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กระบวนการให้คาปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยามีเปูาหมายหลัก คือ ช่วยเหลือผู้ที่มา
ขอรับคาปรึกษาให้สามารถตัดสินใจได้ ด้วยตนเอง เข้าใจ และยอมรับตนเองในด้านต่างๆ
ตลอดจนตระหนักถึงความต้องการของตนเอง จึงมีความสอดคล้องกับพุทธวิธีที่พระพุทธองค์
ทรงมุ่งหวัง คือ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของผู้เข้ารับคาปรึกษา เช่น ด้าน
สุขภาพจิต ด้านอารมณ์ ด้านพฤติกรรม เป็นต้น สามารถเปลี่ยนจากการกระทาทุจริตมาเป็น
การกระทาสุจริตที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ ตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับสูงขึ้นไป คือ
การเปลี่ยนแปลงคุณธรรมและคุณภาพชีวิตจากสภาพของปุถุชนเป็นอริยบุคคล ผลของการให้
คาปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา หรือการแสดงธรรมของพระพุทธองค์ ในแต่ละครั้งนั้นพระองค์
ทรงมีเปูาหมายที่ชัดเจนแน่นอนว่าต้องการที่จะให้เกิดผลในการเรียนรู้หรือการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาบุคคลในด้านใด ส่วนมากผู้ที่ได้รับการปรึกษา หรือฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วมักจะ
ได้บรรลุธรรมระดับใดระดับหนึ่งคือ พระโสดาบัน เป็นต้น เป็นอุดมการณ์สูงสุดที่ทุกคน
ปรารถนา เพราะเป็นสภาพที่ไร้ปัญหาอย่างถาวร
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Abstract
The main purpose of the counselling procedure in Buddhist
psychology is to help those who sincerely request a consulting for their own
decisions, clear understanding and self-acceptance in various aspects and
situations as well as knowing their needs. This counselling is consistent with
the Buddhist method and aim taught by Buddha in order to change various
aspects of behavior of those who ask for consultations, such as mental health,
emotion, behavior, etc. They can change some unwholesome deeds to be
wholesome which cause creative and positive living. It also includes the
change in the higher levels, that is to say, the change of morality and living
qualities starting from worldly level to be a noble person. The results of the
counselling in Buddhist psychology has been seen in every time that Buddha
gave teaching to audiences. Buddha had clear and certain goal that can guide
his audiences to achieve the effective results in learning, personal
development or change in the way he wanted. Most of those who have been
consulted or listened to Buddha’s teaching often gained at less one noble
state among four states of realization or enlightenment, such as the streamenterer (Sotapanna) etc. which is a perfect goal everyone wishes because it is
a complete end of all problems.
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๑. บทนา
ในการแสดงธรรมของพระพุทธองค์นั้นไม่มีพิธีแต่อย่างไร เพราะแท้จริงแล้ว การ
แสดงธรรม คือ การสนทนากับคนๆ หนึ่ง หรือหมู่หนึ่ง โดยพระพุทธองค์ทรงอธิบายความ
ย้อนถามเมื่อควรย้อน ยอมให้ค้านเมื่อสงสัย ทรงชี้แจงพร้อมด้วยตัวอย่างเปรียบเทียบ และพูด
สะกิดใจให้เขาได้ใคร่ครวญทาให้บุคคลนั้น มีสติเห็นแนวทางดับทุกข์และปฏิบัติเพื่อการดับ
ทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง การแสดงธรรมของพระพุทธองค์ไพเราะในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด
การแสดงธรรมจึงมีคุณลักษณะตรงกับการให้การปรึกษา เพราะการแสดงธรรม หรือเทศนา
เป็นกระบวนการชี้ทางเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติทั้งหลายให้มีดวงตาเห็นธรรม เห็นทุกข์ และ
แนวทางในการดับทุกข์แก้ปัญหา บรรลุสู่ความสงบ สะอาด และสว่างแห่งชีวิต๒
การให้การปรึกษาตามหลักธรรมทางศาสนามีแนวคิดว่า ผู้ให้การปรึกษาควรเอื้อ
ประโยชน์ต่อผู้รับการปรึกษา โดยการช่วยให้ผู้รับการปรึกษาได้พิจารณาทาความเข้าใจให้
กระจ่าง กับความศรัทธาความเชื่อในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนาหลักธรรมนั้นมาใช้
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาความทุกข์ ที่มีสาระสาคัญของหลักพุทธธรรม คือ การพิจารณา
ธรรมชาติมนุษย์ตามแนวพุทธศาสตร์ด้วยหลักความสัมพันธ์ของปฏิจจสมุปบาท ความเข้าใจ
เกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์และกฎปฏิจจสมุปบาทจะช่วยให้เข้าใจถึงเปูาหมายการให้การปรึกษา
ตามแนวพุ ทธศาสตร์ ผู้ให้การปรึกษาต้องมีคุณสมบัติภายในจิตใจ คือ พรหมวิหาร ๔๓ พึง
แสดงออกภายนอกด้วยหลักสงเคราะห์ผู้รับการปรึกษาด้วยสังคหวัตถุ ๔๔ มีบทบาทสาคัญ คือ
๑) ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาได้สารวจตรวจสอบตนเอง เพื่อจะได้มีความมั่นใจใน
ศักยภาพของตน รวมทั้งช่วยให้ผู้รับการปรึกษาแก้ไขปัญหา หรือความทุกข์ที่มี ด้วยวิธีการของ
ปัญญาตามหลักอริยสัจ ๔ และช่วยชี้แนะให้ผู้รับการปรึกษาพัฒนาตนให้เป็นที่พึ่งที่ดีของตน
ได้พั ฒ นาปั ญญา รู้ จัก คิ ด คิ ดเป็ นด้ วยวิธี โ ยนิโ สมนสิก าร และพั ฒ นาคุ ณ สมบัติ ข องคนให้
สมบูรณ์
๒) ช่วยให้ผู้รับการปรึกษามีแนวทางในการดาเนินชีวิตให้ดีงาม จนถึงขั้นมีจิตใจ
เป็นอิสระหลุดพ้นจากความครอบงาของความทุกข์ ช่วยชี้แนะให้ผู้รับการปรึกษา ฝึกฝนพัฒนา
ตนตามแนวทางหลักไตรสิกขา คือ ด้านพฤติกรรม (ศีล) ด้านจิตใจ (สมาธิ) และ ด้านปัญญา
จนบรรลุจุดมุ่งหมาย ๓ ระดับ คือประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์เบื้องหน้า และประโยชน์สูงสุด

๒

พุทธทาสภิกขุ, ตามรอยพระอรหันต์, (ราชบุรี : ธรรมดานิยม, ๒๕๓๐), หน้า ๑๑๑-๑๑๒.
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๒๕/๒๕๖.
๔
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๑๐/๑๗๐.
๓
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และจุดมุ่งหมาย ๓ ประการ คือ ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น และประโยชน์ร่วมกันทั้งสอง
ฝุาย๕
ส่วนแนวคิดเรื่องพุทธจิตวิทยา เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตและกระบวนการทางาน
ของจิต พระพุทธศาสนาถือว่ าจิตนั้นมีพลังในการควบคุมกาย แต่จิตก็ไม่ได้เป็นเอกเทศจาก
กาย เพราะจิตกับกายจะต้องทางานแบบอิงอาศัยซึ่งกันและกัน ในอภิธรรมปิฎก จิตมนุษย์
หรือสัตว์มีความละเอียดอ่อนสามารถจาแนกประเภทได้อย่างหลากหลาย เมื่อนาแนวคิดเรื่อง
พุ ท ธจิ ต วิ ท ยามาวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เปรี ย บเที ย บกั บ แนวคิ ด เรื่ อ งจิ ต วิ ท ยาตะวั น ตกก็ จ ะพบว่ า
จิตวิทยาตะวันตกศึกษาจิต และกระบวนการทางานของจิตในแง่ของพฤติกรรมภายนอก ด้วย
การพิสูจน์ทดลองโดยหลักวิทยาศาสตร์ แต่พุทธจิตวิทยานั้นศึกษาจิตและกระบวนการทางาน
ของจิตในแง่ของการปฏิบัติเพื่อฝึกฝนจิตด้วยการปฏิบัติธรรมทั้งในด้านสมถะและวิปัสสนา
กรรมฐาน โดยมุ่งทาให้จิตมีศักยภาพที่จะสามารถเอาชนะหรือควบคุมกิเลสได้ แนวคิดเรื่องจิต
ในทางพระพุทธศาสนาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตและสังคมได้ เช่น
เรื่องของการเรียนรู้ การเรียนการสอน การพัฒนาตนเองและการแก้ไขปัญหาเรื่องทุกข์ ๖ ด้วย
การให้คาปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา
๒. แนวคิดและความหมายของการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา
การให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา มีแนวคิดที่สาคัญ ดังนี้
๑) เป็นกระบวนการให้การปรึกษาที่มีลาดับขั้นตอนการให้การปรึกษาเป็นไปตาม
แนวอริยสัจ คือ ทุกข์ (ปัญหา) สมุทัย (สาเหตุของปัญหา) นิโรธ (ความดับทุกข์) มรรค (วิธี
ปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์)
๒) เป็นการช่วยให้ผู้รับการปรึกษาได้ฝึกพัฒนาตนเอง ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่มีใช้
วิธีแบบสายกลางตามแบบไตรสิกขา คือ ฝึกฝนในด้านพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม (ศีล)
ด้านจิตใจ (สมาธิ) และด้านปัญญา คือ การรู้จักคิด คิดเป็น ตามวิธีการโยนิโสมนสิการ
๓) ปัจจัยที่ทาให้การปรึกษามีประสิทธิภาพ คือ คุณสมบัติของผู้ให้การปรึกษาที่มี
ลักษณะของกัลยานิมิตรสามารถชี้แนะแนวทางแห่งปัญญาให้แก่ผู้รับการปรึกษา๗
ดังนั้น การให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยามีขั้นตอนการให้การปรึกษาเป็นไปตาม
อริยสัจ ๔ เพื่อช่วยให้ผู้รับการปรึกษาได้พัฒนาตนเองในการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการปฏิบัติ
๕

อาภา จันทรสกุล, ผศ.ดร., ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา, (นนทบุรี : โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา-ธิราช, ๒๕๔๕), หน้า ๑๐๒.
๖
พระครู ป ลั ด มารุ ต วรมงฺ ค โล, ผศ.ดร., “การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ พุ ท ธจิ ต วิ ท ยาใน
พระไตรปิฎก”, รายงานวิจัย, (คณะครุศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓).
๗
อาภา จันทรสกุล, ผศ.ดร., ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา, หน้า ๘๒.
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ตามแนวทางมรรค คือการดาเนินชีวิตตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา โดยผู้ให้การ
ปรึกษาเป็นกัลยาณมิตรชี้แนวทางให้แก่ผู้รับการปรึกษา
ส่ ว นความหมายของการให้ ก ารปรึ ก ษาเชิ ง พุ ท ธจิ ต วิ ท ยามี นั ก วิ ช าการได้ ใ ห้
ความหมายเกี่ยวกับการปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา เช่น
๑) พระเทพเวที (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายการปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาว่า
เป็นการแนะแนวที่จะให้บุคคลสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยทั่วไปคนทั้งหลายยังพึ่งตนเอง
ได้ไม่เต็มที่หรือมีระดับการพึ่งตนเองที่ยัง ไม่สมบูรณ์ จึงต้องการผู้มาชี้แนะให้การปรึกษา เมื่อ
ช่วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องมีผู้ช่วยให้พึ่งตนเองได้โดยใช้ภาษา และกิจกรรมเข้ามาช่วย เป็นต้น การ
ช่วยคนให้ช่วยตนเองได้เป็นหน้าที่ของการแนะแนวการให้การปรึกษา๘
๒) อาภา จันทรสกุ ล ได้ก ล่า วถึ งวิธีก ารให้ก ารปรึ กษาพุ ทธธรรมว่า เป็น
กระบวนการที่ผู้ให้การปรึกษานาเอาหลักธรรมตามแนวคิดทางพุทธศาสนาให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้รับการปรึกษาให้ได้สารวจตนเอง ทั้งด้านความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก และพฤติกรรม
เพื่อนาไปสู่การรู้จักตนเองตามความเป็นจริง เป็นผลให้ผู้รู้รับการปรึกษาสามารถตัดสินใจเลือก
เปูาหมายและแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองไปตามลาดับ๙
๓) โสรีช์ โพธิ์แก้ว ได้ให้ความหมายของการให้การปรึกษาแนวพุทธศาสนาไว้ว่า
เป็นกระบวนการที่ผู้ให้การปรึกษาอาศัยหลักพุทธธรรมเป็นหลักฐาน ดึงคนที่อยู่ในความมืดให้
ออดมาสู่ความสว่าง๑๐
ดังนั้น การให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา คือ กระบวนการที่ผู้ให้การปรึกษา ซึ่ง
มีภาวะแห่ง ความเป็นกัลยาณมิตร คือ เป็นผู้นาหลัก พระพุ ทธ ศาสนาที่เป็นหลักการ
กระบวนการและเทคนิควิธีการ มาเป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือบาบัดผู้รับการปรึกษา ซึ่งเป็นผู้
ที่มีความทุกข์ เพราะอวิช ชาคือ ความไม่รู้เท่ าทัน และรู้ แจ้งตามความเป็นจริง ให้เกิ ดสติ มี
ปัญญา ตระหนักรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นและสาเหตุที่มาแท้จริง จนทาให้ผู้รับการปรึกษาเกิด
ความพร้อมที่จะลดความทุกข์ลง พร้อมกับลงมือปฏิบัติพัฒนาไปในทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้าน
ความคิด ด้านพฤติกรรม และด้านอารมณ์ความรู้สึก

๘

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธศาสตร์กับการแนะแนว, (กรุงเทพมหานคร :
กองทุนวุฒิธรรมเพื่อการศึกษา และปฏิบัติธรรม, ๒๕๓๔), หน้า ๘.
๙
อาภา จันทรสกุล, ผศ.ดร., ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา, หน้า ๗๘.
๑๐
โสรีช์ โพธิ์แก้ว, จิตปรึกษากับชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๔๐.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
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๓. เป้าหมายของการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา
เปูา หมายของการให้ก ารปรึ ก ษาเชิ ง พุ ท ธจิ ตวิท ยา โดยทั่ วไปช่ วยให้ผู้ รั บ การ
ปรึกษามีแนวทางในการดาเนินชีวิตให้ดีงาม กล่าวคือ
๑) เพื่อให้ผู้รับคาปรึกษามีแนวทางในการดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง
๒) เพื่อให้ผู้รับคาปรึกษาได้สารวจตัวเอง และเพื่อจะได้มีความมั่นใจในตัวเอง
เข้าใจตัวเอง และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น
๓) ให้เป็นผู้หนักแน่นในเหตุผล และมองเป็นการกระทาและผลการกระทา ตาม
แนวทาง เหตุปัจจัย ไม่เชื่อสิ่งงมงาย ตื่นข่าว เช่น เรื่องแม่น้าศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น
๔) ให้เห็นว่าเป็นผลสาเร็จที่ตนต้องการ จุดหมายที่ปรารถนาจะเข้าถึงจะสาเร็จได้
ด้วยการลงมือทา จึงต้องพึ่งตนเอง และทาความเพียรพยายาม การพึ่งตนเอง เช่น “การ
พยายามเป็นหน้าที่ ท่านทั้งหลายต้องทาเอง ตลอดเป็นผู้บอกการ” ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของ
ตน คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ ด้วยตนที่ฝึกไว้ดีแล้วนั่นแหละ บุคคลชื่อว่าได้ที่พึ่งที่หาได้ยาก
ไม่รอคอยโชคชะตา หรือหวังผลด้วยการอ้อนวอน
๕) ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองที่จะงดเว้นจากกรรมชั่ว และรับผิดชอบต่อผู้อื่น
ด้วยการกระทาความดีต่อเขา
๖) ให้ถื อว่าบุค คลมีสิทธิโ ดยธรรมชาติที่จะทาการต่ างๆ เพื่ อแก้ ไขปรับปรุ ง
เสริมสร้างตนเองให้ดีขึ้นไปโดยเท่าเทียมกัน สามารถทาตนให้เลวลงหรือให้ดีขึ้นให้ประเสริฐยิ่ง
กว่าเทวดาและพรหมได้ทุกๆ คน
๗) ในแง่กรรมเก่า ให้ถือเป็นบทเรียนและรู้จักพิจารณาเข้าใจตนเองตามเหตุผล
ไม่คอยเพ่งโทษแด่ผู้อื่น มองเห็นพื้นฐานของตนเองที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อรู้จักที่จะแก้ไข
ปรับปรุงและวางแผนสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าไปได้ถูกต้อง๑๑
๘) เปูาหมายอีกประการ คือ การทาตนให้เป็นที่พึงของตนเองได้ มีหลักธรรม
ดังนี้
(๑) มีความประพฤติ ไม่ก่อความเดือดร้อนต่อตนเองและสังคม ทาให้มี
ระเบียบวินัยในสังคมประเทศชาติ
(๒) มีความรู้จากการเล่าเรียนศึกษามา การฟัง การอ่าน เล่าเรียน การ
แสวงหาความรู้อยู่เสมอ ทาให้ได้ข้อมูลมากจึงช่วยให้แก้ไขปัญหาได้มาก เพราะการแก้ปัญหา
ต่างๆต้องอาศัยข้อมูลความรู้ จีงควรจะศึกษาเล่าเรียนอ่านฟังให้มาก

๑๑

พระครู ป ลั ด มารุ ต วรมงฺ ค โล, ผศ.ดร.,
พระไตรปิฎก”, รายงานการวิจัย, หน้า ๑๙๔-๑๙๕.

“การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ พุ ท ธจิ ต วิ ท ยาใน

พระครูภาวนาวีรานุสิฐ
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(๓) รู้จักคบคนดี คือ รู้จักคบคนดี รู้จักคบมิตรซึ่งชักจงไปในทางที่ดีงาม รู้จักครู
อาจารย์หาแสวงวิชา รู้จักแสวงหาแหล่งความรู้ ซึ่งจะทาให้ความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา อ่านสดับฟัง
เพิ่มพูนและชัดเจนมากขึ้น เรียกว่ารู้จักคบหากัลยาณมิตร
(๔) เป็นคนที่พูดกันง่าย คือ เป็นผู้ที่รับฟังผู้อื่น เมื่อคบหาผู้รู้และคนดี แล้วก็
พร้อมที่จะรับฟังที่จะรับฟังคาแนะนา เป็นต้น
(๕) ขวนขวายกิจของหมู่ คือ เป็นผู้พร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือ เอาใจใส่
ขวนขวายกิจของเพื่อนร่วมชุมชนและงานของส่วนรวม คนที่พึงตนเองได้นี้จะมีลักษณะไม่คิด
เรียกร้องจากผู้อื่นหรือคิดเรียกร้องเอาจากชุมชน หรือสังคม
(๖) เป็นผู้ใฝุและสร้างสรรค์ ได้แก่ ชอบแสวงหาความจริง ใฝุศึกษาเล่าเรียน
ชอบสนทนาถกเถียงหาความรู้ความเข้าใจ โดยมีสภาพจิตและลักษณะของการแสดงออกที่
ชวนให้คนอื่นอยากปรึกษาหารือร่วมสนทนาด้วยส่งเสริมบรรยากาศแห่งการแสวงหาความรู้
(๗) มีความเพียรขยัน คือมีจิตใจเข้มแข็ง ก้าวหน้าไม่ท้อถอยสู้กิจสู้งาน
รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักทุกอย่างในข้อก่อนๆ ด้วยความจริงจัง
(๘) มีใจสันโดษ สันโดษในที่นี้ คือ การไม่แสวงหาความบารุงบาเรอฟุูงเฟูอ
สุรุ่ยสุร่ายไม่ฟุมเฟือย แต่เป็นอยู่ง่ายรู้จักพอในเรื่องวัสดุแล้วใช้เวลามุ่งหน้าทากิจของตน
(๙) มีสติมั่นคง คือ ควบคุมตนเองได้ มีสานึกในการกระทาสิ่งต่างๆ ด้วยความ
รอบคอบ ไม่ประมาท และเท่าทันเหตุการณ์ รู้เท่าทันอะไร อย่างไหน ทาให้เกิดความเจริญ
หรือไม่
(๑๐) มีปัญญาเหนืออารมณ์ คนจานวนมากมักเอาอารมณ์นาหน้าในการ
แสดงออกควรเปลี่ยนเป็นว่า เอาวิจารณญานมาเป็นตัวนาในการกระทา
หลักธรรมทั้ง ๑๐ ประการที่ได้อธิบายมานี้ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า
“นาถกรณธรรม”นั่นเอง๑๒
๔. กระบวนการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา
กระบวนการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยามีลาดับขั้นตอนเป็นไปตามการแก้ไข
ปัญหาตามอริยสัจ ซึ่งเป็นหลักธรรมคาสอนที่ครอบคลุมหลักธรรมทั้งหมดในพระพุ ทธศาสนา
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นวิถีแห่งปัญญาที่ดาเนินการแก้ไขปัญหาตามระบบแห่งเหตุผล
เป็นกระบวนการแก้ปัญหาและจัดการกับชีวิตของตนเองด้วยปัญญาของมนุษย์เอง และเป็น
ความเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทุกคน มีองค์ประกอบ ๔ ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ ๑ การเป็นกัลยาณมิตรและการกาหนดรู้ปัญหา เป็นการสร้างสัมพันธภาพ
กับผู้รับการปรึกษาโดยอาศัยหลักกัลยาณมิตร หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ หลักพรมวิหาร ๔ ผู้ให้
๑๒

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙๔-๑๙๕.
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การปรึกษาช่วยอาจใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล เช่น การตั้งคาถามรวมทั้งเทคนิควิธีการต่างๆ
ทางด้านจิตวิทยา มาช่วยในการกาหนดรู้ปัญหาของผู้รับการปรึกษา
ขั้นที่ ๒ ขั้นสืบสาวสาเหตุ ผู้ให้ปรึกษาต้องร่วมกับผู้รับการปรึกษาสารวจว่า ทุกข์
หรือปัญหาที่กาหนดนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร สาเหตุของปัญหา ปัญหาอาจเกิดจากมูลเหตุ
หลายอย่างก็ได้ทั้งนี้ต้องแยกให้ชัดเจนว่าอะไรคือเหตุปฐม ระหว่างความเชื่อ ความปรารถนา
ความคาดหวัง ยึดมั่นถือมั่น ระหว่างความน่าเป็นจริงที่ปรากฏและความเป็นจริงตาม
หลักธรรมซึ่งประกอบด้วยองค์ธรรม ปฎิจจสมุปบาท กฎของไตรลักษณ์ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้รับการ
ปรึกษาได้รับความทุกข์ จนหลุดไปอยู่กับความจริงที่เกิดขึ้นไม่ได้
ขั้นที่ ๓ การระบุเปูาหมายให้ชัด ผู้ให้การปรึกษาช่วยผู้รับการปรึกษาระบุ
เปูา หมายที่ต้องการชัดเจน ว่า ต้องการอะไรจากการขอรั บการปรึกษา ก่อนที่จะวาง
รายละเอียดและวิธีการปลีกย่อยในขั้นการแก้ปัญหา หาวิธีกาจัดสาเหตุ ซึ่งกระทาได้โดย
หาทางที่จะดับทุกข์หรือกาจัดสาเหตุผู้ให้การปรึกษาควรใช้วิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสมที่
จะปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้บนพื้นฐานของความจริง นอกจากนี้ผู้ให้
การปรึกษายังต้องอาศัยเทคนิคทางอารมณ์ ความคิดและพฤติกรรมมาสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหา
ขั้นที่ ๔ ขั้นลงมือปฏิบัติ ตรงกับหลักอริยสัจข้อที่ ๔ หนทางของการดับทุกข์ด้วย
การปฏิบัติ การปฏิบัติตามมรรคจะเริ่มต้นได้ดาเนินการต่อไปด้วยดีต้องอาศัยปัจจัย ๒
ประการ คือ
๑) ต้องมีผู้ชักนาที่ดี ในที่นี้ผู้ให้การปรึกษาทาหน้าที่เป็นผู้แนะนาที่ดี
๒) ผู้รับการปรึกษาเองต้องมีโยนิโสมนสิการระดับหนึ่ง หมายถึง การรู้จัก คิด
พิจารณาตรงตามสภาวะเหตุปัจจัย
ทั้งนี้ ได้แบ่งระดับของการปฏิบัติตามแนวทางของมรรค ออกเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
ระดับแรกของการปฏิบัติตามแนวทางมรรค ๘ เริ่มที่ สัมมาสติ นั่นคือผู้รับการ
ปรึกษาต้องมีสติสัมปชัญญะกับพฤติกรรมของตน ถัดมา คือ สัมมาทิฐิ ผู้รับการปรึกษาพึง
พิจารณาปัญหาของตนตามหลักไตรลักษณ์ เพื่อให้เกิดการยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้น เพื่อ
เรียกฟื้นกาลังใจให้กลับคืนมาก่อน หลังจากเคยพิจารณาหาหนทางแก้ไขตามแนวทางที่คิดไว้
ในขั้นตอนที่ ๓ ขั้นต่อมาผู้ให้การปรึกษาต้องชี้แนะผู้รับการปรึกษาให้มีมรรคข้อสัมมาสังกัปปะ
คือ ไม่คิดพยาบาท ไม่ชิงชังและไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ต้องการของตนมากเกินไป สาหรับมรรค
เหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหน
ระดับที่สอง เป็นการลงมือปฏิบัติตามแนวทางคิดไว้ในขั้นตอนที่ ๓ เพื่อแก้ไข
ปัญหาภายในและภายนอกให้ได้มากที่สุด แต่ทั้งนี้ต้องให้ผู้รับรู้การปรึกษาพิจ ารณาเลือกวิธี
ต่างๆ ซึ่งเหมาะสมกับตัวเขาในการนาไปปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไร ก็นากลับไปพูดคุยปรึกษา

พระครูภาวนาวีรานุสิฐ

~ ๕๙ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เพื่อที่จะได้ช่วยกันตรวจสอบและประเมินผลวิธีต่างๆ ที่ได้วางไว้นั้นว่าปฏิบัติแล้วได้ผลเป็นไป
ตามที่ต้องการหรือตามเปูาหมายหรือไม่๑๓
ดังนั้น อริยสัจเป็นสัจธรรมที่สาคัญ ที่นามาใช้ในการให้การปรึกษาโดยผู้ให้การ
ปรึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีกัลยาณมิตร มีพรหมวิหาร ๔ และสังคหวัตถุ ๔ เพื่อสามารถที่จะให้
ผู้รับการปรึกษาเกิดความไว้วางใจ ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาทาความเข้าใจปัญหาหรือความทุกข์
ที่เกิดขึ้น ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาสาเหตุของความทุ กข์และความเชื่อ ความปรารถนาความ
คาดหวัง ยึดมั่นถือมั่น ระหว่างความเป็นจริงที่ปรากฏและความเป็นจริงตามหลักธรรม การ
กาหนดเปูาหมายให้ชัดเจนแล้วดาเนินการแก้ไขตามวิธีการที่มีแนวทางระเบียบวิธีการปฏิบัติที่
ชัดเจนจนบรรลุเปูาหมายที่ต้องการ
๕. หลักการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา
หลักการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยานั้น สามารถพิจารณาได้จากเทคนิคการ
ให้คาปรึกษาของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงได้วางหลักการหรือเปูาหมายในการให้คาปรึกษา
ไว้อย่างชัดเจน เพื่อที่จะช่วยเหลือบุคคล ให้ศึกษาค้นพบสภาพความเป็นจริงของชีวิต เข้าใจ
และยอมรับที่จะพัฒนาตนเอง นี้เป็นการแสดงออกถึงความเอื้ออาทร ความเอาใจใส่ ความ
เมตตาปราณีการช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างบริสุทธิ์ใจ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงกระทาเพื่อช่วยเหลือ
เหล่า สัตว์ทั้งหลายด้วยพระมหากรุณ าธิคุ ณของพระองค์ แสดงให้เห็นว่า พระองค์ มี
วัตถุประสงค์หลัก คือการช่วยเหลือมนุษย์ให้สามารถช่วยตนเอง และเป็นที่พึ่งของตนเองได้
รวมตลอดถึงการเป็นที่พึ่งทั้งทางด้านการงาน และด้านจิตใจด้วย ทั้งหมดนี้มีความสมบูรณ์อยู่
ในศิลปะการให้คาปรึกษา หรือเป็นกระบวนการให้คาปรึกษา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งสาคัญ
๓ ประการ๑๔ ดังนี้
๑) บุคคลที่มีความยุ่งยากลาบากใจ ได้แก่ ผู้รับการปรึกษา
๒) บุคคลที่คอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีความยุ่งยากใจ ได้แก่ ผู้ให้การปรึกษา
๓) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้การปรึกษา กับผู้รับคาปรึกษา มีผลก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในตัวผู้รับการปรึกษา
กระบวนการทั้ง ๓ ประการนี้ สามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวผู้รับ
คาปรึกษาได้มากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ให้คาปรึกษาว่า จะมีทักษะ เทคนิค หรือวิธีการที่มี
ต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มาขอรับคาปรึกษา และเป็นสิ่งที่มีความสาคัญต่อกระบวนการให้
คาปรึกษาอย่างมาก โดยในเรื่องเทคนิคนี้นั้น พระพุทธองค์ได้ทรงใช้แล้วกับพุทธบริษัททั้งสี่
๑๓

อาภา จันทรสกุล, ผศ.ดร., ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา, หน้า ๙๔.
พงษ์ พั น ธ์ พงษ์ โ สภา, ทฤษฎี แ ละเทคนิ ค การให้ ค าปรึ ก ษา, พิ ม พ์ ค รั้ งที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร : พัฒนาศึกษา, ๒๕๔๓), หน้า ๔.
๑๔

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๖๐ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรียกว่า เทคนิคการสอน หรือ ลีลาการสอน ซึ่งสามารถนามาเป็นแบบอย่างและเป็นหลักของ
การให้คาปรึกษาได้ กระบวนการสาคัญที่๑๕ ได้แก่
๑) สันทัสสนา คือ การชี้แจงให้ชัดเจน เป็นขั้นตอนของการแจกแจงเรื่องที่สอน
แสดงเหตุ และผลให้ชัดเจน ผู้ฟังเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง
๒) สมาทปนา คือ การโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ฟังอยากปฏิบัติตาม เป็นการบรรยายชี้ให้
ผู้ฟังเห็นความสาคัญของเรื่องที่สอน จนเกิดความอยากที่จะฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชานาญ
๓) สมุตเตชนา คือ การเร้าใจให้อาจหาญ แกล้วกล้าเป็นเทคนิคในการกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น มีกาลังใจที่จะเรียนรู้ กระทาให้สาเร็จ สู้งาน ไม่ย่อท้อ ไม่กลัว
ลาบาก
๔) สัมปหังสนา คือ การปลุกให้ผู้เรียนสดชื่นร่าเริง เป็นเทคนิคให้ผู้เรียนเกิดความ
สนุกสนาน โดยชี้ให้เห็นผลดี หรือประโยชน์ที่จะได้รับ และแนวทางที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ
สูงขึ้นไป
หลักการสาคัญทั้ง ๔ ประการนี้ ถือเป็นสิ่งสาคัญของเทคนิคการให้คาปรึกษาที่
พระพุทธองค์ทรงใช้ โดยเริ่มต้นด้วยการชี้แจงในเรื่องที่ทรงให้คาปรึกษา พร้อมกับโน้มน้าว
จิตใจให้เห็นตามยินดี ปฏิบัติด้วยความกระตือรือร้น มีเทคนิคต่างๆ ทาให้ผู้มารับคาปรึกษา
เกิดความสดชื่นความร่าเริงใจมองเห็นเปูาหมายของการรับคาปรึกษา และสุดท้ายสามารถ
แก้ไขปัญหาความทุกข์ของตนเองได้
นอกจากนั้นได้มีนักวิชาการทางด้านจิตวิทยาการให้คาปรึกษาได้ นาเทคนิคและ
วิธีการให้การปรึกษาตามแนวพุทธศาสนาที่เป็นการเชื่อมโยงลากับขั้นตอนของการให้การ
ปรึกษาตามแบบอริยสัจโดยเทคนิคต่างๆ ในการให้การปรึกษามาใช้ เช่น การถามด้วยคาถาม
ปลายเปิด การสนับสนุน การทวนสาระ การสรุป การสะท้อนความรู้สึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้
แบ่งปัญหาความทุกข์ของผู้รับบริการปรึกษาเป็นด้านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม โดย
วิธีการจัดการกับปัญหาเป็น ๓ ด้าน โดยการใช้หลักธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
๑) วิธีการทางความคิด หลักธรรมที่ใช้เพื่อจัดการกับความคิดมีวิธีการ ดังนี้
(๑) มีความเข้าใจถึงลักษณะธรรมชาติของสิ่งทั้งปวงว่ามีความเป็นไปตามกฎ
แห่งไตรลักษณ์ ซึ่งประกอบด้วยความเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เนื่องจากเมื่อบุคคลประสบ
กับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปรารถนาก็จะเกิดความรู้เท่าทัน

๑๕

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หน้า ๑๕๘.
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~ ๖๑ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

(๒) มีความเข้าใจในเรื่องของกฎแห่งกรรม สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าคน สัตว์
สิ่งของเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุและปัจจัย เป็นเรื่องของปัจจัยสัมพันธ์ เรียกว่ากฎธรรมชาติ
หรือกฎแห่งกรรม
(๓) ปรับความคิดให้มีความรับผิดชอบ (สัมมาสังกัปปะ) คือ มีความคิดที่ปลอด
โปร่งจากกาม ความคิดไม่เครียดแค้นชิงชัง ความคิดไม่เบียดเบียนทาร้ายผู้อื่น
(๔) ยกตัวอย่างสุภาษิตหรือคากล่าวต่างๆ ในพุทธศาสนาเพื่อให้โน้มน้าวให้เกิด
โยนิโสมนสิการ ทั้งนี้ผู้ให้การปรึกษาควรพิจารณาว่าเรื่ องที่ประเด็นปัญหานั้นน่าจะนาสุภาษิต
ใดมายกเป็นข้อคานึงเพื่อชักจูงให้ผู้รับการปรึกษาคลายความยึดถือในความเชื่อเดิม ปลุกเร้า
ความคิดใหม่
(๕) นาตัวอย่างบุคคลที่ประสบปัญหาในพุทธกาลมาเล่า เพื่อเป็นตัวแบบให้เห็น
ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถจัดการสาเร็จด้วยหลักธรรมข้ อใด ตัวอย่างที่นามาเสนอเพื่อเร้า
ให้เกิดความหวังและกาลังใจควรเป็นเรื่องของบุคคลที่เผชิญปัญหาในหมวดเดียวกัน
๒) วิธีการทางอารมณ์ หลักธรรมเพื่อจัดการกับอารมณ์ มีวิธีการดังนี้
(๑) การควบคุมอารมณ์ที่รบกวนจิตใจด้วยการปฏิบัติต่ออารมณ์อย่างถูกต้อง
(๒) การฝึกสมาธิ เพื่อให้อารมณ์ที่เกิดขึ้นบรรเทาลง
(๓) การทาจิตใจให้ปลดจากอารมณ์ทั้ง ๕ เรียกว่านิวรณ์ ๕ คือ กิเลสที่ทาให้จิต
กลัดกลุ้มวุ่นวาย มาสงบ เป็นเครื่องกั้นไม่ให้เกิดสมาธิและปัญญา
๓) วิธีการด้านพฤติกรรม เทคนิคทางพฤติกรรมสามารถใช้หลักการปฏิบัติตาม
หลักธรรม ดังนี้
(๑) สติ (Mindfulness) เพื่อเป็นการควบคุมอาการทางลบ เช่น โทสะ โมหะ
ราคะ โลภะ ไม่ให้แสดงผลจนกลายเป็นปัญหา ปกติจิตของบุคคลจะคิดเรื่องต่างๆ เสมอ ไม่ว่า
เรื่องในอดีต เรื่องในอนาคต การสติ คือการระลึกรู้ทันปัจจุบัน ไม่ให้ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น
เป็นความกลัวอย่างไม่มีเหตุผล
(๒) สัมปชัญญะ (Clear of Comprehension) หมายถึง ความรู้ชัดเรื่องนั้นๆ
ว่าควรทาหรือไม่ควรทา๑๖
พระพุ ท ธศาสนาได้ มี ก ารให้ ค าปรึ ก ษามาตั้ ง แต่ ต้ น ของการเกิ ด ขึ้ น ของ
พระพุทธศาสนาเอง โดยหลักการให้คาปรึกษาของพระพุทธศาสนานั้นให้ความสาคัญกับ ๑)
ศักยภาพของมนุษย์ที่สามารถพัฒนาได้ ๒) จิตของมนุษย์นั้นถูกกิเลสครอบงา หลักการพัฒนา
ด้วยการให้คาปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยานั้นสามารถที่จะช่วยได้ โดยเฉพาะให้ช่วยให้ผู้ปุวยหรือผู้
ที่มีกิเลสสามารถที่จะพ้นทุกข์หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
๑๖

อาภา จันทรสกุล, ผศ.ดร., ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา, หน้า ๙๔.
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๖. สรุป
ในการให้การปรึกษาทั่วๆ ไปนั้น เปูาหมายหลัก คือ การช่วยเหลือให้ผู้ที่มาขอรับ
การปรึกษา สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง เข้าใจ และยอมรับตนเองในด้านต่างๆ ตลอดจน
ตระหนักถึงความต้องการของตนเอง ดาเนินตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ และสามารถพัฒนา
ตนเองได้จนถึงที่สูงสุด มีทัศนคติใหม่ๆ ที่ดีเกิดขึ้น รู้จักการพึ่งตนเองได้อย่างสมบูรณ์
เปูาหมายหรือผลของการให้การปรึกษา จึงมีความสอดคล้องกับพุทธวิธีที่พระพุทธองค์ทรง
มุ่งหวัง คือ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของผู้มารับการปรึกษา ดังนี้
๑) ในด้านที่มีปัญหา สามารถเปลี่ยนจากความข้องใจกังขาสงสัย ให้เป็นความ
กระจ่างแจ้ง เปลี่ยนจากความไม่รู้เป็นความรู้แจ้ง เปลี่ยนจากความมืดเป็นความสว่าง
๒) ในด้านสุขภาพจิต สามารถเปลี่ยนจากความหมักหมมสกปรก ไปสู่ความ
บริสุทธิ์ สะอาดโปร่งใสไร้ความวิตกกังวลใจ
๓) ในด้านอารมณ์ สามารถที่จะเปลี่ยนจากความพล่านเดือดร้อนว้าวุ่นสับสนไปสู่
ความสงบสุขเยือกเย็นใจ
๔) ในด้านทัศนะคติที่มีต่อโลกและชีวิต สามารถที่จะเปลี่ยนจากการยึดถือไปสู่
การปล่อยวาง ไม่มีความยึดติดด้วยอานาจอุปาทาน เปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิไปสู่สัมมาทิฏฐิที่
ถูกต้องตามทานองคลองธรรม
๕) ในด้านพฤติกรรม สามารถเปลี่ยนจากการกระทาชั่วทุจริต มาเป็นการทาดีที่
เป็นไปในทางสร้างสรรค์ ตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับสูงขึ้นไปหมายถึง การเปลี่ยนแปลง
คุณธรรมและคุณภาพชีวิตให้สูงส่งขึ้น จากสภาพของปุถุชนเป็นอริยบุคคลที่สูงขึ้นไป
ดังนั้น ผลของการให้การปรึกษา หรือการแสดงธรรมของพระพุทธองค์ ในแต่ละ
ครั้งนั้น พระองค์ทรงมีเปูาหมายที่ชัดเจนแน่นอนว่ าต้องการที่จะให้เกิดผลในการเรียนรู้หรือ
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาบุคคลในด้านใด ส่วนมากผู้ที่ได้รับการปรึกษา หรือฟังธรรมจาก
พระพุทธเจ้าแล้วมักจะได้บรรลุธรรมระดับใดระดับหนึ่ง เช่น โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี
และอรหัตผล เป็นที่สุด คือ การดับกิเลส และความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงนั้น คือ การได้บรรลุถึง
พระนิพพาน เป็นอุดมการณ์ที่ทุกคนปรารถนา เพราะเป็นสภาพที่ไร้ปัญหาอย่างถาวร
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