  

พระศาสดา ทรงปลอบพระกุมารน้ันแล้วตรัสว่า “กุมาร ก็ประมาณแห่งนํ้าตาทั้งหลาย          
ที่เธอร้องไห้อยู่ในกาลแห่งหญิงน้ีตายแล้ว อย่างน้ีน่ีแลให้เป็นไปแล้ว ย่อมไม่มีในสงสาร ซึ่งมีที่สุดอัน
ใคร ๆ รู้ไม่ได้” ทรงทราบความท่ีความเศร้าโศกเป็นสภาพเบาบางเพราะเทศนาน้ันแล้วจึงตรัสว่า 
“กุมาร เธออย่าเศร้าโศกเลย ข้อน้ันเป็นฐานะเป็นที่จมลงของชนพาลทั้งหลาย”แล้วตรัสพระคาถาน้ีว่า   

ท่านทั้งหลายจงมาดูโลกน้ี ที่วิจิตรดุชราชรถ 
ที่พวกคนเขลาหมกมุ่นอยู่ แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่๑๔๑ 

๓.๖.๔  พระพทุธเจ้าทรงปลอบโยนอนิตถิคันธกุมาร 

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ ณ พระเชตวัน ทรงปรารภอนิตถิคันธกุมาร จึงได้ตรัสพระ
ธรรมเทศนาบทน้ี  
                                                            

๑๓๙ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๒/๑๔๑/๗๕-๗๘. 
๑๔๐อภัยราชกุมาร ทรงเป็นโอรสองค์หนึ่งของพระเจ้าพิมพิสาร แห่งแคว้นมคธ เป็นผู้ทรงอุปการะเลี้ยงดู

หมอชีวกโกมารภัจแต่แรกเกิด ดูรายละเอียดเรื่อง ชีวกวัตถุ ใน วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๒๖-๓๒๘/๑๗๙-๑๘๑. 
๑๔๑ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๒/๑๗๐-๑๗๑/๑๕๗. 



๑๔๙ 

ได้ยินว่า อนิตถิคันธกุมารน้ัน เป็นสัตว์ที่จุติจากพรหมโลก เกิดในตระกูลมีโภคะมาก 
ในกรุงสาวัตถี ต้ังแต่วันเกิดมาแล้ว ไม่ปรารถนาจะเข้าไปใกล้ผู้หญิง ถูกผู้หญิงจับก็ร้องไห้ มารดา 
(ต้อง) อุ้มกุมารน้ันด้วยเซิดผ้าแล้ว จึงให้ด่ืมนม กุมารน้ันเจริญวัยแล้ว เมื่อมารดาบิดากล่าวว่า “พ่อ 
เราจักทําอาวาหมงคลแก่เจ้า” ก็ห้ามว่า “ฉันไม่มีความต้องการด้วยหญิง” เมื่อถูกอ้อนวอนบ่อยเข้าจึง
ให้เรียกช่างทองมา ๕๐๐ คน แล้ว ให้ ๆ ทองคํามีสีสุก ๑,๐๐๐ นิกขะ (๑,๐๐๐ ก้อน) ให้ทํารูปหญิง บุ
อย่างหนา น่าเลื่อมใสย่ิงนัก เมื่อมารดาบิดากล่าวอีกว่า “พ่อ เมื่อเจ้าไม่ทําอาวาหมงคล ตระกูลวงศ์จัก
ต้ังอยู่ไม่ได้ เราจักนํากุมาริกามาให้เจ้า” ก็กล่าวว่า “ถ้ากระน้ัน ถ้าท่านทั้ง ๒ จะนํากุมาริกาเช่นน้ีมาให้
ฉัน ฉันจักทําตามคําของท่านทั้งสอง” แล้วจึงแสดงรูปทองคําน้ัน  

ลําดับน้ัน มารดาบิดาของเขา ให้พาพวกพราหมณ์มีช่ือเสียงมาแล้วบอกว่า “บุตรของเรามี
บุญมาก คงจักมีกุมาริกาผู้ทําบุญร่วมกับบุตรน้ีเป็นแน่ พวกท่านจงไป จงพาเอารูปทองคําน้ีไปแล้ว นํา
นางกุมาริกาผู้มีรูปเช่นน้ีมา” แล้วส่งไป พราหมณ์เหล่าน้ัน รับว่า “ดีละ” พากันเที่ยวจาริกไป ไปถึง      
สาคลนคร ในแคว้นช่ือมัททะ  

ก็ในนครน้ัน ได้มีกุมาริกาคนหน่ึง มีรูปสวย มีอายุรุ่นราว ๑๖ ปี มารดาบิดาให้นางอยู่ที่พ้ืน
ช้ันบนแห่งปราสาท ๗ ช้ัน พราหมณ์แม้เหล่าน้ันแล คิดกันว่า ถ้าในนครน้ีจักมีกุมาริกาเห็นปานน้ี      
ชนทั้งหลายเห็นรูปทองคําน้ีแล้ว ก็จักกล่าวว่า ‘รูปจําลองน้ีสวยเหมือนธิดาของตระกูลโน้น” แล้วจึงต้ัง
รูปทองคําน้ันไว้ริมทางไปสู่ท่านํ้า น่ัง (คอยเฝ้า) ณ ที่ควรข้างหน่ึง ลําดับน้ัน หญิงแม่นมของกุมาริกา
น้ัน ให้กุมาริกาน้ันอาบนํ้าแล้ว ใคร่จะอาบเองบ้าง จึงมาสู่ท่านํ้า เห็นรูปน้ัน สําคัญว่า “ธิดาของเรา” 
จึงกล่าวว่า “โอ แม่หัวด้ือ เราให้เจ้าอาบนํ้าแล้วออกมาเมื่อก้ีน้ีเอง เจ้าล่วงหน้ามาที่น่ีก่อนเรา” แล้วจึง
ตีด้วยมือ รู้ความที่รูปน้ันแข็งและไม่มีวิการ จึงกล่าวว่า “เราได้ทําความเข้าใจว่า ‘นางน้ีเป็นธิดาของ
เรา น่ันอะไรกันเล่า’ ลําดับน้ัน พราหมณ์เหล่าน้ัน ถามหญิงแม่นมน้ันว่า “แม่ ธิดาของท่าน เห็นปานน้ี
หรือ” 

หญิงแม่นม : น้ีจะมีค่าอะไร ในสํานักธิดาของเรา  
พราหมณ์ : ถ้ากระน้ัน ท่านจงแสดงธิดาของท่าน แก่พวกเรา  

หญิงแม่นมน้ันไปสู่เรือนพร้อมด้วยพราหมณ์ทั้งหลายน้ัน แล้วก็บอกแก่นาย (เจ้าบ้าน)  
นายทําความช่ืนชมกับพวกพราหมณ์แล้วให้ธิดาลงมายืนอยู่ในที่ใกล้รูปทองคํา ณ ปราสาทช้ันล่าง รูป
ทองคําได้เป็นรูปหมดรัศมีแล้ว พราหมณ์ ให้รูปทองคําน้ันแก่นายเหล่าน้ันแล้ว [เป็นการหม้ันหมาย] 
มอบหมายกุมาริกาไว้แล้วไปบอกแก่มารดาบิดาของอนิตถิคันธกุมาร  

มารดาบิดาน้ันมีใจยินดีแล้วกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงไปนํากุมาริกาน้ันมาโดยเร็ว” ส่งไป
ด้วยสักการะเป็นอันมาก ฝ่ายกุมารได้ยินข่าวน้ันก็ยังความรักให้เกิดขึ้น ด้วยสามารถการสดับว่า        
“ได้ยินว่า มีเด็กหญิงรูปร่างสวยย่ิงกว่ารูปทองคําอีก” จึงกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงนํามาโดยเร็วเถิด” 
กุมาริกาแม้น้ันแลอันเขายกขึ้นสู่ยาน นํามาอยู่ มีโรคลมอันความกระทบกระทั่งแห่งยานให้เกิดข้ึนแล้ว 



๑๕๐ 

ได้ตายแล้วในระหว่างทางนั่นเอง เพราะความท่ีนางเป็นผู้ละเอียดอ่อนย่ิงนัก  
แม้กุมาร ก็ถามอยู่เสมอว่า “มาแล้วหรือ” ชนทั้งหลายไม่บอกแก่กุมารน้ัน ซึ่งถามอยู่ด้วย

ความสิเน่หาอันย่ิง โดยพลันทีเดียว ทําการอําพรางเสีย ๒-๓ วันแล้ว จึงบอกเรื่องน้ัน กุมารนั้นเกิด
โทมนัสขึ้นว่า “เราไม่ได้สมาคมกับหญิงช่ือเห็นปานน้ันเสียแล้ว” ได้เป็นผู้ถูกทุกข์คือโศกประหน่ึงภูเขา 
ท่วมทับแล้ว  

พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของกุมารนั้น เมื่อเสด็จไปบิณฑบาต จึงได้เสด็จไปยังประตู
เรือนน้ัน ลําดับน้ัน มารดาบิดาของกุมารนั้นนิมนต์พระศาสดาเสด็จไปภายในเรือน แล้วอังคาสโดย
เคารพ ในเวลาเสร็จภัตกิจ พระศาสดาตรัสถามว่า “อนิตถิคันธกุมารไปไหน” เมื่อมารดาบิดากราบทูล
ว่า อนิตถิคันธกุมารน่ันอดอาหารนอนอยู่ในห้อง จึงให้เรียกมาพบพระองค์ 

อนิตถิคันธกุมารน้ัน มาถวายบังคมพระศาสดาแล้ว น่ัง ณ ส่วนข้างหน่ึง เมื่อพระศาสดา 
ตรัสถามว่า “กุมาร ความเศร้าโศกมีกําลังเกิดข้ึนแล้วแก่เธอหรือ” จึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ พระพุทธเจ้าข้า ความเศร้าโศกมีกําลังเกิดข้ึนแก่ข้าพระองค์เพราะได้ยินว่า ‘หญิงช่ือเห็นปานน้ี
ตายแล้วในระหว่างทาง’ แม้ภัต ข้าพระองค์ก็ไม่หิว” ลําดับน้ัน พระศาสดาตรัสกับเขาว่า “กุมาร ก็เธอ
รู้ไหมว่าความเศร้าโศกเกิดขึ้นแก่เธอ เพราะอาศัยอะไร” อนิตถิคันธกุมารกราบทูลว่า “ไม่ทราบ 
พระพุทธเจ้าข้า” 

พระศาสดาตรัสว่า “กุมาร ความเศร้าโศกมีกําลังเกิดขึ้นแก่เธอ เพราะอาศัยกาม เพราะ
ความเศร้าโศกก็ดี ภัยก็ดี ย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยกาม” แล้วตรัสพระคาถาน้ีว่า   

ความโศกย่อมเกิดจากกาม ภัยก็เกิด 
จากกาม ผู้พ้นจากกามได้เด็ดขาด  ย่อมไม่มีความ 
เศร้าโศก และภัยจากที่ไหนเลย 

ในเวลาที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบลง อนิตถิคันธกุมารได้บรรลุโสดาบัน๑๔๒ 

๓.๖.๕  พระพทุธเจ้าทรงปลอบโยนนางวิสาขามหาอุบาสิกา 

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ ณ พระเชตวัน ทรงปรารภนางวิสาขามหาอุบาสิกา ตรัส       
พระธรรมเทศนาบทน้ีว่า  

ได้ยินว่า นางวิสาขาน้ัน ต้ังกุมาริกาช่ือว่าสุทัตตี ผู้เป็นธิดาของบุตร [หลานสาว] ไว้ใน
หน้าที่ของตน ให้ทําความขวนขวายแก่ภิกษุสงฆ์ในเรือน โดยสมัยอ่ืน กุมาริกาน้ัน ได้ทํากาละ (ตาย) 
แล้ว นางวิสาขาให้ทําการฝังสรีระ (ศพ) นางแล้ว ไม่อาจจะอดกล้ันความโศกไว้ได้ มีทุกข์เสียใจไปสู่
สํานักพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว น่ัง ณ ส่วนข้างหน่ึง  

ลําดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกับนางว่า “วิสาขา ทําไมหนอ เธอจึงมีทุกข์เสียใจ มีหน้าชุ่ม
                                                            

๑๔๒ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๒/๒๑๕/๒๖๘-๒๗๐. 



๑๕๑ 

ด้วยนํ้าตา น่ังร้องไห้อยู่” นางจึงทูลข้อความน้ัน แล้วกราบทูลว่า “พระพุทธเจ้าข้า นางกุมาริกาน้ัน 
เป็นที่รักของหม่อมฉัน เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวัตร บัดน้ี หม่อมฉันไม่เห็นใครเช่นน้ัน”  

พระศาสดา : วิสาขา ก็ในกรุงสาวัตถี มีมนุษย์ประมาณเท่าไร   
นางวิสาขา : พระพุทธเจ้าข้า พระองค์น่ันแหละตรัสแก่หม่อมฉันว่า “ในกรุงสาวัตถี มีมนุษย์ ๗ 

โกฏิ”  
พระศาสดา : ก็ถ้าชนมีประมาณเท่าน้ี ๆ พึงเป็นเช่นกับหลานสาวของเธอไซร้ เธอพึงปรารถนา

เขาหรือ  
นางวิสาขา : อย่างน้ัน พระพุทธเจ้าข้า 
พระศาสดา : ก็ชนในกรุงสาวัตถีตายไปทุก ๆ วัน มีประมาณเท่าไร   
นางวิสาขา : มาก พระพุทธเจ้าข้า 
พระศาสดา : เมื่อเป็นเช่นน้ี เวลาที่เธอเศร้าโศกก็จะไม่พึงมี มิใช่หรือ  เธอพึงเที่ยวร้องไห้อยู่        

ทั้งกลางคืนและกลางวันทีเดียว  

นางวิสาขา : ยกไว้เถิด พระพุทธเจ้าข้า หม่อมฉันทราบแล้ว ลําดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกับนาง
ว่า “ถ้ากระน้ัน เธออย่าเศร้าโศก ความโศกก็ดี ภัยก็ดี ย่อมเกิดแต่ความรัก” แล้วจึงตรัสพระคาถาน้ีว่า  

ความเศร้าโศกเกิดจากความรัก ภัย 
ก็เกิดจากความรัก ผู้พ้นจากความเศร้าโศกได้เด็ดขาด 
ย่อมไม่มีความเศร้าโศก และภัยจากที่ไหนเลย๑๔๓  

๓.๖.๖  พระพทุธเจ้าทรงปลอบโยนนางกีสาโคตมี 

นางกีสาโคตมี ต้ังแต่รุ่นสาวมีรูปร่างอ้อนแอ้นผอมบาง เป็นธิดาของตระกูลเก่าแก่ วันหน่ึง
ไปตลาดได้พบเห็นเศรษฐีตกยากผู้หน่ึง ซึ่งจากบุญของนางทําให้เศรษฐีผู้น้ันกลับมาร่ํารวยตามเดิม จึง
ได้สู่ขอนางมาเป็นสะไภ้ โดยมอบทรัพย์ ๔๐ โกฏิ ไว้ให้ใช้สอย สมัยอ่ืนอีก นางต้ังครรภ์ โดยกาลล่วงไป 
๑๐ เดือน นางคลอดบุตรแล้ว บุตรน้ันได้ตายแล้วในเวลาเดินได้ นางห้ามพวกชนที่จะนําบุตรน้ันไปเผา 
เพราะนางไม่เคยเห็นความตาย อุ้มร่างบุตรผู้ตายแล้วด้วยสะเอว ด้วยหวังว่า “จักถามถึงยา เพ่ือบุตร
เรา” เที่ยวถามไปตามลําดับเรือนว่า “ท่านทั้งหลายรู้จักยาเพ่ือบุตรของฉันบ้างไหมหนอ” ทีน้ัน คน
ทั้งหลายพูดกับนางว่า “แม่ เจ้าเป็นบ้าแล้วหรือ เจ้าเที่ยวถามถึงยาเพ่ือบุตรที่ตายแล้ว” นางสําคัญว่า 
“จักได้คนผู้รู้จักยาเพ่ือบุตรของเราแน่แท้” จึงเที่ยวไป ทีน้ัน บุรุษผู้เป็นบัณฑิตคนหน่ึง เห็นนางแล้วคิด
ว่า “ธิดาของเราน้ีจักคลอดบุตรคนแรก ไม่เคยเห็นความตาย เราเป็นที่พ่ึงของหญิงน้ีย่อมควร” จึง
กล่าวว่า “แม่ ฉันไม่รู้จักยา แต่ฉันรู้จักคนผู้รู้ยา” แล้วแนะนําให้เข้าไปเฝ้าพระศาสดา นางจึงเข้าไปเฝ้า
พระศาสดา ถวายบังคมแล้วยืนอยู่ ณ ที่สุดข้างหน่ึง ทูลถามว่า “ทราบว่า พระองค์ทรงทราบยาเพ่ือ
                                                            

๑๔๓ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๒/๒๑๓/๒๖๕-๒๖๖. 



๑๕๒ 

บุตรของหม่อมฉันหรือ พระพุทธเจ้าข้า” 
พระศาสดา : ใช่ เรารู้ 
นางโคตมี : ได้อะไร จึงควร 
พระศาสดา : ได้เมล็ดพันธ์ุผักกาดสักหยิบมือหน่ึง จึงควร 
นางโคตมี : จักได้ พระพุทธเจ้าข้า แต่ในเรือนใคร จึงควร 
พระศาสดา : บุตรหรือธิดาไร ๆ ในเรือนของผู้ใดไม่เคยตาย ได้ในเรือนของผู้น้ัน จึงควร  

นางทูลรับว่า “ดีละ พระพุทธเจ้าข้า” แล้วถวายบังคมพระศาสดาอุ้มบุตรผู้ตายแล้วด้วย
สะเอวเข้าไปภายในบ้าน ยืนอยู่ที่ประตูเรือนหลังแรกกล่าวว่า “เมล็ดพันธ์ุผักกาดในเรือนน้ี มีบ้างไหม  
ทราบว่าน่ันเป็นยาเพ่ือบุตรของฉัน” เมื่อเขาตอบว่า มี จึงกล่าวว่า “ถ้าอย่างน้ัน จงให้เถิด” เมื่อคน
เหล่าน้ันนําเมล็ดพันธ์ุผักกาดมาให้ จึงถามว่า “ในเรือนน้ี บุตรหรือธิดาเคยตายไม่มีบ้างหรือ แม่” เมื่อ
เขาตอบว่า “พูดอะไร แม่ เพราะคนเป็นมีเล็กน้อย คนตายน้ันแหละมีมาก” จึงกล่าวว่า “ถ้าอย่างน้ัน 
จงรับเมล็ดพันธ์ุผักกาดของท่านไปเถิด น่ันไม่เป็นยาเพ่ือบุตรของฉัน” แล้วได้ให้คืนไป เที่ยวถามโดย
ทํานองน้ี ต้ังแต่เรือนหลังแรก นางไม่รับเมล็ดพันธ์ุผักกาดแม้ในเรือนหลังหน่ึง ในเวลาเย็นคิดว่า “โอ ! 
กรรมหนัก เราได้ทําความสําคัญว่า ‘บุตรของเราเท่าน้ันตาย’  ก็ในบ้านทั้งสิ้น คนที่ตายเท่าน้ัน
มากกว่าคนเป็น เมื่อนางคิดอยู่อย่างน้ี หัวใจที่อ่อนด้วยความรักบุตร ได้ถึงความเข้มแข็งแล้ว นางทิ้ง
บุตรไว้ในป่า ไปยังสํานักพระศาสดา ถวายบังคมแล้วได้ยืน ณ ที่สุดข้างหน่ึง ลําดับน้ัน พระศาสดาทรง
ตรัสกับนางว่า “เธอได้เมล็ดพันธ์ุผักกาดประมาณหยิบมือหน่ึงแล้วหรือ”  

นางโคตมี : ไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า เพราะในบ้านทั้งสิ้น คนตายน้ันแหละมากกว่าคนเป็น 

ลําดับน้ัน พระศาสดาตรัสกับนางว่า “เธอเข้าใจว่า บุตรของเราเท่าน้ันตาย” ความตายน่ัน
เป็นธรรมยั่งยืนสําหรับสัตว์ทั้งหลาย ด้วยว่า มัจจุราชฉุดคร่าสัตว์ทั้งหมด ผู้มีอัธยาศัยยังไม่เต็มเป่ียม
น่ันแลโยนลงในสมุทรคืออบาย ดุจห้วงนํ้าใหญ่ ฉะน้ัน เมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถาน้ีว่า  

มฤตยูย่อมพาชนผู้มัวเมาในบุตรและสัตว์  
ของเลี้ยง ผู้มีใจซ่านไปในอารมณ์ต่าง ๆ ไป  
ดุจห้วงนํ้าใหญ่ พัดชาวบ้านผู้หลับใหลไป ฉะน้ัน๑๔๔ 

ในกาลจบคาถา นางกีสาโคตรมีดํารงอยู่ในโสดาปัตติผล 

ต่อจากน้ันนางได้ทูลขอบรรพชากะพระศาสดาแล้ว พระศาสดาทรงส่งไปยังสํานักของนาง
ภิกษุณีให้บรรพชาแล้ว นางได้อุปสมบทแล้วปรากฏช่ือว่า กีสาโคตมีเถรี วันหน่ึง นางถึงวาระในโรง
อุโบสถ น่ังตามประทีปเห็นเปลวประทีปลุกโพลงขึ้นและหร่ีลง ได้ถือเป็นอารมณ์ว่า “สัตว์เหล่าน้ีก็
อย่างน้ันเหมือนกัน เกิดขึ้นและดับไปดังเปลวประทีป ผู้ถึงพระนิพพานไม่ปรากฏอย่างน้ัน” พระ
                                                            

๑๔๔ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๘๗/๑๒๒ ดูเทียบกับวิฑูฑภวัตถุ ใน ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๔๗/๓๓๘. 



๑๕๓ 

ศาสดาประทับน่ังในพระคันธกุฎีน่ันแล ทรงแผ่พระรัศมีไป ดังน่ังตรัสตรงหน้านาง ตรัสว่า “อย่างน่ัน
แหละ โคตมี สัตว์เหล่าน้ันย่อมเกิดและดับไปเหมือนเปลวประทีป ถึงพระนิพพานแล้ว ย่อมไม่ปรากฏ
อย่างน้ัน ความเป็นอยู่แม้เพียงขณะเดียว ของผู้เห็นพระนิพพาน ประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี 
ของผู้ไม่เห็นพระนิพพานอย่างนั้น” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถาน้ีว่า  

ผู้เห็นทางอมตะ แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว 
ประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นทางอมตะแม้มีชีวิตอยู่ต้ัง ๑๐๐ ปี๑๔๕ 

ในกาลจบเทศนา นางกีสาโคตมีน่ังอยู่ตามเดิมน่ันแล ดํารงอยู่ในพระอรหัตพร้อมด้วย
ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ดังน้ีแล๑๔๖ 

๓.๖.๗  พระพทุธเจ้าทรงปลอบโยนนางปฏาจารา 

เร่ืองของนางปฏาจาราซึ่งตอนท้ายได้บวชเป็นภิกษุณี มีประวัติที่น่าสนใจ ชีวิตผกผันต้ังแต่
เริ่มมีชีวิตคู่ นางประสบความสูญเสีย พ่อ แม่ พ่ี สามี และบุตร ๒ คน ต่างประสบเคราะห์กรรม
เสียชีวิตทั้งหมด นางทุกข์โศกเสียใจถึงกับเป็นบ้า กระเซอะกระเซิงท่องเท่ียวไปจนได้พบพระพุทธเจ้า 
ทรงปลอบโยน ทรงสอนจนเธอได้สติ ได้ทูลขอบวช และสุดท้ายได้บรรลุอรหัตผล เรื่องของนางมีผู้
นําไปสั่งสอนเป็นอุทาหรณ์มากที่สุด ดังเรื่องราวต่อไปน้ี 

นางปฏาจาราน้ันเป็นธิดาของเศรษฐีผู้มีสมบัติ ๔๐ โกฏิในกรุงสาวัตถี มีรูปงาม ในเวลา
นางมีอายุ ๑๖ ปี มารดาบิดาเมื่อจะคุ้มครองรักษา จึงให้นางอยู่บนปราสาท ๗ ช้ัน ถึงเมื่อเป็นเช่นน้ัน 
นางก็ยังผูกสมัครรักใคร่กับคนรับใช้คนหน่ึงของตน ครั้งน้ัน มารดาบิดาของนางยกให้แก่ชายหนุ่มคน
หน่ึง ในตระกูลที่มีชาติเสมอกันแล้วกําหนดวันวิวาห์ เมื่อวันวิวาห์น้ันใกล้เข้ามา นางจึงพูดกับคนรับใช้
ผู้น้ันว่า  “ได้ยินว่า มารดาบิดาจักยกฉันให้แก่ตระกูลโน้น ในกาลท่ีฉันไปยังตระกูลผัว นายแม้ถือ
บรรณการเพื่อฉันมาแล้ว ก็จักไม่ได้เข้าไปในท่ีน้ัน ถ้านายมีความรักในฉัน ก็จงพาฉันหนีไปโดยทางใด
ทางหน่ึงในบัดน้ีน่ีแหละ คนรับใช้น้ันรับว่า “ดีละ นางผู้เจริญ” แล้วกล่าวว่า “ถ้าอย่างน้ันฉันจักยืนอยู่
ในที่ช่ือโน้นแห่งประตูเมืองแต่เวลาเช้าตรู่พรุ่งน้ี หล่อนพึงออกไปด้วยอุบายอย่างหน่ึงแล้ว มาในที่น้ัน” 
ในวันที่ ๒ ก็ได้ยืนอยู่ในที่นัดหมายกันไว้  

นางปฏาจาราหนีไปกับคนรับใช ้
ฝ่ายธิดาเศรษฐีน้ันนุ่งผ้าปอน ๆ สยายผม เอารําทาตัวถือหม้อนํ้า ออกจากเรือนเหมือน

เดินไปกับพวกทาสี ได้ไปยังที่น้ันแต่เช้าตรู่ ชายคนรับใช้น้ันพานางไปไกลแล้ว จึงไปพักอาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านแห่งหน่ึง ไถนาในป่าแล้ว ได้นําฟืนและผักเป็นต้นมา ส่วนธิดาเศรษฐีเอาหม้อนํ้ามาแล้ว        

                                                            
๑๔๕ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๑๔/๖๖. 
๑๔๖ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๑๑๔/๖๕๓-๖๕๕. 



๑๕๔ 

ทําหน้าที่มีการตําข้าวและหุงต้มเป็นต้นด้วยมือตนเอง ได้รับผลแห่งความช่ัวของตน คร้ันต่อมานาง
ต้ังครรภ์ คร้ันมีครรภ์แก่ใกล้คลอดแล้วจึงอ้อนวอนสามีว่า “ใคร ๆ ผู้อุปการะของเราไม่มีในที่น้ี 
ธรรมดามารดาบิดา เป็นผู้มีใจอ่อนโยนในบุตรทั้งหลาย นายจงพาฉันไปยังสํานักของท่านเถิด ฉันจัก
คลอดบุตรในที่น้ัน” สามีน้ันคัดค้านว่า “นางผู้เจริญเจ้าพูดอะไร มารดาบิดาเจ้าเห็นฉันแล้ว พึงทํา
กรรมกรณ์มีอย่างต่าง ๆ ฉันไม่อาจไปในที่น้ันได้” นางแม้อ้อนวอนแล้ว ๆ เล่า ๆ เมื่อไม่ได้ความ
ยินยอม ในเวลาที่สามีไปป่า จึงเรียกคนผู้คุ้นเคยมาสั่งว่า “ถ้าเขามาไม่เห็นจักถามว่า ‘ฉันไปไหน’ พวก
ท่านพึงบอกความที่ฉันไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตน” แล้วก็ปิดประตูเรือนจากไป  

ฝ่ายสามีน้ันมาแล้ว ไม่เห็นภรรยานั้นจึงถามคนคุ้นเคย ฟังเรื่องน้ันแล้ว ก็ติดตามไปด้วยคิด
ว่า “จักให้นางกลับ” พบนางแล้วแม้จะอ้อนวอนมีประการต่าง ๆ ก็มิอาจให้นางกลับได้ ทีน้ัน ลม
กัมมัชวาตของนางป่ันป่วนแล้วในที่แห่งหน่ึง นางเข้าไปในระหว่างพุ่มไม้พุ่มหน่ึง พูดว่า “นาย ลม
กัมมัชวาตของฉันป่ันป่วนแล้ว” นอนเกลือกกลิ้งอยู่บนพ้ืนดิน คลอดเด็กโดยยากแล้วคิดว่า “เราพึง
ไปสู่เรือนแห่งตระกูลเพ่ือประโยชน์ใด ประโยชน์น้ันสําเร็จแล้ว” จึงมาสู่เรือนกับด้วยสามี อยู่ร่วมกัน
ต่อไป สมัยอ่ืน ครรภ์ของนางต้ังข้ึนอีก นางเป็นผู้มีครรภ์แก่แล้วจึงอ้อนวอนสามีโดยนัยก่อนน่ันแล เมื่อ
ไม่ได้ความยินยอม จึงอุ้มบุตรด้วยสะเอวหลีกไปเหมือนคราวก่อน แม้ถูกสามีน้ันติดตามพบแล้ว ก็ยืน
กรานไม่กลับด้วย  

ครั้งน้ัน ในช่วงที่คนเหล่าน้ันเดินไปอยู่ มหาเมฆอันมิใช่ฤดูกาลเกิดข้ึน ท้องฟ้ามืดครึ้มแล้ว
ฝนก็ตกอย่างหนักไม่ลืมหูลืมตา เสียงฟ้าร้องคํารามกึกก้อง มีเสียงฟ้าผ่าเกิดข้ึนเป็นระยะ ๆ  ในขณะ
น้ัน ลมกัมมัชวาตของนางป่ันป่วนแล้ว นางเรียกสามีมากล่าวว่า “นาย ลมกัมมัชวาตของฉันป่ันป่วน
แล้ว ฉันไม่อาจจะทนได้ นายจงรู้สถานที่ฝนไม่รดฉันเถิด” สามีน้ันมีมีดอยู่ในมือ ตรวจดูข้างโน้นข้างนี้ 
เห็นพุ่มไม้ซึ่งเกิดอยู่บนจอมปลวกแห่งหน่ึง เริ่มจะตัด ลําดับน้ัน อสรพิษมีพิษร้ายกาจเลื้อยออกจาก
จอมปลวก กัดเขา ในขณะนั้นน่ันเอง สรีระของเขามีสีเขียวดังถูกเปลวไฟอันต้ังข้ึนในภายในไหม้อยู่ ล้ม
ลงขาดใจตายในที่น้ันน่ันเอง ฝ่ายภรรยานอกน้ีเสวยทุกข์อย่างมหันต์ แม้มองดูทางมาของเขาอยู่ ก็มิได้
เห็นเขาเลย จึงคลอดบุตร ทารกท้ัง ๒ คนทนกําลังแห่งลมและฝนไม่ได้ ก็ร้องไห้ลั่น นางเอาทารกแม้
ทั้ง ๒ คนน้ันไว้ที่ระหว่างอก ยืนท้าวแผ่นดิน ด้วยเข่าและมือทั้ง ๒ [คร่อมลูกไว้] จนตลอดทั้งคืน 
ร่างกายของนางซีดเซียวเป็นดังสีใบไม้เหลือง เหมือนไม่มีโลหิต เมื่ออรุณขึ้น นางอุ้มบุตรที่เพ่ิงคลอดซึ่ง
มีสีดังช้ินเน้ือด้วยสะเอว จูงบุตรคนโตด้วยน้ิวมือกล่าวว่า “มาเถิดลูก พ่อเจ้าไปทางน้ี” แล้วก็เดินไป
ตามทางที่สามีไป เห็นสามีน้ันล้มตายบนจอมปลวก มีสีเขียว ตัวกระด้าง ร้องไห้รําพันว่า “เพราะ
อาศัยเรา สามีของเราจึงตายที่หนทางเปลี่ยว” แล้วก็เดินไป นางเห็นแม่นํ้าอจิรวดี เต็มเป่ียมด้วยนํ้ามี
ประมาณเพียงหัวเข่า มีประมาณเพียงนม เพราะฝนตกตลอดคืนยังรุ่ง ไม่อาจลงน้ําพร้อมด้วยทารก ๒ 
คนได้ เพราะตนมีความรู้น้อย จึงพักบุตรคนใหญ่ไว้ที่ฝั่งน้ี อุ้มบุตรคนเล็กอีกคนไปฝั่งโน้น  ลาดกิ่งไม้ไว้
ให้บุตรนอนแล้ว คิดว่า “จักไปรับคนโตที่ฝั่งโน้น” ไม่อาจละบุตรอ่อนได้ กลับแลดูแล้ว ๆ เล่า ๆ เดิน



๑๕๕ 

ไป ครั้นในเวลาท่ีนางถึงกลางแม่นํ้า เหย่ียวตัวหน่ึงเห็นเด็กน้ัน จึงโฉบลงมาจากอากาศ ด้วยสําคัญว่า 
“ช้ินเน้ือ” นางเห็นมันโฉบลงมาที่บุตร จึงยกมือทั้ง ๒ ขึ้นร้องเสียงดัง ๓ ครั้งว่า “สู สู” เหย่ียวไม่ได้ยิน
เสียงน้ันเลยเพราะไกลกัน จึงเฉี่ยวบุตรอ่อนบินข้ึนสู่อากาศ แม้บุตรผู้ยืนอยู่ที่ฝั่งน้ี เห็นมารดายกมือทั้ง 
๒ ขึ้น ร้องเสียงดังที่ท่ามกลางแม่นํ้าจึงกระโดดลงในแม่นํ้าโดยเร็วด้วยเข้าใจว่า “แม่เรียกเรา” เหย่ียว
เฉี่ยวบุตรอ่อนของนางไป บุตรคนโตถูกสายนํ้าพัดพาไปและจมนํ้าตาย  

นางทราบข่าวว่ามารดาบิดาตายอีก 
นางเดินร้องไห้รําพันว่า “บุตรของเราคนหน่ึงถูกเหย่ียวเฉี่ยวไป คนหน่ึงถูกนํ้าพัดไป สามีก็

ตายในเสียในที่เปลี่ยว” พบบุรุษผู้หน่ึงเดินมาแต่กรุงสาวัตถี จึงถามว่า “พ่อ ท่านอยู่ที่ไหน”  
บุรุษ  : แม่ ฉันอยู่ในกรุงสาวัตถี  
ธิดาเศรษฐี  : ตระกูลช่ือโน้นเห็นปานน้ี ใกล้ถนนโน้น ในกรุงสาวัตถีมีอยู่ ทราบไหม พ่อ  
บุรุษ  : ฉันทราบ แม่ แต่อย่าถามถึงตระกูลน้ันเลย ถ้าท่านรู้จักตระกูลอ่ืนก็จงถาม

เถิด 
ธิดาเศรษฐี  : กิจด้วยตระกูลอ่ืนของฉันไม่มี ฉันถามถึงตระกูลน้ันเท่าน้ันแหละ พ่อ  
บุรุษ  : แม่ ฉันบอกก็ไม่ควร  
ธิดาเศรษฐี  : บอกฉันเถิด พ่อ  
บุรุษ  : วันน้ี แม่เห็นฝนตกคืนยังรุ่งไหม   
ธิดาเศรษฐี  : ฉันเห็น พ่อ ฝนน้ันตกคืนยังรุ่งเพ่ือฉันเท่าน้ัน ไม่ตกเพ่ือคนอ่ืน แต่ฉันจัก 

บอกเหตุที่ฝนตกเพ่ือฉันแก่ท่านภายหลัง โปรดบอกความเป็นไปในเรือน
เศรษฐีน้ันแก่ฉันก่อน  

บุรุษ  : แม่ วันน้ี ในตอนกลางคืน เรือนล้มทับคนบ้านตายทั้ง ๓ คนคือเศรษฐี ๑ 
ภรรยาเศรษฐี ๑ บุตรเศรษฐี ๑ คนทั้ง ๓ น้ันถูกเผาบนเชิงตะกอนอัน
เดียวกัน แม่เห็นไหม ควันน่ันยังลอยอยู่  

ในขณะนั้น นางไม่รู้สึกถึงผ้าที่นุ่งซึ่งได้หลุดลุ่ยลง ถึงความเป็นคนวิกลจริต ยืนตะลึงอยู่ 
ร้องไห้รําพัน บ่นเพ้อเซซวนไปว่า   

บุตร ๒ คน ตายเสียแล้ว สามีของเรา 
ก็ตายเสียที่ทางเปลี่ยว มารดาบิดาและพ่ีชาย  
ก็ถูกเผาบนเชิงตะกอนอันเดียวกัน๑๔๗  

คนทั้งหลายเห็นนางแล้ว เข้าใจว่า “หญิงบ้า ๆ” จึงถือเอาหยากเย่ือ กอบฝุ่น โปรยลงบน
ศีรษะ ขว้างด้วยก้อนดิน พระศาสดาประทับน่ังแสดงธรรมอยู่ในท่ามกลางบริษัท ๔ ในพระเชตะวัน 
                                                            

๑๔๗ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๔๘๙/๓๕๑. 



๑๕๖ 

มหาวิหาร ได้ทอดพระเนตรเห็นนางผู้บําเพ็ญบารมีมา ๑๐๐,๐๐๐ กัป สมบูรณ์ด้วยอภินิหารเดินมาอยู่ 

นางได้ต้ังความปรารถนาไว้ในชาติก่อน 

ได้ยินว่า ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตตระ นางปฏาจาราน้ันเห็นพระเถรี
ผู้ทรงวินัยรูปหน่ึง อันพระปทุมุตตรศาสดาทรงต้ังไว้ในตําแหน่งเอตทัคคะ ดังท้าวสักกะจับที่แขน ต้ังไว้
ในสวนนันทวัน จึงทําคุณความดีแล้ว ต้ังความปรารถนาไว้ว่า “แม้หม่อมฉัน พึงได้ตําแหน่งเลิศกว่า
พระเถรีผู้ทรงวินัยทั้งหลายในสํานักพระพุทธเจ้าเช่นกับด้วยพระองค์” พระปทุมุตตรพุทธเจ้าทรงเล็งอ
นาคตังสญาณไป ก็ทรงทราบว่าความปรารถนาจะสําเร็จ จึงทรงพยากรณ์ว่า “ในอนาคตกาล หญิงผู้น้ี
จักเป็นผู้เลิศกว่าพระเถรีผู้ทรงวินัยทั้งหลาย โดยนามว่าปฏาจารา ในศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้า 
พระศาสดาทรงเห็นนางผู้มีความปรารถนาต้ังไว้แล้วอย่างน้ัน ผู้สมบูรณ์ด้วยอภินิหาร กําลังเดินมาแต่ที่
ไกลเทียว ทรงดําริว่า “เว้นเราเสีย ผู้อ่ืนช่ือว่าสามารถจะเป็นที่พ่ึงของหญิงผู้น้ีได้ไม่มี” จึงได้ทรงทํา
โดยประการที่นางจะบ่ายหน้าเดินมายังวิหาร บริษัทเห็นนางแล้วจึงกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงอย่าให้
หญิงบ้าน้ีมาที่น้ี” พระศาสดาตรัสว่า “พวกท่านจงถอยห่างไป อย่าห้ามเธอ” ในเวลานางมาใกล้ จึง
ตรัสว่า “จงกลับได้สติเถิด น้องหญิง” นางกลับได้สติด้วยพุทธานุภาพในขณะน้ันเอง ในเวลาน้ัน นาง
รู้ตัวว่าผ้านุ่งหลุดลุ่ย ให้เกิดหิริโอตตัปปะขึ้น จึงน่ังกระโหย่ง 

ลําดับน้ัน บุรุษผู้หน่ึงจึงโยนผ้าห่มไปให้นาง นางนุ่งผ้าน้ันแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวาย
บังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์แทบพระบาททั้งสองซึ่งมีวรรณะดังทองคํา แล้วทูลว่า “ขอพระองค์จง
ทรงเป็นท่ียึดเหน่ียวแก่หม่อมฉันเถิด พระพุทธเจ้าข้า” เพราะว่าเหย่ียวจับบุตรคนหน่ึงของหม่อมฉันไป 
คนหน่ึงถูกน้ําพัดไป สามีตายท่ีทางเปลี่ยว มารดาบิดาและพ่ีชายถูกเรือนทับตาย เขาเผาบนเชิง
ตะกอนอันเดียวกัน” พระศาสดาทรงสดับคําของนาง จึงตรัสว่า “อย่าคิดเลยปฏาจารา เธอมายังสํานัก
ของผู้สามารถจะเป็นที่พ่ึงอาศัยของเธอได้แล้ว เหมือนอย่างว่า บัดน้ี บุตรคนหน่ึงของเธอถูกเหย่ียวจับ
ไป คนหน่ึงถูกนํ้าพัดไป สามีตายแล้วที่ทางเปลี่ยว มารดาบิดาและพ่ีชายถูกเรือนทับ ฉันใด นํ้าตาที่
ไหลออกของเธอผู้ร้องไห้อยู่ในสงสารน้ี ในเวลาที่ปิยชนมีบุตรเป็นต้นตาย ยังมากกว่านํ้าแห่งมหาสมุทร
ทั้ง ๔ ก็ฉันน้ันเหมือนกัน” แล้วตรัสพระคาถาน้ีว่า  

นํ้าในมหาสมุทรทั้ง ๔ มีประมาณน้อย  
นํ้าตาของคนผู้อันทุกข์ถูกต้องแล้ว เศร้าโศก  
ไม่ใช่น้อย มากกว่านํ้าในมหาสมุทรน้ัน เหตุไร  
เธอจึงประมาทอยู่เล่า แม่  

เมื่อพระศาสดาตรัส อนมตัคคปริยาย อยู่อย่างน้ัน ความเศร้าโศกในสรีระของนาง ได้ถึง
ความเบาบางแล้ว ลําดับน้ัน พระศาสดาทรงทราบนางผู้มีความเศร้าโศกเบาบางแล้วทรงเตือนอีก           
แล้วตรัสว่า “ปฏาจารา ขึ้นช่ือว่าปิยชนมีบุตรเป็นต้น ไม่อาจเพ่ือเป็นที่ต้านทาน เป็นที่พ่ึง หรือเป็นที่



๑๕๗ 

ป้องกันของผู้ไปสู่ปรโลกได้ เพราะฉะน้ัน บุตรเป็นต้นเหล่าน้ันถึงมีอยู่ ก็ช่ือว่าย่อมไม่มีทีเดียว ส่วน
บัณฑิตชําระศีลแล้ว ควรชําระทางที่ยังสัตว์ให้ถึงนิพพานของตนเท่าน้ัน” เมื่อจะทรงแสดงธรรม ได้
ตรัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า   

บุตรทั้งหลาย ไม่มีเพ่ือต้านทาน บิดาก็ไม่มี  
ถึงพวกพ้องก็ไม่มี เมื่อบุคคลถูกความตาย  
ครอบงําแล้ว ความต้านทานในญาติทั้งหลายย่อมไม่มี  

บัณฑิตทราบอํานาจประโยชน์น้ันแล้ว สํารวมในศีล  
พึงชําระทางไปพระนิพพาน โดยเร็วทีเดียว๑๔๘ 

ในกาลจบเทศนา นางปฏาจาราเผากิเลสมีประมาณเท่าฝุ่นในแผ่นดินใหญ่แล้ว ดํารงอยู่ใน
โสดาปัตติผล ชนแม้เหล่าอ่ืนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล  

นางปฏาจาราทูลขอบวช 

ฝ่ายนางปฏาจารานั้นเป็นพระโสดาบันแล้ว ทูลขอบรรพชากะพระศาสดา พระศาสดาทรง
ส่งนางไปยังสํานักของพวกภิกษุณีให้บรรพชาแล้ว นางได้อุปสมบทแล้วปรากฏช่ือว่า ปฏาจารา เพราะ
นางกลับความประพฤติได้ วันหน่ึง นางกําลังเอาหม้อตักนํ้าล้างเท้า เทนํ้าลง นํ้าน้ันไหลไปหน่อยหน่ึง
แล้วก็ขาด ครั้งที่ ๒ นํ้าที่นางเทลง ได้ไหลไปกว่าน้ัน ครั้งที่ ๓ นํ้าที่เทลง ได้ไหลไปไกลแม้กว่าน้ัน ด้วย
ประการฉะน้ี นางถือเอานํ้าน้ันน่ันแหละเป็นอารมณ์ กําหนดวัยทั้ง ๓ แล้วคิดว่า “สัตว์เหล่าน้ีตายเสีย
ในปฐมวัยก็มี เหมือนนํ้าที่เราเทลงคร้ังแรก ตายเสียในมัชฌิมวัยก็มี เหมือนนํ้าที่เราเทลงคร้ังที่ ๒ ไหล
ไปกว่าน้ัน ตายเสียในปัจฉิมวัยก็มี เหมือนนํ้าที่เราเทลงครั้งที่ ๓ ไหลไปไกลแม้กว่าน้ัน” พระศาสดา
ประทับในพระคันธกุฎีทรงแผ่พระรัศมีไป เป็นดังประทับยืนตรัสอยู่เฉพาะหน้าของนาง ตรัสว่า      
“ปฏาจารา ข้อน้ันเป็นอย่างน้ัน ด้วยว่า ความเป็นอยู่วันเดียวก็ดี ขณะเดียวก็ดี ของผู้เห็นความเกิด
และความเสื่อมแห่งปัญจขันธ์เหล่าน้ัน ประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี ของผู้ไม่เห็นความเกิดขึ้น
และความเสื่อมแห่งปัญจขันธ์” เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า  

ผู้เห็นความเกิดและความดับ แม้มีชีวิต 
อยู่เพียงวันเดียว ประเสริฐกว่า ผู้ไม่เห็นความเกิด 
และความดับ ที่มีชีวิตอยู่ต้ัง ๑๐๐ ปี๑๔๙ 

 

                                                            
๑๔๘ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๘๘-๒๘๙/๑๒๒. 
๑๔๙ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๑๓/๖๕. 



๑๕๘ 

ในเวลาจบเทศนา นางปฏาจาราบรรลุพระอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา ๔๑๕๐ ในกาล
ต่อมาพระปฏาจาราเถรีได้รับเอตทัคคะว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในทางพระวินัย๑๕๑  ในฝ่าย
ภิกษุผู้เป็นเอตทัคคะทางพระวินัย ได้แก่พระอุบาลีเถระ 

๓.๖.๘  สังเคราะห์วิธีกระบวนการให้การปรึกษาแก่ผู้ประสบความสญูเสีย  

จากกรณีตัวอย่างของผู้ประสบความสูญเสียที่พระพุทธเจ้าทรงให้การปรึกษา ๗ ราย
คือ พระเจ้าปเสนทิโกศล สันตติมหาอํามาตย์  อภัยราชกุมาร อนิตถิคันธกุมาร นางวิสาขามหา
อุบาสิกา นางกีสาโคตมี และนางปฏาจารานั้น เมื่อนํามาวิเคราะห์ลงในกรอบของการให้การศึกษาตาม
หลักพุทธจิตวิทยา โดยใช้รูปแบบของวิธีคิดแบบอริยสัจ ๔๑๕๒ กล่าวคือให้ทราบถึงปัญหา (ทุกข์) 
วิเคราะห์ให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา (สมุทัย) จุดมุ่งหมายของการแก้ปัญหา (นิโรธ)  และวิธีการ
แก้ปัญหา (มรรค)  จะก่อให้เกิดการสังเคราะห์วิธีกระบวนการให้การปรึกษาตามหลักพุทธจิตวิทยา  
ดังจะแสดงให้เห็นตามตารางแผนภูมิต่อไปนี้  

แผนภูมิที ่๓.๒ กระบวนการให้การปรึกษาแบบอริยสัจ ๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
๑๕๐ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๙๒/๖๔๔-๖๕๑. 
๑๕๑องฺ.เอกฺก. (ไทย) ๒๐/๒๓๘/๓๐; ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๕๐๖/๔๕๔. 
๑๕๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งท่ี ๔๖, หน้า ๖๓๔-๖๓๕. 

กระบวนการให้การปรึกษา

ศึกษา 
ทุกข์ : ว่าปัญหา
เป็นอย่างไร มีสภาพ
อย่างไร อาการเป็น
อย่างไร หนักเบาแค่
ไหน 

วิเคราะห์
สมุทัย : ว่าปัญหา
น้ันเกิดจากอะไร มี
ส า เ ห ตุ จ ากอะ ไ ร 
ห นั ก เ บ า ส า เ ห ตุ
เ พี ย ง ไ ร  แ ล ะ จ ะ
แก้ไขโดยวิธีใด 

สังเคราะห์
มรรค : วิธีการอัน
เหมาะสม ในการ
แก้ปัญหา เป็นการ
ส อ น ใ ห้ ย อ ม รั บ
สภาพความเป็นจริง
ให้เห็นสัจธรรมของ
กฎแห่งกรรมและ
ไตรลักษณ์ เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ์
- จิตคืนสู่สภาพปกติ 
- จิ ต มั่ น ค ง แ ล ะ
พัฒนาสูงข้ึน 

- มุ่งต่อการแสวงหา
สัจธรรมและนํามา
ปฏิบัติ 

- บรรลุผลแห่งการ
ปฏิบัติธรรมเป็น
ที่สุด 



๑๕๙ 

แผนภูมิที ่๓.๓ สังเคราะห์วิธกีระบวนการให้การปรึกษาแก่ผู้ประสบความสูญเสีย 
 

ท่ี  กรณี ปัญหา  
(ทุกข์)  

สาเหตุ
(สมุทัย)  

ดับปัญหา
(นิโรธ)  

วิธีการ  
(มรรค)  

๑ พระเจ้า 
ปเสนทิโกศล  

โศกเศร้า
เสียพระทัย 

พระอัยยิกา (ปู่) 
พระชนมายุ ๑๒๐ ปี 
ทิวงคต (สิ้นพระชนม์) 

สร่างโศกเศร้า
และทรงชื่นชม
ภาษิตของ
พระพุทธเจ้า  

ทรงสอนให้ยอมรับความจริงท่ีสัตว์
ท้ังปวงมีความตายเป็นธรรมดา ไม่
ล่วงพ้นความตายไปได้ และทรงสอน
ว่าโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส 
อุปายาส เกิดจากสิ่งอันเป็นท่ีรักโดย
ยกตัวอย่างมาประกอบ  

๒ สันตติมหา
อํามาตย์  

เศร้าโศก
เสียใจ  

หญิงผู้เป็นท่ีรักตาย
จากไปอย่าง
กระทันหัน  

บรรลุอรหัตผล
ก่อนได้อุปสมบท 
และนิพพานใน
กาลต่อจากนั้น  

ทรง เป รียบน้ํ าตาของผู้ ร้ อง ไ ห้ ท่ี
สูญเสียบุคคลเป็นท่ีรักมีมากกว่าน้ํา
ในมหาสมุทรท้ัง ๔ จึงควรดับกิเลส
เครื่องกังวลเสีย  

๓ อภัยราช
กุมาร  

ทุกข์โศก  เพราะนางผู้เป็นท่ีรัก
ตายจากไปอย่าง
กระทันหัน  

ความโศกเบา
บาง ห่างหาย  

ทรงปลอบว่ าน้ํ าตาของผู้ ร้องใ ห้
มากกว่าน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ คน
ทุกคนต้อง เ วียนว่ ายตายเกิด ใน
วัฏสงสาร  นับชาติ ไ ม่ถ้ วนโลก น้ี
เปรียบเหมือนราชรถอันวิจิตรงดงาม
ไม่ควรยึดถือยึดติด เพราะย่อมแตก
สลายไปในท่ีสุด  

๔ อนิตถิคันธ
กุมาร 

ทุกข์โศก  เพราะนางผู้เป็นท่ีรัก
ตายจากไปอย่าง
กระทันหัน  

ความโศกเบา
บาง ห่างหาย  

ทรงปลอบว่ าน้ํ าตาของผู้ ร้องใ ห้
มากกว่าน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ คน
ทุกคนต้อง เ วียนว่ ายตายเกิด ใน
วัฏสงสาร  นับชาติ ไ ม่ถ้ วนโลก น้ี
เปรียบเหมือนราชรถอันวิจิตรงดงาม
ไม่ควรยึดถือยึดติด เพราะย่อมแตก
สลายไปในท่ีสุด  



๑๖๐ 

ท่ี  กรณี ปัญหา  
(ทุกข์)  

สาเหตุ
(สมุทัย)  

ดับปัญหา
(นิโรธ)  

วิธีการ  
(มรรค)  

๕ นางวิสาขา
มหาอุบาสิกา 
ซ่ึงบรรลุ
โสดาบันแต่
อายุ ๗ ขวบ  

เศร้าโศก
หักความ
อาลัยมิได้  

เพราะหลานสาวซ่ึงรัก
ท่ีสุดตายจากไป  

สร่างโศก หักใจ
ได้  

ทรงสอนว่าความโศกเกิดเพราะความ
รัก ในชีวิตของคนเรามีคนท่ีเรารัก
มากมาย หากต้องเศร้าโศก ไม่เป็น
อันกินอันนอน ชีวิตเราก็จะต้องเศร้า
โศกอับเฉาไปตลอดชีวิต  

๖ นางกีสาโคตมี ทุกข์โศก
อย่าง
มหันต์  

เพราะบุตรน้อยซ่ึงพ่ึง
จะหัดเดินต้องตายลง
กระทันหัน ถึงกับเสีย
สติแทบเป็นบ้าอุ้ม
กระเตงลูกน้อยท่ีตาย
แล้วไปหายาตาม
หมู่บ้านมารักษาบุตร
ให้ฟ้ืนคืนชีวิต   

หายทุกข์โศก 
กลับได้สติคืนมา 

ทรงออกอุบายให้ไปหาเมล็ดพันธ์ุ
ผักกาดจากบ้านท่ีไม่เคยมีคนตายมา
ก่อนเป็นยารักษาลูก แต่นางหาไม่ได้
เลย เพราะทุกบ้านล้วนเคยมีคนตาย
แล้วท้ังสิ้น จึงปลงใจและตัดใจได้ว่า
ความตายอาจเกิดข้ึนแก่ใครก็ได้ทุก
เม่ือ เกิดสังเวชใจ ทูลขอบวชเป็น
ภิ ก ษุณี ไ ด้ บ ร ร ลุ อ ร หั ต ผล  เ ป็ น
เอตทัคคะทางจีวรเศร้าหมอง 

๗ นางปฏาจารา ทุกข์แสน
สาหัส  

สาเหตุเพราะสามีถูกงู
กัดตาย บุตรน้อย ๒ 
คนตาย พ่อแม่และ
พ่ีชายตาย ทุกข์ท่วม
ท้น จนเป็นบ้าเสียสติ 

สร่างโศก ได้สติ ทรงสอนให้ยอมรับผลกรรมในชีวิต 
การร้องไห้ไม่มีประโยชน์ ปิยชน   มี
บุ ต ร  ม า ร ด า บิ ด า  ญา ติ พ่ี น้ อ ง  
เป็นต้น ช่วยอะไรไม่ได้เพราะต้อง
ตาย เหมือนกัน  ทูลขอบวช เป็ น
ภิ ก ษุณี  ไ ด้บรรลุ อร หัตผล  เป็ น
เอตทัคคะทางทรงจําพระวินัยในฝ่าย
ภิกษุณีสงฆ์ 

 
ตามกระบวนการให้การปรึกษาหรือการปลอบโยนให้กําลังใจแก่ผู้ประสบความสูญเสีย

พระพุทธเจ้า จะเห็นได้ว่า วิธีการของพระพุทธองค์เป็นไปตามข้ันตอนของอริยสัจสี่ คือทรงทราบ
ปัญหา (ทุกข์) ทรงทราบสาเหตุของทุกข์ (สมุทัย) ทรงพิจารณาเห็นผลเป็นทางดับทุกข์ (นิโรธ) จึง
แสดงวิธีการ (มรรค) เพ่ือดับปัญหา (ทุกข์) น้ัน ๆ โดยทรงช้ีแจงให้เข้าใจถึงสภาวะความเป็นจริงของ
วัฏสงสาร คือมนุษย์เกิดมามีเกิดแก่เจ็บตาย  เมื่อเกิดมาแล้วจะตายวันตายพรุ่งไม่รู้ที่ ดังน้ีจึงควร
ขวนขวายกระทําแต่ความดี 



๑๖๑ 

๓.๗  ความสรุป 

คําว่า จิต (จิตฺต) แปลว่าสภาพรู้คิด หรือสภาพที่รับรู้อารมณ์ มีคําไวพจน์กี่หลายคํา คือเจต
, มน, วิญญาณ, หทัย, และมนัสหรือมานัส จิตดวงแรกหลังปฏิสนธิวิญญาณหรือปฏิสนธิชีวิตแล้ว 
เรียกว่าภวังคจิตเป็นจิตบริสุทธ์ิผ่องใส ครั้นต่อมาเมื่อจิตพัฒนาไปตามรูปร่างกาย มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง 
จิตก็อาจเปล่ียนแปลงไปตามอิฏฐารมณ์ หรืออนิฏฐารมณ์ ที่รับรู้และเสวยทางอายตนะภายใน คือ ตา 
หู จมูก ลิ้น และกายที่กระทบกับอายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และรวมกับใจ 
(มโน) ซึ่งจินตนาการคิดไปตามธรรมารมณ์ ความรู้สึกที่เสวยเรียกว่าเวทนา เป็นสุขเวทนา ทุกขเวทนา 
และอทุกขมสุขเวทนา จิตน้ันถ้ารับรู้และเสวยแต่สิ่งดีงามเป็นบุญเป็นกุศล หรือจิตสึกในทางสมาธิ
วิปัสสนามีอนุสติ ๑๐ เป็นต้น จิตก็จะเบิกบานแจ่มใส มีใจผ่องใสบริสุทธ์ิ มีสติปัญญา คิดการอันใดได้
โดยง่ายหรือแจ่มแจ้งทะลุปรุโปร่ง เรียกว่าเกิดแสงสว่างลงในใจ แต่ถ้าตึกในเร่ืองบาปอกุศลมีอุปกิเลส 
เป็นต้น ก็จะทําให้จิตใจเศร้าหมอง อุปกิเลสมี ๑๖ ประการ ได้แก่ อภิฌา วิสมโลภะ พยาบาท โกธะ  
อุปานาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ และ 
ยมาหะ อน่ึง จิตที่มีวิตก ๓ คือ กามวิตก พยาบาทวิตก และวิหิงสาวิตก ก็ทําให้จิตขุ่นมัวเศร้าหมองได้ 
แม้จิตที่ถูกนิวรณ์ ๕ ได้แก่ กามฉันทะ พยาบาท ถีนะมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา ครอบงําก็
ทําให้จิตเศร้าหมองขุ่นมัวได้  

ผู้มีสุขภาพจิตปกติ ได้แก่ ผู้มีจิตสํานึกรู้ดีและสามัญจิตเหมือนบุคคลท่ัวไป มีวุฒิภาวะ รู้ดี  
รู้ช่ัว รู้เหตุรู้ผล สามารถปฏิบัติหน้าที่การงาน ครองตน ครองงาน และครองคนได้ดี มีความสามารถ
เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืนและสภาพแวดล้อมได้ดี เป็นระดับบุคคลธรรมดาสามัญ ส่วนบุคคล
ผู้มีสุขภาพจิตเสีย ก็จะถูกอารมณ์ร้ายของอกุศลมูล ๓ คือ โลภ โกรธ หลง ครอบงํา มีความโลภ มักได้
เห็นแก่ตัว มักโกรธและพยาบาลอาฆาต หมกมุ่นลุ่มหลงในกามคุณ ๕ จิตใจตํ่า เป็นที่หวาดระแวงและ
เป็นที่รังเกียจของสังคม ไม่เป็นที่ปรารถนาของสังคม บุคคลประเภทนี้หากมีอาการรุนแรงผิดปกติ 
จําเป็นต้องได้รับการบําบัดรักษาทางจิตเวช  

บุคคลผู้มีสุขภาพจิตดี มีจิตใจสูง มีบุคลิกภาพดี น่าเช่ือถือไว้วางใจ ย่อมเป็นที่ต้องการและ
ต้อนรับของสังคม ถือเป็นแบบอย่างของผู้อ่ืน บุคคลประเภทน้ีมีจิตฝึกอบรมดีแล้ว พระพุทธเจ้าตรัส
รับรองว่า ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย บุคคลผู้มีตน (คือมีจิต) ฝึกอบรมดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐที่สุด คําว่า 
“ฝึกตน” คือฝึกหัดกายใจด้วยไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา บุคคลมีจิตสงบ ใจเย็น มีสติรู้จัก
ยับย้ังช่ังใจ ก่อนพูด ก่อนทํา มีปัญญาคุณคิดพิจารณา จึงจะมีสุขภาพจิตที่ดี มีศีลเป็นเครื่องฝึกอบรม
ทางกายและวาจา มีสมาธิฝึกใจ เมื่อใจสงบปัญญาย่อมเกิด เมื่อปัญญาเกิดย่อมคิดรู้อะไรได้แจ่มแจ้ง
เป็นขั้นวิปัสสนา บุคคลจะบรรลุธรรมช้ันสูงได้ ก็โดยกระบวนการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา  



๑๖๒ 

คุณธรรมเป็นเครื่องแสดงช้ีวัดว่าบุคคลใดมีสุขภาพจิตดี ก็แต่โดยมีข้อพิจารณาว่าบุคคลผู้
น้ันเป็นคนดี ดีด้วยตัวเองและดีต่อสังคม ในที่น้ีอาจใช้หลักธรรมเพียง ๒ หมวด คือผู้สมาทานศีล ๕ 
คืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์ งดเว้นจากการลักทรัพย์ งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม งดเว้นจากการ
พูดเท็จ และงดเว้นจากการด่ืมของมึนเมา เช่นสุราเมรัย ซึ่งเป็นเหตุที่ต้ังแห่งความประมาท เบญจศีลน้ี
ถือเป็น มนุษยธรรม คือคุณธรรมประจําใจมนุษย์ มีปรากฏในหลักคําสอนทุกศาสนา ทั้งพุทธ 
พราหมณ์ คริสต์ และอิสลาม ธรรมอีกหมวดหนึ่งที่จะวัดความเป็นคนดีหรือสัตบุรุษ ได้แก่ สัปปุริส
ธรรมมี ๗ ประการ ได้แก่ ธัมมัญญุตา อัตตัญญุตา อัตถัญญุตา มัตตัญญุตา กาลัญญุตา ปริสัญญุตา 
และปุคคลัญญุตา หรือปุคคลปโรปรัญญุตา หากบุคคลมีกัลยาณศีล กัลป์ยาณธรรม ปฏิบัติตามกรอบ
ของสัปปุริสธรรม เป็นหลักประกันความเป็นคนดี มีใจสูงส่ง ย่อมถือว่าเป็นบุคคลผู้มีสุขภาพจิตดี 

กระบวนการให้การปรึกษาทางพุทธจิตวิทยานั้น ประกอบด้วยหลักการและวิธีการ ในส่วน
ของหลักการมีองค์ประกอบ ๕ ประการ (๑) ผู้ให้การศึกษามีความรู้ความสามารถ เป็นคนดีมีศีลธรรม 
เป็นต้นแบบให้ผู้อ่ืนได้ เข้าใจหลักการและหลักธรรมที่จะนํามาให้การปรึกษา (๒) ผู้มารับการศึกษา 
ต้องเป็นผู้อย่างตํ่าเป็นเนยยะ คือพอแนะนําได้ ไม่ใช่ขั้น ปทปรมะ คือโง่เขลาหรือจิตตํ่าทรามเกิน
เยียวยา แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสามารถฝึกได้ นอกจากน้ียังต้องพิจารณาภูมิรู้ภูมิธรรม พิจารณา
ถึงชาติ ๖ และจริต ๖ ของบุคคลน้ันด้วย หากจะคิดเพียงว่าเป็นเพียงเมตตาอนุเคราะห์ โดยไม่หวัง
ผลสัมฤทธ์ิว่าจะปรับให้ตัวเขาดีขึ้นได้ก็ไม่เป็นไร แต่ความมีเมตตาจะมีแก่บุคคลทุกจําพวกไม่ได้ เพราะ
ผู้ให้การปรึกษายังมีผู้มาคอยรับการปรึกษาอีกมาก มีจิตอยู่ในขั้นพ้ืนฟูบําบัดได้ (๓) ฝึกอบรมท่ีจะ
นํามาประยุกต์เข้ากับการให้การปรึกษา ต้องมีระดับความยากง่ายดูอัธยาศัยหรือจริตของแต่ละคน นึก
ถึงกาลเทศะที่จะใช้กับแต่ละบุคคลด้วย (๔) วิธีการให้การปรึกษา ซึ่งพระพุทธศาสนาใช้คําว่า “แสดง
ธรรม” แต่ละบุคคลมีวิธีการแตกต่างกันไป แม้แต่บุคคลคนเดียวกัน เมื่อต่างกรรมต่างวาระ วิธีการก็
อาจเปลี่ยนแปลงไป และ (๕) ผลสัมฤทธ์ิซึ่ง  มีหลายระดับ อย่างในกรณีพระพุทธศาสนา ผู้เข้ามาฟัง
ธรรม มาปรึกษา มาทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้า อย่างสูงสุดได้บรรลุอริยธรรม ต้ังแต่พระโสดาบัน
ขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์ บางคนอุบาสกอุบาสิกา เปลี่ยนมาเป็นพุทธมามกะ นับถือพระพุทธศาสนา 
หรืออย่างน้อยที่สุดก็ทําให้บุคคลน้ันเห็นชัด ชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า 
ปลอบโชลมใจให้สดช่ืนด้วยธรรมีกถาคือถ้อยคําที่แสดงน้ัน ในส่วนของวิธีการน้ัน ใช้หลักการวิธีคิด
และปฏิบัติตามแนวอริยสัจ ๔ คือวิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา จุดมุ่งหมายและวิธีดําเนินการ
ตามข้ันตอนต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายเป็นที่สุด 

กระบวนการให้การปรึกษา หรือแก้ปัญหาใด ๆ ก็เห็นแต่พระพุทธศาสนาถือหลักการ
อริยสัจ ๔ เป็นหลัก และวิธีการคือต้องให้รู้สภาพปัญหา (ทุกข์) ค้นหาสาเหตุให้พบ ให้ตรงจุด (สมุทัย) 
ต้ังเป้าหมายว่าจะว่าเพ่ืออะไร เพ่ือแก้ปัญหาให้ได้ (นิโรธ) เมื่อทราบปัญหา รู้สาเหตุ มีเป้าหมายชัดเจน
แล้ว จึงแสวงหาวิธีการ (มรรค) เพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายให้จงได้ น้ีคือหลักการและวิธีการ



๑๖๓ 

ของทางพระพุทธศาสนา ประการสุดท้ายคุณลักษณะของผู้ให้การปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหรือกรณี
ใดๆ ต้องเป็นผู้มีจิตเมตตา ดํารงตนอยู่ในพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ต้อง
ประกอบด้วย สังควัตถุ ๔ คือทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา  และโดยคุณธรรมสูงสุด การ
ปฏิบัติน้ันต้องไม่เป็นไปเพ่ือหวังผลตอบแทน คืออามิสสินจ้างรางวัลใด ๆ เพราะหลักพระพุทธศาสนา 
คือปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ตน (อัตตหิตประโยชน์) ก็อย่างหน่ึง ปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ผู้ อ่ืน (ปรหิต
ประโยชน์) ก็อย่างหน่ึง กล่าวคือการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือสังคมจะต้องไม่ปล่อยให้ความโลภครอบงํา ซึ่ง
พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า “โลกามิส” ย่ิงบุคคลผู้มีอาการป่วยทางจิตเวชเป็นบุคคลน่าสงสารอยู่แล้ว 
ควรต้องมีเมตตาจิตให้มากเป็นพิเศษ เพราะ “เมตฺตาปถมฺภิกา โลกา เมตตาธรรมค้ําจุนโลก” ทั้งน้ีขอ
อัญเชิญข้อความท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้มีพระราชดํารัส      
ต่อคณะจิตแพทย์ มีความตอนหน่ึงว่า 

สุขภาพจิตและสุขภาพกายน้ี มีความสัมพันธ์ที่จะโยงกันอย่างยิ่ง พูดได้ว่าสุขภาพจิตสําคัญ
กว่าสุขภาพกายด้วยซ้ํา เพราะว่าคนไหนที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง แต่จิตใจฟ่ันเฟือนไม่ได้เรื่อง
น้ัน ถ้าทําอะไรก็จะยุ่งกันได้ กายที่แข็งแรงน้ันก็จะไม่มีประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคมอย่างใด 
ส่วนคนที่มีสุขภาพกายไม่สู้แข็งแรง แต่สุขภาพจิตดี หมายความว่า จิตใจดี รู้จักจิตใจของตัว และ
รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องย่อมเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้มาก ในที่สุด
สุขภาพจิตที่ดีก็อาจจะพามาซึ่งสุขภาพทางกายที่ดีได้๑๕๓  

ในมงคลสูตรว่าด้วยมงคล ๓๘ ประการพระคาถาที่ ๑๐ มงคลข้อที่ ๓๕-๓๘ ที่ว่า       
“จิตของผู้ที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หว่ันไหว จิตไม่เศร้าโศก จิตปราศจากธุลี จิตเกษม น้ีเป็นมงคล
อันสูงสุด”๑๕๔ ในปฐมโลกธัมมสูตร อัฏฐกนิบาต อังคุตตรนิกาย พระพุทธเจ้าตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า 
โลกธรรม ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มีความแน่นอนสําหรับสัตว์โลก ย่อมหมุนไปตามโลก และโลกก็หมุนไปตาม
โลกธรรม ซึ่งมี ๘ ประการ ดังพระพุทธพจน์ว่า 

ลาภ เสื่อมลาภ ยศ เสื่อมยศ  
 นินทา สรรเสรญิ สุข และทุกข์  
 ธรรมเหล่าน้ีในหมู่มนุษย์ ล้วนไม่เที่ยง 
 ไม่มั่นคง มีความแปรผันเป็นธรรมดา 
 
 

                                                            
๑๕๓พระราชดํารัสพระราชทานคณะจิตแพทย์ ณ พระตําหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ 

พุทธศักราช ๒๕๒๐. 
๑๕๔ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๑๒/๘. 



๑๖๔ 

แต่ท่านผู้มีปัญญาดี มีสติ รู้ธรรมเหล่าน้ีแล้ว 
 ย่อมพิจารณาเห็นว่า มีความแปรผันเป็นธรรมดา 
 อิฏฐารมณ์ (อารมณ์ที่น่าปรารถนา) จึงยํ่ายีจิตของท่านไม่ได้ 
 ท่านย่อมไม่ยินร้ายต่ออนิฏฐารมณ ์(อารมณท์ี่ไม่น่าปรารถนา) 

ความยินดีหรือความยินร้าย 
 ท่านขจัดปัดเป่า จนไม่มีอยู่ 
 ท่านรู้ทางที่ปราศจากธุลี ไม่มคีวามเศร้าโศก 

 เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพ ย่อมรู้แจ้งชัดโดยถูกต้อง๑๕๕ 

ในมังคลัตถทีปนี พระสิริมังคลาจารย์ ผู้รจนาซึ่งเป็นชาวล้านนา อธิบายความหมายไว้ว่า 
ผู้ถูกโลกธรรมอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างใน ๘ ประการที่ว่าน้ีครอบงํา มีจิตใจมั่นคง ไม่หว่ันไหว 
ไม่เศร้าโศกเสียใจ หรือลิงโลดดีใจไปเกินกว่าเหตุ รู้เท่าทันธรรมอันเป็นธรรมดาของโลก จิตใจย่อม
ปราศจากธุลีคือราคะ โทสะ โมหะ อย่างน้อยถึงละมิได้ก็ทําให้จิตทุเลาจางลงจากกิเลสเหล่าน้ี และ
สภาพของจิตขั้นสุดท้ายคือเป็นจิตเกษมจากโยคะ  คือกิเลสท่ีรึงรัดสัตว์โลกไว้ให้จมลงและเวียนว่ายใน
สังสารวัฏ  ซึ่งก็หมายถึงว่า สภาพของจิตที่ดีและสูงส่งตามความมุ่งหวังของพระพุทธศาสนา คือจิต
ของพระอรหันต์ที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวง๑๕๖  

ความจริงแล้ว ตามมงคลสูตรซึ่งว่าด้วยมงคล ๓๘ ประการ มิได้มีเฉพาะจิตไม่หว่ันไหว
ด้วยโลกธรรม ๘ เท่าน้ัน ยังมีข้อมงคลอ่ืน ๆ อีก ๓๗ ประการ หากผู้ใดปฏิบัติตามก็เท่ากับปฏิบัติตาม
พระโอวาทปาฏิโมกข์ ๓ คือไม่ทําช่ัว ทําแต่ความดี และทําจิตของตนให้ผ่องใส ผลที่ได้รับอย่างน้อย
ที่สุดคือ ทําให้บุคคลน้ันมีแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพจิตดี สามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติสุข 

เพราะฉะน้ันในทางพระพุทธศาสนา เมื่อว่าโดยพุทธจิตวิทยา ความมุ่งหมายสูงสุดคือจิต
พ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวง มีจิตบริสุทธ์ิผ่องใส อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติตามสภาพความ
เป็นจริงของสามัญชน หมายถึงการดําเนินตามพระปาฏิโมกข์ คือไม่ทําความช่ัว ทําแต่ความดี ทําจิต
ของตนให้แจ่มใส จิตจะได้รับการอบรมพัฒนาไปตามลําดับจนถึงขั้นสุดท้าย คือบรรลุมรรคผลนิพพาน 
อันเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา  

จุดน้ีเองเป็นจุดเด่นของพระพุทธศาสนา คือการพัฒนาจิตซึ่งไม่เพียงแต่การฟ้ืนฟู
สุขภาพจิตใจให้เข้มแข็งเป็นปกติ แต่ต้องการให้ภาวนาฝึกอบรมจิตให้แน่วแน่เป็นสมาธิตามหลัก        
สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานจนบรรลุถึงบรมสุขคือพระนิพพาน  

                                                            
๑๕๕องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๕/๒๐๒-๒๐๓.  
๑๕๖ดูรายละเอียดใน มงฺคล. (ไทย) ๒/๙๘๖-๑๐๑๖/๔๓๓-๔๕๖. 



 
บทที่ ๔ 

การสังเคราะห์องค์ความรู้จากกระบวนการ 
การให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา 

 
ในบทน้ี จะได้กล่าวถึงการสังเคราะห์องค์ความรู้จากกระบวนการให้การปรึกษาเชิง        

พุทธจิตวิทยาตามประเด็นหัวข้อสําคัญ คือ 
๔.๑  คุณสมบัติสําคัญของผู้ให้การปรึกษา  
๔.๒  กระบวนทัศน์ที่ใช้ในการให้การปรึกษา 
๔.๓  ขั้นตอนการให้การปรึกษา 
๔.๔  การสังเคราะห์องค์ความรู้ในการให้การปรึกษาตามพุทธวิธี  

ทั้งน้ี จักได้บรรยายตามลําดับไป  
 
๔.๑  คุณสมบัติสาํคัญของผู้ให้การปรึกษา  

ผู้ให้การปรึกษาถือว่าเป็นบุคคลสําคัญที่สุดในกระบวนการให้การปรึกษา ไม่ต่างจาก
นายแพทย์ผู้รักษาคนไข้  คนไข้เก่ียวกับจิตอาจจําแนกประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๔ ประเภทคือ (๑) คนไข้
วิกลจริตหรือมีจิตฟุ้งซ่านขนาดเป็นบ้า (๒) คนไข้ที่เป็นคนก้าวร้าวเพราะโทสจริตครอบงํา (๓) คนไข้ที่
ติดยาเสพติดหรือพิษสุราเรื้อรัง และ (๔) คนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้ารวมถึงผู้มีความทุกข์โศกเพราะ           
พลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก ทุกจําพวกต้องการหมอหรือนายแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะทางเป็นผู้ดูแลรักษา ผลสัมฤทธ์ิในการเยียวยารักษาย่อมขึ้นอยู่กับอาการกําเริบของผู้ป่วยว่า
หนักเบาหรือรุนแรงแค่ไหนเพียงไรด้วย  

เมื่อวิเคราะห์ถึงบทบาทของพระพุทธเจ้า ทรงช่ือว่าเป็นนายแพทย์ผู้รักษาโรคทางใจด้วย
กระบวนการธรรมโอสถ คือทรงใช้ธรรมะเป็นยารักษาโรคทางใจ จริงแล้วกายกับใจเป็นของคู่กัน แต่ใจ
เป็นนายกายเป็นบ่าว ถ้าจิตใจดีร่างกายก็จะดีตามไปด้วย เพราะใจเป็นผู้กํากับกาย ในขณะเดียวกันก็
เป็นผู้ให้การรักษากายไปพร้อม ๆ กันด้วย  

การที่ถือว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างของบุคคลผู้ให้การปรึกษาแนะนํา
ช้ันเลิศน้ัน เพราะพิจารณาจากองค์คุณอันเป็นพระคุณสมบัติของพระองค์ที่ทรงมีและทรงปฏิบัติต่อ
ผู้อ่ืน อันเล็งความหมายโดยนัยสําคัญว่าบุคคลใดก็ตามที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่เพ่ือผู้อ่ืนโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนน้ัน จะต้องมีคุณสมบัติส่วนตนให้ถึงพร้อมก่อน เฉกเช่นแพทย์ที่จะไปรักษาผู้อ่ืน ตนเอง



๑๖๖ 

ต้องมีความรู้ความสามารถในทางแพทย์สาขาน้ัน ๆ เป็นอย่างดีย่ิง และเมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะตัวดีแล้ว
ก็ต้องมีคุณสมบัติอีกประการหน่ึง คือมีจิตใจอันดีงามและเสียสละเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วย  

พระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเรียกกันว่า “พระคุณบท” กล่าวคือพระพุทธคุณ โดยรวม
มี ๙ ประการดังพระกิตติศัพท์ที่เวรัญชพราหมณ์ได้สดับดังน้ี  

สมัยน้ัน พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ควงต้นสะเดาอันเป็นที่อยู่ของนเฬรุยักษ์ เขต
เมืองเวรัญชา พร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป เวรัญชพราหมณ์ได้ฟังข่าวว่า ท่าน
พระสมณโคดม เป็นศากยบุตร เสด็จออกผนวชจากศากยตระกูล ประทับอยู่ ณ ควงต้นสะเดาอัน
เป็นที่อยู่ของนเฬรุยักษ์ เขตเมืองเวรัญชา พร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป ท่าน
พระโคดมผู้เจริญน้ันมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างน้ีว่า แม้เพราะเหตุน้ี พระผู้มีพระภาค 
พระองค์น้ัน เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ 
เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเย่ียม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค๑ 

พุทธคุณ ๙ น้ี เรียกอีกอย่างว่า นวารหาทิคุณ คุณของพระพุทธเจ้า ๙ ประการ มี อรหํ 
เป็นต้น บางทีเลือนมาเป็น นวรหคุณ หรือ นวารหคุณ แปลว่า คุณของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ 
๙ ประการ 

พุทธคุณ ๒  
๑. อัตตหิตสมบัติ  ความถึงพร้อมแห่งประโยชน์ตน, ทรงบําเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์

เองเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว พระคุณข้อน้ีมุ่งเอาพระปัญญา เป็นหลัก เพราะเป็นเคร่ืองให้สําเร็จพุทธภาวะ 
คือ ความเป็นพระพุทธเจ้า และความเป็น อัตตนาถะ คือ พ่ึงตนเองได้   

๒. ปรหิตปฏิบัติ การปฏิบัติเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน, ทรงบําเพ็ญพุทธจริยาเพ่ือประโยชน์แก่
ผู้อ่ืน พระคุณข้อน้ีมุ่งเอาพระกรุณา เป็นหลัก เพราะเป็นเคร่ืองให้สําเร็จพุทธกิจ คือ หน้าที่ของ
พระพุทธเจ้า และความเป็นโลกนาถ คือ เป็นท่ีพ่ึงของชาวโลกได้ 

พระพุทธคุณ ๙ ย่อลงแล้วเป็น ๒ อย่างดังแสดงมาน้ี คือ ข้อ ๑, ๒, ๓, ๕ เป็นส่วนอัตตหิต
สมบัติ ข้อ ๖, ๗ เป็นส่วนปรหิตปฏิบัติ ข้อ ๔, ๘, ๙ เป็นทั้งอัตตหิตสมบัติและปรหิตปฏิบัติ 

พุทธคุณ ๓  
๑. ปัญญาคุณ  พระคุณคือพระปัญญา  
๒. วิสุทธิคณุ  พระคุณคือความบริสุทธ์ิ  
๓. กรุณาคุณ  พระคุณคือพระมหากรุณา  

                                                            
๑วิ.มหา (ไทย) ๑/๑/๑. 
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ในพระคุณ ๓ น้ี ข้อที่เป็นหลักและกล่าวถึงทั่วไปในคัมภีร์ต่าง ๆ มี ๒ คือ ปัญญา และ
กรุณา ส่วนวิสุทธิเป็นพระคุณเน่ืองอยู่ในพระปัญญาอยู่แล้ว เพราะเป็นผลเกิดเองจากการตรัสรู้ คัมภีร์
ทั้งหลายจึงไม่แยกไว้เป็นข้อหน่ึงต่างหาก๒ 

กล่าวโดยสรุปตามนัยแห่งพระพุทธคุณก็คือ บุคคลผู้มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ่ืนน้ัน ตนเองก็
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติสูงส่ง มีเมตตากรุณาคิดจะช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยใจบริสุทธ์ิ 
โดยเฉพาะมีปัญญาความรอบรู้คอยกํากับในทุกความคิดและการกระทํา โดยถือเอาพระพุทธเจ้าทรง
เป็นแบบอย่าง ทั้งน้ีมิได้หมายความว่าตนเองจะถึงพร้อมคุณสมบัติล้ําเลิศถึงระดับพระพุทธเจ้าหรือ
พระอรหันตสาวก แต่หมายถึงนํารูปแบบและวิธีการของพระองค์มาประยุกต์ใช้ กล่าวคือ “มีความรู้ดี 
มีความประพฤติดี มีจิตใจช่วยเหลือผู้อ่ืน” 

อย่างไรก็ดี ที่แสดงองค์คุณของผู้ให้การปรึกษาข้างต้นน้ัน จะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าผู้ทรง
เป็นนาถะของโลกโดยตรง แต่พระสงฆ์สามารถนํามาปรับประยุกต์เข้ากับบทบาทของตนเองได้ โดย
ยึดถือแบบอย่างแห่งพระพุทธจริยา ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงปัจจัยคุณสมบัติต่อไปน้ี 

๑. คุณสมบัติส่วนตน 
พระสงฆ์ต้องประพฤติดีปฏิบัติชอบ มีความรู้ดีทั้งทางโลกทางธรรม มีบุคลิกภาพดี 

สามารถอธิบายช้ีแนะโดยจูงใจให้ผู้อ่ืนเช่ือ คิดตาม และนํามาปฏิบัติตามได้ ประการสําคัญคือมีเมตตา
กรุณา เสียสละ ปราศจากความโลภ ทํางานเพ่ือสังคมเป็นที่ต้ัง 

๒. การปฏิบัติต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 
สามารถจําแนกประเภทของผู้ป่วยทุกประเภทได้ ข้อสําคัญคือต้องสร้างความเป็นคน

แปลกหน้าให้เป็นคนคุ้นเคย เพ่ือให้ผู้ป่วยเกิดความไว้วางใจ มีศรัทธา พร้อมที่จะเข้ามารับการปรึกษา
และปฏิบัติตามคําแนะนํา 

๓. มุ่งหวังสัมฤทธิ์ผลอันสูงส่ง 
ข้อน้ีสําคัญมาก เพราะโดยพ้ืนฐานหลักการให้การปรึกษาตามแนวคิดตะวันตกก็เพ่ือ

บําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพจิตของผู้ป่วยให้กลับคืนสู่สภาพปกติ สามารถดําเนินชีวิตในสังคมเป็น
ปกติเช่นบุคคลทั่วไป แต่บทบาทของพระสงฆ์ต้องลงลึกมากไปกว่าน้ัน คือคอยเฝ้าติดตามผล คอย
ตรวจสอบดูแล และช่วยพัฒนาฝึกอบรมจิตให้เขาเหล่าน้ันได้พัฒนาตนเองให้สูงขึ้น อย่างน้อยก็โดยนํา
หลักธรรมไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันให้มีความสุขย่ิงๆ ขึ้นไป 

 

                                                            
๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๓๗, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๙), หน้า ๒๒๓. 
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๔.๒  กระบวนทัศน์ท่ีใชใ้นการให้การปรึกษา 
คําว่า “กระบวนทัศน์” ในที่น้ีใช้ในความหมายของศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Paradigm” 

หมายถึงกระบวนความคิดที่ใช้เป็นกรอบของการกระทํา คิดอย่างไรทําอย่างน้ันอย่างเป็นระบบ เมื่อ
นําพุทธจริยาคือข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้ามาวิเคราะห์ ไปถึงกระบวนการคิด (Thinking Process) 
กระบวนการปฏิบัติ (Practical Process) ของพระพุทธเจ้า โดยแยกเป็น ๒ ลักษณะ ดังน้ี  

๔.๒.๑  กระบวนการคิด (Thinking Process)  

ถ้าหากศึกษาพระพุทธประวัติจะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงคิดจากผลไปหาเหตุ เมื่อทรง
ประสบสิ่งใดก็จะทรงครุ่นคิดโยงไปหาเหตุว่าเกิดจากอะไร ดังจะเห็นได้จากพระพุทธประวัติตอนเป็น
พระราชกุมารเสวยสุขอยู่ในราชสมบัติน้ัน ทรงพบเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย ก็ทรงนํามาครุ่นคิดว่า 
ทําไมคนเราจึงต้องแก่ ต้องเจ็บ และต้องตาย คนแก่ คนเจ็บ คนตาย ท่านเรียกว่า “เทวทูต ๓” ครั้น
ต่อมาทรงพบเห็นสมณะหรือนักบวช ซึ่งถือเป็น “เทวทูตที่ ๔” ก็ทรงนํามาครุ่นคิดว่าน่าจะเป็นทาง
ปฏิบัติของผู้ออกแสวงหาความจริงของความไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย จึงมีพระอัธยาศัยน้อมไปในทาง
บรรพชาคือออกบวชเพ่ือแสวงหาความจริงเหล่าน้ี ซึ่งต่อมาก็ได้ทรงค้นพบภายหลังเสด็จออกบรรพชา
ได้ ๖ ปี ที่เรียกกันว่า “ตรัสรู้อริยสัจ ๔” 

ข้อที่กล่าวข้างต้นว่า พระพุทธเจ้าทรงมีวิธีคิดโยงจากผลไปหาเหตุน้ัน จะเห็นได้จากการที่
พระพุทธเจ้าทั้งหลายนับแต่พระวิปัสสีพุทธเจ้าลงมาถึงพระโคดมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายก็ได้ทรงคิด
ใคร่ครวญในคืนวันตรัสรู้ โดยเร่ิมจากเกิดแก่เจ็บตาย โยงไปหาต้นเหตุว่าเพราะอะไร ดังข้อความท่ี
ปรากฏในวิปัสสีสูตร ว่าเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
ในกรุงสาวัตถี แคว้นโกศล ได้ตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังถึงเหตุการณ์ในคืนที่พระวิปัสสีพุทธเจ้าตรัสรู้
ว่าดังน้ี  

ภิกษุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อ
เป็นพระโพธิสัตว์ ยังไม่ได้ตรัสรู้ ได้มีความคิดคํานึงอย่างน้ีว่า โลก๓น้ีถึงความคับแค้น จึงเกิด แก่ 
ตาย จุติ และอุบัติ ก็บุคคลไม่รู้อุบายสลัดออกจากทุกข์คือชราและมรณะน้ี เมื่อไรจึงจะพ้นจาก
ทุกข์คือชราและมรณะน้ีได้ 

จากน้ัน ทรงพระดําริว่า เมื่ออะไรมี ชราและมรณะจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย ชราและมรณะ
จึงมี เพราะทรงมนสิการโดยแยบคาย จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื่อชาติมี ชราและ
มรณะจึงมี เพราะชาติเป็นปัจจัย ชราและมรณะจึงมี … เมื่อภพมี ชาติจึงมี เพราะภพเป็นปัจจัย 
ชาติจึงมี … เมื่ออุปาทานมี ภพจึงมี … เมื่อตัณหามี อุปาทานจึงมี ... เมื่อเวทนามี ตัณหาจึงมี ... 

                                                            
๓โลก ในท่ีนี้หมายถึงสัตว์โลก (สํ.นิ.อ. ๒/๔/๒๔) 



๑๖๙ 

เมื่อผัสสะมี เวทนาจึงมี ... เมื่อสฬายตนะมี ผัสสะจึงมี … เมื่อนามรูปมี สฬายตนะจึงมี... เมื่อ
วิญญาณมี นามรูปจึงมี … เมื่อสังขารมี วิญญาณจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี … 
อน่ึง เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ ดัง
พรรณนามาฉะน้ี ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน้ี มีได้ด้วยประการฉะน้ี ๔ 

กระบวนการคิดแบบสืบสาวราวเร่ืองจากผลไปหาเหตุหรือต้นตอของปัญหาเรียกว่า 
“โยนิโสมนสิการ” ที่แปลว่า “การกระทําไว้ในใจโดยแยบคาย” ซึ่งก็หมายถึงการคิดค้นสืบสาวไป
จนถึงต้นต่อหรือต้นเหตุน่ันเอง [โยนิ = ต้นตอ, ต้นเหตุ, แหล่งกําเนิด] หลักการคิดแบบน้ีสําคัญมาก 
เพราะเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนก็ต้องคิดโยงไปจนถึงสาเหตุหรือต้นเหตุให้ทราบก่อนจึงจะคิดหาทาง
แก้ปัญหาได้ เปรียบเสมือนหมอต้องทราบอาการคนไข้ว่าเป็นอย่างไรแล้ว จึงวิเคราะห์ไปถึงสาเหตุแล้ว
หาทางรักษาให้ตรงอาการได้ เช่นคนไข้ปวดหัว ความปวดหัวเป็นผลที่ปรากฏ หมอก็ต้องถามอาการ
ปวดหัวเพ่ือหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร เช่นเป็นผลจากการนอนดึกพักผ่อนน้อย, อาการเครียด, จาก
อาการใช้สายตาเพ่งมาก, จากอาการไมเกรน, หรือแม้แต่เป็นมะเร็งในสมอง ฯลฯ เมื่อทราบสาเหตุ
แล้วจึงให้การรักษาอาการตามสาเหตุของโรคปวดหัวน้ัน วิธีการคิดลักษณะนี้ของพระพุทธเจ้าทุก
พระองค์ สามารถนํามาใช้ได้กับบุคคลทั่วไป  

๔.๒.๒  กระบวนการปฏิบัติ (Practical Process)  

กระบวนการคิด (Thinking Process) กระบวนการปฏิบัติ (Practical Process) แตกต่าง
กันแต่ต้องสอดรับกัน กระบวนการคิดยึดหลักการเป็นที่ต้ัง ส่วนกระบวนการปฏิบัติยึดวิธีการเป็น
ที่ต้ัง ขอให้กลับไปพิจารณาข้อ ๔.๒.๑ กระบวนการคิด จากเหตุการณ์ที่บรรยายเหตุการณ์คืนตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้า ทรงยึดวิธีคิดแบบโยงผลไปหาเหตุ และสืบสาวตามลําดับผลเหตุแห่งห่วงลูกโซ่ 
เพราะส่ิงน้ีมีสิ่งน้ันจึงมี จึงเรียกว่า “อิทัปปัจจยตา” หากแปลว่าสภาวะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น จะ
เรียกว่า “ปฏิจจสมุปบาท” หากจะถามว่า “พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร” โดยหลักการก็ต้องตอบว่า 
“พระพุทธเจ้าตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาท” แต่ประเด็นน้ีถือว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นเพียงธรรมนิยามคือ
กฎเกณฑ์ธรรมชาติ เป็นเพียงทฤษฎีการแสดงผลและเหตุของสิ่งที่มีเกิดข้ึน ยังไม่ได้พูดถึงหลักปฏิบัติ 
หลักปฏิบัติคือปฏิจจสมุปบาทในรูปของ “อริยสัจ ๔” ซึ่งท่านพุทธทาสภิกขุใช้ช่ือเรียกปฏิจจสมุปบาท
ว่า “อริยสัจสมบูรณ์แบบ” ๕ 

อริยสัจ ๔ เป็นวิธีการปฏิบัติที่นําไปจากภาคทฤษฎีคือปฏิจจสมุปบาท ดังจะเห็นได้ว่า 
“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” คือปฐมเทศนาท่ีพระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่พระเบญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตน
                                                            

๔สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๔/๑๐-๑๓. 
๕พุทธทาสภิกขุ, ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์, (กรุงเทพมหานคร: สํานักธรรมทานไชยา, ๒๕๒๑), หน้า 

หน้า ๘๐. 



๑๗๐ 

มฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ในวันอาสาฬหบูชาแรกของการจําพรรษาของพระพุทธเจ้าและ
พระปัญจวัคคีย์ ณ สถานที่ต้ังดังกล่าว  

ความในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรว่า เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงทางสุดโต่ง ๒ สาย           
คือ กามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยคแล้ว ตรัสแสดงมัชฌิมาปฏิปทาที่ไม่เอนเอียงเข้าใกล้          
ทางสุดโต่ง ๒ สาย ว่าเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักษุ ก่อให้เกิดญาณ เป็นไปเพ่ือความสงบ เพ่ือรู้ย่ิง                
เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือพระนิพพาน  

มัชฌิมาปฏิปทา ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘ ประกอบด้วย  
๑. สัมมาทิฏฐ ิ  เห็นชอบ  
๒. สัมมาสังกัปปะ   ดําริชอบ  
๓. สัมมาวาจา   เจรจาชอบ   
๔. สัมมากัมมันตะ   กระทําชอบ   
๕. สัมมาอาชีวะ   เลี้ยงชีพชอบ  
๖. สัมมาวายามะ   พยายามชอบ  
๗. สัมมาสติ  ระลึกชอบ 
๘. สัมมาสมาธิ  ต้ังจิตมั่นชอบ๖ 

 วิธีคิดแบบอริยสัจหรือวิธีคิดแบบแก้ปัญหา ซึ่งนําไปสู่การปฏิบัติจริง พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) อธิบายถึงลําดับและขั้นตอนของกระบวนการไว้ดังน้ี  

วิธีคิดแบบอรยิสัจ / คิดแบบแก้ปัญหา  

วิธีคิดแบบอริยสัจ หรือ คิดแบบแก้ปัญหา เรียกตามโวหารทางธรรมได้ว่า วิธีแห่งความ
ดับทุกข์ จัดเป็นวิธีคิดแบบหลักอย่างหนึ่ง เพราะสามารถขยายให้ครอบคลุมวิธีคิดแบบอ่ืน ๆ ได้
ทั้งหมด  

วิธีคิดแบบอริยสัจน้ี มีลักษณะทั่วไป ๒ ประการ คือ  

๑) เป็นวิธีคิดตามเหตุและผล หรือเป็นไปตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหาเหตุแล้ว 
แก้ไขและทําการที่ต้นเหตุ จัดเป็น ๒ คู่ คือ 

คู่ที่ ๑ :  ทุกข์เป็นผล  เป็นตัวปัญหา เป็นสถานการณ์ที่ประสบ ซึ่งไม่ต้องการ  
            สมุทัยเป็นเหตุ เป็นที่มาของปัญหา เป็นตัวการ ที่ต้องกําจัดหรือแก้ไข จึงจะ     

พ้นปัญหา  
คู่ที่ ๒ : นิโรธเป็นผล  เป็นภาวะสิ้นปัญหา เป็นจุดหมาย ซึ่งต้องการจะเข้าถึง  

                                                            
๖วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๐-๒๑. 



๑๗๑ 

มรรคเป็นเหตุ  เป็นวิธีการ เป็นข้อปฏิบัติที่ต้องกระทําในการแก้ไขสาเหตุ เพ่ือบรรลุจุดหมาย 
คือภาวะสิ้นปัญหา อันได้แก่ความดับทุกข์ 

๒) เป็นวิธีคิดที่ตรงจุดตรงเร่ือง ตรงไปตรงมา มุ่งตรงต่อสิ่งที่จะต้องทําต้องปฏิบัติต้อง
เก่ียวข้องของชีวิต ใช้แก้ปัญหา ไม่ฟุ้งซ่านออกไปในเรื่องฟุ้งเฟ้อ ที่สักว่าคิดเพ่ือสนองตัณหามานะทิฏฐิ 
ซึ่งไม่อาจนํามาใช้ปฏิบัติไม่เก่ียวกับการแก้ไขปัญหา  

ได้กล่าวแล้วว่า วิธีคิดแบบน้ี รับกัน หรือต่อเน่ืองกัน กับวิธีคิดแบบที่ ๓ กล่าวคือ เมื่อ
ประสบปัญหาได้รับความทุกข์ และเมื่อสามารถวางใจวางท่าทีต่อสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องตามวิธี
คิดแบบที่ ๓ ขั้นที่ ๑ แล้ว ต่อจากน้ัน จะปฏิบัติด้วยปัญญาเพ่ือแก้ไขปัญหาตามวิธีปฏิบัติขั้นที่ ๒ ของ
วิธีคิดแบบที่ ๓ น้ัน ดําเนินความคิดในส่วนรายละเอียดขยายออกไปตามข้ันตอนอย่างที่แสดงในวิธีการ
คิดแบบที่ ๔ น้ี  

หลักการ หรือสาระสําคัญของวิธีคิดแบบอริยสัจก็คือ การเริ่มต้นจากปัญหาหรือความทุกข์
ประสบ โดยกําหนดรู้ทําความเข้าใจปัญหาคือความทุกข์น้ันให้ชัดเจน แล้วสืบค้นหาสาเหตุเพ่ือเตรียม
แก้ไขในเวลาเดียวกัน กําหนดเป้าหมายของตนให้แน่ชัดว่าคืออะไร จะเป็นไปได้หรือไม่ และเป็นไปได้
อย่างไร แล้วคิดวางวิธีปฏิบัติที่จะกําจัดสาเหตุของปัญหา โดยสอดคล้องกับการที่จะบรรลุจุดหมายที่
กําหนดไว้น้ัน๗  

กระบวนทัศน์ คือกระบวนการคิดและกระบวนการปฏิบัติแบบพุทธวิธีดังกล่าว จะได้นํามา
กล่าวในลําดับของการสังเคราะห์ในการให้การปรึกษาให้เห็นชัดอีกครั้งหน่ึงในตอนกล่าวถึงพุทธวิธี
สังเคราะห์ข้างหน้า  

 
๔.๓  ขั้นตอนการให้การปรึกษา 

แท้จริงแล้ว การปฏิบัติการไม่ว่าตามกระบวนการใด ย่อมต้องอาศัยความรู้ความสามารถ
และสติปัญญาเป็นตัวขับเคลื่อน พระพุทธเจ้าน้ันทรงเป็นผู้ฉลาดตามหลักโกสัลละ ๓ ได้แก่  

๑. อายโกสัลละ  ความเป็นผู้ฉลาดในความเจริญ  
๒. อปายโกสัลละ  ความเป็นผู้ฉลาดในความเสือ่ม 
๓. อุปายโกสัลละ  ความเป็นผู้ฉลาดในอุบาย๘ 

โกสัลละ ๓ มีความหมายว่า บุคคลต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าอะไรคือความเจริญ อะไร
คือความเสื่อม และเมื่อมุ่งหวังประโยชน์สุขอันย่ังยืน จะต้องมีความฉลาดในอุบายด้วย ซึ่งคําว่า 
                                                            

๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, พิมพ์คร้ังท่ี ๔๖, (กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๙), หน้า ๓๖๔-๓๖๕. 

๘ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๔. 



๑๗๒ 

“อุบาย” ก็หมายถึงหลักการ วิธีการ และกระบวนการปฏิบัติน่ันเอง คุณธรรมข้อน้ีสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กับบุคคลทุกคนและทุกหน้าที่  

ความเป็นผู้ฉลาดน้ี ในระดับพระพุทธเจ้าและพระอเสขบุคคลผู้บรรลุอรหัตตผลพร้อมด้วย
ปฏิสัมภิทา ๔ ยังมีคุณสมบัติเครื่องเก้ือหนุนวิธีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมข้ออ่ืนๆ โดยเฉพาะ        
พรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา๙ และสังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ ทาน ปิยวาจา           
อัตถจริยา และสมานัตตตา๑๐ ธรรมทั้ง ๓ หมวดน้ี โกสัลละจัดเป็น “อัตตหิตสมบัติ” ในส่วน    
“ปรหิตปฏิบัติ” ได้แก่พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ 

ต่อไปน้ีจะเป็นการแสดงข้ันตอนการให้การปรึกษา เป็นทั้งกระบวนการปรับปรุงตนเอง
ของผู้ให้การปรึกษาและกระบวนการปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย มีดังน้ี  

๔.๓.๑  การยอมรับสภาวะความเป็นจริงของผู้ป่วยทางจิต  

ข้อน้ีหมายความว่า ในสังคมน้ันมีบุคคลผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตจริง ทั้งผู้วิตกจริต ผู้มีจิต
ฟุ้งซ่าน ผู้เป็นโรคซึมเศร้า ผู้มีทุกข์หนักท่วมท้นในหัวใจเพราะประสบกับสภาวะที่ตนสุดจะทนไหว มี
การสูญเสียพลัดพรากจากบุคคลที่รักเป็นต้น ผู้มีโทสจริตก้าวร้าวชอบใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน และผู้ติด
สารเสพติด เป็นต้น  

สาเหตุของบุคคลผู้มีปัญหาทางจิตเหล่าน้ีเกิดเพราะเหตุ ๒ อย่าง คือผลกรรมในอดีต และ
อิทธิพลของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ธรรมชาติเหล่าน้ีเกี่ยวกับนิยาม ๕ คือกฎธรรมชาติ มี ๕ 
ประการคือ  

๑. อุตุนิยม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ อันเน่ือง
ด้วยดิน นํ้า ไฟ ลม และฤดูกาล อันเป็นสิ่งแวดล้อมสําหรับมนุษย์ 

๒. พีชนิยาม ธรรมชาติเก่ียวกับการสืบพันธ์ุ มีพันธุกรรม เป็นต้น  
๓. จิตตนิยาม กฎธรรมชาติเก่ียวกับการทํางานของจิต  
๔. กรรมนิยาม ธรรมชาติเกี่ยวกับการกระทําของมนุษย์ คือกระบวนการให้ผลของการ

กระทํา  
๕. ธรรมนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์และอาการที่เป็นเหตุเป็นผลแก่กัน

ของสิ่งทั้งหลาย๑๑  

                                                            
๙ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๐/๘๑-๘๒. 
๑๐ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๑๐/๑๗๐. 
๑๑ที.อ. ๒/๓๔; อภิ.สงฺ.อ. ๔๐๘. 



๑๗๓ 

จากนิยามข้างต้น ต้องยอมรับว่าเป็นกฎธรรมชาติ ซึ่งเกิดมีเป็นประจําในสังคม มิใช่การ        
เสแสร้งปรุงแต่ง เมื่อเป็นแพทย์พยาบาลต้องยอมรับความจริงข้อน้ีว่ามีคนไข้ประเภทน้ีอยู่จริง 
กระบวนการดูแลรักษาจึงแตกต่างจากคนไข้ทั่วไป ทั้งต้องเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีของผู้มปัีญหาสุขภาพจิต มีหลักฐานในพระไตรปิฎกที่ขอยกมาอ้างอิงดังน้ี  

มีข้อน่าสังเกตว่า ในพระวินัยปิฎก เมื่อพระพุทธเจ้าทรงปรารภเหตุใดเหตุหน่ึงซึ่งเป็น
มลทินแก่พระศาสนาเกิดขึ้นแล้ว จะทรงเรียกประชุมสงฆ์ สืบสาวราวเร่ืองว่าเกิดข้ึนจริงและมีผู้กระทํา
ผิด ทรงบัญญัติสิกขาบทและมีบทลงโทษแก่ภิกษุหรือภิกษุณีผู้ล่วงละเมิด ซึ่งเรียกว่าการต้องอาบัติ บท
กําหนดให้ลงโทษมีทั้งหนักเบา แก้ไขได้และไม่ได้ ถ้าภิกษุละเมิดปาราชิกข้อใดข้อหน่ึงใน ๔ ข้อ (ของ
ภิกษุณีมี ๘ ข้อ) ถือว่าหาสังวาสมิได้ ขาดจากความเป็นภิกษุ (หรือภิกษุณี) สึกอย่างเดียว กลับมาบวช
อีกไม่ได้เป็นอันขาดในชาติน้ี ทั้งยังจะเป็นผู้เสื่อมจากมรรคผลในชาติปัจจุบัน ถือเป็นครุกาบัติ คือ
อาบัติหนักที่สุด เยียวยาแก้ไขมิได้ ส่วนอาบัติอ่ืนนอกจากน้ียังแก้ไขได้ด้วยการอยู่ปริวาสกรรม หรือ
การปลงอาบัติ (สารภาพผิด) เป็นต้น  

แม้กระนั้นก็ดี ก็ยังมีข้อยกเว้นไม่ปรับอาบัติแก่ผู้ล่วงละเมิดพระวินัยบัญญัติ คือบุคคล
ผู้กระทําผิดคนแรก ซึ่งภาษาพระวินัยเรียกว่า “อาทิกัมมิกะ” อีกพวกหน่ึงคือ “ผู้วิกลจริต” และ “ผู้มี
จิตฟุ้งซ่าน”๑๒ ดังจะขอยกตัวอย่างในปาราชิก ๔ ผู้ล่วงละเมิดปฐมปาราชิก ข้อเสพเมถุน ไม่ถือเป็น
อาบัติ๑๓ ในทุติยปราชิก ข้อลักทรัพย์เกิน ๕ มาสก ไม่ถือเป็นอาบัติ๑๔ ในตติยปาราชิก ข้อฆ่ามนุษย์ ไม่
ถือเป็นอาบัติ๑๕ และในจตุตถปาราชิก ข้ออวดอุตริมนุสธรรม ไม่ถือว่าเป็นอาบัติ๑๖ คําว่าไม่ต้องอาบัติ 
ท่านใช้คําว่า “อนาปัตติ” เป็นข้อยกเว้นแก่ภิกษุวิกลจริต และผู้มีจิตฟุ้งซ่านหรือจิตวิปลาส นอกจาก
ปาราชิก ๔ แล้ว แม้สิกขาบทอ่ืน ๆ ก็มีข้อยกเว้นดังกล่าวเช่นเดียวกัน ข้อน้ีเป็นเครื่องแสดงว่า แม้แต่
พระพุทธเจ้าก็ทรงยอมรับสภาพความจริงที่เกิดข้ึนในสังคมมนุษย์ กล่าวคือแม้แต่ในสังคมสงฆ์ก็มีภิกษุ
วิกลจริตรวมอยู่ด้วย และเป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌายาจารย์และเพ่ือนสหธรรมิกต้องช่วยกันดูแลเป็น
พิเศษด้วยหลักเมตตาธรรม หลักการข้อน้ียังมีตัวอย่างที่ผู้วิกลจริตเพราะประสบเคราะห์กรรมอย่าง

                                                            
๑๒หมายถึงผู้วิกลจริต (เป็นบ้า) หลังจากท่ีเข้ามาบวชแล้ว หากเป็นผู้วิกลจริตมาแต่กําเนิดหรือก่อนบวชก็

จะห้ามมิให้บวช  การวิกลจริตภายหลังอาจเกิดจากกายหรือใจถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง จากโรคภัยไข้เจ็บ 
หรือสภาพแวดล้อมท่ีกระทบจิตใจ หรือจากการเสพสารเสพติด เป็นต้น. 

๑๓วิ.มหา. (ไทย) ๑/๖๖/๕๓. 
๑๔วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๓๑/๙๘. 
๑๕วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๗๙/๕๐. 
๑๖วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๒๒/๒๑๐. 



๑๗๔ 

รุนแรงที่สุดที่จิตใจจะทนได้ถึงกับวิกลจริต ตลอดจนผู้มีปัญหาสุขภาพจิตประเภทอ่ืนๆ ด้วยวิธีการ
ต่างๆ ดังจะยกตัวอย่างตามพุทธจริยามาประกอบดังน้ี  

๑. บุคคลผู้ประสพความสูญเสีย 

ปุถุชนทั่วไป เมื่อประสพเคราะห์กรรมผู้เป็นที่รักพลัดพรากจากไป ย่อมทุกข์โทมนัส เศร้า
โศกเสียใจ ดังเช่นกรณีของพระเจ้าปัสเสนธิโกศล ทรงสูญเสียพระอัยยกา(ปู่) สันตติมหาอํามาตย์
สูญเสียนางผู้เป็นที่รัก อภัยราชกุมารและอนิตถิคันธกุมาร สูญเสียคนรัก ทําให้เศร้าโศกเสียใจ 
พระพุทธเจ้าทรงปลอบโยนให้เข้าใจถึงธรรมดาของชีวิต ที่ทุกคนเกิดมาแล้งต้องตาย ส่วนจะช้าหรือเร็ว
สุดแต่บุญทํากรรมแต่ง วิธีการของพระพุทธเจ้าทรงปลอบโยนด้วยพระเมตตา ให้เขารู้สึกผ่อนคลาย 
เป็นกันเอง มีความโล่งอกสบายใจก่อน เมื่อเห็นว่าจิตใจเร่ิมสงบ ก็จะทรงสอดแทรกหลักธรรมเกี่ยวกับ
ความจริงของชีวิต ทรงสอนหลักธรรมที่เหมาะแก่อัธยาศัย หลายคนเข้าใจ โปร่งใจ และสร่างโศกสร่าง
ทุกข์ในที่สุด  อน่ึง บุคคลผู้ประสพความสูญเสียถึงกับวิกลจริต เช่นกรณีของนางกีสาโคตรมี และ
นางปฏาจารา ก็ทรงปลอบโยน เร่ิมด้วยการให้สติ ทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์มีความจริงใจที่จะเป็นที่
พ่ึง ทําให้คนเหล่าน้ีมีใจแจ่มใสแช่มช่ืนขึ้น เมื่อมีสติคิดได้ น้อมใจที่จะรับพระพุทธโอวาท ก็ทรงแสดง
ธรรมตามอัธยาศัยของแต่ละคน สุดท้ายคนเหล่าน้ีต่างทูลขออุปสมบท ต่อมาได้บรรลุอรหัตตผล และ
พระพุทธเจ้าทรงยกย่องไว้ในตําแหน่งเอตทัคคะ ซึ่งกรณีของนางกีสาโคตรมีและนางปฏาจารา มีผู้นํา
ไปกล่าวถึงเป็นอันมาก 

๒. บุคคลผู้ก้าวร้าว  

บุคคลผู้ถูกโทสจริตครอบงํา เข้ามาแสดงความอวดดีอวดเด่นและก้าวร้าวจาบจ้วง
พระพุทธเจ้าและพระสาวกมีมากมาย อย่างเช่น เวรัญชพราหมณ์ชาวเมืองเวรัญชา ซึ่งภายหลังยอม
เข้ามาเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนา ถือเป็นกรณีเยียวยารักษาได้๑๗ แต่บางคนก็เป็นอเตกิจฉา 
เยียวยารักษามิได้ เช่นกรณีของพระนางมาคันทิยา๑๘ แต่ในที่น้ีจะขอยกมากล่าวถึงเฉพาะเรื่องของ 
นางสุชาดา สะใภ้ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ดังมีเ ร่ืองปรากฏในภริยาสูตร ในเวลาเช้าวันหน่ึง           
พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปยังนิเวศน์ของอนาถบิณฑิกคหบดี แล้วประทับน่ังบนพุทธอาสน์  
ที่ ปูลาดไว้แล้ว สมัยน้ันแล ในนิเวศน์ของอนาถบิณฑิกคหบดี มีเหล่ามนุษย์ส่งเสียงดังอ้ืออึง           
พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถาม และอนาถบิณฑิกคหบดีกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นางสุชาดาน้ี 
ข้าพระองค์พามาจากตระกูลมั่งคั่ง เป็นสะใภ้ในเรือน นางไม่เช่ือฟังแม่ผัว ไม่เช่ือฟังพ่อผัว ไม่เช่ือฟัง
สามี แม้แต่พระผู้มีพระภาค นางก็ไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชา” พระผู้มีพระภาคได้รับสั่ง
เรียกนางสุชาดาหญิงสะใภ้ในเรือนมา ตรัสด้วยพระวาจาอ่อนโยนเพ่ือให้นางเบาใจ ทรงเปรียบเปรยให้
                                                            

๑๗วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑-๒๓/๑๕. 
๑๘ขุ.ธ.อ. ๑/๑๕/๑๕๒-๒๑๙. 



๑๗๕ 

นางฟังถึงภริยา ๗ จําพวก คือ ๑. ภรรยาดุจเพชฌฆาต ๒. ภรรยาดุจนางโจร ๓. ภรรยาดุจนายหญิง 
๔. ภรรยาดุจมารดา ๕. ภรรยาดุจพ่ีสาวน้องสาว ๖. ภรรยาดุจเพ่ือน และ ๗. ภรรยาดุจทาสี โดยทรง
อธิบายให้ฟังถึงลักษณะของภริยาแต่ละประเภท เพ่ือให้นางได้สติ คิดทบทวนว่า นางเป็นภริยา
ประเภทไหน ทําให้นางได้คิด และกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า นางเป็นภริยาดุจทาสีของสามี นับแต่น้ี
ต่อไป๑๙  

ในกรณีของนางสุชาดาผู้เป็นสะใภ้ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้า
ทรงอาศัยพระกรุณาเป็นที่ ต้ัง ทรงมีพระมธุรสวาจาสําหรับเรียกให้นางเข้ามาน่ังในที่ใกล้ ๆ            
ทรงอุปมาหน้าที่ของภรรยา ๗ จําพวกให้ฟัง แล้วตรัสถามว่านางจัดอยู่ในประเภทไหน ทําให้นางได้สติ
คิดได้ สํานึกว่านางเป็นภรรยาที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ถึงนางจะไม่ได้สารภาพว่าเป็นภรรยาประเภทข้อ ๓ 
จําพวกแรก แต่ก็ปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่เป็นภริยาจําพวกสุดท้ายคือทาสีภริยาของสามี            
ซึ่งเท่ากับว่านางกลับตัวกลับใจได้ และเป็นความโชคดีของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่ได้ความเป็นสะใภ้
ผู้ดีกลับคืนมา  

๓. บุคคลประเภทซึมเศร้า  

บุคคลประเภทน้ีเท่าที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถา ได้แก่บุคคลผู้ประสบความ
สูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักอย่างปัจจุบันทันด่วน มีความทุกข์ท่วมท้น ทําใจไม่ได้ หักห้ามใจไม่ไหว และ
สุดท้ายต้องเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธองค์ทรงมีพระกรุณา พูดปลอบโยนและแสดงธรรม
โปรด ตัวอย่างของบุคคลเหล่าน้ีได้กล่าวถึงไว้แล้วในบทก่อน ได้แก่พระเจ้าปเสนทิโกศล๒๐ สันตติ  
มหาอํามาตย์๒๑ อภัยราชกุมาร๒๒ อนิตถิคันธกุมาร๒๓ นางวิสาขามหาอุบาสิกา๒๔ นางกีสาโคตมี๒๕ 
ตลอดจนนางปฏาจารา๒๖ ด้วย ซึ่งในที่น้ีจะขอยกตัวอย่างเฉพาะกรณีของนางวิสาขามหาอุบาสิกา 
เพราะนางวิสาขาเป็นผู้อุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ และนางยังเป็นพระอริยบุคคลช้ัน
โสดาบันมาแต่อายุ ๗ ขวบ เมื่อสูญเสียหลานสาวซึ่งนางรักที่สุดก็โศกเศร้าเสียใจมาก จึงเข้าไปเฝ้า
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงปลอบโยนด้วยพระกรุณา ทรงให้สติด้วยทรงตรัสถามเชิงหนามยอกเอา
หนามบ่งว่า บุคคลผู้เป็นที่รักของนางมีเฉพาะหลานสาวคนน้ีคนเดียว หรือมีคนอ่ืนๆอีกเป็นจํานวน
                                                            

๑๙องฺ.สตกฺก. (ไทย) ๒๓/๖๓/๑๒-๑๒๕. 
๒๐สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๓๓/๑๖๕-๑๖๖;  ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๒/๑๕๑/๑๑๐-๑๑๓. 
๒๑ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๒/๑๔๑/๗๕-๗๘. 
๒๒ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๒/๑๗๐-๑๗๑/๑๕๗. 
๒๓ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๒/๒๑๕/๒๖๘-๒๗๐. 
๒๔ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๒/๒๑๓/๒๖๕-๒๖๖. 
๒๕ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๑๑๔/๖๕๓-๖๕๕. 
๒๖ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๙๒/๖๔๔-๖๕๑. 



๑๗๖ 

มาก นางกราบทูลว่า บุคคลท่ีนางรักมีเป็นจํานวนมาก พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า หากว่าบุคคลเหล่าน้ี
ต้องพลัดพรากจากไปวันละคนสองคน นางมิต้องร้องไห้ทุกข์โศกทุกวันจนตลอดชีวิตหรือ เพราะคนท่ี
นางรักและรักนางมิใช่หลักสิบหลักร้อย แต่เป็นหลักพันหลักหมื่น และคนเหล่าน้ันจะต้องมีคนตาย
มากมายตลอดชีวิตของนาง  ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาของชีวิตทุกคน แม้เราเองวันหน่ึงก็ต้อง
ตายเหมือนกัน จึงไม่ควรทุกข์โศก ทางที่ดีควรทําความดีไว้มากๆ ทําให้นางวิสาขาได้คิดและเช่ือมั่นใน
พระพุทธองค์ บรรเทาความทุกข์โศกได้โดยลําดับ๒๗  

๔. บุคคลประเภทติดสารเสพติด  

ในสมัยพุทธกาล บุคคลประเภทติดสารเสพติดมีกล่าวถึงเฉพาะผู้ด่ืมสุราและเมรัย บุคคล
ประเภทน้ีไม่มีการกล่าวถึงการรักษาเยียวยา สาเหตุที่หากบุคคลส้องเสพจนติดแล้วยากที่จะรักษาได้ 
ดังปรากฏในปัจจุบันว่าผู้เสพสารเสพติดมีอาการสมองเสื่อม มีความคิดเสื่อมทราม มีสภาพเกือบจะไม่
แตกต่างจากคนวิกลจริต และอาจเป็นภัยต่อสังคมถึงขั้นรุนแรงได้ พระพุทธเจ้าจึงได้แสดงในฐานะเป็น
ศีลข้อ ๕ ไว้ในศีล ๕ พระพุทธเจ้าเล่าไว้ในนิรยสูตรว่า บุคคลผู้ประกอบการละเมิดศีล ๕ ประการน้ี 
เหมือนดํารงอยู่ในนรก เหมือนถูกนําไปฝังไว้ ส่วนบุคคลใดประกอบด้วยศีล ๕ เหล่าน้ี ย่อมดํารงอยู่ใน
สวรรค์ เหมือนได้รับการเชิญไปประดิษฐานไว้๒๘ และแสดงโทษของการด่ืมสุราเมรัยในฐานะอบายมุข
คือทางแห่งความเสื่อม ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันไว้ก่อน ดีกว่าการแก้ไขรักษาเมื่อเสพติดแล้ว  

อน่ึง ในอบายมุข ๖ ประการ ทรงแสดงเรื่องการด่ืมสุราเมรัยไว้เป็นอบายมุขข้อแรกทีเดียว  
อน่ึง ได้ตรัสโทษแห่งสุราเมรัย ๖ ไว้ว่า การหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุ
แห่งความประมาทมีโทษ ๖ ประการน้ี คือ  

๑. เสียทรัพย์ทันตาเห็น 
๒.  ก่อการทะเลาะวิวาท  
๓.  เป็นบ่อเกิดแห่งโรค  
๔.  เป็นเหตุให้เสียช่ือเสียง  
๕.  เป็นเหตุให้ไม่รู้จักอาย  
๖.  เป็นเหตุทอนกําลังปัญญา๒๙ 

หากจะวิเคราะห์ผลเสียของการด่ืมสุราเมรัย ตามนัยแห่งสิกขาบทที่ห้ามด่ืม เพราะสุรา
เมรัยเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท เพราะบุคคลเมาแล้วย่อมขาดสติหลงลืม ขาดความละอาย สามารถ
แสดงกิริยาอาการออกมาอย่างไรก็ได้ตามที่ตนคิดหรือภาพหลอนในสมอง อาจประทุษร้ายแม้แต่
                                                            

๒๗ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๒/๒๑๓/๒๖๕-๒๖๖. 
๒๘องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๔๕/๒๔๑-๒๔๒. 
๒๙ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๗-๒๔๘/๒๐๒-๒๐๓. 



๑๗๗ 

มารดาบิดาของตนได้ น้ีเพียงอาการมึนเมาช่ัวขณะใดขณะหน่ึง แต่ถ้าถึงขนาดเสพติดประจําแล้วย่อม
ทําลายสุขภาพถึงขั้นประสาทเสื่อมได้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสปรามไว้เสียแต่แรก เมื่อมีชีวิตอยู่ก็เหมือน
ตกนรกทั้งเป็น เมื่อตายไปแล้วตกนรกอย่างเดียว น้ีไม่รวมผลกรรมช่ัวอ่ืนที่ตนก่อไว้ขณะมึนเมาขาด
สติสัมปชัญญะด้วย  

๔.๓.๒  วิธีการให้การปรึกษา  

ตามท่ีได้วิเคราะห์ไว้ในบทที่ ๓ ข้อ ๓.๖.๘ ๓๐ และที่นํามากล่าวยํ้าในตอนต้นของบทที่ ๔ 
น้ี๓๑ พระพุทธเจ้าทรงให้การปรึกษาแบบอริยสัจ ๔ หรือวิธีการแบบแก้ปัญหา กล่าวคือขั้นศึกษา
ปัญหา (ทุกข์), การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา (สมุทัย),  การสังเคราะห์วิธีการอันเหมาะสมในการ
แก้ปัญหา (มรรค), ผลสัมฤทธ์ิแห่งการแก้ปัญหาได้สําเร็จ (นิโรธ) เมื่อใดทําความเข้าใจถึงหลักการและ
วิธีการดังกล่าว โดยถือเอากรณีตัวอย่างของบุคคลที่ประสบปัญหาความทุกข์ทางใจที่ได้ยกขึ้นมาเป็น
อุทาหรณ์ในตอนที่แล้ว พุทธวิธีจะเป็นไปตามลําดับข้ันตามกระบวนการแก้ปัญหาแบบอริยสัจ ๔ ดังน้ี  

๑. ทรงรับทราบปัญหาและมีพระกรุณาที่จะทรงช่วยแก้ปัญหาให้เขาเหล่าน้ันพ้นทุกข์  
๒. ทรงปลอบโยนด้วยมธุรสวาจา เรียกขวัญคืนมาให้เขาคืนสู่สภาวะเป็นตัวของตัวเอง  
๓. เตือนสติให้เขากลับคืนมามีความระลึกได้และมีสัมปชัญญะ ความรู้สึกนึกคิดได้

ดังเดิม ให้หายประหว่ันพรั่นพรึง มีจิตใจสงบ มีสมาธิพร้อมที่จะเง่ียโสตสดับ                     
พุทธานุศาสนี  

๔. ทรงแสดงธรรมอันเหมาะอันควรแก่เหตุการณ์และอัธยาศัยของแต่ละบุคคล โดย
เทศนาวิธี ๔ หรือพุทธลีลาในการสอนซึ่งประกอบด้วย  

๑) สันทัสสนา  ช้ีแจงให้เห็นชัด  
๒) สมาทปนา  ชวนใจให้อยากรับไปปฏิบัติ  
๓) สมุตเตชนา  เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า  
๔) สัมปหังสนา ปลอบชโลมใจให้สดช่ืนร่าเริง คือบํารุงจิตใจให้แช่มช่ืน          

เบิกบาน๓๒  
๕.  ผลสัมฤทธ์ิ ในที่สุดแห่งพุทธานุศาสนี คือพระพุทธโอวาทหรือเรียกตามภาษาพุทธ

จิตวิทยาว่า การปรึกษาแนะนํา ย่อมทําให้ผู้มาเข้าเฝ้าได้เข้าใจแจ่มแจ้งถึงสภาวะความเป็นจริงของ
สภาวะแห่งทุกข์ และยอมรับสภาพความมีความเป็นที่ตนประกอบอยู่น้ัน หันมากลับตัวกลับใจ ในการ
น้อมนําเอาหลักธรรมมาปฏิบัติ อย่างน้อยก็ทําให้ผู้ไม่เคยเลื่อมใสมาก่อนได้เลื่อมใสในพระรัตนตรัย 

                                                            
๓๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งท่ี ๔๖, หน้า ๖๓๔-๖๓๕. 
๓๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๖๔-๓๖๕. 
๓๒ที.สี. (ไทย) ๙/๒๙๙/๑๐๙-๑๑๐. 



๑๗๘ 

ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ ผู้ที่เลื่อมใสแล้วได้เลื่อมใสยิ่งขึ้น และมีเป็นจํานวนมากท่ีมีความเลื่อมใส
ศรัทธาขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา และมีหลายท่านหลายรูปได้รับการยกย่องไว้เป็น
ตําแหน่งเอตทัคคะ เช่น พระปฏาจาราเถรี เป็นผู้เลิศทางวินัย พระกีสาโคตมีเถรี เป็นผู้เลิศทางทรง
จีวรเศร้าหมอง เป็นต้น๓๓  

พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นนาถะที่พ่ึงของชาวโลก  ทรงถึงพร้อมด้วยพุทธจริยา คือพระจริยา
หรือการทรงบําเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธเจ้ามี ๓ ประการ คือ  

๑. โลกัตถจริยา พระพุทธจริยาเพ่ือประโยชน์แก่ชาวโลก  
๒. ญาตัตถจริยา พระพุทธจริยาเพ่ือประโยชน์แก่พระญาติตามฐานะ  
๓. พุทธัตถจริยา พระพุทธจริยาที่ทรงบําเพ็ญตามหน้าที่ของพระพุทธเจ้า ๓๔ 

๔.๔  การสังเคราะห์องค์ความรู้ในการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา 
หลังจากได้มีการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการให้การปรึกษาตามรูปแบบของพุทธวิธี

แล้ว สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยได้ว่า กระบวนการให้การปรึกษานั้นมี
องค์ประกอบ ๓ ประการ คือ 

๑. ผู้ให้การปรึกษา  

ผู้ให้การปรึกษาต้องมีคุณสมบัติส่วนตนดี กล่าวคือมีความรู้ดี มีความสามารถและความ
รับผิดชอบดี มีหลักธรรมเครื่องยึดเหน่ียวประจําใจ อย่างน้อยคือมีพรหมวิหาร ๔ และมี             
สังคหวัตถุ ๔ อันเป็นคุณสมบัติส่วนบุคคลธรรมดาสามัญ ไม่เทียบขั้นพระอรหันตสาวก เรียกว่า            
“อัตตหิตสมบัติ” นอกจากน้ีมีจิตประกอบด้วยเมตตาพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืนโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน ถือเป็นส่วนของ “ปรหิตปฏิบัติ” 

หัวใจสําคัญของผู้ให้การปรึกษาคือไม่โลภ ไม่หวังผลตอบแทน มีเมตตาจิต กระทําเพ่ือ
อนุเคราะห์บุคคลในสังคม 

๒. ผู้รับการขอการปรึกษา  

ผู้ขอรับการขอการปรึกษา หรือผู้รับบริการ หมายถึงคนไข้ ซึ่งมีปัญหาทางสุขภาพจิต 
พอจะจําแนกได้เป็น ๔ ประเภท คือ (๑) ผู้วิกลจริต หรือมีจิตฟุ้งซ่าน (๒) ผู้มีปกติโทสจริตครอบงํา มี
พฤติกรรมก้าวร้าวชอบใช้ความรุนแรง (๓) บุคคลประเภทผู้ซึมเศร้า และ (๔) บุคคลประเภทติดสาร

                                                            
๓๓องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๒๓๕-๒๔๗/๓๐-๓๑. 
๓๔องฺ.อ. (ไทย) ๑/๑๐๔;  ขุ.ธ.อ. ๗/๙๓. 



๑๗๙ 

เสพติด ในประเภทที่ ๑-๒ และ ๓ พระพุทธเจ้าทรงยอมรับให้การปรึกษา แต่ประเภทที่ ๔ 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีป้องปรามไว้ในหลักศีล ๕ และอบายมุข ๖  

หัวใจสําคัญคือต้องวิเคราะห์บุคคล จัดประเภทของปัญหาและคิดหาวิธีการเยียวยารักษา
ให้เหมาะสม 

๓. วิธีการให้การปรึกษา  

ขั้นตอนการให้การปรึกษาของพระพุทธเจ้าเป็นไปตามลําดับ ๕ ขั้น ผ่านกระบวนการคิด
แบบอริยสัจ ๔ กล่าวคือ 

๑. ทรงรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น  
๒. ทรงปลอบประโลมให้เขาปลอดโปร่งสบายใจ 
๓. เตือนสติให้เขากลับคืนมา มสีมัปชัญญะรู้สกึตัว 
๔. ทรงประทานโอวาทพุทธานุศาสนีอันเหมาะอันควรแก่สถานการณ์และอัธยาศัย

ของเขา ให้เขาเข้าใจเห็นชัด ชวนใจให้รับไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญร่าเริง มีจิตใจแช่มช่ืนเบิกบาน   
ซึ่งเป็นเคร่ืองหมายแสดงว่าผู้ป่วยคืนสภาพจิตใจปกติดังเดิม 

๕. ผลสัมฤทธิ์ หรือผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนแก่ผู้ป่วย ทําให้เขามีความเลื่อมใส พอใจในคํา
สอนของพระพุทธเจ้า ส่วนหน่ึงแสดงตนเป็นพุทธบริษัท ส่วนหนึ่งขอบรรพชาอุปสมบท ได้บําเพ็ญ
สมณธรรมถึงขั้นบรรลุอรหัตตผล หลายท่านได้รับการยกย่องเป็นเอตทัคคะ ถึงความเป็นผู้เลิศใน
คุณธรรมน้ัน ๆ  

หัวใจสําคัญคือต้องเข้าใจปัญหาที่เกิดข้ึนของแต่ละคน แสดงความเห็นอกเห็นใจ 
ปลอบโยนให้สบายใจ แล้วฟ้ืนฟูสภาพจิตใจให้คืนสภาพปกติ และหาแนวทางให้เขาพัฒนาจิตใจให้
เข้มแข็งสู่การฝึกอบรมจิตให้สูงส่งย่ิงๆ ขึ้นไป 

อย่างไรก็ดี ในการปฏิบัติที่จะแสดงบทบาทของพระสงฆ์ในปัจจุบัน ควรจะเน้นไปที่การ
ให้บริการการให้การปรึกษาแก่สังคมตามสภาพความเป็นจริงและการต่ืนตัวของสังคม มีปัญหาใหญ่ๆ 
๒ เรื่องคือ  (๑) ปัญหาเก่ียวกับยาเสพติด และ (๒) ปัญหาเกี่ยวกับผู้เป็นโรคซึมเศร้าสาเหตุใหญ่ของ
การฆ่าตัวตาย พระสงฆ์ควรเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือสังคม อย่างน้อยก็เป็นสถานที่พักพิงและ
บําบัดรักษา ดังกรณีที่วัดถํ้ากระบอกและวัดพระบาทนํ้าพุกระทําอยู่ เพราะเมื่อพระสงฆ์แสดงบทบาท
เป็นผู้นําจะทําการใดๆ จะมีสัมฤทธิผลมากกว่าองค์กรอ่ืนๆ ทํา โดยมีศรัทธาและความสนับสนุนของ
ทางราชการและประชาชนเข้ามาร่วมมือ การให้บริการสังคมของพระสงฆ์ในปัจจุบันจึงควรเน้นท่
ปัญหาเหล่าน้ีอย่างจริงจังด้วย 

 
 



๑๘๐ 

องค์ความรู้จากการสังเคราะห์เป็นพุทธวิธีในการให้การปรึกษา สามารถแสดงออกมาเป็น
แผนภูมิดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา

ขั้นตอนการให้การปรึกษา
๑. รับทราบปัญหา 
๒. ปลอบประโลมใจ เรียกขวัญกลับคืน 
๓. เตือนสติกลับคืนมา มีสมัปชัญญะดังเดิม 
๔. ประทานโอวาทานุศาสนีควรแก่อัธยาศัย ตาม

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
๕. สัมฤทธิผล ได้ความเป็นคนที่สมบูรณ ์

ผู้รับบริการการปรึกษา 
๑. ผู้วิกลจริต  
๒. ผู้ก้าวร้าว 
๓. ผู้ซึมเศร้า 
๔. ผู้ติดสารเสพติด 

ผู้ให้การปรึกษา 
๑.มีอัตตหิตสมบัติ คือความรู้ดี ความ 

ประพฤ ติ ดี  มี ค ว า มส าม า ร ถ  แล ะ
รับผิดชอบ 

๒.ปรหิตปฏิบัติ คือมีหลักธรรมเป็นแนว
ปฏิบัติ มีจิตประกอบด้วยเมตตาพร้อมที่
จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืนโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

แผนภูมิที่ ๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการให้การปรึกษาตามหลักพุทธจิตวิทยา 



๑๘๑ 

 
บทที่ ๕ 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย  

ในสังคมมนุษย์ปัจจุบันเป็นยุคของการกระเสือกกระสนด้ินรนเพ่ือความอยู่รอดหรืออยู่ดี
กินดีของมนุษย์ ในขณะเดียวกันบางคนบางกลุ่มก็มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นหรือแย่งกันทํามาหากินหรือ
ประกอบวิชาชีพโดยไม่นึกถึงความเดือดร้อนของผู้อ่ืน ความลําบากในการทํามาหากิน ความฝืดเคืองใน
การเลี้ยงชีวิต และกระแสสังคมที่บีบคั้นในชีวิตประจําวัน ทําให้คนเป็นจํานวนมากปรับตัวปรับใจไม่ได้ 
ทั้งไม่อาจฝืนกระแสสังคมได้ ก่อให้เกิดความเครียด สั่งสมภาวะจิตขุ่นมัวเศร้าหมอง มีภาวะกดดันหรือ
เก็บกด กลายเป็นความซึมเศร้า มองโลกในแง่ร้าย หมดความอาลัยในชีวิต สุดท้ายอาจคิดตัดสินใจจบ
ชีวิตตัวเอง หรือมีสภาพจิตตกตํ่าเสื่อมถอย กลายเป็นคนก่ึงจิตวิปริต กล่าวโดยสรุปคือสุขภาพจิตเสีย 
มีความคิดแปลกแยกและทําตัวให้แปลกแตกต่างจากผู้คนอ่ืน ๆ ในสังคม ปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นน้ีมีสาเหตุ
เน่ืองมาจากสุขภาพจิต สุขภาพจิตที่ดีหมายถึงสภาพชีวิตที่เป็นสุข สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงมาก ๆ ได้ มีสมรรถภาพในการทํางาน อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความพอใจ 

ปัญหาสุขภาพจิตที่เสื่อมถอยลงในระดับปัจเจกบุคคลน้ี เป็นทุกข์ทางใจที่ครอบงําผู้คนอยู่
ทุกขณะ ย่ิงมีทุกข์มากก็มีเร่ืองที่จะต้องดับทุกข์มาก เหมือนกับมีไฟมาก ก็มีเรื่องจะต้องดับไฟมาก  
หน่ึงในวิธีการที่จะช่วยเหลือในการดับทุกข์หรือแก้ปัญหาระดับบุคคลคือ การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
(Counseling Psychology) ที่เป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากความต้องการในการที่จะช่วยเหลือเยียวยา
ผู้คนที่มีปัญหาทางด้านจิตใจอย่างเป็นกระบวนการ มุ่งให้ผู้มีปัญหาได้ทําความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาที่
เกิดขึ้นกับตน และมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง โดยมีนักจิตวิทยาการปรึกษา 
(Counseling Psychologist หรือ Counselor) มีหน้าที่เป็นผู้เอ้ือให้ผู้มีปัญหาได้เข้าใจปัญหาอย่าง
ชัดเจนและนักจิตวิทยาการปรึกษาจะไม่เข้าไป แนะนํา หรือบงการ ผู้มาปรึกษา แต่จะช่วยให้ผู้มา
ปรึกษาสามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตัวเอง สามารถวางแนวทางการดําเนินชีวิตตนเองได้อย่าง
เหมาะสม สามารถเผชิญสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตได้อย่างมั่นคง และสามารถจัดการปัญหาของตน
ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับความเป็นจริง และยังช่วยให้ค้นพบศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดี และดํารงตนให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 

การให้การปรึกษา (counseling) เป็นกลวิธี และเคร่ืองมือชนิดหน่ึงที่นํามาใช้ในการ
ช่วยเหลือ และดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและครอบครัว บุคคลที่ต้องเผชิญกับทางเลือก บุคคลที่



๑๘๒ 

ต้องการทําความรู้จักและเข้าใจตนเอง ต้องการพัฒนาตัวเอง ต้องการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือ
ดําเนินชีวิตที่สร้างสรรค์ ต้องการเพ่ิมพูนความสามารถในการจัดการกับปัญหา และบุคคลท่ีกําลังเผชิญ
กับความยากลําบากในการสร้างและการดํารงไว้ของสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ผู้ให้การปรึกษา 
จําเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการให้การปรึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้
และผู้รับการปรึกษา เพ่ือให้ผู้รับการปรึกษาได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการสํารวจ ทําความเข้าใจ 
สามารถค้นหาปัญหา ความต้องการและ วิธีการแก้ปัญหา จนปรับตัวให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง บุคลากร
สาธารณสุขจึงต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านการให้การปรึกษา เพ่ือใช้ในการให้บริการผู้ที่มีปัญหา
สุขภาพจิต 

ผู้ที่มีปัญหารุนแรงเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือบางครั้งเรียกว่าโรคจิต หมายถึงอาการเจ็บป่วย
ทางจิตใจแบบหน่ึง ความเจ็บป่วยทางจิตใจน้ันมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น เกิดจากความผิดปกติของ
ความคิด ความจํา เกิดจากความผิดปกติของอารมณ์ หรือเกิดจากความผิดปกติของพฤติกรรม “โรค
จิต” เป็นโรคของ “ความคิดที่ผิดปกติ” ความผิดปกติของความคิดทําให้ผู้ป่วยมีความเช่ือ มีพฤติกรรม 
มีการกระทํา ที่ผิดไปจากคนปกติทั่ว ๆ ไป และความเช่ือน้ีไม่สามารถอธิบายได้ตามหลักของความจริง
หรือตามหลักของความเช่ือที่มีอยู่ในสังคมน้ัน ๆ ได้ แต่ผู้ป่วยก็เช่ืออย่างสนิทใจกับความเช่ือของเขากับ
เรื่องราวที่เกิดกับตัวเขา เราเรียกอาการแบบนี้ หรืออาการประเภทน้ีว่า “การหลงผิด” หรือ 
“Delusion” หรือการเช่ืออย่างผิดๆ และเช่ืออย่างฝังแน่น 

โรคจิตที่พบได้บ่อยมีอยู่ ๔ ชนิดคือ 
๑)  โรคจิตเภท (Schizophrenia)   
เป็นโรคจิตที่มีอาการรุนแรงที่สุด มีความเรื้อรังและทําให้ผู้ป่วยเกิดความเสื่อมของ

บุคลิกภาพและความสามารถทั่ว ๆ ไปได้มากที่สุด ผู้ที่ป่วยด้วยโรคน้ีมักจะต้องรับการรักษาตลอดไป 
อาการที่พบจะพบได้ทั้งอาการหลงผิด       หูแว่ว ประสาทหลอน และความคิดที่ไม่เป็นระบบ  

๒)  โรคหลงผิด (Delusional Disorder) อาการท่ีพบในโรคน้ีก็คือการมีความหลงผิดๆ ใน
บางเรื่องเช่น หลงผิดว่าถูกปองร้ายโดยใครบางคน แต่มักจะไม่พบความผิดปกติอ่ืน ๆ ร่วมด้วย ในโรค
น้ีบางครั้งเราจะดูลักษณะภายนอกของผู้ป่วยไม่ออกเพราะทุกอย่างจะดูปกติดี แต่เมื่อได้ฟังความ คิด
ในเรื่องที่ผู้ป่วยหลงผิดก็จะสามารถมองเห็นความผิดปกติได้ไม่ยาก  

๓) โรคจิตที่เกิดจากยาและสารเสพติด มักจะได้ประวัติของการเสพยาหรือสารเสพติด  
๔) โรคจิตที่เกิดจากความกดดันหรือความเครียดของชีวิต มักจะเกิดข้ึนหลังจากมีเหตุ 

การณ์ที่ทําให้เกิดความเครียดอย่างรุนแรงในชีวิตของผู้ป่วย 

องค์การอนามัยโลก ได้รายงานผลการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ พบว่า โรคที่มีความ
รุนแรงเป็นลําดับสี่ที่ทําให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตคือ กลุ่มโรคซึมเศร้า (depressive disorder) อาจมี



๑๘๓ 

มากจนรบกวนการทํางานและการดําเนินชีวิตตามปกติ และถ้ารุนแรงมากอาจถึงขั้นฆ่าตัวตาย 
องค์การอนามัยโลกได้ทํานายว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โรคน้ีจะกลายเป็นโรคที่ทําให้เกิดภาวะทุกข์ทรมาน
เป็นอันดับสองรองจากโรคหัวใจ 

ผู้ป่วยกลุ่มโรคซึมเศร้า (depressive disorder) จํานวนมากไม่ได้รับการรักษาทางจิตเวช 
เน่ืองจากประชาชนไม่รู้จักโรคน้ี ทั้งที่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยยา การรักษารวดเร็วช่วยป้องกัน
ไม่ให้ผู้ป่วยฆ่าตัวตาย และช่วยให้หายเป็นปกติ สามารถกลับไปดําเนินชีวิตได้เหมือนเดิม ดังน้ัน แพทย์
ทั่วไปควรมีความรู้เก่ียวกับกลุ่มโรคซึมเศร้า (depressive disorder) เพ่ือสามารถวินิจฉัยและรักษา
เบ้ืองต้น หรือส่งต่อจิตแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว 

นอกจากกลุ่มโรคซึมเศร้า (depressive disorder) แล้ว แพทย์ทั่วไปควรมีความรู้เกี่ยวกับ
โรคหรือภาวะจิตเวชอ่ืน ๆ ที่พบบ่อย เช่น โรคความผิดปกติจากการด่ืมสุราหรือการเสพยาเสพติดอ่ืน ๆ 
ความเครียดและการปรับตัวกับภาวะเครียด ภาวะทางจิตใจและพฤติกรรม การปรับตัวของญาติและ
ผู้ป่วยโรคทางกาย มีทักษะในการให้ความรู้ให้การปรึกษา เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าใจโรคของตนเอง ยอมรับ
และร่วมมือในการรักษา และสามารถป้องกันโรคโดยการส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ลด
พฤติกรรมหรือภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ  

ปัจจัยที่ทําให้เกิดสุขภาพจิตเสีย หรือองค์ประกอบที่ส่งให้เกิดสุขภาพจิตเสีย ประกอบด้วย
ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

๑. ปัจจัยทางร่างกาย ร่างกายท่ีอ่อนแอ ปรับตัวได้น้อย เกิดอาการทางร่างกายและจิตใจ
ได้ง่าย เช่น ผู้ที่ป่วย มีโรคประจําตัว โรคร้ายแรงหรือเรื้อรัง ทําให้เกิดความเครียดสูง ร่างกายที่แข็งแรง
ทําให้สมองสดช่ืนแจ่มใส กล้ามเน้ือต่ืนตัวพร้อมใช้งาน การแก้ปัญหาทําได้ดี  

๒. ปัจจัยทางจิตใจ คนแต่ละคนมีพ้ืนฐานตอบสนองต่อสิ่งเร้าแตกต่างกัน บางคนเครียด
ง่าย บางคนเครียดมาก บางคนปรับตัวเก่ง การตอบสนองน้ี ส่วนหน่ึงเป็นคุณสมบัติติดตัวมาต้ังแต่เกิด 
บางส่วนเกิดจากการเลี้ยงดูภายในครอบครัว การเผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหาจนสําเร็จ  

๓. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก สิ่งแวดล้อมภายนอก ที่มีผลต่อสุขภาพ ได้แก่ ครอบครัว 
เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน ที่อยู่อาศัย ที่ทํางานชุมชน และประเทศชาติ เป็นตัวกระตุ้นสําคัญที่ทําให้จิตใจมี
ความเครียด วิตกกังวลแตกต่างกัน  

๔. ความสามารถในการปรับตัว คนมีวิธีการปรับตัวแตกต่างกัน การฝึกตัวเองให้มี
ความสามารถในการปรับตัว เผชิญปัญหาได้ ช่วยป้องกันความเครียดได้ การพัฒนาตัวเองให้ปรับตัวได้
ดี มักเริ่มต้นต้ังแต่เด็ก ฝึกให้เผชิญปัญหา ไม่ช่วยเหลือมากเกินไป จะมีทักษะในการแก้ปัญหาดี เมื่อ
เผชิญปัญหาจะทําได้ดีไม่เกิดความเครียด 



๑๘๔ 

จากปัจจัยคือเหตุแห่งสุขภาพจิตเสียน้ีเองก่อให้เกิดมีกระบวนบําบัดทางจิตเวช
กระบวนการหน่ึงซึ่งเรียกว่า “การให้การปรึกษาทางจิตวิทยา” การปรึกษาเชิงจิตวิทยา หมายถึง 
กระบวนการท่ีมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้การปรึกษากับผู้รับการปรึกษา โดยผู้ให้การปรึกษา 
ประยุกต์ใช้หลักการ/แนวคิดทางจิตวิทยามาเอ้ืออํานวยให้ผู้ ได้รับการปรึกษาได้ตระหนักใน
ประสบการณ์ของตนเองผ่านการสนทนาระหว่างผู้ให้การปรึกษา และผู้ได้รับการปรึกษา โดยให้ผู้ได้รับ
การศึกษาสํารวจตัวเองในรอบด้านเพ่ือรู้จัก เข้าใจ และยอมรับตนเองในสิ่งที่เป็นปัญหาและสามารถ
แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่เอ้ือเฟ้ือให้บุคคลได้มีความงอกงามขึ้นภายในจิตใจ
ความสําคัญของการปรึกษาเชิงจิตวิทยานี้จะช่วยให้บุคคลได้เกิดภาวะดังนี้ 

๑. ช่วยให้บุคคลรู้จักและเข้าใจตนเอง 
๒. ช่วยให้บุคคลสามารถเข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ได้ตามความเป็นจริง 
๓. ได้เรียนรู้และหาสาเหตุแบ่งปัญหาด้วยตัวเอง และสามารถตัดสินใจหาทางเลือกในการ

แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง 
๔. ช่วยให้สามารถค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แก้ไข

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม และสามารถวางพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตที่มีคุณค่าและ
ความหมาย 

กระบวนการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน คือการสร้างสัมพันธภาพ 
การสํารวจปัญหาการเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหา และยุติการปรึกษา  

อน่ึง จุดมุ่งหมายของการให้การปรึกษาก็เพ่ือสํารวจ ค้นหา และทําความเข้าใจว่าชีวิตยังมี
ทางเลือกอีกมากมาย การที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายนี้ได้ ผู้ให้การปรึกษาจะต้องมีทักษะในด้านการสร้าง
สัมพันธภาพและการสื่อสารกับผู้มารับการบริการเป็นอย่างดีด้วย 

จากการวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้เฉพาะการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาดังกล่าวมาน้ี 
สามารถสรุปประเด็นสําคัญเป็นโครงสร้างได้ดังน้ี 

๑.  สภาพจิต 
๑.๑  สภาพจิตดี 
๑.๒  สภาพจิตเสีย 
๑.๓  เหตุปัจจัยที่ทําให้สภาพจิตดีหรือเสีย 

๒.  กระบวนการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
๒.๑  วิเคราะห์สภาพจิตเสียของผู้รับการบําบัด 
๒.๒  วิธีการให้การปรึกษา 



๑๘๕ 

๒.๓  ยุติปัญญา 
๓.  คุณสมบัติของผู้ให้การปรึกษา 

๓.๑  คุณสมบัติทางจิตแพทย์ 
๓.๒  มนุษยสัมพันธ์ 
๓.๓  ทักษะความสามารถในการให้การปรึกษา 

๔.  สัมฤทธิผลในการให้การปรึกษา 
๔.๑  ความสามารถในการบําบัดรักษาโดยการให้การปรึกษาจนหายขาดหรือทุเลา

บรรเทาลงได้ 
๔.๒  การสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือมิให้ผู้ป่วยต้องกลับมาอยู่ในสภาพเดิมอีก 

 ๔.๓  สามารถดําเนินชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมได้ต่อไป 

ในทางพระพุทธศาสนา เมื่อกล่าวถึงตัวมนุษย์มีส่วนประกอบสําคัญอยู่ ๒ อย่าง คือกาย
กับจิตหรือที่เรียกว่าใจ ในทางพระพุทธศาสนาท่านแบ่งแยกกายกับจิตออกเป็นขันธ์ ๕ เรียกว่า เบญจ
ขันธ์ คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ในขันธ์น้ีอาจย่อลงเป็น ๓ ได้ คือ รูป คงเป็นรูป นับเป็น 
๑, เวทนา สัญญาสังขาร จะเป็น เจตสิก นับเป็น ๑, วิญญาณ จะเป็น จิต นับเป็น ๑ จึงรวมเป็น ๓ คือ 
รูป เจตสิก จิต และยังย่อลงเป็น ๒ ได้อีก คือ รูป ยังคงเป็นรูปโดยนัยก่อน นับเป็น ๑ เจตสิกกับจิต
นับเป็น นาม นับเป็น ๑ ซึ่งรวมเป็นรูป ๑ นาม ๑ เรียกกันว่า นามรูป ก็คือกายกับจิต หรือกายกับใจ
น่ันเอง ส่วนทั้ง ๒ คือกายกับใจนี้ ต่างก็อาศัยกันเป็นอยู่และเป็นไป ตราบใดที่ส่วนทั้ง ๒ น้ียังอาศัย
หรือรวมกันอยู่ ตราบนั้นก็คงเรียกว่า มนุษย์ หรือ คน  

จะเห็นได้ว่า พระพุทธศาสนาถือว่ากายกับจิตต้องอาศัยกันและกัน จึงเกิดเป็นมนุษย์มีชีวิต
ดํารงอยู่ได้ แม้ใจจะเป็นใหญ่เหนือกาย แต่ก็ยังต้องอาศัยร่างกายอยู่ ร่างกายส่วนที่เป็นภูตรูปหรือ
มหาภูตรูป ๔ คือ ธาตุ ๔ ได้แก่ ดิน นํ้า ไฟ ลม นอกจากนี้มหาภูตรูป ๔ ยังมีอุปาทายรูป ๒๓ หรือ ๒๔
(รวมหทัยรูป) เป็นที่อยู่อาศัยอยู่ด้วยยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายแสดงเพศชาย-หญิง หากไม่มีเรือน
ร่างที่เป็นรูปกายให้อาศัยอยู่ จะปรากฏเคร่ืองหมายเพศได้อย่างไร ในทางกลับกัน แม้รูปกายหากไม่มี
เครื่องหมายแสดงเพศหรืออุปาทายรูปอ่ืน ๆ เช่น ตา หู จมูก ลิ้น กาย ติดประกอบอยู่ จะได้ช่ือว่าเป็น
รูปกายมนุษย์ได้อย่างไร ดังน้ัน กายใจหรือนามรูปหรือเบญจขันธ์สุดแต่จะเรียกช่ือในบริบทใดย่อม
แยกกันย่อมแยกจากกันมิได้  

ในทางพุทธจิตวิทยา เมื่อแยกแยะกายออกจากจิตเพ่ือศึกษาเฉพาะด้านโดยเทียบเคียงกับ
ศาสตร์ตะวันตกแล้ว การศึกษาทางจิต อาจเรียกว่า “พุทธจิตวิทยา” ได้ การศึกษาเรื่องจิตเป็นเร่ืองที่
พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญมากกว่าการศึกษาเร่ืองกาย ดังจะเห็นได้จากเร่ืองไตรสิกขา คือ ศีล 
สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติธรรมของผู้ต้องการหลุดพ้นจากทุกข์ และไตรสิกขานี้ขยายเป็น



๑๘๖ 

อริยมรรคมีองค์ ๘ น่ันเอง เฉพาะศีลเป็นข้อปฏิบัติเพ่ือควบคุมกาย ส่วนเร่ืองของจิตเป็นเรื่องของการ
ควบคุมด้วยการฝึกจิต แม้การควบคุมกายด้วยศีล ก็ใช้จิตน้ันเองเป็นตัวควบคุมกายตามกรอบของศีล 
ดังน้ันการศึกษาเรื่องจิตเพ่ือให้ทราบความหมาย ลักษณะ และกระบวนการควบคุมจิต เพ่ือนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคล จึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในทางพระพุทธศาสนา 

ในเชิงพุทธจิตวิทยานั้นเมื่อเทียบเคียงกับศาสตร์ตะวันตกในทางจิตวิทยา สุขภาพจิตจะอยู่
ในสภาพ ๓ สภาพคือ (๑) สุขภาพจิตปกติ (๒) สุขภาพจิตเสื่อมเสีย และ (๓) สุขภาพจิตดี ซึ่งจะได้
กล่าวอธิบายตามหลักพุทธจิตวิทยา ดังน้ี 

๑.  สุขภาพจิตเป็นปกติ 

เป็นการที่ค่อนข้างยากในการกําหนดว่าบุคคลมีสุขภาพจิตปกติเป็นอย่างไรก็ตาม หลัก
พระพุทธศาสนาน้ัน บุคคลเกิดมาแต่กรรม มีกรรมเป็นทายาท มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุ กล่าวคือที่เรา
เป็นอยู่อย่างไรในชาติน้ีส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากบุพกรรมคือกรรมเก่าในชาติปางก่อน อันเป็นพ้ืนชะตา
ชีวิตของมนุษย์ อย่างไรก็ดี ก็ใช่ว่าจะหาเกณฑ์เป็นเครื่องวัดมิได้เสียเลยทีเดียวว่า พฤติกรรมอันใดที่
มนุษย์แสดงออกส่วนหนึ่งมีจิตสันดานอยู่เบ้ืองหลังอันสืบทอดมาจนถึงชาติปัจจุบัน สาเหตุอาจมี
มากมายหลายประการ เช่น การประพฤติธรรมฝ่ายขาวหรือกุศลธรรม คือความสุจริตทาง กาย วาจา 
ใจ และความไม่หว่ันไหวในโลกธรรม ๘ ก็ถือว่าเป็นจําพวกสุขภาพจิตปกติ  

๒. สุขภาพจิตที่ผิดปกต ิ

ในรูปาทิวรรค เอกกนิบาต อังคุตตรนิกาย ปณิหิตอัจฉวรรคที่ ๕ พระพุทธเจ้าตรัสว่า “จิต
น้ีผุดผ่อง แต่จิตน้ีแลเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสท่ีเกิดข้ึนภายหลัง” อุปกิเลสแห่งจิต ๑๖ ประการ ได้แก่ 
อภิชฌาวิสมโลภะ (ความโลภไม่สม่ําเสมอคือความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้ อ่ืน) , พยาบาท 
(ความคิดปองร้ายผู้อ่ืน), โกธะ (ความโกรธ), อุปนาหะ (ความผูกโกรธ), มักขะ (ความลบหลู่คุณท่าน), 
ปฬาสะ (ความตีเสมอ) , อิสสา (ความริษยา) , มัจฉริยะ (ความตระหน่ี) ,  มายา (มารยา) , สาเถยยะ 
(ความโอ้อวด) , ถัมภะ (ความหัวด้ือ) , สารัมภะ (ความแข่งดี) , มานะ (ความถือตัว) , อติมานะ (ความ
ดูหมิ่นเขา) , มทะ (ความมัวเมา) , ปมาทะ (ความประมาท)  

ก็คําว่า “อุปกิเลส” หมายถึงกิเลสที่จรมาด้วยอํานาจโลภะ โทสะ และโมหะ แล้วทําจิต
เดิม (ภวังคจิต) ที่แม้ปกติก็บริสุทธ์ิอยู่แล้วให้ต้องเศร้าหมอง  นอกจากน้ีสิ่งที่จะทําให้สขุภาพจิตเสียยัง
มีสาเหตุปัจจัยมาจากนิวรณ์ ๕ และกามคุณ ๕ 

๓.  สุขภาพจิตดี 

ผู้มีสุขภาพจิตดี เป็นผู้มีความสามารถในด้านสติปัญญา เป็นผู้ที่สามารถคิดและเข้าใจส่ิง
ต่าง ๆ ตามความเป็นจริง สามารถใช้สติปัญญาคิดและทําอย่างมีเหตุผล เต็มใจที่จะเผชิญกับปัญหา ใช้



๑๘๗ 

สติปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม รู้จักควบคุมอารมณ์ แสดงออกทางสังคมอย่างเหมาะสม 
รู้จักตนเอง ทั้งสามารถเพ่ือปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี สามารถทํางานได้ดี  

ตามหลักพระพุทธศาสนาน้ัน สุขภาพจิตดีภายหลังการฟ้ืนฟูสุขภาพจิตแล้ว มิได้
หมายความแต่เพียงสภาพจิตเป็นปกติดังเดิมเช่นเดียวกับเมื่อก่อนการท่ีสุขภาพจิตเสีย แต่ยังบ่งถึงจิตมี
สภาพเข้มแข็งมั่นคงและมีสภาพเฟ่ืองฟูด้วยการบรรลุคุณธรรมท่ีสูงส่งย่ิงข้ึน เช่นกรณีนางกีสาโคตมี 
นางปฏาจารา และแม้แต่นางวิสาขาและนางมัลลิกาเทวี เป็นต้น อย่างไรก็ดี ดรรชนีเครื่องบ่งช้ีวัด
สุขภาพจิตดีภายหลังการฟ้ืนฟู พอสรุปได้ดังน้ี  

๑. จิตคืนสู่สภาพเป็นปกติเหมือนเมื่อก่อนจิตเสีย ภายหลังการได้รับการบําบัดและฟ้ืนฟู  
๒. ยอมรับสภาพความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดข้ึนกับตน เช่นความโศกเศร้าเพราะบุคคลที่

รักจากไป ก็เกิดการยอมรับว่า การตายเป็นไปตามกฎแห่งกรรมและสภาพของ
สังขารที่เป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สังขารทั้งปวงมีการ
เกิดขึ้นต้ังอยู่และดับไปเป็นธรรมดา ไม่ว่าจะบุคคลที่ตนรักหรือไม่รัก ยอมรับสภาพ
ความเป็นจริง และตัดใจได้ หรือที่ภาษาไทยใช้คําว่า “ปลงตก” หรือ “ปลงเสียได้”  

๓. จิตพัฒนาสู่ระดับขั้นที่สูงส่งขึ้น  ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงบรรลุคุณธรรมที่
สูงขึ้น เช่นจากสภาพปุถุชนได้บรรลุความเป็นพระอริยบุคคล และสุดท้ายเป็น        
พระอรหันต์ก็มีตัวอย่างมากมาย  

๔. เป็นบุคคลต้ังมั่นอยู่ในความไม่ประมาท มีสติกํากับในการดําเนินชีวิต  

เมื่อพิจารณาตามน้ีจะเห็นได้ว่า ดัชนีเคร่ืองวัดสุขภาพจิตดีตามหลักพระพุทธศาสนานั้น มี
จุดเด่นมากกว่าสุขภาพจิตดีตามทฤษฎีตะวันตก เพราะมุ่งเพียงการฟ้ืนฟูสุขภาพจิตให้คืนสู่สภาพเดิม
เท่าน้ัน แต่พระพุทธศาสนาเสริมต่อด้วยการฝึกอบรมจิตให้สูงย่ิงๆ ขึ้น ให้ยอมรับสัจธรรมคือ          
กฎธรรมดาของสรรพสิ่งที่เป็นไปในโลก มีการพัฒนาจิตไปถึงขั้นที่จะให้พ้นไปจากสภาวะเช่นน้ัน             
โดยไม่ต้องหวนกลับมาประสบอีก หันเหชีวิตเข้ามาปฏิบัติธรรม จนถึงข้ันบรรลุมรรคผลไปตามลําดับ  

อน่ึง ตามหลักคําสอนตามพระพุทธโอวาทในโอวาทปาติโมกข์ มีหลักปฏิบัติ ๓ ประการ 
คือไม่ทําความช่ัว ทําแต่ความดี ทําจิตของตนให้ผ่องแผ้วดังกล่าวไว้ในตอนก่อน โดยแท้จริงแล้ว การ
ทําแต่ความดีและไม่ทําความช่ัวย่อมส่งผลให้บุคคลมีใจบริสุทธ์ิผ่องใสอยู่แล้ว ย่ิงฝึกหัดอบรมจิตให้มี
สมาธิแน่วแน่ ควรแก่การงาน ก็ย่ิงมีประโยชน์และอานิสงส์มากย่ิงข้ึน แม้กระน้ันการบํารุงรักษาสุข
ภาวะที่ดีให้แก่จิต เพ่ือความเป็นผู้มีสุขภาพจิตดีโดยสมบูรณ์ ก็จําต้องนําหลักธรรมหมวดอ่ืน ๆ มา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับจริตอัธยาศัยของตน ดังน้ัน หลักธรรมที่ควรนํามาประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์แก่
การมีสุขภาพจิตดี จึงได้แก่หลักธรรมว่าด้วยความไม่ประมาท หลักธรรมว่าด้วยการไม่ทําความชั่ว ทํา



๑๘๘ 

ความดี และทําจิตใจให้ผ่องใส ซึ่งจะเน้นเรื่องไตรสิกขาหรือมรรค ๘ และศีล ๕ ซึ่งเป็นหลักธรรมของ
มนุษย์ 

ประเด็นสุดท้ายและสําคัญที่สุดคือ กระบวนการให้การปรึกษาทางพุทธจิตวิทยา ซึ่งก็
หมายความว่าเป็นเร่ืองขององค์ประกอบหลายอย่างเข้ามารวมกัน จึงขอแยกเป็นหัวข้อตามหลักการ
และวิธีการดังต่อไปน้ี 

๑.  องค์ประกอบของการให้การปรึกษา 
องค์ประกอบ ๔ อย่าง คือผู้มารับการปรึกษา ผู้ให้การปรึกษา เรื่องที่จะให้การปรึกษา 

และวิธีการให้การปรึกษา โดยมีผลสัมฤทธ์ิเป็นเป้าหมาย หากเทียบเคียงกับองค์กรพระพุทธศาสนา จะ
เป็นดังน้ี  

๑. ผู้ให้การปรึกษา  - พระศาสดา พระสาวกผู้ทําหน้าที่สั่งสอนตามคําสอนของ
พระพุทธศาสนา 

๒. ผู้รับการปรึกษา  - พุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาโดยทั่วไป  
๓. เรื่องท่ีจะปรึกษา  - หลักธรรมหรือหัวข้อธรรมมีรวมทั้งหมด ๘๔ ,๐๐๐ พระ

ธรรมขันธ์  
๔. วิธีการให้การปรึกษา  - ตามระดับของบุคคลผู้มารับการศึกษา ตามหัวข้อธรรมท่ี

เหมาะสมกับจริตหรืออัธยาศัยของแต่ละบุคคล  
๕. ผลสัมฤทธิ์  - ความพึงพอใจที่ผู้มารับการปรึกษาได้รับจากผู้ให้การปรึกษา 

เมื่อมองจากผู้ให้การปรึกษา ก็พิจารณาจากองค์ประกอบ ๓ คือ ศาสดา, หลักธรรม, และ
สาวก ดังปรากฏในปาสาทิกสูตรพระพุทธเจ้าตรัสกะพระจุนทะและพระอานนท์ถึงองค์ประกอบของ
ศาสนาไว้ ๓ ประการคือ (๑) ศาสดา (๒) หลักธรรม (๓) สาวก ถ้าศาสดาไม่ดี หลักธรรมไม่ดี และ
สาวกก็ไม่ดี คือย่อมปฏิบัติตามหลัก (ที่ไม่ดี) นั้น ทั้งศาสดา หลักธรรม และสาวกก็จะถูกตําหนิ     
ติเตียน ผู้ปฏิบัติตามคําชักชวน (คือศาสนิก) ก็จะไม่ได้บุญ แต่ถ้าศาสดาดี หลักธรรมดี และสาวก 
ทั้งศาสดา หลักธรรม และสาวกก็จะได้รับคําสรรเสริญ ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมก็ได้บุญ ตอนท้ายตรัส
สรุปว่า พระองค์ หลักธรรม และสาวกของพระองค์  เป็นองค์ประกอบที่ดี พรหมจรรย์ของพระองค์จึง
บริบูรณ์ครบถ้วน แพร่หลายกว้างขวาง 

๒. วิธีการให้การปรึกษา 

เมื่อมองในแง่หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า และวิธีการนําหลักธรรมมาประยุกต์
บูรณาการใช้กับการปฏิบัติของบุคคล ควรจะยกคําสอนเรื่องอริยสัจ ๔ มาแสดงไว้พอเข้าใจ เพราะที่ว่า
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าน้ันนับได้ถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ สามารถสรุปลงในอริยสัจ ๔ 
อริยสัจ ๔ ได้แก่ทุกขอริยสัจ ทุกข์สมุทัยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 



๑๘๙ 

เรียกช่ือสั้นๆ ว่า ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค หลักการอริยสัจ ๔ สามารถนํามาเป็นหลักแก้ปัญหาได้ 
เรียกว่าวิธีคิดแบบอริยสัจ ซึ่งมีลักษณะทั่วไป ๒ ประการคือ  

๑) เป็นวิธีคิดตามเหตุและผลหรือเป็นไปตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหาเหตุแล้ว
แก้ไขและทําการที่ต้นเหตุจากเป็น ๒ คู่ คือ (๑) ทุกข์เป็นผล  สมุทัยเป็นเหตุ และ (๒) นิโรธเป็นผล  
มรรคเป็นเหตุ   

๒) เป็นวิธีคิดที่ตรงจุดตรงเรื่อง ตรงไปตรงมา มุ่งตรงต่อสิ่งที่จะต้องทําต้องปฏิบัติต้อง
เก่ียวข้องของชีวิต ใช้แก้ปัญหา ไม่ฟุ้งซ่านออกไปในเร่ืองฟุ้งเฟ้อ ที่สักว่าคิดเพ่ือสนองตัณหา มานะ 
ทิฏฐิ ซึ่งไม่อาจนํามาใช้ปฏิบัติไม่เก่ียวกับการแก้ไขปัญหา 

หลักการ หรือสาระสําคัญของวิธีคิดแบบอริยสัจ ก็คือ การเริ่มต้นจากปัญหา หรือความ
ทุกข์ ที่ประสบโดยกําหนดรู้ ทําความเข้าใจปัญหา คือความทุกข์น้ัน ให้ชัดเจน แล้วสืบค้นหาสาเหตุ 
เพ่ือเตรียมแก้ไขในเวลาเดียวกัน กําหนดเป้าหมายของตนให้แน่ชัดคืออะไร จะเป็นไปได้หรือไม่ และ
เป็นไปได้อย่างไร แล้วคิดว่าวิธีปฏิบัติที่จะกําจัดสาเหตุของปัญหา โดยสอดคล้องกับการที่จะบรรลุ
จุดหมายที่กําหนดไว้น้ัน 

กระบวนการให้การปรึกษาทางพุทธจิตวิทยานั้น ประกอบด้วยหลักการและวิธีการ ในส่วน
ของหลักการมีองค์ประกอบ ๕ ประการ (๑) ผู้ให้การศึกษามีความรู้ความสามารถ เป็นคนดีมีศีลธรรม 
เป็นต้นแบบให้ผู้อ่ืนได้ เข้าใจหลักการและหลักธรรมที่จะนํามาให้การปรึกษา (๒) ผู้มารับการศึกษา 
ต้องเป็นผู้อย่างตํ่าเป็นเนยยะ คือพอแนะนําได้ ไม่ใช่ขั้น ปทปรมะ คือโง่เขลาหรือจิตตํ่าทรามเกิน
เยียวยา แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสามารถฝึกได้ นอกจากน้ียังต้องพิจารณาภูมิรู้ภูมิธรรม พิจารณา
ถึงชาติ ๖ และจริต ๖ ของบุคคลน้ันด้วย หากจะคิดเพียงว่าเป็นเพียงเมตตาอนุเคราะห์ โดยไม่หวัง
ผลสัมฤทธ์ิว่าจะปรับให้ตัวเขาดีขึ้นได้ก็ไม่เป็นไร แต่ความมีเมตตาจะมีแก่บุคคลทุกจําพวกไม่ได้ เพราะ
ผู้ให้การปรึกษายังมีผู้มาคอยรับการปรึกษาอีกมาก มีจิตอยู่ในข้ันพ้ืนฟูบําบัดได้ (๓) วิธีฝึกอบรมท่ีจะ
นํามาประยุกต์เข้ากับการให้การปรึกษา ต้องมีระดับความยากง่ายดูอัธยาศัยหรือจริตของแต่ละคน นึก
ถึงกาลเทศะที่จะใช้กับแต่ละบุคคลด้วย (๔) วิธีการให้การปรึกษา ซึ่งพระพุทธศาสนาใช้คําว่า “แสดง
ธรรม” แต่ละบุคคลมีวิธีการแตกต่างกันไป แม้แต่บุคคลคนเดียวกัน เมื่อต่างกรรมต่างวาระ วิธีการก็
อาจเปลี่ยนแปลงไป และ (๕) ผลสัมฤทธ์ิซึ่งมีหลายระดับ อย่างในกรณีพระพุทธศาสนา ผู้เข้ามาฟัง
ธรรม มาปรึกษา มาทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้า อย่างสูงสุดได้บรรลุอริยธรรม ต้ังแต่พระโสดาบัน
ขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์ บางคนอุบาสกอุบาสิกา เปลี่ยนมาเป็นพุทธมามกะ นับถือพระพุทธศาสนา 
หรืออย่างน้อยที่สุดก็ทําให้บุคคลนั้นเห็นชัด ชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า 
ปลอบโชลมใจให้สดช่ืนด้วยธรรมีกถาคือถ้อยคําที่แสดงน้ัน ในส่วนของวิธีการน้ัน ใช้หลักการวิธีคิดและ
ปฏิบัติตามแนวอริยสัจ ๔ คือวิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา จุดมุ่งหมายและวิธีดําเนินการตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายเป็นที่สุด 



๑๙๐ 

ตามกระบวนการให้การปรึกษาหรือการปลอบโยนให้กําลังใจแก่ผู้ประสบความสูญเสียของ
พระพุทธเจ้า จะเห็นได้ว่า วิธีการของพระองค์เป็นไปตามขั้นตอนของอริยสัจสี่ คือทรงทราบปัญหา 
(ทุกข์) ทรงทราบสาเหตุของทุกข์ (สมุทัย) ทรงพิจารณาเห็นผลเป็นทางดับทุกข์ (นิโรธ) จึงแสดงวิธีการ 
(มรรค) เพ่ือดับปัญหา (ทุกข์) น้ัน ๆ โดยทรงช้ีแจงให้เข้าใจถึงสภาวะความเป็นจริงของวัฏสงสาร คือ
มนุษย์เกิดมามีเกิดแก่เจ็บตาย  เมื่อเกิดมาแล้วจะตายวันตายพรุ่งไม่รู้ที่ ดังน้ีจึงควรขวนขวายกระทําแต่
ความดี 

 

 

 

 

 
 
 

แผนภูมิที่ ๕.๑ กระบวนการให้การปรึกษา 

 

โดยสรุป พระพุทธเจ้าทรงปลอบโยนบุคคลด้วยอุบายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

๑.  การให้ยอมรับความจริงของสังขาร จําต้องมีการเกิดแก่เจ็บและตายในที่สุด ไม่มี
ข้อยกเว้น เพราะไม่มีอะไรยั่งยืนเที่ยงแท้ ไม่มีใครบังคับหรืออ้อนวอนให้ร่างกายสังขารน้ีจงอย่าแก่ 
อย่าเจ็บ อย่าตาย อย่าสิ้นไป อย่าฉิบหาย  

๒.  ให้พิจารณาเนือง ๆ ว่าฐานะ ๕ ประการนี้ ที่สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต ต้อง 
ปรารภเนือง ๆ คือ  

กระบวนการให้การปรึกษา

ศึกษา 
ทุกข์ : ว่าปัญหา
เป็นอย่างไร มีสภาพ
อย่างไร อาการเป็น
อย่างไร หนักเบาแค่
ไหน 

วิเคราะห์
สมุทัย : ว่าปัญหา
น้ันเกิดจากอะไร มี
ส า เ ห ตุ จ ากอะ ไ ร 
ห นั ก ห น า ส า หั ส
เ พี ย ง ไ ร  แ ล ะ จ ะ
แก้ไขโดยวิธีใด 

สังเคราะห์
มรรค : วิธีการอัน
เหมาะสม ในการ
แก้ปัญหา เป็นการ
ส อ น ใ ห้ ย อ ม รั บ
สภาพความเป็นจริง
ให้เห็นสัจธรรมของ
กฎแห่งกรรมและ
ไตรลักษณ์ เป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ์
- จิตคืนสู่สภาพปกติ 
- จิตมั่ นคงและไ ม่
หว่ันไหว 

- มุ่งต่อการแสวงหา
สัจธรรมและนาํมา
ปฏิบัติ 

- บรรลุผลแห่งการ
ปฏิบัติธรรมเป็น
ที่สุด 



๑๙๑ 

๑) เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ 
๒) เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ 
๓) เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ 
๔) เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น 
๕) เรามีกรรมเป็นของของตน เป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นกําเนิด มีกรรมเป็น

เผ่าพันธ์ุ มีกรรมเป็นที่พ่ึงอาศัย เราทํากรรมใดไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมช่ัว     
ก็ตาม ย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมน้ัน 

๓.  ผูท้ําความดี ย่อมไม่หวาดสะดุ้งต่อความตาย แม้ผูท้ี่รกัจะต้องตายก็ไม่โศกเศร้าเสยีใจ 
เพราะได้ทําความดีไว้มาก  

ประเด็นสรุปคือการสังเคราะห์องค์ความรู้จากกระบวนการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา 
ซึ่งก็หมายถึงการใช้วิธีการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ตามรูปแบบและหลักการของอริยสัจ ๔ ได้แก่
การศึกษาสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคล การวิเคราะห์เพ่ือจะได้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา 
การสังเคราะห์หลักธรรมที่เหมาะสมมาเป็นแนวปฏิบัติแก้ไข โดยมุ่งหวังผลลัพธ์คือการแก้ปัญหา        
แนะในเชิงพุทธจิตวิทยาก็ย่อมบ่งถึงวิธีการให้การปรึกษา เส้นทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าการ
ปลอบโยนหรือมอบใจให้แก่ผู้ประสบปัญหา  และในงานวิจัย น้ีไ ด้ยกตัวผู้ประสบปัญหาที่
กระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรง เกิดเหตุให้เป็นทุกข์โทมนัส และบางรายถึงกับเสียสติเป็นบ้า รวม ๗ 
รายมาเป็นกรณีศึกษา โดยพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ให้การปรึกษาและปลอบประโลมใจ ให้การเยียวยา
รักษาแบบธรรมโอสถ 

ผู้ประสบความทุกข์รวมท้ังผู้ประสบเคราะห์กรรมอย่างรุนแรงสาหัสสากรรจ์ สาเหตุเพราะ
การพลัดพรากจากบุคคลผู้เป็นที่รัก ประกอบด้วยพระเจ้าปเสนทิโกศล สันตติมหาอํามาตย์ อภัยราช
กุมาร อนิตถิคันธกุมาร นางวิสาขามหาอุบาสิกา นางกีสาโคตมี และนางปฏาจารา 

๓. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  

กระบวนการในการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่ามี
องค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ  

๑. ผู้ให้การปรกึษา  

- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นส่วน “อัตตหิตสมบัติ” ซึ่งจะเกื้อกูลและ
เก้ือหนุนต่อการปฏิบัติภารกิจของตนให้บริบูรณ์ โดยสรุปคือเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ  

- เป็นผู้มีจิตประกอบด้วยเมตตา คิดจะช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน มี
คุณสมบัติพร้อมในส่วนของ “ปรหิตปฏิบัติ” โดยอาศัยหลักธรรมหมวดอคติ ๔ พรหมวิหาร ๔ และ
สังคหวัตถุ ๔ เป็นคุณธรรมประจําใจ  



๑๙๒ 

ในทางโลกธรรม นายแพทย์และพยาบาลตลอดจนผู้มีหน้าที่ในการให้การปรึกษาเชิง       
พุทธจิตวิทยา จะต้องเป็นผู้มีความรู้ดีทั้งทางโลกคือสาขาจิตวิทยาคลินิก และความรู้ทางธรรมคือ
พ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา เพ่ือประยุกต์ใช้ในการบําบัดรักษาผู้ป่วยทางจิต ในขณะเดียวกันก็ต้องมี
จิตอาสาพร้อมที่จะอุทิศหน้าที่การงานเพ่ือช่วยเหลือบําบัดทุกข์ของผู้ป่วยทางจิตด้วยความไม่รังเกียจ
เดียดฉันด้วย  

๒. ผู้ป่วยทางจิต 

ผู้ป่วยทางจิตจําแนกได้ ๔ ประเภทคือ (๑) ผู้วิกลจริตหรือมีจิตฟุ้งซ่าน ขนาดเป็นบ้า 
(๒) ปกติโทสจริตครอบงํา ออกมาเป็นความก้าวร้าว (๓) ผู้ติดสารเสพติด และ (๔) ผู้เป็นโรคซึมเศร้า 
ประเภทที่ ๑  น้ัน ต้องอาศัยเมตตาธรรมนําหน้าแสดงความอ่อนโยนให้เขาเช่ือถือไว้วางใจ พยายามให้
สติปลุกปลอบขวัญให้คืนมา แนะนําสู่ทางสว่างแห่งชีวิตให้เขาใหม่ พยายามให้กําลังใจ ฟ้ืนฟู
สุขภาพจิตให้ดีดังเดิมได้ ส่วนประเภทที่ ๒ ต้องใช้นํ้าเย็นเข้าลูบ แสดงท่าทีอ่อนโยนไม่แสดงความร้าย
ต่อ พยายามเตือนสติให้รู้เลือกว่าอะไรดีอะไรช่ัว ประเภทที่ ๓ พวกติดสารเสพติดเป็นข้อควรระวัง ถ้า
อยู่ในอาการหนักจนเยียวยาแก้ไขไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามยถากรรม เพราะสมองเสื่อมไปแล้ว เป็นผู้
เดินไปสู่ทางเสื่อมเพราะอบายมุข การจะช่วยเหลือต้องมีขอบเขตจํากัดและระวังตัวไว้ก่อนเป็นดี อาจ
เป็นภัยแก่ผู้ช่วยเหลือได้ ส่วนประเภทสุดท้ายคือเป็นโรคซึมเศร้า ต้องพิจารณาสาเหตุว่าเป็นช่วงสั้นๆ 
ที่จิตใจถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง เช่นเพราะสูญเสียผู้เป็นที่รักไป ในระดับน้ียังพอรักษาได้ง่าย 
แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยขั้นรุนแรงและยืดเย้ือมานาน ต้องเฝ้าระวังเรื่องการคิดฆ่าตัวตาย ต้องมีผู้ใกล้ชิด
ปลอบโยนให้กําลังใจ อย่างไรก็ดี บุคคลทุกประเภทท่ีป่วยทางจิตต้องอาศัยความเข้าใจ การปฏิบัติตัว
และระยะเวลาในการเยียวยารักษา โดยเฉพาะผู้มีหน้าที่ให้การแนะนําปรึกษาต้องอาศัยหลักเมตตา
ธรรมนําหน้า เพราะเมตตาธรรมเป็นเคร่ืองค้ําจุนโลก  

๓. วิธีและขั้นตอนการเยียวยารักษา  

การดูแลผู้ป่วยทางจิตเป็นเรื่องเปราะบางและซับซ้อน เพราะผู้ ป่วยมีจิตวิปริต
แปรปรวนผิดปกติ ผู้ให้การปรึกษาแนะนําต้องมีความรู้ความเข้าใจบุคคลเหล่าน้ีเป็นพิเศษ โดยมี
ขั้นตอนการเยียวยารักษาด้วยวิธีการดังน้ี  

๑. ยอมรับสภาพความเป็นจริงของผู้ป่วยทางจิตว่ามีอยู่จริงในสังคม การเยียวยารักษา
ต้องปฏิบัติอย่างคนไข้พิเศษ ความสุภาพอ่อนโยน การเจรจาไพเราะอ่อนหวาน สร้างความเป็นมิตร 
ความเช่ือถือไว้วางใจให้แก่ผู้ป่วย  เป็นหลักเบ้ืองต้นในการปฏิบัติ  

๒. ในกรณีผู้ป่วยไม่ถึงขั้นรุนแรง การพูดปลอบโยนให้กําลังใจ เรียกขวัญเรียกสติให้คืน
มาเป็นสิ่งสําคัญในเบ้ืองต้นจนกว่าจะมีสภาพจิตปกติ  



๑๙๓ 

๓. สอนด้วยหลักธรรมที่เหมาะสมแก่อัธยาศัย ให้เขายอมรับสภาพที่เกิดข้ึนว่าไม่ได้
เกิดขึ้นเฉพาะตัวเขาคนเดียว แต่อาจเกิดได้กับทุกคน เมื่อเกิดแล้วต้องตัดใจ ปลงใจ และเร่ิมต้นชีวิต
ใหม่อีกครั้งให้ได้ ไม่ท้อแท้ ชีวิตต้องมีความหวัง และมองคนรอบข้างที่รักและเป็นห่วงเขาให้มาก ๆ 
ชีวิตน้ีเกิดมาก็แสนยาก เกิดมาแล้วกว่าจะเติบใหญ่มาถึงป่านน้ีก็ยาก ควรใช้ชีวิตที่เหลือให้คุ้มค่าสร้าง
คุณงามความดี มีประโยชน์แก่สังคม  

๔. มีบุคคลเป็นจํานวนมากที่กลับตัวกลับใจ หันมาสู้ชีวิตใหม่ สร้างเน้ือสร้างตัวเป็นคน
ดี มีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลว่าคนท่ีมีปัญหาทางจิต ได้รับการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ ได้กลับมาใช้ชีวิต
ตามปกติอย่างมีความสุข และที่ขอบวชได้สําเร็จอรหัตผลก็มาก ที่ได้รับเอตทัคคะคือพระพุทธเจ้าทรง
ยกย่องว่าเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ก็มี ทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขได้ด้วยสติและความไม่ประมาท และบุคคล
เมื่อเข้าตาจน คิดอะไรไม่ถูกก็ควรบอกผู้ใกล้ชิด ระบายกับผู้ที่ตนเช่ือถือ จะได้รับคําแนะนําช่วย
แก้ปัญหาให้ ประการสุดท้ายคือการป้องกันรักษาจิตให้สดช่ืนดีงาม จะป้องกันมิให้จิตเสื่อมได้ 

จึงสรุปได้ว่า ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น ทุกคนเกิดมามีกรรมเป็นของตน สิ่งที่บุคคล
ประสบไม่ว่าจะเป็นปัญหาใด ๆ บางปัญหาแก้ไขได้ บางปัญหาแก้ไขไม่ได้ หากมองในแง่ธรรมะ 
เหตุการณ์บางอย่างย่อมเป็นไปตามกฎแห่งกรรมและหลักไตรลักษณ์ แต่เน่ืองจากปุถุชนคนเรายังมิได้
หย่ังรู้อดีต ปัจจุบัน และชะตาชีวิตของตนเอง  เมื่อเกิดมีปัญหาก็ต้องพยายามหาทางแก้ไขจนสุด
ความสามารถ มิใช่ปล่อยไปตามบุญตามกรรม แต่การแก้ไขก็จําต้องมีแบบแผนหรือแบบอย่าง 
กล่าวคือมีหลักการและวิธีการให้ปฏิบัติดําเนินตาม พระพุทธศาสนายึดแนวทางของอริยสัจ ๔ เป็น
กระบวนการแก้ปัญหา ใช้ธรรมะเป็นยารักษา เรียกว่าธรรมโอสถ ประการสําคัญผู้ให้การศึกษาต้อง
เป็นผู้มีใจสะอาดบริสุทธ์ิ มีจิตประกอบด้วยเมตตา จึงจะประสบผลสําเร็จในการแก้ปัญหาให้แก่          
ผู้ประสบความทุกข์ได้ดี 

 

๕.๒ อภิปรายผล 
มีผู้รู้กล่าวว่า จิตวิทยาตะวันตกรักษาได้เฉพาะทุกข์ระดับจิตวิทยา ไม่ได้รักษาทุกในระดับ

จิตวิญญาณ ศาสตร์ทางจิตวิทยาอาศัยความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นทุกข์ขั้นบัญญัติ แต่
ทุกข์ในระดับจิตวิญญาณเป็นทุกข์มุ่งไปท่ีเหตุโดยตรง ซึ่งต้องใช้วิธีการรักษาเยียวยาคนละวิธีการ โดย
แท้จริงแล้ว พระพุทธศาสนามีความมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาในใจที่สูงและลึก คือการแก้ปัญหาทุกข์ใน
ใจทุกระดับ  

เพราะฉะน้ันจะเห็นได้ในอภิธรรม จึงมีการศึกษาเรื่องจิตและเจตสิกอย่างละเอียดพิสดาร 
จิตน้ันเป็นนามธรรมคู่กับรูปซึ่งเป็นรูปธรรม ต่างก็อิงอาศัยกันและกันเป็นชีวิตจิตใจ มีความรับรู้
อารมณ์ มีความรู้สึกนึกคิด จิตเดิมน้ันผ่องใสบริสุทธ์ิ เปรียบดุจผ้าขาวที่สะอาดหมดจด แต่ต้องเศร้า
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หมองเพราะอุปกิเลสท่ีจรมากระทบ สั่งสมข้ึนในใจ ทําให้จิตขุ่นมัวเศร้าหมอง และหากท่วมท้นเก็บกด
มากย่ิงข้ึน ก็จะเกิดภาวะตึงเครียด ตกอยู่ในอาการที่เรียกว่าโรคจิตได้ ในตะวันตกจึงได้มีการศึกษา
ทดลองหาทางเยียวยาแก้ไข เกิดมีจิตแพทย์ขึ้น  

แม้กระน้ัน ชาติตะวันตกมักเพ่งเล็งไปท่ีการรักษาอาการของผู้ป่วยทางจิต และหาทาง
รักษาไปตามอาการนั้น ขณะเดียวกันก็ต้ังสมมติฐานว่า อาการทางจิตของบุคคลเกิดขึ้นเพราะสาเหตุ
น้ัน ๆ จึงอาจมีการหาทางป้องกันแก้ไขไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นข้อแนะนําในเรื่องของการปรับตัวปรับ
ใจทั้งของผู้ประสบปัญหา ผู้เก่ียวข้องและจัดสภาพแวดล้อม อนึ่ง ชาติตะวันตกแม้ช่ือว่าจิตวิทยา          
ดูเสมือนว่าเป็นเร่ืองของจิตใจ เป็นเรื่องนามธรรม แท้จริงแล้วก็ยังเป็นเรื่องของรูปธรรมอยู่น่ันเอง 
เพราะถือว่าสภาพจิตของบุคคลน้ันขึ้นกับสมองหรือประสาทวิทยา หากมองในแง่องค์ความรู้หรือ
ปัญญาที่เกิดข้ึนก็มีเพียง ๒ ทาง ที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าความรู้ที่เกิดจากสุตะคือการศึกษาเล่าเรียน
หรือสังเกตทดลอง จัดเป็นเพียงสุตมยปัญญา อีกทางหนึ่งคือจินตมยปัญญา หรือจินตามยปัญญา 
ความรู้ที่เกิดจากคิดใคร่ครวญ คือผ่านการกลั่นกรองจากการเรียนรู้ ศึกษา สังเกตการณ์และทดลอง
แล้ว นํามาวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้คือวิทยาการ ศาสตร์ทุกศาสตร์ของตะวันตกมีเพียง
ขั้นตอนแค่น้ี แต่ในทางพระพุทธศาสนายังมีอีกขั้นตอนหน่ึงที่สําคัญที่สุดคือภาวนามยปัญญา ความรู้ที่
ได้รับจากการฝึกฝนอบรมทางจิตที่เรียกว่าจิตตภาวนา ซึ่งสูงกว่าขั้นสุดสุตมยปัญญาและจินตมย
ปัญญา  

พุทธจิตวิทยานั้นจึงก้าวไปถึงข้ันภาวนามยปัญญา ซึ่งเป็นเร่ืองของการฝึกอบรมและพัฒนา
จิตให้เข้มแข็ง เป็นสมาธิ มีจิตต้ังมั่น ควรแก่การงานคือพร้อมที่จะไปคิดการและปฏิบัติการต่าง ๆ       
ต้ังจิตไว้ชอบก็จะเป็นจิตสูงย่ิง ไม่เพียงแต่พ้นจากสภาพปัญหาทางจิต แต่จิตบรรลุคุณธรรมที่สูงส่งตาม
ความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาด้วย  

ในประเด็นสําคัญต่าง ๆ เหล่าน้ี พุทธจิตวิทยาจึงครอบคลุมทุกศาสตร์ที่เป็นสหวิทยาการ
กับจิตวิทยา เน้นเร่ืองจิตวิญญาณ และต้องอาศัยธรรมโอสถเข้ามาบําบัดรักษา ข้อสําคัญคือ บุคคลที่มี
จิตฝึกอบรมดีแล้วถือว่าเป็นคนที่ประเสริฐสุด พระพุทธองค์ตรัสยืนยันไว้เช่นน้ี  

ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่แม้จะเป็นพุทธศาสนิก แต่ก็ไม่ได้สนใจศึกษาพุทธธรรมอย่าง
จริงจัง เป็นการนับถือพระพุทธศาสนาตามประเพณี จึงขาดวิจารณญาณในการนําหลักธรรมมา
ปฏิบัติ  มองข้ามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าไปเสียสิ้น แต่กลับไปต่ืนเต้นให้ความสนใจกับศาสตร์
ตะวันตกสมัยใหม่ เช่นจิตอาสา (Volunteer Spirit) การคืนกําไรให้แก่สังคม (Corporate Social 
responsibility = CSR) เป็นต้น ทั้ง ๆ ที่สิ่งเหล่าน้ีมีอยู่แล้วในพระพุทธศาสนามาแต่ยุคต้น ๆ          
ซึ่งพระพุทธเจ้าและพระสาวกก็ปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจําวันอยู่แล้ว ทั้งน้ีขอให้ไปศึกษาปุพพประวัติ
ของท้าวสักกเทวราช ผู้ปกครองสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ว่าเกิดข้ึนด้วยอานิสงส์ของจิตอาสาเมื่อครั้งเกิดเป็น
มฆมาณพในโลกมนุษย์ทั้งสิ้น  
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คําถามที่คุ้นกันว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรและคําตอบที่คุ้นกันคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ 
๔ เรื่องของอริยสัจ ๔ เป็นเร่ืองของปัญหาและการแก้ปัญหาทุกข์ทั้งสิ้น ปัญหาเร่ืองสุขภาพจิตก็เป็น
เรื่องของทุกข์ การแก้ปัญหาจึงเป็นไปตามกลไกของอริยสัจ ๔ เพ่ือศึกษาถึงปัญหา (ทุกข์)  สาเหตุของ
ปัญหา (สมุทัย) มุ่งหมายว่าแก้ปัญหาแล้วจะได้ผลลัพธ์อะไร  วางจุดมุ่งหมายให้ (นิโรธ) จากน้ันจึงคิด
หามรรควิธีที่จะแก้ไขปัญหา (มรรค) และพระพุทธศาสนาเน้นไปที่การปฏิบัติ จึงต้องเลือกหลักธรรมที่
จะน้อมนํามาใช้ให้เหมาะกับจริตและอัธยาศัยของตน การเกิดปัญหามีสาเหตุหลายอย่าง แต่ละคนต่าง
ก็มีปัญหาแตกต่างกันไป การแก้ปัญหาไม่ว่าเรื่องใด ๆ จึงมีวิธีการแตกต่างกันไปด้วย แต่ถึงจะ
หลากหลายเพียงไรก็ไม่พ้นไปจากหลักธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ไปได้  

ผู้วิจัยมีข้อสังเกต ๒ ประการว่า บทบาทของพระสงฆ์ส่วนหน่ึงในปัจจุบันน้ันน่าจะ
สงเคราะห์เข้าในการให้การปรึกษาโดยปริยายได้ดังน้ี  

๑. การให้การปรึกษาผ่านการฝึกอบรมกรรมฐาน  

พฤติกรรมของผู้ไปปฏิบัติกรรมฐานในปัจจุบัน หากไม่นับรวมผู้ที่ต้องไปปฏิบัติตามท่ี
สถานศึกษา องค์กรธุรกิจหรือหน่วยราชการต่าง ๆ จัดให้แล้ว ผู้ที่ไปด้วยความสมัครใจตนเองจะมี ๒ 
จําพวกคือ (๑) ผู้ไปเพ่ือพัฒนาจิตใจของตนให้สูงขึ้น ดังที่สาธุชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพา
กันไปฝึกปฏิบัติกรรมฐานกันเป็นประจํา (๒) ผู้มีปัญหาความทุกข์ทางใจด้วยปัญหาใดปัญหาหน่ึง 
ต้องการความสงบ ต้องการกรรมฐานเป็นอุบายรักษาใจ ในกรณีหลังน้ี พระวิปัสสนาจารย์จะดูแลเป็น
พิเศษ ให้การแนะนําปรึกษา ให้รู้จักรักษาใจ รู้จักปล่อยวาง ทําให้ผู้มีความทุกข์ทางใจได้ผ่อนคลาย มี
สติได้คิด และเมื่อกลับจากปฏิบัติธรรมแล้ว สามารถนําหลักการปฏิบัติมาแก้ปัญหาชีวิตได้ ทําให้
สุขภาพจิตดีขึ้น มีจิตเป็นปกติสุขมากขึ้น  

๒. การให้การปรึกษาผ่านการพยากรณ์  

มีพระสงฆ์จํานวนมากเป็นนักโหราศาสตร์ และอาศัยหลักธรรมเป็นอุบายการพยากรณ์
ให้แก่ผู้มีปัญหาชีวิต โดยถือว่าเคราะห์ที่เกิดขึ้นกับตนเป็นผลมาจากกรรมเก่า ซึ่งมีวันชดใช้ให้หมดสิ้น
ได้ ในขณะเดียวกันท่านก็แนะนํามิให้สร้างกรรมช่ัวขึ้นมาใหม่ แต่ให้ประกอบแต่กรรมดี ชีวิตจะดีขึ้นใน
เวลาไม่ช้าไม่นาน นอกจากน้ี ท่านอาจออกอุบายให้ไปสะเดาะเคราะห์ โดยการทําบุญให้ทาน บริจาค
ให้แก่องค์กรการกุศลสาธารณะ จิตใจจะเบิกบานในผลบุญทาน จิตใจจะได้ไม่หมกมุ่นในความทุกข์ที่
ประสบอยู่ การพยากรณ์ที่อาศัยจิตวิทยาเข้าใจคนและรู้จักประยุกต์หลักธรรมมาใช้ให้เหมาะกับ
อัธยาศัยของคนจึงมีส่วนช่วยเหลือผู้มีความทุกข์ทางใจได้ดีอีกทางหน่ึง ขอแต่เพียงให้ผู้ให้การปรึกษา
แนะนํามีจิตใจบริสุทธ์ิ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากความทุกข์ของผู้ อ่ืน ก็จะเป็นการสงเคราะห์
ประชาชนผู้ทุกข์ทางใจได้อีกทางหน่ึง  



๑๙๖ 

หลักการแก้ปัญหาของพระพุทธศาสนา เบ้ืองต้นจะต้องให้ยอมรับสภาวะความเป็นจริง
ของกฎธรรมชาติก่อน เช่น หลักปฏิจจสมุปบาท กฎแห่งกรรม ไตรลักษณ์ นิยาม ๕ ฯลฯ ดังกรณี
ตัวอย่างที่บุคคลประสบความสูญเสียเพราะผู้เป็นที่รักตายจากไป ต้องช้ีแจงให้ยอมรับเบ้ืองต้นให้ได้ว่า
ความตายเป็นของธรรมดา เมื่อมีเกิดก็ต้องมีตาย เมื่อตายถึงจะมีใครร้องไห้คร่ําครวญ โหยหา โศกเศร้า
เสียใจอย่างไร ก็ไม่มีทางที่คนตายจะฟ้ืนได้ จึงควรที่จะให้เป็นอุทาหรณ์เตือนตนเองว่า แม้เราก็จะต้อง
เป็นเช่นกัน จะตายวันตายพรุ่งไม่รู้ที่ เมื่อยังมีชีวิตอยู่จึงควรที่จะขวนขวายทําแต่ความดี ตายไปก็หวัง
ได้ว่าจะไปเกิดในสุคติภพภูมิที่ดี น้ีเป็นหลักการของพระพุทธศาสนา  

อน่ึง หากจะมีการเปรียบเทียบหลักการและวิธีการของกระบวนการการให้การปรึกษาทาง
สุขภาพจิตระหว่างศาสตร์ตะวันตกกับพุทธจิตวิทยา จะเห็นได้ว่า แนวคิดตะวันตกมีวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายเพียงการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพจิตของบุคคลให้อยู่อย่างสภาพเดิมที่เคยเป็นและ
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมทั่วไปได้ กล่าวคือครองชีวิตได้อย่างปกติสุขเช่นเดิมน่ันเอง  แต่ในทาง
พระพุทธศาสนาถือการฝึกฝนและอบรมจิตเป็นเร่ืองสําคัญ กล่าวคือให้มีการพัฒนาจิตให้สูงยิ่งจนถึง
ขั้นบรรลุธรรมตามหลักไตรสิกขาหรือมรรคมีองค์ ๘  ซึ่งเป็นหลักการและวิธีการทางพระพุทธศาสนา
ซึ่งไม่มีในลัทธิหรือศาสตร์อ่ืนๆ  

๕.๓  ข้อเสนอแนะ  
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะทั่วไป 

๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรดําเนินการเปิดหลักสูตรการเรียนการ
สอนสาขาวิชาการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร ๑ ปี
การศึกษา เพราะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา และเช่ือว่าจะมีผู้สนใจเข้ามา
ศึกษาเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะในหมู่แพทย์พยาบาล พระวิปัสสนาจารย์ พระครูสอนศีลธรรมและ
ผู้สนใจทั่วไป  

๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยความร่วมมือของกรมสุขภาพจิตและ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนสมาคม
จิตแพทย์แห่งประเทศไทย ในการจัดอบรมความรู้เร่ืองกระบวนการให้การปรึกษาทั้งด้านจิตเวชศาสตร์
และด้านพุทธจิตวิทยาแก่พระสังฆาธิการท่ีอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ โดยหมุนเวียนกันไป  

๓. พระสังฆาธิการควรมีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกของพระประชาชนในการส่งเสริม
สุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้ใช้สถานที่ของวัดเป็นศูนย์กลางในการทํากิจกรรม
ของชุมชน เช่นการสังสรรค์สันทนาการของผู้สูงอายุ เป็นต้น  

 



๑๙๗ 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

๑. มหาเถรสมาคมควรมีนโยบายและแผนปฏิบัติการที่ ชัดเจน ให้ความร่วมมือกับ
กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและส่งเสริม
สุขภาพจิตให้แก่ประชาชน โดยใช้วัดเป็นสถานดําเนินการ โดยเล็งเห็นความสําคัญของสุขภาพจิตว่า
เป็นเรื่องเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติธรรมโดยตรง 

๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีเครือข่ายสถานศึกษาอยู่ทั่วประเทศถึง ๗๕ 
แห่ง   ควรจะส่งเสริมให้แต่ละแห่งจัดศูนย์การให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา โดยมีวิทยากรผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมในด้านน้ีมาแล้วคอยให้การปรึกษาแก่ผู้ประสบปัญหาทางสุขภาพจิตเป็นประจํา แต่ละแห่ง
อาจจะเป็นห้องหรือคูหาเล็ก ๆ  (Booth) ในลักษณะเดียวกับที่วัดคริสต์ศาสนาจัดสถานที่เฉพาะไว้
สําหรับผู้มาสารภาพบาปไว้ภายในกําแพงผนังของโบสถ์โดยมีผนังกั้น เจาะช่องเล็ก ๆ ไว้เพียงให้ได้ยิน
การสนทนาโต้ตอบโดยไม่ต้องให้เห็นหน้าเพ่ือป้องกันปิดบังความลับ ซึ่งผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตเอง 
อาจไม่ต้องการให้บุคคลอ่ืนได้รู้จักหน้าค่าตาตัวเองก็ได้ 

๓. สถานบําบัดจิตเวชของทางราชการ เช่นกรมสุขภาพจิต สถานพยาบาลบางแห่งอาจ
ดําเนินการให้บริการการศึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นหน้าที่ประจําอยู่แล้ว แต่เปิดเป็นสถานที่ประจําให้
ผู้ป่วยมาขอใช้บริการ ควรมีมาตรการอันเหมาะสมให้แพทย์พยาบาลหรือนักจิตเวชบําบัดออกไป
ให้บริการนอกสถานที่เป็นคร้ังคราวด้วย  

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

๑. บทบาทของพระสงฆ์ไทยในการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา  
๒. บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการจัดต้ังศูนย์บริการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา

แก่ประชาชน  
๓. ศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งพระสงฆ์ไปช่วยสถานบําบัดจิตเวชในการให้การปรึกษา

เชิงพุทธจิตวิทยา  
๔. สังเคราะห์หลักธรรมในการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา  
๕. บทบาทของพระพุทธเจ้าและพระสาวกในการปลอบโยนและให้กําลังใจแก่ผู้ประสบ

ความสูญเสียในสมัยพุทธกาล  
๖. การปรับเปลี่ยนบทบาทของสํานักปฏิบัติธรรมให้มีส่วนร่วมในการบําบัดรักษาทาง           

จิตเวช  
๗. การศึกษาเปรียบเทียบการให้การปรึกษาตามจิตวิทยาคลินิกกับพุทธจิตวิทยา  



 

 
 

การให้การปรึกษา

เชิงพุทธจิตวิทยา

องค์ประกอบ

ผู้ให้การปรึกษา

ผู้รับการปรึกษา

เรื่องที่จะปรึกษา

วิธีการให้การปรึกษา

ผลสัมฤทธิ์

วัตถุประสงค์

สํารวจตนเอง และสิ่งแวดล้อม 

ลดระดับความเครียด+ความไม่สบายใจ

พัฒนาทักษะ : ด้านสังคม/การตัดสินใจ/การจัดการกับปัญหา

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม-ทิศทางทีพ่ึงประสงค์ 

แผนภูมิที่ ๕.๒   แผนที่ความคิดเกี่ยวกับการให้การ
ปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา 

๑๙๘ 



องค์ประกอบ

ผู้ให้การปรึกษา

คุณสมบัติ

อัตตหิตสมบัติ

โกสัลละ ๓

ปฏิสัมภิทา ๔

ความรู้เกี่ยวกับการป่วยทางจิต

จริงใจช่วย /จิตอาสา

ปรหิตปฏิบัติ

พรหมวิหาร ๔

สังคหวัตถุ ๔

จริต ๖

ลีลาการสอน

ทักษะ

การใส่ใจ / การนํา

การถาม / การเงียบ 

การสะท้อนกลับ 

การซ้ํา/ทวนความ 

การให้กําลังใจ

การสรุปความ 

การให้ข้อมูลและคําแนะนํา 
ผู้รับการปรึกษา

วิกลจริต

โทสะ

ติดยาเสพติด/สุรา

ซึมเศร้า
เรื่องที่จะปรึกษา

วิธีการให้การปรึกษา
รายบุคคล

กลุ่ม

ผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์, คลายเครียด ลดวิตกกังวล, มีความสุข, สังคมยอมรับ ฯลฯ

แผนภูมิที่ ๕.๓  แผนที่ความคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
กระบวนการให้การปรึกษา 

๑๙๙ 



 

 

ขั้นตอนการให้การปรึกษา

การสร้าง
สัมพันธภาพ

สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย- เป็นกันเอง

คําพูด - ไพเราะ สุภาพ น้ําเสียงอ่อนโยน

ท่าทาง สีหน้า จังหวะการพูด เป็นมิตร

ตั้งใจรับฟัง ให้เกียรติ เห็นอกเห็นใจ

การให้การปรึกษา

ผู้ให้การปรึกษา
คุณสมบัติ

ทักษะ-การให้ข้อมูล คําแนะนํา
การสํารวจปัญหา

วัตถุประสงค์

สํารวจตนเอง และสิ่งแวดล้อม 

ลดระดับความเครียด+ความไม่สบายใจ

พัฒนาทักษะ : ด้านสังคม/การตัดสินใจ/การจัดการกับปัญหา

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม-ทิศทางที่พึงประสงค์ 

วิธีการให้การปรึกษา
รายบุคคล

แบบกลุ่ม

ขั้นตอน

ตั้งกลุ่ม

การเปลี่ยนแปลงลักษณะสมาชิก

ดําเนินการ

ขนาดกลุ่ม 4-8 คน/กลุ่ม

เวลา 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ @ 1-2 ชั่วโมง x 6-10 ครั้ง

สถานที่
เก้าอี้ 9 ตัว

อุปกรณ์บันทึกภาพ+เสียง

การยุติให้การปรึกษา

การฟัง

การตั้งคําถาม

เทคนิคการสะท้อน

สรุป

๒๐๐  

แผนภูมิที่ ๕.๔  แผนที่ความคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการให้
การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา 



๒๐๑ 

 
บรรณานุกรม 

 

๑.  ภาษาไทย 
 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
__________ . อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกถา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วิญญาณ, 

๒๕๓๒-๒๕๓๔. 
พระพุทธโฆสเถระ. คัมภีร์วิสุทธิมรรคภาษาไทย ภาค ๑-๒. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.   
__________ . อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ฉบับมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖. ภาค ๑-๒. 

พระสิริมังคลาจารย์. มังคลัตถทีปนีภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย         
ภาค ๑-๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ  

(๑) หนังสือ: 
กนกรัตน์ สุขะตุงคะ, รศ. คู่มือจิตวิทยาคลีนิก: ภาคปฏิบัติ (Handbook of Clinical 

Psychology: Practice). กรุงเทพมหานคร: นีโอดิจิตอล, ๒๕๕๕. 
กรมสุขภาพจิต. คู่มือการพัฒนามาตรฐานการดูแลทางสังคมจิตใจในกระทรวงสาธารณสุข. 

นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต, ๒๕๔๖. 
________ . คู่มือความรู้สุขภาพจิตสําหรับพระสงฆ์. พิมพ์คร้ังที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด, ๒๕๔๘. 
________ . คู่มือความรู้สุขภาพจิตสําหรับพระสงฆ์. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต, ๒๕๔๓. 
________ . การวิเคราะห์งานวิจัยจากฐานข้อมูลบทคัดย่อวิจัยสุขภาพจิตและจิตเวชของกรม

สุขภาพจิต ปี ๒๕๔๗-๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร: สํานักพัฒนากรมสุขภาพจิต กรม
สุขภาพจิต, ๒๕๕๒. 



๒๐๒ 

________ . ดัชนีความสุข ทางรอดของสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท บียอนพับลิสช่ิง จํากัด, 
๒๕๔๙. 

________ . แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔). กรุงเทพมหานคร: กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต, ๒๕๕๐. 

________ . ๑๒๐ ปีงานสุขภาพจิตไทย. กรุงเทพมหานคร: กรมสุขภาพจิต, ๒๕๕๒. 
กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์. ทฤษฎีการบําบัด. แปลและเรียบเรียงจากเรื่อง A Theory of Therapy: 

Guidelines for Counseling Practice ของ Arthur W. Combs. กรุงเทพมหานคร: 
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

กองควบคุมโรคเอดส์ สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร. คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์พุทธศาสนา, ๒๕๕๑. 

คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร. เยียวยาใจด้วยธรรมะ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ต้นนํ้า, ๒๕๕๘. 
________ . เยียวยาใจด้วยธรรม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์บารมีเลิศ, ๒๕๕๙. 
จีน แบรี่. การให้การปรึกษา Counseling. กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทย์การพิมพ์, ๒๕๔๙. 
จุฑารัตน์ สติปัญญา, ผศ.ดร. และดร. วัลลภา คชภักดี. สุขภาพจิต (Mental Health). สงขลา: ศูนย์

หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๙. 
เจียรนัย ทรงชัยกุล และ โกศล มีคุณ. “ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการให้การปรึกษาพิจารณาเหตุผล 

อารมณ์ และพฤติกรรม”. ใน ประมวลสาระชุดวิชาแนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎี
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา. นนทบุรี: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔. 

ดวงมณี จงรักษ์ . ทฤษฎีการให้การปรึกษาและจิตบําบัดเบื้องต้น. พิมพ์คร้ังที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), ๒๕๔๙. 

ดิลก ดิลกานนท์. การทดสอบสมมุติฐานโดยสถิตินันพาราเมตริก. สํานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๓๗. 

ถวิล ธาราโภชน์ และคณะ. จิตวิทยาท่ัวไป. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๑. 
นพ .นันทวัช สิทธิรักษ์ และคนอ่ืนๆ , บรรณาธิการ . จิตเวชศิริราช DSM-๕ , พิมพ์ครั้งที่ ๓ . 

กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ๒๕๕๙. 
ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์. การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: โครงการส่งเสริมการแต่ง

ตํารา ทบวงมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙. 
พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา. ทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษา. พิมพ์คร้ังที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: พัฒนา

ศึกษา, ๒๕๔๓. 
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร จิตวณฺโน). การพัฒนาจิต. พิมพ์คร้ังที่ ๘. กรุงเทพมหานคร: บริษัท

สร้างสรรค์บุคส์ จํากัด, ๒๕๔๙. 



๒๐๓ 

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต). พุทธวิธีในการสอน. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร: กลุ่มงาน
ศาสนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๔. 

              . พุทธศาสตร์กับการแนะแนว. กรุงเทพมหานคร: กองทุนวุฒิธรรมเพ่ือการศึกษา และ
ปฏิบัติธรรม, ๒๕๓๔. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์คร้ังที่ ๓๗. 
กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๙. 

              . พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพ์ครั้งท่ี ๔๖. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

              . พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท ์. พิมพ์์คร้ังที่ ๒๙. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๙. 

พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ). สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน. กรุงเทพมหานคร: ร่มฟ้าสยาม. 
ม.ป.ป. 

พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ. เป็นอยู่ให้ดีต้องมีทาน ศีล ภาวนา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์สุภา, 
๒๕๕๕. 

พระมหาทวี มหาปญ ̣โญ (ละลง). ดุลยภาพชีวิตเชิงพุทธเพื่อความมีอายุยืน. พิมพ์คร้ังที่ ๒. 
กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจํากัดภาพพิมพ์. ๒๕๕๗. 

พระมหาสมปอง มุทิโต. คัมภีร์อภิธานวรรณนา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: ประยุรวงศ์   
พริ้นท์ต้ิง, ๒๕๔๗. 

พระอนุรุทธาจารย์. อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี. พระคันธสาราภิวงศ์แปล. กรุงเทพมหานคร: 
ไทยรายวันกราฟฟิกเพลท, ๒๕๔๖. 

พุทธทาสภิกขุ. คู่มือมนุษย์ (ฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ธรรมสถาพร, ๒๕๕๕.  
              .  แนวจริ ยธรรมร่ วมส มัย :  จุดหมายปลายทางและตั วแ ท้ของจริ ยธรรม . 

กรุงเทพมหานคร: ดวงตะวัน, ๒๕๕๓. 
              . หลักพุทธศาสนาที่บอกว่าอะไรเป็นอะไร. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา. ๒๕๑๑. 
              . วิธีระงับดับทุกข์. กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์, ๒๕๑๑. 
มั่นเกียรติ โกศลนิรัติวงษ์. ทฤษฏีและเทคนิคการให้คําปรึกษา พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร: สุวีริยา

สาส์น, ๒๕๔๑. 
รัญจวน คําวชิรพิทักษ์. “ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการให้การปรึกษาแบบผู้รับการปรึกษาเป็น

ศูนย์กลาง”. ประมวลสาระชุดวิชาแนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา. นนทบุรี: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราช, ๒๕๕๔. 



๒๐๔ 

วศิน อินทสระ . ความทุกข์และการดับทุกข์. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: สร้างสรรค์บุคส์, 
๒๕๔๘. 

วัชรี ทรัพย์มี . กระบวนการปรึกษา ขั้นตอน สัมพันธภาพ ทักษะ. พิมพ์คร้ังที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

              . ทฤษฎีและกระบวนการให้การบริการปรึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 
๒๕๓๓. 

สมพร บุษราทิจ และ ฐิตวี แก้วพรสวรรค์. จิตเวชปฏิบัติ ๔๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เรือนแก้ว
การพิมพ์, ๒๕๔๓. 

สมภาร พรมทา. พุทธปรัชญา: มนุษย์ สังคมและปัญหาทางจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. ตําราจิตเวชศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๓ . กรุงเทพมหานคร : 
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา, ๒๕๔๐.  

สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต. ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

สํานักงานพัฒนาสุขภาพจิต. กรมสุขภาพจิต. คู่มือการบําบัดความคิดและพฤติกรรม. นนทบุรี: สํานัก
พัฒนาสุขภาพจิต, ๒๕๕๒. 

สํานักสุขภาพจิตสังคม. สรุปผลการดําเนินโครงการแสงธรรมนําความสุข. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต, 
๒๕๕๕. 

 (๒) บทความ 
กรมสุขภาพจิต. “แฉคนบ้าเพ่ิม ล้น รพ.เร่ร่อนเกลื่อนเมือง”. ไทยรัฐ. (๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗). 

คําแหง วิสุทธางกูร. “วิเคราะห์ความเข้าใจในหลักพุทธธรรมของพระสงฆ์” รายงานการวิจัยกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๑. 

ธนพร กมลแสน และคณะ. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพจิตและให้การปรึกษาโดยใช้พุทธ
ธรรมในผู้ป่วยที่มีอาการวิตกกังวลและซึมเศร้า ในผู้ป่วยที่มารับบริการโรงพยาบาลห้วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มีนาคม – 
มิถุนายน), ๒๕๕๒. 

นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์. บทความฟ้ืนฟูวิชาการ: จิตวิทยาการปรึกษาและจิตบําบัดแบบผสมผสาน. 
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. (ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๕๗).  

พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล. “การศึกษาวิเคราะห์พุทธจิตวิทยาในพระไตรปิฎก”. รายงานการวิจัย. 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 



๒๐๕ 

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมมจิตโต). “วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่”. ปาฐกถา
ในการสัมมนาพุทธศาสตร์บัณฑิต. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุม      
พุทธมณฑล อําเภอพุทธมณทล จังหวัดนครปฐม. 

สมพร บุษราทิจ. พุทธวิธีจิตบําบัด. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์นันทพันธ์. ๒๕๔๒. 
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ. ปิญากรณ์ ชุตังกร และ วิวรรธ์วงศ์ตาขี่. “การพัฒนารูปแบบการปรึกษาตามแนว

พุทธศาสนาในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางอารมณ์”. วารสารการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต, ๒๕๔๙. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการคือ (๑) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับกระบวนการให้คําปรึกษาด้านจิตวิทยาของตะวันตกและตามหลักพระพุทธศาสนา (๒) เพ่ือ
นําเสนอรูปแบบองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา การวิจัยเป็นแบบการ
วิจัยเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า สุขภาพจิต เป็นสภาวะทางจิตใจของบุคคล หรือความสามารถในการ
ปรับตัวของมนุษย์ ซึ่งโดยธรรมชาติภาวะทางจิตใจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมรอบตัวของ
ผู้น้ัน และยังขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในบุคคลน้ัน หากบุคคลมีพ้ืนฐานด้านสุขภาพที่ดี มั่นคง มีความ
เจริญเติบโตด้านสุขภาพจิตเต็มที่ ก็จะมีความสามารถในการปรับภาวะสมดุลทางจิตใจให้สามารถอยู่
กับตนเองได้ คือการให้การปรึกษา ซึ่งมี ๕ ขั้นตอน คือ การสร้างสัมพันธภาพ, การสํารวจปัญหา, 
เข้าใจในปัญหา สาเหตุ ความต้องการ, การวางแผนแก้ปัญหา และยุติการปรึกษา เมื่อเทียบเคียงกับ
พระพุทธศาสนา ขั้นตอนข้อแรก สอดคล้องกับสังคหวัตถุ ๔  ขั้นตอนที่ ๒-๕ สอดคล้องกับวิธีการของ
อริยสัจ ๔ อันแสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาน้ันสงเคราะห์กับวิธีการของศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่าง
กลมกลืน   

 

คําสําคญั : การให้การปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยา, พุทธจิตวิทยา, คลีนิคพุทธจิตวิทยา 
 

Abstract 
This research is of the two objectives, viz. (1) to study and analyse the 

Western concept and theory of the process of psychological counseling and 
Buddhism, and (2) to create the knowledge body on the process of Buddhist 
Psychology counseling. The research is documentary research. It was found that 
Mental Health is the state of mind of the individual or ability to adjust oneself in 
accordance with social environments which are changeable any time. At the same 
time it depends on internal factor of each person. If a person occupies good health, 
stable, growth in mental health, he can adjust his mind to live happily in society. To 
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* อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

prevent unwholesome mental health, the psychotherapist has to follow five steps of 
practice, i.e., friendship making, survey of problem, understanding problem, cause, 
and requirement, planning to solve problem, and cease to counseling. Compared to 
Buddhist concept, the first step is matching with bases of social solidarity while the 
rest of 2-5 steps conforms to the Four Noble Truths, suffering, cause of suffering, 
cessation of suffering, and path leading to cessation of suffering which could be 
applied to the concept of ceasing problem.  
Keywords : Psychological Counseling, Buddhist Psychology, Psychological Clinic 
 

 

 บทนํา 

สุขภาพจิต หมายถึงสภาพชีวิตที่เป็นสุข มีอารมณ์มั่นคง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่
เปลี่ยนแปลงมากๆ ได้ มีสมรรถภาพในการทํางาน อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความพอใจ๑ สุขภาพจิต เป็น
ความสามารถของบุคคลในการดําเนินชีวิตให้ไปสู่เป้าหมายที่กําหนดหรือคาดหวังไว้ สุขภาพจิตแฝงอยู่
กับวิถีชีวิตของมนุษย์ทุกวัย จนอาจกล่าวได้ว่า สุขภาพจิตเป็นปัจจัยกําหนดความสุข และความสําเร็จ
ในชีวิตของมนุษย์ ดังภาษิตที่กล่าวว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้มีพระราชดํารัสตอนหน่ึงต่อคณะจิตแพทย์ ณ พระตําหนักภูพิงค์ราช
นิเวศน์ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๒๐ ว่า  

สุขภาพจิตและสุขภาพกายน้ี มีความสัมพันธ์ที่จะโยงกันอย่างย่ิง พูดได้ว่าสุขภาพจิต
สําคัญกว่า สุขภาพกายด้วยซ้ํา เพราะว่าคนไหนที่ทางกายสมบูรณ์แข็งแรง แต่จิตใจฟ่ันเฟือน
ไม่ได้เรื่องน้ัน ถ้าทําอะไรก็จะยุ่งกันได้ กายที่แข็งแรงน้ันก็จะไม่มีประโยชน์ต่อตนเองหรือ
สังคมอย่างใด ส่วนคนที่สุขภาพกายไม่สู้แข็งแรงแต่สุขภาพจิตดี หมายความว่า จิตใจดี รู้จัก
จิตใจของตัว และรู้จักปฏิบัติให้ถูกต้องย่อมเป็นประโยชน์ต่อตนเองและเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมได้มาก ในที่สุดสุขภาพจิตที่ดีก็อาจจะพามาซึ่งสุขภาพกายที่ดีได้๒ 
การดูแลปัญหาสุขภาพจิต เป็นหน้าท่ีของบุคลากรจิตเวช เร่ิมจากการให้ความรู้ในวิธีป้องกัน 

หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะก่อให้เกิดปัญหา การรักษาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว และด้วยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
รวมถึงการติดตามผลเพ่ือป้องกันการเกิดโรคซ้ํา ในการนี้จําเป็นต้องมีการให้คําปรึกษา (Counseling) 
                                                            

๑ศ.นพ. ฝน แสงสิงแก้ว, สุขภาพจิต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๓๒), หน้า ๓. 
๒พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙, พระราชดํารัสตอนหน่ึงต่อคณะจิตแพทย์ ณ 

พระตําหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เม่ือวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๒๐. 
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ตามมา โดยเฉพาะวิธีการเยียวยาตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งเรียกว่า “ธรรมโอสถ” ดังน้ันผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยในเร่ืองน้ีตามหลักพุทธจิตวิทยา 
๑.  วัตถุประสงคข์องการวิจัย  

๑. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการให้คําปรึกษาด้าน
จิตวิทยาของตะวันตกและตามหลักพระพุทธศาสนา  

๒. เพ่ือนําเสนอรูปแบบองค์ความรู้เก่ียวกับกระบวนการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา 

๒.  วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยน้ีเป็นแบบการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกับการให้คําปรึกษาตามหลักจิตวิทยาตะวันตก และศึกษาเทียบเคียงกับแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนา เพ่ือสังเคราะห์เป็นรูปแบบการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาแก่บุคคลผู้มีภาวะ
สุขภาพจิตไม่มั่นคง 

๓.  ผลการวิจัย 

ปัญหาสุขภาพจิต หากปล่อยปละละเลยก็จะเกิดปัญหาวิกฤติสุขภาพจิตตามมา คือ ภาวะที่
จิตมีความตึงเครียดจนทําให้เกิดการกระทําที่ขาดเหตุผลและไม่เหมาะสม อาจทําให้เกิดภยันตรายท้ัง
ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ ภาวะดังกล่าวเกิดจากเหตุปัจจัยด้านจิตสังคมหลายประการ สามารถเกิดกับใคร
ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือผู้ป่วยโรคทางจิตเวช ต้ังแต่โรคประสาท บุคลิกภาพแปรปรวน ไปจนถึง
ผู้ป่วยโรคจิตและผู้ที่อยู่ภายใต้สารเสพติดบางชนิด เช่น ยาบ้า และอาชญากร ผู้กระทําความผิด
กฎหมายบ้านเมือง การช่วยเหลือหรือแก้ไขภาวะวิกฤติดังกล่าว ต้องอาศัยความรู้ความชํานาญของ
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการใช้จิตวิทยาช่วยแก้ไขปัญหา อีกทั้งภาวะวิกฤติอันเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 
เพ่ือให้มีการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและสะดวกต่อผู้ที่จะมาขอความช่วยเหลือ จึงมีแนวคิดจัดต้ังศูนย์
วิกฤตสุขภาพจิตขึ้น โดยมีการรวบรวมบุคลากรผู้มีคุณสมบัติเพ่ือพร้อมปฏิบัติงาน 

การให้การปรึกษา (counseling) เป็นกลวิธี และเคร่ืองมือชนิดหน่ึงที่นํามาใช้ในการ
ช่วยเหลือ และดูแล   ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและครอบครัว บุคคลที่ต้องเผชิญกับทางเลือก บุคคลที่
ต้องการทําความรู้จักและเข้าใจตนเอง ต้องการพัฒนาตัวเอง ต้องการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพื่อ
ดําเนินชีวิตที่สร้างสรรค์ ต้องการเพ่ิมพูนความสามารถในการจัดการกับปัญหา และบุคคลท่ีกําลัง
เผชิญกับความยากลําบากในการสร้างและการดํารงไว้ของสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ผู้ให้การปรึกษา 
จําเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการให้การปรึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้ให้
และผู้รับการปรึกษา เพ่ือให้ผู้รับการปรึกษาได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการสํารวจ ทําความเข้าใจ 
สามารถค้นหาปัญหา ความต้องการและ วิธีการแก้ปัญหา จนปรับตัวให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง บุคลากร



๒๑๒ 

สาธารณสุขจึงต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านการให้การปรึกษา เพ่ือใช้ในการให้บริการผู้ที่มีปัญหา
สุขภาพจิต๓ 

การให้การปรึกษา สามารถเกิดข้ึนได้ทุกแห่ง ต้ังแต่ในบ้าน ในห้องเรียน วัด ในงานเลี้ยง ใน
การฝึกอบรมข้างเตียงผู้ป่วย ป้ายรถประจําทาง หรือแม้กระทั่งบนรถประจําทาง โดยมีบรรยากาศ
ต้ังแต่ บรรยากาศของวิชาชีพหรือเป็นวิชาการ บรรยากาศที่ทํางาน บรรยากาศของสังคมทั่วไป หรือ
บรรยากาศของความรักความอบอุ่นในครอบครัว “การให้การปรึกษา” เป็นเสมือนสิ่งที่สะท้อนให้เห็น
ถึงความปรารถนาดี ความต้ังใจที่อยากช่วยเหลือ ต้องการเห็นผู้อ่ืนก้าวผ่านอุปสรรค ความอึดอัดใจ 
ความขัดแย้ง และอารมณ์ที่ไม่เป็นสุข โดยผ่านการฟังอย่างสนใจและต้ังใจ สําหรับการให้การปรึกษา
ทางพยาบาลเกิดข้ึนทั้งที่บ้านและในชุมชนในขณะออกเย่ียมบ้านหรือสํารวจชุมชน ขณะรับผู้ป่วยใหม่ 
ก่อนเข้ารับการผ่าตัด พูดคุยกับญาติและอ่ืนๆ องค์รวมของวิธีการให้คําปรึกษา เรียกว่า กระบวนการ
ให้คําปรึกษา เป็นกระบวนการช่วยเหลือที่ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ให้การปรึกษาเอ้ืออํานวยให้
ผู้รับการปรึกษาได้เข้าใจถึงปัญหาและรับรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง และเรียนรู้การจัดการแก้ไข
ปัญหาหรือสิ่งที่รบกวนจิตใจด้วยตนเอง นอกจากน้ียังรวมทั้งการเอ้ืออํานวยให้ผู้รับการปรึกษาได้
เรียนรู้ที่จะดําเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าปัญหาหรือสิ่งรบกวนจิตใจยังมิได้รับการแก้ไข 

กระบวนการให้การปรึกษา ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน คือ การสร้างสัมพันธภาพ การสํารวจ
ปัญหา การเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา และการยุติการปรึกษา๔ 

 

 

 

 

 

 
กระบวนการให้การปรึกษา 

ที่มา : กรมสุขภาพจิต, คู่มือการให้การปรึกษา, ๒๕๔๐ 
                                                            

๓ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา และ ดร.วัลลภา คชภักดี, สุขภาพจิต (Mental Health), (สงขลา: ศูนย์
หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๕๑), หน้า ๑๖๙. 

๔กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, คู่มือการให้การปรึกษา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพัฒนา
สุขภาพจิต, ๒๕๔๐), หน้า ๑๘๐. 

Co  CI  Co  CI

การสร้างสัมพันธภาพ 

การสํารวจปัญหา

ยุติการปรึกษา 

การวางแผนแก้ปัญหา 

เข้าใจในปัญหา สาเหตุ ความต้องการ



๒๑๓ 

การให้การปรึกษาทางจิตวิทยาตามกรอบแนวคิดทางตะวันตก จะเห็นได้ว่ามี ๕ ขั้นตอน 
ตามแผนผังดังกล่าวข้างต้น ดังน้ัน เมื่อจะบูรณาการศาสตร์สมัยใหม่แนวคิดน้ีเข้ากับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาก็จะได้องค์ความรู้ทางด้านการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา ซึ่งสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กับสังคมไทยในปัจจุบันได้อย่างย่ังยืน  

ทั้งน้ี มีพระพุทธพจน์ยืนยัน คือ ในเอกกนิบาต อังคุตตรนิกาย ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน
อัจฉราสังฆาตวรรคว่า “ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ, ตญจ โย อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ อุปกิลิฏฺฐํ”๕ 
แปลว่า “ภิกษุทั้งหลาย จิตน้ีผุดผ่อง แต่จิตน่ันแลเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่เกิดขึ้นภายหลัง”๖  

กระบวนการให้การปรึกษาตามหลักพุทธจิตวิทยา โดยเทียบเคียงกับหลักการจิตวิทยาการ
ให้การปรึกษา ตามข้ันตอน ๕ ขั้น สามารถสังเคราะห์วิธีการได้ดังน้ี 

 

หลักการจิตวิทยาท่ัวไป หลักการพุทธจิตวิทยา 
๑. การสรา้งสัมพนัธภาพ : 

เป็นความจําเป็นอย่างย่ิงที่การจะสร้าง
ความ สัมพันธ์เพ่ือได้รับปฏิสัมพันธ์น้ัน จะต้อง
ให้คู่กรณีมีความไว้วางใจซึ่งกันกัน มีความเข้าใจ
กัน เป็นมิตรต่อกัน มิตรภาพจะเกิดขึ้นเป็น
สัมพันธภาพ 

๑. การสรา้งสัมพนัธภาพ : 
ตามหลักพระพุทธศาสนา ต้องประยุกต์

หลักธรรมหมวด สังคหวัตถุ ๔ คือ  
๑) ทาน การให้ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน 

ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ 
๒) ปิยวาจา พูดจาด้วยถ้อยคําไพเราะ

อ่อนหวาน ให้เกิดความรักนับถือ 
๓) อัตถจริยา ประพฤติตนเป็นประโยชน์ 

เป็นที่พ่ึงผู้อ่ืนได้ 
๔) สมานัตตตา วางตัวสม่ําเสมอ เสมอต้น  

เสมอปลาย๗ 
๒. การสํารวจปญัหา : 

การสอบถามใ ห้ รู้ ว่ า อะ ไ รคื อ ปัญหา 
หมายถึงสภาวะทางจิตของผู้ป่วยว่ามีอาการ
อย่างไร อยู่ในภาวะขั้นตอนไหน โดยสรุป
วิเคราะห์ให้ทราบถึงปัญหา คืออาการท่ีแท้จริง 

 

๒. ทุกข์ :
ปัญหาที่เกิดข้ึน พระพุทธศาสนาเรียกว่า 

“ทุกข์” มีทั้งทุกข์กายและทุกข์ใจ จําเป็นต้อง
วิเคราะห์ว่าประเภทและอาการของทุกข์เป็น
อย่างไร 

                                                            
๕องฺ.เอกก. (บาลี) ๒๐/๕๑/๙. 
๖องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๕๑/๙. 
๗องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐-๕๑. 



๒๑๔ 

หลักการจิตวิทยาท่ัวไป หลักการพุทธจิตวิทยา 
๓. เข้าใจในปัญหา สาเหตุ ความต้องการ :

เป็นการสอบถามถึงสาเหตุ ได้แก่อาการ
ของผู้ป่วยว่าเกิดจากอะไร และจากสภาพที่
เป็นอยู่น้ีผู้ป่วยต้องการอะไร ต้องการรักษา
อย่างไร กล่าวคือวิเคราะห์ให้ทราบถึงสาเหตุที่
ทําให้ผู้ป่วยมีอาการเช่นน้ี 
 

๓. สมุทัย :
ศึกษาวิเคราะห์ถึงเหตุให้ เกิดทุกข์หรือ

ปัญหาว่าเกิดจากอะไร มีอาการอย่างไร หนัก
เบาแค่ไหน เป็นการศึกษาให้ทราบถึงอาการ 
แล้วจึงจะรักษาให้ถูกต้อง 

๔. การวางแผนแก้ปัญหา : 
เมื่อทราบถึงอาการและสาเหตุที่แท้จริง

แล้ว จิตแพทย์จะได้ทําการรักษาตามอาการให้
ถูกต้อง กล่าวคือพิจารณาถึงอุบายวิธีในการ
บําบัดรักษา 

 

๔. มรรค :
คือวิธีการแก้ปัญหาตามสาเหตุแห่งปัญหาที่

เกิดขึ้น จะด้วยหลักการ วิธีการ วิธีปฏิบัติ ที่เห็น
ว่าถูกต้องและเหมาะสม 

๕. ยุติการปรึกษา : 
ผลจากการทราบปัญหา ทราบสาเหตุ 

สามารถแก้ไขด้วยวิธีการอันถูกต้องและรัดกุม ก็
จะสามารถแก้ปัญหาได้ ยุติการให้การปรึกษา 
เป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งเป็นผลสัมฤทธ์ิของการ
ให้การปรึกษาตามหลักจิตวิทยาทั่วไป 

๕. นิโรธ : 
ดับทุกข์ ดับปัญหา สามารถแก้ปัญหาได้

ครบถ้วน ตามหลักที่ต้องทราบปัญหา พบสาเหตุ
ของปัญหา หาวิธีการแก้ปัญหาได้ตรงจุด และ
ได้ผล 

กระบวนการ ตามข้ันตอนที่ ๒-๕ เป็น
วิ ธี ก ารแ ก้ ปัญหาตามหลั กอริ ยสั จ  ๔  ซึ่ ง
พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ๘ 

จะเห็นได้ว่า หลักการบําบัดรักษาผู้ป่วยสุขภาพจิตตามข้ันตอน ๕ ขั้นของการให้การ
ปรึกษา สามารถสังเคราะห์ลงในพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี คือ ขั้นตอนที่ ๑ ใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ 
และขั้นตอนที่ ๒-๕ ใช้วิธีแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ ๔ เป็นเคร่ืองยืนยันว่าพุทธธรรมน้ันเป็น          
“อกาลิโก” ใช้ได้กับทุกกาลสมัย แม้แต่ในยุคโลกาภิวัฒน์แห่ง “พระพุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย” 
การประยุกต์ใช้พุทธธรรมกับการให้การปรึกษาจิตวิทยาคลินิก ก็เข้ากันอย่างกลมกลืน 

 

                                                            
๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งท่ี ๔๖, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัทสหธรรมิกจํากัด, ๒๕๕๙), หน้า ๘๕๗-๘๖๔. 



๒๑๕ 

๔. บทสรุป 
สุขภาพจิต หมายถึงสภาพชีวิตที่เป็นสุข มีอารมณ์มั่นคง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไปมากๆ ได้ มีสมรรถภาพในการทํางาน อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความพอใจ วิธีการป้องกัน           
มิให้เกิดภาวะสุขภาพจิต ต้องเริ่มที่กระบวนการให้การปรึกษา เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพจิต ตาม
แนวคิดจิตวิทยาตะวันตก มีขั้นตอน ๕ ขั้นในการให้การปรึกษา ซึ่งสามารถเทียบเคียงสงเคราะห์ได้กับ
หลักพุทธธรรม ได้อย่างลงตัวคือ 

๑. การสร้างสัมพันธภาพ    = สังคหวัตถุ ๔ (ทาน, ปิยวาจา, อัตถจริยา,    
  สมานัตตตา) 

๒. การสํารวจปัญหา    = ทุกข์ 
๓. เข้าใจในปัญหา-สาเหตุ-ความต้องการ = สมุทัย 
๔. การวางแผนแก้ปัญหา    = มรรค 
๕. ยุติปัญหา    = นิโรธ 
พระพุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย ได้หยิบยกหลักการและวิธีการทางพระพุทธศาสนามา

ใช้กระบวนการและวิธีการให้การปรึกษา เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพจิตเชิงพุทธจิตวิทยา เพ่ือยืนยันว่า
พุทธธรรมน้ันใช้ได้ทุกกาลสมัยอยู่เสมอ 

๕.  ข้อเสนอแนะ  
๑.  ข้อเสนอแนะทั่วไป  

๑.๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรร่วมมือกับกรมส่งเสริมสุขภาพจิต ให้
พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนทั่วไป 

๑.๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรจัดโครงการฝึกอบรมการให้การ
ปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่พระสังฆาธิการเป็นประจํา      

๒.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
๒.๑ คณะสงฆ์ควรมีนโยบายส่งเสริมให้พระสงฆ์ทําหน้าที่ในการให้การปรึกษาด้าน

สุขภาพจิตให้เข้มแข็งย่ิงข้ึน 
๒.๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย น่าจะจัดต้ัง “ศูนย์ให้การปรึกษาด้าน

สุขภาพจิต” แก่ประชาชน ในลักษณะสายด่วน มีเจ้าหน้าที่เป็นพระสงฆ์คอยให้
คําปรึกษาแนะนําเป็นประจํา 

๓.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
๓.๑  ศึกษาวิเคราะห์เร่ืองพุทธจิตวิทยาคลีนิกด้านการให้การปรึกษา 
๓.๒  บทบาทของพระสงฆ์ในการรณรงค์ลดปัญหาความเสี่ยงต่อสุขภาพจิต 
๓.๓  การศึกษาวิเคราะห์เร่ืองการปฏิบัติธรรมกับสุขภาพจิต 

การแก้ปญัหาตามหลักอรยิสัจ ๔ 



๒๑๖ 

 
บรรณานุกรม 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

กนกรัตน์ สุขะตุงคะ, รศ. คู่มือจิตวิทยาคลีนิก: ภาคปฏิบัติ (Handbook of Clinical 
Psychology: Practice). กรุงเทพมหานคร: นีโอดิจิตอล, ๒๕๕๕. 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการให้การปรึกษา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพัฒนา
สุขภาพจิต, ๒๕๔๐. 

________ . คู่มือความรู้สุขภาพจิตสําหรับพระสงฆ์. พิมพ์คร้ังที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด, ๒๕๔๘. 

________ . ๑๒๐ ปีงานสุขภาพจิตไทย. กรุงเทพมหานคร: กรมสุขภาพจิต, ๒๕๕๒. 
จุฑารัตน์ สถิรปัญญา, ผศ.ดร. และ ดร. วัลลภา คชภักดี. สุขภาพจิต (Mental Health). สงขลา: 

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๕๑.  
พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา. ทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษา. พิมพ์คร้ังที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: พัฒนา

ศึกษา, ๒๕๔๓. 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙, พระราชดํารัสต่อคณะจิตแพทย์ ณ          

พระตําหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๒๐. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ ๔๖. กรุงเทพมหานคร: 

บริษัทสหธรรมิกจํากัด, ๒๕๕๙. 
ฝน แสงสิงแก้ว, ศ.นพ. สุขภาพจิต. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๓๒. 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑๗ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการนําผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๘ 

๑. ใช้สร้างรูปแบบกระบวนการให้การปรึกษาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพเชิงพุทธจิตวิทยา       
(คลินิกพุทธจิตวิทยา) 

- องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย จะนําไปประยุกต์ใช้ในการกําหนดรูปแบบกระบวนการให้
การปรึกษาเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพเชิงพุทธจิตวิทยาของคลินิกพุทธจิตวิทยา (ต้นแบบ) ของคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วังน้อย ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ให้คําปรึกษา
และฝึกหัดการให้คําปรึกษาของภาควิชาพุทธจิตวิทยาต่อไป 

- องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย จะเป็นแนวทางให้กรมส่งเสริมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุขนํารูปแบบวิธีการให้การปรึกษาบนพ้ืนฐานของเมตตาธรรม วิธีการใช้คําพูดปลอบประโลม 
ให้ผู้รับการปรึกษาได้สติคิดได้ จากน้ันใช้หลักธรรมเช่นหลักธรรมในการดํารงชีวิต การฟ้ืนฟูสุขภาพจิต
โดยใช้สมาธิปัญญาเป็นเคร่ืองยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น เพ่ือเขาจะได้ดําเนินชีวิตที่สงบสุขในสังคมต่อไป 

๒. กิจกรรมด้านการเรยีนการสอนในสถาบัน 

- สามารถนํากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ในการเรียนการสอนรายวิชา ๖๑๙  
๒๐๗ ทฤษฏีจิตวิทยาการปรึกษาเก่ียวกับชีวิตและความตาย, รายวิชา ๖๑๙ ๓๑๗ ความเครียดและ
สุขภาพจิต รวมถึงรายวิชา ๖๑๙ ๓๐๙ การฝึกงานภาคสนามการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมเชิงพุทธ  

- สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ในการฝึกงานภาคสนามได้จริง ด้วยการ
เตรียมพร้อมตนเองในด้านความรู้และคุณธรรม (อัตตหิตสมบัติและสังคหวัตถุ ๔) ปฏิบัติต่อผู้ป่วย
อย่างมืออาชีพ ด้วยการเป็นผู้รับฟังที่ดี ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจสภาวะการเจ็บป่วยของตน และให้ความ
ร่วมมือยอมรับการรักษา (อริยสัจ ๔) 

- กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สามารถนําไปปรับปรุงเป็นหลักสูตรฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ให้การปรึกษา โดยเฉพาะหน่วยงานด้านจิตเวชในสังกัด 

- สถาบันการศึกษาทางการแพทย์และพยาบาลของรัฐและเอกชน สามารถนําหลักการ
และวิธีการทางพุทธจิตวิทยาไปปรับใช้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ิมเติมได้ โดยเฉพาะ
กระบวนการธรรมโอสถ 
๓. กิจกรรมด้านการพัฒนาสัมพนัธภาพและบริการสังคม 

- การส่งนิสิตที่ได้รับการพัฒนาด้วยองค์ความรู้จากงานวิจัยไปฝึกงานภาคสนามใน
สถานพยาบาล นอกจากจะช่วยเพ่ิมทักษะของตนเองแล้ว ยังสามารถช่วยสร้างบรรยากาศและการ
ยอมรับให้กับสถานพยาบาลเพ่ิมขึ้นอีกด้วย จัดเป็นบริการสังคมซึ่งสามารถช่วยพัฒนาสัมพันธภาพ
ระหว่างองค์กรได้อีกด้วย 

- การให้หลักการและวิ ธีการทางพุทธจิตวิทยา การเรียนรู้ถึงวิธีปลอบโยนของ
พระพุทธเจ้า และแนะนําการฝึกจิต (สมาธิ) กับประชาชนท่ีมาใช้บริการในสถานพยาบาลหรือญาติ



๒๑๙ 

ผู้ป่วยให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยทางจิต ทั้งจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งทาง
อารมณ์ให้กับเขาเหล่าน้ันได้ ซึ่งจะเกิดผลดีทั้งต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 

๔. กิจกรรมด้านวิชาการ 
- นําเสนอผลการวิจัยเป็นการจัดการความรู้ (Knowledge Management = KM)

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการประชุมประจําไตรมาสของคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่ของคณะ          
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- นําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ เช่น 
 เรื่อง “พระพุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 เรื่อง “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ย่ังยืน” จัดโดยวิทยาเขตขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 เรื่อง “วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน” จัดโดยวิทยาลัยสงฆ์       

ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ ๒-๓ เมษายน 
๒๕๖๑ 

- จัดทําสําเนางานวิจัยมอบให้กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ไว้ใช้บริการและ
อ้างอิง 

- จัดการฝึกอบรมทักษะการให้การปรึกษาแนวพุทธจิต ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้สนใจใน
สถานพยาบาลต่างๆ  

- ส่งเสริมให้มีการวิจัยต่อยอดการให้การปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยา ซึ่งควรจะเน้น
กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่ใช้ธรรมโอสถนําในการรักษาผู้ป่วยทางจิตเวช 

 



๒๒๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้  
และกิจกรรมที่ได้ดําเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๑ 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมท่ีวางแผนไว้  
และกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 

 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค ์
โดยทําให ้

๑. ศึกษาข้อมูลจาก ๓ แหล่ง 
คือ 
๑) กระบวนการให้การ

ป รึกษาทา งจิ ต เ วชตาม
แนวคิดและทฤษฎีตะวันตก 

๒) ป ร ะ วั ติ แ ล ะ
พัฒนาการการบําบัดรักษา
ทางจิตเวชและหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
๓) กระบวนการให้การ
ปรึกษาทางพุทธจิตวิทยา
ตามจริยาของพระพุทธเจ้า 
ต า ม ท่ี ป ร า ก ฏ ใ น
พระไตรปิฎกและอรรถกถา
ต่างๆ  

๑) ทําให้ทราบแนวคิด
และทฤษ ฎีการ ให้ ก า ร
ปรึกษาตามแนวคิดและ
ทฤษฎีตะวันตก 
๒)  ทําให้ทราบประวั ติ

แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ก า ร
บําบัด รักษาทางจิต เวช
และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในประเทศไทย ซึ่งใน
ปัจจุบันมีกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุขเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  มี
หน่วยงานในสังกัดอยู่ใน
โรงพยาบาลของรั ฐ ใน
ระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
๓)  ทําให้ทราบลักษณะ

ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ ห้ ก า ร
ปรึกษาของพระพุทธเจ้า
แก่บุคคลหลายระดับที่ตก
อยู่ในความทุกข์โศก ซึ่ง
ส่วนใหญ่เพราะพลัดพราก
สูญเสียบุคคลผู้ เป็นที่รัก 
โดยยกตัวอย่างบุคคลมา ๗ 
รายคือพระเจ้ าปเสนทิ
โกศล อภัยราชกุมาร 
สันตติมหาอํามาตย์ อนิตถิ

ข้ อ ๑ . คื อ ก า ร 
ศึกษาการให้การ
ปรึกษาจิตวิทยา
ต า ม แ น ว
ตะวันตก 

๑)  ทําให้สรุปได้ว่า จิต
เภทเกิดเพราะสาเหตุ
ใ ด บ้ า ง  เ ช่ น เพ ร าะ
ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 
ค ว า ม ย า ก จน  โ ร ค
ซึมเศร้า ปัญหายาเสพ
ติด และความสูญเสีย
บุคคลเป็นที่รัก เป็นต้น
๒)  ทําให้ทราบประวัติ
การรักษาโรคจิตเวช 
โดยเร่ิมอย่างจริงจังที่
โ ร ง พ ย า บ า ล บ้ า น
สมเด็จเจ้าพระยา โดย
การริเริ่มของ ศ .นพ .
ฝน  แสงสิ งแก้ ว  จน
ปัจจุ บันมีหน่วยงาน
ร ะ ดั บ ก ร ม ข อ ง
กระทรวงสาธารณสุข
รองรั บ  ไ ด้แ ก่  กรม
สุ ข ภ า พ จิ ต  โ ด ย มี
โ ร งพย าบาล ระ ดับ
จั ง ห วั ด ข อ ง รั ฐ
รับผิดชอบอีกแผนก
หน่ึง 
๓)  ทํ า ใ ห้ ส า ม า ร ถ
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ



๒๒๒ 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค ์
โดยทําให ้

คันธกุมาร นางวิสาขา
นางปฏาจารา และนาง  
กีสาโคตมี 

สังเคราะห์การให้การ
ป รึ ก ษ า เ ชิ ง  
พุทธจิ ต วิทยา  จาก
พุทธจริยาที่ทรงปฏิบัติ
ต่ อ บุ ค คลผู้ ป ร ะ สบ
ความสูญเสีย ซึ่งเท่าที่
ย ก ตั ว อ ย่ า ง ม า
ประกอบ  ๗  ราย  มี
พระเจ้าปเสนทิโกศล 
เป็นต้น 

๒. ศึกษาการให้การปรึกษา
ตามหลักพุทธจิตวิทยา 

ทําให้ทราบถึงพระจริยา
วัตรที่พระพุทธเจ้าทรงทรง
บํ า เ พ็ ญ ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่
ชาวโลก (โลกัตถจริยา) ใน
ด้านการให้การปรึกษาแก่
บุ คคลที่ มี ปั ญหา ต่ า งๆ 
โดยเฉพาะผู้ประสบความ
ทุกข์ โศกเพราะสูญเสีย
บุคคลเป็นที่รัก ทั้งบุคคล
ธรรมดาสามัญหรือปุถุชน
ไปจนถึงพระอริยบุคคลช้ัน
โสดาบัน ดังเช่นนางวิสาขา
มหาอุบาสิกา ผู้ทุกข์โศก
ร้องไห้คร่ําครวญเข้าไปเฝ้า
พระพุทธเจ้าเพราะเหตุที่
หลานสาวผู้เป็นที่รักจาก

ข้ อ ๒ . คื อ ก า ร 
ศึกษาการให้การ
ปรึกษาตามหลัก
พุทธจิตวิทยา 
 

ทําให้สามารถสรุปเป็น
กระบวนการใ ห้การ
ปรึกษาได้ว่า ตามหลัก
พุ ท ธ จิ ต วิ ท ย า นั้ น 
กระบวนการเริ่มที่ ตัว
บุคคลผู้ให้การปรึกษา 
ซึ่ ง ต้องมีความรู้ ดีทั้ ง
หลักธรรมและวิธีการ
ส อ น ใ ห้ เ ห ม า ะ แ ก่
อั ธยา ศัยของ บุคคล 
แ ล ะ ต้ อ ง มี ค ว า ม
ประพฤติดี เป็นภิกษุ
เคร่งครัดในพระวินัย รู้
หลักธรรมสอนคนได้ดี 
แม้แต่ฆราวาสก็ ต้อง
เป็นคนดี มีศีลธรรม มี



๒๒๓ 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค ์
โดยทําให ้

ไ ป อ ย่ า ง ก ร ะ ทั น หั น
พระพุทธเจ้าทรงสอบถาม
เรื่ องราว  ปลอบโยนให้
สบายใจ และตรัสสอนให้
ยอมรับความจริงว่าความ
ตายเป็นของธรรมดาที่ทุก
คนเกิดมาแล้วต้องตาย ทํา
ให้นางวิสาขาได้สติ คิดได้ 
มีจิตใจแจ่มใส สามารถ
ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจให้ปกติ
สุขต่อไป 

เ ม ต ต า  มี บุ ค ลิ ก ดี 
น่าเช่ือถือไว้วางใจ แม้
ผู้ที่ควรให้การปรึกษาก็
ควรอยู่ในฐานะคนที่
พอไ ว้วางใจไ ด้  การ
ปรึกษาเริ่ มจากการ
ปลอบใจให้เขามีความ
ไ ว้ ว า ง ใ จ  ก ว่ า ที่ จ ะ
ระบายความทุกข์ในใจ
ออกมาได้ เมื่อได้สติ มี
สัมปชัญญะคืนมา จึง
แสดงธรรมที่เหมาะแก่
อั ธ ย า ศั ย โ ป ร ด เ ป็ น
กรณีๆ ไป ซึ่งเรียกว่า
การเยียวยารักษาแบบ
ธรรมโอสถ 

๓. ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์ อ ง ค์
ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

ทํ า ใ ห้ ท ร า บ วิ ธี ก า ร
สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้
จากการวิจัยเชิงพุทธจิต 
วิทยาแยกเป็น ๒ ประเด็น 
คือหลักการและวิ ธีการ 
หลักการยึดวิธีการคิดแบบ
อริ ยสั จ  ๔  คื อ เ ริ่ ม จาก
ศึ ก ษ า ปั ญ ห า  ( ทุ ก ข์ ) 
สอบถามถึงสาเหตุว่าเกิด

ข้ อ  ๓ .  คื อ ก า ร 
วิ เ ค ร า ะ ห์
สั ง เคราะห์ อง ค์
ค ว า ม รู้ แ ล ะ
กระบวนการให้
การป รึกษา เ ชิ ง  
พุทธจิตวิทยา 

ทําให้วิเคราะห์ลงได้ว่า 
กระบวนการใ ห้การ
แ ก้ ปั ญ ห า ท า ง
พระพุทธศาสนาอาจมี
หลายวิธี แต่เมื่อสรุปลง
จ ะ ไ ด้ แ ก่ ก า ร คิ ด
แก้ปัญหาด้วยอริยสัจ 
๔ คือต้องทราบปัญหา 
ส า เ ห ตุ ข อ ง ปั ญ ห า 
เ ป้าหมายปลายทาง
ของการแก้ปัญหา และ



๒๒๔ 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค ์
โดยทําให ้

จากอะไร (สมุทัย) กําหนด
เป้าหมายคือแก้ปัญหาได้ 
ยุติปัญหาหรือดับทุกข์ได้ 
( นิ โ รธ )  และคิด วิ ธีการ
แก้ปัญหา (มรรค )  ทั้ ง น้ี
วิธีการแก้ปัญหาซึ่งเป็นตัว
มรรคคือแนวทางปฏิบัติน้ี
ต้องมี อง ค์ประกอบคื อ 
(๑) บุคคลผู้ให้การปรึกษา 
(๒) บุคคลผู้มารับบริการ 
(๓ )  ปัญหาท่ี เ กิด   และ 
(๔) วิธีแก้ปัญหาให้ตรงจุด 
และสรุปลงด้วยธรรมโอสถ

ห ลั ก ก า ร วิ ธี ก า ร
แก้ปัญหา โดยหลักการ
ผู้ แ ก้ ปั ญ ห า ต้ อ ง มี
ความรู้ ดีทั้ งทางโลก-
ทางธรรม มีบุคลิกดี มี
วาจาไพเราะอ่อนหวาน 
สามารถพูดโน้มน้าวให้
คนเช่ือถือและไว้วางใจ
ได้ และมีเมตตาธรรม
ประจําใจ ไม่ว่าคนไข้
ประเภทใดที่เข้ามาหา 
จะอบอุ่นและพร้อมจะ
รั บ คํ า แนะ นํ า  อ น่ึ ง 
ในทางพุทธจิตวิทยานั้น 
กรเยียวยารักษามิได้ยุติ
ลงเพียงผู้ป่วยมีสภาพ
จิตใจคืนสู่ปกติ แต่เขา
สามารถพัฒนาจิตใจ
ตัวเองให้สูงส่งขึ้นต่อไป
ได้ด้วย 

๔. รายงานฉบับสมบูรณ ์ ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ที่
สามารถตอบวัตถุประสงค์
การวิจัยทั้ง ๓ ข้อ คือ 
๑. เพ่ือศึกษาการให้การ
ปรึกษาจิตวิทยาตามแนว
ตะวันตก 
๑.  เพ่ือศึกษาการให้การ

ป รึ ก ษ า ต ามห ลั ก พุ ท ธ

๑. เพ่ือศึกษาการ
ใ ห้ ก า ร ป รึ ก ษ า
จิตวิทยาตามแนว
ตะวันตก 
๒. เพ่ือศึกษาการ
ใ ห้ ก า ร ป รึ ก ษ า
ต า ม ห ลั ก พุ ท ธ
จิตวิทยา 

ไ ด้ ร า ย ง า น วิ จั ย ที่ มี
คุณ ค่า ต่อการมี วิ จั ย
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
หลักสูตรการเรียนการ
ส อ น ใ น ร า ย วิ ช า ที่
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ส่งเสริมสุขภาพจิตตาม
หลักพระพุทธศาสนา 



๒๒๕ 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค ์
โดยทําให ้

จิตวิทยา
๒.  เ พ่ื อ วิ เ ค ร า ะ ห์

สังเคราะห์องค์ความรู้และ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ ห้ ก า ร
ปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา 
 

๓. เพ่ือวิเคราะห์
สั ง เคราะห์ อง ค์
ค ว า ม รู้ แ ล ะ
กระบวนการให้
การป รึกษา เ ชิ ง  
พุทธจิตวิทยา 

โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร นํ า
วิธีการคิดทั้งหลักการ
และวิธีการแบบอริยสัจ 
๔ ซึ่งเป็นพระปัญญา
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
มาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมและทันสมัย
ในสภาพปัจจุบัน 

 



๒๒๖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

แบบสรุปโครงการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๗ 

แบบสรุปโครงการวิจัย 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย

สัญญาเลขที่                  ว. ๒๔๗/๒๕๖๑ 
ชื่อโครงการวิจัยย่อยที่ ๑   การวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้และกระบวนการให้การปรึกษาเชิง 

พุทธจิตวิทยา 
ภายใต้แผนงานวิจัย         รูปแบบกระบวนการให้การปรึกษาเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพเชิงพุทธ 

จิตวิทยา (คลินิกพุทธจิตวิทยา) 
หัวหน้าโครงการ              ดร. นวลวรรณ  พูนวสุพลฉัตร และคณะ 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๔๓ ๒๗๙๐   Email : kanda_m@hotmail.com 

ความเป็นมาและความสาํคญั 

การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้และกระบวนการให้การปรึกษาเชิงพุทธ
จิตวิทยา” เกิดข้ึนจากปัญหาที่สังคมโลกปัจจุบันมีผู้ป่วยทางจิตประเภทจิตเวชกันมาก  เพราะปัญหา
ทางเศรษฐกิจและสังคมมีผลให้คนหลงผิด ประกอบอาชญากรรม หันไปหายาเสพติด และเป็นโรค
ซึมเศร้า เบ่ือหน่ายโลก และสุดท้ายคิดจะฆ่าตัวตาย จึงมีหน่วยงานของรัฐและเอกชนซึ่งเป็นสถาน
บําบัดทางจิตเวชต้ังข้ึนมาเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในทางพระพุทธศาสนาถือว่า
บุคคลต้องมีจิตใจเข้มแข็งจึงจะนําพาร่างกายและการดําเนินชีวิตไปสู่ปกติในสังคมได้ และเมื่อศึกษา
พุทธประวัติจะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญกับบุคคลทุกระดับให้มีจิตใจเข้มแข็งและสูงส่ง  
โดยการใช้หลักไตรสิกขา มีศีล สมาธิ ปัญญา เข้ามาพัฒนาจิตใจ ดังน้ัน จึงน่าทําการศึกษาว่าหลักการ 
วิธีคิด วิธีการ และกระบวนการในเชิงพุทธจิตวิทยาเป็นอย่างไร การวิจัยน้ีจึงเกิดขึ้นเพ่ือตอบโจทย์ข้อน้ี

วัตถุประสงค์โครงการ 
๑) เพ่ือศึกษาการให้การปรึกษาจิตวิทยาตามแนวตะวันตก 
๒) เพ่ือศึกษาการให้การปรึกษาตามหลักพุทธจิตวิทยา 
๓) เพ่ือวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้และกระบวนการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา 

ผลการวิจัย 
๑) ได้ทราบแนวคิดและปฏิบัติการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
๒) ได้ทราบกระบวนการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา โดยมีองค์ประกอบ ๔ ข้อคือ 

ผู้ให้การปรึกษามีความรู้และความประพฤติดี ๑ ผู้รับการปรึกษาอยู่ในสถานะพอที่จะ



๒๒๘ 

รับคําแนะนําได้ ๑ วิธีการปรึกษาใช้หลักคิดแบบอริยสัจ ๔ และเมื่อยุติปัญหาต้องให้มี
การพัฒนาจิตให้สูงส่งย่ิงๆ ขึ้นไป   

๓) ได้ทราบองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย คือปฏิบัติการตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าไป
ใช้ ถือเมตตาธรรมนําหน้า และหวังผลให้เขารับการฝึกตนและพัฒนาจิตให้สูงส่งข้ึนไป
ด้วยธรรมโอสถ 

การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
๑) นําไปเป็นแบบฝึกหัดทดสอบให้นิสิตปฏิบัติจริงในภาคสนาม ตามสถาบันจิตเวชของ

หน่วยงานต่างๆ  
๒) นําไปปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓) กรมสุขภาพจิตและองค์กรที่เก่ียวข้องสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนได้ 

การประชาสัมพันธ ์
๑. ส่งงานวิจัยไปเผยแพร่ในสถาบันต่าง เช่นกรมสุขภาพจิตและหน่วยงานในสังกัดของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. นําเสนอในที่ประชุมสัมมนาต่างๆ เท่าที่กระทําไปแล้วได้แก่ โครงการสัมมนาวิชาการ

ระดับชาติ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย 
และโครงการสมัมนาวิชาการระดับชาติที่วิทยาเขตขอนแก่นและศรีสะเกษ 

๓. จัดทําเป็นเอกสารแผ่นพับเผยแพร่ไปสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 



๒๒๙ 

 
ประวัติผู้วิจัย 

 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
ชื่อ  :   ดร. นวลวรรณ  พูนวสุพลฉัตร 

เกิด  :   วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ 

สถานที่เกิด :   กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา  :   พ.ศ. ๒๕๒๘    จบปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 :   พ.ศ. ๒๕๓๓ จบปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต                

Western Michigan University, Michigan State, USA. 
 :   พ.ศ. ๒๕๕๒ จบ อภิธรรม (จูฬเอก) จาก อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย                

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 :   พ.ศ. ๒๕๕๒  จบประกาศนียบัตรบัณฑิต พระไตรปิฎกศึกษา 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 :   พ.ศ. ๒๕๕๖  จบธรรมศึกษาเอก (ธ.ศ.เอก) 
  :   พ.ศ. ๒๕๕๖  จบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประสบการณก์ารทํางาน ภาคเอกชน : 

   ในอดีต :  พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๐  พยาบาลประจําการ (แผนกอายุรกรรม)  
        โรงพยาบาลนนทเวช จังหวัดนนทบุรี 
        โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพมหานคร 
 :  พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๕๒ บรษิัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด 
    บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตต้ิง จํากัด 
    บริษัท สวนป่าพนาเวศ จํากัด 
    บริษัท เจียเม้งอีสาน จํากัด 

   ในปัจจุบัน :  กรรมการ บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด 
     ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจ บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด 



๒๓๐ 

หน้าท่ีอาจารย์ มจร. : อาจารย์ประจําหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความ
ตาย ภาควิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา          
ลงกรณราชวิทยาลัย 

 : อาจารย์ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 : อาจารย์พิเศษ  ภาควิชารัฐศาสตร์ , สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา           
คณะสังคมศาสตร์ , คณะมนุษยศาสตร์ และวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 : เป็นกรรมการที่ปรึกษาควบคุมวิทยานิพนธ์ กรรมการที่สอบโครงร่างและ
กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ช้ันปริญญาโท สาขาวิชาชีวิตและความตาย 
ภาควิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

 : เป็นกรรมการที่ปรึกษาควบคุมวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบโครงร่างและ
กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ช้ันปริญญาโท วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปัจจุบัน 

สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ: การพยาบาล, บริหารธุรกิจ, วิชาพระพุทธศาสนา,                   
วิชาภาษาอังกฤษ 

หนังสือ งานวิจัย และบทความ 

งานวิจัย 
๑. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจัยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง “การศึกษานโยบาย

และกลไกในการส่งเสริมและคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทย” 

๒. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจัยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง “แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพจิตวิทยา เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” 

๓. ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจัยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เร่ือง “การออกแบบ
เส้นทางการท่องเท่ียวเชิงอาเซียนศึกษาในกรณีเส้นทางปราสาทขอมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” 

๔. หัวหน้าโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ “การวิเคราะห์สังเคราะห์
องค์ความรู้ และกระบวนการให้การปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยา”  



๒๓๑ 

๕. หัวหน้าโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ “การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้เรื่องไตรภูมิเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีงามในสังคมไทย” 

บทความ 
๑. บทความ “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องเอกัตลักษณ์ตามหลักอภิชาต ๖ และจริต ๖ 

ในพระพุทธศาสนา” ตีพิมพ์ในวารสาร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ 

๒. Academic Article : “The Right to Die : Buddhist Perspective” , 
published in the Journal of International Buddhist Studies, Buddhist 
Research Institue of Mahachulalonglornrajavidyalaya University, in 
December 2, 2017 (Vol.8 No.2). 

๓. การนําเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์เรื่อง “การศึกษานโยบายและกลไกในการส่งเสริม
และคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” ในการจัดงาน
ประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ เรื่อง “CSD สัมพันธ์
ระดับชาติครั้งที่ ๑๗ และนานาชาติคร้ังที่ ๑” (The 17th National and the 1st 
International Conferences) หัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ย่ังยืน” 
(Virtues and Sustainable Development) วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

๔. บทความ “การศึกษานโยบายและกลไกในการส่งเสริมและคุ้มครองมรดกวัฒนธรรม
ทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” ในการสัมมนาเรื่อง “พุทธศาสนากับสังคมร่วม
สมัย” (Buddhism and Contemporary Society) สัมมนาวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๔  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ และสัมมนานานาชาติ คร้ังที่ ๓ (The 5th 
National and the 3rd International Conferences 2018) ณ มจร. วิทยาเขต
ขอนแก่น วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นําเสนอบทความทางวิชาการ ๒ เร่ือง คือ   

i. “A Study of the State Policy in the Conservation of Buddhist 
Cultural Heritage in Thailand”  

ii. “การศึกษากลไกของรัฐและศักยภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย” 



๒๓๒ 

๖. ในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๙ และระดับชาติ ครั้งที่ ๑ 
ณ มจร. วิทยาเขตศรีสะเกษ วันพุธที่ ๒-๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นําเสนอ
บทความทางวิชาการ ๒ เร่ือง คือ 

i. “The Conservation of Buddhist Ancient Documents : A New 
Challenge to be Undertaken by MCU and Its Networks” 

ii. “พระสังฆาธิการกับการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มรดกวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย” 

รางวัลเกียรติยศ  :   รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรม
และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เน่ืองในเทศกาลวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันอาทิตย์
ที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

สถานที่ติดต่อ      :  ๑๐๒/๒๕ ซอยริมทางรถไฟบางซื่อ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 
๑๐๘๐๐ 

โทรศัพท์มือถือ    :  ๐๘๑ – ๖๔๓ ๒๗๙๐ 

Email :  kanda_m@hotmail.com 
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ประวัติผู้วิจัย 

ผู้ร่วมวิจัย 

ชื่อ-สกุล  พระครูพิพิธปริยัติกิจ  พุทฺธธมฺโม (แสนโบราณ),ดร. 
วัน เดือน ปเีกิด 15  เมษายน พ.ศ.  2518 
สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 1 บ้านขามเป้ีย  ตําบลขามเป้ีย  อําเภอโพธ์ิชัย  จังหวัด

ร้อยเอ็ด 
การศกึษา 

2535  เปรียญธรรม 3 ประโยค สํานักเรียนวัดปากนํ้าภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
2543  ประกาศนียบัตรวิชาชีครู (ป.วค) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2544  พุทธศาสตรบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2  
         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2547  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการให้คําปรึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา 

ชลบุรี 
2555  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) 
         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประสบการณก์ารทาํงาน 
  2547-2561 เป็นเจ้าอาวาสวัดซับชะอม 

2556-2559  เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
                     สาขาวิชาพุทธศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์  
                     วังน้อย อยุธยา 
2560-2561  เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  
                     สาขาวิชาพุทธศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์  
                     วังน้อย อยุธยา 
2549-2561 เป็นครูพระสอนศีลธรรมประจําจังหวัดสระบุรี 
2560-2561 เป็นอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
                     พระพุทธบาท สระบุร ี
2556-2558 เป็นกรรมการและเลขานุการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลกัสูตร

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา กรุงเทพมหานคร 
2558-2561   กรรมการและเลขานุการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา 
2559-2561  ประธานกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา 



๒๓๔ 

2560-2561 ประธานกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา 

2558-2561 กรรมการสอบการนําเสนอประชาพิจารณ์ (public hearing) ของ
นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา 

ผลงานวิชาการ 
กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์, พุทธชาติ แผนสมบุญ, พระครูพิพิธปริยัติกิจ, พระปลัดสมชาย  

ปโยโค, อรจิรา วงษาพาน, เอ้ืออารีย์ วัยวัฒนะ, อัครนันท์ อริยศรีพงษ์ และญาณินี 
ภู่พัฒน์.(2560). ค่านิยมและพฤติกรรมต้นแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ตาม
แนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการของสามเณร.วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, 5 (2), 
39-55. 

พระครูพิพิธปริยัติกิจ (พุทฺธธมฺโม) . (2559). แรงจูงใจสู่ความสําเร็จ ความรัก พระ นํ้ามนต์ และผ้า
ยันต์?: กรณีศึกษาทีมฟุตบอลเลสเตอร์ ชิตต้ี และน้องเมย์ รัชนก อินทนนท์. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 2, 31 มีนาคม 2560, 
2802-2884. 

พระปลัดสมชาย ปโยโค, พระครูพิพิธปริยัติกิจ,พระเมธีปริยัติวิบูล และพระถนัด วฑฺฒโน. (2559). 
การศึกษาวิเคราะห์อุเบกขาบารมีในนารทชาดก. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, 
4 (ฉบับพิเศษ), 10-26. 

กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์, พุทธชาติ แผนสมบุญ, พระครูพิพิธปริยัติกิจ, พระปลัดสมชาย  
ปโยโค, อรจิรา วงษาพาน, เอื้ออารีย์ วัยวัฒนะ, อัครนันท์ อริยศรีพงษ์ และญาณินี 
ภู่พัฒน์. (2560). ค่านิยมและพฤติกรรมต้นแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ตาม
แนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการของสามเณร. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, 5 
(2), 39-55. 

พระครู พิ พิธปริ ยั ติกิจ .พระพุทธศาสนาในอาเซียน .  “พระพุทธศาสนาในประเทศไทย”. 
เล่ม 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชน ปริ้นต้ิง : นนทบุรี, 2560. 

Korn Sariya, Phutthachat Phaensomboon, Phrakhrupipthpariyattikit Saenboran, Siriwat 
Srikhruedong. (2017). Self-reliance of Homeless People. Review of 
Integrative Business and Economics Research, 6, NRRU special issue, 
260-267. 

 

 

 

 



๒๓๕ 

ประวัติผู้วิจัย 
ผู้ร่วมวิจัย 
ชื่อ  : พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
เกิด   : วันที่  ๕  เมษายน ๒๔๙๐   
บรรพชา  : วันที่  ๒๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๐๑  ณ วัดธรรมโศภิต  ตําบลอุทัยใหม ่       

อําเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี   
อุปสมบท : วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐  ณ วัดธรรมโศภิต  ตําบล อุทัยใหม่             

อําเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี   
ที่อยู่(ที่ทํางาน)   : ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐  โทร.๐๒– ๔๖๖๐๕๑๗, ๐๒–๔๓๔๕๙๓๙ 
ประวัติการศึกษา :   พ.ศ. ๒๕๐๑  จบช้ันประถมศึกษาบริบูรณ์ โรงเรียนวัดบางลายเหนือ ตําบลบาง

ลาย อําเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 
พ.ศ. ๒๕๐๕   สอบได้นักธรรมช้ันเอก  สํานักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี 
พ.ศ. ๒๕๑๘   สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค สํานักเรียนวัดราชสิทธาราม 
พ.ศ. ๒๕๒๖  สําเร็จประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) 
พ.ศ. ๒๕๒๗    สําเร็จปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาครุศาสตร์            

(เกียรตินิยม)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๒๙  สําเร็จปริญญาโท  สาขาครุศาสตร์ (M.Ed.) จากมหาวิทยาลัยปูณา     

ประเทศอินเดีย 
ประสบการณก์ารทํางาน : 
  ๑) อาจารย์ระดับ ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
  ๒) อาจารย์ระดับ ๕ ดํารงตําแหน่งอาจารย์หัวหน้าภาควิชาของคณะมนุษยศาสตร์ 
  ๓) อาจารย์ระดับ ๖ ดํารงตําแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ 
  ๔) อาจารย์ระดับ ๗ ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (มจร.) 
  ๕) อาจารย์ระดับ ๗ ดํารงตําแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ 

ประสบการณใ์นการทาํวิจัย : 
๑) การเขียนตําราทางด้านจิตวิทยา เช่น จิตวิทยาสังคม  จิตวิทยาวัยรุ่น   

จิตวิทยาวัฒนธรรมไทย   
๒)  ตําราทางพุทธศาสนา เร่ืองการศึกษาแนวคิดหนังสือประวัติศาสตร์พุทธศาสนา 

ตําแหน่งทางวิชาการ: รับแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คําสั่งที่ ๔๙/๒๕๔๘ ( ลว. ๗ กพ. ๒๕๔๘) 



๒๓๖ 

ประวัติผู้วิจัย 

ผู้ร่วมวิจัย 

ชื่อ   : ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์   
การศึกษา  : ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาประชาสัมพันธ์) เกียรตินิยมอันดับ 2

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ ) มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 
 ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 
ปัจจุบันทํางาน : อาจารย์ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณใ์นการสอน : 

- ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา 
- การทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยา 
- จิตวิทยาผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ 
- ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางจิตวิทยา 

ความเช่ียวชาญพิเศษ : 
-   ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. รับผิดชอบตรวจสอบและประเมินผลงานวิจัย

ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
-   คณะทํางานขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

(ร่างหลักสูตรระดับปริญญาตรี พุทธศาสนากับวัฒนธรรมประชาธิปไตย) 
-   วิทยากรร่วมอบรมกับผู้ต้องขังคดียาเสพติด      
-   โครงการพัฒนาชุดความรู้ เร่ืองวัฒนธรรมพลเมืองประชาธิปไตยตามแนวพุทธในหัวข้อ :

พระพุทธศาสนากับค่านิยมการมีจิตสาธารณะ 
-   โครงอบรมแนวทางการดําเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-    โครงการร่างแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระเรียนรู้พระพุทธศาสนาช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 และธรรมศึกษาช้ันตรี 
   

 



๒๓๗ 

 
ผลงานวิชาการ  : 
 รายงานวิจัย 

1) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสาระการเรียนรู้หลักสูตรธรรมศึกษาและหลักสูตรวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน ทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ปี 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย 

2) การสร้างและพัฒนาตัวช้ีวัดความสุขของประชาชนตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา    
ปี 2558 ผู้ร่วมวิจัย 

3) การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพฤฒิพลังสําหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560 ผู้ร่วมวิจัย 
4) โครงการวิจัย การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการ Bio Feedback  

(โครงการชุด ปีงบประมาณ 2560)  
โครงการย่อยที่ 2  การพัฒนากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสุขชีวีตามแนวทางการพัฒนาจิตและ

ปัญญาแบบองค์รวม ผู้ร่วมวิจัย 
5) การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา: นโยบายและแนวปฏิบัติเพ่ือการพัฒนา

สังคมสันติสุขอย่างย่ังยืน ปี 2560 ผู้ร่วมวิจัย 
6) โครงการย่อย โครงการวิจัย (ภาษาไทย) อัตลักษณ์กับการท่องเท่ียว : ศึกษาการนําอัต

ลักษณ์มาใช้กับการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว ปีงบประมาณ 2560 ผู้ร่วมวิจัย 

บทความทางวิชาการ 
 1) บทความวิจัย เร่ือง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสาระการเรียนรู้หลักสูตรธรรมศึกษาและ
หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน (The Analytical study of Relation of the Curriculum 
of Dhamma Studies and the School Curriculum in the Subject of Buddhist Studies)  
 ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตปริทรรศน์  (TCI) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตีพิมพ์
เผยแพร่ ฉบับที่ 3 ปี 2558 
 2) ค่านิยมและพฤติกรรมต้นแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณา
การของสามเณร:Value and Behavioral Model of Consuming in Online Social Network 
Using Integration of Buddhist Psychology for Thai Novices   ตีพิมพ์ในวารสารสันติศึกษาปริ
ทรรศน์ มจร Journal of MCU Peace Studies ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560) 
Vol. 5 No. 2 (May -August 2017) 
 3) THE EFFECT OF CHANGES OF VALUE AND BEHAVIOR MODEL OF CONSUMING 
IN ONLINE SOCIAL NETWORK USING INTEGRATION OF BUDDHIST PSYCHOLOGY FOR 
THAI NOVICES  บทความวิจัยตีพิมพ์ใน JOURNAL OF INTERNATIONAL BUDDHIST STUDIES 
JIBS VOL.8 NO.1 : JUNE 2017 



๒๓๘ 

 PROCEEDINGS 
1. A Process of Buddhist Psychology for Encouraging Self-Sufficient Lifestyles in 

Community towards Sustainable Happiness Seventh International Conference On 
Religion & Spirituality in Society 2017 Special Focus: Understanding Globalism , 
Respecting Difference 17-18 April 2017 Imperial College London, London, UK. 

2. Value and Behavioral Model of Consuming in Online Social Network Using 
Integration of Buddhist Psychology for Thai Novices Seventh International Conference 
On Religion & Spirituality in Society 2017 Special Focus :Understanding Globalism , 
Respecting Difference 17-18 April 2017 Imperial College London, London, UK. 

3. The Process of the Consumptional Value as Cognitive Approach For 
Adolescents The 7th International Buddhist Research Seminar on cultural geography 
in Buddhism IBRS 2016 will be held in Nan province, Thailand during February 18-20, 
2016. 
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