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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท�ำความเข้าใจสาระส�ำคัญของ
การโค้ชชีวิต (life coaching) ผ่านมุมมองของพระพุทธศาสนาด้าน
จิตบ�ำบัดกับการให้ค�ำปรึกษา ค�ำว่า “จิตบ�ำบัดกับการปรึกษาเชิงพุทธ”
เป็นส่วนผสมที่ได้จากการบูรณาการระหว่าง 2 แนวคิดทั้งทางด้าน
พระพุทธศาสนาและหลักจิตบ�ำบัดและการให้ค�ำปรึกษาในจิตวิทยา
ตะวันตก มีเป้าหมายในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและความคิดเพือ่ ย้าย
ภพภูมิของผู้เข้ารับการบ�ำบัด จิตบ�ำบัดกับการปรึกษาเชิงพุทธสามารถ
ด�ำเนินการได้ 5 วิธีการคือ 1) การท�ำ TIR 3 ขั้นตอน 2) จิตบ�ำบัด
บนรากฐานของอริยสัจ 4 3) เกื้อกูล ไม่ก้าวก่าย โดยยึดหลักพรหม
วิหาร 4 4) ใช้หลัก ภพ 3 และภูมิ 31 เป็นแผนที่ในการเดินทาง 5) รู้จัก
หลีกเลี่ยงค�ำถามบางประเภท
การโค้ชชีวิตหรือไลฟ์โค้ช (life coach) แม้จะเป็นที่นิยมอย่าง
แพร่หลายในสังคมไทยรวมถึงเป็นปรากฏการณ์ในรูปแบบใหม่ของการ
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ให้คำ� ปรึกษาเชิงจิตวิทยาทีค่ นไทยทุกคนให้ความสนใจ แต่กระนัน้ ก็อาจ
เป็นสิ่งใหม่ส�ำหรับชาวไทย กรณีตัวอย่างบางตัวอย่างที่เกิดขึ้นแสดงให้
เห็นถึงจุดด่างพร้อยของความโปร่งใสที่จุดชนวนให้ไฟแห่งความลังเล
สงสัยของประชาชนทีม่ ตี อ่ พฤติกรรมและเจตนาทีค่ ลุมเครือของตัวไลฟ์
โค้ชเองนัน้ ปะทุขนึ้ แล้วในสังคมไทย สิง่ เหล่านีเ้ ป็นบทเรียนอันทรงคุณค่า
ให้กับทั้งผู้ประกอบอาชีพไลฟ์โค้ชทั้งหลาย รวมไปถึงไลฟ์โค้ชรุ่นใหม่ที่
จะเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพในสังคมไทยต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : การโค้ชชีวิต การให้คำ� ปรึกษาเชิงพุทธ จิตบ�ำบัด มุมมอง
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Life Coaching: A View from Buddhist
Psychotherapy and Counseling

Sanu Mahatthanadull
Abstract
This article aims to understand the essence of life coaching
through the perspective of Buddhism in psychotherapy and
counseling. The term “Buddhist Psychotherapy and Counseling”
is a combination between concepts of both Buddhism and the
principles of psychotherapy and counseling in Western
psychology. The goal is to adjust behaviors and thinking in
order to move the realm of the patients. Psychotherapy and
Buddhist counseling can be conducted in

5 ways:- 1) 3-steps of
TIR; 2) psychotherapy based on the Four Noble Truths; 3) being

supportive and not intrusive, based on the principle of the Four
Brahmavihāras; 4) using the 3 Worlds and 31 existences principle

as a map for traveling; 5) Ability to avoid certain types of questions.
Even though life coaching is widely popular in Thai society,
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and is a phenomenon in a new form of psychological counseling
that many Thai people are interested in. But still it may be
something new for Thai people. Some of the cases that illustrate
the blemish of transparency that triggered the public’s fervor of
doubt on the behaviors and ambiguity of the Life Coach itself are
now common in Thai society. These are valuable lessons for all
professional life coaches including new comer life coaches that
will continue to occur with quality in Thai society.
Keywords : A View, Buddhist Counseling, Life Coaching,
Psychotherapy
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1. บทน�ำ
การโค้ชชีวิต (Life coaching) เป็นการฝึกสอนให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพของการใช้ชีวิต ทั้งในเรื่องของการพัฒนาตนเอง สุขภาพ
การท� ำ งาน รวมถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ใ นครอบครั ว เพื่ อ นร่ ว มงาน
ตลอดจนการพั ฒ นาจิ ต วิ ญ ญาณของตนอี ก ด้ ว ย ซึ่ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้
หลักการของการให้คำ� ปรึกษาแก่ผู้เข้ารับการบ�ำบัดโดยผู้เชีย่ วชาญทีถ่ ูก
ฝึกฝนมาแล้วจนมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะด้าน ทัง้ นีเ้ พือ่ บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้
ไม่ว่าจะเป็น ความสุข ความส�ำเร็จ และพัฒนาการดังกล่าวในทุกมิติ
ในขณะที่ ศ าสตร์ ด ้ า นจิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาทฤษฎี จิ ต บ� ำ บั ด กั บ การ
ปรึ ก ษา ( Psychotherapy and Counseling ) มี นั ก บ� ำ บั ด เป็ น องค์
ประกอบส�ำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการบ�ำบัดดังกล่าวให้ส�ำเร็จ
ลุลว่ งตามวัตถุประสงค์ได้โดยอาศัยความเชือ่ ใจและความผูกพันระหว่าง
ผู ้ บ� ำ บั ด และผู ้ รั บ การบ� ำ บั ด กระบวนการบ� ำ บั ด มุ ่ ง ศึ ก ษาวิ เ คราะห์
วิธีการรักษาจิตและให้ค�ำปรึกษาแก่บุคคลผู้ประสบปัญหาทางจิตใจ
ตามแนวพระพุทธศาสนา แนวคิดเรื่องการบ�ำบัดจิตดังกล่าวนี้ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากในฐานะที่เป็นการบูรณาการจิตวิทยาเข้ากับ
พระพุทธศาสนาในเชิงพหุศาสตร์ศึกษา ยิ่งไปกว่านั้น สถาบันศึกษา
ต่างก็ให้ความส�ำคัญโดยมีตัวอย่างของรายวิชาที่มุ่งเน้นกระบวนการ
หลักการ และวิธีการของการบ�ำบัดจิตใจ รวมถึงการให้ค�ำปรึกษาผู้เข้า
รับการบ�ำบัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
อาทิ วิชาจิตรักษากับการปรึกษาเชิงพุทธ (Buddhist Psychotherapy
& Counseling ) หลั ก สู ต รนานาชาติ ของวิ ท ยาลั ย พุ ท ธศาสตร์ -
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นานาชาติ, มจร.1 และหลักสูตรภาษาไทยของบัณฑิตวิทยาลัย, มจร.2
หรื อ จะเป็ น วิ ช าที่ เ น้ น ปฏิ บั ติ ก าร เช่ น วิ ช าการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพุ ท ธจิตวิทยาการปรึกษา (Practice in Buddhist Counseling Psychology)
ของคณะมนุษยศาสตร์, มจร.3 ตลอดจนวิชาพุทธจิตวิทยา (Buddhist
4
Psychology) ของ มมร.
ศาสตร์เหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การศึกษา วิเคราะห์ หลักการด้าน
จิตบ�ำบัดและการให้คำ� ปรึกษาในจิตวิทยาตะวันตกทีเ่ น้นศึกษาธรรมชาติ
และกระบวนการท�ำงานของจิต วิธีการพัฒนา การเยียวยารักษาและ
การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแก่ บุ ค คลผู ้ ป ระสบปั ญ หาทางจิ ต เช่ น ปั ญ หา
ความเครียดอันเกิดจากความกดดันทางสังคม เศรษฐกิจ ครอบครัว
การศึกษา สุขภาพ และความรัก นอกจากนี้ยังเน้นค�ำสอนเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ ประเภทและกระบวนการของจิตตามค�ำสอนของพระพุทธวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตร
นานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2560) (วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560), 13.
2
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หลักสูตร
พุ ท ธศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพระพุ ท ธศาสนา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พุทธศักราช 2560) (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
2560), 20.
3
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา (หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2555)
(คณะมนุษยศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555), 11.
4
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช
2559) (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559), 41.
1
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ศาสนาและวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บกั บ จิ ต วิ ท ยาสมั ย ใหม่ อี ก ด้ ว ย
(Teachings on nature, type and process of mind in Buddhism,
analysis and comparison of Buddhist psychology and modern
psychology )

จะเห็ น ว่ า วิ ช าดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เหล่ า นี้ มุ ่ ง เน้ น ไปที่
การเรี ย นรู ้ ธรรมชาติของสิ่ง ที่เรียกว่า “จิ ต ใจ” และการปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรมของมนุษย์นั่นเอง ดังนั้น มนุษย์จึงจ�ำเป็นต้องมีความเข้าใจ
ในธรรมชาติทั้งหลายทั้งที่เป็นฝ่ายรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงเข้าใจ
ในกระบวนการการท�ำงานของธรรมชาติทั้งหลายเหล่านั้น โดยเฉพาะ
จิตใจด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

2. จิตบ�ำบัดกับการปรึกษาเชิงพุทธมีแนวคิดอย่างไร ?
ด้วยเหตุผลทีว่ า่ “จิตบ�ำบัดกับการปรึกษาเชิงพุทธ” มีรากฐานของ
การศึ ก ษาหลั ก การรั ก ษาจิ ต ใจและการให้ ค� ำ ปรึ ก ษาในจิ ต วิ ท ยา
ตะวั น ตก ดั ง นั้ น การเข้ า ไปท� ำ ความรู ้ จั ก กั บ ความรู ้ ท างตะวั น ตกจึ ง
ไม่สามารถถูกมองข้ามไปได้ เมื่อกล่าวถึงจิตวิทยาทางตะวันตกแล้ว
ต�ำราวิชาการที่มักได้รับการกล่าวถึงเล่มหนึ่งได้แก่ คู่มือการวินิจฉัย
โรคและสถิ ติ ข องโรคจิ ต ปรวนแปร ( Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, DSM) ซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลาย และ
ตีพิมพ์โดยสมาคมจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐาน
และเป็นคู่มือที่ใช้เพื่อเป็นบรรทัดฐานส�ำหรับการแยกกลุ่มประเภท
ของความผิดปกติทางด้านจิตใจ ที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริการวมถึง
นานาประเทศทั่วโลก โดยผู้เชี่ยวชาญในการรักษา นักวิจัย นักจิตวิทยา
บริษัทประกันภัย บริษัทเภสัชกรรม และนักวางแผนกรมธรรม์ประกัน
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ภัยต่างๆ5 คู่มือดังกล่าวฉบับปัจจุบันได้อธิบายภาวะจิตปรวนแปร
ไว้ว่า “เป็นภาวะที่เกี่ยวเนื่องกับคลินิกซึ่งมีความหมายในเชิงพฤติกรรม
หรือเป็นอาการของโรคที่เกิดขึ้นทางใจ เป็นอาการที่เกิดเนื่องจาก
ความกังวลใจ ภาวะบกพร่อง หรือกับความเสี่ยงให้เกิดความทุกข์6
เป็นที่น่าสังเกตว่า แนวคิดของทางตะวันตกล้วนตั้งอยู่บนฐานแนวคิด
เรื่อง “สิทธิมนุษยชน” เป็นใหญ่ ซึ่งมีแต่จะพัฒนาไปสู่การยึดถือตนเอง
เป็นศูนย์กลาง (self centeredness) ในทีส่ ดุ เมือ่ เราพิจารณาธรรมชาติให้
ถ่องแท้แล้วจะพบว่าแท้จริงแล้วมนุษย์ไม่มสี ทิ ธิอ์ ะไรเลย มนุษย์เป็นเพียง
ผู้อาศัยเท่านั้นเอง ดังนั้นแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนจึงเป็นแนวคิดที่
สวนทางกับสันติภาพของมนุษยชาติโดยสิน้ เชิง ดังนัน้ การให้คำ� ปรึกษา
ที่พึงประสงค์จึงควรตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งข้อเท็จจริงนี้
อย่างไรก็ตาม เมื่อเราน�ำแนวคิดทางด้านพระพุทธศาสนามา
บู ร ณาการเข้ า กั บ หลั ก จิ ต บ� ำ บั ด และการให้ ค� ำ ปรึ ก ษาในจิ ต วิ ท ยา
ตะวันตกแล้ว ส่วนผสมที่ได้จึงก่อเกิดเป็นแนวคิดเรื่อง “จิตบ�ำบัดกับ
การปรึกษาเชิงพุทธ” คือการเปลี่ยนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจากฐาน
ทฤษฎีตะวันตกมาอาศัยฐานพุทธธรรม เป็นการศึกษาและทดลองทีเ่ ป็น
ประโยชน์แก่บุคลากรผู้ช่วยเหลือทางด้านจิตใจเป็นอย่างมาก เพราะ
โมเดลการปรึกษาทางจิตวิทยาใหม่นสี้ อดคล้องกับเนือ้ หาของวัฒนธรรม
5

Donald W. Black and Jon E. Grant, DSM-5TM Guidebook: The

Essential Companion to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, Fifth Edition, (Arlington: American Psychiatric Publishing, 2014),
xi-xii.

6

Dan J. Stein, Katharine A. Phillips, Derek Bolton, K.W.M Fulford,

John Z. Sadler, and Kenneth S. Kendler, “What is a Mental/Psychiatric
Disorder ?,” DSM-IV to DSM-V Psychol Med., Vol.

2010): 1759-1765.
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ไทยเป็นอย่างยิ่ง7
แนวคิดเรื่อง “จิตบ�ำบัดกับการปรึกษาเชิงพุทธ” เริ่มต้นด้วยการ
มองปัญหาว่าได้แก่ความทุกข์ของมนุษย์ มนุษย์นั้นเต็มไปด้วยตัณหา8
ตัณหาความทะยานอยากของมนุษย์ สะท้อนให้เห็นภายในใจลึกๆ เช่น
เมื่อเรารู้สึกว่าอยากมีรถ แสดงว่าเรายังไม่มีรถ ภาพนี้สะท้อนให้เห็น
ภาวะภายในใจที่รู้สึกไม่มั่นคงและไม่ปลอดภัย (insecure) เป็นภาวะ
ที่รู้สึกขาด ไม่เต็ม คือการมีความทะยานอยากหรือตัณหาอยู่ภายใน
ใจดังบาลีที่ว่า “นตฺถิตณฺหา สมานที” แม่น�้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี 9
หมายความว่า แม้แม่นำ�้ ยังมีวนั พร่องหรือเต็มให้เราเห็นได้ แต่กบั ตัณหา
นั้นไม่มีวันเต็ม ไม่มีวันเหือดแห้ง ทั้งยังปรากฏความพร่องอยู่เป็นนิตย์
ครั้นจะเติมให้เต็มนั้นก็กระท�ำได้แสนยาก
ด้วยเหตุนี้เอง การรู้เท่าทันสาเหตุแห่งทุกข์คือ ตัณหาความ
ทะยานอยาก แล้วค่อยๆ ประหาณความอยากนั้นๆ เสีย จึงเป็นสิ่งที่
ผู้ให้ค�ำปรึกษาควรตระหนักรู้ ทั้งนี้เพื่อขัดเกลาและยกระดับจิตใจให้
พร้อมต่อการรักษาจิตผู้อื่น เป็นการมุ่งรักษาที่จิตใจตนเองเสียก่อน
นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การสร้ า งสมบารมี ใ ห้ แ ก่ ต นเอง ดั ง ค� ำ กล่ า วที่ ว ่ า
“การตัดใจเป็นการเติมบารมีให้แก่ตนเอง” ตัวอย่างหนึ่งที่เราเองก็อาจ
จะเคยประสบผ่านชีวิตประจ�ำวันมาบ้างแล้ว ได้แก่ การหักห้ามใจ
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประกาศเกียรติคณ
ุ และรางวัล
ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย (คณะจิตวิทยา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2552), 77.
8
ตัณหามี 3 ได้แก่ กามตัณหา คือ (1) ความทะยานอยากในกาม (2)
ภวตัณหา คือ ความทะยานอยากในภพ และ (3) วิภวตัณหา คือความทะยาน
อยากในวิภพ, ที.ปา. 11/305/263 (ไทย.มจร)
9
ขุ.ธ. 25/251/110 (ไทย.มจร)
7
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ตนเองไม่ให้อยากได้นั่นอยากได้นี่ เป็นการรู้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ใจเรา เป็นปรากฏการณ์ของโลภมูลจิต “จิตมีโลภะก็รู้ชัดว่าจิตมีโลภะ”
นอกจากนั้น อีกตัวอย่างเมื่อเรารู้สึกร�ำคาญมดที่ไต่มากัด และอยาก
ตบมดที่ กั ด เราให้ ต ายเสี ย เราก็ รู ้ ชั ด ปรากฏการณ์ โ กรธ หรื อ โทสะ
ที่เกิดขึ้นในใจ ระลึกว่า “จิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะ จิตปราศจาก
โทสะก็ รู ้ ชั ด ว่ า จิ ต ปราศจากโทสะ” 10 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การ
ปฏิบัติตนตามแนวทางของสติปัฏฐาน 4 ประการ11 ข้อจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นต้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง การที่มีสติรู้ชัดจิตของตนที่มีราคะ
ไม่มรี าคะ มีโทสะ ไม่มโี ทสะ มีโมหะ ไม่มโี มหะ เศร้าหมองหรือผ่องแผ้ว
ฟุ้งซ่านหรือเป็นสมาธิ ฯลฯ อย่างไร ตามที่เป็นไปอยู่ในขณะนั้นๆ12
ก็คือวิธีการปฏิบัติตนเพื่อก�ำจัดกิเลสตัณหาในใจนั่นเอง อีกวิธีหนึ่ง
ที่ชาญฉลาดคือการใช้ลมหายใจยาวหรือสั้น สะบั้นความขุ่นใจหรือ
กิเลสให้ยอ่ ยยับ กล่าวคือ ถ้าเราเกิดความขุน่ ใจในรูปแบบอะไรก็แล้วแต่
เช่น อิจฉา โมโหโทโส หงุดหงิดขุน่ เคือง ไม่พออกพอใจ ความขุน่ ข้องใจ
เหล่านั้นจะถูกสลายได้ง่ายที่สุดด้วยวิธีก�ำหนดลมหายใจ หรืออานาปานสติ เมื่อความขุ่นข้องหมองใจถูกสลายไปแล้ว จิตใจของเราก็จะ
มีช่องว่างพอที่จะใคร่ครวญและมองเหตุการณ์ทุกอย่างได้ตามความ
เป็นจริง และสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที.ม. 10/381/314 (ไทย.มจร)
สติปัฏฐาน หมายความว่า ที่ตั้งทั่วแห่งสติ (อารมณ์ กาย เวทนา จิต
ธรรม) ธรรมใดเป็นหัวหน้า คือ เป็นประธานในสัมปยุตตธรรมทั้งหลาย แล้วตั้ง
อยู่ในอารมณ์ทั้งหลาย มีกายเป็นต้น (พระสัทธัมมโชติกะธัมมาจริยะ, คู่มือการ
ศึกษาหลักสูตรจูฬอาภิธรรมิกะโท, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
ทิพยวิสุทธิ์, 2529), 66.)
12
ม.มู. 12/114/111 (ไทย.มจร)
10

11
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ยิ่งขึ้น

3. อะไรคือเป้าหมายของจิตบ�ำบัด
กับการปรึกษาเชิงพุทธ?
กระบวนการจิ ต บ� ำ บั ด กั บ การปรึ ก ษาเชิ ง พุ ท ธเปรี ย บเหมื อ น
ห้ อ งเรี ย นที่ ป ระกอบไปด้ ว ยนั ก บ� ำ บั ด และผู ้ เข้ า รั บ การบ� ำ บั ด โดย
ผู้เข้ารับการบ�ำบัดคือนักเรียน ในขณะที่นักบ�ำบัดต้องเป็นทั้งคุณครู
ผู้สอนและนักเรียนในเวลาเดียวกัน กล่าวคือนอกจากมีความสามารถ
ในการสอนและให้ค�ำปรึกษาแล้ว ยังจะต้องเปิดใจเพื่อเรียนรู้ศาสตร์
ของชี วิ ต และสามารถใช้ ค วามรู ้ ดั ง กล่ า วนั้ น ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ในการท�ำความเข้าใจชีวิตอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย หากมองในแง่ของ
การเรี ย นรู ้ ปริ ญ ญาทางโลกกั บ ปริ ญ ญาทางธรรมนั้ น ต่ า งกั น การ
ศึกษาเล่าเรียนโดยทั่วไป มีเป้าหมายก็เพื่อมุ่งประสบผลส�ำเร็จในการ
จบการศึกษา มีความรู้รอบในวิชาที่เรียน ได้รับปริญญาบัตรเพื่อเป็น
เครื่องหมายแสดงให้ทราบว่าได้ส�ำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่หากกล่าวถึงปริญญาทางธรรมแล้วย่อมหมายถึง ความสามารถใน
การก�ำหนดรู้ เป็นกิจในทุกข์ ตามหลักว่า ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ปริญฺเญยฺยํ
ทุกข์ควรก�ำหนดรู้ คือ ควรศึกษาให้รจู้ กั ให้เข้าใจชัดตามสภาพทีเ่ ป็นจริง13
ดังกิจในอริยสัจมี 4 (ข้อที่หนึ่ง) คือ 1. ปริญเญยธรรม (ควรก�ำหนดรู้)
2. ปหาตัพพธรรม (ควรละ) 3. สัจฉิกิริยาธรรม (ควรท�ำให้แจ้ง) และ
4. ภาเวตัพพธรรม (ควรเจริญ)14
ดูรายละเอียดใน พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺ ต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์
ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 12. อ้างค�ำว่า “ธรรม.”
14
สํ.ม. 19/1082/526-528 (ไทย.มจร)
13
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ด้วยเหตุนี้ หากอุปมาเป้าหมายของการเรียนรู้ในเรื่องจิตบ�ำบัด
กับการปรึกษาเชิงพุทธ (Psychotherapy and Buddhist Counseling)
ย่อมเปรียบได้กับความส�ำเร็จในการพาคนเดินทางออกจากที่มืดไป
สู่ที่สว่าง พาคนหลงทางกลับบ้าน ออกจากมายาสู่ความจริง หรือ
ออกจากที่แคบสู่ที่กว้าง ดังการประกาศพระธรรมอันแจ่มแจ้งของ
พระพุทธองค์ที่เปรียบเหมือน “บุคคลหงายของที่คว�่ำ เปิดของที่ปิด
บอกทางแก่ผู้หลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่า คนมีตาดี
จักเห็นรูปได้”15 กล่าวอีกนัยคือ เป้าหมายของจิตบ�ำบัดกับการปรึกษา
เชิงพุทธ ก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดเพื่อย้ายภพภูมิ
ของผู้ที่มาปรึกษาเรานั่นเอง

4. วิธีการให้ค�ำปรึกษาเชิงพุทธ
วิธีการให้ค�ำปรึกษาเชิงพุทธในที่นี้มี 5 ประการได้แก่ (1) การท�ำ
TIR 3 ขั้ น ตอน (2) จิ ต บ� ำ บั ด บนรากฐานของอริ ย สั จ 4 (3) เกื้ อ กู ล
ไม่ก้าวก่าย โดยยึดหลักพรหมวิหาร 4 (4) ใช้หลัก ภพ 3 และภูมิ 31
เป็นแผนที่ในการเดินทาง และ (5) รู้จักหลีกเลี่ยงค�ำถามบางประเภท
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ก) การท�ำ TIR 3 ขั้นตอน (Tuning in
Realization)

→ Identify split →

วิ.มหา. 1/15/8 (ไทย.มจร), ที.สี. 9/299/110 (ไทย.มจร), ม.มู. 12/56/44
(ไทย.มจร), สํ.ส. 15/112/129 (ไทย.มจร), องฺ.ทุก. 20/16/69 (ไทย.มจร), ขุ.อุ.
25/43/257 (ไทย.มจร)
15
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ขั้นตอนแรกคือ “การปรับคลื่นด้วยการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ”
(Tuning in) หมายถึง การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นจุดเริ่มต้นแห่ง
การให้ค�ำปรึกษา (counseling) ควรเริ่มต้นด้วยความสงบนิ่ง (ทางใจ)
กล่าวคือเป็นการเยียวยารักษาตนเองที่จิตใจเสียก่อน เพื่อให้จิตใจ
ตนเองให้อยู่ในภาวะที่มีความสงบนิ่ง ในขั้นที่เพียงพอต่อการแบ่งปัน
ความรักให้แก่คนอื่น ดังค�ำกล่าวที่ว่า “ความสามารถในการที่จะรักนั้น
คือความสามารถที่จะรู้จักสงบนิ่ง” (ability to love is ability to keep
silence ) หมายถึ ง ภาวะความสงบนิ่ ง ทางจิ ต ใจ แท้ จ ริ ง แล้ ว การให้
ค�ำปรึกษา (counseling) จะไม่สามารถเงียบได้เนื่องจากต้องใช้วาจา
ในการสื่อสารกับผู้เข้ารับการปรึกษา อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งก็จะต้อง
รู้จักการวางอุเบกขา คือการรู้ร้อนรู้หนาวแต่ไม่หวั่นไหว ซึ่งจะตรงกัน
ข้ามกับการไร้ความรู้สึกอย่างไร้อารมณ์ (apathy)
ขั้นตอนต่อไปคือ “การพินิจรอยแยก” (Identify split) หมายถึง
การใช้การสังเกตให้เห็นรอยแยก ระหว่างสิ่งที่เขาปรารถนากับความ
เป็นจริงที่เขาก�ำลังเผชิญอยู่ ในขั้นตอนนี้อาจมีหลายรอยแยก (splits)
คื อ รอยแยกหลั ก ที่ เ ป็ น รากแก้ ว และรอยแยกรองที่ เ ป็ น รากฝอย
ต้องค้นหาโจทย์ให้ได้ว่า รอยแยกดังกล่าวอยู่ที่ใด
ขั้นตอนสุดท้ายที่ส�ำคัญคือ “การพาเขากลับมาสู่โลกแห่งความ
เป็นจริง” (Realization) หมายถึง การท�ำให้เขาเข้าใจในโลกแห่งความ
เป็นจริง ทั้งนี้ก็เพื่อความเข้าใจที่ยั่งยืน ความเห็นธรรมชาติตามความ
เป็นจริง เป็นการตัดรากถอนโคนไม่ให้เหลือไว้ซึ่งทิฏฐิความเห็นผิด
ข) จิตบ�ำบัดบนรากฐานของอริยสัจ 416
โสรีช์ โพธิแก้ว, “การประยุกต์อริยสัจ 4 ของพระพุทธศาสนากับการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตรักษา,” (รายงานวิจัย, คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์
16

การโค้ชชีวิต: มุมมองของจิตบ�ำบัดและการให้ค�ำปรึกษาเชิงพุทธ

Life Coaching: A View from Buddhist Psychotherapy and Counseling

149

อริยสัจ 4 เป็นภาพที่ใหญ่ที่สุด เป็นสัมมาทิฏฐิ คือรู้ความจริง
ในโลก เป็ น สภาวะที่ ถ อดถอนจากอวิ ช ชา อั น เป็ น สาเหตุ ที่ ท� ำ ให้
เกิดวิปลาส (ความรู้คลาดเคลื่อน)17 การน�ำอริยสัจ 4 ของพระพุทธศาสนา ผสมผสานเข้าสู่กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบ�ำบัด
นักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนใน 3 ด้าน
คือ ด้านความเข้าใจโลกและชีวติ ด้านคุณภาพของจิตใจ และด้านความ
สามารถในการท�ำงานการปรึกษาเชิงจิตวิทยาภายใต้โครงความคิดของ
อริยสัจ 4
กระบวนการปรึก ษาเชิง จิตวิ ท ยาและจิ ต บ� ำ บั ด ที่ วางรากฐาน
อยู่บนหลักอริยสัจ 4 สามารถสนับสนุนให้บุคคลได้บรรลุศักยภาพ
ความเป็นมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาด้าน
จิ ต ใจของตนเอง และสามารถด� ำ รงชี วิ ต อยู ่ อ ย่ า งสอดคล้ อ งกั บ
ความเป็นจริงด้วยปัญญา โดยการวิจัยได้แสดงว่า กระบวนการการ
ปรึ ก ษาเชิ ง จิ ต วิ ท ยาและจิ ต บ� ำ บั ด ส่ ง ผลต่ อ ตั ว แปร ทั้ ง ตั ว แปรทาง
ตะวันออกที่อิงหลักพุทธธรรม เช่น ศีล ปัญญา สันติภาวะ เมตตา
สันโดษ เป็นต้น และตัวแปรทางตะวันตก อาทิเช่น ความเอื้อเฟื้อ
ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต ความสามารถในการฟื้นพลัง
การเพิม่ ความเข้มแข็งอดทน และการยกระดับสุขภาวะทางจิต เป็นต้น18
การน�ำเสนอกระบวนการรักษา (Healing) ผู้ให้ค�ำปรึกษาจ�ำเป็นที่จะ
ต้องรู้จัก อริยสัจ 4 เสียก่อน ต้องรู้จักตนเองเสียก่อนจึงจะแก้โจทย์ให้
มหาวิทยาลัย, 2553), บทคัดย่อ ก.
17
ดูรายละเอียดใน องฺ.จตุกกฺ . 21/49/79 (ไทย.มจร), องฺ.จตุกกฺ . 21/49/44
(บาลี.มจร)
18
โสรีช์ โพธิแก้ว, “การประยุกต์อริยสัจ 4 ของพระพุทธศาสนากับการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตรักษา,”, บทคัดย่อ ก.
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คนอื่นได้ กล่าวคือต้องรู้จักตัวทุกข์ที่แท้จริง เป็นขั้นรู้ถึงตัวการปัญหา
เมื่อตระหนักรู้ตัวการปัญหา จึงจะรู้สาเหตุท่ีแท้จริงที่ท�ำให้เกิดปัญหา
เมื่อรู้สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ก็จะท�ำให้เลือกหนทางที่ถูกต้องที่จะ
สามารถแก้ไขปัญหานั้นๆ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
ค) เกื้อกูล ไม่ก้าวก่าย โดยยึดหลักพรหมวิหาร 4
“ความรักทีแ่ ท้คอื ความเกือ้ กูล ไม่กา้ วก่าย” ดังตัวอย่างเช่น ระบบ
การท�ำงานของอวัยวะภายในร่างกายมนุษย์คอื หัวใจและปอด ทีท่ ำ� งาน
สอดประสานกัน เกื้อกูลกันในระบบของตน โดยไม่เข้าไปก้าวก่ายใน
หน้าที่ของคนอื่น เป็นความรักโดยใช้หลักพรหมวิหาร 4 ประการ คือ
ความรัก (เมตตา) ความสงสาร (กรุณา) ความยินดี (มุทิตา) และความ
วางใจเป็นกลาง (อุเบกขา) ผู้ให้ค�ำปรึกษา (counselor) ที่ดีจะต้องมี
คุณสมบัติเช่นนี้ และมีสัจจะวาจา มีวาจาที่เป็นสัจจะ เป็นความจริง
อยู่เสมอ clear cut ชัดเจน เป็นสิ่งเร้าที่คงที่คงวา เหมาะสมแก่การยึด
เหนี่ยวของผู้ปรึกษา
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสิ่งเร้า (พ่อ) ที่ไม่คงเส้นคงวา (inconsistency)
ลูก : พ่อจ๋าลูกจะขอไปดูหนัง
พ่อ : จะไปเหรอ ?, เออ ก็ตามใจเอ็ง, แต่เฮ้ย ! ไม่ดีหรอก ฯลฯ
ลูก : ?!?!?19
จากตั ว อย่ า งข้ า งต้ น การที่ พ ่ อ ตอบอย่ า งกลั บ ไปกลั บ มา
เช่นนั้น ท�ำให้ลูกเกิดความสับสนในตัวพ่อ และต้องตกอยู่ในภาวะ
ล�ำบาก (Dilemma) อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ กล่าวคือ เกิดภาวะความสับสน
โสรีช์ โพธิแก้ว, บรรยายวิชา จิตรักษากับการปรึกษาเชิงพุทธ, 19-24
ธันวาคม 2554.
19
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ไม่ทราบแน่ชัดในความรู้สึกและปฏิกิริยาโต้ตอบของพ่อ ในฐานะของ
พ่อแล้ว ควรให้ค�ำแนะน�ำแก่ลูกพร้อมทั้งให้ค�ำปรึกษาอย่างตรงไป
ตรงมา อย่างไรก็ตาม สิ่งไหนที่ควรห้ามก็พึงห้ามเสีย เช่นในกรณีพ่อ
ห้ามลูกไม่ให้ไปเที่ยวผับ บาร์ หรือสถานที่ อโคจร เป็นต้น การเป็นผู้ให้
ค�ำปรึกษาทีเ่ ปีย่ มไปด้วยพรหมวิหารจะเป็นเรือ่ งง่ายหากเข้าใจ และรูจ้ กั
บริหารจัดการสัดส่วนธรรมระหว่าง ความรัก ความสงสาร ความยินดี
และความวางใจเป็นกลาง ให้มีความสมดุลเหมาะสม
ง) ใช้หลัก ภพ 3 และภูมิ 31 เป็นแผนที่ในการเดินทาง
ดังที่ทราบดีแล้วว่าเป้าหมายหลักของจิตบ�ำบัดกับการปรึกษา
เชิงพุทธ คือการพาคนเดินทางออกจากทีม่ ดื ไปสูท่ สี่ ว่าง พาคนหลงทาง
กลับบ้าน ออกจากมายาสู่ความจริง หรือออกจากที่แคบสู่ที่กว้าง และ
เป็นการย้ายภพภูมิของผู้ที่มาหาเรา ดังนั้น ความรู้ในเรื่องขอบเขตของ
ภพ ภูมิ จึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก เพราะจะท�ำให้เรารู้ทาง และไม่หลงทาง
ไม่เดินทางผิด แผนที่คือ ภพ 3 ภูมิ 31 รวมถึงการอยู่กับคนที่มาหาเรา
สองสิ่งนี้จะต้องเกื้อหนุนกันและกันเสมอ
จ) รู้จักหลีกเลี่ยงค�ำถามบางประเภท
การสนทนากันระหว่างผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาและผูป้ รึกษา บางครัง้ จะเกิด
ค�ำถามบางประการขึ้น การตัดสินพฤติกรรม แบบอภิปรัชญา (Metaphysics) จะท�ำให้เกิดความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ (critical thinking)
ท�ำให้ตอบยาก เพราะเนื่องจากต้องดูเอาที่จิตและตัวกิเลสของผู้ถาม
ค�ำถามเป็นหลัก ดังนัน้ วิธที ดี่ ที สี่ ดุ ทีจ่ ะตอบค�ำถามนัน้ ก็คอื การหลีกเลีย่ ง
ที่จะตอบค�ำถามดังกล่าวเสีย ดังปรากฏตัวอย่างในคัมภีร์พระไตรปิฎก
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ว่าด้วยเรื่องของปัญหาที่พระพุทธองค์ไม่ทรงพยากรณ์ (อัพยากตปัญหา)20 แก่มาลุงกยบุตร เป็นค�ำถามที่ไม่ควรถามมีลักษณะที่ขาด
ความเกีย่ วเนือ่ งกัน (Irrelevant question), ค�ำถามเชิงสมมุติ (Hypothe21
tical question), และค�ำถามเชิงอภิปรัชญา (Metaphysic’s question)
การรู้จักหลีกเลี่ยงค�ำถามบางประเภทจ�ำเป็นต้องใช้ปัญญาเป็นพื้นฐาน
ในการพิจารณาวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนว่าค�ำถามใดที่ควรตอบ ค�ำถาม
ใดที่ไม่ควรตอบ ผู้ให้ค�ำปรึกษาที่ฉลาดในเรื่องนี้ก็จะสามารถหลบหลีก
กับดักแห่งการให้ค�ำปรึกษาได้เป็นอย่างดี

แผนภูมิที่ 1 แสดง 5 วิธีการให้ค�ำปรึกษาเชิงพุทธ

อัพยากตปัญหามี 10 ประการ ได้แก่ (1) โลกเที่ยง ? (2) โลกไม่เที่ยง ?
(3) โลกมีที่สุด ? (4) โลกไม่มีที่สุด ? (5) ชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน ? (6) ชีวะ
กับสรีระเป็นคนละอย่างกัน ? (7) หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก ? (8) หลัง
จากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีก ? (9) หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิด
อีก ? (10) หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ ?,
ดูรายละเอียดใน ม.ม. 13/122-128/133-141 (ไทย.มจร)
21
อภิปรัชญา เป็นสาขาหนึง่ ของวิชาปรัชญา ว่าด้วยเรือ่ งของการอธิบาย
พื้นฐานธรรมชาติที่เกี่ยวกับชีวิตและโลก, Norman L. Geisler, Baker Encyclopaedia of Christian Apologetics (Michigan: Baker Books, 1999), 446.
20
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5. จิตบ�ำบัดกับการปรึกษาเชิงพุทธ:
กรณีศึกษาในพระพุทธศาสนา
กรณีศึกษาเรื่องจิตบ�ำบัดกับการปรึกษาเชิงพุทธในพระพุทธศาสนามีอยู่หลากหลาย ดังเช่นกรณีการบรรลุธรรมขององคุลีมาล22
และการบรรลุธรรมของนางปฏาจาราเถรี23 แต่ถงึ กระนัน้ ยังมีกรณีศกึ ษา
ที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ กรณีศึกษาของนางกิสาโคตมี24 ในที่นี้ ผู้เขียน
จะอภิปรายน�ำเสนอกรณีศึกษา 3 ตัวอย่างที่น่าสนใจ ได้แก่ (ก) เรื่อง
นางกิสาโคตมี (ข) เรื่อง อนิตถิคันธกุมาร และ (ค) เรื่องพราหมณ์คนใด
คนหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ดูรายละเอียดใน ม.ม. 13/347-352/421-433 (ไทย.มจร)
23
“ปฏาจาราเลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเรา ผู้ทรงวินัย”, องฺ.
เอกฺก. 21/238/30 (ไทย.มจร), ดูประวัตปิ ฏาจาราเถรีใน ขุ.อป. 33/488-511/452455 (ไทย.มจร)
24
ดูรายละเอียดใน ขุ.อป. 33/73-94/465-468 (ไทย.มจร)
22
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ก) เรื่องนางกิสาโคตมี
เรื่ อ งของนางกิ ส าโคตมี ป รากฏอยู ่ ใ นอรรถกถาขุ ท ทกนิ ก าย
ธรรมบท เรื่องมีดังนี้ว่า ครั้งหนึ่งนางตั้งครรภ์ โดยกาลล่วงไป 10 เดือน
เมื่อคลอดบุตรแล้ว บุตรนั้นได้ท�ำกาละแล้วในเวลาเดินได้ นางห้าม
พวกชนทีจ่ ะน�ำบุตรนัน้ ไปเผา เพราะนางไม่เคยเห็นความตาย อุม้ ร่างบุตร
ผู้ตายแล้วด้วยสะเอว ด้วยหวังว่า จักถามถึงยา เพื่อบุตรเรา เมื่อทราบ
ว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้ถึงยานั้นจึงไปเข้าเฝ้า พระพุทธองค์ทรงรับสั่งให้
นางไปหาเมล็ดพันธ์ผักกาดหยิบมือหนึ่งเอาจากเรือนที่ไม่มีบุตรหรือ
ธิดาเคยตายมาก่อน หลักจากที่พยายามเสาะหาจนถึงเวลาเย็นก็ไม่ได้
นางจึงได้คิดว่า แท้จริงแล้วทุกบ้านก็ประสบเหตุการณ์เดียวกันหมด
คือ คนตายมากกว่าคนเป็น เมื่อจิตใจคลายจากความโศกเศร้าเพราะ
ความรักบุตร นางจึงทิ้งบุตรไว้ในป่า แล้วไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์
พระพุทธองค์ทรงตรัสพระคาถาว่า “นรชนผู้มัวเมาในบุตรและ
ปศุสัตว์ มีใจเกี่ยวข้องในอารมณ์ต่างๆ ย่อมถูกมฤตยูคร่าไปเหมือน
ชาวบ้ า นผู ้ ห ลั บ ไหลถู ก ห้ ว งน�้ ำ พั ด พาไป ฉะนั้ น ” 25 ในกาลจบคาถา
นางกิสาโคตมีด�ำรงอยู่ในโสดาปัตติผล และบวชในพระพุทธศาสนา
เป็นกิสาโคตมีเถรี อยู่มาวันหนึ่ง นางถึงวาระในโรงอุโบสถ นั่งตาม
ประทีปเห็นเปลวประทีปลุกโพลงขึ้นและหรี่ลง ได้ถือเป็นอารมณ์ว่า
“สัตว์เหล่านั้นก็อย่างนั้นเหมือนกัน เกิดขึ้นและดับไปดังเปลวประทีป
ผู ้ ถึ ง พระนิ พ พาน ไม่ ป รากฏอย่ า งนั้ น ” พระพุ ท ธองค์ ป ระทั บ นั่ ง ใน
พระคันธกุฎนี นั่ แล ทรงแผ่พระรัศมีไปดังนัง่ ตรัสตรงหน้านาง26 แล้วตรัส
พระคาถาว่า “ผู้เห็นทางอมตะ แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ประเสริฐ
25
26

ขุ.ธ. 25/287/122 (ไทย.มจร)
ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ.อ. 41/504 (ไทย.มมร)
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กว่าผู้ไม่เห็นทางอมตะที่มีชีวิตอยู่ตั้ง 100 ปี”27 ในกาลจบเทศนา กิสาโคตมีเถรีด�ำรงอยู่ในพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย28
กรณีศึกษาเรื่องนางกิสาโคตมีนี้เป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็น
จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือการบรรลุธรรมขั้นสูงสุด คือ
การเป็นพระอรหันต์ที่สิ้นจากกิเลส รวมถึงยังแสดงให้เห็นถึงความ
เป็นสากล (universal) คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสูญเสียบุคคลอันเป็น
ทีร่ กั ลูกเสียชีวติ สร้างความสะเทือนใจ และเป็นทีแ่ น่นอนว่า ท�ำให้ทกุ ข์
โทมนัสเกิดขึ้นโดยเฉพาะเจตสิกทุกข์ คือ ทุกข์ทางใจ
ข) เรื่องอนิตถิคันธกุมาร
อนิตถิคันธกุมาร เป็นสัตว์ที่จุติจากพรหมโลก เกิดในตระกูลมี
โภคะมาก ในกรุงสาวัตถี ตั้งแต่วันเกิดมาแล้วไม่ปรารถนาจะเข้าไปใกล้
หญิง ถูกผู้หญิงจับก็ร้องไห้ ครั้นเมื่อเจริญวัย มารดาบิดาขอให้แต่งงาน
ก็มยิ อมแต่ง ต่อเมือ่ ถูกอ้อนวอนบ่อยเข้า อนิตถิคนั ธกุมารจึงให้ชา่ งทอง
500 คน ปั้นรูปปั้นทองค�ำรูปผู้หญิงขึ้นมาแล้วบอกว่าหากสามารถหา
สตรีที่มีรูปงามดังทองนี้มาได้ ก็จะยอมแต่งงาน เมื่อมารดาบิดาส่ง
พราหมณ์ออกไปค้นหา ในที่สุดก็ได้พบ อนิตถิคันธกุมารพอได้ทราบ
เรื่องว่า มีเด็กหญิงรูปร่างสวยยิ่งกว่ารูปทองค�ำเสียอีก ก็เกิดความ
รักใคร่ และอดทนเฝ้ารอวันที่จะได้พบเด็กหญิงผู้นั้น29
ในระหว่างการเดินทางมาหาอนิตถิคันธกุมารนั้นเอง ด้วยความ
ทีน่ างเป็นผูล้ ะเอียดอ่อนยิง่ นัก จึงเสียชีวติ ระหว่างทาง อนิตถิคนั ธกุมาร
เมื่อทราบเรื่องก็เกิดทุกข์โทมนัสอย่างใหญ่หลวง กินไม่ได้นอนไม่หลับ
ขุ.ธ. 25/114/66 (ไทย.มจร)
ขุ.ธ.อ. 41/504 (ไทย.มมร)
29
ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ.อ. 42/408 (ไทย.มมร)
27
28
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พระพุทธองค์จึงตรัสพระคาถาสอนอนิตถิคันธกุมาร “กามโต ชายตี
โสโก กามโต ชายตี ภยํ กามโต วิปฺปมุตฺตสฺส นตฺถิ โสโก กุโต ภยํ”
แปลความได้วา่ “ความโศกเกิดจากกาม ภัยก็เกิดจากกาม ผูพ้ น้ จากกาม
ได้เด็ดขาด ย่อมไม่มคี วามโศกและภัยจากทีไ่ หนเลย”30 เมือ่ จบพระธรรม
เทศนา อนิตถิคันธกุมารก็ได้บรรลุโสดาปัตติผล31
ค) เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง
เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่งนี้ พระพุทธองค์ทรงรักษาจิตใจของ
พราหมณ์ผู้มีมิจฉาทิฏฐิ “ได้ยินว่า พราหมณ์นั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิ วันหนึ่ง
ไปสู่ฝั่งแม่น�้ำแล้ว ถางนาอยู่ พระศาสดาทรงเห็นความถึงพร้อมแห่ง
อุปนิสัยของเขา จึงได้เสด็จไปสู่ส�ำนักของเขา เขาแม้เห็นพระศาสดา
ก็ไม่ท�ำสามีจิกรรมเลย ได้นิ่งเสีย”32
หลังจากวันนั้นเป็นต้นมา พระพุทธองค์ก็ได้เสด็จแวะเวียนไป
ตรัสถามพราหมณ์ถึงที่นาอยู่ทุกวัน ว่า “พราหมณ์ ท่านท�ำอะไรอยู่ ?”
อย่างสม�่ำเสมอตั้งแต่ แผ้วถางนา หว่าน ไขน�้ำ รักษานา ฯลฯ จนถึง
ช่วงสุดท้ายคือการเก็บเกีย่ วข้าวกล้า ครัน้ ในวันหนึง่ พราหมณ์กราบทูล
พระองค์ว่า “พระโคดมผู้เจริญ ท่านมาแล้ว ตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าแผ้ว
ถางนา ถ้าข้าวกล้าของข้าพเจ้าจักเผล็ดผล, ข้าพเจ้าจักแบ่งปันแก่
ท่านบ้าง ยังไม่ให้ท่าน ข้าพเจ้าเองก็จักไม่เคี้ยวกิน ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
ท่านเป็นสหายของเรา
ครั้นเมื่อข้าวกล้านั้นเผล็ดผล แต่ยังมิทันจะได้เก็บเกี่ยว ก็เกิด
มหาเมฆฝนให้ตกตลอดคือ พาเอาข้าวกล้าไปหมด พราหมณ์ไปแล้ว
ขุ.ธ. 25/215/99 (ไทย.มจร)
ขุ.ธ.อ. 42/408 (ไทย.มมร)
32
ขุ.ธ.อ. 42/409 (ไทย.มมร)
30
31
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แต่เช้าตรู่ ด้วยคิดว่า เราจักตรวจดูข้าวกล้า เห็นแต่นาเปล่า ท�ำให้
พราหมณ์ เ กิ ด ความโศกเป็ น ก� ำ ลั ง ด้ ว ยความครุ ่ น คิ ด ที่ ว ่ า “ตั้ ง แต่ นี้
เป็นต้นไป ท่านเป็นสหายของเรา ความปรารถนาในใจของเราเเม้นั้น
ไม่ ถึ ง ที่ สุ ด เสี ย แล้ ว ” เรื่ อ งนี้ พระพุ ท ธองค์ ท รงทราบแล้ ว ในวั น แรก
ทีเดียวว่า ข้าวกล้านั้นจักไม่เผล็ดผล จึงเสด็จไปตรัสสอนให้ปัญญา
แก่พราหมณ์ว่า33 “ความโศกเกิดจากตัณหา ภัยก็เกิดจากตัณหา ผู้พ้น
จากตั ณหาได้เด็ดขาด ย่อ มไม่มีค วามโศกและภั ย จากที่ ไ หนเลย”34
ในกาลจบเทศนา พราหมณ์ตั้งอยู่แล้วในโสดาปัตติผล35
จากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งหมดนี้ ท�ำให้เกิดประเด็นค�ำถามและ
ประเด็นค�ำตอบที่น่าสนใจขึ้นมา 4 ประการ ได้แก่
ประการแรก : บรรลุธรรมได้อย่างไร ?
ค�ำถามที่ว่า บรรลุธรรมได้อย่างไรนั้น ค�ำตอบคือ บรรลุเพราะ
มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่เป็นจริงตามธรรมชาติ เห็นธรรมชาติอย่างที่
มันเป็นตรงตามความเป็นจริง สามารถละธรรมชาติที่ผูกสัตว์ไว้ไม่ให้
พ้นไปจากวัฏฏะทุกข์คือสังโยชน์ได้ เมื่อละสังโยชน์ได้แล้วจึงบรรลุ
มรรคผล เข้าสู่สภาวะของการเป็นอริยบุคคล 4 จ�ำพวก มีพระโสดาบัน
เป็ น กลุ ่ ม บุ ค คลแรกที่ ไ ด้ เข้ า สู ่ ก ระแสพระนิ พ พาน พระสกทาคามี
พระอนาคามี และพระอรหั น ต์ เ ป็ น อริ ย บุ ค คลจ� ำ พวกสุ ด ท้ า ยตาม
ล�ำดับ ดับกองทุกข์แล้วทั้งมวล ตัดสังโยชน์ได้หมดแล้วทั้ง 10 ประการ
สิ้นภพชาติแล้วถือเป็นบุคคลผู้บรรลุเป้าหมายสูงที่สุดแล้วในพระพุทธศาสนา สังโยชน์กับนิพพานจึงเป็นธรรมที่อยู่กันคนละขั้ว คนละด้าน
ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ.อ. 42/411 (ไทย.มมร)
ขุ.ธ. 25/216/99 (ไทย.มจร)
35
ขุ.ธ.อ. 42/412 (ไทย.มมร)
33
34
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เปรี ย บเหมื อ นความมื ด กั บ ความสว่ า ง เพราะความมื ด หายไป
ความสว่ า งจึ ง เข้ า มาแทนที่ ฉั น ใด เพราะการละสั ง โยชน์ ไ ด้ ท้ั ง หมด
นิพพานจึงเข้ามาแทนที่ฉันนั้น นิพพานจึงเป็นทางออกของสรรพสัตว์
จากวัฏฏะทุกข์ทั้งปวง36
ประการที่สอง : ปฏิบัติอย่างไร ?
ค�ำตอบของค�ำถามนี้ได้แก่ การเจริญจิตตภาวนาคือมุ่งไปที่การ
ฝึกฝนเพื่อพัฒนาระดับของจิตใจให้เกิดเป็นความผ่องใส แจ่มชัด และ
เกิดปัญญาญาณขึ้นในระดับที่สามารถประหาณกิเลส เข้าสู่มรรคผล
นิพพานโดยล�ำดับ โดยการใช้มีสติปั ฏฐาน 4 ประการเป็ นพื้ นฐาน
มีพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ก�ำจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้37 เป็นต้น
ประการที่สาม : ต้องมีความรู้เรื่องอะไร ?
การที่จะมีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นตรงได้นั้น ต้องรู้ความจริงของ
พระอริยเจ้า หรือ อริยสัจ 4 ประการ ดังพุทธพจน์ในสามัญญผลสูตรทีว่ า่
เมือ่ จิตเป็นสมาธิบริสทุ ธิผ์ ดุ ผ่อง ไม่มกี เิ ลสเพียงดังเนิน ปราศจาก
ความเศร้าหมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้
ภิ ก ษุ นั้ น น้ อ มจิ ต ไปเพื่ อ อาสวั ก ขยญาณ รู ้ ชั ด ตามความเป็ น จริ ง ว่ า
‘นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้อาสวะ
นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา’ เมื่อเธอรู้เห็น
ดูรายละเอียดใน สานุ มหัทธนาดุลย์, “การศึกษาวิเคราะห์สังโยชน์
ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554), 159.
37
ที.ม. 10/373/301 (ไทย.มจร)
36
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อยู่อย่างนี้ จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ
เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่า ‘ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบ
พรหมจรรย์แล้ว ท�ำกิจทีค่ วรท�ำเสร็จแล้ว ไม่มกี จิ อืน่ เพือ่ ความเป็นอย่างนี้
อีกต่อไป’38
ประการสุดท้าย : ความรู้ได้มาจากไหน ?
ในทางพระพุทธศาสนา ความรู้ ที่เป็นปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ
ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ว่าได้มาจาก
แหล่งก�ำเนิด 2 ประการ ได้แก่ (1) ปรโตโฆสะ หมายถึง การได้สดับจาก
บุคคลอืน่ และ (2) โยนิโสมนสิการ หมายถึง การมนสิการโดยแยบคาย39
อั น การได้ ส ดั บ จากผู ้ อื่ น ย่ อ มหมายถึ ง การฟั ง ธรรมเป็ น ที่ ส บาย
(สัปปายะ) เหมาะสมแก่ตน เช่นกรณีของพระสารีบตุ รเถระทีไ่ ด้ฟงั ธรรม
จากพระอัสสชิเถระว่า “ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตตรัสเหตุ
แห่งธรรมเหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะ
มีปกติตรัสอย่างนี้”40 ซึ่งเหมาะสมจริตกับพระเถระในเวลานั้น ในทาง
ตรงกันข้าม ปรโตโฆสะ ยังอาจหมายถึงการฟังอสัทธรรมจากผูอ้ นื่ ได้อกี
ด้วย ดังนั้น ปรโตโฆสะจึงเป็นการฟังเสียงจากภายนอกอันเป็นปัจจัยที่
ท�ำให้เกิดขึ้นทั้งสัมมาทิฏฐิ และมิจฉาทิฏฐิ
จากกรณีศกึ ษาเรือ่ งจิตบ�ำบัดกับการปรึกษาเชิงพุทธในพระพุทธศาสนา ดั ง กล่ า วมาแล้ ว ทั้ ง หมดนั้ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง กระบวนทั ศ น์
(Paradigm shift) ทีม่ กี ารพัฒนาขึน้ เป็นระดับๆ ด้วยการพิจารณาอย่าง
แยบคาย เมื่อความทุกข์ได้ถูกขุดรากถอนโคนออกโดยล�ำดับๆ แล้ว
ที.สี. 9/248/84 (ไทย.มจร)
ม.มู. 12/452/491 (ไทย.มจร)
40
วิ.ม. 4/60/73 (ไทย.มจร)
38
39
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ก็จะเกิดความเข้าใจต่อธรรมชาติตามความเป็นจริง (บรรลุธรรมตาม
ล�ำดับขั้น โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์) นอกจากนั้นกรณี
ศึ ก ษาดั ง กล่ า วยั ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง แนวคิ ด ในการให้ ค� ำ ปรึ ก ษาใน
การเข้าไปร่วมแบ่งปันพื้นที่ และชี้แนะแนวทางออกจากทุกข์ ดังกรณี
ของพระพุทธองค์ที่รักษาพราหมณ์ผู้มิจฉาทิฏฐิด้วยการให้พื้นที่แก่
พราหมณ์ รวมถึงความไว้วางใจ จากการเป็นเพื่อนผู้เป็นกัลยาณมิตร
โดยแท้จริงที่หยิบยื่นปัญญาช่วยให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้ในที่สุด ตัวอย่าง
ดังกล่าวเหล่านีจ้ ะท�ำหน้าทีเ่ ป็นกรณีศกึ ษาแม่แบบของการรักษาจิตและ
การให้ค�ำปรึกษาเชิงพุทธเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตที่มีคุณค่า

6. การโค้ชชีวิตในประเทศไทย
การโค้ชชีวติ (Life coaching) เป็นกระบวนการฝึกสอนเพือ่ ให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพของการใช้ชีวิต ทั้งในเรื่องของการพัฒนาตนเอง
สุขภาพ การท�ำงาน รวมถึงความสัมพันธ์ทดี่ ใี นครอบครัว เพือ่ นร่วมงาน
ตลอดจนการพัฒนาจิตวิญญาณของตน เพือ่ บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้ไม่
ว่าจะเป็น ความสุข ความส�ำเร็จ และการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ
โค้ ช ชี วิ ต ( Life coach ) หรื อ อาจเรี ย กทั บ ศั พ ท์ ว ่ า ไลฟ์ โ ค้ ช
นั ก สร้ า งแรงบั น ดาลใจ ( influencer ) นั ก บ� ำ บั ด ( therapist ) นั ก ให้
ค�ำปรึกษา (counselor) ฯลฯ เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญในกระบวนการ
การโค้ชชีวิต และเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ก�ำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่
หลายในนานาประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีปรัชญาพระพุทธศาสนาหยั่งรากอยู่อย่างมั่นคง โดยมีหลักการที่เป็นไปในลักษณะของ
การปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของผู้เข้ารับการบ�ำบัด
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ประเทศไทยมีโค้ชชีวิตที่มีชื่อเสียงที่ถูกจัดอันดับ 3 อันดับตาม
ราคาคอร์ส อันดับ 1 คือ นางฐิตินาถ ณ พัทลุง (ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต)
อันดับ 2 คือ มาสเตอร์ป็อป ฐาวรา (ดร. ป็อป) และอันดับที่ 3 ได้แก่
ฌอน บูรณะหิรญ
ั อย่างไรก็ดี เป็นทีแ่ น่นอนว่า นักบ�ำบัดควรสร้างและ
รักษาระดับของความน่าเชือ่ ถือของตนเองไว้ให้นานเท่านานตราบทีต่ น
ยังประกอบอาชีพนี้อยู่ ทั้งนี้ เนื่องจากความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้รับการ
บ�ำบัดที่มีต่อผู้บ�ำบัดมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ความเชื่อใจในตัวผู้บ�ำบัด
จะน�ำไปสูส่ มั พันธภาพทีด่ รี ะหว่างผูบ้ ำ� บัดและผูร้ บั การบ�ำบัดอย่างยัง่ ยืน
ได้ แต่ในทางตรงกันข้าม ความลังเลสงสัยในบุคคลต้นแบบจะน�ำพา
ไปสู่ความเสื่อมศรัทธาและพฤติกรรมต่อต้านได้ในที่สุด ผลลัพธ์ก็คือ
ความเชื่อใจและสัมพันธภาพดังกล่าวที่สั่งสมร่วมกันมาอาจถูกท�ำลาย
ลงอย่างง่ายดาย
ตัวอย่างมีให้เห็นในสังคมไทย ดังประเด็นดราม่าของ “ฌอน
บูรณะหิรัญ” นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ หรือไลฟ์โค้ชชื่อดัง หลังโพสต์
คลิปวิดีโอขณะที่ไปร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วได้
พูดชม พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ จนเป็นชนวนให้เกิดกระแสขุดเรื่องส่วนตัวมา
แฉจ� ำ นวนมาก 41 ชาวเน็ ต หลั่ ง ไหลเข้ า มาวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ถึ ง ความ
ไม่เหมาะสมของการเป็นไลฟ์โค้ช แต่น�ำเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
บางรายก็ต่อว่าเป็นสลิ่มที่แสร้งท�ำตัวเป็นกลาง42 นอกจากนั้นยังมีกรณี
“สรุปดราม่า ‘ฌอน บูรณะหิรัญ’ โดนแฉยับหลังชม ‘บิ๊กป้อม’ สู่ปมเงิน
บริจาคดับไฟป่า 8 แสน,” ไทยรัฐออนไลน์, 27 มิถุนายน 2563,
https://www.thairath.co.th/news/society/1877803.
42
“ปลูกต้นไม้ สะเทือนไลฟ์โค้: สรุปดราม่าเดือด#ฌอนบูรณะหิรัญ
ชมบิ๊กป้อมคนดี ชาวเน็ตแซะตรรกะป่วย สู่ยอดไลก์ลดหลักล้าน!,” เรื่องเล่า
41
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ของการคัดลอกผลงานหรือการขโมยความคิด (Plagiarism)43 อีกด้วย
ข้อผิดพลาดที่น�ำไปสู่จุดพลิกผันของชีวิตที่ก�ำลังรุ่งเรืองนั้นก็คือ
“ความไม่โปร่งใส” ที่จุดชนวนให้ไฟแห่งความลังเลสงสัยของประชาชน
ปะทุขึ้น ดังรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
กรณีนักสร้างแรงบันดาลใจชื่อดัง ‘ฌอน บูรณะหิรัญ’ ได้โพสต์
ข้อความขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยดับไฟป่าที่เชียงใหม่ ได้เงินไปกว่า
8 แสนบาท และต่อมาได้โพสต์แสดงรายการการใช้เงินบริจาคดังกล่าว
แต่ปรากฎว่ามิได้นำ� เงินบริจาคไปช่วยไฟป่าตามวัตถุประสงค์การขอรับ
บริจาคทัง้ หมด แต่กลับน�ำไปบริจาคช่วยโรงพยาบาลแก้โควิด-19 และน�ำ
เงินไปผลิตสือ่ เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนกว่า 2.5 แสนบาท และการแสดงใบ
เสร็จในชื่อบริษัทของตน อีกทั้งยังไม่มีการเปิดเผยยอดบัญชีรายรับเงิน
บริจาคนั้น
การกระท�ำดังกล่าว อาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาหลายมาตรา อาทิ ม.59 ประกอบ ม.341 และ ม.343 ฐานฉ้อโกง
ประชาชน ฐานยักยอกทรัพย์ ตาม ม.352 และความผิดตาม ม.14 พรบ.
คอมพิวเตอร์ 2550 แก้ไขเพิ่มเติม 2560 และปรากฏโดยชัดแจ้งว่ามิได้
ขออนุญาตจากนายอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการขอรับบริจาคด้วย
จึงเข้าข่ายความผิดตาม ม.6 ม.17 ประกอบ ม.5(3) แห่ง พรบ.ควบคุม
การเรี่ยไร 2487 ด้วย ซึ่งมีอัตราโทษหลายกรรม รวมแล้วอาจถูกจ�ำคุก

เช้านี้, 25 มิถุนายน 2563,
https://ch3thailandnews.bectero.com/news/195140.
43
ขุดรายวัน! เพจดังแฉอีก ฌอน บูรณะหิรญ
ั ก๊อปปีค้ ำ� พูดคนมีชอื่ เสียง,”
Bright Today, 29 มิถุนายน 2563,
https://www.brighttv.co.th/social-news/sean-buranahiran-csila-copy.
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ไม่เกิน 8 ปี ปรับไม่เกิน 7.4 หมื่นบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ44
ไฟแห่งความลังเลสงสัยจะยังคงลุกลามต่อไป และคงยากที่จะ
ดับตราบเท่าที่ความจริงยังไม่ปรากฏ น่าสังเกตว่า ทันทีที่ไฟเริ่มปรากฏ
สิ่งที่มอดไหม้ไปแล้วกับไฟก็คือ “ชื่อเสียง เกียรติยศ คะแนนความนิยม
และความน่าเชือ่ ถือของตัวโค้ชชีวติ เอง” และเมือ่ ไฟกองนีด้ บั ลงในทีส่ ดุ
ตัวตนที่ถูกแผดเผาก็จะวอดวายสิ้นไปไม่เหลือซาก ยากที่จะกู้กลับคืน
มาได้อีกครั้ง คงมีเพียงบทสรุปของความโปร่งใสที่ได้จากกระบวนการ
ยุตธิ รรมเท่านัน้ ทีจ่ ะเป็นเครือ่ งตัดสินเจตนาอันเป็นกุศล ปราศจากโลภะ
และอภิชฌาของผูถ้ กู กล่าวหาได้ บททดสอบนีย้ งั ด�ำเนินต่อไปในชัน้ ศาล
อี ก หนึ่ ง ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น ตั ว แทนของ “ความห่ า งไกล” หรื อ
“ช่องว่าง” ได้แก่การบ�ำบัดในวิกฤตสถานการณ์การแพร่กระจายตัว
ของเชื้อโรคโควิด-19 ที่โลกก�ำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้อาจเป็นอุปสรรค
ขัดขวางประสิทธิผลของการบ�ำบัดได้ ดังผลวิจยั ของ อลิสเตียร์ กราแฮม
แม็คเบียท์ (Alistair Graham McBeath) ที่ชี้ให้เห็นว่า “นักบ�ำบัดส่วน
ใหญ่รสู้ กึ ว่าถูกท้าทายจากการท�ำงานจากระยะไกล กล่าวคือเป็นการลด
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรู้สึกโดดเดี่ยวและเหนื่อยล้า รวมไป
ถึงปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ทีน่ า่ เป็นห่วง”45 อย่างไรก็ตาม แม้การรักษา
ระยะห่างระหว่างบุคคล (social distancing) จะเป็นหนึง่ ในมาตรการภาย
“แจ้งจับ ‘ฌอน บูรณะหิรัญ’ 3 ข้อหา ฐานฉ้อโกง-ยักยอกทรัพย์ และ
พรบ.คอมฯ,” กรุงเทพธุรกิจ, 2 กรกฎาคม 2563,
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/887617.
44
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ใต้วิถีชีวิตใหม่ (new normal) ของประชากรในสังคมโลกในการป้องกัน
การติดแพร่ระบาดของเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ๆ ในยุคแห่งความเจริญถึง
ขีดสุดแห่งข้อมูลข่าวสารและนวัตกรรมต่างๆ ของมวลมนุษยชาติ แต่
นักบ�ำบัดก็ตอ้ งตระหนักเสมอในเรือ่ งของความใกล้ชดิ ของจิตใจระหว่าง
เขาและผู้รับการบ�ำบัด ภายใต้หลักการที่ว่า “ยิ่งเกิดระยะห่างระหว่าง
บุคคลเท่าใด ก็ยิ่งต้องรักษาความใกล้ชิดระหว่างจิตใจมากขึ้นเท่านั้น”
(social distancing with mental intimacy) นักบ�ำบัดพึงตระหนักเสมอ
ว่า ห่างไกลไม่หา่ งเหิน ทัง้ นีเ้ พือ่ ลดช่องว่างระหว่างใจของทุกๆ ฝ่าย และ
จะเป็นการดีกว่าหรือไม่ หากโค้ชชีวิตจะสร้างความตระหนักต่อตนเอง
ให้มากยิ่งขึ้นว่าตนเองไม่ได้เป็นเพียงไลฟ์โค้ช เพียงอย่างเดียว หากแต่
เป็นทัง้ นักสร้างแรงบันดาลใจ นักบ�ำบัด นักจิตบ�ำบัด และผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา
ในเวลาเดียวกัน และจะดีกว่าหรือไม่ หากโค้ชชีวิตจะน�ำเอา 5 วิธีการ
ที่กล่าวแล้วข้างต้นไปประยุกต์ใช้จริง มีการท�ำ TIR 3 ขั้นตอน และการ
เอาหลักอริยสัจ 4 ไปใช้เป็นฐานในการท�ำจิตบ�ำบัด ทั้งนี้ก็เพื่อรักษา
คุณค่าของไลฟ์โค้ชให้ด�ำรงอยู่ตลอดไป

7. สรุป
การโค้ชชีวิตเป็นการสอนให้รู้จักมุมมองในการมองชีวิต เป็นการ
สอนให้รู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดให้สามารถด�ำรงชีวิต
อยู่ได้ด้วยความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถอยู่ร่วมกันกับสังคม
รอบข้างได้อย่างสามัคคี ไม่เป็นคนแปลกแยกในสังคม เป็นกระบวนการ
ให้ค�ำปรึกษาที่มีฐานรากทางจิตวิทยาและพระพุทธศาสนาบูรณาการ
กันอยู่ ผู้ให้ค�ำปรึกษา ผู้บ�ำบัด ผู้สอน หรือ ผู้โค้ช ฯลฯ จ�ำเป็นต้องผ่าน
การฝึกฝนมาก่อนเพื่อให้มีคุณสมบัติและประสบการณ์เพียงพอที่จะให้
ค�ำปรึกษาผู้อื่นได้ นอกจากนั้น ผู้ให้ค�ำปรึกษาจ�ำเป็นต้องรู้ธรรมชาติ
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ด้านจิตใจทั้งของตนเองและผู้อื่น ทั้งธรรมชาติด้านกุศลและอกุศล โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ธรรมชาติของจิตทีเ่ ป็นอกุศล เช่น กิเลสและตัณหา ฯลฯ
ในการบ�ำบัด ผู้ให้ค�ำปรึกษาจะต้องมุ่งรักษาที่จิตใจตนเองเสียก่อนเป็น
อันดับแรก ภายใต้หลักการ “การพาคนเดินทางออกจากทีม่ ดื ไปสูท่ สี่ ว่าง
พาคนหลงทางกลับบ้าน ออกจากมายาสูค่ วามจริง หรือออกจากทีแ่ คบ
สู่ที่กว้าง” ซึ่งผู้ให้ค�ำปรึกษาต้องเป็นผู้สว่าง ผู้ไม่หลงทาง ผู้รู้ความจริง
และผู้อยู่ในที่กว้าง นั่นเอง
เป็นเรื่องธรรมดาที่การด�ำรงอยู่ของผู้ให้ค�ำปรึกษาในโลกแห่ง
ความเป็นจริงอาจเป็นไปได้ทงั้ แบบพึงประสงค์และไม่พงึ ประสงค์ ผูใ้ ห้คำ�
ปรึกษาแบบแรกเท่านั้นที่จะมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมไปด้วยความเป็น
ครู อาจารย์และเพือ่ นทีด่ ขี องผูร้ บั การบ�ำบัดได้ เขาจะมีความเชีย่ วชาญ
ในการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะการสังเกตเพื่อเก็บข้อมูล
ต่างๆ รอบข้างเพื่อการชักน�ำคู่สนทนาให้กลับคืนสู่โลกแห่งความเป็น
จริง ทัง้ นี้ กระบวนการให้คำ� ปรึกษาทีด่ คี วรตัง้ อยูบ่ นรากฐานของแนวคิด
เรื่องอริยสัจ 4 โดยใช้หลักพรหมวิหารธรรม รวมถึงการใช้ภพ 3 ภูมิ 31
เป็นแผนทีใ่ นการเดินทาง นอกจากนี้ ผูใ้ ห้การปรึกษาควรต้องหลีกเลีย่ ง
ค�ำถามบางประเภทที่ไม่สร้างสรรค์และอาจน�ำไปสู่กับดักทางการให้
ค�ำปรึกษาซึ่งเป็นหนทางตันของทั้งผู้ให้ค�ำปรึกษาและผู้เข้ารับการ
บ�ำบัด และจากกรณีตัวอย่างของการโค้ชชีวิตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ล่ า สุ ด นี้ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ ก ระบวนการให้
ค�ำปรึกษาหรือการโค้ชชิ่งชีวิตด�ำเนินไปได้ราบรื่นตลอดสาย ได้แก่
ความเชื่อใจ และการรักษาความใกล้ชิดระหว่างจิตใจทั้ง 2 ฝ่าย ล้วน
เป็นสิ่งที่ท�ำหน้าที่รักษาสัมพันธภาพที่ดีงามของทั้ง 2 ฝ่ายไว้ให้ยั่งยืน
แต่ในทางตรงกันข้าม พฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ อาจเป็นชนวนให้เกิด
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ความคลางแคลงใจและท�ำลายความใกล้ชิดลงได้อย่างยับเยินอันเป็น
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