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Systems and Theories of Buddhist Psychology
ผศ.ดร.เริงชัย หมืน่ ชนะ
อาจารยพเิ ศษ คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑. จิตวิทยา

กอนปคริสตศักราช ๔๖๙ นักปรัชญาเริม่ สนใจสิง่ ทีเ่ ปนนามธรรมในตัวคน โดยเฉพาะ
เรือ่ งจิต หรือความคิดวา ทำไมคนเราตองคิด คิดมาจากสวนไหนของรางกาย วิธกี ารศึกษาเรือ่ ง
การคิด ก็ใชวธิ กี ารหลายอยาง ใชผา พันศีรษะเพือ่ ทดสอบวา ในขณะทีอ่ ยใู นสภาพดังกลาว มนุษย
คิดอยางไร มีความสงสัยและประหลาดใจเกีย่ วกับสิง่ ตางๆ ทัง้ ทีม่ องเห็นไดและมองเห็นไมได โดย
เฉพาะสนใจในความสามารถของมนุษยแตละคนทีม่ อี ยใู นตัว ทีเ่ กิดติดตัวมาพรอมกับเขา จึงได
หันมาทำความเขาใจเกีย่ วกับมนุษยทเี่ ปนตัวตนเอง และทีเ่ ปนคนอืน่ และคุณคาตางๆ ของมนุษย
ดังที่ โสคราตีส (๔๗๐-๓๙๙ B.C.) กลาววา จงรจู กั ตนเอง (know yourself) และวา ชีวติ ทีไ่ ม
รจู กั ตนเองเปนชีวติ ทีไ่ มมคี า (an examined life is not worth living) และมีความเชือ่ วา
วิญญาณหรือจิตเปนตัวบงการใหมนุษยกระทำสิง่ ตางๆ๑ ความสนใจของมนุษยทมี่ ใี นตัวของเขา
เอง ทีม่ ใี นพฤติกรรมของเขา และทีม่ ใี นพฤติกรรมของคนอืน่ นัน้ มีผลทำใหเกิดการแตกแขนง
ศาสตรใหมจากปรัชญามาสศู าสตร เรียกวา จิตวิทยา (The science of psychology)

๒. ความหมายของจิตวิทยา
จิตวิทยานัน้ มีรากศัพทมาจากคำวา psyche หมายถึง วิญญาณ (soul) และ logos
หมายถึง “พูด” หรือ “กลาว” ถือเปนศาสตรทวี่ า ดวยเรือ่ งวิญญาณ แตความหมายนีไ้ ดถกู ปฏิเส
ธ เพราะคำวาวิญญาณนัน้ มีความหมายคลุมเครือมาก ไดมกี ารถกเถียงมากเกีย่ วกับสภาวะในราง
๑

กิง่ แกว ทรัพยพระวงศ, จิตวิทยาทัว่ ไป, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๕๓), หนา ๑.
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กาย เปนตน คำนิยามนีเ้ ริม่ จะเปลีย่ นไปเปนจิตศาสตร แตเปนสิง่ ทีย่ ากทีจ่ ะใหความหมายของ
คำวา “จิต” หรือยากทีจ่ ะศึกษาได เพราะจิตนัน้ เปนกระบวนการทีต่ อ เนือ่ ง แตลกั ษณะเฉพาะ
บางอยางก็ยงั คนควาหาสาเหตุไมไดในคนวิกลจริต หรือในเวลานอนหลับ หรือการทีจ่ ะรจู ติ ใจ
ของสัตว ตอมานักจิตวิทยาไดใหความหมายใหมวา จิตวิทยาเปนศาสตรทวี่ า ดวยเรือ่ งจิต แตกถ็ กู
ปฏิเสธไปอีก เพราะจิตสำนึกนัน้ มีทงั้ จิตสำนึก จิตใตสำนึก และจิตไรสำนึก
มีนกั จิตวิทยาทัง้ หลายไดนยิ ามความหมายของคำวา “จิตวิทยา” แตกตางกันออกไป ดัง
นี้ วูดเวิด (Woodworth) 1989-1967 กลาววา จิตวิทยา เปนศาสตรแหงกิจกรรมแตละบุคคล
กับสิง่ แวดลอม วัตสัน (Watson) 1878-1958 ไดใหคำนิยามวา จิตวิทยาเปนศาสตรแหงพฤติกรรม
คำวา พฤติกรรมนัน้ หมายถึงพฤติกรรมของมนุษยและสัตว ชาลล อี. สกินเนอร (Skinner) 1902
- 1992 กลาววา จิตวิทยาเปนศาสตรทเี่ กีย่ วของกับการตอบสนองบางอยาง หรือทุกสิง่ ทุกอยาง
ของชีวติ ทีแ่ สดงออกมา รวมไปถึงกระบวนการปรับตัว กิจกรรม และประสบการณขององคาพยพ
(organism) ทุกรูปแบบ
จิตวิทยา ในความหมายกวาง หมายถึงพฤติกรรมของแตบคุ คล ซึง่ เปนผลมาจากการ
ปรับตัวกับสิง่ แวดลอม ในความหมายดังกลาว พฤติกรรมหมายถึง การแสดงออกซึง่ กิรยิ าอาการ
ตางๆ เชน การเดิน การพูด การหัวเราะ การรองไห เปนตน คำวา แตละบุคคลนัน้ หมายถึงสิง่
มีชวี ติ ไดแกมนุษยและสัตว ในความหมายสัน้ ๆ จิตวิทยา คือวิชาทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับพฤติกรรมของ
มนุษยและสัตว (psychology shall be considered as the science itself with behavior of
living organism)
ในปจจุบนั จิตวิทยามีความหมายเปนทีย่ อมรับกันวา เปนศาสตรทศี่ กึ ษาถึงพฤติกรรม
และกระบวนการทำงานทางจิต ดานระเบียบวิธที างวิทยาศาสตร (The Scientific Study of
Behavior and Mental Process) ๒
การเขามาของจิตวิทยาตะวันตกในประเทศไทยนัน้ เริม่ จากภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่
๒ เมือ่ ประเทศไทยรับเอาอารยธรรมตะวันตก และไดจดั การศึกษาแบบตะวันตก เริม่ เห็นความ
๒
หนา ๕.
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สำคัญของการศึกษาทางดานจิตวิทยา เชน พระยาเมธาธิบดี, อาจารยเอือ้ ม อิงควาณิชย, ม.ล.ตยุ
ชุมสาย เปนตน และมีการพิมพตำราจิตวิทยา เมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๙ ๓ มีการพัฒนาการศึกษาคนควา
เปนลำดับ จัดการศึกษาทัง้ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีการศึกษาคน
ควาวิจยั กันอยางจริงจังจนเปนทีร่ จู กั กัน มีแขนงการศึกษาหลายแขนง เชน จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการศึกษา เปนตน

๓. ระบบพุทธจิตวิทยา
คำวา ระบบนัน้ ตรงกับภาษาอังกฤษวา system ซึง่ มาจากภาษาลาตินวา systema
คือ ชุดของสิง่ ทีม่ ปี ฏิสมั พันธกนั หรือการพึง่ พาซึง่ กันและกันของสิง่ ทีม่ กี ารดำรงอยทู แี่ ตกตาง
กันและมีอสิ ระทีไ่ ดถกู รวบรวมในรูปแบบบูรณาการทัง้ หมด ในความหมายหมายถึง ชุด (set) ของ
สวนประกอบ (element) ทีม่ ลี กั ษณะสัมพันธกนั โดยการรวมกันเปนกลมุ (input) กระบวนการ
(process) และผลผลิต (output) จุดเนนของระบบ จะเนนไปทีก่ ระบวนการ หมายถึงขัน้ ตอน
การปฏิบตั งิ านทีม่ กี ารกำหนดอยางชัดเจนวาจะทำอยางไรบาง เพือ่ ใหไดผลทีต่ อ งการ ขัน้ ตอน
การปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วไป ไมวาจะเปนรูปแบบของเอกสาร หรืออิเล็ค
ทรอนิกส หรือโดยวิธอี นื่ ๔ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายวา ระบบคือ อยาง
ทำนอง ลำดับ ระเบียบ ทีร่ วมสวนตางๆ เขาดวยกัน ชัน้ เชนกับ ระบบใบไม คือ ใบไมทหี่ ลนลง
มาซอนกัน๕
ในการศึกษาพุทธจิตวิทยานัน้ ไดถอื เอาองคประกอบของระบบเปนแนวทางในการศึกษา
พุทธจิตวิทยา คือ การกำหนดวัตถุประสงค ขอบเขตเนือ้ หา สมมติฐาน สาขา พัฒนาการของ
การศึกษาพุทธจิตวิทยา คำสอนแมบท การศึกษาจากวรรณคดี การศึกษาพุทธจิตวิทยาจากพุทธ
สาวก สาระพุทธจิตวิทยา การพัฒนาจิตและจิตวิทยาประยุกต ในลักษณะบูรณาการอยางสัมพันธ

๒๖๘.

๓
จิราภา เต็งไตรรัตน และคณะ, จิตวิทยาทัว่ ไป, หนา ๕.
๔
www.thaiall.com
๕
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโฺ ต), พจนานุกรมพุทธศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๕๔), หนา
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กัน ตัง้ แตวตั ถุประสงคเปนตนไปจนนิสติ มีจติ สาธารณะ มีเมตตา ปรารถนาดีตอ กันตามหลัก
สังคหวัตถุ

๔. แนวคิดหรือทฤษฎีพทุ ธจิตวิทยา

แนวคิด (concept) คือ ภาพพจน มโนภาพ มโนทัศน ภาพในใจหรือแบบของความคิดที่
เปนตัวแทน ความคิดรวบยอด ลักษณะทีส่ ำคัญหรือปรากฏการณ ผานกระบวนการเรียนรคู ดิ
(cognition) ของคนเรา เปนวิธกี ารทีเ่ ราจัดกลมุ หรือจำแนกขอมูลขาวสาร เพือ่ ใหเรามองเห็น
วาสิง่ ใดอยใู นกลมุ เดียวกัน เชน มองวาโตะ เกาอี้ เตียง คือสวนหนึง่ ของเฟอรนเิ จอร ซึง่ ตาง
จากกบ ซึง่ มีความคิดรวบยอดอีกแบบหนึง่ คือกบเปนสวนหนึง่ ของสัตว หรือสัตวครึง่ บกครึง่ น้ำ
การรจู กั จัดกลมุ ดังกลาว ทำใหเราเขาใจโลกทีเ่ ราอาศัยอยไู ดดขี นึ้
การศึกษาพุทธจิตวิทยานัน้ มีแนวคิดวา พุทธะ แปลวา ผรู ู ผตู นื่ ผเู บิกบาน หมายถึง
บุคคลทีต่ รัสรแู ลว ผรู อู ริยสัจ ๔ แบงเปน ๓ คือ พระพุทธเจา (ทานผตู รัสรเู อง และสอนใหผอู นื่
รตู าม พระปจเจกพุทธะ (ทานผตู รัสรเู องจำเพาะผเู ดียว) และพระอนุพทุ ธะ (ทานผตู รัสรตู ามพระ
พุทธเจา) (สาวกพุทธะ)
ทฤษฎีพทุ ธจิตวิทยา
ทฤษฏี หมายถึง กลมุ ความคิดทีม่ เี หตุผล ซึง่ ไดมาจากการศึกษาอยางเปนระบบและมี
จุดมงุ หมายเพือ่ อธิบายเรือ่ งราวหรือเหตุการณอยางใดอยางหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ อยางมีเหตุผล โดยได
ผานการทดลองอยางนาเชือ่ ถือ เชน ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร๖
ทฤษฎี หมายถึง ระบบความคิดทีม่ กี ารจัดการทีไ่ ดอธิบายปรากฏการณ เหตุการณตา งๆ
วาเปนอะไร เกิดขึน้ ไดอยางไร และจะเปนอยางไรตอไปในอนาคต ทฤษฎีไดมาจากการตัง้ สมมติ
ฐาน (hypothesis) และการพิสจู นอยางเปนวิทยาศาสตร จนไดหลักฐานขอเท็จจริง มีเหตุผลที่
นาเชือ่ ถือยืนยันอยจู ำนวนหนึง่ จึงไดรบั การยอมรับวาเปนทฤษฎี๗
๖
จำนงค อดิวัฒนสิทธิ์, ศ. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร, (สำนักงานอธิการบดี : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๔๓.
๗
วิทยากร เชียงกูล, จิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง, (กรุงเทพมหานคร : เดือนตุลา, ๒๕๕๒), หนา ๒๔๐.
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ทฤษฎีตามหลักพุทธจิตวิทยานัน้ ตรงกับภาษาบาลีวา ทิฏฐิ แปลวา ความเห็น ความ
เขาใจ ความเชือ่ ในการศึกษานี้ หมายถึงการเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) ไดแก เห็นชอบตามทำนอง
คลองธรรมวาทำดีมผี ลดี ทำชัว่ มีผลชัว่ ขันธไมเทีย่ ง เห็นอริยสัจ ๔ ๘
ดังนัน้ การศึกษาพุทธจิตวิทยาจึงเปนการศึกษาถึงระบบทีเ่ นนกระบวนการทีม่ กี ารกลาว
ถึงวัตถุประสงค เนือ้ หาพุทธจิตวิทยาและจุดประสงคเชิงคุณธรรม คือผเู รียนทีไ่ ดศกึ ษาวิชานีจ้ ะเปน
ผทู มี่ จี ติ สาธารณะ และมีความคิดเห็นทีเ่ ปนสัมมาทิฏฐิตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
ในสวนแนวคิดหรือทฤษฎี ทีเ่ ปนแนวคิดทางพุทธจิตวิทยานัน้ เปนแนวคิดทีพ่ ระพุทธเจา
ไดตงั้ เปนสมมติฐาน (hypothesis) ตามหลักวิทยาศาสตร จนปรากฏเปนแนวคิดหรือทฤษฎีทเี่ ปน
สัมมาทิฏฐิ เกิดเปนหลักธรรมและมีการเผยแพรจนมีประชาชนนับถือทัว่ โลก เชน หลักธรรมเกีย่ ว
กับการฝกหัดอบรมจิตใจ หลักวิปส สนากรรมฐาน เปนตน
สมมติฐานในพุทธจิตวิทยา
พระพุทธเจาไดตงั้ สมมติฐาน ๒ ครัง้ คือ
ครัง้ ที่ ๑ หลังจากไดทอดพระเนตรเห็นเทวทูต ๔ คือ คนแก คนเจ็บ คนตาย และสมณะ
ทรงพอใจในสมณเพศ เห็นวา สมณเพศนาจะเปนโอกาสอันงามทีจ่ ะทำชีวติ ใหบริสทุ ธิ์ หลุดพน
จากความแก ความเจ็บ และความตายได จึงไดเสด็จออกผนวช ไดพสิ จู นและทดลองดวยพระองค
เอง โดยเขาศึกษาและปฏิบตั ใิ นสำนักของอาฬารดาบส และอุทกดาบส จนบำเพ็ญทุกรกิรยิ า ๓
วาระ คือ๙
วาระแรก กดพระทนตดว ยพระทนต (กัดฟน) กดพระตาลุดว ยพระชิวหา (เอาลิน้ ดุน
เพดาน)
วาระทีส่ อง กลัน้ ลมหายใจเขาออก จนเกิดเสียงอใู นชองพระกรรณทัง้ สอง

๘
พิสฐิ เจริญสุข, คมู อื การอบรมสมาธิ, (กระทรวงศึกษาธิการ: กรมการศาสนา, ๒๕๔๒), หนา ๒๔-๒๕.
๙
คณาจารย สำนักพิมพเลีย่ งเชียง, พุทธประวัตฉิ บับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเลีย่ งเชียง, ๒๕๔๗),
หนา ๓๕-๓๖.
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วาระที่สาม ทรงอดพระกระยาหาร เสวยแตวันละนอย จนมาดำริวา การบำเพ็ญ
ทุกรกิรยิ า ไมใชทางตรัสรู
หลังจากนัน้ ทรงเกิดอุปมา ๓ ขอ คือ
ขอที่ ๑ สมณพราหมณ ยังมีความพอใจในกาม มีใจยังไมสงบระงับ แมจะบำเพ็ญเพียร
อยางแสนสาหัสก็จะไมสามารถตรัสรไู ด เปรียบเหมือนใบไมสดทีแ่ ชอยใู นน้ำ บุรษุ จะนำไปสีให
เกิดไฟไมได ตองเหนือ่ ยเปลา
ขอที่ ๒ สมณพราหมณ หลีกออกจากกาม มีใจรักใครในกาม มีใจยังไมสงบระงับ แม
จะบำเพ็ญเพียรอยางแสนสาหัส ก็จะไมสามารถทีจ่ ะตรัสรไู ด เปรียบเหมือนไมสดทีช่ มุ ดวยยาง
แมจะอยบู นบก บุรษุ จะนำไปสีใหเกิดไฟไมไดเชนกัน
ขอที่ ๓ สมณพราหมณ ละความใครในกามไดแลว มีใจสงบระงับ มีการบำเพ็ญเพียร
อยางยิง่ ยอมสามารถตรัสรไู ด เปรียบเหมือนไมแหงทีว่ างอยบู นบก บุรษุ สามารถสีใหเกิดไฟได
จากอุปมา ๓ ขอ ทำใหพระองคทรงเห็นวา การบำเพ็ญทุกรกิรยิ าไมใชหนทางแหงการ
ตรัสรู จึงทรงเปลีย่ นสมมติฐานใหม ครัง้ ที่ ๒ ทรงทราบแลววาการบำเพ็ญทุกรกิรยิ าไมใชทาง
แหงการตรัสรู โดยเปรียบเทียบกับเสียงพิณทีท่ า วสักกเทวราช ดีดถวาย จึงตัง้ สมมติฐานใหมวา
การบำเพ็ญเพียรทางจิตโดยยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทามาเปนขอปฏิบตั ิ จะเปนหนทางบรรลุ
พระสัพพัญุตญาณแน จึงทรงเริม่ ฉันอาหารและบำเพ็ญเพียรทางจิต จนไดตรัสรเู ปน
พระสัมมาสัมพุทธเจา เมือ่ วันขึน้ ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ กอนพุทธศก ๔๕ ป

๕. กำเนิดพุทธจิตวิทยา
ในการศึกษาพุทธจิตวิทยานั้น จะตองทำความเขาใจพระพุทธเจาในฐานะเปนผูนำเอา
ความรแู ขนงนีม้ าแสดงใหประจักษแกชาวโลก ดังนี้ พระพุทธเจาตามประวัตศิ าสตร มีพระนาม
เดิมวา เจาชายสิทธัตถะ เปนโอรสของพระเจาสุทโธทนะ และพระนางสิรมิ หามายา แหงนครก
บิลพัสดุ ประเทศอินเดีย ทรงประสูตกิ อ นพุทธศักราช ๘๐ ป เมือ่ มีพระชนมพรรษาได ๑๖ พรรษา
ไดทรงอภิเษกสมรสกับเจาหญิงยโสธราหรือพิมพา และทรงมีพระโอรส ๑ พระองค นามวา
ราหุล เมือ่ พระชนมายุได ๒๙ พรรษา ไดเสด็จออกผนวชเพือ่ แสวงหาสัจธรรมเปนเวลา ๖ ป ได
ตรัสรอู ริยสัจ ๔ คือ ทุกข สมุทยั นิโรธ และมรรค เมือ่ พระชนมายุได ๓๕ พรรษา หลังจากนัน้
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ทรงเสด็จไปประกาศหลักธรรมแกชาวโลกเปนเวลา ๔๕ ป และเสด็จดับขันธปรินพิ พาน เมือ่ พระ
ชนมายุได ๘๐ พรรษา
ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษานัน้ พระพุทธองคทรงพิจารณาอภิธรรมปฏกตลอด ๗ วัน
และตรัสเทศนาพระสัตตปกรณาภิธรรมปฏกในภายในไตรมาส๑๐ (พระอภิธรรม ๗ คัมภีร) ณ
สวรรคชนั้ ดาวดึงส โปรดพุทธมารดาสิรมิ หามายา ตลอด ๓ เดือน
ณ สัตตมหาสถานนัน้ พระพุทธองคทรงพิจารณาพระอภิธรรมปฎก หลังจากตรัสรพู ระ
สัมมาสัมโพธิญาณแลว เสด็จประทับเสวยวิมตุ ติสขุ ในสถานทีต่ า งๆ แหงละ ๗ วัน เปนเวลา ๔๙
วัน ดังนี้
สัปดาหที่ ๑ ตนศรีมหาโพธิ์ พิจารณาปฏิจจสมุปบาท ทัง้ อนุโลมและปฏิโลม
สัปดาหที่ ๒ อนิมสิ เจดีย เพงดูรตั นบัลลังก
สัปดาหที่ ๓ จงกรมระหวางอนิมสิ เจดียก บั ตนศรีมหาโพธิ์
สัปดาหที่ ๔ รัตนฆรเจดีย เรือนแกว พิจารณาอภิธรรมปฎก
สัปดาหที่ ๕ อชปาลนิโครธ และทรงขับธิดามาร
สัปดาหที่ ๖ มุจจลินท (ไมจกิ )
สัปดาหที่ ๗ ราชายตนะ (ไมเกต) ตปุสสะและภัลลิกะ
หลังจากสัปดาหที่ ๗ เริม่ ประกาศศาสนาตามการอาราธนาของทาวสหัมบดีพรหม โดย
ทรงเปรียบสรรพสัตว สิง่ มีชวี ติ เหมือนดอกบัว ๔ เหลา ดังนี้ คือ
๑. อุคฆฏิตญ
ั ู ดอกบัวพนน้ำ พอไดรบั คำชีแ้ นะก็จะสามารถตรัสรไู ด
๒. วิปฏิตญ
ั ู เสมอผิวน้ำ ตองไดรบั การชีแ้ นะและทบทวนก็จะสามารถตรัสรไู ด
๓. เนยยะ อยใู ตน้ำ ตองไดรบั คำชีแ้ นะมากกวาขัน้ ทีส่ อง จึงจะสามารถตรัสรไู ด
๔. ปทปรมะ อยใู ตโคลนตม ชีแ้ นะอยางไรก็ไมสามารถตรัสรไู ด

๑๐

สมเด็จกรมพระปรมานุชติ ชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา (พิศดาร ๒๙ ปริเฉท), (กรุงเทพมหานคร : เลีย่ ง
เชียง ม.ป.ป.), หนา ๓๙๓-๓๙๔.
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๖. วัตถุประสงคของการศึกษาพุทธจิตวิทยา

เปนตน

๑. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมทางกาย
๑) ทราบถึงคุณประโยชนของพระพุทธศาสนา
๒) มีคณ
ุ ธรรมในจิตใจ เชน ขันติ เมตตา สังคหวัตถุ พฤติกรรมเชิงบวก จิตสาธารณะ
๓) ดำเนินชีวติ ตามแนวพุทธจริยธรรม (อริยบุคคล)
๔) พึง่ ตนเองและบำเพ็ญประโยชนแกสงั คม ประเทศชาติ
๒. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมทางจิต
๑) เพือ่ กำจัดอวิชชา ตัณหา และอุปาทาน
๒) มีความตัง้ ใจ (โยนิโสมนสิการ) สัมมาทิฏฐิ ปฏิบตั ทิ างจิต (สมาธิ ปญญา)
๓) ประโยชนแหงความสุขและสงบจิตใจ
๔) ประโยชนสขุ ยิง่ (พระนิพพาน)

๗. ขอบเขตเนือ้ หาพุทธจิตวิทยา

หลังจากทีพ่ ระพุทธองคไดตรัสรเู ปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว พระองคไดพจิ ารณากระแส
ความเปนไปของจิต ทัง้ ในกระแสชีวติ ทีเ่ ปนทุกข สาเหตุทที่ ำใหชวี ติ เปนทุกข ความเปนไปไดของ
การดับทุกข และวิธกี ารดำเนินชีวติ ไปสกู ารดับทุกข กระแสจิตหรือภาวะจิตทีพ่ ระองคทรงคน
พบนัน้ ถือไดวา เปนเนือ้ หาสาระสำคัญของศาสตรทเี่ รียกวา พุทธจิตวิทยาเพราะเปนการศึกษา
เรือ่ งจิตโดยตรง โดยมีจดุ เนนใหผศู กึ ษาเฝามอง พิจารณาและวิเคราะห จนรเู ทาทันสภาวะจิต
ดวยตนเอง เพือ่ จะไดขจัดทุกขทางใจไดสนิ้ เชิง มีสภาวะจิตทีเ่ ปนอิสระ ถึงความสุขทีส่ มบูรณ เปา
หมายของพุทธจิตวิทยาอยทู กี่ ารฝกกระแสจิตเพือ่ ดับทุกข ดังพระดำรัสของพระพุทธองคทตี่ รัส
ไวในอลคัททูปมสูตร วา
“ภิกษุทงั้ หลาย ในกาลกอนก็ตาม ในบัดนีก้ ต็ าม
เราบัญญัตสิ อนแตเรือ่ งความทุกขและความดับสนิทไม
เหลือของความดับทุกขเทานัน้ ”๑๑
๑๑

ม.ม. (ไทย) ๑๒/๒๗๘ /๒๘๖.
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คำวา ทุกข นัน้ คือ สภาพทีท่ นไดยาก สภาพทีเ่ ปนทุกข ความไมสบาย ความบีบคัน้ จาก
ปญหาตางๆ ซึง่ ถือวาเปนสาระสำคัญและถือวาเปนจุดเริม่ ตนในทีฆนิกาย มหาวรรค กลาวถึง
ทุกขวา มี ๒ ลักษณะ คือ๑๒
๑. กายิกทุกข เปนความทุกขหรือความบีบคัน้ ทีม่ สี าเหตุมาจากความตองการตางๆ เชน
ความตองการอาหาร ตองการมีรถ มีบา น ร่ำรวย เปนตน เปนความตองการทางวัตถุ
๒. เจตสิกทุกข เปนความทุกขหรือความบีบคัน้ ทีม่ สี าเหตุมาจากความตองการทางดาน
จิตใจ ซึง่ ถือวาเปนสาระของจิตวิทยาทัง้ หมด ความทุกขทเี่ กิดทางดานจิตใจนีเ้ ปนความทุกขที่
เกิดกอนความทุกขทางกาย และสามารถบริหารจัดการไดดว ยศักยภาพและสติปญ
 ญาของมนุษย
ดังพระพุทธพจนที่กลาวไวในขุททกนิกายวา
“จิตดิน้ รน กลับกลอก ปองกันยาก หามยาก คนมีปญ
 ญาสามารถทำใหตรงไดเหมือน
ชางศรดัดลูกศร”
“ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจประเสริฐที่สุด สำเร็จแลวแตใจ ถาบุคคลมีใจไม
บริสทุ ธิ์ กลาวอยกู ต็ าม ทำอยกู ต็ าม ทุกขยอ มเปนไปตามบุคคลนัน้ เหมือนลอหมุนไปตามรอย
เทาโค ผลู ากเกวียนไปอยฉู ะนัน้ ”
“ธรรมทัง้ หลายมีใจเปนหัวหนา มีใจประเสริฐทีส่ ดุ สำเร็จแลวแตใจ ถาบุคคลใดมีใจผองใส
กลาวอยกู ต็ าม ทำอยกู ต็ าม สุขยอมไปตามบุคคลนัน้ เหมือนเงามีปกติไปตาม ฉะนัน้ ”
ดังนัน้ ผทู สี่ ามารถบริหารจัดการจิตไดกส็ ามารถบริหารจัดการกายได

๘. คำสอนแมบทของพุทธจิตวิทยา
คือ พระธรรมและพระวินยั ซึง่ ถือวาเปนเนือ้ หาหลักในการศึกษาพุทธจิตวิทยา
พระธรรมและวินยั คือ คำสอนทางพระพุทธศาสนา เรียกวาเปนแมบทหรือหลักในการ
ศึกษาพุทธจิตวิทยานัน้ มีความหมายดังตอไปนี้

๑๒

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๕ /๓๔๒.
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ก. ธรรมะเปนคำรวมเรียกสิ่งตางๆ ที่เปนธรรมชาติ ที่เกิดขึ้น ตั้งอยูตามระบบของ
ธรรมชาตินนั้ ๆ และพฤติกรรมตางๆ ของธรรมชาติ และสิง่ ตางๆ ในธรรมชาตินนั้ ๆ ทัง้ ทีอ่ ยภู าย
นอกและภายในมนุษย ทัง้ ทีม่ ชี วี ติ และไมมชี วี ติ ไดนำมาเปนกฎเกณฑ ทฤษฎี หลักการ ความรู
(ปริยตั )ิ ความประพฤติ (ปฏิบตั )ิ และหลักแหงความรแู จงแทงตลอด ซึง่ เปนผลทีเ่ กิดจากการ
ปฏิบตั ทิ เี่ รียกวา ญาณ โพธิ วิมตุ ติ หรือนิพพาน ซึง่ สามารถแบงธรรมชาติหรือธรรมะนัน้ ๆ ออก
้
เปน ๑๐ ประเภทดวยกันดังตอไปนี๑๓
๑. เญยยธรรม คือ ธรรมหรือสิง่ ทีค่ วรรู เชน สังขาร จิต ลักษณะจิต นิพพาน เปนตน
๒. มรรคธรรม คือ อริยมรรค มีองค ๘ ประการ ซึง่ เปนทางอันประเสริฐ หรือทาง
สายกลางทีพ่ ระพุทธเจาคนพบ
๓. สภาวธรรม คือ สภาพของสิง่ ทีม่ อี ยตู ามธรรมชาติ ไดแก สิง่ ทีด่ ี (กุศล) สิง่ ทีไ่ มดี
(อกุศล) และสิง่ ทีม่ สี ภาพกลางๆ (อัพยากฤต)
๔. ชาติธรรม คือ สิง่ ทีเ่ ปนสามัญทัว่ ไปทีเ่ กิดขึน้ ในสิง่ นัน้ ไดแก สิง่ ทีเ่ ปนทุกข เปลีย่ น
แปลงและไมคงอยใู นสภาพเดิม จากอัตตาไปสอู นัตตา
๕. มโนธรรม คือ สิง่ ทีเ่ ปนความรับผิดชอบชัว่ ดีทเี่ กิดขึน้ ในชีวติ จิตใจ
๖. วิสยั ธรรม คือ สิง่ ทีเ่ กีย่ วกับประสาทสัมผัส (อวัยวะภายใน-ภายนอก) ซึง่ อาศัยซึง่ กัน
และกันเกิดขึ้นภายในจิตใจ
๗. ปุญญธรรม คือ สิง่ ทีม่ คี า ตอชีวติ ไดแก คุณงามความดี ความสุขทางกายและจิต
๘. ภาวธรรม คือ สิง่ ทีม่ อี ยู เกิดขึน้ และเปลีย่ นแปลงจากสภาวะหนึง่ ไปสอู กี สภาวะหนึง่
๙. ปาวจนธรรม คือ สิง่ ทีเ่ ปนคำสอน ทีเ่ ปนปริยตั ิ ทีค่ วรนำมาศึกษา
๑๐. นิพพานธรรม คือ เปาหมายของการศึกษาและชีวติ ของพุทธศาสนิกชน
ข. วินยั คือ กฎระเบียบ ขอบัญญัตสิ ำหรับฝกหัดกาย วาจา และใจ ไดแก สิกขาบท
หรือศีลของพระภิกษุ สามเณร ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา และชี ในพระพุทธศาสนา
ธรรมะและวินยั นี้ ถือวาเปนบทตัง้ หรือเปนแกนในการศึกษาพุทธจิตวิทยา
๑๓

จิตวิทยาตามแนวพุทธศาสตร, ๒๕๒๖, หนา ๖๗-๖๘.
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๙. สาขาของพุทธจิตวิทยา
พุทธจิตวิทยา สามารถแบงออกเปนสาขาตางๆ ได ๒ สาขา คือ
๑. พุทธจิตวิทยาทัว่ ไป จะเนนศึกษาพฤติกรรมของจิตทีส่ ะทอนออกมาทางกายและวาจา
ไดแก ทางอารมณ ความรสู กึ เชาวนปญ
 ญา การรับรู สุขภาพจิต การสือ่ สาร ผัสสะ สังคม สิง่
แวดลอม
๒. พุทธจิตวิทยาเหนือประสาทสัมผัสหรือชั้นสูง ในภูมิภพ ฌานสมาบัติ มรรค ผล
นิพพาน โดยชาติ ภูมิ และกิรยิ าจิต เชน จิตทีเ่ ปนรูปาวจรกุศลจิต จะสงผลใหเกิดในรูปาวจรกุศล
ภูมิ
ดังแผนภูมิขางลาง
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๑๐. สาขาพุทธจิตวิทยากับการศึกษาในปจจุบัน (เนนการประยุกต)
๑. พุทธจิตวิทยาการศึกษา เนน พุทธิศกึ ษา (Cognitive Education) จริยศึกษา (Moral
Education) พลศึกษา (Physical Education) พุทธศิลป (Buddhist Art Education)
๒. พุทธจิตวิทยาสังคม บทบาทในพฤติกรรมทางจิตทีแ่ สดงออกในสังคม และปฏิกริ ยิ า
ทางสังคม
๓. พุทธจิตวิทยาอนัตตา ศึกษาสามัญลักษณะของธรรมชาติ และจิตทีเ่ ปนสังขตธรรม
และอสังขตธรรม
๔. พุทธจิตวิทยาประยุกต การนำพระพุทธศาสนาไปสอนตามสภาวะและสิง่ แวดลอม
พุทธจิตวิทยาบำบัด / พุทธจิตวิทยาวิเคราะห การนำหลักสมาธิและวิปส สนาไปบำบัดผปู ว ย
๕. พุทธจิตวิทยาปรากฏการณ ศึกษาปรากฏการณทเี่ กิดจากการปฏิบตั ทิ รี่ เู ห็นดวยตนเอง
(จิตวิทยาพระนิพพาน)
๖. พุทธจิตวิทยาการปรึกษา การนำหลักธรรมไปใหคำปรึกษาแกผปู ว ยในโรงพยาบาล
ในลักษณะผปู ว ยขางเตียง (คิลานธรรม) ดวยการปลอบโยน หรือการเจริญอานาปานสติตาม
หลักการใหคำปรึกษา

๑๑. การศึกษาพุทธจิตวิทยาจากพุทธสาวก
สังคมพระพุทธศาสนา เปนสังคมทีเ่ ปนธรรมาธิปไตย ยึดคำสัง่ สอนของพระสัมมาสัมพุทธ
เจาเปนหลักในการประพฤติปฏิบตั แิ ละดำเนินชีวติ ประกอบดวยบริษทั (กลมุ คน) ๔ จำพวก ที่
เรียกวา พุทธบริษทั คือ ภิกษุ และสามเณร ภิกษุณแี ละสามเณรี อุบาสกและอุบาสิกา บริษทั ๔
ตองยึดมัน่ และนับถือพระรัตนตรัย และปฏิบตั ติ ามธรรมวินยั คำสัง่ สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา
บริษทั ๔ นัน้ ถือวาเปนผแู ทนของพระศาสนาในการประกอบกิจกรรมทุกอยาง มีหนาในการศึกษา
ปกปองคุมครองทะนุบำรุงพระศาสนาใหเจริญพัฒนาสถาพร
คำสอนของพระพุทธองค เรียกวาพระธรรมวินยั ซึง่ ตอมาไดมกี ารสังคายนาชำระตรวจสอบ
ความถูกตองมาโดยลำดับ และไดจดั เปนหมวดหมู ทีเ่ รียกวา พระไตรปฎก มี ๓ หมวด ดังนี๑๔
้
๑๔

พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตโต), พระไตรปฏกสิง่ ทีช่ าวพุทธตองร,ู (กรุงเทพมหานคร : แมสโปรดักส, ๒๕๔๖),
หนา ๓๒-๔๒.
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ก. วินยั ปฎก คือคัมภีรท วี่ า ดวยระเบียบวินยั มี ๕ หมวด ไดแก
๑. มหาวิภงั ค : วินยั ทีเ่ ปนหลักใหญๆ ของภิกษุ
๒. ภิกขุนวี ภิ งั ค : วินยั ของภิกษุณี
๓. มหาวรรค : พุทธประวัตติ อนแรก และกิจการของภิกษุสงฆ
๔. จุลวรรค : พิธกี รรมทางพระวินยั ความเปนมาของภิกษุณี และสังคายนา
๕. ปริวาร : คมู อื ตอบ-ซักถามความรพู ระวินยั
ข. สุตตันตปฎก คือคัมภีรท วี่ า ดวยพระธรรมเทศนาทัว่ ๆ ไป มีประวัตแิ ละเนือ้ เรือ่ งประกอบ
แบงออกได ๕ หมวดใหญ ดังนี้
๑. ทีฆนิกาย : พระสูตรหรือพระธรรมเทศนาขนาดยาว
๒. มัชฌิมนิกาย : พระสูตรหรือพระธรรมเทศนาขนาดกลาง
๓. สังยุตตนิกาย : พระสูตรหรือพระธรรมเทศนาประมวลธรรมตามเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของ
๔. อังคุตตรนิกาย : พระสูตรหรือพระธรรมเทศนาเปนขอๆ ตามลำดับขอธรรม
๕. ขุททกนิกาย : พระสูตรหรือพระธรรมเทศนาภาษิต คำอธิบาย และเรือ่ งราวเบ็ด
เตล็ด
ค. อภิธรรมปฎก คือคัมภีรท วี่ า ดวยขอธรรมลวนๆ ไมมปี ระวัตหิ รือเรือ่ งราวประกอบ มี
๗ หมวด ดังนี้
๑. ธัมมสังคณี : ธรรมะรวมเปนหมวดเปนกลมุ
๒. วิภงั ค : อธิบายธรรมแตละเรือ่ งแยกแยะออกชีแ้ จงวินจิ ฉัยโดยละเอียด
๓. ธาตุกถา : ธรรมะทีจ่ ดั ระเบียบความสัมพันธเขาในขันธ ธาตุ อายตนะ
๔. ปุคคลบัญญัติ : บัญญัตคิ วามหมายบุคคลประเภทตางๆ ตามคุณธรรมทีด่ ี
๕. กถาวัตถุ : แถลงและวินจิ ฉัยทัศนะของนิกายตางๆ สมัยตติยสังคายนา
๖. ยมก : ธรรมะทีร่ วมเปนคๆู
๗. ปฏฐาน : อธิบายปจจัย คือ ลักษณะความสัมพันธทเี่ นือ่ งอาศัยกัน ๒๔ อยาง
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๑๒. การศึกษาพุทธจิตวิทยาจากวรรณคดี

๑. วรรณคดีบาลี (หนังสือบาลีทไี่ ดรบั การยกยองวาแตงดี คือ พระวินยั ปฎก ขอหาม
หรือขอปฏิบตั ิ พระสุตตันตปฎก พระธรรมเทศนาทัว่ ไปมีประวัตแิ ละเรือ่ งประกอบ พระอภิธรรม
ปฎก ธรรมะลวนๆ)
๒. อรรถกถา คัมภีรอ ธิบายความในพระไตรปฎก เชน มโนรถปูรณี พระพุทธโฆสาจารย
แตง กลาวถึงสถานทีท่ พี่ ระพุทธเจาจำพรรษาตลอด ๔๕ พรรษา คือ
๑) อิสปิ ตนมฤคทายวัน ๒-๔) ราชคฤห
๕) เวสาลี
๖) มกุฏบรรพรรต
๗) ดาวดึงส
๘) เภสกลาวัน (ใกลสงุ สุมารคีร)ี
๙) โกสัมพี
๑๐) ปาลิไลยกะ
๑๑) นาฬา
๑๒) เวรัญชา
๑๓) จาลิยบรรพต
๑๔) เชตวัน
๑๕) กบิลพัสดุ
๑๖) อาฬวี
๑๗) ราชคฤห
๑๘-๑๙) จาลิยบรรพต
๒๐) ราชคฤห
๒๑-๔๕) เชตวัน หรือบุพพาราม
๓. ฏีกา คัมภีรอ ธิบายความของอรรถกถา
๔. อนุฎกี า อธิบายความในฎีกา
๕. โยชนา อธิบายความหมายของศัพทและความสัมพันธของศัพท

๑๓. สถาบันการศึกษาพุทธจิตวิทยา

สถาบันทางการศึกษา คือ โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ไดจดั รูปแบบการศึกษา
จากพระไตรปฎกขึน้ ในวัด วิหาร อาศรม หรือพระราชวัง พระสาวกและพุทธบริษทั ไดปรับปรุง
และขยายการศึกษาออกเปน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ภายใตการอนุเคราะหและอุปถัมภจากรัฐบาล
ประเทศนัน้ ๆ ทีพ่ ระพุทธศาสนาเผยแผเขาไป การศึกษาจิตวิทยาพระพุทธศาสนา ไดแบงออก
เปนสาขาตางๆ เชน อภิจติ วิทยา อภิธรรม ปรจิตวิทยา เปนตน จากในอดีตจนถึงปจจุบนั ที่
พอจะกลาวไดดงั นี้
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ก. มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาในอดีต เชน มหาวิทยาลัยนาลันทา วิกรมศิลา อุทยั
ปุระตักกศิลา เปนตน สถาบันดังกลาว ยึดพระไตรปฎกเปนแมบทของการศึกษา ทัง้ ตามภาษา
มคธ และภาษาสันสกฤต
ข. มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาในปจจุบนั พระพุทธศาสนาเมือ่ เผยแผเขาไปในประเทศ
นัน้ ๆ ก็ไดมกี ารปรับปรุงพัฒนาไปตามวิถชี วี ติ ของคนในชุมชนและประเทศนัน้ ๆ โดยไมมนี โยบาย
ทีจ่ ะทำลายหรือลบลางประเพณีหรือวัฒนธรรมทีม่ อี ยเู ดิม แมแตระบบการศึกษาก็พฒ
ั นาไปตาม
วิถชี วี ติ ของคนในประเทศนัน้ ซึง่ สามารถแบงออกเปน ๓ ประเภท ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท เปนมหาวิทยาลัยทีใ่ ชภาษาบาลีเปนหลัก
ในการศึกษาพระพุทธศาสนา เชนประเทศศรีลงั กา ไทย พมา เขมร ลาว เปนตน
๒. มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาฝายมหายาน เปนมหาวิทยาลัยทีใ่ ชภาษาสันสกฤตเปน
หลักในการศึกษาพระพุทธศาสนา เชน ทิเบต มองโกเลีย จีน เกาหลี เวียดนาม และญี่ปุน
นอกจากนัน้ ยังไดแปลมาเปนภาษาประจำชาติของตนเอง
๓. มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแบบตะวันตก เปนลักษณะการศึกษาแบบรวม คือ มี
ทัง้ ใชภาษาบาลี สันสกฤต ทิเบต จีน ญีป่ นุ แลวแตประเทศทีน่ ำพระพุทธศาสนาเขาไปเผยแพร
เชน ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย อังกฤษ อเมริกา เยอรมัน รัสเซีย เนเธอรแลนด ฝรัง่ เศส
ออสเตรเลีย เปนตน

๑๔. ประโยชนของการศึกษาพุทธจิตวิทยา

จุดเดนของพระพุทธศาสนาทีเ่ ปนทีส่ นใจของผศู กึ ษา ก็คอื พระพุทธศาสนาเนนหนักใน
เรือ่ งการศึกษาเรือ่ งจิตมาก และพุทธจิตวิทยาก็เนนไปทีก่ ารศึกษาเรือ่ งจิต ซึง่ เมือ่ ศึกษาก็จะกอ
ใหเกิดประโยชน ดังนี้
๑. ทำใหเขาใจชัดเจนถึงกระบวนการทำงานของจิต ธรรมชาติ และเหตุปจ จัยตางๆ ที่
เปนตัวภาวะแฝงของจิต
๒. สามารถควบคุมความทุกขและสรางเหตุปจ จัยใหม เพือ่ จะชวยขจัดภาวะแฝงทีท่ ำให
เกิดทุกขนนั้ ๆ หมดไป
๓. สามารถปลดเปลือ้ งทุกขทางกายและทุกขทางใจไดสนิ้ เชิง บรรลุถงึ ความสุขสมบูรณ
ของชีวติ และเขาถึงความสงบแหงจิตใจไดอยางแทจริง
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