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บทคัดย่อ
บทความนี้ น�ำเสนอความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific mind) ทีไ่ ด้จากการหาความสัมพันธ์กนั
ระหว่าง จิตวิทยาศาสตร์ กับธรรมะทางพุทธศาสนา (Buddhism dharma) โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ที่อยู่ในวงการ
ศึกษาทัง้ ทีเ่ ป็นผูส้ อนและผูเ้ รียนตระหนักถึงความส�ำคัญของธรรมะทางพุทธศาสนาซึง่ เป็นศาสนาประจ�ำชาติไทย
และในฐานะเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของจิตวิทยาศาสตร์ ที่สมควรน�ำมาฝึกปฏิบัติร่วมไปกับกระบวนการสอน
และกระบวนการเรียนรู้ได้ในทุกสาขาวิชา อันน�ำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยซึ่งผู้เขียนได้ให้ข้อเสนอ
แนะไว้ เพื่อให้ได้คนดีมีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม มีปัญญาและศักยภาพในการศึกษาต่อจนสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้ในอนาคตควบคู่ไปกับการปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนา ส�ำหรับค�ำว่า จิตวิทยาศาสตร์
นั้นมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายแต่ในภาพรวมที่สรุปได้ มี 3 แบบคือ แบบที่หนึ่ง เป็นความหมายที่มีความ
หมายเหมือนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific attitude) คือเป็นคุณลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจาก
การศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้แก่ ความสนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมั่น อดทน รอบคอบ
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ประหยัด การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ความมีเหตุผล การท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ได้อย่างสร้างสรรค์ แบบทีส่ อง เป็นความหมายทีร่ วมเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ไว้กับ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ (Attitude towards science) ซึ่งมีความหมายครอบคลุมไปถึงความมีคุณธรรม
และความคิดเห็นทีด่ ตี อ่ กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทีห่ ลากหลายอืน่ ๆทีใ่ ช้ในการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ และ
แบบที่สามซึ่ง เป็นความหมายที่รวมความหมายในแบบที่สองไว้กับความหมายตามพจนานุกรม และความหมาย
ที่เข้ากับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา (Buddhism dharma) ดังนั้นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ตาม
ความหมายแบบทีส่ ามจะเป็นผูท้ มี่ จี ติ วิทยาศาสตร์ทสี่ มบูรณ์ มีความสุข มีมโนธรรม ส�ำหรับควบคุมความประพฤติ
ทัง้ ทางกาย วาจา และใจ ท�ำให้คล่องแคล่วเหมาะสมแก่การเรียนรูศ้ าสตร์ตา่ งๆ ไม่เฉพาะแต่ดา้ นวิทยาศาสตร์เท่านัน้
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งในการที่จะพัฒนาเพื่อให้ได้ทั้งบุคลากรที่จะเป็นผู้สอนในอนาคตและนักเรียนในช่วง
วัยต่างๆ ให้เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์
คำ�สำ�คัญ: จิตวิทยาศาสตร์, ธรรมะทางพุทธศาสนา
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Abstract
This article presented a definition of Scientific mind derived from the correlation between
Scientific mind and the Buddhism dharma for the aim to provide people in the field of education,
both teachers and students to recognize the importance of the Buddhism dharma, which is the
national religion of Thailand and as a key component of Scientific mind. These able to practice
along with the teaching and learning processes in all subject areas which led to the guidance
and development of students at different ages as the author suggested for a better knowledge
of both moral and intellectual potential of students to be engaged with the future self-career
in conjunction with the practice of Buddhism. For the meaning of scientific mind, there were
many descriptions to explain it but the author could be divided into 3 groups. The first group
had been described as the same meaning of scientific attitude. Those were multidimensional
characters of one’s personality which were created by using scientific process. The characters
consisted of curiosity and enquiry, patience and prudence, responsibility, honesty and saving,
opinion sharing and the urge to be critical, rationality, and creative working with others.
The second had been described as the mixed description between the scientific attitude and
the attitude towards science. That is about combination of skills, thoughtful processes, good
attitudes and ethical concerns in learning science with aesthetic considerations to be used.
The third was presented as the mixture of the second meaning, according to the dictionary
definition and the guideline of practicing in the principles of Buddhism dharma of the Lord
Buddha. Thus, one who has the scientific mind developed together with practicing in Buddhism
dharma will be the one who has complete scientific mind that can understand not only the
science but also all of realities and support all areas of education. Therefore, it is important
to develop human resources who will teach students in the future and all ages of students to
have complete scientific mind.
Keywords: Scientific mind, Buddhism dharma

บทนำ�
ประเทศไทยได้ มี ก ารจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550
- 2554) เพื่ อ มุ ่ ง ปรั บ เปลี่ ย นจุ ด เน้ น ในการพั ฒ นา
คุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณภาพและความรอบรู้
มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
ศีลธรรม สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงเพื่อน�ำไป
สู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาคน

ดังกล่าว มุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่
ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะ และ
ความรู้พื้นฐานที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิต อันจะส่งผล
ต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงได้ด�ำเนินการทบทวนและพัฒนาให้เกิด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
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ที่จัดให้มีความหมายเหมือนเจตคติทางวิทยาศาสตร์
(Scientific attitude) แบบที่สอง เป็นความหมาย
ที่ ร วมเจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ไ ว้ กั บ เจตคติ ต ่ อ
วิทยาศาสตร์ (Attitude towards science) ซึ่งมี
ความหมายครอบคลุมไปถึงความมีคณ
ุ ธรรมและความ
คิดเห็นที่ดีต่อกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมที่
หลากหลายอื่นๆ ที่ใช้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
แบบทีส่ าม เป็นความหมายโดย รวมความหมายในแบบ
ที่สองกับความหมายตามพจนานุกรม และความหมาย
ที่เข้ากับการปฏิบัติตนตามธรรมะในหลัก ทางธรรม
พุทธศาสนา (Buddhism dharma) ของพระพุทธเจ้า
เข้าไว้ด้วยกัน
ส� ำ ห รั บ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง
จิตวิทยาศาสตร์ ในแบบแรก ซึง่ เป็นความหมายเดียวกับ
เจตคติทางวิทยาศาสตร์นนั้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551, หน้า 106) ได้ให้ความหมาย
ของ ค�ำว่า “จิตวิทยาศาสตร์” ไว้ในอภิธานศัพท์ของ
กรอบแนวทางตามตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ว่ า “จิ ต วิ ท ยาศาสตร์ เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะนิ สั ย ของ
บุ ค คลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการศึ ก ษาหาความรู ้ โ ดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คุณลักษณะดังกล่าว
ได้แก่ ความสนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมั่น อดทน รอบคอบ
ความรั บ ผิ ด ชอบ ความซื่ อ สั ต ย์ แ ละประหยั ด การ
ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น และยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด
เห็ น ของผู ้ อื่ น ความมี เ หตุ ผ ล และการท� ำ งานร่ ว ม
กั บ ผู ้ อื่ น ได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ ซึ่ ง คล้ า ยกั บ ประวิ ต ร
ชูศิลป์ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวไว้ว่า “นักวิทยาศาสตร์
เนื้อหา
ศึ ก ษาได้ ใ ห้ นิ ย ามและองค์ ป ระกอบของเจตคติ ท าง
วิทยาศาสตร์ ไว้ต่างๆ กันแต่จะขอน�ำองค์ประกอบ
ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์
ที่พึงประสงค์ของการแสดงออกว่าเป็นผู้มีเจตคติทาง
ค�ำว่า จิตวิทยาศาสตร์ (Scientific mind) วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันแพร่หลายและมักใช้
นั้นมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายแต่ในภาพรวมที่ อ้างอิงเสมอ ของนักวิทยาศาสตร์ศึกษาคนหนึ่งชื่อ
ผูเ้ ขียนสรุปได้มี 3 แบบคือ แบบทีห่ นึง่ เป็นความหมาย แฮนี่ย์ (Haney Richard E.) องค์ประกอบเหล่านี้
2551 ขึ้น (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน, 2551, หน้ า 2, ค� ำ น� ำ ) ซึ่ ง หลั ก สู ต รดั ง
กล่ า วจะมี ก ารระบุ สาระและมาตรฐานการเรี ย นรู ้
และเมื่ อ ศึ ก ษากลุ ่ มสาระการเรีย นรู้ในหลักสูต รแกน
กลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
ท�ำให้พบค�ำว่า จิตวิทยาศาสตร์ (Scientific mind) ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีระบุไว้เพียงกลุ่ม
สาระเดียวเท่านั้น (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2551, หน้า 10) ผู้เขียนจึงเกิดข้อสงสัยว่า
จิตวิทยาศาสตร์คืออะไร เหตุใดจึงให้ความส�ำคัญ และ
เมือ่ ศึกษาความหมายของค�ำจากสือ่ สิง่ พิมพ์/สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เป็นพจนานุกรม บทความวิชาการ
และหนังสือ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในวิทยานิพนธ์
ก็ พ บความหลากหลายของความหมาย ขึ้ น กั บ ผู ้ ที่
เผยแพร่ ว ่ า จะยกความหมายใดมาใช้เ ป็นประโยชน์
และนอกจากนี้ท�ำให้ค้นพบค�ำใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative education) ซึ่ง
น�ำไปสู่การเชื่อมโยงจิตวิทยาศาสตร์ กับธรรมะทาง
พุทธศาสนา ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อคิดส�ำหรับผู้ประกอบ
อาชีพครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประเทศไทยอันเป็น
เมืองพุทธศาสนาซึง่ จะได้เปรียบประเทศอืน่ ๆ ในการน�ำ
หลักพุทธศาสนามาเพาะบ่มและพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์
ให้เติบโตได้เป็นล�ำดับตามหลักสูตรตั้งแต่ชั้น ปฐมวัย
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อ
ให้ได้คนดี มีปัญญา มีความสุข และมีศักยภาพในการ
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ สมดังเจตนารมณ์ของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศต่อไป
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ได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) ความมีเหตุ
มีผล (Rationality) การไม่ด่วนสรุป (Suspended
judgment) ความใจกว้าง (Open-mindedness) การ
มีวิจารณญาณ (Critical-mindedness) การไม่ถือตน
เป็นใหญ่ (Objectivity) ความซื่อสัตย์ (Honesty)
และความอ่อนน้อมถ่อมตน (Humility)
ส� ำ หรั บ ความหมายของจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ใ น
แบบที่ 2 นั้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2546, หน้า 14-15) ได้ระบุว่าจิตวิทยา
ศาสตร์เป็น “คุณลักษณะชี้บ่งจิตวิทยาศาสตร์ทั้งด้าน
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific attitude) และ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ (Attitude towards science)
ประกอบด้วยคุณลักษณะต่อไปนี้
1. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เป็นลักษณะนิสัย
ส� ำ คั ญ อย่ า งหนึ่ ง ของผู ้ เรี ย น ที่ ค าดหวั ง ว่ า จะได้ รั บ
การพัฒนาในตัวผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คุณลักษณะของเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ประกอบด้ ว ย (1) ความสนใจใฝ่ รู ้ ห รื อ ความ
อยากรู้อยากเห็น (2) ความมุ่งมั่น อดทน รอบคอบ
(3) ความซือ่ สัตย์ (4) ความประหยัด (5) ความใจกว้าง
ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดของผู้อื่น
(6) ความมีเหตุมีผล (7) การท�ำงานร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์
2. เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เป็นความรู้สึกที่
ผู้เรียนมี ต่อการท�ำกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย คุณลักษณะของเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย (1) พอใจในประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (2) ศรัทธาและ

ซาบซึ้งในผลงานทางวิทยาศาสตร์ (3) เห็นคุณค่า
และประโยชน์ ข องวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
(4) ตระหนั ก ในคุ ณ และโทษของการใช้ เ ทคโนโลยี
(5) เรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่าง
สนุกสนาน (6) เลือกใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ใน
การคิดและปฏิบัติ (7) ตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
(8) ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมี
คุณธรรม (9) ใช้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยใคร่ครวญ ไตร่ตรองถึงผลดีผลเสีย
จะเห็นว่า ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์จาก
สองหน่วยงานทางราชการดังกล่าวแตกต่างกันตรงที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานละเว้น
ความหมายทางด้านความรู้สึกนึกคิด ความสามารถใน
การคิดและค้นหาเหตุผลทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ต่อการท�ำกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม
ที่หลากหลาย ซึ่งรวมเรียกว่า เจตคติต่อวิทยาศาสตร์
(Attitude towards science) ด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้เกิด
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์ทั้งสองรูปแบบที่
กล่าวข้างต้นตามค�ำนิยามหรือความหมายที่ผู้วิจัยใน
แต่ละรูปแบบยอมรับ
ส� ำ หรั บ สิ่ ง พิ ม พ์ ต ่ า งประเทศที่ พ บทาง
อินเตอร์เน็ตและจากงานวิจัยนั้นมีไม่มากนักที่พูดถึง
ความหมายโดยตรงของ จิตวิทยาศาสตร์ (Scientific
mind) ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงเจตคติซึ่งสอดคล้องกับ
ความเห็นของ ทรายทอง พวกสันเทียะ และสุชาดา บวร
กิตวิ งศ์ (ม.ป.ป., หน้า 53-55) ทีส่ รุปว่า จากการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา
ศาสตร์ พบค�ำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน โดยระบุ
ความหมายเปรียบเทียบไว้เป็นตาราง ดังนี้
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วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2556
คุณลักษณะ
จิตวิทยาศาสตร์
(Scientific mind)

ความหมาย
คุณลักษณะของบุคคลที่มีความคิด ความรู้สึกโน้มเอียง และยึดมั่นในคุณค่าของวิธีการ
คิดทางวิทยาศาสตร์ละการมองโลกแบบวิทยาศาสตร์ในการวิพากษ์วิจารณ์ความรู้ของ
องค์ความรู้ที่มีอยู่ก่อนแล้ว เพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์
คุณลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการ
ที่จะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อแสวงหาความรู้
อารมณ์ ความรู้สึกโดยทั่วไปของบุคคลที่มีต่อวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ รวมถึงความเชื่อ ค่านิยม และความรู้สึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม

เจตคติทางวิทยาศาสตร์
(Scientific attitude)
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์
(Attitude towards
science)
จิตตนิสัยเชิงวิทยาศาสตร์
ลักษณะของบุคคลที่ใช้ความคิด หรือกระบวนการคิดตามแนวทาง วิธีการทาง
(Scientific habit of mind) วิทยาศาสตร์

ในส่ ว นของความหมายตามพจนานุ ก รม
พบว่ า ตามพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน
พ.ศ. 2543 นั้ น ไม่ มี ค วามหมายของค� ำ ว่ า
จิตวิทยาศาสตร์โดยตรง แต่พบแยกเป็นสองค�ำ ได้แก่
จิตกับ วิทยาศาสตร์ ค�ำว่า จิต หมายถึงสิ่งที่มีหน้าที่รู้
คิด และนึก ส่วนค�ำว่า วิทยาศาสตร์ หมายถึงความรู้ที่
ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ
แล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ หรือเป็นวิชาที่ค้นคว้าจนได้
หลักฐานและเหตุผล แล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ และจาก
พจนานุกรมฉบับภาษาอังกฤษของ คอลลินซ์ วิลเลียม
(Collins William) ฉบับ Learner’s dictionary
ค.ศ. 1996 ไม่พบความหมายของค�ำว่า Scientific
mind แต่พบความหมายแยกเป็น สองค�ำเช่นเดียวกัน
คือ Scientific หมายถึงลักษณะการเรียนรู้ให้ได้ความ
รู้จากธรรมชาติและพฤติกรรมของสรรพสิ่งทั้งหลายที่มี
อยูใ่ นธรรมชาติ ส่วนความหมายของค�ำว่า Mind ทีใ่ กล้
เคียงกับสิ่งที่ก�ำลังค้นหา คือ ความคิด ความสามารถ
ที่จะคิดและหาเหตุผล ซึ่งเป็นความนึกคิดเฉพาะตน
ขึ้นกับลักษณะนิสัยที่ติดตัวมา หรือเป็นผลมาจากการ
ศึกษาหรือการได้รับการอบรมบ่มเพาะจากการท�ำงาน
เป็นลักษณะเฉพาะภายในจิตใจของบุคคลที่แสดงออก
มาส่อให้เห็นแววความฉลาด เชาว์ปัญญา ความฝันใฝ่
และแนวความคิด ซึ่งจะเห็นว่าความหมายทั่วไปของ

ค�ำว่า Mind จะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิด ซึ่งจะ
เปลี่ยนไปได้ตามระดับการศึกษาและการได้รับการฝึก
อบรม เป็นความสามารถในการคิดและค้นหาเหตุผล
จากความหมายดังกล่าวของค�ำว่า “Mind” ยังมีค�ำ
ว่า “Attitude” หรือ เจตคติเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งตาม
ความหมายในพจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับเดียวกัน
ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
Your attitude to something is the way
that you think or feel about it, especially
when this shows in the way you behave. แปล
เป็นไทยได้ว่า เจตคติน้ันเป็นแนวทางที่บุคคลน�ำมา
ใช้ในการคิดและรู้สึกต่อสิ่งที่ตนสนใจ ซึ่งมักจะเห็น
ได้จากการปฏิบัติตนและการแสดงความรู้สึกของเขา
เองต่ อ สิ่ ง นั้ น ๆ ส่ ว นในพจนานุ ก รมฉบั บ ภาษาไทย
ให้ความหมายว่า เป็นแนวความคิดเห็นของบุคคล
ซึ่งเป็นที่มาของความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ใน
แบบที่ 3 ที่ผู้เขียนพบซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาทาง
จิตวิญญาณไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้วิชาการต่างๆ
ทางการศึกษาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการบู
รณาการกระบวนการ จัดการเรียนรู้ทั้งด้านกาย จิตใจ
และปัญญา สอดคล้องกับแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาใน
บทความของ ศิรประภา พฤทธิกุล (2554, หน้า 4-9)
ที่กล่าวว่า จิตตปัญญาศึกษา หมายถึงการศึกษารูป
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แบบหนึ่งที่พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม โดยเน้น
การเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ ผ่านความเงียบความ
ลึกซึ้งแห่งจิต มีวิธีการหลากหลายบนหลักการแห่ง
การสังเกตอย่างมีสติกับปัจจุบันขณะ เพื่อความชัด
แจ้งแห่งปัญญาคือ เข้าถึงความจริง ความดี และความ
งาม เกิดความงอกงามภายในและการเปลี่ยนแปลง
ขั้นพื้นฐานทั้งต่อตนเอง และจิตส�ำนึกต่อส่วนรวม ดัง
นั้ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตามแบบจิ ต ต
ปัญญาศึกษา จะมุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เน้นการเชื่อมโยงการศึกษากับชีวิตไปพร้อมๆ
กันทั้ง 3 ส่วน คือ ความรู้ วิชาชีพ และจิตวิญญาณ
จะเห็นว่าจิตวิญญาณในจิตตปัญญาศึกษานั้น น่าจะ
เชื่อมโยงกับการปฏิบัติตามแนวสติปัฎฐาน 4 ทางพุทธ
ศาสนา อันประกอบด้วยการมีสติระลึกรู้กาย, เวทนา,
จิต, สภาวะธรรม
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ วิสเซอร์ (2011,
หน้า 3-4) ที่ได้กล่าวว่า “จิตวิทยาศาสตร์มีลักษณะ
โดยรวมระหว่างเจตคติกับความช�ำนาญด้านต่างๆ
ที่เป็นองค์ความรู้ ซึ่งบุคคลที่มีสิ่งเหล่านี้จะตั้งค�ำถาม
เพื่ อ หาความจริ ง และพยายามที่ จ ะชั ก จู ง ให้ มี ก าร
วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความรู้ต่างๆ ที่ผ่านมา ผู้ที่
มีจิตวิทยาศาสตร์จะต้องมีความสุขุมรอบคอบสูง มี
ความละอายต่อบาปและหลีกเลีย่ งการท�ำสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ดังนั้นในการพัฒนาจิตวิญญาณให้เป็นวิทยาศาสตร์
อย่างแท้จริงนั้น ไม่เพียงแต่จะสร้างคนที่มีความรู้ด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ เ ท่ า นั้ น แต่ จ ะต้ อ งสร้ า งให้ ค นมี ค วาม
คิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ แ ละมี จิ ต วิ ญ ญาณของการสร้ า ง
ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจเพื่อตอบสนองกับการ
แข่งขันในโลกของศตวรรษที่ 21”
จากความหมายทั้ ง หมด จึ ง สรุ ป ได้ ว ่ า
จิตวิทยาศาสตร์ คือสิ่งที่ท�ำหน้าที่รู้ คิดและนึกโดยใช้
การสังเกตร่วมกับการค้นคว้าจากปรากฏการณ์ และ
พฤติกรรมของสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในธรรมชาติ
แล้วน�ำมาจัดให้เป็นระเบียบ ซึ่งจะแตกต่างกันไปใน

แต่ละบุคคลว่า เขาอยู่ในระดับ ความฉลาด ความมี
เชาว์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้
ขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล ระดับ
การศึกษา การได้รับการฝึกฝนอบรม การมีเจตคติที่
ดีหรือความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งที่ก�ำลังสังเกตหรือค้นคว้า
นอกจากนี้ยังรวมถึงคุณธรรม ในการน�ำผลหรือความ
รู ้ จ ากการทดลอง/ค้ น คว้ า และความช� ำ นาญในด้ า น
ต่างๆไปใช้ โดยผ่านการใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบถึงผลดีผลเสีย และเป็นลักษณะนิสัย ที่รวม
เอาความช�ำนาญ กระบวนการต่างๆ ของความคิด
แนวความคิด ความรู้สึกต่อสิ่งเร้าซึ่งน�ำไปสู่การปฏิบัติ
ความมีศลี ธรรมจรรยา และการพินจิ พิจารณาอย่างสุขมุ
รอบคอบทุกแง่ทุกมุม
นอกจากนี้ยังได้สรุปลักษณะอุปนิสัยของผู้มี
จิตวิทยาศาสตร์ว่า “จิตวิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มลักษณะ
เชิงซ้อนของความนึกคิดเชิงตรรกะ ซึง่ สามารถบรรยาย
ออกมาเป็นลักษณะหลายแง่มุมของอุปนิสัย ดังนี้
1). มุ่งมั่นในการค้นหาค�ำตอบปัญหาในจิตใจ
2). มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันท�ำงานให้ส�ำเร็จ
3). มีจิตวิญญาณของการสร้างสรรค์สิ่ง
แปลกใหม่
4). มีความกระตือรือร้นทีจ่ ะรับฟังการวิพากษ์
วิจารณ์
5). มีจิตวิญญาณของการคิดแหวกแนว
6). สละเวลาท�ำความเข้าใจในงาน ความคิด
เห็นที่เกี่ยวข้อง
7). มุ่งแสวงหาความร่วมแรงร่วมใจ
8). มุ่งสร้างสรรค์เรื่องราวที่เกี่ยวกับความรู้
ความสามารถของมนุษย์
9). ความอดทนพยายามฟันฝ่าอุปสรรค ความ
ยากล�ำบากเพือ่ ให้ประสบความส�ำเร็จ ทัง้ ในแง่การรักษา
ความสมานฉันท์ การยอมสูญเสียเงินอย่างประหยัด
สมเหตุสมผล และการรักษาความเป็นหนึ่งเดียว
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10). มีจติ วิญญาณของการสร้างสรรค์สงิ่ ต่างๆ
จากพื้นความรู้เดิมที่พบว่ามีอยู่ก่อนหน้าแล้ว
11). มี จิ ต วิ ญ ญาณของการวางโครงสร้ า ง
เริ่มตั้งแต่วางรากฐานและค่อยๆต่อเติมจนเป็นรูปร่าง
ชัดเจนสมบูรณ์ หรือมีจิตวิญญาณของการสร้างความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจ
“จิตวิทยาศาสตร์” ในความหมายดังกล่าว
ข้างต้นไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องแต่เฉพาะเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เท่านั้น ซึ่งต่างไปจากระบบการศึกษา
ของประเทศไทยที่มุ่งเน้นให้ฝึกทักษะจิตวิทยาศาสตร์
แต่เฉพาะในกลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้เขียนคิด
ว่ า อาจเป็ น เพราะ ในหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขัน้ พืน้ ฐานซึง่ ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น มีวชิ าพุทธศาสนา
อยูใ่ นกลุม่ การเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แล้ว อย่างไรก็ตามหากไม่น�ำหลักธรรมในพุทธศาสนา
มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการเรีย นการสอนวิช าต่างๆ ด้ว ย
เราก็จะได้แต่ผู้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีจิตวิทยาศาสตร์
ที่ยังไม่สมบูรณ์หรือผู้เรียนที่รู้พุทธศาสนาชนิดท่องจ�ำ
เพื่อสอบผ่านเท่านั้น
อย่ า งไรก็ ต าม การที่ จ ะผลิ ต นั ก เรี ย นให้ มี
คุณสมบัตอิ ย่างทีต่ อ้ งการเป็นเรือ่ งยากและท้าทายความ
สามารถของนักวิชาการการศึกษา และเพื่อเป็นการ
ทดสอบแนวคิดนี้ ผู้เขียนได้ทดลองท�ำวิจัยน�ำร่องเพื่อ
ให้ทราบ สถานการณ์ความมีจติ วิทยาศาสตร์ และความ
ใส่ใจในการปฏิบัติสมาธิ เปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในเทอมที่ผ่านมา โดยใช้แบบสอบถาม
ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ
และโรงเรียนบ้านไร่ไหหล�ำ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29
มกราคม และ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ผลการศึกษาพบว่า
เด็กระดับมัธยมศึกษาจ�ำนวน 55 คนมีจิตวิทยาศาสตร์
ระดับปานกลางและระดับสูง ใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ
55.77 และ 44.23 ตามล�ำดับ ส่วนเด็กระดับประถม
ศึกษาจ�ำนวน 40 คนนั้น พบว่า จิตวิทยาศาสตร์ของ

เด็กกลุม่ นีส้ ว่ นใหญ่อยูใ่ นระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 86.49
รองลงมาเป็นระดับปานกลางร้อยละ 8.11 ที่เหลืออีก
ร้อยละ 5.50 มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูงมาก ส่วน
ความสนใจในการปฏิบัติสมาธิเด็กระดับมัธยมศึกษา
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.08 มีความสนใจในระดับปานกลาง
แต่ระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจในระดับ
สูงถึงร้อยละ 62.16 รองลงมามีความสนใจในระดับ
สูงมาก ร้อยละ 21.62 ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตก็คือเด็ก
ในกลุ่มนี้ล้วนมีจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูง มีผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนไม่ตำ�่ กว่าเกรด 3 และมีพฤติกรรม
ไม่ลอกการบ้านเพื่อน อย่างไรก็ตามหากคิดในภาพ
รวมจะพบเด็กกลุ่มดังกล่าวประมาณร้อยละ 7 ซึ่งเป็น
สิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้ท�ำหน้าที่ครูผู้สอนว่า
จะท�ำให้จ�ำนวนเด็กกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นได้อีกหรือไม่ จากผล
การศึกษาดังกล่าว ท�ำให้ผู้เขียนสนใจที่จะขยายผลการ
ศึกษาและปรับปรุงเครื่องมือให้ครอบคลุมความหมาย
ของจิตวิทยาศาสตร์ตามความหมายที่ผู้เขียนค้นคว้า
ได้ในโอกาสต่อไป
จิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ตามความหมายของ
ผู้เขียน ไม่ได้อยู่เฉพาะในแวดวงของวิทยาศาสตร์
หรือนักวิทยาศาสตร์เท่านั้น หากแต่อยู่ในแวดวงของ
นักปรัชญานักคิด นักวิเคราะห์ด้านต่างๆ นักการ
ศึ ก ษาธรรมชาติ ห รื อ นั ก การศึ ก ษาศาสนาด้ ว ย ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ เขี ย นในหนั ง สื อ เรื่ อ ง ไอน์ ส ไตน์
พบพระพุทธเจ้าเห็น (สม สุจิรา, 2554, หน้า 2125) กล่าวถึงไอน์สไตน์ว่า “การค้นพบของอัลเบิร์ต
ไอน์ ส ไตน์ ไ ด้ ม าจากการทดลองทางความคิ ด และ
จินตนาการ เขาไม่ได้ทดลองจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมซึ่ง
จับต้องมองเห็นได้ เหมือนกับการค้นพบของชาลส์
ดาร์วิน, กาลิเลโอและเซอร์ไอแซค นิวตัน ทฤษฎีของ
พวกท่านเป็นการหยั่งรู้มาจากภายใน ไม่ใช่จากการ
ทดลองภายนอก เพราะเรื่องปรมาณู การยืดหดของ
เวลาและเรื่องความเร็วของแสง เป็นเรื่องที่ท�ำไม่ได้ใน
ห้องทดลอง และหลังจากค้นพบแล้ว การที่จะอธิบาย
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สิ่งที่ตนเองรู้ให้คนภายนอกเข้าใจก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
E = mc2 ก็มีคนไม่เชื่อมากมาย จนเมื่อระเบิดปรมาณู
ลูกแรกที่ฮิโรชิมา ได้พิสูจน์ให้เห็นพลังงานที่ปลดปล่อย
ออกมาจากมวลสารเพี ย งไม่ ถึ ง กรั ม ท� ำ ให้ เ มื อ งทั้ ง
เมืองหายไป ท�ำให้ไอน์สไตน์รู้สึกเศร้าสลดมาก นี่เป็น
อุทาหรณ์อย่างหนึ่ง ที่แสดงถึง “จิตวิทยาศาสตร์” ที่ยัง
ไม่สมบูรณ์ของนักวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ในหนังสือ
ได้กล่าวถึงความสนใจในด้านศาสนาของไอน์สไตน์
ว่าท่านยอมรับการค้นพบเช่นพระพุทธเจ้าว่ายิ่งใหญ่
ในระดับจักรวาล ไม่ใช่แค่ระดับโลก เนื่องจากเขาเคย
เขียนเกี่ยวกับเรื่องท�ำนองนี้ไว้ในหนังสือ Ideas &
Opinion ว่า “ศาสนาในโลกตะวันออกมีพัฒนาการมา
จากศาสนาแห่งความกลัวกลายเป็นศาสนาแห่งศีลธรรม
ซึง่ ถือว่าเป็นก้าวทีส่ ำ� คัญของมนุษยชาติทจี่ ะพัฒนาต่อ
ไปเป็นศาสนาแห่งจักรวาล ความรู้สึกเช่นศาสนาแห่ง
จักรวาลปรากฏอยูใ่ นบทสวดของเดวิดและศาสนาพุทธ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามที่เราเคยเรียนรู้มาจากข้อเขียน
ของโซเพนเฮาเออร์ซึ่งเป็นนักเขียน นักปรัชญาชื่อดัง
ชาวเยอรมัน ผู้ศรัทธาในค�ำสอนของพระพุทธเจ้าและ
สอดคล้องกับ ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน (2550,
หน้าบทน�ำ) ทีไ่ ด้แปลข้อเขียนของไอน์สไตน์ซงึ่ เขียนไว้
ในหนังสือเรื่อง The Human Side ดังมีใจความตอน
หนึ่งว่า “ ศาสนาในอนาคตจะเป็นศาสนาที่เนื่องกับ
จักรวาล ควรอยู่เหนือพระเจ้าส่วนตัว หลีกเลี่ยงลัทธิ
กฎเกณฑ์ทไี่ ร้ขอ้ พิสจู น์ ควรครอบคลุมทัง้ เรือ่ งธรรมชาติ
และจิตวิญญาณ ควรตั้งอยู่บนรากฐานของศาสนาที่
เกิดจากประสบการณ์ของทุกสิ่งที่สร้างเอกภาพอันมี
ความหมาย ซึ่งพระพุทธศาสนาดูเหมือนจะมีสิ่งเหล่า
นี้อยู่ ศาสนาพุทธน่าจะเป็นศาสนาที่แก้ไขปัญหาต่างๆ
ของยุคสมัยได้”
นอกจากนี้ ในหนังสือเรื่องพระพุทธเจ้าพลิกใจ
ไอน์สไตน์พลิกโลก ของ สม สุจริ า (2554, หน้า 21-38)
ได้สรุปเกีย่ วกับศรัทธาทีม่ ตี อ่ พุทธศาสนาของไอน์สไตน์
ไว้ว่า ไอน์สไตน์เองก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก

เนื่องจากแนวค�ำสอนทางพุทธคล้ายคลึงกับแนวคิด
ของนั ก ปราชญ์ ผู ้ ยิ่ ง ใหญ่ ข องโลกหลายๆ คนที่ เขา
นับถือ เช่น เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ นักปรัชญาชาวอังกฤษ
เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรมประจ�ำปี ค.ศ.
1950 เพื่อนรักของไอน์สไตน์ ได้เขียนไว้ในบทความ
หนึ่งของเขาว่า “พระพุทธศาสนาเป็นการรวมกันของ
ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ ศาสนาพุทธสนับสนุนวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ และติดตามวิธีการนั้นจนถึงที่สุด ซึ่ง
อาจเรียกได้ว่าเป็นศาสนาแห่งเหตุผล พระพุทธศาสนา
พูดถึงเรื่องที่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้ เพราะความ
จ� ำ กั ด แห่ ง เครื่ อ งมื อ ของวิ ท ยาศาสตร์ ชั ย ชนะของ
พระพุทธศาสนาเป็นชัยชนะทางจิตใจ นิโคลา เทสลา
ซึง่ ได้ชอื่ ว่าเป็น “บิดาแห่งกระแสไฟฟ้าสลับ” และ “บิดา
แห่งการสื่อสารไร้สาย” ก็เข้าใจค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
อย่างลึกซึ้ง จากค�ำกล่าวของเขาที่ว่า “ในหมู่อุปสรรค
ที่ขัดขวางพัฒนาการของมนุษย์ อุปสรรคที่ส�ำคัญที่สุด
คือ “อวิชชา” ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเรียก อันเป็นความ
ชัว่ ร้ายทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของโลก นับเป็นอุปสรรคทีเ่ กิดจาก
ความโง่ของมนุษย์นั่นเอง
นอกจากนีย้ งั มีเพือ่ นอัจฉริยะและมหาอัจฉริยะ
ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ อีกหลายท่านที่ล้วนต่าง
ชื่นชมและศรัทธาในพระพุทธศาสนา และก่อนการ
สิ้นชีวิตของไอน์สไตน์ เขาได้กล่าวประโยคปริศนา
ทิ้งไว้ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นน้อง ประโยคหนึ่งว่า “ยัง
มีความลับของธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในปรัชญาตะวัน
ออกอีกมากมาย” จะเห็นว่านักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่
ของโลกก็ยังต้องพึ่งนัก ปรัชญาทางวรรณกรรมและ
นั ก ปราชญ์ ด ้ า นศาสนา มิ ฉ ะนั้ น เขาอาจจะใช้ สิ่ ง ที่
เขาค้นพบท�ำลายชีวิตของผู้คนอีกมาก หรืออาจจะ
ท� ำ ลายตนเองหนี ค วามผิ ด ในใจที่ เขาได้ มี ส ่ ว นร่ ว ม
เพราะผลงานของเขาถูกใช้ไปในทางท�ำลาย ดังนั้น
“จิตวิทยาศาสตร์” จะสมบูรณ์ไปไม่ได้ถ้าขาดหลัก
ปฏิบัติทางจิตตามธรรมะทางพุทธศาสนา
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ธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร์

และรักษาไว้ให้จิตใจว่างจากจากกิเลสมากขึ้นๆ ก็จะ
ค�ำว่า วิทยาศาสตร์ ใช้เรียกสิ่งที่มีความจริง เกิดนิพพานโดยสมบูรณ์ได้ในชาติน้ีไม่ต้องรอถึงหมื่น
และเป็นความจริงชนิดที่ปรากฏให้เห็นกันอยู่ พิสูจน์ได้ ชาติแสนชาติ
ทดลองได้ ไม่ต้องอาศัยการค�ำนึง หรือความเชื่ออย่าง
จิตตธรรมทางพุทธศาสนาสู่จิตวิทยาศาสตร์ที่
งมงาย ส่วนค�ำว่า ธรรมะ หรือศาสนาในที่นี้ก็เช่น
สมบูรณ์
เดียวกัน เป็นวิทยาศาสตร์ซงึ่ เมือ่ ปฏิบตั แิ ล้วดับทุกข์ได้
จ า ก ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง จิ ต วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์
และเป็นระบบของพุทธศาสนา ซึ่งปัจจุบันมักจะมีเรื่อง
ที่ ในแบบที่ 3 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ส เซอร์ (2011,
ถกเถียงกันว่า พุทธศาสนาเป็นเรื่องของปรัชญา ท�ำให้
หน้ า 3-4) ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น จะมี ค วาม
บางคนทีเ่ รียนพุทธศาสนาในรูปแบบปรัชญา ไม่สามารถ
หมายที่ ก ว้ า งขวางไม่ เจาะจงว่ า จะต้ อ งเกิ ด จากการ
น�ำมาใช้ดับทุกข์ได้
ศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ เ ท่ า นั้ น แต่ จ ะมี ค วามหมาย
แท้ จ ริ ง แล้ ว ธรรมะทางพุ ท ธศาสนาเป็ น
ลึกซึ้งเข้าใปถึงจิตใจที่วิสเซอร์ใช้ค�ำว่า Spirit และ
วิทยาศาสตร์ไม่ใช่จิตวิทยา ไม่ใช่ตรรกวิทยา ไม่ใช่เป็น
ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษของ คอลลินซ์ วิลเลียม
ลัทธิที่เชื่ออย่างงมงาย แต่เป็นเรื่องของธรรมชาติ เป็น
(Collins, William) ฉบับ Learner’s dictionary
วิทยาศาสตร์ที่เมื่อน�ำไปปฏิบัติอย่างจริงจังแล้ว จะดับ
ค.ศ. 1996 ได้ ใ ห้ ค วามหมายของค� ำ ว่ า Spirit
ทุกข์ได้ เป็นวิทยาศาสตร์ทพี่ ระพุทธเจ้าได้ทดลองพิสจู น์
ไว้หลายความหมาย ซึ่งสรุปในภาพรวมที่เกี่ยวข้อง
แล้ว เป็นสิ่งที่บุคคลพึงเห็นได้ด้วยปัญญาของตนเอง
กับจิตใจและความรู้สึกในจิตใจ ก็คือ Spirit เป็นสิ่งที่
ไม่จ�ำกัดด้วยกาลเวลา ท�ำอย่างนี้ก็ได้ผลอย่างนี้ทันที
มองไม่เห็นและไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่
เหมือนปฏิกิริยาทางเคมี เรียกให้คนอื่นมาดูได้ พิสูจน์
สามารถกระตุ้นให้ผู้ที่ครอบครองมันมีการแสดงออก
ได้โดยไม่ตอ้ งเสียเวลามาค�ำนวณ ผูท้ ำ� จะรูท้ นั ที ทัง้ หมด
มาเป็นลักษณะของนิสยั ความคิดเห็น ความเชือ่ ความ
นี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นจริง สามารถ
ประพฤติ และความรู้สึกได้ ซึ่งเทียบเคียงได้กับ ค�ำว่า
เห็นได้ด้วยตนเอง เป็นวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีวิทยาศาสตร์
“เจตสิก” ในธรรมะทางพุทธศาสนา ซึ่งพจนานุกรม
สาขาใดเทียบเท่า (พุทธทาสภิกขุ, ข้อมูลเสียง: ชุดที่ 9
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 แปลว่า อารมณ์
และ 7) และยอดนักวิทยาศาสตร์ก็คือ พระพุทธเจ้า ซึ่ง
ที่เกิดกับใจ หรือใช้เป็นค�ำขยายแปลว่า เป็นไปในจิต
เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านจิตใจ และธรรมะทีท่ า่ นทรง
และท่านพุทธทาสภิกขุ (2550, หน้า 136) ได้กล่าว
ค้นพบก็ได้จากการค้นคว้าทางด้านจิตใจไปไกลกว่านัก
ไว้ในหนังสือเรื่อง โพธิปักขิยธรรมประยุกต์ว่า “ ค�ำว่า
วิทยาศาสตร์ทางด้านวัตถุซึ่งถึงแม้จะค้นคว้าไปจนถึง
เจตสิกนั้นในธรรมะทางพุทธศาสนาใช้เรียกความรู้สึก
วัตถุนอกโลกเช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ แต่ก็ยังดับ
อย่างใดอย่างหนึ่งที่เข้ามาผสมอยู่ในจิต เช่นถ้าเป็น
ทุกข์ในมนุษย์ไม่ได้ ส่วนการค้นคว้าทางด้านจิตใจของ
ความรู ้ สึ ก เป็ น สุ ข หรื อ เป็ น ทุ ก ข์ จิ ต ก็ จ ะประกอบ
พระพุทธเจ้าไปได้ไกล ตั้งแต่ ระดับโลกิยะ ท�ำให้เกิด
ด้วย เวทนาเจตสิก เป็นจิตที่ก�ำลังรู้สึกเป็นสุขหรือเป็น
ความสบายใจชัว่ ขณะหรือดับทุกข์ชวั่ คราว จนถึงระดับ
ทุกข์ เป็นต้น” จึงน่าจะน�ำมาใช้ในความหมายเดียวกับ
โลกุตระ ซึ่งสามารถดับทุกข์โดยสิ้นเชิง เป็นการสิ้นสุด
Spirit ได้ แต่อย่างไรก็ตามจิตวิทยาศาสตร์ในความ
ของภพ หรือการเวียนว่ายตายเกิด โดยเริ่มตั้งแต่การ
หมายของวิสเซอร์เองนั้นอาจเกี่ยวข้องกับศาสนาที่
ดับทุกข์ชั่วขณะเป็นนิพพานน้อยๆ ไปจนถึงดับทุกข์
เขานับถือ ผู้เขียนจึงไม่เห็นแนวคิดของเขาที่เกี่ยวข้อง
โดยสิ้นเชิง คือท�ำให้นิพพานในแต่ละวัน เกิดมากขึ้นๆ
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กับศาสนาพุทธ แต่เขาก็แสดงออกมาในการให้ความ
หมายของ “Scientific mind” หรือ จิตวิทยาศาสตร์
อันเป็น ปรากฏการณ์ทางจิต ธรรมชาติการรับรู้อารมณ์
ที่อยู่ภายใน ที่อาจถูกอารมณ์ปรุงแต่งไปในลักษณะให้
เกิดความทุกข์ได้ จ�ำเป็นต้องเรียนรู้การฝึกหัด ให้รู้จัก
ความเป็นสมาธิโดยเน้นการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ
ผ่านความเงียบสงบ ลึกซึ้งแห่งจิตดู รูปธรรมโดยใช้
สติติดตามดูลมหายใจเข้าและออกควบคู่ไปกับการ
เคลื่อนไหวของกาย เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ให้
รู้จักการใช้สติสัมปชัญญะดูนามธรรมในส่วนเจตสิก
ในการระงับปิติเวทนาและสุขเวทนาที่เกิดจากความ
ส�ำเร็จซึ่งอาจจะมาจากความถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
ก็ได้ เป็น เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ให้รู้จักการฝึกฝน
การดูนามธรรมในส่วนจิต ทุกรูปแบบ สามารถบังคับ
จิตได้ทันทีทันใดตามต้องการ บังคับจิตให้ตั้งมั่นอยู่
ในความถูกต้องคล่องแคล่วว่องไวได้ กระท�ำจิตให้
เกลี้ยงไม่มีสิ่งใดมาฉาบทาให้เปื้อน เป็นจิตตานุปัสสนา
สติปัฎฐาน และให้รู้จัก การตั้งสติดูธรรมสัจจะของสิ่ง
ทั้งปวงที่เคยยึดมั่นถือมั่น ให้รู้ว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา เป็นธัมมานุปัสสนาสติปัฎฐาน รวมเรียกว่า
เป็นการเจริญสติปัฎฐาน 4 ซึ่งแปลว่าการตั้งไว้ซึ่งสติ
หรือความระลึกรูอ้ ย่างถูกต้องสีป่ ระการ (พุทธทาสภิกขุ,
2550, หน้า 48, 74. 112-113, 156-157, 198-199)
การฝึกกรรมฐานหรือ การเจริญสติปัฎฐาน
4 ดังกล่าว จะท�ำให้ผู้ปฏิบัติสามารถดับกิเลส ตัณหา
อุปาทานได้แม้เพียงชั่วครู่ อาจท�ำสมาธิได้ถึงระดับ
ปฐมฌานซึ่ ง นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ โลกจะมี ส มาธิ ที่
สูงมากโดยก�ำเนิดอาจสามารถเข้าสู่สภาวะนี้ได้โดยไม่
ต้องปฏิบัติกรรมฐาน (สม สุจิรา, 2554, หน้า 74) และ
เมื่อถึงขั้นบรรลุฌานระดับสูงจะพบกับปรากฏการณ์
เหนื อ ธรรมชาติ ห รื อ ปาฏิ ห าริ ย ์ ซึ่ ง พระอาจารย์ ผู ้
สอนหลายท่านมักสอนให้ผ่านระดับนี้ไปให้เร็วที่สุด
ไม่ให้ใส่ใจกับเรือ่ งพวกนี้ เพราะเป็นช่วงรอยต่อระหว่าง
โลกียญาณ กับโลกุตตรญาณ แต่ก็มีผู้ปฏิบัติบางคน

หลงยึดติดจนไม่สามารถยกจิตขึ้นสู่ระดับโลกุตระ เพื่อ
มุ่งสู่มรรคผลนิพพานได้ ในทางวิทยาศาสตร์ก็มีเหตุ
การณ์แปลกๆ ที่ยังอธิบายไม่ได้ ซึ่งมีความสอดคล้อง
กั บ เรื่ อ งของอภิ ญ ญาในทางพระพุ ท ธศาสนา เช่ น
การระลึกชาติได้ เป็นต้น (สม สุจิรา, 2554, หน้า
89-90)

ข้อเสนอแนะสำ�หรับการสอนเพื่อพัฒนา
จิตวิทยาศาสตร์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาในแต่ละช่วงวัย

แนวทางในการปฏิ บั ติ ท างจิ ต เพื่ อ พั ฒ นา
จิตวิทยาศาสตร์ตามหลักธรรมะทางพุทธศาสนาหรือ
อริยสัจ 4 อันประกอบด้วย ทุกข์/ความรู้สึกเมื่อเห็น
ลั ก ษณะธรรมสั จ จะ หรื อ ไตรลั ก ษณ์ ข องสิ่ ง ทั้ ง ปวง,
สมุทยั /เหตุแห่งทุกข์, นิโรธ/มีสติมงุ่ มัน่ แยกแยะแง่มมุ ที่
จะก�ำจัดเหตุแห่งทุกข์ และ มรรคมีองค์แปด/ แนวทาง
ฝึกปฏิบัติตนเพื่อการก�ำจัดเหตุแห่งทุกข์ ซึ่งเป็นหลัก
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้รับการพิสูจน์มาตั้งแต่
สมัยครั้งพุทธกาล ได้มีนักปราชญ์หลายท่านน�ำไปใช้
ในการแก้ไขปัญหาในหน้าทีก่ ารงาน แต่มองข้ามการน�ำ
ไปแก้ทุกข์ทางใจท�ำให้พลาดโอกาสที่จะพบความสุขที่
เกิดจากใจที่ผ่องแผ้วแจ่มใส ดังนั้นในการที่จะน�ำไปใช้
ในการเรียนการสอนนัน้ ครูผสู้ อนต้องปฏิบตั ใิ ห้ได้กอ่ น
เพราะเด็กจะดูครูเป็นตัวอย่าง การปฏิบตั กิ ม็ ใิ ช่เป็นเรือ่ ง
ยากเพราะหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถจะ
น�ำไปปฏิบัติได้ตามความเหมาะสมแก่วัย สถานการณ์
สภาพแวดล้อม และระดับภูมิธรรม
การปฏิ บั ติ ธ รรมหรื อ การปฏิ บั ติ จิ ต ตาม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าแบ่งได้ 3 ระดับ (จรัญ จิตธัมโม,
ม.ป.ป., หน้า 217-218) ดังนี้
1. อย่างต�่ำ คือ ละชั่ว ประพฤติดี รักษาจิต
ให้ผ่องใส
2. อย่างกลาง คือ ยกระดับความประพฤติดี
สู่การบ�ำเพ็ญประโยชน์ในส่วนตนและส่วนรวม
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3. อย่ า งสู ง คื อ ยกระดั บ การละชั่ ว
ประพฤติดี รักษาจิตให้ผ่องใสเข้าสู่การเรียนรู้มรรคมี
องค์ 8 ในอริยสัจ 4
ดังนัน้ จึงสรุปได้วา่ ศาสตร์แห่งการดับทุกข์เพือ่
การบ่มเพาะและพัฒนา “จิตวิทยาศาสตร์” นี้น่าจะน�ำ
มาใช้เป็นเครื่องมือทางการศึกษาควบคู่กับการจัดการ
เรียนการสอนวิชาต่างๆได้ในแต่ละช่วงวัยตามความคิด
ของผู้เขียน ท่านพุทธทาสภิกขุ และท่านจรัญ จิตธัมโม
(พุทธทาสภิกขุ, 2550; จรัญ จิตธัมโม, ม.ป.ป.) ดังนี้
1. วัยอนุบาล วัยเด็ก
เป็นวัยที่ต้องพึ่งผู้ใหญ่ จะต้องมีผู้ใหญ่สั่งสอน
ให้เขาเข้าใจ ให้เขาเชือ่ ฟัง เด็กเล็กจะระลึกได้แค่เพียงว่า
เขาจะต้องเชื่อฟัง ถ้าสอนมากไปกว่านั้นจะระลึกไม่ได้
- สอนให้เด็กมีสติ (ระลึกรู้) อยู่เสมอว่า ต้อง
เชื่อฟังครูพ่อแม่ อย่างจริงจังและเด็ดขาด หากดื้อดึง
ไม่เชื่อฟังต้องได้รับโทษตามควรแก่ความผิด เนื้อหา
หนักไปทางรักชาติ รักศาสนา รักการศึกษาเล่าเรียน
การพูดไพเราะ ไหว้พระสวดมนต์ ผู้สอนต้องดีทั้งแนะ
และดี ทั้ งน� ำ คื อ ต้ อ งมีอุบายแยบคายในการแนะน�ำ
สั่งสอน และประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี
- สอนให้รู้จักคิดคือมี ธัมมวิจยะ (เลือกเฟ้น
หาทางเลือก) ได้ว่าไม่มีทางอื่นที่ดีและปลอดภัยต่อตัว
เขาเท่ากับการเชื่อฟังครูพ่อแม่ การดื้อดึงไม่ท�ำตามค�ำ
สั่งสอนของครูพ่อแม่ มันก็คือความไม่เจริญ หรือไม่
ปลอดภัย
- สอนโดยฝึกเขาให้เกิดวิริยะ (ความเพียร)
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของพ่อแม่และครู อย่างเคร่งครัด
- มีคำ� ชมเชย หรือรางวัลทีเ่ หมาะสมกับความดี
ที่กระท�ำตามค�ำสั่งสอน ท�ำให้เขาเกิดความพอใจ อิ่มใจ
หรือมีปีติ
- หมั่ น สั ง เกตเขาว่ า ปฏิ บั ติ ต ามค� ำ สั่ ง สอน
แนะน�ำได้จนเป็นปกติวสิ ยั หรือเกิดจิตสงบระงับลงหลัง
จากเกิดความตืน่ เต้นจากความอิม่ ใจ เป็นจุดเริม่ ต้นของ
การฝึกให้มกี ารบริกรรมสมาธิ ทีเ่ กิดจากความตัง้ ใจ ซึง่

จะมีประโยชน์ในการฝึกสมาธิขนั้ สูงต่อไปเมือ่ เขาเติบโต
ขึ้นเป็นวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่
- หมั่นสังเกตการเกิดอุเบกขา (การเพ่งเฉย
หรือรอได้) ในเด็กเล็กอาจสังเกตไม่ชัด แต่เด็กอาจเฝ้า
ดูอยู่ว่า ครูหรือพ่อแม่ ได้เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติตามค�ำ
สัง่ สอนจากครูหรือพ่อแม่ของพวกเขาอยู่ ดังนัน้ ครูหรือ
พ่อแม่ จะต้องทิ้งจังหวะก่อนชมเชย หรือก่อนการให้
รางวัลตามสัญญาเมื่อเด็กปฏิบัติตามค�ำสอน ทั้งนี้เพื่อ
ฝึกให้เขารู้จัก การรอได้ จนเป็นนิสัยติดตัวต่อไปจะได้
เป็นวัยรุ่นที่รอได้ ไม่ชิงสุกก่อนห่าม
2. วัยรุ่น
ในเรื่องสติ ต้องสอนผู้เรียนให้ระลึกถึงความ
รับผิดชอบ ในหน้าที่ของการที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อ
แม่ เป็นลูกศิษย์ของครู เป็นพลเมืองของประเทศชาติ
เขาจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างเพื่อให้เกิด ประโยชน์
แก่พ่อแม่ ครูอาจารย์ แก่วงศ์ตระกูล แก่ประเทศชาติ
ไม่ใช่เพื่อตนเองแล้วใคร่ครวญว่าจะท�ำให้ส�ำเร็จตามที่
ตนเองต้องรับผิดชอบอย่างไร จากนั้นก็กระตุ้นเตือน
ให้ตั้งใจท�ำหน้าที่ด้วยความพากเพียร จนเห็นผลเกิด
ขึ้นจริงเกิดความอิ่มใจ ภาคภูมิใจ แล้วท�ำใจให้เข้าสู่
ภาวะปรกติ สงบระงับเพือ่ วางแนวทางหรือระบบในการ
ปฏิบัติ มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจต่อไป จนครบจุดมุ่งหมาย
ที่รับผิดชอบก็ มีความเพ่งเฉย รอได้ คอยได้ เพื่อดูผล
งานว่าจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ท่ีเป็นเป้าหมายมากน้อย
เพียงใด ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ อย่างไร ในประเทศ
จีนมีหลักสูตรสอนในโรงเรียน ให้เด็กศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมส�ำหรับจะไปเป็นผู้ใช้แรงงานเพื่อประเทศ
ชาติ เช่น ประเทศต้องการแรงงานด้านใด และนักเรียน
มีทักษะใดก็จะแยกให้เรียนรู้และฝึกให้ช�ำนาญในสาขา
ที่ตนมีความสามารถ เมื่อเรียนส�ำเร็จ ประเทศก็จะได้
บุคคลที่มีฝีมือเข้าท�ำงาน ข้อส�ำคัญในวัยนี้เป็นวัยที่
เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร จึงจ�ำเป็น
ต้องฝึกคุณสมบัติการรอได้ คอยได้ควบคู่ไปกับการ
เรียนการสอน
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3. วัยหนุ่มสาว วัยท�ำงาน
ในเรื่องสติ ต้องส�ำนึกในความรับผิดชอบให้
มากกว่าเด็ก เพราะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต มีการ
เจริญเติบโตเต็มที่เป็นวัยเจริญพันธุ์ เป็นช่องทางให้
เกิดกิเลสได้ง่าย ความรับผิดชอบในวัยนี้ ต้องหนัก
ไปทางการเตรียมตัวเข้าไปสู่ชีวิตสมรสโดยไม่ชิงสุก
ก่อนห่าม ต้องท�ำงานอย่างเต็มที่ จึงต้องรู้จักเลือก
การงาน เลือกคู่ครอง บางคนอยากอยู่เป็นโสดเพราะ
ท�ำประโยชน์ได้มากกว่าก็อาจมีแนวทางแบบอื่น เช่น
ท�ำงานเพื่อส่วนรวมเพิ่มนอกเหนือจากที่ท�ำงานประจ�ำ
เป็นต้น และเมื่อเลือกแล้วก็อย่าให้ล้มเหลว ให้ค�ำนึง
ถึงแต่ความรับผิดชอบซึ่งเป็นประเด็นส�ำคัญให้ถูกต้อง
เสียก่อน
วัยต่างๆ ในกลุ่มนี้ต้องมีความส�ำนึกรับผิด
ชอบให้มากขึ้นกว่าทุกวัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดย
มีหลักการพิจารณาว่าในต�ำแหน่งหน้าที่การงาน และ
สถานะที่เราด�ำรงอยู่ เราเป็นท�ำไม เพื่อประโยชน์อะไร
และมี อ ะไรเป็ น จุ ด หมายปลายทางอย่ า งไร การฝึ ก
ก�ำหนดการมีสติในระดับนี้นั้น ควรให้ระลึกรู้ก่อนท�ำ
และมีสมั ปชัญญะให้ระลึกรูข้ ณะก�ำลังท�ำ ในทุกอิรยิ าบถ
ที่เป็นไปตามธรรมชาติ ได้แก่ เดิน นั่ง นอน หลับ
ตื่ น กิ น ถ่ า ย อาบ ล้าง การก้าวเดิน หรือ แม้แต่
กระดิ ก นิ้ ว เป็ น ต้ น หรื อ อิ ริ ย าบถเฉพาะกิ จ เช่ น
การพักผ่อนหย่อนใจ เล่นกีฬา ท�ำงานบ้าน ล้างหน้า
แต่ ง ตั ว การอ่ า นหนั ง สื อ การฟั ง ค� ำ บรรยาย หรื อ
แม้แต่การดูแลลูกหลาน สั่งสอนลูกศิษย์ โดยต้องมี
ส�ำนึกที่ใช้ก�ำกับการมีสติให้ระลึกรู้โดยสมบูรณ์ก่อน
ที่ จ ะเคลื่ อ นไหวอิ ริ ย าบถใด และมี สั ม ปชั ญ ญะรู ้ ตั ว
ขณะท�ำอิริยาบถนั้นๆ ท�ำให้ไม่ประหม่าระลึกความ
จ�ำได้ หรือท�ำด้วยความเฉียบแหลม มีปฏิภาณ ไหว
พริบ คือ การก�ำหนดลมหายใจเข้า - ออก ที่เรียกว่า
“อานาปานสติ” เมื่อมีสติพร้อม ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ
ปัสสัทธิ สมาธิ และอุเบกขา ตามที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่
ในวัยอนุบาล วัยเด็ก ก็จะเกิดตามมาในวัยผู้ใหญ่ ซึ่ง

เป็นวัยที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่ก่อให้
เกิดความทุกข์ทางใจตั้งแต่ระดับน้อยๆ จนถึงการ
ท�ำลายตนเองด้วยการหนีปัญหา สมควรต้องพึ่งแนว
ปฏิบัติตามหลักค�ำสอนทางพุทธศาสนาใน ระดับสูง
ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์แล้วด้วยตัวของพระองค์
เอง คือ การปฏิบัติตามแนวทางของมรรคมีองค์ 8 ซึ่ง
แบ่งได้เป็นสามกลุ่มใหญ่ ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ
ปัญญา และเมื่อใดที่เจริญสติปัฏฐาน 4 เมื่อนั้นก็มี ศีล
สมาธิ ปัญญา อาจเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ การบังคับตนเอง
ให้ส�ำรวม ระวัง กาย - วาจา หรือบังคับตนให้ท�ำอะไร
อย่างจริงจังอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็เป็น ศีล เมื่อก�ำหนด
อารมณ์ใดตามแบบของสมาธิ ก็เป็น สมาธิ และพอรู้
อะไรบ้างอย่างถูกต้องก็เป็นปัญญา แต่สิ่งส�ำคัญที่อยู่
ภายในตัวตนของบุคคลเป็นปัจจัยส�ำคัญในความส�ำเร็จ
หรือล้มเหลวของผลการปฏิบัติ ก็คือ สัมมาทิฏฐิ ดัง
นั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะน�ำให้น�ำ อริยมรรคมีองค์ 8
ในส่วนของปัญญามาปฏิบัติก่อนเป็นล�ำดับแรก ตาม
ด้วยส่วนของศีล และส่วนของสมาธิเป็นล�ำดับสุดท้าย

แนวปฏิบัติเพื่อให้จิตผ่องแผ้วตามหลักคำ�
สอนทางพุทธศาสนาคือมรรคมีองค์แปด หรือ
ไตรสิกขา

1. มุง่ มัน่ ท�ำจิตให้บริสทุ ธิ์ ด้วยการศึกษาตนเอง
จนรู้จักตนเอง ตามล�ำดับของการเจริญสติปัฎฐาน 4
น�ำไปสู่การละกิเลสหรือดับทุกข์ท�ำให้เกิดปัญญา จาก
การเกิดความเห็นชอบ และความด�ำริชอบ
1.1 สัมมาทิฏฐิ หรือความเห็นชอบ ซึ่ง
เป็นความคิดเห็น ความเข้าใจ ความเชื่อ ความยึดถือ
เอาไว้เป็นหลักในใจอย่าง ถูกต้อง
1.2 สัมมาสังกัปปะ หรือ ความด�ำริชอบ ซึง่
เป็นการคิดไตร่ตรองในความหวัง ความต้องการของตน
อย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ทั้งประโยชน์ตนและผู้อื่น
2. มุ่งมั่นละความชั่ว หรือ การถือศีลซึ่งจะ
เกิดโดยอัตโนมัติ เมื่อผ่านการมีสัมมาทิฏฐิ และสัมมา
สังกัปปะแล้ว
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2.1 สัมมาวาจา หรือวาจาชอบ ซึ่งเป็น
ลักษณะการพูดที่ถูกต้องและส�ำเร็จประโยชน์ ไม่พูด
หลอกลวง ไม่พดู เท็จ ไม่พดู ส่อเสียด ไม่พดู ค�ำหยาบ ไม่
พูดเพ้อเจ้อ มีส�ำเนียงที่แสดงออกถึงความจริงใจ ความ
มีอารมณ์ดี และมีวิธีพูดถูกต้องตามหลักจิตวิทยา
2.2 สัมมากัมมันตะ หรือ การงานชอบ
คือ การกระท�ำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์
เฉพาะตัว หรือเป็นการท�ำงานที่ต้องท�ำในฐานะเป็น
คนคนหนึ่ง หรือร่วมกันท�ำซึ่งต้องมีความประพฤติที่
ดี ถูกต้องต่อกันและกันไม่คิดท�ำร้ายกัน รวมไปจนถึง
ความประพฤติปฏิบตั สิ ว่ นตัวตามปกติในชีวติ ประจ�ำวัน
เป็นต้น ต้องท�ำให้ถูกต้องตามหลักสุขภาพอนามัย
2.3 สัมมาอาชีวะ หรือ การด�ำรงชีวิตชอบ
คือ การท�ำมาหากินเพือ่ เลีย้ งชีพ การบริโภคใช้สอยสิง่ ที่
หามาได้ และความเป็นอยู่ที่เกี่ยวข้องกับสังคม ก็ต้อง
ท�ำอย่างถูกต้องมีเมตตาต่อกัน สงเคราะห์แบ่งปันช่วย
เหลือกัน ไม่เบียดเบียนกัน
2.4 สัมมาวายามะ หรือ ความเพียรชอบคือ
มีความมานะบากบัน่ กล้าหาญอดทนในทางทีถ่ กู ทีค่ วร
3. มุ่งมั่นท�ำแต่ความดีความถูกต้อง คือมีการ
ปฏิบตั สิ มาธิตงั้ แต่ระดับต้นๆคือ “อานาปานสติ”จนถึง
การเจริญสติปัฏฐาน 4 เพื่อให้เกิด
3.1 สัมมาสติ หรือ ความระลึกชอบ คือ
ความระลึกได้ ความจ�ำได้ และความมีใจเป็นปกติต่อ
เหตุการณ์ไม่คาดฝัน หรือเหตุการณ์ที่มารุมเร้ารบกวน
3.2 สัมมาสมาธิ หรือ ความตั้งใจมั่นชอบ
คือ ความตั้งใจที่ฝึกท�ำมานานจนกลายเป็นสมาธิตาม
ธรรมชาติ หรือเป็นการเริม่ ต้นฝึกโดยการตัง้ เจตนาแล้ว
บังคับจิตให้แน่วแน่ ตามวิธีการที่ก�ำหนด หรือตามการ
อธิษฐาน/ตั้งสัจจาธิษฐานอยู่ในอารมณ์ใด อารมณ์หนึ่ง

เพื่อให้เกิดสมาธิ มีจิตผ่องแผ้วมุ่งมั่นที่จะท�ำความดี
ความเจริญต่างๆให้ ทัง้ แก่ตนเอง แก่ผอู้ นื่ และส่วนรวม

บทสรุป
กล่าวโดยสรุป คนเราจะมีจิตวิทยาศาสตร์ ที่
สมบูรณ์ได้ ต้องมีการปฏิบตั ทิ างจิตตามหลักธรรมะทาง
พุทธศาสนาเพื่อให้ได้ จิตที่มีสติคอยก�ำกับมิให้ไปตาม
อารมณ์ที่เกิดจาก ความโลภ โกรธ หลงอันเป็นกิเลส
จากการที่ เห็นรูป ได้ยินเสียง ได้กลิ่น รู้รส และสิ่งที่มา
ปรากฏอยูใ่ นความรูส้ กึ และเมือ่ เห็นลักษณะไตรลักษณ์
หรือ ธรรมสัจจะ ของสิ่งทั้งปวงที่เคยยึดมั่นถือมั่นว่า
เป็นตัวเรา ของเรา แบบอนิจจัง ความไม่เที่ยง, แบบ
ทุกขัง สภาวะที่ไม่สามารถอยู่ในสภาพเดิมได้ก่อให้เกิด
ทุกข์ แบบอนัตตา ความไม่ใช่ตัวตนไม่มีใครสามารถ
เป็นเจ้าของได้ จะก่อให้เกิดความมีศีลธรรม คุณธรรม
ที่จะควบคุมบุคคลให้มั่นคงในการท�ำความดี ความ
ถูกต้อง ดังนั้นหากนักเรียน/นักศึกษา สามารถท�ำจิต
ให้ผ่องแผ้วตามแนวธรรมะทางพุทธศาสนา ควบคู่ไป
กับการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาตามแนวคิดทางการ
ศึกษาแล้ว ก็จะได้จิตวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ เหมาะสม
แก่การเรียนรู้ศาสตร์สาขาต่างๆ ที่ไม่เฉพาะแต่สาขา
วิทยาศาสตร์เท่านั้น ซึ่งจะท�ำให้ได้ผลผลิตทางการ
ศึกษาที่เป็นคนมีระเบียบวินัย มีจิตผ่องใสเหมาะแก่
การใช้งานหรือการเรียนรู้ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
และเกิดจิตสาธารณะท�ำให้อยูร่ ว่ มกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข อันเป็นเป้าหมายในภาพรวมของหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งก่อให้เกิดผลตามเจตนารมณ์หรือ
จุดมุง่ หมายทางการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้
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