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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลกิจกรรมเชิงพุทธจิตวิทยาต่อการลดความเศร้าโศกของผู้สูญเสีย
บุคคลอันเป็นทีร่ กั
วิธีการศึกษา การวิจัยกึ่งทดลอง โดยด�ำเนินการประยุกต์ใช้กิจกรรมทางพุทธศาสนา ร่วมกับ
การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา ต่อเนื่อง 4 วัน 3 คืน ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 11 กิจกรรม
เป็นระยะเวลา 35 ชั่วโมง กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 19 คน มีอายุตั้งแต่ 24 ถึง 77 ปี ผ่านการท�ำ
แบบประเมินความเศร้าโศก แล้วเข้าร่วมรูปแบบกิจกรรมดังกล่าว จากนั้นท� ำแบบประเมิน
ความเศร้าโศกอีก 2 ครัง้ คือ เมือ่ สิน้ สุดกิจกรรม และในระยะติดตามผล 2 สัปดาห์ สถิตวิ เิ คราะห์
ค่าคะแนนความเศร้าโศกทีเ่ ปลีย่ นแปลงโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ�้ำ
(One-way repeated measure ANOVA)
ผลการศึกษา ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนความเศร้าโศกหลังการเข้าร่วมกิจกรรม และในระยะ
ติดตามผล 2 สัปดาห์ ต�่ำกว่าคะแนนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.001)
และเกิดการตระหนักถึงความงอกงามในชีวติ หลังการสูญเสีย และคุณค่าของชีวติ ในปัจจุบนั เพิม่ ขึน้
สรุ ป รู ป แบบกิ จ กรรมเชิ ง พุ ท ธจิ ต วิ ท ยาสามารถน� ำ มาประยุ ก ต์ ร ่ ว มกั บ การปฏิ บั ติ ต าม
หลักพุทธศาสนาเพือ่ ช่วยลดความเศร้าโศกเนือ่ งจากการสูญเสียผูเ้ ป็นทีร่ กั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค�ำส�ำคัญ พุทธจิตวิทยา การเยียวยาความเศร้าโศกจากการสูญเสีย
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ABSTRACT
Objective: To study the effects of a Buddhist-psychological grief reducing program for
coping with bereavement.
Methods: This research used quasi-experimental study evaluate the effects of
Buddhist-practices combined with Buddhist-psychological grief reducing program.
This four days program composed of 35 hours of 11 sub-activities. The effects of the
program were assessed through a pre-test and post-test with one group of 19 bereaved
people age of 24 to 77 years. During the pre-test / post-test and 2-weeks follow-up
studies, participants completed the Grief Scale. One-way repeated measure ANOVA
was used for data analysis.
Results: Post-test and 2-weeks follow-up scores on grief scale of the participants were
lower than the pre-test significantly (p<.001). In addition, the grievers deeply realized
their meaning of life and value of being here and now peculiarly.
Conclusion: Psychological counseling combined with Buddhist teachings and practices
work beneficially in coping with bereavement.
Keywords: Buddhist practices, grief reducing program, bereavement
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บทน�ำ

ความเสื่อมถอยและการสูญสิ้นชีวิตหนึ่งย่อม
เป็นความสูญเสียที่ส่งผลต่อหลายชีวิตชิดใกล้อย่างมี
นัยส�ำคัญยิ่ง1 การศึกษาจ�ำนวนมากแสดงให้เห็นว่า
การเสียชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักส่งผลต่อความทุกข์
ทรมานทัง้ ทางจิตใจและร่างกายอย่างรุนแรง บางคนถึง
กับล้มป่วย และบางคนถึงแก่ความตาย ในสภาวะของ
การสูญเสียทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้แก่บคุ คลทุกคนนัน้ มิได้
เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความโศกเศร้า ในทางตรงข้าม
การศึกษาจ�ำนวนมาก2 รวมทั้งคัมภีร์ทางพุทธศาสนา
แสดงว่าผู้สูญเสียสามารถใช้การจากไปของผู้เป็นที่รัก
ให้เป็นโอกาสในการพัฒนาชีวิตได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ พั ฒ นากิ จ กรรมเชิ ง พุ ท ธจิ ต วิ ท ยาส� ำ หรั บ
ผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก และศึกษาผลของกิจกรรม
ดังกล่าวต่อการลดความเศร้าโศกของผู้สูญเสีย
สมมติฐานของการวิจัย
คะแนนความเศร้าโศกของกลุ่มตัวอย่างก่อน
และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงพุทธจิตวิทยามีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

Phra Panot Gunavaddho et al.

วิธีด�ำเนินการ
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (quasiexperimental research) ทีม่ กี ารประเมินก่อน-หลังการ
ทดลอง และในระยะติดตามผล 2 สัปดาห์ (one group
pre-and post-test study design) โดยมีอาสาสมัคร
19 คน แล้วน�ำผลการประเมินมาท�ำการทดสอบความ
แตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย คะแนนก่ อ นและหลั ง การ
เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวแบบวัดซ�้ำ (one-way repeated measure
ANOVA) และน�ำข้อมูลบทสนทนาในระหว่างการท�ำ
กิจกรรม และในระยะหลังกิจกรรมจนถึงระยะติดตามผล
๒ สัปดาห์ มาใช้ในการวิเคราะห์รว่ มด้วย เพือ่ เป็นข้อมูล
เชิงประจักษ์ให้เกิดความเข้าใจผลการจัดกิจกรรมชัดเจน
ยิ่งขึ้น
กลุ่มตัวอย่าง
เริ่มต้นจากการสอบถามชาวบ้านที่มาท� ำบุญ
ที่ วั ด จ� ำ นวน 159 คน คั ด เลื อ กผู ้ ที่ มี ลั ก ษณะเคย
สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก อายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นคฤหัสถ์
นับถือศาสนาพุทธ มีความสมัครใจและมีความพร้อมที่
จะเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

J Psychiatr Assoc Thailand
Vol. 56 No. 4 October - December 2011

405

ผลของการเยียวยาความเศร้าโศกของผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักด้วยกิจกรรม
ทางพุทธศาสนา และการปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา

พระปณต คุณวฑฺโฒ และคณะ

ตารางที่ 1 กิจกรรมเชิงพุทธจิตวิทยาส�ำหรับการเยียวยาและพัฒนาผู้สูญเสีย3
ล�ำดับ

วัน

1
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จ�ำนวนชั่วโมง
ชื่อกิจกรรม
ศีล สมาธิ ปัญญา
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การรักษาศีล สัมพันธภาพ
ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1.5 “ด้วยบุญนี้ อุทิศให้” ความหมายของบุญ และ
วิธีท�ำบุญตามหลักบุญกิริยา
วัตถุ 10
1 “ที่ใดมีรัก (แท้)
ความรักที่ประกอบด้วย
ที่นั่น (ไม่) มีทุกข์” ตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์
ความรักแท้คือเมตตา
การเจริญเมตตา
0 สวดมนต์แปล เดิน พุทธานุสสติ มรณานุสสติ
ภาวนา น�้ำชา ภาวนา การเจริญเมตตาภาวนา
การเจริญสติในทุกอิริยาบถ
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2

สาย

0

2.5

0

จิตตภาวนา

การเจริญเมตตาภาวนา
การเจริญสติในทุกอิริยาบถ
3.5 “หลังการจากลา” (1) ความเชื่อ เรื่องการเกิดใหม่
กระบวนการปฏิสนธิ ภพภูมิ

6

2

บ่าย

0

0.5

7

2

ค�่ำ

0

1

1.5 “หลังการจากลา” (2) ความรู้สึกต่อการสูญเสีย
ทุกข์และเหตุแห่งทุกข์

8

3

สาย

0

1

1.5 “หากย้อนเวลา..”

9

3

บ่าย

0

0.5

10

3

ค�่ำ

0

1

3.5 “หากย้อนเวลา..
ไม่ได้”
1.5 “งอกงามสดใส
แม้ในยามสูญเสีย”

11

4

สาย 0.5

1.5

0.5 “สุดท้าย..ก็จากลา
อุทิศมหากุศล”
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ความรู้สึกต่อการสูญเสีย
เหตุแห่งทุกข์ และทางดับทุกข์
กรรม การให้ผลของกรรม
การแก้กรรม
การแก้ปัญหาค้างคาใจ
การดับทุกข์ และการใช้ชีวิต
เพื่อไม่ให้เกิดทุกข์
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ความไม่
ประมาท ความเมตตา
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กิจกรรมศิลปะ
การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา
การสนทนาธรรม
ฝึกเจริญสติ การปรึกษา
เชิงพุทธจิตวิทยา
การสนทนาธรรม
การฝึกเจริญเมตตาภาวนา
การทดลองแผ่เมตตา
การกอด
การสาธยายบทสวด
และพระสูตรที่เกี่ยวข้อง
การเจริญสติในอิริยาบถเดิน
ดื่มน�้ำชา ฯลฯ
การนั่งสมาธิ เดินจงกรมใน
บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ
การสนทนาธรรม
ฝึกเจริญสติ การปรึกษา
เชิงพุทธจิตวิทยา
ชมภาพยนตร์เรื่อง
Departure การปรึกษา
เชิงพุทธจิตวิทยา
การปิดตา เพื่อทบทวนอดีต
การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา
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การอธิษฐาน และภาวนา
ร่วมกัน
การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา
การเจริญเมตตาภาวนา
การอุทิศกุศล
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กิจกรรมเชิงพุทธจิตวิทยา
ชุดกิจกรรมในการวิจัยนี้ มีระยะเวลา 35 ชั่วโมง
ต่อเนื่องเป็นเวลา 4 วัน 3 คืน ดังแสดงในตารางที่ 1
โดยมี รู ป แบบที่ ผ สานพิ ธี ก รรมและการปฏิ บั ติ ท าง
พุทธศาสนา เช่น การรักษาศีล สวดมนต์แปล เจริญ
เมตตากรรมฐาน สนทนาธรรม อุ ทิ ศ กุ ศ ล ร่ ว มกั บ
การให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาแบบกลุม่ โดยมีผวู้ จิ ยั
ที่เป็นพระภิกษุเป็นผู้น�ำกลุ่ม หลักธรรมที่ใช้เป็นหลัก
ในการด�ำเนินกิจกรรมนี้ คืออริยสัจ 4 และมีแนวทาง
การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา ส่วนเนื้อหาที่ใช้เป็นสื่อ
ในการด�ำเนินกิจกรรมดังกล่าวอาศัยธรรมะที่เกี่ยวกับ
หลักกรรม และชีวิตหลังความตาย
กิจกรรมในวันแรกเน้นการพัฒนาด้านศีล และ
สัมพันธภาพ จากนั้นจึงเน้นการพัฒนาด้านจิตใจ คือ
สมาธิและการเจริญเมตตาตั้งแต่ช่วงค�่ำของวันที่ 1 ถึง
ช่วงสายของวันที่ 2 รวมถึงในช่วงเช้าของทุกวัน จากนั้น
จึงเข้าสู่กระบวนการพัฒนาปัญญาผ่านการท�ำกิจกรรม
กลุม่ การสนทนาธรรม และการปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา
ตั้งแต่วันที่ 2 ช่วงบ่ายเป็นต้นไป กิจกรรมในช่วงค�่ำของ
วันที่ 3 และช่วงสายวันที่ 4 มุ่งเน้นกระบวนการเข้าใจ
เห็นจริงเกี่ยวกับความทุกข์ในใจของตน และการให้
ค�ำสัญญากับตนเองเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในชีวิต
หลังสิ้นสุดกิจกรรม
การปรึ ก ษาเชิ ง พุ ท ธจิ ต วิ ท ยาคื อ กระบวน
การส่งเสริมความเจริญงอกงามของบุคคล (Personal
growth) และการคลายจากภาวะแห่งความยึดมั่นที่
ฝื น กระแสความเคลื่ อ นไหวของธรรมชาติ ซึ่ ง เป็ น
การแก้ไขประเด็นที่ค้างคาในใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การด�ำเนินกิจกรรมนั้น ผู้น�ำกลุ่มปฏิบัติงานโดยอาศัย
กระบวนการทั้ ง ในกระแสกลุ ่ ม และกระแสบุ ค คล
ตามแนวอริยสัจ 4 คือการสร้างปฏิสัมพันธ์แล้วเอื้อให้
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมส� ำ รวจความทุ ก ข์ คื อ ปั ญ หาในใจ
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จากนัน้ จึงน�ำสูก่ ารส�ำรวจเห็นสาเหตุแห่งทุกข์คอื ตัณหา
ได้แก่ความแตกต่างระหว่างความเป็นจริงของชีวิต
กับความคาดหวังในในใจของตนที่ไม่อาจเป็นจริงได้
ท้ายที่สุดจึงเอื้อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดกระบวนการ
เข้าใจเห็นจริง หรือผ่อนคลายความยึดมัน่ ถือมัน่ ในความ
คาดหวังในใจตนเอง อันน�ำไปสู่การหาทางออกในทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมด้วยตนเองต่อไป
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบประเมินความเศร้าโศกถูกพัฒนาขึ้นโดย
อาศั ย โครงสร้ า งแบบประเมิ น ความเศร้ า โศกแบบ
องค์รวม (holistic grief scale) ของ David Fireman4
ประกอบด้วยชุดค�ำถาม 33 ข้อ คือ ด้านอารมณ์ 11 ข้อ
การรู้การคิด 8 ข้อ ร่างกาย 4 ข้อ สังคม 6 ข้อ และ
จิตวิญญาณ 4 ข้อ แต่ละข้อมีมาตราส่วนประมาณค่า
10 ช่วง คะแนนรวมของแบบทั้งชุดอยู่ในช่วง 33-330
ค่ า ความตรงของเนื้ อ หาจากการตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน และความเที่ยงของแบบ
ประเมินทั้งฉบับ โดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค ได้เท่ากับ 0.96

ผลการวิจัย

อาสาสมัครที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง
จ�ำนวน 19 ราย อายุตั้งแต่ 24 ถึง 77 ปี ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 89) การศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่า (ร้อยละ 79) และมีประสบการณ์ใฝ่ทาง
ธรรมมาก (ร้อยละ 74) ส่วนปัจจัยด้านอายุ ระยะเวลา
หลังการสูญเสีย รูปแบบการเสียชีวิต และสถานะของ
ผู้เสียชีวิตมีความแตกต่างอย่างหลากหลาย ดังแสดง
ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
		
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
การศึกษา
ต�่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์การใฝ่ทางธรรม
น้อย
ปานกลาง
มาก
ระยะเวลาหลังการสูญเสีย
น้อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
มากกว่า 2 ปี
การช่วยเหลือหลังการสูญเสีย
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
รูปแบบการเสียชีวิต
ความชรา
โรคเรื้อรัง
โรคเฉียบพลัน
อุบัติเหตุ
สถานะของผู้เสียชีวิต
พ่อแม่
ญาติผู้ใหญ่
คู่สมรส
บุตรธิดา
อื่นๆ

จ�ำนวน (ร้อยละ)
2 (11%)
17 (89%)
3 (16%)
5 (26%)
2 (11%)
9 (47%)
4 (21%)
15 (79%)
1 (5%)
4 (21%)
14 (74%)
2 (11%)
4 (21%)
13 (68%)
16 (84%)
3 (16%)
5 (26%)
9 (48%)
5 (26%)
0 (0%)
13 (69%)
5 (26%)
1 (5%)
0 (0%)
0 (0%)
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ Wilks’ lambda เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปร
ด้านอารมณ์
ด้านรู้คิด
ด้านร่างกาย
ด้านสังคม
ด้านจิตวิญญาณ
รวม

คะแนนเฉลี่ย
ก่อนเข้า
34.16 (18.87)
20.59 (12.67)
12.50 (9.55)
18.68 (14.53)
10.58 (6.25)
96.51 (56.35)

คะแนนเฉลี่ย
หลังเข้า
15.78 (8.14)
8.59 (0.82)
6.84 (3.57)
9.42 (5.96)
5.63 (3.09)
46.28 (19.80)

ผลการทดลองสอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านของ
การวิจัย กล่าวคือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงพุทธจิตวิทยา
มีคะแนนความเศร้าโศกหลังการเข้าร่วมกิจกรรม และ
ในระยะติ ด ตามผล 2 สัปดาห์ ต�่ ำกว่าคะแนนก่อน
เข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p=.001)
ในทุกด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์ การรู้การคิด ร่างกาย
สังคม และจิตวิญญาณ (ตารางที่ 3)
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทุ ก คน แสดงความเห็ น ว่ า
ตนเองมี ค วามเศร้ า โศกลดลง โดยมี ก ารคลี่ ค ลาย
เงื่อนปมในใจที่แตกต่างกัน ดังตัวอย่างบทสนทนาของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านหนึ่ง ว่า
“ได้ฝึกเจริญสติ โดยเฉพาะวันแรก ได้ฟังเรื่อง
“ที่ใดมีรัก (แท้) ที่นั่น (ไม่) มีทุกข์” รู้สึกว่าที่เราเป็นทุกข์
ที่เราคิดถึงคุณแม่อยู่นี้ เพราะเราอยากให้เป็นอย่าง
ใจเรานะ เราไม่ได้เห็นหน้าแม่ ไม่ได้กอดแม่แล้ว มันก็
เป็นความคาดหวังในใจเรานะ แต่วา่ พอเราเข้าใจว่าควร
จะเปลี่ยนเป็นความรักแบบเมตตา แล้วมันไม่ใช่แต่แม่
เหมื อ นกั บ เราก็ ต ้ อ งไปท� ำ กั บ ทุ ก คน ให้ มี ค วามสุ ข
แล้วพอเราทุกข์ก็คิดว่าเรื่องราวนี้ก็เป็นประโยชน์มาก”
บทสนทนาของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกท่านหนึ่ง
ระบุว่า “จากกิจกรรมต่างๆ ท�ำให้เรารูส้ กึ ว่า เรากลัวตาย
น้อยลงค่ะ ความตายไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะ
แล้วก็ไม่ได้เศร้าอย่างทีเ่ คยรูส้ กึ ก็คอื ต้องเจอผูป้ ว่ ยใช่มยั้
คะ จะรูส้ กึ เสียใจ ตกใจ แต่พอได้มาร่วมกิจกรรมก็ท�ำให้
รู้ว่าเราจะมีวิธีที่เราจะรักษาใจของเรายังไง”

คะแนนเฉลี่ยติดตาม
สัปดาห์ที่ 2
14.55 (6.65)
10.36 (4.41)
5.86 (1.67)
7.63 (3.83)
5.21 (2.70)
43.61 (17.31)

df

F

Sig.

2
2
2
2
2
2

11.79
9.80
4.56
6.59
10.03
9.89

0.001
0.001
0.026
0.008
0.001
0.001

ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมในด้านการรู้คิดที่
เด่นชัดมี 2 ประเด็นคือ การประจักษ์ถึงความงอกงาม
เนือ่ งจากการสูญเสีย และการเห็นคุณค่าในปัจจุบนั และ
ความสนใจในการพัฒนาชีวิต ตัวอย่างของบทสนทนา
ที่ แ สดงถึ ง การประจั ก ษ์ ถึ ง ความงอกงามเนื่ อ งจาก
การสูญเสีย อาทิเช่นผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมท่านหนึง่ ทีร่ ะบุวา่
“พอคนใกล้ชดิ เสียไป อะไรนี่ เราก็ออ๋ นีน่ ะทุกข์นะ
ก็เหมือนเป็นโอกาสทีไ่ ด้เห็นสัจจธรรม เริม่ กลัวบาปกรรม
แล้วก็ต้องเร่งสร้างบุญแล้วนะ มองเห็นความตายเป็น
เรื่องที่เข้ามาใกล้ตัวเรา”
ส่วนตัวอย่างของบทสนทนาทีแ่ สดงถึงการประจักษ์
ถึงการเห็นคุณค่าในปัจจุบัน และความสนใจในการ
พัฒนาชีวติ อาทิเช่นผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมท่านหนึง่ ทีร่ ะบุวา่
“ทีแรกกลัวมาก กลัว ตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไร
ตอนนี้รู้แล้วว่าควรจะท�ำยังไง... เราก็ต้องท�ำแต่สิ่งดีๆ
เราก็จะได้สิ่งที่ดีๆ แน่นอน สะสมเสบียงเยอะๆ สะสม
วัวขาวเยอะๆ”
หลังจากกิจกรรมผ่านไปแล้ว 3 วัน ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมท่านหนึง่ ได้บอกเล่าเรือ่ งราวในเครือข่ายสังคม
ซึง่ แสดงถึงการน�ำเอากระบวนการในการเข้าร่วมกิจกรรม
เช่น การรับฟัง การกอด การเห็นคุณค่าของปัจจุบัน
ไปใช้ ใ นชี วิ ต จริ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด เปลี่ ย นแปลง และ
การพัฒนาชีวติ ทีง่ ดงามทัง้ ตนเองและผูค้ นรอบข้าง ดังนี้
“กลับมาบ้านเมื่อวานนี้เป็นกาวใจทั้งแม่+ป๋า+
พี่สาว เพราะทุกคนไม่รู้ว่าตนเองก�ำลังสร้างแผลในใจ
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ตนเองโดยไม่รู้ตัว...จากนั้นก็ได้พูดคุยกับป๋าถึงความ
ต้องการ...ของตัวป๋าเองและของทุกคนในครอบครัว
การตอบรับดีมาก ป๋าไม่เดินหนี นั่งฟัง จากนั้นก็เข้าไป
กอดป๋าและแม่...และพาป๋าไปท�ำธุระที่ท่านต้องการ
นับแต่นตี้ อ่ ไป ผมจะใช้เวลาทีม่ นั นับถอยหลังของพวกเรา
ทุกคนเพื่อท�ำสิ่งที่ดีที่สุด ด้วยเมตตา...และปัญญา เพื่อ
ให้หัวใจของเราไม่มีแผล..ให้เป็นหนอง ตลอดไป”
อีกกรณีหนึ่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งสูญเสียแม่
และมีความรู้สึกไม่ดีกับแม่เลี้ยงมาตลอด แต่เมื่อกลับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรม ในวันนัน้ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมผูน้ ี้
ได้บอกเล่าเรื่องราวผ่านเครื่อข่ายสังคมว่ามุมมองต่อ
ความรัก และท่าทีต่อผู้คนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ดังนี้
“เย็นนีค้ ณ
ุ พ่อไม่คอ่ ยสบายไปโรง พยาบาล คุณน้า
(แม่เลีย้ ง) ได้บบี ๆ นวดๆ ให้พอ่ โยมเห็นแล้วรูส้ กึ ดีมากที
เดียว มองเห็นความรักที่งดงาม เดินในโรงพยาบาลเห็น
แม่กับลูกตัวน้อย มันดูอบอุ่นอย่างมากมายไม่เหมือน
เมือ่ ก่อนทีเ่ ห็นแล้วก็รสู้ กึ ว่าน่ารักนะ แต่มนั มีความอิจฉา
อยู่เล็กๆ ... โลกมันดูสวยงามกว่าเมื่อก่อนจริงๆ”

วิจารณ์ผลการศึกษา

(1) ผลของพิธีกรรม และการปฏิบัติทางศาสนา
ต่อการเยียวยาและการพัฒนาผู้สูญเสีย
ผลการของทดสอบทางสถิ ติ เ ป็ น ไปตาม
สมมติ ฐ าน แสดงว่ า กิ จ กรรมเชิ ง พุ ท ธจิ ต วิ ท ยา ที่ มี
พิธีกรรม และการปฏิบัติทางพุทธศาสนา โดยมีผู้น�ำ
กิจกรรมเป็นพระภิกษุเอื้อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี และ
มีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างผู้สูญเสียชาวพุทธ
ที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านอายุ ระยะเวลาหลัง
การสู ญ เสี ย รู ป แบบการเสี ย ชี วิ ต และสถานะของ
ผูเ้ สียชีวติ ทัง้ นีก้ จิ กรรมดังกล่าวสะท้อนว่าธรรมะเกีย่ วกับ
หลักกรรม และชีวิตหลังความตาย สามารถน�ำมาใช้
เป็นสือ่ เพือ่ เยียวยาความเศร้าโศกของผูท้ สี่ ญ
ู เสียบุคคล
อันเป็นที่รักได้อย่างมีประสิทธิผล กล่าวคือสามารถลด
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ความเศร้าโศกของผู้สูญเสียหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
และในระยะติดตามผล 2 สัปดาห์ ได้อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .001 กิ จ กรรมดั ง กล่ า วมี ส ่ ว นช่ ว ย
ให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ และตระหนักคุณค่าของชีวิต
การด�ำเนินชีวิตในปัจจุบันให้ดีงาม สามารถปรับตัวต่อ
ความสูญเสีย ฝึกฝนตนเองตามหลักไตรสิกขา และ
ฝึกเจริญสติในทุกอิริยาบถ กระบวนการดังกล่าวส่ง
ผลลัพธ์ในระดับของจิต ให้กุศลจิตเกิดขึ้นต่อเนื่อง ซึ่ง
เป็นลักษณะจิตของผู้ปฏิบัติธรรมถูกทาง คือ ปราโมทย์
ปิติ ปัสสัทธิ สุข และสมาธิ5 ดังนั้นจึงท�ำให้หลังการ
ทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีระดับความซึมเศร้าลดลง และ
เมื่ อ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ ด ้ ว ยตนเอง ได้ รั บ
ประสบการณ์ตรง เป็นการเรียนรูท้ นี่ �ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง
ทีร่ ะดับความคิด ส่งผลต่อมาสูร่ ะดับความรูส้ กึ ท�ำให้ยงั
คงสามารถประเมินระดับความซึมเศร้าได้ลดลงแม้เวลา
จะผ่านไป 2 สัปดาห์
ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Clarke S. M. และคณะ6 ในแง่ที่ว่าศาสนามีผลต่อ
ศักยภาพในการเยียวยาความสูญเสีย ผ่านทางพิธกี รรม
ทางศาสนาและการสนับสนุนจากบุคลากรทางศาสนา
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาอี ก มาก
ที่สนับสนุนไปในทิศทางเดียวกันว่ากระบวนการทาง
ศาสนามีผลดีต่อการเยียวยาความเศร้าโศกหลังการ
สูญเสีย เช่น Walsh K.7 Krause N. และคณะ8 Speck
และ Higginson9 เป็นต้น
กระบวนการพั ฒ นาตามหลั ก ไตรสิ ก ขาหรื อ
อริยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นหลักในการด�ำเนินกิจกรรม
เชิงพุทธจิตวิทยานี้ ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นพื้นฐานที่
ส� ำ คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ ความส�ำ เร็ จ ของกิ จ กรรม กล่ า วคื อ
ท�ำให้กลุม่ ตัวอย่างยอมรับการสูญเสีย ตระหนักรูใ้ นเหตุ
แห่งทุกข์ และทางดับทุกข์ คือการแก้ปญ
ั หาค้างคาในใจ
และแนวทางการใช้ ชี วิ ต เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความทุ ก ข์
สอดคล้องกับแนวทางการดับทุกข์ตามหลักพุทธศาสนา
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Effects of Grief Reducing Program for the Bereaved People Using Buddhist
Practices combined with Buddhist Psychological Counseling
ซึ่งมีเป้าหมายมิใช่เพียงการดับทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยัง
เป็นการเสริมสร้างความสามารถทีจ่ ะป้องกันความทุกข์
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นจุดเด่นของกิจกรรมนี้
ดังที่ปรากฏผ่านการรับรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
“กระบวนการที่จะให้คนขนขยะออกจากใจเนี่ย
พระอาจารย์ได้เตรียมวิธีการมาล่วงหน้า 2 วัน ใช่มั้ยคะ
ก็คือเปิดจิตเราก่อน เชื่อว่าถ้าพระอาจารย์ท�ำให้เราทิ้ง
ขยะวันแรก เราก็คงทิ้งไม่ออกหรอกใช่ไหมคะ ... แต่พอ
วันนี้ วันทีเ่ รามานัง่ คุยกันหลังจากทีเ่ ราผ่านกระบวนการ
มาวันละเล็กวันละน้อย มันท�ำให้ใจของคนทุกคนเนี่ย
เปิดกว้าง เปิดแล้วก็โยนขยะ พร้อมจะทิ้งไปเลย เพราะ
ฉะนั้นพรุ่งนี้ โยมเชื่อว่าทุกคนจะกลับไปตัวเบาสบาย
และก็มีความสุข และรู้วิธีที่จะไม่เก็บขยะอีกแล้ว...
เพราะว่ากระบวนการหนึ่ง ที่พระอาจารย์ นอกจากโยน
ขยะทิง้ แล้วเนีย่ ยังมีกระบวนการคุย ในการสร้างปัญญา
ใช่ไหมคะ มันไม่ใช่การโยนทิ้งเฉยๆ แต่มันมีการได้มา
ศึกษาเรียนรู้อะไรบางอย่าง ผ่านกระบวนการ อย่าง
มากมาย ซึ่งละเอียดลออมากนะคะ”
(2) ผลของการปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา ต่อการ
เยียวยาและการพัฒนาผู้สูญเสีย
แม้จะไม่มกี ารวิจยั ก่อนหน้านีเ้ กีย่ วกับการใช้การ
ปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาในการเยียวยาความเศร้าโศก
เนือ่ งจากการสูญเสีย แต่ผลกการศึกษาครัง้ นีก้ แ็ สดงว่า
การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาสามารถน�ำมาใช้ร่วมกับ
พิธีกรรมและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาเพื่อเยียวยา
ความเศร้าโศกและเสริมสร้างคุณลักษณะทางบวกให้
แก่ผู้สูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทักษะ
ด้านการให้คำ� ปรึกษา เอือ้ ให้เกิดกระแสกลุม่ และกระแส
บุคคล อันน�ำไปสู่การเข้าใจเห็นจริง ตามหลักอริยสัจ 4
ดังตัวอย่างบทสนทนาของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อไปนี้
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“สิง่ ทีไ่ ด้คอื ความเบิกบาน คือ....ก็ไปปฏิบตั ธิ รรม
หลายที่ น ะคะ บางที่ ที่ ไ ปก็ จ ะเน้ น เรื่ อ งการนั่ ง สมาธิ
เดินจงกรม แต่ละที่ที่ไปก็จะมีผู้ร่วมปฏิบัติธรรมเป็น
ร้อย แต่มาที่นี่เราได้ความใกล้ชิด ได้สนทนาธรรมกับ
กัลยาณมิตรทุกๆ ท่าน ได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน คือได้
ประสบการณ์แบบใหม่ ที่ดีนะค่ะ ได้กอดกัน และก็อีก
อย่าง...เป็นคนทีไ่ ม่คอ่ ยพูดไม่คอ่ ยกล้าแสดงออก แต่มา
ทีน่ ี่ เรากล้าพูดนะค่ะ คือเราได้ฟงั เราได้ออกความคิดเห็น
มันได้ทลายความกลัวตรงนี้ไป”
ผลของกระบวนการปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาใน
การลดคุณลักษณะเชิงลบอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐณิชา
สัปหล่อ10

บทสรุป และข้อเสนอแนะ

การประกอบพิ ธี ก รรม และการปฏิ บั ติ ท าง
พุทธศาสนา ร่วมกับกระบวนการปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา
แบบกลุ่ม สามารถช่วยลดความเศร้าโศกของผู้ที่เคย
สู ญ เสี ย บุ ค คคลอั น เป็ น ที่ รั ก ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
นอกจากนี้ยังสามารถท�ำให้ผู้สูญเสียมีการพัฒนาทาง
จิตใจและปัญญา โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับความ
เมตตา ความไม่ประมาท และการเห็นคุณค่าในการ
พัฒนาตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่น
ผู ้ วิ จั ย มี ข ้ อ เสนอแนะว่ า สามารถจั ด กิ จ กรรม
เชิงพุทธจิตวิทยาเช่นนีใ้ ห้แก่ผสู้ ญ
ู เสียบุคคลอันเป็นทีร่ กั
ที่เป็นชาวพุทธ อายุมากกว่า 20 ปี ไม่ว่าการสูญเสีย
จะเกิดขึน้ นานเพียงใด เพือ่ ลดความเศร้าโศกและพัฒนา
ชีวิต
ผู ้ วิ จั ย พบว่ า การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเยี ย วยา
ผู ้ สู ญ เสี ย บุ ค คลอั น เป็ น ที่ รั ก ในบริ บ ทของสั ง คมไทย
มีอยู่จ�ำกัดอย่างยิ่ง จึงควรมีการวิจัยเชิงเอกสาร และ
เชิงส�ำรวจเพื่อสร้างฐานองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนา
น�ำเอาหลักค�ำสอนทางพระพุทธศานา มาประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ปัญหาจริงในสังคมมากยิ่งขึ้น
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ผลของการเยียวยาความเศร้าโศกของผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักด้วยกิจกรรม
ทางพุทธศาสนา และการปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา

กิตติกรรมประกาศ

ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณอาสาสมัครทีเ่ ข้าร่วมในการวิจยั นี้
รวมทั้ง พระสุธีธรรมานุวัตร พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ
พระไพศาล วิ ส าโล พระมหาชิ น วั ฒ น์ จกฺ ก วโร
พระมหามณฑล ขนฺติธโร พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ
พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร พระธนัญชัย เตชปญฺโญ
พระอิสรา ฐานิสฺสโร พระวีรภัทร ถิรญาโณ พระวิทพงศ์
อคฺควิชโฺ ช ผศ. ร.ท. ดร.บรรจบ บรรณรุจิ อาจารย์วชิ ชุดา
ฐิติโชติรัตนา ผศ.ดร.วรรณา คงสุริยะนาวิน ดร.เก็จกนก
เอื้อวงศ์ ผศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง ผศ.ดร.ชมชื่น
สมประเสริฐ คุณธนวัชร์ เกตน์วิมุต และผู้มีส่วนร่วม
ในงานวิจัยนี้ทุกท่าน
ผู ้ วิ จั ย นี้ ไ ด้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก
มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อน�ำมาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในการด�ำเนินการวิจัยนี้
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