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บทคัดย่อ 

การวิจยัเรื4องการศกึษาวิเคราะห์เทคนิคการให้คําปรึกษาด้วยพทุธวิธีสําหรับนกัเรียน    
มีวัตถุประสงค์เพื4อศึกษา ๓ ประการ คือ (๑) พุทธวิธีการให้คําปรึกษาที4ปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เทคนิคการให้คําปรึกษาแก่นักเรียนในสังคมไทยปัจจุบัน  และ        
(๓) วิเคราะห์เทคนิคการให้คําปรึกษาด้วยพทุธวิธีมาใช้กบันกัเรียน  การศกึษาครั Eงนี Eเป็นการศกึษา
ในเชิงเอกสาร โดยศกึษาข้อมลูจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา หนงัสือและผลงานวิจยัที4เกี4ยวข้อง 
และนํามาวิเคราะห์สรุปข้อมลูในเชิงพรรณนา  ผลการวิจยัพบวา่  

๑. พุทธวิธีการให้คําปรึกษาที4ปรากฎในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท มีวิธีการให้
คําปรึกษาที4หลากหลาย และที4สําคญัมี ๒ วิธี ได้แก่ (๑) ตามหลกัสมถกรรมฐาน คือมุ่งเน้นให้ผู้ รับ
คําปรึกษาฝึกจิตให้มีความสงบ มีความเข้มแข็ง มีสมาธิในการเผชิญกบัปัญหา ความทกุข์ที4ตนได้
ประสบอยู่ด้วยปัญญา และ (๒) ตามหลกัวิปัสสนากรรมฐาน คือมุ่งให้ผู้ รับคําปรึกษาได้พิจารณา 
ตามความเป็นจริง ฝึกฝนให้เกิดสติปัญญา และรู้เท่าทนัความคิดของตวัเองตามหลกัสมัมาทิฎฐิ 
ไมถ่กูครอบงําด้วยอํานาจกิเลส  

จะเห็นวา่ การให้คําปรึกษาทั Eง ๒ วิธี มีจดุมุ่งหมายเดียวกนัของการพฒันามนษุย์แบบ
องค์รวม ไม่แยกส่วนประกอบระหว่างกายกับใจ และเป็นไปตามลักษณะนิสัยความแตกต่าง
ระหวา่งบคุคล โดยพระพทุธองค์ทรงใช้ให้คําปรึกษาตามจริต ๖ เป็นองค์ประกอบสําคญั 



(ข) 

๒. เทคนิคการให้คําปรึกษาแก่นักเรียนในสังคมไทยปัจจุบัน  พบว่า หลักธรรม
สําหรับนํามาใช้เพื4อพัฒนาปัญญาของนักเรียนให้เป็นไปในทิศทางที4ถูกต้องของการดําเนิน
ชีวิตประจําวนั โดยเฉพาะมีจิตสํานึกในหลกัศีลธรรม อนัเป็นบรรทดัฐานความดีงามของชาวพทุธ 
ซึ4งมีคําสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นทิศทางสําหรับควบคุมความประพฤติทางกาย  วาจา  ใจ   
โดยมีหลกัอริยสจัจ์ ซึ4งเป็นทฤษฎีการให้คําปรึกษาที4สําคญัเพื4อนํามาประยกุต์ใช้กบัการแก้ปัญหา
ของมวลมนุษย์เกี4ยวข้องด้วยปัจจยั ๔ สําหรับยงัอัตภาพร่างกายให้ดํารงอยู่ได้ และต้องพัฒนา
แบบองค์รวมระหวา่งทางกายกบัทางใจตามหลกัภาวนา ๔ เป็นองค์ประกอบสําคญัเพื4อนําไปสู่ผล 
คือ ความสขุของ มวลมนษุยชาต ิ

๓. วิ เคราะห์เทคนิคการให้คําปรึกษาด้วยพุทธวิ ธีมาใช้กับนักเ รียน  พบว่า            
ผู้ ให้คําปรึกษานกัเรียนประกอบด้วย พระสงฆ์ พ่อแม่ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ จะต้องปฎิบตัิตน
ถูกต้องตามหลักปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคม โดยเฉพาะต้องปฎิบตัิตนเป็นแบบอย่างที4ดี
ให้แก่นกัเรียนตามหลกัทิศ ๖ เพื4อจะได้น้อมนําไปใช้ในการดําเนินชีวิต ซึ4งเกี4ยวข้องกับการศึกษา      
การประกอบอาชีพ และการคบหาสมาคมกับเพื4อน ก็ต้องไม่ผิดหลักศีลธรรม อันเป็นจริยธรรม    
ขั Eนพื Eนฐานของความเป็นมนุษย์ และเป็นตัวชีวัดความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา ผ่านการพฒันาตามหลกัไตรสิกขา เพื4อแก้ไขปัญหาของชีวิต และ
เพื4อเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ คือ มุ่งหวังประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้ อื4น ประโยชน์ร่วมกัน            
ทั Eงสองฝ่ายก็ชว่ยให้ก้าวหน้าไป และบรรลปุระโยชน์ทั Eงสามในที4สดุ 
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ABSTRACT 

This study on “An Analytical Study of the Counseling Program in Schools 
applying Buddhist Teaching” had 3 objectives: 1) Buddhist teaching of counseling 
appeared in the Theravada Buddhist Text; 2) techniques of counseling the juvenile by 
applying Buddhist teaching in Thai society now and 3) analyze the techniques of 
counseling for students applying Buddhist teaching. This study was a documentary 
research which had been gathered the data from the Buddhist scripture of the Three 
Baskets, commentaries, sub-commentaries and textbooks, including from other related 
documents and researches.  The collected data were studied and analyzed in order to 
submit its conclusion in description and the results of this study revealed as follows: 

1. The Buddhist teaching of counseling appeared in the Theravada Buddhist 
Text, it showed that there were many approaches of counseling, but the two most 
important were: 1) The principle of Samatha-kammatthana (tranquility development) 
emphasized on the counseled person to practice his mind to be calm, strong and had 
concentration to face any problems or suffering by using his wisdom and 2) The 
principle of Vipassana-kammatthana (insight development) emphasized on the 
counseled person to consider things according to the truth, practicing to create wisdom 
and awareness to know and realize of his own thinking as mentioned in the principle of 
Sammaditthi (Right Understanding) without the cover of the power of impurities. 



(ง) 

We could see that the two ways of counseling above had the same objective 
on human development as a holistic pattern without the separation of the components 
between the body and the mind and such development had to be done according to 
individual characteristic and individual difference, thus, Lord Buddha used Carita (the 
six types of characteristic behavior) to be the most important component of the 
counseling. 

2. Techniques of counseling the juvenile by applying Buddhist teaching in 
Thai society now, it found that they aimed to develop the juvenile’s wisdom and 
awareness to the right direction of daily-living, especially, to have the right state of 
consciousness in morality which had been the best norm for Buddhist people, the 
Buddhist teaching was the right direction to control the behavior of the body, the words 
and the mind by using the principle of Ariyasacca (the Four Nobles Truths) be the most 
important key theory of counseling applying to solve the problems of all human beings 
related to the 4 factors which could sustain the body to its existence and to develop as a 
holistic pattern between the body and the mind as the principle of Bhavana 4 
(development) to meet the goal which was the happiness of all mankind. 

3. Analyzed the techniques of counseling for students applying Buddhist 
teaching, it revealed that the counselors consisting of the monks, the parents, the 
guardians and the teachers needed to behave themselves correctly as the principle of 
good relationship within both the family and the society, especially, be good patterns for 
their students according to the principle of 6 directions that pointed out on the right way 
of daily-living concerning their education, careers, and association with good friends 
without doing the wrong things or out of morality which was the basis norm of ethics for 
human beings. Developing to identify the growth of human’s body, mind, emotion, 
society, wisdom and awareness could be done by using the principle of the Sikkhattaya 
(the Threefold Learning: morality, concentration and wisdom) to solve the problems of 
our lives and be the highest aim for human beings which were for our own benefits, the 
others’ and benefits for both sides helping us to step forward and to achieve those three 
benefits finally. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบันี Eสําเร็จลงได้ด้วยดี เพราะความช่วยเหลือของบุคคลหลายฝ่ายซึ4ง
ผู้ วิจัยขอระบุนามเพื4อเป็นการแสดงความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี E (๑) กราบ
นมัสการ กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติเมธี,(สฤษฎิ�  สิริธโร) 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผู้ อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์        
(๒) ศาสตราจารย์พิเษศ ดร.กาญจา  เงารังษี  และ (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต  เถื4อนช้าง 
อาจารย์ที4ปรึกษา ซึ4งได้ชว่ยเหลือให้คําแนะนํา และตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบบันี Eด้วยความเมตตา
เป็นอยา่งสงู 

กราบนมสัการขอบพระคณุทา่น พระสวุรรณฐา  อินฺทฺริยสํวโร ซึ4งได้ให้ความช่วยเหลือ
ให้คําแนะนําด้านการตรวจรูปแบบการพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จนทําให้วิทยานิพนธ์ 
ฉบบันี Eได้รูปแบบที4ถกูต้องและสวยงาม 

 ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที4ประจําห้องสมุด ศูนย์บัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ รวมถึงท่านผู้ เป็นเจ้าของ
ผลงานได้รจนาผลวิชาการอนัทรงคณุคา่ทกุทา่นที4ผู้ วิจยัได้นํามาศกึษาประกอบงานวิจยัฉบบันี E 

 คุณความดีและประโยชน์อันจะพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี E ผู้ วิจัยขอให้เป็นเครื4อง
สกัการะน้อมบชูา แด่พระรัตนตรัย และอทิุศเป็นเครื4องบูชาบิดา มารดา ผู้ ให้กําเนิด ครู อปัุชฌาย์ 
อาจารย์ทั Eงหลาย ผู้ประสิทธิ�ประสาธน์สรรพวิชาแก่ผู้ วิจยั ขออํานาจบารมีหลวงพ่อพุทธศรีสวรรค์
จงปกปักรักษาคุ้มครองให้บิดามารดาและผู้ มีพระคณุทกุท่านที4มีส่วนในการทํางานครั Eงนี Eทั Eงที4เอ่ย
นามและไมไ่ด้เอย่นาม ขอให้มีแตค่วามสขุ ความเจริญตลอดไปด้วยเทอญ 

 

 
 

       นางสมใจ   ตนัตวิฒัน์ 

            ธนัวาคม ๒๕๕๓ 
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สารบัญ 

เรื
อง  หน้า 

บทคดัยอ่ภาษาไทย (ก) 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ (ค) 
กิตตกิรรมประกาศ (จ) 
สารบญั (ฉ) 
สารบญัแผนภมูิ (ฌ) 
คําอธิบายสญัลกัษณ์และคํายอ่ (ญ) 

บทที
 ๑ บทนํา ๑ 
 ๑.๑  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา ๑ 
 ๑.๒  วตัถปุระสงค์ของการวิจยั ๔ 
 ๑.๓  ขอบเขตของการวิจยั ๔ 
 ๑.๔  นิยามศพัท์เฉพาะที6ใช้ในการวิจยั  ๔ 
 ๑.๕  ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจยัที6เกี6ยวข้อง  ๕ 
 ๑.๖  วิธีดําเนินการวิจยั ๖ 
 ๑.๗  ประโยชน์ที6คาดวา่จะได้รับ  ๗ 

บทที
  ๒ พุทธวธีิการให้คาํปรึกษาที
ปรากฏในคัมภร์ีพระพุทธศาสนาเถรวาท ๘ 
 ๒.๑ แนวคิดเกี6ยวกบัการให้คําปรึกษา  ๘ 
 ๒.๑.๑  ความหมายการให้คําปรึกษา ๘ 
 ๒.๑.๒  องค์ประกอบของการให้คําปรึกษา ๑๑ 
 ๒.๑.๓  ประเภทของการให้คําปรึกษา ๑๕ 
 ๒.๑.๔  ประโยชน์ของการให้คําปรึกษา ๑๙ 
 ๒.๒ พทุธวิธีการให้คําปรึกษาในคมัภีร์พระพทุธศาสนาเถรวาท ๒๒ 
 ๒.๒.๑  เทคนิคการให้คําปรึกษาของพระพทุธเจ้า ๒๓ 
 ๒.๒.๒  วิธีการให้คําปรึกษาตามหลกัสมถและวิปัสสนากรรมฐาน ๒๕ 
 ๒.๒.๓  บคุคลที6พระพทุธเจ้าทรงให้คําปรึกษา ๔๑ 
 ๒.๒.๔  การให้คําปรึกษาด้วยพทุธวิธีการสอน ๕๔ 



(ช) 
 

สารบัญ (ต่อ) 

บทที
 ๓ เทคนิคการให้คาํปรึกษาแก่นักเรียนในสังคมไทยปัจจุบัน ๖๑ 
 ๓.๑ แนวคิดสําคญัเกี6ยวกบันกัเรียน ๖๑ 
 ๓.๑.๑  ความหมายของนกัเรียน ๖๒ 
 ๓.๑.๒  ความต้องการของนกัเรียน ๖๕ 
 ๓.๑.๓  ปัญหาของนกัเรียน ๗๑ 
 ๓.๒ การให้คําปรึกษานกัเรียนด้วยพทุธวิธี ๗๘ 
 ๓.๒.๑  แนวคิดเรื6องการแก้ปัญหา ๗๙ 
 ๓.๒.๒  การให้คําปรึกษาตามหลกัอริยสจัจ์ ๘๒ 
 ๓.๓ กระบวนการและเทคนิคการให้คําปรึกษานกัเรียนด้วยพทุธวิธี ๘๕ 
 ๓.๓.๑  การให้คําปรึกษาตามหลกักายภาวนา ๘๖ 
 ๓.๓.๒  การให้คําปรึกษาตามหลกัศีลภาวนา ๘๘ 
 ๓.๓.๓  การให้คําปรึกษาตามหลกัจิตภาวนา ๙๑ 
 ๓.๓.๔  การให้คําปรึกษาตามหลกัปัญญาภาวนา ๙๕ 
 ๓.๔  สรุปวิเคราะห์การให้คําปรึกษาแก่นกัเรียนด้วยพทุธวิธี ๙๗ 

บทที
 ๔ วิเคราะห์เทคนิคการให้คาํปรึกษาด้วยพุทธวิธีมาใช้กับนักเรียน ๑๐๑ 

 ๔.๑  ผู้ให้คําปรึกษาและผู้ รับคําปรึกษา ๑๐๑ 
 ๔.๑.๑  พระภิกษุสงฆ์กบัการให้คําปรึกษานกัเรียน ๑๐๑ 
 ๔.๑.๒  หลกัปฎิสมัพนัธ์ในครอบครัวและสงัคม ๑๐๙ 
 ๔.๑.๓  ผู้ รับผิดชอบด้านการจดัการศกึษา ๑๑๕ 
 ๔.๒  เนื Fอหาสําหรับการให้คําปรึกษาแก่นกัเรียนจากพทุธวิธี ๑๑๘ 
 ๔.๒.๑  การให้คําปรึกษาตามหลกัสีลสิกขา ๑๑๘ 
 ๔.๒.๒  การให้คําปรึกษาตามหลกัจิตตสิกขา ๑๒๐ 
 ๔.๒.๓  การให้คําปรึกษาตามหลกัปัญญาสิกขา ๑๒๒ 
 ๔.๓  เป้าหมายการให้คําปรึกษานกัเรียนจากพทุธวิธี ๑๒๖ 
 ๔.๓.๑  เป้าหมายการพฒันาชีวิตปัจจบุนั ๑๒๖ 
 ๔.๓.๒  เป้าหมายการพฒันาชีวิตเบื Fองหน้า ๑๒๘ 



(ซ) 
 

สารบัญ (ต่อ) 

 ๔.๓.๓  เป้าหมายการพฒันาชีวิตสงูสดุ ๑๒๙ 
 ๔.๔  สรุปวิเคราะห์เทคนิคการให้คําปรึกษานกัเรียนจากพทุธวิธี ๑๓๑ 

บทที
 ๕ สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ ๑๓๕ 

 ๕.๑  สรุปผลการวิจยั ๑๓๘ 
 ๕.๒  ข้อเสนอแนะ ๑๓๘ 

 ๕.๒.๑  ข้อเสนอแนะทั6วไป ๑๓๙ 

 ๕.๒.๒  ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครั Fงตอ่ไป ๑๓๙ 

บรรณานุกรม ๑๔๑ 
ภาคผนวก ๑๕๐ 

ประวัตผู้ิวิจัย ๑๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



(ฌ) 
 
 

สารบัญแผนภูมิ 

แผนภูมิที
 หน้า 

๓.๑ แสดงกระบวนการแก้ปัญหาเพื6อความดบัทกุข์ ๘๑ 
๓.๒  แสดงกระบวนการแก้ปัญหานกัเรียนจากพทุธวิธี ๙๙ 
๔.๑  แสดงจดุเริ6มและการบวนการศกึษา ๑๒๕ 
๔.๒  แสดงเทคนิคการให้คําปรึกษาด้วยพทุธวิธีสําหรับนกัเรียน ๑๓๔ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ญ) 
 

 

คาํอธิบายสัญลักษณ์และคาํย่อ 
 
 อักษรย่อชื6อคมัภีร์ในวิทยานิพนธ์นี F ใช้อ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎกทั Fงภาษาบาลี 
และฉบับมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย  เฉลิมพระเ กียรติสมเด็จพระนาง เ จ้าสิ ริ กิติJ ฯ 
พระบรมราชินีนาถ พทุธศกัราช ๒๕๓๙ ดงัตอ่ไปนี F 
 

พระวินัยปิฎก 
วิ.ม.  (บาลี) = วินยัปิฎก มหาวคฺคปาลิ   (ภาษาบาลี) 
วิ.ม.  (ไทย) = วินยัปิฎก มหาวรรค   (ภาษาไทย) 
วิ.มหา. (ไทย) = วินยัปิฎก มหาวิภงัค์   (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปิฎก 
ที.ม.  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย  มหาวรรค (ภาษาไทย)
ที.ปา.  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ที.สี.  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย  สีลขนัธวรรค (ภาษาไทย) 
ม.ม.ู  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย  มลูปัณณาสก์  (ภาษาไทย) 
ม.ม.  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก มชฺฌิมนิกาย   มชัฌิมปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ม.อ.ุ  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก มชฺฌิมนิกาย  อปุริปัณณาสก์  (ภาษาไทย) 
สํ.ส.  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก สงัยตุตนิกาย  สคาถวรรค  (ภาษาไทย) 
สํ.สฬา (ไทย) = สตุตนัตปิฎก สงัสฬายตนวรรค   (ภาษาไทย) 
สํ.นิ.  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก สงัยตุตนิกาย  นิทานวรรคปาลิ  (ภาษาไทย) 
สํ.ม.  (ไทย) = สตุตนัตปิฏก สงัยตุตนิกาย มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
องฺ.ตกิ. (ไทย) = สตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย  ตกินิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.จตกฺุก. (ไทย) = สตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย  จตกุกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.ปOฺจก. (ไทย) = สตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย  ปัญจกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.ปฎฺฐก. (ไทย) = สตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย  อฎัฐกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ฉกฺก. (ไทย) = สตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย  ฉกักนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก. (ไทย) = สตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย  ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 



(ฎ) 
 
องฺ.สตฺตก. (ไทย) = สตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย  สตัตกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก. (ไทย) = สตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย  เอกกนิบาต (ภาษาไทย) 
ข.ุธ.  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย  ธรรมบท  (ภาษาไทย) 
ข.ุข.ุ  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย  ขทุทกปาฐะ  (ภาษาไทย) 
ข.ุจ.ู  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย  จฬูนิเทส  (ภาษาไทย) 
ข.ุป.  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย  ปฎิสมัภิทามรรค (ภาษาไทย) 
ข.ุม.  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย  มหานิเทศ  (ภาษาไทย) 
ข.ุอิต.ิ  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย  อิตวิตุตกะ  (ภาษาไทย) 
ข.ุเถร.  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย  เถรคาถา  (ภาษาไทย) 

พระอภธิรรมปิฎก 
อภิ.วิ.  (ไทย) = อภิธรรมปิฎก วิภงัค์     (ภาษาไทย) 
อภิ.สงฺ (ไทย) = อภิธรรมปิฎก ธรรมสงัคณี   (ภาษาไทย) 

อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก 

ที.สี.อ. (ไทย)  =  สตุตนัตปิฎก  ทีฆนิกาย  สีลขนัธวรรคอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
องฺ.ทกุ.อ. (ไทย)  =  สตุตนัตปิฎก  องัคตุตรนิกาย มโนรถปรูณี ทกุนิบาอรรถ (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก.อ (ไทย)  =  สตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย มโนรถปรูณี เอกกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 

การใช้หมายเลขย่อ 

การอ้างอิงพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ใช้ระบุชื6อคัมภีร์และระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า 
ตามลําดบั เช่น  วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑/๑ หมายถึง การอ้างอิงนั Fนระบุถึงคมัภีร์ พระวินยัปิฎก ฉบบั
ภาษาบาลี เลม่ที6 ๑ ข้อที6 ๑ หน้าที6 ๑ 

การอ้างอิงพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ใช้ระบุคัมภีร์และระบุถึง เล่ม/ข้อ/หน้า 
ตามลําดับ เช่น ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕. หมายถึง การอ้างอิงนั Fนระบุถึงคัมภีร์ พระ
สตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม่ที6 ๑๐ ข้อที6 ๔๐๒ หน้าที6 ๓๓๕ 

ส่วนการอ้างอิงอรรถกถา จะแจ้งชื6อ คมัภีร์/ข้อ/หน้า ตามลําดบั เช่น  ที.สี.อ. (ไทย),  
๔/๗๐/๑ หมายถึง ทีฆนิกาย สีลขนัธวรรคอรรถกถา ภาษาไทย  
 



 

คาํอธิบายสัญลักษณ์และคาํย่อ 

 
 อักษรย่อชื�อคมัภีร์ในวิทยานิพนธ์นี � ใช้อ้างอิงจากคมัภีร์พระไตรปิฎกทั �งภาษาบาลี 
และฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระ เ กียรติสมเด็จพระนาง เ จ้าสิ ริ กิติ. ฯ 
พระบรมราชินีนาถ พทุธศกัราช ๒๕๓๙ ดงัตอ่ไปนี � 
 

พระวินัยปิฎก 

วิ.ม.  (บาลี) = วินยัปิฎก มหาวคฺคปาลิ   (ภาษาบาลี) 
วิ.ม.  (ไทย) = วินยัปิฎก มหาวรรค   (ภาษาไทย) 
วิ.มหา. (ไทย) = วินยัปิฎก มหาวิภงัค์   (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปิฎก 

ที.ม.  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย  มหาวรรค (ภาษาไทย)
ที.ปา.  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ที.สี.  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย  สีลขนัธวรรค (ภาษาไทย) 
ม.ม.ู  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย  มลูปัณณาสก์  (ภาษาไทย) 
ม.ม.  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก มชฺฌิมนิกาย   มชัฌิมปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ม.อ.ุ  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก มชฺฌิมนิกาย  อปุริปัณณาสก์  (ภาษาไทย) 
สํ.ส.  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก สงัยตุตนิกาย  สคาถวรรค  (ภาษาไทย) 
สํ.สฬา (ไทย) = สตุตนัตปิฎก สงัสฬายตนวรรค   (ภาษาไทย) 
สํ.นิ.  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก สงัยตุตนิกาย  นิทานวรรคปาลิ  (ภาษาไทย) 
สํ.ม.  (ไทย) = สตุตนัตปิฏก สงัยตุตนิกาย มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
องฺ.ตกิ. (ไทย) = สตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย  ตกินิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.จตกฺุก. (ไทย) = สตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย  จตกุกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.ปAฺจก. (ไทย) = สตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย  ปัญจกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.ปฎฺฐก. (ไทย) = สตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย  อฎัฐกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ฉกฺก. (ไทย) = สตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย  ฉกักนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก. (ไทย) = สตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย  ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก. (ไทย) = สตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย  สตัตกนิบาต (ภาษาไทย) 



 

องฺ.เอกก. (ไทย) = สตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย  เอกกนิบาต (ภาษาไทย) 
ข.ุธ.  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย  ธรรมบท  (ภาษาไทย) 
ข.ุข.ุ  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย  ขทุทกปาฐะ  (ภาษาไทย) 
ข.ุจ.ู  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย  จฬูนิเทส  (ภาษาไทย) 
ข.ุป.  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย  ปฎิสมัภิทามรรค (ภาษาไทย) 
ข.ุม.  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย  มหานิเทศ  (ภาษาไทย) 
ข.ุอิต.ิ  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย  อิตวิตุตกะ  (ภาษาไทย) 
ข.ุเถร.  (ไทย) = สตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย  เถรคาถา  (ภาษาไทย) 

พระอภธิรรมปิฎก 

อภิ.วิ.  (ไทย) = อภิธรรมปิฎก วิภงัค์     (ภาษาไทย) 
อภิ.สงฺ (ไทย) = อภิธรรมปิฎก ธรรมสงัคณี   (ภาษาไทย) 

อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก 

ที.สี.อ. (ไทย)  =  สตุตนัตปิฎก  ทีฆนิกาย  สีลขนัธวรรคอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
องฺ.ทกุ.อ. (ไทย)  =  สตุตนัตปิฎก  องัคตุตรนิกาย มโนรถปรูณี ทกุนิบาอรรถ (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก.อ (ไทย)  =  สตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย มโนรถปรูณี เอกกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 

การใช้หมายเลขย่อ 

การอ้างอิงพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ใช้ระบุชื�อคัมภีร์และระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า 
ตามลําดบั เช่น  วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑/๑ หมายถึง การอ้างอิงนั �นระบุถึงคมัภีร์ พระวินยัปิฎก ฉบบั
ภาษาบาลี เลม่ที� ๑ ข้อที� ๑ หน้าที� ๑ 

การอ้างอิงพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ใช้ระบุคัมภีร์และระบุถึง เล่ม/ข้อ/หน้า 
ตามลําดับ เช่น ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕. หมายถึง การอ้างอิงนั �นระบุถึงคัมภีร์ พระ
สตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม่ที� ๑๐ ข้อที� ๔๐๒ หน้าที� ๓๓๕ 

ส่วนการอ้างอิงอรรถกถา จะแจ้งชื�อ คมัภีร์/ข้อ/หน้า ตามลําดบั เช่น  ที.สี.อ. (ไทย),  
๔/๗๐/๑ หมายถึง ทีฆนิกาย สีลขนัธวรรคอรรถกถา ภาษาไทย  
 
 



 

บทที�  ๑ 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

“ในนํ �ามีปลา ในนามีข้าว” และ “สยามเมืองยิ �ม” เป็นคํากล่าวขวญัที เป็นสญัลกัษณ์
ของสังคมไทยในอดีตที แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ งแวดล้อม และสภาพจิตใจของคนใน
สังคม ถ้าจะกล่าวถึงสภาพสังคมปัจจุบนัคงมีผู้ ที ไม่เห็นด้วยเป็นจํานวนมาก เพราะสภาพของ
สงัคมไทยขณะนี �ได้เปลี ยนแปลงไปมากจนน่าเป็นห่วงถึงเยาวชนไทยที จะเป็นกําลงัของชาติใน
อนาคต วา่จะเป็นในลกัษณะอยา่งไร ทา่มกลางสภาวะของปัญหา ซึ งรองเลขาธิการคณะกรรมการ
การศกึษาขั �นพื �นฐานได้กลา่วถึงสภาพของสงัคม และปัญหาคณุธรรมของเดก็เยาวชนไทยไว้วา่ 

“ถ้ามองจากที สงัคมสะท้อนให้เห็นเด็กและเยาวชนจะเป็นเรื องของพฤติกรรมที ไม่พึง
ประสงค์ ปัญหาเดก็ตดิยาเสพตดิ ปัญหาโรคเอดส์ การมีพฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสม และการมี
เพศสมัพันธ์ก่อนวัยอนัควร ปัญหาการใช้ความรุนแรง เช่น ปัญหาเด็กยกพวกตีกัน ส่วนเรื องอื น
อาจจะยงัไม่ชดัเจน เด็กที อยู่ในเมืองอาจมีปัญหาความฟุ่ มเฟือยไม่ประหยดั ซึ งสงัคมอาจมองว่า
ปัญหาคณุธรรม จริยธรรมเสื อมลง และเป็นปัญหาสงัคมโดยรวมซึ งเกี ยวพนัไปถึงเดก็ด้วย”๑ 

สอดคล้องกับสภาวะของปัญหา และความเปลี ยนแปลงของเยาวชนที ปรากฎชดัใน
หน้าสื อสิ งพิมพ์ต่างๆ ของสังคมไทยปัจจุบัน ได้ส่งอิทธิพลรุนแรงอย่างต่อเนื องแก่เยาวชน
โดยเฉพาะความนิยมชมชอบวตัถนิุยมมีพฤติกรรมเลียนแบบที ไม่พึงประสงค์ขดัตอ่ระบบศีลธรรม
และจริยธรรมความเป็นชาวพุทธที ควรยึดถือปฏิบตัิให้บงัเกิดมีขึ �น ซึ งเรื องนี �นักวิชาการทางด้าน
จิตวิทยา ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี ยนแปลงทางด้านจิตใจ เกิดลกัษณะความอยากรู้ อยากเห็น 
อยากพิสจูน์ ชอบความตื นเต้น ความสนุกสนานท้าทาย ต้องการเด่นดงั เป็นที ยอมรับของเพื อนๆ 
และผู้ ใหญ่ ทําให้วยัรุ่นมีการแสดงออกขาดการยบัยั �งชั งใจ ขาดการไตร่ตรองอย่างรอบคอบและ
ขาดทกัษะการแสดงออกที ถกูกาลเทศะ และมีแนวโน้มที จะเกิดปัญหาพฤติกรรมเสี ยงได้ง่าย ทั �งนี �
เพื อชดเชยหรือตอบสนองความต้องการทางอารมณ์บางอย่างที ขาดอยู่ พฤติกรรมเสี ยงอาจทําให้

                                                                    
๑มณัฑนา  สงัขะกฤษณ์, คุณธรรมนําความรู้สู่สถานศึกษา, (วารสารวิชาการ: ปีที  ๑๐ ฉบบัที  ๓ 

กรกฎาคม - กนัยายน, ๒๕๕๐), หน้า ๒-๓. 



๒ 

ปัญหาด้านอารมณ์หายไปชั วคราว วัยรุ่นจึงมีพฤติกรรมเสี ยงเกิดขึ �นได้ซํ �าๆ เมื อทําแล้วเกิด
ความรู้สึกพอใจก็จะทําต่อเนื องจนติดเป็นนิสยั๒ ดงันั �น การจะหาข้อยตุิปัญหา พฤติกรรมเยาวชน
อนัเป็นอนาคตของชาติได้ จะต้องมีกลุ่มบคุคลและองค์กรตา่งๆ เข้ามาเป็นเจ้าภาพมีส่วนร่วมของ
การสร้างความสนัติสุขให้เกิดขึ �นแก่สงัคม ปราศจากการทะเลาะวิวาท ยกพวกทําลายร่างกายกัน
จนถึงแก่ชีวิตที ได้เกิดขึ �นในสถาบนัการศกึษาตา่งๆ และจะต้องเร่งรีบให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชน
ที มีปัญหาเหลา่นั �น จําเป็นต้องมีผู้ ใกล้ชิดให้ความช่วยเหลือมีความเมตตารักใคร่มุ่งหวงัดีตอ่วยัรุ่น
อย่างแท้จริงก็ต้องอาศยัสถาบนัครอบครัว และสถาบนัการศึกษา ซึ งเป็นสถาบนัมีความเกี ยวข้อง
และใกล้ชิดที สดุกบัเยาวชนโดยตรงของการปลกูฝังชี �แนะแนวทางที ถกูที ควรเหมาะสมแก่วยัรุ่นได้ 

แต่ตรงกันข้ามในสภาพปัจจุบนัสถาบนัครอบครัวไม่อาจเป็นที พึ งให้กับเยาวชนได้ 
เพราะกระแสวฒันธรรมตะวนัตกที หลั งไหลเข้ามาโดยขาดการคดัสรรและการควบคมุที ดี ทําให้
สังคมไทยกลายเป็นสังคมวัตถุนิยม หรือสังคมบริโภคนิยมที ขาดความคิดสร้างสรรค์ ขาดการ
พึ งตนเอง เป็นผลให้โครงสร้างของสังคมเปลี ยนแปลงไป สถาบนัหลักในสังคมไทย เช่น ชุมชน
ชนบท สถาบนัครอบครัวล่มสลาย เกิดปัญหาสงัคมขึ �นมากมาย โดยสถาบนัหลกั ๓ สถาบนั คือ 
บ้าน วัด โรงเรียน ที เคยทําหน้าที ให้การศึกษาอบรมเยาวชนมาแต่เดิมคงเหลือเพียงสถาบัน
โรงเรียนที ยงัทําหน้าที หลกันี �อยู่ จึงจําเป็นอย่างยิ งที บุคลากรในสถาบนัการศึกษาก็คือ “ครู” ต้อง
เป็นบุคคลที มีคุณภาพในทุกด้าน ทั �งด้านวิชาการ และด้านคุณธรรม จริยธรรม “ครู” จึงเป็น
บคุลากรสําคญัในชีวิตของคน เพราะทกุคนต้องมีครู แตท่ั �งนี �ครูไม่ใช่เป็นเพียงผู้สอนหรือผู้บอกวิชา
เพื อหาเลี �ยงชีพเท่านั �น ครูที แท้จริงต้องทําหน้าที ชี �ถกูชี �ผิด อบรมสั งสอนคณุธรรม สําหรับยกระดบั
จิตวิญญาณของมนษุย์ให้สงูยิ งกวา่สตัว์เดรัจฉานด้วย เพื อให้เยาวชนเตบิโตโดยสมบรูณ์๓ 

การชว่ยเหลือวยัรุ่นที มีปัญหา ต้องใช้ความมั นคงทางจิตใจ ให้เกียรติตอ่ความคิดเห็น 
และความรู้สกึของวยัรุ่น มีเจตคติที ดีว่าเขาจะเปลี ยนแปลงได้ พยายามช่วยเหลืออย่างจริงใจ สิ งที 
สําคญัต้องรักษาปัญหาของเขาไว้เป็นความลบั หากไม่ได้รับอนญุาตให้เปิดเผย แตห่ากปัญหานั �น 
เป็นเรื องร้ายแรงควรพูดคุยให้วัยรุ่นรับรู้ถึงความจําเป็น ที จะต้องบอกให้บุคคลอื นที สามารถ

                                                                    
๒สํานักพัฒนาสุขภาพจิตเด็กและสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์, ความรู้

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นสําหรับผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสุขภาพจิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จํากดั, ๒๕๔๗), หน้า ๑๘. 

๓กระทรวงศกึษาธิการ, คุณธรรมและจิตสาํนึกของข้าราชการครู, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ครุุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๔), หน้า ๑๒. 



๓ 

ชว่ยเหลือและทราบถึงปัญหานั �น๔ การชว่ยเหลือเยาวชนในระบบโรงเรียน ปราชญ์ บณุยวงศ์วิโรจน์ 
อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้กล่าวถึงความสําคญัของการดแูลช่วยเหลือนักเรียนว่า ระบบการดูแล
ช่วยเหลือเพื อพฒันาให้นกัเรียนมีคณุภาพทั �งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคณุธรรม จริยธรรม 
และมีวิถีชีวิตที เป็นสขุตามที สงัคมมุง่หวงัต้องผา่น กระบวนการศึกษา๕ 

กระบวนการศกึษาที ว่านี � พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) กล่าวถึงความจําเป็นของการ
แนะแนวตามหลกัพระพุทธศาสนาไว้ว่า หน้าที ของการแนะแนว คือ การช่วยให้คนพึ งตนเองได้ 
และสอดคล้องกบัหลกัการสําคญัทางพระพทุธศาสนา คือ อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ (ตนต้องเป็นที 
พึ งของตน) ๖ ซึ งโดยทั วไปคนทั �งหลายยงัช่วยเหลือตนเองได้ไม่เต็มที หรือมีระดบัแห่งการพึ งตนเอง
ยงัไม่สมบูรณ์ จึงต้องการผู้มาช่วยแนะแนวบอกทาง เพื อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดบัที 
สงูยิ งขึ �นไป โดยใช้ภาษา วิธีการ และกิจกรรมต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือ ซึ งเป็นหน้าที ของผู้แนะแนว 
และบคุคลผู้ ที จะให้ความช่วยเหลือผู้ เรียนด้วยวิธีการทางจิตวิทยาแนะแนวนี � ปัจจบุนัมีหลายกลุ่ม 
เช่น จิตแพทย์ ครู พระสงฆ์ และผู้ มีอาชีพการให้คําปรึกษาโดยตรง ได้แก่ นกัจิตวิทยาการให้การ
ปรึกษา โดยใช้วิธีการเรียกวา่ การปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling) กบัผู้มาขอรับความช่วยเหลือ 
(Client) เพื อช่วยให้ผู้ มีปัญหาสามารถเข้าใจปัญหาของตนอย่างชัดเจน ปรับปรุงทักษะการ
ตดัสินใจและการแก้ปัญหา จนสามารปรับปรุงพฒันาตนเองดีขึ �นได้๗ 

ฉะนั �นในฐานะที ผู้ วิจัยเป็นครูแนะแนวมีหน้าที หลักดูแลช่วยเหลือต่อนักเรียน จึงมี
ความสนใจใคร่ศึกษา เทคนิคการให้คําปรึกษาด้วยพุทธวิธีสําหรับนักเรียน ซึ งเป็นวิธีการ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของนกัเรียนโดยตรงในการที จะนําไปประยุกต์ใช้ เพื อพฒันาคณุธรรม
จริยธรรมของนกัเรียนให้สอดคล้องกบัแนวนโยบายพฒันาผู้ เรียนให้เป็นมนษุย์ที สมบรูณ์ และเป็น
ผู้ มีคณุธรรมนําความรู้ เป็นคนดีของสงัคมตอ่ไป 

 

                                                                    
๔มณัฑนา  สงัขะกฤษณ์, คุณธรรมนําความรู้สู่สถานศึกษา, หน้า ๒๓. 
๕สาํนกัพิมพ์สขุภาพจิตและสถาบนัสขุภาพจิตเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร์, ความรู้สุขภาพจิตเด็ก

และวัยรุ่นสาํหรับผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสุขภาพจิต, หน้า ค. 
๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโต), พุทธศาสน์กับการแนะแนว, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ครุุสภา

ลาดพร้าว, ๒๕๔๔), หน้า ๖-๗. 
๗รศ.วชัรี  ทรัพย์มี, ทฤษฎีและกระบวนการให้คาํปรึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตวิทยา 

คณะครุุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๕), หน้า ๕. 



๔ 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.๒.๑  เพื อศกึษาพทุธวิธีการให้คําปรึกษาที ปรากฎในคมัภีร์พระพทุธศาสนาเถรวาท 
๑.๒.๒  เพื อศกึษาเทคนิคการให้คําปรึกษาแก่นกัเรียนในสงัคมไทยปัจจบุนั 
๑.๒.๓  เพื อศกึษาวิเคราะห์เทคนิคการให้คําปรึกษาด้วยพทุธวิธีมาใช้กบันกัเรียน 

๑.๓ ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาครั �งนี � เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Documentary Research) กําหนด
ขอบเขตของศกึษาถึงแหลง่ข้อมลูดงันี � 

๑.๓.๑ ศึกษาจากคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนา ซึ งเกี ยวข้องกับกระบวนการหรือพุทธ
วิธีที พระพุทธองค์ทรงให้คําปรึกษาแก่ พุทธบริษัท ทั �งด้านปริยตัิ และปฏิบตัิเพื อช่วยเหลือบุคคล
เหลา่นั �นสามารถค้นพบหนทางแหง่ความดบัทกุข์ได้ 

๑.๓.๒ ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยต่างๆ ที เกี ยวข้องถึงกระบวนการให้คําปรึกษา
เยาวชน เพื อให้เยาวชนนั �นสามารถค้นพบทกัษะชีวิตของตนเองได้ และ 

๑.๓.๓ เมื อได้ศกึษาวิเคราะห์แหลง่ข้อมลูทั �งสองส่วนแล้ว นํามาสงัเคราะห์ถึงเทคนิค
กระบวนการที เป็นพุทธวิธีการให้คําปรึกษา และนํามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวุฒิภาวะ และ
เพื อพฒันาแนวคดิจิตสํานกึของนกัเรียนให้มีคณุธรรม จริยธรรม ของการดําเนินชีวิตในสงัคม 

๑.๔ นิยามศัพท์เฉพาะที�ใช้ในการวิจัย 

๑.๔.๑ เทคนิค หมายถึง กระบวนการดําเนินงาน และเป็นทักษะความสามารถ
เฉพาะตวัของผู้ ดําเนินงานในการให้คําปรึกษา 

๑.๔.๒ การให้คําปรึกษา หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือนักเรียนให้
สามารถฝึกหดัปฏิบตัิด้านคณุธรรม จริยธรรม ของตนเองโดยผ่านกระบวนการตา่งๆ เช่น การสอน 
การทํากิจกรรม และเลือกเอาวิธีการที ได้รับการให้คําปรึกษาไปแก้ไขปัญหาของตนเองได้ 

๑.๔.๓ พุทธวิธี หมายถึง วิธีการให้คําปรึกษาตามรอยวิธีที ในการช่วยเหลือผู้ ที มา
ขอรับคําปรึกษาโดยผา่นกระบวนวิธีการสอน  

๑.๔.๔ พุทธวิ ธีการสอน หมายถึง วิ ธีการให้คําปรึกษาตามรอยวิธีที ในการ
ช่วยเหลือผู้ ที มาขอรับคําปรึกษาโดยผ่านการฟังพระธรรมเทศนา จนได้ค้นพบหนทางพ้นทกุข์ด้วย
ตนเองซึ งมีลกัษณะเป็นกลัยาณมิตร 



๕ 

๑.๔.๕ ผู้ให้คําปรึกษา หมายถึง ผู้ มีหน้าที ให้คําปรึกษาแก่นกัเรียน คือผู้ ที มีความ
ใกล้ชิดกับนักเรียน เช่น พ่อแม่ ครู อาจารย์ และพระสงฆ์ เพื อแนะนําอบรมสั งสอนให้นักเรียน
ดําเนินชีวิตถกูต้องไมผ่ิดตอ่หลกัศีลธรรม  

๑.๔.๖ นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั �นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบรรพตพิสัย
พิทยาคม อําเภอบรรพตพิสยัจงัหวดันครสวรรค์ 

๑.๕ ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

๑.๕.๑  พระมหากิจการ  โชตปิญโญ (ยตุพินัธ์)  ได้ศกึษาวิจยัการศกึษาพทุธวิธีการให้
การศกึษาที ปรากฎในพระสตุตนัติปิฎกพบว่า พทุธวิธีการให้การปรึกษาและกรณีตวัอย่างสามารถ
นํามาเป็นแบบอยา่งประยกุต์ใช้ในการป้องกนั และแก้ไขปัญหาในด้านการศกึษาระหว่างผู้สอนกบั
ผู้ เรียน และการจดัการเรียนการสอนด้านของการปกครองระหว่างผู้ ทําหน้าที ปกครองกับผู้อยู่ใต้
การปกครอง และด้านเศรษฐศาสตร์ ระหว่างผู้ ทําหน้าที ผลิตกับผู้บริโภค ควรมีหลกัธรรมในการ
ปฏิบตัิต่อกัน เพื อช่วยแก้ไขและป้องกนัปัญหาอนัจะเกิดขึ �นได้ในอนาคต และทําให้สงัคมมีความ
เป็นอยูที่ ดีอยูร่่วมกนัด้วยความสงบสขุ๘ 

๑.๕.๒  พระมหาปรีชาพล  ติยานนท์  ได้ศกึษาวิจยัการศึกษาวิเคราะห์บทบาทของ
พระสงฆ์ในการใช้หลกัพทุธธรรมให้คําปรึกษาเพื อแก้ปัญหาชีวิตแก่ศาสนิกชน สรุปว่า ในอดีตหลกั
พุทธธรรมที พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั �งหลายใช้ในการแก้ปัญหาภาวะวิกฤตที เกิดเฉพาะ
หน้าปัญหาการปรับตวัของบุคคล การป้องกันปัญหาและการส่งเสริมคณุภาพชีวิตด้วยคณุธรรม
โดยเน้นไปพัฒนาสติปัญญา สําหรับปัจจุบัน พบว่าพระสงฆ์ได้นําหลักการประยุกต์หลักของ
โหราศาสตร์และไสยศาสตร์เข้ามาประกอบกนัเพื อปลดเปลื �องทกุข์ได้ในที สดุ๙ 

๑.๕.๓  วชัรา  ทองมอญ ได้ศกึษาวิจยัการนําหลกัพทุธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้
การปรึกษาเพื อลดความเครียดของผู้ติดเชื �อเอชไอวี ในโครงการของโรงพยาบาล บําราศนราดูร 
สรุปว่า การฝึกอบรมการประยกุต์พุทธธรรมในการให้การปรึกษา เพื อลดความเครียดได้ คือการมี
สตโิดยใช้ หลกัสตปัิฏฐาน ๔ คดิเป็นแบบโยนิโสมนสิการและคิดถกูโดยใช้อิทปัปัจจยตา อริยสจั ๔ 

                                                                    
๘พระมหากิจการ  โชติปญโญ (ยตุิพนัธ์), “การศกึษาพทุธวิธีในการปรึกษาที ปรากฎในพระสตุตปิฎก”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั), ๒๕๕๐. 
๙พระมหาปรีชาพล  ติยานนท์, “การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระสงฆ์ในการใช้หลกัธรรมให้

คําปรึกษาเพื อแก้ปัญหาชีวิตแก่ศาสนิกชน”, วิทยาลัยนิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวิทยาลยัมหิดล), ๒๕๓๕. 



๖ 

และไตรสิกขา จึงพบว่าการทดลอง และทฤษฎีสามารถนําผู้ ติดเชื �อเอชไอวี ไปสู่ความสุข เห็น
คณุคา่ของตนเองสงู และลดความเครียดได้จริงด้วยกลัยาณมิตร๑๐ 

๑.๕.๔  นิคม  สังห์สูตร ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาเครื องมือและวิธีการวัดตัวบ่งชี �
คณุธรรมจริยธรรมของผู้ เรียนระดบัการศึกษาขั �นพื �นฐาน ความเมตตากรุณา เอื �อเฟื�อเผื อแผ่ และ
เสียสละเพื อส่วนรวม พบว่าข้อมูลที ได้จากการวิเคราะห์ทั �งสองวิธีมีความสอดคล้องกัน จากการ
สกดัองค์ประกอบที สําคญัองค์ประกอบเดียว คือ ความเมตตากรุณา เอื �อเฟื�อเผื อแผ่ เสียสละเพื อ
ส่วนร่วม และจากการวิเคราะห์ลกัษณะหลากหลายวิธี ให้คา่สมัประสิทธิf สหสมัพนัธ์ที มีคา่ความ
ตรงเชิงคล้อยตามค่อนข้างตํ า และค่าความตรงจําแนกไม่เป็นไปตามหลกัการวิเคราะห์ลกัษณะ
หลายวิธีเนื องจากคุณสมบัติของสิ งที วัดทั �ง ๓ ด้าน มีความเกี ยวข้องซึ งกันและกันสูงในการ
นําไปใช้จงึสามารถเลือกวดัตวับง่ชี �ใดตวับง่ชี �หนึ งก็ได้๑๑ 

๑.๕.๕  สนอง  เครือมาก ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามหลกัพุทธ
ธรรม เพื อพฒันาเอกลกัษณ์แหง่ตนของนิสิตนกัศกึษา พบว่ารูปแบบการเรียนรู้ตามหลกัพทุธธรรม
สามารถพฒันาเอกลกัษณ์แหง่ตนทั �ง ๗ องค์ ประกอบตามทฤษฎีของชิกเกอริง และไรเซอร์หรือต้น
ความดี กบัด้านความสขุ ของนกัศกึษากลุ่มทดลองได้สงูกว่ากลุ่มควบคมุสงูกว่าเกณฑ์ปกติและมี
เอกลกัษณ์แหง่ตนอยูใ่นระดบัมากที สดุ๑๒ 

๑.๖ วิธีดาํเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั �งนี � เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร โดยผู้ วิจัยได้ดําเนินการวิจัยศึกษา
ข้อมลูจากแหลง่วิชาการตา่งๆ ดงันี � 

๑.๖.๑  ศกึษาเอกสารปฐมภูมิ จากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลยั พทุธศกัราช พร้อมทั �งอรรถกถา ฎีกา อนฎีุกา และปกรณ์วิเสสที เกี ยวข้อง 

                                                                    
๑๐วัชรา  ทองมอญ, “การศึกษานําหลกัพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้การปรึกษาเพื อลด

ความเครียดของผู้ติดเชื �อเอชไอวีในโครงการของโรงพยาบาลบําราศนราดรู”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหา

บัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหิดล), ๒๕๔๑. 
๑๑ นิคม  สงิห์สตูร, “การพฒันาเครื องมือและวิธีการวดัตวับ่งชี �คณุธรรมจริยธรรมของผู้ เรียนระดบั

การศกึษาขั �นพื �นฐาน : ความเมตตากรุณา เอื �อเฟื�อเผื อแผ่ และเสียสละเพื อสว่นร่วม”, วิทยานิพนธ์การศึกษา

มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยันเรศวร), ๒๕๔๖. 
๑๒สนอง  เครือมาก, “คู่ มือการฝึกอบรมและบทความวิจัย : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้

ตามหลักพุทธธรรม ฉบับปรับปรุง, (นครสวรรค์ : สาํนกัพิมพ์วิสทุธิfการพิมพ์, ๒๕๔๐) , หน้า ๒๕. 
 



๗ 

๑.๖.๒  ศกึษาเอกสารทตุิยภูมิ จากเอกสารวิชาการ และงานวิจยัตา่งๆ ที เกี ยวข้องกบั
กระบวนการหรือเทคนิคการให้คําปรึกษา 

๑.๖.๓  เมื อศึกษาวิเคราะห์แหล่งข้อมูลทั �งสองส่วนแล้ว นํามาสังเคราะห์ถึงเทคนิค
กระบวนการที เป็นพทุธวิธีการให้คําปรึกษา นํามาประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบัวฒุิภาวะและความ
พร้อมด้านร่างกาย และพฒันาแนวคดิจิตสํานกึมีคณุธรรม จริยธรรม ในการดําเนินชีวิต 

๑.๖.๔  สรุปผลของการศึกษา และนําเสนอข้อมูลที ได้รับจากการศึกษามาเป็น
แบบอยา่งสําหรับประยกุต์ใช้จดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะยึดหลกัศีลธรรมใน
การดําเนินชีวิต 

๑.๗ ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

๑.๗.๑ ทําให้ทราบถึงเทคนิคการให้การปรึกษาที ปรากฎอยูใ่นคมัภีร์พระพทุธศาสนา 
๑.๗.๒ ทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ในการบูรณาการหลกัการทางพระพุทธศาสนามา

ใช้เป็นแนวทางของการให้คําปรึกษาเรียกวา่ พทุธวิธีการให้คําปรึกษา 
๑.๗.๓ ทําให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่นักเรียน ผู้มารับคําปรึกษา และเป็นเยาวชน

แบบอยา่งที ดีของสงัคม ทางด้านวินยั มีคณุธรรม จริยธรรม และดําเนินชีวิตมุง่ประโยชน์สว่นรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

บทที�  ๒ 

พุทธวิธีการให้คาํปรึกษาที�ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 

การศกึษาเทคนิคการให้คําปรึกษาที�ปรากฏในคมัภีร์พระพทุธศาสนาเถรวาท ในบทนี ! 
ผู้ วิจยัได้แบง่กรอบของการศกึษาไว้ ๓ หวัข้อใหญ่ๆ คือ (๑) แนวคิดเกี�ยวกบัการให้คําปรึกษา (๒) 
พุทธวิธีการให้คําปรึกษาในคมัภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท และ (๓) การให้คําปรึกษาด้วยพุทธ
วิธีการสอน ซึ�งการที�ผู้ วิจัยได้แบ่งหัวข้อการศึกษาดังกล่าวก็เพื�อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของ
การศกึษาแตล่ะประเดน็มีรายละเอียดดงันี ! 

๒.๑ แนวคิดเกี�ยวกับการให้คาํปรึกษา  

การศึกษาแนวคิดการให้คําปรึกษาเป็นปัจจยัสําคญั และเป็นบ่อเกิดของทฤษฏีทาง
จิตวิทยาการให้คําปรึกษาได้นํามาใช้เพื�อพัฒนากลุ่มคนและองค์กรต่างๆ ในทุกสงัคม ซึ�งในที�นี !
ผู้จยัขอเสนอแนวคดิที�เป็นประโยชน์ตอ่การวิจยัดงันี ! 

๒.๑.๑ ความหมายการให้คาํปรึกษา 

การให้คําปรึกษา ถือเป็นกระบวนการในเชิงจิตวิทยา เพราะการให้คําปรึกษานั !นมกัใช้
กนัทั�วไปในสงัคมในแง่ของความเข้าใจที�ว่าใครๆ ก็สามารถให้คําปรึกษาได้ ซึ�งแท้จริงแล้วมีความ
ตา่งกนัระหว่างการให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยา กับการให้คําปรึกษาคนทั�วๆ ไปที�ใช้กนัอยู่ เพื�อให้มี
ความกระจ่างชดัของรากศพัท์ การให้คําปรึกษา หรือ (Counseling) ความหมายในภาษาองักฤษ 
ซึ�งคํานี !มาจากศพัท์ภาษาลาตินว่า Consilium หมายถึง “กับ” “ด้วยกัน” ตามรูปศพัท์ การให้
คําปรึกษา มีความหมายในตวัเองตามนยัของนกัจิตวิทยาการให้คําปรึกษา และมีผู้ รู้ทั !งหลายได้ให้
คํานิยามไว้ดงันี ! 

Carter V. Good ได้ให้คําจํากัดความว่า การให้คําปรึกษา หมายถึงการช่วยเหลือ
บคุคลเป็นการส่วนตวัเกี�ยวกับปัญหาตา่งๆ๑ ส่วนความในปทานุกรมการศึกษา ได้จํากัดความว่า 
การให้คําปรึกษา หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ ที�รับการปรึกษา ในปัญหาด้าน
การศกึษา การอาชีพ และปัญหาส่วนตวั และมีกระบวนการเก็บวิเคราะห์ข้อมลู การแสวงหาลู่ทาง

                                                                    
๑อษุณีษ์  เย็นสบาย, จิตวิทยาแนะแนว, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ !นติ !ง เฮาส์, ๒๕๓๓), หน้า ๕๗. 



๙ 

 

ในการแก้ปัญหา ซึ�งผู้ ที�จะทําหน้าที�ในการให้คําปรึกษานั !น จะต้องเป็นผู้ ที�มีความเชี�ยวชาญ
ทางการให้ความชว่ยเหลือ และมีความพยายามชว่ยให้ผู้ มีปัญหาสามารถตดัสินใจด้วยตนเองได้๒ 

Burke & Steffire ได้ให้คําจํากดัความของการให้การปรึกษาว่า การให้การปรึกษาเป็น
สัมพันธภาพทางวิชาชีพ ระหว่างผู้ ให้การปรึกษาที�ผ่านการฝึกอบรมกับผู้ รับการปรึกษา 
สมัพันธภาพนี !ปกติเป็นสมัพันธภาพสองต่อสอง ระหว่างผู้ ให้การปรึกษากับผู้ รับการปรึกษา แต่
อาจมีคนมากในกรณีของการให้คําปรึกษากลุ่ม ซึ�งมีจดุมุ่งหมายเพื�อช่วยให้ผู้ รับการปรึกษาเข้าใจ
ตนเอง และสิ�งแวดล้อม สามารถแก้ปัญหาตา่งๆ ได้ด้วยตนเอง๓ 

พระเทพเวที (ประยทุธ์ ปยตฺุโต) ได้ให้ทศันะไว้วา่ การให้การปรึกษาเป็นการแนะแนวที�
จะให้บุคคลสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยทั�วไปคนทั !งหลายยงัพึ�งตนเองได้ไม่เต็มที�หรือมีระดบั
การพึ�งตนเองที�ยังไม่สมบูรณ์ จึงต้องการผู้ มาชี !แนะให้การปรึกษา เมื�อช่วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องมี
ผู้ชว่ยให้พึ�งตนเองได้โดยใช้ภาษา และกิจกรรมเข้ามาชว่ย เป็นต้น การช่วยคนให้ช่วยตนเองได้เป็น
หน้าที�ของการแนะแนวการให้การปรึกษา๔ 

Pietrofisa ได้ให้คํานิยามว่า การให้การปรึกษา เป็นกระบวนการของสมัพนัธภาพใน
การให้ความช่วยเหลือ ซึ�งเต็มไปด้วยความอบอุ่น การยอมรับ และเข้าใจระหว่างผู้ ให้การปรึกษา 
ซึ�งเป็นนักวิชาชีพที�ได้รับการฝึกอบรมในการให้การช่วยเหลือผู้ รับการปรึกษาที�ต้องการความ
ชว่ยเหลือ เพื�อให้ผู้ ได้รับการปรึกษาเข้าใจตนเอง และสิ�งแวดล้อมเพิ�มขึ !น ตลอดถึงเรียนรู้พฤติกรรม
ใหม่ๆ มีทศันคติใหม่ๆ เกิดขึ !นสําหรับนําไปประกอบการตดัสินใจแก้ปัญหา หรือพฒันาตนเองใน
ด้านตา่งๆ๕ เช่น ความสนใจ ความถนดั ความสามารถ ตลอดจนให้ตระหนกัถึงความต้องการของ
ตนเอง และช่วยให้ผู้ รับการปรึกษาได้ดําเนินการตามจุดมุ่งหมายที�วางไว้ และสามารถพัฒนา
ตนเองจนถึงที�สดุ๖ 

                                                                    
๒Good, C.V., Dictionary of Education, (New York: McGraw - Hill Book Company, 1985), p. 195. 
๓Burke, H.M. Jr., & Stefflre, B., Theories of Counseling, 3rd ed., (ZNew York: McGraw - 

Hill Book Company, 1979), P. 182. 
๔พระเทพเวที (ประยทุธ์  ปยตฺุโต), พุทธศาสตร์กับการแนะแนว, (กรุงเทพมหานคร: กองทนุวฒุิ

ธรรมเพื�อการศกึษา และปฏิบตัิธรรม, ๒๕๓๔), หน้า ๘. 
๕Pietrofesa, John L., Counseling: Research and Practice, (Chicago: Kand Mcnally 

College publishing Coun, 1975), P. 193. 
๖Patterson, C.H., Theories of Counseling and Psychotherapy, 2nd ed., (New York: Row, 

Publisher, 1973), p.187. 
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Wren ได้ให้ความหมายของการให้คําปรึกษาว่า การให้คําปรึกษาเป็นความสมัพนัธ์
ระหวา่งคนสองคนซึ�งมีวตัถปุระสงค์และมีความเคลื�อนไหวเปลี�ยนแปลงอยู่เสมอ กระบวนการของ
ความสัมพันธ์จะเปลี�ยนแปลงอยู่เรื�อยๆ ตามธรรมชาติหรือลักษณะความต้องการของนักเรียน 
กระบวนการนี !จะมีความหมายร่วมมือของผู้ ให้และผู้ รับอยู่เสมอและมีจุดสนใจตนเอง และ
ตดัสินใจอยา่งแนว่แนห่รือการกําหนดแนวทางของตนโดยตวันกัเรียนเอง๗ 

Rogers กล่าวไว้ว่า การให้การปรึกษา เป็นกระบวนการที�โครงสร้างของอตัตา ได้รับ
การผ่อนคลายในสภาพที�ปลอดภัยภายใต้บรรยากาศ และสัมพันธภาพในการปรึกษา ทําให้
ประสบการณ์เดมิที�ผู้ รับการปรึกษาไมส่ามารถเผชิญหรือยอมรับได้ และถกูนํามารับรู้ไปผสมผสาน
กนัเป็นการรู้จกัตนเองในแนวทางใหมที่�ถกูต้อง๘ 

อาภา  จนัทรสกุล ให้ความหมายไว้ว่า การให้คําปรึกษาเป็นกระบวนการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ ที�มารับคําปรึกษาได้พบปะกันภายใต้สัมพันธภาพที�ช่วยให้ผู้ รับคําปรึกษาเข้าใจ
เกี�ยวกบัตนเอง สภาพแวดล้อม และปัญหาที�กําลงัเผชิญหน้าอยู่ได้ดีขึ !น ผู้ ให้คําปรึกษาใช้เทคนิค
และวิธีการทางจิตวิทยาช่วยให้ผู้ รับคําปรึกษามีโอกาสสํารวจความรู้สึก ค่านิยม ตลอดจนข้อมูล
ตา่งๆ เกี�ยวกบัตนเอง เพื�อนําไปสู่ทกัษะในการแก้ปัญหาและตดัสินใจเลือกวิธีการในการแก้ปัญหา 
และเป้าหมายในการดําเนินชีวิตของตนเองได้อยา่งเหมาะสม๙ 

Ivey ได้ให้คํานิยามของการให้การปรึกษาไว้ว่า การให้การปรึกษาเป็นกระบวนการให้
ความชว่ยเหลือบคุคลปรกตใิห้สามารถบรรลถึุงวตัถปุระสงค์ หรือสามารถปฏิบตัิตนตอ่สิ�งตา่งๆ ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ๑๐ 

จากการนิยามความหมายของผู้ รู้ทั !งหลาย พอสรุปความว่า การให้คําปรึกษา 
(Counseling) หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือผู้ ที�มาขอรับคําปรึกษา เพื�อที�จะบรรลเุป้าหมายหรือ
ความประสงค์ที�คาดหวงัไว้ พร้อมทั !งสามารถตดัสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ โดยมีขั !นตอนปฏิบตัิ
                                                                    

๗อ้างใน อษุณีษ์  เย็นสบาย, จิตวิทยาแนะแนว, หน้า ๕๗. 
๘Rogers, Carl R, Client - Centered therapy: Its Current Practice; Implications and Theapy, 

(Boston: Houghton Miffin Company, 1951). อ้างใน รศ.วชัรี  ทรัพย์มี, ทฤษฎีและกระบวนการให้บริการปรึกษา, 
(กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๓๓), หน้า ๓. 

๙อาภา  จนัทรสกลุ, ทฤษฎีและวิธีการให้คาํปรึกษา, พิมพ์ครั !งที� ๔, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชา
จิตวิทยาการศกึษา และแนะแนว มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๕), หน้า ๒. 

๑๐Levy, Allen E, and Dawning, Lynn Synek, Counseling and Psychotherapy: Skills, 
(Theories and practices, 1980), p.86. 



๑๑ 

 

อย่างชดัเจน นอกจากนั !นแล้วผู้ ที�อยู่ในฐานะให้คําปรึกษา จะต้องได้ผ่านกระบวนการฝึกฝนอบรม
มาอย่างดี เพื�อที�จะอํานวยความสะดวกในการตดัสินใจอย่างใดอย่างหนึ�งท่ามกลางบรรยากาศที�
อบอุน่เป็นกนัเอง และมีความเข้าใจกบัผู้มาขอรับคําปรึกษาอยา่งถกูต้องได้ 

นอกจากจะทราบนิยามศพัท์ตา่งๆ ของกระบวนการให้คําปรึกษาดงักล่าวแล้ว ก็ยงัมี
ความจําเป็นที�จะต้องรู้องค์ประกอบของการให้คําปรึกษาด้วย เพราะการให้คําปรึกษาได้ชี !ประเด็น
ตรงไปที�ตวับคุคล นั�นก็คือ มนษุย์ เนื�องจากมนษุย์นั !นถือว่าเป็นสตัว์ที�อ่อนแอที�สดุ และไม่สามารถ
เลี !ยงตวัเองได้ในระยะเริ�มแรกของการคลอดได้เจริญการเติบโตต่อมาก จะต้องได้รับการ อบรม
ดแูลอยา่งดีจงึสามารถมีชีวิตรอดได้ แม้วา่จะเป็นสตัว์ประเสริฐก็ตาม ซึ�งก็มีความแตกตา่งจากสตัว์
เดรัจฉานทั !งหลายที�สามารถเลี !ยงตวัเองได้เมื�อได้เกิดออกมาแล้ว ฉะนั !นองค์ประกอบของความ
ชว่ยเหลือหรือการให้คําปรึกษาจงึเป็นการพฒันาคําวา่ มนษุย์ 

๒.๑.๒ องค์ประกอบของการให้คาํปรึกษา 

การให้คําปรึกษา ถือได้ว่าเป็นสิ�งที�สําคัญและมีความจําเป็นในทุกองค์กร และทุก
สถาบนัของสงัคมโดยเฉพาะสถาบนัครอบครัว จดัเป็นสถาบนัแรกที�ได้ให้คําปรึกษาอบรมบม่เพาะ
ฝึกฝนพัฒนากุลบุตรกุลธิดาให้เจริญเติบโตทั !งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ�ง
องค์ประกอบสําคญัของการให้คําปรึกษานั !น ก็คือตวับคุคลที�ยงัต้องพฒันาในด้านพฤติกรรมตา่งๆ 
ที�แสดงออกมาผ่านสื�อสิ�งพิมพ์ทุกแขนงทั !งในเชิงที�สร้างสรรค์ และเป็นผลในเชิงลบต่อสงัคมโดย
เหตคุวามนิยมชมชอบคา่นิยมแบบใหม่ที�หลั�งไหลเข้ามาทําให้เยาวชนขาดการไตร่ตรองพิจารณา
อยา่งมีเหตผุลและเลือกเอามาปฏิบตัโิดยเลียนแบบที�ผิดๆ ขดัตอ่ขนบธรรมเนียมความเป็นไทย 

ดงันั !น การที�จะช่วยเหลือเยียวยารักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาติที�บรรพชนได้
สร้างสรรค์ไว้ในกาลก่อนให้ดํารงคงอยู่คู่กับวฒันธรรมอนัลํ !าค่าของชาตินั !น ก็ต้องเร่งรีบปลูกฝัง
จิตสํานึกของเยาวชนให้มีความหวงแหนจริยธรรมความเป็นชาติเอาไว้ ซึ�งเยาวชนก็จะต้องได้รับ
การฝึกฝนพฒันาในทางที�ถกูที�ควรด้วย เนื�องจากมนษุย์นั !นเป็นสตัว์สงัคมที�พิเศษแตกตา่งจากสตัว์
อื�นๆ เพราะในเมื�อมนษุย์ได้ฝึกฝนพฒันาดีแล้วย่อมได้ชื�อว่า “เป็นสตัว์ที�ประเสริฐ” รู้จกัดําเนินชีวิต
ที�ดีงามด้วยตนเอง และช่วยให้สงัคมดํารงอยู่อย่างสนัติสุข โดยเฉพาะเยาวชนผู้ เป็นสมาชิกใหม่
ของมนษุยชาตนิั !นต้องรับการศกึษา (สิกขา) เพื�อพฒันาตนสูค่วามเป็นมนษุย์ที�สมบรูณ์๑๑ 

                                                                    
๑๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา 

กรมการศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๑. 



๑๒ 

 

จากความเป็นมนุษย์ที�สมบูรณ์ดงักล่าวนั !น ก็ให้รู้ต่อไปอีกว่ามีวิธีการอย่างไรที�จะ
สามารถพฒันาความเป็นคนสู่สภาพความเป็นมนุษย์ที�สมบูรณ์ได้ ก็ต้องอาศยัการให้คําปรึกษา
หารือแนะแนวเพื�อหาลูท่างชว่ยเหลือเป็นองค์ประกอบสําคญั เพื�อให้การพฒันาจากความเป็นคนสู่
เป้าหมายความเป็นมนุษย์ที�พฒันาแล้ว โดยเรื�องของการพฒันานี ! จดัได้ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ�ง
ของการให้คําปรึกษา ดงัเชน่ทศันะของพระเทพเวที (ประยทุธ์ ปยตฺุโต) ได้กล่าวถึง การพฒันาชีวิต
มนษุย์ ที�เป็นองค์ประกอบสําคญัยิ�งในลกัษณะองค์รวมประสานกนั ๔ ด้าน มีรายละเอียดดงันี !๑๒ 

๑. พัฒนากาย  คือ การพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง มีสุขภาพดี และพัฒนา
ความสมัพนัธ์กบัสิ�งแวดล้อมทางกายภาพอย่างถกูต้องดีงามในทางที�เป็นคณุประโยชน์ เช่น การมี
ปัจจยั ๔ พอที�จะดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุก และใช้ปัจจยั ๔ อย่างถูกต้องเพื�อคณุค่าแท้รวมถึง
สิ�งแวดล้อมทางวตัถุที�เสริมความเป็นอยู่ว่าควรใช้อย่างไรให้เกิดคณุประโยชน์ที�แท้จริงตลอดจน
รู้จกัถือเอาประโยชน์จากธรรมชาติในลกัษณะที�ถกูต้อง การปฏิบตัิโดยทําให้ถกูต้องให้ดีขึ !นเหล่านี !
จดัเป็นเรื�องการพฒันากาย เรียกว่า กายภาวนา ถ้าเป็นคนก็เรียกว่า ภาวิตกาย แปลว่า เป็นคนที�
พฒันากายแล้ว  

๒. พัฒนาศีล คือ การพฒันาการอยู่ร่วมในสงัคมด้วยดี อย่างเกื !อกูลเป็นประโยชน์
และมีอาชีพที�ถกูต้องโดยประกอบสมัมาอาชีพ เรียกว่า ศีลภาวนา ถ้าเป็นคนได้พฒันาศีล เรียกอีก
อยา่งหนึ�งวา่ ภาวิตศีล ซึ�งการพฒันาศีลจะเป็นพื !นฐานไปสูก่ารพฒันาจิตตอ่ไป 

๓. พัฒนาจิต คือ การพฒันาคณุสมบตัิของจิต ฝึกอบรมเสริมสร้างจิตให้พรั�งพร้อม
สมบูรณ์ ๓ ด้าน คือ ด้านคุณธรรม (คุณภาพจิต) เช่น ความมีเมตตากรุณา ความรักเป็นมิตร
ปรารถนาประโยชน์สขุแก่ผู้ อื�น ด้านความสามารถของจิต (สมรรถภาพจิต) เช่นความมีสติดี วิริยะ 
อดทน เข็มแข็งมั�นคง เพียรพยายาม และด้านสุขภาพที�ดีของจิต (สขุภาพจิต) เช่น จิตใจที�เป็นสุข 
สดชื�น สงบ ผ่องใส พร้อมที�จะยิ !มแย้มแช่มชื�น การพฒันาจิต เรียกว่า จิตภาวนา ถ้าเป็นบุคคลที�
ฝึกอบรม พฒันาจิตแล้ว ก็เรียกวา่ ภาวิตจิต 

๔. พัฒนาปัญญา คือ การพฒันาความรู้ความเข้าใจเริ�มตั !งแต่ปัญญาเป็นความรู้
ความเข้าใจในศิลปวิทยาการ ความรู้ทางวิชาการ ต่อจากนั !นก็ลึกซึ !งลงไปอีก คือการรับรู้เรียนรู้
อยา่งถกูต้องตามความเป็นจริง ไมบ่ดิเบือนหรือเอนเอียงด้วยอคต ิและเหนือขึ !นไป ก็คือการวินิจฉัย
ซึ�งหมายถึงการคิดวินิจฉัยด้วยการใช้ปัญญาโดยบริสุทธิ�ใจ ไม่ถูกครอบงําบญัชาโดยกิเลสและ
ตณัหา ซึ�งจะทําให้เกิดปัญญาในระดบัสงูขึ !นไปอีก คือปัญญาที�รู้จกัเข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริง
                                                                    

๑๒พระเทพเวที (ประยทุธ์ ปยตฺุโต), การศึกษา : เครื�องมือพัฒนาที�ยังต้องพัฒนา, พิมพ์ครั !งที� 
๔, (ปัตตานี: มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ๒๕๓๖), หน้า ๙๕-๑๐๕. 



๑๓ 

 

รู้ทางเสื�อมทางเจริญ เหตปัุจจยัที�เกี�ยวข้อง รู้วิธีแก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์ความสําเร็จพฒันาตน 
พัฒนาชีวิตและสังคมให้เจริญดีงามยิ�งขึ !นไป และปัญญาในขั !นสุดท้าย คือปัญญาที� รู้เท่าทัน
ธรรมดาของสังขาร คือโลกและชีวิตถึงขั !นที�ทําให้จิตใจเป็นอิสระหลุดพ้นจากความทุกข์โดย
สมบูรณ์ (วิมุตติ)๑๓ การพฒันาปัญญานี !เรียกว่า ปัญญาภาวนา ถ้าเป็นคนเรียกว่า ภาวิตปัญญา 
คือคนที�ได้ฝึกอบรมพฒันาปัญญาแล้ว 

ดงันั !น องค์ประกอบการให้คําปรึกษาเพื�อพฒันามนุษย์ให้สมบรูณ์ข้างต้น มีลกัษณะ
ความสัมพันธ์เกี�ยวเนื�องกัน ซึ�งเมื�อได้พฒันาให้เกิดความสมดุลครอบคลุมครบบริบูรณ์แล้วการ
ดําเนินไปของชีวิตที�ประกอบด้วยปัญญา ก็ทําให้ชีวิตสามารถพฒันาไปสู่ศกัยภาพสูงสุด นั�นคือ
ชีวิตประสบแตค่วามสขุ และแบง่ปันความสขุให้บงัเกิดขึ !นแก่สงัคมประเทศชาติ ซึ�งเป็นผลสืบเนื�อง
จากการพฒันาตรงเป้าหมายหรือตรงจดุ กลา่วคือ คนเป็นศนูย์กลางของการพฒันา โดยคนเป็นตวั
ตั !งของการพฒันาทั !งหลาย เมื�อคนได้รับการพฒันาดีแล้ว ก็จะบรรลภุาวะเป็นมนษุย์ที�สมบรูณ์ เมื�อ
คนชนิดนี !ไปอยูที่�จดุไหนของสงัคม เขาก็จะมีส่วนผลกัดนัให้จดุนั !นพฒันาไปด้วย ทั !งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา หรือเรียกว่า 
“การศกึษาตลอดชีวิต๑๔ (Life-long Education)” ดงัที�ยเูนสโกได้แนะแนวเอาไว้๑๕ 

ทีนี !องค์ประกอบของการให้คําปรึกษามีเป้าหมายอันเดียวกัน ก็คือเพื�อพัฒนาคนสู่
ความเป็นมนุษย์ที�สมบูรณ์ ผ่านกระบวนการทางการศึกษา ไม่ว่าการศึกษานั !นจะอยู่ลกัษณะการ
สอนแบบใดก็ตาม แม้พระพุทธเจ้าก็ทรงให้ปรึกษาเพื�อที�จะช่วยเหลือผู้ ได้รับความทุกข์ มีปัญหา
ชีวิตตา่งๆ ผ่านกระบวนการที�เรียกว่า “เทศนา” โดยเป้าหมายหลกัของการเทศนาคือการอบรมสั�ง

                                                                    
๑๓วิมุตติ หมายถึง ความหลดุพ้นจากกิเลส ๕ อย่าง คือ (๑) ตทงัควิมุตติ คือ พ้นด้วยธรรมคู่ปรับ

หรือพ้นชั�วคราว (๒) วิกขมัภนวิมุตติ คือ พ้นด้วยข่มหรือสะกดไว (๓) สมุจเฉทวิมุตติ คือ พ้นด้วยตดัขาด (๔) 
ปฎิปัสสทัธิวิมตุติ คือพ้นด้วยสงบ และ (๕) นิสสรณวิมุตติ คือ พ้นด้วยออกไป วิมุตติทั�ง ๕ อย่างนี� ๒ อย่างแรก 
เป็นโลกิยวิมตุติ ๓ อย่างหลงัเป็น โลกตุตรวิมตุติ อ้างใน พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธ

ศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั !งที� ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร์ต พริ !นติ !ง แมส โปรดกัส์ จํากดั
, ๒๕๕๐), หน้า ๒๓๔. 

๑๔การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง การศกึษาที�เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ 
การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั เพื�อให้สามารถพฒันาคณุภาพชีวิตได้อยา่งตอ่เนื�องตลอดชีวิต 

๑๕พระเทพโสภณ (ประยรู ธมฺมจิตฺโต), ทิศทางการศึกษาไทย, พิมพ์ครั !งที� ๓, (กรุงเทพมหานคร :     
โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๖), หน้า ๑๘-๑๙. 



๑๔ 

 

สอนเกี�ยวกบัหลกัพระพทุธศาสนา โดยเรื�องของการอบรมนี ! มั�นเกียรติ โกศลนิวฒัน์วงษ์ ได้จําแนก 
การเทศนา หรือการแสดงธรรมไว้ ๒ ประการคือ๑๖ 

๑. บุคลาธิษฐานเทศนา หมายถึง การเทศนามีบคุคลเป็นที�ตั !ง เทศนาอ้างธรรมโดย
ยกคนขึ !นอ้างแก่คนเป็นหลกัฐานในการอธิบาย 

๒. ธรรมาธิษฐานเทศนา หมายถึง การเทศนามีธรรมเป็นที�ตั !ง เทศนาอ้างธรรม
แสดงโดยยกหลกัตวัสภาวะขึ !นอ้าง 

จากนยัของการอบรมสั�งสอนหรือการเทศนา ๒ ประการข้างต้น ถือเป็นการชี !แจงแสดง
ความอธิบาย โดยยกตวัอย่างคน หรือยกหวัข้อธรรมะมาอธิบายให้ฟัง เข้าใจ และได้พิจารณาให้
เห็นตามสภาพความเป็นจริงเกี�ยวกับเหตุที� ก่อให้เกิดความทุกข์ ไม่สบายกาย ไม่สบายใจ 
จนกระทั�งผู้ ที�มีความทุกข์นั !น สามารถระงับความทุกข์ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั !งยงันําหวัข้อธรรมที�
ได้รับน้อมนําไปพฤติปฏิบตัิเป็นแนวทางของการดําเนินชีวิตได้ ซึ�งเป็นผลเกิดจากการรับคําชี !แนะ
บอกทางสว่างที�พระพทุธองค์ทรงตรัสไว้ ฉะนั !น การเทศน์ จึงหมายถึง การชี !แจงให้คําแนะนํา หรือ
การเสนอแนวทางให้ และมีความสอดคล้องกับการช่วยเหลือทางพุทธธรรม ซึ�งพระพุทธองค์ทรง
ตรัสชี !ทางกบัโมคคลัลานพราหมณ์ ซึ�งได้กลา่วถึงพระพทุธองค์ตอนหนึ�งวา่... 

ทา่นพระโคดม พระภาษิตของพระองค์ชดัเจนไพเราะยิ�งนกั พระองค์ทรงประกาศธรรม
แจ่มแจ้ง โดยประการต่างๆ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที�ควํ�าเปิดของที�ปิด บอกทางแก่ผู้หลง
ทางหรือตามประทีปในที�มืดด้วยตั !งใจว่า คนมีตาดีจะเห็นรูปได้ ข้าพระองค์นี !ขอถึงท่านพระโคดม
พร้อมทั !งพระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะของท่านพระโคดมโปรดทรงจําข้าพระองค์ ว่าเป็น
อบุาสกผู้ ถึงสรณะตั !งแตว่นันี !เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต๑๗ 

จากพระพทุธพจน์แสดงให้เห็นวา่ การแสดงธรรมของพระพทุธองค์ถือเป็นวิธีที�มีความ
เรียบง่ายไมมี่พิธีรีตองแตอ่ยา่งไร แท้จริงแล้วการแสดงธรรม ก็คือการสนทนากบัคนๆ หนึ�ง หรือหมู่
หนึ�ง โดยพระพทุธองค์ทรงอธิบายความย้อนถามเมื�อควรย้อนถาม ยอมให้ค้านเมื�อสงสยั ทรงชี !แจง
พร้อมด้วยตวัอย่างมาเปรียบเทียบ ทําให้บุคคลมีสติเห็นแนวทางดบัทุกข์ และปฏิบตัิเพื�อการดบั
ทกุข์ได้อยา่งสิ !นเชิง การแสดงธรรมของพระพทุธองค์ ไพเราะในเบื !องต้น ทา่มกลาง และที�สดุ๑๘ 

                                                                    
๑๖มั�น เ กียรติ   โกศลนิ รัติ ว ง ษ์ ,  พุทธธรรม ทฤษฎีและเทคนิคการให้คําป รึกษา , 

(กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ์ สวุิริยาศาสน์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๖๐. 
๑๗ม. อ.ุ (ไทย) ๑๔/๗๘/๘๔. 
๑๘พทุธทาสภิกข,ุ ตามรอยพระอรหันต์, (ราชบรีุ : ธรรมดานิยม, ๒๕๓๐), หน้า ๑๑๑-๑๑๒. 



๑๕ 

 

ด้วยเหตนีุ ! การแสดงธรรม จึงมีคณุลกัษณะตรงกบัการให้การปรึกษาดงักล่าวมาแล้ว
ข้างต้น เนื�องจากการแสดงธรรมนั !น ถือเป็นกระบวนการชี !ทางเพื�อช่วยเหลือมนษุยชาติทั !งหลายให้
มีดวงตาเห็นธรรม เห็นทกุข์ และแนวทางในการดบัทกุข์ แก้ปัญหาบรรลสุู่ความสงบ และสว่างแห่ง
ชีวิต ดงัพทุธดํารัสที�ว่า “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชน หิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺ

ถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ.”๑๙ หมายความว่า เธอทั !งหลายจงเที�ยวจาริกไปเพื�อประโยชน์
เกื !อกลูแก่คนหมูม่าก เพื�อความสขุแก่คนหมูม่าก เพื�ออนเุคราะห์โลก เพื�อประโยชน์ เพื�อเกื !อกลู เพื�อ
ความสุขแก่เทวดา และมนุษย์ทั !งหลาย ภิกษุทั !งหลาย เธอทั !งหลายจงแสดงธรรม งามในเบื !องต้น 
งามในท่ามกลาง และงามในที�สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั !งอรรถ พร้อมทั !งพยัญชนะ 
บริสทุธิ�บริบรูณ์สิ !นเชิงสตัว์ทั !งหลายผู้ มีธุลีในจกัษุเป็นปรกตมีิอยู ่เพราะไมไ่ด้ฟังธรรมย่อมเสื�อมรอบ
ผู้ รู้ทั�วถึงซึ�งธรรมจกัมี๒๐ 

จากพุทธพจน์นี ! แสดงให้เห็นว่า แม้แตพ่ระองค์ก็ทรงแนะนําให้คําปรึกษาเหล่าสาวก
ทั !งหลายในการออกไปเผยแผพ่ระธรรมคําสอนของพระองค์ เพื�อช่วยเหลือพทุธบริษัททั !งหลายให้มี
ความรู้ความเข้าใจศาสนธรรมอยา่งทองแท้ มีใจศรัทธาในคําสอน นั !นคือเป้าหมายและทางพ้นจาก
ความทกุข์ ด้วยวิธีการตา่งๆ โดยเฉพาะพระองค์ทรงสอนให้เข้าใจ เหตแุหง่ความทกุข์ ย่อมรับความ
ทกุข์ ด้วยกระบวนการทางปัญญา และหาวิธีการจดัการกบัความทกุข์นั !นให้สิ !นเชิงได้ 

ฉะนั !น สรุปว่า องค์ประกอบการให้คําปรึกษา คือได้เน้นที�ตวับคุคลเป็นหลกั และเป็น
องค์ประกอบสําคัญ พร้อมกันนี !ได้ยกหัวข้อธรรมะมาแสดงไว้ บอกทางสว่างให้เพื�อที�จะได้
ช่วยเหลือผู้ มีปัญหาและมีความทุกข์นั !น สามารถที�หาทางดบัจากความทุกข์ได้ ซึ�งมีพระองค์ทรง
เป็นกลัยาณมิตร จงึเรียกวา่เป็นพทุธวิธีให้คําปรึกษา 

๒.๑.๓ ประเภทของการให้คาํปรึกษา 

ประเภทของการให้คําปรึกษา ถือเป็นศาสตร์สําคญัที�ศกึษาเกี�ยวข้องกบัใจของมนษุย์ 
เพราะมนุษย์นั !นตา่งมีระบบความคิด ระบบการมองโลกแตกต่างกันอย่างสิ !นเชิง แม้จะเป็นพี�น้อง
อยู่ในครอบครัวเดียวกัน ต่างคนต่างมีแนวความคิดที�แตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุนี ! หากเรา
สามารถอ่านใจของคนออกแล้ว สามารถคาดคะเนพฤติกรรมของคนนั !นได้ ซึ�งเรื�องนี !ตามหลัก
พระพุทธศาสนา เรียกความแตกต่างกันนี !จัดอยู่ในลักษณะของจริต ๖ คือ (๑) ราคะจริต (๒) 

                                                                    
๑๙วิ.ม. (บาล)ี ๔/๓๒/๒๗. 
๒๐วิ.มหา. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 



๑๖ 

 

โทสะจริต (๓) โมหะจริต (๔) วิตกจริต (๕) ศรัทธาจริต และ (๖) พทุธจริต๒๑ เรื�องของจริตถือเป็น
สว่นสําคญัของประเภทการให้คําปรึกษา เนื�องจากเป็นกระบวนศกึษาเกี�ยวกบัตวัคนโดยตรง ส่วน
รายละเอียดของจริตทั !ง ๖ อยา่งจะได้กลา่วพรรณนาในข้อ (บคุคลที�พระพทุธเจ้าทรงให้คําปรึกษา) 

การศึกษาเรื�องของจริตทั !ง ๖ ประการ ดงักล่าวนั !น มีความสอดคล้องกับการศึกษา
ของนักจิตวิทยาที�สนใจศึกษาเกี� ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ คือ จิตวิทยาพัฒนาการ 
(Development psychology) ถือเป็นแขนงวิชาที�มุ่งศกึษาพฤติกรรมของคนวยัตา่งๆ กนั เพื�อให้รู้
วา่บคุคลพฒันาการมาอย่างไร ในแตล่ะวยัมีสิ�งใดเกิดขึ !นบ้าง และสาเหตขุองการเกิดขึ !นนั !นๆ เป็น
อย่างไร เพื�ออธิบายพฒันาการอนัจะนําไปสู่การเข้าใจการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ !นกับมนุษย์อย่าง
แท้จริง ตั !งแต่แรกของชีวิตจนกระทั�งตายไป นอกจากนี !แล้ว วัตถุประสงค์สําคัญของจิตวิทยา
พัฒนาการ คือพยายามที�จะเข้าใจบุคคลทั !งที�เป็นส่วนบุคคล การอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และการ
เข้าใจถึงระดบัสติปัญญา ลกัษณะของอารมณ์ เพื�อจะช่วยให้บคุคลทํางานร่วมกนัได้อย่างราบรื�น
ได้ การทํางานก็ต้องเกี�ยวข้องกับคนหมู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ�งแพทย์ พยาบาล ครู บิดามารดา 
นกับริหาร และนกัสงัคมสงเคราะห์ ตลอดทั !งนกัจิตวิทยาก็ใช้ประโยชน์จากจิตวิทยาแขนงนี !ด้วย๒๒ 

การที�นกัจิตวิทยาพยายามศกึษาทําความเข้าใจเกี�ยวกบั อารมณ์ (Emotions) ถือเป็น
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล คือ มีสภาพความเปลี�ยนแปลงของร่างกายและจิตใจ ซึ�งเป็นผล
สืบเนื�องมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ�งเร้าและอินทรีย์ และการแสดงโต้ตอบนั !นเป็นไปตาม
สถานการณ์๒๓ การมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสิ�งเร้ากับอินทรีย์ที�ว่านี ! ก็ได้เชื�อมโยงเข้ากับสภาวะสงัคม
ปัจจุบนัที�เยาวชนของชาตินั !น รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เสพวัฒนธรรมวัตถุนิยมแบบฝรั�ง ลืมรากเหง้า
วฒันธรรมอนัดีงามของตนที�บรรพชนได้สร้างสรรค์เอาไว้ นั�นคือได้ล่วงละเมิดศีลธรรม กระทําผิด
ในทรัพย์สิน ในคู่ครองลูกเมียของผู้ อื�น เป็นไปตามตณัหาตนปรุงแต่งขึ !น (มีสิ�งเร้า+ล่วงละเมิด) 

                                                                    
๒๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์  

ครั !งที� ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร์ พริ !นติ !ง แมส โปรกดกัส์ จํากดั, ๒๕๔๘), หน้า ๑๘๙-๑๙๐. 
๒๒สชุา  จนัทน์เอม, จิตวิทยาพัฒนาการ, พิมพ์ครั !งที� ๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพ์ไทย

วฒันาพานิช จํากดั, ๒๕๔๐) หน้า ๑. 
๒๓พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์, ทฤษฏีจิตวิทยาพัฒนาการ, พิมพ์ครั !งที� ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท แอคทิฟ พริ !นติ !ง จํากดั, ๒๕๔๗), หน้า ๗๑. 



๑๗ 

 

โดยขาดความละอายเกรงกลัวต่อบาปกรรม ซึ�งเรื�องนี !พระพุทธองค์ทรงสั�งสอนให้พุทธบริษัทมี
ความสํารวมระวงัในอินทรีย์ หรือเรียกวา่ อายตนะ๒๔ 

อยา่งไรก็ตาม การที�จะสอนคนให้เข้าใจเรื�องของอายตนะ ถือเป็นสิ�งอยู่ใกล้ตวัเราที�สดุ 
คือ อวยัวะร่างกายทั !งหลาย แม้มนษุย์รู้จกั หรือไม่รู้จกัก็ตาม แตม่นัทําหน้าที�ของมนัอยู่ โดยมนษุย์
ผู้ เป็นเจ้าของไม่รู้และไม่ได้ใส่ใจที�จะรู้ จนบางคราวมันเกิดความวิปริตหรือทําหน้าที�บกพร่องขึ !น 
มนษุย์จงึหนัมาสนใจศกึษา เพราะเป็นแดนรับรู้และเสพเสวยโลก แล้วมีความเกี�ยวข้องกบั ขันธ์ ๕ 
อนัเป็นองค์ประกอบสําคญัของชีวิต ซึ�งสามารถแบง่ความสมัพนัธ์กนัออกเป็น ๒ ภาค แต่ละภาค
นั !น มีระบบทํางานอาศยัชอ่งทางที�ชีวิตจะติดตอ่เกี�ยวข้องกบัโลกได้ เรียกว่า ทวาร หมายถึง ประต ู
หรือ ชอ่งทาง แตนิ่ยมใช้คือคําวา่ อายตนะ มีดงันี ! 

๑. ภาครับรู้และเสพเสวยโลก อาศยั ทวาร ๖ คือ ตา ห ูจมกู ลิ !น กาย ใจ สําหรับ
รับรู้และเสวยโลก ซึ�งปรากฏแก่มนษุย์โดยลกัษณะและอาการตา่งๆ ที�เรียกว่า อารมณ์ ๖ คือ รูป 
เสียง กลิ�น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ 

๒. ภาคแสดงออกหรือภาคกระทําต่อโลก อาศัย ทวาร ๓ คือ กาย วาจา ใจ 
(กายทวาร วาจาทวาร มโนทวาร) สําหรับกระทําตอ่โลก โดยแสดงออกมาเป็นการทํา การพดู และ
การคดิ (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม)๒๕ 

จากความสมัพนัธ์กนัทั !ง ๒ อย่าง ทําให้ผู้ วิจยั ได้เข้าใจถึงลกัษณะความแตกต่างกัน
ของแตล่ะบุคคลต่อไปอีก อนัเกี�ยวข้องกับการแสดงออกถึงอารมณ์๒๖ หรือความหลากหลายด้าน
พฤติกรรมที�แสดงออกมาทั !ง ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ทั !งที�เป็นกุศลกรรม และอกุศลกรรม
ขึ !นอยู่กบัตวับคุคลเป็นสําคญั ไม่ขึ !นตอ่อํานาจใดสั�งการ กระทําในเรื�องนั !นๆ พระพรหมคณุาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ทัศนะความแตกต่างระหว่างบุคคล ๒ อย่าง ซึ�งทางภาษาพระเรียกว่า 

                                                                    
๒๔อินทรีย์ หรือเรียกว่า อายตนะ แบ่งออกเป็น ๒ สว่น คือ (๑) อายตนะภายใน ๖ ได้แก่ ตา ห ู

จมกู ลิ !น กาย และใจ และ (๒) อายตนะภายนอก ๖ คือ รูป เสียง กลิ�น รส สมัผสัทางกาย และอารมณ์ที�เกิดกบัใจ. 
อ้างใน  พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม,หน้า ๒๐๒-๒๐๓. 

๒๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพ์ครั !งที� ๑๔, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท สหธรรมิก จํากดั, ๒๕๔๔), หน้า ๒๖-๒๗. 

๒๖อารมณ์พื ]นฐานแบ่งออก ๘ ชนิด หรือ ๔ คู่  ตรงข้างกัน  ได้แก่  (๑) การยอมรับ 
(Acceptance) กบัการรังเกียจ (Disgust) (๒) ความกลวั (Fear) กบัความโกรธ (Anger) (๓) ความประหลาดใจ 
(Surprise) กบัความคาดหวงั (Anticipation) และ (๔) ความเศร้า (Sadness) กับความสนกุสนาน (Joy) อ้างใน 
สวุรี ศิวะแพทย์, จิตวิทยาทั�วไป, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ !นติ !ง เฮ้าส์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๔๙. 



๑๘ 

 

ความยิ�งและหย่อน คือ ความแตกตา่งระหว่างบคุคลเราต้องมี “บุคคลัญ_ุตา” คือการรู้จกับคุคล
ตามความแตกตา่ง ๒ ด้าน คือ 

ด้านที�  ๑ ความแตกต่างแนวตั ]ง เรียกว่า ความแตกต่างด้านอินทรีย์ เป็นความ
แตกตา่งโดยระดบัการพฒันา วา่เดก็พฒันาไปได้แคไ่หน เชน่ มีปัญญาแคไ่หน มีสต ิมีสมาธิ แคไ่หน 

ด้านที�  ๒ ความแตกต่างแนวนอน เรียกว่า ความแตกต่างด้านอธิมุตติ หมายถึง 
ความโน้มเอียง ความสนใจ ความถนดั อธัยาศยั พื !นนิสยัที�ตา่งๆ กนั 

รวมความว่า ด้านความถนัดอัธยาศยันี ! ท่านยกให้หรือส่งเสริมตามที�เหมาะสม แต่
ต้องแยกจากการพฒันาด้านอินทรีย์ เพราะด้านอินทรีย์นั !น เราจะต้องให้เด็กพฒันาโดยอาศยัด้าน
ที�ถนดันั�นมาหนนุการพฒันาด้านอินทรีย์ด้วย อยา่ให้สดุโตง่ ไมใ่ชจ่ะยอมจนกระทั�งเด็กต้องสญูเสีย
หรือพลาดโอกาส แม้แต่การพฒันาด้านอินทรีย์ ก็มิใช่ท่านให้ฝืน แตท่่านให้สร้างปัจจยัภายในตวั
ใหม่ขึ !นมา แล้วปัจจัยภายในตวันี !ก็มาทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงท่าทีและสภาพจิตหรืออารมณ์ 
ความรู้สึก เช่น ทําให้การฝืนกลายเป็นการฝึก การเสียกลายเป็นการได้ ตลอดจนทําให้ทุกข์
กลายเป็นสุขได้ เหมือนกันกับการที�พระพุทธเจ้าทรงตั ]งพระอรหันต์เป็นเอตทัคคะในด้าน
ต่างๆ กัน องค์นี ]เป็นนักอยู่ป่า องค์นี ]เป็นนักเทศน์สอนประชาชน องค์นี ]ถนัดด้านสังคม 
องค์นี ]ถนัดด้านเงียบๆ๒๗ 

จะเห็นว่า การที�พระพทุธองค์ทรงแตง่ตั !งความสามารถหรือความถนดัของแตล่ะท่าน 
ที�เรียกว่า เอตทัคคะ ด้านต่างๆ นั !น เป็นการจําแนกประเภทของการให้คําปรึกษาอย่างชัดเจน 
เพื�อที�จะให้มีความเหมาะสมกับภูมิธรรมที�เหล่าสาวกทั !งหลายได้ตรัสรู้นั�นเอง ฉะนั !น จึงสรุปหลกั
ของการให้คําปรึกษาไว้เป็น ๒ ประเภท กลา่วคือ 

๑. การให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Counseling) การให้คําปรึกษา
ประเภทนี ! เป็นแบบที�ได้รับความนิยม และถกูนํามาใช้ในหน่วยงานตา่งๆ เพื�อให้สมาชิกในองค์กร
เพิ�มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานให้สูงขึ !น ทําให้คนในองค์กรได้ตระหนกัถึงความรู้สึกเกี�ยวกับ
ปฏิกิริยาและการแสดงออกของอารมณ์ของตนและผู้ อื�น เข้าใจความสําคญัของทศันคติ ความเชื�อ 
คา่นิยม แรงจงูใจ พฤติกรรมตา่งๆ ของบคุคล เข้าใจความสําคญัของการเสริมแรงและการตอ่ต้าน
การเปลี�ยนแปลง คนสามารถกําหนดเป้าหมายและการประพฤตปิฏิบตัขิองตนเองได้ 

                                                                    
๒๗อ้างใน ธรรมนิพนธ์ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), (CD-ROM ฉบบัเรียนพระไตรปิฎก), 

พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย, หน้า ๓๓. 



๑๙ 

 

๒. การให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม (Group Counseling) การให้คําปรึกษาประเภทนี ! 
เป็นการให้คําปรึกษาเชิงกระบวนการ คือบคุคลมีความต้องการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ�งร่วมกัน
เป็นกลุ่มเพื�อปรึกษาหารือซึ�งกันและกัน โดยมีผู้ ให้คําปรึกษาเป็นผู้ ช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม 
เพื�อที�จะได้พิจารณากําหนดปัญหา แสดงออกเกี�ยวกบัความรู้สึกและความคิดเห็นของแต่ละคน 
กล้าที�จะเผชิญปัญหา หรือปรับปรุงตนเอง และได้ตระหนกัว่าผู้ อื�นก็มีความขัดแย้งหรือความ
คดิเห็นเชน่เดียวกบัตน ไมใ่ชเ่ขาคนเดียวที�มีปัญหาและอยา่งน้อยยงัมีอีกคนหนึ�ง คือผู้ ให้คําปรึกษา
ที�ยอมรับและเข้าใจเขา เช่น การให้คําปรึกษาเป็นกลุ่มแก่คนงาน ที�มีปัญหาเกี�ยวกบันโยบายใหม่
หรือมีความต้องการที�จะปรับปรุงวิธีการทํางาน เป็นต้น๒๘ 

จากประเภทของการให้คําปรึกษา ๒ กรณี ดงักลา่วข้างต้น ผู้ วิจยัจงึสรุปลงในลกัษณะ
ที�เป็นเป้าหมายสําคญัของประเภทการให้คําปรึกษา หรือการแนะแนวไว้ ๓ ลกัษณะ ดงันี ! 

๑. การแนะแนวการศึกษา เป็นการชี !แนะให้นกัเรียน หรือผู้ รับบริการรู้จกัเลือกเรียน
ได้เหมาะสมกบัความสามารถ และความถนดั รู้จกัตดัสินใจเลือกเรียนตอ่ได้ 

๒. การแนะแนวอาชีพ เป็นการชี !แนะให้นกัเรียน หรือผู้ รับบริการ ปรึกษารู้จกัเลือก
อาชีพที�เหมาะสมกบัความสามารถ ความถนดัของตนเอง และรู้จกัปรับตวัในการประกอบอาชีพนั !นๆ  

๓. การแนะแนวส่วนตัวและสังคม เป็นการชี !แนะให้ผู้ รับบริการปรึกษาแก้ปัญหา
ด้วยตวัเองในเรื�องปัญหาการเรียน สงัคม และสว่นตวั๒๙ และตอ่ไปประโยชน์ของการให้คําปรึกษา 

๒.๑.๔ ประโยชน์ของการให้คาํปรึกษา  

จากที�ผู้ วิจัยได้ศึกษามาทั !งหมดซึ�งมีความเกี�ยวข้องกับ การนิยามความหมาย 
องค์ประกอบ ประเภท และท้ายสดุก็มาถึงประโยชน์ของการให้คําปรึกษา ที�กําลงักล่าวถึงอยู่นี !ถือ
เป็นกระบวนการศกึษาเกี�ยวข้องกบัตวัมนษุย์ เนื�องจากมนษุย์นั !น จะต้องได้รับการฝึกฝนอบรมบม่
เพาะในทุกๆ ด้านของร่างกาย ตั !งแต่วัยเยาว์จนกระทั�งเข้าศึกษาในระดับต่างๆ และประสบ
ผลสําเร็จได้นั�น ก็เกิดจากการมีกลัยานิมิตที�ดี เช่น บิดามารดา ครูบาอาจารย์ และสภาพแวดล้อม
ในที�นั !นๆ เอื !ออํานวยตอ่การศกึษาแนะแนว หรือการให้คําปรึกษามีความสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิด 
จงึจะสามารถพฒันาเดก็เป็นไปในทางที�มุง่หวงัได้ 

                                                                    
๒๘http://portal.in.th/psy-may/pages/1565/,เข้าถึงข้อมลูเมื�อ (7/6/2010) 
๒๙ม.ร.ว. สมพร  สุทัศนีย์, การทดสอบทางจิตวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๔), หน้า ๒๔๙. 



๒๐ 

 

การที�จะพฒันาเดก็ให้บรรลเุป้าหมาย หรือความมุ่งหวงัของประเทศชาตินั !น คือ เด็กดี
มีจริยธรรม ดําเนินชีวิตอยู่ในกรอบของความดี ไม่เบียดเบียนซึ�งกนัและกนั ซึ�งเรื�องของการพฒันา
เดก็หรือเยาวชนที�วา่นี ! พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺต) ได้เสนอแนะแนวทางของการพฒันา
เด็กหรือเยาวชนตามหลักพระพุทธศาสนา คือจะต้องพัฒนาตามหลัก ภาวนา ๔๓๐ ด้าน ให้มี
ความสมัพนัธ์เชื�อมโยงกนั ดงันี ! 

๑. การพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับสิ�งแวดล้อมทางวัตถุ เรียกว่า “กายภาวนา” 
ซึ�งแปลเป็นภาษาองักฤษว่า Physical development เหมือนของฝรั�ง แตค่วามหมายไม่เหมือนกนั 
ในภาษาองักฤษ หมายถึง การพฒันาร่างกายให้แข็งแรงเจริญเติบโตมีสขุภาพดี แตใ่นภาษาพระ 
หมายถึง การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ�งแวดล้อมทางด้านกายภาพ เช่น กินอาหาร ใช้เสื !อผ้า
เครื�องนุง่หม่ เทคโนโลยี ฟังวิทย ุดทีูวี สิ�งบริโภค สิ�งที�พบเห็นได้ยินได้ฟัง คือ ประสบการณ์ตา่งๆ ให้
เกิดผลดี ทั !งหมดนี !เรียกวา่ กายภาวนา 

๒. การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ�งแวดล้อมทางสังคมกับเพื�อนมนุษย์ คือ การ
อยู่ร่วมตั !งแตใ่นครอบครัว เป็นต้นไป ให้เป็นความสมัพนัธ์ที�ดี ช่วยเหลือเกื !อกูล ไม่เบียดเบียนกัน 
เรียกวา่ ศีลภาวนา ตรงกบั Social development 

๓. การพัฒนาด้านจิตใจ คือ เรื�องของคณุธรรม ความดี เรื�องของสมรรถภาพจิตใจ 
ความเข้มแข็ง หมั�นเพียร อดทน ความมีสติ สมาธิฯลฯ และด้านความสุข ความสดชื�นเบิกบานทุก
อยา่งที�อยูใ่นจิตใจ กว้างกวา่คําวา่ Emotion คือคลมุ Emotion ด้วย เรียกวา่ จิตภาวนา 

๔. การพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ คือ ความหมายเกยๆ กนักบัของฝรั�ง แตไ่ม่
ตรงกันทีเดียว เพราะฝรั�งเน้นด้านการคิดเหตุผล ที�เขาเรียกว่า Mental development ก็คือ 
Intellectual development แตข่องเราเน้นการรู้ตรงตามความเป็นจริงเรียกวา่ ปัญญาภาวนา๓๑ 

จากเป้าหมายหรือประโยชน์หลักของการให้คําปรึกษาทั !ง ๔ ด้าน ดงักล่าว ถือเป็น
กระบวนการของการให้คําปรึกษาที�มุง่พฒันาเดก็ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามที�คาดหวงัไว้ซึ�งสามารถ
แบง่ออกเป็น ๔ ลกัษณะ ของการศกึษาแนะแนวตามที� ม.ร.ว.สมพร  สุทัศนีย์ ได้เสนอไว้ดงันี !๓๒ 

                                                                    
๓๐ภาวนา หมายถึง การทําให้มีขึ !น, ทําให้เกิดขึ !น, การเจริญ, การบําเพ็ญ. ดรูายละเอียดใน พระธรรม

ปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั !งที� ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. 
อาร์. พริ !นติ !ง แมส โปรดกัส์ จํากดั, ๒๕๔๖), หน้า ๑๗๒. 

๓๑อ้างใน ธรรมนิพนธ์ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), (CD-ROM ฉบบัเรียนพระไตรปิฏก), 
พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย, หน้า ๑๖-๑๗. 

๓๒ม.ร.ว. สมพร  สทุศันีย์, การทดสอบทางจิตวิทยา, หน้า ๒๔๘. 



๒๑ 

 

๑. งานแนะแนว จดัขึ !นเพื�อให้ผู้ รับบริการปรึกษาทกุคนรู้จกัตนเองในด้านตา่ง  ๆ

๒. เข้าใจพฤติกรรม เพื�อให้ครู ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนเข้าใจพฤติกรรม
ของนักเรียน นักศึกษา ทั !งพฤติกรรมที�เหมาะสมและไม่เหมาะสมเพื�อหาแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงพฤตกิรรมดงักลา่ว 

๓. เป็นแนวทางในการแก้ไข เพื�อปรับปรุงหลกัสตูรการเรียน การสอนให้เหมาะสม 
เพื�อให้นกัเรียน นกัศกึษามีผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนสงูขึ !น และ  

๔. เป็นการลดปัญหาตกซํ ]าชั ]น คือ การไมมี่ที�เรียน ไมมี่งานทํา และปัญหาอื�นๆ ได้ 

นอกจากนี !แล้ว จุดมุ่งหมายของชีวิต มีวตัถปุระสงค์และความต้องการดงันี ! (๑) เพื�อ
จะได้มีแนวทางในการดําเนินชีวิตที�ดีงาม (๒) เพื�อใช้สํารวจตนด้วยตนเอง และเพื�อจะได้มีความ
มั�นใจในตนเอง ในการที�จะพฒันาให้ยิ�งขึ !นไป ในทางพระพทุธศาสนาสอนไว้ว่า ชีวิตที�ดีงามจะต้อง
ดําเนินให้บรรลถึุงจดุหมาย ๓ ชั !น คือ 

๑. ประโยชน์ปัจจุบัน หรือจุดหมายที�มองเห็นของชีวิตนี ! คือประโยชน์ทางด้าน
สขุภาพ เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง เชน่ มีทรัพย์สินที�จะพึ�งตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ ทางสงัคมก็มี
เพื�อนฝงูรักใคร่ มีบริวาร มีสถานะเป็นที�ยอมรับของคนทั !งหลายเหลา่นี ! เรียกวา่ ประโยชน์เบื !องต้น 

๒. ประโยชน์เบื ]องหน้า คือมีชีวิตที�ดีงาม มีคณุคา่ มีคณุธรรมความดี เป็นประโยชน์  
ทําให้มีความมั�นใจในคณุค่าของชีวิตของตน เริ�มตั !งแต่เป็นผู้ มีความพฤติดีงาม มีปัญญารู้เข้าใจ
โลก และชีวิตพอสมควร ได้ทําความดีงามบําเพ็ญประโยชน์ไว้ เป็นความมั�นใจในคณุค่าของชีวิต
ของตนเอง ซึ�งเชื�อมโยงไปถึงโลกหน้าด้วย คือทําให้มีความมั�นใจในชีวิตเบื !องหน้า ไม่ต้องกลัว
ปรโลก จงึเป็นประโยชน์ระยะยาว ตา่งจากข้อแรกที�เป็นประโยชน์เฉพาะหน้าระยะสั !น 

๓. ประโยชน์สูงสุด คือการมีจิตใจเป็นอิสระ ด้วยปัญญาที�รู้เท่าทนัความจริงของ
โลกและชีวิต หลุดพ้นจากความครอบงําของกิเลสและความทุกข์ สามารถทําจิตให้ปลอดโปร่ง  
ผ่องใสได้ทกุเวลา แม้จะมีอารมณ์เข้ามากระทบก็ไม่หวั�นไหว ไม่ขุ่นมวั ไม่เศร้าหมอง แต่โปร่งโล่ง 
ปราศจากความทกุข์ เป็นประโยชน์สงูสดุ เรียกวา่ ปรมัตถะ 

รวมความว่า ประโยชน์ หรือ จุดมุ่งหมายหลัก ๓ ขั !น นั�นคือ (๑)ทิฎฐธัมมิกัตถะ 
ประโยชน์ปัจจบุนั ตอ่หน้า ตาเห็นได้ (๒) สมัปรายิกตัถะ ประโยชน์เบื !องหน้า ลึกลํ !า ระยะยาว และ 
(๓) ปรมตัถะ ประโยชน์สูงสุด หลุดพ้น เหนือกาล แต่ถ้าแบ่งตามแนวราบ ประโยชน์นั !น จะแยก
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 

๑. อตัตตัถะ หมายถึง ประโยชน์ตน 



๒๒ 

 

๒. ปรัตถะ หมายถึง ประโยชน์ผู้ อื�น 
๓. อภุยตัถะ หมายถึง ประโยชน์ร่วมกนัทั !งสองฝ่าย 

เพราะฉะนั !น ประโยชน์ตนเองก็ตามทําให้ได้ ๓ ขั !น ทั !งปัจจุบนั เบื !องหน้า และสูงสุด 
สว่นประโยชน์ผู้ อื�นก็ต้องช่วยให้เขาบรรลทุั !ง ๓ ขั !นนั !น และประโยชน์ส่วนร่วมกนัทั !งสองฝ่าย ก็ต้อง
สง่เสริมสนบัสนนุการมีสว่นรวม ทั !งรูปธรรม และนามธรรม ซึ�งจะช่วยให้ทั !งตนและผู้ อื�นก้าวหน้าไป
ในการบรรลปุระโยชน์ทั !งสามข้างต้น๓๓ 

โดยสรุป เป้าหมายของการให้คําปรึกษาตามแนวพุทธธรรม คือเป็นการพัฒนา
ปัญญาของแตล่ะบคุคล ช่วยให้คนมีสติสมัปชญัญะ อย่างสมบรูณ์ บริสทุธิ� ไม่หลงติดตามกระแส
แห่งโลก สามารถกําหนดและคดัสรรพิจารณาสิ�งทั !งหลายทั !งปวงว่า เป็นสิ�งที�ไม่เที�ยง เป็นความ
ทกุข์ และไม่มีความเป็นตวัเป็นตน เมื�อเรามีกระบวนการคิดอย่างนี ! ก่อให้เกิดปัญญาชาญฉลาด 
ทําให้กิเลสคอ่ยๆ เบาบางลงหมดสิ !นไป และยอมรับความจริงของธรรมชาตแิละชีวิตได้ 

๒.๒ พุทธวิธีการให้คาํปรึกษาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท  

ก่อนที�จะพูดถึงหลกัการหรือเทคนิคการให้คําปรึกษานั !น ก็ควรที�กล่าวถึงสภาพความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ว่ามีสภาพความเปลี�ยนแปลงขัดข้องแปรปรวน 
ความเดือดร้อน ความเจ็บป่วยไม่สบายกายไม่สบายใจ ความสูญเสียเป็นต้น ปัญหาชีวิตต่างๆ 
เหลา่นี ! ทางพระพทุธศาสนาเรียกวา่ ความทกุข์๓๔ 

ซึ�งเรื�องความทกุข์นี ! เป็นสิ�งที�มีอยู ่มนษุย์จะต้องเข้าไปเกี�ยวข้องและได้ประสบแน่นอน 
ไม่ว่าต้องการหรือไม่ก็ตาม มนุษย์จะต้องยอมรับความเป็นจริงนี !๓๕ ฉะนั !น กระบวนแก่ปัญหา
เพื�อให้หมดจากความทุกข์ต่างๆ ที�พระพุทธองค์ทรงได้ศึกษาค้นพบ พร้อมทั !งสั�งสอนเหล่าพุทธ
บริษัทให้ประพฤติปฏิบตัิตามคําสั�งสอนของพระองค์ ด้วยเทคนิคมีวิธีการอย่างชดัเจน นั�นคือ การ
ให้คําสอนปรึกษา เพื�อหาทางแก้ไขให้พ้นจากความทุกข์นั !น เรียกว่า กระบวนการให้คําปรึกษา    
ซึ�งแตล่ะครั !งของการให้คําปรึกษา ก็ทรงใช้หลกัการและวิธีการให้คําปรึกษา ดงัผู้ วิจยัจะได้นําเสนอ
ในรายละเอียด ดงันี ! 
                                                                    

๓๓อ้างใน  ธรรมนิพนธ์ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), (CD-ROM ฉบบัเรียนพระไตรปิฎก),    
พุทธศาสน์กับการแนะแนว, หน้า ๕๐-๕๑. 

๓๔พระพหรมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๓๓. 
๓๕พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า, (กรุงเทพมหานคร: 

อมรินทร์ พริ !นติ !ง กรุ๊ฟ จํากดั, ๒๕๓๐), หน้า ๔. 



๒๓ 

 

 ๒.๒.๑ เทคนิคการให้คาํปรึกษาของพระพุทธเจ้า 

เทคนิคการให้คําปรึกษาของพระพุทธเจ้าทุกครั !ง พระองค์ทรงวางหลักการหรือ
เป้าหมายอย่างชัดเจน เพื�อที�จะช่วยเหลือบุคคล ให้ศึกษาค้นพบสภาพความเป็นจริงของชีวิต 
เข้าใจและยอมรับที�จะพฒันาตนเอง นี !เป็นการแสดงออกถึงความเอื !ออาทร ความเอาใจใส่ ความ
เมตตาปราณีการช่วยเหลือเกื !อกูลอย่างบริสทุธิ�ใจ ซึ�งพระพทุธเจ้าทรงกระทําเพื�อช่วยเหลือเหล่า
สตัว์ทั !งหลายด้วย พระมหากรุณาธิคณุของพระองค์ 

พระมหากรุณาธิคณุของพระองค์ แสดงให้เห็นว่า พระองค์มีวตัถปุระสงค์หลกั คือการ
ช่วยเหลือมนุษย์ให้สามารถช่วยตนเอง และเป็นที�พึ�งของตนเองได้ รวมตลอดถึงการเป็นที�พึ�งทั !ง
ทางด้านการงาน และด้านจิตใจด้วย ทั !งหมดนี !มีความสมบรูณ์อยู่ในศิลปะการให้คําปรึกษา หรือ
เป็นกระบวนการให้คําปรึกษา ซึ�งมีความเกี�ยวข้องกบัสิ�งสําคญั ๓ ประการ๓๖ ดงันี ! 

๑. บคุคลที�มีความยุง่ยากลําบากใจ ได้แก่ ผู้ รับการปรึกษา 
๒. บคุคลที�คอยให้ความชว่ยเหลือแก่ผู้ ที�มีความยุง่ยากใจ ได้แก่ ผู้ให้การปรึกษา 
๓. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ ให้การปรึกษา กับผู้ รับคําปรึกษา มีผลก่อให้เกิดการ

เปลี�ยนแปลงบางสิ�งบางอยา่งในตวัผู้ รับการปรึกษา 

กระบวนการทั !ง ๓ ประการนี ! สามารถทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงของตัวผู้ รับ
คําปรึกษาได้มากหรือน้อยนั !น ขึ !นอยูก่บัผู้ให้คําปรึกษาว่า จะมีทกัษะ เทคนิค หรือวิธีการที�มีตอ่การ
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้มาขอรับคําปรึกษา และเป็นสิ�งที�มีความสําคญัตอ่กระบวนการให้คําปรึกษา
อยา่งมาก โดยในเรื�องเทคนิคนี !นั !น พระพทุธองค์ได้ทรงใช้แล้วกบัพทุธบริษัททั !งสี� เรียกว่า เทคนิค

การสอน หรือ ลีลาการสอน ซึ�งสามารถนํามาเป็นแบบอย่างและเป็นหลกัของการให้คําปรึกษา
ได้ โดยรายละเอียดเกี�ยวกับเทคนิคการสอนหรือลีลาการสอนจะเห็นในหวัข้อ (การให้คําปรึกษา
ด้วยพุทธวิธีการสอน) แตที่�นี !จะกล่าวโดยภาพรวมถึงกระบวนการสําคญัที�พระพุทธองค์ทรงใช้ใน
การให้คําปรึกษา 

หลกัการสําคญัที�พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการให้คําปรึกษา ที�เรียกว่า เทคนิคและลีลา
การสอน ดงักลา่วแล้วนั !นมีอยู ่๔ ประการ ด้วยกนัคือ๓๗ 

                                                                    
๓๖พงษ์พนัธ์  พงษ์โสภา, ทฤษฎีและเทคนิคการให้คาํปรึกษา, พิมพ์ครั !งที� ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

พฒันาศกึษา, ๒๕๔๓), หน้า ๔. 
๓๗พระเทพเวที  (ประยุทธ์  ปยุตฺ โต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , 

(กรุงเทพมหานคร: มหาจฬุาลงกรราชวิทยาลยั, ๒๕๓๒), หน้า ๑๕๘. 



๒๔ 

 

๑. สันทัสสนา คือ การชี !แจงให้ชัดเจน เป็นขั !นตอนของการแจกแจงเรื�องที�สอน 
แสดงเหต ุและผลให้ชดัเจน ผู้ ฟังเข้าใจอยา่งแจม่แจ้ง 

๒. สมาทปนา คือ การโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ ฟังอยากปฏิบตัิตาม เป็นการบรรยายชี !ให้
ผู้ ฟังเห็นความสําคญัของเรื�องที�สอน จนเกิดความอยากที�จะฝึกฝนเพื�อให้เกิดความชํานาญ 

๓. สมุตเตชนา คือ การเร้าใจให้อาจหาญ แกล้วกล้าเป็นเทคนิคในการกระตุ้นให้
ผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้น มีกําลงัใจที�จะเรียนรู้ กระทําให้สําเร็จ สู้งาน ไมย่อ่ท้อ ไมก่ลวัลําบาก 

๔. สัมปหังสนา คือ การปลุกให้ผู้ เรียนสดชื�นร่าเริง เป็นเทคนิคให้ผู้ เรียนเกิดความ
สนกุสนาน โดยชี !ให้เห็นผลดี หรือประโยชน์ที�จะได้รับ และแนวทางที�จะนําไปสูค่วามสําเร็จสงูขึ !นไป 

หลกัการสําคญัทั !ง ๔ ประการนี ! ถือเป็นสิ�งสําคญัของเทคนิคการให้คําปรึกษาที�พระ
พทุธองค์ทรงใช้ โดยเริ�มต้นด้วยการชี !แจงในเรื�องที�ทรงให้คําปรึกษา พร้อมกบัโน้มน้าวจิตใจให้เห็น
ตามยินดีปฏิบตัิด้วยความกระตือรือร้น มีเทคนิคต่างๆ ทําให้ผู้มารับคําปรึกษาเกิดความสดชื�น
ความร่าเริงใจมองเห็นเป้าหมายของการรับคําปรึกษา และสดุท้ายสามารถแก้ไขปัญหาความทกุข์
ของตนเองได้เมื�อพิจารณาส่วนตา่งๆ แล้ว ก็มีความเกี�ยวข้องสมัพนัธ์กนักับวตัถปุระสงค์การสอน 
๖ ประการ๓๘ คือ 

๑. ทรงสอนสิ�งที�จริง และเป็นประโยชน์แก่ผู้ ฟัง 
๒. ทรงเข้าใจสิ�งที�สอนอยา่งทอ่งแท้สมบรูณ์ 
๓. ทรงสอนด้วยเมตตามุง่ประโยชน์แก่ผู้ เข้ารับคําสอนเป็นที�ตั !ง ไมห่วงัผลตอบแทน 
๔. ทรงทําได้จริงอยา่งที�สอน อนัเป็นตวัอยา่งที�ดี 
๕. ทรงมีบคุลิกภาพโน้มน้าวจิตใจให้ใกล้ชิดสนิทสนม และพงึพอใจได้ความสขุ 
๖. ทรงมีหลกัการและวิธีการสอนที�ยอดเยี�ยม 

โดยสรุป เทคนิคการให้คําปรึกษาดงักล่าว พระพุทธเจ้าทรงวางเป้าหมายหลกัของ
กระบวนการให้คําปรึกษาแต่ละครั !งนั !น มีความประสงค์ช่วยเหลือให้ผู้ ที�มาขอรับคําปรึกษา
สามารถตดัสินใจได้ด้วยตนเอง พร้อมทั !งเข้าใจและยอมรับตนเองในด้านตา่งๆ ตลอดจนตระหนกั
ถึงความต้องการของตนเอง และดําเนินตามจุดมุ่งหมายที�วางไว้ และมีทศันคติใหม่ๆ ที�ดีเกิดขึ !น 
รู้จกัการพฒันาพึ�งตนเองได้โดยสมบรูณ์ และท้ายสดุสามารถจดัการกบัปัญหาความทกุข์นั !นได้ 

                                                                    
๓๘พระเทพเวที (ป.อ. ปยตฺุโต), พุทธวิธีในการสอน, พิมพ์ครั !งที� ๖, (กรุงเทพมหานคร: มลูนิธิพทุธ

ธรรม, ๒๕๔๒), หน้า ๓๑-๓๒. 



๒๕ 

 

ซึ�งวิธีการแก้ปัญหาและขจดัจากความทุกข์ หรือต้องการให้พ้นจากความทุกข์ที�ว่านี !     
พระพุทธองค์ทรงเคยใช้และปฏิบตัิมาแล้ว จนกระทั�งบรรลุถึงจุดหมายสูงสุด นั !นคือ พระนิพพาน
อันเป็นประโยชน์สูงสุดในทางพระพุทธศาสนา ด้วยการปฏิบตัิตามหลักกรรมฐาน หรือเรียกว่า 
ภาวนา ๒ มีสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน๓๙ ที�กําลงัจะกล่าวถึงวิธีการให้คําปรึกษาของ
พระพทุธเจ้าตามลําดบั 

๒.๒.๒ วิธีการให้คาํปรึกษาตามหลักสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน 

วิธีการให้คําปรึกษาของพระพทุธเจ้านั !น พระพทุธองค์ทรงใช้ธรรมโอสถสําหรับฝึกฝน
พทุธบริษัทให้เป็นบคุคลที�เป็นปรกติสขุ ทั !งด้านร่างกาย วาจา และจิตใจ ด้วยการพฒันาหรือเจริญ
สตปัิญญาให้ถึงเป้าหมายสงูสดุ เห็นได้จากจากพระพทุธพจน์ว่า “ภิกษุทั ]งหลาย ทางนี ]เป็นทาง
เดียว เพื�อความบริสุทธิcของเหล่าสัตว์ เพื�อล่วงโสกะและปริเทวะ เพื�อดับทุกข์และโทมนัส 
เพื�อบรรลุญาณธรรม เพื�อทําให้แจ้งนิพพาน”๔๐.ฉะนั !น การยกระดบัจิตใจของตนให้ข้ามพ้น
จากความทกุข์ทั !งปวง ผา่นวิธีการปฏิบตัมีิอยู ่๒ อยา่ง คือ สมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนา๔๑ และ
วิธีการให้คําปรึกษาทั !งสองสาย มีดงัตอ่ไปนี ! 

(๑) วิธีการให้คาํปรึกษาตามหลักสมถกรรมฐาน 

วิธีการให้การปรึกษาตามหลกัสมถกรรมฐาน ถือเป็นวิธีการฝึกหดัจิตของแตบ่คุคลขั !น
พื !นฐานที�เรียกว่า ขณิกสมาธิ๔๒ ซึ�งเป็นสมาธิที�ติดตวัมาตั !งแต่เกิด เป็นสมาธิชั�วคราว สําหรับใช้ใน
การศึกษาเล่าเรียน ทํางานให้ประสบผลดี และเป็นพื !นฐานสําหรับฝึกฝนจิตให้มีความแน่วแน่ใน
อารมณ์ใดอารมณ์หนึ�งจนกระทั�งเกิดสมาธิจิต มีพลงัความมุ่งมั�นแน่วแน่ ในการดําเนินชีวิตและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ถกูต้อง ที�นี !มาทําความเข้าใจเกี�ยวกับความหมาย อารมณ์ และการปฏิบตัิ
ตามวิธีการให้คําปรึกษา ดงันี ! 

 

 

 

                                                                    
๓๙พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๗๐. 
๔๐ที. ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑. 
๔๑ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๓๗๙/๒๙๐. 
๔๒พระอธิการสมศกัดิ�  โสรโท, เทคนิคการเจริญวิปัสสนา ตามนัยสติปัฎฐาน, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท เอส. เอ็ม เค พริ !นติ !ง จํากดั, ๒๕๕๑) ,หน้า ๘๑. 



๒๖ 

 

๑. ความหมายสมถกรรมฐาน 

สมถกรรมฐาน หมายถึง ธรรมเป็นเครื�องสงบระงับของจิต ธรรมยังจิตให้สงบจาก
นิวรณูปกิเลส การฝึกจิตสงบเป็นสมาธิ๔๓ เป็นอุบายวิธีสําหรับฝึกจิตให้สงบ ความตั !งอยู่แห่งจิต 
ความดํารงอยู่ ความตั !งมั�น ความไม่ซดัส่าย ความไม่ฟุ้ งซ่าน ความที�จิตไม่ซดัส่าย๔๔ ด้วยอาศยั
วิธีการทอ่งถ้อยคําบางอยา่งซํ !าๆ กนั และบงัคบัตนเองในลกัษณะ การสร้างแนวคิด เกี�ยวกบัคํานั !น 
สิ�งที�เราสร้างขึ !นไม่ว่าจะเป็นแนวความคิด หรือภาพพจน์ของคําๆ นั !น ล้วนเป็นองค์ประกอบของ
ความสงบที�เรียกว่า สมถะ๔๕ กล่าวคือ เป็นการทําจิตให้สงบ การวางจิตให้พอดี๔๖ จากนิวรณ์ ๕ 
ด้วยความตั !งมั�นที�จะละจากนิวรณ์ ๕๔๗ 

คําว่า นิวรณ์ ซึ�งหมายถึง เครื�องกีดกั !น ขดัขวาง กีดกนัจิตไม่ให้ถึงความดี เช่น ไม่ให้
เกิดการรู้แจ้งเห็นจริงตามกฎของธรรมชาตบ้ิาง เป็นอปุกิเลสของจิตบ้าง เป็นต้น ดงัได้ปรากฏอยู่ใน
พระสตูร เช่น อาวรณานีวรสูตร๔๘ และอุปกิเลสสูตร๔๙ ซึ�งแปลความหมายได้ว่า เป็นสิ�งที�กีดกั !น
ขัดขวางการทํางานของจิต ความดีงามของจิต ที�ทอนกําลังปัญญาทําให้จิตเศร้าหมอง ไม่ให้
ก้าวหน้าในกศุลธรรม และไมเ่ป็นไปเพื�อพระนิพพาน 

ฉะนั !น วิธีการให้คําปรึกษา ด้วยการปฏิบตับํิาเพ็ญเพียรตามหลกัสมถกรรมฐาน คือ มี
เป้าหมายหลกัอยู่ที�การชําระจิตให้สงบ จิตใจตั !งมั�นเป็นสมาธิ อยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ�งโดย
อาศยัการบริกรรม เช่น การกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ ก็จะทําให้จิตใจไม่ยึดติดถึง
เรื�องอื�นๆ มีความตั !งมั�นในสมาธิ และสามารถกําจดันิวรณ์ให้หมดไปได้ในที�สดุ 
                                                                    

๔๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั !งที� ๑๐, 
((กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร์. พริ !นติ !ง แมส โปรดกัส์ จํากดั, ๒๕๔๖) ,หน้า ๒๕๑. 

๔๔อภิ. สงฺ. (ไทย) ๓๔/๔๕/๓๐. 
๔๕ชิน  วินายะ, โยคีกับวิปัสสนา, ( มปท, มปป. ) หน้า ๒. 
๔๖หลวงพอ่ชา สภุทัโท, ชีวิต ผลงาน หลักธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๗), หน้า 

๑๘๗–๑๘๙. 
๔๗นิวรณ์มี ๕ อย่างได้แก่ (๑) กามฉันทะ ความพอใจในรูป เสียง กลิ�น รสและสมัผสั อนัเป็น

วิสยัของกามารมณ์ (๒) พยาบาท ความผกูโกรธ จองล้างจองผลาญ (๓) ถนีมิทธะ ความง่วงเหงาหาวนอน (๔) 
อุทธัจจกุกกุจจะ ความคิดฟุ้ งซา่น และรําคาญหงดุหงิดใจ (๕) วิจิกิจฉา ความลงัเลสงสยัในผลของการปฏิบตัิ 
ไม่แน่ใจว่าจะมีผลจริงตามที�คิดไว้หรือไม่เพียงใด. อ้างใน  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรม

พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๖๗. 
๔๘ส.ํ ม. (ไทย) ๑๙/๔๙๐/๑๓๓. 
๔๙องฺ. ป�ฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๓/๑๗. 



๒๗ 

 

๒. วิธีการปฏิบัตสิมถกรรมฐาน 

หลกัแห่งการปฏิบตัิกรรมฐาน ทั !งสมถะและวิปัสสนา ขั !นแรกก็ต้องสํารวมอินทรีย์ ถึง
พร้อมด้วยศีล มีความปกติทางกาย ทางวาจา ซึ�งก็มีศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เป็นพื !นฐานที�
มั�นคงก่อนแล้ว จึงเจริญสมถกรรมฐานอบรมจิตให้พร้อมควรแก่การงาน คือ จิตที�เป็นสมาธิ 
หมายถึง ภาวะที�จิตแน่วแน่ตอ่สิ�งที�กําหนดหรือภาวะที�จิตมีอารมณ์เป็นหนึ�ง เป็นจิตที�มีความแน่ว
แนอ่ยูใ่นอารมณ์เดียว ที�กําหนดหรือบริกรรมอยู ่จิตที�เป็นสมาธิแบง่ได้ ๓ ระดบั ได้แก่ 

๑) ขณิกสมาธิ คือ สมาธิชั�วขณะ หรือเรียกได้อีกว่า “มลูสมาธิ”๕๐ เป็นขั !นแรก ที�คน
ทั�วไปสามารถใช้ในการทําหน้าที�การงาน ในชีวิตประจําวนัได้ผลดี และใช้เป็นฐาน ในการเจริญ
วิปัสสนาได้ ในการเจริญสมถะและวิปัสสนา 

๒) อุปจารสมาธิ คือ สมาธิเฉียดๆ  จวนจะแน่วแน่ อยู่ในขั !นระงบันิวรณ์ได้เป็นส่วน
เบื !องต้นแหง่อปัปนาสมาธิ 

๓) อัปปนาสมาธิ คือ สมาธิแนว่แน ่เป็นสมาธิระดบัสงูสดุ มีในฌานทั !งหลายถือเป็น
ผลที�ต้องการแหง่การเจริญสมาธิ๕๑ 

การเจริญกรรมฐานทั !ง ๓ ระดบันี ! จะปรากฏความชดัเจนว่า อปุจารสมาธิ และ อปัป
นาสมาธิ คือ อปุจารสมาธิ เป็นสมาธิ เมื�อจิตตั !งมั�นโดยละนิวรณ์ ๕ ได้ ถ้ามองในแง่การกําหนด
อารมณ์กรรมฐาน ก็เป็นช่วงที�เกิดปฏิภาคนิมิต คือ ภาพที�มองเห็นในใจของสิ�งที�ใช้เป็นอารมณ์
กรรมฐานซึ�งประณีตลึกซึ !งเลยจากขั !นที�เป็นภาพติดตาไปอีกขั !นหนึ�ง เป็นของเกิดจากสัญญา
บริสทุธิ�ปราศจากมลทิน สามารถนกึขยายหรือยอ่สว่นได้ตามปรารถนา และเป็นสมาธิจวนเจียนจะ
แนว่แน ่โดยสมบรูณ์ ใกล้จะถึงฌาน เมื�อฝึกปรือไปจนมีความชํานาญดีแล้ว ก็จะกลายเป็นอปัปนา
สมาธิ เป็นองค์แห่งฌาน คือ ฌาน ๔ ในขั !นตอนแห่งจิตที�เป็นสมาธินั !น คือ “จิตเกิดมีความ
ปราโมทย์ มีความปลาบปลื !มบันเทิง แต่นั !นก็จะเกิดความอิ�มใจ ร่างกายผ่อนคลายสงบ จิตใจ
สบาย มีความสขุ แล้วสมาธิก็เกิดขึ !น”๕๒ 

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ในทางพระพุทธศาสนา จะมีวิธีปฏิบตัิกรรมฐานทั !งสมถะและ
วิปัสสนา ซึ�งหลกัสองอย่างนี !มีวิธีการปฏิบตัิที�แตกตา่งกนัและมีผลตา่งกนัมาก คือ สมถกรรมฐาน 
มุ่งเอาความสงบที�เป็นโลกียะ คือความสงบในโลก โดยมุ่งเอาฌาน เพื�อให้ได้โลกียอภิญญา อนัมี

                                                                    
๕๐องฺ. อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๑๖๐/๓๐๘-๓๑๑. 
๕๑ ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๔/๒๗๓. 
๕๒ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๒/๒๕๔-๒๕๕. 



๒๘ 

 

พรหมภูมิเป็นที�สุด แตวิ่ปัสสนากรรมฐาน มุ่งเอาความสงบที�เป็นโลกุตตระ คือ ความสงบพ้นจาก
โลกอนัมีพระนิพพานเป็นที�สดุ๕๓ 

ฉะนั !น วิ ธีปฏิบัติตามหลักสมถกรรมฐาน ดังกล่าวมาแบ่งออกเป็น ๒ แบบ มี
รายละเอียดตอ่ไปนี !  

๑) แบบบริกรรม กําหนดวัตถุอันเป็นอารมณ์กรรมฐาน คือการกําหนดเอาวัตถุ
อยา่งใดอยา่งหนึ�ง เชน่ พทุธานสุติ คือการน้อมจิตระลึกถึงพระพทุธเจ้า ธัมมานสุติ คือการน้อมจิต
ระลึกถึงพระธรรม และสงัฆานสุติ คือการน้อมจิตระลึกถึงพระสงฆ์๕๔ โดยบริกรรมว่า พทุโธ ๆ ๆ ๆ 
เรื�อยไป, ธมัโม ๆ ๆ ๆ เรื�อยไป, สงัโฆ ๆ ๆ ๆ เรื�องไป ตามลําดบั 

๒) แบบพจิารณา การพิจารณานั !นแบง่ออกเป็น ๒ ประเภท คือ พิจารณาถึงคณุของ
สิ�งที�มีคณุ และพิจารณาถึงโทษหรือสิ�งที�มีโทษหรือสิ�งไมดี่ไมง่ามทั !งหลาย มีดงันี ! 

(ก) พิจารณาคุณ กําหนดคณุของวตัถุอนัเป็นอารมณ์กรรมฐาน คือการนําเอา
คุณของสิ�งที�นํากําหนดอย่างใดอย่างหนึ�ง เช่น กําหนดพุทธานุสติ คือ การน้อมจิตระลึกถึง
พระพทุธเจ้า ธัมมานุสติ คือการน้อมจิตระลึกถึงพระธรรม และ สังฆานุสติ คือการน้อมจิตระลึก
ถึงพระสงฆ์ 

(ข) พิจารณาโทษ กําหนดโทษของวตัถอุนัเป็นอารมณ์ของกรรมฐาน คือการนํา
โทษ หรือ ความไม่ดีไม่งามของสิ�งที�กําหนดอย่างใดอย่างหนึ�งมาเป็นอารมณ์ เช่น การพิจารณา
ความไม่งามของซากศพที�เน่าพองขึ !นอึด มีสีเขียวคลํ !าคละด้วยสีตา่งๆ และมีนํ !าเหลืองไหลเยิ !มอยู่
ตามที�แตกปริออก๕๕ เป็นต้น เมื�อผู้ ปฎิบตัิได้พิจารณาสิ�งทั !งหลายตามความเป็นจริงแล้ว ก็จะ
นําไปสู่การกําหนดอารมณ์ของกรรมฐานที�เป็นของไม่น่าสินดี ไม่ควรยึดติด และเห็นความจริง
ร่างกายของเราอยา่งชดัเจนวา่เป็นสิ�งปฏิกลู 

ฉะนั !น เมื�อผู้ ปฎิบัติพิจารณาจิต อบรมจิต ได้ผ่านการฝึกอบรมมาดีเป็นสมาธิมี
คณุภาพ มีสมรรถภาพ มีคณุภาพสงู มีความสามารถดีที�สดุ มีลกัษณะ ๔ ประการ ได้แก่๕๖ 
                                                                    

๕๓พระราชพรหมาจารย์, (ทอง สริิมงฺคโล), คู่มือปฏิบัติในแนวสติปัฏฐาน ๔, (กรุงเทพมหานคร : 
ม.ป.ท., ม.ป.พ.), หน้า ๔๘. 

๕๔พระเทพเวที (ประยุทธ์  ปยุตฺ โต),  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , 
(กรุงเทพมหานคร : มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๒), หน้า ๒๔๖. 

๕๕พระเทพเวที (ประยทุธ์ ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๔๘. 
๕๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พุทธธรรม ฉบับขยายความ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา

จฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๘), หน้า ๘๓๐. 



๒๙ 

 

๑) มีความแข็งแรง มีพลงัมาก เปรียบเหมือนกระแสนํ !าที�ถกูควบคมุให้ไหลพุ่งไปใน
ทิศทางเดียว ยอ่มมีกําลงัและความแรงกวา่นํ !าที�ถกูปลอ่ยให้ไหลแตกกระจายออกไป 

๒) มีความราบเรียบ สงบนิ�ง เหมือนสระ หรือบงึนํ !าใหญ่ ที�มีนํ !านิ�ง ไม่มีลมพดัมา
ถกูต้อง  ไมมี่สิ�งรบกวนทําให้กระเพื�อมหวั�นไหวเลย 

๓) มีความใสกระจ่าง มองเห็นอะไรๆ ได้ชดัเจน เหมือนนํ !าที�สงบนิ�ง ไม่เป็นลกูคลื�น 
และไมมี่ฝุ่ นละออง เพราะฝุ่ นละอองที�มีได้ตกตะกอนนอนก้นหมดแล้ว 

๔) มีความนุ่มนวล ควรแก่งาน หรือเหมาะสมแก่การใช้งาน เพราะไม่เครียด ไม่
กระด้าง ไมวุ่น่ ไมขุ่น่มวั ไมส่บัสน ไมเ่ร่าร้อน ไมก่ระวนกระวาย 

ส่วนจิตที�เป็นสมาธิขั !นสมบรูณ์ คือจิตที�เป็นสมาธิถึงขั !นฌาน และพฒันาตอ่ไปถึงขั !น
เป็นปัญญา ซึ�งประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ คือ (๑) สมาหิตะ ตั !งมั�น (๒) ปริสทุธะ บริสทุธิ� (๓) ปริ
โยทาตะ ผอ่งใส (๔) อนงัคณะ โปร่งโลง่เกลี !ยงเกลา (๕) วิคตปูกิเลส ปราศจากสิ�งมวัหมอง (๖) มทุุ
ภูตะ นุ่มนวล (๗) กมัมนียะ ควรแก่การงาน (๘) ฐิตะ อาเนญชปัปัตตะ ดํารงอยู่ตวัไม่วอกแวกไม่
หวั�นไหว๕๗ 

จิตที�ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการนี ! เหมาะแก่การนําเอาไปใช้ในการงานทางปัญญา
ได้ดีที�สุดคือใช้ในการพิจารณาให้เกิดความรู้เข้าใจถูกต้อง แจ้งชดัและใช้ในทางบําเพ็ญปัญญา
ระดบัอภิญญาอย่างใดอย่างหนึ�งก็ได้ เช่น วิชชา ๘๕๘ คือ วิปัสสนาญาณ มโนมยิทธิญาณอิทธิวิธ
ญาณ ทิพยโสตญาณ เจโตปริยญาณ ปพุเพนิวาสานสุสติญาณ จตุปูปาตญาณ ทั !ง ๗ ข้อเหล่านี ! 
เป็นปัญญาระดบัโลกิยะ สว่นข้อที� ๘ คือ อาสวกัขยญาณ เป็นปัญญาระดบัโลกตุตระ 

การปฏิบตัวิิปัสสนานั !น ถ้าเจริญสมถะจนได้สมาธิขั !นฌานถึง ๘ ขั !นแล้ว ก็ให้ออกจาก
สมาธิในแต่ละขั !นนั !นๆ ก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนาต่อไป เพราะในขณะที�อยู่ในสมาธิขั !นฌาน
สมาบตัินั !น ไม่สามารถพิจารณาอารมณ์ที�มากระทบได้ แตถ้่าเจริญสมาธิได้ถึง ๘ ขั !นดงักล่าวแล้ว
เจริญวิปัสสนาตอ่ไป ก็จะช่วยให้จิตมีกําลงั สามารถพิจารณาอารมณ์หรือธรรมตา่งๆ ที�มากระทบ
ในขณะนั !นๆ ได้ดีและทนัตอ่อารมณ์ตา่งๆ นั !นด้วย หรือกล่าวได้ว่า จิตที�เป็นสมาธิ มีอารมณ์เป็น
หนึ�ง (เอกคัคตา) ที�มีจดุปลายจดุเดียว ย่อมเป็นจิตที�มีลกัษณะแหลมพุ่งรวดเร็วสามารถแทงทะลุ
สิ�งตา่งๆ ไปได้ง่าย จงึเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมในการทํางานด้านวิปัสสนาภาวนาสืบตอ่ไป 

 

                                                                    
๕๗ที. ส.ี (ไทย) ๙/๑๓๑/๑๐๑-๑๑๒., องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๙๘/๒๑๐. 
๕๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๒๒๘. 



๓๐ 

 

๓. อารมณ์สมถกรรมฐาน 

อารมณ์กรรมฐาน หมายถึง เป็นเครื�องยึดหน่วงของจิต สิ�งที�จิตหน่วง สิ�งที�ถกูรู้หรือถกู
รับรู้ ได้แก่ สิ�งที�จิตไปเกาะเกี�ยวอยูแ่ล้วยดึจิตเอาไว้มี ๖ อย่าง คือ รูปารมณ์ สทัทารมณ์ คนัธารมณ์ 
รสารมณ์ โผฎฐัพพารมณ์ และธรรมารมณ์ ตามลําดบั “เราจะผูกท่านไว้ที�อารมณ์กรรมฐานด้วย
กําลงัภาวนาเหมือนนายควาญช้างเชือกที�เหนียวผกูช้างไว้ที�เสา จิตที�เราคุ้มครองดี อบรมดีแล้ว สติ
จะเป็นจิตอนัตณัหาในภพทั !งปวงอาศยัไมไ่ด้”๕๙ 

ส่วนที�มาของ อารมณ์ นั�นก็คือ อาศยัอายตนะภายในและภายนอก ๑๒ ซึ�งใน พระ
สตูร อรรถกถา ขุททกนิกาย ปฏิสมัภิทามรรคอธิบายว่า ชื�อว่า อายตนะ เพราะสืบต่อแห่งการมา
การนําไป การสืบตอ่จิตและเจตสิกในบรรดาจกัขแุละรูป เป็นต้น เป็นทวารและอารมณ์นั !นๆ ย่อม
ตั !งขึ !นพยายามโดยกิจของตนๆ มีการเสวยอารมณ์๖๐ 

เพราะเหตุนั !น การเสวยอารมณ์ของผู้ ปฏิบัตินี ! ก็จะให้ผลสําเร็จต่างกันทั !งในด้าน 
สมถะ และวิปัสสนา กล่าวคือ ผู้ ที�ปฏิบตัิจะมุ่งผลเพียงสมถะ ก็จะให้สัมฤทธิ�ผลถึงขั !นสูงสุด คือ 
ฌาน๖๑ หากจะมุง่ผลไปถึงวิปัสสนา ก็ใช้สมาธินี !เป็นฐานแล้วปฏิบตัิตามแนวสติปัฏฐาน ก็จะทําให้
บรรลุผลได้ในที�สุด๖๒ ซึ�งในคมัภีร์วิสุทธิมรรค ได้แสดงอารมณ์ของกรรมฐาน หรืออุบายที�ทําให้    
จิตสงบมีสี�สิบประการโดยแบง่เป็น ๗ หมวด ดงันี ! 

๑) กสิณกมัมฎัฐาน ๑๐ 
๒) อสภุกมัมฎัฐาน ๑๐ 
๓) อนสุสตกิมัมฎัฐาน ๑๐ 
๔) พรหมวิหารกมัมฎัฐาน ๔ 
๕) อรุปปกมัมฎัฐาน ๔ 
๖) อาหาเรปฏิกูลสัญญา ได้แก่ การพิจารณาอาหารที�บริโภคให้เห็นเป็นของไม่

สะอาดปฏิกลู 

                                                                    
๕๙ข.ุ เถร. (ไทย) ๒๖/๑๑๔๔/๕๒๖. 
๖๐คณาจารย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,  ธรรมะภาคปฏิบัติ  ๑ , 

(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นสว่นจําดกั ไทยรายวนัการพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๘๓ 
๖๑ม. ม.ู (ไทย) ๑๒/๕๖๐/๖๐๔. 
๖๒ส.ํ ม. (ไทย) ๑๙/๑๓๒๙-๑๓๔๕/๔๐๑-๔๐๔. 



๓๑ 

 

๗) จตธุาตวูวตัฐาน ได้แก่การพิจารณาแยกส่วนประกอบต่างๆ ของร่างกายเช่น ผม 
ขน เล็บ ฟัน หนงั นํ !ามตูร เป็นต้น ให้เห็นว่าเป็นเพียงธาต ุ๔ คือ ดิน นํ !า ลม ไฟ มาประชมุกันไม่มี
อะไรเป็นแก่นสาร๖๓ 

 

โดยสรุป สําหรับผู้ปฏิบตัิที�ได้ดําเนินการตามขั !นตอนนี ! ก็จะทําให้การปฏิบตัิสมาธิได้
ประสบผลสําเร็จ ได้บรรลถึุงขั !นอปัปนาฌาน ซึ�งถือวา่เป็นจดุมุ่งหมายของการเจริญสมถะภาวนาที�
มุ่งเน้นการฝึกจิตให้มีความเข้มแข็ง มีสมาธิในการเผชิญกับปัญหา คือความทุกข์ที�ตนประสบอยู ่
ทําจิตให้ปราศจากนิวรณ์ทั !ง ๕ ยกจิตของตนขึ !นสู่ฌาน และอภิญญา เตรียมจิตเพื�อขึ !นสู่วิปัสสนา 
นบัเป็นกระบวนการให้คําปรึกษาเพื�อปรับเปลี�ยนพฤตกิรรมของแตบ่คุคลที�สําคญั 

ตอ่ไปก็ได้จะกลา่วถึงรูปแบบวิธีการให้คําปรึกษาตามวิธีการปฏิบตัิที�เรียกว่า วิปัสสนา
กรรมฐาน ซึ�งเป็นหลักปฏิบตัิสืบเนื�องจากการที�ได้ฝึกอบรมจิตให้มีสมาธิขั !นสมถกรรมฐาน เพื�อ
พฒันาจิตเข้าวิปัสสนาปัญญา ซึ�งพระพทุธองค์ทรงปฏิบตัิจนได้บรรลคุวามเป็นพทุธะ และทรงได้
ใช้เป็นแนวทางในการสั�งสอนพทุธบริษัทสืบมา 

(๒) วิธีการให้คาํปรึกษาตามหลักวิปัสสนากรรมฐาน 

การให้คําปรึกษาตามหลกัวิปัสสนากรรมฐาน ก็ไม่แตกตา่งจากการให้คําปรึกษาตาม
หลกัสมถะ เพราะกระบวนการทั !งสองอย่างนี ! มีเป้าหมายอนัเดียวกนัคือ พยายามที�ศกึษาเกี�ยวกบั
จิตใจของมนุษย์ทกุๆ คน ให้เข้าใจสภาพจิตใจของตวัเองทกุพฤติกรรมที�แสดงออกมา ฉะนั !น การ
ฝึกฝนบุคคลให้เกิดสติปัญญารู้เท่าทันความคิดของตัวเองนี ! พระพุทธองค์ทรงฝึกในเรื�องของ
ปัญญามีสัมมาทิฎฐิเห็นชอบ๖๔ ถูกต้องตามความเป็นจริง  ในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า       
พระไตรลกัษณ์๖๕ คือ สภาวะที�มีความเปลี�ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่สามารถที�จะบงัคบัได้ ถกูปรุงแตง่
ขึ !นจากเหตปัุจจยัทั !งที�เป็นวตัถ ุและมิใช่วตัถ ุ(จิตใจ) ล้วนแล้วเกิดขึ !น ตั !งอยู่ แล้วดบัไป เมื�อได้เห็น
ถกูต้องตามความเป็นแล้วก็สามารถปรับใจ รู้เทา่ทนัใจที�คดินั�นคือหลกัวิปัสสนา 

                                                                    
๖๓พระพทุธโฆสเถระ, คัมภร์ีวิสุทธิมรรค, แปลโดย สมเด็จพระพฒุาจารย์ (อาจ  อาสภมหาเถร), 

พิมพ์ครั !งที� ๗, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเพรส จํากดั, ๒๕๕๑), หน้า ๑๘๒-๑๘๖. 
๖๔เห็นชอบตามองค์ธรรม ๔ ประการ ได้แก่ (๑) ปัญญาที�รู้ทกุข์ (๒) ปัญญาที�รู้ทกุข์สมทุยั (๓) 

ปัญญาที�รู้ทุกข์นิโรธ และ (๔) ปัญญาที�รู้มรรคสจั. อ้างใน จําลอง  ดิษยวณิช, จิตวิทยาของความดับทุกข์, 
(เชียงใหม ่: บริษัท กลางเวียงการพิมพ์ จํากดั เชียงใหม,่ ๒๕๔๔), หน้า ๓๘. 

๖๕สวุฒัน์  จนัทรจํานง, แก่นพุทธธรรม ฉบับอังกฤษ-ไทย, (กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายโรงพิมพ์ 
บริษัท ตถาตาพบัลเิคชั�น จํากดั, ๒๕๔๗), หน้า ๑๓๑. 



๓๒ 

 

๑. ความหมายของวิปัสสนากรรมฐาน 

วิปัสสนากรรมฐาน มาจาก ๒ คําศัพท์ กล่าวคือ วิปัสสนา + กรรมฐาน คําว่า 

วิปัสสนา คือ วิ แปลว่า วิเศษ แจ้ง ต่าง ปัสสนา มาจาก ปัสสธาตุ แปลว่า การเห็น คือการเห็น
วิเศษ การเห็นแจ้ง การเห็นตา่ง มีดวงตาเห็นธรรม เกิดจกัษุปัญญา วิชชา แสงสวา่ง เห็นแจ้ง  

ดงัได้ปรากฏในธรรมจกัรกปัปวฒันสตูร คือวา่พระพทุธองค์ได้ทรงแสดงถึงเรื�องมชัฌิม
ปฏิปทา คือทางสายกลาง ได้แก่ มรรค ๘ ย่อให้สั !นได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ธรรมทั !ง ๓ อย่างนี ! จะ
สมบูรณ์ได้ก็โดยการปฏิบตัิวิปัสสนา กําหนดรู้รูปนามเป็นอารมณ์ การกําหนดรูปนามนั !น ต้อง
พร้อมด้วยองค์ ๓ อย่าง คือ (๑) อาตาปี มีความเพียร (๒) สติมา มีสติ (๓) สัมปชาโน มี
สมัปชญัญะ คือ รู้ทุกขณะ เมื�อกําหนดถกูหลกัอย่างนี !แล้ว ชื�อว่า ได้ปัจจุบนัธรรม เมื�อได้ปัจจุบนั
ธรรมแล้วจึงจะเห็นรูปนาม เมื�อเห็นรูปนามแล้วจึงจะเห็นพระไตรลกัษณ์ เมื�อเห็นพระไตรลกัษณ์
แล้วจงึจะได้บรรลมุรรค ผล นิพพาน จงึจะได้รู้แจ้งแทง่ตลอดอริยสจั ๔ คือ ทกุข์ สมทุยั นิโรธ มรรค 
หลกัฐานที�แสดงมานี !ชี !ให้เห็นได้ว่า พระพุทธองค์ทรงพรํ�าสอนวิปัสสนาตั ]งแต่วันแรกที�ทรง

ประกาศพระศาสนาที�ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน๖๖ 

ส่วนคําว่า กัมมฐาน คือ การเจริญสมาธิ ฐาน แปลว่า ที�ตั !ง กัมม คือ การงาน การ
กระทํา นั !นคือ การทํางานของใจ กมัมฐานที�เคยได้ยิน มีสมถกรรมฐาน กบั วิปัสสนากรรมฐาน๖๗ 

ดงันั !น วิปัสสนากรรมฐาน จึงหมายถึง เห็นตรงต่อความเป็นจริงของภาวะธรรม
ทั !งหลาย ปัญญาที�เห็นไตรลกัษณ์ อนัที�จะถอนความหลงผิดรู้ผิดในสงัขารเสียได้๖๘ เป็นการนําตวั
ให้เข้าไปถึงแก่นของพระพุทธศาสนา คือการชําระจิตให้บริสทุธิ�ผ่องแผ้ว ทําให้รู้แจ้งถึงความจริง
ของชีวิต๖๙ โดยการเข้าไปกําหนดกิริยาอาการที�รู้ชดั การวิจยัธรรม การเลือกสรร ฉลาดรู้ละเอียด

                                                                    
๖๖วิ. มหา. (ไทย) ๑/๑๓-๑๗/๒๐-๒๕. 
๖๗พระ ดร.พี.วชิรญาณมหาเถระ, สมาธิในพระพุทธศาสนา, แปลโดย ชูศักดิ� ทิพย์เกษร. 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๔), หน้า ๓๔. 
๖๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั !งที� ๑๐, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร์. พริ !นติ !ง แมส โปรดกัส์ จํากดั, ๒๕๔๖),หน้า ๒๓๑-๒๓๒. 
๖๙เสวตร  เปี� ยมพงศ์สานต์.พุทธวิปัสสนา, พิมพ์ครั !งที� ๔, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลยั, ๒๕๔๑), หน้า ๓๑. 



๓๓ 

 

คิดค้นใคร่ครวญ มีปัญญาเหมือนแผ่นดิน ทําลายกิเลส มีความเห็นแจ้งไม่หลงงมงาย เลือกเฟ้น
ธรรม เป็นสมัมาทิฏฐิ๗๐ เป็นอบุายแหง่ปัญญา ทีกําจดัอวิชชาของกิเลสทั !งปวงลงได้ในที�สดุ๗๑ 

๒. วิธีการปฏิบัตวิิปัสสนากรรมฐาน 

วิธีการปฏิบตันีิ ! ปรากฏในพระสตูรซึ�งพระองค์ทรงแสดงเอาไว้คือ อากังเขยยสูตร ว่า
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ�งที�ทําให้เกิดความหวัง และความต้องการ
สมบูรณ์ ต้องการให้ตนเป็นที�รักใคร่ของเพื�อนพรหมจารี หรือแม้แต่ต้องการให้ตนบริบูรณ์ด้วย
ปัจจยั ๔ ถ้าหากประสงค์จะให้สมหวงัในความต้องการนั !น ก็ต้องรักษาศีลให้บริบรูณ์ หมั�นปฏิบตัิ
ธรรมที�ทําจิตให้สงบหมั�นเจริญฌานและวิปัสสนา ดงัพระพทุธพจน์วา่ 

“ดกู่อนภิกษุทั !งหลาย หากภิกษุหวงัอยู่ว่า เราพึงเป็นที�รักใคร่ ที�ชอบใจ 
ที�เคารพ ที�ยกยอ่งของเพื�อนพรหมจรรย์ด้วยกนัแล้ว เธอพึงทําให้บริบรูณ์ใน
ศีล พึงเจริญสมถะและวิปัสสนาอยู่เนื�องนิตย์ เป็นผู้ ไม่เหินห่างจากฌาน 
พอกพนูแตใ่นสญุญาคารอยูเ่ถิด”๗๒ 

จากพระพุทธพจน์นี ! แสดงให้เห็นว่า พระพุทธองค์ทรงใช้วิธีการสอนแนะแนว หรือให้
คําปรึกษาในเชิงที�กว้างมิได้จําเพาะเจาะจงอยู่ที�พทุธสาวกเท่านั !น แตท่รงสั�งสอนเป็นนยัสําคญัให้
ทกุคนที�มีความต้องการเจริญบริบูรณ์ด้วยปัจจยั ๔ นั !น จะต้องชําระจิตให้เป็นกุศล เพื�อเกื !อหนุน
จิตใจที�ประกอบด้วยปัญญา มีสติคิดรอบคอบอย่างมีเหตผุล โดยเฉพาะพระสตูรที�กล่าวมาข้างต้น 
จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ�งที�ควรนํามาปรับใช้กับการเรียนการสอน และปรับใช้กับสถาบัน
การเมืองการปกครองของประเทศด้วย เช่น เรื�องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัจจบุนั ที�หลายฝ่าย
กําลงัเรียกร้องเพื�อความกินดีอยู่ดี นั�นหมายถึง ต้องการในปัจจยั ๔ ซึ�งตรงนี !นั !น พระพุทธศาสนา
สอนให้ดําเนินตามหลกัสมัมาอาชีวะ (การเลี !ยงชีพชอบ) ถือเป็นสิ�งสําคญัในหมู่มนษุย์ และหมู่สตัว์
ทั !งหลาย เพราะปราศจากการเลี !ยงชีพเสียแล้ว ชีวิตยอ่มดํารงอยูไ่มไ่ด้๗๓ 

ทีนี !มาพูดถึงหลกัการปฏิบตัิธรรมเบื !องต้น ซึ�งผู้ วิจยัได้ดําเนินโครงการปฏิบตัิธรรม ณ 
ลานปฏิบัตธิรรมประจาํโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม จงัหวดันครสวรรค์ (ลานที�ปฏิบตัิธรรม

                                                                    
๗๐อภิ. สงฺ. (ไทย) ๓๔/๕๕/๓๐. 
๗๑คนู  โทขนัธ์, การพัฒนาจิต,(กรุงเทพมหานคร: โอ. เอส. พริ !นติ !ง เฮ้าส์,๒๕๔๘), หน้า ๑๖. 
๗๒ม. ม.ู (ไทย) ๑๒/๖๔-๖๙/๕๖-๕๙. 
๗๓วศิน  อินทสระ, หลักคําสอนสําคัญในพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั !งที� ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๔), หน้า ๑๘๕. 



๓๔ 

 

ที�ว่านี ! จะเห็นได้ภาพในภาคผนวก) ซึ�งวิธีการปฏิบตัิทั�วๆ ไปนั !น มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการ
ปฏิบตัสิมถกรรมฐานที�ได้กลา่วไว้แล้วข้างต้น โดยเริ�มปฏิบตัติามลําดบั ดงันี !๗๔ 

๑) การเดินจงกรม ให้ภาวนาในขณะเดินว่า “ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ” 
ประมาณ ๓๐ นาที ให้สติจบัอยู่ที�ส้นเท้า ทอดตาไปข้างหน้าประมาณ ๔ ศอก และให้พร้อมด้วย
องค์ ๓ เสมอเวลาเดนิคือ อาตาปี มีความตั !งใจทําจริงๆ สติมา มีสิติคือนึกอยู่ที�ส้นเท้า สัมปชาโน 
มีสติสมัปชญัญะ คือรู้อยู่ทุกขณะปัจจุบนั ที�เท้าเราเคลื�อนที�ไป เมื�อเดินไปได้พอสมควรก็เปลี�ยน
อิริยาบถอยา่งอื�นแทนมาเป็นการนั�งสมาธิ 

๒) การนั� งขัดสมาธิ เอาขาขวาทบัขาซ้าย เอามือขวาทบัมือซ้าย แล้วหลบัตาภาวนา
ว่า “ยุบหนอ พองหนอ” ให้สติจบัอยู่ที�อาการพองขึ !น และยบุลงของท้อง สงัเกตดใูห้ดีว่าพองกับ
ยบุอนัไหนจะมามาก หรืออนัไหนจะน้อยกวา่กนั อนัไหนสั !น อนัไหนยาว อนัไหนปรากฏชดั อนัไหน
ไมป่รากฏชดั เป็นต้น และต้องทําให้พร้อมด้วยองค์ ๓ อยา่ง ในข้อแรก 

๓) ระหว่างที�กําลังนั� งอยู่ ถ้ามีเวทนาเกิดขึ !น เช่น อาการที�เจ็บ ปวด เมื�อย คนั เป็น
ต้น ให้ใช้สตกํิาหนดที�อาการนั !นๆ โดยภาวนาเวทนาวา่ เจ็บหนอๆ เมื�อเวทนาหายแล้วให้ไปกําหนด
ท้องพองยบุตอ่ไปอีก 

๔) ระหว่างที�กําลังนั� งอยู่ ถ้าจิตใจนึกคิด ก็ให้กําหนดว่า “คิดหนอ คิดหนอ” เมื�อ
หยุดคิดแล้วให้กลบัไปกําหนดที�การท้องพองยุบเช่นเดิม และเมื�อนั�งครบกําหนดแล้วก็ให้เปลี�ยน
อิริยาบถอื�นแทน 

๕) เวลานอน ให้กําหนดที�ท้องโดยภาวนาว่า “พองหนอ ยุบหนอ” จนหลับไป
ด้วยกนั ให้สงัเกตดวูา่จะหลบัไปตอนพอง หรือตอนยบุ 

สําหรับวิธีการปฏิบตัวิิปัสสนากรรมฐานที�กลา่วมาทั !ง ๕ ขั !นต้อนนั !น เป็นวิธีการที�ผู้ วิจยั
ในฐานะเป็นครูแนะแนว ได้ใช้สําหรับฝึกอบรมบ่มนิสัยใจคอของนักเรียน เพื�อให้เกิดสมาธิใน
การศึกษาเล่าเรียนทุกกลุ่มสาระวิชา และก็เป็นการปรับพฤติกรรมของนกัเรียนโดยตรงด้วย ซึ�งมี
ข้อสงัเกตวา่ หลงัจากที�นกัเรียนได้เข้ามาฝึกปฏิบตัเิป็นประจําตลอดมา นกัเรียนที�มีพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ มีกิริยามารยาทก้าวร้าวทั !งหลาย ที�เคยปฏิบตัิต่อครู และเพื�อนๆ ก็เปลี�ยนพฤติกรรมรู้จกั
ให้ความเคารพ มีนํ !าใจเอื !ออารีตอ่กนั นี !เป็นเป้าหมายหลกัที�ผู้ วิจยัได้นํามาศกึษาตอ่ยอดโครงการที�

                                                                    
๗๔จากประสบการณ์ของผู้วิจยัเคยปฏิบตัิมา และยดึตามแนวทางการปฎิบตัิของมหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ ได้แนะนําวิธีการปฏิบัติในช่วงเข้ากรรมฐาน ๓๐ วันต่อเนื�อง แล้วมี
แนวความคิดนํามาดําเนินการตอ่ที�สถานศกึษาที�ผู้วิจยัสอนอยูป่ระจํา. 



๓๕ 

 

ได้ดําเนินการไปแล้วนั !น เพื�อเป็นแบบอย่างของสถานศกึษาอื�นๆ ที�จะนําไปประยกุต์ใช้ตามความ
เหมาะสม ส่วนรายละเอียดเกี�ยวกับอิริยาบถ และวิธีการปฏิบตัิตามขั !นตอนต่างๆ นั !น สามารถ
ศกึษารายละเอียดได้ในหนงัสือ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑๗๕ ของคณาจารย์ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลง
กรณราชวิทยาลยั หรือที�ห้องสมดุวิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ 

สําหรับวิธีการปฏิบตัิวิปัสสนากรรมฐาน ซึ�งทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยัได้กําหนดขึ !นมานั !น ให้ปฏิบตัิตามแนวทางแห่ง สติปัฏฐาน ๔ อนัเป็นหนทางเอกที�จะ
นําไปสูก่ารรู้แจ้งสจัธรรม หมดกิเลส เป็นจดุหมายสงูสดุทางพระพทุธศาสนา ถือเป็นมรรคที�นําไปสู่
ภาวะที�ไม่ถูกปัจจยัปรุงแต่ง ซึ�งความสําคญัของสติปัฏฐาน เห็นได้จากพระพุทธพจน์ในมหาสต ิ 
ปัฏฐานสตูรวา่ 

“ภิกษุทั !งหลาย ทางนี !เป็นทางเดียว เพื�อความบริสทุธิ�ของเหล่าสตัว์เพื�อ
ลว่งโสกะและปริเทวะ เพื�อดบัทกุข์และโทมนสั เพื�อบรรลญุายธรรม เพื�อทํา
ให้แจ้งนิพพาน ทางนี !คือ สตปัิฏฐานสตูร”๗๖ 

จากพระพุทธพจน์ แสดงว่า พระพุทธองค์นั !นทรงสั�งสอนแนะแนวให้คําปรึกษา เพื�อ
บอกทางสว่าง ทางเอกอันจะนําไปสู่การพ้นจากความทุกข์ทั !งปวง ด้วยการประพฤติปฏิบตัิตาม
หลกัสตปัิฏฐาน เป็นเอกมรรค ด้วยการตั !งสตกํิาหนดพิจารณาสิ�งทั !งหลายให้รู้เห็นเท่าทนัตามความ
เป็นจริงตามสภาวะของมนัไม่ถกูครอบงําด้วยความยินดียินร้ายของอํานาจกิเลส โดยการกําหนด
พิจารณาองค์ธรรมอนัเป็นที�ตั !งแหง่สต ิ๔ อยา่ง มีดงันี ! 

๑) กายานุปัสสนาสตปัิฏฐาน คือ การตั !งสตกํิาหนดพิจารณากาย๗๗ การมีสติกํากบั
ดรูู้เทา่ทนักาย และเรื�องทางกาย 

๒) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การตั !งสติกําหนดพิจารณาเวทนา๗๘ การมีสติ
กํากบัดรูู้เทา่ทนัเวทนา 
                                                                    

๗๕หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ดูรายละเอียดใน คณาจารย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยั, ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นสว่นจํากดั ไทยรายวนัการพิมพ์, ๒๕๕๑), 
หน้า ๖๒-๗๖. 

๗๖ที. ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑. 
๗๗กาย หมายถึง การดงึสติตามระลกึรู้สภาวธรรมทางกาย ในขณะที�ปฏิบตัิรู้ทั�วไปในอิริยาบถหลกั 

คือ ยืน เดิน นั�ง นอน และอิริยาบถยอ่ย ก้ม เงย คู้  เหยียด เป็นต้น. 
๗๘เวทนา หมายถึง ความรู้สกึหรือความเสวยอารมณ์ที�ปรากฏในขณะปฏิบตัิทางกายและจิตใจ 

เช่นความรู้สกึสขุสบายหรือความรู้สกึทกุข์ไมส่บายที�ปรากฏขึ !นในร่างกาย. 



๓๖ 

 

๓) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การตั !งสติกําหนดพิจารณาจิต๗๙ การมีสติ
กําหนดรู้เทา่ทนัจิตหรือสภาพ และอาการของจิต 

๔) ธัมมานุสสนาสติปัฏฐาน คือ การตั !งสติกําหนดพิจารณาธรรม๘๐ การมีสติ
กําหนดรู้เทา่ทนัธรรม๘๑ 

โดยสรุป การปฏิบตัิตามหลักสติปัฎฐานสูตร หมายถึง การน้อมจิตใจไปพิจารณา
กําหนดรู้เท่าทันองค์ธรรมทั !งสี�ประการ คือ กาย เวทนา จิต และธรรม ตามสภาพจริงของจิตที�รู้
อารมณ์แต่ละขณะนั !น ต้องหมั�นเฝ้าดอูย่างมีสติบ่อยๆ ถึงแม้จะทนับ้างไม่ทนับ้างก็ตาม ถือว่าเรา
ได้ทําหน้าที�ของผู้ปฏิบตัเิพื�อสร้างเหตปัุจจยั และเตรียมความพร้อมอนัจะนําไปสู่ความหลดุพ้นจาก
บว่งแหง่มารทั !งหลายได้ด้วยปัญญา 

ความรู้แจ้งด้วยปัญญาที�วา่มานี ! สอดคล้องกบัพระพทุธพจน์ ซึ�งได้ยืนยนัว่า “ฌานไม่
มีแก่ผู้ไม่มีปัญญา ปัญญาไม่มี แก่ผู้ไม่มีฌาน ฌานและปัญญามีอยู่ในผู้ใด ผู้นั ]นแลอยู่ใน
ที�ใกล้นิพพาน”๑๑๘ ฉะนั !น การเพ่งพิจารณาธรรม ที�เกิดขึ !นเฉพาะหน้าอย่างใดอย่างหนึ�งให้รู้เท่า
ทนัอารมณ์กําลงัเกิดขึ !น เปลี�ยนแปลงไป ดบัไป ในขณะนั !นๆ ตามหลกัแห่งไตรลกัษณ์ คือความไม่
เที�ยง เป็นทกุข์ และเป็นอนตัตา จนเป็นปัญญาเกิดจาการเจริญวิปัสสนาภาวนานั !น จะต้องมีสมาธิ
เป็นกําลังช่วยหนุนควบคู่กันไปด้วย และขณะปฏิบตัิสมถวิปัสสนานั !น ผู้ปฏิบตัิก็เท่ากับได้ปฏิบตัิ
ตามมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ครบทั !งหมดด้วย และเทา่กบัได้ “กําหนดรู้ธรรม คือ อปุาทานขนัธ์ ๕ 
ที�ควรกําหนดรู้ ได้ละธรรม คืออวิชชากบัภวตณัหาที�ควรละ ได้เจริญธรรม คือ สมถะกบัวิปัสสนาที�
ควรเจริญ และทําให้แจ้งธรรม คือ วิชชากบัวิมตุตทีิ�ควรทําให้แจ้งด้วยปัญญาอนัยิ�ง”๑๑๙ 

 

 

                                                                    
๗๙จิต หมายถึง ธรรมชาติหรือสภาวธรรมอย่างหนึ�งที�ทําหน้าที�คิดและรับรู้อารมณ์ ผู้ปฏิบตัิควร

กําหนดรู้ตามสภาพที�เป็นจริง โดยการตามกําหนดรู้จิต ที�คิดน้อมไปหาหรือรับอารมณ์ในที�ใกล้หรือไกล ผู้ปฎิบตัิ
ควรเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะการกําหนดรู้จิตนั !นเป็นของละเอียดอ่อนมาก ถ้ากําหนดไม่ถูกวิธีบางครั !งทําให้
สบัสนและฟุ้ งซา่น ทําให้เกิดความเครียด มนึตงึของศีรษะได้. 

๘๐ธรรม หรือธรรมารมณ์ หมายถึง สิ�งที�จิตรู้หรือสิ�งที�มาประกอบกับจิต ปรุงแต่งจิต คือ
สภาวธรรมที�จะต้องกําหนดรู้อยูท่กุขณะ เช่น ขณะเห็น ขณะได้ยิน ขณะได้กลิ�น ขณะรู้รส และขณะถกูสมัผสั. 

๘๑ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๖/๒๗๖., องฺ. จตกฺุก. (ไทย) ๒๑/๒๗๔/๓๘๙-๓๙๐. 
๑๑๘ข.ุ ธ. (ไทย) ๒๕/๓๕/๖๕. 
๑๑๙ม. อ.ุ (ไทย) ๑๔/๘๒๙/๕๒๔. 



๓๗ 

 

๓. อารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐาน 

อารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐาน คือการพิจารณาถึงอารมณ์ที�เป็นปัจจุบนัเท่านั !นหรือ
เป็นอุปกรณ์แห่งวิปัสสนาภาวนา หรือเครื�องมือในการบําเพ็ญวิปัสสนานั !น ไม่มีมากมายถึง ๔๐ 
อยา่ง เหมือนกบัสมถภาวนา แตมี่อยู่อย่างเดียวเท่านั !นคือ ขันธ์ ๕ เช่นคําว่า “ธรรมชาติใด ย่อม

เห็นแจ้งในขันธ์ ๕ หรือ รูปนาม โดยประการต่างๆ คือโดยอาการที�เป็น อนิจจงั ทุกขัง อนัตตา 
ธรรมชาตนิั !น เรียกชื�อวา่ วิปัสสนา”๘๒ มี ๕ ประการ ได้แก่ 

๑) รูปขนัธ์ 
๒) เวทนาขนัธ์ 
๓) สญัญาขนัธ์ 
๔) สงัขารขนัธ์ 
๕) วิญญาณขนัธ์ 

ขนัธ์ทั !ง ๕ ประการนี ! เมื�อย่นลงให้สั !นเข้ามาอีก เพื�อจะให้จํากันง่ายๆ ก็มีอยู่เพียง ๒ 
ประการ คือ (๑) รูป ได้แก่ รูปขันธ์ (๒) นาม ได้แก่ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และ
วิญญาณขนัธ์ การที�จดัไว้ดงันี ! เพราะมีเหตผุลว่า รูปขนัธ์ ได้แก่กองแห่งรูปนั !น มีรูปร่างปรากฏเห็น
ได้เป็นส่วนมาก เช่น รูปที�ปรากฎเห็นๆ กันอยู่ทั�วไป ฉะนั !น จึงจัดเป็น “รูป” ส่วนขันธ์ต่อมาคือ 
เวทนาขนัธ์ – สญัญาขนัธ์ – สงัขารขนัธ์ – วิญญาณขนัธ์ ขนัธ์เหล่านี !ไม่มีความปราฎเป็นรูปร่าง มี
แตเ่พียงชื�อสมมตเิรียกเทา่นั !น ฉะนั !นจงึเป็น “นาม” 

ดงันั !น จึงเป็นอนัว่า “ขนัธ์ ๕” หรือ “รูปนาม” เป็นอารมณ์ คือเป็นเครื�องมือ หรือเป็น
หลกัในการบําเพ็ญวิปัสสนาภาวานา ผู้ บําเพ็ญวิปัสสนาจําเป็นอยา่งยิ�งที�จะต้องถือเอาอารมณ์ที�ว่า 
เป็นหลักปฏิบตัิ จึงเป็นการบําเพ็ญวิปัสสนาถูกต้อง ถ้าไม่ใช้อารมณ์ที�ว่านี !แล้ว ก็หาใช่เป็นการ
บําเพ็ญวิปัสสนาภาวนาที�ทางพระพทุธศาสนาสั�งสอนไว้ไม่๘๓ 

(๓) ผลของการปฏิบัตสิมถะและวิปัสสนากรรมฐาน 

การปฏิบตัิธรรมทางพระพทุธศาสนานั !น ย่อมมีผลแห่งการกระทํา นั�นคือ กรรม มีทั !ง
ฝ่ายดีและทั !งฝ่ายเสีย หรือเรียกอีกอย่างหนึ�งว่า สิ�งที�เป็นกุศลกรรม กับ อกุศลกรรม โดยกรรมที�

                                                                    
๘๒พระพรหมโมลี (วิลาศ  ญาณวโร ป.ธ.๙), ภาวนาทีปนี, พิมพ์ครั !งที� ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท ธรรมสาร จํากดั, ๒๕๔๕), หน้า ๑๓๗. 
๘๓พระพรหมโมล ี(วิลาศ  ญาณวโร ป.ธ.๙), ภาวนาทีปนี, หน้า ๑๓๙-๑๔๐. 



๓๘ 

 

กล่าวนี !เป็นเรื�องของธรรมะ มี ๒ อย่าง คือ ธรรมที�ดี เรียกว่า “ธรรมะ” ที�ไม่ดีเรียกว่า (อธรรม) คือ
เป็นสิ�งไม่ดี  ไม่งาม ไม่ถูกต้อง ฉะนั !น เรื�องของการปฏิบตัิ ก็จะต้องพิจารณาเป็นขั !นตอน ต้อง
ปฏิบตัด้ิวยตนเอง แล้วก็ประจกัษ์ผลด้วยตนเอง๘๔ 

ผลของการปฏิบตัิธรรมดงักล่าว มีการนิยามคําศพัท์หลายๆ อย่าง เช่น อานิสงค์บ้าง 
ประโยชน์บ้าง หรือคณุลกัษณะบ้าง และเป้าหมายบ้าง ที�นี !ผู้ วิจยัก็จะใช้ผลของการปฏิบตัิธรรม
ทั !งหมดวา่เป็น ประโยชน์ อนัสืบเนื�องจากคําสอนทางพระพทุธศานา ได้ฝึกฝนอบรมบม่เพาะและ
มุ่งประโยชน์ไว้สามอย่าง คือ ประโยชน์ในปัจจุบนั ประโยชน์ในอนาคต และประโยชน์สูงสุด คือ 
หมดทกุข์ทั !งปวง สําหรับประโยชน์อนัจะเกิดจากการให้คําปรึกษาด้วยพทุธวิธี พอสรุป ได้ดงันี ! 

๑. ประโยชน์ของการเจริญสมถกรรมฐาน มี ๕ ประการ คือ 
๑) ทําให้เข้าสมาบตัไิด้ เพื�อเป็นสขุในภพปัจจบุนั 
๒) ทําให้เป็นบาทของวิปัสสนา 
๓) ทําให้เกิดโลกียอภิญญา ๕ ประการ 
๔) ทําให้เกิดเป็นพรหม 
๕) ทําให้เข้านิโรธสมาบตัไิด้๘๕ 

โดยปัจจบุนันั !น มีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์จํานวนมากที�แสดงว่า การฝึกสมาธิ หรือ
การนั�งสมาธิ เป็นผลดีในด้านการเสริมสร้างสขุภาพทั !งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เพื�อนํามา
ประยุกต์ใช้ในการบําบดัโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างได้ นักจิตวิทยา นักสรีรวิทยา แพทย์ จิตแพทย์ 
นักวิทยาศาสตร์ และอื�นๆ หันมาศึกษาวิจัยเพื�อศึกษาความสัมพันธ์ระว่างสมาธิกับการ
เปลี�ยนแปลงทางสรีรวิทยา เบ็นสันและวอเลย์ (Benson and Wallace) พบว่าระหว่างการฝึก
สมาธิจะมีการผ่อนคลายของกล้ามเนื !อทั�วร่างกาย อตัราของชีพจรและการหายใจลดลง และสิ�งที�
นา่สนใจคือ มีการหลั�งของสารประเภทฝิ� นออกมาในสมอง สารนี !เรียกว่า เอ็นดอร์ฟิน (Endorphin) 
เมื�อออกจากสมาธิแล้วผู้ ฝึกสมาธิจะมีความรู้สึกสดชื�น ตื�นตวัและสขุสบาย มีประสิทธิภาพในการ
ทํางานมากกวา่ก่อนมีสขุลกัษณะนิสยัที�ดี๘๖ 

                                                                    
๘๔สมเด็จพระพฒุาจารย์ (เกี�ยว อปุเสโณ), สมาธิหลักของใจ, พิมพ์ครั !งที� ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท ประชมุช่าง จํากดั, ๒๕๕๐), หน้า ๖๓-๖๔. 
๘๕คณาจาร ย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,  ธรรมะภาคปฏิบัติ  ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นสว่นจํากดั ไทยรายวนัการพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๘๖. 
๘๖จําลอง  ดายวณิช, จิตวิทยาของความดับทุกข์, หน้า ๑๗๗-๑๗๘. 



๓๙ 

 

นอกจากประโยชน์ของสมถะทั !ง ๕ ประการดงักล่าว สมาธิ นั !นยงัมีผลต่อการทํา
หน้าที�ของสมอง ตามปกติสําหรับผู้ ที�ถนดัมือขวา ความเดน่ของสมอง (Cerebral dominance) จะ
อยูท่างซีกซ้าย หน้าที�ของสมองซีกขวา และซีกซ้ายจะแตกตา่งกนั ดงัตารางตอ่ไปนี !๘๗ 

หน้าที�ของสมองซีกซ้ายเกี�ยวกับ หน้าที�ของสมองซีกขวาเกี�ยวกับ 

- กิจกรรมที�ไมต้่องอาศยัคําพดู 
- การแสดงออกทางอารมณ์ 
- ศลิปะ และดนตรี 
- การสร้างสรรค์ 
- ความหยั�งเห็น (Insight) 
- การรู้เองหรืออชัฌตัติกญาณ (Intuition) 
- ความคดิวิเคราะห์ (Synthesis) 

 

- การพดู 
- ภาษา 
- คณิตศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์ 
- สญัลกัษณ์ 
- ตรรกศาสตร์  
- การอนมุาน 
- การวิเคราะห์ 
- ความคิดแบบแยกองค์ประกอบต่างๆ 

ออกจากกนั (Non-integrated thought)  

๒. ประโยชน์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน 
๑) ทําให้ผู้ปฏิบตัมีิจิตใจผอ่งใส 
๒) ทําให้ผู้ปฏิบตัมีิจิตใจที�มั�งคง หนกัแนน่ มากขึ !นกวา่เดมิ 
๓) ทําให้ผู้ปฏิบตัเิกิดปัญญา เกิดความเฉลียวฉลาดมากขึ !น 
๔) ทําให้ผู้ปฏิบตัหิายจากโรคประจําตวัซึ�งไมส่ามารถรักษาได้ 
๕) ทําให้ผู้ปฏิบตัิสามารถบรรลุถึงความพนัทุกข์ คือ มรรค ผล นิพพาน อนัเป็น

จดุประสงค์สงูสดุในพระพทุธศาสนาได้๘๘ 

นอกจากนี ! การเจริญวิปัสสนาโดยเฉพาะ การเจริญสติปัฏฐาน ๔ สามารถทําให้เป็น
พระอรหัตผลและพระอนาคามี ซึ�งได้แสดงอานิสงส์การปฏิบตัิสติปัฏฐาน ๔ คือถ้าบุคคลใดได้
เจริญสตปัิฏฐานทั !ง ๔ ประการ ตลอด ๗ ปีเป็นอยา่งช้า หรือตลอด ๗ วนัเป็นอย่างเร็ว บคุคลนั !นพึง

                                                                    
๘๗จําลอง  ดายวณิช, เรื�องเดียวกัน, หน้า ๑๗๙. 
๘๘คณาจารย์ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ธรรมะภาคปฏบัติ ๒, หน้า ๘๘. 



๔๐ 

 

ได้ผล ๒ ประการ อยา่งใดอยา่งหนึ�ง คือ บรรลเุป็นพระอรหตัผลในปัจจบุนั เมื�อยงัมีกิเลสเหลืออยู่ก็
เป็นพระอนาคามี และยงัมีอานิสงส์แหง่การเจริญสตปัิฏฐาน ได้ปรากฏหลกัฐานดงันี ! 

๑) การเจริญสติปัฏฐาน ๔ ทําให้พระสัทธรรมตั !งอยู่ได้นาน และไม่เสื�อมสูญ 
ปรากฏในพระสตูรชื�อ ฐิติสตูร ปริหานสตูร และ พราหมณสตูร ได้แสดงประโยชน์ของการเจริญสต ิ  
ปัฏฐาน ๔ ไว้ คือ “พระสทัธรรมอนัเป็นคําสั�งสอนของพระตถาคตเจ้า ตั !งอยู่ได้ไม่นานและเสื�อมสญู 
เพราะบคุคลไมเ่จริญ ซึ�งสติปัฏฐาน ๔ หลงัจากที�พระตถาคตเจ้าปรินิพพานแล้ว แตพ่ระสทัธรรมอ
คําสั�งสอนของพระตถาคตเจ้า ตั !งอยูไ่ด้นานและไมเ่สื�อมสญู เพราะบคุคลเจริญสตปัิฏฐาน ๔”๘๙ 

๒) การเจริญสติปัฏฐาน ๔ ทําให้บรรลเุป็นพระเสขะ และพระอเสขะ ในปเทสสตูร 
และสมตัตสตูรเป็นต้น ได้แสดงว่า บคุคลจะชื�อว่าเป็นพระเสขะและพระอเสขะ เพราะเจริญสติปัฏ
ฐาน ๔ ได้เป็นส่วนๆ และเพราะเจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้บริบูรณ์ ดงัเนื !อความว่า “ดูก่อนผู้ มีอาย ุ
บคุคลที�จะชื�อว่า เป็นพระเสขะ เพราะเจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้เป็นส่วนๆ ”และว่า “ ดกู่อนท่านผู้ มี
อาย ุบคุคลที�จะชื�อวา่เป็นพระอเสขะ เพราะเจริญสตปัิฏฐาน ๔ ได้บริบรูณ์”๙๐ 

๓) การเจริญสติปัฏฐาน ๔ ทําให้ละสงัโยชน์เบื !องสูง ๕ ได้ในคงัคาทิเปยยาลแห่ง
สติปัฏฐาน สังยุตที� ๖ ได้แสดงการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ทําให้ละสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื !องสูง ๕ 
อยา่งได้ คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ว่า “ดกู่อนภิกษุทั !งหลาย เธอทั !งหลาย
พึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื�อความรู้ยิ�ง เพื�อกําหนดรู้ เพื�อความสิ !นไป เพื�อละสงัโยชน์อนัเป็นส่วน
เบื !องสงู ๕ เหลา่นี !”๙๑ 

โดยสรุป พุทธวิธีการให้คําปรึกษาของพระพุทธเจ้า  มีสมถะและวิปัสสนา
กรรมฐาน ยดึถือเป็นหลกัสําคญัของการพฒันาจิตฝ่ายกศุลได้แล้ว ก็สามารถช่วยเหลือบคุคลอื�นผู้
มีปัญหาความทุกข์ได้เป็นอย่างดี หากได้ลงมือปฏิบตัิได้ถูกต้อง จิตใจก็เกิดความสงบเป็นสมาธิ 
รู้เท่าทนัอารมณ์ ความรู้สึกของตน พร้อมทั !งสามารถยกระดบัจิตให้หลดุพ้นจากความทกุข์ทั !งปวง
ได้แล้วนี !ถือเป็นเป้าหมายสงูสดุของพระพทุธศาสนาคือ จิตใจก็เข้าถงึกระแสแห่งพระนิพพาน 

ตอ่ไปก็จะได้กล่าวถึงกรณีบคุคลที�พระพทุธเจ้าทรงให้คําปรึกษา หรือเรียกว่าเป็นการ
จําแนกบคุคลผู้ มีความสามารถสืบเนื�องจากที�บคุคลนั !นๆ ฝึกอบรมจิตได้ละเอียดประณีตสขุมุก็จะ
เข้าถึงกระแสแหง่มรรค ผล พระนิพพาน ตามลําดบัดงันี ! 

                                                                    
๘๙ส.ํ ม. (ไทย) ๑๙/๗๗๑–๒๗๕/๒๒๙–๒๓๑ , ๗๗๙/๒๓๒. 
๙๐ส.ํ ม. (ไทย) ๑๙/๗๘๑-๗๘๔/๒๓๓-๒๓๔ , ๘๔๒/๒๕๔–๒๕๕. 
๙๑ส.ํ ม. (ไทย) ๑๙/๘๔๒/๒๕๔-๒๕๕. 



๔๑ 

 

๒.๒.๓ บุคคลที�พระพุทธเจ้าทรงให้คาํปรึกษา 

บุคคลที�พระพุทธองค์ทรงให้คําปรึกษามีจํานวนมาก แต่ในที�นี !ผู้ วิจัยใคร่ขอศึกษา
เฉพาะที�ได้รับการให้คําปรึกษาครั !งแรกเริ�มของการตรัสรู้ใหม่ๆ และบุคคลที�กล่าวถึงนี !ก็เคยเป็นผู้
คอยรับใช้อุปัฏฐากพระองค์เมื�อครั !งก่อน พร้อมทั !งได้สดบัรับฟังพระธรรมเทศนา จนกระทั�งบรรลุ
ธรรม มีดวงตาเห็นธรรมตามลําดบั โดยจําแนกบคุคลออกเป็น ๔ ประเภท เรียกว่า พุทธบริษัท ๔ 
กลา่วคือ (๑) พระภิกษุ (๒) พระภิกษุณี (๓) อบุาสก และ (๔) อบุาสิกา มีดงัตอ่ไปนี ! 

(๑) กรณีพระอัญญาโกณฑัญญะ 

พระอญัญาโกณฑญัญะ ถือเป็นองค์หนึ�งในจํานวนพระปัญจวคัคีย์ทั !ง ๕ ท่าน๙๒ คือ    
พระวปัปะ พระภทิัยะ พระมหานามะ และอสัสชิ ซึ�งทั !ง ๕ ท่าน ได้ออกบวชตามพระพทุธองค์ และ
เป็นผู้อยูอ่ปัุฏฐากในครั !งทรงบําเพ็ญทกุรกิริย โดยมีความหวงัวา่หากพระพทุธองค์ได้ตรัสรู้แล้วพวก
ตนก็จะได้รับผลจากการตรัสรู้อนันั !นด้วย ต่อมาเมื�อพระพุทธองค์ทรงเลิกบําเพ็ญทุกรกิริยา ท่าน
เหลา่นั !นได้ ละทิ !งพระองค์แล้วพากนัไปอยูป่่าอิสิปตนมฤคทายวนั แขวงเมืองพาราณสี 

หลังจากพระพุทธองค์ทรงได้ตรัสรู้ความเป็นพุทธะ และทรงเสวยวิมุติสุขอยู่นั !น 
พระพทุธเจ้าทรงมีพระดําริที�จะแสดงธรรมซึ�งได้ตรัสรู้มา ก็ทรงระลึกถึงท่านอาจารย์ทั !ง ๒ ท่าน คือ 
อาฬารดาบสกาลามโคตร และอทุกดาบสรามบตุร แตท่ราบด้วยทิพยจกัษุญาณว่า ท่านทั !งสองได้
สิ !นชีพไปแล้ว พระพุทธองค์ก็ทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ทั !ง ๕ ผู้ ซึ�งเคยมีอุปการคณุแก่พระองค์เมื�อ
สมยัทรงบําเพ็ญทกุรกิริยา ด้วยเห็นว่าท่านทั !ง ๕ นั !นเป็นผู้ มีสติปัญญามาก มีกิเลสเบาบางควรแก่
การตรัสรู้ และทรงทราบด้วยพระปัญญาญาณว่าขณะนี !ท่านทั !ง ๕ อยู่ที�ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 
ใกล้กรุงพาราณสี พระพทุธองค์จึงตกลงพระทยัเสด็จไปแสดงปฐมเทนา เพื�อโปรดปัญจวคัคีย์ใน 
วนัขึ !น ๑๕ คํ�า เดือน ๘ โดยพระพทุธองค์ทรงเสด็จไปในวนันั !นตั !งแตเ่ช้า ส่วนปัญจวคัคีย์เมื�อทํากิจ
ประจําวนัแล้วก็นั�งสนทนากันว่า “ขณะนี ] พระมหาบุรุษตั ]งแต่พวกเราจากมา และพระองค์

เสดจ็ไป ณ ที�ใด ประทับอยู่ที�ไหน ระลึกพวกเราบ้างหรือไม่ ประการใด” เป็นต้น 

ลําดบันั !น พระผู้ มีพระภาคเจ้าเสด็จใกล้ถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวนั ปัญจวคัคีย์ทั !ง ๕ 
ได้เห็นพระองค์เสด็จมาแต่ไกล ตา่งก็จําได้จึงนดัหมายกันว่า...“พระสมณโคดม นี !มีความมกัมาก 
คลายความเพียรแล้วเวียนมาเมื�อความเป็นคนมักมาก ดังนั !น พวกเราไม่พึงไหว้ ไม่พึงลุกขึ !น
ต้อนรับ ไม่พึงรับบาตรจีวรของเธอ เพียงแต่จดัอาสนะไว้ เมื�อเธอปรารถนาจะนั�งก็จงนั�งเถิด” เมื�อ

                                                                    
๙๒วิ.มหา (ไทย) ๔/๑๒-๒๔/๑๓-๒๔. 



๔๒ 

 

พระพทุธองค์เสด็จมาถึงที� ต่างก็พากนัลืมสญัญาที�ให้แก่กันไว้ กลบัทําการต้อนรับเป็นอย่งดีดจุที�
เคยทํามา แตย่งัใช้คําว่า “อาวุโส” และเรียกพระนามว่ “โคตมะ” อนัเป็นถ้อยคําแสดงถึงอาการไม่
เคารพ พระพทุธองค์ทรงห้าม แล้วทรงตรัสวา่... 

“อย่าเลย พวกเธออย่ากล่าวเช่นนั !น บดันี !ตถาคตได้บรรลุอมฤตธรรม
เองโดยชอบแล้ว เธอทั !งหลายคอยตั !งใจฟังเถิด เมื�อเธอปฏิบตัิตามไม่นานก็
จะได้บรรลอุมฤตธรรมนั !น”๙๓ 

ส่วนปัญจวคัคีย์กล่าวว่า “อาวโุสโคตม แม้ท่านบําเพ็ญเพียรเห็นปานนั !น ท่านยงัมิได้
บรรลพุิเศษ บดันี !ทา่นหนัมาปฏิบตัเิพื�อความเป็นคนมกัมาก แล้วจะบรรลธุรรมพิเศษได้อยา่งไร ?” 

พระพทุธองค์ทรงตรัสเตือนปัญจวคัคีย์ให้ระลกึถึงความหลงัวา่...“ท่านทั ]งหลายจําได้

หรือไม่ว่า พระวาจาเช่นนี ]เราเคยพูดกับท่านบ้างหรือไม่” ปัญจวคัคย์นึกขึ !นได้ว่า พระวาจา
เชน่นี ! มิเคยได้ยินมาก่อนเลย จึงยินยอมที�จะรับฟังพระธรรมเทศนา ในเมื�อปัญจวคัคีย์พร้อมใจกนั
ที�จะสดบัรับฟังพระธรรมเทศนาแล้วรุ่งขึ !นอนัเป็นวนัอาสาฬหปชูา วนัเพ็ญเดือน ๘ พระองค์ตรัส
เรียกปัญจวคัคีย์มาพร้อมกนัแล้ว ทรงประกาศพระสพัพญั�ตุญาณ โดยการยงัวงล้อแห่งพระธรรม
ให้เป็นไปแก่ชาวโลก กล่าวคือ ธัมมจักกัปวัตตนสูตร อนัเป็นพระปฐมเทศนา ครั !งแรกในโลก  
ซึ�งเนื !อความในพระธรรมเทศนานั !น พระองค์ทรงได้ตําหนิทางอนัสดุโตง่ ๒ อยา่ง คือ๙๔ 

๑) กามสุขัลลิกานุโยค คือ การประกอบตนให้พวัพนัหมกมุ่นอยู่ในกามสขุเป็นที�สดุ
อยา่งหนึ�ง 

๒) อัตตกิลมถานุโยค คือ การประกอบตนให้ลําบากเปล่า ความพยายามเพื�อบรรลุ
ที�ทรมานตนเอง เชน่ การบําเพ็ญตบะตา่งๆ ที�นิยมกนัในหมูน่กับวชชาวอินเดียจํานวนมาก 

ซึ�งทางทั !ง ๒ อย่างนี ! อันบรรพชิตไม่ควรเสพ ในบรรดาที�สุดทั !งสองอย่างนี ! หมายถึง
กามสุขัลลิกานุโยค ๑ และ อตัตกิลมถานุโยค ๑ อันเป็นทางที�ย่อหย่อนเกินไปแสวงแต่ความสุข 
และทางตงึเกินไปปฏิบตัใิห้ลําบากเปลา่ 

                                                                    
๙๓บรรลุอมฤตธรรม หมายถึง ธรรทที�ทําให้ไมต่าย ธรรมซึ�งเปรียบด้วยนํ !าอมฤตอนัทําให้ผู้ดื�มไม่

ตาย คือมี พระนิพพาน. อ้างใน พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 
พิมพ์ครั !งที� ๙, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๔๕๓), หน้า ๓๘๒. 

๙๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๓. 



๔๓ 

 

ฉะนั !น เมื�อพระพทุธองค์ทรงสอนให้เลิกละการปฏิบตัิทั !ง ๒ อย่าง ที�เคยปฏิบตัิมาช้า
นาน จนยึดถือเป็นประเพณีสืบต่อกันมาแล้วนั !น พระองค์ทรงชี !แนะหลักการปฏิบัติแบบ 
“มัชฌิมปฎิปทา” คือเป็นวิธีการปฏิบตัิกลางๆ ไม่ย่อหย่อนจนเกินไป และไม่ตงึจนเกินไป ทรงให้
ดําเนินตามทางสายกลาง เรียกว่า มรรคมีองค์ ๘๙๕ แล้วจากนั !นก็ทรงตรัสถึง อริยสจั ๔ ซึ�งเป็น
หลกัธรรมที�ทรงทําให้พระพทุธองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้า 

เมื�อพระพทุธองค์แสดงธมัมจกักปัปวตันสตูรจบลง ธรรมจกัษุ คือ ดวงตาเห็นธรรม อนั
ปราศจากธุลีมลทินได้เกิดแก่ โกณฑัญญดาบส หัวหน้าปัญจวัคคีย์ว่า “สิ�งใดสิ�งหนึ�ง มีความ

เกิดขึ ]นเป็นธรรมดา สิ�งนั ]นทั ]งหมดก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา” พระองค์ทรงทราบว่า 
โกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นโสดาบนับุคคลในพระพุทธศาสนาแล้ว จึงเปล่งพุทธอุทาน
ดํารัสว่า...“อ_ฺญาสิ วต โภ โกณฺฑ_ฺโญ อ_ฺญาสิ วต โภ โกณฺฑ_ฺโญ  โกณฑญัญะ ได้รู้แล้ว
หนอ โกณฑญัญะ ได้แล้วรู้แล้วหนอ” ลําดบันั !น โกณฑญัญะ ได้บรรลุแล้ว โลกุตตรธรรม๙๖ แล้ว
หมดความสงสัยในพระรัตนตรัย จึงกราบขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา 
โดยทรงประทานการบรรพชาอุปสบบทด้วยวิธี เอหิภิกขุอุปสัมปทา๙๗ ถือเป็นพระสงฆ์รูปแรก
ในทางพระพธุศาสนา และก็ทรงเป็นปฐมสาวกของพระบรมศาสดา จึงทําให้ครบองค์พระรัตนตรัย
คือ พระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ์ เกิดขึ !นครบบริบรูณ์ในโลกแตบ่ดันั !นมา ซึ�งตรงกบัวนัขึ !น ๑๕ 
คํ�า เพ็ญเดือน ๘๙๘ 

พระพุทธองค์ เมื�อประทานบรรพชาอุปสมบทให้แก่ พระอัญญาโกณฑัญญะแล้ว 
เสด็จทรงประทับจําพรรษ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั พร้อมทั !งประกาศโอวาทสั�งสอนบรรพชิตที�
เหลือกอีก ๔ ท่าน ให้ได้บรรลธุรรม และประทานบรรพชาอปุสมบทให้ตามลําดบั โดยพระองค์ทรง
พิจารณเห็นว่า พระปัญจวคัคีย์ดํารงอยู่ในฐานะพระสาวกมีอินทรีย์แก่กล้าสมควรสดบัพระธรรม
เทศนา เพื�อความหลดุพ้นเบื !องสงูขึ !นไป พระองค์จึงเรียกภิกษุทั !งห้ามาประชุมพร้อมกนั แล้วตรัส
พระธรรมเทศนาชื�อว่า อนัตตลักขณสูตร ซึ�งได้พรรณนาถึง เบญจขนัธ์ ว่าเป็นสภาพที�ไม่เที�ยง 
เป็นทกุข์ และเป็นอนตัตา 

                                                                    
๙๕ส.ํม. (ไทย) ๑๙/๓/๒. 
๙๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๒๖๑. 
๙๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), เรื�องเดียวกัน, หน้า ๔๓๘. 
๙๘พระครูกลัยาณสิทธิวฒัน์ (สมาน  กลฺยาณธมฺโม), พุทธประวัติตามแนวปฐมสมโพธิ, พิมพ์

ครั !งที� ๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จํากดั, ๒๕๔๖), หน้า ๑๑๖. 



๔๔ 

 

พระพทุธองค์ทรงตรัสถามภิกษุปัจญวคัคีย์วา่ 
“ภิกษุทั !งหลายเบญจขนัธ์นี ! เที�ยงหรือไมเ่ที�ยว?” 
“ไมเ่ที�ยง พระเจ้าข้า” 
“สิ�งใดไมเ่ที�ยง สิ�งนั !นเป็นทกุข์ หรือเป็นสขุเลา่?”  
“เป็นทกุข์ พระเจ้าข้า” 
“สิ�งใดไมเ่ที�ยง เป็นทกุข์ มีความปปรปรวนเป็นธรรมดา ควรจะถือว่าสิ�งนั !นเป็นของเรา 

มนัเป็นเรา นั !นตนเองของเราหรือ?” 
“ไมค่วร พระเจ้าข้า” 

ภิกษุทั !งหลาย เมื�อไม่ควร ก็พึงพิจารณาด้วยปัญญาอนัชอบว่า ขนัธ์ ๕ ทั !งที�เป็นอดีต 
ปัจจุบนั และอนาคต ทั !งที�เป็นของตน และของผู้ อื�นทั !งหลาย ละเอียด เลว และประณีต เป็นต้น 
ล้วนเป็นแตเ่พียงสกัแตว่่า รูป เวทนา สญัญา สงัขาร และวิญญาณ เท่านั !นไม่ใช่เรา ไม่เป็นของเรา 
ไมใ่ชต่วัตนของเรา เมื�อได้พิจารณาเห็นอย่างนี !แล้ว ก็จะเกิดความเบื�อหน่ายในเบญจขนัธ์ เมื�อเบื�อ
หน่ายแล้วย่อมปราศจากความกําหนัด ในเมื�อจิตปราศจากความกําหนัด จิตย่อมหลุดพ้นจาก
ความยดึมั�นถือมั�น ด้วยประการกลา่วแล้ว พระปัญจวคัคีย์ทั !ง ๕ ขณะทรงสดบัพระธรรมเทศนานั !น 
ส่งจิตพิจารณาตามกระแสพระธรรมเทศนาโดยลําดบั จิตก็หลดุพ้นจากกิเลสอาสวะทั !งปวง ไม่ยึด
มั�นถือมั�นด้วยอปุทาน ได้บรรลเุป็นพระอรหนัต์พร้อมกนัทั !ง ๕ พระองค์๙๙ 

สรุปความวา่ บคุคลซึ�งพระองค์ทรงให้คําปรึกษานั !น มีความเกี�ยวข้องกนัทั !งในฐานะผู้
อปัุฏฐากรับใช้ และพระองค์ก็ทรงอยู่ในฐานะผู้ ให้คําแนะนําปรึกษามาตลอด เมื�อทรงเห็นว่าการ
ปฏิบตัขิองบคุคลผู้อยูใ่กล้ชิดนั !นไมถ่กูต้อง ไมเ่หมาะสมและเป็นปัญหาก่อให้เกิดความทกุข์ 

(๒) พระภกิษุณีรูปแรก 

สมยัเมื�อพระพทุธเจ้าประทบัอยู่ที�นิโครธารามใกล้กรุงกบิลพสัดุ์แคว้นสกักะ พระนาง
มหาปชาบดีโคตรมี เข้าไปเฝ้าถวายอภิวาทพระผู้ มีพระภาค กราบทูลขอบรรพชาเป็นอนาคาริยะ  
(ผู้ ไม่ครองเรือน) ในพระธรรมวินยั พระองค์ได้ตรัสห้ามไว้ว่า อย่าเลยท่านเป็นมาตคุาม อย่าพอใจ
บรรพชาเป็นอนาคาริยะในพระธรรมวินัยที�ตถาคตประกาศแล้วเลย แม้ครั !งที�สอง ครั !งที�สาม     

                                                                    
๙๙พระมหากิจการ โชติป�ฺโญ, “การศกึษาพทุธวิธีการให้คําปรึกษาที�ปรากฏในพระสตุตนัตปิฏก", 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 
๒๕๔๖), หน้า ๑๐๒-๑๐๔. 



๔๕ 

 

พระนางมหาปชาบดีโคตมี กราบทูลขอบรรพชา พระผู้ มีพระภาคเจ้าก็ตรัสห้ามอย่างนั !น๑๐๐ 
พระองค์ทรงเป็นห่วงมาตุคามเพราะมีธรรมชาติอ่อนแอและอาจได้รับอันตรายจากการอยู่ในที�
เปลี�ยวได้มากกว่าบุรุษ แต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงห้ามให้สตรีปฏิบตัิธรรม เพราะบุรุษและสตรีมี
ศกัยภาพในการตรัสรู้เชน่เดียวกนั หากได้รับการขดัเกลาที�เหมาะสมและถกูวิธี 

ตอ่มาพระผู้ มีพระภาคตรัสวา่ “ดกู่อนอานนท์ ถ้าพระนางมหาปชาบดีโคตรมีจะทรงรับ   
ครุธรรม ๘ ประการ ได้นั !น ก็จงเป็นอปุสมัปทาของพระนางเถิด เป็นการประทานอนญุาตให้ภิกษุณี
อปุสมบทโดยมีเงื�อนไข คือ 

๑. นางภิกษุณีแม้บวชแล้ว ๑๐๐ ปี ต้องทําอภิวาท การลกุขึ !นต้อนรับ อญัชลีกรรม 
และสามีจิกรรม แก่ภิกษุผู้บวชในวนันั !น นี !เป็นธรรมที�นางภิกษุณีพึงสกัการะ เคารพ นบัถือ บชูาไม่
ก้าวลว่งจนตลอดชีวิต 

๒. นางภิกษุณีจําพรรษาในอาวาสที�ไม่มีภิกษุนี !เป็นธรรมที�นางภิกษุณีพึงสักการะ 
เคารพ นบัถือ บชูา ไมก้่าวลว่งจนตลอดชีวิต 

๓. นางภิกษุณีพึงหวงัธรรม ๒ อย่างจากภิกษุสงฆ์ทกุกึ�งเดือน คือการถามวนัอโุบสถ
กบัการเข้าไปหาเพื�อรับโอวาท นี !เป็นธรรมที�นางภิกษุณีพึงสกัการะ เคารพ นบัถือ บชูา ไม่ก้าวล่วง
จนตลอดชีวิต 

๔. นางภิกษุณีจําพรรษาแล้ว พึงปวารณาในสงฆ์ ๒ ฝ่าย ด้วยฐานะ ๓ คือ ด้วยได้
เห็นหรือ ด้วยได้ฟัง หรือ ด้วยนกึรังเกียจ นี !เป็นธรรมที�นางภิกษุณีพึงสกัการะ เคารพ นบัถือ บชูาไม่
ก้าวลว่งจนตลอดชีวิต 

๕. นางภิกษุณีที�ต้องครุธรรม (ต้องอาบตัสิงัฆาทิเสส) พงึประพฤตมิานตัตลอดปักษ์ในสงฆ์ 
๖. ฝ่าย นี !เป็นธรรมที�นางภิกษุณีพงึสกัการะ เคารพ นบัถือ บชูา ไมก้่าวลว่งจนตลอดชีวิต 
๗. นางสิกขมานา ต้องศกึษาสิกขมานาในอนธุรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปีแล้ว จึงควร

แสวงหาอปุสมบทในสงฆ์ ๒ ฝ่าย (คือก่อนจะบวชเป็นนางภิกษุณี จะต้องเป็นนางสิกขมานา ๒ ปี 
ระหว่าง ๒ ปี ต้องรักษาศีล ๖ ข้อ ขาดไม่ได้ ศีล ๖ ข้อ คือ ศีล ๕ และเพิ�มข้อที� ๖ อนัได้แก่ การเว้น
บริโภคอาหารในเวลาวิกาล) เป็นธรรมที�นางภิกษุณีพงึสกัการะเคารพบชูาไมก้่าวลว่งตลอดชีวิต 

๘. นางภิกษุณี ไมพ่งึดา่ ไมพ่งึบริภาษภิกษุด้วยปริยายใด ๆ นี !เป็นธรรมที�นางภิกษุณี
พึงสกัการะ เคารพ นบัถือ บชูา ไม่ก้าวล่วงจนตลอดชีวิต จําเดิมแตว่นันี !ไป ห้ามนางภิกษุณีว่า

                                                                    
๑๐๐พระศรีปริยตัิโมลี (สมชยั กุสลจิตฺโต) และคณะ, สตรีในพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั !งที� ๓, 

(กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ์สขุภาพใจ, ๒๕๔๔), หน้า ๖๕-๖๖. 



๔๖ 

 

กล่าวสั�งสอนภิกษุ ไม่ห้ามภิกษุกล่าวสั�งสอนนางภิกษุณี นี !เป็นธรรมที�นางภิกษุณีพึงสกัการะ 
เคารพนบัถือบชูา ไมก้่าวลว่งจนตลอดชีวิต๑๐๑ 

การที�ทรงบญัญตัคิรุธรรมทั !ง ๘ นั !น ก็เพราะว่าสมยัพทุธกาล สตรีอยู่ในฐานะด้อยกว่า
บรุุษ คือ บรุุษได้รับอภิสิทธิ� ได้รับการยกย่อง และได้รับการยอมรับมากกว่าสตรี ดงัที�ปรากฏในที�
หลายแห่ง วรรณคดีเกี�ยวกบัสงัคมอินเดีย การฟังธรรมและการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็น
เอกสิทธิ�เฉพาะบรุุษ สตรีจะไม่ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมพิธีกรรมดงักล่าว แตพ่ระพทุธเจ้าทรงปฏิวตัิ
ความเชื�อข้อนี !ของสังคมในยุคนั !นทรงอนุญาตให้สตรีเข้ามาอุปสมบทเป็นภิกษุณีได้ ดงัที�ทรง
อปุสมบทให้พระนางมหา- ปชาบดีโคตรมี ซึ�งถือว่าเป็นพระภิกษุณีรูปแรกในพทุธศาสนา แตก็่มีกฎ
ข้อบงัคบัสําหรับพระภิกษุณีเคร่งครัดเพิ�มมากกว่าพระภิกษุ กฎข้อบงัคบัสําหรับภิกษุณีเรียกว่าครุ
ธรรม คือ ธรรมที�ภิกษุณีควรเคารพนบัถือและปฏิบตัอิยา่งเคร่งครัด๑๐๒ 

(๓) อุบาสก 

ครั !งพุทธกาลมีอุบาสก ซึ�งทําหน้าที�ผู้อปัุฏฐากพระสงฆ์ที�พระพุทธเจ้าได้ยกย่องไว้ใน
ตําแหน่งผู้ เลิศกว่าอบุาสกในการทําหน้าที�ผู้อปัุฏฐากพระสงฆ์ คือ อคุคตคหบดี ประวตัิของท่านมี
กลา่วไว้ในคมัภีร์พระไตรปิฎก สรุปได้ดงันี ! 

อคุคตะ เกิดในตระกลูเศรษฐี หมู่บ้านหตัถิคาม บรรดาญาติได้ขนานนามว่า อคุคต
กมุาร เมื�อเจริญวยัขึ !นได้รับการศกึษาตามฐานะ อยู่ครองชีวิตในเพศฆราวาสจนได้รับตําแหน่ง
เศรษฐีเมื�อบิดาล่วงลบัไป เมื�อดํารงตําแหน่งเศรษฐีมีทรัพย์มาก จึงเกิดความคิดว่า บิดาและบรรพ
บุรุษของเรา  หาทรัพย์มาเก็บสะสมไว้ ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ เมื�อยามมีชีวิตอยู่ก็ไม่ใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับตน การมีสมบตัิมากมายอย่างนี !จะมีประโยชน์อะไร เราควรแสวงหาความสขุสนุก
สําราญด้วยการใช้จ่ายทรัพย์เหล่านี !ดีกว่า เมื�อคิดดงันี !แล้ว ท่านก็ให้คนจดัหาสรุารสเลิศและหญิง
สาวมาฟ้อนรําขบัร้อง ห้อมล้อมตนอยู่ตลอดวนัและคืน โดยไม่ทํากิจการงานอื�นใด ขณะนั !น 
พระพทุธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ ได้เสด็จมาถึงบ้านหตัถิคามแล้วเข้าไปประทบั ณ อทุยานชื�อ นา
คราวนะ เมื�ออคุคตเศรษฐี มีหญิงฟ้อนรําขบัร้องบําเรออยู่ตลอดเวลา แสวงหาความสําราญไปตาม
สถานที�ตา่งๆ ด้วยอาการมนึเมาเพราะสรุา เข้าไปในอทุยานนาคราวนะนั !น ครั !นได้เห็นพระพทุธเจ้า

                                                                    
๑๐๑สชีุพ ปญุญานภุาพ, พระไตรปิฎก ฉบับสําหรับประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏ

ราชวิทยาลยั, ๒๕๓๙),หน้า ๗๗. 
๑๐๒จํานงค์ อดิวฒันสิทธิ�, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา

จฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๕), หน้า ๑๒๓. 



๔๗ 

 

ก็เกิดหิริโอตตปัปะ ความมึนเมาสร่างซาหายไปในฉับพลนั รวบรวมสติให้มั�นแล้วเข้าไปเฝ้า
พระพทุธเจ้า กราบถวายบงัคมแล้ว นั�ง ณ ที�สมควร 

พระพุทธเจ้าได้ทอดพระเนตรอุคคตเศรษฐี มีพระทัยประกอบด้วยพระมหา 
กรุณาธิคณุ ทรงทราบวา่ทา่นเศรษฐีมีอปุนิสยัแห่งอรยมรรคอยู่ จึงแสดงพระธรรมเทศนาโปรด เมื�อ
จบแล้ว เศรษฐีดํารงอยูใ่นอริยภมูิสําเร็จเป็นพระอนาคามี ตั !งแตน่ั !นมา ท่านเศรษฐีมีจิตตั !งมั�นอยู่ใน
การรักษาศีล ถวายทานแก่พระสงฆ์ โดยไม่กําหนดประมาณ ท่านเป็นผู้ขวนขวายในการถวายทาน
แก่พระสงฆ์ด้วยจิตประกอบด้วยศรัทธา สมํ�าเสมอ โดยไม่หวั�นไหว แม้บางครั !งได้รับข่าวที�ไม่ดีกบั
พระสงฆ์ เช่น ครั !งหนึ�งในยามราตรีได้มี เทวดาองค์หนึ�งมาแจ้งเศรษฐีว่า “ท่านเศรษฐี ภิกษุรูปโน้น
มีวิชชา ๓ ภิกษุรูปโน้นมีอภิญญา ๖ ภิกษุรูปนั !นมีศีล ภิกษุรูปนั !นทศีุล” ท่านก็ไม่หวั�นไหวสามารถ
แยกแยะ และทําหน้าที�ของอุบาสกที�ดีใน พระพทุธศาสนา ซึ�งเป็นบุคคลอีกท่านหนึ�งที�น่าศกึษา
ชีวประวตัแิล้วนํามาเป็นแบบอยา่งในสงัคมปัจจบุนั 

ฉะนั !น การที�ท่านเศรษฐีมีคณุธรรมประจําจิตดงักล่าว พระพทุธเจ้าขณะที�ประทบัอยู ่
ณ  เชตวนัมหาวิหาร ได้ทรงสถาปนาท่านอคุคตเศรษฐีไว้ในตําแหน่งเอตทคัคะ คือเป็นผู้ เลิศกว่า 
อบุาสกทั !งปวงในฝ่ายผู้อปัุฏฐากพระสงฆ์ ซึ�งตามหลกัอบุาสกธรรม และวิธีการทําหน้าที�ผู้อปัุฏฐาก
ของอคุคตเศรษฐีจนได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าไว้ในตําแหน่งเอตทคัคะนั !น จะต้องมีลกัษณะผู้
เป็นอปัุฏฐากที�ดี คือ ก่อนให้ก็มีใจยินดี ๑ กําลังให้ก็ทาํใจให้เลื�อมใส ๑ ครั]นให้แล้วก็มีใจ

เบิกบาน ๑๑๐๓ 

โดยสรุป อุบาสก คือเป็นสว่นหนึ�งของพทุธบริษัท ๔ ที�นบัถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะที�
เป็นคฤหสัถ์ฝ่ายชาย เป็นผู้ครองเรือน แต่ไม่ว่าจะเป็นคฤหสัถ์และบรรพชิตต่างก็เป็นส่วนสําคญั
ของพระพทุธศาสนาด้วยกนัทั !งนั !น หากบรรพชิตไม่ได้รับการอปุถมัภ์บํารุงจากคฤหสัถ์ ชีวิตที�ทุ่มเท
ให้กับการศึกษาปฏิบตัิและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ไม่อาจดําเนินไปได้ และขณะเดียวกัน
คฤหสัถ์เองก็ต้องพึ�งพาอาศยับรรพชิตชี !นําหลกัธรรมในการนําไปดําเนินชีวิตประจําวนัได้ และก็ชื�อ
วา่แบบอยา่งของการทําหน้าที�ผู้อปัุฏฐากตอ่พระศาสนาที�ดีและสามารถนํามาประยกุต์ใช้ในสงัคม
ปัจจบุนัได้ 

 

 

                                                                    
๑๐๓องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๔๘๖. 



๔๘ 

 

(๔) อุบาสิกา 

คําว่า อุบาสิกา เป็นภาษาบาลี ในภาษาพูด ภิกษุเรียกกคฤหสัถ์สตรีว่า สีกา ซึ�งมา
จากคําวา่ อบุาสิกา คําตรงข้ามคือ ประสก ที�ภิกษุใช้เรียกคฤหสัถ์ชาย ซึ�งมาจํากดัคําวา่ อบุาสก๑๐๔  

ด้วยเหตทีุ�วา่ อบุาสิกา ก็คือสตรีผู้นั�งใกล้พระรัตนตรัย ดํารงชีวิตอยู่ในคณุสมบตัิของผู้
ใกล้ชิด พระรัตนตรัย เป็นผู้ ถึงสรณะ ๓ ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และอบุาสิกาก็เป็น
ส่วนสําคัญในการเข้าไปทําหน้าที�ผู้ อุปัฏฐากพระสงฆ์เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้
เจริญรุ่งเรืองอย่างมาก ดงัจะเห็นได้จากการเข้าไปทําหน้าที�ผู้อปัุฏฐากพระสงฆ์ของอุบาสิกาใน
ด้านตา่งๆ เช่น การถวายปัจจยั ๔ การช่วยเหลือในการจดัเตรียมการถวายทาน ในการช่วยชําระ
อธิกรณ์ เป็นการเอื !อให้เกิดความมั�นคงในพระพทุธศาสนา เพื�อเป็นแบบอย่างที�ดีในสงัคมปัจจบุนั
จงึได้กลา่วถึงการทําหน้าที�ผู้อปัุฏฐากของอบุาสิกา มีดงันี ! 

๑. การถวายปัจจัย ๔ 

อบุาสิกาเป็นผู้ มีสว่นสําคญัในการทําหน้าที�ผู้อปัุฏฐากพระสงฆ์ด้วยการเข้าไปอปุถมัภ์
ด้วยปัจจยั ๔ ซึ�งเป็นการช่วยให้พระสงฆ์สามารถยงัชีพอยู่ได้โดยไม่ต้องกงัวล และสามารถปฏิบตัิ
ธรรม ได้โดยสะดวก สําหรับการทําหน้าที�ผู้อปัุฏฐากในพระพทุธศาสนาประกอบไปด้วยการถวาย
ภตัตาหาร การถวายเครื�องนุ่งห่ม การสร้างเสนาสนะ การถวายยารักษาโรค และการถวายทาน
อื�นๆ มีดงัตอ่ไปนี ! 

ก. การถวายภัตตาหาร การถวายภตัตาหารถือวา่เป็นสิ�งจําเป็นตอ่การดํารงชีพ
ของพระสงฆ์ เพราะพระสงฆ์ได้ภตัตาหารจากผู้ มีศรัทธา จึงจะสามารถดําเนินชีวิตอยู่ได้ ดงันั !น 
อบุาสิกาทั !งหลายไมว่า่สมยัพทุธกาลหรือแม้แตปั่จจบุนัจึงได้เข้าไปทําหน้าที�ผู้อปัุฏฐากพระสงฆ์ใน 
ส่วนนี ! เช่น กรณีของนางวิสาขา ผู้ เลิศในการถวายทานจะนิมนต์พระสงฆ์จํานวน ๕๐๐ รูป มาที�
เรือนของนางเพื�อถวายภตัตาหารและของบริวารเป็นประจําทกุวนั ซึ�งบางครั !งพระพทุธเจ้าจะเสด็จ
มาเป็นประธานด้วยพระองค์เอง นางจะเอาใจใส่พระสงฆ์ด้วยดีไปวดัแตล่ะครั !งก็จะเดินสอบถาม
ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ เป็นการทําหน้าที�ผู้อุปัฏฐากพระสงฆ์ด้วยการถวายภตัตาหารได้อย่าง
สมํ�าเสมอ ถวายพระสงฆ์ ล้วนเป็นอาหารที�จดัเตรียมอย่างดี สะอาด และประณีตอย่างยิ�ง จนกระ
ทั !งพระพทุธเจ้าทรงยกยอ่งวา่เป็นผู้ เลิศกวา่อบุาสิกาทั !งหลายในการถวายของมีรสอนัประณีต๑๐๕ 
                                                                    

๑๐๔ราชบณัฑิตยถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๒๕, (กรุงเทพมหานคร : อกัษร
เจริญทศัน์, ๒๕๓๙), หน้า ๘๔๑. 

๑๐๕ องฺ.เอกก.(ไทย) ๒๐/๒๖๓/๓๓. 



๔๙ 

 

ข. การถวายเครื�องนุ่งห่ม การถวายเครื�องนุง่ห่มอบุาสิกาก็ได้เข้าไปทําหน้าที�ผู้
อปัุฏฐากพระสงฆ์เหมือนกนักบัอบุาสก ในคมัภีร์พระไตรปิฎกได้กล่าวว่า นางมหาปชาบดีโคตมี 
ได้นําคูผ้่าใหม่ที�ทรงกรอด้ายเองทอเองไปถวายพระพุทธเจ้า ขอให้ทรงรับเพื�อเป็นการอนเุคราะห์ 
พระพทุธเจ้าทรงแนะนําให้ถวายสงฆ์ ซึ�งจะได้ชื�อวา่บชูาทั !งพระองค์และพระสงฆ์ จากกรณีนี ! แสดง
ให้เห็นว่า การถวายผ้าแก่พระสงฆ์เป็นแนวทางหนึ�งที�อบุาสิกาได้มีส่วนเข้าไปให้การอปุถมัภ์ เพื�อ
อํานวยความสะดวกตอ่พระสงฆ์จะได้ไม่กงัวลในการแสวงหาผ้า มีเวลาในการศกึษาปฏิบตัิธรรม 
และเผยแผพ่ระธรรมคําสอนตอ่ไป 

ค. การถวายเสนาสนะ การสร้างเสนาสนะถวาย จะเห็นว่ามีอบุาสิกาที�ได้สร้าง
เสนาสนะเหมือนกับอุบาสก เช่นกรณี นางวิสาขามหาอุบาสิกา นางมีจิตศรัทธาได้ขาย
เครื�องประดบัชื�อ มหาลดาปสาสน์ ราคา ๒๗ โกฏิ เพื�อซื !อที�ดินสร้างวดับพุพารามในเมืองสาวตัถี ๙ 
โกฏิ สร้างวิหาร ๙ โกฏิ และฉลองวิหารอีก ๙ โกฏิ เป็นต้น 

ง. การถวายยาเป็นเครื�องรักษาโรค ยาเป็นเครื�องรักษาโรคที�อุบาสิกานิยม
นําไป ถวายพระสงฆ์ เช่น นางสุปปิยา ได้รับยกย่องจากพระพทุธเจ้าว่า เป็นผู้ เลิศทําหน้าทื�ผู้
อปัุฏฐากภิกษุไข้ นางยอมทนความเจ็บปวดเพื�อให้ได้รักษาภิกษุที�อาพาธ กล่าวคือ วนัหนึ�ง นางไป
วดัเพื�อฟังธรรม เมื�อฟังเสร็จแล้ว ก่อนกลบับ้านได้เดินเยี�ยมภิกษุภายในวดันั !น พบภิกษุอาพาธรูป
หนึ�ง ได้ถามอาการของทา่น เมื�อทราบวา่ ภิกษุรูปนั !นต้องการอาหารที�มีรสเนื !อ นางกลบับ้านแล้วได้
ให้นางทาสีไปหาซื !อเนื !อที�ตลาด แตไ่ม่มีเนื !อ ด้วยความที�นางได้ปวารณาว่าจะนําอาหารที�ปรุงด้วย
เนื !อมาถวายจงึเฉือนเนื !อตวัเองปรุงเป็นอาหารให้นางทางสีนําไปถวายภิกษุรูปนั !น 

ฉะนั !น การทําหน้าที�ผู้อปัุฏฐาก ด้วยการถวายยารักษาโรคสามารถบรรเทาโรคให้ภิกษุ
ที�อาพาธให้หายนั !นเป็นเรื�องอุบาสิกาให้ความสําคญัเป็นอย่างมาก กล่าวคือการถวายเภสชัแก่
ภิกษุนั !นเป็นสิ�งที�มีความเชื�อว่าจะได้อานิสงค์มากเหมือนกับที�พระพทุธเจ้าตรัสว่า ผู้ ที�ทําหน้าที�ผู้
อปัุฏฐากภิกษุที�อาพาธ เหมือนกบัการทําหน้าที�ผู้อปัุฏฐากพระพทุธเจ้า 

๒. การช่วยสืบต่อพระพุทธศาสนา 

การสืบตอ่พระพทุธศาสนาเป็นหน้าที�ของพทุธบริษัท ๔ กล่าวคือ พระพทุธศาสนาจะ
ดํารงอยู่ได้นานหรือไม่นานขึ !นอยู่กับพุทธบริษัท ๔ ซึ�งทรงตรัสว่า เมื�อตถาคตปรินิพพานไปแล้ว 
หากภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกา อยู่กนัไม่ขาดความเคารพยําเกรงพระศาสดา พระธรรม และ



๕๐ 

 

พระสงฆ์ และเอาใจใส่ในการศึกษาในการเจริญสมาธิ อยู่กันอย่างไม่ประมาท เอาใจใส่ในการ
ปฏิสนัถาร เหลา่นี !จะเป็นเหตปัุจจยัให้พระสทัธรรมดํารงอยูน่าน๑๐๖  

จากพทุธปณิธานนี ! แสดงให้เห็นว่า การปกป้องพระพทุธศาสนาให้ดํารงอยู่ได้นานนั !น 
ถ้าพทุธบริษัท ๔ ไม่ได้ทําหน้าที�ดงักล่าวมา ก็จะทําให้พระพทุธศาสนาเสื�อมลงได้ เพราะเหตนุั !น 
การสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาเป็นสิ� งที�ชาวพุทธทุกคนจะต้องช่วยกัน และมี
ความสาํคัญเท่ากัน อยา่งปลอ่ยให้เป็นเรื�องของพระสงฆ์ฝ่ายเดียว หรือเป็นอบุาสก อบุาสิกาฝ่าย
เดียว จะต้องอิ !งอาศยักันจึงได้ชื�อว่า พุทธบริษัท ซึ�งกรณีของอุบาสิกานั !น ได้แก่ นางขุชชุตตรา 
เพื�อนางได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุโสดาปัตติผล นางได้นําธรรมที�ได้ฟังมาจาก
พระพทุธเจ้ามาแสดงให้นางสามาวดีและสตรีที�เป็นบริวารฟัง นางได้สนใจใคร่ฟังธรรม จนได้รับ
การยกยอ่งจากพระพทุธเจ้าวา่เป็นผู้ เลิศกวา่อบุาสิกาสาวิกาทั !งหลายในทางพหสูตู๑๐๗ 

จากข้อความนี !ทําให้ทราบวา่ อบุาสิกา ได้ทําหน้าที�ผู้อปัุฏฐากอปุถมัภ์บํารุงด้วยปัจจยั 
๔ แก่พระสงฆ์ ได้เสียสละทรัพย์ในการช่วยเหลือเพื�อจดัภตัตาหาร เครื�องนุ่งห่ม เครื�องอปุโภคและ
บริโภค เพราะต้องการให้พระสงฆ์ได้รับความสะดวกในการครองชีพ ได้ปฏิบตัิศาสนกิจ และ
อบุาสิกาเป็นผู้ มีส่วนสําคญัได้เข้าศกึษาพระธรรมคําสั�งสอนโดยการฟังธรรม สนทนาธรรม พร้อม
ทั !งนําปฏิบัติทําให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน และต่อไปก็จะได้กล่าวถึง
คณุสมบตัขิองอบุาสก อบุาสิก ซึ�งทําหน้าที�ผู้อปัุฏฐากตอ่พระภิกษุสงฆ์ดงัตอ่ไปนี ! 

๓. คุณสมบัตขิองอุบาสก อุบาสิกา 

คณุสมบตัิของอบุาสก อบุาสิกา ทําหน้าที�ผู้อปัุฏฐากพระสงฆ์ด้วยปัจจยั ๔ ดงักล่าว
แล้วข้างต้น ได้ปรากฏในพระพทุธพจน์ความว่า...“ภิกษุทั !งหลาย พราหมณ์ คฤหบดีที�ทําหน้าที�ผู้
อปัุฏฐากท่าน ทั !งหลายด้วยจีวรบิณฑบาต ที�อยู่อาศยั และยากบัเครื�องใช้รักษาโรคนบัว่ามีอปุการ
มาก”๑๐๘ และทรงตรัสสั�งตอ่ไปอีกว่า “ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เป็นผู้ปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมอยู่ ผู้นั ]นชื�อว่า สักการะ เคารพ นับถือ บูชา
นอบน้อม ด้วยการบูชาอย่างยอดเยี�ยม ฉะนั]น อานนท์ เธอทั ]งหลายพึงสําเหนียกอย่างนี ]
ว่า เราจะเป็นผู้ปฏิบัตธิรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัตชิอบปฏิบัตติามธรรมอยู่”๑๐๙ 

                                                                    
๑๐๖ส.ํนิ. (ไทย) ๑๖/๑๕๖/๒๖๒-๒๖๓. 
๑๐๗องฺ.เอกก.อ.(ไทย) ๒๐/๒๕๘/๑๒๒-๑๒๓. 
๑๐๘ข.ุอิติ.(ไทย) ๒๕/๑๐๗/๓๑๔. 
๑๐๙ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๙๙/๑๔๘. 



๕๑ 

 

เพราะฉะนั !น  การทําหน้าที�ผู้ อุปัฏฐากเกื !อกูลต่อพระสงฆ์ ซึ� ง เ ป็นหน้าที�ของ
พุทธศาสนิกชนที�ควรปฎบตัิ เพราะเหตุที�ว่าชีวิตของพระสงฆ์จะดํารงอยู่ได้ ก็ต้องอาศยัอุบาสก 
อบุาสิกา คอยปรนนิบตัิรับใช้ด้วยการอปุถมัภ์บํารุงในด้านตา่งๆ ซึ�งเป็นการทําความดี ซึ�งหลกัการ
ทําความดีในทางพระพทุธศาสนาเรียกวา่ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ คือ 

๑. ทําบญุด้วยการให้เป็นทรัพย์สิ�งอง เรียกวา่ ทานมยั 
๒. ทําบญุด้วยการรักษาศีล หรือประพฤตดีิปฏิบตัชิอบ เรียกวา่ สีลมยั 
๓. ทําบุญด้วยการเจริญภาวนา คือฝึกอบรมจิใจให้เจริญด้วยสมาธิและปัญญา 

เรียกวา่ ภาวนามยั 
๔. ทําบญุด้วยการประพฤตสิภุาพออ่นน้อม เรียกวา่ อปจายนมยั 
๕. ทําบญุด้วยการขวนขวายรับใช้ ชว่ยบําเพ็ญประโยชน์ เรียกวา่ ไวยาวจัมยั 
๖. ทําบญุด้วยการให้ผู้ อื�นมีสว่นร่วมในการทําความดี เรียกวา่ ปัตตทิานมยั 
๗. ทําบญุด้วยการพลอยยินดีในการทําความดีของผู้ อื�น เรียกวา่ ปัตตานโุมทนามยั 
๘. ทําบญุด้วยการฟังธรรม ศกึษาหาความรู้ที�ปราศจากโทษ เรียกวา่ ธมัมสัสวนามยั 
๙. ทําบญุด้วยการสั�งสอนธรรมให้ความรู้ที�เป็นประโยชน์ เรียกวา่ ธมัเทสนามยั 
๑๐. ทําบญุด้วยการทําความเห็นให้ถกูต้อง รู้จกัมองสิ�งทั !งหลายตามความเป็นจริงให้

เป็นสมัมาทิฏฐิ เรียกวา่ ทิฏ�ุชกุมัม์๑๑๐ 

ฉะนั !น การทําบญุทั !ง ๑๐ ประการ ถือเป็นหน้าที�ผู้อุปัฏฐากพระสงฆ์ที�ดีตามหลกั
ปฏิบตัิของชาวพุทธ และได้สร้างความดํารงมั�นและความเจริญให้กับพระพุทธศาสนา ซึ�งก็
หมายความว่า การกระทาํตามหน้าที�ดังกล่าว จัดว่าเป็นผู้ใกล้ชิดพระศาสนา ซึ�งนอกจากจะ
ทําตามหน้าที�ที�ว่านี !แล้วยงัมีหลกัธรรมเพื�อเกื !อหนนุให้เกิดความมั�นคงของผู้อปัุฏฐากสําคญัอีก ๕ 
ประการ ได้แก่ 

๑. มีศรัทธา 
๒. มีศีล 
๓. ไมถื่อมงคลตื�นขา่ว เชื�อกรรม ไมเ่ชื�อมงคล 
๔. ไมแ่สวงหาทกัขิไณยบคุคลนอกหลกัคําสอนนี ! 
๕. ให้การสนบัสนนุอปุถมัภ์พระพทุธศาสนา๑๑๑ 

                                                                    
๑๑๐พระธรรมปิฎก, (ป.อ.ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๑๓. 
๑๑๑องฺ.ป�ฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๗๕/๒๙๓. 



๕๒ 

 

ฉะนั !น กรณีบคุคลทั !ง ๔ ประเภท ดงักล่าวมาทั !งหมด พระพทุธองค์ทรงให้คําปรึกษาก็
จะต้องเลือกให้ตรงกบัจริต หรือ จริยา ซึ�งผู้ วิจยัได้กล่าวมาแล้วในข้อ (ประเภทการให้คําปรึกษา) 
โดยเหตผุลว่า ถ้ารู้จกัจริตของแตล่ะคนแล้ว ก็จะสามารถแก้อารมณ์ทั !งในแง่ของนกัจิตวิทยา หรือ
ตามหลักของสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน ซึ�งได้กล่าวแล้วข้างต้น โดยเรื�องของจริตนี !เป็น
พฤติกรรมที�หนกัไปทางใดทางหนึ�งเป็นปกติประจําในสนัดานหรือพื !นเพของจิต๑๑๒ ด้วยเหตนีุ !การ
จะรู้จกัจริตของคนนั !นต้องอาศยัหลกัการสงัเกต ๕ อยา่ง คือ 

๑. สังเกตกิริยา หมายถึง กิริยามารยาท 
๒. สังเกตกิจ หมายถึง ธุระการงานที�ทํา 
๓. สังเกตโภชนะ หมายถึง รสอาหารที�ชอบ 
๔. สังเกตทัสสนะ หมายถึง ความคดิเห็น 
๕. สังเกตธรรมปวัตติ หมายถึง ความประพฤตเิป็นไปในธรรม๑๑๓ 

สว่น จริตทั ]ง ๖ ประการ มีดงันี !  

๑. ราคะจริต คือ สภาวะจิตที�หลงตดิในรูป รส กลิ�น เสียง และสมัผสัจนเป็นอารมณ์ 

๒. โทสะจริต คือ สภาวะจิตที�โกรธง่าย ฉนุเฉียวง่าย พดูผิดสกัคํา ได้เห็นดีกนั 

๓. โมหะจริต คือ จิตที�มกัอยูใ่นสภาพง่วงเหงาหาวนอน หรือซมึเศร้าเป็นอาจิณ 

๔. วิตกจริต คือ สภาวะจิตที�กงัวล สบัสนและวุน่วาย ฟุ้ งซา่นแทบทกุลมหายใจ 

๕. ศรัทธาจริต คือ สภาวะจิตที�มีปรัชญาหรือหลัการของตวัเอง และพยายาม
ผลกัดนัให้ตวัเอง และผู้ อื�นบรรลถึุงจดุหมายนั !น 

๖. พุทธิจริต คือ สภาวะจิตที�เน้นการใช้ปัญญาในการไตร่ตรอง คิดหาเหตหุาเหตผุล
มาแก้ปัญหาตา่งๆ ในชีวิต ทั !งชีวิตสว่นตวั ชีวิตการทํางาน รวมทั !งมีความสนใจเรื�องการยกระดบั
และพฒันาจิตวิญญาณ๑๑๔ 

                                                                    
๑๑๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั !งที� ๙, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๓), หน้า ๒๒๑. 
๑๑๓พระภาวนาภิรามเถร (สขุ ปวโร), คู่มือวิปัสสนากรรมฐาน, พิมพ์ครั !งที� ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

พระนคร, ๒๔๙๙), หน้า ๘๖-๘๗.  
๑๑๔อนสุร จนัทพนัธ์ และบญุชยั โกศลธนากลุ, จริต ๖ ศาสตร์ในการอ่านใจคน, พิมพ์ครั !งที� ๑๗, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พริ !นติ !งแอนด์พบัลชิชิ�ง จํากดั (มหาชน), ๒๕๔๙), หน้า ๘-๙. 



๕๓ 

 

ฉะนั !น เมื�อบุคคลใดมีลักษณะจริตอย่างไร พระพุทธเจ้าก็ทรงประทานกรรมฐานทั !ง 

๔๐ อย่าง เพื�อให้เหมาะสมนิสยัของคนๆ นั !น เพื�อจะอบรมจิตทําความเพียรให้เกิดสมาธิ มีความ
สงบทางจิตแล้วยกขึ !นสูวิ่ปัสสนาดงักลา่วแล้ว๑๑๕ และสิ�งสําคญัเป็นพื !นฐานของการปฏิบตัินอกจาก
ลกัษณะจริตทั !ง ๖ แล้ว ยงัมีองค์ประกอบดงันี ! 

๑. ศรัทธา เป็นใหญ่ในหน้าที�น้อมใจดิ�งหรือมุ่งไปเด็ดเดี�ยวกําจดัอกศุล คือ ความไม่
เชื�อถือ และเชื�อวา่การปฏิบตัสิามารถยกระดบัจิตให้สงูขึ !นได้  

๒. วิริยะ เป็นใหญ่ในหน้าที�ประคองคอยยกจิตไว้กําจดัอกศุล คือ ความเกียจคร้าน 

การมีความเพียรไมว่า่จะทําอะไรก็สามารถบรรลผุลได้ การปฏิบตัธิรรมก็เชน่เดียวกนั  

๓. สต ิ เป็นใหญ่ในหน้าที�คอยคมุหรือดแูลจิต กําจดัอกศุล คือ ความประมาท  

๔. สมาธิ เป็นใหญ่ในหน้าที�ทําจิตไมใ่ห้ซดัสา่ย กําจดัอกศุล คือ อทุธจัจะ 

๕. ปัญญา เป็นใหญ่ในหน้าที�ดเูห็นตามสภาวะ กําจดัอกศุล คือ อวิชชา๑๑๖ 

สรุปความว่า วิธีการเลือกบุคคลที�ทรงให้คําปรึกษามีความสอดคล้องกัน คือทรง
คํานึงความแตกตา่งของบคุคลตามจริต ๖ เพื�อเป็นการง่ายตอ่การให้คําปรึกษา มีการปรับเปลี�ยน
วิธีการตลอด เพื�อให้มีความเหมาะสมกบัผู้มาขอรับคําปรึกษาพร้อมทั !งสํารวจความพร้อมของผู้มา
ขอรับคําปรึกษาตลอดเวลาที�ทรงให้คําปรึกษาทรงเน้นให้ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง เพราะคําพูด
อย่างเดียวไม่สามารถทําให้เข้าใจได้ จึงส่งเสริมให้มีความเป็นอิสระทางความคิด เพราะแต่ละ
บคุคลที�พระองค์ทรงชว่ยนั !น ให้เขาได้ใช้ศกัยภาพมีอยูอ่ย่างเต็มที�ของการแก้ปัญหา คือ ความทกุข์
ของตนเองได้ด้วยด้วยตนเอง สําหรับเรื�องของการอปัุฎฐากนั !น พระพทุธเจ้าทรงวาหลกัให้พระสงฆ์
ปฏิบตัิชอบตอ่กนั เช่นกับทําหน้าที�ของผู้อุปัฏฐากที�อุบาสก อบุาสิกา ได้นํามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์และมีความสอดคล้องกบัสภาพสงัคมปัจจบุนั ก็จะช่วยให้ลดช่องว่างระหว่างพระผู้ น้อย
กับพระผู้ ใหญ่ หรือการวางตวัอย่างถูกต้องเหมาะสมระหว่างพระสงฆ์กับอุบาสกอุบาสิกาอนัจะ
นํามาซึ�งความห่วงใยและหวังดีต่อกันเคารพให้เกียรติยกย่องกันอันจะส่งผลดีต่อภาพรวมของ
พระพทุธศาสนา ตอ่ไปก็จะได้กลา่วถึง การให้คําปรึกษาด้วยพทุธวิธีการสอนตามลําดบั 

 

 

                                                                    
๑๑๕พระภาวนาภิรามเถร (สขุ  ปวโร), คู่มือวิปัสสนากรรมฐาน, หน้า ๘๗-๘๘.  
๑๑๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), สัมมาสมาธิและสมาธิแบบพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรม

บนัลอืธรรม, ๒๕๔๗), หน้า ๑๑๖.  



๕๔ 

 

๒.๒.๓ การให้คาํปรึกษาด้วยพุทธวิธีการสอน 

การให้คําปรึกษาด้วยพุทธวิธีการสอน หมายถึง เป็นวิธีการที�พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงสอนพทุธบริษัทมี พระภิกษุ พระภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกา พร้อมทั !งเทวดาและมนษุย์ทั !งหลาย 
ซึ�งทรงได้รับยกย่องพระนามว่า “สตฺถา เทวมนุสฺสานํ” ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์
ทั !งหลาย โดยจําแนกพุทธวิธีการสอนไว้ ๔ ประการ คือ (๑) หลกัการสอน (๒) ลีลาการสอน (๓) 
วิธีการสอน และ (๔) เทคนิคการสอน ซึ�งมีรายละเอียดดงันี ! 

(๑) หลักการสอนของพระพุทธเจ้า 

หลกัการสอนของพระพทุธเจ้า การสอนแตล่ะครั !งนั !น พระองค์ทรงคํานึงถึงหลกัาร ๓ 
ประการ ได้แก่ ๑) เกี�ยวข้องกบัเนื !อหาที�สอน ๒) เกี�ยวข้องกบัตวัผู้ เรียน และ ๓) เกี�ยวข้องกบัตวัการ
สอน โดยผู้ วิจยัสรุปสาระสําคญั ดงันี ! 

๑) เกี�ยวข้องกับเนื ]อหาที�สอน หมายความวา่ เนื !อหาที�จะสอนนั !นมีความจําเป็น
จะต้องเลือกให้ตรงกับลกัษณะนิสัย หรือความพร้อมของผู้ เรียนเป็นหลกั และสอนตรงประเด็น 
และเข้าใจปัญหาของเด็กพร้อมทั !งหาวิธีการแก้ไขปัญหานั !น และมุ่งเป็นประโยชน์ตอ่เด็กโดยตรง 
ซึ�งเรื�องของเนื !อหาที�สอนนี !พระพทุธองค์ทรงตรัสไว้ ๖ หลกั คือ 

๑. สอนจากสิ�งที�รู้เห็นเข้าใจง่าย ไปหาสิ�งที�เห็นเข้าใจได้ยาก 
๒. สอนเนื !อเรื�องที�คอ่ยลุม่ลกึยากลงไปตามลําดบัชั !น และมีความตอ่เนื�องกนั 
๓. ถ้าสิ�งที�สอนเป็นสิ�งที�แสดงได้ ก็สอนให้ผู้ เรียนได้ด ูได้เห็น ได้ฟังเอง 
๔. สอนให้ตรงเนื !อหา ไมอ่อกนอกเรื�องที�ไมเ่กี�ยวข้องกบัเนื !อหา 
๕. สอนอยา่งมีเหตผุล ตามความเป็นจริงได้ และ 
๖. สอนเทา่ที�จําเป็นพอดีสําหรับให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ๑๑๗ 

๒) เกี�ยวข้องกับตัวผู้เรียน หมายความว่า การสอนเป็นสิ�งจําเป็นสําหรับผู้สอน
ก็คือ ต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล หรือความแตกต่างในเรื�องของจริต ๖ ซึ�งได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น แตที่�นี !สําหรับผู้ เรียนพระพทุธองค์ทรงจําแนกบคุคลไว้ ๔ ประเภท คือ 

๑. บุคคลผู้ รู้เข้าใจได้ฉับพลัน พอยกหัวขึ !นเท่านั !น เรียกว่า อุคฆฏิตัญ_ู 
เทียบกบับวัพ้นนํ !า พอรับสมัผสักบัรัศมีก็จะบาน ณ วนันั !น 

                                                                    
๑๑๗พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พุทธวิธีในการสอน, พิมพ์ครั !งที� ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จํากดั, ๒๕๔๙), หน้า ๓๒. 



๕๕ 

 

๒. บุคคลผู้สามารถเข้าใจได้ ต่อเมื�อท่านได้อธิบายความออกไป เรียกว่า         
วิปจิตัญ_ู เทียบกบับวัปริ�มนํ !า จะบานตอ่วนัรุ่งขึ !น 

๓. บคุคลผู้พอจะหาทางคอ่ยชี !แจงแนะนําใช้วิธีการยกัเยื !องให้เข้าใจได้ตอ่ๆ 
ไป เรียกวา่ ไนยยะ เทียบกบับวังามใต้พื !นนํ !า จกับานในวนัตอ่ๆ ไป 

๔. บคุคลผู้อบัปัญญา มีดวงตามืดมิด ยงัไม่อาจให้บรรลคุณุวิเศษได้ในชาติ
นี ! เรียกวา่ ปทปรมะ เทียบกบับวัจมใต้นํ !า นา่จกัเป็นภกัษาแหง่ปลาและเตา่๑๑๘ 

๓) เกี� ยวข้องกับตัวการสอน หมายความว่า การสอนมีจุดเริ�มต้นด้วยการ   
โน้มน้าวจิตใจให้ผู้ เรียนอยากตดิตาม อยากรู้อยากเห็น ที�เรียกว่า การนําเข้าสู่บทเรียน โดยกาสร้าง
สภาพแวดล้อมให้มีความปลอดโปร่ง และมีความเป็นกนัเอง ดงัพระพทุธพจน์ที�วา่ 

“ภิกษุทั !งหลาย ถ้าแม้ตถาคตจะแสดงธรรมแก่ภิกษุทั !งหลาย 
ตถาคตย่อมแสดงโดยความเคารพ ไม่แสดงโดยไม่เคารพ ถ้าแม้จะ
แสดงแก่ภิกษุณี แก่อุบาสก อุบาสิกา แก่ปถุุชนทั !งหลาย โดยที�สุดแม้
แก่คนขอทานพรานนก ก็ย่อมแสดงโดยความเคารพ หาแสดงโดยขาด
ความเคารพไม”่๑๑๙ 

จากพุทธพจน์แสดงให้เห็นว่า ผู้สอนหรือผู้ ให้คําปรึกษานั !น จะต้องทําตวัให้เป็น
กลัยาณมิตรอยา่งดีกบัผู้ ที�มารับคําปรึกษา เพราะถือวา่เป็นการให้เกียรตซิึ�งกนัและกนั และเป็นการ
สร้างความสมัพนัธ์ที�ดีตอ่กนัด้วย กลา่วคือ พระองค์ทรงประสงค์มุง่หวงัความรักใคร่สามคัคีกนั 

(๒) ลีลาการสอนของพระพุทธเจ้า 

ลีลาการสอนการสอนของพระพทุธเจ้าแต่ละครั !ง แม้ที�เป็นเพียงการสนทนาทั�วไปซึ�ง
มิใช่มีความมุ่งหมายเฉพาะกรณีพิเศษก็จะดําเนินไปอย่างสําเร็จผลดี โดยมีองค์ประกอบที�เป็น
คณุลกัษณะ ๔ ประการ ได้แก่ 

๑) สันทัสสนา ชี !แจงให้เห็นชดั คือ จะสอนอะไร ก็ชี !แจงจําแนกแยกแยะอธิบาย
และแสดงเหตผุลให้ชดัเจน จนผู้ ฟังเข้าใจแจม่แจ้ง เห็นจริงเห็นจงั ดงัจงูมือไปดเูห็นกบัตา  

๒) สมาทปนา ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบตัิ คือ สิ�งใดควรปฏิบตัิ หรือหดัทํา 
ก็แนะนําหรือบรรยายให้ซาบซึ !งในคณุคา่ มองเห็นความสําคญัที�จะต้องฝึกฝนบําเพ็ญจนใจยอมรับ 
อยากลงมือทําหรือนําไปปฏิบตั ิ
                                                                    

๑๑๘พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พุทธวิธีในการสอน, หน้า ๓๖-๓๗. 
๑๑๙พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), เรื�องเดียวกัน, หน้า ๔๓-๔๔. 



๕๖ 

 

๓) สมุตเตชนา เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า คือ ปลกุเร้าใจให้กระตือรือร้น เกิด
ความอตุสาหะ มีกําลงัใจแข็งขนั มั�นใจที�จะทําให้สําเร็จจงได้ สู้งาน ไมก่ลวัเหนื�อยไมก่ลวัยาก 

๔) สัมปหังสนา ปลอบชโลมใจให้สดชื�นร่าเริง คือ บํารุงจิตให้แช่มชื�นเบิกบาน 
โดยชี !ให้เห็นผลดีหรือคณุประโยชน์ที�จะได้รับและทางที�จะก้าวหน้าบรรลุผลสําเร็จยิ�งขึ !นไป ทําให้
ผู้ ฟังมีความหวงัและร่าเริงเบกิบานใจ๑๒๐ 

(๓) วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า 

วิธีการสอนของพระพุทธเจ่านั !น มีหลายประการและมีความเหมาะสมกับผู้ ฟังหรือ    
ผู้สนทนาด้วย เมื�อจบการสอนหรือการสนทนามักจะได้รับผลสมความมุ่งหมาย หมายความว่า 
ผู้ ฟังได้บรรลุมรรคผลบ้าง จนแสดงตนถึงพระรัตนตรัยเป็นพุทธมามกะบ้าง สุดแล้วแต่บุญบารมี
หรืออินทรีย์ของแต่ละคนซึ�งแก่อ่อนไม่เท่ากัน๑๒๑ ซึ�งเรื�องของบารมีนี ! พระพุทธองค์กระทําเป็น
ประจําที�เรียกวา่ พทุธจริยา หรือ พทุธกิจประจําวนัโดยทรงปฏิบตัทิกุๆ วนัมีอยู ่๕ ประการ ได้แก่ 

๑) เวลาเช้าเสดจ็บณิฑบาต 
๒) เวลาเย็นทรงแสดงธรรม 
๓) เวลาคําประทานโอวาทแก่เหลา่ภิกษุ 
๔) เที�ยงคืนทรงตอบปัญหาเทวดา 
๕) ใกล้สว่างทรงตรวจพิจารณาเวไนยสตัว์ที�พระองค์ควรเสด็จไปโปรดรือไม่ มีอะไร

เป็นเหตปัุจจยั และสามารถเข้าถึงธรรมที�พระองค์แสดงได้หรือไม่๑๒๒ 

โดยพทุธกิจทั !ง ๕ ประการดงักลา่วมา จดัเป็นการเผยแผพ่ทุธธรรมหรือวิธีการสอนของ
พระองค์นั�นเอง และเมื�อจําแนกแล้วสามารถแบง่ออกเป็น ๔ วิธีด้วยกนั ดงันี ! 

๑. วิธีการยอมรับคําสอนของนักปราชญ์อื�น คือ พระองค์ยอมรับคําสอนของ
นกัปราชญ์ตา่งๆ ที�พระองค์เห็นวา่ดีอยูแ่ล้วที�มีมาก่อนหน้านี !หรือร่วมสมยักบัพระองค์ที�จะสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้กับคําสอนของพระองค์ได้ และคําสอนนั !นจะต้องเป็นเรื�องจริงมีประโยชน์ เช่น 
พระองค์ทรงนําเอาฌาน สมบตัิ เกี�ยงกบัการทําจิตให้เป็นสมาธิเป็นการพําเพ็ญฌานของนกัพรต
จําพวกฤาษี และครั !งที�พระองค์ทรงผนวชใหม่ๆ  และหลงัจากพระองค์ตรัสรู้แล้ว ได้นําวิธีการนั !นมา
ปฏิบตัแิละเผยแพร่สืบตอ่มา 

                                                                    
๑๒๐เรื�องเดียวกนั, หน้า ๔๕. 
๑๒๑วศิน  อินทสระ, พุทธวิธีในการสอน, (กรุงเทพมหานคร : มหามกฎุราชวิทยาลยั, ๒๕๒๔), หน้า ๑. 
๑๒๒ที.ส.ีอ. (ไทย) ๔/๗๐/๑. 



๕๗ 

 

๒. วิธีการปฏิบัติ คือ พระองค์ทรงเปลี�ยนแปลงคําสอนลทัธิอื�นทั !งหมดที�สอนกนัมา
ผิดๆ ทําให้คนหลงงมงายไร้สาระ ไม่มีประโยชน์ไม่เป็นสิ�งที�จะนําคนให้พ้นไปจากทกุข์ได้ เช่น บาง
ลทัธิสอนให้คนหมกมนุอยู่ในกามคณุที�เรียกว่า “กามสขุลัลิกานโุยค” ถือว่าการแสวงหาความสุข
จากกามคณุเป็นหนทางแหง่ความสขุ พระองค์ตรัสชี !แจงตรงกนัข้ามว่า “การหลีกออกจากกามเสีย
ได้เป็นสขุอยา่งยิ�งๆ  

บางลทัธิสอนให้ทรมานตนที�เรียกว่า “อตัตกิลมถานโุยค” ซึ�งถือว่าเป็นการประพฤติ
ตบะอยา่งแรงกล้า เมื�อตายแล้วยอ่มเข้าถึงปรมาตมนั เข้าถึงพรหมโลก แตพ่ระองค์ทรงตรัสปฎิเสธ
วา่ เป็นการทรมานตนให้ลําบากเปลา่ ไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้ ไม่ใช่การบําเพ็ญเพื�อตบะ เพราะ
สิ�งเหล่านี !พระองค์เคยทดลองทําอย่างยิ�งยวดมาก่อนแล้วและตรัสว่า “ขนัติเท่านั !นเป็นตบะอย่าง
ยิ�ง” เชน่ พทุธพจน์ที�วา่ “นิพฺานํ ปรมํ สุขํ นิพพานเป็นสขุอย่างยิ�ง การบรรลพุระนิพานเท่านั !นเป็น
บรมธรรม และพระนิพพานเป็นแก่นแท้เป็นหลกัธรรมอนัสงูสดุในพระพทุธศาสนา” ๑๒๓ 

๓. วิธีการปฏิรูป คือ การนําเอาความเชื�อเดิมของประชาชนที�ดีอยู่แล้ว แต่ยังมี
จดุบกพร่องอยู่บ้างมาปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ผลในทางปฏิบตัิสมบรูณ์ ข้อนี !พระองค์ได้ทรงปรับปรุง
แก้ไขหลกัการเดิมของเหล่านักบวชที�มีอยู่ก่อนแล้ว ทรงนํามาประยุกต์แก้ไขเพิ�มเติมอีกครั !ง เช่น 
เรื�องการจําพรรษา และวันอุโบสถ เป็นต้น ซึ�งเป็นวันที�ประชาชนยึดถือปฏิบัติกันมาก่อนเมื�อ
พระองค์ทรงเห็นวา่เป็นสิ�งที�ดี จึงได้นํามาปรับปรุงใช้ใหม่โดยใช้คําเรียกนกับวชในพระพทุธศาสนา
ว่า ภิกษุบ้าง สมณะบ้าง บรรพชิตบ้าง เพราะการเผยแผ่พระศาสนาจําต้องอาศยัถ้อยคําที�เขาใช้
พดูกนัในสมยันั !น 

๔. วิธีการบัญญัตหิลักการขึ ]นใหม่ คือ วิธีการนี !ยงัไม่มีใครๆ ได้นํามาสั�งสอนกนัใน
สมยันั !น เช่น หลกัอริยสจั ๔ ปฏิจจสมปุบาท อนตัตา และนิพพาน ซึ�งความจริงแล้วเป็นพทุธวิธีใน
การสอนหรือลกัษณะลีลาการสอนนั !นเอง 

นอกจากลกัษณะทั !ง ๔ ประการข้างต้น พระองค์ทรงพิจารณาจากบคุคลที�กําลงัรับฟัง 
ถ้าบุคคลมีระดบัสติปัญญาน้อยก็จะทรงสอนธรรมะอีกรูปแบบหนึ�ง ผู้ มีปัญญามากก็จะใช้อีก
รูปแบบหนึ�ง แต่ถึงจะมีวิธีการสอนที�หลากหลายเมื�อจัดเข้าอยู่ในประเภทแล้ว สามารถจําแนก
วิธีการสอนได้ ๔ ประเภท คือ 

๑. แบบสากัจฉาหรือสนทนา เป็นการสอนโดยใช้วิธีการถามคู่สนทนา เพื�อทําให้
เกิดความเข้าใจธรรมะและความเลื�อมใสศรัทธา วิธีการสอนแบบนี !จะเห็นได้จากการที�พระองค์ใช้

                                                                    
๑๒๓ข.ุธ. (ไทย) ๒๕/๒๕/๔๒. 



๕๘ 

 

โปรดบุคคลในกลุ่มที�มีจํานวนจํากัดที�สามารถพูดตอบโต้กันได้ การสอนแบบนี !จะมีปรากฏใน
พระไตรปิฎกหลายๆที� เช่น กรณีของปริพพาชกชื�อว่า “วจัฉโคตร ที�เข้าไปทูลถามเรื�องความเห็น
สดุโตง่ ๑๐ ประการกบัพระองค์ และก็ได้มีการสนทนาแบบถาม – ตอบ ในเรื�องดงักล่าวระหว่าง
ปริพพาชกกบัพระพทุธองค์”๑๒๔ การสอนแบบสากจัฉาหรือสนทนา จะมีการถามในรายละเอียดได้
มากกว่าการสอนแบบทั�วไป เพราะเป็นการให้ข้อมูลต่อกลุ่มชนที�มีจํานวนจํากัด ซึ�งเมื�อพระพุทธ
องค์แสดงธรรมจบ ผู้ ฟังมกัจะได้รับคณุวิเศษจากการฟังธรรมโดยวิธีนี !อยูเ่สมอ 

๒. แบบบรรยาย พระพุทธเจ้าจะทรงใช้ในที�ประชุมใหญ่ ในการแสดงธรรม
ประจําวนั ซึ�งมีประชาชนและพระสาวกเป็นจํานวนมากมารับฟัง ถือวา่เป็นวิธีการที�พระพทุธองค์ใช้
มากที�สดุในการแสดงธรรม มีทั !งการแสดงธรรมที�มีใจความยาว และที�มีใจความแบบสั !นๆ ตามแต่
สถานการณ์ที�เห็นว่าเหมาะสม เช่น ในพรหมชาลสตูร พระองค์ก็ได้บรรยายเกี�ยวกบัเนื !อหาของศีล 
ซึ�งแบง่ออกเป็น ๓ ระดบั คือ ๑) ศีลระดบัต้นที�เรียกว่าจลุศีล ๒) ศีลระดบักลางที�เรียกว่ามชัฌิมศีล 
๓) ศีลระดบัสงูที�เรียกวา่มหาศีล เป็นต้น๑๒๕ 

๓. แบบตอบปัญหา การสอนแบบตอบปัญหาของพระพุทธเจ้า จะทรงสอนให้
พิจารณาดลูกัษณะของปัญหาและใช้วิธีตอบให้เหมาะสมกนั ซึ�งในการตอบปัญหาของพระองค์นั !น 
จะทรงพิจารณาจากความเหมาะสมตามลําดบัแห่งภูมิรู้ของผู้ถามเป็นสําคญั เช่น ในเทวตาสงัยุต 
ที�มีเทวดาไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่า “บุคคลให้อะไรชื�อว่าให้กําลัง ชื�อว่าให้วรรณะ ชื�อว่าให้
ความสขุ ชื�อว่าให้จกัษุ ชื�อว่าให้ทกุสิ�งทกุอย่าง” พระพทุธเจ้าก็ตรัสตอบว่า “บคุคลที�ให้ข้าว ชื�อว่า
ให้กําลงั ให้ผ้าชื�อวา่ให้วรรณะ ให้ยานพาหนะชื�อว่าให้ความสขุ ให้ประทีปชื�อว่าให้จกัษุ และผู้ ให้ที�
พกัชื�อวา่ให้ทกุสิ�งทกุอย่าง ส่วนผู้พรํ�าสอนธรรมชื�อว่าให้อมตะ”๑๒๖ เนื !อหาดงักล่าว แสดงให้เห็นถึง
ลกัษณะการสอนแบบตอบปัญหา การให้ความหมาย และการตีความคําถามในขณะเดียวกนัด้วย 

๔. แบบวางกฎข้อบังคับ เสอนโดยใช้วิธีการกําหนดหลักเกณฑ์ กฎข้อบังคับให้ 
พระสาวกได้ปฏิบตัิตาม เมื�อพระภิกษุได้กระทําผิดอย่างใดอย่างหนึ�ง แล้วทรงรับทราบจนกระทั�ง
บญัญตัสิิกขาบท๑๒๗ เพื�อความสงบสขุแห่งหมู่คณะ ดงัจะเห็นได้จากทรงบญัญัติพระวินยัตา่งๆ ให้

                                                                    
๑๒๔ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๔๐-๓/๒๓๖-๒๓๙. 
๑๒๕ที.ส.ี (ไทย) ๙/๑-๙๑/๑-๖๐. 
๑๒๖ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๑๓๘/๔๔. 
๑๒๗พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พุทธวิธีในการสอน,หน้า ๔๙-๕๐. 



๕๙ 

 

พระภิกษุได้ปฏิบตัิตาม ดงัพุทธดํารัสในวนัที�จะเสด็จปรินิพพานว่า “ธรรมและวินยัที�เราแสดงแล้ว 
บญัญตัแิล้วแก่เธอทั !งหลาย หลงัจากเราลว่งลบัไปก็จะเป็นศาสดาของเธอทั !งหลาย”๑๒๘ 

ด้วยพุทธวิธีการสอนที�ชาญฉลาด และมีประโยชน์แก่ผู้ ฟังนี�เอง พระพุทธเจ้าจึงทรง
สามารถตั !งพุทธจักร ศาสนจักรขึ !นท่ามกลางศาสดาเจ้าลัทธิทั !งหลายในสมยันั !น ซึ�งล้วนต่อต้าน
และเป็นปฏิปักษ์ตอ่คําสอนของพระองค์เสมือนดอกบวัโผล่ขึ !นท่ามกลางหนามและโคลนตม แต่ก็
ทรงสามารถหมนุธรรมจกัรอนัประเสริฐสู่ดวงใจของมนษุย์ให้ได้รับรสพระธรรมเป็นที�ยอมรับกนัทั�ว
หน้าวา่ คําสอนของพระพทุธองค์เป็นสิ�งอํานวยสขุให้จริงตั !งแตบ่ดันั !นจนกระทั�งบดันี !๑๒๙ 

(๔) กลวิธีและอุบายประกอบการสอน 

กลวิธีและอบุายประการสอนของพระพทุธเจ้ามีเป็นจํานวนมาก ผู้ วิจยัจงึสรุป ดงันี !  

๑) การยกอุทาหรณ์ และการเล่านิทานประกอบ การสอนแบบนี ! จะช่วยให้เข้าใจ
ความหมายได้ง่ายขึ !น และเกิดความเพลิดเพลินในการเรียน 

๒) การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมา การสอนแบบนี ! จะใช้อธิบายสิ�งที�เป็นนามธรรม 
เปรียบให้เห็นชดัด้วยสิ�งที�เป็นรูปธรรม เช่น ตวัอย่างบุคคลที�มีจิตโหดร้ายฆ่าคน ก็จะเห็นได้จาก
พฤตกิรรม หรือการกระทําของบคุคลนั !น ที�เป็นผลออกมาในเชิงรูปธรรม คือ ตดิคกุ 

๓) การใช้อุปกรณ์การสอน การสอนแบบนี ! แม้ครั !งพุทธกาลจะไม่มีสื�อการสอนที�
หลากหลายอยา่งปัจจบุนั แตพ่ระองค์ทรงนําเอาสิ�งที�อยูใ่กล้ตวั คือ ธรรมชาติมาเป็นสื�อในการสอน 
จนทําให้พทุธสาวกบรรลมุรรคผลนิพพานได้ 

๔) การทาํเป็นตัวอย่าง เป็นวิธีสอนที�ดีที�สุดในทางจริยธรรม เช่น พระพทุธเจ้าทรง
บําเพ็ญพทุธกิจเป็นประจําวนั ถือว่าเป็นพระจริยาวตัรอนัดีงาม๑๓๐ ซึ�งเรื�องนี !ผู้ วิจยัเห็นว่า ปัจจบุนั
ไมว่า่จะเป็นผู้สอน พอ่แม่ผู้ปกครอง แม้กระทั�งนกัการเมือง ถ้าทําตวัดีแล้วก็จะเกิดประโยชน์ทั !งแก่ 
ผู้กระทํา เป็นแบบอยา่งแก่คนอื�น และก็เป็นประโยชน์แก่ชาตด้ิวย ไมท่ะเลาะกนัอยา่งที�เห็นอยู ่

สรุปว่า พุทธวิธีในการสอนของพระพุทธเจ้ามีเป็นอเนกปริยาย ฉะนั !น การที�จะนํา
หลกัการทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการเข้ากับศาสตนร์อื�นๆ เพื�อช่วยให้สงัคมมีความเป็นสุข
โดยเฉพาะปัญหาของเยาวชน ณ ปัจจุบัน นับวันก็ยิ�งทวีคูณรุนแรงมากขึ !นมีอยู่หลายรูปแบบ 

                                                                    
๑๒๘ที.ม. ๑๐/๑๔๓/๑๘๐. 
๑๒๙วศิน  อินทสระ, พุทธวิธีในการสอน, หน้า ๓. 
๑๓๐

 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตุตฺ), พุทธวิธีในการสอน,หน้า ๕๑-๕๔. 



๖๐ 

 

ฉะนั !น การที�เราศกึษาพทุธวิธีการสอน พทุธวิธีการให้คําปรึกษา หรือ พทุธวิธีในการแก้ปัญหา ก็จะ
สามารถนํามาประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่างที�ดีได้ แต่สิ�งจําเป็นของการนํามาใช้ก็ต้องมีความสุขุม
รอบคอบ พิจารณาอย่างละเอียดโดยยึดหลักโยนิโสมนสิการ จึงจะสามารถก่อให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้า และก็สามารถทําให้ผู้คนหนัมานบัถือปฏิบตัิตามหลกัการของพระพุทธศาสนาได้ 
และนอกจากนี ! ผู้สอนหรือผู้ ให้คําปรึกษาก็ต้องมีความรอบรู้ทั !งทางโลกทางธรรมด้วย และกระทํา
ตนประพฤตดีิปฏิบตัชิอบอนัเป็นคณุสมบตัภิายในของแตล่ะบคุคล ซึ�งถือเป็นสื�อที�ดีและเห็นได้ง่าย 
เพราะคําพูดอย่างเดียวไม่สามารถทําให้เข้าใจได้ จึงจําเป็นต้องส่งเสริมความเป็นอิสระทาง
ความคิด ให้โอกาสเขาได้แสดงถึงศกัยภาพภายในที�มีอยู่ออกมาอย่างเต็มที� เพื�อมุ่งหวงัประโยชน์
สงูสดุ คือสามารถชว่ยแก้ปัญหาความทกุข์ของตนเองได้ด้วยของเขาเอง 

ตอ่ไปก็จะได้กล่าวถึงเทคนิคการให้คําปรึกษาแก่นกัเรียนในสงัคมไทยปัจจบุนั ซึ�งเป็น
กระบวนการที�ผู้ วิจยัพยามแสวงหาคําตอบ เพื�อเสนอแนะวิธีการในการช่วยเหลือเพื�อลดอุณหภูมิ
ความรุนแรงที�มีอยู ่และความไร้คณุธรรม จริยธรรม ของนกัเรียน นกัศกึษา ที�ได้ปรากฎตามหน้าสิ�ง
ตีพิพม์ตา่งๆ เชน่ การทะเลาะยิงทํารายกนั ปัญหายาเสพตดิ ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาการมี
เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร  แล้วสิ�งตามมาคือการทําแท้ง อนัเป็นปัญหาของสงัคมที�จะต้องได้รับ
การแก้ไขปัญหาอยา่งเร่งดว่น ซึ�งมีรายละเอียดในบทตอ่ไป  
 

 
 

 

 
 

 
 



บทที�  ๓ 

เทคนิคการให้คาํปรึกษาแก่นักเรียนในสังคมไทยปัจจุบัน 

การศึกษาเทคนิคการให้คําปรึกษาแก่นกัเรียนด้วยพุทธวิธี ในบทนี �ผู้ วิจัยได้กําหนด
ขอบเขตเนื �อหาที&เกี&ยวข้องกบันกัเรียนไว้ ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) แนวคิดสําคญัเกี&ยวกบันกัเรียน (๒) 
การให้คําปรึกษานกัเรียนด้วยพทุธวิธี และ (๓) กระบวนการและเทคนิคการให้คําปรึกษานกัเรียน
ด้วยพทุธวิธี มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 

๓.๑ แนวคิดสาํคัญเกี�ยวกับนักเรียน 

แนวคิดสําคญัเกี&ยวกับนักเรียน (เยาวชน) นับตั �งแต่ต้นศตวรรษที& ๒๐ เป็นต้นมามี
นกัวิชาการหลายสาขาวิชา ได้สนใจศกึษาจิตใจของเดก็วยัรุ่นอยา่งเป็นวิทยาศาสตร์ในหลายแง่มมุ
โดยมุง่มั&นศกึษาถึงสภาพธรรมชาติตามวยั เพื&อนําความรู้มาช่วยเด็กวยัรุ่นให้เข้าใจตวัเขาเอง และ
สามารถปรับตวัทนัต่อวิวฒันาการทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม อีกทั �งฝ่ายบุคคลมีหน้าที&
ทํางานด้านการเสริมสร้างพัฒนาการวัยรุ่นก็จะได้เข้าใจ และได้ช่วยเหลือได้ถูกต้อง๑ ฉะนั �น 
แนวคิดเกี&ยวกับวัยรุ่นนี �สังคมไทยได้สืบเนื&องจากคําประกาศขององค์การสหประชาชาติได้
กําหนดให้  ปีพุทธศกัราช ๒๕๒๘ เป็นปีเยาวชนสากล ซึ&งทางคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วนัที& ๒๐ 
กันยายน ของทุกๆ ปีเป็น “วันเยาวชนแห่งชาติ” โดยถือว่าเป็นวันที&เป็นสิริมงคลอย่างหนึ&ง 
เนื&องจากเป็นวนัคล้ายวนัพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แหง่จกัรีวงศ์ถึงสองพระองค์ ทรงเสด็จ
ขึ �นครองราชสมบตัิขณะยงัทรงพระเยาว์ กล่าวคือ (๑) พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
ทรงพระราชสมภพเมื&อวนัที& ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ และ (๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานนัทมหิดล ทรงพระราชสมภพเมื&อวนัที& ๒๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๖๘๒ 

ฉะนั �น สภาพสงัคมไทยสมัยก่อนการประกาศการย่างเข้าสู่วยัรุ่นของเด็กหญิง-ชาย 
จะต้องผา่นพิธีกรรมการโกนจกุ หรือ ตามพิธีกรรมตา่งๆ ที&คนสมยันั �นได้จดัทํากนัขึ �นให้แก่เด็กหญิง
ชายที&ย่างเข้าสู่ความเป็นวยัรุ่น ซึ&งเรื&องเหล่านี �มีผลทางจิตวิทยาอย่างลึกซึ �งในแง่ของการปรับตวั 
การดําเนินชีวิต การเตรียมตวัเพื&อเป็นผู้ ใหญ่ที&มั&นคงของวยัรุ่น การยอมรับความเป็นวยัรุ่นทั �งของ

                                                 
๑ศรีเ รือน  แก้วกังวาล, จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย เล่ม ๒ ,  พิมพ์ครั �งที&  ๘, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๓๓๐. 
๒http://guru.sanook.com/pedia/topic เข้าถึงข้อมลูเมื&อ [๑๔ ตลุาคม ๒๕๓] 



๖๒ 

เด็กและผู้ ใหญ่ที&มีความสมัพนัธ์กับเด็ก๓ ด้วยเหตนีุ � ความสัมพนัธ์กันระหว่างเด็กกับผู้ ใหญ่ หรือ
ผู้ เกี&ยวข้องกับนกัเรียนนั �น จะได้กล่าวในบทที& ๔ ซึ&งมีลกัษณะเป็นการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์กัน
การการนําพุทธวิธีการให้คําปรึกษามาใช้กับนกัเรียน เพื&อเป็นการชี �แนะแนวทางวิถีดําเนินชีวิตที&
ถกูต้อง และมีความเหมาะสมแก่วยั และก็เป็นแบบอยา่งที&ดีของนกัเรียนในสงัคมอีกด้วย 

สําหรับแนวคิดสําคัญเกี&ยวข้องกับนักเรียนนี � ผู้ วิจัยแบ่งหัวข้อในการศึกษาไว้ ๓ 
ประเด็นหลัก กล่าวคือ (๑) ความหมายของนักเรียน (๒) ความต้องการของนักเรียน และ (๓) 
ปัญหาของนกัเรียน ซึ&งจะได้อธิบายตามลําดบัดงันี � 

๓.๑.๑ ความหมายของนักเรียน 

คําวา่ “นักเรียน” หรือนิยมเรียกกนัคือ “วัยรุ่น” ตรงกบัภาษาองักฤษ (Adolescence) 
ซึ&งมีรากศพัท์มาจาก คําว่า (Adolescere) ในภาษาลาติน โดยความหมายตามรากศพัท์ “วัยรุ่น” 
หมายถึง ความเจริญวยั หรือการเจริญที&ย่างเข้าสู่วฒุิภาวะ๔ คือ เป็นวยัย่างเข้าสู่ความเป็นผู้ ใหญ่ 
โดยถือเอาความพร้อมทางร่างกายเป็นเครื&องตดัสิน๕ ซึ&งลกัษณะสําคญัของวยันี � ต้องการความเป็น
อิสระ การคิดมีลกัษณะเป็นเหตผุลมากขึ �นเข้าใจสิ&งที&เป็นนามธรรมและแนวคิดตา่งๆ ได้ พร้อมทั �ง
ให้ความสําคญักบักลุม่เพื&อนมากกวา่ครอบครัว๖ 

การที&วัยรุ่นให้ความสําคัญกับกลุ่มเพื&อนดังกล่าว สืบเนื&องจากการเปลี&ยนแปลง
ทางด้านร่างกายและจิตใจที&เป็นชว่งตอ่ชีวิตระหวา่งเดก็กบัผู้ใหญ่ เห็นได้ชดัของรูปร่างที&โตใหญ่ขึ �น 
และทรวดทรงที&แสดงออกให้เห็นการเป็นเพศหญิงหรือชาย ซึ&งแตกตา่งออกไปมากจากวยัเด็กเล็ก 
นอกจากนี � จิตใจของวยัรุ่นยงัมีลกัษณะเฉพาะ มีอารมณ์ค่อนข้างไวและรุนแรงกว่าวัยอื&นๆ เช่น    
มีความกังวล ความเศร้า ซึ&งสิ&งเหล่านี �จะรุนแรงขึ �นถ้ามีความกดดันจากสิ&งแวดล้อม๗ ฉะนั �น 
ระหวา่งคาบเกี&ยวความเป็นเดก็ตอ่เนื&องความเป็นผู้ใหญ่ นบัเป็นเวลาหวัเลี �ยวหวัตอ่ของชีวิตถ้าเด็ก

                                                 
๓ศรีเรือน  แก้วกงัวาล, จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย เล่ม ๒, หน้า ๓๓๐. 
๔ฝนทิพย์  จกัรทอง, “ความคิดเห็นตอ่ปัญหาการใช้ยาเสพติดในวยัรุ่นของนกัเรียนชั �นมธัยมศึกษา

ปีที& ๓ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๔๓) หน้า ๕. 

๕สชุา  จนัทน์เอม, จิตวิทยาพัฒนาการ, พิมพ์ครั �งที& ๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพ์ไทย
วฒันาพานิช, ๒๕๔๐), หน้า ๑๓๖. 

๖สวุรี  ศิวะแพทย์, จิตวิทยาทั�วไป, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ �นติ �ง เฮ้าส์, ๒๕๔๙),หน้า ๒๙. 
๗สชุา  จันทน์เอม, จิตวิทยาเด็ก, พิมพ์ครั �งที& ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวฒันา

พานิช, ๒๕๔๑), หน้า ๑๑๔. 



๖๓ 

วยัรุ่นผู้ใดได้ดําเนินชีวิตในช่วงเวลานี �ผ่านพ้นไปอย่างราบรื&น มีปัญหาไม่ซบัซ้อนมากนกั เด็กวยัรุ่น
ผู้นั �นย่อมเข้าสู่ความเป็นผู้ ใหญ่ด้วยดี และมักจัดการกับชีวิตในวัยผู้ ใหญ่ได้อย่างราบรื&น แต่ถ้า
เป็นไปในทางตรงกันข้าม วยันี �จะเป็นวยัที&ประสบความยุ่งยากมาก จนทําให้นกัวิชาการในหลาย
ทศวรรษที&ผ่านมาเรียกว่าเป็น “วยัวิกฤต” เช่น แอริคสนั (Erikson) ได้แสดงทศันะไว้ว่า วัยรุ่นเป็น

ระยะเวลาที�มนุษย์มีความสับสนทางจิตใจมากที�สุดยิ�งกว่าวัยอื�นๆ๘ 

ด้วยเหตุนี � การช่วยให้เด็กสามารถข้ามพ้นวัยแห่งวิกฤตนี �ได้ พ่อแม่ผู้ ปกครอง ครู
อาจารย์ ผู้ ใกล้ชิดและองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนของสังคมต้องให้ความใส่ใจอย่างจริงจงัในการ
ช่วยเหลือให้เขาเป็นเด็กดีมีจรรยาประพฤติตนอย่างเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแส
ความเปลี&ยนแปลงของบริบทสงัคมปัจจุบนั ซึ&งผู้ ที&มีความใกล้ชิดกับเด็ก คือ พ่อแม่มิได้อบรมสั&ง
สอนลกูเทา่ที&ควร เพราะสงัคมบงัคบัเร่งรีบทํามาหากินจนกลายเป็นการเลี �ยงเด็กได้แตต่วัหรือเลี �ยง
ด้วยอํานาจของเงินตราผิดแผกจากสมยัก่อนอย่างสิ �นเชิง ได้ทําให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว มีการ
ยกพวกตีกนัหรือก่อคดีอาญาอื&นๆ อีกเป็นจํานวนมาก ซึ&งปัญหาเหลา่นี �กําลงัรอรับการแก้ไขจากทกุ
ภาคส่วน แต่ที&ผ่านๆ มาเมื&อมีเด็กทะเลาะยกพวกตีกันระหว่างสถาบนัการศึกษา ก็ไปลงโทษที&
ผู้บริหาร หรือลงโทษที&ครูผู้สอน ซึ&งตราบใดที&ยงัมอบภาระหน้าที&อนันี �ให้แก่ครูอาจารย์ฝ่ายเดียวใน
การสั&งสอนอบรมพฤตกิรรมของเดก็ดงักลา่ว ปัญหาตา่งๆ ก็ไมส่ามารถจบสิ �นจากสงัคมไทยได้ 

อย่างไรก็ตามพฤติกรรมดงักล่าว นักพฤติกรรมนิยม เช่น วัดสัน (John Watson) 
ได้อธิบายจิตใจมนุษย์โดยเน้นที&การกระทําเป็นหลัก กล่าวคือ พฤติกรรมของมนุษย์ และสัตว์
เกิดขึ �นแปรเปลี&ยนไปตามสภาวะแวดล้อมหรือสิ&งเร้าตา่งๆ ที&ถกูจดัสร้างขึ �น หรือเป็นไปตามสภาพ
ธรรมชาติจะช่วยให้สามารถควบคมุและทํานายพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลได้ผ่านระบบประสาท
สมัผสัและอวยัวะส่วนตา่งๆ ของร่างกาย ก็จะเกิดการเรียนรู้และตอบสนองตามสิ&งเร้าเหล่านั �นถือ
วา่เป็นการเรียนรู้ตามประสบการณ์ภายในร่างกายของบคุคลนั �นเอง๙ 

การศึกษาทําความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ ถือเป็นส่วนหนึ&งที&ช่วยให้บุคคล
สามารถตดัสินใจเลือกแนวทางในการดําเนินชีวิตร่วมกับปัจจยัอื&นๆ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่
มวลมนษุย์ ๓ ประการ คือ 

                                                 
๘ศรีเ รือน แก้วกังวาล,  จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย เ ล่ม ๒ ,  พิมพ์ค รั �ง ที&  ๘ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๓๒๙. 
๙อ้างใน  ไพบลูย์  เทวรักษณ์, จิตวิทยาการเรียนรู้, (กรุงเทพมหานคร : เอส ดี เพรส การพิมพ์, 

๒๕๔๐), หน้า ๒๕. 



๖๔ 

๑) เข้าใจพฤติกรรม หมายถึง การเข้าใจสาเหตขุองพฤติกรรมว่า เหตใุดบุคคลจึง
แสดงพฤตกิรรมเชน่นั �น 

๒) ทํานายพฤติกรรมได้ หมายถึง การคาดคะเนว่าพฤติกรรมนั �น จะเกิดขึ �นอีก
หรือไม ่พฤตกิรรมอะไรจะเกิดขึ �นตอ่ไป 

๓) ควบคุมพฤติกรรมได้ หมายถึง ความสามารถที&จะทําให้บคุคลแสดงพฤติกรรม
ใดพฤตกิรรมหนึ&งก็ได้ตามใจปรารถนา๑๐ 

ฉะนั �น กระบวนการทําความเข้าใจพฤติกรรมทั �ง ๓ อย่างนี � ในทางพระพุทธศาสนา 
เรียกว่า การเข้าใจจริตของคน หรือ จริยาของแต่ละบุคคล ซึ&งผู้ วิจยัได้อธิบายแล้วในบทที& ๒   
ทีนี �การศึกษาทําความเข้าใจประเภทของบุคคล ก็จะนําไปสู่การเข้าใจพฤติกรรมแต่ละบุคคลว่า    
มีลกัษณะอย่างไร แล้วจะแก้ไปด้วยวิธีการอย่างไร โดยหลกัการนี � พระพุทธองค์ทรงใช้วิธีการทั �ง
ทางสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน เพื&อเลือกให้ถูกตามลักษณะนิสัย ตามจริตของบุคคล หรือที&
เรียกวา่ การให้คําปรึกษาตามวิธีพทุธนั&นเอง 

สําหรับความหมายนักเรียน  ดังได้กล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสรุปว่า เป็นวัยที&มีความ
เปลี&ยนแปลงทางด้านความคิด เป็นวัยอยากรู้อยากเห็น ทั �งจากภายในตวัของเด็กเอง และจาก
สภาพแวดล้อมที&เกื �อกูลตอ่การเรียนรู้ ซึ&งมีลกัษณะทําผิดทําถกูซํ �าๆ จนเกิดเป็นประสบการณ์แล้ว
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหมต่ามมา 

สว่นประเภทของวยัรุ่นนั �นสามารถแบง่ออกเป็น ๓ วยั คือ 

๑) วัยรุ่นตอนต้น (Early Adolescence) ระหว่างอาย ุ๑๑–๑๔ ปี เป็นระยะที&มีการ
เปลี&ยนแปลงอยา่งมากทั �งร่างกาย ทางสรีระวิทยา (Physiology) และทางปัญญา 

๒) วัยรุ่นตอนกลาง (Middle Adolescence) ระหว่างอาย ุ๑๔–๑๕ ปี เป็นระยะที&มี
การปรับตวัให้เข้ากบัความเปลี&ยนแปลงใหม ่

๓) วัยรุ่นตอนปลาย (Late Adolescence) ระหว่างอาย ุ๑๘–๒๑ ปี เป็นระยะที&มี
การเปลี&ยนจากการเป็นเดก็สูก่ารเป็นผู้ใหญ่๑๑ 

                                                 
๑๐ม.ร.ว.สมพร  สุทัศนีย์, การทดสอบทางจิตวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่ง

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๔), หน้า ๒. 
๑๑เพ็ญพิไล  ฤทธาคณานนท์, พัฒนาการมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมดาเพรส จํากดั, 

๒๕๔๙), หน้า ๑๘๑. 



๖๕ 

จะเห็นว่า การที&นักวิชาการทั �งหลายได้จําแนกวัยรุ่นออกเป็นสามวัยดงักล่าวนั �น ก็
น่าจะเป็นการกําหนดพฤติกรรม หรือ การเรียนรู้พฤติกรรมของแตล่ะช่วงวยั เพื&อนําไปสู่การศกึษา
ถึงสาเหตุของพฤติกรรม โดยเฉพาะเห็นได้จากพฤติกรรมความต้องการต่างๆ ที&ผู้ ศึกษากําลัง
กล่าวถึง และการที&เด็กเยาวชนกระทําลงไปอาจเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือมาจากอิทธิพลของ
สิ&งแวดล้อมที&กระตุน่ให้เกิดการกระอยา่งใดอยา่งหนึ&งลงไป  

๓.๑.๒ ความต้องการของนักเรียน 

ความต้องการนี �มิได้เกิดขึ �นเฉพาะในกลุ่มของนักเรียนเท่านั �น แต่ความต้องการเกิด
ขึ �นกับทุกๆ คน ที&ยงัมีชีวิตอยู่ ด้วยเหตผุลว่ามนุษย์ทุกคนตา่งก็จําเป็นต้องอาศยัปัจจยัตา่งๆ เพื&อ
อํานวยความสะดวกและความเป็นอยู่ของชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะความต้องการนี � ในทาง
พระพทุธศาสนาเรียกวา่ “ปัจจัย ๔” ประกอบด้วย เป็นเครื&องอดุหนนุ เป็นความต้องการขั �นพื �นฐาน
ของชีวิต ต้องการอาหาร เครื&องนุ่งห่ม ที&อยู่อาศยั และยารักษาโรคชนิดใดชนิดหนึ&งเมื&อเกิดเจ็บไข้
ได้ป่วย๑๒ เพื&อนํามาใช้เทา่ที&จําเป็นของการดํารงชีวิต 

แต่ความต้องการปัจจัยสี&ดังกล่าว จากกระแสความเปลี&ยนแปลงของบริบทสังคม
ปัจจบุนั และสภาพแวดล้อมตา่งๆ เป็นแรงกระตุน่ให้เด็กเยาวชนนั �นเกิดความต้องการที&สรุุ่ยสรุ่าย 
ฟุ่ มเฟือย ไม่รู้จกัประหยดั และกลายเป็นพฤติกรรมบริโภคนิยม ซึ&งได้คาบเกี&ยวกบัการตดัสินใจใน
การซื �อสินค้า และการบริการตา่งๆ เพื&ออํานวยตอ่การบริโภคส่วนบคุคล แตไ่ม่ใช่เพื&อการผลิต หรือ
การนําไปขาย๑๓ ทําให้ปัจจยัเหล่านี �มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยตรง ซึ&งสามารถแบ่ง
ออกเป็น ๒ ประเภท คือ๑๔ 

๑) ปัจจัยสิ�งแวดล้อมด้านสังคมวัฒนธรรม (ตวัแปรภายนอก) ได้แก่ 
๑. กลุม่อ้างอิง (Reference Groups) กล่าวคือ กลุ่มบคุคลที&มีอิทธิพลอย่างมาก

ตอ่พฤตกิรรมของบคุคลอื&น 

                                                 
๑๒วิศิน  อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั �งที& ๕, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์เม็ดทราย, ๒๕๔๘), หน้า ๘๓. 
๑๓ภราดร  ปรีดาศกัดิo. พจนานุกรมเศรษฐศาสตร์. (กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพ์มหาวิทยา

ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๗๐. 
๑๔พระธีรภัทรภพ พวงมาลา ”พระพุทธศาสนากับลัทธิบริโภค : ศึกษากรณีเฉพาะวัดใน

กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหิดล), ๒๕๔๔. 
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๒. ครอบครัว (Family) เป็นสื&อกลางในการกลั �นกรองบรรทัดฐานต่างๆ เพราะ
บคุคลในครอบครัวจะรับเอาวฒันธรรมทางสงัคมและกลุม่อ้างอิงเก็บไว้เป็นประสบการณ์ 

๓. ชนชั �นทางสงัคม (Social Class) เป็นการแบ่งกลุ่มภายในสงัคมเป็นระดบัชั �น 
โดยใช้ลักษณะที&คล้ายคลึงกันเป็นตัวกําหนด ซึ&งได้แก่ ฐานะ รายได้ ตระกูล หรือชาติกําเนิด 
ตําแหน่งหน้าที&การงาน เป็นต้น โดยทั&วไป ชนชั �นทางสังคมแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับสูง 
ระดบักลาง และระดบัตํ&า 

๔. วฒันธรรม (Culture) มีความหมายครอบคลมุถึงทกุอย่างอนัเป็นแบบแผนใน
ความคดิและการกระทําที&แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนษุย์ในสงัคมใดสงัคมหนึ&ง 

๕. วัฒนธรรมย่อย (Subculture) กล่าวคือ คนที&อยู่ในวัฒนธรรมเดียวกันยัง
แบ่งเป็นกลุ่มย่อย หรือวัฒนธรรมย่อยที&มีลกัษณะเฉพาะ สมาชิกของวฒันธรรมกลุ่มย่อยแต่ละ
กลุ่มจะยึดมั&นในความเชื&อถือ ค่านิยม และประเพณีที&แตกตา่งกันกบัวฒันธรรมกลุ่มย่อยในสงัคม
เดียวกนั  

๖. กลุ่มอิทธิพลอื&น (Other Influences) เช่น อิทธิพลของสถานการณ์ (Situational 
Influence) จะสง่ผลถึงพฤตกิรรมของผู้บริโภคที&เกิดขึ �นในสถานการณ์หนึ&งๆ 

 

๒) ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Factor) ได้แก่ 
๑. ความต้องการและแรงจูงใจ (Need and Motivation) ความต้องการมกัจะ

แบง่เป็นความต้องการที&จําเป็นและความต้องการฟุ่ มเฟือย สว่นแรงจงูใจคือ การที&บคุคลถกูชี �นําให้
ก่อปฏิกิริยาไปในทิศทางใดทิศทางหนึ&ง 

๒. บคุลิกภาพและแนวคิดส่วนตวั (Personality and Self Concept) กล่าวคือ 
บุคคลที&มีลักษณะท่าทางเหมือนกันมักจะมีลักษณะพฤติกรรมการซื �อที&เหมือนกัน ส่วนแนวคิด
ส่วนตวัจะส่งผลให้แต่ละบุคคลมีแนวโน้มซื �อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการร้านค้าที&มีภาพลกัษณ์หรือ
บคุลิกภาพที&สอดคล้องกบัภาพลกัษณ์สว่นตวั 

๓. การรับรู้ (Perception) คือ กระบวนการที&บุคคลตีความ และรับรู้ข้อมูลซึ&ง
กระบวนการรับรู้นี �จะเกิดขึ �นได้ต้องมีองค์ประกอบที&สําคญั ๓ ประการคือ การรับตวักระตุ้นเข้ามา
ในจิตใจ การประมวลความรู้สกึ และการเข้าใจสิ&งที&เกิดขึ �นจากสิ&งที&รับรู้ 

๔. การเรียนรู้ (Learning) เป็นปัจจยัหนึ&งที&มีอิทธิพลตอ่การเรียนรู้ของบคุคลและ
เป็นผลของการผสมกันระหว่างการจงูใจ ประสบการณ์ และแนวโน้มของพฤติกรรมที&เกิดขึ �นซํ �าๆ 
กนัในการตอบสนองตอ่สิ&งเร้าหรือสถานการณ์อยา่งหนึ&ง 

๕. ทศันคต ิ(Attitudes) คือ ความเชื&อและความรู้สกึของบคุคลที&มีตอ่สิ&งเร้าตา่งๆ  
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โดยสรุป อิทธิพลของพฤติกรรมการบริโภคของคนทั �ง ๒ ประเภท ข้างต้นถือเป็น
ปัจจยัแวดล้อมด้านวฒันธรรมทางสงัคม เช่น วฒันธรรม ครอบครัว ชนชั �นทางสงัคม เป็นต้น และ
ปัจจยัทางด้านจิตวิทยา เชน่ การรับรู้ การเรียนรู้ และทศันคติ เป็นต้น ซึ&งปัจจยัทั �งสองส่วนนี � ส่งผล
ให้เกิดความต้องการของมนษุย์ โดยเฉพาะวยัรุ่นมกัจะขึ �นอยู่กบัคา่นิยมที&แตล่ะคนยึดถือ และส่วน
ใหญ่ก็มกัจะยดึถือคา่นิยมในกลุม่ที&ตนเข้าร่วมด้วย 

ฉะนั �น ความต้องการของวัยรุ่นก็คล้ายกับความต้องการของมนุษย์ทั&วๆ ไปในสงัคม 
คือต้องการความมั&นคง ต้องการการยอมรับ ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ โดยความต้องการของ
วยัรุ่นที&กลา่วมา สุพัตรา สุภาพ ได้จําแนกความต้องการเป็นข้อๆ ได้ ดงันี � 

๑) ต้องการความรัก ความรักในที&นี �มีหลายแบบ คือ รักพ่อแม่ญาติพี&น้อง รักเพื&อน 
รักพวกพ้อง ในขณะเดียวกันอยากให้เพื&อนรัก รักตวัเอง อยากดี อยากมีความสําเร็จ รักเพื&อนตา่ง
เพศ ซึ&งเป็นความรักแบบหนุม่สาว 

๒) ต้องการความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่วนมากมกัจะออกในรูปแบบกิจกรรม
กีฬาหรือการบนัเทิง 

๓) ต้องการความเป็นอิสระ ความต้องการนี �จะรุนแรงมากในวยันี � เพราะเป็นวยัที&
อยูร่ะหวา่งเดก็กบัผู้ใหญ่ จงึอยากแสดงออกซึ&งความเป็นตวัของตนเอง จึงไม่ชอบให้ผู้ ใหญ่มา ก้าว
ก่ายในชีวิตของตน ไมช่อบให้ใครสอน คอยชว่ยเหลือ บางคนจงึทําอะไรโดยผู้ใหญ่ไมรู้่ไมเ่ห็น 

๔) ต้องการให้ได้รับการยกย่อง ต้องการมีชื&อเสียง วยันี �เป็นวัยที&อยากให้สังคม
ยอมรับหรือชมเชยหรืออยากเดน่ อยากดงั เชน่ อยากเป็นนกักีฬาเก่ง เป็นต้น 

๕) มีอุดมคติสูง วยัรุ่นยังอยู่ในวยัที&เรียนรู้ทางทฤษฎี และยงัไม่เคยออกไปประสบ
กับสภาพความเป็นจริง จึงละเลยมองข้ามความเป็นจริงไปบ้าง คือ เป็นพวกอุดมคตินิยม 
(Idealism) มากกวา่มุง่ไปในทางปฏิบตัไิด้จริงๆ (Pragmatist) ซึ&งบางครั �งก็ตกเป็นเครื&องมือของผู้ มี
อํานาจ มีอิทธิพล มีบารมี แสวงหาประโยชน์ได้ เพราะวยัรุ่นมกัจะเป็นพวกที&มีอุดมคติแรงกล้ามี
ความกล้าเสี&ยง และมีพลงัผลกัดนัสูง เชื&อคนง่าย โดยไม่คิดว่ามนุษย์ในโลกอาจมีวิธีการลึกซึ �งมี
ลกัษณะไปในทางไมส่จุริตและอาจแสวงหาผลประโยชน์สว่นตวัได้ 

๖) มีความสนใจในเรื�องเพศและเพื�อนต่างเพศ เป็นวยัที&ต้องการความรู้ ความ
เข้าใจทางเพศอย่างถกูต้อง ถ้าถกูกีดกนัจะแสดงออกทางอ้อมโดยการปิดบงั และพดูคยุเฉพาะใน
กลุ่มเพศเดียวกัน หาความรู้จากการได้ยินได้ฟังคนอื&นพดู ซึ&งอาจจะถูกบ้างผิดบ้าง หรือไม่ก็อ่าน
จากหนงัสือเรื&องเพศ 
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๗) ต้องการร่วมกลุ่ม เพื&อนมีความสําคัญมาก เป็นวัยที&อยากให้เพื&อนยอมรับ 
ฉะนั �น จึงพยายามทําตามเพื&อน แม้บ้างครั �งจะขัดกับความรู้สึกส่วนตัวก็ตาม เช่น เพื&อนชวน
เดนิขบวนแม้ไม่อยากเดินก็เดินด้วย เพราะกลวัเพื&อนจะไม่รักหรือว่าไม่มีสปิริต หรือไม่ก็ไม่กล้าขดั
ใจเพื&อน เป็นต้น 

๘) ต้องการยอมรับจากผู้ใหญ่ คืออยากให้ผู้ ใหญ่ยอมรับบ้างว่ามีความสามารถ
หรือมีประโยชน์ต่อสงัคม ฉะนั �น ผู้ ใหญ่ไม่ควรจะเพิกเฉย ควรให้วยัรุ่นช่วยรับผิดชอบในกิจกรรม
บางอยา่ง จะชว่ยให้วยัรุ่นรู้จกัความรับผิดชอบ เป็นตวัของตวัเองหรือชว่ยตวัเองได้มากขึ �น 

๙) ต้องการแบบอย่างที�ดี วัยรุ่นในปัจจุบนัแม้จะชอบความอิสระ ก็ยังอยากได้
คําแนะนําจากผู้ ใหญ่ที&ดี ผู้ ใหญ่จะต้องเป็นปูชนียบุคคลที&ดี วัยรุ่นถึงจะมีแน้วโน้มที&ดีได้ ผู้ ใหญ่
จะต้องคอยนําทาง คอยตกัเตือนเมื&อทําผิดและให้รางวลัเมื&อทําดี 

๑๐) ต้องการความปลอดภัยและความมั�นคง คือ อยากได้หลกัประกนัว่าถ้าหาก
ทําในสิ&งที&ดีแล้วจะไม่ถกูลงโทษหรือเป็นที&พอใจของผู้ ใหญ่ เพราะในสายตาของผู้ ใหญ่สิ&งที&วยัรุ่น
คิดว่าดีแล้วอาจจะไม่ดีในทัศนะของผู้ ใหญ่ก็ได้ แต่โดยทั&วไปแม้วัยรุ่นจะทําพลาดพลั �งไปบ้าง 
สงัคมมกัจะให้อภยัเพราะสงัคมถือวา่ยงัเป็นวยัที&อยูใ่นวยัเรียน 

๑๑) ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ ความต้องการนี �อาจรุนแรง ผู้ ใหญ่บางคนก็
มกัจะกีดกนัห้ามไมใ่ห้หนุม่สาวสนกุสนาน เชน่ อยากแตง่กายแปลกๆ ตามสมยันิยม อยากมีเพื&อน
ตา่งเพศ 

๑๒) ความรู้สึกรุนแรง เช่น ถ้าเกิดความสมหวงัชื&นชอบซาบซึ �ง ตื&นเต้น ถ้าผิดหวงั
จะแค้นใจ น้อยใจในตวัเอง บางคนผิดหวงัจนกระทั&งฆ่าตวัเองผิดหวงัในบางเรื&อง เช่น ความรัก 
การสอบตก หรือถกูพอ่แมด่ดุา่วา่กลา่ว 

๑๓) ต้องการมีอนาคตและความสาํเร็จ เป็นวยัที&อยากรับผิดชอบ อยากพึ&งตนเอง
ฝันถึงจดุหมายในอนาคต เชน่ อยากเป็นหมอ เป็นวิศวกร เป็นอาจารย์ เป็นต้น๑๕ 

นอกจากความต้องการทั �ง ๑๓ ประการ ในเชิงของปัญหาทางสงัคมแล้ว มีนกัจิตวิทยา
พฒันาการ ได้ให้ทศันะความต้องการเดน่ๆ ประจําวยั เช่น วยัเด็กตอนต้นและตอนกลางต้องการ
เล่นสนุก วยัผู้ ใหญ่ตอนกลางต้องการความสําเร็จในอาชีพ เป็นต้น เรื&องนี � ศรีเรือน แก้วกังวาล 
ได้สรุปความต้องการของวยัรุ่น ดงันี � 

                                                 
๑๕สพุตัรา  สภุาพ, ปัญหาสังคม, พิมพ์ครั �งที& ๑๗, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวฒันา

พานิช, ๒๕๔๓), หน้า ๑๗-๑๘. 
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๑) ต้องการความเป็นอิสระ เป็นตวัของตวัเอง ไมต้่องอยู่ใต้คําสั&ง คําบงัคบัของผู้ ใด
โดยเฉพาะบุคคลผู้ มีอํานาจหรือผู้ สูงวัยกว่า รวมทั �งพ่อแม่ผู้ ปกครอง เพราะเด็กวัยรุ่นเชื&อว่า
ลกัษณะที&เป็นเครื&องงหมายของความเป็นผู้ใหญ่คือ ความเป็นอิสระจากผู้ ที&มีอํานาจเหนือตน 

๒) ต้องการมีตาํแหน่ง (Status) รวมทั �งต้องการความสนบัสนนุ (Approval) ทั �งจาก
ผู้ใหญ่และเพื&อนร่วมรุ่น 

๓) ต้องการแสวงหาประสบการณ์แปลกๆ ใหม่ บางครั �งรวมทั �งความท้าทาย
ตื&นเต้น เกลียดความจําเจซํ �าซาก ชอบทดลอง ยิ&งถกูห้ามยิ&งอยากลอง ฉะนั �น ระยะนี �เด็กวยัรุ่นไม่
ว่าที&ไหน สมยัใด มกัชอบฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ระเบียบตา่งๆ บางคนอาจชอบลองสิ&งที&ผิดๆ เช่น ยาเสพ
ติด ประพฤติผิดทางเพศ ต่อต้านกฎเกณฑ์ของสงัคมและสถาบนั เพื&อจะดวู่าผลที&ตามมาจะเป็น
อยา่งไร หรือบางคนอยากลองเพื&อประชดชีวิต 

๔) ความต้องการรวมพวกพ้อง มีกลุ่มก้อน เป็นความต้องการค่อนข้างสูง เพราะ
การรวมพวกพ้องเป็นวิถีทางให้เดก็ได้รับสนองความต้องการหลายประการ เช่น ความรู้สึกอบอุ่นใจ 
การได้รับการยกยอ่ง ความรู้สกึวา่มีผู้ ที&เข้าใจตน ร่วมทกุข์ร่วมสขุกบัตน 

๕) ความต้องการความรู้สึกมั� นคง อุ่นใจและปลอดภัย เพราะเด็กมีอารมณ์
หวั&นไหวเปลี&ยนแปลงง่าย สบัสนและลงัเลง่าย เดก็จงึมีความต้องการเชน่นี �คอ่นข้างสงู 

๖) ความต้องการความถูกต้อง ความยุติธรรม เด็กถือว่าความยุติธรรมเป็น
ลกัษณะหนึ&งของความเป็นผู้ ใหญ่ เด็กจึงให้ความสําคญัอย่างจริงจงัตอ่ความถกูต้องยตุิธรรมตาม
ทศันะของตนเป็นอยา่งยิ&ง และอยากทําอะไรหลายๆ อย่างเพื&อเรียกร้องความยตุิธรรมทั �งในแง่ส่วน
บคุคลและสงัคม 

๗) ความต้องการความงดงามทางร่างกาย ไมว่า่วยัรุ่นชายหรือหญิงต้องการให้คน
รู้สกึชื&นชมเกี&ยวกบัรูปลกัษณะของตนสมตามเพศของตนทั �งสิ �น เพราะคิดว่าความงามทางกายเป็น
แรงจูงใจให้เข้ากลุ่มได้ง่าย เป็นที&ยอมรับของสงัคม และดงึดดูใจเพศตรงข้าม จึงให้ความใส่ใจต่อ
การออกกําลังกาย ลักษณะอาหารที&รับประทาน ทรงผม เสื �อผ้า เครื&องประดบั สุขภาพอนามัย 
ความงดงามทางกายนบัเป็นสว่นหนึ&งของความภมูิใจและมั&นใจตวัเองของวยัรุ่นด้วย 

๘) ความต้องการประพฤติตนสมตามบทบาททางเพศของตน เป้าประสงค์
เหล่านี �ลึกซึ �งมากในระยะนี � ผู้ ที&มีความรู้สึกว่าตนเอง “ไม่สมเป็นชายชาตรี” หรือ “ไม่สมเป็นหญิง
สาว” จงึรู้สกึไมแ่นใ่จและไมส่บายใจเกี&ยวกบัตนเอง ความสํานึกเช่นนี �ถ้าบงัเกิดกบัคนใดแล้ว ผู้นั �น
ย่อมพยายามแก้ไขทุกวิถีทาง โดยทั&วไปทั �งหญิงและชายวัยรุ่นพยายามจะประพฤติตนเพื&อให้     
“ดงูดงามสมเป็นสภุาพสตรี” หรือ “ดแูข็งแรงบกึบนึสมเป็นชายชาตรี” ตามแบบที&ตนนิยม ส่วนผู้ ที&



๗๐ 

รู้ตวัดีว่ามีบทบาททางเพศแบบลักเพศก็มักรวมกลุ่มกับผู้ ที&มีลักษณะคล้ายกัน ยิ&งสงัคมปัจจุบนั
ยอมรับสิ&งเหล่านี �อย่างเปิดเผย การรวมกลุ่มของพวกนี �ในสงัคมเพศของตวัก็ยิ&งเกาะกลุ่มกันแน่น
แฟ้นและเปิดเผยยิ&งขึ �น  

๙) ความต้องการเลือกอาชีพ เด็กวยัรุ่นโตพอที&จะมองเห็นความสําคญัของอาชีพ 
และเข้าใจวา่อาชีพนํามาซึ&งสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม อาชีพเป็นเครื&องชี �ให้เห็นถึงสภาวะ
ความเป็นผู้ ใหญ่การที&คนใดจะมีอาชีพอย่างไรนั �น จะต้องมีความรู้เป็นฐาน เด็กบางคนซึ&งไม่เคย
สนใจและเตรียมตวัเพื&อเลือกอาชีพจะเริ&มมีความต้องการนี �ในระยะนี � ทั �งจากความประสงค์ภายใน
ตนเองหรือจากอิทธิพลของเพื&อนร่วมวยั พอ่แมผู่้ปกครอง และสงัคม๑๖ 

จากทศันะข้อคิดเห็นความต้องการของวยัรุ่นดงักล่าว ผู้วิจัยจึงสรุปได้ ๓ ประเด็น 

คือ ๑) ต้องการเปลี&ยน ๒) ต้องการเรียนรู้ และ ๓) ต้องการสูชี่วิต 

๑) ต้องการเปลี�ยน หมายถึง ต้องการความเป็นตวัของตวัเอง ไม่อยากให้ผู้ อื&นมา
แนะนําสั&งสอน เพราะเขาถือว่าตวัของเขาเองเป็นผู้ ใหญ่แล้ว สงัเกตเห็นได้ชดัปัจจบุนัเด็กโตเร็วมา
จากสารอาหารบางประเภทส่งผลให้เด็กนั �นมีรูปร่างใหญ่โต แตค่วามคิดอ่าน และการตดัสินใจใน
การบริโภคสื&อตา่งๆ ว่าดีหรือไม่ดีและก็ยงัเป็นปัญหาอยู่ ซึ&งสืบเนื&องจากขาดการอบรมสั&งสอนที&ดี
จากผู้ปกครองที&ชอบเลี �ยงเดก็ด้วยอํานาจของเงินมากกวา่จิตใจและความรับผิดชอบ 

๒) ต้องการเรียนรู้ หมายถึง ต้องการเรียนรู้นี � ถือเป็นการดีสําหรับเด็กใฝ่เรียนใฝ่รู้
ในทางที&ถกูที&ควรตามกฎระเบียบของสงัคม และปฏิบตัิตนเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
จนการศกึษานั �นเจริญงอกงามได้ด้วยดี แตก่ารเรียนรู้ของเดก็นกัเรียนปัจจบุนัมีความเสื&อมโทรมผิด
จารีตเลียนแบบผิดๆ๑๗ ตามกระแสของวฒันธรรมตะวนัตก โดยเฉพาะการบริโภคสื&อเสรีทั �งหลายที&

                                                 
๑๖ศรีเรือน  แก้วกงัวาล, จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย เล่ม ๒, หน้า ๓๖๐-๓๖๑. 
๑๗เรื�องการเลียนแบบนี R พระเทพเวที (ประยทุธิo ปยตฺุโต) ได้เสนอวธีิการปฏิบตัิ ๓ ประการ ได้แก่  
๑) ถ้าจะเอาอยา่งเขา ก็ต้องจบัเอาสิ&งที&ดีที&สดุของเขามา เอาสิ&งที&เขาเองก็ภมูิใจของเขา แต่ต้องดู

ด้วยวา่ เป็นสิ&งที&ดี และเหมาะสมกบัเรา 
๒) เมื&อเอาอยา่งเขา หรือเลยีนแบบเขาก็ตาม จะต้องมีอะไรดีพิเศษที&เราเพิ&มเข้าไปในสิ&งที&เอาอยา่ง

หรือเลยีนแบบนั �น ที&ดีกวา่หรือเหนือกวา่ของเดิมของเขาอยา่งน้อยก็ในแง่ใดแง่หนึ&ง 
๓) เมื&อเลอืกรับเอาเข้ามาแล้ว ก็เอาสิ&งนั �นมาพฒันาเสริมตวัเราให้เจริญงอกงามสมบรูณ์ยิ&งขึ �น แล้วก็

พฒันาสิ&งที&รับเข้ามานั �นให้เจริญก้าวหน้าดีงามยิ&งขึ �นด้วย อ้างใน พระเทพเวที (ประยุทธิo ปยุตฺโต), สถานการณ์

พระพุทธศาสนาพลิกหายนะเป็นพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๖), หน้า ๘๓. 



๗๑ 

ไมคํ่านงึถึงผลกระทบตอ่สงัคมที&จะตามมาทั �งในปัจจบุนัและอนาคต แตก่ลบัไปมุ่งเน้นด้านหากําไร
ทางเดียว แล้วสิ&งที&ตามมาคือปัญหาของจริยธรรม 

๓) ต้องการสู้ชีวิต หมายถึง ความต้องการสู้ ชีวิตข้อนี � ก็จะประสบผลสําเร็จจากทั �ง 
๒ ข้อข้างต้น ถ้าได้ปฏิบตัถิกูต้อง พร้อมทั �งตอ่สู้ ชีวิตมีความสํานึกรับผิดชอบชั&วดี มีใจเห็นประโยชน์
ส่วนรวมเพื&อสงัคมร่มเย็นเป็นสุข แตต่รงกนัข้าม ถ้าเด็กมิได้อบรมสั&งสอนถูกต้อง ปัญหาตามมาก็
เป็นภาระของประเทศชาติในการที&จะเข้าไปแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหาความรุนแรง ปัญหา
อาชญากรรม เป็นต้น ซึ&งปัญหาเหลา่นี �จะเป็นผลทําให้ประเทศชาตด้ิอยพฒันาตามด้วย 

๓.๑.๓ ปัญหาของนักเรียน 

ก่อนจะกล่าวถึงปัญหาของนกัเรียนนั �น ผู้ วิจยัใคร่ต้องการทราบคําว่า “ปัญหา” ซึ&งคํา
ว่าปัญหานี �มีอยู่ ๓ ความหมาย ได้แก่ (๑) ข้อสงสัย เช่น ทําได้โดยไม่มีปัญหา (๒) คําถาม เช่น 
การตอบปัญหา และ (๓) ข้อที�ต้องพิจารณาแก้ไข เช่น ปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาสงัคม ปัญหา
ทางการเมือง๑๘ และปัญหายงัมีความหมายอีก ก็คือ สภาพเหตกุารณ์ที&จะเกิดในอนาคตมีแนวโน้ม
ที&จะไมต่รงกบัความต้องการ๑๙  

จากความหมายข้างต้น ได้สะทอน(Reflect) ว่าสภาวะปัจจุบนัของสงัคมในทุกระดบั
ตา่งก็กําลงัประสบกบัวิกฤตการณ์ในทุกๆ ด้าน ทั �งด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม การเมืองการ
ปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาสิ&งแวดล้อม ซึ&งบางวิกฤติการณ์ได้เกิดขึ �นแล้วในอดีต 
และยงันบัวนัจะทวีความรุนแรงมากยิ&งขึ �น ในขณะที&บางวิกฤตการณ์ เพิ&งจะก่อตวัและมีแนวโน้ม
รุนแรงสลบัซบัซ้อนมากยิ&งขึ �นเชน่เดียวกนั  

ด้วยเหตผุลความคาดหวงัหรือความปรารถนาต้องการที&จะให้ประชากรทุกระดบันั �น   
มีคณุภาพชีวิตที&ดีได้ จึงนบัว่าเป็นเรื&องที&ค่อนข้างจะยุ่งยากลําบากอยู่ไม่น้อย ทั �งนี �เนื&องจากอตัรา
จํานวนประชากรปัจจบุนัเพิ&มขึ �นอย่างรวดเร็ว จนเป็นผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ&งแวดล้อมที&
ประชากรนํามาสนองตอบความต้องการในการดําเนินชีวิตนบัวนัเสื&อมโทรมลงทุกวนั อนัเกิดจาก
ความเห็นแก่ตวัของคนในสงัคมที&เอาเปรียบสภาพแวดล้อม ทําลายสิ&งแวดล้อม และอีกเหตุผล

                                                 
๑๘พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, พิมพ์ครั �งที& ๖, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

อกัษรเจริญทศัน์ อจท.จํากดั, ๒๕๓๙), หน้า ๕๒๘. 
๑๙วีรพล  สวุรรณนนัต์, กระบวนการแก้ปัญหา, พิมพ์ครั �งที&๕, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที& บริษัท 

ประยรูวงศ์ จํากดั ๒๕๓๓), หน้า ๑. 



๗๒ 

ประการหนึ&งที&ไม่ยิ&งหย่อนไปกว่ากัน คือปัญหาการขาดความรับผิดชอบ และความเห็นแก่ตวัของ
ประชากรในสงัคมอีกจํานวนไมน้่อยที&มีสว่นทําลายมากกวา่การพฒันานั&นเอง๒๐ 

สําหรับปัญหาวัยรุ่นนั �น ปัจจุบันถือเป็นวิกฤตทางด้านจริยธรรม เพราะมีความ
ประพฤตทีิ&ไมเ่หมาะสม ดําเนินชีวิตไมมี่จดุมุง่หมาย ซึ&งมีนกัเรียนเป็นจํานวนไมน้่อยในสงัคมไทย ที&
ได้กระทําการตา่งๆ ลงไปทั �งที&เป็นเกิดผลเสียแก่ตวัเอง และผลเสียตอ่ผู้ อื&นที&อยู่ร่วมสงัคมด้วย เมื&อ
สรุปภาพรวมที&เป็นสาเหตปัุญหาของวยัรุ่นแล้ว อาจเกิดจากเหต ุ๓ ประการ คือ 

๑) ตัวเดก็เอง 

เนื&องจากการเปลี&ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ อารมณ์ของเด็ก จึงเปลี&ยนไปด้วยมี
ความกงัวลในใจ รู้สกึไมส่บายใจ ผู้ ใหญ่ไม่เข้าใจและแสดงความเห็นอกเห็นใจ ก็อาจจะกลายเป็น
เดก็เก็บตวัและไม่สามารถปรับตวัเข้าสู่สภาพปกติได้ เด็กอาจเติบโตในลกัษณะที&ไม่มีความสขุ ไม่
พอใจในชีวิตของตน เข้ากบัคนอื&นไม่ได้ ในรายที&ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง อาจทํา
ให้เกิดโรคประสาท อาจกลายเป็นโรคจิตได้ 

๒) สิ�งแวดล้อม สามารถแบง่ออกเป็น ๓ ประการ คือ 

๑. บ้าน เป็นสิ&งแวดล้อมที&สําคญัต่อจิตใจเด็ก เพราะเป็นสถาบนัแห่งแรกที&ได้
ฝึกอบรมเด็ก โดยทั&วไปอุปนิสยั ทศันคติ และความประพฤติของเด็กมกัเป็นผลที&บ้านถ่ายทอดให้ 
โดยเฉพาะสภาพความเป็นอยู่ของบ้านมีผลตอ่เด็กอย่างมาก ถ้าพ่อแม่ยากจน ตระหนี& หรือมีเงิน
แตไ่มใ่ช้จา่ยเพื&อความสขุตามควร เดก็ก็อาจจะอยากมีความสขุ ความสะดวกสบายเหมือนกบับ้าน
อื&น เมื&อได้ไมด่งัใจปรารถนา เด็กอาจจะเกิดปมด้อย บางครั �งก็ลบปมด้อยในทางที&ผิด เช่น เห็นเขา
มีเงินเราก็อยากมี เมื&อมีในทางดีไม่ได้ ก็มีในทางที&ชั&วเสียเลย ส่วนบ้านที&จ่ายฟุ่ มเฟือยไม่สอนให้
เด็กรู้จกัค่าของเงิน เด็กอาจจะติดเป็นนิสยั กลายเป็นคนสุรุ่ยสรุ่าย หยิบหย่งจมไม่ลง บางคนเลย
กลายเป็นพวกเพลย์บอย เป็นต้น 

๒. ครู ส่วนมากครูจะมีอิทธิพลตอ่ชีวิตเด็กมาก เพราะวยัรุ่นบางคนไม่กลวัเกรง
พ่อแม่ แต่เกรงใจครู อยากให้ครูรัก อยากให้ครูชม ส่วนมากจึงพยายามเอาใจครู ถ้าครูเรียนรู้
จิตวิทยาของเดก็บ้างจะชว่ยแก้ปัญหาวยัรุ่นได้มาก ซึ&งบางครั �งได้ผลมากกวา่พอ่แมผู่้ปกครองด้วย 

                                                 
๒๐ศิริ  ฮามสโุพธิo, ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ �นติ �ง 

เฮ้าส์, ๒๕๔๓), หน้า ๑-๒. 



๗๓ 

๓. เพื�อน การคบเพื&อน ถ้าเพื&อนดี วยัรุ่นก็จะได้ประพฤติในทางที&ดี แต่ถ้าเพื&อน
ไม่ดีประกอบกับสิ&งแวดล้อมอื&นไม่ดี วัยรุ่นก็มีทางไปสู่ความเสื&อมมากกว่าทางดี เพราะเพื&อนมี
อิทธิพลไมน้่อยกวา่กรณีอื&นๆ๒๑  

๓) แรงกดดันจากสื�อมวลชน 

ภาพยนตร์ โทรทศัน์ วิดีโอ นิตยสาร วารสาร หนงัสือ ซึ&งได้มีบทบาทต่อความคิดและ
ทศันคติของเด็ก เช่น ภาพความรุนแรง ความสมัพนัธ์ทางเพศ มีอิทธิพลตอ่สิ&งที&เด็กเชื&อถือ ยึดเอา
เป็นแบบอย่าง เด็กได้เห็นภาพหวาดเสียวในขณะที&เด็กอาจจะยงัอยู่ในวยัที&รับเรื&องเหล่านั �นไม่ได้ 
หรือยงัไมส่ามารถแยกแยะตรึกตรองได้วา่สิ&งที&เห็นหรือได้ยินมีข้อดีข้อเสียอยา่งไร๒๒ 

จากสภาพของปัญหาดงักล่าว ทําให้อารมณ์ของวยัรุ่นบางคน มีความอ่อนไหวได้ง่าย 
เต็มไปด้วยความเพ้อฝัน มีอดุมคติสูงส่ง มกัจะมองสิ&งตา่งๆ ในแง่ดี ฉะนั �น หากเจอกับสิ&งที&ทําให้
ผิดหวงั ไม่ได้ดงัที&ตนมุ่งหมายไว้ก็จะเสียใจมาก บางคนถึงกับต้องพึ&งสิ&งเสพติดเพื&อแก้ปัญหาซึ&ง
จดุสําคญัของวยัรุ่นประการหนึ&ง ก็คือ ถ้ามีความเชื&อแล้วมกัจะเชื&ออย่างจริงจงั แตใ่นขณะเดียวกนั
ก็มีความระแวงไม่ยอมเชื&ออะไรง่ายๆ นอกจากจะมีหลกัฐานมาอ้างอิงให้เชื&อถือ และถ้าเชื&อแล้ว
เกิดไม่เป็นจริง จะเปลี&ยนความเชื&อถืออย่างรวดเร็ว เป็นวยัที&ชอบวีรบุรุษ คือ เชิดชูทั �งคนกล้าจริง
และกล้าไม่จริง๒๓ เนื&องจากอารมณ์วยัรุ่นมกัจะรุนแรงกว่าวัยเด็ก ทําอะไรมกัจะใจร้อน อยากได้
อะไรดงัใจ และตดัสินใจง่าย ไม่มีสติยบัยั �งชั&งใจ มีความคิดริเริ&มสร้างสรรค์ สงสยัในกฎเกณฑ์และ
ระเบียบแบบแผนทางสงัคมอยากลองดี๒๔ 

ด้วยเหตดุงักลา่วมานี � ปัญหาวยัรุ่นจึงมีมาก เช่น ปัญหาการทาํร้ายร่างกาย ปัญหา
ยาเสพตดิ ปัญหาเอดส์ ปัญหาการทาํแท้ง ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการหลั� งไหลเข้ามา
ของวัฒนธรรมตะวันตก ปัญหาความเสื�อมโทรมทางด้านศีลธรรม เป็นต้น ซึ&งปัญหาที&เกิดขึ �น
ล้วนแล้วส่งผลกระทบกระเทือนต่อคนกลุ่มใหญ่ในสงัคม หรือสภาวการณ์ที&คนในสงัคมส่วนใหญ่
เห็นวา่ เป็นปัญหา และสมาชิกเหล่านั �นของสงัคมเห็นพ้องต้องกนัว่า ควรจะมีการดําเนินการแก้ไข
สภาวการณ์นั �นในรูปของการกระทําร่วมกันเพื&อแก้ไขปัญหานั �นให้หมดไปหรือบรรเทาลง และ

                                                 
๒๑สพุตัรา  สภุาพ, ปัญหาสังคม, หน้า ๒๑-๒๒. 
๒๒ศรีเรือน  แก้วกงัวาล, จิตวิทยาพัฒนาการ ชีวิตทุกช่วงวัย เล่ม ๒, หน้า ๓๖๖. 
๒๓สพุตัรา สภุาพ, ปัญหาสังคม, พิมพ์ครั �งที& ๑๖, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิชย์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๘. 
๒๔เดโช  สวนานนท์, จิตวิทยาสาํหรับครู, (พระนคร : มงคลการพิมพ์, ๒๕๐๗), หน้า ๗๓–๙๓. 



๗๔ 

ปัญหาสังคมจะเปลี&ยนแปลงไป ตามความเห็นของกลุ่มคนในแต่ละช่วงเวลา๒๕ เช่น กับทัศนะ 
ณรงค์ เส็งประชา กล่าวว่า “ปัญหาสังคมเป็นสภาวการณ์ที� ผู้คนจํานวนมากในสังคม
กําหนดให้เป็นปัญหา เพราะเห็นว่า ไม่สอดคล้องกับแบบฉบับที�เป็นไปตามบรรทัดฐาน
ของสังคม และเห็นว่าจะต้องมีการแก้ไขสภาวการณ์นัRนให้หมดไปหรือบรรเทาลง ไม่
ปล่อยทิ Rงไว้เฉยๆ”๒๖ 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาของวยัรุ่น ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมที&จะต้องช่วยกันแก้ไข
ปัญหาที&เกิดขึ �นนั �น ให้หมดจากสงัคมถือเป็นเรื&องยาก หากไม่ให้การศกึษาแก่พวกเขาอย่างจริงจงั 
และพฒันาการศกึษาให้ถกูวิธีหรือมองข้างเรื&องใดเรื&องหนึ&ง โดยเฉพาะด้านศีลธรรม ซึ&งเรื&องนี �ต้อง
พฒันาทั �งระบบตั �งแต่ผู้ปกครองทางการเมือง ตลอดจนครู พ่อแม่ และองค์กรอื&นๆ จะต้องปฏิบตัิ
เป็นแบบอยา่งให้แก่นกัเรียนได้ปฏิบตัติาม จงึสามารถบรรเทาหรือแก้ปัญหาลงได้ 

โดยสรุป ปัญหาของนกัเรียน (วยัรุ่น) ที&เป็นอยู ่ณ ปัจจบุนั ผู้ วิจยัขอนําเสนอปัญหาไว้ 
๓ ปัญหา คือ (๑) ปัญหาอาชญากรรม (๒) ปัญหายาเสพติดให้โทษ และ (๓) ปัญหาโสเภณี ถือ
เป็นปัญหาหลกัของสงัคม เป็นผลกระทบตอ่การพฒันาประเทศชาตโิดยตรง มีดงันี � 

๑) ปัญหาอาชญากรรม 

ปัญหาอาชญากรรม คือ การกระทําผิดทางอาญา และผู้ ที&กระทําจะต้องได้รับโทษ
ตามกฎหมาย๒๗ การกระทําผิดกฎหมายอาญา อาจผิดเพราะกระทํา หรืองดเว้นไม่กระทําก็ได้ เช่น 
คดีฆ่าคนตาย ลกัทรัพย์ ไม่เสียภาษี ไม่ยอมเข้ารับการเกณฑ์ทหาร เป็นต้น ซึ&งโทษที&จะได้รับจะมี
กฎหมายกําหนดไว้ชดัเจนว่าเป็นโทษสถานใด เช่น ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ข่มขืนแล้วฆ่า ยกัยอก
ทรัพย์ ปลอมหนงัสือ เป็นต้น การกระทําผิดทางอาญา เป็นการกระทําผิดตอ่สงัคม เจ้าหน้าที&ซึ&งรับ
ภาระหน้าที&ดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิด ถือว่าเป็นตวัแทนของสงัคม เพราะถือว่าคนที&เสียหาย
ไมใ่ชเ่ฉพาะผู้ ที&ถกูทําร้ายเทา่นั �น สงัคมสว่นรวมได้รับความเสียหายด้วย 

                                                 
๒๕เอกสารการสอนชุดวิชา, มนุษย์กับสังคม หน่วยที�  ๘–๑๕, มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 

พิมพ์ครั �งที& ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๑), หน้า ๔๘๖. 
๒๖ณรงค์  เส็งประชา, มนุษย์กับสังคม, พิมพ์ครั �งที& ๓, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ �นติ �ง เฮ้าส์, 

๒๕๓๘), หน้า ๒๒๒. 
๒๗สพุตัรา  สภุาพ, ปัญหาสังคม, หน้า ๔๒. 



๗๕ 

การก่อคดีอาชญากรรม ปุรชัย เปี� ยมสมบูรณ์ และคณะ๒๘ ได้จําแนกประเภท
อาชญากรรมไว้ ๕ ประเภท คือ  

๑. อาชญากรรมปราศจากผู้เสียหาย หมายถึง อาชญากรรมซึ&งเกี&ยวข้องกับการ
ละเมิดศีลธรรมจรรยาของบุคคล และการที&เรียกว่าอาชญากรรมปราศจากผู้ เสียหายก็เพราะ
ผู้ กระทําความผิดและผู้ เสียหายก็คือบุคคลเดียวกัน เช่น ความผิดเกี&ยวกับการพนัน การค้า
ประเวณี การทําแท้ง การมีและการใช้สื&อลามกอนาจาร เป็นต้น 

๒. อาชญากรรมพื Rนฐาน หมายถึง อาชญากรรมที&เกี&ยวกับการประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์สิน ร่างกาย หรือชีวิตของผู้ อื&น เชน่ ลกัทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ทําร้ายร่างกาย ฆา่ผู้ อื&น เป็นต้น  

๓. อาชญากรรมองค์การ หมายถึง อาชญากรรมซึ&งอาชญากรได้รวมตวักันตาม
สายงานการบงัคบับญัชาในรูปองค์การ โดยจดัการวางแผนและดําเนินงานเพื&อประกอบธุรกิจผิด
กฎหมายประเภทตา่งๆ บ่อยครั �งที&อาชญากรองค์การจะอาศยัอํานาจทางเศรษฐกิจและการเมือง
เพื&อผูกขาดการดําเนินธุรกิจผิดกฎหมายนั �นๆ เช่น การเป็นเจ้ามือสลากกินรวบ การค้าหญิงโดย
บงัคบัค้าประเวณี การค้ายาเสพตดิให้โทษ การค้าสินค้าหนีภาษี การค้าแร่เถื&อน ไม้เถื&อน เป็นต้น 

๔. อาชญากรรมปกขาว หมายถึง อาชญากรรมซึ&งผู้กระทําความผิดเป็นบคุคลที&อยู่
ในตําแหน่งหน้าที&การงาน ทั �งในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน และได้ใช้ตําแหน่งหน้าที&
ดงักล่าวในช่องทางไม่ชอบ เพื&อการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน เช่น การยักยอกเงิน การรับเงิน
คอมมิชชั&นในการประมูลก่อสร้างสถานที&ราชการ การรับเงินจากผู้ สมัครสอบคดัเลือกซึ&งอยู่ใน
ลกัษณะการทจุริตคอรัปชั&น เป็นต้น 

๕. อาชญากรรมพิเศษ หมายถึง อาชญากรรมซึ&งมีลักษณะแตกต่างไปจาก
อาชญากรรม ๔ ประเภทแรก ที&กล่าวมา แต่ปัญหาอาชญากรรมเหล่านี �มีความสําคญัและจําเป็น
จะต้องได้รับความสนใจเป็นกรณีพิเศษ เชน่ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ อาชญากรรม
ก่อการร้าย และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

๒) ปัญหายาเสพตดิให้โทษ 

ปัญหายาเสพติดให้โทษ เป็นปัญหาใหญ่และสําคัญมาก เพราะเป็นปัญหาที&แพร่
ระบาดไปอย่างกว้างขวางทุกภูมิภาคของสงัคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ&งในกลุ่มนกัเรียน นกัเรียน 

                                                 
๒๘ เอกสารการสอนชดุวิชา, มนุษย์กับสังคม หน่วยที�  ๘–๑๕, มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 

พิมพ์ครั �งที& ๔, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๑), หน้า ๕๒๑. 



๗๖ 

นกัศกึษา หรือในกลุม่คนที&ทํางานหนกั ทํางานกลางคืน แม้กระทั&งคนทั&วๆ ไป มีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพตดิเหมือนกนัทั �งในชมุชนเมืองและชนบท 

นอกจานี �แล้ว องค์การอนามัยโลกได้ให้คํานิยามยาเสพติดให้โทษว่า เมื&อเสพแล้วผู้
เสพจะเกิดความต้องการทั �งทางร่างกายและจิตใจในการที&จะเสพตอ่ไปโดยไม่สามารถหยดุเสพได้ 
จํานวนการเสพก็จะเพิ&มขึ �นเรื&อยๆ จนทําให้เกิดอนัตรายตอ่ร่างกายและจิตใจในภายหลงั ลกัษณะ
ของยาเสพตดิ จะมาในรูปแบบ ดงันี � 

๑. มีความต้องการที&รุนแรง พยายามทกุวิถีทางที&จะให้ได้มา 
๒. มีแนวโน้มจะเสพเพิ&มขึ �นเรื&อยๆ ทั �งการกิน การฉีด หรือการดดู 

๓. ทําให้จิตใจและร่างกายต้องพึ&งยาเสพตดิ๒๙ 

ฉะนั �น เมื&อคนในชาตติกเป็นทาสยาเสพติดไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตาม ย่อมจะเป็นปัญหา
แก่สงัคมไทย ก่อนที&จะได้ยาเสพติดมาเสพก็ต้องหาเงินมาซื �อ ซึ&งมกัจะได้ยินได้ฟังได้เห็นข่าวจาก
วิทยุ โทรทศัน์ หรือหนงัสือพิมพ์อยู่เสมอว่า “พิษภัยของยาเสพติดสามารถทาํให้คนฆ่ากันได้ 

ลูกฆ่าพ่อแม่บังเกิดเกล้าตัวเอง เพราะขอเงินไปซื Rอยามาเสพไม่ได้” และมีวิธีหาเงินที&ผิด
กฎหมาย กฎระเบียบสังคม เพื&อจะนํามาซื �อยาเสพเท่านั �น พอเสพเต็มที&แล้วก็สร้างปัญหา เกิด
อาการคุ้มคลั&งสร้างความเสียหายแก่สงัคมอย่างมาก ซึ&งที&ผู้ติดยานี �มิได้สร้างความเจริญให้เกิดแก่
ตน สงัคม และทําให้ชื&อเสียงของวงศ์ตระกูลเท่านั �น แตย่าเสพติดยงัมีผลเสียทั �งตอ่ร่างกาย จิตใจ
ของผู้ เสพแล้ว ยงัเป็นสําคญัของชาตด้ิวย ซึ&งเมื&อคนในชาติติดยาเสพแล้ว ก็เป็นการยากที&จะทําให้
สงัคมอยูเ่ย็นเป็นสขุ และได้รับการพฒันาให้เจริญรุ่งเรืองเทา่ที&ควรจะเป็น และมีแตปั่ญหาเท่านั �นที&
ทวีคณูเพิ&มขึ �น และก็เป็นภยัที&สงัคมจะต้องตระหนกัในการแก้ไข เพราะเป็นผลกระทบอยู่รอบด้าน
ในการดํานเนินชีวิตประจําวนั 

๓) ปัญหาโสเภณี 

โสเภณี หมายถึง การค้าประเวณี กล่าวคือ ไม่ว่าจะหญิงหรือชาย ผู้กระทําเพื&อสําเร็จ
ความใคร่ของผู้ อื&น จะเป็นไปทางร่วมประเวณี ด้วยการปรนปรือแบบอื&นใด อนัเป็นการสําส่อนเพื&อ
สินจ้างรางวลัเป็นเงินทอง หรือสิ&งของอยา่งอื&น ทั �งนี �ไมว่า่การกระทํานั �นจะได้กระทําตอ่เพศเดียวกนั
หรือตา่งเพศ ไม่ว่าการกระทํานั �นจะเป็นครั �งคราวหรือเป็นอาชีพ การค้าประเวณี จึงเป็นอาชีพทั �ง

                                                 
๒๙สพุตัรา  สภุาพ, ปัญหาสังคม, หน้า ๕๘. 



๗๗ 

หญิงและชาย หญิงนิยมเรียกว่า “โสเภณี” ชายเรียกว่า “ผู้ชายขายบริการ” แต่ส่วนมากหญิงจะ
ค้าประเวณีมากกวา่ชาย๓๐ 

อยา่งไรก็ตาม ปัญหาของสงัคมไทยที&เกิดจากโสเภณี จะประกอบด้วย  

๑. ปัญหาในการแพร่เชื �อโรค เชน่ กามโรค โรคเอดส์  
๒. ปัญหาความเสื&อมโทรมด้านศีลธรรม และเสื&อมเสียชื&อเสียงของประเทศชาต ิ
๓. ปัญหาการหลอกลวงสตรี บงัคบัให้เป็นโสเภณี การลว่งละเมิดและทารุณทางเพศ 
๔. ปัญหาอาชญากรรม เพราะแหล่งการค้าประเวณีมกัจะเป็นแหล่งมั&วสุมของผู้ติด

ยาเสพตดิ นกัพนนั นกัเลงอนัธพาล เป็นต้น 
๕. ปัญหาการค้าขายโสเภณีข้ามชาต ิ
๖. ปัญหาการทําแท้ง เช่น กรณีข่าวการลักลอบทาํแท้งโดยเก็บซากทารกที�เกิด

จากการทาํ แท้งกว่า ๒,๐๐๐ ศพ ในโกดังเก็บศพภายในวัดไผ่เงิน สร้างความตื�นตระหนก
และก่อให้เกิดความสลดแก่สังคมไทยเป็นอย่างยิ�ง๓๑ 

นอกจากลกัษณะของปัญหาทั �ง ๖ ประการ ข้างต้น ยงัปรากฏว่าสถิติวิกฤตเด็กไทย
ปัจจุบนัโดยการสํารวจพฤติกรรมนักเรียนและเก็บข้อมูลทุติยภูมิที&เป็นตวับ่งชี �สภาวการณ์ด้าน
ตา่งๆ ของเด็กและนกัเรียน ในรอบปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง ๑๕๐,๐๐๐ คน  
ครอบคลุมทั �ง  ๕ ช่วงวัย คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อาชีวศกึษา และ อดุมศกึษา การสํารวจพฤตกิรรมทางเพศของเด็กและนกัเรียนพบว่ามีแนวโน้มน่า
วิตกมากโดยในเด็กอาชีวศึกษาและอุดมศึกษายอมรับว่าเคยมีเพศสมัพนัธ์แล้วเฉลี&ยร้อยละ ๓๗ 
ดงัเห็นในรูป 

 
ที�มา : http://www.thaihealth.or.th/node/18154 เข้าถึงข้อมลูเมื&อ (10/12/2010) 

และยอมรับการอยูก่่อนแตง่ร้อยละ ๕๐ และยงัพบวยัรุ่นหญิงอายตํุ&ากว่า ๑๙ ปีมาทํา
คลอด ๖๙  ,๓๘๗  รายหรือเฉลี&ยวนัละ ๑๙๐ รายนอกจากนั �นยงัพบเด็กมธัยมศึกษาถึงอดุมศกึษา  
                                                 

๓๐สพุตัรา  สภุาพ, ปัญหาสงัคม, หน้า ๗๔. 
๓๑http://www.ryt9.com/s/nnd/1034453 เข้าถึงข้อมลูเมื&อ (10/12/2010) 



๗๘ 

มีความสบัสนทางเพศเฉลี&ยร้อยละ ๔๕ โดยเด็ก ๑ คน จะมีเพื&อนเป็นผู้ รักเพศเดียวกนัเฉลี&ย ๓ คน 
ซึ&งเป็นแนวโน้มที&เพิ&มขึ �นอยา่งตอ่เนื&อง 

นอกจากนี � ยงัพบวา่เดก็ถกูละเมิดทางเพศเพิ&มขึ �นจาก ๕,๘๘๕ ราย เป็น ๖,๔๓๘ ราย 
รายเฉลี&ยวนัละ ๑๗ ราย สว่นคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงโดยมีเด็กอายตํุ&ากว่า ๑๘ ปี ต้องคดี
และถกูสง่เข้าสถานพินิจรวม ๔๒,๐๔๗ ราย ลดลงจากเดมิ ๔๒,๑๐๒ ราย๓๒ 

จากจํานวนเพิ&มขึ �นของปัญหาประเวณีในนกัเรียน แสดงให้เป็นว่าปัญหาตา่งๆ เกิดขึ �น
อย่างรวดเร็วผ่านทางสื&อเทคโนโลยีสมยัใหม่ที&อํานวยความสะดวกต่อเด็กและนกัเรียน โดยขาด
การดแูลอย่างจริงจงัจากสถาบนัทางสงัคม กล่างคือ ระบบทางการเมืองมีความอ่อนแอ้ ล้วนแล้ว
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันอื&นๆ ของสังคมโดยตรงด้วย โดยเฉพาะระบบการศึกษาที&จัด
การศึกษาไร้ทิศทางของการพัฒนานกัเรียน คือ ไปเน้นที&กระบวนการเรียนรู้เสียมากกว่า แต่ยัง
ละเลยต่อระบบศีลธรรม ซึ&งระบบศีลธรรมนี � ก็คือการดําเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา แต่
เท่าที&เป็นอยู่ปัจจุบนันกัการเมืองมิได้ให้ความสําคญัต่อสถาบนัพระพทุธศาสนาอย่างจริงจงัและ
จริงใจ จนก็ให้เกิดวิกฤติทางด้านศีลธรรมทุกภาคส่วนของสงัคมแล้วก็ไร้ทิศทางที&จะแก้ไขได้ ถ้า
หากมองข้ามองค์กรทางพระพทุธศาสนา 

โดยสรุป ปัญหาโสเภณี ถึงจะไมทํ่าให้สงัคมไทยลม่จมได้ แตก็่ทําให้เสื&อมเสียชื&อเสียง 
เป็นที&ดถูกูดหูมิ&นและเหยียดหยามสตรีไทยในสายตาของคนตา่งชาติบางกลุ่ม ที&มาเที&ยวเมืองไทย
เพื&อจะหาความสนุกสนานรื&นรมย์จากโสเภณี แล้วนําไปตีแผ่ประกาศในรูปแบบต่างๆ ก่อให้เกิด
ความเสื&อมเสียชื&อเสียงแก่สังคมไทย ทั �งยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนบางกลุ่มอาศัยโสเภณีหา
ผลประโยชน์เอารัดเอาเปรียบสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนกลุม่หนึ&งในสงัคม ดงันั �น ปัญหาโสเภณี
จึงจําเป็นที&จะต้องได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างจริงจังเพราะปัญหาสังคมก็คือปัญหาใน
สว่นรวม หรือในสว่นที&ทกุชีวิตต้องรับผิดชอบร่วมกนั  

๓.๒ การให้คาํปรึกษานักเรียนด้วยพุทธวิธี 

การให้คําปรึกษานกัเรียนด้วยพทุธวิธีนี � ผู้ วิจยัได้ศกึษารายละเอียดในบทที& ๒ ซึ&งมีอยู่
สองวิธี คือ การให้คําปรึกษาตามหลกัสมถะและวิปัสสนกรรมฐาน โดยใจความสําคญัของการให้
คําปรึกษาทั �งสองอย่างคือเป็นการแก้ปัญหาและการพัฒนา ดงันั �น หวัข้อนี �ผู้ วิจยัจึงขอนําเสนอ

                                                 
๓๒http://www.thaihealth.or.th/node/18154 เข้าถงึข้อมลูเมื&อ (10/12/2010) 



๗๙ 

หลกัการแก้ปัญหา(การให้คําปรึกษา)ไว้ ๒ ประการ คือ (๑) แนวคิดเรื&องการแก้ปัญหา และ (๒) 
การแก้ปัญหาตามแนวอริยสจัจ์ มีคําอธิบายดงัตอ่ไปนี � 

๓.๒.๑ แนวคิดเรื�องการแก้ปัญหา 

แนวคดิเรื&องการแก้ปัญหานี � สืบเนื&องจากปัญหาตา่งๆ ของนกัเรียน(วยัรุ่น) ดงัได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น ถือเป็นปัญหาสว่นบคุคล แล้วปัญหาสว่นบคุคลเหลา่นี �ได้ขยายวงกว้างสู่ปัญหาของ
สังคมที&จะต้องแก้ไขอย่างถูกวิธี ซึ&งการแก้ปัญหานี �พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้เสนอ
แนวทางว่า การจะแก้ปัญหาต้องดูลึกลงไปในการคิดเป็นว่า เขาคิดเป็นหรือไม่นั �น เขารู้จัก
แก้ปัญหาตามแนวทางของเหตผุล หรือตามแนวทางของกฎแห่งเหตปัุจจยัหรือไม่ เรียกตามศพัท์
ทางพระพุทธศาสนาว่า “การแก้ปัญหาตามแนวอริยสัจจ์” คือรู้ความเป็นเหตุ รู้ความเป็นผล 
และแก้ตามเหตแุละผลของปัญหานั �น อนันี �เป็นขั �นตอนที&สําคญัในการนําเอาสิ&งที&ได้รู้เรียนรู้ทั �งหมด
มาใช้ประโยชน์ว่า จะแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ ซึ&งการแก้ปัญหา ตามกระบวนการแห่งเหตุและผล 
หรือตามวิธีการแห่งความเข้าใจกฎแห่งเหตปัุจจยันี � เป็นขั �นตอนของการใช้ปัญญาเป็นตวันําชีวิต 
ไมใ่ชเ่อาตณัหา )วตัถุ(  คือ ความอยากเป็นตวันําชีวิต๓๓ 

จะเห็นวา่ แนวคดิเรื&องการแก้ปัญหานี �จะต้องใช้ปัญญาเป็นตวันําของชีวิต โดยการไม่
เอาตวัตณัหาความอยากมาเป็นตวันําของชีวิต ก็คือ การไม่อาศยัวตัถุมาเป็นตวันําของชีวิต เช่น 
การบริโภคใช้จา่ยสิ&งของแฟชั&นทั �งหลายอยา่งมีสิตพิจารณาอย่างรอบคอบ แล้วการบริโภคนั �น ก็ไม่
ก่อปัญหาแก่ตัวเอง แต่เท่าที& เ ป็นอยู่ปัจจุบันปัญหาการบริโภคนิยมชมชอบไปตามความ
เปลี&ยนแปลงของสงัคม ทําให้นักเรียนนั �นหลงไปตามกระแสของสื&อโฆษณาชวนเชื&อต่างๆ ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อจิตใจในการอยากได้มาบําเรอกิเลสเกินกําลังทรัพย์ที&จะหาได้ แล้วก็แลกด้วย 
การบริการผ่านเนื �อหนังมังสาของตวัเอง เพื&อจะได้สิ&งนั �นมาสมใจอยาก แต่ปัญหาที&ตามมากได้
สง่ผลกระทบตอ่ครอบครัว สงัคม และจนเกิดการฆา่ตวัตายก็มีให้เห็น 

ด้วยเหตุนี � กระบวนการแก้ไขปัญหาของสังคม ก็ต้องใช้ปัญญาเพื&อแก้ไขปัญหาใน
ระยะยาว คือ ต้องพฒันาปัญญาของเราในการที&จะแก้ไขปัญหานั �น โดยการมองเห็นสาเหตขุอง
ปัญหา ในเมื&อเรามาอยู่กลางตวัปัญหา ก็ต้องไม่แบง่แยกหรือแยกแยะ แตมุ่่งสร้างภาวะจิตใจแห่ง
ความมีเมตตากรุณาด้วยปัญญามองเห็นเหตผุลแห่งการมีชีวิต และรักชีวิตรักสขุ เกลียดทกุข์เสมอ

                                                 
๓๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พุทธศาสน์กับแนะแนว, หน้า ๔๔. 



๘๐ 

กนัของสรรพสตัว์ที&จะเป็นฐานของการอยู่ร่วมกนัในโลกอย่างมีสนัติสขุ๓๔ โดยหลกัคําสอนในทาง
พระพทุธศาสนาได้เสอนวิธีการแก้ปัญหาไว้ ๒ ด้าน คือ (๑) ด้านวตัถุ และ (๒) ด้านจิตใจ แต่การ
แก้ปัญาทั �ง ๒ ด้านนี � ต้องแก้ไขไปพร้อมๆ กนั และต้องให้ตรงจดุ เพราะว่าปัญหาทั �งมวลของมนษุย์
ทั �งภายในมีจิตใจเป็นแก่นกลาง และภายนอกมีสภาพแวดล้อมที&อยู่รอบตัวเราล้วนแล้วมีส่วน
เกี&ยวข้องซึ&งกันและกันด้วยเหตุนี � การแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจจ์จึงเสนอวิธีแก้ปัญหาไว้ ๔ 
ประเดน็หลกั คือ 

๑. ปัญหาทุกปัญหาแก้ได้ หมายความว่า พระพุทธศาสนาสอนให้มนษุย์เข้าใจถึง
สภาพตามความจริงของชีวิต ที&เต็มไปด้วยปัญหา เช่น การมาเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ก็เป็นเรื&องยาก
เมื&อเกิดเป็นมนษุย์แล้วการจะดํารงชีพอยูไ่ด้ในสงัคมก็มากไปด้วยปัญหา แตว่่าทกุปัญหาย่อมจะมี
ทางออกมีวิธีทางที&จะแก้ไขอยา่งแนน่อน ด้วยกระบวนการทางปัญญาคือเข้าใจปัญหา 

๒. แก้ปัญหาที�สาเหตุ การแก้ปัญหาเราจะต้องรู้ให้ชัดเจนหรือมองให้ออกว่า 
ปัญหาอยู่ตรงไหน และอะไรคือสาเหต ุเพราะบางคนอาจจะไม่เข้าใจกบัตวัปัญหา แล้วก็พยายาม
ดบัตวัปัญหา แต่ไม่รู้ว่าสาเหตขุองปัญหานั �นอยู่ตรงไหน จึงทําให้ไม่อาจดบัหรือแก้ปัญหานั �นให้
หมดสิ �นไปได้อย่างแท้จริง ดังนั �น หลักพระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้ว่า การแก้ปัญหาต้องแก้ที&
สาเหตเุรียกวา่สมทุยั๓๕ 

๓. แก้ปัญหาของมนุษย์ด้วยตนเอง ประเด็นนี � หลกัอริยสจัจ์ชี �ให้เห็นว่าปัญหาทั �ง
ปวงของมนุษย์นั �น มนุษย์ต้องแก้ด้วยตนเองผู้ อื&นอาจช่วยได้เพียงช่วยแนะนําให้ความรู้เท่านั �นทุก
คนต้องลงมือกระทําด้วยตนเอง ดงัพทุธภาษิตที&ว่า “วิริเยน ทกฺุขมจฺเจติ” แปลว่า บคุคลล่วงทกุข์ได้
ด้วยความเพียร๓๖ ซึ&งความเพียรนี � หมายถึง การสร้างปัญญาหรือการสร้างคนให้เป็นทั �งคนดีและ
คนเก่งเพื&อแก้ปัญหาที&ร้ายแรงของโลก นี&เป็นภารกิจหลกัของการศึกษาที&เราพึงต้องจดัให้ได้เพื&อ
โลกจะได้มีอารยธรรมอนัแท้ที&มนษุย์เข้าถึง ”ชีวิตดีงาม ธรรมชาตรืิ�นรมย์ สังคมมีสันตสุิข“๓๗ 

๔. แก้ปัญหาให้ตรงประเด็น คือ เป็นหลกัสําคญัของการแก้ปัญหาทั �งปวง แตต้่อง
แก้ให้ตรงจุดที& เป็นต้นต่อของปัญหา อย่าไปแก้ที& อื&นหรือจุดอื&นที&นอกเหนือจากนี � ซึ&งหลัก

                                                 
๓๔พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), สยามสามไตรสู่อนาคตที�สดใสด้วยการศึกษาไทยวิถพุีทธ

, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพ์สวย จํากดั, ๒๕๕๒) หน้า ๑๗๐-๑๗๑. 
๓๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พุทธศาสน์กับแนะแนว, หน้า ๔๖.  
๓๖ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๘๔๓/๓๑๕., ข.ุข.ุ (ไทย) ๒๕/๓๑๑/๓๖๑. 
๓๗พระพรหมคณุาภรณ์  (ป.อ. ปยตฺุโต),สยามสามไตรสู่อนาคตที�สดใสด้วยการศึกษาไทยวิถี

พุทธ, หน้า ๑๖๙. 



๘๑ 

พระพุทธศาสนานั �นได้บอกว่า การแก้ปัญหาต้องเข้าใจว่า ปัญหานั&นคืออะไร แล้วจะแก้อย่างไร 
เชน่ ปัญหาสขุภาพจิต ก็ต้องไปดเูบื �องหลงัของปัญหาว่า มาจากสภาพแวดล้อมอย่างไร เมื&อทราบ
แล้วก็จะได้แก้ไขถกูวิธี เรียกวา่ ขั �นรู้จกัปัญหาที&เป็นตวัทกุข์ และต้องดบัทกุข์ให้สิ �นไป มีพระพทุธพจน์
ได้รองรับวา่ “ทั Rงในกาลก่อนและในบัดนี Rเราสอนแต่เรื�องทุกข์และความดับทุกข์เท่านัRน”๓๘ 

จากพระพุทธจน์นี � แสดงให้เห็นว่า ตวัทุกข์ คือ ปัญหาของมวลมนุษย์ ซึ&งเกิดจาก
ปัจจัยภายใน คือ จิตใจ และเกิดจากปัจจัยภายนอก คือ สภาพแวดล้อมของสังคม ดังนั �น 
กระบวนการแก้ปัญหาให้ตรงจุด ต้องแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้ตรงเหตุปัจจัย ในระบบ
ความสมัพนัธ์ของสิ&งทั �งหลาย ที&โยงถึงกนัเป็นอนัหนึ&งอนัเดียว จึงจะสามารถกู้อารยธรรมมนษุย์ที&
กําลงักร่อนโทรมด้วยสารพนัปัญหา ให้กลบัฟื�นคืนมาสูค่วามมีคณุคา่ที&รุ่งเรืองอําไพ๓๙ 

โดยสรุป กระบวนการแก้ปัญหาให้ตรงจุดเพื&อความดบัทุกข์นี � สามารถเขียนเป็น
กระบวนการของความคดิดงัแผนภมูิ ดงันี � 

แผนภูมิที� ๓.๑ แสดงกระบวนการแก้ปัญหาเพื�อความดับทุกข์ 

การรับรู้ 
(ผสัสะ) 

ความรู้สึกสุขทุกข์ 
(เวทนา) 

ตัณหา ฯลฯ เกิดปัญหา 
(เกิดทกุข์) 

โยนิโสมนสิการ ปัญญา แก้ปัญหา 
  

 (ดบัทกุข์) 

ที&มา : พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, หน้า ๒๒. 

จากแผนภูมิ สามารถสรุปความได้ ๒ อย่าง คือ (๑) เหตุการเกิดปัญหา เมื&อดตูาม
แผนภูมิก็จะเห็นว่า ปัญหาตา่งๆ ที&เกิดขึ �นล้วนแล้วเกิดจากการรับรู้(ผสัสะ) โดยการรับรู้นี �ถ้านํามา
พิจารณาในบริบทของสังคมไทยปัจจุบันปรากฏชัดว่า ปัญหาของนักเรียนมีหลายรูปแบบจาก
สภาพแวดล้อมที&ไม่ดี และก่อให้เกิดการเสพ(บริโภค)ไม่ได้พิจารณาถึงคุณโทษ เป็นประโยชน์
หรือไม่เป็นประโยชน์ และไม่ได้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ(ปัญญา)ในการบริโภคความนิยมชมชอบ
ตามกระแสและการเลียนแบบทําให้ปัญหาเกิดแล้วทกุข์จึงมี และ (๒) การดับทุกข์ การดบัทกุข์นี � 
ต้องใช้ปัญญาอย่างรอบคออบ คือต้องพิจารณาถึงคุณโทษ เป็นประโยชน์ และไม่เป็นประโยชน์ 
                                                 

๓๘ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๒๖๘/๒๗๘. 
๓๙พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), เรื�องเดียวกัน, หน้า ๒๕๐. 



๘๒ 

กลา่วคือ เมื&อต้องการเสพบริโภคต้องคํานงึถึงสิ&งที&เป็นโยชน์ตอ่ตวัเอง และไม่สร้างโทษแก่ผู้ อื&นด้วย 
อนันี �เป็นการสร้างสรรค์ปัญญา รู้ถึงเหตแุห่งทกุข์ และรู้วิธีการดบัทกุข์ ดงัจะเห็นในการปัญหาตาม
หลกัอริยสจัจ์ตามลําดบั 

๓ .๒. ๒ การให้คาํปรึกษาตามหลักอริยสัจจ์ 

การให้คําปรึกษาตามหลกัอริยสจัจ์ หมายถึง หลกัการแก้ปัญหา โดยการแก้ปัญหานี �
ต้องดําเนินไปอย่างมีขั �นตอน เพื&อแสวงหาหนทางที&จะดบัทกุข์ เพราะทุกข์นี � เป็นปัญหาส่วนใหญ่
ของทกุคน และแพร่ขยายสู่สงัคมโลกเป็นวงกว้างที&กําลงัเผชิญอยู่ในปัจจบุนั คือ ปัญหาจริยธรรม
ของคน ปัญหาสงัคม และปัญหาโลก (ธรรมชาตถิกูทําลาย) ซึ&งล้วนเกิดจากตวัมนมุย์เป็นผู้กระทํา 

ฉะนั �น เมื&อเกิดปัญหาแล้วต้องแก้ไขให้ตรงจุด ตรงประเด็นที&เป็นปัญหา โดยเรื&องนี �
พระพุทธศาสนาได้เสนอหลักการแก้ปัญหา ที&เรียกว่า อริยสัจจ์ หรือ วิธีแห่งความดับทุกข์๔๐    
ซึ&งเป็นวิธีการที&เหมาะสมสําหรับนํามาประยกุต์ใช้เพื&อแก้ปัญหา แบง่ได้เป็น ๓ ขั �นตอน คือ 

๑. ขั Rนเตรียมการ เป็นขั �นแสวงหาความรู้เกี&ยวกบัสิ&งที&เป็นปัญหา หรือสิ&งที&ต้องการ
แก้ไขให้ชดัเจนครบถ้วน ประกอบด้วย ๔ ขั �นตอน คือ 

๑) ขั Rนรู้ปัญหา การแก้ปัญหาอนัดบัแรกต้องรู้จกัปัญหาแตล่ะปัญหาเสียก่อนว่า 
ปัญหามีอยู่จริงและสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่สังคมจริง ต่อจากนั �นก็ต้องรวบรวมข้อมูล
เกี&ยวกบัปัญหา คือ จะต้องรู้เหตทีุ&เป็นปัญหาอย่างถูกต้องถี&ถ้วนทุกแง่มมุว่า อะไรที&เป็นปัญหาอยู ่
ณ ปัจจบุนันี � ปัญหาอยูที่&ไหน ขอบเขตปัญหาเป็นอย่างไร ปัญหาที&เกิดจากฝีมือมนษุย์กระทํา หรือ
ปัญหาที&เกิดจากภยัธรรมชาต ิเชน่ กรณีปัญหานักเรียนยกพวกทะเลาะกันระว่างสถาบัน 

๒) ขั Rนหาสาเหตุ ผู้ มีภาระหน้าที&แก้ปัญหาต้องรู้สาเหตหุรือปมของปัญหาอย่าง
ถกูต้องวา่ ปัญหานั �นๆ เกิดจากสาเหตคืุออะไร เมื&อรู้สาเหตขุองปัญหาแล้ว ในขั �นนี �พระพทุธเจ้าทรง
สอนวา่ ให้ละหรือกําจดัที&เป็นเหตขุองปัญหา ก็ต้องอาศยัการพฒันาปัญญาที&ถกูต้อง 

๓) ขั Rนกําหนดเป้าหมาย การแก้ปัญหาแต่ละอย่างจะต้องมีการกําหนด
เป้าหมายในการแก้ปัญหาว่า มีเป้าหมายหรือจุดหมายในการแก้ปัญหาระดบัไหนโดยมีขั �นตอน 
ดงันี � คือ ขั Rนแรกต้องรู้ว่าเป้าหมายของการแก้ปัญหาสามารถแก้ไขได้ และขั Rนสุดท้ายต้องมีการ
ตรวจสอบดวู่า การแก้ปัญหานั �นๆ ถูกต้องชดัเจนหรือยงั เพื&อการยบัยั �ง ป้องกัน และการบรรเทา 
จนุปัญหานั �นหมดไป 

                                                 
๔๐พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, หน้า ๕๒. 



๘๓ 

๔) ขั Rนรู้หรือกําหนดวิธีการแก้ไข คือ เป็นขั �นสรุปความคิดทั �งหมดจากการรู้
ขั �นตอนทั �ง ๓ ประการ ดงักล่าวข้างต้น จนสามารถกําหนดวิธีปฏิบตัิหรือแนวทางการดําเนินการ
เพื&อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง และหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้
ปัญหานั �นเกิดขึ �นมาอีก โดยหลักการสําคัญคือ ต้องมีการตรวจสอบดูผลของการปฏิบัติว่า 
แผนงานหรือวิธีดําเนินการเพื&อแก้ปัญหาที&นําเสนอไปนั �น สามารถนําไปปฏิบตัิได้จริงหรือไม่ปฏิบตัิ
ได้ถกูต้องครบถ้วนหรือยงั เมื&อปฏิบตัติามวิธีที&ได้นําเสนอนั �นแล้วได้รับผลเป็นอยา่งไร 

๒. ขั Rนปฏิบัติการ คือ ดําเนินการแก้ไขปัญหาตามวิธีการที&พระพุทธเจ้าได้ทรง
ค้นพบว่า และสามารถแก้ปัญหาของชีวิตได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เรียกว่า “มชัฌิมาปฏิปทา”๔๑ 
คือ ต้องดําเนินตามหลกัสายกลาง เมื&อรวมกนัแล้วก็ต้องดําเนินตามหลกัการ ๓ ประการได้แก่ 

๑) หลักศีลสิกขา คือ ต้องรู้พฤติกรรม หมายถึง สิ&งที&จะต้องแก้ไขควบคู่กันไป
กับการแก้ไขด้านความรู้และความคิด ก็คือการแก้ไขเปลี&ยนแปลงด้านพฤติกรรม หรือความ
ประพฤติของกลุ่มเป้าหมาย ซึ&งอาจทําได้โดยออกกฎหมาย กติกา กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื&อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในสงัคม เป็นการควบคมุพฤติกรรมคนที&ไม่ดีไม่ให้มีโอกาสที&จะสร้างความชั&ว 
ความเสียหาย ความเดือดร้อน ทั �งยังเป็นการส่งเสริมให้คนดีได้มีโอกาสสร้างสรรค์ความเจริญ
ให้แก่สงัคม และมีชีวิตอยูใ่นสงัคมที&ร่มเย็นเป็นสขุ 

ฉะนั �น การควบคมุพฤตกิรรมนี � เป็นเรื&องสําคญั เพราะว่าถ้าจะให้ทกุๆ คนทําอะไร
ตามชอบใจตนเองโดยไมมี่การควบคมุเลย ตา่งคนก็จะแสวงหาความสขุหาประโยชน์ใส่ตนเองและ
พวกพ้องอยา่งไมมี่ขอบเขต แม้การกระทํานั �น จะเป็นการสร้างความทกุข์เดือดร้อนแก่ผู้ อื&นก็ตามซึ&ง
นอกจากการควบคมุพฤติกรรมแล้ว ผู้ ที&ต้องหาวิธีเยียวยาแก้ไขให้โอกาสเขาได้มีการเปลี&ยนแปลง
พฤติกรรมที&เคยเป็นคนไม่ดีกลายมาเป็นคนดี และต้องมีกิจกรรมหรืองานให้ทําเพื&อจะเป็นวิธี
พฒันาไม่ให้เขากลบัไปมีพฤติกรรมด้านเสียหายอีก ก็ต้องมีการดําเนินการ ๓ ด้าน คือ (๑) การ
ควบคมุ (๒) การแก้ไขและ และ (๓) การพฒันา 

๒) หลักจิตตสิกขา คือ การเปลี&ยนแปลงด้านจิตใจ หรือด้านพฤติกรรมทางจิต
ซึ&งเรื&องนี �นั �น จะบรรลุผลตามเป้าหมายได้ก็ต่อเมื&อจิตใจต้องมีความพร้อมที&จะรับการแก้ไขด้วย 
เพราะจิตนั �น เป็นรากฐานที&สําคญัในทกุด้านของชีวิต ดงัพระพทุธดํารัสว่า “ธรรมทั Rงหลาย มีใจ

                                                 
๔๑พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๙๓.     

ดรูายละเอียดใน  พระอปุติสสเถระ, วิมุตติมรรค, แปลโดย พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยรู ธมฺมจิตฺโต) และคณะ, 
พิมพ์ครั �งที& ๒, (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ์ศยาม, ๒๕๓๘), หน้า ๕-๖. 



๘๔ 

เป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สําเร็จด้วยใจ หากมีใจดีผ่องใสแล้ว พูดหรือกระทําก็ผ่องใส
หากมีใจชั�วจะพูดหรือทาํก็ชั�วทั Rงนั Rน”๘๙ 

จากพทุธดํารัสนี � เป็นการชี �ให้เห็นชดัวา่ การศกึษาเรื&องจิต หรือจิตสิกขานี �เป็นเรื&อง
สําคญั กล่าวคือ หมู่มนุษย์ที&ฝึกฝนอบรมพฒันาจิตใจได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐที&สุด๙๐ ในการคิดก็ดี 
การพดูก็ดี การกระทําก็ดี ทกุอย่างล้วนมีพื �นฐานมาจากจิตใจ ดงันั �น การพฒันาจิตใจ จึงเป็นเรื&อง
ใหญ่และจําเป็นอย่างมากในภาวะวิกฤตที&ปรากฏในสังคมไทยปัจจุบัน ซึ&งการพัฒนาจิตเป็น
พื �นฐานของการแก้ปัญหาทั �งปวง ซึ�งผู้วิจัยจะได้กล่าวรายละเอียดในบทที� ๔ 

๓) หลักปัญญาสิกขา คือ จะต้องมีความรู้เกี&ยวกบัปัญหาที&จะเข้าไปแก้ไข และ
ทกุกลุ่มเป้าหมายที&ต้องการแก้ไขซึ&งปัญญาสิกขา หรือการให้ความรู้ จะต้องครอบคลุมเป้าหมาย 
๔ด้าน ได้แก่ (๑) รู้ปัญหา (๒) รู้ความจริง (๓) รู้วิธีแก้ไข และ (๔) รู้วิธีป้องกนั 

ฉะนั �น กระบวนการสร้างปัญญาทั �ง ๔ ประการ ข้างต้น เป็นเรื&องที&ทุกภาคส่วน
ของสังคมจะต้องช่วยกัน และเป็นภารกิจที&ต้องกระทํา โดยเฉพาะกรณี ปัญหาจริยธรรมของ
นกัเรียน แตเ่รื&อนนี � ผู้ วิจยัยงัมองเห็นอีกด้านหนึ&ง คือ ต้องแก้ที&ตวัผู้ปกครอบ ตลอดจนนกัการเมือง
ก็จําเป็นอย่างยิงต้องทําเป็นแบบอย่างที&ดีให้แก่นักเรียน เพื&อจะได้นํามาเป็นแบบอย่างในการ
ดําเนินประจําวนัด้วย จงอยา่มวัแตแ่ย้งอํานาจทางการเมืองเทา่ที&เป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

๓. ขั Rนตรวจสอบ ขั �นตอนสุดท้าย คือ ต้องมีการตรวจสอบประเมินผลงานที&ทําไป
แล้ว ว่าได้รับผลเป็นอย่างไรบ้าง สมบูรณ์หรือไม่ เป็นที&น่าพอใจหรือไม่ ในการแก้ปัญหาก็
เช่นเดียวกนั ต้องมีการตรวจสอบประเมินผลของการดําเนินการว่า ได้รับความสําเร็จหรือล้มเหลว
อยา่งไร เพราะเหตไุร ซึ&งขั �นตอนการตรวจสอบตามหลกัอริยสจัจ์กล่าวคือ ต้องตรวจสอบตามหลกั
ญาณ ๓๔๒ ประการ ได้แก่ 

๑) ตรวจสอบความถูกต้อง ของขั �นเตรียมการที&ดําเนินไปแล้วว่า ถูกต้อง
หรือไม่อย่างไร (สจัจญาณ) คือ ตรวจสอบปัญหา สาเหตขุองปัญหา เป้าหมายในการแก้ปัญหา 
และวิธีการที&จะใช้แก้ปัญหาวา่ ถกูต้องชดัเจนหรือไม ่

                                                 
๘๙ข.ุข.ุ (ไทย) ๒๒/๑๑/๑๕. 
๙๐ข.ุข.ุ(ไทย) ๒๕/๓๓/๕๗. ข.ุมหา. (ไทย) ๒๙/๔๑๓/๒๙๑., ข.ุจฬู. (ไทย) ๓๐/๑๔๘/๗๔. 
๔๒ญาณ หมายถึง ความรู้ ปรีชากําหนดรู้ หมายความว่า รู้ปัญหาในอดีต รู้ปัญหาปัจจุบนั และรู้

ผลกระทบที&จะเกิดในอนาคต  ดรูายละเอียดใน  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ

ประมวลศัพท์, หน้า ๔๙. 



๘๕ 

๒) ตรวจสอบความครบถ้วน ของขั �นปฏิบัติการว่า ครบถ้วนหรือบกพร่อง
อยา่งไรหรือไม ่ต้องแก้ไขหรือเพิ&มเติมอะไรอีกหรือไม่ (กิจจญาณ) คือ ตรวจสอบการให้ความรู้การ
ควบคมุพฤตกิรรม และการพฒันาจิตใจวา่ ได้ดําเนินไปอยา่งถกูต้องครบถ้วนหรือไม ่

๓) ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของผลการแก้ปัญหาทุกขั �นตอนและทุกด้านว่า 
สมบูรณ์แบบหรือไม่ (กตญาณ) คือตรวจสอบความรู้ที&ได้รับไปนั �นสมบูรณ์หรือยัง สามารถ
เปลี&ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที&ดีขึ �นหรือไม่ สภาพจิตใจหลังจากที&ได้รับการแก้ไขโดยการให้
ความรู้ การอบรม ฝึกฝน พฒันาแล้วมีการเปลี&ยนแปลงไปในทางที&ดีขึ �นหรือไมเ่พราะเหตไุหน 

โดยสรุป กระบวนการแก้ไขปัญหาตามหลักอริยสัจจ์ ที&ได้กล่าวมาทั �งหมดสําหรับ
นําไปเป็นแนวทางการแก้ปัญหาของนักเรียน ซึ&งเกี&ยวข้องกับพฤติกรรมการแสดงออกทางกาย 
วาจา และทางใจ ล้วนแล้วมีความสัมพันธ์กันไม่สามารถที&แยกปัญหาออกจากกันได้ กล่าวคือ 
ปัญหานั �นอยู่จิตใจ ว่าได้รับอบรมบ่มเพาะในทางดีเพียงพอสมบูรณ์หรือยัง ซึ&งการที&จะพัฒนา
ฝึกฝนให้นักเรียนได้รับการอบรมที&ดีทางด้านจิตใจ ก็ต้องผ่านกระบวนการตามหลักไตรสิกขา 

กล่าวคือ ต้องดําเนินการและพฒันาแบบองค์รวมเพื&อให้เกิดความสมดลุระหว่างทั �ง ทางกาย ทาง
วาจา และทางใจ คือ ไม่ควรที&จะแยกแยะแก้ไขไปแต่ละด้าน แต่ต้องอบรมทั �งสามเท่าๆ กัน         
ซึ&งประกอบด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา อันเป็นที&มาของหลกัอริยสัจจ์ หรือริยมรรค แล้วพฒันา
คณุสมบตัิที&ดีของความเป็นมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ตามหลักแห่งสัปปุสธรรม๔๓ ต่อไปก็จะได้
กล่าวถึงกระบวนการพัฒนานักเรียน หลังจากที&วิจัยได้กล่าวมาแล้วข้างต้น คือ รู้สาเหตุของ

ปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาเป็นลําดบัสดุท้ายของกระบวนการศกึษาในบทนี � 

๓.๓ กระบวนการและเทคนิคการให้คาํปรึกษานักเรียนด้วยพุทธวิธี 

กระบวนการและเทคนิคการให้คําปรึกษาแก่นกัเรียนด้วยพทุธวิธี มีเป้าหมายหลกัคือ
การพฒันาชีวิตเพื&อความเป็นมนุษย์ที&สมบูรณ์ โดยมุ่งหวังความสุขทั �งทางกาย วาจา และใจ จึง
จําเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม หรือได้รับการพฒันาตามแนวทางที&ถูกต้อง เพื&อให้ชีวิตมีคณุภาพ
และเป็นชีวิตที&ประกอบด้วยการเห็นคณุคา่ และดําเนินชีวิตที&ดีงามตามหลกัจริยธรรม โดยเรื&องของ
การพัฒนาชีวิตที&สมบูรณ์ตามหลักพระพุทธศาสนา เรียกว่า “หลักภาวนา”๔๔ ซึ&งประกอบด้วย   

                                                 
๔๓หลักสัปปุสธรรม ๗ คือ (๑) รู้จกัเหต ุ(๒) รู้จกัผล (๓) รู้จกัตน (๔) รู้จกัประมาณ (๕) รู้จกักาล 

(๖) รู้จักชุมชน และ (๗) รู้จักบุคคล   ดูรายละเอียดใน  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุต์โต), พุทธศาสน์กับการ   

แนะแนว,หน้า ๕๑-๕๔. 
๔๔ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๐๐., องฺ.ป�ฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๙/๑๐๔ 



๘๖ 

กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา ฉะนั �น คําว่า ภาวนา หมายถึง การเจริญ 
หรือ การพฒันา๔๕ โดยรายละเอียดของหลกัภาวนา ผู้ วิจยัจะใช้คําวา่ “การให้คาํปรึกษา” มีดงันี � 

๓.๓.๑ การให้คาํปรึกษาตามหลักกายภาวนา 

คําว่า กายภาวนา หมายถึง การเจริญกาย การพฒันากาย กาฝึกอบรมกาย ให้รู้จกั
คิดติดต่อเกี&ยวข้องกับสิ&งทั �งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั �งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ&งเหล่านั �น
ในทางที& เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื&อมสูญ การพัฒนา
ความสมัพนัธ์กบัสิ&งแวดล้อมทางกายภาพ๔๖ 

จากความหมายนี � แสดงให้เห็นว่า การพฒันากาย คือมุ่งหวงัให้มนษุย์ทกุคนสามารถ
พฒันาทางกาย เพื&อการอยู่รวมกนักบัทกุสิ&งอย่างเกื �อกลูตอ่กนั โดยเฉพาะในภาวะปัจจบุนัที&กําลงั
เป็นอยู่ คือ ต้องการให้มนุษย์นั �นพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ&งแวดล้อมอย่างถูกต้อง โดยการไม่
ทําลายธรรมชาตแิวดล้อมมิให้เสื&อมโทรม และหาวิธีการป้องกนัมิให้ธรรมชาติที&เราอาศยัอยู่นี �หมด
ไปโดยการขาดการฟื�นฟใูห้มีความสมดลุกนั และต้องพฒันากายให้เห็นคณุประโยชน์ของธรรมชาติ
เพราะไมเ่พียงหมายถึงสิ&งแวดล้อมทางสงัคม แตย่งัหมายถึงสิ&งอื&นๆ ที&มีความสําคญัและจําเป็นตอ่
ชีวิตของมวลมนษุย์ เชน่ รู้จกับริโภคปัจจยั ๔ ได้แก่ อาหาร เครื&องนุง่หม่ ที&อยูอ่าศยั ยารักษาโรค๔๗ 

ดงันั �น การบริโภคปัจจยั ๔ ถือเป็นปัจจยัพื �นฐานในการดําเนินชีวิตให้ดํารงอยู่ได้ การ
บริโภคตามหลกัพระพทุธศาสนาจะเรียกวา่ การพิจารณาในกาบริโภค๔๘ ซึ&งประกอบด้วย 

๑. อาหาร โดยมีจดุมุง่หมายในการบริโภคอาหารก็คือ 
๑) เพื&อให้กายดํารงอยูไ่ด้ 
๒) เพื&อกําจดัความหิวอาหาร 
๓) เพื&อจะอนเุคราะห์การปฏิบตัธิรรม 

 

                                                 
๔๕พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั �งที& ๑๓, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร์งพริ �นติ �งแมสโปรดกัส์ จํากดั, ๒๕๔๘), หน้า ๗๐. 
๔๖พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต),พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๓๖. 
๔๗พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยตฺุโต), พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หน้า ๙. 
๔๘สมเด็จพระสงัฆราช (ปุสฺสเทว), หนังสือสวดมนต์ฉบับหลวง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

บํารุงนกุลูกิจ, ๒๔๗๒), หน้า ๑๑๔–๑๑๕.  



๘๗ 

๒. เครื�องนุ่งห่ม 
๑) เพื&อบรรเทาความหนาว 
๒) เพื&อบรรเทาความร้อน 
๓) เพื&อป้องกนัพวกแมลงสตัว์ร้ายมารบกวนเชน่ยงุเป็นต้น 
๔) เพื&อปกปิดอวยัวะที&ทําให้เกิดความละอาย 

๓. ที�อยู่อาศัย 
๑) เพื&อบรรเทาความหนาว 
๒) เพื&อบรรเทาความร้อน 
๓) เพื&อป้องกนัสตัว์ร้ายรวมทั �งคนร้ายด้วย 
๔) เพื&อป้องกนัอนัตรายจากฤดกูาลตา่งๆ เชน่ พาย ุฝน เป็นต้น 

๔. ยารักษาโรค 
๑) เพื&อบรรเทาเวทนา และระงบัโรคตา่งๆ ให้เบาบางลงหรือให้หายไปในที&สดุ 
๒) เพื&อความเป็นผู้ไมมี่อาพาธหรือโรคตา่งๆ 

นอกจากนี � การบริโภคปัจจยั ๔ จะต้องไมใ่ชเ่พื&อวตัถปุระสงค์ ดงันี � 

๑) เพื&อเลน่ 
๒) เพื&อมวัเมา 
๓) เพื&อประดบั 
๔) เพื&อตบแตง่ประเทืองผิว 

โดยสรุป การให้คําปรึกษาตามหลกักายภาวนา คือเป็นการส่งเสริมคณุภาพชีวิตให้
ดํารงอยู่ได้ และต้องมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยั ๔ อย่างถูกต้องโดยเห็นคณุค่าแท้ของประโยชน์อนั
เกิดจากการบริโภค เพื&อให้ร่างกายมีสุขภาพที&สมบูรณ์แข็งแรง ซึ&งการบริโภคนี �ตามหลัก
พระพุทธศาสนาบอกว่า เพื�อหล่อเลี Rยงร่างกาย เพื�อใช้ทํากิจกรรมให้เกิดความผาสุก มิใช่

เพื�อสนุกสนานมัวเมา๔๙ โดยเฉพาะกาบริโภค หรือการใช้เทคโนโลยีตา่งๆ ต้องพิจารณาถึงความ
ถกูต้อง ไมก่่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้ อื&น และต้องสร้างความสมัพนัธ์กบัธรรมชาติให้
เป็นไปในแนวทางที&เกื �อกูลต่อกันมากกว่าที&จะเป็นการทําลายเพื&อประโยชน์ฝ่ายเดียว เพราะใน
ที&สดุแล้วโทษที&เกิดจากการทําลายสิ&งตา่งๆ จะย้อนกลบัมาทําลายเสียหายให้แก่มนษุย์เองด้วย 

 

                                                 
๔๙ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๙/๒๔. 



๘๘ 

๓.๓.๒ การให้คาํปรึกษาตามหลักศีลภาวนา 

คําว่า ศีลภาวนา หมายถึง การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรมศีล     
ให้ตั �งอยูใ่นระเบียบวินยั ไมเ่บียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย โดยอยู่ร่วมกบัผู้ อื&นได้ด้วยดี 
เกื �อกูลแก่กัน๕๐ ดงันั �น การให้คําปรึกษาตามหลักสีลภาวนา ถือเป็นเรื&องสําคญัของการพัฒนา
จริยธรรมทางสงัคม ที&ทุกคนจะต้องปฏิบตัิให้ถกูต้องดีงาม เพื&อสร้างสงัคมให้มีความเกื �อกลูตอ่กัน 
โดยเฉพาะการเห็นประโยชน์สขุของสงัคม ด้วยเหตนีุ � พลเมืองที&อยู่ในสงัคมก็ต้องเคารพตอ่ระเบียบ
วินยั และประกอบอาชีพสจุริต ถือเป็นการฝึกหดัตนให้อยูใ่นสงัคมด้วยดีและเป็นประโยชน์๕๑ 

ฉะนั �น การให้คําปรึกษา ในการประกอบอาชีพที&สจุริตนี � ทางพระพทุธศาสนาได้สอน
ให้พทุธศาสนิชนปฏิบตัถิกูต้องตามหลกัเบญจศีล หรือที&เรียกว่า ศีล ๕ อนัเป็นวิจยัของชาวพทุธที&
จะต้องตระหนกัรู้ และให้ความสําคญั โดยเฉพาะต้องปฏิบตัิให้ถกูต้องดีงาม ไม่เบียดเบียนทั �งตวั
และผู้ อื&นด้วย โดยหลกัปฏิบตัติามองค์ ๕ ประการของศีล มีดงันี �  

๑) งดเว้นจากการฆา่สตัว์ แตค่วรมีเมตตา กรุณาตอ่สรรพสตัว์ทั �งปวง 
๒) งดเว้นจากการลกัทรัพย์ หรือแสวงหาทรัพย์ในทางมิชอบแต่ควรประกอบสมัมา

อาชีพที&สจุริตถกูต้องตามทํานองคลองธรรม 
๓) งดเว้นจากการประพฤตผิิดในกาม แตค่วรมีความสนัโดษในคูค่รองของตน 
๔) งดเว้นจาการพดูเท็จ แตค่วรพดูแตค่วามจริง 
๕) งดเว้นจากการเสพของมึนเมาอนัเป็นเหตใุห้ขาดสติสมัปชญัญะ ดําเนินชีวิตด้วย

ความประมาท แตค่วรเจริญสตสิมัปชญัญะให้บริบรูณ์๕๒ 

นอกจากจะปฏิบตัติามหลกัเบญจศีลแล้ว ก็ยงัมีความสมัพนัธ์ระหว่างอริยมรรคกบัศีล
ภาวนาด้วย กล่าวคือ อริมรรคมีองค์ ๘ ประการ คือ (๑) สมัมาทิฏฐิ(ความเห็นชอบ) (๒) สมัมา
สงักปัปะ(ความดําริชอบ) (๓) สมัมาวาจา (การพดูชอบ) (๔) สมัมากมัมนัตะ (การกระทําชอบ) (๕) 
สมัมาอาชีวะ(การเลี �ยงชีพชอบ) (๖) สมัมาวายามะ(ความพยายามชอบ) (๗) สมัมาสติ(ความ
ระลกึชอบ) และ (๘) สมัมาสมาธิ (ความมีจิตตั �งมั&นชอบ)๕๓ 

                                                 
๕๐พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต),พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๗๐. 
๕๑พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยตฺุโต), พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต, หน้า ๑๐. 
๕๒ส.ํสฬา. (ไทย)๑๘/๔๘๓/๒๘๐.  
๕๓วิ.มหา. (ไทย) ๔/๑๓/๑๖.  



๘๙ 

ด้วยเหตนีุ � การพฒันาตามศีลภาวนาในมรรคมีองค์ ๘ ซึ&งเป็นหลกัฝึกฝนอบรมควบคมุ
กายและวาจา เพื&อสร้างความมีระเบียบวินยัให้กบัตวัเอง และความดีงามของสงัคม จะต้องดําเนิน
ตามอริยมรรค ดงันี �  

๑) สัมมาวาจา หมายถึง วาจาชอบ คือการไม่กล่าววาจาประกอบด้วยคําเท็จ ไม่
กล่าววาจาส่อเสียดทําให้แตกสามคัคี ไม่กล่าววาจามุ่งการชนะอนัทําให้เกิดการแข่งดี แต่กล่าว
วาจาที&อาศยัปัญญา และเหมาะสมตามกาลสมยั๕๔ ดงัปรากฎบทความในอภัยราชกุมารสูตร  ได้
แสดงถึงวาจาที&ควรพดูและไม่ควรพูด โดยมีหลกัเกณฑ์เกี&ยวกบัการพดู ๕ ประการ จดัเป็นวาจาที&
ควรพดู ๒ ประการ และไมค่วรพดู ๓ ประการ คือ 

๑. วาจาใด ไม่จริงไม่แท้ ประกอบด้วยประโยชน์ และไม่เป็นที&รักไม่เป็นที&พอใจ
ของคนอื&นวาจานั �นไมค่วรพดู 

๒. วาจาใด จริงแท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และไม่เป็นที&รักไม่เป็นที&พอใจของ
คนอื&นวาจานั �นไมค่วรพดู 

๓. วาจาใด จริงแท้ ประกอบด้วยประโยชน์ และไม่เป็นที&รักเป็นที&พอใจของคน
อื&นวาจานั �นต้องรู้กาลเวลาเสียก่อนแล้วจงึกลา่ววาจานั �น 

๔. วาจาใด ไม่จริงไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และไม่เป็นที&รักไม่เป็นที&
พอใจของคนอื&นวาจานั �นไมค่วรพดู 

๕. วาจาใด จริงแท้ ประกอบด้วยประโยชน์ และเป็นที&รักเป็นที&พอใจของคนอื&น
วาจานั �นต้องรู้กาลเวลาเสียก่อนแล้วจงึกลา่ว๕๕ 

ฉะนั �น สัมมาวาจาตามนัยของพระสูตร ซึ&งได้พูดถึงการเจรจาชอบ โดยการเว้นวจี
ทจุริต ๔ แตใ่ห้พดูด้วยปัญญารู้วา่เจรจาอยา่งไรเป็นโทษ เจรจาอย่างไรเป็นคณุ แล้วงดเว้นคําพดูที&
เป็นโทษมาพดูคําที&เป็นคณุฉะนั �น องค์ประกอบของวจีทจุริต ๔ ประกอบด้วย  

๑. คาํเทจ็ คือ การกลา่วให้คลาดเคลื&อนจากความเป็นจริง ทั �งที&รู้ความจริงนั �นอยู่ คือ
พดูไมต่รงตามที&ตนได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มามสุาวาทมีองค์ประกอบ ๔ อยา่ง ได้แก่ 

๑) เรื&องไมจ่ริง 
๒) ตนรู้อยูว่า่เป็นเรื&องไมจ่ริงและคดิจะกลา่วให้คลาดเคลื&อน 
๓) มีความพยายามในการกลา่วให้คลาดเคลื&อน 

                                                 
๕๔ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๘๓/๙๖, ๘๔/๙๖.  
๕๕ม.ม.(ไทย) ๑๓/๙๔/๗๒-๗๓. 



๙๐ 

๔) ผู้ ฟังรู้เรื&องและเข้าใจตามที&บคุคลผู้นั �นพดู 
๒. คําส่อเสียด คือ คําพูดยุยง โดยการนําความข้างนี �ไปบอกข้างโน้น นําเอาความ

ข้างโน้นไปบอกข้างนี � เพื&อให้เขาแตกกัน หรือด้วยความหวงัว่าตนจกัเป็นที&รักของผู้นั �นด้วยอาการ
อยา่งนี � คําสอ่เสียดประกอบด้วยองค์ ๔ คือ 

๑) คนอื&นที&พึ&งทําให้แตกกนัได้ 
๒) มีเจตนาที&ทําให้เขาแตกกนั 
๓) ความพยายามอนัเนื&องมาจากเจตนานั �น 
๔) ผู้ อื&นรู้ความนั �น 

๓. คาํหยาบ มีหลายลกัษณะ ดงันี � 
๑) คําดา่คือกดให้เขาตํ&ากวา่ที&เป็นจริง 
๒) คําประชดคือยกให้เขาสงูกวา่ที&เป็นจริง 
๓) คํากระแทกแดกดนัคือเสียดสี 
๔) คํากระทบคือพดูถึงสิ&งหนึ&งเพื&อกระทบบคุคลหนึ&ง 

๔. คาํเพ้อเจ้อ คือ คําพดูไร้สาระ พดูเลน่ เฮฮา เหลวไหล มีองค์ประกอบ ๒ อยา่ง 
๑) ความต้องการพดูเรื&องที&หาประโยชน์มิได้ 
๒) การได้พดูเรื&องอยา่งนั �นออกมา๕๖ 

๒) สัมมากัมมันตะ หมายถึง การงานชอบ หรือ การกระทําชอบ พระพุทธองค์ทรง
ตรัสว่า  ”ภิกษุทั �งหลาย สมัมากมัมนัตะเป็นไฉน ภิกษุทั �งหลาย การละเว้นจากปาณาติบาต การละเว้น
จากอทินนาทาน การละเว้นจากกาเมสมุิจฉาจาร เรียกวา่สมัมากมัมนัตะ“๕๗ 

สรุปความว่า สัมมากัมมันตะ คือ การกระทําที&สุจริตเป็นไปในทางสร้างสรรค์ 
ช่วยเหลือเกื �อกูลกนั ไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายกนั สร้างความสมัพนัธ์ที&ดีงามทําให้อยู่ร่วมกนัด้วยดี 
ทําให้สงัคมร่มเย็นเป็นสุข ไม่เป็นไปเพื&อการทําลายชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของผู้ อื&น การไม่ล่วง
ละเมิดสิทธิoในคูค่รองของรักหวงแหนของผู้ อื&น 

๓) สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเลี �ยงชีพชอบ โดยตั �งอยู่บนพื �นฐานความถูกต้อง
เทา่นั �นคือ เว้นจากมิฉาชีพทกุรูปแบบ๕๘ ดงัปรากฏในพทุธพจน์ว่า...ภิกษุทั Rงหลาย สัมมาอาชีวะ

                                                 
๕๖ที.ส. (ไทย) ๙/๔/๔, องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๖๕/๒๗๑–๒๗๓, ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๔๕๕/๓๔๔. 
๕๗ที.มหา. (ไทย) ๑๐/๒๙๙/๒๗๕. 



๙๑ 

เป็นไฉน ภิกษุทั Rงหลาย อริยสาวกในศาสนานี Rเว้นมิจฉาอาชีวะแล้ว เลี Rยงชีพด้วย
สัมมาอาชีวะ นี Rเรียกว่าสัมมาอาชีวะ๕๙ 

จะเห็นว่า การดําเนินชีวิตที&ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา ได้ให้ความสําคญัใน
เรื&องของปัจจัย ๔๖๐ เป็นหลัก เพราะเป็นปัจจัยพื �นฐานของชีวิตที&จะอยู่ได้ เช่น ในเทวทหสูตร     
ยงักลา่วถึงลกัษณะการดําเนินชีวิตที&ถกูต้องไว้ ๓ ประการ คือ (๑) ไม่เอาทกุข์มาทบัถมตน (๒) ไม่
ละทิ �งความสุขที&ชอบธรรม (๓) ไม่หมกมุ่นสยบติดอยู่กับความสุขนั �น๖๑ และนอกจานี � ยังไม่
สนบัสนนุการประกอบอาชีพที&เป็นโทษ ๕ ประการ คือ (๑) ค้าขายอาวุธ (๒) ค้าขายมนุษย์ (๓) 
ค้าขายสตัว์ที&มีชีวิตสําหรับฆา่เป็นอาหาร (๔) ค้าขายนํ �าเมา และ (๕) ค้าขายยาพิษ๖๒ 

โดยสรุป การให้คําปรึกษาตามหลกัศีลสิกขา เป็นการฝึกพฒันาวิถีชีวิตที&ชอบ และ
เป็นเรื&องสําคญัไม่เฉพาะแตใ่นกลุ่มนกัเรียนเท่านั �น ผู้ ใหญ่เองก็ควรดําเนินชีวิตที&ถูกต้องดีงาม แก่
เด็กและเยาชนด้วย เพื&อว่านกัเรียนจะได้นํามาเป็นแบบอย่างในอนคตอนัใกล้ เมื&อเด็กนกัเรียนได้
เจริญเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ ก็มีแบบอยา่งที&ดีสําหรับนําไปปฎิบตัใินหน้าที&การงาน และสร้างสรรค์สงัคม
ให้เจริญรุ่งเรืองตามด้วย อนันี �คือเป้าหมายหลกัของการศกึษา และการพฒันาประเทศ 

๓.๓.๓ การให้คาํปรึกษาตามหลักจิตตภาวนา 

คําว่า จิตตภาวนา หมายถึง การเจริญจิต การพัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจให้
เข้มแข็งมั&นคง ให้เจริญงอกงามด้วยคณุธรรม เช่น มีเมตตากรุณา มนัฉันทะ ขยนัหมั&นเพียร อดทน 
มีสมาธิ และสดชื&นเบิกบาน เป็นสุขผ่องใส๖๓ จากความหมายของการพฒันาจิต แสดงให้เห็นว่า 
พระพทุธศาสนา ได้กลา่วถถึงการฝึกอบรมให้จิตมีคณุสมบตัคิรบ ๓ ด้าน คือ 

๑) สมรรถภาพจิต คือ ความพร้อมใช้งาน เขาให้เราทําอะไร ที&ไหน เมื&องไร เราทําห
ได้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการหรืองานบริการ เราทําได้อย่างดีเพราะเรามีความพร้อมที&
เรียกวา่ สมรรถภาพ 

                                                                                                                                            
๕๘วศิน  อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั �งที& ๕, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์เม็ดทราย, ๒๕๔๘), หน้า ๓๐. 
๕๙ดรูายละเอียดใน  ที.มหา.(ไทย) ๑๐/๒๙๙/๒๗๕. , ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๔๙/๘๖. 
๖๐วิ.มหา. )ไทย) ๔/๘๗/๘๐. 
๖๑ม.อ ุ(ไทย) ๑๔/๑๒/๑๒.  
๖๒องฺ.ปญจก. (ไทย) ๒๒/๑๗๗/๒๑๑.  
๖๓พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต),พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๗๐. 



๙๒ 

๒) คุณภาพจิต คือ ทํางานอย่างมีคณุภาพเพิ&มขึ �นอีกได้หรือไม่ สถาบนัการศึกษา
ต้องสร้างสมรรถภาพหรือความเก่งให้กับบณัฑิต คุณธรรมที&นําความเก่งมาให้ก็คือปัญญา ขาด
ปัญญาก็ไม่เก่ง แต่บาคนเก่งแต่เห็นแก่ตัวแสดงว่าขาดคุณภาพ เวลาที&เราพูดถึงการประกัน
คณุภาพในสถานศกึษา เราไม่ได้หมายถึงความพร้อมในการทําหน้าที&ของแตล่ะฝ่ายเท่านั �น เรายงั
หมายถึงความเต็มใจในการปฏิบตัิหน้าที&อีกด้วย บางคนมีความพร้อมแต่ไม่เต็มใจทําหน้าที&ให้
บริบรูณ์ คณุภาพก็ไมเ่กิด 

๓) สุขภาพจิต คือ เราจะทํางานอย่างมีสขุภาพที&ดีอย่างไร บางคนทั �งแก่ทั �งดีมีนํ �าใจ 
แต่เครียดเหลือเกิน หรือบางคนทั �งเก่งและดี แต่ไม่มีความสุข บอพร่องทั �งสุขภาพกายและ
สขุภาพจิต พอเข้าห้องสอนมองไปทางไหนผู้ เรียนหลบตากนัวบูวาบ รังสีอํามหิตฉายออกไป ไม่รู้ว่า
อารมณ์ค้างมาจากไหน๖๔ 

จะเห็นว่า การให้คําปรึกษาเรื&องการพัฒนาจิต ถือเป็นเรื&องสําคญัเพื&อให้เกิดความ
พร้อมที&จะทําหน้าที&ในด้านต่างๆ อย่างสมบูรณ์แบบ โดยไม่บกพร่องทั �งทางกายและทางใจ ก็จะ
สามารถทําคณุงามความดีให้เกิดประโยชน์ทั �งต่อตวัเองและสงัคมส่วนรวม โดยอาศยัปัญญาเป็น
ตวันําของการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมในการแสดงออกทั �งทางกาย ทางวาจา และทางใจ เมื&อ
สร้างคณุธรรมอยา่งนี �ได้แล้วก็สามารถทําคณุประโยชน์ให้เกิดขึ �นแก่สงัคมประเทศชาตไิด้ 

ส่วนการให้คาํปรึกษาเพื�อพัฒนาจิตที�สัมพันธ์กับหลักอริยมรรค คือ  

๑) สัมมาวายามะ หมายถึง ความเพียรชอบทุกรูปแบบ๖๕ และยังมีคําที&กล่าวถึง
ความเพียรที&ปรากฎในพระไตรปิฎกคือ ความเพียร ๔ ประการ ได้แก่ 

๑. สังวรปธาน  เพียรระวงัประคองจิตไว้เพื&อไมใ่ห้อกศุลธรรมเกิดขึ �น 
๒. ปหานปธาน  เพียรประคองจิตไว้เพื&อละอกศุลธรรมที&เกิดขึ �นแล้ว 
๓. ภาวนาปธาน  เพียรประคองจิตไว้เพื&อให้กศุลธรรมที&ยงัไมเ่กิดให้เกิด 
๔. อนุรักขณาปธาน  เพียรประคองจิตไว้เพื&อความตั �งมั&นเจริญยิ&งแห่งกศุลธรรม

ที&เกิดขึ �นแล้ว๖๖ 

                                                 
๖๔พระธรรมโกศาจารย์ (ประยรู ธมฺมจิตฺโต), ปัญหาต้องคู่กับกรุณาจึงจะพาชีวิตรอด, พิมพ์ครั �งที& ๓, 

(กรุงเทพมหานคร : เชนพริ �นติ �ง, ๒๕๕๓), หน้า ๑๔-๑๖. 
๖๕วศิน  อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา,หน้า ๓๐. 
๖๖ข.ุปาฏิ. (ไทย) ๓๑/๘๕/๓๘., ส.ํมหา.(ไทย)๑๙/๑๐๙๐–๙๑/๒๖๓. 



๙๓ 

โดสสรุป สัมมาวายามะ ที&กล่าวถึงความพยายามชอบตามหลกัสมัมปัปธาน ๔ เป็น
ความเพียรที&เป็นคุณธรรม และมีสําคัญยิ&งในพระพุทธศาสนา และเป็นหลักปฏิบัติธรรมเพื&อ
ความก้าวหน้าในชีวิตทางธรรม และเป็นประโยชน์เกื �อกูลแก่ชีวิตชาวโลกอย่างมากด้วย ผู้หวัง
ความเจริญและความสขุ ทั �งทางโลกและทางธรรม จะต้องมีความเพียรทั �ง ๔ ประการ ข้างต้น และ
นอกจากนี � ยังมีพระพุทธพจน์สอดรับกับความเพียรว่า...ความเพียรเป็นหน้าที�ของท่าน

ทั Rงหลายต้องทาํเอง ตถาคตเป็นแต่ผู้บอกทางให้๖๗ 

๒) สัมมาสต ิหมายถึง ความระลกึชอบ๖๘ เชน่ มีสตกํิากบัตนควบคมุจิตใจเอาไว้และ
ให้อยู่กับสิ&งที& กําลังกระทําหรือที& เกี&ยวข้องในเวลานั �นๆ โดยเฉพาะสติที& กํากับตนให้รู้ทันต่อ
พฤติกรรมของร่างกาย มีความรู้สึกนึกคิดของตน ไม่ปล่อยไปตามอารมณ์ที&คิด และเป็นเรื&อง
เกี&ยวกบัการปฏิบตักิรรมฐาน  

ด้วยเหตนีุ � การให้คําปรึกษาตามหลกัจิตตภาวนา คือ การพฒันาจิตให้เจริญขึ �น ซึ&งมี
พระพทุธพจน์ได้ยืนยนัวา่...ดกูรภิกษุทั �งหลาย หนทางสายนี �เป็นทางสายเอก เพื&อความบริสทุธิoแห่ง
สตัว์ทั �งหลาย เพื&อลว่งความโศกและปริเทวนาการ เพื&อความดบัสญูแห่งทกุข์และโทมนสัเพื&อบรรลุ
ธรรมที&ถกูต้อง เพื&อทําให้แจ้งซึ&งพระนิพพาน หนทางสายนี �คือ สตปัิฏฐาน ๔ ประการได้แก่ 

๑. กายานุปัสสนา ใช้สตติามดโูดยมีปัญญารู้เทา่ทนัสภาพร่างกาย 
๒. เวทนานุปัสสนา ใช้สตติามดโูดยมีปัญญารู้เท่าทนัความรู้สึกสขุ ทกุข์ หรือ ไม่สขุ

ไมท่กุข์ที&เกิดขึ �น 
๓. จิตตานุปัสสนา ใช้สตติามดโูดยมีปัญญารู้เทา่ทนัสภาพจิตใจ 
๔. ธัมมานุปัสสนา ใช้สติตามดโูดยมีปัญญารู้เท่าทนัเรื&องราวทั �งหลายที&รู้ ที&คิด ที&

เกิดขึ �นในใจ๖๙ 

อย่างไรก็ตาม การพฒันาจิตเป็นสิ&งสําคญั คือต้องพิจารณาให้เห็นธรรมตามความ
เป็นจริงที&เกิดขึ �นกับตนทั �งส่วนที&เป็นกุศลและอกุศล โดยใช้สติกําหนดพิจารณาดูธรรมที&เป็น
ปัจจบุนัจนจิตตั �งมั&นเป็นสมาธิเกิดปัญญาชดัว่า ธรรมนี �สกัว่าธรรม มิใช่สตัว์ บคุคล ตวัตน เรา เขา 
บรรเทาความยดึมั&นในธรรมให้สิ �นไปเสียได้ อนึ&ง ความหมายของสติปัฏฐานมี ๑ คือ การตั Rงสต ิ

                                                 
๖๗ข.ุธ. (ไทย) ๒๕/๓๐/๔๓–๔๔.  
๖๘วศิน  อินทสระ, เรื�องเดีวกัน, หน้า ๓๑. 
๖๙ที.มหา. (ไทย) ๑๐/๒๗๓/๒๕๗. 



๙๔ 

ส่วนกาย เวทนา จิตและธรรมนัRน เป็นอารมณ์ของสติ คือ เป็นสิ�งที�ควรเอาสติเข้าไป
พจิารณา หรือเอาสตไิปตั Rงไว้ เหมือนโต๊ะตัวหนึ�งมี ๔ ขา ฉะนัRน๗๐ 

๓) สัมมาสมาธิ คือ ความตั �งใจมั&นชอบได้แก่การฝึกฝนอบรมจิตในขั �นที&ลึกซึ �งเพื&อให้
จิตมีความสงบตั �งมั&นแน่วแน่ต่ออารมณ์ที&กําลังกําหนดพิจารณาจิตที&มีสมาธิย่อมเป็นจิตที&มี
คณุภาพและสมรรถภาพสงูประโยชน์สงูสดุของสมาธิคือการปฏิบตัิเพื&อบรรลเุป้าหมายได้แก่การรู้
เห็นตามความเป็นจริง 

ดังนั �น สมาธิ หมายถึง จิตแน่วแน่ตั �งมี&นในอารมณ์ไม่ฟุ้ งซ่านไม่ซัดส่ายไปมา๗๑

สามารถแบง่ได้เป็น ๓ ระดบั ได้แก่  
๑. ขณิกสมาธิ หมายถึง สมาธิชั&วขณะเป็นสมาธิขั �นต้น 
๒. อุปจารสมาธิ หมายถึง สมาธิเฉียดๆเป็นสมาธิขั �นระงบันิวรณ์๕๗๒ 
๓. อัปปนาสมาธิ หมายถึง สมาธิแนว่แนเ่ป็นสมาธิระดบัสงูสดุจดัเป็นสมาธิในฌาน 

จะเห็นวา่สมาธิเป็นเรื&องสําคญัมีประโยชน์มาก และเป็นธรรมที&มีอปุการะมากในการ
ทํางาน ทั �งในแง่ของการประกอบกิจทางโลกและการประพฤตปิฏิบตัทิางธรรม เมื&ออบรมจิตดีแล้วก็
ก่อให้มีสมาธิและมีปัญญา ความเข้าใจให้ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์สุขทั �งโลกนี �และโล
หน้า กลา่วคือ ประโยชน์ของสมาธินั �น สามารถสรุปลงในประเด็นสําคญั ๔ ประการ คือ (๑) สมาธิ
ที&เจริญแล้วทําให้มากแล้วยอ่มเป็นไปเพื&อการอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุนั (๒) สมาธิที&เจริญแล้วทําให้มาก
แล้วย่อมเป็นไปเพื&อให้ได้ญาณทัสสนะ(๓) สมาธิที&เจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื&อ
สติสมัปชญัญะและ (๔) สมาธิที&เจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื&อความสิ �นไปแห่งอาสวะ
ทั �งหลาย๗๓ 

โดยสรุป การให้คําปรึกษาตามหลกัจิตตภาวนา ถือเป็นสิ&งสําคญัสําหรับฝึกจิตให้มี
ความมั&นคง ไม่ให้ฟุ้ งซ่านไปตามความคิดของตวัเอง หรือเกิดจากสภาพแวดล้อมที&อยู่รอบตวัเรา 
โดยเฉพาะการให้คําปรึกษานกัเรียนในเรื&องของการพฒันาจิตนี � เป็นเรื&องจําเป็นเพราะเมื&อนกัเรียน
                                                 

๗๐วศิน  อินทสระ, เรื�องเดีวกัน, หน้า ๓๑. 
๗๑เรื�องเดียวกัน, หน้า ๓๒. 
๗๒นิวรณ์ คือ สิ&งปิดกั �นไมใ่ห้จิตมีสมาธิ มี ๕ ประการ ดงันี � (๑) กามฉันท์ ความรักใคร่ในทางกาม

(๒) พยาบาท ความปองร้ายความอาฆาต (๓) ถีนมิทธะ ความท้อแท้และความง่วงซึม (๔) อุทธัจจกุกกุจจะ

ความฟุ้ งซ่านและความรําคาญ และ (๕) วิจิกิจฉา ความสงสยัลงัเลใจไม่อาจตดัสินใจได้. ดรูายละเอียดใน         
ส.ํ มหา. (ไทย) ๑๙/๔๙๙–๕๐๑/๑๒๕–๑๒๕. 

๗๓องฺ.จตกุ.(ไทย) ๒๑/๔๑/๕๒, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๓/๒๐๕. 



๙๕ 

ได้ฝึกพฒันาจิตเป็นไปในแนวทางที&ถกูต้องแล้ว ก็จะเป็นการควบคมุการกระทําทั �งปวงอนัเป็นที&มา
ของปัญหาสงัคมให้ลดลงหรือสามารถบรรเทาความรุนแรงของนกัเรียนได้ 

๓.๓.๔ การให้คาํปรึกษาตามหลักปัญญาภาวนา 

คําว่า ปัญญา หมายถึง การเจริญปัญญา การพฒันาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา 
ให้รู้เข้าใจสิ&งทั �งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทนัให้เห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะที&เกิดขึ �น และ 
สามารถทําจิตให้เป็นอิสระ บริสทุธิoจากกิเลส และพ้นจากความทกุข์ แก้ไขปัญหาด้วยปัญญา๗๔ 

ดงันั �น หลกัปฏิบตัิเรื&องของปัญญาภาวนา อนัดบัแรกจะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
ศิลปวิทยาการวิชาชีพ ต่อมาต้องพฒันาปัญญาให้มีการรับรู้ เรียนรู้อย่างถูกต้องของสิ&งทั �งหลาย
ตามความเป็นจริง หรือตามเหตปัุจจยั และรู้จกัทางแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์ความสําเร็จให้ตนเอง
และพฒันายิ&งขึ �นๆ ไปการรู้เทา่ทนัโลกและชีวิต ทําให้จิตเป็นอิสระหลดุพ้นจากความทกุข์สมบรูณ์ 

ส่วนปัญญาภาวนาในอริยมรรค คือการดําเนินชีวิตพอดี เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา

ซึ&งมีความหมายเป็นอนัเดียวกบัการดําเนินชีวิตที&ดีงามตามมรรคาอนัประเสริฐปราศจากโทษและ
นําไปสูค่วามสขุที&สมบรูณ์ ประกอบด้วยหลกัการ ๒ อยา่ง คือ 

๑) สัมมาทฏิฐิ หมายถึง ความเห็นถกูต้องตามทํานองคลองธรรม เช่น เห็นว่าทําดีได้
ดี ทําชั&วได้ชั&ว บุญมี บาปมี ชาติหน้ามี ชาติก่อนมี๗๕ ในเมื&อเรามีความศรัทธา มีความเชื&อในคํา
สอนของพระพุทธเจ้าว่า บาปมี บุญมี เป็นตามกฎแห่งกรรมแล้วก็ไม่ควรกระทํากรรมอนัเกิดจาก
ชอ่งทาง ๓ ประการ ได้แก่ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ นอกจากนี � คําสอนเรื&องสมัมาทิฏฐิ ได้มี
พระพทุธพจน์ที&แสดงถึงความสําคญัของสมัมาทิฏฐิมีใจความว่า...”ภิกษุทั �งหลาย เมื&อพระอาทิตย์
จะขึ �น สิ&งที&ขึ �นก่อน สิ&งที&เป็นนิมิตมาก่อนคือ แสงเงินแสงทอง ฉันใด สิ&งที&เป็นเบื �องต้น เป็นนิมิตมา
ก่อนแห่งการตรัสรู้อริยสจั ๔ ตามความเป็นจริง คือ สมัมาทิฏฐิ ฉะนั �นเหมือนกันอนัภิกษุผู้ มีความ
เห็นชอบพงึหวงัข้อนี �วา่จกัรู้ตามความเป็นจริงวา่ นี �ทกุข์นี �ทกุขนิโรธคามินีปฏิปทา”๗๖ 

ดงันั �น บรรดามรรคมีองค์ ๘ ประการ คือ มีสมัมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานก็สมัมาทิฏฐิ 
ย่อมเป็นประธานอย่างไร คือ ภิกษุรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่า เป็นมิจฉาทิฏฐิ รู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็น

                                                 
๗๔พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต),พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๗๐. 
๗๕วศิน  อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา,หน้า ๒๙. 
๗๖ส.ํมหา. (ไทย) ๑๙/๑๗๒๐/๔๓๗. 



๙๖ 

สมัมาทิฏฐิ ความรู้ของเธอนั �นเป็นสมัมาทิฏฐิ๗๗ และปัจจยัที&ทําให้เกิดสมัมาทิฏฐิมีข้อความที&แสดง
ไว้ในพระไตรปิฎกคือ ปรโตโฆสะ และ โยนิโสมนสิการ๗๘ ซึ&มีสาระสําคญั ดงันี � 

๑. ปรโตโฆสะ เป็นองค์ประกอบภายนอก ได้แก่เสียงจากผู้ อื&น การกระตุ้นหรือ
ชักจูงจากภายนอกเช่น การสั&งสอน แนะนํา การถ่ายทอดการโฆษณา คําบอกเล่า ข่าวสาร คํา
ชี �แจงข้อเขียน การเรียนรู้จากผู้ อื&นอยา่งถกูต้องอยา่งเป็นกลัยาณมิตร 

๒. โยนิโสมนสิการ เป็นองค์ประกอบภายในได้แก่การทําในใจโดยแยบคายการ
ใช้ความคดิถกูวิธีความรู้จกัคิดคิดเป็นมีระเบียบโดยรู้จกัพิจารณาสิ&งทั �งหลายตามที&สิ&งนั �นๆมนัเป็น
และหาวิธีสืบค้นถึงเค้าสืบสาวให้ตลอดสายแยกแยะปัญหานั �นๆออกให้เห็นตามสภาวะและตาม
ความสมัพนัธ์สืบทอดแหง่เหตปัุจจยัโดยไมเ่อาความรู้สกึด้วยตณัหาอปุาทานของตนเข้าจบั๗๙ 

๒) สัมมาสังกัปปะ หมายถึง ความดําริชอบประกอบด้วยลกัษณะ ๓ ประการ๘๐ คือ 

๑. เนกขัมมสังกัปปะ คือ ความคิดที&จะออกไปจากกามทั �งที&เป็นวตัถุกามและ
กิเลสกามวัตถุกามคือวตัถหุรือสิ&งที&นา่ใคร่นา่พอใจอนัได้แก่รูปเสียงกลิ&นรสโผฏฐัพพะอนัน่าใคร่น่า
พอใจเรียกวา่กามคณุ ๕ สว่น กิเลสกาม คือ กิเลสเหตใุคร่ มีราคะโทสะ โมหะ เป็นต้น ฉะนั �น การ
หมกมุน่แสวงหาพวัพนัอยูก่บักามทั �งสองนี � เป็นที&ตั �งแหง่ความทกุข์ 

๒. อพยาปาทสังกัปปะ คือ ความคิดในทางไม่พยาบาท ไม่มีความชิงชังเป็น
เหตุให้ตัดรอนหรือทําร้ายคนอื&นหรือสัตว์อื&นให้ต้องเดือดร้อนแต่เป็นความคิดที&เกิดจากความ
เมตตามีความปรารถนาดีมุง่ประโยชน์สขุตอ่คนอื&นและสตัว์อื&นๆ 

๓. อวิหิงสาสังกัปปะ คือ ความคิดไม่เบียดเบียนไม่กระทบกระทั&งไม่แสวงหา
ความสนุกสนานให้แก่ตนโดยไม่คํานึงถึงความลําบากของคนอื&นและสตัว์อื&น แต่มุ่งช่วยเหลือคน
อื&นให้พ้นจากความทกุข์ด้วยอํานาจของความมีเมตตากรุณา 

โดยสรุป การให้คําปรึกษาตามหลกัภาวนาทั �ง ๔ ด้าน ซึ&งกล่าวมาทั �งหมด แสดงให้
เห็นถึงหลกัคําสอนในพระพทุธศาสนาที&มุ่งศกึษาเกี&ยวของกบัมนษุย์และเพื&อมนษุย์เป็นการเฉพาะ
ดงันั �น กระบวนและเทคนิคการให้คําปรึกษาแก่นกัเรียนด้วยพุทธวิธี เป็นการพฒันาแบบองค์รวม

                                                 
๗๗ม.อ.ุ (ไทย) ๑๔/๒๕๔/๑๕๘. 
๗๘องฺ.ทกุ. (ไทย) ๒๐/๓๗๑/๙๘. 
๗๙พระธรรมปิฎก (ป.อ.  ประยตฺุโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, (กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๘), หน้า ๖๒๑.  
๘๐วศิน  อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา,หน้า ๒๙. 



๙๗ 

คือ ทางด้านร่างกาย ทางวาจา และทางจิตใจ เพื&อมุ่งสู่กระบวนการสร้างปัญญาให้บริบูรณ์      
โดยการเห็นสภาวะทกุอยา่งที&อยูร่อบตวัเราตามความเป็นจริง และในลกัษณะที&สมัพนัธ์กนัระหว่าง
การใช้จา่ยการเลือกพิจารณาในการใช้สอยสิ&งแวดล้อมให้มีความสมดลุเพื&อความสขุแห่งชีวิตอย่าง
ถกูต้องระหว่างปัจจยัภายนอกปรโตโฆสะร่วมกบัปัจจยัภายในคือโยนิโสมนสิการ ได้แก่ การคิด
เป็นรู้จกัคิดอย่างแยบคาย ใช้จ่ายอย่างถูกวิธี มีทัศนะที&ดีถูกต้องโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นฐานแห่ง
ความคิดทั �งปวง ซึ&งเป็นผลเกิดจากการพัฒนากาย ศีล จิต และปัญญา ที&บริบูรณ์สมบูรณ์มีทั �ง
คุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพ ยอมพัฒนาตัวเองไปสู่ความสุข คือ ประโยชน์สุขทั �งใน
ปัจจบุนั อนาคต และประโยชน์สงูสดุ 

๓.๔ สรุปวิเคราะห์การให้คาํปรึกษาแก่นักเรียนด้วยพุทธวิธี 

ก่อนที&จะกล่าวถึงการคําปรึกษาหรือการแก้ปัญหาของนกัเรียนนั �น ผู้ วิจยัขอนําเสนอ
ผลของศึกษาได้ค้นพบว่า ปัญหาของนักเรียนในสังคมไทยปัจจุบัน มีวิถีชีวิตผิดจากสังคมไทย
สมัยก่อน กล่าวคือปัจจุบันนักเรียน(เยาวชน) ไม่อยู่ในโอวาทของพ่อแม่ และญาติผู้ ใหญ่อย่าง
สมยัก่อน ด้วยเหตผุลที&ว่า นกัเรียนในวนันี �ถือเป็นกําลงัสําคญัของการพฒันาประเทศให้เจริญใน
อนาคต แต่วิธีการดําเนินชีวิตของนกัเรียนปัจจุบนัได้ยึดติดกับกระแสของวัฒนธรรมแบบใหม่มี
วิธีการบริโภคแนวคิด หรือยึดติดกับอุดมการณ์แฟชั&นของดาราทั �งหลายทั �งในและก็นอกประเทศ 
ทําให้นกัเรียนนั �นพยายามดิ �นรน(Struggle) แสวงหาความเป็นอิสระความเป็นตวัของตวัเอง  

อนึ&ง การแสวงหาความเป็นอิสระของนกัเรียน เป็นเหตผุลหนึ&งที&ทําให้นกัเรียนไม่เชื&อ
ฟังคําสั&นสอนของพ่อแม่ พร้อมทั �งไม่พอใจกับสิ&งของที&พ่อแม่มอบให้โดยเฉพาะครับครัวที&ยากจน 
เชน่ ให้เงินใช้สอยน้อยไมพ่อกบัต้องการที&จะหาซื �อสิ&งของใหม่ๆ เพื&อนํามาบําเรอความต้องการของ
ตวัเอง คือไม่มีจิตสํานึกรู้จกัพอประมาณในการเสพบริโภค หรือความสามารถของตวัเองที&จะหา
ทรัพย์สินมาได้ และในเมื&อมิได้สิ&งของดงัที&ตวัเองปรารถนาแล้ว จึงก่อให้เกิดกระทําความผิดใน
รูปแบบแตกตา่งกนั ดงันี � 

๑. นักเรียนชาย (เยาวชน) จะมีพฤติกรรมลกัขโมยทรัพย์สินของผู้ อื&น ตามที&ปรากฏ
ให้เห็นตามหน้าสื&อสิ&งพิมพ์ในปัจจุบนั เพื&อนําทรัพย์ที&ได้มาโดยไม่สุจริตนั �นเพื&อวตัถุประสงค์บาง
ประการ เช่น การเสพยา เล่นการพนัน และเล่นเกมส์ เป็นต้น ซึ&งพฤติกรรมเหล่านี �ถือเป็น
ปัญหาใหญ่ของสงัคมที&จะต้องได้รับการแก้ไขเป็นการเร่งดว่น เช่น กรณี นายกําพล  พารา อาย ุ



๙๘ 

๒๓ ปี  ฆ่าสมภารวัด คือ (พระครูวิริยากร หรือ พระอาจารย์แคล้ว ปิริยุโต, อายุ ๗๘ ปี) 

เจ้าอาวาสวัดหนองประทุน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี๘๑ 

จากเหตกุารณ์นี � แสดงว่าเยาวชนมีพฤติกรรมที&ไม่เกรงกลวัตอ่ปาบกรรม แม้พระสงฆ์ 
ผู้ซึ&งเป็นที&เคารพศรัทธาของพทุธศาสนานิกชน ก็สามารถลงมือทาํจึงถึงแก่ชีวิต เพื&อจะได้มาคือ
เงินทองที&จะนําไปใช้จ่ายอย่างที&ตัวเองต้องการ จากกรณีการฆ่าสมภารวัด ได้บ่งบอกเรื&อง
บางอย่างที& เกิดขึ �นในสังคมพุทธ ที&ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศให้ความเคารพศรัทธา 
โดยเฉพาะประเด็นนี � ผู้ นําประเทศควรใส่ใจอย่างจริงจงั ในการเข้ามาแก้ปัญหาความรุนแรงของ
เยาวชนที&กระทําต่อสาธารณะชน จึงเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน โดยเฉพาะ
สถาบนัพระพทุธศาสนานั �นมีความสําคญัอยา่งมากในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว แตที่&ผ่านๆ มาและ
แม้แตปั่จจบุนัผู้ นําประเทศ และองค์กรตา่งๆ ในประเทศไม่ให้ความสําคญัอย่างจริงจงั หรือไม่เปิด
เวทีให้พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนรวมในการแก้ปัญหา เพื&อพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ หรือ
เป็นเพราะเหตวุา่...ผู้ นําประเทศเองก็มิได้ปฎิบตัติามหลกัวินยัของชาวพทุธ 

๒. นักเรียนหญิง สําหรับนักเรียนหญิงก็ไม่มีความแตกต่างกันระว่างการกระทํา
ความผิด หรือความต้องการปัจจยัต่างๆ มาปรนเปรอความต้องการของตวัเอง โดยเฉพาะความ
หลงไหลในวตัถนิุยมจนเกินความจําเป็น แล้วความต้องการเหล่านี � สิ&งที&จะทําได้ คือ การบริการ

เนื Rอหนังมังสา เช่น เห็นในสงัคมไทยปัจจบุนัมี นักเรียน นักศึกษา และนักเที�ยว ชอบบริการ

เงนิด่วน ทันใจ เพื&อนําเงินตรามาใช้ซื �อสิ&งของแพงๆ ที&ตวัเองต้องการเพื&อความโอ้อวด ทนัสมยั 

อนึ&ง การที�นักเรียน นักศึกษา ชอบบริการเงินด่วน ทนัใจ ใช้เร็ว สิ&งที&ตามกับความ
ต้องการนี � ได้เป็นปัญหาสงัคมยากตอ่การแก้ไข และเป็นปัญหาของชาติที&จะต้องเสียคา่ใช้จ่ายเป็น
จํานวนมากในแต่ละปี ทั �งในแง่ของการรักษาพยาบาล และการดแูลเด็กทารกที&เกิดโดยไม่มีความ
รับผิดชอบของผู้ ที&กระทําให้เกิด โดยเฉพาะประเด็นดงัแห่งปี คือ กรณีเด็ก ๒,๐๐๐ ศพ ซึ&งได้
เกิดขึ �นในสงัคมที&เป็นเมืองพทุธ โดยการการทําแท้ง ในกลุม่ของนกัเรียน นกัศกึษา และสาวโรงงาน  

ฉะนั �น จากกรณีดงักลา่วนี � ผู้ วิจยัจงึสรุปประเดน็ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาตามหลกั
พระพุทธศาสนาที&เรียนกว่า เทคนิคการให้คําปรึกษาแก่นักเรียนในสังคมไทยปัจจุบันผ่าน
กระบวนการแก้ปัญหาหรือเทคนิคการให้คําปรึกษาด้วยพทุธวิธี โดยแสดงเป็นแผนภมูิ ดงัตอ่ไปนี � 

 

                                                 
๘๑ดรูายละเอียดใน ขาวสด, วนัจนัทร์ที& ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ปีที& ๒๐ ฉบบัที& ๗,๒๔๓ : ๑๔. 
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แผนภูมิที� ๓.๒ แสดงกระบวนการแก้ปัญหานักเรียนด้วยพุทธวิธี 

จากแผนภูมิอธิบายได้ว่า ปัญหาของนักเรียนในสังคมไทยปัจจุบนั เกิดจากเหตุ ๒ 
ประการ คือ (๑) เกิดจากภายนอก ประกอบด้วยภาพปัญหาทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
โดยเฉพาะปัญหาทางเศรษฐกิจถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม และเป็นผลกระทบต่อนักเรียน
โดยตรง และมีความเกี&ยวข้องกบัฐานะของครอบครัวที&จะต้องจดัการ คือต้องสั&งสอนลกูๆ ให้รู้จกั
เรื&องที&เกิด และเมื&อเกิดแล้วต้องเปลี&ยนแปลงไปตามกฎพระไตรลกัษณ์ เช่นเรื&อง เศรษฐกิจภายใน
ครอบครัวยอ่มจะดีขึ �นและแย้ลงเป็นเรื&องปกต ิแตส่ิ&งสําคญัต้องอยูก่บัความเปลี&ยนแปลงนั �นให้ได้ 

(๒) เกิดจากภายใน คือ นกัเรียนมีปัญหาภายในใจตวัเอง ซึ&งเกิดจากความไม่พอใจ
ในเรื&องบางประการ เป็นต้นว่า เรื&องการเรียน การคบเพื&อน และปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
โดยปัญหาเหล่านี � มีส่วนสําคญัทําให้นกัเรียนออกจากบ้าน และได้เจอภยัปัญหาหลายรูปแบบจน
ทําให้นกัเรียนอาจเสียอนาคต เป็นเดก็เร่ร่อน ตดิยาเสพตดิ มวัอบายมขุตา่งๆ ดงักลา่วมา 

 

กระบวนการแก้ปัญหานกัเรียนแบบยั&งยืน 

ปัญหาของ
นกัเรียนใน

ปัจจบุนั 

ปัญหาภายนอก 

(สภาพแวดล้อม) 

ปัญหาภายใน 

(สภาพแวดล้อม) 

สภาพ
สงัคม 

สภาพ
ครอบครัว 

สภาพ
เศรษฐกิจ 

สภาพ
การเมือง 

สภาพ
จิตใจ 

พิจารณา 
พระไตรลกัษณ์ 

พฒันา 

ภาวนา ๔ 

อริยสัจจ์ 

ทางออก
ของปัญหา 
และการให้
คําปรึกษา
จากพทุธวิธี 



๑๐๐ 

จากปัญหาทั �ง ๒ อย่างข้างต้น ทําให้กระบวนการและเทคนิคการให้คําปรึกษาเพื&อ
แก้ปัญหาและหาทางออกของปัญหาตามหลกัพระพทุธศาสนาได้สอนว่า ต้องเริ&มต้นที&การศกึษา
เรื&องหลักอริยสัจจ์ เพราะถือเป็นทฤษฎีการสืบสาวสาเหตปัุญหาอย่างมีขั �นตอน โดยเริ&มต้นจาก
ศึกษาสาเหตุ และนําไปสู่ผล คือว่า เมื&อรู้เหตุแห่งปัญหา(ความทุกข์ที&เกิดจากภายนอก และ
ภายใน) แล้วนําไปฝึกฝนพฒันาแบบบรูณาการเป็นองค์รวม เรียกวา่ ภาวนา ๔  

สรุปความว่า กระบวนการและเทคนิคการให้คําปรึกษา หรือการแก้ปัญหาตามหลกั
พระพุทธศาสนา ไม่เฉพาะแต่การแก้ปัญหาของนักเรียนเท่านั �น เราสามารถนําขั �นตอนการ
แก้ปัญหานี �ไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาทางด้านอื&นๆ อีกเป็นจํานวนมากที&เป็นอยู่ในปัจจุบนั 
เชน่ ปัญหาทางการเมืองต้องเริ&มต้นที&การพฒันาคนให้เป็นเป็นผู้ นําที&มีพฒันาการทางด้านร่างกาย 

คือมีสขุภาพสมบรูณ์ ด้านศีล คือประพฤติตนอยู่กรอบของศีลธรรม จริยธรรม เป็นตวัอย่างแก่คน
ในสงัคมจะได้ปฎิบตัติาม ด้านจิตใจ คือมีจิตใจตระหนกัรู้ประโยชน์ส่วนรวม และด้านปัญญา คือ
ต้องรู้รอบ มองลึก ใจกว้าง อยู่บนหลักยุติธรรม ดงันั �น เมื&อทุกคนในสังคมได้ศึกษาและพัฒนา
ตวัเองได้ดงักล่าวมานี � ก็สามารถทําให้ทกุส่วนของสงัคมที&ตนเข้าไปเกี&ยวข้องสร้างสรรค์ให้มีความ
เจริญก้าวหน้าตามด้วย นี �คือเป็นเป้าหมายการพฒันาแบบยั&งยืนด้วยพทุธวิธี 



 

บทที�  ๔ 

วิเคราะห์เทคนิคการให้คาํปรึกษาด้วยพุทธวิธีมาใช้กับนักเรียน 
 
 สาระสําคญัการนําเทคนิคการให้คําปรึกษาด้วยพุทธวิธีมาใช้กับนักเรียน ผู้ วิจัยได้
สงเคราะห์หลกัการสําคญัทางพระพทุธศาสนาจาก(บทที( ๒ – ๓) และในบทนี . เป็นการนําหลกัการ
ที(ได้ศกึษานํามาประยกุต์ใช้กบันกัเรียน โดยแบง่ประเด็นออก ๔ ประการ ได้แก่ (๑) ผู้ ให้คําปรึกษา
และผู้ รับคําปรึกษา (๒) เนื .อหาสําหรับการให้คําปรึกษานกัเรียนจากพุทธวิธี (๓) เป้าหมายการให้
คําปรึกษานกัเรียนจากพทุธวิธี และ(๔) สรุปวิเคราะห์การให้คําปรึกษานกัเรียนจากพทุธวิธี 

ดงันั .นการนําเทคนิคการให้คําปรึกษามาใช้กับนักเรียนทั .ง ๔ ประการ ถือเป็นเรื(อง
สําคญัที(เกี(ยวข้องการอบรมบ่มเพาะนิสยัให้นกัเรียนได้เห็นคณุค่าชีวิตของตวัเอง และผู้ ที(อยู่รอบ
ข้างตวัเราโดยการไมเ่บียบเบียนซึ(งกนัและกนั และปฏิบตัตินเหมาะสมตามมารยาทของชาวพทุธ 

๔.๑ ผู้ให้คาํปรึกษาและผู้รับคาํปรึกษา 

ผู้ให้คําปรึกษา คือ ผู้ ที(นําพทุธวิธีการให้คําปรึกษามาใช้กบัผู้ รับคําปรึกษา คือ นกัเรียน 
ดงันั .น การให้คําปรึกษาศกึษา ผู้ วิจยัได้กําหนดเจาะจงไปที(บคุคลอยู ่๓ กลุ่ม คือ (๑) พระภิกษุสงฆ์
กบัการให้คําปรึกษานกัเรียน (๒) หลกัปฎิสมัพนัธ์ในครอบครัวและสงัคม และ (๓) ผู้ รับผิดชอบ
ด้านการศึกษา เหตผุลที(ผู้ วิจัยเลือกบุคคลทั .งสามกลุ่มมามีบทบาทในการให้คําปรึกษานักเรียน 
เพราะว่ามีความใกล้ชิดกับนักเรียนเป็นประจํา และเป็นผู้ มีอิทธิพลในการอบรมสั(งสอนวิถีการ
ดําเนินชีวิตที(ถูกต้อง ให้มีความรับผิดชอบชั(วดี โดยเฉพาะบาทบาทของพระสงฆ์ได้ทําหน้าที(เป็น 
ศาสนทายตามระยะโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ(งพระคุณเจ้าท่านได้เข้าไปสอนใน
โรงเรียน และก็เป็นเรื(องดีที(จะสอนให้นกัเรียนมีความเข้าใจปฏิบตัิตนถกูต้องกบัพระสงฆ์ พร้อมทั .ง
เห็นคุณค่าของพระรัตนตรัย และการประพฤติตนตามแบบอย่างมารยาทชาวพุทธ สาระสําคญั
เนื .อหาที(นํามาใช้ให้คําปรึกษากบันกัเรียน มีดงันี . 

๔.๑.๑ พระภกิษุสงฆ์กับการให้คาํปรึกษานักเรียน 

สําหรับพระสงฆ์กับการให้คําปรึกษานักเรียนนี . ถือเป็นบทบาทหน้าที(ของพระสงฆ์
โดยตรงในการสั(งสอนพุทธบริษัท ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี(ยวกับหลกัปฏิบตัิสําหรับชาวพุทธซึ(ง
ผู้ วิจยัเห็นวา่ หลกัธรรมคําสอนของพระพทุธเจ้าที(ทรงตรัสรู้มานั .น ก็เพื(อให้พระสงฆ์ผู้ เป็นพทุธสาวก



๑๐๒ 

ได้นําไปประกาศเผยแผ่แด่พุทธศาสนิกชนให้ปฏิบตัิตาม ถึงแม้ว่าพระธรรมคําสอนนั .นจะมีเป็น
จํานวนมากที(พระพทุธเจ้าทรงตรัสไว้ ณ ที(ตา่งๆ แตสํ่าหรับหลกัธรรมหรือข้อปฏิบตัิที(พระสงฆ์ควร
นํามาใช้ให้คําปรึกษาแก่นกัเรียนเพื(อให้เหมาะสมกบัสภาวะการณ์ปัจจบุนั ผู้ วิจยัจึงเห็นควรให้สอน
เรื(องความกตัญ,ู 

เหตผุลที(ผู้ วิจยัใคร่เลือกหวัข้อธรรมะดงักล่าว โดยเน้นให้พระสงฆ์ช่วยสอนเรื(องนี .ให้
นกัเรียนมีความเข้าใจปฏิบตัิได้จริงๆ และก็เป็นเรื(องที(สงัคมมีความต้องการด้วย เพราะนบัวนัเมื(อ
สภาพสงัคมเปลี(ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ ลูกหลานได้ละเลยหน้าที(ของตวัเอง คือการ
เลี .ยงดแูลพ่อแม่ผู้ ให้กําเนิด และให้ทกุอย่างแก่ชีวิต แตต่รงกนัข้ามข่าวคราวดงัได้ปรากฏตามหน้า
สิ(งพิมพ์ตา่งๆ คือ ผู้สูงอายุถูกทอดทิ /ง๑ นี .ก็เป็นปัญหาสงัคมอยา่งหนึ(งที(ไมค่วรเพิกเฉย ฉะนั .น การ
ปลกูฝั(งความกตญัDรูู้คณุนี . ต้องเริ(มปลกูฝั(งในวยัเด็กๆ ที(เป็นวยัแห่งการเรียนและจดจําสิ(งตา่งๆ ที(
ได้ประสบพบเจอตลอดชีวิต ถ้าถกูปลกูฝั(งในทางที(ถกูต้องได้ ซึ(งเรื(องของความกตญัDนีู .พระสงฆ์มี
ความรู้ดีเป็นแบบอยา่งสร้างความเคารพศรัทธาให้แก่พทุธบริษัทได้ 

๑. เนื /อหาสาํหรับการให้คาํปรึกษา 

สาระสําคญัของความกตญัD ูถือเป็นหลกัปฏิบตัิสําหรับทกุคน ที(จะต้องปฏิบตัิตอ่กนั
ทั .งทางกาย ทางวาจา และทางใจ โดยเฉพาะการปฏิบตักินันั .นเน้นไปที(การกระทําที(สจุริต มีกศุลจิต
เป็นที(ตั .ง และอยู่บนหลกัความถูกต้องโดยไม่กระทบกระเทือนทั .งตอ่ตนเอง และมวลมนษุยชาติผู้
มาอาศยัโลกใบนี .เป็นเพียงชั(วคราว แล้วก็จากไป ซึ(งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี . 

                                                                    
๑ศ.ศศิพัฒน์  ยอดเพชร อาจารย์คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ระบวุา่ 

ผู้หญิงมีบตุรเฉลี(ยลดลง จาก ๕.๔ คน ในปี ๒๕๐๓ เหลือเพียง ๑.๘๕ คน ในปี ๒๕๕๓ ขณะที(อายเุฉลี(ยของคน
ไทยเพิ(มขึ .นจาก ๗๑.๗ ปี ในปัจจุบนั เป็น ๗๖.๔ ปี ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า การเปลี(ยนแปลงโครงสร้างนี .ทําให้
สดัสว่นประชากรผู้สงูอายตุอ่สดัสว่นประชากรทั .งประเทศ เพิ(มจากร้อยละ ๗ เป็นร้อยละ ๑๑ และจะเพิ(มเป็นร้อย
ละ ๒๕ ในปี ๒๕๗๓ หมายความว่าคนไทย ๔ คน จะมีคนสงูอาย ุ๑ คน จากการสํารวจยังพบว่า ปัจจุบนั
ผู้สงูอายอุยูต่ามลาํพงัมากขึ .น จากร้อยละ ๓.๖ ในปี ๒๕๓๗ เพิ(มขึ .นเป็นร้อยละ ๗.๖ ในปี ๒๕๕๐ ผู้สงูอายทีุ(อยู่
กบัคู่สมรสลําพงัมีร้อยละ ๑๑.๖ ในปี ๒๕๓๗ เพิ(มเป็นร้อยละ ๑๖.๓ ในปี ๒๕๕๐ ขณะที(แนวโน้มที(น่ากงัวลคือ 
สดัสว่นของผู้สงูอายทีุ(อาศยัอยู่กบัลกูลดลงตามลําดบัจากร้อยละ ๗๓.๖ ในปี ๒๕๓๗ เหลือร้อยละ ๖๕.๗ ในปี 
๒๕๔๕ และร้อยละ ๖๐.๒ ในปี ๒๕๕๐ แสดงวา่ผู้สงูอายทีุ(อยู่กนัลําพงัมีมากขึ .น อยู่ห่างครอบครัว ห่างลกูทําให้
การแสดงความรัก ความห่วงใยลดลง โอกาสใกล้ชิดกับคนในครอบครัวลดลง การแสดงความรักต้องพึ(งพา
เทคโนโลยีการสื(อสาร เช่น โทรศพัท์มือถือ เหลา่นี .ล้วนสง่ผลต่อคณุภาพชีวิตของผู้สงูอายทีุ(ขาดผู้ดแูลเอาใจใส่.  
อ้างใน http://www.thaihealth.or.th/node/๑๖๕๒๗ เข้าถึงมลูเมื(อ <17/11/2010> 



๑๐๓ 

๒. ความหมายกตัญ,ู 

ความกตญัDู หมายถึง เป็นคุณธรรมพื .นฐานของมนุษย์ที(ต้องปฏิบตัิต่อกัน ซึ(งการ
ได้รับการอปุการะเลี .ยงดจูากบคุคลตา่งๆ มีบิดามารดา ครูอาจารย์ ญาติพี(น้อง โดยเฉพาะจะต้อง
อาศยัปัจจัย ๔ เป็นเครื(องเลี .ยงชีวิต ซึ(งความกตญัDูนี . มิใช่หลักปฏิบตัิต่อมนุษย์ด้วยกันเท่านั .น 
แม้กระทั(งตอ่สตัว์และพืชทั .งหลายก็ต้องกระทําเชน่เดียวกนั๒ 

ตามหลกัพระพทุธศาสนา พระพทุธองค์ทรงตรัสไว้วา่ เป็นบุคคลที�หาได้ยากมีอยู่ ๒ 

จําพวก กล่าวคือ๓ (๑) บุพพการี หมายถึง ผู้ ทําอปุการะก่อน และ (๒) กตัญ,ูกตเวที หมายถึง 
ผู้ รู้อปุการะที(เขาทําแล้วและตอบแทน 

ฉะนั .น ทั .งบพุการีบุคคล และกตญัDกูตเวทีบคุคล ก็จะต้องเป็นบุคคลที(มาคูก่นัเสมอ 
เพราะเมื(อมีผู้ ทําอปุการะก่อน แล้วจงึมีผู้ รู้อปุการะที(ท่านทําแล้วและตอบแทน๔ ซึ(งก็หมายความว่า 
บคุคลที(หาได้ยากสองอยา่งนี . ก็เพราะหมูส่ตัว์สว่นใหญ่ถกูอวิชชาครอบงํา ยากที(จะมองเห็นคณุคา่
ของบคุคลอื(นได้ และการที(เรามองเห็นคณุคา่หรือรู้บญุคณุท่านนั .น แล้วกระทําตอบให้ปรากฏขึ .นนี . 
เป็นธรรมประคองโลกให้เป็นอยูไ่ด้ และอยูไ่ด้ด้วยความสงบสขุ๕ 

สรุปความว่า ความกตัญ,ูกตเวที เป็นคําที(มาคู่กันเมื(อกล่าวถึงความกตญัDูแล้ว 
จําเป็นต้องกลา่วถึงกตเวทีไปโดยปริยาย เพราะในทางปฏิบตัิแล้วคณุธรรม ๒ ข้อนี .ไม่สามารถแยก
จากกนัได้ เหมือนอยา่งพอ่แม ่และลกูหลานก็ไมส่ามารถที(จะแยกออกจากกนัได้ก็ฉนันั .น 

๓. ความสาํคัญของความกตัญ,ู 

ความกตญัDนูั .น มีความจําเป็นและสําคญัทั .งในลกัษณะเป็นปัจเจกบคุคล และมวล
มนษุยชาติทั .งหลายที(ต้องปฏิบตัิต่อกันโดยมีกศุลจิตเป็นที(ตั .งสําหรับประสานงานกันในด้านต่างๆ 
อนัเกี(ยวข้องกบัการดําเนินชีวิตส่วนตน และการเห็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเพื(อก่อให้เกิดความ
เจริญรุ่งเรืองได้ 

                                                                    
๒พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยตฺุโต), คนไทยกับป่า, พิมพ์ครั .งที( ๔, (กรุงเทพมหานคร : มลูนิธิ 

พทุธธรรม, ๒๕๓๗), หน้า ๒๑. 
๓องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๒๐/๑๑๔. 
๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั .งที( ๙, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๓),หน้า ๑๓๙. 
๕พทุธทาสภิกข,ุ กตัญ,ูกตเวทีเป็นร่มโพธิ= ร่มไทรของโลก, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

๒๕๓๖), หน้า ๒. 



๑๐๔ 

อนึ(ง เรื(องความสําคัญของความกตัญDูนี . หล่วงพ่อปัญญานันทภิกขุ กล่าวถึง 
ปรัชญาเมธี ก็คือลัทธิขงจื /อ ได้เขียนหลกัปฏิบตัิที(สําคญัเกี(ยวกับความกตญัDูไว้ สําหรับให้ลูก
ปฏิบตัิตอ่ พ่อแม่ ปู่  ย่า ตา ยาย โดยสอนให้รู้จกัเคารพนบัถือผู้ มีพระคณุตามประเพณีของจีน เช่น 
ตื(นเช้าต้องจดุธูป ๓ ดอก ยืนหน้าบ้าน เพื(อไหว้ฟ้าดนิ รําลกึถึงบญุคณุของแผ่นดินและฟ้า๖ แนวคิด
สําคัญลัทธิขงจื .อที(ว่า...ต้องไหว้ฟ้าดิน เพื(อระลึกถึงบุญคุณของแผ่นดินและฟ้านั .น มีความ
สอดคล้องกบัทศันะพระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตโฺต) ซึ(งได้กลา่วถึง ความกตญัDไูว้วา่ 

ความกตญัDนูั .นไมมี่เฉพาะมนษุย์เท่านั .น ความรู้คณุของวตัถสุิ(งของก็เป็น
กตญัD ูไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง บ้านที(พกัอาศยั ธรรมชาติแวดล้อมที(เรา
อยู่ทุกสิ( ง ล้วนมีบุญคุณ ดังสุภาษิตว่า นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กต,ฺ,ู

กตเวทิตา กล่าวคือ ความรู้คณุ และประกาศตอบแทนคณุนั .นให้ปรากฏ
เป็นเครื(องหมายของคนดี๗ 

จากทัศนะดงักล่าวนี . ย่อมแสดงให้เห็นอิทธิพล หรือ พฤติกรรมบ้างอย่างของมวล
มนุษย์ทั .งในเรื( องการละทิ /งพ่อแม่ให้อยู่อย่างโดดเดียวไร้ที� พึ� ง  และแม้กระทั(งการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ อนัมีอยู่อย่างจํากดันี .ไปในแนวทางที(ขาดความรับผิดชอบ ไม่มีจิตสํานึกรู้คณุ
ค่าของธรรมชาติและสภาพแวดล้อมต่างๆ ที(อํานวยความสะดวกแก่กิเลสของตน เพื(อปรนเปรอ
ความต้องการที(ไมรู้่จกัจบสิ .น แล้วผลตามมาจากการไมมี่ความรับผิดชอบตอ่การใช้สภาพแวดล้อม
นี . ธรรมชาตลิงโทษมนษุย์ผู้ เบียดเบียนธรรมชาตโิดยประการตา่งๆ อาทิ นํ /าท่วม เป็นต้น เห็นได้ชดั
ประเทศไทยปัจจบุนัได้ประสบกบัปัญหานี .อยา่งหนกั ก็เพราะคนไมก่ตญัDตูอ่แผน่ดนิเกิดนั .นเอง 

๔. ประเภทของความกตัญ,ู 

ประเดน็เกี(ยวข้องกบัความกตญัDดูงัได้กล่าวมาแล้วทั .งความหมาย และความสําคญั 
สว่นประเภทของความกตญัD ูโดยทั(วไปมีการจําแนกความกตญัDอูอกเป็น ๔ ประเภท๘ คือ  

๑) ความกตญัDตูอ่บคุคล ได้แก่ พระพทุธเจ้า พระสงฆ์ บดิามารดา ครูอาจารย์  

                                                                    
๖พระเทพวิสุทธิ เมธี  (ปัญญานันทภิกขุ ), กตัญ,ูกตเวที  เป็นเครื� องหมายของคนดี , 

(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๖), หน้า ๖-๗. 
๗พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยรู ธมฺมจิตฺโต), ธรรมะและการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร 

: บริษัท สหธรรมิก จํากดั, ๒๕๓๘), หน้า ๑๒. 
๘สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิต ฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, ๒๕๒๘), หน้า ๔๕๐. 



๑๐๕ 

๒) ความกตญัDตูอ่สถาบนั ได้แก่ สถาบนัชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย์  
๓) ความกตญัDตูอ่สตัว์ทั .งหลาย เชน่ ช้าง ววั ควาย เป็นต้น  
๔) ความกตญัDตูอ่ธรรมชาตสิิ(งแวดล้อม 

ฉะนั .น ประเภทของความกตญัDนีู . ผู้ วิจยัใคร่นําเสนอคือ กตัญ,ูต่อ ๓ สถาบันหลัก

ของชาติ ซึ(งสืบเนื(องจากสามสถาบันหลักนี . มีความเกี(ยวโยงกันทั .งในแง่ของรูปธรรม และ
นามธรรม และเห็นได้จากการที(ประชาชนพุทธบริษัทเคารพศรัทธาปฏิบตัิสืบต่อกันเป็นเวลามา
ยาวนานอันเกี(ยวข้องกับวันสําคญัต่างๆ เช่น วันสําคญัทางพระพุทธศาสนา หรือ วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา เป็นต้น ที(ถือเป็นเอกลกัษณ์สําคญัของชาตไิทยสืบมา 

๑) ความกตัญ,ูต่อประเทศชาต ิ

คําว่า ชาติ หมายถึง ประเทศ, ประชาชนที(เป็นพลเมืองของประเทศ, กลุ่มชนที(มี
ความรู้สกึในเรื(องเชื .อชาต ิศาสนา ภาษา ประวตัิศาสตร์ ความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวฒันธรรม อย่างเดียวกนัหรืออยู่ในปกครองรัฐบาลเดียวกัน๙ การปลูกจิตสํานึกคนในชาติให้
เห็นคุณค่าของแผ่นดินที(ตนเองได้อาศยัอยู่ จะต้องมีหน้าที(รับผิดชอบต่อบุญคุณของแผ่นดินให้
มากที(สุดเท่าที(จะกระทําได้ แต่ตรงกันข้ามสภาวะสังคมปัจจุบนัคนที(อยู่ในตําแหน่งหน้าที(ต่างๆ  
เอารัดเอาเปรียบประชาชนที(ไม่มีอนัจะกิน เช่น มีการยึดครองที(ดินทรัพยากรธรรมชาติที(มีอยู่อย่าง
จํากดันี . ไปสร้างประโยชน์บางอย่างให้เกิดผลตอ่ตนเองเป็นการส่วนตวั หรือพวกพ้องข้องเกี(ยวกัน
กบัผลประโยชน์ ก็ได้ทําลายทรัพยากรธรรมชาตไิป โดยไมมี่จิตสํานกึหรือรับผิดชอบการกระทําของ
ตวัเอง แล้วผลตามมาจากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติดงักล่าว ก่อให้เกิดอทุกภยั วาตภยัตา่งๆ 
นานา ผลเสียตามมาก็คือความยากจนของประชาชน และประเทศชาติตกตํ(าเช่นอย่างที(เป็นอยู ่
เพราะขาดจริยธรรมที(ถกูต้อง 

ฉะนั .น ความจําเป็นต้องเป็นคนมีความกตญัDกูตเวทีตอ่ชาติ และถือเป็นกําลงัสําคญั
ส่วนหนึ(งที(จะช่วยให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า เจริญรุ่งเรืองและมั(นคง คนในชาติจะต้องมีความ
พร้อมเพรียงร่วมมือร่วมใจรักใคร่กลมเกลียวเป็นอันหนึ(งอันเดียวกัน และเป็นการแสดงออกซึ(ง
ความกตญัDกูตเวทีตอ่ประเทศชาติที(พึงกระทําตอ่ประเทศชาติ ด้วยเหตนีุ . หน้าที(ความรับผิดชอบ
ของทกุๆ คน ที(ต้องกระทําตอ่ชาตนิั .น มีผู้กลา่วถึงหลักการปฏิบัตต่ิอชาต ิพอสรุปดงันี .  

                                                                    
๙ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั .งที( ๔, (กรุงเทพมหานคร : 

อกัษรเจริญทศัน์, ๒๕๓๑), หน้า ๒๖๖. 



๑๐๖ 

๑. ต้องจงรักภักดีและรักษาไว้ซึ(งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ(งเป็น
สถาบนัสงูสดุของชาต ิเป็นที(เคารพสกัการะบชูาของประชาชนชาวไทยทกุคน 

๒. ต้องรักษาระบอบประชาธิปไตย คือการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ซึ(งมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมขุ และมีรัฐธรรมนญูเป็นกฎหมายสงูสดุของประเทศ ประชาชนทกุคนจึง
มีหน้าที(รักษาไว้ซึ(งการปกครองระบอบประชาธิปไตย และรัฐธรรมนญูของชาตทีิ(ได้กําหนดไว้ 

๓. ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ประเทศชาติเป็นของประชาชนชาวไทย
ทุกคน ดงันั .นในฐานะที(เป็นประชาชนส่วนหนึ(งของประเทศ จึงต้องมีหน้าที(ปกป้องและรักษาซึ(ง
ความเป็นเอกราชความมั(นคง และผลประโยชน์ของชาต ิ

๔. ส่งเสริมและรักษาเกียรติของชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ดงัเช่น พระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัที(ว่า “ขอให้ทุกคนระลึกถึงว่า ทกุคนมีหน้าที(
ทั .งนั .นที(จะรักษาความเป็นไทยนี .ไว้ทั .งในใจ ทั .งในหมูค่ณะทั .งชาต”ิ 

๕. สร้างเสริมความสามัคคีของคนในชาติ มีความเมตตากรุณาต่อกัน ซึ(งเป็น
คณุธรรมก่อให้เกิดความสามคัคีและความมั(นคงของชาต ิ

๖. เสียสละประโยชน์สขุสว่นตวั และแม้แตชี่วิตก็เพื(อประเทศชาต ิ 
๗. ปฏิบตัิหน้าที(ของพลเมืองดี โดยการรับราชการทหารประกอบอาชีพสุจริต และ

เสียสละภาษีอากรเพื(อพฒันาประเทศ 
๘. ยกยอ่งให้เกียรตผิู้ ที(ทําหน้าที(ป้องกนัและเสียสละเพื(อประเทศชาติ๑๐ 

๒) ความกตัญ,ูต่อพระศาสนา 

ความกตญัDตูอ่พระพทุธเจ้า ในฐานะผู้ทรงก่อตั .งพระพทุธศาสนา ทรงบําเพ็ญบารมี
มาเป็นเวลาอนัยาวนาน เพื(อขนเหล่าสรรพสตัว์ออกจากสงัสารวฏั เมื(อครั .งที(พระองค์ทรงได้ตรัสรู้
พระอนตุตรสมัมาสมัโพธิญาณใหม่ๆ  ทรงมีพระทยัโน้มไปเพื(อความเป็นผู้ขวนขวายน้อย แตเ่พราะ
ทรงอาศยัความเอ็นดใูนเหลา่สรรพสตัว์ พระองค์จงึทรงเริ(มประกาศพระศาสนา มุ่งประโยชน์สขุแก่
โลก จะได้พ้นจากทกุข์ ดงัที(พระองค์ได้ทรงบําเพ็ญพทุธกิจตลอดเวลา ๔๕ พรรษา๑๑ 

ฉะนั .นการพฒันาจิตสูค่วามกตญัDดูงักลา่วข้างต้น หมายถึง กตญัDตูอ่พระพทุธองค์ 
ซึ(งทรงเป็นผู้ มีอปุการคณุ ทรงเป็นปชูนียบคุคลของพทุธบริษัทไว้ ๓ ฐานะ ได้แก่ 

                                                                    
๑๐วีระชยั  มีชอบธรรม, สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ๖, (กรุงเทพมหานคร : หจก. อกัษรบณัฑิต

, ๒๕๒๗), หน้า ๒๐–๒๑. 
๑๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๙๐. 



๑๐๗ 

๑. ในฐานะทรงพระปัญญาคณุ 
๒. ในฐานะพระบริสทุธิคณุ และ 
๓. ในฐานะพระมหากรุณาคณุ๑๒ 

ด้วยพระคณุทั .ง ๓ ประการนี . พระพทุธองค์ทรงเป็นพระบรมครู๑๓ ทรงชี .แนะบอกทาง
สวา่งให้เวไนยสตัว์ทั .งปวง ได้ประพฤตปิฏิบตัหิลกัคําสั(งสอนของพระองค์ที(เรียกว่า พระธรรมวินัย 
ซึ(งเป็นหลกัปฏิบตัสํิาหรับพทุธบริษัท กระทําให้แจ้งหมดจากกิเลสเข้าสู่บรมสขุตามบารมีของแตล่ะ
บคุคล ดงันั .น พระพทุธองค์จึงเป็นผู้ มีอปุการคณุมาก พทุธบริษัทก็ต้องเคารพศรัทธาในพทุธคณุ ๙ 
ประการ๑๔ 

แนน่อนวา่ แม้พระพทุธองค์จะปรินิพพานไปนานแล้วก็ตาม พทุธศาสนิกชนก็ยงัรักษา
สืบทอดปฏิบตัิตามพระธรรมวินยั เป็นสิ(งสําคญัอย่างยิ(ง ซึ(งทรงมีพระดํารัสว่า “ผู้ใดปฏิบัติตาม 

คําสอนของพระองค์ ผู้นั /นชื�อว่าได้บูชาพระองค์”๑๕ จากพระพุทธดํารัสนี . ย่อมแสดงว่า พระ
พุทธองค์ทรงให้ความเคารพพระธรรมเป็นสิ(งสําคญั ก็คือคําสั(งสอนของพระพุทธเจ้าทั .งใน หลัก
ความจริง และหลักความประพฤติ๑๖ ให้ถือเป็นเหมือนตวัแทนพระพุทธเจ้านั(นเอง และให้พุทธ
บริษัททั .งหมดอยู่กันตามหลกัการของพระธรรมวินยัในพระไตรปิฎก ถือเอาพระไตรปิฎกเป็นที(พกั
พิง และเป็นมาตรฐานสดุท้ายในการตดัสินความ๑๗ โดยการตั .งใจศกึษาศาสนาให้ซาบซึ .งว่า ส่วนนี .

                                                                    
๑๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), เรื�องเดียวกัน, หน้า ๑๙๑. 
๑๓พระมหาสงัเวย  ธมฺมเนตฺติโก, ความอัศจรรย์ในพระธรรมวินัย, (กรุงเทพมหานคร : 

สาํนกัพิมพ์ประดิพทัธ์, ๒๕๓๖), หน้า ๔๕. 
๑๔คุณของพระพุทธเจ้ามี ๙ ประการ คือ (๑) เป็นพระอรหนัต์ (๒) เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง

โดยชอบ (๓) เป็นผู้ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ (๔) เป็นผู้ เสด็จไปดี (๕) เป็นผู้ รู้แจ้งโลก (๖) เป็นสารถีฝึกผู้ ที(
ควรฝึกได้อยา่งยอดเยี(ยม (๗) เป็นศาสดาของเทวดาและมนษุย์ทั .งหลาย (๘) เป็นพระพทุธเจ้า (๙) เป็นพระผู้มี
พระภาค.  ดรูายละเอียดใน  ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๗๔/๖๕–๖๖. 

๑๕ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๙๙/๑๔๘. 
๑๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๘๓.  
๑๗พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต), “พระธรรมวินยั กฎหมาย ทิฏฐิ และผลประโยชน์ กรณี

ความเห็นขดัแย้งกนัในเรื(อง พ.ร.บ. สงฆ์ ฉบบัใหม่”, ใน  สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที�  ๔๗, รวบรวมและ
จดัพิมพ์โดย มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 
๒๕๔๓), หน้า ๑๔๙. 



๑๐๘ 

เป็นข้อห้าม สว่นนี .เป็นข้ออนญุาต สว่นนี .ควรเว้น สว่นนี .ควรปฏิบตั ิซึ(งการปฏิบตัิตามพทุธโอวาทใน
ศาสนา นี(ชื(อวา่ มีความกตญัDตูอ่พระศาสนา๑๘ 

ด้วยเหตนีุ . พทุธศาสนิกชนผู้ เป็นศาสนทายาทต้องระลึกพระคณุ โดยการไม่ลบหลู่ต่อ
พระพทุธศาสนา อปุถมัภ์พระพทุธศาสนาตามสมควรแก่กรณีบชูาด้วย อามิสบชูา และปฏิบตัิบชูา 
ดํารงรักษาสืบทอดอายพุระพทุธศาสนา ได้ชื(อว่า ผู้ มีความกตญัDกูตเวทีพระสมัมาสมัพทุธเจ้า๑๙ 
ดงันั .น การปฏิบตัขิองชาวพทุธ เมื(อถึงคราวถึงวาระมาบรรจบแตล่ะปี ทกุวดั และทกุหน่วยงานของ
รัฐ ก็ได้จดัเตรียมเพื(อบชูารําลึกถึงพระคณุของพระสมัมาสมัพุทธเจ้า เมื(อมาประจวบพอดีกันของ
เหตุการณ์ ๓ ประการ ของวันวิสาขบูชา โดยมีความสําคญัและความน่าอัศจรรย์ ทําให้เราเกิด
ความภาคภูมิใจ และความเลื(อมใสศรัทธา แล้วกระทําอามิสบูชาต่อพระรัตนตรัย แต่ความหมาย
อนัลกึซึ .งที(ประสานกนัของเหตกุารณ์ทั .งสามนั .น คือ เป็นอนสุตเิตือนใจให้เราระลึกถึงหลกัธรรมแล้ว
กระทําปฏิบตับิชูา๒๐ 

นอกจากการศึกษาทําความเข้าใจหลกัธรรมแล้ว พุทธศาสนิกชน และสถาบนัต่างๆ 
ในสงัคม ควรจดักิจกรรมเพื(อถวายเป็นพทุธบชูาด้วย โดยการกระทําตน พอสรุปดงันี . 

๑. ให้ทาน ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรในช่วงเช้าหรือเพล บริจาคทรัพย์
ชว่ยเหลือเกื .อกลูผู้ยากไร้ และบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

๒. รักษาศีล สํารวมระวังกาย วาจา ด้วยการรักษาศีล ๕ หรือ ศีล ๘ พร้อมทั .ง
บําเพ็ญเบญจธรรมสนบัสนนุด้วย 

๓. เจริญภาวนา บําเพ็ญจิตภาวนาด้วยไหว้พระ สวดมนต์ และปฏิบตัิสมาธิและ
วิปัสสนาตามแนวสตปัิฏฐาน ๔ 

๔. เวียนเทียน การเวียนเทียน เป็นการบชูาพระรัตนตรัยด้วยอามิสบชูา และปฏิบตับิชูา 

การปฏิบตัิบูชาทั .ง ๔ ประการนี . พุทธศาสนิกชนทุกคนควรแต่งกายให้สุภาพมีความ
เหมาะสม โดยเฉพาะสงัคมไทยปัจจุบนัหน่วยงานของรัฐ และผู้ปกครองทุกองค์กร จะต้องปฏิบตัิ
ตนเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนเพื(อน้อมนําไปปฏิบตัิตาม เนื(องจากกระแสวฒันธรรมตะวนัตกกําลงั
แพร่หลายเข้าสู่จิตวิญญาณของเยาวชน โดยการเสพหรือการปฏิบตัิตามที(ผิดๆ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

                                                                    
๑๘สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิต ฉบับสมบูรณ์, หน้า ๔๕๓. 
๑๙สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน), พระธรรมเทศนาในพระราชสํานัก , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อกัษรไทย, ๒๕๔๑), หน้า ๑๘๕. 
๒๐พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), มองวันวิสาขบูชาหยั�งถงึอารยธรรมโลก, หน้า ๖. 



๑๐๙ 

จนคล้ายเป็นวฒันธรรมเข้าไปทกุที ดงัจะเห็นในสื(อสิ(งพิมพ์ตา่งๆ ณ เวลานี . ซึ(งเป็นปัญหาของชาติ
ยากที(จะแก้ไขได้หากไมเ่ริ(มกนัตอนนี . กลา่วคือ ปัญหาศีลธรรมจะไวรัสของประเทศ 

๓) ความกตัญ,ูต่อพระมหากษัตริย์ 

สถาบนัพระมหากษัตริย์ ถือเป็นสถาบนัสงูยิ(งในความรู้สึกของประชาชนชาวไทย และ
ประชาชนต่างชาติต่างภาษา ด้วยพระปรีชาญาณของพระองค์ เพราะทรงเป็นผู้ นําในทุกๆ ด้าน 
เพื(อให้อาณาประชาราษฏร์ได้รับความสขุทั(วหน้า ซึ(งทรงทําหน้าที(เป็นทั .งพ่อ และผู้ปกครองลกู คือ
ไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ คนไทยจึงรักใคร่และเทิดทูนกษัตริย์ฝังแน่นลงไปในสายเลือด โดยถือว่า
พระองค์ได้ประกอบคณุงามความดี สิ(งใดเป็นของพระมหากษัตริย์คนไทยก็เคารพบชูาถือว่าเป็น
ของสงูในจิตสํานกึแดพ่ระมหากรุณาธิคณุนี . 

ฉะนั .น การปลูกจิตสํานึกในองค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงมีพระคุณต่อประชาราษฎร์ 
ส่วนประชาราษฎร์ก็ต้องตอบแทนคณุของพระองค์ โดยปฏิบตัิตามพระบรมราโชวาท และปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย ดํารงตนอยู่ในศีลธรรม เป็นพลเมืองดีมีความจงรักภักดี ซื(อสัตย์สุจริตต่อหน้าที(   
การงาน เพื(อนําพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอยา่งนานาอาริยประเทศ มีอิสรภาพในการดําเนินชีวิต
ยึดหลักสัมมาอาชีพ และต้องกระทําตนเป็นประโยชน์แก่ สังคม ประเทศชาติ และบวร    
พระพทุธศาสนา เมื(อปฏิบตัไิด้อยา่งนี .ได้ชื(อวา่ เป็นผู้มีความกตัญ,ูในพระมหากษัตริย์ 

๔.๑.๒ หลักปฎิสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคม 

สําหรับหลกัปฎิสมัพนัธ์ในครอบครัวและสงัคม ผู้ วิจยัเห็นวา่หลกัธรรมที(เหมาะสมที(สดุ
สําหรับปฏิบตัิต่อกันระหว่างพ่อแม่ลูกและสงัคม ในทางพระพุทธศาสนาได้บอกวิธีปฏิบตัิต่อกัน
อยา่งชดัเจน คือ หลักทศิ ๖ ซึ(งเป็นหลกัปฏิบตัิหรือเป็นกติการวมกนัที(ได้กําหนดขึ .นมาโดยตา่งคน
ก็ต้องปฏิบตัิตอ่กันอย่างเหมาะสมกบัสถานะ และหน้าที(ที(ได้รับผิดชอบ เมื(อได้ทําถกูต้องแล้วก็จะ
เกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที(การงาน และองค์กรก็เจริญตามมาด้วย  

ฉะนั .น สาระสําคัญของทิศ ๖ ซึ(งเป็นหลักปฏิบตัิสัมพันธ์กันทางสังคมในฐานะที(
แตกตา่งกนัเปรียบดงัทิศทั .ง ๖ ที(อยู่รอบตวัเรา ด้วยเหตทีุ(บุคคลเกี(ยวเนื(องกนัทางสงัคม จึงเป็น
หน้าที(ของแต่ละคนต้องปฏิบตัิต่อกันอย่างหลีกเลี(ยงไม่ได้ ลักษณะเช่นนี .จึงเท่ากับเป็นการบูชา
เคารพบุคคลทั .ง ๖ ประเภท และเป็นการให้เกียรติซึ(งกันและกัน ดงันั .น ผู้ปกครองกับการให้
คําปรึกษาแก่นักเรียน(ลูก)นี . ผู้ ปกครองก็ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที(ดีให้แก่ลูกด้วย จึงจะ
สามารถปลกูจิตสํานกึความกตญัDดูงักลา่วแล้วข้างต้น สําหรับหลกัปฏิบตัขิองทิศ ๖ มีดงัตอ่ไปนี . 



๑๑๐ 

๑. ทิศเบื /องหน้า คือ ทิศตะวนัออก (ปรัุตถิมทิศ) ได้แก่บิดามารดา เพราะเป็นผู้มา
ก่อน คือ บดิามารดาเกิดมาก่อน เป็นผู้ ให้กําเนิดบตุร เป็นผู้ ให้ชีวิต และเป็นผู้ ทําอปุการคณุแก่บตุร
ก่อน จงึเกี(ยวข้องกบับตุรใน ๒ ลกัษณะ คือ 

๑) บิดามารดาเป็นผู้ ให้กําเนิด มีความเกี(ยวข้องกับบุตรทางชีววิทยาหรือทาง
พนัธุกรรม 

๒) บิดามารดาเป็นผู้ รับผิดชอบต่อบุตร บุตรอยู่ในความรับผิดชอบของบิดา
มารดาทางสงัคม จงึมีความเกี(ยวข้องกบับตุร๒๑ 

ดงันั .น เมื(อบิดามารดาผู้ มีอุปการคณุตอ่บตุร ผู้ เป็นบตุรจะต้องบชูาบุญคณุของท่าน 
ด้วยการปฏิบตัสิงเคราะห์ตอ่ทา่น ดงันี . 

(๑) บตุรพงึบํารุงบดิามารดาผู้ เป็นทิศเบื .องหน้าโดยหน้าที( ๕ ประการ คือ 
๑) ทา่นเลี .ยงเรามา เราจกัเลี .ยงทา่นตอบ 
๒) จกัทํากิจของทา่น 
๓) จกัดํารงวงศ์ตระกลู 
๔) จกัประพฤตตินให้เหมาะสมที(จะเป็นทายาท 
๕) เมื(อทา่นลว่งลบัไปแล้ว ทําบญุอทิุศให้ทา่น 

(๒) บดิามารดาผู้ เป็นทิศเบื .องหน้า ยอ่มอนเุคราะห์บตุรโดยหน้าที( ๕ ประการ คือ 
๑) ห้ามไมใ่ห้ทําความชั(ว 
๒) ให้ตั .งอยูใ่นความดี 
๓) ให้ศกึษาศลิปวิทยา 
๔) หาภรรยา (สามี) ที(สมควรให้ 
๕) มอบทรัพย์สมบตัใิห้ในเวลาอนัสมควร๒๒ 

สรุปความว่า การมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัระหว่างพ่อแม่ลกูในทิศเบื /องหน้านี . ผู้ปกครอง
มีความสําคญัอย่างมากในการนําพาครอบครัวให้มีความสุขปราศจากความขัดแย้งกันภายใส
ครอบครัว โดยพ่อแม่นั .นต้องตั .งกติกาหน้าที(ให้ลกูทกุคนมีหน้าที(รับผิดชอบตอ่กิจกรรมประจําวนัที(

                                                                    
๒๑พระมหาหมวด สุกฺกธมฺโม, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวความคิดเรื(องความเคารพใน

พระพทุธศาสนา” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั ๒๕๔๖, หน้า ๒๙. 

๒๒ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒–๒๑๓. 



๑๑๑ 

บ้านบางอย่างให้เขาได้ทํา คือเป็นการมอบหมายงานให้เข้าได้ฝึกการรับผิดต่องาน เช่น การทํา
ความสะอาดบ้าน หรือ รดนํ .าต้นไม้ เป็นต้น ซึ(งกิจกรรมเหล่านี .เป็นการปลูกจิตสํานึก สร้างเสริม
ความรักสามคัคีกนัและการมีประชาธิปไตยในครอบครัว 

๒. ทิศเบื /องขวา คือ ทิศใต้ (ทกัษิณทิศ) ได้แก่ครูอาจารย์เพราะเป็นผู้ ที(ควรแก่การ
บชูาคณุ (ทกัขิไณยบคุคล) ครูอาจารย์เป็นผู้สั(งสอนศิลปวิทยาให้กบัศิษย์เมื(อศิษย์ได้รับอปุการคณุ
ก่อน จงึควรปฏิบตัติอ่ทา่นดงันี . 

(๑) ศษิย์พงึบํารุงครูอาจารย์ผู้ เป็นทิศเบื .องขวาโดยหน้าที( ๕ ประการ คือ 
๑) ลกุขึ .นยืนรับ 
๒) เข้าไปคอยรับใช้ 
๓) เชื(อฟัง 
๔) ดแูลปรนนิบตั ิ
๕) เรียนศลิปวิทยาโดยเคารพ 

(๒) ครูอาจารย์ยอ่มอนเุคราะห์ศษิย์โดยหน้าที( ๕ ประการ คือ 
๑) แนะนําให้เป็นคนดี 
๒) ให้เรียนดี 
๓) บอกความรู้ในศลิปวิทยาทกุอยา่งด้วยดี 
๔) ยกยอ่งให้ปรากฏในมิตรสหาย 
๕) ทําความป้องกนัในทิศทั .งหลาย๒๓ 

๓. ทิศเบื /องหลัง คือ ทิศตะวนัตก (ปัจฉิมทิศ) หมายถึง คนที(มาทีหลงั ได้แก่บตุร 
ภรรยา เมื(อเราเกิดมายงัไม่มีสามีภรรยาและบุตร ต่อมาเมื(อได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในฐานะสามี 
ภรรยา จึงมีบตุร บคุคลผู้มาทีหลงัก็คือสามีภรรยา ซึ(งคอยเป็นกําลงัสนบัสนนุอยู่ข้างหลงัเป็นที(พึ(ง
ข้างหลงั คือมีหน้าที(ช่วยสนบัสนนุให้อีกฝ่ายก้าวไปข้างหน้า เช่น ภรรยาเป็นกําลงัใจให้สามีในการ
ทํางาน กําลงัใจจึงเป็นที(พึ(งอย่างดีให้แก่สามี จึงควรทําการบชูาคณุความดีและสงเคราะห์ซึ(งกัน
และกนัตามหลกัธรรม ดงันี . 

(๑) สามีพงึบํารุงภรรยา ผู้ เป็นทิศเบื .องหลงัโดยหน้าที( ๕ ประการ คือ 
๑) ให้เกียรตยิกยอ่ง 
๒) ไมด่หูมิ(น 

                                                                    
๒๓ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๘/๒๑๓. 



๑๑๒ 

๓) ไมป่ระพฤตนิอกใจ 
๔) มอบความเป็นใหญ่ให้ 
๕) ให้เครื(องแตง่ตวั 

(๒) ภรรยายอ่มอนเุคราะห์สามีโดยหน้าที( ๕ ประการ คือ 
๑) จดังานดี 
๒) สงเคราะห์คนข้างเคียงดี 
๓) ไมป่ระพฤตนิอกใจ 
๔) รักษาทรัพย์ที(สามีหามาได้ 
๕) ขยนัไมเ่กียจคร้านในกิจทั .งปวง๒๔ 

๔. ทศิเบื /องซ้าย คือ ทิศเหนือ (อตุตรทิศ) ได้แก่มิตรสหาย คนใกล้ชิด และผู้ ร่วมงาน 
ซึ(งเป็นผู้อยูเ่คียงข้าง เป็นผู้คอยสง่เสริมสนบัสนนุในหน้าที(การงาน ทําให้ข้ามพ้นปัญหาอปุสรรคภยั
อนัตราย ได้คอยเป็นกําลงัใจให้บรรลุความสําเร็จในหน้าที(การงาน ซึ(งมีหลกัธรรมที(สงเคราะห์
ระหวา่งมิตรกบัมิตร ดงันี . 

(๑) บคุคลพงึบํารุงมิตรสหาย ผู้ เป็นทิศเบื .องซ้ายโดยหน้าที( ๕ ประการ คือ 
๑) การให้ (การแบง่ปันสิ(งของให้) 
๒) กลา่ววาจาเป็นที(รัก 
๓) ประพฤตตินให้เป็นประโยชน์ 
๔) วางตนสมํ(าเสมอ 
๕) ไมพ่ดูจาหลอกลวงกนั 

(๒) มิตรสหายยอ่มอนเุคราะห์ตอบโดยหน้าที( ๕ ประการ คือ 
๑) ป้องกนัมิตรผู้ประมาทแล้ว 
๒) ป้องกนัทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 
๓) เมื(อมีภยัก็เป็นที(พึ(งพํานกัได้ 
๔) ไมล่ะทิ .งในยามอนัตราย 
๕) นบัถือตลอดถึงวงศ์ตระกลูของมิตร๒๕ 

                                                                    
๒๔ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๙/๒๑๔ 
๒๕ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๐/๒๑๔–๒๑๕. 



๑๑๓ 

๕. ทิศเบื /องล่าง (เหฏฐิมทิศ) ได้แก่ลกูน้อง ผู้ ใต้บงัคบับญัชา คนรับใช้และคนงาน
เพราะบคุคลดงักล่าวเป็นผู้ ที(ช่วยทําการงานตา่งๆ จึงเป็นเหมือนฐานกําลงัให้แก่เรา มีหลกัปฏิบตัิ
ตอ่กนัดงันี . 

(๑) นายพงึบํารุงคนรับใช้และคนงาน ผู้ เป็นทิศเบื .องลา่งโดยหน้าที( ๕ ประการ คือ 
๑) จดัการงานให้ทําตามสมควรแก่กําลงั 
๒) ให้อาหารและคา่จ้าง 
๓) ดแูลรักษายามเจ็บป่วย 
๔) ให้อาหารมีรสแปลก 
๕) ให้หยดุงานตามโอกาส 

(๒) คนรับใช้และคนงานยอ่มอนเุคราะห์นายโดยหน้าที( ๕ ประการ คือ 
๑) ตื(นขึ .นทํางานก่อนนาย 
๒) เลิกงานเข้านอนทีหลงันาย 
๓) ถือเอาแตข่องที(นายให้ 
๔)  ทํางานให้ดีขึ .น 
๕) นําคณุของนายไปสรรเสริญ๒๖

 

๖. ทิศเบื /องบน (อปุริมทิศ) ได้แก่นกับวชหรือสมณพราหมณ์ในศาสนาตา่งๆ เช่น 
บรรพชิตในพระพทุธศาสนา มีหน้าที(ศึกษาปฏิบตัิธรรม เผยแผ่คําสอนสืบต่อพระพทุธศาสนามี
คณุธรรมและหลกัความประพฤติที(ต้องปฏิบตัิมากมาย บรรพชิตเป็นผู้สูงด้วยคณุธรรมและเป็น
ผู้ นําทางจิตใจ ดงันั .น จงึควรปฏิบตัดิงันี . 

(๑) คฤหสัถ์ยอ่มบํารุงสมณพราหมณ์ผู้ เป็นทิศเบื .องบนโดยหน้าที( ๕ ประการ คือ 
๑) จะทําสิ(งใด ก็ทําด้วยเมตตา 
๒) จะพดูสิ(งใด ก็พดูด้วยเมตตา 
๓ จะคดิสิ(งใด ก็คดิด้วยเมตตา 
๔) เปิดประตตู้อนรับ 
๕) ถวายปัจจยัเครื(องยงัชีพ 

(๒) สมณพราหมณ์ยอ่มอนเุคราะห์คฤหสัถ์โดยหน้าที( ๕ ประการ คือ 
๑) ห้ามไมใ่ห้ทําความชั(ว 

                                                                    
๒๖ที.ปา, (ไทย) ๑๑/๒๗๑/๒๑๕. 



๑๑๔ 

๒) ให้ตั .งอยูใ่นความดี 
๓) อนเุคราะห์ด้วยนํ .าใจอนัดีงาม 
๔) ให้ได้ฟังสิ(งที(ยงัไมเ่คยฟัง 
๕) อธิบายสิ(งที(เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจม่แจ้ง 
๖) บอกทางสวรรค์ให้๒๗ 

จากการกล่าวมา เรื(องการปฏิสัมพันธ์ต่อกันตามหลักทิศ ๖ ถือเป็นจริยธรรมขั .น
พื .นฐานที(บุคคลในสถานะตา่งๆ พึงปฏิบตัิต่อกันด้วยความเมตตารักใคร่ มุ่งความสงบสขุของทุก
คนเป็นที(ตั .ง โดยเฉพาะในสถาบนัครอบครัวทามกลางสภาวะสงัคมปัจจบุนั มีความจําเป็นอย่างยิ(ง
ที(ต้องปลกูฝังสร้างจิตสํานกึของคนในครอบครัวให้ตระหนกัถึงหลกัธรรมดีงามนี .ไว้เป็นประการแรก 
ในการสั(งสอนลูกหลานให้เป็นเด็กดีมีศีลธรรม มีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต โดยการฝึกนิสยัทวน
กระแสวัฒนธรรมตะวันตกที(กําลังแพร่ระบาดอยู่ในทุกส่วนของสังคมไทยปัจจุบัน ซึ(งประเด็น
ปัญหานี . พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) ได้กล่าวว่า... “การกราบไหว้ในทิศ ๖ ชาวพุทธทุกคน
ควรให้ความสาํคัญ และนํามาปฏิบัติกันอย่างจริงจังสมกับที�เรียกว่า เป็นวินัยของคฤหัสถ์ 
เป็นมาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ หรือเกณฑ์วัดความเป็นชาวพุทธ”๒๘ 

อาศยัเหตผุลดงักลา่วมานี .  ผู้ปกครองกบัการให้คําปรึกษาแก่นกัเรียน ซึ(งถือเป็นหน้าที(
รับผิดของความเป็นพ่อเป็นแม่ ก็ควรใส่ใจศึกษาและปฏิบตัิตนอย่างสมํ(าเสมอในเรื(องของทิศ ๖ 
และนอกจากนี . ยงัมีหลกัธรรมที(จะต้องปฏิบตัิกนัของผู้ ใหญ่อนัก่อให้เกิดความสขุในครอบครัวก็คือ 
พรหมวิหารธรรม อนัเป็นหลักธรรมประจําตวัของผู้ ใหญ่ หรือผู้ปกครอง ผู้บริหารราชการ และ
เป็นหลกัธรรมสําหรับผู้อยู่อย่างประเสริฐ ผู้ มีจิตใจสูง และใช้เป็นหลกัในการควบคมุมารยาทให้
เกิดความเอื .อเฟื.อตอ่มนษุย์และสตัว์ทั .งหลายโดยชอบ เพื(อการอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่างมีความสขุ 
มีหลกัปฏิบตัติอ่กนั ๔ ประการ ดงันี . 

๑. เมตตา คือ ความปรารถนาดี ต้องการช่วยเหลือผู้ อื(นให้มีความสขุ หรืออยากให้ผู้
ที(อยูภ่ายใต้การปกครองมีความสขุ และ คดิทําประโยชน์แก่ผู้ ที(อยูใ่ต้ปกครองทั(วหน้า 

๒. กรุณา คือ ความสงสาร อยากช่วยเหลือให้พ้นจากความทกุข์ ใฝ่ใจในอนัจะปลด
เปลื .องบําบดัความทกุข์ยากของผู้ใต้ปกครองที(ได้รับความเดือดร้อน 

                                                                    
๒๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๒/๒๑๖. 
๒๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), สอนนาคสอนฑิต ชีวิตพระ ชีวิตชาวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร 

: บริษัทธรรมสารจํากดั ), หน้า ๕๕. 



๑๑๕ 

๓. มุทิตา คือ ความพลอยยินดี ในเมื(อเห็นผู้ ใต้ปกครองมีความสุข ประสบกับ
ความสําเร็จ เจริญยิ(งๆ ขึ .นไป 

๔. อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง ไมยิ่นดียินร้าย ปฏิบตัด้ิวยความเที(ยงธรรม๒๙ 

โดยสรุป หลกัธรรมทั .ง ๔ ประการ ถือเป็นคณุสมบตัขิองผู้ ใหญ่ที(มีความรักใคร่เมตตา
ตอ่ผู้ น้อย หรือข้าราชการชั .นผู้ ใหญ่พึงอนุเคราะห์ต่อราชการผู้ น้อย ที(อยู่ใต้บงัคบับญัชา และควร
นํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวนั โดยเฉพาะมีความรักใคร่ในบตุร-ธิดา ส่งเสริมเลี .ยงดดู้วยใจ จงอย่า
ใช้เงินตราเลี .ยงแทนตวั ครอบครัวก็มีความสขุแนน่อน 

๔.๑.๓ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษา 

ผู้ มีหน้าที(รับผิดชอบด้านการจดัการศกึษา ถือเป็นสิ(งที(มีความสําคญัอย่างมากในการ
ให้คําปรึกษาแก่นักเรียน เพราะถือว่าเป็นหน้าที(ของบุคลากรทางการศึกษาโดยตรง ที(จะต้อง
ปลกูฝังให้ผู้ เรียนมีความรู้ดี มีคณุธรรม และดํารงตนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ฉะนั .น นกัเรียน
จะดีมีปัญญารอบรู้ มีวินยัในการปฏิบตัิตน ก็จําเป็นต้องอาศยัความรู้ความสามารถของครูผู้สอนที(
ปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งที(ดีแก่นกัเรียน โดยการสร้างคา่นิยมที(ถกูต้องคือ เป็นแม่แบบในการปฏิบตัิ
ตาม หรือที(เรียกว่า คุณธรรมสําหรับครู ด้วยเหตุนี . หลักการทางพระพุทธศาสนาได้กําหนด
คณุสมบตัิของผู้ ที(ทําหน้าที(สอนให้ปัญญา คือ ครู อาจารย์ พึงปฏิบตัิในหลกักัลยาณมิตรธรรม 

ดงัพทุธดํารัสที(วา่ 

“ดกูรภิกษุทั .งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๗ ประการ ควรเสพควร
คบเป็นมิตร ควรเข้าไปนั(งใกล้ แม้ถูกขับไล่ ธรรม ๗ ประการเป็นไฉน คือ 
ภิกษุเป็นที(รักใคร่พอใจ ๑ เป็นที(เคารพ ๑ เป็นผู้ควรสรรเสริญ ๑ เป็นผู้
ฉลาดพดู ๑ เป็นผู้อดทนตอ่ถ้อยคํา ๑ พดูถ้อยคําลกึซึ .ง ๑ ไม่ชกันําในทางที(
ไม่ดี ๑ ดกูรภิกษุทั .งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๗ ประการนี .แล ควร
เสพ ควรคบเป็นมิตร ควรเข้าไปนั(งใกล้ แม้ถกูขบัไล”่๓๐ 

จากเนื .อความแห่งพทุธดํารัสข้างต้น ได้กล่าวยํ .าถึงคณุสมบตัิของผู้สอนที(ดีว่าจะต้อง
ประกอบด้วย “ธรรม ๗ ประการ” ที(เรียกวา่ “กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ” ได้แก่ 

                                                                    
๒๙ส.ํม. (ไทย) ๓๐/๕๗๓/๓๐๙. 
๓๐องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๔/๓๓. 



๑๑๖ 

๑. ปิโย น่ารัก คือ มีเมตตากรุณา ใส่ใจคนและประโยชน์สุขของเขา เข้าถึงจิตใจ 
สร้างความรู้สกึสนิทสนมเป็นกนัเอง ชวนใจผู้ เรียนให้อยากเข้าไปปรึกษาไตถ่าม 

๒. ครุ น่าเคารพ คือ เป็นผู้หนกัแน่น ถือหลกัการเป็นสําคญั และมีความประพฤติ
สมควรแก่ฐานะ ทําให้เกิดความรู้สกึอบอุน่ใจ เป็นที(พึ(งได้และปลอดภยั 

๓. ภาวนีโย น่าเจริญใจ คือ มีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริง และเป็นผู้ ฝึกฝน
ปรับปรุงตนอยู่เสมอ เป็นที(น่ายกย่องควรเอาอย่าง ทําให้ศิษย์เอ่ยอ้างและรําลึกถึงด้วยความ
ซาบซึ .ง มั(นใจ และภาคภมูิใจ 

๔. วตฺตา รู้จักพูดให้ได้ผล คือ รู้จกัชี .แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื(อไรควรพูดอะไร อย่างไร 
คอยให้คําแนะนําวา่กลา่วตกัเตือน เป็นที(ปรึกษาที(ดี 

๕. วจนกฺขโม อดทนต่อถ้อยคํา คือ พร้อมที(จะรับฟังคําปรึกษาซักถามแม้จุกจิก 
ตลอดจนคําลว่งเกินและคําตกัเตือนวิพากษ์วิจารณ์ตา่งๆ อดทน ฟังได้ ไมเ่บื(อหนา่ย ไมเ่สียอารมณ์ 

๖. คมฺภีรDฺจ กถํ กตฺตา แถลงเรื� องลํ /าลึกได้ คือ กล่าวชี .แจงเรื(องต่างๆ ที(ยุ่งยาก
ลกึซึ .งให้เข้าใจได้ และสอนศษิย์ให้ได้เรียนรู้เรื(องราวที(ลกึซึ .งยิ(งขึ .น 

๗. โน จฏฺฐาเน นิโยชเย ไม่ชักนําในอฐาน คือ ไม่ชกัจูงไปในทางที(เสื(อมเสีย หรือ
เรื(องเหลวไหลไมส่มควร๓๑ 

นอกจากหลกักลัยาณมิตรธรรมแล้ว ครูผู้สอนต้องให้คําปรึกษาแนะแนวอย่างจริงจงั 
แก่นกัเรียน โดยเฉพาะตั /งใจประสิทธิ=ความรู้ โดยตั .งตนอยู่ในธรรมของผู้แสดงธรรม (ผู้ ให้ความรู้) 
ที(เรียกวา่ ธรรมเทศกธรรม ๕ ประการ ได้แก่ 

๑. อนุบุพพิกถา สอนให้มีขั /นตอนถูกลําดับ คือ แสดงหลักธรรม หรือเนื .อหา
ตามลําดบัความง่ายยากลุม่ลกึ มีเหตผุลสมัพนัธ์ตอ่เนื(องกนัไปโดยลําดบั 

๒. ปริยายทสัสาวี จับจุดสําคัญมาขยายให้เข้าใจเหตุผล คือ ชี .แจง ยกเหตผุลมา
แสดง ให้เข้าใจชดัเจนในแตล่ะแง่แตล่ะประเด็น อธิบายยกัเยื .องไปต่างๆ ให้มองเห็นกระจ่างตาม
แนวเหตผุล 

๓. อนทุยตา ตั /งจิตเมตตาสอนด้วยความปรารถนาดี คือ สอนเขาด้วยจิตเมตตา 
มุง่จะให้เป็นประโยชน์แก้ผู้ รับคําสอน 

๔. อนามิสันดร ไม่มีจิตเพ่งเล็งเห็นแก่อามิส คือ สอนเขามิใช่มุ่งที(ตนจะได้ลาภ 
สินจ้าง หรือผลประโยชน์ตอบแทน 

                                                                    
๓๑องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๔/๓๓. 



๑๑๗ 

๕. อนปุหจัจ์ วางจิตตรงไม่กระทบตนและผู้อื�น คือ สอนตามหลกัตามเนื .อหา มุ่ง
แสดงอรรถ แสดงธรรม ไมย่กตน ไมเ่สียดสีขม่ขี(ผู้ อื(น๓๒ 

ด้วยเหตนีุ . หลกัการทั .ง ๕ ประการ แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงไม่สอนโดยเห็นแก่อามิส 
ซึ(งเป็นตวัอย่างที(ประเสริฐ ซึ(งพระพทุธองค์ทรงสั(งสอนพุทธบริษัทให้ศกึษาปฏิบตัิตามโดยเน้นยํ .า
ความปรารถนาดีไม่กระทบต่อผู้ อื(นด้วย ฉะนั .น ในฐานะครูสอน ก็ควรสอนให้ครบทั .ง ๔ ประการ 
หรือที(เรียกว่า ลีลาการสอน (ซึ(งได้กล่าวแล้วในบทที( ๒) แต่ทีนี . ผู้ วิจัยต้องการนําเสนอให้เห็น
ประเดน็ชดัที(ครูทั .งหลายต้องมี โดยคํานงึถึงหลกัการสอน ๔ ประการ ดงันี . 

๑. สนัทัสสนา ชี /ให้ชัด จะสอนอะไร ก็ชี .แจงแสดงเหตุผล แยกแยะอธิบายให้ผู้ ฟัง
เข้าใจแจม่แจ้ง ดงัจงูมือไปดเูห็นกบัตา 

๒. สมาทปนา ชวนให้ปฏิบัติ คือ สิ(งใดควรทํา ก็บรรยายให้มองเห็นความสําคญั 
และซาบซึ .งในคณุคา่ เห็นสมจริง จนผู้ ฟังยอมรับ อยากลงมือทํา หรือนําไปปฏิบตั ิ

๓. สมุตเตชนา เร้าให้กล้า คือ ปลุกใจให้คึกคกั เกิดความกระตือรือร้น มีกําลังใจ
แข็งขนั มั(นใจจะทําให้สําเร็จ ไมก่ลวัเหน็ดเหนื(อยหรือยากลําบาก 

๔. สมัปหงัสนา ปลุกให้ร่าเริง คือ ทําบรรยากาศให้สนกุสดชื(น แจ่มใส เบิกบานใจ 
ให้ผู้ ฟังแช่มชื(น มีความหวัง มองเห็นผลดีและทางสําเร็จ จําง่ายๆ ว่าสอนให้ แจ่มแจ้ง จูงใจ 

แกล้วกล้า ร่าเริง๓๓ 

ฉะนั .น กระบวนการสอนทั .ง ๔ ประการ ผู้ สอนจะต้องปฏิบตัิให้ได้ผลมากที(สุดเท่า
กําลงัความสามารถ และต้องมีกระบวนการประเมินตนเองเพื(อตรวจสอบเรื(องที(ได้สอนไป เมื(อพดู
อยา่งรวบรัด คือ ครูอาจตรวจสอบตนเอง ด้วยลกัษณะการสอนของพระบรมครู ๓ ประการ ได้แก่ 

๑. สอนด้วยความรู้จริง ทําได้จริง จงึสอนเขา 
๒. สอนอย่างมีเหตุผล ให้เขาพิจารณาเข้าใจแจ้งด้วยปัญญาของเขาเอง 
๓. สอนให้ได้ผลจริง สําเร็จความมุง่หมายของเรื(องที(สอนนั .นๆ เชน่ ให้เข้าใจได้จริง 

เห็นความจริง ทําได้จริง นําไปปฏิบตัไิด้ผลจริง เป็นต้น๓๔ 

โดยสรุป บทบาทของผู้สอนกบัการให้คําปรึกษาแก่นกัเรียน ที(กล่าวทั .งหมดมีความจํา
เป็น และมีความสําคญัอย่างยิ(งตอ่การปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม และการดําเนินชีวิตที(ดีงามของ
                                                                    

๓๒องฺ.ปDฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๕๙/๒๐๕. 
๓๓ที.ส.ี (ไทย) ๙/๑๙๘/๑๖๑. 
๓๔องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๕๖๕/๓๕๖. 



๑๑๘ 

นกัเรียน โดยเฉพาะผู้สอน (เป็นแมพ่ิมพ์ของชาต)ิ ต้องปฏิบตัตินเป็นแบบอย่างที(ดีแก่ศิษย์ ดงักล่าว
มาแล้วในทิศ ๖ คือ แนะนําฝึกอบรมให้เป็นคนดี สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง สอนศิลปวิทยาให้สิ .นเชิง 
ส่งเสริมยกย่องความดีงามความสามารถให้ปรากฏ สร้างเครื(องคุ้มภยัในสารทิศ คือ สอนฝึกศิษย์
ให้ใช้วิชาเลี .ยงชีพได้จริงและรู้จกัดํารงตนด้วยดี ที(จะเป็นประกันให้ดําเนินชีวิตดีงามโดยสวสัดีมี
ความสขุความเจริญ๓๕ 

๔.๒ เนื /อหาสาํหรับการให้คาํปรึกษาแก่นักเรียนจากพุทธวิธี 

สําหรับเนื .อหาการให้คําปรึกษาแก่นกัเรียน ผู้ วิจยัจึงนําเอาหลกัธรรมที(จําเป็นในการ
ฝึกหดั พัฒนาคนแบบองค์รวม เพื(อให้เป็นมนุษย์ที(สมบูรณ์นั .น ตามหลกัพระพุทธศาสนา ได้แก่ 
ไตรสิกขา ซึ(งเป็นหลกัธรรมสําหรับพฒันาชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้าทั .งทางร่างกาย วาจา และ 
จิตใจ และมีองค์ประกอบ ๓ อย่าง ได้แก่ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา๓๖ เรียก
สั .นๆ วา่ ศีล สมาธิ ปัญญา๓๗ ดงันั .น เนื .อหาสําหรับให้คําปรึกษานกัเรียนจากพทุธวิธี มีดงัตอ่ไปนี . 

๔.๒.๑ การให้คาํปรึกษาตามหลักสีลสิกขา 

คําว่า “ศีล” หรือ “อธิสีลสิกขา” หมายถึง ความประพฤติการปฏิบตัิตน ทางกายก็ดี 
ทางวาจาก็ดี ให้เรียบร้อย ไมมี่โทษ คือไม่ให้เป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้ อื(น๓๘ จากความหมาย 
จะเห็นว่าการศึกษาเรื(องศีล มีความจําเป็นและสําคญัอย่างยิ(งในการพฒันาจิตใจของคน เพื(อให้
อยูใ่นกรอบกฎข้อบงัคบัตา่งๆ เพื(อความเรียบร้อยดีงามของสงัคม และการอยูร่่วมกนัอยา่งมีสขุ 

อนึ(ง คําว่า ศีล ตรงกับภาษาบาลีว่า สีล แปลว่า ปกติ หมายความว่า คนมีจิตเป็น
ปกติโดยไม่ถูกโลภะ โทสะ โมหะ ครอบงําในการทําความผิด ดงันั .น เมื(อมีจิตใจเป็นปกติ จะทํา
อะไรทางกายด้วยจิตที(เป็นปกติ ก็ไม่ทํากายทุจริต เมื(อจะพดูอะไรทางวาจา ก็ไม่พดูวจีทุจริต เมื(อ
คิดเรื(องราวอะไรทางใจ ก็ไม่คิดเป็นมโนทุจริต เมื(อได้ทําอย่างนี .แล้ว ใจจึงเป็นศีล กายก็เป็นศีล 

                                                                    
๓๕ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๐๐/๒๐๓. 
๓๖องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๕๒๑/๒๙๔.  
๓๗พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), สยามสามไตรสู่อนาคตที�สดใสด้วยการศึกษาไทยวิถี

พุทธ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพ์สวย จํากดั, ๒๕๕๒, หน้า ๗๗. 
๓๘พระราชญาณวิสิฐ  และคณะ, คู่ มือการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา, พิมพ์ครั .งที( ๔, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เพชรเกษม พริ .นติ .ง กรุ๊ป จํากดั นครปฐม, ๒๕๕๒), หน้า ๓. 



๑๑๙ 

วาจาก็เป็นศีล๓๙ รวมความว่า ศีล เป็นข้อบงัคบัสําหรับควบคมุความประพฤติทางกายและทาง
วาจา ให้อยู่ในความดีงาม สําหรับคฤหสัถ์ (นกัเรียนทั .งหญิงชาย) ได้แก่ ศีล ๕ และศีล ๘ สําหรับ
สามเณร ได้แก่ ศีล ๑๐ สําหรับพระภิกษุในพระปาฎิโมกข์มี ๒๒๗ สิกขาบท ชื(อว่า “วินัย”๔๐ ส่วน
สาระสําคญัเรื(องของศีลนี . ของผู้ วิจยัจะกลา่วเฉพาะ ศีล ๕ และ ศีล ๘ ซึ(งมีรายละเอียดดงันี . 

๑. เบญจศีล หมายถึง เป็นการศกึษาถึงหลกัของระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ เพื(อให้เกิด
ความเข้าใจแล้วปฏิบตัถิกูของมวลมนษุย์ ศีล ๕ มีองค์ประกอบ ๕ ประการ ดงันี . 

๑) ปาณาตปิาตา เวรมณี เว้นจากการฆา่สตัว์ที(มีชีวิตอยูใ่ห้ตาย มีมนษุย์ เป็นต้น 
๒) อทินนาทานา เวรมณี เว้นจากการถือเอาทรัพย์ที(มีเจ้าของหวงแหนอยู ่
๓) กาเมสมุิจฉาจารา เวรมณี เว้นจากการประพฤตผิิดในกาม 
๔) มสุาวาทา เวรมณี เว้นจากการกลา่วคําเท็จ 
๕) สรุาเมรยมชัชปมาทฏัฐานา เวรมณี เว้นจากการดื(มสรุาจนขาดสติ๔๑ 

ดงันั .น การปฏิบตัิตามหลกัศีล ๕ ประการนี . ถือเป็นจริยธรรมขั .นพื .นฐานที(มนุษย์
จะต้องมีประจําใจแล้วเคารพปฏิบตัใิห้ถกูต้อง ทั .งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ฉะนั .น การพฒันา
นกัเรียนตามหลกัของ ศีล ๕ นี . ถือเป็นสิ(งจําเป็นที(จะต้องปลกูฝังให้เกิดเป็นกิจลกัษณะนิสยั ในการ
ดําเนินกิจกรรมประจําวัน ในช่วงเวลาเรียน โดยเฉพาะเน้นความซื(อสัตย์สุจริตต่อทรัพย์สินของ
เพื(อนๆ ในห้องเรียน เช่น ดินสอ ปากกา เป็นต้น เมื(อได้ปลูกฝังให้นักเรียนเคารพในทรัพย์สมบตัิ
ของเพื(อนๆ ได้แล้วในอนาคตเมื(อเป็นผู้ ใหญ่ก็จะทํางานอย่างสจุริต เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที(ตั .ง 
และ ศีล ๕ นี . ก็เป็นกฎระเบียบและข้อบงัคบัของสงัคมด้วยที(ชาวพทุธควรใสใ่จอยา่งจริงจงั 

๓. อุโบสถศีล เป็นการศึกษากฎระเบียบสําหรับผู้ ที(มีความใกล้ชิดกับพระศาสนา
มากขึ .น เป็นข้อปฏิบตัิเพิ(มจากเดิมที(มีอยู่ ๕ ข้อ แล้วเพิ(มเข้ามาอีก ๓ ข้อจึงเป็น ๘ ข้อ เรียกว่า 
อุโบสถศีล หรือ ศีล ๘ นั(นเอง มีองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี . 

๑) ปาณาตปิาตา เวรมณี เว้นจากการฆา่สตัว์ที(มีชีวิตอยูใ่ห้ตาย มีมนษุย์ เป็นต้น 
๒) อทินนาทานา เวรมณี เว้นจากการถือเอาทรัพย์ที(มีเจ้าของหวงแหนอยู ่

                                                                    
๓๙สมเด็จพระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์, ธรรมานุกรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๑๕), หน้า ๔๑๑.  
๔๐พระราชญาณวิสฐิ  และคณะ, คู่มือการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา, หน้า ๔. 
๔๑กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่ มือการศึกษาธรรมศึกษาชั /นตรี, 

พิมพ์ครั .งที( ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๑), หน้า ๙๒.  



๑๒๐ 

๓) อพรัหมจริยา เวรมณี เว้นจากการผิดจากพรหมจรรย์ คือ การร่วมประเวณี 
๔) มสุาวาทา เวรมณี เว้นจากการกลา่วคําเท็จ 
๕) สรุาเมรยมชัชปมาทฏัฐานา เวรมณี เว้นจากการดื(มสรุาจนขาดสต ิ
๖) วิกาลโภชนา เวรมณี เว้นจากการรับประทานอาหารตั .งแตเ่ที(ยงถึงเช้า  
๗) นจัจคีตวาทิตวิสกูทสัสนมาลาคนัธวิเลปนธารณมณัฑนวิภูสนฏัฐานา เวรมณี 

เว้นจากการฟ้อนรํา ขบัร้อง บรรเลงดนตรีดกูารละเล่นตา่งๆ และการตกแตง่ประดบัประดาร่างกาย
ด้วยเครื(องประดบัตา่งๆ 

๘) อจุจาสยนมหาสยนา เวรมณี เว้นจากการนอนที(นอนสงูใหญ่เหมือนบคุคลทั(วไป๔๒ 

การรักษาศีลอโุบสถ หรือ ศีล ๘ นั(นถือเป็นหลกัปฏิบตัิของชาวพทุธที(เรียกว่า อุบาสก 

อุบาสิกา คือ ผู้ ที(นุ่งผ้าขาวห่มขาว และก็เป็นผู้ เข้าใกล้พระศาสนามาอีกระดบัหนึ(งแต่งยังไม่ใช่
บรรพชิตหรือยงัไม่ได้อุปสมบท การเข้ามารักษาศีลอุโบสถหรือศีล ๘ นั .นมีวนั ๘ คํ(า ๑๔ คํ(าหรือ 
๑๕ คํ(า ทั .งข้างขึ .นและข้างแรม เป็นการสมาทานด้วยวาจาต่อหน้าพระรัตนตรัยที(ว่า จะรักษา

อุโบสถศีล ๘ ประการนี / ให้บริสุทธิ=ภายใน ๑ วันและ ๑ คืน เมื(อครบกําหนดแล้วจึงสมาทาน
รักษาศีล ๕ เพื(อดําเนินชีวิตเหมือนคฤหสัถ์ทั(วไป สว่นศีล ๘ ที(ได้นํามาพฒันานกัเรียนส่วนใหญ่ก็จะ
อยู่ในช่วงเข้าค่ายพุทธบุตรประจําปีที(ทางโรงเรียนจดัขึ .น เพื(อพฒันานกัเรียนทางกายใจให้สูงขึ .น
กวา่การปฏิบตัใินศีล ๕ ข้อ ดงักลา่วไว้แล้วในข้อแรก 

ฉะนั .น การให้คําปรึกษานักเรียนตามหลักอธิสีลสิกขา เป็นการมุ่งหวังให้นกัเรียนได้
ปฏิบตัิตนถูกต้องตามวินยัของชาวพุทธ โดยเฉพาะต้องเคารพต่อกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันใน
สงัคมอยา่งมีความสงบสขุ โดยความสขุนี . ปัจจบุนัได้เน้นไปที(คณุธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต 
คือ มุง่พฒันานกัเรียนให้มีคณุธรรมคูก่นักบัความรู้ ที(สงัคมกําลงัต้องการ แตอ่ย่างไรก็ตามผู้ วิจยัยงั
เห็นว่า การจะปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียนนี . ผู้ ที(เป็นครู อาจารย์ แม้กระทั(งพ่อแม่ผู้ อยู่ใกล้ชิดใน
ชุมชน ก็ควรปลูกฝังคุณธรรมความดีให้เกิดขึ .นกับตวัเอง เพื(อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้ยึดเป็น
แบบอยา่งในการนําไปประพฤตปิฏิบตัติามด้วย จงึจะประสบผลสําเร็จในเรื(องนี . 

๔.๒.๒ การให้คาํปรึกษาตามหลักจิตตสิกขา 

คําว่า “จิต” หรือ “อธิจิตตสิกขา” หมายถึง การศกึษาวิธีการอบรมจิตให้มีความสงบ 
หยดุนิ(ง เป็นสมาธิ ได้แก่ สมถกัมมัฏฐาน หรือ สมถภาวนา เพราะมีความหมายอย่างเดียวกนั๔๓ 

                                                                    
๔๒องฺ.อฎฺฐก. (ไทย) ๒๓/๑๓๑/๒๕๓. 
๔๓พระราชญาณวิสฐิ  และคณะ, คู่มือการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา,หน้า ๘๑. 



๑๒๑ 

(ซึ(งวิจยัได้กล่าวมาแล้วในบทที( ๒) ฉะนั .น การเรียนรู้หรือการให้คําปรึกษาตามหลกัจิตตสิกขา คือ 
การพฒันานกัเรียนให้ประพฤติปฎิบตัิตนในทางที(ถูกต้อง ซึ(งเป็นหลกัอปฏิบตัิสําหรับฝึกอบรมจิต
ให้เกิดคณุธรรม คือ การทําสมาธิให้เกิดขึ .นภายในจิตใจ๔๔ 

เหตผุลที(บอกว่าเป็นหลกัปฏิบตัิ เนื(องจากการให้คําปรึกษาแก่นกัเรียนจากพทุธวิธีนั .น
มีวตัถุประสงค์ คือ การพัฒนานกัเรียนให้รู้เท่าทันความคิดของตวัเอง ไม่ว่าจะเป็นการคิดที(เป็น
กศุล หรือ อกุศล ก็ต้องตระหนกัรู้เสมอว่า ผลเกิดจากการคิดของตวัเองนั .น ย่อมมีทั .งประโชน์ เป็น
คณุกับตวัเอง หรือ มีโทษแก่สงัคม โดยประเด็นนี . เป็นเรื(องสําคญัในการพฒันานกัเรียน เพราะว่า
นกัเรียนบางคนมีสมาธิสั .นในการรับรู้เรื(องราวตา่งๆ ที(ครูได้สอนไปในรายวิชานั .นๆ จึงเป็นเหตทํุาให้
นกัเรียนอาจจะเรียนรู้ไมท่นัเพื(อนในห้อง 

ด้วยเหตุดงักล่าว การพฒันาสมาธิแก่นกัเรียนดงักรณีที(กล่าวมา คือการมีสมาธิสั .น 
ครูผู้สอนก็จําเป็นต้องจดักิจกรรมโดยเฉพาะฝึกเรียนดงักลา่วให้นั(งสมาธิบอ่ยๆ เพื(อพฒันาจิตให้นิ(ง 
เช่น เปิดธรรมะบรรยายให้นกัเรียนได้ฟังประมาณ ๑๐ นาที แล้วให้นกัเรียนดงักล่าวสามารถสรุป
ใจความของธรรมะนั .นๆ พอเข้าใจ โดยฝึกให้ทําบ่อยๆ ก็สามารถพัฒนานกัเรียนให้มีสมาธิดีขึ .น 
นอกจากนี . การฝึกจิตเป็นเรื(องสําคญัไม่เฉพาะสําหรับพระสงฆ์เท่านั .น แต่ทุกคนจะต้องฝึกจิตให้
สงบมีความดีเป็นที(ตั .ง เพราะจิตเป็นสิ(งทําให้เกิดการกระทําการตา่งๆ ทั .งทางดี และไมดี่๔๕ 

สําหรับการพฒันาจิตโดยมีสมาธิเป็นแก่นกลาง หรือ เป็นศนูย์กลาง เรียกว่า “สมาธิ” 
สามารถพฒันาคณุสมบตัขิองจิตในด้านตา่งๆ ตามทศันะพระมหาบรรจง จนฺทคุตฺโต (แม่นทอง) 
ได้กลา่วสรุปไว้ ๓ ด้าน๔๖ คือ 

๑. พัฒนาคุณธรรม หมายถึง คณุภาพของจิต คือ คณุสมบตัิที(เสริมสร้างจิตใจให้ดี
งาม ให้เป็นจิตที(สงู ประณีต และประเสริฐ เช่น เรื(องของ อิทธิบาท ๔ คือมี จาคะ คือ ความมีนํ .าใจ
เสียสละเอื .อเฝื.อเผื .อแผ่ กตญัDกูตเวทิตา หิริ คือ ความละอายต่อบาป ละอายต่อการทําความชั(ว 

                                                                    
๔๔ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๑. 
๔๕พระมหาสชุาติ สชุาโต(สนิทสนม), “การประพฤติพรหมจรรย์ตามหลกัคําสอนพระพทุธศาสนา”, 

วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๔๕), หน้า ๖๑.  
๔๖พระมหาบรรจง  จนฺทคตฺุโต (แมน่ทอง), “คณุภาพการจดัการศกึษาแก่เด็กและเยาวชนตามหลกั

ไตรสิกขา : กรณีศึกษา ศนูย์ศึกษาพุทธศาสนาวนัอาทิตย์วดัสวนดอก จังหวดัเชียงใหม่” วิทยานิพนธ์พุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๐), หน้า ๒๒-๒๓. 
 



๑๒๒ 

โอตตัปปะ คือ ความกลัวบาป เกรงกลัวชั(วทุจริต คารวะ คือ ความเคารพ ความใส่ใจรู้จักให้
ความสําคญัแก่สิ(งนั .นๆ อยา่งถกูต้องเหมาะสม มทัวะ ความออ่นโยน สภุาพ นุม่นวล ไมก่ระด้าง 

๒. พัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของใจ โดยการเสริมสร้างคณุสมบตัิที(
ทําให้จิตใจมีความเข้มแข็ง หนักแน่น หมั(นคง แกล้วกล้าสามารถ ทํากิจการหน้าที(ในการเรียน
ได้ผลดี เชน่ ฉนัทะ คือ ความใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ วิริยะอตุสาหะ จิตตะ คือ ความมีใจจดจ่อ หรือสิ(งที(
ทํา คือ ความตั .งใจ อธิษฐาน คือ ความตั .งใจเด็ดเดียว ตบะ คือ พลงัเผากิเลส สติ คือ ความระลึก
นกึได้ สมาธิ คือ ภาวะจิตที(ตั .งมั(นแนว่แน ่

๓. พัฒนาความสุขและภาวะที� เกื /อหนุนสุขภาพของจิตใจ คุณสมบัติที(ควร
เสริมสร้างขึ .นให้มีอยู่ประจําในจิตใจ เพื(อความมีสุขภาพจิตที(ดี พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หลาย
อย่างโดยเฉพาะ เช่น เรื(องของความปราโมทย์ คือ ความร่าเริง สดชื(นปีติ คือ ความอิ(มใจ ปัสสทัธิ 
คือ ความสงบเย็น สขุ คือ ความคล่องใจ สนัติ คือ ความสงบ เกษม คือ ความปลอดโปร่ง สีติภาพ 
คือ ความเย็นสบาย เสรีภาพ คือ ความมีใจเสรีเป็นอิสระ ประโยทาตตา คือ ความผ่องใส 
วิมริยาทิกตัตา คือ ความมีใจไร้พรมแดน 

สรุปความว่า การให้คําปรึกษานกัเรียนตามหลกัจิตตสิกขา มีประโยชน์อย่างมากตอ่
การพฒันาความรู้คูค่ณุธรรมของนกัเรียน โดยสามารถนําไปประยกุต์ใช้เพื(อวตัถปุระสงค์ได้หลาย
อย่าง เช่น เรื(องของพลงัจิต การหาความสขุทางใจ คณุค่าแท้จริงของการฝึกฝนทางอธิจิตตสิกขา 
คือ เป็นรากฐานที(เกื .อหนุนต่อการพฒันาปัญญาที(ถกูต้องเป็นสมัมาทิฐิ (Right views) และเป็นสิ(ง
สําคญัในทางพระพุทธศาสนา ที(ชาวพุทธควรศึกษาทําความเข้าใจ และปฏิบตัิให้เกิดมีขึ .นในการ
ประกอบกิจการงานใดๆ ก็จะประสบผลสําเร็จอยา่งสมบรูณ์ ตอ่ไปก็จะได้กล่าวถึงการให้คําปรึกษา
เพื(อพฒันาปัญญา 

๔.๒.๓ การให้คาํปรึกษาตามหลักปัญญาสิกขา 

คําวา่ “ปัญญา” หรือ “อธิปัญญาสิกขา” หมายถึง ข้อปฏิบตัิสําหรับฝึกอบรมปัญญา 
เพื(อให้เกิดความรู้แจ้งอยา่งสงู มองเห็นสิ(งทั .งหลายตามเป็นจริง จนจิตหลดุพ้นเป็นอิสระ ปราศจาก
กิเลสและความทุกข์๔๗ หรือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื(อให้เกิดความรู้สูงสุด (ปัญญา) เพื(อนําไป
แก้ปัญหาชีวิตมนุษย์ได้ โดยมีองค์ประกอบของปัญญา ๓ ประการ ได้แก่ (๑) จินตามยปัญญา  

                                                                    
๔๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๓๐๘. 



๑๒๓ 

(๒) สุตมยปัญญา และ (๓) ภาวนามยปัญญา๔๘ ฉะนั .น การศึกษาปัญญาทั .งสามประการนี . เป็น
การศกึษาเพื(อให้มีความรอบรู้ที(ทั(วถึงในทกุด้านๆ หรือที(เรียกวา่ “ฉลาดรู้รอบ” มีดงันี . 

๑. จินตามยปัญญา หมายถึง การพิจารณาหาเหตุผลด้วยหลักการที(ใช้แนวคิดที(
เป็นจิตนาการ กล่าวคือ การมีปัจจยัให้เกิดสมัมาทิฏฐิ ๒ ประการ ประกอบด้วย ปรโตโฆสะ  และ
โยนิโสมนสิการ๔๙ เป็นต้น เหตขุองการเกิดปัญญาและความสงบสขุ ดงันี . 

๑) ปรโตโฆสะ  เป็นการรับฟังผู้ อื(นที(ทําให้เกิดการกระตุ้น หรือ เป็นสิ(งที(ชกัจงูจาก
ภายนอก เพื(อให้เกิดความสนใจในการรับฟัง เพื(อหาความรู้ การเล่าเรียน การสนทนาชักถาม 
โดยเฉพาะกลัยาณมิตรและทําให้เกิดปัญญาตามมาในภายหลงั 

๒) โยนิโสมนสิการ  เป็นการใช้ความคิดให้ถกูวิธี ซึ(งเป็นการแยกแยะโดยการทํา
ใจอยา่งแยบคาย เป็นการพิจารณาสิ(งตา่งๆ ในลกัษณะสืบสาวหาเหตผุลด้วยการแยกแยะประเภท
สิ(งนั .นหรือปัญหานั .น ออกให้เห็นตามสภาวะที(มีความสมัพนัธ์ระหวา่งเหตแุละปัจจยั 

๒. สุตมยปัญญา หมายถึง ปัญญาที(เกิดจากการได้ศึกษาเล่าเรียนตามหลกัธรรม
คําสั(งของพระพทุธเจ้าโดยอาศยัหลกั ปริยตัิธรรม ปฏิบตัิธรรมและปฏิเวธธรรม๕๐ ซึ(งเป็นการศกึษา
เพื(อให้เกิดความรู้ความสามารถทางปัญญา ที(จะต้องปฏิบตัติาม ๓ ขั .น ดงันี . 

๑) ปริยตัิธรรม  เป็นการศกึษาหาความรู้จากตํารับตํารา หรือ การได้ยินได้ฟังมา 
อยา่งถกูต้องและเข้าใจในการเรียนรู้หรือการได้ยินได้ฟังสิ(งเลา่นั .นอยา่งแมน่ยํา 

๒) ปฏิบตัธิรรม  นําไปประพฤติปฏิบตัิตามที(ตนได้เล่าเรียน หรือ ได้ยินได้ฟังจาก
ครูอาจารย์ที(ทา่นสั(งสอนมาเป็นอยา่งดี 

๓) ปฏิเวธธรรม  เป็นผลที(ได้รับจากการเล่าเรียนและนําไปประพฤติปฏิบตัิ คือ 
ความรู้ความสามารถที(จะสามารถนําไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาของชีวิตได้ จงึเรียกวา่ ปัญญา 

๓. ภาวนามยปัญญา เป็นการพฒันาปัญญาเพื(อให้ถึงขั .นสูงสุด เรียกว่า “ปัญญา
ภาวนา”๕๑ และ “ปัญญาวิมตุต”ิ๕๒ ดงันี . 

                                                                    
๔๘อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๘๐๔/๔๓๘.  
๔๙องฺ.ทกุ. (ไทย) ๒๐/๓๗๑/๑๑๐.  
๕๐ดูรายละเอียดใน  พุทธทาสภิกขุ, คู่ มือการศึกษาพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, ๒๕๔๔), หน้า ๑๓๑-๑๓๕. 
๕๑ดรูายละเอียดใน  องฺ.ปDฺจก. (ไทย) ๒๒/๗๙/๑๒๑.  
๕๒ดรูายละเอียดใน  องฺ.ทกุ. (ไทย) ๒๐/๒๗๖/๗๘.  



๑๒๔ 

๑) ปัญญาภาวนา  เป็นการพฒันาภูมิปัญญาเพื(อให้รู้เท่าทนัตอ่เหตกุารณ์ตา่งๆ 
ที(เกิดขึ .นในโลก ซึ(งโลกหมายถึง ตวัของมนษุย์เอง เพื(อให้รู้ตามความเป็นจริง สามารถทําให้จิตใจ
เป็นอิสระปราศจากความโลภ ความโกรธ และความหลง พ้นจากความทุกข์ เพราะอาศยัปัญญา
เป็นตวัแก้ปัญหาชีวิตมนษุย์ให้พ้นจากทกุข์ได้ 

๒) ปัญญาวิมุตติ  เป็นการพัฒนาปัญญาถึงขั .นสูงสุดจนกระทั(งสามารถทําให้
มนษุย์หลดุพ้นจากความทกุข์ด้วยปัญญา หลดุพ้นจากการถกูครอบงําของอวิชชา สามารถพฒันา
ปัญญาให้เข้าถึงพระนิพพานได้ด้วยปัญญาวิมตุต ิ

จากข้อสรุปข้างต้น เนื /อหาการให้คําปรึกษานักเรียนจากพุทธวิธี ซึ(งผู้ วิจัยได้
ดําเนินการตามหลักไตรสิกขา โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีพัฒนาการทางปัญญาที(ถูกต้อง มี
พัฒนาการทั .ง ทางกาย ทางวาจา และทางใจ เป็นคนดีมีสัมมาทิฐิ คือมีความคิดเห็นตรงตาม
ความเป็นจริง เห็นอยา่งไรก็ให้คดิอยา่งนั .น เมื(อนกัเรียนมีความเห็นที(เป็นจริงอย่างนี .แล้ว ถือว่าเป็น
ผู้ มีสัจจะประจําใจ และนอกจากนี . ความเห็นถูกต้องทําให้เกิดสมัมาทิฐิแบบอื(นๆ ตามด้วย เช่น 
การเห็นจริงในพระไตรลักษณ์ คือเห็นความเป็น อนิจจงั ทกุขงั และอนตัตา๕๓ ตามความเป็นจริงก็
สามารถพฒันาความเห็นที(เป็นจริงตามที(ได้พบเห็นแล้ว ย่อมจะสามารถปฏิบตัิไปได้อย่างถกูต้อง
ตามหลกัแหง่ ศีล สมาธิ ปัญญา และพฒันาความรู้ความเข้าใจไปจดัสภาพแวดล้อมให้เกื .อกลูกนั 
และคอยเสริมกระตุ้นเร้าให้เนื .อหาของการศึกษาเป็นไปตามกระบวนการ เมื(อเข้าใจอย่างนี .แล้วก็
จะมองเห็นรูปร่างของกระบวนการแหง่การศกึษา ซึ(งสามารถเขียนเป็นแผนภมูิ ได้ดงันี .๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
๕๓ดรูายละเอียดใน  ส.ํสฬา. (ไทย) ๑๘/๑/๑.  
๕๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, พิมพ์ครั .งที(  ๙, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสาร, ๒๕๔๙), หน้า ๑๓-๑๔. 



๑๒๕ 

 

แผนภูมิที�  ๔.๑  แสดงจุดเริ�มและกระบวนการศึกษา 

จุดเริ�มต้น 
หรือแหล่งที�มาของการศึกษา 

 กระบวนการ 
ของการศึกษา 

 
๑. ปรโตโฆสะที�ดี 

(เสียงจากผู้ อื(น อิทธิพล
จากภายนอก) 

 
๒. โยนิโสมนสิการ 
รู้คดิ คิดถกูวิธี ปัจจยั

ภายใน) 

๑. อธิสีลสิกขา 
(ความประพฤตวิินยั สจุริต กายวาจา 
และอาชีพ) 

๒. อธิจิตตสิกขา 
(คณุธรรม คณุภาพ สขุภาพ และ
สมรรถภาพของจิต) 

๓. อธิปัญญาสิกขา 
(ความเชื(อ คา่นิยม ความรู้ ความคิด
ที(ถกูต้องดีงามตรงตามจริง) 

ที�มา : พระพรหมคณุาภรณ์ (ประยทุธ์  ปยตฺุโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, หน้า ๑๔. 

จากกระบวนการสร้างปัญญาดงัแผนภูมิ สรุปได้ว่า การพัฒนานักเรียนตามหลัก
ไตรสิกขา ถือเป็นองค์ประกอบสําคญัในการพฒันาทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และ
สติปัญญา โดยเฉพาะความรู้อันเกิดจากภายนอก คือ มีสภาพสิ(งแวดล้อมรอบข้างของสังคมที(
เรียกว่า ปรโตโฆสะ แล้วส่งอิทธิต่อภายในจิตใจของเยาวชน คือ การรับรู้อย่างถูกวิธีมีความคิด
เป็นโยนิโสมนสิการ ซึ(งได้ผ่านกระบวนทางหลกัไตรสิกขา อนัเป็นรากฐานของความดี คิดดี พดูดี 
และกระทําการต่างๆ ในทางที(ดี คือ มีสมัมาทิฐิ เป็นแก่นกลางก็จะสามารถพฒันาองค์ความรู้ให้
เจริญก้าวหน้าตามคติทางพระพุทธศาสนา โดยมีครบองค์ ๓ ประการ คือ อธิสีลสิกขา เป็นการ
เรียนรู้ข้อห้ามหรือสิ(งไม่ควรประพฤติปฏิบตัิ ส่วนอธิจิตตสิกขา เป็นการเรียนรู้ข้อที(ควรนํามา
ประพฤติปฏิบตัิเพื(อให้เกิดความสงบทางร่างกาย วาจาและจิตใจ และอธิปัญญาสิกขา เป็นผลที(
ได้รับจากการเรียนรู้ คือ ความสามารถที(จะนําไปแก้ไขปัญหาของชีวิตได้ อนัเป็นเป้าหมายสงูสุด
ของวิถีชีวิต เรียกวา่ ปัญญา 

สําหรับกระบวนการให้คําปรึกษานักเรียนจากพุทธวิธี ซึ(งได้กล่าวมาทั .งหมดในบท
ก่อนๆ อนัเกี(ยวข้องกบักระบวนการให้คําปรึกษา การแก้ปัญหาตา่งๆ แล้วนําเข้าสู่กระบวนการของ
การพฒันาปัญญา เพื(อนกัเรียนได้ดําเนินวิถีชีวิตถกูต้องตามหลกัพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการ
พฒันาจิตสํานกึตระหนกัรู้ในความดีทั .งหลายอนัเกิดจากการกระทําทางกาย ทางวาจา และทางใจ 

สัม
มา

ทฐิิ
 

สัม
มา

ทฐิิ
 



๑๒๖ 

เป็นไปในทางที(ดีแล้ว ก็จะนําเข้าสู่เป้าหมายการให้คําปรึกษานักเรียนจากพุทธวิธีซึ(งเป็น
คณุธรรมที(สงัคมกําลงัเรียกร้องต้องการประโยชน์สขุของสงัคม 

๔.๓ เป้าหมายการให้คาํปรึกษานักเรียนจากพุทธวิธี 

สําหรับเป้าหมายการให้คําปรึกษานักเรียนจากพุทธวิธี ถือเป็นคุณธรรมที(ทุกสงัคม
ต้องการให้มีขึ .นแก่ทุกคน เพราะในเมื(อพลเมืองในสงัคมมีคณุธรรม จริยธรรมดําเนินชีวิตที(ถกูต้อง 
โดยผ่านกระบวนการฝึกฝน อบรมบม่เพาะนิสยั ตามหลกัพระพทุธศาสนา ก็จะสามารถดํารงชีวิต
อยู่อย่างสนัติสุข คือ มีความพอประมาณกับการใช้จ่ายประจําวนั หรือที(เรียกว่า ดําเนินชีวิตตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะเยาวชนหรือนกัเรียนในสภาพสงัคมทนุนิยมปัจจบุนัที(คลั(งไคล้ไป
ตามกระแสของวตัถนิุยมจนก่อให้เกิดปัญหาตา่งๆ นํามาสู่ครอบครัว กล่าวคือ พ่อแม่ต้องรับภาระ
หนกัในการประคองฐานะของครอบครัวให้ดําเนินอยูไ่ด้ด้วยสมบรูณ์ 

ฉะนั .น การนําหลกัธรรมมาสนบัสนนุให้ครอบครัวมีเศรษฐกิจแบบพอเพียงนั .น ถือเป็น
หลักพื .นฐานของการดําเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนจึงต้องมีหลักดําเนินชีวิต ๓ อย่าง ได้แก่ (๑) 
อัตตัตถะ (๒) ปรัตถะ และ(๓) อุภยัตถะ๕๕ กล่าวง่ายๆคือ เป้าหมายการพัฒนาชีวิตปัจจุบัน 
เป้าหมายการพฒันาชีวิตเบื .องหน้า และ เป้าหมายการพฒันาชีวิตสูงสุด หรืออีกมิติหนึ(ง คือการ
สร้างประโยชน์เพื(อตนเอง เพื(อผู้ อื(น และเพื(อทั .งสองฝ่ายร่วมกนั เพื(อความสมบรูณ์ของชีวิต แตชี่วิต
ที(สมบรูณ์นั .นเป็นอยา่งไร ซึ(งเรื(องนี .ทางพระพทุธศาสนาได้สอนว่า ชีวิตที(สมบรูณ์ต้องประกอบด้วย
ประโยชน์สขุในระดบัตา่งๆ ประโยชน์สขุนี .แหละเป็นจดุมุ่งหมายของชีวิต หมายความว่า ชีวิตของ
เรานี .มีจดุหมาย หรือ มีสิ(งที(ควรเป็นจดุหมายแบง่ออกเป็น ๓ ระดบั ดงันี . 

๔.๓.๑ เป้าหมายการพัฒนาชีวิตปัจจุบัน 

เป้าหมายการพัฒนาชีวิตปัจจุบัน หรือ ประโยชน์ในปัจจุบัน เป็นระดับที�  ๑ คือ 
ประโยชน์สุขที(ตามองเห็น ซึ(งเป็นเรื(องของวตัถุหรือด้านรูปธรรม ถ้าจะสรุปประโยชน์ในระดบัต้น 
เป็นสิ(งที(ตามองเห็น ก็จะมี 

๑. มีสขุภาพดี มีร่างกายแข็งแรง ไมเ่จ็บไข้ได้ป่วย เป็นอยูส่บายใช้การได้ดี 
๒. มีทรัพย์สินเงินทอง มีการงานอาชีพเป็นหลักฐาน หรือพึ(งตนเองได้ในทาง

เศรษฐกิจ เรื(องนี .มีความสําคญั พระพุทธเจ้าสอนไว้มากมายในเรื(องทรัพย์สินเงินทองว่าจะหามา
อยา่งไร จะจดัอยา่งไร และจะใช้จา่ยอยา่งไร 

                                                                    
๕๕ส.ํนิ. (ไทย) ๑๖/๖๗/๓๕. 



๑๒๗ 

๓. มีความสมัพนัธ์ที(ดีกับเพื(อนมนษุย์ หรือมีสถานะในสงัคม เช่น ยศศกัดิn ตําแหน่ง 
ฐานะ ความมีเกียรติ มีชื(อเสียง การได้รับยกย่อง หรือเป็นที(ยอมรับในสังคม รวมทั .งความมีมิตร
สหายบริวาร 

๔. สดุท้ายที(สําคญัสําหรับชีวิตคฤหสัถ์ก็คือ มีครอบครัวที(ดีมีความสขุ 

ทั .งหมดนี . เป็นประโยชน์สุขระดับต้น ซึ(งตามมองเห็น ท่านบัญญัติศัพท์ไว้เฉพาะ 
เรียกวา่ ทฏิฐิธัมมิกัตถะ แปลวา่ ประโยชน์ในปัจจุบัน หรือประโยชน์ที(ตามองเห็น เป็นประโยชน์
ที(มองเห็นเฉพาะหน้า และเป็นฐานที(มั(งคงระดบัแรก ทกุคนควรทําให้เกิดขึ .นถ้าใครขาดประโยชน์
ระดับนี .แล้ว จะมีชีวิตที(ลําบาก มีชีวิตอยู่ในโลกได้ยาก และจะก้าวไปสู่ความสุขหรือประโชยน์
ระดบัสงูขึ .นไปก็ตดิขดัมาก๕๖ 

ฉะนั .น ถ้าเราอยู่ในโลกนี . ก็ต้องพยายามสร้างประโยชน์สขุในระดบัต้นให้ได้ พอมีแล้ว
ก็สบาย คือเป็นประโยชน์ตน เรียกว่า อัตตัตถะ๕๗ หมายถึง สิ(งที(เป็นคณุแก่ชีวิต และหลกัธรรมที(
เกื .อหนุนกบัการสร้างประโยชน์ต้นให้เจริญขึ .นนั .น ก็คือ หลักหัวใจเศรษฐี ได้แก่ อุฏฐานสมัปทา 
อารักขสมัปทา กลัยาณมิตตตา และสมชีวิตา๕๘ มีหลกัปฏิบตัดิงันี . 

๑. อุฏฐานสัมปทา เป็นผู้ เข้าถึงความขยนัหมั(นเพียรในการปฏิบตัิหน้าที(ของตนให้
ประสบความสําเร็จด้วยความสจุริต พยายามฝึกฝนให้เกิดความชํานาญในงานที(ตนปฏิบตัิอยู่และ
พยายามปฏิบตัใิห้ความสําเร็จถึงที(สดุ เป็นต้น 

๒. อารักขสัมปทา เป็นผู้ มีความถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ให้มั(นคง ซึ(งจะเป็น
การสร้างตวัสร้างครอบครัวให้มีความเจริญงอกงาม และเป็นการเก็บรักษาทรัพย์ที(หามาได้ด้วย
ความสุจริต คือ สุจริตในการแสวงหา สุจริตในการได้มาจึงสามารถรักษาทรัพย์เหล่านั .นไว้ด้วย
ความเย็นหรือที(เรียกวา่ “ทรัพย์เย็น” เป็นทรัพย์ที(ได้มาด้วยความสจุริต 

๓. กัลยาณมิตตตา เป็นผู้ ที(รู้จกัคบมิตรที(ดี ซึ(งเป็นมิตรที(ให้ความอปุการะซึ(งกนัและ
กนั เป็นมิตรที(ร่วมทุกข์ร่วมสขุได้ เป็นมิตรที(แนะนําประโยชน์มาให้และเป็นมิตรที(มีนํ .าใจ๕๙ เพราะ

                                                                    
๕๖พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), ชีวิตที�สมบูรณ์, อ้างใน หนงัสอืที(ระลกึในงานพระราชทาน

เพลงิศพ คณุแมโ่บ้ตวั แซห่า่น จิตสทุธิภากร, (นครสวรรค์ : ทิศทางการพิมพ์ นครสวรรค์, ๒๕๕๓), หน้า ๗๑-๗๒. 
๕๗ดใูน  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานกุรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์, หน้า ๓๓๘. 
๕๘องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๔๔/๒๘๙. 
๕๙ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๙๒/๒๐๑. 



๑๒๘ 

คําว่ามิตรนั .นมีความหมาย และความสําคญัต่อบุคคลมาก และยงัสามารถเป็นตวักําหนดในการ
ดําเนินชีวิตอีกประการ เมื(อคบเพื(อนดี ก็เป็นสิ(งที(ดีในการคบมิตร  

๔. สมชีวิตา เป็นผู้ รู้จกัการเลี .ยงชีพตามความเหมาะสมกับทรัพย์ของตนที(มีอยู่ ซึ(ง
เป็นการกําหนดถึงรายรับรายจ่ายของตน ที(ได้รับและมีอยู่ให้พอดีกัน รู้จกัสิ(งใดควรใช้จ่ายก่อนใช้
จา่ยทีหลงั เพื(อให้มีความพอดีในรายจา่ยกบัรายรับ 

สรุปว่า การสร้างชีวิตให้สมบรูณ์ในระดบัต้นนี . มีความสําคญักบัคนทกุระดบัชั .น ซึ(งไม่
เฉพาะเจาะจงไปที(ตวัผู้ปกครองของเยาวชนเท่านั .น แม้กระทั�งนักเรียนเองก็ต้องมีและสร้างมัน
ให้เกิดขึ /น โดยเฉพาะต้องตั /งใจเรียนให้ประสบผลสําเร็จอันเป็นที�หวังของพ่อแม่ และเป็น
ที�พึ�งของตัวเองในอนาคตด้วย โดยเฉพาะการคบหาสมาคมกับเพื(อนที(ดี ก็จะนําสิ(งดีๆ ให้กับ
ตวัเองอันนี .เป็นสิ(งสําคญัของการพฒันานักเรียน เพื(อให้ชีวิตอยู่อย่างมีความสงบสุขทั .งทางกาย 
ทางวาจา และทางจิตใจ จึงมีการเสาะแสวงหาปัจจยัมาเพื(อเลี .ยงชีพอย่างบริสุทธิnตามหลกัของ 
“สมัมาอาชีวะ”๖๐ 

๔.๓.๒ เป้าหมายการพัฒนาชีวิตเบื /องหน้า 

สําหรับการพฒันาชีวิตให้สมบูรณ์ในระดับที� ๒ ได้แก่ ประโยชน์สุขที(เป็นนามธรรม 
ซึ(งเป็นเรื(องของจิตใจลกึซึ .งลงไป เรียกวา่ ประโยชน์ที(เลยจากตามองเห็น หรือเลยไปข้างหน้าไม่เป็น
รูปธรรมตอ่หน้าตอ่ตา เรียกว่า สัมปรายิกัตถะ คือ การมีชีวิตที(มีคณุคา่เป็นประโยชน์ การที(เราได้
ช่วยเหลือเกื .อกูลแก่ผู้ อื(นด้วยคุณธรรม และได้ทําประโยชน์แก่เพื(อนมนุษย์ เมื(อระลึกถึงขึ .นมาว่า 
เราได้ใช้ชีวิตนี .มีประโยชน์ เราได้ทําชีวิตให้มีคุณค่า ได้ช่วยเหลือเพื(อนมนุษย์ ได้เกื .อกูลแก่สงัคม
แล้ว พอระลกึขึ .นมาเราก็อิ(มใจสบายใจ ทําให้มีความสขุอีกแบบหนึ(ง โดยอาศยัความสขุในระดบัที(
หนึ(งมาช่วยเสริมเติมแตง่มีศรัทธาเป็นฐาน คือ มีความเชื(อมั(นในสิ(งที(ดีงามในคณุงามความดีที(ได้
กระทําไว้ ตลอดจนมีวิถีชีวิตที(ดีงามด้วย๖๑ 

ฉะนั .น การสร้างประโยชน์ในระดบัที( ๒ นี . เรียกอีกอยา่งวา่ ปรัตถะ หมายถึง การสร้าง
ประโยชน์เพื(อผู้ อื(น๖๒ โดยมีศรัทธาและศีลควบคมุความประพฤติที(ดีงาม และเกื .อกลูไม่เบียดเบียน
ใคร ทําแต่สิ(งที(เป็นคณุประโยชน์ มีจาคะ มีความเสียสละ ได้ใช้ทรัพย์สินเงินทองที(หามาได้ทําให้
เกิดคณุคา่ ขยายประโยชน์สุขให้กว้างขวางออกไป แล้วก็มีปัญญา มีความรู้ความเข้าใจในความ

                                                                    
๖๐ดรูายละเอียดใน  ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๔๙/๑๒๓.  
๖๑ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), ชีวิตที�สมบูรณ์, หน้า ๗๖-๗๘. 
๖๒ดใูน พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๒๕. 



๑๒๙ 

จริงของสิ(งทั .งหลาย พอที(จะปฏิบัติต่อสิ(งที( ชีวิตเกี(ยวข้อง เริ(มแต่บริโภคบริหารใช้จ่ายจัดการ
ทรัพย์สินเงินทองนั .น ในทางที(จะเป็นคณุประโยชน์สมคณุคา่ของมนั แล้วไม่เกิดเป็นปัญหา ไม่ให้
เกิดทกุข์ ไม่ลุ่มหลงมวัเมา อยู่อย่างเป็นนาย มิใช่เป็นทาสของทรัพย์ ก็จะก้าวไปสู่ประโยชน์สุขใน
ระดบัที(สาม แตถึ่งจะมีเพียงพอสองขั .นนี(ก็นบัวา่มีชีวิตที(คอ่นข้างจะสบรูณ์แล้ว๖๓ 

โดยสรุป การพัฒนาชีวิต หรือสร้างเป้าหมายชีวิตในระดบัที(สองนี . มีความสําคัญ
เช่นกันในระดับที(หนึ(ง แต่สําหรับนํามาพัฒนาชีวิตของนักเรียน คือ ต้องการฝึกฝนให้
นักเรียนมีใจเป็นสาธารณะ สร้างความดีงามให้เกิดขึ /นเป็นส่วนรวม เช่น การรักษา
สิ(งแวดล้อมในบริเวรสถานศกึษาก็เป็นการสร้างคณุธรรมที(ดีแก่นกัเรียนอีกทางหนึ(งด้วย นอกจาก
ปลกูฝังความรู้ในวิชาอื(นๆ แล้ว ก็เป็นคณุธรรมที(สงัคมต้องการในเวลานี . และอนาคตตอ่ไปในการที(
เข้าไปเกี(ยวข้องการสร้างสงัคมให้เจริญงอกงาม เป็นสงัคมแหง่สนัตสิขุ 

๔.๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาชีวิตสูงสุด 

เป้าหมายการพัฒนาชีวิตสูงสุด หรือความสมบูรณ์ของชีวิตในระดับที�  ๓ ได้แก่ 
ประโยชน์สุขที(เป็นนามธรรม ขั .นที(เป็นโลกุตตระ เป็นเรื(องของจิตใจที(เป็นอิสระอยู่เหนือกระแสโลก 
เนื(องจากมีปัญญาที(รู้เท่าทันความจริงของโลกและชีวิต อย่างที(ว่าอยู่ในโลกแต่ไม่ติดโลก หรือไม่
เปื.อนโลก เหมือนใบบวัไมต่ดินํ .า หรือไมเ่ปียกนํ .า เรียกวา่ ปรมัตถะ แปลวา่ ประโยชน์สงูสดุ๖๔ 

อนึ(ง ผู้ ที(พฒันาปัญญาไปถึงประโยชน์สงูสดุ นอกจากอยู่ในโลกที(ว่าได้รับประโยชน์ขั .นที(
หนึ(ง และขั .นที(สองสมบรูณ์แล้ว ยงัไม่ถกูกระทบกระทั(ง ไม่ถกูกฏธรรมชาติเข้ามาครอบงําบีบคั .นด้วย 
ฉะนั .น ความทุกข์ที(ในธรรมชาติก็มีไป แต่มนัไม่เกิดเป็นความทุกข์ในใจเรา อนิจจงั ก็เป็นไปของมัน   
ใจเราไม่ผันผวนปรวนแปรไปด้วย จึงมาถึงขั .นที( เรียกว่าถูกโลกธรรม๖๕ กระทบก็ไม่หวั(นไหว 
นอกจากนี . การมุ่งประโยชน์สงูสดุนี . เรียกได้อีกว่า อุภยัตถะ คือ การใช้ประโยชน์กนัทั .งสองฝ่าย ซึ(ง
เป็นขั .นตอนในการใช้สอยทรัพย์ของตนที(พึงหามาได้ด้วยความสจุริต อริยสาวกที(แสวงหาทรัพย์มา
ได้ด้วยความอตุสาหะวิริยะและได้นํามาโดยชอบธรรมแล้ว จงึใช้ให้เกิดประโยชน์ ดงันี . 

๑. ใช้สอยเลี .ยงตนเอง บิดามารดา บตุร ภรรยา และบคุคลอยู่ในความดแูลให้ได้รับ
ความสขุ 

๒. บํารุงมิตรสหายที(เป็นกลัยาณมิตร และผู้ ร่วมกิจการให้ได้รับความสขุ 

                                                                    
๖๓พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), ชีวิตที�สมบูรณ์, หน้า ๗๘. 
๖๔เรื�องเดียวกนั, หน้า ๘๘. 
๖๕ดใูน พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๒๑๗. 



๑๓๐ 

๓. ใช้ปกป้องรักษาความปลอดภัยของตนด้วยการนําไปใช้สอย หรือจดัสรรในเรื(อง
ของความปลอดภยั เชน่ นํ .าทว่ม ฝนแล้ง เป็นต้น 

๔. ใช้สอยในการทําพลีกรรม หรือการใช้ประกอบพิธีกรรมตา่งๆ เชน่ 
 ๑) ญาตพิลี คือ สงเคราะห์ญาตผิู้ มีความขดัสนในปัจจยัเลี .ยงชีพ 
 ๒) อตถิิพลี คือ ใช้ต้อนรับแขกที(มาเยี(ยมเยียน มีการเลี .ยงข้าวปลาอาหาร  
 ๓) ปพุพเปตพลี คือ ใช้ในการทําบญุอทิุศกศุลให้แก่ผู้ลว่งลบัไปแล้ว 
 ๔) ราชพลี ใช้บํารุงราชการด้วยการเสียภาษีอากรให้รัฐนําไปบริหารจดัการเพื(อ
นํามาเป็นสวสัดกิารทางสงัคมอีกทีหนึ(ง 
 ๕) เทวตาพลี เป็นการใช้บวงสรวงเทวดาตามความเชื(อหรือใช้อุทิศในส่วนของ
เทวดา ดงัในประเทศไทยมีการบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช เป็นต้น 

๕. อปุถมัภ์พระสงฆ์ ผู้ปฏิบตัดีิปฏิบตัชิอบ ผู้ ไมป่ระมาทในกองสงัขาร๖๖ 

นอกจากนี . ยงัมีหลกัธรรมที(เกี(ยวข้องกบัการสงเคราะห์ คือ สังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ ทาน 
ปิยวาจา อตัถจริยา และสมานตัตา๖๗ เป็นหลกัการสงเคราะห์ให้บุคคลอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ประกอบด้วย  

๑. ทาน เป็นการแบง่ปันสิ(งของที(เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ ที(ขาดแคลนปัจจยัเลี .ยงชีพ 
๒. ปิยวาจา เป็นผู้ มีคําพดูที(ไพเราะ เป็นการสร้างขวญัและกําลงัใจได้ด้วยคําพดู 
๓. อัตถจริยา เป็นบคุคลผู้ ทําตวัให้เกิดประโยชน์แก่สงัคม หรือการเสียสละตนเพื(อ

ประโยชน์ของสงัคม 
๔. สมานัตตตา เป็นการวางตวัให้เสมอต้นเสมอปลาย ถ้าเป็นคนดีก็ให้เป็นคนดี

ตลอดไป เคยทําตวัอยา่งไร ก็ควรทําอยา่งนั .น๖๘ 

กล่าวโดยสรุป จุดมุ่งหมายของชีวิต ดงัได้กล่าวมาแล้ว ในระดบัที(หนึ(ง ระดบัที(สอง 
และระดับที(สาม ก็สามารถสรุปวัตถุประสงค์ของความสมบูรณ์ของชีวิตได้ดังนี . (๑) เพื(อเป็น
แนวทางในการดําเนินชีวิตที(ดีงาม (เน้นที(วตัถ)ุ (๒) เพื(อใช้สํารวจตนด้วยตนเอง (เน้นที(นามธรรม 
คือ ความดี) และเพื(อจะได้มีความมั(นใจในตนเองที(จะพฒันาให้ยิ(งขึ .นไปทางพระพทุธศาสนาสอน
ไว้ว่า ชีวิตที( ดีงามจะต้องดําเนินให้บรรลุถึงจุดหมาย ๓ ชั .น คือ (๑)ประโยชน์ปัจจุบัน คือ 
                                                                    

๖๖องฺ.ปDฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๑/๔๘. 
๖๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๕๐/๑๖๗.  
๖๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั .งที( ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การ

ศาสนา, ๒๕๔๔), หน้า ๒๑. 



๑๓๑ 

ประโยชน์ทางด้านสขุภาพ เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง (๒) ประโยชน์เบื /องหน้า คือ มีชีวิตที(ดีงาม 
มีความมั(นใจในคณุคา่ของชีวิตของตน และ (๓) ประโยชน์สูงสุด คือ จิตใจเป็นอิสระด้วยปัญญา 
รู้เทา่ทนัความจริงของโลกและชีวิต หลดุพ้นจากความครอบงําของกิเลสและความทกุข์ สามารถทํา
จิตให้ปลอดโปร่งผอ่งใสได้ทกุเวลา เป็นประโยชน์สงูสดุ  

รวมความว่า จุดมุ่งหมายหลัก ๓ ขั .น คือ (๑) ทิฎฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ปัจจบุนัต่อ
หน้าตาเห็นได้ (๒) สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์เบื .องหน้า ลึกลํ .า ระยะยาว และ (๓) ปรมัตถะ 
ประโยชน์สูงสุด หลุดพ้น เหนือกาล แต่ถ้าแบ่งตามแนวราบ ประโยชน์นั .น จะแยกออกเป็น ๓ 
ประเภท คือ 

๑. อตัตตัถะ หมายถึง ประโยชน์ตน 
๒. ปรัตถะ หมายถึง ประโยชน์ผู้ อื(น 
๓. อภุยตัถะ หมายถึง ประโยชน์ร่วมกนัทั .งสองฝ่าย 

ฉะนั .น ประโยชน์ตนเองก็ตามต้องทําให้ได้ทั .ง ๓ ขั .น คือ ปัจจบุนั เบื .องหน้า และสงูสดุ 
สว่นประโยชน์ของผู้ อื(นก็ต้องชว่ยให้เขาได้บรรลทุั .ง ๓ ขั .นนั .น และประโยชน์ส่วนร่วมกนัทั .งสองฝ่าย 
ก็ต้องส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม ทั .งรูปธรรม และนามธรรม ซึ(งจะช่วยให้ทั .งตนและผู้ อื(น
ก้าวหน้าไปในการบรรลปุระโยชน์ทั .งสามในที(สดุ 

๔.๔ สรุปวิเคราะห์เทคนิคการให้คาํปรึกษานักเรียนจากพุทธวิธี 

จากการศกึษาพบว่า เทคนิคการให้คําปรึกษานกัเรียน มีองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ 
๑. ผู้ ให้คําปรึกษา ๒. ผู้ รับคําปรึกษา ๓. เนื .อหาให้คําปรึกษา และ ๔. เป้าหมายการให้คําปรึกษา  
มีรายละเอียดดงันี . 

๑. ผู้ให้คาํปรึกษา 

ผลจากการวิจัยพบว่า ผู้ ให้คําปรึกษานักเรียนประกอบด้วย พระสงฆ์ พ่อแม่

ผู้ปกครอง และครูบาอาจารย์ ซึ(งเป็นผู้ มีความใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อนกัเรียนในฐานะเป็นผู้   
สั(งสอน อบรม ฝึกหดันกัเรียนให้อยู่กรอบวินยั และปฎิบตัิตนถูกต้องตามหลกัศีลธรรม จริยธรรม 
โดยเฉพาะต้องชี .แนะวิธีการดําเนินชีวิตดีงาม มีความถกูต้องตามหลกัปฎิสมัพนัธ์ในครอบครัว และ
สงัคม ด้วยเหตผุลที(วา่ ความเปลี(ยนแปลงอย่างรวดเร็วของบริบทสงัคม ได้ส่งผลกระทบตอ่วิถีชีวิต
นกัเรียน คือ การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ได้ไตร่ตรองในการเลือกเสพบริโคภสิ(งใหม่ๆ อาทิ การใช้สอย



๑๓๒ 

เทคโนโลยีใหม่ๆ ขาดการควบคมุ (Control) ตรวจสอบจากผู้ ที(เกี(ยวข้องในเรื(องนี . และปัญหาตา่งๆ 
ของนกัเรียนก็ตามมา เชน่ นกัเรียนถกูกระทําชําเราในรูปแบบตา่งๆ ดงัที(ปรากฏในหน้าสื(อสิ(งพิมพ์ 

ฉะนั .น ผู้ ให้คําปรึกษา นอกจากจะมีหน้าที(หลกั คือการให้คําปรึกษาแล้ว ต้องปฎิบตัิ
ตนเป็นแบบอย่างที(ดีให้แก่นกัเรียนด้วย เพื(อว่านักเรียนจะได้นําไปเป็นแบบอย่างของการดําเนิน
ชีวิตที(ถกูต้องเหมาะสม ไมผ่ิดหลกัศีลธรรม จริยธรรม ความเป็นชาวพทุธ คือต้องตระหนกัรู้เสมอว่า 
การกระทําการใดๆ ลงไปต้องคํานึงถึง คุณ - โทษ – ประโยชน์ และไม่เบียดเบียนทั /งตนเอง 

และผู้อื�น นี .คือ เป้าหมายหลกัที(พระพทุธศาสนาต้องการให้เกิดขึ .นกบัพทุธบริษัท 

๒. ผู้รับคาํปรึกษา 

ผู้ รับคําปรึกษา หมายถึง นักเรียนในสงัคมไทยปัจจุบนั ซึ(งเป็นบุคลากรที(สําคญัของ
การพฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในภายภาคหน้า แตว่่านกัเรียนในปัจจบุนัมีพฤติกรรมก้าวร้าว
(Aggressive) เพิ(มมากขึ .น และเป็นปัญหาใหญ่ที(สงัคมต้องการแก้ไขให้หมดไปจาสงัคม แต่เป็น
การยากที(จะแก้ปัญหาดงักล่าวเหล่านี .ให้หมดไป เพราะสงัคมปัจจุบนัมีสภาพแวดล้อมที(เต็มไป
ด้วยปัญหา เริ(มตั .งสถาบนัครอบครัว สงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง คือเกิดความไม่
วางใจกนั มีความขดัแย้งกนั ตั .งแตร่ะดบัต้นจนสงูสดุ คือ ความขดัแย้งระหว่างประเทศ เช่น อย่างที(
เป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

จากเหตผุลดงักลา่วนี . ทําให้ปัญหาของนกัเรียน(เยาวชน) เป็นเรื(องที(ทกุคนต้องช่วยกนั
แก้ไข ป้องกนั และพฒันา เพื(อให้นกัเรียนผู้ เป็นกําลงัสําคญัของการพฒันาประเทศ และสร้างสรรค์
สงัคมให้เจริญงอกงามทั .งด้านนามธรรม และรูปธรรม และต้องมีความสมดลุกนัระหว่างมนษุย์และ
สภาพแวดล้อมที(เราอาศยัอยู ่จงึจําเป็นต้องมีเนื .อหาสาระทางพระพทุธศาสนามาขดัเกล้าจิตสํานึก
และการตระหนกัรู้ของการกระทําทั .งปวง ตามลําดบัดบันี . 

๓. เนื /อหาสาํหรับให้คาํปรึกษา 

ผลจากการศกึษาพบว่า เนื .อหาสําหรับนํามาใช้เพื(อสั(งสอน อบรม พฒันานกัเรียน คือ 
อริยสัจ ๔ สิกขา ๓ และ ภาวนา ๔ ซึ(งเนื .อหาที(นํามาดําเนินการให้คําปรึกษานี .มีความเกี(ยวข้อง
กันไม่สามารถที(จะแยกออกจากกันได้ เนื(องจากว่า หลักธรรม ที(กล่าวมาทั .งหมดล้วนแล้วมี
เป้าหมายหลักเดียวกัน คือ การพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม ไม่แยกส่วนประกอบของการให้
คําปรึกษา โดยหลกัการนี .พระพทุธองค์ทรงได้สั(งสอนพทุธบริษัทให้ดําเนินชีวิตตามหลกัอริยมรรค
เพื(อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั .งปวง โดยเฉพาะสําหรับนักมาให้คําปรึกษานักเรียนนั .น คือ
ต้องการพฒันานกัเรียนแบบยั(งยืนของความเป็นมนษุย์ตามหลกัไตรสิกขา 



๑๓๓ 

ดงันั .น เมื(อนกัเรียนได้พฒันาถกูต้องตามหลกัไตรสิกขาแล้ว ก็สามารถพฒันาตน และ
พฒันาด้านอื(นๆ ของสงัคมให้มีความสมดลุ มีความเจริญก้าวหน้าตามด้วย โดยเฉพาะด้านสงัคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และมีความคิดเห็นเป็นประชาธิปไตย ไม่ถูกครอบงําด้วยอํานาจของกิเลสที(
เป็นผลกระทบตอ่การพฒันาประเทศชาต ิ

๔. เป้าหมายการให้คาํปรึกษา 

ผลจากการศกึษาพบวา่ ตั .งข้อที( ๑ ถึงข้อ ๓ ถือเป็นกระบวนที(เชื(อมโยงกนัระหว่างการ
ให้คําปรึกษาและการพฒันา เพื(อให้นักเรียนนั .นมีพฤติกรรมที(ถูกต้องดีงาม ไม่ผิดหลกัศีลธรรม 
จริยธรรม ความเป็นชาวพุทธ ที(ถือความถูกต้องและมีอิสรภาพในการกระทําการทั .งปวงไม่
เบียดเบียนทั .งตนตอ่เอง และผู้ ที(อยูร่วมสงัคม เพราะหลกัคําสอนทางพระพทุธศาสนาได้เน้นการทํา
ทุกอย่างต้องเป็นเพื(อการเกื .อกูลกัน ไม่ทํารายกัน มุ่งความสุขเป็นที(ตั .ง ฉะนั .น เพื(อตอบประเด็น
ดงักลา่วนี . ต้องพฒันานกัเรียนให้ถึงพร้อมด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา ด้วยเหตผุลว่า การพฒันา
ทั .งสามด้านเป็นเป้าหมายหลกัของการให้คําปรึกษา เพราะว่าหากนกัเรียนได้พฒันาถูกต้องตาม
หลกัไตรสิกขาแล้ว ก็จะบรรลเุป้าหมายของการดําเนินชีวิตตามหลกัพระพทุธศาสนา 

โดยสรุป เทคนิคการให้คําปรึกษา คือการบอกแนวทางในการดําเนินวิถีชีวิตตามหลกั
พระพุทธศาสนา(ปัญญา) และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื(องสําคญั เพราะผู้ มีปัญญา คือผู้ฉลาด 
เริ(มฉลาดที(การศกึษาเมื(อมีการศกึษาที(ดีแล้ว สามารถปฏิบตัิงาน หรือทํางานถกูต้องตามกฏเกณฑ์ 
ไม่เบียดเบียนทั .งตนเองและผู้ อื(น ซึ(งตามหลกัการทางพระพทุธศาสนาได้เสนอหลกัการสําคญั ๕ 
ประการ สําหรับอยู่รวมกันอย่างสนัติสุข นั(นคือปฎิบตัิถูกต้องตามหลกัศีล ๕ ฉะนั .น เพื(อเป็นการ
สรุปให้เห็นประเดน็หลกัของการให้คําปรึกษาที(ผู้ วิจยัได้ศกึษามาทั .งในงานวิจยัเล่มนี . ก็ขอนําเสนอ
เป็นแผนภมูิของการให้คําปรึกษามาทั .งหมด ดงัตอ่ไปนี . 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๔ 

แผนภูมิที� ๔.๒  แสดงเทคนิคการให้คาํปรึกษาด้วยพุทธวิธีสาํหรับนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

เทคนิคการให้คาํปรึกษาด้วยพุทธวธีิ 

สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน 

นักเรียน 

อริยสัจ ๔ ภาวนา ๔ ไตรสิกขา ๓ 

ผู้ให้คาํปรึกษา 

พระสงฆ์ พอ่แม ่ ครู อาจารย์ 

การให้คาํปรึกษานักเรียนแบบยั�งยืน 



 

บทที�  ๕ 

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

การวิจยัเรื�อง “การศกึษาวิเคราะห์เทคนิคการให้คําปรึกษาด้วยพทุธวิธีสําหรับนกัเรียน” 
ได้กําหนดวตัถปุระสงค์ของการศึกษาไว้ ๓ ประการ คือ (๑) พุทธวิธีการให้คําปรึกษาที�ปรากฏใน
คมัภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เทคนิคการให้คําปรึกษาแก่นกัเรียนในสงัคมไทยปัจจบุนั และ 
(๓) วิเคราะห์เทคนิคการให้คําปรึกษาด้วยพทุธวิธีมาใช้กบันกัเรียน  

การวิจยัครั 5งนี 5 เป็นการศกึษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยศกึษาข้อมลู
จากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา หนงัสือและผลงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง และนํามาวิเคราะห์สรุปข้อมลู
ในเชิงพรรณนา จากคมัภีร์พระพทุธศาสนา และจากเอกสารงานวิชาการทั 5งหลายที�ผู้ทรงคณุวฒุิได้
สร้างสรรค์เอาไว้ซึ�งเป็นประโยชน์อยา่งยิ�งในการวิจยัครั 5งนี 5 โดยผลของการศกึษาแตล่ะประเด็นตาม
วตัถปุระสงค์มีข้อสรุป ดงัตอ่ไปนี 5  

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที�  ๑ ได้ค้นพบประเด็นที�สําคัญสําหรับนํามา
ประยกุต์ใช้ในสภาวการณ์ของสงัคมไทยปัจจบุนัตามที�ได้ปรากฎให้เห็นตามหน้าสื�อสิ�งพิมพ์ตา่งๆ 
ซึ�งมีความเกี�ยวกับพฤติกรรมของพลเมืองที� เป็นไปในแนวทางที�ผิดต่อหลักศีลธรรมมากขึ 5น 
โดยเฉพาะในกลุม่ของเยาวชน เชน่ การทําลายร่างกาย การกระทําความผิดตามหลกัประเวณี และ
การก่อคดีอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ด้วยเหตุนี 5 การนําเทคนิคการให้คําปรึกษาที�ปรากฎใน
คมัภีร์พระพทุธศาสนาเถรวาท มาใช้ในการแก้ปัญหาดงักลา่ว จึงจําเป็นต้องได้รับการฝึกฝน อบรม 
ทางจิตใจของเยาวชนเป็นสิ�งสําคญั โดยเรื�องนี 5พระพุทธองค์ทรงใช้วิธีการให้คําปรึกษาอยู่หลาย
รูปแบบ แตที่�สําคยัทรงใช้คําปรึกษา ๒ วิธี คือ (๑) ตามหลักสมถกรรมฐาน หมายถึง การฝึกจิต
ให้สงบ โดยมุ่งเน้นการฝึกจิตให้มีความเข้มแข็ง มีสมาธิในการเผชิญกบัปัญหา ความทกุข์ที�ตนได้
ประสบอยู ่และทําจิตให้ปราศจากนิวรณ์ แล้วยกจิตของตนขึ 5นสู่ฌาน อภิญญา และเพื�อเตรียมจิต
ขึ 5นสู่วิปัสสนา(ปัญญา) นับว่าเป็นกระบวนการให้คําปรึกษาเพื�อปรับเปลี�ยนพฤติกรรมของแต่
บคุคลเป็นเรื�องสําคญั และ (๒) ตามหลักวิปัสสนากรรมฐาน หมายถึง การฝึกฝนบุคคลให้เกิด
สติปัญญารู้เท่าทนัความเป็นจริง คือมีความคิดที�ประกอบด้วยหลกัสมัมาทิฎฐิ ไม่ถกูครอบงําด้วย
ความยินดียินร้ายของอํานาจกิเลส โดยการกําหนดพิจารณาองค์ธรรมอนัเป็นที�ตั 5งแห่งสติ ๔ อย่าง 



๑๓๖ 

ได้แก่  กาย  เวทนา  จิต  ธรรม  ตามสภาพความจริงของจิตที�รู้อารมณ์แตล่ะขณะ และ ตั 5งมั�นเฝ้าดู
อย่างมีสติบอ่ยๆ ถึงแม้จะทนับ้างไม่ทนับ้างก็ตาม ถือว่าเราได้ทําหน้าที�ของผู้ปฏิบตัิและผู้ สืบทอด
อายพุระพทุธศาสนา และเพื�อสร้างเหตปัุจจยัอนัจะนําไปสู่ความหลดุพ้นจากบว่งแห่งมารทั 5งหลาย
ได้ด้วยปัญญา 

สรุปความว่า การให้คําปรึกษาทั 5งทางสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน มีจุดมุ่งหมาย
เดียวกนั คือเป็นกระบวนการพฒันามนษุย์แบบองค์รวม (ไตรสิกขา) ไม่แยกส่วนประกอบของการ
ให้คําปรึกษาแนะนําระหว่างกายกับใจ และต้องเป็นไปตามลักษณะนิสัย หรือความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยพระพุทธองค์ทรงใช้ให้คําปรึกษาสั�งสอนพุทธบริษัทโดยยึดตามหลักจริต ๖ 
เป็นองค์ประกอบสําคญัทั 5งในการประกาศพระศาสนา และการสร้างศรัทธาให้พทุธบริษัทได้ปฎิบตัิ
ตามตราบจนปัจจบุนั 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที� ๒ พบว่า เทคนิคการให้คําปรึกษาแก่นกัเรียน
ในสงัคมไทยปัจจบุนั ถือเป็นเรื�องสําคญัสําหรับนํามาใช้เพื�อพฒันาปัญญาของเยาวชนให้เป็นไปใน
ทิศทางที�ถกูต้องเหมาะสมในการดําเนินชีวิตประจําวนั โดยเฉพาะการมีจิตสํานึกในหลกัศีลธรรม 
จริยธรรม อนัเป็นบรรทดัฐานความดีงามของชาวพุทธ ซึ�งมีพระธรรมคําสอนทางพระพทุธศาสนา
เป็นทิศทาง หรือเป็นกรอบสําหรับควบคุมความประพฤติทางกาย ทางวาจา และทางใจ โดยมี 

หลักอริยสัจ ๔ ซึ�งเป็นทฤษฎีการแก้ไขปัญหาที�สําคญัในทางพระพทุธศาสนา ที�แก้ไขปัญหาตา่งๆ 
ได้ตรงจุด ซึ�งไม่เฉพาะแต่การแก้ปัญหานกัเรียนเท่านั 5น ส่วนการแก้ปัญหาเรื�องอื�นๆ ที�เกิดขึ 5นใน
สงัคมที�ทุกคนให้ความเห็นว่า เป็นปัญหา และปัญหานี 5จะต้องได้รับการแก้ไขเป็นการเร่งดว่นเพื�อ
นํามาซึ�งความสงบสขุสว่นรวมของของสงัคม จะต้องดําเนินการแก้ไขตามแนวทางนี 5 

จะเห็นว่า นอกจากการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจจ์แล้ว ยังมีหลักการพัฒนาที�
สมบูรณ์อีกประการหนึ�งคือ หลักภาวนา ๔ ซึ�งเป็นกระบวนการพัฒนาที�สมบูรณ์ในทาง
พระพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุผลว่า หากมีการแก้ปัญหา แต่ขาดการพัฒนาถือว่าการ
แก้ปัญหานั 5น ไม่ได้บรรลตุามเป้าหมายที�กําหนดไว้ และการแก้ปัญหานั 5นก็ถือว่าไม่สมบูรณ์แบบ
ของความเป็นมนุษย์ เพราะว่ามนุษย์นั 5นมีองค์ที�สําคญัคือ กายกบัใจ ดงันั 5น การพฒันาตามหลกั
ภาวนานี 5 เป็นสิ�งสําคญัสําหรับนกัให้คําปรึกษา แม้นกัจิตวิทยาก็ต้องอาศยัหลกัการนี 5ในการแก้ไป 
ป้องกัน และการพฒันาของความเป็นมนุษย์ได้ตรงจุด ซึ�งเกี�ยวเนื�องด้วยความทุกข์ ได้แก่ ความ
ต้องการในปัจจยั ๔ สําหรับให้อตัภาพร่างกายสามารถดํารงอยูไ่ด้  



๑๓๗ 

อย่างไรก็ตาม ความต้องการปัจจยั ๔ ในหมู่ของนกัเรียนเยาวชนปัจจุบนั ได้หนัเหไป
ตามกระแสการบริโภคนิยมมากขึ 5น และเกินกําลงัความสามารถของตวัเองที�จะหาทรัพย์มาเพื�อ
ปรนเปรอตณัหาความต้องการของตวัเองให้เกิดความพอดี โดยเฉพาะต้องการในสื�อเทคโนโลยี
สมยัใหม่ต่างๆ ในปัจจุบนั จึงทําให้กลุ่มเยาวชนตามที�ได้ปรากฏในหน้าสื�อสิ�งพิมพ์ เช่น การล่วง
ละเมิดในทรัพย์สิน การกระทําความผิดในลูกเมียของผู้ อื�น หรือการก่อคดีอาชญากรรมต่างๆ 
จนกระทั�งมีการทําลายถึงแก่ชีวิต โดยปัญหาเหล่านี 5ถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศที�จะต้อง
ชว่ยกนัป้องกนัแก้ไข และพฒันาเป็นการเร่งดว่น  

แตก่ารแก้ไขปัญหาทั 5งมวลที�กล่าวมา ไม่ประสบผลสําเร็จ เพราะผู้ นําในองค์กรต่างๆ 
ตลอดจนผู้ นําประเทศ ก็มิได้ใส่ใจให้ความสําคญักับพระพุทธศาสนาอย่างสุจริตใจ จึงทําให้การ
แก้ปัญหาไม่ประสบผลสําเร็จ เพราะไม่รู้จกัปัญหา คือ แก้ไขปัญหาแบบแยกส่วนประกอบ และก็
มิได้สืบสาวถึงรากเหง้าแห่งปัญหาอย่างชัดเจน อันเกิดจากการเปลี�ยนแปลงของระบบสังคม
สมยัใหม่ โดยเรื�องนี 5พระพทุธองค์ทรงวางรากฐานการแก้ปัญหาไว้อย่างชดัเจนคือ หลักอริยสัจจ์ 
โดยการสืบสาวสาเหตุที�มาของปัญหา เมื�อรู้สาเหตขุองปัญหาแล้ว ก็ฝึกฝนพัฒนาแบบองค์รวม
ไตรสิกขา ระหวา่งการพฒันาทางกายกบัการพฒันาทางใจอนัเป็นองค์ประกอบสําคญัของมนมุย์ 
ในเมื�อมนษุย์มีการพฒันากายกบัใจได้สมบรูณ์บริบรูณ์แล้ว ก็นําไปสู่ผล กล่าวคือ ความสขุทั 5งมวล
ของมนษุยชาต ิ

ผลการศึกษาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ข้อที� ๓ พบว่า ผู้ให้คําปรึกษานกัเรียน
ประกอบด้วย  พระสงฆ์  พอ่แมผู่้ปกครอง  และครูบาอาจารย์ ซึ�งเป็นผู้ มีความใกล้ชิดและมีอิทธิพล
ตอ่นกัเรียนในฐานะเป็นผู้สั�งสอน อบรม ฝึกหดันกัเรียนให้อยู่กรอบวินยั และปฎิบตัิตนถกูต้องตาม
หลกัศีลธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะต้องชี 5แนะวิธีการดําเนินชีวิตดีงาม มีความถกูต้องตามหลกัปฎิ
สมัพนัธ์ในครอบครัว และสงัคม ฉะนั 5น ผู้ให้คําปรึกษานอกจากจะมีหน้าที�หลกัคือการให้คําปรึกษา
แล้ว ต้องปฎิบตัิตนเป็นแบบอย่างที�ดีให้แก่นกัเรียนด้วย เพื�อว่านกัเรียนจะได้นําไปเป็นแบบอย่าง
ของการดําเนินชีวิตที�ถกูต้องเหมาะสม ไม่ผิดหลกัศีลธรรม จริยธรรม ความเป็นชาวพุทธ คือต้อง
ตระหนกัรู้เสมอวา่ การกระทําการใดๆ ลงไปต้องคํานึงถึงการไม่เบียดเบียนทั 5งตนเอง และผู้ อื�น อนั
เป้าหมายหลกัที�พระพทุธศาสนาต้องการให้เกิดมีขึ 5นกบัพทุธบริษัท 

ผู้รับคําปรึกษา หมายถึง นกัเรียนในสงัคมไทยปัจจบุนั ซึ�งเป็นบคุลากรที�สําคญัของ
การพฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในภายภาคหน้า แตว่่านกัเรียนในปัจจบุนัมีพฤติกรรมก้าวร้าว
เพิ�มมากขึ 5น และเป็นปัญหาใหญ่ที�สังคมต้องการแก้ไขให้หมดไปจาสังคม แต่เป็นการยากที�จะ
แก้ปัญหาดงักล่าวเหล่านี 5ให้หมดไป เพราะสงัคมปัจจบุนัมีสภาพแวดล้อมที�เต็มไปด้วยปัญหาคือ



๑๓๘ 

เริ�มตั 5งสถาบนัครอบครัว สงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง คือเกิดความไม่วางใจกนั มี
ความขดัแย้งกนั ตั 5งแตร่ะดบัต้นจนสงูสดุ คือ ความขดัแย้งระหว่างประเทศ เช่น อย่างที�เป็นอยู่ใน
ปัจจบุนั  

สําหรับเนื 3อหาให้คําปรึกษา สําหรับนํามาใช้เพื�อสั�งสอน อบรม พฒันานกัเรียน คือ 
อริยสจั ๔ ภาวนา ๔ และ สิกขา ๓ ซึ�งเนื 5อหาที�นํามาดําเนินการให้คําปรึกษานี 5มีความเกี�ยวข้องกนั
ไม่สามารถที�จะแยกออกจากกนัได้ เนื�องจากว่าหลกัธรรม ที�กล่าวมาทั 5งหมดล้วนแล้วมีเป้าหมาย
เดียวกัน คือ การพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม ไม่แยกส่วนประกอบของการให้คําปรึกษา โดย
หลกัการนี 5พระพทุธองค์ทรงได้สั�งสอนพทุธบริษัทให้ดําเนินชีวิตตามหลกัอริยมรรคเพื�อการหลดุพ้น
จากความทกุข์ทั 5งปวง โดยเฉพาะสําหรับนกัมาให้คําปรึกษานกัเรียนนั 5น คือต้องการพฒันานกัเรียน
แบบยั�งยืนของความเป็นมนุษย์ตามหลกัไตรสิกขา ให้มีความสมดลุ มีความเจริญก้าวหน้าตาม
ด้วย โดยเฉพาะด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และมีความคิดเห็นเป็นประชาธิปไตย ไม่ถูก
ครอบงําด้วยอํานาจของกิเลสที�เป็นผลกระทบตอ่การพฒันาประเทศชาต ิ

เป้าหมายการให้คําปรึกษา คือการพฒันานกัเรียนให้มีความเจริญงอกงามทั 5งด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สงัคม  และสตปัิญญา โดยทางพระพทุธศาสนา เรียกว่า การพฒันาตาม
หลกัไตรสิกขา อันเป็นองค์ประกอบสําคญัในการพฒันาคนให้เป็นมนุษย์ โดยเฉพาะการพฒันา
ความรู้เกิดจากภายนอกมีสภาพสิ�งแวดล้อมรอบข้างของสงัคม เรียกว่าปรโตโฆสะ แล้วส่งอิทธิพล
ต่อภายในจิตใจของเยาวชน คือการรับรู้อย่างถูกวิธีมีความคิดเป็นโยนิโสมนสิการ อันเป็น
รากฐานของความดี คิดดี พูดดี และกระทําการต่างๆ ในทางที�ดี มีสัมมาทิฏฐิ เป็นแก่นกลาง 
สามารถพฒันาองค์ความรู้ให้เจริญก้าวหน้าตามคติทางพระพุทธศาสนา เพื�อนําไปแก้ไขปัญหา
ของชีวิตได้ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของวิถีชีวิตของมนุษย์ เรียกว่า ประโยชน์ ทั 5งประโยชน์ตน 
ประโยชน์ผู้ อื�น ประโยชน์ร่วมกันทั 5งสองฝ่าย ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม ทั 5งรูปธรรม และ
นามธรรม ซึ�งจะช่วยให้ทั 5งตนและผู้ อื�นก้าวหน้าไปในการบรรลุประโยชน์ทั 5งสามในที�สุด ซึ�งเป็นที�
ต้องการและเรียกหาในสงัคมไทยปัจจบุนั 

๕.๒ ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยเรื�อง “การศึกษาวิเคราะห์เทคนิคการให้คําปรึกษาด้วยพุทธวิธีสําหรับ
นกัเรียน” ผู้ วิจัยเห็นว่าสังคมควรที�จะนําเอากรอบแนวคิดที�ได้จากผลของการวิจยันี 5ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ ดงัตอ่ไปนี 5 
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 ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะทั�วไป 

ผลจากการศกึษาผู้ วิจยัเห็นวา่ ปัญหาของสงัคมไทยปัจจบุนั ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที�เกิด
ภายในสถาบนัครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ล้วนแล้วมีปัญหาทั 5งสิ 5น 
เพราะพลเมืองในประเทศสว่นมาก ยงัมองข้ามสถาบนัขั 5นพื 5นฐานอนัเป็นรากแก้วที�ยึดเหนี�ยวจิตใจ
ของคนในสังคมให้มีจิตสํานึกรักความสงบสุขสันติภาพ ได้แก่ สถาบันครอบครัว ด้วยเหตุที�ว่า 
ครอบครัวนั 5นเป็นจุดเริ�มต้นของสังคง และประเทศชาติ ในเมื�อสถาบนัครอบครัวมีความสงบสุข 
เกิดความรักใคร่ปรองดองกนั ด้วยอาศยัหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาคอยควบคมุความประพฤติ
อกศุลจิตทั 5งหลาย ให้จิตใจใสสะอาดปราศจากมลทิน ก็สามารถสร้างสรรค์สงัคมให้มีความเจริญ
ตามไปด้วย 

แต่ตรงกันข้ามสภาวการณ์ของสงัคมไทยปัจจุบนั มีปัญหาไม่รู้จบสิ 5น มีความขดัแย้ง
กันตั 5งแต่ภายในครอบครัว ตลอดจนปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ขาดความ
ยุติธรรมภายในสังคม โดยเฉพาะสถาบันการเมืองการปกครองอันเป็นสถาบันหลักที�กําหนด
ทิศทางของประเทศให้เจริญขึ 5น หรือก็เสื�อมลง ก็อยู่ที�ผู้ นําเป็นหลกั เพราะในเมื�อผู้ นําขาดความ
ยตุธิรรม ไมส่ามารถชี 5นําสร้างสงัคมแหง่ความปรองดองภายในประเทศแล้ว ปัญหาตา่งๆ ก็ตามมา 
แล้วลามไปทั�วตั 5งแตส่งัคมเมือง ตลอดจนสงัคมชนบท โดยเฉพาะปัญหาเรื�องปากท้องของความ
เป็นอยูที่�เป็นตัวชี 3วัดถงึความปรกตสุิขของสังคม คือวา่ เมื�อทกุครอบครัวมีสภาพเศรษฐกิจกินดี
อยูดี่  ก็ไมเ่กิดปัญหาการแตกแยกในครอบครัว เยาวชนก็ไมมี่ปัญหา สงัคมก็เป็นสขุ ชาติก็จะเจริญ 
แตห่ลกัการทั 5งหลายที�กลา่วมา จะประสบผลสําเร็จประการใดนั 5น อยูที่�วา่ ผู้ นําประเทศ และองค์กร
ตา่งๆ ของสงัคม ต้องให้ความสําคญักบัสถาบนัพระพทุธศาสนาเพราะเป็นสถาบนัที�ช่วยให้สภาวะ
ที�รุนแรงของโลก ธรรมชาต ิและมนษุยชาตอิยูร่่วมกนัอยา่งสนัต ิ

 ๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครั3งต่อไป 

ผลการศกึษาวิจยัในครั 5งนี 5พบว่า ยงัมีประเด็นที�เป็นประโยชน์น่าศกึษาค้นคว้าวิจยัตอ่
เพื�อพัฒนาองค์ความรู้ให้ครอบคลุมยิ�งขึ 5น และเพื�อทําความเข้าใจให้ถูกต้องตามหลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนาเถรวาท จงึเห็นวา่ควรทําการศกึษาวิจยัเรื�องตอ่ไปนี 5 

๑. ควรมีการศึกษาพุทธวิธีสร้างความปรองดองภายในครอบครัวด้วยตวัชี 5วดัเรื�อง
ความรัก 

๒. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เรื� องทิศ ๖ ในมิติที�ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งใน
สงัคมไทยทางด้านเศรษฐกิจ, สงัคม, การเมืองการปกครอง 
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๓. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาบริโภคนิยมในกลุ่มเยาชนด้วย
กระบวนการทางพระพทุธศาสนาเถรวาท 

๔. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของสื�อที�มีต่อพฤติกรรมของเยาวชนในบริบท
สงัคมสมยัใหม ่

๕. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการให้คําปรึกษาเชิงพุทธกับการให้คําปรึกษาตาม
หลกัจิตวิทยา 
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พงษ์พนัธ์  พงษ์โสภา. ทฤษฎีและเทคนิคการให้คําปรึกษา. พิมพ์ครั /งที1 ๒. กรุงเทพมหานคร : 

พฒันาศกึษา, ๒๕๔๓. 
พรรณทิพย์  ศริิวรรณบศุย์. ทฤษฏีจิตวิทยาพัฒนาการ. พิมพ์ครั /งที1 ๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

แอคทิฟ พริ /นติ /ง จํากดั, ๒๕๔๗. 
พระ ดร.พี.วชิรญาณมหาเถระ. สมาธิในพระพุทธศาสนา. แปลโดย ชูศักดิ: ทิพย์เกษร.

กรุงเทพมหานคร : มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๔. 
พระครูกลัยาณสิทธิวฒัน์ (สมาน  กลฺยาณธมฺโม). พุทธประวัตติามแนวปฐมสมโพธิ. พิมพ์ครั /งที1 

๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จํากดั, ๒๕๔๖. 
พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ). กตัญ=ูกตเวทีเป็นเครื( องหมายของคนดี . 

กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๖. 
พระเทพเวที (ป.อ. ปยตฺุโต). พุทธวิธีในการสอน. พิมพ์ครั /งที1 ๖. กรุงเทพมหานคร: มลูนิธิพทุธ

ธรรม, ๒๕๔๒. 
. พุทธศาสตร์กับการแนะแนว. กรุงเทพมหานคร : กองทนุวฒุิธรรมเพื1อการศกึษา 
และปฏิบตัธิรรม, ๒๕๓๔. 
. การศึกษา : เครื( องมือพัฒนาที( ยังต้องพัฒนา .พิมพ์ครั /งที1  ๔. ปัตตานี : 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ๒๕๓๖. 
. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร : มหาจฬุาลงกร
ราชวิทยาลยั, ๒๕๓๒. 
. สถานการณ์พระพุทธศาสนาพลิกหายนะเป็นพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
การศาสนา, ๒๕๓๖. 

พระเทพโสภณ (ประยรู ธมฺมจิตฺโต). ทิศทางการศึกษาไทย. พิมพ์ครั /งที1 ๓. กรุงเทพมหานคร :     
โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๖. 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยรู ธมฺมจิตฺโต). ปัญญาต้องคู่กับกรุณาจึงจะพาชีวิตรอด. พิมพ์ครั /ง  
ที1 ๓. กรุงเทพมหานคร : เชนพริ /นติ /ง, ๒๕๕๓. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.  ประยตฺุโต). พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๘.  



๑๔๓ 

. พุทธศาสน์กับการแนะแนว. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๔. 

. ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา, ๒๕๔๐. 

. ธรรมนูญชีวิต. พิมพ์ครั /งที1 ๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๔. 

. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั /งที1 ๙.กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๓. 
. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั /งที1 ๙. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๔๕๓ 
. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์.พิมพ์ครั /งที1 ๑๐. กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท เอส. อาร์. พริ /นติ /ง แมส โปรดกัส์ จํากดั, ๒๕๔๖. 
. พุทธธรรม (ฉบับเดิม). พิมพ์ครั /งที1 ๑๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากดั, 
๒๕๔๔. 
. พุทธธรรม ฉบับขยายความ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั, ๒๕๓๘. 
. สัมมาสมาธิและสมาธิแบบพุทธ. กรุงเทพมหานคร : ธรรมบนัลือธรรม, ๒๕๔๗.  
. คนไทยกับป่า. พิมพ์ครั /งที1 ๔. กรุงเทพมหานคร : มลูนิธิพทุธธรรม, ๒๕๓๗. 
. พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๐. 

พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺต). พุทธวิธีในการสอน. พิมพ์ครั /งที1 ๑๑. กรุงเทพมหานคร :    
โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จํากดั, ๒๕๔๙. 
. ชีวิตที(สมบูรณ์. อ้างใน  หนงัสือที1ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ คณุแม่โบ้ตวั    
แซห่า่น จิตสทุธิภากร. นครสวรรค์ : ทิศทางการพิมพ์ นครสวรรค์, ๒๕๕๓. 
. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั /งที1 ๑๓. กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท เอส. อาร์งพริ /นติ /งแมสโปรดกัส์ จํากดั, ๒๕๔๘. 
. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั /งที1 ๑๐. กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท เอส. อาร์ต พริ /นติ /ง แมส โปรดกัส์ จํากดั, ๒๕๕๐. 
. สยามสามไตรสู่อนาคตที(สดใสด้วยการศึกษาไทยวิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท พิมพ์สวย จํากดั, ๒๕๕๒. 
. วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. พิมพ์ครั /งที1 ๙. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสาร, 
๒๕๔๙. 



๑๔๔ 

พระพรหมโมลี (วิลาศ  ญาณวโร, ป.ธ.๙). ภาวนาทีปนี. พิมพ์ครั /งที1 ๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
ธรรมสาร จํากดั, ๒๕๔๕. 

พระพทุธโฆสเถระ. คัมภีร์วิสุทธิมรรค. แปลโดย  สมเด็จพระพฒุาจารย์ (อาจ  อาสภมหาเถร). 
พิมพ์ครั /งที1 ๗. กรุงเทพมหานคร : บริษัทเพรส จํากดั, ๒๕๕๑. 

พระภาวนาภิรามเถร (สขุ ปวโร). คู่มือวิปัสสนากรรมฐาน. พิมพ์ครั /งที1 ๒. กรุงเทพมหานคร :  
พระนคร, ๒๔๙๙.  

พระมหาสงัเวย  ธมฺมเนตฺติโก. ความอัศจรรย์ในพระธรรมวินัย. กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพ์
ประดพิทัธ์, ๒๕๓๖. 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยรู ธมฺมจิตฺโต). ธรรมะและการอนุรักษ์สิ(งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร 
: บริษัท สหธรรมิก จํากดั, ๒๕๓๘. 

พระราชญาณวิสิฐ  และคณะ. คู่มือการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา. พิมพ์ครั /งที1 ๔.
กรุงเทพมหานคร : บริษัท เพชรเกษม พริ /นติ /ง กรุ๊ป จํากดั นครปฐม, ๒๕๕๒ 

พระราชพรหมาจารย์, (ทอง สิริมงฺคโล). คู่มือปฏิบัติในแนวสติปัฏฐาน ๔. กรุงเทพมหานคร :   
ม.ป.ท., ม.ป.พ.. 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า. กรุงเทพมหานคร: 
อมรินทร์ พริ /นติ /ง กรุ๊ฟ จํากดั, ๒๕๓๐. 

พระศรีปริยตัิโมลี (สมชยั กุสลจิตฺโต) และคณะ. สตรีในพระพุทธศาสนา.พิมพ์ครั /งที1 ๓.
กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพ์สขุภาพใจ, ๒๕๔๔. 

พระอธิการสมศกัดิ:  โสรโท. เทคนิคการเจริญวิปัสสนา ตามนัยสติปัฎฐาน. กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท เอส. เอ็ม เค พริ /นติ /ง จํากดั, ๒๕๕๑. 

พระอุปติสสเถระ. วิมุตติมรรค. แปลโดย พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ. 
พิมพ์ครั /งที1 ๒. กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพ์ศยาม, ๒๕๓๘. 

พทุธทาสภิกข.ุ คู่มือการศึกษาพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๔ 
. กตัญ=ูกตเวทีเป็นร่มโพธิBร่มไทรของโลก. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๖. 
. ตามรอยพระอรหันต์. ราชบรีุ : ธรรมดานิยม, ๒๕๓๐. 

เพ็ญพิไล  ฤทธาคณานนท์. พัฒนาการมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมดาเพรส จํากดั, 
๒๕๔๙. 

ไพบลูย์  เทวรักษณ์. จิตวิทยาการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร : เอส ดี เพรส การพิมพ์, ๒๕๔๐. 



๑๔๕ 

ภราดร  ปรีดาศักดิ:. พจนานุกรมเศรษฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยา
ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙. 

ม.ร.ว. สมพร  สทุศันีย์. การทดสอบทางจิตวิทยา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๔. 

มั1นเกียรต ิ โกศลนิรัตวิงษ์. พุทธธรรม ทฤษฎีและเทคนิคการให้คําปรึกษา. กรุงเทพมหานคร : 
สํานกัพิมพ์ สวิุริยาศาสน์, ๒๕๔๑. 

ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั /งที1 ๔. กรุงเทพมหานคร : 
อกัษรเจริญทศัน์, ๒๕๓๑. 
. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕. พิมพ์ครั /งที1 ๖. กรุงเทพมหานคร 
: บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท.จํากดั, ๒๕๓๙. 

วศนิ  อินทสระ. พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพมหานคร : มหามกฎุราชวิทยาลยั, ๒๕๒๔. 
. หลักคําสอนสําคัญในพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั /งที1 ๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๓๔. 
. หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั /งที1 ๕. กรุงเทพมหานคร :  โรง
พิมพ์เม็ดทราย, ๒๕๔๘. 

วชัรี  ทรัพย์มี. ทฤษฎีและกระบวนการให้คําปรึกษา. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจิตวิทยา  
คณะครุุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๕. 
. ทฤษฎีและกระบวนการให้บริการปรึกษา. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจิตวิทยา 
คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๓๓. 

วีรพล  สวุรรณนนัต์. กระบวนการแก้ปัญหา. พิมพ์ครั /งที1 ๕. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที1 บริษัท 
ประยรูวงศ์ จํากดั ๒๕๓๓. 

วีระชยั  มีชอบธรรม. สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ๖. กรุงเทพมหานคร : หจก. อกัษรบณัฑิต, 
๒๕๒๗. 

ศรีเรือน  แก้วกังวาล. จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย เล่ม ๒. พิมพ์ครั /งที1  ๘.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕. 

ศริิ  ฮามสโุพธิ:. ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ /นติ /ง เฮ้าส์, 
๒๕๔๓. 

สนอง  เครือมาก. คู่มือการฝึกอบรมและบทความวิจัย : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตาม

หลักพุทธธรรม ฉบับปรับปรุง. นครสวรรค์ : สํานกัพิมพ์วิสทุธิ:การพิมพ์, ๒๕๔๐. 



๑๔๖ 

สมเดจ็พระญาณสงัวร (เจริญ สวุฑฺฒโน). พระธรรมเทศนาในพระราชสํานัก. กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพ์อกัษรไทย, ๒๕๔๑. 

สมเด็จพระพฒุาจารย์ (เกี1ยว อปุเสโณ). สมาธิหลักของใจ. พิมพ์ครั /งที1 ๒. กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท ประชมุชา่ง จํากดั, ๒๕๕๐. 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร). มงคลยอดชีวิต ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : 
ธรรมสภา, ๒๕๒๘. 

สมเด็จพระสงัฆราช (ปสฺุสเทว). หนังสือสวดมนต์ฉบับหลวง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บํารุง 
นกุลูกิจ, ๒๔๗๒.  

สมเด็จพระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์. ธรรมานุกรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๑๕.  

สํานกัพฒันาสขุภาพจิตเดก็และสถาบนัสขุภาพจิตเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร์. ความรู้สุขภาพจิต

เด็กและวัยรุ่นสําหรับผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสุขภาพจิต. กรุงเทพมหานคร :         
โรงพิมพ์ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จํากดั, ๒๕๔๗. 

สชุา  จนัทน์เอม. จิตวิทยาเดก็. พิมพ์ครั /งที1 ๓. กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวฒันาพานิช, 
๒๕๔๑. 
. จิตวิทยาพัฒนาการ. พิมพ์ครั /งที1 ๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวฒันา
พานิช จํากดั, ๒๕๔๐. 

สชีุพ  ปญุญานภุาพ. พระไตรปิฎก ฉบับสําหรับประชาชน. กรุงเทพมหานคร : มหามกฏุราช
วิทยาลยั, ๒๕๓๙. 

สพุตัรา  สภุาพ. ปัญหาสังคม. พิมพ์ครั /งที1 ๑๖. กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิชย์, ๒๕๔๒. 
. ปัญหาสังคม. พิมพ์ครั /งที1 ๑๗. กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวฒันาพานิช, 
๒๕๔๓. 

สวุรี  ศวิะแพทย์. จิตวิทยาทั(วไป. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ /นติ /ง เฮ้าส์, ๒๕๔๙. 
สวุฒัน์  จนัทรจํานง. แก่นพุทธธรรม ฉบับอังกฤษ-ไทย. กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายโรงพิมพ์ บริษัท 

ตถาตาพบัลิเคชั1น จํากดั, ๒๕๔๗. 
เสวตร  เปี1 ยมพงศ์สานต์. พุทธวิปัสสนา. พิมพ์ครั /งที1 ๔. กรุงเทพมหานคร : มหาจฬุาลงกรณราช

วิทยาลยั, ๒๕๔๑. 
หลวงพอ่ชา สภุทัโท. ชีวิต ผลงาน หลักธรรม. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๗. 



๑๔๗ 

อนสุร  จนัทพนัธ์ และบญุชยั  โกศลธนากลุ. จริต ๖ ศาสตร์ในการอ่านใจคน. พิมพ์ครั /งที1 ๑๗.
กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พริ /นติ /งแอนด์พบัลิชชิ1ง จํากดั (มหาชน), ๒๕๔๙. 

อาภา  จนัทรสกลุ. ทฤษฎีและวิธีการให้คําปรึกษา. พิมพ์ครั /งที1 ๔. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชา
จิตวิทยาการศกึษาและแนะแนว มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๕. 

อษุณีษ์  เย็นสบาย. จิตวิทยาแนะแนว. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ /นติ /ง เฮาส์, ๒๕๓๓. 
เอกสารการสอนชุดวิชา. มนุษย์กับสังคม หน่วยที( ๘–๑๕. มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

พิมพ์ครั /งที1 ๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๑. 

(๒) บทความ 

มณัฑนา  สงัขะกฤษณ์. “คุณธรรมนําความรู้สู่สถานศึกษา”, วารสารวิชาการ: ปีที1 ๑๐ ฉบบัที1 ๓ 
กรกฎาคม - กนัยายน, ๒๕๕๐), หน้า ๒-๓. 

(๓) วิทยานิพนธ์ 

นิคม  สิงห์สูตร. “การพัฒนาเครื1องมือและวิธีการวัดตวับ่งชี /คุณธรรมจริยธรรมของผู้ เรียนระดบั
การศึกษาขั /นพื /นฐาน : ความเมตตากรุณา เอื /อเฟื/อเผื1อแผ่ และเสียสละเพื1อส่วนร่วม”, 
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑติ. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยันเรศวร, ๒๕๔๖. 

ฝนทิพย์  จกัรทอง. “ความคดิเห็นตอ่ปัญหาการใช้ยาเสพติดในวยัรุ่นของนกัเรียนชั /นมธัยมศกึษาปี
ที1 ๓ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลําพูน”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.

บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๔๓. 
พระธีรภัทรภพ พวงมาลา. ”พระพุทธศาสนากับลัทธิบริโภค : ศึกษากรณีเฉพาะวัดใน

กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลยัมหิดล, ๒๕๔๔. 

พระมหากิจการ  โชติปVฺโญ. “การศกึษาพุทธวิธีการให้คําปรึกษาที1ปรากฏในพระสุตตนัตปิฏก", 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลง
กรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๖. 

พระมหาบรรจง  จนฺทคตฺุโต (แม่นทอง). “คณุภาพการจดัการศกึษาแก่เด็กและเยาวชนตามหลกั
ไตรสิกขา : กรณีศกึษา ศนูย์ศกึษาพทุธศาสนาวนัอาทิตย์วดัสวนดอก จงัหวดัเชียงใหม่”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลง
กรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๐. 



๑๔๘ 

พระมหาปรีชาพล  ติยานนท์. “การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระสงฆ์ในการใช้หลักธรรมให้
คําปรึกษาเพื1อแก้ปัญหาชีวิตแก่ศาสนิกชน”. วิทยาลัยนิพนธ์อักษรศาสตรมหา

บัณฑติ. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหิดล, ๒๕๓๕. 
พระมหาสุชาติ สชุาโต(สนิทสนม). “การประพฤติพรหมจรรย์ตามหลกัคําสอนพระพทุธศาสนา”, 

วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑติ. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหามกฏุราช
วิทยาลยั, ๒๕๔๕.  

พระมหาหมวด สุกฺกธมฺโม. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวความคิดเรื1 องความเคารพใน
พระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๖. 

พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต). “พระธรรมวินยั กฎหมาย ทิฏฐิ และผลประโยชน์ กรณี
ความเห็นขดัแย้งกันในเรื1อง พ.ร.บ. สงฆ์ ฉบบัใหม่”. ใน  สารนิพนธ์พุทธศาสตร

บัณฑิต รุ่นที(  ๔๗. รวบรวมและจัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๓. 

วัชรา  ทองมอญ. “การศึกษานําหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้การปรึกษาเพื1อลด
ความเครียดของผู้ ติดเชื /อเอชไอวีในโครงการของโรงพยาบาลบําราศนราดูร”. 
วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๔๑. 

(๔) เอกสารที(ไม่ได้ตีพมิพ์เผยแพร่ : 

ธรรมนิพนธ์ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), (CD-ROM ฉบบัเรียนพระไตรปิฎก), พุทธศาสน์

กับการแนะแนว, หน้า ๕๐-๕๑. 

ธรรมนิพนธ์ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), (CD-ROM ฉบบัเรียนพระไตรปิฎก), พัฒนาการ

แบบองค์รวมของเดก็ไทย, หน้า ๓๓. 
 

๒. ภาษาอังกฤษ 
(I) Primary Sources: 

Burke, H.M. Jr., & Stefflre, B.. Theories of Counseling. 3rd ed.. ZNew York: McGraw - Hill 
Book Company, 1979. 

Good, C.V.. Dictionary of Education. New York: McGraw - Hill Book Company, 1985. 



๑๔๙ 

Levy, Allen E, and Dawning, Lynn Synek. Counseling and Psychotherapy: Skills. 
Theories and practices, 1980. 

Patterson, C.H.. Theories of Counseling and Psychotherapy. 2nd ed.. New York: Row, 
Publisher, 1973. 

Pietrofesa, John L.. Counseling: Research and Practice. Chicago: Kand Mcnally College 
publishing Coun, 1975. 

(II) Internet  

http://www.thaihealth.or.th/node/๑๖๕๒๗ เข้าถึงมลูเมื1อ <17/11/2010> 
http://portal.in.th/psy-may/pages/1565/ เข้าถึงข้อมลูเมื1อ (7/6/2010) 
http://guru.sanook.com/pedia/topic เข้าถึงข้อมลูเมื1อ (14/7/2010) 
http://www.ryt9.com/s/nnd/1034453 เข้าถึงข้อมลูเมื1อ (10/12/2010) 
http://www.thaihealth.or.th/node/18154 เข้าถึงข้อมลูเมื1อ (10/12/2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 

 
ภาคผนวก 

 
 
 

๑.๑  กิจกรรมสร้างลานปฏิบตัิธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. กจิกรรม การให้คาํปรึกษานักเรียนผ่านกระบวนทางพระพุทธศาสนา 
 



๑๕๑ 

๑.๒  กจิกรรม ป้ายนิเทศ  ป้ายคุณธรรม 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 

 
 

๒.๑  กจิกรรมไหว้พระ สวดมนต์ทาํนอง  สรภัญญะ ปฏบัิตธิรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒.  กจิกรรมพัฒนาจติ  พัฒนาตน  ตามแนววิถีพุทธ 



๑๕๓ 

๒.๒  กจิกรรมยิ 3มไหว้  ทกัทายกันและเดนิแถวเข้าห้องเรียนอย่างมีสต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓ กจิกรรมรักษ์ลานธรรม  (พัฒนาทาํความสะอาดลานปฏบัิตธิรรม ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 

๒.๓ กจิกรรมรักษ์ลานธรรม  (พัฒนาทาํความสะอาดลานปฏบัิตธิรรม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 

 
 

๓.๑  กจิกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

๓. ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา 



๑๕๖ 

๓.๒  กจิกรรม  สัมมนาทางพระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 

๓.๓  กจิกรรมปฏบัิตธิรรมในวันสาํคัญทางพระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 

 
 

๔.๑  กจิกรรมสะสมคูปองความด ี
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒  กจิกรรมลานธรรมเสริมสร้างปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. น้อมนําตนสู่พุทธธรรม 



๑๕๙ 

๔.๒  กจิกรรมลานธรรมรักการอ่านพัฒนาสมาธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 

๔.๓  กจิกรรมไหว้พระ  สวดมนต์  นั( งสมาธิ  ก่อนเรียน  ๕  นาททีกุคาบเรียน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 

 
ประวัตผู้ิวจิัย 

 

ชื(อ นางสมใจ  ตนัตวิฒัน์ 

เกิด วนัที1  ๒๑  เมษายน  ๒๕๐๑ 

การศึกษา มธัยมศกึษาตอนต้น  โรงเรียนวฒันสขุศกึษา 

 ประกาศนียบตัรการศกึษา  วิทยาลยัครูนครสวรรค์ 

 ประกาศนีบตัรการศกึษาชั /นสงู  ภาษาไทย  วิทยาลยัครูนครสวรรค์ 

 ปริญญาตรี  การศกึษาบณัฑิต  สาขาวิชา  จิตวิทยาแนะแนว 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ  พิษณโุลก 

 ปริญญาโท  การศกึษามหาบณัฑิต  สาขาวิชา  จิตวิทยาแนะแนว 

 มหาวิทยานเรศวร  

ประสบการณ์ทาํงาน ปี  ๒๕๒๑ – ปัจจบุนั รับราชการครูโรงเรียนบรรพตพิสยัพิทยาคม 

 อําเภอบรรพตพิสยั  จงัหวดันครสวรรค์ 

เข้าศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๙  พทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา พระพทุธศาสนา 

สาํเร็จการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ที(อยู่ปัจจุบัน ๑๙๙ / ๑ หมู ่๑ ตําบลเจริญผล อําเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์ 

 โทร ๐๘๓ – ๔๑๐๔๗๘๑ 
 
 
 
 
 



 

ชื�อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาวิเคราะห์เทคนิคการให้คําปรึกษาด้วยพุทธวิธี
สาํหรับนักเรียน 

ผู้วิจัย : นางสมใจ  ตนัตวิฒัน์ 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัเรื4องการศกึษาวิเคราะห์เทคนิคการให้คําปรึกษาด้วยพทุธวิธีสําหรับนกัเรียน    
มีวตัถปุระสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เทคนิคการให้คําปรึกษาที4ปรากฏในคมัภีร์พระพทุธศาสนาเถรวาท 
(๒) เทคนิคการให้คําปรึกษาแก่เยาวชนด้วยพุทธวิธี และ (๓) วิเคราะห์เทคนิคการให้คําปรึกษา
ด้วยพุทธวิธีมาใช้กับนกัเรียน การศึกษาครั Cงนี Cได้รวบรวมข้อมูลจากคมัภีร์พระไตรปิฎก ตลอดจน
เอกสารผลงานวิจยัอื4นๆ ที4เกี4ยวข้อง แล้วนํามาศกึษาวิเคราะห์เนื Cอหา และนําเสนอสรุปผลการวิจยั
เชิงพรรณนา ได้ดงันี C 

๑. การนําเทคนิคการให้คําปรึกษาที4ปรากฎในคมัภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท มาใช้
ในการฝึกฝน อบรม จิตใจของเยาวชนถือเป็นสิ4งสําคญัในสงัคมไทยปัจจบุนั โดยพระพทุธองค์ทรง
ชี Cแนะของการให้คําปรึกษาอยู่ ๒ วิธี ได้แก่ (๑) ตามหลกัสมถกรรมฐาน คือ มุ่งเน้นการฝึกจิตให้มี
ความเข้มแข็ง มีสมาธิในการเผชิญกับปัญหา ความทุกข์ที4ตนได้ประสบอยู่ด้วยปัญญา และ       
(๒) ตามหลักวิปัสสนากรรมฐาน คือ ฝึกฝนบุคคลให้เกิดสติปัญญารู้เท่าทันความคิดของตวัเอง
ตามหลกัสมัมาทิฎฐิ และไมถ่กูครอบงําด้วยอํานาจกิเลส  

จะเห็นวา่ การให้คําปรึกษาทั Cง ๒ วิธี มีจดุมุ่งหมายเดียวกนัของการพฒันามนษุย์แบบ
องค์รวม ไม่แยกส่วนประกอบระหว่างกายกบัใจ และต้องเป็นไปตามลกัษณะนิสยัความแตกต่าง
ระหวา่งบคุคล โดยพระพทุธองค์ทรงใช้ให้คําปรึกษาตามจริต ๖ เป็นองค์ประกอบสําคญั 



(ข) 
 

๒. การให้คําปรึกษาแก่เยาวชนด้วยพุทธวิธี สําหรับนํามาใช้เพื4อพฒันาปัญญาของ
เยาวชนให้เป็นไปในทิศทางที4ถูกต้องของการดําเนินชีวิตประจําวนั โดยเฉพาะการมีจิตสํานึกใน
หลกัศีลธรรม อนัเป็นบรรทดัฐานความดีงามของชาวพุทธ ซึ4งมีคําสอนทางพระพุทธศาสนาเป็น
ทิศทางสําหรับควบคมุความประพฤตทิางกาย วาจา ใจ โดยมีหลกัอริยสจัจ์ ซึ4งเป็นทฤษฎีการแก้ไข
ปัญหาที4สําคญั และนํามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาของมวลมนุษย์ เกี4ยวข้องด้วยปัจจัย ๔ สําหรับ    
ยงัอตัภาพร่างกายให้ดํารงอยู่ได้ และก็ต้องพฒันาแบบองค์รวมระหว่างทางกายกบัทางใจ อนัเป็น
องค์ประกอบสําคญั แล้วนําไปสูผ่ล คือ ความสขุของมวลมนษุยชาต ิ

๓.  การนําพุทธวิธีการให้คําปรึกษามาใช้กับนักเรียน ได้สรุปกลุ่มบุคคลผู้ มีความ
ใกล้ชิดกับนกัเรียนมากที4สดุ คือ พระสงฆ์ ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ ในการสั4งสอนให้คําแนะนํา
เรื4องของความกตญัQกูตเวที และต้องปฏิบตัิตามหลกัทิศ ๖ โดยมุ่งหวงัการดําเนินวิถีชีวิตถกูต้อง 
เกี4ยวข้องกบัการศึกษาเล่าเรียน การประกอบอาชีพ และการคบหาสมาคมกบัเพื4อนๆ ก็ต้องไม่ผิด
หลกัศีลธรรม อนัเป็นจริยธรรมขั Cนพื Cนฐานของความเป็นมนษุย์ ที4เป็นตวัชีวดัความเจริญงอกงาม
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ด้วยการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา เพื4อ
แก้ไขปัญหาของชีวิต และเป็นเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ คือ ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้ อื4น 
ประโยชน์ร่วมกนัทั Cงสองฝ่าย ก็จะชว่ยให้ก้าวหน้าไป และบรรลปุระโยชน์ทั Cงสามในที4สดุ  
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Abstract 

An Analytical Study of the Counseling Program in Schools Applying Buddhist 
Teaching had 3 objectives as: 1) Techniques of counseling appeared in the Buddhist 
scripture of the Doctrine of the Elders 2) Techniques of counseling for juvenile applying 
Buddhist Techniques and 3) Analyze the techniques of counseling for students applying 
Buddhist Teaching. This study had been gathered the data from the Buddhist scripture 
of the Three Baskets, including from other related documents and researches. The 
collected data were studied and analyzed in order to submit its conclusion and the 
results of this study revealed as follows: 

1. To bring the techniques of counseling appeared in the Buddhist 
scripture of the Doctrine of the Elders and using them with the juvenile to train their 
minds was very important thing in Thai society nowadays. Lord Buddha suggested 2 
ways of counseling : 1) according to the principle of Tranquility Meditation Exercises 
which meant to emphasize on training the mind to be strengthen mind and could 
concentrate on facing  any problems or adversity by using his own wisdom and 2) 
according to the principle of Insight Meditation Exercises which meant  to practice a 
person to create wisdom and awareness to know and  realize of his own thinking as 
mentioned in the principle of the Right Understanding without the cover of the power of 
impurities.  



(ง) 
 

We could see that the 2 ways of counseling above had the same objective of 
human development as a holistic pattern without the separate of the components 
between the body and the mind and such development had to be done according to 
individual characteristic and individual difference, thus, Lord Buddha used the six types 
of characteristic behavior to be the most important component of the counseling. 

2. To counsel the juvenile by applying Buddhist Teaching which aimed to 
develop the juvenile’s wisdom and awareness to the right direction of daily-living, 
especially, to have the right state of consciousness in morality which had been the best 
norm for Buddhist people, the Buddhist Teaching was the right direction to control the 
behavior of the body, the words and the mind by using the principle of the Four Nobles 
Truths be the key theory to solve any problems and also could apply it for all human 
beings. The Four Noble Truths was consisting of 4 factors which could sustain the body 
to its existence and to develop as a holistic pattern between the body and the mind to 
meet the goal which was the happiness of all mankind. 

3.  To use the counseling program applying Buddhist Teaching for students 
concluded the 3 groups of people who were the closest ones: the monks, the guardians 
and the teachers in order to teach and advise to be realized on the matters of 
gratefulness or being the one who was thankful for benefits receives and reciprocated 
them. This could be done according to the principle of 6 directions that pointed out on 
the right way of daily-living concerning their education, profession and association with 
good friends without doing the wrong things or out of morality which was the best norm 
of morals for human beings. Developing to identify the growth of human’s body, mind, 
emotion, society, wisdom and awareness could be done by using the principle of the 
Threefold Learning: morality, concentration and wisdom. This learning was for solving 
the problems of our live and be the highest aim for human beings as our own benefits, 
the others’ and benefits for both sides helping for stepping forward and meeting 
success finally. 
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