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บทคัดยอ 

บทความนี้มุงแสดงความสําคัญของอาจารยที่ปรึกษา เพราะเปนผูท่ีมีความใกลชิดกับนักศึกษามากกวา
บุคคลอื่นๆ  แตนักศึกษาจะเลือกปรึกษาปญหาของตนเองกับเพ่ือนเพ่ือหาหนทางแกไขปญหา เนื่องจากเพ่ือนเปนผูที่
เขาใจและไดรับความไววางใจซึ่งกันและกัน แตบางครั้งไดผลลัพธในการแกไขปญหาไมสําเร็จ ดังนั้นนักศึกษาควร
ไดรับการฝกทักษะโดยการนําหลักพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการพัฒนาจิตใจใหกับนักศึกษาเขาใจตนเองมาก
ยิ่งข้ึน รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา มองโลกในแงดี เปนการนําแนวคิดคําสอนของพุทธศาสนา อันไดแก อริยสัจส่ี 
ปฎิจจสมุปบาท และไตรลักษณ ซึ่งหลักธรรมเหลานี้มีจุดมุงหมายท่ีจะสอนใหบุคคลเขาใจสาเหตุของปญหา รูวิธีการ
แกไขปญหาดวยเทคนิค และความสามารถในการตัดสินใจในการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นหาก
นักศึกษามีปญหาทุกขใจหรือแกไขปญหาบางอยางไมได อาจารยที่ปรึกษาจะตองตระหนักเสมอวาบทบาทของ
อาจารยท่ีปรึกษา คือชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูและรูจักเก่ียวกับตนเองมากข้ึน  ผูท่ีใหคําปรึกษาตองฝกการพัฒนาจิต 
(จิตใจ) ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา การมีสติในการใชขอมูลดานสติปญญาทางธรรมในความจํา ทําการรูเห็น
และควบคุมความคิดใหเปนไปตามหลักธรรม จึงมีประโยชนอยางมาก ท้ังดานการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 
หลักพุทธศาสนาจึงมีความสําคัญกับทุกเพศ ทุกวัย จิตวิทยาการใหคําปรึกษาตามแนวพุทธจึงเปนการศึกษาธรรมชาติ
ของจิตใจ การวิเคราะหจิตใจอยางละเอียด โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหนักศึกษาหรือบุคคลท่ัวไปสามารถจัดการกับชีวิต
ที่ดําเนินอยูในแตละวัน  การปรับเปล่ียนความคิดและสภาพจิตใจใหเปนดานบวก  การใหคําปรึกษาตามแนวพุทธ คือ 
การชวยใหผูรับคําปรึกษาไดใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี ในการทําความเขาใจตนเองและแกไขปญหาไดดวย
ตนเอง โดยผูใหคําปรึกษาตองยึดถือทฤษฎีเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งในทางพุทธศาสนานั้น มีคําสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ท่ีถือเปนหลักยึดในการดําเนินชีวิต คือ  อริยสัจ 4 สามารถนํามาปรับไดจริงในชีวิตประจําวัน
ได ในการ พัฒนาจติใจไดและชวยเหลือทางดานจิตใจแกผูอื่นตอไป   

คําสําคัญ : การใหคําปรึกษา แนวพุทธ จิตวิทยา  
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Abstract 

 Advisors who are closer to students than others. The Advisor had Buddhism applied in the 
development of the mind, with the students to understand themselves. He came to know some of the ways 
we look at the world in terms of attention is to apply the concept of the fourth noble truth of Buddhism: 
paditchot and trailaksa, which main Justice Mohammed pabat these aims to teach people better understand 
the causes of the problem. How to fix the problem with the current techniques appropriately. 
Communication skills and the ability to make decisions to solve problems efficiently. Therefore, if a 
student has a problem or solve some suffering is not. Teachers will need to recognize that the role of the 
advisors are allows students to learn and know more about ourselves. People who need training, consulting, 
development, spiritual (soul) as the primary technical enlightenment in Buddhism is to the soul (mind). A 
conscious choice to use intelligence information in memory Make and takes control of the idea, is based on 
principles, it's extremely useful for both the operational and life. Principles of Buddhism, it's valuable for 
the national น ษ ย  ne. Psychological counseling, according to a study of the Buddhist nature of mind. A 
detailed analysis of the mind, with the aim to give students or people in General can handle life in progress 
each day. Such as family problems, financial problems Adjustment problems Personal problems can decide 
to solve it. The decision to act or not act the problem one may say so. Buddhist counseling is to help the 
mentee to use their potential fully. To understand their own problems by themselves. Through counseling 
by a counselor. The psychology of human behavior can be explained in detail. The mechanism of the 
human mind But it may not make humans understand themselves as deeply religious instruction aimed to 
understand the true nature of things. Can bring insight to the goodwill arising on their own. Reason and 
significance of the foregoing is that psychological counseling by the Buddhist religion as knowledge is 
important and valuable one another in order to help expand the knowledge of psychology in the United 
States. a deeper and more spacious. You can learn to think critically, reason with these results. It can be 
seen that in Buddhist psychology. The core teachings of Buddhism into the process to help heal the 
psychological and spiritual development of the human and psychological help to others. 

Key words: counseling, Buddhist psychology. 

 

บทนํา 

จิตวิทยาการใหคําปรึกษาตามแนวพุทธ คือ แนวทางในการใหการปรึกษาทางพุทธจิตวิทยาโดยเนนวิธีฝก

ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาตนในดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และคุณธรรม จริยธรรม และ

ปฏิบัติตนในกรอบ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของสังคมไทย ท่ีมุงเนนการใหมนุษยรูจักทุกข และการดับทุกข 

โดยมีแนวทางใหมนุษยรูจักตนเอง และทําความเขาใจตนเอง เขาใจถึงกฎธรรมชาติ โดยศึกษาถึงธรรมชาติของมนุษย

แบบองครวมระบบของการดําเนินชีวิตที่เก่ียวของสัมพันธกับสรรพส่ิงตางๆ ตามกฎธรรมชาติบนพ้ืนฐานความเปนไป

ดวยเหตุและผลตามความเปนจริง เปนการศึกษาจากภายในตัวตนของมนุษย เมื่อมนุษยเกิดความเขาใจตนเอง และ

ธรรมชาติแลว มนุษยจะสามารถปรับตัวเปล่ียนแปลง และพัฒนาตนไปสูวิถีทางชีวิตท่ีเปนประโยชน โดยไดหยิบยก

หลักทางพระพุทธศาสนามา 1 อยาง คือ หลักอริยสัจ 4 เปนแผนที่นําใหเขาใจโครงสรางของจิตใจที่ไมเปนสุข บอเกิด

แหงทุกข จนสามารถเขาถึงความจริงอันเปนการดับทุกขในใจและของผูมารับคําปรึกษาไดแบบฝกหัดที่เกิดข้ึนในชีวิต

แตละวันจึงเปนกรณีศึกษาอยางดีท่ีชวยใหรูเทาทัน ไดสังเกต ฝกฝน ขัดเกลาจิตใจตนเอง กวาท่ีจะเขาใจวาจิตวิทยา
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การปรึกษาแนวพุทธ ก็คือการที่นักจิตวิทยาการปรึกษาเขาใจชีวิต เขาใจในธรรมชาติของชีวิต ตองคอยๆ ศึกษาทํา

ความเขาใจ จนพบวาเมื่อใดจิตใจขุน แสดงวาขณะนั้นเรากําลังใชชีวิตอยางไมสอดคลองกับความจริง และความจริง

ไมเคยอยูภายใตบงการของมนุษย มนุษยจึงตองยอมรับ และปรับลดความ ปรารถนาของตนใหมลายหายไปเพ่ือการ

อยูอยางสอดคลองกับความจริงจะไดเกิดข้ึน แมบางครั้งการฝกฝนก็ยังมีพลาดบาง เผลอบาง มันก็เปนแบบฝกหัดท่ี

ชวยใหเรา ยอมรับกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนและไมคาดหวัง สวนการเลือกวิธีการแกไขปญหาเปนหนาท่ีของผูรับคําปรึกษาท่ีจะ

ตัดสินใจเลือกวิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสมกับตนเองในการใหคําปรึกษานั้น ผูใหคําปรึกษาตองยึดถือทฤษฎีเพ่ือเปน

แนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งในทางพุทธศาสนานั้น มีคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ท่ีถือเปนหลักยึดในการ

ดําเนินชีวิต   คือ  อริยสัจ 4   หรือ ความจริง 4  ประการ  1 ทุกข คือ ปญหา หรือความไมสบายใจ ความเดือดรอน

ใจ 2. สมุทัย คือ สาเหตุของปญหาท่ีทําใหเกิดความสบายใจ มีสาเหตุมาจากเรื่องใด  3. นิโรจ หนทางดับทุกข หรือ

วิธีการแกไขปญาหา มีวิธีใดบาง โดยคนหาวิธีการแกไขปญหาหลายๆ วิธี  ในการคนหาวิธีการแกไขปญหา ผูให

คําปรึกษาและผูรับคําปรึกษาตองชวยกันในการคนหาวิธีการแกไขปญหา   4. มรรค  คือ การนําวิธีแกไขปญหาท่ีได

ตัดสินใจเลือกแลว วาสามารถนําไปปฏิบัติ หรือแกไขปญหาของตนเองได  หากนําไปใชแลวยังแกไขปญหาไมได ก็ให

กลับไปเลือกวิธีการแกไขปญหาใหมการใหคําปรึกษาแนวพุทธศาสนา จะชวยใหทานสามารถใหคําปรึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จในการแกไขปญหาของผูรับคําปรึกษา 

พระธรรมปฎก (2539: 24-25) เห็นวาสาเหตุที่จิตวิทยากับพระพุทธศาสนามาบรรจบกันกลายเปนจิตวิทยา

แนวพุทธ (Buddhist Psychology) อันเปนแนวคิดท่ีนําแกนคําสอนของพุทธศาสนาท่ีวาดวยเรื่องทุกขและวิถีทาง

ในการเขาถึงความดับทุกขนั้นมาประยุกตใชในกระบวนการทางจิตวิทยานั้นเปนผลสืบเนื่องจากความเปล่ียนแปลง

ของสภาพชีวิตและสังคมพรอมท้ังปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตและสังคมมนุษยในยุคพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งความเจริญ

ในยุคอุตสาหกรรมนั้นไดทําใหคนมีความพรั่งพรอมดวยวัตถุมากข้ึน แตปรากฏวาชีวิตของมนุษยที่พรั่งพรอมดวยวัตถุ

กลับทําใหมีปญหามากข้ึนในดานจิตใจ เชน ความเครียด ความวิตกกังวลความรูสึกแปลกแยก ความวาเหวเดียวดาย 

ความรูสึกวางเปลา ไรความหมาย มีความกดดันและบีบค้ันซึ่งในทางพุทธศาสนารวมเรียกวา “ทุกข” ความเปนไป

เชนนี้เปนจุดหนึ่งท่ีมากระตุนใหวงการจิตวิทยาขยายความสนใจจากความเจ็บปวยทางจิตของคนไขในคลินิก ออกมา

สูปญหาจิตใจของคนทั่วไป หรือที่เรียกวาขยายความสนใจจากบุคคลที่ปวย (Sick Person) มาสูคนที่เรียกกันวาเปน

คนปกติ (Socalled Normal Person) นอกจากนี้ ในการมองปญหาของมนุษย พระพุทธศาสนาไมไดมองแบบแยก

สวน แตมองเรื่องจิตใจของมนุษยและปญหาในจิตใจของมนุษยนั้นวาสัมพันธกับวิถีชีวิตของมนุษยท้ังหมด คือ การ

ดําเนินชีวิตทุกดานและพฤติกรรมทุกอยาง ฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงมองจิตวิทยาในแงของการแกไขปญหาและการ

พัฒนามนุษย (พระธรรมปฎก, 2539: 12) จึงกลาวไดวาพระพุทธศาสนานั้นมีระบบจิตวิทยาท่ีมีความสมบูรณใน

ตัวเอง 
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จิตวิทยาแนวพุทธจึงชวยขยายความคิดความเขาใจ และขยายจุดหมายของการบําบัดทางจิตวิทยาตะวันตก

ใหกวางออกไป โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูศึกษาเขาใจถึงความเปนไปของกระแสของโลกและชีวิตอยางถูกตองตาม

ความเปนจริง เพ่ือนําไปใชในการทําความเขาใจและแกไขสภาพจิตใจท่ีเปนทุกข ซึ่งเมื่อสภาพจิตใจไดรับการเยียวยา 

ก็สงผลใหคุณภาพของจิตใจไดรับการขัดเกลาและพัฒนาข้ึนในเวลาเดียวกัน 

การปรึกษาตามแนวคิดจิตวิทยาและตามแนวพระพุทธศาสนา     

 การปรึกษาเปนศาสตรทางจิตวิทยาที่มี จุดหมายเพ่ือชวยใหผูมาขอรับการปรึกษา เกิดการตระหนักรูถึง   

อารมณ ความรูสึก ความคิด และการกระทําของตนเองตามความเปนจริงเพ่ือการบรรลุศักยภาพของตนเอง และใช

ความสามารถของตนเพ่ือกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง กลาท่ีจะรับผิดชอบตอพฤติกรรมที่เปนปญหาหรือที่ตนเคย

ปฏิเสธ บิดเบือน และเกิดการแกไขพฤติกรรมนั้นอยางเหมาะสม สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางสงบเย็น      

เปนประโยชน เพ่ือใหเขาใจรูปแบบการปรึกษาใหชัดเจนยิ่งข้ึน ดังนั้น ผูเขียนจึงขอนําเสนอการปรึกษาตามแนวคิด

จิตวิทยาและการปรึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  

ภาพที่ 1 
ที่มา : www.hrdproclub.com 
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แนวคิดที่สําคัญของจิตวิทยาแนวพุทธ      

 จิตวิทยาแนวพุทธเปนแนวคิดท่ีนําแกนของพุทธธรรม อันไดแก อริยสัจส่ี ปฏิจจสมุปบาท และไตรลักษณ 

มาประยุกตและผสมผสานกับกระบวนการทางจิตวิทยา โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือชวยเยียวยาและยกระดับคุณภาพจิตใจ

ของมนุษย           

 หลักธรรมท่ีเปนหัวใจสําคัญท่ีจะทําใหมนุษย เขาใจถึงสาเหตุของความทุกขและประจักษแจงถึงแนวทางใน

การดับทุกข ก็คือ “อริยสัจ 4” อันเปนหลักธรรมสําคัญที่ครอบคลุมคําสอนทั้งหมดในพุทธ-ศาสนาและเปนหลักธรรม

ท่ีเปนแกนสําคัญของแนวคิดจิตวิทยาแนวพุทธ เนื่องจากเปนหลักธรรมท่ีมุงผลในทางปฏิบัติ สามารถใชแกไขปญหา

ในชีวิตมีความลึกซึ้งและมีหลักธรรมอื่นๆ ซอนซอนและผสมผสานรวมกันอยูในหลักธรรมนี้   

 ความเขาใจอยางแจมแจงในหลักอริยสัจ 4 จะชวยนําพาผูท่ีศึกษาเขาใจถึงกระบวนการแหงความทุกขท่ี

เกิดข้ึนในชีวิตและจิตใจตั้งแตจุดเริ่มตนไปจนถึงจุดส้ินสุดของความทุกขอยางละเอียดและลึกซึ้ง ซึ่งความเขาใจเชนนี้

จะชวยเปล่ียนแปลงวิธีการมองโลก อันจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงความคิดและการกระทําของบุคคลท้ังภายในจิตใจ

ของตนเองและในสัมพันธภาพที่มีตอผูอื่นและตอสรรพส่ิงรอบตัว       

ความหมายของการปรึกษา        
 สมาคมจิตวิทยาของสหรัฐอเมริกา (The American Psychological Association, 2008.)  ไดอธิบายไว
วาการปรึกษาเปนวิธีการที่ เน นใหผู รับคําปรึกษาพิจารณาตนเองอยางแจมชัดยิ่งข้ึน สามารถปรับตัวเขากับ
ส่ิงแวดลอมได  และกระตุนใหสังคมยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลซึ่งจุดมุ งหมายของการปรึกษาอาจจะมี
แตกตางออกไป แตประการสําคัญที่ยอมรับรวมกัน คือ การชวยใหบุคคลเขาใจบทบาทของตนเอง และดําเนิน
บทบาทของตนอยางประสบความสําเร็จยิ่งข้ึน นอกจากนี้การปรึกษายังเปนกระบวนการที่แสดงถึง มนุษยสัมพันธอัน
ละเอียดออนระหวางบุคคล โดยบุคคลหนึ่งทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและอีกบุคคลหนึ่ง คือผูมาขอคําปรึกษา ผูให
คําปรึกษาจึงเปนบุคคลที่ไดรับการศึกษา มีประสบการณความรู  ความ สามารถในทางการใหคําปรึกษาและทาง
จิตวิทยา สามารถใหความชวยเหลือและคําปรึกษาแกผูมาขอรับคําปรึกษา เพ่ือใหบุคคลที่มารับคําปรึกษาเขาใจ
ปญหาหรือเรื่องราวที่นํามาปรึกษาสามารถใชพลังปญญาและความสามารถของตนเองในการตัดสินใจตกลงที่จะเลือก
กระทําอยางหนึ่งอยางใดในวิถีทางท่ีเหมาะสมท่ีปรารถนา และในท่ีสุดบุคคลท่ีมาขอรับคําปรึกษาจะสามารถปองกัน
ปญหาแกปญหา และพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสมที่สุด 
  
 จิตวิทยาการใหคําปรึกษาตามแนวพุทธกับการนําไปใชเพื่อพัฒนาจิตใจมนุษย 
  ในปจจุบันนี้ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศไดมีการนําแนวคิดจิตวิทยาแนวพุทธไปใชในกระบวนการ
ปรึกษาทางจิตวิทยาท้ังในมิติของการพัฒนาจิตใจของมนุษย ซึ่งในลําดับตอไปจะขอเสนองานวิจัยท่ีรวบรวมได เพ่ือ
แสดงใหเห็นถึงตัวอยางและแนวทางในการนําหลักการจิตวิทยาแนวพุทธไปใช ดังนี้ 
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งานวิจัยในตางประเทศ          
   Ushiroyama (2006) ศึกษาถึงประสิทธิผลของจิตบําบัดตามแนวคิดจิตวิทยาแนวพุทธท่ีมีตอผูหญิงท่ีเปน
โรคทางกายท่ีมีสาเหตุมาจากจิตใจ (Psychosomatic) จํานวน 58 คน ซึ่งเขารับการบําบัดดวยจิตบําบัดแนวพุทธ
จํานวน 2 ครั้ง การใหการบําบัดมุงใหผูปวยมองเห็นส่ิงตางๆ ตามความเปนจริง และยอมรับกับความไมแนนอนของ
ส่ิงตางๆ ได ผลการวิจัย พบวา หลังจาก 2 สัปดาห ของการบําบัด ผูปวยท่ีไดรับการบําบัดมี Chromo-granin 
Concentration ซึ่งเปนดัชนีที่แสดงถึงความเครียดทางจิตไดลดลงอยางมีนัยสําคัญ 
  Beitel, et al. (2007) ศึกษาผลสะทอนของผูใชยาเสพติดในเมืองท่ีมีตอการบําบัดท่ีมุงเนนทางดานจิตใจ
ตามหลักการทางพุทธศาสนา กลุมตัวอยางเปนชาย 15 คน เปนหญิง 24 คน ซึ่งทั้งหมดเปนผูที่ติดยาเสพติด และ 15 
คนเปนผูติดเชื้อเอดส การบําบัดใชแนวคิดจิตวิทยาแนวพุทธเปนฐาน กลุมตัวอยางจํานวน 21 คนไดรับการบําบัดท้ัง
แบบกลุมและแบบรายบุคคล และอีก 18คนไดรับการบําบัดเฉพาะแบบรายบุคคล โดยผูบําบัดจะใหแนวทางเก่ียวกับ
มรรคมีองค 8 และขอปฏิบัติตามหลักทางพระพุทธศาสนาดวยวิธีการท่ีสอดคลองกับผูเขารับการบําบัดแตละคน 
เพ่ือใหผูรับการบําบัดเห็นวาการเสพติดนั้นไมใชธรรมชาติท่ีแทจริงของเขา แตเปนแบบแผนของพฤติกรรมท่ีเกิดจาก
จิตใจท่ีปรับตัวไมเหมาะสมและถูกส่ังสมมายาวนานอันนําไปสูความทุกขท่ีลึกซึ้ง และใหตระหนักวาการเสพติดของ
ตนเองนั้นสงผลตอคําพูดการกระทํา และการดําเนินชีวิตอยางไร รวมท้ังการใหผูรับการบําบัดฝกสมาธิแบบอานา
ปานัสสติ เพ่ือใหสามารถควบคุมการเสพติด และตระหนักถึงพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอดส รวมถึงโรคติดตอ
อื่นๆ ผลการศึกษา พบวา การบําบัดที่มุงเนนทางดานจิตใจตามหลักการทางพุทธศาสนาสามารถชวยเพ่ิมแรงจูงใจใน
การเลิกยาเสพติดและการตระหนักถึงการปองกันตนเองจากการติดเชื้อเอดสได 

  งานวิจัยในประเทศไทย 

  บวร สุวรรณผา (2551) ศึกษาสัมมาทิฏฐิของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาหลังการเขากลุม
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาจํานวน 20 คน โดยแบงเปนกลุมยอย 3 กลุม การ
ดําเนินการกลุมใชกระบวนการกลุมจิตวิทยาแนวพุทธแบบกลุมพัฒนาตน โดยใชเวลา 2 คืน 3 วัน แบงเปน 7 
ชวงเวลา แตละชวงเวลาใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมง ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาท่ีเขารวมกลุมเกิด
สัมมาทิฏฐิหรือวิธีคิดท่ีถูกตองเปนจริงในการมองโลกมองชีวิต และมองตนเอง เกิดการรูจักเขาใจและยอมรับตนเอง
และผูอื่น มีความรูสึกผูกพันกับคนใกลชิด รวมทั้งเขาใจในวิถีที่คนตองอยูรวมกัน รับรูถึงหนาที่ของตนในบทบาท
ตางๆ อยางชัดเจน เปนคนใจกวางพรอมตอการท่ีจะศึกษาตนเองอยูเสมอและมั่นใจตอการดําเนินชีวิตของตนเอง
อยางสรางสรรคตอไป 
  ฤทธิรงค หาญรินทร และสมพร รุงเรืองกลกิจ (2551) ศึกษาผลการใหการปรึกษารายบุคคลแนวพุทธใน
ผูปวยเรื้อรังท่ีมีภาวะซึมเศรา กลุมตัวอยางเปนผูปวยเรื้อรังท่ีมีภาวะซึมเศราจํานวน 17 คน ซึ่งเขารับบริการปรึกษา
ตามหลักอริยสัจส่ี จํานวน 1 ครั้ง ครั้งละ 90-120 นาที รวมทั้งมอบหมายใหผูรับบริการฝกการเจริญสติอยางนอยวัน
ละ 30 นาทีเปนเวลา 2 สัปดาห ผลการวิจัย พบวา คาคะแนนภาวะซึมเศราหลังการใหการปรึกษาลดลงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ กลุมตัวอยางท่ีเขารับบริการมีวิธีการแกไขปญหาแบบอริยสัจส่ีมีการมองโลก มองตนถูกตองตาม
ความเปนจริง และสามารถจัดการกับภาวะซึมเศราไดอยางเหมาะสม 
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การนําจิตวิทยาไปประยุกตใชกับหลกัอริยสัจ 4      

 เปนหลักธรรมสําคัญท่ีครอบคลุมคําสอนท้ังหมดในพระพุทธศาสนาเนื้อความท้ังหมดท่ีไดแสดงออกมา คือ

ความจริงอันประเสริฐ อริยสัจ 4 เปนความจริงเก่ียวกับชีวิต และสรรพส่ิง และเปนไปตามเหตุปจจัย เปนความจริง

แท มีทั้งดานเกิดทุกข และความดับทุกข หลักอริสัจ เปนการใหมองเห็นภัยของชีวิต และมองเห็นทางปลอดภัยพรอม

แนะวิธีการหลีกภัยเอาไว ประกอบดวย        

 ทุกข แปลวา ความทุกข หรือสภาพท่ีทนไดยาก ไดแกปญหาตางๆของมนุษย กลาวใหลึกลงอีกหมายถึง 

สภาวะของส่ิงท้ังหลายท่ีตกอยูในกฎธรรมดาแหงความไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา ซึ่งประกอบดวยภาวะบีบค้ัน 

กดดัน ขัดแยง มีความบกพรอง ไมสมบูรณในตัวเอง ขาดแกนสารและความเท่ียงแท (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 

2542 : 896-897)           

 วิธีใชเพื่อนําไปดับทุกข ถือเปนข้ันตอนแรกแหงการดับทุกขตามหลักอริยสัจ กลาวคือ ทุกคนตองมองเห็น

ทุกข รูเสียกอนวาตอนนี้กําลังประสบกับทุกขเรื่องอะไร ตองใชสติยอมรับวา ทุกขคือเรื่องธรรมดาท่ีเกิดข้ึนได และ

การไปตีโพยตีพาย โวยวายอาละวาดก็ไมไดชวยขับไลทุกขไป แตเปนการทําใหใจรอนรนยิ่งข้ึน ทําใหทุกขท่ีมีขยาย

ขนาดยิ่งข้ึน ดังนั้นในข้ันตอนแรกแหงการดับทุกขอยางมีเหตุและผล คือ ตองคุมสติใหดี เขาใจตามหลักความจริงวา 

“ทุกข ยอมเกิดข้ึนได” ตองทําใจยอมรับมันอยางตรงไปตรงมา กลาเผชิญหนากับปญหา และไมหลอกตัวเองหรือ

หาทางหนีปญหา ซึ่งในทางพุทธศาสนา ไดเรียกแนวทางการปฏิบัติตอทุกข อยางมีสตินี้วา ปรญิญา 

 สมุทัย แปลวา เหตุเกิดแหงทุกข หรือสาเหตุใหทุกขเกิดข้ึน ซึ่งตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดทุกข คือส่ิงที่เรียกวา 
ตัณหา 3 อันประกอบไปดวย กามตัณหา ซึ่งก็คือความทะยานอยากในกาม, ภวตัณหา ซึ่งก็คือความทะยานอยากท่ี
จะเปนส่ิงนั้นส่ิงนี้ และ วิภวตัณหา คือ ความไมอยากไดส่ิงนั้นส่ิงนี้ ซึ่งตัณหาเหลานี้ คือสภาวะท่ีเกิดตอเนื่องมาจาก
ตัวกิเลสทั้งหลาย เมื่อเกิดกิเลส (โลภะ โทสะ โมหะ) ก็จะเกิดความอยากหรือไมอยากที่ชัดเจนเปนรูปเปนราง 
 วิธีใชเพื่อนําไปดับทุกข หลังจากรูจักตัวทุกข ข้ันตอมาก็คือ ตองรูใหถึงสาเหตุแหงทุกข วามีท่ีมาจากไหน 
เพ่ือใหสามารถบอกตนเองไดวา ตอนที่กําลังเปนทุกขนั้น ทุกขเพราะอะไร เชน ทุกขเพราะความอยากได (ทุกขเพราะ
กิเลส ประเภทโลภะ) หรือทุกขเพราะความโกรธเกลียด (ทุกขเพราะกิเลส ประเภทโทสะ) จะไดเห็นถึงสาเหตุ และทํา
การยุติมันไดอยางตรงจุด เปรียบไดกับหมอท่ีหากจะรักษาอาการปวยของคนไข ก็ตองมองใหถูกวาเขาเปนโรคอะไร 
จะไดใหยาถูกชนิด ซึ่งการมองปญหาไปถึงตนตอ และเตรียมลงมือแกไขนั้น มีคําเรียกเฉพาะวาเปน ปหานะ 

  นิโรธ แปลวา ความดับทุกข เปนเปาหมายสูงสุดของพุทธปรัชญา ตามคําสอนของพระพุทธเจา การดับทุกข 
คือ การดับความอยาก การตัดเยื่อใยในความรัก ความส้ินราคะ ส้ินโทสะส้ินโมหะ สลัดออก ส้ินตัณหาโดยส้ินเชิง 
ไดแก นิพพาน อันเปนสภาวะท่ีทําลายความอยากในกามความสงสัย และความไมรู จึงเปนความสงบอยางยิ่งและดับ
ท่ีเหตุแหงทุกขนั้นๆ ดวยความมีสติระลึกรูในทุกขณะ เปรียบไดกับถาทุกขเปนไฟ นิโรธก็คือข้ันตอนการทําใหไฟนั้น
ดับลง ถาถึงข้ันเปนไฟส้ินเชื้อไดจะยิ่งดี         
 วิธีใชเพื่อนําไปดับทุกข  เมื่อรูสาเหตุของทุกขแลว ทําไมข้ันถัดมาถึงไมใชการลงมือแกปญหา แตกลับตอง
มาหาทางระงับทุกขใหดับกอนถึงจะเริ่มแกปญหานั่นก็เพราะในยามท่ีใจตนเองรอนรน อันเกิดจากไฟแหงความทุกข
แผดเผา พลังสติปญญาและความคิดก็จะออนแรงหรืออาจไมมีพลังเพียงพอท่ีจะทําอะไรได อีกท้ังการพยายามคิด

7 
 



หาทางออกเพ่ือแกปญหาทามกลางใจท่ียังมีไฟสุมทรวง ก็เปรียบไดกับการพยายามขับรถออกจากปายามคํ่ามืด หรือ
การพยายามแกปญหาดวยใจท่ีลนลาน ซึ่งยอมเปนการยากที่จะสามารถจัดการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพนี่จึง
เปนข้ันตอนแหงการหาทางสงบจิตใจ หรือ ตั้งสติ เพ่ือเรียกพลังแหงปญญาใหเกิดข้ึน จะไดลงมือแกปญหาได มอง
สาเหตุของปญหา มองที่มาของตัวทุกขไดอยางทะลุปรุโปรง อันจะสงผลใหสามารถเอาชนะทุกขตัวนั้นไดอยาง
เด็ดขาดที่สุด 

  มรรค แปลวา ปฏิปทาท่ีนําไปสูความดับทุกข หรือทางปฏิบัติในการออกจากทุกขเปนการแสดงใหเห็น

ข้ันตอน หรือวิธีการออกจากความทุกข  ซึ่งจะกระทําส่ิงที่ถูกไดก็ตอเมื่อผานกระบวนการรูตนวาทุกขเรื่องอะไร 

(ทุกข) รูวาทุกขเพราะอะไร (สมุทัย) และทําใจสงบ เปดสมอง เรียกสติปญญากลับมาเปนมือขวาชวยในการฝาฟน

ปญหาพรอมแลว (นิโรธ)  ในข้ันตอนแหงมรรคนี้ พระพุทธเจาไดทรงมอบหลักที่เรียกวา มรรคมีองค 8 ไว เพ่ือใหเปน

แนวทางในการวางแผนเอาชนะความทุกข ในการเลือกปฏิบัติส่ิงที่ถูกตองเพ่ือยุติปญหาทุกรูปแบบ  

 วิธีใชเพื่อนําไปดับทุกข มรรค คือ ข้ันตอนแหงการลงมือดับทุกข ชนะทุกข ซึ่งขอเพียงมีสติ มีความใจเย็น

เพียงพอแลว ก็คอยเริ่มกระบวนการคิด ไตรตรอง วิเคราะห พิจารณาส่ิงตางๆ ดวยใจเปนกลาง และดวยความคิดท่ี

มุงหมายใหเกิดเรื่องในทางบวก ทางสรางสรรค แลวก็คอยๆ ประยุกตลงมือทําไป เชน หากวันหนึ่งโทรศัพทมือถือเกิด

หายไป แนนอนวาตองทุกขอยางมาก และอาจเกิดอารมณขุนมัว ไมพอใจ เกิดความเศรา หรือดีไมดีก็อาจเกิดกิเลสใน

เชิงโทสะ คิดวามีคนมาขโมยไป หรือไมก็เกิดโมหะ สับสน งงงันทําอะไรตอไปไมถูก แตตองรีบดึงสติกลับมา ตั้งสติให

เร็วที่สุด คอยๆ ระลึกหาสาเหตุ วาอาจไปทําหลนไวที่ไหน หรือ ควรไปแจงกับเจาหนาท่ีเพ่ือใหชวยตามหาหรือไม 

จะตองเผ่ือใจวาอาจตองซื้อโทรศัพทเครื่องใหม ในกรณีท่ีหาไมเจอ ระหวางการดําเนินการแกปญหานั้น ก็ตองระลึก

ถึงหลักแหงมรรคมีองค 8 ไวเสมอ วาตองทําส่ิงท่ีถูก ไมโวยวาย ไมอารมณเสีย ไมขาดสติ และไมหันไปทําส่ิงผิดเสีย

เอง (เชน ไปขโมยมือถือหรือขโมยเงินคนอื่นมาซื้อมือถือใหมใหตัวเอง)  จุดสําคัญแหงการเอาชนะความทุกขนั้น คือ 

ตองมีสติ ตองเรียกสติใหพรอมเสมอ ตองมากอนอื่นใด อยาปลอยใหใจวุนวายสับสน ซึ่งหากจะถามวาแลวตองทํา

อยางไรถึงจะมีสติ           

 กลาวโดยสรุป จุดหมายของการปรึกษาตางมุงหวังผูรับการปรึกษาไดกระจางแจงวาปญหามีอะไรบาง และ

จะแกไขในเรื่องใด และอยากใหไดผลออกมา เปนอยางไรจนสามารถแนะนําใหผูรับการปรึกษามีความเปนตัวของ

ตัวเองรู จักและเขาใจตนเอง  มีความรับผิดชอบตอตนเอง สามารถชวยเหลือตัวเอง คนพบทางเลือกท่ีจะไปสู 

จุดหมายชีวิตของตนเองตระหนักในคุณคาของตนเอง รูจักใหและรับความรักความผูกพันผูอื่น เพ่ือใหเกิดความรู   

สึกวาตนเองมีคุณคา ผูใหคําปรึกษาทุกคน ยอมมีพฤติกรรมที่แสดงออก หรือการกระทําที่แตกตางกันออกไป ซึ่ง

ผูเขียนไดใชแนวทางการใหคําปรึกษาโดยใชหลักพุทธศาสนามาชวยแกผูมาขอรับการปรึกษา จึงไดจัดกิจกรรมการฝก

พุทธจิตวิทยา ใชระยะเวลา วันละ 1 ชั่วโมง หลังเลิกเรียน ทําตอเนื่องเปนเวลา 1 อาทิตย โดยมีรูปแบบที่ผสมผสาน

การปฏิบัติทางพุทธศาสนา เชน การรักษาศีล สวดมนตแปล เจริญเมตตากรรมฐาน สนทนาธรรม อุทิศกุศล รวมกับ

การใหการปรึกษาตามแนวพุทธ โดยวันแรกนิมนตพระภิกษุเปนผูใหความรูในหลักธรรมท่ีใชเปนหลักในการดําเนิน

ชีวิต คือ อริยสัจ 4 แนวคิดท่ีสําคัญของจิตวิทยาตามแนวพุทธ และมีแนวทางการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา สวน
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เนื้อหาที่ใชเปนส่ือในการดําเนินกิจกรรมดังกลาวอาศัยธรรมะท่ีเก่ียวกับหลักกรรม กิจกรรมในวันแรกเนนการพัฒนา

ดานศีล และสัมพันธภาพ จากนั้นจึงเนนการพัฒนาดานจิตใจ คือสมาธิและการเจริญเมตตารวมถึงในชวงเชาของทุก

วัน จากนั้นจึงเขาสูกระบวนการพัฒนาปญญาผานการทํากิจกรรมกลุม การสนทนาธรรม และการปรึกษาเชิงแนว

พุทธการใหคําปรึกษาวันที่ 5 ถึง  วันที่ 7 มุงเนนกระบวนการเขาใจเห็นจริงเก่ียวกับความทุกขในใจของตน และการ

ใหคําสัญญากับตนเองเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติในชีวิตหลังส้ินสุดกิจกรรม 

การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาคือกระบวน การสงเสริมความเจริญงอกงามของบุคคล และการคลายจาก

ภาวะแหงความยึดมั่นที่ฝนกระแสความเคล่ือนไหวของธรรมชาติ ซึ่งเปนการแกไขประเด็นที่คางคาในใจของผูเขารวม

กิจกรรม การดําเนินกิจกรรมนั้น อาจารยที่ปรึกษาหรือผูใหคําปรึกษา อาศัยกระบวนการทั้งกลุม และรายบุคคล ตาม

แนวอริยสัจ 4 คือ การสรางปฏิสัมพันธแลวเอื้อใหนักศึกษาสํารวจความทุกขคือปญหาในใจ จากนั้นจึงนําสูการสํารวจ

เห็นสาเหตุแหงทุกขคือตัณหา ไดแกความแตกตางระหวางความเปนจริงของชีวิต การดํารงในชีวิตประจําวัน กับความ

คาดหวังในในใจของตนท่ีไมอาจเปนจริงได ทายท่ีสุดจึงเอื้อใหผูเขารวมกิจกรรมเกิดกระบวนการเขาใจเห็นจริง หรือ

ผอนคลายความยึดมั่นถือมั่นในความคาดหวังในใจตนเอง อันนําไปสูการหาทางออกในทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมดวย

ตนเองตอไป 

ตัวอยาง นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมทุกคน แสดงความเห็นวาตนเองมีความเครียดลดนอยลง โดยมีการ
ทบทวนส่ิงท่ีอยูในใจ ดังตัวอยางบทสนทนาของนักศึกษาผูหนึ่งวา จากท่ีโกรธแมมากๆ ท่ีไมเขาใจในตัวเอง ทํายังไงก็
ไมหายโกรธแตพอไดปฎิบัติเรื่อยๆ และไดฟงพระทานเทศนประหนึ่งที่วาดวย 

“ความโกรธหมดไปไดดวยเมตตา  ถาพระพุทธเจาไมทรงมีเมตตาตอสรรพสัตว            
ถาพระมหากษัตริยไมมีเมตตาตอพสกนิกร  ถาบิดามารดรไมมีเมตตาตอบุตรธิดา                       
ถามนุษยไมมีเมตตาตอกัน    ไหนเลยจะมีสวรรคที่นาอยูเหมือนอยางปจจุบัน 

 ไดเรียนรูก็รูสึกวาที่เราเปนทุกขเพราะเราไมเขาใจส่ิงท่ีแมเปนหวงเรา ทําใหเราตองทะเลาะกับแมเพราะ
เรื่องเล็กนอยจนทําใหเปนเรือ่งใหญ แตพอไดเขารับการปรึกษาจากกิจกรรมดังกลาว ทําใหรูวาส่ิงที่เราทําไปนั้นมันผิด
อยางมาก ไมหนาใหอภัย การเขากิจกรรมครั้งนี้ทําใหเรามีจิตใจเมตตามากยิ่งข้ึน มีสมาธิ ใจเย็นลง หลังจากเสร็จจาก
กิจกรรมก็ไดกลับไปทําตามคําแนะนําตามอาจารยท่ีปรึกษาแนะนํา ไดเขาไปขอขมาตอแมตนเอง พอแมเห็น ทําให
เราตกใจ เพราะแมรองไหแลวก็กอด แมยังขอโทษเราเอง ทําใหเรายิ่งรูสึกผิดเขาไปอีก ส่ิงท่ีไดจากการเขากิจกรรม
ครั้งนี้ทําใหเขาใจถึงหลักการเขาใจตนเองในหลายๆ ดาน สวนตัวอยางของบทสนทนาท่ีแสดงถึงการประจักษถึงการ
เห็นคุณคาในปจจุบัน และความสนใจในการพัฒนาชีวิต กิจกรรมดังกลาวมีสวนชวยใหนักศึกษาเขาใจ และตระหนัก
คุณคาของชีวิต การดําเนินชีวิตในปจจุบันใหดีงาม สามารถปรับตัวตอความสูญเสีย ฝกฝนตนเองตามหลักไตรสิกขา 
และฝกเจริญสติในทุกอิริยาบถ กระบวนการดังกลาวสงผลลัพธในระดับของจิต ใหกุศลจิตเกิดข้ึนตอเนื่อง ซึ่งเปน
ลักษณะจิตของผูปฏิบัติธรรมถูกทาง คือ ปราโมทย ปติ ปสสัทธิ สุข และสมาธิ 5 ดังนั้นจึงทําใหหลังการจัดกิจกรรม 
นักศึกษาที่ไดเขารวมกิจกรรม มีความเครียด และความซึมเศรานอยลง เมื่อนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ไดรับ
ประสบการณตรง เปนการเรียนรูที่นําไปสูการเปล่ียนแปลงที่ระดับความคิด สงผลตอมาสูระดับความรูสึก 
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ขอคิดบางประการเกีย่วกบัธรรมชาติของมนุษย 
การเรียนรู 

มนุษยตองเรยีนรูศาสตรตาง ๆ จากธรรมชาต ิและสังคม 
รอบกายตนเอง และเรียนรูภายในจิตใจของตนเอง 

หาความพอดีของความรู ทั้งสองลักษณะนํามาประยุกตใชดวย 
ปญญาและสติ เพ่ือชีวิตและสังคมที่ดีข้ึน 

การพัฒนาที่ย่ังยืน 
"เหมือนดั่งแมลงผ้ึง เที่ยวบินไปในหมูบาน 

ไมทําใหดอกไมก็ดี สีและกล่ินของดอกไมก็ด ีตองชอกช้ํา 
เสียหายนําเอาแตน้ําหวานบนิไป ฉันใดก็ฉันนั้น…" 

 
พุทธพจน 

กระบวนการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาหรืออริยมรรคมีองค 8 ซึ่งเปนหลักในการดําเนินกิจกรรมการให
คําปรึกษาตามแนวพุทธนี้ ไดรับการพิสูจนวาเปนพ้ืนฐานท่ีสคัญท่ีมีผลตอความสเร็จของกิจกรรม กลาวคือ  ทําให
นักศึกษา ตระหนักรูในเหตุแหงทุกข และทางดับทุกข คือการแกปญหาคางคาในใจ และแนวทางการใชชีวิต เพ่ือ
ไมใหเกิดความทุกข สอดคลองกับแนวทางการดับทุกขตามหลักพุทธศาสนา อยางมีเปาหมายมิใชเพียงการดับทุกขท่ี
เกิดข้ึนแลว แตยังเปนการเสริมสรางความสามารถท่ีจะปองกันความทุกขอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งเปนจุดเดนของ
กิจกรรมนี้  

สรุป และขอเสนอแนะ         
 จิตวิทยาการใหคําปรึกษาตามแนวพุทธเปนหลักธรรมสําหรับนํามาใชเพ่ือพัฒนาปญญาชวยเยียวยาจิตใจ
ของนักศึกษาใหเปนไปในทิศทางที่ถูกตองของการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะมีจิตสํานึกในหลักศีลธรรม อันเปน
บรรทัดฐานความดีงามของชาวพุทธ ซึ่งมีคําสอนทางพระพุทธศาสนาเปนทิศทางสําหรับควบคุมความประพฤติทาง
กาย  วาจา  ใจ   โดยมีหลักอริยสัจจ ซึ่งเปนทฤษฎีการใหคําปรึกษาที่สําคัญการปฏิบัติทางพุทธศาสนา รวมกับ
กระบวนการใหคําปรึกษาตามแนวพุทธแบบกลุม และแบบรายบุคคลสามารถชวยลดความเครียด ความเศราโศกของ
ผูที่เคยมีปญหาชีวิต ใหรูจักใจตนเองกอน นอกจากนี้ยังสามารถทําใหผูขอรับการปรึกษามีการพัฒนาทางจิตใจและ
ปญญา โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกับความเมตตา ความไมประมาท ความเห็นอบเห็นใจ มีความกรุณา ซึ่งเปน
ส่ิงจําเปนอยางยิ่ง สําหรับโลกและชีวิตของเราทุกคน และการเห็นคุณคาในการพัฒนาตนเอง ใหเขาใจการทํางานของ
จิต ควบคุมสติและอารมณในการดําเนินชีวิตได รูจักตนเองและผูอื่นมากข้ึน แลควรมั่นฝกในการทําสมาธิถามีสมาธิ
จะสามารถแกไขปญหาทุกอยางได เพ่ือใหเกิดการพัฒนา นําเอาหลักคําสอนทางพระพุทธศานา มาประยุกตใชเพ่ือ
แกปญหาจริงในสังคมมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 

10 
 



บรรณานกุรม 

นิลภา สุขเจริญ.  (2550). “การฝกงานการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ณ กรมการสารวัตรทหารบก  (ผลของกลุมพัฒนาตน

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธท่ีมีตอเชาวนอารมณของทหารกรมการสารวัตรทหารบก).” 

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 

บวร สุวรรณผา.  (2551).  รายงานการวิจัย เรื่องสัมมาทิฐิของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลังการ

เขากลุมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต).  (2546). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ: มัชเฌนธรรมเทศนา/

มัชฌิมาปฏิปทา หรือ กฎธรรมชาติและคุณคาสําหรับชีวิต. พิมพครั้งที่ 11. กรุงเทพมหานคร.  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พุทธทาสภิกขุ. (2540). เรื่องสําคัญที่สุดสําหรับพุทธ บริษัท: ปฏิจจสมุปบาท หลักปฏิบัติอริยสัจจท่ีสมบูรณแบบ. 

กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา.       

ฤทธิรงค หาญรินทร และสมพร รุงเรืองกลกิจ.  (2551).  “การใหการปรึกษารายบุคคลแนวพุทธศาสนาในผูปวย

เรื้อรังที่มีภาวะซึมเศรา.” วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย 16, (1), 14-23. 

พระมหาประยูร  ธีรวํโส.  (2555).  “พุทธวิธีการใหคําปรึกษา”, เอกสารประกอบการบรรยายวิชาชีวิตและความตาย
ในพระพุทธศาสนา, คณะมนุษยศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ม.ป.ป. 

พระปณต คุณวฑฺโฒ และคณะ.  (2554). วารสารสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย. ปที่ 56 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-
ธันวาคม  

Beitel, Mark., et al. 2007. “Reflection by Inner-City Drug Users on a Buddhist-Based Spirituality Focused 
Therapy: A Qualitative Study.” American Journal of Orthopsychiatry   77,1: 1-9. 

Somporn Rungreangkulkij, and Wiwat Wongtakee. 2 0 0 8 .  “The Psychological Impact of Buddhist 
Counseling for the Patients Suffering From Symptoms of Anxiety.” Archives of Psychiatric 
Nursing 22, 3: 127-134. 

Ushiroyama, Takahisa. 2006. “Clinical Efficacy of Psychotherapy Inclusive of Buddhist Psychology in 
Female Psychosomatic Medicine.” International Congress Series 1287: 334-339. 
 

 

11 
 


