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๑. จติวทิยา
กอนปครสิตศักราช ๔๖๙ นกัปรัชญาเร่ิมสนใจส่ิงทีเ่ปนนามธรรมในตัวคน โดยเฉพาะ

เรือ่งจติ หรอืความคดิวา ทำไมคนเราตองคดิ คดิมาจากสวนไหนของรางกาย วธิกีารศกึษาเรือ่ง
การคดิ กใ็ชวธิกีารหลายอยาง ใชผาพนัศรีษะเพือ่ทดสอบวา ในขณะทีอ่ยใูนสภาพดงักลาว มนุษย
คดิอยางไร มคีวามสงสัยและประหลาดใจเก่ียวกับสิง่ตางๆ ทัง้ทีม่องเห็นไดและมองเห็นไมได โดย
เฉพาะสนใจในความสามารถของมนุษยแตละคนทีม่อียใูนตวั ทีเ่กดิตดิตวัมาพรอมกบัเขา จงึได
หนัมาทำความเขาใจเกีย่วกบัมนุษยทีเ่ปนตวัตนเอง และทีเ่ปนคนอืน่ และคณุคาตางๆ ของมนษุย
ดงัท่ี โสคราตสี (๔๗๐-๓๙๙ B.C.) กลาววา จงรจูกัตนเอง (know yourself) และวา ชวีติทีไ่ม
รจูกัตนเองเปนชวีติทีไ่มมคีา (an examined life is not worth living) และมคีวามเชือ่วา
วญิญาณหรอืจติเปนตวับงการใหมนษุยกระทำสิง่ตางๆ๑ ความสนใจของมนษุยทีม่ใีนตวัของเขา
เอง ทีม่ใีนพฤตกิรรมของเขา และทีม่ใีนพฤตกิรรมของคนอ่ืนน้ัน มผีลทำใหเกดิการแตกแขนง
ศาสตรใหมจากปรชัญามาสศูาสตร เรยีกวา จติวทิยา (The science of psychology)

๒. ความหมายของจิตวิทยา
จติวทิยาน้ัน มรีากศพัทมาจากคำวา psyche หมายถึง วญิญาณ (soul) และ logos

หมายถึง “พดู” หรอื “กลาว” ถอืเปนศาสตรทีว่าดวยเร่ืองวญิญาณ แตความหมายน้ีไดถกูปฏเิส
ธ เพราะคำวาวิญญาณนัน้มคีวามหมายคลมุเครอืมาก ไดมกีารถกเถยีงมากเกีย่วกบัสภาวะในราง
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๑ กิง่แกว ทรพัยพระวงศ, จติวิทยาทัว่ไป, (กรงุเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๕๓), หนา ๑.
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กาย เปนตน คำนยิามนีเ้ริม่จะเปลีย่นไปเปนจติศาสตร แตเปนส่ิงทีย่ากทีจ่ะใหความหมายของ
คำวา “จติ” หรอืยากทีจ่ะศกึษาได เพราะจติน้ันเปนกระบวนการทีต่อเนือ่ง แตลกัษณะเฉพาะ
บางอยางก็ยงัคนควาหาสาเหตุไมไดในคนวิกลจรติ หรอืในเวลานอนหลับ หรอืการท่ีจะรจูติใจ
ของสัตว ตอมานักจิตวิทยาไดใหความหมายใหมวา จติวทิยาเปนศาสตรทีว่าดวยเร่ืองจติ แตกถ็กู
ปฏเิสธไปอีก เพราะจิตสำนกึนัน้ มทีัง้จติสำนึก จติใตสำนกึ และจิตไรสำนกึ

มนีกัจติวทิยาทัง้หลายไดนยิามความหมายของคำวา “จติวทิยา” แตกตางกันออกไป ดงั
นี ้วดูเวดิ (Woodworth) 1989-1967 กลาววา จติวทิยา เปนศาสตรแหงกจิกรรมแตละบคุคล
กบัสิง่แวดลอม วตัสนั (Watson) 1878-1958 ไดใหคำนิยามวา จติวทิยาเปนศาสตรแหงพฤติกรรม
คำวา พฤตกิรรมนัน้หมายถงึพฤตกิรรมของมนษุยและสตัว ชาลล อ.ี สกนิเนอร (Skinner) 1902
- 1992 กลาววา จติวทิยาเปนศาสตรทีเ่กีย่วของกบัการตอบสนองบางอยาง หรือทกุสิง่ทุกอยาง
ของชีวติทีแ่สดงออกมา รวมไปถึงกระบวนการปรับตวั กจิกรรม และประสบการณขององคาพยพ
(organism) ทกุรปูแบบ

จติวทิยา ในความหมายกวาง หมายถึงพฤตกิรรมของแตบคุคล ซึง่เปนผลมาจากการ
ปรบัตวักบัสิง่แวดลอม ในความหมายดงักลาว พฤตกิรรมหมายถงึ การแสดงออกซึง่กริยิาอาการ
ตางๆ เชน การเดนิ การพดู การหวัเราะ การรองไห เปนตน คำวา แตละบคุคลนัน้ หมายถงึส่ิง
มชีวีติ ไดแกมนษุยและสตัว ในความหมายสัน้ๆ จติวทิยา คอืวชิาทีศ่กึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมของ
มนษุยและสัตว (psychology shall be considered as the science itself with behavior of
living organism)

ในปจจบุนั จติวทิยามคีวามหมายเปนทีย่อมรบักนัวา เปนศาสตรทีศ่กึษาถงึพฤตกิรรม
และกระบวนการทำงานทางจติ ดานระเบยีบวธิทีางวทิยาศาสตร (The Scientific Study of
Behavior and Mental Process) ๒

การเขามาของจติวทิยาตะวนัตกในประเทศไทยนัน้ เริม่จากภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่
๒ เม่ือประเทศไทยรบัเอาอารยธรรมตะวนัตก และไดจดัการศกึษาแบบตะวนัตก เริม่เหน็ความ

๒ จิราภา เต็งไตรรัตน และคณะ, จิตวิทยาท่ัวไป, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๒),
หนา ๕.
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สำคญัของการศึกษาทางดานจิตวทิยา เชน พระยาเมธาธิบด,ี อาจารยเอือ้ม องิควาณิชย, ม.ล.ตยุ
ชมุสาย เปนตน และมกีารพมิพตำราจติวทิยา เมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๙ ๓ มกีารพัฒนาการศึกษาคนควา
เปนลำดบั จดัการศกึษาทัง้ในระดบัปรญิญาตรี ปรญิญาโท และปรญิญาเอก มกีารศกึษาคน
ควาวิจยักนัอยางจรงิจงัจนเปนทีร่จูกักนั มแีขนงการศึกษาหลายแขนง เชน จติวทิยาพฒันาการ
จติวทิยาสงัคม จติวทิยาการศึกษา เปนตน

๓. ระบบพุทธจติวทิยา
คำวา ระบบนัน้ ตรงกบัภาษาองักฤษวา system ซึง่มาจากภาษาลาตินวา systema

คอื ชดุของส่ิงทีม่ปีฏสิมัพนัธกนั หรอืการพ่ึงพาซ่ึงกนัและกันของส่ิงทีม่กีารดำรงอยทูีแ่ตกตาง
กนัและมีอสิระท่ีไดถกูรวบรวมในรูปแบบบูรณาการท้ังหมด ในความหมายหมายถึง ชดุ (set) ของ
สวนประกอบ (element) ทีม่ลีกัษณะสมัพนัธกนัโดยการรวมกนัเปนกลมุ (input) กระบวนการ
(process) และผลผลติ (output) จดุเนนของระบบ จะเนนไปท่ีกระบวนการ หมายถึงข้ันตอน
การปฏิบตังิานทีม่กีารกำหนดอยางชดัเจนวาจะทำอยางไรบาง เพือ่ใหไดผลทีต่องการ ขัน้ตอน
การปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วไป ไมวาจะเปนรูปแบบของเอกสาร หรืออิเล็ค
ทรอนกิส หรอืโดยวธิอีืน่๔ พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน ไดใหความหมายวา ระบบคอื อยาง
ทำนอง ลำดบั ระเบียบ ทีร่วมสวนตางๆ เขาดวยกัน ชัน้ เชนกบั ระบบใบไม คอื ใบไมทีห่ลนลง
มาซอนกนั๕

ในการศึกษาพทุธจติวทิยาน้ัน ไดถอืเอาองคประกอบของระบบเปนแนวทางในการศึกษา
พทุธจิตวทิยา คอื การกำหนดวัตถปุระสงค ขอบเขตเน้ือหา สมมติฐาน สาขา พฒันาการของ
การศกึษาพทุธจติวทิยา คำสอนแมบท การศกึษาจากวรรณคด ีการศกึษาพทุธจติวทิยาจากพทุธ
สาวก สาระพทุธจติวิทยา การพัฒนาจติและจติวทิยาประยกุต ในลักษณะบรูณาการอยางสัมพนัธ

๓ จริาภา เตง็ไตรรัตน และคณะ, จติวทิยาทัว่ไป, หนา ๕.
๔ www.thaiall.com
๕ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยตุโฺต), พจนานกุรมพทุธศาสตร, (กรงุเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๕๔), หนา

๒๖๘.
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กนั ตัง้แตวตัถปุระสงคเปนตนไปจนนิสติ มจีติสาธารณะ มเีมตตา ปรารถนาดีตอกนัตามหลัก
สงัคหวตัถุ

๔. แนวคดิหรอืทฤษฎพีทุธจิตวิทยา
แนวคิด (concept) คอื ภาพพจน มโนภาพ มโนทัศน ภาพในใจหรือแบบของความคิดที่

เปนตวัแทน ความคดิรวบยอด ลกัษณะทีส่ำคญัหรอืปรากฏการณ ผานกระบวนการเรยีนรคูดิ
(cognition) ของคนเรา เปนวธิกีารท่ีเราจัดกลมุหรือจำแนกขอมลูขาวสาร เพือ่ใหเรามองเห็น
วาสิง่ใดอยใูนกลมุเดียวกัน เชน มองวาโตะ เกาอี ้เตยีง คอืสวนหน่ึงของเฟอรนเิจอร ซึง่ตาง
จากกบ ซึง่มคีวามคดิรวบยอดอกีแบบหนึง่ คอืกบเปนสวนหนึง่ของสตัว หรอืสัตวครึง่บกครึง่น้ำ
การรจูกัจดักลมุดงักลาว ทำใหเราเขาใจโลกท่ีเราอาศัยอยไูดดขีึน้

การศึกษาพุทธจิตวทิยาน้ันมแีนวคิดวา พทุธะ แปลวา ผรู ูผตูืน่ ผเูบกิบาน หมายถึง
บคุคลท่ีตรสัรแูลว ผรูอูรยิสจั ๔ แบงเปน ๓  คอื พระพุทธเจา (ทานผตูรสัรเูอง และสอนใหผอูืน่
รตูาม พระปจเจกพทุธะ (ทานผตูรสัรเูองจำเพาะผเูดยีว) และพระอนพุทุธะ (ทานผตูรสัรตูามพระ
พทุธเจา) (สาวกพทุธะ)

ทฤษฎพีทุธจติวิทยา
ทฤษฏ ีหมายถงึ กลมุความคดิทีม่เีหตผุล ซึง่ไดมาจากการศกึษาอยางเปนระบบและมี

จดุมงุหมายเพือ่อธบิายเรือ่งราวหรอืเหตกุารณอยางใดอยางหนึง่ทีเ่กดิขึน้อยางมเีหตผุล โดยได
ผานการทดลองอยางนาเชือ่ถอื เชน ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร๖

ทฤษฎี หมายถึง ระบบความคิดทีม่กีารจัดการท่ีไดอธบิายปรากฏการณ เหตุการณตางๆ
วาเปนอะไร เกดิขึน้ไดอยางไร และจะเปนอยางไรตอไปในอนาคต ทฤษฎีไดมาจากการต้ังสมมติ
ฐาน (hypothesis) และการพสิจูนอยางเปนวทิยาศาสตร จนไดหลกัฐานขอเทจ็จรงิ มเีหตผุลที่
นาเช่ือถอืยนืยนัอยจูำนวนหนึง่ จงึไดรบัการยอมรบัวาเปนทฤษฎี๗

๖จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์, ศ. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร, (สำนักงานอธิการบดี : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๔๓.

๗ วทิยากร เชยีงกลู, จติวทิยาและการพฒันาตนเอง, (กรงุเทพมหานคร : เดอืนตุลา, ๒๕๕๒), หนา ๒๔๐.
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ทฤษฎีตามหลักพทุธจิตวทิยาน้ัน ตรงกับภาษาบาลีวา ทฏิฐิ แปลวา ความเห็น ความ
เขาใจ ความเช่ือในการศึกษาน้ี หมายถึงการเห็นชอบ (สมัมาทิฏฐิ) ไดแก เหน็ชอบตามทำนอง
คลองธรรมวาทำดมีผีลด ีทำชัว่มผีลชัว่ ขนัธไมเทีย่ง เหน็อรยิสัจ ๔ ๘

ดงันัน้ การศึกษาพุทธจิตวทิยาจึงเปนการศึกษาถึงระบบท่ีเนนกระบวนการท่ีมกีารกลาว
ถงึวตัถปุระสงค เนือ้หาพุทธจิตวทิยาและจุดประสงคเชงิคณุธรรม คอืผเูรยีนท่ีไดศกึษาวิชาน้ีจะเปน
ผทูีม่จีติสาธารณะ และมคีวามคิดเห็นทีเ่ปนสมัมาทฏิฐติามหลกัธรรมคำสอนทางพระพทุธศาสนา

ในสวนแนวคิดหรือทฤษฎี ทีเ่ปนแนวคิดทางพุทธจิตวทิยาน้ัน เปนแนวคิดทีพ่ระพุทธเจา
ไดตัง้เปนสมมติฐาน (hypothesis) ตามหลักวทิยาศาสตร จนปรากฏเปนแนวคดิหรอืทฤษฎีทีเ่ปน
สมัมาทฏิฐ ิเกดิเปนหลกัธรรมและมกีารเผยแพรจนมปีระชาชนนบัถอืทัว่โลก เชน หลกัธรรมเกีย่ว
กบัการฝกหดัอบรมจติใจ หลกัวปิสสนากรรมฐาน เปนตน

สมมติฐานในพุทธจติวทิยา
พระพุทธเจาไดตัง้สมมติฐาน ๒ ครัง้ คอื
ครัง้ที ่๑ หลงัจากไดทอดพระเนตรเหน็เทวทตู ๔  คอื คนแก คนเจบ็ คนตาย และสมณะ

ทรงพอใจในสมณเพศ เหน็วา สมณเพศนาจะเปนโอกาสอันงามท่ีจะทำชวีติใหบรสิทุธิ ์หลดุพน
จากความแก ความเจ็บ และความตายได จงึไดเสดจ็ออกผนวช ไดพสิจูนและทดลองดวยพระองค
เอง โดยเขาศกึษาและปฏิบตัใินสำนกัของอาฬารดาบส และอทุกดาบส จนบำเพญ็ทกุรกริยิา ๓
วาระ คอื๙

วาระแรก กดพระทนตดวยพระทนต (กดัฟน) กดพระตาลดุวยพระชิวหา (เอาลิน้ดุน
เพดาน)

วาระท่ีสอง กลัน้ลมหายใจเขาออก จนเกดิเสยีงอใูนชองพระกรรณทัง้สอง

๘ พสิฐิ เจริญสขุ, คมูอืการอบรมสมาธิ, (กระทรวงศกึษาธกิาร: กรมการศาสนา, ๒๕๔๒), หนา ๒๔-๒๕.
๙ คณาจารย สำนกัพิมพเลีย่งเชยีง, พทุธประวัตฉิบบัมาตรฐาน, (กรงุเทพมหานคร : โรงพิมพเลีย่งเชียง, ๒๕๔๗),

หนา ๓๕-๓๖.
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วาระที่สาม ทรงอดพระกระยาหาร เสวยแตวันละนอย จนมาดำริวา การบำเพ็ญ
ทกุรกริยิา ไมใชทางตรสัรู

หลงัจากนัน้ ทรงเกดิอปุมา ๓ ขอ คอื
ขอที ่๑ สมณพราหมณ ยงัมคีวามพอใจในกาม มใีจยงัไมสงบระงบั แมจะบำเพญ็เพยีร

อยางแสนสาหัสกจ็ะไมสามารถตรัสรไูด เปรยีบเหมอืนใบไมสดท่ีแชอยใูนน้ำ บรุษุจะนำไปสใีห
เกดิไฟไมได ตองเหนือ่ยเปลา

ขอที ่๒ สมณพราหมณ หลกีออกจากกาม มใีจรักใครในกาม มใีจยังไมสงบระงับ แม
จะบำเพ็ญเพียรอยางแสนสาหัส กจ็ะไมสามารถท่ีจะตรัสรไูด เปรียบเหมือนไมสดท่ีชมุดวยยาง
แมจะอยบูนบก บรุษุจะนำไปสใีหเกิดไฟไมไดเชนกนั

ขอที ่๓ สมณพราหมณ ละความใครในกามไดแลว มใีจสงบระงบั มกีารบำเพญ็เพยีร
อยางยิง่ ยอมสามารถตรสัรไูด เปรยีบเหมอืนไมแหงทีว่างอยบูนบก บรุษุสามารถสีใหเกดิไฟได

จากอปุมา ๓ ขอ ทำใหพระองคทรงเหน็วา การบำเพ็ญทกุรกริยิาไมใชหนทางแหงการ
ตรสัร ูจงึทรงเปลีย่นสมมตฐิานใหม ครัง้ที ่๒ ทรงทราบแลววาการบำเพญ็ทกุรกริยิาไมใชทาง
แหงการตรสัร ูโดยเปรยีบเทยีบกบัเสยีงพณิทีท่าวสกักเทวราช ดดีถวาย จงึตัง้สมมตฐิานใหมวา

การบำเพญ็เพยีรทางจติโดยยดึหลกัมชัฌมิาปฏปิทามาเปนขอปฏบิตั ิจะเปนหนทางบรรลุ
พระสัพพญัตุญาณแน จงึทรงเร่ิมฉันอาหารและบำเพ็ญเพียรทางจิต จนไดตรสัรเูปน
พระสัมมาสัมพทุธเจา เมือ่วนัขึน้ ๑๕  ค่ำ เดอืน ๖ กอนพุทธศก ๔๕ ป

๕. กำเนดิพทุธจติวทิยา
ในการศึกษาพุทธจิตวิทยานั้น จะตองทำความเขาใจพระพุทธเจาในฐานะเปนผูนำเอา

ความรแูขนงน้ีมาแสดงใหประจักษแกชาวโลก ดงัน้ี พระพุทธเจาตามประวัตศิาสตร มพีระนาม
เดมิวา เจาชายสทิธัตถะ เปนโอรสของพระเจาสุทโธทนะ และพระนางสริมิหามายา แหงนครก
บลิพสัด ุประเทศอนิเดยี  ทรงประสตูกิอนพทุธศกัราช ๘๐ ป เมือ่มพีระชนมพรรษาได ๑๖ พรรษา
ไดทรงอภิเษกสมรสกับเจาหญิงยโสธราหรือพิมพา และทรงมีพระโอรส ๑ พระองค นามวา
ราหลุ เมือ่พระชนมายไุด ๒๙ พรรษา ไดเสดจ็ออกผนวชเพือ่แสวงหาสจัธรรมเปนเวลา ๖ ป ได
ตรสัรอูรยิสจั ๔ คอื ทกุข สมทุยั นโิรธ และมรรค เมือ่พระชนมายไุด ๓๕ พรรษา หลงัจากนัน้



ระบบและทฤษฎีพุทธจิตวิทยา 479

ทรงเสด็จไปประกาศหลักธรรมแกชาวโลกเปนเวลา ๔๕ ป และเสด็จดบัขนัธปรินพิพาน เมือ่พระ
ชนมายไุด ๘๐ พรรษา

ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษาน้ัน พระพุทธองคทรงพิจารณาอภิธรรมปฏกตลอด ๗ วนั
และตรัสเทศนาพระสัตตปกรณาภิธรรมปฏกในภายในไตรมาส๑๐ (พระอภิธรรม ๗ คมัภีร) ณ
สวรรคชัน้ดาวดงึส โปรดพทุธมารดาสริมิหามายา ตลอด ๓ เดอืน

ณ สตัตมหาสถานน้ัน พระพทุธองคทรงพจิารณาพระอภิธรรมปฎก หลงัจากตรัสรพูระ
สมัมาสมัโพธญิาณแลว เสดจ็ประทบัเสวยวมิตุตสิขุในสถานทีต่างๆ แหงละ ๗ วนั เปนเวลา ๔๙
วนั ดงัน้ี

สปัดาหที ่๑ ตนศรีมหาโพธ์ิ พจิารณาปฏิจจสมุปบาท ทัง้อนุโลมและปฏิโลม
สปัดาหที ่๒ อนมิสิเจดยี เพงดรูตันบลัลงัก
สปัดาหที ่๓ จงกรมระหวางอนิมสิเจดียกบัตนศรีมหาโพธ์ิ
สปัดาหที ่๔ รตันฆรเจดยี เรอืนแกว พจิารณาอภิธรรมปฎก
สปัดาหที ่๕ อชปาลนโิครธ และทรงขบัธดิามาร
สปัดาหที ่๖ มจุจลนิท (ไมจกิ)
สปัดาหที ่๗ ราชายตนะ (ไมเกต) ตปสุสะและภลัลิกะ
หลงัจากสปัดาหที ่๗ เริม่ประกาศศาสนาตามการอาราธนาของทาวสหัมบดพีรหม  โดย

ทรงเปรยีบสรรพสตัว สิง่มชีวีติเหมอืนดอกบวั ๔ เหลา ดงัน้ี คอื
๑. อคุฆฏติญั ูดอกบวัพนน้ำ พอไดรบัคำชีแ้นะกจ็ะสามารถตรสัรไูด
๒. วปิฏติญั ูเสมอผิวน้ำ ตองไดรบัการช้ีแนะและทบทวนก็จะสามารถตรัสรไูด
๓. เนยยะ อยใูตน้ำ ตองไดรบัคำชีแ้นะมากกวาข้ันทีส่อง จงึจะสามารถตรัสรไูด
๔. ปทปรมะ อยใูตโคลนตม ชีแ้นะอยางไรก็ไมสามารถตรัสรไูด

๑๐ สมเดจ็กรมพระปรมานุชติชโินรส, พระปฐมสมโพธิกถา (พศิดาร ๒๙ ปริเฉท), (กรงุเทพมหานคร : เลีย่ง
เชยีง ม.ป.ป.), หนา ๓๙๓-๓๙๔.
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๖. วตัถปุระสงคของการศึกษาพุทธจิตวทิยา
๑. วตัถุประสงคเชงิพฤติกรรมทางกาย

๑) ทราบถงึคณุประโยชนของพระพทุธศาสนา
๒) มคีณุธรรมในจติใจ เชน ขนัต ิเมตตา สงัคหวตัถ ุพฤตกิรรมเชงิบวก จติสาธารณะ

เปนตน
๓) ดำเนนิชวีติตามแนวพทุธจรยิธรรม (อรยิบคุคล)
๔) พึง่ตนเองและบำเพญ็ประโยชนแกสงัคม ประเทศชาติ

๒. วตัถปุระสงคเชงิพฤติกรรมทางจิต
๑) เพือ่กำจดัอวิชชา ตณัหา และอุปาทาน
๒) มคีวามตัง้ใจ (โยนโิสมนสิการ) สมัมาทิฏฐิ ปฏบิตัทิางจติ (สมาธิ ปญญา)
๓) ประโยชนแหงความสขุและสงบจติใจ
๔) ประโยชนสขุยิง่ (พระนพิพาน)

๗. ขอบเขตเน้ือหาพุทธจิตวทิยา
หลงัจากท่ีพระพุทธองคไดตรสัรเูปนพระสัมมาสัมพทุธเจาแลว พระองคไดพจิารณากระแส

ความเปนไปของจติ ทัง้ในกระแสชวีติทีเ่ปนทกุข สาเหตทุีท่ำใหชวีติเปนทกุข ความเปนไปไดของ
การดับทุกข และวิธกีารดำเนนิชวีติไปสกูารดับทกุข กระแสจิตหรือภาวะจิตทีพ่ระองคทรงคน
พบนัน้ ถอืไดวาเปนเนือ้หาสาระสำคัญของศาสตรทีเ่รยีกวา พทุธจติวทิยาเพราะเปนการศึกษา
เรือ่งจติโดยตรง โดยมจีดุเนนใหผศูกึษาเฝามอง พจิารณาและวเิคราะห จนรเูทาทนัสภาวะจติ
ดวยตนเอง เพือ่จะไดขจดัทกุขทางใจไดสิน้เชิง มสีภาวะจิตทีเ่ปนอสิระ ถงึความสุขทีส่มบูรณ เปา
หมายของพุทธจติวทิยาอยทูีก่ารฝกกระแสจิตเพือ่ดบัทกุข ดงัพระดำรสัของพระพุทธองคทีต่รสั
ไวในอลคัททปูมสตูร วา

“ภกิษุทัง้หลาย ในกาลกอนกต็าม ในบดัน้ีกต็าม
เราบญัญัตสิอนแตเรือ่งความทกุขและความดบัสนทิไม
เหลือของความดับทกุขเทานัน้”๑๑

๑๑ ม.ม. (ไทย) ๑๒/๒๗๘ /๒๘๖.
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คำวา ทกุข นัน้คอื สภาพทีท่นไดยาก สภาพทีเ่ปนทกุข ความไมสบาย ความบบีคัน้จาก
ปญหาตางๆ ซึง่ถอืวาเปนสาระสำคญัและถือวาเปนจดุเร่ิมตนในทีฆนกิาย มหาวรรค กลาวถึง
ทกุขวาม ี๒ ลกัษณะ คอื๑๒

๑. กายกิทกุข เปนความทกุขหรอืความบบีคัน้ทีม่สีาเหตมุาจากความตองการตางๆ เชน
ความตองการอาหาร ตองการมรีถ มบีาน ร่ำรวย เปนตน เปนความตองการทางวัตถุ

๒. เจตสกิทกุข เปนความทกุขหรอืความบบีคัน้ทีม่สีาเหตมุาจากความตองการทางดาน
จติใจ ซึง่ถอืวาเปนสาระของจิตวทิยาท้ังหมด ความทุกขทีเ่กดิทางดานจิตใจน้ีเปนความทุกขที่
เกดิกอนความทกุขทางกาย และสามารถบรหิารจดัการไดดวยศกัยภาพและสตปิญญาของมนษุย
ดังพระพุทธพจนที่กลาวไวในขุททกนิกายวา

“จติดิน้รน กลบักลอก ปองกันยาก หามยาก คนมีปญญาสามารถทำใหตรงไดเหมือน
ชางศรดดัลกูศร”

“ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจประเสริฐที่สุด สำเร็จแลวแตใจ ถาบุคคลมีใจไม
บรสิทุธิ ์กลาวอยกูต็าม ทำอยกูต็าม ทกุขยอมเปนไปตามบคุคลนัน้ เหมอืนลอหมนุไปตามรอย
เทาโค ผลูากเกวียนไปอยฉูะน้ัน”

“ธรรมทัง้หลายมใีจเปนหวัหนา มใีจประเสรฐิทีส่ดุ สำเรจ็แลวแตใจ ถาบคุคลใดมใีจผองใส
กลาวอยกูต็าม ทำอยกูต็าม สขุยอมไปตามบุคคลน้ัน เหมือนเงามีปกติไปตาม ฉะน้ัน”

ดงันัน้ ผทูีส่ามารถบรหิารจดัการจติไดกส็ามารถบรหิารจดัการกายได

๘. คำสอนแมบทของพุทธจติวทิยา
คอื พระธรรมและพระวินยั ซึง่ถอืวาเปนเน้ือหาหลักในการศึกษาพุทธจิตวทิยา
พระธรรมและวนิยั คอื คำสอนทางพระพทุธศาสนา เรยีกวาเปนแมบทหรอืหลกัในการ

ศกึษาพทุธจติวทิยาน้ัน มคีวามหมายดงัตอไปน้ี

๑๒ ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๒๙๕ /๓๔๒.



สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต482

ก. ธรรมะเปนคำรวมเรียกสิ่งตางๆ ที่เปนธรรมชาติ ที่เกิดข้ึน ตั้งอยูตามระบบของ
ธรรมชาตินัน้ๆ และพฤติกรรมตางๆ ของธรรมชาติ และส่ิงตางๆ ในธรรมชาตินัน้ๆ ทัง้ทีอ่ยภูาย
นอกและภายในมนษุย ทัง้ทีม่ชีวีติและไมมชีวีติ ไดนำมาเปนกฎเกณฑ ทฤษฎ ีหลกัการ ความรู
(ปรยิตั)ิ ความประพฤต ิ (ปฏบิตั)ิ และหลกัแหงความรแูจงแทงตลอด ซึง่เปนผลทีเ่กดิจากการ
ปฏบิตัทิีเ่รยีกวา ญาณ โพธิ วมิตุต ิหรอืนพิพาน ซึง่สามารถแบงธรรมชาติหรอืธรรมะน้ันๆ ออก
เปน ๑๐ ประเภทดวยกนัดงัตอไปนี๑้๓

๑. เญยยธรรม คอื ธรรมหรือสิง่ทีค่วรร ูเชน สงัขาร จติ ลกัษณะจิต นพิพาน เปนตน
๒. มรรคธรรม คอื อรยิมรรค มอีงค ๘ ประการ ซึง่เปนทางอนัประเสรฐิ หรอืทาง

สายกลางท่ีพระพทุธเจาคนพบ
๓. สภาวธรรม คอื สภาพของสิง่ทีม่อียตูามธรรมชาต ิ ไดแก สิง่ทีด่ ี (กศุล) สิง่ทีไ่มดี

(อกุศล) และส่ิงทีม่สีภาพกลางๆ (อพัยากฤต)
๔. ชาติธรรม คอื สิง่ทีเ่ปนสามญัทัว่ไปท่ีเกดิข้ึนในส่ิงน้ัน ไดแก สิง่ทีเ่ปนทกุข เปลีย่น

แปลงและไมคงอยใูนสภาพเดมิ จากอตัตาไปสอูนตัตา
๕. มโนธรรม คอื สิง่ทีเ่ปนความรับผดิชอบชัว่ดทีีเ่กดิข้ึนในชีวติจติใจ
๖. วสิยัธรรม คอื สิง่ทีเ่กีย่วกับประสาทสัมผสั (อวยัวะภายใน-ภายนอก) ซึง่อาศัยซึง่กนั

และกันเกิดขึ้นภายในจิตใจ
๗. ปญุญธรรม คอื สิง่ทีม่คีาตอชวีติ ไดแก คณุงามความดี ความสุขทางกายและจิต
๘. ภาวธรรม คอื สิง่ทีม่อีย ูเกิดขึน้ และเปลีย่นแปลงจากสภาวะหนึง่ไปสอูกีสภาวะหนึง่
๙. ปาวจนธรรม คอื สิง่ทีเ่ปนคำสอน ทีเ่ปนปริยตั ิทีค่วรนำมาศึกษา
๑๐. นพิพานธรรม คอื เปาหมายของการศึกษาและชีวติของพุทธศาสนิกชน

ข. วนิยั คอื กฎระเบียบ ขอบญัญตัสิำหรบัฝกหดักาย วาจา และใจ ไดแก สกิขาบท
หรอืศลีของพระภิกษ ุสามเณร ภกิษณุ ีอบุาสก อบุาสิกา และชี ในพระพุทธศาสนา

ธรรมะและวินยันี ้ถอืวาเปนบทต้ังหรอืเปนแกนในการศึกษาพุทธจติวทิยา
๑๓ จติวทิยาตามแนวพุทธศาสตร, ๒๕๒๖, หนา ๖๗-๖๘.
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๙. สาขาของพุทธจติวทิยา
พทุธจติวทิยา สามารถแบงออกเปนสาขาตางๆ ได ๒ สาขา คอื
๑. พทุธจติวิทยาท่ัวไป จะเนนศกึษาพฤติกรรมของจิตทีส่ะทอนออกมาทางกายและวาจา

ไดแก ทางอารมณ ความรสูกึ เชาวนปญญา การรบัร ูสขุภาพจติ การสือ่สาร ผสัสะ สงัคม สิง่
แวดลอม

๒. พุทธจิตวิทยาเหนือประสาทสัมผัสหรือชั้นสูง ในภูมิภพ ฌานสมาบัติ มรรค ผล
นพิพาน โดยชาติ ภมู ิและกิรยิาจติ เชน จติทีเ่ปนรปูาวจรกุศลจิต จะสงผลใหเกดิในรูปาวจรกุศล
ภมูิ

ดังแผนภูมิขางลาง
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๑๐. สาขาพุทธจิตวิทยากับการศึกษาในปจจุบัน (เนนการประยุกต)
๑. พทุธจิตวทิยาการศึกษา เนน พทุธศิกึษา (Cognitive Education) จรยิศกึษา (Moral

Education) พลศกึษา (Physical Education) พทุธศลิป (Buddhist Art Education)
๒. พทุธจิตวิทยาสังคม บทบาทในพฤติกรรมทางจิตทีแ่สดงออกในสังคม และปฏกิริยิา

ทางสงัคม
๓. พทุธจติวิทยาอนัตตา ศกึษาสามัญลักษณะของธรรมชาติ และจิตทีเ่ปนสงัขตธรรม

และอสังขตธรรม
๔. พทุธจติวทิยาประยกุต การนำพระพุทธศาสนาไปสอนตามสภาวะและส่ิงแวดลอม

พทุธจติวิทยาบำบัด / พทุธจติวทิยาวิเคราะห การนำหลกัสมาธิและวิปสสนาไปบำบดัผปูวย
๕. พทุธจิตวิทยาปรากฏการณ ศกึษาปรากฏการณทีเ่กดิจากการปฏิบตัทิีร่เูหน็ดวยตนเอง

(จติวทิยาพระนิพพาน)
๖. พทุธจติวทิยาการปรกึษา การนำหลกัธรรมไปใหคำปรกึษาแกผปูวยในโรงพยาบาล

ในลกัษณะผปูวยขางเตยีง (คลิานธรรม) ดวยการปลอบโยน หรอืการเจรญิอานาปานสตติาม
หลักการใหคำปรึกษา

๑๑. การศึกษาพุทธจิตวทิยาจากพุทธสาวก
สงัคมพระพุทธศาสนา เปนสงัคมท่ีเปนธรรมาธิปไตย ยดึคำส่ังสอนของพระสัมมาสัมพทุธ

เจาเปนหลกัในการประพฤติปฏบิตัแิละดำเนนิชวีติ ประกอบดวยบริษทั (กลมุคน) ๔ จำพวก ที่
เรยีกวา พทุธบรษิทั คอื ภกิษ ุและสามเณร ภกิษณุแีละสามเณรี อบุาสกและอบุาสกิา บรษิทั ๔
ตองยึดมัน่และนับถอืพระรัตนตรัย และปฏิบตัติามธรรมวินยัคำส่ังสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา
บรษิทั ๔ นัน้ถอืวาเปนผแูทนของพระศาสนาในการประกอบกิจกรรมทุกอยาง มหีนาในการศึกษา
ปกปองคุมครองทะนุบำรุงพระศาสนาใหเจริญพฒันาสถาพร

คำสอนของพระพทุธองค เรยีกวาพระธรรมวนิยั ซึง่ตอมาไดมกีารสงัคายนาชำระตรวจสอบ
ความถกูตองมาโดยลำดบั และไดจดัเปนหมวดหม ูทีเ่รยีกวา พระไตรปฎก ม ี๓ หมวด ดงัน้ี๑๔

๑๔ พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยตุโต), พระไตรปฏกสิง่ท่ีชาวพทุธตองร,ู (กรงุเทพมหานคร : แมสโปรดกัส, ๒๕๔๖),
หนา ๓๒-๔๒.
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ก. วนิยัปฎก คอืคมัภรีทีว่าดวยระเบยีบวนิยั ม ี๕ หมวด ไดแก
๑. มหาวภิงัค : วนิยัทีเ่ปนหลกัใหญๆ  ของภิกษุ
๒. ภกิขนุวีภิงัค : วนิยัของภิกษณุี
๓. มหาวรรค : พทุธประวัตติอนแรก และกิจการของภิกษสุงฆ
๔. จลุวรรค : พธิกีรรมทางพระวินยั ความเปนมาของภิกษณุ ีและสังคายนา
๕. ปรวิาร : คมูอืตอบ-ซกัถามความรพูระวินยั

ข. สตุตนัตปฎก คอืคมัภรีทีว่าดวยพระธรรมเทศนาทัว่ๆ ไป มปีระวตัแิละเนือ้เรือ่งประกอบ
แบงออกได ๕ หมวดใหญ ดงันี้

๑. ทฆีนกิาย : พระสูตรหรือพระธรรมเทศนาขนาดยาว
๒. มชัฌมินกิาย : พระสตูรหรอืพระธรรมเทศนาขนาดกลาง
๓. สงัยตุตนกิาย : พระสตูรหรอืพระธรรมเทศนาประมวลธรรมตามเรือ่งทีเ่กีย่วของ
๔. องัคตุตรนกิาย : พระสตูรหรอืพระธรรมเทศนาเปนขอๆ ตามลำดบัขอธรรม
๕. ขทุทกนกิาย : พระสตูรหรอืพระธรรมเทศนาภาษติ คำอธบิาย และเรือ่งราวเบด็

เตลด็
ค. อภธิรรมปฎก คอืคมัภรีทีว่าดวยขอธรรมลวนๆ ไมมปีระวตัหิรอืเรือ่งราวประกอบ มี

๗ หมวด ดงันี้
๑. ธมัมสงัคณ ี: ธรรมะรวมเปนหมวดเปนกลมุ
๒. วภิงัค : อธบิายธรรมแตละเร่ืองแยกแยะออกช้ีแจงวินจิฉยัโดยละเอียด
๓. ธาตกุถา : ธรรมะทีจ่ดัระเบยีบความสมัพนัธเขาในขนัธ ธาต ุอายตนะ
๔. ปคุคลบญัญตั ิ: บญัญตัคิวามหมายบคุคลประเภทตางๆ ตามคณุธรรมทีด่ี
๕. กถาวตัถ ุ: แถลงและวนิจิฉยัทศันะของนกิายตางๆ สมยัตตยิสงัคายนา
๖. ยมก : ธรรมะท่ีรวมเปนคูๆ
๗. ปฏฐาน : อธบิายปจจยั คอื ลกัษณะความสมัพนัธทีเ่นือ่งอาศยักัน ๒๔ อยาง
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๑๒. การศกึษาพุทธจติวทิยาจากวรรณคดี
๑. วรรณคดบีาล ี (หนงัสอืบาลทีีไ่ดรบัการยกยองวาแตงดี คอื พระวินยัปฎก ขอหาม

หรอืขอปฏบิตั ิพระสตุตนัตปฎก พระธรรมเทศนาทัว่ไปมปีระวตัแิละเรือ่งประกอบ พระอภธิรรม
ปฎก ธรรมะลวนๆ)

๒. อรรถกถา คมัภรีอธบิายความในพระไตรปฎก เชน มโนรถปูรณ ีพระพุทธโฆสาจารย
แตง กลาวถึงสถานท่ีทีพ่ระพุทธเจาจำพรรษาตลอด ๔๕ พรรษา คอื

๑) อสิปิตนมฤคทายวัน ๒-๔) ราชคฤห
๕) เวสาลี ๖) มกฏุบรรพรรต
๗) ดาวดงึส ๘) เภสกลาวนั (ใกลสงุสุมารครี)ี
๙) โกสมัพี ๑๐) ปาลไิลยกะ
๑๑) นาฬา ๑๒) เวรญัชา
๑๓) จาลิยบรรพต ๑๔) เชตวัน
๑๕) กบลิพสัดุ ๑๖) อาฬวี
๑๗) ราชคฤห ๑๘-๑๙) จาลิยบรรพต
๒๐) ราชคฤห ๒๑-๔๕) เชตวนั หรอืบพุพาราม

๓. ฏกีา คมัภรีอธบิายความของอรรถกถา
๔. อนฎุกีา อธบิายความในฎกีา
๕. โยชนา อธบิายความหมายของศัพทและความสัมพนัธของศพัท

๑๓. สถาบนัการศกึษาพทุธจติวิทยา
สถาบันทางการศกึษา คอื โรงเรยีน วทิยาลัย มหาวทิยาลัย ไดจดัรปูแบบการศกึษา

จากพระไตรปฎกข้ึนในวัด วหิาร อาศรม หรอืพระราชวัง พระสาวกและพุทธบริษทั ไดปรบัปรุง
และขยายการศกึษาออกเปน วทิยาลยั มหาวทิยาลยั ภายใตการอนเุคราะหและอปุถมัภจากรัฐบาล
ประเทศน้ันๆ ทีพ่ระพุทธศาสนาเผยแผเขาไป การศึกษาจิตวทิยาพระพุทธศาสนา ไดแบงออก
เปนสาขาตางๆ เชน อภจิติวทิยา อภธิรรม ปรจิตวทิยา เปนตน จากในอดีตจนถึงปจจบุนัที่
พอจะกลาวไดดงันี้
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ก. มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาในอดีต เชน มหาวิทยาลัยนาลันทา วกิรมศิลา อทุยั
ปรุะตกักศลิา เปนตน สถาบนัดงักลาว ยดึพระไตรปฎกเปนแมบทของการศกึษา ทัง้ตามภาษา
มคธ และภาษาสนัสกฤต

ข. มหาวทิยาลัยพระพทุธศาสนาในปจจบุนั พระพทุธศาสนาเม่ือเผยแผเขาไปในประเทศ
นัน้ๆ กไ็ดมกีารปรบัปรงุพัฒนาไปตามวถิชีวีติของคนในชมุชนและประเทศนัน้ๆ โดยไมมนีโยบาย
ทีจ่ะทำลายหรอืลบลางประเพณหีรอืวฒันธรรมทีม่อียเูดมิ แมแตระบบการศกึษากพ็ฒันาไปตาม
วถิชีวีติของคนในประเทศนัน้ ซึง่สามารถแบงออกเปน ๓ ประเภท ดงัน้ี

๑. มหาวิทยาลัยพระพทุธศาสนาฝายเถรวาท เปนมหาวทิยาลัยทีใ่ชภาษาบาลีเปนหลัก
ในการศึกษาพระพุทธศาสนา เชนประเทศศรีลงักา ไทย พมา เขมร ลาว เปนตน

๒. มหาวิทยาลยัพระพทุธศาสนาฝายมหายาน เปนมหาวทิยาลยัทีใ่ชภาษาสันสกฤตเปน
หลักในการศึกษาพระพุทธศาสนา เชน ทิเบต มองโกเลีย จีน เกาหลี เวียดนาม และญ่ีปุน
นอกจากนัน้ ยงัไดแปลมาเปนภาษาประจำชาติของตนเอง

๓. มหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนาแบบตะวนัตก เปนลักษณะการศกึษาแบบรวม คอื มี
ทัง้ใชภาษาบาลี สนัสกฤต ทเิบต จนี ญีป่นุ แลวแตประเทศท่ีนำพระพุทธศาสนาเขาไปเผยแพร
เชน ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย องักฤษ อเมริกา เยอรมัน รสัเซีย เนเธอรแลนด ฝรัง่เศส
ออสเตรเลีย เปนตน

๑๔. ประโยชนของการศึกษาพทุธจติวทิยา
จดุเดนของพระพุทธศาสนาท่ีเปนทีส่นใจของผศูกึษา กค็อืพระพุทธศาสนาเนนหนักใน

เรือ่งการศกึษาเรือ่งจติมาก และพทุธจติวทิยากเ็นนไปทีก่ารศกึษาเรือ่งจติ ซึง่เมือ่ศึกษากจ็ะกอ
ใหเกดิประโยชน ดงันี้

๑. ทำใหเขาใจชดัเจนถงึกระบวนการทำงานของจติ ธรรมชาต ิและเหตปุจจยัตางๆ ที่
เปนตวัภาวะแฝงของจิต

๒. สามารถควบคมุความทกุขและสรางเหตปุจจยัใหม เพือ่จะชวยขจดัภาวะแฝงทีท่ำให
เกดิทุกขนัน้ๆ หมดไป

๓. สามารถปลดเปล้ืองทกุขทางกายและทุกขทางใจไดสิน้เชงิ บรรลถุงึความสุขสมบูรณ
ของชีวติ และเขาถงึความสงบแหงจติใจไดอยางแทจรงิ
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