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ความน�า
	 มนุษย์เรานอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของโลกและต้องมีความสัมพันธ์บางอย่างกับโลกแล้ว	ในการ

ด�ารงชีวติ	มนษุย์ต้องมคีวามสมัพนัธ์กับมนษุย์ด้วยกนัคอืต้องอยูร่่วมกนัเป็นสงัคม	ปัญหาส�าคัญของการ

อยูร่่วมกนัประการหนึง่ก็คอื	ปัญหาจรยิธรรม	คอื	หลักการปฏบิติัต่อตนเอง	และหลักการปฏบิติัต่อผู้อืน่	

การปฏิบตัต่ิอตนเองนัน้มนษุย์มปัีญหาเกีย่วกบัอดุมคตขิองชวีติทีว่่า	เราควรแสวงหาอะไรทีถ่อืว่าเป็นสิง่

ทีด่ทีีส่ดุในชวีติ	ส่วนการปฏบัิตต่ิอผูอ้ืน่นัน้	มนษุย์มปัีญหาว่า	เราควรปฏบิติักบัผูอ้ืน่อย่างไรจงึจะเป็นการ

ปฏิบัติที่เหมาะสม	ปัญหานี้อาจแยกได้เป็น	๓	ประเด็น	(๑)	อะไรคือ	อุดมคติของชีวิต	หรืออะไรคือสิ่งดี

สงูสดุทีม่นษุย์ทกุคนควรแสวงหา	(๒)	ในการแสวงหาความดีสูงสุดนัน้	อะไรคอืเกณฑ์มาตรฐานตัดสินว่า	

การกระท�าอย่างใดที่ถือว่าสอดคล้องกับสิ่งดีสูงสุดนั้น	(๓)	อะไรคือหน้าที่และพันธกรณีของมนุษย์ที่จะ

ต้องปฏิบัติต่อกันในการด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม

	 ในการตอบปัญหาเหล่านี้	 พุทธปรัชญาในส่วนแห่งจริยศาสตร์ได้ชี้ไปที่นิพพานว่าเป็นอุดมคติ 

สูงสุด	 ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ทุกคนควรแสวงหา	 และในขณะเดียวกันพระพุทธองค์ก็ได้ทรงวาง

หลกัการในการปฏบิตัเิพือ่ให้สอดคล้องหรือให้ได้มาซ่ึงส่ิงดีสูงสุดนัน้เป็นข้ัน	ๆ 	อย่างเป็นระบบซ่ึงเร่ิมจาก

ศีล	สมาธ	ิและปัญญา	ตามล�าดบัและถือว่าเป็นเกณฑ์ในการพจิารณาการกระท�าทัง้ปวงว่าสอดคล้องกบั

อดุมคตขิองชีวติหรอืไม่	ส่วนหน้าทีแ่ละพันธกรณทีีม่นษุย์ในฐานะอยูร่่วมกนัในสงัคมทีจ่ะพงึมต่ีอกนันัน้	

พระพทุธองค์ได้ทรงแสดงถงึหลกัการไว้หลายประการ	โดยทรงพิจารณาถึงกาละ	เทศะ	บคุคล	และฐานะ	

เป็นต้น	 ทั้งนี้ก็เพื่อให้เหมาะให้ควรกับสภาวการณ์ต่าง	 ๆ	 และจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความดีที่ 

เรียกว่า	ศีล	 เป็นส�าคัญ	เพราะศีลคือตัวจริยธรรมในพุทธปรัชญา	ดังนั้นหลักปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่น

ในการที่จะถือว่ามีค่าทางศีลธรรมนั้นจะต้องถือเอาศีลเป็นส�าคัญ

	 ส�าหรบัเรือ่งของชีวติน้ันพทุธปรชัญาเห็นว่าชวีติเป็นสิง่ท่ีได้มาโดยยาก	เมือ่ได้มาแล้วต้องพยายาม

ท�าให้ชวีติของตนเองมคีณุค่าชวีติจะมค่ีา	กโ็ดยการด�าเนนิชวีติด้วยการใช้ปัญญาในการประกอบกจิการ

ต่าง	 ๆ	 เพื่อให้เป็นไปในทางกุศล	 หมายถึงการท�า	 พูด	 คิด	 ในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับตนและผู้อื่นอย่าง 

ไม่มีโทษ	เป็นต้น	การกระท�าเช่นนี้จัดเป็นการด�าเนินชีวิตที่ประเสริฐในพระพุทธจริยศาสตร์	
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แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าชีวิต
	 พุทธปรัชญาได้ย�้าอยู่เสมอว่า	“กิจฺโฉ	มนุสฺสปฺปฏิลาโภ”

1
	“การได้อัตภาพเป็นมนุษย์นั้น	เป็นสิ่ง

ที่ท�าได้ยาก”	นั่นก็หมายความว่า	พุทธปรัชญามองเห็นว่า	เมื่อความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ได้มาด้วยความ

ยากล�าบาก	ภาระหน้าที่ของเราก็คือ	การรักษาสิ่งที่ได้มาด้วยความยากล�าบากนั้นให้คงอยู่และด�ารงอยู่	

ท�าไมต้องรักษาให้คงอยู่	 เหตุผลก็เพราะว่า	 พุทธปรัชญามองว่าความเป็นมนุษย์หรือชีวิตมนุษย์นั้น 

เป็นสิ่งที่มีคุณค่า	 คุณค่าของชีวิตมนุษย์อยู่ท่ีมโนธรรมซึ่งเกิดจากการกระท�าดีทางกาย	 วาจา	 และใจ

นั่นเอง

	 ท่ีกล่าวว่ามโนธรรมเกดิจากการกระท�าท่ีดทีางกาย	วาจา	และใจนัน้	การกระท�าเช่นใดท�าให้มนษุย์

ม	ี“มโนธรรม”	ท�าให้ชีวิตของมนษุย์ว่ามคีณุค่า	ประเด็นนีพ้ระพทุธศาสนามองว่าการกระท�าทีท่�าให้ชีวติ

มีคุณค่ามากที่สุด	คือ

	 ๑)		การด�าเนนิชวีติด้วยปัญญา	พระพทุธพจน์ทีย่นืยนัเร่ืองนีม้ว่ีา	“การเป็นอยูด้่วยปัญญา	เป็นส่ิง

ที่ประเสริฐ”
2
	ซึ่งพระธรรมปิฎก	(ป.	อ.	ปยุตฺโต)	ได้ย�้าเน้นในประเด็นนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจว่า	“จะต้อง

เป็นอยูด้่วยปัญญา”
3
	กล่าวคอื	การเป็นอยูอ่ย่างรูเ้ท่าทันสภาวะของชวีติซึง่เป็นไปตามกฏของไตรลักษณ์

ว่า	สรรพสิง่นัน้ไม่เท่ียง	ไม่สามารถด�ารงอยูใ่นสภาวะเดิมได้และไม่มสีิง่ใดทีเ่ป็นแก่นเป็นแกนให้เราเข้าไป

ยึดครอง	หรือบังคับบัญชาให้เป็นไปตามปรารถนาของเราได้

	 การด�ารงอยูด้่วยปัญญานี	้เมือ่ประเมนิจากสภาพภายในและภายนอกจะพบว่า	คณุค่าภายในนัน้

จะมีลักษณะท่ีเยือกเย็น	 ปลอดโปร่ง	 ผ่องใส	 ด้วยความรู้เท่าทันสภาวะต่าง	 ๆ	 ที่เกิดข้ึน	 เมื่อจิตเสวย

อารมณ์ในลักษณะต่าง	 ๆ	 เช่น	 ดีใจ	 เสียใจ	 สิ้นหวัง	 หมดอาลัยตายอยาก	 ก็ไม่ปล่อยจิตของตัวเอง 

หลุดลอยไปกับอารมณ์เหล่านั้น	 ส่วนคุณค่าภายนอกก็จะมีลักษณะของการเป็นผู้ต่ืนตัวต่อเหตุการณ์ 

ต่าง	 ๆ	 อยู่เสมอ	 พร้อมทุกวินาทีในการท่ีจะจัดการกับวิกฤติการณ์ต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นอย่างรู้เท่าทันว่า	 

ในสถานการณ์เหล่านั้น	 จะด�าเนินการจัดการอย่างไร	 จึงจะท�าให้ชีวิตของตนเอง	 ไม่ตกอยู่ภายในการ

ครอบง�าโดยวกิฤตกิารณ์ต่าง	ๆ 	ท่ีเกิดข้ึนรอบนอก	การด�าเนนิชวีติในลกัษณะดังกล่าวนีเ้อง	เป็นการด�ารง

อยู่ที่สอดคล้องกับนัยของพุทธพจน์ที่ว่า	“การเป็นอยู่ด้วยปัญญา	เป็นสิ่งประเสริฐ”
4

 1
 ขุ.ธ.	(ไทย)	๒๕/๑๘/๔๙.

 2
 ขุ.ธ.	(ไทย)	๒๕/๓๑๑/๒๗๘.

 3
 พระธรรมปิฏก	(ป.	อ.	ปยุตฺโต),	พุทธธรรม,	พิมพ์ครั้งที่	๙,	(กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย,	๒๕๔๓),	หน้า	๔๙.

 4
 ขุ.ธ.	(ไทย)	๒๕/๓๑๑/๒๗๘.
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	 ๒)		การฝึกพัฒนาตนเองนี้	 พระพุทธศาสนาเน้นเรื่องของการฝึกฝนพัฒนาตนเองของมนุษย ์

แต่ละคน	 เพื่อไปสู่เป้าหมายหลักคือ	 “พระนิพพาน”	 อันเป็นการท�าให้ชีวิตของตนเองหลุดพ้นจาก

สังสารวัฏ	ด้วยเหตุนี้	พระพุทธเจ้าจึงกระตุ้นเตือนสาวกของพระองค์ว่า	“ทนฺโต	เสฏฺโ	มนุสฺเสสุ”	ในหมู่

มนุษย์ทั้งหลาย	ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุด	การฝึกตนคือฝึกจิตนั้นเองดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า	

“จิตฺต�	 ทนฺต�	 สุขาวห�”
5
	 จิตที่ฝึกดีแล้วน�าสุขมาให้	บุคคลใดเป็นผู้ประเสริฐได้ก็เพราะฝึกจิตมาดีนั่นเอง	

การฝึกจิตมาดีแล้วจะท�าให้การคิด	พูด	หรือกระท�าประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลาย	จากพระพุทธพจน์บทนี้

ท�าให้เราได้เห็นว่า	 ในแง่จริยศาสตร์นั้นพระองค์ให้ค่าของมนุษย์อยู่ที่การฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างไม่

หยุดยั้ง	 และเม่ือฝึกฝนตนได้ดีมากข้ึนเท่าใดชนะกิเลสที่มีอยู่ในตนเองมากเท่าใด	 ชีวิตของมนุษย ์

แต่ละคนกจ็ะอดุมไปด้วยคณุค่ามากขึน้เท่านัน้	ดังทีต่รัสเพ่ิมเติมว่า	“ตนแล	อนับคุคลชนะแล้ว	เป็นของ

ประเสริฐ	ส่วนหมู่สัตว์นอกนี้	บุคคลชนะแล้วไม่ประเสริฐเลย”
6

	 ๓)		การพยายามพัฒนาชีวิตเข้าสู่ความดีงามทางจิตใจ	 พุทธจริยศาสตร์มองชีวิตนั้นเป็นผลรวม

ของความดีทั้งหลาย	 คุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ท่ีการมีชีวิตยืนยาวหรือส้ันมากน้อยเพียงใดแต่อยู่ท่ี	 

“ความดี”	ที่ได้กระท�ามากกว่า	ดังพุทธพจน์ที่ว่า	“ผู้ใด	ทุศีล	มีจิตไม่ตั้งมั่น	จะมีชีวิตอยู่ถึง	๑๐๐	ปี	ก็ยัง

ไม่ประเสริฐ	ส่วนผู้ใด	มีศีล	มีจิตตั้งมั่น	มีญาณ	แม้จะมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ยังประเสริฐกว่า”
7
 

	 ในขณะเดียวกัน	 พระองค์ก็ทรงย�้าให้เห็นว่าหากจะบูชาใครสักคนหนึ่ง	 จะถือได้ว่าเป็นการบูชา 

ทีป่ระเสรฐินัน้	ต้องเป็นการบชูาคนทีม่ตีนอบรมดแีล้ว	แม้จะเป็นเพยีงแค่ครูเ่ดยีวกต็าม	ดงัจะเหน็ได้จาก

พุทธพจน์ที่ว่า	“ผู้ใด	พึงบูชาด้วยทรัพย์พันหนึ่งทุก	ๆ	 เดือนถึง	๑๐๐	ปี	กับบุคคลที่มีตนไม่อบรมแล้ว	 

ไม่ประเสริฐ	 ส่วนผู้ที่บูชาบุคคลที่มีตนอบรมดีแล้วแม้ครู่หนึ่งก็ประเสริฐกว่า”
8
	 นี่ก็แสดงว่า	 พระองค ์

ให้คุณค่ากับชีวิตของมนุษย์อยู่ที่คุณความดี	ซึ่งความดีนั้นไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม	ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่

นานหรือไม่นานเพียงใด	ความดีที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นนั้นก็จะท�าให้มนุษย์มีคุณค่าในตัวเอง

พุทธจริยศาสตร์มองอัตวินิบาตกรรม
	 พุทธจริยศาสตร์มองมนุษย์ว่า	โดยธรรมชาติมนุษย์มีสิทธิ์ในชีวิตของตนเอง	มีความสามารถที่จะ

ใช้สทิธทิีม่ไีด้อย่างเสร	ีไม่ว่าจะเป็นสทิธทิีส่มมตกินัข้ึนหรือสิทธใินความเป็นมนษุย์	พุทธปรัชญาให้เหตุผล

ว่า	มนษุย์ไม่ได้ถกูสร้างขึน้มาโดยพระเจ้า	การด�าเนนิชวีติของมนุษย์ไม่ได้ถกูบงัคบัโดยพระเจ้าหรืออ�านาจ

 5
	ขุ.ธ.	(บาลี)	๒๕/๓๕/๒๒. 

 6
	ขุ.ธ.	(ไทย)	๒๕/๔๕/๓๘. 

 7
 ขุ.ธ.	(ไทย)	๒๕/๑๑๐/๓๖.

 8
 ขุ.ธ. (ไทย)	๒๕/๑๐๖/๓๕.
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ภายนอกอย่างอื่น	 มนุษย์สามารถเลือกด�าเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง	 เพราะในตัวมนุษย์นั้นมีธาตุแห่งการ

รเิริม่อยู่
9
	ส่วนแนวคดิเกีย่วกบัอตัวนิบิาตกรรมพทุธจรยิศาสตร์มองว่าบางกรณอีตัวนิบิาตกรรมเป็นการ

ตายทีเ่ป็นอกาลมรณะ	หมายถึง	การตายท่ีผดิปกติคอืตายก่อนก�าหนด	แต่กม็บีางกรณทีีอั่ตวนิบิาตกรรม

เป็นการตายที่ถึงเวลาตาย	 หมายความว่า	 อัตวินิบาตกรรมคร้ังนั้นเป็นการตายที่ถือว่าถึงก�าหนดของ 

การตาย	 เพราะถ้ายังไม่ถึงก�าหนดการตายแล้วย่อมจะตายไม่ได้	 อัตวินิบาตกรรมที่ปรากฏให้เห็น 

ทั้งการท�าอัตวินิบาตกรรมของพระอริยะ	 และปุถุชนธรรมดาดังกล่าวแล้ว	 เป็นส่ิงท่ีได้รับการติเตียน 

จากพระพุทธองค์ว่าไม่สมควรกระท�าอย่างยิ่ง	 แต่บางกรณีพระองค์ก็ไม่ทรงติเตียน	 เช่น	 การท�า

อัตวินิบาตกรรมของพระสมสีสีบุคคล	เป็นต้น	แต่กรณีเช่นนี้มีน้อยมาก
10

แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอัตวินิบาตกรรม
	 ๑.	ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกาย

		 ร่างกายในพุทธปรัชญา	คือ	รูป	ได้แก่ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมทั้งหมด	ร่างกายและพฤติกรรม

ทัง้หมดของร่างกายหรอืสสารและพลงังานฝ่ายวตัถพุร้อมทัง้คณุสมบตั	ิและพฤติการณ์ต่าง	ๆ 	ของสสาร

พลังงานจัดว่าเป็นรูปหรือร่างกายในพุทธปรัชญา	 อย่างไรก็ตามรูปที่กล่าวมานี้เป็นเพียงกลุ่มของธาตุ 

ทั้งสี่	คือ	ดิน	น�้า	ลม	และไฟเท่านั้น	ฉะนั้นรูปหรือร่างกาย	คือ	การรวมตัวกันของธาตุนั่นเอง

	 องค์ประกอบของร่างกายในพุทธปรัชญานั้นถ้าจะกล่าวให้ครบถ้วนก็มีหลายประการ	 ทั้งส่วน 

ที่เป็นองค์ประกอบในบริบทของขันธ์	 ๕	 หรือธาตุ	 ๔	 แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะส่วนประกอบที่เป็น

ร่างกายเท่านัน้	ซึง่ส่วนประกอบของร่างกายน้ียนืยนัได้จากพระด�ารสัของพระพทุธเจ้า	ดงัทีพ่ระพทุธองค์

ตรัสสั่งสอนเรื่องมหาสติปัฏฐานกับพระสาวกของพระองค์ว่า

	 “ภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ	 เป็นของไม่ดี	แต่พื้นเท้าขึ้นไป	แต่ปลายผม

ลงมา	มีหนังเป็นที่สุดรอบ	เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง	ๆ 	คือ	ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	เนื้อ	เอ็น	

กระดูก	 เยื่อในกระดูก	ม้าม	หัวใจ	ตับ	ผังผืด	ไต	ปอด	ไส้ใหญ่	 ไส้ทบ	อาหารใหม่	อาหารเก่าดี	 เสลด	

หนอง	เลือด	เหงื่อ	มันข้น	น�้าตา	มันเหลว	น�้าลาย	น�้ามูก	ไขข้อ”
11

	 จากพระด�ารัสของพระองค์จะเห็นว่าองค์ประกอบของร่างกายมีมากมายหลายประการ	อย่างไร

ก็ตามองค์ประกอบร่างกายท่ีกล่าวมาน้ีเป็นเพียงส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทั้งหมดเท่านั้นเพราะความ

 9
 K.N.	ชยติลเลเก,	ดร.,	จริยศาสตร์แนวพุทธ,	แปลและเรียบเรียงโดย	สุเชาว์	พลอยชุม,	(กรุงเทพมหานคร:	

โรงพิมพ์มหา	มกุฏราชวิทยาลัย,	๒๕๓๗),	หน้า	๗.

 10
 พระมหาหรรษา	ธมฺมหาโส,	 รศ.ดร.,	พุทธจริยศาสตร์กับประเด็นปัญหาจริยธรรม	 เรื่องการฆ่าตัวตาย,	

(กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๕๖),	หน้า	๔๙.

 11
 ที.ม.	(ไทย)	๑๐/๒๒๗/๒๕๙,	ที.ม.	(บาลี)	๑๐/๒๒๗/๓๒๘.
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เป็นจริงยังมีอีก	กล่าวคือ	ร่างกายมนุษย์จะสมบูรณ์แบบในทัศนะของพุทธปรัชญานั้นต้องมีชีวิต	จิตใจ	

มีความรู้สึก	 นึกคิด	 ที่ส�าคัญมีเหตุผลในการตัดสินการกระท�าต่าง	 ๆ	 ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงธาตุ 

สองประการในธาตุทั้งสี่เท่านั้น	คือ	ธาตุดิน	และธาตุน�้า	ฉะนั้น	ร่างกายที่สมบูรณ์ต้องมีองค์ประกอบคือ	

ธาตุ	๔	และขันธ์	๕	ดังได้กล่าวแล้ว

 ๒.	ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตใจ

	 พุทธปรัชญามีความเชื่อเก่ียวกับเรื่องจิตเช่นเดียวกับปรัชญาจิตนิยมที่กล่าวว่า	 มนุษย์มี 

องค์ประกอบ	๒	อย่างคือ	กาย	กับ	จิต	และจิตนั้นส�าคัญกว่ากาย	แต่พุทธปรัชญาไม่เชื่อว่าจิตเป็นอมตะ	

พุทธปรัชญาเช่ือว่า	 มนุษย์นั้นประกอบด้วยรูปกับนาม	 รูปนั้นประกอบข้ึนด้วยธาตุหรือสสาร	 นามซึ่ง

ประกอบด้วย	เวทนา	สัญญา	สังขาร	และวิญญาณ	คือปรากฏการณ์ของจิต	ที่สัมพันธ์กับปรากฏการณ์

ของมันสมอง	จิตในพุทธปรัชญาไม่เป็นอมตะจึงไม่ใช่วิญญาณ	(Soul)	ไม่ใช่อาตมัน	แต่เป็นสิ่งที่อยู่เหนือ

ประสาทสัมผัสที่มีการเกิดการดับอยู่ตลอดเวลา	 จากการวิเคราะห์ชีวิตในความเชื่อของพุทธปรัชญา 

พบว่า	 แก่นของความเป็นคนก็คือ	 จิต	 จิตคือผู้บงการทุก	 ๆ	 อย่าง	 ชีวิตของคนเราจะมีค่าหรือไร้ค่า 

ก็เพราะจิต	ชีวิตจะทุรนทุรายหรือสงบสันโดษก็เพราะจิต	คนที่แสวงหาความสุขทางเนื้อหนัง	ตลอดจน

วัตถุที่ฟุ่มเฟือย	 นอกเหนือความจ�าเป็นในการด�าเนินชีวิต	 ถือว่าคนเหล่านั้นยังไม่เข้าใจว่าอะไรคือแก่น	

อะไรคือเปลือกของชีวิต

	 พุทธปรัชญามีแนวคิดเรื่องการแบ่งจิต	ตามหลักจิตนิยามว่าจิตของคนเรานั้นแฝงไว้ซึ่งธรรมชาติ

สองอย่าง	 อย่างแรกคือธรรมชาติฝ่ายดี	 อย่างที่สองคือธรรมชาติฝ่ายเลว	 ธรรมชาติฝ่ายดีจะชักน�าไป 

ในทางทีเ่รยีกว่า	กศุลเจตสกิ
12

	ท่ีท�าให้ปราศจากความโลภ	ความโกรธและความหลงอนัเป็นกเิลสทีท่�าให้

จิตเศร้าหมอง	 ส่วนธรรมชาติของจิตฝ่ายเลวที่เรียกว่า	 อกุศลเจตสิก
13

	 นั้น	 ได้แก่	 จิตที่เต็มไปด้วย 

ความโลภ	 ความโกรธ	 และความหลง	 เป็นจิตที่อยู่ในความมืดมนที่ปราศจากปัญญาในการแสวงหา

สัจธรรมเพื่อส่องทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต	พุทธปรัชญาเชื่อว่า	จิตทั้งสองส่วนนี้คือตัวการในการ

ควบคุมการกระท�ากรรม	และจิตคือผู้ที่เสวยวิบากกรรม	เป็นวงจรไตรวัฏ	เช่นนี้ตลอดไป

	 พุทธปรัชญานั้นมองเรื่องจิตว่า	 “จิต”	 นั้นเป็นคนละอย่างกับร่างกาย	 พระพุทธองค์ได้กล่าวถึง

องค์ประกอบของจิตไว้ว่า“มโน	 มนัส	 หทัย	 ปัณฑระ	 มนายตนะ	 มนินทรีย์วิญญาณ	 วิญญาณขันธ	์ 

มโนวิญญาณธาตุ	สิ่งเหล่านี้รวมกันชื่อว่า	จิต”
14

 12
 วิ.ป.	(ไทย)	๘/๙๙๓/๓๒๙.

 13
 วิ.ป.	(ไทย)	๘/๙๙๓/๓๑๙.

 14
 อภิ.สงฺ.	(ไทย)	๓๔/๘๘/๔๕.
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 จากพุทธพจน์	 จะเห็นว่าองค์ประกอบของจิตในทัศนะของพุทธปรัชญานั้นมีส่วนประกอบอยู่ 

หลายประการซึ่งแต่ละอย่างนั้นก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไป	 แต่ทั้งหมดนั้นเมื่อน�ามารวมกัน 

จะได้ความหมายของค�าว่าจิตในพุทธปรัชญา	กล่าวคือ	มนัส	หมายความว่า	ใจ
15

ปัญหาสุขภาพจิตที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนา
	 ความจริงมนุษย์เราทุกคนต่างก็ต้องการเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตเป็นปกติ	 แต่ที่ยังมีคนบ้าและ 

คนเสียจริตหรือคนที่มีสภาพจิตใจไม่สมบูรณ์ปรากฏอยู่ทุกวันนี้	 สาเหตุมาจากจิตใจของคนเหล่านั้น 

ถูกความเศร้าหมอง	(กิเลส)	เข้าบดบังท�าให้เกิดความมืดมน	เห็นผิดเป็นชอบ	ท�าความผิดต่าง	ๆ 	ได้อย่าง

ไม่เกรงกลัวหรือละอายแก่ใจ	 เหตุที่ท�าให้คนท�าความผิดร้ายแรงต่าง	 ๆ	 อันรวมถึงการตัดสินใจ 

ฆ่าตัวตายด้วย	ซึ่งรากเหง้าหรือต้นเหตุจริง	ๆ	มีอยู่	๓	ประการ	คือ

	 	 ๑)		อกุศลมูล	คือ	โลภะ	(ความอยากได้)

	 	 ๒)		อกุศลมูล	คือ	โทสะ	(ความคิดประทุษร้ายคนอื่น)

	 	 ๓)		อกุศลมูล	คือ	โมหะ	(ความหลง)
16

	 อกุศลเป็นภาวะที่เกิดขึ้นในจิตใจและมีผลต่อจิตใจก่อน	แล้วมีผลต่อบุคลิกภาพและแสดงผลนั้น

ออกมาภายนอก	ความหมายของอกุศลจึงเพ่งไปที่พื้นฐานคือเนื้อหาสาระและความเป็นไปภายในจิตใจ

เป็นหลัก	 จิตที่ประกอบด้วยอกุศลมูล	 คือ	 สภาพจิตที่มีโรค	 ไร้สุขภาพ	 มีโทษ	 มีต�าหนิ	 มีข้อเสียหาย	 

เกิดจากอวิชชาและมีทุกข์เป็นวิบาก	 พูดสั้น	 ๆ	 อีกนัยหนึ่งว่า	 เป็นสภาพที่ท�าจิตเสียคุณภาพและ 

เสื่อมสมรรถภาพทางจิต	ส่วนที่จิตที่ประกอบด้วยกุศลมูล	หมายถึงความไม่มีโรคคือ	สภาพจิตที่ไม่มีโรค	

อย่างทีนิ่ยมเรยีกกนัในปัจจบุนัว่า	“สขุภาพจติ”	หมายถงึ	ภาวะหรอืองค์ประกอบทีเ่ก้ือกลูแก่สขุภาพจติ	

ท�าให้จิตไม่ป่วยไข้ไม่ถูกบีบคั้นไม่กระสับกระส่าย	เป็นจิตเข้มแข็งใช้งานได้ดี
17

	บุคคลผู้ถูกครอบง�าด้วย

อกุศลมูล	๓	ประการนี้	จะเดือดร้อนและท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดดังที่ปรากฏในอังคุตตรนิกาย	

ติกนิกายว่า

	 “บุคคลที่ถูก	ราคะ	โทสะ	โมหะครอบง�าย่อมคิดในการที่จะท�าการให้ตนเองเดือดร้อนบ้าง	ท�าให้

คนอื่นเดือดร้อนบ้าง	 ท�าท้ังตนเองและผู้อ่ืนให้ล�าบากและเดือดร้อนเสวยทุกขโทมนัสทางใจบ้างเมื่อละ

ราคะ...โทสะ...โมหะ...ได้แล้วเขาย่อมไม่คิดเพื่อที่เบียดเบียนตนเอง	 ไม่คิดเบียดเบียนคนอื่น	 ไม่คิด

เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเสวยทุกขโทมนัสทางใจ”
18

 15
 ราชบัณฑิตยสถาน,	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	๒๕๔๒,	 (กรุงเทพมหานคร:	 นานมีบุคส์ 

พับลิเคชั่นส์,	๒๕๔๖), หน้า	๘๓๓.

 16
 ที.ปา.	(ไทย)	๓/๒๒๘/๑๙๑.

 17
 พระธรรมปิฎก	(ป.	อ.	ปยุตฺโต),	พุทธธรรม,	หน้า	๑๖๔.

 18
 องฺ.ติก.	(ไทย)	๒๐/๗๒/๒๙๒.

15. �������������� (��.�������� 190-206).indd   195 24/11/2563   21:16:12



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๓196

 บุคคลที่ถูกอกุศลธรรมครอบง�าแล้ว	 ย่อมอยู่เป็นทุกข์	 ล�าบาก	 คับแค้น	 เดือดร้อนในปัจจุบัน 

หลงัจากตายแล้วย่อมไปเกดิในทคุต	ิพระพทุธองค์ได้ตรสัเปรยีบเทยีบบคุคลทีถ่กูอกุศลธรรมครอบง�าว่า

	 “เปรียบเหมือนต้นสาละหรือต้นตะแบก	 หรือต้นสะคร้อท่ีถูกเถาย่านทราย	 ๓	 ชนิดคลุมยอด	 

พันรอบด้านย่อมถึงความเสื่อม	ถึงความพินาศ	ถึงความฉิบหายฉันใด	บุคคลที่ถูกบาปอกุศลธรรมที่เกิด

เพราะโลภะ...โทสะ...โมหะครอบง�า	มจีติถกูบาปอกศุลธรรมท่ีเกดิข้ึนเพราะ	โลภะ...โทสะ...โมหะกลุ้มรุม

ย่อมอยู่เป็นทุกข์	ล�าบาก	คับแค้น	เดือดร้อนในปัจจุบันหลังจากตายแล้วพึงหวังได้ทุคติ”
19

	 เพื่อให้เห็นชัดยิ่งขึ้น	อกุศลมูลพอสรุปได้ว่า

	 “โลภะ	หมายถึงความอยากเป็นตัวท�าให้จิตอยากได้สิ่งต่าง	ๆ	มาเป็นสมบัติของตน	หากบุคคล

ใดถูกครอบง�าโดยความโลภแล้วจะท�าให้สภาพจิตใจตกต�า่ลงไม่ค�านึงถงึความถูกต้องดงีาม	หรอืประเพณี

อันดีงามของสังคม	รวมทั้งไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองอีกด้วย	

	 โทสะ	 หมายถึง	 ความโกรธ	 เป็นตัวท�าให้จิตร้อน	 เดือดพล่าน	 อยากล้างผลาญท�าความ	พินาศ 

แก่ผู้อื่น	 กิเลสตระกูลนี้เริ่มจากไม่พอใจแล้วเติบโตขึ้นตามล�าดับ	 สาเหตุแห่งความโกรธมีปรากฏใน 

พระไตรปิฎก	 ตอนท่ีว่าด้วยเหตุแห่งความโกรธ	 ๔	 อย่างพอสรุปได้ว่า	 “โกรธเพราะว่า	 ส�าคัญว่าผู้นี ้

เคยท�า...ก�าลังท�า...จักท�าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา	 ผู้นี้ได้ท�า...ก�าลังท�า...จักท�าสิ่ง	 ที่เป็นประโยชน ์

แก่ผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราและความโกรธเกิดข้ึนในฐานะอันไม่	 สมควร”
20

	 จะเห็นได้ว่า 

ความโกรธจะเกิดขึ้นได้เพราะเหตุปัจจัย	เมื่อความโกรธเกิดขึ้น	ความเครียดจะคอยตามมา	เพราะเมื่อ

โกรธจิตใจจะมุง่ปองร้าย	มุง่ร้าย	ขดัเคอืง	ชงิชงั	พยาบาท	ดรุ้าย	รวมความว่าเกดิโทสจรติหรอืความโกรธ

นั่นเอง

	 โมหะ	 หมายถึง	 ความงมงาย	 เป็นตัวท�าให้จิตมืดมน	 เห็นผิดเป็นชอบ	 ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ	 

เป็นความหลงที่เป็นเหตุให้ไม่รู้ความจริง	จึงยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งต่าง	ๆ”

	 สรุปว่าในทัศนะทางพุทธศาสนา	 โรคเครียด	 โรคประสาทและโรคจิตมีสาเหตุมาจากกิเลส 

๓	ประการ	คือ	โลภะ	โทสะและโมหะ	ดังได้กล่าวแล้ว

	 โลภะ	หมายถึง	ความอยากได้	ได้แก่	กเิลสทีท่�าให้มนษุย์เกดิการแย่งชงิเพือ่ให้ได้มาเป็นของตนเอง

ให้มากที่สุด	 พยายามที่จะเป็นเจ้าของสิ่งที่ตนปรารถนา	 เมื่อใดก็ตามพลาดหวังในส่ิงนั้น	 ๆ	 ก็จะเกิด 

ความทุกข์ความกังวลและความเครียดข้ึนเช่นเดียวกัน	 ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า	 “ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ 

สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์”
21

 19
 องฺ.ติก. (ไทย)	๒๐/๗๐/๒๗๖.

 20
 ขุ.ม.	(ไทย)	๒๙/๘๕/๒๕๒-๒๕๓.

 21
 วิ.ม.(ไทย)	๔/๑๔/๑๔.
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	 โทสะ	หมายถึง	ความคิดประทุษร้าย	ได้แก่	กิเลสที่ท�าให้เกิดความคับแค้น	ขุ่นเคือง	จะท�าให้รู้สึก

เครียดตลอดเวลา	มีความพยาบาทครุ่นคิดที่จะท�าร้ายคนอื่น

	 โมหะ	หมายถึง	ความหลง	ได้แก่	กิเลสที่ท�าให้มนุษย์ไม่รู้เท่าทันความเป็นจริง	ท�าให้เห็นผิดเพี้ยน

จากความเป็นจริง	 เมื่อเกิดความหลงมากขึ้นก็มักจะท�าให้กลายเป็นคนฟุ้งซ่านได้	 บางคนหลงในสิ่งที่

ตนเองรกัมากไป	พอสญูเสยีของทีต่นเองรกัผดิหวงัมากไม่สามารถท�าใจให้ยอมรับความสูญเสียนัน้ได้ถงึ

กับจบชีวิตตนเองด้วยการฆ่าตัวตาย

	 กิเลสทัง้	๓	ประการดงักล่าวมานีเ้ป็นสาเหตุของโรคทางจิตใจ	โอกาสทีป่ถุชุนซ่ึงยงัมกีเิลสจะปลอด

จากโรคทางจิตใจนั้นเป็นการยากยิ่ง	ดังนั้น	มนุษย์ที่เป็นปุถุชนทั้งหมดจึงเป็นผู้ที่เป็นโรคทางจิต	แต่จะ

อยูใ่นขัน้รุนแรงเพยีงไรนัน้	ขึน้อยูก่บัการควบคมุกเิลสเหล่านัน้	เพราะถ้าไม่สามารถควบคมุได้กจ็ะกลาย

เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ต้องได้รับการบ�าบัดอย่างเร่งด่วน	 บุคคลเหล่านั้นจัดว่าเป็นผู้มีสุขภาพจิตเสีย	 

ส่วนผูท้ีพ่อจะควบคมุไม่ให้แสดงออกตามแรงกเิลสได้	กพ็อจะค่อย	ๆ 	บรรเทาต่อไปได้	ไม่ถอืว่าอยูใ่นขัน้

รุนแรง

แนวทางแก้ปัญหาสภาพทางจิตใจ
	 สุขภาพจิตทางพุทธศาสนา	 ได้แก่	 “โสภณจิต”	 หมายถึง	 จิตที่ดีงามซึ่งมีลักษณะผ่อนคลาย	 

สงบเงียบ	 เยือกเย็น	 เบา	 นุ่มนวลอ่อนโยน	 ผ่องใส	 ตั้งมั่น	 แข็งแรง	 ควรแก่การงานหรือพร้อมที่จะท�า 

การงาน	 คล่องแคล่ว	 ซื่อตรงไม่บิดเบือน
22

	 ส่วนสุขภาพจิตทางการแพทย์	 หมายถึง	 การมีจิตใจสงบ	

มั่นคง	ไม่มีความเครียดและความวิตกกังวลมากจนเกินไป	ไม่หงุดหงิด	ไม่ฟุ้งซ่าน	ไม่ท้อแท้ไม่เบื่อหน่าย

โลกหรือชีวิต	 มีความต้านทานทางจิตใจต่อสิ่งที่ท�าให้เกิดความเครียด	มีความสามารถในการปรับตน 

ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้
23

	 จิตที่มีสุขภาพดีดังกล่าวมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์เป็น 

อย่างยิ่ง	 เมื่อจิตใจของคนเราถูกครอบง�าด้วยกิเลสความเศร้าหมองทั้งหลาย	 จึงเป็นเหตุให้ท�าความชั่ว

ทางกาย	วาจา	และทางใจ	ดังนั้นจึงควรรู้จักใช้ปัญญารักษาจิตให้ปราศจากกิเลสทั้งหลาย

	 ประเดน็ทีค่วรพจิารณาก่อนน�าเสนอถงึแนวทางการแก้ไขปัญหาทางจติใจ	คอื	บคุคลทัว่ไปสามารถ

ที่จะใช้ปัญญาก�าจัดกิเลสให้หมดไปจากจิตใจได้หรือไม่นั้น	 พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงบุคคลผู้มีความ 

แตกต่างทางปัญญาไว้	๓	ประเภท	คือ

 22
 อภิ.สงฺ. (บาลี)	๓๔/๒๔๐-๒๕๐/๙๔-๙๕.

 23
 จ�าลอง	ดิษยวณิช,	ศ.นพ.,	วิปัสสนากรรมฐานและเชาว์อารมณ,์	(เชียงใหม่:	โรงพิมพ์แสงศิลป์,	๒๕๔๓),	

หน้า	๑๑๑.
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	 ๑)		ผู้ที่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เลย	 ไม่ว่าจะมีผู้มาสั่งสอนหรือไม่ก็ตาม	 เหมือนผู้ป่วยด้วยโรค 

บางอย่างซึ่งไม่อาจรักษาให้หายได้

	 ๒)		ผูท้ีม่คีวามสามารถทางปัญญาพฒันาตนเองก�าจดักเิลสจนเป็นอรยิชนได้	ไม่ว่าจะมผีูม้าแนะน�า

หรือไม่ก็ตาม	เหมือนผู้ป่วยที่หายจากโรคได้เอง	ไม่ว่าจะได้รับการรักษาหรือไม่ก็ตาม

	 ๓)	 ผู้ที่ต้องอาศัยผู้อ่ืนช่วยแนะน�าสั่งสอน	 ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเข้าช่วย	 จึงจะสามารถเกิด

ปัญญาก�าจัดกิเลสได้	 เมื่อไม่ได้ก็ไม่มีทางจะบรรลุธรรมได้เลย	 เหมือนผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาจาก

หมอจึงหาย	เมื่อไม่ได้รับการรักษาก็ไม่หายจากอาการเจ็บป่วยได้
24

 

	 จากกรณีนี้เองพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์หรือผู้รู้ได้อาศัยความกรุณาช่วยแนะน�า

หรือแสดงธรรมแก่คนประเภทสุดท้ายเป็นอันดับแรกก่อน	 และแก่คนประเภทอื่น	 ๆ	 เป็นอันดับต่อมา	

แม้ว่าจะประสบผลส�าเร็จหรือไม่ก็ตาม	 แต่ก็ถือว่าได้กระท�าตามหน้าที่แล้ว	 เพราะคนเรามีปัญญาที่ 

แตกต่างกัน	 การบรรลุธรรมจึงมีความแตกต่างกันในเรื่องระยะเวลาไปด้วย	 ผู้ที่มีปัญญามากสามารถ 

ที่จะใช้ปัญญาก�าจัดกิเลสพ้นทุกข์ได้เร็ว	ท�าให้ชีวิตมีความสุขเป็นอิสระ	ส่วนผู้ที่มีปัญญาน้อย	ก็ยังต้อง

เสวยทุกข์มีชีวิตวนเวียนอยู่ในวัฎฎสงสารไปนาน	ๆ
25

	จนกว่าจะพัฒนาปัญญาให้สูงขึ้น

	 ถ้าจะกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสภาพทางจิตเท่าที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนั้น	

มักจะเป็นการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเศร้าโศกเสียใจ	เมื่อสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รักนับตั้งแต่ญาติพี่น้องและ

ทรัพย์สิน	เป็นต้น	ผู้ป่วยมักจะตกอยู่ในสภาวะที่เครียด	ซึมเศร้า	มีอาการตั้งแต่เล็กน้อย	จนถึงหนัก	คือ

ไม่รู้สึกตัวว่ามีอาการทางจิตผิดปกติ	 การรักษาโรคทางจิตนี้มีเน้ือหาเก่ียวกับการใช้โยนิโสมนสิการ	 

การใช้สมาธบิ�าบดั	การคบหากลัยาณมติร	ซึง่ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางการแก้ไขหรือทางออกของปัญหา

ที่เกิดจากสภาพทางจิตใจอันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกิดการท�าอัตวินิบาตกรรมที่พุทธจริยศาสตร์ 

ได้เสนอไว้	ดังจะได้กล่าวต่อไป

	 ๑.	การใช้โยนิโสมนสิการ

	 ผู้ป่วยโรคทางจิตผิดปกติ	 เช่น	 มีความหลงใหลยึดติดหมกมุ่น	 มีพฤติกรรมก้าวร้าวจิตฟุ้งซ่าน 

กระสบักระส่าย	และซมึเศร้า
26

	หากอาการไม่รนุแรง	ผูป่้วยสามารถช่วยเหลอืตนเองให้หายจากโรคทาง

จิตได้	โดยการปรับความคิดหรือความเห็นให้ถูกต้อง	ซึ่งเรียกว่า	โยนิโสมนสิการ	อันเป็นการใช้ความคิด

 24
 องฺ.ติก.	(บาลี)	๒๐/๔๖๑/๑๕๒-๑๕๓.

 25
 Walpola	Sri	Rahula,	What the Buddha Taught,	แปลโดย	ชูศักดิ์	ทิพย์เกษร	และคณะ,	พิมพ์ครั้ง

ที่๖,	(กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๔๘),	หน้า	๑๐๕.

 26
 วัลลภ	ปิยมโนธรรม,	 เทคนิคการรักษาโรคประสาทด้วยตนเอง,	พิมพ์ครั้ง	๓,	 (กรุงเทพมหานคร:	บริษัท

บพิธการพิมพ์	จ�ากัด,	๒๕๓๒),	หน้า	๕.
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ให้ถูกต้อง
27

	 คิดอย่างมีระเบียบ	 รู้จักคิดวิเคราะห์หาสาเหตุปัจจัยที่ท�าให้เกิดความทุกข์ทางใจ	 รู้จัก 

คิดพิจารณาถึงโทษของความคิดนั้น	 ๆ	 เมื่อผู้ป่วยรู้จักคิดก็จะเกิดปัญญาเข้าใจว่า	 ความทุกข์ทางจิตที ่

เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะตนเองยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเรา	เป็นของเราอยู่	ความคิดหรือการกระท�านั้น	ๆ 	ไม่มี

ประโยชน์เลย	 มีแต่โทษท�าให้สุขภาพกายและจิตเสื่อมอย่างเดียว	 จากนั้นผู้ป่วยก็ละท้ิงความคิดและ

พฤติกรรมที่ผิดนั้น	 แล้วเริ่มตั้งปรับเปล่ียนความคิดและพฤติกรรมใหม่ให้ดีข้ึน	 ท�าให้สภาพจิตดีขึ้น 

จนหายเป็นปกติ	ดังตัวอย่างวิธีการปรับความคิดและพฤติกรรมให้ดีขึ้นเพื่อขจัดนิวรณ์กิเลส	คือ

	 	 ๑)		ความยินดีในสิ่งท่ีน่าใคร่นั้น	 พึงก�าจัดด้วยการพิจารณาว่าเป็นสิ่งไม่สวยงาม	 หรืออสุภ

กรรมฐาน	ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง	คลายความยึดติดจนเกินไป	หรือพึงรู้จักเสียสละแบ่งปัน

สิ่งของให้แก่ผู้อื่นเพื่อคลายความยึดติด	ความตระหนี่	ความเห็นแก่ตัว

	 	 ๒)		ความพยาบาทนั้น	พึงก�าจัดด้วยการเจริญเมตตา	แผ่ความรักความหวังดีแก่ผู้อื่น

	 	 ๓)		ความหดหูแ่ละความเกยีจคร้านนัน้	พึงก�าจัดด้วยการปลุกจิตตนเองให้ต่ืนตัว	เร่ิมต้นเพียร

ขยัน	และรับประทานอาหารพอประมาณไม่มากเกินไป

	 	 ๔)		ความฟุ้งซ่าน	พึงก�าจัดด้วยการท�าสมาธิให้จิตสงบ	(จะกล่าวในหัวข้อต่อไป)

	 	 ๕)		ความลังเลสงสัยก็พึงแก้ด้วยการพิจารณาถึงสิ่งทั้งหลายให้เข้าใจว่า	 สิ่งไหนเป็นกุศลหรือ

อกุศล	 มีโทษหรือมีประโยชน์	 และพึงรู้จักสอบถามฟังค�าแนะน�าจากผู้ที่มีความรู้
28

	 การปฏิบัติฝึกฝน

อบรมบ่อย	ๆ 	ตามวธีิการดงักล่าวมา	จะสามารถก�าจดับรรเทานิวรณ์ได้ผลด	ีจนท�าให้จติสะอาดปราศจาก

ความเศร้าหมองหายจากโรคทางจิตได้

 ๒.	การใช้สมาธิบ�าบัด

	 โดยทั่วไปแล้วผู้ที่มีความเศร้าหมองทางจิตหรือมีนิวรณ์ภายในจิต	 จะเป็นผู้ที่อ่อนไหวจิตใจ 

หลงใหลง่าย	หรือหยาบกระด้าง	ฉุนเฉียว	เกรี้ยวกราด	หงุดหงิด	วู่วาม	วุ่นวาย	จุ้นจ้านลุกลี้ลุกลน	หรือ

หงอยเหงา	เศร้าซึม	หรือขี้ระหวาดระแวง	ลังเล
29

	 เมื่อปฏิบัติสมาธิแล้ว	ก็จะได้รับผลทางกายและจิต

อย่างมากมาย	 อนึ่งประโยชน์ของสมาธิไม่ว่าจะเป็นสมาธิแบบไหนก็ตาม	 เช่น	 การก�าหนดลมหายใจ 

เข้าออก	การภาวนาว่า	พุทโธ	สัมมาอรหัง	พองหนอยุบหนอ	การก�าหนดอิริยาบถต่าง	ๆ 	การเคลื่อนไหว

ของมือและแขน	 ซึ่งเหมาะสมกับศรัทธาและจริตของแต่ละบุคคลย่อมมีประโยชน์ท�าให้จิตใจที่เครียด	

เข้าสู่ความรู้สึกสงบ	ปลอดโปร่ง	เบาสบาย	ผ่อนคลาย	มีความอิ่มใจ	มีความสุข	นั่นคือจิตสงบจากนิวรณ์

ซึ่งเป็นกิเลสท�าให้จิตฟุ้งซ่าน

 27
 ที.ปา.	(ไทย)	๓/๒๓๙/๒๑๒.

 28
 ส�.ม.	(บาลี)	๑/๕๓๕-๕๓๙/๑๔๖-๑๔๗.

 29
 พระธรรมปิฎก	(ประยุทธ์	ปยุตฺโต),	พุทธธรรม,	หน้า	๘๓๘.
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	 ในกรณีผู้ปฎิบัติมีจิตกระสับกระส่าย	 จิตไม่อาจเป็นสมาธิได้ง่าย	 ก็ควรเจริญสมาธิประเภทท่ีฝึก 

ผู้ปฎิบัติให้ใช้สติควบคุมความคิดให้อยู่ในแนวทางที่ดี	เป็นระบบ	เมื่อปฏิบัติไปเรื่อย	ๆ	จิตก็จะเริ่มสงบ

ระงับขึ้นเอง	อันได้แก่	การเจริญพรหมวิหารสี่	หรือการแผ่เมตตา	กรุณา	มุทิตาและอุเบกขาไปให้ผู้อื่น	

หรือการเจริญอนุสสติข้อใดข้อหนึ่ง	เช่น	พุทธานุสติ	คือการพิจารณาคุณของพระพุทธองค์	ธรรมานุสติ

คอืการพจิารณาคณุของพระธรรม	สงัฆานสุตคิอืการพิจารณาคณุของพระสงฆ์	สีลานสุติคอืการพิจารณา

ถึงศีลที่ตนเองได้ประพฤติปฏิบัติบริสุทธิ์ไม่ด่างพร้อย	 และจาคานุสติคือการพิจารณาถึงทานที่ตนเอง 

ได้เคยบริจาคมาแล้ว
30

	 ปัจจุบันนี้มีหลักฐานงานวิจัยเป็นจ�านวนมากทั้งในและต่างประเทศ	 ได้รายงานผลการวิจัยจาก

การปฏิบัติสมาธิว่า	สามารถลดอาการผิดปกติทางจิตได้เป็นอย่างดี	ดังที่	พริ้มเพรา	ดิษยวณิช	ได้ท�าการ

วิจัยเรื่อง	 “ผลของวิปัสสนากรรมฐานที่มีต่อความเครียดและความวิตกกังวล”	 ผลการวิจัยปรากฏว่า	 

การปฏิบัติสมถกรรมฐานมีผลท�าให้ตัวแปรเชิงจิตพยาธิทุกชนิดลดลงหมดได้แก่	 อาการย�้าคิดย�้าท�า 

ในบางเรื่อง	 ความไหวเร็วในสัมพันธภาพระหว่างบุคคล	 อาการซึมเศร้า	 อาการวิตกกังวล	 ความรู้สึก 

ไม่เป็นมิตรภาพ	อาการกลัวกังวล	ความคิดหวาดระแวง	อาการโรคจิต	เช่น	ชอบเก็บตัวแยกตัวออกจาก

สังคม	มีอาการหลงผิด	ประสาทหลอน	และมีข้อเสนอแนะว่า	การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเทคนิค

อย่างหนึ่ง	 ซึ่งให้ผลดีในการลดความเครียดและความวิตกกังวลสามารถน�าไปใช้ได้ดีกับผู้ท�างานที่มี

ความเครียดสูง	เช่น	นักบริหาร	ผู้น�า	แพทย์พยาบาล	ครูอาจารย์	คนงาน	นักศึกษา	เป็นต้น
31

	 นบัได้ว่าสมาธมิปีระโยชน์ต่อการท�าให้จติผ่อนคลาย	หายเครยีด	เกดิความสงบ	หายกระวนกระวาย	

หยดุยัง้จากความกลดักลุม้วติกกงัวล	เป็นเครือ่งพกัผ่อนกายให้ใจสบาย	และมคีวามสุข	เช่น	บางท่านท�า

อานาปานสติขณะรอคอยรถประจ�าทาง	 ขณะว่าง	 หรือจะปฏิบัติแทรกในเวลาท�างานที่ใช้สมองหนัก	

สมาธยิงัสามารถท�าให้ผูป้ฎิบัตมิจีติใจและมบุีคลกิลกัษณะเข้มแขง็	หนกัแน่น	มัน่คง	สงบ	เยอืกเยน็	สภุาพ	

นิ่มนวล	สดชื่น	แจ่มใส	กระฉับกระเฉง	กระปรี้กระเปร่า	เบิกบานมองดูรู้จักตนเองและผู้อื่นตามความ

เป็นจริง	 มีความพร้อมและง่ายต่อการปลูกฝังคุณธรรมเสริมสร้างนิสัยดี	 รู้จักท�าใจให้สงบและยับยั้ง 

ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจได้เรียกได้ว่ามีความมั่นคงในอารมณ์
32

 30
 องฺ.เอกก.	(บาลี)	๒๐/๑๗๐/๓๙.

 31
 พร้ิมเพรา	ดษิยวณชิ,	ผศ.,	“ผลของวปัิสสนากรรมฐานทีม่ต่ีอความเครยีดและความวิตกกงัวล”,	ในบทความ

ทางวิชาการเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐาน,	 รวบรวมโดย	 ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	 
(เชียงใหม่:	หน่วยวารสารวิชาการ	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	๒๕๓๘),	หน้า	๓๑-๓๒.

 32
 พระธรรมปิฎก	(ประยุทธ์	ปยุตฺโต),	พุทธธรรม,	หน้า	๘๓๔.
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	 สมาธิแม้จะมีประโยชน์ตามที่กล่าวมา	แต่ในขณะเดียวกันสมาธิอาจท�าให้เกิดความวิปริตทางจิต

ขึ้นกับผู้ป่วยบางประเภทได้	เช่น	ผู้ป่วยโรคจิต	(psychoses)	ผู้ป่วยที่ก�าลังจะเป็นโรคจิต	(impending	

psychoses)	 หรือมีอาการโรคจิตแฝงอยู่	 (incipient	 psychoses)	 ผู้ป่วยเหล่านี้ไม่สามารถจะแยก 

ความจริงออกจากจนิตนาการได้
33

	เพราะโดยปกตผิูป่้วยทีม่อีารมณ์แปรปรวนทางจติ	มกัจะแยกตวัเอง

จากกลุม่คน	มีความเพ้อฝัน	มคีวามกลวัคนอืน่ท�าร้าย	กระวนกระวาย	การท�าสมาธอิาจจะกระตุน้ให้เกดิ

อาการผิดปกติเพิ่มมากขึ้น	 หรือบางคนอาจจะเห็นนิมิตบางอย่างเข้าใจเป็นเรื่องจริงหลงยึดติดใน 

นิมิตนั้น	บางคนไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองมีพฤติกรรมเพี้ยนไปซึ่งเรียกว่ากรรมฐานแตกก็เป็นได้

	 นายแพทย์จ�าลอง	 ดิษยวณิช	 และคณะได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการฝึกสมาธิกับความ

แปรปรวนทางจิตใจ	ของผู้ป่วยที่มีอาการของโรคจิตที่เกิดจากการฝึกสมาธิพบว่า	ผู้ป่วยที่มีปัจจัยต่าง	ๆ 	

ทีก่่อให้เกิดความวปิรติทางจติใจ	ได้แก่	การขาดความเข้าใจอย่างถกูต้องในการฝึกสมาธ	ิการถดถอยทาง

จติใจ	การมคีวามขัดแย้งภายในจติใจอยูก่่อนแล้ว	การเกดิความคดิว่าตนมอี�านาจหรอืยิง่ใหญ่	บคุลกิภาพ

ก่อนเกิดอาการที่ผิดปกติ	 การขาดอาจารย์สอนสมาธิที่มีความสามารถ	 ขาดสิ่งเร้าอาจน�าไปสู่อาการ

ประสาทหลอน	หรือเมื่อเห็นภาพนิมิตอาจหลงเพลิดเพลิน	เป็นต้น
34

	 ดังนั้น	 ผู้ที่ใช้สมาธิช่วยในการรักษาความผิดปกติทางจิต	 ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์หรือ 

นักจิตบ�าบัด	 ผู้มีประสบการณ์และความรู้ในเรื่องของการฝึกจิตเป็นอย่างดี	 ผู้ท่ีไม่มีความรู้ความเข้าใจ

อย่างเพียงพอในจิตพยาธิวิทยา	 จิตพลศาสตร์	 และความขัดแย้งภายในจิตใจ	 ไม่ควรแนะน�าให้ผู้ป่วย 

ฝึกสมาธิ	 หรือแม้จะมีความรู้ความสามารถก็ตาม	 เพราะบางครั้งผู้ป่วยอาจปลดปล่อยปัญหาออกมา 

อย่างพรั่งพรูจนเกินที่จะจัดการอะไรได้	เช่น	มีอาการหลงผิด	ประสาทหลอน	เพ้อฝัน	เป็นต้น
35

	 ๓.	การคบหากัลยาณมิตร

	 กัลยาณมิตร	คือ	มิตรที่ดีงาม
36

	ซึ่งมีลักษณะเป็นที่น่าเคารพรักใคร่	น่าเจริญใจ	รู้จักรับฟังและมี

ความอดทน	 มีความเข้าใจและสามารถอธิบายปัญหาให้ผู้อื่นฟังได้ดี	 กัลยาณมิตร	 ได้แก่	 พ่อ	 แม่	 ครู	

อาจารย์	พระสงฆ์	แพทย์	จติแพทย์	รวมทัง้พระสมัมาสัมพุทธเจ้าอย่างทีม่มีาแล้วในสมยัพทุธกาล	ผู้ป่วย

ควรรูจ้กัคบหากลัยาณมติร	หรอืญาตพิีน้่องควรน�าผูป่้วยไปพบกลัยาณมติรทีต่นรูจ้กัเพราะกลัยาณมติร

 33
 พริ้มเพรา	 ดิษยวณิช,	 “ผลของวิปัสสนากรรมฐานที่มีต่อความเครียดและความวิตกกังวล”,	 ในบทความ 

ทางวิชาการเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐาน,	หน้า	๒๙.

 34
 จ�าลอง	ดิษยวณิช,	ศ.นพ.,	จิตวิทยาของความดับทุกข,์	หน้า	๑๙๔-๒๐๐.

 35
 พริ้มเพรา	 ดิษยวณิช,	 “ผลของวิปัสสนากรรมฐานที่มีต่อความเครียดและความวิตกกังวล”,	 ในบทความ 

ทางวิชาการเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐาน,	หน้า	๓๐.

 36
 ขุ.วิ.	(ไทย)	๑๘/๓๑๗/๒๖๒.
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สามารถให้ค�าแนะน�าที่ดี	 เพื่อแก้ไขปัญหาแก่ผู้ที่มีความทุกข์ทางจิตได้	 นอกจากนั้นยังสามารถชักน�า 

ให้ผู้ป่วยด�าเนินชีวิตได้ถูกต้อง	 การให้ค�าแนะน�าที่ดีจากกัลยาณมิตรมีประโยชน์มากต่อการรักษาโรค 

ทางจิต	แม้พระพุทธองค์ก็ทรงใช้วิธีการนี้	ด้วยเหตุที่ว่าผู้ป่วยที่เศร้าโศกเสียใจ	ร้องไห้	ผิดหวัง	มีความ

กงัวล	ความเครยีด	ความเหงา	เป็นต้น	ไม่สามารถใช้ปัญญาพิจารณาเหน็ความทกุข์ทางจิตของตนเองได้	

หรือไม่อาจจะท�าให้ตนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้	ดังนั้นผู้ป่วยจึงควรได้รับค�าแนะน�า	ค�าปรึกษาที่ดีจาก

กัลยาณมิตร	 เริ่มตั้งแต่การสนทนาพูดคุย	 การสอบถาม	 การรับฟังความในใจที่ผู้ป่วยระบายออกมา	 

การช้ีแจงให้ผู้ป่วยได้รู้ได้เข้าใจถึงทุกข์และสาเหตุแห่งทุกข์ที่ก�าลังประสบอยู่	 การพูดปลอบใจ	 การให้

ก�าลังใจ	การให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามค�าแนะน�าต่าง	ๆ	เป็นต้น

	 ส่วนผูป่้วยเองเมือ่ได้รบัค�าแนะน�าให้เหน็จรงิแล้ว	กจ็ะเกดิโยนโิสมนสกิารหรอืปัญญา	คอืสามารถ

พิจารณาด้วยตนเองตามค�าแนะน�า	 จนเกิดความเข้าใจถึงความทุกข์ทางจิตที่ตนเองประสบอยู่นั้น	 ว่า

ความเศร้าโศกเป็นต้นนี้	 ไม่มีประโยชน์เลย	 มีแต่จะท�าให้ทุกข์มากขึ้น	 ผู้ป่วยเมื่อเข้าใจถึงเหตุผลและ

ยอมรับความจริงเหล่านั้น	 ก็จะรู้สึกผ่อนคลายจากภาวะหลงใหล	 ความพยาบาท	 ความหดหู่อ่อนแอ	 

ความเศร้าโศก	ความกังวล	ความเครียด	 เป็นต้น	จิตจะปลอดโปร่ง	 เบาสบาย	 เป็นสุข	สามารถอยู่กับ 

ผู้อื่นได้ด้วยดี

	 นอกจากนั้นท่านก็ใช้หลักการสังเกตจริตของผู้ป่วย	 เช่น	 ผู้ที่มีราคจริตก็จะแนะน�าให้เห็นความ 

ไม่สวยงาม	 ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและสรรพส่ิงทั้งหลาย	 หรือเมื่อมีจิตผ่อนคลายสบายขึ้น 

บ้างแล้ว	ก็จะแนะน�าให้เข้าใจถึงกฎไตรลักษณ์	ให้รู้ถึงความเปลี่ยนแปลง	ความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้	

และความไม่มีสภาพที่แท้จริงของสิ่งนั้น	 ๆ	 หลักการนี้เป็นการแนะน�าผู้ป่วยให้เข้าใจตามความเป็นจริง	

รู้จักปล่อยวาง	ไม่ยึดมั่น

	 ผูป่้วยทีม่ปัีญหาทางด้านจติส่วนมากจะไม่สามารถควบคมุตนเองได้และจะตดัสนิใจกระท�าสิง่หนึง่

สิ่งใดโดยไม่ได้ผ่านการพิจารณาไตร่ตรอง	บางกรณีจึงท�าให้ผู้ป่วยทางจิตนี้ฆ่าตัวตายโดยไม่รู้ถึงสิ่งที่ตน

ก�าลังกระท�า	ฉะนั้น	การรักษาต้องค่อย	ๆ	รักษาและดูแลอย่างใกล้ชิด	กรณีตัวอย่างต่อไปนี้	เป็นผู้ป่วย

มอีาการทางจติผดิปกต	ิมสีาเหตมุาจากความเศร้าโศกเสยีใจ	หรอืผดิหวงั	ไม่สมปรารถนา	อาการจะมอียู่	

๒	ลักษณะ	คือ	(๑)	อาการรุนแรง	ผู้ป่วยมีอาการไร้ความรู้สึกทางกายและจิต	ไม่รู้ว่าตนเองท�าอะไรลง

ไป	ไม่มีความละอาย	ไม่สามารถควบคุมจิตของตนเองได้	ผู้ป่วยมักจะเดินไปเรื่อย	ๆ	อย่างไม่มีจุดหมาย	

(๒)	 อาการไม่รุนแรง	 ผู้ป่วยมีอาการเพียงเศร้าโศกเท่านั้น	 เก็บตัวอยู่ในห้องไม่ยอมรับประทานอาหาร	

ซึ่งมีการบ�าบัดตามพุทธวิธีดังต่อไปนี้

15. �������������� (��.�������� 190-206).indd   202 24/11/2563   21:16:13



พุทธจริยศาสตร์กับอัตวินิบาตกรรม 203

	 	 ๑)		นางปฏาจาราได้สูญเสียผู้เป็นที่รักท้ังสามี	 ลูก	 ๒	 คน	 พ่อแม่และพ่ีชาย	 เธอจึงมีความ 

เศร้าโศกเสียใจและเกิดความแปรปรวนทางจิตใจ	 ผ้านุ่งห่มหลุดรุ ่ย	 ไม่รู ้สึกตัว	 ไร้ความละอาย	 

เดนิเรือ่ยไปอย่างไร้สต	ิพระพทุธองค์ได้ทรงตรวจดูด้วยพระญาณกร็ูว่้า	นางมคีวามสามารถพอทีจ่ะบรรลุ

ธรรมได้	 จึงท�าให้นางเดินสู่เชตวันมหาวิหาร	 ด้วยพุทธานุภาพ	พอเธอเข้ามาใกล้ก็ตรัสว่า	 “จงกลับได ้

สติเถิดน้องหญิง”	ด้วยพระวาจาอันนุ่มนวลอ่อนโยน	เต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งเมตตา	ท�าให้นางรู้สึกตัวมา

ในขณะน้ันเอง	 เมื่อรู้ว่าตนเองไม่ได้นุ่งผ้า	 ก็เกิดความละอายขึ้น	 เมื่อสวมเสื้อผ้าที่มีคนน�ามาให้แล้ว 

กเ็ข้าไปกราบพระองค์	และระบายเรือ่งทีต่นเองประสบให้พระองค์สดับ	พร้อมกบัขอให้เป็นทีพ่ึ่งแก่เธอ
37

	 	 พระพุทธองค์ได้ตรัสปลอบโยนเธอเพื่อไม่ให้คิดมาก	 ด้วยพระด�ารัสว่า	 เธอมาถูกที่แล้ว 

เพราะทรงสามารถช่วยเธอได้	ตรัสเปรียบเทียบความเศร้าโศกเสียใจของเธอในขณะนี้	 ว่ายังมีน้อยกว่า

ความเศร้าโศกในอดีตชาติที่ผ่านมา	ทรงแนะน�าไม่ให้เธอประมาทมัวเมาในชีวิต	 เมื่อพระด�ารัสจบลง	

ความเศร้าโศกของเธอเองได้เบาลงเป็นอันมาก

	 	 ต่อมาพระองค์ก็ได้ตรัสให้ก�าลังใจและให้ค�าแนะน�าเธอว่า	 “คนเราเมื่อตายไปแล้วไม่มีญาติ 

คนไหนจะเป็นทีพ่ึ่งได้	ถงึเขาจะมอียูแ่ต่กเ็หมอืนกบัไม่ม	ีส่วนผู้ท่ีฉลาดควรมุง่ท่ีจะท�าความดีรักษาศลีแล้ว

บ�าเพญ็ปฏิบตัธิรรมให้ตนเองถงึนพิพาน”	ค�าแนะน�านีเ้ป็นสิง่ส�าคัญมากเพราะเป็นการสร้างความมัน่คง	

ความแขง็แกร่ง	ให้เกดิแก่จติใจตนเอง	จนกระทัง่หายจากอาการผดิปกตทิางจติในทีส่ดุนางจึงขออปุสมบท

เป็นภิกษุณี	ไม่นานก็ส�าเร็จเป็นพระอรหันตี
38

	 	 ๒)		นางกีสาโคตมีเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมาก	เพราะการจากไปของลูกชาย	ด้วยความรักที่

มีต่อลูก	จึงท�าให้นางไม่อาจจะยอมรับความจริงนี้ได้	จึงพยายามปลอบประโลมใจตนเองว่า	ลูกจะต้อง

ฟื้นคืนชีพได้แน่นอน	นางจึงไม่ยอมเผาลูก	แต่กลับอุ้มศพลูกเที่ยวหาหมอและยามารักษา	นางได้เข้าไป

หาพระพุทธเจ้าตามค�าแนะน�าของชายคนหนึ่ง

	 	 นางได้ทูลถามว่า	 “พระองค์ทรงรู้จักยารักษาบุตรของข้าพระองค์หรือ”	 ตรัสตอบว่า	 “รู้” 

ค�าตอบนี้เป็นการให้ความหวังแก่ผู้ที่ก�าลังมีความทุกข์ทางใจ	ท�าให้นางดีใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รักษาลูก

ให้หาย	พระองค์ได้ตรัสบอกให้นางไปหาเมล็ดผักกาดหยิบมือหนึ่งมาท�าเป็นยา	แต่มีข้อแม้ว่าต้องไปหา

มาจากบ้านที่ไม่มีคนเสียชีวิตมาก่อนเท่านั้น	 นางก็เที่ยวแสวงหาทุกหลังคาบ้าน	 แต่ก็ได้รับค�าตอบว่า	

“ไม่ใช่แค่บตุรของเราเท่านัน้ทีต่าย	แม้ทกุหลงัคาเรือนกม็คีนตายทัง้นัน้”	จติใจทีอ่่อนเพราะรกัลกูกก็ลบั

แข็งแกร่งขึ้น	นางได้ฝังศพลูกในป่าแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์

 37
 จ�าลอง	ดิษยวณิช,	ศ.นพ.,	จิตวิทยาของความดับทุกข,์	หน้า	๕๒.

 38
 ขุ.ธ.	(บาลี)	๔/๑๓๕-๑๔๒.
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  พระพุทธองค์ทรงด�าเนินการรักษาในขั้นตอนต่อไป	 ด้วยการเน้นย�้าให้เข้าใจถึงสัจจะหรือ

ธรรมชาติของสรรพสิ่งว่า	 “ความตายนั้นเป็นธรรมดาส�าหรับสัตว์ทั้งหลาย	 รวมไปถึงลูกของเธอด้วย”	

จากนั้นทรงเตือนสติด้วยการชี้ตรงไปยังความหลงมัวเมาที่ครอบง�าใจเธออยู ่	 ด้วยพระด�ารัสว่า	 

“มฤตยูย่อมพาชนมัวเมาในบุตรและสัตว์เลี้ยง	 ผู้มีใจหลงในสิ่งต่าง	 ๆ	 ดุจห้วงน�้าใหญ่	 พัดพาชาวบ้าน 

ผู้หลับใหลไป”	 พระด�ารัสนี้เป็นประหนึ่งจุดไฟในที่มืด	 ท�าให้นางเข้าใจสัจธรรม	 ต่อมานางได้บวช 

เป็นภิกษุณีและไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
39

	 เรื่องน้ีผู้ป่วยได้เข้าใจได้ตนเองว่า	 แท้จริงแล้วความตายเกิดข้ึนกับทุกคน	 การที่จะมามัวเมากับ 

สิ่งที่เป็นที่รักอยู่นี้	ไม่ได้ช่วยอะไร	ด้วยแต่จะถูกความทุกข์ครอบง�า	เวลาก็ผ่านไปเปล่าประโยชน์เท่านั้น	

ดังนั้นจึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเป็นที่รักนั้น

	 อย่างไรก็ตามนอกจากพุทธจริยศาสตร์ได้น�าเสนอแนวทางการแก้ไขหรือวิธีการการรักษาโรค 

ที่เกิดจากสภาพทางจิตใจ	 ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญท่ีท�าให้คนอัตวินิบาตกรรมนั้นพุทธจริยศาสตร์ยังได้วาง

หลักธรรมส�าหรับส่งเสริมสุขภาพจิตไว้ด้วย	การที่คนเราจะมีสุขภาพจิตดีนั้น	มีองค์ประกอบหลายอย่าง	

นับตั้งแต่การมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง	 การรักษาความสะอาดส่วนตัวและสิ่งแวดล้อม	 การอยู่ 

ในสภาพแวดล้อมที่ดี	 และการรู้จักปรับความคิดและตัวเองให้เข้ากับเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ได้ดี	 ซึ่งมีผลดี 

ต่อการรักษาผู้ป่วยทางจิตและการส่งเสริมสุขภาพจิต	 นอกจากนั้นแล้วยังมีหลักธรรมหลายประการที่

เอ้ือต่อการรกัษาโรคทางจติให้ดขีึน้จนหายขาด	และเป็นการด�าเนนิชวีติทีส่่งเสรมิสขุภาพจติ	ซึง่จะกล่าว

เป็นตัวอย่างดังนี้
40

	 ๑)		สปัปายะ	คอื	สิง่เป็นทีส่บาย	คอื	ทีอ่ยูอ่าศยัสะดวกสบาย	มอีาหารการกนิสะดวก	การสนทนา

พูดคุยเรื่องที่ไม่ท�าให้จิตฟุ้งซ่าน	การอยู่ร่วมกัลยาณมิตร	การพักผ่อนในอิริยาบถที่สบาย
41

	 ๒)		การรักษาศีลและระเบียบวินัย

	 ๓)		สังคหวัตถุ	๔	คือ	คุณธรรมเป็นเครื่องสงเคราะห์และยึดเหนี่ยวจิตใจกันและกัน	ได้แก่	การให้

ทานมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน	 การช่วยเหลือกัน	 การพูดจาสุภาพไพเราะอ่อนหวาน	 การขวนขวาย

ช่วยเหลือกิจการ	ท�าประโยชน์	การวางตนเหมาะสมเสมอต้นเสมอปลาย

	 ๔)		พรหมวิหาร	 ๔	 คือ	 เมตตามีความรักปรารถนาดีต่อผู้อื่น	 มีกรุณาช่วยเหลือผู้อื่น	 มีมุทิตา 

พลอยยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความส�าเร็จ	และมีอุเบกขารู้จักวางใจเป็นกลางโดยรู้เท่าทัน
42

 39
 องฺ.เอกก.	(บาลี)	๑/๓๓๒-๓๓๕.

 40
 ที.ปา.	(ไทย)	๓/๑๔๐/๑๔๑.

 41
 วิสุทธิ.	(บาลี)	๑/๑๓๘-๑๓๙.

 42
 ส�.ม.	(ไทย)	๑๑/๕๗๒/๑๔๐.
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	 ๕)		การปฏิบัติตามหน้าท่ีต่อกันและกันให้ดีระหว่าง	 พ่อแม่	 ลูก	 ครู	 อาจารย์	 ลูกศิษย์	 และ 

พระสงฆ์	เป็นต้น

	 การรกัษาโรคทางจติและการส่งเสริมสขุภาพจติดังกล่าวมาเป็นวธิกีารหนึง่	ทีพ่ระพทุธองค์ได้ทรง

ใช้รกัษาผูป่้วย	และแนะน�าให้ปฏบิตัติามหลกัธรรมต่าง	ๆ 	เมือ่พจิารณาดแูล้วเหน็ว่า	เป็นการช่วยให้ผูป่้วย

และคนธรรมดาเกิดสัมมาทิฏฐิ	 เข้าใจถูกต้องไม่เอนเอียงไปในด้านใดด้านหนึ่ง	 ซ่ึงจะท�าให้จิตหายจาก

ความเศร้าหมองทั้งหลายที่จะน�าไปสู่การท�าอัตวินิบาตกรรมได้	เมื่อประยุกต์ใช้หลักธรรมต่าง	ๆ	กับผู้มี

ความผิดปกติทางจิตก็จะสามารถรักษาให้หายและยังป้องกันการท�าร้ายตนเองจนถึงความตายได้	หรือ

ใช้ร่วมกับการรักษาด้วยวิธีการอื่นหลาย	 ๆ	 อย่าง	 เพราะวิธีการรักษาแบบพุทธองค์นั้น	 เมื่อพิจารณา 

ดแูล้วยงัทนัสมัยอยูต่ลอดเวลา	และมแีนวโน้มว่า	นกัจิตบ�าบดัสมยัใหม่หนัมาสนใจให้ความส�าคญัในการ

รักษาแบบพุทธศาสนามากขึ้น

สรุป
 จากการศึกษาพบว่า	พุทธศาสนาไม่ได้แบ่งสาเหตุของอัตวินิบาตกรรมไว้	เพราะพระพุทธศาสนา

ไม่ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องของการท�าอัตวินิบาตกรรม	แต่สามารถแบ่งสาเหตุอัตวินิบาตกรรมตามการ

ก�าหนดของนักสังคมวิทยาและนักจิตวิทยาเพื่อประกอบการวิเคราะห์การแก้ปัญหาตามสาเหตุต่าง	 ๆ	

ของพุทธจริยศาสตร์	 แนวคิดเกี่ยวกับอัตวินิบาตกรรมพุทธจริยศาสตร์มองว่าบางกรณีอัตวินิบาตกรรม

เป็นการตายท่ีเป็นอกาลมรณะ	 หมายถึง	 การตายที่ผิดปกติคือตายก่อนก�าหนด	 แต่ก็มีบางกรณีที่

อัตวินิบาตกรรมเป็นการตายที่ถึงเวลาตาย	แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอัตวินิบาตกรรม	

	 ๑)		ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกาย	ร่างกายในพุทธปรัชญา	คือ	รูป	ได้แก่ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรม

ทั้งหมด	ร่างกายและพฤติกรรมทั้งหมด	ของร่างกายหรือสสารและพลังงานฝ่ายวัตถุพร้อมทั้งคุณสมบัติ	

และพฤติการณ์ต่าง	ๆ	ของสสารพลังงานจัดว่าเป็นรูปหรือร่างกายในพุทธปรัชญา	พุทธปรัชญามีความ

เชื่อเกี่ยวกับเรื่องจิตเช่นเดียวกับปรัชญาจิตนิยมที่กล่าวว่า	มนุษย์มีองค์ประกอบ	๒	อย่างคือ	กาย	กับ	

จิต	 และจิตนั้นส�าคัญกว่ากาย	 แต่พุทธปรัชญาไม่เช่ือว่าจิตเป็นอมตะ	 พุทธปรัชญาเชื่อว่า	 มนุษย์นั้น

ประกอบด้วยรูปกับนาม	รูปนั้นประกอบขึ้นด้วยธาตุหรือสสาร	

	 ๒)		แนวทางแก้ปัญหาสภาพทางจิตใจ	สุขภาพจิตทางพุทธศาสนาได้แก่	โสภณจิตคือ	จิตที่ดีงาม

ซึ่งมีลักษณะผ่อนคลาย	 สงบเงียบ	 เยือกเย็น	 เบา	 นุ่มนวลอ่อนโยน	 ผ่องใส	 ตั้งมั่น	 แข็งแรง	 ควรแก ่

การงานหรือพร้อมที่จะท�าการงาน	คล่องแคล่ว	ซื่อตรงไม่บิดเบือน	แนวทางการแก้ไขหรือทางออกของ

ปัญหาทีเ่กิดจากสภาพทางจติใจอนัเป็นอกีสาเหตุหนึง่ท่ีท�าให้เกดิการท�าอตัวินิบาตกรรมท่ีพุทธจริยศาสตร์

ได้เสนอไว้	ได้แก่	๑)	การใช้โยนิโสมนสิการ	๒)	การใช้สมาธิบ�าบัด	๓)	การคบหากัลยาณมิตร
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