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บทคดัย่อ 
 

 วิทยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์ของผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั ๒) เพื่อศึกษาหลกัการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ๓) เพื่อ
ศึกษาประสิทธิผลของการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์โดยวิธีการเจริญสติปัฏฐาน ๔ในผูป่้วยติด
ยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั ๔) เพื่อนาํเสนอแนวทางและสร้างองคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกบั “การพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์โดยวิธีการเจริญสติปัฏฐาน๔ในผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั”  
 วิทยานิพนธ์น้ีเป็นการวิจยัเชิงบูรณาการ (Integrative Research)ประกอบดว้ยการวิจยัก่ึง
ทดลอง แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง(Quasi Experimental one Group pre test-
post test Design) และวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยนาํขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาจากคมัภีร์ทาง
พุทธศาสนาเก่ียวกับสติปัฏฐาน ๔ เอกสารทางการพยาบาลการบาํบดัรักษาฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด 
ความฉลาดทางอารมณ์ รวมถึงเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จดัทาํเป็นแนวทางปฏิบติั (Guideline) 
การเจริญสติปัฏฐาน ๔ รูปแบบพองหนอ-ยบุหนอ กลุ่มบุคคลท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ีคือผูป่้วยติด
ยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดัในสถาบนัธัญญารักษ์ จาํนวน ๒๕ คน โดยใชร้ะยะเวลาการทดลอง
ติดต่อกนั ๗ วนั ใชแ้บบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต วดัความเปล่ียนแปลง
ความฉลาดทางอารมณ์ (ดี เก่ง สุข) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ร้อยละ (Percentage) เปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียภายในกลุ่มทดลองดว้ยPaired Simple t-test ในการวิจยัเชิงคุณภาพเร่ิมจากการสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุ่ม
ทดลอง การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) กลุ่มทดลอง และกลุ่มผูดู้แลกลุ่มทดลองขณะ
ทดลอง และสมัภาษณ์เชิงลึกบุคคลท่ีมีส่วนสาํคญัในการบาํบดัรักษา ๔ กลุ่ม คือ พระวิปัสสนาจารย ์
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พยาบาลผูดู้แลกลุ่มทดลองขณะกลบัพกัคา้งท่ีหอผูป่้วย และผูบ้ริหาร ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีไดน้าํมา
วิเคราะห์ความเช่ือมโยงโดยใชว้ิธีวิเคราะห์พรรณนาและนาํเสนอเป็นองคค์วามรู้ในการวิจยั  
 ผลการวจัิยพบว่า 

๑. การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์เป็นการฝึกฝนเรียนรู้และฝึกทกัษะให้รู้จกัและเขา้ใจ
อารมณ์ตนเองท่ีเกิดข้ึน รู้จกัจดัการกบัอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งสามารถควบคุมและรู้ถึงผลของ
การทาํตามอารมณ์ รู้จกัสร้างแรงจูงใจในการทาํส่ิงสร้างสรรค ์เรียนรู้และเขา้ใจอารมณ์ของคนอ่ืน
ดว้ยและรู้จกัการปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสมจนเป็นท่ียอมรับของสงัคม 

๒. หลกัการปฏิบติัสติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ เป็นการเจริญสติกาํหนดรูปนามในลกัษณะ
ปรมตัถอ์ารมณ์ต่อเน่ืองไม่ขาดสาย เป็นเป้าหมาย ใชส้ติตามรู้สภาพธรรมท่ีเกิดข้ึน โดยกาํหนดสติ
ในกาย คือ ลมหายใจท่ีเขา้ทอ้งพอง ลมหายใจออกทอ้งยุบ รวมทั้งอิริยาบถใหญ่และอิริยาบถย่อย
ทั้งหมด ในเวทนา คือ สุข ทุกข ์ไม่สุขไม่ทุกข ์ ในจิต คือ สภาวธรรมทางจิตทั้งหมด ในธรรม คือ 
สภาวธรรมท่ีเกิดทั้งทางกายและทางจิตทั้งหมด เป็นฐานในการกาํหนดรู้ปรมตัถธรรมในตวัของผู ้
ปฏิบติัไปตามลาํดบั โดยใชข้ณิกสมาธิในการกาํหนดรู้ส่ิงท่ีมากระทบหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากสภาพท่ี
เด่นชดั เพียงอารมณ์เดียวตามสภาพเกิดข้ึน ตั้งอยูแ่ละดบัไปแต่ละขณะคือกาํหนดรู้ตรงๆ ตั้งแต่เกิด
เร่ิมตน้ท่ามกลางจนหมดไป ตามดูใหต้ลอดสายของการเกิดข้ึนในอารมณ์นั้น 

๓. ประสิทธิผลของผลการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์โดยวิธีการเจริญสติปัฏฐาน ๔ใน
ผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดัพบวา่ 
   ๓.๑ คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์รายดา้น (ดี เก่ง สุข) ก่อนและหลงัการ
ทดลองของผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
๐.๐๕ คะแนนเฉล่ีย ๙ ขอ้ยอ่ย มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ จาํนวน ๖ ขอ้
ยอ่ย ส่วนเร่ืองความรับผิดชอบ ในดา้นดี การตดัสินใจแกปั้ญหา ในดา้นเก่ง และเร่ืองความพึงพอใจ
ในชีวิต ในดา้นสุข มีคะแนนเฉล่ียไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕  คะแนน
เฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 
   ๓.๒ คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์รายดา้น (ดี เก่ง สุข) หลงัการทดลองและ
ระยะติดตามการรักษา ๑ เดือนของผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดัมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ คะแนนเฉล่ีย ๙ ขอ้ย่อย พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ จาํนวน ๘ ขอ้ยอ่ย ส่วนเร่ืองความพึงพอใจในชีวิตในดา้นสุข มีคะแนนเฉล่ีย
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 
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   ๓.๓ การเจริญสติปัฏฐาน ๔ ตามรูปแบบการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานสายพอง
หนอ-ยุบหนอ พบว่า มีประสิทธิผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบั
บาํบดั เน่ืองจากทาํให้ผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบัรู้จกัเรียนรู้ มีสติ มีเหตุผล รู้จกับาปบุญ คิดถึง
พระคุณของบิดามารดา ไม่ทาํตามใจตนเอง ผ่อนคลาย สงบ เรียบร้อย ตั้งใจทาํกิจกรรม  มีวินัย มี
ความรับผิดชอบรู้จกัสํารวจตนเอง สามารถโตต้อบกับผูอ่ื้นได้ดีและรู้จกัใช้คาํท่ีอ่อนโยน รู้จัก
ช่วยเหลือเพื่อน อ่อนนอ้มถ่อมตน ปรับตวัไดดี้ สามารถจดัการกบัปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและตั้งใจ
เปล่ียนแปลงตนเอง 
 ๔. ผลการวิจยัสามารถนาํมาสร้างรูปแบบ (model) ทาํใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ คือ การพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์ดว้ยการมีสติทั้ง ๔ ฐาน คือ กาย เวทนา จิตและธรรม หรือเรียกว่า “GREC-F 
= EQ Model” 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this thesis were as follows; 1) To study the emotional quotient 
development effectiveness of drug abusers in the system enforce to treat, 2) to study the four 
foundations of mindfulness, 3) to study the emotional quotient development effectiveness of drug 
abusers in the system enforce to treat through cultivation of the four foundations of mindfulness, 
and 4) to present a guideline and new body of knowledge on the emotional quotient development 
effectiveness of drug abusers in the system enforce to treat through cultivation of the four 
foundations of mindfulness. 

This thesis was the integrative research methodology. It was composed of quasi 
experimental design by one-group pretest-post test and qualitative research. All related data were 
collected from Buddhist scriptures on the four foundation of mindfulness, nursing texts on taking 
care of drug abusers in the system enforce to treat, emotional quotient (EQ) and relevant 
researches. The aforementioned techniques were utilized for the 25 drug abusers in Thanyarak 
Institute in the testing times of consecutive seven days. EQ assessments of the Mental Health 
Department were used as a statistical tool for measuring their EQ (goodness, cleverness and 
happiness). The received data were analyzed by comparing percentages of received data by paired 
simple t-test. For the qualitative research, the outcomes were obtained from participant 
observation and utilizing a questionnaire about their satisfaction, including corresponding with 
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the focus group. The data of in-dept interview were collected from the four key important 
persons, namely 1. the insight meditation master, 2. a group of nurses who were responsible in 
taking care of these drug abusers in the system enforce to treat, 3. the guardians of the patients 
who returned to stay in the ward, and 4. the executives. All collected data were analyzed and 
synthesized by narrative approach and presented as the body of knowledge. 

Research Results were found that: 
1. The emotional quotient development was to know and understand of what emotion 

happened by training, learning and being skillful. The emotion could be managed and controlled 
properly.  One was able to know the result of what emotion being done. The emotional quotient 
development person has to know how to motivate oneself to create of what to be done. He knew 
how to learn and understand the others’ feeling as well. Finally he had to know how to 
communicate with one another appropriately according to the social contexts. 

2. The doctrine of mindfulness cultivation according the four foundations of mindfulness 
was continuously cultivating mindfulness on the form and mind in the ultimate objective as the 
purpose of practice. One was mindful on what happens by being mindful on the body through 
breath in and out. It was also mindful on all main and miner activities. Being mindful on feeling, 
one was mindful on happiness, suffering and neutral. Being mindful on consciousness, one was 
mindful on mental states. Being mindful on Dhamma, one was mindful on physical and mental 
conditions by realizing the ultimate truth gradually. The momentary concentration was used to 
realize what was attacking or happening clearly as really taking place, existing and declining. He 
continuously observed the sense-objects from beginning to medieval and until the end. 

3. The emotional quotient development effectiveness of drug abusers in the system 
enforce to treat through cultivation of the four foundations of mindfulness indicated that:  
 3.1 Average scores about EQ as classified by items (goodness, cleverness and 
happiness) both before and after test of drug abusers in the system enforce to treat were 
significantly different at 0.05. In those 9 related items, 6 items had a statistical difference at 0.05.  
But, in other 3 items; goodness, cleverness and happiness, a) responsibility, b) decision-making 
and problem solving and c) satisfaction in life did not show the significant difference. It means 
that the total EQ is not significantly different at all. 
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 3.2 Average scores about EQ as classified by items (goodness, cleverness and 
happiness) both before and after one month of system enforce to treat were significantly different 
at 0.05. In those 9 items, 8 items were significantly different at 0.05. The only one item which 
was not significantly different at 0.05 was the satisfaction in life (happiness). 
 3.3 The cultivation of foundation of mindfulness based on the breath in and out 
meditation method was to effect to the emotion quotient of drug abusers treated by systems 
enforce. Being practiced on this method of meditation, drug abusers knew how to learn, be 
mindful, rational, knew what was merit and demerit, be grateful to their parents’ gratitude, not 
doing what they want, being relaxed, peaceful, good behavior, attending to do activities, 
responsible, disciplined, knowing how to realize themselves, responding with others, being polite, 
service minded, solemn, gentle, adaptable, and they could manage problems appropriately and 
change themselves with intention. 
 4. The results of this research could be formed as the body of knowledge as the 
emotional quotient development through cultivation of the four foundations of mindfulness i.e., 
body, feelings, mind and mind-objects, called the “GREC-F = EQ Model”. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์เล่มน้ีสําเร็จได้ด้วยการสนับสนุนจากคณาจารย์ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัทุกท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้และให้คาํแนะนาํช้ีแนะ
แนวทางในการทาํวิทยานิพนธ์ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในพระคุณเป็นอยา่งยิง่ จึงขอกล่าวนามเพ่ือขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบนมสัการขอบพระคุณท่านคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั พระมหาบุญศรี าณวุโฒ,ผศ.ดร.
ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย ์ดร.สุวิญ  รักสัตย ์ท่ีปรึกษา  และพระมหาสายรุ้ง อินฺทาวุโธ,ดร. 
กรรมการ ท่ีไดเ้มตตาเอาใจใส่ให้คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยั และขอขอบพระคุณคณะกรรมการ
สอบทุกท่านท่ีได้ช้ีแนะทาํให้งานวิทยานิพนธ์สมบูรณ์ยิ่งข้ึน รวมถึงผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านในการ
ตรวจสอบเคร่ืองมือและใหส้ัมภาษณ์ ขอขอบพระคุณอยา่งสูงยิง่ต่อนายแพทยว์ิโรจน์ วีรชยั ผูอ้าํนวยการ
สถาบนับาํบดัรักษาและฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ท่ีไดอ้นุมติัให้จดัโครงการปฏิบติั
วิปัสสนากมัมฏัฐานแก่ผูป่้วยติดยาเสพติดรุนแรงจากงบประมาณจากมูลนิธิธญัญารักษ ์ดาํเนินการจนได้
งานวิจยัน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณพระสมภาร สมภาโร,ผศ. พระวิปัสสนาจารย์ผูเ้ช่ียวชาญวิปัสสนา
กมัมฏัฐาน ท่ีรับเป็นวิทยากร พระมหาคาํสัน วิสุทธิ าโณ,ดร  และพระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร.ท่ีช่วย
สืบคน้คาํบาลี ขอบคุณ ดร.สุกมุา แสงเดือนฉาย ท่ีใหค้าํปรึกษาและตรวจสถิติการวิจยัรวมทั้งดร.ทิพยว์าริ
นทร์ เบญ็จนิรัตน์ ในการพิมพแ์ละจดัรูปเล่มคุณประเชิญฤกษอ์รุณและคุณขนิษฐา ทองนาํ 
ท่ีอาํนวยความสะดวกในการคน้หาเอกสารและสถานท่ีในการทาํวิทยานิพนธ์ 

คุณความดีใด ๆ ท่ีเกิดจากวิทยานิพนธ์น้ี ขอนอ้มถวายบูชาคุณพระรัตนตรัย บิดา มารดา ครูบา
อาจารย ์โดยเฉพาะทุกท่านท่ีอบรมสัง่สอนพระธรรม และฝึกสอนการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานจนผูว้ิจยั
ซาบซ้ึงในคุณพระรัตนตรัยไดน้าํมาเป็นหลกัชยัในการดาํเนินชีวิตไดรั้บคุณประโยชน์อเนกประการจน
เป็นแรงบนัดาลใจให้เกิดวิทยานิพนธ์เร่ืองน้ี ทา้ยสุดน้ีขอขอบคุณผูป่้วยติดยาเสพติดท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง
ในการทดลองงานวิทยานิพนธ์น้ีทุกคน  ขอคุณความดีจงอาํนวยประโยชน์ให้ผูมี้พระคุณทุกท่านได้
สมหวงัในส่ิงท่ีมุ่งหวงัไดมี้ปัญญารู้แจง้เห็นจริงในกฎธรรมชาติท่ีแทจ้ริงและไดรู้้แนวทางในการกาํจดั
ทุกขท่ี์ประสบไดรู้้แนวทางท่ีถูกตอ้งในการขจดัปัญหาเพื่อให้พบกบัความสุขจนถึงในระดบัสูงสุด คือ 
มรรค ผล นิพพานเทอญ  

 
กญัญา  ภู่ระหงษ ์



 
ซ 

 

สารบัญคาํย่อ 
 พระไตรปิฎกท่ีผูว้ิจยัใชเ้ป็นหลกัในการศึกษาคน้ควา้เพื่อเขียนวิทยานิพนธ์มีดงัน้ี คือ พระ
ไตรปิฏกภาษาไทย ฉบบัสงัคายนา ในพระบรมราชูปถมัภ ์พทุธศกัราช ๒๕๓๐ ในการอา้งอิง โดย
ใหช่ื้อยอ่ของคมัภีร์พระไตรปิฎกในเชิงอรรถของงานวิจยัซ่ึงมีคาํยอ่และคาํเตม็เรียงตามลาํดบัคมัภีร์ 
ดงัต่อไปน้ี 
 คาํย่อ    คาํเต็ม 
พระสุตตันตปิฎก 
 ที.ม.   สุตฺตนฺตปิฏก  ฑีมนิกาย  มหาวคฺค 
 ที.ป.               สุตฺตนฺตปิฏก            ทีฆนิกาย                 ปาฏิกวคฺค 
 ม.มู.   สุตฺตนฺตปิฏก  มชฺฌิมนิกาย  มูลปณฺณาสก 
  ม.ม.   สุตฺตนฺตปิฏก  มชฺฌิมนิกาย  มชฺฌิมปณฺณาส 
 ม.อุ.   สุตฺตนฺตปิฏก  มชฺฌิมนิกาย  อุปริปณฺณาสก 
 ส.ํส.   สุตฺตนฺตปิฏก  สยํตฺุตนิกาย  สคาถวคฺค 
 ส.ํนิ.   สุตฺตนฺตปิฏก  สยํตฺุตนิกาย  นิทานวคฺค 
 ส.ํข.   สุตฺตนฺตปิฏก สยํตฺุตนิกาย ขนฺธวารวคฺค      
 ส.ํม.   สุตฺตนฺตปิฏก  สยํตฺุตนิกาย  มหาวารวคฺค 
 องฺ.เอก.   สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  เอกนิปาต 
 องฺ.จตุกฺก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต 
 องฺ.ปญฺจก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ปญฺจกนิปาต   
 องฺ.สตฺตก.   สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  สตฺตกนิปาต 
 องฺ.ทสก.   สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  ทสกนิปาต 
 ข.ุธ.   สุตฺตนฺตปิฏก  ขทฺุทกนิกาย  ธมฺมปท 
 ข.ุสุ.   สุตฺตนฺตปิฏก  ขทฺุทกนิกาย สุตฺตนิปาต 
 ข.ุเถร.  สุตฺตนฺตปิฏก  ขทฺุทกนิกาย เถรคาถา 
 ข.ุม.   สุตฺตนฺตปิฏก  ขทฺุทกนิกาย  มหานิทฺเทส 
 ข.ุป.   สุตฺตนฺตปิฏก  ขทฺุทกนิกาย             ปฏิสมฺภิทามคฺค   
 ข.ุพทุธ.  สุตฺตนฺตปิฏก  ขทฺุทกนิกาย  พทฺุธวสํ 
พระอภิธรรมปิฏก 
 อภิ.ส.ํ  อภิธมฺมปิฏก  ธมมฺสงัคณี 
 อภิ.วิ.  อภิธมฺมปิฏก  วิภงฺค 



 
ฌ 

 

 อภิ.ธา  อภิธมฺมปิฏก ธาตุกถา 
 อภิ.ก.   อภิธมฺมปิฏก  กถาวตฺถุ    
  

ปกรณวเิสส 
 มิลินฺท               มิลินฺทปญฺหปกรณ          
  วิสุทฺธิ                      วิสุทฺธิมคฺคปกรณ              
พระอรรถกถา 
   ที.สี.อ.     ทีฆนิกาย         สุมงฺคลวิลาสินี   มหาวคฺคฏฺ กถา 
 ที.ม.อ.          ทีฆนิกาย         สุมงฺคลวิลาสินี   สีลกฺขนฺธวคฺคฏฺ กถา           
 ข.ุป.อ.     ขทฺุทกนิกาย          สทฺธมฺมปฺปกาสินี       ปฏิสมฺภิทามคฺคฏฺ กถา 
ฎกีาพระวนัิยปิฎก 
 สารตฺถ.ฏีกา  สารตฺถ.ฏีกาสารตฺถทีปนีฏีกา 
ฎกีาพระสุตตนัตปิฎก 
 ที.สี.ฏี   ทีฆนิกาย     ลีนตฺถปฺปกาสินี     สีลกฺขนฺธวคฺคฏีกา 
ฎกีาปกรณวเิสส 
 วิสุทฺธิ.มหาฏีกา  ปรมตฺถมญฺชูสา  วิสุทฺธิมคฺคมหาฏีกา   
   
 สําหรับตัวเลขทีอ่ยู่หลงัช่ือย่อของคมัภีร์ใช้ ๒ แบบ ดังนี ้  
 ๑ ) แบบ ๓ ตอน คือ เลขเล่ม/เลขหวัขอ้/เลขหนา้ ตวัอยา่งเช่น ที.ม. ๑๐/๙๐/๕๗. หมายถึง 
สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่มท่ี ๑๐/ขอ้ท่ี ๙๐/หนา้ท่ี ๕๗ เป็นตน้ 
 ๒ ) แบบ ๒ ตอน คือ เล่ม/หนา้ ใชอ้า้งอิงพระอรรถกถา และคมัภีร์ หรือปกรณ์วิเสสอ่ืนๆ 
เช่น ที.สี.อ.๒./ ๒๖๕. หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี สีลกฺขนฺธวคฺคฏฺ กถา เล่มท่ี ๒ หนา้ ๒๖๕ 
เป็นตน้. 
 



สารบัญ 
 

  หน้า 

บทคดัย่อภาษาไทย ก 
บทคดัย่อภาษาองักฤษ ง 
กติตกิรรมประกาศ ช 
สารบัญคาํย่อ ซ 
สารบัญ ญ 
สารบัญตาราง ณ 
สารบัญแผนภูมิ ต 
   

บทที ่๑ บทนํา ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ วตัถุประสงค์ของการวจัิย ๗ 
 ๑.๓ ปัญหาการวจัิย ๗ 
 ๑.๔ 

๑.๕ 
สมมุติฐานการวจัิย 
ขอบเขตของการวจัิย 

๘ 
๘ 

 ๑.๖ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ ๙ 
 ๑.๗ คาํนิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจัิย ๙ 
   

บทที ่๒ เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง ๑๑ 
 ๒.๑ แนวคดิเกีย่วกบัยาเสพติด ๑๑ 
  ๒.๑.๑ ววิฒันาการการระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย ๑๑ 

  ๒.๑.๒ ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัยาเสพติด ๑๘ 
  ๒.๑.๓ สาเหตุของการติดยาเสพติด ๒๐ 
 ๒.๒ ผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยติดยาเสพติดระบบบังคบับําบัด ๒๔ 
  ๒.๒.๑ การกลายเป็นผู้ติดยาเสพติด ๒๕ 
  ๒.๒.๒ ขั้นตอนการติดยาเสพติดและแนวทางการแก้ไขปัญหา ๓๐ 



 ฎ 

  ๒.๒.๓ พฤติกรรมการเสพยาเสพติดของวยัรุ่น ๓๑ 
  ๒.๒.๔ โลกทศัน์ของผู้ติดยาเสพติด ๓๕ 
  ๒.๒.๕ สภาพทางอารมณ์ของผู้ติดยาเสพติด ๓๕ 
  ๒.๒.๖ การปรับเปลีย่นพฤติกรรมของบุคคล ๔๐ 
  ๒.๒.๗   ทฤษฏีการพยาบาลทีนํ่ามากาํหนดกจิกรรมและวางแผน 

การพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 
 
๔๕ 

  ๒.๒.๘ การบูรณาการทฤษฎทีางการพยาบาลในการให้การพยาบาล 
ผู้ติดยาเสพติด 

 
๕๔ 

 ๒.๓ แนวคดิเกีย่วกบัความฉลาดทางอารมณ์ ๕๘ 
  ๒.๓.๑   ความหมาย ๕๘ 
  ๒.๓.๒ ลกัษณะของความฉลาดทางอารมณ์ ๖๑ 
  ๒.๓.๓ แนวคดิทฤษฏีเกีย่วกบัความฉลาดทางอารมณ์ ๖๓ 
  ๒.๓.๔ ความฉลาดทางอารมณ์กบัหลกัพระพุทธศาสนา ๗๐ 
  ๒.๓.๕ ความสําคญัและการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ ๗๒ 
  ๒.๓.๖ การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ตามหลกัพระพุทธศาสนา ๗๖ 
 ๒.๔ การเจริญสติในพระพุทธศาสนา ๗๘ 
  ๒.๔.๑   ความหมายของสติ ๘๑ 
  ๒.๔.๒ หลกัการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ๘๕ 
  ๒.๔.๓ ความหมายของสติปัฏฐาน ๔ ๘๖ 
  ๒.๔.๔ ความเป็นมาของสติปัฏฐาน ๔ ๘๘ 
  ๒.๔.๕ ความสําคญัของการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ๘๙ 
  ๒.๔.๖ ความสัมพนัธ์ของสติปัฏฐาน ๔กบัหลกัธรรมสําคญั ๙๗ 
  ๒.๔.๗ วธีิการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ในพระไตรปิฎก ๑๐๐ 
  ๒.๔.๘ ประโยชน์ของการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ๑๑๙ 
 ๒.๕ หลกัสูตรการฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดด้วยการเจริญสติปัฏฐาน๔ ๑๒๕ 
  ๒.๕.๑  บทนํา ๑๒๕ 
  ๒.๕.๒ ความเป็นมาของการปฏิบัติวปัิสสนากรรมฐานพองหนอ-ยุบหนอ ๑๓๑ 
  ๒.๕.๓ แนวทางการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ในผู้ป่วยติดยาระบบบังคบับําบัด ๑๓๒ 
     



 ฏ 

  ๒.๕.๔ กจิกรรมการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ในผู้ป่วยติดยาระบบบังคบับําบัด ๑๓๖ 
  ๒.๕.๕ การประเมินผล ๑๗๑ 
 ๒.๖ งานวจัิยและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง ๑๙๔ 
  ๒.๖.๑ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง ๑๙๔ 
  ๒.๖.๒ งานวิ จัยที่ เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์และการเจริญ   

สติปัฏฐาน ๔ 
 
๑๙๖ 

  ๒.๖.๓ งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัยาเสพติดและพฤติกรรม ๒๐๗ 
 ๒.๗ สรุปกรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจัิย ๒๑๕ 
     

บทที ่๓ วธีิดาํเนินการวจิยั ๒๑๘ 
 ๓.๑ ประชากรทีศึ่กษา ๒๑๘ 
 ๓.๒ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ๒๒๑ 
 ๓.๓ การเกบ็รวบรวมข้อมูล ๒๒๕ 
 ๓.๔ การตรวจสอบข้อมูล ๒๒๗ 
 ๓.๕ การวเิคราะห์ข้อมูล ๒๒๗ 
 ๓.๖ การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล ๒๒๘ 
   

บทที ่๔ สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา ๒๒๙ 
 ๔.๑ สภาพพืน้ทีส่ถาบันธัญญารักษ์ ๒๒๙ 
 ๔.๒ วสัิยทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม ๒๒๙ 
 ๔.๓ ประวตัิสถาบันธัญญารักษ์ ๒๓๑ 
  ๔.๓.๑ ความเป็นมา ๒๓๑ 
  ๔.๓.๒ ผลการดําเนินงาน ๒๓๒ 
 ๔.๔ การบําบัดรักษาของสถาบันธัญญารักษ์ ๒๓๖ 
  ๔.๔.๑ ระบบการรักษายาเสพติดทัว่ไป ๒๓๗ 
  ๔.๔.๒ ขั้นตอนการบําบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด ๒๓๗ 
  ๔.๔.๓ การบําบัดรักษาของสถาบันธัญญารักษ์ในผู้ป่วยยาเสพติดระบบ

บังคบับําบัด 
 
๒๓๘ 
 



 ฐ 

 ๔.๕ แนวคดิในการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๒๔๑ 
 ๔.๖ ผลการรักษา ๒๔๓ 
 ๔.๗ ปัญหาสําคญัในปัจจุบันของสถานการณ์ระบาดของยาเสพติด ๒๔๔ 
 ๔.๘ แนวทางการแก้ปัญหา ๒๔๕ 
   

บทที ่๕ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล ๒๔๘ 
 ๕.๑ ผลการประเมินกจิกรรมการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ๒๔๙ 
 ๕.๒ ผลการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ๒๕๒ 
 ๕.๓ ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ๒๖๐ 
 ๕.๔ ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ ๒๖๑ 
 ๕.๕ ผลการตอบคาํถามตามแนวสัมภาษณ์สําหรับกลุ่มผู้ดูแลกลุ่มทดลอง 

ขณะทดลอง 
 
๒๖๓ 

 ๕.๖ ผลการตอบคาํถามตามแนวสัมภาษณ์พยาบาลผู้ดูแลกลุ่มทดลองขณะ 
กลบัไปพกัค้างทีห่อพกัผู้ป่วย 

 
๒๖๕ 

 ๕.๗   ผลการวเิคราะห์ข้อมูลวจัิยกึง่ทดลอง ประกอบด้วย ๓ ส่วน คอื ข้อมูล 
ทัว่ไป ปัจจัยด้านการใช้ยาเสพติด เปรียบเทยีบความแตกต่างของคะแนน 
เฉลีย่ ความฉลาดอารมณ์ทั้ง ๓ ด้าน ก่อนและหลงั การทดลองและระยะ 
ติดตาม (๑ เดอืน) 

 
 
 
๒๖๘ 

 ๕.๘   ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ(In-depth Interview)ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกาํหนด
นโยบาย ระดบัผู้อาํนวยการสถาบัน และผู้เช่ียวชาญด้านการบําบัดรักษา 

 
๒๘๑ 

   

บทที ่๖ สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ ๒๘๖ 
 ๖.๑ สรุปผลการวจัิย ๒๘๘ 
  ๖.๑.๑ ผลการประเมินการปฏิบัติวปัิสสนากมัมัฏฐานของกลุ่มทดลอง ๒๘๘ 
  ๖.๑.๒  ผลการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ๒๘๘ 

  ๖.๑.๓ 
๖.๑.๔ 
 
 

ผลการตอบคาํถามในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
ผลการตอบคาํถามในการสัมภาษณ์เชิงลกึพระวปัิสสนาจารย์  
(In-depth Interview) 
 

๒๙๐ 
 
๒๙๑ 
 



 ฑ

๖.๑.๕ 
 
๖.๑.๖ 
 
๖.๑.๗ 
 
 
 
๖.๑.๘ 
 

ผลการตอบคําถามในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
สําหรับกลุ่มผู้ดูแลกลุ่มทดลองขณะทดลอง 
ผลการตอบคาํถามตามแนวสัมภาษณ์พยาบาลผู้ดูแลกลุ่มทดลอง 
ขณะกลบัไปพกัค้างทีห่อพกัผู้ป่วย 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลวจัิยกึง่ทดลอง ประกอบด้วย ๓ ส่วน คอื  
ข้อมูลทัว่ไป ปัจจัยด้านการใช้ยาเสพติด เปรียบเทยีบความ 
แตกต่างของคะแนนเฉลีย่ ความฉลาดอารมณ์ทั้ง ๓ ด้าน ก่อน 
และหลงั การทดลองและระยะติดตาม (๑ เดือน) 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ(In-depth Interview)ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน 
กาํหนดนโยบาย ระดับผู้อาํนวยการสถาบัน และผู้เช่ียวชาญด้าน 
การบําบัดรักษา 

 
๒๙๒ 
 
๒๙๔ 
 
 
 
๒๙๖ 
 
 
๓๐๑ 

 ๖.๒ อภิปรายผล ๓๐๒ 
 ๖.๒.๑ ผลการปฏบัิตวิปัิสสนากมัมัฏฐานของกลุ่มทดลอง ๓๐๓ 
 ๖.๒.๒ การเปลีย่นแปลงความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองภายหลงั 

การปฏิบัติวปัิสสนากมัมัฏฐาน 
 
๓๑๙ 

 ๖.๓ องค์ความรู้ใหม่จากการบูรณาการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ในการพฒันาความ 
ฉลาดทางอารมณ์ในผู้ป่วยติดยาเสพติดระบบบังคบับําบัด 

 
๓๓๐ 

 ๖.๓.๑ องค์ความรู้ทีไ่ด้จากงานวจัิย ๓๓๑ 
 ๖.๓.๒ 

 
๖.๓.๓ 

รูปแบบองค์ความรู้ใหม่ประสิทธิผลของการพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์โดยวธีิเจริญสติปัฏฐานในผู้ป่วยตดิยาระบบบังคบับําบัด 
แนวทางการนํารูปแบบองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการพฒันาความ 
ฉลาดทางอารมณ์ ให้แก่ผู้ป่วยติดยาเสพตดิระบบบังคบับําบัด 

 
๓๓๕ 
 
๓๔๑ 

 ๖.๔ ข้อเสนอแนะ ๓๔๓ 
 ๖.๔.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๓๔๓ 
 ๖.๔.๒ ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป ๓๔๔ 
   

บรรณานุกรม ๓๔๕ 
 

   



 ฒ 

ภาคผนวก ๓๖๑ 

 ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือ ๓๖๒ 
 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ ๓๖๔ 
 ภาคผนวก ค เอกสารช้ีแจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Research Subject  

Information  Sheet) และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการ
วจัิย (Consent form) 

 
 
๓๗๕ 

 ภาคผนวก ง เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย ๓๘๔ 
 ภาคผนวก จ ภาพประกอบการเกบ็ข้อมูลเพือ่การวจัิย ๔๐๓ 
 ภาคผนวก ฉ สัมภาษณ์บุคลานุกรม ๔๑๑ 
 ภาคผนวก ช ผลการพฒันากลุ่มตัวอย่าง ๔๑๕ 
    

ประวตัผู้ิวจิยั ๔๒๐ 
 



สารบัญตาราง 
 

 หน้า 

ตารางที ่๒.๑ แสดงการเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวอิริยาบถตามปกติกับอิริยาบถการเจริญ
วปัิสสนากรรมฐาน 

๑๖๗ 

ตารางที ่๒.๒ แสดงผลการเปรียบเทียบตามหลักวิสุทธิและญาณ จากการสอบอารมณ์ของ
พระวปัิสสนาจารย์ 

๑๘๐ 

ตารางที ่๕.๑ แสดงผลการประเมินกิจกรรมการเจริญสติปัฏฐาน ๔ การปฏิบัติวิปัสสนา
กมัมัฏฐานสายพองหนอ – ยุบหนอ 

 
๒๕๐ 

ตารางที ่๕.๒ แสดงข้อมูลทีไ่ด้จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ๒๕๒ 
ตารางที ่๕.๓ แสดงจํานวน ร้อยละของกลุ่มทดลอง จําแนกตามอายุ   ๒๖๙ 
ตารางที ่๕.๔ แสดงจํานวน ร้อยละของกลุ่มทดลอง จําแนกตามสถานภาพสมรส ๒๗๐ 
ตารางที ่๕.๕ แสดงจํานวน ร้อยละของกลุ่มทดลอง จําแนกตามการศึกษา ๒๗๐ 
ตารางที ่๕.๖ แสดงจํานวน ร้อยละของกลุ่มทดลอง จําแนกตามอาชีพ ๒๗๑ 
ตารางที ่๕.๗ แสดงจํานวน ร้อยละ ของอายุทีเ่ร่ิมใช้สารเสพติด ๒๗๑ 
ตารางที ่๕.๘ แสดงจํานวน ร้อยละของสาเหตุทีท่าํให้เร่ิมใช้สารเสพติด ๒๗๒ 
ตารางที ่๕.๙ แสดงจํานวนร้อยละของสารเสพติดที่กลุ่มทดลองใช้เสพก่อนเข้ามา

บําบัดรักษา 
 

๒๗๓ 
ตารางที ่๕.๑๐ แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์รายด้านดี เก่ง สุข 

ระหว่างก่อนและหลงัการทดลอง (n=๒๕) 
 

๒๗๓ 
ตารางที ่๕.๑๑ แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์ด้านดีก่อนและ

หลงัการทดลอง (n=๒๕) 
 

๒๗๔ 
ตารางที ่๕.๑๒ แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่งก่อนและ

หลงัการทดลอง (n=๒๕) 
 

๒๗๕ 
ตารางที ่๕.๑๓ แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขก่อนและ

หลงัการทดลอง (n=๒๕) 
 
๒๗๖ 

ตารางที ่๕.๑๔ แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์ ระหว่างก่อนและ
หลงัการทดลอง (n=๒๕) 

 
๒๗๗ 

ตารางที ่๕.๑๕ แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์รายด้านดี เก่ง สุข 
หลงัการทดลองและระยะติดตามการรักษา ๑ เดือน (n=๑๘) 

 
๒๗๗ 



ด 
 
ตารางที ่๕.๑๖ แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์ด้านดีหลังการ

ทดลองและระยะติดตามการรักษา ๑ เดือน (n=๑๘) 
 

๒๗๘ 
ตารางที ่๕.๑๗ แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่งหลังการ

ทดลองและระยะติดตามการรักษา ๑ เดือน (n=๑๘) 
 

๒๗๙ 
ตารางที ่๕.๑๘ แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขหลังการ

ทดลองและระยะติดตามการรักษา ๑ เดือน (n=๑๘) 
 
๒๘๐ 

ตารางที ่๕.๑๙ แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์ระหว่าง หลงัการ
ทดลองและระยะติดตามการรักษา ๑ เดือน (n=๑๘) 

 
๒๘๑ 

ตารางที ่๖.๑ แสดงการเปรียบเทยีบความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์รายด้าน ดี เก่ง สุข 
ระหว่างก่อนและหลงัการทดลอง (n=๒๕) 

 
๓๓๑ 

ตารางที ่๖.๒ แสดงการเปรียบเทยีบความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์รายด้าน ดี เก่ง สุข 
หลงัการทดลองและระยะติดตามการรักษาระยะ ๑ เดือน (n=๑๘) 

 
๓๓๒ 

 
 



 

 

ต 

 

สารบัญแผนภูมิ 

 หน้า 

แผนภูมิที ่๒.๑ แสดงโครงสร้างของการติดต่อส่ือสาร ๒๗ 
แผนภูมิที ่๒.๒  แสดงโครงสร้างการเกดิพฤติกรรม ๒๗ 
แผนภูมิที ่๒.๓ แสดงความต้องการของมนุษย์ในรูปปิรามิด ตามแนวความคดิของ เอ. 

เอช.มาสโลว์ (A.H. Maslow) 
 

๒๙ 
แผนภูมิที๒่.๔ แสดงขั้นตอนการติดยาและการป้องกนั ๓๐ 
แผนภูมิที ่๒.๕ แสดงความทุกข์ของบุคคลและทางออกทีผ่ดิปกติ ๓๒ 
แผนภูมิที ่๒.๖ แสดงกระบวนการขับเคลือ่นพฤติกรรม ๔๔ 
แผนภูมิที ่๒.๗ แสดงการปรับตัวของบุคคลของรอยด์ ๕๑ 
แผนภูมิที ่๒.๘ 
แผนภูมิที ่๒.๙ 

แสดงภาพความแตกต่างการบริหารกายและบริหารจิต 
แสดงการเจริญสติปัฏฐาน ๔ 

๑๖๒ 
๑๖๓ 

แผนภูมิที ่๒.๑๐ แสดงขั้นตอนการวจัิยแบบบูรณาการ (Integrative Research) ๒๑๗ 
แผนภูมิที ่๓.๑ แสดงสัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวจัิยการวจัิยกึง่ทดลอง ๒๒๐ 
แผนภูมิที ่๖.๑ แสดงรูปแบบการดําเนินงานการวจัิยเร่ืองประสิทธิผลของการพฒันา 

ความฉลาดทางอารมณ์โดยวิธีการเจริญสติปัฏฐานในผู้ป่วยติดยาเสพติด
ระบบบังคบับําบัด 

 
 

๓๓๕ 
แผนภูมิที ่๖.๒ แสดงกระบวนการได้มาของรูปแบบ (Model) การบูรณาการหลกัการ 

เจริญสติปัฎฐาน ๔ (การปฏบัิติวปัิสสนากมัมัฏฐาน แบบพองหนอ – ยุบ
หนอ) ในการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ในผู้ป่วยยาเสพติดระบบ 
บังคบับําบัด 

 
 
 

๓๓๖ 
แผนภูมิที ่๖.๓ แสดง “GREC-F= EQ  Model” : รูปแบบการบูรณาการหลกัการเจริญ 
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๑.๑ ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 การติดยาเสพติดเป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมมนุษยท่ี์มีความรุนแรงส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของผูเ้สพโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมและเป็นปัญหาสาํคญัในการ
พฒันาประเทศโดยเฉพาะปัญหาการพฒันาทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งเป็นเป้าหมายหลกัตามแผนพฒันา
สาธารณสุขฉบบัท่ี๘-๙โดยเฉพาะยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนหรือท่ีรู้จกักนัในนามว่ายาบา้ซ่ึงมี
การระบาดอย่างรวดเร็วในทุกกลุ่มอายุโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนท่ีอยู่ในวยัเรียนหรือเยาวชนนอก
ระบบโรงเรียนแมว้่าหลายหน่วยงานจะพยายามร่วมมือกนัแกไ้ขก็ตามสถิติของผูติ้ดยาเสพติดก็
ไม่ไดล้ดลงจากการสํารวจของสถาบนัวิจยัเพื่อพฒันาประเทศไทยปีพ.ศ.๒๕๓๖พบว่ามีผูติ้ดสาร
แอมเฟตามีนจาํนวน๒๒๑,๘๔๑ราย๑ต่อมารัฐบาลไดมี้การปราบปราม และนาํผูติ้ดยาดงักล่าวเขา้รับ
การบาํบดัรักษา ในปี๒๕๔๖เป็นตน้มาทาํให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาบา้และยาเสพติด
อ่ืนๆ ลดลงแต่พบว่าผูป่้วยสุรามีปริมาณเพิ่มข้ึนในปี๒๕๕๑ประมาณการกลุ่มผูเ้สพผูติ้ดประมาณ
๑๕๐,๐๐๐คน๒ 
 ปัญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยเป็นผลกระทบมาจากการแพร่กระจายทาง
วฒันธรรมสงัคมและการเมือง สนันิษฐานว่าตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยัตอนตน้ประมาณปี พ.ศ. ๑๘๒๕ 
เม่ือมีการติดต่อคา้ขายระหวา่งไทยกบัจีน การคา้ขายในสมยันั้นมาทางเรือ ชาวจีนเรียนรู้การปลูกฝ่ิน
จากพวกตุรกีและอาหรับ ตั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี ๗ และศตวรรษท่ี ๘ เพื่อนาํมาเป็นยารักษาโรคปวด
ทั้งหลายและโรคทอ้งร่วง แต่เม่ือใชแ้ลว้เกิดการติดจึงแสวงหามาเสพต่อไป ในสมยัรัชกาลสมเด็จ
พระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจา้อู่ทอง มาจนถึงรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) ทรงตรากฎหมาย
ข้ึนให้มีโทษจาํคุกหรือริบทรัพยส์มบติัของผูท่ี้เสพฝ่ิน เช่น กฎหมายตรา ๓ ดวงในลกัษณะโจร ได้
หา้มการสูบฝ่ิน 
                                                 

 ๑ธงชยัอุ่นเอกลาภ, การระบาดของยาบ้าในประเทศไทย, เอกสารเผยแพร่ของโรงพยาบาล
ธญัญารักษ,์ ๒๕๔๐, (อดัสาํเนา). 
 ๒สถาบนัธญัญารักษ,์ เอกสารประกอบรายงานการตรวจเยีย่ม,โดยรองอธิบดีกรมการแพทย์
, ๒๕๕๑, หนา้ ๒๐, (อดัสาํเนา). 
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 สมยักรุงรัตนโกสินทร์ พระเจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี ๑ ถึงรัชกาลท่ี ๓ พระองคพ์ยายามสกดักั้น
การแพร่กระจายของฝ่ินโดยออกเป็นกฎหมายบา้ง เป็นประกาศบา้ง คร้ันรัชกาลท่ี ๔ การคา้ไทยกบั
จีนเจริญข้ึนเป็นอยา่งมากมีการลกัลอบนาํเขา้ฝ่ินและพฤติการณ์การเสพฝ่ินเขา้มาดว้ย พระองคท์รง
ตระหนักว่าการปราบปรามโดยใช้กาํลงับงัคบัเป็นไปได้ยาก การยอมให้ปลูกฝ่ินได้โดยไม่ผิด
กฎหมาย แต่ใหสู้บไดโ้ดยชาวต่างดา้ว ซ่ึงขณะนั้นส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ส่วนคนไทยหา้มเดด็ขาด 
 ประเทศไทยมีความพยายามจะแกปั้ญหาดา้นยาเสพติดมาโดยตลอด โดยใชท้ั้งกุศโลบาย
กฎหมาย แต่ก็ไม่สามารถปราบปรามปัญหายาเสพติดไดห้มดส้ินโดยเด็ดขาด อีกทั้งกระบวนการยา
เสพติดไดมี้การพฒันาไปอย่างรวดเร็วจากฝ่ินสู่เฮโรอิน และพฒันามาเป็นแอมเฟตามีน หรือยาบา้ 
ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดไดท้วีเพิ่มมากข้ึน จากสงัคมเมืองลงสู่ชนบทครัวเรือน สถานศึกษา 
 แมว้า่จะมีการปราบปรามเพียงใดยาเสพติดกมิ็ไดล้ดนอ้ยลง ผูผ้ลิตกพ็ยามผลิตตวัยาใหม่ท่ีมี
ฤทธ์ิร้ายแรง และมีอนัตรายต่อผูเ้สพมากและเร็วข้ึน 
 กล่าวโดยสรุปยาเสพติดหมายถึงยาหรือสารใดๆก็ตาม เม่ือเสพเขา้สู่ร่างกายอาจจะโดยวิธี
กิน ดม สูบ หรือนตัถุ ์ติดต่อกนัชัว่ระยะเวลาหน่ึง จะทาํใหเ้กิดการติดเกิดผลเสียต่อสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต มีความตอ้งการท่ีจะเสพและเพิ่มปริมาณการเสพข้ึนเร่ือยๆ เม่ือหยดุใชย้าหรือสารนั้นจะ
เกิดอาการขาดยาข้ึน๓ นั่นคือเกิดการเสพติดทางกาย (Physical dependence) คือทาํให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกายโดยเฉพาะเซลลต่์างๆ รวมถึงเซลลป์ระสาทเม่ือหยดุใชย้าจะ
เกิดอาการหยดุยา (Withdrawal symptom or withdrawal syndrome) มีอาการหงุดหงิด หาว นํ้ามูก
นํ้าตาไหล เหง่ือออกมาก ม่านตาขยาย กระสบักระส่าย คล่ืนไสอ้าเจียน ทอ้งเสีย อาจถ่ายอุจจาระเป็น
เลือดท่ีเรียกว่าลงแดง อุณหภูมิของร่างกายและความดนัโลหิตสูง หายใจเร็วผูป่้วยจะทุรนทุรายตอ้งหายา
มาเสพใหไ้ด ้จึงเป็นเหตุใหเ้กิดอนัตรายแก่คนรอบขา้ง การเสพติดทางกายนั้นจะทาํใหติ้ดทางใจดว้ย 
 สถาบนัธญัญารักษมี์หนา้ท่ีให้การบาํบดัรักษาผูป่้วยติดยาเสพติดทุกประเภทพบว่าจาํนวน
ผูป่้วยบงัคบับาํบดัโดยรับผูป่้วยจากหน่วยงานควบคุมประพฤติหลงัจากศาลวินิจฉัยเขา้ระบบมา
ควบคุมตวัโดยส่งมาบาํบดัรักษาท่ีสถาบนัฯ เป็นเวลา ๔ เดือนจากสถิติพบว่ามีจาํนวนผูป่้วยใหม่
เพิ่มข้ึนผูป่้วยเหล่าน้ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะกลบัไปเสพซํ้ าหลงัจากจาํหน่ายกลบัไปสู่ส่ิงแวดลอ้มเดิม
ตามแบบโครงสร้างระบบสังคมท่ีมีความล่อแหลมและสัมผสัยาเสพติดไดง่้ายเน่ืองจากสภาพจิตใจ
ท่ีอ่อนแอไม่สามารถปฏิเสธส่ิงเสพติดไดซ่ึ้งสังเกตไดจ้ากสถิติผูป่้วยติดสารแอมเฟตามีนในปีพ.ศ.
๒๕๔๓พบวา่เป็นผูป่้วยใหม่ร้อยละ๗๑.๗๑และเป็นผูป่้วยเก่าร้อยละ๒๘.๒๙ในจาํนวนผูป่้วยใหม่น้ีถา้ไม่

                                                 

 ๓ฉวีวรรณปัญจบุศย์,ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด ,  ตําราการพยาบาลยาเสพติด 
โรงพยาบาลธญัญารักษ,์ (นนทบุรี : สหมิตรพร้ินทต้ิง, ๒๕๔๗), หนา้ ๑๒. 
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สามารถเลิกยาเสพติดไดมี้ระยะเวลาเสพนานข้ึนปริมาณเสพเพิ่มมากข้ึนอายมุากข้ึนมีแนวโนม้ท่ีจะ
มีอาการทางจิตประสาทสูง๔ 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ -๒๕๔๘มีการกวาดลา้งผูติ้ดยาเสพติดอยา่งจริงจงัทาํให้มีผูป่้วยนอ้ยลง 
แต่ว่าผูป่้วยสุรากลบัเพิ่มมากข้ึนใน พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ พบว่าผูป่้วยติดยาเสพติดเพิ่มมากข้ึนและ
จาํนวนสถานบาํบดัของรัฐบาลไม่สามารถรองรับไดเ้พียงพอความตอ้งการ นโยบายของรัฐบาลจึงมี
มติใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการพฒันาองคก์รในชุมชนใหส้ามารถบาํบดัผูป่้วยไดจึ้งไดมี้การนาํผูป่้วย
ลงสู่ชุมชนไดแ้ก่การสงเคราะห์ฟ้ืนฟูในวดัโดยใชช่ื้อว่าวดัเป็นศูนยส์งเคราะห์และฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพ
ติดเป็นตน้ถา้ผูป่้วยเหล่าน้ีไม่สามารถพฒันาจิตใจจนเขม้แขง็เม่ือเผชิญปัญหามีความทุกขใ์จเกิดข้ึน
ไม่สามารถปรับตวักบัปัญหานั้นได ้จะกลบัไปเสพยาเสพติดใหม่เพื่อคลายทุกขเ์หล่านั้นดงัท่ีเคยทาํ
มาคร้ังก่อน จะกลบัเป็นคนไขเ้ก่าเร่ิมตน้การรักษาใหม่วนเวียนอยูเ่ช่นน้ีคร้ังแลว้คร้ังเล่าบางคร้ังถูก
ตาํรวจจบัก็จะเกิดเป็นคดีจากการเป็นผูป่้วยเก่าจะกลายเป็นผูป่้วยเขา้รับการรักษาในระบบบงัคบั
บาํบดั ทาํใหก้ารรักษายุง่ยากมากข้ึน เม่ือถูกจบับ่อยข้ึนกจ็ะกลายเป็นผูป่้วยระบบบงัคบับาํบดัรุนแรง 
 จากสถิติการเสพซํ้ าท่ีพิจารณาจากผลการติดตามผูป่้วยยาเสพติดท่ีเขา้รับการบาํบดัรักษา
ตามระบบของสถานพยาบาลของรัฐทั้งประเทศในปี พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ พบว่าสถิติการเสพซํ้ าใน
กลุ่มผูป่้วยท่ีติดตามไดย้งัคงสูงข้ึนเร่ือยๆ แต่ในกลุ่มท่ีติดตามไม่ได ้มีแนวโนม้ว่าน่าจะกลบัไปเสพ
ซํ้าใหม่มากกวา่ร้อยละ ๕๐การประเมินภาพรวมการบาํบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพของผูเ้สพและ
ผูติ้ดยาเสพติดท่ีดาํเนินการโดยสถาบนัธญัญารักษ ์ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ - สิงหาคม ๒๕๔๖ 
 เร่ืองการให้บริการในพ้ืนท่ีมีความครอบคลุมร้อยละ ๙๒ บุคคลากรและหน่วยงานมีความ
พร้อมระดบัปานกลาง เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่มีเจตคติท่ีดีต่อการบาํบดัผูป่้วยยาเสพติด ความพึงพอใจ
ของผูรั้บการบาํบดัอยูใ่นระดบัมาก การวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะประการหน่ึงว่า ควรเปิดโอกาสให้
ผูบ้าํบดัในแต่ละพื้นท่ีเขา้มามีส่วนในการพฒันาหลกัสูตรหรือรูปแบบการบาํบดัท่ีสอดคลอ้งกบัวิถี
ชีวิตของแต่ละชุมชน เพื่อใหส้ามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน๕ 
 ราตรี หุ่นดีและคณะดาํเนินการวิจยัเร่ืองโครงการวิจยัประเมินรูปแบบการบาํบดัฟ้ืนฟู
สมรรถภาพแบบเขม้ขน้ทางสายใหม่(FAST Model) ผูป่้วยยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดัสถาบนั 

                                                 

 ๔วชัรีจุลยนันท,์ กญัญาภู่ระหงษ์ และอวยพรศุภศจี,“การศึกษาเปรียบเทียบแบบแผนการ
เสพยาบา้ของผูป่้วยท่ีมีอาการทางจิตประสาทและผูป่้วยท่ีไม่มีอาการทางจิตประสาท”,งานวิจัยใน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์,๒๕๔๓, หนา้๖. 
 ๕สถาบนัธญัญารักษ,์“การประเมินภาพรวมการบาํบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูเ้สพ
และผูติ้ดยาเสพติด”,รายงานการวจัิย, มกราคม ๒๕๔๗, บทคดัยอ่. 
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ธัญญารักษพ์บว่าผูป่้วยมีความพอใจต่อการบาํบดัรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพเขม้ขน้ทางสายใหม่โดย
ความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ ต่อการใหบ้ริการ ความพึงพอใจต่อสถานท่ีใหบ้ริการ ความ
พึงพอใจต่อระยะเวลารักษา ทั้งหมดท่ีกล่าวน้ีอยู่ในระดบัสูง และความพึงพอใจของผูป่้วยต่อการ
บาํบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพเขม้ขน้ทางสายใหม่โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง๖ 
 จากรายงานดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้่า แมร้ะบบหรือรูปแบบการรักษาจะดีเพียงใดสถิติ
ผูป่้วยเสพซํ้ากย็งัคงเพิ่มข้ึนทุกปี และมีแนวโนม้วา่จะสูงข้ึนเร่ือยๆ เป็นประเดน็ท่ีน่าคิดแมก้ารบาํบดั
อาการทางกายจะดีข้ึนแต่การติดทางใจคือสุขเวทนาทางใจและทางกายท่ีเคยไดรั้บผลจากการใชย้า
เสพติด ผูป่้วยไม่สามารถจะลืมความรู้สึกนั้นได ้เพราะมีสุขเวทนาเป็นตวัชักจูง เม่ือมีเหตุปัจจยั
พร้อมก็จะกลับไปเสพอีกตามอาํนาจของตัณหาคือตัวโลภะจากสัญญาของสุขเวทนาท่ีเป็น
ตวักระตุน้ท่ีเขา้ประกอบจิตให้สั่งการ ประเด็นหลกัน่าจะหาวิธีการรักษาใจให้มีกาํลงัพอท่ีจะต่อสู้
กบัสญัญาของสุขเวทนาท่ีเคยไดรั้บจากการเสพยาเสพติด 
 ในฐานะท่ีผูว้ิจยัมีบทบาทในเร่ืองของมาตรการบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดในสถานพยาบาล
คือเป็นพยาบาลผูดู้แลและมีส่วนในการพฒันารูปแบบการบาํบดัฟ้ืนฟูผูป่้วยดา้นยาเสพติดมาเป็น
เวลานานกวา่ ๓๐ ปี ไดเ้ห็นสภาพผูติ้ดยาเสพติดมีสภาพทรุดโทรมทั้งร่างกายจิตใจ สภาพครอบครัว
ท่ีมีความทุกข ์และสงัคมท่ีจะตอ้งเดือดร้อนจากการก่ออาชญากรรมของผูติ้ดยาเสพติด ท่ีไม่สามารถ
เลิกเสพไดก้ลบัมารักษาซํ้าแลว้ซํ้ าเล่าจึงไดพ้ยายามหาวิธีการท่ีจะช่วยเหลือผูติ้ดยาเหล่าน้ีใหส้ามารถ
กลบัคืนเขา้สู่สงัคมไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งพายาเสพติดอีกต่อไป 

การพฒันาผูป่้วยยาเสพติดท่ีจะให้ไดผ้ลดีท่ีสุด ตอ้งนาํพุทธวิธีท่ีถูกตอ้งมาช่วยแกไ้ขปัญหา 
ขอ้สาํคญัผูป่้วยตอ้งให้ความร่วมมือ วิธีท่ีจะแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดคือ การฝึกสติ ตามหลกัการท่ีถูกตอ้ง 
เขม้ขน้ แต่นุ่มนวล มีการสอบอารมณ์ ควรฝึกอยา่งนอ้ย ๕ - ๗วนั 
 การจดักิจกรรมเจริญสติให้ผูป่้วยติดยาเสพติดในระบบบงัคบับาํบดัน้ี มุ่งหวงัเพื่อฝึกให้
ผูป่้วยไดเ้รียนรู้วิธีการท่ีจะช่วยเหลือตนเองดูแลตนเองใหอ้ยูใ่นสังคมไดจ้ากประสบการณ์การเจริญ
สติปัฎฐาน ๔ ท่ีไดอ้งคค์วามรู้จากการฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองเม่ือกลบัไปใชชี้วิตในสังคม คือมีสติรู้ทนั
ในส่ิงท่ีมากระทบได ้และสามารถตอบสนองดว้ยพฤติกรรมเชิงบวกท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
บุคคลรอบขา้ง ดงัคาํท่ีว่า“อ่านตนออกบอกตนไดใ้ชต้นเป็น”ดว้ยเวลาการฝึกปฏิบติัท่ีจาํกดัน้ีผูว้ิจยั
ตอ้งการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของผูป่้วยติดยาเสพติดในระบบบังคบับาํบดัได้แก่การ

                                                 

 ๖ราตรี หุ่นดีและคณะ,“การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผูป่้วยต่อการบาํบดัฟ้ืนฟู
สมรรถภาพเขม้ขน้ทางสายใหม่”,โครงการวิจัยประเมินผลรูปแบบการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบ
เข้มข้นทางสายใหม่(Fast Model),๒๕๔๗, หนา้ ๗๒. 



 ๕ 

ตระหนกัรู้ในตนเอง การมีความเขา้ใจไปสู่เป้าหมาย การรู้จกัเห็นใจผูอ่ื้นและความสามารถในการ
อยูร่่วมกนัในสงัคม๗ 
 การเจริญสติปัฎฐาน ๔ น้ีมีปรากฏในพระพุทธศาสนาเท่านั้น และคนไทยนับถือศาสนา
พุทธประมาณร้อยละ ๙๓.๓๐๘ อาจจะถือไดว้่าเป็นการท่ีนาํหลกัคาํสอนขององคส์มเด็จสัมมาสัม
พทุธเจา้มาประพฤติปฏิบติัเพื่อพฒันากล่อมเกลาจิตใจผูท่ี้มีปัญหาดา้นจิตใจใหมี้การพฒันาท่ีดีข้ึนถือ
ว่าเป็นการนาํภูมิปัญญาไทยมาพฒันาระบบสุขภาพสามารถพึ่งพาตนไดจ้ากวิถีชีวิตท่ีเป็นอยู่ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสุขภาพฉบบัท่ี๙ท่ีว่า “ระบบสุขภาพไทย สามารถคุม้ครองสุขภาพของคน
ไทย จากผลกระทบของระบบโลกได้อย่างมีความสุข ครบกาํหนดการรักษาจนผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน มีวิถีชีวิตในสังคมโดยไม่พึ่งพายาเสพติดตรงตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี ๑๐ กาํหนดใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุขโดยมุ่งสู่ระบบสุขภาพพอเพียง๙ 

 สติปัฏฐาน ๔ เป็นหลกัสาํคญัในการปฏิบติัเพื่อความพน้ทุกข ์พระพุทธเจา้ พระปัจเจกพุทธเจา้
และพระอริยสาวกทั้งหลายใน ๔ อสงไขยแสนกปัน้ีและกปัอ่ืน ๆ ไดบ้รรลุถึงความหมดจดจาก
กิเลสดว้ยทางสายเดียวคือ สติปัฏฐาน ๔๑๐ดงัปรากฏขอ้ความในพระไตรปิฎกทีฆนิกายมหาวรรค ดงัน้ี 
 สมยัหน่ึงพระพุทธเจา้ประทบัอยู ่ณ นิคมชาวกุรุช่ือกมัมาสทมัมะ ณ ท่ีนั้นแล พระพุทธเจา้
รับสัง่เรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา่ ภิกษุทั้งหลายทางน้ีเป็นทางสายเดียว เพื่อความบริสุทธ์ิของเหล่าสัตว์
เพื่อล่วงโสกะและปริเทวะ เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม๑๑ เพื่อทาํให้แจง้พระ
นิพพาน ทางน้ี คือสติปัฏฐาน ๔ ประการ ดงัน้ี 

                                                 

 ๗กรมสุขภาพจิต, “การพฒันาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สําหรับประชาชนไทย อาย ุ
๑๒-๑๖ ปี”, รายงานการวิจัย๒๕๔๓,(กรุงเทพมหานคร : บริษทัวงศก์มลโปรดกัชัน่, ๒๕๔๔), หนา้ 
๑๘. 

๘สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ,ข้อมูลพืน้ฐานสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ประจําปี ๒๕๕๖, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพส์าํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ,๒๕๕๖), หนา้ 
๑. 
 ๙สาํนกักองทุนสร้างเสริมสุขภาพ,“เอกสารประกอบการประชุมแผนท่ีผลลพัธ์ (Outcome 
Mapping)”,โครงการสนับสนุนพลังทางสังคมในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ 
สสส. ปี๒๕๕๑, หนา้ ๑๒.(อดัสาํเนา) 
 ๑๐ที.ม.๑๐/๒๗๒-๓๐๐/๒๕๖-๒๗๗. 
 ๑๑ที.สี.อ. ๒/๓๖๕. 



 ๖ 

 ประการท่ี ๑ พิจารณาเห็นกายในกายอยู ่มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติ กาํจดัอภิชฌาและ
โทมนสัในโลกได ้
 ประการท่ี ๒ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกาํจัด
อภิชฌาและโทมนสัในโลกได ้
 ประการท่ี ๓ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติกาํจดัอภิชฌาและ
โทมนสัในโลกได ้
 ประการท่ี ๔ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู ่มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติกาํจดัอภิชฌา
และโทมนสัในโลกได้๑๒ 
 ในอดีตการเจริญสติปัฏฐานน้ีสามารถพัฒนามนุษย์ให้มีพัฒนาการทางจิตจนถึงขั้น
อริยบุคคลตามลาํดบัจนถึงอรหัตผลในท่ีสุด สําหรับผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดัน้ีจิตใจ
ของเขาจะใฝ่หาอยู่กบัส่ิงเสพติดหรือบอบชํ้ าจากเร่ืองคบัแคน้ใจต่างๆจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งหาวิธีการ
พฒันาจิตให้เขาพฒันาให้อยูใ่นเกณฑป์กติ เช่นบุคคลทัว่ไปให้มีการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์
เพิ่มข้ึนจากท่ีเป็นอยู ่ไดแ้ก่ความสามารถควบคุมตนเองเม่ือพบตวักระตุน้สัญญาเดิมท่ีมีความพอใจ
จากยาเสพติดก็จะสามารถใชส้ติท่ีตนฝึกมากาํหนดความอยากยาเสพติดได ้มีความเห็นใจผูอ่ื้นไม่
ประพฤติตนทาํให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน สามารถสร้างแรงจูงใจในตนเองท่ีจะประพฤติตนเป็นท่ียอมรับ
ของสังคมมีความสามารถสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น มีความพึงพอใจในชีวิตเกิดความสงบทางใจ
และมีความภาคภูมิใจในตนเองเพ่ิมมากข้ึน  
 กล่าวคือผูส้อนจะตอ้งเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ดดูแลให้ผูป้ฎิบติัสามารถกาํหนดอาการทางกาย 
ทางจิต ความคิด และส่ิงท่ีมากระทบต่าง ๆ มีสติต่อเน่ืองรู้ทนัปัจจุบนัขณะ มีสมาธิมัน่คง เน่ืองจาก
ขณะปฏิบติัเม่ือสติต่อเน่ืองจะเกิดสมาธิท่ีเป็นสัมมาสมาธิจนสามารถเกิดปัญญา๑๓ ผูป่้วยจะเห็น
ความเป็นจริงจากกายจิตใจอารมณ์ของตนจนเกิดความเขา้ใจดว้ยประสบการณ์ของตนเอง เป็นการ
ฝึกทกัษะความรู้กระบวนความคิด ความรู้สึกอย่างเป็นระบบจะส่งผลให้เขามีความสุขข้ึนสามารถ
พฒันาความฉลาดทางอารมณ์เป็นการพฒันาจิตใจของตนเองให้ดียิ่งข้ึนไปเพื่อนําสู่การพฒันา
ตนเองทุกด้านในท่ีสุดผู ้วิจัยจึงได้เห็นความสําคัญในเร่ืองหลักการเจริญสติตามหลักการ

                                                 

 ๑๒ที.ม.๑๐/๒๗๓/๒๕๖. 
 ๑๓เพียงขวญั อํ่าพนัธ์ุเปรม, “สมาธิกบัคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”, พระพุทธศาสนา
กับจริยศาสตร์, รวมบทความทางพระพุทธศาสนาและการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ คร้ังท่ี ๑ 
วนัท่ี ๑๓-๑๕ กนัยายน ๒๕๕๑, ณมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา, หนา้ ๑๐๓. 



 ๗ 

พระพทุธศาสนาจึงจดัทาํการวิจยัเร่ืองประสิทธิผลการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์โดยวิธีเจริญสติ
ปัฏฐานในผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั 

 

๑.๒ วตัถุประสงค์ 
 ๑.๒.๑เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของผูป่้วยติดยาเสพติด
ระบบบงัคบับาํบดั 
 ๑.๒.๒ เพื่อศึกษาหลกัการเจริญสติปัฏฐาน ๔ 
 ๑.๒.๓ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์โดยวิธีการเจริญสติปัฏ
ฐาน ๔ ในผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั 
 ๑.๒.๔ เพื่อนาํเสนอแนวทางและสร้างองคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกบัการพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์ โดยวิธีการเจริญสติปัฏฐาน๔ ในผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั 

 

๑.๓ ปัญหาการวจิยั 
 ๑.๓.๑ผลความฉลาดทางอารมณ์ ของกลุ่มตวัอย่างภายหลงัการอบรมเจริญสติปัฏฐาน ๔ 
เป็นอยา่งไร 
 ๑.๓.๒ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อหลกัสูตรการอบรมเป็นอยา่งไร 
 ๑.๓.๓ความสัมพนัธ์ระหว่างหลกัสูตรการอบรมเจริญสติปัฏฐาน ๔ กบัการพฒันาความ
ฉลาดทางอารมณ์ ของกลุ่มทดลองเป็นอยา่งไร 
 ๑.๓.๔ความคิดเห็นของพระวิปัสสนาจารยต่์อการพฒันาการทางจิตใจของกลุ่มทดลองเป็น
อยา่งไร 
 ๑.๓.๕ความคิดเห็นของกลุ่มผูดู้แลกลุ่มทดลองขณะรับการฝึกอบรมและกลุ่มผูดู้แลขณะ
กลุ่มทดลองกลบัพกัคา้งท่ีพกัเป็นอยา่งไร 
 ๑.๓.๖ความคิดเห็นของกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิต่อผลลพัธ์การปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานของ
กลุ่มทดลองเป็นอยา่งไร 
 
 
 

๑.๔ สมมุตฐิานการวจิยั 



 ๘ 

 ๑.๔.๑ ความเปล่ียนแปลงความฉลาดทางอารมณ์รายดา้นทุกดา้น (ดี เก่ง สุข) ของกลุ่ม
ทดลอง ก่อนและหลงัการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ในรูปแบบการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานสายพอง
หนอ-ยบุหนอ มีความแตกต่างกนั 
 ๑.๔.๒ ความเปล่ียนแปลงความฉลาดทางอารมณ์รายดา้นทุกดา้น (ดี เก่ง สุข) ของกลุ่ม
ทดลอง หลงัการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ในรูปแบบการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานสายพองหนอ-ยุบ
หนอ และระยะติดตามการรักษา ๑ เดือนมีความแตกต่างกนั 
 

๑.๕ ขอบเขตของการวจิยั 
 ๑.๕.๑ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อบรูณาการหลกัการเจริญสติปัฎฐาน ๔นอ้มนาํมาสร้างแนวปฏิบติั
ตามแนวทางการเจริญสติรูปแบบการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน สายยุบหนอ-พองหนอเพื่อพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์ของผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดัประกอบดว้ย การวิจยัก่ึงทดลอง 
และการวิจยัเชิงคุณภาพผูว้ิจยัไดน้าํแบบวดัความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิตมาพฒันาเป็น
แบบวดัความฉลาดทางอารมณ์กลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัทดลองและระยะติดตามการรักษา ๑ เดือน 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนา เช่น พระไตรปิฎกและอรรถกถาเก่ียวกบัการ
เจริญสติปัฏฐาน ๔ และเอกสารเก่ียวกบัยาเสพติด วิวฒันาการการระบาดของยาเสพติด โทษพิษภยั
ของยาเสพติดต่อร่างกายมนุษยบุ์คลิกภาพและพฤติกรรมของผูติ้ดยาเสพติดทฤษฎีทางการพยาบาล
ท่ีประยกุตใ์ชใ้นการดูแลผูติ้ดยาเสพติดรวมถึงเร่ืองความฉลาดทางอารมณ์ตลอดจนเอกสารงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งใชป้ระกอบการวิจยัเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปจากงานวิจยัและตอบวตัถุประสงคข์องงานวิจยัได ้
 ๑.๕.๒ขอบเขตด้านประชากร 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือผูติ้ดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดัเพศชายท่ีเขา้รับ
การบาํบดัรักษาเป็นผูป่้วยในสถาบนัธญัญารักษ ์จาํนวน ๒๕ คน 
 ๑.๕.๓ขอบเขตด้านพืน้ที ่
 ใชตึ้กประชุมของสถาบนัธญัญารักษท่ี์มีหอ้งต่างๆ พร้อมท่ีจะจดักิจกรรมการเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐาน
ห้องอาหารสําหรับกลุ่มตวัอย่างห้องสอบอารมณ์ห้องนํ้ าและอุปกรณ์ด้านโสตทศันูปกรณ์ท่ีมี
เพียงพอและพร้อมในการจดักิจกรรม 
 ๑.๕.๔ขอบเขตด้านเวลา 
 งานวิจยัดาํเนินการตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ถึง ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๒ 
  

๑.๖ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 



 ๙ 

๑.๖.๑ ได้หลกัและวิธีการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ท่ีสามารถพฒันาความฉลาดทางอารมณ์
สาํหรับผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั 

๑.๖.๒ไดท้ราบความเปล่ียนแปลงความฉลาดทางอารมณ์ของผูป่้วยติดยาเสพติดระบบ
บงัคบับาํบดัภายหลงัการเจริญสติปัฏฐาน ๔ 

๑.๖.๓ไดแ้นวทางการจดักิจกรรมการเจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อพฒันาความฉลาดทางอารมณ์
ของผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั 

๑.๖.๔ ไดอ้งคค์วามรู้ใหม่ในพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของผูป่้วยติดยาเสพติดระบบ
บงัคบับาํบดั โดยวิธีการเจริญสติปัฏฐาน ๔  
 

๑.๗คาํนิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจิยั 
 การพฒันาหมายถึงการทาํใหเ้จริญการเปล่ียนแปลงในทางเจริญข้ึน การคล่ีคลายไปในทาง
ท่ีดี 
 วิธีการเจริญสติ หมายถึง วิธีการท่ีใชอ้บรมกลุ่มตวัอยา่งดว้ยกระบวนการเจริญ สติปัฏฐาน 
๔ รูปแบบ พอง – ยบุ คือ 

  ๑)การมีสติตามดูอาการของกายเรียกวา่กายานุปัสสนาสติปัฎฐาน 
  ๒)มีสติตามดูอาการของเวทนาเรียกเวทนานุปัสสนาสติปัฎฐาน 
  ๓)มีสติตามดูอาการของจิต เรียกจิตตานุปัสสนาสติปัฎฐาน 
  ๔)มีสติตามดูอาการของธรรมเรียกธรรมานุปัสสนาสติปัฎฐาน 

 การสอบอารมณ์หมายถึงการบอกเล่าอาการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนขณะปฏิบติัต่อผูส้อน/พระ
วิปัสสนาจารย ์
 ความฉลาดทางอารมณ์หมายถึงความสามารถทางอารมณ์ท่ีจะช่วยให้การดาํเนินชีวิต
เป็นไปอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข แบ่งออกเป็น ๓ ดา้นไดแ้ก่  
 ๑) ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความตอ้งการของตนเอง รู้จกัเห็น
ใจผูอ่ื้นและมีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม ประกอบดว้ยความสามารถต่อไปน้ี 
  (๑) ควบคุมอารมณ์และความตอ้งการของตนเอง ไดแ้ก่ รู้อารมณ์และความตอ้งการของ
ตนเอง ควบคุมอารมณ์และความตอ้งการได ้และแสดงออกอยา่งเหมาะสม 
  (๒) เห็นใจผูอ่ื้น ไดแ้ก่ ใส่ใจผูอ่ื้น เขา้ใจและยอมรับผูอ่ื้น และ การแสดงความเห็นใจ
อยา่งเหมาะสม 
  (๓) รับผดิชอบ ไดแ้ก่ รู้จกัให ้และรู้จกัรับ การรับผดิ และใหอ้ภยั และเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม 



 ๑๐ 

 ๒) เก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จกัตนเอง มีแรงจูงใจสามารถตดัสินใจแกปั้ญหา
และแสดงออกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น ประกอบดว้ยความสามารถ
ต่อไปน้ี 
  (๑) รู้จกัและมีแรงจูงใจในตนเอง ไดแ้ก่ รู้ศกัยภาพตนเอง สร้างขวญัและกาํลงัใจให้
ตนเองได ้และ มีความมุมานะไปสู่เป้าหมาย 
  (๒) ตดัสินใจและแกปั้ญหา ไดแ้ก่ รับรู้และเขา้ใจปัญหา มีขั้นตอนในการแกปั้ญหาและ
มีความยดืหยุน่ 
  (๓) มีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น ไดแ้ก่ สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้นไดแ้ก่ กลา้แสดงออก
อยา่งเหมาะสม และ แสดงความเห็นท่ีขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค ์
 ๓) สุข หมายถึง ความสามารถในการดาํเนินชีวิตอยา่งเป็นสุข ประกอบดว้ย 
  (๑) ภูมิใจในตนเองไดแ้ก่ การเห็นคุณค่าของตนเอง และเช่ือมัน่ในตนเอง 
  (๒) พึงพอใจในชีวิตไดแ้ก่ การมองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขนั และพอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู ่
  (๓) มีความสงบทางใจไดแ้ก่ มีกิจกรรมท่ีสร้างเสริมความสุข รู้จกัผ่อนคลาย และมี
ความสงบทางจิตใจ 
 ยาเสพติดให้โทษหมายถึง สารเคมีหรือวตัถุชนิดใด ๆ ซ่ึงเม่ือเสพเขา้สู่ร่างกายไม่ว่าจะโดย
การรับประทานดมสูบฉีด หรือดว้ยประการใด ๆ แลว้ทาํให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลกัษณะ
สาํคญั เช่นตอ้งเพ่ิมขนาดการเสพข้ึนเป็นลาํดบัมีอาการถอนยาเม่ือขาดยา มีความตอ้งการเสพทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจอยา่งรุนแรงตลอดเวลาและสุขภาพโดยทัว่ไปจะทรุดโทรมลง 
 ผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบําบัด หมายถึงผูป่้วยชายท่ีรับจากสํานักงานคุมประพฤติเพื่อ
รักษาระบบบังคับบําบัดรักษาเป็นผู ้ป่วยในสถาบันธัญญารักษ์รูปแบบผู ้ป่วยในระยะฟ้ืนฟู
สมรรถภาพท่ีไม่มีอาการทางจิต ไม่มีโรคแทรกซอ้นทางกาย ไม่มีอาการทางยาเสพติดและสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้
 ประสิทธิผลหมายถึง ผลท่ีไดจ้ากการทดลองใชห้ลกัสูตรการเจริญสติปัฏฐาน ๔ รูปแบบ 
พอง - ยบุ แก่ผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั 



 
 

บทที ่๒ 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

๒.๑ แนวคดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ 
 ๒.๑.๑ ววิฒันาการการระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย 
 ๑) ลาํดับการแพร่ระบาดของยาเสพติด  
 ฝ่ินเป็นยาเสพติดตวัแรกท่ีเขา้มาแพร่ระบาดในประเทศไทยตั้งแต่สมยัสุโขทยั มีกฎหมาย
ฝ่ินอยูห่ลายฉบบั กย็งัไม่สามารถหยดุย ั้งการเสพฝ่ินได ้ในสมยัรัชกาลท่ี ๕ ทรงยอมอนุญาตใหเ้สพ
ฝ่ินโดยมีเง่ือนไขยอมใหช้าวต่างชาติสูบเท่านั้น และเกบ็ภาษีฝ่ินตั้งแต่ พ.ศ.๑๓๙๕ เป็นตน้มา 
 การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย  มีความเปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัด                
โดยในช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๐ รัฐบาลไทยอนุญาตให้มีการตั้งโรงสูบฝ่ิน ทาํให้มีผูเ้สพติดทัว่ประเทศ 
แต่หลงัจากท่ีรัฐบาลประกาศสั่งปิดโรงสูบฝ่ิน ผูเ้สพเปล่ียนไปเสพเฮโรอีน และมีผูติ้ดเฮโรอีน
เพิ่มข้ึนจนถึงปัจจุบนั มีการใหก้ารบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด 
 ในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ ประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติฝ่ินข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ปราบปรามฝ่ิน ซ่ึงพระราชบญัญติัดงักล่าวไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมอีกหลายคร้ังโดยในปี พ.ศ.๒๔๗๗ 
มีการจาํแนกอายุของผูสู้บฝ่ิน ผูรั้บใช ้และผูเ้ขา้ไปในโรงฝ่ินให้สูงกว่าเดิม จาก ๑๘ ปี เป็น ๒๑ ปี  
ทั้งกาํหนดโทษของผูช้กัชวนบุคคลท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ ๒๑ ปี ใหเ้สพฝ่ินหรือมูลฝ่ินเขา้ไปในร้านฝ่ิน  โดย
จาํคุกไม่เกิน ๗ เดือน ปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ๑  
 คร้ันเม่ือมีการยดึอาํนาจปกครองเม่ือวนัท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ โดย จอมพลสฤษฏ์ิ ธนะรัชต ์
ไดก้ล่าวไวใ้นเหตุผลของการดาํเนินการในประเทศดว้ยว่า ปัญหาฝ่ินเป็นปัญหาท่ีเกิดอนัตรายอยา่ง
ร้ายแรงต่อสงัคมมนุษย ์ลดทอนกาํลงัของชาติมานบัศตวรรษ แต่กไ็ม่สามารถขจดัหายไปได ้โดยฝ่ิน
ยงัคงมีอีกมากในเมืองไทย เด็กหนุ่มรุ่นใหม่ท่ีริสูบฝ่ินก็ยงัมีอยู ่คณะปฏิวติัจึงไดใ้ห้มีการเลิกสูบฝ่ิน
และยบุเลิกร้านจาํหน่ายฝ่ินใหห้มดส้ินโดยเดด็ขาดภายในวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๐๒๒ 

                                                 
๑ศุภกร บวัสาย, “การนาํกระบวนการชุมชนมาใชใ้นกรมคุมประพฤติ”, ค้นเส้นทางสร้าง

ความรู้ก้าวสู่ยุติธรรมชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : ศรีบูรพาการพิมพ,์ ๒๕๔๙), หนา้ ๑๐๔.  
๒เร่ืองเดียวกนั. 



 ๑๒

 ต่อมาในช่วงทศวรรษท่ี ๑๙๖๐ หรือประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๓ มีการแพร่ระบาดของกญัชา 
ในระยะแรกนิยมสูบ ต่อมาเปล่ียนเป็นสูบกญัชาสอดไส้บุหร่ี มีจาํนวนผูติ้ดกญัชาเขา้รับการรักษา
เพิ่มข้ึน๓ 
 ในช่วงปีต่อมามีการใชส้ารระเหย เช่น กาว ทินเนอร์ เบนซิน โดยใชสู้ดดมจนเกิดการเสพ
ติด กลายเป็นปัญหาการใชส้ารเสพติดในประเทศไทย ผูเ้สพเป็นกลุ่มเด็กวยัรุ่นเขา้รับการบาํบดัเพิ่ม
มากข้ึน ในขณะเดียวกนันั้น มีการนาํยาเสพติดท่ีใชใ้นทางการแพทย ์เช่น ยากล่อมประสาทมาเสพ คู่
กบักญัชา  
 จากนั้นมีการเสพยาแกไ้อท่ีมีส่วนผสมของโคเคอีน ซ่ึงแพร่ระบาดมากข้ึนท่ีภาคใต ้รวมทั้ง
เป็นท่ีนิยมของกลุ่มวยัรุ่นในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร และหลายจงัหวดัในภาคกลาง ซ่ึงนิยมเสพยา
แกไ้อผสมนํ้าอดัลม 
 ในช่วงหลังปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดสังเคราะห์จําพวกยาบ้า                  
ซ่ึงเร่ิมตน้ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและแพร่ระบาดไปในชนบททัว่ทุกจงัหวดั มีการเสพยาบา้ใน
กลุ่มเด็กนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ ตอนปลาย กลุ่มคนงานในโรงงานและสถานประกอบการ
หลายแห่ง ส่งผลให้การแพร่ระบาดของยาบา้มีความรุนแรงทัว่ประเทศ มีการจดัปาร์ต้ียาบา้และ
นาํไปสู่การใชย้าเสพติดชนิดใหม่ เช่น ยาอี ยาเค (เคตามีน) ไอซ์ (Ice) โคเคนผง และพฒันามาเป็น
การเสพโคเคนชนิดผลึกท่ีรู้จกักนัในช่ือ Free base หรือ Crack 
 ในปัจจุบนัมียาและสารเสพติดท่ีใชเ้พื่อความบนัเทิง (Club drug) ซ่ึงประกอบดว้ยยาเสพติด
จําพวกยาอี หรือเอ็กตาซี หรือ MDMA (Methylenedioxymethamphetamine) เป็นอนุพันธ์ของ 
Methamphetamine ท่ีเป็น Hallucinogenic (CNS-stimulant) คือ กระตุน้ประสาทและทาํใหผู้เ้สพเกิด
อาการหลอนประสาทร่วมดว้ย ช่ือท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป (Street Names) คือ ecstasy, Adam, eve, Lover’s 
Speed, peace, STP, X, XCT, Clarity, E เสพโดยการกิน ออกฤทธ์ิกระตุน้การหลัง่สารซีโรโทนิน 
ออกมาจากเซลล์ประสาทสมอง ผูเ้สพจะมีประสาทหลอน ผิวหนังมีความรู้สึกไวต่อการสัมผสั                
รู้สึกพึงพอใจในตวัเอง ความจาํเส่ือม เซลลส์มองถูกทาํลาย 
 ในอดีตยาอีเป็นยาถูกกฎหมาย เน่ืองจากแพทยใ์นสมยันั้นยงัไม่ทราบว่ายาอีมีฤทธ์ิทาํใหเ้กิด
การเสพติด เร่ิมแรกยาอี ระบาดในกลุ่มเด็กวยัรุ่นในประเทศยุโรปท่ีมีพฤติกรรมเสพยาอีในสถาน
บนัเทิงท่ีมีการเตน้รําและกลายเป็นกิจกรรมยอดนิยมของวยัรุ่นอเมริกนัในเวลาต่อมา ส่วนใหญ่จะ
เสพสปัดาห์ละ ๑ คร้ัง 

                                                 
๓สาํนกังานโครงการศูนยว์ิชาการดา้นยาเสพติดสาํนกัพฒันาป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ

ติด สาํนกังาน ป.ป.ส., “รายงานประชุมวิชาการเร่ืองยาและสารเสพติดเพื่อความบนัเทิง (Club 
Drug)”, วารสารสํานักงาน ป.ป.ส., ปีท่ี ๒๐ ฉบบัท่ี ๑ (มีนาคม – สิงหาคม ๒๕๔๗) 
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 สาํหรับการเสพยาอีของวยัรุ่นไทย นอกจากจะเสพยาอีในช่วงวนัศุกร์ เสาร์และอาทิตยแ์ลว้ 
ยงัมีการเสพในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานวนัเกิดและงาน ฉลองต่าง ๆ ผูใ้หญ่ในวยัทาํงานบางคน
เสพยาอี คร้ังละ ๒-๔ เมด็ การเสพยาอีในปริมาณมากและเสพอยา่งต่อเน่ืองจะทาํใหเ้กิดภาวะติดยา 
บางรายมีอาการหลอนเน่ืองจากยาอีมีฤทธ์ิต่อร่างกายและสมอง ยาอีผลิตจากประเทศเนเธอแลนด์
โปแลนดแ์ละอินโดนีเซีย เขา้ในไทยโดยกลุ่มผูค้า้ต่างชาติขณะน้ีมีการผลิตในไทย 
 ไอซ์ (Ice) คือ เมทแอมเฟตามีนชนิดผลึกเป็นยาท่ีออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาทโดยกระตุน้         
การหลัง่ของนอร์อีพิเนฟริน และโคปามีนของเซลลป์ระสาทในสมองออกฤทธ์ิ เหมือนยาบา้แต่เร็ว
และแรงกว่า ผูเ้สพจะรู้สึกสุขสบายกว่าเสพยาบา้ อาการผิดปกติท่ีเกิดจากการเสพคือรับประทาน
อาหารไดน้อ้ย ยุง่อยูก่บัความงามของตนเอง ผูห้ญิงจะแต่งตวัไดท้ั้งวนั อาการผิดปกติท่ีรุนแรง คือ 
กา้วร้าว ประเภทหลอน หลงผิดชนิดหวาดระแวง สูญเสียความทรงจาํ ด้ือยา ติดยา แหล่งผลิตใหญ่
อยู่ในพื้นท่ีตอนใตข้องประเทศจีนและเร่ิมมีข่าวการจบักุมมากข้ึนในพม่าและฟิลิปปินส์ สําหรับ
ประเทศไทยขณะท่ีเคยจบัผูค้า้ยาไอซ์ ท่ีมีของกลางมากสุดถึง ๕๐๐ กิโลกรัม๔ กลุ่มผูใ้ชจ้ะมีอายุ
ระหวา่ง ๑๘-๒๕ ปี กลุ่มคนท่ีจดัปาร์ต้ีมกัมีอายปุระมาณ ๓๕ ปี ซ่ึงเป็นผูจ้าํหน่ายรายยอ่ย 
 โคเคน Cocaine เป็นยาเสพติดประเภทกระตุน้ประสาท เสพโดยการฉีด สูบ นตัถุ ์ชนิดเกร็ด
หยาบไม่ละลายนํ้า เรียกแคร๊ก ใชล้นไฟสูดควนัออกฤทธ์ิยบัย ั้งการดูดซึมกลบัเขา้เซลลป์ระสาทของ
อีพิเนฟรีนและโคปามีน ทาํให้หัวใจเตน้แรง ความดนัโลหิตสูงตวัร้อน หัวใจเตน้ผิดจงัหวะ ชัก           
การหายใจลม้เหลว 
 ในประเทศไทย นิยมเสพโคเคนในสถานบันเทิง คนขายมีทั้ งคนไทยและคนต่างชาติ              
การเสพโคเคนโดยวิธีนัตถุ์ จะทาํให้มีเลือดกาํเดาออกและหากสูบต่อไปจะทาํให้ผนังจมูกทะลุ                 
ผูเ้สพจะตอ้งหยดุเสพเป็นพกั ๆ เพื่อรักษาตวั อนัตรายจากการเสพโคเคนดงักล่าวทาํใหผู้เ้สพเปล่ียน
วิธีเสพใหม่ โดยนาํโคเคนไปตม้ใส่ผงฟู ไดโ้คเคนผลึกท่ีเรียกว่า Free Base หรือ Crack มาสูบผา่นนํ้ า 
โคเคนชนิดผลึกจะออกฤทธ์ิรุนแรงกวา่ และเขา้สมองภายใน ๒-๓ วินาที มีฤทธ์ิทาํใหติ้ดยาอยา่งรุนแรง 
 พฤติกรรมของผูเ้สพโคเคน โดยทัว่ไป คือ นิยมเสพโคเคนผงในห้องนํ้ าสถานบนัเทิงท่ีตน
ไปมัว่สุมอยู่จากนั้นจะเสพโคเคนผลึกโดยต่างคนต่างเอาของตนไปเสพร่วมกนั ในกรณีท่ีโคเคน
หมดจะโทรศพัท์สั่งซ้ือจะมีคนขบัมอเตอร์ไซด์ไปส่งให้ถึงท่ี การเสพจะเสพต่อเน่ืองเป็นสัปดาห์
และหยดุพกัระยะหน่ึงก่อนไปเสพใหม่ ผูติ้ดโคเคนผลึกจึงมกัไม่อยูบ่า้น เน่ืองจากติดพนักบัการเสพ 
 ยาเค หรือ เคตามีน (Katamine) เป็นยาสลบท่ีทาํให้เกิดภาวะร่างกายจิตใจแยกจากกัน 
(Dissociative anesthetic) ช่ือท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป (Street names) คือ K, Special, Vitamine K, Ketalar, 
                                                 

 ๔องักรู ภทัรากร, “แนวโนม้ปัญหายาเสพติดในประเทศไทย”, เอกสารประกอบการบรรยาย 
การประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติคร้ังท่ี ๒ ณ วนัท่ี ๑๒-๑๔ ก.ค. ๕๔ ห้องประชุมคอนเวนชัน่
เซ็นเตอร์ ฮอลล ์ฯ เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี, หนา้ ๘. 



 ๑๔

Cat Valium เสพโดยการฉีดสูบหรือนตัถุ ์ออกฤทธ์ิยบัย ั้งการทาํงานของเซลลป์ระสาท มสัคารินคัใน
สมอง ผูเ้สพจะมีอาการผิดปกติ คือ หัวใจเตน้เร็ว ความดนัโลหิตสูง สูญเสียความทรงจาํ ควบคุม
ตนเองไม่ไดแ้ละประสาทหลอน 
 เคตามีน มีการลกัลอบนาํเขา้จากประเทศปากีสถานและกมัพูชาดา้นจงัหวดัสระแกว้ เม่ือ
ลาํเลียงมาแลว้ จะโทรศพัทน์ดัหมายลูกคา้ใหม้ารับยาตามสถานท่ีต่าง ๆ โดยลูกคา้ไม่มีโอกาสไดพ้บ
หรือรู้จกักนั ลูกคา้ซ่ึงเป็นผูข้ายรายย่อยจะทาํเคตามีนให้เป็นผงแห้งโดยนาํไปอบในเตาไมโครเวฟ 
จากนั้นจะนาํไปบรรจุในซองพลาสติกและขายส่งซองละ ๓๐๐-๕๐๐ บาท ขายปลีกซองละ ๘๐๐ บาท           
เคตามีน ๑ ขวด ปริมาตร ๑๐ ซีซี ราคาประมาณ ๑,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ บาท เม่ือนาํไปทาํให้แห้งเป็นผง
จาํหน่ายได ้๑๐ ซอง ๆ ละ ๘๐๐ บาท 
 ผูเ้สพยาอีและเคตามีนนิยมด่ืมเบียร์ มกัรวมกลุ่มกนับริเวณใกลท่ี้ตั้งเคร่ืองปรับอากาศ นิยม
ใส่แว่นดาํหรือสวมหมวก ส่ายศรีษะตามจงัหวะเพลง พูดไม่ชดัเน่ืองจากล้ินแขง็ จมูกเปียกช้ืนดว้ย
นํ้ ามูก บางคนมีผงสีขาวติดปลายจมูก บางคนใชน้ัตถุ์ จากการสัมภาษณ์พบว่าจะเร่ิมจากเสพยาอี
ก่อน จากนั้นจึงจะเสพยาเค และมีอาการเหวอ คลองสติไม่อยูแ่ละควบคุมตวัเองไม่ได ้ส่วนการเสพ
ยาไอซ์จะทาํใหผู้เ้สพมีความตอ้งการทางเพศสูงทั้งหญิงและชาย 
 การเสพยาเสพติดเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์กบัโรคเอดส์มาก เพราะหลงัจากเสพยาแลว้มกัมี
กิจกรรมทางเพศ จึงมีความเส่ียงสูงต่อการติดเช้ือโดยเฉพาะกลุ่มหญิงบริการและกลุ่มเยาวชนท่ี
มกัจะเท่ียวเตร่ในสถานบนัเทิงก่อนแลว้ไปรวมกลุ่มต่อตามหอพกั๕ 
 ผูติ้ดยาเสพติดจะมีภาวการณ์ติดยาคือมีอาการอยากยาอยา่งมากจนไม่สามารถควบคุมตวัเอง
ได ้ภาวะการติดยาเกิดผลกระทบโดยตรงต่อการดาํเนินชีวิตปกติของผูเ้สพ โดยชีวิตจะวนเวียนอยู่
กบัการกินนอนและเสพยา ส่งผลกระทบต่อผูใ้กลชิ้ดรอบขา้ง จากการศึกษาภาพถ่ายทางสมองของผู ้
ติดยาพบว่า การเสพยาไม่ว่าจะเป็นการนตัถุ ์โคเคน การกินยาอี การฉีดโคเคนผลึกเขา้เส้น หรือเสพ
ยาดว้ยวิธีอ่ืน ๆ ลว้นมีฤทธ์ิต่อระบบประสาท ทาํให้เซลลป์ระสาทถูกกระตุน้และหลัง่สารโคปามีน
ออกมามาก ผูเ้สพจะเกิดการเมายาอยา่งมาก และหากมีการกระตุน้บ่อย ๆ เซลลป์ระสาทจะไวต่อการ
กระตุน้ ทาํใหต้อ้งใชย้าเสพติดในปริมาณมากข้ึน แมเ้ม่ือหยดุใชย้าเสพติดแลว้ แต่หากมีการกระตุน้ 
เช่น เห็นภาพยา เขม็ฉีดยา สถานท่ีเคยเสพยา อุปกรณ์การเสพ เพื่อน เบอร์โทรศพัทข์องเพื่อน หรือ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ก็จะไปกระตุน้สมองใหเ้กิดความรู้สึกอยากเสพติดข้ึนมาอีกไดมี้การวิจยัโดยใชก้าร
ตรวจคล่ืนสมองจากภาพถ่ายสมองของผูติ้ดยาเสพติด โดยแพทยด์า้นจิตเวชใชว้ิธีตรวจคล่ืนสมอง
ของคนไขท่ี้มีอาการหูแวว่ พบวา่สมองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดย้นิทาํงานมากข้ึน   และไดมี้การทดลอง
                                                 

 ๕สาํนกังานโครงการศูนยว์ิชาการดา้นยาเสพติดสาํนกัพฒันาป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด สํานักงาน ป.ป.ส., “รายงานประชุมวิชาการเร่ืองยาและสารเสพติดเพื่อความบนัเทิง (Club 
Drug)”, วารสารสํานักงาน ป.ป.ส., ปีท่ี ๒๐ ฉบบัท่ี ๑ (มีนาคม – สิงหาคม ๒๕๔๗) : ๑๖-๑๗. 



 ๑๕

นาํผูท่ี้ติดโคเคนมาตรวจสมองโดยให้ดูเร่ืองทัว่ไป สมองส่วนนั้นไม่ถูกกระตุน้ แต่เม่ือดูวีดีโอท่ี
เก่ียวกบัการเสพโคเคนพบว่าสมองของผูติ้ดโคเคน ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสพติดทาํงานมากข้ึน 
ดว้ยเหตุนั้นจึงพบเสมอว่าผูติ้ดยาเสพติดแมจ้ะไดรั้บการรักษาอยา่งดีเพียงใด เม่ือหยดุยาเสพติดได้
นานเป็นปี เม่ือกลบัเขา้สู่สังคม พบตวักระตุน้ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามท่ีกระทบให้ไม่สบายใจ 
มกัจะหวนกลบัไปเสพซํ้ าและเวียนกลบัมารักษาคร้ังแลว้คร้ังเล่า จึงไม่สามารถทาํนายไดว้่าผูป่้วย
รายไหนจะเลิกไดเ้ดด็ขาด เพียงแต่บอกวา่หยดุเสพมาแลว้ระยะเวลานานเท่าใดเท่านั้น 
 การแกไ้ขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย จาํแนกองคป์ระกอบของปัญหาได ้๓ ประการ 
คือ ความตอ้งการเสพติด ปริมาณยาเสพติด และภาวะแวดลอ้มท่ีส่งผลใหค้วามตอ้งการและปริมาณ
ยาเสพติดในทอ้งตลาดเกิดการเปล่ียนแปลงดงันั้นการแกปั้ญหายาเสพติด จึงเป็นการดาํเนินการกบั
องคป์ระกอบทั้ง ๓ ส่วน คือ 
 (๑) การลดปริมาณของยาเสพติดในทอ้งตลาด มุ่งสกดักั้นมิใหย้าเสพติดแพร่ถึงมือผูใ้ช ้
 (๒) การลดความตอ้งการยาเสพติด เป็นหลกัการท่ีมุ่งตวัคนเป็นสาํคญัแบ่งเป็น ๒ กรณี คือ 
กรณีแรกเป็นการลดความตอ้งการของผูเ้สพติดยาเสพติดอยู่แลว้ให้มีน้อยหรือไม่เหลือเลย ไดแ้ก่ 
การใชว้ิธีบาํบดัรักษา กรณีท่ีสองเป็นการลดโอกาสท่ีประชาชนซ่ึงไม่ติดยาเสพติดหรือเลิกเสพแลว้ 
ไม่ใหมี้โอกาสสมัผสักบัยาเสพติด เป็นการป้องกนัยาเสพติดนัน่เอง 
 (๓) การควบคุมสภาวะแวดล้อมในสังคม การแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงจําเป็นต้อง
สร้างสรรคภ์าวะแวดลอ้มในสงัคม การใหค้วามสาํคญัแก่คุณค่าสังคมขนบธรรมเนียมอนัดีงาม ใหมี้
กฎหมาย ซ่ึงจะสามารถป้องกนัและแกปั้ญหายาเสพติดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ท่ีผ่านมาประเทศไทยยึดหลกัการลดปริมาณยาเสพติด (Supply Reduction) และลดความ
ตอ้งการการใช้ยาเสพติด (Demand Reduction) ซ่ึงเป็นหลกัสากลท่ีใชก้นัทัว่โลก จากแนวคิด
ดงักล่าวประเทศไทย ไดก้าํหนดมาตรการการดาํเนินงานหลกั ๔ ดา้น คือ 
  (๑) มาตรการการปราบยาเสพติด 
  (๒) มาตรการบาํบดัรักษายาเสพติด 
  (๓) มาตรการการควบคุมพืชยาเสพติด 
  (๔) มาตรการป้องกนัยาเสพติด๖ 
 
 
 
                                                 

 ๖กรรณิการ์ บุญพละ, ค้นเส้นทางสร้างความรู้ ก้าวสู่ยุติธรรมชุมชน, ถอดบทเรียนโครงการ
พลงัเครือข่ายยติุธรรมแกปั้ญหายาเสพติด กรมคุมประพฤติกระทรวงยติุธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 
ศรีบูรพาการพิมพ,์ ๒๕๔๗), หนา้ ๙๖. 



 ๑๖

 ๒) จํานวนประชากรทัว่ประเทศซ่ึงใช้สารเสพติด 
 จากการสํารวจในปี พ.ศ. ๑๕๕๑ สอบถามการใชส้ารเสพติด ๑๐ ชนิด กล่าวคือ กระท่อม 
กญัชา ฝ่ิน ยาอี/ยาเลิฟ ยาเค (เคตามีน) โคเคน ผงขาว/เฮโรอีน สารระเหย ยาบา้/ยามา้ และยาไอซ์ 
พบวา่ประชากรอาย ุ๑๒-๖๕ ปีทั้งหมด ซ่ึงรายงานวา่มีประสบการณ์ “เคยใชส้ารเสพติดชนิดใดชนิด
หน่ึง” มีจาํนวนประมาณ ๒ ลา้น ๖ แสนคน คิดเป็น ๕๖ : ๑,๐๐๐ คน หรืออาจกล่าวว่าในประชากร 
๑,๐๐๐ คน มี ๕๖ คน รายงานว่าเคยมีประสบการณ์ใชส้ารเสพติด และมีผูท่ี้รายงานใชส้ารเสพติด
ชนิดใดชนิดหน่ึงใน ๑ ปี และ ๓๐ วนั ก่อนการสํารวจ จาํนวนประมาณ ๖๐๕,๐๐๐ คน และ 
๔๐๕,๐๐๐ คน หรือคิดเป็น ๑๓ : ๑,๐๐๐ คน และ ๙ : ๑,๐๐๐ คนท่ีรายงานว่าเคย “ใชใ้น ๑ ปี” และ
ใช้ใน ๓๐ วนั ก่อนการสํารวจ ตามลาํดับ จากจาํนวนผูท่ี้รายงานว่าใช้ใน ๓๐ วนัน้ีมีประมาณ 
๙๗,๐๐๐ คนท่ีใชม้ากกวา่ ๒๐ วนัใน ๓๐ วนั ซ่ึงคิดเป็นประมาณ ๑ ใน ๔ ของจาํนวนผูท่ี้ใชส้ารเสพ
ติดใน ๓๐ วนัก่อนการสาํรวจ 
 สารเสพติดท่ี “เคยใช”้ รายงานตามลาํดบั คือ กญัชา กระท่อม ยาบา้ สารระเหย (ทินเนอร์/
กาว/เบนซิน) ฝ่ิน ผงขาว/เฮโรอีน ยาอี/ยาเลิฟ ไอซ์ ยาเค และโคเคน โดยท่ี ๓ อนัดบัแรกคิดเป็น
อตัราต่อพนัของประชากร ๓๒.๖, ๒๓.๒ และ ๑๗.๕ ตามลาํดบั ในขณะท่ีสารฯท่ี “ใชใ้น ๑ ปี” ๔ 
อนัดบัแรกไดแ้ก่ กระท่อม กญัชา ยาบา้ และสารระเหยและสารเสพติดท่ีนิยมใช ้๓๐ วนัก่อนการ
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รายงานว่า กระท่อม รองลงมาเป็น สารระเหย กญัชา ยาบา้และฝ่ิน ตามลาํดบั 
นอกนั้นไม่มีผูร้ายงานว่า “ใชใ้น ๑ ปี” หรือ “๓๐ วนั” ก่อนการสาํรวจหรือใชใ้นปัจจุบนัแต่อยา่งใด 
สังเกตว่าการเสพสารฯท่ีมีความผิดทางกฎหมายรุนแรง หรือเป็นท่ีรังเกียจของสังคม จะมีผูร้ายงาน
วา่ใชใ้นปัจจุบนันอ้ยหรือไม่มีเลย 
 ประชากรท่ี “เคยใช”้ สารเสพติดชนิดใดชนิดหน่ึงดงักล่าวน้ี ในปี ๒๕๕๑ พบว่าสัดส่วน
ชายต่อหญิงเป็น ๑๐: ๑ กรุงเทพ ผูห้ญิงใชม้ากกว่าภาคอ่ืน กล่าวคือคิดเป็นสัดส่วนชายต่อหญิง ๓:๑ 
รองลงมาเป็นภาคเหนือ ๙:๑ นอกจากน้ีสดัส่วนชายต่อหญิง “ใชใ้น ๑ ปี” เป็น ๓๐:๑ ในกรุงเทพฯคิด
เป็น ๗:๑ ซ่ึงกสู็งกวา่ภูมิภาคอ่ืนเช่นเดียวกนั รองลงมาเป็นภาคกลาง ๙:๑ 
 การสาํรวจในปี ๒๕๕๐ พบขอ้แตกต่างบางประการ คือสดัส่วนชายต่อหญิงเป็น ๘:๑ ทั้งผูท่ี้
รายงานวา่ “เคยใช”้ และ “ใชใ้น ๑ ปี” กรุงเทพฯและภาคเหนือ ผูท่ี้ “เคยใช”้ คิดเป็นสัดส่วนของชาย
ต่อหญิงประมาณ ๕:๑ เท่ากนัและ “ใชใ้น ๑ ปี” คิดเป็นสดัส่วน ๕:๑ และ ๔:๑ ตามลาํดบั 
 ถา้จาํแนกรายอายุ และพิจารณาว่าการ “ใชใ้น ๑ ปี” ก่อนการสํารวจนับว่าเป็นการใชใ้น
ปัจจุบนั การสาํรวจในปี ๒๕๕๑ พบว่ากลุ่มอายุ ๒๕-๓๔ปี หรือ วยัทาํงานตอนตน้รายงานการใช้
สูงสุด คือ ประมาณ ๔:๑,๐๐๐ คน หรืออาจกล่าวว่าในประชากร ๑,๐๐๐ คนมีผูร้ายงานว่า เสพสาร
เสพติดชนิดใดชนิดหน่ึง ๔ คน รองลงมาเป็นวยั ๓๕ – ๔๔ ปีและ ๔๕ – ๖๕ ปี อตัราเท่ากนั ๓ : ๑,๐๐๐ คน 



 ๑๗

เม่ือจาํแนกรายภาค พบว่ากลุ่มอายุเปล่ียนไป กล่าวคือในกรุงเทพฯ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ เป็นวยัรุ่นท่ีมีอตัราการใชส้ารเสพติดชนิดใดชนิดหน่ึงสูงกวา่กลุ่มอายอ่ืุน 
 ในขณะท่ีการสํารวจในปี ๒๕๕๐ พบว่าในภาพรวมแลว้ ทั้งวยัรุ่น (๑๒-๒๔ปี) วยัทาํงาน 
(๒๕-๓๔ ปี และ ๓๕-๔๔ปี) และผูสู้งอาย ุ(อาย ุ๔๕-๖๕ปี) มีการเสพสารเสพติดชนิดใดชนิดหน่ึง
ในอตัราท่ีใกลเ้คียงกนั คือประมาณ ๓:๑,๐๐๐ คนหรืออาจกล่าวว่าในประชากร ๑,๐๐๐ คน มีผูท่ี้
รายงานว่า เสพสารเสพติดชนิดใดชนิดหน่ึง ๓ คน เม่ือจาํแนกพื้นท่ีแลว้ กรุงเทพฯและภาคเหนือ 
วยัรุ่น (อาย ุ๑๒-๒๔ ปี) เป็นกลุ่มท่ีใชสู้งกว่ากลุ่มอายุอ่ืน ส่วนภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
และภาคใต ้อตัราการใชสู้งจะอยูใ่นกลุ่มอาย ุ๔๕-๖๕ ปี๗ 
 จากสถิติผูเ้ขา้รับการบาํบดัรักษาในสถาบนัธัญญารักษ ์ปี พ.ศ.๒๕๕๓ พบว่า ผูเ้ขา้รักษา
ระบบผูป่้วยในอายุต ํ่าสุด ๑๐ ปี จาํนวน ๑ คน อายุ ๑๑ ปี จาํนวน ๔ คน อายุ ๑๒ ปี จาํนวน ๒ คน 
อาย ุ๑๓ ปี จาํนวน ๒ คน และยาเสพติด ๑๐ อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ยาบา้ สุรา สารระเหย กญัชา เฮโรอีน 
กระท่อม ฝ่ิน กลุ่มยานอนหลบั (Dormicum, Sedative) กลุ่มยากล่อมประสาท (Valium, Diazepam) 
ประเทศไทยพยายามแกปั้ญหายาเสพติดมาโดยตลอดใชท้ั้งกศุโลบาย กฎหมาย การป้องปราม 
 จากส่ิงท่ีมีอยู่ธรรมชาติและผลิตข้ึนจากการผสมของสารต่าง ๆ ให้กลายเป็นส่ิงเสพติด
ตอบสนองผูเ้สพอยู่ตลอดเวลาทาํให้ยาหรือสารเสพติดยงัคงมีอยู่ในโลก ผูเ้สพจึงหาไดง่้าย เร่ืองยา
เสพติดมีการเปล่ียนแปลงไม่สามารถปราบปรามยาเสพติดไดโ้ดยเดด็ขาด หมดส้ิน จากฝ่ินสู่เฮโรอีน
พฒันาเร่ือยไปทั้งรูปแบบของตวัยา รูปแบบการผลิต รูปแบบการจาํหน่าย ความรุนแรงของปัญหา
ทวีข้ึนเร่ือย ๆ จากสังคมเมืองสู่สังคมชนบท ครัวเรือน และสถานศึกษา๘ ตวัยามีความรุนแรงทาํลาย
สุขภาพและก่อปัญหาอาชญากรรมในสังคม เป็นอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นทาํให้สังคมขาด
ความสงบสุขกล่าวคือมีความทุกขท์ั้งผูเ้สพและสังคมท่ีมีผูเ้สพอาศยัอยู่ก็จะไดรั้บความทุกข์ดว้ย
เช่นกนั เรียกวา่ผูท่ี้มีส่วนเสียประโยชน์เน่ืองจากอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีคนเสพยาเสพติดนั้นเอง 
 
 
 

                                                 

 ๗มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลยั 
อัสสัมชัญ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัยสังคม  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข , 
“สถานภาพการใชส้ารเสพติด พ.ศ.๒๕๕๑”, รายงานผลโครงการประมาณการจํานวนผู้เกีย่วข้องกบั
สารเสพติดในประเทศไทย, หนา้ ๑๓ - ๑๔. 
 ๘ศุภกร บวัสาย, “การนาํกระบวนการชุมชนมาใชใ้นกรมคุมประพฤติ”, เส้นทางความรู้ ก้าว
สู่ยุติธรรมชุมชน, อา้งแลว้, หนา้ ๑๐๓. 



 ๑๘

 ๒.๑.๒ ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัยาเสพติด 
 สารเสพติดให้โทษกาํลงัเป็นปัญหาสําคญัของทุกประเทศ และเป็นภยัต่อร้ายแรงความ
มัน่คงและความสงบสุขของสงัคมในประเทศไทย แมจ้ะไม่มีตวัเลขแน่นอนแต่คาดว่ามีผูติ้ดสารเสพ
ติดประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทยประมาณ ๔-๖ แสนคน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงระหว่าง ๒-๓ ปี 
ท่ีผา่นมาน้ีตวัผูติ้ดสารเสพติดส่วนใหญ่เป็นเยาวชนหญิงชาย ท่ีมีอายรุะหวา่ง ๑๕-๑๙ ปี๙ 

 ๑) ความหมายของยาเสพติด องคก์ารอนามยัโลก ให้คาํจาํกดัความของยาเสพติดว่า  
หมายถึง สารใดก็ตามเม่ือไดรั้บเขา้สู่ร่างกายไม่ว่าจะกิน ฉีด สูบ หรือดม แลว้จะมีผลต่อร่างกายและ
จิตใจของผูใ้ชด้งัน้ี 
 (๑) ผูเ้สพตอ้งเพ่ิมปริมาณยาข้ึนเร่ือยๆ 
 (๒) เม่ือหยดุใชจ้ะทาํใหเ้กิดอาการอยากยา  
 (๓) เม่ือใชย้าเป็นเวลานาน จะตอ้งการยามากข้ึนทั้งร่างกายและจิตใจ 
 (๔) ใชเ้ป็นเวลานานทาํใหเ้กิดผลร้ายต่อสุขภาพของผูน้ั้น๑๐ 
 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ยาเสพติดใหโ้ทษหมายความถึงสารเคมี 
หรือวตัถุชนิดใด ๆ ซ่ึงเม่ือเสพเขา้สู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดว้ยประการใด ๆ 
แลว้ ทาํให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลกัษณะสาํคญั เช่น ตอ้งการเพิ่มขนาดการเสพเร่ือย ๆ         
มีอาการถอนยาเม่ือขาดยา มีความตอ้งการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอยา่งรุนแรงอยูต่ลอดเวลา
และสุขภาพโดยทัว่ไปจะทรุดโทรมลงซ่ึงสารเสพติดนั้นให้รวมตลอดถึงสารเคมี ท่ีใชใ้นการผลิต
สารเสพติดใหโ้ทษดงักล่าวดว้ย ทั้งน้ีตามท่ีคณะรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติั ยา
เสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ไม่หมายความถึงยาสามญัประจาํบา้นบางตาํรับตามกฎหมายวา่ดว้ย
ยาท่ีมีสารเสพติดใหโ้ทษผสมอยู่๑๑ 
 โดยสรุป ยาเสพติด หมายถึง สารหรือวตัถุเสพติดประเภทต่าง ๆ ท่ีไม่ว่าจะเสพดว้ยวิธีใด         
ก็ตามจะเกิดอนัตรายต่อร่างกายและจิตใจ แมท้ดลองเสพเพียง ๑ - ๒ คร้ัง ก็ทาํใหผู้เ้สพตอ้งเสพซํ้ า
จนไม่สามารถหยดุเสพได ้

                                                 

 ๙นันทนา อินทรพรหม, “การพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้ในผูป่้วยเสพยาบา้”, งานวิจัย
สถาบันธัญญารักษ์, ๒๕๔๙, หนา้ ๙. 
 ๑๐รุจิรา อาภาบุษยพนัธ์, “การพฒันารูปแบบการบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดหญิง
สถาบนัธญัญารักษ ์: การจดัการรายกรณี”, งานวจัิยสถาบันธัญญารักษ์, หนา้ ๗. 
 ๑๑พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒, ราชกิจจานุเบกษา ๒๕๒๒ ; ๙๖ (๖๓), 
หนา้ ๔๐-๘๒. 



 ๑๙

 ๒) ประเภทของสารเสพติดและลกัษณะสําคัญ ปัญหาสารเสพติดเป็นปัญหามีความรุนแรง
เพราะเป็นส่ิงท่ีสร้างภัยพิบติั อนัตรายแก่ผูเ้สพอย่างร้ายแรง ผูต้กเป็นทาสของสารเสพติด                    
ซ่ึงส่วนมากเป็นเยาวชนวยัรุ่นหนุ่มสาว จึงสมควรท่ีจะตอ้งเขา้ใจถึงประเภทของสารชนิดน้ีไว ้
 สารเสพติดใหโ้ทษแบ่งออกเป็น ๕ ประเภทตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัท่ี ๑๓๕ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ เร่ืองระบุช่ือและประเภทสารเสพติดให้โทษ ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ดงัน้ี 
 (๑) สารเสพติดใหโ้ทษประเภท ๑ เช่น เฮโรอีน เมทแอมเฟตามีน เอม็ดีเอม็เอ (ยาอี) แอลเอสดี 
สารเสพติดใหโ้ทษประเภทน้ี ไม่ใหป้ระโยชน์ทางการแพทย ์
 (๒) สารเสพติดใหโ้ทษประเภท ๒ เช่น มอร์ฟีน เพทิดีน เมทาโดน และฝ่ิน สารเสพติดให้
โทษประเภทน้ี มีประโยชน์ทางการแพทยแ์ต่มีโทษมาก ดงันั้นตอ้งใชภ้ายใตค้วามควบคุมของแพทย์
และใชเ้ฉพาะกรณีท่ีจาํเป็นเท่านั้น 
 (๓) สารเสพติดให้โทษประเภท ๓ เป็นยาสาํเร็จรูปท่ีผลิตข้ึนตามทะเบียนตาํรับท่ีไดรั้บ
อนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขแลว้ มีจาํหน่ายตามร้านขายยา ไดแ้ก่ ยาแกไ้อท่ีมีตวัยาโคเดอีน 
หรือยาแกท้อ้งเสีย ท่ีมี ตวัยาไดเฟนอกซิน เป็นตน้ สารเสพติดใหโ้ทษประเภท ๓ มีประโยชน์ทาง
การแพทย ์และมีโทษนอ้ยกวา่ สารเสพติดใหโ้ทษอ่ืน 
 (๔) สารเสพติดให้โทษประเภท ๔ เป็นนํ้ ายาเคมีท่ีนาํมาใชใ้นการผลิตสารเสพติดใหโ้ทษ
ประเภท ๑ ไดแ้ก่ นํ้ายาเคมี อาเซติดแอนไฮโดรด ์ (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด ์ (Acetyl 
Chloride) เอทิลิดีน ไดอาเซเตท, สารเออร์โกเมทรีนและคลอซูโดอีเฟดรีน สารเสพติดให้โทษ
ประเภทน้ีส่วนใหญ่ไม่มีการนาํมาใชป้ระโยชน์ในการบาํบดัรักษาอาการของโรคแต่อยา่งใด 
 (๕) สารเสพติดใหโ้ทษประเภท ๕ ไดแ้ก่ พืชกญัชา พืชกระท่อม พืชฝ่ิน และพืชเห็ดข้ีควาย 
สารเสพติดใหโ้ทษประเภทน้ีไม่มีประโยชน์ทางการแพทย ์
 นอกจากน้ีสารเสพติดอาจแบ่งออกไดต้ามหลกัเกณฑต่์างๆ เช่น แบ่งตามลกัษณะการออก
ฤทธ์ิของสารเสพติดท่ีมีต่อร่างกาย คือ 
 (๑) ประเภทท่ีทาํใหมึ้นงง (Narcotics) เป็นสารเสพติดประเภทฝ่ินเม่ือเสพแลว้จะช่วยบรรเทา 
ความเจบ็ปวดทางร่างกาย นิยมใชใ้นวงการแพทย ์ประกอบดว้ยฝ่ิน เฮโรอีน มอร์ฟีน โคเคน และ
สารสงัเคราะห์ เช่น เมทาโดน เดเมอรอล เปอร์โคเคน 
 (๒) ประเภทท่ีออกฤทธ์ิกดประสาท เป็นสารเสพติดท่ีช่วยกดระบบประสาทส่วนกลาง              
เม่ือเสพแลว้จะช่วยบรรเทาความวา้วุน่ทางจิตใจและอารมณ์ประกอบดว้ยแอลกอฮอล ์บาร์บิทูเรต เมทาโดน 
 (๓) ประเภทท่ีออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาท (Stimulants) เป็นสารเสพติดท่ีกระตุน้ระบบ
ประสาทส่วนกลางและช่วยเพิ่มพนูความสามารถชัว่ระยะหน่ึง เช่น แอมเฟตามีนโคเคน คาเฟอีน 
 (๔) ประเภทท่ีออกฤทธ์ิหลอนประสาท (Hallucinogens) เป็นสารเสพติดท่ีทาํให้เกิดความรู้สึก 



 ๒๐

ในทางประสาทสัมผสัโดยท่ีส่ิงนั้นไม่เกิดข้ึนจริง เป็นเพียงภาพลวงตา เช่น LSD (Lysergic Acid 
Diethylamide) 
 (๕) ออกฤทธ์ิผสมผสานกนั ไดแ้ก่ สารเสพติดท่ีออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทร่วมกนั เช่น กญัชา๑๒ 
 ๒.๑.๓ สาเหตุของการตดิยาเสพติด 
  ๑) พื้นฐานเดิมของผูติ้ดยาเสพติด ทางจิตเวชศาสตร์ยอมรับว่าบุคลิกลกัษณะของผูติ้ดยา
เสพติดพื้นฐานเดิมเป็นคนไม่มัน่ใจในตวัเอง มีบุคลิกภาพแบบพึ่งพาผูอ่ื้น (Passive dependence) 
ผูเ้ช่ียวชาญองค์การอนามัยโลกได้สรุปสาเหตุของการติดยาไว  ้เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณา
ประกอบการตดัสินใจในการวิเคราะห์ปัญหาและการปฏิบติังานของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อให้เกิดผลดี 
ซ่ึงพอสรุปไดด้งัน้ี 
  (๑) การติดยาเกิดข้ึนจากความผดิปกติในบุคลิกภาพ จึงหนัมาใชย้าจนเกิดความพึงพอใจ
อยา่งเฉียบพลนัโดยไม่นึกถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนในระยะยาว 
  (๒) การติดยาเกิดจากความผิดปกติแบบเกเร กา้วร้าว อนัธพาล ซ่ึงก่อให้เกิดความสุข
และพึงพอใจโดยไม่คาํนึงถึงศีลธรรม ขอ้หา้ม หรือกฎหมายของสงัคม 
  (๓) การติดยาเพื่อรักษาตวัเองให้พน้จากความทุกข์ทรมานจากการบีบคั้นทางจิตใจใน              
คนปกติ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ปฏิกิริยาของเด็กวยัรุ่นต่อสังคม หรือในผูป่้วยจิตเวช เช่น ซึมเศร้า วิตก
กงัวล ฯลฯ ความทุกขท์างกาย เช่น โรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ ภาวะอ่อนเพลียอยา่งเร้ือรัง ความเช่ือผดิ ๆ เช่น 
เป็นยาวิเศษป้องกนัโรค ฯลฯ 
  (๔) ผูท่ี้ปรับตวัเขา้สังคมยาก ตอ้งการยอมรับของสังคมอย่างมากจึงเลือกใชย้าเสพติด
เพื่อใหเ้กิดการยอมรับในกลุ่มท่ีใชย้าเสพติด 
  (๕) การเรียนรู้โดยการปฏิบติั เช่น ลองใชย้าเสพติดแลว้เกิดความพึงพอใจ 
  (๖) การใชย้าในขนาดท่ีสูง ทาํให้เกิดความผิดปกติของเมตาบอลิซึม ทาํให้เกิดความ
ตอ้งการยาเสพติดข้ึนเร่ือย ๆ 
  (๗) ติดยาจากแรงกดดนัของสงัคม เช่น การด่ืมสุราจากงานเล้ียงต่าง ๆ 
  (๘) การติดยาท่ีเกิดจากความรู้สึกตอ้งการต่อตา้นสงัคม ขนบธรรมเนียมต่างๆ๑๓ 
 ๒) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีนาํสู่การใชย้าเสพติด 

                                                 

 ๑๒กองควบคุมวตัถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข           
รวมกฎหมายยาเสพติดให้โทษ พระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒, หนา้ ๑๓๙.  
 ๑๓สุชาดา ทิมอุดม, การพยาบาลผู้ป่วยเสพติดเฮโรอนีที่ติดเช้ือเอชไอวีและมีภาวะวิกฤตทาง
อารมณ์, สถาบนัธญัญารักษ,์ ๒๕๔๑, หนา้ ๑๒. 



 ๒๑

  (๑) ปัจจยัส่วนบุคคล (Individual factor) ไดแ้ก่ ลกัษณะอุปนิสัย (Habit) ลกัษณะนิสัย
ของคนไทยท่ีเส่ียง ต่อพฤติกรรมเก่ียวกบั ยาเสพติด เช่น รักสนุกอุปนิสัยทาํอะไรตามใจ คือ ไทยแท ้
คนไทยชอบการเส่ียงแสวงหาโชคลาภในระยะสั้น ความคิด (Thinking) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความคิด
ในทางลบ (Negative thinking) เห็นตวัเองไม่มีคุณค่าไม่มีความหมาย ไม่มีความภูมิใจในตวัเอง 
ความคิดท่ีจะประชดชีวิตประชดสังคม ความเช่ือ (Belief) โดยปกติคนไทยมกัเช่ือฟังผูท่ี้อาวุโสกว่า 
การเช่ือคนง่ายกมี็โอกาสถูกหวา่นลอ้มและชกัจูงไปในทางท่ีผดิไดง่้ายเช่นเดียวกนั นอกจากน้ียงัรวม
ไปถึงความเช่ือท่ีผิด ๆ ต่อยาเสพติดดว้ย ทศันคติ (Attitude) เป็นตน้ว่าทศันคติท่ีว่ายาเสพติดใชแ้ลว้
ไม่ติด สามารถเลิกไดด้ว้ยตนเองเม่ือตอ้งการ ความโน้มเอียงทางจิตใจท่ีจะกระทาํผิด (Tendency) 
อยา่งกรณีบุคคลท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัยาเสพติดมีแนวโนม้ท่ีจะเรียนรู้พฤติกรรมเก่ียวกบัยาเสพติดไดง่้าย 
การนาํผูก้ระทาํผิดในคดีต่าง ๆ มาขงัรวมกนัก็ทาํให้เกิดการเรียนรู้ท่ีนาํไปสู่การสร้างอาชญากรรม
ข้ึนใหม่ อารมณ์ (Emotion) อาจจะเป็นเพราะอารมณ์ไม่มัน่คง (Unstable) กังวล (Anxiety) กลวั 
(phobia) เฉยเมย (Apathy) บ่อยคร้ังท่ีมีการใช้ยาเสพติดเพื่อแสวงหาความเคลิบเคล้ิมเป็นสุข 
(euphoria) การสร้างความกระปร้ีกระเปร่า (Energizer) การกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ บุคลิกภาพ 
(Personality) ความอ่อนแอทางบุคลิกภาพ (Personality weakness) เป็นสาเหตุหน่ึงของพฤติกรรม
เก่ียวกบัยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนท่ีมีความรู้สึกว่าตนเองมีปมดอ้ย (Inferiority complex) 
ตอ้งการชดเชยปมด้อยของตน (Compensation) วุฒิภาวะ(Maturity) เร่ิมตั้ งแต่มีความสนใจสั้ น 
(Attention deficit disorder) ไม่รู้จกัโต ทาํตวัไม่สมอาย ุการทาํตวัเป็นแบบหนุ่มสาวเสเพลเถลไถล 
(Wayward youth) การเรียนรู้ (Learning) ทั้งน้ีเช่ือว่าพฤติกรรมการกระทาํผิดเกิดจากการเรียนรู้           
ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งการเรียนรู้โดยการกระทาํ (Learning by doing) การหาประสบการณ์ดว้ยตนเอง 
(Self – directed learning) การเรียนรู้แบบลองผดิลองถูก (Trial and error) แรงจูงใจเก่ียวกบัรายได ้
(Intensive inducement) ความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability) และ แรงจูงใจท่ีอยากร่ํารวย
แบบก้าวกระโดดได้ทาํกาํไรทาํให้เกิดการลกัลอบผลิตและการคา้อย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง               
มีผูก้ระทาํผดิคดียาเสพติดรายใหม่อยูต่ลอดเวลา การคา้ยาเสพติดกลายเป็นอาชีพท่ีหาเงินไดง่้ายกว่า
อาชีพอ่ืนเพราะรวยเร็วไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น ความตอ้งการ (Needs) โดยปกติมนุษยเ์ราจะมีความ
ตอ้งการอยู่ตลอดเวลาไม่มีท่ีส้ินสุด อย่างเช่น ความรู้สึกว่าอยากทดลอง อยากทาํในส่ิงท่ีตนพอใจ 
การใชย้าเสพติดเพื่ออยากเอาชนะ (Cap control) ตอ้งการผูท่ี้ไวว้างใจเพ่ือระบายปัญหาความคบัขอ้ง
ใจ ความกดดนั (Stress) ซ่ึงเป็นไปไดใ้นหลากหลายลกัษณะ อยา่งเช่น การหมกมุ่นอยูก่บัการทาํงาน 
(Workaholic) ไม่มีเวลาให้กับตนเองและครอบครัว ปัญหาท่ีรุมเร้าในชีวิตประจําวัน (Daily 
problem) การมีชีวิตอยูอ่ยา่งทอ้แท ้ความขดัแยง้ในตวัเอง (Self – conflict) ขาดความสามารถในการ
ควบคุมตนเอง (Self - Control capability) ปัญหาความขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล
กบัผลประโยชน์สาธารณะ (Conflict of interest) ทางออกของตนเอง (Self - exit) การแสวงหา



 ๒๒ 

แนวทางในการแกปั้ญหาชีวิตแบบเผชิญหนา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเลือกทางออกท่ีผดิ บางคนคิดว่า
ถา้ใชย้าเสพติดแลว้จะช่วยผอ่นคลายความเครียดได ้เวลาว่าง การมีเวลาว่างมากเกินไปก็อาจทาํให้
บางคนยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดไดเ้ช่นกนั๑๔ 
 (๒) ปัจจยัทางสังคม (Social factor) ไดแ้ก่ ครอบครัว (Family) บางคนประสบความสาํเร็จ
ในหน้าท่ีการงาน แต่ประสบความลม้เหลวในชีวิตครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัวความรักความอบอุ่นในครอบครัว และปัญหาครอบครัวแตกแยก (Broken home) เป็น
สาเหตุหน่ึง ท่ีนาํไปสู่ปัญหายาเสพติด ยิ่งไปกว่านั้น หากบุคคลในครอบครัวหรือ เครือญาติเป็น
ผูก้ระทาํความผิดอาจจะมีส่วนทาํให้เกิดการกระทาํผิดตามไปดว้ย เขา้ทาํนองเช้ือไม่ท้ิงแถว การ
อบรมเล้ียงดู (Socialization) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล้ียงดูแบบปกป้องหรือควบคุมมากเกินไปก็
อาจจะเป็นสาเหตุหน่ึงของพฤติกรรมดา้นยาเสพติด ประเพณี (Tradition) การใชย้าเสพติดบางชนิด
กลายเป็นส่วนหน่ึงของสังคม (Social drug) อยา่งกรณีการเสพฝ่ินท่ีสืบทอดกนัมาเป็นประเพณีของ
ชาวเขาบางเผา่ รวมทั้งการใชฝ่ิ้น เป็นยาประจาํบา้น ยาระงบัปวด สมยันิยม (Fashion) อยา่งเช่น เม่ือ
หลายปีก่อนกลุ่มศิลปินดนตรีประเภทพงัค ์(Punk) และพวกฮิปป้ี (Hippy) มกัจะมัว่สุมกนัเสพยาเสพ
ติด ปัจจุบนั กลุ่มวยัรุ่นมีการใชย้าเสพติดเป็นสมยันิยม คร้ันเม่ือใชน้าน ๆ เขา้จนติดกก็ลายเป็นสินคา้
จาํเป็นไปในท่ีสุด ค่านิยม (Value) ค่านิยมของคนในสังคมท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง การดาํเนินชีวิตท่ียึด
ติดในวตัถุนิยม การยกยอ่งคนมีเงิน ไม่ว่าจะไดเ้งินนั้นมาดว้ยวิธีใดก็ตาม กลุ่ม (Group) ทั้งกลุ่มปฐม
ภูมิ (Primary group) และกลุ่มทุติยภูมิ (Secondary group) และ กลุ่มอา้งอิง (Reference group) ไดมี้
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลทั้งโดยตรงและโดยทางออ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคบหาสมาคม
กบักลุ่มเพื่อน (Peer group) ท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือติดยาเสพติด  มีผลอยา่งมากต่อพฤติกรรม
ด้านยาเสพติดของกลุ่มเยาวชนในขณะน้ี วฒันธรรมย่อย (Sub-culture)   การเปล่ียนแปลงของ
วฒันธรรมวยัรุ่นเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการกาํหนดรูปแบบอุปสงคย์าเสพติด ยาเสพติดชนิดใหม่มกัจะ
ก่อใหเ้กิดวฒันธรรมยอ่ยในการใชย้าเสพติด (New drug – new culture) สังคมแห่งความไร้ระเบียบ 
(Disorder society) สังคมท่ีเจริญทางวตัถุแต่มาตรฐานความประพฤติ ศีลธรรม คุณธรรม และ
จริยธรรมกบัลดลง พฤติกรรมทางสังคม (Pro – social behavior) โดยการรับเอาส่ิงภายนอกมาเป็น
ลกัษณะของตวั (Introjections) การพึ่งพาผูอ่ื้น (Dependent) การใชย้าเสพติดเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของ
การเป็นพวกเดียวกนั (Fellowship) พฤติกรรมต่อตา้นสังคม (Antisocial behavior) ซ่ึงอาจจะเร่ิม
ตั้งแต่การต่อตา้นตนเองและบุคคลใกลชิ้ด ชอบทาํในส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม (Negativism) ปฏิเสธความ
จริง (Denial of reality) ด้ือเงียบ เก็บตวั (Shut – in) ชอบอยูค่นเดียว (Isolation) ความรู้สึกแปลกแยก 
(Alienation) หวาดระแวง (Paranoid) 
                                                 

 ๑๔สุคิด ลัน่ซา้ย, “พฤติกรรมดา้นยาเสพติดในปัจจุบนั”, วารสารสํานักงาน ป.ป.ส., ๑๗ (๑) 
(๒๕๔๕) :  ๕๕-๖๓. 
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 (๓) ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มไดก้ลายเป็นปัจจยัและ
เง่ือนไขใหเ้กิดผลต่อปัญหายาเสพติดทั้งในดา้นการผลิต การคา้ การนาํเขา้ การส่งออก และการแพร่
ระบาดของยาเสพติด ความสามารถหายาเสพติดได ้(Availability) ตราบใดท่ีสามารถซ้ือหายาเสพ
ติดจากใคร ท่ีไหน เม่ือไรก็ได้ การแพร่ระบาดของยาเสพติดก็จะแตกตัวออกไปอย่างรวดเร็ว 
ปริมาณยาเสพติด เน่ืองจากมีปริมาณยาเสพติดอีกจํานวนมากท่ีรอดพ้นไปจากการสกัดกั้ น
ปราบปราม และจบักุมเจา้หน้าท่ีและพร้อมท่ีจะกระจายไปสู่กลุ่มผูเ้สพยาเสพติด โอกาส (Opportunity)  
จะเห็นว่าช่องโอกาสท่ีจะแสวงหาผลประโยชน์จากการผลิต การคา้ และการแพร่ระบาดยาเสพติดก็
มีค่อนขา้งมากทีเดียว เจา้หนา้ท่ีของรัฐบางคนเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผดิกฎหมาย
ยาเสพติด เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างผูอุ้ปถมัภบ์ริวาร (Patron – client relation) ทาํใหก้ารบงัคบัใช้
กฎหมายยาเสพติดไร้ประสิทธิภาพ สังคมการส่ือสารขอ้มูลสมบูรณ์แบบ (Mobile information 
society) ทาํให้ทุกคนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการได้โดยไร้ขีดจาํกัด ส่ือประเภทต่าง ๆ ได้มี
อิทธิพลอยา่งมากต่อพฤติกรรมดา้นยาเสพติด การตราหนา้ทางสังคม (Social – labeling) เท่าท่ีผา่น
มาสังคมไม่ยอมรับผูติ้ดยาเสพติด อาจจะปิดกั้นมิให้ผูติ้ดยาเสพติดเขา้มารับการบาํบดั ฯ การถูก
สังคมตราหน้าว่าเป็นคนข้ียา อาจจะเป็นดาบ ๒ คมของการลงโทษทางสังคม (social sanction)             
ทาํใหย้ากต่อการกลบัตวัเป็นพลเมืองดี ความสมัพนัธ์ระหวา่งเมืองกบัปริมณฑล (Center – periphery 
relation) ชุมชนท่ีเจริญมากกม็กัจะแฝงไปดว้ยปัญหายาเสพติดท่ีมากเช่นกนั ยิง่ไปกวา่นั้นมีแนวโนม้
ว่าจะเกิดการกระจายตวัของยาเสพติดจากสังคมเมืองไปสู่เขตปริมณฑลและสังคมชนบทมากข้ึน 
วิกฤติการณ์เศรษฐกิจ (Economic crisis) ความยากจนทาํให้บางคนมีพฤติกรรมเก่ียวกบัยาเสพติด 
ผลกัดนัให้แต่ละคนด้ินรนหาเงินหรือกอบโกย (Make money) ให้ไดม้ากท่ีสุดโดยไม่คาํนึงว่าจะ
ไดม้าดว้ยวิธีใด การแพร่ระบาดของยาเสพติดบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Cyber drugs)  ผูซ้ื้อผูข้ายยา
เสพติดสามารถติดต่อกนับนเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยไม่จาํเป็นตอ้งเห็นหนา้กนั การจ่ายเงินค่ายา
เสพติดกก็ระทาํไดห้ลายวิธี รวมทั้งการใชเ้งินอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic money) ดว้ย 
 ในต่างประเทศมีการกล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชส้ารเสพติดโดยสถาบนั
ยาเสพติดและแอลกอฮอล ์ประเทศออสเตรเลีย ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของการใชส้ารเสพติด
วา่เกิดจาก 
 (๑) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ความผิดปกติทางกรรมพนัธ์ุ : ความไม่สามารถควบคุมพฤติกรรม 
บุคลิกภาพ ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรู้สึกขดัแยง้ต่อสังคมตลอดเวลา ต่อตา้นสังคม 
ต่อตา้นอาํนาจ ความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด ทกัษะการจดัการ ขอ้จาํกดัทางการศึกษา / ปัญหาดา้นการเรียน 
การใชย้าเสพติดคร้ังแรกเม่ืออายนุอ้ย 
 (๒) ปัจจยัดา้นครอบครัวไดแ้ก่ เทคนิคการจดัการของครอบครัวไม่มีประสิทธิภาพ รูปแบบ
การส่ือสารทางลบ ขาดความสมัพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว บทบาทของพอ่แม่ในครอบครัว 



 ๒๔ 

 (๓) สภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ มีประสบการณ์ท่ีเจ็บปวด เช่น การทารุณกรรมเด็ก 
สงคราม เป็นตน้ สถานภาพทางเศรษฐกิจ การสนบัสนุน เช่น เพื่อน ชุมชนอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน 
การถูกตีตราจากสงัคม 
 (๔) สภาพแวดลอ้มในระดบัมหพัภาค ไดแ้ก่ กฎหมาย การบงัคบัตามมาตรการทางกฎหมาย 
ความยากง่ายในการหาซ้ือยาเสพติด อิทธิพลจากส่ือ๑๕ 
 ในแต่ละระดบัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติดตามท่ี Spooner, Hall, and Lynskey ได้
เสนอนั้น ในทุกระดับของปัจจยัมีผลกระทบต่อเน่ืองซ่ึงกันและกนั ทั้งในทางตรงและทางออ้ม 
สาํหรับปัจจยัท่ีมีผลทางออ้มจะหมายถึงความสามารถในแหล่งปัจจยัอ่ืน ๆ เพื่อท่ีจะส่งผลต่อเน่ือง
หรือเป็นส่ือให้เกิดผลกระทบตามมา เช่น ปัจจัยด้านครอบครัวท่ีมีอิทธิพลต่อกลุ่มเพื่อนและ                
ในขณะเดียวกนัจะมีอิทธิพลต่อปัจจยัสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ินดว้ยเช่นเดียวกนั 
 ความสําคญัของสาเหตุการกลายเป็นผูติ้ดยาเสพติดไม่ได้ข้ึนอยู่กับปัจจัยตวัใดตวัหน่ึง
เท่านั้น หากแต่เป็นกระบวนต่อเน่ืองให้มีโอกาสท่ีเป็นเหตุปัจจยัท่ีจะตอ้งเขา้ไปใชย้าเสพติดทั้งท่ี
รู้ตวัและไม่รู้ตวัโดยสาเหตุแต่ละปัจจยันั้นลว้นมีลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและดาํเนินไป
ร่วมกนัจนถึงจุดหน่ึงท่ีเกิดภาวะของการเสพยาเสพติดหรือระยะการตดัสินใจใชย้าเสพติด๑๖ 

 ฉะนั้น การอบรมเล้ียงดู ปลูกฝังค่านิยมของครอบครัวและสังคมภายนอกจึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ี
จะหล่อหลอมบุคคลให้เห็นคุณค่าของชีวิตท่ีดีงามตั้ งแต่เยาว์วยั ให้สามารถดาํเนินชีวิตไปตาม
พฒันาการของแต่ละบุคคล ไดต้ามปกติโดยสามารถดูแลตนเองและมีท่ีพึ่งพิงท่ีดี บุคคลรอบขา้งใน
สงัคมมีลกัษณะเป็นกลัยาณมิตรกจ็ะช่วยได ้ทุกคนสามารถปรับตวัอยูใ่นสงัคมไดดี้อยา่งปลอดภยั 

 
๒.๒ ผู้ตดิยาเสพตดิและผู้ป่วยตดิยาเสพตดิระบบบังคบับําบัด 
 รัฐบาลสมยัของนายกรัฐมนตรีพนัตาํรวจเอกทกัษิณ ชินวตัร ไดป้ระกาศให้ผูติ้ดยาเสพติด
เป็นผูป่้วยท่ีทุกหน่วยงานทุกองคก์รตอ้งใหค้วามร่วมมือกนับาํบดัรักษาใหเ้ลิกยาและกลบัคืนไปใช้
ชีวิตในสังคมให้ดีท่ีสุด ฉะนั้น ผูติ้ดยาจึงเขา้ระบบการรักษาตามสถานพยาบาลท่ีเปิดให้บริการทั้ง
ภาครัฐและเอกชนท่ีเขา้สู่ระบบการอนุญาตสถานพยาบาลท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 

                                                 

 ๑๕Spooner, C, Hall, W.t. Lynskey, M . Structural determinants of youth drug use : The 
scope for youth health development, (Australia : Australian National Council on Drug, 2001),                
p.60. 
 ๑๖ไพทูรย ์แสงพุ่ม, “กรณีศึกษาเส้นทางชีวิตผูติ้ดยาเสพติดท่ีเลิกยาเสพติดไดส้ําเร็จและท่ี
กลบัไปเสพซํ้า”, วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัรามคาํแหง), 
๒๕๔๘, หนา้ ๓๑๑. 



 ๒๕

 ผูติ้ดยาท่ีเขา้รับการรักษา แบ่งไดเ้ป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ การบาํบดัรักษาตามความ
สมคัรใจ และเขา้รับการบาํบดัรักษาตามระบบบงัคบับาํบดั ผูป่้วยท่ีเขา้รับการบาํบดัรักษาตามระบบ
สมัครใจนั้ นสามารถเข้ารับการบําบัดรักษาท่ีใดก็ได้ไม่ต้องถูกระบุหรือบังคับตามกฎหมาย                 
แต่สําหรับผูป่้วยระบบบงัคบับาํบดันั้น หมายถึง ผูติ้ดยาเสพติดท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
สาํนกังานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และคณะอนุกรรมการ ของกรมคุมประพฤติมีมติให้นาํ            
ผูติ้ดยาเสพติดเหล่านั้ น เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในสถานพยาบาลท่ีกําหนดเป็นการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพแบบควบคุมตวัไม่เขม้งวด โดยใหฟ้ื้นฟูสมรรถภาพตามวิธีการท่ีสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ใหบ้ริการอยูต่ามความเหมาะสมโดยทัว่ไป มีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม รวมถึง
ให้บริการดา้นการศึกษาและ/หรือฝึกอาชีพ๑๗ การท่ีจะช่วยเหลือผูติ้ดยาให้ไดผ้ลดีนั้นจาํเป็นจะตอ้ง
เขา้ใจและรู้จักพื้นฐานชีวิตของผูติ้ดยาให้เขา้ใจเสียก่อน ผูว้ิจัยจึงได้ศึกษาเอกสารและรายงาน 
เอกสารต่าง ๆ ตามลาํดบัดงัน้ี 
 ๒.๒.๑ การกลายเป็นผู้ติดยาเสพติด  
 มนุษยไ์ดช่ื้อวา่เป็นส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวท่ีมีปัญหารู้จกัคิดอยา่งมีเหตุผลเรียนรู้จากส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวัเก็บสั่งสมประสบการณ์แปลเป็นความคิดและเหตุผลเฉพาะตนมีค่านิยมและทศันคติตามแต่
บุคคลจะใชปั้ญญาของตนวิเคราะห์เป็นบุคลิกลกัษณะหรือหล่อหลอมเป็นบุคลิกภาพเฉพาะตนทาํ
ใหมี้อุปนิสยัมุมมองโลกและชีวิตท่ีแตกต่างกนัออกไป บุคลิกภาพพื้นฐานของผูติ้ดยาเสพติดก่อนติด
ยาเสพติดในดา้นลกัษณะความรู้สึกพบว่าไม่ค่อยจดัการกบัความรู้สึกของตนเองมีอารมณ์หุนหัน
พลนัแล่น รู้สึกด้อยและไม่มีคุณค่า มีสภาวะจิตใจพลงัใจอยู่ในระดับตํ่า ผูติ้ดยาเสพติดมกัจะมี
บุคลิกภาพของคนท่ีมีจิตใจอ่อนไหว ชอบพึ่งพาติดเพื่อน ไม่มีความมัน่ใจในตนเอง ข้ีอายและมีปมดอ้ย๑๘ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีระบุว่าผูท่ี้ประสบความสาํเร็จในการเลิกใชย้าเสพติดได ้เกิดจากการ
มีเป้าหมายในชีวิต เห็นคุณค่าในตนเอง (การทาํความดีสามารถเกิดเป็นมนุษยไ์ด)้ รู้สึกว่าตนเองเป็นท่ีรัก 
มีคนท่ีรักและคนท่ีห่วงใย บุคคลรอบขา้งท่ีเอาใจใส่เล้ียงดูและบทบาทของตนในครอบครัวสงัคม 
 จากประสบการณ์การปฏิบติังานดา้นยาเสพติดของผูว้ิจยัพบว่าผูเ้ขา้บาํบดัรักษายาเสพติด
ส่วนใหญ่มกัมีปัญหาทางดา้นอารมณ์ ความรู้สึกท่ีไม่สามารถจะควบคุมจดัการไดเ้ม่ือแสดงออกมาก

                                                 

 ๑๗กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม, สถาบันธัญญารักษ์ กระทรวงสาธารณสุข, 
กองทพับก กองทพัเรือ กระทรวงกลาโหม, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, คู่มือการบําบัด
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบําบัด, จัดพิมพ์เผยแพร่โดยสถาบันธัญญารักษ์,
(กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานกิจการพิมพ ์องคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก, ๒๕๔๙), หนา้ ๑-๕. 
 ๑๘ธงชยั อุ่นเอกลาภ, การบําบัดรักษายาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก, (กรุงเทพมหนคร : โรงพิมพ ์
ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๑), หนา้ ๑๘. 



 ๒๖

ก็เกิดผลกระทบต่อผูอ่ื้น ทาํให้เสียสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกันซ่ึงสอดคลอ้งกับ เย็นจิต เลาหวณิช๑๙                 
ท่ีพบว่า ผูติ้ดยาเสพติดเป็นคนท่ีมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย เจา้อารมณ์ ขาดความมัน่ใจในตนเองและ
มกัจะมีความขดัแยง้กบัผูอ่ื้นซ่ึงเป็นผลมาจากการหล่อหลอมพฤติกรรมจากการเรียนรู้จากสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ของร่างกายท่ีแสดงออกมาสามารถสังเกตไดด้ว้ยบุคคลอ่ืน 
หรือปฏิกิริยาภายในท่ีมีต่อสถานการณ์หรือในเหตุการณ์ซ่ึงรวมเจตคติ ค่านิยม ความรู้ บางคร้ังไม่
สามารถแสดงออกมาให้เห็นได ้ประภาเพญ็ ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมว่าหมายถึงปฏิกิริยา
หรือกิจกรรมท่ีมนุษยก์ระทาํแมว้า่จะสงัเกตไม่ไดก้ต็าม๒๐ ท่ีมาของพฤติกรรมมนุษยไ์ดม้าจากส่ิงต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 
 ๑) พฤติกรรมการเรียนรู้ทางสังคม Aristotle ไดก้ล่าวว่ามนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมมนุษยจึ์งมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั (Interaction) มีทั้งพฤติกรรมของการกระทาํ (Action) ของบุคคลหน่ึง หรือ
หลายคนและพฤติกรรมโตต้อบ (Reaction) โดยการส่ือความ การตีความหมาย และการรับรู้
พฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลอนัเป็นพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล บุคคลจะรู้จกั และเขา้ใจกนั            
กโ็ดยอาศยัพฤติกรรมทางสงัคมเป็นส่ือ บางคร้ังกใ็ชภ้าษาพดูแต่บางคร้ังกใ็ชภ้าษาท่าทางหรืออาจจะ
ใชท้ั้งสองวิธี๒๑ 

 ในชีวิตประจาํวนัมนุษยมี์การติดต่อสัมพนัธ์กนัเสมอ การติดต่อนั้นจาํเป็นตอ้งอาศยัการส่ือ
ความหมายเป็นปัจจยัสาํคญั เพื่อความเขา้ใจ และรับทราบความตอ้งการ ฉะนั้นการส่ือความหมาย 
จึงมีอิทธิพลทาํให้บุคคลมีความรักใคร่คลอ้ยตาม แต่ในทางตรงกนัขา้มการส่ือความหมายท่ีไม่ดี
อาจจะทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ 
 ในชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์ตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคลรอบ ๆ ตวั เป็นจาํนวนมาก นบัตั้งแต่
บิดา มารดา พี่ นอ้ง เพื่อน ครู อาจารย ์ และบุคคลท่ีเรายงัไม่รู้จกั ดงันั้น การส่ือความหมายจึงมี
อิทธิพล และความสาํคญัต่อการรับรู้ทางสงัคม ถา้มีการส่ือความหมายท่ีผดิพลาดจะเกิดผลทาํใหเ้กิด
การรับรู้ทางสงัคมท่ีผดิพลาดได ้ในทางตรงขา้ม ถา้มีการส่ือความหมายไดถู้กตอ้งกนั ก็จะเกิดผลทาํ
ใหเ้กิดการรับรู้ทางสงัคมท่ีถูกตอ้ง ตรง แม่นยาํ และเช่ือถือได ้ 

 ๒) การส่ือสาร และองคป์ระกอบของการส่ือสาร ประกอบดว้ย ๔ ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
                                                 

 ๑๙เยน็จิต เลาหวณิช, “การบริหารจิต เทคนิคใหม่เพื่อป้องกนัและรักษาการติดยาเสพติด”, 
วารสารต่อต้านยาเสพติด,  ๒๕๒๙, หนา้ ๖๐. 
 ๒๐ประภาเพญ็ สุวรรณ, พฤติกรรมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : พระยาการพิมพ,์ ๒๕๓๕), 
หนา้ ๓. 
 ๒๑ศิริรัตน์ ชูชีพ, “ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาโดยการใช้ทกัษะชีวิตเพื่อป้องกนัการ  
เสพยาบา้”, วทิยานิพนธ์, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์), ๒๕๔๔, หนา้ ๒. 



 ๒๗

  (๑) ผูส่้ง (Sender) อาจจะหมายถึงผูพ้ดู เจา้ของความคิด หรือผูต้อ้งการส่ือความหมาย 
  (๒) ข่าวสาร (Massage) หมายถึง ตวัข่าว ขอ้มูล หรือเร่ืองราวท่ีผูส่้งส่งไป 
  (๓) ผูรั้บ (Receiver) คือผูรั้บข่าวสารนั้น ๆ อาจจะเป็นผูฟั้ง ผูรั้บคาํสัง่ 
  (๔) ส่ือ (Media of Communication) ไดแ้ก่ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร เช่น 
คาํสัง่ดว้ยวาจา ระเบียบขอ้บงัคบัวิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์การใชส้ัญลกัษณ์ต่าง ๆหรือการแสดง
กิริยาท่าทาง เป็นตน้๒๒ 
 

 
 

 

 
 
  

 จากโครงสร้างของการส่ือความหมายจะเห็นวา่ เม่ือบุคคลเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้นไม่ว่าจะโดยตรง 
หรือโดยออ้ม บุคคลจะไดรั้บขอ้มูลหรือรายละเอียดของผูอ่ื้น ซ่ึงทาํให้เกิดการรู้จกั เขา้ใจกนัและ
หลงัจากนั้นบุคคลก็จะตดัสินใจ หรือประเมินออกมาว่า ผูน้ั้นจะเป็นคนอยา่งไร มีบุคลิกภาพและ
ลกัษณะนิสยัไปทางไหน เหล่าน้ีจะส่งผลถึงการปฏิบติังาน และการดาํรงชีวิตของบุคคลในสงัคม 
 พฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นเร่ืองท่ีสลบัซับซ้อน ยากแก่การเขา้ใจ ซ่ึงมีคุณลกัษณะดงัน้ี
พฤติกรรมทุกชนิดจะตอ้งมีสาเหตุ พฤติกรรมเหมือนกนั อาจจะมีสาเหตุท่ีต่างกนั พฤติกรรมอยา่ง
หน่ึงอาจเกิดไดจ้ากสาเหตุหลายอยา่ง 
 ธรรมชาติของมนุษยอี์กมิติหน่ึงคือ ความรู้สึกเป็นสุขไม่เป็นสุข (ทุกข)์ หลายคนมกัจะพดู
เสมอวา่คนเราทุกวนัน้ีแสวงหาความสุขกนัทั้งนั้น แต่บางคนกมี็ความสุข บางคนกมี็ความทุกข ์จะ
มากหรือนอ้ยกแ็ลว้แต่กรณี อะไรคือความสุข อะไรคือความทุกข ์(ดงัภาพ) 

 
 
 

 
แผนภูมิที ่๒.๒ แสดงโครงสร้างการเกดิพฤติกรรม 

 

                                                 

 ๒๒จุมพล รอดคาํดี, ทฤษฎีการส่ือสารและศิลปะการส่ือความหมาย, เอกสารประกอบการ
บรรยาย หลกัสูตรแพทยศ์าสตร์ศึกษาจดัโดยกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๒๙, หนา้ ๒๑, 
(อดัสาํเนา). 

ส่ือท่ีใชถ้อ้ยคาํ 
ส่ือท่ีไม่ใชถ้อ้ยคาํ ข่าวสาร ผูส่้ง ผูรั้บ 

แผนภูมิที ่๒.๑ แสดงโครงสร้างของการตดิต่อส่ือสาร 

ส่ิงเร้า 
(Stimulus) 

อินทรีย ์
(Organism) 

การตอบสนองหรือพฤติกรรม 

(Response or behavior) 



 ๒๘

 ๓) ความตอ้งการของมนุษย ์ในทางจิตวิทยาเองกย็อมรับวา่ มนุษยมี์ความตอ้งการ (Need) 
แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ๒ ประเภท คือ 
  (๑) ความตอ้งการทางร่างกาย (Physical need) ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหาร (Food) เพื่อ
หล่อเล้ียงชีวิต ความตอ้งการพกัผอ่น และนนัทนาการ (Rest & Recreation) ท่ีพอเหมาะแก่อตัภาพ 
ความตอ้งการทางเพศ (Sex) มนุษยท่ี์ยงัไม่ส้ินกิเลส คือความอยากเป็นนัน่เป็นน่ีต่าง ๆ แน่นอนก็
ตอ้งมีความรู้สึกทางเพศจะมีมากนอ้ยนั้นข้ึนอยูท่ี่แต่ละคนและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวย ยารักษาโรค 
(Medicine) เม่ือเวลาเจบ็ป่วย 
  (๒) ความตอ้งการทางจิตใจ (Psychological need) หรือความตอ้งการทางสังคม (Social 
Need) ไดแ้ก่ การยอมรับในสงัคม (Sense of Belonging) เป็นความตอ้งการขั้นแรกท่ีเม่ือบุคคลเขา้ไป
อยูใ่นสังคม การไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ (Sense of Recognition) ขั้นต่อไปคืออยากใหเ้พื่อนร่วมงาน  ยก
ยอ่งใหค้วามไวว้างใจใหเ้กียรติ การไดรั้บความกา้วหนา้ (Sense of Opportunity) ในหนา้ท่ีการงานท่ี
ทาํอยู ่ความตอ้งการความปลอดภยั (Sense of Security) ในร่างกายทรัพยสิ์นสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู ่
 เอ. เอช. มาสโลว์ (A. H. Maslow) ไดก้าํหนดหลกัการไวว้่า บุคคลพยายามสนองความ
ตอ้งการของตนเพื่อความอยู่รอดและความสาํเร็จของชีวิตมาสโลวไ์ดแ้บ่งความตอ้งการของบุคคล
ออกเป็น ๕ ระดบัตามลาํดบัความสาํคญั ดงัน้ี 
 (๑) ความตอ้งการทางดา้นสรีรวิทยา (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย ์ (Survival Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการเร่ืองอากาศ ความตอ้งการอาหาร นํ้าเคร่ืองนุ่งห่ม 
ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรคและความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ 
 (๒) ความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยัของชีวิต (Safety and Needs) ไดแ้ก่ ความ
ตอ้งการท่ีจะอยู่อยา่งมัน่คง ปลอดภยัจากการถูกทาํร้ายร่างกาย หรือถูกขโมยทรัพยสิ์นหรือความ
มัน่คงในการทาํงาน และการมีชีวิตอยูอ่ยา่งมัน่คงในสงัคม  
 (๓) ความตอ้งการทางดา้นสังคม (Social Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการความรัก ความตอ้งการ               
ท่ีจะใหส้งัคมยอมรับวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม (Belonging Needs) 
 (๔) ความตอ้งการท่ีจะมีเกียรติยศและช่ือเสียง (Esteem Needs) ไดแ้ก่ ความภาคภูมิใจ ความตอ้งการ 
ดีเด่นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ท่ีจะให้ไดรั้บการยกย่องจากบุคคลอ่ืน ความตอ้งการดา้นน้ีเป็นความ
ตอ้งการสูงเก่ียวกบัความมัน่ใจในตนเอง ในเร่ืองของความรู้ ความสามารถ และความสาํคญัของบุคคล 
 (๕) ความตอ้งการความสาํเร็จแห่งตน (Self - Actualization Needs) เป็นความตอ้งการใน
ระดับสูงสุดซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ีอยากจะให้เกิดความสําเร็จในทุกส่ิงทุกอย่างตามนึกคิดของ
ตนเองเพ่ือท่ีจะพฒันาตนเองใหดี้ท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ ความตอ้งการดา้นน้ีจึงเป็นความตอ้งการพิเศษ
ของบุคคล (Self Fulfillment Needs) ท่ีจะพยายามผลกัดนัชีวิตของตนเองใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีดี
ท่ีสุด ตามท่ีตนคาดหวงัเอาไว ้ดงัแผนภูมิ 



 ๒๙

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที ่๒.๓ แสดงความต้องการของมนุษย์ในรูปปิรามิด ตามแนวความคดิของ เอ.เอช.มาสโลว์  

                         (A.H. Maslow) 
 

 จากการคน้ควา้พบว่าความตอ้งการของมนุษยมี์อะไรบา้งน้ี ทาํใหท้ราบความจริงว่า เพราะ
ความตอ้งการเหล่าน้ีเหละท่ีผลกัดนัให้มนุษยต์อ้งด้ินรน และทาํทุกส่ิงทุกอยา่ง เพื่อสนองความ
ตอ้งการของตนเอง แต่จะตอ้งด้ินรนต่อสูม้ากนอ้ยเพียงใดนั้น กข้ึ็นอยูก่บัระดบัความตอ้งการของตน  ซ่ึง
แต่ละคนมีไม่เท่ากนั การท่ีเราศึกษาให้รู้ถึงความตอ้งการของมนุษย ์ ก็เพื่อจะไดน้าํเอามาใช้
ประโยชน์ในการสร้างความสัมพนัธ์ และความเขา้ใจอนัดีตามหลกัมนุษยส์ัมพนัธ์ เพราะเม่ือรู้ความ
ตอ้งการอนัเป็นธรรมชาติของคนแลว้ จะไดบ้าํบดัความตอ้งการเหล่านั้นใหถู้กตอ้ง สรุปแลว้ทาํให้
เราทราบ ดงัน้ี คือ 
 (๑) คนจะพยายามทุกทาง เพือ่ใหบ้รรลุความตอ้งการ 
 (๒) โลกทศันท่ี์ต่างกนัมาจากการไดรั้บรู้ท่ีต่างกนั 
 (๓) การเรียนรู้มีความสาํคญัควบคู่กบัความตอ้งการทางกาย - ใจ  
 (๔) การตอบสนองความตอ้งการจะตอ้งเหมาะสมในแต่ละคร้ัง 
 จะเห็นไดว้่าการดาํรงชีวิต และการแสดงต่อสังคมในปัจจุบนัน้ี มนุษยด์าํเนินชีวิตตามสมยั
นิยมหรือตามความนิยมของตน แทนท่ีจะดาํเนินชีวิตตามเหตุผล (Reason) และโดยเฉพาะในสังคม
ปัจจุบนั มนุษยมี์ความเครียดสูง ไม่ว่าจะเป็นความเครียดท่ีเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ จะเห็นไดว้่า
มนุษยพ์ยายามท่ีจะสรรหาส่ิงเร้าท่ีทาํให้เกิดความสุขโดยการไดห้วัเราะ หรือการคลายเครียดในวิธี
ใดวิธีหน่ึง อิทธิพลของการเรียนรู้ทางสังคมนั้น ข้ึนอยูก่บัสังคมเป็นส่ิงเร้าท่ีทาํให้เกิดการกระทาํ 
และการกระทาํต่าง ๆ นั้น เกิดข้ึนภายใตเ้ง่ือนไขของสังคม และการรับรู้ทางสังคมจดัไวว้่ามีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของบุคคลเป็นอยา่งมาก เม่ือบุคคลไดรั้บรู้ทางสังคมมาอยา่งไร ก็จะแสดงพฤติกรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัการรับรู้ทางสงัคมออกมาเช่นนั้น 

 
ความตอ้งการพิเศษ 

(Self Fulfillment Needs) 
ความตอ้งการดีเด่น 

(Esteem Needs) 
ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 

(Belonging Needs) 
 

ความตอ้งการความมัน่คง และปลอดภยั 
(Safety Needs) 

ความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์
(Survival Needs) 



 ๓๐ 

 ๒.๒.๒ ขั้นตอนการติดยาเสพติดและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 จากเหตุปัจจยัท่ีมาจากสาเหตุส่วนบุคคล จากส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการติดยา อาจจะพิจารณา
ถึงขั้นตอนการติดยาและการป้องกนัก่อนติดยาไดด้งัน้ี 
 พฤติกรรม     การช่วยเหลอื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พฤติกรรม     การช่วยเหลอื 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที ่๒.๔ แสดงขั้นตอนการติดยาและการป้องกนั 

  

  

๑) สัญชาตญาณ     ควบคุม 
(ความตอ้งการ พฤติกรรมโดยธรรมชาติ)           - สอน/บงัคบั 

         - ทาํโทษ/ใหร้างวลั 
 

๒) ความอยากรู้     สอนใหรู้้จริง 
 

  
๓) อยากลอง       เสริมสร้างทศันคติท่ีถูกตอ้ง 
 

 
๔) ลอง/ไม่ลอง     การเล้ียงดู (พอ่,แม่,ผูป้กครอง) 
  (บุคลิกภาพ)                 - วิธีการเล้ียงลูก (นโยบายระดบัชาติ) 
               

         
๕) เรียนรู้                                     สอนใหมี้ความรู้และทศันคติท่ีถูกตอ้ง 
(รู้จาํ คิด เขา้ใจ เช่ือ)                      ลดความตอ้งการ 
               - กิจกรรมทางเลือก 
              - สร้างค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
๖) พฤติกรรมซ้ํา ๆ                      แยกจากส่ิงแวดลอ้ม 
               
๗) เสพติด     บาํบดัรักษา 
         - กาย -กิจกรรมบาํบดัรักษาตามอาการ 
         - จิต -ฟ้ืนฟสูภาพ 
 



 ๓๑ 

 จากแผนภูมิดงักล่าว ถา้เราทราบถึงสาเหตุความเส่ียงของพฤติกรรมบุคคลในครอบครัวท่ีจะ
นําไปสู่การเสพยาเสพติด โดยการเอาใจใส่สังเกตก็จะสามารถ ให้การเฝ้าระวงัคอยช่วยเหลือ           
ไม่เปิดโอกาสใหเ้กิดการใชย้าของบุคคลในครอบครัวได ้
 ๒.๒.๓ พฤติกรรมการเสพยาเสพติดของวยัรุ่น 
 การใชย้าเสพติดในระยะแรกของบุคคลมกัเร่ิมตั้งแต่วยัรุ่นซ่ึงมีอายรุะหวา่ง ๑๘-๒๔ ปี  มาก
ท่ีสุด การศึกษาพฤติกรรมการใชย้าเสพติดของนกัเรียนวยัรุ่น ถือเป็นพฤติกรรมเบ่ียงเบนอยา่งหน่ึง 
ซ่ึงจะมีผลมาจากการเรียนรู้ทางสังคม โดยมีครอบครัวเป็นตวัแทนแห่งแรกของการเรียนรู้ หรือการ
ขดัเกลาทางสังคม และมีอิทธิพลต่อการควบคุมพฤติกรรมทั้งทางตรง และทางออ้มในปัจจุบนั
ครอบครัวท่ีมารดาตอ้งออกไปทาํงานนอกบา้น รูปแบบความสัมพนัธ์ในครอบครัวไม่เหมาะสม มี
ความขดัแยง้ พ่อแม่ทะเลาะวิวาทกนั ทาํให้เด็กขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างใกลชิ้ดจะมีผลในดา้น
คุณภาพของการใหก้ารดูแล ดงันั้น เดก็วยัรุ่นจึงมีโอกาสท่ีจะใชย้าเสพติดไดเ้พราะไดรั้บการดูแลเอา
ใจใส่ไม่เพียงพอจากบิดามารดาเน่ืองจากขาดท่ีปรึกษาหรือขาดการแนะนาํท่ีถูกตอ้ง๒๓ ส่วนสาเหตุ
ของการติดยาเป็นเร่ืองท่ีสลบัซบัซอ้นเพียงองคป์ระกอบเดียวไม่ทาํให้เกิดการเสพติดได ้ จึงตอ้งมี 
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบทั้งสาม จึงจะเกิดปัญหาข้ึนไดด้งัน้ี 
 ๑) บุคคล เม่ือบุคคลหรือคนประสบปัญหาอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทั้งร่างกาย และ
จิตใจแลว้ไม่สามารถท่ีจะแกไ้ข หรือปรับตวัเองให้เขา้กบัการแกไ้ขปัญหานั้นได ้ ถา้ปรับไม่ได้
จาํเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัภายนอกมาช่วย เพื่อให้ทุกขน์ั้นหมดไปชัว่คราว เช่น การอาศยับุหร่ีระบาย
ความเครียด ใชสุ้ราเพ่ือใหจิ้ตใจตนร่ืนเริง ใชย้ากล่อมประสาท ใชฝ่ิ้นเพื่อระงบัความเครียด การใช้
ส่ิงเสพติดต่าง ๆ เหล่าน้ีหากไดผ้ลก็จะเกิดการเรียนรู้ (Learning) ข้ึนเม่ือมีปัญหาหรือทุกขอ์ยา่ง
เดียวกนัอีกก็จะกลบัมาใชว้ิธีการเดิม ถา้ทุกขน์ั้นไม่หมด การใชส่ิ้งเสพติดนาน ๆ ยอ่มทาํใหเ้กิดการ
ติดยาไดห้รือถา้เขียนแผนผงัความทุกขข์องบุคคลจะไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 ๒๓ลกัขณา ใจตรง, “ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัสุขภาพจิตครอบครัว”, วารสารสถาบันธัญญารักษ์, 
ปีท่ี ๓ ฉบบัท่ี ๓ (กนัยายน – ธนัวาคม ๒๕๔๘) : ๑๓. 



 ๓๒

 

ความทุกข์ทั้งกายและใจ 

บุคคล 

 

หาทางแก้ไขไม่ได้ 

 

หาทางออกทีผ่ดิปกต ิ

หนีโลก ตดิส่ิงเสพตดิ โรคทางจิตเวช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิที ่๒.๕ แสดงความทุกข์ของบุคคลและทางออกทีผ่ดิปกต ิ
 

 จากแผนภูมิท่ี ๒.๕ แสดงถึงเม่ือบุคคลมีความทุกข์ ทั้งกายและใจ จนไม่สามารถเผชิญ
ปัญหาของชีวิตได้ จึงมีทางออกอยู่ ๓ ทาง การติดส่ิงเสพติดจึงเป็นทางเลือกทางหน่ึงของการ
แกปั้ญหา ซ่ึงยิ่งเพิ่มปัญหาให้ตนเองมากข้ึน พฤติกรรมการใชย้าเสพติดของวยัรุ่นท่ีพบส่วนมากมกั
มาจากอยากทดลอง 
 ๒) ยา ซ่ึงมีฤทธ์ิก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ หากนาํมาใช้
ประโยชน์ยอ่มระงบัอาการของโรคทั้งร่างกาย และจิตใจได ้
 ๓) สภาพแวดลอ้ม สภาพแวดลอ้มหรือสงัคมท่ีหน่วยเลก็ท่ีสุด คือครอบครัว หากครอบครัว
ไม่มีความสุขแลว้สมาชิกจะไม่มีโอกาสปรึกษากนั ไม่มีท่ีพึ่ง ไม่มีความสุขท่ีแทจ้ริงในบา้น ทุกคน
จึงหาทางออกโดยการคบเพ่ือน หรือพึ่งพาส่ิงอ่ืน ๆ นอกจากน้ียงัพบว่าสภาพแวดลอ้มเป็นส่ือชกันาํ
ท่ีมกัพบไดเ้สมอกคื็อ 
  (๑) การแพร่ระบาดของยาเสพติด ในชุมชนท่ีมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดต่าง ๆ 
ก็ทาํใหค้นท่ีอยูใ่นชุมชนนั้นชินกบัสภาพท่ีเป็นอยู ่ และจะมีความรู้สึกว่ายาเสพติดเป็นเร่ืองธรรมดา 
เม่ือตนเองเกิดปัญหา หรือสภาวะกดดนัข้ึน กจ็ะมีโอกาสท่ีจะทดลองใชไ้ดง่้ายกวา่คนท่ีอยูใ่นชุมชนอ่ืน ๆ  



 ๓๓

  (๒) เพื่อนและผูติ้ดยาเสพติด เช่น หากส่ิงแวดลอ้มเตม็ไปแต่เพื่อนร่วมชั้นเรียนท่ีติดยา
เสพติดมาก กจ็ะเกิดการชกัชวนใหมี้การทดลองเสพกนัอยา่งง่ายดาย 
 จากผลการศึกษาเก่ียวกบับิดามารดาท่ีชอบด่ืมสุรา และใชย้าเสพติด พบว่ามีความสัมพนัธ์
กนัโดยตรงกบัวยัรุ่นท่ีใชย้าเสพติด ดว้ยเหตุท่ีวยัรุ่นไดมี้โอกาสเรียนรู้ตั้งแต่ในวยัเด็กจากครอบครัว 
และครอบครัวเป็นหน่วยแรกของสังคมท่ีมีหนา้ท่ีอบรมดูแล และเป็นแบบอยา่งในการเรียนรู้ของ
เดก็ท่ีจะเพาะบ่มเป็นนิสยัติดตวัไปจนถึงวยัผูใ้หญ่ 
 แนวคิดของ Kumpfer และ DeMarsh (1985) และทฤษฏี VASC ของ Kumpfer และ Turner 
(1900) ท่ีอธิบายไวว้่า สภาพแวดลอ้มดา้นครอบครัวเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการป้องกนัการใช้
แอลกอฮอล ์และยาเสพติดในกลุ่มวยัรุ่น บรรยากาศภายในครอบครัวและองคป์ระกอบของการเป็น
พ่อแม่ เป็นปัจจัยหลกัในการกาํหนดความภาคภูมิใจในตนเองของเด็ก ความภูมิใจในตนเองมี
ความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อโรงเรียนและการเลือกคบเพื่อนของเด็ก และส่ิงแวดลอ้มด้าน
ครอบครัวเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกคบเพ่ือนของเด็ก ดงันั้นการพฒันาสัมพนัธภาพ
ระหวา่งพอ่แม่กบัเดก็ควรเป็นเป้าหมายหลกัของโปรแกรมการใหค้วามช่วยเหลือแบบป้องกนั๒๔ 
 จะเห็นไดว้่าผูติ้ดยาเสพติดในอดีตจะอยู่ในกลุ่มวยัทาํงานเป็นหลกั ตวัยาท่ีใชจ้ะไดม้าจาก
ธรรมชาติ เช่น ฝ่ิน กญัชา และพืชกระท่อม ต่อมามีการดดัแปลงปรับเปล่ียนสารเคมีต่างๆ มาเป็น
สารเสพติด และกลุ่มผูเ้สพมีอายุน้อยลงเร่ือยๆ แมรั้ฐบาลจะดาํเนินมาตรการในการปราบปราม
อยา่งไร ตวัยาหรือสารท่ีใชเ้สพไดมี้การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และพบกลุ่มผูติ้ดยาอายท่ีุกาํลงัอยู่
ในวยัเรียนเป็นส่วนใหญ่ เสน้ทางของเยาวชนท่ีเดินเขา้สู่เส้นทางการติดยามกัจะเร่ิมจากยาบา้เป็นตวั
แรก ส่วนใหญ่เร่ิมต้นข้ึนท่ามกลางสภาวะครอบครัวท่ีอ่อนแอ ไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันกับพ่อแม่ 
ครอบครัวท่ีแตกแยก แม่ไปทางพ่อไปอีกทาง หรือท้ิงลูกไวก้บั ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่นอ้ง หรือถูกเล้ียง 
ดว้ยพ่อหรือแม่คนใดคนหน่ึง สถานการณ์ดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกนัในเร่ืองความอ่อนแอของ
ครอบครัว ท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 ๑) มีเวลาใหก้นันอ้ย 
 ๒) ไม่ค่อยส่ือสารกนั 
 ๓) การส่ือสารเขา้ใจไม่ตรงกนัโดยเฉพาะกบัพอ่ 
 ๔) ความไม่ลงรอยกนัระหวา่งผูเ้ล้ียงดู 
 ๕) ลกัษณะการเล้ียงดูขาดความสมดุล เช่น เขม้งวดมากไป ตามใจมากไป ปล่อยปละละเลย 

                                                 

 ๒๔บณัฑิต คงเกล้ียง และมนญัญา ไวอาํภา, ครอบครัวเข้มแข็งป้องกนัยาเสพติดจากจุดเร่ิมต้น, 
สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด, (กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ,์ ๒๕๕๓), 
หนา้ ๙. 



 ๓๔

 ๖) การสร้างตราบาปในใจเยาวชน ไดแ้ก่ การใชค้วามรุนแรง การจมอยู่กบัความเจ็บปวด 
ความนอ้ยเน้ือตํ่าใจ ความวา้เหว่ ความรู้สึกเหมือนถูกทอดท้ิง ไม่มีใครเขา้ใจ ลว้นเป็นจุดอ่อนของ
ภูมิคุม้กนัทางสังคมท่ีบกพร่อง แก่เยาวชน พร้อมๆ กบั การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีทาํใหย้าเสพติด
ทั้งสุรา และยาบา้มีเกล่ือนในชุมชนส่งผลต่อชีวิตในช่วงเขา้สู่วยัรุ่น๒๕ 
 ชีวิตท่ีเปล่ียนผา่นเขา้สู่วยัรุ่นนาํไปสู่การคบหาเพ่ือนท่ียอมรับ ท่ีพึ่งพาพร้อมท่ีจะเช่ือเพื่อน 
ไขว่ควา้หาความสุขท่ีขาดหายจากชีวิตวยัเยาว ์เขา้กลุ่มเพื่อนเท่ียวเพื่อนด่ืม ท่ามกลางเพื่อนเสพและ
เขา้ใกลเ้พื่อนคา้ ผูค้า้ไดโ้ดยไม่ยากเยน็ ชีวิตท่ีโลดแล่นไปพร้อมความสุขกบัเพื่อนกลุ่มท่ี ปลูกฝัง
ทศันคติ ความเช่ือ เร่ืองการใชย้าเป็นเร่ืองปกติ ท่ีใครๆใชก้นั และความรู้สึกอยากรู้ อยากลอง การทา้ทาย 
นาํไปสู่การเสพคร้ังแรก ซ่ึงหลายคนเคยเห็นเคยสัมผสักล่ินท่ีหอมหวานมาก่อนและยงัตอกย ํ้าว่าไม่
ติดจากเพื่อน การเสพจึงดาํเนินต่อไปดว้ยความรู้สึกมีความสุข สนุกสนาน มีพลงัอารมณ์ดี ทาํงานได้
ดีในช่วงแรกของการใชย้า ซ่ึงเป็นหลุมพรางนาํไปสู่เสน้ทางแห่งหายนะของชีวิต จนกลายเป็นผูเ้สพ
ติด การคา้จึงเป็นส่ิงท่ีควบคู่กนัไป แมบ้างรายจะเร่ิมดว้ยคา้ยามาก่อน แต่สุดทา้ยกต็อ้งตกอยูใ่นวงัวน
ของผูติ้ด ท่ีวนเวียนอยูก่บั การเสพ คา้ยา มีเงิน เท่ียวด่ืม ไม่สนใจทาํงาน แมผ้ลกระทบจะเกิดข้ึนแลว้ 
เช่น เสียการเรียน สุขภาพ ทั้ งร่างกายท่ีซูบผอม ทรุดโทรม อารมณ์หงุดหงิด ประสาทหลอน 
ความสัมพันธ์ในครอบครัวท่ีเลวร้าย ลงไปเร่ือย ๆ สุดท้ายด้วยการถูกจับและเข้าบาํบัดตาม
พระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ แต่การบาํบดัฟ้ืนฟูเพียงระยะสั้น ๆ          
๔ เดือน ก็ไม่สามารถปรับเปล่ียนความคิด ความเช่ือของเยาวชน กลุ่มท่ีได ้ส่วนใหญ่จึงไม่สามารถ
ให้ความมัน่ใจกบัตวัเองไดว้่าจะไม่กลบัไปเสพอีก ดงันั้น เม่ือออกจากสถานบาํบดั โอกาสกลบัเขา้
ไปสู่การเสพยาหลงัการบาํบดัจึงมีสูง และชีวิตของเยาวชนกลุ่มน้ีคงโลดแล่นอยูใ่นเส้นทางการเสพ 
การคา้ต่อไป 
 จากการศึกษาดงักล่าวจะเห็นไดว้่า การติดยาเสพติดมีเหตุปัจจยัท่ีซับซ้อนโดยก่อนท่ีจะ
กลายเป็นผูติ้ดยาเสพติดนั้น ไดเ้สพอารมณ์ต่างๆและซึมซบัจากการเรียนรู้เหล่านั้นมาเป็นเจตคติและ
การกระทาํของตนเองจนถึงการใชย้าเสพติด การติดยาเสพติดเป็นภาวะท่ีผูป่้วยนาํโรคเขา้สู่ตวัของ
ตวัเอง ซ่ึงต่างจากผูป่้วยอ่ืนๆท่ีเกิดโรคจากสภาพร่างกายของตนหรือการไดรั้บเช้ือโรคเขา้สู่ร่างกาย 
ฉะนั้นการติดยาเสพติด จึงเป็นโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมท่ีมีความคิดเป็นตวัชกันาํ ความคิดนั้น เกิด
จากสภาพจิตท่ีขาดปัญญาไตร่ตรอง ประกอบกบัสภาพแวดลอ้มเอ้ืออาํนวยเป็นปัจจยัเอ้ือ หรือปัจจยั
สนับสนุนให้มีการใช้ยา ฉะนั้นการพฒันาผูป่้วยจึงให้ความสําคญัในการพฒันาจิตใจเป็นหลกั
เพื่อใหมี้ความฉลาดทางอารมณ์เกิดข้ึน เพื่อท่ีจะมีปัญญาพฒันาตนเองใหพ้น้จากยาเสพติดต่อไป 
                                                 

 ๒๕พิทกัษ ์สุริยะใจ, บงัอร สุปริญา และอรัญญา แพจุย้, เส้นทางสู่การติดยาบ้า กรณีศึกษาใน
กลุ่มวัยรุ่นที่เข้ารับการบําบัดรักษา ณ ศูนย์รักษายาเสพติดเชียงใหม่, (เชียงใหม่ : บริษทันนัทพนัธ์ 
พร้ินต้ิง, ๒๕๕๓), หนา้ ๒๗. 



 ๓๕ 

 
 ๒.๒.๔ โลกทศัน์ของผู้ตดิยาเสพติด 
 ลกัษณะความคิดของผูป่้วยติดยาท่ีมีต่อตนเองและผูอ่ื้น ควรศึกษาว่าเขามีความคิดอยา่งไร 
จากการสาํรวจความคิดเห็นเก่ียวกบัการติดยาเสพติดของผูป่้วยในเร่ืองมุมมองท่ีมีต่อตนเองพบว่า 
ผูป่้วยมีความคิดความรู้สึกตวัเป็นท่ีรวบรวมมา ดงัน้ี 
 ๑) ฉนัรู้สึกเขา้กนัไม่ไดก้บัคนรอบตวัฉนั 
 ๒) ฉนัติดยาเสพติดเพราะคนอ่ืน 
 ๓) ฉนันึกไม่ออกถึงจุดหมายใด ๆ ในชีวิต 
 ๔) การแยกตวัจากคนอ่ืนคือความสุขสบายใจของฉนั 
 ๕) ถา้คนเราทาํอะไรแลว้ไม่เคยไดดี้กไ็ม่รู้วา่จะทาํไปทาํไม 
 ๖) ความผดิเพยีงเลก็นอ้ยแปลวา่ฉนัลม้เหลวโดยส้ินเชิง 
 ๗) ฉนัไม่คิดวา่ตนมีคุณค่าอะไรมากมายนกั 
 ๘) ฉนัอ่อนแอกวา่จะควบคุมตนเองได ้
 ๙) ฉนัอ่อนแอจึงตอ้งพึ่งพายาเสพติด 
 ๑๐) ฉนัติดยาเสพติดเพราะวา่ไม่มีใครสนใจฉนั 
 ๑๑) ฉนัไม่ไวใ้จใครเพราะวา่ไม่มีใครสนใจฉนั 
 ๑๒) ความยุง่ยากในชีวิตฉนั ฉนัจดัการโดยหนีใหพ้น้ๆมนั 
 ๑๓) ฉนัตอ้งการทาํอะไรท่ีทาํใหส้นุก และมีความสุข 
 ๑๔) ฉนัไม่มีความสามารถท่ีจะทาํอะไรใหดี้ไปกวา่ท่ีเป็นอยู ่
 ๑๕) ฉนัจะมีความสุขกต่็อเม่ือมีคนมายกยอ่งชมเชย 
 ๑๖) ถา้ฉนัทาํไม่ดีเท่าคนอ่ืนแปลวา่ฉนัลม้เหลว 
 ๒.๒.๕ สภาพทางอารมณ์ของผู้ติดยาเสพติด 
 การติดยาเสพติดเป็นพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไปจากบรรทดัฐานของสังคมเม่ือเสพยาไประยะหน่ึง 
จะก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงของตวัผูเ้สพเองทั้ งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ มีผลกระทบต่อ
ครอบครัว ชุมชน จนกระทัง่ถึงระดบั สังคมประเทศ และสังคมโลก มีสาเหตุมาจาก ความเจบ็ปวด
ทางสังคม อารมณ์และปัญหาทางจิตใจ เป็นสาเหตุนาํไปสู่การใชย้าเพ่ือบรรเทาความเจ็บปวดนั้น 
และยงัเป็นสาเหตุท่ีกระตุน้พฤติกรรมการใชย้าเสพติดของบุคคลอีกดว้ย 
 ปัจจุบนัสถานบริการพยาบาล จะพบผูป่้วยโรคร่วมจิตเวชและยาเสพติดทั้งในผูป่้วยโรคจิตเภท 
(Schizophrenia) และผูป่้วยโรคทางอารมณ์ (Mood Disorder) ซ่ึงส่วนใหญ่จะพบว่าผูป่้วยติดบุหร่ี
และสุราค่อนขา้งสูง ทาํใหผู้บ้าํบดัตอ้งพยายามหาวิธีการบาํบดัท่ีเหมาะสม 
 การศึกษาพบวา่ในปี ค.ศ. 1980 ผูท่ี้ใชย้าเสพติดมากท่ีสุด เป็นคนท่ีมีบุคลิกภาพแบบต่อตา้น



 ๓๖ 

สังคม (Antisocial) ในประเทศออสเตรเลีย พบร้อยละ ๓๓.๗ ของผูท่ี้ติดยาเสพติดป่วยเป็นโรคทาง
อารมณ์ (Affective Disorder)๒๖ 
 ฉะนั้น ในการแกไ้ขปัญหาเราจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจ กบัผูติ้ดยาเสพติดให้ชดัเจนจะเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนการช่วยเหลือต่อไป 
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อสภาพทางอารมณ์ของผู ้ติดยาเสพติด สมาคมแพทย์อเมริกาได้ให้
ความหมายและเกณฑก์ารวินิจฉยัสภาวะการติดยาเสพติดและสารเสพติด Diagnosis and Statistical 
Manual Disorder (DSM – IV) ในปี ค.ศ. 1994 ดงัน้ี 
 ๑) การเสพผิด (Substance abuse) ลกัษณะสําคญัของการเสพผิด คือ แบบแผนทาง
พฤติกรรมท่ีผิดในการใช้ยาและสารเสพติด แสดงออกโดยการเสพซํ้ า ๆ ก่อให้เกิดการเสียหาย
ชดัเจน มีเกณฑใ์นการวินิจฉยัการเสพผดิ ดงัน้ี (พบขอ้ใดขอ้หน่ึงข้ึนไปในช่วง ๑๒ เดือน) 
  (๑) เสพสารซํ้ า ๆ เป็นผลให้เกิดความบกพร่องในการทาํงาน การเรียน และครอบครัว 
เน่ืองจากสภาพอารมณ์ท่ีแปรปรวน ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้
  (๒) เสพซํ้ า ๆ เพื่อให้ทาํงานมากข้ึนแบบเส่ียง เช่น เสพเพื่อให้ขบัรถไดน้าน ทาํให้มี
อารมณ์เครียด กา้วร้าว หงุดหงิดง่าย 
  (๓) เสพสารท่ีผดิกฎหมายซํ้า ๆ มีอาการทางจิตประสาท ประสาทหลอน หลงผดิ 
  (๔) เสพสารต่อทั้ง ๆ ท่ีเม่ือเสพแลว้จะเกิดปัญหาความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน มีความ
ลม้เหลวในการสร้างสมัพนัธภาพ 
 ๒) การเสพติด (Substance dependence) ลกัษณะสาํคญัของการเสพติด คือ การใชย้า และ
สารเสพติดติดต่อกันไม่สามารถหยุดเองได้ แม้มีปัญหาจากการเสพซํ้ าแล้วซํ้ าอีก ทั้ งร่างกาย 
ความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรม ก็ยงัเสพต่ออีกและ เม่ือเสพแลว้จะตอ้งพยายามมาหายาเสพติดมาเสพอีก 
(Compulsive) เสพไปนาน ๆ จะเกิดอาการด้ือยา (Tolerance) และเม่ือหยุดยาจะเกิดอาการถอนยา 
(Withdrawal) โดยมีเกณฑว์ินิจฉัยภาวะเสพติด ของ DSM– IV (พบอย่างนอ้ย ๓ ใน ๗ ขอ้ภายใน
เวลา ๑๒ เดือน) 
  (๑) การด้ือยา ตอ้งใชจ้าํนวนมากข้ึนเพื่อใหไ้ดจ้าการเสพมากกว่าเดิมถา้ใชจ้าํนวนยาเท่า
เดิมจะไดผ้ลนอ้ยกวา่แต่ก่อน  
  (๒) เกิดอาการถอนพิษยา ตอ้งใชส้ารเสพติดเพื่อระงบัหรือหลีกเล่ียงอาการถอนยาพิษ 
อารมณ์หงุดหงิด กระวนกระวาย มีอาการฉุนเฉียว กา้วร้าว โมโหร้าย ตอ้งการหายาเสพติดใหไ้ดด้ว้ย
วิธีการต่าง ๆ ทาํใหเ้กิดการก่ออาชญากรรมไดง่้าย 
  (๓) ผูเ้สพมกัใชส้ารเสพติดในจาํนวน และระยะเวลามากกวา่ท่ีตั้งใจไวเ้ดิม 
                                                 

 ๒๖เพชรี คนัธสายบวั และคณะ, ผลการประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการ
พยาบาลผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชและยาเสพติด, (กรุงเทพมหานคร :ธนาเพรส จาํกดั, ๒๕๕๒), หนา้ ๓. 



 ๓๗ 

  (๔) มีความตอ้งการใชส้ารเสพติด โดยไม่สามารถลดหรือควบคุมการใชส้ารเสพติดได้
ดว้ยตนเอง 
  (๕) ใชเ้วลาส่วนมากไปกบักิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัยาเสพติด เช่น การหาสารเสพติดมาเสพ 
ใชเ้วลาไปกบัการเสพยา หรืออยูร่ะหวา่งมึนเมาสารเสพติด 
  (๖) การงาน การเรียน สงัคม หรือกิจกรรมทีสร้างสรรคต่์างเส่ือมถอยหรือสูญเสียไป๒๗ 
  (๗) ยงัใชส้ารเสพติดต่อไป แมท้ราบวา่จะทาํใหเ้กิดปัญหาทางร่างกายจิตใจ 
 ๓) หลกัเกณฑข์ององคก์ารอนามยัโลกเก่ียวกบัความผิดปกติอนัเน่ืองมากจากการใชย้าเสพ
ติด ฉบบัตีพิมพค์ร้ังท่ี ๑๐ (International Classification of Disease ,10 th Edition 10ใชช่ื้อยอ่ ICD – 
10 ) มีใจความ ดงัน้ี๒๘ 
  (๑) มีความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ท่ีจะใชย้าเสพติดหรือแอลกอฮอล ์อาการน้ีจะเกิดข้ึนได้
หลงัจากท่ีเพิ่งเร่ิมเสพติดยาเสพติด / แอลกอฮอล ์เขา้ไปเสร็จใหม่ ๆ (ในเม่ือปริมาณยาขนาดเท่าเดิม
เร่ิมจะให้ผลในระดบัหน่ึง) หรือในช่วงท่ีพยายามจะเลิกหรือพยายามจะควบคุมการใชส้ารเสพติด
ของตนเองใหไ้ด ้
  (๒) มีหลกัฐานช้ีให้เห็นถึงความบกพร่องในการควบคุมตนเอง ไม่ให้เร่ิมนาํยาเสพติด
มาเสพอีกหรือควบคุมไม่ใหใ้ชเ้พิ่มข้ึน หรือไม่สามารถควบคุมใหต้วัเองหยดุใชไ้ด ้
  (๓) มีลกัษณะอาการตามแบบของคนท่ีใชส้ารเสพติดมานานระยะหน่ึง ในแง่ของ ยา
เสพติด / แอลกอฮอลท่ี์ใช ้วิธีใชแ้ละปริมาณการใช ้ผูใ้ชส้ารเสพติดจะกลายเป็นคนท่ีตอบสนองต่อ
ส่ิงแวดลอ้มน้อยลง และหมกมุ่นอยู่กบัตนเองมากข้ึน เช่น ภาวะอารมณ์หรือมีอาการทางร่างกาย
ปรากฏตามอาการของคนขาดยา คือ มีอาการกระสับกระส่าย ฉุนเฉียวไม่รับรู้สภาพแวดลอ้ม             
เป็นอนัตรายต่อตนเองและผูอ่ื้น 
  (๔) เร่ิมหมดความสนใจวิธีการหาความสุขใหก้บัตนเองดว้ยวิธีการอ่ืนมากข้ึนทุกทีหรือ
บกพร่องในดา้นบทบาทหนา้ท่ีในความรับผดิชอบของตนเอง เน่ืองจากฝักใฝ่อยูแ่ต่กบัสารเสพติดยิง่
กวา่ส่ิงอ่ืนใด 
  (๕) มีหลกัฐานว่ามีการด้ือยา ท่ีทาํให้ตอ้งเพิ่มขนาดยาเสพติดมากข้ึน เพื่อให้ไดผ้ลใน
ระดบัเท่ากบัเม่ือก่อนท่ีใชย้าเสพติดนอ้ยกวา่น้ี 
  (๖) มีอาการขาดยาออกมาทางร่างกาย 
  (๗) มีการใชส้ารเสพติดเพื่อช่วยบรรเทาอาการขาดยา หรือหลีกเล่ียงอาการขาดยาเป็น
                                                 

 ๒๗ทิพาวดี เอมะวรรธนะ, จิตวิทยาการปรึกษาสําหรับผู้ใช้ยาและสารเสพติด, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕), หนา้ ๒๓.  
 ๒๘ไพทูรย ์แสงพุ่ม, “กรณีศึกษาเส้นทางชีวิตผูติ้ดยาเสพติดท่ีเลิกยาเสพติดไดส้ําเร็จและ             
ท่ีกลบัไปเสพซํ้า”, วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้ ,  หนา้ ๒๕-๒๗. 



 ๓๘ 

การกระทาํท่ีตระหนกัอยูแ่ก่ใจวา่วิธีน้ีจะใหผ้ลไดต้ามความตอ้งการ 
  (๘) ใชส้ารเสพติดอย่างต่อเน่ือง ทั้งท่ีทราบดีว่าจะเกิดกระทบท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกาย 
จิตใจ หรือสงัคมติดตามมาอาจเป็นไปไดว้า่กลายเป็นผูค้า้รายยอ่ย 
 การใชย้าหรือการติดยาเป็นเพียงความผิดปกติของบุคคลในทุก ๆ ระบบ การเสพติดเป็น
เพียงอาการหน่ึงของโรคเท่านั้น มิได้เป็นสาเหตุสําคญัของความผิดปกติการถอนพิษยาโดยใช ้         
สารเคมีภณัฑต่์าง ๆ เป็นเพียงการปรับความพร้อมของร่างกายเพื่อรักษาในขั้นตอนต่อไปและมิได้
เป็นสาระสาํคญัท่ีสุดในการรักษา 
 การติดยาเสพติดถือเป็นพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไปจากบรรทดัฐานของสังคมเน่ืองจากเม่ือผู ้
เสพยาไปสักระยะหน่ึงแลว้ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงข้ึนทั้งต่อตวัผูเ้สพเอง ครอบครัว ชุมชน 
จนกระทัง่ถึงระดบัสังคม ประเทศ และสังคมโลก การใชย้าเสพติด หรือการติดยาเสพติดเป็นความ
ผดิปกติของบุคคลในทุกดา้นไม่วา่จะเป็นดา้นร่างกายหรือจิตใจกต็าม 
 ๔) ลกัษณะผูติ้ดยาเสพติด เม่ือเขา้ถึงความหมายและลกัษณะของโรคการติดยาเสพติดแลว้ 
จาํเป็นท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูติ้ดยาเสพติดจะตอ้งเขา้ใจการติดยาเสพติดนั้นเป็นความผดิปกติของบุคคล
ในทุก ๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นร่างกาย หรือ จิตใจ ดงันั้นในการสังเกตผูติ้ดยาเสพติดโดยทัว่ไป 
จาํเป็นตอ้งสงัเกตลกัษณะโดยรวมต่าง ๆ ในดา้น ๓ ดา้น คือ 
 (๑) ดา้นร่างกาย (Physical) จะสามารถสังเกตเห็นอาการเปล่ียนแปลงทางร่างกายได ้ดงัน้ี 
สุขภาพทรุดโทรม ผอมซูบซีด นํ้าหนกัลด ไม่มีเร่ียวแรงท่ีจะทาํงานหนกั ริมฝีปากเขียวซํ้ า แหง้ แตก 
(เสพโดยการสูบ) นํ้ ามูกนํ้ าตาไหล เหง่ือออกมากกล่ินตวัแรง เพราะไม่ทาํความสะอาดร่างกายตวัเองทุก
วนั บางคร้ังไดก้ล่ินกาวและสารระเหย มีร่องรอยการเสพยาเสพติดให้เห็นบริเวณแขน หรือบริเวณ
สะโพกและหวัไหล่ มีรอยแผลเป็นจํ้า ๆ (เสพโดยการฉีด) มีรอยแผลเป็นท่ีทอ้งแขนเป็นรอยกรีดดว้ย
ของมีคมตามขวาง ซ่ึงเกิดจากการทาํร้ายตนเอง น้ิวมือมีรอยคราบเหลืองสกปรก ผวิหนงัหยาบกร้าน เป็น
แผลพุพอง อาจมีหนองและนํ้ าเหลือง ลกัษณะคลา้ย โรคผิวหนัง ใบหน้าหมองคลํ้ า โดยบริเวณ
โหนกแกม้และหนา้ผาก มีการเคล่ือนไหวเพ่ิมมากข้ึน เช่น แขน ขา ใบหนา้ บางรายชอบกดักราม         
มีอาการขาดยา ซ่ึงยาเสพติดแต่ละประเภทมีอาการขณะเสพ และอาการเม่ือขาดยาแตกต่างกนั ดงัน้ี 
 สารประเภทฝ่ิน ออกฤทธ์ิกดประสาทส่วนกลาง กระตุน้อารมณ์มีอาการเคลิบเคล้ิมสบายใจ 
ถึงแมว้า่มีอาการเจบ็ปวด เม่ือใชย้าจะรู้สึกเฉย ๆ ไม่เจบ็ปวด สติปัญญาเช่ืองชา้อ่อนเพลียเป็นผืน่แดง
ตามผวิหนงั มีอาการคนัตามใตผ้วิหนงั มีเหง่ือออกมากกว่าผดิปกติและขนลุก ทอ้งผกู ม่านตาหดไม่
สามารถสู้แสงแดดแรง ๆ ได ้เม่ือเสพใหม่จะทาํให้อาการ วิงเวียน ในขณะเดิน ยืน หรือ นัง่ หากใช้
ยาเกินขนาดสามารถทาํให้หยดุหายใจได ้เน่ืองจากฤทธ์ิยาไปกดศูนยก์ารหายใจเม่ือร่างกาย ขาดยา
จะมีอาการอยากยา หาว นํ้ ามูกนํ้ าตาไหล ขนลุก เหง่ือออกมาก มีอาการปวดอยา่งรุนแรงถึงกระดูก
กินยาแก้ปวดไม่หาย ปวดท้อง ทอ้งเสียอย่างรุนแรง อาจถึงขั้นถ่ายเป็นเลือด คล่ืนไส้ อาเจียน              
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เบ่ืออาหาร นอนไม่หลบั 
 ยาบา้ หรือกลุ่มแอมเฟตามีน ออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาทส่วนกลางกระตุน้ประสาทให้เกิด
ความต่ืนตวั สมองต่ืนตวักระวนกระวาย คลุม้คลัง่ หวัใจเตน้เร็ว ความดนัโลหิตสูง หวาดระแวง และ
มีอาการทางระบบประสาทถา้ใช้ในปริมาณท่ีมาก หรือใช้ยามาเป็นเวลานาน มีการเคล่ือนไหว 
ร่างกายแบบซํ้ า ๆ ท่ีพบบ่อย คือ อาการส่ายหัว เม่ือหยุดเสพร่างกายจะอ่อนเพลียมาก มีอาการ
หงุดหงิด ซึมเศร้า ปวดหลงั ปวดกลา้มเน้ือ อ่อนเพลียมีความอยากใชย้าสูง 
 สารระเหย ออกฤทธ์ิกดระบบประสาทส่วนกลาง ทาํใหมี้อาการร่าเริงอารมณ์เคลิบเคล้ิมฝัน
คลา้ยเมาเหลา้ แต่ไม่มีกล่ินเหลา้ เม่ือเสพติดแลว้จะมีอาการซึม สมองมึนงง ปวดศีรษะเป็นประจาํ
เน้ือเยื่อของสมองและระบบประสาท ช่องจมูกและทางเดินหายใจ เม็ดเลือด – แดง ไขกระดูก ตบั 
และไตจะค่อย ๆ ถูกทาํลาย เม่ือหยดุเสพยาจะมีอาการประสาทหลอน หงุดหงิด นอนไม่หลบั ปวด
ศีรษะ ปวดทอ้ง ปวดกลา้มเน้ือ ง่วงเหงาหาวนอน ขาดสติ – สมัปชญัญะ 
 (๒) ดา้นจิตใจและอารมณ์ (Psychological and emotional disorder) ผูติ้ดยาเสพติดจะมี
สภาพจิตใจ และอารมณ์ท่ีพบเช่น ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง ไม่สามารถควบคุมแรงกระตุน้ ขาดความ
อดทนอดกลั้น เป็นคนเจา้อารมณ์ หงุดหงิด เอาแต่ใจตนเอง ขาดเหตุผล พฤติกรรมสับสน รู้สึกไม่
ปลอดภยั หวาดระแวง อารมณ์ฉุนเฉียว ชวนทะเลาะวิวาท และทาํร้ายกนั ไม่สนใจต่อส่ิงแวดลอ้ม มี
ความวิตกกงัวล ซึมเศร้า อารมณ์เปล่ียนแปลงไป เช่น เวลาขาดยาจะหงุดหงิดมาก เม่ือเสพยาแลว้
อารมณ์จะดีข้ึนอยา่งรวดเร็ว อุปนิสยัเปล่ียนไป เช่น จากเป็นคนเรียบร้อย กลายเป็นคนกา้วร้าว 
 (๓) ดา้นพฤติกรรม (Behavioral) ในดา้นพฤติกรรมผูติ้ดยาเสพติดมกัจะมีพฤติกรรมต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี พฤติกรรมการใชจ่้ายเงิน ผูติ้ดยาเสพติดมกัใชจ่้ายเงินเปลืองผดิปกติเพื่อใชซ้ื้อยาเสพติดท่ี
มีราคาแพง โดยอา้งว่ามีความจาํเป็นในการใชจ่้ายสูง กลายเป็นสาเหตุให้มีพฤติกรรมการโกหก
ตามมา บางรายมีเงินทองใชส้อยผดิปกติโดยไม่มีแหล่งชดัเจน พฤติกรรมการโกหก ผูติ้ยาเสพติดมกั
พูดโกหกเพื่อเอาตวัรอด เพราะไม่ตอ้งการให้ผูอ่ื้นทราบว่าตนติดยา หรือโกหกเพื่อขอเงินมาใชย้า 
เป็นตน้ พฤติกรรมการลกัขโมย เม่ือไม่สามารถโกหกเพ่ือขอเงินไปใชย้าไดแ้ลว้ก็จะมีการลกัขโมย
เงินหรือทรัพยสิ์นมีค่าในบา้นตนเอง หรือเพื่อนบา้น เพื่อนาํเงินท่ีไดไ้ปซ้ือยาเสพติด พฤติกรรม  
เกียจคร้าน ผูติ้ดยาเสพติดเม่ือติดยาเสพติดแลว้จะไม่สนใจความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัว   
ไม่มีระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบทั้งในหน้าท่ีการงาน และการเรียน ขาดความสนใจในการ
เรียนรู้ ทาํให้ผลการเรียนตกตํ่า  ไม่สนใจการงาน จนเป็นสาเหตุให้ถูกไล่ออกจากโรงเรียน/งานใน
ท่ีสุด พฤติกรรมกา้วร้าว ด้ือ อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย ชอบแสดงความกา้วร้าวโดยไม่มีสาเหตุ
อนัควร ไม่ยอมรับขอ้บกพร่อง ไม่ยอมรับความจริง เม่ือคนรอบขา้งซกัถามเร่ืองส่วนตวั   มาก ๆ จะ
รู้สึกฉุนเฉียว หงุดหงิดง่าย เพราะกลวัว่าจะถูกจบัผดิได ้พฤติกรรมเก็บตวั เงียบขรึมผดิปกติ ชอบอยู่
โดดเด่ียวและปลีกตวัจากผูอ่ื้นทาํตวัลึกลบั ไม่รู้ความเป็นไปในบา้น ชอบอยูใ่นหอ้งคนเดียวหรือเขา้
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หอ้งนํ้ านาน ๆ เพื่อแอบเสพยา พฤติกรรมการคบเพ่ือน มกัจะคบเพ่ือนท่ีใชย้าดว้ยกนั เป็นกลุ่มท่ีไม่
ค่อยสนใจเรียนและชอบเท่ียวกลางคืน กลบัดึก มีการใชเ้หลา้ บุหร่ี เป็นกลุ่มเพื่อนท่ีมีปัญหากบัครู
ผูป้กครอง เพื่อนท่ีไม่ใชย้าหรือตาํรวจ เวลาท่ีรับโทรศพัทจ์ากเพ่ือนมกัพูดเหมือนมีความลบั มกัมี
เพื่อนแปลกใหม่มาเร่ือย ๆ ซ่ึงเป็นเพื่อนท่ีใชย้าดว้ยกนั พฤติกรรมการแต่งกาย มกัแต่งกายไม่สุภาพ
เรียบร้อย สกปรก ไม่หวีผม ไม่อาบนํ้ าแปรงฟัน ไม่ตดัผม ชอบใส่เส้ือแขนยาวเพื่อปกปิดร่องรอย
การใชย้า นอกจากพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจมีขอ้พิจารณาอ่ืน ๆ เช่น มีอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัการใชย้า
เสพติด เช่น กระบอกฉีดยาและเขม็ กระดาษตะกัว่ ซองบุหร่ีมวนเป็นกระทะ ซากไมขี้ดไฟ ภาชนะ
บรรจุยาเสพติด อาทิ กระดาษห่อ หลอดยาเสพติด หลอดกาแฟตดัเป็นท่อนสั้น ๆ มีรอยพบัหัวพบั
ทา้ย ซ่ึงจะพบไดต้ามหอ้งนํ้า หอ้งนอน เป็นตน้๒๙ 
 สรุปว่า การใชย้าหรือการติดยาเป็นเพียงความผิดปรกติของบุคคลในทุกๆ ระบบ การเสพ
ติดเป็นเพียงอาการหน่ึงของโรคเท่านั้นมิไดเ้ป็นสาเหตุสาํคญัของความผดิปรกติ การถอนพิษยาโดย
ใชเ้คมีภณัฑต่์างๆ เป็นเพียงการปรับความพร้อม ทางร่างกายเพ่ือรับการรักษาในขั้นต่อไปและมิได้
เป็นจุดหมายของการรักษา 
 พฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติดโดยรวม 
 ๑. พฤติกรรม หย่อนความรับผิดชอบ ไม่มีระเบียบวินัย อภยัให้กบัตนเองเสมอ ไม่สู้หน้า
ผูอ่ื้นและคิดต่อตา้นสงัคมคิดวา่สงัคมไม่ยอมรับ สงัคมรังเกียจตน 
 ๒. ความรู้สึกดอ้ยและนอ้ยค่า ไม่ค่อยจดัการเกบ็ความรู้สึกของตนเองแสดงอารมณ์โดยขาด
การควบคุมท่ีเหมาะสมหรือบางรายเกบ็กดน่ิงเงียบ 
 ๓. บุคลิกภาพ อ่อนไหว ติดเพื่อน ไม่มัน่ใจในตนเอง เปล่ียนแปลงความคิดง่าย 
 พฤติกรรมเหล่าน้ียงัคงอยู่แมว้่าผูติ้ดยาจะไดรั้บการรักษาอาการทางยาเสพติดแลว้ก็ตาม๓๐ 
ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีศึกษาหลกัการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ซ่ึงเป็นการพฒันาภายใจตนให้ผูป่้วย
สามารถมีสติระลึกอยู่กบัปัจจุบนัตามความเป็นจริงไปปรุงแต่งจิตตามส่ิงท่ีมากระทบก็จะสามารถ
ปรับตวัอยูใ่นสงัคมไดทุ้กสถานการณ์ ความสามารถน้ีเรียกวา่ มีความฉลาดทางอารมณ์ 
 ๒.๒.๖ การปรับเปลีย่นพฤติกรรมของบุคคล 
 มนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวิตท่ีประกอบดว้ยร่างกายและจิตใจ(รูปและนาม) ร่างกายและจิตใจน้ีมี
ลกัษณะเฉพาะตวั มีกิจกรรมท่ีต่างกนั มีส่ิงท่ีมาหล่อเล้ียงต่างกนั ร่างกายนั้นตอ้งการสารอาหารมา

                                                 

 ๒๙ไพทูรย ์แสงพุ่ม, “กรณีศึกษาเส้นทางชีวิตผูติ้ดยาเสพติดท่ีเลิกยาเสพติดไดส้ําเร็จและท่ี
กลบัไปเสพซํ้า”, วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ ๒๕-๒๗. 
 ๓๐กญัญา ภู่ระหงษ,์ คู่มือวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพท์หารผา่นศึก, ๒๕๔๖), หนา้ ๒๗. 
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บาํรุงหล่อเล้ียงให้ดาํรงอยู่ไดต้ามช่วงวยั ส่วนจิตใจตอ้งการสารอาหารมาหล่อเล้ียงยึดเหน่ียวจิตใจ
ให้มีกระแสการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นร่างกายและจิตใจจึงมีความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู่
เสมอแต่ต่างตอ้งอาศยัซ่ึงกนัและกนัในการดาํรงชีวิต ถา้มนุษยข์าดกระบวนการทาํงานอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมทางร่างกายหรือจิตใจ ชีวิตกไ็ม่สามารถดาํเนินต่อไปได ้
 ในทางพระพุทธศาสนาเรียกร่างกายว่ารูป (รูปขนัธ์) ซ่ึงเกิดจากการประชุมกนั (สังขาร) 
ของส่วนประกอบต่าง ๆ และเรียกจิตใจวา่นาม (จิตเจตสิก)๓๑ การทาํงานร่วมกนัระหวา่งรูปกบันามมี
ผลทาํใหเ้กิดพฤติกรรมของบุคคล กล่าวคือ เม่ือมีอารมณ์ภายนอกไดแ้ก่ รูป เสียง กล่ิน รส และส่ิงมา
กระทบกาย (รูปภายนอก) มากระทบอวยัวะรับความรู้สึก (อายตนะ ๖) คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจแลว้ มี
จิตมนสิการต่ออารมณ์ภายนอกท่ีมากระทบอายตนะทั้ง ๖ จิตเจตสิกจะคอยปรุงแต่งให้เกิดเวทนา 
(ความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจ ฯลฯ) เม่ือมีเวทนาจึงมีการแสดงออกเกิดเป็นพฤติกรรมของบุคคล 
 ๑) พฤติกรรมของบุคคล หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมของแต่ละบุคคลต่อตนเอง
ต่อผูอ่ื้น ซ่ึงแสดงไดด้ว้ยทาง คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ การแสดงพฤติกรรมของบุคคลน้ีเกิด
จากการทาํงานร่วมกนัของส่วนประกอบหลกั ๒ ส่วน คือ เหตุปัจจยัและแรงจูงใจในการแสดง
พฤติกรรม เหตุปัจจยัในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล คือ กาย (รูป) และจิต (นาม) ซ่ึงหลกัคาํสอน
ทางพระพุทธศาสนาจาํแนกไวเ้รียกว่า ขนัธ์ ๕ ไดแ้ก่ รูปขนัธ์ เวทนาขนัธ์ สัญญาขนัธ์ สังขารขนัธ์ 
วิญญาณขนัธ์ ส่วนแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล คือ มูล ๓ ไดแ้ก่ โลภะ โทสะ โมหะ 
และ อโลภะ อโทสะ อโมหะ เม่ือประกอบเขา้กบัจิตแลว้จึงแสดงพฤติกรรมออกมาเป็นพฤติกรรม
ของบุคคล พฤติกรรมของบุคคลส่วนใหญ่ท่ีพบเห็นส่วนใหญ่ในปัจจุบนั เป็นพฤติกรรมท่ีมกัจะ
สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคมทุกระดบั สาเหตุดงักล่าวพระพุทธองคต์รัสว่าเกิดจากแรงจูงใจ
ในการแสดงพฤติกรรมอนัไดแ้ก่ โลภมูลจิต โทสมูลจิต และโมหมูลจิต ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 (๑) โลภมูลจิต คือ จิตท่ีตกอยู่ในอาํนาจของความโลภ โดยมีความโลภเป็นตวันาํสามารถ
เกิดข้ึนได ้๘ ประเภท คือ 
 ประเภทท่ี ๑ โลภจิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความรู้สึกยนิดีพอใจมีความเห็นผดิและเกิดข้ึนเอง 
 ประเภทท่ี ๒ โลภจิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความพอใจมีความเห็นผดิ และมีคนชกัชวนใหเ้กิด 
 ประเภทท่ี ๓ โลภจิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความพอใจแต่ไม่มีความเห็นผดิ และเกิดข้ึนเอง 
 ประเภทท่ี ๔ โลภจิตท่ีเกิดข้ึนพร้อมดว้ยความพอใจไม่มีความเห็นผดิ แต่ถูกชกัชวนใหเ้กิด 
 ประเภทท่ี ๕ โลภจิตท่ีเกิดข้ึนดว้ยความรู้สึกเฉย ๆ มีความเห็นผดิ เกิดข้ึนเอง 
 ประเภทท่ี ๖ โลภจิตท่ีเกิดข้ึนดว้ยความรู้สึกเฉย ๆ มีความเห็นผดิ แต่ถูกชกัชวนใหเ้กิด 
 ประเภทท่ี ๗ โลภจิตท่ีเกิดข้ึนดว้ยความรู้สึกเฉย ๆ ไม่มีความเห็นผดิ เกิดข้ึนเอง 

                                                 

 ๓๑อภิ.ก. ๓๗/๑๑๓๖/๒๕๐. 



 ๔๒ 

 ประเภทท่ี ๘ โลภจิตท่ีเกิดข้ึนดว้ยความรู้สึกเฉย ๆ ไม่มีความเห็นผิด แต่ถูกชกัชวนให้เกิด
โลภจิต๓๒ 
 (๒) โทสมูลจิต คือ จิตท่ีตกอยู่ในอาํนาจของความโกรธ เป็นจิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีความโกรธ
เป็นตวันาํสามารถเกิดข้ึนได ้๒ ประการ คือ 
 ประการท่ี ๑ จิตท่ีมีทั้งความเสียใจ ความโกรธ ท่ีเกิดข้ึนเอง 
 ประการท่ี ๒ จิตท่ีมีทั้งความเสียใจ ความโกรธ ท่ีถูกกระตุน้ให้เกิด อน่ึง ความโกรธ หรือ
โทสะน้ีมีสาเหตุท่ีทาํให้เกิด คือ มีนิสัยเป็นคนมกัโกรธ ไม่สุขมุรอบคอบ มีการศึกษาเร่ืองคุณธรรม
นอ้ย ประสบการณ์ไม่ดี นึกถึงความอาฆาตในสตัวแ์ละส่ิงต่าง ๆ๓๓  
 (๓) โมหมูลจิต คือ จิตท่ีตกอยูใ่นความงมงาย เป็นจิตท่ีเกิดข้ึนโดยมีความงมงาย หรือความ
หลงเป็นตวันาํ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 
 ประเภทท่ี ๑ ความคิดสงสัยในโมหมูลจิต คือ ความคิดสงสัยท่ีเป็นตัวสกัดกั้นความดี 
ประกอบดว้ยสภาพธรรม ๒ อยา่ง คือ ความวางเฉย ความสงสยั๓๔ 
 ประเภทท่ี ๒ ความคิดฟุ้ งซ่าน เม่ือบุคคลมีความคิดฟุ้ งซ่าน จิตจะมีความรู้สึกเฉย ๆ พร้อม
กบัจิตจบัอารมณ์น้ีแลว้ท้ิงอารมณ์นั้นไปเร่ือย ๆ ลกัษณะของบุคคลท่ีมีโมหะจิตในแบบงมงายน้ี              
มีอยู ่๒ อยา่ง คือไม่มีความคิดแยบคายรอบคอบและอธัยาศยังมงายฝังอยูใ่นสนัดานเป็นเวลานาน๓๕ 
 ๒) การพฒันาคุณภาพพฤติกรรม ทางพระพุทธศาสนาให้ความสําคญัแก่ชีวิตทั้งดา้นกาย
และดา้นใจหรือทั้งดา้นวตัถุและจิตใจเพราะทั้งสองอยา่งเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของชีวิต ฉะนั้น
ชีวิตท่ีดีหรือชีวิตท่ีสมบูรณ์จึงตอ้งมีความสมบูรณ์ทั้งทางกายและทางใจอยา่งมีความสมดุล แนวทาง
พฒันาชีวิตอยา่งสมดุลดงักล่าวน้ีพระพทุธศาสนาเรียกวา่ มชัฌิมาปฏิปทา๓๖ 
 สรุปไดว้า่การเคล่ือนไหวติดต่อสมัพนัธ์กบัโลกภายนอก โดยใชหู้ จมูก ล้ิน กาย ใจ ซ่ึงปรากฏ 
ออกมาทางกาย วาจา เบ้ืองหลงัการแสดงออกน้ีก็มีกระบวนการทาํงานของจิตใจเร่ิมตั้งแต่เจตจาํนง 

                                                 
๓๒อภิ.ส.ํ ๓๔/๒๔๖/๑๗๕. 
๓๓

 อภิ.วิ. ๓๕/๒๐๖/๑๗๕. 
๓๔

 อภิ.วิ. ๓๕/๒๐๑/๒๙๓. 
 ๓๕พระอธิการพรหมมาศ ธีรภทฺโท, คู่มือการศึกษาปรมัตถธรรม ๔ ช้ันจูฬอาภิธรรมมิกา 
อภิธรรมโชติกะวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสัทธมัมโชติกะ, 
๒๕๓๙), หนา้ ๖-๗. 
 ๓๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), จะพฒันาศักยภาพของคนให้มีชีวติแห่งปัญญากต้็อง
รู้จักธรรมชาติของชีวติซ่ึงจะทาํหน้าทีศึ่กษา : แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : อกัษร
สมัพนัธ์ ( ๑๙๘๗ ) จาํกดั, ๒๕๔๘), หนา้ ๑๓๑ – ๑๕๗. 



 ๔๓

(ความตั้งใจ) เพราะการติดต่อสัมพนัธ์และพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาทุกอย่างของมนุษย ์เกิดจาก
เจตนา คือความตั้งใจ จงใจ โดยมีแรงจูงใจเป็นตวักาํหนดอีกชั้นหน่ึงว่าจะตั้งใจอยา่งไร แรงจูงใจน้ีมี
ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชัว่ เช่น ความโกรธความอยากรู้ ความลุ่มหลง ความริษยา ความรักความเคารพ 
ความอยากได ้ความสุขตอ้งการพน้ความทุกขเ์ป็นตน้ เพราะฉะนั้นการติดต่อสัมพนัธ์จึงไม่ไดเ้กิด
ข้ึนมาลอย ๆ แต่ปัจจยัขบัเคล่ือนอยู่เบ้ืองหลงัคือ กระบวนการของจิตใจเป็นดา้นท่ี ๒ ในกระบวน 
การทาํงานของชีวิต โดยให้การเคล่ือนไหวติดต่อสัมพนัธ์กบัโลกภายนอกดว้ยอายนะทั้ง ๖ เป็น
กระบวนการทาํงานของชีวิต ดา้นท่ี ๑ 
 อาจจะกล่าวไดว้่าจิตใจเป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมทางกายและวาจา ในการขบัเคล่ือนของ
พฤติกรรมกาย วาจา ใจ น้ีจะมีความรู้เป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความรู้เหล่าน้ีจะไดรั้บ
การสั่งสมมาจากกระบวนการเรียนรู้ของคนจากส่ิงแวดลอ้มประสบการณ์การฟังการวิเคราะห์            
ถา้ความรู้ถูกตอ้ง เหมาะสมพฤติกรรมท่ีแสดงออกย่อมเป็นประโยชน์ทั้ งตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ความรู้ชนิดน้ีเป็นแดนใหญ่ดา้นหน่ึงของชีวิตถา้บุคคลพฒันาปัญญาไดก้็จะสามารถขยายมิติและ
ขอบเขตทั้งดา้นจิตใจและของดา้นพฤติกรรมออกไปไดท้ั้งหมด พฤติกรรมของมนุษยท่ี์พฒันาเป็น
กลุ่มและอยู่รวม ๆ กัน ก็เกิดจากเจตจาํนงตามอาํนาจแรงจูงใจ และเจตจาํนงนั้นเกิดข้ึนภายใต้
เง่ือนไขของความรู้ เขามีความรู้ความเขา้ใจอะไรอยา่งไรกมี็ความเช่ือยดึถือและคิดไปไดอ้ยา่งนั้นแค่
นั้น ฉะนั้น ปัญญาจึงเป็นส่ิงจาํเป็นอีกดา้นหน่ึง ฉะนั้นองคป์ระกอบท่ีสําคญัของพฤติกรรมท่ีตอ้ง
ปรับเปล่ียนหรือพฒันาประกอบดว้ย ๓ ดา้น คือ  
 (๑) การปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนส่ิงแวดลอ้มหรืออาจจะเรียกวา่โลกภายนอก  
 (๒) จิตใจของบุคคลนั้น  
 (๓) ปัญญา คือ ความสามารถท่ีจะแสดงพฤติกรรมส่ือสารติดต่อกบับุคคลอ่ืนทั้งวาจาท่าทาง 
 การพฒันาชีวิตทั้ ง ๓ ด้านน้ี ย่อมสามารถให้บุคคลกระทาํส่ิงใดได้สําเร็จตามต้องการ             
โดยพฒันาพฤติกรรมพฒันาจิตใจ โดยเฉพาะปัญญาเป็นประเด็นท่ีสาํคญัตอ้งพฒันาการเพราะทุก
อย่างจะอยู่ในขอบเขตของปัญญา อย่างท่ีว่ารู้เท่าใดทาํไดเ้ท่านั้น แต่องคป์ระกอบทั้ง ๓ ดา้นแห่ง
กระบวนการดาํเนินชีวิตของมนุษยต์อ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั คนก็พฒันาปัญญาไม่ไดถ้า้ไม่มี
การส่ือสัมพนัธ์การทาํพฤติกรรมและการทาํงานของจิตใจมาเก้ือหนุน คาํว่าปัญญาน้ีเป็นโสภณ
ธรรมจึงมุ่งหมายเฉพาะกศุลธรรมเท่านั้น 
 ๓) กระบวนการพฒันาพฤตกิรรม 
  (๑) ปัญญาอาศยัพฤติสมัพนัธ์ (อินทรียส์ัมพนัธ์และพฤติกรรม) เราตอ้งใชต้า หู จมูก ล้ิน 
กาย ใจ ของเราส่ือสัมพนัธ์ความรู้จากโลกภายนอกตอ้งเคล่ือนไหวเดินไปหาขอ้มูลตอ้งใชมื้อหยิบ 
ช่วยกนัแยกเลือกเกบ็ขอ้มูล ใชว้าจาในการส่ือความหมาย 



 ๔๔ 

  (๒) ปัญญาอาศยัจิตใจ จิตตอ้งเข็มแขง็อดทนแน่วแน่มัน่คง มีความเพียรพยายาม มีสติ 
สมาธิ ถา้จิตใจเกียจคร้านทอ้ถอยเม่ือพบปัญหากไ็ม่สูมี้อาการทอ้แท ้ความคิดไม่กา้วหนา้ปัญญายอ่ม
ไม่พฒันาถา้ใจสู้เข็มแข็งเดินหน้าต่อไป ก็จะสามารถพฒันาปัญญาได ้ถา้ใจฟุ้ งซ่านสับสนย่อมไม่
ชดัเจนในความคิด ฉะนั้นสติสมาธิจึงเป็นส่ิงสาํคญัต่อการเก้ือหนุนสุขภาพจิตใหจิ้ตใจเขม้แขง็มัน่คง
เพื่อการพฒันาปัญญาต่อไป 

  (๓) จิตใจเป็นฐานของพฤติกรรม การท่ีจะเคล่ือนไหวให้มีพฤติกรรมทางกาย นั้น เกิดจาก
ความตั้งใจ (เจตจาํนง) ซ่ึงมีแรงจูงใจเป็นส่วนประกอบถา้ตั้งใจดีพฤติกรรมยอ่มท่ีแสดงออกไปกจ็ะดี 

  (๔) จิตใจอาศยัพฤติกรรม พฤติกรรมเป็นเคร่ืองมือสนองความตอ้งการของจิตใจ จิตใจ
อยากไดส่ิ้งนั้นส่ิงน้ี อยากเห็น อยากดู อยากฟัง หรือเกลียดชงั อยากหนี อยากทาํลาย อยากไปใหพ้น้
จากส่ิงนั้นส่ิงน้ี กต็อ้งอาศยัการกระทาํหรือพฤติกรรมตอ้งสาํเร็จดว้ยพฤติกรรมทั้งนั้น 

  (๕) ปัญญาช้ีนาํพฤติกรรม ปัญญาเป็นตวัช้ีนาํบอกทางให้แสงสว่าง กาํกบัควบคุม ดูแล
จดัปรับ แกไ้ขขยายขอบเขต พฒันาและทาํหน้าท่ีปลดปล่อยช่วยให้เกิดอิสรภาพทั้งแก่พฤติกรรม
และแก่จิตใจ พฤติกรรมจะทาํอะไรไดแ้ค่ไหนก็ได ้แค่เท่าท่ีมีปัญญารู้เท่าใด ถา้ไม่รู้เลยก็ติดขดักนั 
ถา้รู้เขา้ใจพฤติกรรมกเ็ดินหนา้ต่อไปได ้ยิง่รู้เขา้ใจมองดา้นกวา้งไกลลึกซ้ึง พฤติกรรมก็ยิง่กวา้งขวาง
ซบัซอ้นและทาํไดผ้ลมากข้ึน 
 (๖) ปัญญาบอกทางแก่จิตใจ รวมถึงช้ีนาํกาํกบัจดัปรับแกไ้ขขยายขอบเขตตลอดจนปล่อย
จิตใจให้เป็นอิสระตวัอย่าง เช่น เม่ือพบเจอส่ิงใด ถา้ไม่รู้เร่ืองก็ติดขดัอดัอั้นตนัทนัทีทาํอะไรไม่ถูก 
เกิดทุกขเ์ป็นปัญหา แต่พอปัญญามารู้ว่าส่ิงนั้นคืออะไร ก็โล่งโปร่งสบายใจ หมดปัญหาไม่บีบคั้น
ติดขดัคบัขอ้งใจก็โล่งไป ดงันั้นปัญญาจึงเป็นหน้าท่ีให้จิตใจเป็นอิสระมีความสุข เรียกว่า เป็นตวั
ปลดปล่อย (Liberates) จิตใจ๓๗ 
 ดงันั้น การกระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมจึงขบัเคล่ือนไปเป็นระบบแห่งกระบวนท่ีอยู่
อาศยั ซ่ึงกนัและกนั คือ จิตใจ ปัญญา พฤติกรรม อาจจะเขียนเป็น Diagram ไดด้งัน้ี 
 

 

  

 
 
 

แผนภูมิที ่๒.๖ แสดงกระบวนการขับเคลือ่นพฤติกรรม 

                                                 

 ๓๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต), ดําเนินชีวิตทั้งสามด้าน : แก่นแท้พระพุทธศาสนา, 
(กรุงเทพมหานคร : อกัษรสมัพนัธ์, ๒๕๔๘), หนา้ ๑๔๙. 

จิตใจ ( เวทนา ) ปัญญา พฤติกรรม 
กาย 

วาจา 



 ๔๕ 

 
 มนุษยจึ์งตอ้งพฒันาไปพร้อมกนัในดา้นจิตใจ ปัญญา และพฤติกรรม ควบคู่กนัไปเม่ือเกิด
ความสมดุลมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์บุคคลจึงจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานการณ์ใดก็ตาม สอดคลอ้งกบันนัทนา วงษอิ์นทร์๓๘ ท่ีกล่าวว่า การพฒันามนุษยน์ั้นตอ้งพฒันา
ใน ๓ ส่วน คือ ความรู้ (ปัญญา) ความคิด (จิตใจ) อารมณ์ (ความรู้สึก = เวทนา) และพฤติกรรมการ
แสดงออกเพราะในการดาํเนินชีวิตของมนุษยต์อ้งใชท้ั้ง ๓ ส่วนน้ี ผสมผสานกนัซ่ึงยากท่ีจะแยกแยะ
ออกจากกนัได ้ 
 ๒.๒.๗ ทฤษฏีการพยาบาลทีนํ่ามากาํหนดกจิกรรมและวางแผนการพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 
 การพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีมุ่งให้บริการทางดา้นสุขภาพอนามยัแก่บุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน การปฏิบติัการพยาบาลในระดบัวิชาชีพ พยาบาลตอ้งสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์จาก
ทกัษะการปฏิบติั สร้างความคิดการตดัสินใจอยา่งทนัการและสมเหตุสมผล ดงันั้นพยาบาลจึงตอ้งมี
องค์ความรู้เฉพาะเพ่ือเป็นฐานในการปฏิบติัการ ท่ีตอ้งอาศยัทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ทางการ
พยาบาลไดมี้การพฒันาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีมีทฤษฎีทางการพยาบาลเกิดข้ึนหลายทฤษฎี 
เช่น ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม ทฤษฎีการปรับตวัของรอย ทฤษฎีการดูแลเอ้ืออาทรของวตัสัน 
นอกจากน้ียงัมีแนวคิดบางแนวคิดท่ีใชใ้นการปฏิบติัการพยาบาล เช่น แนวคิดแบบแผนสุขภาพของ
กอร์ดอน การใช้ทฤษฎีทางการพยาบาลก่อให้เกิดคุณภาพปฏิบติัการพยาบาลพฒันาการศึกษา
ทางการพยาบาลและการศึกษาวิจยัสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
 วิชาชีพการพยาบาล การพยาบาลถือเป็นวิชาชีพท่ีก่อกาํเนิดมากว่า ๒๐๐ ปี คาํว่าการ
พยาบาล  (Nursing) มีความหมายได้ทั้ งในฐานะสาขาวิชา  (Discipline) กับในฐานะวิชาชีพ 
(Professional)  ซ่ึงในฐานะสาขาวิชานั้น แต่ละสาขาวิชานั้นจะมีมุมมองท่ีเฉพาะ มีมโนทศัน์ ทฤษฎี
และกรอบแนวคิดท่ีเป็นแนวทางการคน้ควา้ตามหลกัวิทยาศาสตร์หรือการวิจยั ทาํให้สาขาวิชามี
ความแตกต่างกนัองค์ความรู้ของแต่ละสาขาวิชา ส่วนในฐานะท่ีเป็นวิชาชีพการพยาบาลจะตอ้ง
ประกอบดว้ย การปฏิบติั การวิจยั และการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรในวิชาชีพ 
 ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ทางการพยาบาลเป็นองคค์วามรู้ (Body of knowledge)              
ท่ีไดม้าโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงความรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัในศาสตร์สาขาอ่ืน องคค์วามรู้
โดยทัว่ไปมีการแบ่งออกเป็น ๒ สาขา คือ ศาสตร์สาขาวิชาการ (Academic discipline) และศาสตร์
สาขาวิชาชีพ (Professinal discipline) ดงันั้นศาสตร์ทางการพยาบาลจึงหมายถึง ความรู้ท่ีเป็นเฉพาะ
สาขาวิชาชีพการพยาบาลหรือองคค์วามรู้ทางการพยาบาลท่ีประกอบไปดว้ย มโนทศัน์ (Coneepts) 

                                                 

 ๓๘นันทนา วงษ์อินทร์, ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์กับการศึกษา, การแนะแนวและ
จิตวิทยาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓, หนา้ ๒. 



 ๔๖

หลกัการ (Principles) กฎ (Laws) และทฤษฎี (Theories) ต่างๆ ทางการพยาบาล ท่ีพยาบาลใชเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบติัเพื่อช่วยเหลือบุคคลให้คงภาวะสุขภาพ ดงันั้นคาํว่า ศาสตร์และทฤษฎี จึงมี
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั เพราะความรู้ในสาขาใดสาขาหน่ึงจะตอ้งสร้างทฤษฎีข้ึนมารองรับองค์
ความรู้นั้น ๆ หรือความรู้นั้น ๆ ไดม้าจากการพิสูจน์ตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์ 
 มโนมติหลกัของศาสตร์การพยาบาลในปัจจุบนัได้แก่ บุคคล ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพและ          
การพยาบาล 
 บุคคล หมายถึง ผูรั้บบริการพยาบาล ซ่ึงอาจเป็นปัจเจกบุคคล (Individual) ครอบครัว 
ชุมชนหรือกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
 ส่ิงแวดล้อม หมายถึง บุคคลท่ีมีความสําคญัต่อส่ิงแวดล้อม ผูรั้บบริการ หรือหมายถึง
ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไปในขณะนั้น 
 สุขภาพ หมายถึง ภาวะปกติสุขหรือภาวะเจบ็ป่วยของผูรั้บบริการ 
 การพยาบาล หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีปฏิบติัโดยพยาบาล ร่วมกนั/หรือ/เพื่อผูรั้บบริการ๓๙ 
 ความสมัพนัธ์ของมโนมติดงักล่าวอาจแสดงใหเ้ห็นวา่ “การพยาบาลศึกษาเป็นองคร์วมหรือ
สุขภาพของมนุษยโ์ดยตระหนกัว่ามนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองกบัส่ิงแวดลอ้ม” ๔๐ ซ่ึงสะทอ้น
ให้เห็นเป้าหมายทั้งหมดของศาสตร์การพยาบาล สําหรับขอ้ความอ่ืนๆ ท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของ
มโนมติหลกัในเมทาพาราไดมท์างการพยาบาลใหช้ดัเจนข้ึนมีดงัน้ี  
 ๑) การศึกษาหลกัการกฎต่าง ๆ ซ่ึงครอบคลุมกระบวนการชีวิต ภาวะปกติสุข การทาํหนา้ท่ี
ของมนุษยใ์หถึ้งระดบัสูงสุด 
 ๒) แบบแผนพฤติกรรมของมนุษยซ่ึ์งมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มในภาวะปกติและใน
ภาวะวิกฤต 
 ๓) กระบวนการซ่ึงมีผลต่อภาวะสุขภาพ 
 จากการศึกษาแบบจาํลองมโนมติท่ีนกัวิชาการในศาสตร์สาขาการพยาบาลสร้างข้ึนพบว่า 
มโนมติของบุคคลนั้น มีองคป์ระกอบและความหมายแตกต่างกนัออกไป เช่น บุคคลประกอบดว้ย
กาย-จิต-สังคม แต่จะเป็นระบบของการปรับตวั เป็นระบบพฤติกรรม เป็นผูดู้แลตนเอง หรือเป็น
สนามพลงังาน เป็นตน้ มโนมติของส่ิงแวดลอ้มนั้นถูกระบุว่า เป็นโครงสร้างภายใน เป็นอิทธิพล
ภายนอก สมาชิกในครอบครัว ชุมชน สังคม และเป็นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีลอ้มรอบบุคคล 
ส่ิงแวดลอ้มถูกมองว่าเป็นสาเหตุของความเครียดอีกดว้ย มโนมติของสุขภาพ จะเป็นความต่อเน่ือง
                                                 

 ๓๙เพ็ญศรี ระเบียบ แบบจําลองมโนทัศน์และทฤษฎี, ทฤษฎีการพยาบาล, คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล, ๒๕๓๕, หนา้ ๔-๕. 
 ๔๐Donaldson, S.K.+Crowley, D.W. The discipline of Nursing. Nursing Outlook  26, 113-
120. 
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ของการปรับตวัได ้และปรับตวัไม่ได ้เป็นค่านิยมของกลุ่มคนในวฒันธรรมต่าง ๆ มโนมติของการ
พยาบาลจะกล่าวถึงความหมายของการพยาบาล เป็นเป้าหมายของการปฏิบติัการพยาบาล และ
กระบวนการพยาบาล เป็นตน้ จากแบบจาํลองของการพยาบาลจะนาํไปสู่การสร้างทฤษฎีทางการ
พยาบาลข้ึน 
 การใหก้ารพยาบาลผูป่้วยติดยาเสพติดจะตอ้งมีลกัษณะเป็นองคร์วม คือพฒันาผูป่้วยพร้อม
กนัหลาย ๆ ดา้น เช่น ดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม นอกจากน้ีจึงจะตอ้งนาํครอบครัวมามี
ส่วนร่วมเน่ืองจากครอบครัวเป็นสังคมท่ีใกลต้วัผูป่้วยมากท่ีสุด มีผลต่อการปรับตวั เสริมพลงัการ
ต่อสู้กับความอยากยาเสพติดและเป็นแรงสนับสนุนทางสังคมท่ีสําคัญท่ีจะผลักดันให้ผูป่้วย
ประคบัประคองตนเองนาํไปสู่การปรับตวัเขา้สู่สังคม สามารถเผชิญปัญหาไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งยาเสพ
ติด สามารถดูแลตนเองใหอ้ยูใ่นสงัคมดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งปกติดงัเช่นบุคคลทัว่ไป 
 ในการกาํหนดกิจกรรมการพยาบาล เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวจาํเป็นตอ้งมีกรอบ
แนวคิดทางทฤษฏีทางการพยาบาลเพื่อกาํหนดทิศทางการพยาบาล และประเมินผูป่้วย ประเมินผล
ทางการพยาบาลได้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพทางการพยาบาลและส่งเสริมพัฒนาการของผูป่้วย                 
ซ่ึงสามารถเก่ียวขอ้งในหลายทฤษฏี แต่ในท่ีน้ีจะขอนาํทฤษฏีทางการพยาบาลท่ีสามารถนาํมาปรับ
ใชก้บัผูป่้วยยาเสพติดเพียง ๔ ทฤษฏี คือ ทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเร็ม ทฤษฏีระบบของวอน 
ทฤษฏีการปรับตวัของรอย และทฤษฎีของ ดร.จีน วตัสนั 

ทั้ง ๔ ทฤษฏีน้ีสามารถนาํมาเช่ือมโยงกาํหนดจดักิจกรรมพฒันาผูป่้วยในรูปแบบผูป่้วย
เฉพาะรายหรือในรูปแบบกาย จิต สังคม (Biopsychosocial) พฒันาส่ิงแวดลอ้มและบุคคลทางสังคม
ของผูป่้วย ซ่ึงเรียกวา่ การพยาบาลแบบองคร์วม (Holistical Nursing Care) ดงัน้ี  
 ๑) ทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem’s Self – care Theory) 
 โอเร็มนาํแนวคิดการดูแลตนเองมาใชใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอน การปฏิบติัการบริหาร
และการวิจยัทางการพยาบาล เม่ือปี ค.ศ. 1971 และ ค.ศ. 1980 ต่อมาไดข้ยายแนวคิดในเร่ืองดูแล
กลุ่มคนไดแ้ก่ ครอบครัวและชุมชน ซ่ึงแนวคิดทฤษฏีของโอเร็มองคป์ระกอบดงัน้ีมีดงัน้ี 
  (๑) บุคคล (Person) โอเร็มกล่าวว่าบุคคลนั้นมีความแตกต่างกันจากส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ       
๓ ประการ คือ  
  ประการท่ี ๑ บุคคลมีความสามารถในการสาํรวจตนเองและส่ิงแวดลอ้ม  
  ประการท่ี ๒ บุคคลมีความสามารถในการส่ือและแปลความหมายสัญลกัษณ์โดยอาศยั
ประสบการณ์  
  ประการท่ี ๓ บุคคลมีความสามารถในการนําสัญลักษณ์มาใช้ในการส่ือภาษาและ
ความคิด โดยการติดต่อส่ือสารและนาํมาใชใ้นการกระทาํส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น  โอ
เร็ม เช่ือวา่มนุษยมี์ศกัยภาพในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 
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  (๒) สุขภาพ (Health) สุขภาพเป็นภาวะของร่างกาย จิตใจ สัมพนัธภาพและสังคมเป็น
ความต่อเน่ืองกันตั้ งแต่ความเจ็บป่วยจนถึงความผาสุก  และภาวะท่ีเกิดจากร่างกาย  จิตใจ 
สัมพนัธภาพและสังคมน้ีไม่สามารถแยกออกจากกนั บุคคลแต่ละคนจะประเมินภาวะสุขภาพของ
ตนโดยรวม ซ่ึงการกระทาํน้ีอาจทาํเป็นประจาํทุกวนั หรือเป็นคร้ังคราวก็ได ้นอกจากการประเมิน
ภาวะสุขภาพของตนเองแลว้ บุคคลยงัประเมินภาวะสุขภาพของผูอ่ื้นดว้ย 
  (๓) ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) โอเร็มกล่าวว่า บุคคลไม่สามารถแยกตนเองออกจาก
ส่ิงแวดลอ้ม และวิเคราะห์ว่าส่ิงแวดลอ้มในดา้นกายภาพ เคมี สรีระ และสังคม ปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนั
และกนั บุคคลมีปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มอยูต่ลอดเวลา ส่ิงแวดลอ้มจะมีผลทั้งทางบวกและทางลบ
ต่อการดาํเนินชีวิต สุขภาพ และความผาสุกของบุคคลครอบครัว หรือชุมชน 
  (๔) การพยาบาล (Nursing) การพยาบาลในทศันะของโอเร็มเป็นการบริการท่ีมีระบบ
เกิดจากการปฏิบติัอย่างจงใจ (Deliberate action) ในการช่วยเหลือบุคคล โดยพยาบาลจะปฏิบติั
กิจกรรมการพยาบาลโดยใช้ความรู้และการตดัสินใจช่วยให้ผูรั้บบริการไดรั้บการดูแลสุขภาพท่ี
เหมาะสมท่ีสุด 
 ในแนวคิดทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเร็มนั้นประกอบดว้ยทฤษฏีท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ๓ 
ทฤษฏี คือ ทฤษฏีการดูแลตนเอง (The Theory of Self-care) ทฤษฏีความพร่องในการดูแลตนเอง 
(The Theory of Self-care Defecite) และ ทฤษฏีระบบการพยาบาล (The Theory of Nursing System) 
 (๑) ทฤษฏีการดูแลตนเอง (The Theory of Self-care) การดูแลตนเอง (Self-care) คือ
กิจกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้อยา่งมีเป้าหมายของบุคคลเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนระหว่างการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนั โดยบุคคลจะจดัการกบัตนเองหรือส่ิงแวดลอ้มเพ่ือควบคุมปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ
พฒันาการ การดาํเนินชีวิต สุขภาพหรือความผาสุกของบุคคลนั้น ๆ ถา้บุคคล สามารถกระทาํ
กิจกรรมการดูแลตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพก็จะสามารถรักษาโครงสร้างการทาํ
หนา้ท่ีและการพฒันาการให้เป็นไปอย่างปกติสุข ความตอ้งการในการดูแลตนเอง (Self – care 
Requisites) แบ่งออกเป็น ๓ ประการ คือ 
 ประการท่ี ๑ ความตอ้งการดูแลตนเองโดยทัว่ไป (Universal Self – care Requisites) เป็น
ความตอ้งการของมนุษยใ์นการดาํรงชีวิต คือ การคงไวแ้ละไดรั้บอากาศท่ีเพียงพอ การคงไวแ้ละ
ไดรั้บนํ้ าท่ีเพียงพอ การคงไวแ้ละได้รับสารอาหารท่ีเพียงพอ การได้รับการดูแลหรือเตรียมการ
เก่ียวกับกระบวนการขบัถ่าย และกาํจัดของเสีย การคงไวแ้ละรักษาความสมดุลระหว่างการมี
กิจกรรมต่าง ๆ และการพกัผอ่น การคงไวแ้ละรักษาความสมดุลระหว่างการมีเวลาส่วนตวัและการ
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น การป้องกนัอนัตรายต่อชีวิต การทาํหนา้ท่ีในชีวิต และความผาสุก การส่งเสริม
ศกัยภาพและพฒันาการในสงัคม โดยคาํนึงถึงศกัยภาพ ขอ้จาํกดั และความปรารถนาท่ีเป็นปกติของ
บุคคลนั้น ๆ 
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 ประการท่ี ๒ ความตอ้งการการดูแลตนเองตามระยะพฒันาการ (Development Self – care 
Requisites) เป็นความตอ้งการท่ีนํามาใช้ในกระบวนการพฒันาการของบุคคลและเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในบางช่วง เช่น การตั้งครรภ ์การสูญเสียบุคคลท่ีรัก 
 ประการท่ี ๓ ความตอ้งการดูแลตนเองตามการเบ่ียงเบนทางสุขภาพ (Health – deviation 
Self – care Requisites) เป็นความตอ้งการการดูแลตนเองเม่ือบุคคลอยูใ่นภาวะเจบ็ป่วยหรือไดรั้บ
อนัตราย ซ่ึงมีพยาธิสภาพหรือความทุพพลภาพ ทาํให้โครงสร้างของร่างกายเปล่ียนแปลงไป เช่น 
เน้ืองอก แขนหรือขาหกั มีการเปล่ียนแปลงของระบบสรีระ หรือมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือ
นิสยัในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั๔๑ 
 ความสามารถในการดูแลตนเอง (Self care Agency) เป็นความสามารถท่ีซบัซอ้นท่ีบุคคล
พฒันาข้ึนเพื่อใชใ้นการควบคุมกระบวนการของชีวิต คงไวแ้ละส่งเสริมโครงสร้าง การทาํหน้าท่ี
และพฒันาการของบุคคล ตลอดจนส่งเสริมใหเ้กิดความผาสุก การดูแลตนเองของแต่ละบุคคลแต่ละ
คนมีความแตกต่างกนัไปตามระยะพฒันาการ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต อิทธิพล
จากวฒันธรรม และการใชแ้หล่งทรัพยากรในการดาํเนินชีวิต โอเร็มแบ่งการดูแลตนเองออกเป็น ๒ 
ประเภท คือ ๑)การดูแลตนเอง ๒)การดูแลบุคคลท่ีตอ้งพึ่งพาหรือบุคคลภายใตก้ารปกครองเช่น เด็ก
ทารก หรือผูท่ี้อยูใ่นภาวะเจบ็ป่วย พิการ หรือทุพพลภาพ 
 (๒) ทฤษฏีความพร่องในการดูแลตนเอง (The Theory of Self – care Defecite)ความพร่อง
ในการดูแลสุขภาพตนเองของบุคคลเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดการใหพ้ยาบาล โดยความตอ้งการการ
พยาบาลจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลในวยัผูใ้หญ่ไม่สามารถปฏิบติักิจกรรมเพ่ือการดูแลตนเองหรือไม่
สามารถให้การดูแลผูท่ี้อยู่ภายใตก้ารปกครองได ้เช่น เด็ก คนชรา หรือผูท่ี้มีขอ้จาํกดัในการดูแล
ตนเอง หรือเม่ือความตอ้งการดูแลคนเองมีความยุง่ยากซบัซอ้นข้ึน ตอ้งใชค้วามรู้และทกัษะเฉพาะ 
 ความพร่องในการดูแลตนเองเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการดูแลตนเอง 
กบัความตอ้งการดูแลตนเองทั้งหมดท่ีเกิดขอ้จาํกดัข้ึน ทาํให้ความตอ้งการทั้งสองประการไม่สมดุล
กนั ซ่ึงความพร่องในการดูแลตนเองน้ีอาจเกิดเฉพาะบางส่วน หรือทั้งหมดก็ได ้ถา้เป็นความพร่อง
ทั้งหมดหมายความวา่บุคคลนั้นไม่มีความสามารถในการสนองความตอ้งการการดูแลตนเองเลย 
 (๓) ทฤษฏีระบบการพยาบาล (The Theory of Nursing System) เป็นระบบการปฏิบติัการ
พยาบาลท่ีพยายามกระทาํดว้ยความจงใจ โดยใช้ความสามารถท่ีเรียนรู้และฝึกฝนมาโดยเฉพาะ          
การปฏิบติัน้ีตอ้งผา่นสัมพนัธภาพและการตกลงร่วมกนัระหว่างพยาบาลกบัผูท่ี้ตอ้งการการบริการ
ทางสุขภาพหรือบุคคลท่ีมีความพร่องในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถดูแลตนเองหรือ
บุคคลภายใตก้ารปกครองอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์และต่อเน่ือง ซ่ึงพยาบาลมีวิธีการช่วยเหลือ 
                                                 

 ๔๑สําเนา มากแบน,  ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม , ตําราการพยาบาลยาเสพติด 
โรงพยาบาลธญัญารักษ ์กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๕, หนา้ ๑๑๑-๑๒๓. 
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(Helping Methods) อย่างน้อย ๕ วิธี ท่ีจะช่วยให้บุคคลเอาชนะหรือชดเชยขอ้จาํกดัของตนเอง 
เพื่อท่ีจะสามารถดําเนินชีวิตประจําวันได้ ดังน้ี การกระทําให้หรือปฏิบัติกิจกรรมทดแทน
ผูรั้บบริการ การแนะนําและช้ีแนะ การสนับสนุนและการช่วยเหลือ การเตรียมส่ิงแวดลอ้มให้
ส่งเสริมพฒันาความสามารถ และ การสอนชนิดระบบการพยาบาล ระบบพยาบาล แบ่งตามเกณฑ์
ของความสามารถของบุคคลในการเคล่ือนไหวและการจดักระทาํ (Control of movement and 
manipulation) ออกเป็น ๓ ชนิด คือ ระบบทดแทนทั้งหมด ระบบทดแทนบางส่วน ระบบสนบัสนุน
และการใหค้วามรู้ 
 การฝึกทกัษะเพื่อส่งเสริมพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรคท์กัษะการดาํรงชีวิตในสังคม
และการทาํตามบทบาทหนา้ท่ีของตนในสงัคม 
 ๒) ทฤษฏีระบบของวอน (Von Bertalanffy) ไดเ้สนอทฤษฏีระบบทัว่ไป หรือ General 
system theory แนวคิดสาํคญัของทฤษฏีน้ีก็คือ ส่ิงต่าง ๆ ในโลกดาํรงอยูอ่ยา่งเป็นระบบ คาํว่าระบบ 
(System) หมายถึงหน่วยรวม (Unified whole) ท่ีเกิดจากหน่วยยอ่ยหลายหน่วยท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 
(interrelated parts) มารวมกนั หน่วยใหม่ท่ีเกิดข้ึนน้ีมีคุณสมบติัแตกต่างไปจากผลรวมของหน่วย
ยอ่ยทั้งหมดดว้ย 
 ทฤษฏีระบบทัว่ไปจะช่วยอธิบายกฎพื้นฐานของความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบของ
ระบบโดยทัว่ไปไม่เลือกประเภท ทั้งท่ีเป็นระบบมีชีวิตและไม่มีชีวิต และเป็นความจริงของระบบ
ทุกระดับ นับแต่ท่ีซับซ้อนน้อยท่ีสุดจนถึงระดับท่ีซับซ้อนมากท่ีสุด คือ สากล จักรวาล Von 
Bertalanffy เป็นผูเ้สนอทฤษฏีน้ีเพื่อใชเ้ป็นทฤษฏีพื้นฐานซ่ึงศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์ 
ธรรมชาติ พฤติกรรมศาสตร์ และสงัคมศาสตร์จะใชร่้วมกนัได ้
 ชนิดของระบบ ระบบแบ่งออกเป็น ๒ ชนิดคือ  
 ๑) ระบบปิด (Closed systems) ลกัษณะท่ีสาํคญัของระบบปิดคือ ไม่มีปฏิสัมพนัธ์หรือความ
เก่ียวขอ้งกบัภายนอก ระบบแบบน้ีเม่ือถึงจุด ๆ หน่ึงกจ็ะเกิดความสมดุลและอยูค่งท่ี 
 ๒) ระบบเปิด (Open systems) ระบบแบบน้ีมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกบัส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอกตลอดเวลา  โดยผ่านขอบเขต  (Boundary)  ท่ีกั้ นหรือห่อหุ้มระบบไว้ เ น่ืองจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ระบบเปิดจึงมีการเปล่ียนแปลงและ
วิวฒันาการเกิดข้ึนอยูเ่สมอ 
 โดยทัว่ไประบบชีวภาพเป็นระบบเปิด มีการติดต่อแลกเปล่ียนระหว่างภายในระบบกบั
ภายนอกระบบอยู่เสมอ การแลกเปล่ียนเหล่าน้ีทาํให้ระบบเปิดนั้นไม่อยู่น่ิง แต่จะมีการพฒันาไป
เร่ือย ๆ พฤติกรรมการเสพยาเสพติดของผูป่้วยจะเก่ียวขอ้งกับตวัผูป่้วยเองและอิทธิพลของ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของวอน ตามทฤษฎีระบบว่าดว้ยระบบเปิดซ่ึงผูป่้วยจะตอ้ง
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มตลอดเวลา ซ่ึงระบบบุคคลจะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ ๓ มิติ 
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คือ ชีวะ- จิต- สงัคม ซ่ึงตอบสนองต่อส่ิงเร้าดว้ยองคป์ระกอบ ๓ มิติดงักล่าวจึงส่งผลกระทบต่อองค์
รวม หรือคนทั้งคน ซ่ึงเปล่ียนแปลงและพฒันาไปตลอดเวลา ปฏิกิริยาทางกายภาพและปฏิกิริยา ทาง
จิต – สังคม ของบุคคลไม่อาจแยกเป็นอิสระจากกนัไดซ่ึ้งการให้การดูแลช่วยเหลือจะตอ้งตระหนกั
ในความสัมพนัธ์ท่ีแยกจากกนัไม่ไดร้ะหว่างบุคคลและสังคมส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงถือเป็นแนวทางการให้
การดูแลท่ีเรียกวา่ Holistic Care Case การจดักิจกรรมใหผู้ป่้วยไดเ้รียนรู้ ไดแ้ก่การจดักลุ่มบาํบดั การ
มอบหมายงานให้ทาํรวมถึงการจดักิจกรรมให้ผูป่้วยไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัผูป่้วยดว้ยกนัหรือคนอ่ืน ๆ 
ในสงัคม๔๒ 
 ๓) ทฤษฏีการปรับตวัของรอยด ์(Roy Adaptation Model) รอยดไ์ดใ้หคุ้ณค่ากบัทฤษฎีของ
เธอว่า เป็นแนวทางสําหรับพยาบาลในการช่วยเหลือบุคคลท่ีมีปัญหาในการปรับตวั และมีความ
ยืดหยุ่นท่ีจะนาํไปประยุกต์ไดใ้นทุกสถานการณ์ ทางการพยาบาลไม่ว่าจะเป็นบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน หรือองคป์ระกอบดา้นชีวภาพ จิตใจ และสังคม (Biopsychosocial Being) และเป็นระบบท่ีมี
การปรับตวั (Adaptative System) ซ่ึงเกิดจากการทาํหนา้ท่ีร่วมกนัของระบบยอ่ย อนัไดแ้ก่ร่างกาย 
จิตใจ และสังคม ทั้ง ๓ ส่วนน้ี จะทาํงานประสานกนัเป็นเอกภาพ (Unity) และดาํเนินไปอย่างมี
เป้าประสงค ์โดยธรรมชาติบุคคลเป็นระบบเปิด ซ่ึงมีการปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอกตลอดเวลา ดงันั้นบุคคลจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม ระบบการปรับตวั
ของบุคคลประกอบด้วย ส่ิงนําเขา้ (Input) ส่ิงนําออก (Output) กระบวนการควบคุม (Control 
Process) การปรับตวัและกลไกการยอ้นกลบั (Feedback Mechanism) ดงัแสดงในแผนภูมิ 
 

 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที ่๒.๗ แสดงการปรับตัวของบุคคลของรอยด์ 
  

                                                 

 ๔๒โรงพยาบาลธัญญารักษ์,  ทฤษฎีพื้นฐานสําหรับวิทยากร ,  โครงการบ้านสีขาว , 
(กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานกิจการโรงพิมพอ์งคก์ารทหารผา่นศึก, ๒๕๔๖), หนา้ ๖-๗. 

ส่ิงนาํเขา้ 
-ส่ิงเร้า 
-ระดบัการปรับตวั 

กระบวนการควบคุม 
-กลไกการควบคุม 
-กลไกการรับรู้ 

การปรับตวั 
-ดา้นร่างกาย 
-ดา้นอตัมโนทศัน์ 
-ดา้นบทบาทหนา้ท่ี 
-ดา้นการพึ่งพาอาศยักนั 

ส่ิงนาํออก 
-ปรับตวัดี 
-มีปัญหา
การปรับตวั 
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 จากแผนภาพ ส่ิงนาํเขา้สู่ระบบบุคคลซ่ึงเป็นระบบเปิดอาจจะมาจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก
บุคคล หรือส่ิงแวดลอ้มภายในบุคคลก็ได ้ส่ิงนาํเขา้น้ีเปรียบเสมือนส่ิงเร้าท่ีกระตุน้ให้บุคคลมีการ
ตอบสนองโดยการปรับตวั โดยทัว่ไปส่ิงแวดลอ้มภายใน หมายถึง ระดบัการปรับตวัของบุคคล๔๓ 
 ตามแนวความคิดของรอยด์ เช่ือว่าบุคคลจะอยู่ในโลกของการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกัน ซ่ึง
เป็นไปอย่างมีเป้าประสงค ์ทุกคนมีพลงัสร้างสรรคเ์ป็นของตวัเอง ซ่ึงเป็นพลงัผลกัดนัท่ีสาํคญัต่อ
การดาํรงชีวิตการมองบุคคลในลกัษณะขององคร์วม (Holistic Approach) มากกว่าการมองแยกเป็น
ส่วน ๆ การให้ความสําคญักับบุคคลในฐานะท่ีเป็นมนุษย  ์จะตอ้งคาํนึงถึงความรู้สึกนึกคิด ซ่ึง
สามารถประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีกับการให้การพยาบาลผู ้ติดยาเสพติด  ซ่ึงมีปัญหาของ 
Maladaptation การท่ีบุคคลจะปรับตวัไดดี้หรือไม่ข้ึนอยู่กบัระดบัการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม
หรือความรุนแรงของส่ิงเร้า และระดบัความสามารถในการปรับตวัของบุคคลเอง การปรับตวัท่ีไม่ดี
ก่อใหเ้กิดการเจบ็ป่วยและไม่สามารถดาํรงชีวิตในส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีความสุข  
 ๔) ทฤษฎีของ ดร.จีน วัตสัน (Jean Watson Theory) เป็นทฤษฎีการพยาบาลแบบเอ้ืออาทร
หรือทฤษฎีการดูและมนุษย ์วตัสันเสนอทฤษฎีการดูแลท่ีเนน้ความเป็นมนุษย ์โดยช้ีใหเ้ห็นองคร์วม
ของมนุษยท่ี์มีมิติ จิตวิญญาณ เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญั เป้าหมายของการพยาบาลตามทฤษฎีการ
ดูแลมนุษยก์็คือ ให้บุคคลมีภาวะดุลยภาพของกาย จิต และจิตวิญญาณ ซ่ึงก่อให้เกิดการเรียนรู้ การ
เห็นคุณค่า และการดูแลเยียวยาตนเอง การดูแลตามแนวคิดของวัตสันเป็นอุดมคติหรือเป็น
ขอ้กาํหนดทางศีลธรรมเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งคุณค่า และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยก์ระบวนการดูแล
เกิดข้ึนเม่ือมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลและผูรั้บบริการซ่ึงต่างก็เป็นบุคคล องคร์วมของกาย-จิต-
จิตวิญญาณ ท่ีมีประสบการณ์ชีวิตประกอบกนัเป็นสนามปรากฎการณ์เฉพาะท่ีบุคคลทั้งสองเขา้ถึง
จิตใจกนั (Transpersonal Caring) มีการรับรู้ตรงกนัในการตดัสินใจเลือกปฏิบติัส่ิงท่ีดี 
 ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีสมัพนัธ์กบัคุณค่าการดูมนุษยข์องวตัสนักล่าวไว ้๑๑ ประการ คือ 
 ๑) การดูแลและความรักเป็นพลงัสากล 
 ๒) มนุษยต์อ้งการความรักและการดูแลซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต          
แต่ก็มกัจะละเลยท่ีจะปฏิบติัต่อกนั จึงจาํเป็นตอ้งส่งเสริมให้มีมากข้ึนเพื่อจะไดอ้ยู่ร่วมกนัอย่างมี
อารยธรรม 
 ๓) การพยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีให้การดูแล การรักษาไวซ่ึ้งค่านิยมน้ีมีผลต่อพฒันาความมี
อารยธรรมของมวลมนุษย ์ซึงแสดงใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของวิชาชีพต่อสงัคม 

                                                 

 ๔๓สายพิณ เกษมวฒันา, “ทฤษฎีการปรับตัวของรอยด์”, ทฤษฎีการพยาบาล, เพ็ญศรี 
ระเบียบ บรรณาธิการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล, ๒๕๓๕, หนา้ ๖๕. (อดัสาํเนา) 
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 ๔) ก่อนให้การดูแลบุคคลอ่ืน เราตอ้งตั้งเจตนาดูแลตนเองดว้ยความสุภาพอ่อนโยนและ
รักษาศกัด์ิศรีของตนเอง เราจึงจะสามารถเคารพและให้การดูแลผูอ่ื้นดว้ยความสุภาพอ่อนโยนและ
ความเคารพในศกัด์ิศรีของผูอ่ื้น 
 ๕) การพยาบาลตอ้งยึดถือการดูแลความเป็นมนุษยใ์นสถานท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะสุขภาพดี
และการเจบ็ป่วย 
 ๖) การดูแลเป็นแกนกลางของการพยาบาลและเป็นจุดเนน้ในการปฏิบติัการพยาบาล 
 ๗) การดูแลเชิงมนุษยนิ์ยมไม่ว่ารายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ไดรั้บความสนใจจากระบบ
บริการสุขภาพนอ้ย 
 ๘) ค่านิยมเก่ียวกับการดูแลของพยาบาลถูกบดบังไว  ้เน่ืองจากการใช้เทคโนโลยีทาง
การแพทยเ์พิ่มข้ึน ค่านิยม อุดมคติ การดูแลท่ีเนน้ความเป็นมนุษยจึ์งอยูใ่นภาวะวิกฤต 
 ๙) การอนุรักษไ์วแ้ละการศึกษาเร่ืองการดูแลมนุษยใ์ห้มีความกา้วหนา้เป็นประเด็นสาํคญั
ของวิชาชีพการพยาบาลทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
 ๑๐) การดูแลมนุษยท์าํไดโ้ดยการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัเท่านั้น จึงเป็นการสอนให้คน้พบ
ความเป็นมนุษย ์
 ๑๑) ประโยชน์ของวิชาชีพการพยาบาลต่อสังคมโดยรวมอยู่ท่ีการยึดมัน่ในอุดมการณ์การ
ดูแลเชิงมนุษยนิ์ยมทั้งดา้นทฤษฎีการปฏิบติัและการวิจยั 
 กระบวนการทศัน์หลกัของทฤษฎ ี
 บุคคล (Person) เป็นองคร์วมประกอบดว้ยกาย ใจ และจิตวิญญาณ ซ่ึงจิตวิญญาณเป็นแก่น
ตวัตน (Self) ของบุคคล เป็นแหล่งท่ีเกิดความตระหนักในตนเอง ความรู้สึกขั้นสูงและเป็นพลงั
ภายในบุคคลมีการเจริญเติบโตพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 สุขภาพ (Health) เป็นภาวะท่ีมีดุลยภาพและความความกลมกลืนระหว่างจิตใจ ร่างกายและ
จิตวิญญาณหรือมีความสอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัระหว่างตวัตนตามท่ีรับรู้และตวัตนตามท่ี
ประสบจริง ส่วนการเจ็บป่วย (Illness) เป็นภาวะท่ีมีดุลยภาพของจิตใจ ร่างกาย จิตวิญญาณ ท่ีมี
ความไม่สอดคลอ้งระหว่างตวัตนตามท่ีรับรู้ และตวัตนตามท่ีประสบจริง ซ่ึงความไม่กลมกลืนน้ีทาํ
ใหเ้กิดโรค (Disease) และการเจบ็ป่วยท่ีเกิดข้ึนอาจไม่จาํเป็นตอ้งมีโรคกไ็ด ้
 การพยาบาล (Nursing) เป็นกระบวนการดูแลท่ีเขา้ถึงจิตใจ และความรู้สึกของบุคคล 
(Transpersonal Caring) ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การเยียวยาอาการเจบ็ป่วยและการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ เป้าหมายของการพยาบาลเป็นการช่วยเหลือให้มนุษยเ์พิ่มระดบัดุลยภาพและความ
กลมกลืนระหวา่งกาย-จิต-จิตวิญญาณ ในการก่อใหเ้กิดความรู้ในตนเองการยกยอ่งนบัถือตนเองและ
กระบวนการเยยีวยาตนเอง เกิดความประจกัษรู้์ในความหมายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต 
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 การปฏิบติัการดูแลเป็นแกนกลางของพยาบาลเป็นอุดมคติเชิงคุณภาพของการพยาบาลเพื่อ
ปกป้องส่งเสริมและพิทกัษศ์กัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์๔๔ 
 ๒.๒.๘ การบูรณาการทฤษฎทีางการพยาบาลในการให้การพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 
 ๑) การประเมินความตอ้งการพยาบาล พยาบาลตอ้งหาความตอ้งการการดูแลตนเองท่ี
เฉพาะเจาะจงของผูป่้วยก่อน โดยการรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต โดยใชก้รอบ
แนวคิดทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเร็มมาประเมินผูป่้วยยาเสพติด ดงัน้ี 
  (๑) ความตอ้งการอากาศ นํ้ า และอาหาร จะไดข้อ้มูลจากการซักถาม เช่น ชอบรับประทาน 
อาหารอะไร ไม่ชอบหรือไม่รับประทานอาหารอะไร แพอ้าหารอะไรบา้ง อาการแพเ้ป็นอยา่งไร  เคย
ทาํอาหารเองหรือไม่ เป็นตน้ ขอ้มูลจากการสังเกต เช่น ความสูง นํ้ าหนัก ได้รับอาหารและนํ้ า
เพียงพอหรือไม่ เป็นตน้ การประเมิน ระบุความสามารถของผูป่้วยในการไดรั้บอากาศ นํ้ า อาหาร 
และความเพียงพอท่ีไดรั้บ 

  (๒) การขบัถ่ายของเสียออกจากร่างกายและการกาํจดัของเสีย จะได้ขอ้มูลจากการ
ซกัถาม เช่น ปวดอุจจาระและถ่ายอุจจาระวนัละก่ีคร้ัง เวลาใดบา้ง ถ่ายปัสสาวะวนัละก่ีคร้ัง มีปัญหา
หรือไม่ ถา้มีปัญหาเร่ืองการถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะทาํอย่างไรบา้ง เป็นตน้ ขอ้มูลจากการสังเกต 
เช่น ผูป่้วยใชย้าท่ีมีผลต่อการขบัถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะทาํอย่างไรบา้ง เป็นตน้ การประเมิน ระบุ
ความสามารถของผูป่้วยในการควบคุมการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ 

  (๓) การควบคุมอุณหภูมิ และการดูแลสุขอนามยัส่วนบุคคล 
  (๔) ขอ้มูลจากการซกัถาม เช่น อาบนํ้ าวนัละก่ีคร้ังเวลาใดบา้ง สระผมสัปดาห์ละก่ีคร้ัง 
แปรงฟันวนัละก่ีคร้ัง เวลาใดบา้ง มีปัญหาเร่ืองการรับประทานอาหารท่ีเกิดจากเหงือกและฝัน
หรือไม่ เปล่ียนเส้ือผา้วนัละก่ีคร้ัง ซกัรีดเส้ือผา้เองไดห้รือไม่ มีประจาํเดือนหรือไม่ แต่ละคร้ังนาน
เท่าไร มีปัญหาเก่ียวกบัการมีประจาํเดือนหรือไม่ คุมกาํเนิดหรือไม่ ใชว้ิธีใด มีปัญหาเก่ียวกบัการ
คุมกาํเนิดหรือไม่ เป็นตน้ 
  (๕) ขอ้มูลจากการสังเกต เช่น ลกัษณะการแต่งกาย ลกัษณะทางกายภาพทัว่ไปโดย
คาํนึงถึงอาย ุลกัษณะเหงือกฝัน และผวิหนงั อุณหภูมิ ชีพจร หายใจ และความดนัโลหิต เป็นตน้ 
 ๒) การประเมิน ระบุความสามารถในการควบคุมกิจกรรมการออกกาํลงักายและการ
พกัผ่อนการใช้เวลาส่วนตวัและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม ความสามารถในการจดัเวลาให้เป็น
ส่วนตวั แต่ไม่ใช่ลกัษณะการแยกตวั การพบปะสังสรรคก์บับุคคลในสังคมในลกัษณะท่ีสอดคลอ้ง
กบัสงัคมและวฒันธรรมนั้น ๆ  
                                                 

 ๔๔จนัทร์เพ็ญ สันตวาจา, อภิญญา เพียรพิจารณ์ และรัตนาภรณ์ ศิริวฒันชัยพร, แนวคิด
พืน้ฐานและกระบวนการพยาบาล, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ธนาเพส จาํกดั,  ๒๕๕๑), 
หนา้ ๓๘-๓๙. 
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  (๑) ขอ้มูลจากการซักถาม เช่น ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่คนเดียวหรือไม่ และขณะนั้นทาํ
อะไรบา้ง สาเหตุท่ีมาอยูโ่รงพยาบาล เคยรับการรักษาทางดา้นจิตใจหรือไม่ ระบุสถานท่ี สาเหตุ และ
ระยะเวลาท่ีรักษา ภูมิใจอะไรในตนเองมากท่ีสุด เม่ือรู้สึกไม่สบายใจหรือโกรธทาํอย่างไรบา้งใน
บา้นมีสมาชิกก่ีคน ใครบา้ง มีเพื่อนสนิทท่ีบา้น ท่ีทาํงานและโรงเรียนหรือไม่ สัมพนัธภาพเป็น
อยา่งไร สนิทกบัใครในครอบครัวมากท่ีสุด เม่ือมาอยูโ่รงพยาบาลใครมาเยี่ยมบา้ง ใครเคยให้ความ
ช่วยเหลือมากท่ีสุด ใครช่วยเหลือเร่ืองการเงิน ใชย้าเสพติดชนิดไหน ปริมาณเท่าใด นานเท่าไร ก่อน
มาโรงพยาบาลรับประทานยาอะไรหรือไม่ จาํนวนเท่าใด เคยรับประทานยามากหรือน้อยกว่าท่ี
แพทยส์ั่งหรือไม่ จาํนวนเท่าใด เหตุผลท่ีเพิ่มหรือลดจาํนวนยาเอง เคยคิดทาํร้ายตนเองหรือไม่ 
แนวโนม้ท่ีจะทาํร้ายตนเอง 
 ปัจจยัเส่ียง ไดแ้ก่ อยากตาย คิดฟุ้ งซ่านไม่อยูใ่นความเป็นจริง มีความรู้สึกผดิหรือไม่ควรมี
ชีวิตอยู่ รู้สึกตนเองไร้ค่า คิดว่าตนเองสมควรถูกลงโทษ แยกตวั มีภาวะลุกล้ีลุกลน หรือกระวน
กระวาย การรับประทานอาหาร การนอน ความตอ้งการทางเพศ และกิจกรรม อ่ืนๆ ลดลง 
 สญัญาณอนัตราย ไดแ้ก่ เคยมีประวติัพยายามฆ่าตวัตาย เคยเขียนจดหมายลาตาย รายงานว่า
มีคนสั่งให้ฆ่าตวัตาย ความพยายามฆ่าตวัตายคร้ังก่อนรุนแรง มีโรคเร้ือรังอะไรหรือไม่ มีโรค
ประจาํตวัอะไรบา้ง มีอาการเจบ็ป่วยทางกายท่ีหาสาเหตุไม่พบ รู้สึกว่าตนเองแก่กว่าวยั มีพฤติกรรม
รักร่วมเพศ แยกตวั สมัพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนไม่ดี สูญเสียบุคคลสาํคญั 
  (๒) ขอ้มูลจากการสังเกต เช่น มีความสัมพนัธ์หรือสัมพนัธภาพกบัผูท่ี้พามาโรงพยาบาล 
หรือไม่ อยา่งไร ท่าทีท่ีพบผูป่้วยคร้ังแรกเป็นอยา่งไร มีปฏิกิริยาต่อการเขา้โรงพยาบาลอยา่งไร การ
รับรู้ส่ิงแวดลอ้ม เวลา สถานท่ี บุคคล และเหตุการณ์ปัจจุบนั ลกัษณะการพดู เป็นตน้ 
  (๓) การประเมิน ระบุความสามารถของผูป่้วยในการสร้างความสมดุลระหว่างการใช้
เวลาเป็นส่วนตวักบัการสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น การประเมินความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผูป่้วยและขอ้จาํกดัในการดูแลตนเอง การประเมินความบกพร่องในการดูแลตนเอง โดยตดัสินว่า
ความสามารถในการดูแลตนเองทั้ งในด้านปริมาณและคุณภาพว่าเพียงพอหรือไม่ในการท่ีจะ
ตอบสนองความตอ้งการดูแลตนเองเพื่อการบาํบดั รวมทั้งประเมินภาวะขาดการดูแล 
 ๓) ระบบการพยาบาล 
  (๑) กาํหนดรูปแบบการพยาบาลให้เหมาะสมกับผูป่้วย เช่น ถา้ผูป่้วยไม่รู้สึกตวัควร
จดัระบบการพยาบาลในระบบทดแทนทั้งหมด ถา้ผูป่้วยรู้สึกตวัดี สามารถปฏิบติักิจกรรมการดูแล
ตนเองได ้แต่ขาดความรู้ พยาบาลควรจดัระบบสนบัสนุนและใหค้วามรู้ 
  (๒) กาํหนดบทบาทและการกระทาํของพยาบาล ผูป่้วยและผูรั้บผดิชอบ 
  พยาบาลจะตอ้งพิจารณาสถานการณ์ทางการพยาบาล หมายถึง กิจกรรมการพยาบาลท่ี
มุ่งจดัการพยาบาล ความตอ้งการการพยาบาลจะเกิดข้ึนไดท้ั้งในลกัษณะผูป่้วยร้องขอ และส่ิงท่ี
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ผูป่้วยไดรั้บ ไม่ว่าผูป่้วยจะเสนอความตอ้งการหรือไม่ก็ตาม และอาจรวมถึงความตอ้งการท่ีคาดว่า
จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกในครอบครัว เพื่อส่งเสริมสุขภาพผูป่้วย ความตอ้งการของผูป่้วยแต่ละ
คนจะแตกต่างกนัไปตามผูป่้วยแต่ละประเภท 
 ในกรณีท่ีจะนําแนวคิดทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเร็มมาใช้ การจาํแนกผูป่้วยตอ้งให้
ความสาํคญักบัการจาํแนกผูป่้วยตามสภาพของผูป่้วยในกรณีท่ีผูป่้วยติดยาเสพติด อาจจาํแนกไดเ้ป็น 
๓ ประเภท คือ 
 ประเภทท่ี ๑ ผูป่้วยท่ีตอ้งการการดูแลอยา่งสมบูรณ์ (Complete care) 
 ประเภทท่ี ๒ ผูป่้วยท่ีตอ้งการการดูแลเป็นบางส่วน (Partial care) 
 ประเภทท่ี ๓ ผูป่้วยท่ีช่วยเหลือตนเองได ้(Self care) 
 เม่ือพยาบาลสามารถพิจารณาสถานการณ์ทางการพยาบาล โดยเฉพาะความสามารถในการ
ดูแลตนเองของผูป่้วยไดแ้ลว้ พยาบาลจึงจะตดัสินใจออกแบบหรือเลือกแบบของการพยาบาลโดยโอ
เร็ม จดัระบบการพยาบาลโดยจดัแบ่งระบบการพยาบาลออกเป็น ๓ ระบบ คือ ระบบการพยาบาล
แบบทดแทนทั้งหมดสาํหรับผูป่้วยท่ีตอ้งการดูแลอยา่งสมบูรณ์แบบ ระบบการพยาบาลแบบทดแทน
บางส่วน สาํหรับผูท่ี้ตอ้งการการดูแลบางส่วน และระบบการพยาบาลแบบประคบัประคอง สาํหรับ
ผูป่้วยท่ีช่วยเหลือตนเองได ้
 สาํหรับผูป่้วยติดยาและสารเสพติด กจ็ะมีผูป่้วยใหเ้ห็นทั้ง ๓ ประเภท แต่ผูป่้วยส่วนใหญ่จะ
เป็นผูป่้วยประเภทท่ี ๓ คือ ผูป่้วยท่ีช่วยเหลือตนเองได ้(Self care) ในกิจกรรมทัว่ ๆ ไป แต่มีปัญหา
ในเร่ืองของการควบคุมพฤติกรรมตนเอง อีกทั้งปัจจยัสาเหตุของปัญหาเกิดข้ึนจากยาเสพติดและ
ฤทธ์ิของยาตวัผูป่้วยมีพฤติกรรมโน้มเอียงไปในทางให้เกิดปัญหา และปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นตวั
ผลกัดันให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะส่ิงแวดลอ้มท่ีใกลชิ้ดกบัตวัผูป่้วยมากท่ีสุดคือครอบครัว การท่ี
ครอบครัวหน่ึงมีสมาชิกคนใดคนหน่ึงเกิดการเจ็บป่วยดว้ยโรคติดยา พยาบาลจะตอ้งช่วยเหลือและ
สนบัสนุนใหค้รอบครัวสามารถใหก้ารดูแลผูป่้วยท่ีบา้นได ้มีการทาํหนา้ท่ีของครอบครัวท่ีเหมาะสม 
ตดัสินใจแกปั้ญหาเก่ียวกบัผูป่้วยได ้ซ่ึงถูกพฒันาข้ึนโดยผ่านการศึกษาและการฝึกหัดอย่างเป็น
ระบบ ความสามารถในการปฏิบติัการดูแลผูป่้วยของครอบครัวท่ีพยาบาลจะตอ้งส่งเสริมและพฒันา
ประกอบดว้ย ความสามารถในการคาดการณ์เก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนความสามารถใน
การปรับเปล่ียน ความสามารถในการลงมือปฏิบติัและมีส่วนร่วมในการควบคุมตนเองของผูป่้วย 
และความสามารถในการประเมินผล 
 วิธีการของพยาบาลในการลงมือปฏิบัติ คือ การใช้ระบบสนับสนุนและให้ความรู้แก่
ครอบครัว (Educative – Supportive Nursing System) ร่วมกบัการเสริมพลงัอาํนาจใหก้บัครอบครัว
ตามแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลให้ความสําคญัว่า ครอบครัวเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นระบบเปิด           
ใหผู้ป่้วยไดมี้ปฏิสมัพนัธ์ท่ีส่งผลต่อระบบปิดของผูป่้วย (เทียบตามแนวคิดของวอน) โดยหล่อหลอม
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เป็นแนวคิดความรู้สึกจนถึงมีการแสดงออกต่อสังคมอนัเป็นระบบเปิดท่ีกวา้ง ออกไปปฏิสัมพนัธ์
กับบุคคลจะต้อง เ ก่ียวข้องด้วยตราบเท่าการดํา เ นินชีวิตของเขา  การเสริมพลังอํานาจ 
(Empowerment) ให้แก่ครอบครัวเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนในการดูแล
สุขภาพของตนเองและผูป่้วยให้ความรู้สึกถึงการมีอาํนาจในการควบคุมตดัสินใจ เพื่อให้สามารถ
ดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมีคุณภาพ โดยใชแ้หล่งประโยชน์ท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มความสามารถ 
ในการดูแลตนเอง การเสริมพลงัอาํนาจในท่ีน้ีสามารถพิจารณาในเชิงกระบวนการ (Process) และ
เชิงผลลพัธ์พยาบาลจะพิจารณาจากผลท่ีเกิดข้ึน คือ ความสามารถ ความมีประสิทธิภาพ และความ
เช่ือมัน่ของครอบครัว เหล่าน้ีจะช่วยเสริมให้ผูป่้วยมีความฉลาดทางอารมณ์ คือคิดเป็นไดแ้ก่การคิด
ในเชิงบวก พดูเป็นคือพดูในส่ิงท่ีสร้างสรรค ์ทาํเป็นสามารถปรับตวัอยูใ่นสังคมไดโ้ดยไม่พึ่งยาเสพ
ติด กล่าวคือ มีความยดืหยุน่รู้จกัรอคอย สนใจในบุคคลรอบขา้งเพ่ือการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี การท่ี
ผูป่้วยจะมีความสามารถทั้งด้านการคิดเป็น พูดเป็น ทาํเป็นนั้นจะตอ้งไดรั้บการพฒันาการดูแล
ตนเองให้ได้ทั้ ง  ๓  ด้าน  คือ  ด้านความ รู้  ( ปัญญา )  ด้านความคิด  ( จิตใจ )  ด้านอารมณ์            
(ความรู้สึก = เวทนา)  เป็นอย่างดีเสียก่อน จึงจะสามารถดูแลตนเองไดท้ั้งดา้นร่างกาย จิตใจ จิต
วิญญาณ พยาบาลผูดู้แลผูติ้ดยาเสพติด จึงจาํเป็นตอ้งบูรณาการทฤษฎีทางการพยาบาลหลายทฤษฎี
ผสมผสานกนัในการกาํหนดกิจกรรมการพยาบาลของผูติ้ดยาเสพติดเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล โดย
คาํนึงถึงระบบการพยาบาลท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัผูติ้ดยาเสพติดซ่ึงต่างเป็นบุคคลองค์
รวมของกาย จิต วิญญาณ ท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั แต่ทั้งสองฝ่ายตอ้งเขา้ถึงจิตใจกนัมีการรับรู้
ตรงกนั (ตามทฤษฎีของวตัสัน) นั้นคือต่างยอมรับฟังซ่ึงกนัและกนัและตดัสินใจท่ีจะปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลง ท่ีกาํหนดข้ึนซ่ึงเป็นการพฒันาของผูป่้วยเอง๔๕ กิจกรรมน้ีจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือพยาบาลและผู ้
ติดยาเสพติดร่วมกนัคน้หาความพร่อง ในการดูแลตนเอง (ตามทฤษฎีของโอเร็ม) ของผูติ้ดยาเสพติด
ใหไ้ดเ้สียก่อน  จึงจะสามารถกาํหนดกิจกรรมการดูแลตนเองไดเ้หมาะสมและก็มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม (ตามทฤษฎีการปรับปรุงของรอย) และสามารถใชร้ะบบปิดของตน สามารถรับกระทบ
จากระบบเปิดภายนอก คือท่ีเขาอยูอ่าศยัไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งยาเสพติดอีกต่อไป  
 แนวคิดสุขภาพแบบองคร์วม (Holistic Health) มีรากฐานความคิดเนน้ความสัมพนัธ์เช่ือมโยง 
ผสมกลมกลืนระหว่างสังคมธรรมชาติและจกัรวาล และถือว่าพลงัชีวิตหรือพลงัแห่งการปฏิบติั
ตนเองตามธรรมชาติ คือหัวใจของการเยียวยาและฟ้ืนฟูร่างกาย จิตใจ หลกัการพื้นฐานของการ
บาํบดัรักษาข้ึนอยู่ว่าจะทาํอย่างไรจึงจะดึงพลงัชีวิตซ่ึงเป็นพลงับาํบดัตามธรรมชาติออกมาจากตวั
                                                 

 ๔๕กนกนุช ช่ืนเลิศสกุล, “การเรียนรู้โดยผ่านการสะทอ้นความคิด : การศึกษาและการ
ปฏิบติัการพยาบาลคลินิก (Learning by Reflection : Education and Clinical nursing preface), 
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา, ปีท่ี ๙ ฉบบัท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๔) :
๓๘. 



 ๕๘

ผูป่้วยได ้ผูป่้วยคือผูท่ี้จะรักษาตนเองไดอ้ย่างแทจ้ริง ยาหรืออ่ืน ๆ เป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น 
ผูป่้วยจาํเป็นตอ้งเขา้ใจเร่ืองสุขภาพอย่างถูกตอ้งเสียก่อนการรักษาจึงจะสัมฤทธ์ิผล นายแพทย์
ประเวศ   วะสี ไดก้ล่าววา่ สุขภาพองคร์วม คือความสุขดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ปัญญา สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความเช่ือมโยงกนัไม่อาจแยกส่วนกนัได้๔๖ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีการพยาบาลท่ี
กล่าวมาทุกทฤษฏี การเจริญสติปัฏฐาน ๔ เป็นการพฒันาตนเอง ดา้นความคิด ความรู้สึกของตนเอง
ซ่ึงเป็นการใชศ้กัยภาพของตนเองในการท่ีจะดูตนเองให้ไดเ้ห็นถึงตวัตนท่ีแทจ้ริงของตนเอง เป็น
การเยียวยาตนเอง ซ่ึงเป็นการเติมเต็มการพฒันาสุขภาพแบบองคร์วมไดเ้ป็นอย่างดี ผูป่้วยสามารถ
แสดงออกดา้นความคิด การพดู การกระทาํ อนัเป็นท่ีพึงปรารถนาของสังคม เป็นท่ียอมรับทั้งตนเอง
และผูท่ี้สมัพนัธ์ดว้ย มีความพึงพอใจ มีความสุขดว้ยกนัทั้งคู่ จึงจะสามารถสรุปรวมเป็นพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม เรียกวา่ มีความฉลาดทางอารมณ์สามารถปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มไดดี้ 
 

๒.๓ แนวคดิเกีย่วกบัความฉลาดทางอารมณ์ 
 จากสภาพการณ์ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ จึงทาํให้มีผูส้นใจศึกษาพฤติกรรมของบุคคลเหล่าน้ีว่ามี
ปัจจยัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสาํเร็จ ความลม้เหลว ของการดาํเนินชีวิตซ่ึงก็พบว่า ความสาํเร็จในชีวิต
นั้ นไม่ใช่เป็นบุคคลท่ีมีความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) เพียงอย่างเดียว คนท่ีเป็นคนเรียนเก่ง 
การศึกษาดี มีการประกอบอาชีพการงานท่ีดี ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะประสบความสาํเร็จในชีวิต แต่ก็ไม่
เป็นเช่นนั้นทุกคน ยงัมีบุคคลลกัษณะดงักล่าวเป็นจาํนวนมากไม่ไดป้ระสบความสาํเร็จในชีวิตดงัท่ี
คาดการณ์ไว ้คนท่ีเรียนเก่งประสบความสาํเร็จในการเรียนสามารถสอบเขา้ทาํงานในตาํแหน่งท่ีดี ๆ 
แลว้ บางคนอาจลม้เหลวในการดาํเนินชีวิต 
 ความฉลาดทางอารมณ์กาํลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นตัวช้ีวดัถึง
ความสุขของบุคคลท่ีสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและสามารถดาํรงชีวิตอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้มีการพฒันา
ตนเองเผชิญปัญหาชีวิตและแกปั้ญหาไดอ้ยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข 
 ๒.๓.๑ ความหมาย 
 ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในตวับุคคล แต่เดิมคนส่วนมากจะรู้จกัคาํว่า ไอคิว (IQ)  
ซ่ึงหมายถึงความฉลาดทางปัญญา (Intelligence) ความสามารถในการเขา้ใจโลกตามความเป็นจริง 
การคิดอย่างมีเหตุผล และการใชท้รัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเม่ือตอ้งเผชิญกบัการทา้ทาย
เชาวปั์ญญา (Intelligence quotient) หมายถึง ความสามารถทางการเรียนรู้ การเรียนรู้ ความสามารถ 

                                                 

 ๔๖ประเวศ  วะสี,ศ.นพ., อา้งใน มนทิพา ทรงพานิช, เสาวภา พรสิริพงษ์, การจดับริการ
สุขภาพแบบผสมผสานในสถานบริการของรัฐกบัการแกไ้ขปัญหาโรคเร้ือรัง, รายงานการวิจัย, 
วารสารสมาคมนกัวิจยั, ปีท่ี ๑๕ ฉบบัท่ี ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๓) :  ๖๓-๖๖. 



 ๕๙

ในการเปล่ียนความคิดเชิงนามธรรมเป็นภาษาเขียน หรือคาํพูด แลการใชภ้าษากลบัไปเป็นความคิด
เชิงนามธรรม รวมทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ และการสังเคราะห์รูปทรงและการจดัการกบั
ปัญหาต่าง ๆ อยา่งมีความหมายตามลาํดบัก่อนหลงั๔๗ จากนิยามจะเห็นไดว้่าความฉลาดทางปัญญา 
หรือเชาวปั์ญญาเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลมกัจะพบว่าบางคนเก่ง ฉลาด มีความรู้ดี แต่ไม่
ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินชีวิต อาจมีปัญหาเร่ืองส่วนตวั ครอบครัว เศรษฐกิจ หนา้ท่ีการงาน 
มนุษยส์ัมพนัธ์และอ่ืน ๆ ทาํให้ลม้เหลวไม่บรรลุวตัถุประสงคต์ามความตอ้งการ ดงัคาํพงัเพยท่ีว่า 
“ความรู้ท่วมหัว เอาตวัไม่รอด” ดังนั้น นักจิตวิทยาหรือนักการศึกษาหลายคนจึงมีความเห็นว่า
นอกจากความฉลาดทางเชาวปั์ญญาหรือการเรียนรู้ (Cognitive intelligence) แลว้น่าจะมีเร่ืองของ
อารมณ์เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย 
 ๑) ความหมายของอารมณ์ 
 อารมณ์ (Emotion) มาจากภาษาลาติน “Motere” เป็นคาํกิริยาท่ีแปลว่า “เคล่ือนไหว” (to 
move) เม่ือเพิ่ม “e” หมายถึง “เคล่ือนไหวจาก” ซ่ึงแสดงถึงคุณสมบติัของอารมณ์ท่ีมีส่วนร่วมอยู่
เสมอในการกระตุน้ทาํใหเ้กิดการกระทาํต่าง ๆ  
 อารมณ์จะมีประโยชน์และมีโทษต่อร่างกาย การท่ีรู้ประโยชน์และโทษของอารมณ์จะช่วย
ใหเ้รารู้จกัควบคุมอารมณ์ไดม้ากข้ึน 
 (๑) ประโยชน์ทางอารมณ์ท่ีสร้างสรรค ์(ฝ่ายดี)ทาํให้มีพลงังานเพิ่มมากข้ึน สามารถทาํงาน
ไดม้ากกว่าปกติ ทาํให้ชีวิตสดช่ืน อยากมีชีวิตอยู่เพื่อความหวงัในชีวิตเม่ือบุคคลมีอารมณ์ในทาง
พอใจ ทาํใหเ้อาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได ้เกิดความมานะพยายามท่ีจะพฒันาตนเอง 
 (๒)โทษของอารมณ์ท่ีทาํลาย (ฝ่ายไม่ดี) ทาํให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพทางร่างกาย เช่น             
เกิดอาการเบ่ืออาหาร นอนไม่หลบั ผลเสียต่อการทาํงาน เกิดการทอ้ถอย ขาดการยั้งคิด ทาํให้เสีย
ผลประโยชน์ ผลเสียทางดา้นสังคม ความกา้วร้าวโมโหร้าย ทาํให้เพื่อนหลีกหนี ไม่มีใครอยากจะ
คบหาสมาคมดว้ย เพราะความเจา้อารมณ์ ผลเสียดา้นสุขภาพจิตท่ีทาํใหเ้กิดโรคจิต และประสาทเม่ือ
มีอารมณ์รุนแรงจนเกินไป 
 อารมณ์เป็นความรู้สึกท่ีเป็นสากล ทุกชาติทุกภาษาจะมีอารมณ์เหมือนกนั อารมณ์จะมีการ
พฒันาไปตามวยั ในการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมือนกนัทั้งโลก ในการแสดงความดีใจแสดง
ความยนิดี การไดพ้บกนั คือ การยิม้ ทุกคนเห็นจะรู้ว่าเป็นอารมณ์ดี แต่ถา้เห็นหนา้บ้ึงหนา้งอทุกคน
ก็จะรู้ว่าขณะน้ีอารมณ์ของบุคคลนั้นไม่ดีแน่นอน ฉะนั้นความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ถา้เปรียบเทียบทาง
พทุธศาสนากห็มายถึงการมีสติสมัปชญัญะ นัน่เอง  
 ๒) ความหมายความฉลาดทางอารมณ์ 
                                                 

 ๔๗พร้ิมเพรา ดิษยวณิช, “ผลของการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานท่ีมีต่อบุคลิกภาพและเชาว์
อารมณ์”, วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, ปีท่ี ๔๖ ฉบบัท่ี ๓, ๒๕๔๔, หนา้ ๓๘. 



 ๖๐

 Golman ไดใ้ห้ความหมายของ ความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q) ไวอ้ย่างชดัเจนว่าหมายถึง 
ความสามารถในการตระหนกัรู้ถึงความรู้สึกของตนเอง และของผูอ่ื้นเพื่อการสร้างแรงจูงใจใน
ตวัเอง บริหารจดัการอารมณ์ต่าง ๆ ของตน และอารมณ์ท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ได ้โดยเช่ือว่า
เชาวอ์ารมณ์นั้นแตกต่างจากเชาวปั์ญญาแต่เสริมเก้ือกูลกนั คนท่ีเก่งแต่ขาดความฉลาดทางอารมณ์ 
(E.Q) มกัจะมาทาํงานให้กบัคนท่ีมีระดบัเชาวปั์ญญาตํ่ากว่าตน แต่มีความเป็นเลิศดา้นทกัษะ            
ความเก่งคน๔๘ 

 ซาโลเวย ์และเมเยอร์ (Salovey & Mayer) ไดใ้หค้วามหมายของ ความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) 
ว่าคือ ความสามารถในการตรวจสอบและควบคุมความรู้สึกของตนเองและของผูอ่ื้น และใช้
ความรู้สึกเพื่อใหมี้อิทธิพลต่อความคิดและการกระทาํของตนเอง๔๙ 

 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้ความหมาย ความฉลาดทางอารมณ์ว่า ความสามารถ 
ทางอารมณ์ ท่ีจะช่วยใหก้ารดาํเนินชีวิตเป็นไปอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข๕๐ 

 ทศพร ประเสริฐสุข ให้ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ว่าเป็นความสามารถของ
บุคคลท่ีตระหนักรู้ถึงความคิดของตนเอง และผูอ่ื้น สามารถควบคุมอารมณ์และรอคอยการ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้ สามารถสร้างกาํลงัใจในการเผชิญกบัอุปสรรค ขอ้ขดัแยง้
ต่าง ๆ รู้จกัขจดัความเครียด นาํความคิดและการกระทาํของตนไปใชใ้นการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น            
ทั้งในฐานะผูน้าํและผูต้ามไดจ้นประสบความสาํเร็จในชีวิต๕๑ 

 เทิดศักด์ เดชดง ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า ความฉลาดทางอารมณ์หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการนาํไปสู่การเป็นคนดี มีคุณค่าและมีความสุข๕๒ 

 วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ให้ความหมายของ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ว่า หมายถึง 
ความสามารถในการตระหนกัรู้และควบคุมอารมณ์ตนเอง การมีแรงจูงใจในการทาํงานใหบ้รรลุผล

                                                 

 ๔๘Golman D., Working with emotional intelligence, New York: Bantam Books; 1998. 
p. 317. 
 ๔๙Salovey P, & Mayer J. D., Emotional intelligence, Imagination, Cognition and 
Personality.1990 ; 9:185. 
 ๕๐กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, คู่มือความฉลาดทางอารมณ์, (นนทบุรี : โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; ๒๕๔๓), หนา้ ๑. 
 ๕๑ทศพร ประเสริฐสุข. “ความฉลาดทางอารมณ์กบัการศึกษา”, วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 
๒๕๔๒; ๕(๑) : ๑๙-๓๙. 
 ๕๒เทิดศกัด ์เดชคง, ความฉลาดทางอารมณ์สู่สติและปัญญา, (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ์
มติชน; ๒๕๔๒), หนา้ ๓๙. 
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สาํเร็จ รู้จกัสร้างสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้นเขา้ใจอารมณ์ความรู้สึกของผูอ่ื้น รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา และ
ยงักล่าววา่จุดอ่อนของคนไทยยงัควบคุมตนเองไดไ้ม่ดีพอ๕๓ 
 นงพงา ลิม้สุวรรณ ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่าความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถ 
ของคนดา้นอารมณ์ จิตใจ และยงัรวมถึงทกัษะการเขา้สงัคม๕๔ 
 สรุปโดยรวมความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถลักษณะหน่ึงของบุคคลท่ีจะ
ตระหนักถึงความรู้สึก ความคิดและอารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้น สามารถควบคุมอารมณ์และแรง
กระตุน้ภายใน ตลอดจนสามารถรอคอยการตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม
ถูกกาลเทศะ สามารถให้กาํลงัใจตนเองในการท่ีจะเผชิญกบัอุปสรรคและขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
ไม่คบัขอ้งใจ รู้จกัขจดัความเครียดท่ีจะขดัขวางความคิดริเร่ิมสร้างสรรคอ์นัมีค่าของตนได ้สามารถ
ช้ีนาํความคิดและการกระทาํของตนในการร่วมทาํงานกบัผูอ่ื้นทั้งฐานะผูน้าํและผูต้ามไดอ้ย่างมี
ความสุข จนประสบความสาํเร็จในการเรียน ความสาํเร็จในอาชีพ และความสาํเร็จในชีวิตในท่ีสุด 

 ๒.๓.๒ ลกัษณะของความฉลาดทางอารมณ์ 
 ความฉลาดทางอารมณ์เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีช่วยส่งผลใหบุ้คคล ประสบความสาํเร็จ
ในชีวิตมากถึงร้อยละ ๘๐ เม่ือผสมผสานกบัความฉลาดทางปัญญาอีกร้อยละ ๒๐ ทั้งสองประการน้ี
ชีวิตจะพฒันาไปไดอ้ยา่งสมดุลสามารถปรับตวัอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข เรามกัพบเห็นใน
สังคมเสมอว่าผู ้ท่ี เ รียนเก่งเรียนดี มีความฉลาดทางปัญญา ท่ี เด่นชัดไม่จําเป็นว่าจะประสบ
ความสาํเร็จในชีวิตเสมอไป 
 ก่อนท่ีบุคคลจะกลายเป็นผูติ้ดยานั้น ส่วนมากจะเป็นผูมี้ปัญหาทางดา้นอารมณ์อยูก่่อนแลว้ 
ไม่สามารถจดัการกบัอารมณ์ท่ีไม่พึงปรารถนาท่ีเรียกว่า อิฏฐารมณ์ได ้การใชย้าเสพติดจะช่วยระงบั
อารมณ์ท่ีไม่พึงปรารถนานั้น และสร้างอารมณ์ใหม่ท่ีตนเองตอ้งการมาทดแทน เช่นผูป่้วยด่ืมสุราจะ
รู้สึกสนุก ความไม่สบายใจ ความทุกข ์ความเศร้าใจจะลดลงหรือหายไป เม่ือสร่างเมาแลว้ความไม่
สบายใจ ความทุกข ์ความเศร้าใจ เดิมท่ีไม่ไดรั้บการแกไ้ขจะกลบัมาใหม่เหล่าน้ี เป็นตน้ 
 ลกัษณะของความฉลาดทางอารมณ์ ในแต่ละบุคคลมีพฒันาการมาจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น 
 ๑) ปัจจยัท่ีเป็นผลร่วมจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม ในแต่ละวฒันธรรม 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฒันาการของมนุษยมี์ ๒ประการใหญ่ ๆ คือ พนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้ม โดยมี
ความเช่ือว่าพนัธุกรรมหรือธรรมชาตินบัเป็นตวักาํหนดสติปัญญา และบุคลิกของมนุษย ์ซ่ึงมีติดตวั

                                                 

 ๕๓วิลาสลกัษณ์ ชวัวลัลี, แนวคิดและการพัฒนาสุขภาพจิตดีด้วยอีคิว, รายงานการประชุม
วิชาการสุขภาพจิต (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๔๓), หนา้ ๑๗. 
 ๕๔นงพงา ล้ิมสุวรรณ. เลีย้งลูกถูกวิธีชีวีเป็นสุข, พิมพค์ร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : เมดอิน
โฟ จี.ดี., ๒๕๔๒). หนา้ ๑๙๗. 
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มาตั้งแต่เกิด ขณะเดียวกนัมนุษยก์็ตอ้งอยู่ในส่ิงแวดลอ้มมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
พฒันาการของมนุษยไ์ดย้ิ่งกว่าพนัธุกรรม เพราะส่ิงแวดลอ้มท่ีใกลชิ้ด เช่น บุคคลในครอบครัว 
โรงเรียน มีส่วนช่วยในการอบรมเล้ียงดู หล่อหลอมอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรม ซ่ึงเป็นการ
สะทอ้นถึงการพฒันาจิตสํานึก (Ego Development) ของบุคคล บทบาทของวฒันธรรมของ
สถานการณ์และวฒันธรรม ซ่ึงจะมีผลต่อระดบัความฉลาดทางอารมณ์ของบุคคล 
 ๒) ปัจจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัวฒิุภาวะท่ีเจริญสมวยั (Maturity) ในกฎหมายไทยไดก้าํหนด
ไวว้่า บุคคลท่ีมีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ถือว่าเป็นผูมี้วุฒิภาวะสมบูรณ์มีการเติบโตทั้งทางร่างกาย
และจิตใจพร้อมท่ีเขา้สู่การเป็นผูใ้หญ่ มีความคิด การตดัสินใจ มีการรับรู้ผิดชอบชัว่ดี สามารถท่ีจะ
ดูแลตนเองไดแ้ลว้ มีสิทธิและเสรีภาพและรับผิดชอบตวัเองไดดี้แลว้ ซ่ึงลว้นจะมีลกัษณะเช่นท่ี
กล่าวมา แต่ก็มีส่วนน้อยท่ีบางคร้ังพบว่า เติบโตเป็นผูใ้หญ่แลว้ ยงัไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ซ่ึง
สังเกตไดจ้ากการท่ีมีพฤติกรรมตอบสนองต่อสถานการณ์หรือส่ิงเร้าไม่เหมาะสม เช่น เป็นคนใจ
ร้อน หุนหันพลนัแล่น ไม่มีเหตุผล เป็นตน้ ดงันั้นในการศึกษาเร่ืองของความฉลาดทางอารมณ์ 
บุคคลท่ีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สมวยั ตอ้งมีลกัษณะของคนท่ีรู้จกัอดทนรอคอยได ้รู้จกัตนเอง รู้จกั
ผูอ่ื้น เห็นอกเห็นใจคนอ่ืนเป็น ไม่ยดึติดในความเป็นตวัเอง ใหค้วามสาํคญัของตวัเองมากเกินไป ใจ
เยน็ รู้จกัรับฟังผูอ่ื้นบา้ง เป็นคนมีเหตุผลเหมาะสมกบัสภาพการณ์ 
 ๓) มีความเก่ียวขอ้งกบับุคลิกภาพ แบบฉบบัท่ีเป็นปกติวิสัยของบุคคลนั้น การพฒันาความ
ฉลาดทางอารมณ์จะพฒันาได้ ตอ้งใช้การฝึกทกัษะอย่างเอาจริงเอาจงั ฝึกอย่างต่อเน่ืองให้เกิด
ความคุน้เคยในการปฏิบติั เน่ืองจากความฉลาดทางอารมณ์นบัเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความสามารถทาง
อารมณ์ในการรู้และเขา้ใจตนเองเขา้ใจผูอ่ื้น มุ่งมัน่อดทนรอคอยเพ่ือไปยงัเป้าหมาย มองโลกในดา้น
บวกและรู้จกัจดัการกบัปัญหา และความขดัแยง้ของตนเองได ้จากความหมายจึงเห็นไดว้่า ความ
ฉลาดทางอารมณ์เป็นเร่ืองเก่ียวกบับุคลิกลกัษณะและนิสัยของบุคคล ดงันั้น การท่ีจะพฒันาให้เป็น
บุคคลท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ไดน้ั้น การฟังการบรรยาย การอ่านหนงัสือ หรือการบอกกล่าวของ
บุคคลก็ยงัไม่สามารถทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือการพัฒนาได้ จะต้องอาศัยการฝึกฝน                  
การปฏิบติัอยา่งตั้งใจจริง และทาํอยา่งต่อเน่ืองจึงจะเปล่ียนแปลงได ้
 ๔) เรียนรู้ได ้ฝึกฝนได ้พฒันาได ้ความฉลาดทางอารมณ์เก่ียวขอ้งกบัการทาํงานของสมอง
ซีกขวาส่วนล่าง ซ่ึงเป็นเร่ืองของความคิด อารมณ์ ความรู้สึก การเคล่ือนไหว ซ่ึงอยู่ในส่วนของ 
Limbic System ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยสัมพนัธ์ ความรู้สึก อารมณ์๕๕ สมองส่วนน้ีสามารถ
พฒันาไดแ้ต่ตอ้งใชค้วามอดทนเอาจริงเอาจงั๕๖ และเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัระดบัประสบการณ์ของ
                                                 

 ๕๕ทศพร ประเสริฐสุข, ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์กับการศึกษา การแนะแนวและ
จิตวทิยาการศึกษา. พ.ศ. ๒๕๔๔, หนา้ ๑๖. 
 ๕๖พิชยั ญาณศิริ, “การส่งเสริมและพฒันาวฒิุภาวะทางอารมณ์”, วารสารวชิาการ, หนา้ ๕๓-๕๗. 



 ๖๓ 

บุคคล การเรียนรู้ของความฉลาดทางอารมณ์มีทั้งท่ีไม่ปรากฏใหเ้ห็นซ่ึงถือเป็นการเรียนรู้โตต้อบกนั
ภายในตวับุคคล (Intra individual) หรือเป็นการแสดงออกในการติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น (Interpersonal 
Relations) ซ่ึงการศึกษาของ Reuven Baven เช่ือวา่ การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์สามารถพฒันา
ไดต้ั้งแต่ในวยัเดก็จนถึงอาย ุ๕๐ ปีกวา่ ๆ ซ่ึงจากการศึกษายงั พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ สามารถ
ฝึกและพฒันาไดใ้นทุกเพศทุกวนัโดยเฉพาะในผูท่ี้สมคัรใจและมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาหรือ
ตอ้งการเปล่ียนแปลงในลกัษณะนิสยับางอยา่งของตนกจ็ะฝึกไดผ้ลดี 
 ๒.๓.๓ แนวคดิทฤษฏีเกีย่วกบัความฉลาดทางอารมณ์ 
 ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ : Emotional Quotient) Salovey และ Mayer๕๗ เร่ิมใชค้าํว่า 
ความฉลาดทางอารมณ์ใน ค.ศ. ๑๙๙๐ ใหแ้นวคิดว่า ความฉลาดทางอารมณ์ ไม่เก่ียวกบัเชาวปั์ญญา 
(Non cognitive aspects) ไดอ้ธิบายว่า “ เป็นรูปแบบหน่ึงของความฉลาดทางสังคมท่ีประกอบดว้ย
ความสามารถในการรู้อารมณ์และความรู้สึกตนเองและผูอ่ื้นสามารถแยกความแตกต่างของอารมณ์
ท่ีเกิดข้ึนและใชข้อ้มูลน้ีเป็นเคร่ืองช้ีนาํในความคิดและการกระทาํส่ิงต่าง ๆ ซาโลเวยแ์ละเมเยอร์ได้
ศึกษาวิจยัเพื่อจะนาํไปพฒันาการประมินความฉลาดทางอารมณ์ท่ีมีความแม่นตรง และศึกษาคน้ควา้
ความสําคญัของความฉลาดทางอารมณ์ พวกเขาพบว่าผูท่ี้มีคะแนนสูงในดา้นอารมณ์ท่ีชดัเจน ซ่ึง
เป็นความสามารถท่ีจะบอกลกัษณะอารมณ์ และความรู้สึกท่ีตนมีประสบการณ์อยู่จะคืนสู่สภาพ
ปกติไดเ้ร็วกว่า ในการศึกษาวิจยัอีกเร่ืองหน่ึงพบว่าผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงในการรับรู้ในการเผชิญกบั
ความเปล่ียนแปลงในส่ิงแวดลอ้มและสามารถสร้างเครือข่ายท่ีให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกัน           
ทางสงัคม 
 นกัจิตวิทยาหลายคนไดพ้ยายามวิเคราะห์การเกิดข้ึนของอารมณ์และความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์ โดยได้ให้แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อให้ได้
ขอ้สรุปของการทาํงานของความฉลาดทางอารมณ์ และจะได้สามารถพฒันาในองค์ประกอบ
เหล่านั้น เพื่อทาํใหค้วามฉลาดทางอารมณ์มีระดบัท่ีสูงข้ึน 
 ในปี ๑๙๙๗ ซาโลเวย ์เมเยอร์ และคารูโซ่ ได้เสนอแนวคิดโดยเน้นด้าน “ปัญญา” ของ 
ความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q) และพยายามอธิบาย ความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q) ในลกัษณะของ
ศกัยภาพ เพื่อความเติบโตดา้นสติปัญญาและอารมณ์ โดยเนน้ย ํ้าบทบาทของอารมณ์ท่ีมีบทบาทเขา้
มาจดัลาํดบั และช้ีนาํความคิดของมนุษยใ์ห้มุ่งสู่ขอ้มูลสาํคญัท่ีเราใส่ใจ และเสนอแนวคิดว่า ความ
ฉลาดทางอารมณ์ ประกอบดว้ย ๔ ขั้นตอนตามลาํดบั กล่าวคือ 
 ๑) การรับรู้ (Perception) และการแสดงออก (Expression) ซ่ึงอารมณ์ 
 ๒) การเก้ือหนุนขบวนการคิดของอารมณ์ 
                                                 

 ๕๗พนมพร มีระเกตุ, “ความฉลาดทางอารมณ์”, วารสารการศึกษาพยาบาล, ปีท่ี ๑๒ ฉบบัท่ี 
๑ (มกราคม - เมษายน ๒๕๔๔) : ๕๔. 
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 ๓) การเขา้ใจ การวิเคราะห์ และการใชค้วามรู้สึกเก่ียวกบัอารมณ์ 
 ๔) การคิดใคร่ครวญและการควบคุมอารมณ์ของตน เพื่อพฒันาความงอกงามดา้นสติปัญญา
และอารมณ์ต่อไป ซ่ึงถือวา่เป็นกระบวนการท่ีสูงสุดดงัมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนคือ  
  (๑) การรับรู้ การตีความ การแสดงออกภาวะอารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม มีองคป์ระกอบ 
๓ ประการ ดงัน้ี 
  ประการท่ี ๑ ความสามารถในการระบุภาวะอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตนเองได ้เช่น 
ทุกคร้ังท่ีมีความรู้สึกไม่ดีเกิดข้ึนไม่ควรหลีกเล่ียง จะทาํใหไ้ม่เขา้ใจในความรู้สึกนั้น 
  ประการท่ี ๒ ความสนใจในการระบุภาวะอารมณ์ของผูอ่ื้นได้ จากการดูผลงาน                 
การออกแบบงานศิลป์ ภาษาเสียง พฤติกรรม และรูปลกัษณ์ท่ีปรากฏ 
  ประการท่ี ๓ ความสามารถในการแสดงอารมณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แสดงความตอ้งการได้
ตรงกบัความรู้สึก ไดอ้ยา่งเหมาะสม ถูกกาลเทศะ 
  (๒) การเก้ือหนุนความคิดของอารมณ์ เน่ืองจากอารมณ์ภายนอกท่ีมากระทบเป็น
องคป์ระกอบของอารมณ์ภายใน ความคิดและสติท่ีควบคุมจิตใจ เม่ืออารมณ์เขา้มาสู่สมองจะถูกจดั
ให้เป็นอารมณ์ดี  ไม่ดี  และจะนําไปสู่ความคิดท่ีจะแสดงออกของความรู้สึกหรืออารมณ์                    
ช่วยจดัลาํดบัของความสําคญัหรือช่วยในการคิดจดัลาํดบัความสําคญั อารมณ์ท่ีชดัเจนพร้อมท่ีจะ
เก้ือหนุนต่อการตดัสินใจ และจดจาํความรู้สึกต่างๆไดดี้ อารมณ์หรือความรู้สึก ท่ีเขา้ใจเหตุผลทาํให้
ความคิด และจุดยืนเปล่ียนไปจากแง่หน่ึง ไปอีกแง่หน่ึง เช่น บวกเป็นลบ จากการคิดแง่เดียว                
มุมเดียว เป็นคิดไดห้ลากหลาย อารมณ์ต่าง ๆ ทาํให้คิดหาแนวทางแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดดี้ข้ึน รู้สึก
เป็นสุข ทาํให้จิตใจเปิดกวา้ง รับฟังเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ จิตใจท่ีผ่อนคลายพิจารณาได้
รอบคอบมากข้ึน ไม่วูว่าม หรือมองอะไรในแง่เดียว 
  (๓) การเขา้ใจ การวิเคราะห์ การใชค้วามรู้สึกเก่ียวกบัอารมณ์ เป็นความสามารถท่ีเขา้ใจ 
ธรรมชาติความจริงพื้นฐานของมนุษยแ์ละความเก่ียวขอ้งของธรรมชาตินั้น ๆ สามารถระบุ
ความรู้สึกหรืออารมณ์ เห็นความเช่ือมโยงระหว่างอารมณ์กบัถอ้ยคาํต่าง ๆ ได ้ตีความหมายของ
อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้อนัสืบเน่ืองมาจากอารมณ์ท่ีมากระทบได ้เขา้ใจอารมณ์ท่ีซับซ้อนได ้ท่ีเกิด
ความรู้สึกหลายอย่างในเวลาไล่เล่ียกัน รวมถึงเขา้ใจความผนัแปรของภาวะอารมณ์ต่างๆ การ
แปรเปล่ียนจากอารมณ์หน่ึงมาเป็นอีกอารมณ์หน่ึง 
  (๔) อารมณ์ส่งเสริมความงอกงามของสติปัญญา คือสามารถ เปิดใจรับต่อความรู้สึก
ทางบวกและลบ ท่ีร่ืนรมย ์และท่ีไม่น่าอภิรมยไ์ด ้เม่ือคิดใคร่ครวญให้ดีแลว้ สามารถยึดถือหรือ
ปลดปล่อยตนจากภาวะอารมณ์ ความรู้สึกอนัใดอนัหน่ึงได ้โดยพิจารณาจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ และ
ความเป็นประโยชน์ คิดอย่างพินิจพิเคราะห์ ถึงภาวะอารมณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองและผูอ่ื้น 
เล็งเห็นไดว้่า ความรู้สึกเหล่านั้น ชัดเจน คงอยู่ มีเหตุผล และส่งผลต่อการปฏิบติัเช่นไร บริหาร
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จดัการภาวะอารมณ์ของตนและคนอ่ืนได้ ลดความรุนแรงของอารมณ์ในทางลบ แสดงอารมณ์
ทางบวกโดยจริงใจ หรือไม่ใช่เป็นกลวิธีในการป้องกนัตวั๕๘ 
 คูเปอร์และชาวาฟ ไดเ้สนอองคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์ ๔ ประการ คือ 
 ๑) ความรอบรู้ในอารมณ์ (Emotional literacy) รู้จกัอารมณ์ของตนเอง รู้และรู้เท่าทนัว่า
อารมณ์ของตนผนัแปรไปเช่นไร ประกอบดว้ย 
  (๑) ความซ่ือสตัยใ์นอารมณ์ รับรู้อารมณ์ตรงตามท่ีเป็นจริง 
  (๒) การสร้างพลงัอารมณ์รวบรวมอารมณ์ใหเ้กิดพลงัสร้างสรรค ์
  (๓) ตระหนกัรู้ในอารมณ์ 
  (๔) หยัง่รู้ดว้ยตนเอง 
 ๒) ความเหมาะสมทางอารมณ์ (Emotional Fitness) ปรับอารมณ์ของตนไดอ้ยา่งสบายๆ รู้
กาลเทศะแมเ้ผชิญความลาํบากใจ ประกอบดว้ย 
  (๑) สร้างความเช่ือถือใหเ้กิดแก่ตนเอง 
  (๒) มีความเช่ือ ศรัทธา และมีความยดืหยุน่ทางอารมณ์ 
  (๓) สร้างสรรคอ์ยูต่ลอดเวลา ไม่พอใจกบัการอยูน่ิ่งเฉย 
  (๔) ความสามารถในการปรับอารมณ์ใหก้ลบัสู่สภาพปกติ และพฒันาในทางท่ีดี 
 ๓) ความลึกซ้ึงทางอารมณ์ (Emotional Depth) ระดบัความลึกซ้ึงของอารมณ์ท่ีเอ้ือต่อการ
พฒันาประกอบดว้ย 
  (๑) ความผกูพนัในงาน รู้จกัรับผดิชอบและมีสติ 
  (๒) มีเป้าหมายและศกัยภาพท่ีโดดเด่น 
  (๓) มีความซ่ือตรง ทาํงานอย่างซ่ือสัตย ์ยึดหลกัจริยธรรม รักษามาตรฐานส่วนบุคคล 
ทาํตามคาํพดู ยอมรับขอ้ผดิพลาดท่ีไดก้ระทาํ อยา่งเปิดเผย 
  (๔) สามารถโนม้นา้วจูงใจบุคคลอ่ืน โดยปราศจากการใชอ้าํนาจ 
 (๔) ความผนัแปรทางอารมณ์ (Emotional Alchemy) ความสามารถในการใชอ้ารมณ์เพื่อ
ความคิดสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 
  (๑) การแสดงออกดา้นการหยัง่รู้ 
  (๒) สามารถคิดใคร่ครวญ 
 
         
                                                 

 ๕๘Mayer, Salovey and Caruso , “Emotional Intelligence as Zeitgeist, as Personality and 
as a Mental Ability”, in The Handbook of Emotional Intelligence, Bar-On and Parker (eds), Op. 
cit., pp. 107-111. 
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  (๓) การเลง็เห็นโอกาสในการสร้างอนาคต๕๙ 
 จากแนวคิดน้ี ผูมี้ความฉลาดทางอารมณ์ จะสามารถสํารวจอารมณ์ของตนเองอย่าง
สมํ่าเสมอ จึงจะสามารถรู้ถึงการเปล่ียนแปลงอารมณ์ของตนเองได ้และใชท้กัษะการจดัการอารมณ์
ของตนเองและปรับอารมณ์ใหเ้หมาะสม เพื่อนาํไปสู่การพฒันาในการแสดงออกอยา่งมีสติ สามารถ
ทาํงานได้อย่างมีคุณภาพ สามารถรักษามาตรฐานส่วนบุคคลโดยยึดหลักจริยธรรม ยอมรับ
ขอ้ผิดพลาดอย่างเปิดเผย จะสามารถโน้มน้าวจูงใจผูอ่ื้น โดยไม่มีการใช้อาํนาจบุคคลเช่นน้ีจะ
สามารถใชอ้ารมณ์สร้างสรรค ์สามารถคาดคะเนถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต เราสามารถเล็งเห็น
โอกาสในการสร้างอนาคตไดอ้ยา่งดี 
 บาร์ - ออน (Reuven Bar-On) ผูอ้าํนวยการ The Institute of Applied Intelligence ใน
ประเทศเดนมาร์ก ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์ และสงัคม ประกอบดว้ย 
 ๑) รู้จกัตนเอง คือ ความสามารถในการประเมินอารมณ์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 ๒) การเขา้ใจภาวะอารมณ์ของตนเอง คือ ความสามารถในการรู้และเขา้ใจในอารมณ์ของ
ตนเอง 
 ๓) ความหนักแน่น คือ ความสามารถท่ีกลา้จะแสดงออกทางความคิดและความรู้สึกของ
ตนเอง 
 ๔) ความเขา้ใจผูอ่ื้น คือ ความสามารถท่ีจะรู้และเขา้ใจความรู้สึกผูอ่ื้น 
 ๕) ความมีมนุษยส์มัพนัธ์ คือ ความสามารถในการสร้างและรักษาสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 
 ๖) คลายเครียด คือ ความสามารถในการคุมและจดัการอารมณ์ตนเอง 
 ๗) ควบคุมไม่ให้มีความเครียด คือ ความสามารถในการควบคุมตนเอง แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
 ๘) การตรวจสอบ คือ ความสามารถในการตรวจสอบความคิดและความรู้สึกของตนเอง 
 ๙) ปรับตวั คือ การยดืหยุน่ในความคิด สามารถปรับเปล่ียนไดดี้ 
 ๑๐) การแกปั้ญหา มีความสามารถในการแกปั้ญหาและสถานการณ์เฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ๑๑) การมองโลกในแง่ดี 
 ๑๒) การเขา้ใจสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถตีความไดถู้กตอ้งตามความเป็นจริง 
 ๑๓) มีความสุข คือ การแสดงใหเ้ห็นและความรู้สึกท่ีเป็นสุขท่ีสามารถสงัเกตได ้
 ๑๔) มีสติ สามารถควบคุมความรู้สึก อารมณ์ ใหส้ามารถผา่นสถานการณ์ท่ียากลาํบากได ้

                                                 

 ๕๙Cooper, R. K. & Sawaf, A., “Executive EQ Intelligence in Leadership and Organization”,   
วีระวฒัน์ ปันนิตามัย, อ้างใน เชาวน์อารมณ์ (EQ) ดัชนีวัดความสุขและความสําเร็จของชีวิต, 
(กรุงเทพมหานคร : เอก็ซ์เปอร์เน็ท, ๒๕๔๒), หนา้ ๗๔ – ๗๕. 



 ๖๗ 

 ๑๕) ความรับผิดชอบต่อสังคม  คือ มีนํ้ าใจ เ อ้ืออาทร  ห่วงใยผู ้อ่ืน  และสร้างความ
สนุกสนานใหผู้อ่ื้นได้๖๐ 
 โกลแมน (Daniel Goleman) ไดรั้บปริญญาเอกจากมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด และเป็นอาจารย์
สอนท่ีมหาวิทยาลยัน้ีดว้ย และเป็น CEO ของ Emotional Intelligence Services in Sudbury 
Massachusetts๖๑ 
 โกลแมน ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ แบ่งเป็น ๒ 
สมรรถนะ และมีองคป์ระกอบยอ่ยต่างๆ ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ๑) สมรรถนะส่วนบุคคล (Person Competence) เป็นความสามารถในการบริหารจดัการกบั
ตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี ประกอบดว้ย 
 (๑.๑) การตระหนกัรู้ตนเอง (Self-awareness) เป็นการตระหนกัรู้ความรู้สึกและความโนม้
เอียงของตนเอง เป็นผูมี้สติรู้เท่าทนัตนเองสามารถหยัง่รู้โดยการสาํรวจตนเอง รู้ถึงความเป็นไปได้
ของตนเองต่อการตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ รอบตวั และความพร้อมของตนเอง ประกอบดว้ย            
การตระหนักรู้ในอารมณ์ของตนเอง (Emotional Awareness) เป็นผูรู้้เท่าทนัอารมณ์ของตนเอง           
รู้ถึงสาเหตุและคาดคะเนผลท่ีจะเกิดตามมาได ้การประเมินตนเองอย่างถูกตอ้ง (Accurate Self-
assessment) สามารถประเมินตนเองไดต้ามความเป็นจริง และความมัน่ใจตนเอง (Self-Confidence) 
มัน่ใจในความสามารถและคุณค่าของตน 
 (๑.๒) ความสามารถในการจดัระบบระเบียบกฎเกณฑชี์วิต (Self-Regulation) การควบคุม
หรือการจดัระบบระเบียบแห่งชีวิตใชศ้กัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ความสามารถประกอบดว้ย การ
ควบคุมตนเอง (Self-Control) สามารถควบคุมและจดัการกบัภาวะอารมณ์ต่าง ๆ ได ้ความน่าเช่ือถือได ้
(Trustworthiness)  เ ป็น ท่ีไว้ว างใจ รักษาความสัตย์และ คุณความดี  ความอดทนอดกลั้ น 
(Conscientiousness) เป็นผู ้ใช้สติปัญญาแสดงความรับผิดชอบ ความสามารถในการปรับตัว 
(Adaptability) มีความสามารถในการปรับตวัยืดหยุน่ในการจดัการกบัความเปล่ียนแปลงต่างๆและ
ความคิดริเร่ิม (Innovation) ชอบสร้างสรรคส่ิ์งใหม่เปิดใจกวา้งกบัความคิดและขอ้สนเทศใหม่ๆ 
 (๑.๓) ความสามารถสร้างแรงจูงใจและจูงใจตนเองได้ (Motivation) สร้างแรงกระตุ้น
อารมณ์ความรู้สึกของตนเองทางอารมณ์ โดยวางแนวทางหรือวิธีทางท่ีเก้ือกูลหนุนต่อการมุ่งสู่
เป้าหมาย ไดแ้ก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement Drive) มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ โดยพยายามทาํ

                                                 

 ๖๐Bar-On R., “Emotional and social Intelligence”, in The Handbook of Emotional 
Intelligence, Bar-On and Parker (eds), Op. cit., pp. 347-385. 
 ๖๑Goleman Danial, Working with Emotional Interligence, Op. cit., p. 285. 



 ๖๘

ภารกิจต่างๆ ให้สู่มาตรฐานอนัดีเลิศ และความผูกพนั (Commitment) มองโลกในแง่ดีเผชิญกับ
ปัญหาและอุปสรรคไดอ้ยา่งไม่ยอ่ทอ้จนสาํเร็จบรรลุเป้าหมาย 
 ๒) สมรรถนะทางสงัคม (Social Competence) รักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัผูอ่ื้นประกอบดว้ย 
  (๒.๑) การรักษาสมัพนัธภาพ (Empathy) หมายถึง การตระหนกัรู้ถึงความตอ้งการ ความรู้สึก 
และมีความสนใจห่วงใยผูอ่ื้น ประกอบดว้ย การเขา้ใจผูอ่ื้น (Understanding Other) ตระหนักถึง
ความรู้สึกนึกคิดและมุมมองของผูอ่ื้น สนใจและห่วงใยผูอ่ื้น การพฒันาผูอ่ื้น (Development Other) 
ทราบความตอ้งการและช่วยพฒันาให้บุคคลอ่ืนมีความรู้ความสามารถถูกทาง การมีจิตใจใฝ่บริการ
(Service Orientation) รับรู้ คาดคะเน และตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอ่ืน การรับรู้ความ
แตกต่างของผูอ่ื้น (Leveraging Diversity) สร้างโอกาสในความหลากหลายแก่คนทาํงาน และ การ
ตระหนักของการอยู่ร่วมกัน (Political Awareness) ตระหนักรู้ถึงความคิดเห็นของกลุ่มและ
ความสมัพนัธ์ของบุคคลในกลุ่มได ้
  (๒.๒) ทกัษะทางสังคม (Social Skills) เป็นทกัษะความคล่องแคล่วในการติดต่อกบั
ผูอ่ื้นอย่างมีทกัษะ เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างพึงประสงค์ท่ีดี โดยสามารถแสวงหาความ
ร่วมมือจากผูอ่ื้นได ้ประกอบดว้ย ศิลปะในการจูงใจผูอ่ื้น (Influence) ความสามารถในการโนม้นา้ว
ใจ การส่ือสารท่ีดี (Communication) มีกระบวนการส่ือสารท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ การจดัการกบัความ
ขดัแยง้ (Conflict Management) เจรจาต่อรองแกไ้ขปัญหา หาทางยติุขอ้ขดัแยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ความ
เป็นผูน้ํา (Leadership) สามารถจูงใจและแนะนําทั้งตวับุคคลและกลุ่มได้อย่างดี ถูกทิศทาง การ
กระตุน้การเปล่ียนแปลง (Change Catalyst) สามารถกระตุน้เร้า ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ี
ดี หรือการบริหารการเปล่ียนแปลงไดดี้ การสร้างความผกูพนั (Biding Bonds) สร้างความสัมพนัธ์ 
เสริมสร้างความร่วมมือ (Collaboration and Cooperation) ทาํงานเป็นทีมร่วมมือกนัเพื่อเป้าหมายได ้
และ ความสามารถทาํงานเป็นหมู่คณะ (Team Capabilities) สร้างสมรรถนะของทีมงานใหเ้กิดพลงั
ร่วมมือสู่เป้าหมายได้๖๒ 
 กรมสุขภาพจิต เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนวคิดเร่ืองความ
ฉลาดทางอารมณ์ โดยแบ่งองคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์ออกเป็น ๓ ดา้นไดแ้ก่ 
 ๑) ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความตอ้งการของตนเอง รู้จกัเห็นใจ
ผูอ่ื้นและมีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม ประกอบดว้ยความสามารถต่อไปน้ี 
  (๑) ควบคุมอารมณ์และความตอ้งการของตนเอง ไดแ้ก่ รู้อารมณ์และความตอ้งการของ
ตนเอง ควบคุมอารมณ์และความตอ้งการได ้และแสดงออกอยา่งเหมาะสม 
  (๒) เห็นใจผูอ่ื้น ไดแ้ก่ ใส่ใจผูอ่ื้น เขา้ใจและยอมรับผูอ่ื้น และ การแสดงความเห็นใจ
อยา่งเหมาะสม 
                                                 

 ๖๒Ibid, pp. 26-27. 



 ๖๙

  (๓) รับผดิชอบ ไดแ้ก่ รู้จกัให ้และรู้จกัรับ การรับผดิ และใหอ้ภยั และเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม 
 ๒) เก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จกัตนเอง มีแรงจูงใจสามารถตดัสินใจแกปั้ญหาและ
แสดงออกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น ประกอบดว้ยความสามารถ
ต่อไปน้ี 
  (๑) รู้จกัและมีแรงจูงใจในตนเอง ไดแ้ก่ รู้ศกัยภาพตนเอง สร้างขวญัและกาํลงัใจให้
ตนเองได ้และ มีความมุมานะไปสู่เป้าหมาย 
  (๒) ตดัสินใจและแกปั้ญหา ไดแ้ก่ รับรู้และเขา้ใจปัญหา มีขั้นตอนในการแกปั้ญหาและ
มีความยดืหยุน่ 
  (๓) มีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น ไดแ้ก่ สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น ไดแ้ก่ กลา้แสดงออก
อยา่งเหมาะสม และ แสดงความเห็นท่ีขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค ์
 ๓) สุข หมายถึง ความสามารถในการดาํเนินชีวิตอยา่งเป็นสุข ประกอบดว้ย 
  (๑) ภูมิใจในตนเอง ไดแ้ก่ การเห็นคุณค่าของตนเอง และเช่ือมัน่ในตนเอง 
  (๒) พึงพอใจในชีวิต ไดแ้ก่ การมองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขนั และพอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู ่
  (๓) มีความสงบทางใจ ไดแ้ก่ มีกิจกรรมท่ีสร้างเสริมความสุข รู้จกัผ่อนคลาย และมี
ความสงบทางจิตใจ๖๓ 
 เม่ือพิจารณาจาก ทฤษฏีและความเห็นท่ีไดน้าํเสนอมาแลว้นั้น พอจะทราบถึงองคป์ระกอบ
และการทาํงานของอารมณ์ คือ การแสดงอารมณ์เป็นเร่ืองของความติดต่อสัมพนัธ์กนัระหว่างบุคคล
หน่ึงกบัอีกบุคคลหน่ึง หรือกบัสังคมโดยส่วนรวม ฉะนั้น องคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์
จึงประกอบดว้ยส่วนใหญ่ ๆ ๒ ส่วน คือ 
 ๑) ส่วนบุคคลเป็นส่วนท่ีเป็นการบริหารจดัการกบัอารมณ์ของตนเอง จะตอ้งรู้จกัตนเอง คือ 
รู้ถึงอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน ว่ามาจากสาเหตุอะไร ตอ้งพยายามรู้ให้ทนัอารมณ์ท่ีปรากฏ เม่ือรู้ว่าตนเองมี
อารมณ์เช่นใดจะตอ้งรู้จกัควบคุม อดกลั้น ปรับปรุงและพฒันาความสามารถในการจดัการกับ
อารมณ์ใหม้องโลกในแง่ดี นอกจากนั้นแลว้ ควรจะมีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค ์
 ๒) ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับสังคม ตระหนักรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น ยอมรับความแตกต่างใน
ความสามารถ เพื่อความอยูร่่วมกนัดว้ยดี มีความตอ้งการท่ีจะช่วยเหลือ พฒันา ความรู้ความสามารถ
ของบุคคลอ่ืน ๆ มีศิลปะในการส่ือสาร สามารถขจดัความขดัแยง้ มีความเป็นผูน้าํ สร้างใหมี้การคิด 
ริเร่ิม สร้างสรรค ์มีความผกูพนัและร่วมมือกนัในหมู่คณะ 

                                                 

 ๖๓กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, คู่มือความฉลาดทางอารมณ์, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษทั สไตลค์รีเอทีพเฮา้ส์ จาํกดั, ๒๕๔๔), หนา้ ๑-๒. 



 ๗๐

 เม่ือเห็นว่าความฉลาดทางอารมณ์ เป็นการรู้จกัควบคุมอารมณ์ มีความสาํคญัต่อการดาํเนิน
ชีวิต ดงันั้นควรจะมีการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ 
 ๒.๓.๔ ความฉลาดทางอารมณ์กบัหลกัพระพุทธศาสนา 
 จากหลกัธรรมคาํสอนของพุทธศาสนา โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาวธรรมท่ีว่าดว้ย           
กฎธรรมชาติ สภาวะอนัพึงรู้ตามท่ีเป็น สภาวธรรมอนัพึงละซ่ึง พออนุมานไดว้่า ความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) เก่ียวกบัขนัธ์ ๕ ซ่ึงไดแ้ก่  
 (๑) รูป (Form) คือ ร่างกาย พฤติกรรม 
 (๒) เวทนา (Feeling) คือ ความรู้สึก สุข ทุกข ์อารมณ์ และความรู้สึก ความเป็นส่ิงท่ีเรียกวา่ จิตใจ 
 (๓) สญัญา (Perception) คือ การกาํหนดได ้หมายถึงความหมายรู้อารมณ์ จากรูป เสียงกล่ิน 
รส การสมัผสัทางกายและอารมณ์ทางใจ จากอายตนะภายในตนและภายนอกตน 
 (๔) สงัขาร (Formation) คือ การปรุงแต่งจิตใหดี้ ชัว่ เป็นกลาง อาทิ หลง ชอบ กลวั โกรธ 
 (๕) วิญญาณ (Consciousness) ส่วนท่ีเป็นความรู้แจง้ อารมณ์จากอายตนะทั้ง ๖  
 ทางท่ีชกันาํใหม้นุษยใ์ชอ้ารมณ์ส่งเสริมปัญญาสร้างแนวความคิดท่ีถูกตอ้ง ประพฤติปฏิบติั
ในทางท่ีดีสร้างสรรค ์คือ หลกัของโยนิโสมนสิการ (Analytical Reflection) ซ่ึงเป็นการรู้จกัคิด             
คิดให้เห็นความเช่ือมโยงตามปัจจยั ความรู้สึก การรับรู้ การตีความ การแสดงออกของบุคคลใน
สถานการณ์ต่าง ๆ นัน่เอง มีจิตใจความคิดอ่านแยกแยะ พินิจพิเคราะห์ดว้ยปัญญาท่ีคิดเป็นระเบียบ 
เล็งเห็นผล เห็นอุบายวิธีอย่าง แยบคาย ซ่ึงจะตอ้งใชส้ติเป็นตวักาํกบัเพื่อให้โยนิโสมนสิการและ
ปัญญาไดท้าํงานดงักล่าวอาํนวยประโยชน์ท่ีเหมาะแก่สุขภาพ แก่ใจ เหมาะกบักาลเทศะ ความรู้
ตระหนกัท่ีจะคุมกายและจิตใจได ้อยูใ่นกิจอยูใ่นประเด็น ไม่ไขวเ้ขว หลงลืม รู้อากปักิริยา ก็เป็นคาํ
สอนประการหน่ึง ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ความฉลาดทางอารมณ์ ของโลกตะวนัตก จากบนัทึกการแสดงธรรม 
ของสมเด็จพระญาณสังวร โดยบนัทึกถอดจากแถบบนัทึกเสียง เรียบเรียงเป็นตน้ฉบบั ถวายใหท่้าน
ตรวจแกเ้พิ่มเติม ได้กล่าวว่า “อารมณ์นั้นไดแ้ก่เร่ืองท่ีจิตคิด เร่ืองท่ีจิตดาํริ เร่ืองท่ีจิตใจหมกมุ่น 
ครุ่นคิดถึง อนัเป็นท่ีตั้ งของวิญญาณ” ภาษาอภิธรรมเรียกว่า อลมัพนะ แปลว่า เคร่ืองหน่วงจิต 
อารมณ์น้ีมี ๖ อย่าง จะเรียกคู่กบัทวาร (ประตู) ไดแ้ก่ อายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย และ 
มนะ คือ ใจ เช่น ตา เรียกจกัขทุวาร คือ ประตูตาและเม่ือเรียกตาว่า ทวาร ก็เรียก อายตนะภายนอก 
คือ รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั ว่า อารมณ์ เช่นเรียกว่า รูปาอารมณ์ อารมณ์คือรูป เป็นตน้ ฉะนั้นตาจึง
เป็นประตูให้รูปเขา้ไปสู่จิต หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าวิญญาณนั่นเอง เม่ือจิตรู้ แลว้สติทาํหน้าท่ี
โยนิโสมนสิการ ก็จะรู้ตามสภาพความเป็นจริง จะเป็นสัมมาทิฐิ คือรู้ตรงตามความเป็นจริง ถือว่า
เป็นกศุล๖๔  
                                                 

 ๖๔เสาวนีย ์จกัร์พิทกัษ,์ ความรู้วิญญาณ สัมมาทิฐิ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฏ
ราชวิทยาลยั, ๒๕๓๙), หนา้ ๑๙. 



 ๗๑

 ๑) ประโยชน์ของอารมณ์จะเกิดข้ึนเม่ือเป็นพลงัสร้างสรรค ์โดยการกระทาํทาํให้คนเรามี
พลงัเพิ่มมากข้ึน สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ ทาํให้ชีวิตมีความหวงั มีความสุข อารมณ์ท่ีดีใน
ศาสนาพุทธ เรียก อิฏฐารมณ์ ส่วนโทษของอารมณ์จะเกิดข้ึนเม่ือเป็นอารมณ์ท่ีทาํลายเช่น การมี
อารมณ์โกรธ เกลียด หรือกลวั อยา่งรุนแรงจนไม่สามารถควบคุมได ้ทาํให้มีผลกระทบต่อร่างกาย 
จิตใจ เกิดอาการของโรคจิต โรคประสาทได ้อารมณ์ท่ีไม่ดีเหล่าน้ีศาสนาพุทธเรียกว่า อนิฏฐารมณ์ 
หากเผลอสติ ตวัเจตสิกคือส่ิงประกอบจิต จะเสวยอารมณ์ (เสพ) และปรุงแต่ง (สังขาร) เป็นพอใจ 
ชอบ (โลภะ) ไม่พอใจ หงุดหงิด (โทสะ) กจ็ะส่งผลใหมี้พฤติกรรมทางวาจา หรือ ทางกายต่อไป 
 ฉะนั้น จะเห็นไดว้่ากระบวนการเกิดอารมณ์ดีหรือไม่ดีนั้นจะมีกระบวนการทาํงานจาก
ทวารทั้ง ๖ กระทบรูปรวมเป็นอารมณ์ ผ่านทางทวารเขา้สู่จิต จิตจะทาํหนา้ท่ีรู้อารมณ์ และอารมณ์
จะเป็นส่ิงท่ีถูกจิตรู้๖๕ สติจะเป็นเคร่ืองกั้นใหก้ารรับรู้น้ีใหรั้บรู้ตรง ๆ (เป็นปรมตัถ)์ ไม่มีการปรุงแต่ง 
(สงัขาร) เม่ือไม่มี การปรุงแต่งกส็กัแต่วา่รู้ อกศุลยอ่มไม่เกิดข้ึน 
 ๒)  วิ ธีพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  (EQ) ปรากฏให้ เ ห็นในคําสอนของสมเด็จ                   
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ก่ึงพทุธลีลาในการสอน หรือเทสนาวิธี ๔ คือ 
  (๑) แจ่มแจง้ คือ ช้ีใหช้ดั ช้ีแจงจาํแนกแยกแยะ อธิบายแสดงเหตุผลไดช้ดัเจนเห็นจริงจงั 
  (๒) จูงใจ คือ ชวนให้ปฏิบติัส่ิงท่ีควรปฏิบติัก็หัดทาํแนะนาํให้ซาบซ้ึงในคุณค่าฝึกฝน 
อยากลงมือทาํนาํไปปฏิบติั 
  (๓) แกลว้กลา้ คือ เร้าใหก้ลา้ เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น ไม่หวัน่ระยอ่ เกิดอุตสาหะ 
  (๔) ร่าเริง คือ ปลุกใหร่้าเริง ช้ีใหเ้ห็นถึงผลดี คุณประโยชน์ ทางกา้วหนา้ 
 หลกัคาํสอนเหล่าน้ีพึงท่ีผูท่ี้สนใจดา้นความฉลาดทางอารมณ์ จะไดน้าํไปประยุกตใ์ชก้บั
ชีวิตและกิจในหนา้ท่ีเพื่อความสุข ความสาํเร็จของตนเอง และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งสืบไป๖๖ 
 กล่าวโดยสรุป สติปัญญาทางอารมณ์เป็นความสามารถทางอารมณ์ของบุคคลท่ีเป็นปัจจยั
สาํคญัของการดาํเนินชีวิต การทาํงานให้ประสบความสาํเร็จอยา่งมีความสุข และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้
สติปัญญาทางอารมณ์เป็นส่ิงท่ีสามารถพฒันาไดต้ลอดชีวิต โดยหลกัการสําคญัคือ การพฒันาจิต
ของตนให้มีสติ มีระบบ และมีพลงัก่อน เม่ือบุคคลสามารถรู้จกัตนเอง ควบคุมตนเองได ้พฒันา
ตนเองอยู่เสมอก็จะสามารถพฒันาความสามารถในการปฏิบติังาน และสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นไดดี้
ยิง่ข้ึน ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) กคื็อวฒิุภาวะทางอารมณ์ หรือทกัษะชีวิตนัน่เอง๖๗ 

                                                 

 ๖๕วิษณุ ปราบศากุน, จิตและอารมณ์, ชีวิตและงานด้านธรรมะ, หนังสือแจกงานพระราช
ทางเพลิงศพ, ๒๕๔๓, หนา้ ๒๒. 
 ๖๖Wechsler, D.Intelligenee Defined and undefined. Am Psychologist 1975, p. 35. 
 ๖๗นงพงา ล้ิมสุวรรณ, ไอควิและอคีวิ, ม.ป.ป. (อดัสาํเนา). 



 ๗๒

 พระราชวรมุนี  (ประยูร ธมฺมจิตโต) ให้ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ว่า          
คือ การใชปั้ญญากาํกบัการแสดงอารมณ์ท่ีออกมาใหเ้หตุผล เป็นการแสดงอารมณ์ ความรู้สึกออกมา
ในแต่ละสถานการณ์โดยถือว่าอารมณ์หรือความรู้สึกนั้นเป็นพลงัให้เกิดพฤติกรรม ถา้ขาดพลงั
ปัญญากาํกบักจ็ะเป็นพลงัตาบอด ปัญญาจึงเป็นตวักาํกบัการแสดงออกใหเ้ป็นไปในทางท่ีถูกตอ้ง๖๘ 
 จากความหมายดงักล่าว จะเห็นไดว้่าอารมณ์ หรือความฉลาดทางอารมณ์เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ภายในตวับุคคลซ่ึงเป็นผลมาจากการรับรู้ทั้งทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ แลว้เปล่ียนสถานะมาเป็น
ลกัษณะอารมณ์ 
 ส่งผลต่อการแสดงออกทางความคิด (ใจ) ความรู้สึก (เวทนา) การแสดงออก วาจา ทางกาย 
ซ่ึงมีผลต่อตนเองและผูอ่ื้น 
 อารมณ์ในผูป่้วยติดยาเสพติดนั้น มกัจะเป็นอารมณ์ท่ีไม่พึงประสงคม์กัสะสมในลกัษณะ
ของโทสะซ่ึงพฒันามาจากความคบัขอ้งใจเป็นหลกั เม่ือสะสมมากข้ึนจึงเคยชินอยู่กบัอารมณ์นั้น          
จึงมกัแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวง่าย เน่ืองจากควบคุมอารมณ์ไม่ไดจึ้งเป็นปัญหาในการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น 
และตนเองก็ไม่มีความสุข มนุษยน์ั้ นพฒันาได้คาํสอนในพระพุทธศาสนาเป็นหลกัการพฒันา
มนุษยชาติ การจะพฒันาอะไรกต็ามใหเ้ร่ิมตน้ท่ีการพฒันาคนก่อนและการพฒันาคนท่ีสาํคญัคือการ
พฒันาจิตใจ การพฒันาจิตใจในชีวิตประจาํวนัคดัสรรส่ิงสมัผสัจดจาํส่ิงท่ีควรจาํหดัคิดใหไ้ด ้คิดใหดี้ 
คิดใหเ้ป็น กอร์ปดว้ยความรู้จาํ รู้แจง้และรู้จริงในมิติต่าง ๆ๖๙ 
 เม่ือรู้ไดด้งัน้ีแลว้อารมณ์ยอ่มผอ่งใส เพราะควรแก่การงานจะประสานสัมพนัธ์กบัผูใ้ดก็ไม่
มีปัญหา การพฒันาท่ีจิตไดด้งัน้ีจะทาํใหผู้น้ั้นมีความฉลาดทางอารมณ์ได ้
 การเจริญสติปัฏฐาน ๔ เป็นวิธีการหน่ึงท่ีผูว้ิจยันาํแนวความคิดมาจดักิจกรรมใหผู้ติ้ดยาเสพ
ติดระบบบงัคบับาํบดัไดฝึ้กปฏิบติัเพื่อพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ 

 ๒.๓.๕ ความสําคญัและการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ 
 ในการพฒันาความสามารถนั้น Goleman เช่ือว่าการสอนบุคคลให้มีความสามารถดา้น
อารมณ์ การจะพฒันาไดต้อ้งพยายามลบพฤติกรรมหรือนิสยับางอยา่งท่ีไม่ดี ไม่ชอบ หรือเป็นนิสัยท่ี
พิจารณาแลว้สร้างให้เกิดปัญหา และเป็นส่ิงท่ีตอ้งการแกไ้ขให้ไดเ้สียก่อน แลว้จึงค่อย ๆ เรียนรู้

                                                 

 ๖๘พระราชวรมุนี ( ประยรู  ธมฺมจิตโต), “อีคิวในแนวพระพุทธศาสนา”, วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์, ฉบบัท่ี ๑ (สิงหาคม ๒๕๔๒) : ๑๘. 
 ๖๙พระเทพดิลก (ระแบบ   ต าโณ), พระพุทธศาสนาเป็นหลักการพัฒนามนุษยชาติ , 
เสริมสร้างสู่สุขสันติ, (ศูนยส่์งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จดัพิมพเ์ผยแพร่, ๒๕๔๙) , 
หนา้ ๑๑. 



 ๗๓ 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงคเ์ขา้แทน โดยตอ้งค่อย ๆ ปรับเปล่ียนโดยการฝึกให้ปฏิบติัและพยายามให้
เปล่ียนมุมมองในแนวคิดต่าง ๆ  
 ปัจจุบนัไดมี้การยอมรับกนัแลว้ว่า อารมณ์และความรู้สึกของคนเรามีผลต่อการเรียนรู้เป็น
อยา่งยิง่ “คนจะเรียนรู้ไดสู้งสุดเม่ือจิตอยูใ่นสภาวะท่ีผอ่นคลายท่ีสุด” คือ ปราศจากความตึงเครียด 
ความวิตกกงัวล นัน่คือภาวะ “คล่ืนสมองตํ่า” (เซลลป์ระสาทในสมองนบัลา้นเซลล ์ก่อให้เกิดคล่ืน
แม่เหลก็ไฟฟ้า เรียกวา่ “คล่ืนสมอง” ซ่ึงแปรผนัไปตามจิตใจคน) วิธีการทาํใหค้ล่ืนสมองตํ่า โดยการ
มีอารมณ์ดี ยิ้มแยม้ มีความเป็นมิตร การไดรั้บการยกย่องชมเชย การเปิดเพลงเบา ๆ และการออก
กาํลงักาย เช่น การฝึกโยคะ ทาํสมาธิ 
 การพฒันาเซลลส์มองโดยพฒันาใหเ้ซลลป์ระสาท (Synapes) ซ่ึงเป็นตวัเช่ือมเซลลส์มองให้
เกิดข้ึนมาก ๆ การประสานงานเซลลส์มองจะดีข้ึน สมองดี ฉบัไว มีความจาํดี ในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แสดงออกถึงศกัยภาพท่ีมีของผูเ้รียนในหลาย ๆ ดา้น เช่น ศิลปดนตรี กีฬา คณิต ภาษา 
สมาธิ และจดัให้มีหลาย ๆ รูปแบบ เช่น กิจกรรมท่ีแสดงถึงการคิด การพูด การแสดง เกมส์ต่าง ๆ 
การแสดงบทบาทสมมติ เป็นตน้ 
 สร้างภาพพจน์ดา้นบวกการฝึกให้มีความรู้สึกต่อตนเองในทางบวก จนทาํให้ภาพพจน์
ตนเอง (Self Image) ดีข้ึนเช่น รู้สึกว่าตนเองเก่ง มีความสามารถดูดี มีความเช่ือมัน่ผลท่ีตามมา คือ 
เป็นคนมัน่ใจ พร้อมท่ีจะแกไ้ขปัญหาหรือทาํส่ิงใด ๆ ใหลุ้ล่วงไปได ้
 ภาพพจน์ต่อตนเอง สามารถเปล่ียนแปลงได้ในทางบวก โดยการให้คาํพูดในทางบวก           
ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั การยอมรับ และยิม้แยม้แจ่มใส จะทาํใหก้ลา้แสดงออก เช่ือมัน่ตนเองสูงข้ึน 
พร้อมท่ีจะยอมรับและปรับปรุงตนเองใหดี้ข้ึน ซ่ึงส่งผลใหก้ารรับรู้และเรียนรู้ดีข้ึนไปดว้ยนัน่เอง 
 ใช้วิธีการจูงใจไม่ใช้บงัคบั ผูส้อนควรกระตุน้ให้ผูเ้รียนใช้ความคิด เตรียมการสอนให ้           
ทา้ทายและสนุก เพราะผูเ้รียนโดยธรรมชาตินั้นมีความกระหายท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ อยากสนุก 
อยากไดค้าํชมเชย ยกยอ่ง การยอมรับและไดรั้บความสาํเร็จ จึงเป็นหนา้ท่ีของผูส้อนโดยตรงท่ีจะจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ทั้งยงัตอ้งเอาใจใส่ใหก้าํลงัใจ ยกยอ่ง ชมเชยอยูเ่สมอ 
 การเป็นแบบอย่างท่ีดี ผูเ้รียนจะเรียนรู้จากส่ิงท่ีเห็นมากกว่าไดย้ิน พฤติกรรมของผูส้อน            
จึงเป็นบทเรียนท่ีดีท่ีสุดของผูเ้รียน 
 การให้ความรัก งานวิจยัมากมาย สรุปผลว่าวยัรุ่นมีความรับผิดชอบ มีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง มีอารมณ์มัน่คง มองโลกในแง่ดี มีความสุข ลว้นแลว้แต่ไดรั้บความรักอยา่งลน้เหลือในวยัตน้
ของชีวิต ท่ามกลางรอยยิม้ คาํชมเชย คาํพดูใหก้าํลงัใจ ใหอ้ภยัของครอบครัวและโรงเรียน 
 จากการศึกษาแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ พบว่า เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับุคคล ทั้งท่ี
เป็นมาตั้งแต่เกิดจากพนัธุกรรม และเป็นส่วนท่ีเกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิต ซ่ึงสามารถ
พฒันาไดใ้นทุกเพศทุกวยั จากการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง โดยใชค้วามพยายาม หมัน่ฝึกปฏิบติั 
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 สรุปแนวทางหลกัการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ ไดแ้ก่ 
 ๑) การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ในส่วนท่ีเก่ียวกบัตน คือรู้เท่าทนัอารมณ์ของตน บอก
กบัตนเองไดต้ลอดเวลาว่าตนกาํลงัรู้สึกอยา่งไร ไม่บิดเบือน ตระหนกัถึงขอ้ดี และขอ้บกพร่องของ
ตนเองโดยรู้ดว้ยตนเอง และการท่ีผูอ่ื้นใหข้อ้มูลยอ้นกลบั ยอมรับขอ้บกพร่อง เป็นการเปิดโอกาสให้
ไดป้รับปรุงตนเอง หรือเกิดความระมดัระวงัในการแสดงอารมณ์ โดยกระทาํดงัน้ี 
  (๑) การจดัการกบัอารมณ์ของเองเหมาะสม ตระหนกัว่าตนคือ ผูรั้บผดิชอบอารมณ์ของ
ตนเอง เป็นผูส้ร้างอารมณ์ข้ึนมาจากเหตุการณ์ภายนอก สามารถแยกขอ้เทจ็จริงจากการตีความหมาย 
เน่ืองจากอารมณ์ส่วนมากเกิดจากความคิด และการตีความ หรือประเมินสถานการณ์โดยตวัเราเอง 
จึงควรฝึกหดัแยกขอ้มูลท่ีไดจ้ากประสาทสัมผสักบัการตีความ ไม่ยดึติดกบัประสบการณ์เดิมซ่ึงทาํ
ให้การตีความในปัจจุบนัอาจผิดพลาดได ้การมีสติรู้ผิดชอบสามารถรอคอยการตอบสนองท่ีตนพึง
พอใจไดแ้ละสามารถท่ีจะฟ้ืนสภาพจิตใจใหห้ายจากความทุกขใ์จได้๗๐ 
  (๒) ฝึกใหส้ามารถรู้เท่าทนัความรู้สึกของตนเอง และคล่ีคลายอารมณ์ทางลบใหห้มดไป 
อาจใชว้ิธีหนัไปสนใจกบัส่ิงอ่ืนเม่ือเกิดอารมณ์ทางลบ ฝึกฝนการมีสมาธิจดจ่ออยูก่บักิจกรรมหรือ
งานท่ีทาํ ทาํใหต้อ้งใชค้วามตริตรองในเร่ืองนั้น เป็นการสร้างความเพลินใจข้ึนมาแทนท่ีความรู้สึก
ทางลบท่ีมีอยูเ่ดิมได ้
  (๓) ฝึกการใชอ้ารมณ์ให้ส่งเสริมความคิดของตน โดยอารมณ์จะช่วยปรับแต่ง และ
ปรับปรุงความคิดใหเ้ป็นไปในทางท่ีมีประโยชน์ มีความรู้สึกกลมกลืนไปกบังาน ซ่ึงเกิดข้ึนจากการ
ทา้ทายท่ีเหมาะสมไม่มากหรือนอ้ยเกินไป 
  (๔) สร้างเสริมพลงัจูงใจใหต้นเอง ดว้ยการมองเห็นถึงความงดงามของโลกและบุคคล
อ่ืน บุคคลจะมีความฉลาดทางอารมณ์อยา่งแทจ้ริงไม่ไดเ้ลยถา้ปราศจากซ่ึงความสุนทรีย ์และงดงาม
ในจิตใจ ดงันั้น จึงควรละจากความหมกมุ่นในกิจกรรมส่วนตนบา้ง แลว้พิจารณาส่ิงรอบขา้ง บุคคล
รอบขา้ง บุคคลรอบตวั เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งตนเอง ช่ืนชมในส่วนดีทั้งของเขา และของเรา ความ
เคร่งเครียดของจิตใจ และการเห็นทุกอยา่งเตม็ไปดว้ยอุปสรรคจะลดลง 
  (๕) การจดัระเบียบความคิด และจิตใจดว้ยการทาํสมาธิ รู้ตวัทุกขณะว่าร่างกายกาํลงัทาํ
อะไรอยู ่รู้วา่ปัจจุบนักาํลงัเกิดความสุขหรือทุกขอ์ยา่งไร กาํหนดจิตใจ และอารมณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
โดยใหจิ้ตกาํหนดรู้ตามไปดว้ย 

                                                 

 ๗๐สุกุมา แสงเดือนฉาย และสาํเนา มากแบน, “การพฒันาโปรแกรมความฉลาดทางอารมณ์
ผูเ้ขา้บาํบดัรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบเขม้ขน้ทางสายใหม่”, งานวิจัย, สถาบนัธัญญารักษ,์ ๒๕๔๖, 
หนา้ ๑๒. 
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  (๖) ควรโปรแกรมจิตใจของตนเอง โดยกาํหนดว่าต่อไปน้ีจะพยายามควบคุมอารมณ์
ของตนเองใหไ้ด ้และตั้งเป้าหมายชีวิต หรือการทาํงานของตนเอง เม่ือบุคคลสร้างพลงัจิตพลงัจูงใจ
ตนเองดว้ยวิธีการเจริญภาวนาแลว้ กพ็ร้อมท่ีจะเร่ิมตน้การทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี 
  (๗) สร้างความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง จากทฤษฎี และผลการวิจยัหลายเร่ือง
แสดงใหเ้ห็นชดัเจนว่าบุคคลท่ีมีความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง จะมีผลสัมฤทธ์ิในกิจการ
งาน และการเรียนสูงกวา่บุคคลท่ีคิดวา่ตนเองมีความสามารถตํ่ากวา่ 
  (๘) มีความกลา้ท่ีจะตดัสินใจ และกระทาํ กลา้กระทาํส่ิงท่ียากกว่าท่ีตนเคยทาํพอสมควร  
ซ่ึงจะทาํให้เพิ่มความมัน่ใจตนเอง ผูท่ี้มีความฉลาดทางอารมณ์ควรเป็นผูท่ี้เปิดตวัเองต่อ ประสบการณ์
ใหม่ ๆ  เพื่อพฒันาความสามารถของตน 
 ๒) การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ในส่วนความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น การท่ีบุคคลจะสามารถ
มีความฉลาดทางอารมณ์ในการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้นได ้ จะตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของมนุษย ์
เขา้ใจความรู้สึกนึกคิดของผูอ่ื้น มีความสามารถในการส่ือสาร และถ่ายทอดความรู้สึก มีความเมตตา 
กรุณา และพร้อมท่ีจะใหผู้อ่ื้นช่วยตวัเองได ้
 บุคคลท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นจะตอ้งประกอบดว้ย
การมีสมาธิในขณะฟังเพื่อเขา้ใจประเด็นของผูพ้ดูอยา่งแทจ้ริง รู้จกัสังเกตการเปล่ียนแปลงในสีหนา้ 
และกิริยาอาการซ่ึงอาจแสดงถึงความรู้สึกเปล่ียนแปลงต่อเร่ือง หรือบุคคลท่ีสนทนาดว้ยเป็นความ
เขา้ใจความรู้สึกนึกคิดของผูอ่ื้น 
 (๑) ความสามารถในการส่ือสาร และถ่ายทอดความรู้สึก เม่ือเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้นแลว้
สามารถท่ีจะส่ือสาร และถ่ายทอดความคิดความรู้สึกของเราใหผู้อ่ื้นทราบ จึงจะสร้างสัมพนัธภาพท่ี
ดีต่อกนัได ้ รู้จกัเคารพความคิดของผูอ่ื้น แสดงความคิดเห็นดว้ยท่าทีซ่ือตรง และเป็นมิตร แสดง
ความคิดเห็นเฉพาะท่ีคาดว่าจะเป็นประโยชน์ ถา้เป็นความคิดเห็นท่ีแตกต่างไป ก็ควรเสนอดว้ย
ความนุ่มนวล ท่าทีเป็นมิตร ซ่ึงแสดงถึงความใส่ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น ผูท่ี้มีความฉลาดทางอารมณ์
จะสามารถควบคุม และปรับท่าทีของตนเพ่ือรักษาสมัพนัธภาพท่ีดีได ้
 (๒) ช่วยใหผู้อ่ื้นช่วยตนเองไดใ้นปัญหาทางอารมณ์ หลกัการสาํคญัคือ ตอ้งรู้อารมณ์ของ
ผูอ่ื้นวา่กาํลงัโกรธ วิตกกงัวล หรือกาํลงัหดหู่ ผูช่้วยเหลือพดูใหค้ลายความรู้สึกลงก่อน แลว้แสดงให้
เห็นวา่ความคิดและความรู้สึกของผูมี้ปัญหา มีผูรั้บฟังอยา่งตั้งใจ แสดงความเขา้ใจโดยไม่ตอ้งแสดง
การเห็นดว้ยช่วยใหผู้มี้ปัญหามองแง่มุมต่าง ๆ ท่ีอาจนาํไปสู่ทางแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้
 ความฉลาดทางอารมณ์บุคคลจะสามารถมีการพฒันา ดงัน้ี 
 ๑) การรู้จกัอารมณ์ตนเอง หรือการตระหนกัรู้ในตนเอง เขา้ใจความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนสามารถ
แสดงอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีนาํไปสู่การเขา้ใจตนเองใน
ดา้นจิตใจ 
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 ๒) การจดัการกบัอารมณ์ เป็นความสามารถในการควบคุมความวิตกกงัวล ความโกรธ 
ความเศร้าหมอง และเขา้ใจถึงผลของความลม้เหลวท่ีทาํให้ขาดทกัษะทางอารมณ์ บุคคลท่ีไม่
สามารถจดัการกบัอารมณ์ของตนเองจะเตม็ไปดว้ยความรู้สึกเศร้า หมดหวงั ในขณะท่ีคนซ่ึงมีความ
ฉลาดทางอารมณ์สูง จะสามารถเอาชนะ ปัญหาต่าง ๆ และแกไ้ขตน้เหตุท่ีทาํใหเ้กิดอารมณ์ไม่ปกติได ้
 ๓) การมีแรงจูงใจในตนเอง เป็นความสามารถในการใชอ้ารมณ์ใหเ้ป็นแรงจูงใจในการทาํ
ส่ิงต่าง ๆ ใหบ้รรลุเป้าหมาย และเป็นส่ิงสาํคญัท่ีทาํใหบุ้คคลมีความสนใจส่ิงต่าง ๆ มีแรงจูงใจ และ
ความคิดสร้างสรรค ์ คนท่ีมีความสามารถสูงในดา้นน้ีมกัเป็นคนท่ีมีการต่ืนตวั และประสบ
ความสาํเร็จเสมอไม่วา่ในการกระทาํส่ิงใด 
 ๔) การรู้จกั และเขา้ใจอารมณ์ของบุคคลอ่ืน ความสามารถดา้นน้ีเป็นพื้นฐานของความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งบุคคล คนท่ีรู้จกั และเขา้ใจอารมณ์ของผูอ่ื้นจะมีความรู้สึกไว และละเอียดอ่อนในการเขา้ใจ
ว่าผูอ่ื้นตอ้งการอะไรซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีดีของวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้วามช่วยเหลือเอ้ืออาทร
บุคคลอ่ืน เช่น จิตแพทย ์นกัจิตวิทยา และครู เป็นตน้๗๑ 
 ๕) ความสามารถในการจดัการดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เป็นความสามารถ และ
ทกัษะในการจดัการกบัอารมณ์ของผูอ่ื้นในทางท่ีเหมาะสมทาํใหต้นเป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน เป็น
ผูน้าํท่ีมีความสามารถบุคคล ท่ีมีความสามารถสูงในดา้นน้ี จะประสบความสาํเร็จในเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเสริมสมัพนัธภาพท่ีราบร่ืน และเป็นท่ีช่ืนชอบของบุคคลอ่ืน 
 โดยทัว่ไปบุคคลจะมีความแตกต่าง และความมากนอ้ยไม่เท่ากนัในความสามารถแต่ละดา้น 
การขาดทกัษะ และความฉลาดทางอารมณ์เป็นส่ิงท่ีแกไ้ข และพฒันาให้ดีข้ึนได ้ เพราะความสามารถ         
ทั้ง ๕ ดา้น ดงักล่าวแลว้แสดงถึงลกัษณะนิสยั และปฏิกิริยาในการโตต้อบซ่ึงไดจ้ากการอบรมเล้ียงดู
มาตั้งแต่ วยัเด็ก ซ่ึงถา้ไดรั้บการเรียนรู้ใหม่ท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมก็จะช่วยใหแ้ต่ละบุคคลมีความฉลาด
ทางอารมณ์ท่ีสูงข้ึนไดผู้ว้ิจยัไดน้าํทฤษฎีความฉลาดทางอารมณ์มากาํหนดตวัแปรและนอ้มนาํวิธีการ
เจริญสติสติปัฏฐาน ๔ มากาํหนดเป็นเคร่ืองมือ ให้กลุ่มตวัอยา่งฝึกปฏิบติัเพื่อพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์และสร้างเคร่ืองมือทดสอบในการวิจยั 
 ๒.๓.๖ การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ตามหลกัพระพุทธศาสนา 
 วิธีการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ตามหลักพระพุทธศาสนา ผูย้งัไม่บรรลุเป็นพระ
อรหันตก์็ตอ้งหาวิธีการควบคุมพลงัขดัแยง้ระหว่างกุศล และอกุศลให้อยู่ในกรอบอนัดีงาม มีการ
แสดงออกทางอารมณ์เป็นท่ียอมรับไดใ้นสังคม กระบวนการการพฒันาตนเองในเร่ืองของการ
แสดงออกทางอารมณ์นั้นมี ๒ วิธีดว้ยกนั คือ วิธีแรกสมถวิธี หรือสมถกมัมฏัฐาน เน้นให้มีพลงั
สมาธิข่มฝ่ายไม่ดีทั้งหลายไม่ให้มีบทบาท แต่จะช่วยให้เป็นฐานของปัญญาหมายความว่าจะทาํงาน
                                                 

 ๗๑ธีระ ชยัยทุธยรรยง, “การพฒันาวุฒิภาวะทางอารมณ์”, วารสารวิชาการ, ๔ (๖), หนา้ ๓๖-
๔๐. 
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อะไรให้ไดผ้ลมีปัญญาไดช้ดัเจนแจ่มแจง้ ตอ้งข่มฝ่ายอกุศลไวจ้ะทาํให้คิดไดช้ดัเจน แสดงออกได้
ถูกต้อง ไม่เป็นทาสของอารมณ์ เพราะสามารถควบคุมฝ่ายท่ีไม่ดีได้ และทาํให้ความรู้สึกท่ีดี
แสดงออก มีขอ้จาํกดัในการใชว้ิธีการอนัน้ี คือเม่ือใดท่ีออกจากกมัมฏัฐาน ออกจากสมาธิแลว้ ฝ่าย
อกุศลก็จะมีฤทธ์ิเดชมาก ไม่สามารถประนีประนอมกันในชีวิตประจาํวนัได้ คือพอออกจาก
กรรมฐานแลว้ ความโลภก็อาจแสดงออกได้เหมือนเดิม เพราะฉะนั้น จึงจะตอ้งมีวิธีท่ีสอง คือ
วิปัสสนากมัมฏัฐาน วิธีน้ีเป็นการพฒันาใหถ้าวรและอยูใ่นสังคมได ้ถา้เป็นกรรมฐานจะตอ้งปลีกวิเวก 
ออกไป พอกลับมาแล้วฟุ้ งซ่านเหมือนเดิม ในวิปัสสนาจะมีสมาธิอยู่ด้วย เรียกว่า ขณิกสมาธิ                 
ซ่ึงจาํเป็นต่อการเรียนและการทาํงานและจาํเป็นต่อการเกิดปัญญาทั้งหลาย 
 วิธีการพฒันาปัญญาโดยตรง เรียก วิปัสสนา เนน้การฝึกสติเพื่อพฒันาปัญญา สติคือ ความรู้ตวั 
รู้ทนัปัจจุบนั รู้จกัแสดงออกอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ อีคิวในพุทธศาสนามีฐานอยู่ท่ีสติ 
ทาํให้รู้จกัตนเอง ตรวจสอบตนเอง ควบคุมตนเองแลว้สามารถท่ีจะพฒันาคุณสมบติัของจิตท่ีเป็น
ฝ่ายกศุลออกมาทาํการปฏิบติัการไดอ้ยา่งเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ดงันั้น อกุศลเจตสิกฝ่ายไม่
ดีทั้งหลายจะตอ้งมีสติกาํกบัจึงแสดงออกไดอ้ย่างเหมาะสม และเม่ือมีสติกาํกบัจึงทาํให้เกิดความรู้ 
คือ ปัญญา เพราะสติเป็นตวักั้นการแสดงอกศุลทั้งหมด เหมือนสร้างกระจกส่องใจ สติจะเป็นกระจก
ส่องใจแลว้ ก็รู้ว่าจะจดัการกบัภาวะของจิตอย่างไร ความรู้ในการจดัการกบัตวัเองนั้นเป็นปัญญา 
สามารถเลือกตดัสินใจออกปฏิบติัการไดอ้ยา่งเหมาะสม มีคาํกล่าวว่า สติมาปัญญาเกิด สติเตลิดเกิด
ปัญหา เพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงเป็นเร่ืองท่ีพึงประสงคค์วรจะพฒันาให้มากเพื่อสร้างความสมดุล
ของจิตท่ีจะสัง่บุคลิกภาพในการแสดงออก บางทีเรียกวา่ สติ คือความรู้ทนั ปัญญา คือ ความรู้เท่าทนั
สติ และปัญญาจะเป็นตวักาํกบัควบคุมส่ิงท่ีเรียกว่าอารมณ์ทั้งฝ่ายดี และฝ่ายไม่ดี ทั้งฝ่ายกุศลและ
อกศุล ใหอ้ยูใ่นภาวะท่ีพอดี 
 การพฒันาอีคิวของบุคคลนั้น ตอ้งพิจารณาถึงองคป์ระกอบของจิต เพื่อดูคุณสมบติัของจิตท่ี
พึงประสงค ์และเลือกพฒันาตวัท่ีเด่น ๆ เช่น เจตสิกฝ่ายท่ีเป็นกลาง ไดแ้ก่ มนสิการ (การคิด) หรือ 
เอกคตา (สมาธิ) หรือวิริยะ (ความเพียร) เจตสิกเหล่าน้ีใชไ้ปในส่วนท่ีเป็นสัมมา (ชอบ) หรือมิจฉา (ผดิ) 
ก็ได ้สาํหรับในส่วนของอารมณ์นั้น ฝ่ายอกุศลเจตสิกไดแ้ก่ ความโกรธ ความไม่พอใจ ความโลภ 
ความอยากได ้ความอิจฉา ความริษยา จะเป็นตวัท่ีดึงเราออกจากฐานการทาํความดี  ตอ้งพฒันาฝ่ายท่ี
ดี คือ กุศลเจตสิก ให้เกิดพลงัมากข้ึน เช่น เป็นอโลภะ (ความไม่โลภ) อโทสะ (ความไม่โกรธ) 
พฒันาในส่วนท่ีเป็นกุศลเจตสิกไปควบคุมอกุศลเจตสิก ใหชี้วิตมีความสมดุล สาํหรับการจดัการกบั
ฝ่ายอกศุลนั้น สามารถทาํไดโ้ดยแบ่งออกเป็น ๔ ขั้น คือ 
 ๑) สงัวรปธาน คือ ความเพียรพยายามท่ีจะควบคุมตวัเองไม่ใหท้าํชัว่ เพียรระวงับาปอกศุลท่ี
ยงัไม่เกิด ไม่ใหเ้กิดข้ึน ไม่ตกเป็นทาสของมนั หรือ มี Self control นัน่เอง 
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 ๒) ปหานปธาน คือ กาํจดัขดุรากถอนโคนฝ่ายไม่ดีออกไป คือ ไม่ดีให้อ่อนลง ควบคุมให้
อยู่ในเขตท่ีจดัการได ้เป็นการทาํให้ฝ่ายอกุศลหมดพลงัไปในท่ีสุด คือเพียรละบาปอกุศลท่ีเกิดข้ึน
แลว้ 
 ๓) ภาวนาปธาน คือ การพฒันาในฝ่ายท่ีเป็นกุศลให้แขง็แรงข้ึน ให้มีพลงัให้มีอาํนาจมาก
ข้ึน เขา้มาควบคุมฝ่ายอกศุล พยายามทาํกศุลท่ียงัไม่เกิดใหเ้กิดมีข้ึน  
 ๔) อนุรักขณาปธาน คือ รักษาความดี หรือฝ่ายท่ีดีท่ีไดท้าํมา เพิ่มพลงัยิ่งข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงจะ
เป็นกระบวนการของการพฒันาท่ีจะทาํใหเ้กิดความสมดุล ตอ้งตรวจสอบตวัเองตลอดเวลา เป็นนาย
เหนือตนเอง พฒันากศุลท่ีเกิดข้ึนแลว้ใหต้ั้งมัน่เจริญยิง่ข้ึนไปใหไ้พบูลย์๗๒ 
 ในทางพระพุทธศาสนาจะไม่หยุดอยูท่ี่ขั้นสังวร หรือการควบคุมตนเองเท่านั้น แต่จะไปสู่
ขั้นท่ีสูงต่อไป พระพทุธศาสนาถือวา่ มนุษยมีศกัยภาพในตวัเองและมีความสามารถท่ีจะดึงศกัยภาพ
ท่ีมีอยู่ให้ปรากฎได้ด้วยการศึกษาซ่ึงเป็นส่ือดึงความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลออกมา  
พระพุทธศาสนาเห็นว่ามนุษยเ์ป็นสัตวโ์ลกชนิดเดียวท่ีฝึกได ้โดยให้การศึกษาและพฒันาโดยผ่าน
กระบวนการท่ีเรียกว่า สิกขา ซ่ึงเป็นขอ้ท่ีจะตอ้งศึกษาปฏิบติั เพื่อฝึกหัดอบรมกาย วาจา และใจให้
เจริญยิ่งข้ึนไปจนได้บรรลุธรรม การศึกษาในพระพุทธศาสนามี ๓ อย่าง คือ ๑.อธิศีลสิกขา 
การศึกษาและปฏิบติัในศีลอนัยิง่ ๒.อธิจิตสิกขา การศึกษาและปฏิบติัในจิตอนัยิง่ ๓.อธิปัญญาสิกขา
การศึกษาและปฏิบติัในปัญญาอนัยิ่ง๗๓ ใหมี้การศึกษาทั้ง ๓ ส่วนน้ีจนถึงภาวะท่ีว่า จิตมีปัญญาบ่ม
จนสุกงอมแลว้ ยอ่มหลุดพน้จากอาสวะทั้งหลาย๗๔ 
 

๒.๔ การเจริญสตใินพระพทุธศาสนา 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการให้การศึกษาดา้นสติปัญญาแก่มนุษยชาติ โดยถือว่า
มนุษยเ์ป็นผูท่ี้ฝึกฝนตนเองไดแ้ละมนุษยท่ี์ฝึกตนเองดีแลว้เป็นผูป้ระเสริฐท่ีสุด พระพุทธเจา้เป็นผูฝึ้ก
พระองคเ์ป็นตวัอย่างของการบรรลุส่ิงสูงสุดท่ีมนุษยผ์ูฝึ้กตนเองจะพึงได ้ทรงวางระบบฝึกตนให้
มนุษยค์นอ่ืน ๆ ดาํเนินตามคาํสรรเสริญพระองคว์่า สตฺถา เทวมนุสฺสาน ํเป็นครูผูส้อนเทวดาและ
มนุษยท์ั้งหลาย๗๕ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประเภทเทวนิยม จึงไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพระผูเ้ป็นเจา้ 
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โดยประการทั้งปวงเป็นศาสนาแห่งความจริง จะไดเ้ห็นจากวิธีการสอน การเผยแผข่องพระพุทธศาสนา 
ซ่ึงมีอยู ่๓ ประการ คือ  
 ๑. สอนใหศ้าสนิกใชค้วามเพียรศึกษาหาความรู้ แมว้ิธีการเผยแผก่็สอนเพื่อความรู้ท่ียิง่เห็น
จริงในหลกัธรรมดว้ยสติปัญญาตนเอง ทั้งน้ีเพราะพระพทุธศาสนาเป็นของจริงแท ้ทนต่อการพิสูจน์
จากวิทยาการต่าง ๆ ทุกแง่ทุกมุม การปฏิบติัถา้ดาํเนินถูกวิธีผลยอ่มบงัเกิดข้ึนแน่นอน  
 ๒. สอนใหทุ้กคนใชเ้หตุผลเปรียบเทียบจนแน่ใจแลว้น้ีจึงปลงใจเช่ือ และวิธีการสอนกส็อน
อย่างมีเหตุผลให้ผูฟั้งตรองตามให้เห็นจริงได ้เพราะเน้ือหาพระพุทธศาสนาทั้งหมดเป็นเร่ืองของ
เหตุและปัจจยั ตลอดจนผลท่ีเกิดจากเหตุ จะเห็นไดแ้มใ้นอริยสจั ๔ ท่ีพระพทุธองคต์รัสรู้ 
 ๓. ผูป้ฏิบติัตามย่อมไดผ้ล สมตามท่ีตนปฏิบติั ไม่มีการผูกขาดว่าผลท่ีไดรั้บตอ้งพระพุทธเจา้ 
บนัดาลให้ พระพุทธเจา้เป็นเพียงผูบ้อกการกระทาํ ผลท่ีไดรั้บเป็นเร่ืองของศาสนิกเอง พระพุทธศาสนา 
เน้นหนักในเร่ืองช่วยตนเอง ดงัพุทธสุภาษิตท่ีว่า อตฺตาหิ อตฺโน นาโถ โกหิ นาโถ ปโร สิยา อตฺต
นาหิ สุทนฺเตน นาถ ํลภติ ทุลฺลภ ํฯ๗๖ แปลความวา่  ตนแลเป็นท่ีพึ่งแห่งตน คนอ่ืนใครเล่าจะเป็นท่ีพึ่ง
ได ้ บุคคลผูฝึ้กตนดีแลว้ ยอ่มจะไดท่ี้พึ่งท่ีไดโ้ดยยาก๗๗ 
 พุทธศาสนาถือว่าส่ิงทั้งปวงเกิดแต่เหตุ ฉะนั้นผลก็ตอ้งเป็นไปตามเหตุ ซ่ึงตรงกบัคาํว่า “ทาํ
ดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่” คือ ทาํเช่นไรก็ไดผ้ลเช่นนั้น ดงัคาํบาลีท่ีกล่าวว่า “กลฺยาณการี กลฺยาณ ํปาปการี 
จ ปาปก”ํ ๗๘ อุปมาเช่น ปลูกมะม่วงย่อมได้ผลมะม่วง จะได้ผลเป็นผลไมอ่ื้นไม่ได้ คาํสอนใน
พระพุทธศาสนาเรียกว่า พระพุทธโอวาทประมวลคาํสอนท่ีเป็นหลกัใหญ่ ๓ ขอ้ คือ สพฺพปาปสฺส 
อกรณ ํ (ไม่ทาํชัว่ทั้งปวง)  กุสลสฺสูปสมฺปทา (ทาํแต่ความดี) และ สจิตฺตปริโยทปน ํ(ทาํใจของตนให้
สะอาดบริสุทธ์ิ)๗๙ หลกัการ ๓ ประการน้ีรวมอยูใ่นโอวาทปาฏิโมกข ์ท่ีทรงแสดงในวนัเพญ็ เดือน 
๓ ท่ีบดัน้ีเรียกวา่วนัมาฆบูชา  คือ สพฺพปาปสฺส  อกรณ ํกสุลสฺสูปสมฺ  ปทา สจิตฺตปริโยทปน ํเอต ํ  พุ
ทธานสาสนํ๘๐ อาจจะกล่าวไดว้า่เป็นหลกัพทุธศาสน์๘๑ 
 จะเห็นไดว้่าพระพุทธองคส์อนเน้นหนักไปในเร่ืองของความประพฤติปฏิบติัดว้ยตนเอง 
ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน พยายามปฏิบติัตนเพ่ือความหลุดพน้ดว้ยตนเอง เน่ืองจากเห็นว่าความหลุดพน้
                                                 

 ๗๖ข.ุธ. ๒๕/๑๖๐/๔๘. 
 ๗๗พระธรรมกิตติวงศ ์(ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบณัฑิต), ธรรมสารทีปนี, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษทั กราฟฟิกอาร์ตพร้ินต้ิงจาํกดั, ๒๕๕๕), หนา้ ๔. 
 ๗๘ส.ํส. ๑๕/๓๓๓/๒๒๐. 
 ๗๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพค์ร้ังท่ี ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษทัสหธรรมิก จาํกดั, ๒๕๕๕), หนา้ ๑๗๒. 
 ๘๐ที.ม. ๑๐/๙๐/๕๗. 
 ๘๑พระธรรมกิตติวงศ ์(ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบณัฑิต), ธรรมสารทปีนี, อา้งแลว้, หนา้ ๑๗๒. 



 ๘๐

จากทุกขเ์ป็นเร่ืองเฉพาะตวัถา้ไม่พยายามแกปั้ญหาขอ้คบัขอ้งดว้ยตนเองแลว้ยอ่มไม่มีผูใ้ดช่วยเหลือ
ได ้ 
 ไม่ทาํความชัว่ เป็นบนัไดขั้นแรกไม่มีงานไหนจะง่ายกว่างานละความชัว่ ส่องให้เห็น
อุดมการณ์ของพระพุทธศาสนาว่าไม่มีความประสงค์ท่ีจะให้ศาสนิกประพฤติตนเป็นคนชั่วเลว
ทรามไม่วา่ในสถานะเช่นใด พระพทุธองคไ์ดแ้นะนาํทางใหด้าํรงชีวิตตามแนวทางของศีลซ่ึงบญัญติั
ไวใ้นระดบัต่าง ๆ 
 ทาํแต่ความดี เป็นอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนาต่อไปว่าไม่ไดพ้อใจหยดุอยูเ่พียงขั้นให ้ 
ศาสนิกให้ละชัว่ แต่ยงัสอนให้ทาํดีต่อไป นอกจากสอนให้เวน้จากการเบียดเบียนแลว้ยงัสอนให้
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ทาํดีต่อกนัอนัเป็นบุญสูงข้ึนไปอีก พระพุทธศาสนาเร่งเร้าใหป้รับปรุงตนเองใหดี้ข้ึน
โดยไม่หยุดย ั้ง แมแ้ต่คนท่ีทาํดีไดนิ้ด ๆ หน่อย ๆ แลว้หยุดไม่คิดกา้วหนา้ต่อไป พระพุทธองคก์็ยงั
ทรงตาํหนิว่าอนัท่ีจริงพืชเล็ก ๆ บางอย่างท่ีไม่ได้ชั่วร้ายเป็นภยัทาํอนัตรายแก่ใคร แต่ก็ไม่เป็น
ประโยชน์แก่ใคร คนท่ีไม่ความชัว่แต่ไม่ทาํความดีเป็นประโยชน์ให้แก่ใครก็น่าจะไม่ต่างอะไรกบั
พืชเล็ก ๆ บางชนิดซ่ึงไร้ประโยชน์เหล่านั้น เพราะฉะนั้นชาวพุทธจึงไม่ควรหยุดอยู่เพียงแต่ละชัว่ 
แต่ตอ้งทาํความดีต่อไป 
 ทาํใจของตนให้สะอาดบริสุทธ์ิ เป็นการแสดงให้เห็นผลเลิศ หรืออุดมการณ์สูงสุดของ
พระพุทธศาสนาว่า คือความบริสุทธ์ิ พระพุทธศาสนาสรรเสริญยกย่องความบริสุทธ์ิใจจริง ๆ ทาํดี
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง งานชาํระจิตจึงเป็นเร่ืองสาํคญัในทศันะของพระพทุธศาสนา การชาํระจิตใหบ้ริสุทธ์ิ 
คือการทาํใจของตนประณีตสูงข้ึนเป็นชั้น ๆ และชั้นสูงสุดก็คือ ทาํใจให้หมดจากกิเลสเคร่ืองเศร้า
หมองทั้งมวล เจา้ชายสิทธัตถะได้เป็นพระพุทธเจา้ก็เพราะเขา้ถึงภาวะจิตบริสุทธ์ิน้ี และแมค้น
ธรรมดาสามญัจะไดน้ามว่าเป็นอริยสงฆก์็เพราะประพฤติปฏิบติัตามคาํสอนของพระพุทธองคแ์ละ
เจริญสติปัฏฐาน ๔ จนบรรลุถึงภาวะจิตบริสุทธ์ิเช่นกนั 
 มนุษยป์ระกอบดว้ยร่างกายและจิตใจโดยท่ีจิตใจมีความสาํคญัและมีอาํนาจเหนือร่างกาย 
ความทุกขค์วามสุข ความดีความชัว่ของมนุษยจึ์งข้ึนอยูก่บัจิตใจของมนุษยเ์ป็นสาํคญั หากจิตใจเป็น
ทุกขร่์างกายก็เป็นทุกขห์ากจิตใจเป็นสุขร่างกายก็เป็นสุข พุทธศาสนาถือว่าจิตใจมิไดเ้ป็นทาสของ
ร่างกาย ฉะนั้นแมร่้างกายจะเจบ็ป่วย ผูท่ี้มีจิตใจอยา่งดีและมีปัญญาเขา้ถึงความจริงของชีวิตแลว้ยอ่ม
รักษาจิตใจใหส้งบไม่หวัน่ไหวกบัความทุกขท์างกายได ้เน่ืองจากการเจริญสติอุปการะใหส้ามารถรู้
เห็น กาํกบัควบคุมความคิดและการกระทาํในขณะท่ีคิดในเร่ืองใด สติจะรู้ทนัความคิดนั้นวา่กาํลงัคิด
อกุศล หรือกุศล ทันทีท่ีสติรู้ทัน ความคิดท่ีเป็นอกุศลก็สามารถท่ีจะหยุดย ั้งความคิดนั้ นทันที 
พฤติกรรมทางกาย วาจาย่อมสืบต่อมาจากความคิด ซ่ึงมีเกิดข้ึนโดยอตัโนมติัและโดยความพอใจ 
ฉะนั้น จึงเช่ือว่าการเจริญสติอุปการะ การดาํเนินชีวิตประจาํวนัให้สงบราบเรียบจิตใจผ่องใส
คล่องแคล่วสมควรในการงานทุกชนิด  การดาํเนินชีวิตโดยมีสติจะเป็นเคร่ืองกาํกบัควบคุมความ



 ๘๑

ประพฤติปฏิบติั ระมดัระวงัตวั ไม่ยอมถลาํลงไปในทางท่ีเส่ือม แต่ไม่ยอมพลาดโอกาสสาํหรับการ
กระทาํความดีงามและความเจริญกา้วหน้าตระหนักในส่ิงท่ีควรทาํและควรละเวน้ ใส่ใจสํานึกอยู่
เสมอในหนา้ท่ีอนัตอ้งรับผดิชอบไม่ละเลย กระทาํการงานดว้ยความจริงจงั รอบคอบและรุดหนา้ไป
เร่ือย๘๒ ทั้งน้ีเพราะสติมีหนา้ท่ีคุม้ครองจิตไม่ใหต้กตํ่า คิดทาํความชัว่ชกันาํใหท้าํความดี๘๓ 
 ๒.๔.๑ ความหมายของสติ  
 สติมีอยู่ตามธรรมชาติของมนุษย ์การสอนสติแบบการดาํเนินชีวิตของคนทัว่ไปในการคิด 
พดู ทาํทุกอยา่งเป็นไปในการดาํรงชีวิตประจาํวนัเรียกว่า สตินอก๘๔   เช่นขา้มถนนไม่ถูกรถชน นกั
กายกรรมกาํลงัแสดงบนอากาศ ถ่ายอุจจาระลงโถส้วม ไม่ลืมกุญแจบา้น ฯลฯ เป็นตน้ สติแบ่ง
ออกเป็น ๓ ขั้นดว้ยกนั๘๕ คือ  
  ขั้นตน้ หมายถึง สติของคนธรรมดา ไดแ้ก่การระลึกในกิจวตัรประจาํวนัของตนเอง เป็นการ
ป้องกนัความประมาท และความพลาดพลั้งทางโลกทาํให้ไม่หลงไม่ลืม จะกระทาํการใด ๆ ก็ดว้ย
ความรอบคอบระมดัระวงั  
 ขั้นกลาง หมายถึง สติของผูฝึ้กสมาธิ หรือสมถกมัมฏัฐาน ซ่ึงเป็นการอบรมจิตใหส้งบและ
ตั้งมัน่อยูใ่นอารมณ์ท่ีเหมาะสมไดน้าน ยงัรวมถึงสติท่ีระลึกไดใ้นการสร้างบุญกุศล เช่นการใหท้าน 
รักษาศีล ฟังธรรม เรียนธรรมะ ไหวพ้ระสวดมนต ์เป็นตน้  
 ขั้นสูง หมายถึง สติของผูป้ฏิบติัวิปัสสนากมัมฎัฐาน อนัไดแ้ก่สติท่ีระลึกอยูก่บัสติปัฏฐาน 
๔ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม จดัวา่เป็นมหาสติคู่กบัมหาปัญญา 
 สติยงัหมายถึง ความระลึกได้ในเหตุการณ์ท่ีล่วงเลยมาแล้วรวมทั้ งความระลึกได้ใน
เหตุการณ์ปัจจุบนั คือในเวลาท่ีจะทาํจะพดูจะคิดอะไรกร็ะลึกไดใ้นเวลานั้น แต่การกระทาํจะถูกตอ้ง
กต่็อเม่ือนึกถึงส่ิงท่ีผา่นมาแลว้ ท่ีเราเรียนรู้มาแลว้เขา้ประกอบกนัและกนั เช่นการเขียนหนงัสือ ขณะ
กาํลงัเขียนหนังสือเป็นปัจจุบนั แต่เราจะเขียนหนังสือให้ถูกตอ้งไดก้็ตอ้งไประลึกถึงตวัหนังสือ 
รวมทั้งกฏเกณฑ์การผสมอกัษรไวยากรณ์และอ่ืน ๆ มาประกอบกนั ไม่เช่นนั้นเราจะเขียนไม่ได ้
เพราะไม่เคยมีประสบการณ์ในเร่ืองน้ีมาก่อน  ประสบการณ์ในอดีตยังสัมพันธ์กับสัญญา 

                                                 

 ๘๒สุรีย ์มีผลกิจ, พระไตรรัตน์ขจัดภัย, (กรุงเทพมหานคร : หจก.ทิพยว์ิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หนา้ ๑๘. 
 ๘๓พระคนัธสาราภิวงศ,์ การเจริญสติปัฏฐาน, (กรุงเทพมหานคร : หา้งหุน้ส่วนจาํกดัพนันี
พลบัลิชช่ิง, ๒๕๔๐), หนา้ ๖. 

๘๔“ธรรมประทีป”, เห็นทุกข์สนุกดี, วดัพทุธปัญญา หลงักระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี. 
(กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพมิพอ์รุณวิทยา, ๒๕๔๒), หนา้ ๒๕. 

๘๕จาํลอง ดิษยวณิช, พร้ิมเพรา ดิษยวณิช, ความเครียดความวิตกกังวลและสุขภาพ, 
(เชียงใหม่ : หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่โรงพิมพแ์สงศิลป์, ๒๕๔๕), หนา้ ๒๑๔.  
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(Perception) ซ่ึงหมายถึงการกาํหนดรู้หรือความจาํไดห้มายรู้ ส่ิงท่ีควบคู่กบัสติคือสัมปชญัญะ หรือ
ปัญญานัน่เอง คาํว่า “สัมปชญัญะ” หมายถึงความรู้ตวัทัว่พร้อม ความชดั ความเขา้ใจชดัเจนตาม
ความเป็นจริง (Clear comprehension)  
 การท่ีจะใหจิ้ตพฒันาข้ึนมาไดน้ั้น จาํตอ้งนาํสติกาํหนดไว ้๔ แห่ง คือ กาย เวทนา จิต ธรรม 
เน่ืองจากจิตมีหนา้ท่ีรู้อารมณ์ จิตท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งประกอบดว้ยเจตสิกเสมอ สติเป็นโสภณเจตสิกเป็น
กศุลธรรมจะช่วยใหจิ้ตพฒันาไปในทางท่ีดี 
 ถา้ไม่มีสติสมัปชญัญะ ธรรมหมวดอ่ืนกไ็ม่มีส่ิงอิงอาศยั พระผูมี้พระภาคทรงภาสิตขอ้ความ
น้ีไวว้่า “สติญฺจ ขฺวาห ํภิกฺขเว สพฺพฺตถิก ํวทามิ”๘๖ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราขอกล่าวถึงสติว่า เป็นธรรม
ท่ีจาํปรารถนาในกิจทั้งปวงแล๘๗ และ “โส สโตว อสสฺสติ สโต ปสฺสสติ” ภิกษุนั้นมีสติอยู่ หายใจ
เขา้ มีสติอยูห่ายใจออก๘๘ หรือ “อาตาปี สมปชาโน สติมา” แปลวา่มีความเพียรระลึกอยู ่ รู้ตวัอยู่๘๙ 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดอ้ธิบายความหมายของสติในหัวขอ้ธรรมต่าง ๆ นั้น สติ
ในหัวขอ้ธรรมมีอุปการะมาก ท่านให้ความหมายว่า ความระลึกได ้นึกได ้สํานึกอยู่ไม่เผลอ ใน
หัวขอ้โพชฌงค ์๗ (ธรรมท่ีเป็นองคแ์ต่งการตรัสรู้) ให้ความหมายว่า ความระลึกได ้ใจอยู่กบักิจจิต
อยูก่บัเร่ือง ในหวัขอ้นาถกรณธรรม ๑๐ (ธรรมอนักระทาํท่ีพึ่ง, ธรรมสร้างท่ีพึ่ง, คุณธรรมท่ีทาํใหต้น
เป็นท่ีพึ่งของตน) ไดก้ล่าววา่ ความมีสติ คือ รู้จกักาํหนด จดจาํ ระลึก การท่ีทาํคาํท่ีพดูไว ้ความหมาย
ของสติในหมวดเจตสิก ๕๒ ใหค้วามหมายไวว้่า สติ คือ ระลึกได ้ความสาํนึกพร้อมอยู ่สติหมายถึง
ความไม่ประมาท หมายถึงความเป็นอยูอ่ยา่งไม่ขาดสติ หรือความเพียรท่ีมีสติ เป็นเคร่ืองเร่งเร้าและ
ควบคุม ไดแ้ก่การดาํเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเคร่ืองกาํกบัความประพฤติ ปฏิบติั และการกระทาํทุก
อยา่ง ระมดัระวงัตวัไม่ยอมถลาํตวัลงไปในทางเส่ือมแต่ไม่ยอมพลาดโอกาสสาํหรับความดีงามและ
ความเจริญกา้วหน้า ตระหนักในส่ิงท่ีพึงทาํหรือพึงละเวน้ ใส่ใจสํานึกอยู่เสมอในหน้าท่ีอนัตอ้ง
รับผิดชอบ ไม่ยอมปล่อยปละละเลย กระทาํการดว้ยความจริงจงัรอบคอบและรุดหนา้เร่ือยไป ท่าน
เปรียบสติเหมือนรอยเทา้ชา้ง ท่ีรอยเทา้ของสัตวท์ั้งหลายชนิดใด ๆ ก็ตาม ย่อมลงในรอยเทา้ชา้ง
ทั้งหมด นัน่คือกุศลธรรมทั้งหลายยอ่มมีความไม่ประมาทเป็นมูลประชุมวงในความไม่ประมาทได้
ทั้งหมด๙๐ 
                                                 

 ๘๖ส.ํม. ๑๙/๒๔๐/๕๐. 
 ๘๗ปราณี สาํเริงราชย,์ มิลนิทปัญหา เล่ม ๑, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : หา้งหุน้ส่วน
จาํกดั ชวนพิมพ)์, หนา้ ๒๐๓-๑๐๖. 
 ๘๘ที.ม. ๑๐/๒๗๔/๓๒๕. 
 ๘๙ที.ม. ๑๐/๒๗๓/๓๒๕. 
 ๙๐พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อา้งแลว้ 
หนา้ ๓, ๓๐๐๑, ๓๒๕, ๓๕๕. 



 ๘๓ 

 ในมิลินทปัญหา ไดก้ล่าวถึง สติ ในปัญหาท่ี ๑๓ สติลกัขณปัญหา สรุปความหมายของสติ
ไดว้่า สติมีความไม่เลอะเลือน (ไม่สับสน) เป็นลกัษณะและมีความเขา้ไปถือเอาเป็นลกัษณะอธิบาย
ความว่า สติเม่ือเกิดข้ึนย่อมรู้ถึงธรรมท่ีเป็นโทษและไม่เป็นโทษ พระโยคาวจร จึงเสพธรรมท่ีควร
เสพและไม่เสพธรรมท่ีไม่ควรเสพ ท่ีไม่เลอะเลือน คือ สามารถจาํได ้แม่นตรงตามความเป็นจริงใน
ส่ิงท่ีเป็นอยู ่เม่ือสติเกิดยอ่มรับรู้ไดด้ว้ยดีว่า คติแห่งธรรมทั้งหลายท่ีเก้ือกลูและไม่เก้ือกลู ธรรมใดมี
อุปการะ ธรรมใดท่ีไม่มีอุปการะ พระโยคาวจรย่อมขจดัธรรมท่ีไม่เก้ือกูล หรือขจดัธรรมท่ีไม่มี
อุปการะเสียได ้เขา้ไปถือเอาแต่ธรรมท่ีเก้ือกลู ธรรมท่ีมีอุปการะ 
 พุทธศาสนาเน้นเร่ืองสติว่า เป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับทุกคน รวมความแลว้สติ แปลว่าความ
ระลึกได ้นึกได ้ความไม่เผลอไม่เล่ือนลอย ทนัต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน เป็นไป ซ่ึงจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัทุก
อยา่งกาํหนดไวก้บัหนา้ท่ีหรือส่ิงท่ีทาํกั้นย ั้งใจในส่ิงท่ีเสียหาย เป็นโทษ และไม่ปล่อยใหโ้อกาสแห่ง
ประโยชน์ หรือความดีงาม ความเจริญเสียไป๙๑ 
 สติแปลวา่ ระลึกอยู ่นึกอยู ่หมายถึง สติท่ีระลึกหรือกาํลงัอยูเ่ฉพาะหนา้ 
 สติ เรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ความไม่ประมาท คือ การไม่อยูอ่ยา่งปราศจากสติ หรือการท่ีสติเขา้
ไปตั้งอยู่เป็นนิจ สติมกัคู่กบัสัมปชญัญะ เพราะเม่ือมีการระลึกไดก้็จะมีความรู้สึกตวั (สัมปชญัญะ) 
ตามมาเสมอ สติตามหลกัพระอภิธรรม หมายถึงธรรมชาติท่ีมีความระลึกในอารมณ์ท่ีเก่ียวดว้ยกุศล
กรรมเป็นโสภณเจตสิกกบัโยนิโสมนสิการจะตอ้งเกิดคู่กนัเสมอโดยท่ีสติจะเป็นตวันาํก่อน โยนิโส
มนสิการจะทาํหนา้ท่ีพิจารณาโดยละเอียดลึกซ้ึงตามความเป็นจริง 
 สรุปไดว้่าสติเป็นตวันาํให้เกิดปัญญาตามลาํดบักล่าวคือสติมีอยู่ตามธรรมชาติของมนุษย ์
เม่ือสติสัมปชญัญะเจริญข้ึนกุศลธรรมหมวดอ่ืนๆ ย่อมเจริญข้ึนตามลาํดบัเช่นกนั ฉนั้นกุศลธรรม
ทั้งหลายจะตอ้งมีสติสอดแทรกอยู่เสมอ เม่ือปราศจากสติ อกุศลธรรมจะครอบงาํจิตตลอด ไดแ้ก่ 
โลภะ โทสะ โมหะ โดยทั่วไปกิเลสตัวน้ีจะเป็นอนุสัย นอนเน่ืองอยู่ในขนัธสันดานของสัตว์
ทั้งหลายซ่ึงหมายรวมถึงมนุษย ์ถา้อาํนาจส่ิงเร้ามีพลงัมาก คนก็จะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น พอใจ 
ไม่พอใจ โกรธ อยากไดเ้ป็นตน้ 
 ดงันั้น สติ คือ จุดเร่ิมตน้ เพื่อให้รู้จกัจิต สําหรับฝึกหัดขดัเกลาจิต ในการแกปั้ญหาต่าง ๆ 
และไปสู่จุดหมายปลายทาง โดยให้จิตเป็นอิสรภาพ คือ ความหลุดพน้ส้ินเชิง จากความโลภ โกรธ 
หลงไดจ้ริง พระธรรมปิฎก พระญาณโปนิกเถระ และนารายน์โกเอนกา้ เลียวพาร์ค เอ พุลเลน๙๒               
                                                 

 ๙๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พุทธศาสนาพฒันาคนและสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพส่์วนทอ้งถ่ิน กรมการปกครอง, ๒๕๔๐), หนา้ ๑๗-๑๙. 
 ๙๒สมภาร  ทวีรัตน์, การนาํหลกัวิปัสสนากรรมฐานมาใชล้ดความแปรปรวนทางอารมณ์ใน
สตรีวยัทอง, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหิดล, 
๒๕๔๓), หนา้ ๒๐. 



 ๘๔

มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า หากสามารถนาํสติปัฏฐาน มาใชโ้ดยกาํหนดรู้อารมณ์ แลว้ใชต้วัสติ 
เป็นตวักาํกบัเสมอ เพื่อเป้าหมายสูงสุด คือ การหลุดพน้จากความคิดและอารมณ์ท่ีไม่พึงปรารถนา 
ฉะนั้น จึงสอดคลอ้งกบัสิริ๙๓ ท่ีกล่าวว่า การท่ีจะให้จิตพฒันาข้ึนมานั้น จาํตอ้งสติไวก้าํหนดไวท่ี้ ๔ 
แห่ง คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ท่ีมีอยูใ่นกายและจิตของเราเหตุใกลชิ้ด (ปทฏัฐาน) ท่ีจะให้เกิดสติก็
คือ สัญญาท่ีมัน่คงสติท่ีมีพลงัเกิดข้ึนจากการกาํหนดรูปนาม คือ สติท่ีเป็นไปภายใน ไดแ้ก่ สติใน
โพชฌงค ์๗ สติในอริยมรรคมีองค ์๘ สติในสติปัฏฐาน ๔ สติท่ีถอนทุกขอุ์ปาทานออกไปจากจิต
โดยมีความเป็นเคร่ืองเผากิเลสมีสติสมัปชญัญะถอนความพอใจ ไม่พอใจออกไป จากโลกเสียได ้
 ประโยชน์ของการฝึกฝนสติ เม่ือนาํลกัษณะการทาํหนา้ท่ีของสติดงักล่าวมาพิจารณาจะเห็น
ประโยชน์ท่ีมุ่งหมายของการปฏิบติัฝึกฝนในสติ ดงัน้ี 
 ๑. ควบคุมรักษาสภาพจิตให้อยู่ในสภาวะท่ีตอ้งการ โดยตรวจตรงกระบวนการรับรู้และ
กระแสความคิด เลือกรับส่ิงท่ีตอ้งการ กนัออกไปซ่ึงส่ิงท่ีไม่ตอ้งการ ตรึงกระแสความคิดใหน่ิ้งเขา้ท่ี
และทาํจิตใจใหเ้ป็นสมาธิไดง่้าย 
 ๒. ทาํใหร่้างกายและจิตใจอยูใ่นสภาพท่ีเรียกไดว้า่เป็นตวัของตวัเอง เพราะมีความโปร่งเบา 
ผ่อนคลาย เป็นสุข โดยสภาพของมนัเอง พร้อมท่ีจะเผชิญความเป็นไปต่าง ๆ และจดัการกบัส่ิง
ทั้งหลายในโลกอยา่งไดผ้ลดี ทาํใหจิ้ตใจแช่มช่ืน ไม่เหน็ดเหน่ือยทดทอ้ต่องานท่ีทาํ๙๔ 
 ๓. ในภาวะท่ีจิตเป็นสมาธิ อาจใชส้ติเหน่ียวนาํกระบวนการรับรู้ และกระแสความคิดทาํ
ขอบเขตการรับรู้ และความคิดใหข้ยายออกไปโดยมิติต่าง ๆ หรือใหเ้ป็นไปต่าง ๆ ได้๙๕ 
 ๔. โดยการยึด หรือจบัเอาอารมณ์ท่ีเป็นวตัถุแห่งการพิจารณาวางไวต้รงหน้าจึงทาํให้การ
พิจารณาสืบคน้ดว้ยปัญญาดาํเนินไปไดช้ดัเตม็ท่ีเท่ากบัเป็นพื้นฐานในการสร้างเสริมปัญญาใหเ้จริญ
บริบูรณ์ 
 ๕. ชาํระพฤติกรรมต่าง ๆ ทุกอยา่ง ๆ (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม) ให้บริสุทธ์ิอิสระไม่
เกลือกกลั้ว หรือ เป็นไปดว้ยอาํนาจตณัหา อุปาทาน และร่วมกบัสมัปชญัญะ ทาํใหพ้ฤติกรรม 
 
        

                                                 

 ๙๓สิริ กรินชยั,ดร. แนวทางการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน, ธรรมทานของคุณแม่ ดร.สิริ กริน
ชัย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพห์อรัตนชยัการพิมพ,์ ๒๕๓๔), หนา้ ๒๒. 
 ๙๔สุจิตรา อ่อนคอ้ม, สติเป็นธรรมสําคญัยิ่ง, ยุวพุทธสัมพันธ์, ฉบบัท่ี ๔๐ พฤศจิกายน 
๒๕๔๔-มกราคม ๒๕๔๕,หนา้๑๒. 
 ๙๕สมภาร ทวีรัตน์, “การนาํหลกัวิปัสสนากรรมฐานมาใชล้ดความแปรปรวนทางอารมณ์ใน
สตรีวยัทอง”, วทิยานิพนธ์, อา้งแลว้, หนา้  ๒๒   . 



 ๘๕

เหล่านั้นเป็นไปดว้ยปัญญาหรือผลบริสุทธ์ิลว้น ๆ๙๖ 
 การเจริญสติอย่างถูกต้องตามรูปแบบท่ีพระพุทธองค์ทรงกําหนดไว้จะทําให้เ กิด
สติสัมปชญัญะและปัญญาทางธรรมข้ึนอย่างรวดเร็ว นาํไปสู่การพฒันาตนเองในดา้นการรับรู้ การ
จาํ การคิด การพิจารณากลัน่กรองเร่ืองต่าง ๆ การวางแผน การตดัสินใจ การสั่งการ การประเมินผล 
การแสดงออกทางกายวาจาใจ ซ่ึงเป็นส่วนสําคญัของการศึกษาเล่าเรียน การปฏิบติังานและการ
ดาํเนินชีวิต การเจริญสติจึงเป็นการปฏิบติัธรรมท่ีอุปการะให้เกิดสติสัมปชญัญะ และปัญญาทาง
ธรรมเพ่ือดบักิเลส ป้องกนัทุกข ์ดบัทุกขไ์ดอ้ยา่งจริงจงัและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อเม่ือมีการปฏิบติั
ธรรมเจริญสติอยา่งต่อเน่ือง๙๗ 
 ๒.๔.๒ หลกัการเจริญสติปัฏฐาน ๔ 
 ในอริยมรรคมีองคแ์ปด อนัเป็นทางนาํไปสู่ความดบัทุกขน์ั้น มีสมัมาสติ คือ ความมีสติชอบ
เป็นองคท่ี์เจ็ด การกาํหนดพิจารณาสังขารทั้งหลายสาํเร็จไดด้ว้ยอาศยัสติเป็นสาํคญั สติเป็นโสภณ
เจตสิกเขา้ประกอบจิตเป็นผูน้าํ ใหส้ัมผสัสภาวะตวัจริงของสังขารหรือวตัถุท่ีจะพิสูจน์ความจริงนั้น 
สติอยา่งน้ีท่านเรียกว่าสติปัฏฐานเพราะเขา้ไปตั้งไวใ้นอารมณ์เป็นหลกั ซ่ึงจาํแนกเป็น ๔ อยา่ง กาย 
เวทนา จิต และธรรม เป็นไปเพื่อกาํจดัวิปลาส คือ ความเห็นคลาดเคล่ือนจากความจริง ๔ ประการ 
คือ สุภวิปลาส ความเห็นเคล่ือนว่างาม, สุขวิปลาส ความเห็นเคล่ือนว่าสุข, นิจจวิปลาส ความเห็น
เคล่ือนวา่เท่ียง และจิตตวิปลาส ความเห็นเคล่ือนวา่เป็นอตัตาตวัตน 
 สติท่ีเขา้ไปตั้งไวท่ี้กายทั้งหมดและกระบวนการทางกายเป็นอารมณ์ ของสติปัฏฐานได้
ทั้งส้ิน เวทนา (ความรู้สึก) ตลอดจนกระบวนการและองคป์ระกอบของการรับรู้การคิดขอบข่ายของ
สติปัฏฐาน จะตอ้งครอบคลุมทั้ง ๔ อยา่งดงักล่าว ผูฝึ้กเจริญสติปัฏฐานจะตอ้งฝึกทั้ง ๔ แบบ หรือ ๔ 
อารมณ์ผสมผสานกนัไป คือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนา
สติปัฏฐาน และธมัมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
 เม่ือสติปัฏฐานเกิดข้ึน วิปลาสทั้งหลายก็เขา้ไปอาศยัธรรม ๔ อย่างอนัมีกายเป็นตน้ไม่ได ้
อาจกล่าวไดว้่า ในช่วงภาวนามยัน้ีเป็นช่วงท่ีไม่เปิดโอกาสให้กิเลสเขา้อาศยันั้นเอง เม่ือวิปลาส
เกิดข้ึนไม่ได ้ก็ช่ือว่าป้องกนัตณัหาไวไ้ด ้เม่ือป้องกนัตณัหาไวไ้ด ้กาย เวทนา จิต ธรรม ก็ย่อมเป็น
ของบริสุทธ์ิจากตณัหา เป็นหนทางท่ีวิปัสสนาญาณจะเกิดข้ึนไดโ้ดยสะดวก วิปัสสนาญาณท่ีเกิดข้ึน
ย่อมละตณัหาไดเ้พียงคร้ังคราวเรียกตงัคปหาน ถา้หากผูป้ฏิบติัสามารถทาํวิปัสสนาปัญญาน้ีให้

                                                 

 ๙๖พระเทพเวที (ป.อ. ปยตฺุโต), ชีวิตที่มีประโยชน์ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษทัสหธรรม จาํกดั, ๒๕๓๒), หนา้ ๑๙. 
 ๙๗เอกชัย จุละจาริตต์, วิธีการเจริญสติปัญญาทางธรรมด้วยตนเอง, (กรุงเทพมหานคร : 
หอรัตนชยัการพิมพ,์ ๒๕๔๓), หนา้ ๙. 
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เจริญกา้วหน้าไปตามลาํดบัไดจ้นบรรลุอริยมรรคมีองค ์๘ ก็จะสามารถละตณัหาไดโ้ดยเด็ดขาด
เป็นสมุทเฉทปหาน  
 พระอริยมรรคมีองค ์๘ น้ีบุคคลตอ้งทาํให้เกิดข้ึน ๔ คร้ังจึงจะละตณัหาไดโ้ดยไม่มีเหลือ 
เม่ือนั้นไม่มีชาติกไ็ม่มีชราและมรณะเป็นตน้สืบต่อไปอีก ไดช่ื้อวา่ดบัทุกขท์ั้งปวง 
 สรุปได้ว่าบุคคลผูจ้ะดับทุกข์ทั้ งปวงเบ้ืองแรกจะต้องเจริญสติปัฏฐาน ๔ ให้เกิดข้ึน                  
เพื่อยบัย ั้งวิปลาส เป็นการป้องกนัตณัหา เม่ือวิปัสสนาปัญญาเกิดข้ึนจะละตณัหาไดเ้ป็นตงัคปหาน             
เม่ือพระอริยมรรคมีองค ์๘ เกิดข้ึนก็สามารถละตณัหาไดเ้ป็นสมุทเฉทปหานเป็นเหตุปัจจยัสืบต่อกนัไป 
อาจกล่าวไดว้่า มีสติปัฏฐาน ๔ เป็นเบ้ืองตน้ มีวิปัสสนาปัญญาเป็นท่ามกลาง มีพระอริยมรรคมีองค ์๘ 
เป็นท่ีสุด การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จึงถือวา่เป็นอุบายดบัทุกขท์ั้งปวง  
 ๒.๔.๓ ความหมายของสตปัิฏฐาน ๔  
 สติปัฏฐาน แปลวา่ การตั้งของสติ การท่ีสติเขา้ไปตั้งอยู ่คือ มีสติกาํกบัซ่ึงวา่โดยหลกัการคือ 
การใชส้ติ หรือวิธีปฏิบติัเพื่อใชส้ติใหบ้งัเกิดผลท่ีดีท่ีสุด ดงัพทุธพจน์ในมหาสติปัฏฐานสูตรวา่ 
 “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หนทางน้ีเป็นท่ีไปอนัเอก เพื่อความบริสุทธ์ิของเหล่าสัตวเ์พื่อล่วง
ความโศกและปริเทวะ เพื่อความดบัแห่งทุกข ์และโทมนสั เพื่อบรรลุธรรมท่ีถูกตอ้ง เพื่อทาํให้แจง้
ซ่ึงพระนิพพาน หนทางน้ีคือ สติปัฏฐาน ๔ ประการ”๙๘ 
 มหาสติปัฏฐานสูตร ๔ ประการ มีดงัน้ี 
 ประการท่ี ๑ กายานุปัสสนา  สติปัฏฐาน คือ การตั้งสติกาํหนดพิจารณากาย 
 ประการท่ี ๒ เวทนานุปัสสนา  สติปัฏฐาน คือ การตั้งสติกาํหนดพิจารณาเวทนา 
 ประการท่ี ๓ จิตตานุปัสสนา  สติปัฏฐาน คือ การตั้งสติกาํหนดพิจารณาจิต 
 ประการท่ี ๔ ธมัมานุปัสสนา  สติปัฏฐาน คือ การตั้งสติกาํหนดพิจารณาธรรม 
 มีจุดประสงคอ์ยูด่ว้ยกนั ๔ ประการ มีดงัน้ี คือ 
 ๑) มีเพื่อความบริสุทธ์ิแห่งสตัวท์ั้งหลาย (สตตาน ํวิสุทฺธิยา) 
 ๒) มีเพื่อขา้มความโศกและความคร่ําครวญทั้งหลาย (โสกปริเวทาน ํสมติกฺกมาย) 
 ๓) มีเพื่อระงบัความทุกขโ์ทมนสัทั้งหลาย (ทุกฺขโทมนสฺสน อตถคํมาย) 
 ๔) มีเพื่อบรรลุยายธรรม คือ ธรรมท่ีควรบรรลุ (ญายสฺส อธิคมาย) 
 ๕) มีเพื่อทาํใหแ้จง้ซ่ึงพระนิพพาน (นิพพานสฺส สกจกิริยาย)๙๙ 
 ในอรรถกถา ขทุทกนิกาย ปฏิสมัภิทามรรค หมวดปัญญาวรรค กล่าวถึง ความหมาย
ของ สติปัฏฐานใน ๓ ลกัษณะ 
 (๑)สติปัฏฐาน หมายถึง สติโคจร (อารมณ์ของสติ) 
                                                 

 ๙๘ที.ม. ๑๐/๙/๒๘๘. 
๙๙ที.ม. ๑๐/๓๐๐/๒๘๙-๒๙๐.  
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 (๒)สติปัฏฐาน หมายถึง ความท่ีพระศาสดาผูป้ระพฤติล่วงความยินดียินร้ายใน
สาวกทั้งหลาย ผูป้ฏิบติั ๓ อย่าง (ลกัษณะสติปัฏฐานของพระพุทธเจา้ ท่ีล่วงความยินดี 
ยนิร้ายแลว้หมายถึง สาวกปฏิบติัสติปัฏฐานกไ็ม่ยนิดียนิร้าย ๑, สาวกไม่ปฏิบติัสติปัฏฐานก็
ไม่ยนิดียนิร้าย ๑, สาวกปฏิบติัและไม่ปฏิบติัสติปัฏฐานกไ็ม่ยนิดียนิร้าย ๑) 

 (๓)สติปัฏฐาน หมายถึง สติ (สัมมาสติ) ดงัอรรถาธิบายท่ีมาในอรรถกถา ขุททก
นิกาย ปฏิสมัภิทามรรค มีใจความวา่ 
 สติปัฏฐาน ไดแ้ก่ สติปัฏฐาน ๓ อยา่ง คือ สติโคจร๑,ความท่ีพระศาสดาผูป้ระพฤติ
ล่วงความยนิดียนิร้ายในสาวกทั้งหลาย ผูป้ฏิบติั ๓ อยา่ง ๑ และ สติ (สมัมาสติ) ๑ 
 สติโคจร ท่านกล่าวว่า สติปัฏฐาน มาในบาลีมีอาทิว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจกัแสดง
ความเกิด ความดบัของสติปัฏฐาน ๔ บทนั้นมีอธิบายว่า ช่ือว่า ปัฏฐาน เพราะมีท่ีตั้ง อะไรตั้ง 
สติตั้ง การตั้งสติ ช่ือวา่ สติปัฏฐาน  
 ความละเมิดคาํแนะนําด้วยความขอ้งใจของศาสดา ในสาวกผูป้ฏิบติัท่านกล่าวว่า 
สติปฏฺ าน ํ(สติปัฏฐาน) ในบาลีน้ีว่า พึงทราบ สติ ๓ ประการท่ีพระอริยะเสพ ซ่ึงเม่ือเสพ ช่ือ
ว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู่สัตว ์บทนั้นมีอธิบายว่า ช่ือว่า ปัฏฐาน เพราะควรตั้งไว ้
อธิบายวา่ ควรประพฤติ ควรตั้งไวด้ว้ยอะไร ดว้ยสติ การตั้งไวด้ว้ยสติช่ือวา่ สติปัฏฐาน๑๐๐ 
 อน่ึง สตินั่นแหละท่านกล่าวว่า สติปัฏฐานมาในบาลี มีอาทิว่า สติปัฏฐาน ๔ อนั
ภิกษุเจริญแลว้ทาํใหม้ากแลว้ ยงัโพชฌงค ์๗ ใหบ้ริบูรณ์ บทนั้นมีอธิบายว่า ปฏฺ าน ํ(ปัฏฐาน) 
เพราะย่อมตั้งไว ้ความว่าตั้งไว ้กา้วไป แล่นไปแลว้ เป็นไปอยู่ สตินัน่แหละตั้งไวช่ื้อว่า สติ
ปัฏฐาน 
 อีกอยา่งหน่ึง ช่ือวา่สติ เพราะอรรถวา่เป็นท่ีระลึก ช่ือวา่อุปัฏฐาน เพราะอรรถวา่ เป็นท่ีเขา้ไป
ตั้งไว ้เพราะเหตุนั้น ช่ือวา่สติปัฏฐาน เพราะสติเขา้ไปตั้งไว ้๑๐๑ 
 มีปรากฏในพระสุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ความว่า พระพุทธเจา้เสด็จประทบัใน 
อมัพปาลิวนั นครเวสาลี พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสกบัภิกษุทั้งหลายวา่  
 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเป็นผูมี้สติ มีสัมปชญัญะอยูน้ี่เป็นอนุสาสนี(คาํพร่ําสอน)ของ
เรา(มอบให)้ แก่เธอ ภิกษุทั้งหลาย กภิ็กษุเป็นผูมี้สติอยา่งไร 
 ภิกษุทั้ งหลาย  ภิกษุในศาสนาน้ี  พิจารณากายในกาย  เ ป็นผู ้มีความเพียร  มี
สมัปชญัญะ มีสติอยู ่กาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได ้
 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนาน้ี พิจารณาเวทนาในเวทนา ฯลฯ 
 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนาน้ี พิจารณาจิตในจิต ฯลฯ 
                                                 

๑๐๐ข.ุป.อ. ๖๙/๘๑๘-๘๑๙.  
 ๑๐๑ม.อุ. ๑๔/๒๗๖/๓๔๒. 



 ๘๘

 ภิกษุทั้ งหลาย ภิกษุในศาสนาน้ี พิจารณาธรรมในธรรมเป็นผูมี้ความเพียร มี
สมัปชญัญะ มีสติอยู ่กาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได ้
 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผูมี้สติอยา่งน้ีแล๑๐๒ 
 สรุปได้ว่าความหมายของสติปัฏฐาน ใจความสําคญัอยู่ท่ี สัมมาสติ ซ่ึงทาํหน้าท่ีเพียร
พิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม เป็นความระลึกรู้อารมณ์ท่ีเป็นฝ่ายดี ยบัย ั้งมิใหจิ้ตตกไปในทางท่ีชัว่  
หรือความระลึกไดรู้้ทนัอารมณ์อนัเป็นฝ่ายดี ปัฏฐาน คือความตั้งมัน่ในอารมณ์ ดงันั้น สติปัฏฐานก็
คือ ความตั้งมัน่ในการระลึกรู้อารมณ์ท่ีเป็นฝ่ายดี มีความหมายโดยเฉพาะถึงอารมณ์ท่ีตั้งมัน่แห่งสติ 
๔ ประการ ประกอบดว้ย กาย เวทนา จิต ธรรม๑๐๓  
 สติปัฏฐาน ๔ ก็คือการตั้งสติ ธรรมเป็นท่ีตั้งแห่งสติ ขอ้ปฏิบติั มีสติเป็นประธาน โดยการ
ตั้งสติกาํหนดพิจารณาส่ิงทั้งหลายให้รู้เท่าทนัความเป็นจริง มี ๔ ประการ คือ ประการท่ี ๑ กายา
นุปัสสนา สติปัฏฐาน คือการตั้งสติกาํหนดพิจารณากาย ประการท่ี ๒ เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน 
คือ การตั้งสติกาํหนดพิจารณาเวทนา ประการท่ี ๓ จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน การตั้งสติกาํหนด
พิจารณาจิต ประการท่ี ๔ ธมัมานุปัสสนา สติปัฏฐาน การตั้งสติกาํหนดพิจารณาธรรม 
 ๒.๔.๔ ความเป็นมาของสติปัฏฐาน ๔  
 สติปัฏฐานน้ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายขณะประทบัอยู่ในนิคมกมัมาสธมัมะ 
แควน้กรุุ ดงัพระพทุธพจน์วา่ 

   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทางน้ีเป็นทางอนัเอก (เป็นไปของบุคคลผูเ้ดียว เพื่อ
ความบริสุทธ์ิของสัตวท์ั้งหลาย เพื่อดบัความโศกและความร่ําไรรําพนั เพื่อดบัความ
ทุกข์ (ทุกข์กาย) และโทมนัส (ทุกข์ใจ) เพื่อบรรลุธรรมท่ีถูกตอ้ง (ญานธรรม คือ 
อริยมรรค) เพื่อทาํพระนิพพานใหแ้จง้ทางน้ี คือ สติปัฏฐานส่ี คือ 
  ๑) พิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติอยู ่กาํจดัอภิชฌา
และโทมนสัในโลกได ้
  ๒) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู ่มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติ 
กาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกได ้
  ๓) พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติ กาํจดัอภิชฌา
และโทมนสัในโลกได ้
   ๔) พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติ 
กาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกได้๑๐๔ 

                                                 

 ๑๐๒ข.ุป.อ. ๖๙/๘๑๘-๘๑๙. 
๑๐๓ที.ม. ๑๔/๒๗๖.  

 ๑๐๔ที.ม. ๑๐/๓๗๒-๓๗๓/๓๐๑-๓๐๒. 
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 ขอ้ท่ีพระพทุธเจา้ตรัสวา่ สติปัฏฐานส่ี เป็นเอกายนมรรค ทางท่ีไปเป็นเอกนั้น เพื่อขอ้ปฏิบติั
อยา่งประเสริฐให้สาํเร็จผล คือ ความบริสุทธ์ิของสัตวท์ั้งหลาย เป็นตน้ เป็นทางท่ีพระพุทธเจา้ทรง
คน้พบโดยพระองคเ์อง และไดต้รัสรู้ในพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ยทางน้ีสายเดียว ทางสายน้ี
จึงเป็นทางอนัสาํคญัยิง่ เพราะมีอยูใ่นเฉพาะพระพุทธศาสนาน้ีเท่านั้น ซ่ึงขอ้ความน้ี พระอรรถกถาจารย ์
แสดงไวเ้ป็น ๔ อยา่ง คือ 
 ๑) เป็นทางดาํเนินไปของบุคคลคนเดียว คือ ผูป้ฏิบติัจะตอ้งไม่คลุกคลีดว้ยหมู่คณะ อยูใ่นท่ี
สงดัแต่ผูเ้ดียว 
 ๒) เป็นทางดาํเนินของท่านผูเ้ป็นเอก คือ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ซ่ึงพระองคเ์คยดาํเนินมา
ก่อน จึงทรงช้ีบอกทางผูอ่ื้นใหเ้ดินตาม 
 ๓) เป็นทางดาํเนินไปทีเดียว คือ มีเฉพาะในพระธรรมวินัย หรือ ในพระพุทธศาสนาน้ี
เท่านั้น 
 ๔) เป็นทางดาํเนินไปสู่แห่งเดียว คือ พระนิพพานแห่งเดียวเท่านั้น 
 อน่ึง ในคมัภีร์อรรถกถากล่าวว่า ชาวแควน้กุรุ ในสมยันั้นมีสุขสมบูรณ์ ดว้ยฤดูกาลและ
อาหาร เป็นตน้ ท่ีเหมาะสมอีกทั้งคฤหัสถแ์ละบรรพชิตในแคว้นกุรุ ก็มกักล่าวกนัถึงการเจริญสติปัฏฐาน 
และพากเพียรเจริญสติปัฏฐานกนัอยา่งกวา้งขวาง พระบรมศาสดาจึงตรัสพระสูตรน้ีแก่ชาว แควน้กุรุ 
แมพ้ระพทุธองคไ์ดต้รัสการเจริญสติปัฏฐานไวโ้ดยสงัเขปมาก่อนแลว้ในหลายพระสูตร ดงัท่ีปรากฏ
ในสติปัฏฐานสงัยตุต ์แต่การแสดงพระสูตรน้ีจดัว่าเป็นการประกาศแนวทางในการเจริญสติปัฏฐาน 
๔ อยา่งสมบูรณ์เป็นคร้ังแรก๑๐๕  
 ๒.๔.๕ ความสําคญัของการเจริญสติปัฏฐาน ๔ 
 ทุกชีวิตท่ีเกิดมาในโลกตอ้งพบกบัความทุกขก์ายและความทุกขใ์จ สติปัฏฐานเป็นหนทาง
เดียวเพื่อดบัทุกขเ์หล่านั้น นกัปฏิบติัท่ีกาํหนดรู้เวทนาตามหลกัสติปัฏฐานจะสามารถข่มเวทนาได้
ดว้ยกาํลงัของสมาธิท่ีเกิดจากสติท่ีต่อเน่ือง สติปัฏฐานจึงเป็นทางดบัความทุกขท์างกาย ส่วนความ
ทุกขใ์จเกิดจากความสาํคญัผดิวา่มีตวัตน มีเรา มีของเรา จึงเกิดความทุกขใ์จ เม่ือพบอารมณ์ท่ีไม่ชอบ
ใจการเจริญสติปัฏฐานจะทาํใหน้กัปฏิบติัประจกัษว์่าไม่มีตวัตน ไม่มีเรา ไม่มีเขา มีเพียงกายกบัจิตท่ี
เกิดตามเหตุปัจจยั จะรู้สึกปล่อยวางคลายความยดึติดในตวัตน สติปัฏฐานจึงเป็นทางดบัทุกขท์างใจ
 เม่ือบุคคลผูรู้้ ผูเ้ขา้ใจคุณวิเศษของการเจริญสติปัฏฐาน ดงัน้ี จึงไดพ้ยายามนาํหลกัการน้ีจดั
กิจกรรมใหบุ้คคลไดฝึ้กฝนจิตใจดว้ยวิธีน้ีโดยนาํมาจดักิจกรรม ดงัน้ี  

                                                 

 ๑๐๕พระโสภณ (มหาสีสยาดอ) พระคนัธสาราภิวงศ์ แปลและเรียบเรียง, พระพรหมโมลี ตรวจ
ชาํระ, พระมหาสติปัฏฐานสูตรทางสู่พระนิพพาน, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจาํกดัไทย
รายวนัการพิมพ,์ ๒๕๔๙), หนา้ ๕. 



 ๙๐

 ๑) พฒันาเป็นเคร่ืองมือบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด/ผูมี้ปัญหาดา้นสุขภาพจิต มีวิธีการทาง
ศาสนาหลายศาสนา เช่น คริสต ์อิสลาม และพุทธ ท่ีไดน้าํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือสําคญัในการช่วยให้
ผูป่้วยเลิกยาเสพติด สาํหรับพุทธศาสนาไดมี้วิธีการนาํ วิธีฝึกฝนจิตใจ ไดแ้ก่ การเจริญสติปัฏฐาน ๔ 
มาใชฝึ้กทั้งผูป้ฏิบติังานและผูติ้ดยาเสพติดใหมี้การพฒันาท่ีเขม้แขง็ข้ึนในหลายดา้นเช่น หลงัการฝึก
แล้วผูป้ฏิบัติงานมีความอดทนสูงข้ึน จิตสํานึกและพลังใจกระตือรือร้นดีข้ึน รอบคอบสุขุม                    
มีอุเบกขา และตระหนกัรู้ตนเองมากข้ึน นอกจากน้ียงัพบวา่ลกัษณะในเชิงลบของบุคคล หลงัการฝึก
เจริญสติจะนอ้ยลง ไดแ้ก่ ลดความเศร้าหมอง กา้วร้าว เหน่ือยลา้ วิตกกงัวล รู้สึกลม้เหลว ลดความ
เป็นศตัรูกบัผูอ่ื้น ลดการทาํตามใจตนเอง๑๐๖ 
 ในผูติ้ดยาเสพติด ไดมี้การนาํวิธีฝึกมาใชท้ั้งแบบยอ่และแบบยาว พบวา่ไดผ้ลดี และสามารถ 
ใชเ้ป็นเกราะกนัภยัยาเสพติดไดส้าํเร็จตลอดไป๑๐๗ 
 เร่ืองของความวิตกกงัวล หรือสุขภาพจิตของบุคคลท่ีไดก้ล่าวไวน้ั้น ตามทฤษฎีพฒันาการ
ทางจิตสังคมของอีริคสัน กล่าวว่า เกิดจากการผจญปัญหาการเปล่ียนแปลงทางสรีระและข้อ
เรียกร้องทางสังคมจากคนรอบขา้งในช่วงต่าง ๆ ของชีวิต ถา้ปรับตวัยากหรือปรับตวัไม่ได ้ก็จะทาํ
ให้เกิดความวิตกกงัวลมากและสุขภาพจิตไม่ดี๑๐๘ ทางพุทธศาสนาเรียกว่าเสวยอารมณ์สุขไดแ้ก่
ความสุข หรือความทุกข ์หรือมีความพอใจ ไม่พอใจเรียกว่า เป็นเคร่ืองหมายแห่งความเน่ินชา้ คือ 
ตณัหา การจดจาํ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เป็น สัญญา ท่ีเป็นเคร่ืองหมายใหเ้กิด
ความเน่ินชา้ คือทิฐิ ไดแ้ก่ความเห็นหรือการสรุปรวมหรือการตีความจากส่ิงท่ีตนพบ เม่ือมีสัญญาจึง
มีความตรึก การจดจาํอารมณ์ เป็นเคร่ืองหมายแห่งความเน่ินชา้ คือ มานะ ไดแ้ก่การสรุปว่าตนเอง
เป็นอย่างไรดีกว่าเขา ด้อยกว่าเขา หรือ เสมอเขา ความจาํต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกับสุภสัญญา               
การเห็นว่าสวยงาม ความอาฆาต ไม่พอใจเป็นความอาฆาตคิดแคน้ กิเลสท่ีหมกัดองอยูใ่นขนัธสันดาน 

                                                 

 ๑๐๖ทิพาวดี เอมะวรรธนะ, “การพฒันาบุคลากรดา้นการปรึกษาแก่ผูติ้ดยาเสพติดโดยบูรณาการ
จากทฤษฎีวฒันธรรมและเทคนิคการปฏิบติังาน”,  รายงานประชุมวิชาการระดับชาติ สารเสพติด คร้ังที่ ๑, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๖), หนา้ ๑๓. 
 ๑๐๗ทิพาวดี เอมะวรรธนะ, “จิตวิทยาการปรึกษาสําหรับผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด, (นนทบุรี : 
สหมิตรพร้ินต้ิง, ๒๕๔๘), หนา้ ๑๘. 
 ๑๐๘งามตา วนินทานนท ์และดุษฎี โยเหลา, “พฒันาการทางจิตสังคมตามทฤษฎีของอีริคสัน
กบัความเขม้แขง็ของครอบครัวไทย : หลกัฐานจากการวิจยั”, เอกสารประกอบการสัมมนาเร่ือง 
ผลติผลวิจัยระบบพฤติกรรมไทย เร่งไขปัญหาร่วมพฒันาเยาวชน, จดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการ
แห่งชาติเพื่อการวิจยัและพฒันาระบบพฤติกรรมไทย ณ.โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร, ๒-๓ กนัยายน ๒๕๔๗, หนา้ ๑๒ -๑๓. 
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เวทนา คือ ความสุขและทุกข ์ความจดจาํส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนทางอายตนะทั้ง ๖ พร้อมทั้งความตรึก    
ช่ือวา่ ปปัญจสญัญา 
 จึงสรุปไดว้่า ส่วนแห่งธรรมเป็นเคร่ืองหมายแห่งความเน่ินชา้ อนัไดแ้ก่ ตณัหา ทิฐิ และ
มานะ มีตน้เหตุมาจากสัญญาทั้งส้ิน จากสัญญาดงักล่าวเม่ือมีความตรึกมีการปรุงแต่ง จึงกลายเป็น
ความวิตกกงัวล ซ่ึงองค์ธรรมไดแ้ก่โทสะ คือความโกรธ เม่ือมีความตรึกนานวนัเขา้อาจจะแปร
สภาพเป็นความอาฆาตและอาจจะมีพฤติกรรมดา้นทาํลายสร้างความทุกขใ์หแ้ก่ตนเองและสงัคม เขา้
ข่ายของปปัญจสัญญาโดยปกติบุคคลท่ี เ กิดมานั้ นจะมีสัญญาเ ป็นปกติทุกคนตามหลัก                     
พระอภิธรรมนั้นสัญญาจะเกิดข้ึนในจิตทุกดวง หมายความว่าทุกคร้ังท่ีวิญญาณเกิดจะตอ้งมีสัญญา
เขา้ประกอบเสมอ พระผูมี้พระภาคตรัสเก่ียวกบัรากของปปัญจธรรมว่า ภิกษุพึงขจดับาป ธรรมทั้งปวง
ท่ีเป็นรากเหงา้ของส่วนแห่งธรรมเป็นเคร่ืองหมายแห่งความเน่ินชา้ และอสัมิมานะดว้ยมนัตา ตณัหา
อยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึนภายใน ภิกษุมีสติทุกเม่ือ พึงศึกษาเพื่อกาํจดัตณัหาเหล่านั้น๑๐๙ 
 จะเห็นไดว้า่การทาํหนา้ท่ีของสญัญา คือ จาํอารมณ์ท่ีเสพไวทุ้กอยา่งแลว้เกิดการปรุงแต่งจน
สรุปรวมเป็นทิฐิ คือ ความเห็นเฉพาะตวัถา้ปรุงแต่งเกิดความขดัแยง้กบัส่ิงท่ีเป็นอยู่ ทุกอย่างตาม
ความเป็นจริงก็จะทาํใหเ้กิดความวิตกกงัวล เม่ือความวิตกกงัวลเกิดข้ึนยอ่มทาํใหเ้กิดความทุกขแ์ละ
เสียสุขภาพ ในกรณีท่ีสามารถมองโลกไดต้รงความเป็นจริงก็จะไร้ความกงัวล ความไร้กงัวลน้ีจะ
ส่งผลทาํใหเ้กิดสุขภาพดี ดงัพุทธพจน์ท่ีว่า “ทุกขย์อ่มไม่ตกถึงผูห้มดกงัวล”๑๑๐ โดยเฉพาะการเจริญ
สติเป็นการพฒันาจิตโดยตรงโดยเฉพาะผูป่้วยยาเสพติดเป็นผูมี้ปัญหาดา้นจิตใจตอ้งแกไ้ขท่ีตน้เหตุ
ดว้ยการฝึกสติเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐานเท่านั้น๑๑๑ 
 ๒) ความตอ้งการพฒันาตนเองของมนุษย ์ 
 พระพุทธเจา้ทรงรู้แจง้ธรรมชาติว่า สัตวท์ั้งหลายท่ียงัเวียนว่ายตาย-เกิดอยู่ในภพภูมิต่าง ๆ 
ไม่อาจหลุดพน้จากทุกขไ์ปได ้แมน้บาํเพญ็ฌานสมาธิไปเกิดเป็นทา้วมหาพรหมในพรหมโลก ก็ยงั
ตกนรกไดอี้ก เพราะยงัมีกิเลสสังโยชน์อยู่ในขนัธสันดาน เป็นเคร่ืองผกูมดัใจไวก้บัทุกข ์จึงไม่อาจ
รอดพน้ไปได ้ฉะนั้น วิธีท่ีจะไม่เป็นทุกข์อีกก็ตอ้งทาํลายส่ิงท่ีมาผูกมดัใจ (สังโยชน์) น้ีให้ไดใ้น
ธรรมชาติทั้งปวงส่ิงท่ีจะทาํลายเคร่ืองผกูมดัน้ีใหไ้ดมี้เพียงส่ิงเดียวเท่านั้น นัน่คือ “มรรคปัญญา” คือ
                                                 

 ๑๐๙องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๗๐๕/๓๒๖. 
 ๑๑๐ใจเพชร กลา้จน, “ความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลกั
แพทยท์างเลือกวิถีพุทธ”, วารสารสํานักการแพทย์ทางเลือก, ปีท่ี๔ ฉบบัท่ี ๑ (มกราคม – เมษายน 
๒๕๕๔) : ๓๑. 
 ๑๑๑พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โม), เอกสารประกอบคําบรรยาย เร่ืองยาเสพติด : การดูแล
ด้วยใจ หายด้วยเทคโนโลยี, งานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ, อิมแพค็เมืองทองธานี, วนัท่ี ๑๒ 
– ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔. (อดัสาํเนา) 
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วิปัสสนาปัญญาในมรรคญาณอนัเกิดจากการทาํให้สมบูรณ์ในอินทรีย ์๕ และพละ ๕ โดยการเจริญ
สติปัฏฐาน ๔ ตามรู้เห็นกาย เวทนา จิต ธรรม จนเห็นแจง้พระไตรลกัษณ์ในทุก ๆ ขณะท่ีจิตรับรู้
อารมณ์ปรมตัถเ์กิดวิปัสสนาญาณทาํโพชฌงคท์ั้ง ๗ ให้สมบูรณ์พร้อม คลายอุปาทานจากขนัธ์ ๕ 
บรรลุวิชชาและวิมุต 
 การเจริญสติปัฏฐาน ทาํให้เกิดสัมมาสติท่ีสมบูรณ์ส่วนการเจริญวิปัสสนาทาํให้เกิด
วิปัสสนาญาณ คือสัมมาทิฏฐิท่ีสมบูรณ์ แมจ้ะแตกต่างกนัโดยสภาพธรรม แต่ก็เป็นธรรมท่ีอาศยัซ่ึง
กนัและกนั เกิดข้ึนไม่อาจขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงในการเจริญมรรคท่ีจะทาํให ้“นิโรธสจั” เกิดข้ึน 
 เหตุสําคญัท่ีทาํให้ธรรมะไม่เจริญ จากท่ีมนุษยทุ์กรูปนามมีสัญญาประกอบกบัจิตทุกดวง 
อนัเป็นเหตุให้สั่งสมธรรมท่ีเป็นกุศลและอกุศลอยูต่ลอดเวลาหากขาดการเจริญสติ คือไม่รู้วิธีกาํจดั
อกุศล ก็จะสั่งสมธรรมท่ีเป็นเหตุแห่งความเน่ินช้าท่ีเรียกว่า ปปัญจธรรม คือโลภะ โทสะ โมหะ 
และทิฏฐิ หากดบักิเลสทั้ง ๕ ไดข้าดก็เขา้ถึงนิพพาน๑๑๒ ปปัญจธรรมท่ีเป็นตวัการสําคญัท่ีทาํให้
ธรรมะไม่เจริญ ทาํใหจิ้ตใจฟุ้ งซ่าน เป็นตวัทาํลายสภาวธรรมท่ีจะเขา้ไปเห็นความเป็นจริง เกิดความ
ยึดมัน่ถือมัน่ในท่ีสุด จึงทาํให้ตอ้งอยู่ในสังสารวฏัยาวนานอนัไดแ้ก่กิเลส ๓ อย่าง คือ ตณัหา ทิฏฐิ 
มานะ ซ่ึงแสดงออกมาในความเป็นเรา ของเรา เป็นนั่นเป็นน่ี ต่างๆเหล่าน้ีลว้นเป็นไปดว้ยอาํนาจ
ของปปัญจธรรม 
 ปปัญจธรรม เป็นช่ือของกลุ่มกิเลสท่ีทาํงานร่วมกนัเป็นการทาํงานของกิเลสท่ีซบัซอ้นท่ี
ตอ้งศึกษารายละเอียดทางดา้นคมัภีร์ให้เกิดความเขา้ใจและตอ้งมีการปฏิบติัธรรมเพ่ือการมองเห็น
สภาวธรรม ตามความเป็นจริงใหถู้กตอ้งและชดัข้ึน จึงจะทาํความเขา้ใจรายละเอียดต่อไปในอนาคต
ได ้คมัภีร์ในพระพุทธศาสนาไดอ้ธิบายเก่ียวกบักิเลส ท่ีปรากฏอยู่ ๓ ประเภท คือ ตณัหาจริต ๑๐๘ 
มานะ ๙ และ ทิฏฐิ ๖๒ ซ่ึงเป็นเหตุให้บุคคลทั้งหลาย มีความประมาทมวัเมาในความเป็นหนุ่มสาว
ในความไม่มีโรค และในชีวิต เป็นเหตุแห่งความทุกขต่์าง ๆ มากมาย ซ่ึงเกิดจากกิเลส ๓ ประการ
ของปปัญจธรรม ไดแ้ก่ ตณัหา ทิฏฐิ มานะ อธิบายพอสงัเขปได ้ดงัน้ี 
 (๑) ตณัหา คือ ความกาํหนัด ยินดี พอใจในกามคุณทั้ งหลาย ความทะยานอยาก ความ
ปรารถนาท่ีจะบาํรุงบาํเรอตน ความอยากไดอ้ยากเอา๑๑๓ ความเพลิดเพลินในอาํนาจ ความคิดถึง
คะนึงหาต่าง ๆ รวมไปถึงความห่วงใยและความผกูพนั แมแ้ต่ความปรารถนาดีและความหวงัท่ีมีกย็งั
เป็นตณัหา แมส้ัตวผ์ูแ้สวงหาเสาะหา คน้หากามทั้งหลายเท่ียวไปเพื่อกามนั้น มากไปดว้ยกามนั้น 
หนักในกามนั้น มุ่งกามนั้นเป็นใหญ่ ก็ไดช่ื้อว่า ตณัหา แบ่งโดยอาการได้ ๓ คือ กามตณัหา 
                                                 

๑๑๒พระอุบาลี คุณูปมาจารย ์(จนัทร์ สิริจนฺโท), คริิมานนทสูตร, พิมพแ์จกเผยแพร่เป็นธรรม
ทานเน่ืองในวนัเกิดนายอเนก พฒันสฤษฎ,์ นางอรพินท ์แซ่โจ, สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๕, หนา้ ๕๕. 
 ๑๑๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษทั สหธรรมิก จาํกดั, ๒๕๓๘), หนา้ ๑๑๑. 
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ภวตณัหา และวิภวตณัหา ซ่ึงกามตณัหา ไดแ้ก่ ความยนิดี ติดใจในอารมณ์ ๖ ท่ีเก่ียวกบักามคุณ เป็น
ความยินดีในรูป เสียง กล่ิน รส สัมผสัทางกายและใจ อนัน่ารักน่าเพลิดเพลิน ภวตณัหา ได้แก่ 
ตณัหาเกิดพร้อมกนักบัสัสสตทิฏฐิ โดยอาศยัรูป เสียง กล่ิน รส สัมผสัทางกายและใจ เป็นความ
อยากให้กามท่ีไดม้านั้นอยู่กบัตนนาน ๆ หรืออีกนัยหน่ึงคือ ความยินดีในกามภพ รูปภพ อรูปภพ
ฌานสมาบติั ความพอใจในความเป็นตวัของตวัเอง เช่นเขา้ใจว่าสัตวท์ั้งหลายมีตวัตนอยู ่ตวัตนนั้น
ไม่สูญหาย ตายแต่ร่างกายเท่านั้นแต่จิตยงัอยู ่ภวตณัหาน้ีเป็นความพอใจท่ีต่อยอดมาจากกามตณัหา
เป็นความพอใจท่ีสะสมในอารมณ์ละเอียดกว่ากามตณัหาแต่ถา้การสังเกตและระลึกรู้ตามก็สามารถ
ท่ีจะมองเห็นได ้และวิภวตณัหา ไดแ้ก่ ตณัหาท่ีเกิดพร้อมกนักบัอุจเฉทิฏฐิ โดยอาศยัอารมณ์ ๖ เป็น
ความเขา้ใจว่าตวัตนน้ีไม่สามารถตั้งอยู่ไดต้ลอดย่อมสูญหายไป มีความยินดีในความเห็นนั้น เช่น
เห็นว่านิพพานมีตวัตน แลว้ปรารถนาพระนิพพานก็เป็นวิภวตณัหา วิภวตณัหาเป็นสภาวธรรมท่ี
ปฏิเสธอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน ท่ีขดักบัความตอ้งการของตนหรืออยู่ตรงกนัขา้มกบัความตอ้งการท่ีจะมี
หรือจะเป็น 
 ตณัหา แบ่งโดยอารมณ์ได ้๖ คือ รูปตณัหา สัททตณัหา คนัธตณัหา รสตณัหา โผฏฐพัพตณัหา 
และธมัมตณัหา ซ่ึงรูปตณัหา เกิดจากการไดเ้ห็นรูป จึงเกิดความอยากได ้เกิดความรักใคร่ปรารถนา 
เป็นความติดใจในรูปารมณ์ รูปตณัหาเป็นความพอใจ ความตอ้งการ ความปรารถนาท่ีเกิดข้ึนทางตา
เป็นเหตุ สัททตณัหา คือตณัหาท่ีเกิดข้ึนจากการไดย้นิเสียง จึงเกิดความอยากได ้ความรักใคร่ ติดใจ
ในเสียงนั้น เป็นความติดใจในสทัทารมณ์ เป็นตณัหาท่ีเกิดข้ึนทางหู ทั้งท่ีเป็นความติดใจ พอใจ  รวม
ไปถึงความอยาก ไม่อยากไดย้ินลว้นเป็นตณัหาทั้งส้ิน ตณัหาท่ีเกิดข้ึนทางเสียงน้ี ก็สามารถทาํให้
ชีวิตมีความสุขและทุกขไ์ดม้ากเช่นเดียวกนั เช่น การไดย้ินคาํสรรเสริญ เกิดความสุข ไดย้ินดีคาํ
นินทาเกิดความทุกข ์การขาดสติในการฟังเกิดความหลงจึงทุกข ์คนัธตณัหา เกิดจากการไดก้ล่ิน          
จึงเกิดความอยากได ้ความรักใคร่ติดใจในกล่ินนั้น ความสุขของคนส่วนใหญ่จะมีความสุขจากการ
ไดก้ล่ินหอม จากท่ีเห็นอยูใ่นปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใช ้การแต่งกาย ลว้นมีการแต่งกล่ินท่ี
พอใจ เม่ือมีความพอใจในกล่ินหอม ยอ่มอยากท่ีจะไม่ใหมี้ส่ิงท่ีไม่พอใจเกิดข้ึน ตณัหาท่ีเกิดข้ึนจาก
กล่ินในรูปแบบต่าง ๆ จึงเกิดข้ึนมา รสตณัหา คือ ตณัหาท่ีเกิดจากการไดร้ส จึงเกิดความอยากได ้ ติด
ใจรสนั้น เป็นความติดใจ ในรสารมณ์ เป็นตณัหาท่ีเกิดข้ึนจากการกระทบระหว่างล้ินและรสของ
อาหารเป็นความพอใจท่ียากจะวางได ้โผฏฐพัพตณัหา คือ ตณัหาท่ีเกิดข้ึนจากการไดส้ัมผสั จึงเกิด
ความอยากได้ ความรักใคร่ ติดใจในสัมผสันั้ น ความสัมผสัท่ีเกิดข้ึนทางกายอันได้แก่ความ                  
เยน็ความร้อน ความอ่อน ความแขง็ ท่ีกระทบทางกายท่ีเกิดความพอใจ ความติดใจ เช่นการถูกตอ้ง
และสัมผสัระหว่างแม่กบัลูก สามีกบัภรรยา รวมไปถึงการสัมผสักนัระหว่างเพื่อนท่ีแสดงถึงไมตรี
ต่าง ๆ เป็นความยินดีระหว่างบุคคล ความยินดีทางกายในดา้นวตัถุ เช่น การไดน้อนในท่ีอ่อนนุ่ม 
การไดอ้ยู่ในห้องแอร์ท่ีเยน็สบาย ทั้งหมดน้ีลว้นเป็นตณัหาท่ีเกิดข้ึนจากการสัมผสัทางกายทั้งส้ิน 
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และ ธมัมตณัหา เป็นตณัหาท่ีเกิดข้ึนทางใจ เช่น ในขณะนึกถึงโลภะ โมหะ ทิฏฐิ มานะ เป็นธรรม
ฝ่ายอกศุล และการนึกถึง ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา เป็นธรรมฝ่ายกุศล นึกถึงการไดเ้ห็น ไดย้นิ 
ได้กล่ิน การรู้รส การสัมผสั นึกถึงรูป เสียง กล่ิน รส การถูกต้อง และบัญญัติต่าง ๆ เรียกว่า              
ธมัมตณัหา เป็นตณัหาท่ีมองดูไดย้ากแต่เกิดข้ึนไดง่้าย เพราะสามารถท่ีจะติดอยูท่ี่ใจ จึงเป็นส่วนท่ีจะ
รับช่วงต่อของตณัหาท่ีเกิดข้ึนในทางอ่ืน ๆ ไดท้ั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตณัหาท่ีเกิดข้ึนทางใด ความ
พอใจต่าง ๆ ก็หนีไม่พน้ท่ีจะเกิดข้ึนทางใจอย่างแน่นอน สมจริงดงัพระพุทธดาํรัสว่า ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย เม่ือบุคคลตามเห็นความน่าเพลิดเพลินในธรรมท่ีเก้ือกลูแก่สงัโยชน์ตณัหายอ่มเจริญข้ึน๑๑๔  
 ตณัหา แบ่งโดยกาลได ้๑๐๘ ตณัหาวิจริต หมายถึงความเป็นไป หรือ การออกเท่ียวแสดงตวั
ของตณัหา๑๑๕ ซ่ึงเป็นไปไดถึ้ง ๑๐๘ อนัอาศยัเบญจขนัธ์ภายนอก รวมเป็น ๓๖ แลว้นาํ ปัจจุบนั อดีต 
อนาคตมาคูณจึงไดต้ณัหา ๑๐๘ ซ่ึงเป็นตณัหา ว่าโดยอาการ โดยอารมณ์ โดยกาลมาประกอบกนั จึง
ไดเ้ป็นตณัหา ๑๐๘๑๑๖ ซ่ึงเป็นลกัษณะของตณัหาท่ีละเอียดและเป็นอาการของตณัหาท่ีเกิดข้ึนของ
มนุษยแ์ละสตัวท์ั้งหลายท่ียงัตอ้งเวียนวา่ยเกิดอยูใ่น สงัสารวฏั ตณัหาทั้ง ๑๐๘ น้ีจะมีอยูต่ลอดไป  ถา้
ยงัมีการเกิดอยู่๑๑๗ โลกพร่องอยูเ่ป็นนิตยไ์ม่เพียงพอเป็นทาสของตณัหา๑๑๘ 
 กามตณัหา ภวตณัหา และวิภวตณัหา เป็นตน้เหตุแห่งทุกขท์ั้งมวล ในสมยัเม่ือพระพุทธองค์
ทรงประทบัอยู่ ณ พระวิหารเชตวนั เมืองสาวตัถี มีเทวดาองคห์น่ึงทูลถามปัญหาในราตรีหน่ึงว่า 
“อนฺโตชฏา พนิชฏา ชฏาย ชฏิตา ปชา ต ํต ํโคตม ปุจฺฉามิ โกอิม ํวิชฏเย ชฏ”ํ แปลความว่า “ประชา
สัตวท์ั้งหลาย อนัตณัหาพายุ่ง เก่ียวพนัไวแ้ลว้ จึงยุ่งทั้งภายในยุ่งทั้งภายนอก เพราะเหตุนั้น ขา้แต่
พระโคดม ขา้พระองคจึ์งขอทูลถามพระองคว์า่ใครจะพึงสางชฏั คือ ความยุง่น้ีเสียได”้ พระองคต์รัส
ตอบว่า “สีเล ปฏิฏ ายะ นโร สปญฺโ  จิตต ํปญฺ จ ภาวย ํอาตาปี นิปโก ภิกฺข ุโสอิม ํวิชฏเย ชฏ”ํ๑๑๙ แปล
ความวา่ “นรชนผูมี้ปัญญา ตั้งมัน่อยูใ่นศีลแลว้ อบรมสมาธิและปัญญาอยู ่เป็นผูมี้ความเพียร เป็นผูมี้
ปัญญาเป็นเคร่ืองรักษาตน เป็นผูเ้ห็นภยั นรชนนั้นพึงสางชฏัน้ีเสียได”้ ในพุทธสุภาษิตน้ีกล่าวถึง
ปัญญา ซ่ึงเป็นตวัแกค้วามยุง่ยากไวถึ้ง ๓ คร้ัง คือ คาํว่า สปญฺโ  เป็นผูมี้ปัญญา ปญฺ ญฺจ ภาวย ํอบรม
ปัญญาอยู ่และคาํว่า นิปโก เป็นผูมี้ปัญญาเป็นเคร่ืองรักษาตน ปัญญาคาํแรก หมายถึง สชาติกปัญญา 
คือ ปัญญาติดมาแต่กาํเนิด ปัญญาคาํท่ีสอง หมายถึง วิสัสสนาปัญญา ซ่ึงเป็นตวัประหารกิเลสขั้น

                                                 
๑๑๔ส.ํนิ. ๑๖/๕๒/๓๒. 
๑๑๕องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๙๙/๒๙๐. 
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๑๑๘ม.ม. ๑๓/๓๐๕,๖/๒๘๓-๒๘๔  
๑๑๙ที.สี.ฏี . ๑/๓๐๒.  
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เด็ดขาด ส่วนปัญญาคาํท่ีสาม หมายถึง ปาริหิกปัญญา คือปัญญาท่ีมาสั่งสมอบรมข้ึนในภายหลงั 
สรุปซ่ึงผูจ้ะลา้ง ความยุง่ยาก คือ ตณัหาเสียไดก้ต็อ้งอาศยัไตรสิกขาเท่านั้น๑๒๐ ดงัพทุธพจน์วา่  
 นรชนผูมี้ปัญญา เห็นภยัในสังสารวฏั ดาํรงอยูใ่นศีลแลว้ เจริญสติและปัญญา มีความเพียร 
มีปัญญาเคร่ืองบริหารนั้นจึงสามารถถางรกชฏั คือตณัหาน้ีออกได้๑๒๑  
 (๒) ทิฏฐิ คือ ความคิดเห็น ความเช่ือถือลทัธิ ทฤษฎี อุดมการณ์ต่าง ๆ ท่ียดึถือเอาไวโ้ดยงมงาย
หรือโดยอาการเชิดชูว่าอย่างน้ีเท่านั้นจริงอย่างอ่ืนเท็จทั้งนั้น เป็นตน้๑๒๒ มีความหมายอยู่หลายนัย 
ใชไ้ดท้ั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดี และความหมายกลาง ๆ ไม่ช้ีชดัลงไปว่าถูกหรือผดิ ถา้อยูใ่นฐานะท่ีเป็น
กิเลสกลุ่ม ปปัญจธรรม คือ ตณัหา ทิฏฐิ มานะ ก็จะหมายถึงความเห็นดา้นผดิ ทิฏฐิท่ีปรากฏเกิดข้ึน
ทั้งหมดมีอยู ่๒ แบบ ท่ีเป็นความคิดดี หรือ คิดถูก เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ แต่ทิฏฐิในปปัญจธรรมนั้น 
หมายถึง ความคิดท่ีผดิไปจากความถูกตอ้ง หรือ ความเป็นจริง ซ่ึงเป็นเหตุแห่งความเน่ินชา้ 
 พระพทุธองคท์รงแสดงทิฏฐิเกิดจากมูลเหตุ ๖๒ อยา่ง สมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจาํพวกรับ
สมัผสั (ผสัสะ) ทรงผสัสายตนะ ๖ แลว้เกิดเวทนา (ความรู้สึก) เพราะเวทนาเป็นปัจจยัจึงเกิดมีตณัหา 
เม่ือมีตณัหาความทุกขต่์าง ๆ จึง ปรากฏ พระพุทธองคท์รงตรัสเก่ียวกบัทิฏฐิไวอี้กว่า “ความถือมัน่ 
ความยึดมัน่ ความยึดมัน่ถือมัน่ ทางชัว่ ทางผิด ภาวะท่ีผิด ลทัธิเดียรถีย ์ความถือขดัแยง้ ความถือ
วิปริต ความถือในส่ิงไม่เป็นจริงว่าเป็นจริง เห็นปานน้ีช่ือว่าลูกศรคือทิฏฐิ” เป็นความเห็นผดิท่ีทาํให้
เหล่าสัตวท์ั้งหลายวนเวียนเน่ินชา้ ในวฏัฏะ และเม่ือภิกษุรูปหน่ึงทูลถามว่า อะไรเป็นเหตุปัจจยัให้
อริยสาวกผูไ้ดเ้รียนรู้แลว้ไม่เกิดความสงสยัในเร่ืองท่ีพระองคไ์ม่ทรงพยากรณ์ พระพทุธเจา้ตรัสตอบ
วา่ เพราะทิฏฐิดบัไป อริยสาวกผูไ้ดเ้รียนรู้แลว้จึงไม่เกิดความสงสัยในเร่ืองท่ีเราไม่พยากรณ์ปุถุชนผู ้
ไม่ไดเ้รียนรู้ ย่อมไม่รู้ชดัซ่ึงทิฏฐิ ไม่รู้ชดัเหตุเกิดแห่งทิฏฐิ ไม่รู้ชดัการดบัทิฏฐิ ไม่รู้ชดัปฏิปทาท่ี
ดาํเนินไปสู่ความดบัแห่งทิฏฐิ ทิฏฐินั้นจึงพอกพนูแก่เขา เขายอ่มไม่พน้จากชาติ ชรา มรณะ โลกะปริ
เทขะ ทุกขโ์ทมนสั อุปายาส๑๒๓ 
 (๓) มานะ หมายถึง อาการท่ีเป็นเหตุอยากใหค้นนบัถือ ช่ือวา่มานะ ความถือตวัวา่ เราดีกวา่เขา 
เราเสมอกบัเขา เราเลวกว่าเขา ความถือตวัคือกิริยาท่ีถือตวั ภาวะท่ีถือตวั ความยกตน ความเทิดตน 
ความเชิดชูตนดุจธง ความยกจิตข้ึน ความท่ีจิตตอ้งการเป็นดุจธง มีลกัษณะเช่นน้ี เรียกว่า มานะ การ
                                                 

๑๒๐พระสาสนโสภณ (พิจิตร    ตวณฺโณ), พระธรรมเทศนากัณฑ์สําคัญในวโรกาสพิเศษ ๑๐ 
กัณฑ์และปาฐกถาธรรม- อุบายแก้ทุกข์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฏราชวิทยาลยั, ๒๕๕๔), 
หนา้ ๖ และหนา้ ๙. 

๑๒๑ส.ํส. ๑๕/๒๕/๒๗. 
 ๑๒๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, อา้งแลว้, 
หนา้  ๑๑๑. 

๑๒๓องฺ.สตตก. ๒๓/๕๑/๖๙. 
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แสดงความเท่าเทียม หรือดอ้ยกว่าผูอ่ื้น ความอยากเด่นอยากยกชูตนให้ยิ่งใหญ่ เป็นกิเลสท่ีมีความ
ยึดถือว่ามีตวัมีตน ซ่ึงเป็นการถือสําคญัดว้ยความรู้ ดว้ยความรู้สึกท่ีเป็นไปในตวัเอง จนทาํให้เกิด
ความยึดถือเก่ียวกบัตวัเองข้ึนมาเป็นตวัเป็นตนท่ีมีอยู่หรือเป็นอยู่ คือ มานะ เป็นอีกเหตุหน่ึงของ
ปัญหาชีวิตท่ีทาํให้เกิดทุกข ์เป็นกิเลสท่ีพฒันามาจากตณัหาเช่นเดียวกนั แต่เป็นในลกัษณะท่ียึดมัน่ 
ถือตวัตนท่ีเกิดจากความคิดเห็นท่ีไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงนัน่เอง การวางตวัท่ีถูกตอ้งดงัคาํบาลี
ท่ีว่า อุเบกฺขโกสทาสโต น โลเก มญฺมตี สม ํน วิเสสีน นีเวยฺโย ตสฺสโน สนฺติ อุสฺสทาฯ๑๒๔ ผูใ้ด
วางใจเป็นกลาง มีสติทุกเม่ือไม่สาํคญัตวัเองว่าเสมอเขาวิเศษกว่าเขาหรือว่าตํ่าตอ้ยกว่าเขาผูน้ั้นยอ่ม
ไม่มีอาการฟูข้ึนมาหรือยบุลง๑๒๕ มานะเป็นกิเลส ท่ีเป็นส่วนประกอบของปปัญจธรรม ท่ีทาํให้การ
ทาํงานของปปัญจธรรมนั้นสมบูรณ์ดงัท่ีพระพุทธองค์แสดงไวว้่า พระอริยสาวกรู้ชัดอกุศลและ
รากเหงา้แห่งอกศุลอยา่งน้ี รู้ชดักศุลและรากเหงา้แห่งกุศลอยา่งน้ี เม่ือนั้นละมานานุสัย (กิเลสท่ีนอน
เน่ือง คือ มานะ) ท่ีวา่เป็นเราโดยประการทั้งปวง 
 ปปัญจธรรม คือ ธรรมเคร่ืองเน่ินชา้ คือ อกศุลท่ีทาํใหเ้น่ินชา้ คาํวา่เน่ินชา้ หมายความว่า ไป
ไดช้า้ ทาํให้ตอ้งเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวฏั ไปนิพพานไดช้า้ ถา้ในความหมายตํ่าลงมา หมายถึง 
ส่ิงท่ีทาํใหจิ้ตใจฟุ้ งซ่านสับสน (Mental Disfusion) ไม่อาจแกไ้ขปัญหาไดต้รงตามความเป็นจริงได ้
ทาํให้ยถาภูตญาณทรรศนะเสียไป ยถาภูตญาณทรรศนะ คือความรู้เห็นตามเป็นจริง เหมือนคนตาดี 
มีความรู้มองส่ิงต่าง ๆ ในท่ีแจง้ย่อมเห็นส่ิงนั้น ๆ ตามท่ีมนัเป็น แต่ถา้ตาไม่ดีอยู่ในท่ีมืดย่อมเห็น
ผดิเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ตณัหา ทิฏฐิ มานะ ๓ ตวัน้ี ก็เช่นเดียวกนัทาํใหจิ้ตใจสับสนวุ่นวายยดึ
มัน่ถือมัน่ ถือเอาส่ิงผดิว่าเป็นถูก ทาํนองเห็นกงจกัรเป็นดอกบวั หรือเหมือนคนแบกของหนกัไวท้าํ
ใหเ้น่ินชา้ในการเดินทาง๑๒๖ พระพทุธเจา้ตรัสสอนไวว้่า เม่ือตณัหาครอบงาํผูใ้ด ผูน้ั้นยอ่มจะมากไป
ดว้ยความโศก ผูใ้ดย ํา่ยตีณัหาเสียได ้ความโศกยอ่มไม่มีแก่ผูน้ั้น๑๒๗ เหมือนหยาดนํ้ าตกบนใบบวั นํ้า
นั้นยอ่มไม่ติดบนใบบวั ในทาํนองเดียวกนั ทิฏฐิ คือความยึดมัน่มีอยู ่๒ ประการ คือถา้ไม่เห็นถูกก็
เห็นผิด เราจะต้องประคับประคองใจให้อยู่ในความเห็นถูกเรียกสัมมาทิฏฐิ ความเห็นผิดคือ
มิจฉาทิฏฐิ เป็นมูลเหตุอกุศลบาปกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย ปัจจยัท่ีจะทาํให้เกิดสัมมาทิฏฐิ คือ ปรโต
โฆษะ คือเรียนจากผูอ่ื้น เช่น จากสํานัก ครู หนังสือ หรือใคร ๆ ก็ตามท่ีเราเสพคุน้บ่อย ๆ เป็นอา
สวนะปัจจยั ถา้ส่ิงดงักล่าวจูงไปในทางสัมมาทิฏฐิ และเรามีโยนิโสมนสิการ มีปัญญาไตร่ตรองดว้ย
ตนเอง คือ ส่ิงแวดลอ้มดี สาํนกัดี กจ็ะเป็นปัจจยัใหเ้กิดสมัมาทิฏฐิได ้
                                                 

 ๑๒๔ข.ุสุ. ๒๕/๘๖๒/๕๔๔. 
 ๑๒๕พระธรรมกิตติวงศ ์(ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบณัฑิต), ธรรมสารทปีนี, อา้งแลว้, หนา้ ๒๕. 
 ๑๒๖วศิน อินทสระ, ปปัญจธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั โอเอสพร้ินต้ิงเฮา้ส์ จาํกดั, 
ม.ป.ป.), หนา้ ๔-๑๔. 

๑๒๗ที.ม. ๑๐/๔๐๑/๒๗๗. 



 ๙๗

 กิเลสทั้งหลายแมจ้ะไดรั้บท่ีตั้งตลอดกาลนานในสังสารวฏัท่ีไม่ปรากฎเบ้ืองตน้ก็เป็นสภาพ
ไร้กาํลงั เพราะถูกกาํจดัไดด้ว้ยอกุศลธรรมท่ีบุคคลอบรมแลว้ในกาลไม่นาน สมจริงดงัท่ีพระพุทธ
ดาํรัสวา่   
 กิเลสอนัมีกาํลงันอ้ยยอ่มครอบงาํนรชนนั้น อนัตรายยอ่มย ํ่ายเีขาทุกขย์อ่มติดตามเขา เพราะ
ถูกอนัตรายย ํา่ย ีเหมือนนํ้าไหลเขา้สู่เรือแตกนั้น๑๒๘ 
 มานะ คือ ความถือตวั ความทะนงตวั ท่านสอนว่าไม่ใหมี้มานะสูงกว่าเขา เสมอเขา หรือตํ่า
กว่าเขา เพราะเม่ือถือตวัว่าสูงกว่าเขาทาํใหดู้หม่ินผูอ่ื้น เม่ือถือตวัว่าตํ่ากว่าเขาก็อิจฉาริษยาเขา แสดง
อาการนอ้ยเน้ือตํ่าใจ เม่ือถือตวัวา่เสมอเขากอ็าจเป็นเหตุใหแ้ข่งดีกนั ชิงกนัเป็นใหญ่ หรือยกตนใหเ้ด่น 
 การเจริญสติจะช่วยให้ผูป้ฏิบติัสามารถมองเห็นทุกอยา่งไดต้ามความเป็นจริง โดยมีลาํดบั
ขั้นตอน จะสามารถเขา้ใจสรรพส่ิงต่าง ๆ ไดต้ามท่ีเป็นอยู่ ก็จะช่วยละกิเลสต่าง ๆ ให้เบาบางลงได ้
ตามลาํดับ มนุษยเ์ราจะมีความสุขข้ึนอีกมากทั้งส่วนตวัและผูเ้ก่ียวขอ้ง ถา้ตั้ งใจจริงท่ีจะลด ละ 
ตณัหา มานะ และทิฏฐิ อนัเป็นตวัมารร้ายคอยทาํลายความสุขและเพิ่มทุกขใ์ห้เขาอยู่ทุกเม่ือเช่ือวนั  
ดังพระผูมี้พระภาคเจ้าตรัสว่า “กระแสทั้ งหลายเหล่าใดมีอยู่ในโลก สติ เป็นเคร่ืองกั้นกระแส
ทั้งหลายเหล่านั้น เราขอบอกเคร่ืองกั้นกระแสทั้งหลายดงัน้ี กระแสทั้งหลายเหล่านั้น เราขอบอก
เคร่ืองกั้นกระแสทั้งหลาย ดงัน้ี กระแสทั้งหลายเหล่านั้นพึงสกดักั้นใหห้ยดุเสียไดด้ว้ยปัญญา”๑๒๙  
 ๒.๔.๖ ความสัมพนัธ์ของสติปัฏฐาน ๔ กบัหลกัธรรมสําคญั  
 การกาํหนดรู้ หรือโยนิโสมนสิการ ในการเจริญสติปัฏฐาน ๔ นอกจากจะมีสติเป็นตวัหลกั
แลว้ยงัมีธรรมอ่ืนประกอบร่วมอนัไดแ้ก่ วิริยะ และปัญญารวมสติดว้ย เป็น ๓ ประการ ในพระสูตร 
น้ีจึงตรัสธรรมทั้ง ๓ ประการ เกิดร่วมกบัสติว่า อาตาปี สมฺปชาโน สติมา (มีความเพียรเผากิเลส             
มีปัญญาหยัง่เห็น มีสติ) มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ๑) อาตาปี มีความเพียรในการกาํหนดเผากิเลส ไดแ้ก่ วิริยะ หรือความเพียร วิริยะมีลกัษณะ
คํ้าจุนไว ้  เป็นความเพียรพยายามเพ่ือช่วยคํ้าจุนกุศลกรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ไม่ให้เส่ือมและเพ่ือทาํให้
กศุลกรรมท่ียงัไม่เกิดข้ึนใหเ้กิดข้ึน ในทางตรงกนัขา้มวิริยะยงัเป็นความพากเพียรเพื่อทาํลายอกุศลท่ี
เกิดข้ึนแลว้ใหห้มดไปและเพ่ือป้องกนัอกุศลกรรมท่ียงัไม่เกิดไม่ให้เกิดข้ึน วิริยะ เป็นมรรคขอ้หน่ึง 
ในมรรคมีองคแ์ปด เรียกว่า สัมมาวายามะ เป็นปฏิปักษต่์อความเกียจคร้าน ในการเจริญสติปัฏฐาน 
๔ จาํเป็นตอ้งมีความขยนัหมัน่เพียร เพื่อกาํหนดรูปนามท่ีเกิดข้ึนเป็นความเพียรทางจิต พระผูมี้พระ
ภาคเจา้ตรัสสอนเร่ืองความเพียรท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุด ในขณะเร่ิมปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานวา่  

                                                 
๑๒๘ข.ุสุ. ๒๕/๗๗๖-๘/๔๘๖, ข.ุม.  ๒๙/๔-๖/๘-๙,๑๔.  
๑๒๙ธนิต อยู่โพธ์ิ, สติปัฏฐานสําหรับทุกคน, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ์ราช

วิทยาลยั, ๒๕๓๕), หนา้ ๒๓. 



 ๙๘

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเม่ืออกศุลวิตกเกิดข้ึนแลว้ ภิกษุไม่ทาํใหส้ิ้นใหห้ายไปเสีย เราเรียก(เธอ)
ว่าเป็นผูไ้ม่มีอาตาปะ (ความเพียร) เป็นคนเกียจคร้านมีความเพียรอนัทราม เธอพึงกระทาํความ
อุตสาหะ ความไม่ยอ่ทอ้พงึกระทาํความเพียรเพื่อเผากิเลส พึงกระทาํความเป็นผูก้ลา้ พึงกระทาํความ
เพียรให้ติดต่อกนัและดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เม่ือขณะทาํงานอยู่ก็ดีหรือกาํลงั
อาพาธอยูก่็ดียอ่มไม่สามารถมนสิการคาํสั่งสอนของพระพุทธเจา้ทั้งหลายไดโ้ดยง่าย(กิจของสมณะ 
คือการศึกษาไตรสิกขาเป็นหลกัไม่ใช่กิจการงานอ่ืน) ฉะนั้นเราจะรีบทาํความเพียรเสียก่อน เพื่อถึง
ธรรมท่ียงัไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมท่ียงัไม่บรรลุ เพื่อทาํใหแ้จง้ธรรมท่ียงัไม่ทาํใหแ้จง้๑๓๐ 
 ๒) สติมา (มีสติ) หมายถึง มีสติอย่างต่อเน่ืองไม่ขาดช่วงตั้งแต่ต่ืนนอนจนถึงหลบัสนิท  
โดยอาศยัความเพียรทางจิต (วิริยะ) ท่ีกาํหนดรู้ในการตระหนกัและแน่วแน่อยูก่บัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง ๆ 
เป็นขณะๆ ตามท่ีเป็นจริงตามลาํดบั โดยรับรู้ทางทวารทั้งหก คือ ทางหู ทางตา ทางจมูก ทางล้ิน ทาง
กาย และทางใจ การท่ีสติเขา้ไปตั้งอยู ่คือ มีสติกาํกบัดูส่ิงต่างๆ และความเป็นไปทั้งหลายโดยรู้เท่า
ทนัตามสภาวะของมนั ไม่ถูกครอบงาํดว้ยความยนิดียนิร้าย สติจะไม่ปล่อยใจใหเ้ล่ือนลอย ไม่ปล่อย
อารมณ์ให้ผา่นเร่ือยเป่ือย หรือไม่ปล่อยให้ความนึกคิดฟุ้ งซ่านไปในอารมณ์ต่าง ๆ แต่คอยเฝ้าระวงั
เหมือนตาจบัดูอารมณ์ท่ีผา่นมาแต่ละอย่าง มุ่งหนา้เขา้หาอารมณ์นั้น ๆ เม่ือตอ้งการกาํหนดอารมณ์
ได้แลว้ก็เขา้จบัดูเหมือนเสาหลกั เพราะปักแน่นในอารมณ์เหมือนนายประตูเฝ้าอายตนะต่าง ๆ              
ท่ีเป็นทางรับอารมณ์ ตรวจดูอารมณ์ท่ีผา่นเขา้มา สติเป็นตวัป้องกนัยบัย ั้งจิตไม่ใหฟุ้้ งซ่าน ไม่ใหก้า้ว
พลาด ไม่ใหถ้ลาํลงในธรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ไม่ยอมใหค้วามชัว่ไดโ้อกาสเกิดข้ึนในจิต และไม่ยอม
ให้ใชค้วามคิดผิดทาง สติเป็นตวัควบคุมตรวจตรา กระแสการรับรู้ความนึกคิดและพฤติกรรมทุก
อยา่งให้อยูใ่นแนวทางท่ีตอ้งการ คอยกาํกบัจิตไวก้บัอารมณ์ท่ีตอ้งการ และยงัเป็นเคร่ืองมือสาํหรับ
ยึดหรือเกาะกุมอารมณ์อย่างใด ๆ ดุจเอาวางไวข้า้งหนา้จิต เพื่อพิจารณา จดัการอย่างใดอย่างหน่ึง
ต่อไป อีกนยัหน่ึง สติคือ ความไม่ประมาทในกิจการทุกอยา่ง  
 สติเหมือนการสีไม้อย่างต่อเน่ือง สมาธิเหมือนความร้อนท่ีได้รับจากการสีไม้ ปัญญา
เหมือนไฟท่ีเกิดจากความร้อน กล่าวคืออินทรียท์ั้ง ๕ อนัไดแ้ก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา 
ศรัทธาเป็นเหตุให้เกิดวิริยะ วิริยะเป็นเหตุให้เกิดสติ สติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิ สมาธิเป็นเหตุให้เกิด
ปัญญา และปัญญาก็เป็นเหตุให้เกิดศรัทธาดงัน้ี เป็นตน้ อินทรีย ์๕ เหล่าน้ีเป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกนัละ
กนั สรุปไดว้า่ อินทรีย ์๕ จะตั้งมัน่ไดก้ต่็างคํ้าจุนต่างกเ็ป็นเหตุปัจจยัซ่ึงกนัและกนั 
 การเจริญสติจึงมีประโยชน์ทาํใหจิ้ตตั้งมัน่มีสมาธิ เพื่อการพฒันาปัญญาต่อมา อุปมาเหมือน
นํ้ าใสท่ีตะกอนนอนกน้ยอ่มแสดงส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นนํ้ าได ้สมกบัพระพุทธพจน์ท่ีตรัสว่า ปัญญาเกิด
จากสมาธิวา่  

                                                 
๑๓๐อง.ทสก. ๒๔/๘๐/๔๐๐-๔๐๔. 



 ๙๙

   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงเจริญสมาธิ ภิกษุผูมี้จิตตั้งมัน่ย่อมรู้แจง้ตาม
ความเป็นจริง๑๓๑  
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผูมี้จิตตั้งมัน่ แมไ้ม่ตั้งใจวา่เราจะรู้เห็นตามความเป้นจริง การ
ท่ีเขารู้เห็นตามตวามเป็นจริงน้ี เป็นธรรมดา (ในโลก)๑๓๒ 

 ๓) สมฺปชาโน (มีปัญญาหยัง่เห็น) คาํว่า สมฺปชาโน แปลว่า มีปัญญาหยัง่เห็น หมายความว่า 
หยัง่เห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริง จาํแนกเป็น 
  (๑) สภาวลกัษณะ ลกัษณะพิเศษของรูปนาม คือ ลกัษณะเฉพาะตวัของรูปนามแต่ละ
อยา่งท่ีรูปนามอ่ืนไม่มี 
  (๒) สามญัญลกัษณะ ลกัษณะทัว่ไปของรูปนาม คือ ความไม่เท่ียง (อนิจจงั) เป็นทุกข ์
(ทุกขงั) ไม่ใช่ตวัตน (อนตัตา)๑๓๓ 
 รูปนามท่ีเกิดทางทวารทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ก็มีลกัษณะเฉพาะของตวัเอง เช่น 
ลกัษณะเฉพาะของสีกจ็ะแตกต่างกบัลกัษณะเฉพาะของเสียง กล่ินก็จะมีลกัษณะเฉพาะของตวัเอง ท่ี
แตกต่างจากลกัษณะเฉพาะของรส ลกัษณะของรสไม่เหมือนลกัษณะเฉพาะของสมัผสั คือ ความเยน็ 
ร้อน อ่อน แขง็ หยอ่น ตึง ความโลภมีลกัษณะทะยานอยาก แต่ศรัทธามีลกัษณะผอ่งใส ความโกรธมี
ลกัษณะไม่พอใจแต่เมตตามีลกัษณะอ่อนโยน เมตตา ปรารถนาดี ความฟุ้ งซ่านมีลกัษณะซดัส่าย แต่
สมาธิมีลกัษณะตั้งมัน่ เป็นตน้ สมฺปชาโน รู้รูปนามอยูทุ่กขณะ๑๓๔ 
 นอกจากธรรม ๓ ประการนั้น พระพุทธองคย์งัแสดงสมาธิไวโ้ดยออ้มดว้ยเพราะสมาธิเกิด
จากสติท่ีต่อเน่ือง และเป็นเคร่ืองพฒันาให้เกิดปัญญาแก่กลา้ข้ึนตามลาํดบั การแสดงสมาธิโดยออ้ม
เป็นสาํนวนทางภาษาอยา่งหน่ึงท่ีเรียกว่า นิคปทวลญัชนนยั คือ นยัท่ีเหมือนร้อยเทา้เน้ือ หมายความ
ว่า เม่ือนายพรานติดตามเน้ือไปพบรอยเทา้เน้ืออยูข่า้งหนา้แผน่หิน ฉนัใด แมพ้ระพุทธองคจ์ะตรัส
สติและปัญญาไวเ้ท่านั้น ก็เป็นอนัตรัสสมาธิไวโ้ดยออ้มฉันนั้น เพราะสติเป็นเหตุเกิดสมาธิ และ
สมาธิเป็นเหตุเกิดปัญญา ดงัคมัภีร์ฎีกาของมหาสติปัฏฐานสูตร ตามกล่าววา่ 
 สติคฺคหเณเนว เจตฺถ สมาธิสฺสาปิ คหณ ํทฏฐฺพฺพ ํตสฺสา สมาธิกฺขนฺเธ สงฺคหิตฺตตา. ... 

                                                 
๑๓๑ส.ํข. ๑๗/๕/ ๑๒. 
๑๓๒อง.ทสก. ๒๔/๒/๓. 
๑๓๓วิสุทฺธิ. ๒/๑๙๘.  

 ๑๓๔พระธรรมธีรราชมหามุณี (โชดก  าณสิทฺธิ ป.ธ. ๙), คําถาม - คําตอบเร่ืองวิปัสสนา
กรรมฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๘), หนา้ ๒๕. 



 ๑๐๐

 “อน่ึงพึงทราบการถือเอาแมส้มาธิในเร่ืองน้ี ดว้ยการกล่าวถึงสติ เพราะสตินั้นนับเขา้ใน
สมาธิขนัธ์” ๑๓๕ 
 ธรรมทั้ง ๔ ประการ คือ วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา เป็นองคป์ระกอบในการเจริญสติปัฏฐาน 
กล่าวคือ วิริยะ ทาํให้นักปฏิบติั จดจ่อในรูปนาม ปัจจุบนัดว้ยความเพียรทางกายและใจ สติเป็น
เคร่ืองระลึกรู้ตามกาํหนดรูปนามอย่างต่อเน่ืองไม่ขาดช่วง สมาธิทาํให้จิตแนบชิดตั้ งมัน่อยู่ใน
สภาวธรรมท่ีกาํหนดรู้ดว้ยสติ จดัว่าเป็นวิปัสสนานิกสมาธิ คือ สมาธิชัว่ขณะในวิปัสสนา ปัญญาทาํ
ให้หยัง่เห็นลกัษณะพิเศษของสภาวธรรมแต่ละอย่างได้ชัดเจนว่า มีเพียงรูปนามท่ีไม่ใช่บุคคล                       
เราของเรา บุรุษหรือสตรี และมีสภาพไม่เท่ียง เป็นทุกข ์ไม่ใช่ตวัตน ไม่สวยงาม ดงัท่ีพระพุทธองค์
ตรัสว่า “เม่ือใดโยคีบุคคลเห็นดว้ยปัญญาว่า สังขารทั้งปวงไม่เท่ียง เม่ือนั้นก็จะเบ่ือหน่ายในทุกข ์   
น้ีคือ ทางแห่งวิสุทธิ”๑๓๖ ธรรม ๔ ประการเหล่าน้ีเหมือนกลอ้งจุลทศัน์ท่ีช่วยใหเ้หล่าสัตวรู้์เห็นความ
เป็นจริงดงักล่าว 
 ๒.๔.๗ วธีิการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ในพระไตรปิฎก  
 มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงอยู่ในระบบความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจัยของธรรมชาติ ทุกส่วนมี
ผลกระทบต่อกนั ทุกชีวิตรักสุขเกลียดทุกขก์ลวัตายเหมือนกนัไม่มีการแบ่งแยกแตกต่าง ชีวิตทีดีงาม
สูงสุดเป็นชีวิตท่ีมีความสุข ดว้ยความมีอิสรภาพ นอกจากอิสรภาพภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ
แวดลอ้ม เร่ิมตั้งแต่ความปลอดภยัพน้จากความขาดแคลนปัจจยัส่ี และการพน้จากการเบียดเบียนกนั
ระหว่างมนุษย ์สูงข้ึนไปมนุษยจ์ะตอ้งการอิสรภาพภายใน ซ่ึงเกิดจากการพฒันาตน ดว้ยการพฒันา
จิตปัญญา จนกระทั้งมีความสุขท่ีเป็นไทแก่ตนเอง ซ่ึงทาํให้เขาสามารถกลบัมาเก้ือกูลต่อธรรมชาติ
แวดลอ้มและเพื่อนมนุษยไ์ดดี้ยิง่ข้ึน๑๓๗ 
 ความคิดของมนุษยม์กัไม่ค่อยอยู่กบัปัจจุบนั มกัคิดยอ้นไปในอดีต หรือคิดไปในอนาคต 
เน่ืองจากจิตผกูพนักบัอดีตและใฝ่ฝันอนาคต เม่ือไดรั้บการกระทบทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ก็มกั
ใส่ใจต่อส่ิงท่ีมากระทบสัมผสั ตอบสนองดว้ยอาํนาจของกิเลสท่ีชอบใจหรือไม่ชอบใจ เกิดผลเป็น
ความทุกข ์จิตใจจึงมีแต่ความเศร้าหมอง เร่าร้อนวิตกกงัวลอยูเ่สมอ พระพุทธองคต์รัสสอนใหเ้จริญ
สติอยู่กบัปัจจุบนั ขณะนั้นความคิดจะถูกแทนท่ีดว้ยการระลึกรู้ จิตจึงสงบและเป็นสุข เม่ือมีส่ิงมา
กระทบสัมผสัก็นาํปัญญาท่ีเกิดจากการเจริญสติไปรับรู้ ปัญญาอยา่งน้ีเรียกว่า “วิปัสสนา” คือปัญญา

                                                 

 ๑๓๕ที.สี.ฏี . ๒/๓๖. 
๑๓๖ข.ุธ. ๒๕/๒๗๗/๑๑๘.  

 ๑๓๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑, (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๓), หนา้ ๔๔-๔๕. 



 ๑๐๑

หยัง่เห็นท่ีเกิดจากการเจริญสติ จนกระทัง่มีสมาธิ เม่ือสมาธิตั้งมัน่แลว้จึงเกิดปัญญา ไม่ใช่ปัญญาท่ี
เกิดจากการเรียนรู้หรือวิเคราะห์ตามทฤษฎี ดงัปรากฏพระพทุธวจนะวา่  
 สมาธิท่ีอบรมด้วยศีล มีผลมาก มีอานิสงส์มาก ปัญญาท่ีอบรมด้วยสมาธิมีผลมาก มี
อานิสงส์มาก จิตท่ีอบรมดว้ยปัญญา ย่อมหลุดพน้จากอาสวะโดยชอบ คือกามาสวะ ภวาสวะ และ
อวิชชาสวะ๑๓๘ 
 ปัจจุบนัคือ ส่ิงท่ีกาํลงัเกิดข้ึนจริงในขณะปัจจุบนั อดีตไม่ใช่ภาพจริงของปัจจุบนั อนาคต
เป็นเพียงจินตนาการท่ียงัไม่เกิดข้ึน ความจริงของชีวิตจึงมีปรากฏอยูใ่นขณะปัจจุบนัเท่านั้น เปรียบ
ดัง่คนท่ีแหงนดูทอ้งฟ้า เม่ือสายฟ้าแลบอยู่จะไดป้ระจกัษ์เห็นความแปรปรวน๑๓๙ องคส์มเด็จ
สมัมาสมัพทุธเจา้จึงตรัสสอนใหค้วามรู้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัวา่  
 อดีตดับไปแลว้ อนาคต ยงัมาไม่ถึง จึงไม่ควรคาํนึงถึงอดีต ไม่มุ่งหวงัอนาคต พึงเจริญ
วิปัสสนาญาณท่ีรู้แจง้สภาวะธรรมท่ีเกิดข้ึนอยู่ในปัจจุบนัขณะนั้นๆ อนัตณัหาทิฏฐิก็ไม่อาจฉุดร้ัง
และไม่วิบติัดว้ยตณัหาทิฏฐิ๑๔๐ 
 ๑) กระบวนการปฏิบติัการเจริญสติ 
 สาระสําคัญด้านกระบวนการปฏิบัติการเจริญสติ มีองค์ประกอบหรือส่ิงท่ีร่วมอยู่ใน
กระบวนการปฏิบติัมีดงัน้ี 
 (๑) องคป์ระกอบฝ่ายท่ีทาํ ไดแ้ก่ ความเพียร สมัปชญัญะ สติ เป็นองคธ์รรมหลกัของสติปัฏฐาน 
ท่ีคอยกาํหนด คอยตามดูรู้ทนัสติ เป็นองคธ์รรมหลกัของสติปัฏฐาน คอยตามดูรู้ทนัสติเป็นตวัเกาะ
จบัส่ิงท่ีจะพิจารณาเอาไว ้สัมปชญัญะ คือ ตวัปัญญาท่ีรู้ชดัต่อส่ิงหรืออาการท่ีถูกพิจารณานั้นโดย
ตระหนกัวา่คืออะไร เป็นอยา่งไร มีความหมายอยา่งไร เช่น เม่ือกาํหนดพิจารณาการเคล่ือนไหวของ
ร่างกาย ขณะเดินกรู้็พร้อมอยูก่บัตวัวา่กาํลงัเดินไปไหน เป็นตน้ และเขา้ใจส่ิงนั้นหรือการกระทาํนั้น
ตามความเป็นจริง โดยไม่เอาความรู้สึกชอบใจ หรือไม่ชอบใจเขา้ไปปะปนหรือปรุงแต่ง ส่วนความ
เพียร คือ การตั้งใจเอาใจใส่ต่อการกาํหนดพิจารณานั้น ๆ  
 (๒) องคป์ระกอบฝ่ายท่ีถูกทาํ ไดแ้ก่ กาย เวทนา จิต ธรรม เป็นส่ิงท่ีถูกกาํหนดเพ่งพิจารณา 
ซ่ึงเป็นส่ิงธรรมดาสามญัท่ีมีอยูก่บัตวัของทุกคน เช่น ร่างกาย การเคล่ือนไหวของร่างกาย ความรู้สึก
นึกคิดต่าง ๆ เฉพาะท่ีเป็นปัจจุบนั คือ กาํลงัเกิดข้ึน เป็นไปอยูใ่นขณะนั้น ๆ  
 (๓) อาการท่ีกาํหนดและตามดูรู้ทนั คือ ให้รู้เห็นตามท่ีมนัเป็นในขณะนั้น คือ ดูเห็น เขา้ใจ 
ว่ากาํลงัเป็นอย่างไร ปรากฏผลอยา่งไรเท่านั้น ไม่เกิดปฏิกิริยาใด ๆ ในใจ ไม่มีการคิดวิจารณ์ ไม่มี
การวินิจฉัยว่าดี ถูกผิด เป็นตน้ ไม่ใส่ความรู้สึกโน้มเอียงในใจ ความยึดมัน่ต่าง ๆ ลงไปว่าถูกใจ            
                                                 

๑๓๘ที.ม. ๑๐/๑๖๒/๘๘. 
๑๓๙ข.ุม. ๒๙/๑๐/๓๕, วิสุทฺธิ ๒/๒๙๔. 
๑๔๐ม.อุ. ๑๔/๒๗๒/๒๔๑.  



 ๑๐๒

ไม่ถูกใจ ชอบ ไม่ชอบ เพียงเห็นเขา้ใจตามท่ีมนัเป็น ของส่ิงนั้น อาการนั้น แง่นั้น ๆ เองโดยเฉพาะ 
ยกตวัอย่าง เช่น ตามดูเวทนาในใจของตนเอง ขณะนั้นมีทุกขเ์กิดข้ึน มีความกงัวลใจเกิดข้ึน ก็รู้ว่า
ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขน์ั้นเกิดข้ึนอย่างไร กาํลงัจะหมดส้ินไปอย่างไร เหมือนกบัสนุกไปกบัการศึกษา
วิเคราะห์ทุกขข์องตนและทุกขน์ั้นจะไม่มี พิษสงอะไรแก่ตวัผูพ้ิจารณาเลย เพราะเป็นแต่ตวัทุกขเ์อง
ลว้น ๆ ท่ีกาํลงัเกิดข้ึน กาํลงัดบัไป แมแ้ต่ความดีความชัว่ใด ๆ ก็ตามท่ีมีอยู ่หรือ ปรากฏข้ึนในจิตใจ
ขณะนั้น ๆ กเ็ขา้เผชิญหนา้มนัไม่เล่ียงหนี เขา้รับรู้ตามดูมนัตามท่ีมนัเป็นตั้งแต่มนัปรากฏตวัข้ึน จนมนั
หมดไปเองตามเหตุตามปัจจยัแลว้กต็ามดูส่ิงอ่ืนต่อไป๑๔๑ 

 ๒) วิธีปฏิบติัตามแนวสติปัฎฐาน ๔ 
 จิต เป็นผูรู้้โดยธรรมชาติ เป็นแต่เพียงสักว่ารู้ คือรู้สึก รู้นึก รู้คิด รู้ร้อน รู้เยน็ รู้ไดเ้ห็นไดย้ิน
ไดฟั้ง และรู้ดมกล่ิน ล้ิมรส สมัผสัถูกตอ้ง ส่ิงสารพดัทั้งปวง 
 แต่จิตนั้นไม่รู้จกัพินิจพิจารณา ตดัสินใจอะไรไม่ไดท้ั้งนั้น จึงอนัเป็นว่าจิตน้ีไม่รู้จกัดี ไม่
รู้จกัชัว่ ไม่รู้จกัผดิ ไม่รู้จกัถูก 
 สติ เป็น ตวัผูรู้้ มีอาํนาจอยูเ่หนือจิต สามารถรู้เท่าทนัจิตและรู้เร่ืองของจิตไดดี้กว่าเวลาน้ีจิตดี 
เวลาน้ีจิตไม่ดี ตลอดมีความสามารถทาํการปกครองจิตของเราให้ดีได้จริง๑๔๒ นักปฏิบัติใน                
พุทธศาสนาน้ี พึงกาํหนดรู้ซ่ึงจิต และรวมเอาดวงจิตเขา้ตั้งไวใ้นจิตให้รวมเป็นหน่ึง จึงจะไดช่ื้อว่า 
เป็นผูมี้สติสัมปชญัญะ พร้อมบริบูรณ์ ทาํหน้าท่ีกาํหนดรู้อารมณ์ ทั้ง ๔ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม 
ต่อไปดงัน้ี 
 (๑) กายานุปัสสนาหรือการใช้สติกาํหนดพิจารณากายเป็นอารมณ์ มีทั้ งหมด ๖ บรรพ 
(ส่วน) ไดแ้ก่ 
 บรรพท่ี ๑ อานาปานสติ ในบรรพน้ี พระพทุธองคท์รงตรัสสอนวา่  

   ภิกษุในธรรมวินยัน้ี ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนไมก้็ดี ไปสู่เรือนว่างก็ดี นัง่คูบ้ลัลงัภ ์
ตั้งกายตรง ดาํรงสติไวเ้ฉพาะหนา้ เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา้ เม่ือหายใจออกยาว  
ก็ รู้ชัด  ว่า เราหายใจออกยาว  เ ม่ือหายใจออกสั้ นก็ รู้ชัด  ว่า เราหายใจออกสั้ น                
เม่ือหายใจเขา้ยาว ก็รู้ชดั ว่าเราหายใจเขา้ยาว เม่ือหายใจเขา้สั้นก็รู้ชดั ว่าเราหายใจเขา้สั้น 
ยอ่มสาํเหนียกว่า เราจกัระงบักายสังขาร หายใจออก ยอ่มสาํเหนียกว่า เราจกัระงบักาย
สงัขาร หายใจเขา้๑๔๓ 

                                                 

 ๑๔๑พระเทพเวที (ประยทุธ์ ปยตฺุโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพค์ร้ังท่ี ๕, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๒), หนา้ ๘๑๕-๘๑๘. 
 ๑๔๒พระมหาพิสิฏฐ เอกเสฏฺ ธมฺโม, คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๕ สาย, (จดัพิมพ์
โดยวดัหลวงพอ่สดธรรมกายาราม อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี, ๒๕๕๓), หนา้ ๒๒. 

๑๔๓ที.ม. ๑๐/๒๗๔/๒๖๘-๒๖๙. 



 ๑๐๓

   ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายช่างกลึงหรือลูกมือของนายช่างกลึงผูข้ยนั เม่ือชกัเชือก
กลึงยาวกรู้็ชดัวา่เราชกัยาว เม่ือชกัเชือกกลึงสั้นก็รู้ชดัว่าเราชกัสั้น แมฉ้นันั้น ภิกษุก็ฉนั
นั้นเหมือนกนั เม่ือหายใจออกยาว ก็รู้ชดั ว่าเราหายใจออกยาว เม่ือหายใจออกสั้นก็รู้
ชดั ว่าเราหายใจออกสั้น เม่ือหายใจเขา้ยาว ก็รู้ชดั ว่าเราหายใจเขา้ยาว เม่ือหายใจเขา้
สั้นกรู้็ชดั วา่เราหายใจเขา้สั้นยอ่มสาํเหนียกวา่ เราจกัเป็นผูก้าํหนดรู้กายทั้งหมด หายใจ
ออก ย่อมสาํเหนียกว่า เราจกัเป็นผูก้าํหนดรู้กายทั้งหมด หายใจเขา้ ดงัพรรณามาฉะน้ี 
ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบา้ง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบา้ง 
พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบา้ง พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดข้ึน
ในกายบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมภายในกายบา้ง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้ง
ความเกิดข้ึนทั้งความเส่ือมในกายบา้งย่อมอยู่ อีกอย่างหน่ึง สติของเธอ ท่ีตั้งมัน่อยู่ว่า
กายมีอยู ่กเ็พียงสกัวา่ความรู้ เพียงสกัวา่อาศยัระลึกเท่านั้น เธอเป็นผูอ้นัตณัหาและทิฏฐิ
ไม่อาศยัอยูแ่ลว้และไม่ถือมัน่อะไร ๆ ในโลก๑๔๔ 
   ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยา่งน้ีแล ภิกษุช่ือวา่พิจารณาเห็นกายภายในกายอยู ่ถา้หาก
เจริญอานาปานสติ ให้มาก ยอ่มมีอานิสงส์มาก สาํหรับผูท่ี้เจริญอานาปานสติ ท่ีทาํให้
มากแลว้ ย่อมบาํเพญ็สติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์ได ้ผูท่ี้เจริญสติปัฏฐาน ๔ แลว้ทาํให้
มากแลว้ย่อมบาํเพญ็โพชฌงค ์๗ ให้บริบูรณ์ได ้ผูท่ี้เจริญโพชฌงค ์๗ แลว้ทาํให้มาก
แลว้ยอ่มบาํเพญ็วิชชาและวิมุตติใหบ้ริบูรณ์ได”้ ๑๔๕ 

  

 บรรพท่ี ๒ อิริยาบถ ๔ ไดแ้ก่ เดิน ยนื นัง่ นอน ซ่ึงบางคร้ังก็เรียกว่าอิริยาบถใหญ่ไดก้าํหนด
พิจารณาดูอิริยาบถของตน พระพุทธองคท์รงแสดง ไวว้่า “เม่ือเดินก็รู้ชดัว่าเด๋ียวน้ีเราเดิน ก็รู้ชดัว่า
เดิน เม่ือยนืกรู้็ชดัวา่เด๋ียวน้ีเรายนื กรู้็ชดัวา่ยนืเม่ือนัง่กรู้็ชดัวา่เด๋ียวน้ีเรานัง่ กรู้็ชดัวา่นัง่” ๑๔๖ 
 บรรพท่ี ๓ สมัปชญัญะ ๗ (อิริยาบถยอ่ย) ไดแ้ก่ การกาํหนดความรู้สึกดว้ยสติ พระพุทธองค์
ทรงแสดงไวว้า่  

   ย่อมเป็นผูท้าํสัมปชญัญะ (ความรู้ตวั) ในการกา้วไปขา้งหน้าและถอยหลงั
กลบัมาขา้งหลงั ย่อมเป็นผูท้าํสัมปชญัญะในการแลเหลียวไปขา้งซ้ายขา้งขวาย่อม
เป็นผูท้ ําสัมปชัญญะในการคู้อวัยวะเข้าและเหยียดอวัยวะออก  ย่อมเป็นผู ้ท ํา
สมัปชญัญะในการทรงผา้สงัฆาฏิ บาตร และจีวร ยอ่มเป็นผูท้าํสัมปชญัญะในการกิน 

                                                 
๑๔๔
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 ๑๐๔

ด่ืม เค้ียว และล้ิม ยอ่มเป็นผูท้าํสัมปชญัญะในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ ยอ่มเป็น
ผูท้าํสมัปชญัญะในการเดิน ยนื นัง่ หลบั ต่ืน พดู และน่ิง๑๔๗ 

  

 บรรพท่ี ๔ ปฏิกลูสญัญา ไดแ้ก่ การกาํหนดพิจารณาความท่ีร่างกายเป็นส่ิงปฏิกลู เป็นของไม่
สะอาด เต็มไปดว้ยความน่าเกลียด ไม่เป็นของน่ารักไม่ควรไปยึดติดว่าเป็นของเรา ดงัพระพุทธองค ์
ทรงแสดง ไวว้า่ 

   ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหน่ึง ภิกษุพิจารณาดูกายน้ีแหละ ตั้งแต่พื้นเทา้
ข้ึนไปเบ้ืองบน ตั้งแต่ปลายผมลงมาเบ้ืองล่าง มีหนงัหุ้มโดยรอบเต็มไปดว้ยของไม่
สะอาด มีประการต่าง ๆ มีอยูใ่นกาย คือ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เอน็ กระดูก ไต หวัใจ 
ตบั พงัผืด มา้ม ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า นํ้ าดี เสลด นํ้ าเหลือง 
มนัขน้ นํ้าตา มนัเหลว นํ้าลาย นํ้ามูก ไขขอ้ นํ้ามูตร ฯลฯ๑๔๘ 

 บรรพท่ี ๕ ธาตุทั้ง ๔ ไดแ้ก่ การเอาสติไปกาํหนดท่ี ธาตุ ๔ หรือพิจารณาร่างกายดว้ยความ
เป็นเพียงธาตุประกอบข้ึนมาเท่านั้น ถา้วนัใดวนัหน่ึงเกิดธาตุเหล่านั้นแตกดบั ร่างกายก็ตอ้งแตกดบั
ไปดว้ย ดงัท่ีพระพทุธองคต์รัสไวว้า่  

   ดูกรภิกษุทั้งหลายอีกประการหน่ึง ภิกษุพิจารณาดูกายน้ีแหละตามท่ีตั้งอยู ่
ตามท่ีปรากฏอยูโ่ดยธาตุว่าในกายน้ี มีธาตุดิน ธาตุไฟ ธาตุนํ้ า ธาตุลมอยู ่ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย เปรียบเสมือนคนฆ่าววั หรือลูกมือของคนฆ่าววัผูช้าํนาญ คร้ันฆ่าแม่ววัแลว้ 
นั่งชาํแหละเน้ือออกเป็นช้ิน ๆ นั่งอยู่ท่ีหนทางใหญ่ ๔ แพร่ง แมฉ้ันใด ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุก็ฉนันั้นเช่นกนัแล พิจารณาดูกายน้ีแหละตามท่ีตั้งอยู ่ตามท่ีปรากฏอยู่
โดยมีธาตุในกายน้ี มีธาตุดิน ธาตุไฟ ธาตุนํ้า ธาตุลมอยู ่ฯลฯ๑๔๙ 
 

 บรรพท่ี ๖ อสุภะ หรือนวสีวถิกาบรรพ ไดแ้ก่ การกาํหนดพิจารณาป่าชา้ ๙ หรือการพิจารณา 
ร่างกายท่ีเป็นซากศพวา่ 

   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหน่ึง ภิกษุพึงเห็นร่างศพท่ีเขาท้ิงไวใ้นป่าชา้ 
เป็นศพท่ีตายแลว้ ๑ วนับา้ง ตายแลว้ ๒ วนับา้ง ตายแลว้ ๓ วนับา้ง เป็นศพข้ึนอึด          
ศพเขียวน่าเกลียด ศพมีนํ้ าเหลืองเฟะ แมโ้ดยอาการอย่างใด ภิกษุนั้นนาํเอากายน้ี
แหละเขา้ไปเปรียบว่า ถึงแมก้ายน้ีแลก็มีอาการอย่างนั้นเป็นธรรมดา มีภาวะโดย
อาการอยา่งนั้น ไม่พน้อาการนั้นไปได ้และพิจารณาเห็นกายในกายภายในบา้ง ช่ือว่า 
พิจารณาเห็นภายในการอยู ่ 
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 ๑๐๕ 

  บรรพท่ี ๗ อสุภะท่ีสตัวก์าํลงักดักินอยู ่ 
  บรรพท่ี ๘ อสุภะท่ีเป็นกระดูกยงัมีเลือดเน้ือติดอยู ่
  บรรพท่ี ๙ อสุภะท่ีปราศจากเน้ือ มีแต่เสน้เอน็ยดึใหค้งรูปอยู ่
  บรรพท่ี ๑๐ อสุภะท่ีเหลือแต่โครงกระดูก ซ่ึงยงัคงเป็นรูปร่างอยู ่

   บรรพท่ี ๑๑ อสุภะท่ีกระดูกเป็นท่อน ๆ เช่นท่อนแขน ท่อนขา กระจดักระจายอยู ่
  บรรพท่ี ๑๒ อสุภะท่ีเก่ามากจนกระดูก เป็นสีขาวเหมือนสงัข ์
  บรรพท่ี ๑๓ อสุภะท่ีตากลมตากฝนมาตั้ง ๓ ปีแลว้ เหลือแต่กระดูกเป็นช้ิน ๆ  

กระจดักระจาย 
  บรรพท่ี ๑๔ อสุภะท่ีกระดูกผปุ่นไม่เป็นรูปเป็นร่าง จนเป็นผงแลว้๑๕๐  
 

 อานาปานสติในบรรพท่ี ๑ เจริญไดท้ั้งสมถกมัมฏัฐาน และวิปัสสนากมัมฏัฐาน ถา้กาํหนด
พิจารณาลมหายใจเขา้ลมหายใจออก โดยถือเอาบญัญติัคือลมเป็นท่ีตั้ง แห่งการเพ่งเพื่อให้ไดณ้าน          
กเ็ป็นสมถกมัมฏัฐาน แต่ถา้กาํหนดพิจารณาความร้อน เยน็ ของลมหายใจท่ีกระทบริมฝีปากบนหรือ
ท่ีปลายจมูก เพื่อให้เห็นรูปธรรม คือไตรลกัษณ์ก็เป็นวิปัสสนากมัมฏัฐาน บรรพท่ี ๒ อิริยาบถ ๔ 
บรรพท่ี ๓ สัมปชญัญะ๗ และบรรพท่ี ๕ ธาตุ ใชเ้ป็นการเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐานแต่อย่างเดียว 
ส่วน บรรพท่ี ๔ ปฏิกูลสัญญาและบรรพท่ี ๖ ถึงอสุภะ ใช้เจริญสมถกัมมัฏฐานแต่อย่างเดียว
เท่านั้น๑๕๑ 
 (๒) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
 บรรพท่ี ๑๕ คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน สติตั้ งมั่น พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา          
อยูเ่นืองๆ เวทนานุปัสสนาน้ี พระพทุธองคท์รงแสดงขอ้กาํหนดไว ้๙ ประการ คือ  

   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เม่ือเสวยเวทนาสุข ก็รู้ชัดว่าเรา
เสวยเวทนาสุข เม่ือเสวยเวทนาทุกข ์ก็รู้ชดัว่าเราเสวยเวทนาทุกข ์เม่ือเสวยเวทนาไม่
สุขไม่ทุกข ์ก็รู้ชดัว่าเราเสวยเวทนาไม่สุขไม่ทุกข ์เม่ือเสวยเวทนาเป็นสุขมีอามิส ก็รู้
ชดัวา่เราเสวยเวทนาเป็นสุขมีอามิส หรือ เสวยเวทนาเป็นสุขไม่มีอามิส ก็รู้ชดัว่าเรา
เสวยเวทนาเป็นสุขไม่มีอามิส เม่ือเสวยเวทนาเป็นทุกข์มีอามิส ก็รู้ชัดว่าเราเสวย
เวทนาเป็นทุกขมี์อามิส หรือ เสวยเวทนาเป็นทุกขไ์ม่มีอามิส ก็รู้ชดัว่าเราเสวยเวทนา
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 ๑๐๖ 

เป็นทุกขไ์ม่มีอามิส อาการอย่างนั้นเป็นธรรมดา มีภาวะโดยอาการอย่างนั้น ไม่พน้
อาการอยา่งนั้นไปได ้ฯลฯ๑๕๒ 
 

 สุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนดว้ยสมถกมัมฏัฐาน หรือ วิปัสสนากมัมฏัฐานก็ดี ทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึน
จากสภาพแห่งสงัขารกดี็ และอุเบกขาเวทนาซ่ึงเกิดมีความสงบจากอารมณ์ ของสมถะหรือวิปัสสนา
ก็ดี จดัว่าเป็นสุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา ท่ีไม่เจือดว้ยอามิส สติปัฏฐานทั้ง ๙ น้ี ใชใ้นการ
เจริญวิปัสสนากมัมฏัฐานอย่างเดียวจะเพ่งเวทนาโดยความเป็นอารมณ์ของสมถกมัมฏัฐาน เพื่อให้
เกิดฌาณจิต ไม่ไดก้ารตามพิจารณาเวทนา ก็เพื่อให้รู้เห็นประจกัษช์ดัว่าทุกขสุ์ขท่ีกาํลงัเกิดข้ึนอยู่
ขณะนั้นเป็นธรรมชาติอย่างหน่ึง ซ่ึงไม่มีรูปร่างสัณฐานท่ีให้เห็นไดด้ว้ยนัยน์ตา เป็นธรรมชาติท่ี
ไม่ใช่รูป แต่เรียกว่า นาม คือนามเจตสิก เวทนาน้ีไม่ใช่เรา และเราก็ไม่ใช่เวทนา ต่อมาเม่ือมีเหตุ
ปัจจยั เวทนาก็เกิดข้ึนปรากฏข้ึน จะห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได ้คร้ันเม่ือหมดเหตุหมดปัจจยัแลว้เวทนา         
ก็ดบัไปเอง ไม่ดาํรงคงอยู่ตลอดไป ความรู้ในเวทนาดงักล่าวน้ีแหละท่ีเรียกว่า เวทนานุปัสสนา           
สติปัฏฐาน อนัเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากมัมฏัฐาน ซ่ึงมีความสามารถประหานสักกายทิฐิได ้ความ
จริงเวทนาน้ีเกิดข้ึนอยู่ทุกขณะ ไม่ว่างเวน้เลย ชนทั้งหลายก็รู้สึกทุกขห์รือสุขอยู่แต่ไปยึดถือว่าเรา
ทุกขเ์ราสุข จึงไม่อาจท่ีจะละสักกายทิฐิไดเ้ลย ดงัน้ีไม่เรียกว่าเวทนานั้นเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐาน 
หรือ เป็นอารมณ์ของวิปัสสนากมัมฏัฐาน๑๕๓ 
 (๓) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
 บรรพท่ี ๑๖ คือ  จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การใชส้ติกาํหนดพิจารณาจิตเป็นอารมณ์ 
ดงัท่ีพระพทุธองค ์ทรงกาํหนดแสดงการเฝ้าดูหรือติดตามดูจิตไว ้๙ ประการดงัน้ี 

๑) จิตท่ีมีราคะ กรู้็ชดัวา่จิตมีราคะ จิตปราศจากราคะ กรู้็ชดัวา่จิตปราศจากราคะ 
๒) จิตมีโทสะ กรู้็ชดัวา่จิตมีโทสะ จิตปราศจากโทสะ กรู้็ชดัวา่จิตปราศจากโทสะ 
๓) จิตมีโมหะ กรู้็ชดัวา่จิตมีโมหะ จิตปราศจากโมหะ กรู้็ชดัวา่จิตปราศจากโมหะ 
๔) จิตหดหู่ กรู้็ชดัวา่จิตหดหู่ 
๕) จิตฟุ้ งซ่านกรู้็ชดัวา่จิตฟุ้ งซ่าน 
๖) จิตเป็นมหคัคตะ กรู้็ชดัวา่จิตเป็นมหคัคตะ ไม่เป็นมหคัคตะ กรู้็ชดัวา่ไม่เป็น 

มหคัคตะ 
๗) จิตตั้งมัน่ กรู้็ชดัวา่จิตตั้งมัน่ จิตไม่ตั้งมัน่ กรู้็ชดัวา่จิตไม่ตั้งมัน่  
๘) จิตเป็นสอุตตระ รู้ชดัวา่จิตเป็นสอุตตระ เป็นอนุตตระ กรู้็ชดัวา่จิตเป็นอนุตตระ 
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๙) จิตท่ีหลุดพน้ กรู้็ชดัวา่จิตหลุดพน้ จิตท่ีไม่หลุดพน้ กรู้็ชดัวา่จิตไม่หลุดพน้๑๕๔ 
 จิตตานุปัสสนา แปลวา่ การตามดูจิต หมายความวา่ ใชส้ติกาํหนดพิจารณาดูจิตท่ีเป็นปัจจุบนั 
จนจิตตั้งมัน่เป็นสมาธิ และเกิดปัญญาเห็นจิตทั้งภายในทั้งภายนอก ทั้งท่ีกาํลงัเกิดทั้งท่ีกาํลงัดบั มีสติ
ปรากฏอยูท่ี่เวทนาวา่สกัวา่จิต มิใช่สตัว ์บุคคล ตวัตน เรา เขา บรรเทาความยดึมัน่ในจิตใหส้ิ้นไป๑๕๕ 
 จิตทั้ง ๙ น้ี ใชเ้ป็นอารมณ์แห่งสติปัฏฐานในการเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐาน ก็เพื่อใหรู้้เท่าทนั
ว่าจิตท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู่นั้ น เป็นจิตโลภ จิตโกรธ จิตหลง จิตฟุ้ งซ่าน หรือเป็นจิตชนิดใด เม่ือรู้
ประจกัษช์ดัเช่นน้ี ก็ทาํให้เกิดความรู้ต่อไปว่าท่ีโลภ ท่ีโกรธ ท่ีหลง นั้นเป็นอาการของจิต หาใช่เรา
โลภ เราโกรธ เราหลงไม่ เพราะจิตน้ีไม่ใช่ตวัเรา และเราก็ไม่ใช่จิต จะห้ามไม่ใหจิ้ตอยา่งนั้นเกิด ให้
เกิดแต่จิตอยา่งน้ีก็ไม่ไดเ้ลย จิตยอ่มเกิดข้ึนตามเหตุปัจจยัท่ีปรุงแต่ง เหตุปัจจยัท่ีปรุงแต่งมีสภาพเช่น
ไร จิตก็มีอาการเป็นอยา่งนั้น เม่ือหมดเหตุหมดปัจจยัจิตก็ดบัไป จิตเป็นธรรมชาติชนิดหน่ึง ซ่ึงไม่มี
รูปร่างตวัตน ไม่สามารถเห็นไดด้ว้ยตา เป็นธรรมชาติท่ีไม่ใช่รูป แต่เป็นธรรมชาติท่ีเรียกว่านามคือ
นามจิต ความรู้ในจิตดังกล่าวน้ีเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากัมมฏัฐาน ซ่ึงมีความสามารถท่ีจะละ
สกักายทิฐิ คือ ความยดึถือวา่เป็นจิตเรา จิตเขานั้นเสียได้๑๕๖ 
 (๔) ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การมีสติ พิจารณาธรรมเป็นอารมณ์ โดยมีสติกาํหนด
พิจารณาว่า ธรรมน้ีสักแต่ว่าธรรม มิใช่สัตว ์บุคคล ตวัตน เราเขา ธัมมานุปัสสนา หรือ การใชส้ติ
กาํหนดพิจารณาธรรมเป็นอารมณ์ พระพทุธองคท์รงแสดงการเฝ้าดูธรรมไวใ้นเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 
 “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเฝ้าตามดูธรรมในธรรมทั้งหลายอยูอ่ยา่งไร”๑๕๗ 
 บรรพท่ี ๑๗ นิวรณ์ ๕  
 นิวรณ์ แปลวา่ ธรรมท่ีเป็นเหตุกั้นปัญญามิใหบ้รรลุคุณงามความดี เป็นคุณเคร่ืองแห่งการตดั
รอนคุณงามความดี ท่ีจะพึงเกิดมีข้ึนในสนัดาน มี ๕ ประการ คือ 
 ประการท่ี ๑ กามฉนัทะ ความพอใจรักใคร่ในกาม 
 ประการท่ี ๒ พยาบาท การปองร้ายผูอ่ื้น 
 ประการท่ี ๓ ถีนมิทธะ ความท่ีจิตหดหู่และเคลิบเคล้ิม 
 ประการท่ี ๔ อุทธจัจกกุกจุจะ ความฟุ้งซ่านและรําคาญ 
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 ประการท่ี ๕ วิจิกิจฉา ความลงัเลไม่ตกลงได้๑๕๘ 
 ในนิวรณ์บรรพ พระพุทธองค์ตรัสถึงนิวรณธรรมว่าเป็นธรรมท่ีควรนํามาเป็นเคร่ือง
พิจารณา หรือกาํหนดเพื่อเป็นท่ีตั้งแห่งสติดงัน้ี 

   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เฝ้าดูธรรมในธรรมทั้งหลายคือ 
นิวรณ์ห้าอยู ่ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเฝ้าตามดูธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรณ์ห้า
อยู่อย่างไร ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เม่ือกามฉันทะ ณ ภายในมีอยู ่        
ก็รู้ชดัว่ากามฉันทะ ณ ภายในมีอยู่ หรือเม่ือกามฉันทะ ณ ภายในไม่มีอยู่ ก็รู้ชดัว่า 
กามฉนัทะ ณ ภายในไม่มี อน่ึงการเกิดข้ึนของกามฉนัทะท่ียงัไม่เกิดข้ึน มีไดด้ว้ยเหตุใด 
ก็รู้ชดัดว้ยเหตุนั้นดว้ย และกามฉนัทะท่ีละไดแ้ลว้ จะไม่เกิดข้ึนดว้ยเหตุใด ก็รู้ชดัว่า
ดว้ยเหตุนั้นดว้ย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เม่ือพยาบาท ถีนมิทธะ 
อุทธัจจกุกกุจจะ เม่ือวิจิกิจฉา ณ ภายในมีอยู่ ก็รู้ชดัว่า วิจิกิจฉา ณ ภายในมีอยู่ หรือ 
เม่ือวิจิกิจฉา ณ ภายในไม่มีอยู ่ก็รู้ชดัว่า วิจิกิจฉา ณ ภายในไม่มี อน่ึงการเกิดข้ึนของ
วิจิกิจฉาท่ียงัไม่เกิดข้ึน มีไดด้ว้ยเหตุใดก็รู้ชดัเหตุนั้นดว้ย และวิจิกิจฉาท่ีละไดแ้ลว้ 
จะไม่เกิดข้ึนดว้ยเหตุใดกรู้็ชดัเหตุนั้นดว้ย๑๕๙ 
 
บรรพท่ี ๑๘ ขนัธ์ ๕  

 ขนัธ์ แปลวา่ กอง ๕ โดยมีร่างกาย ๑ กอง และใจ ๔ กอง คือ  
  - รูป   ธาตุ ๔ คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ ประชุมกนัเป็นกาย 
  - เวทนา  ความรู้สึก อารมณ์ วา่สุข ทุกข ์และไม่สุขไม่ทุกข ์
  - สญัญา  ความจาํไดห้มายรู้ 
  - สงัขาร  อารมณ์ท่ีเกิดกบัใจ 
 วิญญาณ ความรู้สึก อารมณ์ เม่ืออารมณ์ (มีรูป เป็นตน้) มากระทบกบัตา 
 ในขนัธบรรพ พระพุทธองค์ตรัสถึงธรรมคือสังขารว่า เป็นธรรมท่ีควรนํามาเป็นเคร่ือง
พิจารณาหรือกาํหนดเพื่อเป็นท่ีตั้งแห่งสติดงัน้ี 

   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหน่ึง ภิกษุเฝ้าดูธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ 
อุปาทานขันธ์ห้าอยู่ ดูก่อนภิกษุทั้ งหลายภิกษุเฝ้าดูธรรมในธรรมทั้ งหลาย คือ 
อุปาทานขนัธ์ห้าอยู่อย่างไร ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ีรู้ชดัว่าอย่างน้ี
รูป อย่างน้ีความเกิดแห่งรูป อยา่งน้ีความดบัแห่งรูป อย่างน้ีเวทนา อย่างน้ีความเกิด
แห่งเวทนา อย่างน้ีความดบัแห่งเวทนา อย่างน้ีสัญญาอย่างน้ีความเกิดแห่งสัญญา 
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อย่างน้ีความดบัแห่งสัญญา อย่างน้ีสังขาร อย่างน้ีความเกิดข้ึนแห่งสังขาร อย่างน้ี
วิญญาณ อยา่งน้ีความเกิดข้ึนแห่งวิญญาณ อยา่งน้ีความดบัแห่งวิญญาณ๑๖๐ 

  

 บรรพท่ี ๑๙ อายตนะ ๑๒ 
 อายตนะภายใน ๖ แปลว่า เคร่ืองต่อ หรือ บ่อเกิดแห่งอายตนะภายนอก ๖ อย่าง ส่วน
อายตนะภายนอก ๖ แปลว่า เคร่ืองประสานกบัอายตนะภายใน ๖ อยา่ง อายตนะภายในและอายตนะ
ภายนอกมีความต่อเน่ืองกนัเป็นคู่ดงัน้ี 
  รูป   กบั ตา  รวมเรียก รูปารมณ์ 
  หู   กบั เสียง  รวมเรียก สทัธารมณ์ 
  จมูก  กบั กล่ิน  รวมเรียก คนัธารมณ์ 
  ล้ิน   กบั รส  รวมเรียก รสารมณ์ 
  กาย  กบั โผฏฐพัพ รวมเรียก โผฏฐพัพพารมณ์ 
  ใจ   กบั ธมัมารมณ์ รวมเรียก ธมัมารมณ์๑๖๑ 
 ในอายตนบรรพ พระพทุธองคต์รัสถึงธรรม คือ อายตนะภายในและอายตนะภายนอกว่าเป็น
ธรรมท่ีควรนาํมาเป็นเคร่ืองพิจารณาหรือกาํหนดใหเ้ป็นเคร่ืองตั้งแห่งสติ ดงัน้ี 
   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหน่ึง ภิกษุเฝ้าดูธรรมในธรรมทั้งหลาย คือ 

อายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละหกอยู่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเฝ้าดู
ธรรมในธรรมทั้ งหลาย คือ อายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละหก
อยา่งไร๑๖๒ 
๑.ตากบัรูป   

  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนาน้ีย่อมรู้จกัตาดว้ย ย่อมรู้จกัรูปดว้ย  อน่ึงสังโยชน์ 
(เคร่ืองผกูไวใ้นภพ) ย่อมเกิดข้ึนอาศยัตาและรูปทั้งสองนั้นอนัใด ย่อมรู้จกัอนันั้นดว้ย อน่ึงความท่ี
สงัโยชน์อนัยงัไม่เกิดข้ึน ยอ่มเกิดข้ึนดว้ยประการใด ยอ่มรู้จกัประการนั้นดว้ย อน่ึงความละสังโยชน์
ท่ีเกิดข้ึนแลว้เสียไดด้ว้ยประการใด ยอ่มรู้จกัประการนั้นดว้ย อน่ึงความท่ีสงัโยชน์อนัตนละแลว้ ยอ่ม
ไม่เกิดข้ึนต่อไปไดด้ว้ยประการใด ยอ่มรู้จกัประการนั้นดว้ย๑๖๓ 

๒.หูกบัเสียง 

                                                 

 ๑๖๐ม.อุ. ๑๔/๘๒๕-๘๓๑/๔๔๘-๔๕๒. 
๑๖๑ม.อุ. ๑๔/๘๒๕-๘๓๑/๔๔๘-๔๕๒.  
๑๖๒ที.ม. ๑๐/๒๙๒/๒๗๙. 
๑๖๓

 ที.ม. ๑๐/๒๙๒/๒๗๙. 



 ๑๑๐

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนาน้ีย่อมรู้จกัหูดว้ย ย่อมรู้จกัเสียงดว้ย  อน่ึงสังโยชน์ 
ย่อมเกิดข้ึนอาศยัหูและเสียงทั้งสองนั้นอนัใด...อน่ึงความท่ีสังโยชน์อนัตนละแลว้ ย่อมไม่เกิดข้ึน
ต่อไปไดด้ว้ยประการใด ยอ่มรู้จกัประการนั้นดว้ย๑๖๔ 

๓.จมูกกบักล่ิน 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนาน้ียอ่มรู้จกัจมูกดว้ย ยอ่มรู้จกักล่ินดว้ย อน่ึงสังโยชน์ 
ยอ่มเกิดข้ึนอาศยัจมูกและกล่ินทั้งสองนั้นอนัใด...อน่ึงความท่ีสังโยชน์อนัตนละแลว้ ยอ่มไม่เกิดข้ึน
ต่อไปไดด้ว้ยประการใด ยอ่มรู้จกัประการนั้นดว้ย๑๖๕ 

๔.ล้ินกบัรส 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนาน้ีย่อมรู้จกัล้ินดว้ย ย่อมรู้จกัรสดว้ย อน่ึงสังโยชน์ 
ย่อมเกิดข้ึนอาศยัล้ินและรสทั้งสองนั้นอนัใด...อน่ึงความท่ีสังโยชน์ อนัตนละแลว้ ย่อมไม่เกิดข้ึน
ต่อไปไดด้ว้ยประการใด ยอ่มรู้จกัประการนั้นดว้ย๑๖๖ 

๕.กายกบัโผฏฐพัพะ    
 ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย ภิกษุในศาสนาน้ีย่อมรู้จักกายด้วย ย่อมรู้จักโผฏฐัพพะด้วย อน่ึง
สังโยชน์ ย่อมเกิดข้ึนอาศยักายและโผฏฐพัพะทั้งสองนั้นอนัใด...อน่ึงความท่ีสังโยชน์อนัตนละแลว้ 
ยอ่มไม่เกิดข้ึนต่อไปไดด้ว้ยประการใด ยอ่มรู้จกัประการนั้นดว้ย๑๖๗ 

   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนาน้ียอ่มรู้จกัใจดว้ย ยอ่มรู้จกัธมัมารมณ์ดว้ย 
อน่ึงสังโยชน์ ย่อมเกิดข้ึนอาศยัใจและธัมมารมณ์ ทั้งสองนั้นอนัใด...อน่ึงความท่ี
สงัโยชน์อนัตนละแลว้ ยอ่มไม่เกิดข้ึนต่อไปไดด้ว้ยประการใด ยอ่มรู้จกัประการนั้นดว้ย๑๖๘ 

  
 

 บรรพท่ี ๒๐โพชฌงค ์๗ 
 โพชฌงค ์แปลวา่ ธรรมเป็นองคแ์ห่งญาณ เป็นเคร่ืองปลุกใจใหรู้้ ใหแ้ช่มช่ืนหรือใหเ้บิกบาน 
ใหต่ื้นจากความโง่เขลา มี ๗ ประการ คือ 
  ประการท่ี ๑ สติ  ความระลึกได ้
  ประการท่ี ๒ ธมัมวิจยะ ความสอดส่องธรรม 
  ประการท่ี ๓ วิริยะ  ความเพียร 
  ประการท่ี ๔ ปีติ  ความอ่ิมใจ 
                                                 

๑๖๔
 ที.ม. ๑๐/๒๙๒/๒๗๙. 

๑๖๕
 ที.ม. ๑๐/๒๙๒/๒๗๙. 

๑๖๖
 ที.ม. ๑๐/๒๙๒/๒๗๙. 

๑๖๗
 ที.ม. ๑๐/๒๙๒/๒๗๙. 

 ๑๖๘ที.ม. ๑๐/๒๙๒/๒๗๙. 



 ๑๑๑ 

  ประการท่ี ๕ ปัสสทัธิ  ความสงบใจและอารมณ์ 
  ประการท่ี ๖ สมาธิ  ความตั้งมัน่ 
  ประการท่ี ๗ อุเบกขา  ความวางเฉย๑๖๙ 
  
 ในโพชฌงคบรรพ พระพุทธองคต์รัสถึงธรรม คือ โพชฌงค ์ว่าเป็นธรรมท่ีควรนาํมาเป็น
เคร่ืองพิจารณา หรือกาํหนด เป็นท่ีตั้งแห่งสติดงัน้ี ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหน่ึงภิกษุเฝ้าตามดู
ธรรมในธรรมทั้ งหลาย คือ โพชฌงค์ ๗ อยู่ ดูก่อนภิกษุทั้ งหลาย ภิกษุเฝ้าตามดูธรรมในธรรม
ทั้งหลายคือโพชฌงค ์๗ อยู ่อยา่งไร๑๗๐ 
 (๑) สติสมัโพชฌงค ์
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนาน้ี อน่ึงเม่ือสติสัมโพชฌงค ์(องคปั์ญญา เป็น
เคร่ืองตรัสรู้ คือสติ) มี ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัว่าสติสัมโพชฌงค ์มี ณ ภายในจิตของเรา หรือเม่ือสติ
สัมโพชฌงคไ์ม่มี ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัว่าสติสัมโพชฌงคไ์ม่มี ณ ภายในจิตของเรา อน่ึงความมีสติ
สัมโพชฌงคอ์นัยงัไม่เกิดข้ึน ย่อมเกิดข้ึนดว้ยประการใด ย่อมรู้ชดัประการนั้นดว้ย อน่ึงความเจริญ
บริบูรณ์ของสติสมัโพชฌงคท่ี์เกิดข้ึนแลว้ ยอ่มเป็นดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัดว้ยประการนั้น๑๗๑ 
 (๒) ธมัมวิจยสมัโพชฌงค ์
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนาน้ี อน่ึงเม่ือธัมมวิจยสัมโพชฌงค ์(องคปั์ญญา เป็น
เคร่ืองตรัสรู้ คือ ธมัมวิจยะ) มี ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัว่าธมัมวิจยสัมโพชฌงค ์มี ณ ภายในจิตของเรา...
อน่ึงความเจริญบริบูรณ์ของธมัมวิจยสัมโพชฌงคท่ี์เกิดข้ึนแลว้ ยอ่มเป็นดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัดว้ย
ประการนั้น๑๗๒ 
 (๓) วิริยสมัโพชฌงค ์
   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนาน้ี อน่ึงเม่ือวิริยสัมโพชฌงค ์(องคปั์ญญา เป็น
เคร่ืองตรัสรู้ คือ วิริยะ) มี ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชดัว่าวิริยสัมโพชฌงค ์มี ณ ภายในจิตของเรา...อน่ึง
ความเจริญบริบูรณ์ของวิริยสัมโพชฌงค์ท่ีเกิดข้ึนแล้ว ย่อมเป็นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดด้วย
ประการนั้น๑๗๓ 
 (๔) ปีติสมัโพชฌงค ์

                                                 

 ๑๖๙อภิ.วิ. ๓๕/๕๔๒-๕๖๘/๓๑๐. 
๑๗๐

 ที.ม. ๑๐/๒๙๓/๒๘๐-๒๘๑. 
๑๗๑

 ที.ม. ๑๐/๒๙๓/๒๘๐-๒๘๑. 
๑๗๒ที.ม. ๑๐/๒๙๓/๒๘๐-๒๘๑. 
๑๗๓ที.ม. ๑๐/๒๙๓/๒๘๐-๒๘๑. 



 ๑๑๒

  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนาน้ี อน่ึงเม่ือปีติสัมโพชฌงค ์(องคปั์ญญา เป็น
เคร่ืองตรัสรู้ คือปีติ) มี ณ. ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าปีติสัมโพชฌงค์ มี ณ ภายในจิตของเรา...อน่ึง 
ความเจริญบริบูรณ์ของปีติสมัโพชฌงคท่ี์เกิดข้ึนแลว้ ยอ่มเป็นดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัดว้ยประการ
นั้น๑๗๔ 
 (๕) ปัสสทัธิสมัโพชฌงค ์ 
   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนาน้ี อน่ึงเม่ือปัสสัทธิสัมโพชฌงค ์(องคปั์ญญา เป็น
เคร่ืองตรัสรู้ คือปัสสัทธิ) มี ณ ภายในจิต ย่อมรู้ชดัว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค ์มี  ณ ภายในจิตของเรา...
อน่ึงความเจริญบริบูรณ์ของปัสสทัธิสมัโพชฌงคท่ี์เกิดข้ึนแลว้ ยอ่มเป็นดว้ยประการใด ยอ่มรู้ชดัดว้ย
ประการนั้น๑๗๕ 
 (๖) สมาธิสมัโพชฌงค ์
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนาน้ี อน่ึงเม่ือสมาธิสัมโพชฌงค ์(องคปั์ญญา เป็น
เคร่ืองตรัสรู้ คือสมาธิ) มี ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัว่าสมาธิสัมโพชฌงค ์ มี ณ ภายในจิตของเรา...อน่ึง
ความเจริญบริบูรณ์ของสมาธิสัมโพชฌงค์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ ย่อมเป็นดว้ยประการใด ย่อมรู้ชัดดว้ย
ประการนั้น๑๗๖ 
 (๗) อุเบกขาสมัโพชฌงค ์
   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนาน้ี อน่ึงเม่ืออุเบกขาสัมโพชฌงค ์(องคปั์ญญา เป็น
เคร่ืองตรัสรู้ คือ อุเบกขา) มี ณ ภายในจิต ยอ่มรู้ชดัว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค ์ มี ณ ภายในจิตของเรา...อน่ึง
ความเจริญบริบูรณ์ของอุเบกขาสัมโพชฌงค์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ ย่อมเป็นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดด้วย
ประการนั้น๑๗๗ 

 

 บรรพท่ี ๒๑ อริยสจั ๔ แปลวา่ ความจริงอนัประเสิฐ หรือความจริงแท ้๔ ประการ ไดแ้ก่ 
 - ทุกข ์ ความไม่สบายกายและใจ 
 - สมุทยั เหตุใหเ้กิดทุกข ์
 - นิโรธ การดบัทุกข ์
 - มรรค หนทาง หรือวิธีการดบัทุกข์๑๗๘ 

                                                 
๑๗๔ที.ม. ๑๐/๒๙๓/๒๘๐-๒๘๑. 
๑๗๕ที.ม. ๑๐/๒๙๓/๒๘๐-๒๘๑. 
๑๗๖ที.ม. ๑๐/๒๙๓/๒๘๐-๒๘๑. 

 ๑๗๗ที.ม. ๑๐/๒๙๓/๒๘๐-๒๘๑. 
 ๑๗๘อภิ.วิ. ๓๕/๒๐๐/๑๒๘. 



 ๑๑๓

 ในสัจบรรพ พระพุทธองค์ตรัสถึงธรรม คือ อริยสัจว่าเป็นธรรมท่ีควรนํามาเป็นเคร่ือง
พิจารณา หรือ กาํหนดเพื่อเป็นท่ีตั้งแห่งสติ ดงัน้ี 
 (๑) ทุกขอริยสจั 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็อริยสัจเป็นอยา่งไร ความเกิดก็เป็นทุกข ์ความแก่ก็เป็นทุกข ์ความ
ตายก็เป็นทุกข ์แมค้วามได ้ความคร่ําครวญ ความทุกขก์าย ความโทมนสั ความคบัแคน้ใจก็เป็นทุกข ์
ความประจวบกบัส่ิงไม่เป็นท่ีรัก ความพลดัพรากจากส่ิงท่ีรักก็เป็นทุกข ์ปรารถนาส่ิงใดไม่ได ้แมอ้นั
นั้นกเ็ป็นทุกขโ์ดยยอ่อุปทานขนัธ์ทั้งหา้เป็นทุกข์๑๗๙ ไดแ้ก่ 
 ๑.๑ ชาติ (การเกิด)  
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกช็าติเป็นอยา่งไร ความเกิด เกิดพร้อม (คือมีอายตนะบริบูรณ์) ความ
หยัง่ลง (ชลาพุชะ หรือ อณัฑชปฏิสนธิ) เกิด (สังเสทชปฏิสนธิ) เกิดจาํเพาะ (โอปปาติก ปฏิสนธิ) 
ความปรากฏข้ึนแห่งขนัธ์ ความไดอ้ายตนะครบในหมู่สัตวน์ั้นๆ อนัใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนัน้ี
กล่าววา่ ความเกิด๑๘๐ 

 ๑.๒ ชรา (ความแก่) 
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ชราเป็นอยา่งไร ความแก่ ความครํ่ าคร่า ความท่ีฟันหลุด ความท่ีผม
หงอก ความท่ีหนงัหดเห่ียวเป็นเกลียว ความเส่ือมแห่งอาย ุความแก่หง่อมแห่งอินทรียใ์นหมู่สัตวน์ั้น 
ๆ อนัใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีกล่าววา่ ความชรา๑๘๑ 

 ๑.๓ มรณะ (ความตาย) 
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรณะเป็นอยา่งไร ความจุติ ความเคล่ือนไป ความแตกทาํลาย ความ
หายไป มฤตย ูความตาย ความทาํกาละ ความแตกแห่งขนัธ์ ความท้ิงซากศพไว ้ความขาดไปแห่งชีวิต 
อินทรียจ์ากหมู่สตัวน์ั้นของเหล่าสตัวน์ั้นๆ อนัใด อนัท่ีกล่าววา่มรณะ๑๘๒ 
 ๑.๔โสกะ (ความเศร้าโศก) 
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โสกะเป็นอย่างไร ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความโศก ความเศร้าใจ 
ความแหง้ใจ ความแหง้ผาก ณภายใน ความโศก ณภายในของสัตวผ์ูป้ระกอบดว้ยความฉิบหายอนัใด
อนัหน่ึง และผูท่ี้มีความทุกขอ์นัใดอนัหน่ึง มาถูกตอ้งแลว้อนัใด อนัน้ีกล่าวา่โสกะ๑๘๓ 
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 ๑๑๔ 

 ๑.๕ ปริเทวะ (การร่ําไร รําพนั) 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปริเทวะเป็นอยา่งไร ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความคร่ําครวญ ความร่ําไร
รําพนั กิริยาท่ีคร่ําครวญ ความท่ีร่ําไรรําพนั ความท่ีสัตวค์ร่ําครวญ ของสัตว ์ความท่ีร่ําไรรําพนัของ
สัตวท่ี์ประกอบดว้ยความฉิบหายอนัใดดนัหน่ึง และผูท่ี้มีความทุกขอ์นัใดดนัหน่ึง มาถูกตอ้งแลว้อนั
ใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีท่ีกล่าววา่ ปริเทวะ๑๘๔ 
 ๑.๖ ทุกข ์(ความไม่สบายกาย) 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทุกขเ์ป็นอยา่งไรเล่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความทุกขเ์กิดในใจ ความ
ไม่สาํราญเกิดในกาย เวทนาไม่ดี เป็นทุกขเ์กิดแต่สมัผสัทางกายอนัใด อนัน้ีท่ีกล่าววา่ เป็นทุกข์๑๘๕ 
 ๑.๗ โทมนสั (ความไม่สบายใจ) 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทมนสั เป็นอยา่งไร ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความทุกขเ์กิดข้ึนในใจ 
ความไม่สําราญเกิดข้ึนในใจ เวทนาไม่ดีเป็นทุกขเ์กิดแก่สัมผสัทางใจ อนัใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
อนัน้ีท่ีกล่าววา่ โทมนสั๑๘๖ 
 ๑.๘ อุปายาสะ (ความคบัแคน้ใจ) 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปายาสะ เป็นอย่างไร ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความแคน้ ความคบั
แคน้ ความท่ีสัตวแ์คน้ ความท่ีสัตวค์บัแคน้ของผูป้ระกอบดว้ยความฉิบหายอนัใดอนัหน่ึง และผูท่ี้
ความทุกขอ์นัใดอนัหน่ึงมาถูกตอ้งแลว้อนัใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีท่ีกล่าววา่ อุปายาสะ๑๘๗ 
 ๑.๙ ความประสบกบัส่ิงท่ีไม่เป็นท่ีรัก 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความประสบสตัวแ์ละสงัขารซ่ึงไม่เป็นท่ีรักเป็นทุกขอ์ยา่งไร ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย อารมณ์เหล่าใดในโลกน้ีซ่ึงไม่เป็นท่ีปรารถนาไม่เป็นท่ีรักใคร่ ไม่เป็นท่ีปล้ืมใจ คือ รูป 
เสียง กล่ิน รส และอารมณ์ ท่ีจะถูกตอ้งดว้ยกาย ยอ่มมีแก่ผูน้ั้น อน่ึง หรือชนเหล่าใด ท่ีใคร่ต่อความ
ฉิบหาย ใคร่ส่ิงท่ีไม่เก้ือกูล ใคร่ความไม่สาํราญ และใคร่ความไม่เกษมจากเคร่ืองประกอบแก่ผูน้ั้น 
การไปร่วม การมาร่วม ความประชุมร่วม ความระคนกบัดว้ยอารมณ์และสัตวเ์หล่านั้นอนัใด ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีกล่าววา่ ความประสบกบัสตัวแ์ละสงัขารซ่ึงไม่เป็นท่ีรักเป็นทุกข์๑๘๘ 
 ๑.๑๐ ความพลดัพรากจากส่ิงอนัเป็นท่ีรัก 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความพลดัพรากจากสัตวแ์ละสังขาร ซ่ึงเป็นท่ีรักเป็นทุกขอ์ย่างไร 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อารมณ์เหล่าใดในโลกน้ี ซ่ึงเป็นท่ีปรารถนาเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีปล้ืมใจ คือ รูป 
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 ๑๑๕

เสียง กล่ิน รส และอารมณ์ ท่ีจะถูกตอ้งดว้ยกาย ยอ่มมีแก่ผูน้ั้น อน่ึง หรือชนเหล่าใด ท่ีใคร่ต่อความ
เจริญ ใคร่ประโยชน์เก้ือกูล ใคร่ความสําราญ และใคร่ความเกษมจากเคร่ืองประกอบแก่ผูน้ั้น คือ 
มารดา หรือ บิดา พี่ชายหรือนอ้งชาย หรือพี่หญิงหรือนอ้งหญิง มิตรหรืออาํมาตย ์หรือญาติสาโลหิต 
ความไม่ไปร่วม ความไม่มาร่วม ความไม่ประชุมร่วม ความไม่ระคนกันด้วยอารมณ์ และสัตว์
เหล่านั้นอนัใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีกล่าวว่า ความพลดัพรากจากสัตวแ์ละสังขาร ซ่ึงเป็นท่ีรัก 
เป็นทุกข์๑๘๙ 
 ๑.๑๑ ความปรารถนาในส่ิงใดไม่ไดส่ิ้งนั้น 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตวป์รารถนาส่ิงใดยอ่มไม่ได ้แมข้อ้ท่ีไม่สมประสงคน์ั้นเป็นทุกข์
อย่างไรเล่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาย่อมเกิดข้ึนแก่เหล่าสัตว ์ท่ีมีความเกิดเป็นธรรมดา
อยา่งน้ีวา่ ขอเราพึงเป็นผูไ้ม่มีความเกิดเป็นธรรมดาเถิด ขอความเกิดอยา่มีมาถึงแก่เราเลยหนา ดงันั้น
ขอ้นั้น สัตวไ์ม่พึงไดต้ามความปรารถนาโดยแท ้แมข้อ้น้ีก็ช่ือว่า สัตวป์รารถนาส่ิงใดย่อมไม่ได ้แม้
ขอ้ท่ีไม่สมประสงคน์ั้นกเ็ป็นทุกข์๑๙๐ 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนายอ่มเกิดข้ึนแก่เหล่าสัตว ์ซ่ึงมีความแก่...ความเจบ็ไข้
...ความตาย เป็นธรรมดา อย่างน้ีว่าขอเราพึงเป็นผูไ้ม่มีความตายเป็นธรรมดาเถิด อน่ึงขอความตาย
อยา่มี ขอความตายอยา่มีมาถึงเราเลยหนา ดงัน้ีขอ้นั้นสัตวไ์ม่พึงไดต้ามความปรารถนาโดยแท ้แมข้อ้
น้ีช่ือวา่ สตัวป์รารถนาส่ิงใดยอ่มไม่ได ้แมข้อ้ท่ีไม่สมปรารถนานั้นกเ็ป็นทุกข์๑๙๑ 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาย่อมเกิดข้ึนแก่เหล่าสัตวท่ี์มีโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ
โทมนสั อุปายาสะ เป็นธรรมดา อยา่งน้ีว่า ขอเราพึงเป็นผูไ้ม่มีโสกะ ปริเทวะ ทุกขะโทมนสั อุปายา
สะ อย่ามีมาถึงแก่เราเลยหนา ดงัน้ี ขอสัตวน์ั้นไม่พึงไดต้ามความปรารถนาโดยแท ้แมข้อ้น้ีก็ช่ือว่า 
สตัวป์รารถนาส่ิงใดยอ่มไม่ได ้แมข้อ้ท่ีไม่สมประสงคน์ั้นกเ็ป็นทุกข์๑๙๒ 
 ๑.๑๒ อุปาทานขนัธ์ ๕ 
   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โดยยอ่อุปทานขนัธ์ ๕ เป็นทุกขอ์ยา่งไร น้ีคืออุปทานขนัธ์ คือ 
รูป อุปทานขันธ์ คือ เวทนา อุปทานขันธ์ คือสัญญา อุปทานขนัธ์ คือสังขาร อุปทานขันธ์ คือ 
วิญญาณ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีกล่าววา่ อริยสจั คือ ทุกข์๑๙๓ 
 (๒) ทุกขสมุทยัอริยสจั (ความจริงแท ้คือ เหตุใหเ้กิดทุกข)์ 
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 ๑๑๖

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ คือ ทุกขสมุทยั เป็นอยา่งไร ตณัหา (ความทะยานอยาก) น้ี
อนัใด อนัเป็นเหตุเกิดในภพใหม่ ประกอบดว้ย ความกาํหนดัยินดี เพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์นั้น คือ
กามตณัหา (ความกาํหนัดยินดีอนัประกอบดว้ยกาม) ภวตณัหา (ความกาํหนัดยินดีอนัเกิดร่วมกบั
ความคิดเห็นวา่มีตวัตนท่ีเท่ียง) วิภวตณัหา (ความกาํหนดัยนิดีอนัเกิดร่วมกบัความคิดเห็นวา่ตวัตนจกั
ขาดสูญ) ๑๙๔ 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ตณัหานั้นนั่นแล เม่ือจะเกิดข้ึนย่อมเกิดข้ึนท่ีไหน ท่ีใดเป็นท่ีรัก
ใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือจะเกิดข้ึน ก็ยอ่มเกิดข้ึนในท่ีนั้น เม่ือจะตั้งอยูก่็ยอ่มตั้งอยูใ่นท่ี
นั้น กอ็ะไรเล่าเป็นท่ีรักเป็นท่ีพอใจในโลก  
 ประการท่ี ๑ ตาเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้น เม่ือจะเกิดข้ึน ก็ยอ่มเกิดข้ึนท่ี
นั้น เม่ือจะตั้งอยูก่ย็อ่มตั้งอยูท่ี่นั้น 
  ประการท่ี ๒ หู...ตา...จมูก...ล้ิน...กาย...ใจ เป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้น 
เม่ือจะเกิดข้ึนกย็อ่มเกิดข้ึนท่ีนั้น เม่ือจะตั้งอยูก่ย็อ่มตั้งอยูท่ี่นั้น 
 ประการท่ี ๓ รูป...เสียง...กล่ิน...รส...โผฏฐพัพะ...ธมัมารมณ์ เป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจ
ในโลก ตณัหานั้น เม่ือจะเกิดข้ึนกย็อ่มเกิดข้ึนท่ีนั้น เม่ือจะตั้งอยูก่ย็อ่มตั้งอยูท่ี่นั้น 
 ประการท่ี ๔ ความรู้ทางตา (จกัขุวิญญาณ)...ความรู้ทางหู (โสตวิญญาณ)...ความรู้ทาง
จมูก (ฆานวิญญาณ)...ความรู้ทางล้ิน (ชิวหาวิญญาณ)...ความรู้ทางกาย(กายวิญญาณ)...ความรู้ทางใจ 
(มโนวิญญาณ)...เป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้น เม่ือจะเกิดข้ึนก็ยอ่มเกิดข้ึนท่ีนั้น เม่ือจะ
ตั้งอยูก่ย็อ่มตั้งอยูท่ี่นั้น 
 ประการท่ี ๕ ความกระทบทางตา (จกัขุสัมผสั)...ความกระทบทางหู (โสตสัมผสั)...
ความกระทบทางจมูก (ฆานสัมผสั)...ความกระทบทางล้ิน (ชิวหาสัมผสั)...ความกระทบทางกาย 
(กายสัมผสั)..ความกระทบทางใจ (มโนสัมผสั) เป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้น เม่ือจะ
เกิดข้ึนกย็อ่มเกิดข้ึนท่ีนั้น เม่ือจะตั้งอยูก่ย็อ่มตั้งอยูท่ี่นั้น 
 ประการท่ี ๖ ความเวทนาท่ีเกิดแต่กระทบทางตา (จกัขสุัมผสัสชาเวทนา)...ทางหู...ทาง
จมูก...ทางล้ิน...ทางกาย...ทางใจ 
 ประการท่ี ๗  ความจาํรูป (รูปสญัญา)...เสียง...กล่ิน...รส...โผฏฐพัพะ...ธมัมารมณ์… 
 ประการท่ี ๘ สังขารความจงใจรูป (รูปสัญเจตนา)...เสียง...กล่ิน...รส...โผฏฐัพพะ...     
ธมัมารมณ์… 
 ประการท่ี ๙ ความอยากในรูป (รูปตณัหา)...เสียง...กล่ิน...รส...โผฏฐพัพะ...ธมัมารมณ์… 
 ประการท่ี ๑๐ ความตรึกในรูป (รูปวิตก)...เสียง...กล่ิน...รส...โผฏฐพัพะ...ธมัมารมณ์… 
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 ๑๑๗

 ประการท่ี ๑๑ ความตรึกถึงในรูป (รูปวิจาร)...เสียง...กล่ิน...รส...โผฏฐัพพะ ...               
ธมัมารมณ์… 
  ตณัหานั้น เม่ือจะเกิดข้ึน ก็ย่อมเกิดข้ึนท่ีนั้น เม่ือจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ท่ีนั้น ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย อนัท่ีกล่าววา่อริยสจั คือ ทุกขสมุทยั๑๙๕ 
 (๓) ทุกขนิโรธอริยสจั (ความจริงแทคื้อความดบัทุกข)์  
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ คือ ทุกขนิโรธ เป็นอยา่งไร คือ ความสาํรอกและความดบั
โดยไม่มีเหลือ ความสละ ความส่งคืน ความปล่อยวาง ความไม่อาลยัในตณัหานั้นนั่นแล อนัใด 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ตณัหานั้นนัน่แล เม่ือบุคคลจะละเสีย ยอ่มละเสียไดใ้นท่ีไหน เม่ือจะดบั ยอ่ม
ดบัท่ีไหน ท่ีใดเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้น เม่ือบุคคลจะละเสียก็ยอ่มละเสียไดใ้นท่ี
นั้น เม่ือจะดบักย็อ่มดบัอยูใ่นท่ีนั้นกอ็ะไรเล่า เป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก 
  ประการท่ี ๑ ตาเป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีพอใจในโลก ตณัหานั้นเม่ือบุคคล  จะละเสียก็ยอ่มละ
เสียไดท่ี้นั้น เม่ือจะดบักย็อ่มดบัอยูท่ี่นั้น 
  ประการท่ี ๒ หู...ตา...จมูก...ล้ิน...กาย...ใจ... 
  ประการท่ี ๓ รูป...เสียง...กล่ิน...รส...โผฏฐพัพะ...ธมัมารมณ์… 
  ประการท่ี ๔ ความรู้ทางตา…หู...จมูก...ล้ิน...กาย...ใจ... 
  ประการท่ี ๕ ความกระทบทางตา…หู...จมูก...ล้ิน...กาย...ใจ... 
  ประการท่ี ๖ ความเวทนาท่ีเกิดแต่กระทบทางตา...หู...จมูก...ล้ิน...กาย...ใจ 
  ประการท่ี ๗ ความจาํรูป...เสียง...กล่ิน...รส...โผฏฐพัพะ...ธมัมารมณ์… 
  ประการท่ี ๘ สงัขารความพอใจในรูป...เสียง...กล่ิน...รส...โผฏฐพัพะ...  ธมัมารมณ์… 
  ประการท่ี ๙ ความอยากในรูป...เสียง...กล่ิน...รส...โผฏฐพัพะ...ธมัมารมณ์… 
  ประการท่ี ๑๐ ความตรึกในรูป...เสียง...กล่ิน...รส...โผฏฐพัพะ...ธมัมารมณ์… 
  ประการท่ี ๑๑ ความตรึกถึงรูป...เสียง...กล่ิน...รส...โผฏฐพัพะ...ธมัมารมณ์… 
  ตณัหานั้น เม่ือจะเกิดข้ึน ก็ย่อมเกิดข้ึนท่ีนั้น เม่ือจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ท่ีนั้น ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย อนัท่ีกล่าววา่อริยสจั คือ ทุกขนิโรธ๑๙๖ 
 (๔) ทุกขนิโรธคานีปฏิปทาอริยสจั (ความจริงแทคื้อขอ้ปฏิบติัอนัเป็นเคร่ืองถึงความดบัทุกข)์ 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ คือ ทุกขนิโรธคานีปฏิปทาเป็นอย่างไร ทางอนัประเสริฐ 
ประกอบดว้ยองคแ์ปดทางเดียวน้ีแล ทางน้ีเป็นอยา่งไร คือ ปัญญาอนัเห็นชอบ ความดาํริชอบ เจรจา
ชอบ กระทาํชอบ เล้ียงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งจิตมัน่ชอบ” ๑๙๗ 
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  ประการท่ี ๑ สมัมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ)  
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิเป็นอยา่งไร ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความรู้ในทุกข ์ความรู้
ในเหตุให้เกิดทุกข ์ความรู้ในธรรมเป็นท่ีดบัทุกข ์ความรู้ในขอ้ปฏิบติัให้ถึงธรรมเป็นท่ีดบัทุกข ์อนั
ใดแล ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอนัน้ีกล่าวา่สมัมาทิฏฐิ๑๙๘ 
  ประการท่ี ๒ สมัมาสงักปัปะ (ความดาํริชอบ) 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัมมาสังกปัปะเป็นอยา่งไร คือ ความดาํริในการออกจากกาม ความ
ดาํริในความไม่พยาบาท ความดาํริในการไม่เบียดเบียน ดูก่อนภิกษุทั้ งหลายอนัน้ีกล่าว่าสัมมา
สงักปัปะ๑๙๙   
  ประการท่ี ๓ สมัมาวาจา (เจรจาชอบ) 
   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัมมาวาจาเป็นอย่างไร คือ การงดเวน้จากการกล่าวคาํ
เทจ็ งดเวน้จากกล่าววาจาส่อเสียด งดเวน้จากกา้ววาจาหยาบคาย งดเวน้จากกล่าววาจาเพอ้
เจอ้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอนัน้ีกล่าวา่สมัมาวาจา๒๐๐ 

  ประการท่ี ๔ สมัมากมัมนัตะ(การงานชอบ) 
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัมมากมัมนัตะเป็นอย่างไร คือ การงดเวน้จากการฆ่าสัตว ์
งดเวน้จากการถือเอาส่ิงของท่ีเขามิไดใ้ห้ งดเวน้จากการประพฤติผิดในกาม ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลายอนัน้ีกล่าวา่สมัมากมัมนัตะ๒๐๑ 

  ประการท่ี ๕ สมัมาอาชีวะ (การเล้ียงชีพชอบ) 
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมัมาอาชีวะเป็นอยา่งไร ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกใน
ธรรมวินยัน้ี ละการเล้ียงชีพผดิเสียแลว้ ยอ่มสาํเร็จความเป็นอยูด่ว้ยการเล้ียงชีพชอบ ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีกล่าวา่สมัมาอาชีวะ”๒๐๒ 

  ประการท่ี ๖ สมัมาวายามะ (ความพยายามชอบ) 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัมมาวายามะเป็นอยา่งไร ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยัน้ี 
ย่อมยงัความพอใจให้บงัเกิด ย่อมพยายาม ย่อมระดมความเพียร ย่อมประคอง ตั้งจิตไว ้เพื่อมิให้
อกุศลธรรมอนัเป็นบาปท่ียงัไม่เกิดข้ึนไม่ให้เกิดข้ึน ย่อมยงัความไม่พอใจให้บงัเกิด ย่อมพยายาม 
ย่อมระดมความเพียร ย่อมประคอง ตั้งจิตไว ้เพื่อละอกุศลธรรมอนัเป็นบาปท่ีเกิดข้ึนแลว้ ย่อมยงั
ความพอใจใหบ้งัเกิด ยอ่มพยายาม ยอ่มระดมความเพียร ยอ่มประคอง ตั้งจิตไว ้เพื่อยงัอกุศลธรรมท่ี
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 ๑๑๙

ยงัไม่บงัเกิดใหเ้กิดข้ึน ยอ่มยงัความพอใจใหบ้งัเกิด ยอ่มพยายาม ยอ่มระดมความเพียร ยอ่มประคอง 
ตั้งจิตไว ้เพื่อความตั้งอยู่ไม่ให้สาบสูญ เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลยมี์ข้ึนเต็มเป่ียมแห่งกุศล
ธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีกล่าววา่สมัมาวายามะ๒๐๓ 
  ประการท่ี ๗ สมัมาสติ (ความระลึกชอบ) 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัมมาสติเป็นอยา่งไร ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยัน้ี เป็น
ผูมี้ความเพียร มีสติ มีสัมปชญัญะ เฝ้าตามดูกายในกายอยู ่กาํจดัความพอใจและไม่พอใจในโลกออก
เสียได ้เป็นผูมี้ความเพียร มีสติ มีสมัปชญัญะ เฝ้าตามดูจิตในจิตอยู ่กาํจดัความพอใจและไม่พอใจใน
โลกออกเสียได ้เป็นผูมี้ความเพียร มีสติ มีสัมปชญัญะ เฝ้าตามดูธรรมในธรรมอยู่ กาํจดัความพอใจ
และไม่พอใจในโลกออกเสียได ้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีกล่าววา่สมัมาสติ๒๐๔ 
 ประการท่ี ๘ สมัมาสมาธิ (ความตั้งใจชอบ) 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัมมาสมาธิเป็นอย่างไร ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี 
สงดัแลว้จากกาม สงดัแลว้จากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาณ มีวิตก วิจาร มีปิติ และสุขเกิดแต่วิเวกอยู ่
บรรลุทุติยฌาณ มีความผอ่งใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผดุข้ึน เพราะวิตก วิจาร สงบไป ไม่มี
วิตก วิจาร มีปิติ และสุขอนัเกิดแต่สมาธิอยู ่เธอมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชญัญะ เสวยสุขดว้ยนามกาย 
เพราะปีติส้ินไปบรรลุตติยฌาณ ท่ีพระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผูไ้ดฌ้าณน้ีเป็นผูมี้ อุเบกขา มีสติ 
อยู่เป็นสุข เธอบรรลุจตุตถฌาณ ไม่มีทุกข ์ไม่มีสุข เพราะละทุกข ์ละสุข และดบัโทมนัส โทมนัส
ก่อน ๆ ได ้มีอุเบกขาเป็นเหตุใหส้ติบริสุทธ์ิอยู ่ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีกล่าววา่สมัมาสมาธิ๒๐๕ 
  สรุปไดว้่า ธมัมานุปัสสนาสติปัฏฐานใชใ้นการเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐานอยา่งเดียว เป็น
การพิจารณาให้เห็นทั้งรูปทั้งนาม จึงกล่าวไดว้่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏ
ฐาน และจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน น้ียอ่มรวมลงไดใ้นธมัมานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งส้ิน๒๐๖  

 ๒.๔.๘ ประโยชน์ของการเจริญสติปัฏฐาน ๔ 
 การเจริญสติปัฏฐาน ๔ ไดช่ื้อว่าเป็นการพิจารณาถึงความาจริงสูงสุดมีประโยชน์สําหรับผู ้
ปฏิบติัอยา่งมาก สามารถสรุปรวมไดด้งัน้ี 
 ๑.การบรรลุธรรม  
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 ๑๒๐

 บุคคลผูมี้ปัญญาปานกลาง เจริญสติปัฏฐานอย่างใดอย่างหน่ึง ใน ๒๑ หมวดแลว้ ย่อม
สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต ์หรือพระอนาคามี ไดภ้ายใน ๗ ปี เขาพึงหวงัผล ๒ ประการ
อยา่งในอยา่งหน่ึง คืออรหตัตผลในปัจจุบนั หรืออนาคามิผลเม่ือยงัมีขนัธ์เหลืออยู่๒๐๗  
 อน่ึงในโพธิราชกุมารสูตร พระบรมศาสดาตรัสถึงการบรรลุธรรมภายในวนัหน่ึง หรือคืน
หน่ึงของเวไนยชนผูมี้ปัญญาแก่กลา้วา่  
 ภิกษุผูเ้พียบพร้อมดว้ยองคคุ์ณท่ีเพียรปฏิบติัธรรม ๕ ประการน้ี  เม่ือไดรั้บผูแ้นะนาํเป็นพระ
ตถาคตสั่งสอนในเวลาคํ่า จกับรรลุคุณธรรมวิเศษในเวลาเชา้ เม่ือสั่งสอนในเวลาเชา้ จกับรรลุธรรม
วิเศษในเวลาคํ่า๒๐๘ 
 องคคุ์ณท่ีเพียรปฏิบติัธรรม เรียกวา่ ปธานิยงัคะ มี ๕ ประการ คือ 
 ๑) มีความเล่ือมใสในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ วิปัสสนาจารย ์และแนวทางในการ
ปฏิบติั 
 ๒) มีสุขภาพดี มีไฟธาตุยอ่ยอาหารไดง่้าย 
 ๓)ไม่ปกปิดโทษของตนแก่ครูอาจารยแ์ละเพื่อนพรหมจรรย ์
 ๔) มีความเพียรท่ีมีองค ์๔ คือ การยอมให้ร่างกายเหลือเพียงหนงั เอน็ กระดูกและการยอม
ใหเ้ลือดเน้ือในร่างกายเหือดแหง้ไป 
 ๕) เกิดปัญญาหยัง่เห็นความเกิดดบัของรูปนาม๒๐๙ 
 คาํรับรองในการบรรลุธรรมขา้งตน้เป็นพระดาํรัสของพระพุทธเจา้ผูต้รัสรู้ธรรมทั้งปวงดว้ย
พระองคเ์อง เป็นผูต้รัสดีตามพระนามว่า สุคต จึงไม่ผิดไปจากความจริง ดงัขอ้ความในคมัภีร์พุทธ
วงศว์า่ พระพทุธเจา้ทั้งหลายมีวาจาแน่นอน พระชินเจา้ทั้งหลายไม่มีพระวาจาไร้แก่นสาร๒๑๐ 
 การพิจารณาถึงกาย เวทนา จิต และธรรม ทั้ง ๔ ประการ ขา้งตน้นั้น นบัว่ามีประโยชน์มาก 
ถือวา่เป็นการพิจารณาถึงความเป็นจริงสูงสุดกว็า่ได ้ดงัท่ีพระพทุธองคต์รัสไวว้า่  

๒.ไดญ้าณปัญญา  
ผลของการเจริญสติปัฏฐาน ๔ อย่างน้อยท่ีสุดจะไดรั้บอานิสงส์ คือ บรรลุอนาคามีมรรค

อนาคามีผล สาํเร็จเป็นพระอนาคามีบุคคลเป็นอยา่งตํ่า ส่วนอานิสงส์อนัยิง่ใหญ่ คือ จิตของ ผูป้ฏิบติั

                                                 
๒๐๗ที.ม. ๑๐/๔๐๔/๒๘๑. 
๒๐๘ม.ม. ๑๓/๓๕๔/๓๒๙. 
๒๐๙พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), พระพรหมโมลี (สมศกัด์ิ อุปสโม) ตรวจชาํระ, 

พระคนัธสาราภิวงศ ์แปลและเรียบเรียง, วปัิสสนานัย เล่ม ๑ , (นครปฐม : หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซีเอไอ
เซ็นเตอร์,๒๕๔๘), หนา้ ๓๑๕. 

๒๑๐ข.ุพทฺุธ. ๓๓/๑๐๙/๔๕๘. 
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นั้นจะตอ้งถึงวิมุตติธรรม พร้อมดว้ยผลพลอยไดคื้อ มหาอภิญญา (ความรู้พิเศษ) และ อิทธิปาฏิหาริย์
ต่าง ๆ ดงัคาํกล่าวของพระอนุรุทธเถระวา่ 

ดูก่อนผูมี้อายทุั้งหลาย อน่ึง เรายอ่มแสดงฤทธ์ิไดห้ลายอยา่ง คือ คนเดียวเป็น
หลายคนก็ได ้...ใชอ้าํนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได.้..อน่ึงเรายอ่มไดย้ินเสียง 
๒ ชนิด คือ เสียงทิพยแ์ละเสียงมนุษย  ์ทั้งท่ีอยู่ไกลและอยู่ใกล ้ด้วยทิพพโสตอนั
บริสุทธ์ิล่วงโสตของมนุษย.์..อน่ึง เรายอ่มกาํหนดรู้ใจของสัตวอ่ื์น ของบุคคลอ่ืนดว้ย
ใจ คือ จิตมีราคะกรู้็วา่จิตมีราคะ จิตหลุดพน้ก็รู้ว่าจิตหลุดพน้ อน่ึงเรายอ่มรู้ฐานะโดย
ความเป็นฐานะ  และอฐานะโดยความเป็นอฐานะ  ตามความเป็นจริง . . .อน่ึง             
เรายอ่มรู้วิบากของการกระทาํกรรมทั้งท่ีเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบนั โดยฐานะโดย
เหตุ ตามความเป็นจริง..อน่ึงเราย่อมรู้จกัปฏิปทาอนัให้ถึงประโยชน์ทั้ งปวง ตาม
ความเป็นจริง เราย่อมรู้ธาตุเป็นอเนกและโลกธาตุต่าง ๆ ตามความเป็นจริง...อน่ึง  
เรายอ่มรู้อธิมุตติอนัเป็นต่าง ๆ กนัของสตัวท์ั้งหลาย ตามความเป็นจริง...อน่ึง เรายอ่ม
รู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรียข์องสัตวอ่ื์น ๆ ของบุคคลอ่ืน ตามความเป็นจริง...
อน่ึง เราย่อมรู้ความเศร้าหมอง ความผ่องแผว้ ความออกแห่งฌาณ วิโมกข ์สมาธิ 
และสมาบติัตามความเป็นจริง...อน่ึง เราย่อมระลึกถึงชาติก่อนไดเ้ป็นอนัมาก คือ 
ระลึกได้ ชาติหน่ึงบ้าง สองชาติบ้าง...เราย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก           
พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ ดว้ยประการฉะน้ี...อน่ึง เรายอ่มเห็นหมู่สัตวก์าํลงัจุติ 
กําลังอุบัติ...ด้วยทิพพจักขุอันบริสุทธ์ิล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซ่ึงหมู่สัตว ์                
ผูเ้ป็นไปตามกรรม...อน่ึง เรายอ่มกระทาํใหแ้จง้ซ่ึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อนัหา อา
สวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายส้ินไปด้วยปัญญาอนัยิ่งเองในปัจจุบนั เขา้ถึงอยู่
เพราะไดเ้จริญ ไดก้ระทาํใหม้ากซ่ึงสติปัฏฐาน ๔๒๑๑ 

 
 สติปัฏฐานทั้ง ๔โดยสรุปแลว้ ก็อยู่ท่ีเร่ืองรูปธรรมนามธรรมหรือ กายกบัจิตของคนเราทุก 
คน คนเราจะหลงก็หลงอยูท่ี่กายและจิตน่ีเอง หลงว่าร่างกายเป็นของสวยงาม มีความเท่ียงแท ้ยืนยง 
ไม่เปล่ียนแปลง พร้อมกบัเขา้ไปยดึถือเอาว่าเป็นสัตวห์รือบุคคลและเป็นตวัตน เราเขา มีของเราของ
เขา เป็นตน้ หลงเวทนาหรือความสุขและความทุกข ์อยากไดแ้ต่ความสุข (สุขเวทนา) เกลียดชงัความ
ทุกข ์(ทุกขเวทนา) เท่ียววิ่งหาความสุขเพื่อสนองความอยาก ความตอ้งการของตน หลงจิตหรือความคิด
ปรุงแต่งต่าง ๆ ว่า เป็นสัตว ์หรือบุคคล เป็นตวัตน เรา เขา ดว้ยเหตุน้ีเอง สติปัฏฐาน ๔ จึงเป็นสถาน
ท่ีตั้งหรือฐานแห่งธรรมท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด สาํหรับกุลบุตรในพุทธศาสนาเพ่ือแสวงหาธรรมวิเศษ 
เพื่อความพน้ทุกขท์ั้งปวง 
                                                 

 ๒๑๑ส.ํม. ๑๙/๑๒๘๗-๑๒๙๙/๓๘๒-๓๘๖. 



 ๑๒๒

 สติปัฏฐาน ๔ ในแต่ละขอ้ เม่ือเจริญขอ้ใดขอ้หน่ึงให้เป็นไปหรือเกิดข้ึนแลว้ ขอ้อ่ืน ๆ ท่ี
เหลือก็มาปรากฏชดัแจง้ให้เห็นในท่ีเดียวกนั (ท่ีใจ) กล่าวคือ เม่ือตั้งสติกาํหนดพิจารณาร่างกายจน
แยกออกเป็นส่วน ๆ ทุก ๆ อาการ อนัเป็นธาตุดิน นํ้ า ลม ไฟ ไดอ้ย่างละเอียด จนกระทัง่ปรากฏชดั
แจง้ ภายในใจแลว้ จิตจะเกิดปัญญาเห็นร่างกายตามความเป็นจริงว่า เป็นเพียงสักว่าธาตุ ๔ เท่านั้น 
ไม่ใช่สัตว ์ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตวัตน เรา เขา ซ่ึงส่งผลให้จิตละความยึดถือว่าเป็นตวัตนของเรา ของ
เขาหรือละอตัตานุทิฏฐิเสียได ้ทาํให้จิตแยกออกจากร่างกายมาตั้งอยูเ่ป็นเอกเทศ คือ ตั้งอยูเ่ฉพาะจิต
อย่างเดียว ท่ีเรียกว่า เอกคัคตาจิต หรือธาตุรู้นัน่เอง และเม่ือเจริญภาวนาจนจิตเขา้ถึงผูรู้้ (ธาตุรู้) จน
ชาํนาญอยา่งยิง่แลว้ ต่อไปใหก้าํหนดพิจารณาจิตตสงัขาร หรือ สัญญาอารมณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดจากผูรู้้ พดู
ง่าย ๆ ก็คือ ความคิดนึกปรุงแต่งในเร่ืองต่าง ๆ นัน่ออกมาจากธาตุผูรู้้อย่างเดียวเท่านั้น เม่ือเจริญสติ
จนรู้เท่าทนัสังขารหรือ ความคิดนึกปรุงแต่งต่าง ๆ แลว้ กล่าวคือ เห็นอย่างชัดแจง้ดว้ยปัญญาว่า 
สังขารหรือความคิดนึกปรุงแต่งต่าง ๆ เป็นเพียงอาการของใจ (ธาตุรู้) ต่างหาก ธาตุรู้กบัจิตตสังขาร
เป็นคนละส่วนกนั ไม่ใช่ส่ิงเดียวกนั เม่ือจิตเราไม่เขา้ไปปรุงแต่ง มนัก็เป็นอยูต่ามสภาพเดิมหรือธาตุรู้ 
(นิพพานธาตุ) ของมนัอยา่งนั้น การเขา้ถึงความสงบอยา่งแทจ้ริงตามนยัแห่ง สติปัฏฐาน ๔ จะมีปรากฏข้ึน 
 ๓. ผลของการเจริญสติปัฏฐาน ๔ บริบูรณ์สามารถละกิเลสได ้
 การเจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ ฐานะจะตอ้งส้ินสุดลงท่ีจิต หรือเขา้ถึงฐานเดิมของจิต คือ ผูรู้้หรือ
ธาตุรู้ จึงจะไดช่ื้อว่าเจริญสติปัฏฐาน ๔ ใหค้รบถว้นบริบูรณ์ ธาตุรู้จะบริสุทธ์ิไดจ้ะตอ้งเกิดวิปัสสนา
ญาณเห็นสังขารท่ีปรุงแต่งใจ (ธาตุรู้) ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา หรือพระไตรลกัษณ์ 
กระทัง่เกิดมคัคปหานฆ่ากิเลสใหห้มดส้ินไปจากธาตุรู้ 
 ฉะนั้น การท่ีจะละกิเลสใหห้มดส้ินไปจากใจ (ธาตุรู้) นั้น จิตจะตอ้งเจริญสติ- ปัฏฐาน ๔ ให้
ครบถว้นบริบูรณ์ กล่าวคือจิตจะตอ้งพิจารณาไปจนถึงจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ พิจารณาธรรม 
(กศุลและอกศุล) ท่ีเกิดกบัใจ (ธาตุรู้) กระทัง่ถอนความเห็นผดิออกไปจากใจจนธาตุรู้หรือผูรู้้ บริสุทธ์ิ
สว่าง เด่นอยูเ่หนือโลกิยะแต่ผูเ้ดียว จึงจะไดช่ื้อว่าเจริญสติปัฏฐาน ๔ บริบูรณ์ อนัถือว่าเสร็จกิจธุระ
หน้าท่ีหรืองานถอดถอนกิเลสอย่างสมบูรณ์ท่ีสุด ๒๑๒ ดงัคาํสนทนาของพระอนุรุทธะกบัพระสารี
บุตร กล่าวต่อกนัและกนัวา่ 

ดูก่อนผูมี้อายุ บุคคลท่ีจะช่ือว่าเป็นพระเสขะ เพราะเจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้
เป็นส่วน ๆ...สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินยัน้ี ย่อมพิจารณาเห็นกายใน
กายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติ กาํจดัอภิชฌา และโทมนัสในโลกเสียได ้
ย่อมพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่... ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่...ย่อม
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู ่มีความเพียร มีสมัปชญัญะ มีสติกาํจดัอภิชฌา 

                                                 

 ๒๑๒ชัยพฤกษ์ เพ็ญวิจิตร, ศาสตร์แห่งจักรวาล ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๒), หนา้ ๓๐๖-๓๐๙. 



 ๑๒๓

และโทมนสัในโลกเสียได ้ดูก่อนผูมี้อาย ุบุคคลท่ีจะช่ือว่าเป็นพระเสขะ เพราะเจริญ
สติปัฏฐาน ๔ เหล่าน้ีแล ไดเ้ป็นส่วน ๆ๒๑๓ 

ดูก่อนผูมี้อาย ุบุคคลท่ีจะช่ือว่าเป็นพระเสขะ เพราะเจริญสติปัฏฐาน ๔ ไดบ้ริบูรณ์ 
สติปัฏฐาน ๔ เป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินยัน้ี ยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายอยู.่..ดูก่อน
ผูมี้อาย ุบุคคลท่ีจะช่ือวา่เป็นพระเสขะ เพราะเจริญสติปัฏฐาน ๔ ไดบ้ริบูรณ์๒๑๔ 

 

 อีกนยัหน่ึง ผูเ้จริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ ไดบ้ริบูรณ์ หมายความว่า เจริญไดค้รบทั้ง กายานุปัสสนา 
เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา และธมัมานุปัสสนา ย่อมเป็นผูมี้จิตใจท่ีหนกัแน่นและมัน่คง ดงัมี
คาํกล่าวสดุดีและสรรเสริญผูป้ฏิบติัธรรมตามนยัแห่งสติปัฏฐาน ๔ ไวด้งัน้ี 

    เปรียบเสมือนแม่นํ้ าคงคา อนัไหลไปทิศตะวนัออก มหาชนมาดว้ยจะทดให้
ไหลกลบัไปขา้งหลงั ท่านทั้งหลายจะสําคญัขอ้นั้นเป็นไฉน จะทาํไดอ้ย่างนั้นหรือ 
ทาํไม่ได้เลย ท่านผูมี้อายุ เพราะเหตุใดเล่า เพราะว่า แม่นํ้ าคงคาไหลไปในทิศ
ตะวนัออกนั้น จะทาํให้ไหลกลบัไปขา้งหลงันั้นไม่ง่ายเลย มหาชนจะตอ้งเหน็ด
เหน่ือยลาํบากเปล่าเท่านั้น ท่านผูมี้อายขุอ้น้ีแลฉนัใด 

    ภิกษุผูเ้จริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ ทาํให้มากฉันนั้น ถา้จะมีพระราชา หรือราชา
มหาอาํมาตยญ์าติมิตร มาปลอบเลา้โลมดว้ยโภคทรัพยว์่า พ่อเอ๋ย เจา้จกันุ่งห่มผา้ยอ้ม
นํ้ าฝาดทาํอะไรเจ้าจักโกนหัวถือภาชนะกระเบ้ืองเทียวขอทาํอะไร เจ้าจงสึกมา
บริโภคสมบัติและทาํบุญเถิด ภิกษุนั้นจะลาสิกขาสึกมาตามคาํท่ีว่านั้ น ไม่มีเลย 
เพราะเหตุใดเล่า เพราะจิตของเธอนอ้มไปในวิเวกเสียนานแลว้๒๑๕ 

 ๔. ผูเ้จริญสติปัฏฐาน ๔ สามารถปฏิบติัไดถู้กวิธีอย่างต่อเน่ือง สามารถละหรือ
ขจดัวิปัลลาส ๔ ได ้  

 หากผูเ้จริญสติสามารถปฏิบติัไดถู้กวิธีอย่างต่อเน่ืองจนเขา้ถึงธรรมก็จะไดรั้บผลตรงตาม
เหตุท่ีปฏิบติัถูกตอ้งนั้น พระพุทธองคต์รัสสติปัฏฐานไวเ้พียง ๔ อย่าง โดยไม่ยิ่งไม่หย่อนกว่านั้น           
ก็เพื่อจะให้ละ หรือขจัดวิปัลลาส คือ ความเขา้ใจคลาดเคล่ือน หรือความเขา้ใจผิด ๔ อย่าง คือ             
สุภวิปัลลาส สุขวิปัลลาส นิจจวิปัลลาส และ อัตตวิปัลลาส ซ่ึงสุภวิปัลลาส เป็นความเข้าใจ
คลาดเคล่ือนในสภาพท่ีไม่งาม ว่างาม ซ่ึงความจริงนั้นร่างกายทุกส่วนลว้นเป็นของไม่สะอาด              
มีประการต่าง ๆ สุขวิปัลลาส เป็นความเขา้ใจคลาดเคล่ือนในสภาพท่ีเป็นทุกข์ว่าเป็นความสุข            
ซ่ึงความจริงนั้นเวทนาเป็นทุกข ์แมสุ้ขเวทนาก็เป็นทุกข ์เรียกว่าวิปริณามทุกข ์เป็นทุกขเ์พราะตอ้ง
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 ๑๒๔ 

แปรไป นิจจวิปัลลาส เป็นความเขา้ใจคลาดเคล่ือนในสภาพท่ีไม่เท่ียงว่าเท่ียง ซ่ึงความจริงนั้น             
จิตหรือวิญญาณไม่เท่ียง และ อตัตวิปัลลาส เป็นความเขา้ใจคลาดเคล่ือนในสภาพท่ีเป็นอนตัตาว่า
เป็นอตัตา ซ่ึงความจริงนั้น ขนัธ์ ๕ คือ ร่างกายจิตใจเป็นอนตัตา ท่ีเรียกกนัว่า เป็นคนนั้นคนน้ีเป็น
เพียงสมมติเท่านั้น๒๑๖ 
 เพราะฉะนั้น สติปัฏฐาน ๔ แต่ละขอ้ลว้นเป็นธรรมมีอานุภาพมาก ปราบกิเลสตณัหาได ้         
ทั้งอยา่งหยาบ อยา่งกลาง และอยา่งละเอียด นาํอภิชฌา คือ ความยินดีและโทมนสั คือความยินร้าย
ในโลกให้พินาศและเป็นทางดาํเนินไปสู่จุดหมายปลายทางเช่นเดียวกนั คือ พระนิพพานดงัใน          
สุมงัคลวิลาสินีแสดงไวว้่า พระนิพพานเปรียบเสมือนมหานคร อริยมรรคมีองค ์๘ เปรียบเหมือน
ประตูมหานคร สติปัฏฐาน มีกายานุปัสสนา เป็นตน้ เปรียบเสมือนทิศทั้ง ๔ มีทิศตะวนัออก เป็นตน้ 
คนท่ีมาจากทิศทั้ง ๔ เขา้ไปภายในมหานครโดยทางประตูทิศไหน ยอ่มถึงภายในมหานครแห่งเดียว 
ฉันใด๒๑๗ ผูป้ฏิบติัเม่ือเจริญสติปัฏฐาน ๔ แมข้อ้ใดขอ้หน่ึงให้เหมาะกบัจริต หรืออธัยาศยัของตน   
ไม่ยิง่ไม่หยอ่นกวา่กนัยอ่มไดผ้ลเท่ากนัฉนันั้น 
 ๕.ประโยชน์การเจริญสติปัฏฐาน ๔ สาํหรับบุคคลทัว่ไป  
 ในกรณีผูท่ี้ดาํเนินชีวิตคฤหสัถท์ัว่ๆ ไป เม่ือมีการปฏิบติัเป็นคร้ังคราวไม่ต่อเน่ืองประโยชน์
ท่ีไดรั้บยอ่มข้ึนอยูก่บัเหตุปัจจยัท่ีตนเองสร้างข้ึน โดยสรุปไดด้งัน้ี  
 ๕.๑ รู้จกัตวัเองดีข้ึน ทุกคนมกัคิดวา่ตวัเองรู้จกัตวัเองดีแลว้ ไม่มีใครรู้วา่เราทาํตวัเอง แต่เม่ือ
มีคนมาทาํอะไรท่ีเราไม่ชอบกม็กักล่าวตาํหนิคนอ่ืนว่าทาํไมจึงทาํอยา่งน้ี ไม่สาํรวจตวัเองว่ามีขอ้เสีย
อยา่งไร แต่เม่ือมาตามดูกายกบัจิตของตนแลว้ เราก็จะเขา้ใจตวัเองดีข้ึนกว่าเดิมว่าเรามีส่ิงท่ีไม่ดี อนั
ไดแ้ก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความฟุ้ งซ่าน ฯลฯ ตวัตนของเรานั้นไม่มีอยูจ่ริงโดยสภาวะ
เลย ความโลภ ความโกรธ ริษยา ปองร้ายกนัลว้นเกิดมาจากความยึดมัน่ว่ามีอตัตาตวัตน เม่ือเขา้ใจ
ดงัน้ี ความยดึมัน่ในตวัตนกจ็ะลดนอ้ยลง ส่งผลใหทิ้ฏฐิมานะแฃะกิเลสอ่ืน ๆ ลดนอ้ยไปดว้ย  
 ๕.๒ เขา้ใจคนอ่ืนเพิ่มข้ึน เม่ือเรารู้ว่าตนยงัมีกิเลสท่ีทาํให้เร่าร้อนใจและกระทาํผิดดว้ย
อาํนาจของกิเลส ก็จะเขา้ใจคนอ่ืนว่าเขาก็มีกิเลสเหมือนเราจึงทาํผิดได ้ความเขา้ใจเช่นน้ีทาํให้เรา
รู้สึกสงสารและใหอ้ภยัคนท่ีเราไม่ชอบ แทนท่ีจะตาํหนิหรือวา่รังเกียจ 
 ๕.๓ รู้จกัแกไ้ขปรับปรุงตนเอง ผูท่ี้เคยปฏิบติัธรรมมาแลว้จะมีสติรู้เท่าทนัลกัษณะของ
ความโกรธ ความโลภ จะสามารถยบัย ั้งชัง่ใจไม่ตกอยูใ่นอาํนาจของกิเลส แมจ้ะอยากไดข้องท่ีชอบก็
จะพยายามหามาในทางสุจริจ ไม่มีความละโมบในสมบติัของคนอ่ืนและอยากไดโ้ดยไม่ชอบธรรม 
หรือแมเ้ราจะเกิดความโกรธกก็าํหนดรู้ได ้ทาํใหล้ดละความโกรธอยูเ่สมอ ไม่กระทาํหรือพดูในส่ิงท่ี
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 ๑๒๕

ไม่เหมาะสม แม้คนท่ีรู้ตัวว่าไม่เคยรักษาศีลมาก่อนก็จะตั้ งใจรักษาศีลไม่ให้ด่างพร้อย แก้ไข
ขอ้บกพร่องน้ีไดชี้วิตกจ็ะเจริญกา้วหนา้ไปในทางท่ีถูกตอ้ง  
 ๕.๔ เช่ือในบาปบุญคุณโทษ รู้สึกเกรงกลวัต่อบาป เพราะเช่ือกรรม ใจจะน้อมไปกบัการ
ทาํบุญเสมอไดแ้ก่ การใหท้าน รักษาศีล เจริญภาวนาตามความเหมาะสมในแต่ละวนั 
 ๕.๕ เพิ่มพนูศรัทธาในศาสนาในระหว่างปฏิบติัธรรมนั้น เม่ือใดจิตสงบไม่ซดัส่าย มีสมาธิ
ตั้งมัน่ในสภาวะปัจจุบนั เราก็จะรู้สึกเป็นสุข ความสุขน้ีมีสภาพร่มเยน็ ไม่เร่าร้อนเหมือนความสุข
ทางโลก บางขณะก็เกิดความปิติอ่ิมใจเป็นกระแสเยน็ท่ีแผ่ไปทัว่ตวั ประสบการณ์เหล่าน้ีทาํให้เรา
เช่ือวา่พระพทุธเจา้ทรงตรัสรู้ธรรมดว้ยพระองคเ์องแลว้นาํมาเผยแพร่สั่งสอนแก่ชาวโลก และเช่ือว่า
พระธรรมเป็นทางพน้ทุกขอ์ยา่งแทจ้ริง  
 ๕.๖ เพาะเมลด็พนัธ์แห่งวิปัสสนาในกระแสจิตของตน คือเม่ือจิตตั้งมัน่พน้จากนิวรณ์เขา้ถึง
ระดบัจิตวิสุทธิแลว้ นกัปฏิบติัจะบรรลุวิปัสสนาญาณขั้นต่าง ๆ จนถึงมรรค ผล นิพพาน ตามสมควร
แก่บารมีของตนและหลุดพน้จากการเวียนว่ายตายเกิดในวฏัสงสาร ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายของชาวพุทธ
ทุกคน  
 น่ีคือประโยชน์ของการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ท่ีมีคุณมหาศาล ดงัคาํกล่าวท่ีว่า ผูห้ย ัง่เห็นความ
เกิดดบัแห่งสงัขาร มีชีวิตอยูเ่พียงวนัเดียว ประเสริฐกวา่ชีวิตตั้งร้อยปีของผูไ้ม่หยัง่เห็น๒๑๘ 
 

๒.๕ แนวทางการฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิด้วยวธีิเจริญสตปัิฏฐาน ๔ 
 ๒.๕.๑ บทนาํ 
 วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพของการปฏิบติัต่อบุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ ในสังคมปัจจุบนัท่ีมี
ความเจริญกา้วหนา้ทางชีวภาพการแพทยแ์ละเทคโนโลยีต่าง ๆ ทาํให้ค่าบริการสุขภาพมีราคาแพง
ข้ึนและมีการแข่งขนัในทางเศรษฐกิจแทบทุกด้าน พยาบาลจะตอ้งศึกษาคน้ควา้เพื่อหาวิธีการ
พยาบาลท่ีก่อใหเ้กิดผลดีแก่ผูรั้บบริการและสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึน๒๑๙ 
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 ๑๒๖ 

 เพื่อใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยติดยาเสพติดประสพความสาํเร็จคุม้ค่ากบัการใชจ่้ายในการรักษา
ฟ้ืนฟูผูป่้วยติดยาเสพติดแต่ละคน๒๒๐พยาบาลจึงจาํเป็นตอ้งแสวงหาความรู้ ท่ีอาศยัการวิจยัเป็น
พื้นฐานโดยริเร่ิมสร้างโครงการเพ่ือแสวงหาความรู้รวมทั้งวิธีการใชผ้ลการวิจยั๒๒๑ เพื่อนาํองค์
ความรู้มาบูรณาการในการบาํบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด ซ่ึงเป็นสมรรถนะของพยาบาลเฉพาะทางดา้น
ยาเสพติด ส่ิงสาํคญัท่ีสุดของพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางดา้นยาเสพติด จะตอ้งมีกคื็อความสามารถใน
การบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้การให้การพยาบาลและบาํบัดฟ้ืนฟูอย่าง
ครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม๒๒๒ 
 แนวทางการฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดด้วยวิธีเจริญสติปัฏฐานน้ี ไม่ได้บรรจุไวใ้นระบบการ
บาํบดัรักษาของหน่วยงานบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดไวอ้ย่างเป็นทางการ เป็นแนวทางท่ีผูว้ิจยัได้
พฒันาข้ึน โดยนําแบบอย่างจากหลกัสูตรท่ีผูว้ิจยัเคยเขา้รับการฝึกอบรมท่ียุวพุทธิกสมาคมแห่ง
ประเทศไทย โดยนํามาจัดการฝึกอบรมให้แก่ขา้ราชการ เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานด้านยาเสพติด
ตลอดจนบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ โดยมีแนวคิดและความเป็นมาดงัน้ี 
 ใน ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ สถานการณ์ระบาดของโรคเอดส์ในประเทศไทย มีการระบาดอย่าง
หนักโดยเฉพาะในกลุ่มผูติ้ดยาเสพติดท่ีเสพด้วยวิธีฉีดยาเสพติดเขา้หลอดโลหิตดาํและใช้เข็ม
ร่วมกนั ผูว้ิจยัไดเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตรการให้คาํปรึกษาผูติ้ดยาเสพติดท่ีติดเช้ือเอดส์ ท่ีจดัโดย
กลุ่มอาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
ในกระบวนการเรียนการสอน ผูจ้ดัไดจ้ดัใหผู้เ้ขา้รับการอบรม เขา้อบรมการพฒันาจิตหลกัสูตรของ 
ดร.สิริ กรินชัย ท่ีศูนยป์ฏิบติัธรรมว่องวานิช บริษทั องักฤษตรางู จาํกัด  จงัหวดัสมุทรปราการ     
เป็นเวลา ๗ วนั ทาํให้ผูว้ิจยัได้รับประสบการณ์ท่ีน่าสนใจอยากศึกษาธรรมในพระพุทธศาสนา
ต่อไปอีก เม่ือผ่านกระบวนการปฏิบติัธรรมผูจ้ ัดได้นําผูเ้ขา้อบรมทั้ งหมด ๘ คน ประกอบด้วย
ผูบ้ริหารระดบัสูง และระดบัหน่วยงาน กระบวนการอบรมไดมี้การประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ืองความ
เป็นมาของชีวิตมนุษย์เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ ท่ีคณะวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั มีพระสงฆ ์คือ พระอุรุปัติ จรณธมโม ร่วมเป็นวิทยากร หลงัจากนั้นคณะทาํงานไดจ้ดั
                                                 

๒๒๐Pillon, SC.Nurses’ training on dealing with alcohol and drug abuse: A question of 
necessity. Review Hospital Clinical Faculty  medicine south Paulo.2003 ; 58(2):119-124. 
  ๑๖๕สุกญัญา คมสัน, ทิพยมนตก์บัการบาํบดัโรค, พระปริตรธรรม, บทสวดพระปริตรเพื่อ
ชีวิตท่ีเป็นมงคล (บวรศักด์ิ อุวรรณโณ  ราชบัณฑิต  ศาสตราจารย์กิตติคุณ  คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เลขาธิการสถาบนัพระปกเกลา้) ๒๕๕๔, หนา้ ๑๐๘. 

๒๒๒นิภา กิมสูงเนิน ดร., และคนอ่ืน ๆ, สมรรถนะของพยาบาลเฉพาะทางดา้นยาเสพติดใน
ทศวรรษหนา้ (ค.ศ. ๒๐๑๐-๒๐๑๙), งานวิจัย, สถาบนับาํบดัรักษาและฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดแห่งชาติ
พระบรมราชนนี, ๒๕๕๖, หนา้ ๕๓. 



 ๑๒๗ 

ใหมี้การสอนพระอภิธรรมทุกวนัจนัทร์ เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. ทุกวนัจนัทร์ ท่ีสโมสรอาจารยตึ์ก
จุลจกัรพงศ ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ต่อมาใชช่ื้อว่าชมรมธรรมวนัจนัทร์  จดัติดต่อกนัมาจนถึงทุก
วนัน้ี  ผูส้อนในระยะนั้น คือ พระอาจารยสุ์มล นนทิโก สอนพระอภิธรรมและพระอาจารย ์อุรุปัติ 
จรณธมโม สอนพระสูตร ผูเ้รียนได้แก่ผูผ้่านการอบรมหลกัสูตรดังกล่าวและพยาบาลท่ีทาํงาน
ร่วมกนัมาร่วมเรียนดว้ย รวมถึงกลุ่มอาจารยก์ลุ่มเพื่อนในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 หลงัจากนั้นผูว้ิจยัก็เขา้ปฏิบติัวิปัสสนากัมมฏัฐานรูปแบบ พองหนอยุบหนอ๒๒๓และ๒๒๔  
เร่ือยมาเป็นประจาํปีละประมาณ ๑-๒ คร้ัง และไดจ้ดัตั้งชมรมจริยธรรมท่ีสถาบนัธญัญารักษ ์ช่ือว่า 
“ชมรมศรัทธาสันติธรรม” โดยพระอาจารยอุ์รุปัติ เป็นผูใ้หช่ื้อน้ี ไดมี้การปฏิบติัธรรมทุกบ่ายวนัพุธ 
และนาํผูป่้วยติดยาเสพติดระยะฟ้ืนฟูสมรรถภาพเขา้ร่วมปฏิบติัด้วย จากการสังเกตผูป่้วยท่ีร่วม
ปฏิบติัธรรม มีพฤติกรรมการปฏิบติัตวัดีข้ึนเป็นลาํดบั และคนเดิม ๆ จะมาเป็นประจาํและมีคนใหม่
เพิ่มจาํนวนข้ึนทุกคร้ัง ผูว้ิจยัไดข้องบประมาณจดัโครงการอบรมการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน
สาํหรับผูป้ฏิบติังานดา้นยาเสพติดให้แก่เจา้หนา้ท่ีสถาบนัธญัญารักษ ์และบุคคลภายนอกท่ีทาํงาน
ดา้นยาเสพติด  รุ่นละไม่เกิน ๗๒ คน โดยจดัท่ีศูนยว์ิปัสสนายุวพุทธเฉลิมพระเกียรติตาํบลคลอง
สาม อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี รุ่นละ ๗ วนั ๖ คืน ไดนิ้มนตพ์ระอาจายส์วา่ง ติกขวีโร จาก
คณะ ๓ วดัมหาธาตุยุวราชรังสฤษด์ิ และพระอาจารยม์หาทองมัน่ สุทธิจิตโต จากวิเวกอาศรมเป็น
พระวิปัสสนาจารยต์ั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นตน้ มาจนถึง พ.ศ.๒๕๔๙ โครงการน้ีไดรั้บความสนใจ
จากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ขา้ราชการสมคัรเขา้อบรมไม่ตํ่ากวา่ ๔๐ คน ทุกรุ่น 
  ผลการประเมินความพึงพอใจทุกรุ่นอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด ตวัอย่าง เช่น การอบรมปี 
๒๕๔๕ ซ่ึงจดั ๒ รุ่น ๆ ละ ๔๙ คน จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม รุ่นละ ๔๑ คน ดงัน้ี 
 

๑) ท่านมีความพึงพอใจในหลกัสูตรท่ีระดบัใด รุ่นท่ี ๑ ตอบ มากท่ีสุด ร้อยละ ๘๕.๒๕ 
รุ่นท่ี ๒ ตอบ มากท่ีสุด ร้อยละ ๘๔.๒๕ 

๒) ท่านคิดวา่หลกัสูตรน้ีตรงกบัความคาดหมายเพียงใด รุ่นท่ี ๑ ตอบ มากท่ีสุด ร้อยละ ๘๑.๒๕ 
รุ่นท่ี ๒ ตอบ มากท่ีสุด ร้อยละ ๘๑.๕๐ 

๓) ท่านคิดว่าเน้ือหาและกระบวนการเรียนการสอนตรงกบั
วตัถุประสงคข์องโครงการหรือไม่ 

รุ่นท่ี ๑ ตอบ มากท่ีสุด ร้อยละ ๘๕.๗๕ 
รุ่นท่ี ๒ ตอบ มากท่ีสุด ร้อยละ ๘๖.๕๐ 
 

                                                 
๒๒๓จาํลอง ดิษยวณิช, “ท่ีมาของพองหนอ-ยบุหนอ”, พุทธจักร, ๒๕๔๐, หนา้ ๗-๑๑. 
๒๒๔พระศรีวรญาณ วิ., มารู้จักวิปัสสนากรรมฐานแบบพองหนอยุบหนอ,สาํนกัวดัมหาธาตุ

ยุวราชรังสฤษฎ์ิ, พิมพ์แจกเน่ืองในงานฉลองสมณศกัด์ิ พระศรีวรญาณ วิ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑, 
(กรุงเทพ : บริษทัสหธรรมิก, ๒๕๔๑), หนา้ ๑๒. 



 ๑๒๘ 

๔) ท่านคิดวา่ท่านไดป้ระโยชน์จากหลกัสูตรน้ีอยา่งไร 
ก. ในแง่ของการพฒันาจิตตวัท่านเอง 

รุ่นท่ี ๑ ตอบ มากท่ีสุด ร้อยละ ๘๕.๒๕ 
รุ่นท่ี ๒ ตอบ มากท่ีสุด ร้อยละ ๙๐.๗๕ 

ข. ในแง่ของการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิต รุ่นท่ี ๑ ตอบ มากท่ีสุด ร้อยละ ๘๑.๐๐ 
รุ่นท่ี ๒ ตอบ มากท่ีสุด ร้อยละ ๘๖.๕๐ 

๕) ท่านมีความพึงพอใจในการสอนของพระวิปัสสนาจารย์
เพียงใด 

รุ่นท่ี ๑ ตอบ มากท่ีสุด ร้อยละ ๙๒.๕๐ 
รุ่นท่ี ๒ ตอบ มากท่ีสุด ร้อยละ ๘๙.๕๐ 

๖) ท่านพึงพอใจในเร่ืองการจดัการดูแลผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
เพียงใด 

รุ่นท่ี ๑ ตอบ มากท่ีสุด ร้อยละ ๘๕.๒๕ 
รุ่นท่ี ๒ ตอบ มากท่ีสุด ร้อยละ ๘๘.๕๐ 

๗) การสอบอารมณ์มีประโยชน์ต่อท่านเพียงใด รุ่นท่ี ๑ ตอบ มากท่ีสุด ร้อยละ ๘๖.๕๐ 
รุ่นท่ี ๒ ตอบ มากท่ีสุด ร้อยละ ๙๐.๒๕ 

๘) ท่านคิดว่าท่านสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปพฒันางานได้
เพียงใด 

รุ่นท่ี ๑ ตอบ มากท่ีสุด ร้อยละ ๘๒.๒๕ 
รุ่นท่ี ๒ ตอบ มากท่ีสุด ร้อยละ ๘๑.๒๕ 

๙) ท่านคิดว่าสามารถนําหลกัสูตรน้ีไปพฒันารูปแบบการ
ช่วยเหลือผูป่้วยยาเสพติดหรือผูป่้วยอ่ืน ๆ ไดห้รือไม่ 

รุ่นท่ี ๑ ตอบ มากท่ีสุด ร้อยละ ๘๓.๐๐ 
รุ่นท่ี ๒ ตอบ มากท่ีสุด ร้อยละ ๘๔.๗๕ 

๑๐) ท่านพึงพอใจในดา้นสถานท่ีมากนอ้ยเพียงใด รุ่นท่ี ๑ ตอบ มากท่ีสุด ร้อยละ ๙๒.๐๐ 
รุ่นท่ี ๒ ตอบ มากท่ีสุด ร้อยละ ๘๙.๗๕ 

๑๑) ท่านพึงพอใจในดา้นอาหารท่ีจดัมาใหเ้พียงใด รุ่นท่ี ๑ ตอบ มากท่ีสุด ร้อยละ ๗๗.๕๐ 
รุ่นท่ี ๒ ตอบ มากท่ีสุด ร้อยละ ๘๑.๗๕ 

๑๒) ท่านคิดวา่การอบรมคร้ังน้ีมีคุณค่าเพียงใด รุ่นท่ี ๑ ตอบ มากท่ีสุด ร้อยละ ๙๔.๕๐ 
รุ่นท่ี ๒ ตอบ มากท่ีสุด ร้อยละ ๙๒.๗๕ 

 
ค่าเฉล่ีย = ๙๓.๓๒ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด หมายความวา่ ความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรมตามหลกัสูตร 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๒ 
 
หมายเหตุ : - ใชเ้กณฑก์ารแปลผลคะแนนของกระทรวงศึกษาธิการคือร้อยละ ๘๐ ข้ึนไปถือวา่ มาก
ถึงดีท่ีสุด๒๒๕ 
 
                                                 

 ๒๒๕กญัญา ภู่ระหงษ์, สรุปผลโครงการพฒันาบุคลากรดา้นจิตวิญญาณดว้ยกระบวนการ
วิปัสสนากรรมฐาน เพื่อพฒันางานด้านบริการผูป่้วยยาเสพติดรุ่นท่ี ๑ และรุ่นท่ี ๒ วนัท่ี ๑-๗ 
มีนาคม ๒๕๔๕ และ วนัท่ี ๑-๗ มิถุนายน ๒๕๔๕, ชมรมศรัทธาสันติธรรม สถาบันธัญญารักษ์, 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕. (อดัสาํเนา) 



 ๑๒๙ 

จากแบบสอบถามข้อคดิเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการสรุปได้ดังนี ้
 ๑) เหตุจูงใจเขา้ร่วมโครงการ 
 มีผูแ้นะนํามา พระวิปัสสนาจารย  ์ท่านพระอาจารยส์ว่าง สอนเขา้ใจ และปฏิบติัได้จริง 
สนใจและมีผูช้กัชวน ตอ้งการศึกษาวิธีปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน มีประโยชน์ถึงปัจจุบนั อนาคต ทั้ง
ดา้นจิตใจ การทาํจิตใจ การทาํจิตใจเป็นกุศลอยู่ทุกเม่ือ มีนักเรียนท่ีเป็นผูป่้วยท่ีเสพยาเสพติดใน
ปกครองจาํนวนมาก ท่ีรอความหวงัในการดูแลช่วยเหลืออยากปฏิบติัต่อเน่ืองทุกปี อยูใ่นสังคมมีแต่
เร่ืองวุ่นวายอยากวางใจให้เป็น ตอ้งการพฒันาเพิ่มในเร่ืองการเจริญสติ เคยปฏิบติัธรรมในลกัษณะ
เช่นน้ีมาก่อนแลว้ ซ่ึงสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การนาํชีวิตครอบครัว
ใหอ้ยูอ่ยา่งมีความสุข การทาํงานกบัผูร่้วมงานไดอ้ยา่งมีความสุข 
 ๒) ผลท่ีไดรั้บจากการปฏิบติั 
 หันกลบัมามองตวัเองมากข้ึน ใส่ใจกบัทุกวินาทีท่ีผ่านไป เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สามารถนาํไปขยายผล ช่วยเหลือผูอ่ื้นได ้เกิดความรู้สึกมีความสุขท่ีไดเ้ขา้ถึงพุทธศาสนามากข้ึน 
การกาํหนดรู้จิตใจของตนเองนั้นยาก และการควบคุมอารมณ์ต่าง ๆ เพื่อจะไม่ให้แสดงออกมาทาง
หนา้ตาท่าทางนั้นยากมากจะนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองให้มากท่ีสุด ไดส้ติ มีสมาธิมากข้ึน
มีผลต่อความเขม้แขง็ ความคิดท่ีจะต่อสู้กบังานท่ีหนกัข้ึน มีสติ อยูก่บัปัจจุบนัมากข้ึน เกิดสมาธิได้
ปัญญาเพิ่มข้ึน รู้จกัใชส้ติในการกาํหนดมากข้ึน รู้เท่าทนักิเลส ปล่อยวางไดม้ากข้ึน มีสติในการคิด
มากข้ึน ไม่ใชอ้ารมณ์ในการตดัสินใจ๒๒๖ 
 ๓) ขอ้เสนอแนะ 
 ควรปรับปรุงหลกัสูตรเพ่ิมเติมในกรณีรับบุคคลภายนอกร่วมสมทบ เช่น เทคนิคต่าง ๆ ใน
การดูแลผูป่้วยยาเสพติด กิจกรรมระลึกถึงคุณบิดามารดา เพื่อการบรรยายธรรม กิเลส จิตท่ีเขา้ไป
หลงติดยาเสพติด กิจกรรมระลึกถึงคุณบิดามารดา จิตท่ีเขา้ไปหลงติดในยาเสพติดจะละเลิกอยา่งไร 
เวลาอบรมน้อยไปควรจะเป็น ๑๐-๑๕ วนั ข้ึนไป ควรจะมีการโน้มน้าวใจให้เกิดศรัทธาในการ
ปฏิบติัก่อน น่าจะมีการบรรยายอบรมเร่ืองกฎแห่งกรรม ตายแลว้ไปไหน เพื่อจะไดเ้ขา้ใจ และเป็น
แรงจูงใจอยากใหอ้ยากปฏิบติัเพิ่มมากข้ึนในวนัแรก ๆ การปฏิบติัแบบไม่เขา้ใจคิดไปเร่ือย ทาํทาํไม 
ทาํเพื่ออะไร กาํหนดสงสัยหนอ ลงัเลหนอ อยู่จนถึงคืนวนัท่ี ๖ พระอาจารยส์ว่างแสดงพระธรรม
เทศนาถึงไดท้ราบเร่ืองวฎัสงสาร จึงเห็นหนอ อยากปฏิบติัมากกาํหนดเวลาพอดี ควรให้ความรู้
หลกัการ และแสดงธรรมสําหรับโยคีใหม่ เพื่อเป็นการเสริมแรงสร้างศรัทธา และความปิติให้
มากกว่าน้ี ก่อนปล่อยให้ปฏิบติัและควรให้ปฏิบติัพร้อมกนัในหอธรรมประมาณคร่ึงวนั เพื่อให้ผู ้
ปฏิบติัเกิดความรู้สึกอบอุ่น การแสดงธรรมของพระอาจารย ์บางคร้ังธรรมสูงเกินไปสําหรับโยคี
ใหม่ ใช้ภาษาธรรมสูงควรปรับลงใช้ภาษาง่าย ๆ การปฏิบติัเด่ียวของโครงการน้ีสามารถพฒันา
                                                 

๒๒๖เร่ืองเดียวกนั. 



 ๑๓๐

บุคลากรไดอ้ยา่งเตม็ที เพราะการปฏิบติัท่ีไม่ตอ้งรอใคร สนใจว่าใครจะเสร็จก่อนหลงั เช่น การทาน
อาหาร การเดินจงกรมช่วยไดม้ากท่ีเดียว การอบรมคร้ังน้ีดีมาก การอบรมโครงการลกัษณะเช่นน้ี
เป็นผลดีต่อผูเ้ขา้รับการอบรมเองเป็นส่วนใหญ่ และเป็นผลพลอยไดจ้ากผูใ้กลชิ้ดท่ีไดอ้ยูใ่กลค้นท่ี
ไดรั้บการเจริญสติและนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัดว้ยทาํใหส้งัคมพบแต่ความสนัติสุข๒๒๗ 
 จากประสบการณ์การปฏิบติัธรรมรูปแบบการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ท่ีติดต่อกันทุกปีและ         
การจดัโครงการปฏิบติัธรรมในลกัษณะเดียวกนัจากการเป็นผูเ้ขียนโครงการการบริหารจดัการและ
การดูแลผูเ้ข้ารับการอบรมการประสานงานกับพระวิปัสสนาจารย์และผูท่ี้เก่ียวข้อง จากการ
ประเมินผลความพึงพอใจจะอยู่ในเกณฑ์ ดี- ดีมาก ทุกคร้ัง จึงนําแนวคิดน้ีมาดาํเนินการจัดทาํ
หลักสูตรการฟ้ืนฟูผู ้ป่วยยาเสพติดด้วยวิ ธีการเจริญสติปัฏฐาน  ๔  ในการทําวิทยานิพนธ์                      
ในการศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิตสาขาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ งานวิจยัช่ือ การใชว้ิธีเจริญสติตามหลกัการพระพุทธศาสนาในผูป่้วยหญิงติดสาร 
แอมเฟตามีน โรงพยาบาลธญัญารักษ์๒๒๘ ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีการเปล่ียนแปลง ความ
ฉลาดทางอารมณ์ หลงัการทดลองอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ในระดับ ๐.๐๕ จากแบบสอบถาม
ปลายเปิดแสดงขอ้มูลคุณภาพเร่ืองขอ้คิดเห็นของกลุ่มทดลองภายหลงัการทดลอง สรุปไดว้่า เป็น
โครงการท่ีดี ทําให้คิดยอ้นเหตุการณ์ท่ีผ่านมาว่า เคยทําอะไรบ้างรู้สึกเห็นใจผูอ่ื้น ทําให้มี
สติสมัปชญัญะรู้จกัคิดก่อนทาํใจเยน็ลง คลายเครียดสามารถนาํวิธีการไปปฏิบติัได ้แกปั้ญหาได ้ช่วย
ใหท้บทวนส่ิงท่ีผา่นมาเขา้ใจผูอ่ื้นมากข้ึน รู้สึกชอบทาํใหมี้สมาธิมากข้ึน ชอบประวติัต่าง ๆ เร่ืองราว
ของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเร่ืองผลของกรรมทาํให้หยดุท่ีจะทาํไม่ดีกลวับาป ดีจิตใจสงบมาก
ข้ึนทาํให้อดทนมากข้ึน มีสติสมาธิเพิ่มข้ึน รู้จกัความตอ้งการของตนเอง รู้จกัควบคุมตนเอง มี
ความคิดใหม่ท่ีจะนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั การตดัสินใจรอบคอบมีเหตุผลแยกแยะถูกผดิได้๒๒๙ 

จะเห็นไดว้่าการจดัหลกัสูตรการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ทั้ง ๓ คร้ัง ดงักล่าวแลว้ หลกัสูตรใน
รูปแบบเดียวกนัแมว้่ากลุ่มเป้าหมายจะต่างกนัแต่ผลท่ีไดใ้กลเ้คียงกนั คือ ในกลุ่มผูติ้ดยามีความ
ฉลาดทางอารมณ์เพิ่มข้ึน ใน ๒ กลุ่มแรกเป็นผูใ้ห้การบาํบดัรักษาผูป่้วยติดยาเสพติดไม่ไดว้ดัความ
ฉลาดทางอารมณ์ แต่มีการเปล่ียนแปลงดา้นความคิด จิตใจ เขม็แขง็สงบร่มเยน็มีความสุขมากข้ึนมี
ความอดทน มีสติสมาธิเพิ่มข้ึน รู้จกัควบคุมตนเองมีเหตุมีผล เช่นเดียวกบัผูป่้วยติดยาเสพติด ซ่ึงเป็น
คาํตอบภายหลงัการปฏิบติัธรรมเช่นเดียวกนั ฉะนั้นการวิจยัเร่ืองประสิทธิผลการพฒันาความฉลาด
ทางอารมณ์โดยวิธีเจริญสติปัฏฐานในผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดัน้ีวิทยากรผูส้อนหลกั
                                                 

 ๒๒๗เร่ืองเดียวกนั. 
 ๒๒๘กญัญา ภู่ระหงษ,์ “การใชว้ิธีเจริญสติตามหลกัการพระพทุธศาสนาในผูป่้วยหญิงติดสาร
แอมเฟตามีน”, วทิยานิพนธ์  , (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์), ๒๕๔๕, หนา้ ๗๕. 
 ๒๒๙เร่ืองเดียวกนั. 



 ๑๓๑

เป็นพระวิปัสสนาจารยผ์ูมี้ความชาํนาญผูว้ิจยัจึงไดจ้ดักรอบเน้ือหาของของหลกัสูตรเป็นการอบรม
เชิงปฏิบติัการประกอบดว้ยการบรรยาย การฝึกปฏิบติั การสอบอารมณ์ตามวิธีของพระวิปัสสนาจารยท่ี์
ผูว้ิจยัเคยไดรั้บการอบรมมาจากพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยตามแนวการสอนสติปัฏฐาน ๔ 
วิปัสสนากมัมฏัฐานรูปแบบ พอง-ยบุ โดยอิงตามคู่มือการเจริญสติตามหลกัการพระพุทธศาสนาเพ่ือ
พฒันาความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมของผูติ้ดยาเสพติด๒๓๐  
 ๒.๕.๒ ความเป็นมาของการปฏิบัติวปัิสสนากมัมัฏฐานแบบพองหนอ-ยุบหนอ 
 การปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานแบบพองหนอ-ยบุหนอน้ีเป็นการปฏิบติัตามแนวมหาสติปัฏ
ฐานสูตร เบ้ืองตน้เป็นสมถะ เบ้ืองปลายเป็นวิปัสสนา การปฏิบติัแนวน้ีมีหลกัฐานยืนยนัว่ามีมา
ตั้งแต่คร้ังโบราณกาล ในราวพุทธศกัราช ๒๓๕ เขา้มาพฒันาในประเทศพม่าอยา่งมัน่คง จนถึงเขา้
มาเผยแพร่ในประเทศไทย ท่ีวดัมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ กรุงเทพมหานคร เร่ิมตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๖ 
จนเป็นท่ีนิยมปฏิบติักนัอยา่งแพรหลายในปัจจุบนัมีศูนยป์ฏิบติัธรรมเกิดข้ึนมากมายทัว่ประเทศไทย 
ตลอดจนสาขาวดัไทยในต่างประเทศ๒๓๑ 
 มีประวติัว่ามีพระอรหันต์องค์หน่ึงนามว่าพระโมคคลัลีบุตรติสสเถระ พร้อมด้วยพระ
อรหันต ์๑,๐๐๐ รูป ไดร่้วมกระทาํตติยสังคายนาท่ีเมืองปาฏลีบุตร เมืองหลวงของแควน้มคธโดยมี
พระเจา้อโศกมหาราช เป็นองคศ์าสนูปถมัภ์ หลงัจากเสร็จส้ินในการทาํสังคายนาคร้ังท่ีสามแลว้ 
ท่านไดส่้งสาวกท่ีเป็นพระอรหนัตน์าํพระพุทธศาสนาไปเผยแพร่และประดิษฐานยงัท่ีต่าง ๆ รวม ๙ 
สายดว้ยกนั ในแควน้สุวรรณภูมิ มีพระโสณะอรหนัต ์และพระอุตตระอรหันต ์นาํพระพุทธศาสนา
มาประดิษฐานท่ีเมืองตะโทง (Thaton) หรือสุธรรมนครในประเทศพม่า ตามประวติัไดมี้การสืบทอด
วิปัสสนาวงค ์พระอรหันต์เร่ือยมาไม่ขาดสายจนถึงสมยัของวิปัสสนาจารย ์ติรงคะสะยาดอ พระ
มโนอรหนัต ์พระมิงกลุโตญสะยาดอและพระมิงกลุเชตะวนัสะยาดอตามลาํดบั๒๓๒ 

                                                 

 ๒๓๐กญัญา ภู่ระหงษ,์ คู่มือการเจริญสติตามหลกัการพระพุทธศาสนาเพือ่พฒันาความฉลาด
ทางอารมณ์และพฤติกรรมของผู้ป่วยติดยาเสพติด, โรงพยาบาลธัญญารักษ์ รังสิตปทุมธานี 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ๒๕๔๕),                    
หนา้ ๑๖-๔๖        
 ๒๓๑พระภทัทนัตะอาสภมหาเถระ, วปัิสสนาธุระ, (กรุงเทพมหานคร : ๑๐๐ Design Co.,Ltd., 
๒๕๓๖), หนา้ ๑๕. 
 ๒๓๒พระภทัทนัตะอาสภมหาเถระ,วิปัสสนาทีปนีฎีกา, คณะพระวิปัสสนาจารยแ์ละคณะศิษ
ยานุศิษย ์จดัพิมพโ์ดยเสด็จพระราชกุศลในการออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมธีรราชมหา
มุนี (โชดก  ญาณทริ) ณ เมรุหลวง วดัเทพศิรินทราวาส ๒๘ เมษายน ๒๕๓๑, หนา้ ๑๙๑-๒๑๕. 



 ๑๓๒

 พระอาจารยมิ์งกุล เชตะวนั สะยาดอ หรือภทัทนัตะนารถเถระแห่งเมือง มะละแหม่ง เป็นผู ้
มีช่ือเสียงมากในการสอนวิปัสสนากมัมฎัฐานตามแนวสติปัฎฐาน๔ จนกิตติศพัทข์องท่านขจรไป
ไกลในประเทศพม่าสมัยนั้ น  สานุศิษย์ของท่านผู ้ห น่ึง ท่ี มีคนรู้จักกันดีทั่วไปในวงการ
พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท คือ พระมหาสีสะยาดอ หรือ พระภทัทนัตะโสภณมหาเภระ อคัคมหา
บณัฑิต อดีตเจา้อาวาสวดัมหาสี และเจา้สํานักสาสนยิสตา ซ่ึงเป็นสถานท่ีสําหรับปฏิบติัวิปัสสนา
กมัมฎัฐานท่ีใหญ่และมีช่ือเสียงท่ีสุดในกรุงย่างกุง้ ประเทศพม่า พระอาจารยภ์ทัทนัตะอาสภมหา
เถระ อคัคมหากมัมฎัฐานาจริยะ ผูเ้ป็นสานุศิษยอ์งคห์น่ึงของพระมหาสีสะยาดอ ไดป้ฏิบติัวิปัสสนา
กมัมฎัฐาน จนไดรั้บมอบหมายจากอาจารยม์หาสีสะยาดอ ให้เป็นผูบ้อกพระมฏัฐานในสาํนกัมหา
สีสะยาดอนั้น ต่อจากพระอาจารยอี์กต่อหน่ึงท่านเป็นผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญทั้งในส่วนคนัถธุระ
และในส่วนวิปัสสนาธุระ เม่ือปี พ.ศ.๒๔๙๕ เจา้ประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย ์(อาส อาสภมหาเถระ) 
อดีตอธิบดีสงฆ์วดัมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครองในสมยันั้ น 
ตอ้งการท่ีจะส่งเสริมเพิ่มเติมในส่วนของวิปัสสนาธุระในประเทศไทย ใหไ้พศาลยิ่งข้ึน เจา้ประคุณ
สมเด็จฯอาจารย ์ไดข้อพระวิปัสสนาจารยจ์ากพระอาจารยม์หาสีสะยาดอมาช่วยดา้นวิปัสสนาธุระ
ในประเทศไทย ท่านจึงไดส่้งอาจารย ์ดร.ภทัทนัตะ อาสภมหาเถระ มายงัประเทศไทย มาสอนพระ
วิปัสสนา ไดพ้าํนกัอยูว่ดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ ์เม่ือ พ.ศ.๒๔๙๖  

อาจารยภ์ทัทนัตะ อาสภมหาเถระ พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย ๘๕ ปี สอนพระกมัมฎัฐานและ 
รจนาคมัภีร์ต่างๆไวห้ลายคมัภีร์ มีผลงานดา้นการสอนวิปัสสนากมัมฎัฐานเป็นท่ีประจกัษ ์ปรากฏแผ่
ไพศาลไปทัว่ประเทศไทย นอกจากท่านจะพาํนักท่ีวดัมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์แลว้ ท่านก็ไปอยู่ท่ี
สาํนกัปฏิบติัธรรมวิเวกอาศรม อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี และสุดทา้ยอยู่ท่ีวดัภทัทนัตะ อาสภาราม 
อาํเภอหนองปรือ จงัหวดัชลบุรี ท่านละสงัขารเม่ืออาย ุ๙๙ ปี ๔ เดือน ๒๒ วนั ใน พ.ศ. ๒๕๕๔๒๓๓ 
 ๒.๕.๓ แนวทางการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ในผู้ป่วยตดิยาระบบบังคบับําบัด 
 การเจริญสติปัฎิฐาน ๔ ตามหลกัมหาสติปัฎฐานสูตรหรือกัมมฎัฐาน มีอยู่ ๒ ชนิด คือ 
สมถกมัมฎัฐานและวิปัสสนากมัมฎัฐาน๒๓๔หรืออาจเรียกว่าสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาก็ได ้
เน่ืองจาก ๒ รูปแบบน้ีตอ้งใชค้วามเพียรซ่ึงมาจากคาํว่า ภาวนา แปลว่า ทาํให้เกิด ให้มี ให้เป็น คือ 
ทาํกาย วาจา ใจ ให้เป็นศีล สมาธิ ปัญญา หรือทาํขนัธ์สันดานของตนให้เป็นพระอริยบุคคลใน

                                                 

 ๒๓๓สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์,ปฐมวิปัสสนาวงศ์ในประเทศไทย, พิมพ์คร้ังท่ี ๑, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษทัอมัรินทร์พร้ินต้ิงแอนพบัลิชช่ิง จาํกดั, ๒๕๕๔), หนา้ ๑๓. 
 ๒๓๔พระภทัทนัตะอาสภะมหาเถระ อคัคมหากมัมฏัฐานาจริยะ, ดร., จตฺตาโร สติปฏฺฐานา, 
(กรุงเทพมหานคร : หอรัตนชยัการทิพย,์ ๒๕๔๓), หนา้ ๓. 



 ๑๓๓ 

พระพุทธศาสนา หรือเป็นพระโพธิสัตว์ให้ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระ
สมัมาสมัพทุธเจา้เกิดข้ึนในโลก ภาวนาน้ีมีมาในสมัมปัปธาน ๔ ประการ๒๓๕ 
 การเจริญสติทั้ง ๒ รูปแบบน้ีความเพียรเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะยงักุศลใหเ้กิดข้ึนและทาํลายอกุศล
ให้หมดไป๒๓๖ การปฎิบติัสมถวิปัสสนากมัมฎัฐานในประเทศไทยมีทั้งหมด ๕ สาย คือ ๑) พุทโธ 
๒) อานาปานสติ ๓) ยบุหนอ พองหนอ ๔) รูปนาม และ ๕) สมัมาอรหงั๒๓๗ 
 สําหรับแนวทางของการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ในผูป่้วยติดยาระบบบงัคบับาํบดั ผูว้ิจยัได้
จดัทาํแผนพฒันาผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั โดยทาํรูปแบบการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน
สายยุบหนอ  พองหนอ  ซ่ึงปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔  หลักมหาสติปัฏฐานสูตรตรงตาม
พระไตรปิฎก๒๓๘ ฝึกสอนโดยพระวิปัสสนาจารยผ์ูมี้ความชาํนาญโดยเฉพาะ โดยกาํหนดรูปนามใน
ลักษณะปรมัตถ์อารมณ์ต่อเน่ืองไม่ขาดสาย เป็นเป้าหมาย ใช้สติตามรู้สภาพธรรมท่ีเกิดข้ึน                 
โดยมีกาย เวทนา จิตธรรมเป็นฐานในการกาํหนดรู้ปรมตัถธรรมในตวัของผูป้ฏิบติัไปตามลาํดบั               
โดยใชค้ณิกสมาธิในการกาํหนดรู้ส่ิงท่ีมากระทบหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากสภาพท่ีเด่นชดั เพียงอารมณ์
เดียวตามสภาพเกิดข้ึน ตั้งอยู่และดบัไปแต่ละขณะคือกาํหนดรู้ตรงๆตั้งแต่เกิดเร่ิมตน้ท่ามกลางจน
หมดไป ตามดูใหต้ลอดสายของการเกิดข้ึนในอารมณ์นั้น 
 กาย หมายถึง ลมหายใจเขา้ออกท่ีหล่อเล้ียงกายให้ดาํรงชีวิตอยู่ได้ โดยกาํหนดจากการ
เคล่ือนไหวของผนังหน้าทอ้งซ่ึงเม่ือหายใจเขา้ ทอ้งจะพอง หายใจออกทอ้งจะยุบ ให้กาํหนดตาม
สภาพท่ีเกิดข้ึนอิริยาบถการเคล่ือนไหวต่างๆ ยืน เดิน นั่ง นอน ซ่ึงเป็นอิริยาบถใหญ่ และอิริยาบถ
ยอ่ย เช่น การรับประทานอาหาร การใส่เส้ือผา้ การด่ืม การขบัถ่าย การคู ้การเหยียด ฯลฯ เป็นตน้ 
รวมถึงอิริยาบถย่อยต่าง ๆ ท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนัให้ส่ิงเหล่าน้ีเป็นอุปกรณ์ให้จิตกาํหนดรู้ เรียกว่า
กาํหนดรูป เป็นอารมณ์ 

                                                 

 ๒๓๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), อา้งแลว้, หนา้ ๒๖. 
 ๒๓๖พระญาณวิสิษฎส์มิทธิวีราจารย ์(สิงห์ ชนุตยาคโม), คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนา กัมมัฏฐาน 
๕ สาย, (นครปฐม : บริษทัเพชรเกษมพร้ินต้ิงกรุ๊ป จาํกดั, ๒๕๕๓), หนา้ ๑๗-๑๘. 
 ๒๓๗พระอาจารยม์านพ อุปสโม, ธรรมบรรยาย สถานีวิทยุพล.ม. ๒ เอฟเอ็ม วนัท่ี ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. 
 ๒๓๘พรรณราย รัตนไพฑรูย,์ “การศึกษาวิเคราะห์การปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานแบบพอง
หนอ ยุบหนอตามนัยสติปัฏฐาน ๔”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลยั), ๒๕๕๑, หนา้ ๗. 



 ๑๓๔

เวทนา หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในใจ มีความสุข (สุขเวทนา) ความทุกข(์ทุกขเวทนา) 
และอาการไม่สุข ไม่ทุกข ์(อทุกขมสุขเวทนา) เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ อุเบกขาเวทนา๒๓๙ 

จิต หมายถึง สภาวธรรมทางจิต เช่น ความโลภ ความโกรธ ความเมาหลง ความฟุ้ งซ่าน 
ความลงัเลสงสยั เป็นตน้ เม่ือส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึน กใ็หใ้ชส้ติกาํหนดรู้ 
 ธรรม หมายถึง สภาวธรรมท่ีเกิดข้ึนทางกาย และจิต ไดแ้ก่ นิวรณ์ ๕ ขนัธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ 
โพชฌงค ์๗ อริยสจั ๔  
 เวทนา จิต ธรรมน้ีเป็นนาม เรียกว่า กาํหนดนามเป็นอารมณ์ การกาํหนดรูปนามน้ี เป็น
ปรมตัถอ์ารมณ์เป็นอารมณ์ท่ีรับความรู้สึกรับรู้อาการของรูป-นาม อารมณ์ปรมตัถแ์ท ้ๆ จึงเห็นได้
ยากรู้ไดย้าก 
 ๑) ความหมาย  
 คาํว่า “วิปัสสนากมัมฏัฐาน” (Insight meditation) รากศพัทเ์ป็นภาษาบาลี จาํแนกออกได้
เป็น ๔ ศพัท์ คือ วิ+ปส◌ฺสนา+ฐาน อุปสัค แปลว่า วิเศษ แจง้ ต่าง ทิสฺ ธาติ แปลว่า เห็น แปลงทิสฺ 
เป็น ๒ รูป คือ ทุก◌ฺข และ ปส◌ฺส ประกอบดว้ยปัจจยัและวิภตัติเป็นปส◌ฺสนา แปลว่าการเห็นโดย
วิเศษการเห็นแจง้ การเห็นดว้ยอาการต่างๆหรืออาการหลายอย่างดงัมีวิเคราะห์ศพัท์ว่า “วิเสเสน 
ปส◌ฺสตีติ=วิปส◌ฺสนา” แปลว่า “วิปัสสนาเพราะเห็นโดยวิเศษ” หมายถึง ปัญญาท่ีเขา้ไปเห็นแจง้รูป
และนามพระไตรลกัษณ์ อริยสจั และมรรคผล นิพาน 
 ส่วน กม◌ฺม แปลว่า การงานหรือการกระทาํ ฐาน แปลว่า ท่ีตั้ง เม่ือรวมศพัท์ทั้งสองเขา้
ดว้ยกนัแลว้ แปลว่า ท่ีตั้งแห่งการทาํ (เจริญ) สมถะและวิปัสสนา อนัเป็นเหตุเพื่อให้บรรลุคุณวิเศษ
คือฌาน มรรค ผล นิพพาน ดงันั้นคาํว่า “วิปัสสนากมัมฏัฐาน” จึงหมายถึงการกระทาํอนัเป็นท่ีตั้ง
แห่งการแจง้ชัดในขนัธ์ ๕ หรือรูปนาม โดยความเป็นพระไตรลกัษณ์คือความไม่เท่ียง (อนิจจงั) 
ความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได(้ทุกขงั) ความไม่เป็นไปตามอาํนาจบงัคบับญัชาของใคร (อนัตตา) 
องคธ์รรมไดแ้ก่ปัญญาเจตสิก ปัญญาท่ีรู้เห็นอยา่งน้ีจึงเรียกว่า “วิปัสสนา” การเห็นโดยวิเศษ ซ่ึงเป็น
ตวัวิปัสสนาหรือปัญญานั้น มีความหมาย ๓ นยั ดงัน้ี 
 (๑) ปัญญาเห็นโดยวิเศษในอารมณ์ต่างๆ มีรูปารมณ์ เป็นตน้ โดยความเป็นรูปนามท่ีพิเศษ
ออกไปจากบญัญติั โดยการละท้ิงอตัถบญัญติัและสทัทบญัญติั 
 (๒) ปัญญาเห็นโดยวิเศษในอารมณ์ต่างๆ มีรูปารมณ์ เป็นต้น โดยความอนิจจังทุกขงั 
อนตัตา และอสุภะท่ีพิเศษออกไปจากนิจจสญัญาวิปัลลาส สุขสญัญาวิปัลลาส นตัตสญัญาวิปัลลาส 
 (๓) ปัญญาเห็นโดยวิเศษขนัธ์ ๕ ดว้ยอาการต่างๆ มีอนิจจะ เป็นตน้ 

                                                 

 ๒๓๙พระมหาระพินทร สีลธโร, ธรรมบรรยาย, สถานีวิทยุ พลม. ๒ วนัท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๒๐ น. 



 ๑๓๕

 จากความหมายทั้ ง ๓ นัยน้ี ในชั้นต้นผูป้ฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานจะเห็นสภาวะหรือ
ปรากฏการณ์ใด ๆ กต็าม แต่ในท่ีสุดและในทางท่ีถูก ก็จะลงในความหมายเดียวกนั กล่าวคือ จะตอ้ง
เห็นรูปนาม (ร่างกายและจิตใจ) ด้วยอาการต่าง ๆ ไดแ้ก่ ไม่เท่ียง (อนิจจงั) เป็นทุกข์ทนได้ยาก          
(ทุกขงั) ไม่อยูใ่นอาํนาจของใคร (อนตัตา) และอสุภะ (สภาพท่ีไม่งาม) การเห็นดงัท่ีกล่าวมาน้ี เป็น
การเห็นโดยวิเศษเห็นแจ่มแจง้ชดัเจน เป็นการกาํหนดรู้เห็นรูปนามภายในตวัของตนเองดว้ยปัญญา
พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายไว้ว่า “วิปสฺ .สนาติ สงฺขารปริคคห า ◌ํ” แปลว่า “วิปัสสนา คือ              
การกาํหนดรู้สงัขาร” หาไดนึ้กเห็นตามคาํบอกเล่าของผูอ่ื้นหรือนึกเห็นตามตาํราท่ีกล่าวไวไ้ม่ 
 ๒) อารมณ์ของวปัิสสนากมัมัฎฐาน 
 อารมณ์ คือส่ิงท่ีถูกกาํหนดรู้ คือ ธรรมอนัเป็นท่ีตั้งท่ีเกิดของวิปัสสนา เรียกว่า วิปัสสนาภูมิ 
มีอยู ่๖ หมวด คือ ขนัธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย ์๒๒ อริยสัจ ๔ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ เม่ือยอ่
ลงแลว้ คือ รูปและนาม ฉะนั้น การกาํหนดรูปนามจึงเท่ากบัการปฏิบติัตามภูมิทั้ง ๖ ดว้ย อารมณ์
ดงักล่าวปรากฏในบรรพท่ี ๑ อานาปานสติ บรรพท่ี๒ อิริยาบถ ๔ บรรพท่ี ๓ สมัปชญัญะ ๗ (อิริยาบถยอ่ย) 
และบรรพท่ี ๕ ธาตุทั้ง ๔๒๔๐ 
 วิปัสสนากมัมฎัฐาน ประกอบดว้ย ตวักมัมฎัฐาน และผูท้าํกรรมฐาน สถานท่ีหรือส่ิงท่ีให้
กาํหนดไดแ้ก่รูปนาม คือตวักมัมฎัฐาน วิปัสสนา คือ ตวัสติ (และวิสุทธิ ๗ พร้อมดว้ยโพธิปักขิยธรรม 
๓๗ ประการ) เป็นผูท้าํกมัมฎัฐานไดแ้ก่ เอาสติเขา้ไปตั้งไวท่ี้กาย เวทนาแลว้กาํหนดรู้รูปนามโดย
ทางอายตนะภายในกบัอายตนะภายนอกกระทบกนัในขณะเกิดเป็นปัจจุบนักาล ฉะนั้น วิปัสสนาจึง
รู้แจง้เห็นจริงในขนัธ์ ๕ คือ รูปนามอนัปรากฏใหเ้ห็นชดัดว้ยลกัษณะเหมือนกบัการเห็นตวัเสือยอ่ม
เห็นลายเสือดว้ยฉนันั้น ลกัษณะของขนัธ์ ๕ คือรูปนามนั้น จึงเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา 
 ๓) ระบบของวปัิสสนากมัมัฎฐาน 
 การปฏิบติัวิปัสสนากมัมฎัฐานก็เพื่อรู้ เพื่อละ และเพื่อแจง้ การเจริญวิปัสสนาก็เช่นเดียวกบั
การเจริญมรรคเพราะเป็นตวัทาํงานดว้ยกนั ตามหลกัของอริยสัจ ๔ แสดงไวว้่าการเจริญมรรคก็เพื่อ 
“รู้ทุกข”์ การเจริญวิปัสสนากเ็พื่อรู้ทุกขเ์ช่นเดียวกนั ขณะท่ีกาํลงัรู้ทุกขอ์ยูน่ั้น กล็ะ “สมุทยั” คือ ชอบ
ไปพร้อมกนั ขณะท่ีกาํลงัเจริญ “มรรค” “รู้ทุกข”์ อยูน่ั้นเอง “รู้ทุกข”์ คือท่ีทุกขด์บั กิเลสดบั          ก็
แจง้ข้ึนมาในขณะเดียวกนั ฉะนั้น การปฏิบติัวิปัสสนา ก็คือเพื่อรู้ของจริง เพื่อละของจริง และเพื่อรู้
แจง้ของจริง ทาํลายความเห็นผดิ (มิจฉาทิฎฐิ) ใหห้มดไป ผูป้ฏิบติัจะเขา้ใจถูกตอ้งตรงตามความเป็น
จริง เห็นว่ารูปนามขนัธ์ ๕ มีสภาพไม่เท่ียง มีสภาพท่ีเป็นทุกขท์นไดย้าก มีสภาพท่ีเป็นอนตัตาไม่มี
ใครเป็นผูบ้งัคบับญัชา มิใช่ว่าวิปัสสนาทาํข้ึนมาให้เห็นหรือไปนัง่วิปัสสนาแลว้ สร้างไตรลกัษณ์ ข้ึนมา
อยา่งน้ีหามิไดเ้พราะวา่รูปนามท่ีเป็นไตรลกัษณ์ข้ึนมีอยูแ่ลว้จะสามารถเห็นไดจ้ากการปฏิบติัถูกตอ้ง
ตามหลกัของการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฎัฐานเท่านั้น 
                                                 

 ๒๔๐ขนุสรรพกิจโกศล (โกวิท ปัทมะสุนทร), อา้งแลว้, หนา้ ๔๓. 



 ๑๓๖

 ระบบของวิปัสสนากมัมฎัฐานเป็นระบบท่ีสร้างและพฒันาอินทรียท์ั้ง ๕ ของนกัปฏิบติั ให้
มีความแก่กลา้จนถึงระดบัท่ีมีอาํนาจประหารกิเลสไดใ้นท่ีสุดอินทรียต์ามศพัท ์หมายถึง ความเป็น
ใหญ่ ความเป็นอิสระในตวัประกอบ 
 (๑) ศรัทธา เป็นความเช่ือมัน่ท่ีเกิดจากปัญญา 
 (๒) วิริยะ เป็นความเพยีรทางจิต การฝึกใหจิ้ตมีความขยนั 
 (๓) สมาธิ เป็นความตั้งใจจบัอารมณ์ของจิต โดยจบัทีละอารมณ์ 
 (๔) สติ เป็นอาวธุท่ีใชป้ระหารกิเลสท่ีมีพื้นฐานมาจากโลภะ โทสะ โมหะ เป็นเหตุใหจิ้ตขุน่มวั 
 (๕) ปัญญา เป็นความรอบรู้ในอารมณ์ทั้งปวงท่ีเกิดในปัจจุบนั 
 ธรรมพื้นฐานท่ีเก้ือหนุนในการสร้างและพฒันาอินทรีย ์๕ ในวิปัสสนากมัมฎัฐาน นั้นท่ี
โยคีจะตอ้งปฏิบติัใหไ้ดเ้ป็นพื้นฐานของการเจริญวิปัสสนากคื็อ 
 (๑) ศีลวิสุทธิ คือ ความหมดจดรักษาศีล ให้พึงระมดัระวงั ทั้งกาย วาจา ใจ ให้อยู่ในการ
ปฏิบติั ปาริสุทธิศีล ๔ 
 (๒) จิตตวิสุทธิ คือ ความหมดจดแห่งจิต ซ่ึงเป็นผลจากศีลวิสุทธิ เป็นความชดัเจนในการ
ตา้นสภาวะของจิตซ่ึงมีสมาธิเป็นพื้นฐาน สมาธิในท่ีน้ีมีอยู ่๒ แบบ คือ 
 แบบท่ี ๑ ปฐม ํ วิปัส.สนาโหติ ปจ.ฉาสมโถ ในการวิปัสสนา สมาธิจะเกิดโดยประกอบดว้ย
วิริยะทางจิตในระบบของมรรคจึงเป็นสมาธิท่ีเกิดข้ึนดว้ยระบบของวปัิสสนา 
 แบบท่ี ๒ ปฐม ํสมโถโหติ ปจ.ฉาวิปส.สนาในขั้นแรกทาํสมถสมาธิมาก่อนภายหลงัจึงยกจิต
ข้ึนสู่วิปัสสนา โดยทาํสมาธิประกอบกบัวิริยะหรือความเพียรทางจิตในระบบของมรรคตามวิธีของ
วิปัสสนาในอตัราส่วนท่ีเท่ากนัเรียกว่าเป็น “การปรับอินทรีย”์ ในการสร้างและการทาํให้เกิดสมาธิ
ในระบบวิปัสสนากมัมฏัฐานนั้นจึงมิใช่สมาธิลว้น ๆ เหมือนในสมถกมัมฏัฐาน แต่เป็นสมาธิท่ีปรุง
แลว้โดยมรรควิธีและมีการจดัสรรในระบบอินทรีย ์๕ คือ มีทั้งสมาธิ วิริยะ สติ ปัญญา และศรัทธา
ในอตัราส่วนเท่า ๆ กนัเรียกวา่อินทรียส์มดุลย ์
 การพฒันาอินทรียจ์ะพฒันาไปตามลาํดบัของสมาธิญาณกล่าวคือการปฏิบติัของโยคีจะมี
ความกา้วหนา้มากหรือนอ้ยข้ึนกบัวิสุทธิไดแ้ก่ ศีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธกบัวิปัสสนาญาณเน่ืองจาก
อินทรียท์ั้ง ๕ จะเกิดข้ึนไดด้ว้ยมคัควิธีเพราะสติในองคม์รรค ๘ 
 ๒.๕.๔ กจิกรรมการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ในผู้ป่วยติดยาระบบบังคบับําบัด 
 ๑) หลกัการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานสายพองหนอ-ยบุหนอ 
 อารมณ์หลกัของการปฏิบติั สายน้ี คือ อาการพอง-ยุบ ผูป้ฏิบติัตอ้งสังเกตกาํหนดดูอาการ
พองและกาการยุบของผนังหน้าท้อง  อาการดังกล่าวน้ี เกิดจากการหายใจด้วยกระบังลม 
(Diaphragmatic Breathing) หรือการหายใจทางทอ้ง ( Abdominal Breathing) โดยตั้งสติไวเ้หนือ
สะดือ ๒ น้ิว พร้อมกาํหนดในใจว่า “พองหนอ” เม่ือมีอาการพองเกิดข้ึน และ “ยบุหนอ” เวลามี



 ๑๓๗

อาการยบุเกิดข้ึน  ตามหลกัสรีรวิทยาของการหายใจ อาการพองและอาการยบุเกิดจากการหดตวัและ
การคลายตวัของกระบงัลม๒๔๑  เน่ืองจากการปฏิบติัวิปัสสนากมัฐานเป็นการเจริญสติปัฏฐาน ๔ 
ฉะนั้นเม่ืออารมณ์ใดปรากฏชดัให้กาํหนดอารมณ์นั้น เช่น เม่ือเวทนาเกิดข้ึนให้กาํหนดเวทนา เม่ือ
เวทนาหายไปกใ็หก้ลบัมาดูพองยบุต่อไป ในอารมณ์อ่ืน ๆ ท่ีปรากฏก็กาํหนดเช่นเดียวกนั เพื่อไม่ให้
สติขาดช่วง เม่ือกิเลสเกิดทางตาหูจมูกล้ิน กายใจกใ็หก้าํหนดตรงท่ีนั้น ๆ  
 การปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานเป็นการเจริญสติภาวนาอยา่งหน่ึงมีพื้นฐานมาจากการพฒันา
สติในชีวิตประจาํวนั การฝึกจิตแบบน้ี สําหรับปุถุชนทัว่ไป มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต 
และกลไกในการแก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อจดัการกบัสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียด 
ความวิตกกงัวล ปัญหาชีวิต โดยตามดูอาการท่ีเกิดข้ึนภายในกายและใจอยา่งละเอียดต่อเน่ืองไม่ขาด
สาย จะสามารถมองเห็นกระบวนการทางจิตของตนเอง รวม ทั้งการควบคุมกระบวนการดงักล่าวท่ีมี
ระดบัเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ  และทา้ยท่ีสุดคือ การเป็นอิสระจากแรงขบัภายในจิตไร้สาํนึกท่ีควบคุมไดย้าก
มาก ๒๔๒ การเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐานแบบน้ีนอกจากจะทาํให้จิตสงบและตั้งมัน่แลว้ยงัก่อให้เกิด
ปัญญา (Wisdom) จะนาํไปสู่ความปล่อยวางและพน้ทุกขใ์นท่ีสุดเป็นวิธีการอีกอย่างหน่ึงซ่ึงทาํให้
ความเครียดและความวิตกกงัวล ลดลงจนหมดไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ( ๑ ) คาํจาํกดัความ 

สติปัฏฐาน  คือ  สติท่ีตั้งมัน่ในสภาวะปัจจุบนัอยูบ่นฐานกาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อเป็นการ
ปิดกั้นไม่ให้เกิดเขา้ใจผิดคิดว่าสติปัฏฐานเป็นเพียงการนัง่หลบัตา ทาํสมาธิ และอีกไม่ใช่เพียงญาณ
ชั้นสูงท่ีเรียกกนัว่า “ วิปัสสนา” ในจิตตุปปาทกณัฑ ์พระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๑ นิยามของ “ ลกัษณะ
จิต”  อนัเป็นสญัลกัษณ์ของสมถะและวิปัสสนาไวด้งัน้ี  

   สมถะ  คือ ความตั้งอยูแ่ห่งจิตความดาํรงอยูแ่ห่งจิต ความมัน่อยูแ่ห่งจิต ความไม่ส่ายไปแห่ง
จิต ความไม่ฟุ้ งซ่านแห่งจิต ภาวะท่ีจิตไม่ส่ายไป ความสงบ สมาธินทรีย ์ สมาธิพละ สมัมาสมาธิ๒๔๓   

วิปัสสนา คือ ปัญญา กิริยาท่ีรู้ชัด ความวิจยั ความเลือกสรร ความวิจยัธรรม ความกาํหนด
หมาย ความเขา้ไปกาํหนด ความเขา้ไปกาํหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู้ ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรู้ละเอียด ความ
รู้แจ่มแจง้ ความคน้คิด ความใคร่ครวญ ปัญญาเหมือนแผ่นดิน ปัญญาเคร่ืองทาํลายกิเลส ปัญญา

                                                 
๒๔๑พร้ิมเพรา ดิษยวณิช,  จําลอง ดิษยวณิช, “ภาวะสุขภาพจิตกับการเจริญวิปัสสนา

กมัมฏัฐาน”, วารสารจิตวทิยาคลนิิก, ๒๕๔๔, หนา้ ๒๔. 
๒๔๒จาํลอง ดิษยวณิช, “วิปัสสนากรรมฐาน (Insight Meditation)”, ไมตรี สุทธิจิตต์, 

บรรณาธิการ, วิถีสุขภาพแห่งชีวิต, สหพนัธ์มงัสวิรัติแห่งประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั
ฟ้าอภยั จาํกดั, ๒๕๔๒), หนา้ ๑๒. 

๒๔๓อภิ.ส.ํ ๓๔/๕๔/๓๖. 



 ๑๓๘

เคร่ืองนาํทาง ความเห็นแจง้ ความรู้ชดั ปัญญาเหมือนปฏกั  ปัญญินทรีย ์ปัญญาพละ  ปัญญาเหมือน
ศาสตรา ปัญญาเหมือนปราสาท ความสว่างคือปัญญา แสงสว่างคือปัญญา  ปัญญาเหมือนประทีป 
ปัญญาเหมือนดวงแกว้  ความไม่หลง ความวิจยัธรรม สมัมาทิฏฐิ๒๔๔ 

 สรุปว่า อาการท่ีจิตตั้งมัน่ ไม่ฟุ้ งซ่าน มีกาํลงัคือลกัษณะของจิตท่ีเป็นสมถะ  ส่วนอาการท่ี
จิตมีปัญญารู้ชดัไม่หลงผดิ ทาํลายกิเลสได ้คือลกัษณะของจิตท่ีเป็นวิปัสสนา ในมหาสติปัฏฐานสูตร
นั้น พระพุทธเจา้มิไดท้รงจาํแนกแยกแยะว่าตรงไหนคือสมถะ ตรงไหนคือวิปัสสนา แต่พระองคก์็
ทรงแยก หนา้ท่ีของสมถะและวิปัสสนาไวด้งัน้ี  

    ดูกรภิกษุทั้งหลายธรรม ๒  อย่างเป็นไปในส่วนแห่งวิชชาธรรม ๒ อย่าง เป็นไฉน คือ
สมถะหน่ึง ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมถะท่ีภิกษุเจริญแลว้ ยอ่มเสวยประโยชน์อะไรยอ่มละอวิชชาได้๒๔๕ 

    ตวับอกท่ีแทจ้ริงว่าตรงไหนเป็นสมถะ  ตรงไหนเป็นวิปัสสนาก็คือ “วิธีรู้” หรืออาการ
ดาํเนินจิตนัน่เอง รู้เฉยๆเพ่ือสงบจากกิเลสหยาบถือว่าเป็น สมถะ รู้เพื่อเห็นแจง้ว่าไม่ใช่ตวัตนถือว่า
เป็นวิปัสสนา ทุกหมวดของมหาสติปัฏฐานสูตร จะลงเอยดว้ยการ “รู้โดยไม่ยดึมัน่ถือมัน่”  เสมอ 

    เดิน    คือการเคล่ือนไหวโดยกา้วเทา้สลบัขวา การจะฝึกรู้ชดัว่าเดินอยู่ตอ้งมีจุดสังเกตอนั
เกิดจากของจริงเช่นมีสติรู้ว่าฝ่าเทา้กระทบพื้นอยู ่จึงทราบว่าการเดินเกิดข้ึนไม่ใช่จินตนาการว่าเดิน
หรือสร้างท่าเดินท่ีผดิปกติใด ๆ ข้ึนมา 

    ยนื   คือการหยดุน่ิงโดยใชเ้ทา้เป็นฐานและใชข้าเป็นหลกัตั้งตวั การจะฝึกรู้ชดัว่ายนือยู ่อาจ
ตอ้งอาศยัศีรษะตั้งตรง ตวัตั้งตรง สองขาตั้งตรง ฝ่าเทา้วางราบสัมผสัพื้นเพื่อใหรู้้สึกชดัตลอดเวลาท่ี
ยงัทรงกายยนือยู ่สภาวะการยนื คือ อาการตั้งตรงของร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเทา้๒๔๖ 

   นัง่  คือการหยดุน่ิงโดยใชก้น้เป็นฐานการจะฝึกรู้ชดัว่านัง่อยูอ่าจจะตอ้งอาศยัอกตั้งหลงัตรง 
เพียรสงัเกตอยูเ่ร่ือย ๆวา่หลงัตรงหรือหลงังอ และส่วนหวักาํลงัตั้งอยูห่รือเอนเอียงไปทางใด ก็นบัว่า
เร่ิมเกิดสติรู้อิริยาบถน่ิงตามท่ีกาํลงัปรากฏอยูจ่ริง ๆ แลว้ 

   นอน  คือการหยุดน่ิงโดยใชแ้ผ่นหลงัเป็นฐาน  การจะฝึกรู้ชดัว่านอนอยู่ อาจตอ้งอาศยัท่า
หงายหนา้เหยียดตวัตรง แผ่นหลงัวางราบกบัท่ีนอน เพื่อให้รู้สึกถึงทา้ยทอย แผ่นหลงั และแขนขา
อนักาํลงัสมัผสัท่ีนอนอยู ่

   อยูใ่นท่าใด ๆ คือ การหยดุหรือเคล่ือนไหวอยา่งต่อเน่ือง เม่ือฝึกรู้อิริยาบถพื้นฐานอนัไดแ้ก่ 
เดิน ยนื นัง่ และ นอน ไดดี้แลว้ กท็าํความเขา้ใจการรับรู้ การเคล่ือนไหวอยา่งต่อเน่ืองต่อไป  

                                                 
๒๔๔อภิ.ส.ํ ๓๔/๕๕/๓๗. 
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 ๑๓๙

   เห็นกายในกาย  คือเห็นส่วนหน่ึงของอาการทางกายเช่นลมหายใจถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
กาย การเห็นลมหายใจกถื็อวา่เป็นการเห็นกายในกายเป็นตน้ 

ผูป้ฏิบติัพึงกาํหนดรู้สภาวธรรมใดก็ตามท่ีเกิดข้ึนทางกาย เวทนา จิต หรือธรรมตามความ
เป็นจริง หากมีอารมณ์กมัมฏัฐาน  ๒ อย่างเกิดข้ึนพร้อมกนัหรือแทรกเขา้มา พึงกาํหนดรู้อารมณ์ท่ี
เด่นชดักวา่เสมอ๒๔๗ การเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐานอาศยัประสบการณ์ตรงจากการเจริญสติอยา่งเป็น
ระบบและการพฒันาทั้งความคมชดัและความตั้งมัน่ของสติไดอ้ยา่งสมดุล ความหยัง่รู้ถึงธรรมชาติท่ี
แทจ้ริงของชีวิตดว้ย ประสบการณ์ตรงจะเกิดข้ึนดว้ยการตามรู้สภาวะทางกายและทางใจในแต่ละ
ขณะอย่างจดจ่อ ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากการเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐานจะช่วยให้เราดาํเนินชีวิตอย่างมี
อิสระมากข้ึนสัมพนัธ์กบัโลกรอบตวัโดยมีความยึดติด ความกลวั  และความสับสนนอ้ยลง อนัจะ
เก้ือหนุนใหส้ามารถดาํเนินชีวิตดว้ยวิจารณญาณ เมตตา กรุณา และปัญญามากยิง่ข้ึน๒๔๘ 

 (๒)   กิจกรรมของการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน 
กิจกรรมของการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานประกอบดว้ย 
๑.  การกําหนดรู้ คือการฝึกเจริญสติโดยจดจ่อกับสภาวะธรรมทางใจ ทางกาย ให้ทัน

ปัจจุบนั ไม่ก่อนไม่หลงักบัอาการ (อารมณ์) ไม่คิดถึงอดีต หรือใฝ่ฝันอนาคต เปรียบเสมือนบุรุษผูถื้อ
หมอ้นํ้ ามนัเดินมาตอ้งคอยระวงัไม่ให้นํ้ ามนัไหลตกลง๒๔๙ ร่างกายและจิตใจจะแสดงอะไรออกมา
เราเพียงกาํหนดรู้แลว้ปล่อยไม่อยากใหเ้ป็นอยา่งนั้นอยา่งน้ี เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจธรรมชาติท่ีแทจ้ริง
ของใจและกายได้อย่างถูกตอ้ง กาํหนดรู้ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึน ณ ขณะท่ีมนักาํลงัเกิดในปัจจุบนัขณะ 
เพราะเรามีชีวิตอยูใ่นปัจจุบนั ถา้กาํหนดรู้เพียงผวิเผนิจะยิง่ทาํใหจิ้ตฟุ้ งซ่าน การกาํหนดรู้โดยใส่ “คาํ
บริกรรม” จะช่วยให้จิตจดจ่อกบัส่ิงท่ีกาํหนดรู้ไดม้ัน่คงและตรงปัจจุบนัยิ่งข้ึน พึงใชค้าํบริกรรมใน
การกาํหนดรู้ต่อไปจนกว่าสติจะค่อย ๆ จดจ่อตั้งมัน่และคมชดัข้ึน สมาธิด่ิงลึกจนปัญญาแหลมคม
ข้ึนโดยธรรมชาติจากนั้นก็ท้ิงคาํบริกรรมไปได ้ให้กาํหนดทุกอยา่งแต่กาํหนดทีละอารมณ์ เฉพาะท่ี
ชดัเจนเพียงอารมณ์เดียว จนอารมณ์นั้น ๆ จางไป หายไปจึงค่อยกลบัมากาํหนดอารมณ์หลกั คือ 
พองหนอ ยบุหนอ ซา้ยยา่งหนอ ขวายา่งหนอ ต่อไป 

๑.๑ จดจ่อ คือการจบัจอ้งอารมณ์อยา่งแนบแน่น ไม่กาํหนดรู้อยา่งผวิเผนิเหมือนการเลง็ธนู
แลว้ยงิใหพุ้ง่เขา้สู่เป้าดว้ยกาํลงัแรงจนธนูปักตรึงอยูก่บัท่ี 
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 ๑๔๐

๑.๒ ต่อเน่ือง คือการมีสติไม่ขาดช่วงทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเดินยืนนัง่นอนการเคล่ือนไหว
อิริยาบถย่อย ตั้งแต่ต่ืนนอนจนกระทัง่หลบัสนิท  เม่ือต่ืนรู้สึกตวัตอ้งกาํหนดทนัทีเป็นเช่นน้ีตลอด
การปฏิบติั 

๑.๓ เท่าทนั คือการกาํหนดอารมณ์ทุกอย่างไดท้นัท่วงทีในปัจจุบนัขณะ ไม่ปล่อยสติให้
เผลอ กาํหนดรู้อารมณ์ทุกอยา่งเหมือนผา้ขาวสะอาดท่ีปรากฏแก่จิต ส่วนจิตเหมือนมือท่ียืน่ไปจบัผา้ 
ถา้สติมีจิตรู้เท่าทนัจะรับอารมณ์ไวด้ว้ยความสะอาดคือปัญญาท่ีรู้เห็นตามความเป็นจริง แต่ถา้สติ
กาํหนดรู้ไม่ทนัจิตจะรับไวด้ว้ยความสกปรก คือความหลงไม่รู้จริง (โมหะ) ความไม่ละอายต่อบาป 
(อหิริกะ) ความไม่เกรงกลงัต่อบาป (อโนตตปัปะ) และความฟุ้ งซ่าน (อุทธจัจะ) อยูเ่สมอ  

๑.๔ ตรงอาการ คือการสังเกตอาการทางกายกบัจิต ตรงตามสภาวะนั้น ๆ โดยท่ีจิตรับรู้
สภาวะจริงๆ ไม่สกัแต่บริกรรมท่องในใจ 

การปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานสายพองยบุน้ีเป็นวิธีการท่ีกาํหนดรู้ธาตุทั้ง ๔ โดยมีธาตุลม 
คือสภาวะการพองยบุเป็นหลกั จิตเป็นสติปัฏฐานประเภทกายานุปัสสนา (การตามรู้กองรูป) สภาวะ
การพองยบุนั้นเกิดจากลมท่ีอยูภ่ายในทอ้ง เรียกวา่ กจุฉิสยวาโย ซ่ึงเป็นหน่ึงในลม ๖ ประเภท คือลม
พดัข้ึนเบ้ืองบน ลมพดัลงเบ้ืองตํ่า ลมในทอ้ง ลมในไส้ ลมกายใจ และลมแล่นไปตามอวยัวะน้อย
ใหญ่๒๕๐ การเดินและการเคล่ือนไหวอิริยาบถยอ่ยก็เกิดจากลมแล่นไปตามอวยัวะนอ้ยใหญ่เช่นกนั 
และธาตุอ่ืน ๆ กเ็กิดร่วมกบัธาตุลมดว้ยเช่นกนั 

เวทนา คือความรู้สึกเป็นสุข ทุกข ์ทางกายและใจ รวมทั้งการวางเฉยไม่สุขไม่ทุกข ์ปรากฏ
ชดัพึงกาํหนดรู้เวทนานั้น ลกัษณะเช่นน้ีจดัเป็นสติปัฏฐานประเภทเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน (ตาม
รู้เวทนา) เม่ือจิตท่ีชอบไม่ชอบฟุ้ งซ่านง่วงนอนปรากฏชดัพึงกาํหนดรู้จิตนั้น ลกัษณะเช่นน้ีจดัเป็น
สติปัฏฐานประเภทจิตตานุปัสสนา (การตามดูจิต) หรือเม่ือสภาวะการเห็นไดย้ิน รู้กล่ิน ล้ิมรส รู้
สัมผสั นึกคิดปรากฏชดั พึงกาํหนดรู้ภาวะนั้น ๆ โดยไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกท่ีมากระทบ ลกัษณะ
การกาํหนดรู้เช่นน้ีเรียกวา่ ธมัมานุปัสสนา (การตามรู้สภาวะ) 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนาน้ีตามรู้ในกองรูปวา่ เป็นกองรูป พากเพียรเผากิเลส 
หยัง่รู้สภาวะ มีสติ กาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกอยู ่ตามรู้เวทนาว่าเป็นเวทนา พากเพียรเผา
กิเลส หยัง่รู้สภาวะ มีสติ กาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกอยู ่ตามรู้ในจิตว่าเป็นจิต พากเพียร
เผากิเลส หยัง่รู้สภาวะ มีสติ กาํจดัอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู่ ตามรู้สภาวะธรรมว่าเป็น
สภาวะธรรม พากเพียรเผากิเลส หยัง่รู้สภาวะ มีสติ กาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกอยู่๒๕๑ 
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 ๑๔๑ 

ท่านผูเ้ห็นท่ีส้ินสุดแห่งชาติอนุเคราะห์ประโยชน์สุข ทรงทราบทางสายเดียวมหาชน 
แต่ปางก่อนขา้มห้วงนํ้ าดว้ยทางสายน้ีในอนาคตก็จกัขา้มดว้ยทางสายน้ีและในบดัน้ีก็ขา้มอยู่
ดว้ยทางสายน้ี๒๕๒ 

๒.วิธีการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานเช่นเดียวกบัการเจริญสติปัฏฐาน คือ แบ่งออกเป็น ๓ 
หมวดตามอิริยาบถ คือ การเดินจงกรม การนัง่กมัมฏัฐาน อิริยาบถยอ่ย๒๕๓ 
  ๒.๑  การเดินจงกรม   เร่ิมตน้การเดินจงกรมดว้ยการจดจ่อกาํหนดรู้ท่ีเทา้ ตามรู้การเคล่ือน
ของเทา้อยา่งจดจ่อโดยกาํหนดรู้อาการกา้วเดินท่ีละช่วงกาํหนดในใจว่า “ขวา” “ซา้ย” ในขณะท่ีกา้ว
เดินหลุบตาลงคร่ึงหน่ึง มองไปท่ีพื้นดา้นหนา้ ๑ แอก คือ ๔ ศอก เทียบได ้๒ เมตร๒๕๔   อยา่กม้มอง
เทา้ในขณะเดินเพราะจะทาํใหเ้สียสมาธิ อยา่กม้ศีรษะมากเกินไปจะทาํใหเ้ม่ือยคอหรือเกร็งไดง่้าย  
          จงกรม คือ การเดินไปมาโดยมีสติกาํกบันกัเจริญสติท่ีนัง่สมาธิสลบักบัการเดินจงกรมเพ่ือ
สั่งสมสติ การนัง่สมาธิหลบัตาเป็นการฝึกสติขณะนัง่ ส่วนการลืมตาเดินจงกรมเป็นการฝึกสติขณะ
เคล่ือนไหว สาํคญัทั้งคู่ ส่งเสริมกนัและกนัโดยตรงช่วยใหส้ามารถรู้อะไร ๆ เก่ียวกบัการเคล่ือนไหว
ในชีวิตประจาํวนัทั้งปวงโดยง่าย  อานิสงคใ์นการเดินจงกรมมีอยู ่๕ ประการคือ 

ประการท่ี ๑     เป็นผูอ้ดทนต่อการเดินทางไกล 
ประการท่ี ๒   เป็นผูอ้ดทนต่อการทาํความเพียร 
ประการท่ี ๓   เป็นผูมี้อาพาธนอ้ย ( สุขภาพดี ) 
ประการท่ี ๔   อาหารท่ีบริโภคเขา้ไปยอ่ยง่าย 
ประการท่ี ๕  สมาธิท่ีไดข้ณะเดินจงกรมตั้งอยูไ่ดน้าน๒๕๕ 

 ความได้เปรียบของผูเ้ร่ิมจงกรมด้วยสติพร่ังพร้อมคือมีความไวสัมผสัมากข้ึนกว่าเดิม
เฉพาะมือและเทา้กระทบเขา้ท่ีไหนก็รู้ชดัเขา้ไปตรงนั้นโดยไม่จาํเป็นตอ้งกาํหนดเป็นพิเศษ อีกทั้ง
ความปรากฏนบัแต่หัวถึงเทา้ก็แจ่มชดัดีว่าอยูใ่นอาการอยา่งนั้นอย่างน้ี น่ีคือคุณประโยชน์ของการ
ทรงจิตตั้งมัน่อยูใ่นภายในไม่ฟุ้ งซ่านกระจายซดัส่ายกระโดดไปจบัส่ิงนั้นส่ิงน้ี เม่ือสติไม่คลาดจาก
ขอบเขตของเทา้กระทบกจ็ะพบวา่จิตไม่อยูใ่นอาการฟุ้ งซ่าน ปัญหาท่ีพบเสมอในผูท่ี้เดินจงกรมก็คือ
สติไวไม่ทนัเทา้กระทบ เดินไปแลว้มีแต่อาการกา้วเร็ว เดินเซสติไม่จดจ่ออยู่กบักบัการกา้วเทา้จิต
เตลิดออกนอกกลายเป็นความฟุ้ งซ่าน 
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๒๕๓พระคันธสาราภิวงศ์,  ศึกษาวิ ธีการเจริญสติ ด้วยภาษาง่าย  ๆ ,   พิมพ์ค ร้ัง ท่ี  ๓ 
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๒๕๕อง.ปญฺจก. ๒๒/๒๙/๓๑. 



 ๑๔๒ 

         นกัปฏิบติัพึงจดจ่ออาการเคล่ือนไหวโดยละเอียด ตั้งแต่ยกเทา้ข้ึนจนกระทัง่เหยียบเทา้ลง 
ตามรู้เท่าทนัอาการเคล่ือนไหวท่ีค่อยๆเคล่ือนจากระยะหน่ึง ๆ ไปสู่ระยะหน่ึง ๆ มีความบริบูรณ์  
และแม่นยาํ ในการตามรู้ พยายามสังเกตรู้อาการเบาท่ีเกิดข้ึนเม่ือยกและย่างเทา้ออกไป พยายาม
สังเกตรู้อาการหนักท่ีเกิดข้ึนเม่ือเหยียบเทา้ลงเม่ือเร่ิมแรกปฏิบติั ควรให้ระยะเวลาการเดินจงกรม
มากกว่าการนั่งกมัมฏัฐานไม่ควรเดินน้อยกว่าหน่ึงชั่วโมง เม่ือปฏิบติัไดส้ักระยะหน่ึงแลว้ เร่ิมมี
สมาธิมากข้ึน จึงจะเดินไดม้ากตามท่ีเห็นสมควรหรือตามท่ีตอ้งการ บางคร้ังอาจเดินไดน้านหลาย
ชัว่โมงติดต่อกนัหากรู้สึกวา่เดินไดดี้ การเดินเป็นเวลาเช่นน้ีจะเป็นผลดีต่อการปฏิบติั เพราะจะทาํให้
ประสบความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว การเดินจงกรมในลกัษณะน้ีจะทาํใหส้ติต่อเน่ือง ไม่ขาดช่วงเป็น
การตามรู้กองลมไดท้ั้งหมด๒๕๖ 
                 บางขณะท่ีเดินอยู่อาจเกิดความคิดฟุ้ งซ่าน หากเป็นความคิดท่ีเกิดข้ึนเป็นระยะเวลานาน
จนก่อตวัเป็นเร่ืองราว ควรเคล่ือนไหวเทา้ต่อไปจนกระทัง่เหยียบเทา้ลงพร้อมกาํหนดรู้อาการ
ฟุ้ งซ่านท่ีเกิดข้ึน หากเป็นความคิดท่ีเร่ิมก่อตวัและสามารถรับรู้ไดท้นัทีพึงหยุดการเคล่ือนไหวเทา้ 
แลว้กาํหนดรู้อารมณ์นั้น หรือบางคร้ังไดย้นิเสียงดงัรบกวน ทาํใหเ้กิดความรู้สึกอยากจะเหลียวดู พึง
ยืนกาํหนดจิตท่ีคิดอยา่งนั้น บริกรรมว่า อยากดูหนอ ๆ จนกว่าความรู้สึกนั้นจะหมดไป จึงกาํหนด
เดินจงกรมต่อไป  
    หลกัการง่ายๆของการเดินจงกรมนั้นก็คือฝึกแลว้ให้รู้ตวัชัดว่ากาํลงัเดินและเดินให้เป็น
ธรรมชาติเพราะเราตอ้งการความรู้ตวัจากการเดินจงกรมออกมาใช้ในชีวิตประจาํวนัท่ีรู้ว่าเทา้
กระทบ เม่ือรู้กระทบจะรู้เองวา่ควรจ่อใจไวต้รงไหน 
       การเดินจงกรมมี ๖  ระยะ  ดงัน้ี 
      ๑)   ยา่งหนอ หรือขวายา่งหนอ ซา้ยยา่งหนอ 

     ๒)  ยกหนอ เหยยีบหนอ  
     ๓)   ยกหนอ ยา่งหนอ เหยยีบหนอ  

   ๔)   ยกสน้หนอ ยกหนอ ยา่งหนอ เหยยีบหนอ  
    ๕)  ยกสน้หนอ ยกหนอ  ยา่งหนอ  ลงหนอ  ถูกหนอ   

     ๖)   ยกสน้หนอ ยกหนอ ยา่งหนอ ลงหนอ ถูกหนอ กดหนอ๒๕๗  

      พระวิปัสสนาจารยจ์ะให้เดินในระยะท่ี ๑ เป็นเบ้ืองแรกเน่ืองจากเป็นการเดินท่ีหยาบผู ้
ปฏิบติัใหม่ยงักาํหนดเดินจงกรมไม่ชดัเจน ท่านจะเพิ่มระยะเดินเป็นลาํดบัเม่ือเห็นว่าผูป้ฏิบติัมีสติ

                                                 
๒๕๖ที.ม. ๑๐/๓๗๔/๒๔๙. 
๒๕๗พระพุทธโฆษเถระ, “คัมภีวิสุทธมรรค” สมเด็จพระพุฒาจารย(์อาส อาสภมหาเถระ) 

แปลและเรียบเรียง, พิมพค์ร้ังท่ี ๖ (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ธนาเพส จาํกดั, ๒๕๔๘), หนา้ ๑๐๓๙. 



 ๑๔๓

และสมาธิต่อเน่ืองเพ่ือความเจริญในธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดในหมวดอ่ืนๆ มีความสมดุล
และสอดคลอ้ง 
 การเดินจงกรมระยะท่ี ๑ ตั้งตวัตรง ศรีษะตรงเป็นแนวเดียวกบักระดูกสันหลงั การตั้งตวั
ตรงจะทาํใหก้ระดูกไม่ทบัเส้นเอน็ ทาํให้ไม่ปวดคอและปวดหลงั ไขวมื้อไวข้า้งหนา้ ดา้นหลงัหรือ
กอดอก เพื่อไม่ใหมื้อแกวง่ไปมา ขณะเดินในเวลาท่ีเดินไปท่ีใด ๆ ก็ควรไขว้มือหรือกอดอกไวเ้สมอ 
มองตํ่าไปขา้งหน้าราว ๓ เมตร (เม่ือเร่ิมปฏิบติัควรมองตํ่าราว ๓ เมตรก่อนต่อเม่ือสมาธิมีกาํลงั
เพิ่มข้ึนจึงเพิ่มระยะใกลเ้ขา้มา ๒ เมตรคร่ึง ๒ เมตรตามลาํดบั) แยกเทา้ห่างจากกนัราว ๑ ฝ่ามือ เพื่อ
การทรงตวัไดดี้ขณะเดิน ไม่เกร็งเทา้ กา้วสั้ น ๆ เพียง ๓ ใน ๔ ส่วนของเทา้อีกขา้งหน่ึงจะทาํให้
จงัหวะเดินมัน่คง ขาไม่สั่น โดยปกติคนทัว่ไปมกักา้วเทา้ยาว ๆ  ระยะห่างของเทา้หน้าและหลงั
ประมาณ ๑ ศอก๒๕๘ ซ่ึงไม่เหมาะกบัการปฏิบติัเพราะถา้เดินชา้จะทาํให้จงัหวะการเดินไม่มัน่คง ยก
เทา้สูงประมาณ ๔๕ องศาแลว้ดนัเข่าไปขา้งหนา้ งอเข่าเหยียบลงเสมอ วางส้นเทา้ทาํมุมกบัพื้นใน
ระยะ ๓๐ องศา ท้ิงนํ้ าหนกัตวัเม่ือฝ่าเทา้ทั้งหมดเหยียบลงพ้ืน เวลาเหยียบส้นเทา้ลงก่อนไม่ควรท้ิง
นํ้าหนกัตวัลงทั้งฝ่าเทา้ เพราะจะส่งผลใหเ้จบ็สน้เทา้ ควรท้ิงนํ้าหนกัตวัเม่ือเหยยีบลงทั้งฝ่าเทา้ ดงันั้น
อากปักิริยาในขณะเดินจึงโยกตวัไปมาตามธรรมชาติ (ถา้ไม่ทาํดงัน้ีจะเดินเกร็งจนปวดเอวและหลงั) 
บริกรรมในใจวา่ “ขวายา่งหนอ”  โดยก่อนยา่งใหต้ั้งสติกาํหนดท่ีเทา้ขวา เม่ือเร่ิมยา่งเทา้ข้ึนบริกรรม
ว่า  “ยา่ง”  เม่ือวางเทา้กระทบพื้นบริกรรมว่า  “หนอ”  ดูอาการนั้นจนเหยยีบเตม็เทา้แลว้จึงเร่ิม
กาํหนดต่อไปใหม่ ใหเ้ดินต่อเน่ืองเหมือนสายนํ้ า การกาํหนดตอ้งใหต้รงสภาวะการเคล่ือนไหวของ
เทา้ การเดินชา้มากจะทาํใหเ้กร็งเทา้ ถา้เดินเร็วมากจะทาํใหจิ้ตตามรู้เท่าทนัปัจจุบนัไม่ได ้ควรเดินให้
พอดีไม่ชา้หรือเร็วเกินไป เม่ือมีสมาธิมากข้ึนจะอยากรับรู้อารมณ์ท่ีละเอียดเอง เม่ือนั้นสภาวะการ
เดินจะค่อยชา้ลง  
 พึงรับรู้สภาวะเบาและหนกัขณะเดิน ธาตุไฟมกัปรากฎชดัในเวลาเคล่ือนข้ึนสูง สภาวะจึง
ปรากฏในเวลายก ธาตุนํ้ ามกัปรากฎชดัในเวลาเคล่ือนลงตํ่า สภาวะหนักจึงปรากฎในเวลาเหยียบ 
ส่วนในเวลาย่างธาตุลมน้ีมีลกัษณะผลกัดนัจะปราะฎชดั สภาวะผลกัดนัไปขา้งหน้า จึงปรากฎใน
เวลายา่ง๒๕๙ ท่ีเป็นดงัน้ีเพราะวา่ธาตุไฟมีสภาวะเบาจึงพุง่ข้ึนสูง เหมือนไฟท่ีพุ่งข้ึนสูงเสมอ ส่วนธาตุ
นํ้านั้นมีสภาวะหนกั จึงไหลลงตํ่าเหมือนนํ้าท่ีไหลลงตํ่าเสมอ  
 ในเวลาเดินข้ึนลงบนัได เม่ือยกเทา้ข้ึนบริกรรมว่า “ข้ึนหนอ” เม่ือยกเทา้ลงบริกรรมว่า “ลง
หนอ” ควรเดินข้ึนบนัไดในขั้นเดียวกนัทีละขั้น เพื่อใหส้ภาวะยกและเหยยีบชดัเจน 

                                                 
๒๕๘สารตฺถ.ฏีกา. ๓/๔๕๗. 
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 ๑๔๔ 

 สรุปว่าขณะเดินจงกรมนักปฏิบติัพึงกาํหนดรู้สภาวะการยก-ย่าง-เหยียบ ในแต่ละระยะ
ตั้งแต่เบ้ืองตน้จนถึงท่ีสุด กาํหนดรู้ความฟุ้ งซ่าน เม่ือรู้ตวัว่าคิดอยูจ่ะทาํใหจิ้ตแนบชิดอยูก่บัปัจจุบนั 
คืออาการเคล่ือนไหวอยู่เสมอ การท่ีเราตามรู้สภาวะการเดินอยู่จะรับรู้เพียงอาการเคล่ือนไหวจาก
ระยะหน่ึงไปสู่อีกระยะหน่ึง ไม่มีตวัของเราอยูใ่นอาการเคล่ือนไหวน้ี รับรู้ว่าอาการเคล่ือนไหวมีแต่
ความต่อเน่ืองเหมือนสายนํ้ า หรือเส้นดา้ยมีสภาวะเบาในระยะยกและย่างเทา้ และมีสภาวะหนัก
ในขณะเหยยีบ ขณะนั้นความยดึติดผกูพนัในตวัตนจะค่อย ๆ คลายไป แทนท่ีดว้ยปัญญาท่ีเขา้ใจว่ามี
เพียงสภาพธรรมท่ีไม่ใช่บุคคลตวัเราของเรา เม่ือพน้อวิชชาท่ีเปรียบเหมือนเปลือกไข่จะบางลง
ตามลาํดบั ตณัหาท่ีเหมือนยางเหนียวในเปลือกไข่จะค่อย ๆ แห้งไป ลูกไก่ท่ีเหมือนปัญญาจะเจริญ
แก่กลา้จนกระทัง่เจาะเปลือกไข่ คืออวิชชาออกมาไดใ้นท่ีสุด  

องคป์ระกอบปลีกย่อยในการรักษาความพร้อมรู้  เช่น แขน มือ ศีรษะ และสายตามีผลต่อ
สติ ในช่วงเร่ิมตน้ท่ีสติยงัอ่อนจิตยงัทะยานออกไปในเร่ืองชวนฟุ้ งซ่านต่างๆ จึงควรเก็บมือไวใ้หน่ิ้ง
ไม่แกว่ง เน่ืองจากมือท่ีแกว่งหรือกระทบมกัดึง ความสนใจไปจากอาการเดิน ควรซอ้นมือวางไวท่ี้
เหนือทอ้งนอ้ยหรือไพล่หลงัก็ได ้คอตั้งตรง ตาหลุบตํ่ามองตรงไปประมาณ ๔ ศอกแต่ไม่เพ่งวตัถุ
ตรงหนา้ทุกส่วนผอ่นคลาย  

 การคู ้ คือการงอเขา้ตรงขา้มกบัอาการเหยียดออกไวก้บัอวยัวะท่ีเป็นระยางคไ์ดไ้ดแ้ก่แขน
และขา ควรฝึกใหรู้้ครบทั้งสองทางใหต้ามรู้อยา่งเป็นธรรมชาติ ถา้กาํหนดมาตามลาํดบัอยา่งต่อเน่ือง
ไม่ขาดตอน จิตจะมีความเรียบน่ิมนวลดี  

การกลับขณะเดิน  เม่ือเดินจงกรมได้พอประมาณก่อนจะหันหลังกลับให้กําหนดยืน 
กาํหนดรู้อาการยนืว่ายนืหนอ ๆ เป็นการหยดุตั้งสติเบ้ืองแรกอาจกาํหนดรู้เฉพาะฝ่าเทา้ท่ีกระทบพื้น 
ต่อเม่ือสติพร้อมรับรู้มากข้ึนจิตก็จะรู้ทัว่จากหัวจรดเทา้ไปเองโดยไม่จาํเป็นตอ้งฝึกกาํหนด เพราะ
การรู้ผสัสะท่ีฝ่าเทา้กคื็อการรู้จุดรวมนํ้าหนกัของกายในอิริยาบถยนื แลว้จึงกาํหนดอยากกลบัหนอ ๆ 
โดยกลบัท่าละคร่ึงรอบเม่ือจะกลบัหลงัหันแบ่งเป็นสองคร้ัง แต่ละคร้ังรู้สึกถึงฝ่าเทา้ขวาท่ียกเหยยีบ
นาํฝ่าเทา้ซา้ยไม่ต่างจากท่ีรู้สึกขณะกา้วเดินธรรมดา 
       ๒.๒ การน่ังกมัมัฏฐาน  การเตรียมตวัเพื่อจะนัง่กมัมฏัฐานนั้น พึงผอ่นคลายใจใหม้ากท่ีสุด
เท่าท่ีจะทาํได ้ก่อนจะนัง่กมัมฏัฐานทุกคร้ัง พึงเร่ิมดว้ยการเดินจงกรมสัก ๑ ชัว่โมง เพื่อใหเ้กิดความ
สมดุล พึงระมัดระวงัประคองสติและสมาธิไวใ้ห้ต่อเน่ืองเม่ือจะเปล่ียนจากเดินจงกรมไปนั่ง
กัมมัฏฐานหรือในทางกลับกัน และขณะท่ีนั่งก็ไม่พึงเปล่ียนท่าโดยฉับพลันหรือขาดสติ หาก
ประสงคจ์ะขยบัตวั พึงกาํหนดความรู้ความตอ้งการท่ีจะขยบัตวัเสียก่อน แลว้จึงเคล่ือนไหวขยบัตวั 
การนัง่กมัมฏัฐานตอ้งตั้งตวัตรงดาํรงสติใหม้ัน่ หากรู้สึกนัง่ไม่สบายควรใชผ้า้รองบริเวณกน้เสริมได ้
แลว้ทาํความจดจ่อรับรู้ ความรู้สึกท่ีเกิดจากอาการพองและยุบของทอ้งซ่ึงทาํไดโ้ดยการกาํหนดรู้ 
หรือใส่คาํบริกรรมให้ตรงกบัความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน  เม่ือการเคล่ือนไหว ของทอ้งสมํ่าเสมอชดัเจน พึง
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เพิ่มจาํนวนคร้ังของการกาํหนดรู้ใหม้ากข้ึน แต่ถา้ความเคล่ือนไหวนั้นถ่ีรัวหรือซบัซอ้นใหก้าํหนดรู้
ไปตามธรรมดา โดยกาํหนดว่า “รู้หนอ ๆ” พึงหายใจตามธรรมชาติอย่าปรับแต่งลมหายใจให้แรง
และลึกเพราะจะทาํใหเ้หน่ือย ควรหายใจไปตามปกติ  

เม่ือมีอารมณ์กมัมฏัฐานรองเกิดข้ึนเช่น เสียงความคิด ความรู้สึก ฯลฯ ให้กาํหนดว่า “  ยิน
หนอ ยนิหนอ”   “คิดหนอ คิดหนอ”  “ร้อนหนอ (ความรู้สึก) ร้อนหนอ”  เม่ืออารมณ์ร้อนนั้นผา่น
ไปแลว้พึงกลบัมากาํหนดรู้อารมณ์หลกัคืออาการพองยุบของทอ้งต่อไป แมว้่าเราจะถูกสอนให้
เร่ิมตน้การนั่งกมัมฏัฐานดว้ยการตามดูอาการพองและยุบของทอ้ง  แต่ไม่ควรยึดติดกบัอาการน้ี 
เพราะอารมณ์กมัมฏัฐานไม่ไดมี้เพียงอยา่งเดียว อาการพองยบุของทอ้งเป็นเพียงหน่ึงในอารมณ์อนั
หลากหลายของวิปัสสนากมัมฏัฐาน การมีสติกาํหนดรู้อาการเคล่ือนไหวของทอ้งช่วยให้ผูป้ฏิบติั
เกิดประสบการณ์ตรงกบัธาตุลม  ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะเป็นความเคล่ือนไหวสั่นสะเทือนและคํ้าจุน ทาํ
ใหผู้ป้ฏิบติัไดเ้ห็นธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของธาตุลม เป็นการทาํลายความเห็นผดิเก่ียวกบัตวัตนดว้ย  
  เม่ืออาการพองยุบไม่ชัดเจน ให้กาํหนดรู้อาการนั่ง และอาการถูกแทนในการกาํหนดรู้
อาการนัง่ พึงจดจ่อท่ีอาการตั้งตรงของร่างกายส่วนบนทั้งหมด บริกรรมว่า “น่ิงหนอ ๆ” อาการนัง่ก็
คืออาการเคร่งตึง คํ้าจุนของวาโยธาตุ  การกาํหนดรู้อาการนัง่จึงเป็นวาโยธาตุ กมัมฏัฐานเช่นเดียวกบั
อาการพองยุบ ในการกาํหนดรู้อาการถูก พึงจดจ่อท่ีอาการสัมผสัในสถานท่ีซ่ึงชัดท่ีสุด เช่น ท่ี
สะโพกทั้งสอง ขา้งท่ีสัมผสัพื้น โดยกาํหนดท่ีจุดใดจุดหน่ึงหรือสองจุดสลบักนัก็ได ้หรือบริเวณ  
กน้กบกไ็ด ้บริกรรมว่า “ถูกหนอ ๆ” อาการถูกน้ีคือ อาการสัมผสัท่ีเป็นโผฏฐพัพารมณ์  การกาํหนด
รู้อาการถูกจึงเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดอายตนะ 
  การตามรู้อาการนัง่และอาการถูก ควรตามรู้อาการทั้งสองสลบักนัคือบริกรรมว่า “ นัง่หนอ 
ถูกหนอ นัง่หนอ ถูกหนอ”  เพราะอารมณ์ชนิดเดียวจะทาํให้ความเพียรหยอ่น ต่อมาจะเกิดอาการ
ง่วง เม่ือตามรู้อาการนัง่และอาการถูกสลบักนัเช่นน้ี อาการพองยบุอาจปรากฏชดัอีก ในขณะนั้นพึง
กลบัไปตามรู้อาการพองยบุ เพราะอารมณ์ท่ีเคล่ือนไหวจะชดัเจนกว่าอารมณ์ท่ีอยูน่ิ่ง อน่ึงนกัปฏิบติั
ท่ีตามรู้อิริยาบถย่อยโดยละเอียดและต่อเน่ือง เม่ือนัง่กมัมฏัฐานจะกาํหนดรู้อาการพองยุบไดดี้กว่า
นกัปฏิบติัอ่ืน  
  หากรู้สึกวา่ตามรู้อาการนัง่ไม่ชดัเจน พึงเปล่ียนเป็นการตามรู้อาการถูกเพียงอยา่งเดียว อยา่ง
น้อย สองแห่ง บริกรรมว่า “ถูกหนอ  ถูกหนอ” เพราะอารมณ์ท่ีมากกว่าสองมกัจะทาํให้เกิดวิริยะ
มากกว่าสมาธิ และก่อให้เกิดความฟุ้งซ่านตามมา  ถา้รู้สึกง่วงให้เพิ่มการตามรู้ อาการถูกส่ีแห่ง  
บริกรรมว่า    “ถูกหนอ ถูกหนอ ถูกหนอ ถูกหนอ” จะช่วยเพิ่มวิริยะใหส้มดุลกบัสมาธิ   อาการง่วง
เกิดจากอาการมีวิริยะน้อยเกินไป จึงตอ้งเพิ่มอารมณ์กาํหนดให้มากข้ึน บางขณะท่ีนั่งอาจเกิด
ความคิดฟุ้ งซ่านพึงกาํหนดรู้อาการฟุ้ งซ่าน บริกรรมวา่ คิดหนอ ๆ หรือ ฟุ้ งหนอ ๆ 



 ๑๔๖ 

   ในเวลานัง่นานจะเกิดความรู้สึกเจ็บปวด จิตจะรับรู้ความรู้สึกนั้นทนัที และจะไม่ใส่ใจกบั
อาการพองยบุท่ีกาํลงักาํหนดรู้อยูก่่อน จึงควรจดจ่อรู้อาการปวดนั้น ไม่ควรดึงจิตมากาํหนดรู้อาการ
พองยบุ เน่ืองจากอาการปวดเป็นอารมณ์ท่ีเป็นนามธรรมท่ีปรากฏชดั จิตจะรับรู้อารมณ์ท่ีเด่นชดัทาง
ทวารทั้งหกเพียงอารมณ์เดียวในแต่ละขณะตามธรรมชาติ ดงัคาํกล่าวว่า “ ยถาปากฏ ํวิปส.สนาภินิเว
โส พึงเจริญวิปัสสนาตามอารมณ์ท่ีปรากฏชดั”๒๖๐ เม่ือความเจบ็ปวดเกิดข้ึนพึงกาํหนดรู้เขา้ไปตรงๆ
หากทนไม่ไหวใหก้าํหนดรู้จากนั้น กาํหนดยนืและเดินจงกรมต่อไป ทุกขเวทนาเป็นมิตรท่ีดีของนกั
ปฏิบัติขณะเกิดทุกขเวทนาจิตจะจดจ่ออยู่ท่ีจุดนั้ น ทั้ งน้ีเพราะไม่มีใครรักคนอ่ืนมากกว่าตน 
ทุกขเวทนาเป็นกุญแจไขประตูไปสู่พระนิพพาน จงอดทนกาํหนดจนกว่าจะทนไม่ได ้ความอดทน
ในขอ้น้ีเรียกวา่ ขนัติสงัวร๒๖๑ 
 ประโยชน์ของการกาํหนดวา่ “หนอ” เป็นการเพิ่มกาํลงัใหแ้ก่ขณิกสมาธิ คือ ถา้กาํหนดเพียง
พองยุบ คาํบริกรรมกบัอาการไม่พอดีกนั ขณะกาํหนดว่าพอง อาการพองยงัไม่หมดแต่คาํบริกรรม
หมดแลว้ทาํใหจิ้ตฟุ้ งออกไปขา้งนอก ถา้ใส่คาํว่า “หนอ” จะพอดีกบัอาการสมาธิท่ีไดก้็จะมีกาํลงั คาํ
วา่ “หนอ” จะกาํหนดเม่ือกิริยานั้นส้ินสุดลง และไม่ตอ้งวา่ยาว เช่น ขวายา่งหนอ  จะกาํหนดหนอได้
ก็ต่อเม่ืออาการย่างส้ินสุดไปแลว้เท่านั้น เป็นการคัน่รูป คัน่นาม คาํว่าหนอน้ีช่วยให้คาํบริกรรม
เป็นไปพร้อมกบัอาการของกายและจิต คือ เร่ิมตน้และจบลงพร้อมกบัอาการจึงจะเรียกว่ากาํหนดได้
ทนัปัจจุบนั และยงัเป็นการแยกรูปนามใหอ้อกจากกนัไดช้ดัเจน เป็นส่วน ๆ ไป๒๖๒ 
             การกาํหนดรู้ความเจ็บปวดอยู่ในหมวดเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน  กาํหนดเพื่อจะรู้ถึง
ธรรมชาติ ท่ีแทจ้ริงของมนัไม่ใช่เพื่อให้มนัหายไป โดยกาํหนดตั้งแต่เร่ิมตน้ท่ามกลางจนถึงท่ีสุด 
หากมีการเปล่ียนแปลง ลกัษณะความเจบ็ปวดก็กาํหนดไปตามนั้น ในยามท่ีมีสมาธิดี ความเจ็บปวด
จะไม่เป็นปัญหาสาํหรับเรา มนัก็คือกระบวนการธรรมชาติอยา่งหน่ึง หากกาํหนดรู้อยา่งจดจ่อ จิตก็
สามารถจะซึมซบัลงไปและคน้พบธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของความเจ็บปวดนั้นได ้ สมาธิท่ีตั้งมัน่ด่ิงลึก
อนัเป็นผลของสติท่ีต่อเน่ืองสามารถข่มความปวดลงได ้
             การกาํหนดรู้ท่ีเกิดข้ึนใหก้าํหนดรู้เพียงอาการคิด การคิดนั้นก็จะหยดุไปเอง หากรับรู้เน้ือหา
ของความคิดก็มกัจะเพลิดเพลินไปกบัเร่ืองราวของความคิดนั้น การกาํหนดรู้สภาพจิตหรืออารมณ์
ใหก้าํหนดรู้อยา่งรวดเร็วและว่องไวและแม่นยาํตรงอาการเพ่ือใหจิ้ตกาํหนดรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมี
กาํลงัเป็นเหตุใหค้วามคิดหยดุลงโดยอตัโนมติั 

                                                 
๒๖๐วิสุทฺธิ.มหาฏีกา ๓/๔๕๖. 
๒๖๑ม.มู. ๑๒/๒๔/๑๔-๑๕ 
๒๖๒พระมหาทองมัน่ สุทฺธจิตโต, คู่มือการเจริญสติปัฎฐาน ๔, (เชียงใหม่ : ศูนยป์ฏิบติัธรรม

ตานงั เลณงั เฉลิมราช ๖๐ ปี ,๒๕๔๙), หนา้ ๓๓-๓๔. 
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          ถา้ไม่สามารถกาํหนดรู้ความคิดฟุ้ งซ่านของตนเองไดค้วามพากเพียรท่ีจะเพิ่มสมาธิก็ย่อม
ลม้เหลว จิตใจท่ีฟุ้ งซ่านซดัส่ายบ่งบอกใหท้ราบว่าผูป้ฏิบติัยงักาํหนดรู้ความคิดไดไ้ม่ว่องไวเพียงพอ 
การกาํหนดรู้ท่ีฉับไวทนัปัจจุบนัเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับผูป้ฏิบติั ไม่พึงยึดติดกบัความคิดหรือทฤษฎี
ใดๆ การเจริญวิปัสสนาเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือกาลเวลาและสถานท่ี ปัญญาจะเกิดข้ึนเม่ือสมาธิตั้งมัน่ด่ิง
ลึก  ส่วนความคิดเชิงตรรกะและปรัชญาเกิดจากสมาธิในระดบัตน้ๆ เท่านั้นเอง๒๖๓ 

            ประโยชน์ของสมาธิ ผลของสมาธิ ทาํให้ร่างกายมีการปรับเปล่ียนการทาํงานระดบัเซลล์
และสารเคมีในร่างกาย โดยการปฏิบติัจะลดการกระตุน้สมองส่วนไฮโปทาลามสั (Hypothalamus) 
และ มีผลต่อระบบประสาทอตัโนมติั ทาํให้มีการลดการทาํงานของระบบประสาทซิมพาเทติก 
ส่งผลใหล้ดการใชอ้อกซิเจน ลดอตัราการส่งเลือดออกจากหวัใจ ลดอตัราการหายใจ และลดการเตน้
ของหวัใจ และลดความดนัโลหิต ทาํใหภู้มิตา้นทานเพิ่มข้ึนช่วยลดการตอบสนองจากต่อมหมวกไต 
ทาํให้ต่อมหมวกไตส่วนใน (Adrenal medulla) สร้างฮอร์โมนอะดรีนาลิน (Adrenalin hormone) 
และ นอร์อะดรีนาลิน (Noradrenalin hormone) ลดลง และต่อมหมวกไตส่วนนอก(Adrenal cortex) 
สร้างฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol hormone) และ ACTH ลดลง ในระหว่างการฝึกสมาธิ มีการ
ลดลงของ catecholamine ซ่ึงเป็นสารส่ือประสาทอีกชนิดหน่ึง ท่ีส่งผลให้ร่างกายและจิตใจอยู่ใน
สภาพผ่อนคลาย การฝึกสมาธิยงัทาํให้การเผาผลาญอาหารลดลง ระดบัแลคเตท (Lactate) ในเลือด
ลดลง ความตา้นทานกระแสไฟฟ้าของผวิหนงัเพิ่มข้ึน กลา้มเน้ือและเสน้เลือดทัว่ร่างกายคลายตวั ทาํ
ให้แรงตา้นของเส้นเลือดส่วนปลายลดลง ส่งผลให้อุณหภูมิผิวหนงัท่ีปลายน้ิวสูงข้ึน คล่ืนสมองมี
ลกัษณะเป็นคล่ืนแอลฟา (Alpha wave) และธีตา้ (Theta wave) เป็นคร้ังคราว๒๖๔ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ทนัตแพทย ์สม สุจีรา ท่ีกล่าวว่า สมองเป็นอวยัวะท่ีตอ้งการออกซิเจนมากจึงผลิตฟรีแรดิคลัท่ีมี
ออกซิเจนเป็นแกน เม่ือร่างกายมีออกซิเจนจะดึงอิเลคตรอนจากอะตอมภายในเซลลข์องร่างกาย และ
เปล่ียนโมเลกุลในเซลล์นั้ นให้กลายเป็นฟรีแรดิคัลเซลล์นั่นก็จะเส่ือมคุณสมบัติไปเรียกว่า 
กระบวนการแก่ ซ่ึงฟรีแรดิคลัน้ีเปรียบเช่นกบัสนิมท่ีกินเน้ือเหล็ก เช่น เดียวกบัความแก่ท่ีทาํลาย
ร่างกายมนุษย ์ฉะนั้นเม่ือสมองใชอ้อกซิเจนมาก จึงผลิตฟรีแรดิคลัสูงสุดในร่างกาย คนเราคิดถึง
เร่ืองราวต่าง ๆ ถึงวนัละ ๖๐,๐๐๐ คร้ัง และความคิดกวา่ ๘๐ เปอร์เซนต ์ไม่มีประโยชน์ การฝึกสมาธิ
จะทาํให้สมองลดการทาํงานลง และสร้างฟรีแรดิคลันอ้ยลง ฮอร์โมนเอนดอร์ฟิน ท่ีไดจ้ากสมาธิจะ
ทาํให้สมองผอ่นคลาย ความคิดแจ่มใส อารมณ์เยน็สบายใจข้ึน ร่างกายสดช่ืน ลดอตัราการเตน้ของ

                                                 
๒๖๓เจฟ ฟรียโ์พ ,สนทนาธรรมกบัพระอาจารยเ์ชมเย สยาดอ อริยสัจ ๔ แนวทางการเจริญ

สติปัฏฐาน,อา้งแลว้ , หนา้ ๔๘- ๔๙. 
๒๖๔มรรยาท รุจิวิชชญ,์รศ.ดร., การจัดการความเครียด เพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต, พิมพค์ร้ัง

ท่ี ๒, กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๕๖), หนา้ ๖๙-๗๐. 



 ๑๔๘ 

หัวใจ ลดความดนัโลหิต ช่วยทาํให้ร่างกายมีภูมิตา้นทานโรคมากยิ่งข้ึน และยงัช่วยขจดัเซลล์ท่ี
ผดิปกติ ท่ีอาจจะเป็นสาเหตุใหเ้กิดโรคมะเร็ง 
 การฝึกนัง่สมาธิสามารถชะลอความแก่ไดดี้กวา่การกินอาหารเสริมหรือใชค้รีมบาํรุง ในคร้ัง
พุทธกาลนางวิสาขามหาอุบาสิกา มีรูปร่างผิวพรรณราวกบัอายุ ๑๘ ปี อยู่ตลอดเวลาจะผ่านไปสัก
เท่าไร ในปัจจุบนัจะเห็นคนปฏิบติัธรรมหนา้ตา ผวิพรรณผอ่งใส อ่อนกว่าวยัอยูม่ากมาย ฟรีแรดิคลั
ทาํใหแ้ก่เร็ว ยิง่มีการเผาผลาญหรือเกิดเมทาบอลิซึมในร่างกายมากเท่าไรกจ็ะแก่เร็วเท่านั้น พระสงฆ์
ฉันอาหารเพียงม้ือเดียว หรือ ๒ ม้ือ ประกอบกบัการเจริญสมาธิอยู่เสมอ ทาํให้กระบวนการเผา
ผลาญนอ้ยลง ร่างกายลดการใชอ้อกซิเจนลง ถา้สามารถเจริญสมาธิจนถึงฌานสมาธิขั้นทุติยณาน จะ
เกิดปิติสุข และเอกคัคตา ซ่ึงจะสามารถยกสู่โพชฌงค์ได ้ทาํให้สามารถรักษาโรคร้ายไดทุ้กโรค
แมแ้ต่โรคมะเร็ง ฟรีแรดิคลัจะถูกทาํลายลงโดยส้ินเชิง ทาํใหผ้อ่นคลาย หายจากอาการของโรคทนัที 
ซ่ึงในสมยัพทุธกาลโพชฌงคน์บัเป็นโอสถชั้นยอดในการรักษาอาการอาพาธของพระภิกษุไดช้ะงดั 
 เหตุท่ีคนทัว่ไปไม่สามารถใชส้มาธิรักษาโรคมะเร็งได ้กเ็พราะมีตณัหาท่ีคอยสกดั ตณัหาคือ 
ความยากหายหรือไม่อยากหาย เม่ือมีตณัหาร่างกายจะหลัง่ฮอร์โมนเชิงลบออกมาและทาํให ้ฟรีแรดิ
คลัมีอาํนาจการทาํลายลา้งรุนแรงมากยิง่ข้ึน๒๖๕ 
 ตณัหาจะสกดัวงจรแห่งโพชฌงค ์ดงันั้นขั้นหน่ึงของโพชฌงค ์๗ จะตอ้งเกิดอุเบกขา คือ
ความวางเฉยในรูปนาม เม่ือเกิดความกลวัตอ้งกาํหนดว่ากลวัหนอ ๆ จนความกลวัหายไป เม่ือ
กาํหนดจนถึงขั้นอุเบกขา ความกลวัจะหายไปและพลงัแห่งสมาธิจะเหน่ียวนําให้ร่างกายหลั่ง
ฮอร์โมนเชิงบวกและแอนต้ีออกซิแดนต์ออกมามากมาย เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายจะกลบัสู่สภาวะ
สมบูรณ์แขง็แรง เปรียบเสมือนการกาํจดัสนิมเหลก็ออกไปและเสริมสร้างอะตอมเหลก็ท่ีเหลืออยูใ่ห้
กลบัมาเหมือนเดิมอีกคร้ัง เช่นเดียวกบัร่างกายเราท่ีผพุงัไปตามกาลเวลา เพราะปฏิกิริยาดงัเช่น สนิม
เหลก็ เพียงแต่วา่สนิมภายในร่างกายของเราถูกเรียกช่ือใหม่วา่ “ฟรีแรดิคลั”  
 คุณประโยชน์ของสมาธิต่อร่างกายและจิตใจยงัสอดคลอ้งกบัพระมหาทองมัน่ สุทฺธจิตโต 
ไดก้ล่าวไว ้ดงัน้ี 

๑) อตัราการหายใจลดลงเป็นผลดีต่อปอด กล่าวคือ ร่างกายใช้ออกซิเจนและขบัถ่าย
คาร์บอนไดออกไซดน์อ้ยลง 

๒) อตัราการเตน้ของหวัใจลดลง เป็นผลดีต่อหวัใจ 
๓) ปริมาณแลคเตท (Lactate)ในเลือด ซ่ึงเก่ียวกบัความวิตกกงัวลจะลดตํ่าลงเป็นลาํดบั 
๔) เลือดจะมีความเป็นกรดสูงข้ึนเลก็นอ้ย แสดงถึงสุขภาพดี 
๕) คล่ืนสมองของผูน้ัง่สมาธิมีความราบเรียบ และช่วงห่างมากกวา่ผูน้อนหลบั 

                                                 
๒๖๕สม สุจีรา,ทนัตแพทย,์ “การทาํสมาธิตา้นฟรีแรดิคลั”, ชีวจิต, นิตยสารรายปักษ ์ปีท่ี ๑๕ 

: ๑ (สิงหาคม ๒๕๕๖) : ๔๒. 



 ๑๔๙ 

๖) ผูติ้ดยาเสพติดท่ีไดฝึ้กสมาธิ จะสามารถเสพติดนอ้ยลงจนถึงเลิกไดเ้ดด็ขาด 
๗) ความตา้นทานของผวิหนงัสูงข้ึน ทนัทีท่ีเร่ิมนัง่สมาธิ 
๘) อาจบรรเทาโรคแพต่้าง ๆ และโรคท่ีเกิดทางกายบางอยา่งได ้
คุณประโยชน์ทางจิตใจ 
๑) ทาํใหจิ้ตใจผอ่นคลายความตึงเครียด 
๒) ทาํใหจิ้ตใจผอ่งใสเกิดความสงบเยอืกเยน็ ใจเยน็ข้ึน 
๓) ทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพในการเรียน และ การทาํงานดีข้ึน 
๔) เป็นผูมี้จิตเมตตา กรุณา และเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
๕) เป็นผูมี้สติดี คือ ระลึกไดว้า่จะทาํอะไร ไม่หลงลืม 
๖) เป็นผูมี้สมัปัชชญัญะ คือ รู้ตวัวา่กาํลงัทาํอะไรอยู ่ไม่ใจลอย 
๗) เป็นผูมี้ศีล คือ ไม่ประพฤติทุจริตทางกายและวาจา 
๘) เป็นผูมี้สมาธิ คือ มีจิตตั้งมัน่ เป็นอนัเดียวไม่วอกแวก คิดฟุ้ งซ่าน 
๙) เป็นผูมี้ปัญญา คือ มีความรอบรู้ในส่ิงอนัเป็นประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ ส่ิงท่ีเป็น

บุญและเป็นบาป ส่ิงท่ีควรทาํ และไม่ควรทาํ 
๑๐) เป็นผูมี้ความกตญัญูต่อผูมี้พระคุณ อ่อนนอ้มถ่อมตน๒๖๖ 
สรุปประโยชน์ของสมาธิท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกด้วยระเบียบวิธีต่าง ๆ ย่อมทาํให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงการทาํงานในร่างกายในทางท่ีดี ทาํใหก้ารหลัง่ของสารท่ีมีประโยชน์เกิดข้ึนในร่างกาย
เกิดการผอ่นคลายของกายและใจ เกิดความอ่ิมเอมใจ (ปิติ) เกิดความสุขสบาย (สุข) เอกคัคตา (การท่ี
จิตมีอารมณ์เดียวไม่วอกแวกหรือซัดส่ายไปท่ีอ่ืน) รวมทั้งความสงบทางใจ (ปัสสัทธิ) เม่ือจิตไม่
ฟุ้ งซ่าน จิตเป็นอุเบกขายอ่มเปล่ียนสนิมท่ีเกิดข้ึนภายใน cell ถูกทาํลายให้กลายเป็น cell ท่ีดีทาํให้
ร่างกายสดช่ืนแจ่มใส ไม่แก่เร็ว สุขภาพยอ่มดีข้ึนทั้งกายและใจ เรียกว่าเป็นการยอ้นกลบัทางชีวภาพ
ความเครียด (stress) และความวิตกกงัวลลดลงอย่างชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จาํลอง ดิษยวนิชและ
พร้ิมเพรา ดิษยวนิช ท่ีกล่าวว่า การฝึกสมาธิ ทาํให้มีการหลัง่ของสารประเภทฝ่ินออกมาในสมองท่ี
เรียกว่า endrophins ทาํใหผู้ฝึ้กมีความรู้สึกสดช่ืน อ่ิมเอิบ และสุขสบาย และความท่ีจิตมีอารมณ์เป็น
หน่ึงเดียวน้ีเป็นคุณธรรมท่ีสามารถประหารกิเลสอย่างกลาง คือ นิวรณ์ ๕ ได้แก่ กามฉันทะ 
พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธจัจกุจจะ และวิจิกิจฉาได ้ซ่ึงเป็นผลใหใ้จกายสงบลงมีความสุขข้ึน๒๖๗ ส่วน
ผลของสมาธิต่อสุขภาพ ความเครียด และความวิตกกงัวลนั้น Carrington และ Ephron พบว่า การฝึก
                                                 

๒๖๖พระมหาทองมัน่ สุทฺธจิตโต, คู่มือการเจริญสติปัฎฐาน ๔, อา้งแลว้, หนา้ ๒๘-๒๙. 
๒๖๗จาํลอง ดิษยวณิช ศ.เกียรติคุณ น.พ. และ พร้ิมเพรา ดิษยวณิช, ผศ.ดร., ความเครียด  

ความวิตกกงัวลและสุขภาพ, (เชียงใหม่ : หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงใหม่โรงพิมพแ์สงศิลป์, ๒๕๔๕),
หนา้ ๒๒๑. 



 ๑๕๐ 

สมาธิทาํใหอ้าการของโรคประสาทและโรคซึมเศร้าลดลง โดยมีการเพิ่มการควบคุมภายใน การรู้จกั
ตนเองดีข้ึน และการพบกับความสุขในชีวิต ในผูป่้วยจิตเวชท่ีเขา้รับการฝึกสมาธิทาํให้พบว่า
ความเครียด และความวิตกกงัวลลดลง ปริมาณการรับประทานยาลดนอ้ยลง และมีการเปล่ียนแปลง
ของบุคลิกภาพในทางท่ีดีข้ึน มีความอดทนต่อความคบัขอ้งใจมากข้ึน๒๖๘ 
 ๑.๓ อริิยาบถย่อย 
 อิริยาบถยอ่ย คือ อาการเคล่ือนไหวร่างกายส่วนต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากการเดิน ยนื นัง่ นอน
ซ่ึงถือเป็นอิริยาบถใหญ่ทั้ง ๔ ไดแ้ก่ เวลาลุกจากท่ีนอน พบัผา้ห่ม ปิด-เปิดประตู ลา้งหนา้ แปรงฟัน 
เขา้ห้องนํ้ า อาบนํ้ า เป็นตน้ ผูป้ฏิบติัพึงเคล่ือนไหวอิริยาบถย่อยช้า ๆ เหมือนคนป่วยหนัก โดย
กาํหนดรู้อาการทุก ๆ ระยะท่ีเคล่ือนไหวจะทาํให้รับรู้สภาวะเบาหนักไดอ้ย่างชัดเจนตลอดเวลา 
เหมือนใบพดัท่ีหมุนชา้ ๆ คนดูจะเห็นชดัว่ามีใบพดัหมุนอยู่ มีภาษิตบทหน่ึงท่ีพระกจัจายนเถระ 
กล่าวไวว้า่  
 แมมี้ตาก็ควรทาํเป็นคนบอด แมมี้หูก็ควรทาํเป็นคนหนวก แมมี้ปัญญาก็ควรทาํเป็นคนใบ ้
แมมี้พละกาํลงักค็วรทาํเป็นคนไร้กาํลงั ๒๖๙ 
 พึงตามรู้สภาวะเบาในขณะยกมือ ยื่นมือ ลุกข้ึน ฯลฯ และตามรู้สภาวะหนกัในขณะวางมือ 
ยอ่ตวั ฯลฯ โดยเคล่ือนไหวชา้ ๆ คาํบริกรรมท่ีใชม้ากในระหวา่งปฏิบติั คือ 

ข้ึนหนอ ใชใ้นขณะ ยกมือ ลุกข้ึน  
ลงหนอ ใชใ้นขณะวางมือ ยอ่ตวัลง  
เหยยีดหนอ ใชใ้นขณะยืน่มือ ยืน่ขา ยดืตวั 
คูห้นอ ใชใ้นขณะหดมือ หดขา หดตวั  

 เคล่ือนหนอ ใช้ในขณะเคล่ือนเป็นแนวนอนในเวลาพบัผา้ หรือเม่ือไม่รู้ว่าจะบริกรรม
อยา่งไร กพ็ึงบริกรรมวา่ “เคล่ือนหนอ” พึงกาํหนดความฟุ้ งซ่านในเวลาเคล่ือนไหวอิริยาบถยอ่ยดว้ย 
ขณะแปรงฟัน พึงกาํหนดรู้สภาวะการเหยียดคูข้องแขนก่อนแลว้ตามรู้อาการสัมผสัท่ีขนแปรงถูกบั
ฟัน บริกรรมว่า  “แปรงหนอ ๆ”  หรือ   “ถูกหนอ ๆ” อีกนยัหน่ึงพึงตามรู้อาการเคล่ือนไหวของมือ 
บริกรรมวา่ “เคล่ือนหนอ ๆ”  กไ็ด ้
 ขณะปิด-เปิดประตู พึงบริกรรมว่า “เหยียดหนอ ๆ”  “หมุนหนอๆ”  “ดนัหนอ ๆ” เป็นตน้
ตามการเคล่ือนไหวของร่างกาย อิริยาบถย่อยน้ีพึงกาํหนดให้ต่อเน่ืองโดยกาํหนดการเคล่ือนไหวท่ี
ส่วนใดส่วนหน่ึง ผูป้ฏิบติัท่ีรับรู้สภาวะหนกัเบาเสมอในเวลาเดินจงกรม และเคล่ือนไหวอิริยาบถ
ยอ่ย ยอ่มจะประสบความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว เพราะไดรั้บรู้สภาวะลว้น ๆ โดยไม่มีรูปร่างสัณฐาน 
                                                 

๒๖๘Carrington และ Ephron (อา้งใน จาํลอง ดิษยวณิช ศ.เกียรติคุณ น.พ. และ พร้ิมเพรา 
ดิษยวณิช,ผศ.ดร.,) เล่มเดียวกนั, อา้งแลว้, หนา้ ๒๔๗. 

๒๖๙ข.ุเถร. ๒๖/๕๐๑/๓๔๔, 



 ๑๕๑

แต่ถา้รับรู้อาการเคล่ือนไหวโดยไม่มีสภาวะหนกัเกิดร่วมดว้ย จดัว่ายงัไม่เกิดปัญญาหยัง่เห็นสภาวะ
ของรูปนามอยา่งแทจ้ริง  
 ความฟุ้ งซ่านเป็นหน่ึงในอารมณ์กมัมฏัฐานท่ีตอ้งกาํหนดรู้ เรียกว่าจิตตานุปัสสนา เป็น
ความรู้สึกว่าเรากาํลงัคิดเร่ืองราวอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงเก่ียวกบับุคคลหรือสถานท่ี การกาํหนดความ
ฟุ้ งซ่านคือการกาํหนดความรู้สึกท่ีกาํลงัคิดอยูน่ั้น หรืออีกนยัหน่ึง คือการกาํหนดจิตท่ีฟุ้ งซ่านนั้นเอง 
ขณะท่ีกาํหนดความฟุ้งซ่าน ผูป้ฏิบติัพึงรับรู้ความรู้สึกท่ีคิดฟุ้ งซ่านไม่ใช่รับรู้เร่ืองท่ีกาํลงัคิดอยู ่
เพราะความรู้สึกท่ีคิดฟุ้ งซ่านเป็นสภาวะธรรม ส่วนเร่ืองท่ีกาํลงัคิดอยูเ่ป็นบญัญติั อารมณ์ของสติใน
การปฏิบติัตอ้งเป็นสภาวธรรมเท่านั้น เช่นเราชอบดอกไม ้เราตอ้งกาํหนดอาการท่ีชอบไม่ใช่กาํหนด
ท่ีดอกไม ้ 
 อาการคิดฟุ้ งซ่านต่างจากอาการชอบและไม่ชอบ เพราะเม่ือคิดถึงเร่ืองอยา่งใดอยา่งหน่ึง เรา
จะรับรู้บัญญติัคือเร่ืองราวนั้นทนัที การกาํหนดสภาวะความฟุ้งซ่านจึงทาํได้ยาก เบ้ืองแรกพึง
กาํหนดว่า  “คิดหนอ ๆ”  โดยรับรู้เร่ืองราวผสมไปดว้ย ต่อเม่ือสมาธิมีมากข้ึน เราจะกาํหนดว่า “คิด
หนอ ๆ” ไดท้นัที เม่ือจิตซดัส่ายออกไปจากปัจจุบนั ขณะนั้นจะไม่รับรู้วา่กาํลงัคิดเร่ืองอะไรอยู ่น้ีคือ
การรับรู้สภาวะความฟุ้ งซ่านอย่างแทจ้ริง จิตของเรารับรู้อารมณ์เพียงอย่างเดียว เม่ือมีสติรู้เท่าทนั
อาการคิดเร่ืองท่ีคิดอยูก่จ็ะหายไปเอง ไม่มีใครคิดเร่ือง ๒ เร่ืองในเวลาเดียวกนัได ้ 
 บางคนไม่สนใจกาํหนดความฟุ้งซ่าน เม่ือเกิดความฟุ้งซ่าน ก็คือจิตจากความฟุ้ งซ่านให้
กลบัมารับรู้ปัจจุบนั การกระทาํเช่นน้ีส่งผลให้เหน่ือยและเครียดกบัการปฏิบติั การเจริญสติคือการ
กาํหนดดูโดยยอมรับทุกส่ิงท่ีมาปรากฏการปัดความฟุ้ งซ่านออกไปในลกัษณะน้ีจึงไม่ถูกตอ้ง ผูท่ี้ไม่
คิดฟุ้ งซ่านมีจาํพวกเดียว คือ พระอรหนัต ์จงอยา่กลวัความฟุ้ งซ่าน การกาํหนดรู้ความฟุ้ งซ่านเพ่ือให้
รับรู้สถาวะ คืออาการท่ีจิตซดัส่ายออกไปจากปัจจุบนั เม่ือกาํหนดบ่อย ๆ ความฟุ้ งซ่านจะลดนอ้ยลง
ไปเอง การดูหนงัหากฟิลม์ขาดบ่อย ๆ เราจะไม่อยากดู หรือเหมือนมา้ท่ีถูกกระชากบงัเหียนบ่อย ๆ 
ในท่ีสุดก็จะวิ่งไปตามคาํสั่งของนายสารถี ฉนั้นเม่ือรู้ตวัว่าคิดฟุ้ งซ่านพึงกาํหนดรู้ทนัทีอยา่ปล่อยให้
ถูกความคิดครอบงาํ ต่อมาเราจะรับรู้ความฟุ้ งซ่านไดเ้ร็วข้ึนเร่ือย ๆ จากประโยคเป็นวลีเป็นพยางค์
ในท่ีสุดก็จะรู้อาการซดัส่ายของจิต โดยไม่รับรู้เร่ืองท่ีกาํลงัคิดอยู ่ควรกาํหนดรู้ความฟุ้ งซ่านจนกว่า
จะหายไป  
 ถา้มีความชอบเกิดร่วมกบัความฟุ้ ง พึงกาํหนดว่า “ชอบหนอ ๆ”  ถา้มีความโกรธเกิดร่วม 
พึงกาํหนดว่า “โกรธหนอ ๆ”  ถา้มีอาการห่วง กงัวล พึงกาํหนดว่า “ห่วงหนอ ๆ” ตามอาการนั้น ๆ 
ในขณะนั้นความฟุ้ งซ่านไดเ้กิดร่วมกบัความโกรธ หรือความโลภ แต่ความโกรธและความโลภ
เด่นชัดกว่า จึงไม่ควรกาํหนดว่า “คิดหนอ”  เพราะไม่ตรงอาการ ขอ้น้ีความฟุ้ งซ่านเหมือนแสง
จนัทร์ในเวลากลางวนั ส่วนความโลภและความโกรธเหมือนแสงอาทิตยท่ี์เด่นชัดเจนกลางแสง
จนัทร์ 



 ๑๕๒

 การกาํหนด “ชอบหนอ” “โกรธหนอ” ไม่ทาํใหเ้ราชอบหรือโกรธเลย เพราะจิตของเรามีสติ
ระลึกรู้สภาวะความชอบหรือโกรธ เม่ือรู้เท่าทนักิเลส กิเลสก็ครอบงาํจิตไม่ได ้ความโลภและความ
โกรธจะค่อย ๆ ลดลง จนกระทัง่หายไป แต่ถา้เราไม่รู้เท่าทนักิเลสคิดปรุงแต่งส่ิงท่ีคิดชอบหรือโกรธ
อนัเป็นสมมติบญัญติั กิเลสจะเพิ่มพนูมากข้ึน  
 พวกเธอจงยินดีในความไม่ประมาท จงเฝ้ารักษาจิตของตน จงถอนตนออกจากหล่มกิเลส 
เหมือนชา้งติดหล่มถอนตวัข้ึน ฉนั้น๒๗๐ 
 การใชค้าํบริกรรมวา่ “คิดหนอ” “ฟุ้ งหนอ” มกัทาํใหจิ้ตรับรู้คาํบริกรรมเป็นอารมณ์มากกว่า
สภาวะความฟุ้งซ่าน จึงควรบริกรรมว่า “คิดหนอ” ในกรณีท่ีรับรู้เร่ืองราว หรือบริกรรมว่า           
“ฟุ้ งหนอ” ในเม่ือยงัไม่รับรู้ว่าคิดเร่ืองอะไร อยา่คิดตามเร่ืองราว เร่ืองท่ีคิดเป็นบญัญติัไม่มีจริงโดย
สภาวะ จึงไม่ควรตามคิดเร่ืองท่ีคิดฟุ้ งซ่านอยู ่อยา่สกัแต่บริกรรมโดยไม่รับรู้อาการซดัส่ายของจิต คาํ
บริกรรมช่วยใหเ้รารู้ตวัวา่ระลึกรู้ปัจจุบนัอยู ่แต่อยา่ใหค้าํบริกรรมครอบงาํจิตโดยสกัแต่วา่บริกรรม 
 เม่ือนกัปฏิบติัเจริญสติระลึกรู้อยา่งต่อเน่ือง สมาธิท่ีเกิดร่วมกบัสติกจ็ะค่อย ๆ มีกาํลงัมากข้ึน
จนเทียบเท่าอุปจาระสมาธิในสมถกมัมฏัฐาน๒๗๑ เม่ือนั้นจิตจะหมดจดจากนิวรณ์ บรรลุถึงความหมด
จดแห่งจิต (จิตตวิสุทธิ) วิปัสสนาญาณท่ีเรียกว่า ความหมดจดแห่งความเห็น ( ทิฏฐิวิสุทธิ) เป็นตน้
จะพฒันาข้ึนตามลาํดบัจนกระทัง่เกิดอรหตัมรรค ท่ีกาํจดักิเลสโดยส้ินเชิง 
 นั้นคือการเจริญสติอย่างต่อเน่ืองจนเกิดสมาธิ และเกิดปัญญารู้ตามความเป็นจริง เป็น
เป้าหมายของการเจริญสติ สมาธิในวิปัสสนาน้ีเป็นขณิกสมาธิ (สมาธิชั่วขณะ) มีกาํลงัเทียบเท่า
อุปจารสมาธิ (สมาธิใกลจ้ะแนบแน่น) สมาธิในวิปัสสนาไม่เรียกวา่ อุปจาระสมาธิ เหมือนท่ีกล่าวไว้
ในสมถกมัมฏัฐาน เน่ืองจากอารมณ์กมัมฏัฐาน คือรูปนามเป็นสภาวะธรรมท่ีลึกซ้ึงกว่าบญัญติั๒๗๒ 
จึงไม่มีช่ือว่าอุปจารสมาธิ จึงไม่มีช่ือบริกรรมสมาธิเช่นกนั พระพุทธคุณเป็นปรมตัถไ์ม่แปรปรวน 
หาใช่เกิดจากการบญัญติัของชาวโลกไม่ การเจริญพุทธานุสสติภาวนาท่ีรับรู้ปรมตัถน์ั้นตอ้งอาศยัคาํ
บริกรรมว่า อิติปิโสภควา เป็นตน้ จึงจะเจริญภาวนาน้ีได ้ถา้ไม่กล่าวคาํบริกรรมก็จะเจริญภาวนา
ไม่ไดเ้ลย๒๗๓  
 การเจริญวิปัสสนาจึงตอ้งมีคาํบริกรรมเป็นองคป์ระกอบดว้ยเช่นกนั ดงัคมัภีร์ทางศาสนาว่า 
การสาธยายทางจิตเป็นปัจจยัแก่การแทงตลอดไตรลกัษณ์ การแทงตลอดไตรลกัษณ์เป็นปัจจยัแก่การ
แทงตลอดมรรคผล๒๗๔ และมีคาํบาลีต่อมาอีกว่า ถามว่าบุคคลย่อมรับรู้สภาวธรรมโดยเน่ืองนาม
                                                 

๒๗๐ข.ุธ. ๒๕/๓๒๗/๗๓. 
๒๗๑วิสุทฺธิ. ๑/๓๑๕, วิสุทฺธิ.ฏี.  ๑/๕๒๑. 
๒๗๒วิสุทฺธิ  ๑/๓๘๙, วิสุทฺธิ.ฏี.  ๑/๕๒๑. 
๒๗๓วิสุทฺธิ ๑/๒๑๖. 
๒๗๔วิสุทฺธิ. ๑/๒๖๕.  



 ๑๕๓

บญัญติัไดห้รือ? ตอบว่าโดยแทจ้ริงแลว้ในเบ้ืองแรกย่อมรับรู้โดยเน่ืองดว้ยนามบญัญติั (คือมีคาํ
บริกรรมสลบักนัไป) จิตยอ่มล่วงบญัญติัแลว้ดาํรงอยูใ่นสภาวะ๒๗๕ นอกจากน้ีพระดาํรัสในมหาสติ
ปัฏฐานสูตร กล่าววา่  เม่ือเดินอยู ่ยอ่มกาํหนดรู้วา่เดินอยู่๒๗๖  
 พระดาํรัสคาํว่า คฺจฉามิ (เดินอยู่) เป็นคาํบญัญติัท่ีแสดงไวโ้ดยตรงเหมือนกบัคาํว่า ยก ย่าง 
เหยียบ หรือ ขวายา่งหนอ ซา้ยยา่งหนอ ผูป้ฏิบติัพึงใชค้าํบริกรรมท่ีส่ือถึงสภาวะท่ีเรียกว่า วิชชมาน
บญัญติั (บญัญติัท่ีแสดงเน้ือความท่ีมีปรากฎ) การปฏิบติัเจริญสติหรือวิปัสสนาน้ี ถา้ผูป้ฏิบติัไม่
สนใจกาํหนดอิริยาบถย่อย สติก็จะขาดช่วง จึงควรใส่ใจกาํหนดรู้อิริยาบถย่อยตลอดเวลา เม่ือสติ
ต่อเน่ืองผูป้ฏิบติัจะกา้วหนา้จากวิปัสสนาญาณขั้นหน่ึง ๆ ไปสู่วิปัสสนาญาณขั้นสูงต่อไป สมดงัคาํ
ท่ีวา่  

ปัญญายอ่มเกิดเพราะความเพียร เส่ือมไปเพราะความไม่พากเพียร เม่ือรู้ทางเจริญและทาง
เส่ือมของปัญญาแลว้ พึงบาํเพญ็ตนในวิถีทางท่ีปัญญาจะเจริญ๒๗๗ 
 ๑) ข้อตกลงเบือ้งต้นสําหรับกลุ่มตัวอย่างทีเ่ป็นผู้ติดยาเสพติด 
  (๑) การแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองจากอารมณ์ของผูป่้วยยาเสพติด
หงุดหงิดง่าย อารมณ์เสียบ่อย ควบคุมอารมณ์ไม่ไดบ้างคร้ังพบโกรธรุนแรง ถา้ไม่สามารถขจดัไดจ้ะ
เก็บสะสมเป็นความอาฆาตอยา่งรุนแรงและเป็นเหตุให้เกิดความขดัแยง้และทะเลาะวิวาททาํร้ายกนั 
ทอ้แท ้เศร้า หมดกาํลงัใจง่ายแมเ้ร่ืองเพียงเลก็นอ้ย บางคร้ังจะพบ ผูป่้วยโวยวาย คร่ําครวญ หรือซึมเศร้า
ไม่อยากมีชีวิตอยู่ หรือพยายามหลบหนี บางรายพยายามฆ่าตวัตาย อยากยาจากความเคยชินเดิม ๆ 
หรือเม่ือมีความทุกขค์บัขอ้งใจหรือเม่ือพบตวักระตุน้เดิม เช่น เพื่อน สถานท่ี หรือตวัยา  จะพบวา่ผูป่้วย
พยายามจะเสาะหายามาเสพและจะทะเลาะวิวาทเน่ืองจากไม่พอใจจากส่วนแบ่งยาท่ีมีอยู ่
  (๒) ความตอ้งการของมนุษย  ์แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ความตอ้งการทางด้าน
ร่างกาย ไดแ้ก่ อาหาร การพกัผอ่น ความตอ้งการทางเพศ และยารักษาโรคเม่ือเจบ็ป่วย ความตอ้งการ
เล่าน้ีเป็นความตอ้งการข้ึนพื้นฐานในการดาํรงชีวิต และ ความตอ้งการทางดา้นจิตใจหรือความ
ตอ้งการทางดา้นสังคม ไดแ้ก่ ตอ้งการการยอมรับในสังคม การไดรั้บการยกย่องนบัถือ การไดรั้บ
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานท่ีทาํอยู่ ความตอ้งการความปลอดภยัในทรัพยสิ์น สมบติัอ่ืน ๆ ท่ีมี
อยู ่ความตอ้งการความสาํเร็จแห่งตนเป็นความตอ้งการในระดบัสูงสุดเป็นความตอ้งการท่ีอยากจะ

                                                 
๒๗๕วิสุทฺธิ.ฏี. ๑/๓๑๖. 
๒๗๖ที.ม. ๑๐/๓๗๕/๒๔๙. 
๒๗๗ข.ุธ. ๒๕/๒๘๒/๖๕. 



 ๑๕๔

ใหเ้กิดความสาํเร็จในทุกส่ิงทุกอยา่งตามนึกคิดของตนเองเพื่อท่ีจะพฒันาตนเองใหดี้ท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํ
ได้๒๗๘ 
  จากความต้องการทั้ ง ๒ ด้านน้ี หากมนุษย์สามารถควบคุมความต้องการให้อยู่ใน
ขอบเขตและความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองท่ีเหมาะสมสมดุล มนุษยจ์ะดาํรงชีวิตไดอ้ย่างมี
ความสุข  จากความตอ้งการดา้นจิตใจในการพฒันาตนเองใหดี้ท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํไดน้ั้น แสดงใหเ้ห็น
ว่ามนุษยส์ามารถพฒันาได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีพระพุทธองคท์รงตรัสไวว้่า มนุษยส์ามารถฝึกตนเอง
ได ้หากมนุษยไ์ดรั้บการฝึกท่ีดีแลว้ไดช่ื้อว่าประเสริฐท่ีสุด ผูป่้วยติดยาเสพติดก็เป็นมนุษยท่ี์ควรจะ
ไดรั้บการฝึกฝนจากผูดู้แลเช่นเดียวกนั 
  (๓) คน  (บุคคล) ตามทฤษฎีของโอเร็มมีความเช่ือว่าคนหรือมนุษย์มีศักยภาพ                       
มีความสามารถในการกระทาํอย่างจงใจ (เจตนา) และมีความสามารถในการเรียนรู้เก่ียวกบัตนเองได ้       
คนมีลักษณะ  เป็นองค์รวมและทําหน้าท่ีได้ทั้ งด้านชีวภาพและด้านสังคม รู้จักแปลและให้
ความหมายต่อสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ฉะนั้นท่าทีของผูดู้แลผูป่้วยขณะฝึกตอ้งช่วยเหลือผูป่้วยดว้ยจิต
เมตตาจริง ๆ จะช่วยใหเ้ขามีความพยายามและเช่ือมัน่ตวัเองมากข้ึน 
  (๔) บุคคลตอ้งการส่ิงกระตุน้ท่ีมีระบบให้เขา้กบัตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพื่อการทาํหนา้ท่ี
ไดต้ามความสามารถ ความสามารถของบุคคลจะกระทาํในรูปการดูแลตนเองและบุคคลอ่ืน บุคคลมี
โอกาสประสบกบัขอ้จาํกดัในการดูแลตนเอง บุคคลใชค้วามสามารถในการพฒันาและถ่ายทอด
วิธีการสนองตอบความตอ้งการของตนเองและคนอ่ืน บุคคลอยู่ร่วมกนัและมีสัมพนัธภาพต่อกนั
อยา่งมีโครงสร้าง๒๗๙ 
  (๕) ความสามารถในการดูแลตนเองของผู ้ป่วยยาเสพติด  การดูแลตนเองเป็น
กระบวนการอยา่งหน่ึงซ่ึงบุคคลตระหนกัและรับผิดชอบปฏิบติัเพื่อเสริมสร้างสุขภาพตนเอง ดาํรง
ไวซ่ึ้งชีวิตสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี บุคคลจะเลือกปฏิบติักิจกรรมท่ีทราบว่าเกิดประโยชน์แก่
ตนเองอย่างไร และเขาสามารถปฏิบติัดว้ยตนเองไดห้รือไม่ ผูป่้วยจะพอใจและสามารถจะปฏิบติั
กิจกรรมเม่ือความสาํเร็จในการกระทาํเป็นประสบการณ์ตรง การไดเ้ห็นประสบการณ์ผูอ่ื้น การชกั
จูงดว้ยคาํพูดเพื่อให้เกิดการเช่ือมัน่ ความต่ืนตวัของอารมณ์ท่ีไดรั้บการกระตุน้ดว้ยกิจกรรม ฉะนั้น 
การจดักิจกรรมใหผู้ป่้วยตอ้งสร้างความเขา้ใจกบัผูป่้วยถึงประโยชน์ท่ีเขาจะไดรั้บ ทราบถึงวิธีปฏิบติั

                                                 

 ๒๗๘ศิริรัตน์ ชูชีพ, ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาโดยการใช้ทกัษะชีวติเพือ่ป้องกนัการเสพยาบ้า, 
อา้งแลว้, หนา้ ๒๗-๒๘. 

๒๗๙สาํเนา มากแบน, ทฤษฎกีารดูแลตนเองของโอเร็ม, อา้งแลว้, หนา้ ๔๖-๔๘. 



 ๑๕๕

ดว้ยวิธีการสาธิตใหดู้การยกตวัอยา่งและนาํผูป่้วยปฏิบติัไปพร้อมกนั ผูส้อนตอ้งใชค้วามสมัพนัธ์เชิง
บาํบดั๒๘๐กระตุน้ใหผู้ป่้วยมีพลงัใจ มีความเพียรจดจ่อ ฝึกปฏิบติัใหถู้กตอ้งละเอียดและต่อเน่ือง 
 ๒) การเจริญสติในการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมผู้ป่วยติดยาเสพติด 
 ในขณะท่ีผูป่้วยติดยาเสพติดอยู่ร่วมกนัในสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพื่อพฒันาตนเองให้
สามารถเอาชนะความอยากยาเสพติดใหไ้ดน้ั้น ยอ่มตอ้งมีกติกาและกิจกรรมการอยูร่่วมกนัเพื่อการ
พฒันาตนเอง ในกระบวนการพฒันาตนเองน้ีจะประกอบดว้ยการพฒันาอารมณ์ความคิด และพฒันา
พฤติกรรม กล่าวโดยรวมคือสภาพอารมณ์ท่ีดีย่อมนาํไปสู่การคิดท่ีดีถูกตอ้งเหมาะสม การคิดท่ีดี
ถูกตอ้งเหมาะสม ย่อมนาํไปสู่การพูดท่ีดี และนาํไปสู่การกระทาํ พฤติกรรมท่ีดี ซ่ึงนาํไปสู่การใช้
ชีวิตท่ีไม่ตอ้งพึ่งพายาเสพติดอีกต่อไป แนวของสุขภาพจิต รวมเรียกกระบวนการน้ีว่า ความฉลาด
ทางอารมณ์ กรมสุขภาพจิตสรุปวา่ ความฉลาดทางอารมณ์ = ฉลาดคิด + ฉลาดพดู + ฉลาดทาํ 
 ฉลาดคิด คือ ควบคุมความคิดไดคิ้ดในทางท่ีสร้างสรรค ์
 ฉลาดพดู คือ เลือกพดูแต่ส่ิงท่ีดีมีประโยชน์ หลีกเล่ียงคาํพูดท่ีจะทาํให้ตนเองและบุคคลอ่ืน
เดือดร้อน 
 ฉลาดทาํ คือ “ทาํเป็น” ไม่ใช่แค่ “ทาํได”้ เท่านั้นจะตอ้งมีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้น ๆ 
ฉะนั้น ความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นความสามารถทางอารมณ์ท่ีจะช่วยให้การดาํเนินชีวิตเป็นไป
อยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข ซ่ึงไดแ้ก่ ดี หมายถึง ความสามารถควบคุมอารมณ์และความตอ้งการ
ของตนเองรู้จกัเห็นใจผูอ่ื้น และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เก่ง หมายถึง ความสามารถในการ
รู้จกัตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตดัสินใจแกปั้ญหาและแสดงออกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
สัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น สุข หมายถึง ความสามารถในการดาํเนินชีวิตอยา่งเป็นสุข มีความภูมิใจใน
ตนเอง พึงพอใจในชีวิตมีความสุขทางใจ๒๘๑ 
 เม่ือผูป่้วยมีความสามารถท่ีจะรู้ตนเอง รู้ผูอ่ื้น แกปั้ญหาตนเอง และปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูอ่ื้นได ้จึงไดช่ื้อวา่ “ฉลาดคิด ฉลาดพดู ฉลาดทาํ” ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีท่ีตอ้งการใหผู้ป่้วยติดยาเสพติดไดมี้
การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ถือว่าเป็นการสะสมกุศล องคป์ระกอบสําคญัท่ีจะเป็นหลกัให้
ผูป่้วยไดพ้ฒันาความฉลาดคิด ฉลาดพูด ฉลาดทาํ นั้นไดแ้ก่สติ ซ่ึงเป็นโสภณเจตสิกเป็นธรรมฝ่าย
กุศล กล่าวคือ เม่ือมีสติก็จะกั้นกระแสงส่ิงไม่ดี (อกุศล) ทั้งปวงออกจากจิตท่ีมีหน้าท่ีรู้อารมณ์ได ้
สามารถแยกแยะธรรมฝ่ายกศุลออกจากอกศุล ทาํใหเ้กิดพฤติกรรมฉลาดคิด ฉลาดพดู ฉลาดทาํได ้
                                                 

 ๒๘๐รังสิมนัต ์สุนทรไชยยา, “จิตบาํบดัประคบัประคอง : สมรรถนะการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต”, วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, ปีท่ี ๒๔ ฉบบัท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๕๓) :  ๓. 
 ๒๘๑กรมสุขภาพจิต, กระทรวงสาธารณสุข, “การพฒันาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์
สาํหรับประชาชนไทย อาย ุ๑๒-๖๐ ปี”, รายงานการวจัิย, อา้งแลว้, หนา้ ๓๘. 



 ๑๕๖

 ฉะนั้น ในกระบวนการพฒันาพฤติกรรมผูป่้วยใหมี้ความฉลาดทางอารมณ์ (ฉลาดคิด ฉลาด
พดู ฉลาดทาํ) เพื่อใหก้ารดาํเนินชีวิตเป็นไปอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุขซ่ึงเรียกวา่ ดี เก่ง สุข  การ
จดักิจกรรมเจริญสติใหผู้ป่้วยไดฝึ้กปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ จึงเป็นการฝึกใหผู้ป่้วยรู้จกัดูแลตนเองดา้น
ความคิดและอารมณ์จะช่วยพฒันาพฤติกรรมผูป่้วยไดเ้ร็วข้ึน 
 ๓) รูปแบบการเจริญสติทีนํ่ามาใช้พฒันาผู้ป่วยตดิยาเสพติด 
 วิธีการเจริญสติสําหรับผูป่้วยติดยาเสพติด ควรพิจารณารูปแบบการฝึกท่ีผูป่้วยสามารถ
นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้สามารถเผชิญปัญหาตามความเป็นจริงของสงัคมไดทุ้กโอกาสไม่ว่าจะ
อยู่ในสถานการณ์ใดไม่ว่าจะพบปะบุคคลประเภทใด เช่น ในกลุ่มเพื่อนท่ีใช้ยาเสพติด หรือ
สภาพแวดลอ้มท่ีมียาเสพติดผูป่้วยจะสามารถมีสติยบัย ั้งใจตนเองปฏิเสธยาเสพติดได ้ดูแลตนเองได ้
ควรจะเน้นให้ฝึกการเจริญสติ ปัฏฐาน ๔ ตามหลกัการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ซ่ึงจะมุ่งเน้นการ
พฒันาจิตเป็นหลกั สติเป็นส่ิงประกอบจิต (โสภณเจตสิก) เกิดข้ึนพร้อมกบัจิต ฉะนั้น การเจริญสติ          
จึงเป็นการพฒันาจิตใจไปในตวั จิตเป็นนามตอ้งอาศยัรูปเกิดฉะนั้นการเจริญสติจะตอ้งอาศยัทั้งจิต 
(นาม) กาย (รูป) เป็นฐานในการฝึก เม่ือฝึกสติจิตจะไดรั้บการฝึกไปดว้ยจิตใจจะเขม้แข็งแจ่มใส             
มีความสุข เป็นฐานของการเจริญสติปัญญาต่อไป 
 (๑) กิจกรรมการเจริญสติ ประกอบดว้ย สวดมนต ์นะโม ๓ จบ ไตรสรณคมณ์ อาราธนาศีล 
๕ สมาทานศีลสิกขาบท ๕ ฟังการบรรยายธรรม เดินจงกรม นัง่สมาธิ สอบอารมณ์ 
 (๒) กระบวนการเรียนการสอน โดย ให้ผูป่้วยกล่าวตามคาํบอกของผูส้อน (สวดมนต์)
บรรยายทาํความเขา้ใจถึงเหตุผลการฝึกปฏิบติัธรรม เปิดโอกาสใหผู้ป่้วยซกัถามขอ้ขอ้งใจ ขอ้สงสัย
ต่าง ๆ สาธิต ให้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง คอยแนะนําแก้ไขรายบุคคล ผูส้อนปฏิบัติไปพร้อมกัน                
เปิดโอกาสใหซ้กัถาม อธิบายขอ้ขอ้งใจ 
 (๓) การเตรียมการ ไดแ้ก่ การเตรียมสถานท่ีเฉพาะเพ่ือจดักิจกรรมโดยไม่มีส่ิงรบกวนจาก
บุคคลหรือส่ิงภายนอกตอ้งทาํความเขา้ใจไม่ใหผู้ท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งเขา้มาแทรกขณะดาํเนินการ และตอ้ง
ปฐมนิเทศผูป่้วยใหเ้ขา้ใจในหลกัการปฏิบติัท่ีตอ้งใส่ใจในตนเองเป็นหลกั 
 ๔) การดําเนินการตามหลกัการปฏิบัติวปัิสสนากมัมัฎฐานแบบพองหนอ - ยุบหนอ 
 ตอนที ่๑ เป็นการเตรียมตวัผูป่้วย 
 (๑) การสวดมนตไ์หวพ้ระรัตนตรัย เพื่อโนม้นา้วจิตใจผูป่้วยให้เตรียมพร้อมท่ีจะเรียนรู้ใน
ขั้นตอนต่อไป ผูส้อนพึงแจง้ให้ผูป่้วยมีความตั้งใจท่ีจะสวดมนต์ อาจจะให้ สวดพร้อมกนั หรือ             
นาํให้สวดตามก็ได ้ก่อนสวดบอกให้ทราบถึงอานิสงส์ของการสวดมนต์ว่าเป็นวาจาท่ีกล่าวจริง 
เพราะการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งจึงเป็นการเจริญกศุลอยา่งหน่ึง 
 (๒) วิธีการปฏิบติั ผูส้อนบอกให้ผูป่้วยตั้งใจให้แน่วแน่ ผูส้อนกล่าวนาํ และให้ผูป่้วยกล่าว
ตามดงัน้ี 



 ๑๕๗

 นะโม ตสัสะ ภควโต อะระหะโต สมัมา สมัพทุธสัสะ (๓ จบ) 
 (แปล ขา้พเจา้ขอนอบนอ้มแด่พระผูมี้พระภาคเจา้พระองคน์ั้น) 
 ผูส้อนกล่าวนาํ บทไตรสรณคมน์ 
 พทุธงั สะระนงั คจัฉามิ 
 ธมัมงั สะระนงั คจัฉามิ 
 สงัฆงั สะระนงั คจัฉามิ 
 ทุติยมัปิ พทุธงั สะระนงั คจัฉามิ 
 ทุติยมัปิ ธมัมงั สะระนงั คจัฉามิ 
 ทุติยมัปิ สงัฆงั สะระนงั คจัฉามิ 
 ตะติยมัปิ พทุธงั สะระนงั คจัฉามิ 
 ตะติยมัปิ ธมัมงั สะระนงั คจัฉามิ 
 ตะติยมัปิ สงัฆงั สะระนงั คจัฉามิ 
 (แปลวา่ขา้พเจา้ขอถึงพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์เป็นสรณะ แมค้ร้ังท่ีสอง หรือคร้ังท่ี
สามกเ็ช่นเดียวกนั) 
 (๓) สมาทานกรรมฐาน วิธีสมาทานกรรมฐาน ใหผู้ป้ฏิบติัธรรม กราบพระอาจารยพ์ร้อมกนั 
๓ คร้ัง แลว้ถวายดอกไมธู้ปเทียนแด่พระวิปัสสนาจารย ์กล่าวคาํขอขมา พร้อมกนัวา่ 

นะโม ตสัสะ ภควโต อะระหะโต สมัมา สมัพทุธสัสะ (๓ จบ) 
ระตะนตัตะเย ปะมาเทนะ ทะวาระตะเยนะ กะตงั 
สพัพงั อะปะราธงั, ขะมะตุ โน ภนัเต, 
อาจะริเย ปะมาเทนะ ทะวาระตะเยนะ กะตงั 
สพัพงั อะปะราธงั, ขะมะตุ โน ภนัเต, 

 กรรมชั่วอันใดท่ีเป็นบาปอกุศล, อันข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้ งล่วงเกิน, ในคุณ
พระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ,์ ในครูบาอาจารย,์ ดว้ยกาย วาจา ใจ,ทั้งต่อหนา้และลบัหลงั, จาํได้
หรือจาํไม่ไดก้็ดี, ทั้งท่ีมีเจตนาหรือหาเจตนามิได,้ ขอให้ท่านจงลุโทษ, โปรดอโหสิกรรมให้แก่
ขา้พเจา้, เพื่อไม่ใหเ้ป็นอุปสรรคขดัขวางต่อการปฏิบติัธรรมของขา้พเจา้ในกาลต่อไป 
 พระวิปัสสนาจารยว์า่ อะหงั โว ขะมามิ ตุมเหหิปิ เม ขะมิตพัพงั. 
 โยคีรับพร้อมกนัวา่ ขะมามะ ภนัเต. 
 (๔) การนาํสมาทานศีลสิกขาบท ๕ และกล่าวศีล ๕ โดยกล่าวพร้อมเพรียงกนัหรือผูฝึ้กเป็น
ผูน้าํเพื่อตั้งใจใหแ้น่วแน่ท่ีจะประพฤติปฏิบติัตามท่ีตนตั้งปณิธานไว ้เป็นการวางใจใหถู้กทาง 
 ผูส้อนกล่าวทาํสมาทานศีลสิกขาบท ๕ และใหผู้ป่้วยกล่าวตามดงัน้ี 
 มะยงั ภนัเต ติสรเณ น สห ปัญจะ ศีลา นิยาจามะ 



 ๑๕๘ 

 ทุติยมัปิ มะยงัภนัเต ติสรเณ น สห ปัญจะ ศีลา นิยาจามะ 
 ตติยมัปิ มะยงัภนัเต ติสรเณ น สห ปัญจะ ศีลา นิยาจามะ 
 (แปลวา่ ขา้แต่ท่านผูเ้จริญ พวกขา้พเจา้ขอรับศีล ๕ พร้อมทั้งไตรสรณะเพ่ือประโยชน์แต่
การรักษาไวเ้จา้ขา้) 
 ต่อจากนั้นผูส้อนจะกล่าวนาํ และใหผู้ป่้วยกล่าวตามทีละขอ้ดงัน้ี 
 ศีลขอ้ท่ี ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปทงั สมาทิยามิ 
  (แปลวา่ ขา้พเจา้ของดเวน้จากการฆ่าสตัว)์ 
 ศีลขอ้ท่ี ๒ อทินนาทานา เวรมณี สิกขาปทงัสมาทิยามิ 
  (แปลวา่ ขา้พเจา้ของดเวน้จากการลกัขโมย) 
 ศีลขอ้ท่ี ๓ กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี สิกขาปทงัสมาทิยามิ 
  (แปลวา่ ขา้พเจา้ของดเวน้จากการประพฤติผดิในกาม) 
 ศีลขอ้ท่ี ๔ มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปทงั สมาทิยามิ 
  (แปลวา่ ขา้พเจา้ของดเวน้จากการกล่าวคาํเทจ็) 
 ศีลขอ้ท่ี ๕ สุราเมรยมชัชปมาทฏัฐานา เวรมณี สิกขาปทงั สมาทิยามิ 
  (แปลวา่ ขา้พเจา้ของดเวน้จากการตั้งอยูใ่นความประมาทดว้ยส่ิงมึนเมาคือสุรา และเมรัย) 
 การสวดมนตไ์หวพ้ระรัตนตรัย และสมาทานศีลสิกขาบท ๕ และกล่าวศีล ๕ จะตอ้งกระทาํ
ทุกคร้ังในลาํดบัแรกของการอบรม 
 (๕) กล่าวคาํสมาทานพระกรรมฐาน 
  นะโม ตสัสะ ภควโต อะระหะโต สมัมา สมัพทุธสัสะ (๓ จบ) 

 อิมาหงั ภะคะวา อตัตะภาวงั ตุมหากงั ปะริจจะชามิ 
  (แปลว่า ข้าแต่สมเด็จพระผู ้มีพระภาคเจ้า, ข้าพระองค์ขอมอบกายถวายชีวิตต่อ                  
พระรัตนตรัย, คือ พระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ)์ 

 อิมาหงั อาจะริยะ อตัตะภาวงั ตุมหากงั ปะริจจะชามิ 
  (แปลว่า ขา้แต่พระอาจารยผ์ูเ้จริญ, ขา้พระองคข์อมอบกายถวายตวั ต่อพระอาจารย ์เพื่อ
เจริญวิปัสสนากรรมฐาน) 

 นิพพานสัสะ เม ภนัเต สจัฉิกะระณตัถายะ กมัมฏัฐานงั เทหิ 
  (แปลว่า ข้าแต่ท่านผูเ้จริญ, ขอท่านจงให้ซ่ึงกรรมฐานแก่ขา้พเจ้า, เพื่อทาํให้แจ้งซ่ึง              
มรรคผล นิพพานฯ) 
  เยเนวะ ยนัติ นิพพานัง, พุทธา เตสัญจะ สาวะกา เอกา ยะเนนะ มัคเคนะ, สะติปัฏ
ฐานะสญัญินา. 



 ๑๕๙ 

  (แปลว่า พระพุทธเจา้และเหล่าพระอริยะสาวก, ไดด้าํเนินไปสู่พระนิพพานดว้ยหนทาง
เสน้น้ี, อนัเป็นทางสายเอก ซ่ึงนกัปราชญร์าชบณัฑิตทั้งหลายรู้ทัว่กนัวา่ ไดแ้ก่ สติปัฏฐาน ๔) 
  ขา้พเจา้ขอตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิญาณตนต่อพระรัตนตรัยและต่อครูบาอาจารยว์่า, ตั้งแต่
น้ีต่อไป ขา้พเจา้จะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบติัจริง ๆ, เท่าท่ีตนสามารถ เท่าท่ีตนมีโอกาสจะปฏิบติั
ได,้ เพื่อเป็นปัจจยัใหไ้ดบ้รรลุมรรคผล นิพพาน ในอนาคตกาลอนัใกลน้ี้เทอญ 
  อทัธุวงั เม ชีวิตงั, ธุวงั เม มะระณัง,อะวสัสัง มะยา มะริตพัพงั, มะระณะปะริโยสานงั เม 
ชีวิตงั, ชีวิตะเมวะ อะนิยะตงั มะระณงั นิยะตงั. 
  (แปลว่า ชีวิตของเราเป็นของไม่ย ัง่ยืน ความตายเป็นของยัง่ยืน เราจะตอ้งตายแน่ เพราะ
ชีวิตของเรามีความตายเป็นท่ีสุด, ชีวิตเป็นของไม่แน่นอน, ความตายเป็นของแน่นอนแท,้ เป็นโชค
อนัดีเป็นลาภอนัประเสริฐ, ท่ีเราไดม้าปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานไม่เสียทีท่ีไดเ้กิดมาเป็นมนุษยพ์บ
พระพทุธศาสนา) 
  อะหัง สุขิโต โหมิ, นิททุกโข โหมิ, อะเวโร โหมิ,อพัพะยาปัชโฌ โหมิ, อะนีโฆ โหมิ, 
สุขี อตัตานงั ปะริหะรามิ. 
  (แปลว่า ขอให้ขา้พเจา้มีความสุข, ปราศจากความทุกข์, ไม่มีเวร ไม่มีภยั ไม่มีความ
เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั,ไม่มีความลาํบากไม่มีความเดือดร้อน, ขอใหมี้ความสุขรักษาตนอยูเ่ถิด) 
  สพัเพ สตัตา, อะเวรา โหนตุ, อพัพะยาปัชฌา โหนตุ,อนีฆา โหนตุ,สุขี อตัตานงั ปริหะรันตุ. 
  (แปลว่า ขอให้สัตวท์ั้งหลายทุกตวัตน จงมีความสุข, ปราศจากความทุกข ์ไม่มีเวร ไม่มี
ภยั ไม่มีความเบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั ไม่มีความลาํบาก,ไม่มีความเดือดร้อน, ขอใหมี้ความสุขกาย
สุขใจรักษาตนอยูเ่ถิด.) 

 อิมายะ ธมัมานุธมัมะปะฏิปัตติยา, ระตะนตัตะยงั ปูเชมิ. 
  (แปลวา่ ขา้พเจา้ขอบูชาพระรัตนตรัย, ดว้ยการปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมน้ี, ดว้ยสจัจะ
วาจาท่ีไดก้ล่าวอา้งมาน้ี, ขอให้ขา้พเจา้ไดส้าํเร็จผลสมความปรารถนา ในเวลาอนัไม่ชา้ดว้ยเทอญ.) 
เสร็จแลว้กราบลง ๓ คร้ัง๒๘๒ 
 ตอนที ่๒ การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัเจริญสติปัฏฐาน ๔ 
 ผูส้อนให้ความรู้เร่ืองการกระทาํความดี ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่คิด พูด และลงมือกระทาํโดยเร่ิมจาก
จิตคิดก่อน แลว้คาํพูดท่ีกล่าวออกมา หรือการกระทาํ เช่น การเคล่ือนไหวต่าง ๆ ถา้จิตคิดดี วาจา           
สีหนา้ ท่าทาง การกระทาํยอ่มดี เพราะจิตมีหนา้ท่ีรู้อารมณ์ท่ีมากระทบ แลว้จึงสั่งการให้กายกระทาํ 
ดงัคาํท่ีว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” จิตมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตนท่ีจบัตอ้งได ้มีพลงังานท่ีสามารถ
ควบคุม สั่งการให้ร่างกายเคล่ือนไหวทาํงานตามตอ้งการได ้หนา้ท่ีของจิต พอสรุปได ้๔ อยา่ง คือ 
                                                 

 ๒๘๒วดัภทัทนัตะอาสภาราม, คู่มือโยคี สําหรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมใหม่, พระมหาทองมัน่           
สุทฺธจิตฺโต เรียบเรียง, ๒๕๔๗, หนา้ ๙-๑๕. 



 ๑๖๐ 

รู้สึก (อารมณ์) เป็นทุกข์ เป็นสุข หรือรู้สึกเฉย ๆ (เวทนา) จาํหมายส่ิงต่าง ๆ (สัญญา) ปรุงแต่ง
เปล่ียนแปลงจากท่ีตนรับรู้ (สังขาร) โดยรับรู้ทุกอยา่งผา่นช่องทางตา(อายตนะ) ทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก 
ล้ิน กาย ใจ การรับรู้ผา่นช่องทางทั้ง ๖ น้ีเรียก วิญญาณ เช่น รับรู้ทางตา เรียก จกัขวุิญญาณ เป็นตน้ 
 การคิดการพูด หรือการกระทาํ เรียกว่าเป็น กรรม ซ่ึงเม่ือมีการกระทาํ (กรรม) ไม่ว่าจะคิด
พูด หรือทาํ ย่อมให้ผลทั้งส้ิน ผูฝึ้กยกตวัอย่างจากชาดกในพระสูตรเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดดี           
ผลของการคิดดี การพูดดี ผลของการพูดดี การกระทาํดี ผลของการกระทาํดี ในการสอนแต่ละวนั 
วนัละเร่ือง ให้ผูป่้วยไดฟั้ง เพื่อให้ผูป่้วยไดเ้ขา้ใจในกรรม และผลของกรรม เป็นแรงจูงใจ ให้มี
พฤติกรรมทางบวกและการกระทาํดีนั้นทาํเช่นไร ผูส้อนจะตอ้งช้ีแนะใหย้ดึหลกัปฏิบติัตามกฎกติกา
ของศีล ๕ ซ่ึงผูส้อนจะตอ้งอธิบายความหมายหลกัปฏิบติัและผลของการรักษาศีล๕ แต่ละขอ้             
โดยพิสดารเพื่อเป็นความรู้ความเขา้ใจ เพื่อให้ผูป่้วยไดเ้ขา้ใจถึงอานิสงส์ของศีลแต่ละขอ้ ซ่ึงเป็น
ตวักาํหนดกรรมและวิบาก 
 ตอนที ่๓ ขั้นตอนการฝึกปฏิบติัธรรม 
 (๑) การเดินจงกรม จดัให้ผูป่้วยยืนห่างกนั ๑ ช่วงแขน จดัเป็นแถวยาว ให้ผูป่้วยยืนตวัตรง 
ใหรั้บรู้ความรู้สึกวา่กาํลงัยนื รับรู้ถึงสภาพนั้นท่ีเทา้กระทบว่าเยน็ หรือร้อน อ่อนหรือแขง็ ซ่ึงรับรู้ว่า
ตนกาํลงัยนือยู ่กาํหนด (รับรู้) วา่ยนืหนอ...ยนืหนอ...ยนืหนอ...รวม ๓ คร้ัง แลว้กาํหนดท่ีจิต (ตั้งใจ) 
วา่ อยากเดินหนอ...อยากเดินหนอ...อยากเดินหนอ...รวม ๓ คร้ัง กาํหนดใจท่ีเทา้ขวา ยกเทา้ขวากา้ว
ไปขา้งหนา้ โดยกาํหนดตามอาการตั้งแต่แรกเร่ิมท่ีเทา้ขวา ขณะยกข้ึนกา้วออกไป และเหยียบลงว่า 
“ขวายา่ง หนอ” (ขวา = เทา้ขวา ยา่ง = กา้วออกไป หนอ = เหยยีบลงพื้น) กาํหนดใจไปท่ีเทา้ กาํหนด
ใจไปท่ีอาการก้าวเทา้ออกไป และกาํหนดใจตามอาการท่ีเทา้เหยียบลงพื้น และตั้ งใจจดจ่อต่อ
ความรู้สึกท่ีได้รับ ให้รับรู้ตามอาการท่ีปรากฏข้ึนจริง และเม่ือจะก้าวเท้าซ้าย ก็ต้องกําหนด
เช่นเดียวกบัเทา้ขวา คือ “ซ้าย...ย่าง...หนอ” กาํหนดเดินไปเร่ือย ๆ โดยเดินชา้ ๆ กา้วเทา้ตาม
ธรรมชาติของการเดิน ตั้งใจกาํหนดสติตามอาการท่ีกา้วของเทา้ใหท้นัอาการ โดยตั้งสติตาม กาํหนด
ตาม อาการของเทา้เท่านั้น สายตามองเพียง ๔ ศอก ไม่เหลียวซา้ย ขวา ไปรับรู้ส่ิงอ่ืน ตั้งสติใหม้ัน่คง 
ตั้งใจอยูก่บัการเคล่ือนไหวของเทา้ 
 การสอนผูป่้วยติดยาเสพติดเดินจงกรม ระยะแรก ๆ ผูฝึ้กตอ้งนาํแถว และใหอ้อกเสียงพร้อม
กบัอาการท่ีเดิน เพื่อช่วยใหผู้ป่้วยมีสติตั้งมัน่ ถา้ผูป่้วยมีสติท่ีมัน่คงสามารถเดินไดต้รงตามปากท่ีพูด 
จะเดินไดดี้ ไม่เซ แต่ถา้ผูป่้วยสักแต่ท่อง ตาสอดส่ายไป รับรู้ ส่ิงอ่ืน ใจมิไดก้าํหนดอยูท่ี่อาการของ
เทา้จะเดินเซ เป็นหน้าท่ีของผูฝึ้กท่ีจะตอ้งให้กาํลงัใจ โดยปฏิบติัไปพร้อม ๆ กบัผูป่้วย จะช่วยให ้
ผูป่้วยปฏิบติัตามได ้
 ผูป่้วยติดยาเสพติดส่วนมากมีสมาธิไม่มั่นคง เน่ืองจากบุคลิกภาพเดิมเป็นผูท่ี้มีจิตใจ
อ่อนไหวฟุ้งซ่าน ฉะนั้น เม่ือพาเดินระยะแรก ๆ ผูป่้วยจะเบ่ือ และหงุดหงิด ผูฝึ้กตอ้งเขา้ใจไม่ดุผูป่้วย 
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แต่ปฏิบติัดว้ยพร้อม ๆ กนัไป ในการฝึกปฏิบติัน้ีควรจะมีผูฝึ้กคอยดูแลประมาณ ๑ :  ๑๐ คน            
จะช่วยใหผู้ป่้วยมีกาํลงัใจท่ีจะปฏิบติัมากข้ึน 
 กา้วสุดทา้ยเม่ือเดินไปจนสุดแถว ถึงกา้วสุดทา้ย ใหก้าํหนกวา่หยดุหนอ แลว้วางเทา้เคียงกนั 
กาํหนดยืนหนอ...ยืนหนอ...ยืนหนอ..๓ คร้ัง กาํหนดตน้จิตว่า อยากกลบัหนอ...อยากกลบัหนอ...
อยากกลบัหนอ...๓ คร้ัง จึงยกเทา้ขวากลบัมาดา้นขวาประมาณ ๔๕ องศา กาํหนด กลบัหนอ...เช่นน้ี
จนหนักลบัมาอีกดา้นหน่ึง (จะไดป้ระมาณ ๔ คร้ัง) แลว้กาํหนดว่า ยนืหนอ...ยนืหนอ...ยนืหนอ...๓ 
คร้ัง ต่อมากาํหนดวา่ อยากเดินหนอ...อยากเดินหนอ...อยากเดินหนอ...๓ คร้ัง แลว้กาํหนดเดินต่อไป 
ตามรายละเอียดดงักล่าว ในระยะแรกควรใหเ้ดิน ๓๐ นาที 
 (๒) การนัง่สมาธิ เม่ือเดินไดพ้อประมาณ ใหก้าํหนดกา้วสุดทา้ยเรียบร้อยแลว้ ใหก้าํหนดว่า 
อยากนั่งหนอ...อยากนั่งหนอ...อยากนั่งหนอ...๓ คร้ัง แล้วค่อยย่อตัวลงนั่ง โดยตามรู้อาการ
เคล่ือนไหวทุกระยะจนนั่งเรียบร้อยแล้ว กําหนดให้มือขวาทับมือซ้าย นั่งตัวให้ตรง ค่อย ๆ                  
ปิดเปลือกตาลง กาํหนดจิตดูอาการเคล่ือนไหวท่ีหนา้ทอ้งเหนือสะดือ ๒ น้ิว อาการเคล่ือนไหวของ
ทอ้ง เช่น อาการพอง เป็นผลจากการหายใจเขา้ เราไม่ดูลมหายใจ แต่ดูอาการทอ้งพองตั้งแต่เร่ิมพอง 
ท่ามกลาง จนสุดพอง กาํหนดตามอาการว่า “พองหนอ” อาการยุบเป็นผลจากการหายใจออกให้ดู
อาการยบุตั้งแต่เร่ิมตน้ ท่ามกลาง และท่ีสุด โดยกาํหนดตามอาการว่า “ยบุหนอ” ใหก้าํหนดดูอาการ 
พองยบุ กาํหนดตามอาการว่า พองหนอ...ยบุหนอ ไปเร่ือย ๆ ระยะแรกอาจนัง่ไดป้ระมาณ ๒๐ นาที 
แลว้เพิ่มเป็น ๓๐ นาที แลว้แต่กรณี เม่ือตอ้งการลุกให้กาํหนดเดินจงกรมต่อโดยกาํหนดตามอาการ
อยา่งต่อเน่ือง 
 ขณะท่ีนัง่สมาธิใจอาจจะแวบออกจากการกาํหนดดูอาการพองยบุ เม่ือใจแวบออกไปเช่นน้ี 
ใหก้าํหนดวา่ฟุ้ งหนอ...ฟุ้ งหนอ...จนกวา่ความฟุ้ งซ่านนั้นจะหายไป ใหก้ลบัมา กาํหนดพองยบุต่อไป 
บางคราวใจอาจจะคิดถึงเร่ืองต่าง ๆ ใหก้าํหนดว่า คิดหนอ...คิดหนอ...คิดหนอ เม่ือความคิดหายไป 
ใหก้าํหนดดูท่ีอาการพองยบุต่อไป หรือบางขณะจะพบว่ามีอาการชาตามขา หรืออาการปวดตามขอ้
พบัใหก้าํหนดว่า ปวดหนอ...ปวดหนอ...ดูอาการปวดนั้นโดยไม่ตอ้งขยบัเปล่ียน หากทนไม่ไหวให้
กาํหนดลุกเดินจงกรม ต่อไป 
 การเดินจงกรม นัง่สมาธิ และการใชส้ติกาํหนดดูอาการเคล่ือนไหวต่าง ๆ น้ี จะเกิดข้ึนได้
ตอ้งมีจิตใจตั้งมัน่ เช่ือถือท่ีจะปฏิบติัอยา่งแรงกลา้ (ศรัทธา) มีความพยายามท่ีจะทาํดว้ยความตั้งใจ
อย่างจริงจงั เรียกว่ามีความเพียร (วิริยะ) พยายามท่ีจะปฏิบติั (วิริยะ) เป็นวิธีการท่ีปฏิบติัในการ
ปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานคือ โดยใชก้ารเจริญสติ ปัฏฐาน ๔ (การใชส้ติตามดูอาการของรูปนาม) 
ไดแ้ก่ กายานุปัสสนาสติปัฏฐานไดแ้ก่ การเขา้สังเกตตามดูอาการของกาย เช่น การเคล่ือนไหวของ
ร่างกาย เช่น ขณะท่ีเดินยกเทา้ กา้วเดิน การยืน การนัง่ การนอน ซ่ึงถือเป็นอิริยาบถใหญ่ การคูก้าร
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เหยียด การเหลียว การกลบั การเค้ียวอาหาร การกลืน การถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ การเปิดปิดประตู 
การสวมเส้ือผา้ถือเป็นอิริยาบทยอ่ย ตอ้งสอนใหผู้ติ้ดยาเสพติดกาํหนดรู้ทั้งหมด 
 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานไดแ้ก่ การเขา้สังเกตตามดูความรู้สึกต่างๆท่ีเกิดข้ึน เช่น อาการปวด 
อาการคนัตามร่างกาย อาการสุข หรือ อาการเฉย ๆ โดยดูตามสภาพท่ีเป็นจริง ไม่มีความรู้สึกร่วม 
 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ไดแ้ก่ การเขา้สงัเกตตามดูอาการคิดของจิตโดยไม่ตามเร่ืองราวท่ี
คิด ใหรู้้วา่ จิตเศร้าหมองกใ็หรู้้วา่จิตเศร้าหมอง จิตมีราคะ กรู้็วา่มีราคะ เป็นตน้ 
 ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ไดแ้ก่ การใชส้ติ ติดตามดูหมวดธรรมต่าง ๆ เช่น การกาํหนด
ในสมัผสัทั้ง ๖ เม่ือตาเห็นรูปกก็าํหนดการเห็น หูไดย้นิเสียงกก็าํหนดการไดย้นิ เป็นตน้ 
 เม่ือผูป้ฏิบติัทาํจิตของตนให้ติดตามดูอารมณ์เหล่าน้ีดว้ยสติจิตก็จะมีสมาธิ คือความสงบ
และตั้งมัน่อยู่ เม่ือจิตตั้งมัน่เป็นสมาธิแลว้ ปัญญาดึงความรู้เห็นก็จะเกิดข้ึนตามท่ีพระพุทธองคไ์ด้
ตรัสวา่ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผูท่ี้มีจิตตั้งมัน่แลว้ กรู้็เองเห็นเอง (ดว้ยปัญญา) ตามความเป็นจริง”๒๘๓ 
 (๓) การเจริญสติปัฏฐาน ๔ น้ี สาวกขององคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไดป้ระพฤติปฏิบติัจน
สาํเร็จเป็นพระอรหันต ์แต่ในการวิจยัน้ีมุ่งหมายเพียงใชรู้ปแบบปฏิบติัมาพฒันาจิตผูป่้วยติดยาเสพ
ติด ซ่ึงมีจิตใจฟุ้ งซ่านขาดหลกัยึดทาํให้ขาดสติ ขาดสมาธิ ขาดความมัน่คง ท่ีตั้ งมัน่แน่วแน่ ให้
สามารถรู้ตนเองว่ามีความคิด มีความรู้สึกอยา่งไร มีสภาพอารมณ์เป็นอยา่งไร โดยฝึกให้เรียนรู้จาก
ตนเอง เป็นการบริหารจิตใจ คือ ดูแลรักษาสภาพจิตใจให้เป็นปกติสุข มีสมรรถภาพทางจิต มี
คุณภาพทางจิต สามารถปรับตวัปรับใจใหเ้ป็นปกติสุขในปัจจุบนัน้ีได ้ดงัภาพเปรียบเทียบ 

 
     ปกติ   บริหาร    ผลท่ีไดรั้บ 
 
ร่างกาย     จะหยดุน่ิง  ทาํใหเ้คล่ือนไหว   พลงักาย 
จิตใจ     ไม่หยดุน่ิง  ทาํใหห้ยดุน่ิง   พลงัจิต  
  
        
       ความสาํเร็จ 
 

 
แผนภูมิที ่๒.๘ แสดงภาพความแตกต่างการบริหารกายและบริหารจิต 

     

                                                 
๒๘๓อภิ.ธา. ๓๖/๔๑-๔๔/๒๒๖. 

พลงังานชีวิต 
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 แผนภูมิที ่๒.๙ แสดงการเจริญสติปัฏฐาน ๔ 
 

 ตอนที ่๔ การสอบอารมณ์ 
 หลงัจากเดินจงกรม นัง่สมาธิเรียบร้อยแลว้ ใหส้อบถามความรู้สึกของผูป่้วยและเปิดโอกาส
ใหผู้ป่้วยไดซ้กัถาม ใหค้าํแนะนาํเพื่อท่ีจะไดป้ฏิบติัไดถู้กตอ้ง ในโอกาสต่อไปหลกัการถาม 
 ๑) การเดินจงกรมเป็นอยา่งไรบา้ง ขณะยก-ยา่ง-เหยียบ สังเกตอาการพบอะไรบา้ง กาํหนด
ทนัปัจจุบนัหรือไม่ ขณะเดินหากมีความคิดเกิดข้ึน ใหห้ยดุกาํหนดความคิดจนหมดจึงเดินต่อไป 
 ๒) การนัง่เป็นอยา่งไร กาํหนดอาการพองยบุไดห้รือไม่ ไดรั้บประสบการณ์อยา่งไรบา้ง  
 ๓) การกาํหนดอาการปวด กาํหนดไดน้านเท่าไร มีขอ้สงสยัอยา่งไร 
 ๔) การกาํหนดอิริยาบถยอ่ย ทาํไดห้รือไม่ 
 ๕) มีประสบการณ์ใดเกิดข้ึนบา้งจากการนัง่ การเดิน การกาํหนดความคิด 
 จิตเป็นธรรมชาติท่ีรู้อารมณ์ขณะนัง่สมาธิ ผูป่้วยอาจจะเห็นนิมิตต่าง ๆ เช่นเห็นคน เห็นภาพ
แสงสี จะตอ้งอธิบายใหท้ราบว่าใหก้าํหนดว่า “เห็นหนอ” ไม่ตามดู มิฉะนั้นจะเกิดอาการหลงผดิได ้
ให้เขาไดท้ราบว่า นั้นไม่ใช่ของจริง เป็นเพียงจิตสร้างข้ึนให้กาํหนดรู้ และไม่ใส่ใจให้ดูอาการท่ี
เกิดข้ึนท่ีมีอยู่จริง เช่น การปวดตามอวยัวะของร่างกาย เช่น ขอ้เข่า ขอ้เทา้ หรือท่ีอ่ืน ๆ ควรกาํหนดดู 
ไม่ควรเปล่ียนท่า หากเปล่ียนท่าสมาธิจะถูกทาํลาย ทาํใหไ้ม่เห็นสภาพความเป็นจริงของความทุกขท่ี์
ปรากฏอยู ่ตอ้งกาํหนดเดินจงกรมต่อไป 

สติปัฏฐาน 

มีสติเสมอ 

พิจารณากายในกาย พิจารณาเวทนาในเวทนา พิจารณาจิตในจิต พิจารณาธรรมในธรรม 
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 ตอนที ่๕ สวดมนตไ์หวพ้ระและการนดัหมาย 
 หลงัจากทดสอบอารมณ์เสร็จแลว้พาผูป่้วยไหวพ้ระสวดมนต์แผ่เมตตา และนัดให้มาใน
วนัรุ่งข้ึน ผูส้อนนาํหลกัการทางพระพุทธศาสนาน้ีมาเป็นเคร่ืองมือฝึกให้ผูป่้วยเกิดสติระลึกรู้อย่าง
ต่อเน่ือง เป็นเหตุให้สามารถไดพ้ฒันาความฉลาดทางอารมณ์ สามารถมีความคิด และอารมณ์ใน
ทางบวกอนัเป็นประโยชน์ต่อการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ และดึงจิตใจใหพ้น้จากสภาพการเป็นทาสของยา
เสพติด ต่าง ๆ ได ้
 ๔) องคป์ระกอบของการปฏิบติั 
  (๑) สถานท่ี สาํหรับในประเทศไทยจะพบว่า มีสถานท่ีปฏิบติัธรรมอยูท่ ัว่ไป แต่ท่ีนิยม 
ไดแ้ก่ สถานท่ีในสงักดัของยวุพทุธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ท่ีมีหลกัสูตรลกัษณะน้ี ๗ วนับา้ง ๑๕ 
วนับา้ง ส่วนมากกาํหนดพอง-ยบุ เป็นอารมณ์หลกั การกาํหนดพอง-ยบุ เป็นการดูผลของการหายใจ 
เม่ือหายใจเขา้ ทอ้งจะพอง เม่ือหายใจออกทอ้งจะยบุ ผูป้ฏิบติัตอ้งสงัเกตอาการพอง-ยบุ ตั้งแต่เร่ิมตน้ 
ท่ามกลาง และท่ีสุด ในขณะท่ีนั่งสมาธิ สถานท่ีตอ้งสงบ สะอาด มีผูดู้แลจะช่วยเอ้ือให้ผูป้ฏิบติั 
ปฏิบติัไดอ้ย่างเต็มท่ี สถานท่ีในท่ีน้ีจะรวมถึงท่ีพกัคา้ง ท่ีปฏิบติัธรรม อาหารและอุปกรณ์อาํนวย
ความสะดวกต่าง ๆ 
  (๒) อาจารยผ์ูส้อน (วิทยากร) จะตอ้งสอนวิธีปฏิบติั สาธิต และตามดูว่าผูป้ฏิบติั ปฏิบติั
ไดถู้กตอ้งหรือไม่ เพราะการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง สภาวธรรมจะเกิดไม่ไดถ้า้ปฏิบติัไม่ตรง นอกจากน้ี
จะตอ้งมีการบรรยายธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัเพื่อเก้ือกูลการปฏิบติั เพิ่มศรัทธาให้ผูป้ฏิบติั       
ซ่ึงเรียกว่า โยคี คือ ผูเ้พียรละกิเลส มีการสอบอารมณ์ทุกวนัเพื่อช่วยทาํความเขา้ใจแก่ผูป้ฏิบติั ถา้
ปฏิบติัไดถู้กตอ้งอาจารยผ์ูส้อนจะเพ่ิมความเขม้ขน้ของการปฏิบติัเพื่อให้โยคีเกิดความกา้วหน้า         
มากยิ่งข้ึน อาจารยผ์ูส้อน ในท่ีน้ีหมายถึง พระวิปัสสนาจารยจ์ะตอ้งมีลกัษณะเป็นกลัยาณมิตร ทาง
พระพทุธศาสนาได ้กล่าวถึง กลัยาณมิตรไวว้า่ 

กลัยาณมิตตะ คือ กลัยาณมิตร ซ่ึงเป็นผูมี้กลัยาณมิตรธรรม ๗ หมายถึง องค์คุณของ
กลัยาณมิตรคุณสมบติัของมิตรดีหรือมิตรแท ้ คือ ท่านท่ีคบหรือเขา้หาแลว้จะเป็นเหตุใหเ้กิดความดี
งามและความเจริญ ไดแ้ก่ 
 ๑) ปิโย (น่ารัก ในฐานเป็นท่ีสบายใจและสนิทสนม ชวนใหอ้ยากปรึกษา ไต่ถาม) 
 ๒) ครุ (น่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ใหเ้กิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นท่ีพึ่งใจ 
และปลอดภยั ) 
 ๓) ภาวนีโย (น่าเจริญใจ หรือน่ายกยอ่ง ในฐานทรงคุณคือความรู้และ ภูมิปัญญาแทจ้ริง 
ทั้งเป็นผูฝึ้กอบรม ปรับปรุงตนเสมอ ควรเอาอยา่ง ทาํใหร้ะลึกและเอ่ยอา้งดว้ยซาบซ้ึงภูมิใจ) 
 ๔) วตฺตา จ (รู้จกัพดูใหไ้ดผ้ล รู้จกัช้ีแจงใหเ้ขา้ใจ รู้ว่าเม่ือไรควรพดูอะไรอยา่งไร คอยให้
คาํแนะนาํวา่กล่าวตกัเตือน เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี) 



 ๑๖๕

 ๕) วจนกฺขโม (อดทนต่อถอ้ยคาํ คือ พร้อมท่ีจะรับฟังคาํปรึกษาซักถามคาํเสนอแนะ
วิพากษว์ิจารณ์ อดทน ฟังไดไ้ม่เบ่ือ ไม่ฉุนเฉียว) 
 ๖) คมฺภีรญฺจ กถ ํกตฺตา (แถลงเร่ืองลํ้าลึกได ้สามารถอธิบายเร่ืองยุง่ยากซบัซอ้น ใหเ้ขา้ใจ 
และใหเ้รียนรู้เร่ืองราวท่ีลึกซ้ึงยิง่ข้ึนไป) 
 ๗) โน จฏฺ าเน นิโยชเย (ไม่ชกันาํในอฐาน คือ ไม่แนะนาํในเร่ืองเหลวไหล หรือชกัจูงไป
ในทางเส่ือมเสีย)๒๘๔ 
 พึงมองเห็นคนมีปัญญา ท่ีชอบช้ีโทษ พดูจาข่มข่ี เสมือนเป็นผูบ้อกขมุทรัพย ์คนอยา่งนั้น 
ท่ีเป็นบณัฑิต พึงคบเถิด เม่ือคบคนอยา่งนั้น ยอ่มดีข้ึน ไม่เลวลง๒๘๕ 
 
พทุธพจน์อีกบทวา่  

   ภิกษุทั้งหลาย เอกบุคคล เม่ือเกิดข้ึนในโลก ย่อมเกิดข้ึนเพื่อมิใช่ประโยชน์ 
มิใช่ความสุขแก่พหุชน หากแต่เพื่อความพินาศ เพื่อเสียประโยชน์ เพื่อความทุกขข์อง
คนจาํนวนมาก แก่เทวะและมนุษยท์ั้งหลาย เอกบุคคลนั้น ไดแ้ก่ คนมีมิจฉาทิฏฐิ มี
ทศันะวิปริตผิดพลาด เขายอ่มชกัพาพหุชนให้หันออกจากธรรมท่ีถูกท่ีชอบให้ตั้งอยู่
ในส่ิงท่ีไม่ใช่ธรรม 
   ภิกษุทั้ งหลาย เอกบุคคล เม่ือเกิดข้ึนในโลก ย่อมเกิดข้ึนเพื่อประโยชน์              
เพื่อความสุขแก่พหุชน เพื่อประโยชน์ เพื่อเก้ือกูล เพื่อความสุขแก่คนจาํนวนมาก   
แก่เทวะและมนุษยท์ั้งหลาย เอกบุคคลนั้น ไดแ้ก่ คนมีสัมมาทิฏฐิ มีทศันะไม่วิปริต
ผิดพลาด เขาย่อมชกันาํพหุชนให้ออกจากส่ิงท่ีมิใช่ธรรม ให้ตั้งอยู่ในหลกัท่ีถูกตอ้ง
ชอบธรรม๒๘๖ 
 

ในสขสูตรท่ี ๒ วา่  
   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๗ ประการควรเสพ ควรคบ
เป็นมิตร ควรเขา้ไปนั่งใกล ้แมถู้กขบัไล่ ธรรม ๗ ประการเป็นไฉน คือ ภิกษุเป็น     
ท่ีรักใคร่พอใจ ๑ เป็นท่ีเคารพ ๑ เป็นผูค้วรสรรเสริญ ๑ เป็นผูฉ้ลาดพูด ๑ เป็น ผู ้
อดทนต่อถอ้ยคาํ ๑ พูดถอ้ยคาํลึกซ้ึง ๑ ไม่ชกันาํในทางท่ีไม่ดี ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๗ ประการน้ีแล ควรเสพ ควรคบเป็นมิตร ควรเขา้ไปนั่ง
ใกล ้แมถู้กขบัไล่ ฯ ภิกษุเป็นท่ีรักใคร่ พอใจ เป็นท่ีเคารพ ควรสรรเสริญ ฉลาดพูด 

                                                 
๒๘๔วิสุทฺธิ ๑/๑๒๓. 

 ๒๘๕องฺ.สตฺตก. ๒๓/๓๔/๓๓. 
 ๒๘๖องฺ.เอก. ๒๐/๑๙๑-๒/๔๔. 



 ๑๖๖

อดทนต่อถอ้ยคาํ พูดถอ้ยคาํลึกซ้ึง ไม่ชกันาํ ในทางท่ีไม่ดี ฐานะเหล่าน้ีมีอยู่ในภิกษุ
ใด ภิกษุนั้นเป็นมิตรแท ้มุ่งอนุเคราะห์แต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ผูป้ระสงค ์จะคบมิตร 
ควรคบมิตรเช่นนั้น แมจ้ะถูกขบัไล่ ฯ๒๘๗ 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 

ไดก้ล่าววา่ ครูทุกคนไม่อยากใหศิ้ษยโ์ง่เซอะซะ มีกิริยาพาทีหยาบคายเลย ลว้นแต่ตั้งใจใหไ้ดดี้ทุกคน 
ความตั้งใจดีของครูอาจารยท่ี์มีต่อศิษยน้ี์มีส่วนสาํคญัอยู ่๕ อยา่ง คือ  

๑) แนะนาํดี ไดแ้ก่ ท่านเขา้ใจหาอุบายช้ีแจง อธิบาย หรือ ยกตวัอยา่งเพื่อให้ศิษยเ์ขา้ใจใน
วิชาท่ีสอน 

๒) ใหเ้รียนดี ไดแ้ก่ กาํหนดสอนแต่วิชาท่ีมีประโยชน์ เหมาะกบัศิษยท่ี์พอเขา้ใจได ้
๓) ไม่หวงความรู้ ดว้ยกลวัวา่ศิษยจ์ะดีกว่า คือตั้งใจสอนศิษยต์ามความรู้ทั้งหมด หรือ ตาม

เกณฑข์องชั้นตามความสามารถท่ีจะสอนได ้
๔) ศิษยค์นใดมีวิชาดี มีความประพฤติดี หรือมีความชอบอยา่งอ่ืน ๆ ศิษยค์นนั้นยอ่มไดรั้บ

ยกยอ่งจากครู ประกาศคุณความดีของศิษยใ์หมี้หนา้มีตาข้ึน 
๕) คอยช่วยเหลือป้องกันกลัวว่าศิษย์จะได้รับความลาํบาก ไม่ทอดท้ิงศิษย์ ให้ความ

ช่วยเหลือเม่ือมีทางช่วยเหลือได้๒๘๘ 
 (๓) ผูป้ระสาน ไดแ้ก่ ผูดู้แลผูป่้วยขณะปฏิบติัใหส้ามารถปฏิบติัไดโ้ดยสะดวก จะทาํหนา้ท่ี
ธุระการ ประสานงานกบัวิทยากร พระวิปัสสนาจารย ์
 (๔) ผูป้ฏิบติั ตอ้งมีความพร้อม คือ ตดัความกังวล วางงานทั้งหลายไวก่้อน พร้อมท่ีจะ
เรียนรู้รับส่ิงใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนจากการปฏิบติั เตรียมเคร่ืองแต่งกายและปฏิบติัตามกติกาของ
สถานท่ีปฏิบติักาํหนดไว ้
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ๒๘๗องฺ.สตฺตก. ๒๓/๓๔/๓๕-๓๖. 
๒๘๘สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณา

ยก,ทักษิณะทิศครูอาจารย์, อนุสรณ์มงคลสมยั ๑๑๖ ปีนับแต่วนัประสูติ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖,
(นครปฐม : โรงพิมพม์หามกฏุราชวิทยาลยั), หนา้ ๒๖. 



 ๑๖๗

ตารางที ่๒.๑ แสดงการเปรียบเทยีบการเคลือ่นไหวอริิยาบถตามปกติกบัอริิยาบถการเจริญวปัิสสนา
กรรมฐาน 

กจิกรรม กจิกรรมปกติ/ผลลพัธ์ การเจริญวปัิสสนากรรมฐาน/ผลลพัธ์ 
๑.การเดิน - ก้ า ว เ ท้ า เ ดิ น ธ ร ร ม ด า

ตามปกติของแต่ละคน การ
เดินนั้ นอาจจะมี เ ป้าหมาย 
หรือไม่มีเป้าหมายกไ็ด ้
- ไม่เนน้การสาํรวม 
- ไม่เน้นเร่ืองสติ- สมาธิ  มี
เป้าหมายเพียงดาํเนินกิจวตัร
ป ร ะ จํ า วั น ป ก ติ  ต า ม
วตัถุประสงคข์องผูน้ั้น 

- กา้วเทา้ปกติ แต่ใจจดจ่ออยูท่ี่การยกเทา้ การยา่งเทา้
ทุกขณะและสงัเกตอาการและส่ิงท่ีปรากฏขณะยกยา่ง 
เหยียบแต่ละกา้ว เป้าหมายจะอยูท่ี่การสังเกตอาการท่ี
เกิดข้ึนขณะเดินนั้น การเดินลกัษณะน้ีเรียกว่า เดิน
จงกรม มีทั้งหมด ๖ ระยะ ตามแต่อาจารยผ์ูส้อนจะ
ปรับอินทรียใ์ห้ว่า สติสมาธิท่ีผูป้ฏิบติัอยู่ในขณะนั้น 
อยู่ในระดบัท่ีสมควรจะเดินระยะใดตอ้งสัมพนัธ์กบั
การนัง่สมาธินั้นดว้ย 
- การกาํหนดตอ้งทนัปัจจุบนักล่าวคือ สติตอ้งกาํกบั
การยกเทา้ย่างเทา้เหยียบสัมผสันั้นทุกขณะและรับรู้
ตามอาการท่ีเกิดข้ึน ขณะเทา้ยกข้ึน สัมผสัพื้น รับรู้ถึง
อาการท่ีเทา้สัมผสัพื้นว่า รู้ถึงความเย็น ความร้อน 
ความอ่อนความแขง็ ฯลฯ เป็นตน้ 
- มีการสํารวมสายตาให้อยู่เพียง ๔ ศอก ไม่เหลียว 
ซา้ยแลขวา กาํหนดรู้ให้ทนัปัจจุบนั หมายถึง สติตอ้ง
เฉียบคม จะนําไปสู่การมีสมาธิท่ีตั้งมัน่นาํไปสู่การ
เกิดปัญญาเห็นแจง้ในปรมตัถว์่าแทจ้ริงแลว้ร่างกายน้ี
ไม่มีตัวตน มีเพียงรูปท่ีประชุมข้ึนจากธาตุ ๔ และ
นามท่ีรู้อารมณ์  
- ขณะท่ีเดินอยู่นั้น มีความคิดเขา้มาแทรกตอ้งหยุด
เดินแลว้กาํหนดวา่ คิดหนอ ๆ 
ผลลพัธ์ :การเดินน้ีจะช่วยใหส้ติมัน่คงข้ึน เน่ืองจาก    
ผูเ้ดินจะตอ้งระมดัระวงั หากสติไม่มัน่คง คือ ส่งใจ
ออกจากเทา้ท่ีกา้วยา่ง หรือเหยยีบขณะนั้น ผูป้ฏิบติัจะ
เดินเซ การเดินน้ีจะช่วยให้สติสมาธิมัน่คงข้ึน     ผู ้
ปฏิบติัท่ีจะสามารถรับรู้สามญัลกัษณะและสภาวะ
ลกัษณะได ้



 ๑๖๘

 

กจิกรรม กจิกรรมปกติ/ผลลพัธ์ การเจริญวปัิสสนากรรมฐาน/ผลลพัธ์ 
๒.การนัง่
สมาธิ 

-โดยทัว่ไปนัง่ธรรมดา ไม่มีการ
กาํหนด 

- อารมณ์หลกัของการนั่งสมาธิสายพอง-ยุบ คือ 
อาการพอง-ยบุของหนา้ทอ้งท่ีเกิดจากการหายใจ ผู ้
ปฏิบติัจะตอ้งกาํหนดจิตจบัจอ้งการเคล่ือนไหวของ
หน้าทอ้งตั้งแต่เร่ิมตน้ ท่ามกลาง ถึงท่ีสุด บริกรรม 
ตามว่า ยุบหนอ พองหนอ ตามลักษณะอาการท่ี
ปรากฏ เม่ือมีความคิดแทรกให้กาํหนดว่า คิดหนอ 
ๆ หากมีอาการคนัให้กาํหนดว่า คนัหนอ ๆ ถ้ามี
เสียงเขา้มาให้กาํหนดว่า ได้ยินหนอ ๆ หากรู้สึก
โกรธไม่พอใจ หงุดหงิด ให้กําหนดตามอาการ
เหล่านั้น จนอาการน้ีหายไป จึงหันมากาํหนดพอง-
ยุบต่อ หากกาํหนดพอง-ยุบไม่ได้ คือ ไม่มีอาการ
ปรากฏให้กาํหนด นั่งหนอถูกหนอ โดยกาํหนดท่ี
สะโพก ท่ีถูกพื้นสลับกันทั้ งสองขา้ง เม่ือพองยุบ
ปรากฏจึง กําหนดพอง-ยุบต่อไป  ในขณะท่ีนั่ง
กาํหนดอยู่นั้นอาจจะมีอาการปวดเม่ือยตามร่างกาย
เกิดข้ึน เช่น ปวดตามขอ้เข่า ขอ้เทา้ ฯลฯ พยายาม
อย่าขยบัหรือเปล่ียนอิริบถให้ท้ิงพอง-ยุบ แลว้มา
กําหนดอาการปวดตามจุดท่ีปวดมากท่ี สุด  ดู
ลกัษณะอาการปวดนั้นไป จนกระทั้งไม่สามารถทน
ได ้จึงลุกข้ึนเดินจงกรมต่อไป 
- การกาํหนดความคิด ความรู้สึกโกรธ นอ้ยใจ ฯลฯ 
ซ่ึงเป็นอาการของจิต เรียกว่า จิตตานุปัสสนา การ
กําหนดเสียงว่า คิดหนอ ๆ กําหนดกล่ินเรียกว่า
ธรรมนุปัสสนา การกาํหนดความรู้สึกปวด เรียกวา่  
เวทนานุปัสสนา หรือการกําหนดความฟุ้ งซ่าน 
กาํหนดอารมณ์ไม่พอใจ ความรู้สึกเฉย ๆ เรียกว่า 
เวทนานุปัสสนาเช่นเดียวกนั กาํหนดพองยุบ หรือ
การกาํหนดเดิน เรียกวา่กายานุปัสสนา 



 ๑๖๙

 

กจิกรรม กจิกรรมปกติ/ผลลพัธ์ การเจริญวปัิสสนากรรมฐาน/ผลลพัธ์ 

  ผลลพัธ์ : การนั่งสมาธิจะนั่งไดน้านหรือไม่นั้น 
ข้ึนอยู่กับว่าขณะเดินจงกรมนั้ นสมาธิต่อเน่ือง
เช่ือมโยงกบัการเดินจงกรมมากน้อยเพียงใด การ
เดินจงกรมท่ีไดส้มาธิอยา่งดีข้ึนอยูก่บัความต่อเน่ือง
ของ สติ ซ่ึงจะเก้ือกูลต่อการท่ีจะนาํสมาธิท่ีมัน่คงท่ี
จะนัง่กาํหนดทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนไดท้นัอย่างต่อเน่ือง 
เม่ือสมาธิตั้ งมั่นมากก็จะทันรู้ความจริงท่ีมีอยู่ใน
ร่างกายของเรา เช่น ลกัษณะของรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ  ( จิตท่ีมีหลายลักษณะ  เช่น จิต
หงุดหงิด โกรธ ฟุ้ งซ่าน มีราคะ เราก็จะตามรู้ดูจิตท่ี
มีลกัษณะต่าง ๆ เหล่าน้ี) ขณะท่ีตามรู้อาการของรูป
นามนั้ น จิตของเราผูกอยู่กับความจริงขณะนั้ น 
กิเลสจะไม่เกิดข้ึน ถ้ากําหนดเท่าทันทุกอย่างท่ี
ปรากฏข้ึนมาให้เราได้รับรู้ ส่ิงท่ีจิตสะสมขณะ
กาํหนด คือ กุศล(เน่ืองจากอยู่กบัความจริง) แทนท่ี
จะอยู่กับความชอบ  (โลภะ)  ไม่ชอบ  (โทสะ) 
ตลอดเวลา เน่ืองจากจิตนั้นมีความไวมาก ลดัน้ิวมือ
เดียวมีความเร็วถึงแสนโกฏขณะจิตท่องเท่ียวไป
ไกล จิตเกิดตามทวารทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย 
ใจ ถา้เรานําจิตมาผูกอยู่กับกายใจ (รูปนาม) และ
รับรู้จากสภาพท่ีมีอยูจ่ริงก็จะนาํไปสู่การเกิดปัญญา 
การกาํหนดเท่าทนัจะไม่เปิดโอกาสให้จิตปรุงแต่ง 
(สังขาร) การปรุงแต่งจากกิเลส จิตย่อมเศร้าหมอง 
ไม่แจ่มใส การคิดในส่ิงท่ีถูกตอ้งจะเกิดข้ึน แจ่มใส
มากเท่าใดบุคคลกจ็ะมีความสุขมากเท่านั้น 



 ๑๗๐ 

๓.การ
กาํหนด
อิริยาบถยอ่ย 

- การคู ้การเหยยีด การเค้ียว
อาหาร เป็นไปตามปกติ 
มุ่งหวงัความสาํเร็จจากการ
กระทาํ 

- การเคล่ือนไหวต่าง ๆ ตอ้งทาํอย่างช้า ๆ กาํหนดรู้
ตามอาการจากมือ แขน จากการคู ้เหยียดท่ีค่อย ๆ ยื่น
ออกไป ตามรู้ทุกขณะให้ทนัปัจจุบนั หากมีความคิด 
ความรู้สึกต่าง ๆ ให้หยุดการเคล่ือนไหวและให้
กาํหนดความรู้สึกนั้นจนหายไปจึงเคล่ือนไหวต่อ การ
กราบพระ กาํหนดตามอาการท่ียอ่ตวัลง กาํหนดรู้เข่า
เม่ือถูกกับพื้น การยกมือข้ึนพนมการกราบซ่ึงต้อง
กระทาํอย่างช้า ๆ ตามอาการให้ทนัจะได้สติสมาธิ
อย่างมาก การกาํหนดอิริยาบถย่อยนั้น หมายถึง การ
หยบิ การจบัส่ิงของต่าง ๆ ดว้ย รวมถึง การสรวม การ
ถอดเส้ือผา้ การอาบนํ้า และการขบัถ่าย 

๔.การยนื - อิริยาบถยืนน้ีจะเกิดข้ึน ก่อน
เดินเสมอตามปกติคนทัว่ไปจะ
ยนืกย็นืไดเ้ลย 

- ก่อนยืนจะตอ้งกาํหนดว่า อยากยืนหนอ ๆ ๓ คร้ัง 
แลว้ค่อยกาํหนดตามอาการท่ียืน วิธีกาํหนดอาการ
อยากน้ีเพื่อท่ีจะได้ทนัการทาํงานของจิตท่ีมีอาการ
อยากจะกระทาํส่ิงนั้นส่ิงน้ี การกาํหนดอยากน้ีจะใส่
ก่อนหน้าการทาํกิจกรรมอ่ืน ๆ ได ้เพื่อดูการทาํงาน
ของจิต วิธีน้ีจะช่วยให้มีสติสัมปัชชญัญะก่อนท่ีจะทาํ
ส่ิงใดเป็นการกระทาํท่ีรอบคอบ ความผิดพลาดจะ
เกิดข้ึนไดย้าก 

๕.การนอน - เพื่อพักผ่อนล้มตัวลงนอน
ตามปกติมีความประสงคเ์พียง
ตอ้งการนอนเท่านั้น 

- ก่อนจะนัง่ลงเพื่อลม้ตวัลงนอน ตอ้งกาํหนดว่าอยาก
นอนหนอแลว้ค่อย ๆ ยอ่ตวัลง โดยตามรู้ทุกระยะการ
เคล่ือนไหวจนกระทั้งนอนหลงัสัมผสัท่ีนอนแลว้จึง
เปล่ียนมากาํหนดพอง-ยุบ ท่ีเกิดข้ึนท่ีทอ้ง จนกว่าจะ
หลบัไป และเม่ือรู้สึกตวัต่ืนก็ใหก้าํหนดว่าต่ืนหนอ ๆ 
อยากลืมตาหนอ ๆ แลว้จึงค่อยลืมตา การกาํหนดต่าง 
ๆ น้ีให้กระทาํทุกอิริยาบถอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งวนั 
จะเพิ่มสติสมาธิให้แก่กลา้ข้ึน ญาณสภาวะจะเกิดข้ึน
จะทาํใหเ้กิดปัญญาหยัง่รู้ตามความจริง 

 
 
 

กจิกรรม กจิกรรมปกติ/ผลลพัธ์ การเจริญวปัิสสนากรรมฐาน/ผลลพัธ์ 



 ๑๗๑

 ๒.๕.๕ การประเมินผล 
 ๑) การประเมินตามโครงการ 
  (๑) จากการสงัเกตความตั้งใจของผูป่้วยและความสามารถปฏิบติักิจกรรมตามกาํหนด 
  (๒) จากการสอบอารมณ์ของพระวิปัสสนาจารยท่ี์พิจารณาถึงความกา้วหนา้ของผูป้ฏิบติั 
  (๓) จากการสอบถามความรู้สึกของผูป้ฏิบติั 
 ๒) การประเมินผลโดยผู้ปฏิบัติประเมินตนเอง ซ่ึงผู้ปฏิบัติจะได้ผลจากการปฏิบัติ ดังนี ้ 
 ประโยชน์ท่ีผูป้ฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานจะได้รับจากการฝึกอบรม พระสาสนโสภณ 
(พิจิตร  ◌ิตวณฺโณ)๒๘๙ และพระมหาทองมัน่ สุทธจิตโต๒๙๐ ไดก้ล่าวไวส้อดคลอ้งกนัมีดงัน้ี 
  (๑)ได้วิธีการปฏิบติัวิปัสสนากัมมฏัฐาน รู้วิธีการนั่งกาํหนด รู้วิธีการเดินกาํหนด รู้
วิธีการกาํหนดอิริยาบถยอ่ย และรู้วิธีกาํหนดอารมณ์อ่ืน ๆ ทาํใหเ้ราสามารถปฏิบติัไดแ้ละยงัสามารถ
แนะนาํคนอ่ืนใหป้ฏิบติัตามไดด้ว้ย เป็นธรรมทาน 
  (๒)ไดศี้ล สมาธิ ปัญญาตามสมควรแก่วาสนา บารมี และความเพียรของตน เช่น ขณะ
เดิน ขณะนั่ง ใจอยู่กับเท้าขวา เท้าซ้าย อยู่กับพองกับยุบ อยู่กับรูปนาม ขณะนั้ น กายกรรม ๓ 
วจีกรรม ๔ บริสุทธ์ิ ดงันั้นแหละเป็นศีล มโนกรรม ๓ หรือใจอยูก่บัรูปนาม เช่น พอง ยบุ เป็นตน้ ไม่
เผลอนัน่แหละเป็นสมาธิ รู้รูปนามเห็นพระไตรลกัษณ์ เห็นรูปนามไม่เห็นเป็นเราเป็นเขา นัน่แหละ
เป็นปัญญา 
  (๓)ไดบุ้ญ คือบุญท่ีเกิดจากการรักษาศีล ขณะปฏิบติัธรรมบุญเกิดจากการน้อมรับฟัง 
การอบรมและการเจริญภาวนาอนัมีทั้งสติและปัญญา แมแ้ต่เพียงตั้งใจวา่จะมาปฏิบติั และเดินทางมา
กเ็ป็นบุญ เพราะจิตใจเกิดความยนิดี ยิง่เขา้อบรมทุกวนั บุญกเ็พิ่มข้ึนทุกวนั  
  (๔)ไดค้วามรู้ จากการบรรยายธรรมจะไดฟั้งแต่ส่ิงไม่เคยฟังมาก่อน มีความรู้ ความ
เขา้ใจในพระพทุธศาสนาท่ีถูกตอ้งเพ่ิมมากข้ึน และสามารถนาํไปพิจารณาปฏิบติัตามก็จะไดผ้ลครบ
องค ์๓ คือ รู้เขา้ใจ ปฏิบติัไดถู้กตอ้งจะเกิดประโยชน์ตนอยา่งยิง่  
  (๕)ได้หลกัปฏิบติัศาสนาพิธีและวฒันธรรมไทย เช่น การประนมมือ การไหว  ้การ
วางมือ การกราบดว้ยเบญจางคประดิษฐ์ การสวดมนต ์การอาราธนาศีล การฝึกระเบียบซ่ึงเป็นผลดี
ต่อการฝึกจิตอนัเป็นส่วนน่ึงของศีล มารยาท  
  (๖)ไดพ้บปะคุน้เคยกบัพระอาจารย ์ซ่ึงเป็นกลัยาณมิตร แนะนาํแต่ส่ิงท่ีดีและถูกตอ้ง 

                                                 
๒๘๙พระสาสนโสภณ (พิจิตร  ◌ิตวณฺโณ), คู่มือภาวนา, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ชวนพมิพ ์

จาํกดั, ๒๕๕๓), หนา้ ๑๘-๓๑. 
๒๙๐พระมหาทองมัน่ สุทฺธจิตโต, คู่มือการเจริญสติปัฏฐาน ๔, อา้งแลว้, หนา้ ๓๕. 



 ๑๗๒ 

  (๗)ไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานดว้ยตนเอง ไดรั้บความสงบ 
ความสุขใจจากการปฏิบติั ไดเ้รียนรู้จากส่ิงท่ีตนปฏิบติั 
  (๘) ไดน้าํหลกัธรรมท่ีไดรั้บไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และครอบครัว และมีขอ้มูลสามารถแนะนาํใหผู้อ่ื้นเขา้ปฏิบติัธรรมในลกัษณะน้ีได ้
  (๙) ทุกคนเช่ือว่าไดท้าํวิญญาณแห่งบรรพบุรุษเราให้ช่ืนใจ การปฏิบติัวิปัสสนากมัมฎั
ฐานย่อมก่อให้เกิดความปล้ืมใจแก่บรรพบุรุษ ทั้งท่ีมีชีวิตอยู่และล่วงลบัไปแลว้ หากท่านเหล่านั้น
ทราบกจ็ะไดอ้นุโมทนาส่วนบุญน้ี 
  (๑๐)ได้ปฏิบัติให้เป็นอุปนิสัย ปัจจัยในชาติต่อไป บุญท่ีทาํในคร้ังน้ี จะเป็นปัจจัย
ส่งเสริมให้เราเกิดในภพใดชาติใด ก็จะพบแต่พระพุทธศาสนา ไดมี้โอกาสอย่างน้ี และจะไดบ้รรลุ
มรรคผลเร็วยิง่ข้ึน 
  (๑๑)ไดก้าํจดัความเห็นผิดว่ามีตวัเรา จะเห็นว่ามีแต่รูปกบันามท่ีทาํงานร่วมกนั ทาํให้
ปล่อยวางไดม้ากข้ึน เห็นความเป็นจริงของชีวิตว่า ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจยั มีเกิดข้ึน ตั้งอยู ่
และแตกสลายไปในท่ีสุด ไม่ทุกขม์าก 
 ๓) ผลทีไ่ด้รับจากการเจริญสติสําหรับผู้ปฏิบัติวปัิสสนากมัมัฏฐาน  
 การเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐาน แมจ้ะไม่ไดถึ้งอริยผล มรรคอริยผล แต่ก็สามารถช่วยบุคคล 
ผูป้ฎิบติัใหมี้ความสุขไดต้ามความสามารถและความถ่ีของการปฏิบติัพอจะสรุปไดด้งัน้ี 
 (๑) บาํบดัทุกข์ บาํรุงสุข ทาํให้เกิดปัญญาสามารถแก้ทุกข์ท่ีเกิดข้ึนกับตนได้ ช่วยขจัด            
ปัดป้องทุกข์ภัยอุปสรรคทางกายใจ พร้อมทั้ งนําความผาสุกในชีวิตหน้าท่ีการงาน สังคม และ
ครอบครัวมาใหท้ั้งโดยทางตรงและทางออ้ม เน่ืองจากว่าการเคล่ือนไหวตามหลกัสติปัฏฐาน ๔ เช่น
การเดินจงกรม การกาํหนดอิริยาบถย่อย หรือการกาํหนดยุบหนอ พองหนอ พบว่า สามารถทาํให้
สารโดพามีนในสมองเพิ่มข้ึน โดพามีนเป็นสารเคมีในสมองท่ีช่วยควบคุมการเคล่ือนไหวของ
ร่างกาย และเป็นสารท่ีทาํใหเ้กิดความสุข ปิติยนิดี ต่ืนตวักระฉบักระเฉง มีสติไหวพริบ ปฏิภาณ และ
ไวต่อส่ิงกระตุน้ต่าง ๆ  ท่ีกระทบผสัสะทางตา หู จมูก ล้ิน กายใจ มีความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ การเรียบเรียงความคิด เฉลียวฉลาด เรียนรู้ไดไ้ว ส่ือสารไดเ้ร็ว และมีความจาํเป็นเยีย่ม 
 (๒) บาํบดัความเขลา บาํรุงปัญญา สามารถเพ่ิมสมรรถนะในการเรียนรู้และความคิดอ่าน
ทางโลก ช่วยให้เกิดความหยัง่รู้ และสามารถนําสมรรถภาพท่ีซ่อนเร้นในตวัออกมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะขณะปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน ปริมาณโดพามีนจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 
ตามระดบัญาณ เพราะตอ้งใชส้ติกาํหนดการเกิดข้ึน ตั้งอยู่ดบัไปของอาการต่างๆ ท่ีมากระทบตา หู 
จมูก ล้ิน กายใจ อยูต่ลอดเวลา ทาํใหส้มองปรับตวัโดยการหลัง่โดพามีน ซ่ึงเป็นสารส่ือประสาทมาก
เพิ่มข้ึน ทาํใหส้มองมีประสิทธิภาพสูงข้ึนหลายเท่า กลายเป็นพลงัสมองท่ีเหนือธรรมดา จนบางคนท่ี
ปฏิบติัธรรมจนถึงระดบัน้ีหลงเขา้ใจผดิไปวา่ตวัเองบรรลุญาณหยัง่รู้ทุกสรรพส่ิงแลว้  



 ๑๗๓

 ขณะเจริญวิปัสสนา การหลัง่ของโดพามีนจะสัมพนัธ์กบักาํลงัสติท่ีสุด จึงไม่เกิดอนัตราย 
เม่ือโดพามีนมีปริมาณมากจะทาํใหส้มองส่งสญัญาณกนัรวดเร็วเกินไปจนเกิดอาการประสาทหลอน 
หรือภาพนิมิตได ้แต่ถา้มีกาํลงัสติกาํกบัและมีครูบาอาจารญคอยดูแลแกไ้ข กจ็ะไม่สามารถทาํอะไรผู ้
ท่ีปฏิบติัธรรมได ้ซ่ึงพบว่าในผูเ้สพยาเสพติดหรือผูป่้วยจิตเวชก็มีปริมาณโดพามีนในสมองสูงกว่า
คนทัว่ไปหลายเท่า แต่เน่ืองจากขาดสติจึงมีการต่างๆ เช่น หูแว่ว หวาดระแวง  ผูท่ี้เสพโคเคน ฝ่ิน    
เฮโรฮีน ยาบา้ รวมทั้งเหลา้ เบียร์ และนิโคตินในบุหร่ี ก็สามารถกระตุน้ให้สมองหลัง่โดพามีน
เพิ่มข้ึน ทาํใหค้นเสพติดรู้สึกต่ืนตวั สนุกกระฉบักระเฉง ไวต่อส่ิงต่างๆ รอบตวั  

ทางการแพทยย์งัพบว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงมีโอกาสท่ีจะทาํให้คิดมาก ฟุ้ งซ่าน 
วิตกกงัวลไดง่้ายกว่าเพศชายท่ีมีปริมาณโดพามีนในสมองเท่ากนั เพราะฮอร์โมนเทสทอสเทอโรน
ในเพศชายไม่ไดช่้วยให้โคพามีนทาํงานดีข้ึน โดพามีนเป็นสารตั้งตน้ในการสังเคราะห์ฮอร์โมน
อะดรีนาลินและโกร๊ธฮอร์โมนอะดรีนาลินในปริมาณท่ีพอเหมาะช่วยให้เกิดพลงังานข้ึนในร่างกาย 
ทาํให้ต่ืนตวักระฉับกระเฉง ตดัสินใจรวดเร็วโดพามีนช่วยให้ลดความอยากอาหารทาํให้รูปร่างดี
สอดคลอ้งกบัความกระฉบักระเฉง  

ส่วนโกร๊ธฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ ชะลอกระบวนการแก่ ลดความเห่ียวย่น
ของผิว ลดไขมนัสะสม ลดคอเลสเตอรอล สร้างมวลกลา้มเน้ือกระดูกทาํให้ภูมิคุม้กนัในร่างกาย
แข็งแรง ช่วยให้โรคและอาการต่าง ๆ ท่ีเส่ือมตามวยัดีข้ึน ฮอร์โมนโดพามีนทาํงานสัมพนัธ์กับ
ฮอร์โมนเอนดอร์ฟิน ถา้สมองมีเอนดอร์ฟินนอ้ยปริมาณโดพามีนก็จะนอ้ยตามไปดว้ย โดยเอนดอร์
ฟินจะเป็นฮอร์โมนท่ีทาํให้เกิดสมาธิ ทาํนองเดียวกนั พลงัแห่งสมาธิทาํให้เอนดอร์ฟินหลัง่ซ่ึงสาร
ตวัน้ีช่วยลดอาการเจ็บปวดได ้เพิ่มภูมิตา้นทานโรค ลดความตึงเครียด ช่วยสมานแผล ทาํให้เส้น
เลือดไม่แขง็ตวั กระตุน้การไหลเวียนของเลือด 

ดงัไดก้ล่าวแลว้ว่าเม่ือเอนดอร์ฟินจบักบัตวัรับในสมองและกระตุน้ทาํให้เกิดการหลัง่สาร
โดพามีนซ่ึงเป็นฮอร์โมนท่ีทาํให้เกิดสติ เกิดปัญญา ฉะนั้นการเจริญสติจึงเป็นกระบวนการท่ีสร้าง
สติ สมาธิ ปัญญาตามลาํดบั มีการเปล่ียนแปลงสารเคมีในสมอง คือการหลัง่ฮอร์โมนท่ีเป็นผลดีต่อ
ร่างกาย ทาํใหเ้กิดความสุข ต่ืนตวั มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ เฉลียวฉลาด มีความจาํเป็น
เยีย่ม และยงัลดความอยากอาหารลง ลดความตึงเครียด นอนหลบัสนิท จึงไดช่ื้อว่าบาํบดัความเชลา 
บาํรุงปัญญา 

การเจริญสติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ สามารถกระตุน้โดพามีนไดดี้ท่ีสุด เน่ืองจากกิจกรรมท่ี
ปฏิบติัมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด เช่น การกาํหนดทางตา หู จมูก ล้ิน กายใจ ความนึกคิด การเดิน
จงกรม การกาํหนดอิริยบถย่อยโดยท่ีการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานแนวพองหนอ-ยุบหนอน้ีให้
กาํหนดอารมณ์ท่ีชดั เพียงอารมณ์เดียว จนกว่าอารมณ์นั้นจะดบัไป จึงกาํหนดอารมณ์ใหม่ โดพามีน
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จะไม่ถูกกระตุน้จากการทาํกิจกรรมซํ้ า ๆ๒๙๑ แบบเดิมฉะนั้นจึงได้ช่ือว่าการปฏิบติัวิปัสสนา
กมัมฏัฐาน ช่วยบาํบดัความเขลา บาํรุงปัญญา  
 (๓) บาํบดัความรู้สึกฝ่ายตํ่า บาํรุงความดีงาม สามารถขจดัส่ิงเลวร้ายภายในตนเองออกไป
และเสริมสร้างความดีให้เกิดข้ึนในตนเองได ้มีปัญญา สามารถตีค่าความดีชัว่ไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา 
พร้อมกบัเกิดการกลบัใจไดโ้ดยฉับพลนัโดยไม่ยากลาํบาก ตามความเขา้ถึงของแต่ละบุคคล ชีวิต
ของผูเ้ป็นเช่นน้ียอ่มประเสริฐกว่าความมีฤทธ์ิเดช เพราะอิทธิฤทธ์ิต่าง ๆ ไม่สามารถขจดัส่ิงเลวร้าย
ภายในตนออกไปได้ ยิ่งไปกว่านั้ นอาจทาํให้กิเลสตัณหาท่ีมีอยู่ในตัวกลับเพิ่มสูงข้ึนอีกด้วย 
ประโยชน์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของวิปัสสนาคือเป็นทางเดียวเท่านั้นท่ีสามารถพฒันาบุคคลให้เกิดปัญญา
จนสามารถหลุดพน้จากวงจรการเกิด แก่ เจ็บ ตาย หรือท่ีเรียกว่า วฏัฏสงสารได้อย่างถาวร คือ 
นิพพานผูติ้ดยาเสพติด แมมิ้ได้มุ่งหวงัถึงความหลุดพน้ ดังกล่าว แต่การท่ีได้ฝึกอบรมจิตบ่อย 
สมํ่าเสมอ จิตท่ีมากดว้ยกิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะ ก็จะค่อยเบาบางลง จิตใจจะมีความสุขข้ึน           
ดงัพุทธพจน์จากธรรมบทท่ีว่า จิตฺต  ํทนฺต ํสุขาวหํ จิตท่ีไดรั้บการฝึกดีแลว้ย่อมนาํสุขมาให้ และ          
จิตฺต ํคุตฺต ํสุขาวห ํจิตท่ีไดรั้บการคุม้ครองดีแลว้ ยอ่มนาํสุขมาให้ เพราะจิตท่ีฝึกดีแลว้ย่อมรักษาจิต
นั้นให้พน้จากอาํนาจของอกุศล เท่ากบัว่า ไดรั้บการคุม้ครองจากกุศล ความสุขย่อมเกิดข้ึนจาก
อาํนาจของกุศล เน่ืองจากกุศลนั้นนาํมาซ่ึงความสุข ดงัเช่นผลการวิเคราะห์แบบสอบถามจาํนวน 
๑๘๐ ชุด จากผูป้ฏิบัติธรรม มีการศึกษาตั้ งแต่ ป.๔ จนถึงปริญญาตรี เป็นนักเรียน นักศึกษา 
ขา้ราชการ ตาํรวจ ทหาร พ่อคา้และนักธุรกิจ มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๗๐ ปี และมีประสบการณ์ การ
ปฏิบัติว ันละ ๓๐ นาที ถึง ๒ ชั่วโมง เป็นเวลา ๖ เดือนถึง ๕ ปี ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์
แบบสอบถามจาํนวน ๑๘๐ ชุด พบวา่กมัมฏัฐานสามารถทาํใหชี้วิตคนเปล่ียนไปในทางดีงามได ้การ
เปล่ียนแปลงชีวิตดว้ยการสร้างนิสัยดีเร่ิมจากการเปล่ียนทศันคติและสภาพจิตใจท่ีมีต่อชีวิตและโลก
ไปจนถึงการเปล่ียนแปลงทางกายท่ีทาํให้มีสุขภาพอนามยัดีข้ึน มีการเปล่ียนแปลงความคิดและ
อารมณ์ เช่น มองผูอ่ื้นในทางท่ีดีข้ึน และหาความสุขจากการเสพวตัถุนอ้ยลง ร้อยละ ๕ ของผูต้อบ
แบบสอบถามบอกวา่กมัมฏัฐานทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก หลงัจากการปฏิบติัได ้๓ – ๔ ปี 
เปล่ียนเป็นคนท่ีมีเป้าหมายชีวิตท่ีแน่นอน เป็นคนกลา้ท่ีจะทาํความดี เลิกอบายมุขทั้งหมดรวมทั้งยา
เสพติด มีความมัน่ใจในตวัเองมากข้ึน การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัความ
ยาวนานของระยะเวลาท่ีปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานและความสมํ่าเสมอของการปฏิบติั ในเวลาท่ีเวน้
จากการปฏิบติัจิตมกัจะถอยหลงัไปสู่สภาพเดิม๒๙๒ 
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๒๙๒วิทยาลยัศาสนศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล, เพชรเม็ดงาม, (นครปฐม : มปพ.,๒๕๔๖),

หนา้ ๑๘. 
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 ๔) ผลจากการปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองไม่ขาดสาย 
 สาํหรับผูท่ี้ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองผลท่ีไดรั้บจากการปฏิบติักรรมฐาน ตามหลกัมหาสติปัฏฐานสูตร 
นอกจากได้กล่าวไว้ในตอนท้ายของพระสูตรแล้ว ยงัปรากฏในพระสูตรอ่ืน และคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนารุ่นหลงัดว้ย เช่น คมัภีร์วิสุทธิมคัค๒๙๓  คมัภีร์อภิธรรมมตัถสังคหะ เป็นตน้ โดยสรุป
เป็นสาระสาํคญัได ้๒ ประการ คือ วิสุทธิ และญาณ 
  ๔.๑. วิสุทธิ คือ ความสะอาดหมดจด ความปราศจากมลทิน ความบริสุทธ์ิ ความผดุผอ่ง             
วิสุทธิน้ีแบ่งออกเป็น ๗ ประการ คือ 
  ๑)  ศีลวิสุทธิ ความบริสุทธ์ิของศีล หมายถึง การปฏิบติัปาริสุทธิศีล ๔ ไดอ้ย่างบริสุทธ์ิ
ไดแ้ก่ 
   ๑.๑ ปาฏิโมกขสงัวรศีล คือ ความสาํรวมในปาฏิโมกข ์
   ๑.๒ อินทรียส์ังวรศีล คือ ความมีสติสาํรวมระวงัอินทรีย ์ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน กาย และ
ใจ มิใหเ้กิดความยนิดียนิร้าย 
  ๑.๓ อาชีวิปาริสุทธิ คือ การเล้ียงชีพโดยบริสุทธ์ิ 
  ๑.๔ ปัจจยสนันิสติศีล คือ ศีลในการบริโภคใชส้อยปัจจยั ๔ ดว้ยความมีสติพิจารณา 
   ๒)  จิตวิสุทธิ ความบริสุทธ์ิของจิต หมายถึง การปฏิบติัสมาธิ ไดอุ้ปจารสมาธิ และอปัปนาสมาธิ 
(สําหรับผูป้ฏิบัติสมถกัมมฏฐาน) หรือได้ขณิกสมาธิจนผ่านญาณโดยลาํดับ (สําหรับผูป้ฏิบัติ
วิปัสสนากมัมฏัฐาน) 
   ๒.๑ ทิฎฐิวิสุทธิ ความบริสุทธ์ิของความเห็น หมายถึง การปฏิบติัจนกาํหนดรู้เห็นรูป
นามตามความเป็นจริง นั้นเป็นรูป น้ีเป็นนาม ไม่มีบุคคลนอกจากรูปและนามเท่านั้น ช่ือว่าวิสุทธิ
เพราะขจดัความเห็นผิดว่ามีตวัตน๒๙๔ โดยแทจ้ริงแลว้รูปย่อมดาํเนินไปโดยอาศยันามและนามก็
ดาํเนินไปโดยอาศยัรูป เม่ือนามตอ้งการจะเค้ียว ด่ืม พูดและทาํอิริยาบถจึงเค้ียว ด่ืม พูดและทาํ
อิริยาบถได้๒๙๕ 
  ๒.๒ กงัขาวิตรณวิสุทธิ ความบริสุทธ์ิดว้ยการขา้มพน้ความสงสัย เป็นความบริสุทธ์ิแห่ง
ปัญญา รู้จกัปัจจยัแห่งนามรูป๒๙๖ ผูป้ฏิบติัธรรมเขา้ใจแลว้วา่รูปนามไม่ไดเ้กิดข้ึนเองเพราะไดพ้บเหตุ
เกิดบางอย่างของรูปนามโดยประจกัษ ์ผูป้ฏิบติัธรรมบางท่านรู้เห็นเหตุเกิดข้ึนไดเ้พราะธาตุ ๔ คือ 
อวิชชา ตณัหา อุปาทานและกรรม ท่ีทาํไวใ้นภพก่อน รูปคือร่างกายท่ีเกิดข้ึนไดเ้พราะธาตุ ๔ คือ 

                                                 
๒๙๓วิสุทฺธิ. ๒/๒๕๐. 
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 ๑๗๖

อวิชชา ตณัหา อุปาทานและกรรม ท่ีทาํไวใ้นภพก่อน ร่างกายน้ีดาํรงอยู่ตามสภาพไดด้ว้ยอาหารท่ี
กิน ด่ืมในภพน้ี รูปท่ีเป็นอากปักิริยานั่ง เหยียด คู ้มีไดเ้พราะจิตสั่ง รูปท่ีเป็นความเยน็ร้อน มีได้
เพราะธาตุเยน็ ธาตุร้อน เหตุเกิดของรูปในปัจจุบนั คือจิต อุตุ อาหารเป็นส่ิงท่ีรู้เห็นประจกัษไ์ดง่้าย 
ส่วนเหตุในอดีต คืออวิชชา ตณัหา อุปาทานและกรรม ไม่อาจรู้ได้ประจกัษ์ ผูเ้จริญวิปัสสนามี
สัมมาทิฏฐิท่ีเห็นชอบก่อนจะเขา้ปฏิบติัธรรมว่าภพท่ีดีและผลท่ีดีย่อมเกิดจากกรรมท่ีดี ภพท่ีไม่ดี
และผลท่ีไม่ดีย่อมเกิดจากกรรมชั่ว ดังพระพุทธพจน์ว่า ทิฏฐิอุชุญา๒๙๗ ความเห็นท่ีถูกตอ้งย่อม
พิจารณาถึงอวิชชา ตณัหา อุปาทานและกรรมท่ีปรากฎในปัจจุบนัแลว้ จึงสามารถอนุมานรู้เหตุปัจจยั
ในอดีตเหล่านั้นได ้อวิชชามี ๒ ประเภท ไดแ้ก่อปัปฏิปัตติอวิชชา ความไม่รู้เพราะไม่ปฏิบติั คือ
ความไม่รู้ในทุกขส์ัจอย่างถูกตอ้ง ว่ารูปนามและภพเป็นทุกขแ์ละไม่เขา้ใจว่าตณัหาท่ีปรารถนา ส่ิง
เหล่านั้นเป็นทุกข ์มิจฉาปฏิปัตติอวิชชา ความไม่รู้เพราะปฏิบติัผิด โดยเขา้ใจทุกขืสัจผิดว่ารูปนาม
และภพเป็นสุขและเขา้ใจผดิวา่ตณัหาท่ีปรารถนาส่ิงเหล่านั้นเป็นสุข อวิชชาทั้ง ๒ ประเภทน้ีหยัง่ลึก
ในจิตของปุถุชนทัว่ไป แมก้ารศึกษาหลกัธรรมก็ไม่อาจขจดัไปไดค้นทัว่ไปจึงขวนขวายใหต้นอยู ่ดู
มีสุข และตอ้งการส่ิงท่ีน่าเพลิดเพลินยินดีอยู่ร่ําไป อีกทั้งพากเพียรเพื่อให้รูปนามและสภาพใน
ปัจจุบนัคงอยูไ่ดย้นืยาว และเพื่อใหรู้ปนามและภพต่อไปมีแต่ความสุข 
  ๒.๓ มคัคามคัคญาณวิสุทธิ ความบริสุทธ์ิดว้ยความรู้ความเห็นว่า เป็นทางปฏิบติัท่ีถูกและ
ทางปฏิบติัท่ีไม่ถูก เป็นการปฏิบติัจนสามารถกาํหนดเห็นพระไตรลกัษณ์ และเห็นความเกิดและ
ความดบัของนามและรูป๒๙๘ 
  ๒.๔ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความบริสุทธ์ิด้วยความรู้ ความเห็นทางปฏิบัติท่ีถูก 
หมายถึงการปฏิบติัจนผา่นอุทยพัยญาณ อยา่งแก่ตลอดถึงอนุโลมญาณ 
  ๒.๕ ญาณทสัสนวิสุทธิ ความบริสุทธ์ิดว้ยความรู้ความเห็น หมายถึง การปฏิบติัจนสามารถ
ผา่นมรรคญาณ และผลญาณ๒๙๙ 
 ศีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธิใน ๒ วิสุทธิแรกนั้นไม่ใช่วิปัสสนาญาณแท ้ตวัวิปัสสนาแทห้รือ
ลว้น ๆ ไดแ้ก่ ทิฏฐิวิสุทธิ กงัขาวิตรณวิสุทธิ มคัคามคัคญาณทศันวิสุทธิ ปฏิปทาญาฯทสัสนวิสุทธิ 
และญาณทสัสนวิสุทธิ วิปัสสนาแท  ้๕ ขอ้นั้นจะเกิดข้ึนได้ด้วยการปฏิบติัวิปัสสนากัมมฏัฐาน
เท่านั้น อย่างไรก็ดีศีล (สีลวิสุทธิ) และสมาธิ (จิตตวิสุทธิ) เป็นฐานและเป็นปัจจยัท่ีมีประโยชน์ใน

                                                 
๒๙๗ส.ํม.๑๙/๓๘๒/๑๔๔.  
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 ๑๗๗

การยกจิตข้ึนสู่วิปัสสนาแทส้าํหรับนกัปฏิบติัทุกคน เพื่อให้จิตเห็นพระไตรลกัษณ์จนเกิดวิปัสสนา
ญาณ ๑๖ ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นเสน้ทางสู่พระนิพพาน๓๐๐ 
 ๔.๒. วิปัสสนาญาณ ๑๖  คือ ความรู้ ปัญญาหยัง่รู้ หรือปัญญา หรือความรู้ท่ีเกิดจากการ
ปฏิบติักมัมฏัฐาน หมายถึง วิปัสสนาญาณ หรือวิปัสสนาปัญญา เป็นเส้นทางตรงสู่พระนิพพานมี
เน้ือหาสาระปรากฎในขทุทกนิกาย ปฏิสมัภิทามรรค ท่ีวา่ดว้ยญาณ ๗๓๓๐๑ และพระพุทธโฆษาจารย์
ไดอ้ธิบายเร่ืองญาณไวอ้ย่างละเอียด ในคมัภีร์วิสุทธิมคัค ์โดยแบ่งเป็นญาณ ๑๖ กล่าวโดยสรุปได้
ดงัน้ี 
  ๑) นามรูปปริจเฉทญาณ คือ ญาณกาํหนดรู้รูปนามเป็นญาณท่ีผูป้ฏิบติักรรมฐานเกิด
ปัญญาหยัง่รู้ว่าอะไรเป็นรูป อะไรเป็นนาม ส่ิงท่ีเรียกว่ารูปนามนั้นแทจ้ริงเป็นอย่างไรผูป้ฏิบติั
สามารถแยกรูปนามออกจากกนัไดอ้ยา่งชดัเจน๓๐๒ 
  ๒) ปัจจยปริคคหญาณ คือ ญาณกาํหนดรู้ปัจจยัของนามรูป เป็นญาณท่ีผูป้ฎิบติัเกิด
ปัญญารู้แจง้ในสภาวะของรูปกบันามท่ีกาํหนดอยูน่ั้นวา่ ทั้งรูป ทั้งนาม เป็นเหตุผลซ่ึงกนัและกนั  อยู่
ทุกขณะ๓๐๓ 
  ๓) สัมมสนญาณ คือ ญาณกาํหนดรู้พระไตรลกัษณ์ เป็นญาณท่ีผูป้ฏิบติัจะเกิดปัญญา
หยัง่รู้แจง้ในลกัษณะ ของรูปนามท่ีกาํหนดว่าเป็น อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา คือรู้ว่ารูปนามดบัไปและ
เห็นรูปนามใหม่ท่ีเกิดข้ึนสืบต่อกนัไป๓๐๔ 
  ๔) อุทยพัยญาณ คือ ญาณกาํหนดรู้จนเห็นไตรลกัษณ์ชดัเจน ญาณน้ีมีอาการเป็นสอง
ตอน คือ อุทยพัยญาณอย่างอ่อน คือ ผูป้ฏิบติัรู้แจง้ในรูปนามท่ีกาํหนดอยู่ ว่ามีอาการเกิดข้ึนตั้งอยู่
และดบัไปโดยไม่ขาดสายจนหมดความสงสัยของรูปนาม ส่วนอุทยพัยญาณอยา่งแก่นั้น ผูป้ฏิบติัจะ
พน้ไปจากอาํนาจของวิปัสสนูปกิเลส อารมณ์จะแจ่มใส ประกอบดว้ยวิปัสสนาญาณท่ีบริสุทธ์ิผุด
ผ่องสามารถทาํหนดนามรูปท่ีเกิดดบัไดอ้ย่างรวดเร็ว แมแ้ต่เวทนาท่ีเกิดข้ึนเม่ือกาํหนดก็หายเร็ว
ข้ึน๓๐๕ 
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 ๑๗๘

  ๕) ภงัคญาณ คือ ญาณกาํหนดรู้ความดบั ญาณน้ีผูป้ฏิบติัจะพบแต่การดบัของรูปนามแต่
อย่างเดียว เน่ืองจากไดเ้ขา้อยู่ในวิปัสสนาญาณท่ีบริสุทธ์ิเป็นทางนาํไปสู่พระนิพพานอนัแน่นอนแลว้ 
อินทรียท์ั้ง ๕ ของผูป้ฏิบติัมีกาํลงัเพียบพร้อมอยู่เสมอ การกาํหนดรูปนามจึงละเอียดและรวดเร็ว 
วอ่งไว จนกระทั้งเห็นแต่การเกิดดบัของรูปนามอยา่งเดียว๓๐๖ 
  ๖) ภยญาณ คือ ญาณกาํหนดรู้โดยความน่ากลวั ญาณน้ีผูป้ฏิบติัจะกาํหนดรู้ถึงความเกิด
ปรากฎของนามรูปว่าเป็นของน่ากลวั เช่นเห็นสภาพของร่างกายมีแต่กระดูกขาวโพลน กระบอกตา
กลวงโบ๋วจนเกิดความรู้สึกวา่ไม่อยากไดรู้ปนามอีกต่อไป เพราะรูปนามไม่มีแก่นสารอะไรเลย๓๐๗ 
  ๗) อาทีนวญาณ คือ ปัญญาท่ีกาํหนดจนรู้เห็นว่ารูปนามน้ีเป็นเหมือนผูท่ี้เห็นไฟกาํลงั
ไหมเ้รือนของตนอยู ่จึงคิดหนีจากเรือนนั้น ผูป้ฏิบติัจะเห็นร่างกายท่ีค่อย ๆ พองอืดข้ึนท่ีบริเวณทอ้ง 
ลาํตวั แขน หลงัมือ หลงัเทา้ เป็นตน้ สักระยะหน่ึง อาการพองอืดก็จะค่อย ๆ ยบุลงตามปกติ รู้ว่ารูป
นามเป็นของไม่น่าชอบใจ๓๐๘ 
  ๘) นิพพิทาญาณ คือ ญาณกาํหนดรู้ดว้ยความเจบ็เบ่ือหน่าย ญาณน้ีผูป้ฏิบติัจะเกิดอาการ
เบ่ือหน่ายในรูปสงัขาร๓๐๙ 
  ๙.) มุญจิตุกมัยญาณ คือ ญาณกาํหนดรู้ดว้ยความปรารถนาจะพน้ไปจากรูปนาม เม่ือผู ้
ปฏิบติัผา่นญาณท่ี ๖-๘ แลว้ จะไดเ้ห็นโทษภยัโดยตลอด จนกระทัง่เกิดความเบ่ือหน่ายต่อรูป-นามท่ี
กาํลงักาํหนดอยู่แลว้ ก็เกิดความกลดักลุม้น่ารําคาญยิ่งข้ึน จึงอยากท่ีจะพน้ไปเสียจากรูปนามท่ี
กาํหนดอยูแ่ลว้ บางคร้ังเกิดอาการอยา่งรุนแรง บางคร้ังเกิดทุกขเ์วทนาอยา่งแรงกลา้ ไดเ้ห็นความ
เส่ือมกบัไดรั้บเวทนาท่ีเป็นสงัขารทุกข ์จนเป็นเหตุใหจิ้ตนอ้มเอียงไปสู่พระนิพพาน๓๑๐ 
  ๑๐) ปฏิสงขาญาณ คือ ญาณท่ีกาํหนดรู้ดว้ยการพิจารณาทบทวน ญาณน้ีผูป้ฏิบติัจะพบ
ลกัษณะอาการของรูปนามชดัเจนมาก พร้อมกบัลกัษณะของทุกขโ์ทษภยักจ็ะบงัเกิดรุนแรงข้ึน จิตใจ
ของผูป้ฏิบติัยงัยดึถึงรูปนามท่ีกาํหนดนั้นเป็นของตนอยู ่ยงัไม่ต่อสู้อยา่งแทจ้ริงญาณของผูป้ฏิบติัจะ
ปรากฏคลา้ยกบัข้ึน ๆ ลง ๆ จะพิจารณาลกัษณะอาการของรูปนามในทางใดก็กาํหนดไปยงัไม่ถึง
ท่ีสุด๓๑๑ 

                                                 
๓๐๖ข.ุป. ๓๑/๕๑/๘๒., ข.ุป.อ. ๖๘/๕๕-๕๖. 
๓๐๗ข.ุป. ๓๑/๕๓/๘๔-๘๖., ข.ุป.อ. ๖๘/๕๕-๕๖. 
๓๐๘ข.ุป.อ. ๖๘/๕๙-๖๐. 
๓๐๙ข.ุป.อ. ๖๘/๕๗. 
๓๑๐ข.ุป. ๓๑/๕๕/๘๖-๘๗. 
๓๑๑ข.ุป.อ. ๖๘/๖๑-๖๔. 



 ๑๗๙

  ๑๑) สังขารุเบกขาญาณ คือ ญาณกาํหนดรู้ดว้ยการวางเฉยในสังขาร ญาณน้ีผูป้ฎิบติัจะ
ตั้งสติพิจารณารูปไปด้วยอาการปกติ ไม่มีความกระวนกระวายอย่างญาณท่ีผ่านมา ผูป้ฏิบติัท่ีมี
อินทรียแ์ก่กลา้จะผา่นเขา้มคัคญาณไปไดโ้ดยง่าย 
  ๑๒) สจัจานุโลมิกญาณ หรืออนุโลมญาณ คือ ญาณกาํหนดรู้ดว้ยการคลอ้ยตามเป็นญาณ
ท่ีปัญญาพิจารณาเห็นอริยสจั ๔ ไดอ้ยา่งชดัเจนแจ่มแจง้๓๑๒ 
  ๑๓) โคตรภูญาณ คือ ญาณขา้มโคตรปุถุชน เขา้โคตรพระอริยะ เป็นญาณท่ีปัญญาท้ิงรูป
นามยดึนิพพานเป็นอารมณ์๓๑๓ 
  ๑๔)  มรรคญาณ คือ ญาณในอริยมรรค เป็นญาณท่ีปัญญาละกิเลสได ้เป็นสมุจเฉทปหาน           
มีนิพพานเป็นอารมณ์ เห็นแจง้นิโรธสัจดว้ยปัญญาของตนเอง หมดความสงสัยในพระรัตนตรัย ศีล 
๕ มัน่คง เป็นนิจ สามารถปิดอบายภูมิไดอ้ยา่งเดด็ขาด๓๑๔ 
  ๑๕) ผลญาณ คือ ญาณในอริยผลเป็นญาณท่ีผลของมรรคมีนิพพานเป็นอารมณ์๓๑๕ 
  ๑๖) ปัจจเวกขณญาณ คือ ญาณกําหนดรู้ด้วยการสํารวจทบทวน เป็นญาณปัญญา
ยอ้นกลบัไปพิจารณากิเลสท่ีละไดแ้ลว้และยงัละไม่ได ้๓๑๖ 
  ญาณหรือปัญญาทั้งหมดน้ี เรียกว่า เป็นปฏิเวธคือผลของการปฏิบติัท่ีถูกวิธีและมีการ
เจริญสติอยา่งต่อเน่ืองไม่ขาดสายท่ีจะตอ้งมีองคป์ระกอบต่างๆ ดงัไดก้ล่าวแลว้ ดร.ภทัทนัตะ อาสภ
มหาเถระ ธมัมาจริยะ อคัคมหากมัมฏัฐานาจริยะพระวิปัสสนาจารยส์อบอารมณ์ผูป้ฏิบติัธรรม ท่าน
ไดแ้สดงผลการเปรียบเทียบตามหลกั วิสุทธิและญาณ ดงัขอ้ความในตารางต่อไปน้ี ๓๑๗ 

 
 
 
 
 

       
                                                 

๓๑๒ข.ุป. ๓๑/๙๒/๑๕๓., ข.ุป.อ. ๖๘/๖๖-๖๗. 
๓๑๓ข.ุป. ๓๑/๕๙/๙๕. 
๓๑๔ข.ุป. ๓๑/๖๖/๙๙. 
๓๑๕ข.ุป. ๓๑/๖๓/๑๐๒. 
๓๑๖ข.ุป. ๓๑/๖๕/๑๐๖. 
๓๑๗พระภทัทนัตะอาสภเถระ ปธานกมัมฏัฐานาจริยะ, วปัิสสนาทปีนีฎกีา, สาํนกัวิเวกอาศรม 

จงัหวดัชลบุรี, มปป. (อดัสาํเนา) 



 ๑๘๐ 

ตารางที ่๒.๒ แสดงผลการเปรียบเทียบตามหลักวิสุทธิและญาณ จากการสอบอารมณ์ของพระ
วปัิสสนาจารย์ 

 

วสุิทธิ ๗ 
วปัิสสนา
ญาณ ๑๖ 

วปัิสสนาจารย์ควรถามหรือ
อธิบาย 

สภาวะทีเ่กดิขึน้ หมายเหตุ 

๑. สีลวิ
สุทธิ  
 

เป็นกมัมสัสกตาญาณ คือปาริสุทธิศีล ๔ ไดแ้ก่ ๑. ปาติโมกขสงัวรสีล รักษาศีล ๕, ๘, ๑๐,๒๒๗ เป็นตน้ ๒.
อินทริยสงัวรสีล สาํรวมอินทรีย ์๖ ๓.อาชีวปาริสุทธิสีล อาชีพบริสุทธ์ิ ๔.ปัจจยสนันิสสิตสีล พิจารณาก่อน
บริโภคปัจจยั ๔ 

๒. จิตตวิ
สุทธิ 

เป็นสมถญาณ คือ ๑.อุปจารสมาธิ สมาธิเขา้ไปเฉียดใกลต่้อฌาน ๒.อปัปนาสมาธิ สมาธิท่ียงัฌานใหเ้กิดข้ึน 
สมาธิท่ีแน่วแน่ (องคธ์รรม ไดแ้ก่ เอกคัคตาเจตสิก) 

๓.ทฎิฐิวิ
สุทธิ ความ
บริสุทธ์ิ
แห่ง
ความเห็น 

๑.นามรูป
ปริจจเฉท
ญาณ 
ญาณกาํหนดรู้ 
รูป,นาม 

๑.พองกบัยบุติดกนัเป็นพืดกนั
ไป หรือวา่แยกกนัเป็นคนละ
อนั?  
๒.อาการพองกบัใจท่ีรู้พองนั้น 
รู้สึกวา่เป็นอยา่งเดียวกนัหรือ
คนละอยา่ง?  

๑.ถา้ตอบวา่ไม่ติดกนัแยกกนั 
พองตอนหน่ึง ยบุตอนหน่ึง 
เป็นรูปปริจเฉทญาณ 
๒. ถา้ตอบวา่ อาการพองนั้น
อยา่งหน่ึง ใจท่ีรู้อาการพองนั้น
อีกอยา่งหน่ึง เป็นนามปริจเฉท
ญาณ 

ตอ้งเป็นการเห็นท่ีเกิด
จากปัญญาจริงๆ ไม่ใช่
เกิดจากปริยติั หรือนึก
คิดเอาเองโดยเดด็ขาด 
โยคีบุคคลรู้ชดัแต่
เฉพาะระยะกลางของ
อาการพองยบุ 
ยงัเป็นสมถะอยู ่



 ๑๘๑

วสุิทธิ ๗ 
วปัิสสนา
ญาณ ๑๖ 

วปัิสสนาจารย์ควรถามหรือ
อธิบาย 

สภาวะทีเ่กดิขึน้ หมายเหตุ 

๔.กงัขา
วติรณวิ
สุทธิ 
 คือความ
บริสุทธ์ิ
แห่งญาณ
เป็นเคร่ือง
ขา้มพน้
จากความ
สงสยั 

๒.ปัจจย
ปริคคหญาณ 
(บางแห่ง 
เรียกวา่ 
สปัจจย
ปริคคหญาณ) 
ญาณกาํหนดรู้
เหตุและผล
ของรูปนาม 

๑.บดัน้ีโยคีบุคคลกาํหนดปัจจยั
ได้แล้ว  คือรู้เหตุรู้ผลของรูป
นาม ไดแ้ก่ การรู้ว่าเม่ือพองยุบ
ไม่มี ทาํให้ใจกาํหนดไม่ไดจ้น
เกิดเบ่ือหน่าย  พอง-ยุบ(รูป) 
เป็นเหตุ,   ใจ (นาม) ท่ีกาํหนด
ไม่ไดเ้ป็นผล 
๒.เม่ือโยคีบุคคลทราบชัดว่า 
เวลาจะคู ้เหยียด นัง่ นอน หรือ
จะทาํอะไรก็ตาม ใจเป็นผูส้ั่ง
ก่อน  แล้ว จึงทํา กิ ริยานั้ น  ๆ 
ตามใจส่ัง แสดงว่าโยคีนั้นเห็น
นาม (คือใจสั่ง) เป็นเหตุ, รูป
(อิริยาบถท่ีทาํตามใจสั่ง) เป็น
ผล  
 ญาณน้ีมกัมีนิมิตเกิดข้ึน
ดว้ย ทาํใหห้ลงเพลิดเพลิน เม่ือ
ไม่เกิดกเ็สียใจ โยคีมกัติดนิมิต 
วิปัสสนาจารยค์วรคอยใหส้ติ 

พองยบุหายไปเงียบไป กาํหนด
ไม่ได ้ กลุม้ใจ เบ่ือหน่าย
ทอ้ถอย ไม่อยากกาํหนดเพราะ
ไม่รู้วา่จะกาํหนดอะไร น้ีคือ 
อัชฌัตติการมณ์คือ  อารมณ์
ภายใน, ส่วนพหิทธารมณ์ คือ
อารมณ์ภายนอกนั้นไดแ้ก่ นิมิต
ท่ีเกิด เม่ือกาํหนด ก็หายไปไม่
ปรากฏอีก เกิดความรู้ ความ
เข้าใจว่า  เ ม่ืออารมณ์มีอยู่ก็
กาํหนดไดถ้า้อารมณ์ไม่ปรากฏ
ก็กาํหนดไม่ได ้อยา่งน้ีแสดงว่า 
รูป (นิมิตต่างๆ) เป็นเหตุ นาม 
(ความรู้สึก) เป็นผล 
 นิมิตในญาณน้ี มีลกัษณะ
คือเม่ือนิมิตเกิดข้ึนมาอยา่งหน่ึง 
ยงัไม่ทนัหายไปหมด นิมิต
อยา่งใหม่กเ็กิดซอ้นข้ึนมาอีก
ทาํใหโ้ยคีบุคคลไม่เห็นระยะ
สุดทา้ยของนิมิตอารมณ์ 

ญาณน้ีอาการพองยุบ
เกิดข้ึนก่อนใจตามรู้ที
หลงั, ซ่ึงผิดกบัญาณท่ี 
๑ คืออาการพองยบุกบั
ใจท่ีรู้เกิดพร้อมกนั (ผู ้
บ ร ร ลุ ถึ ง ญ า ณ น้ี 
เ รียกว่า  จุลโสดาบัน 
ถ้าญาณน้ีไม่เส่ือมจะ
ไปสู่สุคติปิดอบายภพ
ได)้ 
โยคีรู้ชดัแต่
ระยะแรกและระยะ
กลางของอาการพอง
ยบุ 
ยงัเป็นสมถะอยู ่



 ๑๘๒ 

วสุิทธิ ๗ 
วปัิสสนา
ญาณ ๑๖ 

วปัิสสนาจารย์ควรถามหรือ
อธิบาย 

สภาวะทีเ่กดิขึน้ หมายเหตุ 

๕.มัค
คามัคค
ญาณทสั
สน 
วสุิทธิ 

๓.สัมมสน
ญาณ 
ญาณกาํหนดรู้
ความเกิดดบั
ของรูป,นาม 

- วิปัสสนาจารยค์วรถามวา่ เม่ือ
กาํหนดไป ๆ อาการพองยบุ
ยงัคงเดิมหรือเปล่ียนแปลง ถา้
โยคีตอบวา่ ขณะท่ีอาการพอง
หายไปนั้น หายไปไม่หมดยงั
เหลืออยูเ่ห็นไดช้ดัเจน แสดงวา่
โยคีเห็นระยะสุดทา้ยของอาการ
พองอยา่ง 
ชดัเจน 
- การท่ีเวทนาเกิดข้ึนมากก็
เพื่อใหโ้ยคี ผูต้ ั้งสติกาํหนดเห็น
พระไตรลักษณ์อย่างชัดเจน 
เ ช่น  เ ม่ื อ มีอ าการ เ จ็บปวด
เกิดข้ึนก็จะได้เห็นว่ารูปนาม
เป็นทุกข,์ คร้ันกาํหนดจนทุกข์
เวทนาหายไปก็จะเห็นอนิจจงั
,เม่ือทราบว่าทุกขเวทนานั้นจะ
มาจะไปเราบงัคบัไม่ได้ก็เห็น
วา่เป็นอนตัตา  
 

๑.รู้จากอชัฌตัติการมณ์คือเม่ือ
โยคีตั้ งสติกาํหนดอาการพอง
ยุบ การรู้อาการพองยุบนั้นจะ
แตกต่างจากญาณท่ีผา่นมาแลว้ 
โยคีรู้ชัดตลอดทั้ งระยะแรก,
ระยะกลาง และระยะสุดท้าย 
อาการพองยบุหายชา้ 
๒ .รู้จากพหิทธารมณ์นิมิตท่ี
เกิดข้ึนตั้งอยู่นาน เม่ือหายไปก็
ค่อย ๆ หายไปเห็นได้ชัดเจน 
อนัเป็นเหตุให้เห็นไตรลกัษณ์
ไดช้ดัเจน 
๓. รู้จากเวทนา คือเม่ือถึงญาณ
น้ี เวทนาเกิดข้ึนมากเหลือเกิน
จนบางคนทนไม่ไหว หนีไป
หรือลาออกจากการปฏิบติัเลยก็
มี  บางที รู้ สึกคล้ายกับว่าจะ
ส้ินชีวิตเลยทีเดียว 

ญาณน้ีจึงจดัเขา้
เป็นวิปัสสนาญาณ
อยา่งแทจ้ริง 
วิปัสสนาจารยต์อ้ง
คอยใหก้าํลงัใจและ
ปลูกศรัทธาใหแ้ก่โยคี
บุคคลใหม้าก ๆ 
เพื่อใหโ้ยคีมีกาํลงัใจ
ในการปฏิบติัต่อไป 



 ๑๘๓

วสุิทธิ ๗ 
วปัิสสนา
ญาณ ๑๖ 

วปัิสสนาจารย์ควรถามหรือ
อธิบาย 

สภาวะทีเ่กดิขึน้ หมายเหตุ 

ความ
บริสุทธ์ิ
แห่งญาณ 
เป็นเคร่ือง
เห็นวา่ทาง
และมิใช่
ทางแห่ง
วิปัสสนา 
(เพราะ
ญาณน้ีทาํ
ให้
โยคาวจรรู้
วา่เป็นทาง
หรือมิใช่
ทางแห่ง
วิปัสสนา) 
 

๔.อุทยพัพย
ญาณ 
ญาณกาํหนดรู้
ความดบัของ
รูปนาม
(อุทยพัพพย
ญาณอยา่ง
อ่อนหรือตรุณ
อุทยพัพย
ญาณ) 
 

วิปัสสนาจารย์ต้องคอยเตือน
ให้ระวงัวิปัสสนูกิเลสทั้ ง ๑๐ 
ประการคือ 
๑ .โ อ ภ า ส  เ ห็ น แ ส ง ส ว่ า ง
มากมายเตม็ไปหมด 
๒.ญาณ เกิดปัญญามากเกิน จน
เสียปัจจุบนัธรรม 
๓.ปีติ ควรอ่ิมเอิบใจ ๕ อยา่ง 
๔.ปัสสทัธิ เกิดความสงบกาย
ใจ เบาสบาย 
๕.สุข สุขปราณีตท่ีซึมซาบไป
ทัว่ทั้งร่าง 
๖.อธิโมกข ์คือศรัทธาท่ีมีกาํลงั
มากเพราะจิตเจตสิกผอ่งใส 
๗.ปัคคหะ คือวิริยะ เกิดขยนั
ข้ึนอยา่งผดิปกติ ไม่รู้จกัเหน็ด
เหน่ือย 
๘.อุปัฏฐาน คือสติชดัเจน 
กาํหนดไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
๙.อุเบกขา เกิดความวางเฉย ไม่
ยนิดียนิร้ายต่อทุกส่ิง 
๑๐. นิกนัติ คือความตอ้งการ 
ความติดใจใน ๙ ขอ้ขา้งตน้ 

๑.อชัฌตัติการมณ์ อาการพอง
ยบุหายไปเร็ว เกิดดบัเร็ว 
อาการพองยบุเกิดชดัเพียง  
๒ พหิทธารมณ์ขณะเท่านั้นคือ
ขณะแรก(อุปปาทะ)และขณะ
สุดทา้ย(ภงัคะ) ส่วนฐีติขณะ
ปรากฏเร็วมาก โยคีเห็นไม่ชดั
จนรู้สึกเหมือนกบัวา่ไม่ปรากฏ
นิมิตต่างๆ หายไปอยา่งรวดเร็ว 
เกิดดบัเร็ว (เหมือนขอ้หน่ึง) 
๔. ทุกขเวทนายงัมีอยูบ่า้ง แต่
พอกาํหนด กด็บัไปเร็ว(เหมือน
ขอ้หน่ึง) 
 วิปัสสนูกิเลส ๙ ขอ้แรกเป็น
กศุล แต่ท่ีมีสภาพเป็นอุปกิเลส
เพราะเม่ือเกิดข้ึนแลว้ ตณัหา 
มานะ ทิฎฐิกเ็กิดแทรกข้ึนมา
เช่น แสงสวา่งเกิดข้ึนกมี็ทิฎฐิ
วา่ตนบรรลุแลว้,จากนั้นมานะ
กเ็กิดวา่ตนมีบุญมาก,แลว้กเ็กิด
ตณัหาวา่ขอใหเ้ป็นอยูอ่ยา่งน้ี
ตลอดไป 
พระอริยะบุคคลผูผ้า่นญาณ
๑๖ไปแลว้(พระโสดาบนัเป็น
ตน้),โยคีผูป้ฏิบติัผดิทาง,โยคีผู ้
เกียจคร้านทอดท้ิงกรรมฐาน 
คนเหล่าน้ีจะไม่พบวิปัสสนู
กิเลสเลย 

เม่ือถึงญาณน้ีแลว้
ใจจะผอ่งใสโดย
อาํนาจของสมาธิ เป็น
เหตุใหว้ิปัสสนูกิเลส
เกิดข้ึนมา 
ปีติ ๕ คือ  
๑. ขทุทกาปีติ ปีติ
เลก็นอ้ย พอขนชูชนั
นํ้าตาไหล  
๒. ชณิกาปีติ ปีติ
ชัว่ขณะ ทาํใหรู้้สึก
แปลบๆ เป็นขณะๆ 
ดุจฟ้าแลบ 
 ๓. โอกกนัติกาปีติปีติ
เป็นระ 
ลอกหรือปีติเป็นพกัๆ
ใหรู้้สึกซู่ลงมา ๆ ใน
กายดุจคล่ืนซดัตอ้งฝ่ัง 
 ๔.อุพเพงคาปีติ ปีติ
โลดลอย เป็นอยา่งแรง
ใหรู้้สึกใจฟแูสดง
อาการเช่น เปล่งอุทาน 
เป็นตน้ หรือให้
รู้สึกตวัเบาลอย 
ข้ึนไปในอากาศ 
 ๕. ผรณาปีติ ปีติ
ซาบซ่าน ใหรู้้สึกเยน็
ซ่านแผเ่อิบอาบไปทัว่
สรรพางค ์ 



 ๑๘๔ 

วสุิทธิ ๗ 
วปัิสสนา
ญาณ ๑๖ 

วปัิสสนาจารย์ควรถามหรือ
อธิบาย 
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 พลว
อุทยพัพย
ญาณ 
คอือุทยพัพย
ญาณแก่ 

พระวิปัสสนาจารยต์อ้งคอย
เตือนสติอยา่ใหโ้ยคีชอบติดใจ
อยูเ่พียงนั้นเพือ่ใหญ้าณแก่เตม็
บริบูรณ์ ใหอิ้นทรียเ์สมอกนัดี 

คร้ันโยคีบุคคลไดส้ติพยายาม
กาํหนดต่อไป สภาวะญาณกจ็ะ
แก่กลา้มากข้ึนเร่ือยๆ จน
วิปัสสนูกิเลสหายไป เห็นรูป
นามเกิดดบัอยูเ่สมอ 

แลเห็นการเกิดดบัเร็ว
เขา้ๆ ประดุจหยาด
นํ้าฝนเม่ือเวลาฝนตก 

๖.ปฏปิทา
ญาณทสั
สนวสุิทธิ 
ความ
บริสุทธ์ิ
แห่งญาณ
เป็นเคร่ือง
เห็นทาง 
ปฏิบติัท่ี
ดาํเนินไป
ตามลาํดบั 
คือ
วิปัสสนา
ญาณ ๙ 
ของ
โยคาวจร
บุคคลผู ้
หลุดพน้
จาก 
วิปัสสนู
กิเลส 

๕.ภังคญาณ 
ญาณกาํหนดรู้
ความแตก
สลายไปแห่ง
รูปนาม 

โยคีจะเกิดอาการกลุม้ใจเพราะ
กาํหนดอะไรไม่ได ้เน่ืองจาก
สงัขารอารมณ์จะหายไปหมด 
ทั้งน้ีเพราะญาณตน้ ๆ ท่ีผา่นมา
มีบญัญติัอารมณ์กก็าํหนดได้
ง่าย แต่เม่ือถึงญาณน้ีบญัญติั
อารมณ์หายไปเหลือแต่อารมณ์
ปรมตัถ ์เป็นเหตุใหโ้ยคีเขา้ใจ
ผดิ เสียใจ นอ้ยใจ นึกวา่สมาธิ
ญาณของตนตกไปเสียแลว้ เกิด
เบ่ือระอาไม่กาํหนดต่อไปอีก 
ไดแ้ต่นัง่ๆ นอนๆ อยูเ่ฉยๆ 
ญาณกไ็ม่ข้ึน ทาํใหเ้สียเวลาไป
เปล่าๆ ฉะนั้นวิปัสสนาจารยพ์ึง
พยายามปลอบโยนใหมี้ความ
เพียรต่อไป 

๑.อชัชตัติการมณ์ กาํหนดยาก
เหลือเกิน หรือกาํหนดไม่ได้
เลย เพราะลกัษณะของญาณน้ี
ดบัไปอยา่งเดียวถา้โยคีเห็น
สงัขารอารมณ์เกิดข้ึนมาแลว้
หายไปแสดงวา่เป็นอุทยพัพย
ญาณ แต่ถา้หายไปอยา่งเดียว
เป็นภงัคญาณ 
๒.พหิทธารมณ์ คือเวทนาก็
ปรากฎมีอาการหายไปเป็น
ส่วนมาก แมนิ้มิตกห็ายไป จน
น่าแปลกใจบางคนพอกาํหนด
ไปได ้๔-๕ นาทีเท่านั้นก็
กาํหนดต่อไปไม่ไดเ้พราะ
สงัขารอารมณ์เลือนหายไป 
กระทัง่ร่างกายกค่็อยๆเลือน
หายไปดว้ยจนกาํหนดอะไร
ไม่ได ้
 
 
 
 

สงัขารอารมณ์
ทั้งหลายหายไปจน
เม่ือเวลาเกิดข้ึนและ
ตั้งอยูก่ไ็ม่เห็นเลย แม้
สนัตติความสืบต่อก็
ขาดตอน สณัฐานก็
ปรากฏอาการหายไป 
จะกาํหนดไดเ้พียงอุป
ปาทนิโรธ(คือความ
ดบัท่ียงัมีการเกิดข้ึน
อีก) เท่านั้น 
โยคาวจรบุคคลได้
แต่กาํหนดรู้หนอ รู้
หนอ อยูเ่ท่านั้น 
ตั้งแต่ขอ้น้ีไป 
จนถึงญาณท่ี ๑๒ คือ
อนุโลมญาณอารมณ์
เป็นปรมตัถล์ว้นๆ 
 



 ๑๘๕ 

วสุิทธิ ๗ 
วปัิสสนา
ญาณ ๑๖ 

วปัิสสนาจารย์ควรถามหรือ
อธิบาย 
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 ๖.ภยญาณ 
ญาณกาํหนดรู้
วา่รูปนามเป็น
ภยัท่ีน่ากลวั 

๑.วิปัสสนาจารยรู้์จากโยคีบอก
เองวา่ กเ็กิดกลวัจะเป็นบา้ หรือ
กลวัอะไรกไ็ม่ทราบ ทราบแต่
วา่กลวัเท่านั้น บางคนไม่บอก
เพราะเกรงจะขายหนา้ 
๒.รู้ไดจ้ากการถาม อาจารยพ์ึง
ถามดกัคอวา่ สงัขารอารมณ์
หายไปนั้นรู้สึกอยา่งไรบา้ง 
กลวัหรือเปล่า ถา้โยคีตอบวา่
กลวัแสดงวา่ถึงญาณน้ีแลว้ 
ตอ้งคอยปลอบใจวา่อยา่วิตก
เลย ทุกคนท่ีถึงญาณน้ีกเ็ป็น
อยา่งน้ี 

เม่ือกาํหนดต่อไปไม่หยดุย ั้ง 
สภาวะญาณกจ็ะแก่กลา้ข้ึน
เร่ือยๆ รูปนามกป็รากฏหายไป 
ๆ เป็นอยูอ่ยา่งน้ีนานเขา้ๆ กจ็ะ
บงัเกิดความรู้สึกอยา่งหน่ึงคือ 
เกิดความกลวัข้ึนมา มิใช่กลวั
ภูตผปีีศาจใดๆทั้งส้ิน แต่เป็น
ความกลวัท่ีเกิดจากการกาํหนด 

ในวิสุทธิมรรคกล่าววา่ 
ภยญาณน้ีกลวัจริง
หรือ? ตอบวา่ กลวัก็
ไม่เชิง เป็นแต่เกิด
ความรู้สึกวา่ รูปนาม
อดีตกด็บัไปแลว้ เวลา
น้ีกก็าํลงัดบั ต่อไป
ขา้งหนา้กจ็ะตอ้งดบั 
จึงเกิดอาการใจหาย
ข้ึนมา อาการน้ีปรากฏ
เร็วมาก บางโยคีอาจจาํ
ไม่ไดก้ไ็ด ้วิปัสสนา
จารยไ์ม่ควรคาดคั้นให้
มากนกั 

๗.อาทนีว
ญาณ 
ญาณกาํหนดรู้
โทษของรูป
นาม 

วิปัสสนาจารยจ์ะทราบไดว้า่ 
โยคีบุคคลบรรลุถึงญาณน้ีโดย
อาศยัความรู้สึกซ่ึงโยคีบอกเอง 
เช่น ระยะน้ีกาํหนดอะไรกพ็บ
แต่ของไม่ดีทั้งนั้น บางคนบอก
วา่ เวลาน้ีกาํหนดไปไม่เห็น
อะไรเลย พอกาํหนดกมี็แต่
หายไปๆ เห็นวา่รูปนามสงัขาร
เป็นโทษแน่นอน 

เกิดความรู้เห็นโทษของรูปนาม
สงัขาร ระยะน้ีไม่วา่กาํหนด
อะไรกพ็บแต่ของไม่ดีเป็น
อาทีนวโทษไปหมด เกิดความ
ไม่พอใจในรูปนามสงัขารไป
เสียทั้งนั้น เพราะเกิดปรีชา
ญาณรู้ตามความเป็นจริง 

ญาณน้ีส่วนมาก
ปรากฏรวดเร็วเหมือน
ญาณท่ี ๖บางโยคีอาจ
จาํไม่ไดจึ้งไม่ไดส่้ง
อารมณ์กบัอาจารย์
ขณะสอบอารมณ์ 
วิปัสสนาจารยไ์ม่พึง
คาดคั้นนกั 



 ๑๘๖

วสุิทธิ ๗ 
วปัิสสนา
ญาณ ๑๖ 

วปัิสสนาจารย์ควรถามหรือ
อธิบาย 
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๘.นิพพทิา
ญาณ 
ญาณกาํหนดรู้
ความเบ่ือ
หน่ายในรูป
นาม 
(ญาณมว้น
เส่ือ) 

๑.วิปัสสนาจารยจ์ะรู้ไดโ้ดย
การบอกเล่าของโยคีดงัน้ีเช่น 
เวลาน้ีกาํหนดไดอ้ยูเ่ร่ือย ๆ แต่
ใจเแหง้แลง้ชอบกล บางคนก็
บอกวา่ รู้สึกวา่กาํหนดไดดี้แต่
รู้สึกเบ่ือ ๆ คลา้ยกบัเกียจคร้าน 
คนท่ีมีความรู้กจ็ะบอกวา่ แต่
ก่อนทราบวา่ทุคติภพเป็น
สถานท่ีน่าเบ่ือน่ากลวั แต่บดัน้ี
รู้สึกวา่ แมสุ้คติภพกน่็าเบ่ือ
หน่าย น่าสพึงกลวัไปหมด 
๒. วิปัสสนาจารยค์วรเตรียม
เทศนากนัเป็นการใหญ่ 
พยายามปลอบใหมี้กาํลงัใจ 
อยา่อนุญาตใหอ้อกจากการ
ปฏิบติัง่ายๆ เพราะโยคีจะเสีย
ประโยชน์ของตนท่ีอุตสาหะ
ปฏิบติัมานาน 

เกิดความเบ่ือหน่ายในรูปนาม
จนไม่อยากกาํหนด ใจคอเห่ียว
แหง้อยา่งบอกไม่ถูก บางคน
ถึงกบัหอบเส่ือหอบหมอนหนี
กลบับา้นไปเลย แต่ไปไดไ้ม่
เท่าไรกต็อ้งกลบัมาอีก เป็น
อาการเบ่ือท่ีแปลกท่ีสุดจน
ตวัเองประหลาดใจ ซ่ึงผูถึ้ง
ญาณน้ีจะทราบเอง การงานอ่ืน
ไม่มีใครบงัคบัเม่ือเกิดเบ่ือ
ข้ึนมากห็ยดุทาํเสียกไ็ด ้แต่
สภาวะญาณน้ีไม่ใช่อยา่งนั้น 
คือทั้งท่ีเบ่ือหน่ายต่อการ
กาํหนดเพียงใด แต่กต็อ้ง
กาํหนดรูปนามต่อไป ทั้งๆท่ีไม่
มีใครบงัคบับญัชา จึงเป็นความ
เบ่ือท่ีแปลกท่ีสุด ขอ้สาํคญัใหมี้
ลกัษณะปรากฏเป็นความเบ่ือ
หน่ายในรูปนามสงัขารกเ็ป็น
อนัใชไ้ด ้เพราะญาณน้ีมีความ
เบ่ือหน่ายในรูปนามเป็น
ลกัษณะ 

นิพพิทาญาณน้ี 
ปรากฏชดัแจง้กวา่ ภย
ญาณและอาทีนวญาณ 
ถึงแมโ้ยคีอาจเล่าถึง
ญาณทั้ง๒ ขา้งตน้ไม่
ชดั แต่เม่ือบอก
ลกัษณะของนิพพิทา
ญาณชดัเจนกเ็ป็นอนั
ใชไ้ดแ้ลว้ 
ถือวา่ญาณทั้ง ๓ น้ี
เป็นอยา่งเดียวกนักไ็ด ้
แต่แบ่งเป็นตอนตาม
สภาวะญาณดงัน้ี 
๑.ญาณอยา่งอ่อน เป็น 
ภยญาณ 
๒.ญาณอยา่งกลาง 
เป็น อาทีนวญาณ 
๓.ญาณอยา่งแก่ เป็น 
นิพพิทาญาณ 
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๙.มุญจิตุกมัย
ตาญาณ 
ญาณท่ีเกิด
ความ
ปรารถนาใคร่
จะหลุดพน้ไป
จาก 
รูปนาม 

วิปัสสนาจารยจ์ะรู้ไดว้า่โยคี
บรรลุถึงญาณน้ีแลว้หรือยงั ก็
จะรู้ไดจ้ากการบอกเล่าของโยคี
เช่น เวลาน้ีกาํหนดไม่ค่อย
สะดวก เพราะเกิดอาการเจบ็ 
คนัไปหมดตามหนา้ตากดี็ บอก
ความรู้สึกวา่ใจไม่ค่อยสงบ
รู้สึกรําคาญไปหมด ไม่วา่จะ
เป็นท่ีไหนกไ็ม่อยากอยูท่ ั้งนั้น 
อยากไปใหพ้น้ๆ อยากไดส้นัติ
สุข หรืออยากจะพน้จากรูป
นามขนัธ์ ๕ และปรารถนาพระ
นิพพานเป็นตน้ 

๑.โยคีจะพบกบัทุกขเวทนาอีก
คร้ังหน่ึงหลงัจากท่ีพบในญาณ
ท่ี ๓ มาแลว้ แต่เป็นเวทนา
ชั้นสูงไม่รุนแรงเท่าใดนกั แต่
ปรากฎมากมาย คือจะเกิด
อาการคนัตามหนา้ตาคลา้ยกบั
มีพยาธิรบกวน เกิดซู่ซ่าตาม
ร่างกาย ใบหูทั้งขา้งเกิดอาการ
ทั้งเจบ็ทั้งคนัอยา่งบอกไม่ถูก 
บางคนเหมือนมีแมลงมาไต่จน
ตอ้งลุกข้ึนมาสลดัเส้ือผา้คน้หา 
แต่กไ็ม่พบอะไร แม้
ทุกขเวทนาจะไม่รุนแรงแต่ก็
ทรมานเหลือเกิน ไม่วา่จะนัง่
หรือเดินจงกรม กเ็กิดอาการทั้ง
เจบ็ทั้งคนัเขา้ไปถึงขั้วหวัใจ แต่
สตินะดีมากกาํหนดไดล้ะเอียด 
๒. รู้สึกอยากออกจาก
สงัสารวฏั ไม่ปรารถนาอยูใ่น
ไตรภพ ไม่อยากไดรู้ปนาม 
สรุปวา่ อยากไปนิพพานอยา่ง
จริงจงัหนกัแน่นมัน่คง 

ขอ้สาํคญัวิปัสสนา
จารยไ์ม่พึงบอกใหโ้ยคี
รู้ตวัวา่ บดัน้ีไดบ้รรลุ
ถึงญาณนั้นแลว้ เม่ือ
บอกเขา้กจ็ะเป็น
อนัตรายอยา่งยิง่แก่
โยคี จะบอกไดก้แ็ต่
เพียงวา่ เม่ือเขา้มาถึง
ขั้นน้ีแลว้กจ็ะตอ้งมี
อาการอยา่งน้ีเอง ควร
พยายามพดูใหโ้ยคี
ตั้งใจประกอบความ
เพียรเจริญวิปัสสนาให้
ยิง่ข้ึนไป 
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๑๐.ปฏิสังขา
ญาณ 
ญาณท่ี
พิจารณารูป
นามโดยพระ
ไตรลกัษณ์อีก
คร้ังหน่ึง 

วิปัสสนาจารยพ์ึงใหโ้อวาทให้
โยคียนิดีอาจหาญในการปฏิบติั
ต่อไป 
ดว้ยเหตุท่ีเป็นญาณท่ีหาอุบาย
เพื่อออกจากรูปนามสงัขารดว้ย
การพิจารณาไตรลกัษณ์อีกคร้ัง
หน่ึง เพราะกาํหนดรูปนาม
สงัขารเห็นดบัไปๆ เป็นส่ิงน่า
กลวั เป็นโทษ น่าเบ่ือหน่ายนั้น 
กแ็สวงหาทางใหพ้น้จากรูป
นามสงัขาร จึงยกรูปนามข้ึนสู่
พระไตรลกัษณ์อีกคร้ังหน่ึง 
เพื่อพิจารณาใหช้ดัเจน เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหค้วามเห็นผดิวา่ 
รูปนามสงัขารเป็นนิจจะ,สุขะ,
อตัตะนั้นกลบัมาอีก 

๑.เวทนา โยคีจะตอ้งประสบกบั
ทุกขเวทนาเบ้ืองสูงอยา่งรุนแรง
อีกคร้ังหน่ึง โดยมากปรากฏ
นอ้ยแห่ง แต่รุนแรง คือเม่ือ
เกิดข้ึนแลว้ตั้งอยูน่านทาํให้
เจบ็ปวดมาก เช่นปวดท่ีกน้ยอ้ย
บริเวณท่ีกาํหนด ถูก นั้นทาํให้
ปวดมาก กาํหนดหายไปแลว้ ก็
ปวดข้ึนมาอีก บางทีกเ็ม่ือยไป
ทั้งตวั เทา้เป็นเหน็บหรือหนกัชา
ไปทั้งขา รู้สึกอืดอาดไม่อยาก
ขยบัไปไหนเลย 
๒.การกาํหนด ไม่ค่อยสะดวก
ตอ้งพยายามเป็นอยา่งมาก จน
เหน่ือยและอ่อนเพลีย ถึงจะ
พยายามเพียงน้ีกไ็ม่ค่อยจะทนั
ปัจจุบนัเสียดว้ย โยคีตอ้งไดรั้บ
ความลาํบากน่าเบ่ือระอาเป็น
อยา่งยิง่ 

พึงจาํวา่มุญจิตุกมัยตา
ญาณนั้น เวทนาเกิด
มากแต่ไม่รุนแรง 
เพียงแต่ทาํใหรํ้าคาญ
เท่านั้น ปฏิสงัขาร
ญาณนั้นเวทนานอ้ยแต่
รุนแรงกวา่ ท่ีเป็นดงัน้ี
เพราะพระไตรลกัษณ์
ปรากฏใหเ้ห็นชดัเจน
อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากท่ี
ไดแ้สดงในญาณขั้นตํ่า
คือสมัมสนญาณ
มาแลว้ 
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๑๑.สังขารุเปก
ขาญาณ 
ญาณท่ีวางเฉย
ในรูปนาม 

๑.วิปัสสนาจารยท์ราบจากคาํ
บอกเล่าว่าเวลาน้ีกําหนดไม่
เหมือนก่อนคือรู้สึกสบายข้ึน 
แต่จะว่าดีก็ไม่ใช่ไม่ดีก็ไม่เชิง 
เวทนาหายไป บางคนอาจบอก
ว่ากาํหนดไดค้ล่องแคล่วดี ไม่
ตอ้งระมดัระวงัอะไรเลย ความ
เจ็บปวดก็กาํหนดหายไปหมด 
บางคนบอกว่า กําหนดอยู่ได้
นานๆ ใจสงบเงียบไม่อยากลุก
ข้ึนเลย สรุปว่าใจสงบ เวทนา  
ไม่มี  
๒ .ควรถามว่ า เ คย ล่ ว ง เ กิน
บุพกา รี เ ช่น บิด ามารดาค รู
อาจารยห์รือเปล่า ไดทุ้บตีด่าว่า
ท่านหรือเปล่า เพราะเป็นกรรม
หนกัตอ้งใหโ้ยคีไปขอขมาท่าน
เ สี ย  เ พ ร า ะ เ ป็ น อุ ปส ร ร ค
ขดัขวางมรรค,ผล,นิพพานได ้
ยิง่ถา้เคยทาํอนนัตริยกรรมก็ไม่
มีทางผา่นญาณน้ีไปไดเ้ลย  
๓.หากปฏิบติัอย่างน้ีแลว้ญาณ
ยัง ไ ม่ ข้ึ น  ค ว ร ถ า ม ว่ า เ ค ย
ปรารถนาพุทธภูมิไวบ้า้งไหม 
หากปรารถนาพุทธภูมิไวอ้ย่าง
แ น่วแ น่  ญาณจะ ข้ึน ต่อไป
ไม่ไดอี้ก เพราะญาณน้ีใกลต่้อ
มรรคผลแลว้(ควรกล่อมให้เลิก
ปรารถนาพทุธภูมิ) 

องคป์ระกอบของสังขารุเปกขา
ญาณ ๖ ประการคือ 
๑ .ไม่มีความกลัว  ไม่มีความ
ยิ น ดี ยิ น ร้ า ย  กํ า ห น ด ไ ด้
สมํ่าเสมอ เรียบร้อย ปราศจาก
อุปสรรคความขดัขอ้ง กาํหนด
ไดง่้ายท่ีสุด(วิสุทธิมรรค) 
๒.ดีใจก็ไม่มี เสียใจก็ไม่มี มีแต่
ตั้งสติกาํหนดรู้อยู(่วิภงัคบาลี) 
๓.วางเฉยในอารมณ์สังขารทั้ง
ปวง(วิสุทธิมรรค) 
๔.สมาธิตั้งอยู่นาน กาํหนดอยู่
ไ ด้น านๆ  นิ ว รณธรรมไ ม่
รบกวน(ปฏิสมัภิทามรรค) 
๕.กาํหนดอาการรูปนามสังขาร
ได้ละเอียดละออ ยิ่งนานวนัก็
ยิ่งละเอียดมาก  เ ห็นไม่ค่อย
ชดัเจนแต่กาํหนดไดอ้ยา่งสบาย 
ใจสงบมาก(วิสุทธิมรรค) 
๖ .จิ ต ข อ ง โ ย คี แ คบ เ ข้ า ม า 
ฟุ้ งซ่านน้อยท่ีสุดจนแทบไม่มี 
แม้อารมณ์ภายในก็ถอยลงมา
เช่นไม่ได้กําหนดนั่งและถูก 
เ พ ร า ะ กํ า หนดแ ค่พอ ง ยุ บ
เท่านั้นก็พอท่ีจะทาํให้ใจสงบ
ไดแ้ลว้ บทกรรมฐานสั้นเขา้(วิ
สุทธิมรรค) 

บางคนเพียง ๔-๕วัน
เท่านั้น สภาวะญาณก็
จะเล่ือนข้ึนไปถึงญาณ
ข้ึนสูงสุดแต่บางคนก็
ตั้งอยูใ่นญาณน้ีไดเ้ป็น
เวลานานโดยท่ีสภาวะ
ญ า ณ ไ ม่ ข้ึ น ไ ม่ ล ง
เพราะอินทรียไ์ม่เสมอ
กนัหรือเป็นเพราะเม่ือ
ถึงญาณน้ีจิตสงบข้ึน 
เลยเขา้ใจเอาเองว่าตน
เกือบบรรลุแล้ว  เป็น
เหตุใหค้อยจอ้งดูมรรค
,ผล,นิพพานวา่จะเกิด 
ข้ึนอยา่งไร ทาํใหญ้าณ
ตกตํ่ าลงมา  เ ป็นต้น 
เพราะยัง เ ป็นโล กีย
ญาณอยู่ อาจเป็นอย่าง
น้ีอยู่เป็นเดือนเป็นปีก็
มี  เ ม่ื อ เ ป็ น อ ย่ า ง น้ี 
วิ ปัสสนาจารย์ควร
ตรวจดูว่าอินทรียเ์สมอ
กั น ห รื อ ไ ม่  ห า ก
พยายามทุกวิถีทางแลว้
ยงัไม่สาํเร็จ ให้ดูวิธีใน
ช่องท่ี ๓ ดงักล่าวแลว้ 
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๑๒.อนุโลม
ญาณ 
ญาณท่ีเห็น
สอดคลอ้งกบั
วิปัสสนา
ญาณขา้งตน้ 

- ญาณน้ีวิปัสสนาจารยต์อ้ง
ระวงัอยา่งยิง่เพราะเป็นจุดสุด
ยอดแห่งการปฏิบติั นัน่คือ
ความดบั ถา้ไม่รอบคอบทั้ง
ศิษยท์ั้งอาจารยจ์ะเขา้ใจผดิ ซ่ึง
เป็นอนัตรายใหญ่หลวงต่อการ
ปฏิบติัวิปัสสนา ความดบัท่ีไม่
แทน้ั้นอาจเกิดข้ึนไดด้ว้ยเหตุ
หลายประการคือ ๑. ดบัดว้ยปีติ 
๒.ดบัดว้ยปัสสทัธิ ๓.ดบัดว้ย
สมาธิ ๔. ดบัดว้ยถีนมิทธะ ๕.
ดบัดว้ยอุเบกขา ซ่ึงส่วนมาก
เกิดข้ึนใน ๑.อุทยพัยญาณอยา่ง
อ่อน ๒.มุญจิตุกมัยตาญาณ 
๓.สงัขารุเปกขาญาณ 
 

- ความดบัท่ีแทน้ั้นคือดบัโดย
มรรค ขณะท่ีสงัขารุเปกขา
ญาณถึงความแก่กลา้ท่ีสุด 
สงัขารอารมณ์ซ่ึงอ่อนละเอียด
มีอาการสมํ่าเสมอเป็นธรรมดา
นั้นกจ็ะค่อยๆ เร็วข้ึนๆ จนถ่ี
มาก แลว้กก็ลบัชา้ลงเป็น
ธรรมดาอีก เป็นอยูอ่ยา่งน้ี
บ่อยๆ โดยเป็นไปตามสภาวะ
ของญาณ 
- ญาณน้ี ถา้จะเห็นพระนิพพาน
อนัเป็นสนัติบท กป็ล่อยความ
เป็นไปของรูปนามสงัขาร
ทั้งหมดแล่นตรงเขา้สู่พระ
นิพพานเลยทีเดียว เช่นเดียวกบั
นกกาเห็นฝ่ังกบิ็นไปเลยไม่
กลบัมา ถา้ไม่เห็นพระนิพพาน
กจ็ะกลบัมาเอารูปนามสงัขาร
เป็นอารมณ์อีกหลายคร้ัง 
เหมือนกาบินไปแลว้ไม่เห็นฝ่ัง
กก็ลบัมาท่ีเรืออีกฉนันั้น 

 -วิปัสสนาจารยค์วรจะ
บอกไวล่้วงหนา้วา่ 
เม่ือกาํหนดรูปนามไม่
ทนั กใ็หก้าํหนดรู้หนอ 
ๆ 
- การปฏิบติัตั้งสติ
กาํหนดอาการสงัขาร
อารมณ์ซ่ึงค่อยๆ ถ่ี
ข้ึนๆ อนัเปรียบเหมือน
นกกาบินหาฝ่ังนั้น 
ท่านอนุรุทธาจารย์
เรียกช่ือวา่ วฎุฐานคา
มินีวิปัสสนาญาณ ซ่ึง
ไดแ้ก่ยอดของสงัขารุ
เปกขาญาณ หรือ สิขา
ปัตตสงัขารุเปกขา
ญาณ พร้อมดว้ย
อนุโลมญาณรวมกนั 
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๑๓.โคตรภู
ญาณ  
คือญาณท่ี
ทาํลายชาติ
กามหรือเช้ือ
สายของ
ปุถุชน 

โคตรภูจิตหน่วงนิพพาน
มาเป็นอารมณ์ แลว้ทาํลายเสีย
ซ่ึง ปุ ถุชนโคตรและยังอ ริย
โคตรใหเ้กิดข้ึน 
อ ยู่ ใ น ร ะห ว่ า ง โ ล กี ย ะ
และโลกุตรต่อกัน มีนิพพาน
เป็นอารมณ์ เกิดข้ึน ๓ ขณะจิต 

เม่ือวุฏฐานคามินีวิปัสสนา คือ
ยอดของสังขารุเปกขาญาณกบั
อนุโลมญาณรวมกนั ดาํเนินไป
จนหมดความรู้สึกคร้ังสุดทา้ย 
ก็คือสุดยอดของอนุโลมญาณ
แลว้ เพราะการกาํหนดสังขาร
อารมณ์นั้ น ความรู้สึกจะมีอยู่
ได้เพียงอนุโลมญาณน้ีเท่านั้น 
ต่อจากนั้ นก็ เข้า เขตโคตรภู
ญาณ  ข้ามโคตรปุถุชนเข้า สู่
แดนของอริยชน  ตัดอารมณ์
โลกียท์ั้งหมด ใกลชิ้ดกบัมรรค
ญาณท่ีสุด แต่ยงัเป็นโลกียญาณ
อยู ่

ไม่จัดเข้าทั้ งปฏิปทา
ญาณทสัสนวิสุทธิและ
ญ าณทัส สน วิ สุ ท ธิ 
ญาณน้ีอยู่ในระหว่าง
กลางเป็นอพัโพหาริก
แต่ว่าตกอยู่ในกระแส
ข อ ง วิ ปั ส ส น า จึ ง
จดัเป็นวิปัสสนาญาณ
เช่นเดียวกนั 



 ๑๙๒ 

วสุิทธิ ๗ 
วปัิสสนา
ญาณ ๑๖ 

วปัิสสนาจารย์ควรถามหรือ
อธิบาย 

สภาวะทีเ่กดิขึน้ หมายเหตุ 

 

๑๔.มรรค
ญาณ 
มีนิพพานเป็น
อารมณ์แลว้
เป็นฝ่าย
โลกตุระ เห็น
อริยสจัอยา่ง
แจง้ชดั คือ
เห็นนิโรธ
อริยสจั 
 

แมม้าถึงญาณน้ีแลว้กย็งัมีความ
ดบัอยู ่ อาการท่ีเขา้สู่ความดบั
นั้นไม่เหมือนกนัมีลกัษณาการ
ต่างกนั ดงัน้ี 
๑.ขณะท่ีวฏุฐานคามินีปฏิปทา
กาํลงัดาํเนินอยู ่ รูปนาม สงัขาร
มีอาการสุขมุละเอียดเป็นอยา่ง
ยิง่เป็นธรรมดา แลว้ค่อยๆ เร็ว
เขา้ๆ จนถ่ียบิ และในท่ีสุดกด็บั
ไปเลย อลกัษณาการอยา่งน้ี
เรียกวา่ อนิมิตตวิโมกขคื์อดบั
ทางอนิจจงั หรือเขา้สู่มรรคทาง
อนิจจงั 
๒.ขณะท่ีวฏุฐานคามินีปฏิปทา
กาํลงัดาํเนินอยู ่ เกิดทุกขเวทนา
ข้ึนมาอยา่งแสนสาหสั เช่นเกิด
แน่นหนา้อกเร่ือยข้ึนมาถึง
ลาํคอในท่ีสุดกด็บัไป อยา่งน้ี
เรียกวา่อปัปณิหิตวิโมกข ์ คือ
ดบัทางทุกขงั หรือเขา้สู่มรรค
ทางทุกข ์
๓. ขณะท่ีวฏุฐานคามินีปฏิปทา
กาํลงัดาํเนินอยู ่ รูปนาม สงัขาร
มีอาการสุขมุละเอียดเป็นอยา่ง
ยิง่ แลว้ค่อยๆนอ้ยลงๆเหมือน
เสน้ดา้ยท่ีเลก็ท่ีสุดแลว้ขาด
หายไปดบัไป ลกัษณาการอยา่ง
น้ีเรียกวา่ สุญญตวิโมกข ์คือดบั
ทางอนตัตาหรือเขา้สู่มรรคทาง  
 

เหตุท่ีดบัไม่เหมือนกนั กเ็พราะ
สร้างบารมีมาต่างกนั 
- ผูใ้ดสร้างมาทางใดก็ดบัทาง
นั้น คือถา้มีสัทธินทรียแ์ก่กลา้ 
อนัตนเคยสั่งสมมาในกาลก่อน 
ก็ดบัทางอนิจจลกัษณะ เป็นอนิ
มิตตวิโมกข ์
- ถา้มีสมาธินทรียแ์ก่กลา้ อนั
ตนเคยสัง่สมมาในกาลก่อน ก็
ดบัทางทุกขลกัษณะ เรียก
วา่อปัปณิหิตวโิมกข ์
- ถา้มีปัญญินทรียแ์ก่กลา้ อนั
ตนเคยสั่งสมมาในกาลก่อนก็
ดบัทาง อนตัตลกัษณะ เรียกว่า
สุญญตวิโมกข ์

 



 ๑๙๓

วสุิทธิ ๗ 
วปัิสสนา
ญาณ ๑๖ 

วปัิสสนาจารย์ควรถามหรือ
อธิบาย 

สภาวะทีเ่กดิขึน้ หมายเหตุ 

 

 อนตัตามรรคญาณ ท่ีปรากฏน้ี 
เรียกวา่ปฐมมรรคหรือโสดา
ปัตติมรรค ทาํลายกิเลส  ๑ 
ประการ คือ ๑.สกักายทิฎฐิ   
๒.วิจิกิจฉา ๓.สีลพัพตปรามาส 

  

๗.ญาณทสั
สนวสุิทธิ 
คือความ
บริสุทธ์ิ
แห่งญาณ 
ทสัสนะ 
(เป็น
ปัญญาใน
อริยมรรค) 

๑๕.ผลญาณ 
(จดัเขา้ใน
ญาณทสัสน 
วิสุทธิโดย
อนุโลม) 

เม่ือมรรคญาณปรากฏข้ึน ผลญาณกป็รากฏตามมาทนัที (๑.
ดบัเงียบตอนแรก เป็นโคตรภูญาณ ยงัเป็นโลกีย ์แต่อารมณ์เป็น
นิพพาน ๒.ดบัเงียบตอนกลางเป็นมรรคญาณ เป็นโลกตุระ ๓.ดบั
เงียบตอนสุดทา้ยเป็นผลญาณ เป็นโลกตุระ) 
ในกิเลส ๑๐ นั้น ทิฎฐิและวจิิกิจฉา โสดาปัตติมรรคประหาร
ไดเ้ดด็ขาด โทสะนั้นอนาคามิมรรคประหารไดโ้ดยเดด็ขาด โลภะ 
โมหะ มาะนะ ถีนะ อุทธจัจะ อหิริกะ อโนตตปัปะ นั้น 
อรหตัตมรรคประหารไดโ้ดยเดด็ขาด 
 
 

มรรคจิตน้ีเกิดข้ึนขณะ
จิตเดียว จากนั้นผลจิต
กเ็กิดข้ึน 
ถา้มณัฑบุคคล ผล
ญาณปรากฏ ๒ คร้ัง 
ถา้ติกขบุคคลผลญาณ
ปรากฏ ๓ คร้ัง ก่อนลง
สู่ภวงัค ์

๑๖.ปัจจ
เวกขณญาณ 
คือญาณท่ี
เกิดข้ึน
พิจารณาเห็น
มรรคผล
นิพพานและ
กิเลสท่ีเหลือ
,ท่ีละแลว้๓๑๘ 

ไดแ้ก่การท่ีโยคีบุคคลเขา้สู่ความดบัแลว้ คร้ันรู้สึกตวัข้ึนก็
พิจารณาวา่ตนเป็นอะไรไป สภาวะอยา่งน้ีทาํไมจึงเกิดข้ึนแก่ตน 
หรือพิจารณาทาํนองท่ีคลา้ยคลึงกนัน้ี 
เม่ือผา่นญาณ ๑๖ ไปแลว้ รอบแรก เป็นพระโสดาบนั  
     รอบ ๒ เป็นพระสกทาคามี  รอบ ๓ เป็นพระอนาคามี  
     รอบ ๕ เป็นพระอรหนัต ์

จากโคตรภู ถึง   ปัจจ
เวกขณะญาณเกิดข้ึน
เร็วมาก 
ประดุจสายฟ้าแลบ 

 
 

                                                 

 ๓๑๘พระภทัทนัตะอาสภาเถระ, วปัิสสนาทปีนีฎกีา, อา้งแลว้, หนา้ ๑๘๓. 



 ๑๙๔ 

 การพฒันาชีวิตในพระพุทธศาสนา ตามหลกัมหาสติปัฏฐานสูตรดว้ยวิธีปฏิบติัวิปัสสนา
กรรมฐานน้ีถือเป็นการพฒันาจิตใจโดยตรง มีวิธีการคือการตอ้งมีความตั้ งใจอย่างแทจ้ริงโดย
รวบรวมสติกาํหนดอิริยาบถนอ้ยใหญ่อยา่งต่อเน่ือง ตอ้งมีความเพียรในการกาํหนดไม่ปล่อยจิตโดย
ไม่กาํหนด ใหจิ้ตผกูอยูก่บัอารมณ์ท่ีปรากฏทางกายเวทนาจิตธรรม มีอารมณ์หลกัอยูท่ี่อาการพองยบุ
ของทอ้ง และตามดูการเคล่ือนไหวทุกอิริยาบถตั้งสติไวท่ี้ฐานทั้ง ๔ วิธีการน้ีแมไ้ม่สาํเร็จเป็นพระ
อริยบุคคล กจ็ะช่วยใหจิ้ตใจแจ่มใสข้ึน ความเศร้าหมองลดลง มีความสุขสงบกวา่ผูไ้ม่ปฏิบติั 
 

๒.๖ งานวจิยัและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 ๒.๖.๑ ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 

 เน่ืองจากผูป่้วยท่ีติดยาเสพติดนั้นเม่ือเขา้มารักษา ซ่ึงจะตอ้งหยดุเสพยาเสพติดทุกชนิดพบวา่
ผูป่้วย ส่วนใหญ่จะควบคุมอารมณ์ และจิตใจของตนไม่ได ้มีอารมณ์อ่อนไหว มีปฏิกิริยาโตต้อบต่อ
ส่ิงท่ีมากระทบไดเ้ร้ารุนแรง จะพบว่าผูป่้วยตดัสินใจฉับไว ตอบสนองต่อการกระตุน้รวดเร็ว มี
พฤติกรรมท่ีกา้วร้าวรุนแรงหวาดระแวง คิดว่าคนอ่ืนจะมาทาํร้ายตน จึงชิงทาํร้ายคนอ่ืนก่อน ซ่ึง
เหล่าน้ีคือผูป่้วยไม่สามารถควบคุมอารมณ์ และความคิดของตนเอง ใหป้รับตวัอยูร่่วมกบัคนอ่ืนได้
อยา่งเป็นสุข ทฤษฎีท่ีนาํมาใชอ้า้งอิงกรณีน้ีคือ 
 PROCEDE Model ของกรีนกล่าวว่า ผลของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนซ่ึงมีปัจจยัทางพฤติกรรม
เป็นตวักาํหนด หรือทาํใหเ้กิดพฤติกรรมนั้น ๆ มีองคป์ระกอบท่ีเป็นปัจจยันาํ ท่ีเก่ียวกบัความเช่ือ 
ค่านิยม ตลอดจนความรู้สึก อารมณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล มีผลต่อการเกิดจากการกระตุน้จาก
ส่ิงเร้าภายใน และภายนอก นอกจากน้ีปัจจยัเอ้ือต่าง ๆ เช่น ส่ิงแวดลอ้ม การเขา้ถึงระบบบริการ           
จะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ปัจจยัเสริมก็มีส่วนสาํคญั เช่น การไดรั้บ
คาํแนะนาํ จากบุคคลใกลชิ้ด การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ หรือไดรั้บบริการจากเจา้หนา้ท่ี
ในสาขาต่าง ๆ ยอ่มเป็นปัจจยัใหมี้การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเช่นกนั 
 ในกรณีของผูป่้วยติดยาเสพติดในระบบบงัคบับาํบดั หรือมาจากการสมคัรใจมารับการ
รักษานั้น เป็นปัจจยันาํ เป็นกรอบบงัคบัว่าควรจะรักษา เม่ือมาอยูใ่นหอผูป่้วย ซ่ึงเขา้ระบบบริการ มี
แพทย ์พยาบาล เจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ได ้ใหก้ารบาํบดัรักษา จดักิจกรรมต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูป่้วย ใหเ้กิดการ
เรียนรู้ และปรับพฤติกรรม เหล่าน้ีถือว่าเป็นปัจจยัเอ้ือ การมีญาติมาเยี่ยมให้ความช่วยเหลือ
สนบัสนุน การรักษาทุกอยา่งใหค้วามช่วยเหลือ ใหก้าํลงัใจผูป่้วย เหล่าน้ีถือว่า เป็นปัจจยัเสริม จาก
สภาพท่ีผา่นมาพบวา่ผูป่้วยท่ีติดยาเสพติดนั้นผลต่อสมอง และจิตใจ แมว้่าปัจจยันาํจะดี แต่ผลจากยา
ท่ีเคยไดรั้บมีผลเหนืออาํนาจจิตใจทาํให้ไม่สามารถควบคุมตนเองจากส่ิงเร้าภายในตน ไดแ้ก่
ความรู้สึกไม่สบายเน่ืองจากขาดยา และขาดทกัษะท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอก แมจ้ะมีปัจจยั
เอ้ือสนบัสนุนดีเพียงใดก็ตาม ก็ไม่สามารเพิ่มความอดทนต่ออาการขาดยาของผูป่้วยได ้ทาํใหผู้ป่้วย



 ๑๙๕ 

ตอ้งกลบับา้นไปเสพยาต่อ ทาํใหก้ารรักษาไร้ผล เสียเวลา เสียเศรษฐกิจ ฉะนั้นการเสริมแรงปัจจยันาํ 
จึงเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่ 
 ทฤษฎคีวามสามารถตนเอง (Self – Efficacy) 
 Albert Bandura ผูศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษยต์ามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
Skinner ไดร้ายงานเก่ียวกบัความเช่ือของบุคคลในเร่ืองความสามารถท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง ดว้ย
ความสามารถตนเองเรียกว่า ทฤษฎีความสามารถตนเองของ แบนดูรา ไดเ้สนอแนะ ทฤษฎีน้ีให้
บุคคลมีความเช่ือในความสามารถของตนเอง ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงได ้
 ทฤษฎีความสามารถของตนเอง มีหลกัการมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเม่ือบุคคลมี
ทกัษะท่ีจะปฏิบติัตวัอยา่งเหมาะสม และมีกาํลงัใจอยา่งเพียงพอ ความคาดหวงัในความสามารถจึง
เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะตดัสินใจว่าบุคคลจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และปฏิบติัตามคาํแนะนาํไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 Bandura กล่าววา่ ความคาดหวงัเก่ียวกบัความสามารถของบุคคลพฒันามาจากปัจจยัหลกั ๔ 
ประการคือ 
  (๑) ความสาํเร็จในการกระทาํ เป็นประสบการณ์ตรง จึงมีผลต่อความคาดหวงัเก่ียวกบั
ความสามารถของบุคคล 
 (๒) การได้เห็นประสบการณ์ของผูอ่ื้น เป็นส่ิงแนะหรือตน้แบบท่ีจะนํามาพิจารณา
ความสามารถของตน ดงันั้นเม่ือบุคคลสังเกตเห็นผูอ่ื้นไดรั้บความสาํเร็จในการทาํงานยาก โดยไม่มี
ผลเสียตามมาทาํใหเ้กิดความคาดหวงัวา่ตนกส็ามารถทาํได ้ถา้มีความตั้งใจ และพยายาม 
 (๓) การชกัจูงดว้ยคาํพูด เป็นการรับคาํแนะนาํจากผูอ่ื้นมาเป็นขอ้มูลในการพิจารณา
ความสามารถของตน เพื่อจะใหเ้กิดความเช่ือมัน่วา่ตนมีความสามารถท่ีจะทาํงานไดส้าํเร็จ 
 (๔) ความต่ืนตวัของอารมณ์ บุคคลจะรับรู้ว่าคนต่ืนเตน้มีความวิตกกงัวล ในสภาวะท่ี
ร่างกายถูกกระตุน้มากจะทาํให้การทาํงานไดผ้ลไม่ดี หากบุคคลรับรู้ว่าตนมีความวิตกกงัวลใน
ระดบัสูง บุคคลจะคาดหวงัความสามารถของตนในการทาํงานนั้นระดบัตํ่า ความคาดหวงัเก่ียวกบั
ความสามารถของตนเองนั้น สามารถเกิดไดจ้ากปัจจยัหลายประการท่ีกล่าวมา และความคาดหวงั
เก่ียวกบัความสามารถของตนเองนั้น อาจเกิดจากปัจจยัหน่ึงหรืออาจเกิดจากปัจจยัหลายประการมา
ผสมผสานกนักไ็ด ้(Bandura,๑๙๘๖)๓๑๙ 

                                                 

 ๓๑๙เพ็ญศรี หงษพ์านิช, “ประสิทธิผลของการให้คาํปรึกษาทางสุขภาพ ต่อพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวิทยาลยัมหิดล, ๒๕๓๙), ๑๗๖ หนา้. 



 ๑๙๖

 ๒.๖.๒ งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัความฉลาดทางอารมณ์และการเจริญสติปัฏฐาน ๔ 
 กรมสุขภาพจิต ได้ทาํวิจยัเร่ืองการพฒันาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สําหรับ
ประชาชนไทย อาย ุ๑๖-๖๐ ปี ไดร้ายงานผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนความเฉล่ีย
ความฉลาดทางอารมณ์ ภาพรวม และคะแนนเฉล่ียดา้นดี เก่ง สุข พบว่า ชายและหญิง ไม่มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติของคะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์สภาพรวม รวมทั้ง
คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ รายดา้น คือ ดี เก่ง สุข และพบว่าความเท่ียงของแบบประเมินมีประ
สิทธิความเช่ือมัน่ ในระดบัปานกลางถึงค่อนขา้งสูง เป็นท่ีเช่ือถือได ้และมีจาํนวนขอ้มากเกินไป 
เม่ือพิจารณาเห็นวา่น่านาํมาใชก้บัผูป่้วยติดยาเสพติดท่ีอยูใ่นช่วงอายตุามกาํหนดได ้๓๒๐ 
 เกษตะวัน นากดี ไดศึ้กษาผลการปฏิบติัธรรมต่อการเปล่ียนแปลงดา้นจิตวิญญาณของผูติ้ด
เช้ือและผูป่้วยเอดส์ จงัหวดัสุรินทร์ โดยใชเ้วลา ๖ คืน ๗ วนั รูปแบบการปฏิบติัธรรมประกอบดว้ย 
การรักษาศีล การทาํสมาธิ ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ภายหลงัการปฏิบติัธรรม กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนดา้น
จิตวิญญาณ โดยรวมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ ขอ้มูลเชิงคุณภาพ
พบว่า การปฏิบติัธรรมทาํให้กลุ่มตวัอยา่งเกิดการเปล่ียนแปลงดา้นจิตวิญญาณ หลุดพน้จากความมี
ตวัตน จิตใจมีความสุข สงบไม่ฟุ้ งซ่าน มีความมัน่คงทางอารมณ์หรือมีภูมิคุม้กนัทางจิตใจ สุขภาพ
แขง็แรงข้ึน มีความรู้สึกท่ีดีกบัชีวิตมากข้ึน มีความมัน่ใจ สุขภาพแขง็แรงข้ึน มีความรู้สึกท่ีดีกบัชีวิต
มากข้ึน คิดถึงคนอ่ืน มีความมัน่ใจในการอยูร่่วมกนัในสังคมมากข้ึน มีขอ้เสนอแนะว่า ควรส่งเสริม
สนับสนุน ให้มีการจดัการอบรมการปฏิบติัธรรมเพ่ือพฒันาจิตให้กับผูรั้บบริการและพยาบาล          
โดยพยาบาลตอ้งเรียนรู้ในการประยกุตสู่์บริการดา้นต่าง ๆ สาํหรับผูรั้บบริการใหค้รอบคลุม สุขภาพ
กาย จิต สงัคม และจิตวิญญาณต่อไป๓๒๑ 
 กัญญา ภู่ระหงษ์ และคณะ ได้ทาํการวิจัยเร่ืองการศึกษาพฒันาตนเองด้านอารมณ์และ
ความคิดของผูป่้วยติดสารเสพติดแอมเฟตามีน หลงัการบาํบดัรักษาระยะถอนพิษยาจากการปฏิบติั
ตามโปรแกรมทางพุทธศาสนาแนวสติปัฐฐาน ๔ พบว่ากลุ่มตวัอย่างจาํนวน ๓๐ คน อายุระหว่าง 
๑๕-๒๐ ปี เขา้รับการรักษาคร้ังแรกอาศยัอยู่กบับิดา หลงัการฝึกตามโปรแกรมรวม ๑๐ คร้ัง ๆ  ละ  

                                                 

 ๓๒๐กรมสุขภาพจิต, “การพฒันาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สาํหรับประชาชนชาว
ไทย อาย ุ๑๒-๑๖ ปี”, รายงานการวจัิย, ๒๕๔๓, ๑๑๑ หนา้. 
 ๓๒๑เกษตะวนั นากดี, “ผลการปฏิบติัธรรมต่อการเปล่ียนแปลงดา้นจิตวิญญาณของผูติ้ดเช้ือ
และผูป่้วยเอดส์ จงัหวดัสุรินทร์”, รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัขอนแก่น), ๒๕๔๔,  ๑๓๙ หนา้. 



 ๑๙๗

๒ ชั่วโมง เป็นเวลา ๑๐ วนัผลการวิจัยพบว่ามีพฒันาการด้านความคิดและอารมณ์ดีข้ึนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕๓๒๒ 
 กัญญา ภู่ระหงษ์ ไดท้าํการทดลองเร่ือง การใชว้ิธีเจริญสติตามหลงัพุทธศาสนา ในผูป่้วย
หญิงติดสารแอมเฟตามีน โรงพยาบาลธญัญารักษ ์ใชร้ะยะเวลาเจริญสติวนัละ ๑ ชัว่โมง ๓๐ นาที 
เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. ติดต่อกนัเป็นเวลา ๑๒ วนั กลุ่มตวัอยา่ง ๓๐ คนพบว่า กลุ่มทดลองมีความ
ฉลาดทางอารมณ์ดีข้ึนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ และมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ขณะรับการบาํบดัรักษาตามกฎระเบียบใหญ่ คือ ลดการทะเลาวิวาท ลดการลกัลอบใชส้ารเสพติด 
ลดการลกัขโมย ลดการแสดงทางเพศสมัพนัธ์และมีการปรับตวัดีข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ขอ้มูล
เชิงคุณภาพพบว่าเป็นโครงการท่ีดีทาํให้คิดยอ้นไปว่าเคยทาํอะไรมาบา้ง รู้สึกเห็นใจผูอ่ื้น ทาํให้มี
สติสัมปชญัญะ รู้จกัคิดก่อนทาํ ใจเยน็ลง คลายเครียด มีสมาธิมากข้ึน กลวับาป จิตใจสงบมากข้ึน 
อดทนมากข้ึน รู้จกัควบคุมตวัเอง ฝึกให้รู้จกัตวัเองมากข้ึน รู้ว่าตนเองมีความสามารถและสําคญัมี
ความคิดต่างไปจากเดิม มีความคิดใหม่นําไปใช้กับชีวิตประจาํวนัได้ ตดัสินใจรอบคอบและมี
เหตุผลทาํให้รู้จกัตนเองมากข้ึนทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ มีการพฒันาตนเองอย่างเป็นระบบ รู้วิธี
ประเมินตนเอง๓๒๓ 
 จิรโชติ สงวนปิยะพันธ์ ศึกษาผสัสะเจตสิก กบัการปฏิบติัวิปัสสนาภาวนา ผลการศึกษา
พบว่า การปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานดว้ยหลกัการเจริญสติปัฏฐาน ๔ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม   
โดยการเพียรระลึกท่ีผสัสะเจตสิก เม่ือกระทบอารมณ์ ๖ ชนิด มีรูปธรรม ๕ คือ การเห็น ๑ การไดย้ิน ๑ 
การไดก้ล่ิน ๑ การสัมผสัรสอาหาร ๑ การสัมผสัทางกาย ๑ และมีนามธรรม ๑ คือ การรับรู้ทางใจ 
ในขณะปัจจุบนัท่ีกระทบอยู่นั้น ๆ คือ การกาํหนดรู้ ในอาการของวิปัสสนากมัมฏัฐาน ตามหลกั         
สติปัฏฐาน ๔ นัน่เอง 
 เม่ือมีสติรับรู้อารมณ์ปัจจุบนัตามการกระทบของผสัสะเจตสิก และกาํหนด ๆ อยูทุ่ก ๆ ขณะ
ดว้ยโยนิโสมนสิการดงัน้ีแลว้ โยคีย่อมไม่สามารถคิดในเร่ืองราวท่ีเป็นอดีตท่ีผ่านมาแลว้ และย่อม
ไม่ไดคิ้ดฟุ้ งไปในอนาคต หากเป็นการโยนิโสมนสิการท่ีปัจจุบนัอารมณ์อยา่งถูกตอ้งกบัสภาวะตาม
ความเป็นจริงแลว้ อภิชฌา คือความเพ่งอยากไดด้ว้ยโลภะท่ีปรากฏเป็นพระไตรลกัษณ์ คือ อนิจจงั 

                                                 

 ๓๒๒กญัญา ภู่ระหงษ,์ สุภาภรณ์ ศรีตาลอ่อน และอมัพร วิเศษชาติ, “การพฒันาอารมณ์และ
ความคิดของผูป่้วยติดสารแอมเฟตามีนระยะหลงัถอนพิษยาดว้ยระบบโปรแกรมการเจริญสติปัฏฐาน ๔ 
โรงพยาบาลธญัญารักษ”์, รายงานการวจัิย, ๒๕๔๓, ๗๘ หนา้. 
 ๓๒๓กญัญา ภู่ระหงษ,์ “การใชว้ิธีเจริญสติตาหลกัการพระพุทธศาสนาในผูป่้วยหญิงติดสาร
แอมเฟตามีน โรงพยาบาลธญัญารักษ”์, วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, ๑๘๕ หนา้. 
 



 ๑๙๘

ทุกขงั อนตัตา โดยเฉพาะอนตัตาธรรมท่ีไม่สามารถบงัคบับญัชาใหเ้ป็นไปตามใจโยคีไดเ้ลยนั้น จะเกิด
ปรากฏชดัเจนอยา่งยิง่จนสามารถละวางอกศุลธรรม มีทิฏฐิ หรือวิจิกิจฉา เป็นตน้ได ้
 ผสัสะ จึงเป็นเจตสิกธรรม ณ ท่ีเกิดกระทบ ของอายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖ 
ใหจิ้ตรับรู้อารมณ์เป็นด่านแรก การมีสติกาํหนดถูกตอ้งตามความเป็นจริงของสภาวะท่ีเกิดข้ึนนั้น ๆ 
จึงเป็นญาณปัญญาในอาการเห็นแจง้เป็นพิเศษท่ีเรียกว่า วิปัสสนา สอดคลอ้งอย่างยิ่งกบัผสัสะท่ี
ปรากฏในพระสุตตนัปิฎก องัคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต มชัเฌสูตร ท่ีว่า ผสัสะเป็นส่วนสุดดา้นหน่ึง 
(คือผลของวิบากกรรมจากอดีต) เหตุเกิดผสัสะ (คือ ปัจจุบนัเหตุท่ีกระทาํในปัจจุบนัย่อมส่งผลให้
เกิดผสัสะในอนาคต) เป็นส่วนสุดอีกดา้นหน่ึง ความดบัผสัสะอยูท่่ามกลาง (หมายถึงนิพพาน) ท่ีตดั
ตณัหาอนัเป็นเคร่ืองร้อยรัดอตัภาพทั้งสองไวใ้นสังสารวฏั ซ่ึงนิพพานเป็นธรรมท่ีแยกอตัภาพทั้ง
สองใหอ้ยูค่นละส่วนกนั๓๒๔ 
 ธัญญารัตน์ ชมสวรรค์, นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ และธนาลักษณ์ เอี่ยมสะอาด ศึกษาเร่ือง 
“ความฉลาดทางอารมณ์ในผูป่้วยยาเสพติดศูนยบ์าํบดัรักษายาเสพติดเชียงใหม่” มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
สาํรวจความฉลาดทางอารมณ์ของผูป่้วยยาเสพติดท่ีเขา้รับการรักษา ณ ศูนยบ์าํบดัรักษายาเสพติด
เชียงใหม่ ดว้ยแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิตและเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย 
(๙๕%CI) ความฉลาดทางอารมณ์ของผูป่้วยยาเสพติดกบัคะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ของ
กรมสุขภาพจิตโดยศึกษาระหวา่งวนัท่ี ๑ กมุภาพนัธ์ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ พบว่ามีผูป่้วยยาเสพติด
ท่ีเขา้รับการรักษา ๒๐๑ ราย มีคะแนนเฉล่ีย (๙๕%CI) ของความฉลาดทางอารมณ์ในภาพรวม 
๑๕๘.๕ (๑๕๗.๒,๑๖๐.๘) สูงกวา่ของกรมสุขภาพจิต (๑๕๖.๑) อยา่งมีนยัสาํคญัโดยเฉพาะผูป่้วยยา
เสพติดท่ีมีอายุ ๑๘-๒๕ ปี แต่ดา้นสุขสงบทางใจ [๑๗.๘(๑๗.๓,๑๘.๑)] ตํ่ากว่าคะแนนเฉล่ียของ
กรมสุขภาพจิต (๑๘.๕) อย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้ นสถานบาํบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติดอาจยืดหยุ่น
กฎระเบียบต่าง ๆ ในสถานบาํบดัเพื่อใหผู้ป่้วยยาเสพติดมีความสุขสงบทางใจมากข้ึน ซ่ึงอาจช่วยให้
การบาํบดัรักษาประสบความสาํเร็จมากข้ึน๓๒๕ 
 บุญช่วย เทพยศ ได้ทาํวิจยัเร่ืองประสิทธิภาพของการทาํสมาธิแบบพุทธศาสนาในการ
ควบคุมอาการวิตกกังวลของผูป่้วยโรคประสาทวิตกกังวลท่ีมารับการรักษาท่ีคลินิกจิตเวช 

                                                 

 ๓๒๔จิรโชติ สงวนปิยะพนัธ์, “ศึกษาผสัสะเจตสิก กบัการปฏิบติัวิปัสสนาภาวนา”, สัมมนา
ประจําปีวิทยานิพนธ์ดีเด่น, (บณัทิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั), ๒๕๕๑, 
๘๖ หนา้. 
 ๓๒๕ธัญญารัตน์ ชมสวรรค,์ นันท์ชตัสัณห์ สกุลพงศ ์และธนาลกัษณ์ เอ่ียมสะอาด, “ความ
ฉลาดทางอารมณ์ในผูป่้วยยาเสพติดศูนยบ์าํบดัรักษายาเสพติดเชียงใหม่”, รายงานการวจัิย,  ๒๕๔๙, 
๑๓๑ หนา้. 



 ๑๙๙

โรงพยาบาลอุดรธานี พบว่าผูป่้วย ๒๙ คน ท่ีติดตามหลงัการรักษาครบ ๖ เดือน สามารถควบคุม
อาการวิตกกงัวลได ้๒๒ คน เป็นชาย ๘ คน หญิง ๑๔ คน มี ๗ คน ท่ีคุมไม่ได ้ผูป่้วยทุกคนสนใจ
การทาํสมาธิแบบพุทธศาสนา ในลกัษณะน้ี คือ โดยจดักิจกรรมให้ผูป่้วยไดพ้ฒันาจิตใจ โดยใช้
ปัจจยัเสริมเพื่อเพิ่มพลงัปัจจยันาํ จากทฤษฎี PRECEDE Model และผลการวิจยัน้ีสามารถใหแ้นวคิด
ในการนาํหลกัการเจริญสติทาง พระพทุธศาสนามาเป็นแนวใหผู้ป่้วยปฏิบติั๓๒๖ 
 พระธรรมโมลี (ทองอยู่  าณวิสุทฺโธ) การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิถีชีวิต พฤติกรรมสุขภาพ และ
การดูแลสุขภาพแบบองคร์วมของพระสงฆท่ี์ปรากฏในประไตรปิฎก ผลการวิจยัพบว่าการมีสุขภาพ
ท่ีดี เป็นส่ิงท่ีประเสริฐสําหรับมนุษย์และเป็นคุณภาพของชีวิต การมีสุขภาพดีนอกจากจะเกิด
ประโยชน์แก่ตนเองในการดาํรงชีวิต สามารทาํหน้าท่ีต่างๆ ตามบทบาทของตนไดอ้ย่างดีแลว้ ยงั
ส่งผลดีโดยรวมต่อสังคม เพราะการท่ีสังคมมีประชากรท่ีมีคุณภาพทั้ งในด้านสุขภาพ ความรู้
ความสามารถย่อมเป็นสังคมท่ีมีความเขม้แข็ง องค์การอนามยัโลก ให้ความสําคญัแก่เร่ืองการ
ส่งเสริมประชากรให้มีสุขภาวะท่ีดี ซ่ึงในวงการสุขภาพใชค้าํว่า “wellness” หรือ “well-being” 
หมายถึง การมีสุขภาพท่ีดีโดยองคร์วมของความเป็นมนุษย ์ไดแ้ก่ สุขภาพทางกาย อารมณ์ สังคม 
และจิตวิญญาณ โดยเร่ิมดาํเนินการอย่างเป็นระบบมาตั้ งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๐ (ค.ศ.๑๘๙๗) และ             
ถือเป็นหนา้ท่ีของสถาบนัสุขภาพท่ีจะตอ้งจดัทาํโครงการส่งเสริมสุขภาพ ใหค้วามรู้เร่ืองสุขภาพแก่
ประชาชน ส่งเสริมให้มีทศันคติท่ีถูกตอ้งในเร่ืองของการดูแลสุขภาพ การมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
ในการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี เพื่อบรรลุเป้าหายของการมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ มีความสุขการดาํเนินการ
ดา้นการบริการสุขภาพในสงัคมไทย เช่ือมโยงกบัหลกัการและแนวความคิดขององคก์ารอนามยัโลก
โดยท่ีสถาบนัทางสุขภาพ และโรงพยาบาล ให้ความสําคญัแก่เร่ืองการป้องกนัโรค การส่งเสริม
สุขภาพ การบาํบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันสังคมไทยมี
ลกัษณะเฉพาะของตนเอง คือ การเป็นสังคมพระพุทธศาสนา วิถีชีวิต แนวความคิด ค่านิยมทาง
วฒันธรรมของสังคมไทยมีหลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานในเร่ืองของ “สุขภาพท่ีดี” 
พระพุทธศาสนามีหลกัคาํสอนท่ีมองมิติมนุษยแ์บบองคร์วมซ่ึงหมายถึง ภาวะท่ีสุขสมบรูณ์ทั้งทาง
ร่างกาย (กายิกสุข) และทางจิตใจ (เจตสิกสุข) และหากพิจารณาธรรมชาติของมนุษยใ์ห้ละเอียด
ยิง่ข้ึนสามารถแบ่งออกเป็น ๔ มิติ คือ ๑. มิติทางดา้นกาย ๒. มิติทางดา้นศีล(สงัคม) ๓. มิติทางดา้น 
      

                                                 

 ๓๒๖บุญช่วย เทพยศ, “ประสิทธิภาพของการทาํสมาธิแบบพุทธศาสนาในความควบคุม
อาการวิตกกงัวลของผูป่้วยโรคประสาทวิตกกงัวล”, วารสารการแพทย์กลุ่มเครือข่าย ๖/๒. ปีท่ี ๖ 
ฉบบัท่ี ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๔๑) : ๒๒. 



 ๒๐๐

จิตใจ ๔. มิติทางดา้นปัญญา๓๒๗ 
 พระมหาปรีชา สมจิตฺโต (สัปปพันธ์) ได้ศึกษาเร่ืองการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานตาม          
แนวมหาสติปฐานสูตร โดยคน้ควา้ในแง่มุมต่าง ๆ โดยยกหลักปฏิบติักรรมฐานของสํานักวดั
มหาธาตุ ฯลฯ และสาํนกัวิปัสสนาออ้มนอ้ย จากการศึกษาผูป้ฏิบติักรรมฐานดว้ยตนเองผูว้ิจยัจึงได้
นาํวิธีการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานตามมหาสติปัฐานสูตรเป็นหลกัในการเขียน ซ่ึงมีหลกัสําคญั    
๔ ประการ 
 ๑. การกาํหนดพิจารณาตามดูกายภายในอยูเ่ป็นประจาํ 
 ๒.การกาํหนดพิจารณาตามดูเวทนาภายในเวทนาอยูเ่ป็นประจาํ 
 ๓. การกาํหนดพิจารณาตามดูจิตภายในอยูเ่ป็นประจาํ 
 ๔. การกาํหนดพิจารณาตามดูธรรมในธรรมอยูเ่ป็นประจาํ๓๒๘ 
 พระมหาเรืองฤกธ์ิ สุธีโร ,ไดศึ้กษาเปรียบเทียบแนวปฏิบติักรรมฐานของพระสงฆไ์ทยใน
ปัจจุบนั : ศึกษากรณีวดัอมัพวนัสิงห์บุรีและวดัจนัทารามอุทยัธานี ผลการวิจยัพบว่า วดัอมัพวนัจะ
เนน้หนกัไปทางการวิปัสสนาโดยใชค้าํภาวนา “ยบุหนอ, พองหนอ” ไม่มีอุปกรณ์ช่วย ส่วนวดัจนัทาราม 
มุ่งไปท่ีการสอนมโนยทธิมีการใช้อุปกรณ์ ใช้ภาวนาว่า “นะมะพะธะ” วดัอมัพวนัไดรั้บผลเป็น
วิปัสสนา ส่วนวดัจนัทารามมกัจะไดรั้บเป็นสมาธิขั้นต่าง ๆ๓๒๙ 
 พระมหาสุธน ยสสีโล (ผลชอบ) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองวิปัสสนา
กรรมฐานในพระพุทธศาสนา พบว่า วิปัสสนากรรฐานเป็นคาํสอนแนวปฏิบติัทางดา้นจิต เพราะใน
ร่างกายของมนุษยเ์รามีใจเป็นใหญ่ ใจเป็นหวัหนา้ ทุกส่ิงทุกอยา่งสาํเร็จจากใจ เม่ือบุคคลตั้งใจไวดี้
แลว้ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นชนชาติใด อยูใ่นประเทศใด ใชภ้าษาใด เป็นคนมีฐานะร่ํารวยหรือเป็น
คนยากจน เม่ือปรารถนาความสุข ความสงบท่ีแทจ้ริงแลว้ ไม่ตอ้งไปแสวงหาท่ีอ่ืนใด คน้หาได้

                                                 

 ๓๒๗พระธรรมโมลี (ทองอยู่  าณวิสุทโธ), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิถีชีวิต พฤติกรรมสุขภาพ 
และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ท่ีปรากฏในประไตรปิฎก”, สัมมนาประจําปี
วิทยานิพนธ์ดีเด่น, (บณัทิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๑),หน้า 
๑๒๑. 
 ๓๒๘พระมหาปรีชา สมจิตฺโต (สัปปพนัธ์), “การปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหา
สติปัฎฐานสูตร”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลยั, ๒๕๔๕), ๒๒๒ หนา้. 
 ๓๒๙พระมหาเรืองฤกธ์ิ สุธีโร (ยศโสธร), “การศึกษาเปรียบเทียบปฏิบัติกรรมฐานของ
พระสงฆไ์ทยในปัจจุบนั : ศึกษากรณีวดัอมัพวนัสิงห์บุรีและวดัจนัทาราม”, วิทยานิพนธ์ศาสน 
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั), ๒๕๔๗, ๓๒๒ หนา้. 



 ๒๐๑

ภายในจิตใจของเราน้ีเอง เพราะความทุกขห์รือความสุขเกิดข้ึนจากใจทั้งนั้น ดงันั้น พระพุทธเจา้ซ่ึง
มีพระประสงคท่ี์จะใหส้ังคมมนุษยพ์น้จากความทุกขแ์ละให้ไดรั้บความสุขสงบทั้งทางกายและทาง
ใจ จึงไดท้รงประกาศคาํสอนแนวปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานไว ้เพื่ออบรมจิตของมนุษยใ์หส้งบระงบั
จากความชัว่ บรรลุความดีและความบริสุทธ์ิผอ่งใสแห่งจิต๓๓๐ 
 พระแสนปราชญ์   ตสทฺโธ (เสาศิริ) ไดศึ้กษาเชิงวิเคราะห์สติปัฏฐานกถาในคมัภีร์ปฏิสัมภิทา
มรรค ผลการศึกษาพบว่า สติปัฏฐานท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงในพระไตรปิฎกมีปรากฏหลายแห่ง 
ทั้งพระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรมโดยเฉพาะพระสูตรท่ีแสดงเร่ืองการปฏิบติักัมมฏัฐาน
ในทางพระพทุธศาสนานั้น เป็นการแสดงสติปัฏฐานทั้งส้ิน เพียงแต่ตั้งช่ือพระสูตรไปตามเหตุการณ์
และบุคคลเท่านั้น หลกัการสาํคญัของสติปัฏฐานก็คือ การกาํหนดสติไวท่ี้ ๔ อยา่งไดแ้ก่ (๑) กาย คือ 
กาํหนดท่ีร่างกายและพฤติกรรมของมนั (๒) เวทนา คือ กาํหนดความรู้สึกสุขทุกขต่์าง ๆ (๓) จิต คือ 
กาํหนดภาวะจิตท่ีเป็นไปต่างๆ (๔) ธรรม คือ กาํหนดความคิดนึกไตร่ตรอง อน่ึงสาํหรับการศึกษา
สติปัฏฐานท่ีพระพทุธเจา้ทรงแสดงในประไตรปิฎกโดยศึกษาในหลายดา้นประกอบกนัทุกแง่ทุกมุม 
พบว่ามีคาํอธิบายทั้งในดา้นหลกัการและวิธีการปฏิบติักมัมฏัฐานอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะในมหา
สติปัฏฐานสูตร มีรายละเอียดสมบูรณ์เต็มรูปแบบเพียงพอต่อการนาํไปปฏิบติักมัมฏัฐานไดด้ว้ย
ตนเอง 
 สติปัฏฐานกถาท่ีพระสารีบุตรแสดงในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว             
โดยท่านอธิบายหลกัการและวิธีการปฏิบติัสติปัฏฐานแบบวิปัสสนาลว้น ซ่ึงเป็นแบบหน่ึงใน ส่ีแบบ
ของวิธีปฏิบติัวิปัสสนาในทางพระพุทธศาสนามีหลกัการสาํคญัท่ีการพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม 
ตามความเป็นจริงคือ เห็นไตรลกัษณ์ อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา เม่ือพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแลว้
ย่อมเกิดอาการเบ่ือหน่าย ไม่ยินดี คลายกาํหนัด ไม่กาํหนัด ทาํราคะให้เห็น ไม่ให้เกิด สละคืน             
ไม่ยึดถือ และเม่ือพิจารณาหรือกาํหนดในลักษณะน้ีแล้วจะสามารถละความ เห็นผิด ๗ อย่าง               
(๑) ละนิจจาสญัญา คือ ความเห็นว่าเท่ียงได ้(๒) ละสุขสัญญา คือ ความเห็นว่าสุขได ้(๓) ละอตัตสัญญา 
คือ ความเห็นว่าเป็นตวัตนได ้(๔) ละนันทิ คือ ความยินดีให้ (๕) ละราคะคือความยินดีในกาม           
(๖) ละสมุทยั คือ ตณัหาได ้(๗) ละอาทานะ คือ ความยดึมัน่ได ้ดงันั้น การศึกษาและปฏิบติัวิปัสสนา
กมัมฏัฐานตามแนวทางของสติปัฏฐานกถาท่ีพระสารีบุตรแสดงจึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถทาํให้
ผูศึ้กษาและปฏิบติัสามารถพน้จากทุกขไ์ดต้ามความมุ่งหมายของพระพทุธศาสนา 
 สติปัฏฐานท่ีพระพทุธเจา้ทรงแสดงในพระไตรปิฎกกบัสติปัฏฐานกถาท่ีพระสารีบุตรแสดง
ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคมีความสอดคล้องกันในด้านหลักการสําคัญ ส่วนในด้านวิธีการมี             
                                                 

 ๓๓๐พระมหาสุธน ยสสีโล (ผลชอบ), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองวิปัสสนากรรมฐานใน
พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลยั), ๒๕๔๑, ๒๐๓ หนา้. 



 ๒๐๒

ความแตกต่างกนับา้งบางประเด็น เม่ือเปรียบเทียบมหาสติปัฏฐานสูตรท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงกบั
สติปัฏฐานกถาท่ีพระสารีบุตรแสดงพบว่า บทอุทเทสเป็นบทเดียวกนัแต่มีความแตกต่างกนับา้งใน
บทนิทเทส ซ่ึงเป็นการอธิบายรายละเอียดของวิธีการปฏิบติั โดยพระพทุธเจา้ทรงแสดงวิธีการปฏิบติั
มีทั้งสมถะและวิปัสสนา ทรงใชว้ิธีการแสดงตามแนวอภิธรรมและแบบอุปมาโวหารเปรียบเทียบให้
เห็นภาพอย่างชดัเจน ส่วนวิธีอธิบายของพระสารีบุตรจะแสดงในแนวอภิธรรม เชิงวิชาการเพียง
อยา่งเดียว พระสารีบุตรแสดงจาํเพาะเจาะจงไปท่ีวิธีการปฏิบติัแบบวิปัสสนาลวัน โดยมุ่งท่ีเป้าหมาย
สูงสุดของสติปัฏฐานคือ วิปัสสนาหรือปัญญาเพ่ือดบัทุกข ์อน่ึงการท่ีจะศึกษาและปฏิบติัเร่ืองสติปัฏ
ฐานให้ถูกตอ้งสมบูรณ์นั้น ตอ้งยึดหลกัการและวิธีการของพระพุทธเจา้กบัของพระสารีบุตรเป็น
หลกั เพราะเป็นหลกัการและวิธีการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งของพระพทุธศาสนา๓๓๑ 
 พร้ิมเพรา ดิษยวานิช  ได้ทําการศึกษาผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานท่ีมีต่อ
บุคลิกภาพและเชาวอ์ารมณ์ กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยชายหญิง อายรุะหว่าง ๑๐-๗๐ ปี จาํนวน ๔๙ 
คนไดรั้บการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ตามแบบหลกัสูตรเขม้ขน้เป็นเวลา ๗ วนั ผลการศึกษา
พบว่าหลงัการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ผูรั้บการฝึกอบรมมีระดบัความมัน่คงทางอารมณ์ และ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สูงข้ึนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ แต่ระดบัของบุคลิกภาพ
แบบเปิดเผย-บุคลิกภาพแบบเกบ็ตวั และความเขม้แขง็ทางจิตใจไม่เปล่ียนแปลง๓๓๒ 
 พรรณราย รัตนไพฑูรย์ ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาวิเคราะห์การปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน
แบบพองหนอ ยุบหนอตามนยัสติปัฏฐานส่ี ผลการวิจยัพบว่า การปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานแบบ
พองหนอ ยบุหนอ เป็นการประยกุตน์าํเอาหลกัการแห่งธาตุมนสิการในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมา
ใชน้ั่นเอง หาใช่อานาปนสติ คือ การกาํหนดลมหายใจเขา้ออกไม่ ไม่มีขอ้ใดผิดแผกจากหลกัการ
หรือนยัเดิมของสติปัฏฐานส่ีของพระพทุธเจา้  
 จากการเขา้ไปสังเกตการสอบถามจากพระวิปัสสนาจารย ์ผูป้ฏิบติั และตวัเองซ่ึงไดเ้คยไป
วิปัสสนากมัมฏัฐานทั้งท่ีในประเทศไทย และประเทศพม่าชัว่ระยะหน่ึง ไดพ้บว่า ผูเ้ขา้ไปปฏิบติั
วิปัสสนากมัมฏัฐาน ณ สาํนกัต่าง ๆ มีเวลานอ้ย เช่น ๓ วนั ๗ วนั ๑๕ วนั ๑ เดือน ๖ เดือน หรือ ๑ ปี
ข้ึนไป ยิง่มากวนักย็ิง่นอ้ยคน ทาํใหก้ารปฏิบติัไม่ไดผ้ลจริง บางคนไปนอ้ยวนัแต่ไปบ่อยคร้ัง กท็าํให้
การปฏิบติัไม่ต่อเน่ือง เหมือนกบัตอ้งนบัคร้ังกนัใหม่ทุกคร้ัง ผูไ้ปปฏิบติันอ้ยวนั อาจไดผ้ลเพียงขั้น

                                                 

 ๓๓๑พระแสนปราชญ ์ ◌ิตสทฺโธ (เสาศิริ), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์สติปัฏฐานกถาในคมัภีร์
ปฏิสัมภิทามรรค”, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัทิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั), ๒๕๕๑, ๒๐๔ หนา้. 
 ๓๓๒พร้ิมเพรา ดิษยวาณิช, “ผลของการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานท่ีมีต่อบุคลิกภาพและ         
เชาวอ์ารมณ์”, วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, ปีท่ี ๔๖ ฉบบัท่ี ๓ (๒๕๔๔) : ๓๘. 



 ๒๐๓

สมถะท่ีนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั แต่ยงัถือวา่ห่างไกลจากหลกัการของวิปัสสนากมัมฏัฐาน
นกั ดว้ยเหตุน้ีสาํนกัวิปัสสนาจึงมีความหมายเป็นท่ีพกัพิงเพื่อความสงบใจเป็นคร้ังคราวของบุคคล
บางคนไป หากยอมรับวา่อยา่งนอ้ยกใ็หไ้ดนิ้สยัปัจจยัไปภายภาคหนา้กค็วรแก่การอนุโมทนา 
 หลกัการวิธีการและปฏิบติัการอาจไม่สอดรับกนัเลยทีเดียว ระหว่างวิธีการปฏิบติั ในสมยั
ของพระพุทธเจา้กบัสมยัปัจจุบนั วิธีการปฏิบติัการอาจปรับปรุงพฒันาไปบา้ง แต่คงหลกัการไว้
อยา่งเคร่งครัดตามพระพุทธประสงคเ์ดิม เช่น การกาํหนดลมหายใจเขา้ออก ในหมวดอานาปานบพั
พะก็ดี การกาํหนดอาการพองยุบของผนังหน้าทอ้ง ในหมวดมนสิการบพัพะก็ดี ก็เพื่อให้จิตเป็น
สมาธิ อยา่งตํ่ากเ็ป็นขณิกสมาธิ เพื่อเป็นบาทฐานกา้วไปสู่การพิจารณาเห็นอาการเกิดดบัของรูปนาม 
มีการเฝ้าตามรู้อริยาบถใหญ่ ย่อย และตามรู้สภาวธรรมในกระบวนการทางกายและจิตทั้งหมด 
เพื่อใหแ้จง้ตรงซ่ึงพระนิพพานเป็นท่ีสุด 
 วิธีการในแง่ของกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน อาจจะกาํหนดอาการของลมหายใจเขา้ ออก           
ท่ีรูจมูก หรือเพดานบนริมฝีปากก็ได ้หรือกาํหนดง่ายและสะดวกกว่า คือ อาการพองยุบของผนัง
หนา้ทอ้งกไ็ด ้เพราะจุดการกาํหนดพิจารณาจะเป็นตรงท่ีใดกไ็ด ้เม่ือไดผ้ลท่ีตอ้งการเหมือนกนั 
 ในส่วนของการปฏิบติัการนั้น แมพ้ระพุทธเจา้จะตรัสแสดงสติปัฏฐานส่ีตามนยัมหาสติปัฏ
ฐานสูตร จาํแนกเป็นขอ้ ๆ ซ่ึงอนัน้ีถือเป็นหลกัการแต่วิธีการและปฏิบติัการรูปแบบพองหนอ              
ยุบหนอ ใช้กันโดยทั่วไปหมายรวมการปฏิบัติทุกอิริยาบถ บทบริกรรมว่าพองหนอ ยุบหนอ              
เป็นเพียงการเร่ิมตน้ ของการกาํหนดท่ีผนังหน้าทอ้งเท่านั้น แต่คาํว่า “หนอ”ใชไ้ดก้บัทุกอิริยาบถ 
“พองหนอ ยบุหนอ” เป็นแต่เพียงช่ือเรียกวิธีการปฏิบติัเท่านั้น แต่การฝึกปฏิบติัจริง ๆ ครบถว้นตาม
กระบวนการของสติปัฏฐานส่ีทุกอย่าง การปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานแบบพองหนอยุบหนอนั้น
ถูกตอ้งสมบูรณ์แบบตามท่ีพระพทุธเจา้ทรงแสดงไวใ้นมหาสติปัฏฐานสูตรครบถว้นทุกประการ ๓๓๓ 
 พรรณราย รัตนไพฑูรย์ ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาวิธีการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนว
สติปัฏฐาน ๔ ศึกษาแนวการสอนของพระธรรมธีรราชมุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) พบว่าสติปัฏฐาน ๔ 
เป็นหนทางเอกท่ีจะนาํไปสู่การรู้แจง้สัจธรรม บรรลุนิพพานซ่ึงเป็นภาวะหมดกิเลสอนัเป็นจุดหมาย
สูงสุดในพระพุทธศาสนา พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) ใช้หลักสติปัฏฐาน ๔               
คือ การพิจารณากาย  เวทนา จิต ธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติและการสอน ในภาคทฤษฎี                      
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) สอนให้ผูป้ฏิบติัเขา้ใจทั้ งหลกัสมถกรรมฐานและ
วิปัสสนากรรมฐานควบคู่กนัไป แต่ในภาคปฏิบติั ท่านปฏิบติัและสอนโดยเนน้วิธีการแบบสมถะมี
วิปัสสนานาํในการสอนวิปัสสนานั้น พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) แบ่งเป็น ๒ ภาค คือ  

                                                 

 ๓๓๓พรรณราย รัตนไพฑูรย,์ “การศึกษาวิเคราะห์การปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานแบบพอง
หนอ ยบุหนอตามนยัสติปัฏฐาน ๔ ”, วทิยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต, อา้งแลว้, ๒๒๓ หนา้. 



 ๒๐๔

 (๑) ภาคสมถะหรือปฏิบติัศาสนา เป็นหลกัการเตรียมตวัก่อนลงมือปฏิบติั ท่ีสําคญั คือ           
การแผเ่มตตา การระลึกถึงความตาย  
 ๒) ภาควิปัสสนาหรือปฏิเวธศาสนา ว่าดว้ยวิปัสสนาญาณ ๑๖ วิสุทธิ ๗ และญาณ ๑๘ 
อุปกิเลส ๑๐ ในการปฏิบติันั้น ประเด็นสาํคญัอยู่ท่ีการมีสติกาํหนดรูปนามตามอิริยาบถใหญ่ ๔ คือ 
ยืน เดิน นั่ง นอน และมีสติกาํหนดรูปนามตามอิริยาบถย่อยหรือตามอายตนะทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก 
ล้ิน กาย ใจ ผูป้ฏิบติัเร่ิมตน้ดว้ยการกาํหนดพิจารณาอิริยาบถเดิน คือ เดินจงกรม ภาวนา ๑ ระยะว่า 
“ขวาย่างหนอ, ซ้ายย่างหนอ” เม่ือสติมัน่คง ญาณแก่กลา้แลว้ ให้ภาวนา ๖ ระยะว่า “ยกส้นหนอ,          
ยกหนอ, ยา่งหนอ, ลงหนอ, ถูกหนอ, กดหนอ” ต่อไปก็เป็นอิริยาบถนัง่พิจารณาอาการพองยบุของ
ทอ้ง พิจารณาตน้ใจ คือ ความรู้สึก พิจารณาทวารทั้ง ๖ โดยใชว้ิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นกรอบในการ
ตรวจสอบความกา้วหน้าทางจิต แนวการสอนและการปฏิบติัธรรมของพระธรรมธีรราชมหามุนี 
(โชดก  าณสิทฺธิ) ดาํเนินตามเน้ือหาในมหาสติปัฏฐานสูตร และประยกุตใ์ห้เขา้กบัสถานการณ์ โดย
อาศยัแนวพระไตรปิฎกและแนวท่ีพระวิปัสสนาจารยแ์ห่งพม่าเป็นกรอบในการประยุกต ์เช่นเร่ือง
ระบบหนอ คาํบาลีในพระไตรปิฎก วต เช่น “อญฺ าสิ วต โภ โกณฺฑญฺโ ” พระอญัญาโกณฑญัญะ ไดรู้้แลว้
หนอ ภาษาพม่าใชค้าํว่า แด การเดินจงกรมนั้น ท่านประยกุตม์าจากพระบาลีว่า “ภิกฺข ุคจฺฉนฺโต คจฺ
ฉามีติ ปชานาติ” แปลวา่ “ภิกษุเม่ือเดินกรู้็วา่ กาํลงัเดิน” ส่วนการกาํหนดพองยบุ เป็นเพียงอุบายวิธีท่ี
วิปัสสนาจารยส์อนใหก้าํหนด เพื่อใหรู้้ธาตุต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นร่างกาย๓๓๔ 
 มะลิทอง ศรีอุ่น ศึกษาเร่ือง “ผลการให้คาํปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎียึดบุคคลเป็น
ศูนยก์ลาง เพื่อพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนบา้นดงหมู
อาํเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธ์ุ การศึกษาคน้ควา้น้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการให้
คาํปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง เพื่อพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนบา้นดงหนู อาํเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ระหว่างก่อนและ
หลงัใหค้าํปรึกษา กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน ๖ คน ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือในการศึกษา
คน้ควา้ ได้แก่ แบบวดัความฉลาดทางอารมณ์ สําหรับอายุ ๑๒-๑๗ ปี ของกรมสุขภาพจิต และ
โปรแกรมการให้คาํปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง จาํนวน ๑๐ โปรแกรม การ
วิเคราะห์ขอ้มูลใช้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานใช ้The Wilcoxon 
Matched Pairs Signed-Ranks Test ผลการศึกษาคน้ควา้ พบว่า หลงัการไดรั้บคาํปรึกษาแบบกลุ่ม
โดยใชท้ฤษฎียดึบุคคลเป็นศูนยก์ลาง นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีความฉลาดทางอารมณ์สูงข้ึน
ทั้ง ๓ ดา้น ในดา้นดีสามารถควบคุมอารมณ์โกรธ เอาแต่ใจตนเองไดม้ากข้ึน รู้จกัการใส่ใจผูอ่ื้น  การ
                                                 

๓๓๔พรรณราย รัตนไพฑูรย,์ “การศึกษาวิธีการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 
๔ ศึกษาแนวการสอนของพระธรรมธีรราชมุนี (โชดก  าณสิทฺธิ)”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั), ๒๕๔๓, ๑๘๗ หนา้. 



 ๒๐๕

เขา้ใจและยอมรับผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบในการเรียนการทาํงานมากข้ึน ดา้นเก่ง คือ รู้จกัการเป็น
ผูใ้ห้และผูรั้บ รู้จกัการยอมรับผิด การให้อภยั มีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น และดา้นสุข คือ มีความ
ภูมิใจและพอใจในส่ิงท่ีตนเองมี พึงพอใจในสภาพชีวิตของตวัเองและมีความสุขทางใจ และหลงัให้
คาํปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนยก์ลางมีความฉลาดทางอารมณ์สูงข้ึนกว่าก่อน
ทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕๓๓๕ 
 แม่ชีปารมิตา บุญประเสริฐ ไดศึ้กษาวิเคราะห์โพชฌงคใ์นสติปัฏฐาน ๔ ผลการวิจยัพบว่า 
ความหมายของโพชฌงค ์คือ ความพร้อมแห่งองคป์ระกอบ ๗ ประการ ไดแ้ก่ สติ ธมัมะวิจย วิริยะ 
ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ และอุเบกขา ซ่ึงธรรมทั้ ง ๗ ประการ มีหลกัการและวิธีการเจริญโพชฌงค ์           
ในธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานซ่ึงประกอบไปดว้ย อาตาปี สติมา สัมปชาโน ทั้ง ๓ ประการน้ี คือ 
ความเพียรกาํหนดถูกตอ้งผูป้ฏิบติัไดปั้จจุบนัอารมณ์ ในการกาํหนดธมัมานุปัสนาสติปัฏฐาน วิธีการ
มีอยู ่๒๘ วิธี คือ พิจารณาให้รู้ชดัในขณะนั้น ๆ ว่า โพชณงค ์๗ แต่ละอยา่ง มีอยูใ่นตนหรือไม่ ท่ียงั
ไม่เกิด เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ท่ีเกิดข้ึนแลว้เจริญเตม็บริบูรณ์ไดอ้ยา่งไร เป็นตน้ 
 สําหรับการประยุกต์โพชฌงค์ใช้ในการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน เช่น การเดินจงกรม              
นั่งกรรมฐาน อิริยาบถใหญ่และอิริยาบถย่อย สภาวะของสติจะมีลกัษณะ หลุดไม่เผลอ ไม่สับสน 
ธมัมวิจยะ จะเกิดต่อจากสติ ในการเลือกเฟ้นสภาวะทางการปฏิบติั วิริยะ มีความตั้งใจ เกิดความอ่ิมใจ 
ข้ึนมาซ่ึงเป็นสภาวธรรมอาการของปีติ เม่ืออ่ิมใจแลว้นําไปสู่ความสงบ (หมายถึง ความสงบ
แบบปัสสัทธิ) ดงันั้นผูป้ฏิบติัมีความมัน่คงไม่หวนัไหว มีความวางเฉย คือ อุเบกขาโพชฌงคย์งัมี
อานิสงส์มาก มีคุณมาก สามารถนาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้เพียงแค่สาธยายโพชฌงคก์็สามารถ
หายจากอาการป่วยได้ ยิ่งลงมือปฏิบติัก็ยิ่งจะทาํให้ผูป้ฏิบติันั้ นมีแต่ความเจริญยิ่งข้ึน ปิดประตู
อบายภูมิแน่นอน ยงัจะไดฌ้านอภิญญา เจโตวิมุตติ บุคลิกภาพเป็นท่ีน่าเล่ือมใส เสียงไพเราะ หนา้ตา
สดใสอ่อนกว่าวยัอนัควรจิตใจอ่อนโยน ทาํกิจการใดก็จะประสบความสาํเร็จในทุกส่ิงทุกประการ 
เป็นท่ีรักของเทวดา มนุษยแ์ละสัตวท์ั้งหลายนอนหลบัไม่ฝันร้าย มีจิตใจร่าเริงใฝ่กุศล สามารถลา้ง
อาถรรพส่ิ์งชัว่ร้ายได ้โรคบางโรคไม่สามารถรักษาให้พน้หายไดด้ว้ยยา เป็นอานิสงส์ท่ีเกิดจากการ
ปฏิบติัโพชฌงคใ์นธมัมานุปัสสนาสติปัฏฐาน๓๓๖ 

                                                 

 ๓๓๕มะลิทอง ศรีอุ่น, “ศึกษาผลการให้คาํปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎียึดบุคคลเป็น
ศูนยก์ลาง เพื่อพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนบา้นดงหนู
อาํเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธ์ุ”, รายงานการวจัิย, ๒๕๕๐, ๑๔๗ หนา้. 
 ๓๓๖แม่ชีปารมิตา บุญประเสริฐ, “การศึกษาวิเคราะห์โพชฌงคใ์นสติปัฏฐาน ๔”, สัมมนา
ประจําปี วิทยานิพนธ์ดีเด่น, (บณัทิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั), ๒๕๕๑,
หนา้ ๕๗. 



 ๒๐๖

 สมภาร ทวีรัตน์ ไดท้าํการวิจยัเร่ือง “การนาํหลกัวิปัสสนากรรมฐานมาใชใ้นการลดความ
แปรปรวนทางอารมณ์ในวยัทอง” เป็นการวิจยัเชิงทดลอง แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม 
และกลุ่มทดลอง พบว่ากลุ่มทดลองภายหลงัฝึกวิปัสสนากรรมฐาน ๗ วนั อาการทางประสาท
อตัโนมติัไดแ้ก่ อาการวบูวาบ เหง่ือออกมาก ปวดศีรษะ ดีข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๑ 
และสภาพจิตใจดีข้ึนมาก นอกจากน้ีในระยะติดตามผล ๑ เดือน พบว่าอาการประสาท อาการกาย ดี
ข้ึน กว่าเดิม และดีข้ึนกว่ากลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั ๐.๐๑ จากคาํถามปลายเปิด
พบว่ากลุ่มทดลองรู้สึกสงบเยือกเยน็ไม่เครียด ไม่ฟุ้ งซ่าน การปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานใช้เวลา
ทั้งหมด ๗ วนั๗ คืน๓๓๗ 
 อัษฎางค์ สุวรรณมิสสระ ศึกษาไตรลกัษณ์ในการปฏิบติัวิปัสสนาตามหลกัสติปัฏฐาน ๔ 
เฉพาะกรณีการปฏิบติัวิปัสสนาภาวนา ๗ เดือน ผลการศึกษาพบว่า หลกัสติปัฏฐาน ๔ เป็นหนทาง
สายเอกท่ีจะนาํไปสู่การรู้แจง้ในสัจธรรม และเขา้ถึงความจริงในชีวิต ซ่ึงเป็นภาวะท่ีกิเลสถูกทาํลาย
ไป อนัเป็นจุดมุ่งหมายของผูป้ฏิบติั ฉะนั้น พระวิปัสสนาจารย ์จึงใชห้ลกัสติปัฏฐาน ๔ ท่ีปรากฏใน
มหาสติปัฏฐานสูตร ด้วยการกําหนดรู้ใน กาย เวทนา จิต ธรรม เป็นกรอบในการปฏิบัติและ
ตรวจสอบความกา้วหนา้ทางจิต 

 ประเด็นสาํคญัอยู่ท่ีผูป้ฏิบติัตอ้งมีสติกาํหนดรู้ในรูปนามท่ีเป็นปัจจุบนัอารมณ์จนเห็นไตร
ลกัษณ์ และมีพระวิปัสสนาจารยต์รวจสอบความกา้วหนา้ทางจิตท่ีปรากฏผลอนัเป็นส่ิงท่ีรู้ไดเ้ฉพาะ
ตนและใหผ้ลไดไ้ม่จาํกดักาล ซ่ึงกระบวนการเจริญวิปัสสนาท่ีนาํมาใชใ้นคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัคมัภีร์
พระไตรปิฎกและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 พระธรรมคาํสัง่สอนของพระพทุธองคท่ี์ตรัสรู้เองโดยชอบจนบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ 
และไดท้รงสั่งสอนแก่บุคคลทั้งหลาย คือ การชาํระจิตใหบ้ริสุทธ์ิซ่ึงมีเฉพาะในพระพุทธศาสนานั้น 
ซ่ึงเป็นการอบรมจิตของตนอย่างแทจ้ริงและควบคุมการกระทาํทางกายและวาจา ดว้ยการเจริญ
วิปัสสนาเพื่อพฒันาจิตของตนเองให้เกิดปัญญาเห็นไตรลกัษณ์ทาํให้ผูป้ฏิบติัเขา้ถึงสภาวธรรมตาม
ความเป็นจริงพบกบัความสุขท่ีแทจ้ริงได ้
 ไตรลกัษณ์ มีความสําคญัอย่างมากต่อการปฏิบติัวิปัสสนาตามหลกัสติปัฏฐาน ๔ ทุกคน
สามารถพิสูจน์ไดด้ว้ยตนเอง แลว้นาํประสบการณ์ท่ีพบเห็นมาใช้ในชีวิตประจาํวนั อนัเป็นการ
พฒันาจิตหรือยกระดบัจิตใหสู้งข้ึนในทางพน้ทุกขจ์ากการทาํหนา้ท่ีร่วมกนัของ ศีล สมาธิ ปัญญา  ท่ี
เป็นไตรลกัษณ์โดยความเป็นอนิจลกัษณะ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นพลงังานทางจิตท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลผูป้ฏิบติั
วิปัสสนาเพื่อไปใหถึ้งจุดหมายปลายทาง 
                                                 

๓๓๗สมภาร ทวีรัตน์, บทคดัยอ่ “การนาํหลกัวิปัสสนากรรมฐานมาใชใ้นการลดความแปร 
ปรวนทางอารมณ์ในวัยทอง”,วิทยานิพนธ์สังคมศาสตร์มหาบัณฑิต ,  (บัณฑิวิทยาลัย  :
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์), ๒๕๔๔, ๑๘๑ หนา้. 



 ๒๐๗

 ดงันั้น การปฏิบติัวิปัสสนา คือ การปฏิบติัวิปัสสนาตามหลกัสติปฏิฐาน ๔ ท่ีพฒันาจิตให้
เกิดปัญญาจนเห็นไตรลกัษณ์ ซ่ึงคุณค่าของไตรลกัษณ์น้ีมีความสาํคญัต่อการเจริญวิปัสสนาเป็นท่ีสุด 
ทาํใหม้องสรรพส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริงและขจดัอนุสัยกิเลสให้หมดไปดว้ยมรรคญาณ ส่งผล
ให้จิตนั้นหลุดพน้จากทุกข์ทั้งปวงพบความสุขท่ีแทจ้ริงอนัเป็นกระบวนการของการชาํระจิตให้
บริสุทธ์ิผอ่งใสท่ีมีแต่ในพระพทุธศาสนาเท่านั้น๓๓๘ 
 ๒.๖.๓ งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัยาเสพตดิและพฤติกรรม  
 กรวิภา บุญรอด และปราณี ศิริภิชาธร ไดศึ้กษาปัจจยับ่งช้ีสาเหตุของการกลบัมาบาํบดัซํ้ า
ของผูป่้ายวยัรุ่นชายท่ีใช้ยาเสพติด และความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว ญาติ เพื่อน สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มตวัอย่างเป็นผูป่้วยท่ีเขา้รับการบาํบดัรักษายาเสพติดซํ้ าในขั้นถอนยาพิษยาท่ีศูนย์
บาํบดัรักษายาเสพติดจงัหวดัขอนแก่น จาํนวน ๑๘ ราย เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) ใชแ้บบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi – Sturcture Interview) ร่วมกบัการ
บนัทึกเสียง วิเคราะห์ขอ้มูล โดยการวิเคราะห์เน้ือหาและหาความสมัพนัธ์ของเน้ือหา 

 ผลการวิจยัพบวา่ ผูป่้วยวยัรุ่นชายกลบัมาบาํบดัซํ้ า มีสาเหตุมาจากการติดในฤทธ์ิของยาเสพ
ติด โดยใหเ้หตุผลว่าเสพแลว้สบายใจ ติดใจในรสชาติ หลบัสบาย เสพแลว้ไม่ง่วง มีเวลาว่างในการ
ดําเนินชีวิต ซ่ึงส่วนใหญ่ยังคิดว่ายาเสพติดให้คุณและประโยชน์กับตนเองมาก และพบว่า
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนั้ น ครอบครัวไม่มีส่วนผลักดันให้วยัรุ่นอยากเลิก เน่ืองจาก
ครอบครัวแตกแยก บิดา มารดามีลูกใหม่ ไม่มีเวลาให้กบับุตร บิดา มารดาลาํเอียง รักลูกไม่เท่ากนั 
น้อยใจ ขาดกาํลงัใจ บุคลิกภาพของผูป่้วยและความตอ้งการของผูป่้วยจึงทาํให้วยัรุ่นกลบัเขา้มา
บาํบดัซํ้า๓๓๙ 
 เทียมใจ พนัธ์ุวิชาติกุล และกฤษณา ภาษยะวรรณ์ ไดศึ้กษาพฤติกรรมป้องกนั การพึ่งยาบา้
ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดัชุมพร พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีอายุ ๑๑-๑๖ ปี กลุ่ม
ตวัอยา่งเกือบทั้งหมดตอบว่า บิดามารดายงัมีชีวิตอยูแ่ละรักใคร่ปรองดองกนัดี จากตวัอยา่งดงักล่าว
จะเห็นไดว้่า การติดยาไม่ไดเ้ป็นผลของการมีความทุกข์ การแกปั้ญหาไม่ถูกจุด แต่มาจากความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือรู้ไม่จริงว่าจะทาํใหเ้กิดการเสพติด จึงอยากทดลองดว้ยความอยากรู้ดว้ยตนเอง

                                                 

 ๓๓๘อษัฎางค ์สุวรรณมิสสระ, “ศึกษาไตรลกัษณ์ในการปฏิบติัวิปัสสนาตามหลกัสติปัฏฐาน ๔ 
เฉพาะกรณีการปฏิบติัวิปัสสนาภาวนา ๗ เดือน”, สัมมนาประจําปี วิทยานิพนธ์ดีเด่น, (บณัทิตวิทยาลยั : 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั), ๒๕๕๑, ๗๖ หนา้. 
 ๓๓๙กรวิภา บุญรอด และปราณี ศิริภิชาธร, “ปัจจยัท่ีบ่งช้ีสาเหตุของการกลบัมาบาํบดัซํ้ าของ
ผูป่้วยวยัรุ่นชายท่ีใช้ยาเสพติด”, รายงานการวิจัย, โรงพยาบาลธัญญารักษ์, ปทุมธานี, ๒๕๔๓, 
๑๒๗ หนา้. 



 ๒๐๘

ตามธรรมชาติของวยัรุ่น และอยูใ่นกลุ่มเพื่อนท่ีใชย้าดว้ยกนั จึงตอ้งทาํตวัใหก้ลมกลืนไปกบัเพื่อนจึง
จะอยูใ่นกลุ่มได้๓๔๐ 

ปราณีพร บุญเรือง ไดศึ้กษาผลของกระบวนการปรับพฤติกรรมทางปัญญาของวยัรุ่นและ
พ่อแม่ต่อการป้องกนัการกลบัไปเสพซํ้ า กลุ่มตวัอย่างเป็นวยัรุ่นท่ีเสพยาบา้ท่ีเขา้รับการรักษาแบบ
ผูป่้วยในขั้นถอนพิษยา อายรุะหวา่ง ๑๔-๑๗ ปี เป็นผูเ้สพยาบา้ชายใหม่ไม่เคยเขา้รับการรักษาท่ีไหน
มาก่อน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง ๑๐ คน กลุ่มควบคุม ๗ คน กลุ่มทดลองจะเขา้ร่วมกระบวนการปรับ
พฤติกรรมทางปัญญาโดยมีพ่อแม่เขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มควบคุมไปรับการรักษาตามปกติ 
รวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลทัว่ไป แบบวดัสัมพนัธภาพในครอบครัว และทกัษะของครอบครัวเพื่อ
ป้องกนัการกลบัไปเสพซํ้า ผลการวิจยัพบวา่ 

 ๑) ค่าคะแนนเฉล่ียของสัมพนัธภาพในครอบครัวในดา้นการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การ
แสดงออก การพึ่งพาตนเอง การประสบความสาํเร็จในชีวิต การมีกิจกรรมนนัทนาการร่วมกนั การ
จดัการในครอบครัวของกลุ่มทดลองภายหลงัการทดลองไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม แต่ในระยะ
ติดตามผล ๒เดือน กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียของสัมพนัธภาพในครอบครัวดา้นการแสดงความ
ขดัแยง้ และดา้นการควบคุมนอ้ยกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕  

๒) ค่าคะแนนทกัษะการป้องกันการกลบัไปเสพซํ้ าทั้ งด้านทกัษะการส่ือสารเพ่ือการ
ปฏิเสธทกัษะการตดัสินใจและแก้ปัญหา ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์และความเครียดของกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมภายหลงัการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๑, .๐๑ และ .๐๑ 
ตามลาํดบั  

 ๓) กลุ่มควบคุมรายงานการกลบัไปเสพซํ้ ามากกว่ากลุ่มทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั ๐.๐๕ ผลการตรวจปัสสาวะไม่พบแอมเฟตามีนทั้งสองกลุ่ม๓๔๑ 

                                                 

 ๓๔๐เทียมใจ พนัธ์ุวิชาติกุล และกฤษณา ภาษยะวรรณ์, “พฤติกรรมป้องกนัการพึ่งยาบา้ของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้จงัหวดัชุมพร”, บทคัดย่อผลงานการศึกษาผลงานการศึกษาโครงการ
เครือข่ายข้อมูลระบาดวิทยาด้านยาเสพติดและการใช้ยาในทางที่ผิดรุ่นที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยความร่วมมือของงบ NAS และ
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ห้างหุ้นส่วนจาํกัดอรุณการพิมพ์, 
๒๕๔๓), หนา้ ๗๘. 

๓๔๑ปราณีพร บุญเรือง, “ผลของกระบวนการปรับพฤติกรรมทางปัญญาของวยัรุ่นและพอ่แม่
ต่อการป้องกนัการกลบัไปเสพซํ้า”, รายงานการวจัิย, (ขอนแก่น :  ศูนยบ์าํบดัรักษายาเสพติดจงัหวดั
ขอนแก่น), ๒๕๔๔,  ๑๐๕ หนา้. 



 ๒๐๙

 ผดุง แสงซ้าย และพิศ แสนศักดิ์ ไดศึ้กษาลกัษณะของนกัเรียนมธัยมศึกษาใน สังกดักรม
สามญัศึกษาจงัหวดัมหาสารคามท่ีมีพฤติกรรมเสพยาบา้ ปีการศึกษา ๒๕๔๐ พบว่ากลุ่มตวัอย่าง
เกือบทั้งหมดเคยใชย้าบรรเทาอาการเจบ็ป่วยโดยคร่ึงหน่ึงของนกัเรียนท่ีเคยใชจ้ะใชย้าแกป้วดจะใช้
มากท่ีสุดในส่วนของผูใ้กลชิ้ดกบัตวันกัเรียนท่ีติดยาบา้จะมีทั้ง เพื่อน บิดา มารดา และญาติพี่นอ้ง ซ่ึง
ยาบา้ท่ีผูใ้กลชิ้ดเสพจะมีทั้งการใชย้าบา้อย่างเดียวและใชย้าบา้กบัสารเสพติดอ่ืน ๆ เช่น เฮโรอีน 
กญัชา หรือ สารระเหย๓๔๒ 
 วัชรี มีศิลป์ และลดัดา ขอบทอง ไดศึ้กษาเหตุผลการเปล่ียนแปลงการเสพเฮโรอีนเป็นยาบา้ 
โดยศึกษาในกลุ่มผูเ้สพติดท่ีเขา้รับการบาํบดัรักษาดว้ยการติดยาบา้ และมีประวติัการเสพติดเฮโรอีน
มาก่อนจาํนวนทั้งส้ิน ๑๔ คน การเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล พบว่า ผูเ้สพติดรับรู้
เก่ียวกบัเฮโรอีนว่าเป็นสารแห่งความสุข ลดความเจ็บป่วย แต่มีผลทาํให้ร่างกายทรุดโทรม มีความ
ทุกข์ทรมานเม่ือขาดการเสพ ทาํลายอนาคตและความรู้สึกทางเพศ รับรู้ว่ายาบา้เป็นสารกระตุน้
ประสาท ทดแทนอาการขาดเฮโรอีน เลิกเสพไดง่้าย ลดความเจ็บปวด ทาํให้ความรู้สึกทางเพศมาก
ยิง่ข้ึน แต่ทาํใหสุ้ขภาพทรุดโทรมและมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปในทางกา้วร้าว และหยาบคาย เม่ือ
ผูเ้สพติดเร่ิมเสพยาบ้าโดยการชักชวนของเพ่ือนหรือความรู้สึกอยากทดลองก็ตาม พบว่าผู ้           
เสพติดเร่ิมเสพยาบา้แทนเฮโรอีน คือ ยาบา้สามารถทดแทนอาการขาดเฮโรอีนได ้ความพอใจต่อ
ฤทธ์ิของยาบา้ การยอมรับของคนในครอบครัวว่ายาบา้มีความรุนแรงน้อยกว่าเฮโรอีน ตอ้งการ
ยอมรับจากกลุ่มเพื่อนท่ีเสพติด เฮโรอีนหายาก และแพงกว่ายาบา้ ยาบา้หาซ้ือไดง่้ายและไดรั้บการ
กระตุน้จากส่ือโฆษณาต่าง ๆ จะเห็นไดว้่า แมผู้เ้สพติดให้ความหมายของยาบา้มากกว่า คือทาํให้ผู ้
เสพติดมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางกา้วร้าวและหยาบคาย มีอาการแทรกซ้อนทางจิตใจ 
ควบคุมตนเองไม่ได้ ทาํให้ร่างกายทรุดโทรมจากการขาดสารอาหารหรือการรับประทานไม่              
เป็นเวลา๓๔๓ 
 วาสนา พัฒนกําจร ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชย้าบา้ของ
นกัเรียนนกัศึกษาท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลราชบุรี พบวา่ มีนกัเรียนเร่ิมใชย้าบา้อายเุฉล่ีย  ๑๗ 
ปี สาเหตุการใชค้ร้ังแรกเพราะความอยากลองและความอยากรู้อยากเห็นร้อยละ ๔๙ เพื่อนชวนร้อย
ละ ๓๗ และสภาพครอบครัวส่วนใหญ่บิดามารดายงัอยูด่ว้ยกนัร้อยละ ๘๒ รู้สึกว่าครอบครัวอบอุ่น

                                                 

 ๓๔๒ผดุง แสงซา้ย และพิศ แสนศกัด์ิ, “ลกัษณะของนกัเรียนมธัยมศึกษาในสังกดักรมสามญั
ศึกษาจังหวัดมหาสารคามท่ีมีพฤติกรรมเสพยาบ้า ปีการศึกษา ๒๕๔๐”,รายงานการวิจัย , 
(มหาสารคาม : สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัมหาสารคาม), ๒๕๔๐, ๑๒๓ หนา้. 
 ๓๔๓วชัรี มีศิลป์ และลดัดา ขอบทอง, “เหตุผลการเปล่ียนแปลงการเสพเฮโรอีนเป็นยาบา้ใน
ผูป่้วยติดสารเสพติด”,รายงานการวจัิย, (ปทุมธานี : โรงพยาบาลธญัญารักษ)์, ๒๕๔๓, ๑๐๔ หนา้. 



 ๒๑๐

ร้อยละ ๕๘ เฉย ๆ ร้อยละ ๒๐ และไม่พอใจร้อยละ ๑๑ ครอบครัวมีเร่ืองทาํให้ไม่สบายใจร้อยละ 
๒๗ และมีเพื่อนท่ีใชย้าบา้ร้อยละ ๑๐๐๓๔๔ 
 วิมล ลักขณาภิชนชัช และวิภาวดี แสงเพชร ไดศึ้กษาผลของแนวทางหลงัรักษาสําหรับ
ครอบครัวของครอบครัวผูย้าเสพติดสถาบนัธัญญารักษ ์จงัหวดัปทุมธานี เป็นการวิจยัก่ึงทดลองมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของการจดักิจกรรมแนวการดูแลหลงัรักษาสาํหรับครอบครัวผูป่้วยยาเสพ
ติด ซ่ึงกิจกรรมท่ีจดัไวส่้วนหน่ึงพฒันาจากความตอ้งการของผูป่้วยท่ีตอ้งการให้คนในครอบครัว
ปฏิบติัต่อผูผ้า่นการบาํบดัเพื่อป้องกนัการติดซํ้า ผสมผสานกบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการติดยาซํ้ าและการติดตามดูแลผูป่้วยยาเสพติดหลังรักษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่
ครอบครัวผูป่้วยยาเสพติด สถาบนัธัญญารักษ ์๖๐ ราย กิจกรรมท่ีจดัให้ประกอบดว้ยการบรรยาย
เร่ืองสาเหตุการติดซํ้าและแนวทางการช่วยเหลือ การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี และการเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี 
กิจกรรมกลุ่มการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวและการอภิปรายบทบาทของเจา้หนา้ท่ีสถานบาํบดั
ในการติดตามดูแลหลงัรักษา เก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และระยะติดตาม
ผลดว้ยแบบสอบถาม 
 ผลการวิจยัพบว่าหลงัการทดลองกลุ่มตวัอย่างมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองแนวทางการดูแล
หลงัรักษาและการรับรู้ความสามารถตนเองในการปฏิบติัตามแนวทางการดูแลหลงัการรักษา 
มากกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P_Value.L ๐.๐๐๑) และมีอตัราความตั้งใจท่ีจะ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูป่้วยมารับการติดตามดูแลหลงัการรักษาเพิ่มข้ึนกว่าก่อนการทดลอง 
ส่วนระยะติดตามผลพบว่าครอบครัวส่วนใหญ่ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมไดน้าํความรู้เร่ืองแนวทางการดูแล
หลงัรักษาไปปฏิบติัต่อผูผ้า่นการบาํบดั๓๔๕ 

                                                 

 ๓๔๔วาสนา พฒันกาํจร, “การศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชย้าบา้ของนกัเรียน
นกัศึกษา”, ผลงานการศึกษาโครงการเครือข่ายข้อมูลระบาดวทิยาด้านยาเสพติดและการใช้ยาในทาง
ที่ผิดรุ่นที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดโดย
ความร่วมมือของงบ NAS และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,              
หา้งหุน้ส่วนจาํกดัอรุณการพิมพ,์ ๒๕๔๓), หนา้ ๘๕. 
 ๓๔๕วิมล ลกัขณาภิชนชชัและวิภาวดี แสงเพชร, “ศึกษาผลของแนวทางหลงัรักษาสําหรับ
ครอบครัวของครอบครัวผูย้าเสพติดสถาบันธัญญารักษ์ จังหวดัปทุมธานี”, รายงานการวิจัย, 
การแพทยท์นัสมยัคนไทยแข็งแรง, การประชุมวิชาการกรมการแพทย ์ประจาํปี ๒๕๔๘, ณ ห้อง
ประชุมชั้น ๑๑ และ ๑๒, อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี, วนัท่ี ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๔๘, 
หนา้ ๑๑๑. 



 ๒๑๑

 สุรีรัตน์ บริพนัธ์ และศรีพรรณ์ สว่างวงษ์ ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลทาํใหผู้ติ้ดยาเสพติดสามารถ
เลิกได้โดยไม่กลบัไปทาํซํ้ าหลงัผ่านการบาํบดัรักษาเป็นเวลามากกว่า ๑ ปี เก็บรวบรวมขอ้มูล            
โดยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง จาํนวนผูป่้วน ๑๐ ราย พบว่า แรงบนัดาลใจท่ีสําคญัท่ีทาํให้
ตอ้งการเลิกคือ กลุ่มท่ีอยูใ่นวยัทาํงาน มีสาเหตุมาจากความรับผิดชอบและภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งเล้ียงดู
ครอบครัวในรายท่ีเป็นนกัเรียนนกัศึกษาเพราะตระหนกัในความรัก ความห่วงใยของพอ่แม่ ไม่อยาก
ให้พ่อแม่เสียใจและเป็นทุกข ์ตอ้งการเอาชนะคาํสบประมาท และการดูถูกดูแคลนจากผูอ่ื้น และมี
ความพยายามหลีกเล่ียงภาวะเส่ียงต่อการกลบัไปเสพซํ้าดว้ยการตดัขาดจากสังคมเดิม  คบเพ่ือนกลุ่ม
ใหม่ รายท่ีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ผูป้กครองจะเปล่ียนสถานท่ีเรียนให้ใหม่ การเลิกยาเสพติดไม่ยาก 
สาํคญัท่ีใจตอ้งเขม้แขง็เด็ดเด่ียว และรับรู้โทษของการติดยาเสพติดท่ีทาํลายสุขภาพทั้งทางร่ายกาย
และจิตใจ ทาํลายอนาคต ทาํลายความไวว้างใจของคนรอบขา้ง นอกจากน้ียงัมีชีวิตเปล่ียนแปลง
ในทางท่ีดีข้ึน ครอบครัวให้ความรัก ความอบอุ่นมากข้ึน ไดรั้บโอกาสให้ทาํงานประกอบอาชีพ
พร้อมทั้งมีวิธีเผชิญปัญหาและการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพของตนเอง เช่น เม่ือมีอาการ
อยากยา จะใชว้ิธีกินยาแกป้วด ดูทีวี ร้องเพลง เล่นเกมส์ เป็นตน้ เม่ือมีปัญหาเร่ืองสัมพนัธภาพกบั
บุคคลอ่ืน ก็จะพยายามรู้เท่าทนัปัญหาท่ีเกิดข้ึน ยอมรับความจริง ไม่ทอ้ถอย ผูป่้วยรู้สึกเห็นคุณค่า
ของตนเอง จากความรู้สึกว่าเป็นท่ีตอ้งการของผูอ่ื้น และผูอ่ื้นพึ่งพาได ้มีความรู้สึกนึกคิดต่อตนเอง 
ตรงตามสภาพความเป็นจริง เขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ่ื้น นอกจากน้ียงัมีแหล่งใหค้าํปรึกษาเม่ือมีปัญหา
ส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวและเพื่อนสนิท๓๔๖ 
 สุวภัทร คงหอม, ปราณี ภาณุภาส และดุษณี ชาญปรีชา ไดท้าํการศึกษาเร่ืองประสิทธิผล
โปรแกรมเสริมสร้างพลงัรูปแบบค่ายวนัหยุด เป็นการวิจยัก่ึงทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อน-
หลังการทดลอง วตัถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการรักษา โดยใช้โปรแกรมการ
เสริมสร้างพลงัรูปแบบค่ายวนัหยดุ ขณะบาํบดัรักษาแบบผูป่้วยนอกเพื่อเปรียบเทียบการเห็นคุณค่า
ของตนเอง ความเช่ือในความสามารถของตนท่ีจะไม่กลบัไปใช้สารเสพติด พฤติกรรมการดูแล
ตนเอง แรงสนบัสนุนของครอบครัวของผูป่้วยก่อน-หลงั เขา้ร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างรูปแบบ
ค่ายวนัหยุด กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัเป็นผูป่้วยนอกจาํนวน ๔๒ คน ผูป้กครอง ๔๒ ครอบครัว            
คดัเลือดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบประเมิน
ตัวแปรตามกรอบแนวคิด มีค่าความเช่ือมั่นท่ี ๐.๘๙ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดาํเนินการวิจัยเป็น
โปรแกรมการสร้างเสริมพลงัรูปแบบค่ายวนัหยดุ 

                                                 

 ๓๔๖สุรีรัตน์ บริพนัธ์ และ ศรีพรรณ สว่างวงศ,์ “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลิกยาเสพติดไดข้องผู ้
เคยผ่านการบาํบดัรักษา”, รายงานการวิจัย, (ปทุมธานี : โรงพยาบาลธัญญารักษ์, ๒๕๔๓),๑๑๗ 
หนา้. 



 ๒๑๒

 ผลการวิจยัพบวา่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรตามของกลุ่มทดลองก่อน
และหลงัการใชโ้ปรแกรมเสริมสร้างพลงัการเห็นคุณค่าในตนเอง ความเช่ือมัน่ในความสามารถของ
ตนท่ีจะไม่กลบัไปใช้สารเสพติดพฤติกรรมการดูแลตนเอง แรงสนับสนุกของครอบครัวสูงข้ึน 
(๒๙.๘๑,๓๕.๓๖) (๑๗.๒๔,๑๙.๐๗) (๓๗.๐๗,๔๒.๑๐) และ(๒๐.๕๒,๒๓.๑๒) ตามลาํดบัและ
พบวา่การเห็นคุณค่าของตนเองและแรงสนบัสนุนของครอบครัวของผูป่้วยก่อนและหลงัการทดลอง 
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี P_Value ๐.๐๑ มีขอ้เสนอแนะว่าการนาํโปรแกรม
เสริมสร้างพลงัไปใชใ้นสถานบาํบดั ควรมีการฝึกอบรมผูด้าํเนินกิจกรรมใหเ้กิดความเขา้ใจในกรอบ
แนวคิด เน้ือหาของโปรแกรมซ่ึงจะทาํให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดาํเนินการตามโปรแกรม 
ควรจดัโปรแกรมเชิงรุกเขา้ถึงชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ๓๔๗ 
 อรรณนพ วสุิทธิมรรค ศึกษาโรคจิตเภทจากแอมเฟตามีน โรคจิตจากแอมเฟตามีนจดัอยูใ่น
กลุ่มโรคจิตท่ีมีพยาธิสภาพในสมอง จากการศึกษาผูป่้วยในโรงพยายาลศรีธญัญาในเดือนกุมภาพนัธ์ 
๒๕๔๑ จาํนวน ๒๗ ราย พบว่า อาการโรคจิตคือการตดัสินใจผิดพลาด ก้าวร้าว นอนไม่หลบั 
หวาดระแวง พฤติกรรมพิลึก ประสาทหลอน สับสน และอารมณ์ผิดปรกติตามลาํดบั บางอาการ
คลา้ยคลึงกบัอาการของโรคจิตเภทชนิดหวาดระแวง อาการทางจิตท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากแอมเฟตามีน 
ออกฤทธ์ิกระตุ้นให้ระบบประสาทส่วนกลางท่ีบริเวณ มีโซลิมปิก และมีโซดอร์เทค ให้สร้าง   
แทคทติโคลามีนซ่ึงเป็นสารส่ือประสาท ๒ ระบบ คือ ระบบโดปามีน และระบบนอร์อีพิเนฟริน 
หากสารทั้งสองเสียสมดุลจะส่งผลทางจิตได ้อย่างไรก็ตามจิตพยาธิสภาพดั้ งเดิมของแต่ละบุคค
ส่งผลใหอ้าการทางจิตในแต่ละบุคคลแตกต่างกนั๓๔๘ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยจะเห็นได้ว่ามนุษย์มีความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อม สะสม
ประสบการณ์แนวคิดจากการเสพสัมผัสกับส่ิงแวดล้อมที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นอากาศ นํ้า อาหาร 
หรือพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยกัน จะแทรกซึมเข้าในทุกอณูของมนุษย์ เพิ่มความไม่บริสุทธ์ิทั้ง
ร่างกายและจิตใจ นํามาซ่ึงความเส่ือมโทรมทั้งร่างกายและจิตใจทําให้เกดิการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยสาเหตุต่าง ๆ กัน การเจ็บป่วยส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมของตนเองที่

                                                 

 ๓๔๗สุวภัทร คงหอม, ปราณี ภาณุภาส และดุษณี ชาญปรีชา, “ประสิทธิผลโปรแกรม
เสริมสร้างพลงัรูปแบบค่ายวนัหยุด”, งานวิจัยการแพทยท์นัสมยัคนไทยแข็งแรง”, การประชุม
วิชาการกรมการแพทย ์ประจาํปี ๒๕๔๘, ณ ห้องประชุมชั้น๑๑ และ ๑๒, อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลราชวิถี, วนัท่ี ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๔๘, หนา้ ๘๕. 
 ๓๔๘อรรณนพ วิสุทธิมรรค, “โรคจิตจากแอมเฟตามีน”, คู่มือแนวทางการดําเนินงานแก้ไข
ปัญหาการระบาดของยาบ้าด้านการแพทย์และสาธารณสุขกองประสานการปฏิบัติการบําบัดรักษาผู้
ติดยาเสพติด, (นนทบุรี : กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๑), หนา้ ๗๙. 



 ๒๑๓

สัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม น้ันทําให้ผลการแสดงพฤติกรรมใหม่ ๆ เป็นผลจากการกระตุ้นจากส่ิงเร้า
ภายในและภายนอก การติดยาก็เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของตนเองเช่นเดียวกันส่วนใหญ่เกิด
จากการอยากทดลอง เพราะได้เห็นการกระทําของผู้อืน่ การถูกชักจูงด้วยคําพูด น่ันกค็ือมาจากจิตที่
มีความอยาก จึงกระทําด้วยความที่รู้ไม่ตามความเป็นจริงว่าส่ิงน้ันเป็นอันตรายจึงทดลองเพราะ
อยากรู้๓๔๙ เม่ือติดยาแล้วก็ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ถ้าหากได้รับการช่วยเหลือดูแลถูกต้อง 
เหมาะสมและผู้ป่วยให้ความร่วมมือดี มีความอดทน มีความเพียรพยายามด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง กจ็ะ
สามารถเลิกยาเสพติดได้ ฉะน้ันต้นเหตุที่แท้จริงของการเสพยาเสพติดก็คือจิตใจของผู้เสพน้ันเอง 
ซ่ึงจะต้องได้รับการบําบัดให้คืนสู่สภาพของบุคคลที่ปกติ มีความฉลาดทางอารมณ์อย่างสมดุล 
ดํารงชีวติในสังคมได้โดยไม่ต้องพึง่ยา  
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาที่บ่งช้ีถึงความสามารถพิเศษของชีวิต มนุษย์ที่
สามารถจะพัฒนาไปจนถึงจุดสูงสุดของมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกตามบาลีที่ว่า ทนฺโต 
เสฏฺโ  มนุสฺสเสสุ๓๕๐ แปลว่าในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย ผู้ที่ฝึกดีแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐสุด ประพฤติปฏิบัติ 
จนกระทั้งเทวดาและพรหมก็น้อมนมัสการ กลุ่มชนที่ฝึกดีแล้วนี้ คือพระอริยบุคคล มนุษย์จึงมี
ศักยภาพในตัวที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้๓๕๑ ซ่ึงสอดคล้องกับโอเร็มที่มีความเช่ือว่ามนุษย์น้ัน
สามารถฝึกฝนและพฒันาตนเองได้ 
 การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวมหาสติปัฎฐานสูตร เป็นวิธีการหน่ึงที่จะสามารถ
ช่วยพัฒนาผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบําบัด ดั่งคํากล่าวของ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี 
กล่าวว่า “วิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลกเป็นวิกฤตทางอารยธรรมที่รุนแรงและกําลังจะมาถึงจุดเปลี่ยน          
เราจะใช้พลงัจิตไปสู่จุดเปลีย่นสังคมใหม่ทีด่ีงาม พลงัสําคญั คอืพลงัจิตสํานึกทีท่าํให้มนุษย์ดีขึน้และ
พ้นทุกข์ ทุกส่วนของสังคมต้องร่วมกันในเร่ืองของสุขภาพจิตที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในโลก เช่น 
วิตกกังวล เครียด ซึมเศร้า ยาเสพติด ความรุนแรง ส่ิงที่ดีต่อสุขภาพจิต คือ การออกกําลังกาย              
การเจริญสติ สมาธิ วปัิสสนา ความอบอุ่นทางสังคมครอบครัว ชุมชนอาสาสมัคร คนไทยไม่ทอดทิง้
กัน ระบบบริการสุขภาพจิตชุนชน บริการออนไลน์ก็สามารถสร้างนักส่ือสารสุขภาพจิตเก่ง ๆ จะมี

                                                 

 ๓๔๙เทียมใจ พนัธ์วิชาติกุล และกฤษณา ภาษยะวรรณ์, “พฤติกรรมป้องกนัการพึ่งยาบา้ของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้จงัหวดัชุมพร”, บทคัดย่อผลงานการศึกษาผลงานการศึกษาโครงการ
เครือข่ายข้อมูลระบาดวทิยาด้านยาเสพติดและการใช้ยาในทางทีผ่ดิรุ่นที ่๑, อา้งแลว้, หนา้ ๗๙. 
 ๓๕๐ข.ุธ. ๒๕/๓๓./๔๑๐.  
 ๓๕๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), จาริกบุญ-จาริกธรรม, พิมพค์ร้ังท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษทัพิมพส์วนจาํกดั, ๒๕๔๑), หนา้ ๑๙๑. 



 ๒๑๔ 

ประโยชน์มาก”๓๕๒ ซ่ึงสอดคล้องกับพระเทพวิสุทธิกวีที่กล่าวว่า ผู้ป่วยติดยาเสพติดมีปัญหาด้าน
จิตใจต้องแก้ไขทีต้่นเหตุด้วยการฝึกวปัิสสนากมัมัฏฐานเท่าน้ัน๓๕๓ 

 การฝึกให้มีสติรู้เท่าทันทุกสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น โดยปฏิบัติตามกระบวนการฝึกวิปัสสนา
กรรมฐานทีใ่ช้กาย ทีมี่ความยาววาหนาคืบ เป็นฐานในการกาํหนดรูปนามเพือ่เพิม่คุณภาพทางจิตใจ
จนผ่องใส สามารถพจิารณาส่ิงต่าง ๆ ได้ตามความเป็นจริงและรู้วิธีที่จะแก้ปัญหาที่จะเกดิขึน้กบัตน
โดยวธีิกาํหนดทีไ่ด้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติวปัิสสนากมัมัฏฐาน 

 ซ่ึงผูว้ิจยัไดพ้ฒันาให้ผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดัไดฝึ้กปฎิบติัในรูปแบบของการ
อบรมปฏิบติัการเพื่อพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ ซ่ึงมีอยู่แลว้ในมนุษยทุ์กคนให้มีศกัยภาพมาก
ยิง่ข้ึนในเร่ืองของความดีภายในตน มีความเก่งท่ีจะดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งสงบสุข การท่ีผูป่้วยติดยาเสพ
ติดเขา้มาบาํบดัรักษาในสถาบนัธญัญารักษ ์ขั้นฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ไม่มีการใชย้าใด ๆ จึงเป็นโอกาสท่ี
จะฝึกปฏิบติัการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ อนัเป็นการพฒันาศกัยภาพของตนเองไดอ้ยา่งดี
ท่ีสุด 

 การเสริมสร้างคนไทยใหเ้ป็นคนดี เก่ง และมีความสุขยอ่มมีความสาํคญัเป็นอนัดบัแรก อนั
จะทาํใหก้ารป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ มีความจาํเป็นนอ้ยลง การสร้างเสริมคนไทยรุ่นใหม่
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุขให้มากข้ึนไดอ้ย่างแทจ้ริง ตอ้งพึ่งความรู้ความสามารถจากศาสตร์
ต่าง ๆ มารวมกนัในรูปของสหวิชาการ โดยใชก้ารวิจยัท่ีมีมาตรฐานสูงช้ีนาํการพฒันาบุคคลและ
สังคม กลุ่มวิชาท่ีจะตอบสนองต่อขอ้งเรียกร้องน้ีคือ กลุ่มวิชาทางจิตพฤติกรรมของคนประเภท          
ต่าง ๆ ซ่ึงไดมี้ข้ึนและขยายเป็นองคค์วามรู้ โดยมีทั้งผลท่ีน่าเช่ือถือจาํนวนหน่ึง เช่น ทฤษฎีไทย 
เคร่ืองมือวดัท่ีสร้างอยา่งมีมาตรฐานสูง ชุดฝึกอบรมพฒันาจิตและพฤติกรรม๓๕๔ 

 การวิจยัเร่ืองประสิทธิผลการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์โดยวิธีเจริญสติปัฏฐานในผูป่้วย
ติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั ยงัไม่เคยมีผูส้นใจทาํการศึกษาวิจยัมาก่อนในฐานะผูว้ิจยัปฏิบติังาน

                                                 

 ๓๕๒ประเวศ วะสี, การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ คร้ังที่ ๑๑, ประจาํปี ๒๕๕๔ , 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ , โรงแรมปร้ินพาเลซ, (กรุงเทพมหานคร : หนังสือพิมพเ์ดลินิวส์, ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๔), หนา้ ๒๓. 
 ๓๕๓พระเทพวิสุทธิกวี, อา้งแลว้, หนา้ ๘๙. 
 ๓๕๔จิรพันธ์ อรรถจินดา , หลักการและเหตุผลของชุดโครงการวิจัยแม่บท, เอกสาร
ประกอบการสัมมนาเร่ือง “ผลิตผลวิจัยระบบพฤติกรรมไทยเร่งไขปัญหา ร่วมพัฒนาเยาวชน”,           
จดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ร่วมกบัคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจยัและ
พฒันาระบบพฤติกรรมไทย, ณ โรงแรงมิราเคิลแกรนด ์คอนเวนชัน่ (กรุงเทพมหานคร, วนัท่ี ๒-๓ 
กนัยายน ๒๕๔๗), ภาคผนวก หนา้ ๓. (อดัสาํเนา) 



 ๒๑๕

ในสถาบนัธัญญารักษ์ สังกัดกรมการแพทย  ์กระทรวงสาธารณะสุข ซ่ึงกรมการแพทยเ์ป็นกรม
วิชาการพฒันาดา้นการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะสถาบนัธญัญารักษเ์ป็นหน่วยงานการบาํบดัรักษา
เฉพาะทางในเร่ืองยาเสพติดและยงัมีหน้าท่ีพฒันาองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
บาํบดัรักษาผูป่้วยติดยาเสพติดแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นบทบาทหน่ึงของผูว้ิจยัซ่ึงไดส้นใจ
ศึกษาหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาเพ่ือนาํมาพฒันาตนเองและผูป่้วยติดยาเสพติด เป็นลาํดบัมา 

 จากการศึกษาพระธรรมคาํสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีมีแนวคิดว่ามนุษยน์ั้นพฒันาไดด้ว้ย
การฝึกตนเอง ถา้ฝึกไดดี้แลว้ก็จะสามารถพฒันาตนเองไดสู้งสุด แมว้่ากระบวนการดงักล่าวน้ีตอ้ง
ประกอบดว้ยเหตุปัจจยัองคป์ระกอบท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ก็ตามแต่ก็มีความเป็นไปไดม้าก มนุษยจ์ะมี
ศรัทธาท่ีมัน่คงและมีความเพียรพยายามไม่ทอ้ถอย และหลกัการท่ีจะสามารถพฒันามนุษยไ์ดดี้ท่ีสุด
ก็คือการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร ซ่ึงมีในพระพุทธศาสนาเท่านั้น๓๕๕ 
ซ่ึงเป็นการพฒันาตนเองให้สามารถปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มตรงตามความเป็นจริงตามกฎของ
ไตรลกัษณ์ คือ ไม่เท่ียง(อนิจจงั) ทุกอย่างในโลกน้ีย่อมเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีส่ิงใดคงท่ี 
เป็นทุกข์ (ทุกฺข)ํ ดังคาํกล่าวของพระนางวชิราเถรี ท่ีว่า “ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในโลกน้ีลว้นแต่เป็นทุกข ์
นอกจากทุกขไ์ม่มีอะไรเกิด”๓๕๖ และเป็นอนตัตาคือ ไม่มีตวัตนท่ีชดัเจน มีแต่การปรุงแต่งเม่ือเกิดข้ึน 
ตั้งอยูแ่ละดบัสลายในท่ีสุด 

 

๒.๗ สรุปกรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิยั 

 การวิจัยเร่ืองประสิทธิผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์โดยวิธีเจริญสติปัฏฐาน                
ในผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั กาํหนดศึกษาเอกสารเร่ืองลาํดบัความเป็นมาของยาเสพติด
ชนิดต่าง ๆ ในอดีตถึงปัจจุบนั รวมถึงพิษภยัท่ีมีผลต่อร่างกาย จิตใจของผูเ้สพท่ีเป็นเหตุใหค้วามคิด
และพฤติกรรม เปล่ียนแปลงไปจากเดิม๓๕๗ ได้ศึกษาทฤษฎีทางการพยาบาลท่ีนํามาบูรณาการ              
ใหก้ารพยาบาลผูป่้วยติดยาเสพติด๓๕๘ ไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัเร่ืองความฉลาดทางอารมณ์และ

                                                 

 ๓๕๕อษัฏางค ์สุวรรณมสัสระ, “ศึกษาไตรลกัษณ์ในการปฏิบติัวิปัสสนาตามหลงัสติปัฏฐาน ๔ 
เฉพาะกรณี”, อา้งแลว้, หนา้ ๑๓๖. 
 ๓๕๖ส.ส. ๑๕/๕๕๒-๕๕๔/๑๘๙-๑๙๐. 
 ๓๕๗สาํนกังานโครงการศูนยว์ิชาการดา้นยาเสพติด, สาํนกัพฒันาป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด สาํนกังาน ป.ป.ส., รายงานการประชุมวิชาการเร่ืองยาและสารเสพติดเพือ่ความบันเทิง, อา้ง
แลว้, หนา้ ๑๓. 
 ๓๕๘เพญ็ศรี ระเบียบ, ทฤษฎทีางการพยาบาล, อา้งแลว้ , หนา้ ๔๕. 



 ๒๑๖ 

แบบวดัความฉลาดทางอารมณ์ ของกรมสุขภาพจิต๓๕๙ ไดศึ้กษาเร่ืองการเจริญสติปัฏฐาน ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือสําคญัท่ีจะพฒันาผูป่้วยยาเสพติด ให้มีความฉลาดทางอารมณ์โดยกาํหนดกิจกรรมการ
เจริญสติปัฏฐาน ๔ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม จดัให้ผูป่้วยติดยาเสพติดฝึกปฏิบติัรูปแบบวิปัสสนา
กรรมฐานแนวพองหนอ-ยบุหนอ๓๖๐ ไดร้วมขอ้มูลทั้งหมดมากาํหนดเป็นเคร่ืองมือการวิจยัดงัน้ี 

 ๑) นาํเคร่ืองวดัความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต จาํนวน ๕๒ ขอ้ นาํมาพฒันาใน
ส่วนของขอ้มูลทัว่ไปใชเ้ป็นแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการทดลอง 

 ๒) นาํหลกัการเจริญสติปัฏฐาน๔ มากาํหนดกิจกรรมให้กลุ่มตวัอย่าง ฝึกปฏิบติัการเจริญ
สติปัฏฐาน ๔ ตามรูปแบบของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแนวพองหนอ-ยบุหนอ 

 ๓) นาํขอ้มูลท่ีไดม้าทั้งหมดมาศึกษา สัมภาษณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม กบักลุ่ม 
ผูมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเจริญสติดงัน้ี 

  (๑) กลุ่มทดลองหลงัการฝึกอบรม 
  (๒) พระวิปัสสนาจารยผ์ูฝึ้กสอนการฝึกปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานแก่กลุ่มทดลอง 
  (๓) กลุ่มผูดู้แลกลุ่มตวัอยา่ง ขณะฝึกปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน 

  (๔) พยาบาลตรวจการ, พยาบาลหวัหนา้หอผูป่้วย และเจา้หนา้ท่ีประจาํหอผูป่้วยในกลุ่ม
ทดลองพกัคา้งรับการบาํบดัรักษาในหอผูป่้วย 
  (๕) รวบรวมคาํถามของกลุ่มทดลองภายหลงัเลิกการฝึกอบรม 

  (๖) จดัทาํแบบสอบถามหลงัฝึกอบรม ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

  (๗) สมัภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวฒิุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 ๓๕๙กรมสุขภาพจิต, กระทรวงสาธารณสุข, คู่มือความฉลาดทางอารมณ์, อา้งแลว้, หนา้ ๕๙. 
 ๓๖๐ที.ม. ๑๐/๙/๒๘๘. 



 ๒๑๗ 

                           สรุปกรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิยั (Conceptual Eramwork) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     แผนภูมิที ่๒.๑๐ แสดงขั้นตอนการวจัิยเชิงบูรณาการ (Integrative Research)  
 

*ท่ีมา : กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข, คู่มือความฉลาดทางอารมณ์, อา้งแลว้, หนา้ ๒. 

ตัวแปรอสิระ 

Independence Variable 

การเจริญสติปัฏฐาน๔ 
๑. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

๒. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

๔. ธมัมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

อ ง ค์ ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
ประ สิท ธิผลการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ ของ
ผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับ
บําบัด (Model) 

ตัวแปรตาม 

Dependence Variable 

ประสิทธิผลการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ของ
ผูติ้ดยาเสพติดระบบบงัคบั
บาํบดั 

๑. ดี 
๒. เก่ง 
๓. สุข* 

๑. การวจัิยเชิงทดลอง 
(Quasi Experimental Research One 

group Pre-test Post-test Design) 
๑ .๑  ทําแบบสอบถามการพัฒนาความ

ฉลาดทางอารมณ์  จํานวน ๕๒  ข้อ 
ก่อนดาํเนินกิจกรรมทดลอง 

๑.๒ ดาํเนินกิจกรรมทดลองการเจริญสติ
ปัฏฐาน๔  

๑ .๓  ทําแบบสอบถามชุดเดิมหลังการ
ทดลองและระยะติดตาม ๑ เดือน 

๑.๔ ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นหลงั
การทดลอง 

๑.๕ สนทนากลุ่มหลงัการทดลอง 
๑.๖ ทาํแบบสอบถามชุดเดิมระยะติดตาม

การรักษา ๑ เดือน 
๒. การวจัิยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Reserves) 

๒.๑ การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
๒.๒ สนทนากลุ่มทดลองภายหลังการ

ทดลอง 
๒.๓ สมัภาษณ์เชิงลึกพระวิปัสสนาจารย ์
๒ .๔  สัมภาษณ์กลุ่มผู ้ดูแลกลุ่มทดลอง

ขณะกลบัพกัคา้งท่ีหอพกัผูป่้วย 
๒.๕ สนทนากลุ่มผูดู้แลกลุ่มทดลองขณะ

ทดลอง 
๒.๖ สมัภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวฒิุ 



๒๑๘ 
 

 
 

บทที ่๓ 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 การศึกษาเร่ือง “ประสิทธิผลการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์โดยวิธีเจริญสติปัฏฐานใน
ผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั” น้ีเป็นการวิจยัเชิงบูรณาการ(Integrative Research) ระหว่าง
การวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi Experimental one Group pre test-post test Design) และวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เป็นการศึกษาการพฒันาการความฉลาดทางอารมณ์ของผูป่้วยติดยาเสพติด
ของสถาบนัธัญญารักษ ์ซ่ึงเป็นสถานบาํบดัผูป่้วยติดยาเสพติดของประเทศไทย โดยหลกัการทาง
การแพทยแ์ผนปัจจุบนัแลว้ยงันาํยทุธวิธีรักษาดา้นพทุธศาสนามาประยกุตใ์ชอี้กหลายวิธีการ ซ่ึงมีวิธี
หน่ึงคือการเจริญสติปัฏฐานเป็นปัจจยัท่ีสนับสนุนและสามารถสร้างพฒันาทางสติปัญญาให้เกิด
ความรู้ ความคิดท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเองให้มีความรู้ สามารถรับผิดชอบตนเอง มีความ
เขา้ใจเร่ืองชีวิตมากข้ึน โดยมีขั้นตอนและวิธีดาํเนินงานดงัน้ี 
 ๓.๑ ประชากรท่ีศึกษา 
 ๓.๒ การสร้างเคร่ืองมือวิจยั 
 ๓.๓ การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 ๓.๔ การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ๓.๕ การตรวจสอบขอ้มูล 
 ๓.๖ การนาํเสนอขอ้มูล 
 

๓.๑ ประชากรทีศึ่กษา 
 ๓.๑.๑ ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมี ๔ กลุ่มและ ๑รูป 
 ๑) พระวิปัสสนาจารย ์จาํนวน ๑ รูป 
 ๒) ผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดัเพศชายรักษาแบบผูป่้วยในจาํนวน ๒๕ คน 
 ๓) ขา้ราชการประจาํสถาบนัธญัญารักษจ์าํนวน ๓ คน 
 ๔) พยาบาลผูดู้แล จาํนวน ๓ คน 
 ๕) ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน ๓ คน 



 ๒๑๙ 

 ๓.๒.๒กลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงบูรณาการ(Integrative Research)ระหว่างการวิจยัก่ึงทดลอง 
(Quasi Experimental One Group pre test-post test Design) และวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงจากประชากรทั้ง ๓ กลุ่มและ ๑ รูป 
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง รวม ๓๕ รูป/คน ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง และแบ่งออกเป็น 
๒ กลุ่มในการศึกษา ดงัน้ี 
 กลุ่มที ่๑ การวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi Experimental One Group pre test-post test Designs) 
 ประชากรในการวิจยัก่ึงทดลองกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูป่้วยติดยาเสพติดท่ีเขา้รับการบาํบดัรักษา
รูปแบบผูป่้วยใน สถาบนัธญัญารักษ ์ท่ีสมคัรใจเขา้โครงการฝึกอบรมการเจริญสติตามแนวทางการ
ปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานรูปแบบพองหนอ-ยบุหนอ ใชเ้วลา ๗ วนั สุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง
ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน ๓๒ คน 
 ๑) คุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่ง 
  (๑) เป็นผูป่้วยชายอายรุะหวา่ง ๑๙ – ๖๐ ปี ไม่มีโรคแทรกซอ้นทางกาย ทางจิต และไม่มี
อาการทางยาเสพติด 

 (๒) ช่วยเหลือตวัเองได ้

  (๓) มีความพร้อม ท่ีจะอยู่ครบ ๗ วนั และ สามารถกลบัมาในระยะติดตามผล ครบ ๑ 
เดือน  
  (๔) ผูร่้วมพิจารณาคือ หัวหน้าหอผูป่้วยท่ีรับผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดัไว้
บาํบดัรักษา 
 ๒) การพิทกัษสิ์ทธิของกลุ่มตวัอย่างงานวิจยัเร่ืองน้ีไดผ้่านความเห็นชอบในการอนุมติัให้
ดําเนินการวิจัยจากคณะกรรมการการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ของสถาบันธัญญารักษ ์                
อาํเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี และผูว้ิจยัไดช้ี้แจงให้กลุ่มตวัอย่างทราบถึงสิทธิในการตดัสินใจเขา้
ร่วมการวิจยั การตอบรับ หรือปฏิเสธ เขา้ร่วมวิจัยจะไม่มีผลต่อการรักษา และรับบริการต่าง ๆ              
ท่ีกลุ่มตวัอย่างจะไดรั้บขอ้มูลทุกอย่างของกลุ่มตวัอย่างจะเป็นความลบั แต่จะนาํขอ้มูลไปวิเคราะห์ 
ในภาพรวม แมว้่ากลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจเขา้ร่วมการวิจยัแลว้ก็สามารถแจง้ขอยกเลิกการเขา้ร่วมวิจยั
ไดต้ลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบต่อการรักษา และการให้บริการท่ีจะไดรั้บ ถา้กลุ่มตวัอยา่งตอบรับ
จึงใหเ้ซนตย์นิยอมเขา้ร่วมการวิจยั 
 ๓) สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิจยัการวิจยัก่ึงทดลองเลือกประชากรท่ีศึกษาแบบเจาะจงเป็นกลุ่ม
ทดลอง ซ่ึงเป็นผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดัเพศชายท่ีเขา้รับการบาํบดัรักษาในสถาบนั



 ๒๒๐ 

ธญัญารักษ ์รูปแบบผูป่้วยในท่ีไดรั้บโปรแกรมการเจริญสติปัฏฐาน รูปแบบการวิจยัแบบ One Group 
pre test-post test Design ดงัน้ี 
 
 

   O ๑  O ๒  O ๓   
   X  O ๓ 
 
   ๗ วนั         ๔ สปัดาห์ 
 
แผนภูมิที ่๓.๑ แสดงสัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวจัิยการวจัิยกึง่ทดลอง 
 
X  =หมายถึง วิธีการเจริญสติปัฏฐาน ๔ 
O ๑=หมายถึง การเกบ็ขอ้มูลก่อนการทดลอง 
O ๒=หมายถึง การเก็บขอ้มูลหลงัการทดลองทนัที โดยใชข้อ้มูลชุดเดียวกบั O ๑ และ

ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นหลงัการทดลอง 
O ๓= หมายถึง การตอบแบบสอบถามชุดเดิม ภายหลงัการทดลอง ๑ เดือนอีกคร้ัง  

 
กลุ่มที่ ๒ การวิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) เป็นกลุ่มท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาดว้ย

วิธีการดงัน้ี 
 ๑) จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 ชุดที่ ๑ กลุ่มทดลอง ภายหลงัการเสร็จส้ินการทดลองปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน ผูป่้วยสามารถ
อยูร่่วมกิจกรรมครบ ๗ วนัจาํนวน๒๕ คน  
 ชุดที่ ๒ กลุ่มผูดู้แลกลุ่มทดลองขณะปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นขา้ราชการประจาํ
สถาบนัธญัญารักษผ์ูเ้ขา้ร่วมโครงการจาํนวน ๓ คน ประกอบดว้ยพยาบาลชาํนาญการพิเศษ ระดบั
หัวหนา้กลุ่มงานการพยาบาลผูป่้วยใน จาํนวน ๑ คน นกัวิชาการโสตทศันศึกษาระดบั ๗ จาํนวน ๑ 
คน และเจา้หนา้ท่ีบนัทึกภาพจาํนวน ๑ คน 
 ๒) จากการสมัภาษณ์ 
 ชุดที่ ๓ กลุ่มผูดู้แลกลุ่มทดลองขณะกลบัพกัคา้งท่ีหอพกัผูป่้วยจาํนวน ๖ คน ประกอบดว้ย 
พยาบาลตรวจการ จาํนวน ๑ คน พยาบาลหัวหน้าหอผูป่้วย ๑ คน เจา้หน้าท่ีพยาบาล จาํนวน ๑ คน 
รวม ๓ คน 



 ๒๒๑

  การรวบรวมคาํถาม – คาํตอบ ขอ้สงสัยของกลุ่มทดลองจากการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏั และ
พระวิปัสสนาจารย ์เป็นผูต้อบคาํถาม 
 ๓) จากการสมัภาษณ์เชิงลึก 
 ชุดที่ ๔สัมภาษณ์พระวิปัสสนาจารย ์กรณีประเมินความกา้วหน้าในการปฏิบติัวิปัสสนา
กมัมฏัฐานของกลุ่มทดลองและ สอบถามปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการฝึกอบรมคร้ังน้ี 
 ชุดที ่๕ สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ ๓ คน ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุดา้นกาํหนดนโยบายระดบั
ผูอ้าํนวยการสถาบนั และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบาํบดัรักษา ๒ คน 
 

๓.๒ การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา เร่ือง “ประสิทธิผลการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์โดยวิธี
เจริญสติปัฏฐานในผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนา
และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เอกสารดา้นการบาํบดัรักษาฟ้ืนฟูผูป่้วยยาเสพติด เอกสาร
ทฤษฎีตาํราทางการพยาบาล และความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อจะไดน้าํแนวคิดและทฤษฎีมาสร้าง
เคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลภาคสนาม ดงัน้ี 
 ๓.๒.๑ ประเภทเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ๑)เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัและการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพประกอบดว้ย 
  (๑) การสงัเกตการณ์ (Observation) ใชส้าํหรับสงัเกตพฤติกรรมของกลุ่มทดลองในขณะ
เจริญสติปัฏฐาน ไดแ้ก่ การกราบพระ สวดมนต ์การสาํรวมระวงั การเดินจงกรม การนัง่สมาธิ การ
กาํหนดอิริยาบถยอ่ย สภาพอารมณ์ ซ่ึงผูว้ิจยัและผูดู้แลกลุ่มทดลองจะร่วมปฏิบติัไปดว้ย 
  (๒) แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็นเคร่ืองมือวิจยัทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีครอบคลุมถึงประเด็นความกา้วหนา้ และแนวทางการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการใชส้ติปัฏฐาน ๔ 
เพื่อพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของผูป่้วย โดยมีการประเมินผลสรุปองคค์วามรู้โดยผูว้ิจยัจะใช้
แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)  
  (๓) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นเคร่ืองมือทางการวิจยัแบบคุณภาพ 
ใชส้าํหรับการจดักลุ่มการสนทนาในกลุ่มตวัอยา่ง ๒ กลุ่ม คือ รวมแลว้จาํนวน ๒๘คน กลุ่มผูป่้วยท่ี
เขา้รับการอบรมครบ ๗ วนั จาํนวน ๒๕ คนและกลุ่มผูดู้แลกลุ่มทดลองขณะทดลองจาํนวน ๓ คน 
ใชเ้คร่ืองมือกลุ่มละชุด 
  (๔)การสัมภาษณ์เชิงลึก ได้เชิงแก่สัมภาษณ์พระวิปัสสนาจารย์ ผูอ้บรมโครงการน้ี
ภายหลงัเสร็จส้ินการทดลองและสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิผูก้าํหนดนโยบายระดบัผูอ้าํนวยการสถาบนั ๑ 



 ๒๒๒ 

คนและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบาํบดัรักษาอีก ๒ คน โดยนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีได้
จากการวิจยัก่ึงทดลองประกอบประเดน็สมัภาษณ์ 
 ๓.๒.๒ การสร้างเคร่ืองมือและการตรวจสอบเคร่ืองมือการวจัิย 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ี เป็นข้อคําถามประเด็นหลักสําหรับใช้ในการสังเกตการณ์ 
(Observation)การสมัภาษณ์ (Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 ๑) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองผูว้ิจยัได้กาํหนดเคร่ืองมือท่ีจะใช้ทดลอง โดยจดัรูปแบบ
กิจกรรมการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานดงัน้ี 
  (๑) การไหวพ้ระสวดมนตส์มาทานศีลสิกขาบถ ๕ เพื่อใหผู้ป่้วยมีส่ิงยดึเหน่ียวใหใ้จมุ่งอยู่
แต่บทสวดมนต ์เป็นการโนม้จิตและจดัระเบียบใหต้นเอง โดยใชบ้ทสวดมนต ์เป็นอุปกรณ์ 
  (๒) บทสอนด้านจริยธรรม เพื่อให้ผูป่้วยได้เขา้ถึงผลของการกระทาํในส่วนดี ไม่ดี              
เพื่อเป็นการอธิบายเหตุผลของการปฏิบติักิจกรรมตามโครงการวิจยัน้ี 
  (๓) การกาํหนดอิริยาบถต่าง ๆ เช่น การเดินจงกรม การนัง่สมาธิ การเคล่ือนไหวร่างกาย 
หรืออวยัวะต่างๆ การกราบพระ การคู ้การเหยียด การเดิน การนัง่ ใชว้ิธีสอนโดยการบรรยาย สาธิต 
และใหฝึ้กปฏิบติั โดยการควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 
  (๔) การส่ง/สอบ อารมณ์ เป็นการบอกประสบการณ์ท่ีพบขณะดาํเนินกิจกรรม เพื่อท่ีจะได้
แกไ้ขปรับปรุงใหส้ติมัน่คงเจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน 
  (๕) สังเกตความสามารถในการปฏิบติัของผูป่้วยทุกรายขณะฝึกปฏิบติั และให้คาํแนะนาํ 
แกไ้ขใหป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
 รูปแบบกิจกรรมการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานน้ี ผูว้ิจยัจดัทาํแผนการสอนรวมทั้งส้ิน ๑๔ 
แผนการสอน ในแต่ละแผนมีวิธีดาํเนินงาน ดงัน้ี 
  (๑) พระวิปัสสนาจารยก์ล่าวนาํใหผู้ป่้วยกล่าวตาม 
  (๒) ใหค้วามรู้ความเขา้ใจ 
  (๓)  ปิดโอกาสใหซ้กัถาม 
  (๔) ใหผู้ป่้วยฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง 
  (๕) สอบถามความรู้สึก เปิดโอกาสใหซ้กัถามและใหค้าํแนะนาํ 
 ๒) แบบสอบถามท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล แบ่งได ้๔ ลกัษณะ ดงัน้ี 
  (๑) ส่วนท่ี ๑ แบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล ได้แก่ ช่ือ-สกุล อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรสอาชีพ รวม ๔ ขอ้ 
  (๒) ส่วนท่ี ๒ แบบสอบถาม ปัจจยัการใชส้ารเสพติด อายท่ีุเร่ิมใชส้ารเสพติด สาเหตุท่ี
ทาํใหท่้านเร่ิมใชส้ารเสพติด เคยใชส้ารเสพติดตามระบุบ่อยเพียงใด รวม ๓ ขอ้ 



 ๒๒๓ 

  (๓) ส่วนท่ี ๓ แบบสาํรวจความฉลาดทางอารมณ์ เป็นแบบสอบถามตามมาตรประเมิน
ค่า มีมาตรวดั ๔ ระดบั เพื่อใหข้อ้มูลท่ีแสดงปริมาณ และทิศทาง ประกอบดว้ย 
 ดา้นดี ไดแ้ก่ การควบคุมตนเอง การเห็นแก่ผูอ่ื้น ความรับผดิชอบ จาํนวน ๑๘ ขอ้ 
 ดา้นเก่ง ไดแ้ก่ การมีแรงจูงใจ การตดัสินใจ การแกปั้ญหา และการมีสัมพนัธภาพ จาํนวน 
๑๘ ขอ้ 
 ดา้นสุข ไดแ้ก่ ความภูมิใจในตนเอง ความพอใจชีวิต และความสุขสงบทางใจจาํนวน ๑๖ 
ขอ้ 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนขอ้ความท่ีเป็นบวก 
  จริงมาก   ให ้ ๔ คะแนน 
  ค่อนขา้งจริง ให ้ ๓ คะแนน 
  จริงบางคร้ัง ให ้ ๒ คะแนน 
  ไม่จริง ให ้ ๑ คะแนน 
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนขอ้ความท่ีเป็นลบ 
  จริงมาก   ให ้ ๑ คะแนน 
  ค่อนขา้งจริง ให ้ ๒ คะแนน 
  จริงบางคร้ัง ให ้ ๓ คะแนน 
  ไม่จริง ให ้ ๔ คะแนน 
 แบบสาํรวจความฉลาดทางอารมณ์ ของกรมสุขภาพจิต ฉบบัน้ีใชใ้นคนปกติอายุระหว่าง 
๑๒ – ๖๐ ปี สามารถใช้ไดท้ั้ง ชาย และหญิง ซ่ึงผลการวิจยั พบว่าไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญั 
  (๔) แบบแสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ หลงัผ่านการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐาน 
รวม ๗ วนั เป็นขอ้ความลกัษณะปลายเปิด เพื่อเปิดใจให้ผูต้อบสามารถเขียนขอ้คิดเห็นต่าง ๆ             
โดยอิสระไดเ้ตม็ท่ี ขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
  การดาํเนินการการดาํเนินการทุกวนั ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ทุกวนัติดต่อกนัจนครบ ๗ 
วนั แผนการสอนแต่ละคร้ังประกอบดว้ยเน้ือหา ดงัน้ี 
  การสวดมนต ์ใหผู้ป่้วยกล่าวตาม ดงัน้ี นะโม ๓ จบ ไตรสรณคม สมาทานศีลสิกขาบท ๕ 
ใชเ้วลา ๑๐ นาที 



 ๒๒๔

  การสอนดา้นจริยธรรม กล่าวถึงกรรมและผลของกรรม โดยยกตวัอย่าง เร่ืองในธรรม
บทท่ีเก่ียวขอ้งกบั การคิด การพดู และการกระทาํ ซ่ึงใหผ้ลต่อผูป้ฏิบติั และเปิดโอกาสใหซ้กัถาม ใช้
เวลา ๒๐ นาที 
  เดินจงกรม ๒๐ นาที 
  นัง่สมาธิ ๒๐ นาที 
  สอบถามความรู้สึก อภิปราย ซกัถาม ๑๕ นาที 
  สรุป ๕ นาที 
 หมายเหตุ :- พระวิปัสสนาจารยผ์ูอ้บรม สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 
 ๓) นาํพิมพเ์ขียว และแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้เสนอกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณา 
ตรวจสอบโครงสร้างของเน้ือหาแบบสอบถาม การใชภ้าษา ความชดัเจน แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 
 ๔) นําเคร่ืองมือท่ีสร้างเสร็จแล้ว ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ ๔ ท่าน เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง 
 ๕) การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยนาํแบบสํารวจความฉลาดทางอารมณ์ทดสอบ         
กับผูป่้วยยาเสพติด จํานวน ๒๗ คน ซ่ึงลักษณะคล้ายกลุ่มประชากรตัวอย่างท่ีทาํการศึกษา                     
เพื่อวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ 
  (๑) หาความเช่ือมัน่ จากการวิเคราะห์รายขอ้ โดยวิธีของ Cronbach’s Alpha Coefficientได้
ค่าความเช่ือมัน่ทั้ง ฉบบั เท่ากบั ๐.๗๘๙๒ (N of Items = ๕๒) ค่าความเช่ือมัน่รายขอ้ ๐.๗๗๘๓ -
๐.๘๐๓๘ ไดน้าํเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญทั้ง ๔ ท่านพิจารณา (ไม่มีการแกไ้ข) 
 ๖) การขออนุมติัดาํเนินการวิจยัจากสถาบนัธญัญารักษ ์ 
  (๑) จดัทาํหนงัสือแสดงเจตนายนิยอม เขา้ร่วมการวิจยั (Consent form) 
  (๒) จดัทาํเอกสารช้ีแจง แก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั (Research Information Sheet)  
  (๓) เสนอโครงร่างงานวิจยัเขา้ขณะกรรมการวิจยั สถาบนัธญัญารักษ ์
 ๓.๒.๓ ผู้ตรวจสอบเคร่ืองมือการวจัิย 
 ๑) ผูต้รวจสอบเคร่ืองมือในเบ้ืองตน้ คือ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ไดแ้ก่ 
  (๑) ประธานกรรมการ   พระมหาบุญศรี  าณวฑฺุโฒ, ผศ.ดร. 
  (๒) อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.สุวิญรักสตัย ์
  (๓) กรรมการ พระมหาสายรุ้ง   อินฺทาวโุธ, ดร. 
 ๒) ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจยั  ๔ ท่าน 
  (๑) ดร. พระมหาชิต านชิโต รองเจ้าอาวาสวดัเขียนเขต (พระอารามหลวง) จังหวดั
ปทุมธานี 



 ๒๒๕ 

  (๒) นายแพทย์บุญเรือง   ไตรเรืองวรวัฒน์  รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข 
  (๓) ดร. วิภาวี  เผ่ากนัทรากรหัวหน้างานการพยาบาล กลุ่มงานโรงพยาบาลกลางวนั 
สถาบนัจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสมเดจ็เจา้พระยา กรุงเทพมหานคร 
  (๔) นายแพทยช์ลิต เปสลาพนัธ์   รองผูอ้าํนวยการส่วนพัฒนาคุณภาพ สถานบัน
ธญัญารักษ ์
 ประเด็นในขอ้คาํถาม มีรายละเอียดสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัดา้นประสิทธิผล
การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ โดยวิธีเจริญสติปัฏฐานในผูป่้วยยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั ซ่ึงอยู่
ในขอบเขตความรับผิดชอบของสถาบนัธัญญารักษ ์อนัเป็นหน่วยงานของรัฐ การวิจยัทาํหน้าท่ีหา
องคค์วามรู้เก่ียวกบัวิธีการบาํบดัรักษา เพื่อหาองคค์วามรู้ท่ีสามารถนาํมาวิเคราะห์ เช่ือมโยงบูรณาการ 
เขา้กบัหลกัวิชาการแลว้นาํเสนอต่อไป 

 

๓.๓ การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ๓.๓.๑ การเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงทดลองมีวิธีการดาํเนินการ ดงัน้ี 
 ๑) ขั้นเตรียมการ  
  (๑) ผูว้ิจยั นาํหนงัสือขออนุญาต เก็บรวบรวมขอ้มูลจากมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
ถึงผูอ้าํนวยการสถาบนัธัญญารักษ์ เพื่อดาํเนินการ และช้ีแจงวตัถุประสงค์ และรายละเอียดของ
โครงการท่ีจะศึกษาวิจยั เพื่อขอความร่วมมือในการเกบ็ขอ้มูล 
  (๒) ช้ีแจงรายละเอียด ขั้นตอนการวิจยัต่อรองผูอ้าํนวยการฝ่ายการพยาบาล 
  (๓) ช้ีแจงรายละเอียด การทาํกลุ่มกิจกรรมกบัเจา้หน้าท่ีประจาํหอผูป่้วยระบบบงัคบั
บาํบดั เพื่อขอความร่วมมือ ใหค้ดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามเกณฑท่ี์กาํหนด 
 ๒) ขั้นตอนการทดลองเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามก่อนทดลอง ในกลุ่มทดลอง
เก่ียวกบัความฉลาดทางอารมณ์ 
 ๓) ขั้นดาํเนินการวิจยั ผูว้ิจยัไดนิ้มนตพ์ระวิปัสสนาจารย ์ดาํเนินการทดลองตามโครงการท่ี
ผูว้ิจยัจดัข้ึน ใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการวิจยัติดต่อกนัไม่เวน้วนัหยดุราชการเป็นเวลา ๗ วนั โดย
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.ถึงวนัท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๒เวลา 
๑๖.๓๐ น. 
 ๔) การทดสอบก่อนการทดลอง ผูว้ิจยัไดช้ี้แจงวตัถุประสงคข์องโครงการเจริญสติ รูปแบบ
การดาํเนินการ และประโยชน์ท่ีผูป่้วยจะไดรั้บ ตกลงระยะเวลาดาํเนินการ และรวบรวมขอ้มูลก่อน
การทดลอง โดยแจกแบบสอบถามใหผู้ป่้วยดว้ยตนเอง ใชเ้วลาประมาณ ๑ ชัว่โมง 



 ๒๒๖ 

 ๕) กิจกรรมการทดลอง พระวิปัสสนาจารยไ์ด ้ดาํเนินการทดลองตามแผนการจดักิจกรรม 
ดงักาํหนดในขอ้ ๓.๒.๒ 
 ๖) สถานท่ีในการวิจยั ตึกประชุมเขียวส่อง สถาบนัธญัญารักษ ์
 ๗) ระยะเวลาในการวิจยัเร่ิมดาํเนินการ ๗ วนัติดต่อกนั 
 ๘) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้กําหนดขั้นตอนการ
ดาํเนินงานดงัน้ี 
  (๑) นาํแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
  (๒) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป โดยขอ้มูลทัว่ไปวิเคราะห์หาค่าร้อยละ 
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองก่อนและหลงัการ
ทดลอง และระยะติดตามหลงัการทดลอง ๑ เดือน ดว้ยสถิติ Paired Simple t-test 
  (๓) เม่ือไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้ผูว้ิจยัไดร้วบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว
นาํเสนอบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อขอหนงัสือสัมภาษณ์เชิงลึก ผูท้รงคุณวุฒิดา้นกาํหนดนโยบายและดา้น
การบาํบดัรักษา เพื่อขอความเห็นเก่ียวกบัการนาํรูปแบบการเจริญสติปัฏฐาน๔มาดาํเนินการใน
พฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของผูป่้วย ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัท่ีจะทาํใหผู้ป่้วยท่ีติดยาเสพติด มีความดี
งามสามารถดาํเนินในสงัคมในสภาพท่ี ดี เก่ง สุข ซ่ึงเป็นภาพรวมของความฉลาดทางอารมณ์ 
 ๓.๓.๒ การเก็บข้อมูลวิจัยคุณภาพจดัเป็นการเก็บขอ้มูลภาคสนาม แบบวิธีการเปิดเผยตวั 
โดยจะแจง้ไปยงักลุ่มเป้าหมายให้ทราบวตัถุประสงคข์องผูว้ิจยั และเพ่ือให้ผูว้ิจยัสามารถท่ีจะเก็บ
ขอ้มูลซ่ึงเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  ๑) การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary study) การรวบรวมขอ้มูลส่วนน้ี เป็น
การเก็บรวบรวมจากพระไตรปิฎก ซ่ึงเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ ตลอดถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวคิด 
ทฤษฎีดา้นการบาํบดัรักษาฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดทฤษฎีดา้นการพยาบาลผูติ้ดยาเสพติดและ แนวคิด 
ทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  ๒) การสมัภาษณ์(Interview) ในการสมัภาษณ์แบ่งไดแ้บ่งวิธีการสมัภาษณ์ออกเป็น ๒ 
ส่วนคือ 
   (๑) แบบสมัภาษณ์ เก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานเก่ียวกบัผูใ้หส้มัภาษณ์ 
   (๒) การสัมภาษณ์ท่ีถามถึงประสิทธิผลการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์โดยวิธี
เจริญสติปัฏฐานในผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั 
  ๓) การสังเกตการณ์ใชว้ิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
เป็นสงัเกตวิธีการเจริญสติปัฏฐานของผูป่้วยท่ีเขา้รับการบาํบดัท่ีคดัเลือกเป็นกลุ่มทดลอง 



 ๒๒๗ 

  ๔) สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผูว้ิจยัจะใชก้ารสนทนากลุ่มในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และแยกประเด็นเป็นดัชนีแลว้ สนทนากลุ่มตามกาํหนดเวลาเวลาและสถานท่ี 
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนา จดัเตรียมแนวคาํถาม และจดักลุ่มทดลองใหผู้เ้ขา้ร่วมสนทนา ไดผู้เ้ขา้ร่วมสนทนา
กลุ่ม ๒๕ คน ผูดู้แลกลุ่มทดลองขณะทดลองอีก ๑ กลุ่มจาํนวน ๓ คน โดยจัด ณ ห้องประชุม
สถาบนัธญัญารักษ ์อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
  ๕)การสัมภาษณ์เชิงลึก พระวิปัสสนาจารย์ ภายหลังเสร็จส้ินการทดลองเพื่อสรุป
ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันา ในดา้นการเจริญสติปัฏฐาน๔ และผลท่ีไดจ้ากการเปล่ียนแปลงความ
ฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของกลุ่มทดลอง 
  ๖) สมัภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิภายหลงัจากการวิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจยัก่ึงทดลองก่อน
และหลงัการทดลอง และระยะติดตามการรักษา นาํผลนาํเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิทั้ง ๓ ท่าน เพื่อขอ
ขอ้คิดเห็นเร่ืองการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ในกลุ่มทดลองด้วยวิธีการเจริญสติปัฏฐาน ๔ 
รูปแบบน้ีในเร่ืองความเหมาะสม ประโยชน์ท่ีผูป่้วยไดรั้บและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  
 

๓.๔การตรวจสอบข้อมูล 
 หลงัการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ผูว้ิจยั นาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการตรวจสอบขอ้มูลจากแบบ
สัมภาษณ์ แบบสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม แบบสัมภาษณ์จากการสนทนากลุ่มท่ีได ้ทาํการบนัทึก
ขอ้มูลลงในสมุดบนัทึก บางกรณีอาจใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียงในการบนัทึกขอ้มูลการสนทนา ตลอดถึง
การใชก้ลอ้งบนัทึกภาพ ทั้งกลอ้งถ่าย วีดีทศัน์ และกลอ้งบนัทึกภาพ ธรรมดานาํขอ้มูลท่ีบนัทึกมาทาํ
การจดัหมวดหมู่เพื่อหาคาํตอบ ตามเน้ือหาของการวิจยั ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความน่าเช่ือถือของ
ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ให้อยู่ในประเภทหรือหมวดหมู่เดียวกัน จาํแนกเป็นขอ้มูลตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยัและตามลกัษณะของขอ้มูล  
  

๓.๕ การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจัยจะได้นําข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตการณ์ สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มแล้ว                  
จดบนัทึกไวใ้นลกัษณะการบรรยาย (Descriptive) และวิเคราะห์ขอ้มูลในเน้ือหา (Content Analysis) 
ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาน้ีจะใช้รูปแบบการวิเคราะห์ตามหลกัทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพ                
ซ่ึงผูว้ิจยัจะใชก้รอบ แนวคิดของสุภางค ์จนัทวานิชท่ีไดใ้หร้ายละเอียดไวด้งัน้ี 
 ๑) การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบอุปนัย (Analytic Induction) ซ่ึงเป็นวิธีการสรุปขอ้มูลตาม
ปรากฏการณ์ท่ีสมัผสัได ้หรือมองเห็น ไดแ้ก่พฤติกรรมการเจริญสติปัฏฐาน ไดแ้ก่ความกา้วหนา้ใน
แต่ละวนั 



 ๒๒๘ 

 ๒) การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการจาํแนกขอ้มูล (Hypnological Analysis) ไดแ้ก่ การจาํแนก
ขอ้มูลออกเป็นอยา่ง ๆ (Typologies) ซ่ึงจะใชท้ฤษฎีโครงสร้างหนา้ท่ีนิยม (Structural Functionalism) 
ทฤษฎีจิตวิทยาสงัคม และหลกัธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ขอ้มูล ท่ีจะช้ีใหเ้ห็นถึง
ประสิทธิผลการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์โดยวิธีเจริญสติปัฏฐานในผูป่้วยติดยาเสพติดระบบ
บงัคบับาํบดัโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  (๑) การกระทาํ (Acts) ไดแ้ก่ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมการเจริญสติ      
ปัฏฐาน ในแต่ละวนั 
  (๒) กิจกรรม (Activities) การปฏิบติัสติปัฏฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
  (๓) ความหมาย (Meanings) เป็นการอธิบายพฤติกรรมของผูเ้ขา้รับการอบรมว่า มีความรู้ 
ความเขา้ใจ ความแตกต่างของแนวคิด การดาํรงชีวิต และความรู้สึกดา้นอ่ืน ๆ เก่ียวกบัตนเองสงัคม 
  (๔) ความสัมพนัธ์ (Relationship) ไดแ้ก่ความเก่ียวโยงระหว่างบุคคลหลาย ๆ คน ซ่ึงมี
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเจริญสติปัฏฐานเช่น พระวิปัสสนาจารยผ์ูดู้แลกลุ่มทดลองและ
พฤติกรรมของกลุ่มทดลองแต่ละบุคคล 
  (๕) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (Participation) ไดแ้ก่ความผกูพนัของบุคคลและการเขา้
ร่วมกิจกรรม การปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ของผูป่้วยและเหตุการณ์ดา้นความรู้สึก นึกคิดทาง
อารมณ์ เพื่อประเมินพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน 
  (๖) สภาพสังคม (Setting) สถานการณ์หรือสภาวธรรมท่ีเกิดข้ึนการบาํบดัดว้ยหลกัสติปัฏ
ฐานในการมองสงัคมรอบตวัของผูป่้วยยาเสพติดและสงัคมทัว่ไป 
  (๗) การนาํเสนอขอ้มูล ผูว้ิจยัจะนาํเสนอขอ้มูลภาคสนามดว้ยการพรรณนาวิเคราะห์ 
ตามประเดน็ต่างๆ ท่ีไดศึ้กษา และเกบ็รวบรวมขอ้มูล๑ 
 

๓.๖การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 งานวิจยัน้ีไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาโดยมีการเสนอขอ้มูลดว้ยการแจก
แจงขอ้มูลในรูปตารางและแผนภาพเพ่ือประกอบการอภิปรายผล ตลอดจนสรุปของงานวิจยัน้ี 

                                                        
 ๑สุภางค์  จันทวานิช,วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ , พิมพ์คร้ังท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : 
สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๙), หนา้ ๑๓๑-๑๔๕. 



 
 

บทที ่๔ 
สภาพพืน้ที่ทีศึ่กษา 

 
 การวิจยัเร่ืองประสิทธิผลการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์โดยวิธีเจริญสติปัฏฐานในผูป่้วย
ติดยาระบบบงัคบับาํบดั ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการกบัผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดัท่ีกาํลงับาํบดัรักษา
ท่ีสถาบนัธญัญารักษซ่ึ์งมีรายละเอียดของพื้นท่ีท่ีศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 

๔.๑ สภาพพืน้ทีส่ถาบันธัญญารักษ์ 
 สถาบนัธญัญารักษ ์ตั้งอยูเ่ลขท่ี ๖๐ ถนน พหลโยธิน ตาํบล ประชาธิปัตย ์อาํเภอธญับุรี 

จงัหวดัปทุมธานี มีเน้ือท่ีทั้งหมด ๒๑๐ไร่ ใหบ้ริการดา้นวิชาการ ทั้งการวิจยัการประเมินเทคโนโลย ี
ถ่ายทอดความรู้และพฒันานโยบายดา้นการบาํบดัรักษายาเสพติดรวมทั้งเปิดให้การบาํบดัรักษาผู ้
ติดยาและสารเสพติดทุกประเภท ในระดบัตติยภูมิทั้งแบบผูป่้วยนอกและแบบผูป่้วยในบาํบดัดว้ยยา
จาํนวน ๒๐๐ เตียง และฟ้ืนฟสูมรรถภาพ๖๐๐ เตียง 

 

๔.๒ วสัิยทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม 
 ตราสัญลักษณ์ประจําสถาบันธัญญารักษ์ เป็นรูปมือประคองดอกบวัอยู่ภายในลูกโลก
ภายใตลู้กโลกเขียนว่า สถาบนัธัญญารักษ์ ลอ้มดว้ยรวงขา้วสีเขียว มีรูปงูพนัคบเพลิงตรงกลาง
ระหวา่งรวงขา้ว 
 ดอกบัว หมายถึง ผูป่้วยท่ีเป็นศูนยก์ลางในการดูแลของเจา้หนา้ท่ีสถาบนัธญัญารักษ ์
 มือ หมายถึง เป็นการใชมื้อและให้ใจท่ีอ่อนโยนและจริงใจให้ผูป่้วยยาเสพติดเปล่ียนเป็น
บวัท่ีพน้นํ้า สามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ 
 โลก หมายถึง สถาบันธัญญารักษ์มีความมุ่งมั่นท่ีจะขยายความรู้และทัศนคติน้ีไปทั่ว
ประเทศไทยและทัว่โลกในอนาคต ทั้งน้ี โรงพยาบาลธญัญารักษจ์ะดาํเนินการภายใตน้โยบายและ
การดูแลของกรมการแพทยก์ระทรวงสาธารณสุข 
 สีประจําสถาบันธัญญารักษ์ คือ สีเขียวของวนัสถาปนา “ธญัญารักษ”์ วนัพุธท่ี ๖ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๐๙ หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความสดช่ืน ความปลอดภัยและเป็นแหล่งความรู้
เปรียบเสมือนการดูแลผูป่้วยยาเสพติดแบบบูรณาการ 



 ๒๓๐

 ต้นไม้ประจําสถาบันธัญญารักษ์ คือ ราชพฤกษ์ (ตน้คูณ) หมายถึง การท่ีทางสถาบนั          
ธญัญารักษ ์สามารถช่วยใหผู้ป่้วยสามารถรักษาตวัแลว้หายไดถื้อเป็นการเพิ่มค่าทวีคูณใหก้บัสงัคม 
 ดอกไม้ประจําสถาบันธัญญารักษ์ คือดอกบวั หมายถึง ผูป่้วยท่ีเป็นศูนยก์ลางในการดูแล
ของบุคลากรสถาบนัธญัญารักษ ์
 วสัิยทศัน์ ผูน้าํการบาํบดัรักษาผูติ้ดยาและสารเสพติดระดบัสากล 
 พนัธกจิ ใหก้ารบาํบดัรักษาผูติ้ดยาและสารเสพติดในระดบัตติยภูมิดว้ยหวัใจแห่งความเป็น
มนุษยเ์พื่อคืนคนดีสู่สงัคม 
 ความสามารถพเิศษ การบาํบดัรักษาผูติ้ดยาและสารเสพติดระดบัตติยภูมิ 
 วฒันธรรมองค์กร 
  ๑. เช่ือมัน่ในคุณค่าของคน 
  ๒. ยดึผูป่้วยและผูรั้บบริการเป็นศูนยก์ลาง  
  ๓. มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
  ๔. เคารพผูอ้าวโุส 
 ค่านิยมองค์กร : คอื THEP 
 T = Team = การทาํงานเป็นทีม มีความร่วมมือร่วมใจมุ่งมัน่สู่จุดหมายเดียวกนั 
 H = Humanization = การดูแลผูป่้วยดว้ยหัวใจของความเป็นมนุษย/์เนน้ผูรั้บบริการเป็น
ศูนยก์ลาง 
 E = Excellence = สร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ และการพฒันาท่ีเหนือกวา่ 
 P = Professional = ความเป็นมืออาชีพทั้งดา้นการปฏิบติังานและจริยธรรม 
 หน้าทีค่วามรับผดิชอบตามพระราชกฤษฎกีา 
 (๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยัและพฒันาองคค์วามรู้และเทคโนโลยีทางการแพทยเ์ฉพาะทางใน
กลุ่มผูติ้ดยาและสารเสพติด 
 (๒) ถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยีทางการแพทยเ์ฉพาะทางดา้นยาเสพติดแก่สถาน
บริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน 
 (๓) จดัใหมี้บริการเพื่อรองรับการส่งต่อระดบัตติยภูมิ ในกลุ่มผูติ้ดยาและสารเสพติด 
 (๔) ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยด์า้นยาและสารเสพติดแก่แพทยแ์ละบุคลากรทางดา้นสุขภาพในสถาน
บริการทั้งภาครัฐและเอกชน 
 (๕) พฒันาระบบ และกลไกการดาํเนินงานบาํบดัรักษา ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด 



 ๒๓๑ 

 (๖) ตรวจ อนุญาต และควบคุมการดาํเนินงานของสถานพยาบาลผูติ้ดยาและสารเสพติด 
 (๗) กาํกบั ดูแลการดาํเนินงานของศูนยบ์าํบดัรักษายาเสพติดในส่วนภูมิภาค 
 (๘) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

 

๔.๓ ประวตัสิถาบันธัญญารักษ์ 
 ๔.๓.๑ ความเป็นมา 
 ยาเสพติดไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะประเทศใดประเทศหน่ึงโดยเฉพาะแต่เป็นปัญหาของทุก
ประเทศในโลกเพราะอันตรายร้ายแรงมิใช่จะเกิดมีแต่เฉพาะผูติ้ดยาเสพติดเท่านั้ นแต่ยงัเป็น                 
ภยัอนัตรายอยา่งใหญ่ยิง่ต่อความสงบสุขของสงัคมและความมัน่คงของประเทศชาติอีกดว้ยองคก์าร
สหประชาชาติตระหนักถึงอันตรายดังกล่าว ทุกประเทศในเครือสมาชิกจึงมีข้อตกลงในการ
ดาํเนินการป้องกันปราบปรามและให้การบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดในแต่ละประเทศให้ได้ผล 
สําหรับประเทศไทยได้มีประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัท่ี ๓๗ ลงวนัท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑            
หา้มการขายฝ่ินและสูบฝ่ินโดยเดด็ขาดถือเป็นส่ิงผดิกฎหมาย 
 ผลอันเกิดจากประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๓๗ ได้มีคาํสั่งให้กระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงสาธารณสุข จดัตั้งสถานพยาบาลและสถานพกัฟ้ืน ใหก้ารรักษาแก่ผูติ้ดฝ่ินข้ึนเป็นคร้ังแรก
ในประเทศไทยท่ีคลอง ๕ ตาํบลรังสิต อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี มีช่ือว่า “สถานสงเคราะห์คน
ติดฝ่ิน ของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข” (The Government Opium Treatment 
Centre) เม่ือวนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ การดาํเนินงานระยะเร่ิมแรกโดย กรมการแพทย ์
กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าท่ีรับผิดชอบให้การรักษาผูติ้ดฝ่ินขั้นถอนยา รับผูป่้วยได ้๑,๐๐๐ คน
ส่วนกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย มีหนา้ท่ีรักษาขั้นฟ้ืนฟรัูบผูป่้วยได ้๓,๐๐๐ คน 
 จากการปฏิบัติงานโดยแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น ๒ฝ่ายนั้ นทาํให้การดําเนินงาน
บาํบดัรักษาไม่ไดผ้ลดี การบงัคบับญัชารับผิดชอบงานควรจะข้ึนอยู่กบัหน่วยงานฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
เพียงฝ่ายเดียวกรมการแพทยจึ์งไดโ้อนกิจการความรับผิดชอบการรักษาขั้นถอนพิษยาให้แก่กรม
ประชาสงเคราะห์ รับไปดาํเนินงานแต่ฝ่ายเดียว เม่ือวนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓ และกรมการ
แพทย ์ไดม้อบหมายใหน้ายแพทยป์ระยรู นรการผดุงไปเป็นท่ีปรึกษาฝ่ายวิชาการ 
 ต่อมากรมประชาสงเคราะห์ ไดพ้ิจารณาเห็นว่าการรักษาขั้นถอนยาของสถานพยาบาลเป็น
การบาํบดัรักษาท่ีตอ้งใชเ้ทคนิคทางการแพทยก์รมประชาสงเคราะห์จึงไดม้อบการรักษาขั้นถอนพิษ
ยาของสถานพยาบาลให้กรมการแพทยด์าํเนินการรับผิดชอบพร้อมงบประมาณ เม่ือวนัท่ี ๑๒ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยตั้งช่ือสถานพยาบาลน้ีวา่ “โรงพยาบาลยาเสพติด” และเพื่อใหถู้กตอ้งตาม



 ๒๓๒ 

หลกัวิชาการอนัไดผ้ลตามท่ีต่างประเทศปฏิบติักนักรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย จึงได้
โอนการดาํเนินงานการบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดขั้นฟ้ืนฟูมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการ
แพทย ์กระทรวงสาธารณสุข แต่ฝ่ายเดียวเม่ือวนัท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นตน้มา 
 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเห็นว่าหากใช้ช่ือโรงพยาบาลน้ีว่า
โรงพยาบาลยาเสพติดจึงไม่เป็นการเหมาะสมเพราะทาํลายจิตใจผูติ้ดยาเสพติดท่ีเขา้มารับการ
บาํบดัรักษาจึงไดข้อพระราชทานนามโรงพยาบาลจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวซ่ึงไดท้รงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯพระราชทานนามโรงพยาบาลน้ีว่า “ธญัญารักษ”์ เม่ือวนัพุธท่ี ๖ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๐๙ และไดถื้อวา่เป็นวนัสถาปนาของธญัญารักษด์ว้ยความสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 ๔.๓.๒ ผลการดําเนินงาน 
 ๑) สถาบันธัญญารักษ์ ได้เปิดดาํเนินการบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด เม่ือวนัท่ี ๑ มกราคม 
๒๕๑๐ เป็นตน้มา โดยมีนายแพทยป์ระยรู นรการผดุงเป็นผูอ้าํนวยการท่านแรกและไดท้าํการศึกษา
คน้ควา้วิธีการท่ีนานาประเทศปฏิบติักนัอยู่ว่าควรดาํเนินการในรูปใดจึงจะสัมฤทธ์ิผลและเป็นท่ี
ยอมรับไดมี้การพฒันารูปแบบการบาํบดัรักษายาเสพติดเป็น ๓ ขั้นตอน คือ 

 (๑) ขั้นถอนพิษยา ใชร้ะยะเวลา ๗ วนั โดยใหบ้ริการแบบผูป่้วยในอยา่งเดียว 
 (๒) ขั้นฟ้ืนฟสูมรรถภาพจิตใจ 
 (๓) ขั้นติดตามผล 

 อีกสามปีต่อมาเปล่ียนการบาํบดัรักษายาเสพติดจาก ๓ ขั้นตอนเป็น ๔ ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
 (๑) ขั้นเตรียมการก่อนรักษา 
 (๒) ขั้นถอนพิษยา 
 (๓) ขั้นฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
 (๔) ขั้นติดตามหลงัรักษา 

 ซ่ึงทางสถาบนัธญัญารักษไ์ดด้าํเนินกิจการพฒันาองคก์รมาโดยลาํดบัเพื่อวตัถุประสงคก์าร
บาํบดัรักษาผูป่้วยยาเสพติด 

๒) ไดเ้ปิดบริการคลินิกถอนพิษยานอกโดยให้ผูป่้วยท่ีติดเฮโรอีนรับการรักษาแบบไป-
กลบั เม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยวิธีให้ผูป่้วยรับประทานยาวนัละ ๑ คร้ัง นาน ๒๑ วนัส่วนผูป่้วยท่ี              
ติดยาเสพติดชนิดอ่ืนใหซ้ื้อยาไปรับประทานท่ีบา้นไดโ้ดยใชส้ถานท่ีทาํการท่ีตึกอาํนวยการต่อมาได้
เปิดบริการรับผูป่้วยยาเสพติดหญิง ๑ ตึก จาํนวน ๕๐ เตียงเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๓ และพ.ศ. ๒๕๒๔ 
สร้างโรงงานอาชีวะบาํบดัใหม่ เพื่อให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูป่้วยดว้ยวิธีฝึกทกัษะอาชีพต่าง ๆ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ไดพ้ฒันาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในรูปแบบชุมชนบาํบดัโดยเร่ิมดาํเนินการใน
โครงการสนบัสนุนของ UNDAF โดยความร่วมมือจากมูลนิธิยเูนสเวส ประเทศสวีเดนให้ขา้ราชการ



 ๒๓๓ 

และเจา้หนา้ท่ีสถาบนัธญัญารักษไ์ปศึกษาดูงานการบาํบดัรักษายาเสพติดท่ีประเทศสวีเดนพร้อมทั้ง
ส่งเจา้หนา้ท่ีมูลนิธิยเูนสเวสมาร่วมดาํเนินการใหค้าํปรึกษาในการบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด รูปแบบ
ชุมชนบาํบดั (Therapeutic Community, หรือ TC) คณะเจา้หนา้ท่ีสถาบนัธญัญารักษ ์ไดก้ลบัจากประเทศ
สวีเดนไดจ้ดัตั้ง “ศูนยชุ์มชนบาํบดัธญัญารักษ”์ (Thanyarak Therapeutic Community Center)ข้ึนใน
บริเวณสถาบนัธญัญารักษ ์โดยทาํการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ีและสามารถเร่ิมเปิดชุมชน
บาํบดั เม่ือวนัท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 การดาํเนินงานการบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดขั้นฟ้ืนฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชน บาํบดั
ประสพผลดีพร้อมทั้งมีการพฒันางานใหก้า้วหนา้ข้ึนเป็นลาํดบัมีการพฒันาใหเ้หมาะสมกบัคนไทย
ซ่ึงสามารถช่วยให้ผูป่้วยเฮโรอีนสามารถเลิกได้จาํนวนมาก แมจ้ะใช้เวลานาน ๑ ปีคร่ึงถึง ๒ ปี           
ในการฟ้ืนฟู และไดมี้การขยายงานดา้นน้ีต่อไปอีกในช่วงผูอ้าํนวยการนายแพทยธ์งชยั อุ่นเอกลาภ
โดยจดัตั้งศูนยชุ์มชนบาํบดัเช่นน้ีข้ึนอีก “ศูนยชุ์มชนบาํบดัธญัญารักษแ์ห่งท่ี ๒ และ ๓” เปิดดาํเนินการ 
วนัท่ี ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ แต่ละศูนยรั์บผูป่้วยหรือสมาชิกได ้๕๐เตียง และต่อมาในวนัท่ี ๒
มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดด้าํเนินการเปิดศูนยชุ์มชนบาํบดัสาํหรับผูห้ญิงข้ึนสามารถรับสมาชิกหญิง
ได ้๓๕ เตียงและไดพ้ยายามดาํเนินการฟ้ืนฟสูมรรถภาพแบบชุมชนบาํบดัสาํหรับผูป่้วยนอกดว้ย 
 นอกจากหน้าท่ีให้การบาํบดัรักษาผูติ้ดยาและสารเสพติดแลว้สถาบนัธัญญารักษ์ได้รับ
มอบหมายให้เป็นสถานท่ีฝึกอบรมให้กบัแพทย ์พยาบาลเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขทัว่ประเทศในหลกั
วิชาการดา้นยาเสพติดไดเ้ปิดอาคารถาวรตึกฝึกอบรม เป็นอาคาร ๒ ชั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ และ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ สถาบันธัญญารักษ์ ได้จัดส่งบุคลากรร่วมทีมงานจากหลายหน่วยงานในสังกัด
กรมการแพทยแ์ละจากสถานพยาบาลยาเสพติดต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขา้ร่วม
ปฏิบติังานในระยะเตรียมการก่อนรักษา และการบาํบดัรักษาขั้นถอนพิษยาให้กบัชาวไทยภูเขา          
เผา่ต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ีทรงงานโครงการพฒันาดอยตุงอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี โดยมี ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เป็นกาํลงัสําคญัในพ้ืนท่ีส่วนการบาํบดั          
รักษาขั้นฟ้ืนฟูสมรรถภาพไดเ้ลือกใชว้ิธีการรูปแบบชุมชนบาํบดัโดยส่งบุคลากรจากสถาบนัธญัญา
รักษ ์ข้ึนไปช่วยดาํเนินงานจนครบตามโครงการ ๑,๐๐๐ วนั 
 ในการดาํเนินการของโครงการน้ี ไดรั้บพระกรุณาจากพระราชดาํรัสของสมเด็จย่าเป็น
แนวทางของชาวธญัญารักษ ์ท่ีทรงรับสั่งว่า“คนท่ีติดยาเขาเป็นคนหรือเปล่า ในเม่ือเขาเป็นคน เรามี
การช่วยเหลือเขาไดไ้หมถา้ช่วยเหลือเขาได ้เท่ากบัชุบชีวิตใหม่ใหเ้ขา...เรากค็วรทาํ” 
 พ.ศ. ๒๕๓๕ เปิด “ศูนยก์ารศึกษาธญัญารักษ”์ สอนวิชาสายสามญัและสายวิชาชีพให้กบั
ผูป่้วยในระยะฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ได้รับการสนับสนุนหลักสูตรการศึกษาสายสามัญจากศูนย์



 ๒๓๔ 

การศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดัปทุมธานี และไดรั้บการสนบัสนุนอาจารยป์ระสานงานประจาํจาก 
กองการศึกษาพิเศษกรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 พ.ศ. ๒๕๓๗ เปิดดาํเนินการอาคารถาวรของศูนยชุ์มชนบาํบดัผูป่้วยนอก “อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ” สร้าง และบริจาค โดย ดร.มงคล และ ดร.วนิดา  วฒันเกียรติสรร บริษทั เมอร์ร่ีคิงส์           
ดีพาร์ทเมน้ตส์โตร์ จาํกดัเป็นจาํนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ อธิบดีกรมการแพทย ์พลเรือตรีนายแพทยว์ิฑุร แสงสิงแกว้ไดส้นบัสนุน
งบประมาณก่อสร้างตึกอาํนวยการหลงัใหม่ เป็นอาคาร ๕ชั้น วงเงิน๑๘๗, ๖๐๐,๕๐๒บาท 
 ไดมี้การปรับโครงสร้างหน่วยงานของกรมการแพทยไ์ดม้อบหมายให้สถาบนัธญัญารักษ ์รับ
โอนศูนยบ์าํบดัรักษาในส่วนภูมิภาค ๕แห่ง ของกรมการแพทยม์าอยู่ในความดูแล ตั้งแต่ วนัท่ี ๑
ตุลาคม ๒๕๓๘ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย ์ไดแ้ก่ ศูนยบ์าํบดัรักษายา
เสพติดภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ศูนยบ์าํบดัรักษายาเสพติดภาคใต ้จงัหวดัสงขลาศูนยบ์าํบดัรักษา
ยาเสพติดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่นศูนยบ์าํบดัรักษายาเสพติดจงัหวดัปัตตานีศูนย์
บาํบดัรักษายาเสพติดจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ตึกอาํนวยการ ๕ชั้น หลงัใหม่ก่อสร้างแลว้เสร็จ และไดเ้ปิดดาํเนินการ          
โดยไดย้า้ยแผนกผูป่้วยนอก รวมทั้งหน่วยอ่ืน ๆ ทั้งหมด จากอาคารหลงัเดิมและ สถาบนัไดเ้ร่ิม
ดาํเนินการนาํกระบวนการพฒันาคุณภาพมาพฒันาโดยมีเป้าหมายหลกัก็คือเพื่อพฒันาคุณภาพการ
บาํบดัรักษาผูป่้วยยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานโดย ผูอ้าํนวยการ นาวาอากาศตรี 
นายแพทยบุ์ญเรือง ไตรเรืองวรวฒัน์ ไดมี้กิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพต่าง ๆ อาทิ จดัอบรม 
ESB (Excellent Service Behavior)อบรมกิจกรรม ๕ส. จดัสัมมนา OD (Organization Development)
กิจกรรม CQI (Continual Quality Improvement) การดาํเนินงานพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลอยา่ง
จริงจัง ตั้ งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑ จนสามารถผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA                
โดยสถาบนัพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลประกาศให้สถาบนัธัญญารักษผ์่านการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) อยา่งเป็นทางการตั้งแต่วนัท่ี ๓มกราคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดพ้ฒันาการบาํบดัฟ้ืนฟผููป่้วยท่ีเสพติดเมทแอมเฟตามีนแบบผูป่้วย
นอกโดยการสนบัสนุนของ NAS (Narcotic Affairs Section) สถานทูตสหรัฐอเมริกาส่งเจา้หนา้ท่ี
ไปอบรมท่ี Matrix Institute, ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกาดาํเนินการเปิดศูนยแ์มทริกซ์ธญัญารักษ ์
และเป็นตน้แบบและพฒันาให้คลินิกยาเสพติดทัว่ประเทศ ศึกษา ฝึกอบรมและใชรู้ปแบบ Matrix 
Program ซ่ึงเป็นการบาํบดั โดยปัญญาพฤติกรรมบาํบดั (Cognitive Behavior Therapy, CBT) เป็น
รูปแบบสาํคญัในการบาํบดัผูป่้วยยาเสพติดของโรงพยาบาลทัว่ประเทศ 

 



 ๒๓๕ 

 พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดมี้การพฒันา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูป่้วยในจากรูปแบบเดิมให้เหมาะสม
กบัผูป่้วยท่ีเสพติดเมทแอมเฟตามีนและอายุน้อยวยัรุ่นเป็นรูปแบบ “การบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
แบบเขม้ขน้ทางสายใหม่ (FAST Model)” ซ่ึงไดข้ยายและพฒันาอบรม รูปแบบใหม่น้ีแก่หน่วยงาน
ของกองทพัดาํเนินการในโรงเรียนวิวฒัน์พลเมืองและวดัท่ีเป็นศูนยส์งเคราะห์ให้ดาํเนินการไดไ้ป
ทัว่ประเทศ 
 การใหบ้ริการขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้แก่ประชาชนเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ ในวนัท่ี ๑๐
กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดเ้ปิดบริการสายด่วนยาเสพติด ๑๑๖๕ ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัปัญหายาเสพติด
โดยทีมบุคลากร 
 พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมการแพทยไ์ดมี้การปรับภารกิจ คือ ใหห้น่วยงานเพิ่มภารกิจทางวิชาการ
มากกว่าภารกิจบริการจึงไดมี้กฤษฎีกาเปล่ียนจากโรงพยาบาลธัญญารักษ ์เป็นสถาบนัธญัญารักษ ์           
ในปัจจุบนั 
 นอกจากการดาํเนินงานดา้นการบาํบดัรักษาผูติ้ดยาและสารเสพติดแลว้สถาบนัธญัญารักษ์
ไดมุ่้งเนน้พฒันางานดา้นวิชาการ ศึกษา วิเคราะห์วิจยัและพฒันาองคค์วามรู้และเทคโนโลยทีางการ
แพทยเ์ฉพาะทางเวชศาสตร์การเสพติด ศึกษาและพฒันารูปแบบการบาํบดัรักษาพฒันาหลกัเกณฑ์
มาตรฐานการบาํบดัรักษาและการประเมินเทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอดความรู้เวชศาสตร์การเสพติด 
รูปแบบการบาํบดัรักษา ให้คลินิกและสถานพยาบาลยาเสพติดทัว่ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๙
นายแพทยว์ิโรจน์ วีรชยัผูอ้าํนวยการสถาบนัธญัญารักษไ์ดรั้บคดัเลือกเป็นสมาชิกผูเ้ช่ียวชาญดา้นยา
เสพติดขององคก์ารอนามยัโลก (WHO Expert Advisory Panel on Drug Dependence) ซ่ึงเป็นคน
ไทยคนท่ีสามท่ีไดรั้บคดัเลือกเป็นสมาชิก 
 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมี้การพฒันาและรับรองคุณภาพของสถานบาํบดัรักษายาเสพติด
ทุกระบบทั้งสมคัรใจ, บงัคบับาํบดัและตอ้งโทษให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ สถาบนัธัญญารักษ ์          
เป็นเจา้ภาพในการดาํเนินการ จดัทาํ “ขอ้ตกลงว่าดว้ยการประสานความร่วมมือดา้นการพฒันาและ
รับรองคุณภาพสถานบาํบดัรักษายาเสพติดทุกระบบ โดยมีการลงนาม ระหว่างปลดักระทรวง
สาธารณสุขอธิบดีกรมการแพทย ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติอธิบดีกรมพินิจและ
คุม้ครองเด็กและเยาวชน อธิบดีกรมราชทณัฑ์ผูอ้าํนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) เม่ือวนัศุกร์ท่ี ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 



 ๒๓๖ 

 ในปีเดียวกนัน้ีมีการพฒันาและอบรม หลกัสูตร “พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูใ้ช้
ยาและสารเสพติด” เป็นหลกัสูตร ๔ เดือนเพื่อพฒันาศกัยภาพของพยาบาลวิชาชีพให้มีความสามารถ 
ปฏิบติัตามการพยาบาลแบบองคร์วม เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัการใชย้าและสารเสพติดในเด็ก 
เยาวชนและบุคคลทัว่ไป บาํบดัรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูท่ี้มีปัญหาด้านยาและสารเสพติด
นอกจากน้ี ไดท้าํการปรับปรุงอาคารอาํนวยการหลงัเดิม และตั้งช่ืออาคารน้ีว่า “อาคารประยูร 
นรการผดุง” เพื่อเป็นเกียรติประวติัแก่นายแพทยป์ระยูรนรการผดุง ผูอ้าํนวยการคนแรกของ
โรงพยาบาลธญัญารักษแ์ละใชเ้ป็นสาํนกังานของกลุ่มภารกิจภายนอกในการประสานงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์และการพฒันาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดในทศวรรษน้ี สถาบนั
ธัญญารักษ์ไดด้าํเนินการพฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรู้ ศึกษาวิเคราะห์ วิจยั พฒันารูปแบบการ
บาํบดัรักษาผูป่้วยยาเสพติดท่ีมีประสิทธิภาพประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดาํเนินงานให้
ทันกับสถานการณ์ยาเสพติดได้มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและพัฒนาขีด
ความสามารถในการใหบ้ริการดูแลดา้นบาํบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูป่้วยยาเสพติด เพื่อคืนคน
ดีสู่สงัคม๑ 
 

๔.๔การบําบัดรักษาของสถาบันธัญญารักษ์ 
 การบาํบดัรักษาตามคาํนิยามขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) คือ เป็นขั้นตอนขบวนการ
ตั้งแต่ผูป่้วยเขา้มาขอรับบริการโดยใชว้ิธีการต่างๆท่ีทาํให้ผูป่้วยมีสุขภาพชีวิตท่ีดีข้ึนมากท่ีสุดเท่าท่ี
จะทาํได้๒ดงันั้นกระบวนการบาํบดัรักษาจึงตอ้งผสมผสานรูปแบบต่าง ๆ ท่ีทาํให้ผูป่้วยมีสุขภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้เร่ิมตั้งแต่การวินิจฉยั การใหค้วามช่วยเหลือ การบาํบดัรักษา ทั้ง
ดา้นร่างกายและจิตใจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่องดหรือหยดุเสพและลดอตัราการเจบ็ป่วยหรือตายท่ีมี
ผลมาจากการใชย้าเสพติด เม่ือรับผูป่้วยเขา้มาแพทยจ์ะรักษาตามอาการ ในรายท่ีผูป่้วยมีอาการทาง
ยาเสพติดจะให้ยาทดแทน ถา้มีอาการทางจิตแพทยจ์ะรักษาตามลกัษณะอาการท่ีปรากฏ การรักษา
โดยทัว่ไปมกัจะแบ่งการรักษาเป็น 
 ๑) การรักษาอาการทางกายซ่ึงเกิดจากการติดยาเสพติดหรือโรคแทรกซอ้น 
 ๒) การรักษาอาการทางจิต มกัใชกิ้จกรรมบาํบดัแบบกลุ่ม 

                                                
 ๑งานสารสนเทศ, “กลุ่มงานเทคโนยีสารสนเทศและสนบัสนุนวิชาการกลุ่มภารกิจวิชาการ
สถาบนัธญัญารักษ”์, ๒๕๕๒, หนา้ ๑๓-๑๔, (อดัสาํเนา). 
 ๒วชิรา บุตรวุฒิวยั, วิธีการบําบัดผู้ติดยาเสพติดโดยใช้ศาสนาคู่มือผู้ปกครองป้องกันดูแล
ลูกหลานพ้นภัยยาเสพติด, (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพป์ระสานมิตร, ๒๕๔๘), หนา้ ๑๘. 



 ๒๓๗ 

 ๓) การใหค้าํปรึกษารายบุคคล การใหค้าํปรึกษารายบุคคล 
 ๔) พฤติกรรมบาํบดั ไดแ้ก่ การมอบหมายงานให้ทาํเป็นกิจวตัรประจาํวนั การให้เผชิญ
ปัญหา การฝึกการแกปั้ญหาโดยวิธีสาํรวจตนเองและแจง้ขอ้บกพร่องของตนเอง ใหก้ลุ่มช่วยกนัให้
คาํแนะนาํ ฝึกผูป่้วยให้เรียนรู้ท่ีจะรับผิดชอบตนเอง รับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย และการอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้น 
 ๔.๔.๑ ระบบการรักษายาเสพติดโดยทัว่ไป  
 ปัจจุบนัการบาํบดัรักษายาเสพติดมี ๓ระบบ ดงัน้ี  
 ๑) ระบบสมคัรใจ หมายถึง การท่ีผูติ้ดยาเสพติดสมคัรใจเขา้รับการบาํบดัรักษาในสถานพยาบาล
ต่างๆซ่ึงดาํเนินการรักษาทั้งระบบแพทยแ์ผนปัจจุบนัและแผนโบราณ 
 ๒)ระบบตอ้งโทษ หมายถึงการท่ีผูติ้ดยาเสพติดกระทาํความผดิและถูกคุมขงัตอ้งเขา้รับการ
บาํบดัรักษาภายใตก้ฎขอ้บงัคบัของกฎหมาย เช่น ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษต่าง ๆ ของกรมราชทณัฑ์
กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมประพฤติ และสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนสังกดัศาล
เยาวชนและครอบครัวกลาง กระทรวงยติุธรรม 
 ๓) ระบบบงัคบับาํบดัหมายถึงการใชก้ฎหมายบงัคบัใหผู้ติ้ดยาเสพติดเขา้รับการบาํบดัรักษาใน
ศูนยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพท่ีจดัตั้งข้ึน ตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ 
 ๔.๔.๒ ขั้นตอนการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด แบ่งเป็น ๔ขั้นตอน คอื 
 ๑)ขั้นเตรียมการ (Pre-admission)เป็นขั้นตอนของการศึกษาประวติัขอ้มูลและภูมิหลงัผูติ้ด
ยาเสพติด ทั้งจากผูติ้ดยาเสพติดและครอบครัวเพื่อใหผู้บ้าํบดัไดช้กัจูงใหค้าํแนะนาํ และกระตุน้ใหผู้ ้
ติดยาเสพติดมีความตั้งใจในการบาํบดัรักษาและมีการดาํเนินการสมัภาษณ์การลงทะเบียนและตรวจ
ทางการแพทย ์ไดแ้ก่ การตรวจร่างกาย เอกซเรย ์ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะ ชัง่นํ้ าหนกั เป็นตน้ 
 ๒)ขั้นถอนพิษยา (Detoxification)เป็นขั้นตอนของการบาํบดัอาการทางกายท่ีเกิดจากการ
ใชย้าเสพติดการดาํเนินการอาจใชว้ิธีการให้ยาชนิดอ่ืนทดแทน เช่น เมธาโดน ยาสมุนไพรหรือให้
เลิกเสพทนัทีท่ีเรียกว่า “หักดิบ” แบ่งเป็นการถอนพิษยาแบบผูป่้วยนอกคือ ไม่ตอ้งคา้งคืนใน
สถานพยาบาล แต่ต้องรับประทานยาตามเวลาท่ีกาํหนดและแบบผูป่้วยใน คือ การคา้งคืนใน
สถานพยาบาล ซ่ึงนอกจากจะถอนพิษยาแลว้ยงัมีการรักษาโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ รวมทั้งการให้
ความรู้ดว้ย เช่นการดูแลสุขภาพ การป้องกนัโรค เป็นตน้ 
 ๓)ขั้นตอนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation)เป็นขั้นตอนของการปรับสภาพร่างกาย
และจิตใจของผูเ้ลิกยาเสพติดให้มีความเขม้แข็งมีการปรับเปล่ียนบุคลิกภาพและพฤติกรรมให้
สามารถกลบัคืนสู่สังคมได้อย่างปกติการดาํเนินการใช้กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่การให้คาํแนะนํา
ปรึกษาทั้ งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การอบรมธรรมะการสันทนาการ การฝึกอาชีพ เป็นตน้ 



 ๒๓๘ 

นอกจากน้ี ยงัมีรูปแบบอ่ืน ๆ เช่นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบ “ชุมชนบาํบดั” ซ่ึงเป็นการสร้างชุมชน
หรือสงัคมจาํลองใหผู้เ้ลิกยาเสพติดมาอยูร่วมกนัเพื่อใหก้ารช่วยเหลือกนัเลียนแบบสังคมภายนอกมี
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยฝึกความรับผิดชอบการรู้จักตนเองและการแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสมเพื่อกลบัไปดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างปกติ และการฟ้ืนฟูจิตใจโดยใชห้ลกัศาสนา 
ไดแ้ก่ การนาํผูเ้ลิกยาเสพติดเขา้รับการอุปสมบทการศึกษาหลกัธรรมทางศาสนา เป็นตน้ 
 ๔)ขั้นการติดตามดูแล (After-care)เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการบาํบดัรักษาโดยเป็นการ
ติดตามดูแลผูเ้ลิกยาเสพติดท่ีผา่นการบาํบดัรักษา ทั้ง ๓ขั้นตอน เพื่อใหค้าํแนะนาํปรึกษา ใหก้าํลงัใจ
ทั้ งน้ีเพื่อมิให้หวนกลับไปเสพยาซํ้ าอีก การดําเนินการโดยการเยี่ยมเยียน โทรศัพท์ นัดพบใช้
แบบสอบถามและการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 
 ขั้นตอนของการบาํบดัรักษาพยาบาลถือไดว้่าเป็นบุคคลท่ีใกลชิ้ดกบัผูป่้วยมากท่ีสุดการให้
การพยาบาลจึงควรดาํเนินการบนพื้นฐานขององคค์วามรู้ทางการพยาบาลเพื่อช่วยเหลือใหผู้ป่้วยยา
เสพติดสามารถช่วยเหลือและปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองใหเ้ลิกยาเสพติดได้๓ 
 ๔.๔.๓การบําบัดรักษาของสถาบันธัญญารักษ์ในผู้ป่วยยาเสพติดระบบบังคบับําบัด 
 การบริการของสถาบนัธญัญารักษ ์รับผูป่้วยติดยาและสารเสพติดทุกประเภทระบบสมคัรใจ 
ทั้งรูปแบบผูป่้วยนอกและผูป่้วยในและรับผูป่้วยระบบบงัคบับาํบดัเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพวิธีการ
บาํบดัฟ้ืนฟูใชก้บัผูป่้วยระบบสมคัรใจซ่ึงมีช่ือว่า การบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพเขม้ขน้ทางสายใหม่ 
(FAST Model) มีดงัน้ี 
 ๑) การนาํครอบครัวมีส่วนร่วมในการรักษา (F = Family)มีลกัษณะคือ 
  (๑)Family Education การใหค้วามรู้กบัสมาชิกในครอบครัวของผูติ้ดยาเสพติดในเร่ือง
ธรรมชาติของวยัรุ่น วิธีการอยู่ร่วมกบัวยัรุ่น การทาํงานร่วมกนัระหว่างครอบครัว การมีส่วนร่วม
กลุ่มบาํบดั การทาํหนา้ท่ีครอบครัว ความรู้เร่ืองยาเสพติด สมองติดยา ความรู้เร่ืองเส้นทางสู่การเลิก
ยา ความรู้เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเสพติดซํ้า 
  (๒)Family Counseling การใหค้าํปรึกษากบัสมาชิกในครอบครัวของผูติ้ดยาเสพติดเพื่อ
เตรียมครอบครัวในการดูแลผูป่้วยขณะอยูโ่รงพยาบาล, เม่ือกลบัเยีย่มบา้น, เม่ือกลบัไปอยูบ่า้นและ
ใหเ้ตรียมเผชิญปัญหาและการแกปั้ญหาภายในครอบครัว 

                                                
๓สถาบันธัญญารักษ์ กระทรวงสาธารณสุข ,  ตําราการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด , 

(ปทุมธานี: โรงพิมพว์ชัระ อินเตอร์ปร้ินต้ิง, ๒๕๕๔), หนา้ ๗-๘. 



 ๒๓๙ 

  (๓)Family Therapy ครอบครัวบาํบดั เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวเช่ือมัน่ในการช่วยเหลือ
ผูป่้วย ปรับตวักบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้มีทกัษะในการส่ือสารภายในครอบครัวดีข้ึนมีสัมพนัธภาพท่ีดี
ต่อกนั รู้จกัควบคุมอารมณ์เพื่อลดความขดัแยง้ 
 ๒)กิจกรรมทางเลือก (A=Alternative Treatment Activity)หมายถึง กิจกรรมท่ีเปิดโอกาส
ใหผู้รั้บบริการสามารถเลือกหรือแสดงถึงความตอ้งการในการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตามสภาพเป็นจริง
ในปัจจุบนั พร้อมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การแสดงออกถึงศกัยภาพของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม
สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตต่อไป วตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ผูรั้บบริการไดพ้ฒันาความสามารถความสนใจเฉพาะตนอยา่งเตม็ความสามารถ การใชเ้วลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ไดแ้สดงออกถึงคุณค่าของตนเอง ส่งเสริมการนาํไปประกอบอาชีพในสังคมภายหนา้
ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีสนใจ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพตามภูมิปัญญาชาวบา้น
เหมาะสมกับวฒันธรรมในพื้นท่ีลงทุนน้อย สามารถทาํไดด้้วยตนเองโดยนาํกลุ่มหรือชมรมใน
ชุมชนมามีส่วนร่วมดว้ย เช่น กลุ่มแม่บา้น ศูนยฝึ์กอาชีพแรงงานจงัหวดั การเกษตร การประมงเป็น
ตน้ กลุ่มการศึกษา สายสามญัและสายอาชีพเพื่อลดปัญหาการสูญเสียโอกาสทางการศึกษาสร้าง
คุณค่าและคุณภาพชีวิตท่ีดีของตนเอง และการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางดา้นร่างกายและ
เสริมสร้างสุขดา้นจิตใจ ก่อใหเ้กิดความเพลิดเพลินมีสมาธิไม่ฟุ้ งซ่าน เช่นการขยายพนัธ์ุพืช การจดัสวนหยอ่ม 
การเล้ียงไก่ การทาํผา้บาติก เป็นตน้ และการบาํเพญ็ประโยชน์ให้เรียนรู้การบาํรุงรักษา และพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีตนเองพกัอาศยั เช่นการเกบ็กวาด ซ่อมแซม บาํรุง ทุกส่ิงใหค้งสภาพเดิม เป็นการสร้าง
จิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้มสถานท่ีและรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 ๓)กระบวนการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือตนเอง (S = SelfHelp) เป็นกระบวนการใหผู้ป่้วยเรียนรู้
ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม เจตคติ ความรู้สึก ดว้ยตนเองจนสามารถอยู่ใน
สังคม อย่างปกติสุขปลอดยาเสพติด ประกอบดว้ย การบนัทึกประจาํวนั การสํารวจตนเอง การ
ตั้งเป้าหมายในชีวิต ทกัษะการปฏิเสธ ทกัษะการควบคุมตนเอง ทกัษะการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
ทกัษะการส่ือสาร การสร้างวินยัใหต้นเอง 
 ๔)ชุมชนบาํบดั (T = Therapeutic Community) เป็นกระบวนการหรือรูปแบบการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตในทางท่ีดี โดยการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล เป็นกลุ่มคนท่ีมีความสนใจมา
ทาํงานร่วมกนั การแนวคิดในการช่วยเหลือตนเองและนาํมาสู่การช่วยเหลือดูแลซ่ึงกนัและกนั ใน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีอบอุ่นและปลอดภยั แต่ละบุคคลในชุมชนบาํบดัจะเป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัว
หน่ึง การมาอยู่ร่วมกนัเป็นจาํนวนมากนั้นจาํเป็นตอ้งมีการสร้างกฎเกณฑ์และแนวคิดร่วมกนั มี
อุดมการณ์และปรัชญาเดียวกนั เพื่อให้การอยู่ร่วมกนันั้นดาํเนินไปดว้ยดี ซ่ึงสมาชิกแต่ละคนมี
บทบาทสาํคญัในการดาํเนินงานของชุมชน และปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหผู้อ่ื้นกระทาํตาม การ



 ๒๔๐ 

ฟ้ืนฟสูมรรถภาพโดยใชก้ระบวนการของชุมชนบาํบดันั้น เนน้เร่ืองการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู ้
ติดยาเสพติด เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ยาเสพติด ใช้ระยะเวลาในการบาํบดัรักษาให้
แนวทางในการดาํเนินชีวิตท่ีมีคุณค่าทางสังคมสามารถกลบัไปดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างปกติ
สุขประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๓ ประการ คือ กลุ่มบาํบัด งานบาํบัด กิจกรรมท่ีช่วยในการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงกลุ่มบาํบดัประกอบดว้ย กลุ่มปฐมนิเทศ กลุ่มประชุมเชา้กลุ่มสัมมนา 
กลุ่มประชุมเจา้หนา้ท่ี กลุ่มนนัทนาการ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ กลุ่มจิตบาํบดั กลุ่มปรับตาม
ความเข้าใจ กลุ่มประเมินงานบาํบัด กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน งานบาํบัด 
ตวัอยา่งเช่น ทีมงานเกษตรปลอดสารพิษ ทีมงานเกษตรผลไม ้ทีมงานเกษตรเพาะชาํขยายพนัธ์พืช 
ทีมงานเกษตรเล้ียงสัตว ์ทีมงานครัว ทีมงานธุรการ-การตลาด ทีมงานตดัเยบ็ ทีมงานการอาหาร 
ทีมงานช่างไม ้ทีมงานโลหะ ทีมงานตกแต่งบริเวณตึก ทีมงานประชาสัมพนัธ์ ทีมงานหัตถกรรม 
และกิจกรรมท่ีช่วยในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ไดแ้ก่เคร่ืองมือบา้น เช่น การพดูคุยตกัเตือน การ
ทาํกลุ่มให้คาํแนะนาํ การเรียนรู้ประสบการณ์ การนั่งเกา้อ้ีใชค้วามคิด เป็นตน้ และการให้รางวลั 
เช่น การเล่ือนระดบัการดูแล เป็นหวัหนา้ การไดรั้บคดัเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นประจาํเดือน เป็นตน้๔ 
 การบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดในระบบบงัคบับาํบดัไดบู้รณาการวิธีการของ
คู่มือการบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพเขม้ขน้ทางสายใหม่ (FAST Model) ของสถาบนัธญัญารักษผ์นวก
กบัรายละเอียดของวิชาทหารและวิชาเก่ียวกบัการปรับจิตสาํนึกเพื่อให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยา
เสพติดระบบบังคับบําบัด ท่ีดําเนินการโดยหน่วยงานพหุภาคี เช่น กองทัพบก กองทัพเรือ 
กองทัพอากาศ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สํานักงานคุมประพฤติ มีอาํนาจหน้าท่ีในการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดตาม พ.ศ.๒๕๔๕ ใน
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดทุกกรณีตอ้งดาํเนินการทุกขั้นตอนดงัต่อไปน้ี ขั้นตอนท่ี หน่ึง 
แรกรับฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ขั้นตอนท่ีสอง การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดตามแผน 
ขั้นตอนท่ีสาม การรายงานพิจารณาผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด และขั้นตอนสุดทา้ยการ
ติดตามผลการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด กรณีการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดแบบควบคุม
ตวัเฉพาะผูป่้วยใน ผูป่้วยนอก และในชุมชนตอ้งดาํเนินการเพ่ิมเติมในกิจกรรมประสานงานและส่งต่อ 
กิจกรรมการติดตามและการประสานงานเพ่ือรับทราบความกา้วหนา้ผลการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยา

                                                
 ๔บุญเรือง ไตรเรืองวรวฒัน์ และคณะ, คู่มือการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่ 
(Fast Model), พิมพค์ร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพอ์งคก์ารสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
๒๕๔๖), หนา้ ๒๘-๒๒๔. 



 ๒๔๑ 

เสพติดตามองคป์ระกอบคือ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสังคม และการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางดา้นการศึกษาหรืออาชีพ๕ 
 

๔.๕แนวคดิในการบําบัดรักษาผู้ตดิยาเสพตดิ 
 ผูป่้วยติดยาเสพติดแค่ละคนมีความแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นผลมาจากการหล่อหลอมของชีวิตท่ี
แตกต่างกัน การบําบัดรักษารูปแบบใดรูปแบบหน่ึงอาจจะไม่เหมาะสมกับผู ้ป่วยแต่ละคน 
นายแพทยว์ิโรจน์ วีรชยั ผูอ้าํนวยการสถาบนัธญัญารักษ ์ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัการบาํบดัผูติ้ดยาเสพ
ติดไวด้งัน้ี 
 ๑) ไม่มีการรักษาหน่ึงเดียวท่ีเหมาะกบัทุกคน (No single treatment for all) 
 ๒) การรักษาท่ีมีประสิทธิภาพคือ การรักษาท่ีตรงกบัปัญหาและความตอ้งการของผูป่้วย 
(Problem and need of patient) 
 ๓) การรักษาท่ีนานเพียงพอถึงจุดเปล่ียน จาํเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีจะทาํให้การรักษาไดผ้ล (Adequate 
period of time to threshold) 
 ๔) การให้ค ําปรึกษาและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเป็นหลักสําคัญของการรักษา 
(Counseling and behavioral therapy) 
 ๕) การใหย้าเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัในผูป่้วยบางคนเท่านั้น เช่น ผูป่้วยเฮโรอีน สุรา 
 ๖) การติดยาและความผดิปกติทางจิตตอ้งไดรั้บการรักษาร่วมกนั 
 ๗) การใหย้าถอนพิษ เป็นการรักษาทางร่างกาย และมกัไม่ค่อยมีส่วนช่วยในการทาํใหเ้ลิก
ยาไดน้าน 
 ๘) การรักษาท่ีไดผ้ล ไม่จาํเป็นตอ้งเกิดจากความสมคัรใจ 
 ๙) ในระหวา่งการรักษามีความจาํเป็นตอ้งตรวจหาสารเสพติดอยา่งต่อเน่ือง 
 ๑๐) การเลิกยาเสพติดเป็นขบวนการระยะยาว และมกัตอ้งไดรั้บการรักษาหลายๆคร้ัง๖ 
 จะเห็นไดว้่ารูปแบบหรือวิธีการบาํบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ท่ีผ่านมา
จากอดีตและปัจจุบนั มีพฒันาการไม่หยดุย ั้ง ภายใตว้ตัถุประสงคห์ลกัคือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้น
ร่างกาย จิตใจ และดา้นสังคม ให้กลบัคืนสู่สภาพมนุษยป์กติสามารถศึกษา เรียนรู้การมีชีวิตอยู่

                                                
 ๕สถาบันธัญญารักษ์,คู่มือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด,

(กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพอ์งคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก,๒๕๔๙), หนา้ ๑-๕. 
 ๖วิโรจน์ วีรชยั,“หลกัของการบาํบดัรักษายาเสพติดท่ีไดผ้ล”,เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ 

โรงพยาบาลธัญญารักษ์, ๒๕๔๓, (อดัสาํเนา). 



 ๒๔๒

ร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมได ้โดยผูบ้าํบดัรักษาดาํเนินงานไปตามกระบวนการขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ 
ขั้นถอนพิษยา ขั้นฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และขั้นการติดตามดูแลหลงัรักษา ในแต่ละขั้นตอนนกับาํบดั
ต่างมุ่งมัน่ ศึกษาคน้ควา้ วิจยั วิธีการบาํบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูป่้วยอย่างไม่หยุดย ั้ง เพื่อ
ช่วยเหลือผูป่้วยแต่ละรายให้มีชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด ๑๐ ประการดังกล่าวของ 
นายแพทยว์ิโรจน์ วีรชัยผูอ้าํนวยการสถาบนัธัญญารักษ์คนปัจจุบนัท่ีเปิดโอกาสให้ผูบ้าํบดั ให้
นักวิชาการหรือนักบาํบัดได้นํากิจกรรมท่ีผ่านการวิจัยแล้วนําลงปฏิบัติต่อผูป่้วย และมีการ
ประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองเป็นประโยชน์ต่อผูติ้ดยาเสพติดทุกประเภทและทุกระบบการรักษา 
 นาวาอากาศตรี นายแพทยบุ์ญเรือง ไตรเรืองวรวฒัน์ อธิบดีกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
ผูอ้าํนวยการศูนยอ์าํนวยการพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การติดยา 
(Addiction) คือความวุ่ยวายสับสนไร้ระเบียบ(chaos) สามารถแกไ้ขดว้ยการจดัการดูแลรักษาอยา่ง
องคร์วม (Managed Care) การบาํบดัรักษาในปัจจุบนั มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้หยดุใชย้า โดยการใช้
เคร่ืองมือบาํบดัดูแลรักษาในลกัษณะหว่านหมดเป็นเส้ือโหล ขาดการประเมินคดักรองและไม่
สอดคลอ้งกบัพื้นฐานการเล้ียงดู พบว่าเรารักษาเพียงตวัยา ไม่ไดรั้กษาความเป็นคนของเขา นาํไปสู่
การพฒันาขั้นตอน Pre-Admission Assessment Human Assessment ใหมี้ความเขม้ขน้ข้ึน  

นอกจากน้ี นายแพทยบุ์ญเรือง ไดแ้สดงความคิดเห็นอีกว่า ถา้ใชเ้คร่ืองมือโดยไม่เขา้ใจ
หลกัการ หรือวตัถุประสงคใ์ห้ชดัเจน เคร่ืองมือท่ีใชจ้ะทาํให้ผูป่้วยเกลียด กลวั เศร้า หนี หรือตาย 
ไม่สร้างหรือก่อให้เกิดความรัก ความไวใ้จ ความเป็นมิตร ความปิติ ความรู้สึกมีคุณค่า กลบัรู้สึก
เหมือนติดคุกมากกว่าการเยียวยารักษา ฉะนั้นเคร่ืองมือท่ีใชต้อ้งสอดคลอ้งกบัพยาธิสภาพสาเหตุ 
ไม่ไดรั้กษาแค่พยาธิสภาพการใชย้าเท่านั้น แต่ตอ้งรักษาความเป็นคนกลบัคืนมา และให้คงความ
เป็นคนมีจิตวิญญาณ มิใช่รักษาตามพฤติกรรมท่ีแสดงออก ตอ้งประเมิน (Assess) รายบุคคล ใช้
ความเป็นคนรักษาความเป็นคน การติดตามช่วยเหลือ ตอ้งให้ผูป่้วยรู้สึกเป็นมิตรกบัชุมชนและ
ครอบครัว ตอ้งเรียนรู้พยาธิสภาพของผูป่้วยติดยาเสพติด และเขา้ใจกระบวนการดูแลไม่ให้ติดซํ้ า
สงัคมชุมชนตอ้งตระหนกัวา่การติดยาเป็นโรคท่ีตอ้งรับผดิชอบร่วมกนั ของครอบครัวและชุมชน๗ 

จากแนวคิดดา้นการบาํบดัรักษาผูป่้วยติดยาเสพติดดงักล่าวทั้งหมดสรุปไดว้่าเป็นปัจจยั
ภายนอกบุคคล ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผาสุกทางใจของผูป่้วย ความผาสุกทางใจน้ีเป็นการมอง
ภาพรวมทั้งหมดของความพึงพอใจในชีวิต ผูป่้วยติดยาเสพติดท่ีเขา้รับการบาํบดัรักษา อาจเกิดภาวะ

                                                
๗บุญเรือง  ไตรเรืองวรวฒัน์, “ทิศทางการบาํบดัรักษาผูป่้วยยาเสพติดของประเทศไทยจาก

โรคสมองติดสารเคมีสู่ การจดัการดูแลรักษาอยา่งองคร์วม”, บทความพเิศษ การประชุมวิชาการยา
เสพติดแห่งชาติ คร้ังท่ี๑๒  วนัท่ี ๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔  เมืองทองธานี, (อดัสาํเนา) 



 ๒๔๓ 

เครียดจากการเจ็บป่วยของตัวเอง วิธีการบาํบัดรักษา ต้องปรับตัวเขา้กับสภาพแวดล้อมใหม่ 
กฎระเบียบของโรงพยาบาล บุคลากรท่ีให้การรักษา อีกทั้งแบบแผนการดาํเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ถา้ผูป่้วยประเมินสภาพการ  วา่เป็นส่ิงทา้ทาย ทาํใหต้น ไดรั้บประโยชน์และมีการพฒันา ทาํใหมี้
ความหวงั มีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตามกระบวนการบาํบดัรักษา มีความกระตือรือร้น ใหค้วามสนใจ
และร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างมีความสุข และมีความพึงพอใจในชีวิต เพราะทาํให้
ตนไดเ้ร่ิมตน้ชีวิตใหม่ มีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน กลบัตวักลบัใจอีกคร้ัง ผูป่้วยจะรู้สึก
มัน่ใจว่าจะผ่านพน้กระบวนการบาํบดัรักษาไปได ้การบาํบดัรักษาท่ีไดผ้ลจะทาํให้มีความสุข มี
ความหวงั จะทาํให้เกิดความผาสุกใจตามมา๘ในทางตรงกนัขา้ม หากประเมินค่าไม่เหมาะสมกบั
สถานการณ์ อาจทาํใหเ้กิดความวิตกกงัวล กลวั ทอ้แท ้ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบดา้นลบของความผาสุก
ทางใจ จะพบว่าผูป่้วยพยายามจดัการกบัอารมณ์และความรู้สึก รวมทั้งการใชก้ลไกทางจิต เพื่อช่วย
บรรเทาการรับรู้ความรุนแรงของเหตุการณ์ให้ลดลง เป็นการลดอารมณ์ท่ีตึงเครียด เพื่อรักษาความ
สมดุลทางจิตใจ  และมุ่งแก้ไขปัญหาเพื่อเปล่ียนแปลงสถานการณ์ให้ดี ข้ึนจนยอมรับได้๙    
ความรู้สึกทั้งด้านบวกและด้านลบน้ีเป็นความรู้สึกด้านอารมณ์ ส่วนความพึงพอใจในชีวิตเป็น
มุมมองของดา้นการใชค้วามคิดในดา้นการตดัสินใจของแต่ละบุคคล ผูท่ี้มีความผาสุกทางใจจะมี
ความสมดุลระหว่างความรู้สึกดา้นบวกและดา้นลบจะสามารถมีความผาสุกทางใจไดแ้มจ้ะอยู่ใน
ภาวะท่ีเบ่ียงเบนทางสุขภาพ เช่นความเจบ็ป่วยสูญเสียหนา้ท่ีหรือโครงสร้างบางอยา่งไป๑๐ 
 

๔.๖ ผลการรักษา 
จากการศึกษาผลการรักษาผูป่้วยติดยาเสพติด ๑๐ ปียอ้นหลงั (พ.ศ. ๒๕๔๓-พ.ศ.๒๕๕๓) 

ของสถาบนัธญัญารักษ ์พบว่าผูป่้วยท่ีเขา้รับการบาํบดัรักษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายข้ึุนๆลงๆ อยู่
ระหวา่ง ๑๕-๑๙ ปี และ ๒๐-๒๔ ปี จากการติดตามผลการรักษาระยะเวลา ๑ ปี พบว่าผูป่้วยท่ีเขา้รับ
การรักษาแบบผูป่้วยใน มีอตัราการเลิกมากกวา่การรักษารูปแบบผูป่้ายนอก เน่ืองจากผูป่้วยในไดรั้บ

                                                
๘เสาวนีย ์ สํานวน,ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล การประเมินความเครียดการ

เผชิญความเครียดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง และความสามารถทางใจของวยัรุ่นท่ีเสพติดยาบา้ 
ขณะบาํบดัรักษาในแผนกผูป่้วยนอก สถาบนัธัญญารักษ์,วิทยานิพนธ์, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั),๒๕๔๕,หนา้ ๓๕-๓๗. 

๙เร่ืองเดียวกนั, หนา้๔๒ - ๔๓. 
๑๐Orem,O.E.st.1995.Nursing : Concepts of practice, 5th .ed. St. Louis : Mosby year 

Book. 



 ๒๔๔

การรักษาดว้ยรูปแบบ Fast Model ซ่ึงมีครอบครัวเขา้มามีส่วนร่วม ผูป่้วยมีโอกาสไดฝึ้กทกัษะการ
ใช้ชีวิตร่วมกับผูอ่ื้น  ฝึกการจัดการความรู้สึกของตนเองกับความอยาก ฝึกทักษะการปฏิเสธ
โดยเฉพาะไดอ้ยูอ่าศยัในสถานพยาบาล ซ่ึงปราศจากแหล่งยาเสพติด สาํหรับผูป่้วยนอกแมจ้ะไดรั้บ
การบาํบดัในรูปแบบท่ีคลา้ยกัน แต่การท่ียงัคงใช้ชีวิตอยู่กับการเผชิญส่ิงกระตุน้ต่างๆ ทาํให้มี
โอกาสท่ีจะหวนกลบัไปใชย้าเสพติดอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงบางคร้ังผูป่้วยอาจจะยงัไม่สามารถควบคุม
ตนเอง หรือมีวีจดัการกบัความอยากไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงทาํให้ผูป่้วยท่ีบาํบดัแบบผูป่้วยนอก 
มีอตัราการเลิกไดน้อ้ยกวา่ผูป่้วยใน๑๑  โดยผูป่้วยสุราสามารถเลิกเสพไดม้ากท่ีสุด๑๒ 

นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบวา่ ผูป่้วยส่วนใหญ่ท่ีเขา้รับการบาํบดัรักษาในช่วง ๑๐ ปีท่ีผา่น
มา จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา วา่งงาน ส่วนใหญ่เป็นผูเ้สพยาบา้ และมีแนวโนม้วา่จะเลิกเสพได้
มากข้ึน เน่ืองจากส่วนหน่ึงเป็นผูป่้วยเก่าท่ีเขา้รับการบาํบดัรักษาหลายคร้ัง และผูใ้ห้การบาํบดั
พยายามคิดคน้หาวิธีการต่างๆมาใช ้ในการบาํบดัผูป่้วยยาบา้ และยงัพบว่าเพศหญิงมีอตัราการเสพ
ยาเสพติดเพิ่มมากข้ึน๑๓ 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีการผลิตยาทนัสมยัมากข้ึน ทาํให้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของยา
เสพติดเดิม เป็นยาเสพติดตวัใหม่ท่ีมีฤทธ์ิดา้นต่างๆเพิ่มข้ึน ซ่ึงเรียกยากลุ่มน้ีว่า Design Drug มีอยู่
มากมายหลายสิบชนิด ออกฤทธ์ิรุนแรงและเกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ มากกว่า ยากต่อการ
บาํบัดรักษา ส่ิงท่ีต้องทาํในอนาคตได้แก่ มุ่งทาํให้ผูเ้สพยาเสพติดเลิกใช้ยาเสพติด (Demand 
Reduction) และป้องกนัไม่ใหมี้ผูเ้สพยาเสพติดรายใหม่ (Potential Demand Reduction) 
 

๔.๗ ปัญหาสําคญัในปัจจุบันของสถานการณ์ระบาดของยาเสพตดิ 
๑) ยงัไม่สามารถนาํผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดเขา้รับการบาํบดัไดม้ากหรือไดห้มด ทาํให้เกิดผล

กระทบคือ 
 (๑) มีผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดเหลืออยูม่าก เป็นผลทาํใหมี้ความตอ้งการยาเสพติด 

                                                
๑๑ภทัรินทร์ ชมภูคาํ, สําเนา นิลบรรพ์, และสมพร  สุวรรณมาโจ, ภญ,“การบาํบดัรักษา

ผูป่้วยสารเสพติดของสถาบนัธัญญารักษ์ในช่วงเวลา ๑๐ ปี(พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๕๓)”,วารสาร
กรมการแพทย์,ปีท่ี ๓๗ ฉบบัท่ี ๒ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕) : ๘๖, ๙๘. 

๑๒Lopez FO, Follow up of Alcohol/or Cocaine dependents after their discharge from a 
therapeutic Community : a pilot study. Adiccioness2011 ; 289-298. 

๑๓ภทัรินทร์  ชมภูคาํ, สาํเนา นิลบรรพ,์ และสมพร  สุวรรณมาโจ, อา้งแลว้, หนา้ ๘๖, ๙๘. 



 ๒๔๕ 

 (๒) เป็นภาระแก่ครอบครัว ชุมชน เพราะพฤติกรรมของผูเ้สพ/ผูติ้ด ส่งผลกระทบต่อ
ชีวิต/ทรัพยสิ์นของผูสุ้จริต 

๒) การกลบัไปเสพติดซํ้าของผูผ้า่นการบาํบดัเน่ืองจาก 
 (๑) กลุ่มคนในสังคมไม่ยอมรับ  (ครอบครัว ,ครูอาจารย์,เพื่อนร่วมงาน ,นายจ้าง

,ผูบ้งัคบับญัชา) 
 (๒) ไม่มีงาน ไม่มีรายได ้ทาํใหมี้แรงกดดนั มีความเครียด 
 (๓) กลบัไปอยูใ่นสภาพแวดลอ้มเดิม พบแรงกดดนัเดิม พบส่ิงจูงใจ พบเพ่ือนท่ีเคยใชย้า 
 (๔) มียาเสพติดหาไดง่้ายในชุมชน 
๓) ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของหน่วยงานท่ีรองรับผูติ้ดยายงัไม่ดีพอ 
 (๑) วดัความสามารถของหน่วยงานรองรับผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดไดน้อ้ย 
 (๒) ประสิทธิผลของการบําบัดรักษาได้ผลในขั้นตอนการถอนพิษยาและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ แต่การติดตามช่วยเหลือผูผ้า่นการบาํบดัใหก้ลบัคืนสู่การดาํเนินชีวิตตามปกติยงัไม่ค่อย
ไดผ้ล 

 (๓) การบําบัดรักษา  ฟ้ืนฟู ติดตาม  ผู ้ผ่านการบําบัดในหลายหน่วยงานยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

 (๔) การบูรณาการระหว่างระบบรักษาฟ้ืนฟูยงัไม่ดีพอยงัไม่มีหน่วยงานกลางดา้นการ
บาํบดัรักษาฟ้ืนฟท่ีูรับผดิชอบโดยตรง 
 

๔.๘ แนวทางการแก้ปัญหา 
 ถา้พิจารณาจากปัญหาแลว้ ควรเน้นฐานการดูแลในชุมชน ท่ีผ่านมาขาดการจดัการใน

แต่ละกลุ่มในเชิงของการป้องกนัไม่ว่าจะเป็นการอบรมเล้ียงดูในครอบครัว การควบคุมการกระจาย
ยาเสพติดในชุมชน การปล่อยให้กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มปกติปะปนกนัอยู่ แลว้มาตั้งรับใน
สถานท่ีรักษา  แต่แทจ้ริงแลว้กลุ่มท่ีมากท่ีสุด คือ กลุ่มวยัรุ่น ท่ีจะกลายเป็นกลุ่มเสพมากท่ีสุด จาก
ตวัเลขผูเ้สพติดรายใหม่ประมาณร้อยละ ๘๐ แสดงว่ากระบวนการป้องกนัมีความบกพร่องมากซ่ึง
พบวา่การหล่อหลอมเยาวชนของชาติในวนัน้ียงัขาดกระบวนการสร้างภูมิคุม้กนัเร่ืองยาเสพติด ควร



 ๒๔๖ 

มีการบรรจุเขา้ในแผนพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หรือแผนพฒันามนุษยข์องชาติท่ีจะตอ้งสร้างคนให้
เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์๑๔ 

 ปัจจุบนัยงัไม่มีรูปแบบการบาํบดัรักษาใดท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะทาํให้ผูป่้วยยาเสพติด
เลิกเสพโดยเดด็ขาด ส่วนใหญ่ของการบาํบดัรักษาเป็นเพียงการรักษาตามอาการท่ีแสดงออกเท่านั้น
การจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองน่าจะเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผูป่้วยติดยาเสพติดได้
พฒันาปัจจยัภายในตนเอง คือการรู้จกัพึ่งตนเองดว้ยการใชค้วามคิดไตร่ตรองดว้ยตนเองท่ีเรียกว่า 
โยนิโสมนสิการ คือการคิดแยบคาย คิดได ้คิดเป็น รู้จกัสืบสาวหาเกตุผล แยกแยะส่ิงผดิถูกได ้เขา้ถึง
ซ่ึงความจริงและสามารถทาํประโยชน์ได้ เหล่าน้ีเป็นหน้าท่ีของผูบ้าํบดัท่ีจะตอ้งทาํหน้าท่ีเป็น
กลัยาณมิตรให้ การเอาใจใส่อย่างจริงจงัโดยช่วยเหลือสร้างศกัยภาพทางปัญญาให้ผูป่้วยไดพ้ฒันา
ตนเองดว้ยการฝึกการเจริญสติให้แก่ผูป่้วยไดรู้้ตวัทัว่พร้อมจนเกิดกระบวนการทางปัญญานั้น คือ
สอนใหผู้ป่้วยไดเ้รียนรู้กระบวนการพฒันาทางปัญญาดว้ยตวัเขาเอง ดงัท่ีมีคาํกล่าวว่า “การเรียนรู้ท่ี
ยิง่ใหญ่คือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง”๑๕ 

 จากงานวิจัยของธนารัตน์ พลับพลาชัยและคณะ ได้กล่าวไว้ว่า จากการทบทวน
วรรณกรรมรูปแบบการบาํบดัต่าง ๆ พบว่ายงัไม่มีรูปแบบการบาํบดัใดท่ีเน้นการจดัการเฉพาะ
ปฏิกิริยาดา้นร่างกายท่ีเกิดข้ึน เม่ือมีความอยากด่ืมสุรา หรือสารเสพติด นอกจากการบาํบดัโดยการ
ใชส้ติเป็นฐาน (Mindfulness-Based Intervention) ในผูติ้ดสุราและสารเสพติดเท่านั้นท่ีพบว่า
สามารถใชไ้ดผ้ลดีโดยเฉพาะกบัปฏิกิริยาทางดา้นร่างกายท่ีเกิดข้ึน เม่ือมีความเครียดอนัเป็นจุดเด่น
ของการบาํบดัโดยใชส้ติเป็นฐาน และจากการทบทวนหลกัฐานเชิงประจกัษเ์ก่ียวกบัการบาํบดัรักษา
ดงักล่าว พบวา่รูปแบบการบาํบดัโดยใชส้ติเป็นฐานสามารถลดปฏิกิริยาท่ีเกิดจากความเครียด มีการ
รับรู้ความเครียดลดลงและช่วยจดัการกบัอารมณ์ทางลบท่ีเกิดร่วมกบัภาวะติดยาเสพติดได้๑๖ 
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 ๒๔๗ 

 ความเครียดเป็นตน้เหตุของการเกิดอารมณ์ดา้นลบประการหน่ึงจาก ๓ ประการ คือ 
ความโกรธและความคิด ความคิดเป็นรากฐานของอารมณ์ ความคิดเกิดจากการเปิดรับขอ้มูลจาก
ข่าวสารภายนอกจากการไดย้นิไดฟั้งไดเ้ห็นไดอ่้าน ความคิดท่ีเก่ียวกบัส่ิงนั้นส่ิงน้ี จะค่อย ๆ เพิ่มข้ึน
เปล่ียนเป็นอารมณ์ดา้นลบตามมาทาํให้เกิดหดหู่ หมดหวงั หมดกาํลงัใจ เศร้า มีผลต่อร่างกายและ
จิตใจ เป็นตวัปัญหาทาํใหมี้วุฒิภาวะทางอารมณ์ตํ่านั้นคือ EQ ตํ่า๑๗ ฉะนั้นการท่ีจะควบคุมอารมณ์
ทางลบจะเกิดข้ึนไดจ้ากการท่ีจิตใจมีสติคอยเตือนให้เกิดการยบัย ั้งคิด ฉะนั้นการเจริญสติจึงเป็น
หนทางหน่ึงท่ีจะลดอารมณ์เร่ืองความโกรธ ความเครียดและอารมณ์เศร้าหมอง หรือจิตฟุ้ งซ่านลง
ไดซ่ึ้งเป็นเหตุให ้EQ ตํ่า ฉะนั้นการฝึกผูป่้วยติดยาเสพติดใหมี้การพฒันาอารมณ์อยา่งเหมาะสม การ
เจริญสติจึงเป็นทางเลือกท่ีสาํคญัท่ีจะช่วยพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของผูติ้ดยาเสพติดได ้กล่าว
ไดว้่าเป็นการบาํบดัดว้ยตวัของผูป่้วยเองโดยใชส่ิ้งแวดลอ้มท่ีรับเขา้ทางอายตนะภายในทั้ง ๖ ทวาร
เป็นตวักาํหนดรู้ เน่ืองจากมนุษยทุ์กรูปนามต่างก็เป็นส่ิงแวดลอ้มของกนัและกนั ส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ 
เช่น อุตุ อาหาร นํ้ า อากาศ สัตว์ต่าง ๆ มนุษย์ต้องเผชิญอยู่ทุกวนั เราไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มไดท้ั้งหมด ฉะนั้นจึงตอ้งพฒันาตวัเราให้สามารถเผชิญกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่พึงประสงค์
อยา่งมีสติ เม่ือผูป่้วยเขา้ใจอยา่งน้ี และหมัน่เจริญสติอยูเ่น่ือง ๆ กส็ามารถดาํรงตนในสงัคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
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บทที ่๕ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงบูรณาการ (Integrative Research) ระหว่างการวิจยัก่ึงทดลอง 
(Quasi – Experimental One group pretest – posttest Design) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารทางวิชาการดา้นวิวฒันาการของยาและสารเสพติด โทษพิษภยัต่อผู ้
เสพ ลกัษณะของผูป่้วยยาเสพติด การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ความ
ฉลาดทางอารมณ์ และการศึกษาเร่ืองการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ในพระไตรปิฎกและอรรถกถา และนาํ
องคค์วามรู้จากเอกสารสาขาดงักล่าวมาบูรณาการเป็นงานวิจยัก่ึงทดลองและงานวิจยัคุณภาพ เร่ือง 
ประสิทธิผลการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์โดยวิธีการเจริญสติปัฏฐานในผูป่้วยติดยาเสพติด
ระบบบงัคบับาํบดั 
 ผูว้ิจยัไดน้าํวิธีการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ในรูปแบบการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน สายพอง
หนอ - ยบุหนอ มาจดัสร้างเป็นกิจกรรม และนาํมาเป็นเคร่ืองมือทดลองในกลุ่มตวัอยา่งผูติ้ดยาเสพ
ติดระบบบงัคบับาํบดัชายท่ีเขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟูในสถาบนัธัญญารักษ์ จาํนวน ๓๐ คน นาํแบบ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยปรับปรุงในเร่ือง
ขอ้มูลส่วนบุคคล ใชเ้ป็นแบบวดัความเปล่ียนแปลงความฉลาดทางอารมณ์ จากการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการวิเคราะห์ผลการวิจยั ตามลาํดบัดงัน้ี 
 ๕.๑ ผลการประเมินกิจกรรมการเจริญสติปัฏฐาน ๔ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม
กลุ่มทดลองภายหลังเสร็จส้ิน การทดลอง แบ่งเป็นสองส่วน คือ คาํถามปลายปิดและคาํถาม
ปลายเปิด คาํถามปลายปิดมี ๑๐ ประเด็น โดยสอบถามถึงระดับส่ิงท่ีกลุ่มทดลองได้รับจากการ
ทดลอง เช่นระดบัความรู้เร่ืองบาปบุญก่อนและหลงัการทดลอง ประโยชน์ของโครงการ การนาํ
ความรู้ไปปฏิบติัได ้ความพึงพอใจในวิทยากรผูส้อน สถานท่ีจดัฝึกอบรม วิธีการอบรม อาหาร
เคร่ืองด่ืม และควรจดัใหมี้โครงการลกัษณะน้ีอีกหรือไม่ สาํหรับคาํถามปลายเปิดจะเป็นคาํถามท่ีให้
กลุ่มตวัอยา่งไดต้อบโดยอิสระ 
 ๕.๒ ผลการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นผลของการสังเกต
ขอ้มูลของผูว้ิจยั ขณะปฏิบติัวิปัสสนากัมมฏัฐานร่วมไปกับกลุ่มทดลองพร้อมทั้งให้คาํแนะนํา          
ในกรณีท่ีปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง บางคร้ังจะทาํการสาธิตร่วมไปกบัการสอนกลุ่มทดลอง ควบคู่กนัไป          
ในเร่ืองของวิธีการเกบ็สายตา การกาํหนด การเดินจงกรม นัง่สมาธิ การกาํหนดอิริยาบถยอ่ยต่าง ๆ  



 ๒๔๙ 

๕.๓ ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของกลุ่มทดลองภายหลงัการทดลอง
เสร็จส้ิน รวม ๒๕ คน (อีก ๕ คน อยูไ่ม่ต่อเน่ืองตลอด ๗ วนัคดัออก) 

๕.๔ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พระวิปัสสนาจารยผ์ูเ้ป็นวิทยากรสอน
วิปัสสนากมัมฏัฐานแก่กลุ่มทดลอง ประกอบดว้ยประเด็นหลกั ๓ ประเด็น คือ ความรู้สึกของท่าน
ก่อนพบเห็นกลุ่มทดลอง  ความรู้สึกขณะสอนการวิปัสสนากมัมฏัฐานแก่กลุ่มทดลองและความ
เหมาะสมรวมประโยชน์ของกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บในคร้ังน้ี เป็นผลการตอบคาํถามจากการสัมภาษณ์
ตามหวัขอ้ยอ่ยของแต่ละประเดน็หลกั 

๕.๕ ผลการตอบคาํถามตามแนวสัมภาษณ์ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
กลุ่มผูดู้แลกลุ่มกลุ่มทดลองขณะทดลอง 

๕.๖ ผลการตอบคาํถามจากการสัมภาษณ์พยาบาลผูดู้แลกลุ่มทดลองขณะกลบัไปพกัคา้งท่ี
หอพกัผูป่้วย 

๕.๗ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยัก่ึงทดลอง ประกอบดว้ย ๓ ส่วน คือ ขอ้มูลทัว่ไป ปัจจยั
ดา้นการใชย้าเสพติด เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย ความฉลาดทางอารมณ์ทั้ง ๓ ดา้น 
ก่อนและหลงั การทดลองและระยะติดตาม (๑ เดือน)  
 ๕.๘ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูท้รงคุณวุฒิดา้นกาํหนดนโยบาย ระดบั
ผูอ้าํนวยการสถาบนั และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบาํบดัรักษา 
 

๕.๑ ผลการประเมินกจิกรรมการเจริญสตปัิฏฐาน ๔ 
 ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบประเมินโครงการฝึกอบรมจิตใจผูป่้วยยาเสพติดรุนแรงระบบบงัคบั
บาํบดัโดยกิจกรรมการเจริญสติปัฏฐาน ๔ การปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานสายพองหนอ – ยุบหนอ  
ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบรมราชินีนาถฯ ระหว่างวนัท่ี ๓ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ ตึกประชุม  
เขียวส่อง สถาบนัธัญญารักษ ์ใชร้ะยะเวลาการอบรมติดต่อกนัเวลา ๗ วนั ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.-
๑๖.๓๐ น. เม่ือพ้นเวลาน้ีแล้ว ผูป่้วยเหล่าน้ีจะกลับไปพกัตามหอพกัผูป่้วยท่ีตนเองสังกัดอยู ่               
ในจาํนวนน้ีรวมกลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการทดลองอยู่ดว้ย จาํนวน ๒๕ คน สามารถนาํเสนอขอ้มูลโดย 
แสดงเป็นตารางและความคิดเห็นท่ีสรุปเป็นขอ้ ๆ ทา้ยตาราง ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒๕๐

ตารางที ่๕.๑ แสดงผลการประเมินกจิกรรมการเจริญสติปัฏฐาน ๔ การปฏิบัติวปัิสสนากมัมัฏฐาน
สายพองหนอ – ยุบหนอ  

 เป็นการวิเคราะห์จากความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูเ้ขา้อบรม ซ่ึงเป็นผูติ้ดยาเสพติด
รุนแรงระบบบงัคบับาํบดั จาํนวน ๓๐ คน หลงัการอบรมกลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถาม จาํนวน 
๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ โดยใหผู้ต้อบแยกเป็น ๒ ประเดน็ คือ ทาํเคร่ืองหมาย ถูก () เพียง
ขอ้เดียว ระดบัท่ีเลือก คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย จาํนวน ๑๐ ลาํดบั  ประเดน็ท่ี ๒ เป็นคาํถาม
ปลายเปิด ใหผู้ต้อบมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
 

ลาํดับ เนือ้หา (n=๒๘) มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย  
๑ ก่อนการอบรมท่านมีความรู้เร่ืองบาป - บุญ - ๓๕.๗๑ ๔๒.๘๕ ๒๑.๔๒ 
๒ หลงัการอบรมท่านมีความรู้เร่ืองบาป – บุญ ๔๙.๙๙ ๖๐.๗๑ ๑๐.๗๑ - 
๓ ท่านคิดวา่โครงการน้ีมีประโยชน์สาํหรับท่าน ๓๖.๔ ๓๖.๔ ๗.๑๔ - 
๔ ท่านคิดวา่ท่านสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากการ 

ฟังบรรยายและการฝึกปฏิบติัไปปฏิบติั 
ในชีวิตประจาํวนัได ้

 
 

๒๑.๔๒ 

 
 

๕๓.๕๗ 

 
 

๒๔.๙๙ 

 
 
- 

๕ ท่านคิดวา่การฝึกอบรมคร้ังน้ีมีความคุม้ค่าสาํหรับท่าน ๓๖.๔ ๔๙.๙๙ ๗.๑๔ - 
๖ ท่านมีความพึงพอใจวิทยากร ( พระวิปัสสนาจารย ์)  

ผูฝึ้กสอน 
 

๖๔.๒๘ 
 

๒๔.๙๙ 
 

๗.๑๔ 
 
- 

๗ สถานท่ีฝึกอบรมมีความเหมาะสม ๓๙.๒๘ ๔๒.๘๕ ๑๗.๘๕ - 
๘ วิธีการจดัการฝึกอบรมมีความเหมาะสม ๓๕.๗๑ ๕๗.๑๔  ๗.๑๔ - 
๙ อาหารเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม ๕๓.๕๗  ๓๕.๗๑ ๑๐.๗๑ - 
๑๐ ควรจดัใหมี้การอบรมเช่นน้ีอีก ๓๖.๔ ๔๒.๘๕ ๑๐.๗๑ - 

 

 ส่ิงท่ีท่านไดรั้บจากการอบรมคร้ังน้ี / ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ผูเ้ขา้รับการอบรมให้ขอ้คิดเห็น 
สรุปไดด้งัน้ี 
 ๑) ไดท้าํใหรู้้สึกถึงสติท่ีมีในตวัเราและวิธีนาํสติมาเป็นตวัรู้ในการทาํส่ิงต่าง ๆ 
 ๒) ไดเ้รียนรู้แต่เร่ืองดี ๆ ทาํใหจิ้ตใจเยน็มากข้ึน 
 ๓) ทาํใหเ้กิดสมาธิและจิตใจสงบและคิดกระทาํแต่ส่ิงดี ๆ  
 ๔) ไดเ้รียนรู้หลกัการฝึกปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานการนัง่สมาธิทาํใหจิ้ตใจผอ่นคลาย 
 ๕) ไดน้าํหลกัวิปัสสนากมัมฏัฐานมาช่วยในการพฒันาตนเองเป็นอย่างดีทาํให้มีจิตใจท่ี        
เขม็แขง็ข้ึน 



 ๒๕๑ 

 ๖) ไดฝึ้กความอดทนจึงเกิดสติปัญญามากข้ึนกวา่เดิม 
 ๗) ไดเ้รียนรู้การฝึกการเดินจงกรม 
 ๘) ไดน้าํหลกัการวิปัสสนากมัมฏัฐานมาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํรงชีวิต 
 ๙) จิตใจสงบ  มีสมาธิมากกวา่มาเขา้รับการบาํบดัคร้ังแรกเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ อยา่งมีสติมากข้ึน
มีเหตุและผลไม่กระทาํตามใจตนเอง 
 ๑๐) ทาํใหรู้้จกับาป  บุญ คุณโทษ และพระคุณพอ่ แม่ 
 ๑๑) ไดท้าํความดีซ่ึงไดบุ้ญและไดค้วามรู้ เช่นการนั่งสมาธิ การเจริญสติโดยการปฏิบติั
วิปัสสนากมัมฏัฐาน 
 จากตารางท่ี ๕.๑ จะเห็นไดว้่าก่อนการอบรมผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้เร่ืองบาป - บุญใน
ระดบัมากร้อยละ ๓๕.๗๑ ปานกลางร้อยละ ๔๒.๘๕ นอ้ยร้อยละ ๒๑.๔๒ หลงัการอบรมผูเ้ขา้รับ
การอบรมมีความรู้เร่ืองบาป - บุญระดบัมากเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๖๐.๗๑ ระดบัปานกลางลดลงเหลือ 
๑๐.๗๑ ไม่พบผูมี้ความรู้นอ้ย แต่พบวา่มีความรู้เร่ืองบาป - บุญระดบัมากท่ีสุดร้อยละ ๔๙.๙๙ 
 โครงการน้ีมีประโยชน์สาํหรับผูเ้ขา้รับการอบรมในระดบัมากท่ีสุดและระดบัมากเท่ากนัคือ 
ร้อยละ ๓๖.๔ 
 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากการฟังบรรยายและการฝึกปฏิบติัไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัได ้คะแนนสูงสุดในระดบัมากร้อยละ ๕๓.๕๗ 
 ความคุม้ค่าของการเขา้รับการอบรม อยูใ่นระดบัมากร้อยละ ๔๙.๙๙ รองลงมา คือ ระดบั
มากท่ีสุดร้อยละ ๓๖.๔ 
 ความพึงพอใจพระวิปัสสนาจารยผ์ูฝึ้กสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุดท่ีร้อยละ ๖๔.๒๘ 
รองลงมาอยูใ่นระดบัมากท่ีร้อยละ ๒๔.๙๙  
 ความเหมาะสมของสถานท่ีฝึกอบรม อยู่ในระดบัมากท่ีร้อยละ ๕๗.๑๔ รองลงมาอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดท่ีระดบั ๓๙.๒๘ 
 ความเหมาะสมของวิธีการจดัการฝึกอบรม อยูใ่นระดบัมากท่ีร้อยละ ๕๗.๑๔ รองลงมาอยู่
ในระดบัมากท่ีสุดท่ีร้อยละ ๓๕.๗๑ 
 ความเหมาะสมของอาหารเคร่ืองด่ืม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดท่ีร้อยละ๕๓.๕๗ รองลงมาอยูใ่น
ระดบัมากท่ีร้อยละ ๓๕.๗๑ 
 ควรจดัให้มีการจดัการอบรมเช่นน้ีอีก อยู่ในระดบัมากท่ีร้อยละ ๔๒.๘๕ รองลงมาอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดร้อยละ ๓๖.๔ 
 
 



 ๒๕๒ 

๕.๒ ผลการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)  
ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม เป็นแนวของการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่ม

ทดลอง ตามแนวทางการปฏิบติัเจริญสติปัฎฐาน ๔ โดยการสังเกตการปฏิบติั กิริยาอาการ ลกัษณะ
อารมณ์ ท่ีสังเกตเห็นได ้เป็นรายวนัตั้งแต่เร่ิมปฏิบติัจนหมดเวลาท่ีกาํหนด (๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.) 
โดยประมาณ 

 

ตารางที ่๕.๒ แสดงข้อมูลทีไ่ด้จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
 

การทดลอง
วนัที ่

ผลการสังเกตการณ์ หมายเหตุ 

๑ การไหว้พระสวดมนต์ ผูป่้วยสวดมนตต์ามพระวิปัสสนา
จารย์นํ้ าเสียงสวดมนต์ของกลุ่มทดลองห้วนสั้ น การ
กราบสติปัฏฐานยงัไม่ถูกตอ้ง 
การสํารวม สายตา การพูด กิริยาอาการ ผูป่้วยยงัเก็บ
สายตาไม่ได ้ยงัมีการสนทนา ส่งสายตาใหก้นับา้ง 
การเดินจงกรม เดินระยะท่ี ๑ ผูป่้วยมีความพยายามท่ีจะ
เดินจงกรมตามท่ีพระวิปัสสนาจารยส์าธิต ผูป่้วยปฏิบติั
ไดดี้ข้ึนในช่วงบ่าย คาํพูดกบัการเดินสัมพนัธ์กนัมากข้ึน 
อาการเดินเซนอ้ยลง 
การน่ังสมาธิ พบหลายคนนัง่ตวัตรง บางคนนัง่หลบั 
การกาํหนดอริิยาบถย่อย ผูป่้วยยงัไม่สามารถทาํได ้
 
โดยสรุป ผูป่้วยมีความพยายามในการปฏิบติัมีเพียง ๓ 
คน ท่ีมีอาการหงุดหงิด เดินออกนอกห้องบ่อยคร้ังผูว้ิจยั
ไดต้ามไปให้กาํลงัใจและใหเ้ขา้ปฏิบติัต่อ ผูป่้วยปฏิบติัต
ตามได้ พบ ๔ คนช่วงบ่ายเม่ือเดินจงกรมแล้วลงนั่ง
เหยียดขาหลังพิงฝาห้อง ผูดู้แลและผูว้ิจัยได้สอนให้
ผูป่้วยนัง่สมาธิและกาํหนดอาการพอง-ยบุท่ีหนา้ทอ้ง 

พระวิปัสสนาจารย ์ผูว้ิจยั และพ่ี
เล้ียงร่วมปฏิบติัอยูใ่กล ้ๆ พร้อม
สาธิตเป็นตวัอย่างให้ผูป่้วยทาํ
ตามและสอนให้ผู ้ป่วยกราบ
พระก่อนออกจากห้องปฏิบัติ
แ ล ะ เ ม่ื อ เ ข้ า ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ
วิปัสสนากมัมฏัฐานทุกคร้ัง 
 
หลังจ าก เส ร็ จพิ ธีสมาทาน
กมัมฏัฐานและสาธิตการปฏิบติั
วิปัสสนากมัมฏัฐานแลว้ 
 
 พระวิ ปัสสนาจารย์พา เ ดิน
จงกรม ๑๕ นาทีและให้นั่งฟัง
บรรยาย ๒๐ นาที สลบักบัการ
เดินจงกรม ๑๕ นาทีนั่งสมาธิ 
๒๐ นาทีตลอดวนัโดยท่านเป็น
ผูน้าํการปฏิบติั   พระวิปัสสนา
จ า ร ย์ ไ ด้ บ ร ร ย า ย เ ร่ื อ ง
ความสําคัญของการปฏิบัติ
วิปัสสนากมัมฏัฐาน 



 ๒๕๓ 

การทดลอง
วนัที ่

ผลการสังเกตการณ์ หมายเหตุ 

๒ การไหว้พระสวดมนต์ พระวิปัสสนาจารยน์าํ  ไหวพ้ระ
สวดมนต ์และสาธิตการกราบตามรูปแบบสติปัฏฐาน ๔ 
โดยกาํหนดกราบอย่างช้าๆให้ผูป่้วยปฏิบติัพร้อมๆกนั 
ผูว้ิจยัและผูดู้แลคอยแนะนาํให้ใส่ใจการเคล่ือนไหวของ
แขนมือหรืออ่ืนๆโดยใชส้ติตามการเคล่ือนไหวเพียงจุด
เดียวในลกัษณะการกราบไหวก้าํหนดจิตตามดูอาการ
เคล่ือนไหวของมือหรือแขนอย่างใดอย่างหน่ึง ก่อน
สาธิตไดบ้รรยายถึงอานิสงส์ของการอ่อนน้อมถ่อมตน
ผูป่้วยตั้งใจฟังและพยายามทาํตามท่ีสอนพระวิปัสสนา
จารย ์สาธิต 
การสํารวม สายตา การพูด กริิยาอาการไม่มีการพดูคุยกนั 
การเก็บสายตาดีข้ึน เม่ือได้รับการเตือนจากผูว้ิจยัและ
ผูดู้แลผูป่้วยปฏิบติัตาม มีการเก็บมือดีข้ึนส่วนใหญ่จะ
ไขว้มือไวข้า้งหนา้ 
การเดินจงกรม พระวิปัสสนาจารยพ์าเดินระยะท่ี ๑ คือ 
ซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอผูป่้วยใส่ใจดีข้ึน มีบางคร้ังท่ี
เดินเซขณะยา่ง ผูว้ิจยัอธิบายว่าหากไม่ใส่ใจกาํหนดขณะ
ปฏิบติัเน่ืองจากส่งจิตไปท่ีอ่ืนทาํให้ขาดสติกาํกบัจะทาํ
ใหเ้ดินเซ ผูป่้วยหลายคนเขา้ใจดีข้ึนปฏิบติัตามคาํแนะนาํ
พระวิปัสสนาจารยน์าํเดินจงกรม ๑๕ นาทีสลบักบัการ
นัง่สมาธิ ๒๐ นาทีเพิ่มการเดินจงกรมเป็น ๒๐ นาทีและ
นัง่สมาธิ ๓๐ นาที ผูป่้วยตั้งใจปฏิบติัตามไดดี้เป็นลาํดบั 
หลายคนพยายามกาํหนดนัง่แต่ยงัไม่ดีเท่าท่ีควร 
การน่ังสมาธิ ผูป่้วยนั่งสมาธิได้ดีข้ึนนั่งหลงัตรงนั่งได้
ประมาณ ๑๐ นาที หลายคนแสดงอาการหงุดหงิด ลุก
ออกจากท่ีนัง่เดินเขา้ห้องนํ้ าและกลบัเขา้มาได ้เวลาเดิน
จงกรมพยายามกาํหนดเดินจงกรมตามท่ีพระวิปัสสนา
จารยส์อน 

ให้ทุกคนนั่งบนอาสนะท่ีตน
เคยนัง่ในวนัแรกการเดินเขา้นัง่
ประจาํท่ียงัไม่เรียบร้อยเดินวน
ไปมาหาท่ีนั่งของตนเองท่ีเคย
นัง่    
 
ในช่วงบ่ายผูป่้วยเดินเขา้ท่ีของ
ตนได้อย่างเป็นระเบียบไม่มี
การพดูคุย  
 
พระวิปัสสนาจารย์ได้อธิบาย
ถึงประโยชน์ ท่ี ได้จ ากการ
กาํหนดท่ีต่อเน่ือง 
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 การกํ าหนดอิ ริ ย าบถ ย่อย  พบหลายคนพยายาม
กาํหนดการเดินออกนอกห้องประชุมได้ดี เช่นการปิด
เปิดประตูการกาํหนดมือ นั่ง หยิบแกว้ เป็นตน้แต่ยงัไม่
ละเอียดเท่าท่ีควร การรับประทานอาหารมีการรอคิวไดดี้
ข้ึน เสียงกระทบจากอุปกรณ์การรับประทานอาหาร
น้อยลง มีการยกเก้าอ้ีเขา้ท่ีแทนการลากทาํให้เสียงดัง
ลดลง เม่ือเลิกปฏิบติัทุกคนเก็บอาสนะของตนรวมกนัไว้
ท่ีเดียวโดยไม่ตอ้งบอก 

 

๓ การไหว้พระสวดมนต์ ทุกคนสวดมนต์พร้อมกันเสียง
อ่อนโยนลง การกราบพระทาํไดเ้รียบร้อยข้ึน มีการกราบ
แบบเจริญสติปัฏฐานมีการกาํหนดไดพ้อสมควรมี ๗ คน
ยงัปฏิบติัไม่ได ้แต่มีความพยายามท่ีจะทาํตามคาํแนะนาํ
ของผูดู้แล ช่วงเชา้บรรยายธรรมเร่ืองธรรมท่ีมีอุปการะ
มาก(สติและสัมปชญัญะ)ในช่วงบ่ายบรรยายเร่ืองธรรม
อนัทาํใหง้าม 
การสํารวม สายตา การพูด กิริยาอาการ ผูป่้วยมีการ
สาํรวมสายตาและการเดินมีการกาํหนดดีข้ึนในลกัษณะ
ของการเดินออกจากห้องปฏิบติัเพื่อเขา้ห้องนํ้ าอาการท่ี
นอกเหนือจากการเดินจงกรม ไม่มีการคุยกันไม่มีการ
ส่ือสารกนัดว้ยท่าทางเหมือน ๒วนัแรก 
การเดินจงกรม มีสมาธิในการเดินจงกรมดีข้ึนพระ
วิปัสสนาจารยเ์พิ่มระยะการเดินเป็นระยะท่ี๒ ดว้ยวิธีการ
สาธิตและนําเดิน ๒๐ นาทีและพานั่งสมาธิ ๓๐ นาที  
ให้ปฏิบติัเงียบๆในช่วงเช้า ให้แบ่งเดินจงกรมและนั่ง
สมาธิดว้ยตนเองมีผูป่้วย ๕ คนท่ีไม่ชอบเดินจงกรมชอบ
นั่งสมาธินานๆ บางคร้ังนั่งหลบัผูว้ิจยัและผูดู้แลไดใ้ห้
คาํแนะนาํพร้อมทั้งพาเดินจงกรมโดยฝึก 

ผูป่้วยมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติั
เพิ่ม ข้ึนมีความพยายามท่ีจะ
ปฏิบติัตามคาํแนะนาํดีข้ึน 
 
หลังจากรับประทานอาหาร
กลางวนัแล้วผูป่้วยนอนหลับ
พกัในหอ้งปฏิบติั  
 
มีการสอบอารมณ์ช่วงเวลา
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น.และ๑๕.๐๐-
๑๗.๐๐น.โดยจดัใหเ้ขา้พบพระ
วิปัสสนาจารยค์ร้ังละ ๓ คนท่ี
เหลือปฏิบติัดว้ยตนเอง 
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 กาํหนดการเดินให้ชดัเจนจนผูป่้วยสามารถปฏิบติัได้
เองเม่ือนัง่สมาธิผูป่้วยไม่หลบั 
การน่ังสมาธิ  บางคนนั่งหลับหลังจากสอนการ
กาํหนดให้ชดัเจนแลว้ผูป่้วยสามารถกาํหนดดูอาการ
ของทุกขเ์วทนาไดโ้ดยไม่ขยบัเปล่ียนท่าไดป้ระมาณ
๔๕ นาทีจาํนวน ๔ คนหลงัจากไม่สามารถทนอาการ
ปวดท่ีเกิดข้ึนกับขอ้เข่าและขาได้แลว้จึงลุกข้ึนเดิน
จงกรมผูว้ิจัยสอนให้ดูความเจ็บปวดท่ีเกิดข้ึนโดย
กาํหนดดูจุดท่ีชัดท่ีสุดดูตั้ งแต่การเกิดข้ึนมีลกัษณะ
อย่างไรเปล่ียนแปลงไปอย่างไรถา้ดูจนหมดอาการ
ปวดตรงจุดนั้นไดใ้ห้กลบัมาดูท่ีอาการพองยุบผูป่้วย
ยงัไม่สามารถดูอาการนั้นไดจ้นหมดอาการเจบ็นั้น 
การกําหนดอิริยาบถย่อย ผูป่้วยทาํไดแ้ต่การกาํหนด
ย่อตวัลงนั่ง การยกแกว้นํ้ าข้ึนด่ืม การกาํหนดกราบ
สติปัฏฐาน ๔ ยงัทาํไดไ้ม่ชดัเจน 

 

๔ การไหว้พระสวดมนต์ ทุกคนกราบพระตามหลกัสติ
ปัฏฐาน๔ ทาํไดเ้รียบร้อยข้ึนเสียงสวดมนตพ์ร้อมกนั
เสียงอ่อนโยนลงพระวิปัสสนาจารยบ์รรยายธรรม
เร่ืองความเพียรและความอดทนในช่วงเช้าก่อนมา
ปฏิบติัเดินจงกรม นั่งสมาธิในช่วงเช้าสอบอารมณ์
๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น.ในช่วงบ่าย ๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ น.โดย
สอบกลุ่มละ ๓ คนใชเ้วลา ๑๕ นาทีต่อกลุ่ม  สาํหรับ
ผูท่ี้ไม่ไดส้อบอารมณ์ใหป้ฏิบติัโดยใหก้าํหนดมีผูว้ิจยั
และผูดู้แลอยูด่ว้ยผูป่้วยสามารถปฏิบติัได ้
การสํารวม สายตา การพูด กิริยาอาการ การสํารวม
สายตาผูป่้วยสามารถทาํไดดี้ไม่มีการพูดคุยหรือส่ง
สายตาให้กนั กิริยาเรียบร้อยข้ึนฟังธรรมบรรยายดว้ย
ความตั้งใจ ไม่พบอาการเดินเขา้หอ้งนํ้าบ่อยคร้ัง 

ผูป่้วยเขา้สอบอารมณ์ตามเวลา
จากการสอบอารมณ์ผูป่้วยส่วน
ใหญ่เม่ือเวลาปฏิบติัเองจะเดิน
ในระยะท่ี๑ สามารถกาํหนดได้
ดีกว่าการเดินระยะท่ี  ๒  หรือ
ระยะท่ี ๓ 
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 เหมือน ๓ วนัแรก 
การเดินจงกรม พระวิปัสสนาจารยส์าธิตการเดิน
ระยะท่ี ๓ คือยกหนอ-ย่างหนอเหยียบหนอเม่ือฝึก
ระยะแรกผูป่้วยเดินไม่ค่อยถูก ยืนไม่ถนัดขณะยก
หนอ ผูว้ิจัยและผูดู้แลต้องแบ่งกันสอนวิธียก-ย่าง-
เหยียบการยกและการวางจงัหวะนํ้ าหนกัขณะยกเทา้
คา้งในช่วงยกหนอยา่งหนอ เม่ือเดินไดป้ระมาณ ๔-๕
เท่ียวผูป่้วยจะเดินไดค้ล่องข้ึนในการเดินในช่วงแรก
พระวิปัสสนาจารยจ์ะให้เดินระยะท่ี ๑ คือขวาย่าง
หนอซ้ายย่างหนอ ๑๐ นาที เดินระยะท่ี ๒ คือยกหน
อย่างหนอเหยียบหนอ ๑๐ นาทีและระยะท่ี ๓ คือยก
หนอย่างหนอเหยียบหนอ ๒๐ นาทีในช่วงเช้า ช่วง
บ่ายเพิ่มระยะ ๓ เป็น ๓๐ นาที รวมเป็น ๕๐ นาที
ผูป่้วยสามารถเดินไดดี้สงบเดินไดเ้องไม่ออกเสียง 
การน่ังสมาธิ ผูป่้วยส่วนใหญ่เดินจงกรมนั่งสมาธิ
กาํหนดเดิน กาํหนดนัง่ไดเ้องบางคนนัง่ไดน้านถึง ๑
ชั่วโมง แล้วลุกข้ึนเดินจงกรมต่อได้  มี ๒-๓ คนท่ี
ยงัคงตอ้งสอนวิธีกาํหนดนั่ง สอนวิธีนั่งท่ีถูกตอ้งอยู่
บา้ง พบผูป่้วย ๒ คนนัง่หลบัช่วงบ่ายตอ้งกระตุน้ให้
ลุกไปลา้งหนา้และกลบัมาเดินจงกรมต่อ 
การกําหนดอิริยาบถย่อย ผูป่้วยสามารถกาํหนดการ
หยบิจบัแกว้นํ้าชอ้นจานสาํหรับรับประทานอาหารได้
ดี ข้ึนหลายคนเร่ิมกราบได้ช้าลงกําหนดตามการ
เคล่ือนไหวของมือได ้บางคนฝึกการยกแขนขณะจะ
เอ้ือมไปหยิบจบัส่ิงของ ในช่วงพกัหลงัรับประทาน
อาหารผูป่้วยทุกคนจะนอนหลับพกัในห้องปฏิบัติ
กมัมฏัฐาน 

 
 
 
  ก า ร นั่ ง ส ม า ธิ ส่ ว น ใ ห ญ่ ยั ง
กํ า หนดพอ ง ยุ บ ไ ม่ ไ ด้พ ร ะ
วิ ปัสนาจารย์สอนให้วางมือ
ใกล้ชิดติดผนังหน้าท้องให้ฝึก
ทาํให้สังเกตการเคล่ือนไหวของ
ผนังหน้าท้องท่ีมีลักษณะพอง
ข้ึนตั้ งแต่เร่ิมพองตามดูอาการ
พองนั้ นไปเร่ือยๆจนสุดแล้วดู
อ า ก า ร ยุ บ ล ง จน สุ ด จนพบ
ช่องว่างนิดหน่ึง   ให้กําหนด
ต่อ เ น่ื อ งตาม ดูอ าการจะได้
กาํหนดเป็นพองหนอ ยบุหนอ ดู
อาการอย่างต่อเน่ืองไม่ขาดสาย
กรณีพองยุบหายไปให้กาํหนด
ว่านัง่หนอถูกหนอโดยให้รู้รูปท่ี
นั่งถูกให้กําหนดท่ีสะโพกทั้ ง
สองขา้งท่ีนัง่อยูก่บัพื้น 

 
  ผูว้ิจยัและผูดู้แลช่วยกระตุน้ให้
ผูป่้วยปฏิบติัตามพระวิปัสสนา
จารยผ์ูส้อน 
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๕  การไหว้พระสวดมนต์ ผูป่้วยเดินเขา้หอ้งกมัมฏัฐานดว้ย
อาการสํารวมทุกคน กาํหนดกราบพระวิปัสสนาจารย์
ตามหลักเบญจางคประดิษฐ์ทุกคนกราบช้าๆตาม
หลกัการเจริญสติปัฏฐาน๔ผูป่้วยสามารถปฏิบติัได้ดี
พระวิปัสสนาจารยน์าํสวดมนตเ์สียงสวดมนตอ่์อนโยน
น่ิมนวลข้ึนมาก พระวิปัสสนาบรรยายธรรมเร่ืองกรรม
และการเวียนว่ายตายเกิดในช่วงเชา้และช่วงบ่ายสอน
เร่ืองพระคุณของบิดามารดา สอบอารมณ์เวลาเดิม
เหมือนวนัท่ี ๔ ในช่วงเชา้กลุ่มท่ีสอบอารมณ์เสร็จใน
ช่วงแรกไม่ยอมออกจากหอ้งสอบอารมณ์คงนัง่ฟังพระ
วิปัสสนาจารยส์อบอารมณ์เพื่อนจนหมดเวลา 
การสํารวม สายตา การพูด กิริยาอาการ ผูป่้วยมีกิริยา
สํารวมระวังมาก ข้ึนมีการ เก็บสายตาหลายคน
เค ล่ือนไหวอย่ า งช้าๆพยายามกําหนดตามการ
เคล่ือนไหวของกาย ไม่พบการหลบจากหอ้งปฏิบติั 
การเดินจงกรม พระวิปัสสนาจารยก์าํหนดใหเ้ดินระยะ
ท่ี ๑ เป็นเวลา ๕ นาที ระยะท่ี๒ เป็นเวลา ๑๐นาที
ระยะเวลาท่ี ๓  เป็นเวลา ๑๕ นาที และเพิ่มระยะท่ี ๓
เป็น ๓๐ นาที ในช่วงบ่ายรวมเดินจงกรม ๕๐ นาที
ผูป่้วยสามารถปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง 
การน่ังสมาธิ หลงัจากเดินจงกรมครบกาํหนดแลว้พระ
วิปัสสนาจารยใ์ห้ทุกคนนั่งสมาธิให้นานท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ทาํไดใ้นแต่ละบลัลงัค ์สอนวิธีกาํหนดเวทนากาํหนด
ความคิด กาํหนดสภาพอารมณ์ของจิตใจของตนในการ
กาํหนดธรรมแต่ละหมวด เม่ือสภาพใดปรากฏชัดให้
กาํหนดสภาพนั้นเพียงอารมณ์เดียวจนตลอดสายจึงยา้ย
การกาํหนดใหม่ใหก้าํหนดดูสภาพธรรมโดยไม่เปล่ียน
อิริยาบถ  หากมีการเปล่ียนอิริยาบถตอ้งลุกข้ึนเดิน 

พระวิ ปัสสนาจารย์นํ า เ ข้า สู่
บทเรียนก่อนบรรยายธรรมโดย
ถามว่าใครเคยไปวดัทุกวนัพระ
บา้ง(ไม่มีคนยกมือ) 
ถามต่อว่าใครเคยไปวดัเดือนละ 
๑ คร้ังบา้ง (ไม่มีคนยกมือ) 
ถามต่อว่ าใครเคยไปตามวัน
สาํคญับา้ง (ยกมือ ๓ คน) 
ถามต่อวา่ใครเคยไปทุกวนัสาํคญั
ทางพระพุทธศาสนาหรือเปล่า 
(๓ คน ตอบวา่ไม่ครบทุกคร้ัง) 
พระวิปัสสนาจารยถ์ามต่อว่าใคร
ไปวดัปีละคร้ังบา้ง (๕คนยกมือ)
ท่านถามต่อไปว่าใครไม่เคยไป
วดัเลยบา้งท่ีเหลือจาก ๘ คนยก
มือหมดท่านกระตุ้นให้ทุกคน
ตั้ งใจฟังคําบรรยายและตั้ งใจ
ปฏิบติั 



 ๒๕๘ 

การทดลอง
วนัที ่

ผลการสังเกตการณ์ หมายเหตุ 

 จงกรมใหม่  พบวา่มีบางคนนัง่ไดน้านถึง ๑.๓๐ ชัว่โมง 
การกาํหนดอริิยาบถย่อย ผูป่้วยทาํไดดี้ข้ึนมีการกาํหนด
ไดล้ะเอียดข้ึนเช่นการคู ้การเหยียดขาแขนการเหลียว
ซ้ายขวา  เ ป็นต้น  การ รับประทานอาหารมีการ
กาํหนดการเค้ียวอาหารอยา่งชา้ๆผูป่้วยเร่ิมรับประทาน
อาหารได้น้อยลงในช่วงพกัอิริยาบถช่วงบ่ายพบว่า
ผูป่้วยบางคนไม่ยอมพกัยงัคงนัง่สมาธิต่อไปเร่ือยๆจน
หมดบลัลงัคจึ์งลุกข้ึนกาํหนดเดินออกจากห้องปฏิบติั
มาด่ืมนํ้าโดยไม่ขาดการกาํหนด 

 

๖   การไหว้พระสวดมนต์ การสวดมนต์นั่งเป็นระเบียบ 
เสียงสวดมนต์อ่อนโยนลง  การกราบพระด้วยท่า
เบญจางคประดิษฐ์รูปแบบเจริญสติปัฏฐาน ๔ ผูป่้วย
ปฏิบติัได้ดีข้ึน ผูป่้วย ๓-๔ คนจดัช่อดอกไมม้าถวาย
พระวิปัสสนาจารยแ์ละเปล่ียนดอกไมใ้นแจกนัโต๊ะหมู่
บูชา พระวิปัสสนาจารยบ์รรยายเร่ืองอานิสงส์ของศีล๕
ธรรมของมนุษยพ์ระวิปัสสนาจารยก์ระตุน้ให้ทุกคน
ปฏิบติัได้ดีท่ีสุดเน่ืองจากพรุ่งน้ีเป็นพิธีปิดการอบรม
เหลือเวลานอ้ยมาก สอบอารมณ์เหมือนวนัท่ี ๕ 

  การสํารวม สายตา การพูด กิริยาอาการ มีการสาํรวม
กิริยาอาการต่างๆดีข้ึนมากเก็บสายตาและเดินเก็บมือ
ทุกคร้ังไม่พบผูป่้วยหลบออกจากห้องปฏิบติั ผูป่้วยมี
ความตั้งใจมาก 
การเดินจงกรม เพิ่มเวลาเป็น ๔๕นาทีในช่วงเชา้และ
ในช่วงบ่ายให้เดิน ๑ ชม.โดยแบ่งเดินระยะท่ี ๑ เป็น
เวลา ๕ นาที ระยะท่ี ๒ เป็นเวลา ๑๕ นาที ระยะท่ี๓
เป็นเวลา ๓๐ นาที และช่วงบ่ายเพิ่มระยะท่ี ๔ เป็น ๔๐
นาที ผูป่้วยสามารถปฏิบติัได ้
 

พบว่าผูป่้วยไม่เข้าปฏิบัติ๒คน
พระวิปัสสนาจารย์ให้ขอ้มูลว่า
เม่ือสอบอารมณ์บ่ายวนัท่ี ๕ มี
ผู ้ป่วย๒คนบอกว่าขอลากลับ
บ้านไปขอขมาพ่อแม่เพราะทาํ
ไ ม่ ดีกับ ท่ านได้ปลอบไปว่ า
ขอให้กลบัตวัเสียใหม่ประพฤติ
ตนเป็นลูกท่ีดีให้ปฏิบติัจนครบ
เวลาเพ่ือบูชาพระคุณท่านไม่คิด
ว่าเขาจะกลบับา้นจริงวนัน้ีเหลือ
ผูป้ฏิบติั ๒๘ คน 



 ๒๕๙ 

การทดลอง
วนัที ่

ผลการสังเกตการณ์ หมายเหตุ 

 การน่ังสมาธิ ผูป่้วยนั่งไดน้านข้ึน การกาํหนดต่างๆ  
ดีข้ึนพบว่าผูท่ี้นั่งไดน้้อยท่ีสุด ๕ คนใชเ้วลา ๓๐ นาที  
ท่ีเหลือนั่งได้ ๕๐ นาทีถึง ๑.๓๐ ชั่วโมง มี ๓ คนมี
อาการตวัโยก 
การกํ าหนดอิ ริ ย าบถ ย่อย  ผู ้ป่ ว ยกําหนดได้ ดี มี
รายละเอียดข้ึนมากในช่วงท่ีกําหนดนั่งสมาธิผูป่้วย
เคล่ือนไหวท่าลงนัง่ไดถู้กอยูใ่นระดบัดีมาก ๒๐คน 

 

๗ การไหว้พระสวดมนต์ ทุกคนตั้งใจในการกราบพระ
สวดมนตโ์ดยเฉพาะการกราบพระวิปัสสนาจารยผ์ูป่้วย
ทาํไดดี้มากโดยการกราบอยา่งมีสติชา้ ๆ และดูนุ่มนวล
พระวิปัสสนาจารย์บรรยายเร่ืองผลของกรรมอยู่ ท่ี
เจตนาแลว้ให้เดินจงกรมนัง่สมาธิผูป่้วยทาํไดดี้ช่วงเชา้
ไม่มีการสอบอารมณ์ 
การสํารวม สายตา การพูด กริิยาอาการ ทุกคนตั้งใจทาํ
ได้ดีปฏิบัติตนเองเรียบร้อยสงบเสง่ียมทุกคนอยู่กับ
ตวัเอง 
การเดินจงกรม เดินระยะท่ี ๑ นาน ๑๐ นาที และระยะ
ท่ี ๓ นาน ๕๐ นาทีผูป่้วยทาํไดดี้ 
การน่ังสมาธิ บางคนนัง่ได ้๒๐ นาที บางคนนัง่ไดน้าน 
๑   ชัว่โมง 
การกาํหนดอริิยาบถย่อย ผูป่้วยสามารถทาํไดดี้ 

ผู ้ป่วยแสดงอาการอาลัยพระ
วิปัสสนาจารยโ์ดยการให้พูดทุก
คนหลายคนพดูวา่พระอาจารยไ์ด้
เ ป ล่ี ยน ชี วิ ต ขอ ง เ ข า เ ป ล่ี ยน
แนวคิดของเขาไดรั้บความรู้มาก
อยากจะตามไปปฏิบติักบัท่านต่อ
ในช่วงบ่ายให้ทาํแบบสอบถาม
และเขียนคําถามข้อสงสัยจาก
การปฏิบติัทาํพิธีขอขมาและลา
กัมมฏัฐาน สมาทานศีล ๕ และ
ปิดการอบรมทุกคนบอก สรุปว่า
ประทบัใจการอบรมคร้ังน้ี 

 

 จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม พบว่า การสอนของพระวิปัสสนาจารยแ์ละการดูแล
ของผูช่้วยวิทยากร (ผูดู้แล ๒ คนและผูว้ิจยั) สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผูป่้วยได้ ผูป่้วยสามารถ
ควบคุมตนเองไดดี้ ตั้งแต่วนัท่ี ๓ ของการปฏิบติัเป็นตน้ไป มีการสํารวมอินทรีย ์คือ เก็บสายตา     
งดการส่ือสารกบัเพื่อนผูป้ฏิบติั มีความรับผดิชอบท่ีจะปฏิบติัตามท่ีพระวิปัสสนาจารยแ์นะนาํไดดี้ 
 
 
 



 ๒๖๐

๕.๓ ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 ภายหลงัการทดลอง 
 โดยการจดัประชุมกลุ่มทดลองหลงัการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานเสร็จลงโดยจดัให้นั่ง
รวมกลุ่มในห้องปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน โดยมีพระวิปัสสนาจารยเ์ป็นองคป์ระธานผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม ประกอบดว้ย ผูดู้แล ๓ คน ผูว้ิจยัทาํหนา้ท่ีประสานการดาํเนินงานการสนทนากลุ่ม จาํนวน
ผูส้นทนากลุ่ม คือ ผูป่้วยท่ีเป็นกลุ่มทดลอง จาํนวน ๒๕ คน ได้สนทนากลุ่มตามแนวคาํถามท่ี
กาํหนดให ้๓ ประเดน็ โดยสรุปผลไดด้งัน้ี 
 ๕.๓.๑ การปฏิบัติวปัิสสนากมัมัฏฐานคร้ังนี ้ท่านได้ประสบการณ์ใดบ้าง 
 ทุกคนตอบคลา้ยกนัใกลเ้คียงกนัสรุปได ้คือ ไดป้ระสบการณ์ในเร่ืองการปฏิบติัวิปัสสนา
กมัมฏัฐานของทุกคนนบัวา่คร้ังน้ีเป็นคร้ังแรก  
 ๑) พระวิปัสสนาจารยส์อนไดลึ้กซ้ึงมากกวา่ท่ีเคยปฏิบติัมา จิตใจไดรั้บการฝึกทาํใหมี้สมาธิ
มีกาํลงัใจท่ีจะดาํเนินชีวิตต่อไป 
 ๒) ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัธรรมท่ีถูกตอ้ง เช่น การเดินจงกรม การนัง่สมาธิ 
 ๓) ไดรั้บความรู้จากการนัง่สมาธิ คือรู้จกัตวัตนของตนเองมากข้ึน โดยเฉพาะความโกรธ
แคน้คนท่ีไม่ชอบ 
 ๔) ตอนแรกคิดว่าจะปฏิบติัไม่ได ้เน่ืองจากคิดเร่ืองต่าง ๆ มากมายเป็นเร่ืองนอกตวั คิดว่า
จะเดิน จะนัง่ไปทาํไม พอกาํหนดความคิดเป็น กาํหนดความรู้สึกได ้๗ วนัผา่นไปพบว่าจิตใจสงบ 
ใจเยน็ลงมาก รู้สึกมีความสุข 
 ๕.๓.๒ ผลทีไ่ด้รับจากการปฏิบัติวปัิสสนากมัมัฏฐานคร้ังนีสํ้าหรับท่านเป็นอย่างไร 
 ทุกคนตอบเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนั สรุปไดด้งัน้ี 
  ๑) ใจเยน็ลง จากท่ีเคยใจร้อน หยดุคิดก่อนท่ีจะสรุป หรือทาํอะไรต่อไป 
  ๒) มีความอดทนมากข้ึน 
  ๓) เขา้ใจและไดค้วามรู้เร่ืองบาปบุญและเร่ืองขอ้ธรรมะท่ีเก่ียวกบัพทุธศาสนามากข้ึน 
 ๕.๓.๓ ขอให้ท่านแสดงความรู้สึกอย่างทีท่่านต้องการจะบอกเล่าให้ผู้อืน่ฟัง  
 ผูป่้วยไดแ้สดงความรู้สึกต่อการฝึกปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานดงัน้ี 
  ๑)  พระอาจารยส์อนดีมาก อยากใหม้าสอนทุกวนั ทาํใหรู้้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ถา้ไม่มา
สอนจะตามไปฝึกกบัท่านท่ีไหน 
  ๒) ขอใหห้วัหนา้ (ผูว้ิจยั) เขา้ไปสอนท่ีตึกไดไ้หม เพื่อพวกผมจะไดรู้้วิธีฝึกเพิ่ม 
  ๓) อยากฝึกต่อไปเร่ือย ๆ ระหวา่งท่ีอยูใ่นโรงพยาบาลน้ี จะไดเ้ลิกยาเสพติดไดเ้สียที 



 ๒๖๑ 

  ๔) เป็นไปไดไ้หมถา้ทางโรงพยาบาลจะจดักิจกรรมเหล่าน้ีต่อไป เพื่อสร้างให้พวกผม
เป็นคนดียิง่ข้ึน 
 จากการสนทนากลุ่มของกลุ่มทดลอง พบว่า ทุกคนได้ความรู้วิธีการปฏิบัติวิปัสสนา
กมัมฏัฐานจากการบรรยาย การสาธิต และจากการฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง จนไดผ้ลคือใจเยน็ลง มี
ความสุขมากข้ึน มีความอดทนมากข้ึน มีความเขา้ใจเร่ืองกุศล อกุศลมากข้ึน และตอ้งการจะปฏิบติั
อยา่งต่อเน่ืองระหวา่งอยูใ่นโรงพยาบาลน้ีจะไดเ้ลิกยาเสพติดได ้โดยใหมี้ผูส้อนต่อไปผูป่้วยตอ้งการ
ใหโ้รงพยาบาลจดักิจกรรมน้ีต่อไป 
 

๕.๔ ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) พระวปัิสสนาจารย์ 
 พระวิปัสสนาจารย ์ผูเ้ป็นวิทยากรสอนวิปัสสนากมัมฏัฐานแก่กลุ่มทดลอง ประกอบดว้ย 
ประเดน็หลกั ๓ ส่วน ในการสมัภาษณ์เชิงลึก ดงัน้ี 
 ส่วนที ่๑ ความรู้สึกของท่านก่อนพบเห็นกลุ่มทดลอง 
 ไม่เคยมีประสบการณ์ในการสอนผูติ้ดยาเสพติดมาก่อน คิดว่าผูเ้ขา้ร่วมโครงการน้ีคงเป็น
กลุ่มท่ีมีอายมุากเป็นส่วนใหญ่ แต่กลบัพบวา่เป็นกลุ่มวยัรุ่น ไดเ้ห็นพฤติกรรมระยะแรกรู้สึกหนกัใจ 
รู้สึกวา่เขาจะไม่ศรัทธา สงัเกตจากสายตาท่ีเขามองเหมือนวา่พระมาทาํไม 
 ส่วนที่ ๒ สอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกของท่านกับกลุ่มทดลอง ขณะสอนการปฏิบัติ
กมัมัฏฐาน 
 ในขณะปฏิบติัระยะแรก ไดเ้ห็นสภาพทัว่ไปของเขามีความกระวนกระวาย นัง่ไดป้ระมาณ 
๑๐-๒๐ นาที กลุ็กข้ึนไปทาํอยา่งอ่ืน เช่น เดินออกจากหอ้ง บางคนนัง่นอนตามอาํเภอใจ ไดพ้ยายาม
สอน บรรยายพร้อมสาธิตในการปฏิบติั นาํสวดมนต ์เดินจงกรม นัง่สมาธิ เล่าเร่ืองราวต่างๆเก่ียวกบั
บาป บุญ กรรม วิบาก ใหเ้ขาเขา้ใจและไดส้อบอารมณ์ทุกวนั ๓-๔วนัผา่นไป การเปล่ียนแปลงท่ีพบ
คือ จากการท่ีเขาไม่ศรัทธา จากการท่ีแสดงอาการไม่เคารพ จากท่ีเคยลุกเดินไปมาเคยทาํอะไร
ตามใจชอบก็เปล่ียนไป รู้จกัไหว ้รู้จกักราบ รู้จกับาปบุญคุณโทษ ยิ่งวนัสุดทา้ยก่อนหมดวนั ทุกคน
ตั้งใจปฏิบติั เขารู้สึกไดว้า่เขาไดอ้ะไรเยอะมาก รู้จกับุญคุณพ่อแม่ รู้จกับาปอกุศล กุศล ทราบไดจ้าก
ท่ีเขาบอกว่าเขาเสียใจ ในส่ิงท่ีเขาทาํลงไปแลว้ เช่น บางคนเคยฆ่าแมวตาย ด่าพ่อแม่ เขาถามว่าบาป
มากไหม ไดต้อบเขาไปวา่บาปนั้นเป็นไปตามขั้นตอน 
 พบว่าผูป่้วยไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัดว้ยตนเอง จากคาํถามขณะสอบอารมณ์ 
ถามว่าเวลาปฏิบติัทาํไมเห็นภาพในส่ิงท่ีเคยกระทาํท่ีเป็นโทษ ท่ีจะปรากฏให้เห็นขณะปฏิบัติ             
ไม่ตอ้งรอชาติหนา้เขาถามต่อว่ากรรมมีจริงไหม ตอบเขาว่ามีไดแ้ก่ บาป บุญ คุณ โทษ ยงัพบว่าเขา
รู้จักภายในตนเร่ืองรูปนาม ขนัธ์๕ เวลาสอบอารมณ์ เขาจะบอกถึงความเจ็บปวดว่ามีลกัษณะ



 ๒๖๒ 

อยา่งไร บางคนมีภาพปรากฏให้เห็น บางคนเห็นแสงสี สติสัมปชญัญะดีข้ึนเป็นลาํดบั ทราบไดจ้าก
การรายงานการเดินจงกรม ขณะสอนรายบุคคล สามารถเดินไดถู้กตอ้งเป็นส่วนใหญ่ ให้เดินระยะท่ี ๑ 
คือ ซา้ย-ยา่ง-หนอ-ขวา-ยา่ง-หนอ ในตอนแรกเดินไม่ไดต้ามท่ีสอนบางคนซา้ยเป็นขวา ขวาเป็นซา้ย 
หรือเดินไม่ตรงตามท่ีออกเสียงพูด มีลกัษณะจิตฟุ้ งซ่านขณะเดิน ประมาณวนัท่ี ๓-๔ ในการปฏิบติั 
หลายคนเดินไดต้รงตามสภาวะผิดกบัคร้ังแรก พบว่าบางคนดูอาการพอง-ยบุได ้กลุ่มน้ีจะนัง่สมาธิ
ไดน้านข้ึน จาก ๓๐ นาที ข้ึนไปบางคนเป็นชัว่โมง เขารายงานวา่เขามีทุกขน์อ้ยลงมีความสุขมากข้ึน 
 การเปล่ียนแปลงด้านจิตใจจากรายงานของผูป่้วย เขาสามารถเห็นอาการต่าง ๆ ของ
ความคิด ความรู้สึก เป็นผลทาํใหค้วามคิดเดิมเปล่ียนไป เช่น อยากทาํบุญ อยากขอโทษพ่อแม่ จะไม่
ทาํในส่ิงท่ีเคยทาํไม่ดี อยากจะเลิกส่ิงเสพติด ความคิดเดิมท่ีเคยโกรธ อาฆาตเปล่ียนไปในทางท่ีดี มี
ความอดทนอดกลั้น จิตใจท่ีเคยทอ้แทใ้นการปฏิบติั ระยะแรกเปล่ียนไป มีความเพียรในการปฏิบติั
มากข้ึน มีสมาธิท่ีจะอยูดู่อาการเจบ็ อาการปวดท่ีเกิดข้ึน อาการแน่นหนา้อก เขาสามารถกาํหนดรู้ได ้    
ไดเ้ห็นอาการค่อยๆ จางหายไป เขารู้สึกมีความสุขมากข้ึน รู้สึกวา่เขามีความสงบทางใจ 
 ส่วนที่ ๓ สอบถามถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่กลุ่ม
ทดลองได้รับในคร้ังนี ้
 เขาบอกว่าพระอาจารยม์าเปล่ียนวิถีชีวิตใหม่ให้เขา ทาํให้รู้จกับาปบุญ รู้จกัตวัเองมากข้ึน 
แต่ก่อนไม่เคยรู้จกัเลยรู้แต่ว่าเม่ือคนเราเกิดมาแลว้ก็ตายไป แต่ปัจจุบนัเขารู้ว่าในร่างกายของคนเรา
ประกอบดว้ยรูปนามขนัธ์๕ มีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เม่ือกระทาํส่ิงใดลงไป ก็จะสั่งสม กุศล อกุศล  
ติดตวัไปทุกภพทุกชาติ อาการต่างๆเหล่าน้ีจะไดรั้บการแนะนาํแกไ้ขทุกวนัจากการสอบอารมณ์ 
พวกเขามีความเขา้ใจในชีวิตมากข้ึน 
 การฝึกอบรมเช่นน้ี คิดวา่จะช่วยแกไ้ขพฤติกรรมของผูป่้วยกลุ่มน้ีได ้หลงัจากปฏิบติัผา่นไป 
๓ – ๔ วนั พอเห็นพระอาจารยเ์ขาจะกราบจะไหวท้นัที ซ่ึงก่อนหนา้นั้นไม่เคยปฏิบติั จึงพอสรุปได้
วา่ เขามีความศรัทธาในการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน 
 ความคิดเห็นต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการน้ี นับว่าเป็นบุญกุศลอย่างมาก เพราะจากคนท่ีไม่มี
ความรู้เร่ือง บาป บุญ คุณโทษใด ๆ มาก่อน เม่ือไดม้าปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานเขาสามารถเปล่ียน
ความคิดไปในทางบวก หากเขาเลิกยาเสพติดไดแ้มเ้พียงคนเดียวกจ็ะเป็นบุญกศุล 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พระวิปัสสนาจารยผ์ูเ้ป็นวิทยากร พบว่า 
ผูป่้วยมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมด้านเจตคติ จากไม่เคยปฏิบติัธรรมแนวทางน้ี มีศรัทธาท่ีจะ
ปฏิบติั จนบงัเกิดผล คือ นัง่สมาธิ เดินจงกรมไดถู้กตอ้ง มีสมาธิจนสามารถนัง่ดูทุกขเวทนาได ้(จาก
การท่ีมีอาการปวดตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย) มีความเขา้ใจในเร่ืองกรรมท่ีเป็นกุศลและอกุศล              
มีความตั้งใจท่ีจะเลิกยาเสพติดใหไ้ด ้และจะกระทาํแต่ความดีนัน่คือผูป่้วยเร่ิมมีแรงจูงใจในตนเอง 
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๕.๕ ผลการตอบคาํถามตามแนวสัมภาษณ์สําหรับกลุ่มผู้ดูแลกลุ่มทดลองขณะทดลอง 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูดู้แลกลุ่มทดลองขณะปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน ประกอบดว้ย 
พยาบาลชาํนาญการพิเศษ ๑ คน นกัวิชาการโสตทศันศึกษาชาํนาญการ ๑ คน ช่างภาพชาํนาญการ  
๑ คน พยาบาลชาํนาญการพิเศษ และนักวิชาการโสตทศันศึกษาชาํนาญการ มีประสบการณ์การ
ปฏิบติัธรรมแนวน้ี จึงสามารถสังเกตการปฏิบติัของผูป่้วยและสามารถให้คาํแนะนําได้ ผูร่้วม
ประชุมตอบคาํถามตามแนวสมัภาษณ์ ทั้งหมด ๔ ขอ้ โดยสรุปผลไดด้งัน้ี 
 ๕.๕.๑ จากการที่ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ท่านได้สังเกตเห็น
พฤติกรรมของกลุ่มทดลองอย่างไรบ้าง 
 ๑) พยาบาล กล่าวว่า วนัแรกของการฝึกภาคปฏิบติัผูป่้วยยงัพูดคุยกนัเอง และเดินเขา้ออก
ห้องปฏิบติับ่อยคร้ัง ไดต้ามออกไปดูพบว่าผูป่้วยออกมายืนขา้งนอกห้องอาจจะรู้สึกทอ้ ไดพู้ดให้
กาํลงัใจและชวนไปปฏิบติัต่อโดยร่วมปฏิบติัอยู่ใกล ้ๆ คอยให้คาํแนะนาํ ในช่วง ๒ วนัแรก จะมี
ปัญหามากเน่ืองจากผูป่้วยยงัไม่ชิน 
 ๒) นักวิชาการ กล่าวว่า ความรู้สึกในระยะแรกท่ีพบผูป่้วยกลุ่มน้ี คิดว่าเขาจะทนไดห้รือ 
เน่ืองจากว่าผูป่้วยท่ีมีภูมิหลังติดยาหลายชนิด ซ่ึงผูป่้วยลักษณะน้ีไม่ค่อยดูแลตนเองในเร่ือง
ความรู้สึก มกัจะทาํตามใจตวัเองหรือตามกระแสกลุ่ม แต่พอจะประเมินไดว้่าทุกคนตั้งใจดี เม่ือพบ
พระวิปัสสนาจารยเ์ขาก็ยงัเฉย ๆ ไม่แสดงความเคารพเท่าท่ีควร จากการเขา้ร่วมกลุ่มจึงมารู้ภายหลงั
วา่แต่ละคนมีภูมิหลงัดา้นหลกัธรรมไม่แตกต่างกนั คือ ไม่เคยเขา้วดั ไม่เคยฟังเทศน์ บางคนไม่รู้เลย
วา่การปฏิบติัคืออะไร สรุปวา่การปฏิบติัธรรมคร้ังน้ีเป็นเร่ืองแปลกใหม่สาํหรับเขาทุกคน 
 ๓) ช่างภาพ กล่าวว่า โครงการน้ีต่างจากโครงการอ่ืนท่ีจดัให้ผูป่้วยลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง 
มีการสอนสาธิตให้ดูและนาํปฏิบติั สลบักบัการบรรยายโน้มน้าวให้เหตุและผล มีพยาบาลและ
เจา้หน้าท่ีร่วมปฏิบติัเป็นกาํลงัใจ และคอยให้คาํแนะนาํ เม่ือผูป่้วยเกิดปัญหามีพระวิปัสสนาจารย ์
สอบอารมณ์แนะนาํให้ปฏิบติัเป็นแรงจูงใจสําคญัท่ีให้เขาตั้งใจปฏิบติัตามท่ีสอน ทีแรกคิดว่าไม่
น่าจะไดผ้ลผูป่้วยไม่น่าจะทาํได ้เพราะเป็นผูป่้วยท่ีติดยาชนิดต่างๆและผูป่้วยติดยาประเภทรุนแรงท่ี
เรียกว่า Hard Core ไดเ้ห็นความเปล่ียนแปลง เช่น มีความพยายาม มีความอดทนและเร่ิมปฏิบติัตาม
ระบบท่ีกาํหนดไวไ้ด้ ผูป่้วยมีความรับผิดชอบตามท่ีพระวิปัสสนาจารยบ์รรยายธรรมว่าให้
รับผดิชอบการปฏิบติัของตนเอง 
 ๕.๕.๒ กลุ่มทดลองทําตามคําสอนของพระวิปัสสนาจารย์ได้หรือไม่เพียงไร เช่น การเดิน
จงกรม การน่ังสมาธิ การสํารวมระวงัขณะปฏิบัติ 
 ๑) พยาบาล กล่าวว่า การปฏิบติัแนวน้ีเป็นเร่ืองใหม่สาํหรับผูป่้วย ยงัเคยคิดว่าวนัต่อไปบาง
คนอาจไม่มาร่วมโครงการอีก ปรากฏว่าวนัรุ่งข้ึนมากนัครบแสดงถึงความรับผดิชอบตามกติกาการ
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ปฏิบติัธรรม จากการสังเกตผูป่้วยจะชอบฟังเร่ืองราวท่ีพระวิปัสสนาจารยย์กตวัอย่าง ส่วนมาก
เก่ียวกบัความอดทน ผูป่้วยตั้งใจฟัง ถึงเวลาท่ีพระวิปัสสนาจารยส์อบอารมณ์ผูป่้วยส่วนใหญ่จะเขา้
ไปนัง่อยูด่ว้ยไม่ค่อยชอบปฏิบติั ในวนัต่อมาผูป่้วยจะปฏิบติัไดดี้ข้ึน สงัเกตดูหลงัรับประทานอาหาร
กลางวนั ผูป่้วยหลายคนจะเขา้มาปฏิบติัต่อในหอ้งโดยไม่พกั รู้สึกว่าเขาสามารถควบคุมตนเองได ้
ไม่กระทาํส่ิงใดตามอาํเภอใจเหมือนก่อน 
 ๒) นกัวิชาการ กล่าววา่ ในช่วง ๒ วนัแรก ผูป่้วยยงัเดินจงกรมนัง่สมาธิไดไ้ม่ดีนกั เม่ือเวลา
ผ่านไปถึงวนัท่ี ๓ - ๔ ผูป่้วยเร่ิมดูแลตนเองได ้นั่งสมาธิไดเ้ป็นเวลานาน เดินจงกรมระยะท่ี ๑ ไดต้าม
ลาํพงั กาํหนดนั่ง กาํหนดเดินจงกรมได ้สังเกตจากการไปร่วมฟังสอบอารมณ์ของพระวิปัสสนา
จารย ์ผูป่้วยบางคนกา้วหนา้มากข้ึน หลายคนกาํหนดความคิดได ้สามารถบอกความรู้สึกตนเองได ้
เม่ือผ่านไปครบ ๕ วนักิริยามารยาทดีข้ึน เรียบร้อย ดูสงบมากข้ึน รู้ตนเองว่ามีจุดบกพร่องอย่าง
ใดบา้ง 
 ๓) ช่างภาพกล่าวว่า ผูป่้วยมีความพยายามปฏิบติัตามท่ีวิทยากรสอนไดต้ลอด ในวนัท่ี ๔ 
ของการปฏิบติั ตอนกลางวนัไม่มีการนอนพกั การปฏิบติัของเขาต่อเน่ืองข้ึนเร่ือย ๆ มีการเกบ็สายตา 
การกาํหนดนัง่ กาํหนดลุกข้ึนยืนอยา่งชา้ๆ เป็นตน้ ดูแลควบคุมตนเองได ้จิตใจสงบลงไม่ฟุ้ งซ่าน
เหมือนวนัแรก ๆ 
 ๕.๕.๓ การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของกลุ่มทดลองในแต่ละวันมีความก้าวหน้าหรือมี
การเปลีย่นแปลงอย่างไรบ้าง 
 ๑) พยาบาล กล่าววา่ มีความกา้วหนา้ข้ึนตามลาํดบั ตั้งแต่วนัแรกท่ีปฏิบติัไม่ถูก หลงัจากทุก
คนไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากพระวิปัสสนาจารยส์อน นาํปฏิบติัและสอบอารมณ์ วิทยากรร่วม
(ผูดู้แล) ใส่ใจในผูป่้วย เป็นแรงสนบัสนุนใหทุ้กคนตั้งใจท่ีจะเรียนรู้ เม่ือตั้งใจเรียนรู้ กาํหนดไดต้รง
ตามสภาวธรรม ผลท่ีดียอ่มจะเกิดแก่ตวัเขาทาํใหเ้ขาปฏิบติัไดผ้ลกา้วหนา้ยิง่ข้ึน 
 ๒) นกัวิชาการ  กล่าววา่ ผูส้อนทาํใหผู้รั้บการอบรม คือ ผูป่้วยไดเ้รียนรู้ท่ีจะรู้จกัตนเองดว้ย
ตวัของเขาเอง ส่ิงท่ีบอกถึงการเปล่ียนแปลงอีกอยา่ง คือ เสียงสวดมนตข์องผูป่้วยฟังดูอ่อนโยนข้ึน
เร่ือย ๆ สอดคลอ้งกบัการเคล่ือนไหวท่ีเรียบร้อยและสงบข้ึนตามลาํดบั  
 ๓) ช่างภาพ กล่าวว่า ผูป่้วยทุกคนตั้ งใจปฏิบัติดีมาก ในช่วง ๓ วนัหลัง ในเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงภายในตนเองของแต่ละคนไม่สามารถรู้ได ้จะรู้วา่เขากา้วหนา้ต่อเม่ือเขาถามคาํถามเม่ือ
ได้รับโอกาสให้ถามจากการพูดแสดงความรู้สึกของแต่ละคนท่ีบันทึกภาพรู้สึกว่าเขารู้จักคิด               
มีแนวคิดท่ีเปล่ียนไปจากเดิมหลายดา้น เช่น บอกว่าจะเปล่ียนนิสัยตวัเองเสียใหม่ เห็นถึงคุณค่า         
ของชีวิต มีความภูมิใจท่ีไดเ้กิดมาเป็นคน ต่อไปจะพยายามปฏิบติัตนไม่ทาํให้คนอ่ืนเดือดร้อนและ
จะทาํในส่ิงท่ีดี ๆ ทาํใหเ้ขารู้สึกดีไปดว้ย 



 ๒๖๕ 

 ๕.๕.๔ ท่านคิดว่าโครงการนี้มีความเหมาะสมกับกลุ่มทดลองและผู้ ป่วยยาเสพติดอื่น ๆ 
อย่างไรบ้าง 
 ๑) พยาบาล กล่าวว่า เป็นโครงการท่ีดี เพราะเป็นการฝึกท่ีทาํให้จิตใจแนบอยูก่บัอาการใน
กายของผูป่้วย ทาํให้จิตใจไม่ฟุ้ งซ่านออกนอกตวัไปรับอารมณ์อ่ืนแลว้เปล่ียนมาเป็นความคิดท่ีไม่
เหมาะสมอนัเป็นเหตุให้เกิดทุกขแ์ก่ตวัเอง ผูป่้วยมีจิตใจสงบมากข้ึน ควบคุมตนเองไดดี้ มีความ
รับผดิชอบมากข้ึน ในฐานะเป็นผูรั้บผดิชอบเร่ืองนโยบายการพยาบาลจะนาํเร่ืองน้ีเขา้ท่ีประชุมและ
พยายามใหเ้กิดการปฏิบติัเช่นน้ีกบัผูป่้วยต่อไป 
 ๒) นกัวิชาการ กล่าวว่า โครงการน้ีมีประโยชน์ เหมาะสม เพราะวิทยากรสอนให้ผูป่้วยได้
เรียนรู้ท่ีจะรู้จกัตนเองดว้ยตวัของเขาเอง เม่ือรู้วิธีปฏิบติัจากการฝึกแลว้ ตอ้งกระตุน้ให้ผูป่้วยฝึก
ปฏิบติัด้วยตวัเอง ในสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัฝึกบ่อย ๆ ผูป่้วยจะ
สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข การสอนให้ผูป่้วยปฏิบติัไดเ้องเป็นเร่ืองท่ีดีมาก ไม่ตอ้งเสีย
งบประมาณค่าใช้จ่ายใด ๆ เลยผูป่้วยสามารถดูแลตวัเองไดท้ั้ งดา้นร่างกาย ความคิด ความรู้สึก  
ปรับตวัเองได ้มีการตดัสินใจแกปั้ญหาดีข้ึนโดยไม่กระทบผูอ่ื้น 
 ๓) ช่างภาพ กล่าวว่า เป็นโครงการท่ีดี เหมาะสมเพราะผูป่้วยท่ีผ่านการฝึกมีกิริยาอาการ
สุภาพเรียบร้อย และเป็นระเบียบโดยเฉพาะมีวินยัมากข้ึนมองดูสง่างามน่าเล่ือมใสดูบุคลิกภาพผิด
แปลกแตกต่างจากผูป่้วยกลุ่มอ่ืนท่ีไม่ไดรั้บการฝึกอบรมดว้ยวิธีน้ี 
 ผลจากการสนทนากลุ่มน้ี สรุปได้ว่าการปฏิบติัวิปัสสนากัมมฏัฐานของกลุ่มทดลองมี
พฒันาการท่ีดีโดยลาํดบั สืบเน่ืองจากการเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ดจากพระวิทยากร และกลุ่มผูดู้แลเป็น
แรงสนับสนุนท่ีจะช่วยให้ผูป่้วยมีแรงจูงใจในตนเองท่ีปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามหลกัการเจริญสติปัฏ
ฐาน ๔ ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทั้ งด้านจิตใจจึงแสดงออกมาให้ปรากฏในด้าน
พฤติกรรมทางกายและความคิด ความรู้สึกท่ีส่ือออกมาทางวาจาเป็นความคิดเชิงบวก คือ มีปัญญา
เกิดข้ึน สามารถควบคุมตนเองไดดี้ข้ึน จิตใจสงบและมีความรับผิดชอบเห็นคุณค่าของตนเอง มี
ความภาคภูมิใจ มีแรงจูงใจท่ีจะเป็นคนดี 
 

๕.๖ ผลการตอบคาํถามตามแนวสัมภาษณ์พยาบาลผู้ดูแลกลุ่มทดลองขณะกลบัไปพกัค้าง
ทีห่อพกัผู้ป่วย 

 ผูว้ิจัยได้สัมภาษณ์ พยาบาลประจาํหอพกัผูป่้วยท่ีเป็นกลุ่มทดลอง สังกัดอยู่จาํนวน ๓ 
หอพกั โดยสัมภาษณ์ หอพกัละ ๑ ท่านประกอบดว้ย พยาบาลเทคนิคชาํนาญงาน ๑ ท่าน พยาบาล
วิชาชีพชาํนาญการ ๑ ท่าน พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการพิเศษ ๑ ท่าน สรุปไดด้งัน้ี 



 ๒๖๖ 

 ๕.๖.๑ ท่านมีความคดิเห็นอย่างไรในการจัดกจิกรรมปฏิบัติวิปัสสนากมัมัฏฐานให้กบัผู้ป่วย
ติดยาเสพติดระบบบังคบับําบัด 
 ๑) พยาบาลเทคนิคชาํนาญงาน กล่าวว่า รู้สึกดีใจ ท่ีโครงการน้ี อาจารยพ์ระสมภารท่ีเป็น
พระอาจารยเ์คยสอนวิปัสสนากมัมฏัฐานให้ตนเอง รับนิมนตเ์ป็นวิทยากรสอนผูป่้วยระบบบงัคบั
บาํบดั ซ่ึงโครงการสอนปฏิบติัวิปัสสนากัมมฏัฐานลกัษณะน้ี ไม่เคยมีใครจัดให้ผูป่้วยมาก่อน  
เพราะผูจ้ดัตอ้งเขา้ใจและตอ้งสามารถดูแลพฤติกรรมผูป่้วยได ้คือมีความมัน่ใจนัน่เองว่าตนสามารถ 
Control ผูป่้วยได ้ผูดู้แลกลุ่มผูป้ฏิบติัเขานิยมเรียกว่าผูป้ระสานงาน หรือผูช่้วยวิทยากร ตอ้งมีความรู้
ประสบการณ์ ดา้นน้ีมาพอสมควร ซ่ึงตนเองมัน่ใจในตวัผูว้ิจยัว่าสามารถบริหารจดัการโครงการน้ี
ไดเ้ป็นอยา่งดี แต่การดูแลตอ้งเอาใจใส่ ประคบัประคองและสังเกตสภาพอารมณ์ผูป่้วยอยา่งใกลชิ้ด 
มิฉะนั้ นอาจเกิดปัญหาการแปรปรวนทางจิตได้ เน่ืองจากผูป่้วยยาเสพติดกลุ่มน้ีมีการสั่งสม
ประสบการณ์ในชีวิตดา้นลบมาอยา่งมากมาย 
 ๒) พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ กล่าวว่า ตนเองเคยปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานแนวพองยุบ 
เป็นประจาํหลายปี ทาํให้ทราบระเบียบการปฏิบติั การสวดมนต ์อาราธนาศีล ก่อนปฏิบติัเป็นการ
เตรียมตวัท่ีให้ประโยชน์ เป็นการจดัระเบียบขั้นแรกเพื่อจะเขา้สู่ระบบการมีระเบียบการปฏิบติัใน
เร่ืองอ่ืนๆต่อไป เท่ากับเป็นการฝึกผูป่้วยให้รู้จักจดัระเบียบตนเองให้อยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้โดยไม่
รบกวนกนั กิจกรรมน้ีเหมาะสมกบักาลเวลาเพราะผูป่้วยอยู่ในความดูแลของสถานพยาบาลแห่งน้ี                
ซ่ึงมีความพร้อมทุกดา้นประกอบกบัผูจ้ดัผูดู้แลมีความเขา้ใจวิธีการน้ีมัน่ใจวา่ผูป่้วยจะไดรั้บการดูแล
ไดดี้ ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ ความรู้สึก และดา้นอารมณ์โดยไม่มีการเก็บกดแต่อยา่งไร สามารถฝึกจิต
อย่างมีพฒันาการของความฉลาดทางอารมณ์ไดดี้ตามท่ีตอ้งการ รู้สึกยินดีอย่างยิ่งท่ีผูป่้วยไดรั้บ
โอกาสน้ี เพราะกิจกรรมท่ีจดัไดย้ากสาํหรับผูป่้วย ยงัไม่มีใครเคยคิดจดัทาํ เพราะตอ้งใชบุ้คลากรใน
การดูแลผูป่้วยค่อนขา้งมาก กาํลงัคนท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอ และคนท่ีเขา้ใจเร่ืองน้ีค่อนขา้งจะหายาก 
 ๓) พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการพิเศษ กล่าวว่า ผูป่้วยติดยาเสพติดท่ีดูแลอยูเ่ป็นผูป่้วยเร้ือรัง 
ส่วนใหญ่จะเสพยาบา้สมาธิสั้น สนใจส่ิงใดไม่ไดน้าน ยงักงัวลวา่จะทาํใหเ้ขาสับสน ตรงกนัขา้มเขา
สนใจ ตรงต่อเวลามีการเตรียมตัวอย่างดีก่อนไปทุกคร้ัง รู้สึกว่าโครงการน้ีทาํให้ผูป่้วยมีการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนในเร่ืองความรับผดิชอบ งานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีการช่วยเหลือผูป่้วย
ท่ีช่วยตนเองไม่ได ้เขาเร่ิมเห็นใจ สงสารเพื่อนท่ีดูแลตนเองไม่ไดม้ากข้ึน 
 ๕.๖.๒ ท่านเห็นว่าผู้ติดยาเสพติดที่อยู่ในความดูแลของท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติ
วปัิสสนากมัมัฏฐานมีการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมไปจากเดิมก่อนเข้าร่วมกจิกรรมนีอ้ย่างไรบ้าง 
 ๑) พยาบาลเทคนิคชาํนาญงาน กล่าวว่า จากการสอบถามผูป่้วยทุกเวลาเขา้กลุ่มประชุมเชา้ 
ผูป่้วยเล่าให้ฟังว่า คาํสอนท่ีไดรั้บทาํให้เขา้ใจชีวิตมากข้ึน การสวดมนตบ์างคร้ังรู้สึกขนลุก จิตใจ



 ๒๖๗ 

สงบร่มเย็นข้ึน มีคาํพูดท่ีอ่อนโยน มีการโตต้อบท่ีสมเหตุสมผล มีสัมพนัธภาพท่ีดีกับคนอ่ืน ๆ          
มีความตั้งใจทาํกิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมายไดดี้ข้ึน 
 ๒) พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ กล่าวว่า พบว่าผูป่้วยตระหนักรู้ตวัเองไดดี้ข้ึน ลดความ
กา้วร้าวลง รู้จกัพิจารณาตนเองไดรู้้ตวัตนของตนเองมากข้ึน ยุติพฤติกรรมไม่ดีของตนไดง่้ายข้ึน         
อยู่ในระเบียบวินัยมากข้ึน บางคนบอกว่ารู้สึกสงสารตวัเอง สงสารคนอ่ืน ทาํให้ลดการอาฆาต
พยาบาทลง รู้จกัใหอ้ภยัพอ่แม่ เม่ือครอบครัวมาเยีย่มจะนอบนอ้มถ่อมตนลดการโตเ้ถียง มีการรับฟัง 
พดูกนัดว้ยดี พบวา่ผูป่้วยรู้จกัการวางแผนชีวิตมองเห็นความหมายของอนาคตมากข้ึน 
 ๓) พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการพิเศษ กล่าววา่ มีระเบียบวินยัมากข้ึน ผูป่้วยจะสวดมนตก่์อน
นอนทุกคืน คราวน้ีแปลกไปเขาสามารถอยู่น่ิงไดน้านไม่แสดงกิริยาเล่นหัวกนัในขณะสวดมนต ์        
ให้ความเคารพต่อพระพุทธรูป ใส่ใจปฏิบติักิจกรรมมากข้ึน เช่นการกราบ การออกเสียงสวดมนต ์
สําเนียงสวดมนต์อ่อนโยนลงและสวดได้พร้อมกัน จากการสอบถามว่าได้เรียนรู้เร่ืองใดบ้าง              
เขาตอบไดต้รงคาํถามและถูกตอ้งเพียงแค่น้ีกพ็อใจแลว้ 
 ๕.๖.๓ ท่านคดิว่าผู้ป่วยติดยาเสพติดทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมนีไ้ด้ประโยชน์อย่างไรบ้าง 
 ๑) พยาบาลเทคนิคชาํนาญงาน กล่าววา่ ส่ิงท่ีเห็นชดัเจน คือ กิริยามารยาทสงบลงในผูป่้วยท่ี
มีอาการฟุ้ งซ่าน สาํหรับผูป่้วยท่ีมีลกัษณะซึมเศร้า มีอาการยิ้มแยม้ แจ่มใสมากข้ึน นัน่คือความสุข
ทางใจ หมายถึง เขา้ใจชีวิตมากข้ึน รู้จกัระมดัระวงักิริยา เอาใจใส่ส่ิงแวดลอ้ม อยูร่่วมกนัดว้ยดี ไม่มี
การรบกวนกนัและกนั สังเกตดูพบว่าผูป่้วยไดแ้นวทางในการดาํเนินชีวิตของตนเองแตกต่างกนั
ออกไป โดยรวมรู้จกัการมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นมากข้ึน๑ 
 ๒) พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ กล่าวว่า จากการรายงานของผูป่้วย พบว่าผูป่้วยสามารถ
เขา้ใจเร่ืองศีล ๕ ไดว้่าสามารถช่วยให้เขามีความสุขได ้หากประพฤติไม่ผิดไปจากกรอบของศีล ๕
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีผูป่้วยไม่เคยได้รับหรือนํามาพิจารณามาก่อน เขาบอกว่าจะนําหลกัน้ีไปใช้ท่ีบา้น 
โครงการน้ีทาํให้เขารู้จกับาปบุญคุณโทษ โดยเฉพาะท่ีทาํกบัพ่อแม่ พบว่าผูป่้วยไดเ้รียนรู้ว่าเกิด
อะไรข้ึนกบัชีวิต ของเขารู้จกัเหตุและรู้ถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาํของเขาเอง ทาํให้พยาบาลได้
ขอ้มูลของผูป่้วยสาํหรับเป็นแนวทางท่ีจะร่วมวางแผน วางเป้าหมายในชีวิตของเขาเม่ือจาํหน่ายกลบั
บา้น และสามารถนาํแนวคิดของผูป่้วยมาเช่ือมต่อกบัครอบครัวของเขาเพื่อวางแผนช่วยเหลือผูป่้วย
ร่วมกนั เม่ือดาํเนินชีวิตอยูใ่นสังคม มีแนวโนม้ว่าในอนาคตผูป่้วยจะตดัสินใจแกปั้ญหาในชีวิตของ

                                                            

 ๑สมัภาษณ์ นายสมนึก เรียนลึก, พยาบาลเทคนิคชาํนาญงาน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒. 



 ๒๖๘ 

เขาเองไดโ้ดยไม่พึ่งพายาเสพติด เพราะไดรั้บการปลูกฝังในส่ิงท่ีดีงามติดตวัไป มีความพอใจในชีวิต
และควบคุมตนเองได้๒ 
 ๓) พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการพิเศษ กล่าวว่า โดยรวมผูป่้วยมีสมาธิมากข้ึน มีความอดทน
อยู่กบักิจกรรมท่ีจดัให้ไดน้านข้ึน ในฐานะผูบ้ริหารมีความเห็นว่ากิจกรรมน้ีดีมาก ให้ผลแก่คนไข้
โดยตรง๓ 
 สรุปจากการสัมภาษณ์พบว่าผูป่้วยมีการควบคุมอารมณ์ไดดี้ข้ึน สามารถควบคุมตนเองได ้
มีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นไดดี้ มีความรับผิดชอบ จิตใจเยน็ลง ลดความกา้วร้าว มีความสงบทางใจ            
มีความพึงพอใจในชีวิตมากข้ึน มีความเห็นใจผูอ่ื้น สามารถปรับตวัอยูก่บักลุ่มผูป่้วยดว้ยกนัไดดี้ 
 

๕.๗ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยกึ่งทดลอง ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป ปัจจัย
ด้านการใช้ยาเสพติด เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ ความฉลาดอารมณ์ทั้ง 
๓ ด้าน ก่อนและหลงั การทดลองและระยะตดิตาม (๑ เดอืน)  
 ส่วนที่ ๑ ขอ้มูลทัว่ไป กลุ่มทดลองเป็นเพศชาย นับถือศาสนาพุทธ ไดแ้ก่ ขอ้มูลดา้น อาย ุ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ 
 ส่วนที ่๒ ปัจจยัดา้นการใชย้าเสพติด ไดแ้ก่ อายท่ีุเร่ิมใชย้าเสพติด ประเภทสารเสพติดท่ีเคยใช ้
 ส่วนที่ ๓ เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย ความฉลาดอารมณ์ทั้ง ๓ ดา้น ก่อน
และหลงั การทดลองและระยะติดตาม ดา้นดี ไดแ้ก่ การควบคุมตนเอง ความเห็นใจผูอ่ื้น ความ
รับผิดชอบดา้นเก่ง ไดแ้ก่ การมีแรงจูงใจในตนเอง การตดัสินใจ/การแกปั้ญหา การมีสัมพนัธภาพ
กบัผูอ่ื้น และดา้นสุข ไดแ้ก่ ความภูมิใจในตนเอง ความพึงพอใจในชีวิต มีความสงบทางใจ 
 ส่วนที ่๔ แสดงขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของกลุ่มทดลอง 
 ๕.๗.๑ สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 งานวิจยัเร่ือง ประสิทธิผลการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ โดยวิธีเจริญสติปัฏฐานใน
ผูป่้วยติดยาเสพติด ระบบบงัคบับาํบดั ไดแ้ก่ กาํหนดสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 X          แทนค่าเฉล่ีย 

S.D.   แทนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n    แทนจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

                                                            

 ๒สมัภาษณ์ นางนนัธณา อินทร์พรหม, พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒. 
 ๓สัมภาษณ์ นางสาวนันทรี สารสุวรรณ, พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการพิเศษ, ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๕๒. 



 ๒๖๙ 

p- value    แทนค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณาความมีนยัสาํคญั 
*P< ๐.๐๕ แทนระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significance) 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์หาค่าร้อยละ กลุ่มทดลองเป็นเพศชาย นับถือศาสนา
พทุธ    ดงัมีรายละเอียดตามตาราง ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่๕.๓ แสดงจํานวน ร้อยละของกลุ่มทดลอง จําแนกตามอายุ  
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
     นอ้ยกวา่  ๑๙  
     ๒๐ – ๒๔ 
     ๒๕ – ๒๙ 
     ๓๐ – ๓๔ 
     มากกวา่ ๓๔ 

๔ 
๑๐ 
๕ 
๒ 
๔ 

๑๖.๐ 
๔๐.๐ 
๒๐.๐ 
๘.๐ 
๑๖.๐ 

รวม ๒๕ ๑๐๐.๐ 
 

 จากตารางท่ี ๕.๓ พบว่า กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง ๒๐ – ๒๔ ปีมากท่ีสุด 
จาํนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐ รองลงมา อายุ ๒๕ - ๒๙ ปี จาํนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๐.๐  อายนุอ้ยกวา่ ๑๙ ปี จาํนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐ อายมุากกว่า ๓๔ ปี จาํนวน ๔ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๖.๐ และนอ้ยท่ีสุดอาย ุ๓๐-๓๔ ปี  จาํนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ ตามลาํดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



 ๒๗๐

ตารางที ่๕.๔ แสดงจํานวน ร้อยละของกลุ่มทดลอง จําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
     โสด 
     คู่ 
     หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

                     ๑๘ 
                       ๓ 

๔ 

                   ๗๒.๐ 
๑๒.๐ 
๑๖.๐ 

รวม ๒๕ ๑๐๐.๐ 
 จากตารางท่ี ๕.๔ พบว่า กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด จาํนวน ๑๘ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐ รองลงมา หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จาํนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐ และ
สถานภาพสมรสคู่นอ้ยท่ีสุด จาํนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่๕.๕ แสดงจํานวน ร้อยละของกลุ่มทดลอง จําแนกตามการศึกษา 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
     ประถมศึกษา 
     มธัยมศึกษาตอนตน้ 
     มธัยมศึกษาตอนปลาย 
    ป.ว.ส. 

๑๗ 
๔ 
๑ 
๓ 

๖๘.๐ 
๑๖.๐ 
๔.๐ 
๑๒.๐ 

รวม ๒๕ ๑๐๐.๐ 
 

 จากตารางท่ี ๕.๕  พบว่า กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษามากท่ีสุด 
จาํนวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐ รองลงมามีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน ๔ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐  การศึกษาระดบั ป.ว.ส. จาํนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ และมีระดบั
การศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายนอ้ยท่ีสุด จาํนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ ตามลาํดบั 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๑ 

ตารางที ่๕.๖ แสดงจํานวน ร้อยละของกลุ่มทดลอง จําแนกตามอาชีพ 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
     วา่งงาน 
     รับจา้ง 
     รับราชการ 
     คา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั 
     รับจา้งและเกษตรกรรม 
     รับจา้งและคา้ขาย 

๖ 
๑๒ 
๑ 
๔ 
๑ 
๑ 

๒๔.๐ 
๔๘.๐ 
๔.๐ 
๑๖.๐ 
๔.๐ 
๔.๐ 

รวม ๒๕ ๑๐๐.๐ 
 
 จากตารางท่ี ๕.๖ พบว่า กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจา้งมากท่ีสุด จาํนวน ๑๒ คน คิด
เป็นร้อยละ ๔๘.๐ รองลงมา คือ ว่างงาน จาํนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐ อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั จาํนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐  และนอ้ยท่ีสุด คืออาชีพรับราชการ อาชีพรับจา้งและ
เกษตรกรรม และอาชีพรับจา้งและคา้ขาย จาํนวนอาชีพละ ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ ตามลาํดบั 
 

ส่วนที ่๒ ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการใช้สารเสพตดิ 
ตารางที ่๕.๗ แสดงจํานวนร้อยละ ของอายุทีเ่ร่ิมใช้สารเสพติด 
 

อายุทีเ่ร่ิมใช้สารเสพติด(ปี) จํานวน ร้อยละ 
     นอ้ยกวา่ ๑๕ 
     ๑๕ – ๑๙  
     ๒๐ – ๒๔ 
     ๒๕ – ๒๙ 
     มากกวา่ ๒๙ 

๔ 
๑๕ 
๒ 
๓ 
๑ 

๑๖.๐ 
๖๐.๐ 
๘.๐ 
๑๒.๐ 
๔.๐ 

รวม ๒๕ ๑๐๐.๐ 
 

 จากตารางท่ี ๕.๗ พบว่า กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ เร่ิมใชส้ารเสพติดเม่ืออายุ  ๑๕ – ๑๙ ปี จาํนวน
๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐ รองลงมาอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี จาํนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐ อาย ุ
๒๕-๒๙ ปี จาํนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ อาย ุ๒๐-๒๔ ปี จาํนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ 
และนอ้ยท่ีสุดมีอายมุากกวา่ ๒๙ ปี จาํนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ ตามลาํดบั 
 



 ๒๗๒ 

ตารางที ่๕.๘ แสดงจํานวน ร้อยละของสาเหตุทีท่าํให้เร่ิมใช้สารเสพติด 
 

สาเหตุทีท่าํให้เร่ิมใช้สารเสพติด จํานวน (n=๒๕) ร้อยละ 
เลือกตอบไดม้ากกวา่ ๑ ขอ้ 
    เพื่อคลายความทุกขท่ี์มี 
    เพื่อคลายความเครียดท่ีมี 
    ตามบุคคลในครอบครัว 
    เพื่อนหรือคนใกลชิ้ดชกัชวน 
    เป็นผูจ้าํหน่ายยา/สารเสพติด 
    ผูอ่ื้นหลอกใช ้
    เพื่อความสนุกสนาน 
    ช่วยในการทาํงาน หรือทาํส่ิงต่าง ๆ 
    อยากลอง 
    อ่ืน ๆ 

 
๔ 
๖ 
๒ 
๑๓ 
๑ 
๒ 
๑๑ 
๖ 
๑๘ 
๑ 

 
๑๖.๐ 
๒๔.๐ 
๘.๐ 
๕๒.๐ 
๔.๐ 
๘.๐ 
๔๔.๐ 
๒๔.๐ 
๗๒.๐ 
๔.๐ 

รวม ๖๘ ๑๐๐.๐ 
 

 จากตารางท่ี ๕.๘ พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่ท่ีทาํให้กลุ่มทดลองเร่ิมใชส้ารเสพติด เน่ืองจาก
อยากลอง จาํนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒ รองลงมาคือเพื่อนหรือคนใกลชิ้ดชกัชวน จาํนวน ๑๓ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐  เพื่อความสนุกสนาน จาํนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ  ๔๔.๐ เพื่อคลาย
ความเครียดท่ีมีและช่วยในการทาํงาน หรือทาํส่ิงต่าง ๆ  จาํนวนสาเหตุละ ๖ คน คิดเป็นร้อยละ  
๒๔.๐ เพื่อคลายความทุกขท่ี์มี จาํนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๖.๐ ตามบุคคลในครอบครัว และ
ผูอ่ื้นหลอกใช ้จาํนวนสาเหตุละ ๒ คน คิดเป็นร้อยละ  ๘.๐ และนอ้ยท่ีสุดคือสาเหตุเป็นผูจ้าํหน่าย
ยา/สารเสพติด และสาเหตุอ่ืน ๆ จาํนวนอยา่งละ ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ ตามลาํดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๓ 

ตารางที ่๕.๙ แสดงจํานวน ร้อยละของสารเสพติดทีก่ลุ่มทดลองใช้เสพก่อนเข้ามาบําบัดรักษา 
 

ประเภท 
สารเสพติด 

จํานวน (ร้อยละ) n = ๒๕ 

ไม่เคยใช้ เคยใช้ ใช้ทุกวนั 
เ ค ย ใ ช้
บางคร้ัง 

๒ - ๓ 
คร้ังต่อ
สัปดาห์ 

๓ - ๔ คร้ัง
ต่อเดือน 

๑ - ๒ คร้ังต่อ  
เดือน 

ยาบา้ 
ยาไอซ์ 
เฮโรอีน 
สารระเหย 

๒(๘.๐) 
๑๗(๒๘.๐) 
๒๑(๘๔.๐) 
๒๓(๙๒.๐)

๒๓(๙๒.๐) 
๘(๓๒.๐) 
๑(๔.๐) 
๒(๘.๐) 

๘(๓๒.๐) 
- 
- 
- 

๗(๒๘.๐) 
๘(๓๒.๐) 

- 
- 

๑(๔.๐) 
- 
- 
๒

(๘.๐) 

๖(๒๔.๐) 
- 
- 
- 

๑(๔.๐) 
- 

๑(๔.๐) 
- 

 

 จากตารางท่ี ๕.๙ พบว่ากลุ่มทดลองเคยใชส้ารเสพติดก่อนเขา้มาบาํบดัรักษาประเภทยาบา้ 
มากท่ีสุด ร้อยละ ๙๒.๐ และใช้ทุกวนัมากท่ีสุดร้อยละ ๓๒.๐ รองลงมาใช้สารเสพติดประเภท             
ยาไอซ์ร้อยละ ๓๒.๐ โดยเคยใชบ้างคร้ังมากท่ีสุดร้อยละ ๓๒.๐ 
 

ส่วนที ่๓ เปรียบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ความฉลาดทางอารมณ์ทั้ง ๓ ด้าน 
ตารางที ่๕.๑๐ แสดงการเปรียบเทยีบความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์รายด้านดี เก่ง สุข ระหว่าง

ก่อนและหลงัการทดลอง (n=๒๕) 
 

ด้าน 
ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 

t p-value 
X S.D. X S.D. 

ดี 
เก่ง 
สุข 
ทุกดา้น 

๕๑.๐๐ 
๔๘.๖๐ 
๔๕.๐๘ 
๑๔๔.๖๘ 

๖.๘๙ 
๗.๑๕ 
๖.๒๘ 
๑๖.๗๔ 

๕๔.๒๔ 
๕๒.๕๒ 
๕๐.๓๖ 
๑๕๗.๑๒ 

๕.๑๐ 
๕.๕๙ 
๕.๙๗ 
๑๓.๕๓ 

-๓.๑๔ 
-๓.๑๑ 
-๔.๓๖ 
-๔.๗๐ 

.๐๐๔* 

.๐๐๕* 
๐๐๐* 
.๐๐๐* 

*P< ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๕.๑๐ พบว่า ค่าเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์รายดา้นทุกดา้น มีคะแนนเฉล่ีย 
๑๔๔.๖๘ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๑๖.๗๔ หลังการทดลองพบว่ามีค่าเฉล่ีย ๑๕๗.๑๒ ส่วน



 ๒๗๔ 

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ๑๓.๕๓ จะเห็นไดว้่า ค่าเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า 
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 
 ด้านดี มีคะแนนเฉล่ีย ๕๑.๐๐ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๖.๘๙ หลงัการทดลองพบว่ามี
ค่าเฉล่ีย ๕๔.๒๔ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๕.๑๐ จะเห็นไดว้่า ค่าเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบ 
ทางสถิติ พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 
 ดา้นเก่ง มีคะแนนเฉล่ีย ๔๘.๖๐ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๗.๑๕ หลงัการทดลองพบว่ามี
ค่าเฉล่ีย ๕๒.๕๒ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๕.๕๙ จะเห็นไดว้่า ค่าเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบ 
ทางสถิติ พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 
 ดา้นสุข มีคะแนนเฉล่ีย ๔๕.๐๘ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๖.๒๘ หลงัการทดลองพบว่ามี
ค่าเฉล่ีย ๕๐.๓๖ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๕.๙๗ จะเห็นไดว้่า ค่าเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบ 
ทางสถิติ พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ 
 
ตารางที ่๕.๑๑  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์ด้านดีก่อนและหลัง   

การทดลอง (n=๒๕) 
 

ความฉลาดทางอารมณ์ 
ด้านด ี

ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 
t p-value 

X S.D. X S.D. 
การควบคุมตนเอง 
ความเห็นใจผูอ่ื้น 
ความรับผดิชอบ 

๑๕.๘๔ 
๑๖.๒๘ 
๑๘.๘๘ 

๒.๐๕ 
๒.๘๙ 
๓.๖๒ 

๑๖.๘๘ 
๑๗.๗๖ 
๑๙.๖๐ 

๒.๒๖ 
๑.๙๒ 
๒.๒๙ 

-๒.๖๗ 
-๓.๒๐ 
-๑.๐๘ 

.๐๑๓* 

.๐๐๔* 

.๒๘๘ 

รวม ๕๑.๐๐ ๖.๘๙ ๕๔.๒๔ ๕.๑๐ -๓.๑๔ .๐๐๔* 
*P< ๐.๐๕ 

จากตารางท่ี ๕.๑๑ พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ดา้นดีในเร่ืองการควบคุมตนเอง มีคะแนน
เฉล่ีย ๑๕.๘๔ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๒.๐๕ หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ีย ๑๖.๘๘ ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ๒.๒๖ จะเห็นไดว้่าคะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ 
พบวา่  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕  ความเห็นใจผูอ่ื้นของกลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉล่ีย ๑๖.๒๘ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๒.๘๙ หลงัการทดลองพบวา่ มีคะแนนเฉล่ีย ๑๗.๗๖ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน๑.๙๒ จะเห็นไดว้่า ค่าเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ความรับผิดชอบของกลุ่มทดลอง  มี
คะแนนเฉล่ีย ๑๘.๘๘ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๒.๐๕ หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ีย ๑๙.๖๐ 



 ๒๗๕ 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๒.๒๙ จะเห็นไดว้า่ค่าเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า 
ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .๒๘๘ ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นดีโดยรวม 
ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉล่ีย ๕๑.๐๐ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๖.๘๙ หลงัการทดลองพบว่ามี
คะแนนเฉล่ีย ๕๔.๒๔ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๕.๑๐ จะเห็นไดว้่าความฉลาดทางอารมณ์ดา้นดี
โดยรวมของกลุ่มทดลองสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั ๐.๐๕ 
 
ตารางที ่๕.๑๒ แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่งก่อนและหลัง   

การทดลอง (n=๒๕) 
 

ความฉลาดทางอารมณ์ 
ด้านเก่ง 

ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 
t p-value 

X S.D. X S.D. 
การมีแรงจูงใจในตนเอง 
การตดัสินใจ/แกปั้ญหา 
การมีสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้น 

๑๗.๑๖ 
๑๕.๒๘ 
๑๖.๑๖ 

๒.๗๑ 
๓.๑๑ 
๒.๔๐ 

๑๘.๑๖ 
๑๖.๕๒ 
๑๗.๘๔ 

๓.๓๐ 
๒.๘๐ 
๑.๙๕ 

-๒.๑๐ 
-๑.๙๒ 
-๒.๖๗ 

.๐๔๖* 
.๐๖๖ 

.๐๑๓* 
รวม ๔๘.๖๐ ๗.๑๕ ๕๒.๕๒ ๕.๕๙ -๓.๑๑ .๐๐๕* 

*P< ๐.๐๕ 
จากตารางท่ี ๕.๑๒ พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นเก่ง ประกอบดว้ย การมีแรงจูงใจใน

ตนเอง การตดัสินใจ/แกปั้ญหา การมีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น พบว่าการมีแรงจูงใจในตนเองของกลุ่ม
ทดลอง มีคะแนนเฉล่ีย ๑๗.๑๖ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๒.๗๑ หลงัการทดลองพบวา่ มีคะแนนเฉล่ีย 
๑๘.๑๖ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๓.๓๐ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทาง
สถิติ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ในเร่ืองการตัดสินใจ/
แกปั้ญหา ของกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ีย ๑๕.๒๘ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๓.๑๑ หลงัการทดลอง
พบว่า มีคะแนนเฉล่ีย ๑๖.๕๒ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๒.๘๐ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่ม
ทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
๐.๐๕ การมีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น ของกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ีย ๑๖.๑๖ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
๒.๔๐ หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ีย ๑๗.๘๔ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๑.๙๕ จะเห็นไดว้่า 
คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่งโดยรวม ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉล่ีย 
๔๘.๖๐ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๗.๑๕หลงัการทดลองพบว่ามีคะแนนเฉล่ีย ๕๒.๕๒ ส่วนเบ่ียงเบน



 ๒๗๖ 

มาตรฐาน  ๕.๕๙ จะเห็นไดว้่าความฉลาดทางอารมณ์ดา้นเก่งโดยรวมของกลุ่มทดลองสูงข้ึนอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั ๐.๐๕ 
 
ตารางที ่๕.๑๓ แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขก่อนและหลัง   

การทดลอง (n=๒๕) 
 

ความฉลาดทางอารมณ์ 
ด้านสุข 

ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 
t p-value 

X S.D. X S.D. 
ความภูมิใจในตนเอง 
ความพึงพอใจในชีวิต 
มีความสงบทางใจ 

๙.๗๒ 
๑๘.๙๖ 
๑๖.๔๐ 

๒.๒๖ 
๓.๒๙ 
๓.๑๖ 

๑๑.๖๘ 
๒๐.๔๐ 
๑๘.๒๘ 

๑.๔๖ 
๒.๖๔ 
๓.๐๘ 

-๓.๖๗ 
-๒.๐๕ 
-๓.๙๙ 

.๐๐๑* 
.๐๕๑ 
.๐๐๑* 

รวม ๔๕.๐๘ ๖.๒๘ ๕๐.๓๖ ๕.๙๗ -๔.๓๖ .๐๐๐* 

*P< ๐.๐๕ 
จากตารางท่ี ๕.๑๓ พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ดา้นสุข ประกอบดว้ย ความภูมิใจในตนเอง 

ความพึงพอใจในชีวิต มีความสงบทางใจ พบว่า ความภูมิใจในตนเอง ของกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ีย 
๙.๗๒ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๒.๒๖ หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ีย ๑๑.๖๘ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ๑.๔๖ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ ในเร่ืองความพึงพอใจในชีวิต ของกลุ่มทดลอง             
มีคะแนนเฉล่ีย ๑๘.๙๖ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๓.๒๙ หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ีย ๒๐.๔๐ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๒.๖๔ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ มีความสงบทางใจ ของกลุ่ม
ทดลอง มีคะแนนเฉล่ีย ๑๖.๔๐ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๓.๑๖ หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ีย 
๑๘.๒๘ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๓.๐๘ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบ
ทางสถิติ พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ ความฉลาดทางอารมณ์ดา้น
สุขโดยรวม ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉล่ีย ๔๕.๐๘ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๖.๒๘ หลงัการทดลอง
พบว่ามีคะแนนเฉล่ีย ๕๐.๓๖ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๕.๙๗ จะเห็นไดว้่าความฉลาดทางอารมณ์ดา้น
เก่งโดยรวมของกลุ่มทดลองสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั ๐.๐๕ 

 
 
 



 ๒๗๗ 

ตารางที ่๕.๑๔ แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์ ระหว่างก่อนและหลัง
การทดลอง (n=๒๕) 

 

ความฉลาดทางอารมณ์ X S.D. t p-value 
ก่อนการทดลอง     
หลงัการทดลอง     

๑๕๒.๒๐ 
๑๕๗.๑๒ 

๔๐.๖๔ 
๑๓.๕๓ 

-.๖๓๘ .๕๒๙ 

*P< ๐.๐๕ 
 จากตารางท่ี ๕.๑๔ พบว่า ภาพรวมความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย ๑๕๒.๒๐ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๔๐.๖๔ หลงัการทดลองพบวา่มีค่าเฉล่ีย ๑๕๗.๑๒ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
๑๓.๕๗ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 
 
ตารางที ่๕.๑๕ แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์รายด้านดี เก่ง สุข หลัง

การทดลองและระยะติดตามการรักษา ๑ เดือน (n=๑๘) 
 

ด้าน 
หลงัทดลอง หลงัทดลอง ๑ เดือน 

t p-value 

X S.D. X S.D.  
ดี 
เก่ง 
สุข 

๕๓.๕๐ 
๕๑.๓๓ 
๔๙.๐๖ 

๕.๕๑ 
๖.๓๗ 
๖.๘๗ 

๖๒.๙๔ 
๖๑.๖๗ 
๕๔.๒๒ 

๙.๐๕ 
๗ . ๖ ๘ 
๘.๐๘ 

-๗.๑๕ 
-๘.๔๕ 
-๓.๐๘ 

.๐๐๐* 

.๐๐๐* 
.๐๐๗* 

รวม ๑๕๓.๘๙ ๑๖.๒๕ ๑๗๘.๘๓ ๒๓.๒๙ -๖.๙๗ .๐๐๐* 
*P< ๐.๐๕ 
 จากตารางท่ี ๕.๑๕ พบวา่ค่าเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์รายดา้นทุกดา้น มีคะแนนเฉล่ีย ๑๕๓.๘๙ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๑๖.๒๕ หลังการทดลองพบว่ามีค่าเฉล่ีย ๑๗๘.๘๓ ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน ๒๓.๒๙ จะเห็นไดว้่า ค่าเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 

 ด้านดี มีคะแนนเฉล่ีย ๕๓.๕๐ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๕.๕๑ หลงัการทดลองพบว่ามี
ค่าเฉล่ีย ๖๒.๙๔ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๙.๐๕ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือ
ทดสอบทางสถิติ พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 



 ๒๗๘ 

 ดา้นเก่ง มีคะแนนเฉล่ีย ๕๑.๓๓ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๖.๓๗ หลงัการทดลองพบว่า            
มีค่าเฉล่ีย ๖๑.๖๗ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๗.๖๘ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน               
เม่ือทดสอบทางสถิติ พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 
 ด้านสุข มีคะแนนเฉล่ีย ๔๙.๐๖ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๖.๘๗ หลงัการทดลองพบว่า            
มีค่าเฉล่ีย ๕๔.๒๒ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๘.๐๘ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน             
เม่ือทดสอบทางสถิติ พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 
 
ตารางที ่๕.๑๖ แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์ด้านดีหลังการทดลอง

และระยะติดตามการรักษา ๑ เดือน (n=๑๘) 
 

ความฉลาดทางอารมณ์ 
ด้านด ี

หลงัทดลอง หลงัทดลอง ๑ เดือน 
t p-value 

X S.D. X S.D. 
การควบคุมตนเอง 
ความเห็นใจผูอ่ื้น 
ความรับผดิชอบ 

๑๖.๘๓ 
๑๗.๓๓ 
๑๙.๓๓ 

๒.๔๗ 
๑.๙๐ 
๒.๕๒ 

๑๙.๓๓ 
๒๐.๘๘ 
๒๒.๗๒ 

๓.๓๗ 
๒.๗๔ 
๓.๗๐ 

-๓.๗๙ 
-๗.๒๐ 
-๕.๐๐ 

.๐๐๑* 

.๐๐๐* 

.๐๐๐* 

รวม ๕๓.๕๐ ๕.๕๑ ๖๒.๙๔ ๙.๐๕ -๗.๑๕ .๐๐๐* 
*P< ๐.๐๕ 
 จากตารางท่ี ๕.๑๖ พบวา่ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นดีไดแ้ก่ การควบคุมตนเอง ความเห็นใจ
ผูอ่ื้น และ ความรับผิดชอบ พบว่า การควบคุมตนเอง  มีคะแนนเฉล่ีย ๑๖.๘๓ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ๒.๔๗ หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ีย ๑๙.๓๓ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๓.๓๗               
จะเห็นไดว้่าคะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่ง                 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ความเห็นใจผูอ่ื้นของกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ีย ๑๗.๓๓                  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๑.๙๐ หลงัการทดลองพบวา่ มีคะแนนเฉล่ีย ๒๐.๘๘ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
๒.๗๔ จะเห็นไดว้่า ค่าเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ ความรับผิดชอบของกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ีย ๑๙.๓๓ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๒.๕๒ หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ีย ๒๒.๗๒ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  ๓.๗๐ จะเห็นไดว้่าคะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นดีโดยรวม หลงัการ
ทดลองมีคะแนนเฉล่ีย ๕๓.๕๐ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๕.๕๑ หลงัการทดลอง๑ เดือนพบว่า มี



 ๒๗๙ 

คะแนนเฉล่ีย ๖๒.๙๔ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๙.๐๕ จะเห็นได้ว่าความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี
โดยรวมของกลุ่มทดลองสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั ๐.๐๕ 
 
ตารางที ่๕.๑๗ แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่งหลังการทดลอง

และระยะติดตามการรักษา ๑ เดือน (n=๑๘) 
 

ความฉลาดทางอารมณ์ 
ด้านเก่ง 

หลงัทดลอง หลงัทดลอง ๑ เดือน t p-value 

X S.D. X S.D. 
การมีแรงจูงใจในตนเอง 
การตดัสินใจ/แกปั้ญหา 
การมีสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้น 

๑๗.๘๓ 
๑๖.๕๐ 
๑๗.๐๐ 

๓.๖๖ 
๓.๐๕ 
๑.๖๘ 

๒๑.๖๑ 
๒๑.๓๘ 
๑๘.๖๖ 

๓.๑๘ 
๓.๓๑ 
๒.๔๗ 

-๖.๔๔ 
-๘.๔๗ 
-๒.๔๔ 

.๐๐๐* 

.๐๐๐* 

.๐๒๖* 

รวม ๕๑.๓๓ ๖.๓๗ ๖๑.๖๗ ๗.๖๘ -๘.๔๕ .๐๐๐* 
 

จากตารางท่ี ๕.๑๗ พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ดา้นเก่ง ประกอบดว้ย การมีแรงจูงใจใน
ตนเอง การตดัสินใจ/แกปั้ญหา การมีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น พบว่าการมีแรงจูงใจในตนเองของกลุ่ม
ทดลอง มีคะแนนเฉล่ีย ๑๗.๘๓ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๓.๖๖ หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ีย 
๒๑.๖๑ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๓.๑๘ จะเห็นไดว้า่ คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทาง
สถิติ พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ เร่ืองการตดัสินใจ/แกปั้ญหา 
ของกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ีย ๑๖.๕๐ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๓.๐๕ หลงัการทดลองพบว่า มี
คะแนนเฉล่ีย ๒๑.๓๘ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๓.๓๑ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน 
เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ การมี
สัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นของกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ีย ๑๗.๐๐ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๑.๖๘ หลงัการ
ทดลองพบวา่ มีคะแนนเฉล่ีย ๑๘.๖๖ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๒.๔๗ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่ม
ทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 
ความฉลาดทางอารมณ์ ด้านเก่งโดยรวม หลงัการทดลองมีคะแนนเฉล่ีย ๕๑.๓๓ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ๖.๓๗ หลงัการทดลอง ๑ เดือนพบว่ามีคะแนนเฉล่ีย ๖๑.๖๗ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๗.๖๘ 
จะเห็นไดว้่าความฉลาดทางอารมณ์ดา้นเก่งโดยรวมของกลุ่มทดลองสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั ๐.๐๕ 
 
 
 



 ๒๘๐

 
ตารางที ่๕.๑๘ แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขหลังการทดลอง

และระยะติดตามการรักษา ๑ เดือน (n=๑๘) 
 

ความฉลาดทางอารมณ์ 
ด้านสุข 

หลงัทดลอง หลงัทดลอง ๑ เดือน 
t p-value 

X S.D. X S.D. 
ความภูมิใจในตนเอง 
ความพึงพอใจในชีวิต 
มีความสงบทางใจ 

๑๑.๘๘ 
๑๙.๖๑ 
๑๗.๕๕ 

๑.๗๑ 
๓.๓๘ 
๓.๒๙ 

๑๓.๘๓ 
๒๐.๓๘ 
๒๐.๐๐ 

๒.๒๒ 
๓.๖๑ 
๓.๑๒ 

-๓.๗๓ 
-๙.๖๔ 
-๒.๘๒ 

.๐๐๒* 
.๓๔๘ 
.๐๑๒* 

รวม ๔๙.๐๖ ๖.๘๗ ๕๔.๒๒ ๘.๐๘ -๓.๐๘ .๐๐๗* 
*P< ๐.๐๕ 

จากตารางท่ี ๕.๑๘ พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ดา้นสุข ประกอบดว้ย ความภูมิใจในตนเอง 
ความพึงพอใจในชีวิต มีความสงบทางใจ พบว่า ความภูมิใจในตนเอง ของกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ีย 
๑๑.๘๘ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๑.๗๑ หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ีย ๑๓.๘๓ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ๒.๒๒ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ เร่ืองความพึงพอใจในชีวิต ของกลุ่มทดลอง มี
คะแนนเฉล่ีย ๑๙.๖๑ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๓.๓๘ หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ีย ๒๐.๓๘ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๓.๖๑ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ เร่ืองมีความสงบทางใจ ของกลุ่ม
ทดลอง มีคะแนนเฉล่ีย ๑๗.๕๕ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๓.๒๙ หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ีย 
๒๐.๐๐ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๓.๑๒ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบ
ทางสถิติ พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ ความฉลาดทางอารมณ์ดา้น
สุขโดยรวม หลงัการทดลองมีคะแนนเฉล่ีย ๔๙.๐๖ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๖.๘๗ หลงัการทดลอง ๑ 
เดือนพบวา่มีคะแนนเฉล่ีย ๕๔.๒๒ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๘.๐๘ จะเห็นไดว้า่ความฉลาดทางอารมณ์
ดา้นสุขโดยรวมของกลุ่มทดลองสูงข้ึนเม่ือทดสอบทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ ท่ีระดบั ๐.๐๕ 
 
 
 
 



 ๒๘๑ 

 
ตารางที ่๕.๑๙ แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์ระหว่าง หลงัการทดลอง

และระยะติดตามการรักษา ๑ เดือน (n=๑๘) 
 

ความฉลาดทางอารมณ์ X S.D. t p-value 
ก่อนการทดลอง     
หลงัการทดลอง     

๑๕๓.๘๘ 
๑๗๘.๘๓ 

๑๖.๒๕ 
๒๓.๒๙ 

-.๖๙๗ .๐๐๐* 

*P< ๐.๐๕ 
 จากตารางท่ี ๕.๑๙ พบว่าภาพรวมความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ีย 
๑๕๓.๘๘ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๑๖.๒๕หลงัการทดลองพบว่ามีคะแนนเฉล่ีย ๑๗๘.๘๓ ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ๒๓.๒๙ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ 
พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 
 

๕.๘ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกําหนดนโยบาย
ระดบัผู้อาํนวยการสถาบัน และผู้เช่ียวชาญด้านการบําบัดรักษา 

ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ดา้นกาํหนดนโยบาย ผูอ้าํนวยการสถาบนัธญัญารักษ ์  

 ๑. ท่านมีความคดิเห็นเกีย่วกบัการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฎฐาน ๔ อย่างไร 
เป็นโครงการท่ีดี เพราะทาํใหผู้ป่้วยมีใจสงบอยูก่บัปัจจุบนั 

 ๒. ท่านมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ติดยาเสพติดด้วยวิธีการ
นีอ้ย่างไรบ้าง 
 ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นเร่ืองของคนท่ีมีลกัษณะเป็นผูใ้หญ่ท่ีทาํตวัไดดี้งาม เหมาะสม
กับกาลเทศะ มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจจะไม่ตรงกับเร่ืองสติท่ีเป็นพื้นฐานท่ีทาํให้คิดไม่
ฟุ้ งซ่าน อาจจะมีหลกัธรรมท่ีเหมาะสมกบัการฝึกสติหรือไม่ท่ีจะทาํให้เกิดความฉลาดทางอารมณ์ 
บางคนเก่งรู้หมดทุกเร่ืองดูเป็นคนฉลาด แต่ความฉลาดทางอารมณ์ไม่ดีมกัทาํในส่ิงท่ีไม่ควรทาํ คน
ประเภทน้ีจะฝึกความฉลาดทางอารมณ์ ดว้ยหลกัอะไร อาจจะลองทบทวนผูท่ี้เคยทาํวิจยัเร่ืองการ
พฒันาความฉลาดทางอารมณ์ มาแลว้วา่มีความแตกต่างหรือไม่แตกต่างกนัอยา่งไร 
 
 



 ๒๘๒ 

 ๓. ผลของการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้ป่วยมีความฉลาดทางอารมณ์ดีขึ้น ท่านมีความคิดเห็น
อย่างไร  
 ผลการวิจยัท่ีดีข้ึน หรือไม่ดีข้ึน อาจจะตอ้งมีการวดัผลให้เห็นภาพชดัเจนในเร่ืองของการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมดว้ย ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์จากค่าสถิติอาจจะไม่พียงพอ อาจมีความ
คลาดเคล่ือนในช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั หรือความเส่ือมของสมองหรืออวยัวะภายในท่ีไม่เท่าเทียมกนั 
การวดัความฉลาดทางอารมณ์ตอ้งมีการวดัโดยสังเกตให้เห็นพฤติกรรมท่ีชดัเจนดว้ย ตอ้งดูการวดั
จากค่ามาตรฐานท่ีใชท้ัว่ประเทศ วดัหลาย ๆ คร้ัง แลว้ดูผลท่ีไดว้่าผิดไปจากความเป็นจริงหรือไม่
อยา่งไร การวิเคราะห์จากการสมัภาษณ์และการสงัเกตจากพฤติกรรมจะช่วยทาํใหเ้ห็นผลชดัข้ึน 
 ๔. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเกีย่วกบัการจัดโครงการนีใ้ห้ผู้ป่วยติดยาระบบบังคบับําบัด 
 ตอ้งจดักิจกรรมให้ผูป่้วยเป็นประจาํ ไม่ใช่จดัให้มีเฉพาะกิจ หรือตามเทศกาลตอ้งสอนให้
ผูป่้วยเดินจงกรม นั่งสมาธิหลงัสวดมนต์ก่อนนอนเป็นประจาํทุกคืน คร้ังละไม่น้อยกว่า ๑๕-๓๐ 
นาที โดยฝึกให้ผูป่้วยปฏิบติัอย่างถูกตอ้งตามหลกัการ ผูดู้แลจะตอ้งมีความรู้และสังเกตผูป่้วยได ้
ฉะนั้นตอ้งฝึกผูดู้แลใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเสียก่อนจะไดส้งัเกตพฤติกรรมผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง๔ 
 สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านเวชกรรมสาขาจิตเวช 
 ๕. ท่านมีความคดิเห็นเกีย่วกบัการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฎฐาน ๔ อย่างไร 
 มีความเห็นว่าโครงการน้ีมีประโยชน์ เป็นแนวคิดทฤษฎีท่ีนาํแนวทางพระพุทธศาสนามา
กาํหนด เป็นแนวการบาํบดัรักษาผสานไปกบัแนวคิดทางจิตวิทยา เกิดโอกาสของการนาํหลกัความรู้
ดา้นศีลธรรมมาจดักระบวนการฟ้ืนฟูดา้นจิตใจ จนสามารถวดัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมเหมาะสมกบั
การดาํเนินชีวิตประจาํวนัของมนุษยโ์ดยทัว่ไป นบัเป็นการบาํบดัรักษาแนวใหม่ท่ีไดน้าํของท่ีมีอยู่
แลว้ในสงัคมไทยท่ีทุกคนรู้จกัสามารถหยบิยกมาเป็นเคร่ืองมือพฒันาผูท่ี้มีปัญหาไดจ้ริง เป็นวิธีการ
ท่ีดีมากไม่ตอ้งมีค่าใชจ่้าย ไม่ตอ้งมีการลงทุนไปเรียนในต่างประเทศ ทฤษฎีของชาวตะวนัตกท่ีเรา
เดินทางไปอบรมกนั และนาํมาใชก้บัคนไทย จริงๆแลว้กจ็ะไม่สอดคลอ้งเท่าใด วิธีการน้ีคนไทยนบั
ถือศาสนาพุทธอยู่แลว้เพียงแต่ศึกษาวิธีการอย่างจริงจงั ฝึกดว้ยตนเองไม่ตอ้งใช้อุปกรณ์อะไรท่ี
ยุ่งยาก สามารถนาํมาใชไ้ดทุ้กเวลาขอให้รู้ วิธีการฝึกท่ีถูกตอ้งชดัเจนจนสามารถใชส้ติไดทุ้กเร่ือง 
ขอเพียงให้มีสติและใช้สตินั้นให้เป็นแกนดาํเนินชีวิต ยงัได้พฒันาคุณธรรมจริยธรรมไปในตวั
นอกจากจะหยุดยาไดย้งัไดค้นดีกลบัคืนครอบครัว สังคม ถา้ฝึกไดจ้ะช่วยลดงบประมาณในการ
รักษาดว้ยวิธีใชย้า 

                                                            

 ๔สมัภาษณ์ นายแพทยว์ิโรจน์ วีรชยั, ผูอ้าํนวยการสถาบนัธญัญารักษ,์ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖. 



 ๒๘๓ 

 ๖. ท่านมีความคดิเห็นต่อการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ติดยาเสพติดด้วยวธีิการนี้
อย่างไรบ้าง 
 เป็นวิธีการท่ีดี การสอนให้ผูป่้วยสามารถฝึกปฏิบติัไดเ้องนั้นเท่ากบัเป็นการฝึกนิสัยท่ีดีแก่
ตวัเขา เขาจะรู้สึกตวัไดเ้องโดยไม่ตอ้งมีใครบอก วิทยากรหรือผูดู้แลเพียงแต่ใหค้วามรู้เขา ใหเ้หตุผล
เขาจนเขาเขา้ใจฝึกปฏิบติัไดเ้อง ไดค้วามรู้ รู้สาเหตุเห็นความคิดของเขาเองจะมีความเขา้ใจในเหตุ
และผลท่ีเขาจะต้องทาํและผลท่ีจะเกิดแก่ตัวเขา นับว่าเขาได้ประสบการณ์ตรงเม่ือรู้ได้ดังน้ี 
ประสบการณ์ตรงท่ีเขาได ้จะทาํใหเ้ขาตระหนกัรู้ในการคิดการกระทาํของเขาช่วยใหเ้ขาปรับตวัได ้
เพราะจากขอ้มูลท่ีเห็นน้ีผูป่้วยมีการเปล่ียนแปลงจริง 
 ๗. ผลของการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้ป่วยมีความฉลาดทางอารมณ์ดีขึ้น ท่านมีความคิดเห็น
อย่างไร  
 เน่ืองจากโครงการน้ียงัเป็น Pilot Project ในขอ้ความพึงพอใจมีคะแนนสูงข้ึนแต่ยงัไม่มาก
พออาจเป็นเพราะว่า ครอบครัวของเขายงัไม่พร้อมท่ีจะสร้างความสุขให้แก่สมาชิกในครอบครัว
รวมทั้งผูป่้วยเองยงัไม่ครบถว้น สังคมท่ีเขาอาศยัอยูย่งัไม่ยอมรับ ถา้เป็นไปไดค้วรจะขยายโครงการ
น้ีสู่ครอบครัวและสังคมใหท้ัว่ถึง เม่ือปัจจยัต่างๆมีความพร้อมท่ี ความเขา้ใจตรงกนัสามารถส่ือสาร
ไปในทางเดียวกนั ก็จะเป็นแรงสนบัสนุนใหผู้ป่้วยมีความสุขมากกว่าน้ี แมก้ระทั้งผูบ้าํบดัเองก็ควร
จะไดมี้โอกาสไดเ้รียนรู้หลกัการตามโครงการน้ี ไม่เวน้แมแ้ต่ตาํรวจ ทหาร เม่ือมีงานวิจยัรองรับ
อยา่งชดัเจน มีขอ้มูลเชิงประจกัษม์ากข้ึน โครงการลกัษณะน้ีจะมีโอกาสท่ีจะบรรจุเขา้เป็นรูปแบบ
การบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดต่อไป เห็นดว้ยกบัโครงการน้ีและสนบัสนุนท่ีจะให้โครงการน้ีเป็น
ส่วนหน่ึงของการบาํบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด ถา้มีงานวิจยัสนบัสนุนมีลกัษณะของงานวิชาการอยา่ง
เป็นระบบ 
 ๘. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเกีย่วกบัการจัดโครงการนีใ้ห้ผู้ป่วยติดยาระบบบังคบับําบัด 
 เป็นโครงการท่ีดี เน่ืองจากมีการวิเคราะห์ผลเชิงประจกัษ ์ผูติ้ดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั
เป็นผูป่้วยกลุ่มท่ีให้การช่วยเหลือค่อนขา้งยาก เป็นกลุ่มท่ีขาดความรู้ ขาดการดูแล ขาดความรู้ใน
แนวทางการปฏิบติัตน ขาดคนแนะนาํชกัจูงไปในทางท่ีถูก จนสุดทา้ยตอ้งเขา้ระบบบงัคบับาํบดั   
ซ่ึงเป็นเร่ืองของกฎหมาย ผลการวิจยัท่ีแสดงใหเ้ห็นคร้ังน้ี เห็นไดช้ดัเจนว่า การปฏิบติัธรรมช่วยไดจ้ริง 
ควรจะฝึกสอนและกาํหนดกิจกรรมในหอผูป่้วย และจดัทาํการวดัผลเสนอเป็นรูปแบบงานวิชาการ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนกจ็ะช่วยใหเ้กิดประโยชน์มากยิง่ข้ึน๕ 

                                                            

 ๕สัมภาษณ์ นายแพทยอ์งักูร ภทัรากร, ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชกรรมสาขาจิตเวช, ๒๕ มีนาคม 
๒๕๕๖. 



 ๒๘๔ 

 สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญดา้นเวชกรรมสาขาอายกุรรม 
 ๙. ท่านมีความคดิเห็นเกีย่วกบัการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฎฐาน ๔ อย่างไร 
 น่าสนใจ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติท่ีคนไทยส่วนมากนับถือ ถ้านํามาเป็น
เคร่ืองมือบาํบดัผูป่้วยไดย้อ่มเป็นเร่ืองท่ีดี หากเป็นไปไดอ้ยากใหมี้การติดตามผลต่อไป ถา้มีเอกสาร
ทางวิชาการสนบัสนุนยิง่จะดีมากกว่าท่ีจะใชย้ารักษา ถา้วิธีการน้ีดีจริง น่าจะส่งผลในการลดการใช้
ยาในการบาํบดัรักษาลงได ้หากมีการปฏิบติัธรรมอยา่งต่อเน่ือง ถา้จะใหไ้ดป้ระโยชน์จริง ๆ ควรจะ
มีการคดักรองแยกกลุ่มผูป่้วยแต่ละประเภทให้ชดัเจน เช่น กลุ่มท่ีมีอาการทางจิต กลุ่มผูป่้วยท่ีติด
เฮโรอีนมานาน และใช้ยาเสพติดหลายประเภท เป็นตน้ นอกจากนั้นผูฝึ้กสอนจะตอ้งมีคุณภาพ             
ตอ้งไดรั้บการฝึกสอนมาอยา่งดี มีประสบการณ์ ผลจึงจะออกมาดี นอกจากน้ีผูป่้วยท่ีมีอาการทางจิต
จะมีผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมน้ี หรือการประยกุตใ์ชใ้นผูป่้วยต่างวฒันธรรม เช่น ชาวครีสต ์มุสลิม
จะมีปัญหาหรือไม่ ถา้สามารถนาํกิจกรรมน้ีใชไ้ดก้บัทุกศาสนาจะดีมาก ผูส้อนตอ้งทาํความเขา้ใจ 
ถา้ทาํไดจ้ะดีมาก โครงการน้ีถา้ทาํอย่างต่อเน่ืองระยะยาวมีการรายงานผลต่อไปอย่างสมํ่าเสมอใน
อนาคตย่อมมีความเป็นไปไดว้่าจะสามารถจดัระบบเป็นรูปแบบการบาํบดัรักษาท่ีใชบ้าํบดัฟ้ืนฟ ู                   
ผูติ้ดยาเสพติดไดท้ัว่ประเทศ 
 ๑๐. ท่านมีความคดิเห็นต่อการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ติดยาเสพติดด้วยวิธีการ
นีอ้ย่างไรบ้าง 
 น่าเป็นวิธีการท่ีใชไ้ด ้ถา้ผูป่้วยไม่มีโรคแทรกซ้อน น่าจะลองทาํวิจยัเปรียบเทียบระหว่าง
ผูป่้วยบาํบดัดว้ย Program CBT (Cognitive Behavior Therapy) และ การเจริญสติปัฏฐาน ๔ ว่าการ
พฒันาความฉลาดทางอารมณ์จะมีความแตกต่างกันหรือใกลเ้คียงกัน โดยพิจารณาผูบ้าํบดัและ
ผูรั้บบริการใหช้ดัเจน 
 ๑๑. ผลของการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้ป่วยมีความฉลาดทางอารมณ์ดีขึ้น ท่านมีความคิดเห็น
อย่างไร 
 โดยหลกัของพระพุทธศาสนาการปฏิบติัธรรม ทาํให้เกิดปัญญา แต่ผูป่้วยติดยาเสพติด
สมองจะดีข้ึนหลงัจากหยดุยา ๒ ปีข้ึนไป ถา้ปฏิบติัในระยะเวลาสั้น ๆ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคงไม่ดี
พอ ถา้มีอาสาสมคัรท่ีมีความรู้ ความสามารถมาดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ ใหน่้าจะกาํหนด
เป็นกิจกรรมของโรงพยาบาลได ้
 ๑๒. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเกีย่วกบัการจัดโครงการนีใ้ห้ผู้ป่วยติดยาระบบบังคบับําบัด 

ผูติ้ดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั มีแรงจูงใจท่ีจะบาํบดัรักษาในระบบสมคัรใจน้อยมาก 
อยากให้ผูว้ิจยัจดัหากิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาสร้างแรงจูงใจ ให้ผูป่้วยเขา้มารับการติดตาม
การรักษา ให้มากกว่าน้ี เพื่อท่ีจะช่วยเหลือเขาไม่ให้กลบัไปติดซํ้ า ในส่วนของการเจริญสติปัฏฐาน 



 ๒๘๕ 

๔ เป็นเร่ืองท่ีดี ไม่มีผูเ้ช่ียวชาญเพียงพอท่ีจะจดัทาํให้ผูป่้วยไดฝึ้กปฏิบติั หากมีการฝึกผูเ้ช่ียวชาญจะ
เป็นประโยชน์มาก มีความเป็นไปไดท่ี้จะกาํหนดนโยบาย ใหมี้การบาํบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด หากมี
ขอ้มูลหรือรายงานสนบัสนุน มีความพร้อมกจ็ะสามารถใชว้ิธีการน้ีในการบาํบดัรักษาผูป่้วยได้๖ 
 สรุปผลการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง ๓ ท่าน พบว่า โครงการปฏิบติัธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔ 
เป็นโครงการท่ีดี เพราะทาํให้ผูป่้วยมีใจสงบอยู่กบัปัจจุบนั เป็นเร่ืองท่ีไม่ยุ่งยาก เน่ืองจากผูป้ฏิบติั
สามารถกระทาํไดด้ว้ยตนเองไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ใด ๆ เขา้ประกอบ เพียงแต่ตอ้งเขา้ใจวิธีการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งชดัเจน มีผูฝึ้กสอนท่ีเช่ียวชาญ สามารถใหค้าํแนะนาํใหป้ฏิบติัอยา่งถูกตอ้งได ้ประโยชน์ คือ 
ไม่ส้ินเปลืองงบประมาณ สามารถใชก้บัชีวิตประจาํวนัไดก้บัทุกคนทุกศาสนา นอกจากจะเพ่ิมความ
ฉลาดทางอารมณ์แลว้ ยงัพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของผูป่้วย สร้างจิตสํานึกของคุณค่าความเป็น
มนุษย ์ผูป่้วยไดแ้นวทางพฒันาตนเองเฉพาะตน 
 มีข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ว่า ควรจัดกิจกรรมการเจริญสติแก่ผูป่้วยยาเสพติด                  
เป็นประจาํ รวมทั้งจดัการฝึกกรรมวิธีการเจริญสติตามแนวทางน้ีแก่บุคคลากรผูบ้าํบดัรักษาผูป่้วยยา
เสพติดจนสามารถถ่ายทอดกิจกรรมน้ีแก่ผูป่้วย และสามารถสังเกตรู้สภาวะการปฏิบติัของผูป่้วย
ขณะเขา้ร่วมกิจกรรม สามารถให้คาํแนะนาํได ้ควรขยายโครงการน้ีสู่ครอบครัวและสังคมอย่าง
ทัว่ถึง เพื่อให้เขา้ใจตรงกนั สามารถส่ือสารไปในทิศทางเดียวกนัจะเป็นแรงสนับสนุนให้ผูป่้วยมี
ความสุขมากกว่าน้ี ผูบ้าํบดัทุกระดบัไม่เวน้แต่ตาํรวจ ทหารก็ควรจะไดมี้โอกาสไดเ้รียนรู้หลกัการ
ตามโครงการน้ีเช่นกนั และเม่ือมีงานวิจยัรองรับอยา่งชดัเจน มีขอ้มูลเชิงประจกัษม์ากข้ึน โครงการ
ลกัษณะน้ีจะมีโอกาสท่ีจะบรรจุเขา้เป็นรูปแบบการบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดต่อไป 

                                                            

 ๖สมัภาษณ์ นายแพทยล์าํซํ่า ลกัขณาภิชนชชั,ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชกรรมสาขาอายรุกรรม, ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๕๖. 



 
 

บทที ่๖ 
สรุปผลการวจิัย การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 งานวิจยัเร่ืองประสิทธิผลการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์โดยวิธีเจริญสติปัฏฐาน ๔ ใน
ผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัพฒันาความฉลาด
ทางอารมณ์ของผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั เพื่อศึกษาหลกัการเจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อ
ศึกษาประสิทธิผลของการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์โดยวิธีการเจริญสติปัฏฐาน๔ในผูป่้วยติดยา
เสพติดระบบบงัคบับาํบดั และเพ่ือนาํเสนอแนวทางและสร้างองคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกบัการพฒันา
ทางอารมณ์ โดยวิธีการเจริญสติปัฏฐาน ๔ในผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงบูรณาการ (Intrgrative Research) ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ร่วมกบั การวิจยัก่ึงทดลองแบบกลุ่มเดียว (Quasi – Experimental Research One 
group pretest – posttest Design) โดยผูว้ิจยั ไดน้าํขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาจากคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนา งานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง ตาํราทางดา้นการพยาบาลและการบาํบดัรักษาฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด ความฉลาดทางอารมณ์และ
รวบรวมองคค์วามรู้เร่ืองการเจริญสติปัฏฐาน ๔ และหลกัธรรมท่ีเก่ียวขอ้งมาจดัทาํเป็นแนวทางปฏิบติั 
(Guidelines) ผูว้ิจยัไดน้าํวิธีการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ในรูปแบบการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน สายพอง
หนอ - ยบุหนอ มาจดัสร้างเป็นแนวปฏิบติั และนาํมาเป็นเคร่ืองมือทดลองในกลุ่มตวัอยา่งผูติ้ดยาเสพติด
ระบบบงัคบับาํบดัชายท่ีเขา้รับการบาํบดัฟ้ืนฟใูนสถาบนัธญัญารักษ ์จาํนวน ๓๐ คน  

เม่ือเสร็จส้ินการทดลองกลุ่มตวัอย่างตอบแบบประเมินแนวทางการปฏิบติัเพียง ๒๘ คน 
และตอบแบบสอบถามเร่ืองการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ครบถว้นสมบูรณ์จาํนวน  ๒๕ คน จึง
คดัแบบสอบถามก่อนทดลองออกจาํนวน ๕ คน เพื่อให้ตรงกับผูท่ี้ตอบแบบสอบถามหลงัการ
ทดลอง  สาํหรับการทดสอบระยะติดตามกลุ่มทดลองไม่เขา้สู่ระบบการติดตามจาํนวน ๗ คน ไดค้ดั
ออกใหแ้บบสอบถาม ๑๘ คน ตรงกนัคงเหลือกลุ่มตวัอยา่งเปรียบเทียบระยะติดตามจาํนวน ๑๘ คน 

ดาํเนินการการฝึกอบรมสติปัฏฐาน ๔ โดยพระวิปัสสนาจารย ์ผูท้รงคุณวุฒิโดยผูว้ิจยัไดข้อ
อนุมติัดาํเนินการจากผูอ้าํนวยการสถาบนัธญัญารักษใ์นรูปการจดัทาํโครงการฝึกอบรมภายใตช่ื้อ 
“โครงการอบรมจิตใจผูป่้วยติดยาเสพติดรุนแรงระบบบงัคบับาํบดัตามหลกัพุทธธรรม ระยะท่ี๒ 
การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน” ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิธัญญารักษ์ เป็นเงิน 
๔๐,๖๐๐ บาท ไดจ้ดัตึกประชุม “เขียวส่อง” ของสถาบนัธัญญารักษ ์เป็นสถานท่ีจดัดาํเนินการ
ฝึกอบรมใชเ้วลา ๗ วนั ติดต่อกนั เร่ิมตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 



 

๒๘๗ 

ผูว้ิจยัไดน้าํแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
มาเป็นเคร่ืองมือวดัการเปล่ียนแปลงความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยปรับปรุงเพิ่มเติม
ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล นําเสนอกรรมการท่ีปรึกษาขอความเห็นชอบก่อนนําเสนอให ้
ผูเ้ ช่ียวชาญพิจารณา ได้ทําการทดสอบหาความเช่ือมั่นจากการวิเคราะห์รายข้อโดยวิธีของ 
Cronbach’s Alpha Coefficient ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั ๐.๗๘๙๒ (N of Item = ๔๒) ค่าความ
เช่ือมัน่รายขอ้อยู่ระหว่าง ๐.๗๗๘๓ - ๐.๘๐๓๘ นาํแบบสอบถามใชเ้ป็นแบบวดัความฉลาดทาง
อารมณ์ของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการทดลองทนัที และระยะติดตามโดยวดัภายหลงัการทดลอง 
๑ เดือน  

วิเคราะห์และแปลผล เคร่ืองมือชุดน้ีโดยโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติ
พื้นฐานไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean = x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation = S.D.) ค่าสถิติสาํหรับเปรียบเทียบขอ้มูล ๓ ชุด คือ Paired Simple t – test 

หลงัเสร็จส้ินการทดลองแลว้ ไดใ้หก้ลุ่มทดลอง ตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น 
ท่ีเก่ียวกบัประเด็นการฝึกอบรมโดยถือเป็นการประเมินวิธีการอบรมท่ีจดัให้คร้ังน้ี วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยสถิติร้อยละ 

ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ซ่ึงผูว้ิจยัและผูช่้วยดูแลกลุ่ม
ทดลอง ไดร่้วมลงภาคสนามปฏิบติักิจกรรมเจริญสติร่วมพร้อมกนัไปกบักลุ่มทดลองโดยสังเกต
ผูป่้วยเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งให้คาํแนะนาํ ช่วยเหลือ ปรับปรุงวิธีปฏิบติัให้กลุ่มทดลองไดป้ฏิบติั
อย่างถูกทางเป็นรายบุคคล กระตุน้ให้กาํลงัใจเม่ือพบว่าผูป่้วยบางรายมีอาการทอ้แท ้ให้รู้จกัวิธี
กาํหนดความคิด สภาพอารมณ์ ท่ีเกิดข้ึนขณะปฏิบติั ฯลฯ เป็นตน้ นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดส้ังเกตและ
เก็บขอ้มูลจากการปรับแผนการดาํเนินกิจกรรมของพระวิปัสสนาจารย  ์ผูส้อนกลุ่มทดลองให้
สามารถดาํเนินกิจกรรมการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน ใหทุ้กคนสามารถพฒันาตนเองไปในทางท่ีดี
ดว้ย ขอ้มูลท่ีเกบ็ไดจ้ดัเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

งานวิจยัคุณภาพไดร้วบรวมขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มของกลุ่มทดลองภายหลงัเสร็จส้ิน
การปฏิบติัวิปัสสนากัมมฏัฐาน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพระวิปัสสนาจารยผ์ูฝึ้กอบรม จากการ
สนทนากลุ่มของผูดู้แลกลุ่มทดลองขณะทดลอง จากการสัมภาษณ์ผูดู้แลกลุ่มทดลองขณะกลบัไป
พกัคา้งท่ีหอพกัผูป่้วย และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูท้รงคุณวุฒิ ๓ ท่าน คือ 
ผูอ้าํนวยการสถาบนัธญัญารักษ ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชกรรมสาขาจิตเวช และ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชกรรม
สาขาอายรุกรรม โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 
 
 



 

๒๘๘ 

๖.๑ สรุปผลการวจิยั 
 ๖.๑.๑ ผลการประเมินการปฏิบัติวปัิสสนากมัมัฏฐานของกลุ่มทดลอง 
 จากการวิเคราะห์แบบสอบถามท่ีประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ ลกัษณะคาํถามแบ่งเป็น ๒ ลกัษณะ 
คือ  

๑) คําถามปลายปิด มีให้เลือก ๔ ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย มีคาํถาม
ทั้งหมด ๑๐ ขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างตอบระดบัมากท่ีสุด ๒ ขอ้คือ ความพึงพอใจวิทยากรผูส้อน 
(พระวิปัสสนาจารย)์ และความเหมาะสมของอาหารและเคร่ืองด่ืม อยูท่ี่ร้อยละ ๖๔.๐ และ ๕๓.๕๗ 
ตามลาํดบั และพบว่าขอ้คาํถามว่าโครงการน้ีมีประโยชน์สาํหรับท่านระดบัใด คาํตอบอยูใ่นระดบั
มากและมากท่ีสุดเท่ากนัท่ีร้อยละ ๓๖.๕ นอกจากน้ียงัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความรู้หลงัการอบรม
เพิ่มข้ึนจากก่อนอบรมในระดบัสูงสุดท่ีร้อยละ ๔๙.๙๙ โดยไม่พบระดบัคะแนนท่ีมีความรู้นอ้ย  

สําหรับคาํถามอีก ๕ ขอ้ ไดแ้ก่ ท่านคิดว่าท่านนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากการฟังบรรยายและ      
ฝึกปฏิบติัไปปฏิบติัในชีวิตประจาํวนัได ้ความคุม้ค่าของการฝึกอบรม สถานท่ี วิธีการฝึกอบรม ควร
จัดให้มีการฝึกอบรมทงัหมดน้ี มีระดับคะแนนอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกขอ้ ซ่ึงมีค่าคะแนนอยู่
ระหวา่งร้อยละ ๔๒.๘๕ – ๕๗.๑๔ 

๒) คาํถามปลายเปิด ผูว้ิจยัไดเ้ปิดโอกาสใหก้ลุ่มตวัอยา่งแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ จาก
ประสบการณ์และส่ิงท่ีไดจ้ากการฝึกอบรม และขอ้เสนออ่ืน ๆ สรุปได ้คือ ไดท้าํใหรู้้สึกถึงสติในตวั
เรา และวิธีนาํสติมาเป็นตวัรู้ในการทาํส่ิงต่าง ๆ ไดเ้รียนรู้แต่เร่ืองดี ๆ ทาํให้จิตใจเยน็มากข้ึน ทาํให้
เกิดสมาธิและจิตใจสงบและคิดกระทาํแต่ส่ิงดี ๆ ไดเ้รียนรู้หลกัการฝึกปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน
การนัง่สมาธิทาํให้จิตใจผ่อนคลาย ไดน้าํหลกัวิปัสสนากมัมฏัฐานมาช่วยในการพฒันาตนเองเป็น
อยา่งดีทาํใหมี้จิตใจท่ีเขม็แขง็ข้ึน ไดฝึ้กความอดทนจึงเกิดสติปัญญามากข้ึนกวา่เดิม ไดเ้รียนรู้การฝึก
การเดินจงกรม ไดน้าํหลกัการวิปัสสนากมัมฏัฐานมาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํรงชีวิต จิตใจสงบ มี
สมาธิมากกว่ามาเขา้รับการบาํบดัคร้ังแรกเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ อยา่งมีสติมากข้ึนมีเหตุและผลไม่กระทาํ
ตามใจตนเอง ทาํใหรู้้จกับาป  บุญ คุณโทษ และพระคุณพอ่ แม่ ไดท้าํความดีซ่ึงไดบุ้ญและไดค้วามรู้ 
เช่นการนัง่สมาธิ การเจริญสติโดยการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน 

๖.๑.๒ ผลการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)  
ในวนัแรกของการฝึกอบรมผูป่้วย มีความพยายามท่ีจะปฏิบติัตามท่ีพระวิปัสสนาจารย์

บรรยาย สาธิตการเดินจงกรมและการนัง่สมาธิ และร่วมปฏิบติัดว้ย ผูป่้วยสามารถปฏิบติัตามไดดี้
ข้ึนเร่ือย ๆ มีเพียง ๓ คน ท่ีแสดงอาการหงุดหงิด ควบคุมตวัเองไม่ได ้ซ่ึงผูว้ิจยัและผูดู้แลให้การ
ช่วยเหลือ โดยให้กาํลงัใจและกระตุน้ให้ปฏิบติัพร้อมกนั โดยให้คาํนะนาํจนเขาสามารถทาํตามได ้
ผูดู้แลและผูว้ิจยัไดส้อนวิธีนัง่สมาธิและกาํหนดอิริยาบถย่อย และสังเกตอาการพอง-อาการยุบของ



 

๒๘๙ 

ผนงัหนา้ทอ้ง ในช่วงเชา้พระวิปัสสนาจารยบ์รรยายธรรมเร่ือง ความสาํคญัของการปฏิบติัวิปัสสนา
กมัมฏัฐาน  

วนัท่ี ๒ ผูป่้วยปฏิบติัไดดี้ข้ึน เขา้ร่วมกิจกรรมตามเวลานดัหมายทุกคน พระวิปัสสนาจารย์
ไดส้าธิตวิธีการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ ์ตามแบบสติปัฏฐาน ๔ และ การกาํหนดอิริยาบถยอ่ย 
เพิ่มเวลาการเดินจงกรมเป็น ๒๐ นาที นั่งสมาธิ ๓๐ นาที ทุกคนต่างนั่งประจาํท่ีของตนเองได้
ถูกตอ้ง การกลบัและการกาํหนดยนืยงัไม่ถูกตอ้ง ผูว้ิจยัและผูดู้แลตอ้งสาธิตและใหผู้ป่้วยปฏิบติัตาม 
ในรายท่ียงัทาํไม่ได ้ผูป่้วยพยายามกาํหนดอิริยาบถย่อย เช่น การปิดการเปิดประตู การกาํหนดนั่ง 
ฯลฯ เป็นตน้ ผูป่้วยกาํหนดยืนรอคิวตกัอาหารอย่างสํารวมและเป็นระเบียบ เสียงกระทบของ
อุปกรณ์ การรับประทานอาหารมีน้อยลง ผูป่้วยยกเกา้อ้ีนั่งเก็บเขา้ท่ีโดยไม่มีการลาก ผูป่้วยเก็บ
อาสนะรวมกนัเม่ือเลิกปฏิบติั โดยไม่ตอ้งเตือนพระวิปัสสนาจารยบ์รรยายธรรม ในช่วงเชา้และช่วง
บ่ายสลบักบัการปฏิบติัธรรม พบผูป่้วย ๔ รายแสดงอาการเม่ือยลา้ เม่ือให้พกัด่ืมนํ้ าปานะช่วงบ่าย 
โดยนัง่เหยยีดขาพิงฝา แต่เม่ือถึงเวลากลุ็กข้ึนปฏิบติัต่อได ้

วนัท่ี ๓ ถึงวนัท่ี๗ ของการปฏิบติัธรรมของกลุ่มทดลองกา้วหน้าข้ึนตามลาํดบัไดจ้ดัให้มี
การสอบอารมณ์ในวนัท่ี ๓ ของการปฏิบติั เร่ิมตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. คือ หลงัจากการ
สวดมนต ์อาราธนาศีล ๕ และฟังบรรยายธรรมแลว้ โดยจดัให้เขา้พบพระวิปัสสนาจารย ์คร้ังละ ๓ 
คน ใชเ้วลาในการรายงานและแกไ้ขเพ่ิมรายละ ๑๐ นาที สาํหรับกลุ่มท่ีเหลือให้ปฏิบติัโดยกาํหนด
เดินจงกรม นัง่สมาธิ กาํหนดอิริยาบถยอ่ยดว้ยตนเองโดยอยูใ่นความควบคุมดูแลของผูว้ิจยัและกลุ่ม
ผูดู้แลท่ีร่วมปฏิบติัอยูด่ว้ย การสอบอารมณ์มีอยู ่๒ ช่วง คือ ช่วงเชา้ และ ช่วงบ่ายซ่ึงเร่ิมเวลา ๑๕.๐๐ 
น. – ๑๖.๓๐ น. หลงัจากนั้นพระอาจารยจ์ะสรุปผลจากการปฏิบติัโดยภาพรวมของวนันั้นพร้อมทั้ง
ใหค้าํแนะนาํการปฏิบติัใหก้า้วหนา้ต่อไป 

สรุปผลจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม พบว่ากลุ่มทดลองมีความตั้งใจและพยายามท่ี
จะปฏิบติัวิปัสสนากัมมฏัฐานเต็มกาํลงัความสามารถของตนอย่างเต็มท่ี ผูป่้วยสามารถควบคุม
ตนเอง และปฏิบติัตามไดเ้ป็นลาํดบัตามคาํสอนของพระวิปัสสนาจารย ์และผูช่้วยวิทยากรไดเ้ป็น
อยา่งดี ตั้งแต่วนัท่ี ๓ ของการปฏิบติัเป็นตน้ไป ผูป่้วยพยายามเก็บสายตา งดพูด งดส่ือสารกบัเพื่อน
ขณะปฏิบติัได ้มีความรับผิดชอบท่ีจะปฏิบติัตามหลกัการสอนท่ีพระวิปัสสนาจารยแ์นะนาํไดดี้ 
ผูป่้วยชอบฟังการสอนของพระวิปัสสนาจารยม์าก เม่ือมีการสอบอารมณ์จะมานั่งฟังกนัเป็นกลุ่ม
ใหญ่ จากการพูดแสดงความรู้สึกก่อนปิดการอบรมว่าประทบัใจการอบรมคร้ังน้ี หลายคนร้องไห้
เม่ือมีพิธีขอขมาและกล่าวลาพระวิปัสสนาจารย ์

เม่ือปฏิบติัถึงวนัท่ี ๖ พบว่าผูป่้วยเขา้มาปฏิบติัเพียง ๒๘ คน ไดท้ราบจากพระวิปัสสนา
จารยว์่าผูป่้วยขอกลบับา้น จาํนวน ๒ คน เพราะมีความรู้สึกว่าตวัเองทาํไม่ดีกบัพ่อแม่ไวม้าก อยาก



 

๒๙๐ 

กลบัไปขอขมา ซ่ึงท่านไดย้บัย ั้งแลว้วา่ใหป้ฏิบติัใหค้รบจะไดรั้บประโยชน์มาก เร่ืองการขอขมาบิดา
มารดารอไวภ้ายหลงัได ้ซ่ึงไม่คาดคิดวา่จะกลบัไปจริง 

การเดินจงกรมในระยะแรก เร่ิม ๑๐ นาที ไดพ้ฒันาเป็นลาํดบั เม่ือปล่อยใหผู้ป่้วยปฏิบติัเอง
ผูป่้วยสามารถเดินได้ถึง ๑ ชั่วโมง มีการส่งอารมณ์บอกรายละเอียดได้พอควร ผูป่้วยมีความ
รับผดิชอบปฏิบติัตามกติกาไดดี้เป็นลาํดบั มีการสาํรวมอินทรีย ์ไดแ้ก่การเก็บสายตา งดการส่ือสาร
กบัผูป้ฏิบติัดว้ยกนั ทุกคนมีความตั้งใจปฏิบติัตามกาํลงัของตน 

๖.๑.๓ ผลการตอบคาํถามในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 ผูว้ิจยัไดจ้ดัให้กลุ่มทดลองนัง่บนอาสนะของตวัเองภายในห้องปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน 
หลงัการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานเสร็จลง ให้ตอบแบบสอบถามและเขียนคาํถาม ขอ้สงสัย ถวาย
พระวิปัสสนาจารยแ์ลว้ให้ทุกคนไดพู้ดตามประเด็นท่ีกาํหนด โดยมีพระวิปัสสนาจารยเ์ป็นองค์
ประธาน ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ประกอบดว้ย ผูดู้แลกลุ่มทดลอง ๒ราย ผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินกลุ่ม มีคาํถามท่ี
กาํหนดใหทุ้กคนนาํเสนอ ๓ ประเดน็ คือ 

๑) การปฏิบัติวปัิสสนากมัมัฏฐานคร้ังนี ้ท่านได้ประสบการณ์ใดบ้าง 
 ประสบการณ์สาํหรับเร่ืองการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน ลกัษณะน้ีทุกคนตอบว่าเป็นคร้ัง
แรกสาํหรับทุกคน และมีคาํตอบท่ีเหมือนกนัและคลา้ยกนั สรุปท่ีทุกคนตอบดงัน้ี เป็นการปฏิบติั
ธรรมท่ีดีท่ีสุดและชดัเจนเป็นระบบมาก พระวิปัสสนาจารยส์อนไดล้ะเอียดลึกซ้ึงมากกว่าทุกคร้ังท่ี
เคยปฏิบติัมา จิตใจไดรั้บการฝึกทาํใหมี้สมาธิ มีกาํลงัใจท่ีจะดาํเนินชีวิตต่อไป ไดรั้บความรู้เก่ียวกบั
การปฏิบติัธรรมท่ีถูกตอ้ง เช่น การเดินจงกรม การนัง่สมาธิ ไดรั้บความรู้จากการนัง่สมาธิ คือรู้จกั
ตวัตนของตนเองมากข้ึน ตอนแรกคิดว่าจะปฏิบติัไม่ได ้เน่ืองจากคิดเร่ืองต่างๆมากมายเป็นเร่ือง
นอกตวั คิดวา่จะเดิน จะนัง่ไปทาํไม ๗ วนัผา่นไปพบวา่จิตใจสงบ ใจเยน็ลงมาก รู้สึกมีความสุข 

๒)  ผลทีไ่ด้จากการปฏิบัติวปัิสสนากมัมัฏฐานคร้ังนีสํ้าหรับท่านเป็นอย่างไร 
 ทุกคนตอบเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนั คือ รู้จกัคิดก่อนท่ีจะทาํ เป็นคนใจเยน็ลง มีความ
อดทนมากข้ึน ทาํใหเ้ขา้ใจเร่ืองบาป-บุญ 
 ๓)  ขอให้ท่านแสดงความรู้สึกอย่างทีท่่านต้องการจะบอกเล่าให้ผู้อืน่ฟัง 
 กลุ่มทดลองไดแ้สดงความรู้สึกต่อการฝึกปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานคร้ังน้ีว่า พระอาจารย์
สอนดีมาก อยากใหม้าสอนทุกวนั ทาํใหรู้้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ถา้ไม่มาสอนจะตามไปฝึกกบัท่านท่ี
ไหน ขอใหผู้ว้ิจยัเขา้ไปสอนท่ีตึกไดไ้หม เพื่อพวกผมจะไดรู้้วิธีฝึกเพิ่ม อยากฝึกต่อไปเร่ือยๆระหวา่ง
ท่ีอยูใ่นโรงพยาบาลน้ี จะไดเ้ลิกยาเสพติดไดเ้สียที เป็นไปไดไ้หมถา้ทางโรงพยาบาลจะจดักิจกรรม
เหล่าน้ีต่อไป เพื่อสร้างใหพ้วกผมเป็นคนดียิง่ข้ึน 
 จากการรวบรวมผลการสนทนากลุ่มของกลุ่มทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองไดป้ระสบการณ์
ตรงจากการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานดว้ยตนเอง โดยการสอน สาธิต แนะนาํ และร่วมปฏิบติัให้



 

๒๙๑ 

เห็นเป็นตวัอยา่งของทีมวิทยากรนาํโดยพระวิปัสสนาจารยผ์ูมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นน้ี จนไดผ้ล
คือกลุ่มทดลองรู้สึกไดว้า่ตนใจเยน็ลงและตอ้งการปรับปรุงตนเองดว้ยวิธีการเจริญสติรูปน้ีตลอดไป 
และยงัมีความเห็นอีกว่า โรงพยาบาลควรจะจดัวิธีการน้ีเพื่อพฒันาผูป่้วยต่อไปสรุปไดว้่าผูป่้วย มี
ความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน สามารถปฏิบติัไดผ้ลตามกาํลงัความสามารถ
ของแต่ละบุคคล 

๖.๑.๔ ผลการตอบคาํถามในการสัมภาษณ์เชิงลกึพระวปัิสสนาจารย์ (In-depth Interview) 
 จากการสมัภาษณ์เชิงลึกพระวิปัสสนาจารย ์ผูเ้ป็นวิทยากรสอนวิปัสสนากมัมฏัฐานแก่กลุ่ม
ทดลอง มี ๓ ประเดน็หลกั สรุปไดว้า่ 
 ๑)  ความรู้สึกของท่านก่อนพบเห็นกลุ่มทดลอง 
 ท่านกล่าวว่าไม่เคยมีประสบการณ์ในการสอนผูติ้ดยาเสพติดมาก่อน คิดว่าผูเ้ขา้ร่วม
โครงการน้ีคงเป็นกลุ่มท่ีมีอายุมากเป็นส่วนใหญ่ แต่กลับพบว่าเป็นกลุ่มวยัรุ่น ได้สังเกตเห็น
พฤติกรรม พบวา่ผูป่้วยไม่มีความศรัทธาในพระสงฆ ์ระยะแรกรู้สึกหนกัใจท่ีจะสอน 
 ๒)  สอบถามเกีย่วกบัความรู้สึกของท่านกบักลุ่มทดลอง ขณะสอนการปฏิบัติกมัมัฏฐาน 
 ในระยะแรก พบว่ากลุ่มทดลองมีความกระวนกระวาย ผลุดลุกผลุดนัง่ ท่านพยายามสอน 
สร้างแรงจูงใจโดยการบรรยายในเร่ือง บาป บุญ กรรม วิบาก โดยสังเกตเม่ือผูป่้วยเร่ิมทอ้ทอ้มากข้ึน
ก็ใหห้ยดุฟังบรรยายสลบักบัการฝึกเจริญสติ ๓-๔วนัต่อมา เห็นการเปล่ียนแปลง คือ ผูป่้วยสามารถ
ไหว ้ไดอ้ย่างถูกตอ้งพยายามปฏิบติัตามท่ีฝึกสอน เดินจงกรม นัง่สมาธิ กาํหนดพองยบุได ้บางคน
นัง่สมาธิไดน้านเป็นชัว่โมง ผูป่้วยบอกไดว้า่ตนมีความสุขข้ึน บางคนเห็นอาการต่าง ๆ ของความคิด 
ความรู้สึก ทาํให้ความคิดเปล่ียนแปลงไปจากเดิม อยากทาํบุญ อยากขอโทษพ่อแม่ อยากจะเลิกส่ิง
เสพติด มีความอดทนอดกลั้น มีสมาธิท่ีจะอยูดู่อาการเจบ็ อาการปวดท่ีเกิดข้ึน รู้สึกไดถึ้งความสงบ
ทางใจ 
 ๓)  ผลของการสอบถามถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของปฏิบัติวิปัสสนากมัมัฏฐานที่
กลุ่มทดลองได้รับในคร้ังนี ้
 พบว่ากลุ่มทดลอง รู้จกัตวัเองมากข้ึน บอกว่าพระวิปัสสนาจารยเ์ปล่ียนชีวิตใหม่ให้เขาได้
รู้จกัว่า ทุกคนเกิดมาต่างสั่งสม กุศล อกุศล ติดตวัไปทุกชาติ ทาํใหก้ลุ่มทดลองมีความเขา้ใจในชีวิต
มากข้ึน มีการเปล่ียนแปลงดา้นเจตคติไปในทางบวก มีศรัทธาในการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน จาก
ไม่เคยปฏิบติัแนวทางน้ี สามารถนัง่สมาธิ เดินจงกรมไดถู้กตอ้ง กาํหนดความคิด ความเจ็บปวดได ้ 
มีความเขา้ใจในเร่ืองกรรมผลของกรรมท่ีเป็นกุศลและอกุศล มีความตั้งใจท่ีจะเลิกยาเสพติดให้ได ้
และจะกระทาํแต่ความดีนัน่คือผูป่้วยเร่ิมมีแรงจูงใจในตนเอง 
 ความเห็นของท่านต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการน้ี ท่านกล่าวว่า เป็นบุญกุศลอย่างมาก เพราะจาก
คนท่ีไม่มีความรู้เร่ืองบาปบุญคุณโทษใด ๆ มาก่อน เม่ือไดม้าปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน ผูป่้วยมี



 

๒๙๒ 

ความพยายามจนสามารถบงัเกิดผลให้เปล่ียนความคิดไปในทางบวก ท่านมีความเห็นว่า การอบรม
เช่นน้ีจะช่วยแกไ้ขพฤติกรรมของผูป่้วยกลุ่มน้ีได ้เน่ืองจากเขามีความศรัทธาในการปฏิบติัวิปัสสนา
กมัมฏัฐาน 

๖.๑.๕  ผลการตอบคําถามในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) สําหรับกลุ่ม
ผู้ดูแลกลุ่มทดลองขณะทดลอง 
 โดยการจัดสนทนากลุ่มเป็นกลุ่มผูดู้แลกลุ่มทดลองขณะปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
ประกอบดว้ย พยาบาลชาํนาญการพิเศษ ๑ คน นกัวิชาการโสตทศันศึกษาชาํนาญการ ๑ คน ช่างภาพ
ชํานาญการ ๑ คน พยาบาลชํานาญการพิเศษ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ มี
ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมแนวน้ี จึงสามารถสังเกตการปฏิบัติของผูป่้วยและสามารถให้
คาํแนะนาํได ้ผูร่้วมประชุมตอบคาํถามตามแนวสมัภาษณ์ ทั้งหมด ๔ ขอ้ โดยสรุปผลไดด้งัน้ี 

๑) จากการทีท่่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติวปัิสสนากมัมัฏฐาน ท่านได้สังเกตเห็นพฤติกรรม
ของกลุ่มทดลองอย่างไรบ้าง 

จากการตอบคาํถามทั้ง ๓ ท่านในประเด็นเร่ือง จากการท่ีท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบติั
วิปัสสนากมัมฏัฐาน ท่านไดส้ังเกตเห็นพฤติกรรมของกลุ่มทดลองท่ีมีความเห็นตรงกนัมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ในช่วงปฏิบติัวนัแรกผูป่้วยยงัดูแลตวัเองไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร มกัมีพฤติกรรมการปฏิบติัตวัตาม
กระแส และกลุ่มไม่ปฏิบติัตามกติกา ไม่คิดว่าผูป่้วยกลุ่มน้ี จะปฏิบติักิจกรรมท่ีจดัให้น้ีได ้กลุ่ม
ทดลองมีลักษณะ แตกต่างกันในเร่ืองการเสพยาเสพติด เป็นผูป่้วยท่ีติดยาประเภทรุนแรง แต่
หลงัจากพระวิปัสสนาจารย ์และผูดู้แลต่างพยายามสอนดว้ยวิธีการสาธิต การปฏิบติัร่วมอยูใ่กล ้ให้
คาํแนะนาํต่าง ๆ ผูป่้วยมีความตั้งใจมากข้ึน สามารถปฏิบติัตามระบบท่ีกาํหนดได ้จะมีปัญหามาก
ในช่วง ๒ วนัแรก นกัวิชาการกล่าวเพิ่มเติมว่า “มารู้ภายหลงัว่าผูป่้วยเหล่าน้ีแต่ละคนมีภูมิหลงัดา้น
หลกัธรรมไม่แตกต่างกนั คือ ไม่เคยเขา้วดั ไม่เคยฟังเทศน์ บางคนไม่เคยรู้เลยว่าการปฏิบติั คืออะไร 
สรุปว่าการปฏิบติัธรรมคร้ังน้ีเป็นเร่ืองแปลกใหม่สําหรับทุกคน” ช่างภาพกล่าวว่า “ไดเ้ห็นความ
เปล่ียนแปลง เช่น มีความพยายาม มีความอดทน เร่ิมปฏิบติัตามระบบท่ีกาํหนดไวไ้ด ้ผูป่้วยมีความ
รับผดิชอบ ตามท่ีพระวิปัสสนาจารย ์บรรยายธรรมวา่ใหรั้บผดิชอบการปฏิบติัของตนเอง"  

๒) กลุ่มทดลองทําตามคําสอนของพระวิปัสสนาจารย์ได้หรือไม่เพียงไร เช่น การเดิน
จงกรม การน่ังสมาธิ การสํารวมระวงัขณะปฏิบัติ 

จากการตอบคาํถามทั้ ง ๓ ท่านในประเด็นเร่ือง กลุ่มทดลองทาํตามคาํสอนของพระ
วิปัสสนาจารยไ์ดห้รือไม่เพียงไร พบว่า ความคิดเห็นท่ีมากท่ีสุดคือผูป่้วยมีความตั้งใจในระยะแรก 
ชอบฟังท่ีพระวิปัสสนาจารยส์อนมากกวา่ หลงัจากนั้นเวลาเจริญสติ เช่น เดินจงกรม นัง่สมาธิ ผูป่้วย
มีความพยายาม เม่ือเวลาผา่นไปได ้๓ – ๔ วนั เร่ิมดูแลตนเองได ้เดินจงกรมระยะท่ี ๑ ไดต้ามลาํพงั  



 

๒๙๓ 

หลงัรับประทานอาหารกลางวนั ผูป่้วยหลายคนจะเขา้ปฏิบติัต่อ โดยไม่นอนพกัเหมือนระยะแรกๆ  
ผูป่้วยสามารถควบคุมตนเองได ้กิริยามารยาทดีข้ึน เรียบร้อย ดูสงบมากข้ึน นักวิชาการกล่าวว่า 
“จากการไปร่วมนัง่ฟังการสอบอารมณ์ ผูป่้วยบางคนกา้วหนา้มากข้ึน หลายคนกาํหนดความคิดได ้
สามารถบอกความรู้สึกตนเองได ้เม่ือผา่นไปครบ ๕ วนักิริยามารยาทดีข้ึน เรียบร้อย ดูสงบมากข้ึน 
รู้ตนเองว่ามีจุดบกพร่องอยา่งใดบา้ง” ช่างภาพกล่าวว่า “ผูป่้วยมีความพยายามปฏิบติัตามท่ีวิทยากร
สอนไดต้ลอด ในวนัท่ี ๔ ของการปฏิบติั ตอนกลางวนัไม่มีการนอนพกั การปฏิบติัของเขาต่อเน่ือง
ข้ึนเร่ือยๆ มีการเกบ็สายตา การกาํหนดนัง่ กาํหนดลุกข้ึนยนือยา่งชา้ๆ เป็นตน้ ดูแลควบคุมตนเองได ้
จิตใจสงบลงไม่ฟุ้ งซ่านเหมือนวนัแรก ๆ” พยาบาลกล่าวว่า “การปฏิบติัแนวน้ีเป็นเร่ืองใหม่สาํหรับ
ผูป่้วย ยงัเคยคิดว่า วนัต่อไปบางคนอาจจะไม่มาร่วมโครงการอีก ปรากฏว่า วนัรุ่งข้ึนมากนัครบ 
แสดงว่า มีความรับผิดชอบตามกติกาของการปฏิบติัธรรมไม่กระทาํส่ิงใดตามอาํเภอใจของตน
เหมือนก่อน” 

๓) การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของกลุ่มทดลองในแต่ละวันมีความก้าวหน้าหรือมีการ
เปลีย่นแปลงอย่างไรบ้าง 

จากการตอบคาํถามทั้ ง ๓ ท่านในประเด็นเร่ือง ความก้าวหน้าในการปฏิบติัวิปัสสนา
กมัมฏัฐานของกลุ่มทดลองในแต่ละวนั พบว่าความคิดดา้นท่ีมากท่ีสุด คือ มีความกา้วหน้าเป็น
ลาํดบั ตั้งแต่วนัแรกท่ียงัปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง หลงัจากทุกคนไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากพระวิปัสสนา
จารยส์อน นาํปฏิบติัและสอบอารมณ์ วิทยากรร่วม(ผูดู้แล) ใส่ใจในผูป่้วย เป็นแรงสนบัสนุนใหทุ้ก
คนตั้งใจท่ีจะเรียนรู้ เม่ือตั้งใจเรียนรู้ กาํหนดไดต้รงตามสภาวะธรรม ผลท่ีดียอ่มจะเกิดแก่ตวัเขาทาํ
ให้เขาปฏิบติัไดผ้ลกา้วหน้ายิ่งข้ึน นักวิชาการ กล่าวว่า “ผูส้อนทาํให้ผูรั้บการอบรมคือผูป่้วยได้
เรียนรู้ท่ีจะรู้จกัตนเองดว้ยตวัของเขาเอง ส่ิงท่ีบอกถึงการเปล่ียนแปลงอีกอยา่งคือเสียงสวดมนตข์อง
ผูป่้วยฟังดูอ่อนโยนข้ึนเร่ือยๆ สอดคลอ้งกับการเคล่ือนไหวท่ีเรียบร้อยและสงบข้ึนตามลาํดับ”
ช่างภาพ กล่าวว่า “ผูป่้วยทุกคนตั้งใจปฏิบติัดีมาก จากวนัท่ี ๓ เป็นตน้ไป ในเร่ืองการเปล่ียนแปลง
ภายในตนเองของแต่ละคนไม่สามารถรู้ได ้จะรู้วา่เขากา้วหนา้ต่อเม่ือเขาถามคาํถามเม่ือไดรั้บโอกาส
ให้ถามจากการพูดแสดงความรู้สึกของแต่ละคนท่ีบันทึกภาพรู้สึกว่าเขารู้จักคิด มีแนวคิดท่ี
เปล่ียนไปจากเดิมหลายดา้น เช่น บอกวา่จะเปล่ียนนิสยัตวัเองเสียใหม่ เห็นถึงคุณค่าของชีวิต มีความ
ภูมิใจท่ีไดเ้กิดมาเป็นคน ต่อไปจะพยายามปฏิบติัตนไม่ทาํใหค้นอ่ืนเดือดร้อนและจะทาํในส่ิงท่ีดีๆ” 

๔) ท่านคิดว่าโครงการนี้มีความเหมาะสมกับกลุ่มทดลองและผู้ป่วยยาเสพติดอื่นๆอย่างไร
บ้าง 

จากการตอบคาํถามทั้ ง ๓ ท่านในประเด็นเร่ือง ความเหมาะสมของโครงการกับกลุ่ม
ทดลองและผูป่้วยยาเสพติดอ่ืนนั้น พบว่าความคิดเห็นท่ีมากท่ีสุด คือ โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีมี
ประโยชน์ ผูป่้วยมีจิตใจสงบมากข้ึน ควบคุมตนเองไดดี้ มีความรับผิดชอบมากข้ึน สุภาพเรียบร้อย



 

๒๙๔ 

และมีวินยัมากข้ึนแปลกไปจากผูป่้วยกลุ่มอ่ืน ท่ีไม่ไดรั้บการฝึกดว้ยวิธีการน้ี นกัวิชาการ กล่าวว่า 
“วิทยากรสอนให้ผูป่้วยไดเ้รียนรู้ท่ีจะรู้จกัตนเองดว้ยตวัของเขาเอง เม่ือรู้วิธีปฏิบติัจากการฝึกแลว้ 
ตอ้งกระตุน้ให้ผูป่้วยฝึกปฏิบติัดว้ยตวัเอง ในสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั
ฝึกบ่อยๆ ผูป่้วยจะสามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข การสอนใหผู้ป่้วยปฏิบติัไดเ้องเป็นเร่ืองท่ี
ดีมาก ไม่ตอ้งเสียงบประมาณค่าใชจ่้ายใดๆเลยผูป่้วยสามารถดูแลตวัเองไดท้ั้งดา้นร่างกาย ความคิด 
ความรู้สึก  ปรับตวัเองได ้มีการตดัสินใจแกปั้ญหาดีข้ึนโดยไม่กระทบผูอ่ื้น การสอนใหผู้ป่้วยทาํเอง 
ฝึกดว้ยตนเองไดไ้ม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย” พยาบาล กล่าวว่า “ในฐานะเป็นผูรั้บผิดชอบ นโยบายการ
พยาบาลจะนาํเร่ืองน้ีเขา้ท่ีประชุมและพยายามใหเ้กิดการปฏิบติั เช่นน้ี กบัผูป่้วยต่อไป” 

ผลจากการสนทนากลุ่มน้ี สรุปได้ว่าการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของกลุ่มทดลอง           
มีพฒันาการท่ีดีโดยลาํดบั สืบเน่ืองจากการเอาใจใส่อย่างใกลชิ้ดจากวิทยากรพระสงฆ์และกลุ่ม
ผูดู้แลเป็นแรงสนบัสนุนท่ีจะช่วยใหผู้ป่้วยมีแรงจูงใจในตนเองท่ีปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามหลกัการเจริญ
สติปัฏฐาน ๔ ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทั้งดา้นจิตใจจึงแสดงออกมาให้ปรากฏในดา้น
พฤติกรรมทางกายและความคิด ความรู้สึกท่ีส่ือออกมาทางวาจาเป็นความคิดเชิงบวก คือ มีปัญญา
เกิดข้ึน สามารถควบคุมตนเองได้ดีข้ึน จิตใจสงบและมีความรับผิดชอบเห็นคุณค่าของตนเอง         
มีความภาคภูมิใจ มีแรงจูงใจท่ีจะเป็นคนดี 

๖.๑.๖ ผลการตอบคําถามตามแนวสัมภาษณ์พยาบาลผู้ดูแลกลุ่มทดลองขณะกลบัไปพกัค้าง
ทีห่อพกัผู้ป่วย 
 ผูว้ิจัยได้สัมภาษณ์ พยาบาลประจาํหอพกัผูป่้วยท่ีเป็นกลุ่มทดลอง สังกัดอยู่จาํนวน ๓ 
หอพกั โดยสัมภาษณ์ หอพกัละ ๑ ท่านประกอบดว้ย พยาบาลเทคนิคชาํนาญงาน ๑ ท่าน พยาบาล
วิชาชีพชาํนาญการ ๑ ท่าน พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการพิเศษ ๑ ท่าน สรุปไดด้งัน้ี 
 ๑) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการจัดกจิกรรมปฏิบัติวิปัสสนากมัมัฏฐานให้กบัผู้ป่วยติด
ยาเสพติดระบบบังคบับําบัด 
  จากการตอบคาํถามของ ๓ ท่าน ในประเด็น ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรในการจดักิจกรรม
ปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานให้กบัผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั ความคิดเห็นท่ีมากท่ีสุด คือ 
ผูป่้วยกลุ่มน้ีเป็นผูป่้วยเร้ือรัง ส่วนใหญ่เสพยาบา้ มีสมาธิสั้ น สนใจส่ิงใดไม่ไดน้าน มีการสะสม
ประสบการณ์ในชีวิตดา้นลบมาอยา่งมากมาย ตอ้งการการดูแลเอาใจใส่ ประคบัประคองและสังเกต
สภาพอารมณ์ของผูป่้วยอยา่งใกลชิ้ด มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาการแปรปรวนทางจิตได ้ยงักงัวลอยูว่่า
เขาอาจจะสับสน แต่รู้สึกดีใจ มัน่ใจในพระวิปัสสนาจารย ์มัน่ใจในผูว้ิจยัว่ามีประสบการณ์และ
สามารถจะฝึกอบรมและบริหารจัดการโครงการน้ีได้อย่างดี โครงการสอนปฏิบัติวิปัสสนา
กมัมฏัฐานลกัษณะน้ี ไม่เคยมีใครจดัให้ผูป่้วยมาก่อน รู้สึกยินดีอย่างยิ่งกบัผูป่้วยท่ีไดรั้บโอกาสน้ี
เพราะเป็นกิจกรรมท่ีจดัทาํไดย้ากสาํหรับผูป่้วย เพราะตอ้งใชค้นดูแลผูป่้วยค่อนขา้งมาก กาํลงัคนท่ี



 

๒๙๕ 

มีอยู่ไม่เพียงพอ คนเขา้ใจเร่ืองน้ีค่อนขา้งจะหายาก โครงการน้ี กิจกรรมน้ีเหมาะสมกบักาลเวลา
เพราะผูป่้วยอยู่ในความดูแลของสถานพยาบาลแห่งน้ี ซ่ึงมีความพร้อมทุกด้าน การสวดมนต ์
อาราธนาศีล ก่อนปฏิบติัเป็นการเตรียมตวัท่ีให้ประโยชน์ เป็นการจดัระเบียบขั้นแรกเพื่อจะเขา้สู่
ระบบการมีระเบียบการปฏิบติัในเร่ืองอ่ืนๆต่อไป เท่ากบัเป็นการฝึกผูป่้วยให้รู้จกัจดัระเบียบตนเอง
ให้อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดโ้ดยไม่รบกวนกนั ผูป่้วยมีความสนใจตรงต่อเวลามีการเตรียมตวัอยา่งดี ก่อน
เขา้ร่วมโครงการทุกคร้ัง โครงการน้ีทาํให้ผูป่้วยมีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนในเร่ืองความ
รับผิดชอบ งานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีการช่วยเหลือผูป่้วยท่ีช่วยตนเองไม่ได ้เขาเร่ิมเห็นใจ สงสาร 
เพื่อนท่ีดูแลตนเองไม่ไดม้ากข้ึน ไม่มีการเก็บกด ผูป่้วยสามารถฝึกจิตอยา่งมีพฒันาการทางอารมณ์
ไดดี้ตามตอ้งการ 

๒) ท่านเห็นว่าผู้ติดยาเสพติดที่อยู่ในความดูแลของท่านที่เข้าร่วมกจิกรรมปฏิบัติวิปัสสนา
กมัมัฏฐานมีการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมไปจากเดิมก่อนเข้าร่วมกจิกรรมนีอ้ย่างไรบ้าง 

 จากการตอบคาํถามของ ๓ ท่าน ในประเด็น ท่านเห็นว่าผูติ้ดยาเสพติดท่ีอยู่ในความดูแล
ของท่านท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิมก่อน
เขา้ร่วมกิจกรรมน้ีอยา่งไรบา้ง สรุปความคิดเห็นไดด้งัน้ี  

(๑)    ด้านการปฏิบัติตนของผู ้ป่วย  พบว่า  มีค ําพูดท่ีอ่อนโยน  มีการโต้ตอบท่ี
สมเหตุสมผล มีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัคนอ่ืนๆ มีความตั้งใจทาํกิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมายไดดี้ข้ึน มี
ระเบียบวินยัมากข้ึน 

(๒)  ดา้นอารมณ์ ตระหนกัรู้ตวัเองไดดี้ข้ึน ลดความกา้วร้าวลง ยติุพฤติกรรมไม่ดีของ
ตนไดง่้ายข้ึน รู้จกัพิจารณาตนเอง รู้ตวัตนของตนเองมากข้ึน ลดการอาฆาตพยาบาทลง รู้จกัใหอ้ภยั
พ่อแม่ อ่อนนอ้มถ่อมตน ใหค้วามเคารพต่อพระพุทธรูป สวดมนตก่์อนนอนทุกคืน ไม่แสดงกิริยา
เล่นหวักนัในขณะสวดมนต ์สาํเนียงสวดมนตอ่์อนโยนลงและสวดไดพ้ร้อมกนั 

(๓) ดา้นการรับรู้ ผูป่้วยเล่าให้ฟังว่า คาํสอนท่ีไดรั้บทาํให้เขา้ใจชีวิตมากข้ึน การสวด
มนตบ์างคร้ังรู้สึกขนลุก จิตใจสงบร่มเยน็ข้ึน ตอบไดต้รงคาํถามและถูกตอ้ง รู้จกัการวางแผนชีวิต
มองเห็นความหมายของอนาคตมากข้ึน 

๓) ท่านคดิว่าผู้ป่วยติดยาเสพติดทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมนีไ้ด้ประโยชน์อย่างไรบ้าง 
จากการตอบคาํถามของ ๓ ท่าน ในประเดน็ ท่านคิดวา่ผูป่้วยติดยาเสพติดท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม

น้ีไดป้ระโยชน์อย่างไรบา้ง สรุปไดว้่า ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วยท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ ผูป่้วยท่ีมี
อาการฟุ้งซ่านมีอาการสงบลง สําหรับผูป่้วยท่ีมีลกัษณะซึมเศร้า มีอาการยิ้มแยม้ แจ่มใสมากข้ึน 
ผูป่้วยต่างได ้แนวทางการดาํเนินชีวิตของตนเองแตกต่างกนัไป ผูป่้วยสามารถเขา้ใจเร่ืองศีล ๕ว่า
สามารถช่วยให้เขามีความสุขได ้ผูป่้วยไดเ้รียนรู้ว่าเกิดอะไรข้ึนกบัชีวิตของเขา ตระหนกัรู้ในบาป 
บุญ คุณ โทษ โดยเฉพาะท่ีประพฤติกบับิดามารดา โดยรวมผูป่้วยมีสมาธิมากข้ึน มีความอดทนอยู่



 

๒๙๖ 

กบักิจกรรมท่ีจดัให้ไดน้านข้ึน มีแนวโนม้ว่าในอนาคตผูป่้วยจะตดัสินใจแกปั้ญหาชีวิตของเขาเอง
ไดโ้ดยไม่พึ่งพายาเสพติด เน่ืองจากไดรั้บการปลูกฝังส่ิงท่ีดีงามติดตวัไป มีความพึงพอใจในชีวิต 
และ ควบคุมตนเองได ้สามารถปรับตวัอยูก่บักลุ่มผูป่้วยดว้ยกนัไดดี้ 

๖.๑.๗ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยกึ่งทดลอง ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป ปัจจัย
ด้านการใช้ยาเสพติด เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ความฉลาดอารมณ์ทั้ง ๓ ด้าน 
ก่อนและหลงั การทดลองและระยะติดตาม (๑ เดือน)  

ส่วนที่ ๑ ขอ้มูลส่วนบุคคล วิเคราะห์หาค่าร้อยละ กลุ่มทดลองเป็นเพศชายนับถือศาสนา
พุทธ พบว่า กลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๐ – ๒๔ ปี มากท่ีสุด ร้อยละ ๔๐.๐ รองลงมา 
อาย ุ๒๕ - ๒๙ ปี ร้อยละ ๒๐.๐ สถานภาพสมรส โสดมากท่ีสุด ร้อยละ ๗๒.๐ และรองลงมา หย่า
ร้าง/แยกกนัอยู่ ร้อยละ ๑๖.๐ และสถานภาพสมรสคู่น้อยท่ีสุด ร้อยละ ๑๒.๐ การศึกษาระดบัชั้น
ประถมศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ ๖๘.๐ รองลงมามีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 
๑๖.๐ และ มีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายน้อยท่ีสุด ร้อยละ ๔.๐ มีอาชีพรับจา้งมาก
ท่ีสุด ร้อยละ ๔๘.๐ รองลงมา คือว่างงาน ร้อยละ ๒๔.๐ และน้อยท่ีสุด คือ อาชีพรับจา้งและ
เกษตรกรรมและอาชีพรับจา้งและคา้ขาย เท่ากนัคือ ร้อยละ ๔.๐  

ส่วนที่ ๒ ปัจจยัดา้นการใชส้ารเสพติด พบว่า กลุ่มทดลอง เร่ิมใชส้ารเสพติดเม่ืออาย ุ ๑๕ – 
๑๙ ปี ร้อยละ ๖๐.๐ รองลงมาอายนุอ้ยกว่า ๑๕ ปี ร้อยละ ๑๖.๐ สาเหตุส่วนใหญ่ท่ีทาํใหก้ลุ่มทดลอง
เร่ิมใชส้ารเสพติด เน่ืองจากอยากลองร้อยละ ๗๒ รองลงมาคือเพื่อนหรือคนใกลชิ้ดชกัชวน ร้อยละ 
๕๒.๐ ใชส้ารเสพติดก่อนเขา้มาบาํบดัรักษาประเภทยาบา้ มากท่ีสุด ร้อยละ ๙๒.๐ และใชทุ้กวนัมาก
ท่ีสุดร้อยละ ๓๒.๐ รองลงมาใชส้ารเสพติดประเภทยาไอซ์ร้อยละ ๓๒.๐ โดยเคยใชบ้างคร้ังมาก
ท่ีสุดร้อยละ ๓๒.๐ 

ส่วนที่ ๓ เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ทั้ง ๓ ดา้น
พบวา่ 

๑) ความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์รายดา้นดี เก่ง สุข ระหว่างก่อนและหลงัการ
ทดลอง พบว่าคะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์รายดา้นทุกดา้น มีคะแนนเฉล่ีย ๑๔๔.๖๘ ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๑๖.๗๔ หลงัการทดลองพบว่าค่าคะแนนเฉล่ีย ๑๕๗.๑๒ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ๑๓.๕๓ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ ยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี ๑ 

ดา้นดี คะแนนเฉล่ีย ๕๑.๐๐ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๖.๘๙ หลงัการทดลองพบว่ามีค่าเฉล่ีย 
๕๔.๒๔ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๕.๑๐ จะเห็นไดว้า่ คะแนนฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบ
ทางสถิติ พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 



 

๒๙๗ 

 ดา้นเก่ง คะแนนเฉล่ีย ๔๘.๖๐ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๗.๑๕ หลงัการทดลองพบว่ามี
ค่าเฉล่ีย ๕๒.๕๒ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๕.๕๙ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน 
เม่ือทดสอบทางสถิติ พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 
 ดา้นสุข คะแนนเฉล่ีย ๔๕.๐๘ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๖.๒๘ หลงัการทดลองพบว่ามี
ค่าเฉล่ีย ๕๐.๓๖ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๕.๙๗ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน 
เม่ือทดสอบทางสถิติ พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 

๒) ความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์ดา้นดีก่อนและหลงัการทดลอง พบวา่ความฉลาด
ทางอารมณ์ดา้นดีในเร่ืองการควบคุมตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย ๑๕.๘๔ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๒.๐๕ 
หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ีย ๑๖.๘๘ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๒.๒๖ จะเห็นไดว้่าค่าเฉล่ีย
ในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั ๐.๐๕  ความเห็นใจผูอ่ื้นของกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ีย ๑๖.๒๘ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
๒.๘๙ หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ีย ๑๗.๗๖ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๑.๙๒ จะเห็นไดว้่า 
ค่าเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ ความรับผิดชอบของกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ีย ๑๘.๘๘ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ๒.๐๕ หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ีย ๑๙.๖๐ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๒.๒๙ จะ
เห็นไดว้่าค่าเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นดีโดยรวม ก่อนการทดลองมีคะแนน
เฉล่ีย ๕๑.๐๐ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๖.๘๙ หลงัการทดลองพบว่ามีคะแนนเฉล่ีย ๕๔.๒๔ ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๕.๑๐ จะเห็นไดว้่าความฉลาดทางอารมณ์ดา้นดีโดยรวมของกลุ่มทดลองสูงข้ึน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั ๐.๐๕ 

๓) ความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์ดา้นเก่งก่อนและหลงัการทดลอง พบว่าความ
ฉลาดทางอารมณ์ดา้นเก่ง ประกอบดว้ย การมีแรงจูงใจในตนเอง การตดัสินใจ/แกปั้ญหา การมี
สัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น พบว่าการมีแรงจูงใจในตนเองของกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ีย ๑๗.๑๖ ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๒.๗๑ หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ีย ๑๘.๑๖ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
๓.๓๐ จะเห็นไดว้่า ค่าเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ ในเร่ืองการตดัสินใจ/แกปั้ญหา ของกลุ่มทดลอง มีคะแนน
เฉล่ีย ๑๕.๒๘ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๓.๑๑ หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ีย ๑๖.๕๒ ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ๒.๘๐ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ 
พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ การมีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น ของ
กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ีย ๑๖.๑๖ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๒.๔๐ หลงัการทดลองพบว่า มี
คะแนนเฉล่ีย ๑๗.๘๔ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๑.๙๕ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลอง



 

๒๙๘ 

สูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .๐๕ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ดา้นเก่งโดยรวม ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉล่ีย ๔๘.๖๐ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
๗.๑๕หลงัการทดลองพบว่ามีคะแนนเฉล่ีย ๕๒.๕๒ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๕.๕๙ จะเห็นไดว้่า
ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นเก่งโดยรวมของกลุ่มทดลองสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 
๐.๐๕ 

๔) ความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์ดา้นสุขก่อนและหลงัการทดลอง พบว่าความ
ฉลาดทางอารมณ์ดา้นสุข ประกอบดว้ย ความภูมิใจในตนเอง ความพึงพอใจในชีวิต มีความสงบทาง
ใจ พบว่า ความภูมิใจในตนเอง ของกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ีย ๙.๗๒ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
๒.๒๖ หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ีย ๑๑.๖๘ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๑.๔๖ จะเห็นไดว้่า 
คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ในเร่ืองความพึงพอใจในชีวิต ของกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ีย ๑๘.๙๖ ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๓.๒๙ หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ีย ๒๐.๔๐ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
๒.๖๔ จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ มีความสงบทางใจ ของกลุ่มทดลอง มีคะแนน
เฉล่ีย ๑๖.๔๐ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๓.๑๖ หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ีย ๑๘.๒๘ ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ๓.๐๘ จะเห็นไดว้่า คะแนนฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ 
พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นสุข
โดยรวม ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉล่ีย ๔๕.๐๘ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๖.๒๘ หลงัการทดลอง
พบวา่มีคะแนนเฉล่ีย ๕๐.๓๖ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๕.๙๗ จะเห็นไดว้่าคะแนนเฉล่ีย ความฉลาด
ทางอารมณ์ดา้นสุขโดยรวมของกลุ่มทดลองสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั ๐.๐๕ 

๕) ความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์ ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง พบว่า
ภาพรวมความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ีย ๑๕๒.๒๐ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
๔๐.๖๔ หลงัการทดลองพบว่ามีค่าเฉล่ีย ๑๕๗.๑๒ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๑๓.๕๗ จะเห็นไดว้่า 
ค่าเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 

๖) ความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์รายดา้นดี เก่ง สุข หลงัการทดลองและระยะ
ติดตามการรักษา ๑ เดือน พบว่าคะแนนเฉ่ีลยความฉลาดทางอารมณ์รายดา้นทุกดา้น มีคะแนนเฉล่ีย 
๑๕๓.๘๙ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๑๖.๒๕ หลงัการทดลองพบว่ามีคะแนนเฉล่ีย ๑๗๘.๘๓ ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ๒๓.๒๙ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ 
พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ ยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี ๒ 



 

๒๙๙ 

ดา้นดี คะแนนเฉล่ีย ๕๓.๕๐ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๕.๕๑ หลงัการทดลองพบว่ามีค่าเฉล่ีย 
๖๒.๙๔ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๙.๐๕ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบ
ทางสถิติ พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 

 ดา้นเก่ง คะแนนเฉล่ีย ๕๑.๓๓ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๖.๓๗ หลงัการทดลองพบว่ามี
ค่าเฉล่ีย ๖๑.๖๗ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๗.๖๘ จะเห็นไดว้า่ คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือ
ทดสอบทางสถิติ พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 
 ดา้นสุข คะแนนเฉล่ีย ๔๙.๐๖ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๖.๘๗ หลงัการทดลองพบว่ามี
ค่าเฉล่ีย ๕๔.๒๒ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๘.๐๘ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน 
เม่ือทดสอบทางสถิติ พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 

๗) ความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์ดา้นดีหลงัการทดลองและระยะติดตามการรักษา 
๑ เดือน พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ดา้นดีไดแ้ก่ การควบคุมตนเอง ความเห็นใจผูอ่ื้น และ ความ
รับผิดชอบ พบว่า การควบคุมตนเอง  มีคะแนนเฉล่ีย ๑๖.๘๓ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๒.๔๗ หลงั
การทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ีย ๑๙.๓๓ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๓.๓๗ จะเห็นไดว้่าคะแนนเฉล่ีย
ในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  ๐.๐๕ ความเห็นใจผูอ่ื้นของกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ีย ๑๗.๓๓ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
๑.๙๐ หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ีย ๒๐.๘๘ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๒.๗๔ จะเห็นไดว้่า 
คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  ๐.๐๕ ความรับผิดชอบของกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ีย ๑๙.๓๓ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ๒.๕๒ หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ีย ๒๒.๗๒ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๓.๗๐ 
จะเห็นไดว้า่คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  ๐.๐๕ ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นดีโดยรวม หลงัการทดลองมีคะแนน
เฉล่ีย ๕๓.๕๐ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๕.๕๑ หลังการทดลอง ๑ เดือนพบว่ามีคะแนนเฉล่ีย 
๖๒.๙๔ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๙.๐๕ จะเห็นไดว้่าความฉลาดทางอารมณ์ดา้นดีโดยรวมของกลุ่ม
ทดลองสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั ๐.๐๕ 

๘) ความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์ดา้นเก่งหลงัการทดลองและระยะติดตามการ
รักษา ๑ เดือน พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ดา้นเก่ง ประกอบดว้ย การมีแรงจูงใจในตนเอง การ
ตดัสินใจ/แกปั้ญหา การมีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น พบว่าการมีแรงจูงใจในตนเองของกลุ่มทดลอง 
คะแนนเฉล่ีย ๑๗.๘๓ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๓.๖๖ หลงัการทดลองพบว่า คะแนนเฉล่ีย ๒๑.๖๑ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๓.๑๘ จะเห็นไดว้า่ คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ 
พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ เร่ืองการตดัสินใจ/แกปั้ญหา ของ
กลุ่มทดลอง คะแนนเฉล่ีย ๑๖.๕๐ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๓.๐๕ หลงัการทดลองพบว่า คะแนน



 

๓๐๐ 

เฉล่ีย ๒๑.๓๘ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๓.๓๑ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือ
ทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ การมี
สมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้นของกลุ่มทดลอง คะแนนเฉล่ีย ๑๗.๐๐ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๑.๖๘ หลงัการ
ทดลองพบว่า คะแนนเฉล่ีย ๑๘.๖๖ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๒.๔๗ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียใน
กลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  
๐.๐๕ ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นเก่งโดยรวม หลงัการทดลองมีคะแนนเฉล่ีย ๕๑.๓๓ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  ๖.๓๗ หลงัการทดลอง๑ เดือนพบว่ามีคะแนนเฉล่ีย ๖๑.๖๗ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
๗.๖๘ จะเห็นไดว้่าความฉลาดทางอารมณ์ดา้นเก่งโดยรวมของกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทาง
สถิติพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั ๐.๐๕ 

๙) ความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์ดา้นสุขหลงัการทดลองและระยะติดตามการ
รักษา ๑ เดือน จากตารางท่ี ๑๔ พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ดา้นสุข ประกอบดว้ย ความภูมิใจใน
ตนเอง ความพึงพอใจในชีวิต มีความสงบทางใจ พบว่า ความภูมิใจในตนเอง ของกลุ่มทดลอง 
คะแนนเฉล่ีย ๑๑.๘๘ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๑.๗๑ หลงัการทดลองพบว่า คะแนนเฉล่ีย ๑๓.๘๓ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๒.๒๒ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทาง
สถิติ พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ เร่ืองความพึงพอใจในชีวิต 
ของกลุ่มทดลอง คะแนนเฉล่ีย ๑๙.๖๑ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๓.๓๘ หลงัการทดลองพบว่า 
คะแนนเฉล่ีย ๒๐.๓๘ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๓.๖๑ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลอง
สูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่าไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 
เร่ืองมีความสงบทางใจ ของกลุ่มทดลอง คะแนนเฉล่ีย ๑๗.๕๕ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๓.๒๙ 
หลงัการทดลองพบว่า คะแนนเฉล่ีย ๒๐.๐๐ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๓.๑๒ จะเห็นไดว้่า คะแนน
เฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั  ๐.๐๕ ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นสุขโดยรวม หลงัการทดลองคะแนนเฉล่ีย ๔๙.๐๖ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๖.๘๗ หลงัการทดลอง๑ เดือนพบว่าคะแนนเฉล่ีย ๕๔.๒๒ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ๘.๐๘ จะเห็นไดว้่าความฉลาดทางอารมณ์ดา้นสุขโดยรวมของกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือ
ทดสอบทางสถิติพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 

๑๐) ความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์ระหว่าง หลงัการทดลองและระยะติดตามการ
รักษา ๑ เดือน พบว่าภาพรวมความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ีย ๑๕๓.๘๘ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ๑๖.๒๕หลังการทดลองพบว่ามีคะแนนเฉล่ีย ๑๗๘.๘๓ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ๒๓.๒๙ จะเห็นไดว้่า คะแนนเฉล่ียในกลุ่มทดลองสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 



 

๓๐๑ 

๖.๑.๘  ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกําหนดนโยบาย 
ระดับผู้อาํนวยการสถาบัน และผู้เช่ียวชาญด้านการบําบัดรักษา 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิทั้ง ๓ ท่าน ตามประเด็นคาํถาม ๔ ประเด็น สรุปได้
ดงัน้ี 

๑)  ท่านมีความคดิเห็นเกีย่วกบัการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฎฐาน ๔ อย่างไร 
จากการตอบคาํถามทั้ง ๓ ท่าน ในประเดน็เร่ือง ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัโครงการ

ปฏิบติัธรรมตามแนวสติปัฎฐาน ๔ อยา่งไร ทั้ง ๓ ท่านมีความคิดเห็นตรงกนัมากท่ีสุด คือ โครงการ
น้ีมีประโยชน์ เป็นแนวคิดทฤษฎี ท่ีนําแนวทางพระพุทธศาสนา มากําหนดเป็นกิจกรรมการ
บาํบดัรักษาเกิดโอกาสของการนาํความรู้ดา้นศีลธรรม มาจดัเป็นกระบวนการฟ้ืนฟูดา้นจิตใจ จน
สามารถวดัไดเ้ป็นรูปธรรม เป็นโครงการท่ีดี เพราะทาํใหผู้ป่้วยมีใจสงบอยูก่บัปัจจุบนั ศาสนาพุทธ
เป็นศาสนาท่ีคนไทยส่วนมากนบัถือเป็นศาสนาประจาํชาติ ถา้นาํมาเป็นเคร่ืองมือบาํบดัผูป่้วยนบัว่า
เป็นส่ิงดี เป็นการลดค่าใชจ่้าย ถา้วิธีการน้ีดีจริง น่าจะส่งผลในการลดการใชย้าในการบาํบดัรักษาลง
ได้ ไม่ต้องลงทุนไปเรียนต่างประเทศ ทฤษฎีของชาวตะวนัตกท่ีเราเดินทางไปอบรมกัน และ
นาํมาใชก้บัคนไทยจริง ๆ แลว้ไม่สอดคลอ้งกนัเท่าไร คนไทยนั้นนบัถือศาสนาพุทธอยูแ่ลว้ เพียงแต่
ศึกษาวิธีการอย่างจริงจงั ฝึกดว้ยตนเองไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์อะไรยุ่งยาก สามารถนาํมาใชไ้ดทุ้กเวลา 
ขอใหรู้้วิธีการฝึกท่ีถูกตอ้งชดัเจน จนสามารถใชส้ติไดทุ้กเร่ือง มีสติเป็นแกนการดาํเนินชีวิตและยงั
ไดพ้ฒันาคุณธรรมจริยธรรมไปในตวั นอกจากจะหยดุยาได ้คืนคนดีกลบัสู่ครอบครัว สังคม ถา้ฝึก
ไดจ้ะช่วยลดงบประมาณในการรักษาดว้ยวิธีใชย้า 

๒)  ท่านมีความคดิเห็นต่อการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ติดยาเสพติดด้วยวิธีการ
นีอ้ย่างไรบ้าง 

จากการตอบคาํถามทั้ง ๓ ท่าน ในประเดน็เร่ืองท่านมีความคิดเห็นต่อการพฒันาความฉลาด
ทางอารมณ์ของผูติ้ดยาเสพติดดว้ยวิธีการน้ีอย่างไร ทั้ง ๓ ท่านมีความคิดเห็นตรงกนัมากท่ีสุด คือ 
เป็นวิธีการท่ีดีใชไ้ด ้การสอนให้ผูป่้วยสามารถฝึกปฏิบติัไดเ้องเท่ากบัเป็นการฝึกนิสัยท่ีดีแก่ตวัเขา 
เขาจะไดป้ระสบการณ์ตรงจากการฝึกนั้น วิทยากรเพียงแต่ช้ีแนะให้ความรู้ ให้เหตุผลจนเขาเขา้ใจ 
ฝึกปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง ไดค้วามรู้ รู้สาเหตุและไดรั้บผลท่ีดีเกิดข้ึนกบัตวัเขา ทาํใหเ้ขาตระหนกัรู้ใน
การคิดและการกระทาํของเขา  

๓) ผลของการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้ป่วยมีความฉลาดทางอารมณ์ดีขึ้น ท่านมีความคิดเห็น
อย่างไร  

จากการตอบคาํถามทั้ง ๓ ท่าน ในประเด็นเร่ือง ผลของการวิจยัในคร้ังน้ี ผูป่้วยมีความ
ฉลาดทางอารมณ์ดีข้ึน ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร ทั้ง ๓ ท่านมีความคิดเห็นตรงกนัมากท่ีสุด คือ  



 

๓๐๒ 

ควรจะขยายโครงการน้ีสู่ครอบครัว และสงัคมใหท้ัว่ถึง เม่ือปัจจยัต่าง ๆ มีความพร้อม มีความเขา้ใจ
ตรงกัน สามารถส่ือสารไปในทางเดียวกัน ผูบ้าํบัดเองทุกสาขาวิชาชีพควรมีโอกาสได้เรียนรู้
หลกัการของโครงการน้ี และมีงานวิจยัรองรับ มีรายงานการกระทาํโครงการน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ ก็จะ
สามารถบรรจุเป็นรูปแบบในการบาํบดัรักษาผูป่้วยได ้เห็นดว้ยกบัโครงการน้ีและสนบัสนุนท่ีจะให้
โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการบาํบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด ถา้มีงานวิจยัสนบัสนุน มีลกัษณะของ
งานวิชาการอยา่งเป็นระบบ โดยหลกัของพระพุทธศาสนา การปฏิบติัธรรมทาํให้เกิดปัญญา ถา้มีผู ้
มีความรู้ความสามารถดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอน่าจะกาํหนดเป็นกิจกรรมของโรงพยาบาล
ได ้ 

๔) ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเกีย่วกบัการจัดโครงการนีใ้ห้ผู้ป่วยติดยาระบบบังคบับําบัด 
จากการตอบคาํถามทั้ง ๓ ท่าน ในประเด็นเร่ืองขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัโครงการน้ีให้

ผูป่้วยติดยาระบบบงัคบับาํบดั ทั้ง ๓ ท่านมีความคิดเห็นตรงกนัมากท่ีสุด คือ โครงการน้ีเป็น
โครงการท่ีดี เน่ืองจากมีการวิเคราะห์ผลเชิงประจกัษ ์ผลการวิจยัท่ีแสดงให้เห็นคร้ังน้ีชดัเจนว่าการ
ปฏิบติัธรรมช่วยไดจ้ริง ควรฝึกสอนและกาํหนดกิจกรรมในหอผูป่้วยเป็นประจาํ และจดัทาํการ
วดัผล เสนอในรูปแบบงานวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณชนก็จะช่วยให้เกิดประโยชน์ มากยิ่งข้ึน 
นอกจากน้ีผูใ้หส้มัภาษณ์ยงัใหข้อ้เสนอแนะ น่าจะลองทาํวิจยัเปรียบเทียบระหว่างผูป่้วยท่ีบาํบดัดว้ย 
CBT Programs (Cognitive Behavior Therapy Programs) และ การเจริญสติปัฏฐาน ๔ ว่าการพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์ จะมีความแตกต่างกนัหรือใกลเ้คียงกนัโดยพิจารณาผูบ้าํบดัและผูรั้บบริการ
ใหช้ดัเจน และยงัแสดงความคิดเห็นวา่อาจจะตอ้งมีการวดัผลใหเ้ห็นภาพชดัเจนข้ึน ผลท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์อาจไม่เพียงพอ ควรจะมีการสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมร่วมดว้ย ผูใ้ห้สัมภาษณ์ยงั
แสดงความคิดเห็นอีกว่าความฉลาดทางอารมณ์เป็นเร่ืองของคนท่ีมีลักษณะท่ีทาํตัวได้ดีงาม
เหมาะสมกบักาละเทศะ ซ่ึงอาจไม่ตรงกบัเร่ืองสติน่าจะมีหลกัธรรมท่ีเหมาะสมกบัการฝึกสติอีก 
หรือไม่ ท่ีจะทาํใหเ้กิดความฉลาดทางอารมณ์ได ้

สาํหรับกิจกรรมน้ีตอ้งจดัใหผู้ป่้วยเป็นประจาํไม่ใช่จดัเฉพาะกิจ หรือตามเทศกาล ตอ้งสอน
ให้ผูป่้วยเดินจงกรม นัง่สมาธิหลงัสวดมนตก่์อนนอนเป็นประจาํทุกคืน คร้ังละไม่น้อยกว่า ๑๕ – 
๓๐ นาที โดยฝึกใหถู้กตอ้งตามหลกัการ ผูดู้แลจะตอ้งมีความรู้ สงัเกตผูป่้วยสามารถใหค้าํแนะนาํได ้ 
 

๖.๒ อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ืองประสิทธิผลการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ โดยวิธีการเจริญสติปัฏฐาน ให้
ผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั ผูว้ิจยันาํผลท่ีไดม้าอธิบายเช่ือมโยงกบัแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนดงัน้ี 
 



 

๓๐๓ 

๖.๒.๑ ผลการปฏิบัติวปัิสสนากมัมัฏฐานของกลุ่มทดลอง 
๑)  ผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง ต่อวิธีการจดักิจกรรม

การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและผลลัพธ์ท่ีได้จากการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน มีผูต้อบ
แบบสอบถามจาํนวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ จากคาํถามปลายปิด มีคาํถามทั้งหมด ๑๐ ขอ้ 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจผูส้อน (พระวิปัสนาจารย)์ มากท่ีสุดอยู่ท่ีร้อยละ ๖๔.๐ และ 
อาหารและเคร่ืองด่ืม   ร้อยละ ๕๓.๕๗ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการตอบคาํถามในการสนทนากลุ่มใน
ขอ้ ๖.๑.๓ ขอ้ ๓ ขอให้ท่านแสดงความรู้สึกอย่างท่ีท่านตอ้งการจะเล่าให้ผูอ่ื้นฟัง ท่ีตอบว่า พระ
อาจารยส์อนดีมาก อยากใหม้าสอนทุกวนัและในขอ้ ๑ ท่ีตอบว่า พระวิปัสนาจารยส์อนละเอียดมาก
ลึกซ้ึงมากกว่าทุกคร้ังท่ีเคยปฏิบติัมาถา้ไม่มาสอนจะตามไปฝึกท่ีไหน และสอดคลอ้งกบัความพึง
พอใจในการสอนของพระวิปัสนาจารยใ์นโครงการปฏิบติัวิปัสนากมัมฏัฐานสําหรับผูป้ฏิบติังาน
ดา้นยาเสพติดใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีสถาบนัธญัญารักษแ์ละบุคคลภายนอกท่ีทาํงานดา้นยาเสพติดจาํนวน 
๒ รุ่น ท่ีตอบว่ามากท่ีสุดร้อยละ ๙๒.๕๐ และ ๘๙.๕๐ ตามลาํดบั ทั้งน้ีอภิปรายไดว้่า พระวิปัสนา
จารยผ์ูส้อนมีลกัษณะของกลัยาณมิตรธรรม ๗ ประการ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัของมิตรดีหรือมิตรแท ้
อาจจะสอดคลอ้งเขา้ในขอ้ของ ภาวนีโย คือ เป็นผูมี้ความรู้และภูมิปัญญาแทจ้ริงและ วตฺตาจฺ รู้จกัให้
เหตุผล รู้จกัช้ีแจงให้เขา้ใจ รู้ว่าเม่ือไรควรพูดอย่างไร คอยให้คาํแนะนาํ ว่ากล่าวตกัเตือน เป็นท่ี
ปรึกษาท่ีดี วจนกฺขโม อดทนต่อถ้อยคาํ คือ พร้อมท่ีรับฟังคาํปรึกษาโดยไม่เบ่ือ ไม่ฉุนเฉียว           
คมฺภีรญฺจ กตํ กตฺตา แถลงเร่ืองลํ้าลึกได ้สามารถอธิบาย เร่ืองยุง่ยากซบัซอ้นให้เขา้ใจและให้เรียนรู้
เร่ืองราวลึกซ้ึงยิ่งข้ึนไป ซ่ึงสอดคลอ้งกับ สมเด็จพระอริยศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ไดก้ล่าวว่า ความตั้งใจดีของครูอาจารยท่ี์มีต่อศิษยน้ี์มีส่วน
สําคญัอยู่ ๕ ประการ คือ แนะนาํดี ไดแ้ก่ท่านเขา้ใจหาอุบายช้ีแจง อธิบายหรือยกตวัอย่างเพื่อให้
ศิษยเ์ขา้ใจในวิชาท่ีสอน ให้เรียนดี กาํหนดสอนแต่วิชาท่ีมีประโยชน์ เหมาะกบัศิษยพ์อเขา้ใจได ้
ตั้งใจสอนศิษยต์ามความรู้ทั้งหมดไม่เห็นแก่เหน่ือยยาก ไม่เลือกท่ีรักผลกัท่ีชงั สอนให้เสมอหน้า
เหมือนกนัหมด ยกย่องศิษยท่ี์กระทาํความดีประกาศคุณงามความดีของศิษยใ์ห้มีหนา้มีตาข้ึน และ
คอยให้ความช่วยเหลือเม่ือศิษยมี์ความลาํบากเท่าท่ีจะช่วยได ้ซ่ึงสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ดี ๔ 
ประการ ของการปฏิบัติวิปัสนากัมมัฏฐานในเร่ืองของอาจารย์ผู้สอนได้กล่าวว่า อาจารยผ์ูส้อน 
(วิทยากร) จะตอ้งสอนวิธีปฏิบติั สาธิต และตามดูว่าผูป้ฏิบติั ปฏิบติัไดถู้กตอ้งหรือไม่ สภาวะธรรม
จะเกิดไม่ไดห้ากปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง นอกจากน้ีจะตอ้งมีการบรรยายธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเก้ือกูลการ
ปฏิบติั เพิ่มศรัทธาใหก้บัผูป้ฏิบติั ตอ้งมีการสอบอารมณ์ทุกวนั เพื่อช่วยทาํความเขา้ใจและแกไ้ขการ
ปฏิบติัใหถู้กตอ้งกา้วหนา้ยิง่ข้ึน 

 



 

๓๐๔ 

ส่วนในเร่ืองอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ ๕๓.๕๗ 
ซ่ึงอยู่ในระดบัคะแนน ๔ นั้น ก็มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ดี ๔ ประการ ของการปฏิบัติ
วปัิสนากมัมัฏฐาน เช่นเดียวกนัท่ีว่าเร่ืองสถานท่ีจดัการปฏิบติัท่ีไดก้ล่าวถึงสถานท่ีตอ้งสงบ สะอาด 
มีผูดู้แลช่วยเอ้ือให้ผูป้ฏิบติั สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี รวมถึงอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 
และสอดคลอ้งกบั ความพึงพอใจในด้านอาหารที่จัดมาให้ในรุ่นที่ ๑ ตอบมากที่สุดร้อยละ ๗๗.๕๐ 
และรุ่นที่ ๒ ร้อยละ ๘๑.๗๕ ของโครงการการปฏิบัติวิปัสนากัมมัฏฐานสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยา
เสพติดให้แก่เจ้าหน้าที่สถาบันธัญญารักษ์และบุคคลภายนอกที่ทํางานด้านยาเสพติดปี พ.ศ.๒๕๔๕ 
จํานวน ๒ รุ่น ตอบคําถามรุ่นละ ๔๑ คน นอกจากน้ียงัพบว่าขอ้คาํถามท่ีถามว่า โครงการน้ีมี
ประโยชน์สําหรับท่านระดบัใด คาํตอบท่ีไดรั้บคืออยู่ในระดบัมากและมากท่ีสุด เท่ากนัท่ีร้อยละ
๓๖.๕ เช่นเดียวกบัคาํตอบของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบวา่มีความรู้หลงัการอบรมเพ่ิมข้ึนในระดบัสูงสุดท่ี 
ร้อยละ ๔๙.๙๙ โดยไม่พบระดับคะแนนท่ีมีความรู้น้อยเหมือนกับก่อนอบรม จะเห็นได้ว่า๒ 
ประเด็นน้ีสอดคลอ้งกบัโครงการปฏิบัติวิปัสนากมัมัฏฐานสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ให้แก่ 
เจ้าหน้าที่สถาบันธัญญารักษ์และบุคคลภายนอกที่ทํางานด้านยาเสพติดปี พ.ศ.๒๕๔๕ ท่ีตอบว่าได้
ประโยชน์จากโครงการน้ีในแง่พฒันาจิตรุ่นท่ี ๑ มากท่ีสุดร้อยละ ๘๕.๒๕ รุ่นท่ี ๒ มากท่ีสุดร้อยละ 
๙๐.๗๕ ในแง่ของการนาํไปใชใ้นชีวิต รุ่นท่ี ๑ ตอบมากท่ีสุดร้อยละ ๘๑.๐ รุ่นท่ี ๒ ตอบมากท่ีสุด
ร้อยละ ๘๖.๕๐  

สาํหรับคาํถามอีก ๕ ขอ้ ไดแ้ก่ ท่านคิดว่าท่านนําความรู้ที่ได้รับจากการฟังบรรยายและฝึก
ปฏิบัติไปปฏิบัติในชีวติประจําวันได้ ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม สถานที่ วิธีการฝึกอบรม ควรจัด
ให้มีการฝึกอบรมอีก ทุกข้อมีคะแนนอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ ร้อยละ ๕๓.๕๗ ร้อยละ ๔๙.๙๙   
ร้อยละ ๔๒.๘๕ ร้อยละ ๕๗.๑๔ และร้อยละ ๔๒.๘๕ ตามลาํดับ 

จากผลการตอบคาํถามทั้ง ๑๐ ขอ้ ของกลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ในระดบัดีมากนั้นสามารถสรุป
อภิปรายไดว้่า ผูติ้ดยาเสพติดท่ีเขา้ร่วมโครงการปฏิบติัวิปัสนากมัมฏัฐานไดมี้โอกาสฝึกดว้ยตนเอง
โดยมีพระวิปัสสนาจารย ์ผูว้ิจยั ผูดู้แล คอยใหค้าํแนะนาํและใหก้าํลงัใจอยา่งใกลชิ้ดในลกัษณะของ
กลัยาณมิตร สามารถกระตุน้ให้เขาเกิดคุณธรรมประจาํจิตซ่ึงพระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโน)  
ไดก้ล่าวว่า ผูจ้ดัโครงการจะตอ้งหาวิธีการสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้ขา้รับการฝึกปฏิบติัให้มีความมุ่งมัน่
และเห็นประโยชน์ของการปฏิบติัท่ีตนจะไดรั้บตามความสามารถของแต่ละคน โดยมีคุณธรรม
ประจาํจิตอยา่งนอ้ย ๕ ประการ ไดแ้ก่ ๑. การมีศรัทธาท่ีหนกัแน่น ทุ่มเทใหก้บัการปฏิบติัจริง ๒. มี
ความตั้งใจในการปฏิบติั ๓. มีความเพียรมุ่งมัน่จริง ๔. มีสติระลึกรู้ส่ิงท่ีทาํ ท่ีพูด ท่ีคิดอยู่เสมอ ๕. 
มีสัมปชาโณ คือ มีสติสัมปชญัญะ รู้ตวัอยูทุ่กขณะท่ีเขากาํลงัทาํ กาํลงัพดู กาํลงัคิด ซ่ึงสอดคล้องกับ
ทฤษฎคีวามสามารถของตนเองของ Albert Bandura ซ่ึงทฤษฎีน้ีมีหลกัการมาจากทฤษฎีการเรียนรู้



 

๓๐๕ 

ทางสังคม โดยกล่าวว่าเม่ือบุคคลมีทกัษะท่ีจะปฏิบติัตวัอยา่งเหมาะสม และมีกาํลงัใจอยา่งเพียงพอ 
ความคาดหวงัในความสามารถจึงเป็นส่ิงสาํคญั ท่ีจะตดัสินใจว่าตนจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ
ปฏิบติัตามคาํแนะนาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ Bandura กล่าวว่า ความคาดหวงัเก่ียวกบัความสามารถ
ของบุคคลพัฒนามาจากปัจจัย ๔ ประการ คือ ประการท่ี ๑ ความสําเร็จในการกระทาํ เป็น
ประสบการณ์ตรง จึงมีผลต่อความคาดหวงัเก่ียวกบัความสามารถของบุคคล ประการท่ี ๒ การได้
เห็นประสบการณ์ของผูอ่ื้นเป็นส่ิงแนะหรือตน้แบบท่ีจะนาํมาพิจารณาความสามารถของตน เพื่อจะ
ใหเ้กิดความเช่ือมัน่ว่า ถา้มีความตั้งใจและพยายาม ประการท่ี ๓ การชกัจูงดว้ยคาํพูด เป็นการรับคาํ
แนะนาํจากผูอ่ื้นมาเป็นขอ้มูลในการพิจารณาความสามารถของตน เพื่อจะใหเ้กิดความเช่ือมัน่ว่าตน
มีความสามารถท่ีจะทาํงานได้สําเร็จ ประการท่ี ๔ ความต่ืนตวัของอารมณ์ บุคคลจะรับรู้ว่าตน
ต่ืนเตน้ วิตกกงัวลในสภาวะท่ีร่างกายถูกกระตุน้มากจะทาํให้การทาํงานไดผ้ลไม่ดี หากบุคคลรับรู้
ว่าตนมีความวิตกกังวลสูงจะคาดหวงัความสามารถของตนในการทาํงานนั้ นอยู่ในระดับตํ่า 
ความหวงัเก่ียวกบัความสามารถของตนนั้น สามารถเกิดไดจ้ากปัจจยัหลายประการ อาจเกิดจาก
ปัจจยัหน่ึงหรือ ปัจจยัหลายประการมาผสามผสานกนักไ็ด ้

ฉะนั้นเม่ือผูป่้วยได้รับการช้ีแนะ ดูแลเอาใจใส่ ได้รับการสอนจนมัน่ใจ ปฏิบติัตามจน
สามารถรับรู้ไดว้า่เกิดผลดีต่อตนเอง จึงเกิดความพึงพอใจในกิจกรรมการปฏิบติัธรรม เน่ืองจากผูติ้ด
ยาเสพติดส่วนใหญ่มกัมีปัญหาทางดา้นอารมณ์ ความรู้สึกท่ีไม่สามารถจะควบคุมจดัการได ้เม่ือ
แสดงออกมากก็เกิดผลกระทบต่อผูอ่ื้น สอดคล้องกบั เย็นจิต เลาหวณิช ท่ีพบว่าผูติ้ดยาเสพติด เป็น
คนท่ีมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย เจา้อารมณ์ ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง และมกัมีความขดัแยง้กบัผูอ่ื้น ซ่ึง
เป็นผลมาจากการหล่อหลอมพฤติกรรมจากการเรียนรู้จากสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคล้องกับ
นายแพทย์ ธงชัย อุ่นเอกลาภ ท่ีกล่าวว่า บุคลิกภาพพื้นฐานของผูติ้ดยาเสพติดในด้านลกัษณะ
ความรู้สึกพบวา่ไม่ค่อยจดัการกบัความรู้สึกของตนเอง มีอารมณ์หุนหนัพลนัแล่น รู้สึกดอ้ยและไม่มี
คุณค่า มีสภาวะจิตใจ พลงัใจอยูใ่นระดบัตํ่า จิตใจอ่อนไหวชอบพึ่งพา ติดเพื่อน ไม่มีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง ข้ีอายและมีปมดอ้ย หยอ่นความรับผดิชอบ ขาดระเบียบวินยั 

พฤติกรรมเหล่าน้ียงัคงอยู่แมว้่าผูติ้ดยาจะไดรั้บการรักษาอาการทางยาเสพติดแลว้ก็ตาม 
พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โม) ไดอ้ภิปรายว่า มีความชดัเจนแลว้ว่าในยุคสมยัน้ีวงการจิตบาํบดั
และจิตวิทยาการปรึกษานานาชาติยอมรับวิธีการทางพุทธศาสนาสาํหรับพฒันาสุขภาพจิตและคลาย
ทุกข์โดยเฉพาะการเจริญสติเป็นการพฒันาจิตใจโดยตรง โดยเฉพาะผูป่้วยติดยาเสพติดเป็นผูมี้
ปัญหาดา้นจิตใจ ตอ้งแกไ้ขท่ีตน้เหตุดว้ยการฝึกสติเจริญวิปัสสนากมัมฎัฐานเท่านั้น 

ผลการตอบคาํถามปลายเปิด สามารถสรุปคาํตอบและอภิปรายไดเ้ป็นประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี  
 

 



 

๓๐๖ 

ประเด็นท่ี ๑ ทาํให้รู้ถึงสติในตวัเราและวิธีนําสติมาเป็นตวัรับรู้ในการกระทาํส่ิงต่าง ๆ 
ประเด็นน้ี สอดคล้องกับ พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดอ้ภิปรายความหมายของสติในหมวด
เจตสิก ๕๒ ให้ความหมายไวว้่าสติ คือ ระลึกได้ ความสํานึกพร้อมอยู่ สติ หมายถึง ความไม่
ประมาท หมายถึงความเป็นอยูอ่ยา่งไม่ขาดสติ หรือ ความเพียรท่ีมีสติเป็นเคร่ืองเร่งเร้าและควบคุม 
ในการดาํเนินชีวิต ธรรมประทีป ไดอ้ภิปรายว่า สติมีอยูต่ามธรรมชาติของมนุษย ์การสอนแบบการ
ดาํเนินชีวิตของคนทัว่ไปในการคิด พูด ทาํทุกอย่างเป็นไปในการดาํรงชีวิตประจาํวนั เรียกว่า สติ
นอก เช่นขา้มถนนไม่ถูกรถชน นักกายกรรมกาํลงัแสดงบนอากาศ ถ่ายอุจจาระลงโถส้วม ไม่ลืม
กุญแจบา้น ฯลฯ เป็นตน้ แต่สติท่ีไดจ้ากการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฎัฐานนัน่เป็นสติในโพชฌงค ์๗ 
และ องคม์รรถ ๘ ซ่ึงตั้งไวใ้นอารมณ์หลกั คือ กาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อพิจารณารูปนามตามความ
เป็นจริงเป็นตวักั้นและทาํลายกิเลส 

ประเด็นท่ี  ๒ ไดเ้รียนรู้ การฝึกวิปัสสนากมัมฎัฐาน การเดินจงกรม การนัง่สมาธิ ไดเ้รียนรู้
แต่ส่ิงดี ๆ เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ อย่างมีสติมากข้ึนมีเหตุผลไม่กระทาํตามใจนเอง ประเด็นน้ี สามารถ
อภิปรายไดว้า่ อารมณ์ในผูป่้วยติดยาเสพติดนั้นมกัเป็นอารมณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์มกัสะสมอารมณ์ใน
ลกัษณะ โทสะ จึงเคยชินอยู่กับอารมณ์นั้น พบว่าผูป่้วยจะแสดงอารมณ์ออกมาในทางลบ เช่น 
ฉุนเฉียวง่ายก็สะสมอารมณ์ไม่ดีไวใ้หม่เร่ือยไป เม่ือสะสมมากข้ึนเร่ือย ๆ จึงควบคุมอารมณ์ไดย้าก
เป็นปัญหาในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น และตนเองกไ็ม่มีความสุข 

อารมณ์หรือความฉลาดทางอารมณ์เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
รับรู้ทั้งทางสายตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ แลว้เปล่ียนสถานะมาเป็นลกัษณะอารมณ์ พระเทพดิลก 
(ระแบบ  ◌ิต าโน) กล่าวว่า การพฒันาคนท่ีสาํคญั คือ การพฒันาจิตใจในชีวิตประจาํวนัคดัสรรส่ิง
สัมผสัจดจาํ ส่ิงท่ีควรจาํ หดัคิดใหไ้ด ้คิดใหดี้ คิดให้เป็น กอร์ปดว้ยความรู้จาํ รู้แจง้ และรู้จริงในมิติ
ต่าง ๆ  

เม่ือพระวิปัสสนาจารย ์ผูว้ิจยั และผูดู้แลทาํหน้าท่ีเป็นกลัยาณมิตร ไดเ้อาใจใส่อบรมสั่ง
สอน นําผูป่้วยฝึกปฏิบติั อย่างสอดคล้องดังที่ Weachler ไดก้ล่าวถึง วิธีพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์ท่ีมีปรากฏให้เห็นในคาํสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา้ ก่ึงพุทธลีลาในการสอนหรือ
เทศนาวิธี ๔ คือ (๑) แจ่มแจง้ คือ ช้ีให้ชดั ช้ีแจงจาํแนกแยกแยะอธิบายแสดงเหตุผลไดช้ดัเจนเห็น
จริงจงั (๒) จูงใจ คือ ชวนใหป้ฏิบติั แนะนาํ ฝึกฝน ใหซ้าบซ้ึงในคุณค่า อยากลงมือทาํ และนาํปฏิบติั
จนบงัเกิดผล สามารถบอกได ้(๓) แกลว้กลา้ คือ เร้าให้กลา้ เกิดความกระตือรือลน้ไม่หวัน่ระย่อ 
เกิดอุตสาหะ (๔) ร่าเริง คือ ปลุกใหร่้าเริง ช้ีใหเ้ห็นถึงผลดี คุณประโยชน์ทางกา้วหนา้ 

เม่ือกลุ่มตัวอย่าง (ผูป่้วย) ได้สํารวมกาย วาจา ใจ ตั้ งใจเจริญสติตามท่ีได้รับคาํช้ีแนะ       
เม่ือสติรับรู้อารมณ์ปัจจุบนัตามการกระทบของผสัสะ เจตสิก และกาํหนดอยูทุ่ก ๆ ขณะดว้ยโยนิโส 



 

๓๐๗ 

มนสิการดงัน้ีแลว้ ผูป้ฏิบติัย่อมไม่สามารถคิดในเร่ืองราวท่ีเป็นอดีต ไม่ฟุ้ งไปในอนาคต ผลของ
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีรูปแบบการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและผูฝึ้กสอนมีลักษณะเป็น
กลัยาณมิตรเป็นตวักาํหนด รวมถึงศรัทธา คือ ความเช่ือ ค่านิยมตลอดจนความรู้สึกอารมณ์ท่ีเป็น
กศุลท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล นอกจากน้ีปัจจยัเอ้ือต่าง ๆ ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มอนัมีผูร่้วมปฏิบติั ผูว้ิจยัและ
ผูดู้แลท่ีคอยให้คาํแนะนาํอย่างใกลชิ้ด การไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ย่อมเป็นปัจจยัเสริมในการปฏิบติั 
ซ่ึงแนวคิดเร่ืองปัจจยันาํ ปัจจยัเอ้ือ ปัจจยัเสริมน้ี มีปรากฏใน PRECEDE Model กรีนกล่าวสรุปไวว้า่
ปัจจยั ๓ ประการน้ีมีผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม พระสาสนโสภณ (พจิิต  ◌ิตวณโณ) และ พระ
มหาทองม่ัน สุทธจิตโต ได้กล่าวไว้ว่า ประโยชน์ท่ีผูป้ฏิบติัวิปัสสนากมัมฎัฐาน นอกจากจะไดรั้บ
การฝึกอบรมจะประเมินตนเองไดว้่า ไดว้ิธีปฏิบติัวิปัสสนากมัมฎัฐาน รู้วิธีการกาํหนด รู้วิธีการเดิน
กาํหนด รู้วิธีการการกาํหนดอิริยาบถยอ่ย และรู้วิธีกาํหนดอารมณ์อ่ืน ๆ ทาํใหเ้ขาสามารถปฏิบติัได ้
สุคิด ลั่นซ้าย ไดอ้ภิปรายถึงปัจจยัเก่ียวขอ้ง ท่ีนาํไปสู่การใชย้าเสพติดว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของผูติ้ด
ยาเสพติดวา่มีความโนม้เอียงทางจิตท่ีจะกระทาํผดิเช่น การอยูใ่กลชิ้ดกบัผูติ้ดยาเสพติด มีแนวโนม้ท่ี
จะเรียนรู้พฤติกรรมเก่ียวกบัยาเสพติดไดง่้าย การนาํผูก้ระทาํผิดในคดีต่าง ๆ มาขงัรวมกนั ก็ทาํให้
เกิดการเรียนรู้ท่ีนาํไปสู่การสร้าง อาชญากรรมข้ึนใหม่ อารมณ์ (Emotion) อาจจะเป็นเพราะอารมณ์
ไม่มัน่คง (Unstable) เช่น กงัวล (Anxiety) กลวั (Phobia) เฉยเมย (Apathy) บ่อยคร้ังท่ีมีการใชย้าเสพ
ติดเพื่อแสวงหาความเคลิบเคล้ิมเป็นสุข (Euphoria) สถาบันยาเสพติดและแอลกอฮอล์ประเทศ
ออสเตรเลยี ไดก้ล่าวถึง สาเหตุของการใชย้าเสพติดเป็นเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลวา่ไดแ้ก่ ความผดิปกติ 
ทางกรรมพนัธ์ความไม่สามารถควบคุมพฤติกรรม ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรู้สึก
ขดัแยง้ต่อสังคมตลอดเวลา ต่อตา้นสังคม ต่อตา้นอาํนาจ ขาดความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด ขาดทกัษะ
การจดัการ ขอ้จาํกัดทางการศึกษา ปัญหาด้านการศึกษา การใช้ยาเสพติดคร้ังแรกเม่ืออายุน้อย 
ไพฑูรย์ แสงพุ่ม กล่าวว่า ความสาํคญัของสาเหตุการกลายเป็นผูติ้ดยาเสพติดไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัปัจจยั
ตวัใดตวัหน่ึงเท่านั้น หากแต่เป็นกระบวนการต่อเน่ืองให้มีโอกาสท่ีเป็นเหตุปัจจยัท่ีจะตอ้งเขา้ไปใชย้า
เสพติด ทั้งท่ีรู้ตวัและไม่รู้ตวัโดยสาเหตุแต่ละปัจจยันั้น ลว้นมีลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและ
ดาํเนินไปร่วมกนัจนถึงจุดหน่ึง ท่ีเกิดภาวะของการเสพยาเสพติดหรือระยะของการใชย้าเสพติด 

ฉะนั้นการอบรมเล้ียงดู ปลูกฝังค่านิยมของครอบครัวและสังคมภายนอกจึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ี
จะหล่อหลอมบุคคลให้เห็นคุณค่าของชีวิตท่ีดีงาม ฉะนั้นเม่ือพระวิปัสสนาจารยไ์ดบ้รรยายธรรม
เร่ืองการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานสาธิตและทาํให้ผูป่้วยฝึกปฏิบติัการเอาใจใส่อดทน ฝึกสอนจน
เกิดผลดี จนเขารู้สึกว่าไดเ้รียนรู้แต่ส่ิงท่ีดีไดรู้้จกัวิธีปฏิบติัวิปัสสนากมัมฎัฐาน สอดคล้องกับพระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ท่ีกล่าวว่า ปัญญาบอกทางแก่จิตใจรวมถึงช้ีนาํกาํกบั จดัปรับ แกไ้ข
ขยายขอบเขตจนปล่อยจิตใจใหเ้ป็นอิสระ ตวัอยา่งเช่น เม่ือพบเจอส่ิงใด ถา้ไม่รับรู้เร่ืองกติ็ดขดัอดั 



 

๓๐๘ 

อั้นทนัที ทาํอะไรไม่ถูกเกิดทุกข ์เป็นปัญหา แต่พอปัญญามารับรู้ส่ิงนั้นคืออะไร ก็โล่งโปรงสบายใจ 
หมดปัญหาไม่บีบคั้น ติดขดั คบัขอ้งใจก็โล่งไป ดงันั้นจึงเป็นหนา้ท่ีให้จิตใจเป็นอิสระ มีความสุข
เป็นตวัปลดปล่อย (Liberates) จิตใจผูป่้วยจึงสามารถบอกไดว้่าไดเ้รียนรู้แต่ส่ิงดี ๆ สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม ท่ีได้อภิปรายไวว้่า บุคคลมีความสามารถสํารวจตนเอง และ
ส่ิงแวดลอ้มและสามารถส่ือและแปลความหมายสัญลกัษณ์โดยอาศยัประสบการณ์ในท่ีน้ีหมายถึง
การปฏิบติัวิปัสสนากมัมฎัฐานดว้ยตนเองนัน่เอง 

ประเด็นท่ี ๓ การนัง่สมาธิทาํให้จิตใจผอ่นคลาย จิตใจสงบ ในท่ีน้ี หมายถึง การกาํหนดกา
ยานุปัสสนาในอิริยาบถใหญ่ คือ การเจริญสติดว้ยวิธีนัง่กาํหนด ผู้ช่วยศาสตราจารย์พระสมภารทวี
รัตน์ อภิปรายว่า เม่ือนาํลกัษณะหนา้ท่ีของสติมาพิจารณาจะเห็นประโยชน์ท่ีมุ่งหมายในการฝึกฝน
สติจากการเจริญสติปัฏฐาน ๔ คือ ทาํใหร่้างกายและจิตใจอยูใ่นสภาพท่ีเรียกไดว้่าเป็นตวัของตวัเอง 
เพราะรู้สึกโปร่งเบา ผ่อนคลายและเป็นสุข สอดคลอ้งกับทันตแพทย์สมสุจีรา อภิปรายว่าการ
เคล่ือนไหวตามหลกัสติปัฏฐาน ๔ เช่น การเดินจงกรม การกาํหนดพองหนอ-ยุบหนอ (ขณะนั่ง
กาํหนด (นัง่สมาธิ) สามารถทาํให้สารโดพามีนในสมองเพิ่มข้ึน สารน้ีช่วยควบคุมการเคล่ือนไหว
ของร่างกาย เป็นสารทาํให้เกิดความสุข ปิติยินดี มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ เรียบ
เรียงความคิดเฉลียวฉลาดเรียนรู้ได้ไว สามารถนําสมรรถภาพท่ีซ่อนเร้นในตวัออกมาใช้เป็น
ประโยชน์ไดอ้ยา่งดี ขณะปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน ปริมาณโดพามีนจะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆฮอร์โมนโด
พามีนทาํงานสัมพนัธ์กบัฮอร์โมนเอนดอร์ฟิน ฮอร์โมนเอนดอร์ฟินเป็นฮอร์โมนท่ีทาํให้เกิดสมาธิ 
ทาํให้เอนดอร์ฟินหลัง่ ทาํให้สมองผ่อนคลาย ลดอาการตึงเครียดและความเจ็บปวดลงได ้ช่วยเพิ่ม
ความตา้นทานของร่างกายช่วยสมานแผลทาํให้เลือดไม่แขง็ตวั กระตุน้การไหลเวียนของเลือด เม่ือ
เอนดอร์ฟินจบักบัตวัรับในสมองและกระตุน้ทาํให้เกิดการหลัง่สารโดพามีน ซ่ึงเป็นฮอร์โมนท่ีทาํ
ให้เกิดสติปัญญา ฉะนั้นการเจริญสติจึงเป็นกระบวนการสร้างสติ สมาธิ ปัญญาตามลาํดบั จึงเป็น
เหตุให้ผูป่้วย มีสติและปัญญารับรู้ว่าตนเองรู้สึกผ่อนคลาย ซ่ึงสอดคลอ้งกับรองศาสตราจารย์      
ดร.มรรยาท รุจิรวิชชญ์ ไดอ้ภิปรายว่า ในระหว่างการฝึกสมาธิ มีการลดลงของ catecholamine ซ่ึง
เป็นสารท่ีทาํให้เกิดการต่ืนตวัและทาํให้เกิดการหลัง่ของ Endorphins ซ่ึงเป็นสารส่ือประสาทอีก
ชนิดหน่ึงท่ีส่งผลให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาพผ่อนคลายและสอดคลอ้งกบัพระมหาทองม่ัน 
สุทฺธจิตโต ท่ีกล่าวถึงคุณประโยชน์ของการฝึกสมาธิ ท่ีมีผลต่อจิตใจว่าทาํให้จิตใจผอ่นคลายความ
ตึงเครียด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กัญญา ภู่ระหงษ์ ไดท้าํการทดลองเร่ืองการใชว้ิธีเจริญสติทาง
พระพุทธศาสนาในผูป่้วยหญิงติดแอมเฟตามีนโรงพยาบาลธญัญารักษ ์ขอ้มูลเชิงคุณภาพพบว่าเป็น
โครงการท่ีดีทาํให้คลายเครียด มีสมาธิมากข้ึน กลวับาป จิตใจสงบมากข้ึน อดทนมากข้ึน ควบคุม
ตวัเองได ้ฝึกใหรู้้จกัตวัเองมากข้ึนรู้วา่ตวัเองมีความสามารถและสาํคญั มีความคิดต่างไปจากเดิม มี 
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ความคิดใหม่ นาํไปใชก้บัชีวิตประจาํวนัไดต้ดัสินใจรอบคอบ และมีเหตุผลทาํใหรู้้จกัตนเองมากข้ึน
ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ ศาสตราจารย์เกยีรติคุณนายแพทย์จําลอง ดิษยวาณิช ไดก้ล่าวสรุป ถึงการ
ฝึกสติดว้ยระเบียบวิธีการต่าง ๆ ว่าย่อมทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงการทาํงานในร่างกายในทางท่ีดี 
ทาํใหเ้กิดการหลัง่ของสารท่ีมีประโยชน์ เกิดข้ึนภายในร่างกายเกิดการผอ่นคลายของกายและใจ เกิด
ความอ่ิมเอมใจ (ปิติ) เกิดความสุขสบาย (สุข) เอกคัคตา (การท่ีจิตมีอารมณ์เดียว ไม่วอกแวกหรือซดั
ส่ายไปท่ีอ่ืน) รวมทั้งความสงบทางใจ (ปัสสัทธิ) เม่ือจิตไม่ฟุ้ งซ่าน จิตเป็นอุเบกขา ยอ่มเปล่ียนสนิม
ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีเซลล์ถูกทาํลาย ทาํให้เป็นเซลล์ท่ีดี ทาํให้ร่างกายสดช่ือนแจ่มใส ไม่แก่เร็ว 
สุขภาพย่อมดีข้ึนทั้งกายและใจเรียกว่า เป็นการยอ้นกลบัทางชีวภาพ ความท่ีจิตมีอารมณ์เป็นหน่ึง
เดียวน้ี เป็นคุณธรรมท่ีสามารถประหาร กิเลสอย่างกลาง คือ นิวรณ์ ๕ ไดแ้ก่ ฉันทะ พยาบาท ถีน 
มิทธะ อุรัจจะกุกกุจจะ และ วิจิกิจฉา ซ่ึงเป็นผลให้ใจกายสงบลง มีความสุขข้ึน สอดคลอ้งกับ
Carington และ Ephron ท่ีพบว่าการฝึกสมาธิทาํใหอ้าการของโรคประสาทและโรคซึมเศร้าลดลง 
โดยมีการเพิ่มการควบคุมภายใน การรู้จกัตนเองดีข้ึนและพบกบัความสุขในชีวิต มีความอดทนต่อ
ความคบัขอ้งใจมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบันายแพทย์บุญช่วย เทพยศ (จิตแพทย)์ ไดท้าํการวิจยัเร่ือง
ประสิทธิภาพของการทาํสมาธิแบบพุทธศาสนาในการควบคุมอาการวิตกกังวลของผูป่้วยโรค
ประสาทวิตกกงัวล ท่ีมารับการรักษาท่ีคลินิคจิตเวชโรงพยาบาลอุดรธานี พบว่าผูป่้วย ๒๙ คนท่ีติด
ตามหลงัการรักษาครบ ๖ เดือน สามารถควบคุมอาการวิตกกงัวลได ้๒๒ คน เป็นชาย ๘ คนหญิง 
๑๔ คน ผลการวิจยัน้ีสามารถให้แนวคิดในการนาํหลกัการเจริญสติทางพระพุทธศาสนามาเป็น
แนวทางให้ผูป่้วยปฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เกษตะวัน นากดี ท่ีไดศึ้กษาผลการปฏิบติัธรรมต่อการ
เปล่ียนแปลงดา้นจิตวิญญาณของผูติ้ดเช้ือและผูป่้วยเอดส์ จงัหวดัสุรินทร์ โดยใชเ้วลา ๖ คืน ๗ วนั 
ดว้ยวิธีการรักษาศีล ทาํสมาธิ พบว่าหลงัการปฏิบติัธรรม ตวัอยา่งมีคะแนนดา้นจิตวิญญาณโดยรวม
สูงกว่าก่อนการอบรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ ขอ้มูลเชิงคุณภาพพบว่า กลุ่มตวัอยา่ง
เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นจิตวิญญาณ หลุดพน้จากความมีตวัตน จิตใจมีความสุข สงบ ไม่ฟุ้ งซ่าน มี
ความมัน่คงทางอารมณ์ หรือมีภูมิคุม้กนัทางจิตใจ สุขภาพแขง็แรงข้ึน มีความรู้สึกท่ีดีกบัชีวิตมาก
ข้ึน มีความมัน่ใจ คิดถึงคนอ่ืน มีความมัน่ใจในการอยู่ร่วมกนัในสังคมมากข้ึน มีขอ้เสนอแนะว่า
ควรส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการจัดอบรมการปฏิบติัธรรมเพ่ือพฒันาจิตให้กบัผูรั้บบริการและ
พยาบาล โดยพยาบาลต้องเรียนรู้ในการประยุกต์สู่บริการด้านต่าง ๆ สําหรับผูรั้บบริการให้
ครอบคลุม สุขภาพกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณต่อไป ขอ้เสนอแนะน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
พระธรรมโมลี (ทองอยู่  า วิสุทโธ) โดยศึกษาเชิงวิเคราะห์วิถีชีวิต พฤติกรรมสุขภาพและการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ท่ีปรากฏในพระไตรปิฏก พบว่า การมีสุขภาพท่ีดีเป็นส่ิง
ประเสริฐ สาํหรับมนุษยแ์ละเป็นคุณภาพของชีวิต การมีสุขภาพดีนอกจากจะเกิดประโยชน์แก่ 
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ตนเองในการดาํรงชิวิต สามารถทาํหน้าท่ีต่าง ๆ ตามบทบาทของตนได้อย่างดีแลว้ ยงัส่งผลดี
โดยรวมต่อสังคม เพราะการท่ีสังคมมีประชากรให้มีสุขภาวะท่ีดี (Wellness) หรือ (Well-being) 
หมายถึง การมีสุขภาพท่ีดี โดยองคร์วมของความเป็นมนุษย ์ไดแ้ก่ สุขภาพทางกาย อารมณ์ สังคม
และจิตวิญญาณ โดยเร่ิมดาํเนินการอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ และถือเป็นหน้าท่ีของ
สถาบนัสุขภาพท่ีจะตอ้งจดัทาํโครงการส่งเสริมสุขภาพใหค้วามรู้เร่ืองสุขภาพแก่ประชาชน ส่งเสริม
ให้มีทศันคติท่ีถูกตอ้งในเร่ืองของการดูแลสุขภาพ การท่ีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการเสริมสร้าง
สุขภาพท่ีดี เพื่อบรรลุเป้าหมายของการมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ มีความสุข 

การดาํเนินงานดา้นการบริการสุขภาพในสังคมไทย เช่ือมโยงกบัหลกัการและแนวคิดของ
องคก์ารอนามยัโลก โดยมีสถาบนัทางสุขภาพและโรงพยาบาลให้ความสาํคญัแก่เร่ืองการป้องกนั
โรค การส่งเสริมสุขภาพ การบาํบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน
สังคมไทยมีลกัษณะเฉพาะของตนเอง คือ การเป็นสังคมพระพุทธศาสนา วิถีชีวิต แนวความคิด 
ค่านิยมทางวฒันธรรมของสังคมไทย มีหลกัคาํสอนท่ีมองมิติมนุษยแ์บบองคร์วมซ่ึงหมายถึง ภาวะ
ท่ีสุขสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย (กายิกสุข) และทางจิตใจ (เจตสิกสุข) และหากพิจารณาธรรมชาติของ
มนุษยใ์หล้ะเอียดยิง่ข้ึนสามารถแบ่งออกเป็น ๔ มิติ คือ ๑.มิติทางดา้นกาย ๒.มิติทางดา้นศีล(สังคม) 
๓.มิติทางดา้นจิตใจ ๔.มิติทางดา้นปัญญา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศาสตรจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้
กล่าวว่าสุขภาพองคร์วม คือ ความสุขดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ปัญญา สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมี
ความเช่ือมโยงไม่อาจแยกส่วนกนัได ้

ก่อนท่ีบุคคลจะกลายเป็นผูติ้ดยาเสพติด ส่วนมากจะเป็นผูมี้ปัญหาดา้นอารมณ์อยูก่่อนแลว้ 
ไม่สามารถจดัการกบัอารมณ์ท่ีเรียกว่า อิฏฐารมณ์ได ้การใชย้าเสพติดจะช่วยระงบัอารมณ์ท่ีไม่พึง
ปรารถนาและสร้างอารมณ์ใหม่ท่ีตนเองต้องการมาทดแทน  การใช้ยาบ้าจะทําให้ตนรู้สึก 
กระปร้ีกระเปร่า สบายใจ คลายความทุกข ์เม่ือหมดฤทธ์ิยาอารมณ์ท่ีมีความทุกขเ์ดิมจะกลบัมาใหม่
จากการ การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลิกภาพแบบฉบบัท่ีเป็นปกติ
วิสัยของบุคคลนั้น ตอ้งใชก้ารฝึกทกัษะอย่างเอาจริงเอาจงั ฝึกอย่างต่อเน่ืองให้เกิดความคุน้เคยใน
การปฏิบติั ความฉลาดทางอารมณ์เป็นเร่ืองเฉพาะตวัท่ีเก่ียวกบัความสามารถภายในตนทางอารมณ์ 
ในการรู้และเขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ่ื้น มุ่งมัน่อดทนรอคอยเพื่อไปยงัเป้าหมาย มองโลกในดา้นบวก
และรู้จกัจดัการกบัปัญหาและความขดัแยง้ของตนเองได ้ความฉลาดทางอารมณ์เป็นเร่ืองเก่ียวกบั
บุคลิกภาพและนิสัยของบุคคล การท่ีจะพฒันาให้มีความฉลาดทางอารมณ์เพียงฟังคาํบรรยาย การ
อ่านหนงัสือหรือการบอกกล่าวก็ยงัไม่เพียงพอท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาได ้จะตอ้งอาศยั
การฝึกฝน การปฏิบติัอยา่งตั้งใจจริงและทาํอยา่งต่อเน่ือง จึงจะเปล่ียนแปลงได ้

การปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานของกลุ่มทดลอง ใชเ้วลาปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง มีการฝึกฝน
สอนอย่างใกลชิ้ด จริงจงัเป็นเวลา ๗ วนั ผลท่ีไดรั้บก็คือ มีความรู้สึกผ่อนคลาย จิตใจสงบ ซ่ึงตรง
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ประเด็นความฉลาดทางอารมณ์หัวขอ้สุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบันายแพทย์เอกชัย จุลละจาริตต์ อภิปราย
ว่า การเจริญสติอยา่งถูกตอ้งตามรูปแบบท่ีพระพุทธองคท์รงกาํหนดไดจ้ะทาํให้เกิดสติสัมปชญัญะ
และปัญญาทางธรรมข้ึนอยา่งรวดเร็ว นาํไปสู่การพฒันาตนเองในดา้นการรับรู้ การจาํ การคิด การ
พิจารณากลัน่กรองเร่ืองต่าง ๆ การวางแผนการสั่งการ การประเมินผล การแสดงออกทางกาย วาจา 
ใจ ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัของการศึกษาเล่าเรียน การปฏิบติังาน และการดาํเนินชีวิต การเจริญสติจึงเป็น
การปฏิบติัธรรมท่ีอุปการะใหเ้กิดสติสมัปชญัญะ และปัญญาทางธรรมเพ่ือดบักิเลส ป้องกนัทุกข ์ดบั
ทุกข์ได้อย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพสูงสุด ต่อเม่ือการปฏิบัติเจริญสติอย่างต่อเน่ือง ดังท่ี        
พระสาสนโสภณ (พจิิตร  ◌ิตวณฺโณ) และ พระมหาทองม่ัน สุทฺธจิตโตไดอ้ภิปรายไวอ้ยา่งสอดคลอ้ง
กนัว่า ผูป้ฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานไดเ้รียนรู้จากส่ิงท่ีตนปฏิบติัไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติั
ดว้ยตนเอง จะไดรั้บความสงบ ความสุขทางใจ จากส่ิงท่ีตนปฏิบติั สุกุมา แสงเดือนฉาย และ สําเนา 
มากแบน อภิปรายว่าการจดัการกบัอารมณ์ของตนเองเหมาะสม ตระหนักว่าตนคือผูรั้บผิดชอบ
อารมณ์ของตนเป็นผูส้ร้างอารมณ์ข้ึนมาจากเหคุการณ์ภายนอก ประสบการณ์เดิมน้ีทาํใหก้ารตีความ
ในปัจจุบนัอาจผิดพลาด การมีสติรู้ผิดชอบสามารถรอคอยการตอบสนองส่ิงท่ีตนพึงพอใจไดแ้ละ
สามารถท่ีจะฟ้ืนสภาพจิตใจใหห้ายจากความทุกขใ์จได ้จึงสรุปไดว้่าการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน 
ตามหลกัสติปัฏฐาน ๔ ทาํให้ผูป่้วยยาเสพติดสามารถมีสติ สามารถจดัการอารมณ์ของตนเองได้
เหมาะสม สามารถฟ้ืนสภาพจิตใจใหห้ายจากความทุกขใ์จไดท้าํใหมี้ความรู้สึกผอ่นคลาย จิตใจสงบ 
นัน่หมายถึงผูป่้วยมีความฉลาดทางอารมณ์ในหัวข้อสุข 

ประเด็นท่ี ๔ ไดน้าํหลกัการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน มาช่วยพฒันาชีวิตตนเองไดเ้ป็น
อยา่งดี ทาํใหจิ้ตใจเขม้แขง็ข้ึนสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตได ้ซ่ึงสามารถอภิปรายได้
ว่าในชีวิตประจาํวนัของเรานั้น การสร้างกุศลสามารถปฏิบติัได ้๓ ประการ คือ ให้ทาน รักษาศีล 
และเจริญภาวนา ซ่ึงน้อยคนท่ีจะทาํไดค้รบทั้ง ๓ อย่าง ส่วนใหญ่จะไดแ้ค่การให้ทาน สติ สมาธิ 
ปัญญา เป็นส่วนท่ีตอ้งใช้ในชีวิตประจาํวนั ในขณะท่ีผูป่้วยเจริญสติอยู่นั้น ศีล๕ ท่ีสมาทานนั้น
สามารถปฏิบติัไดค้รบทั้ง ๕ ขอ้ การปฏิบติัธรรมโดยส่วนรวมแลว้ คือ การดูตวัเอง ดูกายกบัดูใจ
ของตวัโดยการกาํหนดอยา่งต่อเน่ือง หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีจะไปดูคนอ่ืนไม่มีแลว้ เน่ืองจากตอ้งเก็บสายตา 
เวลาเดิน ใหท้อดสายตาไปแค่ ๔ ศอก ใหมี้การเคล่ือนไหวชา้ กาํหนด (สงัเกต) สภาวะธรรมจากการ
เคล่ือนไหวนั้น ให้กาํหนดอารมณ์ให้ได้ปัจจุบนั คือ เกิดข้ึนเฉพาะหน้าเท่านั้ น เม่ือกาํหนดได้
ปัจจุบนัแลว้ ตอ้งมีการวางใจในอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ย กาํหนดรู้ตามอาการท่ีเป็นจริง นอกจากน้ีตอ้ง
งดการพูดคุย เพื่อรักษาสมาธิไวใ้ห้ได ้สมาธิของคนอ่ืนก็จะรักษาไดด้ว้ย การรับประทานอาหารก็
ตอ้งรับประทานดว้ยสติ พยายามกาํหนดอิริยาบถย่อยขณะรับประทานอาหารให้ไดม้ากท่ีสุด การ
นอน นอนตามเวลาและต่ืนตามเวลา การกาํหนดจะตอ้งปฏิบติัอยูต่ลอดเวลา อารมณ์ทุกอารมณ์ (ส่ิง 
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ท่ีถูกรู้) จะตอ้งมีการกาํหนดโดยไม่มีการเลือกอารมณ์ว่าจะเป็นตอนนั้น ตอนน้ี  อารมณ์ต่าง ๆ ส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในร่างกายและจิตใจเป็นอารมณ์กมัมฏัฐานทั้งส้ิน กาํหนดจนอารมณ์นั้นหายไป
เปล่ียนแปลงไป แลว้จึงกลบัมาสู่ท่ีเดิม ดงัท่ี พระคันธสาราภิวงศ์ ไดอ้า้งภาษาบาลีในวิสุทธิมรรค
ฎีกากล่าวว่า “ยถาปากฏ ํวิปส. สนาภินิเวโส พึงเจริญวิปัสสนาตามอารมณ์ท่ีปรากฏชดั” ผูป้ฏิบติั
จะตอ้งไม่เลือกกาํหนดรู้แต่ เฉพาะอารมณ์ท่ีตนเองพอใจ พระอาจารย์เชมเย สยาดอ กล่าวว่า การ
เจริญสติก็คือการจะตอ้งมีสติรับรู้ท่ีเกิดข้ึน ทางกายทางใจตามความเป็นจริง สามารถจาํแนกดูจาก
สภาพหยาบลงไปถึงสภาพละเอียดตามความเป็นจริง ท่ีมีอยู่ทั้ง ๔ ดา้น คือ กาย เวทนา จิต ธรรม     
ผูป้ฏิบติัจะตอ้งไม่เลือกกาํหนดรู้ในส่ิงท่ีตนพอใจ วิธีการน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัวา่เป็น “แนวทางปฏิบติัท่ีใช้
ทางเลือก” โดยมีจุดมุ่งหมาย ท่ีเขา้ไปประจกัษ์แจง้ถึงธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของรูปนาม เม่ือจิตซ่ึง
ประกอบดว้ย สติซ่ึงเป็นโสภณเจตสิกเป็นตวันาํให้จิตรู้อารมณ์อยู่ตามฐานทั้ง ๔ อย่างต่อเน่ืองไม่
ขาดสายธรรมท่ีเป็นอกุศลก็ไม่สามารถแทรกเขา้ได ้จิตก็ไม่รับอารมณ์ภายนอกเขา้รบกวนทาํให้
ผูป่้วยรับรู้ได้ว่าตนเองมีอารมณ์แจ่มใส จิตใจเขม้แข็งข้ึน ผลท่ีได้รับจากการฝึกอบรมปฏิบัติ
วิปัสสนากมัมฏัฐานน้ี พระสาสนโสภณ (พิจิตร  ◌ิตวณฺโณ) และพระมหาทองมั่น สุทฺธจิตโต ได้
อภิปรายไวอ้ยา่งสอดคลอ้งกนัว่า ผูป้ฏิบติั จะได ้ศีล สมาธิ ปัญญา ตามสมควรแก่วาสนาบารมี ตาม
ความเพียรของตน เช่น ขณะเดิน ขณะนั่ง ใจอยู่กบัเทา้ขวาเทา้ซ้าย อยู่กบัอาการยุบ อยู่กบัรูปนาม
ขณะนั้น กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ บริสุทธ์ิ นัน่ คือศีล มโนกรรม ๓ คือใจอยูก่บัรูปนามไม่เผลอนัน่
คือสมาธิ รู้รูปนามเห็นพระไตรลกัษณ์เห็นรูปนามไม่เป็นเราเป็นเขา นั่นคือ ปัญญา เม่ือสามารถ
ปฏิบติัไดเ้ช่นน้ีผูป่้วยจึงมัน่ใจไดว้่า เขาสามารถนาํหลกัการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน มาพฒันา
ตนเองไดอ้ยา่งดี 

ประเด็นท่ี ๕ ไดฝึ้กความอดทน จึงเกิดสติปัญญามากข้ึนกว่าเดิม การดาํเนินชีวิตของผูป่้วย
ยาเสพติดกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มอายนุอ้ยกวา่ ๑๙ ถึง ๒๕ ปี ส่วนสาํคญัท่ีหล่อหลอมบุคลิกภาพ
ของผูป่้วย คือครอบครัวท่ีมีลกัษณะอ่อนแอ มีพฤติกรรมการเล้ียงดูลว้นเป็ยจุดอ่อนของภูมิคุม้กนั
ทางสังคมท่ีบกพร่อง พร้อม ๆ กบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีทาํให้ยาเสพติดส่งผลต่อชีวิตในช่วง
เขา้สู่วยัรุ่นท่ีนาํไปสู่การคบหาเพื่อนท่ียอมรับ มีความสุขอยู่กบัการใช้ยา ขาดหลกัเกณฑ์ในการ
เรียนรู้ทางสังคมท่ีเหมาะสม เม่ือเขา้สู่ระบบการบาํบดัรักษาเพียงดาํเนินชีวิตอยู่ในขอบเขตของ
กฏเกณฑ ์กติกา มิไดดู้แลตนเองในรูปแบบของการระเบียบ ดูกาย ดูใจ ตามหลกัการเจริญวิปัสสนา
กมัมฏัฐาน เม่ือไดรั้บการฝึกสอนใหม่ ๆ ผูป่้วย จะอึดอดั ตอ้งอาศยัความเพียรพยายามตั้งใจอยา่งมาก 
จนผ่านกระบวนการมาจนครบเวลา จึงสามารถเรียนรู้ไดว้่าตนนั้นเกิดสติปัญญาไดเ้พราะความ
อดทนโดยแท ้สอดคลอ้งกบัความฉลาดทางอารมณ์ในขอ้ดี คือ สามารถควบคุมอารมณ์และความ
ตอ้งการของตนเองได ้รับผดิชอบโดยมีความอดทนท่ีสามารถฝึกปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานไดต้าม
กาํลงัความสามารถ 



 

๓๑๓ 

๒)  จากการรวบรวมผลการสนทนากลุ่มของกลุ่มทดลองภายหลงัเสร็จส้ินการทดลอง 
พบว่า มีความสอดคลอ้งกบัผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุ่มทดลองท่ีผูว้ิจยั
ไดว้ิเคราะห์จากแบบสอบถามภายหลงัเสร็จส้ินการทดลอง โดยสรุปจากคาํถามในการสนทนากลุ่ม 
๓ ประเด็น พบว่า การปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานคร้ังน้ี เป็นคร้ังแรกสําหรับทุกคนเป็นการปฏิบติั
ธรรมท่ีดีและชดัเจนเป็นระบบ พระวิปัสสนาจารยส์อนไดล้ะเอียดลึกซ้ึง จิตใจไดรั้บการฝึก ทาํใหมี้
สมาธิ มีกาํลงัใจท่ีจะดาํเนินชีวิตต่อไป ไดรั้บความรู้เร่ืองการปฏิบติัธรรมท่ีถูกตอ้ง เช่น การเดิน
จงกรม การนัง่สมาธิ รู้จกัตวัเองมากข้ึน ตอนแรกคิดว่าจะปฏิบติัไม่ไดเ้น่ืองจากคิดเร่ืองนอกตวั ๗ 
วนัผา่นไป พบว่าจิตใจสงบ ใจเยน็ลงมากรู้สึกมีความสุข สอดคลอ้งกบัพระสุธน ยสสีโล (ผลชอบ) 
ได้ศึกษาเชิงวิเคราะห์ เร่ืองการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนาพบว่าวิปัสสนา
กมัมฏัฐานเป็นคาํสอนแนวปฏิบติัทางดา้นจิตเพราะมนุษย ์มีใจเป็นใหญ่ ใจเป็นหัวหนา้ ทุกส่ิงทุก
อยา่งสาํเร็จจากใจ เม่ือบุคคลตั้งใจไวดี้แลว้ไม่ตอ้งไปแสวงหาท่ีอ่ืนใด คน้หาไดภ้ายในจิตใจของเรา
เอง เพราะความทุกขแ์ละความสุขเกิดข้ึนจากใจทั้งส้ิน พระพทุธเจา้ ซ่ึงมีพระประสงค ์ท่ีจะใหส้ังคม
มนุษยพ์น้จากความทุกข ์และให้ไดรั้บความสุข ความสงบทั้งทางกายและทางใจ จึงไดป้ระกาศคาํ
สอนแนวปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานไว ้เพื่ออบรมจิตของมนุษยใ์ห้สงบระงบัจากความชัว่ บรรลุ
ความดี และความบริสุทธ์ิผอ่งใสแห่งจิต และสอดคลอ้งกบัพระแสนปราชญ์  ◌ิตสทฺโธ (เสาศิริ) ได้
ศึกษาเชิงวิ เคราะห์สติปัฏฐานในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค  ผลการศึกษาพบว่า  สติปัฏฐานท่ี
พระพุทธเจา้ทรงแสดงในพระไตรปิฏกมีปรากฏหลายแห่ง ทั้งพระวินยั พระสูตรและพระอภิธรรม 
หลกัการสาํคญัของสติปัฏฐาน ก็คือ กาํหนดสติไว ้๔ อยา่ง คือ กาย กาํหนดท่ีร่างกายและพฤติกรรมของ
มนั เวทนา คือ กาํหนดความรู้สึกสุข ทุกขต่์าง ๆ จิต คือ กาํหนดภาวะจิตท่ีเป็นไปต่าง ๆ ธรรม คือ กาํหนด
ความคิดนึกไตร่ตรอง สติปัฏฐานกถาท่ีพระสาลีบุตรแสดงในคมัภีร์ปฏิสัมภิทามรรคมีเอกลักษณ์
เฉพาะตวัท่านอธิบายหลกัการและวิธีปฏิบติัสติปัฏฐานแบบวิปัสสนาลว้น มีหลกัการสาํคญัท่ีพิจารณา 
กาย เวทนา จิต ธรรม ตามความเป็นจริง คือ เห็นไตรลกัษณ์ อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา เม่ือพิจารณาเห็นตาม
ความเป็นจริงแลว้ย่อมเกิดอาการเบ่ือหน่าย ไม่ยินดี คลายกาํหนดั ไม่กาํหนัด ทาํราคะให้เห็นไม่ให้เกิด
สละคืนไม่ยดึถือละเพื่อพิจารณาหรือกาํหนดในลกัษณะน้ียอ่มสามารถละความเห็นผดิ ๗ อยา่ง (๑) ละนิจ
จาสัญญา คือ ความเห็นว่าเท่ียง (๒) ละสุขสัญญา คือ ความเห็นว่าสุขได ้(๓) ละอตัตสัญญา คือ ความเห็น
วา่เป็นตวัตนได ้(๔) ละนนัทิ คือ ความยนิดีได ้(๕) ละราคะ คือ ความยนิดีในกาม (๖) ละสมุทยั คือ ตณัหา
ได ้(๗) ละอาถานะ คือ ความยึดมัน่ได ้ดงันั้นการศึกษาและปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน ตามแนวทางของ
สติปัฏฐานกถาท่ีพระสาลีบุตรแสดงจึงเป็นแนวทางหน่ึง ท่ีสามารถให้ ผูศึ้กษาและพระสารีบุตร แสดง
จาํเพาะเจาะจงไปท่ีวิธีการปฏิบติัแบบวิปัสสนาลว้น โดยมุ่งหมายท่ีเป้าหมายสูงสุดของสติปัฏฐาน คือ 
วิปัสสนา หรือ ปัญญาเพ่ือดบัทุกข ์



 

๓๑๔ 

องค์ความรู้ท่ีได้แสดงไวใ้นพระไตรปิฏก หรือ คมัภีร์ทางพระพุทธศาสนาจะพบได้ว่า
กิจกรรมการเรียนรู้ ของบุคคลท่ีจะเขา้ถึงมีหลายลกัษณะร่วมกันท่ีจะทาํให้ศกัยภาพของบุคคล
เพิ่มข้ึน ไดแ้ก่การเรียนรู้จากการปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั การสนทนา การพบปะหารือ การประชุม 
การสังเกตผลของพฤติกรรม ซ่ึงผูป่้วยติดยาเสพติด ท่ีเขา้ระบบการบาํบดัรักษาของสถาบนัธญัญา
รักษ์ จะไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในลกัษณะน้ี เช่นกนัโดยจดักิจกรรมต่าง ๆ ให้ผูป่้วยไดล้งมือ
ปฏิบติัดว้ยตนเอง เป็นการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ท่ีจะอยูใ่นสงัคม 

การพฒันาดา้นจิตใจก็เช่นเดียวกนั ตอ้งผ่านการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติั เร่ิมจากการ
รักษาศีล เจริญสติปัฏฐาน ๔ จนเกิดสมาธิและปัญญา ซ่ึงตอ้งมีผูรู้้คอยสั่งสอน ให้คาํแนะนาํอย่าง
ต่อเน่ือง ฉะนั้นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการถ่ายทอดความรู้ คือ การใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง โดย
มีหลกัการว่าบุคคลจะเรียนรู้ส่ิงใดนั้น ประการแรกตอ้งมีการปฏิบติั และการสังเกตผลท่ีจะเกิดข้ึน 
จากนั้นจะมีความเห็นและความรู้ตามมาเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม สติปัญญา 
หรือความรู้เป็นส่ิงท่ีช่วยให้มนุษย์บรรลุเป้าหมายชีวิต ความรู้เกิดจากประสบการณ์ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงไม่ตายตวั สามารถปฏิบติัให้เกิดผลจนเป็นท่ีพึงพอใจได ้ดังปรากฏในผลของการ
สนทนากลุ่มในคาํถามประเด็นท่ี ๒ ท่ีตอบว่าผลท่ีได้จากการปฏิบติัวิปัสสนากัมมฏัฐานคร้ังน้ี
สาํหรับท่านเป็นอยา่งไร คาํตอบท่ีพบมากท่ีสุด คือ รู้จกัคิดก่อนทาํ ใจเยน็ลง มีความอดทนมากข้ึน 
ทาํใหเ้ขา้ใจเร่ืองบาปบุญ และในประเด็นท่ี ๓ เพื่อใหทุ้กคนแสดงความรู้สึกท่ีอยากบอกเล่าให้ผูอ่ื้น
ฟัง คาํตอบท่ีพบมากท่ีสุด คือ ทาํใหรู้้สึกว่าตนมีคุณค่า ตอ้งการใหส้ถาบนัธญัญารักษจ์ดัโครงการน้ี
ตลอดไป พระวิปัสสนาจารยส์อนดีมาก อยากให้มาสอนทุกวนั ป้า (ผูว้ิจยั) มาสอนผมต่อจากพระ
อาจารยไ์ดไ้หม พวกผมพวกผมจะไดเ้ลิกยาเสพติดเสียที 

จากการรวบรวมผลการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานของกลุ่มทดลอง แบบสอบถามความพึง
พอใจและความคิดเห็นในรูปแบบคาํถามปลายปิดและคาํถามปลายเปิดตลอดจนการสนทรากลุ่ม
ภายหลงัเสร็จส้ินการทดลองพบว่าผลท่ีผูป่้วยได้รับจากการปฏิบติัวิปัสสนากัมมฏัฐานคร้ังน้ีมี
ประเด็นท่ีสอดคลอ้งกบัความฉลาดทางอารมณ์ทั้ง ๓ ดา้น คือ ดี เก่ง สุข และมีความพึงพอใจพระ
วิปัสสนาจารยแ์ละทีมผูร่้วมสอนและผูดู้แล 

๓) ในส่วนของการเพียรพยายามปฏิบติัวิปัสสนากัมมฏัฐานตามรูปแบบการเจริญสติ    
ปัฏฐาน ๔ สายพองหนอยุบหนอ ของกลุ่มทดลองตลอดระยะเวลา ๗ วนันั้นซ่ึงเป็นการวิจยัและ
พฒันาจากการรวบรวมผลการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมพบว่า กลุ่มทดลองมีความตั้งใจท่ีจะ
ปฏิบติัตามไม่ค่อยได ้บางคนมีอาการหงุดหงิดเดินออกจากหอ้งปฏิบติับ่อยคร้ังพบ ๓ คนยงัควบคุม
ตนเองไม่ไดดี้ ผูว้ิจยัและวิทยากรร่วมไดใ้หก้ารช่วยเหลือโดยใหก้าํลงัใจ โดยใหค้าํแนะนาํวิธีวางใจ 
วิธีกาํหนด และร่วมปฏิบติัพร้อมกนัไป สาธิตวิธีกาํหนดเดินจงกรม วิธีการนั่งสมาธิ การกาํหนด
อิริยาบถย่อย การสังเกตอาการพองยุบของผนังหน้าทอ้งขณะนั่งสมาธิ ซ่ึงผูป่้วยสามารถทาํได ้



 

๓๑๕ 

หลงัจาก ๓ วนัผ่านไปพบว่าผูป่้วยสามารถเดินจงกรม นั่งสมาธิ กาํหนดอิริยาบถย่อยไดถู้กตอ้ง 
ผูป่้วยมาเขา้รับการอบรมตรงเวลาทุกวนัสามารถดูแลตนเองเอง โดยกาํหนดปฏิบติัเด่ียวไดเ้อง พระ
วิปัสสนาจารยน์าํเดินจงกรมในวนัแรกใชเ้วลา ๑๐ นาที นัง่สมาธิ ๑๕ นาที ในวนัต่อ ๆ มาเพ่ิมเวลา
การเดินจงกรม การนัง่สมาธิมากข้ึนเร่ือย ๆ ใน ๒ วนัหลงัพบว่าสามารถเดินจงกรมระยะท่ี ๑ – ๓ 
ไดถึ้ง ๑ ชัว่โมง มีผูป่้วย ๓ รายสามารถนัง่สมาธิไดน้านถึง ๑ชัว่โมง ๓๐ นาที กลุ่มทดลองมีความ
รับผิดชอบปฏิบติัตามกติกาไดดี้โดยลาํดบั มีการสาํรวมอินทรีย ์ไดแ้ก่เก็บสายตา งดการส่ือสารกบั 
ผูป้ฏิบติัดว้ยกนั ทุกคนตั้งใจในการดูกายใจของตนเองตามกาํลงัความสามารถ สามารถอธิบายไดว้่า 
ผูป่้วยมีการเตรียมตวัเองดีข้ึนตามลาํดบั เช่น มีความศรัทธาในการปฏิบติั เน่ืองจากเห็นรูปแบบของ
พระวิปัสสนาจารย ์ผูว้ิจยั และผูดู้แลอีก ๒ ท่าน ร่วมปฏิบติัดว้ย และคอยให้กาํลงัใจ ให้คาํแนะนาํ 
ความศรัทธาในการปฏิบติัเพิ่มมากข้ึนและเร่ิมเช่ือมัน่ในครู อาจารย ์ต่างคนต่างตั้งใจเตม็ท่ีเตม็กาํลงั 
กลุ่มทดลองทุกคนต่างเป็นปัจจยัเสริมแรงซ่ึงกนัและกนั โดยมีพระวิปัสสนาจารย ์ผูว้ิจยั และผูดู้แล
ปฏิบติัร่วมคอยช่วยเหลืออยา่งใกลชิ้ด ทุกคนวางความรู้เดิมท่ีไม่ใช่การปฏิบติักมัมฏัฐาน โดยตั้งใจ
ฟังว่า ครูอาจารยส์อนว่าอยา่งไร ฟังให้ชดัเจนไม่ส่งใจไปท่ีอ่ืน ไม่คิดว่าตนรู้แลว้ ทุกคนเก็บสายตา 
งดการพดูคุย รับประทานอาหารดว้ยสติ ทาํหนา้ท่ีดูกายดูใจบนฐานกายเวทนาจิตธรรม ไม่ท้ิงการกาํหนด 
อารมณ์ใดปรากฏชดัให้กาํหนดอารมณ์นั้น ระบบของวิปัสสนากมัมฏัฐานเป็นระบบท่ีสร้างและพฒันา
อินทรียท์ั้ง ๕ ของนักปฏิบติัให้มีความแก่กลา้จนถึงระดบัท่ีมีอาํนาจประหารกิเลสไดใ้นท่ีสุด อินทรีย์
ตามศพัท ์หมายถึง ความเป็นใหญ่ ความเป็นอิสระในตวั ประกอบดว้ย (๑) ศรัทธา ความเช่ือมัน่ท่ีเกิดจาก
ปัญญา (๒) วิริยะ ความเพียรทางจิต การฝึกใหจิ้ตมีความขยนั (๓) สมาธิ ความตั้งใจจบัอารมณ์ของจิต โดย
จบัท่ีละอารมณ์ (๔) สติ อาวุธท่ีใชป้ระหารกิเลส ท่ีมีพื้นฐานมาจากโลภะ โทสะ โมหะ เป็นเหตุใหจิ้ตขุ่น
มวั (๕) ปัญญา มีความรอบรู้อารมณ์ทั้งปวงท่ีเกิดในปัจจุบนั 

ธรรมพื้นฐานท่ีเก้ือหนุนในการสร้างและพฒันาอินทรีย  ์๕ ในวิปัสสนากัมมฏัฐาน คือ      
ศีลวิสุทธิ คือ ความหมดจดในการรักษาศีล ให้พึงระมดัระวงั กาย วาจา ใจ ให้อยูใ่นการปฏิบติัปาริ
สุทธิศีล ๔ จิตตวิสุทธิ คือ ความหมดจดแห่งจิต ซ่ึงเป็นผลจากศีลวิสุทธิ เป็นความชดัเจนในดา้น
สภาวะของจิตซ่ึงมีสมาธิเป็นพื้นฐาน การปฏิบติัจะมีความกา้วหนา้มากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัวิสุทธิ คือ 
ศีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธิกบัวิปัสสนาญาณ เน่ืองจากอินทีรยท์ั้ง ๕ จะเกิดข้ึนไดด้ว้ยมคัควิธี เพราะ
สติในองคม์รรค ๘ เป็นหนา้ท่ีของพระวิปัสสนาจารยผ์ูมี้ความเช่ียวชาญ ท่ีจะแนะนาํปรับอินทรียใ์ห้
กลุ่มตวัอยา่งไดพ้ฒันาไปเป็นรายบุคคล ซ่ึงจะตอ้งมีการส่งและสอบอารมณ์ทุกวนั 

ผูป่้วยติดยาระบบบงัคบับาํบดัส่วนใหญ่เป็นกลุ่มยาเสพติดรุนแรง (Hard Core) โดยเฉพาะ
กลุ่มทดลอง จะเป็นผูป่้วยเสพสารกระตุน้เป็นส่วนใหญ่ นายแพทย์อังกูร  ภัทรากร จิตแพทย์ 
สถาบันธัญญารักษ์ ไดอ้ภิปรายว่า ผูป่้วยซ่ึงใชย้าเสพติดประเภทสารกระตุน้ประสาทไดแ้ก่ยาบา้ 
(Meth -Amphetamine) หรือ ยาไอซ์ (Pure Methamphetamine) ซ่ึงเป็นผลึกของยาบา้ (Meth –
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Amphetamine) มีความเขม้ขน้สูงมากกว่า ๙๐ % เม่ือผูป่้วยหยุดใช ้ผูป่้วยจะมีอาการทางจิตเกิดข้ึน 
เช่น มีอาการหวาดระแวง คิดว่าจะมีคนทาํร้าย บางรายอาจจะมีอารมณ์กา้วร้าว หรือ อาจจะมีอาการ
ซึมเศร้า กลุ่มทดลองกลุ่มน้ี คือ กลุ่มผูป่้วยท่ีเสพยากระตุน้ประสาทและกาํลงับาํบดัรักษาโดยหยุด
เสพยา ฉนั้นการนาํเขา้มาสู่ระบบการเจริญสติ ผูว้ิจยัและผูช่้วยเหลือตอ้งเอาใจใส่ดูแล ฝึกสอนอยา่ง
ใกล้ชิด โดยใช้รูปแบบการพยาบาลแบบองค์รวมในรูปของจิตบาํบัดประคบัประคอง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. รังสิมันต์ สุนทรไชยา ไดอ้ภิปรายวา่ องคป์ระกอบของการพยาบาลองคร์วมไดแ้ก่ 
ร่างกาย ความเช่ือ อารมณ์ จิตวิญญาณของบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืน ฉนั้นการสร้าง
สัมพนัธภาพของผูดู้แลขณะผูป่้วยกาํลงัฝึกเจริญสติปัฏฐาน ๔ ตอ้งดาํเนินไปในรูปแบบของการทาํ
จิตบาํบดัประคบัประคอง โดยมีเป้าหมาย คือ รักษาหรือ คงไวห้รือเพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ของผูป่้วย ลดอาการทอ้แทห้รือป้องกนัการทอ้แทแ้ละเพิ่มความสามารถในการปรับตวัของผูป่้วยให้
มากท่ีสุด 

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีสาํคญัในการช่วยเหลือกลุ่มทดลองมี
ความหมายรวมถึงการรับรู้ความสามารถของตนเอง ความมัน่ใจในตนเอง มีความหวงั และความนบั
ถือตนเอง การศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีสําคญัในการลดภาวะซึมเศร้า คือ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
การท่ีพระวิปัสสนาจารย ์ผูว้ิจยั และผูดู้แลใหก้ารเอาใจใส่อยา่งจริงจงัใกลชิ้ดให้การสอน ช้ีแนะนาํ
อยา่งอ่อนโยน ปรับการทาํงานของสภาวะจิตของตนเองใหอ้ยูก่บัปัจจุบนั ยอมรับใหไ้ดว้่าผูป่้วยบาง
คนในกลุ่มทดลองน้ีมีขอ้จาํกดัทางปัญญา การศึกษา และการอบรมเล้ียงดู จาํเป็นตอ้งไดรั้บการ
ช่วยเหลือดว้ยความเมตตา กจ็ะช่วยเพิ่มทกัษะในการปรับตวั สามารถจดัการกบัความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีมี
อยูใ่นจิตและปรับจิตใหส้ามารถปฏิบติัตามคาํสอน คาํแนะนาํไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นลาํดบั ผลท่ีไดจ้าก
การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม คือไดรู้ปแบบการปฏิบติัธรรมของกลุ่มทดลอง สรุปไดด้งัน้ี 

รูปแบบการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานของกลุ่มทดลองตลอด ๗ วนั 
๑. ไหว้พระสมาทานศีลสิขาบท ๕ ตอนเชา้เป็นอนัดบัแรกของทุกวนั วนัแรกเพ่ิมพิธีขอ

ขมาพระวิปัสสนาจารย ์และการมอบตวัเป็นศิษย ์สมาทานพระกมัมฏัฐาน ก่อนท่ีพระวิปัสสนาจารย์
นาํสวดมนตใ์หก้ลุ่มทดลองสมาทานศีลสิกขาบท ๕ตามลาํดบัในวนัแรก และวนัต่อ ๆ มา 

๒. ฝึกเดินจงกรม น่ังสมาธิ กาํหนดเวลาวนัแรกบลัลงัคล์ะ ๒๐ นาที เดินจงกรมระยะท่ี ๑ 
วนัท่ี ๒ บลัลงัคล์ะ ๑๕ นาที วนัท่ี ๓ บลัลงัคล์ะ ๔๕ นาที เดินจงกรมระยะท่ี ๑ วนัท่ี ๔ – ๖ เดิน
จงกรมระยะท่ี ๑ และ ๓ เร่ิมปฏิบติัเงียบดว้ยตนเอง ผูป่้วยสามารถปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง โดยมีผูดู้แล
ร่วมปฏิบติัดว้ยทุกวนั 

๓. การกําหนดอิริยาบถย่อย สอนระยะแรกเนน้เขม้งวดข้ึนตามลาํดบั ตั้งแต่วนัท่ี ๓ เป็น
ตน้ไป ผูป่้วยสามารถกาํหนดอิริยาบถยอ่ยไดดี้ข้ึนตามลาํดบั 
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๔. การบรรยายธรรม  วนัท่ี ๑ – ๓ บรรยายธรรม ๒ คร้ัง ช่วงเชา้และช่วงบ่ายใชเ้วลาคร้ัง
ละ ๓๐ นาที วนัท่ี ๔ บรรยายธรรม ๒ คร้ัง ช่วงเชา้ใชเ้วลา ๓๐ นาที ช่วงบ่ายใชเ้วลา ๑ ชัว่โมง วนัท่ี 
๕ – ๖ บรรยายธรรมช่วงเชา้ใชเ้วลาวนัละ ๑ ชัว่โมง วนัท่ี ๗ บรรยายธรรมช่วงเชา้ใชเ้วลา ๓๐ นาที 

๕. สอบอารมณ์  วนัท่ี ๒ สอบอารมณ์เวลา ๑๓.๓๐ น.-๑๖.๑๐ น.ใชเ้วลา ๒ ชัว่โมง ๔๐ 
นาที วนัท่ี ๓ สอบอารมณ์เวลา ๑๔.๓๐ น.-๑๖.๐๐ น.ใชเ้วลา ๑ ชัว่โมง ๓๐ นาที วนัท่ี ๔ – ๖ สอบ
อารมณ์เวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น.ใชเ้วลา ๒ ชัว่โมง 

หมายเหตุ  
๑) การสอบอารมณ์บางวนัผูป่้วยจะอยู่ฟังการสอบอารมณ์เป็นกลุ่ม บางรายปฏิบติั

เดียวไดเ้อง ซ่ึงไม่มีการบงัคบั ถา้ผูป่้วยมีความตั้งใจอยากฟังการสอบอารมณ์ของเพื่อน แต่เม่ือตน
สอบอารมณ์เสร็จแลว้ตอ้งกลบัไปกาํหนดปฏิบติัต่อ 

๒)  พระวิปัสสนาจารยแ์สดงธรรมทั้งหมด ๑๒ เร่ือง ตามลาํดบัดงัน้ี  
(๑)  ความสาํคญัของการปฏิบติัธรรม 
(๒)  ประโยชน์ของการกาํหนดต่อเน่ือง 
(๓)  อานิสงคข์องการอ่อนนอ้มถ่อมตน 
(๔)  อิทธิบาท ๔ 
(๕)  ธรรมท่ีมีอุปการะมาก 
(๖)  ธรรมท่ีทาํใหง้าม 
(๗)  ความอยาก 
(๘)  การเวียนวา่ยตายเกิด 
(๙)  พระคุณของบิดามารดา 
(๑๐) อานิสงคข์องการรักษาศีล ๕ 
(๑๑) กรรมอยูท่ี่เจตนา 
(๑๒) โชคดีท่ีเกิดเป็นมนุษย ์

ทั้ง ๑๒ เร่ืองน้ี มีเน้ือหาเก้ือกลูต่อการปฏิบติั จากการสงัเกตผูป่้วยตั้งใจกาํหนด ปฏิบติัธรรม
มากข้ึน มีความเพียรในการปฏิบติัมากข้ึนเป็นลาํดบั 

จากรูปแบบการวิปัสสนากมัมฏัฐานท่ีผูว้ิจยัรวบรวมไดจ้ากการวิจยัและพฒันา คือ พระ
วิปัสสนาจารยแ์ละกลุ่มผูดู้แลได้ฝึกอบรมกลุ่มทดลองอย่างเป็นกัลยาณมิตรโดยยึดผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง (Audient Center) กลุ่มผูดู้แลช่วยสนบัสนุนการฝึกวิปัสสนากมัมฏัฐาน โดยการใหค้วามรู้
แบบจิตบาํบดัแบบประคบัประคอง โดยใชท้กัษะการส่ือสารท่ีเหมาะสม จึงทาํให้สภาวะธรรมของ
กลุ่มทดลองแต่ละคนมีความกา้วหน้าไป จะเห็นว่ารูปแบบการฝึก คงไวต้ามกรอบของการเจริญ
สติปัสฐาน ๔ รูปแบบการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานแบบพองหนอ ยุบหนอ ในรายละเอียดแต่ละ
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กิจกรรมยืดหยุ่นไม่ตายตวั ซ่ึงพระวิปัสสนาจารย ์จะพิจารณากาํหนดตามความกา้วหน้าของกลุ่ม
ทดลองโดยเฉพาะในการสอบอารมณ์บางวนัใชเ้วลามากนอ้ยต่างกนัออกไป ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัญหาของ
ผูป่้วยแต่ละราย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อษัฎางค์ สุวรรณมัสสระ ไดศึ้กษาไตรลกัษณ์ในการปฏิบติัวปัสส
นาตามหลกัสติปัฏฐาน ๔ เฉพาะกรณีการปฏิบติัวิปัสสนาภาวนา ๗ เดือน ผลการศึกษาพบว่า หลกั
สติปัฏฐาน ๔ เป็นหนทางเอกท่ีจะนาํไปสู่การรู้แจง้ในสัจธรรมและเขา้ถึงความจริงในชีวิต ซ่ึงเป็น
ภาวะท่ีกิเลสถูกทาํลายไป อนัเป็นจุดมุ่งหมายของผูป้ฏิบติั ฉะนั้นพระวิปัสสนาจารย ์จึงใชห้ลกัสติ
ปัฏฐาน ๔ ท่ีปรากฏในมหาสติปัฏฐานสูตร ดว้ยการกาํหนดรู้ในกาย เวทนา จิต ธรรม เป็นกรอบใน
การปฏิบติัและตรวจสอบความกา้วหนา้ทางจิตซ่ึงปรากฏผลอนัเป็นส่ิงท่ีรู้ไดเ้ฉพาะตนและใหผ้ลได้
ไม่จาํกดักาล 

อย่างไรก็ตามกลุ่มทดลองน้ีส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มผูป่้วยท่ีเสพยาเสพติดประเภทกระตุ้น
ประสาท เช่น ยาบา้และยาไอซ์ จากการศึกษาของ วัชรี มีศิลป์และลดัดา ขอบทอง พบว่าผูป่้วยกลุ่ม
น้ีจะมีพฤติกรรมเปล่ียนไปในทางกา้วร้าวและหยาบคาย มีอาการแทรกซอ้นทางจิตใจควบคุมตนเอง
ไม่ได ้ฉะนั้นพระวิปัสสนาจารยแ์ละกลุ่มดูแลจะตอ้งใช้ความสังเกตและใช้ทกัษะการส่ือสารท่ี
สามารถเขา้ถึงผูป่้วยให้ได ้เพื่อจะไดช่้วยเหลือเขาไดถู้กทางดงัเช่น นาวาอากาศตรีนายแพทย์ บุญ
เรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่า การติดยา คือ ความสับสน ไร้
ระเบียบ (Chaos) สามารถแกไ้ขดว้ยการจดัการดูแลรักษาอย่างองคร์วม (managed care) การ
บาํบดัรักษาในปัจจุบนัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้หยดุยาโดยใชเ้คร่ืองมือบาํบดัดูแลรักษาในลกัษณะ
หวา่นหมดไม่สอดคลอ้งกบัพื้นฐานการเล้ียงดู พบว่ามีการรักษาเพียงตวัยา ไม่ไดรั้กษาความเป็นคน
ของเขานาํไปสู่การพฒันาขั้น Pre-Admission Assessment Human Assessment ใหค้วามเขม้ขน้ข้ึน 
นอกจากน้ียงัไดแ้สดงความคิดเห็นอีกว่า ถา้ใชเ้คร่ืองมือโดยไม่เขา้ใจหลกัการ หรือวตัถุประสงคใ์ห้
ชดัเจน เคร่ืองมือท่ีใชจ้ะทาํใหผู้ป่้วยเกลียดกลวั เศร้า หรือตาย ไม่สร้างหรือก่อใหเ้กิดความรัก ความ
ไวใ้จ ความเป็นมิตร ความปิติ ความรู้สึกมีคุณค่า กลบัรู้สึกเหมือนติดคุกมากกวา่เยยีวยารักษา ฉะนั้น
เคร่ืองมือท่ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัพยาธิสภาพ สาเหตุ รักษาความเป็นคนกลบัคืนมาให้คงเป็นคนท่ีมี
จิตวิญญาณ ตอ้งใชค้วามเป็นรักษาความเป็นคน การติดตามช่วยเหลือตอ้งให้ผูป่้วยรู้สึกเป็นมิตร 
ฉะนั้นพระวิปัสสนาจารยจึ์งใหค้วามสาํคญัต่อการเขา้ใจและการเรียนรู้ของผูป่้วยเป็นหลกั 

สรุปผลการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มทดลองและความพึง
พอใจในการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน ท่ีกลุ่มตวัอยา่งแสดงความคิดเห็นว่าตนไดรั้บผลสอดคลอ้ง 
กบัความฉลาดทางอารมณ์ในดา้น ดี เก่ง สุข และมีความพึงพอใจพระวิปัสสนาจารย ์อยู่ในระดบั
มากท่ีสุดและไดแ้สดงความรู้สึกว่าพระวิปัสสนาจารยส์อนดีมากอยากให้มาสอนทุกวนั เม่ือไดน้าํ
ผลการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมมาพิจารณาแลว้พบว่าพระวิปัสสนาจารย ์สอนอยูใ่นกรอบของ
การเจริญสติปัฏฐาน ๔ แต่มีการยดืหยุน่ในการกระตุน้โดยใชว้ิธีบรรยายธรรมวนัละ ๒ คร้ัง ใชเ้วลา



 

๓๑๙ 

บรรยายไม่เกิน ๓๐ นาที หรือ ๑ ชัว่โมง เนน้การผอ่นคลาย การปฏิบติัดา้นการเดินจงกรม นัง่สมาธิ
ไปในตวั ให้ความสาํคญัในการสอบอารมณ์ พระวิปัสสนาจารย ์ผูว้ิจยัและผูดู้แลไดท้าํหน้าท่ีเป็น
กลัยาณมิตรโดยพระวิปัสสนาจารยเ์ป็นผูมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ในสภาวะธรรม ปรับรูปแบบการ
ปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานไดเ้หมาะสม ทาํใหผู้ป่้วยสามารถอ่านตวัออก บอกตวัไดว้่า ตนไดรั้บผล
อยา่งสอดคลอ้งกบัความฉลาดทางอารมณ์ทั้ง ๓ ดา้น คือ ดี เก่ง สุข และใชต้วัเป็น โดยพิจารณาจาก
คาํตอบในประเด็นท่ีว่าไดน้าํหลกัวิปัสสนากมัมฏัฐานมาช่วยพฒันาตนเองเป็นอยา่งดี ทาํใหมี้จิตใจ
เขม้แขง็ข้ึน สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตได ้นอกจากน้ีผูว้ิจยัและผูดู้แลไดใ้หค้าํแนะนาํ
และร่วมฝึกปฏิบติัในรูปแบบจิตบาํบดัแบบประคบัประคองก็เป็นตวัช่วยเสริม พระวิปัสสนาจารย์
ในการพฒันาอินทรียข์องผูป่้วย ใหมี้กาํลงัแก่กลา้ในการเจริญสติปัฏฐาน ๔ และหลุ่มทดลองทุกคน
ลว้นมีความศรัทธา มีความเพียรในการปฏิบติัพร้อมกนัให้เป็นปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ท่ีเอ้ือต่อ
การปฏิบติั สอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติั เช่น สถานท่ี อาหาร เคร่ือง ด่ืม วิธีการอบรมท่ีมี
คะแนนอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

องคค์วามรู้ท่ีประมวลไดจ้ากผลการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน ของกลุ่มทดลองไดแ้ก่ผล
การประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นหลงัเสร็จส้ินการทดลอง ผลการสนทนากลุ่มของกลุ่ม
ทดลองภายหลงัเสร็จส้ินการทดลอง และผลการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มทดลอง
ระหวา่งการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน คือ 

๑) ความเป็นกลัยาณมิตรของพระวิปัสสนาจารย ์ผูว้ิจยัและผูดู้แลกลุ่มทดลอง 
๒) ส่ิงแวดลอ้มในการการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน 
๓) ความศรัทธาและความเพียรของผูป้ฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน 
๔) รูปแบบของการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน 
๖.๒.๒  การเปลี่ยนแปลงความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองภายหลังการปฏิบัติ

วปัิสสนากมัมัฏฐาน 
๑)  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลพบว่ากลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเป็นเพศชาย นบัถือศาสนา

พุทธ ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง ๒๐ – ๒๕ ปี อาชีพรับจา้งมากท่ีสุดร้อยละ ๔๘ รองลงมาคือ ว่างงาน 
ร้อยละ ๒๔ การศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษามากท่ีสุด ๖๘ รองลงมาระดบัการศึกษามธัยมตน้ร้อย
ละ ๑๖  

ปัจจัยด้านการใช้สารเสพติด พบว่าเร่ิมใช้สารเสพติด เม่ืออายุ ๑๕ –๑๙ ปีร้อยละ ๖๐ 
รองลงมาอายุนอ้ยกว่า ๑๕ ปี ร้อยละ ๑๖ สาเหตุส่วนใหญ่ท่ีทาํให้เร่ิมใชย้าเสพติดเพราะอยากลอง 
ร้อยละ ๗๒ รองลงมาคือเพื่อนหรือคนใกลชิ้ดชักชวน ร้อยละ ๕๒ ใชย้าเสพติดก่อนเขา้รับการ
รักษาประเภทยาบา้มากท่ีสุดร้อยละ ๙๒ และใช้ทุกวนัมากท่ีสุดร้อยละ ๓๒ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ แพทย์หญิงภัทรินทร์  ชมภูคํา สําเนา  นิลบรรพ์  เภสัชกรหญิงสมพร  สุวรรณมาโจ ท่ี



 

๓๒๐ 

ไดศึ้กษาผลการรักษาผูติ้ดยาเสพติด ๑๐ ปียอ้นหลงั (พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๕๓) ของสถาบนัธัญญา
รักษ ์พบวา่ ผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายข้ึุน ๆ ลง ๆ ระหว่าง ๑๕ – ๑๙ ปี และ 
๒๐ – ๒๔ ปี และส่วนใหญ่ใชส้ารเสพติดประเภทยาบา้ ส่วนใหญ่ว่างงาน การศึกษาอยู่ในระดบั 
มธัยมศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเทียมใจ พันธ์ุวิชาติกุล และกฤษณา  ภาษยะวรรณ์ ท่ีได้
ศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัการพึ่งพายาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดัชุมพร พบว่า
กลุ่มตวัอยา่งมีอาย ุ๑๑ – ๑๖ ปี กลุ่มตวัอยา่งเกือบทั้งหมดตอบว่าบิดามารดายงัมีชีวิตอยู ่และรักใคร่
ปรองดองกันดี  ได้อภิปรายไว้ว่า  การติดยาไม่ได้เ ป็นผลของความทุกข์ แต่มาจากความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือรู้ไม่จริงวา่จะทาํใหเ้กิดการเสพติด จึงอยากทดลองดว้ยความอยากรู้ดว้ยตนเอง 
ตามธรรมชาติของวยัรุ่น และอยู่ในกลุ่มเพื่อนท่ีใชย้าดว้ยกนัและยงัสอดคลอ้งกบั วาสนา  พัฒน
กาํจร ท่ีไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชย้าบา้ของนกัเรียนนกัศึกษาท่ีเขา้
รับการรักษาในโรงพยาบาลราชบุรี พบว่า นกัเรียนเร่ิมใชย้าบา้อายุเฉล่ีย ๑๗ ปี สาเหตุการใชค้ร้ัง
แรกเพราะความอยากลอง อยากรู้ อยากเห็น สอดคลอ้งกบั ผดุง แสงซ้าย และ ปิติ  แสนศักดิ์  ท่ีได้
ศึกษาลกัษณะของนกัเรียนในสังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัมหาสารคามท่ีมีพฤติกรรมเสพยาบา้ท่ี
พบว่าผูใ้กลชิ้ดท่ีติดยาบา้จะมีทั้ งการใช้ยาบา้อย่างเดียว และใช้ยาบา้กับสารเสพติดอ่ืน ๆ เช่น 
เฮโรอีน กญัชา และสารระเหย และกลุ่มผูเ้สพยาบา้ไดใ้ชย้าแกป้วดมาก่อนทั้งส้ิน 

จากผลการศึกษาท่ีมีความสอดคลอ้งกนัดงักล่าวจะเห็นไดว้่าพฒันาการท่ีเด่นชดัของมนุษย์
มีความอยากรู้อยากเห็นโดยการศึกษาจากส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ตวั ท่ีตนเองมีความสมัพนัธ์อยู ่เช่น คน
ในครอบครัว ญาติ และเพื่อนท่ีใกลชิ้ด การทดลองคร้ังแรกก็เน่ืองจากการขาดความรู้ คิดว่าจะเลิก
เสพเม่ือใดก็ได ้จากการรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาจะเห็นไดว้่าผูเ้สพติดจะเร่ิมเสพตั้งแต่อายุยงั
นอ้ย เสพยาท่ีหาง่ายและอยูใ่กลต้วัมากท่ีสุด ในช่วงท่ียาบา้ยงัไม่ระบาดมากนกั ผูเ้สพอาจจะเร่ิมจาก
ฝ่ิน กญัชา หรือ เฮโรอีน เม่ือมีตวัยาใหม่ ๆ เกิดข้ึนการเสพตวัยาก็จะเร่ิมเปล่ียนแปลงไปตามส่ิงท่ีตน
หาได ้จึงพบว่าผูป่้วยยาเสพติดจะไม่ใชย้าเสพติดเพียงตวัเดียวโดด ๆ อาจจะใชต้วัยาตวัอ่ืนร่วมดว้ย
ตามสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ขณะนั้น  หรืออาจจะมีเหตุผลอ่ืน ดงัเช่น วัชรี มีศิลป์และลัดดา ขอบทอง 
ได้ศึกษาเหตุผลการเปล่ียนแปลงการเสพเฮโรอีนเป็นยาบา้ ในกลุ่มผูเ้สพติดยาบา้ท่ีเขา้รับการ
บาํบดัรักษา และมีประวติัเสพติดเฮโรอีน มาก่อนจาํนวน ๑๔ คนเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคลพบว่าผูเ้สพติดรับรู้เก่ียวกบัเฮโรอีนว่าเป็นสารแห่งความสุข ลดความเจ็บป่วย แต่มีผลทาํ
ใหร่้างกายทรุดโทรม มีความทุกขท์รมานเม่ือขาดการเสพ ทาํลายอนาคตและความรู้สึกทางเพศ รับรู้
วา่ยาบา้เป็นสารกระตุน้ประสาททดแทนอาการขาดเฮโรอีน เลิกเสพไดง่้าย ลดความเจบ็ปวดทาํใหมี้
ความรู้สึกทางเพศมากข้ึน แต่ทาํให้ร่างกายทรุดโทรม พบว่ายาบา้สามารถทดแทนอาการขาด
เฮโรอีนได ้คนในครอบครัวยอมรับว่ายาบา้มีความรุนแรงนอ้ยกว่าเฮโรอีน เฮโรอีนหายากและแพง
กวา่ยาบา้ ยาบา้หาซ้ือไดง่้าย 



 

๓๒๑ 

จากเหตุผลของงานวิจยัและความรุนแรงของยาบา้ ซ่ึงน้อยกว่าเฮโรอีน และยาบา้มีแพร่
ระบาดอยูท่ ัว่ไป หาไดง่้าย จึงเป็นท่ีนิยมในกลุ่มนกัเสพ รวมทั้งผูเ้สพรายใหม่ 

๒)  ผลการเปล่ียนแปลงความฉลาดทางอารมณ์จากการวิเคราะห์จากค่าสถิติของงานวิจยัก่ึง
ทดลอง 

เคร่ืองมือวดัความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองเป็นแบบสอบถามของกรมสุขภาพจิต 
ประกอบดว้ย คาํถาม ๕๒ ขอ้ แบ่งเป็น ๓ ส่วนใหญ่คือ ดี เก่ง สุข และ ๙ ส่วนยอ่ย 

ด้านดี ประกอบด้วย ๓ ส่วนย่อย คือ การควบคุมตนเอง ความเห็นใจผูอ่ื้น และความ
รับผดิชอบ รวม ๑๘ ขอ้ 

ดา้นเก่ง ประกอบดว้ย ๓ ส่วนยอ่ย คือ การมีแรงจูงใจในตนเอง การตดัสินใจแกปั้ญหา และ
การมีสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้น รวม รวม ๑๘ ขอ้ 

ดา้นสุข ประกอบดว้ย ๓ ส่วนย่อย คือ ความภาคภูมิใจในตนเอง ความพึงพอใจในชีวิต มี
ความสุขทางจิตใจ รวม ๑๖ ขอ้ 

๒.๑  การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ ทั้ง ๓ 
ดา้น พบวา่  

คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์รายดา้นทุกดา้น เพิ่มข้ึน คือ ก่อนทดลองพบว่ามี
คะแนนเฉล่ีย ๑๔๔.๖๘ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๑๖.๗๔ หลงัทดลองพบว่ามีคะแนนเฉล่ีย ๑๕๗.๑๒ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๑๓.๕๓ เม่ือทดสอบทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน ๑๒.๓๔ ยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี ๑ แสดงให้เห็นว่าการ
ปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานแบบพองหนอ –ยุบหนอ ตามแนวทางน้ีสามารถพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์ของผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดัไดจ้ริง 

คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์รายดา้นทุกดา้น เพิ่มข้ึน คือ 
ดา้นดี ก่อนทดลองพบว่ามีคะแนนเฉล่ีย ๕๑.๐๐ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๖.๘๙ หลงั

ทดลองพบว่ามีคะแนนเฉล่ีย ๕๕.๒๔ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๕.๑๐ เม่ือทดสอบทางสถิติพบว่ามี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน ๓.๒๔ 

ดา้นเก่ง ก่อนทดลองพบวา่มีคะแนนเฉล่ีย ๔๘.๖๐ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๗.๑๕ หลงั
ทดลองพบว่ามีคะแนนเฉล่ีย ๕๒.๕๒ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๕.๕๙ เม่ือทดสอบทางสถิติพบว่ามี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน ๓.๙๒ 

ดา้นสุข ก่อนทดลองพบวา่มีคะแนนเฉล่ีย ๔๕.๐๘ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๖.๒๘ หลงั
ทดลองพบว่ามีคะแนนเฉล่ีย ๕๐.๓๖ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๕.๙๗ เม่ือทดสอบทางสถิติพบว่ามี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.๐๕ มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน ๕.๒๘ เพิม่มากทีสุ่ด 



 

๓๒๒ 

๒.๒ เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ ๙ ส่วน ย่อยของกลุ่มทดลอง
ภายหลงัการทดลอง 

 ดา้นดี ในเร่ืองการควบคุมตนเอง หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน ๑.๐๔ 
เม่ือทดสอบทางสถิติ พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕  ความเห็นใจ
ผูอ่ื้น หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน ๑.๔๘ เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ความรับผิดชอบหลงัการทดลองพบว่า มี
คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน ๐.๘๒ เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ ความเห็นใจผู้อืน่มีคะแนนเฉลีย่เพิม่ขึน้มากทีสุ่ด 
 ดา้นเก่ง ในเร่ืองการมีแรงจูงใจในตนเอง หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน
๑.๐๐ เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ การ
ตดัสินใจ/แกปั้ญหา หลงัการทดลองพบวา่ มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน ๑.๒๔ เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า 
ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ การมีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น หลงัการ
ทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน ๑.๖๖ เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ การมีสัมพนัธภาพกบัผู้อืน่มีคะแนนเฉลีย่เพิม่ขึน้มากทีสุ่ด 

ดา้นสุข ในเร่ืองความภูมิใจในตนเอง หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน
๑.๙๖ เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ ความ
พึงพอใจในชีวิต หลงัการทดลองพบวา่ มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน ๑.๔๔ เม่ือทดสอบทางสถิติ พบวา่ ไม่
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ ความสงบทางใจ หลงัการทดลองพบว่ามี
คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน ๑.๘๘ เม่ือทดสอบทางสถิติ พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .๐๕ ความภูมิใจในตนเองมีคะแนนเฉลีย่เพิม่ขึน้มากทีสุ่ด 

๒.๓   จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่ม
ทดลองภายหลงัการทดลองพบว่ามีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึน ๔.๙๒ เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 

๓) จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่ม
ทดลองภายหลงัการทดลองและระยะติดตามการรักษา ๑ เดือน พบว่าคะแนนเฉล่ียในระยะติดตาม
การรักษา ๑ เดือน เพิ่มข้ึน ๒๔.๙๕ เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 

คะแนนเฉล่ียของกลุ่มทดลอง ในระยะติดตามการรักษา ๑ เดือน รายดา้นทั้ง ๓ ดา้นสูงข้ึน 
กว่าคะแนนเฉล่ียจากหลงัการทดลอง ๒๔.๙๔ เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทุกดา้นท่ีระดบั ๐.๐๕ โดยพบว่าดา้นเก่งมีคะแนนเฉล่ียในระยะติดตามการ
รักษา ๑ เดือนเพิ่มข้ึนจากหลงัการทดลองมากท่ีสุดคือ ๑๐.๓๔ ดา้นดีเพิ่มข้ึน ๙.๔๔ ดา้นสุขเพิ่มข้ึน 



 

๓๒๓ 

๕.๑๖ ยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี ๒ แสดงให้เห็นว่าความคงทนของการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน 
สามารถพฒันาผูป่้วยใหมี้ความฉลาดทางอารมณ์ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

๓.๑ เปรียบเทียบความความฉลาดทางอารมณ์ ๙ ส่วนย่อย ของกลุ่มทดลองภายหลงัการ
ทดลองและระยะติดตามการรักษา ๑ เดือน 

ดา้นดี ในเร่ืองการควบคุมตนเอง หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน ๒.๕๐ 
เม่ือทดสอบทางสถิติ พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕  ความเห็นใจ
ผูอ่ื้น หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน ๓.๕๕ เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ความรับผิดชอบหลงัการทดลองพบว่า มี
คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน ๓.๓๙ เม่ือทดสอบทางสถิติ พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั ๐.๐๕ ความเห็นใจผู้อืน่มีคะแนนเฉลีย่เพิม่ขึน้มากทีสุ่ด 

ดา้นเก่ง ในเร่ืองการมีแรงจูงใจในตนเอง หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน
๓.๗๘ เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ การ
ตดัสินใจ/แกปั้ญหา หลงัการทดลองพบวา่ มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน ๔.๘๘ เม่ือทดสอบทางสถิติ พบวา่ 
ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ การมีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น หลงัการ
ทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน ๑.๖๖ เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ การตัดสินใจ/แก้ปัญหามีคะแนนเฉลีย่เพิม่ขึน้มากทีสุ่ด 

ดา้นสุข ในเร่ืองความภูมิใจในตนเอง หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน
๑.๙๕ เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ ความ
พึงพอใจในชีวิต หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน ๐.๗๗ เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า 
ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ ความสงบทางใจ หลงัการทดลอง
พบวา่ มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน ๒.๔๕ เม่ือทดสอบทางสถิติ พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ ความสงบทางใจมีคะแนนเฉลีย่เพิม่ขึน้มากทีสุ่ด 
 ๓.๒ ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์จากงานวิจยัก่ึงทดลอง พบว่า หลงัจากการ
ทดลองกลุ่มตวัอยา่งมีความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มข้ึนทุกดา้น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 
และพบว่าคะแนนเฉล่ียดา้นสุขเพิ่มมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั มลิทอง ศรีอุ่น ท่ีไดศึ้กษาผลการให้
คาํปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนยก์ลางจาํนวน ๑๐ โปรแกรมเพื่อพฒันาความฉลาด
ทางอารมณ์ กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนบา้นดงหนู อาํเภอเขาวง 
จงัหวดักาฬสินธ์ โดยใชแ้บบวดัความฉลาดทางอารมณ์ ของกรมสุขภาพจิต พบว่าหลงัทดลองกลุ่ม
ตวัอย่างมีความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มข้ึนทั้ง ๓ ดา้น อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั วิมล ลักขณาภิชนชัช และวิภาวดี แสงเพชร ไดท้าํการวิจยัก่ึงทดลอง เพื่อศึกษาผล
ของแนวทางหลงัรักษาสาํหรับครอบครัวผูติ้ดยาเสพติด สถาบนัธญัญารักษ ์จงัหวดัปทุมธานี โดยจดั



 

๓๒๔ 

กิจกรรมประกอบการเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี กิจกรรมกลุ่มการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว รวบรวม
ขอ้มูลก่อนการทดลอง หลงัการทดลองและระยะติดตามผลดว้ยแบบสอบถาม ผลการวิจยัพบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งมีการเปล่ียนแปลงเร่ืองแนวทางการดูแลหลงัรักษาและการรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การปฏิบติัตามแนวทางการดูแลหลงัรักษามากกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.๐๐๑ ระยะติดตามผล พบว่าครอบครัวไดน้าํความรู้เร่ืองแนวทางการดูแลหลงัรักษา ไปปฏิบติัต่อผู ้
ผา่นการบาํบดั 

จากงานวิจยัทั้ งสองเร่ืองน้ีแมว้่ากลุ่มตวัอย่างจะแตกต่างกัน กิจกรรมจะแตกต่างกันแต่
เป้าหมายกส็อดคลอ้งกนั คือวา่ตอ้งการเห็นการพฒันาของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งจากงานวิจยั
สองเร่ืองน้ี คะแนนเฉล่ียหลงัการทดลองสูงข้ึนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ และ .๐๐๑ 
จะเห็นได้ว่ามนุษยน์ั้ นพฒันาได้ถา้เขาได้ใช้ศกัยภาพท่ีเขามีอยู่อย่างถูกตอ้งส่วนจะพฒันาได้ดี
เพียงใดนั้นข้ึนอยู่กบัความสามารถของแต่ละกลุ่มแต่ละบุคคล ดงัเช่น เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ีย
ความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง ๙ ส่วนยอ่ย มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนทุกส่วน แต่พบว่าดา้น
ดีในเร่ืองความรับผดิชอบหลงัการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนไม่เพียงพอกบัการทดสอบทางสถิติ
ให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั เช่นเดียวกับด้านเก่งในเร่ืองการตัดสินใจ/แก้ปัญหา 
คะแนนเฉล่ียหลงัการทดลองเพิ่มข้ึนไม่เพียงพอท่ีจะเห็นถึงความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
ส่วนดา้นสุขพบว่าในเร่ืองความพอใจในชีวิต หลงัการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนไม่เพียง
พอท่ีจะเห็นถึงความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เช่นเดียวกนั 

๓.๓  จากการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองภายหลงัการทดลองใน
ภาพรวมพบวา่คะแนนเฉล่ียสูงข้ึนแต่ไม่เพียงพอท่ีจะพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเม่ือ
ทดสอบทางสถิติ แต่เม่ือพิจารณาผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุ่ม
ตวัอยา่งในส่วนคาํถามปลายเปิดสามารถสรุปไดว้่า ผลการตอบคาํถามทั้ง ๕ ประเด็น สอดคลอ้งกบั
องคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์ ทั้ง ๓ ดา้น คือ ดี เก่ง และสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการตอบ
คาํถามในการสนทนากลุ่มของกลุ่มทดลองท่ีตอบวา่ “ ๗ วนัท่ีผา่นไป พบวา่จิตใจสงบ ใจเยน็ลงมาก
รู้สึกมีความสุข” “รู้จกัคิดก่อนทาํ ใจเยน็ลง มีความอดทนมากข้ึน ทาํใหเ้ขา้ใจเร่ืองบาปบุญ”  

ในส่วนผลของการทดสอบทางสถิติ เปรียบเทียบหลงัการทดลองและระยะติดตามผล        
๑ เดือน พบว่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มทดลองในเร่ืองความฉลาดทางอารมณ์ (ดี เก่ง สุข) สูงข้ึนทั้ง    
๓ ดา้น และเม่ือทดสอบทางสถิติพบว่า มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ แต่
เม่ือทดสอบส่วนยอ่ยทั้ง ๙ ส่วน พบวา่มีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึนทั้ง ๙ ดา้น แต่เม่ือทดสอบทางสถิติพบว่า 
มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ๘ ดา้น พบว่าดา้นความพึงพอใจในชีวิต ท่ีอยูใ่นดา้นสุข มี
คะแนนเฉล่ียสูงข้ึนแต่ไม่เพียงพอท่ีจะเห็นความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เช่นเดียวกบั
ผลการเปรียบเทียบ ก่อนและหลงัการทดลองคะแนนเฉล่ียในเร่ืองความพึงพอใจในชีวิตของกลุ่ม



 

๓๒๕ 

ทดลองเพิ่มข้ึน ๑.๔๔ ผลการทดสอบทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั ๐.๐๕ 

จะเห็นไดว้่าเม่ือจาํหน่ายกลุ่มทดลองกลบับา้นแลว้เป็นเวลา ๑ เดือน เม่ือวดัความฉลาดทาง
อารมณ์ เปรียบเทียบกบัผลหลงัการทดลอง พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทุก
ดา้น นอกจากความพึงพอใจในชีวิตซ่ึงเป็นดา้นย่อยในส่วนของขอ้สุข มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนจาก
การทดสอบหลงัการทดลองเพียง .๗๗ นั้น อยา่งไรกต็ามไม่วา่จะเป็นการวดัในขอ้น้ีหลงัการทดลอง 
หรือ ระยะติดตามก็ตามก็ยงัพบว่าคะแนนเฉล่ียในส่วน ความพึงพอใจในชีวิต ก็ยงัสูงข้ึนกว่าเดิม 
ความพึงพอใจในชีวิต ไดแ้ก่การมองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขนั พอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู่ มีความมัน่คง
ในอารมณ์ไม่หวัน่ไหวง่าย แต่เม่ือมองภาพรวมของความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่ม
ทดลองพบว่าคะแนนเฉล่ียในระยะติดตามหลงัการบาํบดัรักษา ๑ เดือน มีความแตกต่างกบัหลงัการ
ทดลองอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ีระดับ ๐.๐๕ แสดงให้เห็นว่าเม่ือผูป่้วยกลบัไปใช้ในสังคม
สามารถนาํหลกัการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฎัฐานไปปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิตไดจ้ริง ตามท่ีกล่าวใน
ขอ้แสดงความคิดเห็น เน่ืองจากการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฎัฐานเป็นการพฒันาตน การปรับเปล่ียน
วิธีการคิด การกระทาํจึงค่อยเป็นค่อยไปการเปล่ียนแปลงจึงเห็นชัดเจนข้ึนภายหลงัการทดลอง 
ต่อมาอีก ๑ เดือนพบว่าคะแนเฉล่ียสูงข้ึนแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการวิจยัของปราณีพร บุญเรือง ท่ีทาํการวิจยัเร่ืองผลของกระบวนการปรับพฤติกรรม
ทางปัญญาของวัยรุ่นและพ่อแม่ต่อการป้องกันการกลับไปเสพซํ้ า พบว่า คะแนนเฉล่ียของ
สัมพนัธภาพในครอบครัวในดา้นการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การแสดงออก การพ่ึงพาตนเอง การ
ประสบความสําเร็จในชีวิต การมีกิจกรรมนันทนาการร่วมกนั การจดัการในครอบครัวของกลุ่ม
ทดลองภายหลงัการทดลองไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม แต่ในระยะติดตามผล ๒เดือน กลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉล่ียของสัมพนัธภาพในครอบครัวดา้นการแสดงความขดัแยง้ และดา้นการควบคุมนอ้ย
กว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ แต่กลุ่มควบคุมรายงานการกลบัไปเสพซํ้ า
มากกว่ากลุ่มทดลองอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ และสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์
แบบสอบถามผู้ปฏิบัติธรรมโดยวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ๕% ของผูต้อบ
แบบสอบถามบอกวา่กมัมฎัฐานทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก หลงัจากการปฏิบติัได ้๓ – ๔ ปี 
เปล่ียนเป็นคนท่ีมีเป้าหมายชีวิตท่ีแน่นอน เป็นคนกลา้ท่ีจะทาํความดี เลิกอบายมุขทั้งหมดรวมทั้งยา
เสพติด มีความมัน่ใจในตวัเองมากข้ึน การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัความ
ยาวนานของระยะเวลาท่ีปฏิบติัวิปัสสนากมัมฎัฐานและความสมํ่าเสมอของการปฏิบติั 

จะเห็นไดว้่างานวิจยัทั้งสองเร่ืองน้ีกลุ่มทดลองสามารถมีทกัษะในการดูแลตนเองดีข้ึน ใน
ส่วนความพึงพอใจในชีวิตของกลุ่มทดลองการเจริญสติปัฎฐาน ๔ รูปแบบการปฏิบติัวิปัสสนา
กมัมฎัฐาน ซ่ึงประกอบดว้ย การมองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขนั และพอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู่ ท่ีพบว่า



 

๓๒๖ 

คะแนนเฉล่ียสูงข้ึนหลงัการทดลองและระยะติดตาม แต่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ นั้นคงตอ้งให้เวลาในการปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองต่อไป เน่ืองจากกลุ่มทดลองเป็น
ผูป่้วยติดยาเสพติดท่ีอยู่ในกลุ่มเร้ือรังและรุนแรงสภาพจิตใจและอารมณ์บอบชํ้ าจากการได้รับ
ผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มมาก สาํหรับคะแนนความพึงพอใจในชีวิตจากสภาพท่ีเป็นอยูจึ่งค่อนขา้ง
ตํ่า แต่จากการวิจยัคุณภาพก็พบว่ากลุ่มทดลองเห็นว่าชีวิตของเขามีคุณค่า อยากทาํความดี กลวับาป 
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควรจะพฒันาเขาในรูปแบบการฝึกอบรมในลกัษณะน้ีต่อไป 

ความฉลาดทางอารมณ์เป็นตัวช้ีวดัความสุขของบุคคลท่ีสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อมและ
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้มีการพฒันาตนเองเผชิญปัญหาชีวิตและแกปั้ญหาได ้อยูใ่นสังคมอยา่งมี
ความสุขจากผลการวิจยัก่ึงทดลองน้ีจะเห็นไดว้่า หลงัการทดลองคือภายหลงัเสร็จส้ินการฝึกอบรม
การปฏิบติัวิปัสสนากมัมฎัฐานรูปแบบพองหนอ ยุบหนอ ตามหลกัสติปัฎฐาน ๔ ผลการวดัความ
เปล่ียนแปลงของความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองภายหลงัการทดลอง มีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึน
ทุกดา้น แมใ้นส่วนยอ่ย เช่น ดา้นดีในเร่ืองความรับผิดชอบ ดา้นเก่งในเร่ืองการตดัสินใจ/แกปั้ญหา 
และดา้นความพึงพอใจในชีวิต ทั้ง ๓ ส่วนยอ่ยน้ีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าก่อนทดลองแต่ผลการทดสอบ
ทางสถิติไม่พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัก็ตาม แต่เม่ือผลการทดสอบหลงัทดลองและ
ระยะติดตามกลบัพบวา่มีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนทุกดา้น เม่ือทดสอบทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทุกด้าน ยกเวน้ส่วนย่อยเร่ืองความพึงพอใจในชีวิตด้านสุข มีค่าเฉล่ียสูงข้ึนไม่
เพียงพอท่ีเม่ือทดสอบค่าทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ผลการ
ทดลองดงักล่าวสามารถอภิปรายไดว้่าความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองเม่ือจาํหน่ายกลบับา้น
ท้ิงช่วงระยะเวลา ๑ เดือน พบว่าภาพรวมของความฉลาดทางอารมณ์ระยะติดตามหลงัการรักษา
สูงข้ึนกว่าหลงัทดลอง เม่ือทดสอบค่าทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง
ภายหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานรูปแบบพองหนอ ยุบหนอ และผลท่ีกลุ่มทดลอง
ไดรั้บจากกิจกรรมซ่ึงสรุปรวบรวมจากแบบสอบถามปลายเปิดและผลการสนทนากลุ่มตอบว่ารู้สึก 
สงบเยอืกเยน็ไม่เครียด ไม่ฟุ้ งซ่าน การปฏิบติัวิปัสสนากมัมฎัฐานใชเ้วลาทั้งหมด ๗ วนั ๗ คืน 

๔) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพระวิปัสสนาจารยผ์ูฝึ้กอบรมกลุ่มทดลอง พบว่า ท่านไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการสอนผูติ้ดยาเสพติดมาก่อน ท่านคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มท่ีมีอายมุากกลบัพบว่าเป็น
กลุ่มวยัรุ่น เม่ือไดเ้ห็นพฤติกรรมรู้สึกหนักใจ เน่ืองจากรู้สึกว่ากลุ่มทดลองจะไม่ศรัทธา ในการ
ปฏิบติักิจกรรมระยะแรกกลุ่มทดลองกระวนกระวายปฏิบติัได ้๑๐ – ๒๐ นาที เดินออกจากห้อง
ปฏิบติันัง่นอนตามใจตนเอง ท่านไดพ้ยายามบรรยาย สาธิต นาํปฏิบติั สวดมนต ์เดินจงกรม นัง่
สมาธิ เล่าเร่ืองราวต่าง ๆ เก่ียวกบับาป บุญ กรรมวิบาก ๓ – ๔ วนัผา่นไป ผูป่้วยรู้จกัไหว ้รู้จกักราบ 
รู้จกับาป บุญ รู้จกับุญคุณพ่อแม่ รู้สึกสียใจในส่ิงท่ีไดท้าํไป เช่น การฆ่าแมว ด่าพ่อแม่ ในประเด็นน้ี



 

๓๒๗ 

สามารถอภิปรายไดว้่าผูป่้วยมีสติระลึกได ้ดงัเช่น ศาตราจารย์นายแพทย์จําลอง ดิษยวณิช ได้
อภิปรายว่า สติยงั หมายถึงความระลึกไดใ้นเหตุการณ์ท่ีล่วงเลยมาแลว้รวมทั้งความระลึกไดใ้น
เหตุการณ์ปัจจุบนั คือ ในเวลาท่ีจะคิดจะพดูอะไรกร็ะลึกไดใ้นเวลานั้น ฉะนั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของพระ
วิปัสสนาจารยท่ี์จะตอ้งแนะนาํใหผู้ป่้วยกาํหนดวา่ “คิดหนอ ๆๆ”  จนอาการคิดนั้นหายไปจึงกลบัมา
กาํหนดอารมณ์หลกัในปัจจุบนัขณะ นอกจากน้ีท่านยงัพบว่าผูป่้วยรู้จกัภายในตน คือรูปนาม ขนัธ์ 
๕ ผูป่้วยสามารถบอกถึงลกัษณะของความเจ็บปวดซ่ึงเขาจะรายงานเม่ือสอบอารมณ์ โดยรวมกลุ่ม
ทดลองมีสติสัมปชญัญะดีข้ึนโดยลาํดบั ทราบไดจ้ากการสอนการเดินจงกรมเป็นรายบุคคล ในช่วง
แรกเดินอยา่งถูกตอ้งไม่ได ้เน่ืองจากจิตมีอาการฟุ้ งซ่าน วนัท่ี ๓ – ๔ ของการปฏิบติั สามารถสังเกต
ตามอาการ กา้วยา่งไดต้รงสภาพความเป็นจริง บางคนดูอาการพองยบุไดช้ดัเจนขณะนัง่สมาธิ ผูป่้วย
รายงานว่าความทุกขน์อ้ยลงมีความสุขมากข้ึน ในส่วนการเปล่ียนแปลงดา้นจิตใจผูป่้วยเห็นอาการ
ต่าง ๆ ของความคิด ความรู้สึก เป็นผลทาํให้ความคิดเปล่ียนไปจากเดิม เช่น อยากทาํบุญ อยากขอ
โทษพ่อแม่ ความคิดเดิม เช่น ความโกรธ ความอาฆาตเปล่ียนไปในทางท่ีดี มีความอดทนมีความ
เพียรในการปฏิบติัมากข้ึน มีสมาธิมัน่คงดูอาการเจ็บ อาการปวดท่ีเกิดข้ึนสามารถกาํหนดรู้ดูอาการ
ท่ีค่อย ๆ จางหายไป ผูป่้วยมีความสุข มีความสงบทางใจ จากประเด็นท่ีพระวิปัสสนาจารยไ์ดก้ล่าว
มาจากผลการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฎัฐานของกลุ่มทดลอง สามารถอภิปรายไดว้่า การท่ีผูป่้วยรู้จกั
ไหว  ้รู้จักกราบ รู้จักบาป บุญ รู้จักบุญคุณพ่อแม่ เน่ืองจากว่าสติของกลุ่มทดลองได้พฒันาข้ึน         
ในมิลินทปัญหา ปัญหาที่ ๑๓ สติลักขณปัญหา อธิบายความว่าสติเม่ือเกิดข้ึนย่อมรู้ถึงธรรมท่ีเป็น
โทษและไม่เป็นโทษ สติตามหลกัพระอภิธรรม หมายถึง ธรรมชาติท่ีมีความระลึกในอารมณ์ท่ี
เก่ียวกบักุศลกรรมเป็นโสภณเจตสิกกบัโยนิโสมนสิการ จะตอ้งเกิดคู่กนัเสมอโดยท่ีสติเป็นตวันาํ
ก่อนโยนิโสมนสิการจะทาํหน้าท่ีพิจารณาโดยละเอียดลึกซ้ึงตามความเป็นจริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  
ดร.สิริ กรินชัย ท่ีกล่าวว่า การท่ีจะให้จิตพฒันาข้ึนมานั้น จาํตอ้งมีสติกาํหนดไวท่ี้ ๔ แห่ง คือ กาย 
เวทนา จิต ธรรม ท่ีอยูใ่นกายและจิตของเราเหตุใกลชิ้ด (ปทฎัฐาน) ท่ีจะทาํใหเ้กิดสติก็คือสัญญาท่ี
มัน่คง ซ่ึงอภิปรายไดว้่าสัญญา คือ ความจาํไดห้มายรู้ ซ่ึงเป็นตวัหน่ึงของขนัธ์ ๕ คือ สัญญาขนัธ์ 
เม่ือสติระลึกได ้จะระลึกไดท้ั้งในส่ิงท่ีล่วงมาแลว้จาํไดเ้ร่ืองราวในอดีตท่ีเกิดข้ึน สติเป็นโสภณ
เจตสิกท่ีมีโยนิโสมนสิการจะแยกแยะสัญญานั้น ธรรมใดท่ีเป็นโทษและไม่เป็นโทษ ธรรมใดควร
เสพและไม่ควรเสพ พระโยคาวจร (ผูป้ฏิบติัธรรม) ยอ่มขจดัธรรมท่ีไม่เก้ือกูลหรือขจดัธรรมท่ีไม่มี
อุปการะเสียได ้เขา้ไปถือธรรมท่ีเก้ือกูล ธรรมท่ีมีอุปการะ ในสังยตุตนิกายมหาวรรค เล่มท่ี ๑๖ขอ้ 
๕๐ พระผูมี้พระภาคเจา้มีภาษิตขอ้ความน้ีว่า “สติญฺจ ขฺวาห ํ ภิกฺขเว สพฺพฺตภิก ํวทามิ” ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายเราขอกล่าวถึงสติว่าเป็นธรรมท่ีว่าปรารถนาในกิจทั้งปวง ดงันั้นเม่ือสติพร้อมบริบูรณ์จึง
ระลึกถึงส่ิงไม่ดีงามท่ีทาํไว ้ตามสัญญาขนัธ์ท่ีมีอยูจึ่งรู้สึกเสียใจ เป็นหนา้ท่ีของพระวิปัสสนาจารยท่ี์
จะตอ้งแนะนาํให้ผูป่้วยกาํหนดความรู้สึกว่า “เสียใจหนอ ๆ ๆ” และเม่ือผูป่้วยอยากกราบพ่อแม่



 

๓๒๘ 

อยากขอโทษ อยากทาํบุญ ความโกรธความอาฆาตเปล่ียนไปในทางท่ีดีนั่นคือ ความมีสติใน
โพชฌงค ์๗ หรือ สัมมาสติในองคม์รรคมีองค ์๘ สามารถจาํแนกธรรมไดว้่าธรรมใดควรเสพและ
ไม่ควรเสพ สรุปความไดว้่าหลงัการปฏิบติัธรรม ๓ – ๔ วนั ผูป่้วยสามารถเจริญสติไดก้า้วหน้า
ยงัผลให้เกิดสติ สมาธิ และปัญญาตามลาํดบั ดงันั้นสติคือจุดเร่ิมตน้เพื่อใหรู้้จกัจิตฝึกหัดขดัเกลาจิต
เป็นตวันาํให้เกิดปัญญาในการแกปั้ญหาต่าง ๆ และไปสู่จุดหมายปลายทาง โดยให้จิตเป็นอิสรภาพ 
คือ หลุดพน้ส้ินเชิงจากความโลภโกรธหลงได้จริง พระธรรมปิฎก พระญาณโปนิกเถระ และ
นาราย์นโกเอนก้า เลียวพาร์ค เอ พุลเลน มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า หากสามารถนาํสติปัฎฐานมา
ใช้โดยกาํหนดรู้อารมณ์ แลว้ใช้สติเป็นตวักาํกับเสมอ เพื่อเป้าหมายสูงสุด คือ การหลุดพน้จาก
ความคิดและอารมณ์ท่ีไม่พึงปรารถนา ดงัท่ีสุจิตรา อ่อนค้อม ไดอ้ภิปรายไวอ้ยา่งสอดคลอ้งว่า เป็น
ผลทาํให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาพท่ีเรียกไดว้่าเป็นตวัของตวัเอง เพราะมีความโปร่งเบาผ่อน
คลายเป็นสุขใจโดยสภาพของมนัเอง พร้อมท่ีจะเผชิญความเป็นไปต่าง ๆ และจดัการกบัส่ิงทั้งหลาย
ในโลกอย่างไดผ้ลดี ทาํให้จิตใจแช่มช่ืนไม่เหน็ดเหน่ือยทดทอ้ต่องานท่ีทาํ สอดคลอ้งกบัการตอบ
คาํถามของพระวิปัสสนาจารยท่ี์กล่าวว่า “ความคิดเดิมของผูป่้วยเปล่ียนไปในทางท่ีดี มีความอดทน 
มีความเพียรในการปฏิบติัมากข้ึน มีสมาธิมัน่คง ดูอาการเจ็บ อาการปวดท่ีเกิดข้ึน สามารถกาํหนดรู้
ดูอาการท่ีค่อย ๆ จางหายไปผูป่้วยมีความสุขความสงบทางใจ” และท่านยงักล่าวว่าผูป่้วยมีความ
ตั้งใจท่ีจะเลิกยาเสพติดให้ไดแ้ละจะกระทาํแต่ความดีท่านมีความเห็นว่าการอบรมเช่นน้ีจะช่วย
แกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องผูป่้วยกลุ่มน้ีได ้

สรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพระวิปัสสนาจารยผ์ูอ้บรมกลุ่มทดลองพบว่าผูป่้วยสามารถ
ปฏิบติักิจกรรมการเจริญสติปัฎฐาน ๔ ในรูปแบบการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานรูปแบบพองหนอ
ยบุหนอไดก้า้วหนา้เป็นลาํดบัจนสามารถมีความสงบทางใจ และเกิดแรงจูงใจในตนเอง ท่ีจะดาํเนิน
ชีวิตในทางท่ีดีข้ึน ดงัท่ีพระเทพเวที (ป.อ.ประยุตโต) อภิปรายว่า การฝึกฝนสติโดยการยึดหรือจบั
เอาอารมณ์ท่ีเป็นวตัถุแห่งการพิจารณาวางไวต้รงหนา้ทาํให้การสืบคน้ดว้ยปัญญาดาํเนินไปไดช้ดั
เตม็ท่ีเท่ากบัเป็นพื้นฐานในการสร้างเสริมปัญญาใหเ้จริญบริบูรณ์ 

ผลการตอบคาํถามในการสนทนากลุ่มผูดู้แลกลุ่มทดลองขณะทดลอง พบว่ามีความ
สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของพระวิปัสสนาจารยว์่าวนัแรกผูป่้วยยงัดูแลตนเองไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควรมี
พฤติกรรมการปฏิบติัตนตามกระแสกลุ่ม หลงัจากไดรั้บการฝึกฝนการเจริญสติปัฎฐาน ๔ อยา่งเอา
ใจใส่จากพระวิปัสสนาจารยแ์ละคณะแลว้ผูป่้วยมีความพยายามในการปฏิบติัหลงั ๓ – ๔ วนัผา่นไป 
เร่ิมดูแลตนเองไดส้ามารถดาํเนินกิจกรรมไดเ้องตามลาํพงั ควบคุมตนเองได ้กิริยามารยาทเรียบร้อย
ข้ึน จากการสังเกตการสอบอารมณ์พบว่าผูป่้วยกาํหนดความคิดได ้ในวนัท่ี ๕ ของการปฏิบติัผูป่้วย
ดูสงบมากข้ึน รู้จุดบกพร่องของตนเองจากการแสดงความรู้สึกของแต่ละคนพบว่าผูป่้วยรู้จกัคิด มี



 

๓๒๙ 

แนวคิดเปล่ียนไปจากเดิม เช่น บอกว่าจะเปล่ียนนิสัยตนเอง เห็นคุณค่าของชีวิต มีความภาคภูมิใจท่ี
ไดเ้กิดเป็นคนจะทาํแต่ส่ิงท่ีดี ๆ ไม่ทาํใครเดือดร้อน 

ทั้ง ๓ ท่านมีความคิดเห็นมากท่ีสุดว่าโครงการน้ีมีประโยชน์เน่ืองจากพบว่า ผูป่้วยมีจิตใจ
สงบมากข้ึน ควบคุมตนเองไดดี้ มีความรับผิดชอบมากข้ึนคือมาตรงเวลาและปฏิบติักิจกรรมตาม
ระบุไวไ้ดด้ว้ยความตั้งใจ ผูป่้วยสุภาพเรียบร้อย มีวินัยแปลกไปจากผูป่้วยกลุ่มอ่ืน สอดคลอ้งกบั   
ผลการตอบคาํถามตามแนวสัมภาษณ์ผู้ดูแลกลุ่มทดลองขณะกลบัไปพกัค้างที่หอพกัผู้ป่วย ท่ีตอบว่า
โครงการน้ีทาํให้ผูป่้วยมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนในเร่ืองความรับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มี
การช่วยเหลือผูป่้วยท่ีช่วยตนเองไม่ได ้เขาเร่ิมเห็นใจเพื่อนท่ีดูแลตนเองไม่ได ้มากข้ึนไม่มีการเก็บ
กด สาํหรับพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เม่ือเขา้ฝึกปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน พบว่า มีคาํพดู
ท่ีอ่อนโยน มีการโตต้อบท่ีสมเหตุ สมผล มีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัคนอ่ืน ๆ มีความตั้งใจทาํกิจกรรมท่ี
ไดรั้บมอบหมายไดดี้ข้ึน มีระเบียบวินยัมากข้ึน ดา้นอารมณ์ ความกา้วร้าวลดลง รู้จกัพิจารณาตวัเอง 
รู้จกัให้อภยัพ่อแม่ อ่อนนอ้มถ่อมตน ให้ความเคารพต่อพระพุทธรูป สวดมนตก่์อนนอนทุกคืน ไม่
แสดงกิริยาเล่นหวักนัในขณะสวดมนต ์สาํเนียงสวดมนตอ่์อนโยนลงและสวดมนตไ์ดพ้ร้อมกนั ใน
ดา้นการรับรู้ผูป่้วยกล่าววา่คาํสอนท่ีไดรั้บ ทาํใหเ้ขา้ใจชีวิตมากข้ึน การสวดมนตบ์างคร้ังรู้สึกขนลุก 
จิตใจสงบร่มเยน็ข้ึน ผูป่้วยตอบไดต้รงคาํถามและถูกตอ้ง มีการวางแผนชีวิตมองเห็นความหมาย
ของอนาคตมากข้ึน นอกจากน้ีทั้ง ๓ ท่าน ยงักล่าวว่าประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วย ท่ีเห็นไดช้ดัเจนก็
คือ ผูป่้วยม่ีมีอาการฟุ้ งซ่าน มีอาการสงบลง ผูป่้วยท่ีมีอาการซึมเศร้ายิ้มแยม้แจ่มใสมากข้ึน ต่างได้
แนวทางการปฏิบติัตนแตกต่างกนัออกไป ผูป่้วยเขา้ใจไดว้่าศีล ๕ ช่วยใหเ้ขามีความสุขได ้ผูป่้วยได้
เรียนรู้วา่เกิดอะไรข้ึนกบัชีวิตเขาตระหนกัรู้ในบาปบุญ คุณโทษ โดยเฉพาะท่ีประพฤติกบับิดามารดา 
ต่างลงความเห็นตรงกนัว่าโดยรวมกลุ่มทดลองมีสมาชิกมากข้ึน มีความอดทนอยู่กบักิจกรรมได้
นานข้ึน มีแนวโนม้ว่ากลุ่มทดลองจะอยูใ่นสังคมไดโ้ดยไม่พึ่งพายาเสพติดเน่ืองจากควบคุมตวัเอง
ได้ พึงพอใจในชีวิต ปรับตวัอยู่กับผูป่้วยด้วยกันได้ดี ซ่ึงสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกาํหนดนโยบายระดับผู้อาํนวยการสถาบันฯ และผู้เช่ียวชาญการบําบัดรักษาอกี ๒ 
ท่าน ท่ีกล่าวตรงกนัว่า โครงการน้ีมีประโยชน์ เป็นแนวคิดทฤษฏีท่ีนาํคาํสอนทางพระพุทธศาสนา
มากาํหนดเป็นกิจกรรมพฒันาผูป่้วยเกิดโอกาสในการมีความรู้ดา้นศีลธรรมมาจดัเป็นกระบวนการ
ฟ้ืนฟูดา้นจิตใจจนสามารถจดัไดเ้ป็นรูปธรรม ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาํชาติไทยถา้นาํมาเป็น
เคร่ืองมือบาํบดัผูป่้วย จะช่วยลดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เช่น ลดการใชย้าในการบาํบดัรักษาลง ผูบ้าํบดัไม่
ตอ้งลงทุนไปศึกษาต่างประเทศ ซ่ึงเม่ือนาํทฤษฏีทางตะวนัตกมาใชก้บัคนไทย ไม่ค่อยสอดคลอ้งกนั
เท่าท่ีควรถา้มีการศึกษาจริงจงั ฝึกดว้ยตนเองไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์อะไรท่ียุ่งยากสามารถนาํมาใชก้บั
ตนเองไดต้ลอดเวลา นอกจากผูป่้วยจะมีสติ เป็นแกนในการดาํเนินชีวิตแลว้ยงัไดพ้ฒันาคุณธรรม



 

๓๓๐ 

จริยธรรม หยุดยาได้ คืนคนดีสู่สังคมและครอบครัว จะชาวยลดงบประมาณในการซ้ือยามา
บาํบดัรักษา 

นอกจากน้ี ทั้ง ๓ ท่าน ยงัมีความเห็นตรงกนัว่า นอกจากจะเป็นวิธีการท่ีสอนให้ผูป่้วย ฝึก
ปฏิบติัไดเ้องเป็นการฝึกนิสยัท่ีดีใหก้บัตนเองแลว้มีความฉลาดทางอารมณ์ดีข้ึน ยงัมีขอ้เสนอแนะว่า 
ควรมีการขยายโครงการน้ีสู่ครอบครัว และสังคมให้ทัว่ถึง จะไดส้ามารถส่ือสารไปในทางเดียวกนั 
ผูบ้าํบดัทุกสาขาวิชาชีพ ควรมีโอกาสไดเ้รียนรู้หลกัการของโครงการน้ี และมีงานวิจยัรองรับ มี
รายงานการจดักิจกรรมรูปแบบน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ ก็จะสามารถบรรจุเป็นรูปแบบในการบาํบดัรักษา
ผูป่้วยได ้ผลการวิจยัน้ีแสดงใหเ้ห็นชดัเจนวา่การปฏิบติัธรรมช่วยไดจ้ริง ความฉลาดทางอารมณ์เป็น
เร่ืองของคนท่ีทาํตวัไดดี้งาม ซ่ึงอาจไม่ตรงกบัเร่ืองสติ น่าจะมีหลกัธรรมท่ีเหมาะสมกว่าการฝึกสติ
อีกหรือไม่ท่ีจะทาํให้เกิดความฉลาดทางอารมณ์ได ้ประเด็นน้ีสามารถอภปรายไดว้่า การเรียนรู้ต่าง 
ๆ ในบุคคลปกติทัว่ไปนั้นอาจจะสอนใหค้นรู้คิดได ้แต่การเจริญสติปัฎฐาน ๔ นั้นเป็นการพฒันาใน
ตวัคน คือทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงภายใน ดงัเช่น ศาสตราจารย์นายแพทย์จําลอง ดิษยวณิช และ
รองศาสตราจารย์พร้ิมเพรา ดิษยวณชิ ไดอ้ภิปรายวา่ สติของผูป้ฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานเป็นสติขั้น
สูงจดัเป็นมหาสติคู่กบัมหาปัญญาหรือสัมปชญัญะ คือ ความรู้ตวัทัว่พร้อม ความชดั ความเขา้ใจ
ชดัเจน ตามความเป็นจริง (Clear Comprehension) ในร่ืองการบาํบดัรักษาผูติ้ยาเสพติดน้ี ธณารัตน์ 
พลบัพลาชัย, อจัฉราพร ส่ีหิรัญวงค์, รุ้งนภา ผาณิตรัตน์ อภิปรายไวว้่า จากการทบทวนวรรณกรรม
รูปแบบการบาํบดัรักษาต่าง ๆ พบว่ายงัไม่มีรูปแบบการบาํบดัใดท่ีเน้นจดัการเฉพาะกบัปฏิกิริยา
ทางดา้นร่างกายท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีความอยากสุราหรือสารเสพติด นอกจากการบาํบดัโดยใชส้ติเป็นฐาน 
(Mindfulness –based intervention) ซ่ึงสามารถปฏิกิริยาท่ีเกิดจาก ความเครียด มีการรับรู้
ความเครียดลดลง และช่วยจดัการกบัอารมณ์ทางลบท่ีเกิดร่วมกบัภาวะติดยาได ้

 

๖.๓ องค์ความรู้ใหม่จากการบูรณาการเจริญสตปัิฏฐาน ๔ ในการพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์ในผู้ป่วยตดิยาเสพตดิระบบบงัคบับําบัด 
 ผลการวิจยัเร่ืองประสิทธิผลการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์โดยวิธีการเจริญสติปัฏฐาน
ในผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบังคับบาํบัดน้ีได้พฒันาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่จากการวิเคราะห์
ผลการวิจยัจากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากแบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของ
กลุ่มทดลอง จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม จากการสนทนากลุ่มของกลุ่มทดลอง ทาํการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview)พระวิปัสสนาจารย ์และการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
discussion) จากการสัมภาษณ์และสัมภาษณ์เชิงลึก เจาะจงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อหาความแน่นอน



 

๓๓๑ 

หรือยืนยนัคาํตอบของผลการวิจยัก่ึงทดลองผลการวิจยัไดย้ืนยนัในเร่ืองประสิทธิผลการพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์โดยวิธีเจริญสติปัฏฐานในผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดัโดยพบวา่ 

๖.๓.๑ องค์ความรู้ทีไ่ด้จากงานวจัิย 
๑) องค์ความรู้จากการวิจัยกึง่ทดลองแบบกลุ่มเดียว (Quasi-Experimental Research One 

group pre test - post test ) 
 ผลจากการฝึกอบรมการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ดว้ยวิธีปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานแบบพอง
หนอ-ยบุหนอ สามารถเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ไดโ้ดยใชแ้บบสอบถามของกรมสุขภาพจิตเป็น
เคร่ืองมือวดัความฉลาดทางอารมณ์ก่อนหลงัการฝึกอบรมและวดัระยะติดตามผล ๑ เดือนไดผ้ลดงัน้ี  
 
      
ตารางท่ี ๖.๑  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์รายดา้น ดี เก่ง สุข ระหวา่ง

ก่อนและหลงัการทดลอง (n=๒๕) 
  

ดา้น ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง t p-valuve 
X S.D. X S.D. 

ดี ๕๑.๐๐ ๖.๘๙ ๕๔.๒๔ ๕.๑๐ -๓.๑๔ .๐๐๔* 
เก่ง ๔๘.๖๐ ๗.๑๕ ๕๒.๕๒ ๕.๕๙ -๓.๑๑ .๐๐๕* 
สุข ๔๕.๐๘ ๖.๒๘ ๕๐.๓๖ ๕.๙๗ -๔.๓๖ .000* 
ทุกดา้น ๑๔๔.๖๘ ๑๖.๗๔ ๑๕๗.๑๒ ๑๓.๕๓ -๔.๗๐ .000** 
*P<๐.๐๕ 
 จากตารางท่ี ๖.๑ แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของความฉลาดทางอารมณ์ดา้นดี 
เก่ง สุข ของกลุ่มทดลองก่อนและหลงัการทดลอง พบว่าหลงัการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ีย 
รายดา้นสูงข้ึนกวา่ก่อนทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .๐๕ โดยหลงัการทดลองมีคะแนน
เพิ่มข้ึน ๑๓.๔๔ และด้านที่มีคะแนนเพิม่มากที่สุด คือด้านสุข พบว่าหลงัการทดลองมีคะแนนเฉล่ีย
เพิม่ขึน้ ๕.๒๘ ดา้นเก่ง ๓.๙๒ ดา้นดี ๓.๒๔ 
 
 
 
 
 



 

๓๓๒ 

ตารางท่ี ๖.๒ แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างความฉลาดทางอารมณ์รายดา้น ดี เก่ง สุข หลงั
การทดลองและระยะติดตามการรักษาระยะ ๑ เดือน (n=๑๘) 

             

ดา้น หลงัการทดลอง ระยะติดตามหลงัรักษา  t p-valuve 
X S.D. X S.D. 

ดี ๕๓.๕๐ ๕.๕๑ ๖๒.๙๔ ๙.๐๕ -๗.๑๕ .000* 
เก่ง ๕๑.๓๓ ๖.๓๗ ๖๑.๖๗ ๗.๖๘ -๘.๔๕ .000* 
สุข ๔๙.๐๖ ๖.๘๗ ๕๔.๒๒ ๘.๐๘ -๓.๐๘ .๐๐๗* 
ทุกดา้น ๑๕๓.๘๙ ๑๖.๒๕ ๑๗๘.๘๓ ๒๓.๒๙ -๖.๙๗ .000* 
P<๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๖.๒ เปรียบเทียบความแตกต่างของความฉลาดทางอารมณ์ดา้นดี เก่ง สุข 
ของกลุ่มทดลอง ภายหลงัการทดลองและระยะการติดตามการรักษา ๑ เดือน พบว่าค่าคะแนนเฉล่ีย 
ในระยะการติดตามการรักษาทุกดา้น มีคะแนนสูงข้ึนกว่าหลงัการทดลอง ๑๔.๙๔ เม่ือทดสอบทาง
สถิติพบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .๐๕ ด้านที่มีคะแนนเพิ่มมากที่สุด 
คอื ด้านเก่งมีคะแนน เพิม่ ๑๐.๓๔  ดา้นดีเพิ่ม ๙.๔๔ ดา้นสุขเพิ่ม ๕.๑๖ 
 เม่ือพิจารณาผลการทดลองหลงัการทดลองและระยะการติดตามการรักษา ๑ เดือน 
พบว่า คะแนนเฉล่ียรายขอ้ย่อยทุกดา้นสูงข้ึนและเม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ยกเวน้ขอ้ย่อยความรับผิดชอบ ดา้นดี การตดัสินใจ /แกปั้ญหา ดา้นเก่ง 
ความพึงพอใจในชีวิต ดา้นสุขท่ีพบว่า มีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึนภายหลงัการทดลองทั้ง ๒ ระยะ แต่เม่ือ
ทดสอบทางสถิติคะแนนเฉล่ียสูงข้ึนไม่เพียงพอท่ีจะมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาผลวิเคราะห์ทางสถิติรายดา้นคือ ดี เก่ง สุข ทั้ง ๓ ดา้น พบว่า
คะแนนเฉล่ียของกลุ่มทดลองก่อนและหลงัการทดลอง และหลงัทดลองกบัระยะติดตาม ๑ เดือน
สูงข้ึนและเม่ือทดสอบทางสถิติทั้ ง ๒ ระยะ การทดสอบพบว่า มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕  ยกเวน้ความพึงพอใจในชีวิตของดา้นสุข พบว่า คะแนนเฉล่ีย
สูงข้ึนไม่เพียงพอท่ีจะมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าวิธีการฝึกอบรม
ของพระวิปัสสนาจารยร่์วมกบัการดูแลของผูว้ิจยัพร้อมกบัผูดู้แลกลุ่มทดลองสามารถฝึกสอนกลุ่ม
ทดลองจนสามารถปฏิบติัวปัิสนากมัมฏัฐาน จนกระทั้งมีความฉลาดทางอารมณ์สูงข้ึน    ผลจากการ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจพระวิปัสสนาจารยอ์ยู่ในระดับมากท่ีสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบัการ
สนทนากลุ่มของกลุ่มทดลองท่ีตอบว่าพระอาจารยส์อนดีมากอยากให้มาสอนทุกวนั แสดงถึง
ประสิทธิภาพผู้สอนที่มีลักษณะของกัลยาณมิตร แสดงถึงความศรัทธาของกลุ่มทดลองที่มีต่อพระ



 

๓๓๓ 

วิปัสสนาจารย์ เป็นกําลังใจให้ผู้ป่วยมีความตั้งใจในการปฏิบัติมากขึน้ ส่งผลให้มีความเพียรในการ
ปฏิบัติมากขึน้ ทําให้ผู้ป่วยมีความพร้อมในการปฏิบัติวิปัสนากัมมัฏฐานมากขึน้ สําหรับเร่ืองความ
คุ้มค่าของการฝึกอบรมสถานที่วิธีการฝึกอบรม ความต้องการให้มีการจัดอบรมอีก ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากทุกข้อ เป็นปัจจัยในเร่ืองส่ิงแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนอํานวยความสะดวกในการฝึก
ปฏิบัติ ส่งผลให้ผูป่้วยมีพฒันาการในการปฏิบติัวิปัสนากมัมฏัฐานจนมีความฉลาดทางอารมณ์
เพิ่มข้ึนทั้ง ๓ ดา้น คือ ดี เก่ง สุข ภายหลงัการทดลองและระยะติดตามผล ๑ เดือน 
 ผลการตอบคาํถามปลายเปิดของกลุ่มทดลองภายหลังการทดลอง สรุปคาํตอบได ้        
๕ ประเดน็เป็นการยนืยนัพฒันาการความฉลาดทางอารมณ์ไดป้ระการหน่ึง 
 ประเด็นท่ี ๑ ทาํให้รู้ถึงสติในตวัเราและวิธีทาํสติมาเป็นตวัรู้ในการกระทาํส่ิงต่าง ๆ จัด
อยู่ในความฉลาดทางอารมณ์ในข้อดี 
 ประเดน็ท่ี ๒ ไดเ้รียนรู้การฝึกวิปัสสนากมัมฏัฐานการเดินจงกรม การนัง่สมาธิไดเ้รียนรู้
ส่ิงต่างๆ อยา่งมีสติมากข้ึนมีเหตุผลไม่กระทาํตามใจตนเองจัดอยู่ในความฉลาดทางอารมณ์ในข้อเก่ง 
 ประเด็นท่ี ๓ การนั่งสมาธิทาํให้จิตใจผ่อนคลายจิตใจสงบ จัดอยู่ในความฉลาดทาง
อารมณ์ในหัวข้อสุข 
 ประเด็นท่ี ๔ ไดน้าํหลกัการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานมาช่วยพฒันาตนเองไดเ้ป็นอยา่ง
ดี ทาํให้จิตใจเขม้แขง็ข้ึนสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต มีสติรู้ มีปัญญาเป็นเคร่ืองบอก
ทางชีวติ จัดอยู่ในการเข้าถึงธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
 ประเด็นท่ี ๕ ไดฝึ้กความอดทน จึงเกิดสติปัญญามากข้ึนกว่าเดิม เรียกได้ว่า อ่านตัวออก
บอกตัวได้ มีสติรู้มีปัญญาเป็นเคร่ืองบอกทางจัดอยู่ในหมวดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
 จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  (participant Observation) พบว่าพระวิปัสสนา
จารยท์าํการฝึกสอนกลุ่มทดลองในรูปแบบการเจริญสติปัฏฐาน ๔ การปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน
สายพองหนอ ยุบหนอ โดยปรับการปรับการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัความสามารถในการรับรู้ของ
กลุ่มทดลอง เช่นการบรรยายเร่ืองท่ีน่าสนใจใกลต้วั ฝึกสอนการปฏิบติัเช่นการสาธิตการกราบพระ 
การเดินจงกรม การนัง่สมาธิ การกาํหนดอิริยาบถยอ่ยในแต่ละกิจกรรมใชเ้วลาสั้น ๆในช่วงแรกและ
ค่อยเพิ่มเวลาข้ึนเร่ือย ๆ จนผูป่้วยมีทกัษะในการปฏิบติัไดด้ว้ยตวัเองจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพระ
วิปัสสนาจารย ์พบวา่ผูป่้วยมีพฒันาการฝึกปฏิบติักา้วหนา้ข้ึนเป็นลาํดบัสามารถบอกความรู้สึกไดว้่า
ตนเองมีความรู้สึกและไดรั้บประโยชน์จากการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานน้ี และอยากจะปฏิบติัต่อ
กบัพระวิปัสสนาจารยอี์กจะไดเ้ลิกเสพยาเสพติดได ้นอกจากน้ีท่านยงัมีความเห็นอีกว่าโครงการน้ีมี
ประโยชน์สามารถเปล่ียนความคิดและพฤติกรรมของผูป่้วยไปในทางท่ีดีมีแนวโนม้ว่าจะเลิกยาเสพ
ติดได ้จึงได้รูปแบบการฝึกเจริญสติปัฏฐาน ๔ เฉพาะผู้ป่วยติดยาเสพติดระบบบังคบับําบัด 



 

๓๓๔ 

๒) องค์ความรู้ทีไ่ด้จากงานวจัิยเชิงคุณภาพ 
 จากการสนทนากลุ่ม ( Focus Group Discussion) ผูดู้แลกลุ่มทดลองขณะทดลอง ทุกคน
ตอบว่าการปฏิบติัธรรมคร้ังน้ีเป็นของแปลกใหม่สําหรับทุกคน ผูป้ฏิบติัทุกคนมีความพยายามมี
ความอดทน พยายามปฏิบติัถึงธรรมตามท่ีพระวิปัสสนาจารยส์อน ผูป่้วยมีความรับผิดชอบเพียร
ปฏิบติัจนดูแลตนเองไดดี้ในช่วงเวลาผ่านไป ๓ วนักิริยามารยาทสงบเรียบร้อย หลายคนมีแนวคิด
เปล่ียนไปจากเดิม เห็นคุณค่าของชีวิตภูมิใจท่ีไดเ้กิดมาเป็นคน จะพยายามปฏิบติัตนในส่ิงดี ๆ ไม่ทาํ
ให้ผูใ้ดเดือดร้อนสอดคล้องกับการสัมภาษณ์กลุ่มผูดู้แลกลุ่มทดลองขณะกลบัไปพกัคา้งท่ีหอพกั
ผูป่้วย ท่ีกล่าวว่าโครงการน้ีไม่เคยมีใครจดัให้ผูป่้วยมาก่อนรู้สึกดีใจแทนผูป่้วย และมัน่ใจในพระ
วิปัสสนาจารยผ์ูมี้ช่ือเสียงและผูว้ิจยัท่ีมีประสบการณ์ในเร่ืองน้ีรวมถึงผูดู้แลกลุ่มทดลองว่าสามารถ
จะดูแลกลุ่มทดลองและช่วยใหกิ้จกรรมน้ีดาํเนินไปดว้ยดีบรรลุวตัถุประสงค ์และไดพ้บว่าดา้นการ
ปฏิบติัตวัของผูป่้วยมีคาํพดูท่ีอ่อนโยนข้ึน มีการโตต้อบดีสมเหตุสมผล มีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัคนอ่ืน
มีวินยัมากข้ึน ตั้งใจทาํกิจกรรมท่ีมอบหมายไดดี้  ดา้นอารมณ์ รู้จกัพิจารณาตนเอง รู้ตวัเองมากข้ึน 
ลดการอาฆาตพยาบาทลงรู้จกัให้อภยัพ่อแม่ อ่อนนอ้มถ่อมตนให้ความเคารพต่อพระพุทธรูปดา้น
การรับรู้ รู้จกัวางแผนชีวิต รู้จกักาํหนดเป้าหมายในอนาคต ซ่ึงเป็นลกัษณะของผูท่ี้มีความฉลาดทาง
อารมณ์ คนท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ท่ีดีจะสามารถตระหนกัรู้และมีแรงจูงใจในการกระทาํส่ิงต่าง 
ๆ ให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีทกัษะทางสังคม การปรับตวัท่ีดีและการจดัการกบั
ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมจึงมีความเครียดนอ้ย เช่นเดียวกบัคนท่ีมีพลงัสุขภาพจิตดี มีความมัน่คงทาง
อารมณ์ สามารถเผชิญความยากลาํบากโดยไม่ยอมแพห้รือทอ้ถอยและสามารถจดัการปัญหา เม่ือ
ตอ้งเผชิญหรือตกอยู่ในสถานการณ์ ท่ีเป็นความยากลาํบากคนเหล่าน้ีจะผ่านพน้ไปได้อย่างมี
ความสุขและสามารถนาํเอาประสบการณ์เหล่าน้ีมายกระดบัพลงัอึด พลงัฮึดและพลงัสูไ้ดอี้กดว้ย 
 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) ผูท้รงคุณวุฒิดา้นกาํหนดนโยบายระดบั
ผูอ้าํนวยการสถาบนั และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบาํบดัรักษา ดา้นเวชกรรม และดา้นจิตเวช มีความเห็น
สอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพระวิปัสสนาจารยก์ารสนทนากลุ่มผูดู้แลกลุ่มทดลองขณะ
ทดลองและผลการสัมภาษณ์พยาบาลผูดู้แลผูป่้วยขณะกลับไปพักค้างท่ีหอพักผูป่้วยโดยให้
ความเห็นตรงกนัว่าเป็นโครงการท่ีเป็นประโยชน์และไม่ตอ้งใช้งบประมาณมากเพียงแค่ฝึกให้
ผูป่้วยไดรู้้จกัดูแลตนเองเป็นในเร่ืองความคิดความรู้สึก จะทาํให้ลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือยามารักษา 
และควรจะขยายโครงการน้ีสู่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการบาํบดัรักษาทุกอาชีพรวมทั้งครอบครัวและ
ชุมชนและควรมีรายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัรูปแบบน้ีอย่างสมํ่าเสมอ ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึน
เพื่อจะไดก้าํหนดเป็นนโยบายในการรักษาผูป่้วยไดส้าํหรับกิจกรรมน้ีควรใหผู้ป่้วยไดฝึ้กปฏิบติัทุก
วนัก่อนนอน ทั้งน้ีตอ้งสอนใหพ้ยาบาลท่ีดูแลผูป่้วยมีความเขา้ใจในเร่ืองน้ีจะไดช่้วยแนะนาํผูป่้วยได้
ถูกตอ้งเกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 



 

๓๓๕ 

 ๖.๓.๒  รูปแบบองค์ความรู้ใหม่ประสิทธิผลของการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์โดย
วธีิเจริญสติปัฏฐานในผู้ป่วยติดยาระบบบังคบับําบัด 
 จากการนาํผลการวิจยัทั้งสองส่วนมาสร้างเป็นรูปแบบองคค์วามรู้ใหม่จากการวิจยัเร่ือง
ประสิทธิผลของการพฒันานาํความฉลาดทางอารมณ์ดว้ยวิธีการเจริญสติปัฏฐานไดข้อบเขตการ
ดาํเนินงานดงัน้ี 

 
แผนภูมิที ่๖.๑ แสดงรูปแบบการดําเนินงานการวจัิยเร่ืองประสิทธิผลของการพฒันาความฉลาดทาง  

อารมณ์โดยวธีิการเจริญสติปัฏฐานในผู้ป่วยติดยาเสพตดิระบบบังคบับําบัด 
 

 ตามรูปน้ีอธิบายไดว้า่ กลัยาณมิตร คือ พระวิปัสนาจารย ์และทีมงานเป็นผูด้าํเนินการใหเ้กิด

กิจกรรม และพยายามปรับรูปแบบการสอนจนผูป่้วยสามารถยอมรับได ้มีความพร้อมในการเจริญ

สติเพิ่มมากข้ึน ภายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีเหมาะสม การเจริญสติปัฏฐาน ๔ ของกลุ่มทดลองจึงบรรลุผล

สาํเร็จ คือ ผลการวิจยัก่ึงทดลองพบว่า คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์รายดา้นของกลุ่มทดลอง

ภายหลงัการทดลองเพ่ิมข้ึนกว่าก่อนการทดลอง เม่ือตรวจสอบทางสถิติพบว่าคะแนนความฉลาด

ทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองหลงัการทดลองสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ และ 

พบวา่เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์รายดา้นระหว่างหลงัการทดลองกบัระยะ

ติดตาม ๑ เดือน พบว่าคะแนนเฉล่ียในระยะติดตามสูงข้ึน เม่ือทดสอบทางสถิติพบว่ามีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ ฉะนั้นรูปแบบการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ท่ีนาํมาใช้

ในการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของผูป่้วยติดยาระบบบงัคบับาํบดั จึงมีความเฉพาะสําหรับ

ผูป่้วยติดยาเสพติด 



 

๓๓๖ 

กระบวนการไดม้าของรูปแบบ (Model) การฝึกปฏิบติัการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ของกลุ่มทดลอง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

 

 

การเจริญสติปัฏฐาน ๔     
การปฏิบัต ิ              

วปัิสสนากมัมฏัฐาน       
แบบพองหนอ-ยุบหนอ 

๔.สนทนากลุ่ม 
ผู้ดูแล ขณะทดลอง 

๓.สนทนา 
กลุ่มทดลอง 

๕.สัมภาษณ์เชิงลกึ 
พระวปัิสสนาจารย์ 

๖.สัมภาษณ์พยาบาล
ผู้ดูแล ขณะกลบั 
พกัค้างทีห่อผู้ป่วย 

๒.ความคดิเห็น 
ของกลุ่มทดลอง 

๗.สัมภาษณ์เชิงลกึ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑. สังเกตการณ์ 
แบบมีส่วนร่วม 

๘.แบบวดัความฉลาดทางอารมณ์ 
วดัก่อนการทดลอง 

วดัหลงัการทดลองทันที 
วดัระยะตดิตามการรักษา ๑ เดอืน 

ด ี เก่ง 

สุข 

EQ 

   



 

๓๓๗ 

 แผนภูมิที่ ๖.๒ แสดงกระบวนการได้มาของรูปแบบ (Model) การบูรณาการหลักการ
เจริญสติปัฎฐาน ๔ (การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน แบบพองหนอ – ยุบหนอ) ในการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ในผู้ป่วยยาเสพติดระบบบังคบับําบัด 
 กระบวนการไดม้าของรูปแบบ (Model) การบูรณาการหลกัการเจริญสติปัฎฐาน ๔ (การ
ปฏิบติัวปัิสสนากมัมฏัฐาน แบบพองหนอ – ยบุหนอ) ในการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ในผูป่้วย
ยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดันั้น ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเคร่ืองมือสาํหรับรวบรวมขอ้มูล ๒ ส่วน คือ 
  (๑) งานวิจยัก่ึงทดลองแบบกลุ่มเดียว (Quasi-Experimental Research One 
group pre test - post test) โดยนาํแบบวดัการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิตมา
พฒันา ในส่วนขอ้มูลทัว่ไป และรูปแบบการใชส้ารเสพติด ใชว้ดักลุ่มตวัอยา่งคือผูป่้วยติดยาเสพติด
ระบบบงัคบับาํบดั ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองทนัที และระยะติดตามการรักษา ๑ เดือน
โดยใชข้อ้มูลชุดเดิม (ดงัแสดงวิธีการวดัผลดงัภาพ) หมายเลข ๘  
  (๒)  งานวิจัยคุณภาพ  ประกอบด้วย  แบบสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
(หมายเลข ๑) ความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง (หมายเลข ๒) ผลการสนทนากลุ่มทดลอง (หมายเลข 
๓) ผลการสนทนากลุ่มผูดู้แลขณะทดลอง (หมายเลข ๔) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพระวิปัสสนาจารย์
(หมายเลข ๕) ผลการสนทนากลุ่มผูดู้แลขณะกลับพกัค้างท่ีหอผูป่้วย (หมายเลข ๖)  ผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิ (หมายเลข ๗) ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบของ Model จะปรากฏหมายเลข
ของเคร่ืองมือตามระบุไว ้(ดงัภาพ) ผลการวิจยัคุณภาพจะสนับสนุนผลการวิจยัเชิงทดลอง นัน่คือ
ประสิทธิผลของการเจริญสติปัฎฐาน ๔ (การปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน แบบพองหนอ – ยบุหนอ) 
ตามกระบวนการ GREC-F Model สามารถอธิบายไดด้งัน้ี  
 G มีการกล่าวถึงจากเคร่ืองมือหมายเลข ๑ คือ การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมตลอด
ระยะเวลาการอบรม ๗ วนั.  ๒. ความคิดเห็นของกลุ่มทดลองหลงัเสร็จส้ินการทดลอง,  ๓. สนทนา
กลุ่มทดลองหลงัจากตอบแบบสอบถามตาม ๒,  ๔. สนทนากลุ่มผูดู้แลขณะทดลอง  ๘. ความฉลาด
ทางอารมณ์ท่ีพบจากเคร่ืองมือหมายเลข ๑,๒,๓,๔ 
 R มีการกล่าวถึงจากเคร่ืองมือหมายเลข ๑,๔,๕ (ดงัไดอ้ธิบายลกัษณะตาม ๒) ๖ จากการ
สมัภาษณ์พยาบาลผูดู้แลขณะกลบัพกัคา้งท่ีหอพกัผูป่้วย และ ๘ ความฉลาดทางอารมณ์ท่ีพบจาก
เคร่ืองมือหมายเลข ๑,๔,๕,๖ 
 E มีการกล่าวถึงจากเคร่ืองมือ หมายเลข ๑,๖ และ ๘ 
 C มีการกล่าวถึงความฉลาดทางอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนในเคร่ืองมือทุกประเภท 
 F- รูปแบบการฝึกอบรมการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ซ่ึงใชใ้นการพฒันากลุ่มทดลองตลอด ๗ 
วนั 



 

๓๓๘ 

 = EQ คือความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองท่ีเพิ่มข้ึนภายหลงัการทดลอง หลงัการ
ทดลองทนัทีและระยะติดตามการรักษา ๑ เดือน 
 
 
 

 

 

 

  

 
 

 
แผนภูมิท่ี ๖.๓ แสดง “GREC-F= EQ  Model” : รูปแบบการบูรณาการหลกัการเจริญสติปัฏฐาน ๔ 

ในการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ในผูป่้วยติดยาระบบบงัคบับาํบดั 
 

คาํนิยามองค์ความรู้ของ “GREC-F=EQ Model” 
 F หมายถึง การเจริญสติปัฏฐาน ๔ ของกลุ่มทดลอง ซ่ึงตอ้งอาศยัความเช่ือมโยงของ 
G,R,E,C ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีดาํเนินไปอยา่งเป็นระบบ ใหส้อดคลอ้งกนัไปจึงจะสามารถพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ตวัอกัษรภายใน Model สามารถอธิบาย
ได ้ดงัน้ี 
G - good company  หมายถึง ความมีกลัยาณมิตร 
R - ready   หมายถึง  ความพร้อมของผูป่้วยท่ีจะฝึกสติปัฏฐาน ๔ 
E – Environment  หมายถึง  ส่ิงแวดลอ้ม 
C – Coaching Model  หมายถึง  รูปแบบการฝึก 
EQ – Emotional Quotient  หมายถึง  ความฉลาดทางอารมณ์ 
F- Foundations of Mindfullness หมายถึง การเจริญสติปัฏฐาน ๔ ในรูปแบบการปฏิบติัวิปัสสนา
กมัมฏัฐานสายพองหนอ – ยบุหนอ ไดแ้ก่ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน  
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

G 

 

E 

C R EQ 

F 

F F 

F 



 

๓๓๙ 

 จากกรอบแนวคิดของ “GREC-F=EQ Model” สามารถจาํแนก Model ไดอ้อกเป็น ๒ 
ส่วน คือ ๑) ส่วนเหตุ (Cause) ๒) ส่วนผล (Effect) โดยอธิบายไดด้งัน้ี 
 ๑) ส่วนเหตุ (Cause) คือ กระบวนการเรียน การสอน การเจริญสติปัฏฐาน ๔ ในรูปแบบ
การปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานสายพองหนอยุบหนอ ให้แก่กลุ่มทดลอง ซ่ึงเป็นผูป่้วยติดยาเสพติด
ระบบบงัคบับาํบดั 
  (๑)  Good Company  คือ กลัยาณมิตตตา คือ ความมีกลัยาณมิตร หมายถึง การท่ีมี
ผูแ้นะนาํสั่งสอน เป็นท่ีปรึกษา การเขา้ร่วมหมู่กบัท่านผูท้รงคุณซ่ึงมีความสามารถ ในท่ีน้ี หมายถึง 
พระวิปัสสนาจารย์ และบุคคลผูแ้วดล้อมท่ีดี ได้แก่ เพื่อนกลุ่มทดลอง ท่ีร่วมปฏิบัติวิปัสสนา
กมัมฏัฐานดว้ยกนั มีผูว้ิจยัและผูดู้แลขณะทดลอง ซ่ึงจะช่วยแวดลอ้ม สนับสนุนชกัจูง ช้ีช่องทาง 
เป็นแบบอย่างในการปฏิบติัเป็นเคร่ืองอุดหนุน เก้ือกูลแก่กนั ให้การปฏิบติัของกลุ่มทดลองดาํเนิน
กา้วหน้าไปดว้ยดี กลัยาณมิตรน้ีมีส่วนสําคญัในการส่งเสริมให้ผูป่้วยมีความพยายามท่ีจะปฏิบติั
ธรรมให้เจริญกา้วหนา้ไดด้ว้ยความมัน่ใจ และมีพลงัใจท่ีจะทุ่มเทให้กบัการปฏิบติัอย่างเต็มกาํลงั
ความสามารถ 

(๒) Ready ความพร้อมของผูป่้วย กลุ่มทดลองมีความสมคัรใจท่ีจะเขา้โครงการน้ี
เม่ือพบพระวิปัสสนาจารย ์ผูมี้ลกัษณะเป็นกลัยาณมิตร คือ ท่านมีลกัษณะเป็นมิตร อ่อนโยน ชวนให้
อยากเขา้ใกล ้น่าเคารพ มีความตั้งใจไม่เบ่ือท่ีจะฝึกสอนและ นาํปฏิบติั รู้จกัพดูใหก้าํลงัใจ รู้จกัช้ีแจง
ใหเ้ขา้ใจ เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี อดทนไม่ฉุนเฉียว อธิบายเร่ืองยุง่ยากซบัซอ้นใหเ้ขา้ใจง่าย และใหผู้เ้รียน
รู้เร่ืองราวท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึนไป แนะนาํในทางท่ีเป็นคุณ เกิดประโยชน์ กลุ่มทดลองจึงมีความศรัทธา 
วางใจไดถู้กตอ้งตาม ความเป็นจริง และมีความเพียรกาํหนด เพียรปฏิบติั ตามคาํสอน การแนะนาํ
สามารถวางใจได้กูกตอ้ง ทาํให้เกิดสติตามกาํหนดรู้ ตามฐานทั้ ง ๔ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม          
จนสามารถอ่านตัวเองออก  คือ  รู้ได้ว่าตัวตนท่ีแท้จริงนั้ นป็นอย่างไร  บอกตัวเองได้ว่าจะ
เปล่ียนแปลงตนเองนั่นคือสามารถสร้างเป้าหมายของตนเอง ใช้ตนเองเป็น คือรู้ว่าจะปฏิบัติ
วิปัสสนากมัมฏัฐานน้ีเป็นส่ิงท่ีดีมีประโยชน์ จึงพยายามประคบัประคองตนให้อยู่ในกรอบการ
ปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้ง ทาํให้มีความกา้วหน้าในการปฏิบติัจนบรรลุวตัถุประสงค ์คือไดรั้บผลท่ีมี
ความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มข้ึนในภาพของ ดี เก่ง สุข  
  (๓) Environment หมายถึง สภาพแวดลอ้มในขณะปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน
โดยตรงมีเบาะรองสําหรับนั่งสมาธิ อากาศเยน็สบาย ไม่มีส่ิงรบกวน เช่น มีคนท่ีไม่เก่ียวขอ้งเดิน
พลุกพล่าน เปิดประตูเขา้ออกบ่อยคร้ัง หรือพดูคุยกนัเสียงดงั ขณะกลุ่มทดลองกาํลงัเจริญสติปัฏฐาน 
เป็นตน้ มีอุปกรณ์เคร่ืองเสียงไวเ้ฉพาะใชเ้ม่ือยามจาํเป็น อาหารท่ีจดัให้กลุ่มทดลอง ควรมีรสชาด
กลาง ๆ มีเคร่ืองด่ืมท่ีเรียกว่านํ้ าปานะ คือ นํ้ าผลไมจ้ดัไวเ้พื่อผูป่้วยไดด่ื้มตามเวลา ในช่วงเชา้ ช่วง
บ่าย เป็นตน้ ส่ิงแวดลอ้มน้ีรวมทั้งผูส้อนผูร่้วมปฏิบติัดว้ยกนั หมายถึง ผูป่้วยทุกคนต่างเป็นปัจจยั 



 

๓๔๐ 

สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั เม่ือเห็นเพื่อนตั้งใจ ตนกต็ั้งใจบา้งคลอ้ยตามกนัไป เม่ือเห็นครูอาจารยต์ั้งใจ
สอนต่างก็ตั้งใจปฏิบติั เป็นตน้ ดงัทฤษฎีของ Bandura ท่ีกล่าวว่า บุคคลจะเปล่ียนพฤติกรรมต่อเม่ือ
มีรูปแบบใหเ้รียนรู้และเม่ือปฏิบติัไดผ้ลกพ็ร้อมท่ีจะปฏิบติัตาม 

(๔) Coaching Model หมายถึง รูปแบบการสอนพระวิปัสสนาจารย ์จะตอ้งปรับอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคลอ้งกบักลุ่มทดลอง ซ่ึงเป็นผูป่้วยติดยาเสพติดท่ีกาํลงัอยูรั่บการดูแลรักษา
ใหเ้ลิกยาเสพติด เป็นกลุ่มท่ีดูแลยากท่ีสุด ตอ้งการการดูแลท่ีใกลชิ้ด มีความเขา้ใจผูป่้วย เน่ืองจากเขา
ไม่สามารถควบคุมตนเองให้หยดุยาเสพติดได ้รวมถึงไม่มีความตั้งใจท่ีจะเลิกยาเสพติดอยา่งจริงจงั 
จิตใจจึงหมกมุ่นอยูก่บัการเสพยา ควบคุมไดย้าก เพราะจิตไม่อยูก่บัปัจจุบนั พระวิปัสสนาจารยต์อ้ง
ปฏิบติัร่วมดว้ย ดูแลจดักิจกรรมใหอ้ยูใ่นกรอบการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานโดยกิจกรรมการสอน 
แต่ละอยา่งใชร้ะยะเวลาสั้น ๆ  

ในช่วงแรกเม่ือสังเกตว่าผูป่้วยสามารถปฏิบตัตามได ้จึงเพิ่มเวลาในแต่ละกิจกรรม
ให้กลุ่มทดลองได้ปฏิบติัได้เต็มท่ี ผูว้ิจัยและผูดู้แลกลุ่มทดลองได้ให้การดูแลในแบบจิตบาํบดั
ประคบัประคอง (Supportive – Therapy) เพื่อให้ผูป่้วยมีความมัน่ใจ ลดความตึงเครียดลง หลงั ๓ 
วนัผา่นไปจึงสามารถปล่อยใหก้ลุ่มทดลองปฏิบติัดว้ยตนเอง โดยผูว้ิจยั ผูดู้แลกลุ่มทดลองยงัคงร่วม
ปฏิบติัและเฝ้าสงัเกตอยูห่่าง ๆ  
  (๕) Foundations of Mindfullness หมายถึง การเจริญสติปัฏฐาน ๔ โดยใชก้ายและ
จิต (รูปนาม) ของตน เป็นอุปกรณ์ในการเจริญสติ อนัไดแ้ก่ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสส
นาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ซ่ึงเรารวมเรียกว่า กาย 
เวทนา จิต ธรรม การเจริญสติปัฏฐาน ๔ ของกลุ่มทดลองในคร้ังน้ี ดาํเนินการในรูปแบบการปฏิบติั
วิปัสสนากมัมฏัฐานสายพองหนอยบุหนอ โดยใชส้ติเป็นตวันาํจิต กาํหนดรู้สภาวะธรรมภายในกาย
และจิตของตนบนฐานทั้ง ๔ ท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน อารมณ์(ส่ิงถูกรู้) ใดปรากฏชดัให้
ตามดูอารมณ์นั้น ตั้งแต่เกิดข้ึนตั้งอยู่ และเปล่ียนแปลงไป จนหมดลกัษณะของอารมณ์นั้นโดยมี
อารมณ์ หลกัอยูท่ี่อาการพองและยบุ อยูท่ี่ผนงัหนา้ทอ้ง เช่น อาการคนัตามผวิหนงั ใหก้าํหนดว่า คนั
หนอ ๆ โดยไม่ต้องเกาจนกว่าอาการคนัจะหายไป การกาํหนดดูต้องดูตามท่ีมนัเป็นโดยไม่มี
ความรู้สึกร่วม จนกระทั้งอารมณ์นั้นจางไปจึงกาํหนดอารมณ์ใหม่ท่ีเด่นท่ีสุดท่ีมาแทนท่ีอยา่ใหข้าด
ช่วง การกาํหนดอารมณ์ต่าง ๆ สามารถกาํหนดไดจ้ากอิริยาบถใหญ่ คือ เดิน ยนื นัง่ นอน อิริยายอ่ย 
เช่น การกราบพระ การคู ้การเหยยีด การรับประทานอาหาร การด่ืมนํ้า ฯลฯ และเม่ือเขา้สอบอารมณ์
กบัพระวิปัสสนาจารย ์ผูป้ฏิบติัตอ้งรายงานใหพ้ระวิปัสสนาจารยท์ราบถึงประสบการณ์ท่ีตนไดจ้าก
การปฏิบติัใหก้า้วหนา้ยิง่ข้ึนไป 
 ๒) ส่วนผล (Effect) คือ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) หรือ E.Q. ซ่ึงมี
องคป์ระกอบอยู ่๓ ดา้น คือ ดี เก่ง สุข 



 

๓๔๑ 

(๑)  ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และความตอ้งการของตนเอง 
รู้จกัเห็นใจผูอ่ื้น มีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม ประกอบดว้ยความสามารถดงัต่อไปน้ี 

การควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง ได้แก่ รู้อารมณ์และความ
ตอ้งการไดแ้ละแสดงออกอยา่งเหมาะสม 

เห็นผูอ่ื้น ไดแ้ก่ ใส่ใจผูอ่ื้น เขา้ใจและยอมรับผูอ่ื้นและการแสดงความเห็นใจอยา่ง
เหมาะสม 

รับผดิชอบ ไดแ้ก่ รู้จกัใหแ้ละรู้จกัรับ การรับผิดและใหอ้ภยัและเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม 

(๒) เก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จกัตนเอง มีแรงจูงใจสามารถตดัสินใจ
แกปั้ญหาและแสดงออกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น ประกอบดว้ย
ความสามารถต่อไปน้ี 

รู้จกัและมีแรงจูงใจในตนเอง ไดแ้ก่ รู้ศกัยภาพตนเอง สร้างขวญัและกาํลงัใจให้
ตนเองได ้และ มีความมุมานะไปสู่เป้าหมาย 

ตดัสินใจและแกปั้ญหา ไดแ้ก่ รับรู้และเขา้ใจปัญหา มีขั้นตอนในการแกปั้ญหาและ
มีความยดืหยุน่ 

มีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น ไดแ้ก่ สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น ไดแ้ก่ กลา้แสดงออก
อยา่งเหมาะสม และ แสดงความเห็นท่ีขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค ์
    (๓) สุข หมายถึง ความสามารถในการดาํเนินชีวิตอยา่งเป็นสุข ประกอบดว้ย 
    ภูมิใจในตนเอง ไดแ้ก่ การเห็นคุณค่าของตนเอง และเช่ือมัน่ในตนเอง 
    พึงพอใจในชีวิต ไดแ้ก่ การมองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขนั และพอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู ่
    มีความสงบทางใจ ไดแ้ก่ มีกิจกรรมท่ีสร้างเสริมความสุข รู้จกัผ่อนคลาย และมี
ความสงบทางจิตใจ 
 ส่วนผลดังกล่าวน้ีเป็นส่ิงท่ีผูป่้วยได้รับจากการเจริญสติปัฏฐาน ๔ รูปแบบการปฏิบัติ
วิปัสสนากมัมฏัฐานสายพองหนอยบุหนอ ติดต่อกนัเป็นเวลา ๗ วนั เร่ิมตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ 
น.โดยประมาณ ผลท่ีไดรั้บน้ีปรากฏอยู่ในงานวิจยัก่ึงทดลองซ่ึงไดจ้ากการวิเคราะห์สถิติ paired 
simple t-test ซ่ึงไดค้ะแนนเฉล่ียหลงัการทดลองและระยะติดตามการรักษา ๑ เดือน และจาก
งานวิจยัเชิงคุณภาพ  

 ๖.๓.๓  แนวทางการนํารูปแบบองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
ให้แก่ผู้ป่วยติดยาเสพติดระบบบังคบับําบัด 

GREC-F=EQ Model เป็นองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัเร่ืองประสิทธิผลของการพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์ของผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั โดยผูว้ิจยัไดน้าํรูปแบบของการ



 

๓๔๒ 

ปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานสายพองหนอยบุหนอ เป็นกรอบในการเจริญสติปัฏฐาน ๔ คือ การตั้งสติ
พิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม ภายในกายใจของกลุ่มทดลอง คือ ผูป่้วยติดยาเสพติดชายระบบ
บงัคบับาํบดั ท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการน้ี ผูด้าํเนินการฝึกอบรมคือ พระวิปัสสนาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ
ทางสายวิปัสสนาธุระ ผูป้ระสานงานคอยดูแลช่วยเหลือ คือ ผูว้ิจยั เจา้หนา้ท่ีของสถาบนัธญัญารักษ ์
๓ ท่าน รูปแบบการปฏิบัติ ประกอบด้วย การสวดมนต์บท นะโมไตรสรณคมณ์ สมาทานศีล 
สิกขาบท ๕ บรรยายธรรมท่ีเก้ือกูลต่อการปฏิบติั เดินจงกรม นั่งสมาธิ กาํหนดอิริยาบถย่อย สอบ
อารมณ์ ผูฝึ้กสอนตอ้งให้ความดูแลอย่างใกลชิ้ด เน่ืองจากคุณภาพชีวิตของเขาบกพร่องไป การ
ควบคุมอารมณ์เป็นไปค่อนขา้งยาก จิตใจฟุ้ งซ่าน ในเบ้ืองตน้จะมีความเปล่ียนแปลง คือ ระงบัการ
กระทาํทางกาย ทางวาจา มาสู่การทาํงานทางใจ เป็นเหตุให้จิต คือ ใจด้ินรนมากกว่าปกติ ผูป่้วยจะ
หงุดหงิดทนไม่ได ้การดูแลจึงเป็นไปในรูปการให้จิตบาํบดัแบบประคบัประคอง คือ ผูส้อนตอ้ง
อดทน มีความเมตตา ให้การสอน แนะนาํอย่างอ่อนโยน ค่อยเป็นค่อยไปจนกว่าความพร้อมของ
ผูป่้วยจะพฒันาข้ึนเร่ือย ๆ การเจริญสติเป็นการกาํหนดสภาวะธรรมลว้น ๆ ไม่เอาตนเองไปเก่ียวกบั
สภาวะธรรมเหล่าน้ี โดยธรรมชาติของจิตจะดาํริคิดถึงเร่ืองต่าง ๆ จิตมีสภาพซัดส่ายไม่ตั้งมัน่ใน
บุคคลท่ีไม่เคยฝึก สติจะเกิดยาก สภาวะธรรมก็เห็นยากเขา้ใจยาก เน่ืองจากจิตทัว่ไปของปุถุชนถูก
อกุศลครอบงาํจิตอยู่บ่อย ๆ ฉนั้นการเจริญสติน้ีเป็นเร่ืองจาํเป็นสําหรับทุกคน ถึงแมจ้ะยากเย็น
อยา่งไรก็ตอ้งหมัน่ฝึกบ่อย ๆ ก็จะเป็นการเพิ่มทกัษะการปฏิบติัให้เจริญยิง่ ๆ ข้ึนไป ดงัจะเห็นไดว้่า
ระยะเวลาเพียง ๗ วนั สาํหรับกลุ่มท่ีปฏิบติั (กลุ่มทดลอง) ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหายงัสามารถพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์ใหเ้พิ่มข้ึนในรูปของ ดี เก่ง สุข เม่ือเป็นดงัน้ี ผูป่้วยติดยาเสพติดกลุ่มอ่ืน หรือ 
ผูป่้วยทัว่ไป บุคคลทัว่ไป กส็ามารถฝึกปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานรูปแบบน้ีได ้โดยจะพิจารณา 

๑) ความเป็นกลัยาณมิตร คือ พระวิปัสสนาจารย ์ผูมี้ความรู้ความสามารถ สามารถใหเการ
ฝึกสอนอยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน สามารถช้ีแนะ (สอบอารมณ์) ได ้

๒) มีสถานท่ี ท่ีเหมาะสม จดัแยกเฉพาะไม่ปะปนกบักิจกรรมอ่ืน มีอาหาร เคร่ืองด่ืม นํ้ า
ด่ืมท่ีเหมาะสม 

๓) มีท่ีพกัสําหรับผูป้ฏิบติัธรรม อยู่ในบริเวณไม่ไกลกบัสถานปฏิบติั มีความปลอดภยั 
สามารถเดินมาปฏิบติัธรรม ในหอ้งปฏิบติัไดโ้ดยสะดวก 

๔) ความพร้อมของผูป้ฏิบติัธรรม ตอ้งมีความศรัทธาและตั้งใจจริงในการปฏิบติั ประพฤติ
ตนตามกติกา และตามท่ีครู อาจารยฝึ์กสอน 

ในส่วนของผูติ้ดยาเสพติดนั้น พยาบาลผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ี ควรฝึกสอนผูป่้วย
ใหป้ฏิบติัทุกคืน ในช่วงคํ่าเป็นเวลา ๒ ชัว่โมงติดต่อกนัทุกวนักจ็ะสามารถช่วยพฒันาจิตใจผูป่้วยให้
ดีข้ึนเป็นลาํดบั 



 

๓๔๓ 

อยา่งไรกต็าม Model น้ีสามารถนาํไปใชไ้ดก้บัผูป่้วยติดยาเสพติดทุกกลุ่ม ทุกกลุ่มอาย ุท่ีไม่
มีอาการแทรกซอ้นทางจิต 

 

๖.๔ ข้อเสนอแนะ  
 ๖.๔.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการฟ้ืนฟูผู ้ติดยาเสพติดสามารถนําผลการวิจัยเ ร่ือง 
“ประสิทธิผลการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ดว้ยวิธีการเจริญสติปัฎฐานในผูป่้วยติดยาเสพติด
ระบบบงัคบับาํบดั” ไปเป็นแนวทางในการฟ้ืนฟผููติ้ดยาเสพติดทัว่ประเทศได ้

๒)  บุคลากรผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดท่ีมีความรู้เร่ืองการเจริญสติปัฎ
ฐาน ๔ รูปแบบการปฏิบติัวิปัสสนากมัปัฎฐานสาย พองหนอ – ยบุหนอ สามารถนาํรูปแบบจากการ
วิจัย น้ีไปจัดอบรมให้กลุ่มบุคคลท่ีสนใจโดยสามารถปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายในผูป่้วยติดยาเสพติดหรือกลุ่มบุคคลทัว่ไปโดยไม่จาํกดั วยั เพศ อายไุด ้

๓) สามารถส่งเสริมเผยแพร่และใหค้วามรู้เก่ียวกบักิจกรรมในการฟ้ืนฟูผูป่้วยติดยาเสพติด
ดว้ยวิธีการเจริญสติปัฎฐาน ๔ ให้แก่บิดา มารดา ผูป้กครอง ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูติ้ดยาเสพติด 
เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผูติ้ดยาเสพติดมากข้ึน และเป็นแนวทางให้นาํไปประยกุตใ์ชใ้น
การดูแลผูติ้ดยาเสพติดต่อไป 

๔)  หน่วยงานท่ีใหก้ารฟ้ืนฟผููป่้วยติดยาเสพติดดว้ยการดาํเนินกิจกรรมการเจริญสติปัฎฐาน 
๔ อยู่แลว้ควรไดด้าํเนินการต่อไปอย่างต่อเน่ืองและพฒันารูปแบบกิจกรรมให้เขม้ขน้จนสามารถ
ปฏิบติัเด่ียวได ้ตลอดจนส่งเสริมขา้ราชการท่ีมีบทบาทในการบาํบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดไดเ้ขา้รับ
การอบรมเร่ืองการเจริญสติปัฎฐานจนมีความเขา้ใจชัดเจนจนสามารถ และนาํมาจดักิจกรรมให้
ผูป่้วยไดฝึ้กปฏิบติัการเจริญสติปัฎฐานเป็นประจาํจะเกิดประโยชน์กบัผูป่้วยอยา่งยิง่ 

๕) ในส่วนขององคก์รพระสงฆค์วรสนบัสนุนใหพ้ระสงฆไ์ดเ้รียนรู้หลกัการเจริญสติปัฎ
ฐานจนสามารถนาํมาจดัอบรมให้ประชาชน หรือผูมี้ปัญหาดา้นสุขภาพจิต ผูติ้ดยาเสพติดก็จะเป็น
การพฒันามนุษยท่ี์ไม่ตอ้งลงทุนมากเพราะเม่ือทุกคนมีความเขา้ใจเร่ืองชีวิตอยา่งชดัเจนยอ่มทาํใหผู้ ้
ปฏิบติัธรรมเหล่าน้ีมีความสุขเป็นผลให้การดาํเนินชีวิตในครอบครัวสังคมดาํเนินไปดว้ยดีทาํให้
สังคมมีความสงบร่มเย็นมากข้ึนจะช่วยลดปัญหาอาชญากรรมความวุ่นวายในสังคมและ
ประเทศชาติได ้

๖)  มีขอ้คิดเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีอาจไม่เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ีแต่มีผลต่อการ
พฒันาใหเ้กิดประสิทธิภาพ ใหเ้กิดประสิทธิภาพในการฟ้ืนฟผููติ้ดยาเสพติดใหดี้ข้ึนดงัน้ี 

 



 

๓๔๔ 

 (๑)   ปัจจุบนัพบวา่การติดตามการรักษามีปัญหาอุปสรรคเม่ือจาํหน่ายผูป่้วยแลว้ผูป่้วย
มกัไม่กลบัมาติดต่อตามนดัจะกลบัอีกคร้ังต่อเม่ือติดซํ้ าแลว้ฉะนั้นในหลกัการทางพระพุทธศาสนา
ควรมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมใหผู้ป่้วยมีความรับผดิชอบในเร่ืองกลบัมาติดต่อเพื่อช่วยเหลือให้
ผูป่้วยกลบัติดซํ้านอ้ยลง 

     (๒) หน่วยงานใดท่ีดาํเนินกิจกรรมการฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดดว้ยการใชว้ิธีการเจริญ
สติปัฎฐานหรือหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาควรนาํเสนอผลงานเผยแพร่สู่สงัคมในวงกวา้งเพ่ือจะ
ไดร้วบรวมพิจารณาลกัษณะงานวา่มีประโยชน์จริงเป็นท่ีเช่ือถือไดโ้ดยมีขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์ชดัเจน
สามารถยืนยนัไดก้็สามารถจะนาํไปสู่การพิจารณา กาํหนดเป็นนโยบายในการบาํบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยา
เสพติดดว้ยการเจริญสติปัฏฐาน ๔ หรือหลกัธรรมอ่ืน ๆ ทางพระพทุธศาสนาต่อไป 

 (๓) ควรจดัให้มีการฝึกการปฏิบติัธรรมรูปแบบการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ให้แก่ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยติดยาเสพติด เช่น ครอบครัว ชุมชน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบาํบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยา
เสพติด เช่น ทหาร ตาํรวจ ครู อาจารย ์เป็นตน้ เพื่อจะไดมี้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีและนาํไปช่วยเหลือ
ผูป่้วยติดยาเสพติดไดอ้ยา่งถูกตอ้งในลกัษณะมีความเขา้ใจตรงกนัและร่วมปฏิบติัต่อยอดได ้
 ๖.๔.๒ ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป 
 จากการวิจยัเร่ืองน้ีพบวา่ยงัมีประเดน็ท่ีควรนาํมาทาํการวิจยัเพิ่มเติมดงัน้ี 

๑) ติดตามผูป่้วยท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการวิจยัคร้ังน้ีมาดาํเนินการเจริญสติปัฏฐาน ๔  ซํ้ า
เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเขา้ใจในการดูแลตนเองตามหลกัการเจริญสติปัฎฐาน ๔ ใหดี้ยิง่ข้ึน 

๒) การพฒันาชีวิตในสังคมตามหลกัการเจริญสติปัฎฐาน ๔ ของกลุ่มทดลองภายหลงั
การฝึกอบรมการเจริญสติปัฎฐาน ๔ 

๓) การเจริญสติปัฎฐาน ๔ ในผูป่้วยติดยาเสพติดเพศหญิง 
 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
 ข้อมูลปฐมภูมิ  
การศาสนา, กรม. พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕,๑๖, ๑๗, 

๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๙, ๓๑, ๓๓, ๓๔, ๓๕, ๓๖, ๓๗. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, ๒๕๒๗. 

  

ข้อมูลทุตยิภูมิ 
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กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือความฉลาดทางอารมณ์. นนทบุรี : โรงพิมพชุ์มนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยม, ๒๕๔๓. 
________. คู่มือความฉลาดทางอารมณ์.กรุงเทพมหานคร : บริษทั สไตล์ครีเอทีพเฮา้ส์ จาํกดั, 

๒๕๔๔. 
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รักษ,์ กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานกิจการพิมพ ์องคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก, ๒๕๔๙. 

กองควบคุมวตัถุเสพติด. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. รวม
กฎหมายยา เสพติด ใ ห้ โทษ  พระราชบัญญัติ ย า เสพ ติดให้โทษ  พ .ศ .๒๕๒๒ . 
กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานกิจการพิมพ ์องคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก, ๒๕๕๕. 

กรรณิการ์ บุญพละ. “คน้เส้นทางสร้างความรู้ กา้วสู่ยุติธรรมชุมชน”. ถอดบทเรียนโครงการพลัง
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พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต). ชีวิตที่มีประโยชน์ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง. กรุงเทพมหานคร : บริษทั
สหธรรม จาํกดั, ๒๕๓๒. 



 ๓๔๘ 

________. พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพค์ร้ังท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๒. 

พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺ โม). “เร่ืองยาเสพติด : การดูแลดว้ยใจ หายดว้ยเทคโนโลยี”, หนังสือ
รายงานการประชุมยาเสพติดแห่งชาติ. อิมแพค็เมืองทองธานี. วนัท่ี ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๔. 

พระเทพสิทธิมุนี (โชดก ป๙). คู่มือสอบอารมณ์กรรมฐาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๑. 

พระธรรมกิตติวงศ ์(ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบณัฑิต). ธรรมสารทีปนี. กรุงเทพมหานคร : บริษทั 
กราฟฟิกอาร์ตพร้ินต้ิงจาํกดั, ๒๕๕๕. 

พระธรรมธีรราชมหามุณี (โชดก  าณสิทฺธิ ป.ธ. ๙). คําถาม – คําตอบเร่ืองวิปัสสนากรรมฐาน. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๘. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร : บริษทั
สหธรรมิก จาํกดั, ๒๕๓๘. 

________. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพค์ร้ังท่ี ๑๑. กรุงเทพมหานคร : บริษทั
สหธรรมิก จาํกดั, ๒๕๕๕. 

________. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพค์ร้ังท่ี ๑๒. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๖. 

________. พุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพส่์วนทอ้งถ่ิน กรมการ
ปกครอง, ๒๕๔๐. 

________. พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๓. 

________. จาริกบุญ-จาริกธรรม. พิมพค์ร้ังท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร : บริษทัพิมพส์วนจาํกดั, ๒๕๔๑. 
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร  ◌ิตวณฺโณ). วิปัสสนาภาวนา. พิมพค์ร้ังท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพม์หาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๕๒. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). “จะพฒันาศกัยภาพของคนให้มีชีวิตแห่งปัญญาก็ตอ้งรู้จกั

ธรรมชาติของชีวิตซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีศึกษา” : แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : 
อกัษรสมัพนัธ์ (๑๙๘๗) จาํกดั, ๒๕๔๘. 

________. “ดาํเนินชีวิตทั้งสามดา้น” : แก่นแท้พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : อกัษรสัมพนัธ์, 
๒๕๔๘. 



 ๓๔๙ 

พระพทุธโฆษเถระ. “คมัภีวสุิทธมรรค” สมเด็จพระพุฒาจารย ์(อาส อาสภมหาเถระ) แปลและเรียบ

เรียง. พิมพค์ร้ังท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : บริษทั ธนาเพส จาํกดั, ๒๕๔๘. 

พระภตัทนัตะอาสภมหาเถระ. วปัิสสนาธุระ. กรุงเทพมหานคร : ๑๐๐ Design Co.,Ltd., ๒๕๓๖. 
________.วิปัสสนาทีปนีฎีกา. คณะพระวิปัสสนาจารยแ์ละคณะศิษยานุศิษย ์จดัพิมพโ์ดยเสด็จพระ

ราชกศุลในการออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก   าณสิทฺธิ) ณ 
เมรุหลวง วดัเทพศิรินทราวาส ๒๘ เมษายน ๒๕๓๑. 

พระภัททันตะอาสภะมหาเถระ  อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ , ดร .  จตฺตาโร  สติปฏฺ  านา . 
กรุงเทพมหานคร : หอรัตนชยัการทิพย,์ ๒๕๔๓. 

พระมหาทองมัน่ สุทฺธจิตโต. คู่มือการเจริญสติปัฏฐาน ๔. เชียงใหม่ : ศูนยป์ฏิบติัธรรมตานงั เลณัง 
เฉลิมราช ๖๐ ปี, ๒๕๔๙. 

พระมหาปราโมทย ์ปโมทิโต และพระมหาพิภาพ ภูริปญฺโ . “ธรรมปฏิบติั ๕ สาย : พองยบุ”. คู่มือปฏิบัติ
สมถวปัิสสนากมัมัฏฐาน ๕ สาย. นครปฐม : เพชรเกษมพร้ินต้ิงกรุ๊ป, ๒๕๕๓. 

พระมหาพิสิฏฐ์  เอกเสฏฺ ธมฺโม. คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๕ สาย. นครปฐม : เพชร
เกษมพร้ินต้ิงกรุ๊ป, ๒๕๕๓. 

พระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒. ราชกจิจานุเบกษา ๒๕๒๒. 
พระสาสนโสภณ (พิจิตร  ◌ิตวณฺโณ). คู่มือภาวนา. กรุงเทพมหานคร :  บริษทั ชวนพิมพ ์จาํกดั, 

๒๕๕๓. 
________.พระธรรมเทศนากัณฑ์สําคัญในวโรกาสพเิศษ ๑๐ กณัฑ์และปาฐกถาธรรม- อุบายแก้ทุกข์. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกฏุราชวิทยาลยั, ๒๕๕๔. 
พระศรีวรญาณ วิ.. มารู้จักวิปัสสนากรรมฐานแบบพองหนอยุบหนอ.สํานักวมัมหาธาตุยุวราช

รังสฤษฎ์ิ. พิมพแ์จกเน่ืองในงานฉลองสมณศกัด์ิ พระศรีวรญาณ วิ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑, 
กรุงเทพมหานคร : บริษทัสหธรรมิก, ๒๕๔๑. 

พระโสภณ (มหาสีสยาดอ) พระคนัธสาราภิวงศ ์แปลและเรียบเรียง,พระพรหมโมลี ตรวจชาํระ. พระมหา
สติปัฏฐานสูตรทางสู่พระนิพพาน. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจาํกดัไทยรายวนัการ
พิมพ,์ ๒๕๔๙. 

พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ). พระคนัธสาราภิวงศ ์ แปลและเรียบเรียง. พระพรหมโมลี 
(สมศกัด์ิ อุปสโม) ตรวจชาํระ. วิปัสสนานัย เล่ม ๑. นครปฐม : ห้างหุน้ส่วนจาํกดั ซี เอไอ
เซ็นเตอร์, ๒๕๔๘. 



 ๓๕๐ 

พระอธิการพรหมมาศ ธีรภทฺโท. คู่มือการศึกษาปรมัตถธรรม ๔ ช้ันจูฬอาภิธรรมมิกา อภิธรรมโชติ
กะวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสัทธัมมโชติกะ, 
๒๕๓๙. 

พระอุบาลี คุณูปมาจารย ์(จนัทร์ สิริจนฺโท). คิริมานนทสูตร. พิมพแ์จกเผยแพร่เป็นธรรมทานเน่ือง
ในวนัเกิดนายอเนก พฒันสฤษฎ,์ นางอรพินท ์แซ่โจ. สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๕. 

พิทกัษ ์สุริยะใจ, บงัอร สุปริญา และอรัญญา แพจุย้. เส้นทางสู่การติดยาบ้า กรณีศึกษาในกลุ่มวัยรุ่น
ที่เข้ารับการบําบัดรักษา ณ ศูนย์รักษายาเสพติดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : บริษทันันทพนัธ์ 
พร้ินต้ิง, ๒๕๕๓. 

เพชรี คนัธสายบวั และคณะ. ผลการประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล
ผู้ป่วยโรคร่วมจิตเวชและยาเสพติด. กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส จาํกดั, ๒๕๕๒. 

เพ็ญศรี ระเบียบ. “แบบจาํลองมโนทศัน์และทฤษฎี”. ทฤษฎีการพยาบาล. คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล, ๒๕๓๕. 

เพียงขวัญ อํ่ าพันธ์ุเปรม.“สมาธิกับคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”. พระพุทธศาสนากับ              
จริยศาสตร์. รวมบทความทางพระพทุธศาสนาและการสมัมนาทางวิชาการนานาชาติ คร้ังท่ี 
๑ วนัท่ี ๑๓-๑๕ กนัยายน ๒๕๕๑. ณ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั อาํเภอวงั
น้อย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั, ๒๕๕๑. 

มรรยาท รุจิวิชชญ,์ ผศ.ดร..การจัดการความเครียด เพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต.พิมพค์ร้ังท่ี ๒ (ฉบบั
ปรับปรุง). กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๕๖. 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลยั อสัสัมชญั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สถาบนัวิจยัสังคม วิทยาลยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข. “สถานภาพ
การใชส้ารเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๑”. รายงานผลโครงการประมาณการจํานวนผู้เกี่ยวข้องกับ
สารเสพติดในประเทศไทย. 

โรงพยาบาลธญัญารักษ.์ ทฤษฎีพืน้ฐานสําหรับวิทยากร. โครงการบา้นสีขาว. สาํนกังานกิจการโรง
พิมพ ์องคก์ารทหารผา่นศึก.ม.ป.ป. 

วชิรา บุตรวฒิุวยั. วธีิการบําบัดผู้ติดยาเสพติดโดยใช้ศาสนา คู่มือผู้ปกครองป้องกนัดูแลลูกหลานพ้น
ภัยยาเสพติด. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพป์ระสานมิตร, ๒๕๔๘. 

วศิน อินทสระ. ปปัญจธรรม. กรุงเทพมหานคร : บริษทัโอเอสพร้ินต้ิงเฮา้ส์ จาํกดั, ม.ป.ป.. 
วดัภทัทนัตะอาสภาราม. คู่มือโยค ีสําหรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมใหม่. พระมหาทองมัน่  สุทฺธจิตฺโต เรียบ

เรียง, ๒๕๔๗. 



 ๓๕๑

วิทยาลยัศาสนศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล. เพชรเม็ดงาม. นครปฐม : มปพ.,๒๕๔๖. 
วิน  ก่อการบุญ. พฒันา EQ ด้วยพลงัจิต. กรุงเทพมหานคร : ปัญญาชน, ๒๕๕๖. 
วิลาสลกัษณ์ ชัววลัลี. แนวคิดและการพัฒนาสุขภาพจิตดีด้วยอีคิว. หนังสือรายงานการประชุม

วิชาการสุขภาพจิต, กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๔๓. 
วิษณุ ปราบศากนุ,พล.ร.ท.ร.น.. จิตและอารมณ์, ชีวิตและงานด้านธรรมะ. หนงัสือแจกงานพระราช

ทางเพลิงศพ.กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๓. 
ศุภกร บวัสาย. “การนาํกระบวนการชุมชนมาใชใ้นกรมคุมประพฤติ”. ค้นเส้นทางความรู้ ก้าวสู่

ยุติธรรมชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ศรีบูรพาการพิมพ,์ ๒๕๔๙. 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ข้อมูลพื้นฐานพื้นฐานพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๕๖. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพส์าํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๖. 
สถาบันธัญญารักษ์ .  คู่ มือการ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา เสพติดในระบบบังคับบํา บัด .

กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพอ์งคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก, ๒๕๔๙. 
สถาบนัธญัญารักษ ์กระทรวงสาธารณสุข. ตําราการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด. ปทุมธานี : โรงพิมพ์

วชัระ อินเตอร์ปร้ินต้ิง, ๒๕๕๔. 
สมจิต หนุเจริญกลุ,ศ.ดร. การดูแลตนเอง : การดูแลตนเอง : ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล. สม

จิต หนุเจริญกุล บรรณาธิการ. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล. พิมพค์ร้ังท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจาํกดั วี.
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 ๓๕๒ 
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อรรณนพ วิสุทธิมรรค. “โรคจิตจากแอมเฟตามีน”. คู่มือแนวทางการดําเนินงานแก้ไขปัญหาการ
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๒) วทิยานิพนธ์/รายงานการวจิยั  
กรมสุขภาพจิต. “การพฒันาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สาํหรับประชาชนชาวไทย อาย ุ๑๒-

๑๖ ปี”. รายงานการวจัิย ๒๕๔๓. กรุงเทพมหานคร : บริษทั วงศก์มลโปรดกัชัน่, ๒๕๔๔. 
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ของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง”. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวิทยาลยัมหิดล, ๒๕๓๙. 



 ๓๕๕

ไพทูรย ์แสงพุ่ม. “กรณีศึกษาเส้นทางชีวิตผูติ้ดยาเสพติดท่ีเลิกยาเสพติดไดส้าํเร็จ และ ท่ีกลบัไปเสพ
ซํ้า”. วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยลยั : มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, ๒๕๔๔. 

มะลิทอง ศรีอุ่น. “ศึกษาผลการให้คาํปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนยก์ลาง เพื่อ
พฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖โรงเรียนบา้นดงหนูอาํเภอ
เขาวง จงัหวดักาฬสินธ์ุ”. รายงานการวจัิย, ๒๕๕๐. 

แม่ชีปารมิตา บุญประเสริฐ. “การศึกษาวิเคราะห์โพชฌงค์ในสติปัฏฐาน ๔”. สัมมนาประจําปี 
วทิยานิพนธ์ดีเด่น. บณัทิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๑. 

ราตรี หุ่นดี และคณะ.“การวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของผูป่้วยต่อการบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
เขม้ขน้ทางสายใหม่”. โครงการวิจัยประเมินผลรูปแบบการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบ
เข้มข้นทางสายใหม่ (Fast Model), ๒๕๔๗. 

รุจิรา อาภาบุษยพนัธ์. “การพฒันารูปแบบการบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดหญิงสถาบนั
ธญัญารักษ ์: การจดัการรายกรณี”, งานวจัิยสถาบันธัญญารักษ์. 

วชัรี จุลยนนัท,์ กญัญา ภู่ระหงษ ์และอวยพร ศุภศจี. “การศึกษาเปรียบเทียบแบบแผนการเสพยาบา้
ของผูป่้วยท่ีมีอาการทางจิตประสาทและผูป่้วยท่ีไม่มีอาการทางจิตประสาท”, งานวิจัยใน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์, ๒๕๔๓. 

วชัรี มีศิลป์ และลดัดา ขอบทอง. “เหตุผลการเปล่ียนแปลงการเสพเฮโรอีนเป็นยาบา้ในผูป่้วยติดสาร
เสพติด”. รายงานการวจัิย. ปทุมธานี : โรงพยาบาลธญัญารักษ,์ ๒๕๔๓. 

วาสนา พฒันกาํจร. “การศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชย้าบา้ของนักเรียนสึกศึกษา”. 
ผลงานการศึกษาโครงการเครือข่ายข้อมูลระบาดวิทยาด้านยาเสพติดและการใช้ยาในทางที่
ผิดรุ่นที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด
โดยความร่วมมือของงบ NAS และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, หา้งหุน้ส่วนจาํกดัอรุณการพิมพ,์ ๒๕๔๓. 

วิมล ลกัขณาภิชนชชัและวิภาวดี แสงเพชร. “ศึกษาผลของแนวทางหลงัรักษาสาํหรับครอบครัวของ
ครอบครัวผูย้าเสพติดสถาบนัธญัญารักษ ์จงัหวดัปทุมธานี”. รายงานการวิจัย. การแพทย์
ทนัสมยัคนไทยแข็งแรง. การประชุมวิชาการกรมการแพทย ์ประจาํปี ๒๕๔๘, ณ ห้อง
ประชุมชั้น ๑๑ และ ๑๒. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี, วนัท่ี ๓-๕ สิงหาคม 
๒๕๔๘. 

ศิริรัตน์ ชูชีพ. “ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาโดยการใชท้กัษะชีวิตเพื่อป้องกนัการเสพยาบา้”. 
วทิยานิพนธ์. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๔. 



 ๓๕๖

สถาบนัธญัญารักษ.์ “การประเมินภาพรวมการบาํบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูเ้สพและผูติ้ด
ยาเสพติด”. รายงานการวจัิย. มกราคม ๒๕๔๗. 

สมภาร ทวีรัตน์.“ การนาํหลกัวิปัสสนากรรมฐานมาใชใ้นการลดความแปรปรวนทางอารมณ์ในวยั
ทอง”. วทิยานิพนธ์สังคมศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ , ๒๕๔๔. 

สุกมุา แสงเดือนฉาย, สาํเนา มากแบน. การพฒันาโปรแกรมความฉลาดทางอารมณ์ผูเ้ขา้บาํบดัรักษา
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพแบบเขม้ขน้ทางสายใหม่. งานวจัิย. สถาบนัธญัญารักษ,์ ๒๕๔๖. 

สุรีรัตน์ บริพนัธ์ และ ศรีพรรณ สว่างวงศ.์ “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลิกยาเสพติดไดข้องผูเ้คยผ่านการ
บาํบดัรักษา”. รายงานการวจัิย. ปทุมธานี : โรงพยายาธญัญารักษ,์ ๒๕๔๓. 

สุวภทัร คงหอม, ปราณี ภาณุภาส และดุษณี ชาญปรีชา. “ประสิทธิผลโปรแกรมเสริมสร้างพลงั
รูปแบบค่ายวนัหยุด. งานวิจัยการแพทย์ทันสมัยคนไทยแข็งแรง”. การประชุมวิชาการ
กรมการแพทย ์ประจาํปี ๒๕๔๘. ณ ห้องประชุมชั้น๑๑ และ ๑๒. อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลราชวิถี, วนัท่ี ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๔๘. 

เสาวนีย  ์ สํานวน. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การประเมินความเครียดการเผชิญ
ความเครียดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง และความสามารถทางใจของวยัรุ่นท่ีเสพติด
ยาบา้ ขณะบาํบดัรักษาในแผนกผูป่้วยนอก สถาบนัธญัญารักษ.์ วิทยานิพนธ์.สาขาวิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาบณัฑิต : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๕. 

อษัฎางค ์สุวรรณมิสสระ. “ศึกษาไตรลกัษณ์ในการปฏิบติัวิปัสสนาตามหลกัสติปัฏฐาน ๔ เฉพาะกรณี
การปฏิบติัวิปัสสนาภาวนา ๗ เดือน”. สัมมนาประจําปี วิทยานิพนธ์ดีเด่น. บณัทิตวิทยาลยั : 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๑. 

 

๓) บทความในวารสาร 
กนกนุช ช่ืนเลิศสกุล. “การเรียนรู้โดยผ่านการสะทอ้นความคิด : การศึกษาและการปฏิบติัการ

พยาบาลคลินิก (Learning by Reflection : Education and Clinical nursing preface)”. 
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา. ปีท่ี๙ ฉบบัท่ี๒.(พฤษภาคม-สิงหาคม 
๒๕๕๔): ๓๘. 

ใจเพชร กลา้จน. “ความเจบ็ป่วยกบัการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลกัแพทยท์างเลือก
วิถีพทุธ”. วารสารสํานักการแพทย์ทางเลอืก. ปีท่ี๔ ฉบบัท่ี ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๔): 
๓๑. 



 ๓๕๗

ทศพร ประเสริฐสุข. “ความฉลาดทางอารมณ์กบัการศึกษา” วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ๒๕๔๒: 
๑๙-๓๙. 

ธีระ ชยัยทุธยรรยง. “การพฒันาวฒิุภาวะทางอารมณ์”. วารสารวชิาการศึกษา :  ๓๖-๔๐. 
บุญช่วย เทพยศ. “ประสิทธิภาพของการทาํสมาธิแบบพุทธศาสนาในความควบคุมอาการวิตกกงัวล

ของผูป่้วยโรคประสาทวิตกกงัวล”. วารสารการแพทย์กลุ่มเครือข่าย ๖/๒. ปีท่ี ๖ ฉบบัท่ี ๒ 
(พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๔๑) : ๒๒. 

พนมพร มีระเกตุ. “ความฉลาดทางอารมณ์”. วารสารการศึกษาพยาบาล. ปีท่ี ๑๒ ฉบบัท่ี ๑ มกราคม 
- เมษายน ๒๕๔๔: ๕๔. 

พระราชวรมุนี (ประยูร  ธมฺมจิตโต). “อีคิวในแนวพระพุทธศาสนา”. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 
ฉบบัท่ี ๑ (สิงหาคม ๒๕๔๒) : ๑๘. 

พิชยั ญาณศิริ.“การส่งเสริมและพฒันาวฒิุภาวะทางอารมณ์”. วารสารวชิาการ, :  ๕๓-๕๗. 
พร้ิมเพรา ดิษยวนิช. “ผลของการปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานท่ีมีต่อบุคลิกภาพและเชาวอ์ารมณ์”. 

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. ปีท่ี ๔๖ ฉบบัท่ี ๓, ๒๕๔๔: ๓๘. 
พร้ิมเพรา ดิษยวณิช, จาํลอง ดิษยวณิช. “ภาวะสุขภาพจิตกบัการเจริญวิปัสสนากมัมฏัฐาน”. วารสาร

จิตวทิยาคลนิิก, ๒๕๔๔: ๒๔. 
เยน็จิต เลาหวณิช. “การบริหารจิต เทคนิคใหม่เพื่อป้องกนัและรักษาการติดยาเสพติด”. วารสาร

ต่อต้านยาเสพติด, ๒๕๒๙ : ๖๐. 
รังสิมนัต ์สุนทรไชยยา. “จิตบาํบดัประคบัประคอง : สมรรถนะการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต”, 

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. ปีท่ี ๒๔ ฉบบัท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม)
๒๕๕๓ : ๓. 

ลกัขณา ใจตรง. “ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัสุขภาพจิตครอบครัว”. วารสารสถาบันธัญญารักษ์. ปีท่ี ๓ ฉบบั
ท่ี ๓ (กนัยายน – ธนัวาคม ๒๕๔๘) :  ๑๓. 

สม สุจีรา,ทนัตแพทย.์ การทาํสมาธิตา้นฟรีแรดิคลั. ชีวจิต. นิตยสารรายปักษ ์ปีท่ี ๑๕ : ๑ สิงหาคม 
๒๕๕๖:  ๑๓. 

________. เจริญสติลดนํ้าหนกั. ชีวจิต. นิตยสารรายปักษ ์ปีท่ี ๑๕ : ๑ กนัยายน ๒๕๕๖ : ๖๐-๖๑. 
สุคิด ลัน่ซา้ย. “พฤติกรรมดา้นยาเสพติดในปัจจุบนั”. วารสารสํานักงาน ป.ป.ส., ๑๗ (๑) (๒๕๔๕) : 

๕๕-๖๓. 
สุจิตรา อ่อนคอ้ม. “สติเป็นธรรมสําคญัยิ่ง”. ยุวพุทธสัมพันธ์. ฉบบัท่ี ๔๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔-

มกราคม ๒๕๔๕ : ๑๒. 



 ๓๕๘

สํานักงานโครงการศูนยว์ิชาการด้านยาเสพติดสํานักพฒันาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
สาํนกังาน ป.ป.ส.. “รายงานประชุมวิชาการเร่ืองยาและสารเสพติดเพื่อความบนัเทิง (Club 
Drug)”. วารสารสํานักงาน ป.ป.ส., ปีท่ี ๒๐ ฉบบัท่ี ๑. (มีนาคม – สิงหาคม), ๒๕๔๗ : ๑๖-
๑๗. 

  

๔) เอกสารอืน่ ๆ ทีไ่ม่ได้ตพีมิพ์ 
กัญญา ภู่ระหงษ์. สรุปผลโครงการพฒันาบุคลากรด้านจิตวิญญาณด้วยกระบวนการวิปัสสนา

กรรมฐาน เพื่อพฒันางานดา้นบริการผูป่้วยยาเสพติดรุ่นท่ี ๑ และรุ่นท่ี ๒ วนัท่ี ๑-๗ มีนาคม 
๒๕๔๕ และ วนัท่ี ๑-๗ มิถุนายน ๒๕๔๕. ชมรมศรัทธาสันติธรรม สถาบันธัญญารักษ์. 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕.(อดัสาํเนา) 

งานสารสนเทศ, “กลุ่มงานเทคโนยีสารสนเทศและสนบัสนุนวิชาการกลุ่มภารกิจวิชาการสถาบนั
ธญัญารักษ”์, ๒๕๕๒, (อดัสาํเนา). 

จิรพนัธ์ อรรถจินดา. หลกัการและเหตุผลของชุดโครงการวิจยัแม่บท. เอกสารประกอบการสัมมนา
เร่ือง “ผลิตผลวิจัยระบบพฤติกรรมไทยเร่งไขปัญหา ร่วมพัฒนาเยาวชน”. จัดโดย
สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ร่วมกบัคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจยัและ
พฒันาระบบพฤติกรรมไทย. ณ โรงแรงมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร, 
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วุฒิการศึกษา  - Ph.D ป.ธ. ๗ 

ตําแหน่ง         - อาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัวิทยาเขต 

            บาฬีพทุธโฆษ นครปฐม 

             ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัเขียนเขต และเจา้คณะตาํบลบึงยีโ่ถ – ประชาธิปัตย ์

 

๒. นายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวฒัน์  

วุฒิการศึกษา  - แพทยศ์าสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

              - สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัมหิดล 

ตําแหน่ง        - รองอธิบดีกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข         

 

๓. นายแพทย์ ชลติ    เปสลาพนัธ์  

วุฒิการศึกษา  - แพทยศ์าสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัรังสิต 

ตําแหน่ง        - รองผูอ้าํนวยการส่วนพฒันาคุณภาพ สถาบนัธญัญารักษ ์

 

๔. ดร.วภิาว ี เผ่ากนัทรากร 

วุฒิการศึกษา  - พยาบาลศาสตรดุษฏีบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ตําแหน่ง         - หวัหนา้พยาบาล กลุ่มงานโรงพยาบาลกลางวนั สถาบนัจิตเวชศาสตร์ 

           โรงพยาบาลสมเดจ็เจา้พระยา กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ค 
เอกสารช้ีแจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวจิยั 

( Researeh  Subject  Information  Sheet  ) 
และหนังสือแสดงเจตนายนิยอมเข้าร่วมการวจิยั (Consent form) 
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เอกสารช้ีแจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวจัิย (  Researseh   Subject  Information   Sheet  ) 
 

ช่ือโครงการวจัิย      ประสิทธิผลการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์โดยวิธีเจริญสติปัฏฐานใน 
       ผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั 
วนัทีช้ี่แจง................................................................................. 
ช่ือผู้วจัิย      นางสาวกญัญา     ภู่ระหงษ ์
 
 ผูว้ิจยัขอขอบคุณทุกท่านท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการวิจยัเร่ืองน้ี  แต่ก่อนท่ีท่านจะตกลงใจ  
โปรดอ่านขอ้ความในเอกสารน้ีทั้งหมดให้เขา้ใจว่า  โครงการน้ีทาํเพื่ออะไร  หากเขา้โครงการน้ีแลว้
ท่านจะไดรั้บประโยชน์อยา่งไร  และขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไรบา้ง 
 หากมีขอ้ความใดท่ีท่านไม่เขา้ใจโปรดสอบถามผูว้ิจยัหรือผูร่้วมโครงการน้ีไดช่้วยอธิบาย
จนกว่าจะเขา้ใจตลอด  การไม่เขา้ร่วมโครงการวิจยัจะไม่มีผลกระทบอย่างใดต่อการไดรั้บบริการ
รักษาพยาบาลของท่านในเอกสารน้ี  จนกวา่จะแน่ใจ 
โครงการนีมี้ทีม่าอย่างไรและวตัถุประสงค์ของโครงการ 
 การติดยาเสพติดเป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมมนุษยท่ี์มีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของผูเ้สพโดยตรง  ก่อใหเ้กิดปัญหาครอบครัวปัญหาสงัคมและเป็นปัญหาสาํคญัในการพฒันา
ประเทศ  โดยเฉพาะปัญหาในการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์ ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัตามแผนพฒันา
สาธารณสุข ฉบบัท่ี ๘-๙ โดยเฉพาะยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีน หรือท่ีรู้จกักนัในนามว่ายาบา้ ซ่ึงมี
การระบาดอยา่งรวดเร็วในทุกกลุ่มอาย ุโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนท่ีอยูใ่นวยัเรียน หรือเยาวชนนอกระบบ
โรงเรียน แมว้า่หลายหน่วยงานจะพยายามร่วมมือกนัแกไ้ขกต็าม สถิติของผูติ้ดยาเสพติดก็ไม่ไดล้ดลง 
จากการสาํรวจของสถาบนัวิจยัเพื่อพฒันาประเทศไทยปี พ.ศ.๒๕๓๖ พบว่ามีผูติ้ดสารแอมเฟตามีน
จาํนวน ๒๒๑,๘๔๑ ราย ต่อมารัฐบาลไดมี้การปราบปราม และนาํเขา้รับการบาํบดัรักษา  ในปี  
๒๕๔๖  เป็นตน้มา  ทาํให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาบา้และยาเสพติดอ่ืนๆ ลดลง  แต่พบว่า
ผูป่้วยสุรามีปริมาณเพิ่มข้ึน  ในปี ๒๕๕๑  ประมาณการกลุ่มผูเ้สพ  ผูติ้ดประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐  คน  
 จากสถานการณ์ดงักล่าวนกัวิชาการพยายามคน้ควา้หารูปแบบดาํเนินการแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด ซ่ึงมกัจะวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาเก่ียวขอ้ง ๓ ดา้นคือ ชีวภาพจิตใจ และสังคม ท่ีเรียกว่า Bio 
psycho -social Problem และนาํทฤษฎีระบบมาใชเ้ป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์โดยใหค้วามสาํคญักบั
ผูป่้วยวา่ไม่ใช่ระบบเด่ียว (Unitary system)  แต่ประกอบดว้ยระบบยอ่ยหลายระบบ และมีปฏิสัมพนัธ์
กบัระบบอ่ืนอีกมากมาย ภาวะสุขภาพของบุคคลเกิดข้ึนจากการเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์อยา่งสลบัซอ้นของ
ระบบต่าง ๆ ท่ีลว้นส่งผลกระทบต่อกนัและกนั 
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สถาบนัธญัญารักษ ์ มีหนา้ท่ีให้การบาํบดัรักษาผูป่้วยติดยาเสพติดทุกประเภทพบว่าจาํนวน
ผูป่้วยบงัคบับาํบดัโดยรับผูป่้วยจากหน่วยงานควบคุมประพฤติหลงัจากศาลวินิจฉยัเขา้ระบบควบคุม
ตวัโดยส่งมาบาํบดัรักษาท่ีสถาบนัฯเป็นเวลา ๔ เดือน จากสถิติพบว่ามีจาํนวนผูป่้วยใหม่เพิ่มข้ึน  
ผูป่้วยเหล่าน้ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะกลบัไปเสพซํ้ า หลงัจากจาํหน่ายกลบัไปสู่ส่ิงแวดลอ้มเดิม ตามแบบ
โครงสร้างระบบสังคมท่ีมีความล่อแหลม และสัมผสัยาเสพติดไดง่้าย เน่ืองจากใจท่ีอ่อนแอไม่
สามารถปฏิเสธส่ิงเสพติดได ้ซ่ึงสังเกตไดจ้ากสถิติผูป่้วยติดสารแอมเฟตามีนในปี พ.ศ.๒๕๔๓ พบว่า
เป็นผูป่้วยใหม่ร้อยละ ๗๑.๗๑ และเป็น ผูป่้วยเก่าร้อยละ ๒๘.๒๙ ในจาํนวนผูป่้วยใหม่น้ี ถา้ไม่
สามารถเลิกยาเสพติดได ้มีระยะเวลาเสพนานข้ึน   ปริมาณเสพเพ่ิมมากข้ึน อายมุากข้ึน มีแนวโนม้ท่ี
จะมีอาการทางจิตประสาทสูงในปี พ.ศ. ท่ี ๒๕๔๗  – ๒๕๔๘  การกวาดลา้งผูป่้วยยาเสพติดท่ีอยา่ง
จริงจงัทาํให้มีผูป่้วยนอ้ยลง แต่ว่าผูป่้วยสุรากลบัเพิ่มมากข้ึนใน ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ พบว่าผูป่้วยติดยา
เสพติดเพิ่มมากข้ึนและจาํนวนสถานบาํบดัของรัฐบาลไม่สามารถรองรับไดเ้พียงพอความตอ้งการจาก
ผูป่้วยลงสู่ชุมชนไดแ้ก่การสงเคราะห์ฟ้ืนฟูในวดัท่ีจดัให ้ วดัเป็นศูนยส์งเคราะห์และฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพ
ติด  เป็นตน้  ถา้ผูป่้วยเหล่าน้ีไม่สามารถพฒันาจิตใจจนเขม้แขง็  เพื่อเผชิญปัญหา   จะกลบัเป็นคนไข้
เก่า เร่ิมตน้การรักษาใหม่ วนเวียนอยูเ่ช่นน้ีคร้ังแลว้คร้ังเล่า ผูว้ิจยัจึงไดน้าํระบบความสัมพนัธ์ตาม
แผนผงัขา้งตน้มาวิเคราะห์อีกคร้ังเพื่อหาวิธีการพฒันาผูป่้วยให้มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional 
Quotient) (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข)  ซ่ึงไดแ้ก่การตระหนกัรู้ในตนเอง มีความเขา้ใจ
ไปสู่เป้าหมาย (Motivating Oneself) การรู้จกัเห็นใจผูอ่ื้น (Emphaty) และความสามารถในการอยู่
ร่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข (Social skill) ความรู้สึกทั้งหลายเหล่าน้ีสามารถรับรู้ไดด้ว้ยใจแลว้ 
แปลผลเป็นพอใจ หรือไม่พอใจ ถา้สามารถรับรู้ส่ิงท่ีมากระทบจากระบบรอบตวั และปรับตนเองให้
อยูมี่ความสุขได ้ เรียกว่า ความฉลาดทางอารมณ์ สาํหรับในผูป่้วยยาเสพติดนั้นเป็นผูป่้วยท่ีมีอารมณ์
อ่อนไหว โดยบุคลิกภาพเดิม และจากการไดรั้บพิษจากสารกระตุน้ ความฟุ้ งซ่านจะมีมากข้ึน ฉะนั้น 
การหาวิธีการพฒันาจิตใจใหเ้ขม้แขง็จะช่วยใหผู้ป่้วยมีสมาธิ คือการรวมพลงัของจิต  ใหมี้สติย ั้งคิด 
และสามารถใชศ้กัยภาพทางจิตใจก่อใหเ้กิดความฉลาดทางอารมณ์ได ้
 การเจริญสติปัฐฐาน ๔ ถือเป็นการศึกษาจากภายในตน  คือการกาํหนดรู้หรือตามสภาพกาย          
ใจ  ความรู้สึกความคิดของตนเองตามความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัขณะโดยใชส้ติกาํกบัใจตน
ตามรู้  กาย  ใจ  หรือรูปภาพของตนโดยวิธีการเดินจงกรมนั่งสมาธิกาํหนดรู้สภาพธรรมต่าง ๆ ท่ีมา
กระทบโดยรู้ตามสภาพท่ีเป็นจริงปราศจากการปรุงแต่ง เม่ือจิตมุ่งอยูก่บัรูปตามจิตไม่ไดรั้บการรบกวน
จากอารมณ์ภายนอกตวัรับรู้เพียงสภาพตามท่ีเป็นจริงจิตใจยอ่มแจ่มใสเหมือนนํ้ าท่ีตกตะกอนนอนกน้
ปราศจากส่ิงแขวนลอยแต่ตะกอนนั้นยงัคงอยูเ่ปรียบเสมือนกิเลสถูกจมลงหากเผลอเสพอารมณ์ (ปรุง
แต่ง) เม่ือใดตะกอนยอ่มขุ่นข้ึนเม่ือนั้น หรืออีกนยัหน่ึงเปรียบไดก้บัหินทบัหญา้  เม่ือยกกอ้นหินออก



 

๓๗๘ 

หญา้นั้นกเ็จริญข้ึนเหมือนเดิม  ฉนั้นในขณะท่ีความแจ่มใสปรากฏข้ึนเปรียบเสมือนทั้งไดเ้ม่ือยามมอง
ส่ิงปรากฏยอ่มเห็นชดัเจนข้ึน  ผูติ้ดยาจะไดเ้รียนรู้อยา่งแทจ้ริงแลว้สภาพจิตใจของตนเองเป็นอยา่งไร
แตกต่างจากความแจ่มใสอย่างไร ทาํให้ผูติ้ดยาไดเ้รียนรู้สภาพจิตใจท่ีแทจ้ริงของตนจากการปฏิบติั
ของตน  ความแจ่มใสน้ีย่อมจะนํามาซ่ึงความสุขเป็นอานิสงส์  จะเป็นแรงจูงใจให้ผูติ้ดยาเสพติด
ปฏิบติัต่อไป 
 การเจริญสติหรืออาจเรียกวา่ วิปัสสนากรรมฐานเป็นคาํสอนแนวปฏิบติัทางดา้นจิต เพราะใน
ร่างกายของมนุษยเ์รามีใจเป็นใหญ่ ใจเป็นหัวหน้า ทุกส่ิงทุกอย่างสําเร็จจากใจ เม่ือบุคคลตั้งใจไวดี้
แลว้ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นชนชาติใด อยูใ่นประเทศใด ใชภ้าษาใด เป็นคนมีฐานะร่ํารวยหรือเป็นคน
ยากจน เมือปรารถนาความสุข ความสงบท่ีแทจ้ริงแลว้ ไม่ตอ้งแสวงหาท่ีอ่ืนใด คน้หาไดภ้ายในจิต
ของเราน้ีเอง เพราะความทุกขห์รือความสุขเกิดข้ึนจากใจทั้งนั้น ดงันั้นพระพุทธเจา้ซ่ึงมีพระประสงค์
ท่ีจะให้สังคมมนุษยพ์น้จากความทุกขแ์ละให้ไดรั้บความสุขสงบทั้งทางกายและทางใจ จึงไดท้รง
ประกาศคาํสอนแนวปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานไวเ้พื่ออบรมจิตของมนุษยใ์ห้สงบระงบัจากความชัว่ 
บรรลุความดีและความบริสุทธ์ิผอ่งใสแห่งจิต  

 การจดักิจกรรมเจริญสติให้ผูป่้วยติดยาเสพติดในระบบบงัคบับาํบดัน้ีไดก้ราบอาราธนาพระ 
วิปัสสนากรรมฐานเป็นวิทยากรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัในช่วงระยะเวลา  ๗  วนั  โดยมุ่งหวงัเพื่อฝึก
ให้ผูป่้วยไดเ้รียนรู้วิธีการท่ีจะช่วยเหลือตนเองดูแลตนเองให้อยู่ในสังคมได ้ จากประสบการณ์การ
เจริญสติปัฎฐาน ๔ ท่ีไดอ้งคค์วามรู้จากการฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองเม่ือกลบัไปใชชี้วิตในสังคม คือมีสติ
รู้ทนัในส่ิงท่ีมากระทบได ้และสามารถตอบสนองดว้ยพฤติกรรมเชิงบวกท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และบุคคลรอบขา้ง ดงัคาํท่ีว่า  “ อ่านตนออก  บอกตนได ้ ใชต้นเป็น”  ดว้ยเวลาการฝึกปฏิบติัท่ีจาํกดั
น้ีผูว้ิจยัตอ้งการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของผูป่้วยติดยาเสพติดในระบบบงัคบับาํบดัไดแ้ก่การ
ตระหนกัรู้ในตนเอง การมีความเขา้ใจไปสู่เป้าหมาย การรู้จกัดา้นใจผูอ่ื้นและความสามารถในการอยู่
ร่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 อน่ึง วิปัสสนากรรมฐานหรือการเจริญสติปัฎฐาน ๔ น้ีมีปรากฏในพระพุทธศาสนาเท่านั้น 
และคนไทยนบัถือศาสนาพุทธร้อยละ ๙๓  อาจจะถือไดว้่าเป็นการท่ีนาํหลกัคาํสอนขององคส์มเด็จ
สมัมาสมัพทุธเจา้มาประพฤติปฏิบติัเพื่อพฒันากล่อมเกลาจิตใจผูท่ี้มีปัญหาดา้นจิตใจใหมี้การพฒันาท่ี
ดีข้ึน  ถือว่าเป็นการนําภูมิปัญญาไทยมาพฒันาระบบสุขภาพ  สามารถพึ่งพาตนได้จากวิถีชีวิตท่ี
เป็นอยู่  ซ่ึงสอดคลอ้งกแัผนพฒันาสุขภาพฉบบัท่ี  ๙  ท่ีว่า  “ระบบสุขภาพไทย  สามารถคุม้ครอง
สุขภาพของคนไทย”  จากผลกระทบของระบบโลกไดอ้ยา่งมีความสุข  ครบกาํหนดการรักษาจนผา่น
เกณฑก์ารประเมิน  มีวิถีชีวิตในสังคมโดยไม่พึ่งพายาเสพติดตรงตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบบัท่ี  ๑๐   กาํหนดใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุขโดยมุ่งสู่ระบบสุขภาพพอเพียง   



 

๓๗๙ 

 ในอดีตเน่ืองจากในวิธีการเจริญสติท่ีสามารถพฒันามนุษยใ์ห้มีพฒันาการทางจิตจนถึงชั้น
อริยบุคคลตามลาํดบัจนถึงอรหัตผลในท่ีสุด สาํหรับผูป่้วยติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดัน้ีจิตใจจม
ปลกัอยู่กบัส่ิงเสพติดหรือบอบชํ้ าแต่ในเร่ืองอกุศลนั้นจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งหาวิธีการพฒันาจิตให้เขา
พฒันาให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เช่น  บุคคลทัว่ไปให้มีการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มข้ึนจากท่ี
เป็นอยู่วิธีการเจริญสติน้ีจะช่วยผูป่้วยเหล่าน้ีได้ ถา้ได้รับการฝึกสอนอย่างถูกวิธีผูว้ิจัยจึงได้เห็น
ความสาํคญัในเร่ืองหลกัการเจริญสติตามหลกัการพระพุทธศาสนาจึงจดัทาํการวิจยัเร่ือง  ประสิทธิผล
การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์โดยวิธีเจริญสติตามหลกัการ พระพุทธศาสนาในผูป่้วยติดยาเสพติด
ระบบบงัคบับาํบดั 
 
วตัถุประสงค์ของโครงการ 
 เพื่อศึกษาผลของการเจริญสติปัฏฐานต่อการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ในผูป่้วยติดยาเสพ
ติดระบบบงัคบับาํบดั 
 
ท่านได้รับเชิญโครงการนีเ้พราะท่านมีคุณสมบัติทีเ่หมาะสมดังนี ้
 ๑.  เป็นเพศชายอายรุะหว่าง  ๒๑ – ๔๕  ปี    ไม่มีโรคแทรกซอ้นทางกายและไม่มีอาการทาง
จิตหรืออาการทางยาเสพติด 
 ๒. ช่วยเหลือตวัเองได ้
 ๓.  สมคัรใจ สามารถอยูค่รบการฝึกอบรมตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 
 ๔.  เป็นผูติ้ดยาเสพติดตามเกณฑก์ารวินิจฉยัของ DSM  IV 
 
สถานทีด่ําเนินการวจัิยและจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการวจัิย 
 สถานท่ีปฏิบติัธรรม คือตึกเขียวส่องสถาบนัธญัญารักษ ์ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  ๓๐  คน 
 
โครงการนีไ้ม่สามารถรับบุคคลผู้มีลกัษณะดังนีเ้ข้าร่วมโครงการ  คอื 
 ๑.   มีอาการทางจิต  หรือมีอารมณ์แปรปรวนท่ีไม่สามารถควบคุมตนเองได ้
 ๒.  มีโรคแทรกทางกายไม่สามารถเดินจงกรม  นัง่สมาธิได ้
 ๓.  ไม่สมคัรใจเขา้ร่วมโครงการหรือถูกสัง่ใหเ้ขา้ร่วมโครงการโดยท่ีไม่เตม็ใจ 
 
เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมโครงการ 
 ๑.   ขอถอนตวัออกจากการวิจยั 



 

๓๘๐ 

 ๒. ไม่สามารถปฏิบติัตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการเจริญสติ  ได้แก่  การแอบสูบบุหร่ีหรือ             
ยาเสพติดอ่ืน ๆ  การชกัชวนผูป้ฏิบติัธรรมพดูคุย 
 ๓. ไม่สามารถเขา้ร่วมการเจริญสติปัฎฐาน ๔  เช่น  เจบ็ป่วยกระทนัหนัหรือมีเหตุจาํเป็นอ่ืน ๆ  
 
๓.  ความเส่ียงในการเจริญสติปัฎฐาน  ๔  
 ๑.  ขณะท่ีท่านปฏิบติัการเจิญสติปัฎฐาน ๔ ท่านอาจจะรู้สึกไม่สบายกาย  เช่น  ปวดเม่ือย  
หงุดหงิด  เน่ืองจากเป็นลกัษณะของขนัธ์  ๕  ปรากฏการณ์ต่าง ๆ น้ีจะปรากฎข้ึนซ่ึงไม่เคยมีมาก่อน  
ท่านสามารถ     ส่งอารมณ์   ( บอก )  ความรู้สึกน้ีแก่พระวิปัสสนาจารยท่์านจะไดค้าํแนะนาํให้ท่าน
ปฏิบติัไดถู้กตอ้งยิง่ข้ึน 
 ๒.  ขณะท่ีท่านเจริญสติปัฎฐาน ๔ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเดินจงกรม  นั่งสมาธิอาจจะพบ
ปรากฎการณ์ต่าง ๆ เช่น  เห็นแสงสีความมืด ( เห็นดว้ยใจ ) ตวัโยก  ตวัคลอน   มีอาการร้อน  เยน็ ตาม
ร่างกาย เน่ืองจากปรากฎการณ์ของธาตุ ๔  ฯลฯ  ขอใหแ้จง้ผูว้ิจยัและพระวิปัสสนาจารย ์จะช่วยช้ีแนะ
ใหท่้านปฏิบติัใหถู้กตอ้ง  มีความกา้วหนา้ในการปฏิบติัธรรมยิง่ ๆ ข้ึนไป 
 ๓.  เม่ือท่านมีความคิดท่ีผิดไปจากเดิมท่านกรุณาบอกพระวิปัสสนาจารยห์รือผูว้ิจยัเพื่อบอก
วิธีดูสภาพจิตตามท่ีควรจะเป็น 
 ๔.  ท่านไม่ตอ้งกังวลใจท่ีท่านรู้สึกว่าพระวิปัสสนาจารยแ์ละผูว้ิจยัจะคอยสังเกตท่านอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือคอยให้ความช่วยเหลือท่าน  หากท่านมีอาการทางกายและความคิดท่ีผิดไปจากความ
เป็นจริงซ่ึงพระวิปัสสนาจารยจ์ะทราบไดแ้ละใหค้าํแนะนาํใหท่้านวางใจไดถู้กตอ้ง  
 
ระยะเวลาทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
 การฝึกปฏิบติัธรรมโดยพระวิปัสสนาจารยใ์ชเ้วลาทั้งหมด  ๗  วนั ในเดือนสิงหาคมเร่ิมตั้งแต่
เวลา 08.00 – 16.00 น. เป็นระยะเวลาติดต่อกนัทุกวนัจนครบ  ๗ วนัไม่เวน้วนัหยดุราชการ 
 ๑.  ท่านจะไดรั้บการสอนให้ปฏิบติัธรรมจากพระวิปัสสนาจารยแ์ละจะมีครูพี่เล้ียงคอยให้
คาํแนะนาํในกรณีจาํเป็น 
 ๒.  ท่านจะไดรั้บการดูแลโดยสอบถามการทางปฏิบติัธรรมทุกวนั ( สอบอารมณ์ ) และไดรั้บ
คาํแนะนาํในการปฏิบติัเป็นรายบุคคล  จนครบ  ๗  วนั โดยจดัการส่งสอบอารมณ์ทุกวนัตั้งแต่เวลา      
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  ทุกวนั 
 ๓.  หลงัจากการฝึกอบรม  ๗  วนั  แลว้ท่านจะไดรั้บการติดตามภายหลงัการอบรมอีก  ๓  
คร้ัง    ในเวลา  ๓  เดือน 



 

๓๘๑ 

 ความไม่สุขสบายขณะปฏิบติัธรรมเป็นสภาวะธรรมท่ีเกิดข้ึนขณะปฏิบติัธรรมจะมีพระ
วิปัสสนาจารยแ์ละครูพี่เล้ียงใหค้าํแนะนาํแก่ท่านอยา่งใกลชิ้ด 
 
ค่าตอบแทน 
 การเขา้ร่วมโครงการช่วงเจริญสติปัฎฐาน ๔ โครงการไดจ้ดัอาหารกลางวนั  อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม  ๒  ม้ือ  ไวบ้ริการทุกวนั 
 
ประโยชน์ทีท่่านจะได้รับจากการวจัิย 
 ๑. ขณะท่ีท่านอยู่ในสถานท่ีปฏิบติัธรรมและกาํลงัปฏิบติัธรรมท่านจะได้รับการดูแลจาก
ผูว้ิจยัและพระวิปัสสนาจารยท์างดา้นความคิด  ความรู้สึกโดยใหค้าํแนะนาํการปฏิบติัการวางกาย  จิต  
อารมณ์  ใหมี้ความสมดุล 
 ๒. ท่านจะเรียนรู้สภาพความเป็นไปของร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ของท่านจากการปฏิบติัธรรม 
 ๓. ท่านจะมีความเขา้ใจในตวัเองซ่ึงเป็นผลจากการตั้งใจปฏิบติัตามท่ีพระวิปัสสนาจารยแ์ละ
ครูพี่เล้ียงใหค้าํแนะนาํ 
 ๔. ท่านจะไดแ้นวทางการดาํเนินชีวิตของตวัท่านเอง  ท่ีจะอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุขโดยไม่
ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดอีกต่อไป 
 ๕. จิตใจของท่านจะผอ่งใสข้ึน 
 ๖. ท่านไดช่ื้อว่าไดน้าํประโยชน์ส่วนรวม คือผลการวิจยัคร้ังน้ีอาจจะเป็นแนวทางในการ
พฒันา   ผูติ้ดยาอ่ืน ๆ ต่อไปรวมทั้ งประชาชนของประเทศชาติทุกกลุ่มอายุเพื่อจะได้เขา้ใจชีวิต
สามารถดาํเนินชีวิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติอานิสงส์แห่งบุญน้ีจะอาํนวยประโยชน์
ใหท่้านมีความสุข 
 
ข้อมูลส่วนตัวของท่านทีไ่ด้จากโครงการวจัิยนีจ้ะถูกนําไปใช้ดังต่อไปนี ้ 
 ผูว้ิจยัจะนาํเสนอขอ้มูลจากโครงการวิจยัในรูปท่ีเป็นสรุปผลการวิจยัโดยรวม เพื่อประโยชน์
ทางวิชาการโดยไม่เปิดเผย  ช่ือ  นามสกุล  ท่ีอยู่  ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัเป็นรายบุคคลและมี
มาตรการการเก็บรักษาขอ้มูลทั้งส่วนตวัและขอ้มูลท่ีไดจ้ากโครงการวิจยั  โดยการเปิดเผยขอ้มูลต่อ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกระทาํไดเ้ฉพาะกรณีจาํเป็นดว้ยเหตุผลทางวิชาการเท่านั้น 
 
 
 



 

๓๘๒ 

สถานทีท่าํงานของผู้วจัิย 
 นางสาวกญัญา         ภู่ระหงษ ์
 กลุ่มงานการบริการชุมชน 
 สถาบนัธัญญารักษ์ ๖๐  พหลโยธิน  ตาํบลประชาธิปัตย ์ อาํเภอธัญบุรี    จงัหวดัปทุมธานี  
๑๒๑๓๐ 
 เบอร์โทรศพัท ์ ๐๘๔ – ๖๕๔๐๑๐๕ 
  หากท่านมีปัญหาขอ้สงสัยใด ๆ เก่ียวกบัโครงการน้ี  สามารถติดต่อได้ตามเบอร์
โทรศพัทแ์ละท่ีอยูท่ี่แจง้ไวด้งักล่าว 
 
       ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือ 

 



 

๓๘๓ 

หนังสือแสดงเจตนายนิยอมเข้าร่วมการวจัิย (Consent form) 
 
ขา้พเจา้ ................................................................................ อาย ุ.............. ปี อยูบ่า้นเลขท่ี................. 
ถนน............................ตาํบล/แขวง.........................อาํเภอ/เขต......................จงัหวดั.......................... 
 

ก่อนท่ีจะลงนามในใบยนิยอมให้ทาํการวิจยัเร่ือง “ ประสิทธิผลการพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์โดยวิธีเจริญสติปัฏฐานในผูป่้วยติดยาระบบบงัคบับาํบดั” ขา้พเจา้ไดรั้บการอธิบายจากผูว้ิจยั
ถึงวตัถุประสงคข์องการวิจยั   วิธีการวิจยั    อาการท่ีอาจเกิดข้ึนจากการวิจยั  รวมทั้งประโยชน์ท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการวิจยัอย่างละเอียดและมีความเขา้ใจดีแลว้    ผูว้ิจยัรับรองว่าจะตอบคาํถามต่างๆ ท่ี
ขา้พเจา้สงสยัดว้ยความเตม็ใจไม่ปิดบงัซ่อนเร้นจนขา้พเจา้พอใจ 
 ผูว้ิจยัรับรองว่าจะเก็บขอ้มูลเฉพาะเก่ียวกบัตวัขา้พเจา้เป็นความลบั และจะเปิดเผยไดเ้ฉพาะ
ในรูปท่ีเป็นสรุปผลการวิจยั การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัตวัขา้พเจา้ต่อหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง กระทาํ
ไดเ้ฉพาะกรณีจาํเป็นดว้ยเหตุผลทางวิชาการเท่านั้น 
 ขา้พเจา้ยนิดีเขา้ร่วมโครงการวิจยัและจะพยายามดาํเนินการตามกิจกรรมจนเตม็ความสามารถ
เพื่อประโยชน์ของขา้พเจา้เอง                                                                                                  
 ขา้พเจา้ได้อ่านขอ้ความขา้งตน้แลว้ และมีความเขา้ใจดีทุกประการ และได้ลงนามในใบ
ยนิยอมน้ีดว้ยความเตม็ใจ 
 
ลงช่ือ............................................................ผู้เข้าร่วมโครงการวจัิย    วนัที ่.......................................     
        (......................................................................ช่ือ-นามสกลุ ตัวบรรจง) 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้ดําเนินการโครงการวจัิย  วนัที ่.......................................     
        (.......................................................................ช่ือ-นามสกลุ ตัวบรรจง) 
 

ลงช่ือ.......................................................................พยาน  วนัที ่..........................................    
        (.......................................................................ช่ือ-นามสกลุ ตัวบรรจง) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก ง 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

                     
             
 



 

  ๓๘๕ 

เคร่ืองมือวจิยัคุณภาพ  ชุดท่ี ๑ 

แบบสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 

งานวจัิยเร่ืองประสิทธิผลการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยวธีิเจริญสติปัฏฐานในผู้ติดยาเสพติด
ระบบบังคบับําบัด   
สถานทีสั่งเกตการณ์       ตึกประชุมเขียวส่อง  สถาบนัธญัญารักษ ์
สังเกตการณ์เม่ือวนัที ่…………………….……………………….. 
ช่ือผู้สังเกตการณ์………………………………………………….. 
๑  การกราบพระสวดมนต์  :  กราบแบบเบญจางคประดิษฐต์ามแบบสติปัฏฐาน ๔ หรือไม่ กาํหนดอยู ่

แค่ ๔ ศอกหรือไม่   
                        : สาํเนียงสวดมนต ์กระดา้ง เรียบ อ่อนโยน หรือไม่ มองสอดส่าย หรือ   

   เดินเหม่อลอยหรือไม่ 
๒ การสํารวมระวงั       :  สายตากาํหนดอยูแ่ค่ ๔ ศอกหรือไม่ มองสอดส่าย หรือเดินเหม่อลอย 

        หรือไม่ 

                                    :  การพดูพยายามส่ือสารพยายามชวนเพื่อนพดูคุยหรือไม่ 

                                    :  กิริยาอาการ เดินอยา่งสาํรวมระวงั : เดินปล่อยมือตามสบายหรือเกบ็มือ 

     ไวด้า้นหนา้ / ดา้นหลงั อยา่งสาํรวมหรือไม่  

๓ การเดินจงกรม       :  เป็นอยา่งไร เดินระยะท่ีเท่าไร กาํหนดทนัปัจจุบนัหรือไม่ เกบ็สายตา 

    ไดห้รือไม่ 

๔ การน่ังสมาธิ           :  นัง่หลงัตรง กาํหนดพองยบุไดห้รือไม่ นัง่หลบัหรือไม่  

๕ การกาํหนดอริิยาบถย่อย   : สามารถกาํหนด การหยบิจบัหรืออิริยาบถยอ่ยอยา่งใดไดบ้า้ง การ 
    รับประทานอาหาร มีการกาํหนดหรือไม่ มีการกาํหนดกราบ ก่อนเดิน นัง่   
    หรือก่อนออกจากหอ้งปฏิบติัหรือไม่ มีการกาํหนดนัง่ กาํหนดลุกข้ึนยนื 
    หรือไม่ 

๖ สภาพอารมณ์สังเกตจากกริิยาทีแ่สดงออก   

 :  ความฟุ้งซ่าน เช่นอาการผดุลุกผดุนัง่ แสดงอารมณ์หงุดหงิด เดินออก 

    นอกหอ้งบ่อยหรือไม่ 



 

  ๓๘๖ 

เคร่ืองมือวจิยัคุณภาพ  ชุดท่ี ๒ 

แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion ) เพือ่การวจัิย 
สําหรับกลุ่มทดลองภายหลงัการทดลอง 

 
งานวจัิยเร่ืองประสิทธิผลการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยวธีิเจริญสติปัฏฐานในผู้ติดยาเสพติด

ระบบบังคบับําบัด 

๑. การปฏิบติั วิปัสสนากมัมฏัฐาน คร้ังน้ีท่านไดรั้บประสบการณ์ใดบา้ง 

๒. ผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติั วิปัสสนากมัมฏัฐาน คร้ังน้ีสาํหรับท่านเป็นอยา่งไรบา้ง 

๓. ขอใหท่้านแสดงความรู้สึกอยา่งท่ีท่านตอ้งการจะบอกเล่าใหผู้อ่ื้นฟัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ๓๘๗ 

เคร่ืองมือวจิยัคุณภาพ  ชุดท่ี ๓ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ ( Indept Interview ) เพือ่การวจัิย 
                         สําหรับพระวปัิสสนาจารย์ผู้เป็นวทิยากร กจิกรรมการปฏิบัติวปัิสสนากมัมัฏฐาน 
 
งานวจัิยเร่ืองประสิทธิผลการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยวธีิเจริญสติปัฏฐานในผู้ติดยาเสพติด

ระบบบังคบับําบัด   

ส่วนที ่๑ ความรู้สึกของท่านก่อนพบเห็นกลุ่มทดลอง 

๑.   ท่านเคยมีประสบการณ์ในการสอนการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานผูติ้ดยาเสพติดระบบบงัคบัมา

ก่อนหรือไม่ 

๒.  ท่านมีความคิดอยา่งไรเม่ือรับนิมนตใ์หม้าสอนผูติ้ดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั 

๓. เม่ือท่านพบกลุ่มทดลองก่อนสอนท่านประเมินกลุ่มน้ีอยา่งไร 

ส่วนที ่๒ สอบถามถึงความรู้สึกของท่านกบักลุ่มทดลอง ขณะสอนการปฏิบัติวปัิสสนากมัมัฏฐาน 

๑. ในการสอนกลุ่มทดลองระยะแรก ท่านมีความรู้สึกกบักลุ่มน้ีอยา่งไร 

๒. การปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานของกลุ่มทดลองเป็นอยา่งไรบา้ง 

๓. การปฏิบติัตามหลกัการเจริญสติปัฏฐาน ๔  ของกลุ่มทดลองเป็นอยา่งไรบา้ง 

๔. มีการเปล่ียนแปลงดา้นความคิดความรู้สึกของกลุ่มทดลองเป็นอยา่งไรบา้ง 

ส่วนที ่๓ สอบถามถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของการปฏิบัติวปัิสสนากมัมัฏฐานทีก่ลุ่มทดลอง

ได้รับในคร้ังนี ้

๑. จากการสอบอารมณ์ท่านพบวา่กลุ่มทดลอง มีแนวคิดท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองไปในทางท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้นอยา่งไรบา้ง 

๒. ท่านคิดวา่กลุ่มทดลองไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของชีวิตอยา่งไรบา้ง 

๓. ท่านคิดวา่การจดักิจกรรมปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน แก่กลุ่มทดลองมีความเหมาะสมเพียงใด 

๔. ท่านมีขอ้เสนอแนะอะไรบา้ง 



 

  ๓๘๘ 

เคร่ืองมือวจิยัคุณภาพ  ชุดท่ี ๔ 

แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion ) เพือ่การวจัิย 
สําหรับกลุ่มผู้ดูแลกลุ่มทดลองขณะทดลอง 

 
งานวจัิยเร่ืองประสิทธิผลการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยวธีิเจริญสติปัฏฐานในผู้ติดยาเสพติด

ระบบบังคบับําบัด   

๑. จากการท่ีท่านมีส่วนร่วมปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน ท่านไดส้งัเกตเห็นพฤติกรรมของกลุ่ม

ทดลองเป็นอยา่งไรบา้ง 

๒. กลุ่มทดลองสามารถทาํตามคาํสอนของพระวิปัสสนาจารยไ์ดห้รือไม่เพียงไร เช่น การเดิน

จงกรม นัง่สมาธิการสาํรวมระวงัขณะปฏิบติั  

๓.  การปฏิบติัปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานของกลุ่มทดลองในแต่ละวนัมีความกา้วหนา้หรือมีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้งข้ึนหรือไม่อยา่งไร 

๔. ท่านคิดวา่โครงการน้ีมีความเหมาะสมกบักลุ่มทดลองและผูป่้วยยาเสพติดอ่ืนๆอยา่งไรบา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ๓๘๙ 

เคร่ืองมือวจิยัคุณภาพ  ชุดท่ี ๕ 

แบบสัมภาษณ์ เพือ่การวจัิย 
สําหรับพยาบาลผู้ดูแลกลุ่มทดลองขณะกลบัพกัค้างทีห่อพกัผู้ป่วย 

 
งานวจัิยเร่ืองประสิทธิผลการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยวธีิเจริญสติปัฏฐานในผู้ติดยาเสพติด

ระบบบังคบับําบัด   

๑. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรในการท่ีจดักิจกรรม การปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐาน.ใหก้บัผูป่้วย

ติดยาเสพติดระบบบงัคบับาํบดั 

๒. ท่านเห็นวา่ผูติ้ดยาเสพติดท่ีอยูใ่นความดูแลของท่านท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเจริญสติปัฏฐานมี

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิมก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมน้ีอยา่งไรบา้ง 

๓. ท่านคิดวา่ผูติ้ดยาเสพติดท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมน้ีไดป้ระโยชน์อยา่งไรบา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ๓๙๐ 

เคร่ืองมือวจิยัคุณภาพ  ชุดท่ี ๖ 

การประเมินกจิกรรมการเจริญสติปัฏฐาน ๔ 

(ความคดิเห็นของกลุ่มทดลอง) 

โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงหนา้ขอ้ท่ีท่านคิดวา่ตรงกบัความคิดของท่านท่ีสุด 

มากท่ีสุด = ๕ คะแนน   มาก =  ๔ ปานกลาง =  ๓ นอ้ย =  ๒  คะแนน 

ส่ิงท่ีท่านไดรั้บจากการอบรมคร้ังน้ี / ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

 

ลาํดบั เน้ือหา มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย 

๑ ก่อนการอบรมท่านมีความรู้เร่ืองบาป – บุญระดบัใด     

๒ หลงัการอบรมท่านมีความรู้เร่ืองบาป – บุญระดบัใด     

๓ ท่านคิดวา่โครงการน้ีมีประโยชน์สาํหรับท่านระดบัใด     

๔ ท่านคิดวา่ท่านสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากการฟังบรรยายและการ

ฝึกปฏิบติัไดใ้นระดบัใด 

    

๕ ท่านคิดวา่การฝึกอบรมคร้ังน้ีมีความคุม้ค่าสาํหรับท่านระดบัใด     

๖ ท่านมีความพึงพอใจวทิยากร (พระวปัิสสนาจารย)์ ผูฝึ้กสอนระดบัใด     

๗ สถานท่ีฝึกอบรมมีความเหมาะสมระดบัใด     

๘ วธีิการจดัการฝึกอบรมมีความเหมาะสมระดบัใด     

๙ อาหารเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมระดบัใด     

๑๐ ควรจะมีการจดัการอบรมเช่นน้ีอีกหรือไม่     



 

  ๓๙๑ 

เคร่ืองมือวจิยัคุณภาพ  ชุดท่ี ๗ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ ( Indept Interview ) เพือ่การวจัิย 
สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านกาํหนดนโยบายระดับผู้อาํนวยการสถาบัน 

และผู้เช่ียวชาญด้านการบําบัดรักษา 
 

ช่ือ ..........................................................................ตาํแหน่ง.................................................................. 

วนั..........................................เวลา.....................ท่ีสมัภาษณ์   สถานท่ีสมัภาษณ์....................................  

๑ ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัโครงการปฏิบติัธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔  อยา่งไร        

................................................................................................................................................. 

๒ ท่านมีความคิดเห็นต่อการพฒันาความลาดทางอารมณ์ของผูป่้วยติดยาเสพติดดว้ยวธีิการน้ี 

อยา่งไรบา้ง 

.................................................................................................................................................      

๓ ผลของการวิจยัคร้ังน้ีผูป่้วยมีความฉลาดทางอารมณ์ดีข้ึน  ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร  

................................................................................................................................................. 

          



 

  ๓๙๒ 

เคร่ืองมือวจิยั  ชุดท่ี ๘ 

แบบสัมภาษณ์เพือ่การวจัิย 
เร่ือง ประสิทธิผลการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์โดยวธีิการเจริญสติปัฏฐาน 

ในผู้ติดยาเสพติดระบบบังคบับําบัด 
 

 
ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์ ....................................................................ตาํแหน่ง............................................... 

หน่วยงาน......................................................................วนัท่ีสัมภาษณ์................................................

สถานท่ี...........................................................................เวลา.............................................................  

๑ ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัโครงการปฏิบติัธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔  อยา่งไร        

........................................................................................................................................................ 

๒ ท่านมีความคิดเห็นต่อการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของผูป่้วยติดยาเสพติดด้วยวิธีการน้ี

อยา่งไรบา้ง 

....................................................................................................................................................      

๓ ผลของการวิจยัคร้ังน้ีผูป่้วยมีความฉลาดทางอารมณ์ดีข้ึน  ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร  

..................................................................................................................................................... 

๔. ท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรเก่ียวกบัการจดัโครงการน้ีใหผู้ป่้วยติดยาระบบบงัคบับาํบดั 

..................................................................................................................................................... 



 

  ๓๙๓ 

เคร่ืองมือวจิยั ชุดท่ี ๙ 
แบบสัมภาษณ์ผู้ป่วยยาเสพตดิเกีย่วกบัความฉลาดทางอารมณ์ 

ส่วนที ่๑ ข้อมูลส่วนบุคคล 
โปรดเติมข้อความลงในช่องว่าง หรือทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่าง 
 
๑.อาย.ุ......................ปี ..............เดือน 
 
๒.สถานภาพสมรส 
 โสด   คู่   หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่
 
๓.จบการศึกษา 
 ไม่ไดเ้รียน   ปวช. 
 ประถมศึกษา  ปวส./อนุปริญญา 
 มธัยมศึกษาตอนตน้ ปริญญาตรี 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย สูงกวา่ปริญญาตรี 
 
๔.อาชีพ 
 วา่งงาน   เกษตรกรรม 
 รับจา้ง   คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
 รับราขการ/รัฐวิสาหกิจ นกัเรียน/นกัศึกษา 
 พนกังานหน่วยงานเอกชน อ่ืน ๆ ระบุ............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ๓๙๔ 

ส่วนที ่๒ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้สารเสพติด 
๑.  อายท่ีุเร่ิมใชส้ารเสพติด........................ปี..............เดือน 
๒.  ท่านคิดวา่อะไรเป็นสาเหตุทาํใหท่้านเร่ิมใชส้ารเสพติด (เลือกตอบไดม้ากกวา่ ๑ ขอ้) 
 เพื่อคลายความทุกขท่ี์มี (ความทุกขจ์ากการสูญเสียต่าง ๆ) 
 เพื่อคลายความเครียดท่ีมี (ความเครียดจากปัญหาต่าง ๆ ท่ีเผชิญ) 
 ตามบุคคลในครอบครัว 
 เพื่อนหรือคนใกลชิ้ดชกัชวน 
 เป็นผูจ้าํหน่ายยา/สารเสพติด 
 ผูอ่ื้นหลอกใหใ้ช ้
 เพื่อความสนุกสนาน 
 ช่วยในการทาํงานหรือทาํส่ิงต่าง ๆ  
 อยากลอง 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................................................ 
๓.ก่อนเขา้รับการบาํบดั ท่านเคยใชส้ารเสพติดเหล่าน้ีบ่อยเพียงใด โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่อง
ท่ีตรงกบัตวัท่าน 
 
สารเสพติด ใชทุ้กวนั เคยใชบ้างคร้ัง ๑-๒คร้ังต่อเดือน ๓-๔คร้ังต่อเดือน ๒-๓คร้ังต่อสัปดาห์ 
กญัชา      
สุรา      
ยาอี/ยาเค      
ยาไอซ์      
เฮโรอีน      
ยาบา้      
ชนิดอ่ืน 
(ระบุ).......... 

     

ชนิดอ่ืน 
(ระบุ).......... 

     

 
 
 



 

  ๓๙๕ 

ส่วนที ่๓  แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต 
แบบประเมินน้ีเป็นประโยคท่ีมีขอ้ความเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์และความรู้สึกท่ีแสดงออกใน

ลกัษณะต่าง ๆ แมว้า่บางประโยคอาจไม่ตรงกบัท่ีท่านเป็นอยูก่ต็าม ขอใหเ้ลือกคาํตอบท่ีตรงกบัตวั
ท่านมากท่ีสุด ไม่มีคาํตอบท่ีถูกหรือผดิ ดีหรือไม่ดี โปรดตอบตามความเป็นจริง และตอบทุกขอ้ 
เพื่อท่ีจะไดรู้้จกัตนเองและวางแผนพฒันาตนต่อไป  

คาํตอบมี ๔ คาํตอบ สาํหรับขอ้ความแต่ละประโยคคือ ไม่จริง จริงบางคร้ัง ค่อนขา้งจริง และ
จริงมาก โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีท่านคิดวา่ตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุด  

 

ข้อความ ไม่จริง 
จริง

บางคร้ัง 
ค่อนข้าง
จริง 

จริงมาก 

๑. เวลาโกรธหรือไม่สบายใจ ฉนัรับรู้ไดว้า่เกิดอะไร
ข้ึนกบัฉนั 

    

๒. ฉนับอกไม่ไดว้า่อะไรทาํใหฉ้นัรู้สึกโกรธ     

๓. เม่ือถูกขดัใจ ฉนัมกัรู้สึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณ์
ไม่ได ้

    

๔. ฉนัสามารถคอยเพ่ือใหบ้รรจุเป้าหมายท่ีพอใจ     

๕. ฉนัมกัมีปฏิกิริยาโตต้อบรุนแรงต่อปัญหาเพียงเลก็นอ้ย     

๖. เม่ือถูกบงัคบัใหท้าํในส่ิงท่ีไม่ชอบ ฉนัจะอธิบาย
เหตุผลจนผูอ่ื้นยอมรับได ้

    

๗. ฉนัสงัเกตได ้เม่ือคนใกลชิ้ดมีอารมณ์เปล่ียนแปลง     

๘. ฉนัไม่สนใจกบัความทุกขข์องผูอ่ื้นท่ีฉนัไม่รู้จกั     

๙. ฉนัไม่ยอมรับในส่ิงท่ีผูอ่ื้นทาํต่างจากท่ีฉนัคิด     

๑๐. ฉนัยอมรับไดว้า่ผูอ่ื้นกอ็าจมีเหตุผลท่ีจะไม่พอใจการ
กระทาํของฉนั 

    

๑๑. ฉนัรู้สึกวา่ผูอ่ื้นชอบเรียกร้องความสนใจมากเกินไป     

๑๒. แมจ้ะมีภาระท่ีตอ้งทาํ ฉนักย็นิดีรับฟังความทุกขข์อง
ผูอ่ื้นท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ 

    



 

  ๓๙๖ 

ข้อความ ไม่จริง 
จริง

บางคร้ัง 
ค่อนข้างจริง จริงมาก 

๑๓. เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีจะเอาเปรียบผูอ่ื้นเม่ือมี 
    โอกาส 

    

๑๔. ฉนัเห็นคุณค่าในนํ้าใจท่ีผูอ่ื้นมีต่อฉนั     

๑๕. เม่ือทาํผดิฉนัสามารถกล่าวคาํ "ขอโทษ" ผูอ่ื้นได ้     

๑๖. ฉนัยอมรับขอ้ผดิพลาดของผูอ่ื้นไดย้าก     

๑๗. ถึงแมจ้ะตอ้งเสียประโยชน์ส่วนตวัไปบา้ง ฉนัก ็
     ยนิดีท่ีจะทาํเพื่อส่วนรวม 

    

๑๘. ฉนัรู้สึกลาํบากใจในการทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อ 
      ผูอ่ื้น 

    

๑๙. ฉนัไม่รู้วา่ฉนัเก่งเร่ืองอะไร     

๒๐. แมจ้ะเป็นงานยาก ฉนักม็ัน่ใจวา่สามารถทาํได ้     

๒๑. เม่ือทาํส่ิงใดไม่สาํเร็จ ฉนัรู้สึกหมดกาํลงัใจ     

๒๒. ฉนัรู้สึกมีคุณค่าเม่ือไดท้าํส่ิงต่าง ๆ อยา่งเตม็ 
      ความสามารถ 

    

๒๓. เม่ือตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคและความผดิหวงั 
      ฉนักจ็ะไม่ยอมแพ ้

    

๒๔. เม่ือเร่ิมทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใด ฉนัมกัทาํต่อไป 
     ไม่สาํเร็จ 

    

๒๕. ฉนัพยายามหาสาเหตุท่ีแทจัริงของปัญหาโดย 
     ไม่คิดเอาเองตามใจชอบ 

    

๒๖. บ่อยคร้ังท่ีฉนัไม่รู้วา่อะไรทาํใหฉ้นัไม่มีความสุข     

๒๗. ฉนัรู้สึกวา่การตดัสินใจแกปั้ญหาเป็นเร่ืองยาก 
     สาํหรับฉนั 

    

๒๘. เม่ือตอ้งทาํอะไรหลายอยา่งในเวลาเดียวกนั ฉนั 
      ตดัสินใจไดว้า่จะทาํอะไรก่อนหลงั 

    



 

  ๓๙๗ 

ข้อความ ไม่จริง 
จริง

บางคร้ัง 
ค่อนข้างจริง จริงมาก 

๒๙. ฉนัลาํบากใจเม่ือตอ้งอยูก่บัคนแปลกหนา้หรือ 
      คนท่ีไม่คุน้เคย 

    

๓๐. ฉนัทนไม่ไดเ้ม่ือตอ้งอยูใ่นสงัคมท่ีมีกฏระเบียบ 
     ขดักบัความเคยชินของฉนั 

    

๓๑. ฉนัทาํความรู้จกัผูอ่ื้นไดง่้าย     

๓๒. ฉนัมีเพื่อนสนิทหลายคนท่ีคบกนัมานาน     

๓๓. ฉนัไม่กลา้บอกความตอ้งการของฉนัใหผู้อ่ื้นรู้     

๓๔. ฉนัทาํในส่ิงท่ีตอ้งการโดยไม่ทาํใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน     

๓๕. เป็นการยากสาํหรับฉนัท่ีจะโตแ้ยง้กบัผูอ่ื้น แม ้
      จะมีเหตุผลเพียงพอ 

    

๓๖. เม่ือไม่เห็นดว้ยกบัผูอ่ื้น ฉนัสามารถอธิบาย 
      เหตุผลท่ีเขายอมรับได ้

    

๓๗. ฉนัรู้สึกดอ้ยกวา่ผูอ่ื้น     

๓๘. ฉนัทาํหนา้ท่ีไดดี้ ไม่วา่จะอยูใ่นบทบาทใด     

๓๙. ฉนัสามารถทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายไดดี้ท่ีสุด     

๔๐. ฉนัไม่มัน่ใจในการทาํงานท่ียากลาํบาก     

๔๑. แมส้ถานการณ์จะเลวร้าย ฉนักมี็ความหวงัวา่จะดีข้ึน     

๔๒. ทุกปัญหามกัมีทางออกเสมอ     

๔๓. เม่ือมีเร่ืองท่ีทาํใหเ้ครียด ฉนัมกัปรับเปล่ียนให ้
      เป็นเร่ืองผอ่นคลายหรือสนุกสนานได ้

    

๔๔. ฉนัสนุกสนานทุกคร้ังกบักิจกรรมในวนัสุด 
     สปัดาห์และวนัหยดุพกัผอ่น 

    

๔๕. ฉนัรู้สึกไม่พอใจท่ีผูอ่ื้นไดรั้บส่ิงดี ๆ มากกวา่ฉนั     

๔๖. ฉนัพอใจกบัส่ิงท่ีฉนัเป็นอยู ่     



 

  ๓๙๘ 

 

 

ข้อความ ไม่จริง 
จริง

บางคร้ัง 
ค่อนข้างจริง จริงมาก 

๔๗. ฉนัไม่รู้วา่จะหาอะไรทาํ เม่ือรู้สึกเบ่ือหน่าย     

๔๘. เม่ือวา่งเวน้จากภาระหนา้ท่ี ฉนัจะทาํในส่ิงท่ีฉนัชอบ     

๔๙. เม่ือรู้สึกไม่สบายใจ ฉนัมีวิธีผอ่นคลายอารมณ์ได ้     

๕๐. ฉนัสามารถผอ่นคลายตนเองได ้แมจ้ะเหน็ด  
     เหน่ือยจากภาระหนา้ท่ี 

    

๕๑. ฉนัไม่สามารถทาํใจใหเ้ป็นสุขไดจ้นกวา่จะได ้
     ทุกส่ิงท่ีตอ้งการ 

    

๕๒. ฉนัมกัทุกขร้์อนกบัเร่ืองเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ท่ีเกิดข้ึนเสมอ     

คะแนนรวม     



 

  ๓๙๙ 

ค่าความเช่ือมั่นรายข้อและภาพรวมของแบบสอบถาม 
ทดสอบจากผู้ป่วยระยะบังคบับําบัดทีม่ีคุณสมบตัใิกล้เคยีงกลุ่มตวัอย่างตามระบุใน 

โครงร่างฯ ทดสอบ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Mean  Std.Dev. Cases 
1. EFF1   2.9259  .7299  27.0 
2. EFF2    1.6296  .8835  27.0 
3. EFF3   1.9630  .8540  27.0 
4. EFF4   2.9259  .6752  27.0 
5. EFF5   1.5185  .6427  27.0 
6. EFF6   2.6296  .8389  27.0 
7. EFF7    2.7778  .6980  27.0 
8. EFF8    1.8148  .8338  27.0 
9. EFF9    1.4444  .5774  27.0 
10. EFF10   3.0741  .7808  27.0 
11. EFF11   2.1852  .7863  27.0 
12. EFF12   3.1481  .6624  27.0 
13. EFF13    1.4444  .5064  27.0 
14. EFF14    3.3704  .6877  27.0 
15. EFF15    3.4815  .8024  27.0 
16. EFF16    1.7407  .8590  27.0 
17. EFF17    3.2593  .7121  27.0 
18. EFF18    1.7037  .7753  27.0 
19. EFF19   2.1852  .9623  27.0 
20. EFF20    2.8889  .8006  27.0 
21. EFF21   2.0000  .8771  27.0 
22. EFF22   3.4815  .6427  27.0 
23. EF23   3.4074  .7473  27.0 
24. EFF24    1.7778  .6980  27.0 



 

  ๔๐๐ 

25. EFF25    2.7778  .6980  27.0 
26. EFF26    2.0370  .8077  27.0 
27. EFF27    1.8148  .9214  27.0 
28. EFF28    3.1111  .6405  27.0 
29. EFF29    2.0370  .9398  27.0 
30. EFF30   1.6667  .6202  27.0 
31. EFF31    2.7778  .8006  27.0 
32. EFF32    3.3704  .8835  27.0 
33. EFF33   2.3704  .8389  27.0 
34. EFF34   3.0370  .8540  27.0 
35. EFF35   2.2593  .9842  27.0 
36. EFF36   2.7037  .8689  27.0 
37. EFF37   1.5926  .5724  27.0 
38. EFF38   2.5926  .7971  27.0   
39. EFF39   2.7037  .8234  27.0 
40. EFF40   2.1111  .9337  27.0 
41. EFF41   3.1852  .6815  27.0 
42. EFF42   3.4444  .8006  27.0 
43. EFF43   2.5185  .8490  27.0 
44. EFF44   2.8148  .7863  27.0 
45. EFF45   1.3704  .5649  27.0 
46. EFF46   3.556  .6405  27.0 
47. EFF47   2.0741  .9168  27.0 
48. EFF48   2.8519  .7181  27.0 
49. EFF49    3.0000  .6202  27.0 
50. EFF50   3.0000  .7338  27.0 
51. EFF51   1.5185  .5798  27.0 
52. EFF52   1.9630  .7061  27.0 

129.0370 11.6866  52 



 

  ๔๐๑ 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Item – total Statistics 

  Scale Mean    Scale Variance      Corrected Item        Alpha  
If  Item Deleted    If  Item Deleted    Total Correlation  If  Item Deleted 

EFF1  126.1111  128.6410 .4470   .7796 
EFF2  127.4074  138.1738 -.1145   .7980 
EFF3  127.0741  129.6866 .3167   .7830 
EFF4  126.1111  133.6410 .1588   .7880 
EFF5  127.5185  130.1823 .4077   .7815 
EFF6  126.4074  134.2507 .0834   .7909 
EFF7  126.2593  133.7379 .1456   .7884 
EFF8  127.2222  131.4103 .2338   .7859 
EFF9  127.5926  133.7123 .1895   .7872 
EFF10  125.9630  127.6524 .4712   .7783 
EFF11  126.8519  142.6695 -.3574   .8038 
EFF12  125.8889  133.4103 .1782   .7874 
EFF13  127.5926  138.7123 -.2006   .7950 
EFF14  125.6667  130.2308 .3741   .7820 
EFF15  125.5556  137.9487 -.1070   .7966 
EFF16  127.2963  127.6011 .4244   .7792 
EFF17  125.7778  130.4103 .3479   .7826 
EFF18  127.3333  136.0769 -.0057   .7932 
EFF19  126.8519  131.2849 .1979   .7875 
EFF20  126.1481  127.9003 .4436   .7790 
EFF21  127.0370  124.4217 .5819   .7733 
EFF22  125.5556  129.1795 .4779   .7796 
EFF23  125.6296  129.3960 .3895   .7812 
EFF24  127.2593  135.7379 .0215   .7918 
EFF25  126.2593  132.9687 .1938   .7870 



 

  ๔๐๒ 

EFF26  127.0000  128.3846 .4118   .7800 
EFF27  127.2222  135.4872 .0112   .7941 
EFF28  125.9259  131.3789 .3260   .7836 
EFF29  127.0000  131.0769 .2145   .7867 
EFF30  127.3704  138.2422 -.1407   .7952 
EFF31  126.2593  134.4302 .0810   .7907 
EFF32  125.6667  127.3846 .4217   .7792 
EFF33  125.6667  126.3846 .5030   .7766 
EFF34  126.0000  128.0769 .4019   .7801 
EFF35  126.7778  130.6410 .2207   .7866 
EFF36  126.3333  131.9231 .1953   .7873 
EFF37  127.4444  139.7179 -.2564   .7971 
EFF 38  126.4444  126.9487 .5006   .7772 
EFF39  126.3333  131.8462 .2142   .7865 
EFF40  126.9259  129.8405 .2755   .7844 
EFF41  125.8519  131.9003 .2690   .7850 
EFF42  125.5926  131.0969 .2639   .7849 
EFF43  126.5185  131.9516 .2001   .7870 
EFF44  126.2222  128.4103 .4235   .7798 
EFF45  127.6667  135.9231 .0253   .7908 
EFF46  125.4815  130.9516 .3557   .7828 
EFF47  126.9630  135.7293 .0003   .7944 
EFF48  126.1852  126.7721 .5744   .7759 
EFF49  126.0370  132.3447 .2695   .7851 
EFF50  126.0370  126.9601 .5489   .7764 
EFF51  127.5185  135.6439 .0441   .7905 
EFF52  127.0741  131.1481 .3048   .7839 
Reliability  Coefficients 
N of cases  =  27.0  N of Items =  52   Alpha  =  .7892 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ภาพประกอบการเกบ็ข้อมูลเพือ่การวจิยั 



 

๔๐๔ 

 
ปฐมนิเทศก่อนการปฏิบติัธรรม 

 

 
พระวิปัสสนาจารยน์าํสวดมนตไ์หวพ้ระ สมทานศีลสิกขาบท ๕ 

 



 

๔๐๕ 

 
พระวิปัสสนาจารยส์าธิตการเดินจงกรม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            กราบสติปัฏฐาน ๔ 
 



 

๔๐๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลบัหนอ ๆ 

 

 
ผูว้ิจยัผูดู้แลกลุ่มทดลองร่วมปฏิบติัและสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 



 

๔๐๗ 

 
สนทนากลุ่ม กลุ่มทดลอง 

 

 
สมัภาษณ์เชิงลึก พระสมภาร สมภารโร,(ผศ.)    ผูเ้ช่ียวชาญวปัิสสนากมัมฏัฐาน 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั     วนัท่ี  ๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ 



 

๔๐๘ 

         
สนทนากลุ่มดูแลผูท้ดลองขณะทดลอง วนัท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒  

 ๑.นางโสภาภรณ์ จาํนงพิพฒัน์ พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการพิเศษ 
 ๒.นางกลัยารัตน์ สุโข นกัวชิาการโสตทศันศึกษา ชาํนาญการ 
 ๓.นายสมชาย วงัวารี ช่างภาพ  

 
๑๐.สมัภาษณ์นางนนัธณา อินทรพรหม พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 

 



 

๔๐๙ 

 
 

สมัภาษณ์ นายสมนึก เรียนลึก, พยาบาลเทคนิคชาํนาญงาน,   ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒. 
 

 
 

สมัภาษณ์ นายแพทยว์ิโรจน์ วีรชยั, ผูอ้าํนวยการสถาบนัธญัญารักษ,์ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖. 



 

๔๑๐ 

 
สมัภาษณ์ นายแพทยอ์งักรู ภทัรากร, ผูเ้ชียวชาญดา้นเวชกรรม  สาขาจิตเวช,  ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖. 

 

 
สมัภาษณ์ นายแพทยล์าํซํ่า ลกัขณาภิชนชชั, เช่ียวชาญดา้นเวชกรรมสาขาอายรุกรรม  

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
สัมภาษณ์บุคลานุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๑๒ 

บุคลานุกรม 

 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ พระอาจารยส์มภาร  สมภาโร,ผศ 

สัมภาษณ์ เมือ่ วนัท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๒  

สถานทีสั่มภาษณ์ หอ้งประชุมปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานตึกประชุมเขียวส่อง สถาบนัธญัญารักษ ์

ตําแหน่ง  ผูเ้ช่ียวชาญวปัิสสนากมัมฏัฐาน  ภาควชิาพระพทุธศาสนา คณะพทุธศาสน์  

  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

วุฒกิารศึกษา อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลยัมหิดล 

ความชํานาญพเิศษ พระวิปัสสนาจารย ์สอนวิปัสสนากมัมฏัฐาน  สายพองหนอ ยบุหนอ 

 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ นายสมนึก  เรียนลึก  

สัมภาษณ์ เมื่อ  วนัท่ี  ๑๕   สิงหาคม ๒๕๕๒  

สถานทีสั่มภาษณ์ หอผูป่้วยโอปอ สถาบนัธญัญารักษ ์

ตําแหน่ง        พยาบาลเทคนิคชาํนาญงานประจาํหอผูป่้วยโอปอ  

วฒุกิารศึกษา  ประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาลและจิตเวช  วิทยาลยัพยาบาลศรีธญัญา 

ความชํานาญพเิศษ วิทยากรกระบวนการ 

 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ นางนนัธณา  อินทรพรหม  

สัมภาษณ์ เมือ่ วนัท่ี  ๑๖   สิงหาคม ๒๕๕๒  

สถานทีสั่มภาษณ์  หอผูป่้วย อญัมณี  สถาบนัธญัญารักษ ์

 ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ  พยาบาลหวัหนา้หอผูป่้วย อญัมณี  

วุฒกิารศึกษา พยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีลาํปาง 

  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (จิตวิทยาชุมขน) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

 



 

๔๑๓ 

   

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ นางสาวนนัทรี  สารสุวรรณ  

สัมภาษณ์ เมือ่ วนัท่ี  ๑๖   สิงหาคม ๒๕๕๒  

ตําแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการพิเศษ    พยาบาลตรวจการหอผูป่้วยทองเน้ือเกา้ 

วุฒกิารศึกษา พยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพระปกเกลา้จนัทบุรี 

  ประกาศนียบตัรสุขภาพจิตและจิตเวช วิทยาลยัพยาบาลศรีธญัญา 

  ประกาศนียบตัรวิสญัญีพยาบาล       

 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ นายแพทยว์โิรจน ์ วรีชยั  

สัมภาษณ์ เมือ่ วนัท่ี  ๒๕  มีนาคม ๒๕๕๖  

สถานทีสั่มภาษณ์ สถาบนัธญัญารักษ ์

ตําแหน่ง   ผูอ้าํนวยการสถาบนับาํบดัรักษาและฟ้ืนฟผููติ้ดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

  นายแพทย ์ ๙  วช. ผูอ้าํนวยการเฉพาะดา้น 

วุฒกิารศึกษา แพทยศ์าสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

  สาธารณสุขศาสตรบณัฑิตมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ นายแพทยอ์งักรู  ภทัรากร  

สัมภาษณ์ เมือ่ วนัท่ี  ๒๕  มีนาคม ๒๕๕๖  

สถานทีสั่มภาษณ์ สถาบนัธญัญารักษ ์

ตําแหน่ง รองผูอ้าํนวยการสถาบนับาํบดัรักษาและฟ้ืนฟผููติ้ดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

  นายแพทย ์ ๙  วช. เช่ียวชาญ ดา้นเวชกรรมสาขาจิตเวช 

วุฒกิารศึกษา แพทยศ์าสตรบณัฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยั มหิดล 

  แพทยป์ระจาํบา้นสาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศรีธญัญา 

 

 



 

๔๑๔ 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ นายแพทยล์ํ่าซาํ   ลกัขณาภิชนชชั  

สัมภาษณ์ เมือ่  วนัท่ี  ๒๗  มีนาคม ๒๕๕๖  

สถานทีสั่มภาษณ์ สถาบนัธญัญารักษ ์

ตําแหน่ง รองผูอ้าํนวยการกลุ่มภารกิจวิชาการ  สถาบนัธญัญารักษ ์

  นายแพทย ์ ๙  วช. เช่ียวชาญ ดา้นเวชกรรมสาขาอายรุกรรม 

วุฒกิารศึกษา แพทยศ์าสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยั มหิดล 

 

รายนามผูร่้วมสนทนากลุ่มผูดู้แลกลุ่มทดลองขณะทดลอง วนัท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

๑. นางโสภาภรณ์ จาํนงคพิ์พฒัน ์ พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการพิเศษ 

     พยาบาลตรวจการผูป่้วยระยะถอนพิษยา สถาบนัธญัญารักษ ์ 

๒. นางกลัยารัตน์ สุโข    นกัวิชาการโสตทศันศึกษาชาํนาญการ  สถาบนัธญัญารักษ ์

๓. นายสมชาย  วงัวารี  ช่างภาพ  ฝ่ายเวชนิทศัน์สถาบนัธญัญารักษ ์
 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ช 

ผลการพฒันากลุ่มตวัอย่าง 
 



 

๔๑๖ 

ผลการพฒันากลุ่มตวัอย่างให้เจริญสติปัฏฐาน ๔ รูปแบบการปฏิบติัวิปัสสนากัมมฏัฐาน 
รูปแบบพองหนอ – ยบุหนอ ตลอด ๗ วนั สามารถจดัเป็นตารางการปฏิบติักิจกรรมไดด้งัน้ี 

วนั/เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

วนัแรก 
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐น. 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐น. 

 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐น. 

 
 
 

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐น. 
 

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕น. 
๑๐.๔๕-๑๑.๓๐น. 

 
๑๑.๓๐-๑๒.๓๐น. 
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐น. 

 
๑๓.๓๐-๑๔.๐๐น. 
 

 
-ลงทะเบียน 
-ปฐมนิเทศ 
-ทาํแบบสอบถามก่อนการฝึกอบรม 
-พระวิปัสสนาจารยจุ์ดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ
นาํสวดมนตไ์หวพ้ระ 
-สมาทานศีล ๕  
-พิธีสมาทานกมัมฏัฐานและใหก้มัมฏัฐาน 
-บรรยายธรรมเ ร่ืองความสําคัญของการปฏิบัติ
วิปัสสนากมัมฏัฐาน 
-รับประทานอาหารวา่ง 
-สาธิตวิธีการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ วิธีการ
กาํหนด การเดินจงกรม 
-พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
-ฝึกเดินจงกรม สาธิตการนั่งสมาธิ ฝึกวิธีการนั่งสมาธิ 
การกาํหนดอาการพองยบุและกาํหนดนัง่หนอถูกหนอ 
-พระวิปัสสนาจารย ์นําเดินจงกรมระยะท่ี ๑ ใช้เวลา 
๑๕ นาทีนาํนัง่สมาธิ ๑๕ นาที 

-สวดมนตบ์ทบูชาคุณ
พระรัตนตรัยและไตร
สรณคมน์ ก่อน
สมาทานศีล ๕ พร้อม
แปลเป็นภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-พระวิปัสสนาจารย์
นาํกลุ่มทดลองเดิน
จงกรมระยะท่ี ๑  

๑๔.๐๐-๑๔.๓๐น. 
 

๑๔.๓๐-๑๕.๐๐น. 
๑๕.๐๐-๑๕.๓๐น. 
๑๕.๓๐-๑๖.๓๐น. 
๑๖.๓๐-๑๗.๐๐น. 

-บรรยายธรรมเร่ือง ประโยชน์ของการกาํหนดอย่าง
ต่อเน่ือง 
-พกัด่ืมนํ้าปานะ 
-เดินจงกรม นัง่สมาธิ 
-เดินจงกรม นัง่สมาธิ 
-ไหวพ้ระพร้อมกนัและกราบลาพระวิปัสสนาจารยด์ว้ย
สติ ผูว้ิจยันดัหมายเวลาวนัต่อไป 

ผูว้ิจัยและผูดู้แลร่วม
ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ค อ ย
สังเกต ให้คาํแนะนํา
ใหก้ลุ่มทดลองปฏิบติั 
ให้ถูกต้องเ ร่ืองการ
กาํหนดเดิน การเก็บ
สายตา  การสํารวม 
ระวงั และตั้งใจ 

   



 

๔๑๗ 

 

 

 

วนั/เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
วนัท่ี ๒ 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐น. 
 

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕น. 
๐๙.๑๕-๐๙.๔๕น. 
 
๐๙.๔๕-๑๐.๓๐น. 
๑๐.๓๐-๑๑.๐๐น. 
๑๑.๐๐-๑๑.๓๐น. 
๑๑.๓๐-๑๓.๐๐น. 
๑๓.๐๐-๑๓.๓๐น. 
๑๓.๓๐-๑๖.๑๐น. 
๑๖.๑๐-๑๖.๓๐น. 

 
๑๖.๓๐-๑๖.๔๕น. 

 
-ลงทะเ บียน  เต รียมความพร้อมในห้องปฏิบัติ
วิปัสสนากมัมฏัฐาน 
-สวดมนตไ์หวพ้ระ สมาทานศีล ๕ 
-บรรยายธรรม  เ ร่ืองอานิสงฆ์ของการอ่อนน้อม  
ถ่อมตน 
-เดินจงกรม นัง่สมาธิ 
-สาธิตการกาํหนดอิริยาบถยอ่ย 
-เดินจงกรม 
-พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
-บรรยายธรรมเร่ือง อิทธิบาท ๔ 
-สอบอารมณ์เป็นรายบุคคล 
-พระวิปัสสนาจารยส์รุปผลการสอบอารมณ์ แนะนาํ
การปฏิบติัเพิ่มเติม 
-ไหวพ้ระพร้อมกนั และกราบลาพระวิปัสสนาจารย์
ดว้ยสติ นดัหมายเวลาวนัต่อไป 

 
-พระวิ ปัสสนาจารย์
สวดมนต์นําสวดมนต ์
เม่ือทุกคนนั่งเรียบร้อย 
แล้ ว ผู ้ วิ จั ย ก ล่ า วนํ า
กราบพระวิ ปัสสนา
จารยด์ว้ยสติ 
-พระวิ ปัสสนาจารย์
กระตุน้ให้กลุ่มทดลอง
ฝึกการกาํหนดอิริยาบถ
ย่อย  เช่น  การปิดเปิด
ประ ตู  การ คู้ เ ห ยี ย ด 
หยิบจับ ส่ิ งของการ
รับประทานอาหาร 
-พระวิ ปัสสนาจารย์
ยงัคงพาเดินจงกรมและ
นัง่สมาธิ 
 



 

๔๑๘ 
 

วนั/เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

วนัท่ี ๓ 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐น. 
๐๙.๐๐-๐๙.๑๕น. 
๐๙.๑๕-๐๙.๔๕น. 
๐๙.๔๕-๑๑.๐๐น. 

 
 

๑๑.๐๐-๑๓.๐๐น. 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐น. 
 
๑๔.๓๐-๑๖.๐๐น. 
 
 
 
 
 
 
 
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐น. 

 
 

 
-ลงทะเบียน เตรียมความพร้อม 
-สวดมนตไ์หวพ้ระ สมาทานศีล ๕ 
-บรรยายธรรม เร่ืองธรรมท่ีมีอุปการะมาก 
-พระวิปัสสนาจารยส์าธิต การเดินจงกรมระยะท่ี ๒ 
แลว้นําเดินระยะท่ี ๑ เป็นเวลา ๑๐ นาที ระยะท่ี ๒ 
เป็นเวลา ๒๐ นาที แลว้จึงนัง่สมาธิ 
-พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
-พระวิปัสสนาจารย ์สาธิตการเดินจงกรมระยะท่ี ๑-๒ 
เป็นเวลา ๔๕ นาที แลว้จึงนัง่สมาธิ 
-สอบอารมณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
-พระวิปัสสนาจารย์สรุปผลการสอบอารมณ์ และ
แสดงธรรมท่ีทาํให้งาม พูดให้กาํลงัใจผูป่้วยให้นาํส่ิง 
ท่ีปฏิบติัไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจาํวนัเม่ือเขา้ท่ีพกั  
-นดัหมายวนัต่อไป 

-พระวิ ปัสสนาจารย์
เน้นเ ร่ืองการกําหนด
อิริยาบถยอ่ย 
 
 
 
 
 
 
 
-ผู ้ วิ จั ย จั ด ใ ห้ ก ลุ่ ม
ทดลองเขา้สอบอารมณ์
คร้ังละ  ๓  คน  กลุ่มท่ี
เหลือปล่อยให้ปฏิบัติ
เด่ียว เม่ือเสร็จจากการ
สอบอารมณ์ให้กลบัมา
เจริญสติต่อหมุนเวียน
กนัไปจนครบ ๒๕ คน 
-ผู ้ ดู แ ล ยัง ค งป ฏิบั ติ
ร่ วมกับก ลุ่มทดลอง 
คอยกระตุน้ให้กาํลงัใจ
กลุ่มทดลองในกรณีท่ี
กลุ่มทดลองนัง่หลบัให้
เปล่ียนอิริยาบถ 
 

 

 

 

 



 

๔๑๙ 

วนั/เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

วนัท่ี ๔-๖ 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐น. 
๐๙.๐๐-๐๙.๑๕น. 
๐๙.๑๕-๐๙.๔๕น. 
๐๙.๔๕-๑๑.๐๐น. 
๑๑.๐๐-๑๓.๐๐น. 
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐น. 
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐น. 
๑๖.๑๐-๑๖.๓๐น. 

 
 

 
-ลงทะเบียน เตรียมความพร้อม 
-สวดมนตไ์หวพ้ระ สมาทานศีล ๕ 
-บรรยายธรรม เร่ืองความอยาก 
-เดินจงกรม นัง่สมาธิ สาธิตการเดินจงกรมระยะท่ี ๓ 
-พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
-สอบอารมณ์ 
-บรรยายธรรม เร่ืองการเวียนวา่ยตายเกิด 
-พระวิปัสสนาจารยส์รุปผลการสอบอารมณ์ และให้
คาํแนะนาํการปฏิบติัเพิ่มเติม  
-นดัหมายวนัต่อไป 

 
-นาํออกเสียงระยะแรก 
ปร ะม าณ  ๑๐  น า ที
หลั ง จ า กนั้ น ป ฏิ บั ติ
เ งี ย บ  วั น ท่ี  ๕ -๖ 
บรรย า ยธรรม เ ร่ื อ ง
พระคุณของบิดามารดา 
และ อานิสงค์ของการ
รักษาศีล ๕ 

วนัท่ี ๗ 
๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ 

 
-ลงทะเบียน เตรียมความพร้อม 
-สวดมนตไ์หวพ้ระ สมาทานศีล ๕ 
-ตอบแบบสอบถาม ขอ้คิดเห็นการฝึกอบรม 
-ทาํแบบทดสอบ หลงัการฝึกอบรม 
-สนทนากลุ่มแสดงความรู้สึกจากการฝึกอบรม 
-สอบถามปัญหาการฝึกอบรม 
-บรรยายธรรม เร่ืองผลของกรรมอยูท่ี่เจตนา 
-ถวายปัจจยัไทยธรรม 
-พระวิปัสสนาจารยก์ล่าวสัมโมทนยัคาถา เร่ืองความ
โชคดีท่ีเกิดเป็นมนุษญ ์และใหพ้ร 
-ปิดการอบรม 
 

 

 
 
 



๔๒๐ 

ประวตัผู้ิวจิัย 
 

ช่ือ-นามสกลุ  : นางสาวกญัญา ภู่ระหงษ ์
วนั เดือน ปีเกดิ  : ๑๗  มิถุนายน  ๒๔๙๒ 
สถานทีเ่กดิ  : ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  : ๕๘/๑๐๐ หมู่ ๑๒ ตาํบลคูคต อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ๑๒๑๓๐ 
ทีท่าํงานปัจจุบัน  : อาจารยป์ระจาํคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัปทุมธานี   
     ตาํบลบา้นกลาง อาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
การศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๑๐ : มธัยมศึกษาตอนตน้โรงเรียนธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
 พ.ศ. ๒๕๑๔ : ประกาศนียบตัรพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยัชั้นหน่ึง  
   วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 
 พ.ศ. ๒๕๑๗ : มธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไท 
     กรุงเทพมหานคร หลกัสูตรเร่งรัด ๔ เดือน 
 พ.ศ. ๒๕๑๙ : อนุปริญญาพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขสาสตร์   
         มหาวิทยาลยัมหิดล 
 พ.ศ. ๒๕๒๐ : วิทยาศาสตรบณัฑิต (พยาบาลสาธารณสุข) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
      มหาวิทยาลยัมหิดล 
 พ.ศ. ๒๕๒๘ : ประกาศนียบตัรสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชวิทยาลยัพยาบาล  
        ศรีธญัญา 
 พ.ศ. ๒๕๔๕ : วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (สุขศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 พ.ศ. ๒๕๔๘ : การพยาบาลเพื่อความรู้ความชาํนาญเฉพาะสาขาหลงัปริญญาโท   
           (รุ่นท่ี ๑) ทฤษฎีการพยาบาล จากทฤษฎีสู่การปฏิบติัการพยาบาล 

   ในคลินิก คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 
 พ.ศ. ๒๕๕๓ : ศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  

                 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 
 
     



๔๒๑ 

ประสพการณ์การทาํงาน 
 เร่ิมปฏิบติังานท่ีสถาบนัธญัญารักษ ์พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๕๒ เกษียณอายรุาชการในตาํแหน่ง 
พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการพิเศษ 
 พ.ศ. ๒๕๑๔  : พยาบาลประจาํการ สถาบนัธญัญารักษ ์
 พ.ศ. ๒๕๒๐ : หวัหนา้งานบริการปัญหาครอบครัว 
 พ.ศ. ๒๕๒๔ : หวัหนา้งานศึกษาและฝึกอบรมทางการพยาบาล สถาบนัธญัญารักษ ์
 พ.ศ. ๒๕๒๙ : พยาบาลตรวจการ ศูนยชุ์มชนบาํบดั สถาบนัธญัญารักษ ์
 พ.ศ. ๒๕๓๖  : พยาบาลตรวจการ ผูป่้วยระยะบาํบดัยา และ ระยะฟ้ืนฟสูมรรถภาพ  
      สถาบนัธญัญารักษ ์
 พ.ศ. ๒๕๔๖ : ผูช่้วยหวัหนา้งานวิจยั สถาบนัธญัญารักษ ์
 พ.ศ. ๒๕๔๘  : หวัหนา้ฝ่ายพฒันาบุคลากร สถาบนัธญัญารักษ ์
 พ.ศ. ๒๕๔๙  : หวัหนา้กลุ่มงานบริการชุมชน สถาบนัธญัญารักษ ์
 

ผลงานทาํประโยชน์ต่อส่วนรวม (โดยสังเขป) 
 พ.ศ.๒๕๒๐ - 
 ๒๕๒๔     : พยาบาลหวัหนา้ทีม บาํบดัรักษาผูติ้ดฝ่ินชาวไทยภูเขา  
      จงัหวดัเชียงใหม่  เฉล่ียปีละ ๒ คร้ัง ๆ ละ ๑  เดือน 

 พ.ศ. ๒๕๓๔ - 
๒๕๔๗  : วิทยากรหลกัสูตรแพทยศ์าสตร์ศึกษาของกรมการแพทย ์ร่วมกบัสถาบนั 
     ผลิตแพทย ์มหาวิทยาลยัรังสิต 

 พ.ศ. ๒๕๓๔ : ผูริ้เร่ิมก่อตั้งชมรมจริยธรรม ช่ือ “ชมรมศรัทธาสนัติธรรม” ไดรั้บคดัเลือก 
   เป็นชมรมจริยธรรมดีเด่นหน่ึงในเจด็ของกระทรวงสาธารณสุข  
   ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 พ.ศ. ๒๕๔๒ - 
๒๕๔๙  : ผูริ้เร่ิมจดัโครงการวิปัสสนากมัมฏัฐานใหแ้ก่ขา้ราชการและผูท้าํงานดา้น 
     ยาเสพติดทัว่ประเทศปีละ ๒ รุ่น ระยะเวลา ๖ คืน ๗ วนั จดัท่ีศูนย ์
     วิปัสสนาฯ ยวุพทุธเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดัปทุมธานี 

  พ.ศ. ๒๕๔๔ : ผูริ้เร่ิมจดัโครงการวดัเป็นศูนยส์งเคราะห์และฟ้ืนฟผููติ้ดยาเสพติดร่วมกบั 
       สาํนกังาน ป.ป.ส. เพื่อใหก้ารช่วยเหลือผูติ้ดยาเสพติดโดยใชห้ลกัธรรม 

   ทางพระพทุธศาสนาพฒันาจิตใจโดยวดัเป็นศูนยส์งเคราะห์ฯทัว่ประเทศ 



๔๒๒ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ - 
๒๕๕๓  : กรรมการและประธานควบคุม สาระนิพนธ์ของนิสิตปริญญาตรี หลกั 

       สูตรต่อเน่ืองวิทยาเขตสิรินธร สุพรรณบุรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 พ.ศ. ๒๕๔๙ : ผูก่้อตั้งกลุ่มงานบริการชุมชนข้ึนในกลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อรองรับ 
     พยาบาลดา้นยาเสพติดของกรมการแพทยท่ี์ทาํงานในชุมชน และ 
     หน่วยงานสนบัสนุนอ่ืน ๆ  
 

ผลงานด้านการวจัิย 
ก. เป็นหัวหน้าโครงการ 
๑) การศึกษาพฒันาตนเองดา้นอารมณ์และความคิดของผูป่้วยเสพติดแอมเฟตามีน ระยะ 

ถอนพิษยาตามโปรแกรมการบาํบดัตามหลกัพทุธศาสนาแนวสติปัฏฐาน 
๒) การใช้วิธีเจริญสติตามหลกัพุทธศาสนาในผูป่้วยหญิงติดสารแอมเฟตามีน สถาบนั

ธญัญารักษ ์(วิทยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต) 
๓) การอยูค่รบกาํหนดการบาํบดัรักษาฟ้ืนฟสูมรรถภาพเขม้ขน้ทางสายใหม่ (FAST Model) 

ของผูป่้วยยาเสพติด โรงพยาบาลธญัญารักษ ์
๔) เกณฑม์าตรฐานเพื่อพฒันาวดัในการดาํเนินงานศูนยส์งเคราะห์และฟ้ืนฟผููติ้ดยาเสพติด 

 

ข. เป็นผู้ร่วมวจัิย 
๑) การพฒันาโปรแกรมกิจกรรมการบาํบดัผูป่้วยติดสุรา 
๒) การศึกษาเปรียบเทียบแบบแผนการเสพยาบา้ของผูป่้วยเสพยาบา้ท่ีมีอาการทางจิต

ประสาท และ ผูป่้วยเสพยาบา้ท่ีไม่มีอาการทางจิตประสาท 
๓) การวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยบริการสถาบนัธญัญารักษ ์ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ 
๔) การสาํรวจอตัราการเสพติดซํ้ าและพฤติกรรมการใชส้ารเสพติดทดแทนยาบา้ของผูป่้วย

ท่ีผา่นการบาํบดัรักษาในประเทศไทย 
๕) การพฒันารูปแบบ การติดตามผูป่้วยสุราระยะติดตามการรักษา 

 

เขียนตําราเผยแพร่ 
๑) คู่มือการเจริญสติตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อพฒันาความฉลาดทางอารมณ์และ

พฤติกรรมของผูป่้วยยาเสพติด 
๒) คู่มือการดาํเนินงานวดัเป็นศูนยส์งเคราะห์และฟ้ืนฟผููติ้ดยาเสพติด 
๓) คู่มือวิทยากรพระสงฆห์ลกัสูตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับเยาวชน 
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