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การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการพฤติกรรมมนุษยตามแนวจริตในพระพุทธศาสนา มี

วัตถุประสงคดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีการจัดการพฤติกรรมมนุษย ๒) เพ่ือศึกษาพฤติกรรม

มนุษยตามแนวจริตในพระพุทธศาสนา ๓) เพ่ือบูรณาการการจัดการพฤติกรรมมนุษยตามแนวจริตใน

พระพุทธศาสนา และ ๔) เพ่ือนําเสนอแนวทางการสรางองคความรูใหมเก่ียวกับ “รูปแบบการจัดการ

พฤติกรรมมนุษยตามแนวจริตเชิงพุทธบูรณาการ” โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิจัย

เอกสาร (Documentary Qualitative Research) เก็บขอมูลจากการวิเคราะหเนื้อหาในเอกสาร

วิชาการ หลักพุทธธรรมจากพระไตรปฎกและอรรถกถา สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) 

ผูทรงคุณวุฒิดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา จํานวน ๙ รูป/คน 

และเสวนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผูเขารวมปฏิบัติธรรม จํานวน ๑๕ รูป/คน  

ผลการวิจัยพบวา  

พฤติกรรมมนุษยนั้นเปนธรรมชาติท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได โดยอาศัยการอบรม การพัฒนา 

หรือการปรับเปลี่ยนดวยกระบวนการตามหลักจิตวิทยา โดยใชท้ังเง่ือนไข การควบคุมตนเอง และ

สิ่งแวดลอมและการเรียนรูดวยปญญา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนการจัดการพฤติกรรมใหเปนไป

ตามท่ีมุงหมาย 

การจัดการพฤติกรรมมนุษยตามแนวจริต ในทางพระพุทธศาสนามีจุดมุงหมายเพ่ือการ

ปฏิบัติธรรมใหไดผล ดวยการใชหลักธรรมท่ีเขากับจริตมาประกอบกับการปรับจริตของบุคคล เชน 

พฤติกรรมราคจริตใหปรับดวยอสุภะกรรมฐานและกายคตาสติ โดยมีครูผูฝกเปนผูดําเนินการไปตาม

โอกาส จังหวะ และสถานท่ี ดังท่ีปรากฎอยูในพระคัมภีรแสดงตัวอยางของความสําเร็จของพระภิกษุท่ี

ไดรับการฝกฝนจนบรรลุธรรม ซ่ึงชี้ใหเห็นวาจริตท่ีปรากฏกับธรรมท่ีใชมีผลตอการปรับจริต   

การบูรณาการการจัดการพฤติกรรมมนุษยตามแนวจริตในพระพุทธศาสนา เปนการนํา

หลักธรรมท่ีเหมาะกับจริตตามหลักคัมภีรในพระพุทธศาสนาเปนตัวตั้ง แลวใชเครื่องมือทางจิตวิทยา

เปนกระบวนการในการปรับ โดยผนวกดวยเง่ือนไขตาง ๆ คือ บุคคล เวลา สถานท่ี สภาพแวดลอม 
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และวัตถุสําหรับปรับ ผสมผสานกันอยางสอดคลองลงตัว จนเกิดปฎิกิริยาภายในจิตท่ีเรียกวา 

“ปรากฏการณแหงการตื่นรู” เกิดปญญามองเห็นตามความเปนจริง เปนพลังท่ีสามารถปรับเปลี่ยนท้ัง

พฤติกรรม นิสัย แนวคิด และทัศนคติ  

องคความรูท่ีเปนรูปแบบการจัดการพฤติกรรมมนุษยตามแนวจริตในพระพุทธศาสนา ตอง

ใชหลักธรรมถูกตอง เง่ือนไขถูกตองพอเหมาะพอดี จึงเกิดการตื่นรู สรางเปนรูปแบบองคความรูเปรียบ

ไดกับเม็ดยาท่ีบรรจุตัวยาสําคัญ ๓ สวน เรียกวา “CAC Model”  
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The objectives of the research entitled management of human behavior 

according to carita in Buddhism were as follows: 1. To study the theories of human 

behavior, 2. To study the principles of human behavior according to carita in 

Buddhism, 3.To integrate the principle of management of human behavior according 

to carita in Buddhism, and 4.To propose guidelines in building new knowledge 

regarding the pattern of integrating management of human behavior according to 

carita in Buddhism. The study employed qualitative method by analyzing 

Buddhadhamma from the Tipittaka and Commentaries together with conducting an 

in-depth interview with the 9 experts in human behavior management and 

Buddhism. In addition, a focus group of 15 meditation practitioners.  

The results indicated as follows: 

By nature, human behavior can be adjusted. The adjustment may come 

from training, developing 

Human behavior is naturally adaptable by training, developing or changing 

with psychological processes. The process of conditions, self control, environment 

and cognitive learning has been implemented. Behavior change regarded as the 

behavioral management for the right purpose.  
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Human Behavior Management according to the Carita in Buddhism is to 

practice for attaining the Dharma result. Both Caritas and Dhamma principles are 

matched together to adjust the carita or temperament of a person, such as a lustful 

temperament being adjusted by the foulness and bodily mindfulness objective 

mediation. The instructor is a master to guide according to the chance, the moment 

and the place as shown in the scriptures about the examples of the attained monks. 

It is showed that the right Dhamma is affected to adjust the temperament.  

Integration of human behavior management in accordance with the Carita in 

Buddhism is based on the Buddhist principles as an essence, and implement the 

psychological method as a process of adjustment. It has been applied the conditions 

of individual, time, place, environment, and object for adjustment altogether. It 

affects to the mental reaction called the appearance of the awakening”. It regards as 

the wisdom to see the truth. It is a power that can change behavior, habits, concepts 

and attitudes. 

Knowledge is a form of human behavior management in accordance with 

Carita in Buddhism in which the Buddhist principles have been rightly applied in the 

right condition. So the awakening appears formulated as a cognitive form comparable 

to a drug pill containing three major drugs called “CAC Model” 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ดุษฎีนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีจากความกรุณาของรองศาสตราจารย ดร.สุวิญ รักสัตย 

อาจารยท่ีปรึกษา, พระเดชพระคุณพระเมธาวินัยรส,ผูชวยศาสตรจารย.ดร.ประธานกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ และรองศาสตราจารย ดร.ธวัช  หอมทวนลม กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ซ่ึงทุกทานได

ใหความรู คําแนะนําท่ีมีคุณคาและเปนประโยชนอยางดียิ่งในการทําดุษฎีนิพนธ ผูวิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยทุกทาน ท่ีสอนในหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ซ่ึงทําใหผูวิจัยไดรับความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับเนื้อหา

ของพระพุทธศาสนา  ไดเห็นแบบอยางและไดรับการฝกปฏิบัติท่ีถูกตองตามแนวพระพุทธศาสนา อัน

กอใหเกิดประโยชนท่ีมีคุณคายิ่งตอการทํางานและการดําเนินชีวิตของผูวิจัย 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีชวยตรวจเครื่องมือในการสัมภาษณ 

และผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีใหขอมูลความคิดเห็น ขอขอบคุณกลุมตัวอยางทุกคนในการทําเสวนากลุมยอย 

 ขอขอบคุณ ผศ. ดร.รัตนา วงศรัศมีเดือน ภรรยาผูวิจัย และลูก ๆ ท้ังสามคน ท่ีอยูเคียง

ขางเปนกําลังใจและคอยดูแลดวยดีตลอดเวลา 

ขอขอบคุณ ดร.สุนันทา กริชไกรวัลย ผูใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนในการจัดทําเลมวิจัยให

สมบูรณ ตลอดจนขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ปริญญาเอก มมร รุน ๔ ทุกทานท่ีใหกําลังใจแกผูวิจัยดวยดี

เสมอมา และคุณคา คุณประโยชนและความดีอันพึงมีของดุษฎีนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่อง

บูชาพระคุณ ของ บิดา มารดา และครูอาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาท้ังหลายใหแกผูวิจัยตลอดมา

ตราบจนทุกวันนี้ 

 

 

ชํานาญ วงศรัศมีเดือน 



 
 

ฉ 

สารบัญค าย่อ 
 

พระไตรปิฎกที่ผู้วิจัยใช้เป็นหลักในการวิจัยค้นคว้า เพ่ือการเขียนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ คือ 
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ส าหรับตัวเลขที่อยู่หลังชื่อย่อของพระไตรปิฎกนั้นมีเลข ๓ ตอน คือ เล่ม/ข้อ/หน้า เช่น 

องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑๗๘/๒๓๒. หมายถึง อังคุตตรนิกาย ปัญจกนปิาต เล่มที่ ๒๒ ข้อที่ ๑๗๘ หน้าที่ ๒๓๒ 
เป็นต้น 

ส าหรับตัวเลขที่อยู่หลังชื่อย่อของพระอรรถกถานั้นมีเลข ๒ ตอน ตามด้วย อ. แล้วจึงตามด้วย 
เล่ม/หน้า เช่น ขุ.ธ.อ. ๑/๒๐๐. หมายถึง อรรถกถาขุททกนิกาย ธัมมปทฺฏฺ กถา เล่ม ๑ หน้า ๒๐๐ เป็นต้น 

ส าหรับตัวเลขที่อยู่หลังชื่อย่อของปกรณวิเสสนั้นมีเลข ๒ ตอน คือ เล่ม/หน้า เช่น มงฺคล.    
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บทท่ี  ๑ 
บทน า 

 
๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันนับจากหน่วยของสังคมเริ่มต้นคือครอบครัว 
จากนั้นก็เป็นชุมชน เป็นสังคม เป็นองค์กร เป็นประเทศชาติ และท่ีสุดเป็นประชากรในโลก ด้วยมนุษย์
โดยธรรมชาติแล้วเกิดมามีความแตกต่างกัน ทั้งในแง่ของอุปนิสัยส่วนตน ความชอบ ความไม่ชอบ 
อารมณ์ และอ่ืน ๆ อันเป็นองค์ประกอบให้เป็นอุปนิสัยของคน ๆ นั้น มนุษย์จึงมีความแตกต่างอย่าง
หลากหลาย แม้กระท่ังพ่ีน้องหรือฝาแฝดที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันยังมีนิสัยที่ไม่เหมือนกัน เมื่อมนุษย์ที่
มีความแตกต่างทางอุปนิสัยอย่างหลากหลายและต้องมาอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกัน ต้องมีการ
ปฏิสัมพันธ์กัน มีการพ่ึงพากันเพ่ือบรรลุจุดหมายร่วมกัน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดปัญหาต่าง ๆ
มากมายอันเกิดจากความแตกต่างกันทางอุปนิสัย ขยายสู่การมีทัศนคติที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน การที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกัน ภายได้อุปนิสัย บุคลิกภาพ ทัศนคติ และความคิดเห็นที่
แตกต่าง โดยทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ถูกสะท้อนออกมาทางพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งแน่นอนว่าการแสดงออก
ทางพฤติกรรม ย่อมส่งผลกระทบต่อเพ่ือนมนุษย์ที่อยู่ร่วมสังคมกับเราทั้งในด้านความชอบหรือไม่ชอบ 
ดังนั้นการที่สังคมจะพัฒนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองจึงต้องเริ่มต้นที่การพัฒนามนุษย์เป็นอันดับแรก 
นอกจากการพัฒนาความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพสาขาต่าง ๆ เพ่ือสร้างผลผลิตทางด้าน
เศรษฐกิจเพ่ือสร้างความม่ังคั่งทางวัตถุ แต่ที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันคือการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ที่
อยู่ร่วมสังคมหรืออีกนัยหนึ่งคือการพัฒนาจิตใจนั่นเอง ประเทศจะพัฒนาสู่ความเจริญอย่างมีคุณภาพ
ได้ต้องพัฒนาควบคู่กันทั้งการพัฒนาทางด้านวัตถุและทางด้านจิต  
 ส าหรับประเทศไทยได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคคลไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติของประเทศไทยในหลายฉบับ ตั้งแต่แผนฯ ฉบับที่ ๘ จนถึงแผนฉบับที่ ๑๒ เพ่ือให้คนมี
ความสามารถในการท างานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยดี พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบ
แยกส่วนมาเป็นบูรณาการแบบองค์รวม เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ต่อมาได้ก าหนดให้ทุกภาคส่วนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียม
ความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะแผนฉบับที่ ๑๒ ได้ให้น้ าหนักของคนไว้หลายมิติเกี่ยวกับ
การพัฒนา เช่น ยึดคนเป็นศูนย์กลางสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและ
คุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัย มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทยพัฒนาคนให้มีความ
เป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ 
รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม๑ แสดงให้เห็นถึงความส าคัญในการสร้างคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาวะที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม สุขภาวะที่ดีจึงเน้นทางด้านกายภาพ ด้านสังคม ด้านจิตและ

                                                 
๑แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔, หน้า ๙. 



๒ 

 

ด้านปัญญา ในส่วนด้านสังคมคือการอยู่ร่วมกันและการมีปฏิสัมพันธ์เป็นเชิงพฤติกรรมที่ต้องได้รับการ
ดูแลตามแผนพัฒนาฉบับนี้ 
 ในการบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตที่ก าลังประสบกับความยากล าบาก 
โดยเฉพาะแบบตะวันตกยังมิใช่หนทางของการพัฒนามนุษย์ที่ถูกต้องและยั่งยืน เพราะยังไม่สามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ท าให้มนุษย์มีความสุขอย่างแท้จริง  แม้จะท าให้มนุษย์ประสบ
ผลส าเร็จในการพัฒนาทางวัตถุเพียงใดก็ตาม ดังค ากล่าวของ วศิน อินทสระ ที่ว่า ที่ผ่านมาสังคมไทย
ส่วนใหญ่พัฒนาตามสังคมตะวันตก โดยพยายามแสวงหาความจริงจากภายนอกตัวยิ่งกว่าภายในตัว 
ซึ่งไม่ว่ามนุษย์จะพัฒนาให้ทันสมัยหรือเจริญรุ่งเรืองในด้านวัตถุเพียงใดก็หาได้น าความเจริญที่แท้จริง
มาสู่มนุษย์ไม่ เพราะท าให้สังคมมีรากเป็นพิษและออกดอกออกผลมาเป็นพิษอย่างที่เห็นกันอยู่ และ
ยากท่ีจะแก้ไขได้ถ้าไม่แก้ไขท่ีต้นเหตุ คือสร้างค่านิยมในสังคมใหม่ โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
คุณค่า และด าเนินชีวิตใหม่ให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็น
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ได้ผลเลิศที่สุด๒ สอดคล้องกับ ดร.ดักลัส เอ็ม เบินส์ว่า 
“ชาวตะวันตกยึดมั่นอยู่แต่ในหลักวิทยาศาสตร์ของตนตลอดจนถึงการหาความจริงภายนอกอย่าง
เดียวนั้น บางครั้งก็ท าให้เกิดผลที่ไม่พึงปรารถนาขึ้นได้ ...บุคคลแม้จะเป็นผู้คงแก่เรียนและปัญญาสูง
เพียงใดก็ตาม ก็ปรากฏว่า มีความรู้เรื่องภายนอกมากว่าเรื่องของตนเอง บุคคลเหล่านี้มักเป็นผู้มี
อารมณ์นิสัยพิกลพิการ มีสังคมนิสัยบกพร่อง .. อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า บุคคลพวกนี้โดยแท้จริงแล้ว 
ก็หาความสุขไม่ได้นัก และตลอดเวลาเขาก็ซ่อนข้อบกพร่องของตนไว้เบื้องหลังโล่ คือข้ออ้างว่า ตน
เป็นนักปราชญ์ เป็นด็อกเตอร์ และเป็นศาสตราจารย์ เป็นต้น๓ 

จากการที่โลกและประเทศไทยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนโดยเน้นไปที่ความสามารถใน
การท างานและการอยู่ร่วมกันแต่ก็มุ่งไปที่ผลเชิงเศรษฐกิจเป็นหลัก จึงท าให้เกิดช่องว่างที่ยังไม่ได้รับ
การใส่ใจเท่าท่ีควร จะเห็นได้จากเกิดปัญหาแทรกซ้อนในเรื่องความขัดแย้งเชิงความคิดและพฤติกรรม
การแสดงออก จนถึงขั้นน าไปสู่วิกฤติความรุนแรงขึ้นในสังคมทุกระดับ เริ่มจากปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวไปสู่ความรุนแรงในสังคมระดับประเทศและระดับโลก๔ 

นอกจากนี้จากงานวิจัยของ อังคณา ช่วยค้า ยังพบว่า ความรุนแรงในครอบครัวเป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกสังคม ชนชั้น ฐานะและระดับการศึกษา โดยอาจมีรูปแบบและระดับที่
ต่างกัน ซึ่งท าให้คนได้รับอันตรายหรือเสี่ยงต่ออันตรายทั้งทาง ร่างกาย จิตใจ พัฒนาการ สังคม สิทธิ
เสรีภาพ รวมทั้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าในที่ส่วนตัวหรือ สาธารณะแต่ส่วนใหญ่พบว่า
ผู้ถูกกระท าจะเป็นเด็กและ ผู้หญิง เนื่องจากทัศนคติของคนในสังคมซึ่งพบว่า มีความเหลื่อมล้ าใน

                                                 
๒วศิน อินทสระ.  แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา เล่ม 1, (สมุทรปราการ : ขุม

ทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์, 2558), หน้า 13. 
๓Douglas M. Burns M.D.  Buddhism Sciences and Atheism, Buddhist Publication Society. 

Kandy : Sri Lanka, 1965. 
 ๔Bjorn Lomborg : Global Solutions Global Crises, Second edition, Cambridge University 
Press, 2009, p. 2 
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ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน๕  แสดงว่าการมุ่งไปสู่ความส าเร็จทางด้าน
วัตถุแต่ขาดความใส่ในกระบวนการเชิงความคิดและพฤติกรรมส่งผลให้ปัญหาตามมาจนขัดขวางการ
พัฒนาที่ตั้งเปูาหมายไว้ ในส่วนของเปูาหมายทางการศึกษาศตวรรษที่ ๒๑ ยังเน้นเรื่องของทักษะเชิง
จริยธรรมไว้เป็นกรอบในการสร้างพฤติกรรมไว้ด้วย ทักษะที่กล่าวถึงประกอบด้วย ความเป็นผู้น า 
ความมีจริยธรรม การรู้จักรับผิดชอบ ความสามารถในการปรับตัว การรู้จักเพ่ิมพูนประสิทธิผลของ
ตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ทักษะในการเข้าถึงคน ความสามารถในการชี้น าตนเอง และความ
รับผิดชอบต่อสังคม๖ 
 ศาสตร์ทางจิตวิทยาก็มุ่งกระบวนการเรียนรู้ในการปรับสมดุลเชิงพฤติกรรมไว้ด้วย โรเจอร์
(Roger) นักจิตวิทยาได้ให้หลักการเกี่ยวกับการปรับสมดุลเชิงพฤติกรรมทางบุคลิกภาพว่า ความ
เชื่อมั่นในตัวมนุษย์เกิดมาพร้อมกับการมองเห็นคุณค่าใน ตนเอง มีเหตุผลเป็นของตนเอง สามารถ
ตัดสินใจด้วยตัวเองได้ เชื่อถือไว้วางใจได้ และมีความต้อง การพัฒนาตนเองให้สูงสุดในทุกๆ ด้านเท่าที่
ตนจะท าได้ ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของตนด้วยนั้น เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของการรับรู้ต่อ
ตนเอง (Self) ว่าฉันเป็นใคร เป็นคนอย่างไร มีคุณค่าแค่ไหน เก่งเพียงใดและมี ความสามารถระดับใด 
เกี่ยวข้องกับทฤษฎีตัวตน (Self  Theory) โดยเขาได้จ าแนกตัวตนออกเป็น ๓ ลักษณะได้แก่ ๑) ตนที่
ตนเองมองเห็น (Self Concept) ๒) ตนเองตามอุดมคติ (Ideal Self) ๓) ตนตามที่เป็นจริง (Real 
Self)๗ ทั้ง ๓ ส่วนนี้ต้องได้รับการพัฒนาไปด้วยกัน นอกจากนั้น  แซนดร้า เบม (Sandra Lipitz 
Bem) ยังให้ทฤษฎีบทบาททางเพศไว้ว่า บทบาททางเพศแบบมีความเป็นชายและความเป็นหญิงสูงทั้ง
คู่ (Androgyny) เป็นผู้ที่ แสดงพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์มีความยืดหยุ่น สามารถ
ผสมผสานความเข้มแข็งของผู้ชาย และความอ่อนโยนของผู้หญิงไว้ในตนเอง ปรับตัวง่าย  ประสบ
ความส าเร็จในชีวิต และมีสุขภาพจิตที่ดี๘ แสดงให้เห็นว่าการปรับสมดุลทางเพศมีส่วนท าให้พฤติกรรม
เป็นไปตามเปูาประสงค์ของสังคม ถ้าหากไม่ปรับพฤติกรรมให้สมดุลย่อมน าไปสู่ความขัดแย้งในการ
แสดงออก จ าเป็นต้องเรียนรู้อัตลักษณ์แห่งตนและเปูาหมายที่ตนอยากเป็น ผ่านการแสดงออก 
 แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสมบูรณ์
ทั้งในแง่การครองตน ครองงานและสังคม ต้องอาศัยการพัฒนาจากภายในตนเองซึ่งเป็นแนวทางของ
การพัฒนาตามแนวพุทธ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า ชาวพุทธแม้จะได้คุ้นเคยกับพุทธศาสนามาเป็น
เวลานานนับหลายศตวรรษแล้วก็ตาม แต่ก็หาได้รับประโยชน์จากพุทธศาสนาเท่าที่ควรไม่ คงเป็น
เหมือนมดแดงเฝูามะม่วงหรือปูุโสมเฝูาทรัพย์เท่านั้นเอง๙ พุทธศาสนิกชนจ านวนมากยังไม่เห็นคุณค่า
ของการพัฒนาตนด้วยพุทธศาสนา โดยส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่า การเป็นคนดี ประพฤติดี มีความสุขก็
นับว่าเพียงพอแล้ว แต่ในความเป็นจริงนั้น หาเพียงพอไม่ เพราะชีวิตเป็นกระบวนการที่ยืดยาวไม่

                                                 
๕อังคณา ช่วยค้ าชู , ความรุนแรงในครอบครัว: สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการช่วยเหลือ , 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีท่ี ๓๑ ฉบับท่ี ๓ (๒๕๕๕) 
 ๖วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์ (แปล), ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 
๒๑, (ส านักพิมพ์ Openworlds, ตุลาคม ๒๕๕๔), หน้า ๑๑๙. 
 ๗https://www.scribd.com/doc/56688885/Carl-Rogers-Self-Concept-Theory 
 ๘Bem, 1981: 357 อ้าง ใน ดุลยา  จิตตะยโศธร, ๒๕๕๑ 
 ๙อ้างแล้ว, ๒๕๕๔,  หน้า ๑๕. 
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เพียงแต่ในภพนี้เท่านั้น ภพหน้ายังมีอยู่อีก ถ้าได้เริ่มต้นไว้ถูก ย่อมเป็นประโยชน์ต่อไป การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ต้องเริ่มต้นที่ความเห็นอันถูกต้อง เมื่อมีความเห็นถูกต้องตรงดีแล้ว การท า การพูด 
ความเพียรพยายามก็ย่อมด าเนินไปในทางที่ถูกต้อง  
 หลักส าคัญของการพัฒนามนุษย์จ าเป็นต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้และความประพฤติไปพร้อม
กัน ถ้าไม่ไปพร้อมกันย่อมเกิดปัญหาดังที่ปรากฏแล้วในสังคมปัจจุบัน เช่น ผู้มีความรู้ดีแต่พฤติกรรม
ไม่ได้รับการยอมรับ หรือพฤติกรรมดีแต่ไม่มีความรู้ก็ท าให้พัฒนาไปไม่ได้ พระพุทธศาสนามองเห็นว่า 
มนุษย์เป็นเวไนยสัตว์ คือ สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้เพ่ือน าไปสู่มนุษย์ที่ประเสริฐ  ซึ่งต้องพัฒนาทั้ง
สองส่วนดังพุทธพจน์ที่ว่า “วิชชาจรณสมฺมปนฺโน โส เสฏฺโ  เทวมานุเส”๑๐ มนุษย์แต่ละคนเกิดมาใน
สถานที่ที่ต่างกัน ลักษณะบุคลิกไม่เหมือนกันดุจดังการมีเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกไว้ในดินต่างกัน๑๑ ปัญหาอยู่
ที่ว่าจะท าอย่างให้มนุษย์มีความแตกต่างกันในเชิงความคิดและพฤติกรรมอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่เกิด
ปัญหา แสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้และฝึกฝนตนได้นั้นต้องประกอบด้วยทั้งด้านความรู้และความ
ประพฤติด้วยจึงจะไม่เกิดปัญหาแทรกซ้อนขึ้นมาอีก  
 ในส่วนของการพัฒนาพฤติกรรมนั้นจ าเป็นต้องรู้รากฐานของพฤติกรรมที่แสดงออกมาด้วย 
ในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า จริต โดยองค์ความรู้ด้านจริตนั้น จะช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของตนเอง
และผู้อ่ืนได้อย่างลึกซึ้ง เมื่อเข้าใจจริตและปรับจริตให้เหมาะได้ก็จะท าให้การแสดงพฤติกรรมในการ
อยู่ร่วมกันทั้งส่วนปัจเจก ครอบครัว และสังคม รวมถึงการท างานร่วมกัน จริตของมนุษย์ได้ถูกจ าแนก
ไว้ ๖ ลักษณะ ได้แก่ ราคจริต โทสจริต โมหจริต สัทธาจริต พุทธิจริต และวิตกจริต๑๒  และโดยที่องค์
ความรู้ด้านจริตในพระพุทธศาสนาเป็นพ้ืนฐานที่มีอยู่ในแต่ละคน ทุกคนสามารถพัฒนายกระดับ
ศักยภาพของตนเองให้เพ่ิมขึ้นได้ ช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างลึกซึ้ง เพราะเป็น
บุคลิกภาพพ้ืนฐานตามที่เป็นจริงในปัจจุบัน และช่วยให้มนุษย์สามารถที่จะแก้ไขปัญหาและการอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับความจริง ตามสภาพจิตใจของแต่ละคนซึ่งจะน าไปสู่
การพ้นทุกข์ในที่สุด๑๓ 
 ประโยชน์ที่ส าคัญที่สุดของการรู้จริตนั้น คือ ประโยชน์ด้านการพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านการ
พัฒนาศักยภาพเพ่ือการประกอบอาชีพ และการพัฒนาด้านจิต (อารมณ์) และจิตวิญญาณ (ปัญญา) 
ซึ่งต้องอาศัยการพัฒนาที่เหมาะสมกับจริต การรู้จริตของตน ท าให้เกิดการรับรู้ว่าจะต้องพัฒนาตนเอง
อย่างไร มีสิ่งใดที่เหมาะสมอยู่แล้ว มีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเอง และการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข ดังพุทธพจน์ที่ว่า “อตฺตนา โจทยตฺตาน ” จงเตือนตน
ด้วยตนเอง๑๔ สอดคล้องกับพระด ารัสของสมเด็จพระญาณสังวรฯ ที่ว่า “การมองดูคนอ่ืนนั้น สู้มอง

                                                 
๑๐อัมพัฏฐสูตร ทีฆนิกาย สลีขันธวรรค (๙/๑๖๐/๑๒๘) 
๑๑คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑, หน้า ๑๗๙. 
๑๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๘๙ - ๑๙๐. 
๑๓พระศรศักดิ์ สงฺวโร (แสงธง), ๒๕๕๕, หน้า ๒. 
๑๔ขุ.ธ.๒๕/๓๓๙/๑๕๑. 
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ตนเองไม่ได้ เพราะตนเองต้องรับผิดชอบต่อตนเองโดยตรง ส่วนคนอ่ืนเขาก็ต้องรับผิดชอบกับตัวเขา
เอง”๑๕ 
 นอกจากการใช้ประโยชน์ของจริตในการพัฒนาตนเองแล้ว ในการอบรมพัฒนาผู้อ่ืน ก็ยิ่ง
จ าเป็นต้องเข้าใจถึงลักษณะของแต่ละบุคคลที่จะต้องอบรมพัฒนา โดยพิจารณาจากลักษณะจริตของ
แต่ละบุคคล เพ่ือให้การพัฒนามีประสิทธิภาพสูงสุด ดังเช่นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งใน
พระไตรปิฎกได้กล่าวถึงการสอนของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจริตไว้ โดยในสมัยที่พระสัมมาสัม
พุทธเจ้าพาพระภิกษุบวชใหม่ ๕๐๐ รูปไปยังปุาหิมวันต์ ทรงใช้กุศโลบายตรัสสอนจนพระภิกษุทั้ง 
๕๐๐ รูปได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ จากนั้นเทวดาทั้งหมื่นจักรวาลต่างพากันยินดี แล้วได้มาประชุม
พร้อมกันทั้งหมดต่อหน้าพระพักตร์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้ง ๕๐๐ รูปเหล่านั้น 
ครั้นแล้วพระพุทธองค์จึงทรงตรวจดูจริตของเทวดาเหล่านั้นว่า เทวดาพวกไหนมีจริตแบบไหน เหมาะ
แก่การฟังธรรมเรื่องใดบ้าง ทรงใคร่ครวญธรรมเทศนาอันเป็นที่สบายแก่พวกจริตเหล่านั้น ทรงก าหนด
เทศนาว่า พวกเทวดาราคจริต เราจักแสดงสัมมาปริพพาชนียสูตร (สูตรว่าด้วยเรื่องที่พึงเว้นโดยชอบ) 
จักแสดงกลหวิวาทสูตร (สูตรเกี่ยวกับเรื่องทะเลาะวิวาท) แก่พวกโทสจริต จักแสดงมหาพยูหสูตร 
(สูตรว่าด้วยพวกใหญ่) แก่พวกโมหจริต จักแสดงจูฬพยูหสูตร (สูตรว่าด้วยพวกน้อย) แก่พวกวิตกจริต 
จักแสดงตุวัฏฏกปฏิปทา (ข้อปฏิบัติของนกคุ่ม) แก่พวกสัทธาจริต จักแสดง ปุราเภทสูตร (สูตรว่าด้วย
เรื่องแตกในอนาคต) แก่พวกพุทธิจริต..๑๖ 
 จากที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่า การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนผ่านการประเมินจริตนับว่าเป็น
เรื่องส าคัญในการพัฒนาบุคคลซึ่งสอดคล้องกับหลักการพัฒนามนุษย์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรง
ตรัสสอนไว้ ประเด็นส าคัญอยู่ที่แนวทางการจัดการกับจริตที่มีอยู่ในตนให้เกิดประสิทธิภาพต่อการ
แสดงออกไปสู่จุดมุ่งหมายทั้งด้านส่วนตน ส่วนคน และงานจนส าเร็จประโยชน์ได้ เพ่ือสร้างมนุษย์ที่มี
สติปัญญาที่เฉลียวฉลาด สามารถประกอบกิจการงานได้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นบุคคล
ที่มีคุณสมบัติของบัณฑิตที่ครบถ้วนด้วยหลักสัปปุริสัตธรรม ๗ ประการ คือ รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน 
รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน และรู้จักบุคคล  
 
๑.๒  ปัญหาในการวิจัย 

๑.๒.๑  แนวคิดการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจริตเป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๒  จริตของมนุษย์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร 

๑.๒.๓  การจัดการพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจริตทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร 
 
 
๑.๓  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.๓.๑  เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ 

                                                 
๑๕สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, วิธีปฏิบัติกรรมฐานและความเข้าใจ

เกี่ยวกับเรื่องกรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๐), หน้า ๔. 
๑๖อรรถกถามหาสมัยสูตร, สุมังคลวิลาสินี  อรรถกถาทีฆนิกาย  มหาวรรค, มก.เล่มที่ ๑๔ หน้า ๙๐-๑๐๐. 



๖ 

 

 ๑.๓.๒  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจริตในพระพุทธศาสนา 
 ๑.๓.๓  เพ่ือบูรณาการการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจริตในพระพุทธศาสนา 

๑.๓.๔  เพ่ือน าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับ “รูปแบบการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจริต
เชิงพุทธบูรนาการ” 

 
๑.๔  ขอบเขตของการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาถึงแนวทางทางการจัดการพฤติกรรมทางจริตตามแนวพุทธ โดยมี
ขอบเขตของการวิจัยในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 

๑.๔.๑  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ผู้วิจัยได้น าหลักธรรมจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา อ่ืน ๆเป็นทฤษฎี

หลักการค้นคว้าหลักธรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหาการวิจัยที่มีผลต่อการจัดการพฤติกรรมตามแนวจริต
ในพระพุทธศาสนา ซึ่งประกอบด้วยจริตทั้ง ๖ ประเภท อันได้แก่ โทสจริต โมหจริต ราคจริต ศรัทธา
จริต วิตกจริต และพุทธิจริต พร้อมกับค้นคว้า ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ วารสาร เว็บไซต์
วิทยานิพนธ์ บทวิจารณ์และงานวิจัยต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเป็นหลักฐานทางวิชาการ เพ่ือเป็น
การยืนยันองค์ความรู้แนวพุทธที่จะสามารถน ามาประยุกต์เป็นต้นแบบแนวคิดในการจัดการพฤติกรรม
ทางจริต ดังนี้ 

๑.  ขอบเขตด้านการจัดการพฤติกรรมทางจริต จะท าการวิจัยโดยแยกเป็นรายจริต ดังนี้ 
ก.  การจัดการพฤติกรรมตามแนวราคจริต 
ข.  การจัดการพฤติกรรมตามแนวโทสจริต 
ค.  การจัดการพฤติกรรมตามแนวโมหจริต 
ง.  การจัดการพฤติกรรมตามแนววิตกจริต 
จ.  การจัดการพฤติกรรมตามแนวสัทธาจริต 
ฉ.  การจัดการพฤติกรรมตามแนวพุทธิจริต 

๒.  ขอบเขตด้านพุทธธรรม ได้แก่ หลักธรรมที่ใช้ในการปรับจริต คือ อสุภกรรมฐาน 
กายคตาสติ เมตตาพรหมวิหาร อานาปานสติ มรณาณุสติ อุปสมาณุสสติ อนุสสติ ๖ รวมทั้งปัจจัยที่มี
ผลต่อการปฏิบัติธรรม 

 
๑.๔.๒  ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล 

ขอบเขตด้านประชากรผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ จ านวน ๒๘ รูป/คน
โดยแบ่งออกเป็นแต่ละส่วน ดังนี้   
  ๑.  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมสั่งสอน
ประชาชนให้ปรับเปล ี่ยนพฤติกรรมด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและผู้บริหารศูนย์ฝึกอบรม
บุคลากร จ านวน ๙ รูป/คน 
  ๒.  การท าการเสวนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) บุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ านวน ๑๕ คน  



๗ 

 

 
๑.๕  วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง การจัดการพฤติกรรมทางจริตตามแนวพุทธ ผู้วิจัยได้มีวิธีด าเนินการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 

๑.๕.๑  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะโดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารปฐมภูมิจากเอกสารขั้นต้น (Primary Sources) และขั้นรอง 
(Secondary Sources) คือ 

๑.  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บข้อมูลจาก
หลักฐานส าคัญคือ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกันกับ
งานวิจัย 

๒.  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) เป็นการส ารวจเอกสาร (Review 
Literature) โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์และการจัดการพฤติกรรมจากเอกสาร
ทางวิชาการ วารสาร เว็บไซต์วิทยานิพนธ์ บทความ บทวิจารณ์และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้
ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์มาแล้ว อันเป็นที่ยอมรับกันในวงการนักวิชาการและผู้ทรงความรู้โดยทั่วไป 

๑.๕.๒  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) แบบเจาะจงบุคคลที่มีประสบการณ์
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและผู้บริหารศูนย์ฝึกอบรม
บุคลากร จ านวน ๙ รูป/คน 

๑.๕.๓  การเสวนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากบุคคลผู้เข้าปฏิบัติธรรมตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดเขาบรรจบ ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี ซึ่ง
เป็นกลุ่มบุคคลจากหลากหลายอาชีพ การศึกษา เพศและอายุ รวมทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จ านวน 
๑๕ รูป/คน โดยแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ทุกประเด็นเพ่ือชี้แนะและสนับสนุนงานวิจัยการ
จัดการพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจริตในพระพุทธศาสนา 

๑.๕.๔  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับ
การสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือสรุปผลของการค้นคว้าเอกสารเพ่ือให้ทราบถึงพุทธธรรมในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางจริต 

๑.๕.๕  ด าเนินการรวบรวมและน าผลการวิเคราะห์มาเพ่ือบูรณาการพุทธธรรมในการจัดการ
พฤติกรรมทางจริต 

๑.๕.๖  สรุปผลจากวิจัยเพ่ือหาข้อสรุปน าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบบูรณาการพุทธ
ธรรมเพื่อการจัดการพฤติกรรมทางจริต 

๑.๕.๗  ขั้นตอนงานวิจัย ผู้วิจัยได้เรียบเรียงและน าเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนาในรูปแบบ
วิทยานิพนธ์โดยการปรึกษาและน าเสนอผลงานวิจัยตามล าดับขึ้นตอนดังนี้ 

๑)  วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
๒)  สร้างแบบสัมภาษณ์โดยไม่มีโครงสร้างและเป็นค าถามปลายเปิด 
๓)  น าแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
๔)  น าเสนอรูปแบบและผลการวิจัยที่ค้นพบต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

ทั้ง ๓ รูป/คน 



๘ 

 

๕)  เชิญคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทั้ง ๓ รูป/คนมาประชุมร่วมกัน เพ่ือร่วม
พิจารณาความเป็นไปได้ของรูปแบบและผลการวิจัยที่ได้น าเสนอ 

๖)  น าผลงานเสนอในการสัมมนาวิจัยนิพนธ์ (Pre Submission) โดยมีคณะ- 
กรรมการตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด เพ่ือรับฟังการวิจารณ์ผลงาน (Public Hearing) และตอบข้อ
ซักถามของผู้เข้าร่วมสัมมนา เพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการปรับความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ 

๗)  เสนองานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพ่ือขอสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
  ซึ่งผู้ วิจัยได้สรุปเป็นแผนภูมิของการบูรณาการพุทธธรรมในการจัดการ

พฤติกรรมทางจริต รายละเอียดและข้ันตอนกระบวนการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 



๙ 

 

แผนภูมิที่ ๑  แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๒. สัมภาษณเ์ชิงลึก (In-
depth Interview) ผู้ทรง 
คุณวุฒิ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการพฤติกรรมทางจริตใน
พระพุทธศาสนา 
๓ .  จั ด เ ส วนากลุ่ ม เ ฉพาะ 
(Focus group discussion) 
 
 

๑. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
๒. ก าหนดระยะเวลาในการแจกแบบสอบถาม
ก่อนและหลังการให้ข้อมูลและการอบรม 
๓. ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
๔. ด าเนินการสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. ก าหนดนดัหมายการจดัเสวนากลุ่ม 
๖. น าข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามก่อน
และหลังการให้ข้อมูลการจัดเสวนากลุ่มและการ
สัมภาษณ์มาสรุปวิเคราะห์และบูรณาการ  
๗. น าข้อมูลทีไ่ด้มาสรา้งเป็นรูปแบบการจัดการ
พฤติกรรมทางจริตทีบู่รณาด้วยหลกัพุทธธรรม 

ขั้นตอน วิธีด าเนินการวิจัย ผลผลิต 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
เอกสาร เพื่อก าหนดกรอบแนว 
คิดในการวิจัยและน าสาระ 
ส าคัญไปใช้ในการวิเคราะห์
การบูรณาการพุทธธรรมใน
การจัดการพฤติกรรมทางจรติ 

๑. วิเคราะห์ หลักการ และแนวคดิเกี่ยวกับ 
- สภาพปัญหาอันเนื่องมาจากพฤติกรรมทางจริต
ของมนุษย ์
- แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับเกี่ยวกับการจัดการ
พฤติกรรมทางจริต 
๒. ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั และน า
สาระส าคญัไปใช้ในการบรูณาการพุทธธรรมใน
การจัดการพฤติกรรมทางจรติ 

- กรอบแนวคิดใน
การวิจัย 
- สาระส าคัญใน
การบูรณาการ
พุทธธรรมในการ
จัดการพฤติกรรม
ทางจริต 

ร่างรูปแบบการ
จัดการพฤติกรรม
ทางจริตทีบู่รณา
การด้วยหลักพุทธ
ธรรมครั้งท่ี ๑ 
 

๓.น าเสนอผลการวิจัยต่อ
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค วบ คุ ม
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ก่อนน าเสนอรับ
ฟังความคิดเห็นในการประชุม
วิชาการ 
 

๑. เชิญคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ท้ัง     
๓ ท่านมาประชุมร่วมกันตรวจสอบงานวิจัย
รอบที่ ๑ 
๒. รับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวฒุิวิพากษ์
วิทยานิพนธ์และผูร้่วมประชุมวิชาการ 
๓. น าความเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝุาย
มาปรับปรุงแก้ไขงานวิจัย 

ข้อเสนอแนะและแนว
ทางแก้ไขงานวิจัยการ 
บูรณาการพุทธธรรม
ในการจัดการ
พฤติกรรมทางจติ 

๔. น าวิทยานิพนธ์ฉบับ
ปรับปรุงแก้ไขเสนอ
คณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์เพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อนขออนุมัติสอบ 
 

๑. ส่งงานวิจัยฉบับแกไ้ขต่อคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
๒.เชิญคณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์ ๓ 
ท่านมาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณารอบท่ี ๒ 
๓. ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และ
น าเสนอเป็นรายงานวิจัย 

 
 

รายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ ์



๑๐ 

 

๑.๖  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

๑.๖.๑  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๑ ตอน ๒ ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวถึง พฤติกรรม

ทางจิตหรือเรียกว่า จริยา ไว้ว่ามีอยู่ ๖ จ าพวก ได้แก่ ราคจริยา โทสจริยา โมหจริยา สัทธาจริยา พุทธิ
จริยา และวิตกจริยา หรือหากเป็นบุคคลเรียกว่า จริต  คือ บุคคลที่มี ราคจริต โทสจริต โมหจริต 
สัทธาจริต พุทธิจริต และวิตกจริต ซึ่งจริต ๖ จ าพวกยังสามารถจับเป็นสภาคกันตามแต่ที่เป็นฝุายกุศล
และอกุศล ดังนี้ คนสัทธาจริตเป็นสภาคแห่งคนราคาจริต คนพุทธิจริตเป็นสภาคแห่งคนโทสจริต คน
วิตกจริตเป็นสภาคแห่งคนโมหจริต ซึ่งพฤติกรรมของมนุษย์จะแตกต่างกันไปตามจริตของแต่ละบุคคล
คน ส่วนเหตุแห่งการเกิดจริต คัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวไว้ว่ามีสองสาเหตุ คือ เหตุจากอาจิณกรรม และ
เหตุจากธาตุและโทษในร่างกาย ส่วนการจ าแนกลักษณะแห่งจริตนั้นสามารถจ าแนกจากอิริยาบถ 
จ าแนกจากการลักษณะปฎิบัติงาน จ าแนกจากลักษณะการบริโภค จ าแนกจากบุคลิกลักษณะอาการ 
และจ าแนกจากอุปนิสัยดั้งเดิม(ธรรมประวัติ) นอกจากนี้คัมภีร์วิสุทธิมรรคยังกล่าวถึงสัปปายะของ
บุคคลจริตต่าง ๆ ไว้ดัวย๑๗ 

คาร์ล โรเจอร์ (Carl Rogers) ได้สร้างทฤษฎีตัวตน(Self Concept) ซึ่งมีสาระ
โดยสรุปว่า มนุษย์ทุกผู้ทุกนามจะมีการรับรู้ตนเอง (Self Concept) ภาพของตัวตนที่รับรู้นั้นเกิดจาก
การหล่อหลอมประสบการณ์ในอดีต ส่วนตัวตนตามที่เป็นจริง (Real Self)คือตัวตนที่เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริง ซึ่งตัวตนที่รับรู้อาจจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับตัวตนที่เป็นจริงก็ได้ ส่วนตัวตนตาม
อุดมคติ(Ideal Self) หมายถึงตัวตนที่ปรารถนาที่จะเป็น บุคลิกภาพของมนุษย์จะแสดงออกตาม
ความสอดคล้องกันของตัวตนทั้งสามแบบดังกล่าว ถ้าบุคคลมีมโนภาพแห่งตนเดิมไม่สอดคล้อง 
(Incongruence) กับตนตามความเป็นจริงยิ่งมากเท่าไร ก็จะน าไปสู่ปัญหาทางอารมณ์จิตใจ และ
บุคลิกภาพมากขึ้นเท่านั้น ถ้าผู้ที่มีมโนภาพแห่งตนสอดคล้องกับตนตามความเป็นจริงเขามองเห็นตน
ตามอุดมคติสอดคล้องกันไปด้วยเช่นกัน จึงไม่จ าเป็นต้องสร้างภาพตนตามที่ต้องการเป็นขึ้นมา บุคคล
ประเภทนี้จะเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดี ไม่ปูองกันตนเอง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มที่จะ
พัฒนาไปสู่การรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความเป็นจริง มีการรับรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล้าเปิดตนเองออกรับประสบการณ์ใหม่ๆเลือกตัดสินใจด้วย
ตนเองโดยไม่ขึ้นอยู่กับการยอมรับของผู้อ่ืน และสังคมตลอดจนเข้าใจในค่านิยมของตนเอง อันเป็น
คุณลักษณะของผู้ที่มีบุคลิกภาพที่สมบูรณ์๑๘ 

แซนดร้า เบม (Sandra Lipitz Bem) ได้กล่าวไว้ในทฤษฏีบทบาททางเพศ ของเขา
ว่า  บทบาท ทางเพศมิได้ แยกผู้มีลักษณะความเป็นชายกับผู้ที่มีลักษณะความเป็นหญิงเท่านั้น 
เนื่องจากบุคคลมิใช่มีแต่ลักษณะความเป็นชายหรือลักษณะความเป็นหญิงอย่างใดอย่างหนึ่งเพียง
อย่างเดียว แต่ทั้งชายและหญิงต่างมีลักษณะทั้งสองอยู่ในตนเอง เพียงแต่ว่าในผู้ชายส่วนมากจะมี
ลักษณะความเป็นชายสูงกว่าผู้หญิง และในผู้หญิงส่วนมากก็จะมีลักษณะความเป็นหญิงสูงกว่า ชาย 

                                                 
๑๗มหามกฏุราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูประถัมภ์, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒, ๒๕๕๔. 
๑๘https://www.scribd.com/doc/56688885/Carl-Rogers-Self-Concept-Theory. 



๑๑ 

 

นอกจากนี้ลักษณะความเป็นชาย-หญิงต่างก็เป็นอิสระแยกจากกัน กล่าวคือ ในบุคคลหนึ่งเมื่อมี 
ลักษณะหนึ่งสูงแล้ว ก็ไม่จ าเป็นต้องมีอีกลักษณะหนึ่งต่ าเสมอไป ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่ผู้หญิงและ ผู้ชาย
บางรายอาจจะมีลักษณะความเป็นชายและลักษณะความเป็นหญิงสูงทั้งคู่หรือต่ าทั้งคู่ บทบาททางเพศ
เมื่อผสมผสานกันแล้วจะเป็นตัวก าหนดบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่ส าคัญของบุคคลนั้น ๆ๑๙ 

Stephen R. Covey กล่าวไว้ในหนังสือ The 7 Habits of Highly Effective 
Peopleว่า การจะมีอุปนิสัยที่ดีต้องเริ่มจากการปรับมุมมอง ตั้งกรอบความคิดที่ถูกต้องก่อน คนแต่ละ
คนมีกรอบความคิดที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น การเลี้ยงดู ประสบการณ์ 
ทัศนคติ สภาพแวดล้อม เป็นต้น หากเราตั้งกรอบความคิดผิดเสียแล้ว การด าเนินชีวิตจะผิดทิศผิดทาง 
เปรียบดังมีแผนที่ที่ผิดก็จะน าไปสู่เปูาหมายที่ผิด กรอบความคิดที่ถูกต้องคือ ไม่อคติ คิดสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ มองการอยู่ร่วมกันกับมนุษย์อย่างสันติ Stephen R. Covey ยังกล่าวถึงอุปนิสัยที่น าไปสู่
การเป็นผู้ที่มีประสิทธิผลสูงไว้ ๗ ประการคือ เป็นผู้ก าหนดการกระท า (Be proactive) เริ่มต้นการ
กระท าด้วยการมองไปที่ผลลัพธ์สุดท้าย (Begin with The End in Mind) เลือกท าในสิ่งที่จ าเป็น
ที่สุดก่อน(Put The First Thing First) อย่าเอาแต่ได้ฝุายเดียว คิดถึงประโยชน์ของทุกฝุาย (Think 
Win/Win) ต้องเข้าใจผู้อ่ืนแล้วค่อยหวังให้ผู้อ่ืนเข้าใจเรา(Seek First to Understand, Then to be 
Understood) ผนึกจุดร่วม สงวนจุดต่าง (Synergize) หมั่นพัฒนาตน (Sharpen The Saw)๒๐ 

สรรเสริญ อินทรัตน์ กล่าวไว้ว่า จิตวิทยาทั่วไปเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องจิตและ
กระบวนการทางจิตเพ่ือน ามาอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ ส่วนพุทธจิตวิทยาเป็นการศึกษาเรื่องของ
จิต การฝึกฝนอบรมเพ่ือพัฒนาจิตให้เข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลาย โดยผ่านกระบวนการทางจิตซึ่ง
เริ่มตั้งแต่การรักษาจิต การฝึกจิต การอบรมจิต เพ่ือน าจิตให้เข้าถึงประโยชน์สูงสุด คือเป็นอิสระหลุด
พ้นจากอ านาจของกิเลิสตัณหารวมเรียกว่า นิพพาน๒๑ 

 
๑.๖.๒  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

กนกกาญจน์ สินภิบาล ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาบุคลิกภาพตามแนวจริต ๖ ใน
พระพุทธศาสนาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย
พบว่า ๑ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพด้านพุทธิจริตและสัทธาจริตสูง ส่วนบุคลิกภาพด้านราค
จริต ด้านโทสจริต ด้านโมหจริต และด้านวิตกจริต อยู่ในระดับต่ า ๒ เมื่อเปรียบเทียบบุคลิกภาพตาม
แนวจริตในพระพุทธศาสนาของกลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิหลังต่างกันพบว่า เพศหญิงมีพุทธิจริตและสัทธา
จริตสูงกว่าเพศชาย กลุ่มที่มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี มีราคจริต โมหจริต และวิตกจริต สูงกว่าผู้มีอายุ
มากกว่า ส่วนสัทธาจริตมีต่ ากว่าผู้มีอายุสูงกว่า ผู้จบการศึกษาปริญาตรีมี โมหจริตสูงกว่าผู้ที่มีอายุ
มากกว่า ผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารจะมีโทสจริตและโมหจริตน้อยกว่าผู้ที่ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระ

                                                 
๑๙Bem, 1981: 357 อ้าง ใน ดุลยา จิตตะยโศธร, ๒๕๕๑. 
๒๐Stephen R Covey, The 7 Habits of Highly Effective People, New York : Free Press,  2004. 
๒๑สรรเสริญ อินทรัตน.์ พุทธจิตวิทยา, (คณะมนุษยศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ), ๒๕๕๒. 



๑๒ 

 

การเรียนรู้ นอกจากนั้นยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์เกินกว่า ๒๑ ปี ขึ้นไปมีสัทธาจริตและ
พุทธิจริตสูงกว่าผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า จึงสรุปได้ว่าผู้บริหารควรจะมีอายุเกิน ๓๕ ปี ขึ้นไป๒๒          

สุเมธ โสฬส ได้ศึกษาเรื่องเครื่องมือจ าแนกจริตที่เหมาะสมในการเจริญสติปัฎฐาน 
ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับจริตและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ไว้ว่า เหตุที่มนุษย์มีจริตแตกต่างกันนั้น 
สาเหตุหนึ่งมาจากการสั่งสมพฤติกรรมและความเคยชินในอดีต ขณะที่พระศรศักดิ์ สงฺวโร (๒๕๕๕) ได้
ให้ความเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่า หลักความเชื่อว่าการสร้างความเคยชินเป็นการส่งผลให้เกิดจริตนั้น 
หากมองมุมกลับ จริตก็เป็นสิ่งที่ไม่คงท่ี เพราะหากเราสร้างความเคยชินใหม่ ย่อมส่งผลให้เปลี่ยนนิสัย
พฤติกรรมและจริตใหม่ได้เช่นกัน แม้ต้องใช้ความพยายามและใช้เวลาช่วย๒๓ 

พระศรศักดิ์ สงฺวโร ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์จริตกับการปฏิบัติธรรมใพระพุทธ
ศาสนา ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการปฏิบัติธรรมหรือการเจริญกรรมฐานให้เหมาะสมกับจริตของ
แต่ละบุคคลดังนี้: คือ ๑) คนราคจริตเหมาะกับการเจริญอสุภและกายคตาสติ ๒) คนโทสจริต เหมาะ
กับการเจริญพรหมวิหาร ๔ หรืออัปปมัญญา ๔ และวัณณกสิณ ๓) คนโมหจริต เมื่อศึกษาพระธรรม
จนเกิดปัญญาแล้ว ให้เจริญมรณสติ และจตุธาตุววัฏฐาน ๔) คนสัทธาจริต เหมาะกับการเจริญ
อนุสสติ ๖ ๕) คนพุทธิจริต หรือญาณจริต เหมาะกับการเจริญกรรมฐานที่เป็นนิมิตแห่งวิปัสสนามี
อาการไม่เทียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา และ ๖) คนวิตกจริตเหมาะกับการเจริญอานาปานสติเป็นหลัก๒๔ 

พระมหาประพันธ์ รักเรียน๒๕ ศึกษาเรื่องจริตกับการบรรลุธรรมในคัมภีร์พุทธ
ศาสนาเถรวาทผลวิจัยพบว่า จริตเป็นผลของกรรมและเป็นเหตุให้เกิดการท ากรรมที่แสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมตามสภาวธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจ ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมที่
แตกต่างกัน จริตจึงท าให้ทราบว่าบุคคลมีสภาวธรรมที่สั่งสมมาแต่ในอดีตชาติอันเป็นตัวก าหนด
รูปแบบแห่งพฤติกรรมในปัจจุบันชาติเมื่อจะปฏิบัติเพ่ือการหลุดพ้นจึงต้องพิจารณาว่า จริตของผู้นั้น
เป็นอย่างไรเพื่อจะได้ใช้หมวดธรรมมาแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องอันจะท าให้บรรลุมรรคผลได้ตามที่ตั้งใจไว้ 
พระพุทธเจ้าเมื่อจะเทศนาโปรดบุคคลใดจะทรงตรวจดูจริตของบุคคลนั้นก่อน แล้วจึงแสดงธรรม
ภายหลัง จึงมีการจ าแนกบุคคลออกเป็นจริตต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในด้านการบ าเพ็ญธรรม กล่าวคือ
พิจารณาว่า บุคคลนั้นมีจริตที่เป็นฝุายกุศลหรือฝุายอกุศล แล้วจึงมอบกรรมฐานที่เหมาะสมแก่จริตนั้น ๆ 
เพ่ือให้ได้บรรลุธรรมได้รวดเร็ว เรื่องทฤษฎีจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญในการบ าเพ็ญธรรมและการบรรลุธรรม
ในพุทธศาสนาเถรวาท 
                                                 

๒๒กนกกาญจน์ สินภิบาล, การศึกษาบุคลิกภาพตามแนวจริต 6 ในพระพุทธศาสนาของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี , วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๐, บทคัดย่อ. 

๒๓สุเมธ โสฬศ, การศึกษาเครื่องมือจ าแนกจริตที่เหมาะสมในการเจริญสติปัฏฐาน. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔. 
 ๒๔พระศรศักดิ์ สงฺวโร (แสงธง), การวิเคราะห์จริตกับการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๕. 

๒๕พระมหาประพันธ์ รักเรียน, จริตกับการบรรลุธรรมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท. วิทยานิพนธ์ พุทธศาต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๑, 
บทคัดย่อ. 



๑๓ 

 

โสภณ ข าทัพ ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติอานาปานสติกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารโรงเรียนพระราชทาน จังหวัดนนทบุรี พบว่า ในพระพุทธศาสนามีวิธีปฏิบัติกรรมฐานอยู่  
๒ วิธี วิธีแรก คือ การปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน ซึ่งเป็นการอบรมจิตให้สงบจนเกิดสมาธิ เพราะอานาปาน
สติเป็นวิธีหนึ่งในการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน ๔๐ โดยวิธีนี้เป็นการพัฒนาจิตด้วยลมหายใจเข้า ออกของแต่
ละบุคคล และอานาปานสติภาวนานี้เป็นได้ทั้งในสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ส่วนการ
ปฏิบัติอานาปานสติภาวนานั้นเป็นที่นิยมกันในปัจจุบัน เพราะเป็นวิธีเจริญสมาธิที่ปฏิบัติได้สะดวก 
และไม่กระทบกระเทือนต่อสุขภาพ ผลที่ได้รับ คือ เสริมสร้างก าลังใจในการด าเนินชีวิต โดยเน้นหลัก
สันโดษ คือ ให้พึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ และไม่ทะยานอยากในสิ่งที่เกินความจ าเป็น ซึ่งก่อให้เกิด 
ขณิกสมาธิ หรือมีสติสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ท าให้เป็นคนมีวินัย เข้มแข็งมั่นคง มีประสิทธิภาพในการท างาน มี
ความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตน และสร้างความรักและเมตตาให้ เกิดแก่มนุษยชาติอันส่งผล
ให้สังคมสงบสุข ส่วนวิธีที่  ๒ คือ การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ซึ่งผลที่ได้รับคือ การรู้แจ้ง
สภาวะธรรมตามความเป็นจริงด้วยปัญญาหรือในที่สุดได้บรรลุพระนิพพาน๒๖ 

อนุชา สมจิต ได้ศึกษาเรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลจากการปฏิบัติ
กรรมฐานด้วยการเจริญสติปัฎฐานสี่ซึ่งฝึกสอนโดยคุณแม่สิริ กรินชัย โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ๒๐๐ คน 
เข้าอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา ๗ วัน ๘ คืน ที่ยุวพุทธิกสมาคมพบว่าหลังจากได้รับ
การฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับคุณแม่สิริ กรินชัย แล้วผู้ปฏิบัติสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนไปในทางที่ดีข้ึน๒๗ 

 
๑.๗  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหลักธรรมในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวจริตในพระพุทธศาสนาจึงได้ใช้กรอบแนวคิด ดังนี้ 

กรอบแนวคิดเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ แนวคิดของกลุ่ม
พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ของจอห์น บี วัตสัน (John B. Watson) สกินเนอร์ (B.F.Skinner) 
พาฟลอฟ (Ivan P.Pavlov) มนุษย์นิยมของคาร์ล โรเจอร์ (Carl Rogers)๒๘ และอับบราฮัม มาสโลว์ 
(Carl Roger and Abraham Maslow) และกลุ่มจิตวิเคราะห์และกลุ่มโครงสร้างจิต๒๙ ปัญญานิยม
และแนวคิดอุปนิสัยทั้ง ๗ ของ Stephen R. Covey๓๐ 

                                                 
๒๖โสภณ ข าทัพ,  การศึกษาการปฏิบัติอานาปานสติกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน

พระราชทาน จังหวัดนนทบุรี, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๙, หน้า ก. 

๒๗อนุชา สมจิต, การศึกษาการปรับพฤติกรรมของบุคคลจากการปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่ ซึ่ง
ฝกึสอนโดยคุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์บัญฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ, (บัณฑิตวิทาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๓๙. 

๒๘https://www.scribd.com/doc/56688885/Carl-Rogers-Self-Concept-Theory. 
๒๙http://psychology-easy.blogspot.com/2013/01/structuralism.html. 
๓๐Stephen R Covey, The 7 Habits of Highly Effective People. New York: Free Press,  2004. 



๑๔ 

 

 ส่วนกรอบแนวคิดทางพระพุทธศาสนาได้ใช้หลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวจริตด้วย 
อสุภกรรมฐาน กายคตาสติ เมตตาพรหมวิหาร อานาปานสติ มรณาณุสติ อนุสติ ๖ และอุปสมาณุสติ  
โดยสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ ๒ สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
๑.๘  ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑.๘.๑  ท าให้ทราบกระบวนการการท างานของพฤติกรรมมนุษย์  
 ๑.๘.๒  ท าให้ทราบลักษณะของจริตของแต่ละคน 
 ๑.๘.๓  น าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการจัดการประสิทธิภาพทางพฤติกรรม
ของจริตตามแนวพุทธ 
 ๑.๘.๔  ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสร้าง
สังคมท่ีมีคุณภาพอย่างยั่งยืน 

๑. ศึกษาเอกสารปฐมภูมิ 
๒. บูรณาการแนวคิดทฤษฎี
การจัดการพฤติกรรมมนุษย์
ต า ม ศ า ส ต ร์ จิ ต วิ ท ย า
ตะวันตกกับแนวทางการ
ปรับจริตทางพุทธศาสนา 
๓. แบบสัมภาษณ์เชิ งลึก 
(In-depth Interview) 
๔ .  เ ส ว น า ก ลุ่ ม  ( Focus 
Group)  
๕. วิเคราะห์เนื้อหา 
๖. น าเสนอเชิงพรรณนา 
 

พุทธธรรมที่ใช้ในการจัดการ
พฤติกรรมทางจริต 

อสุภกรรมฐาน กายคตาสติ 
เมตตาพรหมวิหาร 
อานาปานสติ 
อนุสติ ๖  มรณานุสติ 
อุปสมานุสติ 

รูปแบบการบูรณาการ 

พุทธธรรมที่ใชใ้นการจัดการ
พฤติกรรมทางจริต(Model) 

บูรณาการพุทธรรมที่ใช้ในการ
จัดการพฤติกรรมทางจริต 
๑. การจัดการราคจริต 
๒. การจัดการโทสจริต 
๓. การจัดการโมหจริต 
๔. การจัดการสัทธาจริต 
๕. การจัดการพุทธิจริต 
๖. การจัดการวิตกจริต 
๖.  
 

ทฤษฎีพฤติกรรมตามศาสตร์
จิตวิทยา 
(Behavior Theory) 
พฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจริต 



๑๕ 

 

๑.๙  ค านิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย 
 พฤติกรรมมนุษย์ หมายถึง ภาวะที่แสดงออกทางกาย วาจา ของบุคคลที่ถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้า 
สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกภายในใจ  
 จริตในพระพุทธศาสนา หมายถึง จริตที่แสดงไว้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๖ ประการได้แก ่
 ราคจริต หมายถึง ความประพฤติจนเคยชินเป็นนิสัย อันเกิดจากราคะเป็นพ้ืนฐานใจ ที่มี
ลักษณะหรือบุคลิกภาพเป็นคนรักสวยรักงาม เป็นคนประณีต สุขุมละเอียดอ่อน อากัปกิริยาชดช้อย 
นิ่มนวลน่าดูน่าชมส าหรับผู้ได้พบเห็น และใช้ค าพูดเป็นที่ถูกใจพอใจของผู้ได้ฟัง 
 โทสจริต หมายถึง ความประพฤติจนเคยชินเป็นนิสัย อันเกิดจากโทสะเป็นพ้ืนฐานใจ ที่มี
ลักษณะพฤติกรรมหนักไปทางค่อนข้างใจร้อน หงุดหงิด โกรธง่าย ตัดสินใจกระท าการใด ๆ ค่อนข้าง
จะผลุนผลัน รวดเร็ว เป็นคนไม่ยึดมั่นหรือพิถีพิถันกับการแต่งตัว ชอบท างานแบบโลดโผนใช้ก าลัง มี
จิตใจมุ่งมั่นเพ่ือเอาชนะ ตรงต่อเวลาให้ความส าคัญต่อคุณค่าของเวลา ใจร้อนมองทุกสิ่งเป็นเรื ่อง
จริงจังไปหมด 
 โมหจริต หมายถึง ความประพฤติจนเคยชินเป็นนิสัย อันเกิดจากโมหะเป็นพ้ืนฐานใจ ที่มี
ลักษณะพฤติกรรมเป็นคนเชื่อง่าย มีอารมณ์ไม่หนักแน่น ถูกชักชวนชักจูงได้ง่าย เป็นคนขาดความ
กระตือรื้อร้น ท างานช้า เหม่อลอย จะยืน เดิน นั่ง นอน ก็หาความเรียบร้อยไม่ค่อยได้ ขาดความ
คล่องตัวท าอะไรไม่ค่อยจริงจัง ไม่ค่อยแสดงออกทางความคิด เพราะไม่ชอบขัดแย้งกับใคร ไม่มี
จุดหมายปลายทางหรือเปูาหมายชีวิตที่ชัดเจน  
 สัทธาจริต หมายถึง ความประพฤติจนเคยชินเป็นนิสัย อันเกิดจากศรัทธาเป็นพ้ืนฐานใจ ที่มี
ลักษณะเป็นคนเชื่อง่ายและจะยึดติดกับสิ่งที่ตนเองเห็นว่าดีจนกลายเป็นงมงาย ไม่เท่าทันค าพูดที่มี
เล่ห์เหลี่ยม เป็นคนที่มีความจริงใจ มีความหนักแน่นในหลักจริยธรรม เป็นคนเรียบง่าย การด ารงชีพไม่
โลดโผน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบใคร คนสัทธาจริตในบางโอกาส จะมองว่าขาดจุดยืน ขาดภาวะ
ความเป็นผู้น า 

พุทธิจริต หมายถึง ความประพฤติจนเคยชินเป็นนิสัย อันเกิดจากปัญญาเป็นพ้ืนฐานใจ  ที่มี
ลักษณะพฤติกรรมที่หนักไปทางชอบค้นคว้าแสวงหาความรู้ เป็นคนมีปัญญาแหลมคม ใช้ความคิด
ประกอบด้วยปัญญาเหตุผล และยึดมั่นในหลักการชอบใช้ปัญญาท าความเข้าใจกับเหตุการณ์ต่าง ๆ มี
การขบคิดพิจารณาอย่างรอบคอบในสิ่งที่ท า พูด คิด เป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่งคง ไม่หวั่นไหวง่าย 
ไม่หลงประเด็น เป็นที่พ่ึงของคนใกล้ชิดและคนในสังคมได้ 

วิตกจริต หมายถึง ความประพฤติจนเคยชินเป็นนิสัย อันเกิดจากวิตกเป็นพ้ืนฐานใจ ที่มี
ลักษณะค่อนข้างจะเป็นคนมีความฟูุงซ่าน คิดมากและชอบคิดมากในเรื่องที่ไม่เป็นสาระ เป็นคนขาด
ระเบียบเรียบร้อย คนวิตกจริตจะเป็นคนนอนหลับยาก นอนกระสับกระส่าย มีอิริยาบถเปลี่ยนไป
ตามกระแสความรู้สึกนึกคิด จึงกลายเป็นคนไร้จุดมุ่งหมาย ขาดความเชื่อม่ันให้กับตนเอง  

การจัดการพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจริต หมายถึง การใช้หลักธรรม ได้แก่ อสุภกรรมฐาน 
กายคตาสติ เมตตาพรหมวิหาร อานาปานสติ อนุสสติ ๖ มรณาณุสติ อุปสมาณุสติ มาด าเนินการบูร
ณาการตามกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจริตแต่ละจริตให้มีความสามารถใช้งานได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ และหลักธรรมเหล่านี้เปรียบดั่งยาหรือโอสถที่ใช้ในการเยียวยารักษาโรคอัน



๑๖ 

 

เกิดจากความไม่สมดุลของจริตทั้ง ๖ ในตัวบุคคล และพระพุทธองค์เคยเปรียบว่าธรรมที่พระองค์สอน
เปรียบดั่งโอสถคือธรรมหรือพระธรรมคือโอสถ 

อสุภกรรมฐาน หมายถึงการบ าเพ็ญกรรมฐานโดยการพิจารณาอสุภะหรือพิจารณาร่างกาย
ของตนหรือของผู้อื่นว่าเป็นของไม่งาม ไม่น่ายึดมั่นถือมั่น แต่เป็นของน่าเกลียด โสโครก เช่นพิจารณา
ซากศพที่นอนให้เขารดน้ าก่อนใส่โลง ก่อนเผาหรือฝัง มองดูจนกระท่ังเกิดนิมิตติดตาแล้วกลับมานั่งนึก
พิจารณาให้เห็นนิมิตนั้นจนเจนใจเหมือนเห็นศพจริง ภาวนาไปจนเกิดปัญญาเห็นแจ้งถึงไตรลักษณ์
อสุภกรรมฐานเป็นเครื่องก าจัดราคะ ท าให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายรักยึดถือร่างกาย คลายความหลง
รูป หลงสวย หลงงามลง 

กายคตาสติ หมายถึง การใช้สติไปรู้อวัยวะในร่างกายของตน เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ฯลฯ 
ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นของไม่งาม ปฏิกูล น่าเกลียด โสโครก ไม่ควรยึดมั่น ถือมั่น พิจารณาไป
จนเห็นความจริง จิตยอมรับความจริงได้ เกิดความเบื่อหน่าย คลายความก าหนัดยินดีในกาย ไม่ยึดมั่น
ถือมั่นกายต่อไป กายคตาสติเมื่อระลึกถึงอยู่เนือง ๆ ย่อมส่งผลให้หมดความยินดียินร้าย หมดภัยและ
ความขลาดลงได้ ใจวางอุเบกขาต่อทุกขเวทนาได้ ส่งผลให้จิตใจสงบ ไม่ฟูุงซ่าน บรรเทาราคะและ
ความยึดมั่นถือมั่นในกาย ถอนความเห็นผิดว่าสวยว่างามลงได้ 

เมตตาพรหมวิหาร หมายถึง หลักธรรมประจ าใจเพ่ือให้ตนด ารงชีวิตได้อย่างประเสริฐและ
บริสุทธิ์เฉกเช่นพรหม เป็นหลักปฏิบัติของการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 4 ประการ 
ได้แก่ เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้
พ้นทุกข์ ใฝุใจในอันจะปลดเปลื้องบ าบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อ่ืน มุทิตา คือ ความยินดี ใน
เมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่
สัตว์ทั้งหลายกระท าแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ 

อานาปานสติ หมายถึง สติก าหนดลมหายใจเข้าออก  
อนุสติ 6 หมายถึง การตามระลึกถึงธรรมที่เป็นกุศลเนือง ๆ ถือเป็นอารมณ์กัมมัฏฐานของ

พระอริยสาวกและผู้มีปัญญาเพ่ือความบริสุทธิ์แห่งจิต และเพ่ือให้จิตตั้งอยู่ในคุณธรรมเบื้องสูงยิ่ง  ๆ 
ขึ้นไป 

มรณานุสติ หมายถึง การระลึกถึงความตายอันจะต้องมีมาถึงตนเป็นธรรมดา พิจารณาให้ใจ
สงบจากอกุศลกรรม เกิดความไม่ประมาทและไม่หวาดกลัว คิดเร่งขวนขวายบ าเพ็ญกิจและท าความดี 

อุปสมานุสติ หมายถึง การระลึกถึงคุณพระนิพพานซึ่งเป็นที่ระงับกิเลสและกองทุกข์ 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2


 
 

บทท่ี  ๒ 
แนวคิดทฤษฎีการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ 

 
พฤติกรรมมนุษย์เป็นการแสดงออกที่เป็นไปตามสัญชาตญาณที่ติดมาแต่เดิม ถ้าหากไม่

ปรับปรุง จัดการ พฤติกรรมมนุษย์จะขัดแย้งและเกิดปัญหากระทบต่อกันและกัน การจัดการ
พฤติกรรมมนุษย์เป็นศาสตร์ทางจิตวิทยาที่มีการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมเหล่านั้นให้
เป็นไปทิศทางที่เหมาะสม ในบทนี้จึงได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรม
ดังกล่าว ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑. ความหมายของพฤติกรรม 
๒. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 
๓. ลักษณะของพฤติกรรม 
๔. ประเภทของพฤติกรรม 
๕. องค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์  
๖. ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิต่อพฤติกรรมมนุษย์ 
๗. ปัจจัยที่ท าให้พฤติกรรมเบี่ยงเบน  
๘. แนวคิดเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๙. การควบคุมและการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์  
๑๐. พฤติกรรมมนุษย์กับบทบาท 
๑๑. ประโยชน์ของการเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์  
๑๒. สรุปการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ 

 
๒.๑  ความหมายของพฤติกรรม  

ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้ว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรือ
อาการท่ีแสดงออก ทางกล้ามเนื้อ ทางความคิด และทางความรู้สึกเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้า๑  

นอกจากนี้นักวิชาการหลายท่านก็ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้ดังนี้ 
สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง สิ่งที่บุคคลกระท าแสดงออก ตอบสนอง

หรือโต้ตอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ ได้ยิน อีกทั้งวัด
ได้ตรงกันด้วยเครื่องมือที่เป็นวัตถุวิสัย ไม่ว่าการแสดงออกหรือการตอบสนองนั้นจะเกิดขึ้นภายในหรือ
ภายนอกร่างกายก็ตาม เช่น การร้องไห้ การกิน การวิ่ง การขว้าง การอ่านหนังสือ การเต้นของชีพจร
การเต้นของหัวใจ การกระตุกของกล้ามเนื้อ เป็นต้น๒ 

                                                           
๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๒๕, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : 

อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๘), หน้า ๕๘๐ 
๒สมโภชน์ เอี่ยมสภุาษิต, การปรับพฤติกรรม, (กรุงเทพมหานคร : โอเดี่ยนสโตร,์ ๒๕๔๓), หน้า ๒. 



 
๑๘ 

กันยา สุวรรณแสง ให้ความหมายไว้ว่า คือ กริยา อาการ บทบาท ลีลา ท่าทาง การประพฤติ 
การปฏิบัติ การกระท าที่แสดงออกให้ปรากฏสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทางใดทางหนึ่งใน ๕ ทวาร 
คือ โสตสัมผัส จักษุสัมผัส ชิวหาสัมผัส ฆานสัมผัส และทางผิวหนัง หรือ มิฉะนั้นก็สามารถวัดได้ด้วย
เครื่องมือ๓ 

เรียม ศรีทอง ให้ทัศนะไว้ว่า พฤติกรรม หมายถึง เป็นการแสดงออกทางกายวาจาของมนุษย์ 
ซึ่งเป็นผลมาจากการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าในสถานการณ์ต่าง ๆ การกระท าของมนุษย์
อาจสังเกตเห็นได้ชัดเจน ได้แก่การกระท าทางกาย เช่น การยืน การนั่ง การนอน เป็นต้น เรียกว่า 
“กายกรรม” การกระท าทางวาจา ได้แก่ การพูด การสนทนา การทักทาย การสั่งสอน เป็นต้น 
เรียกว่า “วจีกรรม” ส่วนการกระท าที่ซับซ้อนมากขึ้นยากต่อการเข้าใจต้องติดตามสังเกต วิเคราะห์ 
ตีความ และประเมินค่าเป็นการกระท าทางใจ เช่น การคิด การจ า การลืม การเรียนรู้ แรงจูงใจ เจต
คติ ความเมตตหรือความรักเป็นต้น เรียกว่า “มโนกรรม”๔ 

เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ ให้ความหมายว่า เป็นกิจกรรมของบุคคลที่เป็นรูปธรรม เช่น การ
กระท า การตอบโต้ต่อสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมภายในจิตใจที่ เป็นนามธรรม เช่น ความคิด 
ความรู้สึก๕ 

จูเลียน ซี. เลสลี (Julian C. Leslie) มหาวิทยาลัยอัลสเตอร์ ไอร์แลนด์เหนือ (University of 
Ulster, Northern Ireland) ได้ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ สรุปว่า พฤติกรรมมนุษย์ที่
เกิดขึ้นนั้น ไม่สามารถอธิบายด้วยวิธีง่ายๆ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างขึ้นมาอย่างสลับซับซ้อน การ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าจะมาจากความสัมพันธ์ร่วมกันของสิ่งเร้านั้น ไม่ใช่สิ่งเร้าใดสิ่งเร้าหนึ่งโดยเฉพาะ 
การแสดงออกทางกาย การพูด ภาษาความคิดและความรู้สึก จัดเป็นประเภทของพฤติกรรม๖ 

เจน เอส. ฮาโลเอ็น (Jane S. Halonen) จากวิทยาลัยอัลเวอร์โน (Alverno College) และ 
จอห์น ดับบลิว. แซนโทรก (John W. Santrock) มหาวิทยาลัยเท็กซัสแห่งดัลลัส (The University 
of Texas at Dallas)๗ ได้นิยามความหมายของพฤติกรรมว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราท าซึ่งสามารถ
สังเกตเห็นได้ (Behavior is everything we do that can be directly observed) เช่น เด็กร้องไห้ 
นักเรียนก าลังเรียนหนังสือ เป็นต้น โดยแยกความหมายของกระบวนการทางจิตว่าหมายถึงความคิด 
ความรู้สึก และแรงจูงใจ ที่เกิดภายในใจและไม่สามารถสังเกตเห็นได้ แต่สามารถดูผลของมันจาก
กระท าท่ีแสดงออกมา 

                                                           
๓กันยา สุวรรณแสง, จิตวิทยาทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : อักษรพิทยา, ๒๕๔๒), หน้า ๙๒. 
๔เรียม ศรีทอง, พฤติกรรมมุษย์กับการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเธิร์ดเวฟเอ็ดดูเคช่ัน จ ากัด, ๒๕๔๒), 

หน้า ๕. 
๕เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และคณะ, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต, ๒๕๔๙), หน้า ๑. 
 ๖Julian C. Leslie, Essential Behaviour Analysis, (London : Arnold, a member of the Hodder 
Headline Group, 2002), pp.209 - 210. 
 ๗Jane S. Halonen and John W. Santrock, Psychology : Contexts of Behavior, second edition, 
(Dubuque, IA : Brown & Benchmark Publishers, 1996), pp. 5-15. 



 
๑๙ 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นสรุปได้ว่า พฤติกรรมของมนุษย์มีความหมายครอบคลุมถึงการ
แสดงออกท้ังทางด้านร่างกาย และจิตใจ โดยการแสดงออกทางด้านร่างกายจะแสดงออกมาให้เห็นได้
อย่างชัดเจน เช่น เดิน วิ่ง นอน กระโดด การแสดงอาการต่าง ๆ รวมทั้งการแสดงออกทางสีหน้า และ
การสั่นของกล้ามเนื้อ เป็นต้น แต่ถ้าเป็นการแสดงออกที่อยู่ในกระบวนการของจิตใจก็จะไม่แสดง
ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน ซับซ้อนอยู่ภายในจิตใจ เช่น ความคิด ความรู้สึก หรือแรงจูงใจ เป็นต้น 
เมื่อไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงแล้ว จึงต้องอาศัยการคาดเดาสรุปเอาจากการกระท าต่าง ๆ ที่
สามารถสังเกตเห็นได้หรือใช้เครื่องมือวัดที่สามารถวัดค่าปฏิกริยาทางร่างกาย เช่น ชีพจร ความดัน
โลหิต เป็นต้น ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบ 
 
๒.๒  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 
 เนื่องจากมนุษย์ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคม มนุษย์จึงพยายามศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์
ด้วยกัน เพื่อให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปด้วยดีและมีความสุข โดยการแสวงหาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับตนเองและผู้อ่ืนในสังคม เริ่มจากการรับรู้ เชื่อมโยงเหตุการณ์ พิจารณาใคร่ครวญถึงเหตุผล 
ใช้วิจารณญาณ ความคิดความรู้สึกของตนเองเป็นเบื้องต้น แล้วค่อย ๆ พัฒนาการเรียนรู้จากการยึด
ตนเองเป็นส าคัญมาสู่การแสวงหาความรู้ตามหลักวิทยาศาสตร์  
 การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เริ่มต้นขึ้นตามแนวทางปรัชญา ซึ่งเป็นการศึกษาหาความรู้ ความจริง 
และธรรมชาติของมนุษย์บนพื้นฐานความรู้ความคิด และความเชื่อของบุคคลหรือนักคิดในกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง ซึ่งในยุคของการใช้รูปแบบการศึกษาตามแนวปรัชญานี้อาจไม่มีข้อสรุปที่แน่นอน เพราะจะขึ้นอยู่
กับข้อสรุปของบุคคลมากกว่า ต่อมาเมื่อกระแสการแสวงหาความรู้ได้พัฒนาจากการคิดเชิงตรรกและ
ปรัชญาไปสู่การใช้วิทยาศาสตร์ การแสวงหาความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ก็พัฒนาสู่การใช้
วิทยาศาสตร์เช่นกัน  
 แนวคิดพฤติกรรมมนุษย์จ าแนกตามกลุ่มจิตวิทยา สามารถจ าแนกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ ๗ กลุ่ม 
ดังนี้ 
 

๒.๒.๑  แนวคิดกลุ่มโครงสร้างจิต (Structuralism) 
ผู้น ากลุ่มแนวคิดนี้คือ วิลเฮลม์ วุ้นท์ (Wilhem Wundt)๘ เริ่มจากปี ค.ศ 1874 ได้

ท าการศึกษาจิตวิทยาสมัยใหม่ในรูปของประสบการณ์รู้ส านึก (Conscious Experience) โดยเน้นที่
องค์ประกอบของจิตส านึก ๓ ส่วน คือ การรับสัมผัส (Sensation) การรู้สึก (Feeling) และมโนภาพ 
(Image) และศึกษาเพ่ือเข้าใจถึงจิตด้วยวิธีการที่เรียกว่า Introspection ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จิต
ภายใน โดยใช้การรายงานประสบการณ์อย่างเป็นปรนัย (Objective) วิลเฮล์ม วุ้นท์ (Wilhelm 
Wundt) ได้สร้างห้องทดลองเพ่ือศึกษาสิ่งเร้าและประสาทสัมผัสของมนุษย์ ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นยุค
แห่งการเปลี่ยนแปลงแนวทางการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์จากการใช้เหตุและผลมาเป็นการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยศาสตร์ของความรู้ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์
เป็นส าคัญคือ ศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา 

                                                           
๘http://psychology-easy.blogspot.com/2013/01/structuralism.html. 



 
๒๐ 

๒.๒.๒  แนวคิดกลุ่มหน้าที่ของจิต (Functionalism) 
ผู้น าของกลุ่มแนวคิดนี้คือ วิลเลี่ยม เจมส์ (William James) และเจมส์ แองเจล 

(James Angel) ได้ศึกษากระบวนการการท างานของจิต ว่ามีกระบวนการในการท างานอย่างไร 
โดยเฉพาะในด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป แนวคิดทฤษฎีนี้เน้นการท างาน
ของจิตส านึกและการปรับตัวของอินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการเรียนรู้เรื่องจิตต้องใช้การมอง
เข้าสู่ภายในจิตวิทยาการทดลอง รวมทั้งวิธีคิดแบบปรัชญาด้วย เขามองว่า จิตท าหน้าที่ปรับตัวต่อ
สิ่งแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไป และสมองเป็นกลไกส าคัญของอินทรีย์ส่งเสริมให้มนุษย์น ามาใช้ในการ
ปรับตัว ตลอดถึงปรับสิ่งแวดล้อมให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชีวิตอีกด้วย๙  

ดังนั้น กลุ่มจิตวิทยาหน้าที่ของจิตจึงเน้นไปที่การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มีบริบท
ปรับเปลี่ยนหน้าที่ของจิตให้เป็นไปตามที่พึงประสงค์ เพราะมนุษย์จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมเสมอ 
หน้าที่ของนักจิตวิทยาจึงต้องสังเกตเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์แล้วปรับสร้างกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือประยุกต์ใช้กับการศึกษา การพัฒนาตนและการท างาน 

 
๒.๒.๓  แนวความคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 

ผู้น ากลุ่มแนวคิดนี้มีนักจิตวิทยาที่ส าคัญคือ จอห์น บี วัตสัน (John B. Watson) 
สกินเนอร์ (B.F.Skinner) พาฟลอฟ (Ivan P.Pavlov) นักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมเห็นว่า จิตวิทยา
ที่แท้จริง คือ การศึกษาพฤติกรรมไม่ใช่การศึกษาเฉพาะในเรื่องของจิตส านึก โดยหลักส าคัญของ
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ของแนวคิดกลุ่มนี้ คือ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการ
ตอบสนองทางพฤติกรรม โดยเฉพาะพาฟลอฟ (Ivan P.Pavlov) เป็นนักสรีรวิทยาชาวรัสเซีย อธิบาย
พฤติกรรมโดยการศึกษาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการได้สิ่งเร้าแก่มนุษย์หรือสัตว์แล้วสังเกตว่ามนุษย์
หรือสัตว์นั้นมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นอย่างไร  

แต่กลุ่มนี้ก็ยังให้ความส าคัญที่สิ่ งแวดล้อมว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่สร้างความ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอยู่เหมือนกัน โดยการสังเกตสิ่งแวดล้อมใดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมแล้วจึง
น าไปสร้างเงื่อนไข  

กลุ่มนี้ได้วางทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งเร้าไว้ ๒ ประการคือ สิ่งเร้าชนิด S และ สิ่งเร้าชนิด R 
การวางเงื่อนไขชนิด S นั้นรู้จักกันในนามของการวางเงื่อนไขการสนองตอบ (Respondent 
Conditioning) ซึ่งก็คือการวางเงื่อนไขแบบพาฟลอฟนั่นเอง เป็นการเน้นความส าคัญของสิ่งเร้าที่จะ
กระตุ้น (Elicited) ให้เกิดการตอบสนองท่ีต้องการ ในขณะที่การวางเงื่อนต่อพฤติกรรมที่บุคคลกระท า
เรียกว่า ชนิด R เพราะเน้นที่การตอบสนองที่เกิดขึ้น (Emitted) การวางเงื่อนไขชนิด R อาจเรียกอีก
ชื่อหนึ่งว่า การวางเงื่อนไขการกระท า (Operant Conditioning) การวางเงื่อนไขชนิด S นั้นเน้นที่
ประสิทธิภาพความเข้มของเงื่อนไขการตอบสนอง ส่วนการวางเงื่อนไขชนิด R ดูที่ประสิทธิภาพอัตรา
การตอบสนอง๑๐ 

                                                           
๙สรรเสรญิ อินทรตัน์, พุทธจิตวทิยา, (คณะมนุษยศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุติ, ๒๕๕๒), หนา้ ๑๓. 
๑๐สมโภชน์ เอี่ยมสภุาษิต, การปรับพฤติกรรม, (กรุงเทพมหานคร : โอเดี่ยนสโตร,์ ๒๕๔๓), หน้า ๓๒. 



 
๒๑ 

จะเห็นได้ว่า กลุ่มนี้ให้ความส าคัญที่การสร้างเงื่อนไขต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
และน ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างสิ่งเร้าและการตอบสนอง เช่น การให้รางวัลและการลงโทษ เป็น
เงื่อนไข พฤติกรรมของมนุษย์ก็จะเปลี่ยนไปตามเงื่อนนั้น  

 
๒.๒.๔  แนวความคิดกลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt Psychology) 

ผู้น าของกลุ่มแนวคิดนี้คือ เมกซ์ เวอร์ไทเมอร์ (Max Wertheimer) โดยนักจิตวิทยา
กลุ่มนี้มีแนวความคิดว่า การศึกษาพฤติกรรมและประสบการณ์ทางจิตจะต้องพิจารณาเป็นส่วนรวม 
แยกออกจากกันไม่ได้ นั่นคือ ในการศึกษาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จ าเป็นที่จะต้องศึกษาบุคคลนั้นใน
ส่วนรวมทั้งหมดนั่นเอง จากความเชื่อที่ว่า จิตใจและพฤติกรรมเป็นสิ่งทีประกอบขึ้นมาจากสาเหตุ
อย่างเดียวกันหรือการแยกประสบการณ์ทางจิตออกเป็นส่วนตามองค์ประกอบการรับรู้และการสัมผัส
หรือการวิเคราะห์พฤติกรรมออกเป็นสิ่งเร้าและการตอบสนองเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากการศึกษาที่
แยกออกเป็นส่วนย่อยท าให้ได้ค าตอบที่ไม่สมบูรณ์ เหมือนการรับรู้เสียงเพลงที่มีความสมบูรณ์ทั้งหมด
ของเครื่องดนตรี การจะเข้าไปดูตัวโน้ตแต่ละตัวแล้วได้ค าตอบความไพเราะของเพลงไม่อาจเป็นไปได้ 
หรือการรับรู้บ้านทั้งหลังมีความสมบูรณ์กว่าการดูแต่ละองค์ประกอบของบ้าน 

กลุ่มนี้ให้น้ าหนักของการศึกษาพฤติกรรมไปที่องค์รวมของการแสดงออก มิใช่การ
เน้นเพียงจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้น เพราะจะท าให้ไม่ได้ค าตอบที่สมบูรณ์  

แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับกระบวนการคิดซึ่งเกิดขึ้นภายในตัว
บุคคลในระหว่างการเรียนรู้มากกว่าสิ่งเร้า และการตอบสนอง นักทฤษฎีกลุ่มนี้ เชื่อว่า พฤติกรรมหรือ
การตอบสนองใด ๆ ที่บุคคลแสดงออกมานั้นต้องผ่านกระบวนการคิดที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีสิ่งเร้าและ
การตอบสนอง ซึ่งหมายถึงการหยั่งเห็น ( Insight) คือ ความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหา  โดยการ
จัดระบบการรับรู้แล้วเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มนี้ยังแบ่งย่อยเป็น กลุ่ม
เกสตัลท์ และเลวิน มีรายละเอียด ดังนี้ 

นักจิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt Psychology) ชาวเยอรมัน ประกอบด้วย Max 
Wertheimer, Wolfgang Kohler และ Kurt Koftka ซึ่งมีความสนใจเกี่ยวกับการรับรู้ (Perception) 
เมื่อเกิดการรับรู้แล้วเชื่อมโยงประสบการณ์เก่าและใหม่ แล้วน าไปสู่กระบวนการคิดเพ่ือการแก้ปัญหา 
(Insight) ได้ มีหลักเกณฑ์การเรียนรู้ดังรายละเอียด คือ 

การเรียนรู้มีองค์ประกอบ ๒ ส่วน คือ 
๑)   การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการแปลความหมายของสิ่งเร้าที่มากระทบประสาท

สัมผัส ซึ่งจะเน้นความส าคัญของการรับรู้เป็นส่วนรวมที่สมบูรณ์มากกว่าการรับรู้ส่วนย่อยทีละส่วน 
๒)  การหยั่งเห็น ( Insight) เป็นการรู้แจ้ง เกิดความคิดความเข้าใจแวบเข้ามา

ทันทีทันใดขณะที่บุคคลก าลังเผชิญปัญหา และจัดระบบการรับรู้ ซึ่งเดวิส (Davis, ๑๙๖๕) ใช้ค าว่า 
Aha' experience 

การหยั่งเห็นขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา การหยั่งเห็นจะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้ามีการรับรู้องค์ประกอบ
ของปัญหาที่สัมพันธ์กัน บุคคลสามารถสร้างภาพในใจเกี่ยวกับขั้นตอนเหตุการณ์ หรือสภาพการณ์ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือพยายามหาค าตอบ ค าตอบที่เกิดขึ้นในใจถือว่าเป็นการหยั่งเห็น ถ้าสามารถแก้ปัญหาได้



 
๒๒ 

บุคคลจะน ามาใช้ในโอกาสต่อไปอีก ค าตอบหรือการหยั่งเห็นที่เกิดขึ้นสามารถน าไปประยุกต์ ใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ได ้

Kurt Lewin เลวิน นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน (๑๘๙๐-๑๙๔๗) เจ้าของทฤษฎีสนาม 
(Lewin's Field Theory) ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้เช่นเดียวกับกลุ่มเกสตัลท์ คือ การเรียนรู้ 
เกิดข้ึนจากการจัดกระบวนการรับรู้ และกระบวนการคิดเพ่ือการแก้ไขปัญหาแต่เขาได้น าเอาหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์มาร่วมอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ สรุปหลักเกณฑ์การเรียนรู้ ดังนี้ 

การเรียนรู้เกิดขึ้นจากการจัดกระบวนการรับรู้ และกระบวนการคิดเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาแต่เขาได้น าเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์มาร่วมอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมมนุษย์
แสดงออกมาอย่างมีพลังและทิศทาง (Field of Force) สิ่งที่อยู่ในความสนใจและต้องการจะมีพลัง
เป็นบวก ซึ่งเขาเรียกว่า Life space สิ่งใดที่อยู่นอกเหนือความสนใจจะมีพลังเป็นลบ สิ่งแวดล้อม
รอบตวัมนุษย์มี ๒ ชนิด คือ 

(๑)  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment) 
(๒)  สิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยา (Psychological environment) เป็นโลกแห่งการ

รับรู้ตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกับสภาพที่สังเกตเห็นโลก 
หมายถึง Life space นั่นเอง Life space ของบุคคลเป็นสิ่งเฉพาะตัว ความส าคัญที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอน คือ ครูต้องหาวิธีท าให้ตัวครูเข้าไปอยู่ใน Life space ของผู้เรียนให้ได้๑๑ 

สรุปได้ว่า กลุ่มนี้แสดงให้เห็นถึงจิตใจและพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นมาจาก
สาเหตุอย่างเดียวกันหรือการแยกประสบการณ์ทางจิตออกเป็นส่วนตามองค์ประกอบการรับรู้และการ
สัมผัสอย่างไม่อาจแยกจากกันได้ การแยกศึกษาท าให้ได้ค าตอบไม่สมบูรณ์ 

 
๒.๒.๕  แนวความคิดกลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis)  

ผู้น ากลุ่มแนวคิดนี้คือ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ซึ่งเป็นจิตแพทย์ที่ได้รับ
การศึกษาและพัฒนาแนวความคิดนี้มาจาก คนไข้ที่มีอาการจิตประสาท โดยเชื่อว่า พฤติกรรมของ
มนุษย์มาจากสัญชาตญาณภายในสองชนิด อันได้แก่ สัญชาตญาณแห่งการมีชีวิตและสัญชาตญาณ
แห่งความตาย รวมถึงการศึกษาระดับจิตของมนุษย์โดยเปรียบเทียบระดับของความรู้ตัวที่เป็นสาเหตุ
ต่างๆ ของการแสดงพฤติกรรม 

กลุ่มจิตวิเคราะห์ ฟรอยด์ อธิบายว่า สิ่งที่อยู่ในจิตส่วนที่ไร้ส านึกนั้น คือ ความ
ปรารถนา (Id) แรงขับทางเพศ (Eros) และความก้าวร้าว (Thanatos) เมื่อถูกเก็บกดจะปรากฏ
ออกมาในรูปของความฝัน ความขัดแย้ง และการพูดพลั้งปาก ซึ่งลักษณะที่กล่าวถึงนี้สามารถเข้าใจได้ 
โดยใช้กระบวนการของจิตวิเคราะห์ เพราะพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่คนเราแสดงออกโดยไม่รู้ตัว เนื่องจาก
บุคลิกภาพของบุคคลพัฒนามาจากแรงจูงใจไร้ส านึก และความผิดปกติของบุคลิกภาพ เนื่องมาจาก
การเก็บกดในวัยเด็ก ดังนั้น ฟรอยด์จึงได้เสนอวิธีการบ าบัดรักษาทางจิตที่เรียกว่า จิตวิเคราะห์๑๒ 

                                                           
๑๑สุรางค์ โค้วตระกูล, จิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 

๒๕๔๔), หน้า ๓. 
๑๒สรรเสริญ อินทรัตน์, พุทธจิตวิทยา, (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๒), หน้า ๑๕. 



 
๒๓ 

หลักการจิตวิเคราะห์ที่พัฒนามาจากฟรอยด์ (Freud) ในปลายศตวรรษที่ ๑๙ และ
ต้นศตวรรษที่ ๒๐ เชื่อว่าพฤติกรรมมนุษย์เนื่องมาจากกระบวนการจิตไร้ส านึก (Unconscious 
Process) ได้แก่ ความคิด ความกลัว ความปรารถนาที่ไม่รู้ตัว ต่อมาได้พัฒนาแนวคิดมาเป็นฟรอยด์
แนวใหม่ (Neo - Freudian) ซึ่งขยายแนวคิดเชิงพฤติกรรมของฟรอยด์ ไปยังอิทธิพลของสังคมและ
ปฏิสัมพันธ์ในชีวิตของบุคคล  

ฟรอยด์ เชื่อว่ากระบวนการจิตไร้ส านึกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์มาก บุคคล
ถูกกระตุ้นโดยสัญชาตญาณพ้ืนฐานในเรื่องเพศ และความก้าวร้าว ความปรารถนา ที่ถูกห้ามหรือ
ลงโทษ จะปรับเข้าสู่จิตระดับไร้ส านึก ไม่ว่าจะเป็นความอึดอัด ขัดแย้ง หรือความโกรธ ความรู้สึก
เหล่านี้แม้ไม่ได้อยู่ในระดับจิตส านึก ก็ยังคงมีผลต่อพฤติกรรมของคนตลอดเวลา ซึ่งอาจแสดงออกใน
ความฝัน ความลืม การละเมอ อาการของโรคประสาท หรืออาจแสดงออกในรูปที่สังคมยอมรับ เช่น 
ทางศิลปะ หรือดนตรี เป็นต้น 

จิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ มีอิทธิพลต่อวงการแพทย์มาก โดยเฉพาะการรักษาที่
เรียกว่า การปลดปล่อยอย่างอิสระ (Free Association) ของผู้ปุวยทางจิตเวช๑๓ 

ดังนั้น กลุ่มนี้ในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์มองไปที่ความต้องการภายในของ
มนุษย์ที่ถูกเก็บกด กลายเป็นแนวโน้มในการแสดงออกทางพฤติกรรม การจะปรับเปลี่ยนจะต้องเข้าไป
เห็นความเก็บกดและความปรารถของเขาก่อนจึงจะท าให้เข้าถึงความต้องการของเขาอย่างแท้จริง  

 
๒.๒.๖  แนวความคิดกลุ่มมนุษย์นิยม (Humanistic Psychology) 

ผู้น าแนวคิดในกลุ่มทฤษฎีนี้ คือ คาร์ล โรเจอร์ และอับบราฮัม มาสโลว์ (Carl Roger 
and Abraham Maslow) โดยนักจิตวิทยากลุ่มนี้เชื่อว่า มนุษย์เกิดมามีเสรีภาพและความสามารถใน
การตัดสินใจเลือกวิถีชีวิต รวมถึงตระหนักถึงความส าคัญของความต้องการด้านต่างๆของมนุษย์ ซึ่ง
แนวคิดนี้ปฏิเสธแนวความคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยมในเรื่องการอยู่ภายใต้อิทธิพลของการวางเงื่อนไขและ
ปฏิเสธแนวความคิดจิตวิเคราะห์ที่ว่าบุคลิกภาพของมนุษย์ถูกก าหนดโดยจิตไร้ส านึก ซึ่งแนวคิดของ
กลุ่มมนุษย์นิยม เชื่อว่า มนุษย์ทุกคนสามารถที่จะพัฒนาตนเองไปสู่การบรรลุความต้องการสูงสุดของ
ชีวิตตนเอง 

ความเชื่อเบื้องต้นกลุ่มมนุษย์นิยมจะเน้นถึงเสรีภาพและความสามารถในการ
ตัดสินใจเลือกวิธีการด าเนินชีวิต มีความเชื่อว่าปัจจุบันส าคัญที่สุด เพราะความสามารถก าหนด
พฤติกรรมของมนุษย์ด้วยกันได้ และนักจิตวิทยาควรค านึงถึงความส าคัญของความต้องการความรัก 
ความมีศักดิ์ศรีในตน การมีความคิดสร้างสรรค์ ยอมรับในความสามารถของตนเองอย่างถ่องแท้ เป็น
ความต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้ถึงขีดสูงสุด นักมนุษย์นิยมรวบรวมข้อมูลและเหตุการณ์ที่ส่งเสริม
แนวความคิดของตน ขณะเดียวกันยังให้ความสนใจต่อวิธีการทางวิทยาศาสตร์น้อยมาก เนื่องจาก
ต้องการแก้ปัญหาของคนมากกว่าที่มุ่งแก้ปัญหาหรือค้นคว้าเกี่ยวกับสัตว์และหันไปให้ความสนใจกับ
ความรู้สึกนึกคิดและตัวตนของคนแทน เพราะคนมีสิทธิและมีเสรีภาพเลือกการกระท า ในทุก  ๆ การ

                                                           
๑๓เรียม ศรีทอง, พฤติกรรมมนุษย์กบัการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเธิร์ดเวฟเอ็ดดเูคชั่น จ ากัด, 

๒๕๔๒), หน้า ๔๗. 



 
๒๔ 

กระท าตามประสบการณ์ของตนเองจะเป็นหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ ก็คือ อนาคตที่ตนเองควร
ก าหนดเสาะแสวงหาความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง 

นักมนุษยนิยมศึกษาพฤติกรรม แต่ไม่มองว่ามนุษย์เป็นวัตถุ ชิ้นส่วน หรือเป็นตัวแปร
ใดๆ ในห้องทดลอง แต่รูปแบบชีวิตมีความส าคัญต่อบุคคล ความคิดที่เห็นตรงกันข้ามกับพฤติกรรม
นิยมอย่างชัดเจน คือ เน้นการเรียนรู้โลกของแต่ละบุคคล มากกว่าจะเป็นผู้ที่ถูกทดลองโดยนักวิจัย นัก
มนุษยนิยมเป็นนักประสบการณ์นิยม (Phenomenologist) ศึกษาทัศนะของบุคคลแต่ละคน ใช้
การศึกษาโดยองค์รวม (Holistic Approach) เขาเชื่อว่า ความเข้าใจบุคคลเป็นบูรณาการ ความรู้ทาง
จิตใจ ร่างกาย และพฤติกรรมของบุคคลโดยรวม ประกอบด้วย การตระหนักในด้านสังคม และพลัง
วัฒนธรรม 

มนุษยนิยมเกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งวรรณคดีประวัติศาสตร์ และศิลปะจึงเป็น
ศาสตร์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งศาสตร์เชิงประจักษ์และจินตนาการของความเป็นมนุษย์ (Korn, 1985) 
การ ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวคิดนี้ สนใจที่จะน าความเข้าใจจิตใจและประสบการณ์ส่วนบุคคล
หลายประการ ได้แก่ อัตมโนทัศน์ ความภูมิใจ หรือการเห็นคุณค่าตนเอง การตระหนักในตนเอง 
มากกว่าจะพัฒนาแนวคิดไปเพื่อการท านายพฤติกรรม 

มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า มนุษยนิยมไม่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ แต่ก็มีนักมนุษย
นิยมตอบโต้ว่าเป็นประยุกต์ศาสตร์ที่มุ่งสู่ความเป็นมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามมีคนเห็นด้วยว่ามนุษยนิยม
ช่วยให้จิตวิทยาอยู่เหนือพลังเชิงลบ เน้นคุณค่าของมนุษย์ในการมีเสรีภาพในการเลือกและตัดสินใจ มี
ความเชื่อว่าโดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์ทุกคนมีแนวโน้มจะสามารถเข้าใจตนเองได้และพัฒนาศักยภาพ
ของคนได้อย่างเต็มที่๑๔ 

สรุปได้ว่า กลุ่มนี้เน้นที่ความมีอิสระในการคิดที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนได้ ใน
ฐานะที่มนุษย์มีศักยภาพทางด้านนี้อยู่ในตน ที่ส าคัญให้น้ าหนักของประสบการณ์ของมนุษย์เป็นตัว
ปลูกฝังพฤติกรรม  

 
๒.๒.๗  แนวความคิดกลุ่มปัญญานิยม (Cognitive Psychology) 

เป็นแนวคิดจิตวิทยาที่เกิดขึ้นในระยะหลัง โดยให้ความสนใจศึกษาด้านปัญญา การคิด 
การใช้ภาษา การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการคิดต่างๆ 

กลุ่มจิตวิทยาปัญญานิยมมุ่งเน้นไปที่ ความตั้งใจ ความคิด การจ า ความคาดหวัง 
การแก้ปัญหา จินตนาการ และจิตส านึก เห็นว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากความคิด กระบวนการรู้
คิด เปรียบได้กับ “ระบบการจัดการข้อมูล” ของคอมพิวเตอร์ โดยมีการคัดเลือก เปรียบเทียบ จัดเก็บ
ในหน่วยความจ า เป็นต้น แนวคิดนี้ไม่อาศัยการอธิบายทางชีวประสาท นักจิตวิทยาการรู้คิดมอง
ความคิดว่า เป็นทั้งผลลัพธ์และเป็นเหตุของการกระท าของบุคคล ตัวอย่างเช่น เมื่อได้ท าร้ ายคนบาง
คนจะเกิดความรู้สึกเสียใจ เป็นผลลัพธ์ แต่การขอโทษก็เป็นความคิดในรูปเหตุด้วยจิตวิทยาแนวนี้ 
ศึกษากระบวนการคิดในระดับจุลภาคและมหภาค แสวงหาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ การจ า และ
กระบวนการอ่ืน ๆ ภายในของมนุษย์ เพ่ือทราบกระบวนการท างาน และประโยชน์ในการท านาย
                                                           

๑๔เรียม ศรีทอง, พฤติกรรมมนุษย์กบัการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเธิร์ดเวฟเอ็ดดเูคชั่น จ ากัด, 
๒๕๔๒), หน้า ๔๘. 



 
๒๕ 

พฤติกรรม เช่น การตรวจเลือด และสมอง เป็นระดับจุลภาค และการเก็บข้อมูลของวัยเด็กเป็น
ระดับมหภาค นักวิจัยลงความเห็นว่าจิตวิทยาการรู้คิดเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจจิตวิทยายุคปัจจุบัน๑๕ 

สรุปได้ว่า กลุ่มจิตวิทยาปัญญานิยม เน้นการเรียนรู้ของมนุษย์ที่ท าให้ เกิด
กระบวนการที่เรียกว่า ปัญญา ทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นความคิด ความจ า จินตนาการ หรือความ
คาดหวัง รวมทั้งกระบวนการในการรับรู้ข้อมูลที่จะเป็นเหตุให้เกิดความคิดต่อยอดจากเรื่องนั้นได้ และ
ถือเป็นตัวแปรที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมข้ึน 

จากกลุ่มจิตวิทยาทั้งหมด จะเห็นได้ว่ามีกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
มนุษย์ตามฐานคิดและการวิจัยของแต่ละกลุ่ม ซึ่งก็มี ส่วนถูกตามแนวคิดทฤษฎีของกลุ่มนั้น ๆ 
นอกจากนั้นยังเป็นฐานคิดให้กับกลุ่มจิตวิทยาในภายหลังได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาแนวคิดทฤษฎี
ใหม่ขึ้นได้อีก โดยสรุปก็สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ คือ การปรับเปลี่ยนด้วยกระบวนการ
ภายในกับการปรับเปลี่ยนด้วยกระบวนการภายนอก  
 
๒.๓  ลักษณะของพฤติกรรม 

ลักษณะของพฤติกรรมสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประการ คือ 
๑.  พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) คือพฤติกรรมที่เจ้าของพฤติกรรมเท่านั้นที่รู้ได้ 

บุคคลอ่ืนที่มิใช่เจ้าของพฤติกรรมไม่สามารถที่จะรับรู้ได้โดยตรง ถ้าไม่แสดงออกเป็นพฤติกรรม
ภายนอก บุคคลอ่ืนจะรู้พฤติกรรมภายในของบุคคลใด บุคคลหนึ่งได้ก็โดยการสันนิษฐานหรือคาดเดา
เองเท่านั้น แต่ถ้าหากมีพฤติกรรมภายนอกก็ปรากฏออกมา ก็จะท าให้บุคคลอ่ืนมี “ข้อมูล” (Data) 
ประกอบการสันนิษฐานถึงพฤติกรรมภายในได้ดียิ่งขึ้น  

พฤติกรรมภายในนั้นเป็นกระบวนการท างานของสมอง (Mental Process) ซึ่งหมายถึง
ขั้นตอนการท างานของสมองในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย เช่น การคิด การตัดสินใจ ค่านิยม และแรง
บันดาลใจ เป็นต้น 

๒.  พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) คือพฤติกรรมที่บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากเจ้าของ
พฤติกรรมสามารถที่จะรู้ได้ และบางพฤติกรรมเองยังไม่รู้ด้วยซ้ าไป พฤติกรรมภายนอกนั้น บุคคลอ่ืน
จะรู้ได้ต้องอาศัย “การสังเกต” (Observation) ไม่ว่าจะใช้ประสาทสัมผัสโดยตรงหรือใช้เครื่องมือ 
(Instrument) ช่วยในการสังเกตเพ่ือให้ได้ข้อมูล จึงจ าแนกพฤติกรรมภายนอกออกเป็น ๒ ประเภท
ย่อย ๆ คือ 

๒.๑  พฤติกรรมโมลาร์ (Molar Behavior) คือพฤติกรรมที่บุคคลอ่ืนสามารถสังเกตได้ 
การสังเกตนั้น เรามักจะคิดว่าใช้ “ตา” ในการสังเกตเพียงอย่างเดียว เนื่องจากตารับรู้  (Perceive) 
และมีความหมายต่อกระบวนการคิดมากกว่าประสาทสัมผัสอ่ืน แต่ที่จริงแล้วใช้ประสาทสัมผัสได้ถึง ๗ 
ด้านในการสังเกต คือ ตา (ดู) หู (ฟัง) จมูก (ดม) ลิ้น (ลิ้มรส) ผิว กาย (สัมผัสทางผิวหนัง) อวัยวะใน
ช่องหูประสานกับตา (ทรงตัว) และกล้ามเนื้อ เอ็น เนื้อเยื่อและข้อต่อ (รับความรู้สึกจากภายใน
ร่างกาย) ซึ่งถ้าพิจารณาถึงการใช้ประสาท สัมผัสแต่ละด้านในการสังเกตพฤติกรรมแล้ว จะพบว่าอาจ
ใช้สังเกตพฤติกรรม อาจใช้สังเกตผลของพฤติกรรม (หรืออาจจะเป็น “ร่องรอย” ของพฤติกรรม) หรือ

                                                           
๑๕เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้ว, หน้า ๔๘. 



 
๒๖ 

อาจใช้สังเกตพฤติกรรมของตนเองที่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมของผู้อ่ืนก็ได้ ซึ่งก็ล้วนจะน าไปสู่   
ความรู้และเข้าใจพฤติกรรมโมลาร์ของเจ้าของพฤติกรรมได้ทั้งสิ้น ตัวอย่างของพฤติกรรมโมลาร์ เช่น 
สมชายเล่นฟุตบอลคล่องแคล่ว สมหญิงพูดจาไพเราะ มานะไม่อาบน้ ามานานจึงกลิ่นตัวแรงมาก ธิดา
ปรุงอาหารรสชาติดี เรณูตัวร้อนมากน่าจะมีไข้ โซเฟอร์รถโดยสารคันนี้ขับรถไม่นิ่มนวลนั่งไม่สบาย นัก
ฟุตบอลคนนีแ้ข็งแรงมากเพราะมีแรงปะทะที่เราต้าน ไม่อยู่ เป็นต้น 

๒.๒  พฤติกรรมโมเลกุล (Molecular Behavior) คือพฤติกรรมที่บุคคลอ่ืนต้องใช้ 
“เครื่องมือ” เพ่ือช่วยในการสังเกต อันจะท าให้ได้ข้อมูลที่แม่นย า เช่น การเต้นของหัวใจ คลื่นสมอง   
ความดันของโลหิต กระแสไฟฟูาใต้ผิวหนัง และคะแนนจากแบบทดสอบ (Test) ก็น่าจะอนุโลมให้อยู่
ในประเภทนี้ด้วย แม้ว่าจะมิได้เป็นการวัดทางสรีระก็ตาม บุคคลเมื่อนอนฝัน สามารถวัดคลื่นสมองได้
ด้วย “EEQ” หรือสังเกตการณ์เคลื่อนไหวของตาด าใต้หนังตาได้คือ “REM” เมื่อสภาพจิตใจของ
บุคคลหวั่นไหว เช่น เห็นหน้าคนรักหรือถูกจับโกหกได้กระแสไฟฟูาใต้ผิวหนังจะปั่นปุวนวัดได้ด้วย 
“GSR” จะเห็นได้ว่าการใช้ข้อมูลประเภทพฤติกรรมโมเลกุลนี้ ช่วยให้การสันนิษฐานถึงพฤติกรรม
ภายในได้ดียิ่งขึ้น 

ลักษณะพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอกมักจะมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน ไม่
ยุ่งยากต่อการสังเกต เพราะมักจะมีความกลมกลืนกัน หาได้แยกเป็นส่วนๆ ดังที่ได้อธิบายมาไม่ (การ
อธิบายแยกเป็นส่วน ๆ มุ่งให้เข้าใจรายละเอียด) แม้บุคคลที่แสดงออกตรงข้ามกับที่ตนเองคิด ก็คือว่า
เขามีพฤติกรรมภายในและภายนอกสัมพันธ์กัน (ในทางลบ) ซึ่งไม่ช้าไม่นานผู้ที่สังเกตพฤติกรรมก็จะ
เข้าใจบุคคลประเภท “ปากอย่างใจอย่าง” ได้คงเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภายในและ
ภายนอกนี่เอง ที่ท าให้ผู้คนจ านวนมากชอบอธิบายว่า “พฤติกรรม คือ การแสดงออก” ซึ่งถ้าพิจารณา
ค าว่า “แสดงออก” จะมีความหมายเพียงแค่ “พฤติกรรมภายนอก” เท่านั้น ซึ่งไม่ค่อยเหมาะสมนัก๑๖ 

สรุปลักษณะของพฤติกรรมคือ ลักษณะภายในเป็นสิ่งที่ไม่อาจเห็นได้ ถ้าหากจะเป็นได้
ต้องอาศัยการสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอกนั่นเอง ส่วนพฤติกรรมภายนอกนั้นเห็นได้
จากอินทรีย์ทั้ง ๕ และการวัดของเครื่องมือ 
 
๒.๔  ประเภทของพฤติกรรม 
 จากความเชื่อ หลักการ และทฤษฎี ของผู้รู้และนักการศึกษาทั้งหลายที่พยายามหา
หลักเกณฑ์อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งสามารถรวบรวมทัศนะต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่ของพฤติกรรม
ได้ ๓ ประเภท คือ 
 
 ๒.๔.๑  พฤติกรรมที่เกิดจากแรงผลักดันในตัวของมนุษย์เอง 
  เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความต้องการ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
  ๑.  ความต้องการทางด้านร่างกาย  

                                                           
๑๖ประสิทธ์ิ ทองอุ่น, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 

๒๕๔๒), หน้า ๔. 



 
๒๗ 

เป็นแรงผลักดันที่อยู่ในระดับพ้ืนฐานที่สุด แต่มีพลังอ านาจสูงสุด เพราะเป็น
แรงผลักดันที่ท าให้ชีวิตอยู่รอด มนุษย์จะต่อสู้ดิ้นรนทุกวิถีทางเพ่ือจะให้ได้มาซึ่งสิ่งที่จะมาบ าบัดความ
ต้องการทางกาย ท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นทั้ งทางที่ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้องก็ได้ 
ความต้องการทางร่างกายที่จะท าให้ชีวิตอยู่รอด ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ การพักผ่อน 
การขับถ่าย การสืบพันธุ์ ความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และอันตรายต่าง ๆ การตอบสนองความ
ต้องการทางกาย อันท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมออกมานั้น สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ระดับ คือ 

๑)  กิริยาสะท้อน เป็นการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นไปโดยธรรมชาติ 
เช่น ร่างกายขับเหงื่อออกมาเมื่ออยู่ในอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติ เพ่ือรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ใน
ระดับท่ีพอเหมาะ 

๒)  พฤติกรรมเจตนา เป็นการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
โดยความตั้งใจหรือความพอใจของตนเอง เช่น เมื่อรู้สึกร้อนก็ไปอาบน้ า หรือเปิดพัดลม เป็นต้น 
  ๒.  ความต้องการทางจิตใจ 

เป็นแรงผลักดันที่อยู่ในระดับสูงกว่าความต้องการทางร่างกาย แต่มีพลังอ านาจ
น้อยกว่า เพราะความต้องการทางจิตใจ ไม่ใช่ความต้องการที่ส่งผลกับความเป็นความตายของชีวิต แต่
เป็นความต้องการที่ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตมีความสุขสบายยิ่งขึ้นเท่านั้น 

นักจิตวิทยาหลายท่านให้แนวคิดเกี่ยวกับแรงผลักดันภายในร่างกาย อันมีผลท า
ให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิทยาชาวออสเตรีย ได้วิเคราะห์จิต
ของมนุษย์ออกเป็นองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ อิด (Id) อีโก้ (Ego) และซุเปอร์อีโก้ (Super Ego) ส่วน
ทั้ง ๓ นี้ประกอบเป็นโครงสร้างทางจิต๑๗  

อิด เป็นสัญชาตญาณในตัวมนุษย์ จะอยู่ในรูปของพลังงานที่คอยผลักดันให้
มนุษยแ์สดงพฤติกรรมต่าง ๆ พลังงานนี้แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะผลักดันให้มีชีวิตอยู่รอด เรียกว่า
สัญญาณชีวิต และอีกส่วนหนึ่งจะผลักดันให้ชีวิตดับ เรียกว่าสัญญาณความตาย อิดเป็นส่วนของจิตที่
คนเราไม่รู้สึก เป็นจิตใต้ส านึก แรงผลักดันนี้จะมีอยู่โดยที่คนเราไม่รู้สึกตัว เป็นแรงผลักดันไร้ส านึก อิด
จะผลักดันให้จิตอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่และส่วนที่รู้สึกตัว ที่เรียกว่า อีโก้ กระท าในสิ่งต่าง  ๆ
ตามที่อิดต้องการ ทั้งส่วนที่เป็นสัญญาณชีวิต และส่วนที่เป็นสัญญาณความตาย จึงเป็นตัวตอบสนอง
ความต้องการของอิด ส่วนจิตที่ท าหน้าที่ควบคุมสัญญาณเหล่านี้คือ ซุปเปอร์อีโก้ หรือ มโนธรรมที่มี
อยู่ในจิตของแต่ละบุคคลเป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เป็นผลจากการอบรมสั่งสอนของสังคม ท าให้อิด
และอีโก้มีพฤติกรรมที่ถูกที่ควร เป็นที่ยอมรับของสังคม 

แรงผลักดันของอิดท าให้เกิดความตึงเครียด อีโก้จะต้องพยายามตอบสนอง
ความต้องการของอิดเพ่ือลดความตึงเครียด แต่ความต้องการของอิดบางอย่าง อีโก้ก็ไม่อาจท าตาม
เพราะไปขัดกับมโนธรรมในซุเปอร์อีโก้ จึงท าให้เกิดความตึงเครียด และความวิตกกังวลเกิดขึ้น ความ
วิตกกังวลนี้เป็นแรงผลักดันพฤติกรรมอีกแรงหนึ่ง เพ่ือปกปูองตนเองให้รอดนั้นอีโก้จึงต้องพัฒนา
พฤติกรรมปูองกันที่เรียกว่า “กลไกปูองกัน” ซึ่งเป็นไปโดยไม่รู้สึกตัว ตัวอย่างพฤติกรรมปูองกัน ได้แก่ 

                                                           
๑๗ศรีราชา เจริญพานิช, ๒๕๒๖, ๑๓. 



 
๒๘ 

๑.  การเก็บกด (Repression) คือการที่อีโก้จะพยายามเก็บความรู้สึกท่ีเป็นความ
ปรารถนาที่สังคมไม่ยอมรับ เช่น ความอิจฉาพ่อ เม่ พี่ น้องของตัวเอง ซึ่งถ้าแสดงออกมาก็จะถูกต าหนิ 

๒.  การถอดแบบ (Identification) เป็นการยอมรับในสิ่งที่อิดเกิดความอิจฉา 
และน าเอาพฤติกรรมของสิ่งนั้นมาเป็นแบบแผนในการแสดงพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งท าให้ความวิตก
กังวลหมดไปได ้

๓.  การยึดแน่น (Fixation) เป็นการยึดแน่นในพฤติกรรมที่ตนเองต้องการ แต่
ไม่ได้รับการตอบสนองตั้งแต่วัยเด็ก จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็จะแสดงพฤติกรรมต่างๆเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ตอบสนองความต้องการ 

๔.  การแสดงพฤติกรรมตรงข้าม (Reaction Formation) คือการแสดงออกที่
ตรงข้ามกับความต้องการของอิด ที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม เช่น การอิจฉาแม่ แต่แสดงความเป็น
ห่วงหรือเอาอกเอาใจตลอดเวลา 

๕.  การต าหนิผู้อ่ืน (Projection) เป็นการคิดว่าผู้อ่ืนมีลักษณะไม่ดี เพ่ือกลบ
เกลื่อนลักษณะที่ไม่ดีในตนเอง เพ่ือจะได้เกิดความสบายใจ 

๖.  การถดถอย (Regression) เป็นการแสดงพฤติกรรมที่ถดถอยไปสู่วัยเด็ก 
๗.  พฤติกรรมเบี่ยงเบน(Sublination) เป็นการแสดงพฤติกรรมอย่างอ่ืนเพ่ือ

ทดแทนพฤติกรรมที่ตนเองต้องการ แต่ไม่สามารถแสดงออกได้ เช่น ความต้องการทางเพศ ความ
ก้าวร้าวก็แสดงออกทางการเขียนกลอน การร้องเพลง การท างานหนัก เป็นต้น 

๘.  การทดแทน (Displacement) คือ การแสดงความปรารถนากับอีกบุคคล
หนึ่งหรือสิ่งหนึ่งเพ่ือเป็นการทดแทน เช่น ถูกนายจ้างดุด่า ก็ไประบายกับลูกเมียที่บ้าน ขาดแม่ก็
อาจจะหลงรักใครเหมือนรักแม่ของตน 

จริตหรือจริยา คือนิสัย อุปนิสัย หรือพฤติกรรมที่มนุษย์แต่ละคนได้แสดงออก
นั้น ถ้าจะน ามาเปรียบเทียบกับหลักทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund freud) ที่
กล่าว เน้นถึงพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกของแต่ละบุคคลต่างก็มีจุดมุ่งหมายไปตามความรู้สึก
ภายในที่มีอยู่ของแต่ละคน ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเขาได้รับส่วนของพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อมประสบการณ์
ตลอดถึงวัฒนธรรมความเชื่อทางประเพณีอย่างไร เขาก็เก็บไว้ในส่วนของจิตส านึกจิตใต้ส านึกและจิต
ไร้ส านึกนั้นนั่นเอง 

คนเรายังมีลักษณะ ที่เรียกว่า อาการย้ าคิดย้ าท าได้ ถ้าการก่อตัวของบุคคลสร้าง
ภาพผ่านประสบการณ์ท่ีบังคับเคี่ยวเข็ญจนเกินไปจากครอบครัวและวัฒนธรรมตามหลักจิตสังเคราะห์
แบบพลวัตรของฟรอยด์ อธิบายว่า บุคลิกภาพมีโครงสร้างประกอบกัน 3 ส่วน ภายในบุคคล คือ อิด อีโก้ 
และซูเปอร์อีโก้ ภายในอิด ประกอบด้วย แรงบันดาลทางสัญชาติเวคเพศ และสัญชาติเวค ของการ
ก้าวร้าวท าลายหรือความตาย อิด เป็นส่วนที่สัมพันธ์กับกระบวนการทางร่างกายที่มักแสดงออกในทาง
ที่แสวงหาความพอใจ และไม่มีความทนต่อภาวะความกดดันที่เกิดจากการไม่ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ อีโก ส่วนที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ชีวิตได้รับการตอบสนอง ต่อสิ่งที่ต้องการตามความเป็นจริงได้ 
และซูเปอร์อีโก้ เป็นส่วนที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ที่ผ่านการอบรมมาจากครอบครัวและสังคมเช่น 
ค่านิยมประเพณีอุดมคติทางสังคมที่ท าให้คนเกิดการเรียนรู้ ตามมโนภาพขึ้นช่วยท าหน้าที่ควบคุมการ



 
๒๙ 

แสดงออกของอิด และท าให้อีโก้แสดงออกได้ตามเปูาหมายของความเป็นจริงในชีวิตตลอดจนท าให้
บุคคลรู้จักการแสวงหาความสมบูรณ์ในตนเอง 

จากแนวคิดทั้งสองตามที่อ้างถึงนี้ เป็นการสนับสนุนบุคลิกภาพ หรือนิสัย 
อุปนิสัย ซึ่งแต่ละคนได้แสดงออกมาทางพฤติกรรมตามที่ตนได้รับการสะสมจริต หรือจริยาส่วนไหนไว้
มากเขาก็ย่อมแสดงออกทางพฤติกรรมในส่วนที่เขาได้เก็บไว้ภายในของจิตใจ ซึ่งทัศนะของฟรอยด์ใช้
ค าว่า จิตส านึก หมายถึงบุคคลท าอะไรไม่ผิดพลาด และมีความรู้สึกตัวเองว่าเป็นใครต้องการอะไร 
และก าลังท าอะไรและจิตส่วนนี้มีการแสดงออกไปตามหลักเหตุผลส่วนจิตใต้ส านึก ลักษณะพฤติกรรม
ที่แสดงออก ไม่ว่าเป็นการกระดิกเท้า ผิวปาก หรือร้องกรี๊ดกร๊าด ออกมาโดยไม่รู้ตัวของแต่ละบุคคล
นั้น เป็นเพราะสาเหตุจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้เก็บไว้ในรูปของความทรงจ า ซึ่งเป็นส่วนที่เก็บ
ภายในจิตใต้ส านึก ส าหรับจิตไร้ส านึกนั้นเป็นส่วนที่เจ้าตัวไม่รู้สึกตัวเลยจะอยู่ในรูปของความคิดอิจฉา 
ริษยา ด้วยเหตุผลเพราะไม่ชอบคนนั้นคนนี้ เมื่อเก็บกดไว้นานๆ ในที่สุดก็จะกลายเป็นพลังผลักดันให้
แสดงออกมาทางพฤติกรรมโดยที่เจ้าตัวไม่รู้สึกตัว 

อนึ่งลักษณะของจิตทั้งสามภาคท่ีกล่าวถึงนั้น ในขณะที่แสดงออกทางพฤติกรรม
ของแต่ละบุคคลนั้น เพราะสาเหตุจากบุคลิกภาพมีโครงสร้างประกอบกัน 3 ส่วนในบุคคลคนเดียวกัน 
คือ อิด อีโก้ และซูเปอร์อีโก้ในส่วนของอิด เป็นส่วนของการแสดงออกในลักษณะการก้าวร้าว ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับกระบวนการทางร่างกายที่มักแสดงออกในทางที่แสดงท่าความพอใจ และขาดภาวะ
ความอดทนที่เกิดจากการไม่ได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ส่วนอีโก้ เมื่อความรู้สึกได้รับการ
ตอบสนองตามความพอใจ ต่อสิ่งที่ตนเองคาดหวัง ตามความเป็นจริง และลักษณะของอีโก้นี้เป็นส่วน
ของพลังจิตที่สามารถควบคุมไม่ให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับจากสังคม และมีความสามารถ
ปรับตัวเองให้อยู่ในภาวะที่ไม่ถูกกดดัน ส าหรับ ซูเปอร์อีโก้ เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาจากการ
เรียนรู้ผ่านการอบรมทางสังคม มีจุดมุ่งหมายของชีวิต และสามารถควบคุมตนเองได้ มีความมั่นใจใน
ตนเอง มีมโนภาพ เกิดความรู้สึกส านึกผิดชอบชั่วดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นพลังจิตที่ท าหน้าที่ควบคุมการ
แสดงออกของอิด และอีโก้ ให้มีการแสดงออกตามเปูาหมายความเป็นจริงของชีวิต สามารถควบคุม
ความรู้ความช านาญที่ตนเองมีอยู่ บริหารจัดการตนเองให้ก้าวไปสู่จุดหมายที่เหมาะสม๑๘ 

อับราฮัม มาสโลว์ (Abrahum Maslow) นักจิตวิทยาในกลุ่มมนุษย์วิทยา 
(Humanism) เชื่อว่า มนุษย์ไม่ใช่ทาสของแรงผลักดันต่าง ๆเท่านั้น แต่มนุษย์ยังเกิดมาพร้อมกับ
ศักยภาพของความเป็นมนุษย์ เช่น ความอยากรู้ ความสร้างสรรค์ และความต้องการที่จะพัฒนา
ตนเองจนเต็มขีดความสามารถ มาสโลว์ได้เน้นให้เห็นถึงความต้องการของแต่ละคนในการพัฒนา
ศักยภาพของตนให้เป็นจริง เขาเห็นว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมด้วยความต้องการ ๕ อย่าง ซึ่งเรียง
ตามล าดับความส าคัญก่อนหลังได้ดังนี้ 

๑.  ความต้องการทางร่างกาย ซึ่งเป็นความต้องการขั้นแรกสุด 
๒.  ความต้องการความปลอดภัย จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางร่างกายได้รับการ

ตอบสนองแล้ว 

                                                           
๑๘สรรเสริญ อินทรัตน,์ พุทธิจิตวิทยา, (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต, ๒๕๕๒), หน้า ๗๗-๗๘. 



 
๓๐ 

๓.  ความต้องการความรัก เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พ่อ แม่กับลูก สามีกับภรรยา เพ่ือนกับเพ่ือน เป็นต้น 

๔.  ความต้องการความนิยมนับถือในตนเอง เป็นขั้นที่คนเราต้องการการ
ยอมรับ ความพอใจและความภาคภูมิใจในตนเอง 

๕.  ความต้องการการพัฒนาศักยภาพของตน เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของ
มนุษย์ เนื่องจากมนุษย์สามารถตอบสนองความต้องการด้านร่างกาย ด้านความปลอดภัย ด้านความรัก 
และความภาคภูมิใจอย่างเพียงพอแล้ว จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เจริญงอกงามมากที่สุด 
มนุษย์อยากศึกษาเพราะอยากรู้อย่างแท้จริง อยากท าเพราะใจรัก เป็นต้น ตามแผนภาพ ดังนี้ 

 
ที่มาแผนภูมิ : https://www.google.co.th/search?q=แผนภาพ+มาสโลว์ 
ภาพที่ ๒.๑ ความต้องการการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ 

 
จากการจัดระเบียบความต้องการของมนุษย์ตามแนวความเชื่อของมาสโลว์ 

ชี้ให้เห็นว่า ความต้องการทางร่างกายเป็นความต้องการพื้นฐานที่สุดของมนุษย์ และเมื่อความต้องการ
ในขั้นนี้ได้รับการต้องสนองแล้ว ก็จะมีความต้องการในระดับที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้สามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมที่เกิดจากแรงผลักดันภายใน
ของมนุษย์เอง ขั้นพ้ืนฐานที่สุดคือพฤติกรรมที่เป็นไปตามสัญชาติญาณการเอาตัวรอดและการด ารง
เผ่าพันธุ์ เมื่อเอาตัวรอดได้แล้วจึงแสวงหาความต้องการในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือสนองความสุขสบายทั้ง
ทางด้านร่างกายและทางจิตใจ เช่น ความต้องการ ลาภ ยศ สรรเสริญ เป็นต้น 

 
๒.๔.๒  พฤติกรรมที่เกิดจากแรงผลักดันของสิ่งแวดล้อม 

อริสโตเติล (Aristotle) เป็นผู้เริ่มประกาศความเชื่อนี้ และนักจิตวิทยาในยุคต่อ ๆมา
คือ จอห์น ลอคค์ (John Locke) เบิร์คลีย์ (Berkley) และอีกหลายท่านเชื่อว่าประสบการณ์ของ
มนุษย์เป็นสิ่งที่ท าให้คนเราเกิดการเรียนรู้เรียนรู้ที่จะกระท าพฤติกรรม เมื่อเกิดมานั้นมนุษย์ไม่ได้มี
ความรู้ติดตัวมาแต่อย่างไร มนุษย์ล้วนแล้วแต่ต้องเรียนรู้ภายหลังจากที่เกิดมาแล้วทั้งสิ้น ต่อเมื่อมี



 
๓๑ 

ประสบการณ์แล้วจึงเกิดการเรียนรู้และจดจ าประสบการณ์นั้นเอาไว้ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับแสดง
พฤติกรรมในอนาคต๑๙ 

สกินเนอร์ (Skinner) นักจิตวิทยาแนวพฤติกรรมนิยม เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการ
น าเสนอแนวคิดที่ว่า พฤติกรรมมนุษย์ถูกควบคุมโดยเงื่อนไขแห่งการเสริมแรง และเงื่อนไขแห่งการ
ลงโทษ และด้วยเหตุนี้เองมนุษย์จึงไม่มีอิสระภาพแต่อย่างใด สกินเนอร์ชี้ให้เห็นว่าผลการกระท าของ
มนุษย์มีอยู่ ๒ ประการคือ ผลการกระท าที่ท าให้พอใจ ซึ่งท าหน้าที่เป็นแรงเสริมให้แก่การกระท านี้
ต่อไป(เงื่อนไขแห่งการเสริมแรง) และผลการกระท าที่ท าให้ไม่พอใจ ซึ่งเป็นตัวการที่ท าให้มนุษย์หยุด
พฤติกรรมหรือการกระท าอันจะน ามาซึ่งผลการกระท าเช่นนี้ในอนาคต (เงื่อนไขแห่งการลงโทษ) 
พฤติกรรมที่ยังผลแห่งความพอใจ เช่น พฤติกรรมที่ท าแล้วได้รับลาภ ยศ สรรเสริญ เป็นต้น ซึ่งมี
โอกาสสูงที่จะท าพฤติกรรมเช่นนั้นอีกในอนาคต ในขณะที่พฤติกรรมที่ยังผลให้เกิดความไม่พอใจ เช่น 
ท าแล้วท าให้ต้องสูญเสีย ลาภ ยศ สรรเสริญ ถูกลงโทษ ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม ก็จะหยุดพฤติกรรมนั้น 
ดังนั้น พฤติกรรมของคนจึงถูกควบคุมโดยเงื่อนไขของผลการกระท าของทั้งสองประการดังกล่าว 

จากแนวคิดดังกล่าวสรุปว่า พฤติกรรมมนุษย์จะถูกก าหนดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมโดย
การเรียนรู้เพ่ือให้ได้มาตามที่ตนต้องการ อันเกิดจากประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า การสร้าง
เงื่อนไขให้ท าหรือให้หยุด ถ้าต้องการให้ท าก็ก าหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งเป็นการจูงใจให้ท า และถ้าไม่
ต้องการให้ท าก็สร้างเงื่อนไขทางข้อห้ามมีบทลงโทษ 

 
 ๒.๔.๓  พฤติกรรมที่เกิดจากทั้งแรงผลักดันภายในตัวของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

อัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura) นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงในยุคปัจจุบัน ได้ให้
ความส าคัญแก่ลักษณะในตัวมนุษย์และสิ่งแวดล้อมว่า เป็นปัจจัยให้เกิดพฤติกรรม เขาอธิบายว่าทั้ง
พฤติกรรมมนุษย์ องค์ประกอบภายในตัวมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ต่างก็มีอิทธิพลต่อกันและกัน ใน
ลักษณะที่แต่ละองค์ประกอบต้องสัมพันธ์กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน หมายความว่า บางครั้ง
สิ่งแวดล้อมท าให้เกิดพฤติกรรมได้มากกว่าองค์ประกอบภายในตัวบุคคล ส่วนในเวลาอ่ืนองค์ประกอบ
ในตัวบุคคลก็อาจจะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ได้มากกว่าสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่า
ความสัมพันธ์เช่นนี้อยู่ในลักษณะพ่ึงพาอาศัยกัน เป็นกระบวนการที่ทั้งสองฝุายต่างมีอิทธิพลต่อกัน
และกัน และทั้งคู่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ ในขณะเดียวกันพฤติกรรมมนุษย์ก็มี
อิทธิพลต่อท้ังสองสิ่งด้วยเหมือนกัน 

ตามจิตวิทยาของอัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura) เน้นเรื่องการสร้าง
แบบอย่างให้บุคคลอ่ืนได้เดินตามแบบนั้นจนกลายเป็นจิตวิทยาการเลียนแบบในปัจจุบัน ท าให้การใช้
บุคคลตัวอย่างที่เรียกว่า Idol เป็นแรงผลักดันให้คนที่ประสงค์อยากจะเป็นเหมือนดั่งที่คนต้นแบบเป็น
นั้นได้ท าตามแบบอย่างจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขึ้น ประเภทนี้เรียกว่า เกิดจากแรงผลักดัน
ทั้งภายในและภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม  

                                                           
๑๙สิทธิโชค วรานุสันติกุล, ทฤษฎีและปฎิบัติการทางจิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิทักษ์

อักษร, ๒๕๒๘), หน้า ๒. 
 



 
๓๒ 

สรุปว่าแนวคิดนี้เชื่อว่าพฤติกรรมมนุษย์ได้รับอิทธิพลจากทั้งปัจจัยสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่เป็นองค์ประกอบของมนุษย์ โดยปัจจัยใดจะมีอิทธิพลมากกว่า
ขึ้นอยู่กับกรรมและวาระที่แตกต่างกัน  
 
๒.๕  องค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย ์

พฤติกรรมของมนุษย์นั้น แยกออกมาเป็นปัจจัยย่อย ๆ เรียกว่าองค์ประกอบพฤติกรรม ได้แก่ 
การรับรู้ การเรียนรู้ การคิด สติปัญญา เจตคติ อารมณ์และความเชื่อ๒๐ 

๑.  การรับรู้ (Perception) 
การรับรู้ เป็นการแปลความหมายจากการสัมผัส โดยเริ่มตั้งแต่การมีสิ่งเร้ามากระทบกับ

อวัยวะรับสัมผัสทั้งห้าและส่งกระแสประสาทไปยังสมองเพ่ือการแปลความ  
๒.  การเรียนรู้ (Learning) 

การเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างค่อนข้างถาวร อันเป็นผลมา
จากประสบการณ์หรือการฝึกฝน มิใช่ผลจากการตอบสนองของสัญชาติญาณ อุบัติเหตุ หรือความ
บังเอิญ โดยกระบวนการเรียนรู้จะเป็นกระบวนการต่อเนื่องเชื่อมโยงจากการรับรู้  

๓.  การคิด (Thinking)  
การคิด เป็นกระบวนการของสมอง ในการสร้างสัญลักษณ์ หรือภาพให้ปรากฏในสมอง 

เพ่ือเป็นตัวแทนของวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ความสามารถในการคิดนั้นมี
ความสัมพันธ์ระดับสติปัญญา แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้  

๓.๑  ความคิดรวบยอด (concept) เป็นล าดับขั้นที่เกิดจากการท างานของสมอง ในการ
จัดกลุ่มหรือการสรุปรวมที่จะท าความเข้าใจในสิ่งของ บุคคล เรื่องราว ประสบการณ์ ต่าง ๆที่ได้รับรู้
หรือต่อความคิดเห็น เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ว่าคืออะไร  

๓.๒  จินตนาการ (imagination) เป็นการสร้างภาพขึ้นในสมองตามความนึกคิดของ
ตนเองเป็นผลมาจากการสะสมการรับรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผสมกับความต้องการ ความสนใจ 
ความคาดหวังอารมณ์และความรู้สึกของบุคคล การจิตนาการในสิ่งเดียวกันของบุคคลแต่ละคนจะ
แตกต่างกันออกไป  

๔.  สติปัญญา (Intelligence)  
สติปัญญา เป็นความสามารถในตัวบุคคล ที่จะทราบได้จากพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก 

ระดับของสติปัญญาสังเกตได้จากการแสดงออกที่มีความคล่องแคล่ว รวดเร็ว ความถูกต้อง
ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาและการปรับตัว การใช้แบบทดสอบวัดสติปัญญาจะท าให้ทราบ
ระดับสติปัญญาชัดเจนขึ้น  

๕.  เจตคต ิ(Attitude) 
เจตคติ เป็นความรู้สึกท่ีแสดงออกมาในทางบวกหรือทางลบ เช่น พอใจหรือไม่พอใจ เห็น

ด้วยหรือไม่เห็นด้วย ชอบหรือไม่ชอบ ต่อบุคคล หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด สภาวะนี้เป็นแรงที่จะก าหนดทิศทาง
ของพฤติกรรมของบุคคลต่อเหตุการณ์ สิ่งของ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

                                                           
๒๐http://www.nineplusdesign.com/ teach/human/chapter3.pdf 
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 ๖.  อารมณ์ (Emotion)  
อารมณ์ เป็นสภาวะทางจิตใจ ที่มีต่อสิ่งเร้า ซึ่งมีผลต่อร่างกาย และการแสดงพฤติกรรม

ของบุคคล 
๗.  ความเชื่อ (Beliefs)  

ความเชื่อ เป็นการยอมรับนับถือเชื่อมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อาจตั้งอยู่นบพ้ืนฐานของ
ความคิดเหตุผลที่สามารถพิสูจน์ได้ หรืออาจตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการยอมรับ ศรัทธา โดยปราศจาก
เหตุผลหรือการพิสูจน์ใด ๆ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดพฤติกรรม  

เราไม่อาจสังเกตความเชื่อได้โดยตรง แต่จะสังเกตได้จากพฤติกรรมที่บุคคลกระท า และ
สันนิษฐานว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากความเชื่อ ความเชื่อไม่จ าเป็นต้องมีเหตุผลแต่เป็น
การก าหนดขึ้นจากสิ่งที่บุคคลต้องการจะเชื่อในสิ่งใด เขาสามารถเชื่อในสิ่งใด เขาสามารถเชื่อในอะไร 
และเขาถูกวางเงื่อนไขในสิ่งที่เชื่อมาอย่างไร อีกประการหนึ่งความเชื่อนั้นท า ให้เขาตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานได ้ 
 
๒.๖  ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิต่อพฤติกรรมมนุษย์ 

พ้ืนฐานของพฤติกรรมด้านนี้ มุ่งไปที่ความคิดและความรู้สึกเป็นส าคัญ การท างานของจิตใจ
จะส่งผลให้มีพฤติกรรมเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้  
 ๒.๖.๑  ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิต่อพฤติกรรมมนุษย์ทางจิตวิทยา 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางจิตวิทยาหมายเอา ปัจจัยที่เน้น
ความเกี่ยวกับจิตเป็นฐาน ท าให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมได้ ดังต่อไปนี้ 

๑.  อวัยวะรับความรู้สึก อันได้แก่ประสาทสัมผัส ทั้ง ๗ ด้าน คือ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย 
การทรงตัว และความรู้สึกภายใน (กล้ามเนื้อ เอ็น เนื้อเยื่อ และข้อต่อ) เมื่อสมองอันเป็นศูนย์
ความรู้สึกที่ส่งผ่านมาตามเส้นประสาทส่วนต่าง ๆ ก็จะเกิดการรับรู้ (Perception) ว่าสิ่งเร้านั้นคือ
อะไร มีคุณหรือโทษ เกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจศูนย์เกี่ยวกับอารมณ์ ได้รับกระแสประสาท
กระตุ้นให้มีอารมณ์โต้ตอบ ทางบวกหรือทางลบ ศูนย์อารมณ์ส่งกระแสประสาทไปเร้าต่อมใต้สมอง 
(Pituitary) ให้หลั่งน้ าเพ่ือกระตุ้นต่อมหมวกไต (Adrenal) ซึ่งหลั่งน้ าขับอะดรีนาลิน (Adrenaline) 
ลงไปในกระแสโลหิต ระบบประสาทอัตโนมัติก็จะถูกเร้า เพ่ือควบคุมอวัยวะภายในให้มีกิจกรรม
เพ่ิมข้ึนหรือลดลง     

กระบวนการท างานขั้นต่อไปของจิตใจ คือ เมื่อเกิดอารมณ์เชิงบวก ก็จะเร้าให้บุคคล
อยากหรือต้องการ (Needs) แต่ถ้าเกิดอารมณ์เชิงลบ ก็จะเร้าให้หนีหรือสู้จากความต้องการผลักดันให้
เกิดความนึกคิดที่จะให้ความต้องการสมหวัง เกิดเป็นความคิด ( Ideas) หลาย ๆ อย่าง จากนั้นก็จะ
เลือกแนวทางที่เหมาะสม สั่งกายไปสู่ประสาทการเคลื่อนไหว พร้อมกันนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบประสาทอัตโนมัติเกิดการเปลี่ยนแปลงการท างานของอวัยวะภายในและต่อมต่างๆ  

กระบวนการท างานนี้ถ้าเกิดความบกพร่องที่ใดที่หนึ่ง ไม่ว่าอวัยวะรับความรู้สึ ก
ระบบประสาทส่วนกลาง ไขสันหลังหรืออวัยวะแสดงออก กระบวนการท างานของจิตใจ ก็ย่อม
แปรปรวนไป 
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๒.  สิ่งเร้า (Stimulus) สิ่งเร้านี้อาจจะเป็นวัตถุหรือนามธรรมก็ได้ เป็นสิ่งเร้า
ภายนอกหรือภายในร่างกายอินทรีย์เองก็ได้ สิ่งเร้าจากภายในได้แก่ความต้องการอารมณ์นิสัยหรือ
ความเคยชินและจิตใต้ส านึก  

สิ่งเร้าที่มีความรุนแรงและความถี่ต่าง ๆ กัน มีผลให้การแสดงออกของคน
แตกต่างกัน รวมทั้งถ้าสิ่งเร้าไปกระตุ้นปมในจิตใต้ส านึก ปฏิกิริยาโต้ตอบจะรุนแรงกว่าปกติ 

๓.  ความตั้งใจแน่วแน่ คนจะรับรู้รายละเอียดของสิ่งเร้าได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรง
ตามความเป็นจริงได้ต้องมีความตั้งใจแน่วแน่พอควร หากรับรู้สิ่งเร้าน้อยไปหรือขาดไปการแสดงออก
โต้ตอบก็จะมีคุณภาพด้อยไป เช่น เมื่ออยู่ภายใต้ฤทธิ์ยา มีสิ่งแทรกแซงจากภายนอกจิตใจตกอยู่ใน
ภาวะเร่าร้อน วิตกกังวล หมกมุ่น เบื่อหน่าย ฯลฯ มีผลท าให้การรู้สึกขาดความแม่นย า มีผลกระทบต่อ
กระบวนการท างานของจิตทั้งหมด และลดคุณภาพของพฤติกรรมตอบโต้ด้วย 

๔.  ได้เรียนรู้จะบันทึกไว้เป็นความจ า เมื่อสิ่งเร้าที่เคยประสบมาในอดีตปรากฏขึ้น
อีกคนก็สามารถเรียกชื่อ บอกคุณค่ามีอารมณ์และแนวคิดในการโต้ตอบได้ถูกต้องเหมาะสมพฤติกรรม
ส่วนใหญ่ของมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้ ฉะนั้นถ้าการเรียนรู้บกพร่องด้วยคุณภาพและโอกาส คนนั้น ๆ 
ก็จะมีการท างานของจิตใจบกพร่องไปมีผลให้การแสดงออกไม่เหมาะสม แต่เราก็สามารถสร้าง
สถานการณ์ (Conditioning) ให้เขาเรียนรู้เสียใหม่ (Relearn) เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมใหม่มาแทนที่
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้เป็นการแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 

๕.  การเกี่ยวโยง (Association) ระหว่างศูนย์ต่าง ๆ ในสมองทั้งด้านกายวิภาค 
(Anatomical) และสรีรวิทยา (Physiological) ทุกขั้นตอนในการท างานของจิตใจจะต้องมีการเกี่ยว
โยงระหว่างศูนย์ต่าง ๆ เช่น การรับรู้ว่าสิ่งเร้าคืออะไร มีคุณค่าอย่างไร ต้องมีการเกี่ยวโยงระหว่างศูนย์
ความรู้สึกหลาย ๆ ศูนย์กับส่วนที่เกี่ยวกับเชาวน์ปัญญาและความจ า จึงจะรับรู้สิ่งเร้านั้นได้ถูกต้อง อีก
ทั้งจะต้องมีการเกี่ยวโยงจากศูนย์การรับรู้ ไปสู่ศูนย์เกี่ยวกับอารมณ์ ศูนย์เกี่ยวกับการพูด การ
เคลื่อนไหวด้วยจึงจะเกิดพฤติกรรมโต้ตอบต่อสิ่งเร้าได้ 

๖.  ระดับความรู้สึกตัวของบุคคล การรู้สึกตัวของบุคคลมี ๓ ระดับ คือ 
๑)  รู้สึกตัวเต็มที่ (Full Consciousness) เป็นการรับรู้สิ่งเร้าและตอบโต้ได้ถูกต้อง 
๒)  ครึ่งหลับครึ่งตื่น (Semi consciousness or Semicoma) เป็นการรับรู้สิ่งเร้า

แต่ไม่ตอบโต้ 
๓)  หมดสติหรือไม่รู้สึกตัวเลย (Unconsciousness or Coma) เป็นสภาพหมด

ความรู้สึก  
๔)  ความรู้สึกและการตอบโต้ที่บกพร่องอาจเนื่องมาจากการที่สมองถูก

กระทบกระเทือน การตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยา หรือสิ่งมึนเมา 
สรุป ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรทางจิตวิทยาจึงเกี่ยวกับความรู้สึก สิ่งเร้าที่มีแรงพอ 

การสร้างสถานการณ์ และระดับความรู้สึกท่ีท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ 
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๒.๖.๒  ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิต่อพฤติกรรมมนุษย์ทางชีววิทยา 
พ้ืนฐานของพฤติกรรมด้านนี้ มุ่งไปที่อินทรีย์ (Organism) ในส่วนที่เป็นกายภาพ 

(Physical) ซึ่งจ าแนกออกได้เป็น ๓ ระบบ๒๑ ดังต่อไปนี้ 
๑.  ระบบประสาท (The Nervous System) เป็นการรวมตัวของเซลล์ประสาท 

(Neuron) จ านวนมากมาย แต่ละเซลล์ประกอบด้วย ตัวเซลล์ (Cell Body) และส่วนแขนงของเซลล์ 
ส่วนที่รับกระแสประสาทเข้า เรียกว่า เดนไดร์ (Dendrite) และส่วนที่ส่งกระแสประสาทออก เรียกว่า 
แอกซอน (Axon) การท างานของระบบประสาทเป็นไปท านองเดียวกับกระแสไฟฟูา จึงใช้ค าว่า 
"กระแสประสาท" โดยข้อมูลจากประสาทสัมผัสจะถูกแปรเป็นกระแสประสาท อันเป็นผลจากปฏิกริยา
ชีวเคมีไฟฟูา ซึ่งความต่างศักดาไฟฟูาเกิดจากสารเคมีที่มีประจุไฟฟูาในร่างกายที่ส าคัญคือ ไอออนของ
โซเดียมและโปแตสเซียม (Sodium and Potassium ion)  

การท าหน้าที่รับรู้หรือสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องมีการท างานของเซลล์
ประสาทหลายชนิดจ านวนมาก เซลล์ประสาทตัวต้นจะมีแขนงไปประสานกับเซลล์ประสาทตัวต่อไป 
โดยอาจไปกระตุ้นให้มีการส่งกระแสประสาท หรือยับยั้งไม่ให้เซลล์ต่อไปส่งกระแสประสาทก็ได้ ช่วง
บริเวณรอยประสานระหว่าง เซลล์ประสาท มีช่องแคบเล็ก ๆเรียกว่า ซินแนพส์ (Synapse) การส่ง
กระแสประสาทข้ ามช่องแคบนี้  ต้ องอาศัยสารชีว เคมี  ที่ เ รี ยกว่ า  นิ ว โ รทรานสมิต เตอร์ 
(Neurotransmitter) ซึ่งโดยทั่วไปเซลล์ตัวต้นหลายตัว จะเชื่อมโยงเซลล์ถัดไปหนึ่งตัว ส่งผลให้การส่ง
ต่อกระแสประสาท จึงเป็นผลรวมของการกระตุ้นมากกว่าการยับยั้ง 

เซลล์ประสาทมี ๓ ประเภทคือ เซลล์ประสาทสัมผัส ที่น าขอมูลจากอวัยวะรับ
สัมผัส เซลล์ประสาทยนต์ เป็นเซลล์ตัวสุดท้ายที่สั่งให้กล้ามเนื้อท างาน และเซลล์เชื่อมต่อ ที่ท าหน้าที่
ส่งต่อรวบรวมข้อมูลจนถึงมีการสั่งการ โดย ๒ ประเภทแรกเป็นระบบประสาทส่วนปลาย ส่วน
ประเภทที่ ๓ เป็นระบบประสาทส่วนกลาง 

๑.๑  ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Neurous System) ท าหน้าที่รับ
กระแสประสาทส่งไปยังสมอง และรับกระแสประสาทจากสมองส่งไปยังส่วนต่าง  ๆของร่างกาย 
นอกจากนี้ยังมีไขสันหลัง เป็นศูนย์ปฏิกิริยาสะท้อน (Reflex Action) และเป็นทางขึ้นลงของกระแส
ประสาททั้งประสาทรับรู้และประสาทยนต์ สมองของมนุษย์แบ่งออกเป็นหลายส่วน และมีหน้าที่
ต่างกันคือ 

๑). สมองส่วนหน้า (Frontal Lobe) ควบคุมการเคลื่อนไหวและหน้าที่
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับบุคลิกภาพ 

๒). สมองส่วนข้างตอนบน (Parietal Lobe) ควบคุมการรับรู้ 
๓). สมองส่วนข้างตอนล่าง (Temporal Lobe) ควบคุมการได้ยินและ

ความจ า 
๔). สมองส่วนหลัง (Occipital Lobe) ควบคุมการเห็น 

การเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบทางเคมีในสมองแม้เพียงเล็กน้อยก็จะเปลี่ยน
อารมณ์ความสามารถในการมีสมาธิและความจ า การใช้คลื่นแม่เหล็กที่มีก าลังสูงมาก ๆ ไปกดระบบลิ

                                                           
๒๑ไพบูลย์ เทวรักษ์, จิตวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ เอส.ดี.เพรส, ๒๕๓๗), หน้า ๑๗-๒๐. 



 
๓๖ 

มบิก (Limbic System) ซึ่งท าหน้าที่ประมวลผลอารมณ์นั้นจะเปลี่ยนวิธีที่คนเราตัดสินใจในเรื่องที่
เกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา แม้กระทั่งประสบการณ์เชิงจิตวิทยาบางอย่างก็ยังมีสัมพันธ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ระบบประสาทด้วย๒๒ แสดงให้เห็นถึงสมองมีส่วนสัมพันธ์กับพฤติกรรมอย่างแนบแน่น 

๑.๒  ระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral Nervous System) ประกอบด้วย
ระบบประสาทกาย และระบบประสาทอัตโนมัติ 

๑) ระบบประสาทกาย (Somatic Nervous System) เป็นระบบ
ประสาทส่วนนอก ภายใต้การควบคุมของจิตใจ ท าหน้าที่รับรู้ความรู้สึกและสั่งการ อันประกอบด้วย 
ประสาทรู้สึก และประสาทยนต์ 

๒) ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System) เป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบประสาทส่วนปลาย ควบคุมการท างานของหัวใจและอวัยวะภายใน มีการท างานเป็นอิสระ 
ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของจิตใจ ระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อหัวใจ 
กล้ามเนื้อเรียบ และต่อมมีท่อ นอกจากนี้ระบบประสาทอัตโนมัติ ยังมี ๒ ส่วนย่อย ในการควบคุม
อวัยวะภายในให้สมดุล คือส่วนซิมพาเตติก (Sympathetic) ท างานในภาวะเครียด และส่วนพาราซิม
พาเตติก (Parasympathetic) ท างานในภาวะผ่อนคลาย 

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทกับอารมณ์เป็นสิ่งที่อาศัยกันและกัน 
เรียกว่า ระบบกายกับจิตนั่นเอง เช่น ระบบแอนทีเรียร์ซิงกูเลตคอร์เท็กซ์ (ACC) มีอิทธิพลต่ออารมณ์
ต่าง ๆ ของคุณ และได้รับอิทธิพลจากอารมณ์เช่นกัน ผ่านการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างหนาแน่น
กับอะมกิ ดาลาและฮิปโปแคมปัสและไฮโปทาลามัส ดังนั้น แอนทีเรียร์ซิงกูเลตคอร์เท็ก ซึ่งเป็นบริเวณ
หลักส าหรับผสมผสานความคิดและความรู้สึกเข้าด้วยกัน เพ่ือให้การท างานของแอนทีเรียร์ซิงกูเลต
คอร์เท็กดีขึ้นต้องอาศัยการเจริญสติภาวนา จะช่วยให้ความคิดทะลุปรุโปร่งเมื่อคุณรู้สึกห งุดหงิด
ผิดหวัง น ามาสู่ความสามารถในการให้เหตุผลของคุณด้วย๒๓ 

๒.  ระบบต่อม (Glands) ท าหน้าที่ผลิตสารต่าง ๆออกมา ในรูปของเหลวที่มี
สารเคมีผสมอยู่ อันเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ต่อมมี ๒ ประเภท คือ 

๒.๑  ต่อมมีท่อ (Duct Glands) จะขับของเหลวส่งออกมาตามท่อ ที่รู้จักกันดี
คือ ต่อมเหงื่อ ต่อมไขมัน ต่อมน้ าตา และต่อมน้ านมเป็นต้น 

๒.๒  ต่อมไร้ท่อ (Ductless Glands หรือ Endocine Glands) จะขับของเหลว
ที่เรี่ยกว่า ฮอร์โมน (Hormone) เข้าสู่กระแสโลหิต เพ่ือส่งไปตามส่วนต่าง ๆของร่างกายสารเคมี
ฮอร์โมนที่ต่อมไร้ท่อขับออกมา มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลายประการถ้าหากร่างกายของ
คนเรามีฮอร์โมนไม่สมดุลพฤติกรรมของคนจะแปรเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพตามไปด้วย 
ต่อมไร้ท่อแต่ละต่อม ผลิตฮอร์โมน และท าหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑) ต่อมพจิวอิตารี (Pituitary) ผลิตฮอร์โมนเจริญเติบโต (Growth 
Hormone) ควบคุมการเจริญเติบโต ฮอร์โมนโปรแลคติน (Prolactin Hormone) กระตุ้นการสร้าง
                                                           

๒๒ดร.ริค แฮนสัน และ นพ.ริชาร์ด เมนดิอัส, เขียน ดร.ณัชร  สยามวาลา ผู้แปล, สมองแห่งพุทธะ, 
(กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์ธรรมะ, ๒๕๕๘), หน้า ๑๐. 

๒๓ดร.ริค แฮนสัน และ นพ.ริชาร์ด เมนดิอัส, เขียน ดร.ณัชร  สยามวาลา ผู้แปล, สมองแห่งพุทธะ, อ้าง
แล้ว, หน้า ๑๑๑. 



 
๓๗ 

น้ านม ฮอร์โมนโทรปิก (Tropic Hormone) ควบคุมการท างานของต่อมไร้ท่ออ่ืน ๆ เช่น โกรแนตโดร
โทรปิน (Gonadotropin) ต่อมโกแนตไธโรโทรปิน (Thyrotropin) ควบคุมต่อมไธรอยด์ (Thyroid) 
เป็นต้น 

๒) ต่อมไธรอยด์ (Thyroid) ผลิตฮอร์โมนไธรอกซิน (Thyroxin) ควบคุม
การเผาผลาญอาหารและเพ่ิมน้ าตาลในโลหิต 

๓) ต่อมพาราไธรอยด์ (Parathyroid) ผลิตอฮอร์โมนพาราโธโมน 
(Parathomone) ควบคุมปริมาณแคลเซี่ยมและฟอสฟอรัสในโลหิต และช่วยการท างานของประสาท 

๔) ต่อมอะดรีนัล (Adrenal) ผลิตฮอร์โมนอะดรีนาลีน (Adrenalin) 
และฮอรโมนคอร์ติน (Cortin) ท าหน้าที่กระตุ้นตับอ่อนให้เปลี่ยน Glycogen เป็น Glucose ท าให้ร่าง
การมีพลังมาก ควบคุมระดับโซเดี่ยม และโปรตัสเซี่ยมในพลาสมา (Plasma) ของโลหิต 

๕) ต่อมแพนครีส (Plancreas) ผลิตฮอร์โมนอินซูสิน (Insulin) ควบคุม
ปริมาณน้ าตาลในโลหิต กระตุ้นตับให้เปลี่ยนน้ าตาลเป็น Glycogen ไปเก็บไว้ในตับอ่อน ถ้าบกพร่อง
จะเป็นโรคเบาหวาน 

๖) ต่อมโกแนต (Gonads) ผลิตฮอร์โมนแอนโดรเจน (Androgen) ใน
เพศชาย และเอสโตรเจน (Estrogen) ในเพศหญิง ควบคุมการท างานของอวัยวะเพศ และลักษณะ
ประจ าเพศ  

๗) ต่อมไธมัศ (Thymus)  ผลิตฮอร์ โมนไธโมวิติน  (Thymovidin) 
ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายให้เป็นไปตามวัย 

๘) ต่อมไพนีล (Pineal) ผลิตฮอร์โมนเมลาโทนิน (Melatonin) ควบคุม
การเจริญเติบโต ตั้งแต่เกิดจนถึง ๗ ขวบ 

๓.  ระบบกล้ามเนื้อ (Muscles) การท างานของกล้ามเนื้อเป็นการแสดงออก เช่น 
คิด พูด เคลื่อนไหว ต่อเนื่องกับการท างานของหัวใจ ล าไส้ และต่อมต่าง ๆ กล้ามเนื้อมีหลายชนิด คือ 

๓.๑  กล้ามเนื้อลาย ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียงกันมีขนาดต่าง ๆ กัน มีส่วน
ส าคัญในการก าหนดรูปทรง มีหน้าที่ปฏิบัติตามค าสั่งของระบบประสาทส่วนกลาง 

๓.๒  กล้ามเนื้อเรียบ ประกอบด้วยเซลล์เนื้อเยื่อเล็ก ๆ และยาวเรียบ ใย
กล้ามเนื้อเหล่านี้ประสานเป็นแผ่นเดียวกัน ท างานโดยอิสระจากระบบประสาทส่วนกลาง แต่เมื่อ
ระบบประสาทอัตโนมัติ ถูกกระตุ้น กล้ามเนื้อเรียบจะท างานทันที เช่น เมื่อเกิดสภาพเปลี่ยนแปลง
ของอารมณ ์

๓.๓  กล้ามเนื้อหัวใจ อยู่ภายในหัวใจและถูกควบคุมโดยประสาทอัตโนมัติ 
ทั้งหมดนี้อาจกล่าวได้ว่าระบบทางกายภาพมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมและการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์จ าเป็นต้องรักษาร่างกายนี้ให้อยู่รอดเป็นเบื้องต้น 
ร่างกายจึงเป็นปัจจัยแรกที่จะส่งสัญญาณต่าง ๆ ออกมา เช่น หิว กระหาย จึงต้องหาอาหารหล่อเลี้ยง
ร่างกาย เผชิญอันตรายต้องหลบหลีกเอาตัวรอด การด ารงเผ่าพันธุ์ ปัจจัยทางชีวะจึงเป็นปัจจัย
เบื้องต้นทางพฤติกรรมก่อนปัจจัยอ่ืน ๆ ขณะเดียวกันความรู้สึกภายในจิตก็สามารถแสดงออกทาง
กายภาพได้เช่นกัน  

 



 
๓๘ 

 ๒.๖.๓  ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิต่อพฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม 
พ้ืนฐานของพฤติกรรมด้านนี้ มุ่งไปที่สิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมของอินทรีย์ สภาพ

ของสังคมแต่ละสังคมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี้๒๔ 
๑.  กลุ่มคน คนที่รวมกันอยู่ในพ้ืนที่หนึ่งอาจเริ่มต้นที่เผ่าพันธุ์หรือพวกเดียวกัน 

ระยะต่อมาผู้คนก็เริ่มมีมากขึ้นเนื่องจากการสืบเผ่าพันธุ์ อาจเริ่มมีการผสมผสานเผ่าพันธุ์ อพยพ
ออกไป ย้ายเข้ามา ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนประชากร เช่น มีวัยเด็กและวัยชรา มากกว่าวัย
หนุ่มสาว หรือลูกผสมมากกว่าเผ่าพันธุ์เดิม เป็นต้น อันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่าง
จากเดิมไปทีละเล็กทีละน้อย 

๒.  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ทรัพยากรในพ้ืนที่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการ
สร้างสภาพสังคมเป็นตัวชักน าให้คนมาอยู่รวมกัน และเกิดพฤติกรรมทางสังคมขึ้น เมื่อคนเข้าไปอยู่
รวมกันและใช้ประโยขน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน แร่ธาตุ ภูเขา แหล่งน้ า อากาศ แสงแดด 
อุณหภูมิ ฝน ต้นไม้ สัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติโดยน้ ามือของคน พฤติกรรมของคนในสังคมก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  

๓.  รูปแบบการด าเนินชีวิตและรูปแบบวิธีการในการอยู่ร่วมกัน ในเบื้องต้นของการ
ด ารงชีวิตของคน ก็จ าเป็นต้องแสวงหาปัจจัยสี่ เพ่ือการด ารงชีวิตล าดับถัดไปก็เป็นเรื่องของการ
สืบพันธุ์มีลูกมีหลาน ตลอดจนมีความเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืนในสังคมมากขึ้นเรื่อย ๆ สังคมอย่างง่าย ๆ ใน
ระยะแรก ๆ จะค่อย ๆ กลับกลายเป็นสังคมที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เกิดกิจกรรมทางสังคมร่วมกันหลาย
ชนิด เริ่มพัฒนากฎเกณฑ์แห่งการอยู่ร่วมกัน เพ่ือความสงบสุข เริ่มรู้จักการแลกเปลี่ยนกันเพ่ือความ
สะดวกในการด ารงชีวิตรูปแบบของการด าเนินชีวิตและวิธีการอยู่ร่วมกันจึงแปรเปลี่ยนไป  

๔.  สถาบันต่าง ๆ ทางสังคม เมื่อคนมีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น ก็จะสร้างเครื่องมือ
เครื่องใช้เพ่ือช่วยในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เมื่อมีกิจกรรมและเครื่องมือเครื่องใช้มากขึ้น คนก็สร้าง
องค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้คนผูกพันและเกื้อกูลกัน สังคมยิ่งซับซ้อน นอกจากมีองค์กรหรือ
หน่วยงานมากขึ้นแล้ว รูปแบบของกิจกรรมในสังคมก็มีหลากหลายและซับซ้อนยิ่งขึ้นด้วย คนจึงได้จัด
กระบวนการท างานให้มีรูปแบบที่ชัดเจน ต่อเนื่องก าหนดบทบาทสมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิก กระบวนการที่มีรูปแบบที่ชัดเจนนี้ เรียกว่าสถาบัน ซึ่งหมายถึงงาน วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิก เครื่องมือเครื่องใช้ หน่วยงานองค์กรที่ช่วยกันสร้างขึ้น
อย่างเป็นรูปแบบ มีระบบการท างานที่ชัดเจนและยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมั่นคง สถาบันที่ คนสร้าง
ขึ้นในสังคมหนึ่ง ๆ เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันการเมืองการ
ปกครอง องค์กรทางธุรกิจ เป็นต้น 

สรุปได้ว่า เมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมและสังคมมนุษย์มีความสลับซับซ้อนมาก
ขึ้นจึงมีการก าหนดกฎเกฑณ์เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ทั้งยังมีการจัดตั้งสถาบันต่าง ๆ 
เพ่ือการท ากิจกรรมร่วมกัน จึงเกิดมี จารีตประเพณี วัฒนะธรรม และค่านิยมของสังคมนั้น ๆ ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้มีผลต่อพฤติกรรมของคนในสังคมโดยตรง อีกท้ังคนในสังคมก็จ าเป็นต้องปรับพฤติกรรมของตน
ให้เข้ากับสังคมด้วยจึงอยู่ในสังคมนั้น ๆ ได้อย่างไม่มีความแปลกแยก   
                                                           

๒๔ดุษณี  แก้วก าเนิด, “สังคมกับพฤติกรรมของคนในสังคม” จิตวิทยาและสังคมวิทยาพ้ืนฐานเพื่อการแนะ
แนว, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช, ๒๕๓๓), หน้า ๕๗๓-๕๘๐. 



 
๓๙ 

 ๒.๖.๔  ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิต่อพฤติกรรมมนุษย์ทางจริยธรรม 
พ้ืนฐานของพฤติกรรมด้านนี้ มุ่งไปที่ความเหมาะสมของพฤติกรรมในการแสดงออก

จริยธรรม หมายถึง การมีความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม ไปในทางท่ีสังคมโดยส่วนรวมยอมรับ 
จริยธรรมแบ่งเป็น ๔ ส่วนใหญ่ ๆ๒๕ คือ 
๑.  ความรู้เชิงจริยธรรมหมายถึง การมีความรู้ว่าในสังคมของตนนั้นถือว่าการ

กระท าชนิดใดดีควรกระท าและการกระท าชนิดใดเลวสมควรงดเว้น ลักษณะและพฤติกรรมประเภทใด
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

๒.  ทัศนคติเชิงจริยธรรม คือ ความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะหรือพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมต่าง ๆ ว่าตนชอบหรือไม่ชอบลักษณะนั้น ๆ เพียงใด ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคล
ส่วนมากจะสอดคล้องกับค่านิยมในสังคมนั้น ซึ่งหมายถึงสิ่งซึ่งคนส่วนใหญ่ในสังคมนิยมชมชอบหรือให้
การสนับสนุนในสังคมนั้นทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้น มีความหมายกว้างขวางกว่าความรู้เชิง
จริยธรรมของบุคคล เพราะทัศนคตินั้นรวมทั้งความรู้และความรู้สึกในเรื่องนั้นเข้าด้วยกัน 

๓.  เหตุผลเชิงจริธรรม หมายถึงการที่บุคคลใช้เหตุผลในการเลือกที่จะกระท าหรือ
เลือกที่จะไม่กระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เหตุผลที่กล่าวถึงนี้ จะแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจหรือ
แรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการกระท าต่าง ๆ ของบุคคลซึ่งจะแสดงให้ทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุให้บุคคล
เลือกกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมอันใดอันหนึ่ง 

๔.  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงการที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยม
ชมชอบ หรือ งดเว้นการแสดงพฤติกรรมที่ฝุาฝืนกฎเกณฑ์หรือค่านิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมในส่วนที่เป็นการกระท าที่สังคมเห็นชอบและสนับสนุน ได้แก่ การให้ทาน การเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวมและการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก เป็นต้น และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอีกประการหนึ่ง ได้แก่ 
พฤติกรรมในสถานการณ์ที่เย้ายวนใจ หรือในลักษณะที่ยั่วยุให้บุคคลกระท าผิดกฎเกณฑ์ เช่น โกง 
หรืออาจกล่าวเท็จ เป็นต้น 

ทฤษฎีเกี่ยวกับต้นก าเนิดของจริธรรมมีอยู่ ๓ ทฤษฎี คือ 
๑.  ทฤษฎีอิทธิพลของสังคมต่อการพัฒนาการทางจริยธรรม ทฤษฎีนี้มาจาก

ความคิดของนักสังคมวิทยา ผู้เชื่อว่าสังคมมีส่วนในการปั้นมนุษย์ให้มีลักษณะต่าง ๆ กัน ตามแต่ว่า
มนุษย์นั้นจะอยู่ในกลุ่มใดในสังคม ตามทฤษฎีนี้เชื่อว่า เด็กจะเรียนรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วจากผู้อ่ืนที่อยู่
ใกล้ชิดด้วยกระบวนการการเทียบเคียง กล่าวคือ เด็กจะเลียนแบบผู้ที่มีอ านาจและผู้ที่ตนรัก เช่น พ่อ 
แม่ พ่ีน้องและเพ่ือน การเรียนแบบนี้ก็คือเด็กเลียนแบบความคิด ความเชื่อ การกระท าและพฤติกรรม
ของพ่อแม่ พ่ีน้อง และเพ่ือน จนในที่สุดจะยอมรับกฎเกณฑข์องสังคมมาเป็นหลักปฏิบัติของตน 

๒.  ทฤษฎีพัฒนาการลักษณะที่ส่งเสริมจริยธรรม ตามทฤษฎีนี้เชื่อว่าการพัฒนาการ
ทางสติปัญญาและอารมณ์เป็นรากฐานของการพัฒนาการทางจริยธรรม โดยที่จริยธรรมของเด็กจะ
เจริญขึ้นตามความสามารถทางการเรียนรู้ สติปัญญา และอารมณ์ของเด็ก ซึ่งหมายถึงว่า เมื่อ
ความสามารถทางสติปัญญาของเด็กเพ่ิมมากขึ้น โดยที่เด็กมีอายุเพ่ิมขึ้น เด็กจะสามารถเรียนรู้มากขึ้น 
จริยธรรมของเด็กก็จะเพ่ิมมากข้ึนด้วย 
                                                           

๒๕เพ็ญแข ประจนปัจจนึก , “การส่งเสริมจริยธรรมของวัยรุ่น” พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม , 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๘), หน้า ๕๖-๕๗. 



 
๔๐ 

๓.  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ตามทฤษฎีนี้บุคคลเลียนแบบลักษณะและการ
กระท าของบุคคลอื่น การเลียนแบบนี้เกิดจากการที่บุคคลสังเกตการกระท าของบุคคลอ่ืน แล้วต่อมาผู้
สังเกตนั้นได้กระท าพฤติกรรมนั้นบ้าง การกระท าตามผู้อ่ืนนั้นอาจเกิดจากเหตุผลหลายประการ เช่น 
การเลียนแบบผู้ที่ตนเองรักใคร่พอใจ เชื่อว่าเกิดจากการที่บุคคลต้องการที่จะได้ความพอใจเหมือนกับ
ว่าได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ตนเองรักใคร่ในขณะนั้น ตัวอย่างเช่น เด็กกระท าพฤติกรรมเดียวกับที่พ่อแม่เคยท า 
ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะไม่อยู่ในขณะนั้น 

กล่าวโดยสรุปปัจจัยทางจริยธรรมที่ก าหนดพฤติกรรมมนุษย์นั้นสืบเนื่องมาจาก
ปัจจัยทางสังคมกล่าวคือเมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคม มนุษย์โดยส่วนใหญ่ต้องการเป็นคนดีในสังคม 
ไม่ต้องการอยู่ให้สังคมประนามหรือได้รับการลงโทษจากสังคม จึงต้องอยู่ภายใต้กรอบของจริยธรรม
ของสังคมนั้น ๆ พฤติกรรมอย่างไรที่เป็นที่ยอมรับของสังคม คนในสังคมก็จะปรับพฤติกรรมให้คล้อย
ตามพฤติกรรมนั้น ๆ ทั้งนี้พฤติกรรมจะถูกสะท้อนจากบุคคลใกล้ชิด หรือจากบุคคลอันเป็นที่รัก 
รวมทั้งจากพัฒนาการของบุคคลนั้น ๆ เองเมื่อเจริญวัยขึ้น สติ ปัญญา อารมณ์ ได้รับการพัฒนาสูงขึ้น 
ส่งผลถึงบุคคลจะมีทัศนคติเชิงจริยธรรมสูงขึ้นด้วย 
 
๒.๗  ปัจจัยที่ท าให้พฤติกรรมเบี่ยงเบน 
 บันดูราเป็นนักจิตวิทยาบุคลิกภาพที่โดดเด่นแห่งยุคสมัยปัจจุบัน ที่เน้นว่าพฤติกรรมสังคม
และความสามารถในการคิดนึก หรือการใช้ปัญญา (social-cognitive) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม แทบ
ทุกด้านของมนุษย์ และเป็นตัวแปรที่ส าคัญยิ่งในการหลอมบุคลิกภาพของบุคคล บันดูราให้
ความส าคัญ กับการเรียนรู้จากตัวแบบ (modeling) แนวคิดเรื่องการเชื่อมั่นในสมรรถนะแห่งตน 
(self-efficacy) มนุษย์เรียนรู้พฤติกรรมจากการเลียนแบบ ที่ปัจจุบันมนุษย์อยู่ภายใต้อิทธิพลของสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ และมีอิทธิพลต่อการเลียนแบบของมนุษย์๒๖  
 

๒.๗.๑  การสังเกตตัวแบบเพื่อศึกษาหรือเลียนแบบ (modeling)  
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ส าคัญอีกหัวข้อหนึ่งในทฤษฎีของบันดูราคือ “การ

สังเกตตัวแบบเพ่ือเลียนแบบ”มนุษย์มีความสามารถในการสังเกตเหนือกว่าสัตว์โลกชนิดอ่ืน การ
สังเกต ต้องอาศัยกระบวนการทางปัญญา ไม่ใช่สัญชาติญาณ ในกระบวนการของมนุษย์และสังคม
ประกิต เราใช้วิธีการสังเกตผู้ อ่ืนเพ่ือเรียนรู้และเลียนแบบ (modeling) ทั้งทางตรงและทางอ้อม๒๗ 
การเลียนแบบ (Imitation) หมายถึง พฤติกรรมการเอาอย่างตัวแบบ ซึ่งเกิดจาก กระบวนการทาง
จิตวิทยาและสังคม โดยที่ผู้เลียนแบบอาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้๒๘ 

พฤติกรรมการเลียนแบบเป็นพฤติกรรมของสัตว์หรือของบุคคลที่แสดงออกโดยมี
ลักษณะเช่นเดียวกับพฤติกรรมของตัวแบบ ส่วนกระบวนการเลียนแบบนั้น มีการศึกษาวิเคราะห์ใน
แนว ความคิดและความเชื่อพ้ืนฐานต่าง ๆ กันหลายกลุ่ม บางกลุ่มเชื่อว่าเป็นกระบวนการที่ติดตัวมา 
                                                           

๒๖ศรีเรือน แก้วกังวาน, ๒๕๕๘, หนา้ ๑๐๒. 
๒๗ศรีเรือน แก้วกังวาน, ๒๕๕๘, หนา้ ๑๐๕. 
๒๘โครงการสารานุกรม ศึกษาศาสตร,์ จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ, (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวโิรฒ, ๒๕๔๗), หน้า ๑๒๖. 



 
๔๑ 

แต่ก าเนิดหรือเป็นสัญชาตญาณ บางกลุ่มเชื่อว่าเป็นกระบวนการทางประสาทหรือการปรับภาวะ บาง
กลุ่มเชื่อว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้อันเป็นผลจากการให้รางวัลและการลงโทษบางกลุ่มเชื่อว่าเป็น
กระบวนการที่ยากต่อการก าหนดให้ชัดเจนว่าเป็นประการใด เพราะกระบวนการนี้นอกจากจะเป็น 
กระบวนการทางจิตวิทยาแล้ว ยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรต่าง  ๆ ทางสังคมวิทยาอีกด้วย 
แนวความคิดอันหลากหลายเหล่านี้แสดงถึงความพยายามอันเป็นปรากฏการณ์ที่ควบคู่กับวิวัฒนาการ
ด้านความคิดของมนุษย์๒๙ 

ขั้นตอนการเรียนรู้โดยการเลียนแบบมี ๔ ขั้นตอนคือ  
๑.  ช่วงความตั้งใจ (Attention Span) ความตั้งใจจะเป็นตัวก าหนดในการเลือก 

รับรู้สิ่งเร้า ถ้าผู้เรียนตั้งใจจะรับรู้สิ่งเร้าหนึ่ง ผู้เรียนจะรู้ว่ามีสิ่งเร้านั้นปรากฏ ถ้าผู้เรียนไม่ตั้งใจ รับรู้สิ่ง
เร้า ผู้เรียนจะไม่รู้ว่าสิ่งเร้านั้นปรากฏอยู่ในขณะนั้น สิ่งที่มีอิทธิพลท าให้ผู้เรียน เกิดการตั้งใจ รับรู้เพ่ือ
การเลียนแบบมีดังนี ้

๑)  ตัวแบบ (model) ตัวแบบจะเป็นบุคคลตัวอย่างหรือสิ่งที่เป็นตัวอย่าง ตัว
แบบที่สามารถดึงดูดใจผู้เรียนตั้งใจรับรู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ (Bandura, ๑๙๘๖) 

๑.  บุคลิกลักษณะของตัวแบบน่าประทับใจ มีเสน่ห์ เท่ เช่น นักแสดง 
๒.  ผู้มีอ านาจในต าแหน่ง เช่น นายกรัฐมนตรี หัวหน้า 
๓.  มีความสนใจและความชื่นชอบของตัวแบบ 
๔.  มีความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญและประสบความส าเร็จในด้านใดด้าน

หนึ่ง เช่นนักกีฬา นักร้อง 
๕.  มีความสอดคล้องกับค่านิยมของผู้สังเกตหรือผู้เรียน เช่น ผู้มีความ

ซ่ือสัตย์ ผู้เสียสละ เป็นต้น 
๖.  มีความน่าเชื่อถือ เช่น อาจารย์ 
๗.  มีบุคลิกลักษณะความคล้ายของตัวแบบกับผู้สังเกตหรือผู้เรียน เช่น 

เป็นข้าราชการเหมือนกัน เป็นแม่บ้านเหมือนกัน 
๘.  มีความอบอุ่นเป็นกันเอง  

๒)  บุคลิกลักษณะของผู้สังเกต (Observer’s Characterist ics ) 
บุคลิกลักษณะ ของผู้สังเกตมีอิทธิพลต่อการสังเกตตัวอย่างหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการตีความ
เหตุการณ์ หรือ สภาพ เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ดังนี้ 

๑.  ความสามารถที่จะรับรู้สึกได้ของผู้เรียน ตัวแบบที่อยู่ในบริเวณ หรือ
ขอบเขตท่ีผู้สังเกตจะสามารถรับรู้สึกได้จะท าให้ผู้สังเกตสามารถรับรู้ตัวแบบได้  

๒. ระดับความไวในการถูกกระตุ้นเร้าให้เกิดความสนใจในตัวแบบของ
ผู้เรียน 

๓.  การรับรู้ที่มีอยู่ก่อนแล้ว ถ้าผู้เรียนเคยรับรู้สิ่งเร้ามาก่อนแล้ว จะมีการ 
รับรู้สึกสิ่งเร้านั้นเร็วกว่าสิ่งเร้าที่ตนไม่เคยรับรู้มาก่อน 

                                                           

 ๒๙เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๖. 



 
๔๒ 

๔. ประวัติการได้รับแรงเสริม หากเคยได้รับการเสริมแรงทางบวกจากการ 
ท าตามตัวแบบก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้สนใจและท าตามตัวแบบได้มากกว่าการที่ไม่เคยมีประสบการณ์
มาก่อน 

๒.  การเก็บข้อมูลไว้เป็นความจ า (Retention) เมื่อผู้เรียนรับรู้เหตุการณ์ว่า 
สถานการณ์ใด ใคร ท าอะไร ได้อะไร ผู้เรียนจะเก็บสิ่งที่ตนรับรู้ไว้เป็นความทรงจ า  ซึ่งผู้เรียน จะต้อง 
จ าได้ว่าสิ่งที่ตนตั้งใจดูคืออะไร จากนั้น มีการจัดระเบียบประเภทของการติดตาม รูปแบบจินตนาการ 
และภาษาที่ใช้ สร้างเป็นสัญลักษณ์เก็บไว้ในความจ าระยะยาว ( Long Term Memory: LTM) และ 
มีการทบทวนสิ่งที่ตนจ า  

๓.  การท าพฤติกรรม (Motor Reproduction หรือ Behavioral Product) 
ผู้เรียนจะมีค าจ ากัดความของสัญลักษณ์ที่แปลจากที่ตนได้สังเกต แล้วน ามาสร้างรูปแบบ ในการ 
กระท าที่เหมาะสม การจะเกิดพฤติกรรมได้นั้น ผู้เรียนจะจับคู่เปรียบเทียบเหตุการณ์ที่ตนประสบ 
ในขณะนั้นกับภาพเหตุการณ์หรือมโนทัศน์ที่อยู่ในความจ าเดิม และผู้เรียนจะปรับพฤติกรรมของตน 
ตามมโนทัศน์ที่มีอยู่ในความจ า ผู้ เรียนจะท าพฤติกรรมเลียนแบบที่ตนจ าได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ
สมรรถภาพทางกายภาพที่จะท าได้ เมื่อ ท าพฤติกรรมเลียนแบบแล้ว จะตรวจดูว่าพฤติกรรมที่ตนท า
ไปนั้นท าได้ถูกต้องหรือไม่ จากการ สังเกตและการรับรู้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น ๆ 

๔.  แรงจูงใจในการท าพฤติกรรม (Motivation) ความปรารถนา ในการท า 
พฤติกรรมของผู้เรียน จะท าให้เขาท าพฤติกรรมที่ได้สังเกตเห็นไว้ ผู้เรียนจะไม่ได้แสดงพฤติกรรม ที่ตน
สังเกตเห็นจากตัวแบบหมดทุกพฤติกรรมผู้เรียน จะแสดงพฤติกรรรตามพฤติกรรมของตัวแบบ หรือไม่
ขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจ 3 แบบคือสิ่งจูงใจโดยตรงสิ่งจูงใจจากการสังเกตและสิ่งจูงใจที่ตนเป็นผู้ สร้างขึ้นเอง 
ถ้าตัวแบบท าพฤติกรรมแล้วได้รับรางวัลจากการท าพฤติกรรมนั้น ผู้เรียน จะมีแรงจูงใจ ในการ
เลียนแบบพฤติกรรมนั้นด้วย ถ้าตัวแบบท าพฤติกรรมแล้วได้รับการลงโทษ ผู้เรียนจะมีแรง จูงใจที่จะ
ไม่เลียนแบบพฤติกรรม๓๐     

การเลียนแบบที่เกิดขึ้นเป็นเพราะบุคคลสังเกตตัวแบบต่าง ๆ ในสังคม ซึ่ง
พฤติกรรมเลียน แบบการกระท า การแต่งกาย การพูด การคิด ค่านิยมและทัศนคติต่าง  ๆ บุคคลจะ
พยายามแสดง พฤติกรรมซ้ าตัวแบบหรือแสดงพฤติกรรมให้เหมือนตัวแบบ จึงเรียกทฤษฎีนี้ได้อีกอย่าง
ว่า การเรียน รู้จากการสังเกต ( Observational Learning )๓๑ 

 
๒.๗.๒  ปัจจัยเกี่ยวกับการหลั่งสารในสมอง 

สมองเป็นแหล่งรวมเซลล์ที่สื่ อสารกันด้วยเคมีที่ เรียกว่า สารสื่อประสาท 
(นิวโรทรานสมิเตอร์) ในช่วงวัยรุ่นวงจรประสาทที่ใช้สารสื่อประสาท ดูพามีน (Dopamine) จะมีการ
ท างานมากขึ้น การหลั่งสารดูพามีน (Dopamine) จะเริ่มเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นระยะแรก และขึ้นสู่
ระดับสูงสุดในช่วงวัยรุ่นระยะกลางท าให้วัยรุ่นรู้สึกสนใจประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น และรู้สึกเบิกบาน
                                                           

 ๓๐สิริอร วิชชาวุธ, ความรู้เบื้อนต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๓๔), หน้า ๙๘-๙๙. 

๓๑กิ่งแก้ว ทรัยพ์พระวงศ์, บุคลิกภาพและการปรับตัว, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 
๒๕๕๐), หน้า ๖๑-๖๒.   



 
๔๓ 

ใจมากขึ้น งานวิจัยยังมีว่า โดยพ้ืนฐานแล้ว ดูพามีน (Dopamine) จะมีระดับต่ า ซึ่งช่วยอธิบายว่า 
เพราะเหตุใดวัยรุ่นจึงบอกว่า ตนรู้สึกเบื่อ ถ้าไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมใหม่ๆ ที่มีการกระตุ้น 

การหลั่งดูพามีน (Dopamine)ที่เพ่ิมขึ้นตามธรรมชาติ ท าให้วัยรุ่นมีความรู้สึกมี
ชีวิตชีวา เมื่อมีอะไรให้ท าอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังอาจท าให้วัยรุ่นมุ่งให้ความสนใจแต่รางวัล ซึ่ งพวกเขา
มั่นใจว่า จะได้รับแน่ ๆ แต่ไม่สังเกตเห็นหรือให้คุณค่ากับความเสี่ยงและผลเสียที่อาจเกิดขึ้น๓๒ 

ในประเด็นนี้เกี่ยวกับปัจจัยทางสรีระที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตามช่วงวัยของคน 
และสารเหล่านี้กม็ีการปรับเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไปด้วย เช่น บางครั้ง
จะเห็นเด็กคนหนึ่งเป็นคนเกเรในช่วงวัยหนึ่ง แต่พอพ้นช่วงวัยนั้นไปแล้วก็กลายเป็นคนรับผิดชอบและ
มีเหตุผล ปัจจัยทั้ง ๒ ประการนี้มีส่วนส าคัญที่จะท าให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนแปลง จ าเป็นต้องมี
การตรวจสอบ เอาใจใส่ และใช้เป็นเงื่อนไขให้พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปในทิศทางที่พึง
ประสงค์ เช่น การหาแบบอย่างที่ดีในสังคมให้เป็นการเลียนแบบ หรือ การหากิจกรรมที่ดีให้วัยรุ่นได้
ท า และให้ความส าคัญต่อตัวของเขาให้มาก อย่าได้ปล่อยไปตามธรรมชาตินั้น เพราะอาจท าให้เกิด
ความเสียหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปเกินกว่าที่จะปรับได้  
 
๒.๘  แนวคิดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นกระบวนการที่มาพร้อมกับจิตวิทยา เพราะเป็นศาสตร์ที่
นักจิตวิทยาทั้งตะวันตกและตะวันออกให้ความสนใจมาโดยตลอด ในประเด็นนี้จะเน้นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโดยเฉพาะ ดังนี้ 
 
 ๒.๘.๑  ความหมายและความเป็นมาของการปรับพฤติกรรม 

ในระยะแรกของการพัฒนาการปรับพฤติกรรมนั้น การก าหนดความหมายของการ
ปรับพฤติกรรมค่อนข้างจะชัดเจนอย่างเช่น Wolpe (1969) ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า เป็นการใช้ผลที่
ได้จากการทดลองหลักการของการเรียนรู้ เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่เหมาะสมให้
เหมาะสมขึ้นหรือ O’Leary & Wilson (1987) ได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นการประยุกต์ทฤษฎีการ
เรียนรู้และข้อค้นพบจากจิตวิทยาการทดลองเพ่ือใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ 
นอกจากนี้ยังมีนักจิตวิทยาอีกหลายท่านที่ให้ความหมายของการปรับพฤติกรรมโดยการยึดแนวคิดของ
ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นหลักเช่นกัน เช่น Krasner (1962) Lazarus, (1971) และ Stolz et al. (1975) 
เป็นต้น (ทฤษฎีการเรียนรู้ที่นักจิตวิทยาทั้งหลายกล่าวถึงนั้นมักจะเน้นที่ทฤษฎีการเรียนรู้การวาง
เงื่อนไขแบบคลาสสิกของ Pavlov และทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระท าของ Skinner) 

นับแต่ช่วงปลายทศวรรษที่  1970 เป็นต้นมา แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่ม
วิทยาศาสตร์ทางปัญญาได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการพัฒนาเทคนิคการปรับพฤติกรรมเป็นอย่างมาก จน
ท าให้ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นแกนหลักของเทคนิคการปรับพฤติกรรมอีก
ต่อไป วัตถุประสงค์ของการปรับพฤติกรรม ก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องมุ่งที่พฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้แต่เพียง

                                                           
๓๒Daniel J. Siegel, M.D. แปลโดย อิฏฐพร  ภู่เจรญิ, เปิดสมองวัยว้าวุน่, Brainstorm, (กรุงเทพมหานคร 

: สารคดี, ๒๕๕๙), หน้า ๗๕. 
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อย่างเดียว นักพฤติกรรมบ าบัดก็เริ่มใช้ค าที่ไม่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น (Woolfolk et al., 1990) ดังนั้น
การให้ความหมายของการปรับพฤติกรรมจึงเปลี่ยนแปลงไป สมาคมเพ่ือความก้าวหน้าของพฤติกรรม
บ าบัดแห่งสหรัฐอเมริกา (Association for Advancement of Behavior Therapy หรือ AABT) ได้
ให้ความหมายของพฤติกรรมบ าบัดเอาไว้ว่าเป็นการประยุกต์หลักการทางจิตวิทยาที่ได้มาจากการวิจัย
เชิงทดลอง และการวิจัยทางจิตวิทยาสังคมเพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ และท าให้มนุษย์
นั้นปรับตัวได้ดีขึ้น พฤติกรรมบ าบัดเน้นการด าเนินการอย่างเป็นระบบ และประเมินประสิทธิภาพที่ผู้
เข้ามารับการบ าบัด (AABT, 1974) จากความหมายที่ AABT ก าหนดขึ้นนี้จะเห็นได้ว่าทาง AABT ได้
เปิดโอกาสให้แนวคิดของจิตวิทยาสาขาอ่ืน ๆ สามารถที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาเทคนิคการปรับ
พฤติกรรมได้ ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่าเป็นการก าหนดความหมายที่กว้างเกินไป จนท าให้ยากที่จะแยก
ออกว่าเทคนิคใดบ้างที่นักจิตวิทยาบ าบัด (Psychotherapist) ใช้นั้นเป็นเทคนิคของพฤติกรรมบ าบัด 
การให้ความหมายของการปรับพฤติกรรมที่ผู้เขียนเห็นว่าเหมาะสมกับสภาพการณ์พัฒนาของแนวคิด
ในปัจจุบัน น่าจะได้แก่ การให้ความหมายของ Kalish (1981) ที่กล่าวว่าการปรับพฤติกรรมเป็นการ
น าเอาหลักการแห่งพฤติกรรม (Behavior Principles) มาประยุกต์ใช้เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อย่างเป็นระบบซึ่ง Kalish ได้ให้ความหมายของหลักการแห่งพฤติกรรมไว้ว่า เป็นหลักการที่ครอบคลุม
ทั้งแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขและแนวคิดทางจิตวิทยาต่าง  ๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์เข้ามาประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งจุดเด่นของการก าหนดความหมายในลักษณะเช่นนี้เป็น
การขีดขอบเขตให้ชัดเจนลงไปว่า แนวคิดที่จะน ามาประยุกต์ได้นั้น จะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นแนวคิด
ทางจิตวิทยาที่ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมเท่านั้นแนวคิดอ่ืน ๆ ไม่สามารถจะน ามาประยุกต์ใช้ได้ 

การก าหนดความหมายของการปรับพฤติกรรม จะเห็นได้ว่ามีค าอีกค าหนึ่งเข้ามา
เกี่ยวข้องคือค าว่าพฤติกรรมบ าบัด ค าถามที่ตามมาคือ อะไรคือความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมบ าบัด 
กับการปรับพฤติกรรมและบางครั้งผู้เขียนก็จะใช้ค าทั้ง ๒ ค านี้สลับกันไปมาอีกด้วย ความจริงแล้วค าที่
เกี่ยวข้องกับการปรับพฤติกรรมมิได้มีเพียงค าว่าพฤติกรรมบ าบัดเท่านั้น หากแต่ยังมีค าว่า เทคโนโลยี
แห่งพฤติกรรม (Behavior Technology) และวิศวกรรมพฤติกรรม (Behavior Engineering) อีก
ด้วย ซึ่งทั้ง ๒ ค านี้มักจะเกี่ยวข้องกับการใช้การจัดการวางเงื่อนไข (Contingency Management) 
และการควบคุมสิ่งเร้า (Stimulus Control) เท่านั้น (Homme et al., 1986) ซึ่งค่อน ข้างจะ
เฉพาะเจาะจงมากเกินไป อีกทั้งค าที่ใช้นั้นดูจะเป็นลักษณะเครื่องยนต์กลไกมากเกินไป จึงไม่เป็นที่
นิยมใช้กัน ดังนั้นค าที่ใช้กันมากท่ีสุดที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการปรับพฤติกรรมก็คือ การปรับพฤติกรรม
บ าบัดนั่นเอง 

การที่จะตอบว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างการปรับพฤติกรรมและพฤติกรรม
บ าบัดนั้น อาจจะท าได้ยาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคิดของนักจิตวิทยาแต่ละท่าน บางท่านก็บอกว่า
เหมือนกัน (Kanfer & Phillips, 1969) บางท่านก็ว่าต่างกัน (Lazarus, 1971) ท่านที่เห็นว่าต่างกันก็
จะอธิบายว่าพฤติกรรมบ าบัดนั้นจะเกี่ยวข้องกับการประยุกต์แนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้การวาง
เงื่อนไขแบบคลาสสิก (Classical Conditioning) ใช้ในคลินิกเป็นหลัก ในขณะที่การปรับพฤติกรรม
นั้นการประยุกต์แนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระท า ( Operant 
Conditioning) ใช้ในสภาพการณ์ทั่วไปที่นอกเหนือจากสภาพการณ์ในคลินิก อย่างไรก็ตามบางท่าน
มองว่าการปรับพฤติกรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมบ าบัด (Keehn & Webster, 1969 ; 
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Wolpe, 1973 ; Rimm & Master, 1974 ; Wilson, 1978) ในขณะที่บางท่านกลับมองว่าพฤติกรรม
บ าบัดต่างหากที่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับพฤติกรรม (Stolz et al., 1975) จากประสบการณ์ของ
ผู้เขียนที่ได้ศึกษาหนังสือต่าง ๆ ที่ใช้ชื่อของการปรับพฤติกรรมและพฤติกรรมบ าบัดมาพอสมควร 
ผู้เขียนกลับพบว่าเทคนิคต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการปรับพฤติกรรม หรือพฤติกรรม
บ าบัดนั้นไม่แตกต่างกันทั้งในวิธีการและแนวคิดพ้ืนฐาน ถ้าจะแตกต่างกันก็คงจะอยู่ที่สภาพการณ์ใน
การด าเนินการเปลี่ยนพฤติกรรมมากกว่า หนังสือที่ใช้ชื่อพฤติกรรมบ าบัดนั้นส่วนใหญ่จะเน้นที่
สภาพการณ์ในคลินิกเป็นหลัก ในขณะที่หนังสือที่ใช้ชื่อการปรับพฤติกรรมมักจะไม่เน้นลงไปที่
สภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่งโดยเฉพาะหากแต่จะเสนอการใช้เทคนิคดังกล่าวในหลายๆ 
สภาพการณ์ ซึ่งประเด็นนี้ผู้เขียนไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นที่ส าคัญท่ีจะชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง
การปรับพฤติกรรมและพฤติกรรมบ าบัด ดังนั้นในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนจะขอใช้ค าทั้งสองในความหมาย
เดียวกัน ซึ่งบางครั้งอาจใช้สลับกันไปมาข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อหาในแต่ละช่วงตอนนั้น 
ประวัติและความเป็นมาของการปรับพฤติกรรม 

การปรับพฤติกรรมนั้นอาจกล่าวได้ว่ามีประวัติความเป็นมาพร้อมกับประวัติของมวล
มนุษยชาติทีเดียวนั่นคือเมื่อมนุษย์เริ่มอยู่รวมกันเป็นสังคม มนุษย์ก็เริ่มปรับพฤติกรรมซึ่งกันและกัน 
ไม่ว่าจะเป็นสามีปรับพฤติกรรมภริยา แม่ปรับพฤติกรรมลูก ภริยาปรับพฤติกรรมสามี หัวหน้าปรับ
พฤติกรรมลูกน้องหรือแม้กระทั่งมนุษย์ปรับพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง เป็นต้น เพียงแต่ว่าวิธีการทั้งหลายที่
ใช้ในการปรับพฤติกรรมนั้นยังไม่มีการแยกแยะ และด าเนินการอย่างเป็นระบบเท่านั้นเอง 
(Craighead et al., 1981) แต่ถ้าจะพิจารณาในแง่ของการศึกษาวิจัย และการทดลองอย่างเป็นระบบ
นั้น ผู้ที่จัดได้ว่าเป็นผู้เริ่มต้นบุกเบิกแนวคิดพ้ืนฐานที่น ามาสู่การพัฒนาการปรับพฤติกรรม ได้แก่ John 
B. Watson (1878-1958) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพฤติกรรม
นิยม Watson เป็นคนแรกที่ได้ประกาศแนวคิดของพฤติกรรมนิยมออกมาในปี ค.ศ. 1913 ด้วย
บทความของเขาเรื่อง “Psychology as the Behaviorist View It.” เป็นบทความที่สั่นสะเทือน
วงการจิตวิทยาอเมริกันในขณะนั้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากในยุคนั้น แนวความคิดของนักจิตวิทยา
กลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) ได้รับการยอมรับและมีอิทธิพลสูงสุด ซึ่งนักจิตวิทยากลุ่มนี้ให้
ความสนใจในเรื่องของสัญชาตญาณ และจิตใต้ส านึกของคนเราเป็นอย่างมาก Watson กลับบอกว่า
การศึกษาในเรื่องของสัญชาตญาณจิตใต้ส านึกและความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือควรยุติได้แล้วใน
วงการจิตวิทยาควรจะศึกษาที่พฤติกรรมของบุคคลแต่เพียงอย่างเดียว จากนั้นในปี ค.ศ. 1920 
Watson ได้เสนอผลงานวิจัยที่เขาท าคู่กับ Rosalie Rayner เลขาส่วนตัว ซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็น
ภริยาของเขา งานวิจัยชิ้นนี้ Watson ได้ท าการพิสูจน์ให้เห็นว่า หนทางหนึ่งที่ท าให้คนเราเป็นโรค-
ประสาทนั้น เกิดจากการเรียนรู้ โดยที่เขาท าการทดลองกับเด็กชาย Albert ผู้ที่ไม่เคยกลัวหนูขาวมา
ก่อนเลย ให้เกิดความกลัวหนูขาวขึ้นมาได้พฤติกรรมที่แสดงออกเมื่อ Albert พบกับหนูขาวคือการ
ร้องไห้จ้าและนอนกลิ้งไปกับพ้ืนด้วยความกลัว (Watson & Rayner, 1920) งานวิจัยชิ้นนี้เป็น
งานวิจัยที่ท าให้ Watson มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากและเป็นงานวิจัยที่มีการกล่าวถึงทุกยุคทุกสมัยจนถึง
ปัจจุบัน แม้ว่า Watson เป็นผู้ที่วางรากฐานการศึกษาทางจิตวิทยาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ
งานวิจัยของเขาดูจะเป็นที่น่าเชื่อถือก็ตาม แต่ทว่าแนวคิดของเขาถูกน าไปประยุกต์ใ ช้ในการแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมของบุคคลในคลินิกน้อยมาก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า Watson ได้โจมตีแนวคิดของ
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นักจิตวิทยากลุ่มจิตวิเคราะห์ ซึ่งเป็นนักจิตวิทยากลุ่มใหญ่ในคลินิกอย่างรุนแรง และขาดข้อมูลที่
สนับสนุนและครอบคลุมอย่างเพียงพอ จึงท าให้นักจิตวิทยาเหล่านั้นปฏิเสธความคิดของ Watson 
การน าเอาความคิดของ Watson มาประยุกต์ใช้ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์จึงท ากันในห้องทดลอง
เป็นส่วนใหญ่การเคลื่อนไหวของแนวคิดของพฤติกรรมนิยมดูจะเงียบเหงาลง จนกระทั่งถึงช่วง
ทศวรรษที่ 1960 ซึ่งจัดได้ว่าเป็นช่วงเริ่มต้นศักราชใหม่ของแนวคิดของพฤติกรรมนิยมทีเดียว 

 
๒.๘.๒  แนวคิดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ในยุคเดียวกับ Watson นั่นเองได้มีนักสรีรวิทยาชาวรัสเซีย ชื่อ Ivan P. Pavlov 
(1849 – 1936) ได้ศึกษาเก่ียวกับการสนองตอบในลักษณะปฏิกิริยาสะท้อนของอินทรีย์ต่อสิ่งเร้า โดย
ที่อินทรีย์สามารถท่ีจะเรียนรู้ในการที่จะสนองตอบในลักษณะปฏิกิริยาสะท้อน ต่อสิ่งเร้าที่เป็นกลางได้ 
โดยการวางเงื่อนไขที่เหมาะสมซึ่งงานเด่นของ Pavlov นั้นอยู่ที่การวางเงื่อนไขให้สุนัขเกิดน้ าลายไหล
ออกมาเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่ง งานวิจัยของ Pavlov ในเรื่องของการวางเงื่อนไขปฏิกิริยาสะท้อนนี้ได้มี
การเผยแพร่ในช่วงปี 1912 ก่อนที่ Watson จะประกาศแนวคิดของพฤติกรรมนิยม ๑ ปี ถ้าจะ
พิจารณางานวิจัยของ Pavlov และ Watson จะเห็นได้ว่างานของคนทั้งสองมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
มาก เพียงแต่งานนั้นเกิดขึ้นในซีกโลกที่อยู่ตรงข้ามกันเท่านั้นเองเช่นเดียวกับงานของ Watson งาน
ของ Pavlov ไม่ได้รับความสนใจที่น ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาของบุคคลทั้งในสภาพการณ์ใน
คลินิก และสภาพการณ์ทั่วไป จะมีบ้างก็เล็กน้อย อย่างเช่น งานของ Kantorovich (1930 Quoted 
in Wolpe, 1982) ที่น ามาใช้ในการบ าบัดผู้ที่ติดสุราเรื้อรัง เป็นต้น งานที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
และการน าไปประยุกต์ใช้นั้นจึงอยู่ในห้องทดลองเป็นส่วนใหญ่ 

ในช่วงต่อระหว่างยุคของ Watson และ Pavlov กับยุคใหม่ของพฤติกรรมนิยมนั้น 
ได้มีการน าเอาแนวคิดของพฤติกรรมนิยมไปใช้แก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาอยู่มากพอสมควร แต่ที่
ประสบความส าเร็จและอิทธิพลต่อการพัฒนาการปรับพฤติกรรมการปรับพฤติกรรมเห็นได้แก่งานของ 
Mary Cover Jones (1924) ลูกศิษย์ของ Watson ที่เอาแนวคิดของการเรียนรู้ไปใช้ในการก าจัด
ความกลัวของ Peter เด็กชายอายุ ๓๔ เดือน ที่กลัวกระต่าย โดยการให้ Peter อยู่ในห้องของเล่น 
แล้วให้รับประทานขนม ขณะที่ Peter ก าลังรับประทานขนมอยู่นั้นก็จะมีการน าเอากระต่ายเข้ามา 
ระยะแรกให้กระต่ายอยู่แค่หน้าประตู แล้วค่อยๆ น าเอาเข้ามาใกล้ๆจนกระทั่งอยู่บนตักของ Peter
และ Peter สามารถจับได้โดยไม่แสดงอาการของความกลัวอีกต่อไป ซึ่งงานชิ้นนี้ของ Mary Cover 
Jones จัดได้ว่ามีอิทธิพลอย่างมากตอ่การพัฒนาเทคนิค การลดความรู้สึกอย่างเป็นระบบของ Wolpe 
(1958) นอกกจากงานของ Mary Cover Jones แล้วยังมีงานของ Mowrer & Mowrer (๑๙๓๘) ที่
ท าการบ าบัดเด็กที่ปัสสาวะรดที่นอน จ านวน ๓๐ คน ได้อย่างประสบความส าเร็จโดยใช้เวลาบ าบัด
ประมาณ ๒ เดือนพบว่าในช่วงเวลาที่บ าบัด ๒ เดือนนั้นเด็กทั้ง ๓๐ คน ไม่ปัสสาวะรดที่นอนเลยเป็น
เวลา ๑๔ วันติดต่อกัน แม้ว่างานของ Mowrer & Mowrer จะประสบความส าเร็จอย่างงดงามก็ตาม 
นักจิตวิทยาคลินิก และจิตแพทย์ก็มีความรู้สึกล าบากใจที่จะน าเอาวิธีการของ Mowrer & Mowrer 
มาใช้เพราะคิดว่าวิธีการที่ Mowrer & Mowrer ใช้นั้นเป็นวิธีการแก้ไขที่ปลายเหตุ เพราะจริง ๆ แล้ว
การที่เด็กปัสสาวะรดที่นอนเพราะว่าต้องการแสดงออกถึงการต้องการความรัก การแก้ปัญหาที่ปลาย
เหตุโดยการให้ยุติการปัสสาวะรดที่นอนนั้นจะก่อให้เกิดอาการอ่ืนทดแทนได้ แต่อย่างไรก็ตามจาก
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การศึกษาอีกครั้งของ Baker (1969) กลับพบว่า เด็กที่ได้รับการบ าบัดด้วยวิธีการของ Mowrer & 
Mowrer นั้นได้ผลดี อีกท้ังอาการอ่ืน ๆ ทดแทนก็ไม่เกิดขึ้น เด็กเหล่านั้นกลับมีความสุขเพ่ิมข้ึนเสียอีก 
การเกิดอีกครั้งหนึ่งของการปรับพฤติกรรม 

นับแต่ยุคของ Watson และ Pavlov มาแล้ว อาจกล่าวได้ว่างานของนักจิตวิทยา
กลุ่มพฤติกรรมนิยมนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องทดลอง และไม่ค่อยได้รับความสนใจจากวงการ
นักจิตวิทยาโดยทั่วไปจนกระทั่งถึงช่วงทศวรรษที่ 1950 ซึ่งเป็นช่วงที่เรียกได้ว่า เป็นช่วงที่กลับมาเกิด
อีกครั้งหนึ่งของพฤติกรรมนิยมโดยที่ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ การเคลื่อนไหวของแนวคิดพฤติกรรมนิยม
ได้เกิดขึ้นพร้อมกัน ๓ แห่งในโลก คือ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศ
แอฟริกาใต ้

การเคลื่อนไหวแนวคิดของพฤติกรรมนิยมในประเทศสหรัฐอเมริกา การเคลื่อนไหวนี้
ได้เริ่มขึ้นในปี 1953 จากผลงานของ B.F. Skinner ในหนังสือ Science and Human Behavior ซึ่ง
วิพากษ์วิจารณ์วิธีการของพวกจิตวิเคราะห์ และเสนอวิธีการบ าบัดจิตด้วยรูปแบบของพฤติกรรม และ
ในปีเดียวกันนั้น ค าว่าพฤติกรรมบ าบัด (Behavior Therapy) ก็ได้เกิดข้ึนครั้งแรกเป็นค าที่ใช้เพ่ือเรียก
วิธีการบ าบัดผู้ปุวยทางจิตด้วยหลักการเสริมแรง (Lindsley, Skinner & Solomon, 1953) จากนั้น
ได้มีการน า เอาแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ การวางเงื่ อนไขแบบการกระท า  ( Operant 
Conditioning) ที่พัฒนาโดย Skinner ไปใช้ในการแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กไม่ว่าจะเป็น
เด็กพิการหรือเด็กก่อนวัยเรียน (Bijou & Baer, 1961) ในปี 1965 Ullmann และ Krasner ได้ตีพิมพ์
หนังสือของเขาที่ชื่อ Case Studies in Behavior Modification ขึ้นมาเป็นหนังสือที่รวบรวมการ
น าเอาหลักการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระท าไปใช้กับผู้ที่มี ความผิดปกติทางจิตในหลาย
ลักษณะ ความสนใจของจิตแพทย์ และนักจิตวิทยาคลินิกต่อแนวคิดของพฤติกรรมนิยมเพ่ิมขึ้นเมื่อ 
Dollard & Miller (1950) ไปแปลงจิตวิเคราะห์ออกในรูปของภาษาของทฤษฎีการเรียนรู้ จากการ
เคลื่อนไหวดังกล่าวก็ได้มีการจัดตั้งสมาคมเพ่ือความก้าวหน้าของพฤติกรรมบ าบัด (Association for 
Advancement of Behavior Therapy หรือ AABT) ขึน้ในปี 1966 มีสมาชิกประมาณ ๖๗๑ คน ใน
ปี 1970 และเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ ๓,๐๐๐ คน ในปี ๑๙๘๐ (Craighead,et al.,1981) ได้ออก
วารสารทางวิชาการออกมา ๒ เล่มคือ Behavior Therapy ในปี 1970 และ Behavior Assessment 
ในปี 1979 และในปี 1968 ได้มีวารสารทางวิชาการที่ส าคัญอีกเล่มหนึ่งเกิดขึ้น ซึ่งในยุคแรกเป็น
วารสารที่ตีพิมพ์เฉพาะผลงานที่อยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระท าแต่
เพียงอย่างเดียว แต่ทว่าในระยะหลังๆ นี้กลับยอมให้ผลงานของนักปรับพฤติกรรมรุ่นใหม่ที่ผสมผสาน
แนวคิดของปัญญานิยมและเรียกตัวเองว่าเป็นพวกพฤติกรรมปัญญานิยม (Cognitive Behaviorist) 
เข้ามาร่วมด้วย ผลปรากฏว่าท าให้นักปรับพฤติกรรมพวกที่เป็นพฤติกรรมนิยมถึงราก (Radical 
Behaviorist) ไม่พอใจถึงกับแยกตัวออกไปเพ่ือออกวารสารของตนเองขึ้นมาใหม่อีก ๑ ฉบับ ที่ชื่อว่า 
The Behavior Analyst ส่วนวารสารที่ออกในปี 1968 คือ Journal of Applied Behavior 
Analysis (JABA) วารสารอีกฉบับหนึ่งที่ออกมาคู่กับ JABA คือ Journal of the Expeximental 
Analysis of Behavior (JEAB) ผลงานวิจัยที่รายงานใน JEAB นั้นจะมีอยู่ ๒ ส่วน ส่วนแรกจะเป็น
การรายงานผลงานวิจัยพ้ืนฐาน ในส่วนที่สองเป็นการรายงานผลงานวิจัยประยุกต์ นอกจากนี้ยังมี
วารสารออกมาอีกมากมายที่เป็นงานวิจัยทางด้านพฤติกรรมบ าบัด เช่น Journal of Behavior 
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Therapy and Experimental Psychiatry ที่ออกมาในปี 1970 Behavior Modification ในปี 
1977 Journal of Behavior Assessment ในปี 1980 และ Behavioral Counseling Quarterly ใน
ปี 1980 เป็นต้น วารสารดังกล่าวนี้ปัจจุบันยังคงมีการตีพิมพ์และจัดจ าหน่ายอยู่ 

การเคลื่อนไหวแนวคิดของพฤติกรรมนิยมในประเทศอังกฤษ ผู้น าการเคลื่อนไหว
แนวคิดของพฤติกรรมนิยมในประเทศอังกฤษ ได้แก่ Hans Eysenck และลูกศิษย์ของเขาที่สถาบัน
จิตแพทย์ของ London University Eysenck (1952 ; 1966) ได้เสนอบทความที่กล่าวหาว่าวิธีการ
บ าบัดแบบจิตวิเคราะห์นั้นเป็นวิธีการที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะผู้เข้ารับการบ าบัดจะเข้ารับการบ าบัด
หรือไม่เข้ารับการบ าบัดผลที่ได้ไม่แตกต่างกัน จากบทความของ Eysenck นี้เอง ท าให้ Bergin (1963) 
ได้ท าการศึกษาถึงผลที่เกิดจากการบ าบัดแบบจิตวิเคราะห์ ซึ่งเขากลับพบว่าผู้ที่เข้ารับการบ าบัดนั้นมี
อาการเปลี่ยนแปลงไปท้ังทางบวกและทางลบ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้เข้ารับการบ าบัด แต่ทว่า
ในด้านการเปลี่ยนแปลงทางบวกนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยมาก จากความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจ
ต่อวิธีการบ าบัดแบบจิตวิเคราะห์ ท าให้ Eysenck สนใจแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดของ Pavlov Hull Mowrer Miller และให้ความสนใจเพียงเล็กน้อยต่อ
แนวคิดของ Skinner Eysenck มีความเห็นว่าพฤติกรรมบ าบัดนั้นวางอยู่บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
สามารถทดสอบได้ อีกทั้งมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการเก่าๆ ที่เคยใช้กันอยู่ ซึ่งค่อนข้างจะไม่ชัดเจน 
และยากที่จะทดสอบได้ เขามองว่าพฤติกรรมบ าบัดนั้นเป็นการประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สมัยใหม่ 
เพ่ือบ าบัดผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต 

ในปี 1963 Eysenck และ Rachman ได้ออกวารสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
พฤติกรรมบ าบัดออกมาเล่มหนึ่งชื่อว่า Behaviour Research and Therapy ซึ่งจัดได้ว่าเป็นวารสาร
ทางวิชาการทางพฤติกรรมบ าบัดที่ดีเล่มหนึ่งทีเดียวจากผลงานของ Eysenck และลูกศิษย์ของเขาที่
สถาบันจิตแพทย์ของ London University จึงท าให้สถาบันดังกล่าวนี้กลายเป็นสถาบันชั้นน าทางด้าน
พฤติกรรมบ าบัดของโลกสถาบันหนึ่ง 

การเคลื่อนไหวแนวคิดของพฤติกรรมนิยมในประเทศแอฟริกาใต้ ผู้น าที่เคลื่อนไหว
ในประเทศแอฟริกาใต้ ได้แก่ Wolpe และคณะของเขา ซึ่งประกอบด้วย Lazarus และ Rachman 
(Rachman ต่อมาได้ย้ายมารวมกลุ่มกับ Eysenck ที่ Maudsley Hospital ณ กรุงลอนดอนประเทศ
อังกฤษ) Wolpe นี้อาจกล่าวได้ว่าเขาเป็นผู้น าคนแรกของพฤติกรรมบ าบัด เขาได้ออกหนังสือเกี่ยวกับ
เทคนิคการท าพฤติกรรมบ าบัดออกมาในปี 1951 ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนังสือที่มีผลต่อพัฒนาการของ
พฤติกรรมบ าบัดเป็นอย่างมาก หนังสือเล่มนั้นคือ Psychotherapy by Reciprocal Inhibition เป็น
หนังสือที่เขาเสนอแนวคิดที่ได้มาจากงานทดลองของเขาเอง ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีการเรียนรู้
การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของ Pavlov และทฤษฎีการเรียนรู้ของ Hull เทคนิคการท าพฤติกรรม
บ าบัดที่เขาเสนอในหนังสือของเขา และได้รับการยอมรับมากถึงประสิทธิภาพของเทคนิคดังกล่าวคือ
การลดความรู้สึกอย่างเป็นระบบ (Systematic Desensitization) และการฝึกการกล้าแสดงออก 
(Assertion Training) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้เพ่ือลดความกลัวและความวิตกกังวล ส่วน Lazarus (1971 ; 
1973 ; 1976) ก็ได้พัฒนาแนวคิดของการบ าบัดขึ้นมาใหม่ โดยผสมผสานความคิดระหว่างพฤติกรรม
นิยมกับปัญญานิยมเข้าด้วยกัน เรียกวิธีการบ าบัดใหม่ของเขาว่า Multimodal Behavior Therapy 
งานของ Wolpe และ Lazarus จัดได้ว่าเป็นพื้นฐานที่ส าคัญส าหรับการท าพฤติกรรมบ าบัดในทุกวันนี้
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และปัจจุบันนี้ทั้ง Wolpe และ Lazarus ก็ได้ย้ายจากประเทศแอฟริกาใต้มาอยู่ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาแล้ว 

การปรับพฤติกรรมในปัจจุบัน การปรับพฤติกรรมที่พัฒนามาจากแนวคิดของทฤษฎี
การเรียนรู้การวางเงื่อนไขได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมกันอย่างมากในช่วงทศวรรษที่  1960 และ 
1970 และในช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 ความนิยมเริ่มลดลงทั้งนี้เนื่องจากนักปรับพฤติกรรมจ านวน
หนึ่งเริ่มมีความรู้สึกอึดอัดต่อการก าหนดพฤติกรรมเปูาหมายที่เฉพาะเจาะจง จนท าให้ดูเหมือนว่าไม่
ครอบคลุมพฤติกรรมที่เป็นปัญหาที่แท้จริง อีกทั้งพบว่ามีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาอีกมากมายที่ทฤษฎี
การเรียนรู้การวางเงื่อนไขไม่สามารถท่ีจะอธิบายหรือจัดการวางเงื่อนไขให้เปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากว่า
เป็นพฤติกรรมภายในที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ เช่น ความคิด ความรู้สึก เป็นต้น ดังนั้นปัญหาของ
พวกที่ย้ าคิด หรือพวกซึมเศร้าจึงยากที่จะแก้ไขโดยการวางเงื่อนไขจากสภาพแวดล้อมภายนอก ด้วย
ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวจึงท าให้เป็นช่องว่างให้แนวความคิดของนักจิตวิทยาอีกกลุ่มหนึ่ง ได้เข้ามามี
ส่วนในการพัฒนาเทคนิคการปรับพฤติกรรมซึ่งแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มนี้ได้แก่กลุ่มปัญญานิยม 
หรือที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางปัญญา (Cognitive Science) นักจิตวิทยากลุ่ม วิทยาศาสตร์ทาง
ปัญญานี้พยายามจะท าให้แนวคิดของกลุ่มตนเป็นวัตถุวิสัยมากขึ้น ในขณะที่ นักปรับพฤติกรรมบางคน
ที่ยึดแนวคิดของพฤติกรรมนิยมก็พยายามจะปรับตนเองให้เป็นจิตวิสัยมากขึ้น จึงท าให้เกิดการ
รวมกลุ่มขึ้นมาใหม่ โดยส่วนหนึ่งจะมาจากนักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยม และอีกส่วนหนึ่งจะมาจาก
นักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม เมื่อรวมกันแล้วก็เรียกกลุ่มของตัวเองว่ากลุ่มพฤติกรรมปัญญานิยม 
(Cognitive Behaviorist) ซึ่งจัดได้ว่าเป็นนักจิตวิทยากลุ่มใหม่ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาการ
ปรับพฤติกรรมในปัจจุบันนี้ ผู้น าของกลุ่มนี้มีหลายคน ได้แก่ Albert Bandura ผู้เสนอแนวคิดทฤษฎี
การเรียนรู้ทางสังคม ในปี 1997 และเปลี่ยนมาเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social 
Cognitive Theory) ในปี 1986 Aaron Beck ผู้เสนอแนวคิดของ Cognitive Therapy ในปี 1976 
นอกจากนี้ยังมีนักจิตวิทยาในกลุ่มนี้ที่ เด่น ๆ อีกมากมาย เช่น Mahoney (1974) และ 
Meichenbaum (1977) ผู้ที่เสนอแนวคิดที่ว่าการเปลี่ยนแปลงปัญญาจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม เป็นต้น 

แนวคิดของนักปรับพฤติกรรมกลุ่มพฤติกรรมปัญญานิยม ได้รับการยอมรับอย่างมาก
ในช่วงทศวรรษที่ 1980 ได้มีการออกวารสารที่ชื่อว่า Cognitive Therapy and Research ในปี 
1977 และได้มีการพัฒนาเทคนิคการปรับพฤติกรรม ที่อยู่ในกรอบของแนวคิดดังกล่าวขึ้นมาอีก
มากมาย เทคนิคที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงมาก ได้แก่ การบ าบัดแบบพิจารณาเหตุผลและ
อารมณ์ (Rational Emotive Therapy หรือ RET ของ Ellis (1962) การฝึกการสอนตนเอง (Self-
Instructional Training) ของ Meichenbaum (1971) การบ าบัดแบบแก้ปัญหา (Problem-
Solving Therapy) ของ D’Zurilla & Goldfried (1971) และการบ าบัดแบบพิจารณาเหตุผลและ
พฤติกรรม (Rational Behavior Therapy) ของ Maultsby (1975) เป็นต้น 

นอกจากแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยม ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการพัฒนา
ของเทคนิคการ ปรับพฤติกรรมแล้ว ยังได้มีการน าเอาแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเข้ามาใช้
ในการพัฒนา เทคนิคการปรับพฤติกรรมที่รู้จักกันในชื่อของการปูอนกลับทางชีวภาพ (Biofeedback) 
ซึ่งเทคนิค ดังกล่าวได้น ามาใช้ในการบ าบัดความวิตกกังวล อาการปวดศีรษะ หรือแม้กระทั่งความดัน



 
๕๐ 

โลหิตสูง เป็นต้น (Andrasik & Blanchard, 1983) จากการที่มีการน าเอาการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ
เข้ามาใช้ในการพัฒนาเทคนิคการปรับพฤติกรรมนี่เอง ท าให้การพัฒนาศาสตร์ใหม่เกิ ดขึ้นโดยการ
น าเอาแนวคิดของพฤติกรรมบ าบัดเข้าไปรวมกับทางการแพทย์ เกิดศาสตร์ที่เรียกว่า เวชศาสตร์
พฤติกรรม (Behavioral Medicine) ขึ้นมา โดยที่ครั้งหนึ่งเวชศาสตร์พฤติกรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
จิตวิทยาสุขภาพ (Health Psychology) และต่อมาก็ได้แยกออกมาเป็นศาสตร์โดยเฉพาะและได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้ 

 
๒.๘.๓  ลักษณะของการปรับพฤติกรรม 

การปรับพฤติกรรมเป็นกระบวนการที่สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ เมื่อพิจารณา
ลักษณะที่มีอยู่ สรุปได้ดังนี้ 

๑.  มุ่งที่พฤติกรรมโดยตรง โดยที่พฤติกรรมนั้นจะต้องสังเกตเห็นได้ และวัดได้
ตรงกัน ซึ่งพฤติกรรมในที่นี้หมายถึง สิ่งที่บุคคลกระท า แสดงออก ตอบสนองหรือโต้ตอบต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ ได้ยินได้ นับได้ อีกทั้งวัดได้ตรงกันด้วย
เครื่องมือที่เป็นวัตถุวิสัยไม่ว่าการแสดงออกหรือการตอบสนองนั้น เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม เช่น 
การร้องไห้ การเดิน การคิด การเต้นของชีพจร การอ่านหนังสือ เป็นต้น 

๒.  ไม่ใช้ค าที่เป็นการตีตรา เช่น ค าว่า ก้าวร้าว ฉลาด โง่ เกเร ขี้เกียจ เก่ง เป็นต้น 
เพราะค าตีตราเหล่านี้มักจะเป็นค าท่ีมีความหมายกว้างๆ ที่รวมพฤติกรรมหลาย ๆ ลักษณะเข้าด้วยกัน 
จึงท าให้ไม่ชัดเจนยากแก่การสังเกตไดต้รงนี้ เนื่องจากต่างคนต่างรับรู้ค าตีตรานี้ต่างกันและยากแก่การ
จัดโปรแกรมการปรับพฤติกรรมให้บรรลุเปูาหมายได้ นอกจากนี้บุคคลที่ถูกตีตราอาจจะพยายามท า
ตนให้มีลักษณะเหมือนกับที่ถูกตีตราด้วย เช่น ถ้าตีตราเด็กว่าขี้เกียจ เด็กอาจจะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ 
ที่แสดงให้เห็นว่าขี้เกียจจริง การตีตรายังท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความอับอายได้ ถ้าการตีตรานั้นเป็น
การตีตราในลักษณะที่ไม่เหมาะสม เช่น ตีตราเด็กว่าเป็นคนเห็นแก่ตัว ซึ่งถ้าผู้ปกครองรู้เข้าก็อาจจะ
เกิดความอับอายได้ เป็นต้น 

๓.  มีการเรียนรู้ พฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ปกติหรืออปกติก็ตาม ย่อมเกิด
จากการเรียนรู้ในอดีตท้ังสิ้น ดังนั้นพฤติกรรมเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 

๔.  การปรับพฤติกรรมจะเน้นที่สภาพและเวลาในปัจจุบันเท่านั้น แม้ว่าการเรียนรู้
จะเกิดขึ้นในอดีตก็ตาม แต่เงื่อนไขและผลกรรมในสภาพปัจจุบันเป็นตัวก าหนดว่าพฤติกรรมที่เรียนรู้
ในอดีตนั้น จะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือลดลง ดังนั้นถ้าสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งเร้าและผล
กรรมใดที่ท าให้พฤติกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือลดลงในสภาพปัจจุบันก็สามารถท าให้ปรับสิ่ง
เร้า และผลกรรมนั้นได้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือที่จะท าให้พฤติกรรมดังกล่าวนั้นเปลี่ยนแปลงไปตาม
เปูาหมายที่ต้องการ 

๕.  การปรับพฤติกรรมนั้นจะเน้นที่วิธีการทางบวก มากกว่าที่จะใช้วิธีการลงโทษใน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล เนื่องจากเปูาหมายของการปรับพฤติกรรมนั้นจะเน้นที่การเพ่ิม
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้วิธีการทางบวก เพ่ือสนับสนุนให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่
พึงประสงค์เพ่ิมมากข้ึน วิธีการทางบวกเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์
น้อยกว่าการใช้วิธีการลงโทษอีกด้วย นอกจากนี้ การลงโทษยังเป็นวิธีการที่ไม่มีประสิทธิภาพเลย ใน



 
๕๑ 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ให้ไปในทิศทางที่พึงประสงค์ เนื่องจากการลงโทษเป็นวิธีการที่
ใช้เพ่ือระงับพฤติกรรมเท่านั้น หาใช่เพ่ือการพัฒนาพฤติกรรมไม่ แต่อย่างไรก็ตามมิได้หมายความว่า 
การลงโทษไม่ควรใช้เลย การลงโทษควรจะใช้อย่างยิ่งในกรณีที่บุคคลมีพฤติกรรมที่มีความรุนแรง 
ตลอดจนพฤติกรรมนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ อีกทั้งถ้าพบได้ว่าจะไม่มีโอกาสที่จะพัฒนา
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้แก่บุคคลเลยถ้าไม่ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคคลนั้นเสียก่อน 
นอกจากนี้การลงโทษ ยังสามารถสนองวัตถุประสงค์ ในแง่ที่ว่าหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ชั่ว
ขณะหนึ่ง เพ่ือที่จะได้มีเวลาพอที่จะเสริมสร้างพฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์ได้ 

๖.  วิธีการปรับพฤติกรรมนั้นสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะปัญหาของแต่
ละบุคคล เนื่องจากมีความเชื่อว่าบุคคลแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน การลงโทษวิธีหนึ่งอาจจะใช้
ได้ผลกับคนๆ หนึ่งแต่อาจจะใช้ไม่ได้ผลกับอีกหลายๆ คนได้เช่นเดียวกัน ตัวเสริมแรงตัวหนึ่งอาจจะมี
ประสิทธิภาพสูงมากเมื่อ ใช้กับคนบางคน แต่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเลยถ้าใช้กับคนอีกกลุ่มหนึ่ง 
ดังนั้นในการด าเนินการปรับพฤติกรรมจึงต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย 

๗.  วิธีการปรับพฤติกรรม เป็นวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่ามีประสิทธิภาพและ
ได้ผลโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์๓๓ 

สรุปลักษณะของการปรับพฤติกรรมต้องกระท าโดยตรง มีความเป็นบวก ไม่ใช้เชิงลบ 
ต้องปรับให้เหมาะสมแต่ละบุคคล มีการประเมินวัดผลการปรับพฤติกรรมตามหลักวิทยาศาสตร์ 
 
๒.๙  การควบคุมและการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ 
 การควบคุมและการพัฒนาพฤติกรรมให้เป็นตามความมุ่งหมายมีความเป็นมาและหลักการ
ดังนี้ 
 

๒.๙.๑  การควบคุมและพัฒนาพฤติกรรมตามทฤษฎีการวางเงื่อนไข 
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระท านั้น มีความเชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นผล

พวงเนื่องจากการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม พฤติกรรมที่เกิดขึ้น (Emitted) ของบุคคลจะ
แปรเปลี่ยนไปเนื่องมาจากผลกรรม (Consequences) ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม Skinner ให้ความ
สนใจกับผลกรรม ๒ ประเภท ได้แก่ ผลกรรมที่เป็นตัวเสริมแรง (Reinforcer) ที่ท าให้พฤติกรรมที่
บุคคลกระท าอยู่นั้นมีอัตราการกระท าเพ่ิมมากขึ้นและผลกรรมที่เป็นตัวลงโทษ (Punisher) ที่ท าให้
พฤติกรรมที่บุคคลกระท านั้นยุติลง 

๑.  การเสริมแรง (Reinforcement) 
การเสริมแรงคือการท าให้ความถี่ของพฤติกรรมเพ่ิมขึ้น อันเป็นผลเนื่องมาจาก

ผลกรรมที่ตามหลังพฤติกรรมนั้น ผลกรรมที่ท าให้พฤติกรรมมีความถี่เพ่ิมขึ้นเรียกว่า ตัวเสริมแรง 
(Reinforcer) (Skinner, ๑๙๗๑) ตัวเสริมแรงที่ใช้กันอยู่นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ชนิด ด้วยกันคือ 

                                                           
๓๓สมโภชน์ เอี่ยมสภุาษิต, การปรบัพฤติกรรม, (กรุงเทพมหานคร : โอเดีย่นสโตร์, ๒๕๔๓), หนา้ ๑-๑๐. 



 
๕๒ 

๑)  ตัวเสริมแรงปฐมภูมิ (Primary Reinforcer) เป็นตัวเสริมแรงที่มีคุณสมบัติ
ด้วยตัวของมันเองเนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการทางชีวภาพของอินทรีย์ได้ หรือมีผลต่อ
อินทรีย์โดยตรง เช่น อาหาร น้ า อากาศ ความร้อน ความหนาว ความเจ็บปวด เป็นต้น 

๒)  ตัวเสริมแรงทุติยภูมิ (Secondary Reinforcer) เป็นตัวเสริมแรงที่ต้องผ่าน
กระบวนการพัฒนาคุณสมบัติของการเป็นตัวเสริมแรง โดยการน าไปสัมพันธ์กับตัวเสริมแรงปฐมภูมิ 
เช่น ค าชมเชย เงิน หรือต าแหน่งหน้าที่ เป็นต้น 

ในการที่จะท าให้ตัวเสริมแรงทุติยภูมิมีคุณสมบัติเป็นตัวเสริมแรงได้นั้นจ าเป็นที่
จะต้องพิจารณาในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ประการแรก ปริมาณของตัวเสริมแรงปฐมภูมิ ที่ใช้คู่กับตัวเสริมแรง
ทุติยภูมิ นั่นคือถ้าปริมาณของตัวเสริมแรงปฐมภูมิมีมากจะท าให้ตัวเสริมแรงทุติยภูมิมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากขึ้นขณะเดียวกัน ถ้าปริมาณของตัวเสริมแรงปฐมภูมิมีน้อยจะท าให้ประสิทธิภาพของตัว
เสริมแรงทุติยภูมิลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน (D’Amato, 1955) ประการต่อมาขึ้นอยู่กับความบ่อยครั้ง
ของการเสนอตัวเสริมแรงปฐมภูมิคู่กับตัวเสริมแรงทุติยภูมิ ถ้าเสนอคู่ กันบ่อยครั้งก็จะท าให้ตัว
เสริมแรงทุติยภูมิ มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น แต่ถ้าไม่ค่อยได้เสนอคู่กันประสิทธิภาพของตัวเสริมแรง
ทุติยภูมิก็ย้อมจะลดน้อยลง (Bersh, 1951) ส่วนประการสุดท้ายคือช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างการเสนอ
ตัวเสริมแรงทุติยภูมิ และตัวเสริมแรงปฐมภูมิ นั่นคือถ้าช่วงเวลาคาบเกี่ยวของการเสนอตัวเสริมแรงทั้ง 
๒ ตัว นั้นสั้นก็จะท าให้ตัวเสริมแรงทุติยภูมิมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นถ้าช่วงเวลาคาบเกี่ยวของการ
เสนอตัวเสริมแรงทั้ง 2 ตัว นั้นยาวออกไปประสิทธิภาพของตัวเสริมแรงทุติยภูมิก็ย่อมจะลดลงตาม
เวลาที่ยืดยาวออกไป (Bersh, 1951) 

ตัวเสริมแรงทุติยภูมิบางตัวนั้นถ้าน าไปใช้แล้ว สามารถคู่กับตัว เสริมแรงอ่ืน  ๆ 
(ทั้งตัวเสริมแรงทุติยภูมิ และตัวเสริมแรงปฐมภูมิ) ได้มากกว่า ๑ ตัวแล้ว ตัวเสริมแรงดังกล่าวจะมี
คุณสมบัติเป็นตัวเสริมแรงแผ่ขยายทันที (Generalized Reinforcer) ซึ่งจะท าให้ตัวเสริมแรงทุติยภูมิ
ตัวนั้นมีประสิทธิภาพในการเสริมแรงเป็นอย่างมาก ตัวอย่างของตัวเสริมแรงแผ่ขยาย ได้แก่ เงิน 
คูปอง หรือต าแหน่ง เป็นต้น ตัวเสริมแรงแผ่ขยายบางตัวนั้น ด้วยตัวของมันเองอาจจะไม่มีคุณค่าใด ๆ 
เลย แต่มันจะมีคุณค่า และเพ่ิมประสิทธิภาพของการเป็นตัวเสริมแรงด้วยการน าไปแลกเป็นตัวเสริมแรง
อ่ืน ๆ ตัวเสริมแรงท่ีท าให้ตัวเสริมแรงแผ่ขยายมีคุณค่ามากข้ึน เรียกว่า ตัวเสริมแรงสนับสนุน (Back – 
up Reinforcer) เช่น คูปองของห้างสรรพสินค้า ด้วยตัวของมันเอง คูปองไม่มีค่าใด ๆ นอกจาก
กระดาษแผ่นหนึ่ง แต่ทว่าคูปองมีค่าได้ก็ต่อเมื่อน าไปแลกสิ่งของต่าง ๆ ได้ สิ่งของต่าง ๆ ที่คูปองน าไป
แลกได้นั้นเรียกว่า ตัวเสริมแรงสนับสนุนนั่นเอง 

๒.  แนวทางการเสริมแรง 
๑)  การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) คือการเสริมแรงที่มี

ผลท าให้พฤติกรรมที่ได้รับการเสริมแรงนั้นมีความถี่เพ่ิมขึ้นคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจสับสนว่าการให้
การเสริมแรงทางบวกและการให้รางวัล (Reward) มีความหมายเหมือนกัน แต่ทว่าความจริงแล้วทั้ง
สองอย่างนี้มีความหมายแตกต่างกัน การให้การเสริมแรงทางบวกนั้น เป็นการท าให้ พฤติกรรมมี
ความถี่เพ่ิมมากขึ้นในขณะที่การให้รางวัลเป็นการให้ต่อพฤติกรรมที่บุคคลท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามวาระ
และโอกาสที่ส าคัญ โดยไม่จ าเป็นว่าจะต้องท าให้พฤติกรรมนั้นมีความถี่เพ่ิมขึ้น (Kazdin, 1984) 
นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้ค าพูดต าหนิ หรือการตีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็อาจจะเป็นเสริมแรงทางบวก
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ได้ (Favell et al., 1978 ; Madsen et al., 1970) ถ้าการกระท าดังกล่าวส่งผลท าให้พฤติกรรมที่
ได้รับการกระท านั้นมีความถ่ีเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งแน่นอนคงจะไม่มีใครมองว่าการใช้ค าพูดต าหนิ หรือการตี
บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเป็นการให้รางวัลแก่บุคคลคนนั้น 

๒)  การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) คือการท าให้ความถี่
ของพฤติกรรมเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการที่แสดงพฤติกรรมดังกล่าวนั้น สามารถถอดถอนจากสิ่งเร้า
ที่ไม่พึงพอใจ (Aversive Stimuli) ออกไปได้ สิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจจะเป็นตัวเสริมแรงทางลบได้ต่อเมื่อ
พฤติกรรมที่แสดงออกเพ่ือถอดถอนสิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจนั้นเพ่ิมขึ้น (Skinner, 1953) ดังนั้นสิ่งที่ไม่พึง
พอใจ ไม่พึงปรารถนา หรือสิ่งที่รบกวนบุคคลต่าง ๆ ไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นตัวเสริมแรงทางลบเสมอไป 
นอกเสียจากว่ามันจะท าให้พฤติกรรมที่แสดงออกแล้วสามารถถอดถอนสิ่งเร้าที่ไม่พึ งพอใจได้นั้นมี
ความถี่เพ่ิมข้ึน 

การเสริมแรงทางลบ จะเก่ียวข้องกับพฤติกรรมใน ๒ ลักษณะคือ พฤติกรรม
การหลีกหนี (Escape Behavior) นั่นคือเมื่ออินทรีย์ต้องเผชิญกับสภาพการณ์ที่ไม่พึงพอใจ (Aversive 
Event) ก็สามารถที่จะแสดงพฤติกรรมอ่ืน เพ่ือที่จะถอดถอนสภาพการณ์ที่ไม่ พึงพอใจนั้น พฤติกรรม
อ่ืนที่แสดงออกนั้น เรียกว่า พฤติกรรมการหลีกหนี ถ้าพฤติกรรมอื่นที่แสดงออกนั้นเกิดบ่อยครั้งขึ้นเมื่อ
ต้องเผชิญกับสภาพการณ์ที่ไม่พึงพอใจ สภาพการณ์ที่ไม่พึงพอใจนั้นจะท าหน้าที่เป็นตัวเสริมแรงทาง
ลบทันที อย่างเช่นกรณีของหนูที่อยู่ในกรง แล้วถูกช็อตด้วยไฟฟูา  การช็อตด้วยไฟฟูาจัดได้เป็น
สภาพการณ์ที่ไม่พึงพอใจแก่หนู ถ้าหนูไปกดคานการช็อตด้วยไฟฟูาจะยุติลง หรืออีกนัยหนึ่ง
สภาพการณ์ที่ไม่พึงพอใจถูกถอนถอดไป พฤติกรรมการไปกดคานของหนูนั้นจัดได้ว่าเป็นพฤติกรรม
การหลีกหนี ถ้าพฤติกรรมการกดคานเกิดเพ่ิมขึ้นเมื่อมีการช็อตด้วยไฟฟูา  การช็อตด้วยไฟฟูาก็จะท า
หน้าที่เป็นตัวเสริมแรงทางลบทันที ลักษณะของพฤติกรรมการหลีกหนีถ้าจะดูจากชีวิตประจ าวันของ
คนเราคงจะเห็นได้ชัด อย่างเช่นการที่คนเราเดินอยู่แล้วมีฝนตกคนเราก็จะกางร่มกันฝน ฝนตกก็จัดได้
ว่าเป็นสภาพการณ์ที่ไม่พึงพอใจ พฤติกรรมการกางร่มในขณะนั้นก็จะกลายเป็นพฤติกรรมการหลีกหนี 
และถ้าเผชิญกับฝนตกบ่อยครั้งและทุกครั้งก็จะกางร่ม สภาพฝนตกก็จะกลายเป็นตัวเสริมแรงทางลบไป 

นอกจากพฤติกรรมการหลีกหนีแล้วอีกพฤติกรรมหนึ่งได้แก่ พฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยง (Avoidance Behavior) เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการได้รับสัญญาว่าเหตุการณ์ที่ไม่พึง
พอใจจะเกิดขึ้นซึ่งบุคคลจะสามารถหลีกเลี่ยงจากสิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจนั้นได้ โดยการแสดงพฤติกรรมใน
ลักษณะอ่ืนแทน เช่น การที่ใกล้สอบ แล้วยังไม่ได้ดูหนังสือ แต่มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ดูโทรทัศน์ บุคคล
นี้อาจจะพบว่าสิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจ (การสอบไม่ผ่าน) อาจจะเกิดขึ้น ถ้ายังไม่ดูหนังสือ เพ่ือเป็นการ
หลีกเลี่ยงจากสิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจ (การสอบไม่ผ่าน) บุคคลก็จะแสดงพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโดยใช้
เวลาในการอ่านหนังสือแทนที่จะดูโทรทัศน์ ถ้าพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงเกิดด้วยความถี่ที่เพ่ิมมากขึ้น 
สิ่งเร้าที่ไมพึ่งพอใจนั้นก็จะกลายเป็นตัวเสริมแรงทางลบ๓๔ 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางที่พึงประสงค์นั้น ใช้วิธีการเสริมแรง คือ การกระตุ้นเชิงพฤติกรรม โดยการกระตุ้นนั้นท าได้ทั้ง 

                                                           
๓๔สมโภชน์ เอี่ยมสภุาษิต, การปรบัพฤติกรรม, (กรุงเทพมหานคร : โอเดีย่นสโตร์, ๒๕๔๓), หนา้ ๒๐๗-๓๑๒. 
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๒ ด้าน คือ ด้านบวก คือ การเสริมแรงให้กระท า และด้านลบ คือ การเสริมแรงให้หลีกเลี่ยงเพ่ือไม่ให้
พบกับสิ่งไม่พึงประสงค ์ 

 
 ๒.๙.๒  การควบคุมและพัฒนาพฤติกรรมตามทฤษฎีทางปัญญา (Cognitive Behavior 
Modification) 

การปรับพฤติกรรมที่พัฒนาจากพ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู้นั้น แม้ว่าจะได้รับการ
พิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล แต่
ทว่าเป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงและไม่ยืดหยุ่น เนื่องจากเป็นวิธีการที่เน้นพฤติกรรมที่
แสดงออกที่สามารถสังเกตเห็นได้ วัดได้เท่านั้น จึงท าให้ไม่สนใจต่อตัวแปรภายใน ซึ่งมีอิทธิพลอย่าง
มากต่อการแสดงออกของบุคคล ดังที่ Mahoney (1974) ได้กล่าวว่า การสนองตอบของบุคคลนั้น
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง แต่ทว่าขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมที่รับรู้ เช่น การที่คนเรากลัว
การข้ึนเครื่องบินนั้น การสนองตอบมิได้เกิดข้ึนจากสภาพสิ่งเร้าภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว (เสียงดังที่
เกิดขึ้นหลังจากเครื่องบินขึ้นไปแล้ว) แต่ทว่าขึ้นอยู่กับการรับรู้ (การตีตรา) ของเราต่อสิ่งเร้านั้นด้วย 
หรือพฤติกรรมการล้างมือบ่อย ๆ นั้นไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่สนองตอบต่อผลกรรมของสภาพแวดล้อมที่
แท้จริง แต่ทว่าเป็นการสนองตอบต่อการรับรู้ของเขา (เช่น ถ้าฉันไม่ล้ างมือ ฉันคงจะถูกลงโทษ) 
Mahoney ยังได้กล่าวต่อไปด้วยว่าตัวแปรทางปัญญาหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นตัวแปรที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างสิ่งเร้าและการสนองตอบนั้นมีผลต่อการสนอง ตอบของคนเราเป็นอย่างมาก นั่นคือสิ่งเร้า
เดียวกันอาจจะก่อให้เกิดการสนองตอบที่ต่างกันในขณะเดียวกันสิ่ งเร้าที่ต่างกันอาจก่อให้เกิดการ
สนองตอบที่เหมือน ๆ กัน ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสภาพแวดล้อมนั้น นอกจากนี้ลักษณะของ
พฤติกรรมที่ถูกกระตุ้นทางสรีระก็อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถสังเกตเห็นสิ่งเร้านั้นได้ 

ได้มีนักจิตวิทยา และนักปรับพฤติกรรมจ านวนมากที่มีความคิดในลักษณะเดียวกับ
ความคิดของ Mahoney โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปรับพฤติกรรมบางคนพบว่ามีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
หลายพฤติกรรมด้วยกันที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการใช้หลักการปรับพฤติกรรมที่พัฒนาจากแนว คิด
ของทฤษฎีการเรียนรู้ อีกทั้งเทคนิคการปรับพฤติกรรมที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ได้แก่  การลด
ความรู้สึกอย่างเป็นระบบนี้ ก็ยังต้องอาศัยกระบวนการภายในของบุคคลซึ่งได้แก่การ จินตนาการ 
ดังนั้นจึงได้มีการเคลื่อนไหวพัฒนาแนวทางในการปรับพฤติกรรมขึ้นมาใหม่ โดยอาศัย แนวคิดที่ว่าตัว
แปรภายในบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกการปรับพฤติกรรมโดยอาศัย แนวคิดดังกล่าวจึง
เรียกว่า การปรับพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive Behavior Modification หรือ CBM) หรือบางคน
เรียกว่า การบ าบัดพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive Behavior Therapy หรือ CBT)  

การปรับพฤติกรรมทางปัญญานี้ Kazdin (1978) ได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็น
กระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกโดยการเปลี่ยนความคิด การตีความ การตั้งข้อสันนิษฐาน หรือ
กลวิธีในการสนองตอบหรืออีกนัยหนึ่งคือ การเปลี่ยนตัวแปรทางปัญญาเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยน
พฤติกรรมนั่นเอง โดยที่นักปรับพฤติกรรมทางปัญญามีความเชื่อดังต่อไปนี้ 

๑.  กิจกรรมทางปัญญานี้มีผลต่อพฤติกรรม 
๒. กิจกรรมทางปัญญาสามารถจัดให้มีข้ึนได้และเปลี่ยนแปลงได้ 
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๓. พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป อาจจะเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ปัญญา 

ดังนั้นจุดมุ่งหมายของนักปรับพฤติกรรมทางปัญญาก็จะมุ่งที่การเปลี่ยนแปลงทาง
ปัญญา เพื่อที่ว่าพฤติกรรมภายนอกจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Mahoney, ๑๙๗๔) 

๑.  ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาทางปัญญา (Cognitive Psychology)  
งานทางด้านจิตวิทยาทางปัญญาที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ

กระบวนการปรับพฤติกรรมมีอยู่ด้วยกัน ๓ ชิ้น คือ 
๑)  การเสนอตัวแบบ (Modeling) นั่นคือบุคคลเรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรม

ของบุคคลอ่ืนโดยที่บุคคลไม่จ าเป็นที่จะต้องแสดงออก หรือได้รับผลกรรมโดยตรงจากการแสดง
พฤติกรรมนั้น งานวิจัยทางด้านการเสนอตัวแบบนั้น ในช่วงแรกพัฒนาขึ้นในกรอบของทฤษฎีการ
เรียนรู้และการบ าบัดพฤติกรรม แต่ต่อมาในปี 1969 Bandura ได้อธิบายว่าผลของตัวแบบนั้น
เกี่ยวข้องกับตัวแปรทางปัญญาเป็นส่วนใหญ่ เขาเสนอว่าปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อการเรียนรู้โดยการ
สังเกตนั้นจะต้องประกอบด้วยกระบวนการตั้งใจ กระบวนการเก็บจ า กระบวนการกระท า และ
กระบวนการจูงใจ จะเห็นได้ว่ากระบวนการตั้งใจและกระบวนการเก็บจ านั้น เป็นกระบวนการทาง
ปัญญาซึ่ง Banndura ได้มาจากรูปแบบของกระบวนการสารสนเทศ ( Information Processing 
Model) ของพวกนักจิตวิทยาทางปัญญา จากผลงานของ Bandura นี่เอง นับว่าเป็นอิทธิพลที่มี
ความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาการปรับพฤติกรรมทางปัญญา 

๒)  การฝึกการสอนตนเอง (Self – Instruction Training) เป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้น
ในช่วงต้นของทศวรรษที่ ๑๙๗๐ โดย Meichenbaum ซึ่งเขาได้ขยายมาจากงานวิจัยของเขาในเรื่อง 
“การพูดเพ่ือสุขภาพ”  (Healthy Talk) เป็นงานวิจัยที่อาศัยทฤษฎีการเรียนรู้แบบการกระท าเป็น
ทฤษฎีพ้ืนฐาน โดยที่งานของเขานั้นท ากับคนไข้ที่เป็นจิตเภท (Schizophrenia) เขาฝึกให้คนไข้จิต
เภทเหล่านั้นพูดตามที่เขาให้พูด แล้วพบว่าพฤติกรรมของคนไข้จิตเภทเหล่านั้นดีขึ้น ท าให้เกิด
ความคิดขึ้นมาว่าถ้าให้คนทั่วไปพูดภายในใจของตนเอง เหมือนกับที่เขาชี้น าให้คนไข้จิตเภทพูดแล้วก็
น่าจะได้ผลเช่นกัน ดังนั้นเขาจึงได้พัฒนาเทคนิคใหม่ของเขาขึ้นมาเรียกว่า การสอนตนเอง (Self - 
Instruction) 

ด้วยความคิดดังกล่าวนี้เองท าให้ Meichenbaum หันมาสนใจเกี่ยวกับการพัฒนา
ทางภาษาซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของจิตวิทยาพัฒนาการทางปัญญา นักจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางภาษาที่ Meichenbaum ให้ความสนใจและน าเอามาใช้เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาเทคนิคการฝึก
การสอนตนเองของเขาคืองานของนักจิตวิทยาชาวรัสเซีย ๒ คน ซึ่งได้แก่ Luria และ Vygotsky ที่ได้
เสนอแนะว่าพฤติกรรมต่อต้านของเด็กนั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมทางด้านสภาพแวดล้อมในสังคม 
(ผู้ใหญ่) และค่อย ๆ พัฒนาไปสู่การที่เด็กเรียนรู้ที่จะควบคุมพฤติกรรมของเขาได้เองโดยครั้งแรกจะ
เริ่มจากการใช้ค าพูดจากภายนอกและต่อมาใช้ค าพูดจากภายในใจของเขาเอง ซึ่งแนวคิดดังกล่าว 
Meichenbaum & Goodman (1971) ได้พัฒนาโปรแกรมการสอนตนเองขึ้นมาสอนเด็กที่มีลักษณะ
หุนหันพลันแล่น (Impulsive) โดยเริ่มจากการให้เด็กดูตัวแบบพูดว่าเขาจะท าอะไร แล้วให้เด็กท าตาม
ครั้งแรกก็ให้พูดด้วยเสียงอันดัง จากนั้นก็ค่อย ๆ พูดให้เบาลง จนในที่สุดก็พูดกับตัวเองภายในใจ ซึ่ง
พบว่าได้ผลดี จากนั้นจึงได้มีการน าเทคนิคการสอนตนเองไปใช้ในการลดพฤติกรรมก้าวร้าว ลด
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พฤติกรรมการอยู่ไม่สุข ลดความกลัว เพ่ิมสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนและฝึกความสามารถในการเข้า
สังคมให้กับเด็ก (Craighead et al., 1978; Kendall & William, 1981) นอกจากนี้ยังได้มีการน าเอา
ไปใช้กับผู้ใหญ่ที่มีความวิตกกังวลสูง ก้าวร้าว ขาดทักษะทางสังคม และเป็นจิตเภทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย (Meichenbaum, 1977) 

๓)  เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem-Solving) พัฒนาได้โดย D’Zurilla & 
Goldfried ในปี 1971 เป็นเทคนิคท่ีสอนให้ผู้เข้ารับการบ าบัดมีทักษะในการแก้ปัญหา ในช่วงแรกของ
การพัฒนาเทคนิคการแก้ปัญหานี้ ก็ยังติดอยู่กับทฤษฎีการเรียนรู้เช่นเดียวกับการเสนอตัวแบบ และ
ต่อมาได้มีการน าเอารูปแบบของกระบวนการสารสนเทศเข้ามาใช้ในการอธิบายกระบวนการของ
เทคนิคการแก้ปัญหา โดยไปมุ่งเน้นที่กระบวนการคิดภายในให้เป็นกลไกในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
จึงท าให้เทคนิคการแก้ปัญหานี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ CBM 

๒.  ปัจจัยทางการควบคุม  (Self – Control)  
ความจริงแล้วการควบคุมตนเองนั้นอยู่ในขอบเขตของการปรับพฤติกรรมมาแต่ต้น 

Skinner (1953) ก็ได้ชี้ให้เห็นว่าคนเราใช้วิธีการควบคุมตนเองเช่นเดียวกับวิธีการควบคุมผู้อ่ืน ซึ่ง
แนวคิดนี้เองได้น ามาใช้ในการควบคุมน้ าหนัก (Levitt, 1962) Goldiamond (1965) ได้ชี้แนวคิดนี้
แก้ปัญหาคนพูดติดอ่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ต่อมาในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 ได้มีการน าเอากระบวนการทางปัญญามา
ใช้อธิบายกระบวนการควบคุมตนเองซึ่ง Homme (1965) บอกว่าเป็นการกระท าของจิตซึ่งมี
กระบวนการเช่นเดียวกับกระบวนการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระท า เพียงแต่เป็นกระบวนการ
ภายในเท่านั้นเอง จากความคิดเช่นนี้เองท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทางด้านการควบคุม
ตนเอง จากกระบวนการภายนอกมาสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงความคิดภายในแทน 

๓.  ปัจจัยทางด้านการบ าบัดทางปัญญา (Cognitive Therapy) 
ได้มีนักจิตวิทยาและจิตแพทย์หลายคนได้พัฒนาเทคนิคทางการบ าบัดทาง

ปัญญาขึน้มาหลายเทคนิคด้วยกัน ซึ่งต่างคนก็ต่างพัฒนาเทคนิคของตนขึ้นมา แต่กระนั้นก็ตามเทคนิค
เหล่านี้มีข้อสรุปเหมือนกันอยู่ประการหนึ่งคือ กระบวนการปรับตัวทางปัญญาที่ไม่เหมาะสมนั้น 
ก่อให้เกิดความผิดปกติทางจิต ซึ่งวิธีการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดคือการปรับกระบวนการทางปัญญา
เหล่านั้น 

ผู้น าในการบ าบัดทางปัญญาอาจกล่าวได้ว่ามีอยู่ ๒ คน คือ Ellis (1962) และ 
Beck (1975) ทั้งสองคนนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาการปรับพฤติกรรมทางปัญญา Ellis 
(1962) นั้นได้เสนอเทคนิคที่เรียกว่าการบ าบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ (Rational Emotive 
Therapy หรือ RET) โดยที่ Ellis มีความเชื่อว่าพฤติกรรมที่ปรับตัวไม่ได้ของคนเรานั้น เป็นเพราะว่า
เราคิดอย่างไม่มีเหตุผล ไม่ใช่เป็นเพราะว่ามีอะไรหรือใครท าอะไรกับเรา หากแต่ขึ้นอยู่กับความคิดที่
เราคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามากกว่า วิธีการบ าบัดก็คือเปลี่ยนแปลงความคิดของเราจากไม่มีเหตุผลให้
มีเหตุผลนั่นเอง ส่วนงานของ Beck (1976) ก็คล้าย ๆ กับงานของ Ellis ซึ่งเขากล่าวว่าปัญหาทางด้าน
จิตนั้นเกิดขึ้น เพราะว่าบุคคลมีความคิดในลักษณะที่ปรับตัวไม่ได้ เช่นความคิดที่ไม่เหมาะสม ไม่มี
เหตุผล หรือการพูดกับตนเองอย่างไม่มีเหตุผล เป็นต้น ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของเขาที่
มีเกี่ยวกับตัวของเขาเอง และโลกที่เขาอยู่ งานของ Beck แม้ว่าจะคล้ายกับของ Ellis แต่ทว่าการ
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บ าบัดของเขาจะมุ่งที่ความเชื่อพ้ืนฐานมากกว่าที่จะมุ่งที่การกล่าวกับตนเองจากปัจจัยทั้ง ๓ ดังกล่าว
นั้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการบ าบัดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและมีการพัฒนาเทคนิค
ใหม่ๆ ขึ้นมาเพ่ือใช้ในการบ าบัดพฤติกรรมมากมาย อีกทั้งยังได้มีการวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยการใช้การปรับพฤติกรรม และการปรับพฤติกรรมทางปัญญาอีก
ด้วย ซึ่ง Ledwidge (1978) ได้ศึกษางานวิจัย ๑๓ ชิ้น ที่เปรียบ เทียบประสิทธิภาพของการใช้การ
ปรับพฤติกรรมกับการปรับพฤติกรรมทางปัญญา พบว่าประสิทธิภาพของทั้งสองวิธีนั้นไม่แตกต่างกัน 
แต่ Miller & Berman (1983) ได้ท าการวิเคราะห์แบบเมต้า (Meta - Analysis) ถึงประสิทธิภาพของ
การปรับพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมทางปัญญากลับพบว่า การปรับพฤติกรรมทางปัญญาให้ผล
ดีกว่าการปรับพฤติกรรม 

แนวคิดพื้นฐาน 
จากการที่เทคนิคการปรับพฤติกรรมทางปัญญานั้นมีอยู่ด้วยกันหลายเทคนิค และ

พัฒนามาจากกลุ่มนักจิตวิทยาที่มีพ้ืนฐานความรู้เดิมทางจิตวิทยาที่แตกต่างกัน จึงท าให้แต่ละเทคนิ ค
นั้นมีแนวคิดและวิธีการด าเนินการที่ค่อนข้างจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานความรู้เดิมของ
แต่ละคน แต่แม้ว่านักจิตวิทยาเหล่านั้นจะมีพ้ืนฐานความรู้เดิมที่แตกต่างกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่เห็นตรงกัน
คือ ตัวแปรทางปัญญานั้นย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้นถ้าสามารถ
เปลี่ยนแปลงตัวแปรทางปัญญาได้พฤติกรรมของบุคคลนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงตาม สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ 
ต่างคนก็ต่างก าหนดตัวแปรทางปัญญาอีกทั้งต่างคนก็หาวิธีการด าเนินการเปลี่ยนแปลงตัวแปรทาง
ปัญญาขึ้น ตามพ้ืนฐานความรู้เดิมที่ตนเองมีอยู่ความแตกต่างเหล่านี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนมาก แต่ละ
เทคนิคของการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่เสนอในตอนต่อไป 

การด าเนินการ 
ในการปรับพฤติกรรมทางปัญญานั้น ย่อมมีวิธีการด าเนินการที่แตกต่างกันออกไป 

ขึ้นอยู่กับแต่ละเทคนิคนั้น อีกท้ังเทคนิคของการปรับพฤติกรรมทางปัญญานั้นก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น ผู้เขียนจะขอเสนอวิธีการด าเนินการเฉพาะในแต่ละเทคนิคไป 

ก่อนที่จะเสนอวิธีการด าเนินการเฉพาะในแต่ละเทคนิค จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เข้าใจถึงลักษณะของแต่ละเทคนิคเสียก่อน ซึ่งแต่ละเทคนิคนั้นก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป 
Mahoney & Arnkoff (1978) ได้แบ่งกลุ่มของเทคนิคการปรับพฤติกรรมทางปัญญาออกเป็น ๓ 
ลักษณะด้วยกัน คือ 

๑.  กลุ่มที่เน้นที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Restructuring 
หรือ CR) เป็นกลุ่มที่มีความเชื่อว่า อารมณ์ที่ผิดปกติเป็นผลมาจากความคิดที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น
วิธีด าเนินการก็คือท าให้เกิดความคิดที่เหมาะสม 

๒.  กลุ่มที่เน้นทักษะในการเผชิญกับปัญหา (Coping – Skill Therapies หรือ CS) 
เป็นกลุ่มที่เน้นที่การพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้กับผู้เข้ารับการบ าบัด เพ่ือที่ว่าผู้เข้ารับการบ าบัดจะ
สามารถเผชิญกับสภาพที่เครียดหรือวิตกกังวลได้เป็นอย่างดี 

๓.  กลุ่มที่เน้นการบ าบัดโดยการแก้ปัญหา (Problem-Solving Therapies หรือ 
PS) เป็นกลุ่มที่รวมเอาแนวคิดของกลุ่ม CR และกลุ่ม CS เข้ามาด้วยกัน โดยการพัฒนากลวิธีต่าง ๆ ที่
จะใช้เพ่ือจัดการกับปัญหาต่าง ๆ และรวมทั้งความเครียดและความวิตกกังวล ซึ่งกิจกรรมของ PS นั้น



 
๕๘ 

จะต้องด าเนินการร่วมมือกันระหว่างผู้เข้ารับการบ าบัดกับผู้บ าบัดเป็นอย่างดี ในการวางแผนการท า
การบ าบัด๓๕ 

แนวทางการปรับพฤติกรรมทางปัญญาก็คือการใช้ความรู้ของตนเองเป็นเครื่อง
ปรับเปลี่ยน เพราะเม่ือตนเข้าไปรับรู้ในความเป็นจริงของสิ่งนั้นต่อไปก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นอีก
ต่อไป เช่น เดิมเป็นคนกลัวผี แต่เมื่อได้รับรู้แล้วว่า ผีคือ อะไร และผีมีลักษณะไหน ท างานอย่างไร ก็
กลายเป็นว่า แทนที่เราจะกลัวผี แต่ผีกลับต้องมากลัวเรา 

 
 ๒.๙.๓  การด าเนนิการฝึกการควบคุมตนเอง 

เนื่องจากเทคนิคการควบคุมตนเองมีหลายเทคนิคด้วยกัน ดังนั้นผู้เขียนจะขอเสนอ
วิธีการฝึกการควบคุมตนเองเป็นแต่ละเทคนิคไป 

๑.  การควบคุมสิ่งเร้า (Stimulus Control) 
การควบคุมสิ่งเร้าเป็นกระบวนการจัดเงื่อนไขสภาพแวดล้อมเพ่ือที่จะท าให้

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ (Kanfer & Gaelick, 1968) ซึ่ง Kazdin (1989) ได้
กล่าวว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั้น มักจะเกิดขึ้นในเงื่อนไขของสิ่งเร้า ๓ ลักษณะดังต่อไปนี้ 

๑.  เป็นพฤติกรรมที่ถูกควบคุมด้วยสิ่งเร้าหลายประเภทด้วยกัน เช่น พฤติกรรม
การสูบบุหรี่อาจจะเกิดข้ึนเมื่อตื่นเช้า หลังจากการดื่มกาแฟ คุยกับเพ่ือน อยู่คนเดียว และหลังจากการ
รับประทานอาหาร เป็นต้น ซึ่งสภาพการณ์เหล่านั้นสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่บ่อยครั้ง จนท า
ให้บุคคลนั้นสูบบุหรี่ทุกครั้งเมื่อต้องอยู่ในสภาพการณ์ดังกล่าว หนทางแก้ไขก็คือหาทางก าจัดสิ่งเร้าที่
ควบคุมพฤติกรรมสูบบุหรี่นั้นเสีย 

๒.  เป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเด่นชัด 
อย่างเช่น ในกรณีของเด็กที่มีปัญหาในการอ่านหนังสือ บ่อยครั้งพบว่าไม่มีสิ่งเร้าไม่ว่าจะเป็น
สภาพการณ์ เวลา หรือสถานที่ที่จะเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือนั่นเลย เนื่องจากพฤติกรรม
การอ่านหนังสือไม่ได้เกิดข้ึนอย่างสม่ าเสมอในสภาพสิ่งเร้าดังกล่าว ดังนั้นเด็กก็มักจะเกิดปัญหาได้ง่าย
เมื่อต้องอ่านหนังสือที่โต๊ะหรืออาจจะถูกรบกวนด้วยสิ่งเร้าอ่ืน ๆ ได้ง่าย ดังนั้นหนทางแก้ไขก็คือการ
พัฒนาสิ่งเร้าที่เฉพาะเจาะจงเพ่ือควบคุมพฤติกรรมนั้น 

๓.  เป็นพฤติกรรมที่ถูกควบคุมด้วยสิ่งเร้าที่ไม่เหมาะสม เช่น พวกท่ีมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศโดยเฉพาะพวกท่ีชอบโชว์อวัยวะเพศของตนเอง หรือชอบใช้สิ่งของของเพศตรงข้าม 
พฤติกรรมเหล่านี้มักจะถูกควบคุม ด้วยสิ่งเร้าที่เบี่ยงเบนไปจากสิ่งเร้าที่เหมาะสมในสังคม ดังนั้น
หนทางแก้ไขก็คือการเปลี่ยนสิ่งเร้าที่ควบคุมพฤติกรรมดังกล่าวนั้นเสีย 

จากการที่เราได้รู้ถึงลักษณะของสิ่งเร้าที่มีผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เราก็
สามารถที่จะจัดการกับสิ่งเร้านั้นเพื่อไม่ให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั้นเกิดข้ึนได้ ซึ่งเทคนิคในการ
จัดการกับสิ่งเร้าอาจท าได้ดังวิธีการดังต่อไปนี้ 

                                                           
๓๕สมโภชน์ เอี่ยมสภุาษิต, การปรับพฤติกรรม, อ้างแล้ว, หนา้ ๓๓๒-๓๓๙. 
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๑.  ในกรณีที่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นจากสิ่งเร้าหลายประเภทด้วยกัน
ก็สามารถควบคุมได้โดยการก าจัดสิ่งเร้าที่ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั้นเสีย เช่น การที่คนเรา
มักจะสูบบุหรี่เมื่ออยู่คนเดียวหรือนั่งที่โต๊ะอาหารหลังจากการรับประทานอาหารแล้ว ดังนั้นวิธีการ
ก าจัดสิ่งเร้าดังกล่าว บุคคลนั้นก็จะต้องหาเพ่ือนมาอยู่ด้วย และจะต้องลุกจากโต๊ะอาหารทันทีที่
รับประทานอาหารเสร็จแล้ว พฤติกรรมสูบบุหรี่ก็ไม่เกิดขึ้น นอก จากนี้อาจท าได้โดยการให้บุคคลนั้น
กระท าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสภาพสิ่งเร้าใหม่ที่เป็นสิ่งเร้าที่ไม่น่าพึงพอใจ อย่างเช่น ในกร ณี
ของหญิงสาวคนหนึ่งที่ต้องการจะเลิกสูบบุหรี่ เธอรายงานว่าเธอจะสูบบุหรี่มากเมื่อมีคนอยู่รอบ ๆ ตัว
เธอ เมื่อดูทีวี อ่านหนังสือ หรือเมื่อเอนตัวลงนอนเพ่ือพักผ่อนผู้ด าเนินการบ าบัดจึงบอกให้เธอเลือก
สถานที่ที่เธอจะสูบบุหรี่ด้วยตัวเธอเอง แต่ต้องเป็นสถานที่ที่เธอไม่มี โอกาสจะได้รับการเสริมแรงเลย 
ซึ่งเธอก็เลือกเอาที่เก้าอ้ีตัวหนึ่งที่เธอจะเอาไว้นั่งส าหรับสูบบุหรี่ เก้าอ้ีตัวนี้เธอยังขอร้องไม่ให้สมาชิกใน
ครอบครัวของเธอพูดกับเธอ หรือเดินไปหาเธอในขณะที่เธอนั่งอยู่ที่เก้าอ้ีตัวนั้นเพ่ือสูบบุหรี่ จากข้อมูล
พ้ืนฐานพบว่าเธอสูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ ๓๐ มวนแต่หลังจากด าเนินการไปได้ ๙ วันพบว่าการสูบบุหรี่ของ
เธอลดลงเหลือแค่ ๑๒ มวนต่อวัน เธอต้องการที่จะลดการสูบบุหรี่ลงไปอีก เธอจึงตัดสินใจย้ายเอา
เก้าอ้ีเพ่ือสูบบุหรี่ของเธอนั้นลงไปไว้ในห้องใต้ดินเพ่ือที่ว่าจะได้ยากแก่การลงไปสูบ ปรากฏว่าการสูบ
บุหรี่ของเธอลดลงเหลือ ๕ มวนต่อ และหลังจาก ๑ เดือน ของการด าเนินโปรแกรมเก้าอ้ีสูบบุหรี่
ปรากฏว่าเธอเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด (Nolan, 1968) Martin & Pear (1963) ก็ได้รายงานถึง
ความส าเร็จในการใช้การควบคุมสิ่งเร้าเพ่ือยุติการสูบบุหรี่ในลักษณะเดียวกัน โดยที่ Martin & Pear 
ได้ให้ผู้เข้ารับการบ าบัดสูบบุหรี่ได้เฉพาะที่ห้องน้ าเท่านั้นปรากฏว่าภายในเวลา ๑ เดือน ผู้เข้ารับการ
บ าบัดก็สามารถเลิกการสูบบุหรี่ได้เช่นกัน 

Goldiamond (1965) ได้ใช้วิธีการคล้าย ๆ กับของ Nolan จัดการแก้ไขสามี
ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบแสดงอารมณ์โดยไม่พูดเมื่ออยู่กับตน โดยการให้สามีนั้นแสดงอารมณ์โดยไม่
พูดที่เก้าอ้ีตัวหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเก้าอ้ีตัวนี้อยู่ที่โรงรถ ซึ่งเขาสามารถจะไปที่โรงรถเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่
ต้องการ อีกทั้งสามารถแสดงอารมณ์โดยไม่พูดได้นานเท่าที่ต้องการอีกด้วย และจะออกมาจากโรงรถ
ได้เมื่อแสดงอารมณ์โดยไม่พูดยุติลงแล้วปรากฏว่าพฤติกรรมการแสดงอารมณ์โดยไม่พูดของสามีนั้น
ลดลง 

๒. ใช้วิธีการก าหนดสิ่งเร้าที่เฉพาะเจาะจงเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
อย่างเช่นในกรณีของคนที่นอนไม่หลับ อาจจะเริ่มต้นจากการเกิดความวิตกกังวลในกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในแต่ละวัน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไปไม่ได้กับการนอนหลับ ดังนั้นบุคคลจึงเข้านอนแล้วไม่สามารถหลับ
ได้ เนื่องจากเกิดความวิตกกังวลสารพัดเรื่องกว่าจะหลับได้ก็ราวตี ๓ หรือ ตี ๔ ดังนั้นจึงต้องลุกขึ้นมา
เปิดทีวีดู และก็หลับไปในขณะที่ทีวียังคงเปิดอยู่ การบ าบัดพฤติกรรมดังกล่าวสามารถท าได้โดยการ
ควบคุมสิ่งเร้าโดยการบอกแก่ผู้เข้ารับการบ าบัดว่า เตียงนอนนั้นไว้ส าหรับนอน และจะไปนอนได้
ต่อเมื่อรู้สึกง่วงนอนเท่านั้น ในขณะที่นอนอยู่ที่เตียงนอนห้ามอ่านหนังสือหรือดูทีวีอย่างเด็ดขาด ถ้าไม่
สามารถหลับได้ให้ลุกขึ้นไปท าอะไรก็ได้ที่อยากท า เช่น อ่านหนังสือ ฟังเพลง หรือดูทีวี แต่เมื่อใดที่
รู้สึกง่วงนอนให้กลับมานอนที่เตียงอีกครั้ง แต่ถ้ายังไม่หลับอีกให้ท าเช่นเดิมอีก จนกว่าจะหลับที่เตียง
ได้ ปรากฏว่าช่วงแรกของการเริ่มโปรแกรมนี้ผู้เข้ารับการบ าบัดลุกขึ้นจากเตียงคืนละ ๔ ถึง ๕ ครั้ง
ก่อนที่จะหลับได้ แต่หลังจากนั้น ๒ อาทิตย์ ปรากฏว่าเขาไม่ต้องลุกขึ้นในระหว่างการนอนอีกเลย 
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นอกจากนี้ผู้เข้ารับการบ าบัดยังรายงานอีกด้วยว่าเขาหลับได้มากขึ้น และดีกว่าก่อนมาก หลังจาก
ติดตามผลในเวลา ๒ เดือนต่อมาพบว่าผู้เข้ารับการบ าบัดลุกขึ้นจากเตียงในระหว่างการนอนเฉลี่ยต่ า
กว่า ๑ ครั้ง ๑ อาทิตย์ (Bootzin, 1972) นอกจากกรณีของการนอนไม่หลับแล้ว Fox (1962) ยังได้ใช้
วิธีการก าหนดสิ่งเร้าเฉพาะเจาะจงในการท าให้เกิดพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยคนหนึ่งด้วย โดยที่นักศึกษาคนนี้ชอบฝันกลางวัน คุยกับเพ่ือน หรือดื่มกาแฟ เมื่อ
จ าเป็นต้องอ่านหนังสือในห้องสมุด ดังนั้น Fox จึงให้นักศึกษาคนนี้ไปที่ห้องในเวลาที่แน่นอน อ่าน
ต าราวิชาการในห้องที่แน่นอนเช่นกัน ในระยะแรกให้อ่านเพียงวิชาเดียว โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องอยู่ใน
ห้องนั้นเมื่อต้องการจะอ่านต าราเท่านั้น ถ้าเกิดความรู้สึกไม่สบาย หรือฝันกลางวันเมื่อใด ให้ออกจาก
ห้องมา แต่ก่อนที่จะออกจะต้องท างานบางอย่างให้เสร็จเสีย ก่อน (เช่น อ่านหนังสือให้จบ ๑ หน้าก่อน 
เป็นต้น) จากนั้นจึงค่อยเพ่ิมเงื่อนไขของการท างานขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งนักศึกษาคนนี้สามารถที่จะ
อ่านต าราได้วันละ ๑ ชั่วโมงต่อ ๑ วิชาเป็นอย่างน้อย 

การควบคุมโดยสิ่งเร้าที่เฉพาะเจาะจงนั้นยังสามารถน ามาใช้ในโปรแกรมลด
ความอ้วนได้อีกด้วย อย่างเช่น งานของ Ferster, Nurnberger, & Levitt (1962) ที่ท ากับนักศึกษา
อายุ ๒๔ ปี ต้อง การลดน้ าหนักให้ได้ ๒๐ ปอนด์ จากการวิเคราะห์พฤติกรรมพบว่า สิ่งเร้าที่ก่อให้
นักศึกษาคนนี้รับประทานอาหารได้แก่ การเห็นอาหาร การเดินเข้าไปในครัว การดูทีวี อ่านหนังสือ 
คุยกับเพื่อน และช่วงเวลาตั้งแต่ ๕ โมงเย็นของวันศุกร์ จนถึงเวลานอนในวันอาทิตย์ โปรแกรมการลด
น้ าหนักจึงเริ่มจากการควบคุมสิ่งเร้าเฉพาะเจาะจงโดยการให้รับประทานอาหารได้ เฉพาะที่โต๊ะ
รับประทานอาหารที่บ้าน ที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัย หรือที่ร้านอาหารเท่านั้น ในขณะที่
รับประทานอาหารนั้นจะไม่ท ากิจกรรมอื่นเลย นอกจากจะคุยกับผู้ที่เขาร่วมรับประทานอาหารเท่านั้น 
นอกจากนี้เขาจะรับประทานอาหารเฉพาะที่ตักครั้งแรกเท่านั้น ซึ่งจะต้องเหลือเศษอาหารบางส่วนไว้
ในจานด้วย เขาจะต้องไม่รับประทานอาหารของผู้อ่ืน เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วจะต้องจดเวลา
ที่รับประทานอาหารไว้ด้วยเพราะว่าเขาจะไม่รับประทานอาหารอีกจนกว่าจะผ่านเวลาไป ๓ ชั่วโมง
ครึ่งแล้ว สุดท้ายจะต้องไม่เข้าครัวเลย นอกจากจะไปเตรียมอาหารเท่านั้น อาหารทุกอย่างจะต้องเก็บ
ไว้ไม่ให้เห็น การด าเนินการเช่นนี้ปรากฏว่าน้ าหนักของนักศึกษาคนนี้ลดลงตามที่ต้องการ 

๓.  เปลี่ยนสิ่งเร้าที่ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้น กรณีนี้จะเห็นได้จากงาน
ของ Van Deventer & Law (๑๙๗๘) ที่เขาเปลี่ยนสิ่งเร้าที่ควบคุมพฤติกรรมทางเพศของชายหนุ่ม ๒ 
คน ถ้ามีความรู้สึกทางเพศต่อเด็กผู้ชายซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถูกควบคุมด้วยสิ่งเร้าที่สังคมไม่ยอมรับ 
(เด็กผู้ชาย) แทนที่จะเป็นสิ่งเร้าที่สังคมยอมรับ (ผู้หญิง) ดังนั้นจึงต้องด าเนินการเปลี่ยนการควบคุมสิ่ง
เร้าดังกล่าว โดยการให้ผู้หญิงนั้นสามารถกระตุ้นความรู้สึกทางเพศของชายหนุ่มทั้ง ๒ คนนี้ โดยที่เขา
ท าการบ าบัดทีละคน ให้ชายหนุ่มท าการบ าบัดความใคร่ด้วยตนเอง พร้อมทั้งบอกให้จินตนาการถึง
ผู้หญิง นอกจากนี้ยังบอกให้ไปด าเนินการด้วยตนเอง โดยที่ทุกครั้งเมื่อท าการบ าบัดความใคร่ด้วย
ตนเองให้พูดกับตนเองว่าก าลังมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นการ เปลี่ยนสิ่งเร้าที่
ควบคุมพฤติกรรมนั่นเอง 

ในการประเมินผลของการบ าบัดนั้น Van Deventer & Laws ได้ใช้วิธีการวัดที่
ปริมาณของเลือดที่อวัยวะเพศ (ดูจากการพองตัวของอวัยวะเพศ) เขาได้ให้ผู้เข้ารับการบ าบัดดูภาพ
ของเด็กผู้ชายและผู้หญิงแล้ววัดปริมาณของเลือดที่อวัยวะเพศ พบว่าก่อนการด าเนินการความรู้สึก
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ทางเพศต่อเด็กผู้ชายจะมีมากกว่าต่อผู้หญิง แต่เมื่อด าเนินการบ าบัดแล้วพบว่าผู้เข้ารับการบ าบัดราย
แรกเปลี่ยนระดับของความรู้สึกทางเพศไปโดยที่จะมีความรู้สึกทางเพศต่อเด็กผู้ชายลดลง แต่รู้สึกทาง
เพศต่อผู้หญิงเพ่ิมขึ้น ในขณะที่อีกคนหนึ่งนั้นกลับพบว่าความรู้สึกทางเพศต่อเด็กผู้ชายและผู้หญิง
ลดลงทั้งคู่ 

การควบคุมสิ่งเร้านั้นจะเห็นได้ว่าเป็นเทคนิคที่เข้าใจง่าย อีกทั้งสามารถ
ด าเนินการได้ด้วยตนเองและเมื่อผู้เข้ารับการบ าบัดเข้าใจหลักการแล้ว ก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้
วิธีการดังกล่าวแก้ ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันของตนเองได้อีกด้วย เช่น ถ้าไม่ต้องการจะกระท า
พฤติกรรมบางอย่างหรือไม่อยากท่ีจะมีความรู้สึกบางอย่างก็สามารถท าได้โดยการออกไปจากสิ่งเร้านั้น
เสีย หรือก าจัดสิ่งเร้านั้น เช่น ถ้าไม่อยากไปดื่มเหล้าที่บาร์เหล้า ก็ไม่ควรจะเดินผ่านบาร์เหล้าที่ชอบ
เข้าไปดื่ม หรือถ้าไม่ต้องการจะคิดถึงคู่รัก ก็เก็บภาพของคู่รักออกจากโต๊ะ ท างานเสีย นอกจากนี้ถ้าไม่
ต้องการที่จะรู้สึกซึมเศร้าก็ไม่ควรที่จะอยู่คนเดียวในบรรยากาศท่ีชวนให้เกิดความรู้สึกเศร้า เป็นต้น 

๒.  การเตือนตนเอง (Self-Monitoring) 
การเตือนตัวเอง จัดได้ว่าเป็นเทคนิคที่มีความส าคัญมากในการควบคุมตนเอง 

เนื่องจากว่าการเตือนตนเองสามารถท่ีจะใช้เป็นเทคนิคหนึ่งของการควบคุมตนเอง หรือาจจะเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการควบคุมตนเองทั้งหมดที่เรียกว่าการจัดการตนเอง (Self - Management) ก็ได้ 
การเตือนตนเองนั้นจะประกอบด้วยกิจกรรม ๒ ส่วนคือ การสังเกตตนเอง (Self - Observation) 
และการบันทึกพฤติกรรมตนเอง (Self - Recording) 

การเตือนตนเองนั้น สามารถใช้ได้กับพฤติกรรมทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น
พฤติกรรมภายนอกหรือพฤติกรรมภายใน อีกทั้งสามารถใช้ได้ทั้งในการเพ่ิมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อีกด้วย เช่น การเพ่ิมระดับความสนใจในการเรียน (Glynn & 
Thomas, 1974; Broden, Hall, & Mitts, 1971) การท าให้ผลการเรียนดีขึ้น (Hundert & Bucher, 
1978) การลดพฤติกรรมการกินและสูบบุหรี่ (Lipinski, Black, Nelson & Ciminero, 1975) การ
หยุดพฤติกรรมการกัดนิ้วตัวเอง (Maletzky, 1974) การลดพฤติกรรมการก่อกวนในชั้นเรียน 
(Boldstad & Johnson, 1972) การลดการพูดเสียงดังและพฤติกรรมก้าวร้าว (Lovitt, 1973) และ
ลดพฤติกรรมการย้ าคิด (Frederiksen, 1975) เป็นต้น 

การเตือนตนเองได้ผล เนื่องจากการเตือนตนเองนั้น ประกอบด้วยกระบวนการ
สังเกตตนเอง และบันทึก พฤติกรรมตนเองเท่านั้น ท าไมการเตือนตนเองจึงได้ผล Cautela (1971) ได้
ตั้งข้อสมมติฐานเอาไว้ว่าการเตือนตนเองได้ผลนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าบุคคลได้บันทึกพฤติกรรมของ
ตนเองเมื่อเห็นข้อมูลที่ตนเองบันทึกนั้น ก็อาจจะพูดกับตนเองภายในใจว่า เราเป็นคนดี หรือเราท าได้
ตามเปูาหมายนะ ซึ่งการพูดเช่นนั้นท าหน้าที่เป็นการเสริมแรงการกระท าพฤติกรรมก็ได้ ในขณะที่ 
Malott (1981) ได้ให้ข้อคิดว่า การเตือนตนเองนั้นท าให้พฤติกรรมของบุคคลดีขึ้น อาจเป็นเพราะว่า
เกิดกระบวนการควบคุมความรู้สึกผิด (Guilt Control) ขึ้น เนื่องจากพบว่าพฤติกรรมที่ตนเองบันทึก
นั้นต่ ากว่าเปูาหมายที่ตนเองตั้งไว้ ก็อาจจะพูดในใจให้ตนเองรู้สึกผิดขึ้นมา และการที่จะหลีกเลี่ยง
ความรู้สึกผิดได้ก็คือกระท าให้ตัวเองดีขึ้น 

อย่างไรก็ตามข้อคิดเห็นดังกล่าวนั้น ก็เป็นเพียงแต่ข้อคิดเห็น เพราะว่าความจริง
แล้วยังไม่มีใครที่จะรู้อย่างแน่นอนว่าท าไมการท าการเตือนตนเองจึงได้ผล ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะมีบาง
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สิ่งบางอย่างเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลที่ไม่สามารถสังเกตเห็นก็ได้ หรืออาจเป็นเพราะว่าการเตือนตนเอง
นั้น ได้ถกูน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการตนเอง ซึ่งมีการเสริมแรงและการลงโทษตนเอง
อยู่ด้วย (Cooper, Heron, & Heward, 1978) จึงท าให้เกิดความยุ่งยากในการที่จะอธิบายถึง
ประสิทธิภาพของการใช้การเตือนตนเองแต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากมีองค์ประกอบอ่ืน  ๆ มา
เกี่ยวข้องด้วย และในความเป็นจริงแล้วก็พบว่าการใช้วิธีการเตือนตนเองแต่เพียงอย่างเดียว บางครั้งก็
ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเปูาหมายเช่นกัน (Bellard & Glynn, 1975; Fox & 
Rubinoff, 1979)  

O’Leary & Dubey (1979) ได้เสนอว่าประสิทธิภาพของการเตือนตนเองนั้น 
น่าจะข้ึนอยู่กับองค์ประกอบ ๓ ประการด้วยกันคือ 

๑. ความแม่นย าในการบันทึกพฤติกรรม เรามักจะพบเสมอว่าเพียงแต่บอกให้ผู้
เข้ารับการบ าบัดหรือผู้ที่ถูกปรับพฤติกรรมนั้นบันทึกพฤติกรรมตนเองก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้
ข้อมูลที่แม่นย า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลที่จะเกิดขึ้นจากข้อมูลที่บันทึกได้นั้น ถ้าข้อมูลที่ได้จะมีผลต่อการ
ได้รับการเสริมแรง ความแม่นย าของการบันทึกข้อมูลจะน้อยลงเพราะข้อมูลที่ได้มักจะสูงกว่าความ
เป็นจริง (Santogrossi et al., 1973) Hundert & Bucher (1978) ก็พบเช่นเดียวกันโดยที่ในระยะ
นักเรียนจะรายงานคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ที่ตนเองท าได้ ได้อย่างแม่นย า แต่เมื่อผู้วิจัยบอกแก่
นักเรียนว่าคะแนนที่ได้ในการท าวิชาคณิตศาสตร์ที่นักเรียนตรวจด้วยตนเองนั้นจะสามารถน าไปแลก
เป็นรางวัลได้ ปรากฏว่านักเรียนเหล่านั้นได้ให้คะแนนแก่ตนเองเพ่ิมขึ้นมากกว่าความเป็นจริง ดังนั้น
จึงได้มีการพยายามที่จะหาทาง ให้การบันทึกพฤติกรรมตนเองมีความแม่นย ามากขึ้น โดยการให้การ
เสริมแรงต่อความแม่นย าของการบันทึกพฤติกรรม ท าโดยการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการบันทึกด้วย
ตนเองกับผลที่ได้จากผู้อ่ืนสังเกต ถ้าตรงกันก็จะได้รับการเสริมแรง ก็พบว่าได้ผลดี (Boldstad & 
Johnson, 1972; Wood & Flynn, 1978) Drabman และคณะ (1973) ได้จัดระบบตรวจสอบความ
แม่นย าของการบันทึกพฤติกรรมของเด็กข้ึน โดยการวางเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

“ถ้าพวกเธอบันทึกความถี่ของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ได้แตกต่างจากการ
บันทึกของผมไม่เกิน ± ๑ ครั้งที่เกิดพฤติกรรม คะแนนนั้นเธอก็จะสามารถสะสมเก็บไว้ได้ แต่ถ้า
มากกว่า ± ๑ ครั้งที่เกิดพฤติกรรมก็จะต้องสูญเสียคะแนนนั้นไป แต่ถ้าบันทึกได้ตรงกันพอดีก็จะได้
โบนัสพิเศษอีกด้วย” 

จากการวางเงื่อนไขดังกล่าวพบว่าการบันทึกพฤติกรรมของเด็กมีความ
แม่นย ามากขึ้น เริ่มจากการสุ่มตรวจสอบ เด็กเพียง ๕๐% ของจ านวนเด็กทั้งหมด และลดลงมาเป็น 
๓๓% ๒๕% และ ๑๒% ของจ านวนเด็กทั้งหมด จนถึง ๑๒ วันสุดท้ายของการด าเนินการบันทึก
พฤติกรรมตนเอง จะไม่มีการตรวจสอบใด ๆ เลย ผลก็ปรากฏว่าข้อมูลที่เด็กบันทึกนั้นมีความแม่นย า
มาก ซึ่ง Hundert & Bucher (1978) ก็ใช้วิธีเดียวกันนี้กับการบันทึกคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ด้วย
ตนเองของเด็ก เพียงแต่ในการสุ่มตรวจสอบนั้นเขาสุ่มเพียงแต่คนเดียว ปรากฏว่าได้ผลดีเช่นกัน 

นอกจากการใช้วิธีการตรวจสอบกับผู้สังเกตและให้การเสริมแรงกับความ
แม่นย าในการบันทึกแล้ว ยังพบอีกว่าถ้าให้นักเรียนหรือเพ่ือนตรวจกันเองก็ได้ผล มีความแม่นย า
เช่นกัน (Thomas, 1976; Hundert & Batstone, 1978) 
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จากการที่นักปรับพฤติกรรมพยายามที่จะหาวิธีการที่ท าให้การบันทึกข้อมูล
ด้วยตนเองนั้นมีความแม่นย ามากขึ้น ได้มีงานวิจัยที่พยายามศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความ
แม่นย าในการบันทึกข้อมูลกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเปูาหมาย ปรากฏว่าการเตือนตนเอง 
นั้นมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากท่ีท าให้พฤติกรรมเปูาหมายเปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะไม่มีความแม่นย าใน
การบันทึกพฤติกรรมด้วยตนเองก็ตาม (O’Leary & Dudey, 1979) นอกจานี้ยังพบว่าการเน้นที่ความ
แม่นย าในการบันทึกพฤติกรรมด้วยตนเองแม้ว่าจะท าให้การบันทึกพฤติกรรมด้วยตนเองมีความ
แม่นย าก็ตามแต่ทว่าพฤติกรรมเปูามหายกลับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ได้ขึ้น  (Hundert & 
Bucher, 1978) ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างความแม่นย าในการบันทึกพฤติกรรมด้วยตนเองกับการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเปูาหมายนั้น น่าจะได้มีการศึกษาให้เด่นชัดขึ้น ทั้งนี้เพ่ือการเตือนตนเอง
จะได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

๒. ลักษณะของผู้บันทึกพฤติกรรม O’Leary & Dubey (1979) มีความเชื่อว่า
การเตือนตนเองแต่เพียงอย่างเดียว อาจจะเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีความต้องการที่จะพัฒนาพฤติกรรมของ
ตนเองหรือได้รับแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการท าวิจัยกับเด็กในโรงเรียน เด็ก
เหล่านั้นอาจจะเห็นคุณค่าของเปูาหมายที่ผู้วิจัยพูดให้ฟังจึงท าให้การเตือนตนเองได้ผล แต่ในกรณีที่
เด็กที่เข้าร่วมโครงการเตือนตนเองเป็นเด็กที่มีประวัติของการมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์มาตลอด 
กลับพบว่าการใช้วิธีการเตือนตนเองแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ผล (Santogrossi et al., 1973; Layne 
et al., 1976) 

๓. ความยากง่ายของงานหรือพฤติกรรมที่กระท า นั่นคือการเตือนตนเองจะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าพฤติกรรมเปูาหมายนั้นเป็นพฤติกรรมที่กระท าได้ง่าย จะเห็นได้ชัดเจนจาก
งานวิจัยของ Peacok และคณะ (1978) ที่ท ากับเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์ ๙ คน อายุระหว่าง ๑๒-
๑๔ ปี โดยให้เด็กเหล่านั้นบันทึกพฤติกรรมการท าความสะอาดห้องนอนของเขาโดยระยะแรกนั้นไม่ได้
เน้นความแม่นย าของการบันทึกพฤติกรรมปรากฏว่าเด็กเหล่านั้นมักจะบันทึกว่าพวกเขาได้ท างานที่
ยากๆ (การปูเตียงได้เรียบร้อย หรือพับเสื้อผ้าไว้อย่างดี) และงานง่าย ๆ (การวางของให้ถูกที่ การไม่มี
ของวางอยู่บนเตียงนอน) ได้ส าเร็จเป็นจ านวนมาก แต่เมื่อผู้วิจัยเน้นความแม่นย าของการบันทึก
พฤติกรรม ปรากฏว่าจ านวนงานที่ท าง่าย ๆ ก็ยังบันทึกในระดับท่ีสูงเช่นเดิม แต่การท างานที่ท าได้ยาก 
กลับลดลงไปอยู่ระดับเดิมก่อนด าเนินการวิจัย จากผลงานวิจัยนี้เองท าให้มีข้อสรุปที่ว่าการเตือน
ตนเองจะมีประสิทธิภาพกับพฤติกรรมหรืองานที่ท าได้ง่ายมากกว่ากับพฤติกรรมหรืองานที่ท าได้ยาก 

การด าเนินการเตือนตนเอง 
การด าเนินการเตือนตนเองประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
๑. เลือกและก าหนดพฤติกรรมเปูาหมายให้ชัดเจน โดยที่ผู้บ าบัดและผู้รับการ

บ าบัดจะต้องตกลงร่วมกัน พฤติกรรมดังกล่าวอาจเป็นพฤติกรรมภายในหรือพฤติกรรมภายนอกก็ได้ 
อีกท้ังทิศทางของการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นการลดหรือการเพ่ิมก็ได้ 

๒. ฝึกให้ผู้ที่เข้ารับการบ าบัดสามารถแยกแยะได้ว่าพฤติกรรมเปูาหมายนั้น
เกิดขึ้น หรือไม่เกิดขึ้น 
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๓. ฝึกให้ผู้เข้ารับการบ าบัดท าการบันทึกพฤติกรรมเปูาหมายด้วยตนเอง ซึ่ง
วิธีการบันทึกนั้นย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของพฤติกรรมเปูาหมายและเปูาหมายในการปรับพฤติกรรม
เป็นหลัก ซึ่งอาจจะท าการบันทึกเป็นความถี่หรือความยาวนานของเวลา เป็นต้น การฝึกนั้นควรจะ
รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและการท าแผนภูมิของข้อมูลด้วย ควรจะให้การฝึกการบันทึกพฤติกรรมนั้น
มีความแม่นย าเสียก่อน จึงจะยุติการฝึกและด าเนินการเตือนตนเองได้ 

๔.  การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมด้วยตนเอง ขั้นตอนนี้ก็ด าเนินการ
เช่นเดียวกับการฝึกแต่ทว่าผู้รับการบ าบัดจะด าเนินการเองทั้งหมด โดยที่ผู้บ าบัดอาจจะสุ่มตรวจสอบ
ถึงความแม่นย าของการบันทึกเป็นครั้งคราว ในการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมนั้นควรจะให้มีการ
บันทึกทันทีที่จุดเริ่มต้นของการเกิดพฤติกรรมซึ่งน่าจะได้ผลดีกว่าการบันทึกพฤติกรรมเมื่อพฤติกรรม
นั้นเกิดขึ้นแล้ว อย่างเช่น จากงานของ Rozensky (1974) ได้ท าการบ าบัดผู้หญิงคนหนึ่งที่สูบบุหรี่
มาแล้วอย่างหนักถึง ๒๕ ปี โดยให้บันทึกเวลาและสถานที่ทุกครั้งที่เธอสูบบุหรี่เสร็จ ผลปรากฏว่ามี
การเปลี่ยนแปลงอัตราการสูบบุหรี่ของเธอน้อยมาก จึงให้เธอเริ่มท าการบันทึกพฤติกรรมใหม่ แต่คราว
นี้ให้บันทึกในเวลาที่เธอรู้สึกว่าเธอก าลังจะเคลื่อนไหวพฤติกรรมเพ่ือที่จะสูบบุหรี่ โดยเริ่มจากเอามือ
หยิบซองบุหรี่ และเอาบุหรี่ออกจากซอง ซึ่งการบันทึกในช่วงต้นของพฤติกรรมการสูบบุหรี่เช่นนี้ ท า
ให้เธอสามารถยุติการสูบบุหรี่ได้ในเวลาไม่ก่ีสัปดาห์ต่อมา 

๕.  ประเมินผลหรือวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนนี้เป็นการน าเอาข้อมูลที่ได้จากการ
บันทึกพฤติกรรมด้วยตนเองมาเปรียบเทียบกับเปูาหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งผลที่ได้อาจจะน าสู่การเสริมแรง
ตนเองถ้าท าได้ตามเปูาหมาย หรือการลงโทษตนเองถ้าท าได้ไม่ถึงเปูาหมายที่วางไว้ ขั้นตอนนี้อาจ
กล่าวได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างมากในการที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพของเทคนิคการเตือนตนเอง 

ส าหรับการควบคุมตนเองด้วยสิ่ ง เ ร้ าและด้วยการเตือนตนเอง  เป็น
กระบวนการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมทางปัญญาอย่างหนึ่ง เมื่อตนรับรู้และตระหนักรู้ด้วยตนเองว่า 
สิ่งไหนดี ไม่ดี มีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์ ก็สามารถระงับยับยั้งและปูองกันมิให้กลายเป็นนิสัยต่อไปได้ 

 
๒.๑๐  พฤติกรรมมนุษย์กับบทบาท 

โคเฮน (Cohen) ให้ความเห็นว่าคนมักสร้างภาพ รักษาภาพ และเปลี่ยนภาพตนเอง โดยการ
เลือกท าบทบาทที่ช่วยให้ตนสามารถแสดงตนให้คนอ่ืนยอมรับได้ ถ้าประสบผลส าเร็จก็จะพยายาม
รักษาภาพนั้นไว้ แต่ถ้าล้มเหลวก็จะหาทางปรับปรุง หรือแสวงหาบทบาทอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้ภาพที่ตน
พอใจ 

ชิบูตานิ (Shibutani) มีความเห็นว่า คนแก้ไขและปรับปรุงตนอยู่อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เข้ากับ
เงื่อนไขต่าง ๆ ในชีวิต มิยาโมโต้ (Miyamoto) ได้พัฒนาความคิดนี้ต่อ โดยเน้นเรื่องบทบาทของตนใน
การปรับเปลี่ยนเกี่ยวข้องกับการประเมินค่า ความรู้ ความเข้าใจ หรือความรู้สึก และการกระท าที่
เกิดขึ้นในบริบทต่าง ๆ ได้แก่ คุณสมบัติ ภารกิจ และบทบาท การเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์จึงต้องดู 
ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้ง ๒ คู่ดังกล่าว 

ส าหรับพฤติกรรมเบี่ยงเบน นักสังคมวิทยาเชื่อว่าเป็นกระบวนการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมเช่นนั้นอยู่ประจ าวัน รับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตนเอง ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเกเร 
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อันธพาล หรือติดยา ส าหรับผู้ที่ลอกเลียนแบบพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เหล่านั้น แล้วสามารถหยุด
พฤติกรรมเหล่านั้นได้ ก็จะปฏิเสธไม่ยอมรับต่อไป 

ในปี ค.ศ. 1958 และ 1961 โฮมานส์ (Homans) ได้เสนอบทความส าคัญเกี่ยวกับการ 
ปฏิสัมพันธ์ที่เป็นการแลกเปลี่ยน โดยสืบเนื่องมาจากความคิดทางเศรษฐศาสตร์เมื่อต้นศตวรรษที่ 18  
แนวความคิดของโฮมานส์ มีสาระส าคัญ ได้แก่ 

๑. การกระท าใด ๆ ถ้าได้รับรางวัลจะมีแนวโน้มเกิดพฤติกรรมเช่นนั้นอีก 
๒. คนมีแนวโน้มจะแสดงพฤติกรรมที่น ามาซึ่งการได้รับสิ่งตอบแทน 
๓. คนมีแนวโน้มจะกระท าในสิ่งที่เห็นว่าตนมีโอกาสประสบความส าเร็จ 
๔. คนจะมีแนวโน้มกระท าในสิ่งที่คนอื่นตอบสนอง 
๕. พฤติกรรมของบุคคลเนื่องมาจากต้องการสิ่งที่มีค่า และความมุ่งมั่นที่จะท ามากเพียงใด 

ขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าสูงต่อสิ่งนั้น 
แนวคิดนี้มีข้อบกพร่องอยู่มาก ต่อมาได้ปรับปรุง โดยเห็นว่า คนจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่

คล้ายกับสิ่งเร้าในอดีต และเม่ือไม่ได้รับผลจากการกระท าหรือได้รับการลงโทษจะโกรธและมีแนวโน้ม
จะก้าวร้าว ประการสุดท้าย การเลือกแสดงพฤติกรรมของบุคคลขึ้นอยู่กับผลของปฏิสัมพันธ์ของ
โอกาสที่จะได้กับคุณค่าของการกระท า ดังนี้ 

นอกจากนั้น อีเมอร์สัน (Emerson) เห็นว่า การแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นจาก การใช้อ านาจ การ
สร้างความสมดุล ซึ่งแนวคิดนี้ พัฒนาไปสู่ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม 

ธิโบลท์และเคลลีย์ (Thibault and Kelley) อ้างในทิศนา แขมมณี (๒๕๕๒ : ๑-๑๗) ได้
ขยายแนวคิดการแลกเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และกระบวนการ
ของกลุ่ม จะก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม การสื่อสารหรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคลหนึ่งต่อบุคคลหนึ่ง 
จะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้นด้วย 

ฮีท (Heath) ชี้ให้เห็นว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนแบบ โฮมานส์เน้นเรื่องการ
เสี่ยงอย่างเดียว ควรพิจารณาสถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอนด้วย ซึ่งต้องใช้หลักการตัดสินใจ            

ในปี ค.ศ. 1967 เบอร์เกอร์ (Berger) และแลคมานน์ (Lackmann) ได้เสนอหนังสือ  (The 
Social Construction of Reality) ช่วยให้เข้าใจแนวปรัชญาปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) 
ของฮัสเซิส (Husserl) และปรับโดย ซุทซ์ (Schutz) ซุทซ์ (Schutzcited in Shaw, M.E. 1971) ได้
เสนอทฤษฎีพ้ืนฐานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Fundamental Interpersonal Relations 
Orientations) โดยพิจารณาพฤติกรรมระหว่างสมาชิกที่พยายามปรับตัวเข้าหากัน มีลักษณะต้องการ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน โดยพยายามให้มีชื่อเสียง การเป็นที่ยอมรับนับถือ และมีเกียรติ บุคคลต้องการสัมพันธ์
โดยการควบคุมผู้อ่ืนและต้องการเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่น แนวคิดเชิงปรากฏการณ์นิยม เห็นว่าโลกสังคม
เป็นผลผลิตของความนึกคิดและกิจกรรมของมนุษย์ เน้นว่าโลกเป็นปรากฏการณ์ ยังมีการศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมมนุษย์เชิงสังคมวิทยากันอย่างกว้างขวางต่อไป 

ในประเด็นนี้ เพ่ือแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมกับบทบาทนั้นไปด้วยกัน เพราะผู้ใดที่มีบทบาท
ใดก็จะแสดงบทบาทนั้นจนเคยชิน ถ้าหากไม่ได้รับการพัฒนาหรือการเข้าใจบทบาทที่ตนแสดงอยู่ก็
อาจน าไปสู่การกระท าในพฤติกรรมที่ผิดบทบาทได้  
 



 
๖๖ 

๒.๑๑  ประโยชน์ของการเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ 
เมื่อได้ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย์แล้วย่อมท าให้เข้าใจการแสดงออกของคน โดยมอง

ไปที่เหตุปัจจัยของบุคคลนั้น และหาแนวทางแก้ไขถ้าหากไม่เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และเพ่ือให้
ด ารงอยู่ร่วมกันได้ในสังคม  

ลาเฮย์ (Lahey 2001 p 5) ได้กล่าวถึงเปูาหมายของศาสตร์ทางจิตวิทยาอันเป็นศาสตร์ที่
ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมว่า มีเปูาหมายเป็น ๔ ประการ คือ เพ่ือการอธิบายพฤติกรรม เพ่ือการเข้าใจ
พฤติกรรม เพ่ือการพยากรณ์พฤติกรรม และเพ่ือการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งจากค ากล่าวของลาเฮย์นี้จะ
เห็นได้ว่า การเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งแก่ตนเองและสังคม เพราะช่วยให้
รู้และบอกได้ถึงสาเหตุที่มาของพฤติกรรม แล้วน าความรู้เหล่านั้นมาวิเคราะห์ให้เกิดความเข้าใจตนเอง 
เข้าใจผู้อ่ืน ช่วยท านายแนวโน้มพฤติกรรม และได้แนวทางเสริมสร้างพัฒนาพฤติกรรมเพ่ือด ารงชีวิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝุาวิกฤติชีวิตได้ และอยู่รวมกับผู้อ่ืนโดยสันติสุข๓๖ 

จากเปูาหมายของการศึกษาพฤติกรรมอันประกอบด้วยเปูาหมายเพ่ือการอธิบายพฤติกรรม 
เปูาหมายเพ่ือการพยากรณ์พฤติกรรม เปูาหมายเพ่ือการเข้าใจพฤติกรรม และเปูาหมายเพ่ือการ
ควบคุมพฤติกรรมนั้น หากการศึกษาพฤติกรรมบรรลุเปูาหมายดังกล่าวก็จะส่งผลดีต่อผู้ศึกษาและมี
ความส าคัญต่อบุคคลและสังคม ซึ่งอาจกล่าวเป็นข้อ ๆ ถึงประโยชน์ของการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม 
ได้ดังนี ้ 

๑.  ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมช่วยให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจตนเอง 
จากการศึกษาธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษย์ในแง่มุมต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้ศึกษาเกิดความ

เข้าใจตนเองไปด้วย จากความเข้าใจตนเองก็น าไปสู่การยอมรับตนเอง และได้แนวทางปรับตน พัฒนา
ตน เลือกเส้นทางชีวิตที่เหมาะสมแก่ตน  

๒.  ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมช่วยให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจผู้อ่ืน 
ความรู้ด้านพฤติกรรมอันเป็นข้อสรุปจากคนส่วนใหญ่ ช่วยเป็นแนวทางเข้าใจบุคคลใกล้

ตัวและผู้แวดล้อม ช่วยให้ยอมรับข้อดีข้อจ ากัดของกันและกัน ช่วยให้เกิดความเข้าใจ ยอมรับ มี
สัมพันธภาพที่ดี และช่วยการจัดวางตัวบุคคลได้เหมาะสมขึ้น  

๓.  ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมช่วยบรรเทาปัญหาสังคม 
เรื่องปัญหาสังคมอันมีปัจจัยหลายประการนั้น ปัจจัยของปัญหาสังคมที่ส าคัญมากส่วน

หนึ่งมาจากปัญหาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม อาจจะเป็นปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาเบี่ยงเบนทางเพศ 
ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว ลักขโมย ความเชื่อที่ผิด การลอกเลียนแบบที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น ซึ่งความรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมจะช่วยให้ได้แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
การปรับตัวของบุคคลต่อไป  

๔.  ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมช่วยเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จากความเข้าใจในอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อพฤติกรรม ช่วยให้ผู้ศึกษา

รู้จักเลือกรับปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาตนทั้งทางกาย อารมณ์ สังคม 

                                                           
๓๖ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรม, www.oknation.net/blog/lrukk/2007/ 07/14/entry-1).  

 



 
๖๗ 

สติปัญญา ช่วยให้เข้าใจธรรมชาติภายในตน เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นแนวทางสู่การ
เสริมสร้างพัฒนาตนและบุคคล อ่ืน ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

จากประโยชน์ที่แสดงไว้ข้างต้นพบว่า การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์นั้นมีมานาน โดยเฉพาะใน
กลุ่มของศาสนา เพราะการพัฒนาพฤติกรรมไปสู่การเรียนรู้ที่สูงขึ้นและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
เป็นที่น่าเคารพบูชาขึ้นนั้นเป็นภาระหน้าที่ของศาสนา ปัจจุบันได้ใช้แนวทางของศาสนามาเป็น
กระบวนการทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและท าให้ได้รับประโยชน์ในแต่ละระดับ คือ ระดับตนเอง 
ระดับสังคมจุลภาคและมหภาค จนถึงประโยชน์ระดับสูง คือความสันติสุขแห่งมวลมนุษย์ 

 
๒.๑๒  สรุปการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ 

พฤตกิรรมมนุษย์นั้นเป็นธรรมชาติที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งเกิดจากการอบรม ด าเนินการ
พัฒนาปรับเปลี่ยนด้วยกระบวนการตามหลักวิชาและที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เองจากสิ่งแวดล้อมและ
จากแรงขับภายในตนเอง ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดทฤษฎีไม่ว่าจะเป็นเชิงพฤติกรรมนิยม จิตวิเคราะห์ 
มนษุย์นิยมและปัญญานิยมที่มีมุมมองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปคนละลักษณะ  

กลุ่มพฤติกรรมนิยม เน้นไปที่สิ่งแวดล้อมว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรมอยู่เหมือนกัน โดยการสังเกตสิ่งแวดล้อมใดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมแล้วจึงน าไปสร้างเงื่อนไข  

กลุ่มจิตวิเคราะห์ เน้นไปที่ความต้องการภายในของมนุษย์ที่ถูกเก็บกด กลายเป็นแนวโน้มใน
การแสดงออกทางพฤติกรรม การจะปรับเปลี่ยนจะต้องเข้าไปเห็นความเก็บกดและความปรารถนา
ของเขาก่อนจึงจะท าให้เข้าถึงความต้องการของเขาอย่างแท้จริง 

กลุ่มมนุษย์นิยม กลุ่มนี้เน้นที่ความมีอิสระในการคิดทีป่รับเปลี่ยนพฤติกรรมของตน อาศัยการ
ปลูกฝังประสบการณใ์ห้เกิดแรงบันดาลใจ อาศัยการอบรมและให้อิสระต่อการคิดและการปรับเปลี่ยน
จากตนเอง 

กลุ่มปัญญานิยม กลุ่มนี้มุ่งเน้นไปที่ ความตั้งใจ ความคิด การจ า ความคาดหวัง การแก้ปัญหา 
จินตนาการ และจิตส านึกอยู่ที่การเรียนรู้ การรับรู้ข้อมูลที่จะเป็นเหตุให้เกิดความคิดต่อยอดจากเรื่อง
นั้นได้ และถือเป็นตัวแปรที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมขึ้น จึงสรุปเป็นประเด็นศึกษา
ตามภาพที่ ๒.๒ 

 
 



 
๖๘ 

 
 

ภาพที่ ๒.๒ สรุปประเด็นกลุ่มจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการปรับพฤติกรรมมนุษย์ 
 

การจัดการปรับพฤติกรรมตามทฤษฎีจิตวิทยาทั้ง ๔ ส านักทฤษฎี สรุปเป็นวิธีการได้ ๓ วิธี คือ 
การวางเงื่อนไข การควบคุม และการตระหนักรู้ หรือการเรียนรู้ วิธีทั้ง ๓ ประการนี้ จิตวิทยาได้ใช้เป็น
แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกับคนทุกคน โดยมีความนิยมมาเป็นล าดับตามแต่ที่นักจิตวิทยาจะ
ค้นพบวิธีใดก่อนหรือหลัง โดยไม่ได้แยกแยะลักษณะเอาไว้ว่า คนที่มีพฤติกรรมแบบไหนควรใช้วิธีการ
อะไร ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะทฤษฎีของแต่ละนักจิตวิทยานั้นไม่ได้เกิดพร้อมกัน ในการศึกษาก็มุ่งเน้นการ
ใช้ทฤษฎีของตนเป็นหลัก แต่ก็ถือว่าได้ผลตามกระบวนการทดลอง ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้ นจาก
ภายนอกสู่ภายในหรือจากภายในสู่ภายนอก แต่ก็เป็นเพียงการเน้นใน ๒ ระดับ คือ ระดับกายภาพ 
สิ่งแวดล้อม (สุตมยปัญญา) และระดับจินตภาพ ความคิด ความเชื่อ ความเข้าใจ (จินตามยปัญญา) จึง
สรุปได้ว่าแนวทางการปรับพฤติกรรมทางจิตวิทยาทั้ง ๓ แนวทาง เป็นกระบวนการที่กระท าต่อ
พฤติกรรมหรือกระท าท่ีจิต ซึ่งจิตจะส่งผลต่อพฤติกรรมด้วย ดังที่แสดงในภาพที่ ๒.๓ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

    
 
 

   
 

พฤติกรรมนิยม 

สิ่งแวดล้อม 

จิตวิเคราะห์ 

แรงกดดัน 

มนุษย์นิยม 

อิสระการคิด 

ปัญญานิยม 

ศึกษาเรียนรู้ 



 
๖๙ 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ ๒.๓ สรุปประเด็นแนวทางการปรับพฤติกรรมมนุษย์ 

พฤติกรรมนิยม 

จิตวิเคราะห ์

ปัญญานิยม 

มนุษย์นิยม 

การวางเงื่อนไข 

การควบคมุ 

ทฤษฎีทางปัญญา 

พฤติกรรม 

จิต 

กระตุ้นภายนอก 

กระตุ้นภายใน 

ควบคุมภายนอก 

ควบคุมภายใน 

กลุ่มจิตวิทยา แนวทางการปรับพฤติกรรม 



 

 

บทท่ี  ๓ 
พฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจริตในพระพุทธศาสนา 

 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ให้ความสนใจต่อพฤติกรรมของมนุษย์เป็นสําคัญ เพราะการ

ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็เกิดจากการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุด แล้วพระพุทธองค์ก็ได้
ถ่ายทอดและเผยแพร่วิธีการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ให้กับพระสาวกทุกรูป ทุกท่านได้
สอนให้มนุษย์มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่ใช้ในความหมายว่า พัฒนาชีวิต คําสอนทุกคําสอนของ
พระพุทธเจ้าจัดเป็นคําสอนที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หรือเป็นประโยชน์
ทั้งสิ้น ดังนั้น ในบทนี้จึงจะได้ศึกษาหลักคําสอนและแนวทางปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
พระพุทธศาสนา ดังประเด็นต่อไปนี้ 

๑. ความหมายของพฤติกรรมและจริตในพระพุทธศาสนา 
๒. ความสําคัญของพฤติกรรมในพระพุทธศาสนา  
๓. ความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับพฤติกรรม 
๔. หลักคําสอนเรื่องจริตในพระพุทธศาสนา 
๕. การปรับพฤติกรรมตามฐานจริต  
๖. ตัวอย่างการปรับเปลี่ยนจริตในพระพุทธศาสนา 
๗. สรุปการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจริต 

 
๓.๑  ความหมายของพฤติกรรมและจริตในพระพุทธศาสนา 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจชัดในคําทั้ง ๒ ตามบทที่ ๓ จึงกําหนดความหมายของพฤติกรรมและ
จริตในพระพุทธศาสนาไว้เป็นเบื้องต้น ดังนี้ 

 
๓.๑.๑  ความหมายของพฤติกรรมในพระพุทธศาสนา 

พฤติกรรม มาจากภาษาสันสฤตว่า พฤติและกรรม ตรงกับภาษาบาลีว่า วุ ตติ 
หมายถึง ความประพฤติ กิจการ ความเป็นไป ลักษณะความเป็นอยู่ อาชีวะ (การดําเนินชีวิต)๑ จะเห็น
ได้ว่า คําว่า วุตติ คือ ความประพฤติมุ่งหมายเอาการแสดงออกทางกายภาพเป็นหลัก โดยรวมไปถึง
การเลี้ยงชีพ การดําเนินชีวิต ในที่นี้วุตติจึงเกี่ยวกับอาชีวะในพระพุทธศาสนา คําว่า อาชีวะคือการ
เลี้ยงชีวิต พระพุทธศาสนามุ่งหมายเอาเกณฑ์การดําเนินชีวิตตามปกติคน คือ มุ่งหมายเอาการหามาได้
ซึ่งปัจจัย ๔ อย่างพอเพียง เป็นการถือเอาคนเป็นหลักไม่ได้หมายเอาความมีวัตถุพรั่งพร้อมบริบูรณ์ ซึ่ง
เป็นการเอาวัตถุเป็นหลัก๒ พฤติกรรมยังรวมหมายเอาหน้าที่ที่กําหนดให้ทุกคนต้องทําด้วย เป็นเพียง
ขั้นการดําเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียน แย่งชิงสิ่งของของผู้อื่น ทําให้สังคมดําเนินไปได้ตามปกติ พฤติกรรม
ในความหมายมุ่งเอาการแสดงออกทางการทํางานเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัจจัย ๔ เท่านั้น 

                                                 
๑ราชบัณฑติยสถาน, พจนานุกรม, ราชบัณฑติยสถาน, ๒๕๕๖, หน้า ๗๖๘.  
๒พระพรหมคุณาภรณ์, ป.อ.ปยตฺุโต, พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งท่ี ๔๐, (ผลิธัมม์ : 

กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๗), หน้า ๗๓๓.  



 

 
๗๑ 

 
 

พฤติกรรม หมายถึง การดําเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา คือ เป็น
สัมมาอาชีวะ ในข้อนี้  มิได้หมายถึงเฉพาะการได้มาซึ่งผลผลิตแล้วได้รับปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพเป็น
ผลตอบแทนมาโดยความชอบธรรมเท่านั้น แต่หมายถึงการทําหน้าที่ ความประพฤติการดํารงตนอย่าง
ถูกต้อง อย่างใดอย่างหนึ่งที่ทําให้เป็นผู้สมควรได้ปัจจัยบํารุงเลี้ยงชีวิตด้วย เช่น การที่พระภิกษุดํารง
ตนอยู่ในสมณะธรรมแล้วได้รับปัจจัย ๔ ที่ชาวบ้านถวายก็เป็นสัมมาชีพของพระภิกษุ หรือการที่ลูก
ประพฤติตนเป็นลูกที่ดีสมควรแก่การเลี้ยงดูของพ่อแม่ก็พึงนับเป็นสัมมาชีพของลูก๓ ในความหมายนี้ 
พฤติต้องเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องเท่านั้น และยังหมายรวมถึงการปฏิบัติตนตามหน้าที่อันสมควรแก่ตน
แล้วได้มาซึ่งปัจจัย ๔ เป็นความหมายพฤติกรรมที่กว้างข้ึน 

พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกทางวาจาและการกระทํา ในที่นี้หมายเอาการ
แสดงออกขั้นศีลอีก ๒ ประการ คือ ทางวาจาและการกระทํา พฤติ กรรมทางวาจานั้นใน
พระพุทธศาสนาหมายเอาการละพฤติกรรมทางวาจาที่ไม่ถูกต้อง ๔ ประการ คือ มุสาวาท การพูดปด 
ปิสุณวาท การพูดส่อเสียด ผรุสวาท การพูดคําหยาบ และสัมผัปปลาปวาท การพูดเพ้อเจ้อ๔ 
พฤติกรรมทางวาจาทั้ง ๔ ประการนี้เป็นข้องดเว้นมิให้แสดงออก หากแสดงออกมาก็สื่อถึงพฤติกรรมที่
ไม่ชอบทางพระพุทธศาสนา ในส่วนพฤติกรรมในการทํางาน หมายเอา การทํางานที่ไม่เบียดเบียนชีวิต
ผู้อื่น ไม่ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ และการไม่ทําผิดทางกาม หรือคนรักของผู้อื่น๕  

พฤติกรรม ในพระพุทธศาสนายังหมายเอา พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นเครื่องหมาย
ของคนดีและคนชั่ว พฤติกรรมของคนดี เรียกว่า บัณฑิต คือเป็นผู้มีกาย วาจา ใจสุจริต แนะนําแต่
เรื่องที่ดีมีประโยชน์ให้กับผู้อ่ืน ส่วนพฤติกรรมของคนชั่ว เรียกว่า พาล คือคนที่มีกาย วาจา ใจทุจริต 
แนะนําแต่เรื่องที่ชั่วและเป็นโทษให้กับผู้อ่ืน๖ พฤติกรรมตามความหมายนี้เป็นภาพรวมและเป็นการ
สังเกตพฤติกรรมของบุคคลและแบ่งแยกบุคคล ๒ ประเภทในพระพุทธศาสนา 

พฤติกรรม หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่สําหรับบุคคลคนหนึ่งที่มีหน้าที่ปฏิบัติต่อบุคคล
อ่ืน หรือมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่นทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ ต่อตนเอง ต่อพ่อแม่ ต่อครูอาจารย์ ต่อสามีภรรยา ต่อ
เพ่ือน และต่อบริวารคนรับใช้ เรียกว่า ทําหน้าที่ตามทิศ ๖๗ ในการปฏิบัติต่อบุคคลโดยรอบนั้นต้อง
ปฏิบัติในลักษณะพฤติกรรมกระทําให้และพฤติกรรมกระทําทําตอบ  

สรุป พฤติกรรมในพระพุทธศาสนานั้นจึงเริ่มที่จุดเริ่มต้นคือ พฤติกรรมตามขั้นแห่ง
ศีลโดยยึดเอาสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะเป็นกรอบในการดําเนินชีวิต ต่อไป
พฤติกรรมมุ่งหมายเอาตัวบ่งชี้ลักษณะการแสดงออกของบัณฑิตและคนพาลที่มีพฤติกรรมตรงกันข้าม 
ถ้าเป็นบัณฑิตก็นําไปสู่การทําดี ถ้าเป็นคนชั่วก็นําไปสู่การทําชั่ว และสุดท้ายพฤติกรรมที่กําหนดตาม
หน้าที่ทั้ง ๖ ด้านของบุคคล ที่ต้องกระทําต่อและต้องกระทําตอบแทนด้วย 

 
   

                                                 
๓เรื่องเดียวกัน. 
๔องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๔๘-๙/๑๘๙. 
๕องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑๗๘/๒๓๒. 
๖องฺ.ติก.๒๐/๔๔๑/๑๒๘. 
๗ที.ปา.๑๑/๑๙๘-๒๐๔/๒๐๒-๖. 



 

 
๗๒ 

 
 

๓.๑.๒  ความหมายของจริตในพระพุทธศาสนา 
คําว่า“จริต” หมายถึง สภาพของจิตใจอันเป็นภาวะปกติของแต่ละบุคคล หรือจะ

กล่าวว่าเป็นคุณสมบัติที่เป็นนิสัยและความประพฤติที่เป็นปกติของบุคคล๘ จริตนี้บางครั้งเรียกว่า 
“จริยา” หมายถึง กิริยาที่ควรประพฤติ๙ และหมายถึง ความประพฤติที่เป็นปกติ หรือลักษณะของ
การประพฤติที่มีพฤติกรรมประจําอยู่ในนิสัยและอุปนิสัยแล้วแสดงออกมาทางความประพฤติปกติซึ่ง
หนักไปในทางใดทางหนึ่งในแต่ละบุคคล๑๐ 

คัมภีร์วิสุทธิมรรคได้กล่าวถึงกระบวนการของจริตหรือนิสัยมนุษย์ว่ามีพฤติกรรมที่
แสดงออกแตกต่างกันไปตามภาวะของความเป็นจริงของแต่ละคนซึ่งมีอยู่ ๖ จริตหรือ ๖ ประเภท 
ดังนี้ 

๑.  ราคจริต หมายถึง ผู้มีนิสัยพฤติค่อนไปทางความรักสวย รักงาม มีสภาวะจิตและ
ติดอยู่ในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสเป็นอารมณ์ 

๒.  โทสจริต หมายถึง ผู้มีนิสัยประพฤติค่อนไปทางโทสะมีลักษณะเป็นคนจิตใจร้อน 
ขี้หงุดหงิด โกรธง่าย ฉุนเฉียวง่าย มีความระแวงสงสัยเป็นพฤติกรรม 

๓.  โมหจริต หมายถึง ผู้มีนิสัยประพฤติค่อนไปทางเขลา ลุ่มหลง เหงาซึม เฉื่อยชา 
งมงาย ขาดความกระปรี้กระเปร่า สภาพของจิตมักตกอยู่ในสภาพง่วงเหงาหาวนอน 

๔.  สัทธาจริต หมายถึง ผู้มีนิสัยประพฤติค่อนไปทางน้อมจิต ไปสู่ความซาบซึ้ง ชื่น
บานมีจิตใจเลื่อมใสง่าย ยึดติดยึดมั่นในหลักการของความชอบ และมีความตรึงใจ จดจ่อในสิ่งที่ตนเอง
เชื่อ และพยายามผลักดันให้ตนเองและคนอื่นเป็นเหมือนกับท่ีตนเองเป็น 

๕.  พุทธิจริต หมายถึง ผู้มีนิสัยประพฤติค่อนไปทางใช้ความคิด พิจารณาใช้ปัญญา
และเหตุผลในการคิดค้นแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตทั้งส่วนตัวและบุคคลอ่ืนเพ่ือความรู้ทันต่อ
สภาพสิ่งต่าง ๆ 

๖.  วิตกจริต หมายถึง ผู้มีนิสัยประพฤติค่อนไปทางจับจด มีความคิดฟูุงซ่านหรือคิด
มากเกินความจําเป็น มีความกังวล จิตค่อนข้างมีความสับสนวุ่นวายในทุกเรื่องท่ีตนได้เข้าไปสัมผัส๑๑ 

ดังนั้น จริตในพระพุทธศาสนาจึงหมายถึง อุปนิสัยพ้ืนฐานที่บุคคลคนหนึ่งแสดง
ออกเป็นปกติ กลายเป็นบุคลิกภาพของบุคคลคนนั้น จริตในพระพุทธศาสนาไม่ได้สื่อแสดงถึงความดี
หรือไม่ดี แต่เป็นเพียงการแสดงออกทางบุคลิกภาพ ดังเช่นคนรักสวยรักงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 
เป็นฐานราคจริต คนชอบใช้ความคิดพิจารณากับทุกเรื่อง เป็นฐานพุทธิจริต คนทําอะไรด้วยความ
รวดเร็ว ใจร้อน เป็นฐานโทสจริต จริตแต่ละลักษณะนั้นเหมาะกับการทํางานบางอย่างและสามารถใช้
ประโยชน์จากบุคคลที่มีจริตเฉพาะอย่างนั้น 
  
 

                                                 
๘วิสุทธิ.๒ 
๙ราชบัณฑติยสถาน, พจนานุกรม, ราชบัณฑติยสถาน, ๒๕๕๖, หน้า ๒๙๑. 
๑๐สรรเสรญิ อินทรตัน์, พุทธจิตวทิยา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดสุิต, ๒๕๕๒), หน้า ๗๕. 
๑๑คัมภีร์วสิุทธิมรรค แปลโดย สมเดจ็พระพุฒาจารย์ (อาจ  อาสภมหาเถร), (ธนาเพรส : กรุงเทพมหานคร 

๒๕๕๑), หน้า ๑๖๗-๑๖๘.   



 

 
๗๓ 

 
 

๓.๒   ความส าคัญของพฤติกรรมในพระพุทธศาสนา 
พฤติกรรมตามความหมายที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการดําเนินชีวิตของคน ๆ หนึ่งทั้งระบบ เป็น

การแสดงออกทั้งทางกายและวาจาที่สามารถเห็นได้ สังเกตได้จากภายนอก โดยสื่อให้เห็นถึง
แรงผลักดันที่อยู่ภายใน ความสําคัญของพฤติกรรมจึงสามารถกําหนดได้ ๓ ประการ คือ 

 
๓.๒.๑  ความส าคัญของพฤติกรรมต่อตนเอง 

พฤติกรรมที่มีความสําคัญต่อตนเองในส่วนนี้หมายเอา การแสดงออกของตนเองที่มี
ผลในระดับที่แคบที่สุด คือ เป็นการตรวจสอบตนเองให้มีการฝึกอบรมทางกายภาพที่ดี ให้ปฏิบัติ
อินทรีย์ทั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายด้วยดี  และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ 
ให้กุศลธรรมงอกงาม  ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนามีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
ความสําคัญต่อตนเองคือ ทําให้ตนเองมีคุณภาพที่สมบูรณ์ในด้านบุคลิกภาพ 

บุคลิกภาพมนุษย์มีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตในสังคม ทั้งในด้านส่วนตัวและ
อาชีพการงาน บุคลิกภาพที่ดีเป็นที่ชื่นชอบของคนโดยทั่วไป ทําให้สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ๆ ได้
อย่างราบรื่น ช่วยส่งผลให้ชีวิตประสบผลสําเร็จในด้านอาชีพและส่วนตัวตามไปด้วย บุคลิกภาพทําให้
ได้รับความเชื่อถือจากบุคคลที่แวดล้อมและทําให้บุคคลเกิดความเชื่อมั่นในตนเองซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะ
เสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป คนที่มีบุคลิกภาพดี จึงมักจะประสบความสําเร็จในหน้าที่
การงานมากกว่าคนที่บุคลิกภาพด้อยในสังคมทุกแห่ง ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า “บุคลิกภาพเป็นตัวกําหนด
อนาคตและความสําเร็จในชีวิตของมนุษย์ได้ 

ในทางพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าและพระสาวกมี
ความสําคัญเป็นอย่างมาก ในด้านการเผยแผ่ศาสนา เพราะผู้ที่จะทําหน้าที่นี้ต้องมีความพร้อมทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ คือในส่วนของบุคลิกภาพภายนอกที่ปรากฏต่อสาธารณชนซึ่งจะเห็นได้ชัด
คือบุคลิกภาพทางกาย และทางวาจา กล่าวคือบุคลิกภาพทางกายพระพุทธองค์ในส่วนที่เป็นมหาปุริ
สลักษณะและอากัปกิริยาอัน งดงาม มีผลต่อจิตใจของบุคคล ให้ยอมรับนับถือ และก่อให้เกิดศรัทธาป
สาทะแก่ผู้พบเห็น นอกจากนี้พระพุทธองค์ยังเล็งเห็นถึงความสําคัญของบุคลิกภาพ ของเหล่าสาวก
ผู้ทําหน้าที่เผยแผ่พระธรรม จึงบัญญัติกฏเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้ามาบวช๑๒ เช่น ทรงห้ามบวช
แก่โจร คนผู้ถูกลงอาญาสักหมายเลข คนเป็นหนี้ ทาส คนผู้มีอายุหย่อน ๒๐ ปี บัณเฑาะก์ อมนุษย์
(เช่น นาค) คนฆ่าบิดามารดา คนประทุษร้ายภิกษุณี คนฆ่าพระอรหันต์ คนทําลายสงฆ์ คนทําโลหิตุป
บาท คน ๒ เพศ คนไม่มีอุปัชฌาย์ คนไม่มีบริขารครบ คนมือด้วนเท้าด้วน คนหูวิ่นจมูกแหว่ง คนนิ้ว
มือนิ้วเท้าขาด คนง่ามมือง่ามเท้าขาด คนเอ็นขาด คนมือเป็นแผ่น คนค่อม คนเตี้ย คนคอพอก คนถูก
สักหมายโทษ คนมีรอยเฆ่ียนด้วยหวาย คนมีหมายจับ คนเท้าปุก (เท้าที่พิการมีรูปดังกําปั้น) คนมีโรค
เรื้อรัง คนร่างกายไม่สมประกอบ คนตาบอด เป็นง่อย คนกระจอก คนเป็นโรคอัมพาต คนชราทุพพล
ภาพ คนตาบอดทั้งสองข้าง คนใบ้คนหูหนวก เหล่านี้ถือว่าเป็นบุคลิกภาพภายนอกที่สร้างความสลด

                                                 

 ๑๒วิ.ม. ๔/๑๓๓-๕/๑๔๗-๑๕๐ 
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สังเวชไม่เป็นที่เจริญศรัทธาแก่ผู้พบเห็น อีกทั้งทรงบัญญัติพระวินัยหมวด “เสขิยวัตร”๑๓ เพ่ือใช้เป็น
ข้อปฏิบัติของสงฆ์ 

ครั้นพระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติตามพระวินัยหมวดนี้แล้ว ทําให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สงบ สํารวม งามสง่า เป็นไปเพ่ือความขัดเกลากิเลสทั้งส่วนตัวและเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งเพ่ือ
สร้างศรัทธาปสาทะแก่ประชาชน และเพ่ือความดํารงตั้งมั่นแห่งพระธรรมวินัย ตลอดจนเป็นต้นแบบ
ของผู้ที่พัฒนาบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ์แล้วทั้งภายในและภายนอก เสขิยวัตรแบ่งออกเป็น ๔ หมวด คือ 

หมวดที่ ๑ เรียกว่าสารูป วินัยหมวดนี้ว่าด้วยเรื่องมารยาทที่ควรประพฤติปฏิบัติเมื่อ
พระภิกษุต้องไปบ้านของชาวบ้าน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนุ่งห่ม และกริยาที่เหมาะสม กล่าวได้ว่าเป็น
การรักษารูปลักษณ์และบุคลิกภาพให้ดูดีเป็นที่น่าเลื่อมใส ในหมวดนี้มี ๒๖ ข้อ ยกตัวอย่างเช่น การ
เข้าไปในบ้าน ทั้งที่เป็นหมู่บ้านและภายในอาคารตัวบ้าน พระสงฆ์ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ดัง
ข้อความว่า “ภิกษุพึงทําความศึกษาว่า เราจักปิดกายด้วยดีไปในบ้าน ภิกษุพึงทําความศึกษาว่า เราจัก
ปิดกายด้วยดีนั่งในบ้าน”๑๔ ในที่นี้ขอกล่าวถึงการนุ่งห่มว่านุ่งห่มอย่างไรจึงจะดูเรียบร้อยเป็นตัวอย่าง
พอสังเขปดังนี้ การนุ่งสบงของพระภิกษุ๑๕ ถ้าจะให้เรียบร้อย ท่านว่า "นุ่งแล้วให้ชายผ้าสบงยาวครื่ง
หน้าแข้ง" คือ อยู่ตรงกลางระหว่างหัวเข่ากับข้อเท้าแล้วจัดให้เรียบร้อย ขอบผ้าสบงไม่ให้ย้วยหน้า 
ย้วยหลัง ส่วนการห่มจีวร ไม่ว่าจะห่มแบบคลุมไหล่ ห่มแบบคลุม หรือห่มแบบดอง ต้องห่มให้
เรียบร้อยไม่ปล่อยให้ย้วยหน้าย้วยหลัง ให้ชายจีวรที่ห่มอยู่ต่ํากว่าชายสบงที่นุ่งเล็กน้อย ไม่ห่มสั้น
เกินไปจนเห็นชายสบงหรือเกินไปจนลากดิน กล่าวโดยย่อ การนุ่งเบื้องบนจะต้องปิดสะดือ เบื้องล่าง
จะต้องปิดเข่าลงมาถึงครึ่งแข้ง การห่มต้องทํามุมผ้าทั้งสองให้เสมอกันและต้องไม่ปล่อยให้ผ้าเลื้อยหน้า
เลื่อยหลังนอกจากการแต่งกายแล้วต้องระวังกิรยิามารยาท ดังข้อวินัยว่า  

ภิกษุพึงทําความศึกษาว่า เราจักไม่หัวเราะไปในบ้าน  
ภิกษุพึงทําความศึกษาว่า เราจักไม่หัวเราะนั่งในบ้าน  
ภิกษุพึงทําความศึกษาว่า เราจักไม่พูดเสียงดังไปในบ้าน  
ภิกษุพึงทําความศึกษาว่า เราจักไม่พูดเสียงดังนั่งในบ้าน”๑๖ 
 
จะเห็นได้ว่า การหัวเราะแบบตลกเฮฮาหรือการพูดเสียงดังก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ

มารยาท เป็นความสําคัญของพฤติกรรมภายนอกที่เห็นได้ง่ายที่สุด พระพุทธศาสนายังให้ความสําคัญ
มากเพียงนี้ ไม่ต้องกล่าวถึงพฤติกรรมภายในใจ ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวของจิตที่พระพุทธเจ้าให้
ความสําคัญยิ่งกว่านี้ เพราะพฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอกได้ก็เนื่องมาจากพฤติกรรมภายใน ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสเป็นคาถาว่า  

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺ า มโนมยา 
มนสา เจ ปสนฺเนน ภาสติ วา กโรติ วา 

                                                 

 ๑๓วิ.ม. ๔/๘๐๐-๘๐๙/๖๕๘-๖๖๔ 
 ๑๔วิ.ม. ๔/๘๐๒-๓/๘๗๕-๖ 

๑๕พระราชภาวนาจารย์ (เผด็จ ทตัฺตชีโว), เสขิยวัตร ต้นบัญญัติมารยาทไทย, (สํานักพิมพ์รวิกานต์ ๑๙๙๘, 
กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๙), หน้า ๑๒. 
 ๑๖วิ.ม. ๔/๘๐๑-๑/๘๘๓-๔ 
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ตโต นํ สุขมเนฺวติ ฉายา ว อนปายินี 
สิ่งทั้งปวงมีใจเป็นผู้นํา มีใจเป็นใหญ่ ทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจ 
ถ้าคนเรามีใจบริสุทธิ์ การพูด การกระทําก็พลอยบริสุทธิ์ไปด้วย 
ด้วยการพูดและกระทําอันบริสุทธิ์นั้น ความสุขย่อมตามติด เปรียบเสมือนเงาตามตัว๑๗ 
 
จากคาถาพุทธพจน์บทนี้ก็สื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมทั้งหลายที่แสดงออกมาภายนอก

นั้นมีต้นเหตุมากจากใจที่ทําหน้าที่ในการคิดและแสดงสื่อออกมาภายนอก ดังนั้นเมื่อจะปูองกันดูแล
พฤติกรรมภายนอกได้ดี ต้องบริหารจัดการฝึกฝนอบรมจิตก่อน 

ความสําคัญของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับมารยาทการฉันอาหาร พระพุทธเจ้าตรัส
วินัยในหมวดที่ ๒ เรียกว่า โภชนปฏิสังยุต เป็นหมวดที่เกี่ยวกับมารยาทในการฉันอาหาร ทรงบัญญัติ
ไว้ถึง ๓๐ ข้อ เช่นในขณะฉันต้องไม่ทําดังนี้ ดังข้อว่า  

 ...ภิกษุพึงทําความศึกษาว่า เราจักไม่ทําข้าวให้ใหญ่นัก 
ภิกษุพึงทําความศึกษาว่า เราจักทําคําข้าวให้กลมกล่อม 
ภิกษุพึงทําความศึกษาว่า เมื่อคําข้าวยังไม่ถึงปาก เราจักไม่อ้าปากไว้ท่า 
ภิกษุพึงทําความศึกษาว่า เมื่อฉันอยู่ เราจักไม่เอานิ้วสอดเข้าปาก 
ภิกษุพึงทําความศึกษาว่า เมื่อข้าวอยู่ในปาก เราจักไม่พูด 
ภิกษุพึงทําความศึกษาว่า เราจักไม่โยนคําข้าวเข้าปาก 
ภิกษุพึงทําความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันกัดคําข้าว...๑๘ 
 
ในส่วนของการรับบิณฑบาตก็เป็นอาการที่สําคัญ เพราะการรับบิณฑบาตเป็น

ลักษณะการขออาหารประการหนึ่ง เพียงแต่ต่างกันที่ผู้ที่ขอ การขอผู้อ่ืนทานของคนขอทานนั้นผู้ขอ
หวังพ่ึงผู้ให้ แต่สําหรับพระภิกษุที่ขอแล้ว ผู้ให้หวังพ่ึงผู้ขอ ดังนั้น พฤติกรรมการบิณฑบาตต้อง
ระมัดระวัง ต้องรักษาศรัทธาของญาติโยมไวั จึงทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นมาว่า เมื่อออกร้บบิณฑบาต
ต้องรับอาหารไม่คํานึงว่าอาหารนั้นจะประณีตหรือไม่ เมื่อรับแล้วต้องฉัน ห้ามเอาไปเททิ้ง ถือเป็น
มารยาทอย่างหนึ่งของพระภิกษุ 

มีเรื่องเล่าว่า ครั้งหนึ่งมีพระอรหันต์รูปหนึ่ง๑๙ ออกบิณฑบาต พบขอทานคนหนึ่ง
กําลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ริมทาง ขอทานคนนี้เป็นโรคเรื้อนงอมแงม นิ้วมือแต่ละข้อแทบจะขาด
หลุดทั้งนั้น แต่ถึงแม้ยากจน เขาก็ใจบุญ พอเห็นพระอรหันต์บิณฑบาตตรงมา ก็ดีใจว่าวันนี้จะได้ถวาย
ทาน รีบเอามือกวาดอาหารในถาดกันไว้เป็นแถบ ๆ ว่า แถบนี้ยังไม่ได้กิน แถบโน้นกินแล้ว จากนั้นก็
ยกถาดขึ้นสาธุท่วมหัวนิมนต์พระอรหันต์ใหัรับบาตร พระอรหันต์รับอาหารของขอทานโดยไม่แสดง
อาการรังเกียจเลยแม้เขาจะเอานิ้วขี้เรื้อน ทั้ง ๕ หยิบอาหารใส่บาตรอย่างไม่ถนัดถนี่น้ก บังเอิญนิ้วขี้
เรื้อนนิว้หนึ่งเกิดขาดหลุดตกลงไปในบาตร แต่ท่านก็ไม่แสดงอาการรังเกียจ ท่านรับบาตรแล้วก็ตรงไป
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ที่ร่มไม้ใกล้ ๆ ลงนั่งขัดตะหมาด วางบาตรไว้ข้างหน้า หยิบนิ้วขี้เรื้อนท่อนนั้นโยนทิ้งเหมือนเป็นเศษไม้
เศษผงธรรมดา แล้วท่านก็ฉันอาหารนั้นโดยเคารพ 

ความสําคัญของพฤติกรรมส่วนตนอีกประการหนึ่ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงธรรม 
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูด การสนทนา จะต้องรู้จักกาละและเทศะ ต้องดูความเหมาะสม ในหมวดนี้ 
เรียกว่า ธัมมเทสนาปฏิสังยุต มี ๑๖ ข้อ ดังข้อความในวินัยว่า  

ภิกษุพึงทําความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ มีร่มในมือ 
ภิกษุพึงทําความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ มีไม้พลองในมือ 
ภิกษุพึงทําความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ มีศัสตราในมือ 
ภิกษุพึงทําความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ มีอาวุธในมือ 
ภิกษุพึงทําความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ สวมเขียงเท้า 
ภิกษุพึงทําความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ สวมรองเท้า 
ภิกษุพึงทําความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ ไปในยาน...๒๐ 
พฤติกรรมการแสดงธรรมก็เป็นความสําคัญที่สื่อถึงการเคารพในธรรม เพราะถ้าหาก

แสดงธรรมกับบุคคลและกาลไม่เหมาะสมก็ทําให้ผลของการแสดงธรรมไม่บรรลุเปูาหมาย ในหมวดนี้
จะมีข้อยกเว้นว่า ถ้าบุคคลนั้นไม่สบาย เป็นโรค จําเป็นต้องถือของและใส่ รองเท้า หรืออยู่ในรถก็
อนุญาต สาระสําคัญของเรื่องนี้อยู่ที่การวางตัวให้เหมาะในขณะแสดงธรรม สนทนาธรรม กล่าวได้ว่า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นความสําคัญของพฤติกรรมส่วนตนของพระภิกษุจึงทรงบัญญัติเสขิย
วัตร เพ่ือเป็นวินัยของภิกษุสงฆ์ให้มมีารยาทเชิงพฤติกรรมที่น่าเลื่อมใส  

 
๓.๒.๒  ความส าคัญของพฤติกรรมต่อสังคม 

พฤติกรรมของมนุษย์มีความสําคัญต่อสังคมมาก เพราะการแสดงออกของมนุษย์คน
หนึ่งย่อมมีผลกระทบต่อคนอ่ืนทั้งในระดับครอบครัวและสังคมโดยรวม ความสําคัญของพฤติกรรมต่อ
สังคมจึงหมายเอาพฤติกรรมที่ไม่เบียดเบียนกันทั้งทางกายและทางวาจา คือการงดเว้นกายกรรม ๓ 
และวจีกรรม ๔ ประการ ซึ่งกายกรรม ๓ ประการประกอบด้วย 

๑.  ไม่ฆ่าและเบียดเบียนสัตว์ การทรมานสัตว์ การผจญสัตว์ การทรกรรมสัตว์ 
กักขังหน่วงเหนี่ยวให้หมดอิสระ ไม่ว่าจะทําด้วยตนเอง การให้คนอ่ืนทํา การพอใจในการทํา และการ
ยกย่องสรรเสริญคนทําร้ายสัตว์ ถือว่าเป็นฆ่าและเบียดเบียนสัตว์ทั้งสิ้น 

๒.  ไม่ลักขโมยของผู้อ่ืน ไม่ว่าทรัพย์หรือสิ่งของนั้นจะอยู่ในที่ใดก็ตาม ถ้าเป็นของที่
เจ้าของหวงแหนแล้วไม่ล่วงเกินในทรัพย์หรือสิ่งของนั้น ด้วยการไม่ลักขโมยของผู้อ่ืนด้วยตนเอง ไม่
ชักชวนให้ผู้อ่ืนไปลักขโมย ไม่พอใจในการลักขโมย และไม่ยกย่องสรรเสริญคนที่ทําเช่นนั้น เมื่อปฏิบัติ
ได้ดังนี้ก็จะเป็นผู้ที่พอใจในสิ่งของที่ตนมี มีจิตสํารวมระวังในทรัพย์สินและสิ่งของของผู้อ่ืน สามารถ
ประกอบสัมมาชีพด้วยการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบธรรม จะทําได้มากหรือน้อยก็จะมีจิตใจที่ยินดีตามสิ่ง
ที่ได้มาในทางที่ชอบธรรมเท่านั้น 
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๓.  ไม่ประพฤติผิดทางกาม ด้วยการงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์กับสตรีหรือบุรุษอ่ืน
นอกจากสามีภรรยาของตนเอง หรือข่มเหงรังแกในสตรีหรือบุรุษต้องห้ามตามกฎหมายกําหนด ไม่ว่า
ตนเองเป็นผู้ประพฤติผิดทางกาม ชักชวนให้ผู้อ่ืนในการประพฤติผิดทางกาม พอใจในการประพฤติผิด
ทางกาม และไม่ยกย่องสรรเสริญการประพฤติผิดทางกาม ด้วยการมีความจงรักภักดีในสามี ซื่อตรงต่อ
ภรรยาเป็นผู้ที่มีความสํารวมระวังในกาม   

ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในกุศลกรรมบถถึงผู้ที่ประพฤติทางกายมี ๓ จําพวกว่า 
 “๑. เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ คือ วางทัณฆาวุธ และศัสตราวุธ มีความ
ละอาย มีความเอ็นดู มุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 
  ๒. เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ คือ ไม่ถือเอาทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์
เครื่องปลื้มใจของผู้อ่ืน ซึ่งอยู่ในบ้านหรือในปุาที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตเป็นเหตุขโมย 
  ๓. เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม คือ ไม่เป็นผู้ประพฤติล่วงใน
สตรีที่อยู่ในปกครองของมารดา”๒๑ 
 
มนุษย์ผู้ประกอบด้วยกายกรรม ๓ ด้วยความมีความละอายสะดุ้งกลัวต่อการทําบาปจึงเป็น

การยังอกุศลไม่ให้เกิดแก่ตนเองด้วยความที่ระลึกถึงความชั่วที่จะกระทําด้วยจิตสํานึกถึงผลของการ
กระทํานั้นด้วยเพราะอกุศลจะทําให้เกิดทุกข์ ผลของอกุศลก็จะทําให้เกิดวิบากเกิดเป็นความทุกข์ด้วย
เพราะเป็นการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อ่ืนดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนพระราหุลว่า 

“ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่า ‘กายกรรมที่เราปรารถนาจะทํานี้เป็นไป
เพ่ือเบียดเบียนตนเองบ้าง เพ่ือเบียดเบียนผู้อ่ืนบ้าง เพ่ือเบียดเบียนทั้ง ๒ ฝุายบ้าง 
กายกรรมนี้เป็นอกุศล มีทุกข์เป็นกําไร มีทุกข์เป็นวิบาก’ กรรมทางกายเห็นปานนี้ 
เธออย่าเด็ดขาด”๒๒ 

 
การกระทําใดหรือกรรมใดที่มนุษย์ได้ทําด้วยเจตนาแล้วทําให้สัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเป็น

อกุศลกรรมทั้งนั้น เนื่องเพราะอกุศลกรรมเหล่านั้นเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกิเลสด้วย โลภะ โทสะ โมหะ
ให้กระทํากรรมทั้งหลายเหล่านั้นหรือถูกกิเลสเบียดเบียนและเผาผลาญด้วย เพราะคนมีกิเลสย่อมฆ่า
และเบียดเบียน ส่วนคนไม่มีกิเลสจะไม่ฆ่าและไม่เบียดเบียน เหมือนกับการลักขโมยของผู้อ่ืน และ
ประพฤติผิดทางกามจึงเป็นกรรมกิเลสด้วย ทําให้คนที่ประพฤติกายกรรม ๓ เป็นการทํากรรมกิเลสที่
เป็นอกุศลธรรม ส่วนคนที่ไม่ทํากายกรรม ๓ จึงเป็นผู้ไม่ทํากรรมกิเลสจะส่งผลต่อมนุษย์ผู้ประพฤติ
ปฏิบัติให้เกิดความสุขเป็นกุศล มีความสุขเป็นผล จะทําให้เกิดความสุขแก่ผู้ไม่กระทํากายกรรม ๓ 
ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่พระราหุลว่า  
  “แต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่า ‘กายกรรมที่เราปรารถนาจะทํานี้ไม่

เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนตนเองบ้าง ไม่เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนผู้อ่ืนบ้าง ไม่เป็นไปเพ่ือ
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เบียดเบียนทั้ง ๒ ฝุายบ้าง กายกรรมนี้เป็นกุศล มีสุขเป็นกําไร มีสุขเป็นวิบาก’ 
กายกรรมทางกายเห็นปานนี้เธอควรทํา”๒๓ 

 
ดังนี้ ถ้ามนุษย์จะพึงตั้งอยู่ในกายกรรมทั้ง ๓ ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามก็จะทําให้ไม่เกิด

การเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไม่เกิดความทุกข์  
ส่วนการไม่เบียดเบียนกันทางวาจา หมายถึงการพูดที่ไม่ทําให้ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อน

เสียหายเป็นการพูดที่ประกอบด้วยกุศล ซึ่งสามารถจะกระทํากุศลกรรมได้ทางวาจา ตามวจีกรรมทั้ง 
๔ ประการดังนี้ 

๑.  ไม่พูดคําเท็จ คือคําไม่จริงอําพรางโดยพูดเฉพาะคําสัตย์คําจริง คําจริงนั้นท่านเรียกว่า
อริยโวหาร คือพูดไปจากที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบ ได้รู้มาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้น หากไม่ได้เห็นไม่ได้ยิน 
ไม่ได้ทราบไม่รู้ก็ปฏิเสธไป โดยไม่พูดขยายเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก ด้วย
อํานาจความรักความชังต่อคนที่ตนพูดถึง นอกจากจะไม่พูดเท็จด้วยตนเองแล้ว ไม่สนับสนุนให้คนอ่ืน
พูด ไม่ยกย่องสรรเสริญคนพูดเท็จ จนดํารงตนอยู่ในสัจวาจาอย่างมั่นคง 

๒.  ไม่พูดส่อเสียด คําส่อเสียดคือการนําความข้างนี้ไปบอกข้างโน้น นําความข้างโน้นมา
บอกข้างนี้ เพ่ือต้องการให้คนสองฝุายแตกแยกกัน ทะเลาะกัน เจตนาเป็นเหตุให้พูดเช่นนั้น อาจจะ
เกิดจากความโลภในผลประโยชน์ที่ตนจะได้จากคนทั้งสองฝุาย ความโกรธต้องการทําลายคนทั้งสอง
ฝุาย หรือความเบียดเบียนต้องการดูคนแตกแยกกัน อันเป็นอาการของวิหิงสา ที่มีลักษณะเป็น
สัญชาตญาณดิบในใจของสัตว์โลก คือชอบดูความพินาศเดือดร้อนของคนอ่ืน ในทางปฏิบัตินอกจาก
จะงดเว้นไม่พูดในลักษณะนั้นแล้ว ไม่ส่งเสริมให้คนอ่ืนพูด ไม่ยกย่องคนที่พูดเช่นนั้นจนถึงจะพูดในทาง
ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี ประสานสามัคคี กระชับสามัคคี ตามฐานะของคนเหล่านั้น ด้วยความรัก 
ความเมตตาหวังดีต่อคนเหล่านั้นเป็นสําคัญ 

๓.  ไมพู่ดคําหยาบ คําหยาบคือคําท่ีพูดด้วยความโกรธ ความริษยา ความเบียดเบียน มุ่งให้
เกิดความพิบัติเสื่อมเสีย ไม่สบายกายใจแก่คนที่ตนพูดด้วย เช่นคําด่าว่าในลักษณะต่าง ๆ แต่เรื่องคํา
หยาบนั้น บางกรณีถ้อยคําอาจจะหยาบแต่ว่าเจตนาแล้วมุ่งอรรถ มุ่งธรรม มุ่งสั่งสอน เพ่ือกระตุ้น
เตือนให้คนอ่ืนที่ตนพูดด้วยเป็นคนดี เช่นมารดาบิดา ครูอาจารย์ กัลยาณมิตร ตําหนิ ด่าว่า คนอันเป็น
ที่รักของตน เมื่อคนเหล่านั้นทําสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควร ไม่จัดเป็นคําหยาบ เพราะเป็นคําพูดที่เกิดจาก
ความเมตตา หวังดี  

๔.  ไม่พูดเพ้อเจ้อ เหลวไหล ไร้สาระ คําเพ้อเจ้อนั้น คือคําพูดที่ไม่มีเหตุผล ไม่เป็นอรรถ
เป็นธรรม ทั้งคนพูดคนฟังเสียเวลาไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไร บางครั้งท่านเรียกว่า สํารากเพ้อเจ้ อ 
แต่คนทั่วไปจะนิยมคําพูดในลักษณะนี้มาก จนถึงมีสถิติว่า คนเราแต่ละคนที่ เกิดมากว่าจะตายตาม
อายุขัยได้สูญเสียเวลาไปเพราะการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระถึง ๗ ปี จนสังคมมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องไร้
สาระกันอย่างกว้างขวางแพร่หลาย คนดีนั้นนอกจากไม่พูดเพ้อเจ้อ ด้วยตนเอง ยังไม่สนับสนุนคนอ่ืน
ให้พูด ทั้งไม่ยกย่องชมเชยให้ความสําคัญแก่คนที่พูดในลักษณะนี้ เมื่อถึงคราวที่ตนจะพูดก็พูดเฉพาะ

                                                 
๒๓ม.ม. ๑๓/๑๐๙/๑๒๐. 



 

 
๗๙ 

 
 

เรื่องท่ีมีประโยชน์ แก่ผู้ฟังที่ท่านเรียกว่ามีวาจาเป็นสุภาษิต ๔ ประการนี้เป็นการประพฤติสํารวมทาง
วาจา๒๔ 

มนุษย์ผู้ไม่ประพฤติทางวาจาด้วยวจีกรรมทั้ง ๔ หรือไม่เป็นผู้ทุศีลย่อมเป็นผู้ที่สมควรได้ใน
สิ่งที่ปรารถนา แต่ผู้พูดจาส่อเสียดหรือการนําความลับของผู้อ่ืนไปบอกต่อผู้อ่ืนทําให้เกิดผลร้ายต่อผู้
นั้น ก็ย่อมเป็นผู้ทุศีลและประพฤติผิดทางวจีกรรมและได้รับผลจากการกระทําของตนเองดังที่ปรากฏ
ในปัณฑรชาดก ในติงสนิบาตว่า “เจ้าคนผู้มีนิสัยประทุษร้าย เจ้าเป็นคนประทุษร้ายมิตร ผู้ไม่
ประทุษร้าย ทั้งเป็นคนพูดจาส่อเสียด ด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้ ขอศีรษะของเจ้าจงแตกเป็น ๗ เสี่ยง”๒๕ 

พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานโอวาทแก่พระราหุล เพ่ือให้พิจารณากรรมทางวาจาโดยทรง
ชี้ให้เห็นถึงการจะทํากรรมใดทางวาจาว่า ถ้าเป็นอกุศลจะนํามาซึ่งความทุกข์ ผลของอกุศลเป็นความ
ทุกข์ มีทุกข์เป็นวิบากด้วยเพราะเป็นการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อ่ืนก็ให้สํารวมเสีย แต่ถ้าการจะทํา
กรรมใดทางวาจาเป็นการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนก็จะเป็นกุศลนํามาซึ่งความสุข ผลของกุศลก็จะ
เป็นความสุข มีสุขเป็นวิบาก ก็จะทําให้เกิดปิติและปราโมทยด์ังความว่า 

 “ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่า ‘วจีกรรมที่เราทําแล้วนี้ เป็นไปเพ่ือ
เบียดเบียนตนเองบ้าง เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนผู้อ่ืนบ้าง เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนทั้ง ๒ 
ฝุายบ้าง วจีกรรมนี้เป็นอกุศล วจีนี้เป็นอกุศล มีทุกข์เป็นกําไร มีทุกข์เป็นวิบาก’ 
วจีกรรมเห็นปานนี้ เธอพึงแสดง เปิดเผย ทําให้ง่าย ในศาสดา หรือในเพ่ือน
พรหมจารี ผู้รู้ทั้งหลาย แล้วสํารวมต่อไป 
  แต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่า ‘วจีกรรมที่เราทําแล้วนี้ ไม่เป็นไปเพ่ือ
เบียดเบียนตนเองบ้าง ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อ่ืนบ้าง ไม่เป็นไปเพ่ือเบียดเบียน
ทั้ง ๒ ฝุายบ้าง วจีกรรมนี้เป็นกุศล มีสุขเป็นกําไร มีสุขเป็นวิบาก’ เธอพึงมีปิติและ
ปราโมทย์ สําเหนียกในกุศลธรรมทั้งหลาย ทั้งกลางวันและกลางคืน อยู่ด้วย
วจีกรรมนั้นแล”๒๖ 
 
พฤติกรรมทั้งทางกายและวาจานี้ เป็นภาคแสดงออกของจิตหรือเรียกว่า มโนกรรม 

จําเป็นต้องมีการระมัดระวังคอยดูแลพฤติกรรมของตนให้ดี สังคมจะมีความสงบสุขหรือเกิดความ
วุ่นวายก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมทั้ง ๒ ประการนี้ ถ้าหากเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี คือ ผิดศีล ก็ย่อมทําให้เกิด
ปัญหาสังคมรอบด้าน แต่ถ้าหากรักษาศีล ก็เท่ากับรักษาพฤติกรรมที่ดีของตนไว้สังคมก็สงบสุข  

นอกจากพฤติกรรมเชิงข้อห้ามแล้ว ยังมีพฤติกรรมที่เป็นเชิงอนุญาตให้ทํา จะยิ่งเพ่ิมพูน
และปูองกันพฤติกรรมเชิงข้อห้ามไว้อย่างมั่นคงอีกด้วย เรียกว่า ธรรม ๕ หรือ เบญจกัลยาณธรรม 
ได้แก่ 

๑.  เมตตาและกรุณา : ความรักใคร่ปรารถนาให้มีความสุขความเจริญ และความสงสารคิด
ช่วยให้พ้นทุกข์ คู่กับศีลข้อที่ ๑ 
                                                 

๒๔พระมหาชัยยันต์ จตฺตาลโย (สืบกระพันธ์), “อุดมคติชีวิตตามหลักพุทธจริยศาสตร์”, วิทยานิพนธ์ดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๑, หน้า ๑๑๘-๑๑๙. 

๒๕มงฺคล. ๒/๑๖๓. 
๒๖ม.ม. ๑๓/๑๑๐/๑๒๒. 
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๒.  สัมมาอาชีวะ : การหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต คู่กับศีลข้อที่ ๒ 
๓.  กามสังวร : ความสังวรในกาม , ความสํารวมระวังรู้จักยับยั้งควบคุมตนในทาง

กามารมณ์ ไม่ให้หลงใหลในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส คู่กับศีลข้อที่ ๓ 
๔.  สัจจะ : ความสัตย์ ความซื่อตรง คู่กับศีลข้อที่ ๔ 
๕.  สติสัมปชัญญะ : ระลึกได้และรู้ตัวอยู่เสมอ คือ ฝึกตนให้เป็นคนรู้จักยั้งคิด รู้สึกตัวเสมอ

ว่า สิ่งใดควรทํา และไม่ควรทํา ระวังมิให้เป็นคนมัวเมาประมาท คู่กับศีลข้อที่ ๕๒๗ 
การเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์พ้ืนฐานนี้มีความสําคัญต่อสังคม เพราะย่อมเป็น

หลักประกันสังคมได้เป็นอย่างดี คือทําให้สังคมยิ้มแย้มแจ่มใส ช่วยเหลือเกื้อกูล มีสัมพันธไมตรี รักษา
สัจจะและรักษาสุขภาพ นี่เป็นความสําคัญในระดับสังคม 

 
๓.๒.๓  ความส าคัญของพฤติกรรมต่อหน้าที่  

ในข้อว่าด้วยความสําคัญของพฤติกรรมต่อหน้าที่นั้น ถือได้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่
จะต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม นับต้ังแต่สังคมหน่วยเล็กที่สุดคือสถาบันครอบครัว และสังคมที่ใหญ่ขึ้น
เป็นองค์กร ชุมชน จนกระท่ังเป็นสังคมระดับประเทศและเป็นสังคมโลกในที่สุด การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่
ดีจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่ร่วมกัน โดยที่ในสังคมหนึ่งๆมนุษย์อาจมีสถานะต่าง ๆ กันตาม
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น สถานะบิดามารดา สถานะสามีภรรยา สถานะครูบาอาจารย์ เพ่ือนฝูง 
ญาติพ่ีน้อง ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น พฤติกรรมอันเหมาะสมที่พึงปฏิบัติต่อกันเพ่ือจร
รโรงสังคมให้อยู่อย่างสงบสุขและนํามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองท้ังต่อตนเองและต่อสังคมจึงถือเป็นหน้าที่
ที่จะต้องปฏิบัติ 

คําว่า “หน้าที่” ในความเป็นจริงแล้ว มิใช่มนุษย์เท่านั้นที่มีหน้าที่จะต้องประพฤติ
ปฏิบัติ หากแต่สรรพสิ่งทั้งหลายต่างล้วนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างต้นไม้ 
ก็มีหน้าที่ในการกลั่นกรองอากาศบริสุทธิ์ ดูดซับน้ําและให้ความร่มเย็น แม่น้ํามีหน้าที่ในการหล่อเลี้ยง
สิ่งมีชีวิต ฝนมีหน้าที่ตกลงมาเพ่ือสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับโลก ดวงอาทิตย์มีหน้าที่ส่องสว่างตอน
กลางวัน พระจันทร์มีหน้าที่ส่องแสงสว่างกลางคืน ดังนี้ เป็นต้น แม้แต่อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
ก็มีหน้าที่ในการกระทําต่างกัน หรือที่เรียกว่าเป็นใหญ่ในกิจของตน เช่น ตาก็มีหน้าที่ในการดูรูป เป็น
ใหญ่ในการดูรูป หูมีหน้าที่ในการฟังเสียง จมูกมีหน้าที่ในการดมกลิ่น ลิ้นมีหน้าที่ในการลิ่มรส เป็นต้น 
ตามสภาพความเป็นจริงแล้วสําหรับทุก  ๆ คนก็รู้หน้าที่ของตนเองกันอยู่แล้ว เพียงแต่ว่า จะทําหรือ
ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองหรือไม่ ปัญหาอยู่ตรงนี้  

สําหรับบุคคลแล้ว ไม่ว่าจะมีบทบาทและหน้าที่อะไรก็ตาม ถ้าหากแต่ละคนได้ตั้ งใจ
แสดงบทบาทและปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ แล้วการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเหล่านั้น 
สามารถยกระดับชีวิตให้มีคุณค่าควรแก่การทรงจํามากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังถือว่าเป็นการ
ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วย เพราะว่าปฏิบัติหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเอง หน้าที่นั้นเป็นความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตัวอย่าง เช่น หน้าที่ของพระสงฆ์ ดูแลรักษาศึกษาปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัย ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ดีแล้ว สอนให้คนอ่ืนให้รู้ตาม อบรมจิตใจของพุทธศาสนิกชน
                                                 

๒๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ ประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ์ผลิธัมม์ ในเครือ บริษัท สํานักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จํากัด, ๒๕๕๘), หน้า ๒๓๙-๒๔๐. 



 

 
๘๑ 

 
 

ไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่ว ตามเวลาและโอกาส เทศน์สั่งสอนประชาชนให้ประพฤติตนเป็นคนดีหน้าที่ของ
อุบาสก-อุบาสิกามีหน้าที่ในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ช่วยอุปถัมภ์ค้ําชู ส่งเสริม ดูแลพระภิกษุ
สามเณรซึ่งเป็นเหล่ากอของสมณะ เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่ปิดกั้นทางสวรรค์ทางนิพพานของตนเอง 
ถือว่าอุบาสก-อุบาสิกา เป็นกําลังสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขาดไม่ได้ ต้องพ่ึงพาอาศัยกัน 
หน้าที่ ของทหาร ดูแลรักษาผืนแผ่นดินของชาติของประเทศ มิให้ใครมารุกล้ําเขตแดนเป็นอันขาด 
ต้องปกปักรักษาสุดชีวิต ถึงขนาดยอมสละเลือดทาแผ่นดินก็ยอมได้  หน้าที่ของตํารวจ หรือ
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ดูแลรักษาประชาชนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ใครทําผิดก็ถูกจับตัวมาลงโทษ
ตามสมควรฐานานุโทษ รักษาความสงบสุขของบ้านเมือง หน้าที่ของคณะรัฐบาลบริหารประเทศ 
บําบัดทุกข์บํารุงสุข ประชาชนให้เกิดความสงบสุข ทุกหมู่เหล่า อย่างทั่วถึง หน้าที่ของสื่อมวลชน คือ
การกระจายข่าวแจ้งข่าว ให้กับพ่ีน้องประชาชน รับทราบ ซึ่งอยู่ในบรรทัดฐานของความยุติธรรมเป็น
หลัก ไม่ลําเอียงเพราะฉันทาคติ ยกย่องผู้ที่ควรยกย่อง สรรเสริญผู้ที่ควรสรรเสริญ ไม่ควรเขียนข่าวให้
เกิดความแตกแยกในสังคม หรือให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณะชนทั่วไป จรรยาบรรณของผู้สื่อข่าว
เป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญมาก ต้องมี ถ้าขาดจรรยาบรรณเสียแล้ว ความเชื่อถือจะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้น 

ในที่นี้จึงหมายเอาหน้าที่ที่มนุษย์ควรประพฤติปฎิบัติต่อเพ่ือนมนุษย์ที่อยู่ ในสถานะ
ต่างๆ ทั้งนี้เป็นการถือเอาหน้าที่ของการปฏิบัติให้และการปฏิบัติตอบเป็นสําคัญ เช่น หน้าที่ที่บิดา
มารดาปฏิบัติต่อลูก และหน้าที่ของลูกที่ปฏิบัติต่อบิดามารดา หน้าที่ของสามีที่ต้องปฏิบัติต่ อภรรยา 
และหน้าที่ของภรรยาที่ต้องปฏิบัติต่อสามี เป็นต้น ดังที่กล่าวไว้ในสิงคาลกะสูตร๒๘ เกี่ยวกับการไหว้
ทิศ ๖ หรือพฤติกรรมที่กระทําใน ๖ ด้าน ดังนี้ “ดูกรคฤหบดีบุตร ท่านพึงทราบทิศ ๖ เหล่านี้ คือ พึง
ทราบมารดาบิดาว่าเป็นทิศเบื้องหน้า อาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา บุตรและภรรยาเป็นทิศเบื้องหลัง มิตร
และอํามาตย์เป็นทิศเบื้องซ้าย  ทาสและกรรมกรเป็นทิศเบื้องต่ํา สมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบน๒๙  

แต่ละทิศหรือแต่ละจําพวกบุคคลมีหน้าที่พึงปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม ในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเข้าถึงความเป็นอุดมคติของหน้าที่ โดยแยกเป็นหน้าที่ดังนี้ 

 

ทิศเบื้องหน้า : ได้แก่ บิดามารดา 
บุตรพึงปฏิบัติต่อท่าน ดังนี้ 

๑.ท่านได้เลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ 
๒.ช่วยกิจของท่าน 
๓.ดํารงวงศ์ตระกูล 
๔.ประพฤติตนให้เป็นผู้สมควรรับทรัพย์มรดก 
๕. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทําบุญอุทิศให้ท่าน  

บิดามารดา ย่อมอนุเคราะห์ตอบบุตร ดังนี้ 
๑. ห้ามมิให้ทําความชั่ว 
๒.ให้ตั้งอยู่ในความดี 
๓.ให้ศึกษาศิลปวิทยา 
๔.หาภรรยาสามีที่สมควรให้ 
๕.มอบทรัพย์ให้ในสมัย  

ทิศเบื้องขวา : ครู อาจารย์ 
ศิษย์พึงปฏิบัติต่อท่าน ดังนี้ 

๑.ด้วยลุกข้ึนยืนรับ 
๒.ด้วยเข้าไปยืนคอยรับใช้ 

ครู อาจารย์ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ตอบ ดังนี้ 
๑. แนะนําดี 
๒.ให้เรียนดี 

                                                 
๒๘ที.ปา. ๑๑/๒๐๑/๑๔๖. 
๒๙ที.ปา. ๑๑/๑๙๘/๑๔๔. 



 

 
๘๒ 

 
 

๓.ด้วยเชื่อฟัง 
๔.ด้วยอุปัฏฐาก 
๕.ด้วยเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ 

๓.บอกศิลปะให้สิ้นเชิง 
๔.ยกย่องให้ปรากฏในหมู่เพ่ือนฝูง 
๕.ทําความปูองกันทิศท้ังหลาย 

ทิศเบื้องหลัง : บุตรภรรยา 
สามีพึงปฏิบัติต่อภรรยาดังนี้ 

๑.ด้วยการยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยา 
๒.ด้วยไม่ดูหมิ่น 
๓.ด้วยไม่ประพฤตินอกใจ 
๔.ด้วยมอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้ 
๕.ด้วยให้เครื่องแต่งตัว  

ภรรยาย่อมอนุเคราะห์ตอบสามี ดังนี้ 
๑.จัดการงานดี 
๒.สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามี 
๓.ไม่ประพฤตินอกใจสามี 
๔.รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ 
๕.ขยันไม่เกียจคร้านกิจการทั้งปวง 

ทิศเบื้องซ้าย : มิตรสหาย 
มิตรพึงปฏิบัติต่อมิตร ดังนี้ 

๑.ด้วยให้ปันสิ่งของ 
๒.ด้วยเจรจาถ้อยคําไพเราะ 
๓.ด้วยประพฤติประโยชน์ 
๔.ด้วยความเป็นผู้มีตนเสมอ  
๕.ด้วยไม่แกล้งกล่าวให้คลาดจากความจริง  

มิตรย่อมอนุเคราะห์มิตรตอบ ดังนี้ 
๑.รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว 
๒.รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 
๓.เมื่อมีภัยเอาเป็นที่พ่ึงพํานักได้ 
๔.ไม่ละท้ิงในยามวิบัติ (ยามฉิบหาย) 
๕.นับถือตลอดวงศ์ของมิตร  

ทิศเบื้องต่ํา : บ่าว/ลูกจ้าง 
นายพึงปฏิบัติต่อบ่าว/ลูกจ้างดังนี้ 
๑.ด้วยจัดการงานให้ทําตามสมควรแก่กําลัง 
๒.ด้วยให้อาหารและรางวัล 
๓.ด้วยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข้ 
๔.ด้วยแจกของมีรสแปลกๆดีๆให้กิน 
๕.ให้หยุดงานในสมัยที่ควรให้หยุด 

บ่าว/ลูกจ้างย่อมอนุเคราะห์ตอบนาย ดังนี้ 
๑.ลุกขึ้นทํางานก่อนนาย 
๒.เลิกการงานหลังนาย 
๓.ถือเอาแต่ของที่นายให้ 
๔.ทําการงานให้ดีขึ้น 
๕.นําคุณของนายไปสรรเสริญในที่ต่างๆ  

ทิศเบื้องบน: สมณพราหมณ์ 
บุคคลพึงปฏิบัติต่อท่าน ดังนี้ 

๑. ทําอะไรๆประกอบด้วยเมตตากายกรรม 
๒. ทําอะไรๆประกอบด้วยเมตตาวจีกรรม 
๓.ทําอะไร ๆ ประกอบด้วยเมตตามโนกรรม 
๔.ไม่ปิดประตู คือ ไม่ห้ามไม่ให้เข้าบ้านเรือน 
๕.ให้อามิสทาน (สิ่งของ)  

 

สมณพราหมณ์ ย่อมอนุเคราะห์ตอบ ดังนี้ 
๑.ห้ามมิให้กระทําชั่ว 
๒.ให้ตั้งอยู่ในความดี 
๓.อนุเคราะห์ด้วยน้ําใจอันงาม 
๔.ให้ได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 
๕.ทําสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง 
๖.บอกทางสวรรค์ให้  
 

ตารางท่ี ๓.๑ แสดงบทบาทและหน้าที่พึงปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 



 

 
๘๓ 

 
 

การแสดงบทบาทและหน้าที่ต่อกันและกันนี่เองเป็นพฤติกรรมการแสดงออกต่อ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนตามทิศทั้ง ๖ ดังกล่าว ถ้าหากพฤติกรรมเป็นไปตามประสงค์ คือ ไม่บกพร่อง 
ก็ย่อมทําให้พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นที่ชื่นชมของตนเองและผู้อ่ืน  

พฤติกรรมที่มีต่อหน้าที่นั้นยังสอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ อีก ได้แก่  
๑. ปาณาติบาต ทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง 
๒. อทินนาทาน ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้  ด้วยอาการแห่งขโมย 
๓. กาเมสุ มิจฉาจาร ประพฤติผิดในกาม 
๔. มุสาวาท พูดเท็จ๓๐ 

เว้นจากอคติ คือความลําเอียง ๔ อย่าง 
๑. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะรักใคร่กัน 
๒. โทสาคต ิ ลําเอียงเพราะไม่ชอบกัน 
๓. โมหาคต ิ ลําเอียงเพราะเขลา 
๔. ภยาคต ิ ลําเอียงเพราะกลัว๓๑ 

 และเว้นจากอบายมุข คือ ทางแห่งความฉิบหาย ๖ อย่าง 
๑. ดื่มน้ําเมา 
๒. เที่ยวกลางคืน 
๓. เที่ยวดูการเล่น 
๔. เล่นการพนัน 
๕. คบคนชั่วเป็นมิตร 
๖. เกียจคร้านทําการงาน๓๒ 

สรุปได้ว่า ในความสําคัญของพฤติกรรมที่มีต่อบทบาทหน้าที่นี้ก็สื่อสะท้อนถึงการ
แสดงออกถึงพฤติกรรมทางสังคมครบทุกมิติ ถ้าหากมีการปรับพฤติกรรมตามบทบาทและหน้าที่นี้ให้
เหมาะสมตามกรอบทิศ ๖ ย่อมทําให้พฤติกรรมของคนในชาติมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
  
๓.๓  ความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับพฤติกรรม 

ในประเด็นนี้เพ่ือสื่อให้เห็นว่า จิตและพฤติกรรมนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด การที่จะ
เห็นความสัมพันธ์เช่นนี้ได้ต้องอาศัยการพิจารณาเข้าไปภายในให้ชัด โดยการมองผ่าน ขันธ์ ๕ และ 
อายตนะ ๖ ดังนี้ 

 
 
 
 
   

                                                 
๓๐ที.ปา. ๑๑/๑๗๔/๑๓๙. 
๓๑ที.ปา. ๑๑/๑๗๖/๑๓๙. 
๓๒ที.ปา. ๑๑/๑๗๙/๑๔๐. 



 

 
๘๔ 

 
 

๑.  ขันธ์ ๕ 
คําว่า ขันธ์ สําเร็จรูปมาจากคําบาลีว่า ขนฺธ (ขํ บทหน้า + ธา ธาตุ (ทรงไว้) + อ ปัจจัย) 

ดังมีบทวิเคราะห์ศัพท์บาลีว่า ขํสงฺขาตํ อวยวํ ธาเรตีติ ขนฺโธ ขันธ์ที่ทรงอวัยวะคืออินทรีย์ไว้ ชื่อว่า 
ขันธ์ มีความหมาย ๓ อย่าง๓๓ คือ 

๑.  เป็นกลุ่ม เป็นกอง ซึ่งมิได้มุ่งหมายเอาจํานวนมากรวมกัน แต่มุ่งหมายเอามีประเภท
ต่างกัน ๕ กอง (๑๑ ประเภทย่อย) คือ 

๑.๑  ธรรมที่เป็นปัจจุบัน อดีต อนาคต   รวมเป็น ๑ กอง  มี ๓ ประเภท 
๑.๒  ธรรมที่มีอยู่ภายใน และภายนอก  รวมเป็น ๑ กอง  มี ๒ ประเภท 
๑.๓   ธรรมที่มีสภาพหยาบและละเอียด รวมเป็น ๑ กอง  มี ๒ ประเภท 
๑.๔   ธรรมที่มีสภาพเลว และประณีต รวมเป็น ๑ กอง  มี ๒ ประเภท 
๑.๕   ธรรมที่มีสภาพอยู่ไกล และใกล้      รวมเป็น ๑ กอง  มี ๒ ประเภท 

ดังมีคําวิเคราะห์ศัพท์บาลีที่กล่าวว่า ราสฏฺเ น (ราสิอฏฺเ น) ขนฺโธ ชื่อว่า ขันธ์ เพราะ
อรรถว่า เป็นกลุ่ม เป็นกอง หรือ ราสิโต ขนฺโธ นาม ชื่อว่า ขันธ์ เพราะเป็นกอง 

๒.  เป็นอาหารของทุกข์ต่าง ๆ ซึ่งหมายถึง เป็นอาหารของทุกข์ คือ ชาติ ชรา พยาธิ  
มรณะเป็นต้น หมายความว่า ขันธ์ ๕ เป็นที่เกิดแห่งทุกข์ต่างๆ มี ชาติ ชรา มรณะเป็นต้น ดังมีบท
วิเคราะห์ศัพท์บาลีว่า อเนกทุกฺเขหิ ขชฺชนฺตีติ ขนฺธา ธรรมทั้งหลายที่ถูกทุกข์ต่าง ๆ เคี้ยวกิน ฉะนั้น 
ชื่อว่า ขันธ์ หรือ ชาติชรามรณาทีหิ ขาทิตพฺโพติ ขนฺโธ ขันธ์ที่ถูกความเกิด ความแก่ และความตาย
เคี้ยวกิน ชื่อว่า ขันธ์ 

๓.  เป็นธรรมที่แสดงอาการว่างเปล่าจากอัตตะ  ซึ่งหมายถึง ว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์ 
บุคคล ตัวตน เราเขา มีลักษณะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ดังมีบทวิเคราะห์ศัพท์บาลีว่า  สุญฺญา
การํ ธาเรนฺตีติ ขนฺธา ธรรมเหล่าใด ที่แสดงอาการว่างเปล่าจากอัตตะ ฉะนั้น ธรรมเหล่านั้น  ชื่อว่า 
ขันธ์ หรือ อตฺตนิจฺจาทีหิ ขํ สุญฺญํ ธาเรนฺตีติ ขนฺธา ขันธ์ที่ทรงความว่างเปล่าไว้ด้วยลักษณะความไม่
เที่ยงในตนเป็นต้น ชื่อว่า ขันธ์ มี ๕ กอง คือ              

๑)  รูปขันธ์  คือ กองรูป (รูป ๒๘)  ได้แก่  ส่วนที่เป็นรูป, ร่างกาย พฤติกรรม และ
คุณสมบัติต่างๆ ของส่วนที่เป็นร่างกาย, ส่วนประกอบฝุายรูปธรรมทั้งหมด, สิ่งที่ เป็นร่างพร้อมทั้งคุณ
และอาการ หรือการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย มีเติบโต เจริญขึ้น แก่ลง ผมหงอก ฟันหักเป็นต้น  และ
การเคลื่อนไหวทางกายและวาจาเป็นต้น  

๒)  เวทนาขันธ์ คือ กองเวทนา (เวทนาเจตสิก) ได้แก่ ส่วนที่เป็นการเสวยอารมณ์, 
ความรู้สึกสบาย ไม่สบาย หรือเฉย ๆ   

๓)  สัญญาขนัธ์ คือ กองสัญญา (สัญญาเจตสิก) ได้แก่ ส่วนที่เป็นความกําหนดหมาย
ให้จําอารมณ์นั้น ๆ ได้, ความกําหนดได้หมายรู้ในอารมณ์ ๖ เช่นว่า ขาว ดํา เขียว แดงเป็นต้น   

๔)  สังขารขันธ์ คือ กองสังขาร (เจตสิก ๕๐ ยกเว้นเวทนาและสัญญา) ได้แก่ ส่วนที่
เป็นความปรุงแต่ง, สภาพที่ปรุงแต่งจิตให้ดีหรือให้ชั่ว หรือเป็นกลาง ๆ, คุณสมบัติของจิตที่มีเจตนา
เป็นตัวนํา ที่ปรุงแต่งคุณภาพของจิตให้เป็นกุศล อกุศล อัพยากฤต  
                                                 

๓๓พระสัทธัมมโชติกะ  ธัมมาจริยะ, หลักสูตรจูฬอาภิธรรมิกะโท, ปริจเฉทที่  ๗, พิมพ์ครั้ งที่  ๕, 
(กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๑๔๘ - ๑๕๐.   



 

 
๘๕ 

 
 

๕)  วิญญาณขันธ์ คือ กองจิต (จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ ประเภท) ได้แก่ ส่วนที่เป็นความรู้
แจ้งอารมณ์ต่าง ๆ, ความรู้อารมณ์ทางอายตนะท้ัง ๖ มีการเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น เป็นต้น  

กระบวนการทํางานของขันธ์ทั้ง ๕ ประการนี้มีความละเอียดอ่อน สัมพันธ์กัน
ระหว่างรูปขันธ์และนามขันธ์อย่างแยกกันไม่ออก ส่วนของรูปขันธ์นั้นก็คือ ภาคพฤติกรรมทั้งหมดที่
แสดงออกทางกายและวาจา ส่วนนามขันธ์นั้นเป็นส่วนที่แสดงออกทางใจ การแสดงออกของรูปขันธ์
และนามขันธ์เป็นการทํางานร่วมกันจากจุดใดจุดหนึ่งก็เชื่อมโยงถึงกันหมด เปรียบเหมือนระบบของ
คอมพิวเตอร์ที่มีวงจรเชื่อมโยงหากัน เช่น ความคิด คือสังขาร ก็ทําให้เกิดความรู้สึก คือ เวทนา เชื่อม
ไปถึงการจดจําลักษณะอาการที่เคยมี คือ สัญญา และส่งผลต่อการพูดออกไป หรือการขยับ
ปรับเปลี่ยนอวัยวะและอิริยาบถไปด้วย และเป็นการรับรู้การกระทําทุกส่วน คือ วิญญาณ นี้เป็น
กระบวนการเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมกับจิต พฤติกรรมในท่ีนี้คือ ส่วนของรูป ส่วนจิตคือนาม 

๒.  อายตนะ ๑๒ 
คําว่า อายตนะ๓๔ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ 
๑.  ธรรมที่มีสภาพคล้ายกับว่า มีความพยายามเพ่ือยังผลของตนให้เกิดขึ้น เช่น จักขายต

นะ กับรูปายตนะ เป็นเหตุให้การเห็นเกิดขึ้น (เป็นผล) เป็นต้น ดังมีบทวิเคราะห์ศัพท์บาลีว่า อายตนฺติ 
อตฺตโน ผลุปฺปตฺติยา อุสฺสาหนฺตา วิย โหนฺตีติ อายตนานิ ธรรมเหล่าใด มีสภาพคล้ายกับว่า มีความ
พยายามเพ่ือยังผลของตนให้เกิดข้ึน ฉะนั้น ธรรมเหล่านั้น ชื่อว่า อายตนะ 

๒.  ธรรมที่กระทําจิตและเจตสิกให้กว้างขวางเจริญขึ้น เช่น จักขุปสาท กับ รูปารมณ์เป็น
ต้น ย่อมกระทําจิต และเจตสิกขึ้นสู่วิถีจิต กว้างขวางเจริญขึ้นเป็นลําดับ จนถึงให้สําเร็จเป็นกุศลบ้าง 
อกุศลบ้าง วิบากและกิริยาบ้าง ดังมีบทวิเคราะห์ศัพท์บาลีว่า อายสงฺขาเต จิตฺตเจตสิกธมฺเม เอตานิ 
ตโนนฺตีติ อายตนานิ จักขุปสาทและรูปารมณ์เป็นต้นเหล่านี้ ย่อมกระทําซึ่งจิตและเจตสิกธรรมที่
เรียกว่า อายตนะ ให้กว้างขวางเจริญขึ้น ฉะนั้น จักขุปสาทกับรูปารมณ์เหล่านี้ จึงชื่อว่า อายตนะ 

คําว่า อายตนะ มีเนื้อความแสดงอยู่ ๕ อย่าง  คือ 
๑)  สญฺชาตเทสฏฺฐ หมายความว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่เป็นอายตนะภายในนี้  

เรียกว่า อายตนะ เพราะเป็นที่เกิดแห่งวิถีจิตบ่อยๆ  คือ จะเกิดในชาติใด ภพใดก็ตาม ไม่เกิดในที่อ่ืน  
ต้องเกิดตามอายตนะเหล่านี้ทั้งสิ้น 

๒) นิวาสฏฺฐ หมายความว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่เป็นอายตนะภายในนี้  เรียกว่า 
อายตนะ เพราะเป็นที่อยู่ของวิถีจิต หมายความว่า เมื่อเหตุปัจจัยบริบูรณ์แล้ววิถีจิตก็ปรากฏเกิดขึ้น  
ประดุจวิถีจิตนี้อยู่ในอายตนะเหล่านี้ 

๓)  อากรฏฺฐ หมายความว่า อายตนะภายใน ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจนี้เกิดขึ้นใน
สัตว์ทั่วไป ไม่เลือกชั้นวรรณะแต่ประการใด ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ เทวดา สัตว์เดรัจฉานก็ตาม ก็ต้องมีตา 
หู จมูก ลิ้น กาย ใจด้วยกันทั้งสิ้น 

                                                 
๓๔พระสัทธัมมโชติกะ  ธัมมาจริยะ, หลักสูตรจูฬอาภิธรรมิกะโท, ปริจเฉทที่ ๗, อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๑ - ๑๕๔.   
 



 

 
๘๖ 

 
 

๔)  สโมสรณฏฺฐ หมายความว่า อายตนะภายนอก ๖ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส  
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์นี้ เป็นที่ประชุมแห่งวิถีจิตทั้งหลาย คือวิถีจิตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น จะต้องมีการ
รับอารมณ์อยู่เสมอ คล้ายกับว่าเข้าไปประชุมในอารมณ์มีรูปารมณ์เป็นต้นที่ตนรับอยู ่

๕)  การณฏฺฐ หมายความว่า อายตนะภายใน ๖ และภายนอก ๖ เหล่านี้ เป็นเหตุให้วิถี
จิตเกิดข้ึน คือตามธรรมดาวิถีจิตที่จะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องมีอายตนะทั้งภายในและภายนอกเสมอ ถ้าไม่มี
อายตนะเหล่านี้เสียแล้ว วิถีจิตก็เกิดข้ึนไม่ได้ 

อายตนะ มี ๑๒ คือ 
๑. จักขายตนะ คือ จักษุปสาท  เพราะเป็นเหตุให้จิต เจตสิกเกิด  
๒. โสตายตนะ คือ โสตปสาท  เพราะเป็นเหตุให้จิต เจตสิกเกิด 
๓. ฆานายตนะ คือ ฆานปสาท เพราะเป็นเหตุให้จิต เจตสิกเกิด 
๔. ชิวหายตนะ คือ ชิวหาปสาท เพราะเป็นเหตุให้จิต เจตสิกเกิด 
๕. กายายตนะ คือ กายปสาท เพราะเป็นเหตุให้จิต เจตสิกเกิด 
๖. รูปายตนะ คือ รูปารมณ์ (สีต่าง ๆ)  เพราะเป็นเหตุให้จิต เจตสิกเกิด 
๗. สัททายตนะ คือ สัททารมณ์ (เสียงต่าง ๆ) เพราะเป็นเหตุให้จิต เจตสิกเกิด 
๘. คันธายตนะ คือ คันธารมณ์ (กลิ่นต่าง ๆ) เพราะเป็นเหตุให้จิต เจตสิกเกิด  
๙. รสายตนะ คือ รสารมณ์ (รสต่าง ๆ) เพราะเป็นเหตุให้จิต เจตสิกเกิด    
๑๐. โผฏฐัพพายตนะ คอื โผฏฐัพพารมณ์ (สัมผัสต่าง ๆ) เพราะเป็นเหตุให้จิต เจตสิกเกิด 
๑๑. มนายตนะ คือ จิตทั้งหมด  เพราะเป็นเหตุให้จิต เจตสิกเกิด 
๑๒. ธัมมายตนะ คือ สภาพธรรมต่าง ๆ (เจตสิก ๕๒, สุขุมรูป ๑๖, นิพพาน) เพราะ

เป็นเหตุให้จิต เจตสิกเกิด    
อายตนะท้ัง ๑๒ นี้ เป็นภาคการรับเชื่อมระหว่างภายในกับภายนอก ที่ทํางานสัมพันธ์กัน 

มีจุดกระทบ ตรงจุดกระทบนี้เองเป็นส่วนของวิญญาณในการเชื่อมโยงเข้าไปสู่ระบบของขันธ์ เช่น การ
เห็น เป็นการทํางานของตาและรูป กระทบกันวิญญาณปรากฏรับรู้ว่าเป็นอะไร จากนั้นก็ส่งต่อไปสู่
ขันธ์อ่ืน อาจเป็นความรู้ชอบ ไม่ชอบ จําได้หมายรู้ คิดปรุงแต่ง ไปต่อวนเวียนกันอย่างนี้ นี่คือ การ
ทํางานสัมพันธ์กันระหว่างพฤติกรรมกับจิตบนพื้นฐานของขันธ์และอายตนะ 
 
๓.๔  หลักค าสอนเรื่องจริตในพระพุทธศาสนา 

คําว่า “จริต” หมายถึง สภาพของจิตใจอันเป็นภาวะปกติของแต่ละบุคคล หรือจะกล่าวว่าเป็น
คุณสมบัติที่เป็นนิสัยและความประพฤติท่ีเป็นปกติของบุคคล 

อนึ่ง จริต นี้ บางครั้งเรียกว่า “จริยา” แปลว่า ความประพฤติที่เป็นปกติ หรือลักษณะของการ
ประพฤติที่มีพฤติกรรมประจําอยู่ในนิสัยและอุปนิสัย แล้วแสดงออกมาทางความประพฤติปกติ ซึ่ง
หนักไปในทางใดทางหนึ่งในแต่ละบุคคล ดังนั้นจริตหรือจริยา ถ้าจะกล่าวถึงความเป็นเหตุเป็นผล ให้
เข้าใจง่ายขึ้นก็น่าจะพูดได้ว่า จริยาเป็นส่วนของความเป็นเหตุ ที่มีสภาวะสืบเนื่องมาจากอดีต ส่วน
จริตเป็นผล เพราะเกิดจากจริยาคือความประพฤติที่ต่อเนื่องมาจากอดีต ทําให้เกิดมีนิสัยอุปนิสัยและ
พฤติกรรมที่แสดงออกมาของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน แต่ในที่นี้จะใช้คําว่า จริต เป็นหลักต่อ
การนําเสนอเรื่องจิตกับพฤติกรรมตามลําดับไป 



 

 
๘๗ 

 
 

คัมภีร์วิสุทธิมรรค๓๕ ได้กล่าวถึงกระบวนการของจิตหรือนิสัยมนุษย์ว่ามีพฤติกรรมที่
แสดงออกแตกต่างกันไปตามภาวะของความเป็นจริงของแต่ละคนซึ่งมีอยู่ ๖ จริตหรือ ๖ ประเภท 
ดังนี้ 

๑. ราคจริต ผู้มีราคะเป็นพฤติกรรมค่อนข้างหนักไปทางความรักสวย รักงาม มีสภาวะ
จิตและติดอยู่ในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสเป็นอารมณ์ 

๒. โทสจริต มีนิสัยค่อนข้างเอนเอียงไปทางโทสะมีลักษณะเป็นคนจิตใจร้อน ขี้หงุดหงิด 
โกรธง่าย ฉุนเฉียวง่าย มีความระแวงสงสัยเป็นพฤติกรรม 

๓. โมหจริต มีพฤติกรรมหนักไปทางเขลา ลุ่มหลง เหงาซึม เฉื่อยชา งมงาย ขาดความ
กระปรี้กระเปร่า สภาพของจิตมักตกอยู่ในสภาพง่วงเหงาหาวนอน 

๔. สัทธาจริต มีพฤติกรรมน้อมจิต ไปสู่ความซาบซึ้ง ชื่นบานมีจิตใจเลื่อมใสง่าย     ยึดติด
ยึดมั่นในหลักการของความชอบ และมีความตรึงใจ จดจ่อในสิ่งที่ตนเองเชื่อ และพยายามผลักดันให้
ตนเองและคนอื่นเป็นเหมือนกับที่ตนเองเป็น 

๕. พุทธิจริต มีนิสัยหรือพฤติกรรมหนักไปทางใช้ความคิด พิจารณาใช้ปัญญาและเหตุผลใน
การคิดค้นแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นกับชีวิตทั้งส่วนตัวและบุคคลอ่ืนเพ่ือความรู้ทันต่อสภาพสิ่งต่างๆ 

๖. วิตกจริต มีนิสัยประพฤติไปทางจับจด มีความคิดฟูุงซ่านหรือคิดมากเกินความจําเป็น มี
ความกังวล จิตค่อนข้างมีความสับสนวุ่นวายในทุกเรื่องท่ีตนได้เข้าไปสัมผัส 

อาการกิริยาท่าทาง ของบุคคลทั้ง ๖ ประเภท ที่กล่าวถึงเราสามารถนํามาใช้การสังเกตบุคคล
ทางการแสดงออก รวมทั้งนิสัยอุปนิสัย ว่าคนๆนั้น มีลักษณะประกอบด้วยจริตอะไร ชอบประพฤติ
เช่นไร และมีพฤติกรรมไปในทางไหน เราสามารถคาดการณ์และสันนิษฐานได้ว่า เขาชอบหรือไม่ชอบ 
เพราะบุคลิกของคนแต่ละคนมีคุณสมบัติประจําตัวในการแสดงออกที่ ไม่เหมือนกันสุดแล้วแต่
โอกาส หรือสถานการณ์หรืออยู ่ในท่ามกลางสภาวะสิ ่งแวดล้อม คนเราจะแสดงออกเพื่อให้
สอดคล้องกันกับความต้องการแต่ละชุมชนหรือคนที่ตนเองกําลังมีบทบาท  แต่ธาตุแท้หรือนิสัย
ดังเดิมนั้นเก็บเอาไว้ก่อน เพราะฉะนั้นการที่คนเราจะรู้จักบุคคลอื่นได้ดีนั้น หลักพระพุทธศาสนา
สอนว่า ศีล ซึ่งรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน ความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยการงาน กําลังใจ ความกล้าหาญพึงรู้ได้
เมื่อมีอันตราย และปัญญา พึงรู้ได้ด้วยการสนทนา องค์ประกอบทั้ง ๔ ประการนี้จะรู้ได้ก็ต้องอาศัย
กาลเวลา ดังนั้นการที่เราจะรู้เกี่ยวกับจริต หรือจริยาของคนได้อย่างแท้จริงนั้น ก็ต้องอาศัยการ
สังเกตหรือใช้เวลาเช่นกัน เพราะคนเรา แม้แต่ตัวของ เราเองเรายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นคนที่มีจริต
อะไรถ้าเราไม่ใคร่ครวญหรือพิจารณาให้ถ่องแท้ 

จริตหรือจริยา คือนิสัย อุปนิสัย หรือพฤติกรรมที่มนุษย์แต่ละคนได้แสดงออกนั้น ถ้าจะนํามา
เปรียบเทียบกับหลักทฤษฏีจิตวิเคราะห์ ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund freud) ที่กล่าว เน้นถึง
พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกของแต่ละบุคคลต่างก็มีจุดมุ่งหมายไปตามความรู้สึกภายในที่มีอยู่
ของแต่ละคน ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเขาได้รับส่วนของพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อมประสบการณ์ตลอดถึง
วัฒนธรรมความเชื่อทางประเพณีอย่างไร เขาก็เก็บไว้ในส่วนของจิตสํานึกจิตใต้สํานึกและจิตไร้สํานึ ก
นั้นนั่นเองฟรอยด์ มีความคิดว่า 

                                                 

 ๓๕คัมภีร์วสิุทธิมรรค แปลโดย สมเดจ็พระพุฒาจารย์ (อาจ  อาสภมหาเถร), (กรุงเทพมหานคร : ธนเพรส, 
๒๕๕๑), หนา้ ๑๖๗-๑๖๘. 
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มนุษย์เรามีจิต ๓ ลักษณะกล่าวคือ การแบ่งภาคของจิต (Regions of mind) นั้นแบ่งจิตออก
ได้เป็น ๓ ภาค ดังนี้ 

๑.  จิตสํานึก (Conscious mind) คือ สภาพที่มีสติรู้ตัว รู้ว่าตัวกําลังทําอะไรอยู่หรือกําลังจะ
ทําอะไร รู้จักตัวเองว่าเป็นใคร ต้องการอะไร ทําอะไรอยู่ที่ไหน กําลังรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งใด การแสดง
อะไรออกไปก็แสดงไปตามหลักเหตุผล แสดงตามแรงผลักดันจากภายนอก สอดคล้องกับหลักแห่ง
ความเป็นจริง (Principle of reality) 

๒.  จิตใต้สํานึก (Subconscious mind) หรือจิตกึ่งรู้สํานึก (Preconscious mind) คือ
สภาพที่ไม่รู้ตัวในบางขณะเช่น กระดิกเท้า ผิวปาก ฮัมเพลงออกมาโดยไม่รู้ตัว ร้องกรี๊ดกร๊าด หรือร้อง
เฮฮาออกมาโดยไม่รู้ตัว ยิ้มคนเดียวโดยไม่รู้ตัว พูดอะไรออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจและถือว่าประสบการณ์
ต่าง ๆ ที่ได้เก็บไว้ในรูปของความจําก็เป็นส่วนของจิตใต้สํานึกด้วย เช่น ความขมขื่น ความประทับใจ
ในอดีต ถ้าไม่นึกถึงก็ไม่รู้สึกอะไร แต่ถ้าทบทวนเหตุการณ์ทีไรก็ทําให้เกิดเศร้าทุกทีหรือมีความปลื้มใจทุกที 

๓.  จิตไร้สํานึก (Unconscious mind) เป็นส่วนของพฤติกรรมภายในที่เจ้าตัว ไม่รู้สึกตัว
เลย อาจเนื่องมาจากเจ้าตัวพยายามเก็บกดเอาไว้เช่น อิจฉาน้อง เกลียดครู อยากทําร้ายชาวต่างชาติ 
ฯลฯ เป็นสิ่งที่เก็บกดเอาไว้หรือพยายามที่จะลืมแล้วในที่สุดก็ลืมๆ ไป ดูเหมือนลืมไปจริงๆ แต่ที่จริง
ไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ในตัวในลักษณะจิตไร้สํานึกและแสดงออกมาในรูปของความฝัน การละเมอ
การพลั้งปากพูดออกมาพฤติกรรมผิดปกติต่างๆ ความสามารถด้านจินตนาการในศิลปวรรณคดี
นอกจากนั ้นยังเป็นเรื ่องของลักษณะซึ่งมีอยู ่ในตัวเรา เป็นพลังที ่ผลักดันให้เราแสดงออกซึ ่ง
พฤติกรรมตามหลักของความพอใจ (Principle of mind) แต่สิ่งนั้นถูกกดหรือข่มไว้ จนถอยร่นไป
อยู่ในสภาพที่เราไม่รู้ตัว 

วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม๓๖  ได้กล่าวถึงคนเรายังมีลักษณะ ที่เรียกว่าอาการย้ําคิด
ย้ําทําได้ ถ้าการก่อตัวของบุคคลสร้างภาพผ่านประสบการณ์ที่บังคับเขี่ยวเข็ญจนเกินไปจากครอบครัว
และวัฒนธรรมตามหลักจิตสังเคราะห์แบบพลวัตรของฟรอยด์ อธิบายว่า บุคลิกภาพมีโครงสร้าง
ประกอบกัน ๓ ส่วน ภายในบุคคล คือ อิด อีโก้ และซูเปอร์อีโก้ ภายในอิด ประกอบด้วย แรงบันดาล
ทางสัญชาติเวคเพศ และสัญชาติเวค ของการก้าวร้าวทําลายหรือความตาย อิด เป็นส่วนที่สัมพันธ์กับ
กระบวนการทางร่างกายที่มักแสดงออกในทางที่แสวงหาความพอใจ และไม่มีความทนต่อภาวะความ
กดดันที่เกิดจากการไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการ อีโก้  ส่วนที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ชีวิตได้รับการ
ตอบสนอง ต่อสิ่งที่ต้องการตามความเป็นจริงได้ และซูเปอร์อีโก้ เป็นส่วนที่เกิดขึ้นจากการเรี ยนรู้ที่
ผ่านการอบรมมาจากครอบครัวและสังคมเช่น ค่านิยมประเพณีอุดมคติทางสังคมที่ทําให้คนเกิดการ
เรียนรู้ ตามมโนภาพขึ้นช่วยทําหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของอิด และทําให้อีโก้แสดงออกได้ตาม
เปูาหมายของความเป็นจริงในชีวิตตลอดจนทําให้บุคคลรู้จักการแสวงหาความสมบูรณ์ในตนเอง 

จากแนวคิดทั้งสองตามที่อ้างถึงนี้ เป็นการสนับสนุนบุคลิกภาพ หรือนิสัย อุปนิสัย ซึ่งแต่ละ
คนได้แสดงออกมาทางพฤติกรรมตามที่ตนได้รับการสะสมจริต หรือจริยาส่วนไหนไว้มากเขาก็ย่อม
แสดงออกทางพฤติกรรมในส่วนที่เขาได้เก็บไว้ภายในของจิตใจ ซึ่งทัศนะของฟรอยด์ใช้คําว่า จิตสํานึก 
หมายถึงบุคคลทําอะไรไม่ผิดพลาด และมีความรู้สึกตัวเองว่าเป็นใครต้องการอะไร และกําลังทําอะไร
                                                 

๓๖วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม, จิตวิทยาพุทธศาสนา, (ชีวาภิวัฒน์ : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๗),  หน้า 
๑๐๗ 
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และจิตส่วนนี้มีการแสดงออกไปตามหลักเหตุผลส่วนจิตใต้สํานึก ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก ไม่ว่า
เป็นการกระดิกเท้า ผิวปาก หรือร้องกริ๊ดกร๊าด ออกมาโดยไม่รู้ตัวของแต่ละบุคคลนั้น เป็นเพราะ
สาเหตุจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้เก็บไว้ในรูปของความทรงจํา ซึ่งเป็นส่วนที่เก็บภายในจิตใต้สํานึก 
สําหรับจิตไร้สํานึกนั้นเป็นส่วนที่เจ้าตัวไม่รู้สึกตัวเลยจะอยู่ในรูปของความคิดอิจฉา ริษยา ด้วยเหตุผล
เพราะไม่ชอบคนนั้นคนนี้ เมื่อเก็บกดไว้นาน ๆ ในที่สุดก็จะกลายเป็นพลังผลักดันให้แสดงออกมาทาง
พฤติกรรมโดยที่เจ้าตัวไม่รู้สึกตัว 

อนึ่งลักษณะของจิตทั้งสามภาคที่กล่าวถึงนั้น ในขณะที่แสดงออกทางพฤติกรรมของแต่ละ
บุคคลนั้น เพราะสาเหตุจากบุคลิกภาพมีโครงสร้างประกอบกัน ๓ ส่วนในบุคคลคนเดียวกัน คือ อิด อี
โก้ และซูเปอร์อีโก้ในส่วนของอิด เป็นส่วนของการแสดงออกในลักษณะการก้าวร้าว ซึ่งมีความสัมพันธ์
กับกระบวนการทางร่างกายที่มักแสดงออกในทางที่แสดงท่าความพอใจ และขาดภาวะความอดทนที่
เกิดจากการไม่ได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ส่วนอีโก้ เมื่อความรู้สึกได้รับการตอบสนองตาม
ความพอใจ ต่อสิ่งที่ตนเองคาดหวัง ตามความเป็นจริง และลักษณะของ อีโก้นี้เป็นส่วนของพลังจิตที่
สามารถควบคุมไม่ให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับจากสังคม และมีความสามารถปรับตัวเองให้
อยู่ในภาวะที่ไม่ถูกกดดัน สําหรับ ซูเปอร์อีโก้ เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาจากการเรียนรู้ผ่านการ
อบรมทางสังคม มีจุดมุ่งหมายของชีวิต และสามารถควบคุมตนเองได้ มีความมั่นใจในตนเอง มีมโนภาพ 
เกิดความรู้สึกสํานึกผิดชอบชั่วดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นพลังจิตที่ทําหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของอิด และอี
โก้ ให้มีการแสดงออกตามเปูาหมายความเป็นจริงของชีวิต สามารถควบคุมความรู้ความชํานาญที่
ตนเองมีอยู่ บริหารจัดการตนเองให้ก้าวไปสู่จุดหมายที่ เหมาะสม 

จากพฤติกรรมและลักษณะบุคลิกภาพของจริตหรือจริยาตามท่ีนํามากล่าวอ้างนั้น จะนําเสนอ
ทัศนะมุมมองข้อแตกต่างของบุคคลในแต่ละจริตว่ามีความประพฤติปกติเป็นไปอย่างไรและมีความ
สอดคล้องกับหลักจิตวิทยาสมัยใหม่ซึ่งยอมรับเรื่องของบุคลิกลักษณะว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ต้อง
ศึกษา เนื่องจากบุคลิกลักษณะดังกล่าวของคนเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้คนเห็นหรือรู้จักภูมิหลังความ
เป็นมาและความเป็นไปของชีวิตแต่ละคน เพราะด้วยเหตุผลที่ว่า คุณลักษณะพ้ืนฐานของการใช้ชีวิตที่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้นมนุษย์ชื่อว่าจะพบกับความสุขที่ยั่งยืนได้ก็คงเมื่อได้เรียนรู้และเข้าใจ
หลักการคุณลักษณะคืออุปนิสัยประจําตัวของตนเองให้ได้ แล้วกําหนดทิศทางหรือวิถีชีวิตได้ตาม
จุดมุ่งหมายที่กําหนด ซึ่งจะได้อธิบายความต่างประเภทจริตหรือจริยาเป็นส่วน ๆ ไป 

 

๓.๔.๑  บุคลิกลักษณะเจ้าราคจริต 
คํา “ราคจริต” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน๓๗ ให้ความหมายว่า ความกําหนัด

ยินดีในกามารมณ์ แนวโน้มไปในทางกําหนัดยินดีในกามารมณ์ ความใคร่ในกามคุณ ความมีใจเอน
เอียงไปในทางรักสวยรักงาม 

ราคะ หมายถึง ความพอใจ ความยินดี หรือ การกําหนัดยินดี ในรูป เสียง กลิ่น รส 
และสัมผัส ส่วนจริตได้แก่ พฤติกรรมที่แสดงออกมา เป็นความประพฤติที่เป็นนิสัย ติดต่อสืบเนื่องมานาน 
จึงเป็นพฤติกรรมที่มีความประพฤติเป็นปกติ เมื่อทั้งสองคําราคะ กับจริต มาสนธิเข้าด้วยกัน  จึง
                                                 

๓๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (นานมีบุ๊คพับลิเคช่ัน : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๒), 
หน้า ๙๔๗. 



 

 
๙๐ 

 
 

อ่านว่า ราคจริต หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่มีความรักสวยรักงาม อากัปกิริยาต่างๆ จะเป็นการ
ยืน เดิน นั่ง นอน ของคนราคจริต จะมีความเรียบร้อย ละมุนละม่อม นิ่มนวล น่าดูน่าชม แม้ขณะทํา
กิจกรรมหรือมีหน้าที่ทําอะไรก็ตามจะค่อย  ๆ ทํา ไม่รีบร้อน ขณะกิน ก็บรรจงกิน การกระทํา
ทุกๆ การกระทําจะเต็มไปด้วยอารมณ์สุนทรียภาพไปทุกอย่างจะซ้ือของกินของใช้บริโภค หรืออุปโภค 
จะมีความพิถีพิถันพิจารณาดูนานๆ ด้วยการสังเกต เพ่ือให้แน่ใจ แล้วค่อยตัดสินใจ จากพฤติกรรมที่
เป็นคนช่างสังเกตของคนทั่วไป บุคลิกราคจริต จึงปรากฏให้คนอ่ืนมองว่าเป็นคนประณีต สุขุม
ละเอียดอ่อน เพราะเป็นคนที่จัดเก็บข้อมูลได้ดีในทุก ๆ เรื่องแม้แต่การแต่งตัว จะเป็นคนพิถีพิถัน 
เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตา ทุกครั้งก่อนอกจากบ้านต้องเรียบร้อย สวยงามมีความมั่นใจ  ไม่ว่าจะไปติดต่อ
งานภายในหรือภายนอกจะเป็นคนที่มีลีลาทั้งอากัปกิริยาและการเจรจาความกับใครหรือหน่วยงานใด 
คนราคจริต จะมียุทธวิธีในการเข้าหาคนและเจรจาความให้ บรรลุเปูาหมายได้ตามประสงค์ 
เพราะฉะนั้นพฤติกรรมของคนราคจริต ถ้าจะเปรียบเทียบกับโครงสร้างทางจิตวิเคราะห์สมัยใหม่ใน
ส่วนของจิตสํานึก (Conscious of mind) เราจะสังเกตพบว่าคนราคจริตเป็นคนรู้จักสังเกต จัดเก็บ
ข้อมูล ใช้ปัญญาพิจารณาไปตามเหตุผล รู้จักตนเองว่ากําลังทําอะไรมีความต้องการอะไร และควร
ปฏิบัติอย่างไรถึงจะเหมาะสม 

ในส่วนของจิตใต้สํานึก คนที่มีลักษณะไปทางราคจริต จะพบว่า เป็นคนชอบเสียง
ไพเราะ เสียงคําเยินยอยกย่องทั้ง ๆ ที่รู้ว่าคําชมเชยที่ได้ยินนั้นไม่จริง แต่สําหรับคนราคจริตแล้วชอบ
ในบางครั้งบางโอกาสเกิดความพอใจยินดีมาก พอนึกถึงคําชมเชยที่ได้รับทําให้เกิดการยิ้มหรือร้อง
เพลงโดยไม่รู้ตัว หรือในบางโอกาส พูดอะไรออกไปได้โดยไม่รู้สึกตัวหรือพูดออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจ 
เนื่องจากความรู้สึกส่วนหนึ่งที่เก็บไว้ในความทรงจํา 

อนึ่งลักษณะของคนที่มีพฤติกรรมราคจริตจะสังเกตได้อย่างหนึ่งคือ เป็นคนที่วางตัว
เหมาะสม ไม่ชอบให้ใครมาตีตนเสมอ ไม่ชอบใคร เกลียดใครจะมองด้วยสายตาดูถูกเหยียดหยามหรือ
กระทบกระทั่งด้วยคําพูดที่เสียดแทงมีความอิจฉาริษยา ไม่ชอบให้ใครเหนือกว่าตนและเด่นกว่าตน 
และพยายามทําตนเองให้เด่นอยู่เสมอ ความรู้สึกลึก ๆ แล้ว เป็นคนหลงในความสัมผัสกายไม่มีความ
เบื่อหน่าย พยายามเสาะแสวงหาสิ่งตอบสนองทางกายสัมผัสให้กับตนเองอย่างไม่ยับยั้งชั่งใจว่าควร
หรือไม่ควร สาเหตุเพราะได้สะสมความรู้สึกยินดีพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ในอดีตไว้ ถ้าไม่ไป
คิด ไม่ไปรับรู้ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าคิดถึงเมื่อไหร่ ก็ทําให้เกิดความปลื้มปติิขึ้นมาทันที 

สําหรับภาคส่วนของจิตไร้สํานึก (Unconscious mind) ที่คนราคจริตได้เก็บกด
เอาไว้ในบางครั้งทําตัวเหมือนว่าตนเองไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร แต่ลึกๆแล้ว เมื่อได้ไปสัมผัสหรือพบเห็น
ต่อสิ่งที่ตนเองชอบ ถูกใจก็เกิดอาการกระดี้กระด๊าออกมาโดยไม่รู้ตัว หรือบางครั้งถ้าเก็บกดไว้นานเข้า
จะปรากฏออกมาในรูปของการฝัน การละเมอ หรือพลั้งปากพูดออกไป ยกตัวอย่างให้มองเห็นง่ายๆ 
คือ สําหรับคนราคจริตที่ตกอยู่ในภาวะทางจิตไร้สํานึก ตามปกติแล้วจะเป็นเจ้าแง่แสนงอนชอบทําตน
ให้เพศตรงข้ามเอาอกเอาใจ พูดจาปราศรัยด้วยอัธยาศัยที่เห็นอกเห็นใจ เพ่ือให้ได้มาในสิ่งที่ตน
ต้องการ เมื่อได้มาแล้วกลับยึดติดยึดมั่นแบบปิดหูปิดตา มืดมนตกอยู่ในภาวะที่ไม่รู้สึกตัว หลักพุทธ
ศาสนาเรียกว่า หลุมหลงมัวเมาชนิดถอนตัวไม่ขึ้น สําหรับฟรอยด์ มองว่าคนเรามีจิตสํานึกเพียงส่วน
น้อยเท่านั้น และได้เปรียบให้มองเห็นว่า ส่วนของจิตสํานึกเป็นเพียงส่วนน้อยที่ลอยอยู่เหนือน้ําเท่านั้น 
แต่ส่วนของจิตไร้สํานึกนั้นมีจํานวนมาก ที่ถูกเก็บกดเอาไว้ ซึ่งได้เปรียบเหมือนก้อนน้ําแข็งที่อยู่ใต้น้ํา 



 

 
๙๑ 

 
 

เพราะฉะนั้นบุคคลที่มีนิสัยพฤติกรรมค่อนข้างหนักไปทางราคจริต จะเป็นคนที่ยึดติดอยู่กับกามารมณ์
อันประกอบไปด้วยรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสนั้นเอง 

 
๓.๔.๒  บุคลิกลักษณะเจ้าโทสจริต 

คํา “โทสจริต” พจนานุกรมพุทธศาสตร์๓๘ หมายถึง คนมีพ้ืนนิสัยหนักไปทางโทสะ 
หงุดหงิด โกรธง่าย แก้ด้วยเจริญเมตตา จะสังเกตได้จากความประพฤติท่ีหนักไปในทางโทสะท่านจึงให้
คํานิยามว่า คนที่โกรธง่ายเป็นคนโทสจริต 

โทสะ หมายถึง ความโกรธ ความชัง ความเป็นคน ใจร้อน ความเป็นคนตัดสินใจ
รวดเร็ว เมื่อสนธิเข้ากับจริตคือความประพฤติเป็นปกติเรียกว่า โทสจริต แปลว่า ผู้มีความประพฤติ
หนักไปในทางโทสะ มักเป็นคน โกรธง่าย มีลักษณะเป็นคนหงุดหงิดง่าย เป็นคนมีอารมณ์รุนแรง ทํา
การใดๆ ด้วยความรีบร้อน นิสัย อุปนิสัย แสดงออกทางบุคลิกเป็นคนตรงไปตรงมา ทั้งด้านการพูดและ
การกระทํา กล้าแสดงออกอย่างเปิดเผย อยู่แบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และคุณสมบัติของคนที่มีพฤติกรรม
ไปทางโทสจริตจะสังเกตเห็นได้ง่าย ๆ คือ เป็นคนค่อนข้างเดินเร็ว ไม่ว่า ขณะ ยืน เดิน นั่ง นอน ก็จะ
มีอาการเหมือนคนเร่งรีบ หรือรีบร้อน ไม่มีความนิ่มนวลไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ทํางาน
รวดเร็ว ได้ผลลัพธ์เร็ว แต่ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มองดูไม่สวยงามถ้าจะพูดตามทัศนะทาง
ศิลปะน่าใช้คําว่า งานชิ้นนี้สําเร็จเรียบร้อย ดีสวยงาม แต่ชิ้นงานยังขาดจิตวิญญาณ คื องานที่ผลิต
ออกมานั้นสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมองดูผิวเผินก็สวยงามดี แต่ความซาบซึ้งในผลงานที่ส่งเสริมความพึง
พอใจไม่ปรากฏ 

ภาพรวมพฤติกรรมของคนท่ีบุคลิกหนักไปทางโทสจริตที่สามารถสังเกตและสัมผัสได้
ง่ายคือ เดินเร็ว พูดเสียงดังฟังชัดมีอารมณ์ รุนแรง แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา รักใครชอบใครทุ่มเท
ให้ทั้งกายและใจ ไม่มีมายา จากคําพังเพยโบราณที่ว่า เพ่ือนกินหาง่าย เพ่ือนตายหายาก นั้น สําหรับ
คนโทสจริตแล้วไม่มีเพราะรักใครรักจริง พร้อมที่จะเป็นเพ่ือนตายได้ทุกเมื่อสําหรับคนที่ตนเองรัก 
ตนเองพอใจ และตนเองถูกใจ ดังนั้นลักษณะของบุคลิกเจ้าโทสจริตอาจจําแนกประเภทให้เข้าใจได้
ดังนี้ 

๑.  เป็นคนไม่ยึดมั่นหรือพิถีพิถันกับการแต่งตัวเช่นการผัดหน้า ทาแปูงหรือ
เครื่องสําอาง ลูบไล้ผิวพรรณ คนโทสจริต ไม่ค่อยให้ความสําคัญถ้ามีอาจจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้       
พูดง่ายก็คือไม่ค่อยมีรสนิยมในเรื่องของการแต่งตัว เพราะไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แต่ให้ความสนใจ
กับการงานที่ทําต้องถูกใจและเสร็จทันต่อเวลาเป็นจุดตั้ง 

๒.  ชอบทํางานแบบโลดโผน แม้การใช้กําลังอย่างไรก็สู้มีจิตใจมุ่งมั่นเอาชนะ หรือ
ทําให้เสร็จตามกําหนดเวลาให้ได้ แม้แต่จะนําชีวิตเข้าเสี่ยงสําหรับคนโทสจริตก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
เมื่อตัดสินใจไปแล้วต้องทํา ไม่ชักช้า ไม่ลังเล นี้คือลักษณะจุดเด่นและจุดด้อยที่มีอยู่ในพฤติกรรมของ
เจ้าโทสจริต 

                                                 

 
๓๘พระธรรมปิฏก (ปอ.ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ , (มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๓), หน้า ๑๐๔. 



 

 
๙๒ 

 
 

๓.  เป็นคนตรงต่อเวลาให้ความสําคัญต่อคุณค่าของเวลาเป็นสําคัญนัดแนะกับใคร 
เวลาใด ต้องมาตรงเวลาถ้าคู่นัดไม่ตรงต่อเวลา จะเกิดความรู้สึกทางอารมณ์ฉุนเฉี ยวทันที ไม่ต้อง
อธิบายเหตุผล ไม่ยอมรับฟัง ยึดถือคําพูด คําสัญญาเป็นหลัก 

๔.  เป็นคนใจร้อนมองทุกสิ่งเป็นเรื่องจริงจังไปหมดใครทําอะไรไม่ถูกใจหรือ  ไม่
ประทับใจตามที่ตนเองต้องการ จะโกรธ เพราะอยากจะให้คนอ่ืนทําและเป็นหมือนที่ตนเองเป็น เช่น 
กฎระเบียบใดๆก็ตามที่ตั้งขึ้นมาต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และยังคาดหวังให้คนอ่ืนยึดถือ
กฎระเบียบอย่างเดียวกับตน 

จากพฤติกรรมนิสัย อุปนิสัยของบุคคลที่หนักไปทางโทสจริตคือเจ้าอารมณ์ เราจะ
สังเกตพบว่าบุคลิกดังกล่าวนั้นจะเป็นทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดี ในส่วนที่ดี ถ้าเราได้ทํางานแบบมีส่วน
ร่วมกับคนโทสจริตการทํางานทุกประเภทจะยึดถือกฎเกณฑ์ระเบียบเป็นเปูาหมาย และที่สําคัญเป็น
คนที่รักษาวินัย ไม่ปฏิบัติตนออกนอกเส้นทาง เพราะเป็นคนที่มองปัญหาตรงไปตรงมา แต่ในแง่มุม
หนึ่ง สําหรับคนโทสจริตแล้วทํางานชอบยึดอารมณ์ตนเองเป็นที่ตั้ง โดยที่ไม่ฟังเหตุผลคนอ่ืนหรือเพ่ือน
ร่วมงานมาประกอบในการพิจารณา ถ้าเกิดความผิดพลาดแล้วจะนําพาความเสียหายไปทั้งคณะ 
ดังนั้นคุณสมบัติของเจ้าอารมณ์ คือคนมีปกติใช้โทสะเป็นตัวนํา ถ้าทําการใด  ๆ ถูกจุดก็ก่อให้เกิด
ผลสําเร็จรวดเร็วทันใจ แต่ถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาจะนําพาให้ถึงข้ันหายนะ เพราะฉะนั้นผู้ศึกษาจึง
ควรพิจารณาถึงลักษณะของความควร ไม่ควร เหมาะสม ไม่เหมาะสมแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์ส่วน
ตนและทั้งส่วนรวม 

บุคลิกลักษณะโครงสร้างทางพฤติกรรมของคนโทสจริต ถ้าจะวิ เคราะห์ ตาม
กระบวนการ จิตวิเคราะห์ทั้งสามภาคในทฤษฏีของฟรอยด์ เราจะพบว่าโทสจริตคือพฤติกรรมเจ้า
อารมณ์นั้น จะพบทุกภาคส่วนของจิตในแต่ละภาค คือ จิตสํานึก จิตใต้สํานึก และจิตไร้สํานึก 

พฤติกรรมของบุคคลที่มีลักษณะโทสจริต จะพบว่า กระบวนการทํางาน จะมีการ
วางแผนงาน และวิเคราะห์แผนงานเป็นขั้นตอนเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ เพราะลักษณะการทํางานที่จะ
ให้ประสบผลสําเร็จผู้ทําต้องสร้างจิตสํานึกขึ้นมาก่อนเป็นขั้นตอน นับตั้งแต่รู้จักตนเองก่อนว่าเป็นใคร 
ตนเองมีความต้องการอะไร และตนเองกําลังจะทําอะไร รวมทั้งตนเองมีความรู้มีความสามารถในสิ่งที่
จะทํานั้นมากน้อยแค่ไหน ถ้าทําแล้วผลจะปรากฏออกมาในทางบวกหรือทางลบ คนโทสจริตจะมีสติ
รู้ตัวขณะทําพูด คิด และที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นจะเป็นคนที่ปากกับใจตรงกัน คิดพูดทําตรงกัน เป็นคนที่
เข้าใจง่าย ไม่มีมายาแอบแฝงไม่ติดใจ ไม่มักมากเรื่องวัตถุ แต่จะอยู่ ในโลกของความคิดอัน
ประกอบด้วยเหตุผล ที่ยึดถือกฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อปฏิบัติที่สามารถทําให้จริตนี้คือพฤติกรรมของคน
โทสจริตในส่วนของจิตสํานึกซ่ึงเหมาะสมกับความเป็นผู้นําหรือนักบริหารและตรวจสอบในทุก ๆ เรื่อง 

ส่วนในมุมมองบุคลิกของคนโทสจริตภายในจิตใต้สํานึกเราจะพบว่า จะเก็บความขมขื่น 
อยู่ในใจ เพราะจิตใต้สํานึกของเขาจะเป็นคนมีลักษณะเปิดเผยตรงไปตรงมา แต่เมื่อไรปะทะกับ
อารมณ์ที่ไม่ถูกใจ ขัดความรู้สึก ไม่สบอารมณ์ จักแสดงความโกรธออกมาให้ปรากฏ เกิดอาการวู่วาม 
ตัดสินใจทําอะไรก็ตามขาดความรอบคอบไร้เหตุผลเอาแต่ใจตนเอง ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด
ตนเองไม่ได้ เช่นเกิดอาการร้องกรี๊ดกร๊าด หรือร้องเสียงดัง กระโทกโฮกฮาก และบางโอกาสอาจ
ทําลายตนเอง หรือทําลายความเป็นมิตรภาพ นํามาซึ่งความเสื่อมเสียให้กับตนเองครอบครัวและคน
ใกล้เคียงได้อย่างไม่คาดคิด นี้คือผลลัพธ์จากการกระทําที่ ไม่รู้ตัว และการพูดสิ่งใดออกไปโดยไม่ตั้งใจ 



 

 
๙๓ 

 
 

เพราะอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ เพราะประสบการณ์ในอดีตที่เก็บไว้ในความรู้สึก 
เรียกว่าโทสจริต ของจิตใต้สํานึก 

ในขณะเดียวกันส่วนของพฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยที่เจ้าตัวไม่รู้สึกตัวเองว่ากําลัง
ทําอะไร ซึ่งเจ้าตัวพยายามเก็บกดเอาไว้ เช่น ความอิจฉา ความรู้สึกนึกคิดที่ไม่พอใจไม่ถูกใจ ฝังลึกอยู่ใน
ใจ ถ้าไม่มีอะไรมากระทบดูเหมือนว่าได้ลืมไปแล้ว แต่ความเป็นจริงแล้วไม่ได้หายไปแต่หลักพุทธจิตร
วิทยาเรียกว่า อาสวะ คือความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ในสันดาน เหมือนทะเลลึกที่มีลักษณะนิ่งเงียบ แต่เมื่อ
พายุหรือคลื่นชัดเข้ามา ก็เกิดแรงกระเพ่ือมโดยไม่ทันตั้งตัว บุคลิกลักษณะของคนโทสจริตที่ตกอยู่
ภายใต้ของจิตไร้สํานึก มักแสดงความโกรธหรือโมโหใส่คนอ่ืนโดยไม่รู้ตัว ทําเอาคนข้างเคียงหวาดกลัว 
ตกใจ ซึ่งถือว่าพฤติกรรมเป็นพลังที่ผลักดันให้มีการแสดงออกทางพฤติกรรมความพอใจ โดยมีอารมณ์
ความโกรธเป็นแรงผลัก เรียกว่า โทสจริต ของจิตไร้สํานึก 

สมเด็จพระญาณสังวร ฯ ตรัสไว้ว่า "ที่จริงโทสะนั้นเกิดขึ้นแล้วดับแล้วอาจเหมือนไม่
เคยเกิดมาก่อนเลย จิตใจสงบสบายเป็นปกติ แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น แม้เมื่อโทสะดับแล้วจิตใจ
สบายแล้ว แต่โทสะท่ีสงบก็หาใช่ว่าหมดไปจากจิตใจไม่ นั้นเพียงจมลงฝังอยู่ในใจเท่านั้น ไม่ได้หมดไป
ไหน โทสะเกิดขึ้นกี่ครั้ง สงบแล้วก็จมลงเป็นพ้ืนฐานของจิตใจเท่านั้นครั้ง ไม่ได้หายไปไหนเลยแม้แต่
ครั้งเดียว โทสะท่ีจมลงในจิตใจนี้ ไปทําให้จิตใจมีโทสะเพ่ืมข้ึนทุกที”๓๙

 
  

๓.๔.๓  บุคลิกลักษณะของเจ้าโมหจริต 
คํา “โมหจริต” พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์๔๐ กล่าวว่า พ้ืนนิสัยที่หนัก

ในโมหะ โง่เขลา งมงาย พึงแก้ด้วยให้มีการเรียน การถาม การฟังธรรม สนทนาธรรม ตามกาล หรือ
อยู่กับครู 

โมหจริต มีความประพฤติที่หนักไปในทางความเชื่อ คือ มีพฤติกรรมเป็นคนเชื่อง่าย 
บุคลิกลักษณะ ซึม เหงา มีอารมณ์ไม่หนักแน่น ถูกชักชวนชักจูงได้ง่าย การใช้ชีวิตเป็นคนขาดความ
กระตือรื้อร้น ทํางานค่อนข้างช้า มีอาการเหม่อลอย ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน ก็หาความเรียบร้อยไม่
ค่อยได้ เพราะพฤติกรรมที่ผูกติดมาแต่กําเนิด คือความเฉื่อยชา ซึ่มเศร้า งัวเงีย ขณะทํางานมอง
อาการเหมือนคนขี้เกียจ เพราะหาวบ่อย มองดูคล้ายกับเป็นคนเบื่อโลก แม้แต่งานที่ทํา ก็ชอบ
ผลัดวันประกันพรุ่ง ขาดความรอบคอบ ทํางานชอบคั่งค้าง แม้แต่การบริโภคอาหารก็ดูเหมือนกับคน
เบื่ออาหารตักข้าวคําเล็กไม่พอดีกับปาก 

เป็นที่น่าสังเกตว่า คนที่มีพฤติกรรมไปทางโมหจริต ไม่ว่าเวลาเรียนหรือเวลาทํางาน 
และแม้แต่มองดูรูปต่าง ๆ จะไม่ค่อยเกิดอารมณ์แบบมีส่วนร่วมกับใคร ไม่ติ ไม่ชม จะดีไม่ดีจะงามไม่
งาม มักไม่ค่อยแสดงออกทางความคิดเห็นแต่อย่างใด เพราะบุคลิกลักษณะโดยภาพรวมแล้วเป็นคน
เฉยๆ ไม่ให้ความสนใจกับกิจกรรมใดเป็นพิเศษ ไม่มีความขัดแย้งกับใคร ถึงความรู้สึกลึกๆ จะเห็นด้วย
กับเขา แต่ไม่แสดงอาการโต้ตอบว่าไม่เห็นด้วย เพราะมองอะไรไม่ค่อยเจาะลึกเข้าถึงแก่นแท้ส่วนมาก
มีแต่เออออ คนอ่ืนว่าดีแล้วก็พลอยดีไปกับเขาด้วย อาศัยคนอ่ืนให้ชี้นํา หรือจะกล่าวว่า อาศัยปัจจัย
ผู้อ่ืนชี้นําทางชีวิต เพราะเป็นคนที่ใช้ชีวิตไปเรื่อยเปื่อย ไม่มีจุดหมายปลายทางหรือเปูาหมายชีวิตที่
                                                 

๓๙สมเด็จพระญาณสังวรฯ, วิธีฝึกใจไม่ให้โกรธ, (สาละพิมพการ, นครปฐม, ๒๕๕๘), หน้า ๓๑-๓๓. 
๔๐พระธรรมปิฏก (ปอ.ปยตฺุโต) , พจนานกุรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า ๒๓๙. 
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ชัดเจน สาเหตุก็เพราะว่าถูกโมหะ ความหลง หรือความมืดมน เป็นเมฆหมอกเข้าไปปิดบังปัญญาทําให้
ไม่สามารถเห็นแสงสว่างหรือข้อเท็จจริงจากสิ่งต่าง ๆ 

อนึ่งในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา เรียกคนที่มีพฤติกรรมโมหจริตว่าเป็นคนจิต
ว่าง หรือคนไร้อารมณ์ เพราะพฤติกรรมของเขา มีความหงอยเหงาซึมเซา เชื่องช้า อืดอาด เป็นคนที่ไม่
รับรู้ เหตุการณ์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่โหดร้าย หรือเรื่องเศร้าสลดก็เฉยไม่ก่อให้เกิดความรู้สึก
เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์หรือเหตุการณ์นั้น ๆ ดังนั้นคุณลักษณะของคนโมหจริต น่าจะแยกให้
มองเห็นเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

๑.  พฤติกรรมเชื่องช้า มองเห็นได้ชัด เช่นประกอบการงานใด ๆ ก็ทําตามแบบ  เช้า
ชามเย็นชาม ไม่รีบเร่ง คนอ่ืนเร่งรีบอย่างไรก็ไม่ให้ความสนใจ เป็นคนไม่ทะเยอทะยาน ชอบทํางาน
แบบตามสั่ง คือจะทําได้ดีทุกอย่างตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่มีความคิดเป็นของตนเอง เป็นคนเรียบ
เฉย ฉะนั้นเมื่อต้องการให้คนโมหจริตทําอะไรต้องนําเสนอพร้อมกับบอกวิธีแก้ปัญหาให้สําเร็จเสร็จสิ้น
จึงจะบรรลุผล 

๒.  พฤติกรรมนอนเซาและไม่เรียบร้อย จะสังเกตได้ว่าคนที่มากด้วยโมหจริต มักจะ
เป็นคนนอนเซา ที่นอนจะยับกระจุยกระจายมองดูไม่มีระเบียบสวยงาม แม้แต่ของใช้ทุกอย่างจะวาง
เกะกะใครพบเห็นจะเกิดรู้สึกรําคาญ โดยเฉพาะกับคนอารมณ์ราคจริตที่เต็มไปด้วยความรักสวย รักงาม 
และความมีระเบียบเรียบร้อย 

๓.  พฤติกรรมไม่โกรธ คนโมหจริตจะไม่มีอารมณ์โกรธ ถ้าโกรธบ้างก็จะไม่ผูกโกรธ เป็น
คนนิ่ง เงียบเฉย อารมณ์เย็น ไม่แสดงการโต้ตอบ จะเป็นคนมีนิสัยปล่อยเลยตามเลย เข้าทํานองที่ว่าถ้า
อะไรมันจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิด 

เป็นที่น่าสังเกตลักษณะคนโมหจริตที่กล่าวคือไม่ค่อยมีอะไรดีเลยแต่ทุกจริตของ
คนไม่ใช่ว่าจะเลวร้ายไปเสียทั้งหมด อย่างไรก็ตามต้องมีส่วนดีอยู่บ้าง ดังนั้น บุคลิกของคนโมหจริต จะ
เป็นคนที่เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย และที่สําคัญจะเป็นคนเพ้อฝันในสิ่งใดแล้วถ้าจะปล่อยวางได้ ก็จะ
ปล่อยวาง ไม่นําเก็บมาคิดให้จิตฟุูงซ่าน เพราะเป็นคนไม่ชอบปรุงแต่ง หรือคิดมโนภาพแบบเลื่อนลอย 
เพียงแต่คิดจะทําสิ่งใดก็มีจิตจดจ่ออยู่ในสิ่งนั้นจึงเป็นคนที่เข้าใจเรื่องราวต่าง  ๆ ได้ดี และลักษณะ
ดังกล่าวนี้น่าจะจัดอยู่ในภาคพลังจิตรู้สํานึกตามทัศนะของฟรอยด์ คือพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลที่
อาศัยสติปัญญา รู้สึกรับผิดชอบชั่วดีมีเหตุผล 

ในส่วนของจิตใต้สํานึกคนโมหจริตมีความเบื่อหน่ายขาดความรู้สึกนึกคิดมีพฤติกรรม
เหมือนซึมเศร้าไม่อยากคิดไม่อยากทํา มีอารมณ์อ่อนไหวแปรปรวนง่าย เมื่อคิดจะทําอะไร อยากทํา
อะไรก็ทําทันทีขาดจิตสํานึกพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนจึงทําในบางโอกาสอารมณ์ความรู้สึกถูก
กระทบกระเทือน จะเกิดความรู้สึกน้อยใจหดหู่สิ้นหวัง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในโดยที่เจ้าตัว
ไม่รู้สึกตัว เรียกว่าจิตไร้สํานึกคือ พฤติกรรมของคนไร้อารมณ์ 

เป็นที่น่าสังเกตพฤติกรรมของคนโมหจริต ถ้ามองจากหลักที่มนุษย์มี อิด (ID) จะ
พบว่ามนุษย์อยู่ภายใต้อิทธิพลของความพึงพอใจที่จะทําในสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มา ตามความพึงพอใจ
ของตน ถ้ามองลึก ๆ คล้ายกับว่าเพ้อฝันแบบลม ๆ แล้ง ๆ แต่ในความหลง และความต้องการนั้นถ้า
เราสามารถควบคุมพฤติกรรมที่เป็นอยู่นั้นให้เหมาะสมด้วยกระบวนการเรียนรู้สภาวะความเปลี่ยนแปลง
ของสื่อต่าง ๆ แล้วควบคุมไม่ให้แสดงพฤติกรรมที่สังคมไม่ปรารถนาออกมาแล้วนําหลักความเป็นจริง 
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มาคอยกํากับที่ฟรอยด์เรียกว่าอีโก้ เพื่อให้เกิดค่านิยมความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์
ทางสังคมคุณธรรม ศีลธรรมต่อจุดมุ่งหมายของชีวิต เพ่ือซูเปอร์อีโก้ที่เลือกความรู้ความชํานาญที่
ตนเองมีอยู่อย่างเหมาะสมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

สําหรับพฤติกรรมที่หนักไปทางโมหจริต ถ้าเกิดความรู้สึกและรู้ตัวเองว่ามี
จุดบกพร่อง ทางด้านอารมณ์อ่อนไหวง่าย และจิตถูกครอบงําด้วยความง่วงเหงาหาวนอน หดหู่
ท้อถอย ขาดความเข็มแข็งในกิจการงานต่าง ๆ หลักพระพุทธศาสนานําเสนอวิธีการแก้ไขด้วย
องค์ประกอบต่อไปนี้ 

ประการแรกสร้างพลังสมาธิให้เข็มแข็ง ด้วยการตั้งสติ ในสิ่งที่คิด กิจที่ทําและคําที่
พูด เพ่ือให้พลังจิตเข้มแข็ง สามารถรับสถานการณ์ ที่ผ่านเข้าสู่อารมณ์จากโลกภายนอก และ
กระบวนการสร้างสรรค์สมาธินั้นสามารถทําได้หลายวิธี เช่น การปล่อยวาง ทําจิตให้ว่าง การฝึกคิด
ให้อยู่ในกรอบหรือขอบเขตไม่ปล่อยใจให้ไปรับอารมณ์อย่างเพ้อฝันอย่างไรจุดมุ่งหมาย 

ประการที่สอง สร้างจุดมุ่งหมายต่อชีวิตที่ชัดเจน จุดเริ่มต้นเรียนรู้ ทําความเข้าใจกับ
ชีวิตตนเองพร้อมกําหนดเปูาหมายให้กับตนเอง ให้มีความสอดคล้องกับกําลัง และศักยภาพตนเอง ใน
สิ่งที่เราคิดว่า เราสามารถทําได้ดีที่สุด หลักธรรม เรียกว่า สันตุฎฐิตา พอใจชอบใจ และสนใจในสิ่งที่
ตนเองสามารถทําได้ 

ประการที่สาม สร้างสรรค์ระบบความคิดให้เป็นระเบียบ จุดบกพร่องบุคลิกลักษณะของ
คนโมหจริต คือความคิดที่ไม่อยู่กับร่องกับรอย และขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เพราะฉะนั้น เรื ่อง
สําคัญที่ต้องฝึกคือการจัดระบบทางความคิดเริ่มต้นจากการสังเกตสงสัย และเจาะลึกเพื่อ เลือกเฟูน 
เอาสิ่งที่เราคิดได้จากวิธีการดังกล่าว มาจัดเข้าระบบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วจะสร้างความมั่นใจให้กับ
ตนเอง กําจัดความเหม่อลอยและข้อสงสัยไปได้ 

อนึ่ง เรื่องของจริตหรือจริยา ๖ ตามที่กําลังกล่าวถึงอยู่นี้จริต ๓ ที่ผ่านการเรียนรู้
มาแล้วนั้น พระพุทธองค์ ยังทรงตรัสยืนยันถึง นิสัย อุปนิสัย และพฤติกรรมของคนที่มีลักษณะ ราค
จริต โทสจริต และโมหจริต ว่าบุคลิกลักษณะดังกล่าวสามารถสังเกตจากรอยเท้าเริ่มตั้งแต่การก้าวเดิน
และการวางเท้า เพราะลักษณะรอยเท้าของบุคคลมี ๔ ลักษณะเช่น 

รอยเท้าของบุคคล ที่หนักไปทางราคจริต จะมีรอยเท้ากระโหย่งกลางเมื่อเดินก็ย่อม
เดินโดยอาการน่ารัก ค่อย ๆ วางเท้า แล้วยกเท้าสม่ําเสมอ มีอาการนิ่มนวลมองดูน่ารักมีความเรียบร้อย 

รอยเท้าของบุคคลที่หนักไปทางโทสจริต จะมีรอยเท้าบีบส้น หรือขณะก้าวย่างเดิน
จะเอาส้นลงมองดูเป็นรอยขยุ้ม และลักษณะการเดินก็ผลุนผลัน ย่างก้าวเดินเร็วคล้ายกับมีธุระรีบเร่ง
นั้นเอง 

รอยเท้าของบุคคลที่หนักไปทางด้านโมหะ มีรอยเท้าเว้ากลางการเดินมีท่าทาง
เงอะงะ วางเท้ายกเท้าราวกะคนหวาดสะดุ้ง และรอยเท้าของเขาเป็นรอยเท้าเลอะเลือน ลักษณะของ
อาการส่ายไปมาแม้แต่การนั่ง ก็มีอาการคล้ายกัน 
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สําหรับรอยเท้าประการที่สี่เป็นรอยเท้าที่มีฝุาเท้าลักษณะเสมอเรียบทั้งส้นเท้า  
กลางฝุาเท้าและปลายนิ้วเท้า ซึ่งรอยเท้าดังกล่าวนี้เป็นรอยเท้าของบุคคลที่กิเลส เครื่องเศร้าหมองใจ 
หมดสิ้นแล้วอย่างเช่นรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าและรอยเท้าของพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นเอง๔๑ 

 
๓.๔.๔  บุคลิกลักษณะของเจ้าสัทธาจริต 

คํา “สัทธา” เป็นคําที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ความมีศรัทธา หมายถึงเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ 
ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล เช่นเชื่อว่า ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว และไม่มีความเชื่อที่ตื่นตูมไปตาม
กระแสที่ได้ยิน ได้ฟังมาจากภายนอก ที่ยังมิได้พิจารณากลั่นกรองว่าดีหรือไม่ดี เมื่อนํามาสนธิเข้ากับจริต
จึงอ่านว่า สัทธาจริต แปลว่าผู้มีศรัทธาเป็นความประพฤติปกติ๔๒ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ให้
ทัศนะว่า พื้นนิสัยหนักในสัทธา เชื่อง่าย พึงแก้ด้วยปสาทนียกถา คือถ้อยคําที่ ทําให้เกิดความเลื่อมใส
ในทางท่ีถูกที่ควร และด้วยความเชื่อท่ีมีเหตุผล 

ลักษณะความเชื่อ ถ้าเราฟังดูแล้วเป็นเรื่องดี แต่ความเชื่อนั้นต้องกํากับด้วย
สติปัญญา คือพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลที่ถูกต้องและเหมาะสม พฤติกรรมความเชื่อในสิ่งที่ดีมี
ประโยชน์ แต่ถ้าลักษณะความเชื่อ ที่เรียกว่า เป็นคนเชื่อง่าย เชื่ออย่างงมงาย เชื่อต่อสิ่งที่ไร้สาระหา
ประโยชน์ไม่ได้ ความเชื่อนั้นเรียกว่า อกุศลสัทธา เพราะฉะนั้นถ้าเราได้เรียนรู้ และทําความเข้าใจกับ
สัทธาจริต เราสามารถแยกแยะความเชื่อที่เป็นดีกับความเชื่อที่เป็นชั่วออกจากกัน และพิจารณาปรับ
จิต ความรู้สึกนึกคิด เลือกเฟูน จัดสรรค์ ประเภทของความเชื่อที่เป็นดี คนที่มีพฤติกรรมสัทธาจริต จะ
สามารถตั้งเปูาหมายอุดมคติของชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

บุคลิกลักษณะของคนสัทธาจริต มีพฤติกรรมที่แสดงออกทางอริยาบถที่มองดูแล้ว
เรียบร้อยพอดีพองาม เนื่องจากกิริยามารยาท ชดช้อย พูดวาจา อ่อนหวานไพเราะ เป็นคนที่ใช้
วาจาอย่างระมัดระวัง ไม่พูดคําหยาบคาย คําแดกดัน คําประชดประชัน ไม่ว่าจะเจรจากับใครๆ  
ย่อมแสดงออกทางวาจาน่ารัก น่าฟัง แม้แต่การเดิน ก็ค่อยๆ วางเท้าอย่างสม่ําเสมอ เมื่อเวลายกเท้า ก็
ยกขึ้นอย่างสม่ําเสมอเช่นกัน ทุกๆ อริยาบทของคนสัทธาจริต มองภาพรวมตั้งแต่การนั่ง เดิน ยืน 
นอน อย่างลมุนละม่อม ค่อนข้างจะเรียบร้อย แม้จะทําการใดๆ ก็มีความตั้งใจ เพราะฉะนั้น
บุคลิกลักษณะของเจ้าสัทธาจริต ถ้าจะนําคุณสมบัติองค์รวมมาแยกทั ้ งส่วนดีและไม่ดีจะมี
คุณสมบัติดังนี้ 

๑.  คนสัทธาจริต โดยส่วนตัวจะเป็นคนที่มีความสดใส ร่าเริง มีความจริงจัง และ
จริงใจ มีความหนักแน่นในหลักจริยธรรม คุณธรรม ถ้าโลกนี้มีคนประเภทนี้มากๆ มีความเชื่อคู่กับ
ความจริงใจ เชื่อง่ายบวกกับความมีสัจจะ จะทําให้โลกนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ไม่วุ่นวาย เพราะการดําเนิน
ชีวิตมุ่งถึงความถูกต้องความดีเป็นเปูาหมายของชีวิต 

๒.  มีคุณลักษณะเป็นคนจริงใจ และเรียบง่าย จากคุณสมบัติที่มีนิสัยเชื่อง่าย  จึง
มักจะตกไปในฝุายงมงาย ไม่ฉลาดไม่ค่อยเข้าใจกับคําพูดที่มีเล่ห์เหลี่ยม ความจริงใจที่มีนิสัยประจําตัว
ทําให้เขาเป็นคนซื่อและบางครั้งอาจจะเข้าทํานองที่ว่าซื่อจนเซ่อ แต่ด้วยเหตุผลใดก็ตามคนที่มีบุคลิก

                                                 
๔๑ขุ.ธ.อ.๔๐/๒๐๒-๔. 
๔๒พระธรรมปิฏก (ปอ.ปยตฺุโต) , พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้างแล้ว, หน้า ๓๒๓. 
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เป็นสัทธาจริต จะเน้นเรียบง่าย การดํารงชีพไม่โลดโผน สามารถเป็นมิตรได้กับทุกๆ คน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่
เอาเปรียบใคร  

๓.  เป็นเอกลักษณ์ของคนสัทธาจริต คือ เป็นคนไว้ใจคนเหมาะสมคบหาอย่างยิ่ง 
เป็นคนที่พูดง่าย คบง่าย และเข้าใจง่ายพูดคําไหนก็ยืนยันคํานั้น ไม่ว่าจะพูดคุยเรื่องใดๆก็ตาม จะ
พูดคุยด้วยน้ําใจใสสะอาด แสดงออกถึงความบริสุทธิ์ใจรักใครรักจริง อยู่กับใครมีแต่ผลดี กับผู้นั้น เพราะ
เขาคือผู้เสียสละ เพ่ือบุคคลอื่นได้เสมอ 

๔.  มีความเชื่อเรื่องบุญบาป คุณสมบัติของคนสัทธาจริต มีพ้ืนฐานจิตเชื่อในเรื่อง 
บุญบาป คือ เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริง ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อไปก็เพราะสาเหตุจากปัจจัย
ภายนอกมาส่งเสริมทําให้จิตใจสับสนวุ่นวายไปบ้าง ที่มีสาเหตุมาจากเป็นคนเชื่อง่ายนั้นเอง 
เพราะฉะนั้นคนสัทธาจริตในบางโอกาส จะมองว่าขาดจุดยืน ขาดภาวะความเป็นผู้นํา เพราะปัญหา
สาเหตุที่เชื่อไปเสียทุกเรื่อง อาจจะเป็นผลเสียต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ ได้ 

นี้คือพฤติกรรมในภาพรวมของคนที่มีนิสัยอุปนิสัยเป็นสัทธาจริตเราจะพบว่าเป็นคน
ที่มีความยึดมั่นในความดีเป็นที่ตั้ง ในขณะเดียวกันถ้าได้ปรับระบบความรู้สึกนึกคิดในส่วนของความ
เป็นคนเชื่อง่าย ด้วยการใช้หลักปัญญาพิจารณาด้วยเหตุผลที่เหมาะสมก่อนตัดสินใจเชื่อในทุกๆ เรื่อง 
ซึ่งเริ่มต้นด้วยการรู้จักตนเอง ตรวจสอบหลักการที่ได้รับมาว่ามีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหน แล้ว
นําเอาหลักมโนธรรมเป็นเข็มทิศชี้นําชีวิต คนสัทธาจริตจะมีความสมบูรณ์ขึ้น สอดคล้องกับทัศนะของ
โควี่  

 ปัญญาเป็นมุมมองของคุณค่าชีวิต สํานึกในสมดุลชีวิต ความเข้าใจชิ้นส่วน
ต่างๆ กับหลักการว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร ปัญญาจะกํากับดุลพินิจ 
การแยกแยะ การเข้าใจในเนื้อหา เป็นสายโยงเหนี่ยวรั้งชีวิตให้เป็น องค์รวม 

 พลังอํานาจ ความสามารถในการกระทํา พลังแรงขับเคลื่อนทํางานให้
สําเร็จถือเป็นพลังงานสําคัญที่จะใช้ในการสรรหาทางเลือกและตัดสินใจ และยังนับ
รวมเป็นความสามารถที่จะเอาชนะนิสัยไม่พึงประสงค์ ฝังหยั่งรากลึกเพ่ือจะปลูกฝัง
นิสัยใหม่ ในระดับสูงขึ้น ทรงประสิทธิผลยิ่งขึ้น๔๓

 
 

จากทัศนะตามที่อ้างถึงนี้ถ้าบุคลิกของคนสัทธาจริต ได้นํามาประกอบเข้าด้วยกันกับ
พฤติกรรมนิสัยที่เป็นคนเชื่อง่าย ขาดจุดมุ่งหมายของชีวิตกลับมาสร้างพลังให้กับอุดมคติชีวิต เพ่ือต้าน
การเปลี่ยนตนเอง และสังคมให้เป็นมิติที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ มาเพ่ิมพลังอํานาจความเชื่อมั่นในตนเองและมี
อุดมการณ์ โดยยึดมั่นปัญญามากํากับดุลพินิจทําการแยกแยะ ทําความเข้าใจในเนื้อหา เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ ด้วยการปลูกฝังอุปนิสัยเสียใหม่ ด้วยการยกความรู้สึกนึกคิด ด้วย
การเป็นคนกล้าคิดกล้าทํา และเพิ่มความมุ่งมั่น เพื่อที่จะเป็นผู้นําในกิจกรรมต่าง  ๆ คนสัทธาจริต
สามารถนําพาชีวิตให้ไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่ตนเองคิด และตั้งเปูาหมายเป็นจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม 

อนึ่งบุคลิกของเจ้าสัทธาจริต ถ้านําหลักโครงสร้างทางจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์มา
เปรียบเทียบเราจะพบว่า พฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่มนุษย์แสดงออกย่อมอยู่ภายใต้การบังคับของ
                                                 

๔๓Stephen R. Covey, The 7 habits of Effective People, นพดล เวชสวัสดิ์ แปล, (ดี เอ็ม จ,ี 
กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๐), หน้า ๑๕๗. 
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จิตสํานึก ส่วนทัศนะทางพระพุทธศาสนามีความเชื่อว่าเป็นอาจิณณกรรมที่ได้รับการสะสมมาจากอดีต 
เพราะฉะนั้นบุคลิกลักษณะของสัทธาจริต พฤติกรรมทั้งหมดที่เป็นคนเชื่อง่าย แต่มีความจริงใจ และ
จริงจังกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนเป็นคนมีจิตใจเข็มแข็ง มีความเสียสละ ยึดมั่นในกุศล
ธรรมความดี ซึ่งถือว่า เป็นลักษณะนิสัยที่ดีเข้าใจตนเองในการแสดงออกที่เป็นไปตามหลักเหตุผล 
สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 

ส่วนในความเหมือนกับจิตใต้สํานึก คนมีนิสัยสัทธาจริตจะเป็นงมงายเชื่อคนง่าย
เหมือนกับว่าเป็นคนไร้เหตุผล ในขณะเดียวกันถ้ามีสัทธาจริตแรงกล้าเข้าทํานองที่ว่าศรัทธามาก แต่
ปัญญาน้อย พฤติกรรมจะแสดงออกเหมือนกับเป็นคนใจแคบเพราะจะเชื่ออะไรมีความเชื่ออย่างฝังใจ 
ยึดถือประสบการณ์ ต่าง ๆ ที่รวบรวมฝังอยู่ในใจไม่ต่างอะไรกับรอยขีดในอดีตที่ฝังลึกอยู่ในใจ เวลา
แสดงออกเป็นผลสะท้อนพฤติกรรมภายในที่เจ้าตัวไม่รู้สึกตัวใดๆ เช่น คนศรัทธาจริตในบางครั้งไม่
ยอมเปิดใจรับยอมรับฟังผู้อ่ืน ทั้งยังยึดมั่นอยู่กับความคิดของตนเองว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องที่สุด ซึ่ง
พฤติกรรมทั้งหมดนี้สอดคล้องกับจิตไร้สํานึก ของฟรอยด์คือการแสดงออกโดยที่ เจ้าตัวไม่มีความรู้สึก
ผิดนั่นเอง 

 

๓.๔.๕  บุคลิกลักษณะของเจ้าพุทธิจริต 
คํา “พุทธิ” หมายถึงปัญญา ความฉลาด เมื่อสนธิเข้ากับจริตจึงอ่านว่าพุทธิจริตคือ 

ผู้มีนิสัย อุปนิสัยและพฤติกรรมที่แสดงออกมาในลักษณะของการศึกษาค้นคว้ าแสวงหาความรู้ 
ส่วนในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ท่านกล่าวว่า บุคลิกลักษณะของคนที่มีพฤติกรรมไปทางพุทธิจริต จะมี
อุปนิสัยค่อนข้างคล้ายคลึงกับคนที่มีพฤติกรรมโทสจริต เพราะอากัปกิริยาทั่วไปเป็นคนทําอะไร
รวดเร็ว ฉับไว บริหารกิจการเรื่องต่าง ๆ กระทําไปด้วยความผลุนผลัน มีอาการรีบร้อน กระวน
กระวาย แม้จะมองในด้านการบริโภคอาหาร คนพุทธิจริตจะชอบใจอาหารประเภทมีรสจัดเช่นเปรียว
จัด เค็มจัด เผ็ดจัด ขณะบริโภค ก็จะกินข้าวคําโต คับปาก เป็นคนที่ไม่ให้ความสนใจ หรือตัดสินใจอยู่
ในรสชาติของอาหาร เป็นคนกินง่าย อยู่ง่าย ไม่ถูกใจก็บอกว่าไม่ถูกใจ ชอบใจก็บอกว่าชอบใจ แต่ถ้า
จะเปรียบเทียบถือความเหมือนและความต่างระหว่างคนเจ้าพุทธิจริตกับคนเจ้าโทสจริต จะพบว่าคน
พุทธิจริต เมื่อประสบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจ ก็จะไม่แสดงอาการออกมาให้ปรากฏแก่คนรอบข้าง หรือจะ
พูดว่าเป็นคนที่เก็บกดและควบคุมอารมณ์ไว้ได้ดี ส่วนบุคลิกของ คนโทสจริต เมื่อไม่ถูกใจไม่พอใจต่อ
สิ่งใด ๆ ก็ตามจะแสดงออกมาให้ปรากฏต่อคนรอบข้างอย่างตรงไปตรงมา ท่านกล่าวว่าลักษณะ
โทสจริตถ้านํามาบวกเข้ากับคนพุทธิจริตมักจะเป็นคนเจ้าปัญญา 

อนึ่งถ้าจะศึกษาบุคลิกลักษณะของคนเจ้าพุทธิจริต มองถึงคุณสมบัติในภาพรวมเรา
จะพบว่า เป็นคนที่ชอบใช้ปัญญาทําความเข้าใจกับเหตุการณ์ต่าง ๆ มีการขบคิดพิจารณาอย่าง
รอบคอบในกิจการที่ทํา พูด คิด ท่านจึงเรียกบุคคลประเภทนี้ว่า ผู้มีนิสัยชอบใฝุรู้ คือศึกษาแสวงหา
ความรู้ เพ่ือความรู้จริงเห็นแจ้งอย่างมีเหตุผล จากคุณสมบัติที่คนพุทธิจริตมีเหตุผลนั้นทําให้เขาเป็น
คนที่มีความหนักแน่นมัน่คง ไม่หวั่นไหวง่าย ไม่หลงประเด็นหรือไม่ตกเป็นเหยื่อของกระแสอะไรอย่าง
ง่ายๆ กลับกลายเป็นที่ พ่ึงของคนใกล้ชิดและคนในสังคมได้  เพราะเป็นคนที่ประกอบด้วย
สติสัมปชัญญะ มีจิตใจตื่นอยู่เสมอ ซึ่งจะแยกประเด็นเพื่อทําความเข้าใจให้ชัดเจน ดังนี้ 
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๑.  เป็นคนฉลาด มีเหตุผล บุคลิกลักษณะคนพุทธิจริต จะมีคุณสมบัติเป็นสัมมาทิฏฐิ
บุคคลเป็นคนที่หนักแน่นในความรู้ทั้งความรู้ทั่วไป และความรู้เชิงวิชาการชอบเสริมสร้างความรู้อย่าง
สม่ําเสมอ ไม่เบื่อหน่ายกับกิจกรรมส่งเสริมความรู้ เพราะฉะนั้นนิสัยของคนพุทธิจริต จะมีคุณสมบัติที่
สอดคล้องกัน คือผู้ประพฤติที่หนักไปทางความรู้มีความคิดที่ประกอบด้วยเหตุผลคิดอย่างมีเหตุผลมี
สติควบคุม การคิด การทํางานในทุก ๆ ด้าน 

๒.  ประกอบด้วยกาลเทศะ คนพุทธิจริตเป็นคนมีทักษะนิสัยมีความชํานาญต่อ 
การฝึกตนให้เป็นคนบริหารจัดการเวลาในการทํางานในทุกๆด้าน เช่น วางแผนจัดการกับเวลาว่าเวลา
ไหนควรทําอะไรแล้วทําหน้าที่ไปตามตารางชีวิตที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาตนเองให้ทันกับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ไปกับกาลเวลาเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของคนพุทธิจริตสอดคล้องกับหลักการที่ว่าไม่
รําพึงความหลัง ไม่คาดหวังอนาคต เพราะถ้าจัดการกับชีวิตในปัจจุบันให้ดีแล้ว อนาคตจะดีตามไปเอง 

๓.  พัฒนาการตนเองอย่างสม่ําเสมอ คนพุทธิจริตจะเป็นคนที่พัฒนาตนเองอย่าง
สม่ําเสมอสอดคล้องกับพุทธพจน์ที่ว่า บรรดามนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ได้รับการฝึกพัฒนาตนเอง  เป็นผู้
ประเสริฐที่สุด เพราะตามปกติแล้วคนเราถ้ามีการเคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เพ่ือ
นํามาพิจารณาพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองอย่างพอเพียง 
โดยไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ว่าตนเองเท่านั้นที่มีความเก่งคนอ่ืนดูเหมือนว่า ความรู้ ความสามารถสู้
ตนไม่ได้ จากพฤติกรรมมดังกล่าว ทําให้นิสัยที่ชอบศึกษาหาความรู้ของคนพุทธิจริต จึงเป็นคนที่ปฏิบัติ
ต่อสิ่งใดด้วยเหตุผลและปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ 

๔.  เป็นคนเจ้าปัญญา วางตนน่าเชื่อถือ มีเหตุผล กํากับพฤติกรรมทําให้เป็นคนที่
รู้จักวางตน เคารพผู้ที่ควรเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติกับคนที่ควรให้เกียรติ ยอมรับความรู้
ความคิดเห็นและเหตุผลที่ได้รับจากผู้อ่ืนซึ่งมาเสริมสร้างกระบวนการคิดแยกแยะสิ่งดีไม่ดีออกจากกัน
และนําเอาเฉพาะสิ่งดีมาเป็นยุทธวิธีการดําเนินชีวิตอย่างเหมาะสม 

คุณสมบัติของเจ้าพุทธิจริตตามที่กล่าวถึงดูเหมือนว่าพฤติกรรมที่แสดงออกเป็น
คุณสมบัติที่ได้รับการควบคุมโดยจิตสํานึกเป็นส่วนใหญ่ เพราะพฤติกรรมที่แสดงออกให้ปรากฏเป็นไป
ตามหลักการทางเหตุผลโดยอาศัยปัญญาสร้างความสมดุลทางความคิดมีสติคอยกํากับควบคุม เพ่ือให้
กระบวนการคิดนั้นมีเหตุผลสอดคล้องกับหลักแห่งความเป็นจริง หลักพุทธธรรมใช้คําว่าสติความระลึกได้ 
และสัมปชัญญะความรู้สึกตัวอยู่เสมอ ในขณะที่นําหลักการทั้งสองอย่างนี้ เป็นผู้ควบคุมในการทํางาน
เขา เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพนํามา ซึ่งประสิทธิผลอย่างสมดุล 

คนพุทธิจริตถ้านําหลักพฤติกรรมทางจิตใต้สํานึกมาพิจารณา เราจะพบว่า บุคลิก
ของพุทธิจริตจะมีความเฉื่อยเก็บอยู่ในใจ เพราะสาเหตุที่เป็นคนได้รับความหวัง หรือชีวิตไม่ค่อยปะทะ
กับปัญหาอุปสรรคมาก่อน ทําให้ดูเหมือนว่าชีวิตมีความราบรื่นอย่างเดียว เมื่อใดประสบทุกข์หรือ
ประสบปัญหาจะกลายเป็นคนมีพฤติกรรมอวดดีหรือหยิ่งจองหอง ไม่ยอมอ่อนน้อมให้กับใครเพราะ
เหตุผลที่หยิ่งในความรู้ของตนเองมากเกินไป บางครั้งมักกระหยิ่มอยู่คนเดียวโดยไม่รู้ตัว ซึ่งถือว่าเป็น
พฤติกรรมส่วนหนึ่งของจิตใต้สํานึกที่จิตตกอยู่ในสภาพความอ่อนแอ ทําให้คนพุทธิจริตมีจิตใจแกว่ง 
และไม่สามารถควบคุมได้ นานวันไปสภาพจิตจะตกไปสู่ภาคที่สามคือจิตไร้สํานึก คือชอบเพ้อฝัน หรือ
การพลั้งปากพูดไปโดยไม่รู้สึกตัว เพราะความรู้ที่เขาได้ศึกษาค้นคว้า และได้เรียนรู้อย่างมากมายนั้น 
ถ้าไม่สามารถจัดระบบคือใช้สติ รู้ตัว รู้ว่าตัวกําลังทําอะไรอยู่ ตนเองมีจุดมุ่งหมายอะไรและกําลังมี



 

 
๑๐๐ 

 
 

ความรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ตนได้ประสบการณ์มาจะกลายเป็นคนที่มีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวเองไม่รอด 
คือมีปัญญามาก แต่ขาดสติควบคุม เมื่อนําความรู้ไปใช้ ก็เป็นความรู้แบบโปุงพอง แต่หาความเฉียบคม
ไม่ได้ เพราะขาดการวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ประสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน และด้วยเหตุผลหรือ
องค์ประกอบใดก็ตามสําหรับพฤติกรรมที่แสดงออกของคนพุทธิจริต ถ้ามองตามทฤษฏีคงรูปพลังงาน 
ของฟรอยด์ที่ว่าพลังงานจิต คือผู้ควบคุมการทํางานในรูปต่าง ๆ ดังนั้นคนพุทธิจริตที่ตกอยู่ภายใต้ของ
อิด เป็นช่วงทางจิตที่พยายามกระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมแสดงออกตามความพอใจ เช่น พยายาม
ค้นคว้าแสวงหาความรู้เพ่ือสนองความต้องการที่ตนชอบและพอใจ โดยที่จิตตกอยู่ในสภาพของอิด 
ความรู้ที่ได้มานั้นเป็นความรู้ที่ยังไม่ใคร่ครวญ เพียงแต่นํามาสนองความต้องการของตนเท่านั้นใน
ขณะเดียวกันถ้าความรู้นั้นได้ผ่านการกรอง คือฝึกหัดอบรมพัฒนาให้เป็นเหตุเป็นผล ความรู้นั้นจะจัด
อยู่ในระดับ อีโก้ คือควบคุมการใช้ให้เกิดประโยชน์ แยกแยะถึงความถูกต้องและเหมาะสมขณะ
นําไปใช้ เมื่อความรู้ ความคิดสามารถควบคุมตนเองได้ด้วยการนําหลักปัญญาควบคู่กับสติ ความรู้ของ
คนพุทธิจริตจะเป็นความรู้ที่มีความสอดคล้องกับหลักการความจริง คือเกิดคุณค่าสูงสุดกับชีวิต 
ฟรอยด์เรียกว่าซูเปอร์อีโก้ คือเป็นอุดมคติในการดําเนินชีวิต 
   

๓.๔.๖  บุคลิกลักษณะของเจ้าวิตกจริต 
คํา “วิตก” หมายถึง ลักษณะนิสัยอุปนิสัย ที่ค่อนข้างหนักไปทางนึกคิด กังวล และ  

ฟูุงซ่าน เมื่อนํามาสนธิเข้ากับจริต ความประพฤติปกติ จึงแปลว่าผู้มีความประพฤติที่หนักทางนึกคิด 
จับจด ฟูุงซ่าน ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน๔๔ ให้ความหมายไว้ว่า วิตกจริตหมายถึงมีนิสัย
เสีย คิดไปในทางร้ายทางเสีย เพราะฉะนั้นลักษณะ นิสัย จึงเป็นคนที่ชอบคิดไปพบไปเห็นสิ่งใดก็เก็บ
มาคิดวิตกกังวล ในบางโอกาสได้สนทนากับใครก็ตาม ถูกกระเซ้าเย้าแหย่ ตลกขบขันก็นําไปคิด แต่ง
เรื่องขึ้นใหญ่โต แล้วนํามาคิดต่อ กลายเป็นว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับ ในบางครั้งถูกมองว่าเป็นคนพูดพร่ํา 
นําเรื่องเล็กเรื่องน้อยมารําพันไปได้เรื่อยเปื่อย เหมือนกับคนว่างงาน แต่ไม่ว่างความคิด คนวิตกจริต
จึงได้รับฉายาอีกอย่างหนึ่งว่า “คนจิตไม่ว่าง” เพราะคนพวกนี้หยุดคิดไม่ได้ รับใส่อารมณ์ตนเองได้หมด 
เมื่อมีเรื่องมากก็คิดมากในที่สุดจึงกลายเป็นคนผู้มีจิตไม่ว่างจากความคิด 

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค๔๕ ในส่วนที่กล่าวถึงจริต ๖ ท่านยังได้เปรียบเทียบเพ่ือให้เข้าใจ
ง่ายขึ้นว่า พฤติกรรมของคนวิตกจริตจะมีลักษณะนิสัยคล้ายกับโมหจริต คืองมงาย หลุ่มหลง ขาดสติ
ขาดความรอบคอบทางการคิด เหตุผลคือ อาจิณณกรรมในอดีตที่นําติดตัวมา ฝังอยู่ในใจจึงปรากฏให้
สังเกตรู้ได้ทางพฤติกรรม ดังนั้นเพ่ือเข้าใจกับนิสัยคนวิตกจริตให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะนําเสนอ
บุคลิกลักษณะวิตกจริตเป็นประเด็น ดังนี้ 

๑.  เป็นคนชอบคิด คนวิตกจริตเป็นคนคิดมากและชอบคิดมากในเรื่องที่ไร้สาระ คิด
มากในเรื่องที่ไม่ควรคิด บางครั้งคิดไปคิดมาเป็นทุกข์ กินไม่ได้นอนไม่หลับ แสดงออกซึ่งความกระวน
กระวายบ่นเพ้อ ถามจุกจิกในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง และเปลี่ยนเรื่องเรื่อยไป เช่น ในเวลานอนกลางคืน 
ชอบวางแผนวาดวิมานในอากาศจะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้ พอลุกขึ้นมาตอนเช้าได้รับความคิด
                                                 

๔๔อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๗๔. 
๔๕วิสุทธ,ิ ๑/๑๒๙. 



 

 
๑๐๑ 

 
 

ใหม่ๆเข้ามาก็เปลี่ยนแปลง ความคิดเก่ามาเป็นความคิดใหม่และพฤติกรรมดังกล่าวนี้  เป็นนิสัยเฉพาะ
ของคนวิตกจริต 

๒.  เป็นคนขาดระเบียบเรียบร้อย คนวิตกจริต จะบกพร่องทางด้านความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เพราะเขามีความสามารถคิดได้ในทุกเรื่องแต่ขาดการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เวลาทํา
การสิ่งใดทําเหมือนไม่เต็มใจ ขาดความเป็นคนละเอียดหมกงาน ทํางานแบบคั่งค้าง ไม่สุขุมรอบคอบ 
หรือจะใช้คําว่า การทํางานที่อากูล คือ ยุ่งเหยิงขาดความรับผิดชอบตรงกันข้ามการงานที่ไม่อากูล คือ 
ไม่ยุ่งเหยิง จัดเป็นมงคลคือความเจริญก้าวหน้าของชีวิต หมายถึงการทํากิจทุกอย่าง ต้องเสร็จตาม
เวลาที่กําหนดไม่ควรคั่งค้าง เพราะจะติดเป็นนิสัยให้กับตนเองตลอดไป 

๓.  เป็นคนนอนไม่ค่อยหลับ เป็นที่น่าสังเกตว่าคนวิตกจริต จะเป็นคนที่นอน
กระสับกระส่าย พลิกตัวเองกลับไปกลับมา คนโบราณเรียกประเภทนี้ว่าเป็นคนนอนแบกโลก ไม่
รู้จักแบ่งบันให้กับคนอื่นเสียบ้าง ในที่สุดจะเกิดความทุกข์ท้ังกายและทุกข์ทางใจ ผลสุดท้ายเขาจะเป็น
คนมองโลกในแง่ร้าย เกิดความรู้สึกค้านไปเสียทุกอย่าง เพราะสาเหตุที่สร้างระบบการคิดที่เจือด้วย
ความฟูุงซ่านนั่นเอง 

๔.  มีอิริยาบถ เปลี่ยนไปตามกระแสความรู้สึกนึกคิด ตามปกติแล้วคนเราเมื่อทําการ
สิ่งใดจิตจะมีความมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งนั้น เพราะพฤติกรรมของคนเป็นตัวบ่งชี้ถึงจิตใจของแต่ละคน  แต่
บุคลิกลักษณะของคนวิตกจริต จะมีกิริยาอาการขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่สามารถนิยามได้ เพราะนิสัยทางจิตใจ
ที่ไม่มั่นคง เพราะถูกอารมณ์ชักจูงไปตามความคิดที่ไม่ได้รับการควบคุม บางครั้งอาจจะคิดวิตกกังวล
ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปถึงเรื่องใหญ่โต เมื่อมีความคิดมากขึ้น จึงกลายเป็นคนไร้จุดมุ่งหมายขาดความ
เชื่อมั่นให้กับตนเอง 

นี้คือพฤติกรรมของคนวิตกจริต คือคนจิตไม่ว่ าง จากความรู้ สึ กนึกคิด ซึ่ ง
บุคลิกลักษณะ ดังกล่าวนี้  สอดคล้องกับโครงสร้างจิตวิ เคราะห์ของฟรอยด์ที่ว่าจิตรู้สํานึก 
(Consciousness) เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ถ้าเปรียบเป็นก้อนน้ําแข็งที่ลอยอยู่ในน้ํา จิตรู้สํานึกก็เป็น
เหมือนส่วนที่ โผล่พ้นน้ํา และจิตไร้สํานึกมีจํานวนมาก ซึ่งถูกเก็บกดเอาไว้ เปรียบเสมือนน้ําแข็งใต้น้ํา 
การที่จะเข้าใจบุคคลจึงจําเป็นต้องศึกษาจิตไร้สํานึกของเขาให้มากที่สุด โดยศึกษาจากความฝัน คําพูด
ที่พลั้งเผลอพูดขณะเมา หรือการที่แสดงออกโดยไม่รู้ตัว๔๖

 

จากทัศนะท่ีอ้างถึงนี้ ถ้าจะโยงถึงหานิสัยวิตกจริต เราจะพบว่าบุคลิกลักษณะของคน
วิตกจริตที่มีพฤติกรรมเป็นคนชอบคิด และบางครั้งคิดไปเรื่อยเปื่อยไร้จุดมุ่งหมาย เพราะได้รับอิทธิพล
มาจากจิตไร้สํานึกมากที่สุด ในบางครั้งการแสดงออกที่ไม่รู้สึกตัว ไม่สามารถควบคุมได้  จึงแสดง
พฤติกรรมออกมาในลักษณะที่ผิดความเป็นปกติ เพื่อระบายความในใจที่สั่งสมไว้  เป็นเวลานาน 
ซึ่งส่วนมากแล้วเป็นการแสดงพฤติกรรมที่มาจากสาเหตุของการดํารงชีพ หลักพระพุทธศาสนามอง
ว่าพฤติกรรมของคนที่แสดงออกในลักษณะต่าง ๆ นั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า อาจิณณกรรมคือ
เกี่ยวเนื่องด้วย พฤติกรรมที่ได้รับการสั่งสมไว้ในอดีตซึ่งเป็นความสัมพันธ์กับ พันธุกรรมของแต่ละคน
เช่นกัน พอมาถึงปัจจุบันจึงแสดงนิสัยเดิมที่ฝั่งอยู่ภายในใจ โดยไม่รู้ตัวเป็นจิตใต้สํานึกและบางครั้ง

                                                 
๔๖กันยา สุวรรณแสง, จิตวิทยาทั่วไป, (อักษรการพิมพ์, กรุงเทพ, ๒๕๔๔), หน้า ๓๕. 



 

 
๑๐๒ 

 
 

แสดงออกมาในรูปของความฝันและการพลั้งปากพูดออกมา ทั้งหมดนี้  ก็เพราะสาเหตุของการคิด ที่
จิตสํานึกไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด 

เพราะฉะนั้นกระบวนการพัฒนาการของมนุษย์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ส่วนหนึ่งเพราะองค์ประกอบที่นําติดตัวมาตั้งแต่เกิด ซึ่งถือว่าเป็นความต้องการดั้งเดิมของมนุษย์ และ
ถือว่าเป็นพลังจิตที่ถูกเก็บอยู่ที่อิด ที่มนุษย์มีอยู่ในขณะเดียวกันมนุษย์สามารถแสดงพฤติกรรม ออกมา
ได้อย่างเหมาะสมเพราะผลของการได้รับการเรียนรู้ เป็นส่วนของอีโก้ที่เข้าไปควบคุม การแสดงออก
ทางพฤติกรรมให้สามารถควบคุมตนเองได้ และปรับพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสมสอดคล้องกับหลัก
ของความจริง คือซูเปอร์อีโก้ 

  

๓.๕  การปรับพฤติกรรมตามฐานจริต 
จริตของคนเราส่วนหนึ่งถ่ายทอดมาตั้งแต่ถือกําเนิด อีกส่วนหนึ่งเกิดจากอิทธิพลของ

สิ่งแวดล้อม ครอบครัวสังคม การศึกษาฝึกฝนต่าง ๆ แม้ว่าจริตมนุษย์ยากต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ก็จริง 
แต่ก็สามารถเปลี่ยนได้ เช่น เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตหรือได้รับการ
ฝึกฝนอบรมโดยอาศัยหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกอบกับการทําสมาธิเพ่ือสร้างเส ริม
จิตใจให้เข้มแข็งเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไม่ให้มีพฤติกรรมที่จะนําพาไปตามกิเลสตัณหา 
อุปาทานของแต่ละจริต แล้วให้พัฒนาจุดแข็งที่ดีของแต่ละจริตที่ตนมีให้โดดเด่นขึ้นสามารถนํามา
สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นได้ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในเมฆิยสูตรว่า 

พึงเจริญธรรม ๔ ประการให้ยิ่งๆขึ้นไป คือพึงเจริญอสุภกัมมัฏฐานทั้งหลายเพ่ือประหารเสีย
ซึ่งราคะ พึงเจริญเมตตาเพ่ือประหารเสียซึ่งพยาบาท พึงเจริญอานาปานสติเพ่ือประหารเสียซึ่งมิจฉา
วิตก พึงเจริญอนิจจสัญญา เพ่ือถอนเสียซึ่งอัสมิมานะ๔๗ 

ส่วนคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้กล่าวขยายความเรื่องการใช้กัมมัฏฐานโดยเหมาะสมกับจริยาไว้ว่า 
ในกัมมัฏฐาน ๔๐ นั้น กัมมัฏฐาน ๑๑ กายคตาสติ ๑ ย่อมเหมาะสมแก่คนราคจริต 

กัมมัฏฐาน ๘ คือพรหมวิหาร ๔ วรรณกสิณ ๔ เหมาะแก่คนโทสจริต อานาปานสติกัมมัฏฐานข้อเดียว
เท่านั้น เหมาะแก่คนโมหจริตและวิตกจริต อนุสสติ ๖ ข้างต้น เหมาะแก่คนสัทธาจริต กัมมัฏฐาน ๔ 
มรณสติ ๑ อุปสมานุสสติ ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑ อาหารเรปฏิกูลสัญญา ๑ เหมาะสมแก่คนพุทธิจริต 
แต่ว่าในกสิณ ๑๐ นั้น กสิณอย่างใด อย่างหนึ่งที่เล็กขนาดขันโอ ย่อมเหมาะสมแก่คนวิตกจริต ขนาด
ใหญ่กว่านั้นจนขนาดเท่าจานข้าวเป็นต้น ย่อมเหมาะสมแก่คนโมหจริต ฉะนี้๔๘ 

จากหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ได้อ้างถึงข้างต้น สามารถนํามาขยายเรียบเรียงเป็นวิธีการ
สําหรับปรับพฤติกรรมตามฐานจริตได้ดังนี้ 

 
๓.๕.๑  การปรับพฤติกรรมราคจริต  

สําหรับหลักคําสอนทางพุทธศาสนาได้นําเสนอแนวทางแก้ไขสําหรับบุคลิกลักษณะ
ของพฤติกรรมคนที่เป็นราคจริตดังนี้ 

                                                 
๔๗องฺ.นวก. ๒๓/๓/๔๓๘, ขุ.อุ.๒๕/๓๑/๒๓๕-๒๓๖ 
๔๘วิสุทธิ. แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ  อาสภมหาเถร), ๒๕๕๑, หน้า ๑๙๑ 



 

 
๑๐๓ 

 
 

ประการแรก ต้องเรียนรู้จักตนเองทําความเข้าใจตนเองสร้างจุดยืนให้กับตนเอง อย่า
คลุกคลีหลงติดอยู่กับหมู่คณะ และพยายามปลีกตัวปรับระบบความคิด ความรู้สึกของตนเอง มี
จุดมุ่งหมายด้วยหลักการที่เรียกว่าอุดมคติของชีวิตโดยการสร้างจุดมุ่งหมายและเปูาหมายให้กับตนเอง 

ประการที่สอง ฝึกหัดอบรม พัฒนาตนด้วยการฝึกสมาธิ เพ่ือกําจัดความฟูุงซ่าน 
ฟูุงเฟูอหลุมหลง ที่มีในใจหรือความรู้สึกนึกคิดด้วยการทําใจให้สงบ แล้วเกิดความมุ่งมั่นต่อการงานและ
ภารกิจที่ทํา จะเกิดพลังจิตที่แน่วแน่มั่นคง ต่ออารมณ์ที่ผ่านมาและผ่านไปจะเกิดปรากฏการณ์ รู้คิดรู้
ทํา แล้วเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง 

ประการที่สาม พิจารณาอสุภกัมมัฎฐาน (หลักพักจิต) อันเป็นปฏิกูลคือความ ไม่
สะอาด คลายจากความยึดมั่น ถือมั่นในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสปรับปรุงพฤติกรรมให้มีความ
พอดีพอเหมาะพอควร ไม่ให้จิตใจไปหลุมหลงอยู่ในความสวยงาม พิจารณาตนให้รู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่มีตนเป็นของเรา แต่มันคือปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และเป็นไปตามปกติ 

เป็นที่น่าสังเกตว่า แนวทางแก้ไขเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะของพฤติกรรมคนราคจริตนี้ 
ถ้าได้ปรับปรุงพัฒนาตนเองตามกระบวนการทั้งสามหลักตามอ้างถึงนั้น จะสามารถควบคุม
กระบวนการทางร่างกายที่มักแสดงออกในทางที่แสวงหาตามความพอใจและไม่กระทบต่อภาวะ
ความกดดันที่เกิดจากการไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการ (อิด) และเพ่ือให้ชีวิตได้รับการ
ตอบสนองต่อสิ่งที่ต้องการความเป็นจริง (อีโก้) สุดท้ายเป็นส่วนที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ที่ผ่านการ
อบรมมาจากค่านิยมประเพณีอุดมคติทางสังคมที่ทําให้คนเกิดการเรียนรู้ทางมโนภาพขึ้นช่วยทําหน้าที่
ควบคุมการแสดงออกของอิดและทําให้อีโก้แสดงออกตามเปูาหมายของความเป็นจริงของชีวิต
ตลอดจนถึงทําให้บุคคลรู้จักการแสวงหาความสมบูรณ์ในตนเอง (ซูเปอร์อีโก้)๔๙

 

 
๓.๕.๒  การปรับพฤติกรรมโทสจริต  

โทสจริต คือ บุคลิกลักษณะที่มีความโกรธเป็นเจ้าเรือน เราจะพบว่าเป็นทั้งโทษ และ
เกิดทั้งคุณ ถ้าเรารู้เท่าทันตนเองว่าเป็นคนโทสจริตแล้ว สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตนเองให้
เป็นคนที่มีประสิทธิภาพด้วยการนําสติมาควบคุมพฤติกรรมและปัญญามาหล่อหลอมความรู้สึกนึกคิด
และยึดหลักการของชีวิตต่อไปนี้ 

ประการแรก ปลูกฝังความมีเมตตา ด้วยการฝึกจิตของตนเองให้มีความอ่อนโยน 
ละมุนละม่อม ส่งเสริมจิตให้เกิดความรักแก่บุคคลอ่ืนเหมือนกับที่เรารักตัวเรา เพ่ือปรับระบบ
ความรู้สึกนึกคิดของจิตใจให้มีความแจ่มใสรู้เท่าทันความนึกคิดของตนเองอยู่ตลอดเวลา คิดแต่สิ่งที่
ดีงาม ทําจิตใจให้เต็มไปด้วยความรักต่อบุคคลรอบข้างแล้วค่อยขยายออกไปให้ไกลโดยไม่ มีขอบเขต 
(อัปปมัญญา) ฝึกหัด และฝึกฝนจิตให้เพ่ิมการให้ เริ่มตั้งแต่การให้อภัยให้สิ่งของเครื่ องใช้ ให้การ
สนับสนุนคนอื่นในทุก ๆ อย่าง สุดท้ายให้เมตตากับทุก ๆ คน 

ดังคําของสมเด็จพระญาณสังวรได้ตรัสไว้ว่า ความมีเมตตาสามารถยับยั้งความโกรธ
ได้ สําหรับบางคนแล้ว เมตตาจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุผลประกอบ จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ควรปลูกเหตุผลให้

                                                 
๔๙สรรเสรญิ อินทรตัน์, พุทธจิตวทิยา, (มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุติ : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๒), หน้า ๘๒. 



 

 
๑๐๔ 

 
 

มีประจําจิตใจทุก ๆ คน เพราะเหตุผลหรือจะเรียกว่าปัญญาก็ได้ เป็นสิ่งจําเป็นต้องใช้ประกอบในการ
บริหารจิตทุกเรื่อง ทุกเวลา ทั้งเรื่องโลภ ทั้งเรื่องโกรธ ทั้งเรื่องหลง”๕๐

 

ประการที่สอง เปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากคนอ่ืนให้มาก ๆ และพยายามทํา
กิจกรรมต่าง ๆ แบบมีส่วนร่วม จะได้รู้และเข้าใจ เข้าถึงความรู้สึกนึกคิด เพื่อนร่วมกิจกรรมนําใจเขามา
ใส่ใจเรา ปลูกฝังสิ่งดี ๆ คิดสิ่งดี ๆ สร้างทัศนคติดี ๆ อย่างไม่ยึดติดอยู่กับความรู้สึกนึกคิดแบบเดิม ๆ 
ด้วยการมองโลกตามสภาพความเป็นจริง และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีแต่ความ  ก้าว
ไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง สุดท้ายต้องสร้างสรรค์พลังความคิดใหม่ด้วยการยอมรับฟังเหตุผล และ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนเพ่ือปรับพฤติกรรมที่มีอยู่ในตน ให้เป็นคนน่าคบหาสมาคม และใคร ๆ ก็อยากเข้าหา 

ประการที่สาม เรียนรู้จักความโกรธให้เข้าใจเพราะตามปกติแล้วคนที่มีนิสัยโทสจริต
จะไม่รู้จักความโกรธว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีอะไรเป็นต้นเหตุ ความโกรธจึงตกผลึก คือเป็นผลของ
เหตุที่มา เพราะฉะนั้นจงทําความเข้าใจให้ได้ว่าจุดเริ่มต้นของความโกรธคืออรติ แปลว่าความไม่พอใจ
ไม่ใยดี ไม่ชอบใจ จากอรติพัฒนาไปสู่ปฏิฆะความกระทบกระทั่ง กระแนะกระแหน และพูดแดกดันใส่
กัน จากปฏิฆะนําเข้าสู่โกธะซึ่งแปลว่า ความโกรธ จากความโกรธ ส่งต่อไปสู่โทสะลักษณะของความ
โกรธที่เป็นโทสะนี้จะมีลักษณะเดือดคือโกรธมาก ใบหน้ามีอาการเปลี่ยนสี ถ้าเกิดการทะเลาะกัน
ระดับโทสะนี้จะเดินเข้าใส่ประหัตประหารกันให้ได้ ถ้าไม่สามารถทําร้าย  ฝุายตรงข้ามได้ ความโกรธ
นั้นจะพัฒนาต่อไปเป็นพยาบาท ก่อให้เกิดอาการหงุดหงิด กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ดังนั้นถ้าเราเรียนรู้
เข้าใจความโกรธได้ เราสามารถระงับมันเสียตั้งแต่เริ่มแรก ความโกรธก็จะไม่พัฒนาไปไกลถึงขั้น
พยาบาทคือความล้างผลาญให้สิ้นซาก 

นี้คือ โทสจริตถ้าได้เรียนรู้ทําความเข้าใจกับมัน แยกแยะส่วนดีกับส่วนที่ไม่ดีออก
จากกันแล้วเรานําเอาเฉพาะส่วนที่ดีมาส่งเสริมเปูาหมายของชีวิต และโทสจริตตามท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า 
เกิดจากพฤติกรรมที่นําติดตัวมาแต่กําเนิด เป็นความรู้สึกนึกคิดดั้งเดิมของชาติมนุษย์ ซึ่งฟรอยด์ 
เรียกว่า อิด ซึ่งเกิดขึ้นและอยู่ในจิตไร้สํานึกของคนตลอดเวลา เมื่อเรารู้เท่าทัน และเข้าใจพฤติกรรม
ส่วนไหนที่ไม่เหมาะสมเราต้องควบคุมการแสดงออกทางพฤติกรรมให้มีความเหมาะสมตามพลังของอี
โก้ คือการปรับพฤติกรรมที่ผ่านกระบวนการฝึก และอบรม เพ่ือดําเนินไปอย่างเหมาะสมให้เกิดการ
เรียนรู้สามารถควบคุมตนเองได้ มีพฤติกรรมสอดคล้องกับหลักความจริงคืออุดมคติของชีวิต๕๑

 
 

๓.๕.๓  การปรับพฤติกรรมโมหจริต  
สําหรับพฤติกรรมที่หนักไปทางโมหจริต ถ้าเกิดความรู้สึกและรู้ตัวเองว่ามี

จุดบกพร่อง ทางด้านอารมณ์อ่อนไหวง่าย และจิตถูกครอบงําด้วยความง่วงเหงาหาวนอน หดหู่
ท้อถอย ขาดความเข็มแข็งในกิจการงานต่าง ๆ หลักพระพุทธศาสนานําเสนอวิธีการแก้ไขด้วย
องค์ประกอบต่อไปนี้ 

ประการแรก สร้างพลังสมาธิให้เข็มแข็ง ด้วยการตั้งสติ ในสิ่งที่คิด กิจที่ทําและคําที่
พูด เพ่ือให้พลังจิตเข้มแข็ง สามารถรับสถานการณ์ ที่ผ่านเข้าสู่อารมณ์จากโลกภายนอก และ

                                                 
๕๐สมเด็จพระญาณสังวรฯ, วิธีฝึกใจไม่ให้โกรธ, (สาละพิมพการ : นครปฐม, ๒๕๕๘), หน้า ๔๒. 
๕๑สรรเสริญ อินทรัตน์, พุทธจิตวิทยา, อ้างแล้ว, หนา้ ๔๘-๕๖. 



 

 
๑๐๕ 

 
 

กระบวนการสร้างสรรค์สมาธินั้นสามารถทําได้หลายวิธี เช่น การปล่อยวาง ทําจิตให้ว่าง การฝึกคิด
ให้อยู่ในกรอบหรือขอบเขตไม่ปล่อยใจให้ไปรับอารมณ์อย่างเพ้อฝันอย่างไร้จุดมุ่งหมาย 

ประการที่สอง สร้างจุดมุ่งหมายต่อชีวิตที่ชัดเจน จุดเริ่มต้นเรียนรู้ ทําความเข้าใจกับ
ชีวิตตนเองพร้อมกําหนดเปูาหมายให้กับตนเอง ให้มีความสอดคล้องกับกําลัง และศักยภาพตนเอง ใน
สิ่งที่เราคิดว่า เราสามารถทําได้ดีที่สุด หลักธรรม เรียกว่า สันตุฎฐิตา พอใจชอบใจ และสนใจในสิ่งที่
ตนเองสามารถทําได้ 

ประการที่สาม สร้างสรรค์ระบบความคิดให้เป็นระเบียบ จุดบกพร่องบุคลิกลักษณะของ
คนโมหจริต คือความคิดที่ไม่อยู่กับร่องกับรอย และขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เพราะฉะนั้นเรื ่อง
สําคัญที่ต้องฝึกคือการจัดระบบทางความคิดเริ่มต้นจากการสังเกตสงสัย และเจาะลึกเพื่อ เลือกเฟูน 
เอาสิ่งที่เราคิดได้จากวิธีการดังกล่าว มาจัดเข้าระบบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วจะสร้างความมั่นใจให้กับ
ตนเอง กําจัดความเหม่อลอยและข้อสงสัยไปได้๕๒

 
   

๓.๕.๔  การปรับพฤติกรรมสัทธาจริต  
ในมุมมองทางพระพุทธศาสนาได้นําเสนอวิธีแก้สําหรับบุคลิกภาพเจ้าสัทธาจริตเพ่ือ

ปรับนิสัยอุปนิสัยและพฤติกรรมของคนท่ีหนักไปทางความเชื่อดังนี้ 
ประการแรก ให้นําหลักการของกาลามสูตรมาปรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อใน

สิ่งที่เราได้รับมาประกอบการพิจารณา ๑๐ ประการคือ 

อย่าเชื่อเพราะสาเหตุที่ได้ยินได้ฟังตามกันมา 

อย่าเชื่อเพราะยึดถือปฏิบัติสืบกันมา 

อย่าเชื่อตามกระแสข่าวลือ 

อย่าเชื่อโดยการอ้างตํารา 

อย่าเชื่อเพราะการนึกเดาเอาเอง 

อย่าเชื่อโดยการคาดการณ์คะเน 

อย่าเชื่อโดยการตรึกตรองตามอาการ 

อย่าเชื่อโดยพบว่าตรงกับความรู้ของตน 

อย่าเชื่อเพราะเห็นว่าผู้พูดเป็นบุคคลน่าเชื่อถือ 

อย่าเชื่อเพราะเห็นว่าคนนี้เป็นครูของเรา๕๓  
มีคําถามว่าเมื่อไม่ให้เชื่อตามทฤษฏีของกาลามสูตรทั้งสิบประการแล้วจะให้เชื่อหรือ

ให้ยึดหลักการใดนํามาตัดสินองค์ประกอบทางความเชื่อ ตอบว่าให้ยึดหลักการพิจารณาประกอบความ
เชื่อต่อไปนี้ 

๑.  ให้พิจารณาด้วยปัญญาของตนเองจนทราบชัดแล้วตัดสินใจเชื่อ 

๒.  ให้พิจารณาถึงคุณและโทษเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์แล้วตัดสินใจเชื่อ 

๓.  ให้อาศัยท่านผู้รู้เป็นตัวตัดสินประกอบการเชื่อ 

                                                 
๕๒สรรเสริญ อินทรัตน์, พุทธจิตวิทยา, อ้างแล้ว, หน้า ๘๘-๘๙. 
๕๓อง.ติก. ๒๐/๕๐๕/๒๔๑. 



 

 
๑๐๖ 

 
 

กรณีความเชื่อในลักษณะใดก็ตามถ้าวางหรือตั้งอยู่บนเงื่อนไขทั้งสามประการ
ดังกล่าวนี้ องค์ประกอบของความเชื่อนั้นจะไม่ผิดพลาด เพราะผ่านการพิจารณาปัญญาที่มีอยู่ในตน
และพิจารณาคุณและประโยชน์เป็นองค์ประกอบและสุดท้ายเพ่ือให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นต้องผ่าน
การตรวจสอบจากนักปราชญ์คือผู้มีความรู้ความชํานาญในเรื่องนั้นๆ 

ประการที่สอง เสริมพลังสมาธิให้เข็มแข็ง คือ เพ่ิมความมุ่งมั่น และสร้างความมั่นใจ
ให้กับตนเอง เพราะสมาธิ หมายถึง การรวบรวมอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวกําหนดจิตไม่ให้ฟูุงซ่าน ชัด
สายไปตามอารมณ์ตามใจชอบ ขณะเดียวกันคลายความยึดมั่นถือมั่นในตนเองคือ อย่าคิดอย่าหลงว่า
ความคิดของตนถูกเสมอพยายามอาศัยเหตุผลพิจารณาความรู้ที่ตนได้รับมาอย่างสม่ําเสมอ 

ประการที่สาม พัฒนาจิต ตั้งสติ โดยใช้ปัญญาเข้ากํากับ เพราะหลักพระพุทธศาสนา
สอนว่า จิตที่ฝึกหรือพัฒนาดีแล้วนําสุขมาให้ เพราะฉะนั้นจิตของเรากําลังคิดสิ่งใด พยายามใช้สติคื อ
การนึกคิดติดตามใคร่ครวญ รู้เท่าทัน ไม่ปล่อยจิตไปตามอารมณ์ความรู้สึกที่จิตอยากจะไป เพราะจิต
ของปุถุชนย่อมดึงหรือน้อมไปตามอารมณ์ฝุายต่ําอยู่เสมอ แต่ถ้าเรามีสติคอยกํากับ และรู้เท่าทัน
ความรู้สึกนึกคิดอย่างสม่ําเสมอ จิตของเราก็จะไม่เถลไถลไปตามความชอบใจ ต่อจากนั้นเมื่อจิตของ
เรามีพัฒนาการ และสามารถใช้สติเข้าควบคุมได้แล้วองค์ประกอบสําคัญคือปัญญาพิจารณาให้
รอบคอบตรวจสอบความถูก ความผิดตามกระบวนการของเหตุผล เพียงเท่านี้ความเชื่อ ความคิดและ
ความรู้สึกของเราก็จะมั่นคง เรียกว่าสร้างปัญญาให้อยู่เหนือศรัทธาหรือใช้ปัญญาเข้าควบคุมศรัทธาคือ
ความเชื่อที่ถูกต้องและเหมาะสมตลอดไป๕๔

 
 

๓.๕.๕  การปรับพฤติกรรมพุทธิจริต  
มองในแง่พุทธธรรมสําหรับพุทธิจริต คือบุคลิกภาพของคนที่ค่อนข้างหนักไปทาง  

การแสวงหาความรู้ เพ่ือปรับจุดเด่นให้เกิดความสมดุลย์ กับความเป็นจุดด้อยของคนเจ้าพุทธิจริตให้มี
พฤติกรรมที่ส่งเสริมประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนร่วมจึงขอนําเสนอหลักธรรมที่เหมาะสมกับคน
พุทธิจริตคือ ดีสาม งามสี่ คงที่แปด 

ประการแรก สร้างคุณสมบัติดีสามให้เกิดในตน คือ ทํากายให้ดีด้วยการไม่
เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อใคร ๆ วาจาดี นําความรู้ที่ได้มาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการพูดดี 
พูดประสานประโยชน์ ไม่พูดเท็จไม่พูดคําหยาบ ไม่พูดส่อเสียด และไม่พูดเพ้อเจ้อ ส่วนใจดี คือ
พยายามคิด แต่สิ่งดี ๆ เช่น เว้นจากการคิดอยากได้ของคนอ่ืน เว้นจากการคอยจับผิดคนอ่ืน และเว้น
จากความเห็นผิด ปรับระบบการคิดพิจารณาความรู้สึกนึกคิดให้ถูกต้อง 

ประการที่สอง มีคุณสมบัติงามสี่ คือ งามกาย หมายถึง งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 
งดเว้นจากการลักทรัพย์ งดเว้นจากการประพฤติผิดประเวณี และงามวาจาคือ การพูดปิยวาจา 
วาจาอันเป็นที่รัก วาจาไพเราะใครได้ยิน เกิดความรัก เกิดความพอใจและเกิดความสุขใจ เมื่อใจ  มี
ความสุข ทั้งผู้ฟังและผู้พูด งามใจก็เกิดขึ้น ส่วนงามความรู้นั้นตามปกติแล้วคนพุทธิจริต จะเป็นคนที่มี
ความรู้ เพราะมีพฤติกรรมชอบแสวงหาความรู้ เพราะฉะนั้นความรู้ที่ได้มา เมื่อนําไปใช้ต้องสํารวมและ
ระวังความรู้ไม่นําความรู้ไปใช้ให้เกิดโทษทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืนแต่นําความรู้ไปใช้ให้เป็นคุณและเป็น
ประโยชน์กับทุก ๆ คน 

                                                 
๕๔สรรเสริญ อินทรัตน์, พุทธจิตวิทยา, อ้างแล้ว, หน้า ๙๒-๙๓. 



 

 
๑๐๗ 

 
 

ประการที่สาม ปรับจิตใจให้คงที่ด้วยโลกธรรมแปดประการคือ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ 
เสื่อมยศ มีสรรเสริญ ถูกนินทา มีสุข มีทุกข์เราจะสังเกตพบว่าโลกธรรมทั้งแปดนี้ ส่วนที่ดีใครๆ ก็ชอบ 
ต้องการและปรารถนา ส่วนที่ไม่ดีไม่มีใครชอบ ไม่มีใครต้องการ และไม่มี ใครปรารถนา แต่ท่านกล่าว
ว่ามันเป็นสิ่งที่มาคู่กับโลกเกิดมาพร้อมกับตัวเรา เพราะฉะนั้น ไม่ว่าเราต้องการหรือไม่ปรารถนา แต่
เราก็ต้องประสบ ไม่วันใดก็วันหนึ่ง แต่ถ้าเรารู้เราเข้าใจกับหลักแห่งโลกธรรมแปด เมื่อประสบกับฝุาย
ใดฝุายหนึ่ง เราต้องทําใจของเราให้คงที่ ไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ที่เราได้รับ ทั้งส่วนดีและไม่ดีต้อง
พยายามยึดเอาหลักโลกธรรมแปดนี้มาเตือนใจให้ได้ เพราะถ้าเรารู้เท่าทัน เวลาทุกข์เราก็จะไม่ทุกข์มาก 
เวลาสุข เราสามารถควบคุมใจของเราไม่ให้เหลิงหรือลิงโลดจนเกิดพอดีท่านจึงใช้คําว่าทําใจให้คงที่ 
คือมั่นคงหนักแน่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเรา 

เพราะฉะนั้นสําหรับคนเจ้าพุทธิจริต ผู้ที่มีจิตใจเฉื่อยชาอยู่ในใจเมื่อประสบกับ
เหตุการณ์อันไม่ปรารถนาหรือเกิดทุกข์ สามารถที่จะปรับความรู้สึกนึกคิดให้รู ้เท่าทันด้วยการยึด
หลักธรรม ดีสาม งามสี่ และคงที่แปด ให้เกิดขึ้นที่ใจพร้อมทําความเข้าใจและเข้าถึงหลักธรรมชาติ
ที่มาคู่กับโลกคือตัวของเรานี้อย่างรู้เท่าทัน๕๕

 
 

๓.๕.๖  การปรับพฤติกรรมวิตกจริต  
วิตกจริต คือพฤติกรรมของคนที่ชอบใช้ความคิดนี้ หลักพุทธธรรมมองว่าเป็นเพราะ

สาเหตุเกิดความฟูุงซ่าน เหม่อลอย ขาดสมาธิ ขาดความมุ่งมั่นในการทํางาน ทําให้การทํางานไม่
บรรลุผลสําเร็จหรือเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ จึงนําเสนอหลักธรรมทีเ่ป็นทางแก้ของคนวิตกจริตดังนี้ 

ประการแรก ฝึกสมาธิเพ่ือปรับระดับจิตให้มั่นคง หลังจากนั้นพยายามจัดการกับ
อารมณ์ที่ฟูุงซ่าน สับส่าย ด้วยการกําหนดลมหายใจเข้าออกเช่น หายใจเข้านับหนึ่ง หายใจออก นับ
สอง หนึ่งสอง หนึ่งสอง กําหนดจิตใจให้อยู่ที่ปลายจมูก หายใจเข้าให้รู้ว่าหายใจเข้า หายใจออก ก็ให้รู้
ว่าหายใจออกหรือจะใช้การพิจารณากสิณ (การเพ่ง) หมายถึงการเพ่งใช้วัตถุเป็นสื่อแห่ง การเพ่ง
นั้น เช่น เพ่งธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ หรือ เพ่งสีต่างๆ ถ้าเราสามารถควบคุมจิตให้เป็นสมาธิ ทําให้จิตเกิด
ความสงบความรู้สึกนึกคิดของเราจะเกิดประสิทธิภาพ มองเห็นเข้าใจความรู้สึกนึกคิดตนเองทําให้
เข้าใจและมองเห็นปัญหา พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ประการที่สอง พัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ ด้วยการปลูกฝังจริยธรรมคือ จัด
กฎเกณฑ์ ระเบียบวินัย หรือกรอบเวลาการปฏิบัติกิจให้กับตนเองท่ีเหมาะสมกับงานที่ตนทํา และปรับ
ระบบการคิดจากเรื่อยเปื่อยมาคิดอย่างมีข้ันตอน และสอดคล้องกับเหตุผลในทุกเรื่องที่คิด 

ประการที่สาม ปรับปรุงวิธีการนอน คนวิตกจริตจะใช้ความคิดไปเรื่อย  ๆ ทุก
อิริยาบทคือ ยืน เดิน นั่ง นอน ก็ไม่เว้น โดยเฉพาะเวลานอนก็นอนคิดจินตนาการไปเรื ่อยเปื่อย 
กลายเป็น คนนอนหลับยากคนที่นอนหลับยากจะคู่กับตื่นยาก หรือตื่นไม่ตรงตามเวลาที่กําหนด 
เพราะฉะนั้นคนที่มีพฤติกรรมดังกล่าวจะนําเสนอให้ปรับปรุงวิธีการนอนเสียใหม่เพ่ือจะได้จัดการกับจริต
ของตนได้ หลักการนอนของคนพระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระสูตร๕๖ว่า มีอยู่ ๔ ลักษณะ คือ 

                                                 
๕๕สรรเสริญ อินทรัตน์, พุทธจิตวทิยา, อ้างแล้ว, หน้า ๙๕-๙๖. 
๕๖อง.จตุกก.๒๑/๒๔๖/๓๐๒ 



 

 
๑๐๘ 

 
 

ลักษณะที่หนึ่ง   กามโภคีไสยา แปลว่าการนอนอย่างผู้บริโภคกาม บุคคลประเภทนี้ 
เวลานอนชอบนอนตะแคงซ้าย นอนคิดวิเคราะห์ วิจารณ์จากเรื่องนั้นไปสู่เรื่องโน้น คือ นอนคิด
จินตนาการไปเรื่อยเปื่อย จับต้นชนปลายไม่ได้ ทําให้หลับช้าตื่นยาก 

ลักษณะที่สอง เปตไสยา นอนอย่างเปรต เวลานอนชอบนอนหงายมือก่ าย
หน้าผาก นอนอย่างผู้อมความทุกข์มีความวิตกกังวลใจ บางครั้งนอนไปคิดไปแล้วหลับตื่นขึ้นมาคิดต่อ 
อาจจะเป็นเรื่องใหม่หรือคิดต่อเรื่องเก่าก็ได้แต่ขอให้ได้คิด 

ลักษณะที่สาม สีหไสยา นอนอย่างสิงห์หรือนอนอย่างราชสีห์คนประเภทนี้เวลา
นอนจะชอบนอนตะแคงขวาเหมือนสิงห์นอน เรียกว่านอนอย่างผู้รู ้ นอนอย่าง  ผู้ตื่นนอนอย่างผู้
รู้เท่าทัน คนประเภทนี้เวลานอนสามารถกําหนดเวลาหลับและเวลาตื่นได้ด้วย 

ลักษณะที่สี่ ตถาคตโพธิไสยา การนอนอย่างพระพุทธเจ้าทรงบรรทม การนอน
ดังกล่าวนี้ พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติได้เฉพาะพระองค์เท่านั้น 

จากหลักการนอนทั้งสี่ลักษณะตามที่กล่าวนี้ ถ้าคนเจ้าวิตกจริตมาปรับปรุงหลักการ
นอนเสียใหม่ด้วยการนอนตะแคงขวา คือนอนอย่างผู้ตื่น ผู้รู้และรู้เท่าทันเหตุการณ์และทําความคิดที่
คิดเรื่อยเปื่อยและคิดแบบฟูุงซ่านกลับกลายเป็นความคิดที่รู้เท่าทันด้วยพลังจิตมีความแน่วแน่และ
มั่นคง สามารถปรับพฤติกรรมที่ไม่ดีให้กลับเป็นดีได้ เพราะพฤติกรรมของคนเราจะเป็นอย่างไร 
ย่อมขึ้นอยู่กับการฝึกฝน อบรมและพัฒนาตนเองเท่านั้น๕๗

 

ตามที่ได้กล่าวถึงแนวทางในการปรับจริตในพระพุทธศาสนา โดยใช้กัมมัฏฐานที่
เหมาะสมแต่ละจริตสามารถสรุปเป็นตารางเพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้นดังนี้ 
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 จริต กัมมฐานที่ใช้ปรับ 
๑ ราคจริต - อสุภกรรมฐาน 

- อสุภสัญญา ๑๐  
- กายคตาสติ 

๒ โทสจริต - การเจริญเมตตา 
- พรหมวิหาร ๔  
- วัณณกสิณ ๔ 

๓ โมหจริต - อานาปานสติ 
๔ สัทธาจริต - อนุสสติ ๖ (เพ่ิมเติมจาคานุสติและเทวตานุสติ) 

- กสิณ ๖ 
- อรูป ๔ 

๕ พุทธิจริต - จตุธาตุววัฏฐาน อาหาเรปฏิกูลสัญญา  
- มรณสติ  
- อุปสมานุสสติ 
- กสิณ ๖ 
- อรูป ๔ 

๖ วิตกจริต อานาปานสติ 
 
ตารางท่ี ๓.๒ แสดงกัมมฐานที่เหมาะสมกับการปรับจริตแต่ละประเภท 
 
 

๓.๖  ตัวอย่างการปรับเปลี่ยนจริตในพระพุทธศาสนา 
 

๓.๖.๑  ตัวอย่างราคจริต 
๑)  เรื่องพระนันทเถระ       

พระเถระรูปนี้ ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ถือปฏิสนธิในครอบครัว 
กรุงหงสวดี เจริญวัยแล้ว กําลังฟังธรรมในสํานักพระศาสดา เห็นพระศาสดา ถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไว้ใน
ตําแหน่งเอตทัคคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุสาวกผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย จึงกระทํากุศลให้
ยิ่งยวดขึ้นไป ปรารถนาตําแหน่งนั้น ท่านทํากุศลจน ตลอดชีวิต เวียนว่ายอยู่ในเทวดาและมนุษย์ แล้ว
มาถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระมหาปชาบดีโคตมี กรุงกบิลพัสดุ์ ครั้งนั้น ในวันรับพระนามท่านทําหมู่
พระประยูรญาติให้ร่าเริงยินดี เพราะเหตุนั้น เหล่าพระประยูรญาติ จึงขนานพระนามของท่านว่า นันท
กุมาร 

แม้พระโพธิสัตว์ทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณแล้วประกาศพระธรรมจักรอัน
ประเสริฐทรงอนุเคราะห์โลก เสด็จจากกรุงราชคฤห์ไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์ ทรงทําพระพุทธบิดาให้ดํารงอยู่ใน
โสดาปัตติผล โดยทรงเฝูาครั้งแรกเท่านั้น วันรุ่งขึ้น เสด็จไปพระราชนิเวศน์ของพระพุทธบิดาประทาน
โอวาทแก่พระมารดาของพระราหุล ตรัสธรรมแก่ชนนอกนั้น 



 

 
๑๑๐ 

 
 

วันรุ่งขึ้นเมื่องานอาวาหมงคลอัญเชิญนันทกุมารเข้าเรือนอภิเษกกําลังดําเนินไป
พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปนิเวศน์ของนันทกุมารนั้น ทรงให้นันทกุมารถือบาตรเสด็จบ่ายพระพักตร์
ไปพระวิหาร เพ่ือให้เขาบรรพชา งานมงคลอภิเษก ก็กีดกันนันทกุมารอย่างนั้นไม่ได้เวลานันทกุมารถือ
บาตรตามเสด็จ ชนบทกัลยาณีเจ้าสาวก็ขึ้นปราสาทชั้นบน เผยสีหบัญชร ร้องสั่งว่า พระลูกเจ้าโปรด
กลับมาเร็ว ๆ นันทกุมารนั้น ได้ยินเสียงนาง ก็ได้แต่แลดูด้วยใจรัญจวนไม่อาจทํานิมิตหมายตอบได้
ตามชอบใจ เพราะเคารพในพระศาสดา ด้วยเหตุนั้นนันทกุมารนั้นจึงร้อนใจ ขณะนั้น นันทกุมารก็คิด
อย่างเดียวว่าพระศาสดาจักให้กลับตรงนี้ พระศาสดาก็ทรงนําไปพระวิหารให้บรรพชา นันทกุมารแม้
บรรพชาแล้ว ก็ขัดไม่ได้ได้แต่นิ่งเสีย นับแต่วันบรรพชาแล้ว ก็ยังคงระลึกถึงคําพูดของนางชนบท
กัลยาณีอยู่นั่นเอง ขณะนั้น เหมือนกับนางชนบทกัลยาณีนั้นมายืนอยู่ไม่ไกล นันทกุมารนั้น ถูกความ
กระสัน อยากลาสิกขา บีบคั้นหนัก ๆ เข้า ก็เดินไปหน่อยหนึ่ง เมื่อเดินผ่านพุ่มไม้หรือกอไม้ ก็
เหมือนกับพระทศพลมาประทับยืนอยู่เบื้องหน้า ท่านเป็นเหมือนขนไก่ที่เอาใส่กองไฟ จึงกลับเข้าไปที่
อยู่ของตน 

พระศาสดาทรงพระดําริว่า นันทะอยู่อย่างประมาทเหลือเกินไม่อาจระงับความ
กระสันสึกได้ จึงควรทําการดับความร้อนจิตของเธอเสีย แต่นั้นก็ตรัสกะท่านนันทะว่า มานี่นันทะ เราจัก
ไปจาริกเทวโลกด้วยกัน พระนันทะทูลถามว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระองค์จักไปสถานที่ที่
เหล่าท่านผู้มีฤทธิ์ไปกันได้อย่างไร ตรัสตอบว่า เธอจงทําจิตคิดจะไปอย่างเดียว ไปแล้วก็จักเห็น ท่าน
พระนันทะนั้น ตามเสด็จจาริกไปเทวโลกกับพระตถาคต โดยอานุภาพของพระทศพล แลดูเทวนิเวศน์
ของท้าวสักกเทวราช ก็เห็นเทพอัปสร ๕๐๐ นาง พระศาสดาทรงเห็นท่านพระนันทเถระแลดูโดยสุภ
นิมิต จึงตรัสถามว่า นันทะ เทพอัปสรเหล่านี้หรือนางชนบทกัลยาณีเป็นที่น่าพอใจ ทูลว่า ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ นางชนบทกัลยาณี เทียบเทพอัปสรเหล่านี้แล้วจะปรากฏเหมือนกับนางวานรที่หูจมูก
แหว่ง พระเจ้าข้า ตรัสว่า นันทะ เทพอัปสรอย่างนี้ ได้ไม่ยากเลยสําหรับผู้ทําสมณธรรม ทูลว่า ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับประกันแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ก็จักทําสมณธรรม 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า นันทะเธอจงวางใจได้ เธอจงทําสมณธรรมไปเถิด ถ้าเธอจักทํากาละ (ตาย) 
อย่างสัตว์มีปฏิสนธิ เราก็รับประกันว่าจะได้นางเทพอัปสรเหล่านั้น 

ดังนั้น พระศาสดาเสด็จจาริกไปเทวโลก ตามพุทธอัธยาศัยแล้วจึงเสด็จกลับมา
พระเชตวันอย่างเดิม ตั้งแต่นั้นมา ท่านพระนันทเถระก็กระทําสมณธรรมทั้งกลางคืนทั้งกลางวัน 
เพราะเหตุอยากได้นางเทพอัปสร พระศาสดาทรงสั่งภิกษุทั้งหลายว่า ในสถานที่อยู่ของนันทะพวกเธอ
จงเที่ยวพูดในที่นั้น ๆ ว่า เขาว่าภิกษุรูปหนึ่ง ให้พระทศพลรับประกันแล้วจึงทําสมณธรรมเพราะเหตุ
อยากได้นางเทพอัปสรทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นรับพระพุทธดํารัสแล้ว ก็เที่ยวพูดว่าเขาว่า ท่านนันทะ
เป็นลูกจ้าง เขาว่า ท่านนันทะถูกซื้อมา ประพฤติพรหมจรรย์ เพราะเหตุอยากได้นางเทพอัปสร
ทั้งหลาย เขาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับประกันท่านนันทะนั้น ที่จะได้นางเทพอัปสร ๕๐๐ นาง ซึ่ง
มีเท้าเหมือนไก่ ภิกษุเหล่านั้น ยืนในที่ใกล้ ๆ นันทะ พอจะเห็นพอจะได้ยิน เที่ยวพูดไป ท่านพระนันท
เถระได้ยินเรื่องนั้น คิดว่า ภิกษุพวกนี้ ไม่พูดถึงผู้อ่ืนพูดปรารภถึงเรา การกระทําของเราไม่ถูกแน่แล้ว 
ก็คิดทบทวนแล้วเจริญวิปัสสนา ก็บรรลุพระอรหันต์ขณะที่ท่านบรรลุพระอรหันต์นั่นแล เทวดาองค์
หนึ่งก็ทูลเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงทราบด้วยพระองค์เอง 



 

 
๑๑๑ 

 
 

วันรุ่งขึ้น ท่านพระนันทเถระเข้าไปเฝูาพระผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูลอย่างนี้ว่า 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับประกันข้าพระองค์ เพ่ือจะได้นางเทพอัปสร ๕๐๐ 
นาง ซึ่งมีเท้าเหมือนไก่อันใด ข้าพระองค์ขอเปลื้องพระผู้มีพระภาคเจ้าจากปฏิสวะการรับคํานั้นพระ
เจ้าข้า เรื่องเกิดขึ้นอย่างว่ามานี้ ต่อมาภายหลังพระศาสดาประทับอยู่ ณ พระเชตวันวิหารทรง
สถาปนาพระเถระไว้ในตําแหน่งเอตทัคคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุสาวก ผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์
ทั้งหลายแล 

จากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบจริตอัธยาศัยของ
พระนันทะดี และทราบว่าพระนันทะกําลังถูกกามราคะเบียดเบียนจิตใจ จึงทรงใช้กุศโลบายพาท่านไป
สวรรค์ ให้ได้พบกับนางฟูาที่งดงามมากมาย แล้วให้สัญญาว่า ถ้าตั้งใจทําสมณธรรมแล้ว ก็รับประกัน
ว่าจะได้นางเทพอัปสรเหล่านั้น พระนันทะท่านจึงตั้งใจบําเพ็ญสมณธรรมจนสุดท้ายก็ได้บรรลุพระ
อรหัตผล เป็นพระอรหันต์ผู้ปราศจากกิเลส จากนั้นพระนันทะได้เข้าไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้วทูลขอยกเลิกเรื่องการรับประกันที่จะได้นางฟูาเสีย เพราะท่านไม่มีความต้องการอีกต่อไปแล้ว 
ต่อมาท่านได้รับตําแหน่งเอตทัคคะผู้เป็นยอดกว่าเหล่าพระภิกษุทั้งหมด ด้านผู้คุ้มครองทวารใน
อินทรีย์ทั้งหลาย 

 
๓.๖.๒  ตัวอย่างโทสจริต 

๑)  เรื่องพระติสะเถระ 
พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถระชื่อติสะผู้เข้าถึงสกุล

นายช่างแก้ว ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า พระเจ้าปเสนทิโกศลส่งแก้วให้นายช่างเจียระไนได้ยินว่า พระ
เถระนั้นฉัน (ภัต) อยู่ในสกุลของนายมณีการผู้หนึ่งสิ้น ๑๒ ปี ภรรยาและสามีในสกุลนั้นตั้งอยู่ในฐานะ
เพียงมารดาและบิดาปฏิบัติพระเถระแล้ว 

อยู่มาวันหนึ่ง นายมณีการกําลังนั่งหั่นเนื้อข้างหน้าพระเถระ ในขณะนั้น พระ
เจ้าปเสนทิโกศล ทรงส่งแก้วมณีดวงหนึ่งไป ด้วยรับสั่งว่า “นายช่างจงขัดและเจียระไนแก้วมณีนี้แล้ว
ส่งมา” นายมณีการรับแก้วนั้นด้วยมือทั้งเปื้อนโลหิต วางไว้บนเขียงแล้ว ก็เข้าไปข้างในเพื่อล้างมือ 

ก็ในเรือนนั้น นกกะเรียนที่เขาเลี้ยงไว้มีอยู่ นกนั้นกลืนกินแก้วมณีนั้น ด้วยสําคัญ
ว่าเนื้อ เพราะกลิ่นโลหิต เมื่อพระเถระกําลังเห็นอยู่เทียว นายมณีการมาแล้ว เมื่อไม่ เห็นแก้วมณีจึง
ถามภริยา ธิดาและบุตรโดยลําดับว่า “พวกเจ้าเอาแก้วมณีไปหรือ” เมื่อชนเหล่านั้นกล่าวว่า “มิได้เอา
ไป” จึงคิดว่า (ชะรอย) พระเถระจักเอาไป จึงปรึกษากับภริยาว่า “แก้วมณี (ชะรอย) พระเถระจักเอา
ไป” ภริยาบอกว่า “แน่ะนาย นายอย่ากล่าวอย่างนั้น, ดิฉันไม่เคยเห็นโทษอะไร ๆ ของพระเถระเลย
ตลอดกาลประมาณเท่านี้ ท่านย่อมไม่ถือเอาแก้วมณี (แน่นอน)” 

นายมณีการถามพระเถระว่า “ท่านขอรับ ท่านเอาแก้วมณีในที่นี้ไปหรือ ?” 
พระเถระ. เราไม่ได้ถือเอาดอก อุบาสก 
นายมณีการ. ท่านขอรับ ในที่นี้ไม่มีคนอ่ืน ท่านต้องเอาไปเป็นแน่ ขอท่านจงให้

แก้วมณีแก่ผมเถิด 
เมื่อพระเถระนั้นไม่รับ เขาจึงพูดกะภริยาว่า “พระเถระเอาแก้วมณีไปแน่ เราจัก

บีบคั้นถามท่าน “ภริยาตอบว่า “แน่ะนาย นายอย่าให้พวกเราฉิบหายเลย พวกเราเข้าถึงความเป็น
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ทาส เสียยังประเสริฐกว่า ก็การกล่าวหาพระเถระผู้เห็นปานนี้ไม่ประเสริฐเลย นายช่างแก้วนั้นกล่าวว่า 
“พวกเราทั้งหมดด้วยกัน เข้าถึงความเป็นทาส ยังไม่เท่าค่าแก้วมณ”ี ดังนี้แล้ว จึงถือเอาเชือกพันศีรษะ
พระเถระขันด้วยท่อนไม้ โลหิตไหลออกจากศีรษะ หูและจมูกของพระเถระหน่วยตาทั้งสองได้ถึง
อาการทะเล้นออก ท่านเจ็บปวดมาก ก็ล้มลง ณ ภาคพ้ืน นกกะเรียนมาด้วยกลิ่นโลหิต ดื่มกินโลหิต 

ขณะนั้น นายมณีการจึงเตะมันด้วยเท้าแล้วเขี่ยไปพลางกล่าวว่า "มึงจะทําอะไร
หรือ" ด้วยกําลังความโกรธที่เกิดขึ้นในพระเถระ นกกะเรียนนั้นล้มกลิ้งตายด้วยการเตะทีเดียวเท่านั้น
พระเถระเห็นนกนั้น จึงกล่าวว่า “อุบาสก ท่านจงผ่อนเชือกพันศีรษะของเราให้หย่อนก่อนแล้วจง
พิจารณาดูนกกะเรียนนี้ (ว่า) มันตายแล้วหรือยัง” ลําดับนั้น นายช่างแก้วจึงกล่าวกะท่านว่า “แม้ท่าน
ก็จักตายเช่นนกนั่น” พระเถระตอบว่า “อุบาสก แก้วมณีนั้น อันนกนี้กลืนกินแล้วหากนกนี้จักไม่ตาย
ไซร้ ข้าพเจ้าแม้จะตาย ก็จักไม่บอกแก้วมณีแก่ท่าน “เขาแหวะท้องนกนั้นพบแก้วมณีแล้ว งกงันอยู่ มี
ใจสลด หมอบลงใกล้เท้าของพระเถระ กล่าวว่า “ขอพระผู้เป็นเจ้าจงอดโทษแก่ผม ผมไม่รู้อยู่ ทําไป
แล้ว” 

พระเถระ. อุบาสก โทษของท่านไม่มี ของเราก็ไม่มี มีแต่โทษของวัฏฏะเท่านั้น 
เราอดโทษแก่ท่าน 

นายมณีการ. ท่านขอรับ หากท่านอดโทษแก่ผมไซร้ ท่านจงนั่งรับภิกษาในเรือน
ของผมตามทํานองเถิด 

พระเถระกล่าวว่า “อุบาสก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราจักไม่เข้าไปภายในชายคา
เรือนของผู้อื่น เพราะว่านี้เป็นโทษแห่งการเข้าไปภายในเรือนโดยตรง ตั้งแต่นี้ไป เมื่อเท้าทั้งสองยังเดิน
ไปได้ เราจักยืนที่ประตูเรือนเท่านั้น รับภิกษา” พระเถระครั้นกล่าวคาถานี้แล้ว ต่อกาลไม่นานนักก็
ปรินิพพานด้วยพยาธินั้นนั่นเอง 

นกกะเรียนได้ถือปฏิสนธิในท้องแห่งภริยาของนายช่างแก้ว นายช่างแก้วทํากา
ละแล้วก็บังเกิดในนรก ภริยาของนายช่างแก้วทํากาละแล้ว เกิดในเทวโลก เพราะความเป็นผู้มีจิต
อ่อนโยนในพระเถระ 

ภิกษุท้ังหลายทูลถามอภิสัมปรายภพของชนเหล่านั้นกะพระศาสดา พระศาสดา
ตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลายสัตว์บางจําพวกในโลกนี้ ย่อมเกิดในครรภ์ บางจําพวกทํากรรมลามก ย่อมเกิด
ในนรก บางจําพวกทํากรรมดีแล้ว ย่อมเกิดในเทวโลกส่วนผู้ไม่มีอาสวะ ย่อมปรินิพพาน" ในการจบ
เทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล 

จากเรื่องนี้เราจะพบว่า นายช่างแก้ว เป็นผู้ที่มีโทสจริต ทําอะไรเกินกว่าเหตุ ไม่
พิจารณาโดยแยบคายให้ดีก่อน จึงพลาดไปกระทํากรรมอันชั่วช้าต่อพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์สุดท้ายตนก็
ต้องไปชดใช้กรรมในนรก เพราะความใจร้อนด่วนสรุปแบบผิด ๆ นั่นเอง 

 
 ๓.๖.๓  ตัวอย่างเรื่องโมหจริต 

เรื่องป่าทัณฑกี 
เมื่อบริษัทของพระสรภังคดาบสโพธิสัตว์แผ่ขยายไพบูลย์แล้ว ดาบส ชื่อ กีสวัจฉะ 

ศิษย์ของพระโพธิสัตว์ ประสงค์จะอยู่อย่างสงัด จึงละหมู่ไป อาศัยนครชื่อ กุมภปุระ ของพระเจ้า
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ทัณฑกีแคว้นกาลิงคะ ต่อจากฝังแม่น้ําโคธาวารี เจริญความสงัดอยู่ในพระราชอุทยาน เสนาบดีของ
พระเจ้าทัณฑกีนั้นเป็นอุปัฏฐาก 

ครั้งนั้น นางคณิกาคนหนึ่ง ขึ้นรถมีหญิง ๕๐๐ เป็นบริวาร ทํานครให้งดงามเที่ยวไป
มหาชนมองเห็น ก็ห้อมล้อมนางเที่ยวตามไป จนถนนในพระนครไม่พอ พระราชาเผยพระแกลประทับยืน
เห็นนาง จึงตรัสถามพวกราชบุรุษว่า หญิงผู้นั้นเป็นใคร พวกราชบุรุษทูลว่า ขอเดชะหญิงนครโสภิณี
ของพระองค์ พระพุทธเจ้าข้า ท้าวเธอเกิดริษยา ทรงพระดําริว่า นครที่หญิงผู้นี้ทําให้งาม จักงามได้
อย่างไร แล้วตรัสสั่งให้ตัดฐานันดรนั้นเสีย ตั้งแต่นั้นมา นางคณิกานั้นก็ทําการชมเชยกับคนนั้นๆ 
เสาะหาฐานันดรเรื่อยไป วันหนึ่ง เข้าไปยังพระราชอุทยานพบดาบส นั่งบนแผ่นหิน พิงแผ่นหินที่ย้อย
ลงมา ใกล้ปลายที่จงกรม จึงคิดว่า ดาบส ผู้นี้สกปรกจริงหนอ นั่งไม่ไหวติง เขี้ยวงอกออกมาปิดปาก 
หนวดเคราปิดอก รักแร้สองข้างขนรุงรัง ครั้งนั้น นางเกิดความเสียใจว่า เราเที่ยวไปด้วยกิจอย่างหนึ่ง 
ก็มาพบกับคนกาลกัณณี (กาลกิณี) นี้เข้า ท่านทั้งหลายนําน้ํามา เราจักล้างลูกตา ให้เขาเอาน้ําและไม้ 
สีฟันมาแล้ว ก็เคี้ยวไม้สีฟัน ถ่มน้ําลายเป็นก้อน ๆ ลงไปบนเนื้อตัวของดาบสนั้น แล้วโยนไม้สีฟันลงบน
กลางเซิงผม บ้วนปากตัวเองแล้วเอาน้ําราดบนศีรษะของดาบส คิดว่า เราล้างลูกตาที่เห็นคนกาลกัณณี
แล้ว กลีโทษเราก็ลอยเสียแล้ว ก็ออกไปจากพระราชอุทยาน ในวันนั้นเอง พระราชาทรงนึกขึ้นได้ก็
ตรัสถามว่า พ่อมหาจําเริญ หญิงนครโสภิณีอยู่ไหน พวกราชบุรุษตอบว่า อยู่ในพระนครนี้เอง พระเจ้า
ข้า ตรัสสั่งว่า พวกเจ้าจงให้ฐานันดรเป็นปกติแก่นางอย่างเดิม แล้วทรงสั่งให้คืนฐานันดร นางอาศัย
กรรมที่ทําดีมาก่อน จึงได้ฐานันดร แต่นางเข้าใจไปเสียว่า ได้เพราะถ่มน้ําลายลงที่เนื้อตัวของดาบส 

ต่อจากวันนั้นไปเล็กน้อย พระราชาทรงถอดฐานันดรของพราหมณ์ปุโรหิต เขาจึงไป
ยังสํานักหญิงนครโสภินีสอบถามว่า น้องหญิง เธอทําอะไรจึงกลับได้ฐานันดร นางก็กล่าวว่า ท่าน
พราหมณ์ จะอะไรเสียอีกเล่า ชฎิลขี้โกงคนหนึ่ง เป็นตัวกาลกัณณีที่ไม่ไหวติงอยู่ในพระราชอุทยาน
ท่านจงถ่มน้ําลายลงที่ตัวของดาบสนั้น ก็จักได้ฐานันดรอย่างนี้ ปุโรหิตนั้น ก็กล่าวว่า ข้าจักทําอย่างนั้น
นะน้องหญิง แล้วก็ไปที่พระราชอุทยานนั้น กระทําอย่างที่นางบอกทุกประการแล้วก็ออกจากพระราช
อุทยานไป ในวันนั้นนั่นเอง พระราชาทรงนึกขึ้นได้ก็ตรัสถามว่า พ่อมหาจําเริญพราหมณ์อยู่ไหน ได้
รับคําทูลตอบว่า อยู่ในพระนครนี้เอง พระเจ้าข้า พระราชาทรงมีพระดํารัสว่า เราไม่ใคร่ครวญเสียก่อน
แล้วทํา พวกเจ้าจงคืนฐานันดรให้เขา แล้วตรัสสั่งให้คืนฐานันดรแก่พราหมณ์นั้น ถึงพราหมณ์นั้นได้
ฐานันดร เพราะกําลังบุญแต่ก่อน ก็เข้าใจไปเสียว่าได้ฐานันดรเพราะถ่มน้ําลายลงที่ตัวของดาบส 

ต่อจากวันนั้นไปเล็กน้อย ชนบทชายแดนของพระราชาเกิดกบฏ พระราชาตรัสว่า 
เราจักไปปราบกบฏชายแดน จึงเสด็จไปพร้อมด้วยกองทัพ ๔ เหล่า พราหมณ์ปุโรหิตจึงไปยืนอยู่เบื้อง
พระพักตร์ของพระราชา ถวายพระพรว่า ชยตุ มหาราชา จงได้ชัยชนะเถิด พระมหาราชเจ้าแล้วทูล
ถามว่า พระองค์จะเสด็จไปเพ่ือชัยชนะ หรือพระมหาราชเจ้า ตรัสตอบว่า อย่างนั้นซิพราหมณ์ทูลว่า 
เมื่อเป็นเช่นนั้น ชฎิลขี้โกงผู้หนึ่งเป็นคนกาลกัณณี ผู้ไม่ไหวติง พํานักอยู่ในพระราชอุทยาน โปรดทรง
ถ่มเขฬะลงที่ตัวของชฎิลผู้นั้นเถิด พระเจ้าข้า พระราชาทรงรับคําของพราหมณ์ปุโรหิตนั้นสั่งให้กระทํา
เหมือนอย่างท่ีหญิงคณิกาและพราหมณ์ปุโรหิตนั้นทําทุกอย่างแล้วตรัสสั่งให้เจ้านายฝุายในถ่มเขฬะลง
ที่ตัวของชฎิลขี้โกงนั้น ต่อจากนั้น ทั้งฝุายใน ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้คุ้มครองฝุายในก็กระทําตามอย่างนั้น
เหมือนกัน 
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ครั้งนั้น พระราชาทรงสั่งให้ตั้งกองรักษาการณ์ไว้ใกล้ประตูพระราชอุทยานแล้วสั่งว่า
ผู้ตามเสด็จไม่ถ่มน้ําลายลงที่ตัวดาบส ให้ทั่วแล้วออกไปไม่ได้ คราวนั้น นายพันนายกองทั้งหมดก็นํา
น้ําลาย ไม้สีฟัน และน้ําบ้วนปากเอาไปไว้บนตัวดาบส โดยทํานองนั้นนั่นแล น้ําลายและไม้สีฟันก็ท่วม
ทั่วตัว 

เสนาบดี (ผู้อุปัฏฐาก) รู้เรื่องภายหลังเขาหมด ก็ครุ่นคิดว่า เขาว่าคนทั้งหลาย ทําร้าย
พระผู้มีพระภาคเจ้าศาสดาของเรา ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญ เป็นบันได วรรค์อย่างนี้ หัวใจก็ร้อนระอุต้องหายใจ
ทางปาก จึงรุดไปยังพระราชอุทยาน เห็นฤาษีประสบความย่อยยับอย่างนั้น ก็นุ่งหยักรั้ง เอามือทั้งสอง
กวาดไม้สีฟัน ยกขึ้นให้นั่ง ให้นําน้ํามาอาบ ชะโลมด้วยยาทุกชนิด และของหอม 4 ชนิด เช็ดด้วยผ้า
ละเอียด ยืนประนมมืออยู่ข้างหน้า พูดอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญพวกมนุษย์ทําไม่สมควร อะไรจักมีแก่
พวกเขา 

ดาบสกล่าวว่า ท่านเสนาบดี เทวดาแบ่งกันเป็น 3 พวก พวกหนึ่งกล่าวว่า จักทํา
พระราชาพระองค์เดียวให้พินาศ พวกหนึ่งกล่าวว่า จักทําพระราชาพร้อมด้วยบริษัทให้พินาศ พวก
หนึ่งกล่าวว่า จักทําแว่นแคว้นทั้งหมดของพระราชาให้พินาศ ก็แลครั้นกล่าวดังนี้แล้ว ดาบสมิได้แสดง
อาการโกรธแม้แต่น้อย เมื่อจะบอกอุบายสันติแห่งโลกกล่าวว่า ความผิดมีอยู่ แต่เมื่อรู้แสดงความผ่อน
โทษเสีย เหตุการณ์ก็จะเป็นปกติอย่างเดิม เสนาบดีได้นัยแล้ว ก็เข้าไปเฝูาพระราชา ถวายบังคมแล้ว
กราบทูลว่า ข้าแต่พระมหาราชเจ้า พระองค์ทรงประพฤติผิดในท่านดาบสผู้ไม่ผิด ผู้มีฤทธิ์มาก ทรง
กระทํากรรมอย่างหนัก ท่านว่า เทวดาแบ่งเป็น ๓ พวก กล่าวกันอย่างนี้ ทูลเรื่องทั้งหมดแล้วกราบทูล
ว่า ท่านว่าเมื่อพระองค์ทรงขอขมาเสียแล้ว แว่นแคว้นก็จะเป็นปกติ ขอพระองค์อย่าทรงทําให้แว่น
แคว้นพินาศเสียเลย ขอพระมหาราชเจ้า โปรดขอขมาท่านดาบ เสียเถิด พระเจ้าข้า เสนาบดีกราบทูล
ถึง ๓ ครั้ง พระราชาก็ไม่ทรงปรารถนาจะขอขมา จึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระมหาราชเจ้า ข้าพเจ้าทราบ
กําลังของดาบส ดาบสนั้นมิใช่พูดไม่จริง ทั้งก็ไม่โกรธด้วย แต่ท่านพูดอย่างนี้ ก็ด้วยความเอ็นดู 
อนุเคราะห์สัตว์ ขอได้โปรดขอขมาท่านดาบส นั้นเสียเถิด พระเจ้าข้า พระราชาก็ทรงยืนกรานว่า เรา
ไม่ขอขมา เสนาบดีจึงกราบทูลว่า ถ้าอย่างนั้น ขอได้โปรดพระราชทานตําแหน่งเสนาบดีแก่คนอ่ืนเถิด 
ข้าพเจ้าจักไม่อยู่ในพระราชอาณาเขตของพระองค์ต่อไปละ พระราชาตรัสว่า ท่านจะไปก็ตามที เราจัก
ได้เสนาบดีของเราใหม่ 

แต่นั้น เสนาบดีก็ไปสํานักดาบสไหว้แล้วก็กล่าวว่า ข้าพเจ้าปฏิบัติตามคําของท่านแล้ว
ท่านเจ้าข้า ดาบสกล่าวว่า ท่านเสนาบดี คนที่เชื่อฟังจงพาทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งเครื่องใช้ ทั้งทรัพย์ทั้งสัตว์ ๒ 
เท้า ๔ เท้า ออกไปเสียนอกพระราชอาณาเขตภายใน ๗ วัน เทวดาพิโรธหนัก จักเบียดเบียนแว่นแคว้น
แน่นอน เสนาบดีก็กระทําตาม พระราชาก็ทรงมัวเมาอย่างเดียว ทรงปราบข้าศึก ทําชนบทชายแดนให้
สงบแล้ว ก็เสด็จมาพัก ณ ค่ายฉลองชัย ทรงจัดการพระนครนั้น ๆ แล้ว เสด็จเข้าสู่พระราชนิเวศน์ 
ครั้งแรกทีเดียว เหล่าเทวดาบันดาลฝนน้ําให้ตกลงมามหาชนก็ดีใจว่า ตั้งแต่ทําผิดในชฎิลขี้โกงมา 
พระราชาของเราก็เจริญอย่างเดียว ทรงปราบข้าศึกได้ในวันเสด็จกลับฝนก็ตกลงมา ต่อมา เหล่าเทวดา
ก็บันดาลฝนดอกมะลิตกลงมา มหาชนก็ดีใจยิ่งขึ้นไปอีก ต่อมาเหล่าเทวดาก็บันดาลฝนมาสก ฝน
กหาปณะให้ตกลงมา เข้าใจว่าคนทั้งหลายจะออกมาเก็บ จึงบันดาลฝนเครื่องประดับมือประดับเท้า 
ประดับเอว เป็นต้น ให้ตกลงมา มหาชนก็ลงมายังปราสาท ๗ ชั้นทางข้างหลัง ต่างประดับอาภรณ์ ดีใจ
ว่า การถ่มน้ําลายรดชฎิลขี้โกงสมควรแท้หนอ ตั้งแต่ถ่มน้ําลายลงบนชฎิลขี้โกงนั้น พระราชาของเราก็



 

 
๑๑๕ 

 
 

เจริญ ทรงปราบข้าศึกสําเร็จ วันเสด็จกลับฝนยังตกลงมา ต่อนั้น ฝน ๔ อย่าง คือ ฝนดอกมะลิ ฝน
มาสก ฝนกหาปณะ ฝนเครื่องประดับเอว ก็เกิด เปล่งวาจาดีใจอย่างนี้แล้ว ก็อ่ิมเอิบในกรรมที่
พระราชาทรงทําผิดสมัยนั้น เหล่าเทวดาก็บันดาลอาวุธต่าง ๆ ที่มีคมข้างเดียว สองข้าง เป็นต้น ให้ตก
ลงมาปานเชือดเนื้อมหาชนบนแผ่นเขียง ต่อจากนั้น ก็บันดาลถ่านเพลิงมีสีดังดอกทองกวาวปราศจาก
เถ้าและควัน บันดาลก้อนหินขนาดเรือนยอด บันดาลทรายละเอียดที่กอบกําไม่อยู่ให้ตกลงมา ถมพ้ืนที่
สูงขึ้นถึง ๘๐ ศอก ในแว่นแคว้นของพระราชา มนุษย์ ๓ คน คือ ท่านกี วัจฉดาบส ท่านเสนาบดี และ
คนที่ยินดีเลี้ยงดูมารดา เป็นผู้ไม่มีโรค ในแหล่งน้ําดื่ม ก็ไม่มีน้ําดื่ม ในแหล่งหญ้าก็ไม่มีหญ้าสําหรับสัตว์
ดิรัจฉานที่เหลือ ผู้ไม่ได้ร่วมในกรรมนั้นสัตว์ดิรัจฉานเหล่านั้นก็ไปยังแหล่งที่มีน้ําดื่ม มีหญ้า ไม่ทันถึง ๗ 
วัน ก็พากันไปนอกราชอาณาจักร 

จากเรื่องนี้เราจะเห็นว่า นางคณิกา พราหมณ์ปุโรหิต พระราชา เป็นพวกโมหจริต
แล้วยังไปทําให้พวกข้าราชบริพารที่ติดตามมาท้ังหมดกับมหาชนชาวนครทั้งหมด พลอยหลงผิดตามไป
ด้วย ได้สร้างกรรมทําไม่ดีต่อพระดาบสผู้บริสุทธิ์ไม่ประทุษร้ายตอบส่งผลให้เทวดาเกิดพิโรธ จึงได้
ทําลายชีวิตและเมืองทั้งเมืองของพระราชาให้พินาศแล้ว ทั้งนี้ เป็นโทษของความเป็นโมหจริตนั่นเอง 
คือ เป็นคนโง่เขลาเบาปัญญา ไม่รู้จักว่า นักบวชคือผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ เป็นเนื้อนาบุญ เป็นผู้ควรเคารพ
กราบไหว้ให้การปกปูองคุ้มครอง เป็นผู้ควรถวายปัจจัยสี่ ฯลฯ แต่กลับมีความเชื่อแบบผิด ๆ คิดว่า
ท่านเป็นตัวกาลกิณี แล้วยังไปเบียดเบียนทําร้ายท่านอีก จึงต้องประสบกับผลกรรมอันน่าสยดสยอง 

 
๓.๖.๔  ตัวอย่างเรื่องวิตกจริต 

๑)  นักขัตตชาดก 
พระบรมศาสดา เมื่อประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภอาชีวกคนหนึ่ง 

ตรัสพระธรรมเทศนานี้ 
ได้ยินว่า กุลบุตรชาวบ้านนอกผู้หนึ่ง ไปขอกุลธิดานางหนึ่ง ในกรุงสาวัตถี  ให้แก่ลูก

ชายของตน นัดหมายวันกันว่าในวันโน้น จักมารับเอาตัวไป ครั้นถึงวันนัดจึงถามอาชีวก ผู้เข้าไปสู่
ตระกูลของตนว่า พระคุณเจ้าผู้เจริญ วันนี้พวกผมจักทํามงคลอย่างหนึ่ง ฤกษ์ดีไหมครับอาชีวกนั้น
โกรธอยู่แล้วว่าคนผู้นี้ครั้งแรกไม่ถามเราเลย บัดนี้เลยวันไปแล้วกลับมาถามเรา เอาเถิดจักต้องสั่งสอน
เขาเสียบ้าง จึงพูดว่า วันนี้ฤกษ์ไม่ดี พวกท่านอย่ากระทําการมงคลในวันนี้เลย ถ้าขืนทํา จักพินาศใหญ่ 
พวกมนุษย์ในตระกูลพากันเชื่ออาชีวกนั้น ไม่ไปรับตัวในวันนั้น ฝุายพวกชาวเมืองจัดการมงคลไว้พร้อม
แล้ว ไม่เห็นพวกนั้นมา ก็กล่าวว่า พวกนั้นกําหนดไว้วันนี้ แล้วก็ไม่มา แม้การงานของพวกเราก็ใกล้จะ
สําเร็จแล้ว เรื่องอะไรจักต้องไปคอยพวกนั้น จักยกธิดาของเราให้คนอ่ืนไป แล้วก็ยกธิดาให้แก่ตระกูล
อ่ืนไป ด้วยการมงคลที่เตรียมไว้นั้นแหละ ครั้นวันรุ่งขึ้นพวกที่ขอไว้ก็พากันมาถึง แล้วกล่าวว่า พวก
ท่านจงส่งตัวเจ้าสาวให้พวกเราเถิด ทันใดนั้นชาวเมืองสาวัตถี ก็พากันบริภาษพวกนั้นว่า พวกท่านสม
กับท่ีได้ชื่อว่าเป็นคนบ้านนอก ขาดความเป็นผู้ดี เป็นคนลามก กําหนดวันไว้แล้ว ดูหมิ่นเสียไม่มาตาม
กําหนด เชิญกลับไปตามทางที่มากันนั่นแหละ พวกเรายกเจ้าสาวให้คนอ่ืนแล้ว พวกชาวบ้านนอก ก็
พากนัทะเลาะกับชาวเมือง ครั้นไม่ได้เจ้าสาว ก็ต้องพากันไปตามทางที่มานั่นเอง 

เรื่องที่อาชีวกกระทําอันตรายงานมงคล ของมนุษย์เหล่านั้น ปรากฏว่ารู้กันทั่วไปใน
ระหว่างภิกษุทั้งหลาย และภิกษุเหล่านั้นประชุมกันในธรรมสภา นั่งพูดกันว่า อาวุโสทั้งหลายอาชีวก



 

 
๑๑๖ 

 
 

กระทําอันตรายงานมงคลของตระกูลเสียแล้ว พระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่า ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอกําลังสนทนากันด้วยเรื่องอะไร ครั้นภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้ว ตรัสว่าภิกษุ
ทั้งหลาย มิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น ที่อาชีวกกระทําอันตราย งานมงคลของตระกูลนั้นเสีย แม้ในกาลก่อน
ก็โกรธคนเหล่านั้น กระทําอันตรายงานมงคลเสียแล้วเหมือนกันแล้วทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก 
ดังต่อไปนี้ 

ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี ชาวพระนครพา
กันไปสู่ขอธิดาของชาวชนบท กําหนดวันแล้ว ถามอาชีวกผู้คุ้นเคยกันว่า พระคุณเจ้าผู้เจริญ วันนี้ผม
จะกระทํางานมงคลสักอย่างหนึ่ง ฤกษ์ดีไหมขอรับ อาชีวกนั้นโกรธอยู่แล้วว่า คนพวกนี้กําหนดวันเอา
ตามพอใจตน บัดนี้ กลับถามเรา คิดต่อไปว่า ในวันนี้เราจักทําการขัดขวางงานของคนเหล่านั้นเสีย 
แล้วกล่าวว่า วันนี้ฤกษ์ไม่ดี ถ้ากระทําการมงคลจักพากันถึงความพินาศใหญ่คนเหล่านั้นพากันเชื่อ
อาชีวกจึงไม่ไปรับเจ้าสาว ชาวชนบททราบว่า พวกนั้นไม่มา ก็พูดกันว่าพวกนั้นกําหนดวันไว้วันนี้ แล้ว
ก็ไม่มา ธุระอะไรจักต้องคอยคนเหล่านั้น แล้วก็ยกธิดาให้แก่คนอ่ืน รุ่งขึ้น ชาวเมืองพากันมาขอรับ
เจ้าสาว ชาวชนบทก็พากันกล่าวว่า พวกท่านข้ึนชื่อว่าเป็นชาวเมือง แต่ขาดความเป็นผู้ดี กําหนดวันไว้
แล้ว แต่ไม่มารับเจ้าสาว เพราะพวกท่านไม่มา เราจึงยกให้คนอ่ืนไป ชาวเมืองกล่าวว่า พวกเราถาม
อาชีวกดู ได้ความว่า ฤกษ์ไม่ดี จึงไม่มา จงให้เจ้าสาวแก่พวกเราเถิด ชาวชนบทแย้งว่า เพราะพวกท่าน
ไม่มากัน พวกเราจึงยกเจ้าสาวให้คนอ่ืนไปแล้ว คราวนี้จักนําตัวเจ้าสาวที่ให้เขาไปแล้วมาอีกได้อย่างไร
เล่า เมื่อคนเหล่านั้นโต้เถียงกันไป โต้เถียงกันมา อยู่อย่างนี้ ก็พอดีมีบุรุษผู้เป็นบัณฑิตชาวเมืองคนหนึ่ง 
ไปชนบทด้วยกิจการบางอย่าง ได้ยินชาวเมืองเหล่านั้นกล่าวว่า พวกเราถามอาชีวกแล้ว จึงไม่มาเพราะ
ฤกษ์ไม่ดี ก็พูดว่าฤกษ์จะมีประโยชน์อะไร เพราะการได้เจ้าสาวก็เป็นฤกษ์อยู่แล้ว มิใช่หรือ  ดังนี้แล้ว 
กล่าวคาถานี้  “ประโยชน์ผ่านพ้นคนโง่ ผู้มัวคอยฤกษ์ยามอยู่ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์ 
ดวงดาวทั้งหลาย จักทําอะไรได้” ดังนี้ 

พวกชาวเมือง ทะเลาะกับพวกนั้นแล้ว ก็ไม่ได้เจ้าสาวอยู่นั่นเอง เลยพากันไป แม้
พระบรมศาสดาก็ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น ที่อาชีวกนั้นทําการขัดขวางงาน
มงคลของตระกูลนั้น ถึงในครั้งก่อน ก็ได้กระทําแล้วเหมือนกัน ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาตรัส
แล้ว ทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกว่าอาชีวกในครั้งนั้น ได้มาเป็นอาชีวกในครั้งนี้ แม้ตระกูลทั้งนั้นใน
ครั้งนั้น ก็ได้มาเป็นตระกูลในครั้งนี้ส่วนบุรุษผู้เป็นบัณฑิตผู้ยืนกล่าวคาถา ได้มาเป็นเราตถาคต ฉะนี้แล 

จากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่า กุลบุตรชาวบ้านนอกที่ไปขอกุลธิดานางหนึ่ง ในกรุงสาวัต
ถี ให้แก่ลูกชายของตนผู้นี้ เป็นผู้มีวิตกจริต ไม่กล้าตัดสินใจเดินทางไปรับตัวเจ้าสาวในวันที่ได้นัดหมาย
ไว้แล้ว เพราะมัวแต่คอยฤกษ์คอยยามสุดท้ายทางฝุายผู้ปกครองของเจ้าสาวจึงตัดสินใจยกบุตรสาวไป
ให้กับคนอ่ืนแทน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเสวยพระชาติ (เกิด) เป็นบุรุษผู้บัณฑิตในกาลนั้น ได้กล่าว
คาถาไว้ว่า “ประโยชน์ผ่านพ้นคนโง่ ผู้มัวคอยฤกษ์ยามอยู่ ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์ ดวงดาว
ทั้งหลาย จักทําอะไรได้” 

นี่ก็คือโทษของการเป็นผู้มีวิตกจริต คือไม่มีวิจารณญาณ มีแต่ความกังวลหวาดวิตก
มากจนเกินไป ลังเลไม่กล้าตัดสินใจ จนทําให้พลาดโอกาสที่ดีไปได้ในที่สุด 

 
    



 

 
๑๑๗ 

 
 

 ๓.๖.๕  ตัวอย่างเรื่องสัทธาจริต 
พระวักกลิเถระ 
ในอดีตกาล ครั้งพระปทุมุตตรพุทธเจ้า พระเถระนี้ไปวิหารยืนฟังธรรมท้ายบริษัท

โดยนัยที่กล่าวแล้วนั่นแล เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตําแหน่งเป็นยอดของเหล่า
ภิกษุผู้น้อมใจไปด้วยศรัทธา จึงคิดว่า แม้เราก็ควรเป็นเช่นนี้ในอนาคตกาล จึงนิมนต์พระศาสดาโดยนัย
ที่กล่าวแล้วนั่นแล ถวายมหาทาน ๗ วัน ถวายบังคมพระทศพลแล้วกระทําความปรารถนาว่า พระเจ้า
ข้า ด้วยกุศลกรรมอันนี้ ขอข้าพระองค์พึงเป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้น้อมใจไปด้วยศรัทธา ในศาสนาของ
พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนภิกษุที่พระองค์ทรงสถาปนาไว้ในตําแหน่งเอตทัคคะของ
เหล่าภิกษุผู้น้อมใจไปด้วยศรัทธา พระศาสดาทรงเห็นว่าท่านไม่มีอันตรายจึงทรงพยากรณ์ แล้วเสด็จ
กลับไป 

ฝุายท่านกระทํากุศลตลอดชีพแล้วเวียนว่ายอยู่ในเทวดาและมนุษย์ ถือเอาปฏิสนธิใน
ตระกูลพราหมณ์กรุงสาวัตถี ครั้งพระศาสดาของเรา ญาติทั้งหลายได้ขนานนามของท่านว่า วักกลิ 
ท่านเจริญวัยแล้ว เรียนไตรเพท เห็นพระทศพลมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จจาริกในกรุงสาวัตถีตรวจดูสรี
รสมบัติของพระศาสดา ไม่อ่ิมด้วยการเห็นสรีรสมบัติ จึงเที่ยวไปพร้อมกับพระทศพลนั้นด้วย เสด็จไป
วิหารก็ไปกับพระทศพล ยืนมองความสําเร็จแห่งพระสรีรสมบัติอยู่ เทียว ยืนฟังธรรมในที่เฉพาะพระ
พักตร์แห่งพระศาสดาผู้ประทับนั่งตรัสธรรมในธรรมสภา ท่านได้ศรัทธาแล้วคิดว่า เราอยู่ครองเรือน
ไม่ได้ เห็นพระทศพลเป็นนิตย์ จึงทูลขอบรรพชา บวชแล้วในสํานักของพระศาสดา ตั้งแต่นั้น เว้นเวลา
กระทําอาหาร ในเวลาที่เหลือยืนอยู่ในที่ที่ยืนเห็นพระทศพลจึงละโยนิโสมนสิการเสีย อยู่ดูพระทศพล
อย่างเดียว พระศาสดาทรงรอให้ญาณของท่านสุกเสียก่อน เมื่อท่านเที่ยวไปดูรูปในที่นั้น ๆ เป็นเวลา
ยาวนานก็ไม่ตรัสอะไร ทรงทราบว่า บัดนี้ญาณของท่านแก่กล้าแล้ว ท่านอาจตรัสรู้ได้ จึงตรัสอย่างนี้ว่า 
วักกลิ ท่านจะประโยชน์อะไรด้วยมองรูปกายอันเปื่อยเน่านี้ที่ท่านเห็น วักกลิ ผู้ใดแลเห็นธรรม ผู้นั้น
ชื่อว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม วักกลิ เห็นธรรมจึงจะชื่อว่าเห็นเรา เมื่อพระศาสดาแม้
ทรงโอวาทอยู่อย่างนี้พระเถระก็ไม่อาจละการดูพระทศพลแล้วไปในที่อ่ืน 

แต่นั้นพระศาสดาทรงดําริว่า ภิกษุนี้ไม่ได้ความสังเวชจักไม่ตรัสรู้ เมื่อใกล้เข้าพรรษา
ทรงประกาศขับไล่พระเถระนั้นว่า วักกลิ จงหลีกไป ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงมีพระดํารัสที่พึง
ยึดถือ เพราะฉะนั้นพระเถระจึงยืนโต้ตอบพระศาสดาไม่ได้ ไม่บังอาจมาเฉพาะพระพักตร์พระทศพล 
คิดว่า บัดนี้เราจะทําอย่างไรได้ เราถูกพระตถาคตประณามเสียแล้ว เราก็ไม่ได้อยู่ต่อหน้าพระองค์ 
ประโยชน์อะไรด้วยชีวิตของเรา จึงขึ้นสู่ที่เขาขาดที่เขาคิชฌกูฏ พระศาสดาทรงทราบว่า พระเถระนั้น
มีความลําบาก ทรงดําริว่า ภิกษุนี้เมื่อไม่ได้ความปลอบใจจากเรา ก็จะพึงทําลายอุปนิสัยแห่งมรรค
ผลเสีย จึงทรงเปล่งรัศมีไปแสดงพระองค์ ครั้งนั้น ตั้งแต่พระวักกลินั้นเห็นพระศาสดาก็ละความ
โศกศัลย์อย่างใหญ่ ด้วยประการฉะนี้ 

พระศาสดาเพ่ือจะให้พระวักกลิเถระเกิดปีติโสมนัสแรงขึ้น เหมือนหลั่งกระแสน้ําลง
ในสระที่แห้ง จึงตรัสพระคาถาในพระธรรมบทว่า 

ปาโมชฺชพหุโล ภิกฺขุ ปสนฺโน พุทฺธสาสเน 
อธิคจฺเฉ ปทํ สนฺตํ สงฺขารุปสมํ สุขนฺติ 
ภิกษุผู้มากด้วยความปราโมทย์ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 



 

 
๑๑๘ 

 
 

จะพึงบรรลุบทอันสงบที่ระงับสังขาร เป็นความสุข 
อนึ่ง พระศาสดาทรงเหยียดพระหัตถ์ประทานแก่พระวักกลิเถระว่า มาเถิดวักกลิ 

พระเถระบังเกิดปีติอย่างแรงว่า เราเห็นพระทศพลแล้ว ได้รับพระดํารัสตรัสเรียกว่า มาเถิดวักกลิ ทั้งที่
ไม่รู้ว่าการไปของตนจะไปทางไหน แต่ได้ลอยไปในอากาศมาปรากฏต่อพระพักตร์พระทศพลพอเท้า
แรกเหยียบบนภูเขา นึกถึงพระดํารัสที่พระศาสดาตรัสแล้ว ข่มปีติในอากาศนั่นเอง บรรลุพระอรหันต์
พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา ลงมาถวายบังคมพระตถาคต ภายหลังพระศาสดาประทับนั่งท่ามกลางหมู่พระ
อริยะ ทรง ถาปนาพระเถระไว้ในตําแหน่งเป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้น้อมใจไปด้วยศรัทธา 

จากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่า พระวักกลิ เป็นผู้มีสัทธาจริต โดยเฉพาะท่านมีความ
ศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแรงกล้า พระพุทธองค์ทรงรอให้อินทรีย์บารมีของพระวักกลิแก่
กล้าเสียก่อน จึงทรงใช้พุทธานุภาพไปแสดงตนต่อหน้าพระวักกลิแล้วตรัสพระคาถาให้ฟัง จนท่านเกิด
ปีติอย่างแรงกล้า และเม่ือข่มปีติได้ แล้วตรองตามพระคาถาของพระพุทธองค์ ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์
ได้ในที่สุด ต่อมาท่านได้รับแต่งตั้งไว้ในตําแหน่งเอตทัคคะผู้เป็นยอดกว่าเหล่าพระภิกษุทั้งหมด ด้านผู้
น้อมใจไปด้วยศรัทธา 

 
๓.๖.๖  ตัวอย่างเรื่องพุทธิจริต 

เรื่องบัณฑิตสามเณร 

สามเณรเมื่อไปกับพระอุปัชฌาย์ เห็นเหมืองในระหว่างทางจึงเรียนถามว่า" นี้ชื่อ
อะไรขอรับ 

พระเถระ. ชื่อว่าเหมืองสามเณร 
สามเณร. เขาทําอะไร ด้วยเหมืองนี้ 
พระเถระ. เขาไขน้ําจากท่ีนี้ๆ แล้ว ทําการงานเก่ียวด้วยข้าวกล้าของตน 
สามเณร. ก็น้ํามีจิตไหม ขอรับ 
พระเถระ. ไม่มี เธอ 
สามเณร. ชนทั้งหลายย่อมไขน้ําที่ไม่มีจิตเห็นปานนี้สู่ที่ๆ ตนปรารถนาแล้วๆ ได้หรือ

ขอรับ 
พระเถระ. ได้ เธอ 
สามเณรนั้น คิดว่า “ถ้าคนทั้งหลายไขน้ําซึ่งไม่มีจิตแม้เห็นปานนี้สู่ที่ ๆ ตนปรารถนา

แล้ว ๆ ทําการงานได้ เหตุไฉน คนมีจิตแท้ ๆ จักไม่อาจเพ่ือทําจิตของตนให้เป็นไปในอํานาจแล้ว 
บําเพ็ญสมณธรรม” 

เธอเดินต่อไปเห็นพวกช่างศรกําลังเอาลูกศรลนไฟแล้ว เล็งด้วยหางตา ดัดให้ตรง จึง
เรียนถามว่า “พวกนี้ ชื่อพวกอะไรกัน ขอรับ” 

พระเถระ. ชื่อช่างศร เธอ 
สามเณร. ก็พวกเขา ทําอะไรกัน 
พระเถระ. เขาลนที่ไฟ แล้วดัดลูกศรให้ตรง 
สามเณร. ลูกศรนั่น มีจิตไหม ขอรับ 
พระเถระ. ไม่มีจิต เธอ 



 

 
๑๑๙ 

 
 

เธอคิดว่า “ถ้าคนทั้งหลายถือเอาลูกศรอันไม่มีจิตลนไฟแล้วดัดให้ตรงได้ เพราะเหตุไร
แม้คนมีจิต จึงจักไม่อาจเพือ่ทําจิตของตนให้เป็นไปในอํานาจ แล้วบําเพ็ญสมณธรรมเล่า” 

ครั้นสามเณรเดินต่อไป เห็นชนถากไม้ทําเครื่องทัพสัมภาระมีกํากงและดุมเป็นต้น จึง
เรียนถามว่า “พวกนี้ ชื่อพวกอะไร ขอรับ” 

พระเถระ. ชื่อช่างถาก เธอ 
สามเณร. ก็พวกเขา ทําอะไรกัน 
พระเถระ. เขาถือเอาไม้แล้วทําล้อแห่งยานน้อยเป็นต้น เธอ 
สามเณร. ก็ไม้เหล่านั่น มีจิตไหม ขอรับ 
พระเถระ. ไม่มีจิต เธอ 
ที่นั้น เธอได้มีความตริตรองอย่างนี้ว่า "ถ้าคนทั้งหลายถือเอาท่อนไม้ที่ไม่มีจิต ทําเป็น

ล้อเป็นต้นได้ เพราะเหตุไร คนผู้มีจิตจึงจักไม่อาจทําจิตของตนให้เป็นไปในอํานาจแล้วบําเพ็ญสมณ
ธรรมเล่า 

เธอเห็นเหตุเหล่านี้แล้ว จึงเรียนว่า “ใต้เท้าขอรับ ถ้าใต้เท้าควรถือบาตรและจีวรของ
ใต้เท้าได้ กระผมพึงกลับ” พระเถระมิได้เกิดความคิดเลยว่า “เจ้าสามเณรเล็กนี้บวชได้หยก ๆ ตามเรา
มา กล่าวอย่างนี้ได้” กลับกล่าวว่า “จงเอามาสามเณร” แล้วได้รับบาตรและจีวรของตนไว้ 

ฝุายสามเณรไหว้พระอุปัชฌาย์แล้ว เมื่อจะกลับ จึงเรียนว่า “ใต้เท้า เมื่อจะนําอาหาร
มาเพ่ือกระผม พึงนํามาด้วยรสปลาตะเพียนเถอะขอรับ” 

พระเถระ. เราจักได้ ในที่ไหนเล่า เธอ 
สามเณรเรียนว่า “ถ้าไม่ได้ด้วยบุญของใต้เท้า ก็จักได้ด้วยบุญของกระผม ขอรับ” 
พระเถระวิตกว่า แม้อันตรายจะพึงมีแก่สามเณรเล็กผู้นั่งข้างนอก จึงได้ให้ลูกดาลไป

แล้วบอกว่า “ควรเปิดประตูห้องอยู่ของฉันแล้ว เข้าไปนั่งเสียภายใน” เธอได้กระทําอย่างนั้นแล้วนั่ง
หยั่งความรู้ลงในกรัชกายของตน พิจารณาอัตภาพอยู่ 

ครั้งนั้น ที่ประทับนั่งของท้าวสักกะ แสดงอาการร้อนด้วยเดชแห่งคุณ ของสามเณร
นั้นท้าวเธอใคร่ครวญว่า “จักมีเหตุอะไรกันหนอ” ทรงดําริได้ว่า “บัณฑิตสามเณรถวายบาตรและจีวร
แก่พระอุปัชฌาย์แล้วกลับ ด้วยตั้งใจว่า 'จักทําสมณธรรม' แม้เราก็ควรไปในที่นั้น” ดังนี้แล้ว ตรัสเรียก
ท้าวมหาราชทั้ง ๔ มา ตรัสว่า “พวกท่านจงไปไล่นกที่บินจอแจอยู่ในปุาใกล้วิหารให้หนีไป แล้วยึด
อารักขาไว้โดยรอบ” ตรัสกะจันทเทพบุตรว่า “ท่านจงฉุดรั้งมณฑลพระจันทร์ไว้” ตรัสกะสุริยเทพบุตร
ว่า “ท่านจงฉุดรั้งมณฑลพระอาทิตย์ไว้” ดังนี้แล้ว พระองค์เองได้เสด็จไปประทับยืนยึดอารักขาอยู่ที่
สายยู ในวิหารแม้เสียงแห่งใบไม้แก่ก็มิได้มี จิตของสามเณรได้มีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้ว เธอพิจารณา
อัตภาพแล้ว บรรลุผล ๓ อย่างในระหว่างภัตนั้นเอง 

ฝุายพระเถระ คิดว่า “สามเณรนั่งแล้วในวิหาร เราอาจจะได้โภชนะที่สมประสงค์แก่
เธอในสกุลชื่อโน้น” ดังนี้แล้ว จึงได้ไปสู่ตระกูลอุปัฏฐาก ซึ่งประกอบด้วยความรักและเคารพตระกูล
หนึ่ง ก็ในวันนั้น มนุษย์ทั้งหลายในตระกูลนั้น ได้ปลาตะเพียนหลายตัวนั่งดูการมาแห่งพระเถระอยู่
เทียว พวกเขาเห็นพระเถระกําลังมาจึงกล่าวว่า “ท่านขอรับ ท่านมาที่นี้ ทํากรรมเจริญแล้ว” แล้ว
นิมนต์ให้เข้าไปข้างใน ถวายข้าวยาคูและของควรเคี้ยวเป็นต้นแล้ว ได้ถวายบิณฑบาตด้วยรสปลา
ตะเพียน พระเถระแสดงอาการจะนําไป พวกมนุษย์เรียนว่า “นิมนต์ฉันเถิดขอรับ ใต้เท้าจักได้แม้ภัต
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สําหรับจะนําไป” ในเวลาเสร็จภัตตกิจของพระเถระ ได้เอาโภชนะประกอบด้วยรสปลาตะเพียน ใส่
เต็มบาตรถวายแล้ว พระเถระคิดว่า “สามเณรของเราหิวแล้ว” จึงได้รีบไป 

แม้พระศาสดา ในวันนั้น เสวยแต่เช้าทีเดียว เสด็จไปวิหาร ทรงใคร่ครวญว่า 
“บัณฑิตสามเณรให้บาตรและจีวรแก่พระอุปัชฌาย์แล้วกลับไป ด้วยตั้งใจว่า 'จักทําสมณธรรม' กิจแห่ง
บรรพชิตของเธอจักสําเร็จหรือไม่” ทรงทราบว่าสามเณรบรรลุผล ๓ อย่างแล้วจึงทรงพิจารณาว่า 
“อุปนิสัยแห่งพระอรหันต์จะมีหรือไม่มี” ทรงเห็นว่า “มี” แล้วทรงใคร่ครวญว่า “เธอจักอาจเพ่ือบรรลุ
พระอรหันต์ก่อนภัตทีเดียว หรือจักไม่อาจ” ได้ทรงทราบว่า “จักอาจ” ลําดับนั้นพระองค์ได้มีความ
ปริวิตกอย่างนี้ว่า “สารีบุตร ถือภัตเพ่ือสามเณรรีบมา เธอจะพึงทําอันตรายแก่สามเณรนั้นก็ได้ เราจัก
นั่งถือเอาอารักขาที่ซุ้มประตู ทีนั้นจักถามปัญหา ๔ ข้อกะเธอ เมื่อเธอแก้อยู่สามเณรจักบรรลุพระ
อรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา” ดังนี้แล้ว จึงเสด็จไปจากวิหารนั้นประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตู ตรัสถาม
ปัญหา ๔ ข้อกะพระเถระผู้มาถึงแล้ว 

เมื่อพระเถระแก้ปัญหาทั้ง ๔ ข้อเหล่านี้ อย่างนั้นแล้วสามเณรก็ได้บรรลุพระอรหันต์
พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา ฝุายพระศาสดา ตรัสกะพระเถระว่า “ไปเถิดสารีบุตร จงให้ภัตแก่สามเณรของ
เธอ” พระเถระไปเคาะประตูแล้วสามเณรออกมารับบาตรจากมือพระเถระ วางไว้ ณ ส่วนข้างหนึ่ง
แล้ว จึงเอาพัดก้านตาลพัดพระเถระ ลําดับนั้น พระเถระกล่าวกะเธอว่า “สามเณรจงทําภัตตกิจเสีย
เถิด” 

สามเณร. ก็ใต้เท้าเล่า ขอรับ 
พระเถระ. เราทําภัตตกิจเสร็จแล้ว เธอจงทําเถิด 
เด็กอายุ ๗ ขวบ บวชแล้ว ในวันที่ ๘ บรรลุพระอรหันต์ เป็นเหมือนดอกปทุมที่แย้ม

แล้วในขณะนั้น ได้นั่งพิจารณาที่เป็นที่ใส่ภัตทําภัตตกิจแล้ว ในขณะที่เธอล้างบาตรเก็บไว้ จันท
เทพบุตรปล่อยมณฑลพระจันทร์สุริยเทพบุตรปล่อยมณฑลพระอาทิตย์ ท้าวมหาราชทั้ง ๔ เลิก
อารักขาทั้ง ๔ ทิศ ท้าวสักกเทวราชเลิกอารักขาที่สายยู พระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยไปแล้วจากที่
ท่ามกลาง 

ภิกษุทั้งหลายโพนทะนาว่า "เงา บ่ายเกินประมาณแล้ว พระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยไป
จากที่ท่ามกลาง ก็สามเณรฉันเสร็จเดี๋ยวนี้เอง นี่เรื่องอะไรกันหนอ พระศาสดาทรงทราบความเป็นไป
นั้นแล้วเสด็จมาตรัสถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพูดอะไรกัน” 

พวกภิกษุ. เรื่องชื่อนี้ พระเจ้าข้า 
พระศาสดาตรัสว่า “อย่างนั้น ภิกษุทั้งหลาย ในเวลาผู้มีบุญทําสมณธรรม จันท

เทพบุตรฉุดมณฑลพระจันทร์รั้งไว้สุริยเทพบุตรฉุดมณฑลพระอาทิตย์รั้งไว้ ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ถือ
อารักขาทั้ง ๔ ทิศในปุาใกล้วิหาร ท้าวสักกเทวราชเสด็จมายึดอารักขาที่สายยู ถึงเราผู้มีความ
ขวนขวายน้อยด้วยนึกเสียว่า 'เป็นพระพุทธเจ้า' ก็ไม่ได้เพ่ือจะนั่งอยู่ได้ ยังได้ไปยึดอารักขาเพ่ือบุตร
ของเรา ที่ซุ้มประตู พวกบัณฑิตเห็นคนไขน้ํากําลังไขน้ําไปจากเหมือง ช่างศรกําลังดัดลูกศรให้ตรง 
และช่างถากกําลังถากไม้แล้ว ถือเอาเหตุเท่านั้น ให้เป็นอารมณ์ ทรมานตนแล้ว ย่อมยึดเอาพระ
อรหันต์ไว้ได้ทีเดียว” ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น 
ดังนี้แล 
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จากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่า บัณฑิตสามเณร เป็นผู้มีพุทธิจริต จึงสามารถคิดพิจารณา
ไตร่ตรองเหตุการณ์ที่ตนพบเจอระหว่างทางไปบิณฑบาต จนเกิดความอุตสาหะที่จะบําเพ็ญสมณธรรม
จนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุด ความเป็นผู้ฉลาดคิดของผู้มีพุทธิจริตนั้น ย่อมนํามาซึ่ง
ความสําเร็จและความสุขได้โดยไม่ยากเลย 

 
๓.๗  สรุปการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจริต 

จริต คือพฤติกรรมที่มนุษย์แต่ละคนได้แสดงออกมาให้ปรากฏ ถือว่าเป็นพ้ืนฐานทาง
บุคลิกลักษณะนิสัยที่ฝั่งอยู่ในจิตใจของมนุษย์แต่ละคน ความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าจะด้านการศึกษา 
การงาน ครอบครัว หรือด้านอ่ืน ๆ มีปัจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญที่สุด คือ ความสามารถในการทํา
หน้าที่และมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น จะต้อง
เข้าใจธรรมชาติของตนเองและผู้อ่ืนเป็นอย่างดี ว่ามีลักษณะนิสัยพ้ืนฐานเป็นอย่างไร รู้ข้อดีและ
ข้อจํากัดของกันและกัน ถ้าเราสามารถเรียนรู้ ทําความเข้าใจ เรื่องของจริตทั้งหกนี้ให้ชัดเจนทั้งส่วน
ตนและส่วนของคนอ่ืนส่วนไหนไม่ดีก็ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น ส่วนไหนที่ดีแล้วก็พยายามส่งเสริมให้ดี
ยิ่งขึ้นๆ เป็นการจัดการพฤติกรรมของบุคคลแต่ละจริตให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมอันเป็นการส่งเสริม
ประสิทธิภาพส่วนตน ซึ่งสะท้อนไปสู่สังคมคุณภาพมีความสงบร่มเย็น ซึ่งองค์ความรู้ด้านจริตนั้น จะ
ช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างลึกซึ้ง เพราะเป็นบุคลิกภาพพ้ืนฐานตามที่เป็นจริง
ในปัจจุบัน โดยสรุปเป็นแผนภูมิของจริตได้ดังนี้ 
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จริต 6  
และการปรับพฤติกรรม

ด้วยพุทธธรรม 

ราคจริต 

งานสะอาด 
 มีระเบียบเรียบร้อย 

เรียบร้อย 
นิ่มนวล 

ชอบความสวยงาม
ฟังเสียงไพเราะ 

แก้ด้วยพิจารณา
ความไม่สวยไม่งาม 

วิตกจริต 

พูดมากกว่าทาํ เช่ืองช้า เหม่อลอย 

ต้องแก้ด้วยสมาธ ิ ชอบคล้อยตามคนอื่น 

สัทธาจริต เชื่อง่ายฝังใจ 
 

ใฝุหาความรู ้ ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ตัง้สติก่อนเช่ือ ยึดมั่นในความคิดเห็นตน 

โทสจริต มีพฤติกรรมโกรธง่าย 
 

อารมณ์ร้อน ชอบ
โกรธ ลบหลู ่

ชอบทํางานแบบเร่งรีบ 

แก้ด้วยเมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา 

ชอบความรุนแรง 
ตรงไปตรงมา 

พุทธิจริต เรียนรู้ได้เร็ว 
 

รู้ประมาณตนและ
ตื่นตนอยู่เสมอ 

มีระเบียบ-คล่องตัว 

มีสติควบคุมอย่าให้
ปัญญาเกินสต ิ

ตั้งมั่นความดี 

โมหจริต มีนิสัยหลงลมืเชื่องช้า 

งานหยาบ ทํางานค่ังค้าง ง่วงเหงาหาวนอน ระแวง
สงสัย 

ตั้งสติด้วยอานาปานสติ 

ภาพที่ ๓.๑  ลักษณะของจริตและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยพุทธธรรม 
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ในทางพระพุทธศาสนาการปรับพฤติกรรมตามจริตจะใช้องค์ธรรมที่เหมาะสมกับจริตเป็น
หลักสําหรับการปรับจริต แล้วใช้ทั้งปัจจัยภายนอกคือพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม และปัจจัยภายใน 
คือ กระบวนการคิด อารมณ์ความรู้สึก และการตระหนักรู้ความจริง โดยองค์ประกอบทั้งหมดนี้จะต้อง
ทําร่วมกันอย่างเป็นองค์รวมไม่แยกส่วน เปรียบเหมือนกายกับจิตที่ทํางานสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เมื่อ
นําองค์ธรรมเข้าสู่การจัดการทางจิตจนเกิดการตระหหนักรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อทําให้เกิดผลในแต่ละ
ขั้นตอน โดยอาจารย์จะเป็นผู้ใช้วิธีการที่เหมาะสมฝึกฝนศิษย์จนประสบผลสําเร็จถึงขั้นบรรลุธรรม 
เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในจิตส่งทอดเข้ามาสู่พฤติกรรม ทําให้ผู้ที่บรรลุแล้วหรือผู้ที่ได้รับการ
ฝึกฝนก็มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

วิธีการเหล่านี้มีปรากฏในพระคัมภีร์แต่ไม่ได้ถูกเขียนเป็นกระบวนการในเชิงวิทยาศาสตร์ 
อย่างไรก็ตามเมื่อได้วิเคราะห์ สังเคราะห์แล้วพบว่า เป็นกระบวนการทางจิตวิทยา เพียงแต่เป็น
จิตวิทยาที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ และทดลองให้เป็นประจักษ์ในปัจจุบัน จําเป็นต้องใช้
วิธีการจัดการทางจิตวิทยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นกระบวนการจัดการเพ่ือให้มีความเป็นวิทยาศาสตร์ 
เป็นที่เข้าใจกันได้ในโลกปัจจุบัน เนื่องจากจิตวิทยานั้นมีกระบวนการปรับพฤติกรรมที่ได้ผ่านการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์มาแล้วจึงง่ายต่อการนําไปปรับใช้ร่วมกันทันที  

จิตวิทยาทางพระพุทธศาสนามุ่งเน้นไปที่ภาวนามยปัญญา เพ่ือให้เกิดความเห็นแจ้งความจริง
ของชีวิตจนเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น โดยอาศัยธรรมที่ตรงกับจริต วิธีการจัดการพฤติกรรมใน
พระพุทธศาสนามุ่งอาศัยภาวนามยปัญญาเป็นสําคัญ ใช้ธรรมที่เหมาะกับจิตเพ่ือให้ไหลเข้าไปสู่ ๔ ฐาน
ตามลําดับจนเกิดการเรียนรู้โดยตรง ก็คือ เข้าใจสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เห็นความรู้สึกที่เกิดจากการ
กระทบภายนอก ที่กลายเป็นความชอบ ไม่ชอบ สุข ทุกข์ หรือเฉย ๆ เห็นความคิดที่ไหลไปกับสิ่งที่
ปรากฏและมีสภาพเปลี่ยนแปลงกลับไปมาจนถึงม่ันคง และเห็นการตระหนักรู้ในสภาวะแห่งความเป็น
จริงของไตรลักษณ์ คือ ความไม่เที่ยง แปรปรวน และก็ไม่เป็นอัตตาใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นธรรมหมวดไหน
จริตอะไร สุดท้ายก็ต้องเข้าสู่ฐานแห่งการปรับทั้ง ๔ นี้ เมื่อเวลามีมากพอ มีความต่อเนื่องที่มากพอ มี
ปัญญาสะสมมากพอ ความเข้าใจชีวิตก็เกิดขึ้น ซึ่งอาจเรียกว่า บรรลุธรรม พฤติกรรมก็เปลี่ยนจน
ปรากฏเห็นได้ภายนอก คือ ไม่กระทํากายทุจริต วจีทุจริต อันเนื่องมาจากไม่มีมโนทุจริต  

การจัดการทางจิตวิทยานั้นเน้นในส่วนของสุตมยปัญญา คือ อาศัยการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลและ
ทฤษฎีทั้งหลายในเชิงกายภาพ และเน้นไปที่จินตามยปัญญา คือ อาศัยกระบวนการทางจิต เช่น 
ความจํา ความเข้าใจ จนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่วนพระพุทธศาสนาเน้นภาวนามยปัญญา การบูร
ณาการการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ทั้ง ๒ ส่วน โดยการแสดงให้เห็นธรรมะและวิธีการทางจิตวิทยาจึง
เกิดการนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไป สรุปได้เป็นภาพดังนี้ 
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ภาพที่ ๓.๒ การจัดการพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจริตในพระพุทธศาสนา 
 
  

อสุภกรรมฐาน 

กายคตาสต ิ

เมตตาพรหมวิหาร 

อานาปานสต ิ

อุปสมานุสต ิ

มรณานุสต ิ

อนุสติ ๖ 

อานาปานสติ 

ราคจรติ 

โทสจรติ 

โมหจรติ 

สัทธาจริต 

พุทธิจริต 

วิตกจริต 

พฤติกรรม 
สิ่งแวดล้อม 

กระบวนการ
คิด 

อารมณ์ 
ความรูส้ึก 

ตระหนักรู้
ความจริง 

พฤติกรรม 

จิต 

กระบวนการ 
(How to) 
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บทท่ี ๔ 
บูรณาการการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ 

ตามแนวจริตในพระพุทธศาสนา 
 

ในบทนี้เป็นการบูรณาการการจัดการพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนวจริตในพระพุทธศาสนา 
พฤติกรรมที่แสดงออกของทุกคนมีฐานจริตเป็นเครื่องหมาย ถ้าหากรู้ฐานจริตแล้วจัดการให้เหมาะสม
ย่อมท าให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตน สังคม และประเทศชาติได้ ดังมีรายละเอียดของเนื้อหาแต่ละ
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

๔.๑ การบูรนาการการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ 
๔.๒ การบูรณาการการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวราคจริต 
๔.๓ การบูรณาการการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวโทสจริต 
๔.๔ การบูรณาการการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวโมหจริต 
๔.๕ การบูรณาการการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวสัทธาจริต 
๔.๖ การบูรณาการการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวพุทธิจริต 
๔.๗ การบูรณาการการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ตามแนววิตกจริต 
๔.๘ การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔.๙ เสวนากลุ่มเฉพาะ 
๔.๑๐ สรุปการบูรณาการการจัดการพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนวจริตในพระพุทธศาสนา 

 
๔.๑  การบูรณาการการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ 
 จากการศึกษาค้นคว้าและทบทวนเอกสารที่ผ่านมาเกี่ยวกับ การจัดการพฤติกรรมมนุษย์ตาม
ศาสตร์ทางจิตวิทยานั้นพบว่า มีแนวทางปรับพฤติกรรมอยู่หลากหลายวิธีตามฐานแนวคิดทฤษฎีของ
จิตวิทยาเอง ส่วนในทางพระพุทธศาสนาก็มีวิธีการปรับสมดุลของจริตแต่ละจริตที่ก าหนดไว้ในคัมภีร์  
โดยใช้องค์ธรรมที่เหมาะสมกับจริตเป็นหลักในการปรับโดยอาจารย์หรือผู้ปรับจะใช้วิธีการต่างๆเพ่ือให้
เกิดผล แต่กระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ปรับ ในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้เขียนไว้อย่างชัดเจนในเชิง
ที่เป็นวิทยาศาสตร์ ในที่นี้ศาสตร์ทางจิตวิทยาจึงมีส่วนส าคัญในการใช้เป็นกระบวนการหรือเครื่องมือ
มาบูรณาการกับการปรับสมดุลของจริตในพระพุทธศาสนา ได้ดังนี้  

๑.  การบูรณาการการจัดการพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนวราคจริต  
 กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวราคจริตที่ก าหนดไว้ในพระพุทธศาสนา แบ่ง

ออกเป็น ๓ ขั้นตอน  
๑.  ต้องเรียนรู้จักตนเองท าความเข้าใจตนเองสร้างจุดยืนให้กับตนเอง อย่าคลุกคลีหลงติด

อยู่กับหมู่คณะ และพยายามปลีกตัวปรับระบบความคิด ความรู้สึกของตนเอง มีจุดมุ่งหมายด้วย
หลักการที่เรียกว่าอุดมคติของชีวิตโดยการสร้างจุดมุ่งหมายและเปูาหมายให้กับตนเอง 

๒.  ฝึกหัดอบรม พัฒนาตนด้วยการฝึกสมาธิ เพื่อก าจัดความฟูุงซ่าน ฟูุงเฟูอหลุมหลง ที่มี
ในใจหรือความรู้สึกนึกคิดด้วยการท าใจให้สงบ แล้วเกิดความมุ่งมั่นต่อการงานและภารกิจที่ท า จะเกิด



๑๒๕ 

 

พลังจิตที่แน่วแน่มั่นคง ต่ออารมณ์ที่ผ่านมาและผ่านไปจะเกิดปรากฏการณ์ รู้คิดรู้ท า แล้วเกิดความ
เชื่อมั่นในตนเอง 

๓.  พิจารณาอสุภกัมมัฎฐาน (หลักพักจิต) อันเป็นปฏิกูลคือความ ไม่สะอาด คลายจาก
ความยึดมั่น ถือมั่นในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสปรับปรุงพฤติกรรมให้มีความพอดีพอเหมาะพอควร 
ไม่ให้จิตใจไปหลุมลงอยู่ในความสวยงาม พิจารณาตนให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของร่างกายว่าเป็น
ของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่มีตน แต่มันคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และเป็นไปตามปกติ 

วิธีการปรับทั้ง ๓ ประการนี้ ต้องอาศัยเครื่องมือทางจิตวิทยา ๓ ประการในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่  

๑.  การควบคุมและพัฒนาพฤติกรรมตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขตามทฤษฎีการเสริมแรง 
ทั้งเสริมแรงบวก และเสริมแรงลบ 

๒.  การควบคุมและพัฒนาพฤติกรรมตามทฤษฎีทางป๎ญญา คือ ป๎จจัยทางด้านทาง
ป๎ญญา ป๎จจัยทางการควบคุม  และป๎จจัยทางด้านการบ าบัดทางป๎ญญา 

๓.  การด าเนินการฝึกการควบคุมตนเอง โดยการควบคุมสิ่งเร้าและการเตือนตนเอง  
 ๒.  การบูรณาการการจัดการพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนวโทสจริต 

ในประเด็นนี้ก็เป็นการปรับพฤติกรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแต่ใช้วิธีการทาง
จิตวิทยาเข้ามาบูรณาการ ดังนี้ 

 ๑.  ปลูกฝ๎งความมีเมตตา ท าจิตใจให้เต็มไปด้วยความรักต่อบุคคลรอบข้างแล้วค่อยขยาย
ออกไปให้ไกลโดยไม่มีขอบเขต (อัปปมัญญา) ฝึกหัด และฝึกฝนจิตให้เพ่ิมการให้ เริ่มตั้งแต่การให้อภัย
ให้สิ่งของเครื่องใช้ ให้การสนับสนุนคนอื่นในทุกๆ อย่าง สุดท้ายให้เมตตากับทุกๆ คน 

 ๒.  เปิดใจรับฟ๎งความคิดเห็นจากคนอ่ืนให้มากๆ และพยายามท ากิจกรรมต่างๆ แบบมี
ส่วนร่วม จะได้รู้และเข้าใจ เข้าถึงความรู้สึกนึกคิด เพ่ือนร่วมกิจกรรมน าใจเขามาใส่ใจเรา ต้อง
สร้างสรรค์พลังความคิดใหม่ด้วยการยอมรับฟ๎งเหตุผล  

 ๓.  เรียนรู้จักความโกรธให้เข้าใจ รู้จักเหตุและผลความโกรธ ศึกษาความโกรธจนตกผลึก 
เห็นกระบวนธรรมของความโกรธที่ก่อตัวจนถึงที่สุดได้  

ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา ๓ ประการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยตรวจสอบดูว่า 
วิธีการไหนเหมาะสม ได้แก่  

๑.  การควบคุมและพัฒนาพฤติกรรมตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขตามทฤษฎีการเสริมแรง 
ทั้งเสริมแรงบวก และเสริมแรงลบ 

๒.  การควบคุมและพัฒนาพฤติกรรมตามทฤษฎีทางป๎ญญา คือ ป๎จจัยทางด้านทาง
ป๎ญญา ป๎จจัยทางการควบคุม  และป๎จจัยทางด้านการบ าบัดทางป๎ญญา 

๓. การด าเนินการฝึกการควบคุมตนเอง โดยการควบคุมสิ่งเร้าและการเตือนตนเอง  
๓.  การบูรณาการการจัดการพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนวโมหจริต 

การจัดการโมหจริตมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
๑. สร้างพลังสมาธิให้เข็มแข็ง ด้วยการตั้งสติ ในสิ่งที่คิด กิจที่ท าและค าที่พูด เพ่ือให้พลัง

จิตเข้มแข็ง สามารถรับสถานการณ์ ที่ผ่านเข้าสู่อารมณ์จากโลกภายนอก 



๑๒๖ 

 

๒. สร้างจุดมุ่งหมายต่อชีวิตที่ชัดเจน จุดเริ่มต้นเรียนรู้ ท าความเข้าใจกับชีวิตตนเองพร้อม
ก าหนดเปูาหมายให้กับตนเอง ให้มีความสอดคล้องกับก าลัง และศักยภาพตนเอง โดยมีความ
พอประมาณแห่งก าลังความสามารถเป็นตัวก าหนด 

๓. สร้างสรรค์ระบบความคิดให้เป็นระบบ ระเบียบ สร้างความเชื่อมั่น ฝึกฝนเป็นคนช่าง
สังเกต ค้นหาและเลือกเฟูนวิธีการจากเหตุการณ์ออกมาให้ได้ 

กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนโมหจริตบูรณาการกับเครื่องมือทางจิตวิทยา 
๓ ประการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยตรวจสอบดูว่า วิธีการไหนเหมาะสม ได้แก่  

๑. การควบคุมและพัฒนาพฤติกรรมตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขตามทฤษฎีการเสริมแรง 
ทั้งเสริมแรงบวก และเสริมแรงลบ 

๒. การควบคุมและพัฒนาพฤติกรรมตามทฤษฎีทางป๎ญญา คือ ป๎จจัยทางด้านทาง
ป๎ญญา ป๎จจัยทางการควบคุม  และป๎จจัยทางด้านการบ าบัดทางป๎ญญา 

๓. การด าเนินการฝึกการควบคุมตนเอง โดยการควบคุมสิ่งเร้าและการเตือนตนเอง  
๔.  การบูรณาการการจัดการพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนวสัทธาจริต  
 วิธีแก้ไขพฤติกรรมของคนผู้มสีัทธาจริต มีวิธีการดังนี้ 
 ๑.  น าหลักกาลามสูตร ๑๐ ประการมาปรับ โดยไม่พึงเชื่อทันทีทันใด แต่ให้มีโยนิโส

มนสิการกับเรื่องที่ประสบจากแหล่งต่าง ๆ คือ เรื่องที่ได้ยินได้ฟ๎งมา สืบกันมา กระแสข่าว เอกสาร 
เข้ากับการคาดการณ์ คาดคะเน เห็นลักษณะอาการ ตรงกับแนวคิดทฤษฎี จากบุคคลที่น่าเชื่อ และที่
ครูสอน โดยยึดเกณฑ์ประกอบว่า ได้พิจารณาด้วยป๎ญญาของตนเองแล้ว พิจารณาถึงคุณและโทษเกิด
ประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์แล้ว และท่านผู้รู้ทั้งหลายแสดงไว้แล้ว  

 ๒.  เสริมพลังสมาธิให้เข็มแข็ง คือ เพิ่มความมุ่งมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง ตั้ง
หลักอยู่ที่ความถูกต้อง มิใช่ถูกใจ  

 ๓.  พัฒนาพลังป๎ญญาอันได้มาจาก การศึกษาเล่าเรียน การคิดพิจารณา และการมี
สติสัมปชัญญะเห็นทั้งความจริงแท้และความจริงสมมติ  

กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนสัทธาจริตด้วยวิธีบูรณาการกับเครื่องมือทาง
จิตวิทยา ๓ ประการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยตรวจสอบดูว่า วิธีการไหนเหมาะสม โดยวาง
หลักปฏิบัติ คือ   

๑.  การควบและพัฒนาพฤติกรรมตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขตามทฤษฎีการเสริมแรง ทั้ง
เสริมแรงบวก และเสริมแรงลบ 

๒.  การควบคุมและพัฒนาพฤติกรรมตามทฤษฎีทางป๎ญญา คือ ป๎จจัยทางด้านทาง
ป๎ญญา ป๎จจัยทางการควบคุม  และป๎จจัยทางด้านการบ าบัดทางป๎ญญา 

๓.  การด าเนินการฝึกการควบคุมตนเอง โดยการควบคุมสิ่งเร้าและการเตือนตนเอง  
 ๕.  การบูรณาการการจัดการพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนวพุทธิจริต 

คนที่มีพุทธิจริตมักเป็นคนมีความมั่นใจในความรู้ของตน มักไม่ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นง่าย ๆ จิตที่มีมักขะ คือ ลบหลู่จะเกิดขึ้นง่าย มีวิธีปรับพฤติกรรมดังนี้ 

 ๑.  สร้างคุณสมบัติคนดีทางทวารทั้ง ๓ ให้มีในตน คือ กายดี ได้แก่ ไม่เบียดเบียน 
ไม่เบียดบัง และยับยั้งตน วาจาดี ได้แก่ พูดค าที่เชื่อถือได้ มีประโยชน์ ไม่พูดเท็จ พูดหยาบ ไม่พูด



๑๒๗ 

 

ส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อ ใจดี ได้แก่ มีใจเป็นธรรม ไม่คิดอยากได้ของ ๆ ใคร ไม่คอยจับผิดใคร 
และพิจารณาความคิดของตนบนความถูกต้อง  

 ๒.  สร้างคุณสมบัติคนงาม ๔ ประการ คือ งามกาย งามวาจา และงามใจตามศีล  
และงามความรู้ คือ มีการให้ความรู้เป็นวิทยาทานอย่างต่อเนื่อง  

 ๓.  รักษาใจให้คงท่ี มีความมั่นคง ไม่หวั่นไหวไปกับโลกธรรม ๘ ประการคือ มีลาภ เสื่อม
ลาภ มียศ เสื่อมยศ มีสรรเสริญ ถูกนินทา มีสุข มีทุกข์  ให้รู้เท่าทัน ไม่เหลิงไปในโลกธรรมฝุายบวก 
และเสียใจไปกับโลกธรรมฝุายลบ  

กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนมีความรู้ จบการศึกษาสูง หรือคนพุทธิจริต 
ด้วยวิธีบูรณาการกับเครื่องมือทางจิตวิทยา ๓ ประการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เน้นจิตวิทยาทาง
ป๎ญญาให้มาก โดยวางหลักปฏิบัติ คือ   

๑. การควบคุมและพัฒนาพฤติกรรมตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขตามทฤษฎีการเสริมแรง 
ทั้งเสริมแรงบวก และเสริมแรงลบ 

๒.  การควบคุมและพัฒนาพฤติกรรมตามทฤษฎีทางป๎ญญา คือ ป๎จจัยทางด้านทาง
ป๎ญญา ป๎จจัยทางการควบคุม  และป๎จจัยทางด้านการบ าบัดทางป๎ญญา 

๓.  การด าเนินการฝึกการควบคุมตนเอง โดยการควบคุมสิ่งเร้าและการเตือนตนเอง 
๖.  การบูรณาการการจัดการพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนววิตกจริต 

 พฤติกรรมของคนวิตกจริตมักมีความฟูุงซ่าน เหม่อลอย ขาดสมาธิ ขาดความมุ่งมั่นใน
การท างาน ต้องปรับพฤติกรรม ดังนี้ 
 ๑. ฝึกสมาธิเพ่ือปรับระดับจิตให้มั่นคง ให้ท าอะไรอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนาน ๆ ไม่ต้อง
ซับซ้อน อาศัยการท าอย่างง่าย ๆ ทั้งกิจกรรมและอารมณ์  
 ๒. จัดกฎเกณฑ์ ระเบียบวินัย กรอบเวลาการปฏิบัติกิจกรรม มีความเป็นขั้นเป็นตอน 
สร้างระบบคิด ระบบท าให้เกิดข้ึน 

 ๓. ฝึกใช้อิริยาบทหลักคือ ยืน เดิน นั่ง นอน อยู่กับลมหายใจ มีลักษณะตื่นตัว รู้ทัน
เหตุการณ์เฉพาะหน้า ไม่ขยายไปอดีต อนาคต   
 วิธีการที่จะฝึกให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นนี้ได้ ก็ต้องอาศัยเครื่องมือทาง
จิตวิทยามาปรับ ได้แก่ วางเงื่อนไขเสริมแรง ทั้งเสริมแรงบวก และเสริมแรงลบ การควบคุมและสร้าง
เหตุป๎จจัยทางการควบคุมตนเองและสิ่งเร้า 
 กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ เพราะว่าบุคคลที่มีฐาน
จริตหรือมีพฤติกรรมซ้ าซ้ าจนกลายเป็นนิสัยมิใช่จะแก้ไขได้โดยง่ายจ าเป็นต้องอาศัยเวลาและเทคนิค
วิธีการที่เหมาะสม กระบวนการทางจิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ได้รับการตรวจสอบ ทดลองแล้วจนสามารถ
น ามาปฏิบัติจนใช้การได้ มีความเป็นวิทยาศาสตร์ การจัดการกับพฤติกรรมหลักในพระพุทธศาสนา
เป็นหลักในการสร้างคุณธรรมให้มีในตน หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปตามเปูาประสงค์ เปรียบ
เช่นการให้ตัวยาเข้าไปสู่ร่างกาย แต่กระบวนการที่จะให้ตัวยาเข้าไปสู่ร่างกายนั้นอาศัยวิธีทาง
การแพทย์ เช่น ต้องทานยา ๓ เวลาหลังอาหาร หรือต้องทานก่อนอาหาร หรือต้องทานวันละกี่เม็ด 
หรือต้องทานในขณะที่เกิดอาการอย่างนี้เป็นต้น และต้องได้รับการควบคุมโดยแพทย์ เช่นเดียวกันกับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจ าเป็นต้องอาศัยวิธีการเหล่านี้เข้ามาบูรณาการจึงจะได้ผล เจตนารมณ์ของ



๑๒๘ 

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมิใช่สร้างพฤติกรรมทางบวกขึ้นเท่านั้นแต่เป็นการจัดสมดุลสร้างคุณภาพ
ของฐานจริตที่บุคคลนั้นๆ มีอยู่มิให้เกิดความเสียหาย หรือมิให้มากเกินไป ดังนั้น จ าเป็นต้องได้รับการ
จัดการควบคุม ใช้จริตอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดุจดังการปรุงอาหาร เกลือเป็นส่วนประกอบ
อาหารที่ส าคัญท่ีจะท าให้รสชาติอร่อย แต่ถ้าเกลือมากเกินไปก็ท าให้อาหารนั้นมีรสเค็มไม่สามารถทาน
ได้ เช่นเดียวกันกับบุคคลที่มีจริตอย่างใดอย่างหนึ่งแต่จริตนั้นมากเกินไปก็สร้างป๎ญหาขึ้นได้ทั้งกับ
ตนเองและกับองค์กรสังคมในประเด็นนี้จึงสร้างกรอบการบูรณาการการจัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ไว้ตามแนวจริตด้วยกระบวนการบูรณาการทางจิตวิทยาซึ่งจะได้แสดงรายละเอียดต่อไป  
 
๔.๒  การบูรณาการการจัดการพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนวราคจริต 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้มีราคจริตด้วยการบูรณาการทางจิตวิทยาสามารถจัดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างความสมดุลให้เกิดข้ึนได้ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
๔.๒.๑  การจัดการพฤติกรรมราคจริตด้วยการวางเงื่อนไข 

บุคคลผู้มีราคจริตเป็นพ้ืนฐานมักชอบมีความรับในความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
ความสวยงามเพราะกระบวนการแห่งราคะเป็นกระบวนการสร้างสรรค์สิ่งที่งดงามให้เกิดขึ้นในฐานะ
เป็นรากฐานแห่งความสร้างสรรค์ทั้งมวลแต่ในขณะเดียวกันผู้ที่ตกอยู่ในอ านาจแห่งราคะจริตหรือมี
ความประพฤติเชิงราคะจึงเป็นนักจัดระเบียบเป็นนักสร้างกฎเกณฑ์กติกาให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยแต่เมื่อกฎระเบียบนั้นหรือกฎกติกานั้นถูกมองและจับเป็นส าคัญจึงเกิดผลกระทบกับผู้อ่ืนซึ่ง
มิได้มีรากฐานจากราคะจริตด้วยกันในที่นี้จึงเรียกว่า temperament Conflict หรือกระบวนการ
ขัดแย้งเชิงจริต ผู้ที่มีโทสะจริตก็มักไม่เห็นด้วยเนื่องจากกฎเกณฑ์กติกาต่างๆเหล่านั้นมักสร้างการ
ขัดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยไวจะเห็นได้จากผู้ที่รักษากฎเกณฑ์กติกาที่มุ่งมองเฉพาะจุดนั้นการ
พัฒนาที่จะกระท าได้โดยการละขั้นตอนก็ดีโดยความไวก็ดีเป็นไปได้ยากด้วยเหตุนี้จ าเป็นต้องอาศัย
กระบวนการวิธีปรับเปลี่ยนให้เกิดความสมดุลขึ้นเชิงจริตดังต่อไปนี้กระบวนการปรับสมดุลราคจริต
ด้วยวิธีการวางเงื่อนไขเสริมแรงมี ๒ ลักษณะ คือ  

๑.  การวางเงื่อนไขเสริมแรงทางลบ 
กระบวนการนี้เป็นเหมือนการหักหรือการปรับเปลี่ยนทัศนะที่ตรงกันข้ามกับ

ความชอบ แนวโน้มทางจริตของตน ในทางพระพุทธศาสนาจึงได้วางเงื่อนไขอสุภกรรมฐานหรือการ
ก าหนดสิ่งที่ไม่สวยงาม สิ่งสกปรกมาเป็นเงื่อนไข เพ่ือสร้างความเห็นที่ถูกต้องให้เกิดขึ้น เป็นการเห็น
สภาวะโดยแท้จริงซึ่งเข้าไปปรับเปลี่ยนความเข้าใจผิดของตนเอง 

เนื่องจากผู้มีราคจริตมักเชื่อและชอบความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ความสะอาด แต่เมื่อได้รับการฝึกโดยใช้ความสกปรกเข้ามาเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจ บุคคลบาง
คนที่มีป๎ญญาก็สามารถเข้าใจและเห็นได้ทันทีในความเป็นอสุภะที่อยู่เบื้องหลังสิ่งสวยงามเหล่านั้น  
ยกตัวอย่างการปรับเปลี่ยนทัศนะด้วยเงื่อนไขเสริมแรงทางลบของพระจูฬป๎นถก เรื่องมีอยู่ว่าพระจูฬ
ป๎นถกเป็นผู้ไม่สามารถจะศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาจ านวนมากได้  พระพุทธ
องคท์รงใช้กระบวนการให้เห็นความสกปรกข้ึนมาจากผ้าขาว โดยตรัสให้พระจูฬป๎นถกใช้มือลูบผ้าขาว
ไปมา ๆ อย่างต่อเนื่อง พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง เพียงสักพักหนึ่งภาพที่ขาว เมื่อกระทบกับ
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ร่างกายก็เกิดความหมองคล้ าและเป็นสีด าขึ้นกับผ้าขาว เป็นเหตุให้พระจูฬป๎นถกเห็นความจริงคือ
ความเป็นอสุภในร่างกายของตนที่เข้าไปกระทบกับสิ่งภายนอกกระบวนการนี้นับเป็นกระบวนการดัด
ความเชื่อที่เข้าใจผิดของตนลงในทันทีเกิดป๎ญญาเข้าใจว่า สิ่งที่เชื่อว่าเป็นของสวยงามเป็นของสะอาด
อย่างนั้น แท้จริงเป็นของสกปรก ร่างกายนี้เป็นของสกปรกพอไปถูกต้องกับของที่สะอาดอยู่ก็สกปรก 
เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทันที กระบวนการวางเงื่อนไขเชิงลบก็คือน าสิ่งสกปรกแสดงออกมาให้
ปรากฏ ให้เกิดป๎ญญา เข้าใจอย่างถูกต้องจึงเกิดความเข้าใจ 

การเข้าไปหลงยึดการเข้าไปส าคัญมั่นหมายว่า เป็นความสะอาด เป็นของ
สวยงาม เป็นของน่ารัก น่าพอใจนั้นคือความส าคัญผิด พระพุทธเจ้าจึงก าหนดไว้ในเรื่องของความ
เข้าใจผิด ๔ ประการ คือ วิป๎ลลาส ๓ ใน ๔ เรื่อง ได้แก่  

๑.  สัญญาวิปลาส สัญญาคลาดเคลื่อน หมายรู้ผิดพลาดจากความเป็นจริงในสิ่ง
ที่ไม่เที่ยง ว่าเที่ยง สัญญาคลาดเคลื่อน หมายรู้ผิดพลาดจากความเป็นจริงในสิ่งที่เป็นทุกข์ ว่าเป็นสุข 
สัญญาคลาดเคลื่อน หมายรู้ผิดพลาดจากความเป็นจริงในสิ่งที่ไม่เป็นตัวตน ว่าเป็นตัวตน และสัญญา
คลาดเคลื่อน หมายรู้ผิดพลาดจากความเป็นจริงในสิ่งที่ไม่งาม ว่างาม  

๒.  จิตตวิปลาส จิตคลาดเคลื่อน ความคิดผิดพลาดจากความเป็นจริงในสิ่งที่ไม่
เที่ยง ว่าเที่ยง จิตคลาดเคลื่อน ความคิดผิดพลาดจากความเป็นจริงในสิ่งที่เป็นทุกข์ ว่าเป็นสุข  จิต
คลาดเคลื่อน ความคิดผิดพลาดจากความเป็นจริงในสิ่งที่ไม่เป็นตัวตน ว่าเป็นตัวตน และจิต
คลาดเคลื่อน ความคิดผิดพลาดจากความเป็นจริงในสิ่งที่ไม่งาม ว่างาม 

๓.  ทิฏฐิวิปลาส ทิฏฐิคลาดเคลื่อน ความเห็นผิดพลาดจากความเป็นจริง 
โดยเฉพาะเชื่อถือไปตามสัญญาวิปลาส หรือจิตตวิปลาสนั้นในสิ่งที่ไม่เที่ยง ว่าเที่ยง ทิฏฐิคลาดเคลื่อน 
ความเห็นผิดพลาดจากความเป็นจริงในสิ่งที่เป็นทุกข์ ว่าเป็นสุข ทิฏฐิคลาดเคลื่อน ความเห็นผิดพลาด
จากความเป็นจริงในสิ่งที่ไม่เป็นตัวตน ว่าเป็นตัวตน และทิฏฐิคลาดเคลื่อน ความเห็นผิดพลาดจาก
ความเป็นจริงในสิ่งที่ไม่งาม ว่างาม 

ในลักษณะนี้เป็นการวางเงื่อนไขเชิงลบ พระพุทธศาสนแสดงให้เห็นความจริงแก่
คนทั้งหลายที่มีความส าคัญมั่นหมายในสิ่งเป็นอสุภะว่าเป็นสุภะ ความเป็นของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยง 
ความเป็นของทุกข์ว่าเป็นสุข ความเป็นของอนัตตาว่าเป็นอัตตา เมื่อพิจารณาเข้าใจความเป็นจริงตาม
ฐานแห่งความถูกต้อง คือสิ่งที่ไม่เที่ยงก็เป็นของไม่เที่ยง สิ่งที่เป็นทุกข์ก็มองเป็นทุกข์ สิ่งที่เป็นอนัตตาก็
เป็นอนัตตา สิ่งที่เป็นอสุภะก็เห็นเป็นอสุภะ การวางเงื่อนไขเชิงลบก็คือน าสิ่งที่เป็นของไม่สวยงามมา
เป็นเครื่องมือปรับทิศปรับความเห็นปรับความจ าได้หมายรู้เดิมให้ถูกต้องนั้นจึงชื่อว่าใช้เงื่อนไขเชิงลบ
หรือเชิงตรงกันข้ามมาเป็นกระบวนการจัดการตัวอย่างหนึ่งในกระบวนการจัดการให้เห็นความเป็นใช้
เงื่อนไขเชิงลบนี้พระพุทธศาสนาได้ก าหนดไว้ในกายานุป๎สสนาสติป๎ฏฐานว่าด้วยเรื่องอสุภะโดยก าหนด
ดังนี้ 

๑.  ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในปุาช้าซึ่งตายแล้ว ๑ วัน ตายแล้ว ๒ 
วัน หรือตายแล้ว ๓ วัน เป็นศพขึ้นอืด ศพเขียวคล้ า ศพมีน้ าเหลืองเยิ้ม แม้ฉันใด ภิกษุ
นั้นน ากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่า ‘ถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้น มีลักษณะอย่าง
นั้น ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้’ ฉันนั้น... 
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๒.  ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในปุาช้าซึ่งถูกกาจิกกิน นกตะกรุมจิกกิน 
แร้งทึ้งกิน สุนัขกัดกิน สุนัขจิ้งจอกกัดกิน หรือสัตว์เล็กๆหลายชนิดกัดกินอยู่ แม้ฉันใด 
ภิกษุนั้นน ากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่า ‘ถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้น มีลักษณะ
อย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้’ ฉันนั้น... 

๓.  ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในปุาช้า เป็นโครงกระดูกยังมีเนื้อและ
เลือด มีเอ็นรึงรัดอยู่ แม้ฉันใด ภิกษุนั้นน ากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่า ‘ถึงกายนี้
ก็มีสภาพอย่างนั้น มีลักษณะอย่างนั้น ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้’ ฉันนั้น... 

๔.  ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในปุาช้า เป็นโครงกระดูกไม่มีเนื้อแต่ยังมี
เลือดเปื้อนเปรอะ มีเอ็นรึงรัดอยู่ แม้ฉันใด ภิกษุนั้นน ากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็น
ว่า ‘ถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้น ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ ’ 
ฉันนั้น... 

๕.  ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในปุาช้า เป็นโครงกระดูกไม่มีเลือดและ
เนื้อ แต่ยังมีเอ็นรึงรัดอยู่ แม้ฉันใด ภิกษุนั้นน ากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่า ‘ถึง
กายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้น ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้’ ฉันนั้น... 

๖.  ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในปุาช้า เป็นโครงกระดูกไม่มีเอ็นรึงรัด
แล้ว กระจุยกระจายไปในทิศใหญ่ ทิศเฉียง คือ กระดูกมืออยู่ทางทิศหนึ่ง กระดูกเท้า
อยู่ทางทิศหนึ่ง กระดูกแข้งอยู่ทางทิศหนึ่ง กระดูกขาอยู่ทางทิศหนึ่ง กระดูกสะเอวอยู่
ทางทิศหนึ่ง กระดูกหลังอยู่ทางทิศหนึ่ง กระดูกซ่ีโครงอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกหน้าอกอยู่
ทางทิศหนึ่ง กระดูกแขนอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกไหล่อยู่ทางทิศหนึ่ง กระดูกคออยู่ทาง
ทิศหนึ่ง กระดูกคางอยู่ทางทิศหนึ่ง กระดูกฟ๎นอยู่ทางทิศหนึ่ง กะโหลกศีรษะอยู่ทางทิศ
หนึ่ง แม้ฉันใด ภิกษุนั้นน ากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่า ‘ถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่าง
นั้น มีลักษณะอย่างนั้น ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้’ ฉันนั้น... 

๗. ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในปุาช้า ซึ่งเป็นท่อนกระดูกสีขาว 
เหมือนสีสังข์ แม้ฉันใด ภิกษุนั้นน ากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่า ‘ถึงกายนี้ก็มี
สภาพอย่างนั้น มีลักษณะอย่างนั้น ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้’ ฉันนั้น... 

๘. ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในปุาช้า ซึ่งเป็นท่อนกระดูกกองอยู่
ด้วยกันเกินกว่า ๑ ปี แม้ฉันใด ภิกษุนั้นน ากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่า ‘ถึงกายนี้
ก็มีสภาพอย่างนั้น มีลักษณะอย่างนั้น ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้’ ฉันนั้น... 

๙. ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในปุาช้า ซึ่งเป็นกระดูกผุปุนเป็นชิ้นเล็ก
ชิ้นน้อย แม้ฉันใด ภิกษุนั้นน ากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่า ‘ถึงกายนี้ก็มีสภาพ
อย่างนั้น มีลักษณะอย่างนั้น ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้’ ฉันนั้น...๑ 

การพิจารณาเงื่อนไขที่ตรงกันข้ามกับจริตของตนอย่างชนิดที่หัก
ความรู้สึกอย่างนี้จะท าให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านทางจริต แต่เมื่อเป็นการฝึกฝน เป็นการวาง
เงื่อนไข ความโน้มเอียงที่เคยชินกับความสวยงามจะเริ่มปรับภายใน เริ่มเห็นถึงความจริงแท้ที่
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อยู่ภายใน เข้าใจได้ว่า สัจธรรมแห่งความเป็นอสุภะนั้นมีอยู่ การหลงคิด หลงชอบแต่ความ
สวยงามนั้นเป็นเพียงเปลือกนอก เป็นเพียงความวิป๎ลลาสแห่งสัญญา จิตและทิฏฐิของตน
เท่านั้น พฤติกรรมจะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เข้าไปหลงใหลความสวยงามซึ่งเป็นฐานแห่งราคจริต
ที่เกินไป และท าให้เข้าใจสิ่งที่ไม่สวยงาม ที่เป็นอสุภะนั้นเป็นฐานของสวยงามทั้งหลาย  

ในประเด็นการวางเงื่อนไขเสริมแรงทางบวกเป็นการใช้สิ่งที่สวยงามเข้า
มาเป็นเงื่อนไขให้เกิดความชอบเพ่ือจะแสดงให้เห็นความจริงในภายหลัง  การวางเงื่อนไข
เสริมแรงทางบวกนี้มักจะได้ผลอยู่มากเนื่องจากเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลราคจริต 
เข้าได้กับความชอบของตนเช่นอยากได้เสื้อผ้าสวยๆ อยากได้น้ าหอมดี ๆ อยากเห็นสวนดอกไม้
ละลานตา ก็วางเงื่อนไขให้ได้เห็นได้ยินสิ่งที่สวยงาม การปรับเปลี่ยนจริตของมีราคจริตด้วยวิธีนี้
ต้องอาศัยจังหวะที่เหมาะสมท าให้เกิดป๎ญญาในสิ่งที่สวยงามนั้นว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
เป็นอนัตตาให้ได้ จริตจึงจะเกิดอาการกระทบ ป๎ญญาความเห็นแจ้งในความเป็นจริงจึงจะ
ปรากฏ แต่ถ้าไม่มีจุดดึงป๎ญญาออกมาจากการวางเงื่อนไขเสริมแรงบวก ก็ไม่เกิดปฏิกิริยา
เปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรม ก็เปรียบเหมือนบุคคลรักสวย รักงามทั่วไป บุคคลที่มีราคจริตทั่วไป 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ตัวอย่างการใช้ความสวยงามหรือการวางเงื่อนไขเสริมแรง
บวกดังเช่นเรื่องของพระนางเขมาเถรี 

พระนางได้บ าเพ็ญบุญมาตั้งแต่สมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุต
ตระ ได้ถวายขนม ๓ ก้อนแก่พระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสวรรค์
และมนุษย์จนกระทั่งในชาตินี้ พระนางเกิดอยู่ในราชสกุล กรุงสาคละ แคว้นมัททะ มีพระนาม
ว่าพระนางเขมา เพราะมีผิวพรรณวรรณะดั่งทอง และได้มาเป็นพระเทวีของพระเจ้าพิมพิสาร 
เป็นผู้หลงตนว่ามีความสวยงาม และไม่เคยเข้าเฝูาพระพุทธเจ้า เพราะเคยได้ยินว่า พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงโทษของความสวยงามแห่งรูป 

ส่วนพระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นพุทธมามกะ เป็นพระโสดาบันบุคคล มี
ความคิดเห็นว่า อยากให้พระมเหสีได้เข้าไปฟ๎งพระสัทธรรมบ้าง แม้จะทรงชักชวนไปวัดเวฬุวัน 
พระนางก็บ่ายเบี่ยง พระราชาจึงใช้กุศโลบายด้วยการให้เหล่านักกวีประพันธ์ความงดงามของ
พระเวฬุวันราชอุทยาน แล้วให้ไปขับร้องใกล้ๆ สถานที่ที่พระนางเขมาเทวีจะทรงได้ยิน เมื่อพระ
นางทรงได้สดับค าพรรณนาพระเวฬุวัน มีพระประสงค์จะเสด็จไปชมพระราชอุทยาน จึงทูลขอ
อนุญาตพระราชาเพ่ือไปทอดพระเนตร 

พระราชาตรัสสั่งเหล่าบุรุษที่ไปกับพระนางว่า หากพระเทวีจะกลับจาก
สวนโดยไม่ยอมเข้าเฝูาพระบรมศาสดา ก็ให้บังคับพานางไปให้ได้ นี่ก็เป็นข้อสังเกตว่า ความ
ตั้งใจดีอยากให้คนอ่ืนได้พบเส้นทางสว่างของชีวิต บางครั้งจะชักชวนธรรมดา ใช้วิธีละมุน
ละม่อมไม่ได้ ต้องถึงกับบังคับกัน เหมือนเด็กที่เป็นไข้แล้วไม่อยากทานยา พ่อแม่ก็ต้องบังคับให้
กิน แม้ยานั้นอาจขม แต่เมื่อพ่อแม่เห็นว่าหากลูกรับประทานยาขนานนั้น จะหายจากโรคภัยไข้
เจ็บ จึงจ าเป็นที่จะต้องบังคับให้ลูกทานยาให้ได้ กระบวนการเสริมแรงบวกเช่นนี้ต้องอาศัย
ศิลปะในการท า 

เงื่อนไขขั้นตั้นส าเร็จลงได้ คือ พระนางเขมาเทวีเสด็จชมพระราชอุทยาน
ด้วยความเพลิดเพลิน และประสงค์จะกลับโดยที่ยังไม่ได้พบพระพุทธเจ้า เหล่าราชบุรุษ



๑๓๒ 

 

ทั้งหลายจึงต้องบังคับ แม้พระนางไม่พอพระทัยเท่าใดนัก แต่ก็ยอมไปกับเหล่าราชบุรุษเพ่ือเข้า
เฝูาพระพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นพระนางก าลังเสด็จมา จึงทรงเนรมิตเทพอัปสร
นางหนึ่ง ซึ่งก าลังถือก้านใบตาลถวายงานพัดอยู่ พระนางเขมาเทวีเห็นเทพอัปสรนั้นแล้วทรง
พระด าริว่า สตรีท่านนี้สวยงามประดุจเทพอัปสรยังอุตส่าห์มาเฝูาพระทศพล ถ้าเราเทียบกับนาง
แล้วเหมือนนางกากับนางหงส์ เมื่อคิดอย่างนั้นและยืนดูเทพอัปสรด้วยใจที่เคลิบเคลิ้มหลงใหล
ในรูปกายของเทพธิดานางฟูา แต่ด้วยพุทธานุภาพของพระตถาคตเจ้า สตรีนั้นก็ปรากฏ
แปรเปลี่ยนไปตามวัย ล่วงปฐมวัย ตั้งอยู่ในมัชฌิมวัย  แล้วก็ล่วงมัชฌิมวัยด ารงอยู่ในป๎จฉิมวัย มี
หนังเหี่ยวย่น ผมหงอก ฟ๎นหัก หลังโกง แล้วสตรีนั้นล้มลงกลิ้งเกลือกพร้อมกับพัดใบตาล ร้อง
โอดครวญทุกข์ทรมาน และเสียชีวิตไปในบัดนั้น  

เนื่องด้วยเพราะเหตุที่ทรงบ าเพ็ญบารมีไว้ พระนางเขมาทอดพระเนตร
เห็นเหตุนั้นแล้วทรงพระด าริว่า สรีระแม้อย่างนี้ยังถึงความวิบัติเช่นนี้ สรีระของเราก็จักมีคติ
อย่างนี้เหมือนกัน ล าดับนั้น พระศาสดาทรงทราบวาระจิตของพระนางแล้ว ก็ตรัสพระคาถาว่า  

ชนเหล่าใด ก าหนัดอยู่ด้วยราคะ ย่อมตกไปสู่ กระแสตัณหา 
เหมือนแมงมุมตกไปยังใยที่ตัวเองท า ไว้ฉะนั้น  
ชนเหล่านั้นตัดกระแสตัณหานั้นเสียได้แล้ว  
เป็นผู้หมดอาลัยละกามสุขได้ ย่อมงดเว้นกิจคฤหัสถ์ (บวช) อยู่๒ 
 
จะเห็นได้ว่า วิธีวางเงื่อนไขเชิงบวกลักษณะนี้มีจุดที่ต้องสังเกตคือ การดึง

อารมณ์ที่ก าลังเพ่งพินิจหลงใหลในความสวยงามให้ปรับและกลับความคิดทันที การได้เห็นความ
เปลี่ยนแปลงในฉับพลันก็สร้างป๎ญญาเข้าใจความจริงได้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นความ
เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันเช่นนั้น ลักษณะนี้เกิดขึ้นกับคนหลายคน ที่ได้รับการกระทบกระเทือนจิต
ฉับพลันก็เปลี่ยนแปลงตนเองได้ เงื่อนไขเดียวกัน เพียงแต่ในที่นี้ใช้คนสวยงามเป็นเครื่องมือสร้าง
เงื่อนไขเสริมแรงบวกแล้วท าให้ปรับเปลี่ยนโดยพลัน จุดนี้เป็นจุดหักเหจริตทันที 

วิธีการเดียวกันนี้ พระพุทธเจ้าเคยใช้กับเจ้าชายนันทะ พระพุทธองค์อาศัยสิ่งที่
สวยงามกว่าเป็นเงื่อนไข เป็นการเสริมแรงทางบวก คือ ท าให้หลงลืมสิ่งที่งามเดิมลงก่อนว่ามีสิ่งที่
สวยงามยิ่งกว่า แล้วใช้กระบวนการต่อไป จุดเปลี่ยนก็คือ ต้องให้คนที่หลงชอบสิ่งที่สวยงามในทัศนะ
ของตนเปลี่ยนใจว่าเรื่องที่ตนคิดนั้นยังไม่ใช่ก่อน  

ในวันที่ ๓ นับแต่วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเยือนกรุงกบิลพัสดุ์ เพ่ือโปรดพระ
ประยูรญาติ ในวันนั้นพระนันทราชกุมาร มีมหามงคล ๕ อย่าง คือ  (๑) แก้พระเกศา (๒) ผูกพระ
สุพรรณบัฏ (๓) ฆรมงคล (๔) อาวาหมงคล (๕) ฉัตรมงคล โดยนันทกุมารจะอภิเษกกับนางชนบท
กัลยาณ ีพระบรมศาสดาได้รับนิมนต์ เสด็จเข้าไปบิณฑบาตที่ในวัง หลังจากทรงเสร็จภัตตกิจแล้ว ทรง
ประทานบาตรในหัตถ์ของนันทกุมาร ตรัสอวยพรแล้วเสด็จลุกจากอาสนะแล้วหลีกไป หาได้ทรงรับ
บาตรจากหัตถ์ของนันทกุมารไม่ เจ้าชายนันทะหวังว่าพระพุทธเจ้าจะทรงรับบาตรคืน ณ ที่ใดที่หนึ่ง 
แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงรับบาตรคืน และยังตรัสถามอีกว่า “นันทะ เธอจักบวชไหม” ด้วยความเกรง

                                                 
๒ขุ.อ. ๓๓/๑๕๘/๔๓. 



๑๓๓ 

 

พระทัยพระพุทธเจ้า เจ้าชายนนันทะก็รับปาก เมื่อบวชไปแล้วก็ไม่ได้ท าสมณกิจอย่างเต็มที่ ใจก็หวน
อยากกลับไปแต่งงาน อยากลาสิกขาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า 

วันหนึ่งพระพุทธเจ้าต้องการปรับราคจริตของพระนันทะ จึงได้พาพระนันทะไป
ชมปุาหิมพานต์และดาวดึงส์ด้วยฤทธิ์ แสดงให้เห็นนาที่ไฟไหม้ แสดงให้เห็นลิงหนุ่มที่ถูกไฟไหม้หาง 
และแสดงให้เห็นนางอัปสรทั้งหลาย ใจพระนันทะเห็นแล้วก็ชอบใจอยากได้มาครอบครอง 
พระพุทธเจ้าทรงให้พระนันทะเปรียบเทียบระหว่างนางชนปทกัลยาณีกับนางอัปสร พระนันทะกราบ
ทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ นางลิงขนเกรียนเทียบกับนางชนปทกัลยาณีฉันใด นางชนปทกัลยาณีก็ฉันนั้น 
เมื่อเทียบกับนางอัปสรเหล่านี้ก็เทียบได้เพียงนางลิง” 

พระพุทธเจ้าให้สัญญาว่าจะให้นางอัปสรครอบครองแต่ต้องปฏิบัติธรรมก่อน 
ด้วยความอยากได้ครอบครองนางอัปสร พระนันทะเร่งพระพุทธเจ้าให้กลับเพ่ือจักบ าเพ็ญสมณธรรม 
พระพุทธเจ้ายังมีอุบายวิธีต่อเนื่อง เพ่ือจักปรับเปลี่ยนราคจริตและพฤติกรรมแบบท าด้วยหวังผล โดย
ให้พระอสีติมหาสาวกทั้งหลาย มีพระมหาโมคคัลลานะเถระ พระมหากัสสปเถระ พระอนุรุทเถระ 
พระอานนท์ เป็นต้น เวียนไปพูดกระทบกระเทียบเสมอว่า  

“ท่านนันทะ นัยว่าท่านยึดเอาพระทศพลเป็นผู้รับรอง ณ ท่ามกลางหมู่เทวดาใน
ดาวดึงส์เทวโลกว่า เมื่อได้นางเทพอัปสรจักบ าเพ็ญสมณธรรมจริงหรือ แล้วย้ าว่าเมื่อเป็นอย่างนี้การ
อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ของท่าน ก็เกี่ยวข้องด้วยมาตุคาม มิใช่หรือ ท่านนั้นไม่ต่างอะไรกับกรรมกรผู้
รับจ้างท าการงานเพื่อต้องการสตรี” 

ท่านพระนันทะขวยเขิน ละอาย รังเกียจด้วยวาทะว่า คนรับจ้างบ้าง ด้วยวาทะ
ว่าคนที่พระศาสดาทรงไถ่ไว้บ้าง ของเหล่าภิกษุสหาย จึงหลีกออกไปปฏิบัติธรรมอยู่แต่ผู้เดียว แล้วไม่
ประมาท มีความเพียร ต่อกาลไม่นานเลย ได้ท าให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตร
ทั้งหลายผู้ออกจากเรือนเพ่ือบวชต้องการ ด้วยความรู้ยิ่งเอง ส าเร็จแล้ว ได้ท าให้แจ้งซึ่งที่สุด
พรหมจรรย์อันยอดเยี่ยม รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจจ าต้องท า ๆ เสร็จแล้ว กิจอ่ืน
อีกเพ่ือความเป็นอย่างนี้ไม่มี เป็นอันว่าท่านพระนันทะ ได้เป็นพระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่ง ในบรรดา
พระอรหันต์ทั้งหลาย๓ 

จะเห็นได้ว่ากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการใช้เงื่อนไขเสริ มแรง
ทางบวกก็คือการให้ในสิ่งที่ชอบ แต่ต้องรับเงื่อนไขที่จะปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็วาง
เงื่อนไขซ้อนเข้าไป คือสร้างความละอายในการกระท าของตน ดังกรณีนี้พระนันทะมีความละอายต่อ
ถ้อยค าของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่เวียนมากล่าวกระทบกระเทียบตนจนพลังแห่งราคจริตนั้นระงับไป 
การปฏิบัติตนที่ไม่ตั้งอยู่บนฐานแห่งความคาดหวัง กระท าด้วยความจริงจังก็เกิดขึ้นลักษณะเช่นนี้เป็น
แนวทางแห่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการวางป๎จจัยซ้อนป๎จจัยโดยอาศัยเงื่อนไขป๎จจัยบวกเป็น
เบื้องต้น เป็นระบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบวางเงื่อนไขที่ครบวงจร 

การเสริมแรงบวก คือ การสร้างเงื่อนไขที่เป็นไปตามจริต แต่ต้องรู้จักจังหวะและ
โอกาสที่จะปรับจริตได้ ดังเรื่องสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ ที่บวชมานานแล้วแต่ยังไม่ได้บรรลุ

                                                 
๓ขุ.ธ.๒๕/๒๒/๒๑๓. 



๑๓๔ 

 

มรรคผลประการใด เนื่องจากพระสารีบุตรให้วิธีเสริมแรงลบด้วยคิดว่า “พวกคนหนุ่ม มีราคะหนา” 
แล้วได้ให้อสุภกัมมัฏฐานเพื่อก าจัดราคะ  

พระเถระจึงน าพระภิกษุหนุ่มนั้นไปเฝูาพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลให้ทรงทราบ                
ครั้งนั้น พระศาสดาตรวจดูอุปนิสัยของภิกษุหนุ่มนั้นจึงได้ปรับวิธีด้วยการใช้การเสริมแรงทางบวก 
กล่าวคือ พระองค์ทรงนิรมิตดอกปทุมทอง ประมาณเท่าจักรด้วยพระฤทธิ์ แล้วทรงท าให้เป็นเหมือน
หลั่งหยาดน้ าจากใบและก้าน แล้วได้ประทานให้ด้วยพระด ารัสว่า “เอาเถิด ภิกษุ เธอจงถือเอาดอก
ปทุมนี้ไปวางไว้ที่กองทรายที่ท้ายวิหาร นั่งขัดสมาธิในที่ตรงหน้า แล้วท าบริกรรมว่า ‘โลหิตก  โลหิตก ’ 
(สีแดง สีแดง)" เมื่อภิกษุนั้นรับดอกปทุมจากพระหัตถ์ของพระศาสดาเท่านั้น จิตก็เลื่อมใสแล้ว ท่านไป
ยังท้ายวิหารพูนทรายขึ้นแล้ว เสียบก้านดอกปทุมที่กองทรายนั่นแล้ว นั่งขัดสมาธิในที่ตรงหน้า เริ่ม
บริกรรมว่า "โลหิตก  โลหิตก ." จนเกิดฌาน นิวรณ์สงบระงับ จากนั้นออกจากฌาน พิจารณาเห็นดอก
ปทุมที่งดงาม กลายเป็นดอกปทุมที่เหี่ยวแห้ง มีสีด าด้วยอ านาจฤทธิ์ของพระพุทธเจ้า จึง เห็นอนิจจ
ลักษณะว่า "ท าไมหนอแล ดอกปทุมนี้ถูกชรากระทบแล้วจึงปรากฏได้ , แม้เมื่ออนุปาทินนกสังขารอัน
ชรายังครอบง าได้อย่างนี้ ในอุปาทินนกสังขารก็ไม่จ าต้องพูดถึง อันชราคงจักครอบง าอุปาทินนก
สังขารแม้นี้" จากนั้นก็เห็นทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะจนบรรลุพระอรหันต์ในที่สุด๔ 

การเสริมแรงด้วยเงื่อนไขทางบวกนี้มีได้ทั้ง ๒ ลักษณะ คือ ให้ความงามเข้ามา
เป็นเงื่อนไข หรือการสัญญาว่าจะให้สิ่งที่สวยงาม จากนั้นก็สร้างเงื่อนไขซ้อนเพ่ือให้เกิดป๎ญญา เงื่อนไข
แรกเป็นการใช้เบี่ยงเบนจริตให้ลดพลังลง เงื่อนไขที่สองให้เกิดป๎ญญาเห็นแจ้งในความเป็นจริงด้วย
ตนเอง ย่อมท าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนได้ 

๒.  การวางเงื่อนไขเสริมแรงลบ 
การวางเงื่อนไขแบบเสริมแรงลบนี้  เป็นวิธีการที่ตรงกันข้ามกับทางบวก 

กล่าวคือ โดยการห้าม การบังคับ หรือการไม่ร่วมกิจกรรมด้วย เป็นการสร้างความรู้สึกที่ขัดแย้งกับ
ความต้องการ วิธีการนี้เป็นคล้ายกับการลงโทษเพ่ือให้ผู้ที่มีราคจริตรู้สึกผิด แล้วส านึกตนได้ โดยมาก
เป็นลักษณะของการลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างของการใช้เงื่อนไขเชิงลบเช่นการลงโทษพระฉัน
นะท่ีมีลักษณะเป็นถือตัวว่าตนนั้นเป็นพระผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าในขณะออกผนวช ไม่มีผู้ใดแก้ไขนิสัย
นี้ได้ จนกระท่ังก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพาน พระองค์ตรัสกับพระอานนท์ให้ปฏิบัติต่อพระฉันนะที่
เรียกว่า การลงป๎พพาชนียกรรม คือ การไม่สนใจ ไม่ใส่ใจใด ๆ ทั้งสิ้น ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก่อนจะ
ปรินิพพานว่า “อานนท์ เมื่อเราล่วงลับไป สงฆ์พึงลงพรหมทัณฑ์แก่ภิกษุฉันนะ...ภิกษุฉันนะพึงพูดได้
ตามต้องการ แต่ภิกษุไม่พึงว่ากล่าวตักเตือนพร่ าสอนเธอ”๕ 

การวางเงื่อนไขเสริมแรงทางลบเป็นกระบวนการปรับจริตที่สร้างผลขัดแย้งขึ้น
ในใจ รู้สึกได้ว่า ไม่มีใครคบ ไม่มีใครสนใจ อยู่กับกลุ่มก็เหมือนไม่ได้อยู่ ณ จุดนี้เป็นการวางเงื่อนไขลบ
กลับด้าน เพราะถ้าเป็นเงื่อนไขลบตรง ๆ ก็คือ ตัวผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเองจะต้องหลีกเลี่ยงไม่
กระท าเพ่ือให้ได้สิ่งที่มุ่งหวังทันกับความต้องการ แต่ในที่นี้กลุ่มพระอริยสงฆ์กลับเป็นผู้หลีกหนี เป็น
เสมือนเครื่องมือเสียเองที่หนีจากบุคคล เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรู้ส านึกตน 

                                                 
๔ขุ.ธ.อ. ๒๕/๒๑๐/๑๒๙. 
๕ที.ม. ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 



๑๓๕ 

 

ส าหรับการวางเงื่อนไขเสริมแรงทางลบที่พบได้โดยทั่วไปก็คือ การหลีกหนีออก
จากสังคม หลีกหนีจากสิ่งที่ชอบ การไม่เข้าใกล้สิ่งที่เสพติดอยู่ เช่น กรณีของการบ าบัดคนติดยาเสพ
ติดก็ต้องใช้วิธีการนี้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ให้เข้าใกล้ ไม่ให้ใช้สิ่งเสพติดอีก พาไปอยู่ใน
บรรยากาศที่ไม่มีสิ่งเสพติดไม่ล่อใจ กระบวนการนี้ในพระพุทธศาสนาใช้กับพระสงฆ์โดยส่วนมาก คือ 
ให้เข้าไปสู่ปุา ภูเขา ถ้ า เรือนว่าง โคนไม้ เพ่ือให้ไกลจากสิ่งยั่วยวน สิ่งล่อใจ สร้างความเข้มแข็ง สร้าง
เสริมพฤติกรรมใหม่ให้เกิดข้ึนก่อน จากนั้นจึงกลับเข้ามาสู่สังคมเพ่ือโปรดสรรพสัตว์อีกครั้ง  

ตามปกติคนที่มีราคจริตมักเป็นคนท่ีชอบแสดงตน ชอบคลุกคลีด้วยหมู่ ชอบโชว์
ความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสร้างจุดเด่นให้เป็นที่สนใจของคนอ่ืน ชอบดึงดูด
ความสนใจ ชอบให้ผู้อ่ืนเอาใจ รวมทั้งชอบเอาใจผู้อ่ืนก็เพ่ือให้ชื่นชมตน เมื่อใช้วิธีการวางเงื่อนไข
เสริมแรงเชิงลบ โดยการให้หลีกเลี่ยงผู้คน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับคน รวมทั้งไม่ให้คนเข้าไปยุ่งเกี่ยว ก็จะเกิด
ความขัดแย้งขึ้นภายในใจ ณ ขณะนั้นจึงเริ่มเกิดอาการเปลี่ยนแปลง การให้คนราคจริตอยู่เพียงผู้เดียว
ก็เพ่ือให้รู้จักมองตนเองให้มาก ๆ มองให้เห็นความจริงในตนเอง เรียกว่า เป็นการพิจารณากายคตาสติ 
เป็นการส ารวจตนเอง ส ารวจพฤติกรรมของตน ส ารวจความจริงที่ประกอบเป็นร่างกาย  

ด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึงก าหนดให้พระสงฆ์ที่บวชใหม่ทุกรูปถือนิสสัย อัน
ได้แก่ วิธีการด ารงชีวิตในฐานะพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เริ่มจากการบิณฑบาตเลี้ยงชีพ การใช้ผ้า
สามผืน การอยู่ปุา และการฉันยาดองด้วยน้ าป๎สสาวะ ดังข้อความที่ปรากฏในพระวินัยปิฎกว่า    

๑. บรรพชาอาศัยโภชนะคือค าข้าวที่พึงได้ด้วยปลีแข้ง เธอพึงท าอุตสาหะ
ในโภชนะคือค าข้าวที่พึงได้ด้วยปลีแข้งจนตลอดชีวิต อติเรกลาภ คือสังฆภัต อุทเทสภัต
นิมันตนภัต สลากภัต ป๎กขิกภัต อุโปสถิกภัต ปาฏิปทิกภัต 

๒. บรรพชาอาศัยผ้าบังสุกุล เธอพึงท าอุตสาหะในผ้าบังสุกุลนั้นจนตลอด
ชีวิตอติเรกลาภ คือ ผ้าเปลือกไม้ ผ้าฝูาย ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าปุาน ผ้าเจือกัน 

๓. บรรพชาอาศัยเสนาสนะคือควงไม้ เธอพึงท าอุตสาหะในเสนาสนะคือ
ควงไม้นั้นจนตลอดชีวิต อติเรกลาภ คือ วิหาร เรือนมุงแถบเดียว ปราสาท เรือนโล้น ถ้ า 

๔. บรรพชาอาศัยยาคือน้ ามูตรเน่า เธอพึงท าอุตสาหะในยาคือน้ ามูตรเน่า
นั้นจนตลอดชีวิต อติเรกลาภ คือ เนยใส เนยข้น น้ ามัน น้ าผึ้ง น้ าอ้อย๖ 

จะเห็นได้ว่า นิสสัยแต่ละข้อนั้นขัดแย้งกับคนที่มีราคจริตโดยตรง นอกจากนั้น
ยังให้ยึดเอาตจป๎ญจกกัมมัฏฐานเป็นเครื่องมือพิจารณา ตจป๎ญจกกรรมฐาน แปลว่า กรรมฐานที่มีหนัง
เป็นที่ครบห้า หมายถึง การท ากรรมฐานที่ก าหนดพิจารณาอวัยวะ ๕ อย่าง คือ ผม ขน เล็บ ฟ๎น หนัง 
ภาษาบาลี คือเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เป็นอารมณ์ โดยพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็น
สิ่งปฏิกูล ไม่งาม เป็นต้น กรรมฐานนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มูลกรรมฐาน คือเป็นกรรมฐานเบื้องต้น 
กรรมฐานที่เป็นพ้ืนฐาน เป็นกรรมฐานนี้พระอุป๎ชฌาย์จะสอนแก่ผู้ขอบวช (นาค) ในท่ามกลางสงฆ์
ก่อนที่จะมอบผ้าไตรให้ไปนุ่งห่มเพ่ือให้อุปสมบทต่อไป เรียกข้ันตอนนี้ว่า บอกกรรมฐาน๗ แสดงให้เห็น

                                                 
๖วิ.มหา. ๔/๑๒๘/๑๙๗. 
๗พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), ค าวัด, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๑), หน้า 

๒๕๐. 



๑๓๖ 

 

ว่า วิธีการนี้เป็นการปรับจริตของคนราคะจริตตั้งแต่เริ่มแรก เป็นวิธีการเสริมแรงทางลบ คือทางที่
ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ชอบ  

พระพุทธเจ้ายังคงใช้วิธีการให้พิจารณาอาการ ๓๒ ในตนเองนี้เป็นเครื่องมือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างเงื่อนไขเชิงลบ คือ ให้หลีกเลี่ยงผู้คน แต่กลับให้พิจารณาตน ดังที่
พระพุทธเจ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพระวังคีสะ๘ โดยวิธีแห่งกายคตาสตินี้ เรื่องมีอยู่ว่า พระวังคีสะ
บวชเข้ามาประสงค์อยากเรียนรู้ฉวสีสมนต์จากพระพุทธเจ้า เป็นมนต์ที่สามารถรู้ว่าใครไปเกิดที่ไหน 
ไปเป็นอะไร ด้วยการเคาะหัวกะโหลก แต่ก่อนที่จะได้เรียนมนต์ พระพุทธเจ้าทรงให้เรียนรู้และ
พิจารณาอาการ ๓๒ ประการที่มีในตน ก็คือ กายคตาสติ พระองค์สั่งสอนให้ท่องบ่นบริกรรมซึ่งมนต์ 
คือ อาการ ๓๒ ให้เห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเห็นความเสื่อมไป ความสิ้นไป จากเหตุที่ท่านถูกราคะ
แผดเผา กายคตาสติ (ทวัตติงสาการ) สติที่เป็นไปในกายพิจารณาร่างกายว่าเป็นสิ่งปฏิกูล เป็นส่วน
ของร่างกายมนุษย์แบ่งออกเป็นส่วนๆ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโกฏฐาส ๓๒ ประการ โดยแบ่งเป็น 

ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) เป็นอาการ ๒๐ ได้แก่ ๑) เกสา - ผม, (๒) โลมา - ขน, (๓). 
นขา - เล็บ, (๔) ทันตา - ฟ๎น, (๕) ตะโจ - หนัง (๖) มังสัง - เนื้อ, (๗) นะหารู – เอ็น , (๘) อัฏฐิ- 
กระดูก, (๙) อัฏฐิมิญชัง - เยื่อในกระดูก, (๑๐) วักกัง - ม้าม, (๑๑) หะทะยัง - หัวใจ, (๑๒) ยะกะนัง - 
ตับ, (๑๓) กิโลมะกัง - พังผืด, (๑๔) ปิหะกัง - ไต, (๑๕) ป๎ปผาสัง - ปอด, (๑๖) อันตัง - ไส้ใหญ่, (๑๗) 
อันตะคุณัง - ไส้น้อย,(๑๘) อุทะริยัง - อาหารใหม่, (๑๙) กะรีสัง - อาหารเก่า (อุจจาระ) (๒๐) มัตถะ
ลุงคัง – มันสมอง 

อาโปธาตุ (ธาตุน้ า) เป็นอาการ ๑๒ ได้แก่ (๒๑) ปิตตัง - น้ าดี, (๒๒) เสมหัง - 
เสมหะ, (๒๓) ปุพโพ - น้ าเหลือง, (๒๔) โลหิตัง - น้ าเลือด, (๒๕) เสโท - เหงื่อ, (๒๖) เมโท - มันข้น, 
(๒๗) อัสสุ - น้ าตา, (๒๘) วสา - มันเหลว, (๒๙) เขโฬ - น้ าลาย, (๓๐) สิงฆาณิกา - น้ ามูก, (๓๑) ลสิ
กา - น้ าไขข้อ, (๓๒) มุตตัง - มูตร (ป๎สสาวะ) 

กายคตาสตินี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในขณะที่หลีกออกจากหมู่ เพ่ือปฏิบัติ
กรรมฐานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ที่มีราคจริตจะเห็นผลเร็ว คือ เข้าใจแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ 

 
๔.๒.๒  การจัดการพฤติกรรมราคจริตด้วยการควบคุม 

ลักษณะของการควบคุม เป็นกระบวนการที่มีการก าหนดขอบเขตให้ปฏิบัติตาม การ
อาศัยวิธีการควบคุมเป็นเครื่องมือฝึกฝน อบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนราคจริต ก าหนดให้
ปฏิบัติตามธรรมที่เหมาะ ให้อยู่กับบรรยากาศที่ลงตัวกับราคจริตย่อมเกิดผลที่พึงประสงค์ได้ไว 
ลักษณะของการควบคุม ก็ต้องควบคุมทั้งระบบ พระพุทธศาสนาใช้สิกขาบทเป็นการควบคุม ในภาพ
ใหญ่ของการอยู่เป็นหมู่คณะ มีบทลงโทษ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้สังคมมีความผาสุก ดังเจตนารมณ์ของการ
บัญญัติพระวินัยไว้ว่า  

๑. เพ่ือความยอมรับว่าดีแห่งสงฆ์  
๒. เพ่ือความส าราญแห่งสงฆ์ 

                                                 
๘ดร.บรรจบ บรรณรุจ,ิ อสีติมหาสาวก, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๑๑๘, ๓๓๒. วิ.ป. ๘/๓๓๙/๕๑๘., ขุ.สุ.อ. ๔๗/๑/๖/ - /๓๑๓, รายละเอียดดไูด้ที่ 
http://www.dharma- gateway.com/onk/great_monk/pra-wangkeesa.htm 



๑๓๗ 

 

๓. เพ่ือข่มบุคคลผู้เก้อยาก 
๔. เพ่ืออยู่ส าราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก  
๕. เพ่ือปูองกันอาสวะอันจะบังเกิดขึ้นในป๎จจุบัน 
๖. เพ่ือก าจัดอาสวะอันจักบังเกิดข้ึนในอนาคต 
๗. เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส 
๘. เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว 
๙. เพ่ือความตั้งมั่นแห่งพระสัจธรรม 
๑๐.  เพ่ือถือตามพระวินัย๙ 
วัตถุประสงค์ทั้งหมดนี้เป็นเบื้องต้นให้ทุกคนเห็นว่า พระวินัยที่ใช้ควบคุมพฤติกรรม

นั้นมีไว้เพ่ือประโยชน์ข้างต้น การควบคุมจึงจ าเป็นในการอยู่รวมกันของคนหมู่มาก หรือการเป็นอยู่
ของสงฆ์ นอกจากควบคุมในชั้นนอกสุด ก็ขยับเข้ามาสู่ชั้นใน ก็คือการควบคุม อินทรีย์ของตน ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอป๎ณณกปฏิปทา คือหลักการปฏิบัติไม่ผิดว่า  

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ ชื่อว่าปฏิบัติไม่ผิดและ
เธอชื่อว่าปรารภเหตุเพื่อความสิ้นอาสวะ ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ 

๑. คุ้มครองทวารในอินทรีย์   
๒. รู้ประมาณในการบริโภคอาหาร 
๓. ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนืองๆ 
ภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็น

รูปด้วยตาแล้วไม่รวบถือ๑- ไม่แยกถือปฏิบัติเพ่ือส ารวมในจักขุนทรีย์ ซึ่งเมื่อไม่ส ารวม
แล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌา (เพ่งเล็งอยากได้ของเขา) และ
โทมนัส (ความทุกข์ใจ) ครอบง าได้ จึงรักษาจักขุนทรีย์ ถึงความส ารวมในจักขุนทรีย์ 
ฟ๎งเสียงด้วยหู ฯลฯ ดมกลิ่นด้วยจมูก ฯลฯ ลิ้มรสด้วยลิ้น ฯลฯ ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วย
กาย ฯลฯ รู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วไม่รวบถือ ไม่แยกถือ ปฏิบัติเพ่ือส ารวมในมนิ
นทรีย์ ซึ่งเมื่อไม่ส ารวมแล้วก็จะพึงเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและ
โทมนัสครอบง าได้ จึงรักษามนินทรีย์ถึงความส ารวมในมนินทรีย์ ภิกษุชื่อว่าคุ้มครอง
ทวารในอินทรีย์ เป็นอย่างนี้แล๑๐ 

 
การควบคุมตนเองให้ระมัดระวังอินทรีย์นั้นเป็นความละเอียดอ่อน เพราะเป็นเรื่อง

ธรรมชาติของอินทรีย์ที่จะเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่ชอบ เป็นพลังแห่งราคจริต พระพุทธเจ้าจึงทรงเปรียบ
ไว้กับสัตว์ ๖ ประเภท คือ ตา เปรียบเหมือนงู หูเปรียบเหมือนนก จมูกเปรียบเหมือนจระเข้ ลิ้น
เปรียบเหมือนหมาปุา กายเปรียบเหมือนหมาบ้าน ใจเปรียบเหมือนลิง ดังนี้  

                                                 
๙วิ.มหา. ๑/๒๐/๒๖. 
๑๐องฺ.ติก. ๒๐/๑๖/๑๕๙. 



๑๓๘ 

 

ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกัน มีที่เที่ยว
หากินต่างกัน มาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคง; คือเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้น
หนึ่ง, จับจระเข้, จับนก, จับสุนัขบ้าน, จับสุนัขจิ้งจอก, จับลิง มาผูกด้วยเชือกเหนียว
เส้นหนึ่ง ๆ แล้วผูกรวมเข้าด้วยกันเป็นปมเดียวในท่ามกลาง ปล่อยแล้ว 

ภิกษุ ท. ! ครั้งนั้น สัตว์เหล่านั้นทั้งหกชนิด มีที่อาศัยและที่เที่ยวต่าง ๆ กัน ก็
ยื้อแย่งฉุดดึงกันเพ่ือจะไปสู่ที่อาศัยที่เที่ยวของตน ๆ : งูจะเข้าจอมปลวก , จระเข้จะลง
น้ า,นกจะบินขึ้นไปในอากาศ, สุนัขจะเข้าบ้าน, สุนัขจิ้งจอกจะไปปุาช้า, ลิงก็จะไปปุา 
ครั้นเหนื่อยล้ากันทั้งหกสัตว์แล้ว สัตว์ใดมีก าลังกว่า สัตว์นอกนั้นก็ต้องถูกลากติดตาม
ไปตามอ านาจของสัตว์นั้น ข้อนี้ฉันใด;  

ภิกษุ ท. ! ภิกษุใด ไม่อบรมท า ให้มากในกายคตาสติแล้ว ตา ก็จะฉุดเอาภิกษุ
นั้นไปหารูปที่น่าพอใจ, รูปที่ไม่น่าพอใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง; หู ก็
จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟ๎ง, เสียงที่ไม่น่าฟ๎งก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัด
ขยะแขยง ; จมูก ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดม , กลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็
กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง; ลิ้น ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารสที่ชอบใจ, รสที่
ไม่ชอบใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง ; กาย ก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหา
สัมผัสที่ยั่วยวนใจ, สัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัด ขยะแขยง;ใจ ก็
จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาธรรมารมณ์ที่ถูกใจ , ธรรมารมณ์ที่ไม่ถูกใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอ
รู้สึกอึดอัดขยะแขยง; ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน๑๑ 

 
การควบคุมอินทรีย์มิให้ดิ้นไปสู่แหล่งที่ชอบของแต่ละอินทรีย์นั้นเป็นเรื่องที่ต้อง

อาศัยความตั้งใจสูงมาก ความตั้งใจสูงนี้เองที่เป็นตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนสามารถน าไปสู่จุดหมาย 
คือ การเข้าถึงธรรมได้ ในที่นี้กระบวนการควบคุมต้องอาศัยหลายฝุาย ได้แก่ สังคม ครอบครัว ตนเอง 
เพ่ือน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น จึงท าให้การควบคุมพฤติกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปเป็น
แผนภาพได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ๑๑ส .สฬา. ๑๘/๒๔๘/๓๕๐. 



๑๓๙ 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๔.๑ กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีราคจริต 

 
บุคคลราคจริตที่ได้ผ่านกระบวนการปรับพฤติกรรมแล้ว จะมีพฤติกรรมบนความ

สมดุลตามคุณลักษณะของราคจริตกล่าวคือ จะเป็นคนที่มีระเบียบเรียบร้อยอย่างสร้างสรร นับเป็น
บุคคลที่มีคุณสมบัติของบัณฑิตที่ครบถ้วนด้วยหลักสัปปุริสัตธรรม 7 ประการ คือ รู้จักเหตุ รู้จักผล 
รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล 
 
๔.๓  การบูรณาการการจัดการพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนวโทสจริต 

การปรับพฤติกรรมบุคคลที่มีโทสจริต เป็นเรื่องต้องอาศัยตัวอย่าง อาศัยป๎ญญาในการ
พิจารณา บุคคลผู้มีโทสจริตมักเป็นคนมีความมั่นใจในการท างานของตน เป็นคนคิดเร็ว ท าเร็ว 
ประสบความส าเร็จสูง พฤติกรรมของเขาจึงมักเป็นคนแข็งกร้าว ไม่สนใจใคร ไม่ชอบจะรับฟ๎งใครถ้า
หากมคีวามคิดเป็นของตนแล้ว การที่จะจัดการกับพฤติกรรมของคนโทสจริตต้องใช้ป๎ญญาของเขาเอง
ให้เป็นผู้เห็นด้วยตนเอง   

ในทางจิตวิทยาลัยเรียกว่า การควบคุมและพัฒนาพฤติกรรมตามทฤษฎีทางป๎ญญา 
(Cognitive Behavior Modification) เป็นการสร้างกระบวนการรับรู้ เรียนรู้ขึ้นในใจ ต้องอาศัย
สภาพแวดล้อม อาศัยบุคคลที่เป็นตัวอย่างในการกระท า และแสดงให้เห็นคุณโทษ ประโยชน์ มิใช่
ประโยชน์ด้วยตนเอง ตัวแปรทางป๎ญญาหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นตัวแปรที่อยู่ตรงกลางระหว่างสิ่งเร้า
และการสนองตอบนั้นมีผลต่อการสนองด้วยกระบวนการกล่อมเกลา  

การปรับพฤติกรรมทางป๎ญญา (Cognitive Behavior Modification หรือ CBM) หรือบาง
คนเรียกว่า การบ าบัดพฤติกรรมทางป๎ญญา (Cognitive Behavior Therapy หรือ CBT) ในที่นี้จึงใช้
วิธีทางป๎ญญา ๓ ประการ คือ 

การวางเงื่อนไขเสริมแรงลบ 
 การใช้สังคมเป็นตัวหลีกเลี่ยง 
 การใช้ตนเองเป็นผู้หลีกเลี่ยง 
 เสริมธรรมที่ตรงเข้าไปในระหว่าง 

(อสุภะ กายคตาสติ)  

การควบคุม 
 ความคุมด้วยสิกขาบท/วินัย/กฎหมาย/

ระเบียบ 
 ควบคุมด้วยจิตส านึกระมัดระวัง  
 เสริมธรรมในระหว่าง (อสุภะ กายคตาสติ) 



๑๔๐ 

 

 
๑.  การเสนอตัวแบบ (Modeling)  

ทฤษฎีแบบนี้ก็คือ การแสดงตัวอย่างบุคคล สถานที่ให้ประจักษ์แก่บุคคลโทสจริต ให้เขา
เห็นถึงความจริงที่เกิดจากโทสะ ไม่ว่าจะเป็นคุณ หรือเป็นโทษ เป็นคุณ ก็คือ แสดงให้เห็นคุณค่าของ
บุคคลที่มีเมตตา ที่ประกอบเมตตา ที่แผ่เมตตา เพราะเมตตาเป็นธรรมที่แก้โทสจริตโดยตรง แสดงให้
เห็นและจูงใจ ป๎จจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อการเรียนรู้โดยการสังเกตนั้นจะต้องประกอบด้วยกระบวนการ
ตั้งใจ กระบวนการเก็บจ า กระบวนการกระท า และกระบวนการจูงใจ จะเห็นได้ว่ากระบวนการตั้งใจ
และกระบวนการเก็บจ านั้น เป็นกระบวนการทางป๎ญญา Bandura นักจิตวิทยาโมเดลลิ่งนิยมใช้  

การจะน าเมตตาเข้าไปสู่จิตป๎ญญาของบุคคลโทสจริตก็ต้องอาศัยวิธีการให้เห็นตัวอย่าง 
ในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าแสดงอานิสงส์ของเมตตาเอาไว้จ านวนมาก ดังที่พระองค์แสดงไว้ใน
เมตตาสูตรว่า  

ภิกษุทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว ท าให้มากแล้ว ท าให้
เป็นดุจยานแล้ว ท าให้เป็นที่ตั้งแล้ว ให้ตั้งมั่นแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว  พึงหวังได้
อานิสงส์ ๑๑ ประการ 

อานิสงส์ ๑๑ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. หลับเป็นสุข 
๒. ตื่นเป็นสุข 
๓. ไม่ฝ๎นร้าย 
๔. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย 
๕. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย 
๖. เทวดาทั้งหลายรักษา 
๗. ไฟ ยาพิษ หรือศัสตรา กล้ ากรายไม่ได้ 
๘. จิตตั้งมั่นได้เร็ว 
๙. สีหน้าสดใส 
๑๐. ไม่หลงลืมสติตาย 
๑๑. เมื่อยังไม่แทงตลอดคุณวิเศษอันยอดยิ่ง ย่อมเข้าถึงพรหมโลก 
ภิกษุทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว ท าให้มากแล้วท าให้

เป็นดุจยานแล้ว ท าให้เป็นที่ตั้งแล้ว ให้ตั้งมั่นแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้วพึงหวังได้
อานิสงส์ ๑๑ ประการนี้๑๒ 

ผู้มีป๎ญญาเมื่อได้ยินได้ฟ๎งว่าการแผ่เมตตา การเจริญเมตตา มีคุณมาก มีอานิสงส์มาก
เช่นนี้ย่อมปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของตน หันมาเจริญเมตตาเพ่ือให้ได้คุณสมบัติเหล่านั้น 
ต้องสร้างแรงจูงใจขึ้น การเจริญเมตตาย่อมน าไปสู่พรหมโลก พรหมโลกในโลกประจักษ์ ก็คือ การ
ด ารงอยู่อย่างสงบ การด ารงตนอย่างผู้ประเสริฐ การเป็นผู้นิ่ง การเป็นผู้สงบ การเป็นผู้ไม่เบียดเบียน

                                                 
๑๒องฺ.เอกาทสก. ๒๔/๑๕/ ๔๒๕. 



๑๔๑ 

 

ผู้ใดทั้งทางกาย วาจาและใจ ด ารงอยู่ในองค์คุณแห่งองค์ฌาน คือ ด าดิ่งอยู่กับความสุขอย่างผู้มีป๎ญญา 
เป็นสุขอันเกิดจากการมีป๎ญญา  

จิตที่ปลูกฝ๎งเมตตาลงไปบ่อย ๆ รักและเมตตาต่อสรรพสัตว์ ย่อมขจัดความขุ่นข้องหมองใจ 
ความร้ายแห่งจิต ละลายขั้วแห่งไฟคือโทสะให้ทุเลาเบาบางได้ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระภิกษุสงฆ์ว่า  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธาตุเป็นเครื่องสลัดออก ๖ ประการนี้ ๖ ประการเป็นไฉน คือ 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกล่าวอย่างนี้ว่า เมตตาเจโตวิมุติ  ข้าพเจ้าเจริญแล้ว ท าให้มาก
แล้ว ท าให้เป็นดุจยาน ท าให้เป็นที่ตั้ง ตั้งมั่นแล้วอบรมแล้ว ปรารภดีแล้ว ... ก็แต่ว่า 
พยาบาทจักครอบง าจิตของเธออยู่ เพราะฉะนั้น ข้อนั้นจึงไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ เพราะ
เมตตาเจโตวิมุตินี้ เป็นเครื่องสลัดออกซ่ึงพยาบาท ฯ๑๓ 

จากข้อความนี้แสดงให้เห็นว่า การอบรม การกล่อมเกลา การแผ่เมตตาบ่อย ๆ การตั้งใจ
อันประกอบด้วยเมตตาแล้วยังเกิดความพยาบาท ความโกรธ ความมุ่งร้าย ท าร้ายเป็นเรื่องที่เป็ นไป
ไม่ได้ แสดงว่า เมตตาเป็นธรรมที่เข้าไปช่วยเหลือผู้มีโทสจริตเป็นเจ้าเรือน แต่ต้องอาศัยบุคคลตัวอย่าง
เป็นแบบ เช่น น าไปสู่สถานที่ที่บุคคลที่เมตตาอยู่รวมกัน เป็นผู้มีจิตอาสา เป็นผู้อยู่กันด้วยความรัก 
องค์กร หน่วยงานที่มีแต่ความอบอุ่น  

๒.  การฝึกการสอนตนเอง (Self – Instruction Training)  
กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนโทสจริตด้วยวิธีการฝึกสอนตนเองนี้ใช้ใน

พระพุทธศาสนาโดยส่วนมาก ใช้จนเริ่มจะกลายเป็นเพียงรูปแบบ ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เพราะเมื่อ
เป็นเพียงรูปแบบจิตจะไม่โน้มไปสู่การปรับเปลี่ยน แต่ต้องกระท าด้วยการสอนตนเองที่เกิดจาก
ความรู้สึกภายใน ให้เกิดขึ้นเหมือนพ่อแม่ที่มีความเมตตาต่อลูก วิธีการนี้คือ การให้พูดออกมาบ่อยๆ  
ดังที่เราเรียกกันว่า แผ่เมตตา การแผ่เมตตาเป็นการสอนตนเอง (Self - Instruction) ทางอ้อม เพราะ
เมื่อกล่าวค าออกมาจากใจ ใจก็รู้สึกดีไปกับค า เป็นค าที่มาจากภายใน เป็นค าที่ลึกซึ้ง ผู้ฟ๎งมีความรู้สึก
ได้ เปรียบเหมือนกับค าปลอบใจของผู้ที่มีความปรารถนาดี กับค าปลอบใจของคนที่แกล้งท า มีพลัง
เย็นที่ต่างกัน ทางจิตวิทยาได้พิสูจน์แล้วว่า เด็กที่กล่าวค าดี ๆ ออกมา พฤติกรรมจะเปลี่ยน โดยเริ่ม
จากการกล่าวค าเหมือนท่อง จากนั้นก็ให้กล่าวค าที่ใจน้อมไปตามค านั้น จากการกล่าวเสียงอันดัง 
เปลี่ยนมาเป็นการบริกรรมภายในใจ และการส านึกรู้ภายในใจ พฤติกรรมจะเปลี่ยนได้ โทสจริตจะเบา
บางลง ต้องท าให้ถูกวิธี อย่าได้เป็นเพียงถ้อยค าที่กล่าวออกมาตลอดไป จิตจะไม่ซึมซับไปกับค า ใน
ที่สุดค าก็เป็นเพียงพิธีกรรมอย่างหนึ่งไป มักจะได้ยินตัวอย่างเสมอว่า เมื่อสวดมนต์ แผ่เมตตาแล้ว
จิตใจจะเย็นลง จากคนใจร้อนก็จะเป็นคนใจเย็นลง นี่ก็เป็นวิธีการนี้ 

ค าแผ่เมตตาที่นิยมท าในพระพุทธศาสนา คือ การแผ่เมตตาให้ครบทั้ง ๔ ด้าน คือ การ
แผ่เมตตาตามพรหมวิหาร ได้แก่ 

แผ่เมตตา 
  สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น  

อะเวรา โหนตุ จงเป็นผู้ไม่มีเวรแก่กันและกันเถิด  
อัพยาป๎ชฌา โหนตุ จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน  

                                                 
๑๓องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๘๔/๓๐๓-๓๐๕. 



๑๔๒ 

 

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กาย ทุกข์ใจเถิด  
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงเป็นผู้มีสุข พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด 

แผ่กรุณา 
  สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น  

สัพพะทุกขา ปะมุจจันตุ จงพ้นจากทุกข์เถิด 
แผ่มุทิตา 

  สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น  
มา ลัทธะสัมป๎ตติโต วิมุจจันตุ จงอย่าไปปราศจากสมบัติอันตนได้แล้วเถิด 

แผ่อุเบกขา 
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทั้งสิ้น  
กัมมัสสะกา เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน  
กัมมะทายาทา เป็นผู้รับผลของกรรม  
กัมมะโยนิ เป็นผู้มีกรรมเป็นก าเนิด  
กัมมะพันธุ เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์  
กัมมะปะฏิสะระณา เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย  
ยัง กัมมัง กะริสสันติ กระท ากรรมอันใดไว้  
กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา ดีหรือชั่ว  
ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น๑๔  

การแผ่เมตตาตรงนี้เป็นวิธีการทางจิตวิทยาว่าด้วยการสอนตนเองให้มีธรรมเหล่านี้ ให้
เข้าใจธรรมเหล่านี้ เมื่อท าบ่อยๆ สั่งสมบ่อยๆ เปล่งค าบ่อยๆ ย่อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ จากคน
โทสจริตจะกลายเป็นคนที่นุ่มนวล เป็นคนเยือกเย็น น่าคบ น่านับถือ  

๓.  เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem-Solving) ด้วยปัญญา 
กระบวนการแก้ป๎ญหาด้วยป๎ญญานี้เป็นการสร้างป๎ญญาขึ้นภายในใจ โดยมากระลึกถึง

ผลเสียหายอันเกิดจากโทสะให้มาก ให้น าไปดูตัวอย่างบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโทสะที่ต้องได้รับ
โทษในห้องขัง นักโทษในเรือนจ าจ านวนหนึ่งเป็นผู้ที่ลุแก่โทสะ หรือเรียกว่า บันดาลโทสะ อันเกิดจาก
การยั่วยั้ว การกระตุ้น การดูหมิ่น การเหยียดหยาม การท้าทาย 

โทสะเป็นพลังกิเลสแรงที่มาไว ไปไว บางคนเสียใจกับการกระท าของตนตลอดชีวิต 
เพราะตนเองมิใช่เป็นคนชั่ว หยาบช้า แต่ต้องได้รับผลกรรมยาวนานเพราะไม่อาจหักห้ามโทสะได้ 
กระบวนการหักห้ามโทสะจึงจ าเป็นและส าคัญ เป็นกระบวนการแก้ป๎ญหาด้วยป๎ญญา ถ้าหากสามารถ
ระงับยับยั้งในขณะนั้นได้ก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้ โบราณให้ใช้วิธีนับเลขในขณะที่เกิดความ
โกรธ ในอดีตมีเรื่องเล่าเชิงเทคนิคไว้ว่า พระราชาก่อนสิ้นพระชนม์ให้ราชโอรสพระองค์เดียวมารับปาก
อย่างหนึ่ง ในฐานะเป็นค าฝาก ค าสั่งเสียครั้งสุดท้าย พระราชาตรัสว่า “ลูกต้องรับปากพ่อ เมื่อเวลา
เกิดความโกรธ ให้โกรธหลังจากนั้น ๓ วัน” 

                                                 
๑๔พระสาสนโสภณ (พิจิตร ตวณฺโณ), หนังสือสวดมนต,์ (วัดโสมนัสวิหาร : กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๘).  



๑๔๓ 

 

เทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคส าคัญ กรณีของฑีฆาวุกุมาร ก็เช่นเดียวกัน ที่ได้รับเทคนิคพิเศษ
จากพ่อก่อนสิ้นพระชนม์ที่ตรัสว่า “พ่อทีฆาวุ เจ้าอย่าเห็นแก่ยาว อย่าเห็นแก่สั้น เวรย่อมไม่ระงับด้วย
การจองเวร แต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวร การที่เราจะละเมิดพระด ารัสสั่งของพระชนกนั้นไม่ควร
เลย” เรื่องมีอยู่ว่า พระเจ้าทีฆีติโกศลราชถูกพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชปลงพระชนม์ โอรสของพระเจ้า
ทีฆีติโกศลราชแอบเข้าไปเป็นมหาดเล็กใกล้ชิดพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชเพ่ือรอโอกาสแก้แค้น อยู่มา
วันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชตรัสกับทีฆาวุกุมารให้เทียมรถเพ่ือไปล่าเนื้อ และในระหว่างนั้นพระ
เจ้าพรหมทัตกาสีราชจอดรถพักเหนื่อยนอนหลับที่ตักของทีฆาวุกุมารนั่นเอง ขณะนั้น นับว่าเป็น
โอกาสที่ดีที่สุดที่ทีฆาวุกุมารจะได้โอกาสแก้แค้น พร้อมกับคิดว่า “พระเจ้าพรหมทัตกาสีราชนี้แลทรง
ก่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่พวกเรามากมาย ทรงช่วงชิงกองทหาร พาหนะ ชนบทคลังอาวุธ
ยุทโธปกรณ์และคลังพืชพันธุ์ธัญญาหารของพวกเราไป ได้ปลงพระชนม์ชีพของพระชนกชนนีของเรา
อีก บัดนี้เป็นเวลาที่เราพบคู่เวร” จึงชักพระแสงขรรค์ออกจากฝ๎ก จึงสอดพระแสงขรรค์กลับเข้าฝ๎ก
ตามเดิม สุดท้ายพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชก็รู้ความจริงและท้ังสองก็ปรับความเข้าใจและยกราชธิดาให้
ทีฆาวุกุมาร๑๕ เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า การไม่ลุอ านาจแห่งโทสะด้วยเทคนิคทางป๎ญญา ในที่สุดก็ลงท้าย
ด้วยความสุขสงบ ไม่ต้องเสียเลือด เสียเนื้อ ห้ าหั่น ฆ่า จองเวรกันต่อไป 

การปลูกเมตตาจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญมาก เพ่ือให้สังคมมีความสงบสุข สังคมที่ด ารง
อยู่มักจะมีความขัดแย้งกันเสมอ ถือว่าเป็นปกติของสังคม แม้กระทั่งภายในใจของเราเองบางครั้งเราก็
รู้สึกขัดแย้งภายในใจ อยากจะท าอย่างหนึ่งแต่ก็ต้องท าอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นปกติของมนุษย์ที่ด ารงชีวิต 
ไม่ต้องกล่าวถึงการด ารงอยู่ร่วมกันของคนในสังคมซึ่งจะต้องเกิดความขัดแย้งเป็นธรรมดาถ้าหากไม่
เข้าใจความเป็นปกติแห่งความขัดแย้งนี้  ก็จะปฏิบัติต่อความขัดแย้งด้วยโทสะจนก่อให้เกิดผลในทาง
เสียหายเป็นอันมาก ดังนั้นในพระพุทธศาสนาจึงปลูกฝ๎งธรรมแห่งความเมตตาไว้ในใจ ตามหลักแห่ง
สามัคคีธรรมหรือหลักสาราณียธรรม เมตตาจึงเป็นเบื้องต้นของการกระท าอ่ืนๆ ต่อไป พระพุทธองค์
จึงตรัสว่า 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพ่ือน สพรหมจารี
ทั้งหลายทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับ ธรรมแม้นี้เป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกัน ท าให้เป็นที่
รัก ท าให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความ
พร้อมเพรียงกัน เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

อนึ่ง ภิกษุเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลายทั้งใน
ที่แจ้งทั้งในที่ลับ ธรรมแม้นี้เป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกัน ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่
เคารพเป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน 
เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

อนึ่ง ภิกษุเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลายทั้ง
ในที่แจง้ทั้งในที่ลับ ธรรมแม้นี้เป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกัน ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็น
ที่เคารพเป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน 
เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

                                                 

 ๑๕วิ.มหา.๒/๔๕๘/๔๓๔. 



๑๔๔ 

 

อนึ่ง ภิกษุเป็นผู้ไม่หวงลาภที่เกิดโดยธรรม ที่ตนหาได้โดยชอบธรรม โดยที่สุด
แม้แต่อาหารที่นับเนื่องในบาตรไว้บริโภค เป็นผู้บริโภคร่วมกับเพ่ือนสพรหมจารีผู้มีศีล 
ธรรมแม้นี้เป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกัน ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือ
ความสงเคราะห์กันเพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือความ เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

อนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีศีลเสมอกับเพ่ือนสพรหมจารีในศีลทั้งหลาย ที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่
ด่างไม่พร้อย เป็นไทย อันวิญํูชนสรรเสริญ อันกิเลสไม่จับต้อง เป็นไปเพ่ือสมาธิทั้งในที่
แจ้งทั้งในที่ลับอยู่ ธรรมแม้นี้เป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกัน ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่
เคารพเป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน 
เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

อนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีทิฏฐิเสมอกับเพ่ือนสพรหมจารีในทิฏฐิอันประเสริฐ น าออกจาก
ทุกข์น าไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ท าตามพร่ าสอนทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับอยู่ ธรรม
แม้นี้เป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกัน ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความ
สงเคราะห์กันเพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน นี้สาราณียธรรม ๖๑๖  

เมื่อฝึกแก้ไขป๎ญหาด้วยเมตตาย่อมเกิดความสงบสุข ดังที่เหตุความขัดแย้งกันของ
พระภิกษุในกรุงโกสัมพีต่างบาดหมางกัน ทะเลาะวิวาทกัน ใช้หอกคือปาก ทิ่มแทงกันอยู่ ไม่ท าความ
เข้าใจกัน ไม่ปรารถนาปรับความเข้าใจกัน ไม่ท าความปรองดองกัน ไม่ปรารถนาความปรองดองกัน  
พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า  

“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่า อย่างไร สมัยใด เธอทั้งหลาย
ต่างบาดหมางกัน ทะเลาะวิวาทกัน ใช้หอกคือปากท่ิมแทงกันอยู่ สมัยนั้น เธอทั้งหลายตั้ง
มั่นเมตตากายกรรม ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมและตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพ่ือนพรหมจารี
ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ...สาราณียธรรม (ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) ๖ 
ประการนี้ ท าให้เป็นที่รักท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่
วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน๑๗ 

กระบวนการแก้ไขสถานการณ์อันเกิดจากความขัดแย้งซึ่งมีโทสะเป็นเจ้าเรือนต้องอาศัย
การระลึกจิตให้มีเมตตา กล่าวด้วยเมตตา และกระท าด้วยเมตตาเสมอ ย่อมท าให้เหตุการณ์นั้น
ปรับเปลี่ยนไป เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทั้งสถานการณ์และพฤติกรรม ดังนั้น การใช้เทคนิคการแผ่
เมตตาให้แก่กันและกัน มีจิตระลึกถึงความดีกันและกันย่อมท าให้เกิดความสุข สงบ 

เทคนิควิธีการแก้โทสจริตที่เป็นล าดับ ๆ จนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ มีดังนี้ 
๑.  ให้นึกถึงผลเสียของคนมักโกรธ : พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า คนที่โกรธคนอ่ืนนับว่า

เป็นคนเลวอยู่แล้ว แต่ใครโกรธตอบเขากลับเป็นคนเลวกว่า พระองค์ทรงสรรเสริญเมตตา ความรัก
และความปรารถนาดีต่อกัน ถ้าเรามัวเป็นคนมักโกรธ ไม่รู้จักเมตตารักใคร่คนอ่ืนบ้างเลย จะนับว่าเป็น
สาวกของพระพุทธเจ้าได้อย่างไร เวลาเขาโกรธเรามา เราไม่โกรธตอบ นับว่าเป็นผู้เอาชนะใจคนได้ 
                                                 

๑๖วิ.ป.๘/๘๕๖/๒๔๐-๒๔๑. 
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๑๔๕ 

 

เอาชนะสงครามที่ชนะได้แสนยากและยิ่งรู้ว่าเขาโกรธและ ขุ่นเคืองเรา เราไม่แสดงอาการโกรธและ
ขุ่นเคืองออกมา นับว่าได้ท าประโยชน์ทั้งสองฝุายคือ ทั้งแก่ตนเองและแก่คนที่โกรธเรา  

๒. ให้พิจารณาโทษของความโกรธ : คนเราเวลาไม่โกรธก็ดูดี ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส แต่
พอโกรธขึ้นมาก็กลายเป็นคนละคน หน้าตาจะบูดเบี้ยวแดงก่ า บางคนมือไม้สั่นยังกับเจ้าเข้า เต้นแร้ ง
เต้นกา ปากก็กล่าวค าหยาบ ไม่รู้ไปสรรหาค าด่ามาจากไหน ไม่มีความสง่า สวยงามเหลือแม้แต่นิด
เดียว เรียกว่าเป็นนางฟูา เทวดา ตกเป็นอสูร สัตว์ทันที หรือถ้าจะให้ชัดเวลาที่เราโกรธ ลองส่อง
กระจกดูก็แล้วกัน หน้าที่ที่สวยงามยิ้มแย้มแจ่มใส มีเสน่ห์น่ารักนั้น ไม่รู้มันหายไปไหนกลายเป็นหน้า
ยักษ์หน้ามาร น่าเกลียดน่าชัง เมื่อพิจารณาเห็นความน่าเกลียดน่ากลัวของตนเองอย่างนี้แล้ว ความ
โกรธที่มีมาก็อาจหายไปได้ 

๓. นึกถึงความดีของคนที่เราโกรธ : เวลาเราโกรธใครส่วนมากก็ขุดเอาแต่เรื่องที่ไม่ดีมา
ด่าว่า ทีนี้ลองพยายามคิดถึงความดีของเขาดูสิ ว่าเขามีดีอะไรบ้าง เพราะตามธรรมดานั้น คนเราย่อม
มีดีและไม่ดีเหมือนๆ กันต่างแต่ว่าใครจะดีมากดีน้อยเท่านั้น ไม่มีใครดอกที่ดีร้อย เปอร์เซ็นต์หรือชั่ว
ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้น ถ้าใครมาท าให้เราโกรธไม่พอใจ นั่นเป็นจุดที่ไม่ดีของเขา เราก็ไม่ควร
มองแต่จุดนั้น ลองหันไปดูจุดดีของเขาบ้าง เมื่อมองหาจุดดีก็อาจประหลาดใจว่า แท้ที่จริงแล้วเขามี
ความดีมากมาย นึกถึงกลอนหลวงพ่อพุทธทาสก็ได้   

เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา 
จงเลือกเอา ส่วนที่ดี เขามีอยู่ 
เป็นประโยชน์ โลกบ้าง ยังน่าดู 
ส่วนที่ชั่ว อย่าไปรู้ ของเขาเลย 

 จะหาคน มีดี โดยส่วนเดียว 
อย่ามัวเที่ยว ค้นหา สหายเอ๋ย 
เหมือนเที่ยวหา หนวดเต่า ตายเปล่าเลย 
ฝึกให้เคย มองแต่ดี มีคุณจริง ฯ๑๘ 
๔. ความโกรธท าให้ศัตรูสมใจ : นอกจากท าให้ตัวเองทุกข์แล้วยังสาสมใจศัตรูด้วย 

เวลาถูกความโกรธครอบง า จิตใจเรามักร้อนรุ่มยังกับหอบกองไฟลุกโชนไว้ในอก หาความสุขไม่ได้ ที่
ส าคัญคือเราก าลังท าตนให้เป็นที่สะใจแก่ศัตรูผู้มุ่งร้ายแก่เรา โดยที่เขามิได้ลงทุนเลย ให้สอนตนเสมอ
ว่า "คนอ่ืนอยากให้เจ้าโกรธ จึงแกล้งท าสิ่งไม่ถูกใจให้เจ้า แล้วไฉนเจ้าจึงช่วยให้เขาสมปรารถนา ด้วย
การปล่อยให้ความโกรธเกิดข้ึนเล่า" " เวลาเจ้าโกรธขึ้นมาแล้ว เจ้าก็ไม่สามารถท าทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่เขา 
มิหน าซ้ า เจ้าได้ท าร้ายตัวเองเข้าแล้ว ด้วยความทุกข์เพราะความโกรธนั้น" 

๕. พิจารณาความท่ีสัตว์มีกรรมเป็นของตน : ให้คิดว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตน ต่างก็
จะได้รับผลแห่งกรรมที่ตนท า เราโกรธเขา แสดงว่าเราได้ท าอกุศลคือกรรมชั่ว กรรมชั่วที่เราท าลงไป
มันก็จะมีผลร้าย ก่อความเสียหายขึ้น เราก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้น ดุจเอามือทั้งสองกอบถ่านที่ลุก
โชน มือทั้งสองของเราก็ไหม้เอง หรือดุจเอามือกอบอุจจาระไปโปะคนอ่ืน ตัวนั้นแหละย่อมเปรอะ
อุจจาระก่อน เมื่อพิจารณาเห็นว่าทุกคนต่างก็มีกรรมเป็นของตนเช่นนี้ ก็จะเห็นในฝุายเขาเช่นเดียวกัน

                                                 

 ๑๘พุทธทาสภิกขุ, รวมบทกลอนสอนใจจากปฏิทินธรรม พุทธศักราช ๒๕๓๗-๒๕๔๙, 



๑๔๖ 

 

ว่า ถ้าเขาโกรธเขาก็ได้ท ากรรมไม่ดี และจะได้รับผลแห่งกรรมไม่ดีเช่นเดียวกัน เมื่อต่างคนต่างมีกรรม
เป็นของตน เก็บเกี่ยวผลแห่งกรรมของตนอยู่แล้ว เรื่องอะไรมามัววุ่นวายโกรธกันอยู่ท าไม ตั้งหน้าตั้ง
ตาท าแต่กรรมดีมิดีกว่าหรือ 

๖. พิจารณาพระจริยวัตรของพระพุทธเจ้า : พระจริยวัตรของพระพุทธเจ้า ไม่ว่า
พิจารณาจากช่วงไหน ก็จะเห็นชัดเหมือนกันว่า พระองค์ทรงมีเมตตา ไม่โกรธใคร ขณะทรงบ าเพ็ญ
บารมีเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็ทรงเอาความดีชนะความชั่วตลอดมา แม้จะถูกกลั่นแกล้งโดยผู้ไม่
ปรารถนาดี ก็ไม่ถือโทษ ดังเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นภูริทัต จะถูกศัตรูทรมานอย่างไรก็ไม่โกรธไม่ท า
ร้ายตอบ ทั้งๆ ที่อยู่ในฐานะจะท าได้ เมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ถูกเทวทัตจองล้างจองผลาญ
ต่างๆ นานา ขนาดกลิ้งก้อนหินหมายประหารชีวิตพระองค์ แต่ก้อนหินปะทะง่อนผา สะเก็ดหิน
กระเด็นไปต้องพระบาท ได้รับทุกขเวทนาอย่างกล้า อีกครั้งหนึ่งสั่งให้ปล่อยช้างตกมันเพ่ือท าร้ายพระ
พุ ทธองค์ถึงแก่ชีวิต ขณะเสด็จออกโปรดสัตว์ในเมือง พระองค์ก็ไม่ทรงถือสา กลับมีเมตตาต่อเทวทัต
ผู้มุ่งร้ายพระองค์สารพัด บางครั้งถูกอันธพาลที่ได้รับจ้างจากผู้มุ่งร้ายพระองค์ตามด่า ตลอดเจ็ดวัน 
พระองค์ก็ทรงสงบนิ่ง แผ่เมตตาจิตให้พวกเขา ไม่ทรงโกรธตอบ จนพระอานนท์ทูลให้เสด็จไปที่อ่ืนที่
ไม่มีคนด่า พระองค์ตรัสสอนพระอานนท์ว่า ถ้าจะแก้ป๎ญหาโดยการหนี ก็คงหนีไปไม่มีที่สุด เพราะคน
ส่วนมากทุศีล ที่ถูกคือให้อดทนต่อค าล่วงเกิน ด้วยจิตประกอบด้วยเมตตา เมื่อพิจารณาถึงพระจริ ย
วัตรของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้ว ได้เห็นว่าพระพุทธองค์ทรงเผชิญเรื่องที่เลวร้ายกว่าเ รา พระองค์ยัง
ทนได้ เมื่อเราปฏิญาณว่าเป็นสาวกของพระองค์ ไฉนไยไม่ด าเนินตามรอยยุคลบาทเล่า เมื่อคิดได้เช่นนี้
แล้ว ความโกรธอาจหายไปได้ 

๗. พิจารณาความเกี่ยวพันกันในสังสารวัฏ : นี่ก็เป็นวิธีที่หนึ่งที่จะดับความโกรธได้ 
คือให้คิดว่าในโลกนี้ ไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นญาติพี่น้องกันมาก่อน หากใครมาท าให้ท่านเกิดความโกรธ ก็
ให้พิจารณาว่า คนๆ นี้อาจเคยเป็นบิดามารดาเรามาก่อน ในชาติใดชาติหนึ่งที่ล่วงมาแล้วก็ได้ หรือ
อาจเป็นแฟนเป็นกิ๊กที่เรารักสุดชีวิตมาก่อนก็เป็ นได้ แล้วเรื่องอะไรเราจะมาโกรธพ่อเรา แม่เรา หรือ
คนรักของเรา ถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วความโกรธที่มีก็อาจสงบได้ 

๘. พิจารณาอานิสงส์ของเมตตา : ความโกรธเป็นปฏิป๎กษ์ของเมตตา ขณะใดความ
โกรธเกิดขึ้น ลองหันมาพิจารณาถึงคุณประโยชน์ของเมตตาดูสิว่า เมตตาความรักความปรารถนาดีต่อ
กันนั้น เป็นสิ่งที่ดีงามอย่างไร เมื่อพิจารณาถึงความดีงามของเมตตา ก็อาจระงับความโกรธได้ ความดี
งามหรืออานิสงส์ของเมตตา พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ามี ๑๑ ประการ (แสดงไว้แล้วตอนต้น)  

๙. ให้แยกธาตุ : วิธีแยกธาตุนี้เป็นวิธีที่ได้ผลชงัดนัก เพราะตราบใดเรายังมองเป็นกลุ่ม
เป็นก้อน เป็นตัวเป็นคนเป็นนายนั่นนางนี่อยู่ ความโกรธก็เกิดขึ้นได้ แต่ถ้าเราแยกธาตุเสีย ทั้งธาตุเขา
และธาตุเรานั้นแหละ ความโกรธก็อาจหายไป เพราะไม่รู้ว่าจะไปโกรธส่วนไหน เพราะแต่ละส่วนก็
ไม่ใช่ตัวตน หากเป็นเพียงธาตุสี่ ดิน น้ า ลม ไฟ แค่นั้นเอง ขันธ์ 5 (รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ) แค่นั้นเอง เช่น เพราะคิดว่านายแมวมันด่ากูจึงโกรธ แต่ถ้าคิดแยกธาตุเสียว่า ส่วนไหนเป็น
นายแมว รูปหรือเวทนาหรือ สัญญาหรือ วิญญาณหรือ ดินหรือ น้ าหรือ ไฟหรือ ลมหรือ ก็เปล่าทั้งเพ 
มันเพียงแค่ธาตุสี่ ขันธ์ห้าเท่านั้นเอง นายแมวนายหมูอะไรหามีไม่ เมื่อไม่มีนายแมวนายหมู ค าด่ามัน
จะมีได้อย่างไร เมื่อไม่มีค าด่าแล้วจะโกรธท าไม ในท านองเดียวกัน ที่เรียกว่า "กู" ก็เพียงประชุมแห่ง
ธาตุสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นเอง เมื่อแยกส่วนจนหมดแล้ว ก็ไม่มี "กู" ที่ไหน แล้วเราจะโกรธอยู่ท าไม  พูดถึง



๑๔๗ 

 

ตอนนี้ นึกถึงหลวงพ่อคูณสมัยท่านยังไม่ดังเปรี้ยงปร้างอย่าง สมัยนี้ หลวงพ่อท่านเดินทางไปกับศิษย์
สองสามรูป ผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ญาติโยมก็ยกมือไหว้ นั่งยอง ๆ แล้วถามว่า “หลวงพ่อไปไหน
มาคร้บ” หลวงพ่อคูณก็เดินเฉย ไปได้อีกหน่อย โยมคนหนึ่งก็ถามอีกว่า “หลวงพ่อไปไหนมาค่ะ” 
หลวงพ่อก็เฉยเช่นเดียวกันจนลูกศิษย์ถามว่า “หลวงพ่อ โยมถาม ท าไมไม่ตอบ” หลวงพ่อพูดว่า “กูไม่
มา แม่มันจะถามใครหว่า” (ถ้ากูไม่มาเสียแล้ว จะถามใครเล่า) เออจริงสินะ ถ้าไม่มีกู แล้วค าถามมัน
จะมีได้อย่างไร ก็ให้คิดเสียว่า กูไม่มาก็แล้วกัน ค าถามจะได้ไม่มี  เวลาโกรธใครสักคน ก็ให้พิจารณา
แยกธาตุดังว่ามาข้างต้นนั้น ความโกรธอาจหายไปได้๑๙ 

เทคนิควิธีการละและสลายความโกรธทั้ง ๙ วิธีนี้เป็นกระบวนการทางจิตวิทยา ที่สร้าง
ความเปลี่ยนแปลงขึ้นในอารมณ์ เป็นการเปลี่ยนอารมณ์ และสลายอารมณ์ด้วยป๎ญญา เป็นการแก้ไข
สถานการณ์ด้วยป๎ญญา การปลูกฝ๎งเมตตาและการระงับความโกรธด้วยวิธีเหล่านี้จะสร้างภูมิคุ้มกันมิ
ให้โทสะเข้ามาครองเป็นเจ้าเรือน อีกทั้งไม่ให้โอกาสแก่โทสะแสดงออก เมื่อนานเข้าพฤติกรรมก็
เปลี่ยนแปลง จากคนโมโหร้ายก็เป็นคนใจเย็น จากคนท าอะไรหุนหันพลันแล่น ก็เป็นคนมีสติ เป็นคน
ค านึงถึงเหตุผล จากคนไม่ค่อยฟ๎งใคร ก็เข้าใจผู้อื่นรับฟ๎งผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ สรุปเป็นภาพได้ดังนี้ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔.๒ กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีโทสจริต 
 

บุคคลโทสจริตที่ได้ผ่านกระบวนการปรับพฤติกรรมแล้ว จะมีพฤติกรรมบนความสมดุล
ตามคุณลักษณะของโทสจริตกล่าวคือ จะเป็นคนที่มีความรวดเร็ว ทรงพลังและยังมีความเมตตาอีก
ด้วย นับเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของบัณฑิตที่ครบถ้วนด้วยหลักสัปปุริสัตธรรม 7 ประการ คือ รู้จัก
เหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล 
 
๔.๔ การบูรณาการการจัดการพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนวโมหจริต 

ความประพฤติของบุคคลที่มีโมหะจริตมักเป็นคนที่เชื่อง่าย ซึม เหงา มีอารมณ์ไม่หนักแน่น 
ขาดความกระตือรื้อร้น เฉื่อยชา ท างานไปวัน ๆ ท างานค่อนข้างช้า มีอาการเหม่อลอย ขี้เกียจ ชอบ

                                                 
๑๙https://www.dek-d.com/board/view/1937643/ 

การจัดการพฤติกรรมโทสจริต 
๑. ก า ร เ ส น อ ตั ว แ บ บ 

(Modeling)  
๒. การฝึกสอนตนเอง (Self 

Traininng  
๓. การแก้ปัญหาด้วยปัญญา 

 

 
พฤติกรรมมีเมตตา พรหมวิหาร 

 



๑๔๘ 

 

ผัดวันประกันพรุ่ง ท างานค่ังค้าง ขาดความรอบคอบ รับประทานอาหารตก เลอะเทอะ ค าข้าวไม่พอดี
ปาก เป็นคนเฉย ๆ ไม่ชอบออกความคิดเห็น ขาดความเป็นผู้น า ท าอะไรก็ท าตามผู้อ่ืน ไม่มีป๎ญญาคิด
อะไรใหม่ ๆ ไร้อารมณ์กระตุ้น ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร ปล่อยวางได้ง่าย  

ในการปรับปรุงพฤติกรรมของคนโมหจริตนั้นต้องอาศัยการน าให้ท า สั่งให้ท า บังคับให้ท า 
ชักชวนให้ท า ใส่เนื้อหาง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน มีกรอบขอบเขตให้ชัดเจน มีความเป็นขั้นเป็นตอน สร้าง
ความเป็นแบบให้เกิดข้ึนกับเขา วิธีการฝึกที่จะท าให้พฤติกรรมของคนโมหจริตเปลี่ยนด้วยการฝึก  อา
นาปานสติผ่านกระบวนการทางการควบคุมและพัฒนาพฤติกรรมทางป๎ญญา (Cognitive Behavior 
Modification) มีวิธีการดังนี้ 

 
๔.๔.๑  การสร้างปัจจัยทางปัญญาด้วยการควบคุมตนเอง (Cognitive Self Controling 

Condition)  
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลผู้มีโมหจริตด้วยวิธีการทางจิตวิทยาโดยอาศัย

อานาปานสติเป็นกลไกปรับสมดุลแห่งโมหจริตให้มีความเหมาะสมไม่แสดงอาการแห่งโมหจริตออกมา 
แต่กลับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางป๎ญญาออกมา ในที่นี้หลักแห่งพหูสูตสามารถสร้างป๎ญญาให้เกิดขึ้น
แก่บุคคลผู้หมู่มีโมหะจริตได้ ขั้นตอนของพหูสูตจะเข้าไปท าหน้าที่ปรับเปลี่ยนจริตพฤติกรรมภายใน 
เป็นสภาวะน าจิต วิธีการง่าย ๆ ก็คือ การให้กระท าตามค าบอก เพราะหลักพหูสูต ๓ ข้อข้างต้นนั้น
เป็นการเสริมส่งป๎ญญาตามล าดับ ครูหรือผู้น าทางการปฏิบัติจึงมีบทบาทที่จะเป็นผู้น าให้แก่บุคคลโม
หจริตเป็นอย่างยิ่ง  

๑. ให้ศึกษาเรียนรู้เนื้อหาอานาปานสติ (สุตะ)   
ในการฝึกฝนบุคคลโมหจริตด้วยหลักสุตะ ครูหรือผู้น าต้องก าหนดให้ศึกษา

เรียนรู้เนื้อหาโดยรวมของอานาปานสติอย่างครบถ้วน สร้างแรงจูงใจให้คนโมหจริตมีความเห็นว่า    
อานาปานสตินี้มีอานิสงส์มาก มีผลมาก บุคคลที่เจริญอานาปานสติย่อมท าให้สติป๎ฏฐาน ๔ เจริญ
บุคคลที่เจริญสติป๎ฏฐาน ๔ ย่อมท าให้โพชฌงค์ ๗ เจริญ บุคคลที่เจริญโพชฌงค์ ๗ วิชชาและวิมุตติ
ย่อมเจริญ การสร้างแรงจูงใจเช่นนี้ก็เพ่ือเชื่อมโยงความเข้าใจของเขาให้เห็นภาพว่า อาศัยอานาปาน
สติ ตนเองย่อมพัฒนาป๎ญญาได้ สามารถปรับเปลี่ยนความเฉยชา ความง่วงเหงา ความทอดทิ้งธุระได้ 
ในที่นี้จึงน าเสนอเนื้อหาแห่งอานาปานสติออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนเบื้องต้น ส่วนกลาง และส่วน
สุดท้ายของอานาปานสติ ดังนี้ 

๑) ส่วนต้น ให้เรียนรู้ถึงเหตุการณ์ สถานที่เกิดแห่งอานาปานสติ : อานาปาน
สตินี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เมื่อประทับอยู่ที่วัดอยู่ ณ ปราสาทของมิคารมาตา ในบุพพาราม เขตกรุงสา
วัตถี พร้อมด้วยพระสาวกผู้เป็นเถระ มีชื่อเสียงหลายรูปด้วยกัน คือ ท่านพระสารีบุตร ท่านพระมหา
โมคคัลลานะ ท่านพระมหากัสสปะ ท่านพระมหากัจจายนะ ท่านพระมหาโกฏฐิตะ ท่านพระมหากัปปิ
นะ ท่านพระมหาจุนทะ ท่านพระอนุรุทธะ ท่านพระเรวตะ ท่านพระอานนท์ และพระสาวกผู้เป็นเถระ
ที่มีชื่อเสียงรูปอ่ืนๆ พระเถระทั้งหลายสอนภิกษุใหม่แบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ เมื่อพระพุทธเจ้าพบ
เหตุการณ์นี้เข้าจึงได้ตรัสชมเชยการท าเช่นนั้น ในชุมนุมสงฆ์แห่งพระอริยะนั้นมีทั้งที่เป็นพระอรหันต์ 
มีทั้งที่เป็นพระอนาคามี มีท้ังพระสกิทาคามี และพระโสดาบัน ในวิธีปฏิบัติก็มีหลากหลาย คือ ที่เจริญ
สติป๎ฏฐาน ๔ ก็มี เจริญสัมมัปปธาน ๔ ก็มี เจริญอิทธิบาท ๔ ก็มี เจริญอินทรีย์ ๕ ก็มี เจริญพละ ๕ ก็



๑๔๙ 

 

มี เจริญ โพชฌงค์ ๗ ก็มี บ าเพ็ญความเพียรมรรคมีองค์ ๘ ก็มี เจริญเมตตา...กรุณา...มุทิตา...อุเบกขา
ก็มี ที่เจริญอสุภสัญญา...เจริญอนิจจสัญญาอยู่และท่ีเจริญอานาปานสติก็มี ในบรรดาพระสงฆ์ที่ปฏิบัติ
บ าเพ็ญด้วยวิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่า ภิกษุผู้บ าเพ็ญความเพียรในการ
เจริญอานาปานสติท าให้มากแล้ว ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก เพราะเมื่ออานาปานสติที่ภิกษุเจริญ 
ท าให้มากแล้ว ย่อมท าสติป๎ฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์ สติป๎ฏฐาน ๔ ที่ภิกษุเจริญท าให้มากแล้ว ย่อมท า
โพชฌงค ์๗ ให้บริบูรณ์ โพชฌงค์ ๗ ที่ภิกษุเจริญ ท าให้มากแล้ว ย่อมท าวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ 

๒) ส่วนกลาง รู้เนื้อหาการเจริญอานาปานสติ :  ผู้สอนต้องก าหนดให้บุคคลที่
มีโมหะจริตได้ศึกษาเรียนรู้เนื้อหาวิธีการท าให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงขั้นสุดท้าย 
ขั้นตอนของอานาปานสติมีดังนี้     

(๑) หาสถานที่ ได้แก่ ปุาไม้ โคนไม ้ร่มไม้ เรือนว่าง ถ้ า ผา  
(๒) ท่านั่ง ได้แก่ นั่งขัดสมาธิ ตั้งกายตรง ด ารงสติไว้เฉพาะหน้า 
(๓) ขั้นตอนหายใจ ได้แก่ มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก  

ขั้นที่ ๑ 
๑. เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่า ‘เราหายใจเข้ายาว’ 

เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่า ‘เราหายใจออกยาว’ 
๒. เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่า ‘เราหายใจเข้าสั้น’ 

เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่า ‘เราหายใจออกสั้น’ 
๓. ส าเหนียกว่า ‘เราก าหนดรู้กองลมทั้งปวง หายใจเข้า’ 

ส าเหนียกว่า ‘เราก าหนดรู้กองลมทั้งปวง หายใจออก’ 
๔. ส าเหนียกว่า ‘เราระงับกายสังขาร หายใจเข้า’ 

ส าเหนียกว่า ‘เราระงับกายสังขาร หายใจออก’ 
ขัน้ที่ ๒ 

๕. ส าเหนียกว่า ‘เราก าหนดรู้ปีติ หายใจเข้า’ 
ส าเหนียกว่า ‘เราก าหนดรู้ปีติ หายใจออก’ 

๖. ส าเหนียกว่า ‘เราก าหนดรู้สุข หายใจเข้า’ 
ส าเหนียกว่า ‘เราก าหนดรู้สุข หายใจออก’ 

๗. ส าเหนียกว่า ‘เราก าหนดรู้จิตตสังขาร หายใจเข้า’ 
ส าเหนียกว่า ‘เราก าหนดรู้จิตตสังขาร หายใจออก’ 

๘. ส าเหนียกว่า ‘เราระงับจิตตสังขาร หายใจเข้า’ 
ส าเหนียกว่า ‘เราระงับจิตตสังขาร หายใจออก’ 

ขั้นที่ ๓ 
๙. ส าเหนียกว่า ‘เราก าหนดรู้จิต หายใจเข้า’ 

ส าเหนียกว่า ‘เราก าหนดรู้จิต หายใจออก’ 
๑๐. ส าเหนียกว่า ‘เราท าจิตให้บันเทิง หายใจเข้า’ 

ส าเหนียกว่า ‘เราท าจิตให้บันเทิง หายใจออก’ 
๑๑. ส าเหนียกว่า ‘เราตั้งจิตมั่น หายใจเข้า’ 



๑๕๐ 

 

ส าเหนียกว่า ‘เราตั้งจิตมั่น หายใจออก’ 
๑๒. ส าเหนียกว่า ‘เราเปลื้องจิต หายใจเข้า’ 

ส าเหนียกว่า ‘เราเปลื้องจิต หายใจออก’ 
ขั้นที่ ๔ 

๑๓. ส าเหนียกว่า ‘เราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยง หายใจเข้า’ 
ส าเหนียกว่า ‘เราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยง หายใจออก’ 

๑๔. ส าเหนียกว่า ‘เราพิจารณาเห็นความคลายออกได้ หายใจเข้า’ 
ส าเหนียกว่า ‘เราพิจารณาเห็นความคลายออกได้ หายใจออก’ 

๑๕. ส าเหนียกว่า ‘เราพิจารณาเห็นความดับไป หายใจเข้า’ 
ส าเหนียกว่า ‘เราพิจารณาเห็นความดับไป หายใจออก’ 

๑๖. ส าเหนียกว่า ‘เราพิจารณาเห็นความสละคืน หายใจเข้า’ 
ส าเหนียกว่า ‘เราพิจารณาเห็นความสละคืน หายใจออก’ 

๓)  ส่วนสุดท้าย รู้วิธีเจริญต่อเนื่องข้ึนไป :  
  (๑)  อานาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วจึงท าให้สติป๎ฏฐาน ๔ บริบูรณ์ได้ คือ ท า

ให้เห็นกายในกาย เห็นเวทนาในเวทนา เห็นจิตในจิต และเป็นธรรมในธรรม มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ ก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้  

  (๒)  สติป๎ฏฐาน ๔ ที่ภิกษุเจริญแล้ว จึงท าให้โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์ได้ คือ ท า
ให้มีสติตั้งมั่น ไม่หลงลืม (สติ) ย่อมค้นคว้า ไตร่ตรอง ถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยป๎ญญา (ธรรมวิจย) 
ปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อน (วิริยะ) ปีติที่ปราศจากอามิสเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียร (ปีติ) 
กายและจิตย่อมสงบ (ป๎สสัทธิ) มีความสุข จิตย่อมตั้งมั่น (สมาธิ) วางเฉยจิตที่ตั้งม่ันแล้ว (อุเบกขา) 

  (๓)  โพชฌงค์ ๗ ที่ภิกษุเจริญแล้ว ท าให้มากแล้ว ย่อมท าให้วิชชาและ
วิมุตติบริบูรณ์ คือ อาศัยวิเวก (ความสงัด) อาศัยวิราคะ (ความคลายก าหนัด) อาศัยนิโรธ (ความดับ) 
อันน้อมไปเพื่อความปล่อยวาง  

๒. ให้จับประเด็นเนื้อหาอานาปานสติและจ าไว้ (ธตา)   
เมื่อให้ผู้มีโมหจริตได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งระบบแล้ว ก็ต้องมีวิธีจดจ าประเด็นส าคัญ

ของเนื้อหา โดยก าหนดให้ท่อง ซักซ้อม ท าให้ขึ้นใจ ไม่หลงลืม เนื่องจากคนโมหจริต จดจ าได้ยาก 
จ าเป็นต้องอาศัยวิธีท าให้ค าคล้องจอง ท าให้เป็นท านอง ท าให้เกิดความน่าสนใจ ในที่นี้วิธีจดจ าเนื่อหา
ทั้งหมดด้วยการท าให้สั้นตามประเด็นที่น ามาศึกษา ได้คือ “ก าหนด ตามดู รู้ทันลม ความรู้สึก สภาพ
จิตเคลื่อนไหว และไตรลักษณ์”  

๓. ให้พูดประเด็นออกมาบ่อย ๆ (วจสา ปริจิตา) 
ต้องสร้างโอกาสให้คนมีโมหจริตได้พูดประเด็นนั้น เช่น ทุกครั้งที่จะท าอะไร ไม่

ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ท า พูด คิด ก็ให้พูดประเด็นนั้นออกมาก่อน คือ “ก าหนด ตามดู รู้ทัน
ลม ความรู้สึก สภาพจิตเคลื่อนไหว และไตรลักษณ์” เจอหน้า พบปะใครก็ต้องกล่าวค านั้นออกมา 
หรือผู้มีหน้าที่สอนก็ให้มาพูดประเด็นให้ฟ๎งโดยก าหนดเป็นเวลา  

 
   



๑๕๑ 

 

๔. ใหข้ยายความประเด็นไปสู่เนื้อหา (มนสานุเปกขิตา)  
ฝึกฝนคนโมหจริตให้รู้จักเชื่อมประเด็นไปหาเนื้อหา รู้จักขยายเนื้อหา โดยแสดง

เนื้อหาพร้อมการแยกแยะ อธิบายความในค าได้ ท าไปทีละประเด็น ก าหนด คือการมีสติ ตามดู คือมี
ความเพียร (วิริยะ) ส่วนรู้ทันก็คือ สัมปชัญญะ ลมหายใจ ก็คือลมในกาย ๔ ขั้น ความรู้สึก ๔ ขั้น จิต 
๔ ขั้น และธรรม ๔ ขั้น แต่ละขั้นนั้นเป็นอย่างไร ก็ให้แยกแยะให้ละเอียด ท าเป็นล าดับ อย่าท ามาก 
เพราะคนโมหะจริตไม่มีความเพียรมาก ไม่มีป๎ญญามาก แต่ก าลังฝึกมีป๎ญญา 

๕. ให้น าไปใช้ต้อง (ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา) 
เมื่อท าตามขั้นตอนทั้ง ๔ แล้วมาถึงขั้นน าไปใช้ ก็ให้คนโมหจริตน าไปปฏิบัติให้

ได้ตามที่รู้ ตามที่เข้าใจแล้ว ครูผู้ฝึกให้คนโมหจริตปฏิบัติทีละขั้นตอน ก าหนดวัน เวลา สถานที่ให้
ปฏิบัติ การปฏิบัติแต่ละครั้งให้มีเวลาเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ ใช้ให้ถูกโดยมีการสอบอารมณ์ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง  

การสร้างป๎จจัยทางป๎ญญาด้วยการควบคุมตนเอง (Cognitive Self Controling 
Condition) ต้องอาศัยเวลา ความเข้าใจในเนื้อหาประกอบกับการพัฒนาป๎ญญาตามระบบอานาปาน
สติจะเข้าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากภายในสู่ภายนอก ทั้งนี้ต้องอาศัยการควบคุมจากภายนอกสู่
ภายในด้วย การควบคุมตนเองของคนโมหจริตเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องมีครูก าหนดเป็นเงื่อนไข
ให้ฝึกปฏิบัติด้วย โดยอาศัยกระบวนการทางพหูสูตเข้าไปก ากับ 

 
๔.๔.๒  การสร้างปัจจัยทางปัญญาด้วยการปรับความคิด (Cognitive Restructuring 

Condition)  
กระบวนการปรับความคิดด้วยเงื่อนไขทางป๎ญญา เป็นการสร้างฐานป๎ญญาให้เกิด

ขึ้นกับคนโมหจริต แม้ว่าวิธีการนี้จะเป็นวิธีจิตบ าบัดเพื่อให้ความคิดท่ีผิดเพี้ยนของคนกลับมาได้ ใช้การ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อเฉพาะตัว (idiosyncratic beliefs) และกรอบแนวคิด (cognitive schema) 
เพ่ือใหคนโมหะจริตมองเห็นปญหาในปจจุบัน ใหล าดับความส าคัญที่ถูกตองกับปญหาอย่าง
ตรงไปตรงมา ถูกต้อง การช่วยเสริมวิธีการปรับเปลี่ยนความคิด (cognitive restructuring) นี้ก็คือ
ไม่ให้หลีกหนีจากป๎ญหา ฝึกให้สนทนา เข้าสังคม ฝึกบริหารเวลา ตั้งเปูาหมาย และฝึกผ่อนคลาย 
(relaxation)๒๐  

จากวิธีการปรับความคิดดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่มีโมหจริตเกิดป๎ญญาด้วยอานาปานสติ ก็
เป็นการเสริมสร้างเงื่อนไข ป๎จจัย ๓ ประการ คือ 

๑. ป๎จจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ (สุตตมยป๎ญญา) : ในด้านนี้เป็นการใช้
บรรยากาศสภาพแวดล้อมเป็นแรงจูงใจ โดยการพาคนโมหจริตเข้าสู่บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ให้เขา
ซึมซับบรรยากาศนั้นนั้นเอง ในที่นี้หมายเอาการพาไปสู่สถานที่ที่มีผู้ปฏิบัติอานาปานสติ ให้เขาเกิด
ความเชื่อ เกิดความประทับใจ เกิดภาพปรากฏในจิตว่า อานาปานสตินี้มีผลมาก มีอานิสงส์มาก
อย่างไร ท าไมมีผู้คนสนใจมากถึงเพียงนี้ ครูผู้สอนจะต้องให้ความใส่ใจกับภาพเหล่านั้น ให้เขาแสดง
                                                 

 ๒๐ผชูวยศาสตราจารย นายแพทยสมบัติ ศาสตรรุงภัค และแพทยหญิงดาวชมพู พัฒนประภาพันธุ์
,https://med.mahidol.ac.th/ramamental/sites/default/files/public/pdf/ 
Cognitive%20behavior%20therapy.pdf (เข้าเมื่อ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑). 

https://med.mahidol.ac.th/ramamental/sites/default/files/public/pdf/


๑๕๒ 

 

ความเห็นออกมาและคอยปรับความเห็นของเขาให้เข้าที่ วิธีการนี้เรียกว่า การสร้างเหตุการณ์ ไปสู่
อารมณ์ความรู้สึก จากนั้นจะเข้าไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางป๎ญญา 

๒. ป๎จจัยทางด้านความคิด (จินตามยป๎ญญา) : ในด้านนี้ เป็นการฝึกให้คิดรอบด้าน 
ให้คิดถึงสิ่งที่เขาจะพึงได้ เช่น การได้เกียรติ การได้ทรัพย์สิน ได้สุขภาพ ได้การศึกษา การได้ป๎ญญา 
ให้เกิดจินตนาการจากการได้ฝึกอานาปานสติ น าคนที่ประสบความส าเร็จมาพูดให้เห็นภาพว่า อานา
ปานสติช่วยเหลือได้อย่างไร  

๓. ป๎จจัยด้านการปฏิบัติ (ภาวนามยป๎ญญา) : ในด้านนี้ ก าหนดเวลาให้คนโมหจริต
ปฏิบัติ โดยการหายใจเข้า หายใจออก อย่างเป็นระบบ ทั้ง ๑๖ ขั้นตอน ๔ ฐานสติ คือ กาย เวทนา 
จิต และธรรม เน้นให้เขามีป๎ญญา เข้าใจธรรม เข้าใจความจริงที่ปรากฏ ความจริงนั้นก็ได้แก่ ความไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 

การช่วยเสริมวิธีการปรับเปลี่ยนความคิด (cognitive restructuring) คือ ให้คน
โมหจริตเห็นถึงความจริงที่อยู่เบื้องหลังมายา ที่เรียกว่า ความเข้าใจผิดพลาด คลาดเคลื่อนของความ
ทรงจ า ของความคิดและของความเชื่อให้มาเป็นการเข้าใจที่ถูกต้องตรงกับความจริงใน ๔ ด้าน คือ สิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา สิ่งทั้งหลายทั้งปวง
เป็นอสุภะ เมื่อปฏิบัติอานาปานสติ ความเข้าใจถูกต้องทั้ง ๔ ประการนี้จะชัดเจน ไม่หลงผิด หลงเชื่อ
เป็นอย่างอ่ืนผิดไปจากความจริงอกี ดังข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  

ภิกษุทั้งหลาย สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส ๔ ประการนี้ 
สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาส ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ  

๑.  สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาสในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง 
๒.  สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาสในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข 
๓.  สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาสในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตา 
๔.  สัญญาวิปลาส จิตวิปลาส ทิฏฐิวิปลาสในสิ่งที่ไม่งามว่างาม... 

ภิกษุทั้งหลาย สัญญาไม่วิปลาส จิตไม่วิปลาส ทิฏฐิไม่วิปลาส ๔ ประการ
นี้แลเหล่าสัตว์ผู้ถูกมิจฉาทิฏฐิท าลาย มีจิตซัดส่าย ส าคัญผิด หมายรู้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่า
เที่ยง หมายรู้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข หมายรู้ในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาหมายรู้
ในสิ่งที่ไม่งามว่างาม สัตว์เหล่านั้นชื่อว่าติดอยู่ในเครื่องประกอบของมารไม่มีความ
เกษมจากโยคะ ประสบกับความเกิดและความตาย ท่องเที่ยวไปสู่สังสารวัฏ  ก็ในกาล
ใดพระพุทธเจ้า ผู้จุดประกายให้แสงสว่าง เสด็จอุบัติขึ้นในโลก ในกาลนั้นพระองค์ย่อม
ประกาศธรรมนี้  ที่ให้สัตว์ถึงความดับทุกข์ สัตว์เหล่านั้นผู้มีป๎ญญา ฟ๎งธรรมของ
พระพุทธเจ้าเหล่านั้น กลับได้ความคิดเป็นของตนเอง๒๑ 

กระบวนการส าคัญที่ต้องน ามาใช้ก็คือ การสอบอารมณ์ การสอบอารมณ์เป็น
วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติ ตรวจสอบว่า เมื่อฝึกอานาปานสติไปแล้วเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้าง ในเชิงความรู้สึก ในเชิงความคิด ในเชิงหลักการ หลักวิชา เมื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของความคิดตามหลักในวิป๎ลลาสสูตรก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่

                                                 
๒๑องฺ.จตุกก. ๒๑/๔๙/๗๙-๘๐. 



๑๕๓ 

 

เหมาะสมได้ การสอบถามในการปฏิบัติดังเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถามพระภิกษุรูปหนึ่งที่ไม่
สามารถปฏิบัติได้ เพราะใช้ความคิดมาก เมื่อคิดท าอะไร อุบาสิกาท่านหนึ่งก็รู้ความคิดและน าสิ่ งนั้น
ไปถวาย จนเกิดความละอาย จึงกลับไป พระพุทธเจ้าตรัสให้รักษาจิต ดังพระด ารัสที่ว่า  “ภิกษุ เธอ
ควรอยู่ในที่นั้นแหละ...เธอจงรักษาจิตของเธอนั่นแหละ ธรรมดาจิตนี้บุคคลรักษาได้ยาก เธอจงข่มจิต
ของเธอไว้ให้ได้ อย่าคิดถึงอารมณ์ อะไรๆ อย่างอ่ืน , ธรรมดาจิตอันบุคคลข่มได้ยาก”๒๒ ภิกษุรูปนั้น
กลับไปปฏิบัติ ณ ที่นั้นอีกครั้งจนสามารถปฏิบัติบรรลุพระอรหันต์ได้ 

จะเห็นได้ว่า กระบวนการปรับทัศนคติความเชื่อให้กลับเข้ามาสู่ความจริง คือ 
การรักษาจิต ไม่ให้จิตท่องเที่ยวไปไหน ให้จิตอยู่กับลมหายใจ ให้มีความลึกไปตามล าดับ จากขั้นที่ ๑ 
ถึงขั้นที่ ๑๖ ท าอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ จิตย่อมมีความเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการปรับความคิด
ด้วยวิธีการตรวจสอบ เอาใจใส่ เน้นหนักเหตุการณ์ไปสู่อารมณ์ สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔.๓ กระบวนการเสริมสร้างปัญญาปรับพฤติกรรมให้แก่คนโมหะจริต 
  

บุคคลโมหจริตที่ได้ผ่านกระบวนการปรับพฤติกรรมแล้ว จะมีพฤติกรรมบน
ความสมดุลตามคุณลักษณะของโมหจริตกล่าวคือ จะเป็นคนที่ประนีประนอมพร้อมกับมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี นับเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของบัณฑิตที่ครบถ้วนด้วยหลักสัปปุริสัตธรรม 7 ประการ คือ 
รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล 
 
๔.๕  การบูรณาการการจัดการพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนวสัทธาจริต  

คนที่มีสัทธาจริตโดยภาพรวมแล้วเป็นคนน่าเคารพ น่านับถือเพราะเป็นคนที่มีความเชื่อใน
สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมุ่งมั่น เชื่ออย่างฝ๎งแน่นยากที่จะมีอะไรเข้าไปของคลอนแคลน ประเด็นส าคัญจึง
อยู่ที่ว่าเมื่อเขามีความเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องก็ท าให้การพัฒนาไปสู่ความฉลาด  ความมีป๎ญญาและการ
ด าเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ แต่ถ้าหากความเชื่อนั้นเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องก็จะยิ่งน าไปสู่การจมลึก  

                                                 
๒๒ขุ.ธ.อ. อัญญตรภิกขุ จิตตวรรคที่ ๓. 

ควบคุมตนเอง 

• การใช้พหูสูต ๕ ขั้นตอนให้เกิดอานา
ปานสติ 

ปรับทัศนคติ 

• การใช้ช่องทางปรับปัญญา ๓ ช่องทาง
เสริมสร้างปัญญา ด้วยอานาปานสติ 



๑๕๔ 

 

ฝ๎งแน่นติดตรึง ไม่สามารถโยกคลอนได้ ยากที่จะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจความรู้สึกของเขาให้กับ
กลายเป็นอย่างอ่ืน ศรัทธาเมื่อฝ๎งแน่นแล้วก็จะกลายเป็นความยึดติด และเป็นอุปนิสัย เป็นสันดาน
ที่ติดตัวไปอย่างแก้ไขได้ยาก  

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนที่มีสัทธาจริตจึงต้องเสริมสร้างความมีป๎ญญาและให้เขา
เชื่อให้เขามุ่งมั่นให้มีศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้อง แม้จะไม่มีป๎ญญาในเรื่องนั้นแต่ต้น แต่เมื่อให้แนวทางใน
สิ่งที่ศรัทธาอย่างถูกต้อง ในที่สุดก็จะสร้างป๎ญญาให้แก่เขาได้ ในพระพุทธศาสนาความเชื่อที่ถูกต้อง
นั้นจึงประกอบไปด้วย ๔ ประการก็คือ 

๑. ความเชื่อในการกระท าของตนเองเรียกว่ากัมมสัทธา  

๒. ความเชื่อในผลแห่งการกระท าของตนเรียกว่าวิบากสัทธา 

๓. ความเชื่อในศักยภาพของตนในความรับผิดชอบของตนเรียกว่ากัมมัสสกตาสัทธา  

๔. ความเชื่อในพระป๎ญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าตถาคตโพธิสัทธา  

การสร้างศรัทธาทั้ง ๔ ประการนี้เข้าไปสู่บุคคลผู้มีสัทธาจริตจึงเป็นฐานบ้านแห่งความเชื่อ
ที่ถูกต้องน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามไปด้วยส าหรับท าที่เหมาะสมกับบุคคลผู้มี สัทธา
จริตนั้นในทางพระพุทธศาสนาท่านให้ถือเอาคุณวิเศษของบุคคล หรือคุณวิเศษทางบุคลาธิษฐาน
และธรรมาธิษฐานเพ่ือปลูกสร้างความมั่นใจ ความศรัทธาความเลื่อมใสให้แน่นแฟูนยิ่งขึ้นอันจะท า
ให้ผู้มีสัทธาจริตปฏิบัติตามแนวค าสอนปฏิบัติตามหลักธรรมที่ก าหนดไว้เพ่ือที่จะเข้าไปเป็นและเพ่ือ
สร้างความมั่นใจต่อบุคคลที่ศรัทธานั้นว่าเป็นบุคคลผู้สูงสุดประเสริฐสุดดีที่สุด  

สร้างความเชื่อเรื่องบุญบาป เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริง ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อไปก็
เพราะสาเหตุจากป๎จจัยภายนอกมาส่งเสริมท าให้จิตใจสับสนวุ่นวายไปบ้าง ที่มีสาเหตุมาจากเป็นคน
เชื่อง่ายนั้นเอง เพราะฉะนั้นคนสัทธาจริตในบางโอกาส จะมองว่าขาดจุดยืน ขาดภาวะความเป็นผู้น า 
เพราะป๎ญหาสาเหตุที่เชื่อไปเสียทุกเรื่อง อาจจะเป็นผลเสียต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ได ้

 

๔.๕.๑  การควบและพัฒนาพฤติกรรมตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขและสอนตนเอง 

การฝึกฝนอบรมบุคคลที่มีสัทธาจริตให้มีป๎ญญาต่อไป ก็คือ ให้เกิดความเชื่อมั่นใน
ฐานที่ถูกต้องก่อน เงื่อนไขที่วางไว้ ก็คือ การสร้างฐานแห่งความเชื่อให้ได้มาตรฐาน ไม่ให้เชื่ออย่าง
เลื่อนลอยตามฐานแห่งกาลามสูตร ๑๐ ประการ ฐานทั้ง ๑๐ ประการนี้ให้มุ่งไปที่ฐานแห่งความเชื่อม
มั่นในอนุสสติ ๖ ประการ 

๑.  พุทธานุสสติ : การระลึกถึงพระพุทธเจ้า อันได้แก่คุณของพระพุทธเจ้า ไม่ว่า
จะเคยได้ยินได้ฟ๎ง มีค าเล่าลือ ยึดถือปฏิบัติสืบกันมา มีพระไตรปิฎกอ้างต ารา นึกเดาเอาเอง 
คาดการณ์คะเน ตรึกตรองตามอาการ ตรงกับความรู้ของตน ผู้พูดเป็นบุคคลน่าเชื่อถือ เป็นครูของเรา
ที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าอย่างไร ก็ต้องระลึกอยู่เสมอว่า ต้องพิสูจน์ด้วยตนเองก่อนที่จะเชื่อพิสูจน์ด้วย
การน าเอาองค์คุณของพระพุทธเจ้ามาพิจารณา เห็นคุณค่า และคุณประโยชน์จากการระลึกถึง
พระพุทธเจ้าด้วยตนเอง ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า 

อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงตถาคตว่า ‘แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระ
ภาคพระองค์นั้น ฯลฯ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  เป็นพระพุทธเจ้า 
เป็นพระผู้มีพระภาค’ สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงตถาคตแล้ว สมัยนั้น จิตของเธอย่อม



๑๕๕ 

 

ไม่ถูกราคะกลุ้มรุมไม่ถูกโทสะกลุ้มรุม ไม่ถูกโมหะกลุ้มรุม เป็นจิตด าเนินไปตรงทีเดียว 
เป็นจิตออกไป พ้นไป หลุดไปจากความก าหนัด ค าว่า ‘ก าหนัด’ นี้เป็นชื่อของกามคุณ 
๕๒๓ 

กล่าวโดยสรุป พุทธคุณท้ัง ๙ ประการ เป็นเครื่องระลึก คือ 
๑.  อรห  เป็นพระอรหันต์ 
๒.  สมฺมาสมฺพุทโธ ตรัสรู้เองโดยชอบ 
๓.  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ 
๔.  สุคโต เสด็จไปดีแล้ว 
๕.  โลกวิทู เป็นผู้รู้แจ้งโลก 
๖.  อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ เป็นสารถีฝึกคนที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่า 
๗.  สตฺถา เทวมนุสฺสาน  เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
๘.  พุทฺโธ เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว 
๙.  ภควา เป็นผู้มีโชค 
พุทธคุณท้ังหมดนั้น โดยย่อมี ๓ คือ 
๑.  พระป๎ญญาคุณ พระคุณคือพระป๎ญญา 
๒.  พระวิสุทธิคุณ พระคุณคือความบริสุทธิ์ 
๓.  พระมหากรุณาคุณ พระคุณคือ ความกรุณาโปรดสรรพสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ 
กระบวนการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในตนของคนสัทธาจริตนั้นต้อง

อาศัยคุณวิเศษของพระพุทธเจ้า ในลักษณะนี้ พระพุทธเจ้าได้สร้างภาพแห่งความเชื่อมั่นให้
เกิดขึ้นในใจของคนทั้งหลาย ด้วยการยืนยันของเทวดา ดังเรื่องในมัฏฐกุณฑลี เทพบุตร เดิมเขา
เป็นบุตรชายของเศรษฐีตระหนี่ และต้องสิ้นชีวิตไปเพราะบิดาไม่ยอมจ่ายทรัพย์ให้ไปหาหมอมา
รักษา แต่ก่อนจะสิ้นใจ มัฏฐกุณฑลีมานพจึงได้น้อมใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เสด็จผ่านหน้าบ้าน
ตนเองนั้นไม่สามารถกระท าการใดได้เนื่องจากเป็นวาระสุดท้าย ด้วยจิตเพียงน้อมไประลึกถึง
พระพุทธเจ้าเท่านั้นในขณะสิ้นชีวิตจึงได้ไปเกิดเป็นเทวดา 

ในกาลต่อมาเทวดามัฏฐกุณฑลีต้องการอยากจะปรับสิทธิของบิดาของ
ตนเองที่มีความเจริญมีในทรัพย์และไม่มีความศรัทธาในพระรัตนตรัยจึงได้สร้างเหตุการณ์ขึ้น
โดยการแสดงตนให้บิดาเห็นและแจ้งเนื้อหาทั้งหมดเนื้อความทั้งหมดว่าเหตุใดตนจึงได้ไปเกิด
เป็นเทวดาบิดาเมื่อทราบดังนั้นจึงเปลี่ยนทิศเปลี่ยนความคิดเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าจึง
ได้นิมนต์พระพุทธองค์เข้ามาฉันภัตตาหารที่บ้านของตนจนเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยแก่บุคคล
ทั้งหลายว่าเศรษฐีผู้นี้ไม่เคยเสียสละทรัพย์ของตนเองแก่ผู้ใดเลยเหตุใดจึงได้กระท าเช่นนี้จึง
สงสัยและถามเศรษฐีขึ้นเศรษฐีจึงได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่า เพียงแค่น้อมจิตเท่านั้นก็สามารถ
ได้รับผลอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ได้ไปเกิดเป็นเทพเทวดาได้จริงหรือ พระพุทธองค์จึงบอกให้มัฏฐ
กุณฑลีเทพบุตรปรากฏตนและแจ้งอานิสงส์แห่งการระลึกถึงพระพุทธองค์เพียงแค่ก่อนสิ้นใจก็มี
อานิสงส์เช่นกัน  

                                                 
๒๓องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๒๕ ๔๕๖. 



๑๕๖ 

 

วิธีการนี้เป็นการสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายที่มีความเชื่อ
เป็นมูลฐานเมื่อเขาเกิดความเชื่อว่าการที่ตนน้อมจิตระลึกถึงพระพุทธองค์แม้เพียงขณะเดียวยัง
มีอานิสงส์มากเพียงนั้นถ้ากระท าอยู่อย่างสม่ าเสมอจะได้รับอานิสงส์มากเพียงใดการสร้าง
เงื่อนไขเชิงปรากฏการณ์เช่นนี้จึงเป็นจิตวิทยาในการปรับเรียนจริตของบุคคลผู้มีสัทธาจริตได้ 

นอกจากนั้น เหตุการณ์ที่พระสารีบุตรได้ไปโปรดมารดา ก่อนที่ท่านเอง
จะนิพพาน ก็ด้วยการสร้างเงื่อนไขให้เกิดขึ้น เป็นปรากฏการณ์ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ตัวมารดาของตน เหตุการณ์มีดังนี้ 

ก่อนที่ท่านจะนิพพาน ท่านพระสารีบุตรพิจารณาเห็นว่าอายุสังขารจวน
จะสิ้นแล้ว ปรารถนาจะไปโปรดมารดา (คือนางสารี) ที่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่และยังมีความขัด
เคืองต่อพระพุทธศาสนาเพราะเหล่าน้อง ๆ ของท่านได้หนีเข้ามาบวชจนไร้ผู้สืบสกุล จึงกราบ
ทูลลานิพพานกับพระพุทธองค์ว่าจะนิพพานที่บ้านเกิด เมื่อท่านไปถึงบ้านเดิมแล้ว ได้เกิดป๎ก
ขันทิกาพาธขึ้นในคืนนั้น ในเวลาที่พระสารีบุตรก าลังอาพาธอยู่นั้น ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ท้าว
สักกะ และท้าวมหาพรหม ก็ได้เสด็จลงมาเข้าเยี่ยมท่านเป็นครั้งสุดท้าย มารดาได้เห็นเข้าจึง
ถามพระสารีบุตร เมื่อท่านตอบก็ท าให้มารดาคิดว่า บุตรชายคนโตของตนมีอานุภาพมาก ขนาด
ท าให้เหล่าเทวดาและพรหมที่เชื่อว่าเป็นเทพสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ต่างก็มาไหว้ และ
พระพุทธเจ้าที่เป็นพระศาสดาของบุตรชายคนโตของตนจะมีอานุภาพขนาดไหน ท าให้จิตของ
มารดาน้อมไปในทางพระพุทธศาสนา พระสารีบุตรก็ได้เทศนาโปรดมารดา จนนางสารีได้บรรลุ
โสดาบัน๒๔ 

เหตุการณ์นี้จึงเด่นชัดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนสัทธาจริต คือ 
มักมีความเชื่อ ยึดติดกับความเชื่อเดิม ๆ เปลี่ยนแปลงได้ยาก ต้องอาศัยจังหวะและโอกาสสร้าง
ปรากฏการณ์ให้เกิดขึ้นจริง วิธีการนี้ต้องน าไปดูบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยท าบุญ
บารมีอันยิ่งใหญ่จึงจะเป็นความจริง ปรับเปลี่ยนทัศนคติได้ 

ธัมมานุสสติ : การระลึกถึงพระธรรม คือ ธรรมคุณทั้ง ๖ ประการ ไม่ว่า
จะเคยได้ยินได้ฟ๎ง มีค าเล่าลือ ยึดถือปฏิบัติสืบกันมา มีพระไตรปิฎกอ้างต ารา นึกเดาเอาเอง 
คาดการณ์คะเน ตรึกตรองตามอาการ ตรงกับความรู้ของตน ผู้พูดเป็นบุคคลน่าเชื่อถือ เป็นครู
ของเราที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าอย่างไร ก็ต้องระลึกอยู่เสมอว่า ต้องพิสูจน์ด้วยตนเองก่อนที่จะ
เชื่อพิสูจน์ด้วยการน าเอาองค์คุณของพระธรรมมาพิจารณา เห็นคุณค่า และคุณประโยชน์จาก
การระลึกถึงธรรมคุณด้วยตนเอง ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า  

อริยสาวกระลึกถึงธรรมว่า ‘พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้
ดีแล้ว ฯลฯ อันวิญํูชนพึงรู้เฉพาะตน’ สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงธรรม สมัยนั้น จิต
ของเธอย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุม ไม่ถูกโทสะกลุ้มรุม ไม่ถูกโมหะกลุ้มรุม เป็นจิตด าเนิน
ไปตรงทีเดียว เป็นจิตออกไป พ้นไป หลุดไปจากความก าหนัด ค าว่า ‘ก าหนัด’ นี้เป็น

                                                 
๒๔บรรจบ บรรณรุจิ “อสตีิมหาสาวก”พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๔). 



๑๕๗ 

 

ชื่อของกามคุณ ๕ ภิกษุทั้งหลาย สัตว์บางพวกในโลกนี้ท าธัมมานุสสตินี้ให้เป็นอารมณ์ 
ย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างนี้แล๒๕ 

โดยสรุป ธรรมคุณ ๙ ประการ มีดังนี ้
๑.  สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม (พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว คือ 

ตรัสไว้เป็นความจริงแท้ อีกทั้งงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้ง
พยัญชนะ ประกาศหลักการครองชีวิตอันประเสริฐ บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง  

๒.  สนฺทิฏฺฐิโก (อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง คือ ผู้ใดปฏิบัติ ผู้ใดบรรลุ ผู้
นั้นย่อมเห็นประจักษ์ด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อตามค าของผู้อ่ืน ผู้ใดไม่ปฏิบัติ ไม่บรรลุ ผู้อ่ืนจะบอกก็เห็น
ไม่ได้  

๓.  อกาลิโก (ไม่ประกอบด้วยกาล คือ ไม่ขึ้นกับกาลเวลา พร้อมเมื่อใด บรรลุได้
ทันที บรรลุเมื่อใด เห็นผลได้ทันที อีกอย่างว่า เป็นจริงอยู่อย่างไร ก็เป็นอย่างนั้น ไม่จ ากัดด้วยกาล  

๔.  เอหิปสฺสิโก (ควรเรียกให้มาดู คือ เชิญชวนให้มาชม และพิสูจน์ หรือท้าทาย
ต่อการตรวจสอบ เพราะเป็นของจริงและดีจริง  

๕.  โอปนยิโก (ควรน้อมเข้ามา คือ ควรเข้ามาไว้ในใจ หรือน้อมใจเข้าไปให้ถึง 
ด้วยการปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นในใจ หรือให้ใจบรรลุถึงอย่างนั้น หมายความว่า เชิญชวนให้ทดลองปฏิบัติดู 
อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่น าผู้ปฏิบัติให้เข้าไปถึงท่ีหมายคือนิพพาน  

๖.  ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ วิํฺํูหิ (อันวิญํูชนพึงรู้เฉพาะตน คือ เป็นวิสัยของ
วิญญชนจะพึงรู้ได้ เป็นของจ าเพาะตน ต้องท าจึงเสวยได้เฉพาะตัว ท าให้กันไม่ได้ เอาจากกันไม่ได้ 
และรูไ้ด้ประจักษ์ที่ในใจของตนนี่เอง๒๖ 

กระบวนการสร้างศรัทธาที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในบุคคลผู้มีสัทธาจริตด้วยการระลึก
ถึงธรรมคุณอันได้แก่ สัจธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ ธรรมคุณทุกข้อนั้นเป็นสัจธรรมที่สร้างความ
เชื่อมั่นได้อย่างสมบูรณ์อันเนื่องจากเป็นธรรมคุณที่ก่อให้เกิดความเข้าใจในตนเองด้วยตนเอง อาศัย
ฐานแห่งการพิสูจน์แห่งการปฏิบัติทดลองด้วยตนเองจึงเกิดความเชื่อขึ้นผลอันเกิดขึ้นกับตนนั้นจึงเป็น
ผลอันพิสูจน์ได้ด้วยตนเองโดยอาศัยความเป็นกุศลอกุศลเป็นตัวก าหนดว่าความเชื่อเช่นใดเป็นความ
เชื่อที่ผิดความเชื่อเช่นใดเป็นความเชื่อที่ถูก การน าค าสอนที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วที่เรียกว่าสวาก
ขาตธรรม เป็นธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้แล้วว่า เป็นดุจดังแผนที่ลายแทงเส้นทางพระพุทธองค์
ตรัสแสดงไว้ให้ทราบ แต่ผู้ที่เรียนรู้ต้องน าไปปฏิบัติด้วยตนเองจึงจะเกิดผล 

ดังนั้นในส่วนธรรมคุณจึงเป็นการตอกย้ าศรัทธาตามหลักกาลามสูตรคือต้อง
พิสูจน์ทดลองด้วยตนเอง มีอยู่ครั้งหนึ่งเหล่าเดียรถีย์ทั้งหลายถามพระสารีบุตรว่า พระสารีบุตรเชื่อใน
พระพุทธเจ้าหรือไม่พระสารีบุตรตอบว่าไม่เชื่อ เหล่าเดียรถีย์จึงถือเหตุนั้นประกาศว่า แม้กระทั่งพระ
อัครสาวกของพระพุทธเจ้ายังไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วผู้อ่ืนใดจะเชื่อ
พระพุทธองค์เมื่อทราบเหตุการณ์นั้นจึงประชุมสงฆ์และตรัสถามพระสารีบุตรว่า  เหตุใดจึงกล่าว
เช่นนั้น พระสารีบุตรจึงกราบทูลว่า ข้าพระพุทธองค์ไม่จ าเป็นต้องเชื่ออีกแล้วในธรรมทั้งหลายของ
                                                 

๒๕องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๕ ๔๕๖. 
๒๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร :  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓). 



๑๕๘ 

 

พระพุทธองค์ เพราะข้าพระพุทธองค์นั้นก็ทราบประจักษ์ชัดในใจของตนว่า ธรรมที่ปฏิบัติดีแล้วนั้น
ให้ผลเป็นประการใด ให้ผลจริงอย่างไร  

ด้วยเหตุนี้กระบวนการสร้างความเชื่อมั่นด้วยธรรมคุณของพระพุทธองค์จึงเป็น
เงื่อนไขจึงเป็นวิธีการในการปรับจริตปรับพฤติกรรมของผู้มีศรัทธาให้เกิดความเชื่อมั่ นในค าสอนของ
พระพุทธเจ้านอกจากนั้นพระพุทธองค์ยังให้ความส าคัญกับค าสอนในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งจัด
ว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่ทรงสรรเสริญเรียกว่า อนุสาสนีปาฏิหาริย์ หมายความว่าปาฏิหาริย์อ่ืนใดที่โลกมีอยู่
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิทธิฤทธิ์ต่าง ๆ ก็ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท านายทายทัก การรู้จิตการทราบ
อนาคตการรู้ที่ไปคติของสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ดียังไม่น่าอัศจรรย์เท่ากับอนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็คือธรรมที่
ปฏิบัติดีแล้วสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนให้บุคคลจะเป็นพุทธชนมาสู่ความเป็น
กัลยาณมิตรชาวกัลยาณชนเข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยเหตุนี้การระลึกถึงธรรมมานุสติจึง
เป็นเงื่อนไขเป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนสัทธาจริตให้เกิดความสมดุลโดยความมีป๎ญญาประกอบอยู่
ด้วยตามเหตุผลที่แสดงไว้ดังกล่าวข้างต้น 

สังฆานุสสติ : การระลึกถึงพระสงฆ์ คือ สังฆคุณทั้ง ๙ ประการ ไม่ว่าจะเคยได้
ยินได้ฟ๎ง มีค าเล่าลือ ยึดถือปฏิบัติสืบกันมา มีพระไตรปิฎกอ้างต ารา นึกเดาเอาเอง คาดการณ์คะเน 
ตรึกตรองตามอาการ ตรงกับความรู้ของตน ผู้พูดเป็นบุคคลน่าเชื่อถือ เป็นครูของเราที่กล่าวถึงพระ
อริยสงฆ์อย่างไร ก็ต้องระลึกอยู่เสมอว่า ต้องพิสูจน์ด้วยตนเองก่อนที่จะเชื่อพิสูจน์ด้วยการน าเอาองค์
คุณของพระสงฆ์มาพิจารณา เห็นคุณค่า และคุณประโยชน์จากการระลึกถึงสังฆคุณด้วยตนเอง ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า 

อริยสาวกระลึกถึงสงฆ์ว่า ‘พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้
ปฏิบัติดี ฯลฯ เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก’ สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงสงฆ์ สมัย
นั้น จิตของเธอย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุม ไม่ถูกโทสะกลุ้มรุม ไม่ถูกโมหะกลุ้มรุม เป็นจิต
ด าเนินไปตรงทีเดียว เป็นจิตออกไป พ้นไป หลุดไปจากความก าหนัด ค าว่า ‘ก าหนัด’ 
นี้เป็นชื่อของกามคุณ ๕ ภิกษุทั้งหลาย สัตว์บางพวกในโลกนี้ท าสังฆานุสสตินี้ให้เป็น
อารมณ์ ย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างนี้แล๒๗ 

สังฆคุณ โดยสรุป ได้แก่ สังฆคุณ ๙ มีดังนี ้
๑. สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ (พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี) 
๒. อุชุปฏิปนฺโน (เป็นผู้ปฏิบัติตรง)  
๓. ญายปฏิปนฺโน (เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง) 
๔. สามีจิปฏิปนฺโน (เป็นผู้ปฏิบัติสมควร)  
๕. อาหุเนยฺโย (เป็นผู้ควรแก่ของค านับ คือควรรับของที่เขาน ามาถวาย) 
๖. ปาหุเนยฺโย (เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ)  
๗. ทกฺขิเณยฺโย (เป็นผู้ควรแก่ทักษิณา, ควรแก่ของท าบุญ) 
๘. อํฺชลีกรณีโย (เป็นผู้ควรแก่การท าอัญชลี, ควรแก่การกราบไหว้) 

                                                 
๒๗องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๕ ๔๕๖. 



๑๕๙ 

 

๙.  อนุตฺตร  ปุํฺ กฺเขตฺต  โลกสฺส (เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก, เป็นแหล่ง
ปลูกฝ๎งและเผยแพร่ความดีที่ยอดเยี่ยมของโลก๒๘ 

กระบวนการสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นในการระลึกถึงพระอริยสงฆ์สร้างความ
เคารพศรัทธาที่ถูกต้องต่อพระอริยสงฆ์โดยใช้เกณฑ์แห่งสังฆคุณเป็นกรอบในการเข้าไปศรัทธาพระ
อริยสงฆ์เหล่าใดก็ตามถ้าหากปฏิบัติตามองค์คุณแห่งพระอริยสงฆ์นั้นนับได้ ว่าเป็นผู้มีคุณธรรมตาม
แนวแห่งพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นในทางตรงกันข้ามผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติไปตามองค์คุณแห่งพระอริยสงฆ์นั้นก็
สามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนเพ่ือประกอบการเข้าไปลึกเข้าไปศรัทธาในพระสงฆ์หรือพระสมมุติ
สงฆท์ี่ตนเองก าลังศรัทธาอยู่ 

ในเรื่องนี้มีตัวอย่างปรากฏในอรรถกถาธรรมบท อุบาสกของศาสดามหาวีระ 
นิครนถ์ นาฏบุตร กับอุบาสกของพระพุทธเจ้าเป็นเพ่ือนกัน อุบาสกของศาสดามหาวีระพยายาม
ชักชวนโน้มน้าวให้อุบาสกของพระพุทธเจ้าเข้าไปนับถือโดยการกล่าวอ้างคุณวิเศษนานาประการ อยู่
มาวันหนึ่ง อุบาสกของพระพุทธเจ้าเพ่ือต้องการพิสูจน์ความจริงตามที่เพ่ือนได้กล่าวไว้ จึงได้พูดกับ
เพ่ือนว่า ขอนิมนต์นักบวชในศาสนาเชนมาฉันภัตตาหาร แต่ก่อนที่จะเข้าไปภายในบริเวณพิธีอุบาสก
ของพระพุทธเจ้าได้ระลึกภายในใจว่า ถ้าหากว่ามีคุณวิเศษจริงก็อย่าได้เข้ามาเพราะเนื่องจากใต้เสื่อ
ล าแพนนั้นเป็นหลุมคูถอยู่ ฝุายนักบวชของศาสดามหาวีระหาได้ทราบความจริงอย่างนั้น จึงเดินเข้าไป
ตกหลุมคูถเป็นจ านวนมาก ฝุายสาวกของนิครนถ์ นาฏบุตรผูกใจเจ็บต่อเหตุการณ์นั้นเป็นเวลานาน 
แต่เพ่ือที่จะแก้แค้น เอาคืนบ้าง จึงได้เรียนถามเพ่ือนของตนว่าที่ท่านเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนา
นั้นมีคุณวิเศษอะไร อุบาสกของพระพุทธเจ้าจึงแสดงพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณโดยเฉพาะความ
เป็นเลิศความเป็นผู้ประเสริฐแห่งพระอริยสงฆ์ท้ังหลายให้ทราบ ด้วยเหตุนั้นในท านองเดียวกันอุบาสก
ผู้นับถือฝุายนิครนถ์นาฏบุตรจึงได้วางแผนโดยการขุดหลุมแล้วใส่ถ่านเพลิงไว้ภายใต้  คลุมด้วยเสื่อ
ล าแพนเช่นกัน และไม่ได้ตระเตรียมอาหารไว้สักนิดเดียว เมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาพร้อมพระสาวก
ทั้งหลาย อุบาสกฝุายนิครนถ์นาฏบุตรก็นึกในใจว่า ถ้าวิเศษจริงก็อย่าได้ข้ามมา พระพุทธองค์เสด็จ
ข้ามไปเกิดเหตุอัศจรรย์คือมีดอกบัวลอยเข้ามารองรับพระบาทก้าวข้ามพ้นหลุมถ่านเพลิงนั้นไปได้  
พระอริยสงฆท์ุกรูปทุกองค์ก็ข้ามไปได้ยังความตกใจและความศรัทธาต่อพระอริยสงฆ์เป็นอันมาก 

เหตุการณ์นี้ท าให้ให้อุบาสกฝุายศาสดามหาวีระหันเข้ามานับถือพระพุทธศาสนา 
การสร้างเงื่อนไขแห่งการพิสูจน์ความจริงว่าผู้ใดที่เป็นเพราะอริยสงฆ์ที่แท้ย่อมประกอบไปด้วย
คุณธรรมตามองค์คุณแห่งพระอริยสงฆ์นั้น 

สีลานุสสติ : การระลึกถึงความบริสุทธิ์แห่งศีล ไม่ว่าจะเคยได้ยินได้ฟ๎ง มีค าเล่า
ลือ ยึดถือปฏิบัติสืบกันมา มีพระไตรปิฎกอ้างต ารา นึกเดาเอาเอง คาดการณ์คะเน ตรึกตรองตาม
อาการ ตรงกับความรู้ของตน ผู้พูดเป็นบุคคลน่าเชื่อถือ เป็นครูของเราที่กล่าวถึงผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างไร 
ก็ต้องระลึกอยู่เสมอว่า ต้องพิสูจน์ด้วยตนเองก่อนที่จะเชื่อพิสูจน์ด้วยการน าเอาศีลมาปฏิบัติให้เห็น
คุณค่า และคุณประโยชน์จากการรักษาศีลด้วยตนเอง พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า  

อริยสาวกระลึกถึงศีลของตนที่ไม่ขาด ฯลฯ เป็นไปเพ่ือสมาธิ สมัยใด อริย
สาวกระลึกถึงศีล สมัยนั้น จิตของเธอย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุม ไม่ถูกโทสะกลุ้มรุม ไม่ถูก

                                                 
๒๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์, อ้างแล้ว. 



๑๖๐ 

 

โมหะกลุ้มรุม เป็นจิตด าเนินไปตรงทีเดียวเป็นจิตออกไป พ้นไป หลุดไปจากความ
ก าหนัด ค าว่า ‘ก าหนัด’ นี้เป็นชื่อของกามคุณ ๕ ภิกษุทั้งหลาย สัตว์บางพวกในโลกนี้
ท าสีลานุสสตินี้ให้เป็นอารมณ์ ย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างนี้แล๒๙ 

ผู้มีสัทธาจริตเมื่อทราบว่า ผู้มีศีลย่อมได้รับอานิสงส์อันมากมาย จึงเกิดความ
ตั้งใจที่จะรักษาศีลเอาไว้ เป็นการวางเงื่อนไขเพ่ือให้ได้สิ่งที่คาดหวังกลับคืน โดยปกติ อานิสงส์แห่งศีล
ที่ระบุไว้มดีังต่อไปนี้ 

๑.  ศีลของภิกษุใดหมดมลทินดีแล้ว  การทรงบาตรและจีวรของท่านรูปนั้น  
ย่อมเป็นกิริยาที่น่าเลื่อมใส  บรรพชาของท่านก็มีผล 

๒.  หทัยของภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์  ย่อมไม่หยั่งลงสู่ภัยมีการต าหนิติเตียนตนเอง
เป็นต้น  ดุจพระอาทิตย์ไม่ลงสู่ความมืดฉะนั้น 

๓.  ภิกษุเมื่องดงามในปุาคือพระศาสนา  ก็ย่อมเป็นคนงดงามด้วยความถึง
พร้อมแห่งศีล  ดุจพระจันทร์เมื่องามในท้องฟูา  ก็ย่อมงามเพราะความพร้อมของรัศมีฉะนั้น 

๔.  กลิ่นกายของภิกษุผู้มีศีล  ท าความชื่นบานแก่พวกเทวดาได้  กลิ่นศีล
ครอบง ากลิ่นของคันธชาติทุกชนิด  ฟุูงขจรไปได้ตลอดสิบทิศอย่างไม่ติดขัด 

๕.  เครื่องสักการะท่ีคนน ามาถวายแม้จ านวนน้อย  ย่อมมีผลมากฉะนั้นท่านผู้มี
ศีลบริสุทธิ์จึงเป็นดุจภาชนะรองรับเครื่องสักการบูชา 

๖.  อาสวะหรือเครื่องมัวหมองต่างๆ   ที่มีในชาติป๎จจุบัน  ย่อมไม่มาเบียดเบียน
ท่านผู้มีศีล  ท่านยังขุดรากเหง้าความทุกข์ในสัมปรายภพได้อีกด้วย 

๗.  ท่านผู้มีศีลย่อมได้ประสบสมบัติของมนุษย์  สมบัติของเทวดาที่ตนปรารถนา
ได้ไม่ยาก 

๘.  ใจของท่านผู้มีศีลสมบูรณ์  ย่อมแล่นไปสู่พระนิพพานที่สงบสุขสุดยอด๓๐    
การระลึกถึงศีลย่อมได้อานิสงส์ คือ  
๑.  เป็นคนมีความเคารพในสิกขา   
๒.  เป็นคนมีความประพฤติเหมาะสม 
๓.  เป็นคนไม่ประมาทในการปฏิสันถาร  
๔.  เป็นคนมากไปด้วยปีติ  และปราโมช 
๕.  เป็นคนปราศจากภัยมีการติเตียนตนเองเป็นต้น 
๖.  มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายมาตรว่าเล็กน้อย 
๗.  ได้รับความไพบูลย์แห่งคุณมีศรัทธาเป็นต้น 
๘.  เมื่อยังไม่ได้บรรลุคุณอันยิ่งขึ้นไป  ย่อมมีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า๓๑ 
การระลึกถึงศีลที่ตนรักษาไว้ดีแล้ว ย่อมท าให้มีความเชื่อมั่นที่จะไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่ว 

ดังนั้น ศีลจึงเป็นบารมี ผู้รักษาศีลย่อมมีบารมี ตัวอย่างของความเชื่อมั่นว่าตนเป็นผู้มีศีล แม้กระทั่ง
เทวดายังไม่สามารถหาช่องโหว่ที่จะหาความผิดได้ ดังที่พระภิกษุรูปหนึ่ง อาศัยอยู่ในถ้ า เมื่อท่านอาศัย
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อยู่ท าให้เทวดาที่อยู่ในถ้ าแห่งนั้นได้รับความไม่สะดวก จึงได้หาวิธีที่จะขับไล่ท่าน แต่หาความผิดของ
ท่านไม่เจอ เพราะท่านรักษาศีลอย่างเคร่งครัด จนต้องอาศัยวิธีการแปลก ๆ โดยการเข้าสิงร่างของลูก
ชายโยมที่ใส่บาตรแล้วหาเลสให้พระผิดศีล คือ ต้องการให้พระท ายาอะไรบางอย่าง แต่พระไม่อาจท า
ได้ จึงใช้วิธีขอน้ าล้างเท้าเพ่ือเป็นยาแก้ตามค าบอกของเทวดาที่สิงร่าง สุดท้ายพระภิกษุก็อนุญาตให้น า
น้ าล้างเท้าไปให้ลูกชายทาน เทวดาจึงไปดักท่านที่หน้าถ้ าแล้วบอกความผิดของท่าน พระภิกษุรูปนั้น
จึงเกิดปีติยินดีว่า ตนเองนั้นรักษาศีลได้บริสุทธิ์ยิ่ง แม้กระท่ังเทวดาก็ไม่อาจหาที่ผิดได้  

อีกตัวอย่างหนึ่ง ก็คือ การรักษาศีลของพระยานาคโพธิสัตว์ ภูริทัต ที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากหมองูน าไปแสดง ร่างกายมีแต่บาดแผล แต่ไม่ยอมผิดศีล ทั้งที่พระยานาคโพธิสัตว์นั้นมี
ฤทธิ์มาก แต่เพ่ือให้ศีลบริสุทธิ์ถึงแม้จะได้รับความทรมานก็ยินยอม การรู้จักระลึกถึงศีลที่ตนรักษาไว้ 
ไม่กระท าผิด ท าชั่ว ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมได้ คนที่มีสัทธาจริตย่อมได้รับอานิสงส์
ซึ่งเป็นเหมือนเงื่อนไขที่ตนมุ่งหวัง เพ่ือให้พฤติกรรมทางศรัทธามีความถูกต้อง มีป๎ญญาก ากับ ไม่ใช่
ศรัทธาที่งมงาย ให้ระลึกถึงศีลของตน ให้พิจารณาความบริสุทธิ์แห่งศีลของตน ให้รักษาศีลของตน
อย่างเคร่งครัดจึงสามารถปรับศรทัธาให้มีป๎ญญาได้  

จาคานุสสติ : การระลึกถึงความเสียสละของตน ไม่ว่าจะเคยได้ยินได้ฟ๎ง มีค า
เล่าลือ ยึดถือปฏิบัติสืบกันมา มีพระไตรปิฎกอ้างต ารา นึกเดาเอาเอง คาดการณ์คะเน ตรึกตรองตาม
อาการ ตรงกับความรู้ของตน ผู้พูดเป็นบุคคลน่าเชื่อถือ เป็นครูของเราที่กล่าวถึงผู้ที่เสียสละต้องระลึก
อยู่เสมอว่า ต้องพิสูจน์ด้วยตนเองก่อนที่จะเชื่อพิสูจน์ด้วยการเสียสละ (จาคะ) มาปฏิบัติให้เห็นคุณค่า 
และคุณประโยชน์จากการเสียสละด้วยตนเอง พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า 

อริยสาวกระลึกถึงจาคะของตนว่า ‘เป็นลาภของเราหนอ เราได้ดีแล้ว
หนอ ฯลฯ ควรแก่การขอ ยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือน’ สมัยใด อริยสาวกระลึก
ถึงจาคะ สมัยนั้น จิตของเธอย่อมไม่ถูกราคะกลุ้มรุม ไม่ถูกโทสะกลุ้มรุม ไม่ถูกโมหะ
กลุ้มรุม เป็นจิตด าเนินไปตรงทีเดียว เป็นจิตออกไป พ้นไป หลุดไปจากความก าหนัด 
ค าว่า ‘ก าหนัด’ นี้เป็นชื่อของกามคุณ ๕ ภิกษุทั้งหลาย สัตว์บางพวกในโลกนี้ท าจา
คานุสสตินี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างนี้แล๓๒ 

การที่ใครก็ตามระลึกถึงการเสียสละของตน ย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ตนได้ท า
คุณความดีไว้กับสังคม ความเสียสละนี้เป็นเครื่องหมายให้เกิดความมั่นคงในคุณความดี เป็นการเสริม
ศรัทธาให้มีป๎ญญา เป็นศรัทธาที่ไม่น าไปสู่ความเดือดร้อน การรู้จักเสียสละนี้ดูได้จากตัวอย่างประวัติ
ของท้าวสักกะที่ได้บ าเพ็ญตนเป็นคนเสียสละ เมื่อครั้งที่เกิดเป็นมฆมานพ ในครั้งนั้นเขาได้เสียสละ
แรงกาย แรงใจพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว จัดสรรพ้ืนที่ให้น่าอยู่ น่ารื่นรมย์ พอท าเสร็จก็มีคนมา
ถือสิทธิ์ยึดเอาเป็นของ ๆ ตน มฆมานพแทนที่จะเสียดาย หวงแหน กลับคิดว่า เมื่อเขาอยากได้ก็ให้เขา
ไป เราก็ไปพัฒนาที่อ่ืน ได้เห็นคนที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ที่ตนปรับดีแล้วก็ดีใจ ท าอย่างนี้ไป
เรื่อย ๆ จนมีคนอ่ืนเห็นคุณความดีของเขา เข้ามาเป็นกลุ่มจิตอาสาด้วยกัน แล้วเสียสละพัฒนาพ้ืนที่
และหนทางให้มีความสะอาด เดินทางได้สะดวก และมีพันธุ์ไม้สดเขียว รื่นรมย์ เมื่อพัฒนาพ้ืนที่ 
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เส้นทางแล้ว ก็ยังขยายผลคิดถึงคนเดินทาง ต้องสร้างที่พักให้ตามจุดต่าง ๆ เป็นศาลาคนพักริมทาง
เพ่ือให้คนเดินทางได้มีที่พักอาศัย 

การคิดค านึงถึงความเสียสละอย่างนี้เป็นการเสริมสร้างศรัทธาให้เกิดคุณค่า 
คุณประโยชน์ พฤติกรรมแห่งคนสัทธาจริตจึงเปลี่ยนแปลงไป จากคนที่มีความเชื่อแบบยึดติด 
กลายเป็นความเชื่อแบบเสียสละ ชี้แจงให้คนสัทธาจริตเห็นถึงผลและอานิสงส์ของการเสียสละ คน
สัทธาจริตโดยพ้ืนฐานเป็นคนดี น่าเคารพ เป็นคนที่มักท าอะไรตามที่มีผู้บอกอยู่แล้ว เมื่อเขาเชื่ออะไร 
เชื่อใครก็เชื่ออย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงง่ายที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น ให้เขาระลึกถึงการเป็นคน
เสียสละเป็นทางที่น าไปสู่ศรัทธาที่ถูกต้อง ขยายไปสู่การเสียสละความไม่ดีออกจากตนด้วย เป็นความ
เสียสละที่สูงขึ้นไป  

เทวตานุสสติ : การระลึกถึงความเสียสละของตน ไม่ว่าจะเคยได้ยินได้ฟ๎ง มีค า
เล่าลือ ยึดถือปฏิบัติสืบกันมา มีพระไตรปิฎกอ้างต ารา นึกเดาเอาเอง คาดการณ์คะเน ตรึกตรองตาม
อาการ ตรงกับความรู้ของตน ผู้พูดเป็นบุคคลน่าเชื่อถือ เป็นครูของเราที่กล่าวถึงเทวดา ต้องระลึกอยู่
เสมอว่า ต้องพิสูจน์ด้วยตนเองก่อนที่จะเชื่อ พิสูจน์ด้วยการปฏิบัติเทวธรรมด้วยตนเอง สร้างความ
มั่นใจในเทวธรรม เห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของเทวธรรม พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า 

อริยสาวกระลึกถึงเทวดาทั้งหลายว่า ‘มีเทวดาชั้นจาตุมหาราชเทวดาชั้น
ดาวดึงส์ เทวดาชั้นยามา เทวดาชั้นดุสิต เทวดาชั้นนิมมานรดี เทวดาชั้นปรนิมมิตว
สวัตดี เทวดาชั้นพรหมกาย เทวดาชั้นสูงขึ้นไปกว่านั้น เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วย
ศรัทธาเช่นใด จุติจากโลกนี้แล้วไปเกิดในเทวโลกนั้น แม้เราเองก็มีศรัทธาเช่นนั้นเทวดา
เหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใด ... สุตะ ... จาคะ ... ป๎ญญาเช่นใด จุติจากโลกนี้แล้วไป
เกิดในเทวโลกนั้น แม้เราเองก็มีป๎ญญาเช่นนั้น’ สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงศรัทธา ศีล 
สุตะ จาคะ และป๎ญญาของตน และของเทวดาเหล่านั้น สมัยนั้น จิตของเธอย่อมไม่ถูก
ราคะกลุ้มรุม ไม่ถูกโทสะกลุ้มรุม ไม่ถูกโมหะกลุ้มรุม เป็นจิตด าเนินไปตรงทีเดียว เป็น
จิตออกไป พ้นไป หลุดไปจากความก าหนัด ค าว่า ‘ก าหนัด’ นี้เป็นชื่อของกามคุณ ๕ 
ภิกษุทั้งหลาย สัตว์บางพวกในโลกนี้ท าจาคานุสสตินี้ให้เป็นอารมณ์ย่อมบริสุทธิ์ได้อย่าง
นี้แล๓๓ 

 
เทวธรรมในที่นี้ก็คือ ศีล สุตะ จาคะ และป๎ญญา การที่ให้ผู้มีศรัทธาปฏิบัติใน

ธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ย่อมเป็นเครื่องประกันว่าจักได้ไปเกิดเป็นเทวดาหากสิ้นชีวิตไป แม้อยู่บนโลกนี้ก็
มีความเชื่อมั่นว่า ธรรมทั้ง ๔ นี้เป็นธรรมที่สร้างการเป็นเทวดาตามชั้นภูมิต่าง ๆ คนที่มีสัทธาจริตมัก
เชื่อในเรื่องของคติที่ไป เชื่อในบุญบารมีอยู่แล้ว การแสดงให้เห็นถึงการด ารงอยู่ในภูมิที่สูงขึ้น และ
ละเอียดขึ้นนั้นน ามาซึ่งความสุข เขาย่อมปฏิบัติตาม พฤติกรรมที่เชื่อในทางเหลวไหลก็จักหายไป 
กลายเป็นพฤติกรรมแห่งความเชื่อตามหลักแห่งเทวตานุสสติ  

แรงจูงใจของคนสัทธาจริตก็คือตัวอย่างของผู้ท าคุณความดีแล้วไปเกิดเป็น
เทวดาในเทวภูมิย่อมสร้างพลังขับให้เขาท าตาม สัทธาจริตจึงปรับสมดุล กลายเป็นสัทธาจริตที่ถูกทาง
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และถูกธรรมตามหลักในพระพุทธศาสนา ตัวอย่างที่แสดงไว้ในวิมานวัตถุแห่งพระไตรปิฎก สามารถ
น ามาประกอบได้ทุกเรื่อง ในที่นี้จึงน าเรื่องของนายมาลาการ (คนขายและจัดดอกไม้)   

มีธรรมภาษิตท่ีท้าวสักกะจอมเทพตรัสไว้ในวิมานวัตถุ ความว่า  
  “ติฏฺฐนฺเต นิพฺพุเต จาปิ  สเม จิตฺเต สม  ผล   
 เจโตปสาทเหตุมฺหิ  สตฺตา คจฺฉนฺติ สุคตึ 
 เมื่อพระตถาคตยังมีพระชนม์ชีพอยู่ก็ดี ปรินิพพานแล้วก็ดี 
 เมื่อมีจิตเลื่อมใสเสมอกัน ผลบุญก็เสมอกัน สัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติ  
 เพราะว่ามีจิตเลื่อมใส” 
  

ในสมัยของพระปทุมุตตรพุทธเจ้า นายมาลาการท่านหนึ่งเห็นพระผู้มีพระภาค
เจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์สาวกก าลังเสด็จไปบิณฑบาตในนครหังสวดี ก็บังเกิดความศรัทธาเลื่อมใส 
อยากจะถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้า แต่ก็ไม่มี เพราะเป็นคนยากจน มีแต่ดอกบัว ๓ ดอกที่เก็บมา
จากทุ่งนาด้วยจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัย นายมาลาการจึงสอนตัวเองว่า ถ้าหากน าดอกบัวนี้ไปขาย 
เราจะได้รับทรัพย์อย่างมากก็เพียงไม่กี่มาสก แต่หากถวายดอกบัวแด่พระพุทธเจ้าเราย่อมจะได้
อริยทรัพย์คืออมตมหานิพพานทรัพย์นี้จะติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติท าให้เราไม่ต้องตกไปใน
อบายภูมิ สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติจะบังเกิดขึ้นกับเราแน่นอน ทรัพย์จากการขายดอกบัวเป็น
ทรัพย์ที่ไม่ถาวร แต่ถ้าได้ถวายแด่พระบรมศาสดาเราจะได้ทรัพย์ที่ติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติ เรา
จะต้องรีบถวายดอกบัวบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่ความเลื่อมใสของเราจะสั่นคลอน 

เขาจึงยกมือพนมพร้อมดอกบัว ๓ ดอก ท าการนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า 
แล้วอธิษฐานจิตพร้อมกับซัดดอกบัวไปทางพระบรมศาสดา ด้วยจิตเลื่อมใสอันไม่มีประมาณของนาย
มาลาการในครั้งนั้น และด้วยพุทธานุภาพ ท าให้ดอกบัวลอยขึ้นไปในอากาศ กลายเป็นดอกบัวขนาด
ใหญ่มีขั้วอยู่ข้างบน ดอกห้อยลงข้างล่าง คลี่กลีบบานเป็นร่มยักษ์บนอากาศ ให้ความร่มเย็นแด่
พระพุทธเจ้าและหมู่ภิกษุสงฆ์ ชาวพระนครเห็นดังนั้นก็เกิดอัศจรรย์ใจไปตาม ๆ กัน ต่างเปล่งเสี ยง
อนุโมทนาสาธุการก้องพระนคร 

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนาพลางตรัสในท่ามกลางมหาสมาคมว่า มาณพ
ใดได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกบัวนี้ มาณพนั้นจักรื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอด ๓๐,๐๐๐ กัป และจักได้
เป็นจอมเทพเสวยทิพยสมบัติ ๓๐ ครั้ง จักมีวิมานชื่อมหาวิตถาริกะในเทวโลกสูง ๓๐๐ โยชน์ กว้าง 
๑๕๐ โยชน์ พวงดอกไม้ ๔๐๐,๐๐๐ พวง ที่เทวดาเนรมิตอย่างสวยงามจะตามห้อยอยู่ที่ปราสาทอัน
วิจิตรและจะประดับบนที่นอน นางเทพอัปสรแสนโกฏิผู้มีรูปร่างงดงาม ฉลาดในการฟูอนร า การขับ
ร้องและการประโคม จักมาเป็นบริวารคอยแวดล้อมอ านวยความสะดวกทุกอย่าง  ฝนดอกไม้ทิพย์สี
แดงจักตกลงในวิมานอันประเสริฐ ที่เกลื่อนกล่นด้วยหมู่เทพนารีแก้วป๎ทมราชซึ่งเป็นทับทิมเปล่งแสง
แวววาวจักห้อยอยู่ตามฝาผนัง บานประตู ตามต้นเสาของวิมาน เหล่านางเทพอัปสรจักพากันปูลาด
และห่มด้วยใบบัวอันเป็นทิพย์ พักผ่อนอยู่ภายในวิมานอันประเสริฐที่ดารดาษด้วยใบบัวดอกบัวแดงจะ
เบ่งบานแวดล้อมวิมาน แล้วส่งกลิ่นหอมตลบไปประมาณ ๑๐๐ โยชน์ และในภพสุดท้ายจักได้บรรลุ
ธรรมเป็นพระอรหันต์ในสมัยของพระสมณโคดมพุทธเจ้า 



๑๖๔ 

 

มาณพท่านนี้ก็ได้เสวยสุขในสวรรค์ มีวิมานทองเป็นรูปดอกบัวสว่างไสว กลิ่น
ดอกบัวหอมฟูุงไปทั่วเทวโลก ละจากอัตภาพนั้นยังได้มาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๗๕ ครั้ง เป็นพระเจ้า
ประเทศราชอันไพบูลย์โดยคณานับมิได้ ท าให้มีโอกาสได้สั่งสมบุญให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ท่านได้เสวยสมบัติ
อันเป็นของมนุษย์และของทิพย์ เป็นผู้ปลอดกังวลในทุกภพทุกชาติ 

การสร้างแรงจูงใจ สร้างเงื่อนไขให้คนศรทัธาจริตได้ประพฤติปฏิบัติตามในทางที่
ถูกที่ควรย่อมท าให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเป็นคนยึดมั่นในศรทัธาที่ไม่ถูกต้องมาเป็นสัทธาที่
ถูกต้อง เป็นศรัทธาอันประกอบด้วยป๎ญญา  

กระบวนการทางจิตวิทยาที่น ามาบูรณาการสร้างคนสัทธาจริตก็คือ การวาง
เงื่อนไขและให้เขารู้จักควบคุมตนเอง รู้จักสอนตนเองให้ประพฤติปฏิบัติในความเชื่อที่ถูกต้องตามหลัก
แห่งอนุสสติทั้ง ๖ ประการนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งตนเป็นผู้มีป๎ญญา ไม่เชื่ออะไรโดยปราศจาก
การพิสูจน์ทดลองด้วยตนเองก่อน ตรวจดูว่า อนุสสติทั้ง ๖ ข้อนั้นเมื่อปฏิบัติแล้วเกิดผลประโยชน์อะไร 
อย่างไร มีกุศลและอกุศลเป็นเครื่องชี้วัด จิตใจประกอบด้วยพรหมวิหารเป็นเครื่องชี้วัด การ
ปรับเปลี่ยนคนสัทธาจริตด้วยวิธีการอย่างนี้ สรุปได้เป็นแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๔.๔ การปรับพฤติกรรมคนมีสัทธาจริตด้วยอนุสสติ ๖  
 

บุคคลสัทธาจริตที่ได้ผ่านกระบวนการปรับพฤติกรรมแล้ว จะมีพฤติกรรมบน
ความสมดุลตามคุณลักษณะของสัทธาจริตกล่าวคือ จะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผล นับเป็น
บุคคลที่มีคุณสมบัติของบัณฑิตที่ครบถ้วนด้วยหลักสัปปุริสัตธรรม ๗ ประการ คือ รู้จักเหตุ รู้จักผล 
รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล 
  
๔.๖  การบูรณาการการจัดการพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนวพุทธิจริต 

ด้วยลักษณะพฤติกรรมของคนพุทธิจริตเป็นคนฉลาดเป็นต้นทุน มีสมองดี มีการศึกษาดี มี
อุปนิสัยคล้ายกับคนโทสจริตอยู่ด้วย เนื่องจากความฉลาดมักมาพร้อมกับการแสดงออกที่รุนแรง ไม่
ค่อยสนใจใคร เป็นคนคิดเร็วท าเร็ว ใฝุรู้ ใฝุเรียน เมื่อไม่ถูกใจก็บอกมักจะเงียบ แต่ถ้าผสมกับโทสจริต
ก็จะพูดออกไปว่าไม่ชอบ ไม่ถูกใจ อาการเป็นคนเจ้าป๎ญญานี่เองน าไปสู่อาการข้างเคียง คือ มักจะข่ม

การสร้างเงื่อนไขและสอนตนเอง 



๑๖๕ 

 

คนที่ด้อยกว่า มักแสดงออกถึงความเชื่อมั่นตนเอง ไม่ค่อยให้ความเคารพผู้อ่ืน เนื่องจากตนเองมี
ป๎ญญา 

การสร้างให้คนมีป๎ญญานั้นประกอบไปด้วยดี ๓ งาม ๔ คงท่ี ๘ ต้องใช้วิธีการทางจิตวิทยา ซึ่ง
ก็คือ กระบวนการให้เขาเข้าใจว่า คนที่มีป๎ญญาที่สมบูรณ์นั้นต้องเป็นคนรู้จักใช้ป๎ญญาและรู้จักวางตน
เป็นคนดีด้วย จ าเป็นต้องปรับจริตให้อยู่ในความเหมาะสมด้วยวิธีการทางจิตวิทยาแต่อาศัยตัวยาใน
การฝึกปฏิบัติ คือ มรณานุสสติและอุปสมานุสสติ โดยมีวิธีการฝึก ดังนี้ 

 

๔.๖.๑  การพัฒนาพฤติกรรมด้วยปัจจัยทางปัญญา 
การฝึกสอนตนเอง (Self – Instruction Training) คนมีป๎ญญามักไม่ค่อยให้

ความส าคัญกับผู้อ่ืน แต่ให้ความส าคัญกับตนเอง รู้จักคิดเอง ศึกษาเอง พิจารณาเอง ประมวลเหตุผล
เองจนเข้าใจ ในที่นี้ต้องอาศัยวิธีการเช่นนี้ กระบวนการฝึกสอนตนเองนั้นเป็นวิธีการกล่อมเกลาตนให้
มีลักษณะอบรมตน บุคคลที่มีป๎ญญา เป็นคนใหญ่คนโต เป็นคนส าคัญขององค์การ และชุมชน การจะ
แนะน าตรง ๆ นั้นค่อนข้างยาก ต้องใช้ระบบกระทบชิ่ง ดังที่พระพุทธศาสนาใช้วิธีนี้จ านวนมาก ดัง
ตัวอย่างของอุปติสสะมานพ (พระสารีบุตร) กูฏทันตพราหมณ์ โสณทัณฑพราหมณ์ หรือแม้แต่อัคคิ
ทัตตพราหมณ์ก็อาศัยวิธีการกระทบชิ่งให้ได้คิดเอง 

อุปติสสมานพเป็นคนมีป๎ญญา ไปสังเกตคนที่เดินไปมาดูว่าใครจะเป็นผู้ที่มีความรู้ 
สามารถจะแนะน าตนได้ จะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ เมื่อไปพบพระอัสสชิเถระ หนึ่งในพระป๎ญจวัคคีย์ใน
ขณะที่เดินบิณฑบาตอยู่ พอเห็นอากับกิริยาท่าทางการเดินของพระอัสสชิเถระก็รู้ได้ทันทีว่า เป็น
บุคคลที่มีภูมิธรรม ภูมิป๎ญญา กระทั่งได้เวลาที่เหมาะสมจึงได้เข้าไปถามถึงค าสอน หลักการ วิธีการ 
ครู พระอัสสชิเถระก่อนจะตอบก็ถ่อมตนด้วยว่ายังใหม่ในธรรมวินัย ไม่สามารถจะอธิบายได้อย่าง
ละเอียด อุปติสสมานพยังกล่าวแสดงถึงภูมิป๎ญญาของตนอีกว่า กล่าวเพียงเล็กน้อยนั้นก็พอ ที่เหลือ
เป็นหน้าที่ของตนที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไป พระอัสสชิจึงแสดงคาถาเพียงบทเดียวว่า  

เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตส  เหตุ ตถาคโต  
เตสํฺจ โย นิโรโธ จ เอว  วาที มหาสมโณ 
ธรรมทั้งหลายเหล่าใดเกิดแต่เหตุ 
พระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น 
และความดับแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้น 
พระมหาสมณะเจ้า ทรงสั่งสอนอย่างนี้๓๔ 
 
เมื่อได้ฟ๎งเพียงเท่านี้ อุปติสสมานพก็บรรลุความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมทันที 

ต่อมาได้เข้าไปขอบรรพชาอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าและได้บรรลุธรรมในกาลต่อมาโดยผ่านเวลาไป 
๑๕ วันในการบรรลุธรรมก็อาศัยการพินิจพิจารณาข้อความหลักธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงกับที
ฆานขปริพาชก ตอนนั้นท่านพระสารีบุตรนั่งถวายอยู่งานพัด ณ เบื้องพระปฤษฎางค์พระผู้มีพระภาค. 
ได้มีความด าริว่า ได้ยินว่า พระผู้มีพระภาคตรัสการละธรรมเหล่านั้น ด้วยป๎ญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลาย 
ได้ยินว่า พระสุคตตรัสการสละคืนธรรมเหล่านั้น ด้วยป๎ญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลาย เมื่อท่านพระสารี
                                                 

๓๔วิ.ม. ๔/๖๕/๕๘. 



๑๖๖ 

 

บุตรเห็นตระหนักดังนี้ จิตก็หลุดพ้นแล้ว จากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นด้ วยอุปาทาน ธรรมจักษุ
ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ได้เกิดขึ้นแล้ว แก่ทีฆนขปริพาชกว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็น
ธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา๓๕ พระสารีบุตรมีป๎ญญานั้นต้องอาศัยการพิจารณาสิ่ง
ที่ได้ยินได้เห็นโดยทางอ้อมเพราะเป็นผู้มีความเชื่อมั่นในสติป๎ญญาความรู้ของตนเอง ศึกษาค้นคว้าเอง 
ไม่จ าเป็นต้องได้รับการเชื่อจากผู้อ่ืนโดยตรง ดังนั้นการสอนคนมีป๎ญญาต้องพยายามสร้างเงื่อนไขทาง
ป๎ญญาให้เขาเรียนรู้เอง  

เมื่อทราบวิธีการฝึกผู้มีพุทธิจริตหรือผู้มีสติป๎ญญาดีตามตัวอย่างในพระพุทธศาสนา
ว่าต้องอาศัยวิธีการให้เขาได้พิจารณาด้วยตนเองจนเกิดความรู้ความเข้าใจ หลักธรรมที่เหมาะสมกับ
การเป็นป๎จจัยสร้างป๎ญญาของคนพุทธิจริต ก็คือมรณานุสติ หรือการระลึกถึงความตายอยู่เสมอ 
บุคคลที่มีป๎ญญามักค านวณงานและเวลาไปด้วยกัน แต่มักไม่ได้ค านวณอายุ และความไม่เที่ยงของ
ชีวิตเข้าไปด้วย  เมื่อได้ใช้มรณานุสติก็จะเข้าใจชีวิตประกอบกับการท างาน ท าอย่างไรงานจะส าเร็จได้
ในเวลาอันสั้นและเพียงพอกับชีวิตที่ยังคงอยู่  การที่ผู้มีป๎ญญาพิจารณาอย่างนี้ย่อมท าให้ไม่อาจ
เสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระอ่ืนๆ การพิจารณาโดยวางแผนตามอายุที่ยังคงเหลือให้ได้ผลงานนั้นเป็น
เรื่องที่ส าคัญ  

นอกจากนั้นการที่ผู้มีป๎ญญาเรียนรู้ความจริงอันเป็นที่สุดแห่งชีวิตย่อมท าให้ไม่
ประมาทชีวิตว่าเป็นของไม่แน่นอน คาดเดาได้ยากว่าจะมีอายุเท่านั้นเท่านี้จึงจะตาย ไม่อาจจะ
คาดการณ์ได้อย่างมั่นใจเต็มท่ีว่า จะสิ้นชีวิตเมื่ออายุเท่านั้นปี เท่านี้เดือน คาดการณ์ได้แต่เพียงอนุมาน
ว่ามีชีวิตอยู่ ๘๐ ปีเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันก็รู้ว่าชีวิตนั้นอาจสิ้นไปได้ทุกขณะ ฝึกฝนอบรมกิจอัน
จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ พึงจะต้องท าไว้ทุกขณะ การที่ผู้มีพุทธิจริตได้พิจารณาความตายอยู่ เนือง  ๆ 
พฤติกรรมที่เป็นจุดเบี่ยงเบนให้เป็นผู้เชื่อมั่นในความคิด ในการกระท าในผลงานของตนก็ประกอบไป
ด้วยป๎ญญาที่ถูกต้อง ไม่เกิดอีโก ้หรือการยึดมั่นตัวตนอย่างหนักแน่นจนเกิดความเสียหาย อาศัยมรณา
นุสสติเป็นเครื่องกล่อมเกลาสติป๎ญญาของบุคคลพุทธิจริตด้วยการให้พิจารณาเห็นความเป็นจริงของ
ตนเองโดยมีตัวอย่างบุคคลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในป๎จจุบันเป็นตัวอย่างสอนใจของเขา 

ตัวอย่างที่ชัดเจนในสังคมไทยป๎จจุบันก็คือชีวิตของ ดร.อภิวัฒน์ วัฒนางกูร พิธีกรคน
ดังถูกโรคมะเร็งคร่าชีวิต ด้วยอายุเพียง ๔๙ ปี ดร.อภิวัฒน์ วัฒนางกูร เป็นคนมีป๎ญญามีสติมี
ความสามารถท างานอย่างเอาจริงเอาจังท างานอย่างมุ่งมั่นท างานอย่างมีผลเป็นเปูาหมายหาก ไม่
เป็นไปตามเปูาหมายก็เกิดความไม่พอใจทั้งตนเอง พนักงาน คนรอบข้าง ซึ่งท าให้มาตรฐานของตนเอง
ลดลง การหักโหมด้วยความเชื่อมั่นต่อสติป๎ญญาของตนเองอย่างนี้  อยู่มาวันหนึ่งชีวิตเขาก็เปลี่ยนไป
เนื่องจากค้นพบว่าเป็นโรคมะเร็งและอยู่ต่อมาไม่นานเขาก็ต้องเสียชีวิตลงก่อนจะเสียชีวิตเขาได้ฝากค า
เตือนบุคคลทั้งหลายโดยเฉพาะคนที่มีสติป๎ญญาว่า 

ผมเองเป็นเลิศหรือได้คะแนนเต็มในวิชาการท างานแต่ตกในวิชาชีวิต 
การมีชีวิตอยู่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก เราท าให้ห้วงชีวิตเป็นอะไรก็ได้เป็นหนึ่งชีวิตที่เต็ม

ไปด้วยคุณค่า หรือเราท าหนึ่งชีวิตของเราให้เป็นหนึ่งชีวิตที่สร้างความทุกข์ใจให้กับใครสักคนหนึ่งไป
ตลอดชีวิตก็ได้ ความยิ่งใหญ่ของชีวิตอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ชีวิตอย่างไร 

                                                 
๓๕ม.ม.๑๓/๒๐๖/๒๓๙. 



๑๖๗ 

 

มองย้อนหกลับไป ผมจะเลือกเงินหรือชีวิตเหรอ? ก็ผมนี่ไงผมเป็นตัวอย่างของคนที่
มุ่งหน้าหาเงิน เพราะว่าผมมีแผนการในชีวิตมากมายที่ต้องสร้างสมเอาไว้เพ่ือครอบครัว มันไม่ถึงกับ
ลืมใช้ชีวิตหรอก แต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้ชีวิตมากกว่า ที่สุดแล้วมันก็น าพาซึ่งความเจ็บปุวย ที่สุดแล้ว
ผมก็หาเงินตามจุดมุ่งหมายได้ไม่มากเท่าที่ควร เราบอกว่าเราจะท างานสัก ๒๐ ปี แต่ว่าโอกาสของเรา
มีแค่ ๑๐ ปี เพราะหลังจากที่ตรากตร าท างานมาหนัก ร่างกายบอกว่ามันท าได้แค่นี้ เพราะฉะนั้นก็ลง
เอยด้วยการที่ไปไม่ถึงฝ๎่งฝ๎น๓๖  

ข้อความนี้สื่อให้เห็นว่าการที่ตนเองมุ่งมั่นโดยหลงลืมที่จะเข้าใจชีวิตและเงื่อนไขของ
ชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรบุคคลผู้มีพุทธิจริตเมื่อเห็นตัวอย่างลักษณะนี้และพิจารณามรณานุสติหรือ
เงื่อนไขของชีวิตที่เป็นความจริงย่อมลดทอนความมั่นใจในสติป๎ญญาที่สุดโต่งของตนลงได้  เชื่อได้ว่า 
บุคคลที่เป็นคนเก่ง คนฉลาด เมื่อได้ศึกษา พิจารณามรณานุสสติเป็นฐานชักใยไว้ไม่ให้หลงตัวเองได้  

 
๔.๖.๒  การพัฒนาพฤติกรรมด้วยปัจจัยการควบคุมและบ าบัดทางปัญญา 

กระบวนการพัฒนาด้วยป๎ญญา คือ การให้ได้ตระหนักรู้ เรียนรู้ เข้าใจด้วยตนเอง แต่
อาศัยวิธีการควบคุมและสร้างเงื่อนไขให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นเป็นวิธีการทางจิตวิทยาที่ใช้เพ่ือช่วยเหลือผู้
ที่มีจิตวิตกกังวล ผิดปกติทางบุคลิกภาพ ชอบใช้สารเสพติดเป็นทางออก เริ่มจากการศึกษาประวัติของ
คนพุทธิจริต ทั้งการศึกษา การท างานและวิธีการของเขา จากนั้นก็วิเคราะห์จุดที่ท าให้เข้าเชื่อมั่น 
วิเคราะห์ให้เห็นความคิดที่มีความโน้มเอียงไปสู่จริตของเขา สร้างแบบแห่งการยอมรับขึ้น ขจัดเรื่องที่
เขาไม่ชอบออกไปก่อน จากนั้นน าเข้าไปสู่การพิจารณาภาพที่เสียที่สุดให้เขาเห็น แล้วเลือกการ
ตอบสนองต่อภาพที่เขาได้รับ เพ่ิมพลังบวกเข้าไปสู่ความรู้และความเข้าใจของเขา  

กระบวนการนี้ มีป๎จจัยส าคัญคือ อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดและพฤติกรรม
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันและกัน สามเหลี่ยมแกนกลางแสดงให้เห็นว่า ความเชื่อหลักของคนมักสัมพันธ์
กันระหว่างตนเอง ผู้อื่น และอนาคตเสมอ๓๗ ดังภาพนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๓๖บทความสุดท้ายจาก “ดร.อภิวัฒน์ วัฒนางกูร” https://board.postjung.com/ 756971.html (เข้า

เมื่อ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑). 
๓๗การบ าบัดทางความคิดและพฤติกรรม https://th.wikipedia.org/wiki (เข้าเมื่อ ๒๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๑). 

https://board.postjung.com/%20756971.html
https://th.wikipedia.org/wiki


๑๖๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔.๕ แสดงการบ าบัดทางความคิดและพฤติกรรม 
 

อาศัยจากวิธีการนี้น าไปสู่การควบคุมและพัฒนาทางป๎ญญาให้แก่บุคคลผู้มีพุทธิจริต 
โดยการศึกษาวิเคราะห์ตัวเขา แล้วให้พิจารณาอุปสมานุสสติ ในฐานะเป็นกัมมัฏฐานส าหรับพระสาวก
ผู้มีสติป๎ญญาเฉียบแหลม เช่นเดียวกับอนุสติ ๖ อย่าง อุปสมานุสตินี้จะท าให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้โดย
พระสาวกผู้ได้บรรลุพระอริยมรรค เพราะพระสาวกเหล่านั้นได้รู้แจ้งอย่างแท้จริง ซึ่งความสุขในพระ
นิพพาน ตามสัดส่วนของคุณธรรมที่ท่านได้บรรลุ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ประสงค์จะมีความสงบและความ
เยือกเย็นในจิต ก็สามารถปฏิบัติอุปสมานุสติกัมมัฏฐานได้ เพราะว่าด้วยการเจริญสมาธิโดยพิจารณา
ความสงบนั้น จิตย่อมน้อมไปสู่การบรรลุความสงบและความเยือกเย็นได้ 

เมื่อรู้ถึงคุณของพระนิพพานด้วยใจจริงอย่างนี้แล้ว ท่านผู้ปรารถนาจะเจริญอุปสมา
นุสติ ควรอยู่ในท่ีสงัด แล้วจึงเจริญสมาธิโดยการพิจารณาคุณลักษณะของพระนิพพานตามที่ท่านแสดง
ไว้ในภาษาบาลีดังต่อไปนี้  

“ยาวตา ภิกฺขเว ธมฺมา สงฺขตา วา อสงฺขตา วา วิราโค เตส  ธมฺมาน  อคฺ คมกฺ
ขายติ, ยทิท  มทนิมฺมทโน,ปิปาสวินโย, อาลยสมุคฺฆาโต, วฏฺฏปจฺเฉ โท, ตณฺหกฺขโย, วิ
ราโค, นิโรโธ, นิพพาน  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่าใดที่ถูกปรุงแต่งและไม่ถูกปรุงแต่งด้วยป๎จจัยมี
อยู่ ในบรรดาสังขตะอสังขตะทั้ง ๒ อย่างนี้ ธรรมใดเป็นสภาพที่ย่ ายีความมัวเมาต่างๆ 
บรรเทาเสียซึ่งความกระหายในกามคุณอารมณ์ ถอนเสียซึ่งความอาลัยในกามคุณ
อารมณ์ ตัดเสียซึ่งการเวียนไปในวัฏฏะทั้ง ๓ เป็นที่สิ้นสุดแห่งตัณหา ปราศจากราคะ 
เป็นที่ดับแห่งตัณหา และพ้นจากตัณหาอันเป็นเครื่องร้อยรัด คือ พระนิพพาน นี้แหละ 
ตถาคตพึงกล่าวว่าเป็นธรรม อันประเสริฐยอดยิ่งอยู่ดังนี้๓๘ 

เจตนารมณ์ของการให้พิจารณาความสงบเย็นในพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็เพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจว่า สุขใดที่ยิ่งไปกว่าความสงบเย็นเป็นไม่มี คนที่มีป๎ญญา เมื่อได้พิจารณาความ
สงบเย็นเป็นอารมณ์ย่อมได้ประสบกับตนเอง อารมณ์ที่สืบเนื่องกับพฤติกรรมย่อมแสดงออกมาเยือก

                                                 
๓๘องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๓๔/๔๔-๔๕.  



๑๖๙ 

 

เย็นไปด้วย ตามอานิสงส์ที่ท่านแสดงไว้ว่า หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข มีความสงบ มีหิริโอตัปปะ มีความ
เลื่อมใสเป็นที่นับถือของคนทั่วไป อยู่เป็นสุข มีกิริยาอ่อนน้อม จิตหยั่งในพระนิพพานคุณ สามารถท า
ความปรารถนาให้ส าเร็จ หากไม่ได้บรรลุมรรคผลในชาตินี้ก็จะไปสู่สุคติ โดยเฉพาะเมื่อได้ใช้อุปสมานุส
สติเป็นเครื่องมือปรับจริตแล้ว กิริยาอาการก็จะเป็นคนอ่อนน้อม ความเชื่อมั่นในความรู้ชนิดสุดโต่งก็
บรรเทาลง กลายเป็นบุคคลที่มีป๎ญญาที่มีแต่ความน่าเคารพนับถือ เป็นผู้ถ่อมตนดังที่พระสารีบุตร
เป็นอยู่ เพราะได้รับผลแห่งความสงบเย็นคือ พระนิพพาน  

พระสารีบุตรเปรียบเทียบตนเองว่าเป็นผู้ไม่มีพิษสงอะไร  
ข้าพระองค์เปรียบเหมือน “ดิน” ใครจะเทของสะอาดหรือไม่สะอาดลงดินก็ตาม 

ดินก็ไม่เคยยินดียินร้ายอะไรเลย เหมือนท่านที่ใครจะกราบไหว้บูชา หรือ ด่าว่าท่านอย่างไร ท่านก็ถือ
เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ตื่นเต้น ไม่ฟูขึ้น หรือ แฟบลง  

ข้าพระองค์เปรียบเหมือน “น้ า” 
ข้าพระองค์เปรียบเหมือน “ไฟ” 
ข้าพระองค์เปรียบเหมือน “ลม” 
ข้าพระองค์เปรียบเหมือน “โคเขาขาด” ปกติโคมีเขา จะต่อสู้ปูองกันตัวด้วยเขา

ของมัน แต่ถ้าโคเขาขาดแล้ว จะถูกยั่วแหย่อย่างไร ก็ไม่สู้ใครเลย เหมือนท่านที่ใครจะด่าว่า หรือ ท า
ร้ายท่านอย่างไรก็ไม่โกรธ ไม่ว่า  

ข้าพระองค์เปรียบเหมือน “ผ้าเช็ดเท้า” เมื่อใครมาถึงก็ขึ้นเหยียบ แล้วเช็ด
เหมือนท่านที่ใครจะด่าว่า เหยียบย่ าอย่างไร ก็ไม่โกรธ  

ข้าพระองค์เปรียบเทียบเหมือน “เดก็จัณฑาล” คนจัณฑาลเป็นชนชั้นต่ าที่สุดใน
อินเดียที่ชนชั้นอ่ืนรังเกียจและดูถูก เมื่อหลงเข้าไปในหมู่บ้านอ่ืนจะถูกทุบตี ขว้างปา ด่าว่า ก็ยอมรับ
สภาพของคนจัณฑาล 

ข้าพระองค์เปรียบเทียบเหมือน “งูที่อึดอัดอยู่ด้วยคราบ”  
ข้าพระองค์เปรียบเทียบเหมือน “ภาชนะมันข้น”๓๙ 

จะเห็นได้ว่า การที่พิจารณาความสงบในพระนิพพานเป็นอารมณ์ย่อมท าให้เป็นคน
เยือกเย็น สุขุม รอบคอบ ไม่แสดงตนอวดรู้ เป็นคนโง่ไม่เป็น กิจกรรมที่สลายอัตตาตัวตน บทบาท
สมมติเป็นกิจกรรมทางป๎ญญาที่สามารถน ามาใช้ได้  

หลักธรรมที่สามารถน ามาพัฒนาคนที่มีป๎ญญา เป็นคนพุทธิจริตได้อีก เช่น จตุ
ธาตุววัฏฐาน อาหาเรปฏิกูลสัญญา กสิณ ๖ และ อรูป ๔ แต่อย่างไรก็ตาม หลักที่ใช้นี้ก็เพ่ือสร้างให้
จริตของบุคคลที่มีพุทธิจริตปรับเปลี่ยนเป็นการเข้าใจธรรมชาติ เข้าใจความจริง เข้าใจชีวิตว่า แท้จริง
ชีวิตก็เป็นสิ่งปฏิกูล ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพ มีแต่ความว่าง ความสงบเท่านั้นที่ท าให้ชีวิตสมบูรณ์ 

การเป็นคนมีป๎ญญาที่สมบูรณ์ ก็คือ คนที่มีความดีทางกาย วาจา ใจ งามด้วยกาย 
วาจา ใจ และความรู้ มั่นคงต่อโลกธรรมที่มากระทบ ไม่หวั่นไหวง่าย อ่อนน้อมถ่อมตน สรุปเป็นภาพ
ได้ดังนี ้

 
                                                 

๓๙พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ) , อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา , (วัดโสมนัสวิหาร : 
กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๘), หน้า ๒๓๐-๒๓๑. 
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ภาพที่ ๔.๖ กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมของคนพุทธิจริต  
 

บุคคลพุทธิจริตที่ได้ผ่านกระบวนการปรับพฤติกรรมแล้ว จะมีพฤติกรรมบนความ
สมดุลตามคุณลักษณะของพุทธิจริตกล่าวคือ จะเป็นคนที่มีภูมิป๎ญญาพร้อมด้วยความนอบน้อม 
นับเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของบัณฑิตที่ครบถ้วนด้วยหลักสัปปุริสัตธรรม 7 ประการ คือ รู้จักเหตุ 
รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล 
   
๔.๗  การบูรณาการการจัดการพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนววิตกจริต  

พฤติกรรมของคนวิตกจริตจะมีลักษณะนิสัยคล้ายกับโมหจริต คืองมงาย ลุ่มหลง ขาดสติ ขาด
ความรอบคอบทางการคิด หรือที่เรียกว่า คนจิตไม่ว่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ มักคิดไปในทางลบ ชอบ
คิดมากในเรื่องที่ไร้สาระ คิดมากในเรื่องที่ไม่ควรคิด คิดแล้วเป็นทุกข์ กินไม่ได้นอนไม่หลับ แสดงออก
ซึ่งความกระวนกระวายบ่นเพ้อ ถามจุกจิกในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง และเปลี่ยนเรื่องเรื่อยไป ชอบวางแผน
วาดวิมานในอากาศ จากนั้นก็เปลี่ยนแปลงความคิดไปเรื่อย ๆ จากลักษณะความคิดอย่างนี้น าไปสู่
ความเป็นคนขาดระเบียบเรียบร้อย บกพร่องทางด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย ขาดการปฏิบัติให้
เป็นรูปธรรม ไม่สุขุมรอบคอบ การท างานอากูล คือ ยุ่งเหยิงขาดความรับผิดชอบตรงกัน กิริยาอาการ
ก็เป็นคนลุกลี้ลุกลน ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ หวาดผวากับเรื่องที่ยังไม่มาถึง ระลึกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วจน
กลายเป็นคนย้ าคิดย้ าท า ขาดความเชื่อมั่นให้กับตนเอง๔๐ เมื่อทราบลักษณะเช่นนี้ การปลูกฝ๎งความ
เป็นคนไม่คิดมากโดยอาศัยหลักอานาปานสติผ่านกระบวนการทางจิตวิทยา ดังนี้ 

 

 ๔.๗.๑  วางเงื่อนไขเสริมแรง ทั้งเสริมแรงบวกและเสริมแรงลบ  
ให้คนที่มีวิตกจริตปฏิบัติตามหลักอานาปานสติ แต่ต้องกระตุ้นด้วยการเสริมแรง

ทางบวก ได้แก่ การให้ก าลังใจ การให้รางวัล การล่อให้ปฏิบัติเพ่ือให้ได้สิ่งตอบแทน คนวิตกจริตจึงจะ
ตั้งใจท าด้วยอ านาจของรางวัล หรือเงื่อนไขเสริมแรงบวกดังกล่าว การเสริมแรงนี้ก็ต้องมีหลักเกณฑ์ใน
การให้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีทั้งการให้การเสริมแรงอย่างสม่ าเสมอ คือ ทุกครั้งที่ท าพฤติกรรม
                                                 

๔๐วิสุทธ.ิ ๑/๑๒๙. 
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เง่ือนไขทางการส่งเสริมปัญญา 
มรณานุสสติ 

เง่ือนไขการควบคุมทางปัญญา 
อุปสมานุสสติ 



๑๗๑ 

 

จะได้รับการเสริมแรง ท าให้เกิดการเรียนรู้เร็วมาก คือ ท าให้พฤติกรรมเพ่ิมขี้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว 
แต่พฤติกรรมอาจไม่คงทน และการให้การเสริมแรงแบบครั้งคราว คือ ไม่ได้ให้การเสริมแรงทุกครั้งที่
ท าพฤติกรรม เกิดการเรียนรู้ช้ากว่าการให้การเสริมแรงอย่างสม่ าเสมอ แต่ว่าพฤติกรรมที่เกิดจะมี
ความคงทนมากกว่า แบ่งเป็น ๔ ลักษณะ 

๑.  ให้รางวัลตามช่วงเวลาที่ก าหนด (Fixed Internal Reinforcement Schedule 
– FI) คือก าหนดช่วงเวลาในการให้รางวัลแน่นอน ดังนั้นความกระตือรือร้นในการท าพฤติกรรมจะมี
มากหลังจากได้รับ 

๒.  ให้รางวัลในช่วงเวลาที่ต่างกัน (Variable Internal Reinforcement 
Schedule – VI) คือเวลาในการให้รางวัลไม่แน่นอน และแต่ละคนก็ได้ไม่พร้อมกัน ไม่ควรใช้กับการให้
เงิน แต่ควรให้การชมเชย หรือการให้รางวัลพิเศษมากกว่า 

๓.  ให้รางวัลตามที่ก าหนด (Fixed Ratio Reinforcement Schedule – FR) คือ
ให้รางวัลเมื่อท าให้ตามที่ก าหนด พฤติกรรมที่ได้จะมีความถี่สูงกว่าแบบ FR แต่เหมาะกับการท างานที่
สามารถวัดเป็นจ านวนชิ้น 

๔.  ไม่ก าหนดการให้รางวัล (Variable Ratio Reinforcement Schedule – VR) 
คือให้รางวัลตามความสามารถและไม่ได้ก าหนดว่าต้องท าเท่าไหร่ถึงจะได้รางวัล 

เราไม่ควรให้รางวัลทุกคนเท่ากัน คนที่ท ามาก ควรได้มาก และคนที่ท าน้อย ควร
ให้น้อย เพ่ือเป็นการจูงใจให้พนักงานท างาน และการให้การลงโทษ ก็ไม่ควรท าต่อหน้า
คนอ่ืน เพราะอาจเป็นการลด Self-Esteem ได ้

การน าการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) มาใช้ในองค์กรนั้น ก็มีข้อพึง
ระวัง คือ 

๑.  ทุกคนมีความคิดของตนเอง ต้องระวังในการน าการปรับพฤติกรรมมาใช้ เพราะ
อาจจะเป็นการบังคับกันมากเกินไปหรืออาจจะกลายเป็นยึดความคิดของตนเป็นหลักแล้วพยายามที่
จะปรับพฤติกรรมของคนอ่ืนให้เป็นไปในทิศทางที่เราต้องการ 

๒.  สิ่งเร้าที่เราน ามาใช้ อาจจะไม่ได้ผล 100% เนื่องจากอาจจะมีสิ่งเร้าบางอย่าง
เป็นตัวก าหนดให้สิ่งเร้าไม่สามารถท างานได้เต็มที่ หรือสิ่งเร้าที่ให้อาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะ
ชักจูงให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ดังนั้น เราจึงต้องมาวิเคราะห์และคัดเลือกสิ่งเร้าที่เหมาะสมต่อไป 

เมื่อพิจารณาหลักการเสริมแรงบวกดังกล่าว ในการปรับเปลี่ยนคนวิตกจริตต้อง
อาศัยวิธีการทางอานาปานสติเป็นเครื่องมือ เมื่อเขาน าอานาปานสติไปปฏิบัติให้ได้แล้วก็จะช่วย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในเอง กระบวนการทางจิตวิทยานี้มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลที่หลอกล่อให้
คนเข้าไปปฏิบัติ ดังลูกชายของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐี มีเรื่องเล่าดังนี้ 

ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อว่า กาละ แต่เขาไม่สนใจที่จะท าอะไร
ตามอย่างพ่อเลย ไม่สนใจทาน ไม่สนใจศีล ไม่สนใจฟ๎งธรรม แม้อนาถปิณฑิกเศรษฐีจะพยายาม
ชักชวน หรือบอกให้ท าเขาก็ไม่ท า ดื้นรั้น มีทิฏฐิ เมื่อเป็นเช่นนั้น พ่อเมื่อเห็นลูกเดินทางไปสู่นรก มี
ทุคติเป็นที่หมายก็ไม่อาจท าใจได้ จึงคิดว่า จักใช้ทรัพย์เป็นเครื่องล่อให้เขาท าบุญ รักษาศีลและฟ๎ง
ธรรม จึงบอกให้ลูกชายไปรักษาศีลอุโบสถแล้วจักให้ ๑๐๐ กหาปณะ ลูกชายรับปาก หายไปหนึ่งวัน 
แต่ไม่ได้ไปฟ๎งธรรม ไปเที่ยวเตร่ในที่ส าราญบานใจ รุ่งขึ้นท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีเห็นลูกกลับมาจึงให้



๑๗๒ 

 

คนท าข้าวปลาอาหารมาให้ลูกด้วยคิดว่าลูกไม่ได้ทานอาหารเพราะรักษาศีลอุโบสถ แต่ลูกชายกลับ
บอกว่า เอาเงินมาให้ก่อนจะทานข้าว เศรษฐีจึงน าเงินมาให้ 

ต่อมาอีกวันหนึ่ง อนาถปิณฑิกเศรษฐีบอกกับลูกว่า ถ้าไปฟ๎งธรรมสักเพียงข้อเดียว
จากพระพุทธเจ้าก็จักได้เงิน ๑,๐๐๐ กหาปณะ ลูกชายพอได้ฟ๎งดังนั้นก็รีบรับปาก เพราะเพียงธรรม
หนึ่งบท ไม่น่าจะยาก รีบฟ๎งแล้วรีบกลับมารับเงินรางวัล เมื่อเขาเข้าไปหาพระพุทธเจ้า ขอฟ๎งธรรมสัก
บทหนึ่ง พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้แก่เขา และให้พลังพุทธานุภาพมิให้เขาจ าได้ นายกาละคิดว่าต้อง
ตั้งใจฟ๎งเพ่ือจ าให้ได้ เป็นการฟ๎งด้วยความเคารพ ด้วยอาการอย่างนี้ จิตของเขาก็ดิ่งลงสู่ธรรม เข้าใจ
ธรรม เห็นแจ้งเหตุป๎จจัยที่ว่า สรรพสิ่งเกิดมาแต่เหตุ สิ่งเหล่านั้นก็มีความดับเป็นธรรมดา บรรลุพระ
โสดาบัน  

วันรุ่งขึ้นนายกาละเดินติดตามพระพุทธเจ้าและหมู่แห่งพระสงฆ์เข้าไปในเมือง ตรง
ไปที่บ้านของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีเพ่ือรับบิณฑบาต นายกาละรู้สึกกังวลใจกลัวว่าพ่อจะน าเงินมา
ให้ต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้า และกลัวว่า เรื่องที่ตนเข้าวัด รักษาศีล ฟ๎งธรรมก็เพ่ือเงิน พระพุทธเจ้า
ทรงทราบความคิดของเขาแล้วและทราบเรื่องดังกล่าวแล้วด้วยพุทธญาณ ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีน า
เงินมาให้ลูกชาย ลูกชายไม่รับ ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีบอกอีกว่า วันก่อนเจ้าบอกว่าถ้าไม่ได้เงินไม่
ทานอาหาร แต่วันนี้เจ้าปฏิบัติตนเป็นที่ถูกใจพ่อเหลือเกิน ก่อนที่ลูกชายจะกล่าวปฏิเสธเงินทองอะไร
ต่อไป พระพุทธเจ้าตรัสว่า "อย่างนั้น มหาเศรษฐี วันนี้ โสดาป๎ตติผลนั่นแลของบุตรของท่าน ประเสริฐ
แม้กว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ แม้กว่าสมบัติในเทวโลก และพรหมโลก"๔๑  

จากเรื่องดังกล่าว จะเห็นได้ว่า กระบวนการใช้เงื่อนไขเสริมแรงบวกนั้นได้ผลมาก 
ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีถึงกับมั่นใจว่า ในโลกนี้ที่ไม่ชอบทรัพย์สมบัติเงินทองเป็นไม่มี แม้แต่เรื่องที่ได้
แสดงไว้แล้วตั้งแต่ต้นในบุคคลราคจริตก็ใช้วิธีเสริมแรงบวก เช่นเรื่องของพระนางเขมา ชายาของพระ
เจ้าพิมพิสาร เรื่องของเจ้าชายนันทะ ก็ล้วนใช้วิธีเงื่อนไขเสริมแรงบวก  

ป๎จจุบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการอบรมกรรมฐานภาคปกติ พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติอบรม
กรรมฐานของนักศึกษาทุกคนที่จะจบการศึกษา ต้องเข้ารับการปฏิบัติกรรมฐานเป็นเวลา ๑๕ วัน 
เงื่อนไขก็คือ จะได้รับปริญญา ในขณะปฏิบัติก็มีเงื่อนไขก็คือ ถ้าไม่ผ่านการปฏิบัติกรรมฐานก็จะไม่มี
สิทธิ์สอบและไม่ได้คะแนน เงื่อนไขเหล่านี้เป็นการเสริมแรงบวก เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนได้เข้ารับการ
ปฏิบัติกรรมฐาน แม้ว่าเขาจะไม่ค่อยเต็มใจไปก็ตาม แต่เมื่อไปแล้ว ได้ปฏิบัติแล้วย่อมได้รับผลแห่งการ
ปฏิบัติเช่นกัน เปรียบเหมือนเด็กที่ไม่ชอบทานยาขม แต่เมื่อทานเข้าไปแล้ว ยาย่อมท าหน้าที่ในการ
รักษาเอง 

การปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน ๑๕ วันของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยใช้วิธีการปฏิบัติตามแนวอานาปานสติ ซึ่งก็เป็นการใช้ปรับจริตของนักศึกษาที่มี ๒ จริต
เป็นเจ้าเรือนคือ โมหจริตและวิตกจริต ส่วนจริตอ่ืน ๆ นั้น อานาปานสติเป็นหลักปฏิบัติกรรมฐานที่
เหมาะกับทุกจริตอยู่แล้ว ตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสถึงอานิสงส์ไว้ว่า เมื่อปฏิบัติอานาปานสติ ธรรมขั้นสูง
อ่ืน ๆ ได้แก่ สติป๎ฏฐาน โพชฌงค์ วิชชาและวิมุตติย่อมเจริญตามไปด้วย 

                                                 
๔๑ขุ.ธ.อ. อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท โลกวรรคท่ี ๑๓ เรื่องนายกาละ บตุรชายอนาถปณิฑิก

เศรษฐี. 



๑๗๓ 

 

อานาปานสติทั้ง ๑๖ ขั้นนั้นได้แสดงไว้แล้วตอนต้น ในประเด็นนี้เป็นการใช้จิตวิทยา
เสริมแรงบวกให้คนเข้าไปปฏิบัติ วิธีการเสริมแรงบวกนั้นมีหลายวิธี เป็นการวางเงื่อนไข ควรใช้ในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน สถานศึกษา องค์กร หน่วยงาน เพราะคนทั้งหลายถ้าหากไม่มี
แรงกระตุ้นเสริมทางบวกแล้วก็ไม่ยอมปฏิบัติ และคิดว่า การปฏิบัติเป็นเรื่องเสียเวลา  พ่อแม่ควร
ก าหนดให้ลูกปฏิบัติสมาธิ ฝึกหายใจให้เป็นระบบ ให้ถูกต้อง หายใจไปด้วยรู้สึกตัวระลึกรู้ไปด้วย ให้
รางวัลแก่ลูกด้วยการพาไปเที่ยวตอนปิดเทอมก็ได้ หรือจะให้รางวัลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เด็กเมื่อมี
แรงกระตุ้นก็จะท าเต็มที่ ท าด้วยความตั้งใจ ลมหายใจที่ประกอบด้วยสติจึงมีสมาธิและท าให้เกิด
ป๎ญญาในหลายด้าน ไม่ว่าจะท าให้เป็นคนเรียนเก่ง เป็นคนเรียบร้อยขึ้น เป็นคนเชื่อฟ๎ ง เป็นคนรู้จัก
รักษาเวลา ในส่วนหน่วยงานและองค์กรก็ควรตั้งเงื่อนไขเช่นนี้โดยให้รางวัลหรือขั้นก็ตามเพ่ือให้เกิด
การปฏิบัติ เป็นการเสริมแรงบวกให้กับเขา จิตใจที่มีสติและสมาธิโดยอาศัยลมหายใจเป็นเครื่องมือจะ
ส่งผลไปในทางที่ดี ส าหรับหน่วยงานการศึกษานับเป็นเรื่องที่ดีที่ส านักงานคุรุพัฒนา (Teacher 
Professional Development Institute TPDI)๔๒ ได้จัดให้มีโครงการวิชาการชอปปิ้ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ที่ลุ่มลึกและสร้างความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระดับหลังปริญญา เพ่ือด าเนินงาน
เกี่ยวกับการฝึกอบรมและด าเนินการอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคุรุสภา และเพ่ือพัฒนาคลังความรู้
และเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือ
เผยแพร่ หลักการก็คือส านักงานคุรุพัฒนาได้รับงบประมาณจากรัฐบาลมาเพ่ือครูเพ่ือใช้จ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนให้แก่ครูรับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ จ านวนหลักสูตร หนึ่งในหลักสูตรเหล่านั้นก็
เป็นการฝึกสติและสมาธิของครูในการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ (Mindfulness and 
Meditation for  the Teaching and Learning Activity for Promoting Thailand 4.0 
National Policy)๔๓ สิ่งที่เป็นเงื่อนไขก็คือ ครูได้รับเงินลงทะเบียน ครูได้รับวุฒิบัตรจากการปฏิบัติ 
และยังใช้เป็นเงื่อนไขในการเลื่อนวิทยะฐานะได้อีก การเสริมแรงบวกอย่างนี้เชื่อได้ว่า ครูที่ลงทะเบียน
เลือกหลักสูตรสติและสมาธิทั้งที่มีความตั้งใจลงหรือไม่ตั้งใจลงอย่างไรก็ตาม แต่เมื่อได้มาปฏิบัติแล้วก็
ย่อมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติ ได้รับอานิสงส์จากการปฏิบัติ 

นอกจากการเสริมแรงบวกเพ่ือการปฏิบัติสมาธิแล้ว กระบวนการเสริมแรงลบก็ใช้
ได้ผลด้วย เพราะเป็นการเสริมแรงทางลบ กล่าวคือ ถ้าไม่ท าจะถูกลงโทษ ถูกตัดสิทธิ์ ถูกลดทอนสิทธิ
ประโยชน์บางประการ ถูกขับออกจากกลุ่ม การเสริมแรงลบนี้เป็นการสร้างความกลัวขึ้นภายใน จึง
ยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข ในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าใช้วิธีนี้ สร้างความเสียใจให้เกิดขึ้นกับพระภิกษุ
รูปหนึ่งนามว่า พระวักกลิ โดยฐานแล้วท่านมีราคจริตเป็นเจ้าเรือน แต่ในที่นี้ต้องการแสดงให้เห็นว่า 
การเสริมแรงลบโดยการขับออกจากสงฆ์ถ้ายังประพฤติเช่นเดิม ก็คือการหลงใหลในสรีระร่างกายของ
พระพุทธเจ้า ในกาลต่อมาหลังจากที่ท่านส านึกตัวได้ก็ปฏิบัติอย่างจริงจัง ดังเรื่องของท่านพระวักกลิมี
ดังนี้  

                                                 
๔๒http://www.kurupatana.ac.th/objective.php. 
๔๓การฝึกสติและสมาธิของครูในการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0  

http://www.gttc.co.th/official/?r=site/ ServiceDetail&id=30 

http://www.gttc.co.th/official/?r=site/


๑๗๔ 

 

ท่านวักกลิเถระนั้นเกิดในตระกูลพราหมณ์ในกรุงสาวัตถี เจริญวัยแล้ว เห็นพระ
ตถาคตเสด็จเข้าไปเพ่ือบิณฑบาต แลดูพระสรีระสมบัติของพระศาสดาแล้ว ไม่อ่ิมด้วยการเห็นพระ
สรีระสมบัติ จึงบรรพชาในส านักพระศาสดา ด้วยเข้าใจว่า "เราจักได้เห็นพระตถาคตเจ้าเป็นนิตยกาล 
ด้วยอุบายนี้" เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติบ าเพ็ญสมณธรรม ได้แต่คอยมองรูปลักษณ์สรีระ
ร่างกายของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนั้น แม้พระพุทธเจ้าตรัสเตือนว่า “วักกลิ ประโยชน์อะไรของเธอด้วย
การเฝูาดูกายเน่านี้ วักกลิ คนใดแลเห็นธรรม คนนั้น (ชื่อว่า) เห็นเรา (ผู้ตถาคต) , คนใดเห็นเรา (ผู้
ตถาคต) คนนั้น (ชื่อว่า) เห็นธรรม” ท่านก็ไม่ฟ๎งค าเตือน อยู่มาวันหนึ่งพระพุทธจึงตรัสเรียกพระวักกลิ
มาแล้วตรัสว่า “ให้ไปอยู่ ณ ที่อ่ืนเสีย”๔๔ พระวักกลิเมื่อได้ฟ๎งพระด ารัสตรัสสั่งให้ไปอยู่ที่อ่ืน ก็เสียใจ
มากจึงได้ข้ึนไปบนภูเขาเพ่ือจะฆ่าตัวตาย พระพุทธเจ้าจึงได้แสดงฤทธิ์ปลอบโยนพระวักกลิ เมื่อท่านได้
คิดแล้วก็ปฏิบัติบ าเพ็ญสมณธรรมอย่างจริงจังจนร่างกายล้มปุวย พระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมไข้แล้ว
แสดงธรรมให้ฟ๎งจนบรรลุพระอรหันต์ เมื่อท่านรู้ว่าตนต้องสิ้นชีวิตแน่จึงได้ไปบนเขาอิสิคิริ แล้วฆ่าตัวตาย 
ณ ที่นั้น 

เรื่องนี้แสดงให้เห็นอุบายวิธีทางจิตวิทยาในการใช้ค าต าหนิ เป็นการเสริมแรงลบ เมื่อ
ได้ฟ๎งก็เกิดการปรับเปลี่ยนจริตขึ้น เป็นโทสจริตแทน การเปลี่ยนจริตที่เป็นเจ้าเรือนอยู่ให้เป็นอีกหนึ่ง
จริตจะท าให้พลังของจริตเดิมลดลงก่อน จากนั้นก็จะท าให้บุคคลผู้นั้นมีสติป๎ญญาขึ้นมา กระบวนการนี้
เรียกว่า กระบวนการปรับเปลี่ยนอารมณ์ บุคคลวิตกจริตเป็นคนไม่นิ่งทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่อให้
ปฏิบัติอานาปานสติ มีสติอยู่กับลมหายใจก็จะท าให้พลังแห่งวิตกจริตลดลง พลังแห่งป๎ญญาที่ได้มาจาก
การอยู่กับลมหายใจปรากฏขึ้น จึงท าให้การปฏิบัติได้ผล ความเป็นคนคิดมาก จิตไม่ว่างเปลี่ยนไปได้  

 
 ๔.๗.๒  การควบคุมและสร้างเหตุปัจจัยทางการควบคุมตนเองและสิ่งเร้า 

กระบวนการควบคุมตนเอง เป็นวิธีการทางจิตวิทยาที่ได้ผล เนื่องจากมนุษย์ถ้าหาก
ป๎จจัยเปลี่ยน สิ่งเร้าเปลี่ยนก็สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ ข้อส าคัญคือต้องให้พ้นจากขอบเขตที่จิตจะ
เปลี่ยน เช่นต้องอาศัยทั้งเวลาในการควบคุมและเวลาในการให้สิ่งเร้า วิธีการควบคุม 

กระบวนการที่ใช้ในการควบคุมตนเองนั้น Carl E. Thoresen, Michael J. 
Mahoney Holt, เขียนไว้ในหนังสือ Self-Help๔๕ แบ่งออกเป็น ๒ ประการ คือ การควบคุมสิ่งเร้า 
(Stimulus Control) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเรียนรู้ที่จะแสดงพฤติกรรมได้อย่างสอดคล้องกับ
สภาพการณ์หรือสิ่งเร้าของตน โดยประเมินเงื่อนไขและสภาพการณ์ที่ควบคุมพฤติกรรมอยู่ ด้วย
วิธีการแยกแยะสิ่งเร้า จากนั้นจึงเปลี่ยนแปลงหรือจัดระบบสภาพการณ์สิ่งเร้าใหม่ เพ่ือเอ้ืออ านวยให้
เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ และการควบคุมผลกรรมด้วยตนเอง (Self-Presented) หมายถึง การให้ผล
กรรมตนเองหลังจากท่ีได้กระท าพฤติกรรมเปูาหมายแล้ว ซึ่งผลกรรมนี้อาจเป็นได้ทั้งการเสริมแรงหรือ
การลงโทษ ซึ่งในการควบคุมพฤติกรรมควรใช้การเสริมแรงมากกว่าการลงโทษ 

นอกจากนั้นการควบคุมยังสามารถควบคุมจากภายนอก ได้แก่ ความยึดมั่นในจารีต
ประเพณี ความคาดหวังของสังคม ภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามปทัสถานของสถาบัน ความรับผิดชอบ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โอกาสที่จะได้รับการยอมรับ และความส านึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ตนสังกัด
                                                 

๔๔ขุ.ธ.อ. อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ภิกขุวรรคที่ ๒๕ เรื่องพระวักกลิเถระ (๒๖๒). 
๔๕Carl E. Thoresen, Michael J. Mahoney Holt, Self-Help : Rinehart and Winston, 1974. 



๑๗๕ 

 

อยู่ หรือใช้หลักการ และแนวคิดการควบคุมตนเองจากภายใน ได้แก่ หิริ และ โอตตัปปะ หิริ คือ 
ความละอายต่อการกระท าผิดที่เกิดขึ้นภายในใจของคน ส่วนโอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อผลแห่ง
การกระท าผิดชั่วร้าย ต่อการรู้เห็นของผู้อื่น  

การสร้างเงื่อนไขโดยการควบคุมป๎จจัยและสิ่งเร้า เป็นการที่ครูหรือบุคคลที่ประสงค์
จะเข้ารับการปรับปรุงพฤติกรรมของตนให้ดีขึ้น ในที่นี้เป็นการปรับพฤติกรรมของคนวิตกจริตด้วยการ
ให้ปฏิบัติอานาปานสติ วิธีการที่ใช้หลักการของการควบคุมตนเองจากท้ังภายในและภายนอก สามารถ
ใช้ได้ดังนี ้

๑.  รู้ถึงความคิดที่แล่นเข้ามา : สติกับลมหายใจอยู่ด้วยกันเป็นการฝึกฝนอยู่เสมอ 
เมื่อใดก็ตามสติหลุดออกจากลมหายใจก็รู้ว่า มีอะไรเข้ามาแทรก เป็นความคิดหรือสิ่งรบกวนเข้ามา
แทรก ควบคุมตนเอง รับรู้ถึงสิ่งที่เข้ามาแทรกแล้วเริ่มต้นใหม่ ท าอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ ทุกขณะที่กระท า
นั้นจะมมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นไปด้วย ไม่ต้องไหลไปกับเรื่องที่แทรกเข้ามา และไม่ต้องตกใจว่าตนเอง
หลุดไปจากการปฏิบัติ ซึ่งเป็นปกติของจิตที่มักมีเรื่องอ่ืนเข้ามาแทรกเสมอ 

๒. ให้เวลาตนเองได้ไตร่ตรอง : การควบคุมตนเองภายใต้เงื่อนไขสิ่งเร้า ก็คือ ลม
หายใจกับการมีสติ เป็นเกมอย่างหนึ่ง เกมนี้ต้องอาศัยเวลาในการปฏิบัติ วิธีการนี้เป็นการก าหนดเวลา
ในการปฏิบัติ เช่น ให้เวลา ๑๐ นาทีทุกวัน เพ่ิมข้ึนได้ หรือทุกขณะที่จะเริ่มกิจกรรมใดๆ ก็ให้มีเวลาใน
การสูดลมหายใจ ส านักของท่านติช นัท ฮัน ได้ใช้วิธีการนี้ฝึกโดยมีสัญญาณกระดิ่งเป็นตัวควบคุม เมื่อ
ได้ยินกระดิ่งทุกคนต้องกลับมาสู่ลมหายใจ มาสู่การตระหนักรู้ทันที 

๓. การพยายามหายใจลึก ๆ ยาว ๆ ให้สุดลมหายใจ : วิธีการนี้จะช่วยให้เกิดพลัง
การรู้ตัวกลับคืนมา จะเกิดการผ่อนคลาย มีสติเตือนตนสูดลมหายใจเข้าไป ท าอย่างนี้บ่อย ๆ จะท าให้
การหล่อเลี้ยงของออกซิเจนเข้าไปสู่ร่างกายได้อย่างเต็มที่ เป็นการเติมเต็มพลังงานเข้าไป จิตใจจะสงบ
ได้เร็ว การเป็นคนลุกลี้ลุกลนและเป็นคนคิดฟูุงซ่านก็จะระงับไปได้ระยะหนึ่ง แต่ถ้าท าไปต่อเนื่องก็จะ
กลายเป็นนิสัย วิตกจริตก็จะเปลี่ยนแปลง 

๔. หาวิธีหันเหความสนใจ :  ในการควบคุมสิ่งเร้าเมื่อถึงจุดหนึ่งอาจเกิดอาการเบื่อ
หน่ายที่จะก าหนดลมหายใจ ก็ปรับเปลี่ยนอารมณ์ด้วยการพิจารณาธรรม ด้วยการมองธรรมชาติ มอง
ให้เห็นเบื้องหลังของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่าง มองให้เห็นความสัมพันธ์กับชีวิตและมองให้เห็นความไม่
เที่ยง ความเปลี่ยนแปลง และการไม่อาจยับยั้งความเป็นธรรมชาติของมันได้ แล้วกลับมาดูลมหายใจ
ใหม่ ท าอย่างนี้จะช่วยให้เกิดป๎ญญา และอยู่กับป๎จจุบันได้มากขึ้น 

๕. ท าพฤติกรรมอ่ืนแทน :  การควบคุมตนเองของคนวิตกจริตนั้นอาจท าได้ยากถ้า
หากต้องใช้วิธีการให้ดูลมหายใจเพียงอย่างเดียว อาจใช้การปรับเปลี่ยนอารมณ์ด้วยการท าอย่างอ่ืนที่
เข้ามาแทน ด้วยการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่ปฏิบัติคนอ่ืนดู หรือการเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ดู ก็จะ
สามารถสร้างความต่อเนื่องและการปรับพฤติกรรมได้ 

ในพระพุทธศาสนามีวิธีที่จะให้ผู้ปฏิบัติตน ควบคุมตนหลายวิธี ถ้าเป็นบรรพชิต
เริ่มต้นที่การตระหนักรู้ถึงภาวะของเพศบรรพชิตที่มีข้อห้ามและข้ออนุญาตเรียกว่า สิกขาบท จากนั้น
การที่สัทธิวิหาริกและอันเตวาสิกต้องอุป๎ฏฐากอุป๎ชฌาย์และอาจารย์ก็เป็นเงื่อนไขในการควบคุมอีก
ชั้นหนึ่ง การอยู่ในกฎระเบียบของวัด สถานที่ปฏิบัติธรรม หลักสูตร และเวลาที่ก าหนดก็เป็นเงื่อนไข
อีกชั้นหนึ่ง แต่ถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องมีกฎเกณฑ์กติกาถ้าหากเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม แต่ถ้า



๑๗๖ 

 

สามารถสร้างวินัยให้กับตนเองได้ก็นับว่า เป็นการควบคุมตนเองด้วยตนเอง จึงเชื่อว่า ความคิดมาก 
วิตกกังวลมากก็จะลดลงและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ 

ตัวอย่างในพระพุทธศาสนาส าหรับการเป็นคนวิตกจริต คิดมากจนถึงกับท าร้ายพระ
เถระเพราะความคิด เรื่องมีดังนี้ พระสังฆรักขิตเถระบรรลุพระอรหันต์แล้ว ท่านมีน้องชายคนหนึ่ง เมื่อ
มีลูกชาย พระเถระตั้งชื่อว่า ภาคิไนยสังฆรักขิตะ ต่อมาได้บรรพชาอุปสมบทในส านักของพระเถระ 
เข้าไปจ าพรรษาอีกวัดหนึ่ง พระภาคิไนยสังฆรักขิตะได้ผ้าอาบน้ าฝนมา ๒ ผืน จึงคิดถึงหลวงลุง จึงน า
ผ้าอาบน้ าฝนยาว ๘ ศอกไปถวาย แต่หลวงลุงปฏิเสธ จึงได้ยืนพัดอยู่ด้านหลังพลางคิดไปว่า เราก็เป็น
หลานท่าน และเป็นสัทธิวิหาริก (ของท่าน) แต่พระอุป๎ชฌาย์ก็ไม่ประสงค์ท าการใช้สอยร่วมกับเรา 
เมื่อพระอุป๎ชฌาย์นี้ไม่ท าการร่วมใช้สอยกับเรา เราจะต้องการอะไรด้วยความเป็นสมณะ , เราจักเป็น
คฤหัสถ์ (ดีกว่า) แต่การครองเรือน ตั้งตัวได้ยาก เราจักขายผ้าสาฏกผืนยาว ๘ ศอกแล้ว ซื้อแม่แพะ 
(มา) ตัวหนึ่ง ธรรมดาแม่แพะย่อมตกลูกเร็ว เรานั้นจะขายลูกแพะที่ตกแล้วๆ ท าให้เป็นต้นทุน , ครั้น
รวมต้นทุนได้มากแล้ว จักน าหญิงคนหนึ่งมาเป็นภริยา นางจักคลอดบุตรคนหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนั้น เรา
จักตั้งชื่อหลวงลุงของเราแก่บุตรนั้น แล้วให้นั่งในยานน้อยพาบุตรและภริยาของเรามาไหว้หลวงลุง , 
เมื่อเดินมา จักพูดกะภริยาของเราในระหว่างทางว่า ‘หล่อนจงน าบุตรมาแก่เราก่อน, เราจักน า (อุ้ม) 
เขาไป.’ หล่อนจักพูดว่า ‘เธอจะต้องการอะไรด้วยบุตร, เธอจงมา จงขับยานน้อยนี้ไป’, แล้วรับเอา
บุตรไป ตั้งใจว่า ‘เราจักน าเขาไป’, เมื่อไม่อาจอุ้มไปได้ จักทิ้งไว้ที่รอยล้อ, เมื่อเป็นเช่นนั้น ล้อจักทับ
สรีระของเขาไป, ล าดับนั้น เราจะพูดกะหล่อนว่า ‘หล่อนไม่ได้ให้บุตรของฉันแก่ฉันเอง หล่อนไม่
สามารถอุ้มบุตรนั้นไปได้, บุตรนั้นย่อมเป็นผู้อันเจ้าให้ฉิบหายเสียแล้ว, จักเอาด้ามปฏักตีหลัง (ภริยา).” 
พระหลานชายนั้น คิดอยู่อย่างนั้น พลางยืนพัดอยู่เทียว เอาพัดก้านตาลตีศีรษะพระเถระแล้ว พระ
เถระใคร่ครวญอยู่ว่า เพราะเหตุไรเราจึงถูกสังฆรักขิตตีศีรษะ เมื่อทราบเรื่องที่พระหลานชายนั้นคิด
แล้วๆ ทั้งหมด จึงพูดว่า “สังฆรักขิตะ เธอไม่ได้อาจจะให้ประหารมาตุคาม ในเรื่องนี้พระเถระผู้แก่มี
โทษอะไรเล่า?” พระภาคินัยรักขิตะรู้สึกผิด คิดว่า “ตายจริง เราฉิบหายแล้ว, นัยว่าพระอุป๎ชฌาย์รู้
เรื่องท่ีเราคิดแล้วๆ, เราจะต้องการอะไรด้วยความเป็นสมณะ” ดังนี้แล้ว จึงทิ้งพัดก้านตาล ปรารภเพ่ือ
จะหนีไป  

พระศาสดาทราบเหตุการณ์แล้วจึงให้ภิกษุทั้งหลายน าพระภาคินัยรักขิตมาเฝูา ตรัส
ถามว่า  ภิกษุ เธอท ากรรมหนักอย่างนั้น เพ่ืออะไร? เธอเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ผู้
ปรารภความเพียร บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้เช่นเรามิใช่หรือ? ไม่ได้อาจให้เขาเรียกตนว่า ‘พระ
โสดาบัน’ ‘พระสกทาคามี’ ‘พระอนาคามี’ หรือ ‘พระอรหันต์’, ได้ท ากรรมหนักอย่างนั้นเพ่ืออะไร?                
พระภาคิไนยสังฆรักขิตกราบทูลว่า ข้าพระองค์กระสัน (จะสึก) พระเจ้าข้า แล้วกราบทูลเรื่องทั้งหมด
แด่พระศาสดาทราบ 

ล าดับนั้น พระศาสดาตรัสกะเธอว่า “มาเถิดภิกษุ เธออย่าคิดไปเลย, ธรรมดาจิตนี่มี
หน้าที่รับอารมณ์ แม้มีอยู่ในที่ไกล, ควรที่ภิกษุจักพยายามเพ่ือประโยชน์แก่การพ้นจากเครื่องผูก คือ
ราคะ โทสะ โมหะ... 

“ชนเหล่าใด จักส ารวมจิต อันไปในที่ไกล  
เที่ยวไปดวงเดียว ไม่มีสรีระ มีถ้ าเป็นที่อาศัย  



๑๗๗ 

 

ชนเหล่านั้น จะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร๔๖ 
 

ในกาลจบการอบรมสั่งสอน พระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระบรรลุโสดาป๎ตติผล ชนแม้
เหล่าอ่ืนเป็นอันมากได้เป็นอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นไปด้วย  

จากตัวอย่างนี้ การคิดมากเป็นเหตุให้ฟูุงเฟูอ กระท าไปโดยไร้สติ เมื่อพระพุทธเจ้า
ทราบจริตแล้วจึงได้ให้รู้จักส ารวมจิต จึงท าให้จิตรวมอยู่ได้ จิตที่รวมอยู่ย่อมพ้นจากเครื่องผูกของมาร 
คือ ราคะ โทสะ และโมหะ ในการให้ส ารวมจิตอยู่กับสตินั้น ลมหายใจเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุด ปลอดภัย
ที่สุด และผลมาก มีอานิสงส์มาก เงื่อนไขก็คือ การให้บุคคลคนนั้นรู้จักส านึกตนเอง เห็นว่า การปล่อย
จิตไปตามเรื่อง ตามเหตุการณ์นั้นมีผลเสียอย่างไร การไม่ตั้งใจ การคิดเพ้อฝ๎น คิดพะวงไปต่าง ๆ 
นานานั้นท าให้งานการเสียหายอย่างไร แต่การฝึกจิตให้อยู่กับลมหายใจนั้นมีประโยชน์อย่างไร เมื่อเขา
พิจารณาเห็นโทษและประโยชน์ด้วยตนเองแล้วย่อมปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองได้  

บุคคลวิตกจริตต้องได้รับการพัฒนาจริตด้วยอานาปานสติ แต่วิธีการพัฒนานั้นต้อง
อาศัยการเสริมแรงทั้งบวก ทั้งลบ คือ ให้รางวัลและลงโทษตามความเหมาะสมกับการฝึก นอกจากนั้น
ก็ต้องให้วิธีการควบคุมตนเอง สร้างเงื่อนไขทางป๎ญญาให้เกิดขึ้น เงื่อนไขทางป๎ญญาก็ได้แก่ บุคคล 
โอกาส สถานที่ และธรรม ให้มีผลต่อการปรับปรุงจริต มิให้ตกอยู่ภายใต้แรงโน้มแห่งวิตกจริตมาก
เกินไป สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ ๔.๗ การปรับพฤติกรรมคนวิตกจริตด้วยอานาปานสติ 
  

บุคคลวิตกจริตที่ได้ผ่านกระบวนการปรับพฤติกรรมแล้ว จะมีพฤติกรรมบนความ
สมดุลตามคุณลักษณะของวิตกจริตกล่าวคือ จะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์และจินตนาการไม่คิดมากอย่างไร้

                                                 
๔๖ขุ.ธ.อ.อรรถกถา ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต  เรื่องพระภาคไินย

สังฆรักขิตเถระ (๒๗). 

 

• คนวิตกจริต 

อานาปานสติ 

• ให้รางวัล 
• จ ากัดสิทธิประโยชน์ 

เสริมแรงบวก-ลบ 
• เวลา/กฎเกณฑ์ 
• บรรยากาศ/สถานที ่

ควบคุมสิ่งเร้า 



๑๗๘ 

 

สาระ นับเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของบัณฑิตที่ครบถ้วนด้วยหลักสัปปุริสัตธรรม 7 ประการ คือ รู้จัก
เหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล 

จะเห็นได้ว่า การใช้วิธีทางจิตวิทยาเข้ามาช่วยน าหลักธรรมไปปฏิบัติเพ่ือปรับจริต
เป็นความสอดคล้องทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น เนื่องจากกระบวนการทางจิตวิทยานั้นได้รับการพิสูจน์
ทดลองมากแล้ว เพียงแต่การใส่ตัวยา คือ หลักธรรมให้เหมาะกับจริตนั้นพระพุทธศาสนาได้ให้หลัก
วิชาไว้ ในแต่ละจริตต้องใช้หลักธรรมใดไปปฏิบัติ 

การน าหลักธรรมที่ตรงกับจริตย่อมท าให้มีผลโดยตรงกับจริตนั้นนั้นเปรียบเหมือน
การให้ตัวยาที่ตรงกับโรค ถ้าหากไม่ได้วินิจฉัยโรคให้ถูกต้องและไม่ได้วินิจฉัยว่าจะใช้ยาอะไรเข้าไป
รักษาโรคอย่างถูกต้อง โรคนั้นก็ไม่อาจจะหายได้ จริตของคนก็เช่นกันจ าเป็นต้องอาศัยตัวยาที่ถูกต้อง
ตรงตามหลักที่ได้ระบุไว้ในพระพุทธศาสนาเข้าไปปรับโดยอาศัยเครื่องมือทางจิตวิทยาเป็นกรอบ 
เพ่ือให้ตัวยานั้นไปถึงโรค เช่นกันกับการปรับจริต ก็ต้องให้จริตนั้นได้รับธรรมที่ตรงกับจริต เมื่อ
พิจารณาโดยรวมแล้วในบุคคลหนึ่งอาจมีหลายจริตอยู่ในตนเอง เพียงแต่จริตใดจะแสดงผลมากกว่า
จริตอ่ืน ด้วยเหตุนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส ารวจสังเกตและเข้าใจจริตของตนตามอาการที่แสดง
ออกมาเป็นฐานคิด เมื่อทราบเช่นนั้นแล้ว ก็เลือกหลักธรรมที่ได้ระบุไว้ให้ตรงจริต ก็ท าให้จริตมีการ
ปรับสมดุล  

การปรับจริตเหมาะกับการบริหารงานบุคคลโดยป๎จจุบันใช้วิธีการมองเพียงด้านเดียว
ก็คือความฉลาดสามารถในการงานตามที่ได้ศึกษา ตามหลักวิชาเท่านั้น แต่มักไม่ค านึงถึงจริตของ
บุคคลนั้นเข้ามาประกอบด้วย ด้วยเหตุนี้หลายหน่วยงานบางคนมีความฉลาดสามารถในหลักวิชาใน
ทักษะการท างาน แต่ไม่อาจที่จะควบคุมจริตของตนให้สัมพันธ์กับการท างานได้  จึงพบว่าบางคน
กลายเป็นจู้จี้จุกจิก ถือเอาสิ่งเล็กเล็กน้อยน้อยเป็นเงื่อนไขในการต าหนิดุด่าว่ากล่าว บางคนท างานไว 
เมื่อใครท าไม่ทัน ไม่ถูกใจ ก็เกิดอาการฉุนเฉียวดุด่าว่ากล่าว หรือบางคนมีความฉลาดคิดไว ท าไว เมื่อ
ผู้ อ่ืนไม่สามารถท าตามมาตรฐานของตน ก็เกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้กับองค์กร ลักษณะเช่นนี้
เนื่องจากการไม่พิจารณาจริตเข้ามาประกอบในการท างานด้วยเมื่อใดก็ตามที่มีการพัฒนาจิตให้อยู่ใน
กรอบทางจิตหรือการปลูกฝ๎งธรรมที่ช่วยเยียวยาจริตก็จะท าให้บุคคลที่มีความสามารถด้านการท างาน
อยู่แล้วเพ่ิมพูนพัฒนาความสามารถนั้นได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
๔.๘  การสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ในงานวิจัยเรื่องการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจริตในพระพุทธศาสนานี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าถึงลักษณะนิสัยที่เป็นความประพฤติพ้ืนฐานของมนุษย์ตามความเคยชินของจิตใจที่มากับ
บุคคล ซึ่งพระพุทธศาสนาเรียกว่าจริต พร้อมทั้งได้ด าเนินการสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือใช้ประกอบงานวิจัยนี้ ดังประเด็นต่อไปนี้ 
 
 ๔.๘.๑  ความหมายของจริต ความส าคัญของจริตและการส่งผลต่อการด าเนินชีวิต 

ในประเด็นเกี่ยวกับความหมายของจริตซึ่งเป็นลักษณะนิสัยพ้ืนฐานของแต่บุคคล 
นิสัยที่มีความส าคัญต่อบุคคลและนิสัยที่เป็นจริตจะส่งผลต่อชีวิตบุคคลนั้นอย่างไร ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้
สัมภาษณ์ความคิดเห็นไว้ดังนี้  



๑๗๙ 

 

พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สัญฺ โต), ดร. ให้ความเห็นว่า จริตแปลว่าสิ่งที่ประพฤติ
มาแล้วจนเป็นนิสัย เป็นอุปนิสัยจนกลายเป็นสันดาน (สืบทอดมาอย่างยาวนาน) จริตเป็นการ
แสดงออกทางกายและวาจาอันสืบเนื่องมาจากจิตที่ฝ๎งอยู่อย่างนั้น หากเป็นจริตในฝุายดีทาง
พระพุทธศาสนาเรียกว่า วาสนา๔๗ 

พระศรีรัชมงคลบัณฑิต (อรุณ พุทฺธิสาโร), ดร. ให้ความเห็นว่า พระพุทธศาสนา
สอนให้รู้ว่าจริตเป็นพื้นเพนิสัยในจิตและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่าง ๆ ในแต่ละคน จริตมาจาก ๒ 
ส่วนคือกรรมเก่าที่กระท ามาแต่อดีตและกรรมใหม่ในป๎จจุบัน 

การด าเนินชีวิตหมายถึงการท ามาหากินเพ่ือเลี้ยงชีพ จริตจึงมีความส าคัญและมีผล
ต่อการด าเนินชีวิตมาก๔๘ 

พระครูปริยัติธ ารงคุณ ให้ความเห็นว่า จริตเป็นการแสดงออกทางบุคลิก คนที่มีจริต
ใดเป็นเจ้าเรือนก็แสดงออกตามพ้ืนเพนิสัยของนั้นซึ่งจริตมี ๖ ประเภท จริตใดเป็นเจ้าเรือนของแต่ละ
บุคคลก็ให้ผลต่อชีวิตแตกต่างกัน จริตจึงมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ๔๙ 

พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชรทองมา) ให้ความเห็นว่า จริตคือสิ่งที่ฝ๎งลึกอยู่ในจิตใจ
มนุษย์เหมือน DNA ไม่สามารถสลัดออกได้เพราะเป็นสันดานที่ติดตัวมาซึ่งทางพระพุทธศาสนา
เรียกว่าวาสนา๕๐ 

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ (เฉลิมจาน), ดร. ให้ความเห็นว่า จริตหมายถึงความ
ประพฤติ ทางจิตวิทยาจริตหมายถึง ความประพฤติ (Behavior), ความคิด (Thinking) และความรู้สึก
ที่อยู่ภายใน (Feeling) จริตทางพระพุทธศาสนามีความส าคัญ ๒ อย่างคือ (๑) ความเป็นตัวเป็นตนที่
แยกออกจากโลก (๒) แนวโน้มในการแสดงพฤติกรรมคือการตอบสนองความคิด จริตจึงมีทั้งส่วนดี
และส่วนเสีย  

สรุปได้ว่าจริตคือการแสดงการตอบสนองอินทรีย์ที่สังเกตได้และไม่ได้ ส่วนที่สังเกต
ได้จะแสดงออกในรูปของพฤติกรรม ส่วนที่สังเกตไม่ ได้จะอยู่ในรูปของความรู้สึก ทั้งสองส่วนมี
ความส าคัญต่อชีวิตเพราะเป็นแนวโน้มของการตอบสนองต่อโลก๕๑ 

พระไพศาล วิสาโล ให้ความเห็นว่า จริตหมายถึงบุคคลที่มีพฤติกรรมหรือนิสัยที่
แสดงออกมาแตกต่างกัน จริตเกิดจากการเลี้ยงดูจึงเป็นตัวขับเคลื่อนผลักดันมนุษย์ให้มีพฤติกรรมต่าง 
ๆ หากมนุษย์ท าสิ่งใดแบบขาดสติก็จะถูกขับเคลื่อนผลักดันไปท าให้เกิดทุกข์แก่ตนเองและผู้อ่ืน แต่ถ้า

                                                 
๔๗สัมภาษณ์ พระธรรมกิตตเิมธี (เกษม สํฺ โต ), ดร., ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศ

ไทย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, อาจารย์มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
๔๘สัมภาษณ์ พระศรีรัชมงคลบณัฑิต (อรุณ พุทฺธิสาโร), ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร, 

กรุงเทพมหานคร, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑. 
๔๙สัมภาษณ์ พระครูปรยิัติธ ารงคุณ, เจ้าคณะต าบลคลองน้อย, เจ้าอาวาสวัดบุญบันเทิง, จังหวัดสรุาษฎร์

ธาน,ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑. 
๕๐สัมภาษณ์ พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชรทองมา), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต, ประธานศูนย์เผยแพร่

ธรรมภาคใต้ฝ๎งอันดามัน, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑. 
๕๑สัมภาษณ์ พระมหาเผื่อน กิตฺตโิสภโณ (เฉลิมจาน), ดร., รองคณบดฝีุายบรหิารและอาจารย์คณะมนุษย์

ศาสตร,์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



๑๘๐ 

 

มีสติคอยเตือนให้ระงับยับยั้งก็ท าให้เกิดผลดีเป็นไปในทางสร้างสรรค์น าพาไปสู่ทางพ้นทุกข์ ดังนั้นจริต
จึงมีทั้งก่อให้เกิดผลดีและผลเสีย๕๒ 

รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์ ให้ความเห็นว่า มองในแง่จิตวิทยาจริตจะหมายถึง
พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก มองตามหลักธรรมจริตหมายถึงอุปนิสัยซึ่งมีความแตกต่างกัน นิสัยจะ
เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อได้รับการอบรมสั่งสอน อุปนิสัยเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นสันดานที่ติด
ตัวมาตั้งแต่เกิด 

จริตคืออุปนิสัยซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม เมื่อเรารู้ว่าอุปนิสัยเราเป็นอย่างไรก็น าไปปรับ
พฤติกรรมตนเองได้ น าไปแก้ไขปรับพฤติกรรมที่ไม่ดีส่วนที่ดีก็ปรับให้มีพฤติกรรมเพ่ิมขึ้น จริตจึงมี
ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต๕๓ 

ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา ให้ความเห็นว่า จริตเป็นลักษณะของบุคคลที่เกิดจากจิตที่
มีการบ่มเพาะ อบรม เรียนรู้และมีประสบการณ์ การจัดการกับจริตคือการเอ้ือให้คนที่มีจริตนั้น
สามารถด ารงชีวิตอย่างไม่เป็นทุกข์ การรู้จุดอ่อนจุดแข็งจริตของตนจะท าให้พัฒนาตนเองได้๕๔  

ดังนั้น จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นเกี่ยวกับความหมายของจริตซึ่งเป็น
ลักษณะนิสัยพื้นฐานของแต่บุคคล นิสัยมีความส าคัญต่อบุคคล เป็นจริตที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ จริตจึงเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกมา เกิดจากสันดานที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและเกิด
สภาพแวดล้อมในป๎จจุบัน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ล าดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ์ 

๑ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม 
สํฺ โต ), ดร. 

- จริตแปลว่าสิ่งที่ประพฤติมาแล้วจนเป็นนิสัย เป็นอุปนิสัย
จนกลายเป็นสันดาน 
- จริต เป็นการแสดงออกทางกายและวาจา อันสืบ
เนื่องมาจากจิตที่ฝ๎งอยู่อย่างนั้น  
- หากเป็นจริตในฝุายดีทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า 
วาสนา 

 
 
 
 
 
 
   

                                                 
๕๒สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธ์ิ), เจ้าอาวาสวัดปุาสุคะโต, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
๕๓สัมภาษณ์ รศ.ดร.สรรเสรญิ อินทรัตน์, โรงเรียนกฎหมายและการเมอืง มหาวิทยาลัยสวนดุสติ, ๑๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๕๔สัมภาษณ์ ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรตันา, อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร,์ สาขาจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



๑๘๑ 

 

ล าดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ์ 

๒ พระศรี รั ช ม งคลบัณฑิ ต 
(อรุณ พุทฺธิสาโร), ดร. 

- พระพุทธศาสนาสอนให้รู้ว่าจริตเป็นพ้ืนเพนิสัยในจิตและ
แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม 
- จริตมาจาก ๒ ส่วนคือกรรมเก่าที่กระท ามาแต่อดีตและ
กรรมใหม่ในป๎จจุบัน 
- จริตความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการหาเลี้ยงชีพ 

๓ พระครูปริยัติธ ารงคุณ - จริตเป็นการแสดงออกทางบุคลิกตามพ้ืนเพนิสัย 
- จริตใดเป็นเจ้าเรือนก็ให้ผลต่อชีวิตแบบนั้น จริตจึงมี
ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต 

๔ พระครู วิ นั ย ธ ร  ( วุ ฒิ ชั ย 
เพชรทองมา) 

- จริตคือสิ่งที่ฝ๎งลึกอยู่ในจิตใจมนุษย์เหมือน DNA ไม่
สามารถสลัดออกได้เพราะเป็นสันดานที่ติดตัวมาซึ่งทาง
พระพุทธศาสนาเรียกว่าวาสนา 

๕ พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ 
(เฉลิมจาน), ดร. 

- จริตคือการแสดงการตอบสนองอินทรีย์ที่สังเกตได้และ
ไม่ได้  
- ส่วนที่สังเกตได้จะแสดงออกในรูปของพฤติกรรม ส่วนที่
สังเกตไม่ได้จะอยู่ในรูปของความรู้สึก  
- ทั้งสองส่วนมีความส าคัญต่อชีวิตเพราะเป็นแนวโน้ม
พฤติกรรมที่ตอบสนองต่อโลก 

๖ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์ว
รวิสิทธิ์) 

- จริตหมายถึงบุคคลที่มีพฤติกรรมหรือนิสัยที่แสดงออกมา
แตกต่างกัน  
- จริตเกิดจากการเลี้ยงดูจึงเป็นตัวขับเคลื่อนผลักดันมนุษย์
ให้มีพฤติกรรมต่าง ๆ  
- จริตส่งผลทั้งในทางดีและทางร้าย 

๗ รศ.ดร. สรรเสริญ อินทรัตน์ - จริตทางจิตวิทยาหมายถึงพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก 
- จริตตามหลักธรรมหมายถึงอุปนิสัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม  
- นิสัยเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อได้รับการอบรม
สั่งสอน 
- อุปนิสัยเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นสันดานที่ติดตัวมาตั้งแต่
เกิด 

๘ ดร. วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา - จริตเป็นลักษณะของบุคคลที่เกิดจากจิตที่มีการบ่มเพาะ 
อบรม เรียนรู้และมีประสบการณ์  
- การจัดการกับจริตคือการเอ้ือให้คนด ารงชีวิตได้อย่างไม่
เป็นทุกข์  
- การรู้จุดอ่อนจุดแข็งจริตของตนจะท าให้พัฒนาตนเอง 

ตารางท่ี ๔.๑  แสดงสรุปความหมายจริต ความส าคัญและมีผลต่อชีวิต 



๑๘๒ 

 

๔.๘.๒  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์และจริต  
ในประเด็นเก่ียวกับจริตมีส่วนสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมนุษย์นั้น ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้

สัมภาษณ์ความคิดเห็นไว้ดังนี้ 
พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สัญฺ โต ), ดร. ให้ความเห็นว่า จริตมีส่วนส าคัญและ

สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับพฤติกรรมของมนุษย์ ๒ ส่วน คือ 
๑) บุพเพสันนิวาสที่มีมาแต่ก่อน อย่างเนิ่นนาน 
๒) สิ่งแวดล้อมในป๎จจุบัน ที่ท าให้พฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปในทางดีหรือชั่ว๕๕  
พระศรีรัชมงคลบัณฑิต (อรุณ พุทฺธิสาโร), ดร. ให้ความเห็นว่า จริตเป็นส่วนส าคัญ

ภายในที่ส่งผลให้คนแสดงพฤติกรรมออกมาภายนอกแบบนั้น จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้มาก
น้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม๕๖ 

พระครูปริยัติธ ารงคุณ ให้ความเห็นว่า คนมีจริตแบบใดก็จะแสดงพฤติกรรมออกมา
แบบนั้น เช่น คนพุทธิจริตมีพฤติกรรมชอบหาความรู้ ชอบรู้ไปทุกเรื่องทั้งบางเรื่องก็ไม่ควรรู้ หากปรับ
จริตให้เป็นกลาง ๆ ได้ก็จะเป็นผลดีต่อตัวเอง๕๗ 

พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชรทองมา)  ให้ความเห็นว่า จริตมีส่วนส าคัญกับ
พฤติกรรมมนุษย์เพราะเป็นตัวก าหนดการแสดงออกท้ังทางดีและทางร้าย จริตสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับบริบทสิ่งแวดล้อมและสภาวะที่เข้ามาเร้า จริตเป็นสิ่งที่ก าหนดอยู่ภายในเพ่ือก ากับการ
แสดงออก กระบวนการทางความคิดสะท้อนออกมาในรูปของพฤติกรรม ทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่า
สามารถปรับปรุงและฟ้ืนฟูจริตได้๕๘ 

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ (เฉลิมจาน), ดร. ให้ความเห็นว่า พฤติกรรมมนุษย์เป็น
ระบบของการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว พฤติกรรมที่แสดงออกทั้งที่สังเกตเห็นและไม่เห็นเป็น
ความรู้สึกของความคิด พระพุทธศาสนาเชื่อว่าจริตเป็นสิ่งส าคัญที่ติดตัวมาก่อนเกิดและมีทุกจริตใน
ตัวตน มนุษย์จึงมีลักษณะด้านเด่นและด้านรองโดยด้านเด่นก็เป็นเจ้าเรือน จริตจึงมีความส าคัญและ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมมนุษย์ จริตสามารถเปลี่ยนได้แต่ต้องใช้เวลาเพราะเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาก่อน
เกิด ดังที่พระพุทธเจ้ามีพุทธิจริตเป็นเจ้าเรือนจึงบ าเพ็ญบารมีมาจนตรัสรู้๕๙  

พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) ให้ความเห็นว่า จริตเป็นตัวขับเคลื่อนผลักดันให้
มนุษย์ประพฤติตนจนเป็นความเคยชินหรือเป็นนิสัย หากคนไม่ระมัดระวังฝึกฝนจิตก็จะถูกผลักดันไป

                                                 
๕๕สัมภาษณ์ พระธรรมกิตตเิมธี (เกษม สํฺ โต ), ดร., ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศ

ไทย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, อาจารย์มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๕๖สัมภาษณ์ พระศรีรัชมงคลบณัฑิต (อรุณ พุทฺธิสาโร), ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร, 

กรุงเทพมหานคร, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑. 
๕๗สัมภาษณ์ พระครูปรยิัติธ ารงคุณ, เจ้าคณะต าบลคลองน้อย, เจ้าอาวาสวัดบุญบันเทิง, จังหวัดสรุาษฎร์

ธาน,ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑. 
๕๘สัมภาษณ์ พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชรทองมา), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต, ประธานศูนย์

เผยแพร่ธรรมภาคใตฝ้๎งอันดามัน, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑. 
๕๙สัมภาษณ์ พระมหาเผื่อน กิตฺตโิสภโณ (เฉลิมจาน), ดร., รองคณบดฝีุายบรหิารและอาจารย์คณะมนุษย์

ศาสตร,์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



๑๘๓ 

 

ในทางไม่ดีเกิดทุกข์ พระอรหันต์มีทุกจริตแต่ท่านใช้ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามของจิตใจและเจริญ
ในป๎ญญา จริตจึงมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของมนุษย์๖๐ 

รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์ ให้ความเห็นว่า คนที่มีนิสัยหรือจริตอย่างไรก็แสดง
พฤติกรรมที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าบุคคลนั้นมีจริตอะไร จริตจึงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม หากจะ
ปรับเปลี่ยนก็ต้องยอมรับตัวเองก่อนว่ามีนิสัยที่ไม่ดีอย่างไร มีความต้องการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แบบนี้ไหม แต่ป๎ญหาที่พบคือคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับในอุปนิสัยที่ไม่ดีของตน๖๑ 

ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา ให้ความเห็นว่า พฤติกรรมของมนุษย์มีส่วนสัมพันธ์กับจริต
ทั้งทางกาย วาจาและใจ๖๒ 

ดังนั้น จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นเกี่ยวกับจริตมีส่วนสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของมนุษย์นั้น ผู้ทรงคุณวุฒิได้แนะน าถึงจริตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมนุษย์ที่
แตกต่างกัน จริตจึงมีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย มีความส าคัญเพราะส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรม สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
 

ล าดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ์ 

๑ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม 
สํฺ โต ), ดร. 

- จริตมีส่ วนส าคัญและสัมพันธ์กันอย่ างใกล้ ชิดกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ 
- จริตเกิดจากบุพเพสันนิวาสที่มีมาแต่ดั้งเดิม  
- สิ่งแวดล้อมในป๎จจุบัน ที่ท าให้พฤติกรรมของมนุษย์
เปลี่ยนแปลงไปในทางดีหรือชั่ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                                 
๖๐สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธ์ิ), เจ้าอาวาสวัดปุาสุคะโต, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
๖๑ สัมภาษณ์ รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรัตน,์ โรงเรียนกฎหมายและการเมอืง มหาวิทยาลัยสวนดุสติ, ๑๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๖๒ สัมภาษณ์ ดร.วิชชุดา ฐิตโิชติรตันา, อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร,์ สาขาจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



๑๘๔ 

 

ล าดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ์ 

๒ พร ะศ รี รั ช ม ง ค ล บั ณ ฑิ ต 
(อรุณ พุทฺธิสาโร), ดร. 

- จริตเป็นส่วนส าคัญภายในที่ส่งผลให้คนแสดงพฤติกรรม
ออกมาภายนอก  
- สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้โดยขึ้นอยู่กับสภาพ 
แวดล้อม 

๓ พระครูปริยัติธ ารงคุณ - คนมีจริตแบบใดก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาแบบนั้น  
- หากปรับจริตให้เป็นกลาง ๆ ได้ก็จะเป็นผลดีต่อตัวเอง 

๔ พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชร
ทองมา) 

- จริตมีส่วนส าคัญกับพฤติกรรมมนุษย์เพราะเป็นตัว
ก าหนดการแสดงออกท้ังทางดีและทางร้าย  
- จริตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับบริบทสิ่งแวดล้อม
และสภาวะที่เข้ามาเร้า  
- จริตเป็นสิ่งที่ก าหนดอยู่ภายในคอยก ากับกระบวนการ
ทางความคิดสะท้อนออกมาในรูปของพฤติกรรม  

๕ พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ 
(เฉลิมจาน), ดร. 

- พฤติกรรมมนุษย์ เป็นระบบของการตอบสนองต่อ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว  
- พฤติกรรมที่แสดงออกทั้งที่สังเกตเห็นและไม่เห็นเป็น
ความรู้สึกของความคิด  
- พระพุทธศาสนาเชื่อว่าจริตเป็นสิ่งส าคัญที่ติดตัวมาก่อน
เกิดและมีทุกจริตในตัวตน  
- จริตจึงมีความส าคัญและสัมพันธ์กับพฤติกรรมมนุษย์  

๖ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิ
สิทธิ์) 

- จริตเป็นตัวขับเคลื่อนผลักดันให้มนุษย์ประพฤติตนจน
เป็นความเคยชินหรือเป็นนิสัย  
- พระอรหันต์มีทุกจริตแต่ท่านใช้ก่อให้เกิดความเจริญงอก
งามของจิตใจและเจริญในป๎ญญา  
- จริตจึงมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของมนุษย์ 

๗ รศ.ดร. สรรเสริญ อินทรัตน์ - การแสดงพฤติกรรมจะบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าบุคคลนั้นมี
จริตอะไร จริตจึงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
- หากจะปรับเปลี่ยนก็ต้องยอมรับตัวเองก่อนว่ามีนิสัยที่ไม่
ดีอย่างไรและความต้องการจะปรับเปลี่ยน 

๘ ดร. วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา - พฤติกรรมของมนุษย์มีส่วนสัมพันธ์กับจริตทั้งทางกาย 
วาจาและใจ 

 
ตารางท่ี ๔.๒  แสดงสรุปพฤติกรรมของมนุษย์มีส่วนสัมพันธ์กับจริต 

 
 



๑๘๕ 

 

 ๔.๘.๓  ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติธรรมกรรมฐานและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของคนในจริตต่าง ๆ  

ในประเด็นเกี่ยวกับการฝึกฝนจิตใจด้วยการปฏิบัติธรรมกรรมฐานจะสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในจริตต่าง ๆ ได้อย่างไร ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นไว้ดังนี้ 

พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺ โต ), ดร. ให้ความเห็นว่า การฝึกจิตด้วยการ
ปฏิบัติธรรมกรรมฐานนั้นสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนได้มากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีที่
ได้สร้างสมมา บางคนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือนิสัยอย่างหนึ่งแต่ส่วนที่เหลืออาจจะ
ปรับเปลี่ยนได้ยาก บางคนเมื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างได้ก็ท าให้ส่วนที่เหลือสามารถปรับได้
ง่ายไปด้วยขึ้นอยู่กับวาสนา๖๓ 

พระศรีรัชมงคลบัณฑิต (อรุณ พุทฺธิสาโร), ดร. ให้ความเห็นว่า การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโดยชักจูงให้ปฏิบัติกรรมฐานสามารถท าได้ เช่น องคุลีมาลที่มีความรู้มาก มีป๎ญญามากแต่
ด้วยความหลงผิดท าตามที่อาจารย์แนะน าจึงก่อกรรมท าบาปมากมาย พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะทาง
สว่างด้วยการให้บวชและฝึกฝนจิต จนในที่สุดก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ การปรับเปลี่ยนจริตจึงมี
จุดหมายปลายทางท่ีการละกิเลส๖๔ 

พระครูปริยัติธ ารงคุณ ให้ความเห็นว่า กรรมฐานในพระพุทธศาสนาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมคนได้ การใช้กรรมฐานให้ถูกกับจริตต้องใช้กรรมฐานที่ตรงข้ามกับจริตของคนนั้น ส่วน
ส าคัญของการปฏิบัติต้องท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอจึงจะเห็นผล๖๕ 

พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชรทองมา) ให้ความเห็นว่า จากประสบการณ์ที่เคยสอน
เด็กเกเรให้นั่งสมาธิและเฝูาดูพฤติกรรมของเด็กก็พบว่าเด็กค่อย ๆ นิ่งขึ้นจนสามารถนั่งสมาธิได้นาน 
ผลของการนั่งสมาธิท าให้เด็กมีความจ าดีขึ้นการเรียนก็ดีขึ้น การฝึกสติป๎ญญาด้วยการปฏิบัติธรรม
กรรมฐานจึงส่งผลต่อผู้ปฏิบัติโดยตรง การพัฒนาจริตด้วยวิธีนี้จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
คนได้๖๖ 

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ (เฉลิมจาน), ดร. ให้ความเห็นว่า ก่อนที่คิดจะปรับจริต
จ าเป็นต้องรู้ก่อนว่าข้อดีและข้อเสียจริตของตน การจะปรับจริตให้เหมาะสมต้องเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิ 
ต้องคิดทบทวนให้รู้นิสัยตนเองหรือป๎จจัยภายในด้วยหลักโยนิโสมนสิการ ต้องอาศัยป๎จจัยภายนอก
ด้วยหลักปรโตโฆสะหรือกัลยาณมิตร เครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือการปฏิบัติธรรมหรือ
การปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐาน๖๗ 
                                                 

๖๓ สัมภาษณ์ พระธรรมกติติเมธี (เกษม สํฺ โต ), ดร., ประธานศูนยพ์ิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศ
ไทย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, อาจารย์มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 

๖๔ สัมภาษณ์ พระศรีรัชมงคลบัณฑิต (อรุณ พุทฺธิสาโร), ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสมัพันธวงศารามวรวิหาร, 
กรุงเทพมหานคร, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑. 

๖๕ สัมภาษณ์ พระครูปรยิัติธ ารงคณุ, เจ้าคณะต าบลคลองน้อย, เจ้าอาวาสวัดบุญบันเทิง, จังหวัดสรุาษฎร์
ธาน,ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑. 

๖๖ สัมภาษณ์ พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชรทองมา), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดภูเกต็, ประธานศูนย์
เผยแพร่ธรรมภาคใตฝ้๎งอันดามัน, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑. 

๖๗ สัมภาษณ์ พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ (เฉลิมจาน), ดร., รองคณบดฝีุายบรหิารและอาจารย์คณะมนุษย์
ศาสตร,์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



๑๘๖ 

 

พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) ให้ความเห็นว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้อง
เริ่มที่สติก่อนเพื่อควบคุมพฤติกรรม การฝึกสติด้วยการปฏิบัติกรรมฐานส่งผลให้จิตระลึกถึงสิ่งดีและไม่
ดีที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมตนเอง สติท าให้พฤติกรรมที่เกิดจากจริตต่าง ๆ จะเบาบางลง การปฏิบัติ
กรรมฐานจึงสามารถน ามาใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนจริตต่าง ๆ ได้๖๘ 

แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์ ให้ความเห็นว่า วิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของทุกจริต
ด้วยหลักไตรสิกขา คือทาน ศีล ภาวนา ต้องประยุกต์วิธีการสอนให้เข้ากับยุคสมัยเพ่ือน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ต้องอธิบายให้กว้างขวางครอบคลุมด้วยหลักของการปฏิบัติที่เข้าถึงได้ง่าย๖๙ 

รศ.ดร. สรรเสริญ อินทรัตน์ ให้ความเห็นว่า สมาธิสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้
แน่นอน สมถ-กรรมฐานเน้นการท ากาย วาจา ใจให้สงบ ส่วนวิป๎สสนากรรมฐานเป็นการใช้ป๎ญญา
เจาะลึกให้รู้แจ้งเห็นจริงจึงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ทุกจริต เช่น คนโทสจริตเราเจริญสมาธิ
แล้วก็แผ่เมตตา ราคจริตท าสมาธิแล้วพิจารณาความไม่สะอาดความไม่สวยไม่งาม โมหจริตท าสมาธิ
แล้วก็ให้พิจารณาถึงความรู้สึก สัทธาจริตเจริญสมาธิแล้วก็ให้เปรียบเทียบคิดถึงความรู้สึกในอดีตกับ
ป๎จจุบันพิจารณาดูว่าอย่างไหนดีกว่ากัน พุทธิจริตให้พิจารณาถึงป๎ญญาที่มีว่าเป็นสิ่งถูกต้องเพียงไร 
ส่วนวิตกจริตก็ให้พิจารณาว่าสิ่งที่วิตกกังวลนั้นมีสาเหตุจากอะไร เป็นต้น๗๐ 

ดร. วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา ให้ความเห็นว่า พระพุทธศาสนาสอนถึงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของคนในจริตต่าง ๆ ด้วยการวิป๎สสนาภาวนาและมีการเจริญสติพิจารณาและท าความ
เข้าใจในไตรลักษณ์ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมีการแปรเปลี่ยนตลอดเวลา เป็นทุกข์และไม่มีตัวตนที่แท้จริง๗๑  

ดังนั้น จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นเกี่ยวกับการฝึกฝนจิตใจด้วยการ
ปฏิบัติธรรมกรรมฐานจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในจริตได้ การเจริญวิป๎สสนากรรมฐาน
จะท าให้เกิดสติคอยเตือน สมาธิจะท าให้เกิดป๎ญญารู้ถึงข้อเสียของจริตตนเอง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                                 
๖๘สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธ์ิ), เจ้าอาวาสวัดปุาสุคะโต, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
๖๙สัมภาษณ์ แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์, อาศรมมาตา ต.ภูหลวง อ.ป๎กธงชัย จ.นครราชสีมา, ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
๗๐สัมภาษณ์ รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์, โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , ๑๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๗๑สัมภาษณ์ ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา, อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์, สาขาจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



๑๘๗ 

 

ล าดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ์ 

๑ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สัํฺ
โต ), ดร. 

- การฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรมกรรมฐานสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- วาสนาบารมีที่ ได้สร้างสมมาเป็นป๎จจั ยให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้มากหรือน้อย 

๒ พระศรีรัชมงคลบัณฑิต (อรุณ 
พุทฺธิสาโร), ดร. 

- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยชักจูงให้ปฏิบัติกรรมฐาน 
- การปรับเปลี่ยนจริตมีจุดหมายปลายทางท่ีการละกิเลส 

๓ พระครูปริยัติธ ารงคุณ - กรรมฐานในพระพุทธศาสนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนได้  
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องใช้กรรมฐานที่ตรงข้ามกับ
จริตของคนนั้น  
- การปฏิบัติต้องท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอจึงจะเห็นผล 

๔ พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชร
ทองมา) 

- เคยสอนเด็กเกเรให้นั่งสมาธิและเฝูาดูพฤติกรรมของเด็ก
พบว่าเด็กค่อย ๆ นิ่งขึ้นจนสามารถนั่งสมาธิได้นาน  
- ผลของการนั่งสมาธิท าให้เด็กมีความจ าและการเรียนก็ดี
ขึ้น  
- การฝึกสติป๎ญญาด้วยการปฏิบัติธรรมกรรมฐานจึงส่งผล
ถึงพฤติกรรมผู้ปฏิบัติ  

๕ พระมหาเผื่อน กิตฺติ โสภโณ 
(เฉลิมจาน), ดร. 

- การปรับจริตให้เหมาะสมต้องเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิ  
- คิดทบทวนให้รู้นิสัยตนเองหรือป๎จจัยภายในด้วยหลัก
โยนิโสมนสิการ  
- อ าศั ยป๎ จจั ยภ ายนอกด้ ว ยหลั กปร โต โฆสะหรื อ
กัลยาณมิตร  
- เครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือการปฏิบัติ
ธรรมหรือการปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐาน 

๖ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิ
สิทธิ์) 

- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องเริ่มที่สติก่อนเพ่ือควบคุม
พฤติกรรม  
- สติท าให้พฤติกรรมที่เกิดจากจริตต่าง ๆ เบาบางลง 
- การปฏิบัติกรรมฐานสามารถน ามาใช้การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของคนจริตต่าง ๆ ได้ 

๗ แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน ์ - วิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของทุกจริตด้วยหลักไตรสิกขา 
คือทาน ศีล ภาวนา  
- ประยุกต์วิธีการสอนให้เข้ากับยุคสมัยเพ่ือน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

 

 



๑๘๘ 

 

ล าดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ์ 

๘ รศ.ดร. สรรเสริญ อินทรัตน์ - สมาธิสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ทุกจริต 
- สมถกรรมฐานเน้นการท ากาย วาจา ใจให้สงบ  
- วิป๎สสนากรรมฐานเป็นการใช้ป๎ญญาเจาะลึกให้รู้แจ้งเห็น
จริงจึงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ 

๙ ดร. วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา - พระพุทธศาสนาสอนถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
คนในจริตต่าง ๆ ด้วยการวิป๎สสนาภาวนา 
- การเจริญสติพิจารณาไตรลักษณ์ว่าทุกอย่างไม่เที่ยง มี
การแปรเปลี่ยน เป็นทุกข์และไม่มีตัวตน 

 
ตารางท่ี ๔.๓  แสดงสรุปการปฏิบัติธรรมกรรมฐานสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

  ของคนในจริตต่าง ๆ  
  
 ๔.๘.๔  กระบวนการจัดการพฤติกรรมของคนราคจริตและผลที่เกิดขึ้น  

ในประเด็นเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการพฤติกรรมของคนราคจริต 
กระบวนการของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนราคจริต ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ ยน
และกระบวนการจัดการนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นไว้ดังนี้ 

พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺ โต), ดร. ให้ความเห็น  ตั้งเปูาหมายเพ่ือศึกษา
พฤติกรรมคนให้รู้จริตแล้วสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้น การพัฒนาคนราคจริตต้องรู้จักใช้ให้ท าในสิ่งที่
สวยงาม พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาอสุภกรรมฐานแก่คนราคจริตเพ่ือพิจารณาความไม่สวยงาม 
กระบวนการพิจารณาท าให้เห็นว่ากายและจิตแยกออกจากกัน กายประกอบด้วยสิ่งที่ไม่สวยงามมีการ
เปลี่ยนแปลงและเสื่อมสลายได้ จิตที่พัฒนาดีแล้วจะเกิดความสงบถึงขั้นไปสู่มรรค ผล นิพพาน เมื่อ
พิจารณาได้ดังนี้จะส่งผลให้ราคจริตที่อยู่ในตนเบาบางลงได้๗๒ 

พระศรีรัชมงคลบัณฑิต (อรุณ พุทฺธิสาโร), ดร. ให้ความเห็นว่า คนราคจริตเป็นคน
ชอบสิ่งสวยงามก็ต้องให้เจริญอสุภกรรมฐานพิจารณาสิ่งที่ไม่สวยงามซึ่งเป็นเรื่องทางธรรม ส่วนทาง
โลกก็ต้องก าหนดด้วยกฎกติกาทางสังคมให้ปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการก าหนดบทลงโทษ๗๓ 

พระครูปริยัติธ ารงคุณ ให้ความเห็นว่า ราคจริตก็ต้องให้พิจารณาความไม่สวยไม่งาม 
ให้พิจารณาอสุภะมองศพที่เน่าเปื่อยเพ่ือให้เห็นสิ่งต่าง ๆ ตามความจริง  ให้คลายการยึดมั่นถือมั่นใน
ตนเพื่อท าให้ราคจริตเบาบาง๗๔ 

                                                 
๗๒สัมภาษณ์ พระธรรมกิตตเิมธี (เกษม สํฺ โต ), ดร., ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศ

ไทย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, อาจารย์มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๗๓สัมภาษณ์ พระศรีรัชมงคลบณัฑิต (อรุณ พุทฺธิสาโร), ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร, 

กรุงเทพมหานคร, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑. 
๗๔สัมภาษณ์ พระครูปรยิัติธ ารงคุณ, เจ้าคณะต าบลคลองน้อย, เจ้าอาวาสวัดบุญบันเทิง, จังหวัดสรุาษฎร์

ธาน,ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑. 



๑๘๙ 

 

พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชรทองมา) ให้ความเห็นว่า คนราคจริตเป็นคนที่มองโลก
สวยจึงต้องการค าชื่นชมตลอดเวลา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ต้องท าให้มองโลกในความเป็นจริง 
การปรับเปลี่ยนต้องท าให้มีสติเพ่ิมมากขึ้นด้วยการปฏิบัติกรรมฐาน พระพุทธศาสนาสอนให้คนราค
จริตพิจารณาอสุภะเพ่ือเห็นความจริงของร่างกาย การเจริญอสุภกรรมฐานจึงเป็นกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนราคจริต๗๕ 

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ (เฉลิมจาน), ดร. ให้ความเห็นว่า หลักกรรมใน
พระพุทธศาสนาสอนให้คนราคจริตต้องเจริญกรรมฐาน ๑๐ อย่างโดยพิจารณาอสุภกรรมฐาน ป๎จจัย
จากอดีตชาติส่งผลถึงชาติป๎จจุบัน ดังในพุทธกาลที่ภิกษุบางรูปพิจารณาอสุภะก็ไม่สามารถบรรลุธรรม 
เพราะอดีตชาติเกิดเป็นช่างทองจึงต้องพิจารณาสิ่งสวยงามจนบรรลุธรรม๗๖ 

พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) ให้ความเห็นว่า คนราคจริตเป็นคนชอบและติด
อยู่ในสิ่งสวยงาม หลงติดในส่วนดีท าให้มองไม่เห็นส่วนที่เสีย วิธีการจัดการคนราคจริตต้องท าให้เกิด
ความสมดุลในจิต ให้เห็นถึงความไม่สวยงามของร่างกายรวมไปถึงให้เห็นโทษของสิ่งที่สวยงามด้วย คน
ราคจริตจึงต้องเจริญอสุภกรรมฐานให้เห็นถึงแก่นแท้ของกายว่าประกอบไปด้วยสิ่งที่ไม่สวยงามเพ่ือท า
ให้ราคจริตเบาบางลง๗๗ 

แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์ ให้ความเห็นว่า คนราคจริตจะชอบของหรู แบรนด์เนม 
สวยงาม และติดกับรูปลักษณ์ภายนอก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องหมั่นพิจารณาปฏิกูลสัญญาของ
ทวารต่าง ๆ ต้องปฏิบัติในสิ่งที่ตรงข้ามกับจริตของตน เช่น ท าธุดงควัตร เป็นต้น๗๘ 

รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์ ให้ความเห็นว่า คนราคจริตเป็นคนรักสวยรักงามและ
ชอบให้คนอ่ืนชื่นชมยกย่องท าให้มีพฤติกรรมที่หลงตนเอง เป็นคนที่ถูกหลอกได้ง่ายเพราะหลงในค ายก
ยอ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องศึกษาให้เข้าใจจริตของตน ให้พิจารณาศพเพ่ือมองเห็นความจริงว่า
วันหนึ่งตนเองก็ต้องเป็นแบบนั้น พิจารณาของที่ไม่สวยงามเพ่ือเตือนสติตนเองไม่ให้หลงไปค ายกยอ
ต่าง ๆ๗๙ 

ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา ให้ความเห็นว่า คนราคจริตให้เจริญอสุภกรรมฐาน เพ่ือฝึก
กายและใจให้เข้มแข็งมั่นคง การพิจารณาธาตุ ๔ ที่ประกอบเป็นมนุษย์จะช่วยลดการยึดมั่นถือมั่น การ
พิจารณากายด้วยหลักคุณค่าแท้คุณค่าเทียมในโยนิโสมนสิการจะท าละอัตตา๘๐ 

                                                 
๗๕สัมภาษณ์ พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชรทองมา), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต, ประธานศูนย์เผยแพร่

ธรรมภาคใต้ฝ๎งอันดามัน, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑. 
๗๖สัมภาษณ์ พระมหาเผื่อน กิตฺตโิสภโณ (เฉลิมจาน), ดร., รองคณบดฝีุายบรหิารและอาจารย์คณะมนุษย์

ศาสตร,์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๗๗สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธ์ิ), เจ้าอาวาสวัดปุาสุคะโต, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
๗๘สัมภาษณ์ แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์, อาศรมมาตา ต.ภูหลวง อ.ป๎กธงชัย จ.นครราชสีมา, ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
๗๙สัมภาษณ์ รศ.ดร.สรรเสรญิ อินทรัตน์, โรงเรียนกฎหมายและการเมอืง มหาวิทยาลัยสวนดุสติ, ๑๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๘๐สัมภาษณ์ ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรตันา, อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร,์ สาขาจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



๑๙๐ 

 

ดังนั้น จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นเกี่ยวกับความสามารถในการ
จัดการพฤติกรรมของคนราคจริต กระบวนการของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
จากการปรับเปลี่ยน จะพบว่าคนราคจริตต้องเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นในตนให้
เบาบางลง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ล าดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ์ 

๑ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สัํฺ
โต ), ดร. 

- ตั้งเปูาหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมคนให้รู้จริตแล้วสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดข้ึน  
- การพัฒนาคนราคจริตต้องรู้จักใช้ให้ท าในสิ่งที่สวยงาม
ตามจริตตนเอง 
- พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาอสุภกรรมฐานแก่คน
ราคจริตเพื่อพิจารณาความไม่สวยงาม  
- กายประกอบด้วยสิ่งที่ไม่สวยงาม มีการเปลี่ยนแปลงและ
เสื่อมสลายได้ จิตที่พัฒนาดีแล้วจะเกิดความสงบถึงขั้นไปสู่
มรรค ผล นิพพาน  

๒ พระศรีรัชมงคลบัณฑิต (อรุณ 
พุทฺธิสาโร), ดร. 

- คนราคจริตเป็นคนชอบสิ่งสวยงามก็ต้องให้เจริญอสุภ
กรรมฐานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางธรรม 
- ทางโลกก็ต้องก าหนดด้วยกฎกติกาทางสังคมให้ปฏิบัติ 
พร้อมทั้งมีการก าหนดบทลงโทษ 

๓ พระครูปริยัติธ ารงคุณ - ราคจริตต้องให้พิจารณาอสุภะมองศพที่เน่าเปื่อยเพ่ือให้
เห็นสิ่งต่าง ๆ ตามความจริง  
- เมื่อเข้าใจจะคลายการยึดมั่นถือมั่นในตนท าให้ราคจริต
เบาบาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



๑๙๑ 

 

ล าดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ์ 

๔ พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชร
ทองมา) 

- คนราคจริตเป็นคนที่มองโลกสวยจึงต้องการค าชื่นชม  
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องท าให้มีสติด้วยการปฏิบัติ
กรรมฐาน  
- พิจารณาอสุภกรรมฐานเพ่ือเห็นความจริงของร่างกาย 
เป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๕ พระมหาเผื่อน กิตฺติ โสภโณ 
(เฉลิมจาน), ดร. 

- หลักกรรมในพระพุทธศาสนาสอนให้คนราคจริตต้อง
เจริญกรรมฐาน ๑๐ พิจารณาอสุภกรรมฐาน 
- ต้องพิจารณาว่าป๎จจัยจากอดีตชาติส่งผลให้เป็นคนราค
จริตในชาติป๎จจุบัน 

๖ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิ
สิทธิ์) 

- คนราคจริตเป็นคนชอบสิ่งสวยงาม หลงติดในส่วนดีท า
ให้มองไม่เห็นส่วนที่เสีย 
- การเสริมสร้างความสมดุลในจิตให้เห็นโทษของสิ่งที่
สวยงามจะท าให้ราคจริตเบาบางลง 
- คนราคจริตต้องเจริญอสุภกรรมฐานให้เห็นถึงแก่นแท้
ของกายว่าประกอบไปด้วยสิ่งที่ไม่สวยงาม 

๗ แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน ์ - คนราคจริตจะชอบของหรู  สวยงามและยึดติดกับ
รูปลักษณ์ภายนอก  
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องหมั่นพิจารณาปฏิกูล
สัญญาของทวารต่าง ๆ  
- ปฏิบัติในสิ่งที่ตรงข้ามกับจริตของตน  

๘ รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์ - คนราคจริตเป็นคนรักสวยรักงามและชอบให้คนอ่ืนชื่น
ชมยกย่องท าให้มีพฤติกรรมที่หลงตนเอง 
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องศึกษาให้เข้าใจจุดอ่อนใน
จริตของตน  
- พิจารณาศพเพ่ือเตือนสติตนเองว่าสุดท้ายตนเองก็ตาย  

๙ ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา - คนราคจริตให้เจริญอสุภกรรมฐาน  
- การพิจารณาธาตุ ๔ ที่ประกอบเป็นมนุษย์จะช่วยลดการ
ยึดมั่นถือมั่น  
- การพิจารณากายด้วยหลักคุณค่าแท้คุณค่าเทียมใน
โยนิโสมนสิการจะท าละอัตตา 

 
ตารางท่ี ๔.๔  แสดงสรุปการจัดการพฤติกรรมของคนราคจริตมีกระบวนการจัดการและผลลัพธ์ 

 
 



๑๙๒ 

 

 ๔.๘.๕  กระบวนการจัดการพฤติกรรมของคนโทสจริตและผลที่เกิดขึ้น 
ในประเด็นเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการพฤติกรรมของคนโทสจริต 

กระบวนการของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนโทสจริต ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยน
และกระบวนการจัดการนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นไว้ดังนี้ 

พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺ โต ), ดร. ให้ความเห็นว่า การสร้างสิ่งแวดล้อมที่มี
เมตตาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนโทสจริต ความเมตตาเปรียบเหมือนน้ าที่จะดับไฟโทสะได้ 
กระบวนของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนโทสะด้วยสิ่งแวดล้อมที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา การ
ทดสอบอารมณ์เพ่ือให้เขารู้ถึงอารมณ์ตนเองในแต่ละขณะ พระพุทธเจ้าสอนกระบวนแก้คนโทสจริต
ด้วยการให้พบเจอคนที่ทุกข์ยากมากกว่า จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการเมตตาภาวนาเพ่ือแก้โดยตรงที่จิต ๘๑ 

พระศรีรัชมงคลบัณฑิต (อรุณ พุทฺธิสาโร), ดร. ให้ความเห็นว่า การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เกิดจากจริตต้องมีกติกา ผู้น าที่ดีต้องมีทิศทางว่าต้องปรับเปลี่ยนด้วยวิธีไหน มีกฎเกณฑ์
บังคับให้ท าตามว่าสิ่งใดท าได้สิ่งใดไม่ควรท า หากท าดังนี้จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้๘๒ 

พระครูปริยัติธ ารงคุณ ให้ความเห็นว่า บุคคลที่มีโทสจริตจะมีพฤติกรรมที่โกรธง่าย
ส่งผลเสียต่อการด าเนินชีวิต กระบวนการปรับเปลี่ยนต้องปฏิบัติเพื่อฝึกจิตด้วยการเดินจงกรมและการ
นั่งสมาธิ จะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้แต่คนต้องรู้ว่าตนเองมีโทสจริตเป็นเจ้าเรือน แล้วฝึกปฏิบัติที่
ส่งเสริมให้โทสจริตเบาบาง๘๓ 

พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชรทองมา) ให้ความเห็นว่า สังคมในป๎จจุบันเกิดความ
วุ่นวายเพราะคนมีโทสจริตเป็นเจ้าเรือน สามารถควบคุมพฤติกรรมความก้าวร้าวด้วยการให้รู้จักความ
เมตตาท้ังต่อตนเองและสรรพสิ่งรอบตัว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องใช้ความอดทนและพยายามหา
เหตุผลท าให้อารมณ์โกรธผ่อนคลายลง การส่งเสริมให้ปฏิบัติกรรมฐานจะท าให้เกิดสติป๎ญญามองเห็น
ความจริงและเห็นผลร้ายของโทสจริต๘๔  

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ (เฉลิมจาน), ดร. ให้ความเห็นว่า ตามหลักกรรมฐาน 
๔๐ ต้องเจริญพรหมวิหาร ๔ หรืออัปปมัญญา ๔ การเจริญธรรมแต่ละหมวดนั้นต้องอาศัยตัวคุม เช่น 
เจริญพรหมวิหารต้องอาศัยอุเบกขาคอยก ากับ เพ่ือให้ทุกอย่างอยู่ในขอบเขตและเป็นไปตามเหตุและ
ผล เพราะฉะนั้น คนโทสจริตต้องเจริญพรหมวิหารให้ครบทั้งเมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา จึงจะ
ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม๘๕ 

                                                 
๘๑สัมภาษณ์ พระธรรมกิตตเิมธี (เกษม สํฺ โต ), ดร., ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศ

ไทย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, อาจารย์มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๘๒สัมภาษณ์ พระศรีรัชมงคลบณัฑิต (อรุณ พุทฺธิสาโร), ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร, 

กรุงเทพมหานคร, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑. 
๘๓สัมภาษณ์ พระครูปรยิัติธ ารงคุณ, เจ้าคณะต าบลคลองน้อย, เจ้าอาวาสวัดบุญบันเทิง,     จังหวัดสุ

ราษฎร์ธาน,ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑. 
๘๔สัมภาษณ์ พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชรทองมา), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต, ประธานศูนย์เผยแพร่

ธรรมภาคใต้ฝ๎งอันดามัน, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑. 
๘๕สัมภาษณ์ พระมหาเผื่อน กิตฺตโิสภโณ (เฉลิมจาน), ดร., รองคณบดฝีุายบรหิารและอาจารย์คณะมนุษย์

ศาสตร,์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



๑๙๓ 

 

พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) ให้ความเห็นว่า คนโทสจริตจะมองเห็นทุกสิ่งใน
แง่ลบเสมอ ต้องฝึกจิตให้มองเห็นสิ่งที่ต่างออกไปในแง่บวก ให้เจริญเมตตาภาวนาเพ่ือท าให้จิตใจอ่อน
ลง มีความกรุณาพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและรู้จักการให้อภัย จึงเป็นหนทางที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของคนโทสจริตให้เบาบางลงได้๘๖ 

แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์ ให้ความเห็นว่า คนโทสจริตจะคิดเข้าข้างตนเองว่าเป็น
คนดี ชอบใช้หลักการคิดแบบบุญ/บาป หากมีคนคิดต่างนอกกรอบก็จะประณามว่าเป็นคนไม่ดี การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เจริญอานาปานสติเพื่อปรับลมหายใจให้รู้สึกตัว๘๗ 

รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์ ให้ความเห็นว่า พฤติกรรมของคนโทสจริตเป็นคนรักใคร
รักจริง เป็นคนมีวิสัยทัศน์กว้างมองอย่างชัดเจน แต่ไม่สามารถควบคุมบริหารจัดการอารมณ์ตนเอง
เพราะเป็นคนโกรธง่าย ไม่รู้จักตนเองและไม่เข้าใจตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงต้องใช้หลัก
เมตตา๘๘  

ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา ให้ความเห็นว่า การจัดการพฤติกรรมของคนโทสจริตให้
เจริญเมตตา การฝึกสังเกตอารมณ์ตนเองและควบคุมให้เปิดกว้างยอมรับความคิดผู้ อ่ืนเป็นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนโทสจริต พิจารณาถึงผลเสียของความโกรธและโทษของการกระท าด้วย
อารมณ์จะท าให้รู้สึกปล่อยวางตัวตนลงได้๘๙ 

ดังนั้น จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็น เกี่ยวกับความสามารถในการ
จัดการพฤติกรรมของคนโทสจริต กระบวนการของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
จากการปรับเปลี่ยนจะสามารถท าได้โดยกระบวนการของความเมตตากรุณา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                                 
๘๖สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธ์ิ), เจ้าอาวาสวัดปุาสุคะโต, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
๘๗สัมภาษณ์ แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์, อาศรมมาตา ต.ภูหลวง อ.ป๎กธงชัย จ.นครราชสีมา, ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
๘๘สัมภาษณ์ รศ.ดร.สรรเสรญิ อินทรัตน์, โรงเรียนกฎหมายและการเมอืง มหาวิทยาลัยสวนดุสติ, ๑๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๘๙สัมภาษณ์ ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรตันา, อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร,์ สาขาจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



๑๙๔ 

 

ล าดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ์ 

๑ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สํฺ
โต ), ดร. 

- การสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีเมตตาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของคนโทสจริต  
- พระพุทธเจ้าสอนกระบวนแก้คนโทสจริตด้วยการให้พบ
เจอคนที่ทุกข์ยากมากกว่า จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการ
เมตตาภาวนาเพื่อแก้โดยตรงที่จิต  

๒ พระศรีรัชมงคลบัณฑิต (อรุณ 
พุทฺธิสาโร), ดร. 

- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องมีกติกาและมีผู้น าที่ดี
ก าหนดทิศทางในการปรับเปลี่ยน  
- บังคับให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จะสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได ้

๓ พระครูปริยัติธ ารงคุณ - บุคคลที่มีโทสจริตจะมีพฤติกรรมที่โกรธง่ายส่งผลเสียต่อ
การด าเนินชีวิต  
- กระบวนการปรับเปลี่ยนต้องฝึกจิตด้วยการเดินจงกรม
และการนั่งสมาธิจะส่งเสริมให้โทสจริตเบาบาง 

๔ พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชร
ทองมา) 

- สังคมในป๎จจุบันเกิดความวุ่นวายเพราะคนมีโทสจริตเป็น
เจ้าเรือน  
- ควบคุมพฤติกรรมความก้าวร้าวด้วยการให้รู้จักความ
เมตตาท้ังต่อตนเองและสรรพสิ่งรอบตัว  
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องใช้ความอดทนและ
พยายามหาเหตุผลท าให้อารมณ์โกรธผ่อนคลายลง  
- การส่งเสริมให้ปฏิบัติกรรมฐานจะท าให้เกิดสติป๎ญญา
มองเห็นความจริงและเห็นผลร้ายของโทสจริต 

๕ พระมหาเผื่อน กิตฺติ โสภโณ 
(เฉลิมจาน), ดร. 

- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องเจริญพรหมวิหาร ๔ หรือ
อัปปมัญญา ๔ แต่ต้องอาศัยธรรมควบคุมกันเอง 
- การเจริญธรรมต้องท าให้ครบหมวด เช่นเมตตา กรุณา 
มุทิตาและอุเบกขาจะส่งผลให้ เ กิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

๖ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิ
สิทธิ์) 

- คนโทสจริตจะมองเห็นทุกสิ่งในแง่ลบเสมอ  
- การเจริญเมตตาภาวนาท าให้จิตใจอ่อนลง เป็นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนโทสจริตให้เบาบาง 

๗ แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน ์ - คนโทสจริตจะคิดเข้าข้างตนเองว่าเป็นคนดี  
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เจริญอานาปานสติ 

 
 
 



๑๙๕ 

 

ล าดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ์ 

๘ รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์ - พฤติกรรมของคนโทสจริตเป็นคนจริงใจมีวิสัยทัศน์กว้าง  
- เป็นคนโกรธง่ายจึงไม่สามารถควบคุมบริหารจัดการ
อารมณ์ตนเอง 
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงต้องใช้หลักเมตตา 

๙ ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา - การจัดการพฤติกรรมของคนโทสจริตให้เจริญเมตตา 
- การฝึกสังเกตอารมณ์ตนเองและควบคุมให้ยอมรับ
ความคิดผู้อื่นเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- พิจารณาถึงผลเสียของความโกรธและโทษของการ
กระท าด้วยอารมณ์จะท าให้ปล่อยวาง 

 
ตารางท่ี ๔.๕  แสดงสรุปการจัดการพฤติกรรมของคนโทสจริต กระบวนการจัดการและผลลัพธ์ 
 

๔.๘.๖  กระบวนการจัดการพฤติกรรมของคนโมหจริตและผลที่เกิดขึ้น 
ในประเด็นเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการพฤติกรรมของคนโมหจริต 

กระบวนการของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนโมหจริต ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยน
และกระบวนการจัดการนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นไว้ดังนี้  

พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺ โต ), ดร. ให้ความเห็นว่า โมหะแปลว่าหลง ความ
หลงอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจ ดังคนในป๎จจุบันซึ่งหลงอยู่กับบริโภคนิยม หลงในกามนิยม คนโม
หจริตจะเป็นคนเซื่องซึมซึ่งเกิดจากกรรมเก่า พระพุทธเจ้าสอนคนโมหจริตด้วยการให้ท าสิ่งที่ง่ายไม่
ยุ่งยากซับซ้อน ให้ท าสิ่งนั้นเป็นประจ าซ้ าซากบ่อย ๆ จนในที่สุดก็จะรู้และเข้าใจในสิ่งนั้น๙๐ 

พระศรีรัชมงคลบัณฑิต (อรุณ พุทฺธิสาโร), ดร. ให้ความเห็นว่า คนโมหจริตจะเป็น
คนที่ยืนยันความคิดของตัวเอง คิดว่าตัวเองรู้ ตัวเองมี ความคิดของตนถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งที่แก้ได้ยาก ดัง
พระเทวทัตที่พระพุทธเจ้ายังต้องปล่อยให้เป็นไปกรรมที่ได้กระท าไว้เพราะเกิดจากกรรมเก่า๙๑ 

พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชรทองมา) ให้ความเห็นว่า คนโมหจริตเป็นคนเชื่อคน
ง่ายจึงเป็นคนที่สอนง่าย ดังที่พระโมคคัลลานะสามารถบรรลุธรรมได้ก่อนพระสารีบุตรที่เป็นเลิศทาง
ป๎ญญา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะท าได้ยากเพราะคนโมหจริตเป็นคนโลเลและไหลไปตามกระแส
วัฒนธรรม การพัฒนาพฤติกรรมต้องใช้เวลา หากมีกัลยาณมิตรที่ดีคอยแนะน าชักจูงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมก็ง่ายข้ึน๙๒ 

                                                 
๙๐สัมภาษณ์ พระธรรมกิตตเิมธี (เกษม สํฺ โต ), ดร., ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศ

ไทย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, อาจารย์มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๙๑สัมภาษณ์ พระศรีรัชมงคลบณัฑิต (อรุณ พุทฺธิสาโร), ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร, 

กรุงเทพมหานคร, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑. 
๙๒สัมภาษณ์ พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชรทองมา), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต, ประธานศูนย์เผยแพร่

ธรรมภาคใต้ฝ๎งอันดามัน, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑. 



๑๙๖ 

 

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ (เฉลิมจาน), ดร. ให้ความเห็นว่า คนโมหจริตจะเป็น
คนไม่เข้าใจความจริงของโลก ความจริงของชีวิตว่าต้องเกิด แก่ เจ็บและตาย การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมต้องศึกษาหาความรู้ ลักษณะของคนโมหจริตคือขาดข้อมูลหรือได้ข้อมูลไม่ครบก็นึกเอาเอง 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหมือนเอาแสงสว่างไปไล่ความมืด น าความรู้ไปไล่อวิชชา มนุษย์จึงต้อง
เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิตใจและพัฒนาป๎ญญาด้วยไตรสิกขา๙๓ 

พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) ให้ความเห็นว่า คนโมหจริตจะเชื่อในสิ่งที่
ตนเองรู้และไม่ค่อยยอมเปลี่ยนแปลงความเชื่อได้ง่าย ๆ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนโมหจริตต้อง
ฝึกฝนจิตเพ่ือสร้างสติป๎ญญา วิธีฝึกปฏิบัติจิตด้วยสติป๎ฏฐานเพ่ือดึงสติให้ระลึกได้เกิดความรู้สึกตัว
มองเห็นสิ่งเป็นความจริง๙๔ 

แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์ ให้ความเห็นว่า คนโมหจริตหลงใหลไปกับวัฒนธรรม
สังคม กระแสแห่งเทคโนโลยีที่ต้องรู้ ต้องเล่นและแสดงตัวตน จึงตกเป็นทาสของธุรกิจเหล่านี้ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องเจริญอานาปานสติ๙๕ 

รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์ ให้ความเห็นว่า คนโมหจริตเป็นคนที่เชื่อง่ายจนหลงงม
งายเพราะ เป็นคนไม่มีเหตุผลแต่สามารถท าตามค าสั่งได้ดี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องฝึกจิตด้วย
การปฏิบัติธรรมให้เกิดสมาธิ สามารถเข้าใจตนเองเพ่ือให้เข้าใจความเป็นจริงสามารถน าไปพัฒนา
ตนเองได้๙๖ 

ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา ให้ความเห็นว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนโมหจริต
ให้เจริญมรณานุสติ ศึกษาธรรมให้เข้าใจความจริงของชีวิตจะละอัตตาความยึดมั่นถือมั่น การเข้าใจ
องค์ประกอบของชีวิตรู้ถึงป๎จจัยที่เกื้อหนุนกันและกันเป็นการลดการยึดถืออัตตาตัวตนลง๙๗ 

ดังนั้น จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็น เกี่ยวกับความสามารถในการ
จัดการพฤติกรรมของคนโมหจริต กระบวนการของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
จากการปรับเปลี่ยน จะพบว่าการปฏิบัติธรรมให้เกิดสมาธิที่เป็นป๎ญญาเข้าใจความเป็นจริงของวงจร
วัฏฏะจะท าให้คลายความยึดมั่นถือมั่น สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
    

                                                 
๙๓สัมภาษณ์ พระมหาเผื่อน กิตฺตโิสภโณ (เฉลิมจาน), ดร., รองคณบดฝีุายบรหิารและอาจารย์คณะมนุษย์

ศาสตร,์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๙๔สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธ์ิ), เจ้าอาวาสวัดปุาสุคะโต, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
๙๕สัมภาษณ์ แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์, อาศรมมาตา ต.ภูหลวง อ.ป๎กธงชัย จ.นครราชสีมา, ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
๙๖สัมภาษณ์ รศ.ดร.สรรเสรญิ อินทรัตน์, โรงเรียนกฎหมายและการเมอืง มหาวิทยาลัยสวนดุสติ, ๑๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๙๗สัมภาษณ์ ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรตันา, อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร,์ สาขาจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



๑๙๗ 

 

ล าดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ์ 

๑ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สัํฺ
โต ), ดร. 

- โมหะแปลว่าหลง ความหลงอาจจะเกิดจากความไม่
เข้าใจ 
- คนโมหจริตเป็นคนเซื่องซึมซึ่งเกิดจากกรรมเก่า 
- พระพุทธเจ้าสอนคนโมหจริตด้วยการให้ท าสิ่งที่ง่ายไม่
ยุ่งยากซับซ้อน ท าบ่อย ๆ จนรู้และเข้าใจ 

๒ พระศรีรัชมงคลบัณฑิต (อรุณ 
พุทฺธิสาโร), ดร. 

- คนโมหจริตจะเป็นคนที่ยืนยันความคิดของตัวเอง ว่า
ถูกต้องจึงปรับเปลี่ยนได้ยาก  
- พระพุทธเจ้ายังต้องปล่อยให้เป็นไปกรรมที่ได้กระท าไว้
เพราะเกิดจากกรรมเก่าดังพระเทวทัต 

๓ พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชร
ทองมา) 

- คนโมหจริตเป็นคนเชื่อคนง่ายจึงเป็นคนที่สอนง่าย 
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะท าได้ยากเพราะคนโมหจริต
เป็นคนโลเลและไหลไปตามกระแสวัฒนธรรม 
- กัลยาณมิตรที่ดีคอยแนะน าชักจูงให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

๔ พระมหาเผื่อน กิตฺติ โสภโณ 
(เฉลิมจาน), ดร. 

- คนโมหจริตจะเป็นคนไม่เข้าใจความจริงชีวิตว่าต้องเกิด 
แก่ เจ็บและตาย  
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องศึกษาหาความรู้เหมือนน า
แสงสว่างไปไล่ความมืด 
- พัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิตใจและพัฒนาป๎ญญาด้วย
ไตรสิกขา 

๕ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิ
สิทธิ์) 

- คนโมหจริตจะเชื่อในสิ่ งที่ตนเองรู้และไม่ค่อยยอม
เปลี่ยนแปลงความเชื่อได้ง่าย ๆ  
- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนโมหจริตต้องฝึกฝนจิตด้วย
สติป๎ฏฐานเพ่ือสร้างสติป๎ญญา  

๖ แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทศัน ์ - คนโมหจริตหลงใหลไปกับวัฒนธรรมสังคมและกระแส
แห่งเทคโนโลยี 
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องเจริญอานาปานสติ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 

 

ล าดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ์ 

๗ รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์ - คนโมหจริตเป็นคนที่เชื่อง่ายจนหลงงมงายเพราะเป็นคน
ไม่มีเหตุผล 
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม
ให้เกิดสมาธิ  

๘ ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนโมหจริตให้เจริญมรณา
นุสติ  
- ศึกษาธรรมให้เข้าใจความจริงของชีวิตจะละอัตตาความ
ยึดมั่นถือมั่น  

 

ตารางท่ี ๔.๖  แสดงสรุปการจัดการพฤติกรรมของคนโมหจริต กระบวนการจัดการและผลลัพธ์ 
 

 ๔.๘.๗  กระบวนการจัดการพฤติกรรมของคนสัทธาจริตและผลที่เกิดขึ้น 
ในประเด็นเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการพฤติกรรมของคนสัทธาจริต 

กระบวนการของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนสัทธาจริต ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยน
และกระบวนการจัดการนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นไว้ดังนี้ 

พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺ โต ), ดร. ให้ความเห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงสอน
เสมอว่าศรัทธาจะต้องมีป๎ญญามาก ากับ ป๎ญญาจะท าให้เกิดศรัทธาที่ถูกต้องไม่งมงาย ความศรัทธา
เป็นความเชื่อมั่นที่จ าเป็นต้องมีในทุกคน หากคนปราศจากศรัทธาแล้วจะไม่มีการพัฒนาเพราะขาด
แรงกระตุ้น การปรับพฤติกรรมของคนสัทธาจริตต้องเพ่ิมป๎ญญาเพ่ือก ากับไม่ให้เชื่อแบบงมงาย๙๘  

พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชรทองมา) ให้ความเห็นว่า พื้นฐานของคนสัทธาจริตเป็น
คนดีเพราะเชื่อเรื่องท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่วจึงปฏิบัติตาม  กัลยาณมิตรที่ดีต้องให้ค าแนะน าจะเกิดการ
พัฒนาไปในทางที่ดี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องใช้กระบวนการปฏิบัติธรรม หากสามารถปฏิบัติ
ธรรมได้ถึงขั้นก็สามารถบรรลุธรรมได้๙๙  

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ (เฉลิมจาน), ดร. ให้ความเห็นว่า คนสัทธาจริตมี
ลักษณะเป็นคนว่าง่ายเพราะมีความเชื่อหรือความศรัทธาเป็นหลักเนื่องจากตัวเองอาจไม่มีความรู้
เพียงพอ ข้อดีของคนสัทธาจริตคือเป็นคนที่สอนง่าย หากมีกัลยาณมิตรที่ดีคอยแนะน าก็จะสามารถ
พัฒนาให้มีความก้าวหน้าไปในทางที่ดี หากเจอกัลยาณมิตรไม่ดีก็จะได้ผลตรงข้าม คนมีสัทธาจริตเป็น
เจ้าเรือนต้องพัฒนาด้วยวิธีคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ๑๐๐ 

                                                 
๙๘สัมภาษณ์ พระธรรมกิตตเิมธี (เกษม สํฺ โต ), ดร., ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศ

ไทย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, อาจารย์มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๙๙สัมภาษณ์ พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชรทองมา), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต, ประธานศูนย์เผยแพร่

ธรรมภาคใต้ฝ๎งอันดามัน, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑. 
๑๐๐สัมภาษณ์ พระมหาเผื่อน กิตฺตโิสภโณ (เฉลิมจาน), ดร., รองคณบดฝีุายบรหิารและอาจารย์คณะมนุษย์

ศาสตร,์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



๑๙๙ 

 

พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) ให้ความเห็นว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
คนสัทธาจริตต้องให้รู้จักใช้ป๎ญญาใคร่ครวญตามหลักโยนิโสมนสิการ ให้มองเห็นสิ่งไม่ดีเป็นไปในเชิง
ลบเพ่ือระงับการหลงเชื่ออย่างงมงาย รู้จักการตั้งค าถามให้ตนเองเกิดความระแวงสงสัย สร้างนิสัยให้
เกิดความระมัดระวังไม่โน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่ง โดยเฉพาะการใช้กาลามสูตรมาช่วยในการปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดความคิดทบทวนพิจารณาก่อนจะเชื่อ๑๐๑ 

แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์ ให้ความเห็นว่า คนสัทธาจริตจะหลงใหลในตัวบุคคลที่มี
ชื่อเสียงชื่นชมถือว่าเป็นไอดอล เป็นตัวอย่างให้ปฏิบัติตาม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องเปลี่ยนใจให้
ยึดถือธรรมของพระพุทธเจ้า การรักษาศีลภาวนา สวดมนต์อธิษฐานจิตอย่างสม่ าเสมอ๑๐๒ 

รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์ ให้ความเห็นว่า คนสัทธาจริตเป็นคนเชื่อคนง่ายแต่มี
ป๎ญญาและญาณสังหรณ์ มีพฤติกรรมยึดผูกติดกับความรู้ที่ ได้รับเพราะมีความเชื่อมั่นและไม่ค่อยยอม
เปลี่ยนแปลง ไม่สามารถน าความรู้นั้นมาพัฒนาตนเองได้ ต้องปรับเปลี่ยนโดยการอ่านหนังสือมาก ๆ 
เพ่ือรู้เท่าทันเหตุการณ์ เมื่อเปลี่ยนความเชื่อม่ันเดิม ๆ ให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องจะสามารถพัฒนาตนเอง๑๐๓ 

ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา ให้ความเห็นว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนสัทธา
จริตให้คิดถึงความดีความงามของพระรัตนตรัย การเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยหลักกาลามสูตรจะท าให้
ไม่เชื่อคนง่าย การฝึกจิตให้เกิดป๎ญญาจะมองเห็นทุกอย่างตามความความจริงเกิดศรัทธาในสิ่งที่
ถูกต้อง๑๐๔ 

ดังนั้น จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นเกี่ยวกับความสามารถในการ
จัดการพฤติกรรมของคนสัทธาจริต กระบวนการของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและผลลัพธ์ที่จะ
เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนด้วยการปฏิบัติธรรมเพ่ือเกิดป๎ญญารู้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่าง
ถูกต้อง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                                 
๑๐๑สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธ์ิ), เจ้าอาวาสวัดปุาสุคะโต, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๒สัมภาษณ์ แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์, อาศรมมาตา ต.ภูหลวง อ.ป๎กธงชัย จ.นครราชสีมา, ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๓สัมภาษณ์ รศ.ดร.สรรเสรญิ อินทรัตน์, โรงเรียนกฎหมายและการเมอืง มหาวิทยาลัยสวนดุสติ, ๑๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๔สัมภาษณ์ ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรตันา, อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร,์ สาขาจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



๒๐๐ 

 

ล าดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ์ 

๑ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สัํฺ
โต ), ดร. 

- พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าศรัทธาต้องมีป๎ญญาก ากับ  
- ความศรัทธาเป็นความเชื่อมั่นเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- การปรับพฤติกรรมของคนสัทธาจริตต้องเพ่ิมป๎ญญาเพ่ือ
ไม่ให้เชื่อแบบงมงาย 

๒ พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชร
ทองมา) 

- พ้ืนฐานของคนสัทธาจริตเป็นคนดีเพราะเชื่อเรื่องท าดีได้
ดีท าชั่วได้ชั่ว 
- กัลยาณมิตรที่ดีต้องให้ค าแนะน าจะเกิดการพัฒนาไป
ในทางท่ีดี  
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องใช้กระบวนการปฏิบัติ
ธรรม  

๓ พระมหาเผื่อน กิตฺติ โสภโณ 
(เฉลิมจาน), ดร. 

- คนสัทธาจริตมีลักษณะเป็นคนว่าง่ายเพราะมีความเชื่อ
หรือความศรัทธาเป็นหลัก 
- กัลยาณมิตรที่ดีคอยแนะน าก็จะสามารถพัฒนาให้มี
ความก้าวหน้าไปในทางที่ดี  
- คนมีสัทธาจริตเป็นเจ้าเรือนต้องพัฒนาด้วยวิธีคิดตาม
หลักโยนิโสมนสิการ 

๔ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิ
สิทธิ์) 

- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนสัทธาจริตต้องสร้าง
ป๎ญญาตามหลักโยนิโสมนสิการ  
- พิจารณามองเห็นสิ่งไม่ดีให้เป็นไปในเชิงลบเพ่ือระงับการ
หลงเชื่ออย่างงมงาย  
- สร้างนิสัยให้เกิดความระมัดระวังไม่โน้มเอียงไปทางใด
ทางหนึ่ง 
- หลักกาลามสูตรจะช่วยให้เกิดความคิดทบทวนพิจารณา
ก่อนจะเชื่อ 

๕ แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน ์ - คนสัทธาจริตจะหลงใหลในตัวบุคคลที่มีชื่อเสียง ชื่นชม
ถือว่าเป็นตัวอย่างให้ปฏิบัติตาม  
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องให้ยึดถือธรรมของ
พระพุทธเจ้า การรักษาศีลภาวนา สวดมนต์ 

 
 
 
 
 



๒๐๑ 

 

ล าดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ์ 

๖ รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์ - คนสัทธาจริตเป็นคนเชื่อคนง่ายแต่มีป๎ญญาและญาณ
สังหรณ์  
- พฤติกรรมยึดผูกติดกับความรู้ที่ได้รับเพราะมีความ
เชื่อมั่นและไม่ค่อยยอมเปลี่ยนแปลง  
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้หาความรู้เพ่ือรู้เท่าทัน
เหตุการณ์  
- สามารถพัฒนาตนเองได้หากเปลี่ยนความเชื่อมั่นเดิมให้
เป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

๗ ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนสัทธาจริตให้คิดถึง
ความดีความงามของพระรัตนตรัย  
- ต้องใช้หลักกาลามสูตรจะท าให้เกิดความยั้งคิดไม่เชื่อคน
ง่าย  
- การฝึกจิตให้เกิดป๎ญญาจะมองเห็นทุกอย่างตามความ
จริงเกิดศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้อง 

 
ตารางท่ี ๔.๗  แสดงสรุปการจัดการพฤติกรรมของคนสัทธาจริต กระบวนการจัดการและผลลัพธ์ 
 
 ๔.๘.๘  กระบวนการจัดการพฤติกรรมของคนพุทธิจริตและผลที่เกิดขึ้น 

ในประเด็นเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการพฤติกรรมของคนพุทธิจริต 
กระบวนการของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนพุทธิจริต ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยน
และกระบวนการจัดการนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นไว้ดังนี้ 

พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺ โต ), ดร. ให้ความเห็นว่า คนพุทธิจริตมักจะส าคัญ
ตนว่ามีความรู้มากและจะเป็นคนมีเหตุมีผล คนประเภทนี้จะชอบใช้เหตุผลในการชี้แจงเมื่อเกิดป๎ญหา 
สามารถปรับพฤติกรรมโดยการชี้ให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียของเหตุและผลของป๎ญหานั้น การที่มีป๎ญญาอยู่
ในตนจึงท าให้เป็นคนที่เชื่ออะไรได้ยาก ต้องอธิบายชี้แจ้งอย่างถ่องแท้จนเข้าใจจึงจะเป็นการปรับ
พฤติกรรมได้๑๐๕  

พระศรีรัชมงคลบัณฑิต (อรุณ พุทฺธิสาโร), ดร. ให้ความเห็นว่า คนพุทธิจริตจะเป็น
คนที่มีป๎ญญามีเหตุมีผล ถือว่าเป็นด้านบวกของชีวิตมากกว่าจริตอ่ืน แต่ถ้ามากเกินไปก็จะเป็นคนถือ
มั่นยึดมั่นในความสามารถของตนก็จะไม่ฟ๎งผู้อ่ืน แก้จริตด้วยการฝึกจิต๑๐๖ 

                                                 
๑๐๕สัมภาษณ์ พระธรรมกิตตเิมธี (เกษม สํฺ โต ), ดร., ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศ

ไทย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, อาจารย์มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๖สัมภาษณ์ พระศรีรัชมงคลบณัฑิต (อรุณ พุทฺธิสาโร), ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร, 

กรุงเทพมหานคร, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑. 



๒๐๒ 

 

พระครูปริยัติธ ารงคุณ ให้ความเห็นว่า ควรใช้การฝึกปฏิบัติกรรมฐานจะสามารถ
เปลี่ยนจริตได้เหมือนกรรมฐานเปลี่ยนชีวิต ทุกสิ่งต้องเกิดจากความตั้งใจไม่ได้ถูกบังคับและส าคัญต้อง
ท าอย่างต่อเนื่องเพราะคนพุทธิจริตมีป๎ญญาอยู่แล้ว๑๐๗ 

พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชรทองมา) ให้ความเห็นว่า กลุ่มคนพุทธิจริตมีน้อย
เพราะต้องเกิดในสภาพแวดล้อม ครอบครัวและครูอาจารย์ที่มีพฤติกรรมดี หากไปอยู่ ใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีก็จะซึมซับพฤติกรรมที่ไม่ดี คนพุทธิจริตสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตาม
สภาพแวดล้อมและเวลาที่เหมาะสม มีป๎จจัยเกื้อหนุนด้วยสัมมาทิฏฐิ การเจริญทาน ศีล ภาวนา๑๐๘ 

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ (เฉลิมจาน), ดร. ให้ความเห็นว่า คนพุทธิจริตเป็นคนที่
มั่นใจในความรู้ตนเอง เป็นคนไม่ค่อยศรัทธาหรือเชื่อในความรู้ผู้อ่ืน เมื่อทนงในความรู้จึงพัฒนาได้ยาก
เพราะมองไม่เห็นตนเองตามความเป็นจริง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงต้องสร้างให้เกิดศรัทธาในบาง
สิ่งนอกเหนือจากศรัทธาตนเองเพ่ือคอยเตือนสติ เช่น ศรัทธาในความรู้ป๎ญญาธิคุณของพระพุทธเจ้า 
ศรัทธาในพ่อแม่ เป็นต้น๑๐๙ 

พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) ให้ความเห็นว่า คนพุทธิจริตจะเป็นคนชอบหา
ความรู้ มั่นใจในความคิดของตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องท าให้เกิดศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้อง 
ความคิดจะเปลี่ยนจากที่ต้องหาค าตอบในทันทีเป็นเชื่อไว้ก่อนบ้างเพราะบางค าตอบยากที่จะหาได้
ด้วยตนเอง๑๑๐ 

แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์ ให้ความเห็นว่า คนพุทธิจริตเป็นคนมีเหตุผล มีหลักการ
และสัญลักษณ์ทางสังคม คิดว่าตนเองเป็นแบบนั้นแต่แท้จริงแล้วอาจไม่เป็นแบบนั้น ไหลไปตาม
กระแสสังคมของคลื่นมหาชนคนส่วนใหญ่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องฝึกจิตให้รู้จักการปล่อยวาง 
รู้จักเหตุและผลที่เป็นป๎จจัยของป๎จจุบันและรู้กาลาเทศะ๑๑๑ 

รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์ ให้ความเห็นว่า คนพุทธิจริตมีพฤติกรรมดีเกือบทั้งหมด
เพราะมีความรู้ มีป๎ญญารู้เท่าทันเหตุการณ์ แต่บางครั้งความรู้ก็ ไม่สามารถน ามาพัฒนาตนเองได้จึง
เป็นข้อเสีย จึงต้องหมั่นฝึกปฏิบัติธรรมเพ่ือสร้างสมาธิมองเห็นความรู้ว่าจะน ามาพัฒนาตนเองได้
อย่างไร๑๑๒ 

ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา ให้ความเห็นว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนพุทธิ
จริตให้เจริญวิป๎สสนา เป็นการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งมีความเอ้ือเฟ้ือต่อตนเองและผู้ อ่ืนอย่าง
                                                 

๑๐๗สัมภาษณ์ พระครูปรยิัติธ ารงคุณ, เจ้าคณะต าบลคลองน้อย, เจ้าอาวาสวัดบุญบันเทิง, จังหวัดสรุาษฎร์
ธาน,ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑. 

๑๐๘สัมภาษณ์ พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชรทองมา), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต , ประธานศูนย์
เผยแพร่ธรรมภาคใต้ฝ๎งอันดามัน, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑. 

๑๐๙สัมภาษณ์ พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ (เฉลิมจาน), ดร., รองคณบดีฝุายบริหารและอาจารย์คณะมนุษย์
ศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 

๑๑๐สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธ์ิ), เจ้าอาวาสวัดปุาสุคะโต, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๑สัมภาษณ์ แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์ , อาศรมมาตา ต.ภูหลวง อ.ป๎กธงชัย จ.นครราชสีมา, ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๒สัมภาษณ์ รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์, โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , ๑๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



๒๐๓ 

 

สม่ าเสมอ หากพิจารณาให้เข้าใจถึงความจริงแห่งกฎไตรลักษณ์จะท าให้พัฒนาพฤติกรรมได้อย่าง
ยั่งยืน๑๑๓ 

ดังนั้น จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นเกี่ยวกับความสามารถในการ
จัดการพฤติกรรมของคนพุทธิจริต กระบวนการของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
จากการปรับเปลี่ยน จะพบว่าคนพุทธิจริตเป็นคนที่มีป๎ญญาเป็นพ้ืนฐาน ต้องฝึกจิตให้ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นจึงจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ล าดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ์ 

๑ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สํฺ
โต ), ดร. 

- คนพุทธิจริตมักจะส าคัญตนว่ามีความรู้มากและจะเป็น
คนมีเหตุมีผล  
- สามารถปรับพฤติกรรมโดยการชี้ให้เห็นถึงข้อดีข้อเสีย
ของเหตุและผลของป๎ญหา 
- การมีป๎ญญาท าให้เป็นคนที่เชื่ออะไรได้ยาก ต้องเข้าใจ
อย่างถ่องแท้จึงจะปรับพฤติกรรมได้  

๒ พระศรีรัชมงคลบัณฑิต (อรุณ 
พุทฺธิสาโร), ดร. 

- คนพุทธิจริตจะเป็นคนที่มีป๎ญญามีเหตุมีผล ถือว่าเป็น
ด้านบวกของชีวิตมากกว่าจริตอ่ืน  
- ถ้ามีมากเกินไปก็จะเป็นคนถือมั่นยึดมั่นในความสามารถ
ของตน ต้องปรับเปลี่ยนจริตด้วยการฝึกจิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                                                 
๑๑๓สัมภาษณ์ ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรตันา, อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร,์ สาขาจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



๒๐๔ 

 

ล าดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ์ 

๓ พระครูปริยัติธ ารงคุณ - การฝึกปฏิบัติกรรมฐานจะสามารถเปลี่ยนจริตได้เหมือน
กรรมฐานเปลี่ยนชีวิต  
- ทุกสิ่งต้องเกิดจากความตั้งใจไม่ได้ถูกบังคับและต้องท า
อย่างต่อเนื่องเพราะคนพุทธิจริตมีป๎ญญา 

๔ พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชร
ทองมา) 

- กลุ่มคนพุทธิจริตมีน้อยเพราะต้องเกิดในสภาพแวดล้อม 
ครอบครัวและครูอาจารย์ที่มีพฤติกรรมดี  
- คนพุทธิจริตสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตาม
สภาพแวดล้อมและเวลาที่เหมาะสม  
- ป๎จจัยเกื้อหนุนเสริมสร้างพุทธิจริตด้วยสัมมาทิฏฐิ การ
เจริญทาน ศีล ภาวนา 

๕ พระมหาเผื่อน กิตฺติ โสภโณ 
(เฉลิมจาน), ดร. 

- คนพุทธิจริตเป็นคนที่มั่นใจในความรู้ตนเองและไม่ค่อย
ศรัทธาหรือเชื่อในความรู้ผู้อ่ืน  
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องสร้างให้เกิดศรัทธาที่
นอกเหนือจากศรัทธาตนเอง 

๖ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิ
สิทธิ์) 

- คนพุทธิจริตจะเป็นคนชอบหาความรู้ มั่นใจในความคิด
ของตนเอง  
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องท าให้เกิดศรัทธาในสิ่งที่
ถูกต้อง  

๗ แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน ์ - คนพุทธิจริตเป็นคนมีเหตุผล มีหลักการและสัญลักษณ์
ทางสังคม 
- คิดว่าตนเองเป็นแบบนั้นจึงไหลไปตามกระแสสังคมของ
คลื่นมหาชน 
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องฝึกจิตให้รู้จักการปล่อย
วาง รู้จักเหตุผลและป๎จจัยของป๎จจุบัน รู้กาลาเทศะ 

๘ รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์ - คนพุทธิจริตมีพฤติกรรมดีเกือบทั้งหมดเพราะมีความรู้ มี
ป๎ญญารู้เท่าทันเหตุการณ์  
- ต้องหมั่นฝึกปฏิบัติธรรมเพ่ือสร้างสมาธิ มีความรู้เพ่ือ
น ามาพัฒนาตนเอง 

๙ ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนพุทธิจริตให้เจริญ
วิป๎สสนา  
- หากพิจารณาให้เข้าใจถึงความจริงแห่งกฎไตรลักษณ์จะ
ท าให้พัฒนาพฤติกรรมได้อย่างยั่งยืน 

 
ตารางท่ี ๔.๘  แสดงสรุปการจัดการพฤติกรรมของคนพุทธิจริต กระบวนการจัดการและผลลัพธ์ 

 



๒๐๕ 

 

 ๔.๘.๙  กระบวนการจัดการพฤติกรรมของคนวิตกจริตและผลที่เกิดขึ้น 

ในประเด็นเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการพฤติกรรมของคนวิตกจริต 
กระบวนการของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนวิตกจริต ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยน
และกระบวนการจัดการนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นไว้ดังนี้ 

พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺ โต ), ดร. ให้ความเห็นว่า คนประเภทวิตกจริตนี้
ต้องระมัดระวังไว้ให้มากเพราะเป็นคนคิดมาก บางครั้งเรื่องที่ไม่มีความจ าเป็นต้องคิดก็จะคิดมากและ
ใช้เวลานานในการท าความเข้าใจ ต้องชี้ให้เห็นถึงการคิดมากมีผลเสียต่อชีวิตอย่างไร พยายามให้เข้าใจ
ถึงความจริงของชีวิตโดยใช้หลักโยนิโสมนสิการ การปรับพฤติกรรมโดยการเสริมสร้างให้เกิดสติเพ่ือ
เกิดความยั้งคิด การฝึกฝนให้เกิดสติต้องใช้การปฏิบัติธรรมตามสติป๎ฏฐานเพ่ือพัฒนาจิต๑๑๔  

พระศรีรัชมงคลบัณฑิต (อรุณ พุทฺธิสาโร), ดร. ให้ความเห็นว่า คนวิตกจริตจะ
แก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาก พฤติกรรมจะเป็นแตกต่างเปลี่ยนไปเมื่ออยู่ต่อหน้าและลับหลัง หากมี
วิตกจริตในด้านดีก็จะส่งผลดี เช่น กังวลว่าจะตื่นเช้าไปตักบาตร หรือวันนี้วันพระต้องไปสวดมนต์ไหว้
พระ แต่หากเป็นไปทางไม่ดี เช่น วิตกมากเกินไปจนนอนไม่หลับก็ส่งผลเสียต่อร่างกาย เป็นต้น๑๑๕ 

พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชรทองมา) ให้ความเห็นว่า สังคมแตกแยกได้เพราะคน
วิตกจริต การแก้ไขคนประเภทนี้ต้องยกเหตุผลลบล้างความเชื่อและเหตุผลของเขา ธรรมชาติของคน
ชอบคนที่วาจาสุภาพจึงต้องใจเย็นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หากเราเข้าใจธรรมชาติของคน
วิตกจริตก็สามารถพัฒนาพฤติกรรมคนเหล่านี้ได้ กระบวนการปรับเปลี่ยนต้องฝึกในเรื่องสมาธิที่ท าให้
เกิดสติป๎ญญา๑๑๖  

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ (เฉลิมจาน), ดร. ให้ความเห็นว่า ทางจิตวิทยาเรียกคน
วิตกจริตว่า Low Self Confidence เพราะเป็นคนท่ีคิดมากไม่มีความมั่นใจในตัวเอง การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมต้องท าให้เขามีจิตใจที่มั่นคง การฝึกฝนปฏิบัติธรรมเพ่ือท าให้จิตสงบเพ่ือพัฒนาป๎ญญาหรือ
จัดการให้จิตหลุดพ้นจากความไม่ม่ันคง๑๑๗ 

พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) ให้ความเห็นว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคน
วิตกจริตต้องฝึกฝนจิตให้มีสติมีสมาธิ การมีสติจะท าให้รู้เท่าทันความคิดของตน สติจะคอยเตือนไม่ให้
ถูกชักจูงไปในทางผิด ไม่หลงเชื่อความคิดของตนง่าย ๆ การมีกัลยาณมิตรที่ดีคอยเตือนจะท าให้รู้จัก
ตนเองมากขึ้น การฝึกปฏิบัติให้เกิดสมาธิป๎ญญาจะท าให้มองเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงไม่วิตก
จนเกินไป๑๑๘ 

                                                 
๑๑๔สัมภาษณ์ พระธรรมกิตตเิมธี (เกษม สํฺ โต ), ดร., ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศ

ไทย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, อาจารย์มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๕สัมภาษณ์ พระศรีรัชมงคลบณัฑิต (อรุณ พุทฺธิสาโร), ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร, 

กรุงเทพมหานคร, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑. 
๑๑๖สัมภาษณ์ พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชรทองมา), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต, ประธานศูนย์

เผยแพร่ธรรมภาคใตฝ้๎งอันดามัน, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑. 
๑๑๗สัมภาษณ์ พระมหาเผื่อน กิตฺตโิสภโณ (เฉลิมจาน), ดร., รองคณบดฝีุายบรหิารและอาจารย์คณะมนุษย์

ศาสตร,์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๘สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธ์ิ), เจ้าอาวาสวัดปุาสุคะโต, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 



๒๐๖ 

 

แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์ ให้ความเห็นว่า คนวิตกจริตจะวิตกกังวลไม่มั่นใจใน
ตนเอง ชอบประพฤติตนเลียนแบบคนดังมีชื่อเสียง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องกลับทิศของ
ความคิด ให้รู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นพรจากบุพการีไม่ใช่ความคิดตนเอง หมั่นรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาเพ่ือ
ท าให้จิตคลายกังวล๑๑๙ 

รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์ ให้ความเห็นว่า คนวิตกจริตมีข้อเสียคือเป็นคนคิดมาก
ไม่มีความมั่นใจในตนเอง เมื่อมีสิ่งใดมากระทบความรู้สึกก็น ามาคิดจนวางไม่ลง แต่ข้อดีของคน
วิตกจริตคือเป็นคนที่สามารถวิเคราะห์เจาะลึกได้อย่างเชี่ยวชาญ หากน าไปใช้ในสิ่งไม่ดีก็จะเป็นข้อเสีย 
เช่น เขียนหนังสือให้คนดีกลายเป็นคนเลวได้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ต้องฝึกสมาธิเพ่ือสร้างป๎ญญา
เห็นตามความถูกต้อง๑๒๐ 

ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา ให้ความเห็นว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนวิตกจริต 
ให้เจริญอานาปานสติ การท าให้จิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจจะท าให้จิตไม่ฟูุงซ่าน สติจะคอยยับยั้งให้จิต
ไม่คิดวิตกกังวลเป็นการพัฒนาพฤติกรรมสร้างวินัยให้ตนเองมีเปูาหมายทีช่ัดเจน๑๒๑ 

ดังนั้น จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับความสามารถใน
การจัดการพฤติกรรมของคนวิตกจริต กระบวนการของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและผลลัพธ์ที่จะ
เกิดข้ึนจากการปรับเปลี่ยน จะพบว่าคนวิตกจริตจะเป็นคนคิดมาก มีความกังวลเป็นพื้นฐานของจิต จึง
ต้องฝึกจิตให้เกิดสติเพ่ือระงับความคิด ให้สามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุและผล สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ล าดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ์ 

๑ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สํฺ
โต ), ดร. 

- คนประเภทวิตกจริตเป็นคนคิดมาก  
- ต้องชี้ให้เห็นถึงการคิดมากมีผลเสียต่อชีวิต 
- การปรับพฤติกรรมโดยการเสริมสร้างให้เกิดสติเพ่ือเกิด
ความยั้งคิด  
- การฝึกฝนให้เกิดสติต้องใช้การปฏิบัติธรรมตามสติป๎ฏ -
ฐานเพ่ือพัฒนาจิต 

๑ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สํฺ
โต ), ดร. 

- คนประเภทวิตกจริตเป็นคนคิดมาก  
- ต้องชี้ให้เห็นถึงการคิดมากมีผลเสียต่อชีวิต 
- การปรับพฤติกรรมโดยการเสริมสร้างให้เกิดสติเพ่ือเกิด
ความยั้งคิด  
- การฝึกฝนให้เกิดสติต้องใช้การปฏิบัติธรรมตามสติป๎ฏ -
ฐานเพ่ือพัฒนาจิต 

                                                 
๑๑๙สัมภาษณ์ แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์, อาศรมมาตา ต.ภูหลวง อ.ป๎กธงชัย จ.นครราชสีมา, ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๐สัมภาษณ์ รศ.ดร.สรรเสรญิ อินทรัตน์, โรงเรียนกฎหมายและการเมอืง มหาวิทยาลัยสวนดุสติ, ๑๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๑สมัภาษณ์ ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรตันา, อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร,์ สาขาจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



๒๐๗ 

 

ล าดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ์ 
๒ พระศรีรัชมงคลบัณฑิต (อรุณ 

พุทฺธิสาโร), ดร. 
- คนวิตกจริตจะแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาก 
- พฤติกรรมจะแตกต่างเปลี่ยนไปเมื่ออยู่ต่อหน้าและลับ
หลัง  
- หากมีวิตกจริตในด้านดีก็จะส่งผลดี หากเป็นไปทางไม่ดี 
ก็ส่งผลเสียได้ 

๓ พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชร
ทองมา) 

- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนวิตกจริต ต้องยกเหตุผลลบ
ล้างความเชื่อและเหตุผลของเขา  
- หากเข้าใจธรรมชาติของคนวิตกจริตก็สามารถพัฒนา
พฤติกรรมคนเหล่านี้ได้  
- กระบวนการปรับเปลี่ยนต้องฝึกในเรื่องสมาธิที่ท าให้เกิด
สติป๎ญญา 

๔ พระมหาเผื่อน กิตฺติ โสภโณ 
(เฉลิมจาน), ดร. 

- คนวิตกจริตเป็นคนที่คิดมากไม่มีความมั่นใจในตัวเอง 
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องฝึกฝนปฏิบัติธรรมเพ่ือท า
ให้จิตสงบ 

๕ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิ
สิทธิ์) 

- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนวิตกจริตต้องฝึกฝนจิตให้มี
สติ มีสมาธิ  
- สติจะท าให้รู้เท่าทันความคิดของตน คอยเตือนไม่ให้ถูก
ชักจูงไปในทางผิด  
- กัลยาณมิตรที่ดีคอยเตือนจะท าให้รู้จักตนเองมากขึ้น 
- การฝึกปฏิบัติให้เกิดสมาธิป๎ญญาจะท าให้มองเห็นทุกสิ่ ง
ตามความเป็นจริงไม่วิตกจนเกินไป 

๖ แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน ์ - คนวิตกจริตจะวิตกกังวลไม่ม่ันใจในตนเอง  
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องกลับทิศของความคิดให้
รู้สึกว่าไม่ใช่ความคิดตนเอง  
- รักษาศีล สวดมนต์ภาวนาเพื่อท าให้จิตคลายกังวล 

๗ รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์ - คนวิตกจริตมีข้อเสียคือเป็นคนคิดมากไม่มีความมั่นใจใน
ตนเอง  
- ข้อดีของคนวิตกจริตคือเป็นคนที่สามารถวิเคราะห์
เจาะลึกได้อย่างเชี่ยวชาญ  
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ต้องฝึกสมาธิเพ่ือสร้างป๎ญญา
ให้เห็นถึงความถูกต้อง 

๘ ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนวิตกจริต ให้เจริญอา
นาปานสติ  
- สติจะคอยยับยั้งให้จิตไม่คิดวิตกกังวลเป็นการสร้างวินัย
ให้ตนเองมีเปูาหมายทีช่ัดเจน 



๒๐๘ 

 

 
ตารางท่ี ๔.๙  แสดงสรุปการจัดการพฤติกรรมของคนวิตกจริต กระบวนการจัดการและผลลัพธ์ 

 

 ๔.๘.๑๐  ประสบการณ์พบคนที่เปลี่ยนแปลงจุดเปลี่ยนของชีวิต (turning point) 
ในประเด็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญเคยพบคนที่สามารถ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ จุดเปลี่ยนที่ส าคัญของคนเหล่านั้นสามารถท าได้อย่างไร ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้
สัมภาษณ์ความคิดเห็นไว้ดังนี้ 

พระศรีรัชมงคลบัณฑติ (อรุณ พุทฺธิสาโร), ดร. ให้ความเห็นว่า ลูกศิษย์บางคนเป็น
คนโกหกเก่งเราไม่สามารถจับได้ ชอบลักเล็กขโมยน้อยแต่โกหกเอาตัวรอดได้ทุกครั้ง จึงได้ตั้งกฎเกณฑ์
ว่าหากจับได้เมื่อไหร่จะต้องลงโทษอย่างรุนแรงต้องใช้กติกาทางสังคมลงโทษเพ่ือให้เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม๑๒๒ 

พระครูปริยตัิธ ารงคุณ ให้ความเห็นว่า ใช้ประสบการณ์สังเกตลูกศิษย์ที่เข้ามาหาว่า
มีจริตอะไรเป็นเรือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่การใช้งานให้เหมาะสมกับจริตของคนนั้น ต้องตีกรอบให้
ขับเคลื่อนด าเนินไปในทางเดียวกัน ปรับให้ได้ในสิ่งที่ต้องการโดยใช้ตัวเราเป็นกลไกบังคับให้ค่อย ๆ 
เป็นไป พอเขาท าได้ก็จะเกิดความภูมิใจและค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปเอง๑๒๓ 

พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชรทองมา) ให้ความเห็นว่า จากประสบการณ์ที่เคยพบ
จากเด็กผู้ชายคนหนึ่งก าลังถูกไล่ออกแต่โรงเรียนมีข้อแม้ให้น าใบรับรองการบวชเณรมาแสดง เด็กคนนี้
มีหลายจริตในตัวอาจทั้งโทสจริต วิตกจริตและราคจริตท าให้เป็นเด็กเกเรก้าวร้าว จึงชักจูงให้เห็นว่า
หากไม่บวชเณรกลับไปอยู่บ้านก็ต้องถูกไล่ออกจากโรงเรียน การใช้เหตุผลให้ยอมรับเป็นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในขั้นแรก การฝึกให้มีสติรับรู้ตามความเป็นจริงด้วยการเปรียบเทียบให้เห็นถึง
การท าดีต่อครอบครัวจะได้รับผลดี สุดท้ายหลังจากบวชเณรแล้วก็กลับไปเรียนได้ผลการเรียนที่ดี ได้
เป็นหัวหน้าห้องและแม่ได้เป็นแม่ดีเด่นอีกด้วย๑๒๔ 

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ (เฉลิมจาน), ดร. ให้ความเห็นว่า คนเราสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ต่อเมื่อเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่มีอยู่นั้นไม่ใช่ ในขณะที่จริตของคนเปลี่ยนแปลง
ได้ยากเพราะสะสมมีมาแต่เดิม สถานการณ์ที่จะท าให้คนเปลี่ยนแปลงได้คือ (๑) รู้ว่ามีจริตอะไรเป็น
เจ้าเรือน (๒) สถานการณ์ที่มากระตุ้นนั้นเข้มข้นเพียงไร พระพุทธศาสนาแนะน าถึงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในมนุษย์ไว้ว่า ถ้าสามารถปฏิบัติกรรมฐานได้ถึงจุดก็จะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ แต่
ความยั่งยืนในพฤติกรรมใหม่นั้นยังขึ้นอยู่กับจริตที่ติดตัวมา การปฏิบัติกรรมฐานจะช่วยปรับจริตให้อยู่
ในระดับท่ีไม่เป็นอันตรายต่อตัวเองและผู้อ่ืน๑๒๕ 
                                                 

๑๒๒สัมภาษณ์ พระศรีรัชมงคลบณัฑิต (อรุณ พุทฺธิสาโร), ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร, 
กรุงเทพมหานคร, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑. 

๑๒๓สมัภาษณ์ พระครูปรยิัติธ ารงคุณ, เจ้าคณะต าบลคลองน้อย, เจ้าอาวาสวัดบุญบันเทิง, จังหวัดสรุาษฎร์
ธาน,ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑. 

๑๒๔สัมภาษณ์ พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชรทองมา), เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต, ประธานศูนย์
เผยแพร่ธรรมภาคใตฝ้๎งอันดามัน, ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑. 

๑๒๕สัมภาษณ์ พระมหาเผื่อน กิตฺตโิสภโณ (เฉลิมจาน), ดร., รองคณบดฝีุายบรหิารและอาจารย์คณะมนุษย์
ศาสตร,์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



๒๐๙ 

 

พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) ให้ความเห็นว่า เหตุการณ์ที่ท าให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้คือต้องเกิดวิกฤติ วิกฤติท าให้มีสติคิดและเกิดการค้นพบตัวเอง หากคนไม่เห็น
ขีดจ ากัดของตัวเองหรือไม่รู้ว่าสิ่งที่เคยมีเคยเป็นก่อให้เกิดป๎ญหาก็จะไม่สนใจที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ต้องเกิดการสูญเสียจึงจะมาสนใจศึกษาว่าสิ่งที่ผิดพลาดนั้นเกิดจากสิ่งใด วิกฤติจึงเป็น
โอกาสของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม๑๒๖ 

รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์ ให้ความเห็นว่า ตนเองนั้นเมื่อสมัยหนุ่มมีความต้องการ
เรียนนิติศาสตร์เพราะคนใต้จะพูดถึงแต่เรื่องกฎหมาย ตั้งใจมาเรียนที่มหามกุฏราชวิทยาลัยแต่ไม่มี
คณะนิติศาสตร์ให้เรียน รุ่นพี่จบไปก็เรียนพุทธศาสนาและปรัชญาก็มีความก้าวหน้าในชีวิต เมื่อฟ๎งมาก 
ๆ ก็เปลี่ยนใจเรียนและได้อาจารย์ที่สอนเป็นระดับปรมาจารย์ เช่น อาจารย์วศิน อาจารย์สุชีพ เป็นต้น 
เมื่อเรียนไปแล้วก็เกิดความซาบซึ้งจนเรียนจบท าให้จริตค่อย ๆ เปลี่ยนจากคนโกรธง่ายเป็นเย็นลง ยิ่ง
ผ่านการเรียนที่อินเดียมาแล้วท าให้จริตเปลี่ยนจากโทสจริตอย่างสิ้นเชิง พฤติกรรมจึงเปลี่ยนได้เพราะ
การศึกษา โดยเรียนรู้จากข้อเท็จจริงแล้วน ามาปรับพฤติกรรมหรือนิสัยตนเอง๑๒๗ 

ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา ให้ความเห็นว่า มนุษยป์รับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือปรับจริต
ไดเ้พราะมีป๎ญหาท าให้เกิดทุกข์ อย่างกรณีคนที่ติดยาเสพติดรักษาตัวที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เห็นแม่
ร้องไห้กอดเข่าขอร้องอ้อนวอนให้เลิกยา เห็นแววตาทุกข์ของแม่ท าให้ฉุกคิดและพยายามเลิกยา 
สุดท้ายก็สามารถเลิกยาได้อย่างเด็ดขาดเพราะไม่อยากเห็นแม่มีความทุกข์ แม่เปรียบเหมือน
กัลยาณมิตรที่ดีแนะน าให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางท่ีดี๑๒๘ 

ดังนั้น จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญเคยพบคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้และจุดเปลี่ยนที่ส าคัญของคนเหล่านั้น  สามารถ
ท าได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                                 
๑๒๖สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธ์ิ), เจ้าอาวาสวัดปุาสุคะโต, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑.  
๑๒๗สัมภาษณ์ รศ.ดร.สรรเสรญิ อินทรัตน์, โรงเรียนกฎหมายและการเมอืง มหาวิทยาลัยสวนดุสติ, ๑๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๘สัมภาษณ์ ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรตันา, อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร,์ สาขาจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



๒๑๐ 

 

ล าดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ์ 

๑ พระศรีรัชมงคลบัณฑิต (อรุณ 
พุทฺธิสาโร), ดร. 

- การตั้ งกฎเกณฑ์กติกาและบทลงโทษจะสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ 

๒ พระครูปริยัติธ ารงคุณ - ใช้ประสบการณ์สังเกตลูกศิษย์ว่ามีจริตอะไรเป็นเรือน 
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่การใช้งานให้เหมาะสมกับจริต 
- ตีกรอบให้ปฏิบัติตามโดยใช้กลไกบังคับให้ค่อย ๆ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๓ พระครูวินัยธร (วุฒิชัย เพชร
ทองมา) 

- การยกเหตุผลให้ยอมรับเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในขั้นแรก  
- การฝึกให้มีสติรับรู้ตามความเป็นจริงจะเกิดความคิดบวก
เห็นถึงผลการท าดี  

๔ พระมหาเผื่อน กิตฺติ โสภโณ 
(เฉลิมจาน), ดร. 

- คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ เมื่อเกิด
ความรู้สึกว่าสิ่งที่มีอยู่นั้นไม่ใช่ 
- ความยั่งยืนในพฤติกรรมใหม่ข้ึนอยู่กับจริตที่ติดตัวมา 
- การปฏิบัติกรรมฐานช่วยปรับจริตให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็น
อันตรายต่อตัวเองและผู้อ่ืน 

๕ พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิ
สิทธิ์) 

- เหตุการณ์ที่ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้คือ
วิกฤติ  
- วิกฤติท าให้มีสติป๎ญญาเห็นทุกข์และเกิดการค้นพบ
ตัวเองเป็นโอกาสของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๖ รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์ - การศึกษากับผู้มีป๎ญญาท าให้เปลี่ยนพฤติกรรมได้ 
- การเรียนรู้จากข้อเท็จจริงจะน ามาปรับพฤติกรรมหรือ
นิสัยได ้

๗ ดร.วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา - มนุษย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือปรับจริตได้เพราะเกิด
ทุกข์ 
- กัลยาณมิตรที่ดีชักจูงให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทาง
ที่ด ี

 
ตารางท่ี ๔.๑๐ แสดงสรุปตัวอย่างของประสบการณ์คนที่เปลี่ยนแปลงด้วยจุดเปลี่ยนของชีวิต  
       (turning point) 
 

สรุปการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อมูลส าคัญได้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่มี
ป๎ญญาอยู่โดยพื้นฐาน แต่การที่จะพัฒนาจริตของมนุษย์นั้นต้องอาศัยหลักวิชาและวิธีการอยู่ด้วย หลัก
วิชาก็คือ ธรรมที่ตรงกับจริต วิธีการก็คือ บุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรคอยเอาใจใส่ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม มิให้ปล่อยให้ผู้ที่มีพฤติกรรมอย่างใด ก็ให้เป็นอย่างนั้นต่อไป บุคคลผู้มีป๎ญญาควรมีความ



๒๑๑ 

 

รับผิดชอบต่อสังคม เมื่อได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องพฤติกรรมของคนว่ามีจริตเป็นฐานแล้วเข้าใจดีแล้วต้อง
เกิดความรับผิดชอบร่วมกันในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลที่มีจริตหนักไปด้านใดด้านหนึ่งจน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สังคม จริตก็ตกอยู่ในหลักแห่งไตรลักษณ์ก็คือมิได้ทรงอยู่อย่างนั้นตลอดไป
เมื่อมีการสร้างเหตุป๎จจัยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริตก็เปลี่ยนแปลงได้  

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อมูลทั้งหมดจึงกล่าวไปในทิศทางเดียวกันถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคนนั้นสามารถท าได้ด้วยหลักการและวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสม ส าหรับวิธีการนั้นเมื่อ
วิเคราะห์จากการให้ค าสัมภาษณ์จึงพบหลักจิตวิทยาอยู่ภายในนั้นอย่างมาก สอดคล้องกับจิตวิทยาที่มี
การศึกษาไว้เป็นอย่างยิ่ง ถ้าหากใช้หลักแห่งจิตวิทยาโดยเฉพาะหลักจิตวิทยาการส านึกตน การ
ควบคุมตนเอง การให้รางวัล การลงโทษ การเตือนตนเอง การอยู่กับบรรยากาศ อยู่กับสิ่งแวดล้อมก็
สามารถปรับพฤติกรรมนั้นได ้
 
๔.๙  เสวนากลุ่ม (Focus Group) 
 จากการเสวนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) บุคคลผู้เข้าปฏิบัติธรรมตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดเขาบรรจบ ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี กลุ่ม
บุคคลที่หลากหลายทางด้านการศึกษา อาชีพ เพศและอายุ รวมทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จ านวน ๑๕ 
รูป/คน ได้แสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ทุกประเด็นเพ่ือชี้แนะและสนับสนุนงานวิจัยการจัดการ
พฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจริตในพระพุทธศาสนา สรุปเป็นล าดับได้ดังนี้ 

๑. ประเด็นความหมาย ความส าคัญและผลต่อชีวิตของจริต 
 

ล าดับ ความหมาย ความส าคัญและผลต่อชีวิตของจริต 

๑ จริตคือพฤติกรรมที่แสดงออกตามความคิดและเป็นพื้นฐานของนิสัย 
๒ คนมีหลายจริตอยู่ในตัว สิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันท าให้มีจริตที่ต่างกัน  
๓ จริตมีทั้งทางด้านลบและด้านบวกส่งผลต่อการด าเนินชีวิตในสังคม 
๔ หากจริตที่เด่นในตัวบุคคลเป็นด้านลบ พฤติกรรมที่แสดงออกก็ไม่ดี ต้องรู้จักควบคุมและ

ฝึกปฏิบัติจริตทางด้านลบให้เบาบางลง 
๕ จริตเป็นลักษณะของอุปนิสัย สันดานของมนุษย์ ที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพเฉพาะบุคคล 
๖ จริตมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย์อันก่อให้เกิดความ

แตกต่างหลากหลายทางความคิดของคนในสังคม 
๗ จริตเกิดจากอุปนิสัยภายใน ๕๐% และมาจากวาสนาอีก ๕๐% 

 

ตารางที่ ๔.๑๑ แสดงสรุปประเด็นความหมาย ความส าคัญและผลต่อชีวิตของจริต 
 

 จะเห็นได้ว่าผู้ให้ข้อมูลจากการเสวนากลุ่มให้ความหมายของจริตว่าเป็นพฤติกรรม นิสัยหรือ
อุปนิสัยที่แสดงออกของมนุษย์ มีทั้งด้านบวกและด้านลบ มีความส าคัญต่อบุคคล และส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 
    



๒๑๒ 

 

๒. ประเด็นความสัมพันธ์ของจริตกับพฤติกรรมของมนุษย์ 
 

ล าดับ ความสัมพันธ์ของจริตกับพฤติกรรมของมนุษย์  

๑ บุคคลมีจริตด้านใดเป็นเจ้าเรือนก็แสดงพฤติกรรมออกมาด้านนั้น 
๒ การแสดงออกของมนุษย์มาจากพฤติกรรมภายนอก ๘๐% เป็นพฤติกรรมตรงและ 

พฤติกรรมภายใน ๒๐% เป็นพฤติกรรมเสแสร้ง  
๓ บรรทัดฐานจารีตวัฒนธรรมเป็นหลักส าคัญในการควบคุมจริตให้แสดงพฤติกรรมอย่างมี

วัฒนธรรมสร้างสรรค์เป็นแบบแผนของพฤติกรรมมนุษย์  
๔ พ้ืนฐานของจริตที่สะสมมาท าให้แสดงพฤติกรรมตามนั้น ต้องรู้จักควบคุมและฝึกปฏิบัติ

จริตทางด้านลบให้เบาบางลง  
๕ จริตเป็นทัศนคติของบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์  
๖ พฤติกรรมของมนุษย์มีส่วนสัมพันธ์กับจริต เพราะการด าเนินชีวิตของมนุษย์เป็นไปตาม

นิสัยที่มีในแต่ละคน 
๗ จริตท าให้พฤติกรรมที่แสดงออกมีทั้งถูกและผิด จึงต้องมีกฎหมาย ระเบียบวินัยและกติกา

ของสังคมเป็นตัวควบคุม 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒ แสดงสรุปประเด็นความสัมพันธ์ของจริตกับพฤติกรรมของมนุษย์ 
 

 จะเห็นได้ว่าผู้ให้ข้อมูลจากการเสวนากลุ่มมีความเห็นว่าจริตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของ
มนุษย์ จึงต้องก าหนดกฎกติกา กฎหมายเพ่ือใช้ควบคุมพฤติกรรมพร้อมทั้งการฝึกฝนพัฒนาจิตจะท า
ให้สามารถควบคุมจริตด้านเสียให้เบาบางลงได ้

๓. ประเด็นกระบวนการจัดการพฤติกรรมคนราคจริตและผลที่เกิดขึ้น 
 

ล าดับ การจัดการพฤติกรรมคนราคจริตมีกระบวนการและส่งผลให้เกิดอะไร 

๑ คนราคจริตชอบสิ่งสวยงาม ประณีต ชอบความสะดวกสบาย ต้องฝึกฝนพิจารณาอสุภะ 
๑๐ เพ่ือท าให้จริตเบาบางลง 

๒ คนราคจริตต้องเจริญอสุภกรรมฐานและกายคตาสติกรรมฐานเพ่ือพิจารณาร่างกายให้เห็น
ว่าประกอบด้วยของน่ารังเกียจ 

๓ เมื่อรู้ว่าเป็นคนราคจริตต้องมอบหมายงานที่เหมาะกับจริตให้ พร้อมทั้งยกย่องชมเชยจะ
ส่งผลให้มีพฤติกรรมดีขึ้น 

๔ ส่งเสริมให้มีสติ สร้างเปูาหมายของชีวิตเพ่ือมองเห็นคุณค่าของชีวิตที่แท้จริง 
๕ การฝึกจิตให้มองเห็นตามหลักของความจริง ให้เข้าใจและปรับจริตเจ้าเรือนให้ลดลง   
๖ ให้การฝึกอบรมที่ดีประกอบกับพ้ืนฐานจิตใจเป็นคนรักสวยรักงามจะท าให้ฝึกง่ายแต่

ข้อเสียคือมีมารยาสูงจนมองเห็นความจริงใจตรงไปตรงมาในสังคมได้ยาก 
๗ ฝึกอบรมด้านศีลธรรม พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผลจะปลูกฝ๎งพฤติกรรมที่ดีให้เกิดขึ้น 
๘ ฝึกสมาธิให้มองเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งทั้งหลายทั้งวัตถุและบุคคล  



๒๑๓ 

 

ล าดับ การจัดการพฤติกรรมคนราคจริตมีกระบวนการและส่งผลให้เกิดอะไร 
๙ สัจธรรมของชีวิตมีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับสลายไป หากเข้าใจตามนี้ก็จะปรับจริตที่ไม่ดี

ให้ลดลงได้ 
  

ตารางท่ี ๔.๑๓ แสดงสรุปประเด็นกระบวนการจัดการพฤติกรรมคนราคจริตและผลที่เกิดขึ้น 
  
 จะเห็นได้ว่าผู้ให้ข้อมูลจากการเสวนากลุ่มให้ความเห็นว่าคนราคจริตเป็นคนชอบสิ่งสวยงาม 
ความสะดวกสบาย ต้องฝึกอบรมปฏิบัติเพื่อให้มองเห็นสัจธรรมของสิ่งทั้งหลายว่าสุดท้ายก็สลายสิ้นไป
ไม่มีอะไรคงทนถาวรที่จะให้ยึดถือได้ตลอดไป 

๔. ประเด็นกระบวนการจัดการพฤติกรรมคนโทสจริตและผลที่เกิดข้ึน 
 

ล าดับ การจัดการพฤติกรรมคนโทสจริตมีกระบวนการและส่งผลให้เกิดอะไร 

๑ การฝึกปฏิบัติพิจารณาด้วยอานาปานสติ จะท าให้รู้เท่าทันอารมณ์ระงับความโกรธให้เบา
บางลง 

๒ คนโทสจริตต้องเจริญพรหมวิหาร ๔ เมื่อมีอารมณ์โกรธต้องเจริญเมตตาเพ่ือท าให้จิตผ่อน
คลายมีความสบาย คนรอบข้างก็จะมีความรู้สึกเดียวกัน 

๓ การฝึกปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิ จะท าให้มีสติ คิดก่อนที่จะพูด จะท าให้ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้ 

๔ การฝึกอบรมด้านคุณธรรมจะท าให้เข้าใจผู้อื่นมากข้ึน ช่วยลดอารมณ์โทสะให้เบาบางลง 
๕ การจัดให้ท างานลักษณะท าได้คนเดียว พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ

สร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน 
๖ ฝึกจิตด้วยการเจริญสมถกรรมฐาน ก าหนดลมหายใจเพ่ือมีสติและเจริญเมตตาเพ่ือลด

โทสจริตที่เป็นเจ้าเรือน 
๗ เจริญเมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา ใช้หลักเมตตาธรรมเข้าระงับเมื่อมีโทสะและ

อุเบกขาเพ่ือละวาง  
 

ตารางท่ี ๔.๑๔  แสดงสรุปประเด็นกระบวนการจัดการพฤติกรรมคนโทสจริตและผลที่เกิดขึ้น 
 
 จะเห็นได้ว่าผู้ให้ข้อมูลจากการเสวนากลุ่มให้ความเห็นว่าคนโทสจริตเป็นคนอารมณ์ร้อน จึง
ต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติ รู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง สามารถควบคุมอารมณ์หรือจริตที่เป็นเจ้าเรือนให้
เบาบางลงได้ หลักการเจริญเมตตาจะสามารถปรับเปลี่ยนคนโทสจริตได้ 
 
 
 
 
   
 



๒๑๔ 

 

๕. ประเด็นกระบวนการจัดการพฤติกรรมคนโมหจริตและผลที่เกิดข้ึน 
 

ล าดับ การจัดการพฤติกรรมคนโมหจริตมีกระบวนการและส่งผลให้เกิดอะไร 

๑ การฝึกปฏิบัติพิจารณาด้วยอานาปานสติ จะท าให้มั่นใจในตนเอง พร้อมทั้งตั้งเปูาหมาย
ชีวิตให้มีจุดมุ่งหมาย  

๒ ใช้หลักตรรกศาสตร์เพ่ือให้เป็นคนมีเหตุมีผลในการคิดพิจารณาต่าง ๆ จะท าให้เกิดป๎ญญา
ไม่ให้หลงเชื่อคนง่าย  

๓ คบกัลยาณมิตรที่เป็นคนสัทธาจริตและพุทธิจริต เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นและสร้างแรงบันดาล
ใจ ส่งผลให้คนโมหจริตมีความกระตือรือร้น 

๔ ให้รับผิดชอบและท าหน้าที่ในงานที่เป็นเฉพาะตนแบบเดิมท าซ้ า ๆ ท าให้ไม่หลงลืม  
๕ ก าหนดสถานที่ให้อยู่ตามล าพังพร้อมปฏิบัติกรรมฐานตามแนวที่ใช้ความคิด เช่น วิป๎สสนา 
๖ ฝึกปฏิบัติตามอนุสติ ๖ เพ่ือเกิดสติระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย 
๗ หลักกาลามสูตรจะช่วยให้คิดพิจารณาก่อนจะเชื่อ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๕ แสดงสรุปประเด็นกระบวนการจัดการพฤติกรรมคนโมหจริตและผลทีเ่กิดขึ้น 
 จะเห็นได้ว่าผู้ให้ข้อมูลจากการเสวนากลุ่มให้ความเห็นว่าคนโมหจริตเป็นคนเชื่อคนง่าย 
เซื่องซึมไม่กระตือรือร้น ต้องฝึกให้เป็นคนคิดแบบใช้เหตุและผลเพ่ือพิจารณาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดก่อนเชื่อ 
การฝึกปฏิบัติให้เกิดสติเพ่ือเพ่ิมป๎ญญารู้เท่าทันสถานการณ์ และคบกัลยาณมิตรที่มีจริตส่งเสริมจะเป็น
แรงกระตุ้นให้โมหจริตเบาบาง 

๖. ประเด็นกระบวนการการจัดการพฤติกรรมคนสัทธาจริตและผลที่เกิดขึ้น 
 

ล าดับ การจัดการพฤติกรรมคนสัทธาจริตมีกระบวนการและส่งผลให้เกิดอะไร 

๑ คนสัทธาจริตต้องเจริญอนุสติ ๖ ระลึกถึงพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ จาคานุสติ ศีล
ลานุสติและเทวตานุสติ จะได้ไม่หลงเชื่องมงาย 

๒ ฝึกให้เป็นคนหมั่นศึกษาหาความรู้และพูดคุยกับบัณฑิต เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในความรู้
ตนเองท าให้มีความคิด มีเหตุมีผลและไม่เชื่อง่าย 

๓ คบกัลยาณมิตรที่มีโทสจริตเป็นเจ้าเรือน จะช่วยส่งเสริมให้มีจุดยืนของตนเอง เสริมสร้าง
ภาวะผู้น าให้เกิดขึ้น 

๔ คนสัทธาจริตมีดีหลายอย่าง มีความหนักแน่นทางจริยธรรม เป็นคนซื่อตรง ซื่อสัตย์ น่าคบ 
สามารถพัฒนาจิตให้หนักแน่นไม่หลงเชื่อคนง่าย 

๕ การส่งเสริมให้ปฏิบัติธรรม เจริญอานาปานสติ เพ่ือสร้างสติป๎ญญาให้คิดในสิ่งที่ถูกต้องได้
ง่ายเพราะมีศรัทธาเป็นเจ้าเรือน 

๖ พัฒนาให้มีความรู้หลากหลาย รู้จักคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างความมั่นใจใน
ตนเอง 

 

ตารางท่ี ๔.๑๖ แสดงสรุปประเด็นกระบวนการจัดการพฤติกรรมคนสัทธาจริตและผลที่เกิดขึ้น 



๒๑๕ 

 

 
 จะเห็นได้ว่าผู้ให้ข้อมูลจากการเสวนากลุ่มให้ความเห็นว่าคนสัทธาจริตเป็นคนเชื่อแบบหลงงม
งาย ต้องฝึกจิตให้เกิดป๎ญญามองทุกอย่างตามเป็นจริง สร้างความรู้ให้เกิดความมั่นใจในตนเอง คิด
แบบมีเหตุผลและเห็นในสิ่งที่ถูกต้องก่อนเชื่อ 

๗. ประเด็นกระบวนการจัดการพฤติกรรมคนพุทธิจริตและผลที่เกิดข้ึน 
 

ล าดับ การจัดการพฤติกรรมคนพุทธิจริตมีกระบวนการและส่งผลให้เกิดอะไร 

๑ คนพุทธิจริตเป็นคนเรียนรู้เร็ว พูดอะไรเป็นเหตุเป็นผล เชื่อมั่นในความรู้ตนเอง 
๒ คนพุทธิจริตต้องเจริญไตรลักษณ์  ให้ทราบว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัว 

ไม่ใช่ตน ส่งผลให้มีความหนักแน่นมั่นคงและไม่หวั่นไหวง่าย 
๓ คบกัลยาณมิตรที่มีราคจริตเป็นเจ้าเรือน ท าให้ชีวิตสดชื่น มีความสมดุลไม่เครียดจนเกินไป  
๔ ฝึกฝนจิตให้เจริญมรณานุสติ เห็นความเป็นไปของชีวิต คลายความยึดมั่นถือมั่น 
๕ พัฒนาจิตให้เกิดสมาธิ ศึกษาหาความรู้ให้แตกฉานเพ่ือมองเห็นสิ่งที่ถูกต้อง ไม่เชื่อมั่น

ตนเองมากเกินไป 
๖ ต้องฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมพลังสติ สมาธิ พัฒนาจิตใจให้มีพลังขับเคลื่อน สร้างความเมตตาให้

พยายามท าประโยชน์ให้กับสังคม 
๗ ฝึกปฏิบัติกรรมฐานได้ทุกกรรมฐาน 
๘ คนพุทธิจริตมีพ้ืนฐานทางความคิดดีอยู่แล้วไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 

ตารางท่ี ๔.๑๗ แสดงสรุปประเด็นกระบวนการจัดการพฤติกรรมคนพุทธิจริตและผลที่เกิดขึ้น 
 
 จะเห็นได้ว่าผู้ให้ข้อมูลจากการเสวนากลุ่มให้ความเห็นว่าคนพุทธิจริตเป็นคนเชื่อมั่นในความรู้
ตนเอง ใช้หลักเหตุผลในการคิดวิเคราะห์ หากมีมากเกินไปจะท าให้เป็นคนเครียด มีความมั่นใจใน
ตนเองสูง จึงต้องฝึกจิตให้คลายความยึดมั่นถือมั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



๒๑๖ 

 

๘. ประเด็นกระบวนการจัดการพฤติกรรมคนวิตกจริตและผลที่เกิดขึ้น 
 

ล าดับ การจัดการพฤติกรรมคนวิตกจริตมีกระบวนการและส่งผลให้เกิดอะไร 

๑ ฝึกปฏิบัติให้มีสมาธิ สวดมนต์เพ่ือท าให้จิตสงบ ส่งผลให้มีจุดหมายในชีวิตที่ชัดเจน สร้าง
ความเชื่อมั่นในตนเอง 

๒ ฝึกฝนจิตด้วยการพิจารณาถึงหลักอานาปานสติ ก าหนดรู้ทันตามอารมณ์ของตน ส่งผลให้
มีสติรู้คิดคลายความวิตกกังวล 

๓ พิจารณาไตรลักษณ์ คลายความยึดมั่นถือมั่นและปล่อยวาง ท าให้วิตกจริตเบาบาง 
๔ คบกัลยาณมิตรที่มีสัทธาจริตและพุทธิจริตเป็นเจ้าเรือน เป็นแรงกระตุ้นให้คลายความคิด

วิตกกังวล 
๕ มอบหมายให้รับผิดชอบหน้าที่ง่าย ๆ ที่ไม่ซับซ้อนและฝึกปฏิบัติกรรมฐานให้จิตสงบเกิด

ป๎ญญา รู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมชาติ 
๖ ส่งเสริมให้เรียนรู้หลักธรรม ฝึกฝนปฏิบัติให้รู้แจ้ง สร้างความม่ันใจท าให้เกิดความส าเร็จใน

ชีวิต 
  

ตารางท่ี ๔.๑๘ แสดงสรุปประเด็นกระบวนการจัดการพฤติกรรมคนวิตกจริตและผลที่เกิดขึ้น 
 
 จะเห็นได้ว่าผู้ให้ข้อมูลจากการเสวนากลุ่มให้ความเห็นว่าคนวิตกจริตเป็นคนกังวลง่าย ต้องฝึก
ปฏิบัติจิตให้รู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง มีความสงบเพ่ือคลายความยึดมั่นถือมั่นและปล่อยวาง จะท าให้
ความกังวลที่เป็นวิตกจริตเบาบาง 
 โดยสรุปจากการเสวนากลุ่มในการวิเคราะห์จริตและการปรับจริตก็สอดคล้องกับบท
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ก็คือการให้ธรรมกับการฝึกสติให้อยู่กับธรรมนั้น แต่ละจริตก็เหมาะกับแต่ละ
หลักธรรม ข้อส าคัญก็คือ การให้ผู้มีจริตนั้นรับทราบว่า ตนเองก าลังปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
เป็นด้านลบของจริตออกไป แต่เพิ่มพลังของจริตด้านบวก ก็คือ ความเด่นของจริตนั้น เช่น คนราคจริต 
เป็นคนเรียบร้อย ก็ให้รักษามาตรฐานทั้งการท างานและการประพฤติตน คนโทสจริตเป็นคนท าเร็ว 
กล้าคิด กล้าท า คนโมหจริต เป็นคนโอนอ่อนผ่อนปรน คนสัทธาจริตเป็นคนเชื่อมั่นแล้วมุ่งมั่นท า คน
พุทธิจริต เป็นคนคิดอ่อนรอบคอบ เป็นคนมีเหตุผล ส่วนคนวิตกจริต เป็นคนรู้จักคาดการณ์และ
ตรวจสอบอดีต ก็ให้น าจุดเด่นของตนออกมา สรุปเป็นแผนภาพรวมของการวิเคราะห์เนื้อหาทั้งหมด 
ได้ดังนี ้
 
๔.๑๐  สรุปการบูรณาการการจัดการพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนวจริตในพระพุทธศาสนา 
 สรุปได้ว่าจริตต่าง ๆ เหล่านี้สามารถปรับได้ หากมีวิธีการปรับที่ถูกต้องตามศาสตร์โดยใช้
กระบวนการเชิงจิตวิทยาในการปรับและมีตัวหลักการหรือตัวท าเป็นตัวเงื่อนไขภายใน  เมื่อสร้าง
เงื่อนไขประกอบกับตัวเนื้อแห่งธรรมแล้ว บุคคลผู้มีจริตนั้นๆสามารถมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ โดย
ตั้งอยู่บนฐานว่า มนุษย์ทุกคนพัฒนาได้ไม่ว่าจะมีจริตไหน ไม่ว่าจะมีพฤติกรรมอย่างไร เมื่อใช้ความ
เข้าใจเชิงการปรับพฤติกรรม โดยการปรับทั้งจากภายในสู่ภายนอกและจากภายนอกสู่ภายใน 



๒๑๗ 

 

ประกอบกับการฝึกฝนภายใต้ช่วงเวลาที่เหมาะสมในโอกาสที่เหมาะสม ย่อมสามารถมีพฤติกรรมที่
ปรับได้และผู้ที่มีพฤติกรรมที่ปรับแล้ว จะสามารถใช้สมรรถภาพ คุณภาพแห่งจริต ที่ตนเองมีอยู่นั้น
ออกมาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๙ 
 

 

ตารางท่ี  ๔.๑๙  สรุปการบูรณาการการจัดการพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนวจริตในพระพุทธศาสนา 

พฤติกรรมตามจริต ประเด็นที่ใช้ปรับ 
การควบคุมและพัฒนาพฤติกรรม 

ทฤษฎีการวางเง่ือนไข ทฤษฎีทางป๎ญญา การควบคุมสิ่งเร้า 
ราคจริต 

-  หลงไหลในรูป รส กลิ่น เสียง 
-  สะอาด เรียบร้อย นุ่มนวล 

 
เข้าใจตน มีเปูาหมายในชีวิต 
ตั้งสมาธิ ให้จิตแนว่แน ่
พิจารณาอสภุะ ให้คลายความยึดมั่น 

ข่มด้วยการพิจารณาอสุภะ และกายคตา
สติ เห็นความไม่เท่ียงจนจิตเกิดป๎ญญา 
ล่อด้วยของสวยแลว้วางเง่ือนไขซ้อน จน
เกิดป๎ญญา 

 การก าหนดขอบเขตให้ปฏิบัติตาม เช่น 
กฎ ระเบยีบ วินัย 
ควบคุมตนเองด้วยการส ารวมอินทรีย ์
 

โทสจริต 
 -  โกรธง่าย ใจร้อน ลบหลู่ 
 -  รุนแรง ตรงไปตรงมา 

 
รู้จักความโกรธให้ถอ่งแท ้
ปลูกเมตตา 
เปิดใจรับฟ๎ง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

 ซึมซับโทษของความโกรธ และ อานิสงส์
ของความเมตตา 
ฝึกเจริญเมตตาจากภายนอกสูภ่ายใน
และแผ่เมตตาจากภายในสู่ภายนอก 
การแก้ปญ๎หาดว้ยป๎ญญา 

 

โมหจริต 
-  คิดฟุูงซ่าน คิดไม่เป็นระบบ 
-  ซึมๆ ไม่กระตือลือล้น 
-  งานค้าง ท างานไม่จบ 

 
สร้างสมาธิจิต 
สร้างความคิดให้เป็นระบบ 
ตั้งจุดหมายให้พอเหมาะ 

  ควบคุมตนเอง ด้วยหลักอานาปานสติ 
ท าให้ได้ผลด้วยหลักพหูสูต ๕ ขั้น 
ใช้อานาปานสติดึงจิตให้เห็นความจริง
จนเกิดป๎ญญา ความคิดเปลี่ยน 

พุทธิจริต 
-  เจ้าทฤษฎี เจ้าหลักการ เจ้า
ความคิด 
-  ถือตนไม่ฟ๎งใคร 

 
ยึดมั่นความดีทาง กาย วา ใจ ปลูกฝ๎ง
ความงามใน กาย วาจา ใจ และความรู้ 
มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม 

 ฝึกสอนตนเอง ด้วยการพิจารณามรณานุ
สติ เห็นความไม่เท่ียงของชีวิต เพื่อลด
ความยึดมั่น ถือด ี
บ าบัดตนเอง ด้วยอุปสมานุสติ เพือ่ให้
เข้าถึงความสงบเย็นของนิพพาน 

 

สัทธาจริต 
-  เช่ืองา่ย งมงาย 
-  ยึดมั่นความเชื่อ 

ใช้หลักกาลามสูตร และโยนิโสมนสิการ 
สร้างสมาธิ 
ใช้ป๎ญญาให้มาก 

 ใช้หลักกาลามสูต ๑๐ สร้างความเชื่อมัน่
ในอนุสสติ ๖ ประการ ด้วยการปฏิบัติ
เอง เห็นเอง รู้เอง 

 

วิตกจริต 
-  คิดมาก คิดไร้สาระ 
-  คิดแล้วท าไม่ได้ 
-  เหม่อลอย คล้อยตามผู้อื่น 

 
สร้างสมาธิจิต ด้วยอานาปานสติ 
รู้อยู่กับปจ๎จุบัน 
สร้างระบบการคิด 

ใช้การล่อ และการข่ม ตามทฤษฎีการ
วางเง่ือนไข เพื่อให้เจริญอานาปานสติ 
สร้างสมาธิจิต 

 ควบคุมตนเอง ด้วยการข่มใจ เป็นการ
ควบคุมภายใน 
ควบคุมสิ่งเร้า ด้วยกฎเกณฑ์ บรรยากาศ 
สถานที่  

สร้างกรอบ
ปฏิบตัผิ่าน

สถาบนัศกึษา
และนโยบายรัฐ 

สร้าง
กระบวนการ
เรียนรู้ วิธีคิด
วิเคราะห์ วิธี

สงัเกตและการ

สมัภาษณ์
ผู้ทรงคณุวฒิุ 

 ๒๑๘ 



บทท่ี  ๕ 
สรุปผลการวิจัย องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ”การจัดการพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจริตในพระพุทธศาสนา” ผู้

ศึกษาวิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาการวิจัย รวมถึงการสร้างเครื่องมือที่ใช้
ในงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ ๔ ประการ คือ เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ 
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจริตในพระพุทธศาสนา เพื่อบูรณาการการจัดการพฤติกรรมมนุษย์
ตามแนวจริตในพระพุทธศาสนา เพ่ือน าเสนอแนวทางและการสร้างความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “การบูรณา
การการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจริตในพระพุทธศาสนา” โดยรวบรวมข้อมูลเรื่องการจัดการ
พฤติกรรมมนุษย์จากแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจริตในพระพุทธศาสนา จากข้อมูลปฐมภูมิ 
ได้แก่ พระไตรปิฎกและข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ อรรถกถาจากคัมภีร์วิสุทธิมรรค เป็นต้น รวมทั้งการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญและการสนทนากลุ่มเฉพาะ ในประเด็นหลักเกี่ยวกับการจัดการ
พฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจริตทั้ง ๖ ดังมรีายละเอียดต่อไปนี้ 

๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
๕.๒   องค์ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจริตใน 
       พระพุทธศาสนา 
๕.๓  ข้อเสนอแนะ 

 
๕.๑  สรุปผลการวิจัย 

ในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากการท าวิจัยทุกขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ค้นหาค าตอบของปัญหาและแนวทางในการแก้ไขเกี่ยวกับ การจัดการพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจริต
ในพระพุทธศาสนาผลการวิจัยพบว่า  

 
๕.๑.๑  แนวคิดทฤษฎีการจัดการพฤติกรรมมนุษย์  

แนวคิดทฤษฎีการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ศาสตร์ที่ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมมนุษย์
และจัดการพฤติกรรมมนุษย์ก็คือศาสตร์ทางจิตวิทยา ซึ่งมีอยู่หลากหลายแนวคิดและทฤษฎีในการ
อธิบายพฤติกรรมมนุษย์ ทฤษฎีทางจิตวิทยาเหล่านี้มีกระบวนการในการศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 
มีการพิสูจน์และได้รับการยอมรับในวงการวิชาการสมัยใหม่ ซึ่งปรากฏแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาที่
เกี่ยวข้องมีหลายทฤษฎี อธิบายในหลายมุมมองที่แตกต่างกัน เช่น แนวคิดกลุ่มโครงสร้างจิต
(Structuralism) น าโดย วิลเฮลม์ วุ้นท์ (Wilhem Wundt) เป็นการเริ่มต้นยุคของการศึกษา
พฤติกรรมมนุษย์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แนวคิดกลุ่มหน้าที่จิต (Functionalism) น าโดย วิ
ลเลี่ยม เจมส์(William James) และ เจมส์ แองเจล(James Angel) เน้นไปที่การจัดสิ่งแวดล้อม
เพ่ือให้มีบริบทปรับเปลี่ยนหน้าที่ของจิตให้เป็นไปตามที่พึงประสงค์ แนวคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยม 
(Behaviorism) น าโดย จอนห์ บี วัตสัน(John B. Watson) ให้ความส าคัญกับการสร้างเงื่อนไขต่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แนวคิดกลุ่มเกสตัลท์(Gestalt Psychology) น าโดย เมกซ์ เวอร์ไทเมอร์



 
 

๒๒๐ 

(Max Wertheimer) เน้นว่าจิตและพฤติกรรมเป็นเหตุอันเดียวกันไม่อาจแยกกันศึกษาได้ แนวคิดกลุ่ม
จิตวิเคราะห์(Psychoanalysis) น าโดย ซิกมันด์ ฟรอยต์(Sigmund Freud) อธิบายว่าพฤติกรรมที่
แสดงออกของมนุษย์เกิดจากความต้องการภายในที่ถูกเก็บกด แนวคิดกลุ่มมนุษย์นิยม(Humanistic 
Psychology) น าโดย คาลร์ล โรเจอร์(Carl Roger) และ อับบราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) 
เน้นว่าพฤติกรรมมนุษย์ถูกปลูกฝังจากประสบการณ์ของตนเอง มนุษย์มีอิสระในการคิดที่จะเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนได้ แนวคิดกลุ่มปัญญานิยม (Cognitive Psychology) เน้นว่า การเรียนรู้ของมนุษย์
ท าให้เกิดกระบวนการทางปัญญา ที่สามารถต่อยอดความรู้นั้นๆได้ อันเป็นตัวแปรให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม  

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีดังที่กล่าวมา พบว่าพฤติกรรมมนุษย์นั้นเป็นธรรมชาติที่
สามารถปรับเปลี่ยนได้ การปรับเปลี่ยนอาจเกิดขึ้นจากการอบรม การด าเนินการพัฒนา ปรับเปลี่ยน
ด้วยกระบวนการตามหลักวิชา ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เองจากสิ่งแวดล้อมและแรงขับภายในตนเอง 
แต่ละวิธีก็มีเทคนิคและวิธีการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งหลักๆได้จัดกลุ่มทฤษฎีที่
ใช้ในการควบคุมและพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์เป็น ๓ แนวทาง คือ 

๑.  ทฤษฎีการวางเงื่อนไข หลักการคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะท าให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์นั้น ใช้วิธีการเสริมแรงคือการกระตุ้นเชิง
พฤติกรรมโดยการกระตุ้นนั้นท าได้ทั้ง ๒ ด้านคือ ด้านบวกคือการเสริมแรงให้กระท าและด้านลบ คือ
การเสริมแรงให้หลีกเลี่ยงเพ่ือไม่ให้พบกับสิ่งไม่พึงประสงค์ 

๒.  ทฤษฎีทางปัญญา (Cognitive Behavior Modification) หลักการคือ การใช้
ความรู้ของตนเองเป็นเครื่องปรับเปลี่ยน เพราะเมื่อตนเข้าไปรับรู้ในความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆอย่าง
ถ่องแท้แล้ว ต่อไปก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องนั้นอีกต่อไป เช่นเคยเป็นคนกลัวผีแต่เมื่อได้รับรู้แล้วว่าผีคือ
อะไรและฝีมีลักษณะอย่างไร ท างานอย่างไร เมื่อรู้ความจริงแล้วก็จะเกิดปัญญาและคลายจาก
พฤติกรรมการกลัวผี 

๓.  ทฤษฎีการฝึกการควบคุมตนเอง หลักการคือ การควบคุมตนเอง สามารถท าได้
ด้วยการควบคุมสิ่งเร้าและการเตือนตนเอง เป็นกระบวนการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมทางปัญญา
อย่างหนึ่ง เมื่อตนรับรู้และตระหนักรู้ด้วยตนเองว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนไม่ดี สิ่งไหนมีประโยชน์ สิ่งไหนไม่มี
ประโยชน์ ก็สามารถระงับยับยั้งและป้องกันมิให้กลายเป็นนิสัยต่อไปได้ 

จากทฤษฎีทางจิตวิทยาดังที่กล่าวข้างต้น น ามาจัดเป็นกระบวนการศึกษาทาง
จิตวิทยาการเรียนรู้อันสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือใช้จัดการกับพฤติกรรมของบุคคลที่มีอยู่ในสังคม 
ด้วยเหตุที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีศักยภาพด้านการปรับตัว จึงสามารถฝึกได้และปรับได้ แต่ทั้งนี้ต้องมี
เทคนิควิธีการที่น ามาใช้อย่างเหมาะสม ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและในโอกาสที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
๕.๑.๒  พฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจริตในพระพุทธศาสนา 

ในทางพระพุทธศาสนาตามคัมภีร์วิสุทธิมรรค ได้แบ่งประเภทพฤติกรรมของมนุษย์
ตามลักษณะจริตเป็น ๖ ลักษณะ ที่มีความแตกต่างกันคือ พฤติกรรมราคจริต มีลักษณะเป็นคนรักสวย
รักงาม อากัปกริยาชดช้อย นิ่มนวล น่าดู น่าชมส าหรับผู้ได้พบเห็นและใช้ค าพูดเป็นที่ถูกใจพอใจของ



 
 

๒๒๑ 

ผู้ฟัง พฤติกรรมโทสจริต มีลักษณะพฤติกรรมหนักไปทางค่อนข้างใจร้อน หงุดหงิด โกรธง่าย ตัดสินใจ
กระท าการใดๆค่อนข้างจะหุนหัน รวดเร็ว พฤติกรรมโมหจริต มีลักษณะ เชื่องช้า เฉื่อยชา ไม่ชอบฟัง 
ไม่ชอบไต่ถามในสิ่งที่สงสัย ขาดความกระตือรือร้น ขาดความคล่องตัวท าอะไร ไม่ค่อยจริงใจ 
พฤติกรรมสัทธาจริต มีลักษณะเชื่อมั่นในตนเองและมีความมุ่งมั่นสูง แต่จะเป็นคนยึดติดผูกติดกับสิ่งที่
ตนเองเห็นว่าดี พฤติกรรมพุทธิจริต มีลักษณะพฤติกรรมที่หนักไปทางชอบค้นคว้าแสวงหาความรู้ เป็น
คนมีปัญญาหลักแหลม ใช้ความคิดประกอบด้วยปัญญาและเหตุผลและยึดมั่นในหลักการ พฤติกรรม
วิตกจริต มีลักษณะ เป็นคนมีความคิดฟุ้งซ่าน จิตใจไม่ค่อยมีความสงบเพราะชอบน าเรื่องเล็กเรื่องน้อย
มาคิดมาตรึกใจจึงหาความสงบไม่ได้  

จริตทั้ง ๖ จริตนี้ มีความคละเคล้ากันและกัน อยู่ที่จริตไหนจะแสดงจุดเด่นออกมา
เป็นที่สังเกตได้จากทั้งผู้ที่ก าลังจะฝึกตนเองและผู้ที่ก าลังจะฝึกผู้อ่ืน พฤติกรรมที่เกิดจากจริตหากไม่ได้
รับการควบคุมก็อาจจะแสดงออกอย่างไม่เหมาะสมเช่น มากเกินไปหรือน้อยเกินไป พฤติกรรมเหล่านี้
สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ให้อยู่ในความเหมาะสม ผู้ที่เข้าใจจริตตนรู้ว่าพฤติกรรมส่วนใหนสมควร
ปรับ สมควรแก้ก็สามารถท่ีจะท าได้ 

ในทางพระพุทธศาสนามุ่งเน้นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตัวยาคือธรรมที่ใช้ใน
การเข้าไปปรับพฤติกรรมนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะคือการปฏิบัติธรรมให้ผล ในคัมภีร์จึงระบุเอา
ธรรมประกอบเข้ากับการปรับจริตของบุคคลหรือของพระสงฆ์หรือของผู้ที่ฝึกฝน โดยมีหลักดังนี้ก็คือ 
พฤติกรรมราคจริตให้ปรับด้วยอสุภะกรรมฐานและกายคตาสติ พฤติกรรมโทสจริต ให้ปรับด้วยการ
เจริญเมตตา พรหมวิหาร ๔ และวัณณกสิณ พฤติกรรมโมหจริต ปรับด้วยอานาปานสติ พฤติกรรม
สัทธาจริตปรับด้วยอนุสติ ๖ และกสิณ ๖ พฤติกรรมพุทธิจริต ปรับด้วยมรณสติ อุปสมานุสสติ กสิณ ๖ 
และอรูป ๔ พฤติกรรมวิตกจริตปรับด้วยอานาปานสติ เมื่อได้ธรรมที่เหมาะสมประกบกับจริต จากนี้
แนวทางในการปรับจริตก็จะขึ้นกับผู้ฝึกหรือครูบาอาจารย์ว่าจะด าเนินการไปตามโอกาส จังหวะ และ
สถานที่ ดังที่ปรากฎอยู่ในคัมภีร์ถึงเรื่องราวของพระภิกษุที่ได้รับการฝึกฝนจนบรรลุธรรมในแต่ละ
ขั้นตอน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า จริตที่ปรากฏกับธรรมที่ใช้มีผลดังปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์   

ในการจัดการพฤติกรรมตามแนวจริตทางพระพุทธศาสนานั้น มุ่งหมายผลเชิงความ
เข้าใจความจริงในธรรม เช่น การพิจารณา อสุภะก็เพ่ือสร้างความเข้าใจในความไม่สวยงาม ปรากฏใน
ปัญญาของผู้ฝึก จะท าให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตด้วยตัวของเขาเอง  พระพุทธศาสนาจึงให้สิทธิ
กับผู้ฝึกโดยแท้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คือเขาจะต้องฝึกฝนด้วยตัวเองและเห็นผลเอง ผู้อ่ืนจะ
เป็นเพียงผู้ชี้ทางและคอยก ากับเท่านั้นส่วนที่เหลือผู้ฝึกต้องเดินไปด้วยตัวเอง ดังค าภาษิตที่ว่า อัตตาหิ 
อัตตโน นาโถ ตนนั่นแลเป็นที่พ่ึงแห่งตน  

 
๕.๑.๓  บูรณาการการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจริตในพระพุทธศาสนา 

จากการศึกษาศาสตร์ทางจิตวิทยาซึ่งใช้ในการปรับพฤติกรรมมนุษย์อย่างเป็น
กระบวนการและได้รับการทดสอบทดลองด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์จนเป็นที่ยอมรับ อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้ว่าพระพุทธศาสนาได้ก าเนิดข้ึนบนโลกมากว่าสองพันหกร้อยปี และพระพุทธองค์ก็ได้ใช้ศาสตร์นี้
มาแล้วเพียงแต่ไม่ได้ก าหนดขึ้นเป็นกระบวนการที่ชัดเจน เพราะเมื่อตรวจสอบแล้วปรากฎว่าวิธีการที่
พระพุทธองค์ทรงปฎิบัติเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบรรดาสาวก ไม่ว่าจะพาพระนันทิยะขึ้นไป



 
 

๒๒๒ 

บนสวรรค์เพ่ือให้หลงใหลความสวยงามของบรรดานางฟ้าจนใคร่จะได้มาครอง แต่มีข้อแม้ว่าจะต้อง
ตั้งใจปฎิบัติธรรมให้บรรลุผลก่อน นี่ก็คือทฤษฎีการวางเงื่อนไขตามศาสตร์ทางจิตวิทยานั่นเอง หรือ
การที่พระพุทธองค์ได้ก าหนดข้อวินัยให้พระสงค์ในพระพุทธศาสนาปฎิบัติ คือ คุ้มครองทวารใน
อินทรีย์ รู้ประมาณในการบริโภคอาหาร และประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนื่อง ทั้งหมดนี้เป็นไป
เพ่ือการควบคุมตนและการเตือนตนเองซึ่งก็ตรงกับศาสตร์ทางจิตวิทยาที่ว่าด้วยเรื่องการควบคุม
ตนเองและการเตือนตน เป็นต้น จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผู้วิจัยพบกระบวนการในการฝึก เพ่ือ
การปรับจริตทั้ง ๖ ประเภท และได้น ามาสร้างเป็นกรอบเพ่ือน าไปปฏิบัติให้ได้ผล ดังนี้ การปรับ
พฤติกรรมราคจริต จะปรับด้วยการวางเงื่อนไขเสริมแรงลบคือข่มด้วยของไม่สวยไม่งาม เช่น การ
พิจารณาอสุภะให้เห็นความไม่เที่ยง หรือล่อด้วยของสวยแล้ววางเงื่อนไขซ้อนเข้าไป ขณะเดียวกันต้อง
สร้างสิ่งเร้าคือ กฎ ระเบียบ วินัยเพื่อควบคุมตนและการเตือนตน  การปรับพฤติกรรมโทสจริต จะต้อง
ใช้ปัญญาในการพิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธ ขณะเดียวกันต้องใช้ปัญญาในการฝึกฝนตนเองใน
การเจริญเมตตาจากภายนอกสู่ภายในและแผ่เมตตาจากภายในสู่ภายนอก การปรับพฤติกรรมโม
หจริต กระบวนการส าคัญคือการฝึกฝนอานาปานสติควบคุมกายควบคุมใจ เพ่ือให้เกิดสมาธิรู้เท่าทัน
ความคิด เกิดปัญญาสร้างความคิดให้เป็นระบบ การปรับพฤติกรรมพุทธิจริต กระบวนการคือการใช้
ปัญญาพิจารณาความตายเนืองๆ เห็นความไม่เที่ยงของสังขาร และการบ าเพ็ญอุปสมานุสติให้เข้าถึง
ความสงบเย็นของนิพพาน การปรับพฤติกรรมสัทธาจริต ต้องปลูกสัทธาที่ถูกต้องด้วยอนุสติ ๖ ไม่
หลงเชื่ออะไรง่ายๆด้วยหลักกาลามสูตร การปรับพฤติกรรมวิตกจริต ใช้หลักการล่อและการข่มเพ่ือให้
เจริญอานาปานสติ ควบคู่ไปกับการข่มกายข่มใจตนเป็นการควบคุมทั้งภายนอกและภายใน การน า
หลักธรรมที่ตรงกับจริตท าให้มีผลโดยตรงกับจริตนั้นนั้น เปรียบเสมือนการให้ตัวยาที่ตรงกับโรคการใช้
ธรรมที่ตรงตามหลักที่ได้ระบุไว้ในพระพุทธศาสนาเข้าไปปรับโดยอาศัยเครื่องมือทางจิตวิทยาเป็นกรอบ   

จะเห็นได้ว่า การใช้วิธีการทางจิตวิทยาเข้ามาช่วยน าหลักธรรมไปปฏิบัติ เพ่ือปรับ
จริตเป็นความสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์มากขึ้น เนื่องจากกระบวนการทางจิตวิทยานั้นได้รับการ
พิสูจน์ทดลองจนเป็นที่ยอมรับมาแล้ว เพียงแต่ใส่ตัวยาคือหลักธรรมให้เหมาะกับจริตตามที่
พระพุทธศาสนาได้ให้หลักวิชาไว้ ซ่ึงสามารถสรุปเป็นภาพได้ดังนี้ 
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รูปที ่๕.๑ การบูรณาการการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ตามจริตในพระพุทธศาสนา 

การปรับ
พฤติกรรม
มนุษย์ตาม

จริต 

 

ข่มด้วยอสุภะ
กรรมฐาน 

ควบคุมกาย 
ควบคุมสิ่งเร้า 

 

มองให้เห็นโทษ
ของความโกรธ 
เจริญเมตตาจาก

ภายใน 

ควบคุมตน ข่ม
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๒๒๔ 

๕.๒  องค์ความรู้เกี่ยวกับบูรณาการการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจริต 
ในพระพุทธศาสนา 

จากการบูรณาการการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจริตในพระพุทธศาสนาที่ได้กล่าว
มาแล้วทั้งหมดนี้สามารถน ามาเขียนเป็นรูปแบบองค์ความรู้ได้ดังนี้ 

 
๕.๒.๑  ที่มาขององค์ความรู้ 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงจิตวิทยา มีทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องหลายแนวทางซึ่ง
ในแต่ละแนวทางได้มีการศึกษาและทดลองอย่างเป็นวิทยาศาสตร์จนเป็นที่ยอมรับ  แนวทางการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส าคัญ ได้แก่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยทฤษฎีการวางเงื่อนไข การวาง
เงื่อนไขจะมีทั้ง การวางเงื่อนไขเสริมแรงบวก (Positive  reinforcement) และการวางเงื่อนไข
เสริมแรงลบ (Negative reinforcement) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยทฤษฎีทางปัญญา 
(Cognitive Behavior modification)  ซึ่งมีทั้งกระบวนการการเรียนรู้จากตัวแบบ (Modeling) 
กระบวนการเรียนรู้แบบฝึกสอนตนเอง (Self Instruction Training) กระบวนการเรียนรู้ด้วยการ
ควบคุมตนเอง (Self control) และกระบวนการการบ าบัดทางปัญญา (Cognitive therapy) รวมทั้ง
กระบวนการควบคุมสิ่งเร้าและการเตือนตน  

ในทางพระพุทธศาสนา พฤติกรรมของมนุษย์แบ่งได้ตามจริต ซึ่งในคัมภีร์กล่าวไว้
ชัดเจนถึงการใช้หลักธรรมที่เหมาะสมกับจริตในการแก้ไขพฤติกรรม เช่น ใช้อสุภะกรรมฐานในการ
ปรับพฤติกรรมคนราคจริต หรือการใช้หลักเมตตาธรรมในการปรับพฤติกรรมคนโทสจริต โดยมี
เป้าหมายชัดเจนเพ่ือความก้าวหน้าแห่งการบรรลุธรรม ในการแก้ไขปัญหาทางจริตให้กับบรรดาศิษย์
ทัง้เหล่า อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ใช้เทคนิคและวิธีการในการปรับพฤติกรรมทางจริตเป็นกรณี ๆ ไป ใน
สมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ได้ทรงใช้วิธีการต่าง ๆ ในการปรับพฤติกรรมทางจริตให้แก่เหล่าสาวก 
ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน เช่น ปรับพฤติกรรมราคจริตให้กับพระนันทิยะ โดยล่อด้วยนางฟ้า  และทรง
วางเงื่อนไขว่าถ้าอยากได้นางฟ้าต้องเพียรในการปฏิบัติธรรมให้บรรลุก่อน ซึ่งวิธีการที่พระพุทธองค์ใช้
นั้นตรงกับทฤษฎีการวางเงื่อนไขในทางจิตวิทยา เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้วิธีการในการปรับพฤติกรรม
ทางจริตด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ด้วยพระปัญญาของพระองค์  ซึ่งวิธีการต่าง ๆ ที่ทรงใช้นั้นเมื่อน ามา
เทียบเคียงกับกระบวนการปรับพฤติกรรมด้วยศาสตร์ทางจิตวิทยาในปัจจุบันแล้ว พบว่ามีเทคนิคและ
วิธีการที่ตรงกันอยู่มาก เพียงแต่ในทางจิตวิทยายังขาดองค์ธรรมอันเป็นตัวยาเฉพาะที่ใช้ในการปรับ
พฤติกรรมทางจริตนั้น ๆ ส่วนในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ก าหนดกระบวนการในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไว้อย่างเป็นระบบ 

เมื่อบูรณาการศาสตร์ทางจิตวิทยากับหลักการปรับพฤติกรรมทางจริตใน
พระพุทธศาสนาโดยเติมเต็มในทุกมิติแล้ว จึงเกิดเป็นองค์ความรู้ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ ส่วนคือ 
เหตุ (Causes) ปัจจัย (Conditions) และการตื่นรู้ (Awaken) ซ่ึงสามารถอธิบายได้ดังนี ้

เหตุ (causes) คือ ต้นทาง หรือตัวตั้งต้น แห่งกระบวนการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ 
อันได้แก่จริตทั้ง ๖ ประเภท ในที่นี้เราไม่ได้เน้นที่การเปลี่ยนแปลงจริต เนื่องจากจริตนั้นติดตัวมากับ
มนุษย์ทุก ๆ คนยากที่จะเปลี่ยน แต่สิ่งที่ต้องการปรับคือพฤติกรรมอันเนื่องมาจากจริตที่มากเกินไป
หรือน้อยเกินไป ให้เกิดความสมดุลพอเหมาะพอดี เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน นอกจากเหตุ



 
 

๒๒๕ 

คือจริตทั้ง ๖ แล้ว เหตุยังหมายถึงองค์ธรรม อันเปรียบเสมือนตัวยาที่ใช้รักษาหรือปรับพฤติกรรมของ
แต่ละจริต อันได้แก่ อสุภะกรรมฐานและกายคตาสติเป็นตัวยาของราคจริต อานาปานสติเป็นตัวยา
ของโมหจริตและวิตกจริต อนุสติ ๖ เป็นตัวยาของสัทธาจริต มรณานุสติและอุปสมานุสสติเป็นตัวยา
ของพุทธิจริต และเมตตาพรหมวิหารเป็นตัวยาของโทสจริต เป็นต้น  

องค์ประกอบส่วนที่สอง คือ ปัจจัย (conditions)  คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
กระบวนการทั้งหมดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามองค์ความรู้ ประกอบด้วย ๕ ส่วน คือ 

๑.  บุคคล  (Personal)  มี ๒ ส่วน คือ ผู้วาง หรือ ผู้ปรับจริต หรือผู้ฝึก(Trainer) 
และผู้ถูกวางหรือผู้ถูกปรับจริต หรือผู้ถูกฝึก ผู้ปรับจริตจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
เหตุและปัจจัยทั้งหมด และสามารถปรับใช้ปัจจัยแต่ละตัวได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเปรียบเสมือนแพทย์ที่รู้
อาการของคนไข้ รู้ว่าจะต้องใช้ตัวยาอะไรและใช้ยาอย่างไรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด 
ส่วนผู้ถูกวางหรือผู้ถูกปรับจริตนั้นจะต้องรู้ปัญหาของตนและมีความตั้งใจที่จะปรับพฤติกรรมของตน 
ทั้งนี้ผู้ถูกปรับจริตจะต้องมีความเลื่อมใสและศรัทธาในตัวผู้ปรับจริตเป็นส าคัญ เปรียบเสมือนคนไข้ที่
ไปพบหมอต้องมีความเชื่อม่ันในตัวหมอและพร้อมที่จะปฏิบัติตามค าแนะน าของหมอ 

๒.  เวลา (Time) หมายถึง การให้ตัวยาจะต้อง ถูกจังหวะ ถูกโอกาส ด้วยระยะเวลา
พอเหมาะ และความถี่พอเหมาะเป็นต้น เพ่ือให้ตัวยาเกิดสรรพคุณสูงสุด เปรียบได้กับทฤษฎีการวาง
เงื่อนไขเสริมแรงบวก เช่น เราฝึกสุนัขให้สุนัขท าอะไรบางอย่าง เมื่อสุนัขท าได้เราจึงให้อาหารสุนัขเป็น
รางวัล สุนัขก็จะเรียนรู้ว่าถ้าท าอย่างนี้อย่างนี้แล้วจะได้รับอาหาร 

๓.  พ้ืนที่ (Space) จะต้องมีความเหมาะสมกับการปรับจริต คือจะต้องมีความสปา
ยะต่อการปรับจริตประเภทนั้น ๆ  

๔.  สภาพแวดล้อม (Environment) หมายถึง การวางกฎระเบียบ ข้อบังคับ สภาพ
สังคม และอ่ืนๆอันเป็นปัจจัยภายนอกเพ่ือการควบคุมตนเอง หรือการควบคุมสิ่งเร้า  

๕.  ตัวแบบที่ใช้ฝึก (Objects ) ใช้ส าหรับพิจารณาให้เห็นความเปลี่ยนแปลง ความ
ไม่เที่ยง เช่น ซากศพ ดอกไม้ หญิงงาม เป็นต้น เพ่ือให้จิตเกิดความตระหนักรู้ เข้าถึงความเป็นจริงจน
เกิดปัญญา 

เมื่อวิเคราะห์เหตุ ปรับเงื่อนไขที่ใช้ควบคุมอันเป็นเงื่อนไขภายนอกอย่างเหมาะสมลง
ตัวแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะเกิดข้ึนโดยทันที องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้อีก
ส่วนหนึ่ง คือ สภาวะตื่นรู้ (Awaken) ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างเหตุ (จริตและองค์ธรรม) และปัจจัย 
จนเกิดพลังปรับกระบวนการภายในจิตท าให้เกิดปัญญา (Wisdom) และการหยั่งรู้ (Insight) มองเห็น
ตามความเป็นจริง ส่งผลให้สามารถปรับเปลี่ยนทั้งพฤติกรรม นิสัย แนวคิด และทัศนคติ จิตในสภาพ
เช่นนี้เป็นจิตที่มีความสุขงอม พร้อมใช้งาน และมีศักยภาพเต็มเปี่ยม  

บุคคลที่ได้ผ่านกระบวนการปรับพฤติกรรมตามจริตแล้ว จะมีพฤติกรรมบนความ
สมดุลตามคุณลักษณะของจริตนั้น ๆ กล่าวคือ 

บุคคลราคจริต  จะกลายเป็นคนสร้างสรรค์ มีกฎเกณฑ์ มีความประณีต โดยไม่มี
อาการหงุดหงิดจู้จี้ 

บุคคลโทสจริต  จะสามารถท างานรวดเร็วว่องไวไม่คั่งค้างโดยไม่หงุดหงิดและมี
เมตตาต่อบุคคลรอบข้าง 



 
 

๒๒๖ 

บุคคลโมหจริต  จะเป็นคนช่างคิด มีวิสัยทัศน์และมีจินตนาการ อย่างมีเหตุผล 
บุคคลสัทธาจริต  จะมีความศรัทธาบนฐานแห่งความเข้าใจ ไม่งมงาย เป็นคนที่มี

พลังสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย ์
บุคคลพุทธิจริต  จะเป็นบุคคลที่ทรงภูมิน่าเคารพยกย่อง สร้างสรรค์สังคมด้วย

ปัญญา สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้โดยไม่มีความก้าวร้าว 
บุคคลวิตกจริต  จะประกอบด้วยปัญญาคิดหน้าคิดหลังมองโลกอย่างมีจินตนาการ 

เข้าใจทั้งนวัตกรรมขณะเดียวกันก็มีความอนุรักษ์นิยมอยู่ในตัว 
จึงนับเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของบัณฑิตที่ครบถ้วนด้วยหลักสัปปุริสัตธรรม ๗ 

ประการ คือ รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล 
 

๕.๒.๒  รูปแบบขององค์ความรู้  
จากการสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจริตใน

พระพุทธศาสนา มองเห็นว่าการปรับพฤติกรรมมนุษย์อย่างได้ผลจ าเป็นจะต้องมีตัวยาที่มี
ส่วนประกอบอย่างเหมาะสมระหว่างเหตุคือจริตและองค์ธรรมกับปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดปฏิกิริยาที่
เรียกว่าการตื่นรู้ ส่วนผสมทั้งหมดนี้ถูกบรรจุอยู่ในเม็ดยา ซ่ึงเป็นยาส าหรับปรับพฤติกรรมทางจริตให้มี
ความสมดุล บุคคลที่ได้รับยานี้แล้วจะกลายเป็นบุคคลที่แสดงออกทางพฤติกรรมอย่างเหมาะสม ตาม
จริตนั้นๆ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเปี่ยมด้วยความสามารถตามจริตของตน ธรรมโอสถส าหรับการ
ปรับจริตจึงมีรูปแบบดังนี้ 
    

 
 
รูปที่ ๕.๒ รูปแบบการบูรณาการการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ตามจริตในพระพุทธศาสนา 

 
๕.๒.๓  แนวทางการใช้องค์ความรู้ใหม่ 

CAC Model นี้สามารถน าไปใช้ในการปรับพฤติกรรมของคนได้อย่างกว้างขวางใน
ทุกวงการ โดยมีขั้นตอนการน าไปใช้ดังนี้ 

CAC Model 
ประกอบด้วย : 
C = เหตุ (Causes) ประกอบด้วย 
 จริต (Caritas) และ องค์ธรรม (Dhamma) 
A = การต่ืนรู้ (Awaken) ประกอบด้วย 
 ปัญญา (Wisdom) และ การหย่ังรู้ (Insight) 
C = เง่ือนไข (Conditions) ประกอบด้วย  
 บุคคล (Person)   เวลา (Time)  
 พ้ืนที่ (Space) สภาพแวดล้อม (Environment)   
 วัตถุฝึก (Object)  
 
 

A 
C C 
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๑.  สังเกต สิ่งส าคัญอันดับแรกของการปรับพฤติกรรมทางจริต จะต้องรู้ว่าบุคคลที่
จะถูกปรับพฤติกรรมนั้นมีจริตอะไร ในขั้นนี้เกิดจากการสังเกตว่าใครควรจัดอยู่ในจริตประเภทไหน 
หากไม่รู้จริตอย่างชัดเจนอาจใช้เพียงการประมาณการ แล้วจัดเป็นกลุ่มของจริต 

๒.  สร้างความเข้าใจ ในกระบวนการนี้ต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้ถูกปรับ
พฤติกรรมว่า กระบวนการปรับพฤติกรรมไม่ใช่การดัดนิสัย แต่เป็นการพัฒนาความสามารถและ
ประสิทธิภาพของบุคคลด้วยกระบวนการทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิดการยอมรับการเรียนรู้ที่จะ
ปรับเปลี่ยน ซึ่งหากผู้ได้รับการปรับพฤติกรรมมีความเข้าใจถูกต้องแล้วก็จะให้ความร่วมมือด้วยดี 

๓.  กระบวนการฝึก (Coaching) ในกระบวนการฝึกนี้ต้องจัดกลุ่มบุคคลให้
เหมาะสมตามจริตและธรรมที่ใช้ จึงจะเกิดประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

๔.  การสร้างบรรยากาศ ในกระบวนการนี้จะประกอบไปด้วยผู้รู้ในการปรับจริต 
สถานที่ที่เหมาะสมซึ่งมีความแตกต่างกันตามจริต การฝึกฝนจึงควรแยกกลุ่มแยกสถานที่ อาจจะเป็น
วัด ในป่า หรืออาจพิจารณาศพในโรงพยาบาล ทั้งนี้ผู้รู้อาจปรับให้ใกล้เคียงกับธรรมที่ใช้ให้มากที่สุด 

กระบวนการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการจิตวิทยาการเรียนรู้เชิงพุทธ โดย
ก าหนดด้วยธรรมที่เหมาะกับการปรับ เช่น พุทธิจริตฝึกให้เป็นผู้ไม่ประมาทในวัย ในโรค ก็ไปดูสภาพ
ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ดูคลิปวิดีโอที่เห็นถึงความไม่แน่นอนในชีวิต เมื่อด าเนินฝึกตามขั้นตอนสภาวะ
การตื่นรู้จะค่อยๆปรากฏขึ้นอาจเร็วหรือช้าอยู่ที่บุคคลและองค์ประกอบ พฤติกรรมจะค่อยๆถูก
ปรับเปลี่ยนจากภายใน 

 
๕.๓  ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑.  องค์กรภาครัฐควรมีการสร้างบุคคลต้นแบบที่ผ่านกระบวนการฝึกในเชิงพัฒนา

จริตโดยหน่วยงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นผู้รับผิดชอบ 
๒.  องค์กรภาคเอกชน ควรจะให้มีการฝึกอบรมการปรับพฤติกรรมให้กับพนักงาน

เพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร 
๓.  องค์กรสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาควรศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๔.  สถานพินิจ ผู้ต้องขัง ควรได้รับการอรบรมการปรับพฤติกรรม 
 

๕.๓.๒  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเรื่องการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ทางจริตยังมีประเด็นที่น่า

ศึกษาวิจัยต่อยอด เพ่ือให้มีมุมมองที่กว้างขวางออกไป จึงมีข้อเสนอแนะหัวข้อการท าวิจัยดังนี้ 
๑.  กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงพุทธจิตวิทยาบูรณาการ 
๒.  การพัฒนาการพฤติกรรมด้วยสมาธิในพระพุทธศาสนา 
๓.  รูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์แก่เยาวชน กรณีศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ 
๔.  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจริตกับการวางเป้าหมายทางการศึกษาของเด็ก

มัธยมปลาย 



บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย 

ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. เล่มที่ ๑,  
 ๒, ๔, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๘, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๗, ๓๑, 
  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย, ๒๕๓๙. 
 

ข้อมูลทุติยภูมิ 
อรรถกถา 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. มังคลัตถทีปนี ภาษาไทย ภาค ๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

 
 ๑) หนังสือทั่วไป 
กันยา สุวรรณแสง. จิตวิทยาทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : อักษรพิทยา, ๒๕๕๒. 
กิ่งแก้ว ทรัยพ์พระวงศ์. บุคลิกภาพและการปรับตัว. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

,  ๒๕๕๐. 
คัมภีร์วิสุทธิมรรค แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) กรุงเทมหานครพ : ธนาเพรส, ๒๕๕๑. 
โครงการสารานุกรม ศึกษาศาสตร์. จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ. คณะศึกษาศาสตร์ :  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๗. 
ดุษณี  แก้วก าเนิด. “สังคมกับพฤติกรรมของคนในสังคม” จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการ

แนะแนว. กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลัยสุโโทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓. 
บรรจบ บรรณรุจิ. อสีติมหาสาวก. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
ประสิทธิ์ ทองอุ่น. พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. กรุงเทพมหานคร : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 

๒๕๔๒. 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔. 
พระธรรมกิตติวงศ์ )ทองดี สุรเตโช( . พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน์. กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๑. 
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). ค าวัด. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๑. 
พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาตร์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร :  มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
พระพรหมคุณาภรณ์. ป.อ.ปยตฺุโต. พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพ์ครั้งที่ ๔๐. ผลิธัมม์ : 

กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๗. 
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พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ ประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์ผลิธัมม์ ในเครือ บริษัท ส านักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จ ากัด, ๒๕๕๘. 

พระธรรมวิสุทธิกวี  ( พิจิตร ตวณฺโณ) .  อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา .  วัดโสมนัสวิหาร. 
กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๘. 

พระราชภาวนาจารย์ (เผด็จ ทัตฺตชีโว). เสขิยวัตร ต้นบัญญัติมารยาทไทย. กรุงเทพมหานคร :  
ส านักพิมพ์รวิกานต์ ๑๙๙๘, ๒๕๕๙. 

พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ . หลักสูตรจูฬอาภิธรรมิกะโท. ปริจเฉทที่ ๗ พิมพ์ครั้งที่ ๕. 
กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

พระสาสนโสภณ (พิจิตร ตวณฺโณ). หนังสือสวดมนต์. วัดโสมนัสวิหาร. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๘. 
พุทธทาสภิกโุ. รวมบทกลอนสอนใจจากปฏิทินธรรม พุทธศักราช ๒๕๓๗-๒๕๔๒. 
เพ็ญแโ ประจนปัจจนึก. “การส่งเสริมจริยธรรมของวัยรุ่น” พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม. 

กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลัยสุโโทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๘. 
ไพบูลย์ เทวรักษ์. จิตวิทยา. กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์ เอส.ดี.เพรส , ๒๕๓๗. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูประถัมภ์ .วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒, ๒๕๕๔. 
เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และคณะ. พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. กรุงเทพมหานคร :  

มหาวิทยาลัยราชภัลสวนดุสิต, ๒๕๔๙. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๒๕. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร :  

อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๘. 
เรียม ศรีทอง. พฤติกรรมมุษย์กับการพัฒนาตน. กรุงเทพมหานคร :  บริษัทเธิร์ดเวฟเอ็ดดูเคชั่น จ ากัด, 

๒๕๔๒. 
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์ (แปล). ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 

๒๑. กรุงเทพมหานคร :  ส านกัพิมพ์ Openworlds, ตุลาคม ๒๕๕๔. 
วศิน อินทสระ. แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา เล่ม ๑. สมุทรปราการ :  

โุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์, ๒๕๕๘. 
วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม. จิตวิทยาพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : ชีวาภิวัฒน์, ๒๕๔๗. 
ศรีราชา เจริญพานิช, ๒๕๒๖. 
ศรีเรือน แก้วกังวาน, ๒๕๕๘. 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก. วิธีปฏิบัติกรรมฐานและความเข้าใจ

เกี่ยวกับเรื่องกรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๐. 
สมเด็จพระญาณสังวรฯ. วิธีฝกึใจไม่ให้โกรธ. นครปฐม : สาละพิมพการ, ๒๕๕๘. 
สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต. การปรับพฤติกรรม. กรุงเทพมหานคร  :โอเดี่ยนสโตร์,  ๒๕๔๓. 
สรรเสริญ อินทรัตน์. พุทธจิตวิทยา. คณะมนุษยศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๒. 
สิทธิโชค วรานุสันติกุล. ทฤษฎีและปฎิบัติการทางจิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิทักษ์

อักษร, ๒๕๒๘. 
สิริอร วิชชาวุธ. ความรู้เบื้อนต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๔. 
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สุรางค์ โค้วตระกูล. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๔. 
ริค แฮนสัน  ดร.และ นพ.ริชาร์ด เมนดิอัส เโียน ดร.ณัชร สยามวารา ผู้แปล. สมองแห่งพุทธะ. 
กรุงเทพมหานคร :  อัมรินทร์ธรรมะ, ๒๕๕๘. 

Daniel J. Siegel เโียน ,แปลโดย อิฏฐพร ภู่ เจริญ . Brainstorm เปิดสมองวัยว้าวุ่น . 
กรุงเทพมหานคร : สารคด,ี ๒๕๕๙. 
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https://th.wikipedia.org/wiki.  
การฝึกสติและสมาธิของครูในการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0. 

http://www.gttc.co.th/official/?r=site/ ServiceDetail&id=30  
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 www.oknation.net/blog/lrukk /2002 /02/14/ entry -1( . 
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บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
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พระศรศักดิ์ สงฺวโร (แสงธง). “การวิเคราะห์จริตกับการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์
พุทธศาตรมหาบัณฑิต. สาโาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

สุเมธ โสฬศ. “การศึกษาเครื่องมือจ าแนกจริตที่เหมาะสมในการเจริญสติปัฏฐาน”. วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
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การทําเสวนากลุม  

 

  



๒๖๒ 

 

 
 

การทําเสวนากลุม 



๒๖๓ 

 

ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ สกุล    :  นายชํานาญ วงศรัศมีเดือน 

วัน เดือน ปเกิด   :  วันศุกรท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙ 

ชาติภูมิ    :  ต. กบินทร อ. กบินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 

ท่ีอยูปจจุบัน   :  เลขท่ี ๔๖ บางเชือกหนัง ๖ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน  

       กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ 

 

การศึกษา 

 พ.ศ. ๒๕๑๗ :  มัธยมปลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนีย) ลาดพราว 

 พ.ศ. ๒๕๒๒ :  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร 

       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหาร ลาดกระบัง 

 พ.ศ. ๒๕๓๙ :  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 พ.ศ. ๒๕๖๐  :  ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

หนาท่ีการทํางาน 

 พ.ศ. ๒๕๒๓ :  วิศวกรระบบสื่อสาร องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 

 พ.ศ. ๒๕๓๘ :  ผูอํานวยการกองวางแผนโครงขาย องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 

 พ.ศ. ๒๕๔๒ :  ผูจัดการอาวุโส ธุรกิจสื่อสาร บริษัทซีเมนส จํากัด 

 พ.ศ. ๒๕๔๖ :  ผูชวยรองประธานฝายขาย ธุรกิจสื่อสาร บริษัท ซีเมนส จํากัด 

 พ.ศ. ๒๕๕๑ :  รองประธานอาวุโส บริษัท เจ อาร ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จํากัด (มหาชน) 

 

ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน 

    :  กรรมการบริหาร บริษัท เจ อาร ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ (มหาชน) จํากัด 

    :  กรรมการ บริษัท ไทยโก เทคโนโลยี จํากัด 
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