
 
 
 
 

 

จิตวิทยาตะวันตกและพุทธจิตวทิยา  
 

จิตวิทยาตะวันตก 

ในโลกตะวันตก วิชาจิตวิทยา (Psychology) เปนศาสตรที่แยกจาก สรีรวิทยา และ
ปรัชญา อยางชัดเจนเปนเอกเทศ เม่ือป ค.ศ. 1879 โดยศาสตราจารยชาวเยอรมันแหง
มหาวิทยาลัยไลปซิค (Leipzig) วิลเฮลม วุนดท (Wilhelm Max Wundt) ซึ่งเปนผูกอตั้งทฤษฎี
กลุมโครงสรางของจิต (Structuralism) ที่มีแนวคิดวา จิตวิทยามีหนาที่ศึกษาวิเคราะหลึกลงไป
ในพ้ืนฐานโครงสรางความสัมพันธและการทํางานของจิต โดยศึกษาใหเขาใจความรูสึก มโน
ภาพ การสัมผัส เปนตน จากน้ันก็มีกลุมจิตวิทยาอ่ืนๆ ทฤษฎีอ่ืนๆ ตามมา เชน กลุมหนาที่ของ
จิต (Functionalism) ซึ่งไมใหความสนใจเรื่องโครงสรางของจิต แตศึกษาระบบการทํางานของ
จิต โดยมีวิลเลียม เจมส (William James) จอหน ดิวอี (John Dewey) เปนผูที่มีบทบาทในกลุม
นี้ นอกจากน้ียังมีกลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ศึกษาเพ่ือสามารถอธิบาย ทํานาย และ
ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย บนพ้ืนฐานความเขาใจวา แรงกระตุน สิ่งแวดลอม กําหนด
พฤติกรรม โดยไมใหความสนใจตอเรื่องจิตสํานึก  

 อีกกลุมที่รูจักกันดี คือ กลุมจิตวิเคราะห (Psychoanalysis) ซึ่งนําโดยซิกมันด ฟรอยด 
(Sigmund Frued) เห็นวา จิตไรสํานึก (unconscious mind) กําหนดพฤติกรรมของคน และ
ศึกษาเพ่ือเขาใจบุคลิกภาพปกติ และอปกติ ดวยการศึกษากรณีอปกติ อีกทั้งเห็นวา 
บุคลิกภาพ แรงจูงใจ ความผิดปกติของจิตใจ ลวนมาจากจิตไรสํานึก ในขณะที่กลุมเกสตัลท 
(Gestalt) ศึกษาเพื่อเขาใจจิตสํานึกแบบองครวม หรือ กลุมมนุษยนิยม (Humanism) ที่มี
เปาหมายเพ่ือมนุษยบรรลุความสมบูรณในความเปนมนุษย โดยเนนอิสระ และศักยภาพของ
มนุษย หรือกลุมที่ศึกษาเรื่องพัฒนาการการเรียนรู เชน เพียเจ (Piaget) เปนตน  

 จิตวิทยาตะวันตก ศึกษาสิ่งที่แสดงออกมาซึ่งเปนผลของจิตใจ ทั้งในแงความรูสึก การ
สัมผัส มโนภาพ กิจกรรม หรือพฤติกรรมที่แสดงออก บุคลิกภาพ ความสามารถ ความจํา การ

บทที่ 1 
บทนํา 
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1. พฤติกรรมของคนและสัตว  

2. เบื้องหลังหรือสาเหตุแหงพฤติกรรมน้ันๆ เพ่ือหาทางปองกัน หรือแกไขพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงค เชน นาย ก. มีพฤติกรรมกาวราว นักจิตวิทยาตะวันตกแตละกลุมก็จะมีความเห็น
แตกตางกันในเรื่องสาเหตุของปญหาขางตน แตละกลุมก็จะนําทฤษฎีของตนมาอธิบาย
สาเหตุของพฤติกรรมนั้น และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นๆ ซึ่งแนวคิดของนักจิตวิทยา
ตะวันตกที่แตกกลุมกันออกไปนี้ มีแนวคิดที่ตางกัน 3 ประการ คือ  

ก. ตางกันในปญหาที่สนใจ  
ข. ตางกันในวิธีการที่ใชในการศึกษาคนควา  
ค. ตางกันในแงทฤษฎีหรือกฎเกณฑที่ตั้งขึ้นเพื่ออธิบายพฤติกรรมของมนุษย   

วิธีการของนักจิตวิทยาตะวันตก อาจใชเคร่ืองมือตางๆ สังเกต ทดลอง สรุปผลเปน
ทฤษฎี บางคร้ังทฤษฎีทั้งหลายเหลาน้ันก็ขัดแยงกัน หรือเนนไปแตละดานตางกัน แตใชวิธี
ตรวจสอบ สรุปผลชัดเจนเปนวัตถุธรรม ความแตกตางที่แทบจะเปนตรงกันขามกันในบางครั้งน้ี 
ทําใหเราไมอาจยึดกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะ เพราะไมมีกลุมใดที่กลาวถึงพฤติกรรมหรือจิตใจ
ของมนุษยอยางสมบูรณ  
 
จุดมุงหมาย และประโยชนของการศึกษาจิตวิทยาตะวันตก 

1. ใหเขาใจธรรมชาติของคน เชน  

ก. อะไรเปนความตองการพ้ืนฐานของมนุษย เชน อับราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow) 
ซึ่งเปนบิดาทางพฤติกรรมศาสตร เห็นวามนุษยมีความตองการลําดับตางๆ 5 ลําดับ 
ไดแก  

(1) ความตองการทางรางกาย (Physical needs)  

(2) ความม่ันคงปลอดภัย (Safety needs)  

(3) ความรัก ความมีเจาของ (Love and Belonging needs)  
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(4) ความภูมิใจในตน (Self-esteem needs)  

(5) ความรูสึกมีคุณคา (Needs for self-actualization)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Maslow’s Hierachy of Needs)  
ลําดับขั้นความตองการของมนุษย ตามทฤษฎีของมาสโลว  

 

ข. ใหรูวาคนมีวิธแีกปญหา และปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมไดอยางไร คนรูสึกอยางไร
เม่ือสามารถและไมสามารถตอบสนองความตองการ  

ค. อะไรเปนสาเหตุใหคนมีพฤติกรรมตางกัน เปนตน  
 

2. ชวยแกปญหาจิตใจของตนเอง รักษาสุขภาพจิตของตนเอง ในระยะแรกเริ่มน้ัน จิตวิทยา
ศึกษาเก่ียวกับโรคทางจิตประสาท เพ่ือแกปญหาความเจ็บปวยทางจิตใจ โดยศึกษาเพื่อให
เกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับมนุษย แลวพัฒนาเปนทฤษฎีขึ้นมา เชน กลุมของวุนด 
ตอมาจึงเปลี่ยนแปลงมาศึกษา และใชจิตวิทยาในทางอ่ืนๆ เชน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
พัฒนาเกี่ยวกับแรงจูงใจ บุคลิกภาพ เปนตน  

ใหเขาใจและปรับตัวใหเขากับผู อ่ืนได มีมนุษยสัมพันธกับคนทุกประเภท เปนคนมี
สุขภาพจิตดี สําหรับจิตวิทยาตะวันตก การมีสุขภาพจิตดีคือสามารถปรับตัวใหเขากับ

5.ความรูสึกมีคุณคา 

4. ความภูมิใจในตน 

3. ความรักความมีเจาของ 

2. ความม่ันคงปลอดภัย 

ความตองการทางรางกาย 1. 

 

3. 
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องคการอนามัยโลก ใหความหมายสุขภาพจิตที่ดี คือ  

ก. มีความสามารถที่จะปรับตัวใหมีความสุขกับสังคมและสิ่งแวดลอม  

ข. มีความสัมพันธที่ดีตอคนอ่ืน ดํารงชีวิตอยูอยางสมดุลสุขสบาย  

ค. สนองความตองการของตนเองโดยไมมีความขัดแยงในใจ  
ง. ไมเปนโรคจิต โรคประสาท  

 

พุทธจิตวทิยา 

 ธรรมะท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูกวา 2,500 ปมาแลวน้ัน ลวนเกี่ยวกับกาย
และจิตของมนุษย ชีวิตประกอบดวยรูปขันธ และนามขันธ คือกาย และใจ (จิต) การศึกษาพุทธ
จิตวิทยา คือศึกษาเกี่ยวกับจิต และความสําคัญของจิตที่มีตอกายตอการเปนสิ่งมีชีวิต ในทาง
พุทธศาสนา จิตสําคัญกวากาย มีบทบาทมาก เพราะจิตเปนตนกําเนิดของการประพฤติดี – ชั่ว 
ทางกาย วาจา ความเศราหมองหรือผองใสของจิตมีผลตอสุขภาพกายและสุขภาพใจ จิตยัง
สามารถทําใหเราไปเกิดในที่ดี (สุคติ) หรือไมดี (ทุคติ) ไดอีกดวย ดังปรากฏในพระไตรปฎก 
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก วัตถูปมสูตร (12/70) ความวา …  

 “…เม่ือจิตเศราหมอง ทุคติเปนอันหวัง……เม่ือจิตไมเศราหมอง สุคติเปนอันหวังได…”  
จิตจึงมีผลทั้งชาตินี้ ชาติหนา ชาติตอๆ ไป และเกี่ยวของกับการเกิดใหมอยางหลีกไมพน  

 ในฝายจิตวิทยาตะวันตก เม่ือศึกษาจิตและพฤติกรรมไมไดกลาวไปถึงชาติหนา ภพภูมิ
ขางหนา หรือการเวียนวายตายเกิด แตจะมุงกลาวถึงพฤติกรรมของจิตที่แสดงออกมาเปน
บุคลิกภาพ อุปนิสัย ฯลฯ ไมกลาวถึงจิตโดยตรง และพยายามศึกษาสาเหตุแหงอุปนิสัย 
บุคลิกภาพที่ไมพึงประสงคและพึงประสงควา มีปจจัยใดที่สามารถควบคุม หรือแกไขใหได
พฤติกรรม หรือบุคลิกภาพที่ประสงคเปนที่พึงพอใจนั้น จึงศึกษาทั้งเรื่องสิ่งแวดลอม สมอง ฯลฯ 
ซึ่งคิดวามีผลตออุปนิสัย พฤติกรรม ฯลฯ ของมนุษย  

 แตพุทธศาสนาไมไดเห็นจิตเปนเพียงสมอง หรือกลามเนื้อหัวใจ จิตเปนธรรมชาติที่รู
อารมณ เปนส่ิงนามธรรมจับตองไมได แตมีลักษณะ มีอํานาจตางๆ สามารถควบคุม หรือพลิก
ผันชีวิตมนุษยได ดังจะกลาวในบทตอๆ ไปโดยละเอียด  
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 ในทางพุทธศาสนา ความเปนไป การแสดงออกของมนุษย ทั้งทางกาย วาจา ใจ โดย
เจตนา เปนกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมนั้น มโนกรรมหรือใจสําคัญที่สุด สามารถใหผล
รุนแรงกวางไกลมาก มโนกรรมครอบคลุมทั้งความเห็น ทัศนะ ความเช่ือ หากมีทัศนะหรือ
ความเห็นที่ ไมตรงตอความเปนจริง ก็สามารถนําชีวิตสูการกระทําหรือตัดสินใจผิด 
ขณะเดียวกันหากมีทัศนะที่ถูกตอง ก็สามารถนําชีวิตไปในทางที่ถูก ทั้งทางโลกทางธรรม และ
มิใชมีผลเฉพาะตอตนเอง แตยังมีผลตอบุคคลที่เก่ียวของสัมพันธที่เราไดเผยแผทัศนะที่ถูกตอง 
หรือทัศนะผิดๆ ไปสูเขาเหลาน้ันดวย เพราะทัศนะหรือทิฏฐินี้เอง เปนสิ่งที่กําหนดพฤติกรรม
และอนาคต ทั้งชาติปจจุบันและชาติหนาตอๆ ไปของบุคคล ซึ่งเห็นไดงายจากการเกิดสงคราม
หรือการกอการรายตางๆ เปนผลมาจากทิฏฐิ ความคิดเห็น หรือมโนกรรมทั้งส้ิน ใน
ขณะเดียวกัน การชวยเหลือเพ่ือนมนุษยขององคการการกุศลตางๆ การเสียสละความสุขสวน
ตนเพื่อสวนรวม ก็เปนผลมาจากมโนกรรม ความคิดเห็นทั้งสิ้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองดูแลจิต 
พัฒนาจิตไมใหตกไปสูความเห็นผิด หรือเกิดเศราหมอง เพราะโดยปกติแลว จิตมักเศราหมอง
ไปดวยอํานาจของอุปกิเลส 16 (วัตถูปมสูตร 12/71 – 73) อันไดแก  

1. เพงเล็ง โลภ อยากไดของผูอ่ืน  

2. พยาบาท คิดราย  

3. ความโกรธ เดือดดาล  

4. ผูกโกรธ  

5. ลบหลูคุณทาน  

6. ตีเสมอ ยกตนขมทาน  

7. ริษยา  

8. ตระหนี่ หวงแหน  

9. มารยา เจาเลห  

10. โออวด คุยโว  

11. หัวด้ือ  

12. แขงดี ชิงดีชิงเดน  

13. ถือตัว  
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14. ดูหม่ินทาน  

15. มัวเมา  
16. ประมาท  

อุปกิเลส 16 นี้ เปนสิ่งที่ทําใหจิตขุนมัว รับคุณธรรมอ่ืนๆ ไดยาก เปรียบดังผาเปอน 
ยอมไมไดดี กิเลสที่มีในจิตของเรา ทําใหจิตไมผองใส พระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่เปนพุทธ
โอวาทของพระพุทธเจาทุกพระองค มีหลักใหญ 3 ขอ รวมอยูในโอวาทปาติโมกข ไดแก  

1. ไมทําชั่วทั้งปวง  

2. ทําแตความดี  

3. ทําใจของตนใหสะอาดบริสุทธิ์  

การทําใจใหบริสุทธิ์ในขอ 3 จึงรวมถึงไมใหอุปกิเลสมาครอบงําใจของเราดวย 
นอกจากนี้ขอ 1 และขอ 2 จะเปนไปได ก็มาจากใจ หรือจิตที่ไปบงการไมใหทําชั่ว และใหทําแต
ความดีนั่นเอง จิตจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง และมีบทบาทที่สมควรจะตองศึกษาใหเขาใจ  
 

ประโยชนในการศึกษาพุทธจิตวทิยา 

1. ทําใหเขาใจธรรมชาติของมนุษยที่ประกอบดวยกาย และจิต  

2. ทําใหทราบความสําคัญของจิตที่มีผลตอชีวิต บุคลิกภาพ อุปนิสัย เปนตน  

3. ทําใหเขาใจการทํางานของจิต  

4. ทําใหทราบความแตกตางของจิตประเภทตางๆ  

5. ทําใหทราบวิธีควบคุมดูแลจิต ไมใหจมอยูกับความเศราหมองหรือทุกขเกินควร เปน
ธรรมชาติของปุถุชนยอมมีทุกข และเศราหมองเพราะยังละกิเลสไมได แตการศึกษาพุทธ
จิตวิทยาทําใหทราบวิธีที่จะไมใหความทุกข ความเศราหมองอยูกับเรานานเกินไป  

6. ทําใหทราบวิธีที่จะพัฒนาจิตของตนใหมีคุณภาพ มีสติ สัมปชัญญะ บริสุทธิ์ชั่วขณะ และวิธี
ทําใหจิตบริสุทธิ์ตลอดไป คือพระนิพพาน เพราะปุถุชนไมอาจพูดไดวาไมเปนโรคใจ ทุกคน
มีปญหาสุขภาพใจ เพราะกิเลสครอบงํา การศึกษาพุทธจิตวิทยา ทําใหทราบวิธีการ แตผล
ของการปฏิบัติตองขึ้นอยูกับแตละบุคคล  
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7. ทําใหเขาใจตนเอง และผูอ่ืน โดยเฉพาะเร่ืองจริต 6 อันเปนผลของการสะสมในจิต ทําใหคน
ตางกัน ผูศึกษาจะเขาใจความแตกตางของอัธยาศัยของมนุษย กอใหเกิดความเมตตา เห็น
ใจและอภัยผูอ่ืนมากขึ้น  
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คําถามประจําบทที่ 1 
 

1. จิตวิทยาตะวนัตก และพุทธจิตวิทยาตางกันในประเด็นใดบาง 

2. การศึกษาพุทธจิตวิทยา จะไดประโยชนอยางไรบาง 

3. พุทธศาสนา เห็นวาการแสดงออกดานใดของมนุษยสําคัญที่สุด เพราะเหตุใด 
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