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บคุคลอนัเป็นทีร่กั

วิธีการศึกษา การวิจัยกึ่งทดลอง โดยด�าเนินการประยุกต์ใช้กิจกรรมทางพุทธศาสนา ร่วมกับ 

การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา ต่อเนื่อง 4 วัน 3 คืน ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 11 กิจกรรม  

เป็นระยะเวลา 35 ชั่วโมง กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 19 คน มีอายุตั้งแต่ 24 ถึง 77 ปี ผ่านการท�า 

แบบประเมินความเศร้าโศก แล้วเข้าร่วมรูปแบบกิจกรรมดังกล่าว จากนั้นท�าแบบประเมิน 

ความเศร้าโศกอกี 2 ครัง้ คอื เมือ่สิน้สดุกจิกรรม และในระยะตดิตามผล 2 สปัดาห์ สถติวิเิคราะห์

ค่าคะแนนความเศร้าโศกทีเ่ปลีย่นแปลงโดยใช้การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีวแบบวดัซ�้า 

(One-way repeated measure ANOVA)

ผลการศึกษา ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมมคีะแนนความเศร้าโศกหลงัการเข้าร่วมกจิกรรม และในระยะ

ตดิตามผล 2 สัปดาห์ ต�่ากว่าคะแนนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<.001) 

และเกดิการตระหนกัถงึความงอกงามในชวีติหลงัการสญูเสยี และคณุค่าของชวีติในปัจจบุนัเพิม่ขึน้

สรุป  รูปแบบกิจกรรมเชิงพุทธจิตวิทยาสามารถน�ามาประยุกต์ร ่วมกับการปฏิบัติตาม 

หลกัพทุธศาสนาเพือ่ช่วยลดความเศร้าโศกเนือ่งจากการสญูเสยีผูเ้ป็นทีร่กัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ค�าส�าคัญ 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.
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บทน�า
 ความเสื่อมถอยและการสูญสิ้นชีวิตหนึ่งย่อม
เป็นความสูญเสียที่ส่งผลต่อหลายชีวิตชิดใกล้อย่างมี 
นัยส�าคัญยิ่ง1 การศึกษาจ�านวนมากแสดงให้เห็นว่า 
การเสียชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักส่งผลต่อความทุกข์
ทรมานทัง้ทางจติใจและร่างกายอย่างรนุแรง บางคนถงึ
กับล้มป่วย และบางคนถึงแก่ความตาย ในสภาวะของ
การสญูเสยีทีส่ามารถเกดิขึน้ได้แก่บคุคลทกุคนนัน้ มไิด้
เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความโศกเศร้า ในทางตรงข้าม 
การศึกษาจ�านวนมาก2 รวมทั้งคัมภีร์ทางพุทธศาสนา
แสดงว่าผู้สูญเสียสามารถใช้การจากไปของผู้เป็นที่รัก
ให้เป็นโอกาสในการพัฒนาชีวิตได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อพัฒนากิจกรรมเชิงพุทธจิตวิทยาส�าหรับ 
ผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก และศึกษาผลของกิจกรรม
ดังกล่าวต่อการลดความเศร้าโศกของผู้สูญเสีย

สมมติฐานของการวิจัย
 คะแนนความเศร้าโศกของกลุ่มตัวอย่างก่อน 
และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงพุทธจิตวิทยามีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

วิธีด�าเนินการ
 การวิจัยนี้ เป ็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi- 
experimental research) ทีม่กีารประเมนิก่อน-หลงัการ 
ทดลอง และในระยะติดตามผล 2 สัปดาห์ (one group 
pre-and post-test study design) โดยมีอาสาสมัคร 
19 คน แล้วน�าผลการประเมินมาท�าการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการ
เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวแบบวัดซ�้า (one-way repeated measure 
ANOVA) และน�าข้อมูลบทสนทนาในระหว่างการท�า
กจิกรรม และในระยะหลงักจิกรรมจนถงึระยะตดิตามผล  
๒ สปัดาห์ มาใช้ในการวเิคราะห์ร่วมด้วย เพือ่เป็นข้อมลู
เชงิประจกัษ์ให้เกดิความเข้าใจผลการจดักจิกรรมชดัเจน
ยิ่งขึ้น

กลุ่มตัวอย่าง 
 เริ่มต้นจากการสอบถามชาวบ้านที่มาท�าบุญ
ที่วัดจ�านวน 159 คน คัดเลือกผู ้ที่มีลักษณะเคย 
สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก อายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นคฤหัสถ์ 
นับถือศาสนาพุทธ มีความสมัครใจและมีความพร้อมที่
จะเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมเชิงพุทธจิตวิทยาส�าหรับการเยียวยาและพัฒนาผู้สูญเสีย3

ล�าดับ วัน เวลา จ�านวนชั่วโมง ชื่อกิจกรรม เนื้อหา กระบวนการ

ศีล สมาธิ ปัญญา

1       

    

1 สาย 1.5 0.5 0 ด้วยรัก... รู้จักกัน การรักษาศีล สัมพันธภาพ

ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมศิลปะ 

การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา

2           1 บ่าย 1 1.5 1.5 “ด้วยบุญนี้ อุทิศให้” ความหมายของบุญ และ

วิธีท�าบุญตามหลักบุญกิริยา

วัตถุ 10

การสนทนาธรรม 

ฝึกเจริญสติ การปรึกษา

เชิงพุทธจิตวิทยา

3           1 ค�่า 0 1.5 1 “ที่ใดมีรัก (แท้)

ที่นั่น (ไม่) มีทุกข์” 

ความรักที่ประกอบด้วย

ตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ 

ความรักแท้คือเมตตา 

การเจริญเมตตา

การสนทนาธรรม 

การฝึกเจริญเมตตาภาวนา 

การทดลองแผ่เมตตา 

การกอด

4      

    

ทุกวัน เช้า 0 1.5 0 สวดมนต์แปล เดิน 

ภาวนา น�้าชา ภาวนา 

พุทธานุสสติ มรณานุสสติ 

การเจริญเมตตาภาวนา

การเจริญสติในทุกอิริยาบถ

การสาธยายบทสวด 

และพระสูตรที่เกี่ยวข้อง 

การเจริญสติในอิริยาบถเดิน 

ดื่มน�้าชา ฯลฯ

5   

    

2 สาย 0 2.5 0 จิตตภาวนา การเจริญเมตตาภาวนา

การเจริญสติในทุกอิริยาบถ

การนั่งสมาธิ เดินจงกรมใน

บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ

6      

    

2 บ่าย 0 0.5 3.5 “หลังการจากลา” (1) ความเชื่อ เรื่องการเกิดใหม่ 

กระบวนการปฏิสนธิ ภพภูมิ

การสนทนาธรรม 

ฝึกเจริญสติ การปรึกษา

เชิงพุทธจิตวิทยา

7       

     

2 ค�่า 0 1 1.5 “หลังการจากลา” (2) ความรู้สึกต่อการสูญเสีย 

ทุกข์และเหตุแห่งทุกข์

ชมภาพยนตร์เรื่อง 

Departure การปรึกษา

เชิงพุทธจิตวิทยา

8    3 สาย 0 1 1.5 “หากย้อนเวลา..” ความรู้สึกต่อการสูญเสีย 

เหตุแห่งทุกข์ และทางดับทุกข์

การปิดตา เพื่อทบทวนอดีต 

การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา

9     

     

3 บ่าย 0 0.5 3.5 “หากย้อนเวลา.. 

ไม่ได้” 

กรรม การให้ผลของกรรม 

การแก้กรรม

การสนทนาธรรม ฝึกเจริญสติ 

การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา

10       

    

3 ค�่า 0 1 1.5 “งอกงามสดใส

แม้ในยามสูญเสีย” 

การแก้ปัญหาค้างคาใจ 

การดับทุกข์ และการใช้ชีวิต

เพื่อไม่ให้เกิดทุกข์

การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา 

การอธิษฐาน และภาวนา

ร่วมกัน

11      

     

4 สาย 0.5 1.5 0.5 “สุดท้าย..ก็จากลา 

อุทิศมหากุศล”

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ความไม่

ประมาท ความเมตตา

การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา 

การเจริญเมตตาภาวนา 

การอุทิศกุศล
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กิจกรรมเชิงพุทธจิตวิทยา 
 ชุดกิจกรรมในการวิจัยนี้ มีระยะเวลา 35 ชั่วโมง 
ต่อเนื่องเป็นเวลา 4 วัน 3 คืน ดังแสดงในตารางที่ 1  
โดยมีรูปแบบที่ผสานพิธีกรรมและการปฏิบัติทาง 
พุทธศาสนา เช่น การรักษาศีล สวดมนต์แปล เจริญ
เมตตากรรมฐาน สนทนาธรรม อุทิศกุศล ร่วมกับ 
การให้การปรกึษาเชงิพทุธจติวทิยาแบบกลุม่โดยมผีูว้จิยั 
ที่เป็นพระภิกษุเป็นผู้น�ากลุ่ม หลักธรรมที่ใช้เป็นหลัก 
ในการด�าเนินกิจกรรมนี้ คืออริยสัจ 4 และมีแนวทาง 
การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา ส่วนเนื้อหาที่ใช้เป็นสื่อ 
ในการด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวอาศัยธรรมะที่เกี่ยวกับ
หลักกรรม และชีวิตหลังความตาย
 กิจกรรมในวันแรกเน้นการพัฒนาด้านศีล และ
สัมพันธภาพ จากนั้นจึงเน้นการพัฒนาด้านจิตใจ คือ
สมาธิและการเจริญเมตตาตั้งแต่ช่วงค�่าของวันที่ 1 ถึง
ช่วงสายของวันที่ 2 รวมถึงในช่วงเช้าของทุกวัน จากนั้น
จึงเข้าสู่กระบวนการพัฒนาปัญญาผ่านการท�ากิจกรรม
กลุม่ การสนทนาธรรม และการปรกึษาเชงิพทุธจติวทิยา
ตั้งแต่วันที่ 2 ช่วงบ่ายเป็นต้นไป กิจกรรมในช่วงค�่าของ
วันที่ 3 และช่วงสายวันที่ 4 มุ่งเน้นกระบวนการเข้าใจ
เห็นจริงเกี่ยวกับความทุกข์ในใจของตน และการให้ 
ค�าสัญญากับตนเองเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในชีวิต 

หลังสิ้นสุดกิจกรรม

 การปรึกษาเชิ งพุทธจิตวิทยาคือกระบวน  

การส่งเสริมความเจริญงอกงามของบุคคล (Personal 

growth) และการคลายจากภาวะแห่งความยึดมั่นที่ 

ฝืนกระแสความเคลื่อนไหวของธรรมชาติ ซึ่งเป็น 

การแก้ไขประเด็นที่ค้างคาในใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

การด�าเนินกิจกรรมนั้น ผู้น�ากลุ่มปฏิบัติงานโดยอาศัย

กระบวนการทั้งในกระแสกลุ ่ม และกระแสบุคคล  

ตามแนวอริยสัจ 4 คือการสร้างปฏิสัมพันธ์แล้วเอื้อให้ 

ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมส�ารวจความทุกข์คือปัญหาในใจ  

จากนัน้จงึน�าสูก่ารส�ารวจเหน็สาเหตแุห่งทกุข์คอืตณัหา 

ได้แก่ความแตกต่างระหว่างความเป็นจริงของชีวิต  

กับความคาดหวังในในใจของตนที่ไม่อาจเป็นจริงได้ 

ท้ายที่สุดจึงเอื้อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดกระบวนการ

เข้าใจเหน็จรงิ หรอืผ่อนคลายความยดึมัน่ถอืมัน่ในความ

คาดหวังในใจตนเอง อันน�าไปสู่การหาทางออกในทาง

ปฏิบัติที่เหมาะสมด้วยตนเองต่อไป

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 แบบประเมินความเศร้าโศกถูกพัฒนาขึ้นโดย

อาศัยโครงสร้างแบบประเมินความเศร้าโศกแบบ 

องค์รวม (holistic grief scale) ของ David Fireman4 

ประกอบด้วยชุดค�าถาม 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  

ค ่าความตรงของเนื้อหาจากการตรวจสอบโดย 

ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่าน และความเที่ยงของแบบ

ประเมินทั้งฉบับ โดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ  

ครอนบาค ได้เท่ากับ 0.96

ผลการวิจัย 
 อาสาสมัครที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง 

จ�านวน 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

  จ�านวน (ร้อยละ)
เพศ
 ชาย 2 (11%)
 หญิง 17 (89%)
อายุ 
 20-30 ปี 3 (16%)
 31-40 ปี 5 (26%)
 41-50 ปี 2 (11%)
 มากกว่า 50 ปี 9 (47%)
การศึกษา
 ต�่ากว่าปริญญาตรี 4 (21%)
 ปริญญาตรี ขึ้นไป 15 (79%)
ประสบการณ์การใฝ่ทางธรรม
 น้อย 1 (5%)
 ปานกลาง 4 (21%)
 มาก 14 (74%)
ระยะเวลาหลังการสูญเสีย 
 น้อยกว่า 1 ปี 2 (11%)
 1-2 ปี 4 (21%)
 มากกว่า 2 ปี 13 (68%)
การช่วยเหลือหลังการสูญเสีย
 เพียงพอ 16 (84%)
 ไม่เพียงพอ 3 (16%)
รูปแบบการเสียชีวิต
 ความชรา 5 (26%)
 โรคเรื้อรัง 9 (48%)
 โรคเฉียบพลัน 5 (26%)
 อุบัติเหตุ 0 (0%)
สถานะของผู้เสียชีวิต
 พ่อแม่ 13 (69%)
 ญาติผู้ใหญ่ 5 (26%)
 คู่สมรส 1 (5%)
 บุตรธิดา 0 (0%)
 อื่นๆ 0 (0%)
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ Wilks’ lambda เพื่อทดสอบสมมติฐาน

ตัวแปร คะแนนเฉลี่ย

ก่อนเข้า

คะแนนเฉลี่ย

หลังเข้า

คะแนนเฉลี่ยติดตาม

สัปดาห์ที่ 2

df F Sig.

ด้านอารมณ์ 34.16 (18.87) 15.78 (8.14) 14.55 (6.65) 2 11.79 0.001
ด้านรู้คิด 20.59 (12.67) 8.59 (0.82) 10.36 (4.41) 2 9.80 0.001
ด้านร่างกาย 12.50 (9.55) 6.84 (3.57) 5.86 (1.67) 2 4.56 0.026
ด้านสังคม 18.68 (14.53) 9.42 (5.96) 7.63 (3.83) 2 6.59 0.008
ด้านจิตวิญญาณ 10.58 (6.25) 5.63 (3.09) 5.21 (2.70) 2 10.03 0.001
รวม 96.51 (56.35) 46.28 (19.80) 43.61 (17.31) 2 9.89 0.001

 ผลการทดลองสอดคล้องกับสมมติฐานของ 
การวิจัย กล่าวคือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงพุทธจิตวิทยา 
มีคะแนนความเศร้าโศกหลังการเข้าร่วมกิจกรรม และ
ในระยะติดตามผล 2 สัปดาห์ ต�่ากว่าคะแนนก่อน 
เข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p=.001)  
ในทุกด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์ การรู้การคิด ร่างกาย 
สังคม และจิตวิญญาณ (ตารางที่ 3)
 ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน แสดงความเห็นว่า
ตนเองมีความเศร้าโศกลดลง โดยมีการคลี่คลาย 
เงื่อนปมในใจที่แตกต่างกัน ดังตัวอย่างบทสนทนาของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านหนึ่ง ว่า
	 “ได้ฝึกเจริญสติ	 โดยเฉพาะวันแรก	 ได้ฟังเรื่อง	 
“ที่ใดมีรัก	(แท้)	ที่นั่น	(ไม่)	มีทุกข์”	รู้สึกว่าที่เราเป็นทุกข์	 
ที่เราคิดถึงคุณแม่อยู่นี้	 เพราะเราอยากให้เป็นอย่าง 
ใจเรานะ	 เราไม่ได้เห็นหน้าแม่	 ไม่ได้กอดแม่แล้ว	มันก็
เป็นความคาดหวงัในใจเรานะ	แต่ว่าพอเราเข้าใจว่าควร
จะเปลี่ยนเป็นความรักแบบเมตตา	แล้วมันไม่ใช่แต่แม่	 
เหมือนกับเราก็ต ้องไปท�ากับทุกคน	 ให้มีความสุข	 
แล้วพอเราทุกข์ก็คิดว่าเรื่องราวนี้ก็เป็นประโยชน์มาก” 
 บทสนทนาของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกท่านหนึ่ง 
ระบุว่า	“จากกจิกรรมต่างๆ	ท�าให้เรารูส้กึว่า	เรากลวัตาย 
น้อยลงค่ะ	 ความตายไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะ	 
แล้วกไ็ม่ได้เศร้าอย่างทีเ่คยรูส้กึ	กค็อืต้องเจอผูป่้วยใช่มัย้
คะ	จะรูส้กึเสยีใจ	ตกใจ	แต่พอได้มาร่วมกจิกรรมกท็�าให้
รู้ว่าเราจะมีวิธีที่เราจะรักษาใจของเรายังไง” 

 ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมในด้านการรู ้คิดที่
เด่นชัดมี 2 ประเด็นคือ การประจักษ์ถึงความงอกงาม
เนือ่งจากการสญูเสยี และการเหน็คณุค่าในปัจจบุนั และ
ความสนใจในการพัฒนาชีวิต ตัวอย่างของบทสนทนา 
ที่แสดงถึงการประจักษ์ถึงความงอกงามเนื่องจาก 
การสญูเสยี อาทเิช่นผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมท่านหนึง่ ทีร่ะบวุ่า 
	 “พอคนใกล้ชดิเสยีไป	อะไรนี	่เรากอ๋็อ	นีน่ะทกุข์นะ	
กเ็หมอืนเป็นโอกาสทีไ่ด้เหน็สจัจธรรม	เริม่กลวับาปกรรม	
แล้วก็ต้องเร่งสร้างบุญแล้วนะ	มองเห็นความตายเป็น
เรื่องที่เข้ามาใกล้ตัวเรา” 

 ส่วนตวัอย่างของบทสนทนาทีแ่สดงถงึการประจกัษ์ 
ถึงการเห็นคุณค่าในปัจจุบัน และความสนใจในการ
พฒันาชวีติ อาทเิช่นผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมท่านหนึง่ ทีร่ะบวุ่า
	 “ทแีรกกลวัมาก	กลวั	ตายแล้วจะไปเกดิเป็นอะไร	
ตอนนี้รู้แล้วว่าควรจะท�ายังไง...	 เราก็ต้องท�าแต่สิ่งดีๆ	 
เราก็จะได้สิ่งที่ดีๆ	 แน่นอน	สะสมเสบียงเยอะๆ	สะสม
วัวขาวเยอะๆ” 
 หลังจากกิจกรรมผ่านไปแล้ว 3 วัน ผู้เข้าร่วม
กจิกรรมท่านหนึง่ ได้บอกเล่าเรือ่งราวในเครอืข่ายสงัคม  
ซึง่แสดงถงึการน�าเอากระบวนการในการเข้าร่วมกจิกรรม 
เช่น การรับฟัง การกอด การเห็นคุณค่าของปัจจุบัน  
ไปใช้ในชีวิตจริง ส ่งผลให้เกิดเปลี่ยนแปลง และ 
การพฒันาชวีติ ทีง่ดงามทัง้ตนเองและผูค้นรอบข้าง ดงันี้
	 “กลับมาบ้านเมื่อวานนี้เป็นกาวใจทั้งแม่+ป๋า+ 
พี่สาว	 เพราะทุกคนไม่รู้ว่าตนเองก�าลังสร้างแผลในใจ
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ตนเองโดยไม่รู้ตัว...จากนั้นก็ได้พูดคุยกับป๋าถึงความ

ต้องการ...ของตัวป๋าเองและของทุกคนในครอบครัว	 

การตอบรับดีมาก	ป๋าไม่เดินหน	ีนั่งฟัง	 จากนั้นก็เข้าไป

กอดป๋าและแม่...และพาป๋าไปท�าธุระที่ท่านต้องการ	 

นบัแต่นีต่้อไป	ผมจะใช้เวลาทีม่นันบัถอยหลงัของพวกเรา 

ทุกคนเพื่อท�าสิ่งที่ดีที่สุด	ด้วยเมตตา...และปัญญา	เพื่อ

ให้หัวใจของเราไม่มีแผล..ให้เป็นหนอง	ตลอดไป”

 อีกกรณีหนึ่ง ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งสูญเสียแม่ 

และมีความรู้สึกไม่ดีกับแม่เลี้ยงมาตลอด แต่เมื่อกลับ

จากการเข้าร่วมกจิกรรม ในวนันัน้ ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมผูน้ี้ 

ได้บอกเล่าเรื่องราวผ่านเครื่อข่ายสังคมว่ามุมมองต่อ 

ความรัก และท่าทีต่อผู้คนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ดังนี้

	 “เยน็นีค้ณุพ่อไม่ค่อยสบายไปโรง	พยาบาล	คณุน้า	 

(แม่เลีย้ง)	ได้บบีๆ	นวดๆ	ให้พ่อโยมเหน็แล้วรูส้กึดมีากที

เดียว	มองเห็นความรักที่งดงาม	เดินในโรงพยาบาลเห็น

แม่กับลูกตัวน้อย	มันดูอบอุ่นอย่างมากมายไม่เหมือน

เมือ่ก่อนทีเ่หน็แล้วกร็ูส้กึว่าน่ารกันะ	แต่มนัมคีวามอจิฉา

อยู่เล็กๆ	...	โลกมันดูสวยงามกว่าเมื่อก่อนจริงๆ”

วิจารณ์ผลการศึกษา
(1) ผลของพิธีกรรม และการปฏิบัติทางศาสนา 

ต่อการเยียวยาและการพัฒนาผู้สูญเสีย

 ผลการของทดสอบทางสถิติ เป ็นไปตาม

สมมติฐาน แสดงว่ากิจกรรมเชิงพุทธจิตวิทยา ที่มี

พิธีกรรม และการปฏิบัติทางพุทธศาสนา โดยมีผู้น�า

กิจกรรมเป็นพระภิกษุเอื้อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี และ 

มีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างผู้สูญเสียชาวพุทธ 

ที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านอายุ ระยะเวลาหลัง 

การสูญเสีย รูปแบบการเสียชีวิต และสถานะของ 

ผูเ้สยีชวีติ ทัง้นีก้จิกรรมดงักล่าวสะท้อนว่าธรรมะเกีย่วกบั 

หลักกรรม และชีวิตหลังความตาย สามารถน�ามาใช้

เป็นสือ่ เพือ่เยยีวยาความเศร้าโศกของผูท้ีส่ญูเสยีบคุคล

อันเป็นที่รักได้อย่างมีประสิทธิผล กล่าวคือสามารถลด

ความเศร้าโศกของผู้สูญเสียหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

และในระยะติดตามผล 2 สัปดาห์ ได้อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .001 กิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วย 

ให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ และตระหนักคุณค่าของชีวิต  

การด�าเนินชีวิตในปัจจุบันให้ดีงาม สามารถปรับตัวต่อ

ความสูญเสีย ฝึกฝนตนเองตามหลักไตรสิกขา และ 

ฝึกเจริญสติในทุกอิริยาบถ กระบวนการดังกล่าวส่ง

ผลลัพธ์ในระดับของจิต ให้กุศลจิตเกิดขึ้นต่อเนื่อง ซึ่ง

เป็นลักษณะจิตของผู้ปฏิบัติธรรมถูกทาง คือ ปราโมทย์ 

ปิติ ปัสสัทธิ สุข และสมาธิ5 ดังนั้นจึงท�าให้หลังการ

ทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีระดับความซึมเศร้าลดลง และ 

เมื่อกลุ ่มตัวอย่างได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ได้รับ 

ประสบการณ์ตรง เป็นการเรยีนรูท้ีน่�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง 

ทีร่ะดบัความคดิ ส่งผลต่อมาสูร่ะดบัความรูส้กึ ท�าให้ยงั

คงสามารถประเมนิระดบัความซมึเศร้าได้ลดลงแม้เวลา

จะผ่านไป 2 สัปดาห์ 

 ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษา

ของ Clarke S. M. และคณะ6 ในแง่ที่ว่าศาสนามีผลต่อ

ศกัยภาพในการเยยีวยาความสญูเสยี ผ่านทางพธิกีรรม

ทางศาสนาและการสนับสนุนจากบุคลากรทางศาสนา

ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับผลการศึกษาอีกมาก

ที่สนับสนุนไปในทิศทางเดียวกันว่ากระบวนการทาง

ศาสนามีผลดีต่อการเยียวยาความเศร้าโศกหลังการ 

สูญเสีย เช่น Walsh K.7 Krause N. และคณะ8 Speck 

และ Higginson9 เป็นต้น

 กระบวนการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาหรือ

อริยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นหลักในการด�าเนินกิจกรรม 

เชิงพุทธจิตวิทยานี้ ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นพื้นฐานที่

ส�าคัญที่มีผลต่อความส�าเร็จของกิจกรรม กล่าวคือ

ท�าให้กลุม่ตวัอย่างยอมรบัการสญูเสยี ตระหนกัรูใ้นเหตุ 

แห่งทกุข์ และทางดบัทกุข์ คอืการแก้ปัญหาค้างคาในใจ  

และแนวทางการใช้ชีวิต เพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์ 

สอดคล้องกบัแนวทางการดบัทกุข์ตามหลกัพทุธศาสนา 
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ซึ่งมีเป้าหมายมิใช่เพียงการดับทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยัง

เป็นการเสรมิสร้างความสามารถทีจ่ะป้องกนัความทกุข์

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นจุดเด่นของกิจกรรมนี้ 

ดังที่ปรากฏผ่านการรับรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้

	 “กระบวนการที่จะให้คนขนขยะออกจากใจเนี่ย	

พระอาจารย์ได้เตรียมวิธีการมาล่วงหน้า	2	วัน	ใช่มั้ยคะ	

ก็คือเปิดจิตเราก่อน	 เชื่อว่าถ้าพระอาจารย์ท�าให้เราทิ้ง

ขยะวันแรก	เราก็คงทิ้งไม่ออกหรอกใช่ไหมคะ	...	แต่พอ

วนันี	้วนัทีเ่รามานัง่คยุกนัหลงัจากทีเ่ราผ่านกระบวนการ

มาวันละเล็กวันละน้อย	มันท�าให้ใจของคนทุกคนเนี่ย	

เปิดกว้าง	เปิดแล้วก็โยนขยะ	พร้อมจะทิ้งไปเลย	เพราะ

ฉะนั้นพรุ่งนี้	 โยมเชื่อว่าทุกคนจะกลับไปตัวเบาสบาย

และก็มีความสุข	 และรู ้วิธีที่จะไม่เก็บขยะอีกแล้ว...	

เพราะว่ากระบวนการหนึ่ง	ที่พระอาจารย์	นอกจากโยน

ขยะทิง้แล้วเนีย่	ยงัมกีระบวนการคยุ	ในการสร้างปัญญา	

ใช่ไหมคะ	มันไม่ใช่การโยนทิ้งเฉยๆ	แต่มันมีการได้มา

ศึกษาเรียนรู้อะไรบางอย่าง	 ผ่านกระบวนการ	 อย่าง

มากมาย	ซึ่งละเอียดลออมากนะคะ”

(2) ผลของการปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา ต่อการ

เยียวยาและการพัฒนาผู้สูญเสีย

 แม้จะไม่มกีารวจิยัก่อนหน้านีเ้กีย่วกบัการใช้การ

ปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาในการเยียวยาความเศร้าโศก

เนือ่งจากการสญูเสยี แต่ผลกการศกึษาครัง้นีก้แ็สดงว่า 

การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาสามารถน�ามาใช้ร่วมกับ

พิธีกรรมและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาเพื่อเยียวยา

ความเศร้าโศกและเสริมสร้างคุณลักษณะทางบวกให้

แก่ผู้สูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทักษะ

ด้านการให้ค�าปรกึษา เอือ้ให้เกดิกระแสกลุม่ และกระแส

บุคคล อันน�าไปสู่การเข้าใจเห็นจริง ตามหลักอริยสัจ 4  

ดังตัวอย่างบทสนทนาของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อไปนี้

	 “สิง่ทีไ่ด้คอืความเบกิบาน	คอื....กไ็ปปฏบิตัธิรรม
หลายที่นะคะ	 บางที่ที่ไปก็จะเน้นเรื่องการนั่งสมาธิ	
เดินจงกรม	 แต่ละที่ที่ไปก็จะมีผู้ร่วมปฏิบัติธรรมเป็น
ร้อย	แต่มาที่นี่เราได้ความใกล้ชิด	 ได้สนทนาธรรมกับ	
กัลยาณมิตรทุกๆ	ท่าน	ได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน	คือได้
ประสบการณ์แบบใหม่	ที่ดีนะค่ะ	 ได้กอดกัน	และก็อีก
อย่าง...เป็นคนทีไ่ม่ค่อยพดูไม่ค่อยกล้าแสดงออก	แต่มา 
ทีน่ี	่เรากล้าพดูนะค่ะ	คอืเราได้ฟัง	เราได้ออกความคดิเหน็	 
มันได้ทลายความกลัวตรงนี้ไป”
 ผลของกระบวนการปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาใน
การลดคุณลักษณะเชิงลบอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐณิชา 
สัปหล่อ10 

บทสรุป และข้อเสนอแนะ
 การประกอบพิธีกรรม และการปฏิบัติทาง 
พทุธศาสนา ร่วมกบักระบวนการปรกึษาเชงิพทุธจติวทิยา 
แบบกลุ่ม สามารถช่วยลดความเศร้าโศกของผู้ที่เคย 
สูญเสียบุคคคลอันเป็นที่รักได้อย่างมีประสิทธิผล 
นอกจากนี้ยังสามารถท�าให้ผู้สูญเสียมีการพัฒนาทาง
จิตใจและปัญญา โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับความ
เมตตา ความไม่ประมาท และการเห็นคุณค่าในการ
พัฒนาตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่น
 ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า สามารถจัดกิจกรรม 
เชงิพทุธจติวทิยาเช่นนีใ้ห้แก่ผูส้ญูเสยีบคุคลอนัเป็นทีร่กั 
ที่เป็นชาวพุทธ อายุมากกว่า 20 ปี ไม่ว่าการสูญเสีย 
จะเกดิขึน้นานเพยีงใด เพือ่ลดความเศร้าโศกและพฒันา
ชีวิต 
 ผู ้วิจัยพบว่าการศึกษาเกี่ยวกับการเยียวยา 
ผู ้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในบริบทของสังคมไทย 
มีอยู่จ�ากัดอย่างยิ่ง จึงควรมีการวิจัยเชิงเอกสาร และ 

เชิงส�ารวจเพื่อสร้างฐานองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนา  
น�าเอาหลักค�าสอนทางพระพุทธศานา มาประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ปัญหาจริงในสังคมมากยิ่งขึ้น
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