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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาวิจยัเรื่อง การวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านการพฒันามนุษย์จากองค์ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนามวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหอ์งคค์วามรูด้า้นการพฒันามนุษยจ์ากพระพุทธศาสนา 
ผลการวิจัยพบว่าพระพุทธศาสนามีหลักคําสอนที่เป็นความจริงระดับสัจธรรมซึ่งเกิดจาก
ประสบการณ์ของพระพุทธเจา้ทีท่รงทดลองคน้ควา้หาความจรงิดว้ยพระองคเ์องและบรรลุผลในทาง
ปฏบิตัมิาแลว้อกีทัง้หลกัคําสอนมเีป้าหมายทีช่ดัเจนจงึสามารถนํามาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการพฒันา
มนุษยใ์หส้ามารถบรรลุผลได ้แนวคดิการพฒันามนุษยใ์นทางพระพุทธศาสนามาจากความคดิทีว่่า
มนุษย์เป็นสตัว์ที่รู้คดิด้วยเหตุผลและเป็นสตัว์ที่สามารถพฒันาได้จนถึงจุดสูงสุดเป็นพุทธะโดยมี
พระพทุธเจา้ทรงเป็นตน้แบบของการพฒันาทีส่งูสดุ 
 พระพุทธศาสนามอีงคค์วามรูเ้ป็นจาํนวนมากโดยเฉพาะในพระสตูรหรอืพระสุตตนัตปิฎกซึง่
ประมวลพุทธพจน์ทีส่าํคญัของพระพุทธเจา้ซึง่เราสามารถเลอืกมาใชใ้นการพฒันามนุษยไ์ดแ้ละองค์
ความรูเ้หล่าน้ีรวมอยูใ่นกรอบของมรรคมอีงค ์8 ซึง่เริม่จากการพฒันาปญัญาใหม้ศีกัยภาพในการคดิ
แยกแยะสามารถเขา้ใจตนเองและรูเ้ท่าทนักเิลสทีเ่กดิขึน้ในจติใจโดยมกีลัยาณมติรคอยสนับสนุนทัง้
ในดา้นสมาธแิละด้านปญัญาและมโียนิโสมนสกิารเป็นตวัช่วยในขณะเดยีวกนัมกีารพฒันาศลีและ
พฒันาสมาธไิปพรอ้มกนัเพราะหลกัการทางพระพุทธศาสนาถอืว่าปญัญา ศลี และสมาธอิยู่ในระบบ
ความสมัพนัธอ์นัหน่ึงอนัเดยีวกนั เมื่อพฒันาแลว้จะนําไปสูเ่ป้าหมายเดยีวกนัคอืพระนิพพานอนัเป็น
หนทางแหง่การดบัทุกขท์ีแ่ทจ้รงิและบุคคลทีม่กีารพฒันาตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจะบงัเกดิ
ประโยชน์    3 ทางไดแ้ก่ประโยชน์ต่อตนเอง ประโยชน์ต่อผูอ้ื่นและประโยชน์ทัง้ต่อตนเองและผูอ้ื่น
ร่วมกนัอนัเป็นรากฐานของการพฒันามนุษยใ์นดา้นการศกึษาอกีดว้ย ดงันัน้การพฒันาดว้ยวธิน้ีีจะ
เป็นการพฒันาทีค่รอบคลุมทัง้ในดา้นกาย อารมณ์ สงัคม และปญัญา 
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Abstract 
 
 This study was about human development body knowledge from body knowledge of 
Buddhism. The purpose of the study was to analyze human development body knowledge 
from Buddhism. The results show that the principles of Buddhism were true. The truth was 
found by the Lord of Buddha who had tried to find the truth by himself, and it was 
practically successful. In addition, his teaching had a clear purpose which everyone could 
successfully use as the device of human development. The idea of human development 
from body knowledge in Buddhism came from the thought that humans were animals that 
could think reasonably and could be developed to the highest point as the enlightened 
ones. The Lord of Buddha was the best example of the highest development.  
     Buddhism had many bodies of knowledge, especially in the Sutta or Phra 
Suttantapitaka which collected the important teaching of the Lord of Buddha. This teaching 
could be selected to use to develop humans. These bodies of knowledge were found in 
Eightfold Noble Path. The development could start from developing wisdom which would 
helps humans to have the capacity of thinking, to be able to understand themselves, and to 
know how to prevent the desires in mind. This development could happen by good friends 
who would support both concentration and wisdom. Moreover, critical reflection would help 
to develop percepts and wisdom. At the same time, there was the development of body and 
mind because the principles of Buddhism were that the wisdom, body, and mind were in the 
same system of relation. Then the development would lead to the same target, Nirvana 
which was the way to eliminate real suffering. A person who developed himself by following 
Buddha’s way would gain three advantage: his own advantage, the advantage of others, 
and the advantage of others and himself together. This way of development covered all the 
body, emotion, society, and wisdom.    
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ศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ผูใ้หค้วามรูแ้ละทีท่าํใหผู้ว้จิยัมวีนัน้ีและมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการ
ทาํงานวจิยัทางปรชัญาและศาสนาและขอขอบคุณอาจารยภ์ูดสิ  ศสิติศชิศกัดิ,์ คุณศวิพร  ชศูร, คุณ
นันทชิา  เรอืงวนิิตวงศ์ และคุณณัฐชยา  จนัทสทิธิ ์ที่ช่วยสนับสนุนและเป็นกําลงัใจในการทํางาน
วจิยัจนสาํเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมาย 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 

ความสาํคญัและท่ีมาของปัญหาท่ีทาํการวิจยั 
 สังคมปจัจุบันได้ก้าวเข้าสู่กระแสแห่งความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี        
การสือ่สารและการตดิต่อกนัอยา่งทัว่ถงึเป็นไปทัว่โลกแบบไรพ้รมแดน  อนันําไปสูค่วามเจรญิในดา้น
ต่างๆ เมื่อความเจรญิเกดิขึน้วถิชีวีติเปลีย่นไป  ความรุง่เรอืงทางวตัถุไดนํ้าไปสูค่วามสะดวก สบาย
และความต้องการทีจ่ะเตมิเตม็ชวีติใหม้คีวามสุขจงึเป็นไปตลอดเวลา  ทําใหเ้กดิการแข่งขนักนัและ
นํามาซึง่ความทะเยอทะยาน  ความหวาดระแวงต่อกนัและความขดัแยง้กนั  สภาพสงัคมมคีวามตงึ
เครยีดมากขึน้ประกอบกบัพลงัแหง่ศลีธรรมไดถู้กลดบทบาทลงไป  โลกจงึประสบกบัปญัหามากมาย  
อาทเิช่น  ปญัหาอาชญากรรม  ปญัหายาเสพตดิ  ปญัหาการคอรปัชัน่  ปญัหาโสเภณี  ปญัหาการ
ทําแท้ง  ปญัหาการทําทารุณกรรมเด็กและสตร ีปญัหาความขดัแย้งทางสงัคม  และปญัหาการ
ทาํลายทรพัยากรธรรมชาต ิเป็นตน้  
 โลกน้ีมสีิง่ทีม่าดงึดูดใหเ้ราเกดิความพอใจหลงใหลรกัใคร่ไดง้า่ย โดยเฉพาะสมยัน้ีอนัเป็น
สมยัที่มนุษยม์คีวามกา้วหน้าอย่างสูงในทางวตัถุจงึเป็นอุปสรรคแก่การที่จะไหลไปในทางดบัทุกข ์
ในทางตรงขา้มกลบัเป็นเรื่องง่ายที่จะไหลไปในทางที่จะเพิม่ความทุกขแ์ละเพิม่ปญัหาต่างๆ ที่จะ
นําไปสู่ความยุ่งยาก โลกทีม่คีวามกา้วหน้าอย่างในปจัจุบนัน้ี ไดท้ําใหส้งัคมเป็นสงัคมทีเ่ปิดกวา้งไร้
พรมแดน แต่จติวญิญาณคนกลบัคบัแคบเพราะมกีารแก่งแย่งแข่งด ีแต่ละฝ่ายต่างมุ่งหาประโยชน์
ใหแ้ก่ตนเอง และมกีารแยง่ชงิผลประโยชน์กนัอยา่งเขม้ขน้ ทําใหเ้กดิความหวาดระแวง ความเคยีด
แคน้เกลยีดชงักนัและการทาํรา้ยกนั โลกเลก็ลงดว้ยความเจรญิในทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีต่
ปญัหาทีก่ําลงัเกดิขึน้แก่มนุษยน์ัน้นับวนัทวคีวามเขม้ขน้มากขึน้เรื่อยๆ ถงึแมน้ว่าผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง
ในทางสงัคมส่วนมากพยายามทีจ่ะแกไ้ขปญัหาต่างๆ แต่กลบัไม่ประสบผลสาํเรจ็  สงัคมปจัจุบนัจงึ
ประสบกบัปญัหาหลายดา้น การพฒันามนุษยใ์นยุคทีโ่ลกไรพ้รมแดนน้ี เราควรมุง่ทีก่ารพฒันาจติใจ
เพือ่ใหม้นุษยพ์น้จากอทิธพิลของกเิลส1 

 ตราบใดที่มนุษย์ยงัไม่รูจ้กัตนเองและไม่รูจ้กัปญัหาที่เกี่ยวกบัตวัมนุษย์แล้ว การพฒันา
ความเจรญิต่าง ๆ ทีม่นุษยก์ระทาํขึน้มายอ่มสง่ผลต่อตวัมนุษยท์ัง้ในดา้นดแีละในดา้นเสยีตลอดจนมี
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอกีด้วย  การรูจ้กัความจรงิที่เกี่ยวกบัตวัมนุษยเ์องอย่างถูกต้องนัน้น่าจะ
เป็นแนวทางที่ดทีี่ช่วยใหม้นุษย์แก้ปญัหาต่าง ๆ ทุกอย่างที่เกี่ยวขอ้งกบัตวัมนุษย์ไดอ้ย่างถูกต้อง
และถูกทาง 

 

                                                 
1พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต).  (2552).  การพฒันาทีย่ ัง่ยนื.  หน้า 221 – 224. 
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 ถา้เราพจิารณาถงึปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้นัน้เราจะเหน็ว่าวทิยาศาสตรเ์ป็นตวัการทีนํ่าไปสู่
โลกทศัน์ทีเ่ป็นวตัถุนิยมซึง่เป็นความจรงิเพยีงครึง่เดยีวและละทิง้มติทิางจติวญิญาณไป ทาํใหม้นุษย์
กา้วสู่อาณาจกัรแห่งความโลภอย่างง่ายดาย เทคโนโลยดีา้นอุตสาหกรรมซึง่เกดิจากความกา้วหน้า
ทางวทิยาศาสตร์มสี่วนช่วยทําใหค้วามโลภขยายตวั แล้วความโลภน้ีครองโลกและขบัเคลื่อนโลก
ดว้ยพลงัลทัธบิรโิภคนิยมและวตัถุนิยมในนามของความกา้วหน้าหรอืการพฒันา ทําใหค้วามหมาย
ของการพฒันากลายเป็นคําทีม่คีวามหมายคลา้ยกบัความรํ่ารวยหรอืผลติภณัฑม์วลรวมแห่งชาตทิี่
เพิม่ขึน้หรอืจาํนวนเงนิทีห่าได้1 ถงึแมน้วา่มนุษยจ์ะมกีารพฒันาระบบเศรษฐกจิขึน้มาในเบือ้งตน้เพื่อ
ทําการจดัสรรทรพัยากรที่มอียู่อย่างจํากดัให้สามารถตอบสนองหรอืกระจายสู่ความต้องการขัน้
พืน้ฐานของมนุษยใ์หม้ชีวีติความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้และเป็นธรรมแต่เมื่อพฒันาไปถงึจุดหน่ึงแลว้ ระบบ
เศรษฐกจิกลบัเป็นตวัก่อปญัหาต่างๆ เพราะประเทศต่างๆ ส่วนมากมแีนวความคดิทีว่่าการพฒันา
คือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กระแสพฒันาจึงมุ่งไปที่เศรษฐกิจระบบ ทุนนิยมหรือระบบ
เศรษฐกิจแบบตลาดทําให้เกิดการลงทุนเพื่อผลิตสนิค้าและบรกิารตอบสนองตามความต้องการ
จนกระทัง่มนุษย์เสพและบรโิภคสิง่ต่างๆ เกินความจําเป็นในขัน้พื้นฐานของชวีิต ทําให้เกิดเป็น
กระแสบรโิภคนิยมขึน้มา2 

 คนส่วนมากเชื่อกนัว่าถ้าสงัคมมคีวามเจรญิก้าวหน้าทางวตัถุจะสามารถแก้ปญัหาต่างๆ 
ไดห้มด นัน่คอื ถา้บา้นเมอืงเจรญิรุง่เรอืง คนมกีนิมใีช ้รา่งกายแขง็แรง ไมม่โีรคภยัไขเ้จบ็ จติใจจะดี
เอง พวกเขาจงึใหค้วามสาํคญัทางวตัถุมาก่อนจติใจ สงัคมยุคใหม่จงึมุง่สรา้งวตัถุ และสนองตอบต่อ
ความต้องการต่างๆ ของสงัคม เมื่อมปีญัหาหรอืความทุกขเ์กดิขึน้คนส่วนมากจะมองหาสาเหตุ
ตลอดจนวิธีแก้ปญัหาจากภายนอกโดยใช้วิธีแสวงหาวตัถุหรือสิ่งที่สามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการของตนมากกว่าที่จะแก้ไขกนัที่จิตใจ ดงันัน้ปญัหาที่เกิดขึ้นในสงัคมมิได้ลดน้อยลงเลย 
นับวนัยิง่ทวปีญัหาและมคีวามซบัซอ้นมากขึน้ ถา้เราพจิารณาปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนั เรา
จะเหน็ไดว้่ามนุษยห์รอืคนมคีวามสําคญัต่อสงัคม และปญัหาต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ในสงัคมล้วนมาจาก
มนุษยเ์ป็นผูก้ระทาํทัง้ในทางตรงและทางออ้ม 
 การสรา้งความเจรญิทางเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมาไดเ้ป็นไปในแนวทางของการ
สนองโลภะและโทสะเป็นส่วนใหญ่ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยพีรอ้มทัง้ความเจรญิของเทคโนโลยี
ทางดา้นขา่วสารขอ้มลูและการสือ่สารไดถู้กนําไปใชใ้นการกล่อมมนุษยใ์หเ้พลดิเพลนิและหลงใหลใน
ความมัวเมาต่างๆ มากกว่าที่จะนําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือพัฒนาตัวมนุษย์เอง
เทคโนโลยเีหล่านัน้ไดถู้กนําไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการแสวงหาสิง่บาํเรอความสขุ สนองความโลภ  

                                                 
1ประเวศ  วะส.ี (2545).  การพฒันามนุษยแ์นวใหมเ่พือ่อนาคตทีย่ ัง่ยนื.  หน้า 4. 
2วทิยา  แสงจนัทสทิธิ.์  (2553).  พุทธศาสตร:์  ทางเลอืกและทางรอดจากวกิฤตกิารณ์

สิง่แวดลอ้ม. ใน พระพทุธศาสนากบัการฟ้ืนตวัจากวกิฤตการณ์โลก.  หน้า 381-382. 
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และพรอ้มกนันัน้มหีลายครัง้ทีเ่ทคโนโลยถีูกนําไปใชเ้ป็นเครื่องมอืสนองโทสะโดยการทาํลายกนัดว้ย
ความเกลยีดชงัและความพยายามทีจ่ะครอบงาํกนัโดยใชเ้ทคโนโลยนีัน้มาเป็นเครือ่งมอื1 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจงึสรุปว่ามนุษย์หรอืคนเป็นหวัใจของกระบวนการ 
พฒันาทัง้หลาย การพฒันาคนหรอืการพฒันาทรพัยากรบุคคลจงึไดร้บัการเอาใจใส่เป็นอย่างดยีิง่
จากองคก์รทัง้รฐัและเอกชน โดยเฉพาะในเรื่องของการใหก้ารศกึษาเพราะถอืว่าเป็นปจัจยัสาํคญัต่อ
การพฒันา จงึตอ้งมกีารพฒันาเพื่อใหเ้กดิคุณภาพและมศีกัยภาพทางความรูค้วามสามารถ มคีวาม
เชีย่วชาญในการพฒันาองคก์รใหย้ัง่ยนืทา่มกลางสถานการณ์ของความเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา2 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ .ศ. 2550 – 2554) ได้ให้
ความสาํคญัต่อมนุษยท์ีว่่ามนุษยจ์าํเป็นตอ้งพฒันาใหเ้กดิความรูเ้ท่าทนักบัความเปลีย่นแปลงนัน้ได้
อย่างถูกตอ้งเหมาะสมโดยยดึการพฒันาแบบบูรณาการเป็นองคร์วมทีม่มีนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางพฒันา 
และเน้นใหม้คีุณภาพพรอ้มคุณธรรมและรอบรูเ้ท่าทนั มสีุขภาวะทีด่ ีอยู่ในครอบครวัทีอ่บอุ่น ชุมชน
ที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ มคีวามมัน่คงในการดํารงชีวิตอย่างมีศกัดิศ์รภีายใต้ดุลยภาพของความ
หลากหลายทางทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม3 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัทีส่บิเอด็ (พ.ศ. 2555-2559) ยงัคงมุง่พฒันา
โดยยดึ “คน” หรอืมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง และใหค้วามสาํคญัในการพฒันาศกัยภาพทางดา้นความคดิ 
คุณธรรมและจรยิธรรม ดงันัน้ จงึมเีป้าหมายหลกัอยู่ทีก่ารพฒันาคนไทยทุกกลุ่มวยั ทัง้ในดา้น กาย 
ใจ สตปิญัญา อารมณ์ คุณธรรมและจรยิธรรม ทัง้น้ี เพือ่นําไปสูค่วามอยูเ่ยน็เป็นสขุของสงัคม4 
 การพฒันามนุษยจ์งึเป็นการปรบัปรงุคุณภาพชวีติมนุษยใ์หด้ขีึน้  ซึง่โดยทัว่ไปแลว้เมื่อเรา
พูดถึงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตแนวคิดส่วนมากจะถือเอาเศรษฐกิจเป็นมาตรฐาน และใช้
อุตสาหกรรมเป็นตวัวดัการพฒันา ซึ่งการพฒันาเช่นน้ีจะต้องอาศยัความรู้ทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยเีป็นแกนกลาง ธรรมชาติจึงถูกกระทํามาโดยตลอดในการที่จะสร้างสรรค์ความเจรญิ
ความก้าวหน้าใหม่ๆ เหล่าน้ีกลายเป็นเครื่องมอืสําคญัในการส่งเสรมิกิเลสและส่งเสรมิความเหน็   
แก่ตวั ผลปรากฏวา่ทาํใหเ้กดิปญัหาทางจติใจและสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นพษิมากขึน้ การพฒันามนุษย์
จะตอ้งเป็นการพฒันาโดยมองคนในฐานะเป็นมนุษยท์ีม่จุีดหมายของชวีติ ไดแ้ก่ ความสขุ อสิรภาพ  

                                                 
1พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต).  (2541). พทุธวธิแีกป้ญัหาเพือ่ศตวรรษที ่21. หน้า 5-6. 
2สาํนักเลขาธกิารสภาการศกึษา.  (2547). การพฒันาองคก์รและบุคลากรแนวคดิใหม่ใน

การพฒันาทรพัยากรบุคคล. หน้า 1. 
3สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ  (2549). แผนพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัทีส่บิ (พ.ศ.2550 - 2554).  หน้า 47. 
4สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ  (2554).  แผนพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัทีส่บิเอด็ (พ.ศ.2555 - 2559).  หน้า 18-22. 
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 และความดงีามของชวีติ เราจะตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อปญัหาทีว่่าเราจะพฒันามนุษยใ์หเ้ป็นมนุษยท์ี่
สมบรูณ์อยา่งไร1 
 ดงันัน้ความพยายามที่จะพฒันามนุษย์โดยทํามนุษย์ให้เป็นทรพัยากรอย่างหน่ึงของ
ธรรมชาตจิงึเป็นเรื่องที่ต้องระวงัโดยเฉพาะสงัคมไทยซึ่งมวีฒันธรรมทีแ่ตกต่างจากวฒันธรรมของ
ตะวนัตกรวมไปถงึวธิคีดิซึง่มคีวามแตกต่างกนั การพฒันามนุษยต์ามแนวทางตะวนัตกนัน้มนุษยจ์ะ
ถูกพฒันาเพื่อใหม้ศีกัยภาพในการสรา้งสรรคค์วามเจรญิทางเศรษฐกจิและสงัคม  มนุษยถ์ูกกระทํา
ใหเ้ป็นทุนอย่างหน่ึงทีต่้องถูกคํานวณในทางเศรษฐศาสตร ์ เป้าหมายของการพฒันามนุษยจ์งึอยู่ที่
ความสําเร็จทางธุรกิจและเม็ดเงนิที่ได้รบัอย่างพงึพอใจของทัง้สองฝ่ายคือฝ่ายผู้ลงทุนและฝ่าย
ผูป้ฏบิตัิงาน ความสุขเช่นน้ีจงึมอียู่ช ัว่ระยะเวลาหน่ึงแต่สิง่ที่ตามมาหลงัจากนัน้คอืการแข่งขนักนั 
การเอารดัเอาเปรยีบกนัเพื่อเป็นฝ่ายผู้ชนะหรอืเป็นฝ่ายผู้คุมอํานาจ การส่งเสรมิปจัเจกชนให้มี
อสิรภาพทางความคดิสงูกว่ายุคต่าง ๆ ในอดตี มนุษยใ์นสงัคมขาดความอดทน ขาดความพากเพยีร 
และขาดความอ่อนน้อมถ่อมตน ทุกอย่างเป็นไปอย่างรบีรอ้นและรุนแรงมากขึน้ทุกวนั การทีนํ่าเอา
ทฤษฎีต่าง ๆ ทางตะวนัตกมาใชใ้นสงัคมไทยโดยขาดการคดักรองและไม่ศกึษาถึงความแตกต่าง
ทางวฒันธรรมย่อมมีผลทําให้เกิดความเสียหายมากกว่าผลดี ดงันัน้บรรดานักคิดคนสําคญัใน
เมอืงไทยหลายท่านจงึพยายามใหแ้นวคดิและเสนอแนวทางในการพฒันามนุษยท์ี่ใหค้วามสําคญั
ทางดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงมนุษย์ไว้ว่ามนุษย์ไม่ใช่สิง่ที่ถูกนําไปใช้เป็น
ส่วนประกอบหรอืเป็นทุนในการสรา้งความเจรญิทีมุ่่งหมายอย่างใดอย่างหน่ึงในทางเศรษฐกจิ แต่
มนุษยม์คีวามสามารถยิง่กวา่นัน้คอื มนุษยส์ามารถมองเหน็ความมุง่หมายทศิทางของการพฒันาทีม่ี
ความผดิพลาด และมนุษยส์ามารถทีจ่ะเปลีย่นแปลงจุดมุง่หมายตลอดจนกระบวนการของการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคม และทีส่าํคญัคอืมนุษยส์ามารถเรยีนรูจ้ากสงัคมและสิง่แวดลอ้มเพื่อพฒันาตนเอง
ใหส้งูขึน้สูภ่าวะแหง่ความเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์2 
 การพฒันาแหล่งใหญ่ทีเ่กีย่วกบัตวัมนุษยน์ัน้อยูท่ีม่โนกรรม ถา้ทอดทิง้ฐานของการพฒันา 
คอื มโนกรรมน้ีแล้วการพฒันามนุษย์ย่อมไม่บรรลุผล การพฒันามนุษย์ในประเดน็น้ีจงึมไิด้จํากดั
เฉพาะวยัหรอืมเีป้าหมายเฉพาะเรือ่งทรพัยส์นิเงนิทอง แต่เป็นการพฒันามนุษยท์ุกคนทุกวยัทีพ่รอ้ม
จะพฒันาไดใ้นฐานะทีเ่ป็นมนุษย์3 
 

                                                 
1พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต).  (2542).  การศกึษากบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย.์ 

หน้า 5-6.   
2พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต).  (2539).  การศกึษาเพือ่อารยธรรมทีย่ ัง่ยนื.  หน้า 5-6. 
3พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).  (2554).  แก่นแทข้องพระพุทธศาสนาและลกัษณะ

แหง่พระพทุธศาสนา.  หน้า 69. 
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 ถงึแมน้ว่าความรูใ้นทางวทิยาศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์และเทคโนโลยมีสี่วนช่วยใหม้นุษยม์ี
ชวีติทีสุ่ขสบายทางกาย แต่กระนัน้มนุษยย์งัคงประสบกบัความทุกขแ์ละความไม่ยุตธิรรมทางสงัคม
ซึ่งมอียู่และทําใหเ้กดิความขดัแยง้ ความรุนแรง การแก่งแย่งชงิดชีงิเด่น การทํารา้ยกนัและความ
รุนแรงไดม้ผีลกระทบไปถงึธรรมชาตทิีถู่กทําลายดว้ยความเหน็แก่ตวัของมนุษย ์ซึง่ทาํใหเ้ราเหน็ว่า
ความทุกขท์ีแ่ทจ้รงิของมนุษยน์ัน้ไม่น่าจะเกดิจากความขาดแคลนวตัถุ เพราะเหตุว่าสงัคมทีม่คีวาม
สมบูรณ์ทางวตัถุส่วนมากถึงแม้นจะมคีวามเจรญิก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละมี
เศรษฐกจิทีด่แีต่ยงัคงเผชญิกบัปญัหาจงึน่าจะต้องเริม่จากการแก้ไขทีภ่ายในจติใจเป็นสําคญั ส่วน
ปญัหาภายนอกอนัเป็นผลมาจากจติทีเ่ป็นปญัหานัน้เรากต็อ้งแกไ้ขไปตามเหตุปจัจยั 
 อย่างไรกต็ามมนุษยแ์ต่ละคนล้วนเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม การพฒันามนุษยย์่อมมผีลต่อ
สงัคม มนุษยท์ีม่คีุณภาพยอ่มสง่ผลถงึคุณภาพของสงัคม พระพุทธศาสนาจงึถอืว่ามนุษย ์คอื ปญัหา
และมนุษยม์ศีกัยภาพที่จะแก้ปญัหาที่ตนก่อขึน้1 ทัง้น้ี เป็นเพราะมนุษยม์คีวามสามารถในการคดิ 
จนิตนาการและการสรา้งสรรค์ แต่ในขณะเดยีวกนัมนุษย์มอีารมณ์และความรูส้กึ ซึ่งหลายครัง้ที่
สตปิญัญาไม่ไดม้บีทบาทต่อการกระทําของมนุษย ์มนุษยจ์งึมคีวามทุกขเ์พราะความคดิ เพราะ
มนุษยเ์ป็นสิง่มชีวีติทีส่ามารถพฒันาไดแ้ละมนุษยอ์ยู่ไดเ้พราะการพฒันาและการพฒันาน้ีสามารถ
กระทําได้ถึงจุดสูงสุดเป็นพุทธะโดยมพีระพุทธเจ้าทรงเป็นต้นแบบของการพฒันาดงัพุทธพจน์ใน 
พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ธรรมบททีว่า่ “ชื่อวา่เป็นผูฝึ้กตนไดแ้ลว้ เป็นผูป้ระเสรฐิทีส่ดุ”2 
 ความรูใ้นทางพระพุทธศาสนามาจากการคน้ควา้และการคน้หาความจรงิของโลกและชวีติ
โดยใช้ศกัยภาพและปญัญาของมนุษย์ พระพุทธเจ้าผู้ทรงค้นพบความจรงินัน้ทรงเป็นมนุษย์ที่มี
ความพากเพยีรอยา่งสงูสุดในการพฒันาชวีติและทรงเป็นบุคคลตน้แบบทีส่ามารถกา้วพน้จากความ
เป็นปุถุชนทีเ่คยหลงเพลดิเพลนิวถิชีวีติทางโลกทีเ่ตม็ไปดว้ยความทุกขไ์ปสู่ความเป็นอรยิชนผูอ้ยู่
เหนือความทุกข ์หลกัคาํสอนของพระพทุธเจา้นัน้เกดิจากการคน้ควา้และการปฏบิตัทิดลองความจรงิ
ดวัยพระองคเ์อง ทรงทดลองหลายครัง้เพื่อความมัน่พระทยั วธิใีดทีท่รงทดลองแลว้ไม่ไดผ้ลจะทรง
เปลีย่นวธิโีดยใชพ้ระปญัญาพจิารณาไตรต่รองไปตามลําดบัขัน้และมกีารคน้หาเหตุและสาวไปหาผล
ตลอดจนมกีารคดิแยกแยะเพื่อดูตามสภาวะของสิง่นัน้ ๆ คําสอนในพระพุทธศาสนาจงึมลีกัษณะที่
เป็นเหตุเป็นผล และมกีารสนับสนุนให้บุคคลปฏิบตัิทดลองเพื่อเป็นการตรวจสอบความจรงิด้วย
ตนเอง หากความรูใ้ดไมเ่ป็นประโยชน์แต่เกดิโทษทัง้แก่ตนเองและผูอ้ื่นพระพทุธเจา้ทรงใหล้ะเสยี  
และใหร้บัแต่ความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์เพื่อนํามาปฏบิตัใิช ้ซึ่งความรูแ้บบน้ีเป็นผลมาจากการทีม่นุษย์
รูจ้กัใชป้ญัญาควบคู่ไปกบัการปฏบิตัทิี่กระทําการทดลองดว้ยตวัมนุษยเ์อง การใหค้วามสําคญัต่อ
ปญัญาและความรูท้ีเ่ป็นสมัมาทฏิฐจิงึมคีวามสาํคญัต่อการพฒันาปจัเจกชน เพราะพระพุทธศาสนา
เชื่อว่ามนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางและเป็นสิง่สําคญัที่สุด การจะไปนรกหรอืสวรรค์หรอืพระนิพพาน

                                                 
1สมภาร  พรมทา. (2548).  พทุธปรชัญา มนุษย ์สงัคม และปญัหาจรยิธรรม..  หน้า 94. 
2ข.ุธ. (ไทย) 25/321/133. 
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ยอ่มขึน้อยู่กบัพฤตกิรรมของตวัมนุษยเ์อง เมื่อพระพุทธเจา้ทรงคน้พบสจัธรรมดว้ยพระองคเ์องแลว้
ทรงไตรต่รองและทบทวนหลายครัง้ก่อนทีจ่ะทรงเปิดเผยความรูน้ัน้ต่อบุคคลอื่น และเมื่อทรงสัง่สอน
และเผยแพร่ออกสู่สงัคม พระพุทธเจา้ทรงยํ้าใหม้กีารปฏบิตัแิละตรวจสอบในสิง่ทีพ่ระพุทธเจา้ทรง
ค้นพบดงัปรากฏในหลกั   คําสอนเรื่องกาลามสูตร1 อนัเป็นเครื่องมอืสําคญัในพระพุทธศาสนาที่
สามารถนํามาใชใ้นการตรวจสอบความรูท้ีไ่ดม้าและเป็นคําสอนทีส่นับสนุนใหม้นุษยร์ูจ้กัตรวจสอบ
ความจรงิในความรูด้ว้ยตนเอง 
 วลัโปลา ศร ีราหลุ (Walpola Sri Rahula) ไดก้ล่าวถงึพระพทุธศาสนาว่าเป็นศาสนาทีม่อง
โลกตามความเป็นจรงิและความเป็นจรงิน้ีมาจากการหยัง่เหน็โลกและชวีติดว้ยความเป็นเช่นนัน้เอง2 
ความจริงที่ถูกค้นพบโดยพระพุทธเจ้าน้ีจึงเป็นสิ่งที่แต่ละคนเมื่อปฏิบัติตามแล้วย่อมสามารถ
ตรวจสอบได้ด้วยตนเอง คําสอนในพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่เรื่องการเก็งความจริงหรือการ
ตัง้สมมตฐิานที่ยอมรบักนัในวนัน้ีแล้วโยนทิ้งในวนัหน้า มนุษยท์ุกคนมอีสิรภาพและมศีกัยภาพใน
การทีจ่ะพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นพุทธะดว้ยตนเองไม่ใช่ศรทัธางมงายเหมอืนคนตาบอดแต่ต้อง
อาศยัปญัญาวเิคราะห์เหตุผลและไตร่ตรองในผลที่เกิดจากการปฏิบตัิว่าผดิหรอืถูก3 คําสอนของ
พระพทุธเจา้จงึเป็นสจัธรรมทีย่นืหยดัมานานมากกวา่ 2,000 ปี และยงัไมม่ใีครมาลม้ลา้งความจรงิใน
คําสอนน้ีได้เพราะเป็นคําสอนที่มกีารตรวจสอบด้วยพระปญัญาอนัเป็นสมัมาทฏิฐ ิโดยมไิด้มกีาร
อา้งองิความเชื่อหรอือาํนาจเหนือธรรมชาตแิละเป็นความรูส้ากลทีทุ่กคนสามารถนําไปใชไ้ด ้
 อลัเบริต์  ไอน์สไตน์ (Albert Einstrin ) ซึ่งเป็นนักวทิยาศาสตรค์นสําคญัของโลกได้
กล่าวถงึพระพทุธศาสนาไวว้า่เป็นศาสนาทีม่คีวามเขม้ขน้ในความสาํนึกแบบสากลจกัรวาล (Cosmic 
religious feeling) อนัเป็นความสาํนึกทีเ่กดิจากประสบการณ์ทางศาสนาทีม่ต่ีอธรรมชาตริอบตวั ซึง่
ความสาํนึกแบบน้ีไมเ่กีย่วขอ้งกบัความเชื่อพระเจา้ แต่สามารถเปิดเผยความจรงิของธรรมชาตแิละมี
ข้อปฏิบัติที่นํามนุษย์ไปสู่ความเป็นนักบุญได้  ศาสนาที่มีความสํานึกแบบสากลจกัรวาลน้ีเป็น
พฒันาการขัน้สงูของศาสนาแหง่สากลจกัรวาล และเป็นพฒันาการขัน้อจัฉรยิะของมนุษยชาติ4 
 รวนิทรา  กุมาร (Rawindra Kumar) ไดก้ล่าวถงึพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาทีม่หีลกัคาํ
สอนซึง่สามารถนํามาใชไ้ดใ้นปจัจุบนัเพราะมคีําสอนหลายอย่างทีช่่วยใหผู้ป้ฏบิตัเิกดิแรงบนัดาลใจ
และสามารถนํามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และสถานที่ได้และด้วยเหตุ น้ี เอง
พระพทุธศาสนาจงึไดช้ื่อวา่เป็นประทปีของเอเชยี5 

                                                 
1องฺ. ตกิ. (ไทย) 20/66/257. 
2Walpola Sri Rahula.  (2000).  What the Buddha Taught.  p.17. 
3Narada.  (1988).  The Buddha and His Teachings.  pp.279-283. 
4Albert Einstein. (2009). Einstein: On Cosmic Religion and Opinions & Aphorisms. 

pp.48-49. 
5Rawindra Kumar.  (2009).  Gandhian thought.  p.13. 
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 ศร ี ธรรมนันท ์(Sri  Dhammananda) ไดก้ล่าวถงึมนุษยใ์นศตวรรษที ่21 น้ีว่าไม่ไดม้ี
อะไรแตกต่างไปจากมนุษย์ในยุคสองหรือสามพนัปีมาแล้ว เพราะเหตุว่ายงัคงมีแนวโน้มตาม
ธรรมชาตทิีจ่ะทําความดแีละความเลวเหมอืนกนั  ถงึแมน้ว่าในปจัจุบนัจะมคีวามเจรญิกา้วหน้าทาง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีต็าม ฉะนัน้คาํสอนของพระพุทธเจา้เราสามารถทีจ่ะนํามาใชไ้ด ้และถา้
เราตัง้ใจปฏิบตัิตามกนัอย่างจริงจงัย่อมสามารถยกระดบัจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้น คําสอนของ
พระพุทธเจ้าเป็นคําสอนเพื่อมนุษยชาติซึ่งมผีลต่อสงัคมอนัจะนําไปสู่สนัติภาพอนัถาวรและมัน่คง 
และพระสตูรในพระพทุธศาสนานัน้เราสามารถนํามาใชใ้นการพฒันามนุษยแ์ละสงัคมได ้พระสตูรทีม่ี
ชื่อเสยีงและเป็นทีรู่จ้กักนัในวงวชิาการของพระพุทธศาสนา เช่น อคัคญัญสตูร มหาปรนิิพพานสตูร 
มงคลสตูรและสงิคาลกสตูร เป็นตน้1 
 การทีห่ลกัคําสอนในพระพุทธศาสนามไิดใ้หค้วามสาํคญัต่อกายภายนอกเพยีงอย่างเดยีว
แต่ยงัใหค้วามสําคญัแก่จติซึ่งอยู่ภายในจงึทําใหม้นุษยใ์นความหมายของพระพุทธศาสนาประกอบ
ไปดว้ยสว่นทีเ่ป็นกายและจติและยงัใหค้วามสาํคญัต่อจติเป็นพเิศษ เพราะว่าพระพุทธศาสนานัน้เชื่อ
ว่าจติเป็นนายและกายเป็นบ่าว และถา้ไดศ้กึษาดา้นในของมนุษยใ์หล้กึซึง้มากเพยีงใดยิง่ทําใหรู้จ้กั
มนุษยไ์ดม้ากเพยีงนัน้ มนุษยท์ี่ไดร้บัการพฒันาตามวถิทีางของพระพุทธศาสนาจงึไดช้ื่อว่าเป็นผู้
ประเสรฐิทีสุ่ด เพราะมนุษยม์คีุณลกัษณะทีต่่างจากสตัวป์ระเภทอื่น ๆ ตรงทีส่ามารถพฒันาในดา้น
จติใจและสามารถยกระดบัสภาวะทางจติใจอยูเ่หนือโลกของวตัถุและอยูเ่หนือโลกวสิยัตลอดถงึการมี
สตปิญัญาและมโนธรรมอนัเป็นธรรมชาตพิเิศษสุดของมนุษยจ์งึทําใหม้นุษยส์ามารถบรรลุภูมธิรรม
ในระดบัสงูได้2 
 การสรา้งเสรมิปจัเจกชนใหม้ศีลีธรรมนัน้เป็นสิง่ทีจ่ําเป็นอย่างมากในยุคทีเ่น้นปจัเจกนิยม
อย่างสุดโต่งทําให้มีการใช้เสรีภาพอย่างเกินเลย จนก่อผลเสียทัง้ต่อตนเองและสงัคม3 สญัญา  
สญัญาวิวฒัน์ได้กล่าวว่าเราสามารถใช้หลกัคําสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมอืในการ
พฒันามนุษยใ์หส้ามารถบรรลุผลได ้เพราะคําสอนในพระพุทธศาสนาเป็นความจรงิระดบัสจัธรรมที่
อยูเ่หนือวทิยาศาสตรแ์ละมคีุณคา่ในตวัเอง ซึง่ไมจ่าํเป็นตอ้งนําไปทดสอบความถูกตอ้งอกีจงึนําไป 
ปฏบิตัใิชใ้นชวีติไดเ้ลยและคนทีไ่ดร้บัการพฒันาตามแนวทางของพระพทุธศาสนาน้ีจะทาํใหเ้ป็นคนมี
คุณภาพ มคีุณธรรม มคีวามสุขสงบเยน็ และเป็นคนทีใ่ส่ใจในสิง่แวดล้อมไม่ทําลายธรรมชาต ิและ
ชว่ยรกัษาสมดุลระบบนิเวศในสงัคม4 

                                                 
1Sri  Dhammananda.  (2000).  Buddhism for the Future.  pp.2-4. 
2ธนิศร ์ ชเูลื่อน.  (2553).  การพฒันาจติช่วยป้องกนัและแกไ้ขวกิฤตกิารณ์ทางสงัคมและ

การเมอืงไทยไดอ้ยา่งไร ใน พระพทุธศาสนากบัการฟ้ืนตวัจากวกิฤตกิารณ์โลก.  หน้า 29-30. 
3พระไพศาล  วสิาโล.  (2549).  ฝา่พน้วกิฤตศลีธรรมดว้ยทศันะใหม.่  หน้า 51. 
4สญัญา  สญัญาววิฒัน์. (2549).  ทฤษฎแีละกลยทุธพ์ฒันาสงัคม.  หน้า 189. 
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 ผูว้จิยัมคีวามเชื่อวา่ดว้ยวธิกีารและความรูท้างพระพทุธศาสนาทีม่คีวามคดิอยา่งเป็นระบบ 
มคีวามเป็นสากล มคีวามเป็นเหตุเป็นผล และผูป้ฏบิตัสิามารถตรวจสอบผลจากการปฏบิตัไิดด้ว้ย
ตนเองจะสามารถนําไปใช้ในการพฒันามนุษย์สําหรบัยุคน้ีได ้เพื่อใหเ้ป็นมนุษยท์ี่มคีุณภาพอย่าง
ยัง่ยนืถาวรเพราะสามารถควบคุมกเิลสตณัหาไม่ใหม้โีอกาสทําหน้าทีแ่ละลดอํานาจของกเิลสนัน้ให้
น้อยลง ๆ จนหมดไป การพฒันามนุษยต์ามแบบพระพุทธศาสนาเริม่จากการพฒันาปญัญาแลว้ใช้
ปญัญาไปควบคุมจติใจและร่างกายใหด้ําเนินไปอย่างถูกต้องในทางธรรม เมื่อทําถูกต้องแลว้ความ
ทุกข์ไม่ม ี การพฒันาในทางพระพุทธศาสนาจงึเป็นการพฒันาชนิดที่สามารถควบคุมกิเลสไว้ได้
อยา่งถูกตอ้งคอืไมเ่กดิโทษอนัตรายแก่ฝา่ยใด มแีต่ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้แก่ทุกฝา่ยและทาํใหส้นัตภิาพ
อนัถาวรสามารถบงัเกดิขึน้ได ้ซึง่เป็นแนวคดิในการพฒันามนุษยต์ามหลกัพระพทุธศาสนา 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพือ่วเิคราะหอ์งคค์วามรูด้า้นการพฒันามนุษยจ์าก พระพทุธศาสนา 
 
ขอบเขตของโครงการวิจยั 
 การศกึษาวจิยัครัง้น้ีเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ ผูว้จิยัไดศ้กึษาและวเิคราะหอ์งคค์วามรูด้า้น
การพฒันามนุษยจ์ากพระสตูรหรอืพระสตุตนัตปิฎกในพระไตรปิฎกของฝา่ยเถรวาทเทา่นัน้ 
 
คาํสาํคญัของการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีมศีพัทท์ีเ่กีย่วกบัการวจิยัและเพือ่ประโยชน์ต่อการศกึษาวจิยัดงัน้ี คอื 
 1. พระพทุธศาสนาเถรวาท 
 2. พระไตรปิฎก 
 3. ไตรสิกขา 
 4. มรรคมีองค ์8  
 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 การวจิยัครัง้น้ีได้ให้คําจํากดัความต่อศพัท์ที่เกี่ยวกบัการวจิยัและเพื่อประโยชน์ต่อการ
ศกึษาวจิยัจงึใหค้าํจาํกดัความไวด้งัน้ี คอื 
 1. พระพทุธศาสนา  หมายถงึ  พระพทุธศาสนาฝา่ยเถรวาท 
 2. การพฒันามนุษย์ หมายถึง พฒันาคนหรอืมนุษย์ใหถ้ึงพรอ้มในด้านจรยิธรรม คอื มี
คุณธรรมและสามารถเลอืกทาํในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ื่น 
 3. องค์ความรู้  หมายถึง  ความรู้หรือแนวคิดหรือหลักการหรือวิธีการที่มีอยู่ ใน
พระไตรปิฎกโดยเฉพาะในพระสตูรหรอืพระสตุตนัตปิฎก ซึง่สามารถนํามาใชใ้หเ้กดิผลแก่ผูป้ฏบิตั ิ  
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สมมติฐานและกรอบแนวคิดของโครงการวิจยั 
 สมมตฐิานทีส่ําคญัคอืเราสามารถทีจ่ะวเิคราะหอ์งคค์วามรูด้า้นการพฒันามนุษยจ์ากองค์
ความรูท้างพระพุทธศาสนาได ้ โดยเฉพาะพระสูตรหรอืพระสุตตนัตปิฎก ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ
พระไตรปิฎกฝา่ยเถรวาท มจีํานวนทัง้หมด 25 เล่ม ตัง้แต่เล่มที ่9 ถงึ เล่มที ่33 โดยคดัเลอืกเฉพาะ
เล่มสาํคญัทีม่อีงคค์วามรูด้า้นการพฒันามนุษย ์
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การศกึษาครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ  ซึง่ไดท้าํการวจิยัโดยมขี ัน้ตอน ดงัต่อไปน้ี คอื 
 1. รปูแบบการวิจยั 
  1.1 ศึกษาเอกสาร จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎกในส่วนของพระ
สุตตนัตปิฎก อนัเป็นแหล่งขอ้มูลที่เป็นหลกัคําสอนในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท เฉพาะที่เป็น
ภาษาไทย 
  1.2  ศกึษาเอกสารจากแหล่งขอ้มลูทุตยิภูม ิไดแ้ก่ เอกสารงานวจิยัและ หนงัสอืทีน่กัคดิ
และนกัปราชญท์ัง้หลายทางพระพทุธศาสนาไดเ้ขยีนไว ้ซึง่เกีย่วขอ้งกบัคาํสอน การดาํเนินชวีติ และ
อทิธพิลจากสงัคมทีม่ต่ีอการดาํเนินชวีติตลอดจนศกึษาจากแหล่งขอ้มลูจากสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
 
 2. วิธีการเกบ็ข้อมลู 
  2.1 ขอ้มูลปฐมภูม ิใชว้ธิคีน้หาจากพระสูตรหรอืพระสุตตนัตปิฎกฉบบัภาษาไทย ของ
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ชุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชนีินาถ 
พุทธศกัราช 2539 จาํนวน 25 เล่ม ตัง้แต่เล่มที ่9 ถงึ เล่มที ่33 โดยคดัเฉพาะเล่มทีส่าํคญัทีม่เีน้ือหา
การพฒันามนุษย ์ซึง่บุคคลทัว่ไปสามารถนําไปปฏบิตัไิดใ้นชวีติประจาํวนั 
  2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ใช้วิธีค้นหาจากหนังสือและเอกสารต่างๆ หรือค้นหาจากสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์
  2.3 นําขอ้มลูทีไ่ดม้าจดัลําดบัความสมัพนัธอ์ย่างเป็นระบบ แลว้ทําการศกึษาวเิคราะห ์
ตคีวามหรอืสงัเคราะหแ์ลว้สรปุ และเรยีบเรยีงใหมแ่บบพรรณนา 
  2.4 แหล่งคน้ควา้ขอ้มูล ไดจ้ากสํานักหอสมุดกลางของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
หอ้งสมดุบณัฑติวทิยาลยัของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัและหอสมดุแหง่ชาต ิ  
  
 3. วิธีวิเคราะหข้์อมลู 
  การวเิคราะหข์อ้มลูใชว้ธิกีารตัง้ประเดน็ปญัหาทีอ่ยากทราบแลว้หาคําตอบจากขอ้มลูที่
เกบ็และรวบรวมไว ้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกรอบแนวคดิในการศกึษาวจิยัทีไ่ดต้ัง้ไว ้
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 4. วิธีการนําเสนอ 
  การนําเสนอเป็นแบบประยุกตก์ารพฒันามนุษยจ์ากองคค์วามรูใ้นพระพุทธศาสนา โดย
ใชว้ธิพีรรณนา 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. ทาํใหไ้ดแ้นวทางในการพฒันามนุษยจ์ากพระพทุธศาสนาเถรวาท 
 2. ทาํใหท้ราบถงึความสมัพนัธข์ององคค์วามรูท้างพระพทุธศาสนากบัการพฒันามนุษย ์
 3. ทาํใหท้ราบแนวทางประยกุตก์ารพฒันามนุษยจ์ากคาํสอนในพระสตูร 
 
 



บทท่ี 2 
ทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  
 เน่ืองจากผู้วจิยัเชื่อว่าองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาสามารถนํามาใช้เพื่อการพฒันา
มนุษยไ์ดอ้ย่างดโีดยสามารถส่งผลใหเ้กดิมนุษยท์ีม่คีวามสมบูรณ์อย่างแทจ้รงิทีเ่รยีกว่าอรยิชนแลว้
ยงันําไปสู่สงัคมที่มสีนัติภาพอย่างยัง่ยนืและถาวรในที่สุด ในการน้ีผู้วิจยัจึงได้ศึกษาแนวคดิและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่นํามาใชป้ระกอบการวเิคราะหแ์ละอภปิรายผลดงัต่อไปน้ี คอื 
 1. นิยามและความหมายของคาํวา่ “มนุษย”์ 
 2. แนวคดิเรือ่งมนุษยใ์นทศันะทางวทิยาศาสตร ์
 3. แนวคดิเรือ่งมนุษยใ์นทศันะของพระพทุธศาสนา 
 4. นิยามและความหมายของคาํวา่ “พฒันา” 
 5. แนวคดิเรือ่งการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
 6. แนวคดิทัว่ไปในเรือ่งการพฒันามนุษย ์
 7. การพฒันามนุษยใ์นทศันะของพระพทุธศาสนา 
  

1. นิยามและความหมายของคาํว่า “มนุษย”์  
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน 2542 ไดใ้หค้วามหมาย มนุษย ์ ว่า สตัว์ทีรู่จ้กัใช้
เหตุผล สตัวท์ีม่จีติใจสงู คน1  
 หนงัสอื The New Encyclopaedia Britannica  ใชค้าํสาํหรบัเรยีกมนุษยว์่า “Man” และมี
อกีคาํหน่ึงทีใ่ชเ้รยีกมนุษย ์ว่า “Human being” หมายถงึ สตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมชนิดหน่ึงทีส่มัพนัธก์บั
มนุษยว์านร แต่มพีฒันาการสงูกวา่ในดา้นสมองและมคีวามสามารถในการใชว้าทะแสดงเหตุผล2  
 มวัร ์(Moore) และบรูเดอร ์(Bruder) ได้อา้งวาทะอารสิโตเติล  (Asistotle) ว่ามนุษย ์คอื 
สตัวท์ีรู่ค้ดิดว้ยเหตุผล (A rational animal)3  

 ราหุล (Rahula) ไดก้ล่าวว่ามนุษยค์อืสิง่สงูสุด มนุษยเ์ป็นนายของตนเอง ไม่มสีตัวโ์ลกใด
สงูไปกวา่มนุษยซ์ึง่สามารถกาํหนดชะตากรรมของตน4 

                                                 
1ราชบณัฑติยสถาน. (2546).  พจนานุกรมฉบบับณัฑติยสถาน 2542.  หน้า 832. 
2Encyclopaedia Britannica,Inc.  (2007).  The New Encyclopaedia Britannica, V.6.  

p.134. 
3Brooke Noel Moore; & Kenneth Bruder.  (2005).  Philosophy:  The Power of Ideas.  

p. 68. 
4Walpola Sri Rahula. (2000).  op.cit.   p. 1. 
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 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ได้ให้ความหมาย มนุษย์ว่าผู้มีใจสูงได้แก่ คนผู้มี
มนุษยธรรม สตัวท์ีรู่จ้กัคดิเหตุผล  สตัวท์ีม่ใีจสงูและคน1 
 พระมหาสมปอง  มุทโิต ได้ให้ความหมายมนุษย์โดยอ้างองิพระอภธิรรมปิฎกกถาวตัถุ 
เล่มที ่37 ว่า มนุษยห์รอืคนหมายถงึ ผูรู้ส้ ิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ หรอืแปลว่า “ผูม้ ี  
ใจสงู” ซึง่หมายถงึ ผูม้จีติใจประกอบดว้ยคุณธรรมอนัสงูส่งมใีจอนัสัง่สมไวด้ว้ยคุณสมบตัต่ิางๆ เช่น 
มสีต ิความกลา้หาญ การประพฤตพิรหมจรรย ์ และความเพยีร  เป็นตน้2 
 พุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความหมายมนุษย์ว่าสตัว์ที่มีจิตใจสูง คําว่า “มนุษย์” เป็นภาษา
สนัสกฤต  มาจากคาํว่า “มนะ” และ “อุษยะ” สว่นคาํว่า “มนุสส”์ เป็นภาษาบาลมีาจากคาํว่า “มนะ” 
และ “อุสสะ” “มนะ” แปลว่า “ใจ” สว่น “อุษยะ” หรอื “อุสสะ” แปลว่า “สงู”  รวมความแลว้มนุษย์
แปลวา่ “ใจสงู” ซึง่มนียัทีว่า่มนุษยท์าํใหโ้ลกมคีา่3 
 ดงัทีไ่ดก้ล่าวถงึนิยามและความหมายของคําว่า “มนุษย”์ สรุปไดว้่าการใหค้วามหมาย
มนุษยน์ัน้มหีลากหลายแต่รวมความแลว้มนุษยค์อืผูม้ศีกัยภาพในการคดิ การใชเ้หตุผลและผูม้ใีจสงู 
ซึง่ประกอบไปดว้ยคุณธรรมต่างๆ อนัเป็นคุณสมบตัพิเิศษสุดของมนุษยท์ีท่ําใหม้นุษยต่์างจากสตัว์
ชนิดอื่นๆ มนุษยจ์งึสามารถพฒันาไดแ้ละสามารถกําหนดชะตาชวีติของตนเองไปสู่ชวีติทีด่งีาม ใน
ระบบการดําเนินชวีติของมนุษยจ์งึต้องมกีารฝึกฝนและมกีารพฒันาทางความคดิและจติใจ มฉิะนัน้
มนุษย์จะไม่แตกต่างจากสตัว์ที่อาศยัสญัชาตญาณเป็นทางนําชวีติ การที่มนุษย์รู้จกัเหตุ รู้จกัผล 
มนุษยจ์งึสามารถแยกแยะดแีละชัว่ รูจ้กัสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และมใิชป่ระโยชน์ รูจ้กัความจรงิและความ
เทจ็ และสามารถคดิในสิง่ทีซ่บัซอ้นไดม้ากกวา่สตัวอ์ื่นๆ รวมไปถงึสามารถใหคุ้ณคา่แก่สิง่ทัง้หลาย 
 
2. แนวคิดเรือ่งมนุษยใ์นทศันะทางวิทยาศาสตร ์
 อวย  เกตุสงิห ์ไดก้ล่าวถงึมนุษยใ์นทศันะทางวทิยาศาสตรส์รุปไดว้่า วทิยาศาสตรม์ทีศันะ
เกี่ยวกบัมนุษยใ์นฐานะทีเ่ป็นสสารซึ่งมคีุณสมบตัทิีม่รีูปร่าง เคลื่อนไหวได ้ สบืพนัธุไ์ด ้ขบัถ่ายได ้
และตอ้งการอาหารเพือ่หล่อเลีย้งรา่งกาย รา่งกายของมนุษยน้ี์ประกอบไปดว้ยหน่วยเลก็ๆ รวมกนั  
เป็นกลุ่มเรยีกว่าเซลล์ (Cell) เซลล์น้ีต้องการอาหารหล่อเลี้ยง เซลล์หลายเซลล์ประกอบกนัขึน้เป็น
สว่นต่าง ๆ ของรา่งกาย ส่วนทีเ่ป็นผวิหนังมหีลายชัน้แต่ละชัน้มเีซลลเ์รยีงกนัเป็นพดื เซลลบ์นสุด 
คอื เซลล์ที่ประกอบขึน้เป็นส่วนที่เรยีกว่า หนังกําพรา้ เมื่อหนังกําพรา้หลุดออกไปชัน้ล่างจะเลื่อน
ขึ้นมาแทนที่ผิวหนังที่ห่อหุ้ม ร่างกายของเราจึงไม่ถาวรคงที่ตลอดไป มีแต่การเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ขนและผมเกดิจากผวิหนงัโดยงอกขึน้มาจากขมุขนและมกีารเปลีย่นแปลงเชน่กนัโดยเสน้

                                                 
 1พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).  (2551).  พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวล

ศพัท.์  หน้า 297. 
 2พระมหาสมปอง  มทุโิต.  (2547).  คมัภรี ์ อภธิานวรรณา.  หน้า 306. 
 3พทุธทาสภกิข.ุ (ม.ป.ป.).  การทาํงานคอืการปฏบิตัธิรรม.  หน้า 376-377. 
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เก่าเสื่อมตายไปเสน้ใหม่งอกขึน้มาแทนทีแ่ต่ผมและขนนี้มกีารเปลีย่นแปลงชา้กว่าเซลลข์องผวิหนัง  
สว่นเลอืดนัน้เป็นเครื่องหล่อเลีย้งรา่งกายจะไหลเวยีนไปทัว่ทุกสว่นและขณะเดยีวกนัทาํหน้าทีข่นสิง่
ปฏกิลูทีเ่กดิขึน้ในอวยัวะเหลา่นัน้ไปทิง้ทีไ่ต ตบั ปอด ลาํไส ้  และต่อมเหงือ่  เลอืดน้ีประกอบขึน้ดว้ย
สองสว่นคอืสว่นน้ําและสว่นเมด็  สว่นเมด็แยกเป็นเมด็เลอืดแดง  เมด็เลอืดขาวและเกลด็เลอืด  เมด็
เลอืดแดงทําหน้าทีข่นส่งออกซเิจน  เมด็เลอืดขาวทําหน้าทีต่่อสูก้บัเชือ้โรคต่างๆ ส่วนเกลด็เลอืดมี
หน้าทีช่่วยใหเ้ลอืดแขง็เป็นลิม่เวลาเลอืดออก  พืน้ทีส่่วนใหญ่ของร่างกายประกอบไปดว้ยกลา้มเน้ือ  
ห่อหุ้มกระดูกและอวยัวะภายใน   ส่วนที่แขง็แรงคงทนคือกระดูกซึ่งสาระสําคญัที่ทําให้กระดูกมี
ลกัษณะแขง็คอืธาตุหนิปนูซึง่แทรกซมึอยูร่ะหว่างเสน้ใยเหนียวอนัประกอบเป็นสว่นโครงของกระดกู  
การเกดิขึน้ของร่างกายเราน้ีกว่าจะมาเป็นส่วนต่างๆ มจุีดเริม่จากไข่ทีไ่ดจ้ากมารดากบัตวัเชือ้จาก
บดิาหรอือสุจ ิ การพฒันาการของมนุษยเ์ริม่จากการปฏสินธริะหว่างเซลล์สบืพนัธุ์เพศผู ้(Sperm) 
และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย (Ovum) รวมเป็นเซลล์เดียวเรียกไซโกท (Zygote) ภายในไซโกท 
(Zygote) มโีครโมโซม (Chromozome ) และยนีส ์(Genes) ซึง่ไดม้าจากพอ่และแม ่ จากนัน้ไซโกท 
(Zygote) มกีารแบ่งเซลลห์ลายครัง้จนกลายเป็น มลัตเิซลลลูาร ์(Multicellular) คอืประกอบดว้ยเซลล์
หลายเซลล์และผ่านขัน้ตอนต่างๆ คอืมกีารแบ่งเซลล์ (Division) มกีารเคลื่อนที ่(Migration) มกีาร
เจรญิเตบิโต (Growth) และมกีารเจรญิเปลีย่นแปลงหรอืการแยกยอ่ย (Differentiation)วทิยาศาสตร์
ยงัไมท่ราบชดัเจนวา่พลงัอะไรเป็นตวับงัคบัการงอกของสว่นต่างๆ เหล่าน้ีแต่เขา้ใจวา่น่าจะเกีย่วขอ้ง
กบัโครโมโซม (Chromozome) มยีนีสม์ากมายเป็นตวัตน้เหตุของลกัษณะต่างๆ1 
 อารี สัณหฉวี ได้กล่าวถึงมนุษย์สรุปได้ว่ามนุษย์มีสมองเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิด
ความคดิ การตดัสนิใจ การวางแผน ความจาํ การสรา้งสรรค ์การสมัผสัและการเรยีนรู้2 
 ประเวศ  วะส ีได้กล่าวว่ามนุษย์มสีมองซึ่งมีศกัยภาพในการเรียนรู้เกือบไม่มีที่สิ้นสุด 
มนุษยไ์ดส้รา้งมวลความรูอ้ยา่งมากมายมหาศาล แต่วกิฤตกิารณ์และการล่มสลายของมนุษยไ์ดเ้กดิ
ขึน้มานัน้ตอ้งมคีวามผดิพลาดบางอยา่งในกระบวนการพฒันามนุษยอ์นัเป็นเรื่องทีต่อ้งตรวจสอบกนั
ต่อไป3 

 ถวลิ  ธาราโภชน์ และศรนัย ์ ดํารสิุข ไดอ้า้งถงึแนวคดิของโรเจอร ์(Roger) นักจติวทิยา
คนสําคญัของตะวนัตกซึ่งเชื่อว่ามนุษย์โดยพื้นฐานแล้วเป็นผูท้ี่มเีหตุผล สามารถตดัสนิใจได้ด้วย
ตนเอง มนุษยใ์นแนวคดิของโรเจอรเ์ป็นผูม้ศีกัดิศ์ร ีมคีุณค่า มคีวามด ีมคีวามน่าเชื่อถอืและไวใ้จได ้
มนุษย์มีความเฉลียวฉลาดในการปรับตัวและต้องการความเป็นอิสระในการพฒันาตนเองให้

                                                 
1อวย  เกตุสงิห.์  (ม.ป.ป.).  วทิยาศาสตรศ์กึษาพระพทุธศาสนา. หน้า 5-11. 
2อาร ี สณัหฉว.ี  (2550).  ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องสมองสาํหรบั พอ่ แม ่และผูบ้รหิาร.  

หน้า 19. 
3ประเวศ  วะส.ี  (2545).   เล่มเดมิ.  หน้า 13. 
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เจรญิกา้วหน้า มนุษยจ์งึเป็นศูนยก์ลางของประสบการณ์ต่างๆ ซึง่เปลีย่นแปลงตลอดเวลา ฉะนัน้คน
แต่ละคนจงึมปีระสบการณ์ทีไ่มเ่หมอืนกนั1 

 มาสโลว ์(Maslow)  นักจติวทิยาชาวอเมรกินัซึง่ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นบดิาแห่งจติวทิยา
มนุษยนิ์ยมไดก้ล่าวถงึมนุษยว์่า มนุษยเ์ป็นสตัว์ที่มคีวามต้องการ (Wanting animal) ซึ่งความ
ต้องการนัน้จะเตบิโตเรื่อยๆ เพราะว่ามนุษยม์ศีกัยภาพมากจนไม่สามารถประมาณหรอือธบิายได ้
และความต้องการนัน้ยากที่จะไปถงึขัน้สมบูรณ์ ความต้องการของมนุษยจ์ะพฒันาไปเรื่อยๆ เมื่อ
ไดร้บัความพอใจในสิง่หน่ึงแลว้จะเรยีกรอ้งความพอใจในสิง่อื่นๆ ต่อไปอกี ความตอ้งการน้ีจะพฒันา
ไปตามลําดบัขัน้เริม่ตัง้แต่ความต้องการทางกาย (Physiological Needs)  ความต้องการความ
ปลอดภยั (Safety Needs) ความต้องการที่จะครอบครองและความต้องการในความรกั (The 
Belongingness and Love Needs) ความตอ้งการความเคารพนบัถอื (The Esteem Needs) ความ
ตอ้งการทีจ่ะเขา้ใจตนเอง (Need for Self - Actualization) อนัเป็นความตอ้งการในระดบัสงูสุด ซึง่
จะเกดิขึน้ไดต่้อเมื่อมกีารพฒันาตามลําดบัขัน้จนเกดิความพงึพอใจขึน้มา แล้วความต้องการที่จะ
เขา้ใจตนเองจงึจะเกดิขึ้น บุคคลที่ประสบความสําเรจ็ในขัน้น้ีจะใช้พลงัอย่างเต็มที่ในสิง่ที่ท้าทาย
ความสามารถของตนและจะเกดิแรงขบักระทําต่อพฤตกิรรมใหต้รงกบัความสามารถ ความตอ้งการ
ในระดบัน้ีเป็นการคน้หาความหมายของชวีติ มนุษยม์ศีกัยภาพสูงสุดสามารถแก้ปญัหาชวีติและมี
ความคดิสรา้งสรรค์2 
 บงัอร  ฉางทรพัย์ ได้กล่าวถึงมนุษย์ในทศันะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสรุปได้ว่า มนุษย์มี
รา่งกายและมรีะบบประสาทมกีารทาํงานซึง่สง่ผลต่อสว่นต่างๆ ของรา่งกายทาํใหเ้กดิการตอบสนอง
ต่อสิง่เรา้เกดิอารมณ์ต่างๆ รวมทัง้ควบคุมการเคลื่อนไหว  การรบัความรูส้กึ  ความทรงจาํ  ความคดิ
และการแสดงออกทางพฤตกิรรม ซึง่ในการศกึษาโครงสรา้งของมนุษยน้ี์มกีารแบ่งออกเป็น สว่นและ
เป็นระบบต่าง ๆ เพื่อแสดงถงึระบบการทาํงาน อวยัวะหลกั และหน้าทีข่องอวยัวะต่าง ๆ ในรา่งกาย 
เชน่ ระบบโครงรา่ง อวยัวะหลกัคอืกระดกูซึง่ทาํหน้าทีค่ํ้าจุนรา่งกายและป้องกนัโครงสรา้งทีบ่อบบาง
ภายในร่างกาย ระบบประสาท อวยัวะหลกัคอืสมอง ไขสนัหลงัและเสน้ประสาท ทําหน้าที่ควบคุม
สมดุลภายในร่างกายกระตุ้นการหดตวัของกล้ามเน้ือ และควบคุมการหลัง่ของต่อมต่าง ๆระบบ
ไหลเวยีนโลหติอวยัวะหลกัคอืหวัใจและหลอดเลอืด ทําหน้าที่ถ่ายสารอาหารและออกซเิจนไปยงั
เน้ือเยื่อต่าง ๆ ของรา่งกายและระบบต่อมไรท้่อมอีวยัวะหลกัไดแ้ก่ ต่อมใตส้มอง (Pituitary gland) 
ต่อมไทรอยด ์(Thyroid gland) ต่อมหมวกไต (Adrenal gland) ต่อมเพศ (Gonad) และตบัอ่อน 
(Pancreas) ระบบต่อมไร้ท่อน้ีทําหน้าที่ควบคุมสมดุลภายในร่างกายโดยการหลัง่ฮอร์โมนเพื่อให้
อวยัวะต่าง ๆ ทาํงานตามหน้าที ่เป็นตน้3 

                                                 
 1ถวลิ  ธาราโภชน์; และศรนัย์  ดํารสิุข.  (2543).  พฤติกรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน.      

หน้า 17. 
 2Abraham H. Maslow. (1970).  Motivation and Personality.  p. 35-46. 
 3บงัอร  ฉางทรพัย.์  (2550). กายวภิาคศาสตร ์1.  หน้า 3-7. 
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 วสิุทธิ ์ ใบไม ้ไดก้ล่าวถงึมนุษยใ์นทศันะทางวทิยาศาสตรส์รุปไดว้่าวทิยาศาสตรก์า้วไกล
ไปถึงการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางพนัธุกรรมของสิง่มชีีวิตชัน้สูง ซึ่งได้ผลดีทําให้พบหน่วย
พนัธุกรรมหรอื DNA (Deoxyribonucleic acid) และทราบถงึกรรมพนัธุแ์ละววิฒันาการของสิง่มชีวีติ
ตลอดจนการปรบัและควบคุมการทํางานของยนีส ์อกีทัง้ทราบถงึสาเหตุของการเกดิโรคภยัไขเ้จบ็
ต่างๆ รวมไปถงึการหาแนวทางป้องกนัและบาํบดัรกัษาโรคทางพนัธุกรรม ดว้ยความรูใ้นเรื่องเหล่าน้ี
จงึนําไปสู่ความรูใ้นดา้นโคลนิง (Cloning) อนัเป็นการขยายพนัธุโ์ดยทําใหเ้กดิทารกซึง่เกดิจากการ
ถอดแบบทางพนัธุกรรมจากเซลลใ์ดเซลลห์น่ึงหรอืเป็นกระบวนการสรา้งสิง่มชีวีติทีม่ลีกัษณะเหมอืน
ตวัต้นแบบ แต่การโคลนิงน้ีแม้นว่าจะช่วยในการปรบัปรุงพนัธุ์ของมนุษย์ ซึ่งในทางทฤษฎีแล้ว
สามารถกระทําได้ ส่วนในทางปฏิบตัินัน้คงทําได้ยากเพราะอาจก่อให้เกิดปญัหาทางด้านสงัคม 
การเมอืงและจรยิปรชัญาอย่างมากมาย สิง่ทีม่นุษยจ์ะกระทําไดด้ทีีสุ่ด คอื การใชค้วามรู ้สตปิญัญา
และความสามารถทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากปรากฏการณ์ตามธรรมชาตมิาประกอบกบัหลกัศลีธรรม จรยิธรรม 
ศาสนาและปรชัญาแหง่ชวีติ ซึง่จะชว่ยปรบัทางเดนิทีเ่หมาะสมสาํหรบัอนาคตของมนุษยชาติ1  
 จนิตนา  ศรินิาวนิ และ ชนินทร ์ลิม่วงศ ์ ไดใ้หค้วามหมายของการโคลนิงไวว้่า คอืการใช้
เทคโนโลย ีด ีเอน็ เอ ผลติยนีส ์หรอื ส่วน DNA ใหไ้ดห้ลายชุดทีเ่หมอืนกนัทุกประการ หรอืโคลนิง
อาจหมายถึงการนําความรู้จากกระบวนการแบ่งตัวของเซลล์ตามธรรมชาติมาใช้ผลิตเซลล์ที่มี
องค์ประกอบทางพนัธุกรรมเหมอืนกนัทุกประการและเหมอืนกบัเซลล์ดัง้เดมิที่เป็นบรรพบุรุษหรอื
โคลนิงอาจหมายถงึการสรา้งสตัวท์ัง้ตวัทีเ่หมอืนสตัวต์น้แบบทุกประการ2 

 ประสาน ต่างใจ ไดก้ล่าวถงึมนุษยใ์นทศันะทางวทิยาศาสตรว์่าเป็นผลผลติทีส่มบูรณ์ทีสุ่ด   
มยีนีสท์ีซ่บัซอ้นจาํนวนมากทีสุ่ด วทิยาศาสตรก์ายภาพ คอื ตวักําหนดทศิทางสาเหตุแหง่ความทุกข์
ของสงัคม และเป็นสิง่ทีท่าํใหส้งัคมมกีารเปลีย่นแปลงทัง้ในทางดหีรอืเลวอยา่งใดอยา่งหน่ึง ความอยู่
รอดของมนุษยชาติจงึขึ้นอยู่กบัพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์ที่ปลูกฝงักนัมาตัง้แต่บรรพชน และ
พฤติกรรมที่ตอบสนองต่อจติใต้สํานึกน้ีล้วนมสีาเหตุมาจากตณัหาและความเหน็แก่ตวัในรูปแบบ
ต่างๆ 3 

 สมภาร  พรมทา ได้กล่าวถึงมนุษย์กบัวิทยาศาสตร์สรุปความได้ว่าวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยไีม่ใช่สิง่เลวรา้ยในตวัเอง เมื่อกล่าวถงึที่สุดแล้ววทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นผลงาน
จากสมองของมนุษย์และปญัหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปญัหาที่เกิดขึ้นภายในตวัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีหากแต่วา่เป็นปญัหาทีเ่กดิกบัตวัมนุษยซ์ึง่ตามไมท่นั4 

                                                 
 1วสิทุธิ ์ ใบไม.้  (2536).  พนัธุศาสตร.์  หน้า 549. 
 2จนิตนา  ศรินิาวนิ; และชนินทร ์ ลิม่วงศ.์ (2549).  ศพัทานุกรมเวชพนัธุศาสตร.์ หน้า 17. 
 3ประสาน  ต่างใจ.  (2550).  มนุษยก์บัความคดิ.  หน้า 70 และ 80-81. 
 4สมภาร  พรมทา.  (2548).  เล่มเดมิ.  หน้า 388 และ 421. 
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 มนุษย์ในทางวิทยาศาสตร์นัน้มีสถานะเป็นเพียงสสารอย่างหน่ึงที่ดําเนินไปตาม
กระบวนการทางธรรมชาต ิรา่งกายเราน้ีเมือ่แยกยอ่ยลงไปจนถงึทีส่ดุแลว้ไมม่อีะไรมากไปกวา่หน่วย
ย่อยทีเ่ป็นสสาร กนิทีแ่ละมน้ํีาหนักแมว้่าหน่อยย่อยเหล่าน้ีจะมขีนาดเลก็มากเพยีงใดกต็าม หน่วย
ย่อยเหล่าน้ีต่างทํางานกนัอย่างเป็นระบบภายใต้กฎเกณฑ์อะไรบางอย่างและรูปร่างของมนุษย์ที่
เกี่ยวกบัสงัขารเป็นเรื่องที่กําหนดมาตัง้แต่การปฏสินธ ินัน่คอื เชื้อของบดิาผสมกบัไข่ของมารดา 
กระบวนการทํางานทีซ่บัซอ้นหลายอย่างในร่างกายดําเนินไปตามระบบโดยมอีวยัวะหลกัทําหน้าที ่
เช่น ระบบกลา้มเน้ือ มอีวยัวะหลกั คอื กลา้มเน้ือทําหน้าทีช่่วยในการเคลื่อนไหวของร่างกาย ระบบ
ไหลเวยีนโลหติมหีวัใจและหลอดเลอืดทําหน้าที่ขนถ่ายสารอาหารและออกซเิจนไปยงัเน้ือเยื่อของ
รา่งกาย ระบบหายใจมหีลอดลม กล่องเสยีง ปอด ทําหน้าทีท่ีท่ําใหเ้ราหายใจไดแ้ละระบบสบืพนัธุม์ี
อวยัวะทีเ่กีย่วกบัการสบืพนัธุ ์ทาํหน้าทีส่บืพนัธุเ์พือ่เพิม่ประชากร เป็นตน้ โดยมสีมองและต่อมไรท้่อ
ต่างๆ มบีทบาทในการควบคุมสมดุลภายในร่างกาย  เน่ืองจากสมองมศีกัยภาพในดา้นการคดิและ
กจิกรรมทางจติอื่นๆ ที่เรยีกว่ามโนกรรมการกระทําในทางจติใจของมนุษยท์ุกอย่างจงึมาจากการ
ทํางานของสมอง วทิยาศาสตร์ไม่ยอมรบัว่ามจีติที่แยกออกมาจากกาย แต่จติเป็นผลมาจากการ
ทํางานของร่างกายแม้แต่แนวคดิในทางจติวิทยาซึ่งมพีื้นฐานความรู้เดยีวกนักบัวทิยาศาสตร์ยงั
ยอมรบัความมอียู่ของรา่งกายและเชื่อว่าอารมณ์ ความรูส้กึ และพฤตกิรรมของมนุษยเ์กดิจากระบบ
ประสาทและสมองที่เป็นปจัจยัสําคญั และเชื่อมโยงกบัสิง่เรา้ต่างๆ ที่มาจากภายนอกและภายใน
ร่างกาย การศกึษาในเรื่องร่างกายมนุษยใ์นทางวทิยาศาสตรจ์งึมกีารศกึษาแบบแบ่งเป็นส่วนๆ ไป 
เพราะเชื่อว่าน่าจะทําให้มีความรู้ความเข้าใจในตัวมนุษย์มากขึ้น โดยมีจิตวิทยาศึกษาในเรื่อง
พฤตกิรรม อารมณ์ การรบัรู ้และศกัยภาพทางจติใจอนัเป็นผลมาจากการทํางานของระบบร่างกาย 
ผลจากการศกึษาเช่นน้ีทําใหว้ทิยาศาสตรก์า้วไกลจนพบรหสัพนัธุกรรมและการขยายพนัธุ์โดยการ
โคลนิง ความเจรญิทางวทิยาศาสตรใ์นการศกึษาเรื่องมนุษยน์ัน้แมน้ว่าจะมคีวามก้าวหน้ามากถึง
ขนาดวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางพนัธุกรรมอนันําไปสู่การคดัเลอืกพนัธุ์และการหลกีเลี่ยงโรคภยัไข้
เจบ็ที่รา้ยแรงหลายชนิด แต่กระนัน้มนุษย์ยิง่ต้องระวงัมากเมื่อมกีารปฏบิตัิใช้ในสงัคมเพราะอาจ
นําไปสู่ปญัหาต่างๆ ทีจ่ะตามมา ถงึแมน้ว่ามนุษยเ์ป็นสตัวโ์ลกชนิดหน่ึงทีม่คีวามตอ้งการพืน้ฐานที่
ไม่แตกต่างไปจากสตัวช์นิดอื่นๆ แต่เน่ืองจากว่ามนุษยม์คีวามพเิศษกว่าสตัวอ์ื่นๆตรงทีม่สี่วนของ
รา่งกายทีซ่บัซอ้นกวา่โดยเฉพาะทางดา้นสมองทีท่าํใหม้นุษยส์ามารถเรยีนรูเ้กอืบไมม่ทีีส่ ิน้สดุ และ 
สามารถสัง่สมประสบการณ์นัน้ไวไ้ดม้หาศาล  ความต้องการของมนุษยจ์งึสามารถพฒันาต่อไปได้
เรื่อยๆ จากความต้องการในสิง่ที่มสีภาวะหยาบๆ อาทเิช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศยัและ    
ยารกัษาโรค ฯลฯ ต่อมามนุษยพ์ฒันาความตอ้งการสงูขึน้ไปอกีตามลําดบัขัน้จนถงึขัน้ทีต่อ้งการจะ
เขา้ใจตวัเอง ในขณะเดยีวกนัมนุษย์พบกบัความสําเรจ็ในการประดษิฐ์คดิค้นสิง่ที่ช่วยใหต้นเองมี
ความสะดวกสบายมากขึน้แต่กระนัน้มนุษยย์งัคงเผชญิกบัปญัหาต่างๆ มากมายและปญัหาเหล่านัน้
มแีนวโน้มทีส่ามารถทําใหเ้กดิอนัตรายอนัใหญ่หลวงต่อโลกและมนุษยชาต ิมนุษยเ์ป็นสตัวโ์ลกที่มี
ความพเิศษและเป็นผลผลติของธรรมชาตทิีส่มบูรณ์ทีสุ่ด มนุษยส์ามารถกระทําการต่างๆ ไดอ้ย่าง
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อสิระและมศีกัยภาพมากพอทีจ่ะกําหนดชะตาชวีติของตนเองและพฒันาศกัยภาพนัน้ไปสู่การบรรลุ
ขัน้สงูสดุในชวีติของมนุษย ์
 
3. แนวคิดเรือ่งมนุษยใ์นทศันะของพระพทุธศาสนา 

 พระมหาไพศาล  ธมฺมทนฺิโน (ยุ้ยกระโทก) ได้วจิยัเรื่องวเิคราะห์หลกัพุทธธรรมในการ
แกไ้ขปญัหาของมนุษย ์อนัมปีรากฏในคมัภรีท์างพระพุทธศาสนา ผลการวจิยัพบว่าความเป็นมนุษย์
ในทางพระพทุธศาสนาม ี2 แบบ คอื มนุษยแ์บบสมมตสิจัจะ หมายถงึ มนุษยท์ีเ่ป็นตวัตน คน บุคคล 
ซึง่เป็นความจรงิโดยสมมตหิรอืตามโวหาร โดยมตริ่วมกนั หรอืทําความตกลงไวร้ะหว่างกนั เพื่อจะ
ไดเ้ป็นที่หมายรูห้รอืใช้เรยีกร่วมกนัเพื่อใหส้ําเรจ็ประโยชน์ร่วมกนัในชวีติประจําวนัหรอืของสงัคม
เท่านัน้ และมนุษยแ์บบปรมตัถสจัจะซึง่หมายถงึ มนุษยท์ีเ่ป็นสภาวธรรม ไมม่รีปูพรรณสณัฐานใดๆ 
เป็นเครื่องกําหนด เป็นเพยีงกระบวนธรรมที่กําหนดขึ้นตัง้อยู่ ดบัไป เป็นการรวมตวักนัของเหตุ
ปจัจยัและเปลีย่นไปเพราะเหตุปจัจยั1 

 ความจริงทัง้สองแบบน้ีถูกนําไปใช้ต่างกัน กล่าวคือแบบสมมติใช้กับทางโลกเพื่อมี
ความหมายใชเ้รยีกรวมกนั และใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจถูกตอ้งตรงกนั ส่วนแบบปรมตัถสจัจะใชใ้นทางธรรม
เพือ่เขา้ถงึความเป็นจรงิในทางพระพทุธศาสนาจะไดห้ลุดพน้จากกเิลสและความทุกข ์

 กัญญา  สรคุณากร  ได้วิจัยเรื่องศึกษาการพัฒนามนุษย์ตามหลักไตรสิกขาใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท  ผลการวจิยัพบว่าพระพุทธศาสนาเถรวาทได้กล่าวถึงความหมายของ
มนุษยซ์ึง่หมายถงึจติดวงแรกทีป่รากฏขึน้ในครรภม์ารดาจนเจรญิเตบิโตคลอดออกมาเป็นทารกและ
เตบิโตเป็นผูใ้หญ่จนวาระสุดทา้ยแก่ชราตายจากไป พฒันาการกําเนิดชวีติมนุษยเ์ริม่แรกก่อนทีจ่ะ
เป็นรปูร่างนัน้เกดิเป็นกลละ ซึง่มลีกัษณะใสสะอาดเหมอืนหยดน้ํามนังาเลก็มากจงึมองดว้ยตาเปล่า
ไมเ่หน็ เปรยีบเหมอืนกบัวา่ขนสตัวท์ีจุ่ม่น้ํามนัใสแลว้สลดั น้ํามนัทีเ่หลอืตดิปลายขนสตัวน์ัน้คอืขนาด
ของกลละ เมือ่ผา่นไป 7 วนั กลละจะมกีารเปลีย่นแปลงสขีน้ขึน้เรยีกอพัพทุะ จากนัน้พฒันาต่อไปอกี
เป็นเปส ิสเีหมอืนน้ําลา้งเน้ือ เมื่อเวลาผ่านไปจะเป็นกอ้นเน้ือเรยีกฆนะ เมื่อเวลาผ่านไปอกีจะมปีุ่ม     
5 ปุม่ คอื ศรีษะ แขนสองขา้ง และขาสองขา้ง ต่อจากนัน้จงึเกดิผมและเลบ็ และไดอ้าหารจากมารดา
โดยผ่านทางรก ซึ่งการทีม่นุษยจ์ะเกดิมาเป็นตวัตนไดต้้องมอีงคป์ระกอบ 3 ประการไดแ้ก่ 1. บดิา
มารดาร่วมกนั 2. มารดามไีขสุ่กพรอ้มทีจ่ะผสมและ 3. สตัวถ์อืปฏสินธใินครรภ ์(มปีฏสินธวิญิญาณ
อุบตัขิึน้ในครรภ์) เหตุ 3 ประการน้ีเป็นองค์ประกอบสําคญัที่ทําใหม้นุษยเ์กดิขึน้ในครรภ์มารดาจะ
ขาดขอ้ใดขอ้หน่ึงไมไ่ดต้อ้งมเีหตุปจัจยัพรอ้มกนัทัง้ 3 ขอ้ จงึจะปรากฏกอ้นเน้ือและกระดกูขึน้มาเพื่อ
เป็นทีอ่าศยัของวญิญาณ2 
                                                 

 1พระมหาไพศาล  ธมฺมทนฺิโน (ยุย้กระโทก).  (2552).  วเิคราะห์หลกัพุทธธรรมในการ
แกไ้ขปญัหาของมนุษย ์อนัมปีรากฏในคมัภรีท์างพระพทุธศาสนา.  หน้า 15-17. 

 2กญัญา สรคุณากร. (2551).  ศกึษาการพฒันามนุษยต์ามหลกัไตรสกิขาในพระพทุธศาสนา
เถรวาท.  หน้า 9 และ 15. 
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 พุทธทาสภกิข ุไดก้ล่าวว่าคนๆหน่ึงประกอบไปดว้ยสิง่ทีเ่รยีกว่า “ธาตุ” คอื ธาตุดนิ  ธาตุ
น้ํา  ธาตุไฟ  ธาตุลม  4  ธาตุในทางวตัถุ  อากาสธาตุ  คอืทีว่่างสาํหรบัใหธ้าตุวตัถุตัง้อาศยั  แลว้กม็ี
วญิญาณธาตุ  ธาตุทางจติสําหรบัรู้สกึนึกคดิได้แล้วก็ดําเนินการควบคุมธาตุวตัถุให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง  ธาตุเหล่าน้ียงัย้ายเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดสิง่ใหม่ๆขึ้นมาที่ไม่เป็นเพียงธาตุแต่เกิดเป็น
สิง่มชีวีติขึน้มาแลว้กม็อุีปกรณ์  หรอืวา่สิง่ทีจ่าํเป็นแก่ชวีติทีเ่รยีกว่า  “อายตนะ” ม ี ตา  ห ู จมกู  ลิน้  
กายและใจซึ่งเป็นอายตนะภายใน  สําหรบัสมัผสัสิง่ขา้งนอกและติดต่อกนัตามคู่กบัส่วนอายตนะ
ภายนอก  ไดแ้ก่  รปู  เสยีง  กลิน่  รส โผฏฐพัพะ  และธรรมารมณ์  เมื่ออายตนะมมีากพอเป็นกลุ่ม
กอ้นกนัเขา้จงึเรยีกว่าเป็น “คน” แจกเป็น  5  สว่นทีเ่รยีกว่า  “ขนัธ ์5”  รปูขนัธ ์คอืรา่งกาย  สว่น
นามขนัธฝ์า่ยจติใจม ี4 ไดแ้ก่ เวทนา  สญัญา  สงัขารและวญิญาณ  กล่าวโดยสรุปคนประกอบดว้ย  
กาย  กบัใจ1 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดก้ล่าวถงึตวัมนุษยว์่าประกอบดว้ยกายกบัใจ  กายกบัใจ
ต้องประสานกลมกลนืมคีวามสมดุลพอดต่ีอกนั  ถ้ากายกบัใจอยู่ร่วมกนัโดยทํางานประสานเกื้อกูล
กนัดว้ยด ี จะเป็นชวีติทีส่มบรูณ์และเป็นตวัมนุษยท์ีส่มบรูณ์  แต่ตวัมนุษยย์งัตอ้งสมัพนัธอ์าศยัสิง่อื่น
อกีจะอยู่โดดเดีย่วโดยลําพงัไม่ได ้  อย่างแรกชวีติมนุษยต์อ้งสมัพนัธอ์งิอาศยัธรรมชาต ิ มนุษยน์ัน้
เกิดจากธรรมชาติและเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ  เกิด  แก่  เจ็บ  อยู่ในธรรมชาติและตามกฎ
ธรรมชาตจิงึหนีจากธรรมชาตไิปไม่ได ้ และอกีอย่างหน่ึงมนุษยน์ัน้อยู่รวมกนัเป็นสงัคม  ทัง้หมดน้ี
เป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้เกิดภาวการณ์ดํารงอยู่ของมนุษย์  การที่มนุษย์จะดํารงอยู่ด้วยดี
องคป์ระกอบเหล่าน้ีจะตอ้งมคีวามประสานกลมกลนืสมดุลกนั2 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวว่าชีวิตเราสามารถแยกส่วนหรือแยก
องคป์ระกอบของชวีติมนุษยไ์ดเ้ป็น 3 ระดบัไดแ้ก่ แยกองค์ประกอบตามสภาพหรือในภาวะอยู่น่ิง
เฉย (เช่น แยกเป็นรูปและนาม กายและ ใจและขนัธ์ 5 เป็นต้น)  แยกใหเ้หน็ระบบการทํางานของ
องคป์ระกอบต่างๆ ในกระบวนการหรอืวงจรความสมัพนัธ ์ (แยกแบบปฏจิจสมุปบาท) และการแยก
ใหเ้หน็ระบบและกระบวนการดาํเนินชวีติ  ทีอ่งคป์ระกอบ 3 ดา้นมาร่วมกนัขบัเคลื่อนชวีติใหเ้ป็นอยู่
ได้ดยีิง่ขึน้ไปสู่จุดหมายที่จะเป็นชวีติที่สมบูรณ์ (แยกเป็น 3 ด้าน  หรอื 3 แดน   คอืด้านสมัพนัธ์
ภายนอก  ดา้นจติใจ  และดา้นปญัญา)3 
 พระพรสุข  ฐติธมฺโม (พมิมะจกัร) ไดว้จิยัศกึษาเปรยีบเทยีบกระบวนชวีติตามทศันะของ
จกัรกลนิยมกบัพทุธปรชัญาเถรวาท  ผลการวจิยัพบวา่ชวีติตามทศันะพทุธปรชัญาเถรวาทถอืว่าชวีติ
เป็นส่วนประกอบของนามรูป ซึ่งนามรูปเป็นองค์ธรรมองค์หน่ึงในปฏิจจสมุปบาทที่เกิดขึ้นหรือ
ววิฒันาการแต่นามรูปมขีึ้นมาโดยอาศยัเหตุปจัจยัและนามรูปเป็นองค์ธรรมในปฏิจจสมุปบาทที่
เกดิขึน้และดบัลงไปโดยอาศยัเหตุและปจัจยัตามกฎของปฏจิจสมุปบาท  การเกดิขึน้และการดบัลง

                                                 
 1พทุธทาสภกิข.ุ  (2534).  ชวีติทีม่พีื้นฐานและสิง่ทีเ่ป็นพื้นฐานของชวีติ. หน้า 3-51. 
 2พระธรรมปิฎก.  (ป.อ.ปยตฺุโต).  (2540).  ชวีติในสงัคมเทคโนโลย.ี  หน้า 69. 
 3พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต).  (2545).  เล่มเดมิ.  หน้า 51. 
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ของนามรูปจึงถือได้ว่าเป็นการเกิดขึ้นและดับลงของชีวิตด้วย นามรูปเป็นกระบวนธรรม
ในปฏจิจสมุปบาท ชวีติมนุษยจ์งึไม่ใช่ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยบงัเอญิแต่อาศยัปจัจยั 2 ประการ
ได้แก่ 1. ปจัจยัภายนอก มรีูปต่างๆ ซึ่งเป็นสสาร และ 2. ปจัจยัภายใน มจีติหรอืนาม ซึ่งปจัจยั
ภายในน้ีทาํใหเ้หน็วา่พทุธปรชัญาใหค้วามสาํคญัแก่จติใจ1 
 พระมหาอุทัย  ญาณธโร ได้กล่าวว่าความเป็นมนุษย์เกิดจากปจัจัยสองส่วนที่มี
สมัพนัธภาพต่อกนัคอื รปูและนาม รปูคอืสว่นทีเ่ป็นรา่งกายของมนุษย ์นามคอืสว่นทีเ่ป็นจติ และจติ
น้ีประกอบดว้ยโครงสรา้งส่วนแรกคอื จติ หรอืวญิญาณ หรอืมนะ ทําหน้าทีค่ดิรบัรูห้รอืการกําหนด 
สว่นทีส่อง คอื เจตสกิอนัเป็นสิง่ประกอบจติหรอือาการ หรอืคุณสมบตัต่ิางๆ ของจติ เช่น ความโลภ 
ความโกรธ ความเมตตาและความศรทัธา เป็นตน้2 

 พระเทพเวท ี(ประยุทธ์  ปยุตฺโต) ไดก้ล่าวว่า การแสวงหาความรูใ้นทางวทิยาศาสตรน์ัน้
แสวงหาความจรงิของธรรมชาตใินโลกฝ่ายวตัถุภายนอกดา้นเดยีว ไม่แสวงหาความรูค้วามจรงิใน
ธรรมชาตขิองตวัมนุษยเ์อง แมเ้ขา้มาทีต่วัมนุษยจ์ะศกึษาวธิใีนฐานะเป็นวตัถุซึง่เป็นสว่นของโลก นัน่
คอืการศกึษาชวีติมนุษยใ์นแงช่วีวทิยาทีเ่ป็นสว่นหน่ึงของโลกภายนอก ฝา่ยวทิยาการต่างๆ ทีศ่กึษา
ความเป็นไปของมนุษยแ์ละสงัคมมนุษยก์ลบัไม่ศกึษาการเป็นมนุษยท์ี่มธีรรมชาตทิัง้ฝ่ายวตัถุและ
นามธรรม แต่พยายามนํามาตรฐานความจรงิตลอดจนวธิตีามแบบวทิยาศาสตรเ์ขา้มาใชใ้นศาสตร์
ของตน เรือ่งศลีธรรมและจรยิธรรมซึง่เป็นเรื่องคุณค่าถูกปฏเิสธ แต่ถา้ศกึษาจะเลอืกเอาเฉพาะในแง่
ที่เป็นพฤติกรรมของสงัคม หรอืเป็นการแสดงออกทางรูปธรรมที่สงัเกตได้ตามวิธีวิทยาศาสตร์
เท่านัน้ พระพุทธศาสนาศกึษามนุษยโ์ดยใชม้นุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง กล่าวคอืมุ่งความเขา้ใจตวัมนุษย ์
พฒันาตวัของมนุษย ์เพื่อประโยชน์แก่มนุษย ์ส่วนวทิยาศาสตรส์นใจโลกธรรมชาตภิายนอกทัว่ไป
และใชธ้รรมชาตเิพือ่รบัใชแ้ละตอบสนองความตอ้งการของตวัมนุษย์3 

 พระไพศาล  วสิาโล  ไดก้ล่าวว่าผลการคน้ควา้ทางชวีวทิยาในศตวรรษที ่20 ไดต้อกยํ้า
ความคดิแผนกลไกใหห้นกัแน่นยิง่ขึน้โดย โจเซฟ มแีดม นกัชวีวทิยาชาวองักฤษไดช้ีใ้หเ้หน็ว่าจติใจ
นัน้มรีากฐานทางวตัถุซึง่ทาํงานอยา่งเป็นกลไก มนุษยค์อืเครื่องจกัรซึง่มรีะบบการทํางานอยู่ภายใต ้      
กฎเกณฑท์างฟิสกิสแ์ละเคม ีเมือ่นกัชวีวทิยาศกึษาลงไปถงึโครงสรา้งโมเลกุลของเซลลพ์วกเขากลบั
พบข้อมูลทางพันธุกรรมจึงเป็นปจัจัยสนับสนุนทัศนะการมองชีวิตแนวใหม่ ซึ่งแทนที่จะเอา
เครื่องจกัรเป็นแบบของชวีติกลบัมองไปทีค่อมพวิเตอร ์ดว้ยกรอบความคดิดงักล่าวมนุษยจ์งึกลาย
สภาพจากเครื่องจกัรอนัซบัซอ้นมาเป็นระบบประมวลผลขอ้มลูชนิดหน่ึง แต่นอกเหนือจากความรูใ้น

                                                 
 1พระพรสุข  ฐติธมฺโม (พมิมะจกัร).  (2553).  ศกึษาเปรยีบเทยีบกระบวนชวีติตามทศันะ

ของจกัรกลนิยมกบัพทุธปรชัญาเถรวาท.  หน้า ก. 
 2พระมหาอุทยั  ญาณธโร.  (2538).  พุทธวถิแีห่งสงัคม ปรชัญา สงัคมและการเมอืง ของ  

พทุธศาสนา.  หน้า 33. 
 3พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต).  (2535).  พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของ

วทิยาศาสตร.์  หน้า 101-102 และ 137-140. 
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เทคโนโลยแีลว้สิง่ทีจ่ําเป็นอย่างยิง่คอืคุณภาพและสมรรถนะของตวัมนุษยใ์นฐานะผูใ้ชค้อมพวิเตอร์
จงึเป็นบทเรยีนดา้นกลบัทีเ่ตอืนเราใหเ้หน็ความจําเป็นในการเสรมิสรา้งคุณภาพของตนขึน้มาใหม้ี
สตริูเ้ท่าทนัตนเอง และทีค่วบคู่ไปกบัสตคิอืปญัญาอนัไดแ้ก่ความรูแ้ละความเขา้ใจในความเป็นจรงิ
ของตนเอง1 

 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวว่า มนุษยไ์ม่ใช่เป็นเพยีงทรพัยากร เพราะคําว่า 
“ทรพัยากร” นัน้ แปลว่า “แหล่งทรพัย”์ จงึใหค้วามรูส้กึในแง่ทีว่่าเป็นทุน เราจงึมองมนุษยใ์น
ความหมายทีส่มัพนัธก์บัเศรษฐกจิ โดยใชม้นุษยเ์ป็นทรพัยากรเหมอืนกบัทรพัยากรอื่น ๆ เพื่อจะได้
สรา้งสรรค ์ความเจรญิทางดา้นเศรษฐกจิ ตลอดจนทางดา้นสงัคม ตามความหมายที่ขยายออกมา
มนุษยใ์นความหมายน้ีจงึเหมอืนกบัเป็นเครื่องมอืหรอืส่วนประกอบทีจ่ะนํามาใชส้รา้งสรรค์สิง่อื่นๆ 
มนุษยเ์ป็นชวีติทีม่คีวามประเสรฐิ  มคีวามสาํคญัในตวัของมนัเอง และชวีตินัน้อาจจะมคีวามสมบูรณ์
ไดแ้มใ้นตวัของมนัเอง2 

 พระราชวรมุนี (ประยรู ธมฺมจติโต) ไดก้ล่าวว่ามนุษยท์ีส่มบูรณ์ควรมทีัง้ความรูใ้นทางโลก
ซึง่ไดจ้ากวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละความรูใ้นทางธรรมซึ่งไดม้าจากศาสนา พระพุทธเจา้ทรง
ตรสัวา่คนในโลกน้ีม ี3 ประเภท ไดแ้ก่ คนตาบอด (อนัธจกัข)ุ  คนตาเดยีว (เอกจกัข)ุ และคนสองตา  
(ทวิจกัขุ) คนตาบอดคอืคนไม่มคีวามรู้ในการประกอบอาชีพ  คอืไม่รู้เทคโนโลยแีละไม่มคีวามรู้
ในทางธรรม  ไม่รูว้ทิยาศาสตรบ์รสิุทธิ ์ คนตาเดยีวคอืคนทีม่คีวามรูแ้ต่ดา้นเดยีวโดยเฉพาะอยา่งยิง่
คอืรูใ้นทางโลก  รูท้างเทคโนโลย ี  คนสองตาคอื  คนที่มที ัง้ความรูใ้นทางเทคโนโลยแีละความรู้
ในทางธรรมและวทิยาศาสตรบ์รสิทุธิ ์3   

 พุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวว่ามนุษย์ไม่เป็นมนุษย์จะเป็นได้แต่เป็นคน เมื่อตกอยู่ภายใต้
อาํนาจของสญัชาตญาณ แต่ถา้ปรบัปรุงตนเองโดยการควบคุมสญัชาตญาณฝา่ยกเิลสมใิหเ้กดิหรอืมิ
ให้ความรู้สึกฝ่ายตํ่ าขึ้นมามีอํานาจควบคุมชีวิตจิตใจอยู่เป็นปกติ  จิตใจจะมีสภาพใหม่ไม่
ประกอบดว้ย โทษ4 

 พระธรรมโกศาจารย ์(พทุธทาสภกิข)ุ ไดก้ล่าววา่ ความมัน่คงภายในจติใจของมนุษยท์าํให้
เกดิความมัน่คงแห่งความเป็นมนุษยแ์ละเป็นพืน้ฐานของความมัน่คงทัง้หมด การสรา้งความมัน่คง

                                                 
 1พระไพศาล  วสิาโล.  (2544).  สถานะและชะตากรรมของมนุษยใ์นยคุคอมพวิเตอร.์  

หน้า 8-11 และ 61. 
 2พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต).  (2539).  เล่มเดมิ.  หน้า 3-5. 
 3พระราชวรมนีุ (ประยรู ธมฺมจติโต).  (2540).  กา้วสูศ่ตวรรษใหมด่ว้ยพทุธธรรมและ

เทคโนโลย.ี  หน้า 34. 
 4พทุธทาสภกิข.ุ (2543).  บางแงม่มุของมนุษยใ์นทศันะพทุธทาสภกิข.ุ  หน้า 148. 
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ภายในดว้ยการมธีรรมเป็นเครื่องแก้ปญัหาความไม่มัน่คงจะทําใหม้คีวามเป็นมนุษยท์ี่ถูกต้องแล้ว
ปญัหาจะหมดไป1 

 พระพุทธศาสนามหีลกัคําสอนทีใ่หค้วามสําคญัแก่มนุษยใ์นฐานะทีเ่ป็นสิง่พเิศษกว่าสตัว์
ชนิดอื่นๆ ดงันัน้ เมื่อกล่าวถงึมนุษยจ์งึมกีารอธบิายความเป็นมนุษยท์ัง้ในแบบสมมตสิจัจะและแบบ
ปรมตัถสจัจะ กล่าวคอืความเป็นมนุษยใ์นแบบสมมตสิจัจะนัน้เป็นสตัวโ์ลกชนิดหน่ึงซึ่งเกดิขึน้ดว้ย
เหตุปจัจยั 3 ประการ ได้แก่ 1.บิดามารดาอยู่ร่วมกนั 2. มารดามรีะดูและ  3. ปฏิสนธิวิญญาณ
ปรากฏขึน้ ปจัจยัทัง้ 3 ประการน้ีมาประชุมพรอ้มกนัเมื่อใดการถอืกําเนิดในครรภจ์งึมไีด ้โดยชวีติที่
เกิดในครรภ์จะเริ่มจากการเป็นรูปละเอียดมีลักษณะกลมใสที่เรียกว่ากลละแล้วพัฒนาต่อไป
ตามลําดบัขัน้ต่างๆ ต่อจากนัน้จงึมปีุ่ม 5 ปุ่มเกดิขึน้ซึ่งไดแ้ก่ ศรีษะ แขนและขาลกัษณะแห่งความ
เป็นตวัตนเกดิขึน้มาการบญัญตัสิิง่สมมตต่ิางๆ ทีเ่กี่ยวกบัมนุษยจ์งึเกดิขึน้เพื่อใชเ้รยีกร่วมกนั และ
เพือ่ใหส้าํเรจ็ประโยชน์รว่มกนัในทางโลก 
 ส่วนการอธบิายการเป็นมนุษยใ์นแบบปรมตัถสจัจะนัน้จะมองในรูปของส่วนต่างๆ ที่มา
ประชุมกนัเขา้ ตวัตนแท้ๆ  ของมนุษยไ์ม่ม ีส่วนที่ประกอบกนัขึน้เป็นมนุษย ์ไดแ้ก่ ธาตุ ขนัธ์ และ
อายตนะ ซึง่แต่ละสว่นต่างทาํหน้าทีไ่ปโดยมนุษยไ์มรู่จ้กัหรอืถา้รูจ้กัอาจจะน้อยมากจนแทบไมไ่ดนึ้ก
ถงึ สว่นต่างๆ เหล่าน้ีสามารถจาํแนกไดเ้ป็นสว่นรปูและนาม ทัง้สองสว่นน้ีเป็นกระบวนการทีด่าํเนิน
ไปตามกฎแห่งปฏจิจสมุปบาท คอืมอียู่ในรูปกระแสปจัจยัต่างๆ ทีส่มัพนัธ์เน่ืองกนัและอาศยัสบืต่อ
กนัจงึไม่มสี่วนใดคงที่อยู่ได้ มแีต่การเกดิขึน้แล้วสลายตวัไป กระแสหรอืกระบวนการน้ีดําเนินไป
อย่างมเีหตุผลและคุมเป็นรูปร่างต่อเน่ืองกนัเพราะความไม่รูข้องมนุษยจ์งึหลงยดึถอืว่ามตีวัตนจรงิ
คงที่ ดําเนินชวีติไปตามกิเลส การอธิบายความเป็นมนุษย์ในแบบน้ีโดยมจุีดมุ่งหมายเพื่อเขา้ถึง
ความจรงิอนัสูงสุดในพระพุทธศาสนาจะไดห้ลุดพน้จากความทุกขท์ัง้ปวง พระพุทธศาสนาใหค้วาม 
สําคญัแก่มนุษยใ์นฐานะชวีติที่ประกอบไปดว้ยส่วนที่เป็นกายกบัจติ หรอืรูปกบันาม ทัง้สองส่วนน้ี
ต้องทํางานประสานกลมกลนืมคีวามสมดุลพอดต่ีอกนัจงึจะเป็นชวีติทีส่มบูรณ์ การแสวงหาความรู้
ความจรงิในตวัมนุษยจ์งึเป็นเรือ่งสาํคญัเพราะมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางของโลก โลกคอืมนุษยแ์ละมนุษย์
คอืโลก จงึต่างจากวทิยาศาสตรท์ีแ่สวงหาความรูค้วามจรงิของธรรมชาตใินฝ่ายวตัถุภายนอกดา้น
เดยีวถงึแมน้วา่มกีารศกึษามนุษยจ์ะศกึษามนุษยใ์นฐานะเป็นวตัถุซึง่เป็นสว่นหน่ึงของโลก ไมศ่กึษา
ความเป็นมนุษย์ที่มธีรรมชาติทัง้ฝ่ายวตัถุและนามธรรม ฉะนัน้เรื่องศลีธรรมและจรยิธรรมซึ่งเป็น
เรื่องคุณค่าจงึถูกปฏเิสธแต่จะศึกษาเฉพาะในแง่พฤติกรรมสงัคมที่สงัเกตุได้ตามวธิวีทิยาศาสตร์
เทา่นัน้ พระพุทธศาสนามุง่เขา้ใจตวัมนุษยเ์พื่อพฒันามนุษยแ์ละใหไ้ดป้ระโยชน์สงูสุดเพื่อมนุษย ์แต่
วทิยาศาสตรศ์กึษาโลกภายนอกและธรรมชาต ิเพื่อใชธ้รรมชาตติอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์
ดงันัน้ มนุษยท์ีม่คีวามมัน่คงแห่งความเป็นมนุษยจ์ะตอ้งมคีวามมัน่คงภายในจติใจดว้ยการใชธ้รรม

                                                 
 1พระธรรมโกศาจารย ์(พุทธทาสภกิขุ).  (ม.ป.ป.).  รากฐานทีม่ ัน่คงแห่งความเป็นมนุษย.์ 

หน้า 5-7. 
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เป็นเครือ่งแกป้ญัหาและใชธ้รรมควบคุมชวีติจติใจใหอ้ยูเ่ป็นปกตมิสีภาพทีไ่มป่ระกอบดว้ยโทษ จงึจะ
เกดิปญัญาในการใชค้วามรูท้ ัง้ในทางโลกและในทางธรรมใหเ้ป็นประโยชน์แก่ตนเองและสงัคม 
 
4. นิยามและความหมายของคาํว่า พฒันา 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2542 ได้ให้ความหมาย “พฒันา”  ไว้ว่า “ความ
เจรญิ”1 ซึง่มาจากภาษาบาลวีา่ “วฑฺฒน” หรอื “วฒันะ”  และในภาษาสนัสกฤต คอื คาํวา่ “วรฺธน”  คาํ
ว่าพฒันาตรงกบัคาํในภาษาองักฤษ คําว่า “Development” ซึง่มคีวามหมายว่า “การพฒันาคอืการ
เปลี่ยนแปลง” ซึ่งตามปกติแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ เพิม่ขึ้น (Increase)  ทัง้ในด้านขนาด 
โครงสรา้ง และการเจรญิเตบิโต2 

 เกือ้ วงศ์บุญสนิ ใหค้วามหมายของคํา “พฒันา” ไวว้่า “กระบวนการหลายมติซิึง่ประกอบ
ไปดว้ย การเปลีย่นแปลงในดา้นโครงสรา้งทางสงัคม ทา่ทขีองประชาชน สถาบนัต่างๆ ของชาต ิการ
ขจดัปญัหาความยากจน” นัน่คอื การเปลีย่นแปลงต่อสงัคมทัง้ระบบโดยมุง่สูก่ารสนองความตอ้งการ
ของบุคคลในแต่ละสงัคมนัน้ใหก้า้วออกจากสภาพชวีติทีไ่ม่น่าพงึพอใจ ไปสู่สภาพชวีติทีด่กีว่าทัง้ใน
ดา้นวตัถุและความรูส้กึนึกคดิ3 

 สนธยา พลศร ีใหค้วามหมายไวว้่า การพฒันา โดยความหมายจากรปูศพัทห์มายถงึ  การ
เปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้เกิดความเจริญความเติบโตงอกงามและดีขึ้นจนเป็นที่พึงพอใจ 
ความหมายดังกล่าวน้ี เป็นที่มาของความหมายในภาษาไทยและเป็นแนวทางการกําหนด
ความหมายอื่นๆ4  

 การพฒันาจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในหนทางที่ดีขึ้นหรือเจริญมากยิ่งขึ้น ทัง้แบบ    
ปจัเจกชนหรอืการเปลีย่นแปลงแบบสงัคม โดยมกีารวางแผนและกําหนดหมายไว ้ หากกระบวนการ
ต่างๆนัน้ไมส่ามารถทาํใหเ้กดิการเปลีย่นไปในทางทีด่ขี ึน้  กระบวนการหรอืหนทางเหล่านัน้ไมถ่อืว่า
เป็นการพฒันา  ตลอดเวลาทีผ่่านมานัน้มนุษยไ์ดม้กีารพฒันาอยู่ตลอดเวลา  จากการเป็นคนป่าได้
เขา้สูส่งัคมเมอืง  วถิชีวีติทีเ่คยอยูร่ว่มกบัธรรมชาตเิริม่หายไป กลบักลายเป็นชวีติทีอ่ยูร่ว่มกบัสงัคม
เมอืง  เมื่อบา้นเมอืงมคีวามเจรญิกา้วหน้าจากการใชเ้ทคโนโลยแีละวทิยาศาสตรท์ําใหธ้รรมชาตไิด้
ลดจํานวนหายไป มนุษยนํ์าสิง่ที่ไดจ้ากธรรมชาตมิาเป็นต้นทุนแห่งผลผลติในการพฒันาเศรษฐกจิ  
ทรพัยากรจากธรรมชาตไิดถู้กนํามาใชอ้ย่างฟุ่มเฟือยพรอ้มๆไปกบัการพฒันาเศรษฐกจิทีเ่จรญิขึน้  
ซึง่ในเวลาต่อมาไดท้ําใหเ้กดิปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรและเกดิปญัหามลพษิในประเทศ
ต่างๆ  เมื่อสิง่เหล่าน้ีเกดิขึน้จงึทําใหม้นุษยเ์ริม่ตระหนักถงึปญัหาของการพฒันาเศรษฐกจิทีเ่น้นเอา
แต่ตน้ทุนทางธรรมชาตเิพยีงอยา่งเดยีว  และไดพ้ยายามหาแนวทางแกไ้ขทีส่ามารถรกัษาเศรษฐกจิ
                                                 

 1ราชบณัฑติยสถาน.  (2546).  เล่มเดมิ.  หน้า 779. 
 2Encyclopaedia Britannica, Inc.  (2007).  Op. cit. p.45. 
 3เกือ้ วงศบุ์ญสนิ.  (2554).  ประชากรกบัการพฒันา.  หน้า 74. 
 4สนธยา พลศร.ี  (2547).  ทฤษฎแีละหลกัการพฒันาชุมชน.  หน้า 2. 
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และสามารถรกัษาทรพัยากรทางธรรมชาตไิปพรอ้มๆกนัได ้ จงึทําใหเ้กดิแนวความคดิเรื่อง  “การ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื” 

 
5. การพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development)  
 แนวความคดิเรื่องการพฒันาที่ย ัง่ยนื มบี่อเกดิมาจากการพฒันาโลกที่เน้นเรื่องของการ
พฒันาเศรษฐกจิเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของระบบทุนนิยมเพยีงอยา่งเดยีว  ซึง่ทาํใหเ้กดิปญัหา
มากขึน้ในเรื่องทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม องคก์ารสหประชาชาตไิดเ้ลง็เหน็ถงึปญัหาน้ีจงึ
ไดจ้ดัตัง้กรรมาธกิารขึน้คณะหนึ่งเรยีกว่า “World Commission on Environment and Development”  
ซึง่แปลว่า “คณะกรรมาธกิารโลกว่าดว้ยสิง่แวดลอ้มและการพฒันา” อนัเป็นหน่วยงานอสิระไม่อยูใ่น
ความควบคุมของรฐับาลใด แมแ้ต่องคก์ารสหประชาชาตเิอง กรรมาธกิารคณะน้ีไดป้ระชุมกนัครัง้
แรกเมื่อเดอืนตุลาคม 2527 แลว้ต่อมาไดจ้ดัทํารายงานสําคญัซึง่เอาไปพมิพเ์ป็นหนังสอืชื่อว่า Our 
Common Future (อนาคตรว่มกนัของเรา) และไดบ้ญัญตัศิพัทข์ึน้มาใหมว่่า “การพฒันาทีย่ ัง่ยนื” ซึง่
มหีลกัการทีว่่าSustainable development is development   that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.1 ซึง่
ข้อความน้ีมีความหมายที่ว่าการพฒันาที่ย ัง่ยืน คือการพฒันาที่สนองความต้องการของคนรุ่น
ปจัจุบนัโดยที่คนรุ่นต่อไปในอนาคตไม่ต้องประนีประนอมยอมลดความสามารถของเขาเพื่อสนอง
ความตอ้งการของเขาเอง 
 สุทธิพร รัตนธรศรัทธา ได้สรุปรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการโลกแห่ง
สหประชาชาตไิวว้า่  ในการพฒันาทีย่ ัง่ยนื ตอ้งมแีนวทางการพฒันาระบบนิเวศน์เพิม่ขึน้มาคู่กบัการ
พฒันาเศรษฐกิจซึ่งใช้วิธีทางเศรษฐศาสตร์เป็นตัวชี้วดั โดยมีฐานแนวคิดพิชิตธรรมชาติแบบ
ประนีประนอมในระบบทุนนิยมเพือ่การพฒันาคุณภาพชวีติมนุษย์2 

 สญัญา  สญัญาววิฒัน์ ไดก้ล่าวสรุปถงึภาพรวมของตวัแบบการพฒันาทีย่ ัง่ยนืว่ามปีจัจยั
องคป์ระกอบ 6 ประการ ไดแ้ก่ 1. คนพฒันา 2. ชุมชนพฒันา 3. สิง่แวดลอ้ม 4. เทคโนโลย ี5. ความ
สมดุลของการพัฒนาระหว่างปจัจัยร่วม และ 6. กระบวนการพัฒนาแบบองค์รวมที่มีคนเป็น
ศนูยก์ลาง3 
 พระราเชนทร ์วสิารโท (ไทยเจรญิ) ไดว้จิยัการศกึษาเชงิวเิคราะหห์ลกัพุทธธรรมกบัการ
พฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นพระพุทธศาสนา  ผลการวจิยัพบว่าหลกัการของการพฒันาทีย่ ัง่ยนืจะตอ้ง
ประกอบไปดว้ยหลกัการสําคญั ไดแ้ก่ ความต้องการขัน้พืน้ฐานและขดีจํากดัในการผลติสิง่ต่าง ๆ 

                                                 
 1UNCED.(1987).   Environment and Development:  Our Common Future.  p. 43. 
 2สทุธพิร รตันธรศรทัธา.  (2553).  ศกึษาการพฒันาทีย่ ัง่ยนืแนวพทุธในทศันะของ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต).  หน้า ก. 
 3สญัญา  สญัญาววิฒัน์.  (2549).  เล่มเดมิ.  หน้า 170. 
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โดยทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการระหว่างคนรุน่ปจัจุบนัและคนรุน่ต่อ ๆ ไปในการใชท้รพัยากร
ในลกัษณะทีย่ ัง่ยนืไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั1 

 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้สรุปแนวคิดของการพัฒนาที่ย ัง่ยืนตามทัศนะของ
กรรมาธกิารโลกว่าดว้ยสิง่แวดลอ้มและการพฒันาไวว้่า การพฒันาทีย่ ัง่ยนืมเีป้าหมายทางเศรษฐกจิ 
แต่ตัง้เงื่อนไขโดยเอาสิง่แวดลอ้มเขา้มาเป็นตวัคุมความเจรญิทางเศรษฐกจิอกีทหีน่ึง นัน่คอืการให้
ความเจรญิทางเศรษฐกจิอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการอนุรกัษ์สภาพแวดล้อม ทําใหก้ารพฒันาคู่กบั
สิง่แวดลอ้มหรอืระบบนิเวศ2 

 ดงันัน้ การพฒันาทีย่ ัง่ยนืตามทศันะทัว่ไปในสงัคมปจัจุบนัมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัส่วนต่างๆ
หลายส่วนด้วยกนั คอื ทัง้เศรษฐศาสตร์ สงัคม การเมอืง  การพฒันา  และ สิง่แวดล้อม ซึ่งได้แก่  
มนุษยแ์ละสภาพแวดล้อมของมนุษย ์ ในการพฒันาทีจ่ะก่อใหเ้กดิความยัง่ยนืนัน้จะพฒันาส่วนใด
ส่วนหน่ึงไม่ไดต้้องพฒันาไปพรอ้มกนัทุกดา้น  ทําใหเ้ปลี่ยนแปลงรูปแบบของการพฒันา  โดยใช้
ประโยชน์จากทรพัยากร  ทศิทางการลงทุน ทศิทางการพฒันาเทคโนโลย ีและการเปลี่ยนแปลง
สถาบนัใหม่  โดยมเีป้าหมายหลกัคอื ความสมดุล และ ความเท่าเทยีมกนั เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิความ
ยัง่ยนืและทาํใหค้นทัง้ในรุน่ปจัจุบนัและอนาคตไดบ้รรลุความตอ้งการและเป็นไปตามความปรารถนา
ของเขา  ความสาํเรจ็จะเกดิขึน้ไดต้อ้งอาศยัความรว่มมอืและความรบัผดิชอบรว่มกนัตัง้แต่ระดบั    
ประเทศจนถงึระดบัโลก  และสิง่สาํคญัทีค่วบคู่ไปกบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนืนัน้ คอื การพฒันาศกัยภาพ
ในดา้นจติใจของมนุษย ์ เพือ่ใหท้รพัยากรธรรมชาตแิละมนุษยเ์กดิความสมดุลไปพรอ้มๆ กนั 
 

6. แนวคิดทัว่ไปในเรือ่งการพฒันามนุษย ์
 การพฒันามนุษยเ์ป็นสิง่ที่สําคญัอย่างยิง่ เพราะมนุษยน์ัน้เป็นปจัจยัหลกัที่สําคญัในการ
พฒันาสิง่ต่างๆ ใหเ้กิดขึน้  ในปจัจุบนัได้มทีศันะหลายทศันะที่แสดงความคดิเกี่ยวกบัการพฒันา
มนุษยโ์ดยมมีมุมองหรอืแนวความคดิทีเ่หน็ดว้ยกบัการพฒันามนุษยว์า่เป็นสิง่สาํคญัอยา่งยิง่และการ
พัฒนามนุษย์นัน้ในทัศนะของตะวันตกมองว่า จะต้องครอบคลุมหลักการ 4 ด้าน อันได้แก่  
พฒันาการทางกาย (Physical Development) พฒันาการทางสงัคม (Social Development)  
พฒันาการทางอารมณ์ (Emotional Development) และพฒันาการทางปญัญา (Intelligent  
Development)  
 เอฟ. ฟิลลปิ ไรซ์  (F. Philip Rice) ไดก้ล่าวว่า  การพฒันามนุษย ์เป็นการเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้ในชวีติของเรา  ซึง่ประกอบไปดว้ย  ร่างกาย บุคลกิภาพ  ความคดิ  ความรูส้กึ  พฤตกิรรม
และความสมัพนัธต่์างๆ  ตลอดจน บทบาททีเ่ราแสดงออกในแต่ละชว่งชวีติ  ดงันัน้การพฒันามนุษย ์ 
                                                 

 1พระราเชนทร ์ วสิารโท (ไชยเจรญิ).  (2546).  การศกึษาเชงิวเิคราะหห์ลกัพุทธธรรมกบั
การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นพระพทุธศาสนา.  หน้า 27-30. 

 2พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต).  (2552).  เล่มเดมิ.  หน้า 62. 
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คอืการฝึกฝนปฏบิตัทิ ัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ การพฒันาทางดา้นกาย การพฒันาทางดา้นความรูค้วามเขา้ใจ 
การพฒันาทางดา้นอารมณ์ และการพฒันาทางดา้นสงัคม1 
 สรอ้ยตระกูล (ตวิยานนท)์ อรรถมานะ ไดก้ล่าวถงึการพฒันามนุษยใ์นปจัจุบนัไดม้กีารนํา
แนวคดิทางจติวทิยาสงัคมในองคก์รตามแนวคดิของเคริท์ ซาเดค เลวนิ (Kurt Zadek Lewin) มาใช้
ในหน่วยงาน เลวนิน้ีเป็นนักจติวทิยาชาวเยอรมนัอเมรกินัผูบุ้กเบกิสาขาวชิาจติวทิยาประยุกต์ดา้น
จติวทิยาสงัคมในองคก์ารและเป็นบุคคลแรกทีศ่กึษาพลวตักลุ่มและการพฒันาองคก์ารตลอดจนเป็น
ผูว้างรากฐานดา้นการพฒันาองคก์าร เขาไดศ้กึษากระบวนการของการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทาํให้
ไดแ้นวคดิในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของบุคคลซึง่ตอ้งประกอบไปดว้ยกระบวนการ 3 ขัน้ตอน
ไดแ้ก่ ขัน้ละลายพฤตกิรรม (Unfreezing) อนัเป็นขัน้ตอนก่อนการเปลีย่นแปลงทีจ่ะตอ้งกระทําต่อ
มนุษยใ์หย้กเลกิพฤตกิรรมและทศันคตแิต่เดมิที่ถอืปฏบิตัมิาโดยมกีารเสรมิสรา้งความรูส้กึใหเ้หน็
ความจําเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงไปสู่สิง่ใหม่ทีม่ปีระโยชน์ ขัน้การเปลีย่นแปลง (Changing) 
เป็นขัน้ตอนในการนําวธิกีารเทคนิคต่าง ๆ ลงสู่การปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่
ตอ้งการ และขัน้การหล่อหลอมพฤตกิรรมใหม่ (Refrezzing) เป็นขัน้ตอนการทาํใหม้นุษยค์งอยูใ่น
พฤตกิรรมใหมแ่ละกลายเป็นสว่นหน่ึงขององคก์ารต่อไป2 
 ชนะยุทธฺ  เกตุอยู่   ไดว้จิยัเรื่อง ศกึษาการดําเนินชวีติตามแนวพระพุทธศาสนากบัการ
ประกนัชีวติของบรษิัทประกนัชีวิตในประเทศไทย  ผลการวิจยัพบว่า  การพฒันามนุษย์คอืการ
พฒันาทีม่นุษยส์ามารถดํารงอยู่ไดโ้ดยตอ้งอาศยัปจัจยั 4 เป็นพืน้ฐาน  ไดแ้ก่ เครื่องนุ่งห่ม  อาหาร  
ทีอ่ยู่อาศยัและยารกัษาโรค  มนุษยจ์งึจําเป็นต้องแสวงหาปจัจยัเพื่อเลี้ยงชวีติ และรูจ้กัการบรโิภค 
ปจัจยั 4 เพื่อทําใหช้วีติตนเองมคีุณภาพ  การที่มนุษย์แสวงหาปจัจยัโดยสนองความต้องการของ
ตนเองเกนิความจําเป็น  จะทําใหเ้กดิปญัหาตามมาและก่อใหเ้กดิโทษในการดําเนินชวีติทัง้ในดา้น
การเบยีดเบยีนตนเอง  ทําใหเ้กดิโรคมากมายและเสยีสุขภาพเพราะเหน็แก่บรโิภค การเบยีดเบยีน
ผูอ้ื่น  ทําใหส้งัคมเดอืดรอ้นเพราะการแย่งชงิปจัจยั 4 และการเอาเปรยีบซึ่งกนัและกนั และการ
ทําลายทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนองความต้องการของตนในการให้ได้มาซึ่ง     
ปจัจยั 43 

 การพฒันามนุษยใ์นปจัจุบนัไดม้กีารนําเสนอแนวคดิเรื่องของการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
เพื่อใหเ้หน็ถงึความสาํคญัของการพฒันามนุษยใ์นรปูแบบของการพฒันาเชงิศกัยภาพในการทาํงาน
รว่มกบัองคก์รต่างๆไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

                                                 
 1F. Philip Rice. (1998).  Human Development.  p. 4-7. 
 2สรอ้ยตระกูล(ตวิยานนท)์ อรรถมานะ.  (2553).  พฤตกิรรมองคก์าร:  ทฤษฎแีละการ

ประยกุต.์ หน้า 475. 
 3ชนะยทุธ  เกตุอยู.่  (2552).  การดาํเนินชวีติตามแนวพระพุทธศาสนากบัการประกนัชวีติ

ของบรษิทัในประเทศไทย.  หน้า 8. 
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 ประชา  ตนัเสนีย์  ได้ใหค้วามหมายของการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ไว้ว่า  การพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์หมายถงึ  กระบวนการดําเนินงานทีส่่งเสรมิให ้บุคลากรเพิม่ความรู ้และทกัษะ         
มพีฤติกรรมการทํางานที่เหมาะสมกบังานที่รบัผดิชอบ  ซึ่งเป็นการเพิม่ศกัยภาพของบุคลากรให้
สามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ1 

 เพญ็พรรณ  ชตูวิศุิทธิ ์ไดใ้หค้วามหมายของการพฒันาทรพัยากรมนุษยไ์วว้่าหมายถงึการ
กระทําใด ๆ ก็ตามที่จะช่วยเสรมิสร้างบุคคลให้ได้เรยีนรู้และได้พฒันาบุคลิกภาพ ความรู้ ความ
ชํานาญเพื่อใหบุ้คคลเหล่านัน้เป็นทรพัยากรทีท่รงคุณค่าและมศีกัยภาพทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีใ่หป้ระสบ
ความสาํเรจ็ตามทีไ่ดก้าํหนดไว ้การพฒันาทรพัยากรมนุษยน้ี์ประกอบดว้ย 3 กจิกรรมหลกัไดแ้ก่การ
พฒันาทรพัยากรมนุษยด์ว้ยการพฒันาตนเอง ทัง้น้ีโดยมเีป้าหมายเพือ่เพิม่พนูความรู ้ความสามารถ 
ความชํานาญและปรบัทศันคตใิหเ้หมาะสมกบัการปฏบิตังิานเพื่อใหม้กีารเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมที่
สอดคล้องกบัวฒันธรรมขององค์การอนัจะก่อให้เกิดผลดต่ีอองค์การและพนักงาน ซึ่งองค์การจะ
ได้รบัประโยชน์ในด้านผลผลติที่เพิม่ขึน้ ส่วนพนักงานจะได้ประโยชน์ด้านความเจรญิก้าวหน้าใน
อาชพี2 

 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาทรพัยากรมนุษยส์รุปได้ว่าเป็นการ
พฒันาทีใ่ชม้นุษยเ์ป็นทรพัยากรอยา่งหน่ึงเหมอืนกบัทรพัยากรอยา่งอื่นเพื่อไดส้รา้งสรรคค์วามเจรญิ
ทางดา้นเศรษฐกจิ ตลอดจนทางดา้นสงัคม หรอืการใชม้นุษยเ์ป็นทุนหรอืเป็นปจัจยัในการผลติทาง
เศรษฐกจิ และเป็นส่วนประกอบทีจ่ะนํามาใชใ้นการสรา้งสรรคค์วามเจรญิของสงัคม แต่มนุษยไ์ม่ใช่
เป็นเพยีงสมบตัทิีจ่ะถูกใชใ้หเ้ป็นสว่นประกอบหรอืเป็นทุนในการสรา้งความเจรญิทีมุ่ง่หมายอยา่งใด
อย่างหน่ึงเท่านัน้ มนุษย์มคีวามสามารถยิง่กว่านัน้ถ้าความมุ่งหมายและทศิทางของการพฒันาที่
เ ป็นอยู่นั ้นผิดพลาดเขาสามารถมองเห็นและเป็นผู้ที่จะมาเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายและ
กระบวนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมให้เป็นอย่างอื่นไปก็ได้และที่สําคญัยิง่คือมนุษย์สามารถ
เรียนรู้จากสงัคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อพฒันาตัวของเขาเองขึ้นไปสู่ภาวะแห่งความเป็นมนุษย์ที่
สมบรูณ์3 

 จาํเนียร  จวงตระกลู (2553) ไดก้ล่าวถงึทฤษฎต่ีาง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาทรพัยากร
มนุษย์ว่าล้วนเป็นทฤษฎีตะวนัตกซึ่งเกิดจากรากฐานทางความคิดวฒันธรรมและสิง่แวดล้อมที่
แตกต่างจากไทย วฒันธรรมตะวนัตกมุง่เอาชนะธรรมชาตแิละเอาชนะผูอ้ื่นเป็นหลกัโดยเฉพาะสงัคม
อเมรกินัจะยกยอ่งเชดิชผููช้นะและดถููกเหยยีดหยามผูแ้พ ้แต่วฒันธรรมไทยมแีต่ความเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ ่

                                                 
 1ประชา ตนัเสนีย์.  (2553,24 กุมภาพนัธ์).  การพฒันาทรพัยากรมนุษย์คืออะไรและ

สาํคญัอยา่งไร.  (ออนไลน์) 
 2เพญ็พรรณ  ชตูวิศุิทธิ.์  (2549).  การจดัการทรพัยากรมนุษย.์  หน้า 164-167. 
 3พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต).  (2539).  เล่มเดมิ.  หน้า 3-6. 
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มเีมตตาและมุ่งประนีประนอม การที่จะนําเอาทฤษฎีทางตะวนัตกมาใชก้บัสงัคมไทยอาจมปีญัหา 
ดงันัน้ควรเลอืกแนวคดิทีส่อดคลอ้งกบัวฒันธรรมไทย1 

 ชชัพล  ทรงสุนทรวงศ์   ไดก้ล่าวถงึการพฒันาว่าเป็นสิง่ทีน่่าปรารถนาของมนุษย ์เพราะ
การพฒันาทําใหม้นุษยไ์ดร้บัความสะดวกสบายมมีาตรฐานการดํารงชวีติทีสู่งขึน้ การพฒันาทีผ่่าน
มาเน้นการเตบิโตของอุตสาหกรรมและการสง่เสรมิการบรโิภคของประชาชนภายในประเทศใหส้งูขึน้ 
การพฒันาตามกระแสดงักล่าวไดเ้รง่ใหม้กีารนําเอาทรพัยากรธรรมชาตมิาใชป้ระโยชน์อยา่งรวดเรว็ 
จนทาํใหเ้กดิปญัหาเสือ่มโทรมในดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แมใ้นประเทศทีพ่ฒันาแลว้
ปญัหาทัง้หลายจะคลี่คลายไดก้ต็้องมมีาตรการควบคุมการพฒันาต่าง ๆ อย่างเขม้งวด และมกีาร
พฒันาเทคโนโลยีให้ดีขึ้นแต่กระนัน้ยงัมีปญัหาหลายอย่างที่ไม่อาจสะสางหรือแก้ไขได้โดยง่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สร้างปญัหาให้เกิดขึ้นมากมาย ทัง้ในด้านการเปลืองทรพัยากร 
ธรรมชาติอย่างรวดเรว็ การทําลายโลกและสิง่มชีวีติที่มาจากสารพษิและสารเคม ีและการทําลาย
คุณภาพของคนเพราะการทีม่เีครื่องอํานวยความสะดวกมากขึน้กลบัทําใหค้นเปลีย่นนิสยัจากความ
พากเพยีร อดทนมาเป็นคนรกัความสะดวกสบายจนเคยตวั2  

 ประเวศ  วะส ีไดก้ล่าวถงึการพฒันามนุษยว์่า การพฒันามนุษยจ์ะต้องใหค้วามสําคญัต่อ
จติวญิญาณ เพราะจติวญิญาณคอืสถานะสงูสดุของการพฒันามนุษย ์ มนุษยด์าํรงอยูไ่มไ่ดถ้า้ขาดจติ
วญิญาณแต่ในกระแสหลกัของการพฒันากลบัไมม่กีารพฒันาจติวญิญาณ มนุษยด์าํรงอยู่ไมไ่ดถ้า้ไม่
มคีุณค่าสําหรบัยดึถือ สงัคมยุคใหม่ละเลยการพฒันาจิตวิญญาณจึงประสบกบัสภาวะวกิฤติ จิต
วญิญาณทีพ่ฒันาจนอยูใ่นระดบัสงูส่งทาํใหเ้กดิสุขภาวะทีเ่ป่ียมลน้ ทาํใหค้วามอยูร่อดขยายขอบเขต
กวา้งขึน้ สุขภาวะน้ีเกดิขึน้เมื่อสารเอนดอรฟิ์นในร่างกายมรีะดบัสงูขึน้ การหลัง่ของสารเอนดอรฟิ์น
เกิดจากการทํางานของยนีส์ใน ด ีเอ็น เอ สิง่ใดจําเป็นต่อการอยู่รอด ธรรมชาติจะเก็บสิง่น้ีไว้ใน      
ด ีเอน็ เอ จติวญิญาณจงึเชื่อมโยงกบัพนัธุกรรมของมนุษย ์ลกัษณะของมนุษยล์กัษณะใดกต็ามถา้มี
ยนีสเ์ป็นตวักําหนดลกัษณะนัน้จะมัน่คง ที่ผ่านมาการพฒันามนุษยโ์ดยไม่นึกถงึจติวญิญาณทําให้
เกดิพฤตกิรรมเบีย่งเบนทีเ่ป็นอนัตราย เชน่ การตดิยาเสพตดิ และความกา้วรา้วรนุแรง เป็นตน้3  
   แนวคิดในการพฒันามนุษย์มีหลากหลายโดยมีเป้าหมายเพื่อให้มนุษย์อยู่ดี กินดี มี
ความสุข ถึงแม้นว่าความเจรญิทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้ทําใหม้นุษย์ในปจัจุบนัมคีวาม
สะดวกสบายมากขึน้แต่กระนัน้ไดม้ผีลขา้งเคยีงตามมาคอืธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มถูกทําลายอย่าง
รวดเร็ว  ด้วยเหตุน้ีองค์การสหประชาชาติจึงพยายามหาทางแก้ไขปญัหาด้วยการทบทวน
กระบวนการพฒันากันใหม่โดยเน้นการแก้ปญัหาที่ใช้ตัวชี้ว ัดทางเศรษฐศาสตร์มีการอนุรกัษ์
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมมาเป็นจุดตดัสนิในการพฒันามนุษย ์ซึ่งประเดน็น้ีไดเ้กดิการถกเถยีงกนั

                                                 
 1จาํเนียร  จวงตระกลู.  (2553).  การพฒันาทรพัยากรมนุษย:์  ทฤษฎแีละการปฏบิตั.ิ   

หน้า 169. 
 2ชชัพล  ทรงสนุทรวงศ.์  (2549).  มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม.  หน้า 100. 
 3ประเวศ  วะส.ี  (2545).  เล่มเดมิ.  หน้า 23. 
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มากในเวลาต่อมา แต่ในทางพระพุทธศาสนากลบัมองว่าการพฒันาที่ย ัง่ยนืของมนุษย์นัน้ควรอยู่
ภายใต้กฎเกณฑ์ทางธรรมชาติเพราะมนุษย์เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติซึ่งจะทําให้มนุษย์กับ
ธรรมชาติสามารถดํารงอยู่ได้อย่างกลมกลืนและในทศันะทางพระพุทธศาสนาให้ความสําคญัต่อ
คุณค่าของมนุษย์เพราะไม่ได้เห็นว่ามนุษย์เป็นเพยีงทรพัย์หรือวตัถุที่มปีระโยชน์ต่อการพฒันา
องคก์รเพยีงอยา่งเดยีว มนุษยน์ัน้มคีุณค่าตัง้แต่ตน้แต่สิง่ทีท่าํใหเ้กดิอุปสรรคต่อการสรา้งคุณค่าของ
มนุษยค์อืกเิลส ถ้ามนุษยส์ามารถพฒันาตนเองใหล้ะจากกเิลสไดส้งัคมย่อมเจรญิรุ่งเรอืงไปสู่สงัคม
ของมนุษยท์ีส่มบรูณ์อยา่งยัง่ยนื 
 
7.  การพฒันามนุษยใ์นทศันะของพระพทุธศาสนา 
 การพฒันามนุษยต์ามหลกัพระพุทธศาสนานัน้มแีนวทางอยูม่ากมาย  ซึง่ทุกๆคาํสอนของ
พระพทุธเจา้นัน้ไมว่่าจะเป็นคาํสัง่สอนต่อพระภกิษุหรอืคาํสัง่สอนต่อฆราวาสลว้นแลว้แต่มุง่หมายให้
บุคคลพฒันาไปสูห่นทางทีเ่จรญิและยัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ 
 กัญญา  สรคุณากร ได้กล่าวว่า คําว่า “พฒันา” หรือ “วัฒนา” ในพระพุทธศาสนามี
ความหมายวา่ ความเจรญิหรอืการเตบิโตแต่การทีต่น้ไมง้อกเป็นการเตบิโตแบบไมม่กีารควบคุมอาจ
ยัง่ยนืหรอืไม่ยัง่ยนืกไ็ด ้ เดมิทพีระพุทธศาสนาไม่ไดใ้ชค้ําว่า  “พฒันา”  แต่ใชค้ําว่า  “ภาวนา”  ซึ่ง
แปลว่า “การเจรญิ”  หมายถงึ  การทําใหม้ขีึน้ เป็นขึน้  การฝึกอบรมทําสิง่ทีย่งัไม่มใีหม้ขีึน้  คําว่า
ภาวนาน้ียงัครอบคลุมไปถงึ  การปฏบิตัิธรรมทัง้หมดที่เป็นไปเพื่อการพฒันาคุณธรรมภายในตน  
ซึ่งเดมิทคีําว่า “เจรญิ”  จะใช้เพื่อเรยีกในการปฏิบตัิธรรม เช่น เจรญิภาวนา และเจรญิวปิสัสนา    
เป็นตน้ ดงันัน้ในภาษาไทยจงึใชพ้ฒันาเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจงา่ย1 

 พระจริวฒัน์  อุตฺตมเมธ ีไดว้จิยัเรือ่งศกึษาวเิคราะหก์ารศกึษาเพือ่การพฒันาตนตามทศันะ
ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ผลการวจิยัพบว่าคําว่า “พฒันา” คอืคําว่า “ภาวนา”ใน
พระพุทธศาสนาซึ่งมคีวามหมาย การทําใหเ้จรญิ การทําใหส้ิง่ทีไ่ม่มใีหม้ขีึน้ ตลอดจนหมายถงึการ
ปฏบิตัธิรรมทีเ่ป็นไปเพื่อการพฒันาคุณธรรม ในการพฒันามนุษยต์ามหลกัพระพุทธศาสนานัน้ไดใ้ห้
ความสําคญักบัการพฒันาตนเองเสยีก่อน เพราะเมื่อตนเองมรีากฐานทีม่ ัน่คงแลว้การพฒันาสงัคม 
ประเทศชาตจิะตามมาในภายหลงั  การพฒันาตนเองตามหลกัพระพุทธศาสนานัน้  มจุีดมุง่หมายอยู ่
2 ระดบัดว้ยกนั คอื ระดบัโลกยีะ และ ระดบัโลกุตตระ ในระดบัโลกยีะนัน้ เน้นความสุขในเบือ้งหน้า  
คอื  ความรูส้กึต่างๆ  เวทนา สญัญา, ความคดิต่างๆ ทุกสิง่ทุกอย่างที่อยู่บนโลกที่เป็นเหตุใหเ้กดิ
ทุกข ์ เชน่  การมเีงนิ การมชีื่อเสยีงและการมสีขุภาพด ีเป็นตน้   สว่นในระดบัโลกุตตระนัน้ คอื การ
มปีญัญาอยา่งรูเ้ทา่ทนั  หลุดพน้จากกเิลสทัง้ปวง  หรอืการบรรลุพระนิพพาน2 

                                                 
 1กญัญา  สรคุณากร.  (2551).  เล่มเดมิ.  หน้า 25. 
 2พระจริวฒัน์  อุตฺตมเมธ.ี  (2535).  ศกึษาวเิคราะหก์ารศกึษาเพือ่การพฒันาตนตามทศันะ

ของ   พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโต).  หน้า 19 - 20. 
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 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงการพฒันามนุษย์ไว้ว่า คอืการภาวนาโดยเอา
ดา้นปญัญา (Wisdom) กบัศลี (ethics) มาประสานกนั โดยมจีติใจ (mental qualities) เป็นตวัเชื่อม 
รวม 3 ดา้นน้ีจงึเป็นจรยิธรรม น้ีคอืแดนของภาวนา  และท่านไดก้ล่าวต่อไปว่าการพฒันาทีย่ ัง่ยนืจะ
เกดิขึน้ไดโ้ดยคนทีพ่ฒันาเตม็ระบบ (คอืครบทัง้พฤตกิรรม จติใจและปญัญา) เป็นตวักลาง ดว้ยการ
เป็นปจัจยัตวักระทําที่ไปประสานปรบัเปลี่ยนบูรณาการในระบบสมัพนัธ์องค์รวมใหญ่ใหเ้ป็นระบบ
แหง่การดาํรงอยูด่ว้ยดอียา่งต่อเน่ืองเรือ่ยไป1 

 กุลวรี ์ ประภาพรพพิฒัน์  ไดส้รปุแนวความคดิของพระธรรมปิฎก ทีก่ล่าวถงึคนไวว้่า  คน
เป็นสตัว์ที่สามารถฝึกฝนได้ตัง้แต่มีสญัชาตญาณป่าเถื่อนไปจนกระทัง่สูงสุดเป็นพระพุทธเจ้า
พระพทุธศาสนาจงึสรรเสรญิการฝึกตน2 
 สาํหรบัทศันะในพระพทุธศาสนานัน้หลกัในการพฒันามนุษยจ์ะมุง่ไปทีก่ารพฒันาทางดา้น
จติใจ  เพราะเมื่อจติใจมคีวามสมบูรณ์การแสดงออกมาทางพฤตกิรรมหรอืทางความคดิย่อมดตีาม  
ทัง้น้ีหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาในหลายๆหลกัธรรมสามารถช่วยใหบุ้คคลสามารถพฒันาตนเอง
ได ้
 สุทธิพร  รัตนธรศรัทธา ได้วิจัยเรื่องศึกษาการพัฒนาที่ย ัง่ยืนแนวพุทธในทัศนะ         
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต) ผลการวจิยัพบวา่แนวคดิของพระธรรมปิฎก ในดา้นการพฒันานัน้ท่าน
เชื่อวา่ การพฒันามนุษยต์ามหลกัพระพุทธศาสนาเป็นการพฒันามนุษยท์ีย่ ัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ  โดยใช้
หลกั มชัฌมิาปฏปิทา  ไตรสกิขา และหลกัมตัตญัญุตา  มาเป็นกระบวนการพฒันาระบบการดําเนิน
ชีวิตของมนุษย์ทัง้ด้านพฤติกรรม  จิตใจ และปญัญาอย่างบูรณาการ  และมีตวัชดัเป็นรูปธรรม 
เรยีกว่าสุขภาวะองค์รวมทําใหเ้กดิความสุขทีไ่ม่เบยีดเบยีนธรรมชาตแิวดล้อม  แต่กเิลส อนัไดแ้ก่  
ตณัหา มานะ และมจิฉาทฎิฐ ิ ยงัคงเป็นอุปสรรคที่จะต้องหาทางแก้ไข  เพื่อประโยชน์อนัสูงสุดแก่
มนุษยแ์ละธรรมชาตต่ิอไป3 
 พระราเชนทร ์ วสิารโท (ไชยเจรญิ)ไดว้จิยัเรื่อง  การศกึษาเชงิวเิคราะหพ์ุทธธรรมกบัการ
พฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นพระพุทธศาสนา ผลการวจิยัพบว่าการพฒันาในปจัจุบนัน้ีสามารถทําให้
เกิดผลได้ทัง้ในทางลบและในทางบวก โดยเฉพาะในทางลบนัน้ได้นําไปสู่ความเสียหายต่อ
สิง่แวดลอ้มและวถิชีวีติมนุษย ์จงึก่อใหเ้กดิปญัหาต่างๆตามมา  ทัง้น้ีเป็นผลมาจากการพฒันาทีเ่น้น
แต่เศรษฐกจิ แต่การพฒันามนุษยต์ามแนวพระพุทธศาสนานัน้เป็นการพฒันาตนเองทีจ่ะช่วยใหเ้กดิ

                                                 
 1พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต).  (2552).  เล่มเดมิ.  หน้า 172. 
 2กุลวีร์  ประภาพรพิพฒัน์. (2543,กนัยายน – ธนัวาคม).  พฒันามนุษย์:  ศึกษา

เปรยีบเทยีบทศันะระหว่างอบัราฮมั  มาสโลวก์บัพระธรรมปิฎก.  วารสารพุทธศาสน์ศกึษา (จุฬา).  
ปีที ่7  (ฉบบัที ่3).  หน้า38. 

 3สทุธพิร  รตันธรศรทัธา.  (2553).  เล่มเดมิ.  หน้า ข. 



 30

การพฒันาแบบยัง่ยนืซึง่การพฒันาน้ี ใชห้ลกั ภาวนา4  คอื กายภาวนา ศลีภาวนา จติภาวนา และ
ปญัญาภาวนา  โดยมเีป้าหมายสงูสดุเป็นพระอรหนัต์1 
 พระมหาประยุทธ์  ภูรปิญฺโญ (เรอืงไร่โคก) ไดว้จิยัเรื่อง  การศกึษามชัเฌนธรรมเทศนา
ของพระพุทธเจา้ทีป่รากฏในคมัภรีส์งัยุตตนิกาย นิทานวรรค  ผลการวจิยัพบว่า  มชัเฌนธรรม
เทศนาเป็นหลกัความจรงิทีเ่ป็นกลางตามธรรมชาต ิ และเป็นขอ้ปฏบิตันํิาไปสู่การดบักเิลสและกอง
ทุกขซ์ึง่เราสามารถนํามาประยุกต์ใชใ้นชวีติประจําวนัไดด้อีย่างเหมาะสมกบัความเปลีย่นแปลงของ
สงัคมในปจัจุบนั2 
 พระราชนัย์ อุฏฺฐานรโต (หมัน่การ) ได้วจิยัเรื่อง  การศึกษาเพื่อพฒันามนุษย์ตามแนว
พุทธศาสนา : ศกึษาเฉพาะกรณีพุทธทาสภกิขุ ผลการวจิยัพบว่าพระพุทธศาสนามอีงค์ความรู้
สําหรบัพฒันามนุษย์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความจริงของสรรพสิง่  โดยเฉพาะมรรคมอีงค์ 8  
สามารถนํามาใชใ้นการพฒันามนุษยไ์ด ้และดว้ยแนวความคดิของพระพุทธศาสนาน้ีเองจะช่วยใหไ้ด้
องคค์วามรูใ้นเชงิลกึทีเ่หมาะสมกบัสภาพสงัคมไทยและนําไปใชใ้นการปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรมไดจ้รงิ3 
  พระจริวฒัน์  อุตฺตมเมธ ี(วุฒพิงศ์) ได้วจิยัเรื่องศกึษาวเิคราะห์การศกึษาเพื่อพฒันาตน
ตามทศันะของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  ผลการวจิยัพบว่า มนุษย์ต้องฝึกฝนพฒันา
ตนเองจงึจะมชีวีติอยู่รอดไดก้ารพฒันานัน้ต้องอาศยัสตปิญัญาเป็นหลกั  โดยมเีป้าหมายคอืการมี
อสิรภาพภายนอกและภายใน หลุดพน้จากความทุกขท์ัง้ปวง4 
 ประภสัสร คําภโิร ไดว้จิยัศกึษาเรื่อง  การศกึษาวเิคราะหค์วามรบัผดิชอบต่อสถานะและ
บทบาทของมนุษย์ในสงิคาลกสูตร  ผลการวจิยัพบว่า ความรบัผดิชอบของมนุษย์มคีวามสําคญั  
เพราะเป็นคุณลกัษณะทีท่ําใหม้นุษยส์ามารถแกไ้ขปรบัปรุงพฒันาตนเองจนบรรลุเป้าหมายชวีติทัง้
ในระดบัปจัจุบนัและอนาคต  โดยในสงิคาลกสูตรได้อธบิายไว้ว่าความรบัผดิชอบ คอืการยอมรบั
พฤติกรรมการกระทําของตนทัง้ด้านดีและด้านเสีย และรู้เหตุแห่งความเจริญและความเสื่อม  
เพือ่ทีจ่ะไดป้ระพฤตสิิง่ดแีละละเวน้สิง่เลวซึง่เป็นเหตุแหง่ความเสือ่มนัน้5 
 กญัญา  สรคุณากร  ได้วิจยัเรื่อง  การศึกษาการพฒันามนุษย์ตามหลักไตรสิกขาใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท ผลการวจิยัพบว่าแนวคดิการพฒันามนุษยใ์นพระพุทธศาสนาเถรวาทมา
จากความคดิทีว่า่ มนุษย ์หมายถงึผูท้ีม่จีติใจประเสรฐิ   อนัมรีา่งกายและจติใจทีพ่รอ้มมากกวา่สตัว ์

                                                 
 1พระราเชนทร ์ วสิารโท (ไชยเจรญิ).  (2546).  เล่มเดมิ.  หน้า 123. 
 2พระมหาประยทุธ ์ ภูรปิญฺโญ (เรอืงไรโ่คก).  (2550).  การศกึษามชัเฌนธรรมเทศนาของ

พระพทุธเจา้ทีป่รากฏในคมัภรีส์งัยตุตนิกาย นิทานวรรค.  หน้า 20-21. 
 3พระราชนัย ์อุฏฐานรโต (หมัน่การ).  (2551).  การศกึษาเพือ่พฒันามนุษยต์ามแนวพุทธ-

ศาสนา:  ศกึษาเฉพาะกรณพีทุธทาสภกิข.ุ  หน้า 29. 
 4พระจริวฒัน์  อุตฺตมเมธ ี(วุฒพิงศ)์.  (2553).  เล่มเดมิ.  หน้า 65-66. 
 5ประภสัสร คําภโิร. (2550).  การศกึษาวเิคราะหค์วามรบัผดิชอบต่อสถานะและบทบาท

ของมนุษยใ์นสงิคาลกสตูร.  หน้า 19-20. 
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ประเภทอื่นๆ แต่เพราะมนุษยถ์ูกกเิลสครอบงาํจงึตอ้งอาศยัการฝึกฝนเพื่อการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ
จงึจะสามารถเขา้สู่ลําดบัอรยิชนผูห้มดกเิลส  และการพฒันาที่จะทําใหเ้กดิเช่นน้ีไดค้อื การพฒันา
ตามหลกัไตรสกิขา อนัไดแ้ก่  อธศิลีสกิขา อธจิติตสกิขา  และอธปิญัญาสกิขา  ซึ่งสามารถพฒันา
มนุษย์ได้ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ศีล สมาธิ จิตใจ และปญัญา  โดยมีอริยมรรค 8  เป็นกระบวนการ
ขบัเคลื่อน  จากนัน้จงึเขา้สูห่ลกัไตรสกิขา  ถา้หากสามารถปฏบิตัติามลาํดบัขัน้เชน่น้ีแลว้จะสามารถ 
ดําเนินชวีติไดอ้ย่างมคีวามสุข  และถ้าหากสามารถพฒันาไดถ้งึขัน้อรยิชนจะเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์
อยา่งแทจ้รงิตามหลกัพระพทุธศาสนา1 
 การพัฒนามนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนานัน้มีหลายรูปแบบ แต่มีแนวทางที่ให้
ความสาํคญัในดา้นจติใจและใชม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง การเริม่ตน้ของการปฏบิตัเิพื่อการพฒันาตนเอง
นัน้อาจเป็นเรือ่งยากเน่ืองดว้ยมนุษยย์งัตดิยดึและการทีอ่ยูท่า่มกลางกเิลสตณัหาจงึเป็นเรือ่งยากทีจ่ะ
หลุดออกมาได้ง่าย แต่ถ้ามนุษย์ได้รบัการฝึกฝนและกําหนดเป้าหมายที่ต้องการทําให้บังเกิด
ความสาํเรจ็มนุษยท์ุกคนย่อมสามารถทีจ่ะกระทําได ้พระพุทธศาสนามทีศันะทีว่่าการพฒันาตนเอง
เมื่อพฒันาจนถึงขัน้สูงสุดแล้วจะสามารถไปถึงพระนิพพานอนัเป็นขัน้หลุดพน้จากกเิลสตณัหาทัง้
ปวง เพราะสามารถดบัสิน้ซึ่งกเิลสตณัหาและความยดึมัน่ถอืมัน่ในสิง่ทัง้ปวง และหนทางหลกัทีจ่ะ
นําไปสู่การพฒันาตนเองนัน้การปฏบิตัิที่สําคญัที่สุดคอืไตรสกิขาเพราะการพฒันามนุษย์ที่คงทน
ถาวรนัน้  ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าการรกัษาศลี  การมสีมาธิ และการเกิดปญัญา  จะทําให้
มนุษยด์ํารงชพีอย่างไม่ประมาท  เพราะเมื่อมนุษยไ์ดร้บัการพฒันาทีด่แีล้ว  ย่อมจะส่งผลใหส้งัคม
เกดิการพฒันาอย่างมคีวามสุขดว้ย  ทัง้น้ีในการพฒันามนุษยต์ามหลกัพระพุทธศาสนานัน้มนุษยม์ี
ความจําเป็นที่จะต้องเรยีนรู้สิง่ต่างๆ และทําความเขา้ใจสภาวะของธรรมชาติ เพราะมนุษย์นัน้มี
ความเชื่อมโยงและสมัพนัธก์บักฎเกณฑธ์รรมชาต ิ

                                                 
 1กญัญา  สรคุณากร.  (2551).  เล่มเดมิ.  หน้า 20-36. 

 



บทท่ี 3 
องคค์วามรู้เพ่ือการพฒันามนุษยใ์นพระพทุธศาสนา 

 

ความหมายของคาํว่าองคค์วามรู ้
 พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของคําว่า        
องคค์วามรู้ คอื ความรูท้ีป่ระกอบไปดว้ยมโนทศัน์หลกั โครงสรา้งและช่องทางทีจ่ะเขา้ถงึความรูท้ี่
ผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ยมสีว่นรว่มในกระบวนการต่อไปน้ี 
 1. รวบรวม คน้ควา้ อยา่งลกึซึง้ 
 2. ทดลองปฏบิตั ิวเิคราะห ์และสรปุสาระ 
 3. เกดิแนวคดิ เน้ือหา และแนวทางการพฒันาเรยีกวา่ ความรู ้
  4. เกิดการสงัเคราะห์แนวคิดเน้ือหาแนวทางการบูรณาการ ความเป็นองค์ เรียกว่า      
องคค์วามรู ้ซึง่เป็นความรูใ้นระดบัสงู1  
 นอกจากน้ีไดม้ผีูใ้หค้าํนิยามความหมายของคาํวา่องคค์วามรูอ้ื่นๆ อกี เชน่                                        
     องคค์วามรู้ คอื (body of knowledge) คอื ความรูท้ีอ่ยูใ่นศาสตรไ์ดแ้ก่ ความคดิรวบยอด 
หลกัการ วธิกีาร ทีอ่ยูใ่นตําราต่างๆ ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูภ่ายนอกตวับุคคล ทีส่ ัง่สมกนัมาแต่บรรพบุรุษ
เพื่อให้คนรุ่นหลงัได้ศึกษาเรยีนรู้ ซึ่งความรู้ที่อยู่ภายในตวับุคคลเรยีกว่า โครงสร้างความรู ้
(representations of knowledge) เป็นความรูท้ีเ่กดิจากการเรยีนรูข้องตวับุคคลนัน้ๆ ไมไ่ดล้อกเลยีน
มาจากองคค์วามรู ้ แต่ผูเ้รยีนตอ้งสรา้ง (construct) ขึน้มาดว้ยตนเอง เป็นความรูท้ีเ่กดิขึน้ใหม ่    
เมือ่พฒันาโครงสรา้งความรูต่้อไปจะสามารถสรา้งผลงานเป็นองคค์วามรูใ้หค้นอื่นคน้ควา้ได ้2 
 องคค์วามรู้ คอื ความรูใ้นการทาํบางสิง่บางอยา่ง (know how , how to) ทีเ่ป็นไปอยา่ง  
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลทีก่จิกรรมอื่นๆไมส่ามารถทาํได ้3 
 จากคํากล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า “ องคค์วามรู ้ ” หมายถงึ ความรูข้อ้มลูต่างๆทีม่อียู่แลว้ใน
ธรรมชาตหิรอืกล่าวไดว้่าเป็นสจัธรรม แลว้มกีารคน้พบจนเกดิการสัง่สมรวบรวมเป็นหมวดหมู่และ
พฒันาความรูน้ัน้หรอืสงัเคราะหจ์นเกดิเป็นความรูใ้หมใ่นแนวบูรณาการ เพื่อนําไปปฏบิตัใิชไ้ดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ 
 

 
 

                                                            

 
1ราชบณัฑติยสถาน. (2551). พจนานุกรมศพัทศ์กึษาศาสตรอ์กัษร A-L. หน้า 46.  
2ธเนศ ขาํเกดิ. (พฤศจกิายน 2554). องคค์วามรู ้(body of knowledge). (ออนไลน์) 
3ศรนัย ์ชเูกยีรต.ิ (พฤศจกิายน 2554). องคค์วามรู.้ (ออนไลน์) 
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พระพทุธศาสนากบัองคค์วามรู ้
     จากคํากล่าวขา้งตน้ คําสอนในพระพุทธศาสนาจดัไดว้่าเป็นองคค์วามรูท้ีส่ามารถนํามาใช้
ในการพฒันามนุษย์ได้ ด้วยเหตุที่ว่าหลกัพระธรรมคําสอนของพระสมัมาสมัพุทธเจ้าที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎกอนัเป็นคมัภรีห์รอืตําราทางพระพุทธศาสนาทีร่วบรวมคาํสอนไวอ้ยา่งเป็นหมวดหมูแ่ละ
ไดร้บัการสบืทอดกนัมาเป็นเวลามากกว่า 2,500 ปี เป็นสจัธรรมทีอ่งคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้ไดท้รง
คน้พบเมื่อครัง้ตรสัรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ  แลว้ไดเ้ผยแผ่สจัธรรมทีท่รงคน้พบนัน้แก่พระสาวก
และผูน้ับถอืในพระพุทธศาสนาไดน้้อมนํารบัเอาไปปฏบิตัจินเกดิประโยชน์และความเจรญิกา้วหน้า
แก่ตัวผู้ปฏิบัติเอง โดยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้แจ้งนัน้เป็นหลักธรรมในระดับขัน้สูง             
มคีวามลกึซึ้ง จนในบางครัง้อาจจะเป็นการยากต่อการที่มนุษยป์ุถุชนผูถู้กกเิลสตณัหาครอบงําจะ
เขา้ใจได ้พระสมัมาสมัพทุธเจา้จงึทรงจาํแนกบุคคลออกเป็น 4 ประเภท มดีงัน้ี คอื  
   1. อุคฆฏติญัญู คอื บวัพน้น้ําทีเ่บ่งบานและสามารถรบัแสงอาทติยไ์ด ้เปรยีบไดก้บับุคคล
ผูท้ีเ่ขา้ใจธรรมของพระพทุธเจา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ฉบัพลนั 
   2. วปิจติญัญู คอื บวัเสมอน้ําทีพ่รอ้มจะเบ่งบานในวนัรุ่งขึน้เปรยีบเหมอืนกบับุคคลผูท้ีจ่ะ
เขา้ใจธรรมไดต่้อเมือ่ขยายความเพิม่เตมิอกีเลก็น้อย 
   3. เนยยะ คอื บวัใตน้ํ้าซึง่พรอ้มทีจ่ะบาน จงึเหมอืนกบับุคคลทีพ่อจะแนะนําได ้แต่ตอ้งใช้
เวลาในการอธบิายและมกีลัยาณมติรคอยชว่ยเหลอื 
   4. ปทปรมะ คอื บวัใตน้ํ้าซึง่จมอยูใ่นโคลนตม เปรยีบไดก้บัผูท้ีส่อนใหรู้ไ้ดเ้พยีงตวับทหรอื
พยญัชนะแต่ไมส่ามารถบรรลุธรรมไดใ้นชาตน้ีิ1 
    พระพุทธเจา้ทรงจดัประเภทของบุคคลผูส้ามารถรูส้จัธรรมและทรงเลอืกอธบิายหลกัธรรม
ใหเ้หมาะสมกบับุคคลระดบัต่างๆทีจ่ะสามารถเขา้ใจได ้ซึ่งมตีัง้แต่ระดบัขอ้ธรรมระดบังา่ยไปจนถงึ
ข้อธรรมที่มีความลึกซึ้งยากต่อการเข้าใจ แต่พระพุทธองค์ทรงอธิบายแจกแจงให้ดูง่ายขึ้นและ
หลกัธรรมต่างๆนัน้มมีากมายทีแ่ต่ละคนสามารถเลอืกนํามาปฏบิตัใิหเ้หมาะสมกบัตนเอง  
     หลกัคําสอนของพระพุทธเจา้นัน้มปีรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกซึง่ม ี3 ส่วน ไดแ้ก่ พระวนิัย   
พระสุตตนัตปิฎกหรอืพระสูตร และพระอภิธรรม โดยเฉพาะในส่วนของพระสุตตนัตปิฎกนัน้เป็น   
ส่วนที่ประมวลพระธรรมเทศนาและเรื่องเล่าต่างๆ โดยรวบรวมคําสัง่สอนของพระพุทธเจ้าที ่       
ทรงแสดงในที่ต่างๆ ในโอกาสต่างๆ และปรารภเหตุต่างๆ ไว้ด้วยกนัเป็นหมวดหมู่2 จงึเป็นส่วน      
ทีม่คีวามสาํคญั ซึง่ประมวลได ้ดงัน้ี คอื        
   1. พระสตุตนัตปิฎก เป็นทีร่วบรวมพทุธพจน์และพทุธประวตั ิอกีทัง้ยงักล่าวถงึประวตัขิอง
บุคคลสาํคญัในพระพทุธศาสนา  
  2. พระสุตตันตปิฎก เป็นที่บรรจุพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ซึ่งทรงตรสัไว้ให้เป็น
ศาสดาแทน 
                                                            

 1องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/133/202. 
 2มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. (2552). พระสตุตนัตปิฎก. หน้า 9 .  
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   3. พระสตุตนัตปิฎก เป็นแหล่งตน้เดมิของคาํสอนในพระพทุธศาสนา 
   4. พระสุตตนัตปิฎก เป็นมาตรฐานตรวจสอบคําสอนและข้อปฏิบตัิในพระพุทธศาสนา 
ดงันัน้ คําสอนต่างๆ ในพระพุทธศาสนาจะต้องลงกนัและสมกนักบัพระสูตรหรอืพระสุตตนัตปิฎกน้ี 
คอื เป็นหลกัตดัสนิพระธรรมวนิยัวา่อะไรถูกหรอืผดิหรอือะไรควรและไมค่วร 
   5. พระสุตตันตปิฎก สามารถนํามาใช้เป็นหลกัฐานในการศึกษาความเชื่อถือ ศาสนา 
ปรชัญา ประเพณ ีและวฒันธรรมของแวน่แควน้ต่างๆ ในอนิเดยียคุอดตีไดเ้ป็นอยา่งดี1 
    ตามทีไ่ดก้ล่าวมาน้ี เราอาจสรุปไดว้่าพระสุตตนัตปิฎกเป็นศูนยร์วมของหลกัการ แนวคดิ   
หลกัคาํสอน และเป้าหมายสงูสดุของพระพทุธศาสนา ซึง่เราสามารถนํามาใชใ้นการคน้หาองคค์วามรู้
ในการพฒันามนุษยไ์ดเ้ป็นอยา่งด ีโดยมทีัง้หมด 25 เล่ม ตัง้แต่พระไตรปิฎกเล่มที ่9 ถงึเล่มที ่ 33      
ในการวจิยัครัง้น้ีไดเ้ลอืกมาเฉพาะบางเล่มและบางพระสตูรทีส่าํคญั เพื่อนํามาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการ
พฒันามนุษย์ที่สอดคล้องกับสงัคมปจัจุบัน การศึกษาค้นคว้าครัง้น้ีได้ศึกษาจากพระไตรปิฎก
ภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชนีินาถ พทุธศกัราช 2539 ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี คอื   
 
องคค์วามรูท่ี้ใช้ในการพฒันามนุษยจ์ากพระไตรปิฎก 
 พระไตรปิฎก เล่มท่ี 9 พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขนัธวรรค พระสตูรทีส่าํคญั คอื  
 สามญัญผลสตูร เป็นพระสตูรทีว่่าดว้ยผลแหง่ความเป็นสมณะ พระสตูรน้ีเกดิขึน้เมื่อครัง้
ที่พระพุทธเจา้ประทบัอยู่ที่สวนมะม่วงของหมอชวีก โกมารภจั กรุงราชคฤห์ พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ์
จํานวน 1,250 รูป โดยในพระสูตรน้ีได้กล่าวถึงหลักปฏิบัติที่จะนําไปสู่ความสมบูรณ์แห่งศีล 
ปลอดภยัจากขา้ศกึคอืกเิลสต่างๆ หลกัปฏบิตันิัน้ มดีงัน้ี คอื อนิทรยีสงัวร สตสิมัปชญัญะ สนัโดษ 
และการละนิวรณ์ 5 และยงัไดก้ล่าวถงึการปฏบิตัเิขา้ถงึฌาน จดัแบ่งระดบัเป็น 4 ขัน้ มดีงัน้ี คอื  
 1. ปฐมฌาน มอีงค ์5 (วติก วจิาร ปีต ิสขุ เอกคัคตา) 
      2. ทุตยิฌาน มอีงค ์3 (ปีต ิสขุ เอกคัคตา) 
     3. ตตยิฌาน มอีงค ์2 (สขุ เอกคัคตา) 
 4. จตุตถฌาน มอีงค ์2 (อุเบกขา เอกคัคตา) 
 นอกจากน้ีแล้วยังกล่าวถึงผลของการทําวิปสัสนา คือ ทําให้จิตเป็นสมาธิที่บริสุทธิ ์
ปราศจากความเศรา้หมอง น้อมจติไปเพือ่ญาณทสัสนะและยงัไดว้ชิชา หรอืความรูพ้เิศษ 8 ประการ2 
(อนัจะกล่าวในพระสตูรต่อไป)  
 

                                                            

 1แหล่งเดมิ. หน้า 14. 
 2ท.ีส.ี (ไทย) 9/150-253/48-86. 
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    มหาสีหนาทสูตร  พระสูตร น้ี เ ป็นพระสูตรที่ว่ าด้วยการบันลือสีหนาท  คําว่ า               
การบนัลอืสหีนาท คอื การกล่าวอย่างองอาจกลา้หาญดงัพญาราชสหีค์ําราม เป็นพระพุทธดํารสัที่
ประกาศท้าทายให้ผู้รู้สอบสวนดูได้ โดยพระสูตรน้ีเกิดขึ้นเมื่อครัง้ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู ่          
ณ ป่ากณัณกถละ ใกล้เมอืงอุชุญญา มนีักบวชชเีปลอืยนามว่ากสัสป (อเจลกสัสปะ) ไดม้าเขา้เฝ้า
กราบทูลถามพระพุทธองค์ว่า ได้ยนิคนอื่นพูดกนัมาว่า พระพุทธองค์ทรงตําหนิการบําเพญ็ตบะ      
ทุกชนิด ทรงคดัคา้นและกล่าวโทษผูบ้ําเพญ็ตบะทุกคนว่าเป็นผูม้อีาชวีะเศรา้หมองมชีวีติอยู่อย่าง
ปอนๆ ใช่หรอืไม ่พระพุทธเจา้ตรสัตอบปฏเิสธและทรงชีแ้จงตามทีท่รงเหน็ดว้ยทพิยจกัษุ (ตาทพิย)์ 
ว่า      ผูบ้ําเพญ็ตบะมชีวีติอยู่อย่างปอนๆบา้ง อยู่อย่างมทีุกขน้์อยบา้ง บางพวกตายไปแลว้เกดิใน
นรกกม็ ีบางพวกตายไปแลว้เขา้ถงึสคุตโิลกสวรรคก์ม็ ีเมือ่ทรงรูเ้หน็ตามเป็นจรงิอยา่งน้ีจะตรสัตําหนิ       
การบําเพญ็ตบะทุกชนิดและกล่าวโทษผู้บําเพญ็ตบะที่มชีวีติอยู่อย่างปอนๆทําไมกนั แล้วตรสัว่า 
สมณพราหมณ์บางคนที่เป็นบัณฑิตละเอียดอ่อน แตกฉานด้วยปญัญา ย่อมกล่าวตรงกันกับ        
พระพุทธองคบ์า้ง ไม่ตรงกนับา้ง ซึง่พระพุทธองคเ์คยเขา้ไปหาสมณพราหมณ์เหล่านัน้แลว้ จากนัน้
ทรงแสดงมรรคมอีงค ์8 ว่าเป็นขอ้ประพฤตปิฏบิตัทิีจ่ะทําใหรู้เ้องเหน็เอง ซึง่มรรคมอีงค ์8 น้ีคอื     
การปฏบิตัใิหพ้รอ้มในศลี สมาธ ิปญัญา ทาํใหเ้กดิวชิชาหรอืความรูพ้เิศษ 8 ประการ มดีงัน้ี คอื 
  1. วปิสัสนาญาณ คอื ญาณในวปิสัสนาหรอืญาณทีเ่ป็นวปิสัสนาคอื ปญัญาทีพ่จิารณาเหน็
สงัขารหรอืนามรปูโดยไตรลกัษณ์มต่ีางกนัออกไปเป็นชัน้ๆ ต่อเน่ืองกนั 
  2. มโนมยทิธ ิคอื ฤทธิท์างใจ (นิรมติร่างกายอื่นจากกายน้ีได ้ดุจชกัไสจ้ากหญา้ปลอ้ง ชกั
ดาบออกจากฝกัหรอืชกังอูอกจากคราบ) 
 3. อทิธวิธิ ีคอื แสดงฤทธิต่์างๆได ้เช่น คนน้อยทําใหม้าก คนมากทําใหน้้อย เดนิบนน้ํา     
ดาํดนิ  เป็นตน้ 
  4. ทพิยโสต คอื มหีทูพิย ์
  5. เจโตปรยิญาณ คอื รูจ้กักาํหนดใจผูอ้ื่นได ้
  6. ปพุเพนิวาสานุสสต ิคอื ระลกึชาตใินอดตีได ้
  7. ทพิยจกัข ุคอื ตาทพิย ์(จุตูปปาตญาณ) 
  8. อาสวกัขยญาณ คอื รูจ้กัทาํอาสวะคอืกเิลสทีห่มกัหมมหรอืหมกัดองในสนัดานใหส้ิน้ไป 
ชเีปลอืยชื่นชมธรรมภาษิตของพระพุทธเจา้และขอบวช เมื่อพระพุทธเจา้ตรสัตอบว่า จะต้องอบรม
ก่อน 4 เดอืน ในฐานะทีเ่คยเป็นเดยีรถยี ์(นกับวชภายนอกพระพุทธศาสนา) มาก่อน ท่านกลบัตอบ
วา่แมจ้ะอบรมถงึ 4 ปีกจ็ะยอม ในทีส่ดุเมือ่บวชไดแ้ลว้ไดบ้รรลุอรหตัตผล 
    พระสูตรน้ีแสดงใหเ้หน็ว่า สาระสําคญัอยู่ที่การประพฤตปิฏบิตัไิด้จรงิอย่างพูด จงึทําให้
พระพทุธเจา้ทรงกลา้บนัลอืสหีนาท โดยทา้ใหส้อบสวนเปรยีบเทยีบดว้ยซํ้า1 
 

                                                            

 1ท.ีส.ี (ไทย) 9/378-405/161-174. 
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พระไตรปิฎก เล่มท่ี 10 พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค 
    มหานิทานสูตร เป็นพระสูตรทีว่่าดว้ยสิง่ที่เป็นต้นเหตุใหญ่ คอืกล่าวถงึปฏจิจสมุปบาท 
พระสูตรน้ีเกิดขึ้นเมื่อครัง้ที่พระพุทธเจ้าประทบัอยู่ที่นิคมของชาวกุรุชื่อ กมัมาสธมัมะ แคว้นกุร ุ   
พระอานนทไ์ดเ้ขา้เฝ้าแลว้กราบทลูเรือ่งปฏจิจสมปุบาทวา่ คอื หลกัทีแ่สดงถงึความเป็นไปของชวีติที่
เกดิขึน้ โดยอาศยัเหตุปจัจยั ไมม่สีิง่ใดทีจ่ะสามารถเกดิขึน้มาไดโ้ดยไรเ้หตุปจัจยั เมื่อมเีหตุยอ่มมผีล
และผลของเหตุอย่างหน่ึงก็จะกลายเป็นเหตุของอีกอย่างหน่ึงต่อเน่ืองกันไป ถ้าเราอยากรวย 
(ตณัหา) จะเป็นสาเหตุทีท่ําใหเ้ราเกดิการยดึถอืยดึตดิในวตัถุทัง้หลาย (อุปาทาน) ซึง่เป็นผลมาจาก         
ความอยากรวย แล้วเป็นสาเหตุต่อไปใหม่ที่ทําให้เราเป็นพวกวัตถุนิยมก็ได้ หรือเป็นโจรก็ได ้    
ทัง้หมดน้ีเป็นผลมาจากภาวะของจติ (ภพ) ทีเ่ป็นไป แลว้ทําใหเ้กดิสาเหตุใหม่ต่อไปอกี คอืเกดิเป็น
ตัวตน (ชาติ) ของภพนัน้ๆขึ้นมา แล้วความเป็นตัวตนน้ีเป็นสาเหตุทําให้เกิดเป็นความทุกข ์       
ดงันัน้ทุกขจ์งึเป็นผลมาจากความมตีวัตนทีเ่กดิจากความยดึถอืยดึตดิและความยดึถอืยดึตดิกม็าจาก
ความอยากทัง้หลายนัน้เอง 
  พระสตูรน้ีไดแ้จกแจงเหตุปจัจยัทีจ่ะนําไปสูค่วามทุกขแ์ละวธิแีหง่การดบัทุกข ์โดยการใช้
ปญัญาตามรู้ตามเห็นความจริงของชีวิต จนกระทัง่จิตหลุดพ้นเพราะไม่มีความยึดมัน่ถือมัน่          
เราอาจกล่าวไดว้่าพระสูตรน้ีไดใ้หแ้ง่คดิในการพฒันาปญัญาพรอ้มกบัปฏบิตัโิดยเรยีนรูจ้ากตวัตน
ของเราน้ีเอง 
 ในขณะเดยีวกนั หลกัปฏจิจสมปุบาทเป็นหลกัธรรมทีส่อนใหเ้หน็วา่การทีจ่ะทาํใหผ้ลดบัได้
นัน้จะตอ้งเริม่ดบัทีต่วัสาเหตุเสยีก่อน เมื่อเหตุดบัผลจงึดบั ซึง่กล่าวไดว้่า อรยิสจั 4 เป็นส่วนหน่ึง
ของปฏจิจสมุปบาทเพราะในอรยิสจั 4 นัน้ประกอบไปดว้ย ทุกข ์สมุทยั นิโรธ และมรรค ทีก่ล่าวถงึ
ความเป็นเหตุเป็นปจัจยั นัน่คอื สว่นทีเ่ป็นทุกขม์เีหตุมาจากความอยาก (ตณัหา) และการทีจ่ะทาํให้
ทุกข์ดบัไปได้จะต้องดบัที่ความอยากก่อน โดยสร้างความคิดที่ถูกต้องเป็นเบื้องแรกเพื่อให้เกิด     
ดวงปญัญา เมื่อความคดิถูกตอ้งแลว้ การกระทําทางกายและทางวาจากย็่อมทีจ่ะถูกตอ้ง จากนัน้จงึ
ฝึกจติใหม้สีต ิและสมาธ ิทัง้หมดน้ีจงึเรยีกวา่เป็นผูป้ฏบิตัติามมรรค 8  
 ในขณะเดียวกนัพระสูตรน้ีได้แสดงถึงเหตุแห่งบาปอกุศลธรรมทัง้หลายที่ทําให้มนุษย ์    
เกดิการทะเลาะเบาะแวง้ การแย่งชงิสิง่ต่างๆ จนกระทัง่ถงึขัน้การใชค้วามรุนแรงหรอืการใชก้ําลงั 
เพราะเหตุปจัจยัต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อเน่ืองจนที่สุดของเหตุนัน้มาอยู่ที่ตัณหา ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่ง    
ความทุกข ์ฉะนัน้ความสุขที่แทจ้รงิ จงึไม่ใช่การสนองตามความอยากในทางวตัถุ เพราะที่สุดแล้ว
นํามาเพื่อตวัตนและยดึถือความเป็นตวัตน แล้วเกิดทุกข์เพราะตวัตน บุคคลผู้ที่พฒันาแล้วย่อม     
ไม่มีความยึดมัน่ถือมัน่ในสิ่งใดๆในโลก เมื่อไม่มีความยึดมัน่ถือมัน่จะไม่มีความสะทกสะท้าน       
เมื่อไม่มคีวามสะทกสะทา้นย่อมดบักเิลสไดด้ว้ยตนเอง และรูช้ดัว่า ชาตสิิน้แล้ว อยู่จบพรหมจรรย์
แลว้ ทาํกจิทีค่วรกระทาํแลว้ไมม่กีจิอื่นเพื่อความเป็นอยา่งน้ีอกีต่อไปทุกขน้ี์จงึดบัหมดสิน้จติหลุดพน้
สูค่วามเป็นอรยิบุคคล1 
                                                            

 1ท.ีม. (ไทย) 10/95-130/57-76. 
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   มหาปรินิพพานสตูร ในพระสตูรน้ีวา่ดว้ยการดบัขนัธปรนิิพพานของพระพุทธเจา้ ซึง่เป็น
เหตุการณ์สาํคญัทีสุ่ดสาํหรบัพุทธบรษิทั ซึง่มใีจความโดยยอ่ว่า สมยัหน่ึงทีพ่ระพุทธเจา้ประทบัอยูท่ี ่
เขาคชิฌกูฏ กรุงราชคฤห์ วสัสการพราหมณ์ มหาอํามาตย์แห่งแคว้นมคธได้เขา้เฝ้าพระพุทธเจ้า  
แล้วกราบทูลตามรบัสัง่ของพระเจ้าอชาตศตัรูในเชงิขอทราบความเหน็เกี่ยวกบัเรื่องที่จะเสดจ็ไป    
ยดึแคว้นวชัชมีาเป็นเมอืงขึน้ พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรสัอะไรในเรื่องน้ี แต่ได้ตรสัถามพระอานนท์ว่า 
พวกเจ้าวัชชียังปฏิบัติมัน่ตามหลักอปริหานิยธรรมอยู่หรือไม่ เมื่อพระอานนท์ทูลตอบว่า             
ยงัปฏบิตัมิ ัน่อยูจ่งึทรงพยากรณ์วา่ เมือ่พวกวชัชยีงัปฏบิตัติามอปรหิานิยธรรมอยูจ่ะไมม่ใีครยดึครอง
หรือทําอะไรได้ ซึ่งหลักอปริหานิยธรรมในที่น้ีเป็นหลักธรรมสําหรับผู้ปกครองหรือที่เรียกว่า        
ราชอปรหิานิยธรรม 
    หลกัราชอปรหิานิยธรรม 7 ประการ มดีงัน้ี คอื  
 1. หมัน่ประชุมกนัเนืองนิตย ์ประชุมกนัมากครัง้ 
 2. มคีวามพรอ้มเพรยีงกนัในการประชุม พรอ้มเพรยีงกนัเลกิประชุมและพรอ้มเพรยีงใน
การทาํกจิรว่มกนั 
 3. ไม่บญัญตัสิิง่ทีไ่ม่ไดบ้ญัญตัไิว ้ไม่ลม้เลกิสิง่ทีบ่ญัญตัไิว ้ถอืปฏบิตัมิ ัน่ตามบญัญตัทิีว่าง
ไวแ้ต่เดมิ 
 4. เคารพนับถือผู้อาวุโสและให้ความสําคัญในถ้อยคําของท่าน ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็น             
ทีค่วรรบัฟงั 
 5. ไมฉุ่ดครา่หรอืรงัแกสตร ีและเดก็ทัง้หลาย  
 6. เคารพสกัการบูชาเจดยีท์ัง้หลายและไมล่ะเลยการบูชาทีค่วรกระทาํต่อเจดยีเ์หล่านัน้ให้
เสือ่มสญูไป 
 7. จดัการรกัษา คุ้มครอง ป้องกนัพระอรหนัต์ทัง้หลาย โดยตัง้ใจว่า ขอให้พระอรหนัต์
ทัง้หลายทีย่งัไมไ่ดม้า พงึมาสูแ่ควน้ของเรา ทีม่าแลว้ขอใหอ้ยูอ่ยา่งผาสกุในแวน่แควน้ 
    ครัน้แล้วได้ตรสัแก่วสัสการพราหมณ์ถึงอดีตที่พระพุทธเจ้าตรสัสอนอปริหานิยธรรม      
แก่เจา้วชัช ีเมื่อครัง้ทีป่ระทบัอยู่ ณ สาวนัทเจดยี ์วสัสการพราหมณ์จงึกราบทูลว่า แมพ้วกเจา้วชัชี
ปฏบิตัเิพยีงขอ้เดยีวใน 7 ขอ้ กไ็มม่ใีครสามารถทาํอะไรได ้พระเจา้อชาตศตัรไูมค่วรทาํสงครามกบั
พวกเจ้าวัชชี แต่ควรใช้วิธีการทางทูต (ใช้วิธีทางการเมืองแทนการใช้วิธีการทางทหาร)          
หรอืไม่ก็ทําให้พวกเจ้าวชัชีแตกสามคัคีกนัเองยงัจะดีกว่า แล้วจงึกราบทูลลากลบั เมื่อวสัสการ-  
พราหมณ์กลบัไปแลว้ พระพุทธเจา้จงึตรสัใหเ้รยีกประชุมสงฆท์ีอ่ยู่ในกรุงราชคฤหข์ณะนัน้ทัง้หมด 
แลว้ทรงแสดงธรรมอนัเป็นทีต่ ัง้แหง่ความไมเ่สือ่ม คอื ภกิขอุปรหิานิยธรรม  
  หลกัธรรมที่สามารถนําไปใชเ้ป็นเครื่องมอืในการพฒันามนุษยท์ี่ปรากฏในพระสูตรน้ีอกี
หลกัธรรมหน่ึง คอื โพธปิกัขยิธรรม ทีพ่ระพทุธเจา้ไดต้รสัแก่ทีป่ระชุมสงฆท์ีเ่วฬุวคามภายหลงัจากที่
ทรงรบัคําอาราธนาของมารใหป้รนิิพพาน พระพุทธเจา้ตรสัยํ้าใหภ้กิษุทัง้หลายศกึษาเล่าเรยีนและ
ปฏบิตัธิรรมทีค่วรรูย้ ิง่คอื โพธปิกัขยิธรรม 37 ประการ มดีงัน้ี คอื 
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     โพธปิกัขยิธรรม คอื ธรรมอนัเป็นฝา่ยแหง่การตรสัรูแ้ละเกือ้กลูแหง่การตรสัรู ้มดีงัน้ี คอื 
  1. สตปิฏัฐาน 4 คอื การกาํหนดพจิารณาสิง่ต่างๆดว้ยสต ิ
  2. สมัมปัปธาน 4 คอื ธรรมทีเ่ป็นหลกัประจาํใจอนัประเสรฐิ (พรหมวหิาร 4) 
  3. อทิธบิาท 4 คอื ธรรมทีนํ่าไปสูค่วามสาํเรจ็ 
  4. อนิทรยี ์5 คอื ธรรมทีเ่ป็นใหญ่ในการทาํหน้าที ่
  5. พละ 5 คอื ธรรมทีเ่ป็นกาํลงั 
  6. โพชฌงค ์7 คอื ธรรมทีช่่วยใหส้มาธเิจรญิขึน้ ไดแ้ก่ สต ิธมัมวจิยะ วริยิะ ปีต ิปสัสทัธ ิ
สมาธ ิและอุเบกขา 
  7. อรยิมรรค มรรคมอีงค ์8 คอื ทางสายกลางทีค่วรปฏบิตัเิพือ่นําไปสูก่ารพน้ทุกข์1 
 
     มหาโควินทสูตร ในส่วนเน้ือหาของพระสตูรน้ีแบ่งเป็น 2 ตอน คอื ในตอนตน้กล่าวถงึ
เมื่อครัง้ทีพ่ระพุทธเจา้ทรงแสดงแก่บุตรแหง่คนธรรพช์ื่อ ปญัจสขิะ ในขณะทีพ่ระพุทธเจา้ประทบัอยู่
ทีภู่เขาคชิฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห ์เมื่อวนัขึน้อุโบสถ 15 คํ่า อนัเป็นวนัปวารณา ไดม้กีารประชุม    
พวกเทพชัน้ดาวดึงส์ที่สุธัมมสภาณี ท้าวสักกะเป็นประธานได้กล่าวพรรณนาพระคุณของ
พระพทุธเจา้ 8 ประการ มดีงัน้ี คอื 
  1. ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนเป็นอนัมาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อ
ประโยชน์เกือ้กลูและความสขุ แก่เทวาและมนุษย ์
 2. ทรงแสดงธรรมทีเ่หน็ไดด้ว้ยตนเอง ไมข่ึน้อยูก่บัเวลา ปฏบิตัเิมือ่ใดยอ่มไดผ้ลเมือ่นัน้ 
  3. ทรงแสดงธรรมอนัเป็นกุศล อกุศล มโีทษ ไมม่โีทษ ดาํ ขาว มสีว่นเปรยีบเทยีบ 
 4. ทรงบญัญตัดิว้ยความด ีซึง่เป็นขอ้ปฏบิตัทิีนํ่าไปสูพ่ระนิพพาน 
  5. ทรงไดส้หาย คอื พระเสขะผูป้ฏบิตัแิละพระอรหนัต์ผูอ้ยู่จบพรหมจรรยแ์ล้ว แต่กท็รง
ปลกีพระองคจ์ากสหายเหล่านัน้ ทรงประกอบดว้ยความยนิดใีนการอยูแ่ต่พระองคเ์ดยีว 
  6. ทรงมีลาภและชื่อเสียงอันเพียบพร้อม เป็นที่รกัใคร่ของชนต่างๆเช่น กษัตริย์ แต่     
พระพทุธองคท์รงเสวยพระกระยาหารอยา่งปราศจากความมวัเมา 
  7. ทรงพดูอยา่งใดทาํอยา่งนัน้ 
  8. ทรงขา้มความสงสยั ปราศจากความเคลอืบแคลง มคีวามดาํรอินัสาํเรจ็สมบรูณ์ 
    หลงัจากทีท่า้วสกักะไดก้ล่าวสรรเสรญิพระคุณจบลง สนงักุมารพรหมทรงแสดงความยนิดี
แลว้เล่าเรื่องมหาโควนิทพราหมณ์เพื่อสนับสนุนว่า พระพุทธเจา้ทรงเป็นผูม้ปีญัญามากมานานแลว้ 
อย่างเช่น ไดเ้ป็นปุโรหติของกษตัราธริาชผูไ้ดร้บัมูรธาภเิษกแลว้ถงึ 7 พระองค ์เป็นอาจารยข์อง
พราหมณ์ 7 คน สรา้งเมอืงจนไดอ้อกเจรญิกรุณาฌาน (พรหมวหิาร 4 หรอือกีชื่อว่า อปัปมญัญา 4) 
ประพฤตพิรหมจรรย ์คอื อรยิมรรคมอีงค ์8 เพือ่ความดบั ความสงบระงบั เพือ่ตรสัรูแ้ละพระนิพพาน 
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   หลกัพรหมวหิาร 4 หรอือปัปมญัญา 4 น้ีเป็นธรรมประจาํใจอนัประเสรฐิ เป็นหลกัความ
ประพฤติที่ประเสรฐิบรสิุทธิน้ี์ต้องมไีว้เป็นหลกัยดึเหน่ียวใจและกํากบัความประพฤติจึงจะชื่อว่า
ดําเนินชวีติอย่างหมดจดและปฏบิตัต่ิอมนุษยแ์ละสตัว์ทัง้หลายโดยชอบ ประกอบไปดว้ยองคธ์รรม
ต่างๆ มดีงัน้ี คอื  
  1. เมตตา คอื ความรกัความปรารถนาอยากใหผู้อ้ื่นมคีวามสุข มจีติอนัแผไ่มตรแีละคดิทํา
ประโยชน์แก่มนุษยแ์ละสตัว ์หรอืเรยีกวา่ ความมน้ํีาใจ 
  2. กรุณา คอื ความสงสาร สะเทอืนใจ เมื่อผูอ้ื่นประสบทุกขจ์งึคดิทีจ่ะช่วยใหเ้ขาพน้ทุกข ์
ใฝใ่จในอนัจะปลดเปลือ้งบาํบดัความทุกขย์ากของเขา 
  3. มุทติา คอื ความยนิดเีมื่อผูอ้ื่นมคีวามสุข มจีติผ่องใสบนัเทงิ กอปรดว้ยอาการแช่มชื่น
เบกิบานอยูเ่สมอ ต่อบุคคลผูด้าํรงอยูใ่นปกตสิขุ 
  4. อุเบกขา คอื ความวางใจเป็นกลาง อนัจะใหด้ํารงอยู่ในธรรมตามที่พจิารณาเหน็ดว้ย
ปญัญา กล่าวคอื มจีติเรยีบตรงเทีย่งธรรมดุจตราชัง่ ไมเ่อนเอยีงดว้ยรกัและชงั พจิารณาเหน็กรรมที่
บุคคลไดก้ระทาํอนัสมควรแก่เหตุทีจ่ะไดร้บัผลดหีรอืชัว่ ซึง่เขาควรรบัผดิชอบตนเอง 
   ผูด้ํารงอยู่ในพรหมวหิารธรรม ย่อมช่วยเหลอืมนุษย์และสตัว์ทัง้หลายด้วยความเมตตา
กรุณาและย่อมรกัษาธรรมไว้ได้ด้วยอุเบกขา ดงันัน้ แมจ้ะมคีวามกรุณาที่จะช่วยเหลอืแต่ก็ต้องมี
อุเบกขาทีจ่ะไมท่าํใหเ้สยีธรรมดว้ย 
   ในพระสตูรน้ียงัไดก้ล่าวถงึธรรมอนัเป็นกุศลกบัอกุศล มโีทษและไม่มโีทษ ดํากบัขาว ซึง่
คําว่า กรรม หมายถงึ การกระทําที่ประกอบดว้ยเจตนาไม่ว่าทางกาย ทางวาจา หรอืทางใจกต็าม 
แบ่งได ้2 ประเภท มดีงัน้ี คอื  
  1. อกุศลธรรม คือ กรรมที่เป็นอกุศล กรรมชัว่ การกระทําที่ไม่ดี ไม่ฉลาด ไม่เกิดจาก
ปญัญาทําให้เสื่อมเสียคุณภาพชีวิต เป็นการกระทําที่เกิดจากเหตุอนัเป็นอกุศล คือ ความโลภ    
ความโกรธ และความหลง เช่น การอยากไดข้องผูอ้ื่นโดยไม่บรสิุทธิ ์ทัง้การลกัขโมย คดโกง ฉ้อฉล 
หรอืประพฤตผิดิในกาม ผดิลกูผดิเมยี เป็นชูก้บัภรรยา-สามผีูอ้ื่น เป็นตน้ 
  2. กุศลธรรม คอื กรรมที่เป็นกุศล กรรมด ีการกระทําที่ดฉีลาด เกดิจากปญัญา ส่งเสรมิ
คุณภาพของชวีติจติใจ เป็นการกระทาํทีเ่กดิจากเหตุทีเ่ป็นกุศล คอื ไม่โลภ ไมโ่กรธและไมห่ลง เช่น 
มคีวามคดิเมตตากรุณา ปรารถนาดต่ีอผูอ้ื่น ประพฤติตนใหต้ัง้อยู่ในศลีในธรรม ทํามาหาเลี้ยงชพี
ดว้ยความสจุรติ ไมป่ระพฤตผิดิในกาม เป็นตน้  
   บุคคลผูป้รารถนาทีจ่ะพฒันาไปสูค่วามเป็นอรยิบุคคลนัน้จะตอ้งประกอบไปดว้ยกุศลธรรม 
มหีลกัพรหมวหิาร เป็นต้น เพื่อเป็นพืน้ฐานในการนําไปสู่ธรรมในระดบัที่ลกึซึ้งยิง่ขึน้และสามารถ
บรรลุมรรคผลจนสามารถเหน็แจง้ในธรรมดว้ยปญัญาได้1 
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     มหาสติปัฏฐานสูตร  เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการเจริญสติปฏัฐานสูตรใหญ่ พระสูตรน้ี
เกดิขึน้เมื่อครัง้ทีพ่ระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมแก่ภกิษุทัง้หลายขณะประทบัอยู่ทีนิ่คมของชาวกุรุ ชื่อ 
กมัมาสธมัมะ พระพทุธองคท์รงตรสัถงึหนทางทีเ่ป็นเอก (ทางเดยีว) เพื่อความบรสิุทธิข์องเหล่าสตัว ์
เพื่อก้าวล่วงความโศก ความครํ่าครวญ ดบัความทุกข์กายทุกข์ใจ เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องและ      
ทาํใหแ้จง้ซึง่พระนิพพานดว้ยการตัง้สต ิ4 หรอืทีเ่รยีกว่า สตปิฏัฐาน 4 ไดแ้ก่ ความเพยีรพจิารณา
กาย เวทนา จติ และธรรมเพื่อกําจดัอภชิฌาและโทมนัสในโลกใหไ้ดโ้ดยพจิารณาเป็น 4 ประการ      
มดีงัน้ี คอื 
  1. ตัง้สตกิาํหนดพจิารณาเหน็กายในกาย  
   2. ตัง้สตกิาํหนดพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาทัง้หลาย  
   3. ตัง้สตกิาํหนดพจิารณาเหน็จติในจติ  
   4. ตัง้สตกิาํหนดพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้หลาย  
 
    1. การพจิารณากาย (กายานุปสัสนา) แบ่งออกเป็น 6 สว่น 
  1.1 พจิารณากําหนดลมหายใจเขา้ออก (อานาปานสต)ิ คอื การฝึกสตโิดยการใช ้      
ลมหายใจเขา้ออกเป็นเครือ่งกาํหนด รูแ้ละพจิารณาตามลมหายใจทีเ่ขา้ออก 
  1.2 พจิารณากาํหนดสตใิหร้ะลกึรูใ้นอริยิาบถของกาย เชน่ ยนื เดนิ นัง่ นอน ฯลฯ 
  1.3 พจิารณารูต้วัทัว่พรอ้มในความเคลื่อนไหวของร่างกายตามความเป็นจรงิ เช่น     
กา้วไป กา้วมา คูแ้ขน เหยยีดแขน กนิ ดื่ม เป็นตน้  
  1.4 พจิารณาความน่าเกลยีดของร่างกาย แบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ มผีม ขน เลบ็ ฟนั 
หนัง เป็นต้น เป็นสิง่ปฏกิูลของร่างกายมนุษยใ์หพ้จิารณาว่าเป็นของไม่สะอาด โสโครก ไม่น่าใคร ่  
เพือ่จติทีจ่ะไดไ้มฟุ้่งซ่าน ปรงุแต่งและคลายความกาํหนดัในสิง่ทีต่นรบัรู ้(ปฏกิลูมนสกิาร) 
  1.5 พจิารณารา่งกายโดยความเป็นธาตุ เชน่ ธาตุดนิ น้ํา ลม และไฟ  
  1.6 พจิารณาร่างกายทีเ่ป็นซากศพ มลีกัษณะต่างๆ 9 ระยะ ตัง้แต่ระยะเป็นร่างกาย
มนุษยจ์นถงึระยะเป็นซากศพทีเ่น่าเป่ือยผพุงั  
 2. การพิจารณาเวทนา ( เวทนานุปสัสนา )  คือ พิจารณาความรู้สึกหรืออารมณ์           
แบ่งออกเป็น 9 อยา่ง มดีงัน้ี คอื  
  2.1 สขุ 
  2.2 ทุกข ์ 
  2.3 ไมส่ขุ ไมทุ่กข ์
  2.4 สขุประกอบดว้ยอามสิ (เหยือ่ล่อ มรีปู เสยีง เป็นตน้) 
  2.5 สขุไมป่ระกอบดว้ยอามสิ 
  2.6 ทุกขป์ระกอบดว้ยอามสิ 
  2.7 ทุกขไ์มป่ระกอบดว้ยอามสิ 
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  2.8 ไมทุ่กขไ์มส่ขุประกอบดว้ยอามสิ 
  2.9 ไมทุ่กขไ์มส่ขุไมป่ระกอบดว้ยอามสิ 
 3. การพจิารณาจติ (จติตานุปสัสนา) มสีตริะลกึรูเ้ท่าทนัหรอืพจิารณาจติ แบ่งเป็น 16 
อยา่ง มดีงัน้ี คอื 
  3.1 จติมรีาคะ คอื จติมคีวามคดิฟุ้งซ่านหรอืปรุงแต่งที่ประกอบดว้ยความกําหนัด  
ความปรารถนาในกาม 
  3.2 จติปราศจากราคะ  
  3.3 จติมโีทสะ คอื จติมคีวามคดินึกหรอืฟุ้งซ่านทีป่ระกอบดว้ยความโกรธความขุน่เคอืง 
  3.4 จติปราศจากโทสะ 
  3.5 จติมโีมหะ คอื จติมคีวามคดินึกไปในทางทีห่ลงหรอืความไมรู่จ้รงิ 
  3.6 จติปราศจากโมหะ 
  3.7 จติหดหู ่ 
  3.8 จติฟุ้งซ่าน 
  3.9 จติเป็นมหคัคตะ คอื จติทีม่สีภาวะสามารถขม่กเิลสได ้
  3.10 จติไมเ่ป็นมหคัคตะ 
  3.11 จติมจีติอื่นยิง่กวา่ 
  3.12 จติไมม่จีติอื่นยิง่กวา่ 
  3.13 จติเป็นสมาธ ิ
  3.14 จติไมเ่ป็นสมาธ ิ
  3.15 จติหลุดพน้แลว้ 
  3.16 จติไมห่ลุดพน้ 
    4. การพจิารณาธรรม (ธมัมานุปสัสนา) ม ี5 สว่น มดีงัน้ี คอื  
  4.1 พจิารณาธรรมทีก่ ัน้จติไมใ่หบ้รรลุสมาธ ิเรยีกวา่ นิวรณ์ 5 
  4.2 พจิารณาขนัธ ์5 คอื รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 
  4.3 พจิารณาอายตนะภายใน 6 คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ 
  4.4 พจิารณาธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่การตรสัรู ้เรยีกวา่ โพชฌงค ์7 
  4.5 พจิารณาอรยิสจั 4 
    ในทางปฏบิตัขิองการเหน็ธรรมในธรรม คอื เหน็ธรรมหรอืสิง่ทัง้หลายทีบ่งัเกดิขึน้แก่จติ 
หรอืมสีตเิหน็ธรรมว่า สกัแต่ว่าธรรม เป็นเครื่องเตอืนสต ิและระลกึรูเ้พื่อใหเ้กดิปญัญาญาณ คอื       
มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งทุกขแ์ละการดบัไปของทุกขอ์ยา่งแจม่แจง้ 
   เมื่อพจิารณานิวรณ์ 5 ว่ามใีนใจตนหรอืไม่ ทีย่งัไม่เกดิจะใหเ้กดิขึน้ไดอ้ย่างไร ทีเ่กดิขึน้
แลว้จะละไดอ้ยา่งไร และทีล่ะไดแ้ลว้ไมเ่กดิขึน้ต่อไปไดอ้ยา่งไร ใหรู้ช้ดัตามทีเ่ป็นไปในขณะนัน้ๆ 
    สว่นขนัธ ์5 คอื กองซึง่แบ่งเป็นกองรปูและกองนามมาประชุมกนัเขา้เป็นหน่วยรวมแลว้
บญัญตัเิรยีกวา่ สตัว ์บุคคล ตวัตน เรา เป็นตน้ กองรปูและนามมทีัง้หมด 5 หมวด มดีงัน้ี คอื 
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 1. รปูขนัธ์ คอื ส่วนทีเ่ป็นรูปร่าง ร่างกาย พฤตกิรรม และคุณสมบตัต่ิางๆ ของส่วนทีเ่ป็น
รา่งกาย  
 2. เวทนาขนัธ์ คอื ส่วนที่เป็นการเสพรสอารมณ์ เป็นความรูส้กึต่างๆที่เกิดขึน้ เช่น สุข 
ทุกข ์หรอืเฉยๆ 
 3. สญัญาขนัธ ์คอื ส่วนทีเ่ป็นความจําไดห้มายรู ้หรอืกําหนดหมายใหจ้ําอารมณ์นัน้ๆ ได ้
เชน่ เสยีงของปืน สแีดง และรปูสามเหลีย่ม เป็นตน้ 
 4. สังขารขันธ์ คือ ส่วนที่เป็นความปรุงแต่ง สภาพที่ปรุงแต่งจิตให้ดีหรือชัว่หรือ          
เป็นกลางๆ หรอืคุณสมบตัต่ิางๆ ของจติมเีจตนาเป็นตวันําทาํใหเ้กดิเป็นกุศล อกุศล อพัยากฤต 
 5. วญิญาณขนัธ ์คอื สว่นทีเ่ป็นความรูแ้จง้อารมณ์ ทางอายตนะทัง้ 6 มกีารเหน็ การไดย้นิ  
เป็นตน้1 
 
พระไตรปิฎก เล่มท่ี 11 พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค 
     อุทุมพริกสูตร พระสูตรน้ีเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการบันลือสีหนาทที่อุทุมพริการาม       
กรุงราชคฤห ์พระสูตรน้ีเกดิขึน้เมื่อครัง้ทีพ่ระพุทธเจา้ทรงประทบัอยู่ทีเ่ขาคชิฌกูฏ สนัธานคฤหบดี
ออกจากกรุงราชคฤห์จะไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจ้าในเวลากลางวนั ได้แวะเขา้ไปหานิโครธปรพิาชก 
กล่าวเปรยีบปฏปิทาของพวกปรพิาชกกบัของพระพุทธเจา้ว่า พวกปรพิาชกเมื่อมาประชุมพบปะกนั 
ชอบพดูเสยีงดงัดว้ยเรือ่งดริจัฉานกถา สว่นพระพทุธเจา้ทรงใชเ้สนาสนะอนัสงบสงดั มเีสยีงเบา 
    ในพระสตูรน้ีปรากฏหลกัธรรมทีส่ามารถนํามาใชใ้นการพฒันามนุษยไ์ดก้ค็อื การประกอบ
ไปดว้ยสงัวร 4 กําจดันิวรณ์ 5 และเจรญิอปัปมญัญา (พรหมวหิาร 4 ดงัทีไ่ดก้ล่าวรายละเอยีดไวใ้น
พระสตูรก่อนหน้าน้ีแลว้) 
 1. สงัวร 4 ประการ มดีงัน้ี คอื 
     1.1 ไมท่าํใหช้วีติตกลงไป ไมใ่ชผู้อ้ื่นใหท้าํชวีติใหต้กล่วงไป เมื่อผูอ้ื่นทาํชวีติใหต้กล่วง
ไปกไ็มด่ใีจ นัน่คอื ไมฆ่า่สตัว ์ไมใ่ชใ้หฆ้า่ และไมย่นิดต่ีอผูฆ้า่ 
    1.2 ไม่ถือเอาสิง่ของที่เจ้าของไม่ได้ให ้ไม่ใช้ผูอ้ื่นถือเอาสิง่ของที่เจ้าของไม่ได้ให ้     
เมื่อผู้อื่นถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ก็ไม่ดีใจ นัน่คือ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ใช้ผู้อื่นให้ลักทรัพย ์        
และไมย่นิดใีนการลกัทรพัย ์
    1.3 ไมพ่ดูเทจ็ ไมใ่ชผู้อ้ื่นใหพ้ดูเทจ็ เมือ่ผูอ้ื่นพดูเทจ็ยอ่มไมด่ใีจ 
   1.4 ไมเ่สพกามคุณ ไมใ่ชผู้อ้ื่นเสพกามคุณ เมือ่ผูอ้ื่นเสพกามคุณยอ่มไมด่ใีจ 
 2. นิวรณ์ 5 คอื เครื่องกดีกนัไม่ใหจ้ติกา้วหน้าในคุณธรรมหรอืธรรมทีก่ ัน้จติไมใ่หบ้รรลุ
ความด ีหรอือกุศลธรรมทีท่าํใหเ้ศรา้หมองและทาํปญัญาใหอ้อ่นกาํลงั มดีงัน้ี คอื  
     2.1 อภชิฌา คอื ความอยากได ้ 
     2.2 พยาบาท คอื ความปองรา้ย ความคดิรา้ยและความขดัเคอืงแคน้ใจ 
                                                            

 1ท.ีม. (ไทย) 10/372-405/301-340. 
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     2.3 ถนีมทิธะ คอื ความหดหูแ่ละเซื่องซมึ 
     2.4 อุทธจัจะกุกกุจจะ คอื ความฟุ้งซ่านราํคาญใจหรอืความกระวนกระวายกลุม้กงัวล 
     2.5 วจิกิจิฉา คอื ความลงัเลสงสยั1 
 
  สิงคาลกสูตร เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยสิงคาลกมาณพ พระสูตรน้ีเกิดขึ้นเมื่อครัง้ที่
พระพุทธเจ้าประทบัอยู่ที่วดัเวฬุวนั ใกล้กบักรุงราชคฤห์ เช้าวนัหน่ึงขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จสู ่    
กรุงราชคฤหเ์พื่อบณิฑบาต ไดท้อดพระเนตรเหน็สงิคาลกมาณพไหวท้ศิทัง้ 6 อยู่ เมื่อตรสัถามจงึ
ทรงทราบวา่เป็นการทาํตามคาํสัง่ของบดิา พระพทุธองคท์รงตรสัวา่ในพระพทุธศาสนาไมเ่คารพบูชา
ทศิเช่นน้ี จากนัน้จงึตรสัอธบิายเรื่องทศิ 6 แก่สงิคาลกมาณพเป็นลําดบัว่า เพราะเหตุที่อรยิสาวก     
ละกรรมกิเลส 4 ได้ ไม่ทํากรรมชัว่โดยฐานะ 4 ไม่เสพอบายมุข 6 เท่ากบัว่าปราศจากความชัว่       
14 และเป็นผู้ลดช่องว่างระหว่างตนกบับุคคลอื่น (ปิดป้องทศิ 6) จงึได้ชื่อว่า ปฏิบตัิเพื่อชยัชนะ      
ในโลกน้ีและโลกหน้า เมื่อตายไปจะเขา้ถงึสุคตโิลกสวรรค ์หลกัธรรมทีส่ามารถนําไปใชเ้พื่อพฒันา
มนุษยไ์ด ้มดีงัน้ี คอื  
     กรรมกเิลส 4 คอื การกระทาํทีเ่ศรา้หมอง 4 ประการ มดีงัน้ี คอื 
  1. ฆา่สตัว ์ 
  2. ลกัทรพัย ์
  3. ประพฤตผิดิในกาม 
  4. พดูเทจ็ 
 อบายมุข 6 อนัเป็นปากทางแห่งความเสื่อม ความพนิาศฉิบหาย มดี้วยกนั 6 ประการ      
มดีงัน้ี คอื 
 1. การเป็นนกัเลงสรุา 
 2. การเทีย่วกลางคนื 
 3. การเทีย่วดกูารละเล่น 
 4. การเล่นพนนั 
 5. การคบคนชัว่เป็นมติร 
 6. ความเกยีจครา้น 
 เมือ่ใดกต็ามทีบุ่คคลเขา้ไปขอ้งแวะยุง่เกีย่วกบัอบายมุขไมว่่าจะทางใดกต็ามจะมโีทษ ดงัน้ี 
คอื 
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 1.โทษแหง่การเป็นนกัเลงสรุา 
  1.1 ทําใหเ้สยีทรพัย ์เพราะการเป็นนักเลงสุราจะมคีวามต้องการหาสิง่มาสนองความ
อยากของตนจนทาํใหท้รพัยส์นิเงนิทองถูกใชจ้า่ยไป 
  1.2  เป็นเหตุใหเ้กดิการทะเลาะววิาท เพราะความไม่มสีตสิมัปชญัญะจากการเสพ    
ของมนึเมา 
  1.3 เป็นบ่อเกดิแหง่โรคต่างๆ เชน่ โรคตบัแขง็ และโรคมะเรง็ เป็นตน้ 
  1.4  เป็นเหตุใหเ้สยีเกยีรตเิสยีชื่อเสยีง เพราะการเสพสรุาของมนึเมา 
  1.5  เป็นเหตุใหไ้มรู่จ้กัอาย กลา้ทาํในสิง่ทีม่นุษยผ์ูม้สีตปิญัญาไมก่ลา้ทาํ 
  1.6  เป็นเหตุบัน่ทอนกําลังปญัญา และความจําเสื่อมเหตุเพราะสุราทําลายระบบ
ประสาทและความจาํ 
 2. โทษแหง่การเทีย่วกลางคนื 
  2.1 ชื่อวา่เป็นผูไ้มร่กัษาตน ปล่อยตวัใหเ้สีย่งต่อการเกดิอนัตรายขึน้ได ้
  2.2 ไมร่กัษาครอบครวั 
  2.3 ไมร่กัษาทรพัยส์มบตัขิองตนและวงศต์ระกลูเพราะนําไปใชใ้นการเทีย่วจนหมดสิน้ 
  2.4 เป็นผูถู้กสงสยัจากผูอ้ื่นวา่เป็นผูก้ระทาํความชัว่ ทัง้ๆทีต่นไมไ่ดเ้ป็นผูก้ระทาํ 
  2.5 ถูกใสร่า้ยและถูกระแวงสงสยั 
  2.6 เกดิความลาํบากเดอืดรอ้นต่างๆเป็นอนัมาก 
  3. โทษแหง่การเทีย่วดกูารละเล่น 
  3.1 มกีารราํทีไ่หนไปทีน่ัน่ 
  3.2 มกีารขบัรอ้งทีไ่หนไปทีน่ัน่ 
  3.3 มกีารประโคมทีไ่หนไปทีน่ัน่ 
  3.4 มเีสภาทีไ่หนไปทีน่ัน่ 
  3.5 มกีารบรรเลงทีไ่หนไปทีน่ัน่ 
  3.6 มเีถดิเทงิทีไ่หนไปทีน่ัน่ 
 4. โทษแหง่การเล่นการพนนั  
  4.1 ผูช้นะยอ่มก่อเวรต่อไปเรือ่ยๆ 
  4.2 ผูแ้พย้อ่มเสยีดายทรพัยท์ีเ่สยีไป 
  4.3 ทาํใหเ้สยีทรพัยเ์พราะการเล่นการพนนั 
  4.4 ถอ้ยคาํทีเ่ป็นพยานในศาลเชื่อถอืไมไ่ด ้
  4.5 ถูกมติรดหูมิน่ 
  4.6 ไมม่ใีครประสงคจ์ะแต่งงานดว้ยเพราะเหน็วา่จะเลีย้งดคูรอบครวัไมไ่ด ้
 5. โทษแหง่การคบมติรชัว่ 
  5.1 มนีกัเลงการพนนัเป็นมติรสหาย 
  5.2 มนีกัเลงเจา้ชูเ้ป็นมติรสหาย 
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  5.3 มนีกัเลงสรุาเป็นมติรสหาย 
  5.4 มคีนหลอกลวงเป็นมติรสหาย 
  5.5 มคีนโกงเป็นมติรสหาย 
  5.6 มโีจรเป็นมติรสหาย 
 6. โทษแหง่ความเกยีจครา้น 
  6.1 อา้งวา่หนาวเกนิไป จงึไมท่าํงาน 
  6.2 อา้งวา่รอ้นเกนิไป  
  6.3 อา้งวา่เวลาเยน็เกนิไป 
  6.4 อา้งวา่เวลายงัเชา้เกนิไป 
  6.5 อา้งวา่หวิเกนิไป 
  6.6 อา้งวา่กระหายเกนิไป 
   เมื่อมนุษยผ์ูม้ากดว้ยการอา้ง การผลดัวนัประกนัพรุ่ง ทรพัยส์มบตัทิีย่งัไม่เกดิกไ็ม่เกดิขึน้      

ทีเ่กดิขึน้แลว้มอีนัเสือ่มไป แลว้ตรสัเรือ่งของ มติรแทแ้ละมติรเทยีม 
   มติรเทยีม (มติตปฏริปู) ม ี4 ประเภท ดงัน้ี คอื 
 1. มติรปอกลอก  
 2. มติรดแีต่พดู 
 3. มติรหวัประจบ 
 4. มติรชวนในทางฉิบหาย 
 มติรแท ้(อนุกมัปกะ) 4 ประเภท มดีงัน้ี คอื 
 1. มติรมอุีปการะ 
 2. มติรรว่มทุกขร์ว่มสขุ 
 3. มติรแนะประโยชน์ 
 4. มติรมอีนุเคราะห ์
 และไดก้ล่าวถงึทศิ 6 มดีงัน้ี คอื 
 1. ทศิเบือ้งหน้า (ปรุตัถมิทสิ) ไดแ้ก่ บดิาและมารดา เพราะเป็นผูม้อุีปการะแก่เรามาก่อน 
 2. ทศิเบื้องขวา (ทกัษิณทสิ) ไดแ้ก่ ครูอาจารย ์ เพราะเป็นทกัขไิณยบุคคลควรแก่        
การบชูาคุณ 
 3. ทศิเบือ้งหลงั (ปจัฉิมทสิ) ไดแ้ก่ บุตรภรรยา (สาม)ี เพราะมขีึน้ภายหลงัและคอยเป็น
กาํลงัสนบัสนุนอยูข่า้งหลงั 
 4. ทศิเบื้องซ้าย (อุตตรทสิ) ได้แก่ มติรสหาย เพราะเป็นผู้ช่วยให้ขา้มพ้นอุปสรรค         
ภยัอนัตราย และเป็นกาํลงัสนบัสนุนใหบ้รรลุถงึความสาํเรจ็ 
 5. ทศิเบื้องล่าง (เหฏฐมิทสิ) ไดแ้ก่ ทาส กรรมกร ผูอ้ยู่ใต้บงัคบับญัชา เพราะเป็นผูช้่วย   
ทาํการงานต่างๆ และเป็นฐานกาํลงัให ้
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 6. ทศิเบื้องบน (อุปรมิทสิ) ไดแ้ก่ สมณพราหมณ์ เพราะเป็นผูสู้งดว้ยคุณธรรมและเป็น
ผูนํ้าทางจติใจ 
    ครัน้แลว้ไดก้ล่าวถงึขอ้ควรปฏบิตัต่ิอบุคคลแต่ละทศิ มดีงัน้ี คอื 
   บุตรพงึบาํรงุบดิา-มารดาโดยหน้าที ่5 ประการ มดีงัน้ี คอื  
 1. ทา่นเลีย้งเรามา เราจกัเลีย้งทา่นตอบ 
 2. จกัทาํกจิของทา่น 
 3. จกัดาํรงวงศต์ระกลู 
 4. จกัประพฤตตินใหเ้หมาะสมทีจ่ะเป็นทายาท 
 5. เมือ่ทา่นล่วงลบัไปแลว้ ทาํบุญอุทศิใหท้า่น 
 มารดา-บดิา ผูเ้ป็นทศิเบือ้งหน้า เมื่อบุตรบํารุงโดยหน้าที ่5 ประการแลว้ ยอ่มอนุเคราะห์
บุตรดว้ยหน้าที ่5 ประการ มดีงัน้ี คอื 
 1. หา้มไมใ่หท้าํความชัว่ 
 2. ใหต้ัง้อยูใ่นความด ี
 3. ใหศ้กึษาศลิปวทิยา 
 4. หาคูค่รองทีส่มควรให ้
 5. มอบทรพัยส์มบตัใิหใ้นเวลาอนัควร 
 ศษิยพ์งึบาํรงุอาจารยผ์ูเ้ป็นทศิเบือ้งขวาโดยหน้าที ่5 ประการ มดีงัน้ี คอื 
 1. ลุกขึน้ยนืรบั 
 2. เขา้ไปคอยรบัใช ้
 3. เชื่อฟงัคาํสอนสัง่ของผูเ้ป็นครอูาจารย ์
 4. คอยดแูลปรนนิบตั ิ
 5. เรยีนศลิปวทิยาโดยเคารพ 
 ครอูาจารยผ์ูเ้ป็นทศิเบือ้งขวา เมื่อศษิยบ์ํารุงโดยหน้าที ่5 ประการ ย่อมอนุเคราะหศ์ษิย์
ดว้ยหน้าที ่5 ประการ มดีงัน้ี คอื  
 1. แนะนําพรํ่าสอนใหศ้ษิยเ์ป็นคนด ี
 2. ใหก้ารเรยีน การศกึษาทีด่ ี
 3. บอกความรูใ้นศลิปวทิยาทุกอยา่งดว้ยด ี
 4. ยกยอ่งใหป้รากฏในมติรสหาย 
 5. ทาํความดป้ีองกนัในทศิทัง้หลาย 
 สามพีงึบาํรงุภรรยาผูเ้ป็นทศิเบือ้งหน้าโดยหน้าที ่5 ประการ มดีงัน้ี คอื 
 1. ใหเ้กยีรตยิกยอ่งอยา่งสมฐานะวา่เป็นภรรยา 
 2. ไมด่หูมิน่ 
 3. ไมป่ระพฤตนิอกใจ 
 4. มอบความเป็นใหญ่ให ้



  47

 5. ใหเ้ครือ่งแต่งตวัตามโอกาส 
 ภรรยายอ่มอนุเคราะหส์าม ีมดีงัน้ี คอื 
 1. จดังานบา้นใหเ้รยีบรอ้ย 
 2. สงเคราะหญ์าตมิติรสหายทัง้สองฝา่ยดว้ยด ี
 3. ไมป่ระพฤตนิอกใจสาม ี
 4. รกัษาทรพัยส์มบตัทิีห่ามาได ้
 5. มคีวามขยนั ไมเ่กยีจครา้นในการงานทัง้ปวง 
 บุคคลพงึบาํรงุมติรสหายผูเ้ป็นทศิเบือ้งซา้ย มดีงัน้ี คอื 
 1. แบ่งปนัสิง่ของให ้
 2. พดูจามน้ํีาใจ 
 3. ชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนั 
 4. วางตนสมํ่าเสมอ 
 5. ซื่อสตัยจ์รงิใจต่อกนั (ไมห่ลอกลวงกนั) 
 มติรสหายยอ่มอนุเคราะหต์อบ มดีงัน้ี คอื 
 1. เมือ่เพือ่นประมาทชว่ยรกัษาป้องกนั 
 2. เมือ่เพือ่นประมาทชว่ยรกัษาทรพัยส์มบตัขิองเพือ่น 
 3. ในคราวมภียัสามารถเป็นทีพ่ึง่ได ้
 4. ไมล่ะทิง้ในยามทุกขย์าก 
 5. นบัถอืตลอดถงึวงศญ์าตขิองมติร 
 นายพงึบาํรงุคนรบัใชห้รอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผูเ้ป็นทศิเบือ้งล่าง มดีงัน้ี คอื 
 1. จดัการงานใหท้าํตามความเหมาะสมกบักาํลงัความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 2. ใหค้า่จา้งและรางวลัสมควรแก่งานและความเป็นอยู ่
 3. มสีวสัดกิารทีด่ ีดแูลรกัษายามเจบ็ปว่ย 
 4. เมือ่ไดข้องแปลกๆพเิศษมากแ็บ่งปนัให ้
 5. ใหห้ยดุงานตามโอกาสอนัควร 
 ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพงึปฏบิตัต่ิอนาย มดีงัน้ี คอื 
 1. เริม่ทาํงานก่อนนาย 
 2. เลกิงานทหีลงันาย 
 3. ถอืเอาแต่ของทีน่ายให ้
 4. ทาํการงานใหเ้รยีบรอ้ยและดยีิง่ขึน้ 
 5. นําคุณของนายไปสรรเสรญิ 
 คฤหสัถพ์งึบาํรงุสมณพราหมณ์ผูเ้ป็นทศิเบือ้งบน มดีงัน้ี คอื 
 1. จะทาํสิง่ใด กท็าํดว้ยเมตตา 
 2. จะพดูสิง่ใด กพ็ดูดว้ยเมตตา 
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 3. จะคดิสิง่ใด กค็ดิดว้ยเมตตา 
 4. ตอ้นรบัดว้ยความเตม็ใจ 
 5. ถวายปจัจยัเครือ่งยงัชพี 
 สมณพราหมณ์ยอ่มอนุเคราะหค์ฤหสัถ ์6 ประการ มดีงัน้ี คอื 
 1. หา้มปรามไมใ่หท้าํความชัว่ 
 2. ใหต้ัง้อยูใ่นความด ี
 3. อนุเคราะหด์ว้ยน้ําใจทีด่งีาม 
 4. ใหไ้ดฟ้งัสิง่ทีย่งัไมไ่ดฟ้งั 
 5. อธบิายสิง่ทีเ่คยฟงัแลว้ใหเ้ขา้ใจแจม่แจง้ยิง่ขึน้ 
 6. บอกทางสวรรคใ์ห ้
   เมื่อรู้ถึงหลักการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นในระดับต่างๆ แล้ว ควรจะนําไปประยุกต์ในการ    
ดําเนินชวีติ และหมัน่ปฏบิตัธิรรมฝึกฝนพฒันาตนเองในระดบัทีล่ะเอยีดลกึซึ้งยิง่ขึน้ เพื่อการบรรลุ
มรรคผลอนัเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้า1 
 
 สงัคีติสูตร  เป็นพระสตูรทีว่่าดว้ยการสงัคายนา เกดิขึน้เมื่อครัง้ทีพ่ระพุทธเจา้พรอ้มดว้ย
ภกิษุสงฆห์มูใ่หญ่เสดจ็จารกิในแควน้มลัละ ทรงพกัทีก่รงุปาวา ประทบัอยูใ่นปา่มะมว่งของนายจุนทะ
บุตรชา่งทอง 
   ครัง้นัน้ มลัลกษตัรยิส์รา้งทอ้งพระโรงขึน้ใหม ่ยงัไมม่ใีครใช ้เมือ่ทราบวา่พระพทุธเจา้เสดจ็
มาจงึนิมนตใ์หท้รงใชก่้อน มลัลกษตัรยิจ์ะใชภ้ายหลงั พระพุทธเจา้ทรงรบันิมนตแ์ลว้ เสดจ็ไปพรอ้ม
ดว้ยภกิษุสงฆ ์พระองคเ์องประทบันัง่พงิเสากลาง ภกิษุสงฆน์ัง่พงิฝาดา้นตะวนัออก มลัลกษตัรยิน์ัง่
พงิฝาด้านตะวนัตก พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมจนดกึ จงึตรสัใหม้ลัลกษตัรยิก์ลบัได้ เมื่อเหน็     
ภกิษุสงฆย์งัไม่งว่ง จงึตรสัสัง่พระสารบุีตรใหแ้สดงธรรมแทน พระสารบุีตรปรารภความทีนิ่ครนถ ์       
นาฏบุตรถงึแก่กรรม เหล่าสาวกแตกกนัเป็น 2 ฝา่ย โตเ้ถยีงกนัดว้ยเรื่องธรรมวนิยั จงึสอนแนะให้
ภกิษุทัง้หลายสงัคายนาพระธรรมไมว่วิาทกนั เพือ่ใหพ้รหมจรรยต์ัง้อยูย่ ัง่ยนื พระสารบุีตรจงึไดแ้สดง
ตวัอยา่งการสงัคายนาธรรมเป็นหมวดๆ โดยในทีน้ี่จะขอกล่าวถงึเป็นบางหมวด คอื 
 หมวด 2 ธรรม 2 ประการ ไดแ้ก่ นามและรปู อวชิชาและภวตณัหา ภวทฏิฐ ิ (ความเหน็ที่
ติดในความมีความเป็น) และวิภวทิฏฐิ (ความเห็นที่ติดในความไม่มีไม่เป็น) หิริและโอตตัปปะ     
ขนัตแิละโสรจัจะ สตแิละสมัปชญัญะ สมถะและวปิสัสนา  
 หมวด 3 อกุศลมลูหรอืรากเหงา้แหง่อกุศล 3 ประการ ไดแ้ก่ โลภะ โทสะและโมหะ 
 กุศลมลูหรอืรากเหงา้แหง่กุศล 3 ประการ คอื ไดแ้ก่ อโลภะ อโทสะ และโมหะ 
 ภพ 3 ประการ คอื กามภพ รปูภพ และอรปูภพ 
 สกิขา 3 ประการ คอื อธสิลีสกิขา อธจิติตสกิขา และอธปิญัญาสกิขา 

                                                            
1ท.ีปา. (ไทย) 11/242-274/199-218. 
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 ภาวนา 3 ประการ คอื กายภาวนา จติตภาวนา และปญัญาภาวนา 
 หมวด 4 การตัง้สต ิ(สตปิฏัฐาน ดมูหาสตปิฏัฐานสตูร)  
 ความเพยีรชอบ (สมัมปัปธาน ) 4 ประการ มดีงัน้ี คอื 
 1. เพยีงระวงัไมใ่หบ้าปเกดิขึน้  
 2. เพยีงละบาปทีเ่กดิขึน้แลว้  
 3. เพยีรทาํกุศลใหเ้กดิขึน้  
 4. เพยีงทาํกุศลทีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิยิง่ขึน้  
 หมวด 5 ขนัธ ์5 มดีงัน้ี คอื 
 1. รปูขนัธ ์(กองรปู)  
 2. เวทนาขนัธ ์(กองเวทนา ความรูส้กึอารมณ์)  
 3. สญัญาขนัธ ์(กองสญัญา ความจาํไดห้มายรู)้  
 4. สงัขารขนัธ ์(กองสงัขาร หรอืความคดิ หรอืเจตนาทีด่ชี ัว่)  
 5. วญิญาณขนัธ ์(กองวญิญาณ คอืความรูแ้จง้อารมณ์ทางตา ห ูเป็นตน้)  
 หมวด 6 อายตนะภายใน 6 ไดแ้ก่ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ 
 สาราณยีธรรม 6 หรอืธรรมเป็นเหตุใหร้ะลกึถงึกนั ม ี6 ประการ มดีงัน้ี คอื  
 เมตตากายกรรม เมตตาวจกีรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคติา (ไดส้ิง่ของมาแบ่งปนั
กนั) สลีสามญัญตา (มศีลีเสมอกนั) และทฏิฐสิามญัญตา (มทีฏิฐดิงีามเสมอกนั) 
  
 หมวด 7 โพชฌงค ์7 ไดแ้ก่  
 1. สตสิมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรสัรู ้คอื ความระลกึได)้  
 2. ธมัมวจิยสมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรสัรู ้คอืการเฟ้นธรรม)  
 3. วริยิสมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรสัรู ้คอื ความเพยีร) 
 4. ปีตสิมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรสัรู ้คอื ความอิม่ใจ) 
 5. ปสัสทัธสิมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรสัรู ้คอื ความสงบกายสงบใจ) 
 6. สมาธสิมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรสัรู ้คอื ความตัง้จติมัน่) 
 7. อุเบกขาสมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรสัรู ้คอื ความวางใจเป็นกลาง) 
 สปัปรุสิธรรม 7 ไดแ้ก่  
 1. ธมัมญัญุตา (ผูรู้จ้กัเหตุ)  
 2. อตัถญัญุตา (ผูรู้จ้กัผล)  
 3. อตัตญัญุตา (ผูรู้จ้กัตน) 
 4. มตัตญัญุตา (ผูรู้จ้กัประมาณ)  
 5. กาลญัญุตา (ผูรู้จ้กักาลเวลา)  
 6. ปรสิญัญุตา (ผูรู้จ้กัชุมชน) 
 7. ปคุคลลญัญุตา (ผูรู้จ้กับุคคล) 
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 เมื่อพระพุทธเจา้เสดจ็ลุกขึน้จากบรรทม ทรงตรสัชมเชยว่า พระสารบุีตรไดก้ล่าวสงัคตีิ
ปรยิาย(บรรยายเรือ่งสงัคายนา) แก่ภกิษุทัง้หลายเป็นอยา่งดี1 
 
 ทสุตตรสูตร เป็นพระสูตรที่ว่าดว้ยธรรม 1 ถงึ 10 ประการ พระสูตรน้ีเกดิขึน้เมื่อครัง้ที่
พระพุทธเจา้พรอ้มดว้ยพระภกิษุสงฆป์ระมาณ 500 รปู ประทบัอยู่ทีฝ่ ัง่สระบวัชื่อคคัครา กรุงจมัปา 
โดยพระพทุธองคท์รงตรสัถงึเรือ่งธรรม 1 ถงึ 10 ประการ โดยในทีน้ี่จะขอกล่าวถงึธรรม 2 ประการที่
เป็นธรรมทีม่อุีปการะมาก คอื สต(ิความระลกึได)้ และสมัปชญัญะ(ความรูต้วั)2  
 
พระไตรปิฎก เล่มท่ี 12 พระสตุตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย มลูปัณณาสก ์
      สพัพาสวสูตร เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยอุบายกําจดัอาสวะ (กเิลส) ทัง้ปวงโดยการใชห้ลกั    
โยนิโสมนสกิาร พระสตูรน้ีเกดิขึน้เมือ่ครัง้ทีพ่ระพทุธเจา้ประทบัอยูท่ีว่ดัเชตวนั พระองคไ์ดร้บัสัง่เรยีก
ภกิษุสงฆท์ัง้หลายมาตรสัแสดงธรรมวา่ การกาํจดักเิลสจะตอ้งรูแ้ละเขา้ใจในหลกัโยนิโสมนสกิารและ       
อโยนิโสมนสกิาร ซึ่งคอื หลกัการคดิโดยแยบคาย การใชค้วามคดิอย่างถูกวธิ ีมองสิง่ทัง้หลายดว้ย
ความคดิพจิารณาสบืคน้ถงึตน้เคา้ สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพเิคราะหด์ดูว้ยปญัญา
ทีค่ดิเป็นระเบยีบและโดยอุบายวธิใีหเ้หน็สิง่นัน้ๆหรอืปญัหานัน้ๆ ตามสภาวะและตามความสมัพนัธ์
แหง่เหตุปจัจยัทีเ่กดิขึน้3 
 
     สมัมาทิฏฐิสูตร พระสูตรน้ีเป็นพระสูตรที่ว่าดว้ยสมัมาทฏิฐ ิพระสูตรน้ีเกดิขึน้เมื่อครัง้ที่
พระพทุธเจา้ประทบัอยู ่ณ วดัเชตวนั กรุงสาวตัถ ีโดยพระสารบุีตรไดแ้สดงธรรมเรื่องความเหน็ชอบ
แก่ภกิษุทัง้หลาย โดยยกเอาการรูจ้กัอกุศลและมลูรากของอกุศล การรูจ้กัอกุศลและมลูรากของกุศล
ขึน้แสดงก่อน เมื่อภกิษุทัง้หลายถามจงึอธบิายเพิม่เตมิอกี ทรงแสดงตามนยั มดีว้ยกนัอยู ่16 ขอ้ มี
ดงัน้ี คอื 
     1. กมัมปถวาระ คอื วา่ดว้ยอกุศลกรรมบถ และกุศลกรรมบถ 
      2. อาหารวาระ คอื วา่ดว้ยอาหาร 
      3. ทุกขวาระ คอื วา่ดว้ยทุกขอรยิสจั 
      4. ชรามรณวาระ คอื วา่ดว้ยชราและมรณะ 
      5. ชาตวิาระ คอื วา่ดว้ยชาต ิ 
      6. ภววาระ คอื วา่ดว้ยภพ 
      7. อุปาทานวาระ คอื วา่ดว้ยอุปาทาน 
      8. ตณัหาวาระ คอื วา่ดว้ยตณัหา 
                                                            

 1ท.ีปา. (ไทย) 11/296-349/247-366.  
 2ท.ีปา. (ไทย) 11/352/369. 

3ม.ม.ู (ไทย) 12/14-28/17-26. 
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      9. เวทนาวาระ คอื วา่ดว้ยเวทนา 
         10. ผสัสวาระ คอื วา่ดว้ยผสัสะ 
         11. สฬายตนวาระ คอื วา่ดว้ยอายตนะ 6  
         12. นามรปูวาระ คอื วา่ดว้ยนามและรปู 
         13. วญิญาณวาระ คอื วา่ดว้ยวญิญาณ 
         14. สงัขารวาระ คอื วา่ดว้ยสงัขาร 
    15. อวชิชาวาระ คอื วา่ดว้ยอวชิชา 
            16. อาสววาระ คอื วา่ดว้ยอาสวะ 
    สาระใหญ่ๆ ของแต่ละข้อนัน้คือ ให้รู้จ ักตัวสิ่งๆ นัน้ เหตุเกิดของสิ่งๆ นัน้ ความดับ     
ความไมม่ขีองสิง่นัน้และขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัของสิง่นัน้ๆ 
   คําว่า สมัมาทฏิฐ ิแปลว่า ความเหน็ชอบ (ความเหน็ที่ถูกต้อง) มอียู่ดว้ยกนั 2 ระดบั        
มดีงัน้ี คอื 
  1. ระดบัโลกยีะ เรยีกว่า โลกยีสมัมาทฏิฐ ิไดแ้ก่ สมัมาทฏิฐขิองบุคคลผูเ้ป็นกรรมวาท ี
กล่าวคอื ผูเ้ชื่อกรรมและผลแหง่กรรมดว้ยกมัมสัสกตาญาณ (ญาณหยัง่รูว้่าสตัวม์กีรรมเป็นของตน) 
และสจัจานุโลมกิญาณ (ญาณหยัง่รูโ้ดยสอดคลอ้งกบัมรรคสจั) 
  2. ระดบัโลกุตตระ เรยีกว่า โลกุตตรสมัมาทฏิฐ ิหมายถงึ ปญัญาทีป่ระกอบดว้ยอรยิมรรค
และ อรยิผล ไดแ้ก่ สมัมาทฏิฐขิองพระเสขะและพระอเสขะ 
    สมัมาทฏิฐหิรอืมคีวามเหน็ตรง จงึหมายถงึ ไมม่คีวามเหน็ไปในทางทีส่ดุโต่ง 2 สาย มดีงัน้ี 
คอื 
       1. เหน็วา่ตวัตนและโลกเทีย่ง 
       2. เหน็วา่ตวัตนและโลกขาดสญู  
    ซึง่เราควรเหน็ตามสภาพความเป็นจรงิ พจิารณาไตรต่รองดว้ยปญัญาอยา่งถี่ถว้นถูกตอ้ง
ในการประกอบกจิใดๆกต็ามในชวีติ1 
 
    มหาหตัถิปโทมสตูร  เป็นพระสตูรทีว่่าดว้ยขอ้เปรยีบเทยีบหลกัอรยิสจักบัรอยเทา้ชา้ง
สูตรใหญ่ พระสูตรน้ีเกดิขึน้เมื่อครัง้ที่พระพุทธเจา้ประทบัอยู่ที่วดัเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ
เศรษฐ ี     กรุงสาวตัถ ีพระสารบุีตรไดแ้สดงธรรมแก่พระภกิษุทัง้หลาย อุปมาเรื่องของรอยเทา้สตัว์
ทัง้หลายในโลกย่อมรวมกนัลงในรอยเทา้ชา้งได ้กุศลธรรมทัง้หลายย่อมสามารถนับเขา้รวมกนัใน
อรยิสจั 4 ได้เช่นกนั พระสารบุีตรได้อธิบายองค์ประกอบของอรยิสจั 4 ได้แก่ ทุกขอรยิสจั ทุกข
สมุทยัอรยิสจั ทุกขนิโรธอรยิสจั และทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทาอรยิสจั (ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค) โดย
แสดง       ความเกดิ แก่ เจบ็ ตาย ว่าเป็นทุกขแ์ละกล่าวโดยรวบยอดอุปาทานขนัธ์ (กองแห่งรูป
นามทีย่ดึถอื)   5 ประการ ว่าเป็นทุกข ์และไดอ้ธบิายโดยกองรปู ซึง่แยกออกเป็นรปูใหญ่ (มหาภูต

                                                            

 1ม.ม.ู (ไทย) 12/89-104/81-100. 
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รปู) คอื          รปูทีป่ระกอบดว้ยธาตุ 4 กบั อุปาทารปู (รปูอาศยั คอื ตอ้งอาศยัธาตุ 4 จงึปรากฏ) 
แลว้ไดแ้จกแจงรายละเอยีดเรื่องธาตุ ดนิ น้ํา ลม ไฟ (ปฐวธีาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ) ทลีะ
ขอ้จนจบ โดยสรุปในตอนทา้ยว่า อุปาทานขนัธ ์5 เป็นเหตุใหเ้กดิทุกข ์ซึง่ควรนําออกและละเสยีซึ่ง
ความพอใจ ในอุปาทานขนัธ์ 5 เป็นความดบัทุกข ์ส่วนขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัทุกขไ์ม่ไดแ้สดงไว้
โดยตรง1   
 
    มหาตณัหาสงัขยสูตร พระสูตรน้ีเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรใหญ่         
พระสตูรน้ีเกดิขึน้เมื่อครัง้ทีพ่ระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมแก่ภกิษุสงฆท์ัง้หลายทีว่ดัเชตวนั อารามของ
อนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ในสมัยนัน้มีพระภิกษุชื่อว่า สาติ ผู้เป็นบุตรของชาวประมง        
เกดิความเหน็ผดิขึน้ว่า วญิญาณดวงนัน้นัน่แหละแล่นไปเทีย่วไป มใิช่ดวงอื่น (ถอืว่าวญิญาณเทีย่ง 
เป็นตวัยนืในการเวยีนวา่ยตายเกดิ) ภกิษุทัง้หลายวา่กล่าวตกัเตอืนวา่ พระพุทธเจา้ไมไ่ดต้รสัเช่นนัน้ 
แต่พระสาตไิม่เชื่อฟงั ความทราบถงึพระพุทธองค ์จงึทรงเรยีกพระสาตมิาสอบถามและชีใ้หเ้หน็ว่า
เป็นการกล่าวตู่พระพุทธองคเ์พราะทรงตรสัอยูโ่ดยปรยิายเป็นอเนกว่า วญิญาณเกดิขึน้เพราะอาศยั
เหตุปจัจยั เวน้จากเหตุปจัจยัความเกดิขึน้แหง่วญิญาณยอ่มไมม่ ีพระสาตนิัง่กม้หน้าเกอ้เขนิถอนใจ 
   พระพุทธเจา้จงึไดต้รสัสอบถามความเขา้ใจของพระภกิษุทัง้หลาย ซึง่ทัง้หมดไดก้ราบทูล
ตอบตรงตามหลกัคอื วญิญาณเกดิขึน้เพราะอาศยัเหตุปจัจยัจงึเกดิขึน้ ครัน้แลว้จงึทรงแสดงการที่
วิญญาณอาศยัปจัจยัเกิดขึ้นอนัทําให้มีชื่อเรียก คือ อาศยัตา อาศยัรูป วิญญาณเกิดขึ้นเรยีกว่า     
จกัขุวิญญาณ (ความรู้แจ้งทางตา) เป็นต้น จนถึงอาศยัใจ อาศยัธรรม วิญญาณเกิดขึ้นเรยีกว่า     
มโนวญิญาณ (ความรูแ้จง้ทางใจ) เปรยีบเหมอืนไฟเกดิจากไมก้เ็รยีกวา่ไฟไม ้เป็นตน้ 
    แล้วตรสัเรื่องหลกัการเรื่องภูตะ (สิ่งที่มีที่เป็น) ว่า เกิดขึ้นเพราะอาหาร ดบัไปเพราะ      
ดบัอาหาร ถา้รูค้วามจรงิอย่างน้ีดว้ยปญัญาอนัชอบ จะละความสงสยัเสยีได ้แมค้วามเหน็อนับรสิุทธิ ์
ผอ่งแผว้น้ีกไ็มค่วรยดึตดิเพราะทรงแสดงธรรมอุปมาดว้ยแพ เพือ่ใหถ้อนตวั ไมใ่ชเ่พือ่ใหย้ดึถอื  
    ทรงแสดงอาหารทัง้ 4 ประการ มดีงัน้ี คอื 
   1. กวฬงิการาหาร คอื อาหารทีก่ลนืกนิ 
   2. ผสัสาหาร คอื อาหารทีเ่ป็นผสัสะ ความถูกตอ้ง 
   3. มโนสญัเจตนาหาร คอื อาหารทีเ่ป็นเจตนาทีจ่ะทาํความดคีวามชัว่ 
   4. วญิญาณาหาร คอื อาหารทีเ่ป็นวญิญาณ 
    ครัน้แล้วพระพุทธเจ้าทรงตรสัว่า อาหารทัง้ 4 ประการน้ี เกดิจากตณัหา (ความทะยาน
อยาก) ตณัหาเกดิจากเวทนา (เรื่อยไปตามหลกัปฏจิจสมุปบาท) จนถงึสงัขารเกดิจากอวชิชาเป็น
ปจัจยัและตรสัสรุปว่า อวชิชาเป็นตน้เหตุใหเ้กดิกองทุกข ์และตรสัสรุปในทีสุ่ดว่า น่ีแหละเป็นธรรมที่
เหน็ได้ด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา ควรเรยีกใหม้าดู ควรน้อมเขา้มาในตน จากนัน้ทรง
แสดงธรรมเรื่ององคป์ระกอบทีท่ําใหส้ตัวเ์กดิในครรภว์่าม ี3 ประการ มดีงัน้ี คอื (1.) บดิามารดาอยู่

                                                            

 1ม.ม.ู (ไทย) 12/300-306/329-339. 



  53

ร่วมกนั (2.) มารดามรีะดู (3.) มคีนัธพัพะ คอื ปฏสินธวิญิญาณปรากฏขึน้ เมื่อทารกในครรภ์คลอด
แลว้และไดร้บัการเลีย้งดอูยา่งดดีว้ยกามคุณ 5 จะเจรญิเตบิโตจากเดก็จนเป็นผูใ้หญ่ไดเ้สวยอารมณ์
ทัง้สขุทัง้ทุกขแ์ละมใิชส่ขุมใิชทุ่กข ์ 
    เมื่อพระศาสดาเสดจ็อุบตัขิึน้ในโลก ทรงแสดงธรรมนําสตัวใ์หพ้น้ทุกขไ์ด ้มผีูอ้อกบวชและ
ปฏบิตัติามสกิขาและสาชพีของภกิษุจนบรรลุธรรมตามลําดบั ตัง้แต่ปฐมฌานจนถงึอรหตัตผล ไมต่ดิ
ใจในเวทนาทัง้หลาย ความเพลดิเพลนิในเวทนาจงึดบัไป เพราะความเพลดิเพลนิดบัไป อุปาทานจงึ
ดบั เพราะอุปาทานดบั ภพจงึดบั เพราะภพดบั ชาตจิงึดบั เพราะชาตดิบั ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ 
ทุกข ์โทมนสั และอุปายาสเหล่านัน้จงึดบั1 
 
พระไตรปิฎก เล่ม 14 พระสตุตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย อปุริปัณณาสก ์
       พหธุาตุกสูตร เป็นพระสูตรทีว่่าดว้ยธาตุมธีาตุ 18 ธาตุ 6 (3 หมวด) ธาตุ 3 และธาตุ 2 
พระสตูรน้ีเกดิขึน้เมือ่ครัง้ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงประทบัอยูท่ีว่ดัเชตวนั ทรงตรสัสอนพระภกิษุทัง้หลายว่า 
ภยั อนัตราย อุปสรรค เกดิจากคนพาล ไมใ่ช่เกดิจากบณัฑติ พระอานนทจ์งึไดท้ลูถามว่าดว้ยเหตุใด
ภกิษุจงึควรแก่ถอ้ยคาํว่า ภกิษุผูเ้ป็นบณัฑติ เป็นผูพ้จิารณาสอบสวน พระพุทธเจา้ตรสัตอบว่า ภกิษุ
เป็นผูฉ้ลาดในธาตุ ฉลาดในอายตนะ ฉลาดในปฏจิจสมุปบาทและฉลาดในฐานะ (สิง่ที่เป็นไปได้) 
และอฐานะ (สิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด)้ 
      จากนัน้พระพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นผู้ฉลาดในธาตุ 18 (อายตนะภายในมีตา 6 
ประการ อายตนะภายนอกมีรูป 6 ประการ วิญญาณมีจักขุวิญญาณ 6 ประการ รวมเป็น 18 
ประการ)  
 ธาตุ 6 คอื ดนิ น้ํา ลม ไฟ อากาศ และวญิญาณ  
 ธาตุ 6 คือ กาม เนกขมัมะ (ออกจากกาม) พยาบาท ไม่พยาบาท เบียดเบียน และ         
ไมเ่บยีดเบยีน  
 ธาตุ 3 คอื กาม รปู และอรปู และธาตุ 2 คอื ธาตุทีม่ปีจัจยัปรุงแต่ง (สงัขตธาตุ) และธาตุที่
ไมม่ปีจัจยัปรงุแต่ง (อสงัขตธาตุ)2  
 
       อานาปานัสสติสูตร เป็นพระสูตรที่พระอานนท์เป็นผู้เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อครัง้ที่
พระพุทธเจา้ตรสัแก่พระภกิษุทัง้หลาย ขณะประทบัอยู่ทีก่ลางแจง้ใกลป้ราสาทของนางวสิาขามคิาร
มาตา กรุงสาวตัถ ี พระสตูรน้ีว่าดว้ยเรื่องหลกัการเจรญิสมาธแิบบอานาปานสต ิ16 ขัน้ คอื ใหม้สีต ิ
มคีวามเพยีร รูจ้กัใชป้ญัญาพจิารณาธรรมต่างๆ เมื่อเจรญิอานาปานสตไิดแ้ลว้จะเป็นผลทาํใหส้ตปิฏั
ฐาน 4 บรบิรูณ์และทาํใหโ้พชฌงค ์7 บรบิรูณ์ไดอ้กีดว้ย ซึง่โพชฌงค ์7 เป็นหลกัธรรมสาํคญัทีนํ่าไปสู ่    

                                                            

 1ม.ม.ู (ไทย) 12/396-414/427-451. 
 2ม.อุ. (ไทย) 14/124-132/160-170. 



  54

การบรรลุมรรคผลนิพพาน แต่โดยขัน้ตน้น้ีจะนําหลกัการเจรญิอานาปานสตไิปปรบัใชใ้นการพฒันา
ระดบัจติใจและสตปิญัญา ใหส้ามารถสรา้งคุณธรรมความดงีามอื่นๆ ต่อไปได้1 
 
       กายคตาสติสูตร พระสูตรน้ีเกิดขึ้นเมื่อครัง้ที่พระอานนท์ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่
พระพุทธเจ้าตรสัแก่พระภิกษุทัง้หลายที่วดัเชตวนั อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวตัถ ี      
ว่าดว้ยเรื่องของการตัง้สตพิจิารณากายใหเ้หน็ตามสภาพความเป็นจรงิในดา้นต่างๆ เช่น พจิารณา
ว่ากายมสีภาพที่มสี่วนประกอบ เน้ือ หนัง ขน เลบ็ กระดูก รวมถงึอวยัวะต่างๆกนัเป็นการรวมกนั
ของธาตุต่างๆ ซึง่ลว้นเป็นของไม่สะอาด ไมง่าม น่ารงัเกยีจ การนําสตไิปพจิารณากนัเช่นน้ีจะทําให้
ไมเ่กดิการหลงมวัเมา ยดึตดิ โดยในพระสตูรน้ีไดอ้ธบิายวธิเีจรญิกายคตาสต ิ18 วธิ ีไดแ้ก่ การเจรญิ
กายานุปสัสนา 14 วธิ ีเช่น กําหนดลมหายใจเขา้ออกยาวและสัน้ กําหนดอริยิาบถ 4 (ยนื เดนิ นัง่ 
นอน) กําหนดอริยิาบถย่อย พจิารณากายว่าเป็นสิง่ไม่สะอาด พจิารณากายว่าเป็นวตัถุ พจิารณา
ซากศพ และวธิเีจรญิฌาน 4 วธิ ีจะเหน็ไดว้่ามกีารนําวธิกีารเจรญิแบบสตปิฏัฐาน 4 ในส่วนของ     
กายานุปสัสนามาผสมผสานปรบัใช้ในการเจรญิฌาน ซึ่งการพจิารณากายและการเจรญิสติเช่นน้ี    
จะทําใหเ้ป็นบุคคลที่มพีืน้ฐานที่ดใีนการปฏบิตัิธรรมอื่นๆ และการดําเนินชวีติพฒันาจนเป็นอรยิช
นต่อไป2 
 
      ทนัตภมิูสตูร เป็นพระสตูรทีเ่กดิขึน้เมื่อครัง้ทีพ่ระพุทธเจา้แสดงธรรมแก่สามเณรอจริวตะ 
ที่วดัเวฬุวนั กรุงราชคฤห์ ว่าด้วยภูมิของผู้ที่ได้รบัการฝึกแล้ว เน่ืองมาจากการสนทนากนัของ
สามเณรอจริวตะกบัชยเสนราชกุมารในเรื่อง การบรรลุจติเอกคัคตา (สภาวะที่จติมอีารมณ์เดยีว) 
ของพระภกิษุ พระพทุธเจา้ตรสักบัสามเณรอจริวตะเปรยีบอุปมาอุปไมยว่า ชยเสนราชกุมารยงัอยูใ่น
กาม จะรูเ้หน็สภาวะทีจ่ติมอีารมณ์เดยีวอย่างไร เหมอืนชา้ง มา้ โค ที่ยงัไม่ไดฝึ้กย่อมไม่สําเรจ็ภูมิ
ของสตัวท์ีฝึ่กแลว้ เหมอืนผูท้ีอ่ยูเ่ชงิภูเขามองไมเ่หน็สิง่ทีผู่ย้นือยู่บนยอดภูเขามองเหน็ พระองคท์รง
ฝึกมนุษยแ์ละเทวดาซึ่งยงัห่วงถิน่ คอื จบัชา้งมาฝึกทัง้ทีช่า้งยงัห่วงถิน่ของตน จนเป็นชา้งทีเ่หมาะ
แก่การใชง้าน พระองคก์เ็ชน่กนัทรงฝึกมนุษยแ์ละเทวดาซึง่ยงัหว่งถิน่ คอื กามคุณ 5 ใหม้ศีลี มธีรรม 
มคีวามสํารวม ละนิวรณ์อนัเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจติ มคีวามเพยีร ใช้ปญัญาในการพจิารณา   
จนเหน็ธรรมต่างๆ จนเป็นพระอรหนัต์ สิน้อาสวะและเป็นพระทกัขไิณยบุคคล พระสูตรน้ีแสดงถงึ
ความแตกต่างของปุถุชนธรรมดากบัผูท้ีฝึ่กตนดแีลว้ คอื ผูท้ีม่ธีรรม มคีวามเพยีรเพื่อกําจดักเิลสให้
สิน้เป็นอรยิบุคคล ซึ่งเป็นผูท้ี่พรอ้มแก่การใชง้าน มปีญัญาตัง้มัน่ในความด ีจติหลุดพน้จากอาสวะ
ทัง้หลาย เป็นผูท้ีไ่ดพ้ฒันาตนเองแลว้นัน่เอง3 
 
                                                            

 1ม.อุ. (ไทย) 14/144-152/183-195. 
 2ม.อุ. (ไทย) 14/153-157/196-207. 
 3ม.อุ. (ไทย) 14/213-222/246-255. 
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      พาลปัณฑิตสตูร  พระสตูรน้ีเกดิขึน้เมื่อครัง้ทีพ่ระพุทธเจา้ไดแ้สดงธรรมแก่ภกิษุทัง้หลาย
ทีว่ดัเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีกรุงสาวตัถ ีโดยพระประสงคเ์พื่อใหท้ราบลกัษณะของ
คนพาลและบณัฑติ ผลของความเป็นพาลและบณัฑติ 
      โดยพระสตูรน้ีกล่าวถงึลกัษณะของคนพาล 3 ประการ มดีงัน้ี คอื 
 1. ชอบคดิแต่เรื่องชัว่ (มโนทุจรติ 3 ไดแ้ก่ เพ่งเลง็อยากไดข้องผูอ้ื่น คดิปองรา้ยและ       
มคีวามเหน็ผดิ) 
 2. ชอบพูดแต่เรื่องชัว่ (วจทีุจรติ 3 ได้แก่ พูดเทจ็ พูดส่อเสยีด พูดคําหยาบ และ          
พดูเพอ้เจอ้) 
 3. ชอบทาํแต่กรรมชัว่ (กายทุจรติ 3 ไดแ้ก่ ฆา่สตัว ์ลกัทรพัย ์และประพฤตผิดิในกาม) 
 คนพาลจงึไดร้บัทุกขโทมนสั 3 ประการ ในปจัจุบนั แต่หลงัจากตายไปจะไปเกดิในอบาย
หรอืภมูขิองสตัวเ์ดรจัฉาน  
 สว่นลกัษณะของบณัฑติ 3 ประการ มดีงัน้ี คอื 
 1. ชอบคดิแต่เรือ่งด ี
    2. ชอบพดูแต่เรือ่งด ี
    3. ชอบทาํแต่กรรมด ี
    บณัฑติจงึไดร้บัสุขโทมนัส 3 ประการในปจัจุบนั แต่หลงัจากตายไปจะไปเกดิในสุคต ิ   
โลกสวรรค ์ซึง่เป็นสถานทีน่่าปรารถนาหรอืถา้ไปเกดิเป็นมนุษยจ์ะเกดิในตระกูลสงู มรีปูงาม มลีาภ 
มโีอกาสประพฤตสิจุรติ  
    จะเหน็ไดว้า่ผูท้ีไ่ดช้ื่อวา่ เป็นพาลหรอืบณัฑตินัน้ พจิารณาไดจ้ากการนําหลกักุศลกรรมบถ 
10 หรอือกุศลธรรมบถ มาใชใ้นการพจิารณา โดยผูท้ี่เป็นพาลเราไม่ควรเขา้ไปยุ่งเกี่ยว เพราะ       
คนพาลนัน้มแีต่ความเสื่อม ส่วนบณัฑตินัน้เราควรคบหาเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชวีติ เพราะ
นําพาความเจรญิมาใหซ้ึ่งเราควรประพฤตตินเป็นบณัฑติจะทําใหเ้กดิความเจรญิในธรรมต่างๆ สบื
ต่อไป1 
 
    จูฬกมัมวิภงัคสูตร เป็นพระสูตรที่เกดิขึน้เมื่อครัง้ที่พระพุทธเจ้าตอบปญัหาสุภมาณพ-    
โตเทยยบุตรขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ วัดเชตวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถี ว่าด้วยเรื่อง        
การจาํแนกกรรมของบุคคลต่างๆ ทีว่่าทาํไมบุคคลบางคนอายุยนื ทาํไมบางคนอายุสัน้ ทาํไมบางคน
มโีรคมาก ทําไมบางคนมโีรคน้อย ทําไมบางคนมผีวิพรรณทราม ทําไมบางคนมผีวิพรรณผ่องใส 
ทาํไมบางคนมอีาํนาจมาก ทาํไมบางคนมอีาํนาจน้อย ทาํไมบางคนมโีภคะมาก ทาํไมบางคนมโีภคะ
น้อย ทําไมบางคนเกดิในตระกูลสงู ทําไมบางคนเกดิในตระกูลตํ่า ทําไมบางคนมปีญัญามาก ทําไม
บางคนมปีญัญาน้อย เหตุเพราะสตัว์ทัง้หลายมกีรรมเป็นของตน มกีรรมเป็นทายาท มกีรรมเป็น
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กาํเนิด มกีรรมเป็นเผา่พนัธุ ์มกีรรมเป็นทีพ่ึง่อาศยั กรรมจงึเป็นสิง่ทีจ่าํแนกสตัวใ์หเ้ลวและดแีตกต่าง
กนั พระพทุธองคจ์งึตรสัอธบิายโดยละเอยีด มดีงัน้ี คอื  
 1. เหตุทีท่าํใหอ้ายสุัน้ เพราะฆา่สตัว ์
  เหตุทีท่าํใหอ้ายยุนื เพราะไมฆ่า่สตัว ์
 2. เหตุทีท่าํใหม้โีรคมาก เพราะเบยีดเบยีนสตัว ์
  เหตุทีท่าํใหม้โีรคน้อย เพราะไมเ่บยีดเบยีนสตัว ์
 3. เหตุทีท่าํใหม้ผีวิพรรณทราม เพราะเป็นผูม้กัโกรธ 
  เหตุทีท่าํใหม้ผีวิพรรณผอ่งใส เพราะเป็นผูไ้มโ่กรธ 
 4. เหตุทีท่าํใหม้อีาํนาจน้อย เพราะมใีจรษิยา 
  เหตุทีท่าํใหม้อีาํนาจมาก เพราะมใีจไมร่ษิยา 
 5. เหตุทีท่าํใหม้โีภคะมาก เพราะใหท้าน 
  เหตุทีท่าํใหม้โีภคะน้อย เพราะไมใ่หท้าน 
 6. เหตุทีท่าํใหเ้กดิในตระกลูตํ่า เพราะกระดา้ง เยอ่หยิง่ ไมอ่อ่นน้อม  
    เหตุทีท่าํใหเ้กดิในตระกลูสงู เพราะไมก่ระดา้ง ไมเ่ยอ่หยิง่ ออ่นน้อม 
 7. เหตุทีท่าํใหม้ปีญัญาทราม เพราะไมส่อบถามสมณพราหมณ์เรือ่งกุศล อกุศล เป็นตน้ 
  เหตุทีท่าํใหม้ปีญัญามาก เพราะสอบถามสมณพราหมณ์เรือ่งกุศล อกุศล เป็นตน้1 
 
   อรณวิภงัคสตูร เป็นพระสตูรทีว่่าดว้ยการจาํแนกธรรมทีไ่มม่ขีา้ศกึ กค็อื อรยิมรรคมอีงค ์
8 และกามคุณ 5 ประการ พระสตูรน้ีเกดิขึน้เมื่อครัง้ทีพ่ระพุทธเจา้ประทบัอยู่ทีว่ดัเชตวนั ไดต้รสัแก่
พระภกิษุทัง้หลายในเรือ่งของอรณวภิงัค ์คอื การแจกธรรมทีไ่มเ่ป็นขา้ศกึ คอื ไมพ่งึประกอบกามสุข
อย่างเนืองๆ และการทรมานตวัเองใหล้ําบาก พระตถาคตรูท้างสายกลางทีไ่ม่อาศยัทางสุดโต่งทัง้ 2 
ทางอันทําให้เกิดดวงตาเห็นธรรม เกิดญาณ เป็นไปเพื่อตรัสรู้และนิพพาน พึงรู้การยกย่อง          
การรุกราน แลว้ไมพ่งึแสดงธรรมยกยอ่งหรอืรุกรานบุคคล ไมพ่งึกล่าววาจาในทีล่บั (ไม่พดูสอ่เสยีด)     
ไม่พงึกล่าววาจาเลอะเทอะในที่พรอ้มหน้า พงึพูดโดยไม่รบีด่วน ไม่พงึยดึถือถ้อยคําในพืน้ชนบท    
ไม่พงึข้ามบญัญตัิทางโลก (คือ ไม่ยดึมัน่ถือมัน่โวหารทางโลก แต่ในขณะเดียวกนัไม่ขวางโลก) 
พรอ้มทัง้ตรสัอธบิายว่าขอ้ปฏบิตัหิรอืธรรมที่กล่าวมาน้ีเป็นธรรมทีไ่ม่มขีา้ศกึ จากนัน้ทรงตรสัสอน
พระภกิษุทัง้หลายใหรู้จ้กัธรรมทัง้ทีม่ขีา้ศกึและไม่มขีา้ศกึ และใหป้ฏบิตัใินขอ้ปฏบิตัทิีไ่มม่ขีา้ศกึแลว้
ตรสัสรรเสรญิวา่กุลบุตรชื่อสภุตูเิป็นผูป้ฏบิตัขิอ้ปฏบิตัทิีไ่มม่ขีา้ศกึ2 
 
     ธาตุวิภงัคสูตร เป็นพระสูตรทีว่่าดว้ยการแจกธาตุ เกดิขึน้เมื่อครัง้ทีพ่ระพุทธเจา้เสดจ็
จาริกไปยงัแคว้นมคธ แล้วทรงพกัที่กรุงราชคฤห์ ทรงอาศยัที่อยู่ของช่างหม้อชื่อภคัคะพกัแรม     
                                                            

 1ม.อุ. (ไทย) 14/298-303/357-367. 
 2ม.อุ. (ไทย) 14/323-341/390-401. 
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ตรสัแสดงธรรมแก่กุลบุตรชื่อปุกกุสาตผิูบ้วชอุทศิพระองค ์แต่ไม่รูจ้กัพระองค ์โดยมใีจความสําคญั 
คอื มนุษยม์ธีาตุ 6 มอีายตนะสาํหรบัถูกตอ้ง 6 มคีวามท่องเทีย่วไปแหง่ใจ 18 (มโนปวจิาร)  มธีรรม
ทีค่วรตัง้ไวใ้นใจ 4 บุคคลตัง้อยูใ่นธรรมทีค่วรตัง้ไวใ้นใจแลว้ กเิลสยอ่มไมเ่ป็นไป เมื่อกเิลสไมเ่ป็นไป
กเ็รยีกไดว้่า มุนีผูส้งบระงบั ไมค่วรประมาทปญัญา ควรตามรกัษาสจัจะ ควรเจรญิการสละ และควร
ศกึษาความสงบ 
     ในการอธบิายรายละเอยีด ทรงแสดงธาตุ 6 คอื ดนิ น้ํา ไฟ ลม อากาศ และวญิญาณ 
อายตนะสาํหรบัถูกตอ้ง 6 คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ มโนปวจิาร 18 คอื ความท่องเทีย่วไปแหง่ใจ
ในโสมนัส (ความดใีจ) 6 ในโทมนัส (ความเสยีใจ) 6 ในอุเบกขา (ความรูส้กึเฉยๆ) 6 รวมเป็น        
18 ธรรมทีค่วรตัง้ไวใ้นใจ 4 ประการ คอื ปญัญา สจัจะ จาคะ (การสละกเิลส) และอุปสมะ (ความสงบ
ระงบั) พระปุกกุสาติรู้ได้ทนัทีว่าตนได้พบพระศาสดาแล้ว จึงก้มลงกราบขอประทานอภัยโทษ 
พระพุทธเจ้าทรงประทานอภัย พระปุกกุสาติ (ซึ่งเดิมได้บวชเอาเอง) จึงกราบทูลขอบรรพชา
อุปสมบท ตรสัสัง่ใหห้าบาตรจวีร ในขณะทีห่าบาตรจวีรนัน้กถ็ูกแมโ่คขวดิถงึแก่ชวีติ เมือ่มผีูก้ราบทลู
ถามถงึคตใินสมัปรายภพ (ภพเบือ้งหน้า) ของปกุกุสาต ิพระพทุธเจา้ทรงตรสัตอบวา่พระปุกกุสาตไิด้
เป็นอนาคาม ีเพราะละสงัโยชน์เบือ้งตํ่า 5 ประการไดแ้ลว้1 
 
      สจัจวิภงัคสูตร พระสูตรน้ีเป็นพระสูตรที่ว่าดว้ยการแจกอรยิสจั ซึ่งเกดิขึน้เมื่อครัง้ที่
พระพุทธเจ้าทรงประทบัอยู่ที่ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั กรุงพาราณส ีทรงตรสัเล่าเรื่องที่ทรงแสดง
ธรรมจกัร และทรงแนะใหพ้ระภกิษุทัง้หลายพงึคบพระสารบุีตรและพระโมคคลัลานะ ซึง่เป็นบณัฑติ
ผูอ้นุเคราะหเ์พื่อนพรหมจาร ี(คอื เพื่อนผูร้่วมประพฤตพิรหมจรรยห์รอืเพื่อนภกิษุดว้ยกนั) จากนัน้ 
ทรงเปรยีบพระสารบุีตรดว้ยผูใ้หก้ําเนิดและเปรยีบพระโมคคลัลานะดว้ยผูเ้ลีย้งดู (แม่นม) กล่าวคอื 
พระสารบุีตรสามารถแนะนําใหต้ัง้อยู่ในโสดาปตัตผิล และพระโมคคลัลานะสามารถแนะนําใหต้ัง้อยู่
ในมรรคผลทีร่ะดบัสูงขึน้ไป และพระสารบุีตรเป็นผูส้ามารถอธบิายอรยิสจั 4 ไดโ้ดยพสิดาร โดย
กล่าวถึง ทุกขอรยิสจั ว่าม ีชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสว่าโดยย่อแล้ว 
อุปาทานขนัธ ์5 เป็นทุกข ์
 ทุกขสมุทยอรยิสจั (อรยิสจัคอืเหตุเกดิแหง่ทุกข)์ คอื ตณัหาน้ีเป็นเหตุเกดิในภพใหม่ ดว้ย
ความกาํหนดัยนิด ีเป็นเหตุเพลดิเพลนิในอารมณ์นัน้ๆ คอื กามตณัหา และวภิวตณัหา 
 ทุกขนิโรธอรยิสจั (อรยิสจัคอืความดบัทุกข)์ คอื ความสํารอกและความดบัโดยไม่เหลอื 
ความปล่อยวาง ความสละคนื ความพน้ ความไมต่ดิอยู ่
 ทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทาอรยิสจั (อรยิสจัคอืขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบั) คอื อรยิมรรคมอีงค ์8 
อนัได้แก่ สมัมาทฏิฐ ิ(ความรูใ้นอรยิสจั 4) , สมัมาสงักปัปะ(ความดํารใินการออกจากกาม ฯลฯ) , 
สมัมาวาจา (เวน้จากการพดูเทจ็ พูดส่อเสยีด พูดคําหยาบ พูดเพอ้เจอ้) , สมัมากมัมนัตะ (เวน้จาก
การฆ่าสตัว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม) ,สมัมาอาชีวะ (ประกอบอาชีพที่สุจริต) ,

                                                            

 1ม.อุ. (ไทย) 14/342-370/401-415. 
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สมัมาวายามะ (มคีวามเพยีร) ,สมัมาสต ิ(มสีต ิสมัปชญัญะ ปฏบิตัิสตปิฏัฐาน 4) และสมัมาสมาธ ิ
(ออกจากกามและอกุศลธรรมทัง้หลาย) 1 
 
   จฬูราหโุลวาทสตูร เป็นพระสตูรทีพ่ระอานนทเ์ป็นผูเ้ล่าถงึเหตุการณ์ทีพ่ระพุทธเจา้แสดง
แก่พระราหุล ขณะประทบัอยูท่ีว่ดัเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีกรุงสาวตัถ ีโดยพระสตูรน้ี
กล่าวถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกและวิญญาณที่เกิดขึ้นทัง้หมด เป็นสิ่งไม่เที่ยง            
มคีวามผนัแปรอยู่ตลอดเวลาเดีย๋วมคีวามสุข เดีย๋วมคีวามทุกข์ จงึไม่ควรไปยดึถือว่าเป็นตวัตน    
นัน่เป็นของเรา น่ีเป็นของเรา เพราะการยดึถือ ยดึติด ทําให้เกิดความทุกข์ เมื่อพจิารณาจนเกิด
ความเข้าใจย่อมเบื่อหน่ายคลายความกําหนัดในสิง่เหล่านัน้ เมื่อเบื่อหน่ายคลายกําหนัดแล้วจึง
สามารถหลุดพน้จากวงัวนแห่งความทุกขไ์ด ้พฒันาตนจนบรรลุธรรมอนัเป็นเหตุนําไปสู่ความเจรญิ
ไดใ้นทีส่ดุ2 
      
    อินทริยภาวนาสตูร เป็นพระสตูรทีเ่กดิขึน้เมื่อครัง้ทีพ่ระอานนทเ์ป็นผูเ้ล่าถงึเหตุการณ์ที่
พระพุทธเจ้าได้ตรสักบัอุตตรมาณพที่เวฬุวนั กชัชงัคลานิคม ว่าด้วยเรื่องการอบรมอินทรยี์ตาม   
หลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนา ซึง่พระพุทธเจา้ไดต้รสัถามอุตตรมาณพว่า พราหมณ์ผูเ้ป็นครขูอง  
อุตตรมาณพไดแ้สดงการอบรมอนิทรยีอ์ย่างไร อุตตรมาณพตอบว่า อย่าดูรูปทางตา อย่าฟงัเสยีง
ทางหู จึงตรัสว่ าถ้าอย่างนั ้นผู้ เ จริญอินทรีย์ของพราหมณ์ก็จะเ ป็นคนตาบอด  หูหนวก                
เมื่ออุตตรมาณพหมดปญัญาทีจ่ะอธบิาย พระพุทธเจา้จงึทรงแสดงเรื่อง การเจรญิอนิทรยีต์ามหลกั
ของพระพุทธองค์ว่า เมื่อเหน็รูป ฟงัเสยีง ดมกลิน่ ลิ้มรส ไดร้บัสมัผสัทางกายและธรรมารมณ์แล้ว 
ได้เกิดความชอบใจหรอืไม่ชอบใจขึ้นมาก็ตาม ต้องรู้ว่าสิ่งนัน้เกิดจากเหตุปจัจยัเมื่อรู้ว่าอารมณ์      
ที่เกดิขึน้นัน้ไม่แน่นอนมทีัง้ชอบใจและไม่ชอบใจ สุขหรอืทุกข ์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จงึเกิด
ความเบื่อหน่าย มอุีเบกขา (ความวางเฉย) จากอารมณ์เหล่านัน้ แล้วใชส้ติปญัญาพจิารณาธรรม
ต่อไป จะไดพ้ฒันาตนจนเป็นอรยิบุคคลต่อไป3 
 

พระไตรปิฎก เล่ม 15 พระสตุตนัตปิฏก สงัยตุตนิกาย สคาถวรรค 
     กติฉินทสูตร พระสูตรน้ีเกิดขึ้นเมื่อครัง้ที่พระพุทธเจ้าได้ตรสัแก่เทวดาที่กรุงสาวตัถ ี     
ว่าด้วยบุคคลควรตัดธรรมละธรรมและควรประพฤติธรรมใดจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีกิเลส             
ซึง่พระพทุธเจา้ไดต้รสัวา่ บุคคลควรตดัโอรมัภาคยิสงัโยชน์ หรอืสงัโยชน์เบือ้งตํ่า 5 ประการ อนัเป็น
กเิลสทีผ่กูมดัใหจ้มอยูใ่นสงัสารวฏั มดีงัน้ี คอื 

                                                            

 1ม.อุ. (ไทย) 14/371-375/416-424. 
 2ม.อุ. (ไทย) 14/416-419/470-475. 
 3ม.อุ. (ไทย) 14/453-463/504-510. 
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 1. สกักายทฏิฐ ิคอื ความเหน็ว่ารา่งกายเป็นตวัตน เช่น เหน็รปู เหน็เวทนา เหน็วญิญาณ 
เป็นของตน 
 2. วจิกิจิฉา คอื ความลงัเลสงสยั ไมแ่น่ใจ 
 3. สลีพัพตปรามาส คอื ความยดึมัน่ถอืมัน่  
 4. กามฉนัทะ คอื ความพอใจ ความกาํหนดั ความตดิใจในกามคุณ 
 5. ปฏฆิะ คอื ความกระทบกระทัง่ในใจ หรอื ความพยาบาท ความหงดุหงดิขดัเคอืง 
 สว่นบุคคลทีล่ะอุทธมัภาคยิสงัโยชน์หรอืสงัโยชน์เบือ้งสงู 5 ประการ มดีงัน้ี คอื 
 1. รูปราคะ คือ ความติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌาน หรือในรูปธรรมอนัประณีต ความ
ปรารถนาในรปูภพ 
 2. อรปูราคะ คอื ความตดิใจในอารมณ์แห่งอรปูฌาน หรอืในอรปูธรรม ความปรารถนาใน   
อรปูภพ 
 3. มานะ คอื ความถอืตวั สาํคญัตน 
 4. อุทธจัจะ คอื ความฟุ้งซ่าน 
 5. อวชิชา คอื ความไมรู่จ้รงิ ความหลง 
   ซึง่สงัโยชน์ทัง้ 10 ประการน้ี เป็นกเิลสตัง้แต่ขัน้หยาบจนถงึขัน้ละเอยีดทีเ่ป็นเครื่องผกูมดั
หน่วงเหน่ียวจติใจของเราไม่ใหบ้รรลุมรรคผลใดๆได้ ยงัคงวนเวยีนอยู่ในวฏัฏสงสาร ไม่ก่อความ
เจรญิในธรรมใดๆทัง้สิน้และยงัมธีรรมอนัเป็นเครื่องขดัขอ้งไม่ใหเ้กดิความเจรญิอกี 5 ประการ         
มดีงัน้ี คอื 
    1. ราคะ คอื ความกาํหนดั 
   2. โทสะ คอื ความโกรธ 
   3. โมหะ คอื ความหลง  
   4. มานะ คอื ความถอืตวั 
    5. ทฏิฐ ิคอื ความเหน็ 
  บุคคลควรประพฤติและเจริญในธรรม คือ อินทรีย์ (ธรรมที่เป็นใหญ่ในกิจของตน)          
ม ี5 ประการ มดีงัน้ี คอื 
 1. สทัธนิทรยี ์(ธรรมทีเ่ป็นใหญ่ คอื ศรทัธา) 
  2. วริยินิทรยี ์(ธรรมทีเ่ป็นใหญ่ คอื วริยิะ) 
 3. สตนิทรยี ์(ธรรมทีเ่ป็นใหญ่ คอื สต)ิ 
 4. สมาธนิทรยี ์(ธรรมทีเ่ป็นใหญ่ คอื สมาธ)ิ 
 5. ปญัญนิทรยี ์(ธรรมทีเ่ป็นใหญ่ คอื ปญัญา) 
  บุคคลเมื่อละธรรมที่เป็นฝ่ายกเิลสได้แล้วควรจะประพฤติปฏิบตัิธรรมเพื่อใหเ้กดิความ
เจรญิกา้วหน้าในชวีติสบืต่อไปในภายหน้า1 

                                                            

 1ส.ํส. (ไทย) 15/5/6. 
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      อาฬวกสตูร เป็นพระสตูรทีว่า่ดว้ยอาฬวกยกัษ์ กล่าวถงึฆราวาสธรรม 4 เกดิขึน้เมือ่ครัง้ที่
พระพทุธเจา้ประทบัอยูใ่นภพของอาฬวกยกัษ์ เมอืงอาฬว ีโดยอาฬวกยกัษ์ไดไ้ปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้
ถงึทีป่ระทบัและไดส้นทนาธรรมกนัในเรื่องของบุคคลควรประพฤตธิรรมใดจงึจะชื่อว่าเป็นผูป้ระเสรฐิ 
เป็นผูม้ปีญัญา พระพทุธเจา้จงึตรสัถงึ ธรรมของผูค้รองเรอืน คอื ฆราวาสธรรม 4 มดีงัน้ี คอื 
   1. สจัจะ คอื ความจรงิ ความซื่อตรง จรงิใจ พดูจรงิ ทาํจรงิ 
   2. ทมะ คอื การฝึกฝน การขม่ใจ การปรบัตวั รูจ้กัควบคุมจติใจ  
   3. ขนัต ิคอื ความอดทน ตัง้หน้าตัง้ตาทาํหน้าทีก่ารงานดว้ยความขยนัหมัน่เพยีร 
   4. จาคะ คอื ความเสยีสละ สละกเิลส สละความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตนได ้       
ใจกวา้ง พรอ้มทีจ่ะรบัฟงัความทุกข ์ความคดิเหน็และความตอ้งการของผูอ้ื่น  
     บุคลใดที่มีฆราวาสธรรม 4 ประการน้ีแล้วย่อมเป็นผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรม           
ทีป่ระเสรฐิ เป็นผูม้ปีญัญา ในโลกน้ีไมม่ธีรรมใดจะยิง่ไปกวา่หลกัฆราวาสธรรม 4 น้ีอกีแลว้1 
 
พระไตรปิฎก เล่ม 16 พระสตุตนัตปิฏก สงัยตุตนิกาย นิทานวรรค 
      ปฏิจจสมุปปาทสตูร  เป็นพระสตูรทีเ่กดิขึน้เมื่อครัง้ทีพ่ระอานนทเ์ป็นผูเ้ล่าถงึเหตุการณ์
ทีพ่ระพุทธเจา้ตรสัแก่พระภกิษุทัง้หลาย ขณะทีท่รงประทบัอยู่ทีว่ดัเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ
เศรษฐ ีกรุงสาวตัถ ีว่าดว้ยเรื่องของหลกัปฏจิจสมุปบาท คอื หลกัความเป็นจรงิของชวีติทีเ่ป็นเหตุ
ปจัจยัทําใหเ้กดิทุกข ์เมื่อเกดิผลอย่างหน่ึงส่งผลใหเ้ป็นเหตุใหเ้กดิผลลพัธ์อกีอย่างหน่ึงตามมา เมื่อ
ทุกขท์ัง้หลายเกดิขึน้จงึทาํใหเ้กดิอกุศลต่างๆต่อมาเป็นวงัวนแหง่ทุกขเ์วยีนว่ายตายเกดิในสงัสารวฏั
ไม่จบสิน้โดยปฏจิจสมุปบาทจะมสีายเกดิทุกขแ์ละสายดบัทุกข ์โดยสายเกดิทุกขเ์ริม่จากอวชิชาเป็น
เหตุปจัจยัทําให้เกิดสงัขาร สงัขารเป็นปจัจยัให้เกิดวิญญาณ วิญญาณเป็นปจัจยัให้เกิดนามรูป    
เป็นต้น ส่วนสายดบัทุกข์เริม่จากอวชิชาเช่นเดยีวกนั คอื เพราะอวิชชาดบั สงัขารจงึดบั เพราะ
สงัขารดบั วญิญาณจงึดบั เพราะวญิญาณดบั นามรูปจงึดบั ฯลฯ ผูท้ี่ฝึกตนดแีล้วนัน้ย่อมมปีญัญา
รบัรูเ้ขา้ใจในหลกัน้ีและนําไปปฏบิตัดิว้ยตนเอง เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ในการบรรลุธรรมแก่ตนเองใน
ปจัจุบนัและในภายภาคหน้า2 
 
  วิภงัคสตูร พระสตูรน้ีเป็นพระสตูรทีเ่กดิขึน้เมื่อครัง้ทีพ่ระพุทธเจา้ไดต้รสัแก่ภกิษุทัง้หลาย
ที่ว ัดเชตวัน กรุงสาวตัถี ว่าด้วยเรื่องของการจําแนกปฏิจจสมุปบาท คือ การอธิบายแยกแยะ      
ปฏจิจสมปุบาทแต่ละองค ์เพือ่ใหง้า่ยต่อการทาํความเขา้ใจ โดยเริม่จาก 
 ความชรา มคีวามแก่  ความครํ่าคร่า ฟนัหลุด ผมหงอก ผวิหนังเหีย่วย่น ความเสื่อมอาย ุ
และรา่งกายทรดุโทรม ฯลฯ   
 มรณะ มคีวามจุต ิความเคลื่อนไป ความตาย และความแตกแหง่ขนัธ ์ฯลฯ  
                                                            

 1ส.ํส. (ไทย) 15/246/351-354. 
 2ส.ํนิ. (ไทย) 16/1/1-3. 
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 ชาต ิมคีวามเกดิ  ความหยัง่ลง ความปรากฏแหง่ขนัธ ์ฯลฯ 
 ภพ ม ี3 ประการ ไดแ้ก่ กามภพ (ภพที่เป็นกาม) รูปภพ (ภพที่เป็นรูป) และอรูปภพ     
(ภพทีเ่ป็นอรปู) 
 อุปาทาน ม ี4 ประการ ไดแ้ก่ ความยดึมัน่ในกาม ความยดึมัน่ในทฎิฐ ิความยดึมัน่ใน    
ศลีพรต และความยดึมัน่ในวาทะวา่มอีตัตา  
 ตณัหา ม ี6 ประการ ไดแ้ก่ ความอยากไดรู้ป อยากไดเ้สยีง อยากไดก้ลิน่ อยากไดร้ส   
อยากไดส้มัผสั และอยากไดอ้ารมณ์ 
 เวทนา ม ี6 ประการ ไดแ้ก่ เวทนาเกดิจากสมัผสัทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ 
 ผสัสะ ม ี6 ประการ ไดแ้ก่ ความกระทบทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ  
 สฬายตนะ ม ี6 ประการ ไดแ้ก่ อายตนะทางตา อายตนะทางห ูอายตนะทางจมกู อายตนะ
ทางลิน้ อายตนะทางกาย และอายตนะทางใจ 
 นามรูป ได้แก่ เวทนา (ความเสวยอารมณ์) สญัญา (ความจําได้หมายรู)้ เจตนา (ความ  
จงใจ) ผสัสะ (ความกระทบหรอืสมัผสั) และมนสกิาร (ความกระทาํไวใ้นใจ) 
 วญิญาณ ม ี6 ประการ ไดแ้ก่ ความรูแ้จง้อารมณ์ทางตา ทางห ูทางจมกู ทางลิน้ ทางกาย 
และทางใจ 
 สงัขาร ม ี3 ประการ ไดแ้ก่ กายสงัขาร (สภาวะทีป่รุงแต่งทางกาย) วจสีงัขาร (สภาวะที่
ปรงุแต่งทางวาจา) และจติตสงัขาร (สภาวะทีป่รงุแต่งทางใจ) 
 อวชิชา คอื ความไมรู่ใ้นอรยิสจั 4 
     หลกัปฏิจจสมุปบาทเป็นกฎแห่งความเป็นจริงตามธรรมชาติที่มีอยู่ในชีวิตของมนุษย ์     
ซึ่งเป็นเหตุปจัจยัที่ทําให้เราเกิดความทุกข ์ถ้าหากเราไม่ต้องการทุกข์จะต้องศึกษาและเขา้ใจใน
หลักปฏิจจสมุปบาทน้ี เพื่อคิดหาวิธีการดับความทุกข์ไม่ให้ตนต้องวนเวียนอยู่ในกระแสแห่ง      
ความทุกข ์ทําใหเ้กดิความเจรญิกา้วหน้าในชวีติ พฒันาจติใจและระดบัสตปิญัญาเพื่อใหบ้รรลุธรรม
ยิง่ๆ ขึน้ไป1 
 
     โคตมสูตร เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะ เกดิขึน้เมื่อครัง้ที่
พระพุทธเจ้าตรสัแก่พระภิกษุทัง้หลายว่าเมื่อครัง้ก่อนตรสัรู้นัน้พระพุทธองค์ทรงมคีวามคิดที่ว่า    
โลกน้ีถงึความคบัแคน้ จงึเกดิ แก่ เจบ็ ตาย จุตแิละอุบตั ิบุคคลไมรู่อุ้บายสลดัออกจากทุกข ์คอื ชรา
และมรณะน้ี จงึยงัไมพ่น้จากความทุกข ์จากนัน้ไดท้รงดาํรถิงึปฏจิจสมุปบาท เพราะอาศยัเหตุปจัจยั
จงึเกดิขึน้และเพราะเหตุปจัจยัดบัไป สิง่เหล่านัน้จงึดบั2 
 

                                                            

 1ส.ํนิ. (ไทย) 16/2/3-8. 
 2ส.ํนิ. (ไทย) 16/10/15-16. 
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     นครสตูร เป็นพระสตูรทีว่่าดว้ยนคร พระสตูรน้ีเกดิขึน้เมื่อครัง้ทีพ่ระพุทธเจา้ทรงแสดงถงึ
ทางเก่าทีพ่ระพุทธเจา้องคก่์อนๆ ไดเ้สดจ็พระดําเนินมาแลว้ ทางเก่านัน้ คอื อรยิมรรคมอีงค ์8 และ
นครอนัมัง่คัง่ คือ ปฏิจจสมุปบาท เมื่อพบแล้วจึงทรงนํามาบอกเวไนยสตัว์จนเจริญ แพร่หลาย     
ทรงเปรยีบเทยีบพระองค์เองเหมอืนบุรุษเดนิป่าไปพบทางเก่าและเมอืงโบราณที่สมบูรณ์ดว้ยสวน
ดอกไม้ ป่าไม้ สระบวั และสถานที่น่ารื่นรมย์ แล้วได้กราบทูลแด่พระราชา พระราชาก็รบัสัง่ให้
บรูณปฏสิงัขรณ์เมอืงโบราณจนเจรญิรุง่เรอืงทุกดา้น1  
 

พระไตรปิฎก เล่มท่ี 17 พระสตุตนัตปิฏก สงัยตุตนิกาย ขนัธวารวรรค 
     ทุกขสูตร เป็นพระสตูรทีว่่าดว้ยสิง่ทีเ่ป็นทุกข ์เกดิขึน้เมื่อครัง้ทีพ่ระพุทธเจา้ประทบัอยู่ที ่  
กรุงสาวตัถ ีทรงตรสัถงึเรื่องขนัธ ์5 ม ีรปูเป็นทุกข ์เวทนาเป็นทุกข ์สญัญาเป็นทุกข ์สงัขารเป็นทุกข ์
และวญิญาณเป็นทุกข ์เมือ่รูช้ดัอยา่งน้ีทุกคนควรละซึง่สิง่เหล่าน้ีเสยี2 
 
    ยทนัตตาสูตร เป็นพระสูตรที่ว่าดว้ยสิง่ที่เป็นอนัตตา พระสูตรน้ีเกดิขึน้ที่กรุงสาวตัถ ี    
โดยพระพุทธเจา้ทรงตรสัแก่พระภกิษุทัง้หลายในเรื่องของ ขนัธ ์5 ทัง้รปู เวทนา สญัญา สงัขารและ
วญิญาณเป็นอนัตตา (เป็นสิง่ที่ไม่มตีวัตน ไม่เที่ยง ไม่จรีงัยัง่ยนื) ควรรู ้เหน็ตามความเป็นจรงิว่า 
“ นัน่ไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นนัน่ นัน่ไมใ่ชต่วัตนของเรา ”3 
 
    อนิจจสูตร พระสตูรน้ีว่าดว้ยสิง่ทีไ่ม่เทีย่ง เกดิขึน้ทีก่รุงสาวตัถ ีโดยพระพุทธเจา้ตรสัแก่
พระภกิษุทัง้หลายในเรื่องของขนัธ์ 5 (รูป เวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณ) เป็นสิง่ที่ไม่เที่ยง    
สิง่ใดทีไ่ม่เทีย่งสิง่นัน้เป็นทุกข ์และเป็นอนัตตา (ไม่มตีวัตน) สิง่ทีเ่ป็นอนัตตาพงึเหน็ดว้ยปญัญาอนั
ชอบตามความเป็นจรงิว่า “ นัน่ไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนัน่ นัน่ไม่ใช่ตวัตนของเรา ” จงึคลาย     
ความกาํหนดั หลุดพน้จากกเิลสทัง้หลายเพราะไมม่คีวามยดึมัน่ถอืมัน่4 
 
    ขนัธสตูร พระสตูรน้ีว่าดว้ยขนัธ ์พระสตูรน้ีเกดิขึน้เมื่อครัง้ทีพ่ระพุทธเจา้ตรสัแก่พระภกิษุ
ทัง้หลายที่กรุงสาวตัถี ในเรื่องของขนัธ์ 5 หรือเบญจขนัธ์ คือ กองแห่งรูปธรรมและนามธรรม         
มี 5 หมวดที่ประชุมกันเข้าเป็นหน่วยรวม จึงบัญญัติเรียกว่า สัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา 
สว่นประกอบ    5 อยา่งทีร่วมเขา้เป็นชวีติ ม ี5 ประการ ม ีดงัน้ี คอื 

                                                            

 1ส.ํนิ. (ไทย) 16/65/126-129. 
 2ส.ํข. (ไทย) 17/13/28. 
 3ส.ํข. (ไทย) 17/17/30. 
 4ส.ํข. (ไทย) 17/45/62-63. 
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        1. รปู คอื ส่วนทีเ่ป็นรูปธรรม ซึง่หมายถงึสิง่ทีเ่ป็นวตัถุทัง้หมดและส่วนทีเ่ป็นธาตุดนิ น้ํา 
ลม ไฟ โดยเฉพาะหมายเอาร่างกายของคนที่มเีน้ือหนังและประสาทที่สามารถรบัสมัผสัไดห้า้ทาง 
คอื ทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย รวมถงึรปู เสยีง กลิน่ รส และสมัผสัทางกาย 
        2. เวทนา คอื ความรูส้กึต่อสิง่ทีถู่กรบัรูแ้ละเกดิทุกครัง้ทีม่กีารรบัรูเ้ป็นความรูส้กึ สุข ทุกข ์
หรอืเฉยๆ  
      3. สญัญา คอื ความจาํไดห้มายรูใ้นลกัษณะ ทรวดทรง สณัฐาน ส ีอาการ ตลอดจนสมมต-ิ
บญัญตัต่ิางๆ 
       4. สงัขาร คือ สภาพที่ปรุงหรือเครื่องปรุงแต่งคุณภาพของจิตให้เป็นกุศล อกุศล หรือ    
เป็นกลางๆทีช่ีข้าดไมไ่ดว้า่เป็นกุศลหรอือกุศลทีเ่รยีกวา่ อพัยากฤต  
       5. วิญญาณ คือ การรู้แจ้งอารมณ์ซึ่งพระพุทธศาสนาได้แบ่งออกเป็น 6 อย่าง ได้แก่     
การเห็นเรยีกว่าจกัขุวิญญาณ การได้ยนิเรยีกว่าโสตวิญญาณ การได้กลิ่นเรยีกว่าฆานวิญญาณ    
การรูร้สเรยีกว่าชวิหาวญิญาณ การรูส้มัผสัทางกายเรยีกว่ากายวญิญาณ และการรูอ้ารมณ์ทางใจ
เรยีกวา่ มโนวญิญาณ1  
 
พระไตรปิฎก เล่มท่ี 18 พระสตุตนัตปิฎก สงัยตุตนิกาย สฬายตนวรรค 
 ปฐมเคลญัญสูตร เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยความเจ็บป่วย สูตรที่ 1 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อครัง้ที่
พระพุทธเจ้าทรงประทบัอยู่ที่กูฏาคารศาลา ป่ามหาวนั กรุงเวสาลี โดยพระพุทธองค์ทรงตรสัถึง
ลักษณะของผู้มีสติสมัปชัญญะ คือ เป็นผู้รู้จ ักพิจารณากายในกาย พิจารณาเวทนาในเวทนา 
พจิารณาจติในจติ พจิาณาธรรมในธรรม มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิกําจดัอภชิฌาและโทมนัส
ในโลกได้2 
 

พระไตรปิฎก เล่มท่ี 19 พระสตุตนัตปิฎก สงัยตุตนิกาย มหาวารวรรค 
     ทุติยอปุปาทสูตร เป็นประมวลพระสตูรทีว่่าดว้ยเรื่องความเกดิขึน้แห่งธรรม พระสตูรน้ี
เกดิขึน้เมื่อครัง้ที่พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมแก่ภกิษุที่กรุงสาวตัถมีเีน้ือความที่กล่าวว่า ธรรม คอื 
อรยิมรรคมอีงค ์8 (ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ในวภิงัคสตูร) ซึง่ธรรมทัง้ 8 ประการน้ี เป็นธรรมทีบุ่คคล      
ควรเจรญิ ทาํใหม้ากแลว้ ทีย่งัไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้3  
 
 

                                                            

 1ส.ํข. (ไทย) 17/48/66-67. 
 2ส.ํสฬา. (ไทย) 18/255/277-279. 
 3ส.ํม. (ไทย) 19/15/19. 
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 โยนิโสมนสิการสมัปทาสูตร เป็นพระสูตรที่ว่าดว้ยโยนิโสมนสกิารสมัปทา พระสูตรน้ี
เกดิขึน้เมื่อครัง้ทีพ่ระพุทธเจา้ทรงตรสัแก่พระภกิษุทัง้หลายทีก่รุงสาวตัถ ีในเรื่องของบุคคลผูพ้รอ้ม
ดว้ยโยนิโสมนสกิาร (การคดิโดยแยบคาย) จะสามารถเจรญิอรยิมรรคมอีงค์ 8 ใหม้ากได้ แล้วจงึ  
ตรสัอธบิายอรยิมรรคมอีงค ์8 ต่อไป1   
 
      สติสตูร เป็นพระสตูรทีว่่าดว้ยเรื่องของผูม้สีตสิมัปชญัญะ โดยพระสตูรน้ีเกดิขึน้เมื่อครัง้ที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมแก่พระภิกษุทัง้หลาย ขณะประทบัอยู่ที่อมัพปาลีวนั กรุงเวสาล ี     
โดยผูท้ีช่ ื่อว่าเป็นผูม้สีต ิ จะตอ้งมหีลกัสตปิฏัฐาน 4 เป็นหลกัธรรมทีต่ ัง้แห่งสต ิการตัง้สตกิําหนด
พจิารณาสิง่ทัง้หลายใหรู้เ้หน็ตามความเป็นจรงิ คอื ตามทีส่ิง่นัน้ๆเป็นเชน่นัน้เอง อนัประกอบไปดว้ย 
   1. กายานุปสัสนาสตปิฏัฐาน (การตัง้สตกิําหนดพจิารณากาย ใหรู้เ้หน็ตามความเป็นจรงิ
ว่าเป็นแต่เพียงกาย ไม่ควรยึดถือยึดมัน่เป็นตัวตน) โดยได้จําแนกวิธีพิจารณาไว้หลายวิธ ี
(รายละเอยีดปรากฏในมหาสตปิฏัฐานสตูร)  
   2. เวทนานุปสัสนาสตปิฏัฐาน (การตัง้สตกิําหนดพจิารณาเวทนา คอื ความรูส้กึสุข ทุกข ์
หรอืเฉยๆ) 
   3. จิตตานุปสัสนาสติปฏัฐาน (การตัง้สติกําหนดพจิารณาจิต คือ รู้ว่าจิตมรีาคะ โทสะ 
โมหะ จติฟุ้งซ่าน เป็นสมาธหิรอืไมอ่ยา่งไร) 
   4. ธมัมานุปสัสนาสติปฏัฐาน (การตัง้สติกําหนดพจิารณาธรรม คอื มสีติอยู่พร้อมด้วย
ความรูช้ดัแหง่ธรรมทัง้หลาย เช่น นิวรณ์ 5  ขนัธ ์5  อายตนะ 12  โพชฌงค ์7 อรยิสจั 4 ว่าคอือะไร 
เป็นอยา่งไร มใีนตนเองหรอืไมแ่ละควรปฏบิตัเิชน่ไรจงึจะเจรญิในธรรมเหล่านัน้ได)้2 
 
     ภาวิตสูตร เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของผู้เจรญิสติปฏัฐาน ซึ่งพระสูตรน้ีเกิดขึ้นเมื่อ   
ครัง้ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระภิกษุทัง้หลายที่กรุงสาวัตถี โดยหลักสติปฏัฐาน 4 ประการน้ี       
บุคคลควรเจรญิใหม้าก ซึง่มดีงัน้ี คอื  
   1. กายานุปสัสนาสตปิฏัฐาน (การตัง้สตพิจิารณาเหน็กายในกาย ใหรู้เ้หน็ตามความเป็น
จริงว่า เป็นแต่เพยีงกาย ไม่ควรยดึมัน่ถือมัน่เป็นตัวตน) โดยได้จําแนกวิธีพิจารณาไว้หลายวิธ ี
(รายละเอยีดปรากฏในมหาสตปิฏัฐานสตูร) มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิเพื่อกําจดัอภชิฌาและ
โทมนสัในโลกได ้
   2. เวทนานุปสัสนาสตปิฏัฐาน (การตัง้สตพิจิารณาเหน็เวทนาในเวทนา คอื ความรูส้กึสุข 
ทุกข ์หรอืเฉยๆ) 
   3. จติตานุปสัสนาสตปิฏัฐาน (การตัง้สตพิจิารณาเหน็จติในจติ คอื รูว้่าจติมรีาคะ โทสะ 
โมหะ จติฟุ้งซ่าน เป็นสมาธหิรอืไมอ่ยา่งไร) 
                                                            

 1ส.ํม. (ไทย) 19/83/54-55. 
 2ส.ํม. (ไทย) 19/368/211-212. 
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   4. ธมัมานุปสัสนาสตปิฏัฐาน (การตัง้สตพิจิารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้หลาย)1 
 
 สุทธิกสูตร เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยอินทรีย์ล้วน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อครัง้ที่พระพุทธเจ้าทรง
ประทบัอยูท่ีก่รงุสาวตัถ ีทรงตรสัแก่พระภกิษุทัง้หลายในเรือ่ง อนิทรยี ์5 มดีงัน้ี คอื 
 1. สทัธนิทรยี ์(อนิทรยี ์คอื ศรทัธา) 
 2. วริยินิทรยี ์(อนิทรยี ์คอื วริยิะ) 
 3. สตนิทรยี ์(อนิทรยี ์คอื สต)ิ 
 4. สมาธนิทรยี ์(อนิทรยี ์คอื สมาธ)ิ 
 5. ปญัญนิทรยี ์(อนิทรยี ์คอื ปญัญา)2 
 
 ปฐมวิภงัคสูตร เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการจําแนกอนิทรยี์ สูตรที่ 1 ซึ่งพระพุทธเจ้าได ้ 
ตรสัแก่พระภกิษุทัง้หลาย ในเรือ่งอนิทรยี ์5 (พละ 5) ประการ มดีงัน้ี คอื 
 1. สุขินทรีย์ คือ ความสุข ความสําราญทางกาย ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขสําราญ      
อนัเกดิจากกายสมัผสั 
 2. ทุกขนิทรยี์ คือ ความทุกข์ ความไม่สําราญทางกาย ความเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข ์     
ไมส่าํราญอนัเกดิจากกายสมัผสั 
 3. โสมนัสสนิทรยี ์คอื ความสุข ความสาํราญทางใจ ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสุขสาํราญ  
อนัเกดิจากมโนสมัผสั 
 4. โทมนัสสนิทรยี ์คอื ความทุกข ์ความไม่สําราญทางใจ ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นทุกข ์  
ไมส่าํราญอนัเกดิจากมโนสมัผสั 
 5. อุเปกขนิทรยี ์คอื ความเสวยอารมณ์ทางกายหรอืทางใจทีไ่มส่ขุและไมทุ่กข์3 
 
 พลาทิสูตร เป็นพระสูตรทีว่่าดว้ยพละ เป็นต้น ซึ่งเกดิขึน้เมื่อครัง้ทีพ่ระพุทธเจา้ทรงตรสั
แก่พระภกิษุทัง้หลาย ในเรื่องพละ 5 (อนิทรยี ์5) เป็นธรรมทีเ่ป็นกําลงั มดีว้ยกนั 5 ประการ มดีงัน้ี 
คอื 
 1. สทัธาพละ (กาํลงัคอื ศรทัธา) 
 2. วริยิพละ (กาํลงัคอื วริยิะ) 
 3. สตพิละ (กาํลงัคอื สต)ิ 
 4. สมาธพิละ (กาํลงัคอื สมาธ)ิ 
 5. ปญัญาพละ (กาํลงัคอื ปญัญา)1 
                                                            

 1ส.ํม. (ไทย) 19/400/258. 
 2ส.ํม. (ไทย) 19/471/282. 
 3ส.ํม. (ไทย) 19/471/313-312. 
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   อปารสูตร เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อให้ถึงฝ ัง่โน้นจากฝ ัง่น้ี ซึ่งคือหลกั   
อิทธิบาท 4 อันเป็นคุณธรรมที่เป็นเครื่องนําไปสู่ความสําเร็จ แห่งผลที่มุ่งหมาย มีอยู่ด้วยกัน          
4 ประการ มดีงัน้ี คอื 
   1. ฉันทะ คอื ความพอใจในฐานะ ใฝ่ใจรกัจะทําในสิง่นัน้อยู่เสมอและปรารถนาจะทําให้
ไดผ้ลดยีิง่ๆ ขึน้ไป 
   2. วริยิะ คอื ความพากเพยีร หมายถงึ การการะทําที่ตดิต่อไม่ขาดตอนเป็นระยะยาว       
มคีวามขยนัหมัน่เพยีรประกอบดว้ยความพยายาม เขม้แขง็ อดทนจนประสบความสาํเรจ็  
   3. จติตะ คอื ความคดิมุง่ไป ตัง้จติรบัรูใ้นสิง่ทีท่าํและทําสิง่นัน้ดว้ยความคดิ เอาจติฝกัใฝ่

ไมป่ล่อยใหจ้ติฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป อุทศิตวัอุทศิใจใหแ้ก่สิง่ทีท่าํ 
   4. วมิงัสา คอื ความไตร่ตรอง หรอืทดลอง หมัน่ใชป้ญัญาพจิารณาใคร่ครวญตรวจตรา    
หาเหตุผลและตรวจสอบขอ้ยิง่หยอ่นในสิง่ทีท่าํนัน้ มกีารวางแผน วดัผล คดิคน้วธิแีกไ้ขปรบัปรงุ 
   เมื่อบุคคลไดป้ระพฤตธิรรมเพื่อเจรญิอทิธบิาท 4 ใหเ้กดิขึน้แก่ตนแลว้ ย่อมมสีมาธทิีเ่กดิ
จากฉนัทะ วริยิะ จติตะ วมิงัสา และความเพยีรทีมุ่ง่มัน่ (ปธาน) เกดิขึน้ตามมาดว้ย2 
 
     อิทธิปเทสสูตร พระสูตรน้ีเกิดขึ้นเมื่อครัง้ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องเหตุที่ทําฤทธิ ์
บางอย่างให้สําเร็จ คือ ทรงแสดงว่า อิทธิบาท 4 เป็นเหตุให้สมณพราหมณ์ทัง้ในอดีต อนาคต 
ปจัจุบนั สามารถทาํฤทธิบ์างอยา่งใหส้าํเรจ็ได ้แสดงใหเ้หน็ว่า อทิธบิาท 4 เป็นหลกัแหง่ความสาํเรจ็
ในกจิต่างๆ3 (รายละเอยีดในอปารสตูรขา้งตน้) 
 
    ญาณสูตร เป็นพระสตูรทีว่่าดว้ยญาณเกดิขึน้เพราะเจรญิอทิธบิาท โดยพระพุทธเจา้ทรง
แสดงแก่พระภกิษุทัง้หลายว่า จกัษุญาณ ปญัญา วชิชา และแสงสว่าง เกดิขึน้แก่พระองค์ในธรรม
ทัง้หลายทีไ่ม่เคยไดฟ้งัมาก่อนว่า น่ีคอื อทิธบิาท 4 ซึง่หลกัอทิธบิาท 4 เป็นหลกัทีบุ่คคลควรเจรญิ4 
(ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้) 
 
 ปฐมอานันทสูตร เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยพระอานนท์ สูตรที่ 1 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อครัง้ที่
พระพุทธเจ้าทรงประทบัอยู่ที่กรุงสาวตัถี ทรงตรสัในเรื่องของธรรมอนัเป็นเอกคือ อานาปานสต ิ   
เมื่อเจรญิอานาปานสติแล้วย่อมทําให้สติปฏัฐาน 4 เจรญิ เมื่อสติปฏัฐาน 4 เจรญิแล้วย่อมทําให้
โพชฌงค ์7 ประการ อนัเป็นหลกัธรรมแหง่การตรสัรูเ้จรญิตามไปดว้ย5 
                                                                                                                                                                                  

 1ส.ํม. (ไทย) 19/705-716/367-368. 
 2ส.ํม. (ไทย) 19/813/377. 
 3ส.ํม. (ไทย) 19/817/380. 
 4ส.ํม. (ไทย) 19/821/384-385. 
 5ส.ํม. (ไทย) 19/989/473-478. 
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    ธมัมจกักปัปวตันสูตร เป็นพระสูตรที่เกิดขึ้นเมื่อครัง้ที่พระพุทธเจ้าตรสัแก่พระภิกษุ  
ปญัจวคัคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั ว่าด้วยเรื่องธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศพระธรรมจกัร      
อนัเป็นขอ้ปฏบิตัหิรอืการดําเนินชวีติทีเ่อยีงสุดผดิพลาดไปจากทางอนัถูกตอ้ง จงึเป็นธรรมทีบุ่คคล
ไม่ควร ไม่พงึเสพ ม ี2 ทาง ได้แก่ กามสุขลัลิกานุโยค คือ การหมกมุ่นอยู่ด้วยกามคุณใน           
กามทัง้หลาย และอตัตกิลมถานุโยค คอื การประกอบความเดือดร้อนหรอืการบีบคัน้ทรมานแก่
ตนเอง ทาํใหเ้กดิความทุกข ์ไมใ่ชข่องพระอรยิะ  จงึเป็นสิง่ทีไ่มป่ระกอบดว้ยประโยชน์ 
   เมื่อพระพุทธเจา้ทรงตรสัรูใ้นหลกัทีสุ่ดโต่งทัง้ 2 ประการน้ีแลว้ จงึไดต้รสัรูใ้นธรรมทีเ่ป็น
ทางสายกลาง ไม่สุดโต่ง ไม่ตึงหรอืหย่อนจนเกินไป นัน่คอื มชัฌมิาปฏิปทา หรอื มรรคมอีงค์ 8 
ไดแ้ก่ สมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักปัปะ สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชวีะ สมัมาวายามะ สมัมาสต ิ
และสมัมาสมาธ ิอนัเป็นทางทีก่่อใหเ้กดิดวงตาแห่งธรรม มปีญัญา เกดิญาณ เป็นไปเพื่อความสงบ
ระงบั เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่การตรสัรูแ้ละนิพพาน แลว้ไดต้รสัถงึเรื่องของอรยิสจั 4 อนัไดแ้ก่ ทุกขอรยิสจั คอื 
แมค้วามเกดิกเ็ป็นทุกข ์ความแก่กเ็ป็นทุกข ์ความเจบ็กเ็ป็นทุกข ์ความตายกเ็ป็นทุกข ์การประสบสิง่   
สิง่อนัเป็นที่รกัหรอืพลดัพรากจากสิง่อนัเป็นที่รกักเ็ป็นทุกข ์ไม่ไดด้ัง่ที่หวงักเ็ป็นทุกข ์ทุกขสมุทยั-
อรยิสจั คอื ตณัหาที่ทําให้เกิดความทุกข์ต่างๆประกอบด้วยด้วยความเพลิดเพลิน ความกําหนัด     
มปีกตใิหเ้พลดิเพลนิอารมณ์นัน้ๆ คอื กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ส่วนทุกขนิโรธอรยิสจั คอื 
ความดบัแห่งกิเลสตณัหานัน้และทุกขนิโรธคามนีิปฏิปทาอรยิสจั คือ มรรคมีองค์ 8 และตรสัถึง
ญาณทสัสนะของพระพุทธเจา้ในเรื่องอรยิสจั 4 ประการน้ี หมดจดดแีลว้ จงึทรงประกาศยนืยนัการ
ตรสัรูข้องพระพุทธองค์ เมื่อทรงแสดงธมัมจกักปัปวตันสูตรจบลง โกณฑญัญะไดด้วงตาเหน็ธรรม 
บรรลุเป็นพระอรยิบุคคลองคแ์รกของโลก1 
 
      เอกธมัมสูตร เป็นพระสูตรทีว่่าดว้ยธรรมอนัเป็นเอก (การเจรญิอานาปานสต ิ16 ขัน้) 
พระสตูรน้ีเกดิขึน้เมื่อครัง้ทีพ่ระพุทธเจา้ตรสัแก่ภกิษุทัง้หลายทีก่รุงสาวตัถ ีในเรื่องของธรรมอนัเป็น
เอก คอื  อานาปานสต ิ16 ขัน้ ซึง่เป็นธรรมทีม่อีานิสงสม์าก มดีงัน้ี คอื 
   1. เมือ่หายใจเขา้ยาวกร็ูช้ดัวา่หายใจเขา้ยาว  
         เมือ่หายใจออกยาวกร็ูช้ดัวา่หายใจออกยาว 
 2. เมือ่หายใจเขา้สัน้กร็ูช้ดัวา่หายใจเขา้สัน้ 
        เมือ่หายใจออกสัน้กร็ูช้ดัวา่หายใจออกสัน้ 
  3. ระลกึวา่ จะรูช้ดักองลมทัง้ปวง หายใจเขา้  
         ระลกึวา่ จะรูช้ดักองลมทัง้ปวง หายใจออก 
 

                                                            
1ส.ํม. (ไทย) 19/1081/592-596. 
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  4. ระลกึวา่ จะระงบักายสงัขารทัง้ปวง หายใจเขา้ 
         ระลกึวา่ จะระงบักายสงัขารทัง้ปวง หายใจออก 
  5. ระลกึวา่ จะรูช้ดัปีต ิหายใจเขา้ 
         ระลกึวา่ จะรูช้ดัปีต ิหายใจออก 
  6. ระลกึวา่ จะรูช้ดัสขุ หายใจเขา้ 
         ระลกึวา่ จะรูช้ดัสขุ หายใจออก 
  7. ระลกึวา่ จะรูช้ดัจติตสงัขาร หายใจเขา้ 
         ระลกึวา่ จะรูช้ดัจติตสงัขาร หายใจออก 
  8. ระลกึวา่ จะระงบัจติตสงัขาร หายใจเขา้ 
         ระลกึวา่ จะระงบัจติตสงัขาร หายใจออก 
  9. ระลกึวา่ จะรูช้ดัจติ หายใจเขา้ 
         ระลกึวา่ จะรูช้ดัจติ หายใจออก 
  10. ระลกึวา่ จะยงัจติใหบ้นัเทงิ หายใจเขา้ 
           ระลกึวา่ จะยงัจติใหบ้นัเทงิ หายใจออก 
  11. ระลกึวา่ จะตัง้จติมัน่ หายใจเขา้ 
           ระลกึวา่ จะตัง้จติมัน่ หายใจออก 
  12. ระลกึวา่ จะเปลือ้งจติ หายใจเขา้ 
         ระลกึวา่ จะเปลือ้งจติ หายใจออก 
  13. ระลกึวา่ จะพจิารณาเหน็วา่ไมเ่ทีย่ง หายใจเขา้ 
         ระลกึวา่ จะพจิารณาเหน็วา่ไมเ่ทีย่ง หายใจออก 
  14. ระลกึวา่ จะพจิารณาเหน็ความคลายออกได ้หายใจเขา้ 
         ระลกึวา่ จะพจิารณาเหน็ความคลายออกได ้หายใจออก 
  15. ระลกึวา่ จะพจิารณาเหน็ความดบัไป หายใจเขา้ 
         ระลกึวา่ จะพจิารณาเหน็ความดบัไป หายใจออก 
  16. ระลกึวา่ จะพจิารณาเหน็ความสละคนื หายใจเขา้ 
         ระลกึวา่ จะพจิารณาเหน็ความสละคนื หายใจออก1 
 

 
 
 
 

                                                            

 1ส.ํม. (ไทย) 19/977/453-455. 
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พระไตรปิฎก เล่มท่ี 20 พระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย เอกก ทุก ติกนิบาต 
 จริยสตูร พระสตูรน้ีเป็นพระสตูรทีว่า่ดว้ยจรยิธรรมคุม้ครองโลกซึง่เกดิขึน้เมือ่ครัง้ที่
พระพทุธเจา้ทรงตรสัแก่พระภกิษุทัง้หลาย ในเรือ่งธรรมฝา่ยขาวทีคุ่ม้ครองโลก 2 ประการ คอื 
หริแิละโอตตปัปะ (ความละอายและความเกรงกลวัต่อบาป) 1 
 
 สมาปัตติวรรค เป็นหมวดธรรมทีว่่าดว้ยสมาบตั ิเกดิขึน้เมื่อครัง้ทีพ่ระพุทธเจา้ทรงตรสั
แก่พระภกิษุทัง้หลาย ในเรื่องธรรม 2 อยา่ง หลายชนิด ในทีน้ี่ขอกล่าวถงึ ธรรม 2 ประการ คอื ขนัต ิ 
(ความอดทน) และโสรจัจะ(ความเสงีย่ม) ความอดทนคอื อดทนอดกลัน้และความเสงีย่มคอื ความ
เป็นผูม้ศีลีงาม เป็นผูน่้ายนิดี2  
 
     เกสปุตติสูตร พระสูตรน้ีว่าด้วยหลกัความเชื่อที่สําคญั 10 ประการ เกิดขึ้นในสมยัที่
พระพทุธเจา้เสดจ็จารกิไปยงัแควน้โกศล ถงึตําบลของพวกกาลามะชื่อว่าเกสปุตตนิคม พวกกาลามะ
ชาวเกสปุตตนิคมจงึไดไ้ปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ พระพุทธองคท์รงตรสัสอนในเรื่องของกาลามสตูร คอื 
การไมป่ลงใจเชื่อโดยเหตุต่างๆ มดีงัน้ี คอื  
 1. อยา่ปลงใจเชื่อดว้ยการฟงัตามๆ กนัมา 
 2. อยา่ปลงใจเชื่อดว้ยการถอืสบืต่อๆ กนัมา 
 3. อยา่ปลงใจเชื่อดว้ยการเล่าลอื 
 4. อยา่ปลงใจเชื่อดว้ยการอา้งตําราหรอืคมัภรี ์
 5. อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการคดิตามตรรกะ 
 6. อยา่ปลงใจเชื่อดว้ยการอนุมาน 
 7. อยา่ปลงใจเชื่อดว้ยการคดิตรองตามแนวเหตุผล 
 8. อยา่ปลงใจเชื่อเพราะเขา้กนัไดก้บัทฤษฏทีีพ่นิิจไวแ้ลว้ 
 9. อยา่ปลงใจเชื่อเพราะมองเหน็รปูลกัษณะน่าจะเป็นไปได ้
 10. อยา่ปลงใจเชื่อเพราะนบัถอืวา่ เป็นครอูาจารยข์องเรา 
    จากนัน้ทรงถามปญัหาเรื่องโทษของโลภะ โทสะ โมหะ และคุณของอโลภะ อโทสะ อโมหะ
แต่ละขอ้ๆ ใหช้าวกาลามะตอบตามทีเ่หน็ประจกัษ์ดว้ยตนเอง และทรงสอนหลกัธรรมอื่นๆ อกีหลาย
อย่าง สุดท้ายจบลงด้วยการให้คติที่ว่า เมื่อเราทําดีแล้ว ใครจะมาสอนลทัธิอะไรไม่สําคญั เช่น      
เขาสอนว่าโลกหน้ามจีรงิ เรากจ็ะไดด้ใีนโลกหน้า หรอืถา้สอนว่าโลกหน้าไม่มจีรงิ เรากไ็ดด้ใีนโลกน้ี
อยูแ่ลว้3 

                                                            

 1องฺ.ทุก. (ไทย) 20/9/63. 
 2องฺ.ทุก. (ไทย) 20/166/126. 

 3อง.ตกิ. (ไทย) 20/66/255-263. 
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     อปุปาทาสตูร พระสตูรน้ีว่าดว้ยความเกดิขึน้แหง่พระตถาคต พระสตูรน้ีเกดิขึน้เมื่อครัง้ที่
พระพุทธเจา้ตรสัแก่พระภกิษุทัง้หลาย ในเรื่องของกฎไตรลกัษณ์ คอื พระพุทธเจา้จะเกดิขึน้หรอืไม่
เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุนัน้คือความตัง้อยู่ตามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดาก็ตัง้อยู่อย่างนัน้        
พระพทุธองคท์รงรูแ้ลว้จงึบอก แสดง บญัญตั ิกําหนด เปิดเผย จาํแนก ทาํใหง้า่ยว่า “ สงัขารทัง้ปวง
ไมเ่ทีย่ง ” ธรรมทัง้หลายจงึเป็นอนตัตา คอื ไมม่ตีวัตน เป็นสิง่ไมเ่ทีย่ง เมือ่มคีวามเกดิขึน้ ตัง้อยู ่และ
ดบัไป1 
 

พระไตรปิฎก เล่มท่ี 21 พระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย จตกุกนิบาต 
    ปธานสตูร เป็นพระสตูรทีว่า่ดว้ยสมัมปัปธาน (ความเพยีรชอบ) 4 ประการ อนัไดแ้ก่  
   1. สงัวรปธาน คอื สรา้งฉนัทะ พยายาม มคีวามเพยีรระวงัหรอืเพยีรปิดกัน้ ยบัยัง้ ป้องกนั
บาปอกุศลธรรมทีย่งัไมเ่กดิขึน้ไมใ่หเ้กดิขึน้ 
 2. ปหานปธาน คอื สรา้งฉนัทะ พยายาม มคีวามเพยีรละหรอืเพยีรกําจดับาปอกุศลธรรม
ทีเ่กดิขึน้แลว้ 
 3. ภาวนาปธาน คอื สรา้งฉนัทะ พยายาม มคีวามเพยีรเจรญิ หรอืก่อใหเ้กดิกุศลธรรมทีย่งั
ไมเ่กดิขึน้ใหเ้กดิขึน้ 
 4. อนุรกัขนาปธาน คอื สรา้งฉนัทะ พยายาม มคีวามเพยีรรกัษากุศลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ให้
เจรญิยิง่ขึน้ไป2  
 
 สงัวรสูตร เป็นพระสตูรทีว่่าดว้ยสงัวรปธาน ซึง่เกดิขึน้เมื่อครัง้ทีพ่ระพุทธเจา้ทรงตรสักบั
พระภิกษุทัง้หลายในเรื่องปธาน (ความเพียร) 4 ประการ (ดังได้กล่าวมาแล้วในปธานสูตร) 
นอกจากน้ียงัได้กล่าวถึงโพชฌงค์ 7 ประการในภาวนาปธาน (เพียรเจรญิ) คือ ควรเพียรเจริญ
โพชฌงค ์7 3  
  
 สงัคหวตัถ ุเป็นพระสตูรทีว่่าดว้ยสงัคหวตัถุ ซึง่เกดิขึน้เมื่อครัง้ทีพ่ระพุทธเจา้ทรงตรสักบั
พระภกิษุทัง้หลายในเรือ่งสงัคหวตัถุ (ธรรมเครือ่งยดึเหน่ียว) 4 ประการ มดีงัน้ี คอื 
  
 1. ทาน คอื การให ้
 2. เปยยวชัชะ คอื วาจาเป็นทีร่กั 
 3. อตัถจรยิา คอื การประพฤตปิระโยชน์ 

                                                            

 1อง.ตกิ. (ไทย) 20/137/385. 
 2องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/13/23-24. 
 3องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/14/24-26. 
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 4. สมานตัตตา คอื การวางตนสมํ่าเสมอ1 
 
พระไตรปิฎก เล่มท่ี 22 พระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย ปัญจก ฉักกนิบาต 
     วณิชชาสูตร เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการค้าขายที่อุบาสกไม่ควรประกอบ 5 ประการ        
มดีงัน้ี คอื  
  1. การคา้ขายอาวุธ คอื การสรา้งอาวุธแลว้ขายอาวุธนัน้ ทีห่า้มขายอาวุธเพราะการคา้ขาย
อาวุธ เป็นเหตุใหท้าํความผดิก่อโทษแก่ผูอ้ื่นได ้
 2. การคา้ขายสตัว์ คอื การคา้ขายมนุษย ์ที่หา้มคา้ขายก็เพราะการค้าขายมนุษย์ ทําให้
มนุษยห์มดอสิรภาพ 
 3. การค้าขายเน้ือ คอื การเลี้ยงสตัว์ไว้ขาย หรอืการขายเน้ือสตัว์ ที่หา้มค้าขาย เพราะ
การคา้ขายเน้ือเป็นเหตุใหต้อ้งฆา่สตัว ์
 4. การค้าขายของมึนเมา คือ การให้ปรุงของมึนเมาชนิดใดชนิดหน่ึงแล้วขาย ที่ห้าม
คา้ขายเพราะการคา้ขายของมนึเมาเป็นเหตุใหม้กีารดื่มแลว้เกดิความประมาท 
 5. การคา้ขายยาพษิ คอื การใหท้าํยาพษิแลว้คา้ขายยาพษินัน้ 
 การคา้ขาย 5 ประการน้ี อุบาสกไมค่วรทาํ ดว้ยตนเองและไมค่วรชกัชวนผูอ้ื่นใหท้าํดว้ย2 
 
พระไตรปิฎก เล่มท่ี 23 พระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย สตัตก อฏัฐก นวกนิบาต 
 สารนัททสตูร เป็นพระสตูรทีว่่าดว้ยการแสดงอปรหิานิยธรรมทีส่ารนัททเจดยี ์ซึง่เกดิขึน้
เมื่อครัง้ที่พระพุทธเจ้าทรงประทบัอยู่สารนัททเจดีย์ กรุงเวสาลี พระพุทธองค์ทรงตรสัในเรื่อง      
หลกัราชอปรหิานิยธรรม 7 ซึง่มดีงัน้ี คอื 
 1. หมัน่ประชุมกนัมากครัง้ 
 2. มคีวามพรอ้มเพรยีงในการประชุม 
 3. ไมเ่พิม่เตมิหรอืลม้ลา้งบญัญตัโิดยพลการ 
 4. เคารพนบัถอืผูอ้าวุโส 
 5. ไมฉุ่ดครา่สตรหีรอืรงัแกเดก็ 
 6. สกัการะบชูาสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์  
 ตราบใดที่ย ังคงประพฤติปฏิบัติตามราชอปริหานิยธรรมทัง้ 7 ประการน้ีอยู่ ย่อมม ี     
ความสามคัคไีมม่คีวามเสือ่มถอยในแวน่แควน้ มแีต่ความเจรญิเพยีงอยา่งเดยีว3 
 

                                                            

 1องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/32/50-51. 
 2องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 22/177/295. 
 3อฺง.สตฺตก. (ไทย) 23/21/31-32. 
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 ทีฆชาณุสูตร เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยโกฬิยบุตรชื่อว่าทีฆชาณุ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อครัง้ที่
พระพทุธเจา้ทรงประทบัอยู ่ณ นิคมของชาวโกฬยิะชื่อว่า กกักรปตัตะ กรุงโกฬยิะ พระพุทธองคท์รง
ตรัสเรื่องสัมปรายิกัตถประโยชน์คือ ธรรมที่เป็นไปเพื่อเกื้อกูลในภพน้ี เพื่อความสุขในภพน้ี            
มดีงัน้ี คอื  1. อุฏฐานสมัปทา คอื ความถงึพรอ้มดว้ยความหมัน่ 
    2. อารกัขสมัปทา คอื ความถงึพรอ้มดว้ยการรกัษา 
    3. กลัยาณมติตตา คอื ความเป็นผูม้มีติรด ี
    4. สมชวีติา คอื มคีวามเป็นอยูเ่หมาะสม 
  
 ทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์คอื ธรรมทีเ่ป็นไปเพื่อเกือ้กูลในภพหน้า เพื่อความสุขในภพหน้า 
มดีงัน้ี คอื   1. สทัธาสมัปทา คอื ความเป็นผูม้ศีรทัธาทีถู่กตอ้ง 
    2. สลีสมัปทา คอื ความเป็นผูม้ศีลีทีถู่กตอ้ง 
    3. จาคสมัปทา คอื ความเป็นผูม้ใีจทีป่ราศจากความตระหน่ี ยนิดใีนการใหท้ีถู่กตอ้ง 
    4. ปญัญาสมัปทา คอื ความเป็นผูม้ปีญัญาทีถู่กตอ้ง 
 นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถงึทางแหง่ความเสือ่มหรอือบายมขุ 4 ประการ มดีงัน้ี คอื 
 1. เป็นนกัเลงหญงิ 
 2. เป็นนกัเลงสรุา 
 3. เป็นนกัเลงการพนนั 
 4. เป็นผูม้มีติรชัว่ มสีหายชัว่ มเีพือ่นชัว่1 
 
พระไตรปิฎก เล่มท่ี 24 พระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย ทสก เอกาทสกนิบาต 
     สังโยชนสูตร เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยสังโยชน์ 10 ประการ ซึ่งเป็นกิเลสที่ผูกใจสัตว ์
(มนุษย)์ ไวก้บัทุกข ์มดีงัน้ี คอื  
  โอรมัภาคยิสงัโยชน์ (เบือ้งตํ่า) ม ี5 ประการ ดงัน้ี คอื 
  1. สกักายทฏิฐ ิคอื ความเหน็วา่เป็นตวัเป็นตน 
  2. วจิกิจิฉา คอื ความลงัเลสงสยั ไมแ่น่ใจ 
  3. สลีพัพตปรามาส คอื ความถอืมัน่ในศลีวตัร ขอ้ปฏบิตั ิโดยสกัแต่ว่าทําๆ กนัไปอย่าง 
งมงาย 
  4. กามฉนัทะ คอื ความพอใจในกาม 
  5. พยาบาท คอื ความคดิรา้ย 
 อุทธมัภาคยิสงัโยชน์ (เบือ้งสงู) ม ี5 ประการ ดงัน้ี คอื 
  1. รปูราคะ คอื ความตดิใจในอารมณ์แหง่รปูฌาน 

                                                            

   1องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) 23/54/340-344. 
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  2. อรปูราคะ คอื ความตดิใจในอารมณ์แหง่อรปูฌาน 
  3. มานะ คอื ความถอืตวั ความสาํคญัตน 
  4. อุทธจัจะ คอื ความฟุ้งซ่าน ราํคาญใจ 
  5. อวชิชา คอื ความไมรู่แ้จง้ ความหลง1 
 
พระไตรปิฎก เล่มท่ี 25 พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ขทุทกปาฐะ ธรรมบท อทุาน 
อิติวตุตกะ สตุตนิบาต 
     มงคลสูตร พระสูตรน้ีเป็นพระสตูรทีว่่าดว้ยสิง่ทีเ่ป็นมงคล คําว่า มงคล หมายถงึ เหตุให้
ไดร้บัความสําเรจ็ ความเจรญิ และสมบตัทิัง้ปวง ส่วนคําว่า สูตร หมายถงึ สิง่ที่ชี้ประโยชน์ ดงันัน้   
คําว่า มงคลสูตร จงึหมายถงึ สิง่ที่ชี้ประโยชน์ ผลติประโยชน์ หลัง่ประโยชน์ รกัษาประโยชน์และ  
รอ้ยรดัประโยชน์ไวไ้ม่ใหก้ระจดักระจาย ซึง่จะทําใหไ้ดร้บัความสาํเรจ็ ความเจรญิและสมบตัทิัง้ปวง 
ซึ่งพระพุทธเจา้ไดต้รสัตอบปญัหาแก่เทวดา ขณะประทบัอยู่ทีว่ดัเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ-
เศรษฐ ีกรงุสาวตัถ ี 
    มงคลในที่น้ีคอื มงคล 38 ประการ เป็นหลกัที่มนุษย์ควรประพฤติปฏบิตัิเพื่อความเป็น    
สริมิงคลและความเจรญิกา้วหน้า มดีงัน้ี คอื  
   1. ไมค่บคนพาล อนัไดแ้ก่ คนทีค่ดิชัว่ พดูชัว่ และทาํชัว่ (เพือ่จะไดไ้มต่กตํ่าในทางทีช่ ัว่) 
   2. คบบณัฑติ ไดแ้ก่ คนทีค่ดิด ีพดูด ีและทาํด ี(เพือ่ใหพ้บแต่ความเจรญิรุง่เรอืงของชวีติ) 
   3. บชูาบุคคลทีค่วรบชูา คอื พระพทุธเจา้ พระสงฆ ์พระมหากษตัรยิ ์บดิามารดา ครู
อาจารยแ์ละผูท้ีป่ระพฤตดิตีัง้มัน่อยูใ่นธรรม (เพือ่ใหเ้กดิแบบอยา่งทีด่)ี 
   4. อยูใ่นถิน่ทีเ่หมาะสม คอื สิง่แวดลอ้มต่างๆรอบตวัจะตอ้งด ี (เพื่อสะดวกในการศกึษา  
เล่าเรยีน) 
   5. มบุีญวาสนามาก่อน คอื การหมัน่ทาํบุญสัง่สมความด ี(เพื่อเป็นทุนไปสูค่วามสุขสาํเรจ็) 
   6. ตัง้ตนไวช้อบ คอื การมเีป้าหมายในชวีติทีด่ที ัง้ทางโลกและทางธรรม (เพื่อใหม้เีสน้ทาง
ชวีติทีถู่กตอ้ง) 
   7. เป็นพหสูตู คอื ผูฉ้ลาดรอบรูใ้นการศกึษาเล่าเรยีน (เพือ่จะไดม้คีวามรอบรู)้ 
   8. มศีลิปะ คอื ชาํนาญการในงานต่างๆ (เพือ่ใหม้พีืน้ฐานการประกอบอาชพีการงานทีด่)ี 
   9. มรีะเบยีบวนิยั (เพือ่ใหม้หีลกัการทีด่ใีนการดาํรงชวีติ) 
 10. มวีาจาสภุาษติ (เพือ่ใหเ้กดิความมเีสน่หใ์นตวัเอง) 
  11. บาํรงุบดิามารดา (เป็นการแสดงความกตญัญรููคุ้ณคน) 
 12. สงเคราะหบุ์ตรธดิา (เป็นแบบอยา่งทีด่)ี 
 13. สงเคราะหภ์รรยา (สาม)ี (เป็นการแสดงความรบัผดิชอบ) 

                                                            

 
1องฺ.ทสก. (ไทย) 24/13/21. 
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 14. ไมใ่หก้ารงานคัง่คา้ง (กจิการงานใดไมค่ัง่คา้ง) 
 15. บาํเพญ็ทาน (จติใจจะมเีมตตาสงู) 
 16. ประพฤตธิรรม (เพือ่ความสงบของชวีติ) 
 17. สงเคราะหญ์าต ิ(เกดิเคราะหร์า้ยกม็ญีาตชิว่ย) 
 18. ประกอบการงานด ีไมม่โีทษ (อาชพีสจุรติชวีติปลอดภยั) 
 19. เวน้จากการทาํบาป (เพือ่ไมต่อ้งชดใชห้น้ีกรรม) 
 20. เวน้จากการเสพของมนึเมา (ใหเ้ป็นคนมสีตอิยูเ่สมอ) 
 21. ไมป่ระมาทในธรรมทัง้หลาย (ใหม้คีวามคดิรอบคอบ) 
 22. มคีวามเคารพ (เราจะไดร้บัความเคารพตอบ) 
 23. มคีวามออ่นน้อมถ่อมตน (จะมคีนใหค้วามนบัถอื) 
 24. มสีนัโดษ (จติใจจะไมวุ่น่วาย) 
 25. มคีวามกตญัญ ู(เพือ่ใหเ้ป็นแบบอยา่งทีด่)ี 
 26. ฟงัธรรมตามกาล (เพือ่ใหม้ดีวงตาเหน็ธรรม) 
 27. มคีวามอดทน (จติใจจะมคีวามสขุสงบ) 
 28. เป็นผูว้า่งา่ย (ทาํใหไ้ดร้บัความรกัจากผูอ้ื่น) 
 29. เขา้หาสมณะผูส้งบ (ทาํใหเ้ขา้ใจธรรมทีแ่ทจ้รงิ) 
 30. สนทนาธรรมตามกาล (ทาํใหม้ปีญัญาเพิม่พนู) 
  31. บาํเพญ็เพยีรเผากเิลส (ดว้ยการปฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐาน) 
 32. ประพฤตพิรหมจรรย ์(ออกบวชหรอืบวชใจดว้ยเนกขมัมบารม)ี 
 33. เหน็แจง้ในอรยิสจั (ใหต้ระหนกัรูใ้นทุกข ์และเหตุทีเ่กดิทุกข ์การดบัทุกข ์และวธิ ี   
ดบัทุกข)์ 
 34. ทาํนิพพานใหแ้จง้ (วปิสัสนาภาวนาจนไดนิ้โรธสมาบตั)ิ 
 35. จติไมห่วัน่ไหวในโลกธรรม (ทาํจติไมใ่หต้ดิยดึในลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ) 
 36. จติไมเ่ศรา้หมอง (ทาํจติใหเ้ป็นผูรู้ ้ผูต้ื่น ผูเ้บกิบาน) 
 37. จติปราศจากธุล ี(ทาํจติใหเ้ป็นอุเบกขาตลอดเวลา) 
 38. จติเกษม (ไมใ่หม้เีครือ่งดงึรัง้ไวใ้นภพคอืถงึซึง่พระนิพพาน)1 
 
 

                                                            
1ข.ุข.ุ (ไทย) 25/1-13/6-8. 



บทท่ี 4 
การวิเคราะหอ์งคค์วามรู้จากพระสตุตนัตปิฎก 

 
ความเป็นมนุษยใ์นทศันะของพระพทุธศาสนา 
 การอธบิายความหมายของมนุษยต์ามหลกัวทิยาศาสตรน์ัน้ถอืว่ามนุษยเ์ป็นสตัวโ์ลกชนิด
หน่ึงทีม่พีฒันาการสงูกว่าสตัวอ์ื่น ๆ ในดา้นสมอง มนุษยจ์งึมคีวามสามารถในดา้นการใชว้าทะแสดง
เหตุผลและสามารถรูค้ดิได้ด้วยเหตุผล  มนุษย์ในทศันะทางวทิยาศาสตร์มสีถานะเป็นเพยีงสสาร
ชนิดหน่ึงทีม่กีระบวนการทาํงานซบัซอ้น  วทิยาศาสตรไ์มย่อมรบัความเป็นจรงิของจติ  แต่ถอืว่าจติ
เป็นผลมาจากการทํางานของกาย  การทีเ่ราคดิหรอืรูส้กึอะไรต่าง ๆ นัน้ เป็นเพราะการทํางานของ
กายในสว่นสมองทีเ่ป็นสสารและมพีฒันาการอนัยาวนาน รา่งกายของมนุษยเ์มือ่แยกยอ่ยลงไปจนถงึ
ที่สุดแล้วเหลือเพยีงหน่วยย่อยที่เป็นสสารซึ่งกนิที่และมน้ํีาหนัก หน่วยย่อยเหล่าน้ีต่างทํางานกนั
อยา่งเป็นระบบโดยมอีวยัวะหลกัทาํหน้าทีต่่าง ๆ ซึง่ทาํใหร้า่งกายสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งสมัพนัธ์
กัน  โดยเฉพาะระบบประสาทมีการทํางานที่ส่งผลต่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทําให้เกิดการ
ตอบสนองต่อสิง่เรา้ เกดิอารมณ์ต่าง ๆ รวมทัง้ควบคุมการเคลื่อนไหว การรบัความรูส้กึ ความทรงจาํ 
ความคดิและพฤตกิรรม สมองเป็นสว่นหน่ึงในอวยัวะหลกัของระบบประสาททีม่บีทบาทสาํคญัในการ
วางแผน การสรา้งสรรค ์การสมัผสั การเรยีนรู ้และความจาํ  มนุษยจ์งึสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างไมม่ทีี่
สิน้สดุและไดส้รา้งมวลความรูไ้วอ้ยา่งมากมายมหาศาล  การอธบิายมนุษยใ์นทศันะทางวทิยาศาสตร์
เป็นการอธบิายในเชงิวตัถุหรอืสสารซึ่งใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรศ์กึษามนุษยใ์นฐานะทีเ่ป็น
สสารแลว้ศกึษาเป็นสว่น ๆ ไป เชน่ สว่นประสาท ตา ห ูจมกู คอ และกระดกู เป็นตน้ หรอือาจศกึษา
มนุษยใ์นแงพ่ฤตกิรรม ความคดิและความรูส้กึ วทิยาศาสตรจ์งึปฏบิตัต่ิอมนุษยใ์นฐานะทีเ่ป็นสสาร 
และความจริงของธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์สนใจศึกษาคือโลกธรรมชาติของวัตถุภายนอก            
ในการศึกษามนุษย์วิทยาศาสตร์ศึกษาในแง่เป็นส่วนหน่ึงของโลกภายนอกและใช้มนุษย์เป็น
ศูนยก์ลางในแงท่ีจ่ะเอาธรรมชาตมิาสนองความเหน็แก่ตวัของมนุษย ์แต่ในทางพระพุทธศาสนานัน้
วดัความเป็นมนุษย์ที่จติใจ  ความหมายของมนุษย์ในทศันะของพระพุทธศาสนานัน้จึงหมายถึง
บุคคลผูป้ระกอบด้วยคุณอนัสูงส่งและมใีจอนัสัง่สมไว้ด้วยคุณสมบตัิต่างๆ เช่น ความมสีติ ความ  
กล้าหาญ การประพฤตพิรหมจรรย ์และการมคีวามเพยีร เป็นต้น บุคคลที่ไดช้ื่อว่าเป็นมนุษยต์้อง
เป็นผู้มใีจสูง มฉิะนัน้แล้วจะเป็นเพยีงสตัว์โลกชนิดหน่ึงที่ชีวิตไม่มคีวามแตกต่างจากสตัว์อื่น ๆ 
เพราะมคีวามตอ้งการทางธรรมชาตเิหมอืนกนั เชน่ ความตอ้งการอาหาร การนอน การสบืพนัธุ ์และ
การป้องกนัตวั เป็นตน้ ความตอ้งการเหล่าน้ีมาจากความคดิและความเชื่อทีว่่าตวัตนมอียู่จรงิจงึทํา
ทุกอย่างเพื่อตวัตนของตน  มนุษยแ์ตกต่างจากสตัว์ตรงที่มนุษย์สามารถทําตนใหม้ธีรรมไดโ้ดยมี
หลกัเกณฑ์ที่ว่าอย่างไรดีอย่างไรไม่ดีและประพฤติปฏิบตัิให้เกิดความถูกต้องขึ้นมาโดยควบคุม
ความรูส้กึแห่งความเป็นตวัตนได ้ความเหน็แก่ตวัจงึจะน้อยลง  คนทีม่คีุณธรรมตอ้งเป็นผูท้ีม่ธีรรม
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เป็นระบบปฏบิตัใินชวีติและเป็นผูท้ีส่ามารถควบคุมความรูส้กึต่าง ๆ ไดถ้า้จตินัน้ไดร้บัการพฒันาให้
กา้วหน้ามากยิง่ขึน้จนสามารถถอนความยดึถอืยดึตดิในตวัตนไดเ้หมอืน พระอรหนัต์ ความทุกขจ์ะ
หมดไป คุณธรรมจึงเป็นสิง่สําคญัสําหรบัมนุษย์ที่จะช่วยยกระดบัความเป็นสตัว์โลกให้สูงขึ้นจน
กลายเป็นอรยิชน  การที่คนบางคนมแีต่ความฉลาดในทางความคดิและการใช้เหตุผลแต่มคีวาม
บกพร่องทางด้านคุณธรรมย่อมทําให้เกิดโทษแก่ตนเองและผู้อื่นเพราะเหตุผลนัน้ได้ถูกใช้เป็น
เครื่องมอืในการส่งเสรมิกเิลส  ซึง่ในทางพระพุทธศาสนานัน้ความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์จะเกดิขึน้ได้
ต่อเมื่อมกีารคดิที่ถูกต้อง  ซึ่งในทางธรรมเรยีกว่าคดิแบบสมัมาทฏิฐ ิ และใชค้วามคดิเช่นน้ีนําพา
จติใจใหเ้ดนิไปบนเสน้ทางของอรยิชน 
 พระพุทธศาสนามีทศันะที่ว่ามนุษย์เป็นภาวะชีวิตที่ยงัเกี่ยวข้องกับกายและอยู่ในภูม ิ
(หมายถงึระดบัจติใจ) ทีอ่ยู่กลางระหว่างเทวภูม ิ(สวรรค)์ กบั อบายภูม ิ(ไดแ้ก่ นรก สตัวเ์ดรจัฉาน 
เปรต และอสรุกาย) ภมูมินุษยเ์ป็นเหมอืนกบัชุมทางผา่นไปมา  สุดแทแ้ต่กรรมทีท่าํไว ้โลกมนุษยจ์งึ
เป็นไดท้ัง้สถานทีท่ีล่ดระดบัคุณค่าของจติใจใหต้ํ่าลงหรอืเป็นสถานที่ทีย่กระดบัและพฒันาจติใจให้
สงูขึน้ ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัการเลอืกและขึน้อยูก่บัศกัยภาพในการพฒันาของแต่ละคน  มนุษยใ์นทศันะของ
พระพุทธศาสนามไิดห้มายถงึมนุษยท์ีม่รี่างกายเท่านัน้ แต่ยงัหมายถงึมนุษยท์ีเ่กดิจากองคป์ระกอบ
หลายอยา่งมาประชุมกนั ดงันัน้ความหมายของมนุษยใ์นพระพทุธศาสนาจงึม ี2 ประการดงัน้ี คอื 
1. มนุษยร์ะดบัสมมตสิจั  และ 2. มนุษยใ์นระดบัปรมตัถสจั 

 1. มนุษย์ระดับสมมติสจั หมายถึงมนุษย์ที่เราสามารถเห็นได้ ไม่ใช่มนุษย์ที่เราต้อง
วเิคราะหเ์จาะลกึลงไปถงึความจรงิอนัสงูสดุ มนุษยใ์นระดบัสมมตสิจัน้ีคอืชวีติทีเ่กดิจากกลละ (น้ําใส) 
แล้วเจรญิขึน้มาเป็นอพัพุทะ (น้ําล้างเน้ือ) แล้วเจรญิเติบโตไปเป็นเปส ิ(ชิ้นเน้ือ) จากนัน้เป็นฆนะ 
(กอ้นเน้ือ) แลว้มปีุ่ม 5 ปุ่ม คอื มอื 2 เทา้ 2 ศรีษะ 1 มนุษยโ์ดยสมมตน้ีิเป็นความจรงิระดบัสมมตทิี่
เกดิจากการมมีตริว่มกนัหรอืการทาํความตกลงรว่มกนัทีจ่ะเรยีกตามภาวะทีเ่หน็ได ้เช่น คร ูอาจารย ์
พระ ผูพ้พิากษา สูง ขาว อว้น และผอม เป็นต้น หรอือาจมชีื่อเรยีกขานนามกนัต่าง ๆ และมนุษย์
ระดบัน้ีมภีาวะชวีติทีเ่คลื่อนไป สลายไป ดํารงอยูช่ ัว่เวลาเพยีงเลก็น้อย1 ความจรงิในระดบัสมมตน้ีิมี
ประโยชน์เพื่อทํางานร่วมกนั หรอืสื่อสารระหว่างกนัแต่ถ้าใครกต็ามไปยดึถอืสภาวะแห่งความเป็น
มนุษยน้ี์ยอ่มไดร้บัทุกข ์
 2. มนุษยใ์นระดบัปรมตัถสจั หมายถงึ มนุษยต์ามความเป็นจรงิในระดบัปรมตัถสจัทีอ่ยูใ่น
ระดบัลึกอนัเป็นความจริงตามสภาวธรรมที่ไม่มีรูปพรรณสณัฐานใดเป็นเครื่องกําหนด แต่เป็น
กระบวนธรรมทีเ่กดิขึน้ ตัง้อยู่เพราะเหตุปจัจยัต่างๆ ทีม่ารวมตวักนั มนุษยใ์นระดบัน้ีจงึไม่มตีวัตน 
เรา เขา สิง่นัน้ หรอืสิง่น้ี ตราบใดทีม่เีหตุปจัจยัแปรเปลีย่นไป กระบวนการแห่งสงัขารธรรมย่อมไม่
สามารถดาํเนินต่อไปได ้ความจรงิในระดบัปรมตัถสจัน้ีมปีระโยชน์ทีช่ว่ยใหเ้ราเกดิปญัญาไมห่ลงไป 
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ยดึมัน่ถอืมัน่อยา่งผดิ ๆ และช่วยใหเ้ราปฏบิตัต่ิอสิง่ทัง้หลายไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ผูท้ีเ่ขา้ใจ
โลกและชีวิตตามความเป็นจริงจะไม่ตกอยู่ใต้อํานาจของกิเลสและสามารถถอนตนออกมาจาก      
สิง่สมมตทิัง้หลายได ้ความทุกขข์องมนุษยท์ัง้หลายลว้นมาจากความยดึมัน่ถอืมัน่ ถา้มนุษยส์ามารถ
เขา้ถงึความจรงิในระดบัปรมตัถสจั ความยดึมัน่ถอืมัน่จะค่อยๆ คลายตวัจนในทีสุ่ดมนุษยจ์ะหลุดพน้
จากความเป็นทาสของสมมตสิจั และเหน็ความเป็นสมมตทิีถู่กบญัญตัขิึน้มาโดยมไิดม้สี่วนใดทีเ่ป็น
จรงิคงอยูนิ่รนัดร 
 การวเิคราะหใ์นระดบัปรมตัถสจันัน้เราสามารถจําแนกแยกแยะไดห้ลายประการ แต่เมื่อ
กล่าวโดยสรุปแลว้ม ี2 ประการ คอื กายกบัจติ หรอืรูปกบันาม นัน่คอืส่วนที่เป็นกายคอืส่วนที่เป็น
รูปธรรมและส่วนที่เป็นจติคอืส่วนที่เป็นนามธรรมทัง้สองส่วนน้ีทํางานสมัพนัธ์กนัและพร้อมที่จะ  
ปรุงแต่งกระทํากรรมต่าง ๆ ต่อไป พระพุทธศาสนาจึงศึกษามนุษย์ทัง้ในส่วนที่เป็นธรรมชาติ
ภายนอกและสว่นทีเ่ป็นธรรมชาตภิายใน สว่นทีเ่ป็นธรรมชาตภิายนอกคอืสว่นทีเ่ป็นกายอนัเป็นสว่น
รูปธรรมที่เกดิจากมหาภูตรูป 4 ม ีดนิ น้ํา ลม และไฟเป็นหลกั ซึ่งทําใหเ้กิดรูปร่างต่างๆ ปรากฏ
ขึน้มามคีุณสมบตักินิเน้ือที ่มรีูปร่าง และอยู่ในเวลา รูปร่างหรอืกายน้ีเป็นส่วนทีต่ ัง้อยู่ไดไ้ม่นานดงั
พุทธพจน์ที่ว่า “อกีไม่นานนัก ร่างกายน้ีจกัปราศจากวิญญาณ ถูกทอดทิ้งทบัถมแผ่นดินเหมอืน  
ท่อนไมท้ีไ่รป้ระโยชน์ ฉะนัน้”1 ซึ่งมคีวามหมายทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ว่าร่างกายของมนุษยม์รีะยะเวลาที่
อยู่ได้ไม่นานจกัต้องเสื่อมถอยเหลอืแต่ซากที่ไรว้ญิญาณจงึไม่ต่างจากท่อนไมท้ี่ไรป้ระโยชน์ และ
พุทธพจน์อกีประโยคหน่ึงที่ว่า “ภกิษุผูรู้แ้จ้งว่าร่างกายน้ีเปรยีบเหมอืนฟองน้ํา รูช้ดัว่าร่างกายน้ีมี
ลกัษณะดุจพยบัแดด”2 ซึ่งมีความหมายที่ว่าพระภิกษุผู้รู้แจ้งในธรรมย่อมเห็นความจรงิแท้ของ
ร่างกายทีไ่ม่ต่างจากฟองน้ําซึ่งไม่สามารถตัง้อยู่ไดน้านต้องแปรปรวนไปเพราะเป็นสิง่ทีไ่ม่มตีวัตน
แทจ้รงิ จงึไม่ต่างจากพยบัแดดเมื่อปรากฏในทีไ่กลดูเสมอืนว่าเป็นรูปทีจ่ะยดึจบัต้องได ้แต่เมื่อเขา้
ใกลจ้งึประจกัษ์แก่ตาว่ามแีต่ความว่างเปล่า รูปกายในทศันะทางพระพุทธศาสนาจงึมสีภาพเป็นมา
ยาและไมส่ามารถคงทนอยูไ่ดน้านตอ้งเสือ่มไปและทรดุไป 
 ส่วนทีต่รงขา้มกบักายคอืจติอนัเป็นส่วนธรรมชาตภิายในทีม่องไม่เหน็ ไม่มรีูปปรากฏจงึ
เป็นสิง่ทีเ่รยีกว่านามธรรม ซึ่งเป็นอสสารทีพ่ระพุทธเจา้ทรงยอมรบัว่าส่วนน้ีมอียู่และมคีวามพเิศษ
กว่าธรรมชาตภิายนอก จติน้ีพระพุทธเจา้ไดเ้คยตรสัแก่พระภกิษุทัง้หลายว่า “เทีย่วไปไกล เทีย่วไป
ดวงเดยีว ไม่มรีปูร่าง อาศยัอยู่ในถํ้า”3 ซึง่มคีวามหมายทีว่่าจติเป็นสิง่ทีไ่ม่อยู่น่ิงและรบัอารมณ์ทีอ่ยู่
ไกลได ้การทีท่รงตรสัวา่จติน้ีเทีย่วไปดวงเดยีวนัน้มไิดห้มายความว่าจติมดีวงเดยีวแต่หมายความว่า
จติเกดิขึน้ทลีะดวง ๆ ดวงหน่ึงดบัอกีดวงหน่ึงเกดิขึน้ ซึง่จะไมเ่กดิขึน้พรอ้มกนั การเกดิอยา่งต่อเน่ือง
น้ีรวดเรว็มากจนทําใหดู้เหมอืนว่าจติมดีวงเดยีว จติเป็นสิง่ทีไ่ม่มรีูปร่าง นัน่คอื ไม่มสีณัฐานและไม่มสี ี
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และการทีจ่ติอาศยัอยูใ่นถํ้าน้ีจงึหมายถงึอาศยัอยูใ่นรา่งกายทีเ่กดิจากมหาภตูรปู 4 มดีนิ น้ํา ลม และ
ไฟที่ทํ างานประสานกัน  พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญแก่จิตดังปรากฏพุทธพจน์ใน                
พระสตุตนัตปิฎกทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัเตอืนไวว้า่ “จติทีต่ ัง้ไวผ้ดิพงึทาํใหไ้ดร้บัความเสยีหายยิง่กว่า
ความเสยีหายทีโ่จรเหน็โจร หรอืผูจ้องเวรเหน็ผูจ้องเวรจะพงึทาํใหแ้ก่กนั”1  นัน่คอืจติทีถู่กนําไปตัง้ไว้
ในอกุศลกรรมย่อมนํามาซึ่งความเสยีหายอย่างรา้ยแรงยิง่กว่าโจรที่เป็นคู่อาฆาตกนั  เมื่อเหน็แล้ว
ต้องฆ่ากนั  หรอืผูจ้องเวรกนัเมื่อเหน็กนัแล้วย่อมเบยีดเบยีนทํารา้ยกนัอย่างรุนแรงเพื่อใหอ้กีฝ่าย
ได้รบัความเสยีหายอย่างเต็มที่ การดูแลรกัษาจติให้ตัง้มัน่ในกุศลกรรมจงึเป็นเรื่องสําคญัในทาง
พระพทุธศาสนาดงัพทุธพจน์ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัเตอืนไวว้า่ “จติทีต่ ัง้ไวช้อบ  ยอ่มอาํนวยใหไ้ดผ้ล
ที่ประเสริฐยิ่ง ที่มารดาบิดาก็ทําให้ไม่ได้หรือแม้แต่ญาติเหล่าอื่นก็ให้ไม่ได้”2 ความหมายของ     
พทุธพจน์น้ีทาํใหเ้หน็วา่จติทีมุ่ง่มัน่ประพฤตกุิศลกรรมยอ่มทาํใหเ้กดิผลดซีึง่เราตอ้งทาํดว้ยตนเองไม่
มใีครทาํใหแ้ก่กนัไดถ้งึแมน้วา่บุคคลนัน้จะเป็นมารดาบดิาหรอืญาตพิีน้่องเพราะธรรมยอ่มสนองตอบ
ต่อผูป้ระพฤตธิรรม 
 สาํหรบัสว่นทีเ่รยีกว่าสมองนัน้ในทางพระพุทธศาสนาถอืว่าเป็นสว่นหน่ึงของกายซึง่สมอง
น้ีทําหน้าที่เหมอืนกบัสถานีของจิต หรอือาจเปรยีบได้กบัคอมพวิเตอร์ที่สามารถนําพาความคิด
ออกมาจากจติรวมทัง้ควบคุมความสมดุลภายในของร่างกาย  ส่วนจติเหมอืนกบัเครื่องบนัทกึเทปที่
บนัทกึการกระทําของเรา  ไม่ว่าเราจะแอบซ่อนการกระทําอย่างไรยอ่มไม่สามารถหนีพน้การบนัทกึ
ของจติได ้ ดงัคาํตรสัของพระพทุธเจา้ทีว่า่ “ธรรมทัง้หลาย มใีจเป็นหวัหน้า มใีจเป็นใหญ่ สาํเรจ็ดว้ย
ใจ ถ้าคนมใีจด ีกจ็ะพูดดหีรอืทําดตีามไปดว้ย  เพราะความดนีัน้ สุขย่อมตดิตามเขาไป เหมอืนเงา
ตดิตามตวัเขาไปดว้ย ฉะนัน้”3 ดงันัน้บุคคลใดกต็ามไม่ว่าจะกระทําดหีรอืชัว่ล้วนเป็นผลมาจากจติ
หรอืใจทีเ่ป็นตวับงการใหบุ้คคลกระทาํไปตามแรงอาํนาจของมนั  บุคคลจะสาํเรจ็ไดก้เ็พราะใจ จะรบั
ทุกขก์เ็พราะใจและจะรบัสุขกเ็พราะใจซึง่พรอ้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมออกมาทางกายและวาจาและผล
ที่เกดิขึน้จากการกระทําของเขานัน้จะติดตามตวัเขาเหมอืนเงาที่ติดตามตวัจงึไม่มใีครหนีพน้การ
กระทาํของตนเอง 
 มนุษยใ์นทศันะทางพระพุทธศาสนาคอืชวีติทีม่คีวามประเสรฐิและมคีวามสาํคญัในตวัเอง
ซึ่งความสําคญัน้ีมไิดข้ึน้อยู่กบัสิง่ใด ชวีติจงึสามารถมคีวามสมบูรณ์ได้ในตวัของมนัเอง ไม่ใช่เป็น
เพยีงเครือ่งมอืหรอืสว่นประกอบทีจ่ะถูกนําไปใชส้รา้งสรรคส์ิง่อื่นๆ แต่มนุษยม์คีวามหมายในเชงิเป็น
ผูก้ระทาํและมคีวามสามารถพเิศษคอืการฝึกฝนตนเองไดจ้นกระทัง่เป็นพระพุทธเจา้ ซึง่ต่างจากสตัว์
ซึง่ตอ้งอาศยัมนุษยเ์ป็นผูฝึ้กใหแ้ละฝึกไดใ้นขอบเขตทีจ่าํกดั มนุษยท์ีส่มบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนา

                                                 
 1ข.ุธ. (ไทย) 25/42/39. 
 2ข.ุธ. (ไทย) 25/43/39. 
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จงึเป็นชวีติที่ต้องฝึกฝนตนเองหรอืพฒันาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งการฝึกฝนตนเองน้ีมกีารพฒันาทัง้ใน
แบบไตรสกิขาและแบบมรรคมอีงค ์8 
 ตามที่กล่าวมาน้ีเราจะเหน็ได้ว่ามนุษย์ในทศันะของพระพุทธศาสนานัน้เป็นสตัว์ที่ต้อง
พฒันาและถ้าพฒันาไปจนถึงขัน้สูงสุดจะมคีวามเกี่ยวพนักบัเรื่องของคุณค่าอนัสูงสุดซึ่งเป็นสิง่ที่
มนุษยไ์ม่ไดส้รา้งหรอืกําหนดขึน้มาเอง  หากแต่เป็นสิง่ที่มอียู่เป็นอยู่ในตวัเอง  คุณค่าสูงสุดน้ีเป็น
อุดมคตขิองมวลมนุษยท์ีเ่ป็นความจรงิสงูสุดและเป็นความดงีามสงูสุดทีเ่รยีกว่าพระนิพพาน ซึง่ต่าง
จากสิง่อื่น ๆ ที่เป็นคุณค่าสามญัและเป็นค่านิยมอนันําไปสู่การสนองความเห็นแก่ตวัและสนอง
ผลประโยชน์ซึง่มนุษยเ์ป็นผูก้าํหนดขึน้มา   
 

กาํเนิดและท่ีมาของมนุษยใ์นพระพทุธศาสนา 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ให้คุณค่าความสําคญัแก่มนุษย์มากเพราะถือว่าเป็นสตัว์
ประเสรฐิที่สามารถพฒันาการไปได้เรื่อย ๆ จนถึงขดีสูงสุดคือความเป็นอรยิชนที่สามารถบรรลุ  
หลุดพน้จากสงัสารวฏัไม่มกีารเวยีนว่ายตายเกดิอกีต่อไป  การทีม่นุษยม์ศีกัยภาพในการพฒันาได้
เช่นน้ีเพราะมนุษยม์ปีญัญา  และปญัญาน้ีเองที่นําพามนุษยไ์ปสู่สุคตภิูมหิรอืแมแ้ต่ไปพระนิพพาน 
ฉะนัน้ถ้ามนุษย์ขาดปญัญามนุษย์จะตกอยู่ภายใต้อทิธิพลของกิเลสที่ทําให้เกิดอวชิชาและนําพา
มนุษยไ์ปสูทุ่คตภิมูอินัเป็นทางมดื  พระพทุธเจา้ทรงตรสัถงึเหตุแหง่ความทุกขค์อืตณัหาและตณัหาน้ี
เองทีม่าจากอวชิชาคอืความไมรู่จ้งึทําใหม้นุษยเ์กดิการปรุงแต่งต่าง ๆ จนกลายเป็นความอยากหรอื
ตณัหาแล้วไปยดึถือในสิง่ที่ตนเองอยากนัน้จนเกิดเป็นภพ ชาติ ชรา มรณะ แล้วเกิดทุกข์ขึ้นมา  
ตณัหาจงึเป็นเรือ่งทีม่นุษยต์อ้งควบคุมและตดัใหข้าดจงึจะพน้จากสงัสารวฏั 
 ในอคัคญัญสูตร  พระพุทธเจ้าทรงตรสักบัสามเณรวาเสฏฐะและสามเณรภารทวาชะถึง
ความเสื่อมสลายของโลกและสัตว์โลกที่รอดชีวิตได้ไปเกิดในชัน้อาภัสสรพรหมซึ่งเป็นชัน้ที ่       
พระพรหมมีรศัมีแผ่ซ่านออกจากร่างกาย มีปีติเป็นอาหารนึกคิดอะไรได้ดัง่ใจปรารถนา  ท่าน
สามารถสญัจรไปมาในอากาศและมีชีวิตที่ยาวนานมาก ครัน้เวลาล่วงเลยมานานโลกน้ีก่อตัว    
ขึ้นมาใหม่โดยเริ่มจากสภาพที่เป็นน้ําแผ่เต็มอวกาศ  ไม่มีดวงจนัทร์  ดวงอาทิตย์และดวงดาว  
ความมดืมดิปกคลุมไปทัว่  ต่อมาเกดิงว้นดนิลอยบนน้ําสง่กลิน่หอมและมรีสอรอ่ยทาํใหส้ตัวผ์ูห้น่ึงที่
กาํลงัสญัจรในอากาศไดก้ลิน่จงึเกดิความโลภแลว้ใชน้ิ้วชอ้นงว้นดนิขึน้มาลิม้ด ู รสงว้นดนินัน้แผซ่่าน  
จงึเกดิความอยากในรสขึน้มา  แมส้ตัว์อื่นกเ็ช่นกนัไดท้ําตามอย่างจงึเกดิความอยากในรส  ต่อมา
สตัว์เหล่านัน้ได้ป ัน้ง้วนดินเป็นคําเพื่อบริโภคทําให้รศัมีที่แผ่ออกจากร่างกายค่อย ๆ หายไป       
ดวงจนัทร ์ดวงอาทติย ์ดวงดาวไดป้รากฏขึน้มาทาํใหเ้กดิกลางวนัและกลางคนื โลกน้ีฟ้ืนตวัขึน้มาอกี 
สตัว์ทัง้หลายบรโิภคงว้นดนิเป็นอาหาร ร่างกายหยาบขึ้น และผวิพรรณได้ปรากฏแตกต่าง
หลากหลายกนัไป  ทําให้พวกที่มผีวิพรรณงามดูหมิน่พวกผวิหยาบทราม  ความมานะถือตวัได้
เกดิขึน้แลว้  งว้นดนิจงึหายไป สตัวท์ัง้หลายต่างโหยหางว้นดนินัน้ แต่ปรากฏว่าไมม่ ีต่อมามสีะเกด็
ดนิปรากฏขึน้เหมอืนดอกเหด็  สตัวเ์หล่านัน้ไดบ้รโิภคสะเกด็ดนิร่างกายจงึหยาบขึน้มา  ผวิพรรณ
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ปรากฏแตกต่างกนัพวกผวิพรรณงามดูหมิน่พวกผวิพรรณทราม ความมานะถอืตวัเกดิขึน้มาเพราะ
การดหูมิน่เรือ่งผวิพรรณเป็นปจัจยั  สะเกด็ดนิจงึหายไป แต่ปรากฏว่ามเีครอืดนิซึง่มลีกัษณะเหมอืน
เถาผกับุ้งเกดิขึน้ เครอืดนิน้ีมลีกัษณะกลิน่หอมและมรีสด ีสเีหมอืนเนยใสหรอืเนยขน้อย่างด ีสตัว์
เหล่านัน้พากนับรโิภค ร่างกายมคีวามหยาบขึน้ ผวิพรรณปรากฏแตกต่างกนัทําใหเ้กดิการดูหมิน่
พวกผวิพรรณทรามความมานะถอืตวัเกดิขึน้เพราะการดูหมิน่เรื่องผวิพรรณเป็นปจัจยั เครอืดนิจงึ
หายไป พวกสตัวท์ัง้หลายต่างทุกขร์ะทมบ่นเพอ้ถงึเครอืดนิ ผลปรากฏว่าขา้วสาลอีนัมผีลติผลทีไ่ม่
ตอ้งไถ ไมม่รีาํ ไมม่แีกลบ มกีลิน่หอม มเีมลด็เป็นขา้วสารปรากฏขึน้  เมื่อใดทีพ่วกสตัวเ์หล่านัน้เกบ็
ขา้วสาลเีพื่อเป็นอาหารเยน็ในตอนเยน็ ความพร่องจงึไม่ปรากฏเลย สตัวท์ัง้หลายพากนับรโิภคขา้ว
สาลทีีสุ่กเองน้ีโดยพวกสตัวน์ัน้ไม่ตอ้งไถ  เมื่อเวลาผ่านไปนานเขา้ร่างกายของสตัวเ์หล่านัน้มคีวาม
หยาบมากขึน้  ผวิพรรณแตกต่างกนัไป  อวยัวะเพศไดป้รากฏขึน้มาสตัวเ์หล่านัน้ต่างเพ่งดูอวยัวะ
เพศกนัจนเกดิความกาํหนดัและความเรา่รอ้นจงึไดเ้สพเมถุนกนั  สตัวอ์ื่น ๆ ทีไ่มพ่อใจการเสพเมถุน
ได้ใช้ฝุ่นหรอืขีเ้ถ้าหรอืมูลโคขว้างใส่พวกที่เสพเมถุน  พวกที่เสพเมถุนจงึแยกตนเองออกไปสรา้ง
บ้านเรอืนและเกดิความเกยีจครา้นที่จะหาขา้วสาลมีาบรโิภคเป็นมือ้ ๆ ในแต่ละครัง้ จงึคดิหาทาง
เกบ็สัง่สมขา้วสาลเีพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งออกไปหาหลายครัง้  ทําใหข้า้วสาลเีกดิมรีาํห่อเมลด็และมแีกลบ
หุม้เมลด็  ต้นขา้วสาลทีีเ่กี่ยวแลว้ไม่กลบังอกขึน้มาอกี  ทําใหส้ตัวท์ัง้หลายเกดิความทุกขแ์ละปรบั
ทกุขก์นัถงึสมยัอดตีทีเ่คยสถติในอาภสัสรพรหมทีนึ่กคดิอะไรสาํเรจ็ตามปรารถนา มปีีตเิป็นอาหาร มี
รศัมซี่านออกจากรา่งกาย เทีย่วสญัจรไปในอากาศและมชีวีติทีย่าวนาน  แต่บดัน้ีทุกอยา่งไดห้ายไป
เพราะบาปอกุศลธรรม สตัว์ทัง้หลายจงึตกลงกนัแบ่งขา้วสาลแีละปกัปนัเขตแดนกนั ทําใหม้สีตัว ์     
ผูห้น่ึงเกดิความโลภถอืเอาส่วนทีเ่ขาไม่ใหม้าบรโิภคจงึถูกจบัได ้ และเกดิทํารา้ยกนัดว้ยฝ่ามอืบา้ง 
กอ้นดนิบา้ง และทอ่นไมบ้า้ง นบัแต่นัน้มาจงึเกดิการครหากนั เกดิการพดูเทจ็ และการใชอ้าวุธ1 
 เมื่อเริม่มกีารเสพเมถุนกนัขึน้มาจงึมกีารเกดิและพฒันาการของสตัว ์ซึ่งการเกดิของสตัว์
โดยเฉพาะมนุษยน์ัน้จะเกดิขึน้มาเป็นตวัตนไดต้้องมอีงค์ประกอบสําคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 1. บดิา
มารดารว่มกนั  2. มารดามไีขส่กุพรอ้มกนัทีจ่ะผสม และ 3. สตัวถ์อืปฏสินธใินครรภ์2 
 เรื่องกําเนิดของรูปร่างมนุษย์น้ีพระพุทธเจ้าได้ตรสักบัอินทกยกัษ์เมื่อครัง้ทรงประทบั        
ณ ภูเขาอินทกูฏ เขตกรุงราชคฤห์ ทรงตรสัถึงที่มาแห่งร่างกายโดยเริ่มตัง้แต่ชีวิตที่อยู่ในครรภ์
มารดาซึ่งมลีกัษณะเป็นรูปละเอยีดกลมใส ขนาดเท่าหยดน้ํามนัทีต่ดิอยู่บนขนแกะซึง่เหลอืจากการ
สะบดั  3 ครัง้ รปูละเอยีดน้ีเรยีกว่ากลละ จากกลละค่อย ๆ พฒันาเป็นอพัพุทะ ซึง่เป็นรปูละเอยีดที่
เกิดถดัจากกลละนัน้ไป 7 วนั มสีเีหมอืนน้ําล้างเน้ือและมลีกัษณะเหมอืนดบุีกเหลว จากอพัพุทะ 
ค่อย ๆ พฒันาไปเป็นเปส ิซึ่งเป็นชิ้นเน้ือเลก็ๆ จากเปสพิฒันาเป็นฆนะซึ่งเป็นกอ้นๆ หลงัจากนัน้ 

                                                 
 1ท.ีปา. (ไทย) 11/120-131/89-96. 
 2ม.ม.ู (ไทย) 12/408/443-444. 
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ฆนะเกดิเป็นปุม่ 5 ปุม่ มแีขน 2 เทา้ 2 และศรีษะ 1 ต่อจากนัน้มาจงึเกดิผม ขน และเลบ็ และสตัวใ์น
ครรภน์ัน้ไดอ้าหารทีม่ารดาไดก้ลนืกนิเขา้ไป1 
 จากจุดน้ีทาํใหเ้ราเหน็ไดถ้งึญาณวถิขีองพระพทุธเจา้ทีท่รงหยัง่เหน็ความเป็นไปของชวีติที่
อยูใ่นครรภม์ารดาโดยทีไ่มท่รงใชเ้ครือ่งมอืวทิยาศาสตรใ์ด ๆ เลย ซึง่คาํสอนของพระพทุธเจา้ในเรื่อง
น้ีมปีรากฏในพระสุตตนัตปิฎกสรุปความไดว้่า โลกถูกอะไรนําไป โลกถูกอะไรผลกัไสไป อะไรเล่า
เป็นธรรมทีโ่ลกทัง้หมดตกอยู่ในอํานาจ ซึ่งพระพุทธเจา้ทรงตอบเทวดานัน้สรุปความไดว้่า โลกถูก
ตณัหานําไป ถูกตณัหาผลกัไสไป และตณัหาน้ีเป็นธรรมอยา่งหน่ึงทีโ่ลกทัง้หมดตกอยูใ่นอาํนาจ2 
 ดงัไดก้ล่าวมาน้ีเราสามารถสรปุไดว้า่ตณัหาคอืสาเหตุการเกดิของสตัวโ์ลกและตณัหาน้ีเอง
ทีท่ําใหส้ตัวโ์ลกทัง้ปวงเผชญิกบัความทุกข ์ถ้าเราดบัตณัหาไดก้ารเกดินัน้ย่อมไม่ม ีแต่เพราะเรามี
ตณัหาจิตของสตัว์โลกจึงไม่หยุดน่ิง จิตพล่านไป เพราะธรรมชาติของจิตนัน้ชอบเกี่ยวเกาะกบั
อารมณ์ต่าง ๆ ถา้จติขาดการฝึกฝน อบรม ในทางธรรม จติจะยดึตดิกบัสิง่ทีม่นัเกีย่วเกาะจนเกดิเป็น
ความทุกข ์เพราะทุกสิง่ในโลกต้องเปลี่ยนไป เมื่อสิง่ที่จติไปยดึมอีนัต้องเปลี่ยนไป จติจะเป็นทุกข์
เพราะความไม่คงตวัของสิง่นัน้ ๆ ตราบใดกต็ามที่สตัวโ์ลกยงัหลงอยู่ในทะเลแห่งตณัหา ตราบนัน้
สตัว์ทัง้หลายย่อมเวยีนว่ายในสงัสารวฏั ไม่สามารถหลุดพน้จากกระแสแห่งการเวยีนว่ายตายเกดิ 
เพราะเหตุแห่งกรรมทีต่นไดก้ระทําไว ้ดงัทีพ่ระพุทธเจา้ไดเ้คยตรสัไวว้่า “สตัวโ์ลกย่อมเป็นไปตาม
กรรม หมู่สตัว์เป็นไปตามกรรม สตัว์ทัง้หลายมกีรรมเป็นเครื่องผูกพนั เปรยีบเสมอืนรถที่แล่นไป
หมดุเป็นเครือ่งตรงึไว ้ฉะนัน้”3 
 เราอาจกล่าวได้ว่ารถที่แล่นไปได้เป็นเพราะมหีมุดหรอืนอตยดึตรงึกนัได้  ถ้านอตหลุด
เมื่อใดรถจะวิง่ไปไม่ได ้ซึ่งเหมอืนกบักรรมของสตัวท์ัง้หลายเป็นตวักําหนด ใหส้ตัวเ์หล่านัน้เป็นไป
ตามกรรมและกรรมนัน้ยอ่มตดิตามผูก้ระทาํเหมอืนดัง่เงาตดิตามตวั 
 จากอคัคญัญสูตรไดท้ําใหเ้ราเหน็ว่ากรรมหรอืการกระทําของสตัว์ที่มาจากความอยากรู้
อยากเหน็ย่อมทําใหเ้กดิตณัหาและเกดิกเิลสเป็นตวัผลกัดนัทําใหเ้กดิความรูส้กึอยากลิม้ลองรสของ
สิง่ทีต่นเองไมรู่จ้กัและไมเ่คยเหน็เมือ่ลิม้รสแลว้จงึเกดิความตดิใจและเป็นทุกขเ์มื่อสิง่เหล่านัน้หายไป
และไมเ่ป็นไปตามใจหวงั เราจะเหน็ไดว้่าแมน้พรหมจะมภีูมจิติในระดบัสงูปานใด แต่สามารถตกตํ่า
ลงมาได ้จนมอิาจเหาะไปในอากาศและไม่สามารถนึกปรารถนาอะไรไดด้งัใจ ทัง้น้ีเป็นเพราะพรหม
เหล่านัน้ยงัไมส่ามารถตดัขาดซึง่กเิลสตณัหา จงึทาํใหม้โีอกาสทีจ่ะตกเขา้สูก่ระแสแหง่สงัสารวฏั และ
ความตกตํ่าของสตัว์ทัง้หลายนัน้มใิช่จะมผีลต่อตนเองเท่านัน้ยงัมผีลต่อสิง่แวดล้อมทําใหเ้กดิการ
อุบตัิขึ้นของดวงอาทติย์ ดวงจนัทร์ ดวงดาว กลางคนื กลางวนั และฤดูกาลต่าง ๆ ยิง่เมื่อใดเสพ
เมถุนกนั ทาํใหเ้กดิความตดิใจ จติยิง่ตกตํ่ามากขึน้ ทาํใหเ้กดิการแบ่งพรรคแบ่งพวก ความรูส้กึแห่ง
ความเป็นตวัตนของตน และพวกของตนไดเ้กดิขึน้ จนถงึแก่บรภิาษกนั ทํารา้ยกนัสุดทา้ยถงึขัน้ใช้

                                                 
 1ส.ํส. (ไทย) 15/235/337-338. 
 2ส.ํส. (ไทย) 15/63/74. 
 3ข.ุธ. (ไทย) 25/660/654. 
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อาวุธอนัแสดงให้เห็นถึงกิเลสฝ่ายโทสะที่มีความรุนแรงและเข้มข้นมากขึ้น นับแต่นัน้มาการผิด
ศีลธรรมมมีากขึ้น เมื่อมคีวามสํานึกเกิดขึ้นมาจึงมกีารประชุมกนัเพื่อเลือกกษัตรยิ์ให้เป็นสมมต ิ
เทวราชเพื่อเป็นหวัหน้าปกครอง จากนัน้จงึเกดิการแบ่งชัน้วรรณะมพีวกพราหมณ์ แพศย ์และพวก
ศูทร ทัง้หมดน้ีทําใหเ้หน็กรรมของสตัว์ที่เกดิขึน้มาเพราะมเีจตนาที่นําไปสู่การปฏบิตัติามใจอยาก 
ทําให้ผลที่เกิดขึ้นมาคือวิบากกรรม ซึ่งเป็นได้ทัง้กุศล อกุศล และอพัยากฤตคือเป็นกลางอนัไม่
เป็นไปในฝา่ยกุศลและอกุศล ไมด่แีละไมช่ัว่ ไดแ้ก่ กริยิา รปู และนิพพาน 
 
องคป์ระกอบของมนุษยใ์นพระพทุธศาสนา 
 ตามทศันะของพระพทุธศาสนานัน้มนุษยเ์ป็นสิง่มชีวีติทีป่ระกอบไปดว้ยสว่นทีเ่ป็นกายกบั
จติ หรอืรปูกบันาม ซึง่ต่างจากวทิยาศาสตรท์ีม่ทีศันะในเรื่องมนุษยโ์ดยถอืว่าเป็นสสารชนิดหน่ึงทีม่ี
กระบวนการทํางานซบัซ้อนโดยไม่ยอมรบัความเป็นจรงิของจติ  แต่ถอืว่าจติเป็นเพยีงการทํางาน
ของกาย การทีเ่ราคดิหรอืรูส้กึหรอืมอีารมณ์ไดน้ัน้เป็นเพราะการทํางานของกายในส่วนของสมองที่
เป็นสสารและมพีฒันาการอนัยาวนาน การศกึษามนุษยใ์นแนววทิยาศาสตรเ์ป็นการศกึษามนุษยใ์น
ฐานะทีเ่ป็นสสารและมกีารศกึษาแบบเป็นสว่น ๆ หรอืเป็นระบบ เชน่ ระบบกลา้มเน้ือ ระบบโครงรา่ง 
ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบย่อยอาหาร ระบบไหลเวยีนโลหติ ระบบหายใจ และระบบ
สบืพนัธุ์ เป็นต้น วทิยาศาสตร์อาจศึกษามนุษย์ในแง่พฤติกรรม ความคดิ และความรูส้กึ อนัเป็น
การศกึษาคนแบบจติวทิยา ซึง่ใชว้ธิกีารทดลองในเชงิวทิยาศาสตร ์โดยใชส้ตัวบ์า้งมนุษยบ์า้งทดลอง
ซํ้าแล้วซํ้าอกีจนกว่าจะได้ความจรงิแล้วสรุปออกมาเป็นผลทําใหเ้กดิเป็นทฤษฎีต่างๆ แต่กระนัน้
การศกึษาแบบวทิยาศาสตรย์งัไม่สามารถอธบิายมนุษยใ์นบางแงมุ่มทีล่ํ้าลกึในเรื่องของจติใจ ความ
จริงของธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์สนใจศึกษาคือธรรมชาติของวัตถุซึ่งเป็นความจริงบางส่วน 
วิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ให้คําตอบอย่างเต็มที่เกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตภายในของมนุษย ์
ความกา้วหน้าในทางวทิยาศาสตรท์างจติจงึยงัไมส่ามารถตอบสนองไดอ้ยา่งเตม็ทีต่่อปญัหาในสงัคม
ปจัจุบนั 
 พระพุทธศาสนาศกึษามนุษยท์ัง้ในส่วนทีเ่ป็นธรรมชาตภิายนอกและส่วนทีเ่ป็นธรรมชาติ
ภายใน กล่าวคอืธรรมชาตภิายนอกหรอืสว่นทีเ่ป็นรปูธรรมนัน้เกดิจากองคป์ระกอบต่างๆ มาประชุม
กนัทาํใหเ้กดิเป็นรปูร่างต่าง ๆ โดยเฉพาะรปูร่างแห่งความเป็นมนุษย ์และธรรมชาตภิายใน คอืสว่น
ทีพ่ระพุทธศาสนายอมรบัในความเป็นนามธรรมน้ีว่ามอียู่ และมคีวามพเิศษกว่าธรรมชาตภิายนอก 
เพราะเป็นสว่นทีท่าํใหเ้กดิสิง่ทีเ่รยีกว่า “คุณค่า” อนัเป็นเรื่องของความดงีามสงูสุดทีท่าํใหช้วีติมนุษย์
มีคุณค่า ความเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากองค์ประกอบทัง้รูปธรรมและ
นามธรรมมาประชุมกนั เมื่อใดทีอ่งคป์ระกอบซึ่งเป็นเหตุปจัจยัทีท่ําใหค้วามเป็นมนุษยเ์กดิขึน้มอีนั
เป็นต้องแตกสลายไปความเป็นมนุษย์จะไม่ม ี พระพุทธศาสนาจงึเป็นศาสนาที่ปฏเิสธความมอียู่
อยา่งถาวรของตวัตนและเชื่อวา่สรรพสิง่มกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลาไมม่สีิง่ใดคงที ่คงตวั เพราะว่า
มนัมสีภาวะทีต่ ัง้อยู่ไดไ้ม่นานตอ้งถูกบบีคัน้อยู่เสมอ ตวัตนทีเ่ราเหน็ว่ามอียู่นัน้แทจ้รงิแลว้มนัมไิดม้ี
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อยู่อย่างเป็นตวัตนแท้จรงิและถาวร  มนัมอียู่ในลกัษณะเป็นมายาเราจงึไม่สามารถไปบงัคบัหรอื
กําหนดใหต้วัตนนัน้เป็นไปตามใจปรารถนา ร่างกายทีป่รากฏแก่เราน้ีถา้เราพจิารณาอย่างละเอยีด
แล้วเราจะเหน็ว่าล้วนเกดิมาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มาประชุมกนั ซึ่งองค์ประกอบเหล่าน้ีเป็น
ภาวะพืน้ฐานสําคญัซึ่งมทีัง้ส่วนที่เป็นรูปและนาม ไดแ้ก่ ธาตุ ขนัธ์ และอายตนะ การมองเหน็หรอื
เขา้ถงึปรมตัถสภาวธรรมเหล่าน้ีจงึเป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะทาํใหเ้ราเหน็ความจรงิของชวีติอยา่งถูกตอ้งและ
รูว้ธิจีดัการกบัชวีติของตนอยา่งถูกตอ้งตามหลกัพระพทุธศาสนา 
 
ธาต ุ
 ธาตุ มคีวามหมายในทางพระพุทธศาสนาทีห่มายถงึ “สิง่ทีท่รงสภาวะของมนัอยู่เองตาม
ธรรมดาของเหตุปจัจยั”1  นัน่คอืพระพุทธศาสนาตอ้งการจะพดูถงึธาตุในนัยทีว่่าคุณสมบตัทิีม่อียู่ใน
วตัถุ 
 พระพุทธศาสนามกีารกล่าวถงึธาตุเป็นจํานวนมากแต่ธาตุหลกัที่เป็นพืน้ฐานสําคญัของ
ชวีติโดยเฉพาะชวีติมนุษยม์ทีัง้หมด 6 ธาตุ ไดแ้ก่ ปฐวธีาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ 
และวญิญาณธาตุ ซึง่มหีลกัฐานปรากฏในพระสตุตนัตปิฎก ดงัมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี คอื 

 1. ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) หมายถึง สสารที่มีคุณสมบัติกินเน้ือที่และเป็นของแข็งซึ่งเรา
สงัเกตเหน็ไดง้า่ย เช่น ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ กระดกู เยื่อในกระดูก มา้ม หวัใจ ตบั พงัผดื 
ไต ปอด ลาํไสใ้หญ่ ลาํไสน้้อย อาหารใหม ่และอาหารเก่า เป็นตน้ 

 2. อาโปธาตุ (ธาตุน้ํา) หมายถงึ ส่วนทีม่คีุณสมบตัไิหลได ้ขยายขนาดได ้เป็นของเหลว 
เกาะกุมตวัมนัเองอยู ่เป็นสภาวะทีด่ดูซมึและมคีวามเอบิอาบ เช่น เลอืด หนอง น้ําลาย น้ํามกู น้ําตา 
เหงือ่ มนัขน้ เปลวมนั ไขขอ้ ด ีเสลด และมตูร เป็นตน้ 

 3. เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) หมายถงึสว่นทีม่คีุณสมบตัใินการเผาไหมจ้งึทาํใหเ้กดิความรอ้นและ
ความอบอุน่ อกีทัง้ยงัหมายถงึธรรมชาตทิีเ่ป็นเครือ่งทาํรา่งกายใหท้รดุโทรมและเรา่รอ้น 

 4. วาโยธาตุ (ธาตุลม) หมายถงึ ส่วนที่ระเหยลอยไดเ้ป็นสภาวะที่เคลื่อนที่ ไม่อยู่น่ิงพดั  
ไปมา ไดแ้ก่ ลมทีพ่ดัขึน้และพดัลง ลมในทอ้ง ลมในลําไส ้ลมทีแ่ล่นไปในอวยัวะน้อยใหญ่ ลมหายใจ
เขา้และลมหายใจออก 
 5. อากาสธาตุ (ธาตุอากาศ) หมายถงึ สภาวะว่างเปล่า ไดแ้ก่ ช่องหู ช่องจมูก ช่องปาก 
ช่องสําหรบักลนืของว่าง ของดื่ม ของเคี้ยว และของลิ้มรส ช่องที่พกัอยู่แห่งของกิน ของดื่ม ของ
เคีย้วของลิม้รส และช่องแหง่อวยัวะทัง้หลายหรอืทีอ่ื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นของเฉพาะตนทีเ่ป็นสภาวะ
วา่งเปล่าและมคีวามวา่งเปล่า 

 
                                                 

 1พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2551). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท.์ 
หน้า 153. 
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 6. วญิญาณธาตุ (ธาตุคอืวญิญาณ) เป็นธาตุที่ทําให้เรารู้สุข ทุกข ์และอทุกขมสุขคอืไม่
ทุกขแ์ละไม่สุข (มอีาการไม่หวัน่ไหวไปในทางใดทางหน่ึง) วญิญาณธาตุน้ีเป็นนามธาตุทีม่ลีกัษณะ
ตรงขา้มกบัธาตุทัง้ 5 ทีก่ล่าวมาในขา้งตน้ซึง่เป็นรปูธาตุ โดยเฉพาะอากาสธาตุนัน้แมน้ว่าจะไม่มรีปู
แต่เน่ืองอยูก่บัรปูจงึจดัวา่เป็นรปูธาตุเชน่กนั1 
 สาํหรบัอากาสธาตุนัน้เราอาจกล่าวไดว้า่เป็นธาตุวา่งทีม่คีุณสมบตัใิหเ้น้ือทีแ่ก่ธาตุอื่น ๆ จะ
ไดต้ัง้อยู่ไดแ้ละเป็นสิง่รองรบัสิง่ทีม่าตัง้บนความว่าง จงึเป็นคนละอย่างกบัธาตุลม เพราะอากาสธาตุ
เป็นธาตุว่างที่ให้สิง่ต่าง ๆ มาตัง้อยู่บนที่ว่าง สมมุติว่าเรานัง่บนเก้าอี้ เรานัง่ได้เพราะมทีี่ว่างมา
รองรบัก้นของเรา อากาสธาตุหรอืทีว่่างจงึเป็นธาตุหรอืทีว่่างทีใ่หอ้ะไรต่าง ๆ มาตัง้อยู่บนทีว่่างได ้
อนัเป็นเรือ่งละเอยีดทีม่องไมไ่ดด้ว้ยตา 
 ดงันัน้เราอาจสรุปไดว้่ามนุษยท์ุกคนมธีาตุทัง้ 4 หรอืแมแ้ต่ดนิกอ้นหน่ึงหรอืหนิกอ้นหน่ึงก็
มธีาตุทัง้ 4 ไดแ้ก่ ดนิ น้ํา ลม และไฟ ส่วนที่แขง็และกนิพืน้ที่คอืธาตุดนิ ส่วนธาตุน้ําคอืส่วนที่เป็น
ของเหลว ธาตุลมคอืสว่นทีเ่ป็นก๊าชระเหยออก ธาตุไฟคอือุณหภมู ิเราจงึไมส่ามารถระบุลงไปว่าสว่น
ใดเป็น ดนิ น้ํา ลม ไฟ อย่างลว้น ๆ เพราะมนัประกอบกนัอยู่และทํางานรว่มกนั สาํหรบัอากาสธาตุ
เป็นธาตุว่างที่รองรบัสิ่งที่มาอยู่บนความว่าง ได้แก่ พวกธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม และธาตุไฟ        
อากาสธาตุจงึเน่ืองอยูก่บัรปู และทัง้ 4 ธาตุน้ียงัเป็นที ่ๆ ใหว้ญิญาณมาอาศยัทาํหน้าทีข่องมนัไดค้อื
ทาํหน้าทีท่างจติวญิญาณ 
 
ขนัธ ์ 
 ขันธ์ ซึ่งความหมายในทางพระพุทธศาสนาหมายถึง “กอง พวก หมวด และหมู่”2              
มคีวามสาํคญัในฐานะทีพ่ระพุทธเจา้ทรงคน้พบและทรงพจิารณาเหน็ความเกดิขึน้ ตัง้อยู่ และดบัไป 
ในอุปาทานขนัธ์ 5 น้ีว่า ขนัธ์ 5 แต่ละอย่าง ๆ นัน้เป็นอย่างน้ี ความเกดิขึน้ของขนัธ์ 5 แต่ละอย่าง
นัน้เป็นอย่างน้ี และความดบัแห่งขนัธ์ 5 แต่ละอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เมื่อทรงพจิารณาเหน็ความเกดิ
และความเสือ่มไปในอุปาทานขนัธไ์มน่านนกั จติหลุดพน้จากอาสวะทัง้หลายเพราะหมดความยดึมัน่
ถอืมัน่ การพจิารณาขนัธ ์5 จงึมคีวามสาํคญัและนิยมใชใ้นการปฏบิตัวิปิสัสนาภาวนาโดยใชค้วบคู่ไป
กบัการพจิารณาธรรมในไตรลกัษณ์ เพราะเหตุวา่ตราบใดทีเ่รายงัไมส่ามารถเหน็ อนิจจงั ทุกขงั และ
อนตัตาในเบญจขนัธแ์ลว้ตราบนัน้เรายอ่มไมส่ามารถหลุดพน้จากกระแสแหง่สงัสารวฏั 
 ขนัธห์รอืเบญจขนัธน้ี์มทีัง้หมด 5 กอง ซึง่มกีล่าวไวใ้นพระสตุตนัตปิฎก ดงัน้ี คอื 
 1. รปู คอืสว่นทีเ่ป็นรปูรา่งหรอืสิง่ทีเ่ป็นวตัถุทัง้หมด อนัจดัวา่เป็นรปูธรรม 
 2. เวทนา คอืสว่นทีเ่ป็นความรูส้กึ ไดแ้ก่ ความรูส้กึสุข ทุกข ์และเฉย ๆ ซึง่เป็นความรูส้กึ
ที่ไม่เป็นไปในฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ยกตัวอย่างว่า ตาเห็นรูปที่สวยงาม ความรู้สึกเป็นสุขจะเกิดขึ้น 
                                                 

 1ม.อุ. (ไทย) 14/348-353/405-408. 
 2พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต). (2551). เล่มเดมิ. หน้า 32. 
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ความสขุทีเ่กดิขึน้น้ีเรยีกวา่สขุเวทนา แต่ถา้ตาเหน็สิง่ทีน่่าเกลยีดหรอืไมน่่าพอใจ ความรูส้กึเป็นทุกข์
จะเกดิขึน้ ความทุกขท์ีเ่กดิขึน้น้ีเรยีกว่า ทุกขเวทนา แต่ถา้ตาเหน็สิง่ทัง้หลายแต่จติกลบัมอีาการเฉย
ไมเ่อนเอยีงไปในทางสขุหรอืทุกข ์ความรูส้กึเชน่น้ีเรยีกวา่ อทุกขมสขุเวทนา 

 เราจะเหน็ไดว้่าเวทนาน้ีมอีทิธพิลมากเพราะเป็นแรงผลกัดนัใหค้ดิปรุงแต่งและนําไปสูก่าร
กระทาํต่าง ๆ 
 3. สญัญา คอืความจําได้หมายรูล้กัษณะ ทรวดทรงสณัฐาน ส ีอาการและสมมติบญัญตัิ
ต่างๆ 
 4. สงัขาร คอืสภาพที่ปรุงหรอืเครื่องปรุงแต่งคุณภาพของจติใหเ้กดิความนึกคดิเป็นกุศล
หรอือกุศล หรอืเป็นกลางๆ 

 5. วิญญาณ คือ การรู้แจ้งทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ในทางพระพุทธศาสนาแบ่ง
วิญญาณออกเป็น 6 ชนิด ได้แก่ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ        
กายวญิญาณ และมโนวญิญาณ1 

 วญิญาณมคีวามสาํคญัในฐานะทีเ่ป็นฐานใหแ้ก่นามขนัธอ์ื่น ๆ เพราะการทีจ่ะเกดินามขนัธ์
อื่นๆ ไดน้ัน้ต่อเมื่อเราตอ้งเหน็ ไดย้นิ ไดก้ลิน่ ไดล้ิม้รส และไดส้มัผสัจงึเกดิความรูส้กึ (เวทนา) เกดิ
จําไดห้มายรู ้(สญัญา) และเกดิการปรุงแต่ง (สงัขาร) สมมุตวิ่าถา้เราไดย้นิเสยีงประทดัดงั “ปงั” เรา
รูส้กึตกใจ การไดย้นิน้ีเป็นการรูแ้จง้ทางหูโดยทีโ่สตวญิญาณลุกขึน้มาทําหน้าทีก่ารไดย้นิจงึเกดิขึน้ 
เมื่อได้ยนิแล้วจงึเกิดความรู้สกึตกใจอนัเป็นเวทนา  เมื่อเกิดความรู้สกึแล้วเราจําได้ว่าเป็นเสยีง
ประทดั การจําไดห้มายรูค้อืสญัญา จากนัน้จติคดิไปว่าไม่อยากใหลู้กไฟกระเดน็ไปตกบา้นของใคร
เพราะเกรงวา่ไฟจะไหม ้การปรงุแต่งเช่นน้ีเป็นการทาํหน้าทีข่องสงัขาร การทาํหน้าทีข่องขนัธ ์5 น้ีมี
ความรวดเรว็มาก ถา้มองขนัธ ์5 ตามตวัอย่างน้ี ขนัธ ์5 จะเกดิไปตามลําดบัเราสามารถเหน็ไดแ้ละ
เขา้ใจไดใ้นปจัจุบนั แต่มกีารอธบิายขนัธ ์5 อกีแบบหน่ึงคอืมองในแงท่ีว่่าเกดิขึน้ครัง้เดยีวแลว้ดบัไป
หรอืตายไป นัน่คอืเกดิเป็นตวัตนร่างกายแล้วตายไป แต่ไม่ว่าจะมองขนัธ์ในแบบใดขนัธ์ 5 น้ี 
สามารถจาํแนกความหมายไดเ้ป็น 2 ชนิด ซึง่มปีรากฏในพระสตุตนัตปิฎกสรปุความไดม้ดีงัน้ี คอื 
 1. ขนัธ ์5 ชนิดทีม่กีารยดึถอืตวัตน คอื ขนัธ ์5 ทีเ่กดิขึน้แก่คนธรรมดาสามญัทีย่งัมคีวาม
ยดึมัน่ถอืมัน่ในตวัตนของตน ทัง้น้ีเป็นเพราะยงัมอีวชิชาและความพงึพอใจในราคะหลงอยู่ เรยีกว่า 
อุปาทานขนัธ ์5 หรอืปญัจุปาทานขนัธ ์
 2. ขนัธ ์5 ชนิดทีไ่มม่กีารยดึถอืตวัตน คอืขนัธ ์5 ของผูท้ีเ่ป็นพระอรหนัต ์เพราะมขีนัธอ์นั 
บรสิทุธิท์ีไ่มม่กีารยดึถอืดว้ยอวชิชาวา่ตวัตนและไมเ่พลดิเพลนิในขนัธ ์5 แต่เหน็ความเป็นไตรลกัษณ์
ที่ปรากฏอยู่ในเบญจขนัธ์ พระอรยิเจา้จงึเป็นผูรู้แ้จง้ในคุณโทษและเครื่องสลดัออกจากรูป เวทนา 
สญัญา สงัขาร และวญิญาณ ท่านจงึเบื่อหน่ายคลายอยากและสามารถถอนความยดึถือและความ 
ยดึตดิในสิง่ทัง้ปวงจติของทา่นจงึหลุดพน้จากสงัสารวฏั2 

                                                 
 1ม.อุ. (ไทย) 14/86/96-98. 
 2ส.ํข. (ไทย) 17/48/66-67. 
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อายตนะ 
 อายตนะ มคีวามหมายทีว่่า “ตดิต่อ”1  ซึง่เป็นสว่นทีม่คีวามเชื่อมโยงกบัธาตุและขนัธ ์เช่น 
ตาเป็นธาตุอยา่งหน่ึงเรยีกวา่ “จกัขธุาตุ” เมือ่ทาํหน้าทีเ่หน็คอืตากระทบเขา้กบัรปู ตาจงึเป็นอายตนะ
เรยีกว่า “จกัขวายตนะ” หเูป็นธาตุอย่างหน่ึงเรยีกว่า โสตธาตุ เมื่อทําหน้าทีไ่ดย้นิคอืกระทบเขา้กบั
เสยีงหจูงึกลายเป็นอายตนะเรยีกว่า “โสตายตนะ” จมกูเป็นธาตุอย่างหน่ึงเรยีกว่าฆานธาตุ เมื่อทํา
หน้าทีไ่ดก้ลิน่คอืจมกูกระทบเขา้กบักลิน่ จมกูจงึกลายเป็นอายตนะเรยีกว่า “ฆานายตนะ” ลิน้เป็น
ธาตุอย่างหน่ึงเรียกว่า”ชิวหาธาตุ” เมื่อทําหน้าที่ลิ้มรสคือลิ้นกระทบเข้ากับรส ลิ้นจึงกลายเป็น
อายตนะเรยีกว่า “ชวิหายตนะ” และกายเป็นธาตุอย่างหน่ึงเรยีกว่า “กายธาตุ” เมื่อทําหน้าทีส่มัผสั
ทางกาย กายจึงเป็นอายตนะเรียกว่า “กายายตนะ”2 เป็นต้น ทัง้หมดน้ีเราจะเห็นได้ว่าธาตุกับ
อายตนะมคีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนั พระพุทธเจา้ทรงใหค้วามสาํคญัแก่อายตนะและไดท้รงจําแนก
เป็น 2 ประเภทโดยทรงจดัไวเ้ป็นคู่ดงัความปรากฏในพระสุตตนัตปิฎก  ทีว่่าอายตนะม ี2 ประเภท 
ดงัน้ี คอื 
 1. อายตนะภายในม ีตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ 
 2. อายตนะภายนอกม ีรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ และธรรมารมณ์ 
 อายตนะทัง้ 2 ประเภทน้ีพระพทุธเจา้ทรงจดัเป็นคูม่ดีงัน้ี คอื 
 จกัข ุ(ตา) คูก่บั รปู 
 โสตะ (ห)ู คูก่บั สทัทะ (เสยีง) 
 ฆานะ (จมกู) คูก่บั คนัธะ (กลิน่) 
 ชวิหา (ลิน้) คูก่บั รส 
 กาย คูก่บั โผฏฐพัพะ 
 มโน (ใจ) คูก่บั ธรรมารมณ์3 
 พระพุทธเจา้ทรงตรสัไวว้่าภกิษุใดทีรู่ท้ ัว่ซึ่งอายตนะภายในและอายตนะภายนอกทัง้หมด 
6 คู่น้ีแล้วถือได้ว่าเป็นผู้ฉลาดในอายตนะ ทัง้น้ีเป็นเพราะอายตนะภายในเป็นส่วนที่ติดต่อหรือ
เชื่อมต่อทําใหเ้กดิความรู ้อนัเป็นแดนความรูภ้ายใน ซึ่งเรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า “อนิทรยี์ 6” แปลว่า 
“ความเป็นใหญ่ในหน้าที่ทัง้ 6 ทาง4 ส่วนอายตนะภายนอกเป็นส่วนที่ติดต่อหรอืเชื่อมต่อให้เกิด
ความรูฝ้่ายภายนอกเรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า “อารมณ์”5 ซึ่งจะไปเกี่ยวเกาะกบัอายตนะภายในทัง้ 6 
ทาง” เมื่ออายตนะภายในและอายตนะภายนอกทํางานประสานกบัวญิญาณจะทําใหเ้กดิผสัสะขึน้มา 
และผสัสะน้ีมคีวามสาํคญัในฐานะทีว่่าความทุกขจ์ะเกดิขึน้หรอืไม่ย่อมอยู่ทีว่่ามกีารสมัผสัดว้ยวชิชา
                                                 

 1พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต). (2551). เล่มเดมิ. หน้า 545. 
 2ม.อุ. (ไทย) 14/305-368/164. 
 3ม.อุ. (ไทย) 14/126/164. 

 4พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต). (2551). เล่มเดมิ. หน้า 555. 
 5แหล่งเดมิ.หน้า 546. 
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หรอือวชิชา ถา้มกีารสมัผสัดว้ยวชิชาความทุกขย์อ่มเกดิขึน้ไมไ่ด ้แต่ถา้มกีารสมัผสัดว้ยอวชิชาความ
ทุกขจ์งึจะเกดิขึน้ ดงันัน้มนุษยท์ุกคนมคีวามจําเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งระมดัระวงัและควบคุมอายตนะ
โดยอาศยัสตแิละสมัปชญัญะ อนัเป็นเรื่องจําเป็นและสาํคญัมากในพระพุทธศาสนา เพราะการบรรลุ
นิพพานหรอืการไปสูน่รกหรอืสวรรคล์ว้นไปทางอายตนะ เราจงึตอ้งมสีตแิละรูว้ธิดีบัอวชิชาเพื่อไมใ่ห้
เกดิความยดึมัน่ถอืมัน่ในสิง่ใด 
 มนุษยใ์นปจัจุบนัน้ีส่วนมากตกเป็นทาสของอายตนะเพราะชอบหาสิง่ต่างๆ มาบํารุงและ
ปรนเปรออายตนะและปรุงแต่งใหเ้กดิความรูส้กึทางอายตนะอยู่ตลอดเวลา การทีม่นุษยม์อีายตนะ
มนุษย์จึงสมัผสักบัสิง่ต่าง ๆ แล้วทําให้เกิดสิง่ที่เรยีกว่าขนัธ์  ถ้าไปยดึมัน่ถือมัน่ในขนัธ์ ขนัธ์จะ
กลายเป็นปญัจุปาทานขนัธแ์ละกลายเป็นทุกขข์ึน้มา สมมุตวิ่า เราเหน็กระเป๋าใบใหญ่ตกอยูบ่นถนน 
เมื่อเปิดกระเป๋าดูเราพบว่ามเีงนิหลายลา้นบาทอยู่ในกระเป๋าใบนัน้ เรามองเงนิแลว้รูส้กึเฉย ๆ ไม่มี
ความรูส้กึอยากไดข้ึน้มา แลว้นํากระเป๋าใบนัน้สง่ใหต้ํารวจดาํเนินการหาเจา้ของต่อไป  แสดงว่าเงนิ
ในกระเป๋าใบนัน้ไม่มอีํานาจต่อจติใจของเราและไม่ทําใหเ้ราเกดิปญัจุปาทานขนัธ ์แต่ถา้เราเหน็เงนิ
นัน้แล้วเกดิอยากได้ เงนิจํานวนนัน้ทําใหเ้ราเกดิปญัจุปาทานขนัธ์ ดงันัน้ปญัจุปาทานขนัธ์ 5 เกดิ
ขึน้มาเพราะมตีณัหาเป็นมลูเหตุ เมือ่มตีณัหาแลว้จงึนําไปสูค่วามยดึถอืและยดึตดิคอือุปาทาน 
 ดงัไดก้ล่าวมาแลว้น้ีเราจะเหน็ไดว้่ามนุษยน์ัน้เกดิจากองค์ประกอบต่าง ๆ มาประชุมกนั 
เหมอืนกบัรถที่เกดิจากส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น ล้อ พวงมาลยั เกียร์ ตวัถงัรถ ยางรถ และที่นัง่  
เป็นตน้ เมื่อเราแยกสว่นต่าง ๆ เหล่าน้ีออกไปแลว้ความเป็นรถไมม่เีหลอือยู่อกีเลย ดงันัน้มนุษยเ์รา
น้ีไมไ่ดม้อียูอ่ยา่งแทจ้รงินอกจากการประชุมรว่มกนัของสว่นประกอบต่าง ๆ มาทาํหน้าทีร่ว่มกนัแลว้
เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจัจยัทีป่รุงแต่งกนัขึน้มา ถ้าเราไปยดึมัน่ถอืมัน่เมื่อใดจติย่อมตกเป็นทาส
และกระทาํการต่าง ๆ ซึง่ทาํใหเ้กดิเป็นความทุกขแ์ละเวยีนวา่ยตายเกดิในสงัสารวฏั 
 
บทบาทของกฎธรรมชาติท่ีสาํคญัในพระพทุธศาสนาท่ีมีอิทธิพลต่อมนุษย ์
 ดังได้กล่าวมาแล้วที่ว่ามนุษย์เกิดจากส่วนประกอบแต่ละอย่างที่มาประชุมกันและ
ส่วนประกอบแต่ละอย่างนัน้ไม่มตีวัตนของมนัเองที่เป็นอสิระ  มกีารเกดิและดบัต่อ ๆ กนัไปอย่าง
ต่อเน่ืองและเป็นกระแส ความเป็นไปตามธรรมชาตน้ีิมไิดด้าํเนินไปอยา่งเลื่อนลอยหรอืไรร้ะเบยีบแต่
มกีารดาํเนินไปอย่างมรีะเบยีบตามกฎเกณฑท์ีม่กีารอาศยัความสมัพนัธแ์ละความเป็นปจัจยัทีอ่าศยั
กนัของสิง่ทัง้หลายทีอ่ยูภ่ายใตห้ลกัธรรมใหญ่ 2 หมวดคอื พระไตรลกัษณ์ และปฏจิจสมปุบาท 
 หลกัธรรมทัง้ 2 หมวดน้ีถอืไดว้่าพระพุทธเจา้ทรงแสดงในรปูของกฎธรรมชาต ิและถอืได้
ว่าเป็นกฎเดยีวกนัแต่แสดงในคนละแนวเพื่อมองเหน็ความจรงิอย่างเดยีวกนัคอืหลกัพระไตรลกัษณ์
มุ่งแสดงลกัษณะของสิง่ทัง้หลายซึ่งปรากฏให้เห็นว่าเป็นอย่างนัน้ ในเมื่อสิง่เหล่านัน้เป็นไปโดย
อาการที่มีความสัมพันธ์กันและเป็นเหตุปจัจัยสืบต่อกันไปตามหลักปฏิจจสมุปบาท ส่วน
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หลกัปฏจิจสมุปบาทแสดงถงึอาการทีส่ ิง่ทัง้หลายมคีวามสมัพนัธเ์น่ืองอาศยัเป็นเหตุปจัจยัสบืต่อแก่
กนัเป็นกระแส จนมองเหน็ลกัษณะไดว้า่เป็นไตรลกัษณ์1 
 กฎธรรมชาตทิัง้สองน้ีมบีทบาทสําคญัที่แสดงใหเ้หน็ถงึธรรมชาตขิองมนุษยท์ี่มอียู่ในรูป
ของกระแสทีส่มัพนัธ์กนัและเป็นเหตุปจัจยัสบืต่อแก่กนั ถา้ใครกต็ามขาดความรูแ้ละความเขา้ใจใน
เรื่องเหล่าน้ีย่อมปฏบิตัิอย่างไม่ถูกต้องทัง้ต่อตนเอง บุคคลอื่น สิง่อื่น และธรรมชาตแิวดล้อม การ
เรยีนรูแ้ละเขา้ใจในกฎธรรมชาตน้ีิจะทาํใหเ้หน็ถงึอาํนาจของกฎธรรมชาตทิีม่ผีลต่อความเป็นไปของ
มนุษย์และสิง่ทัง้หลายทัง้ปวง โดยทําให้รูจ้กัตนเอง รูจ้กัความเป็นมนุษย์ และรู้จกัที่จะปฏิบตัิต่อ
ธรรมชาตแิวดลอ้ม 
 
ไตรลกัษณ์ 
 ไตรลกัษณ์คอืลกัษณะ 3 ประการของสงัขารทัง้หลาย ซึ่งเราอาจเรยีกไดอ้กีอย่างหน่ึงว่า 
“สามญัลกัษณะ” เพราะเป็นลกัษณะสามญัของสิง่ทัง้หลายทัง้ปวง ซึง่พระพุทธเจา้ทรงแสดงหลกัไว้
ในรปูของกฎธรรมชาตแิละทรงใหค้วามสําคญัมากดงัปรากฏในพระสุตตนัตปิฎกสรุปความไดว้่าไม่
วา่จะมพีระพทุธเจา้บงัเกดิขึน้หรอืไมก่ต็าม กฎธรรมชาตน้ีิยอ่มตัง้อยูต่ามธรรมดามคีวามเป็นไปตาม
ธรรมดาและคงตัง้อยูอ่ยา่งนัน้ นัน่คอืกฎทีว่า่สงัขารทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง สงัขารทัง้ปวงเป็นทุกข ์และธรรม
ทัง้ปวงเป็นอนตัตา2 
 เราอาจกล่าวไดว้า่กฎพระไตรลกัษณ์น้ีประกอบไปดว้ยลกัษณะสาํคญั 3 ประการมดีงัน้ี คอื 
 อนิจจตา คอื ความไมเ่ทีย่ง ไมค่งทีค่งตวั หรอืภาวะทีเ่กดิขึน้แลว้เสือ่มสลายไป 
 ทุกขตา คอื ภาวะที่ถูกบบีคัน้ดว้ยการเกดิขึน้และสลายตวัหรอืภาวะทีก่ดดนัและขดัแยง้
เพราะปจัจยัทีป่รงุแต่งเปลีย่นสลายทาํใหไ้มส่ามารถคงสภาพนัน้ ๆ ได ้
 อนัตตตา หรอื อนตัตา คอื ความไมใ่ชต่วัตนหรอืความไมม่ตีวัตนทีแ่ทจ้รงิของมนัเอง 
            
 ทัง้หมดน้ีมรีายละเอยีดทีต่อ้งพจิาณาเพื่อนําไปสู่ความเขา้ใจในบทบาทของกฎธรรมชาติ
ดงัน้ี คอื         
 อนิจจตา 
 เราจะเหน็ไดว้่าสิง่ทัง้หลายในโลกเราน้ีไม่คงทีค่งตวั ไม่ว่าสิง่นัน้จะเป็นสิง่มชีวีติหรอืไม่มี
ชวีติกต็ามย่อมอยู่ภายใตก้ฎพระไตรลกัษณ์ การเปลีย่นแปลงน้ีเกดิขึน้ตลอดเวลา บางอย่างเหน็ได้
ชดัเจน เชน่ สตัว ์ตน้ไม ้และสิง่ของต่าง ๆ เป็นตน้ แต่บางอยา่งตอ้งอาศยัเวลาและใชป้ญัญาในการ  
พจิารณาและสงัเกตจงึจะเหน็ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้และเป็นไปอย่างชา้ ๆ เช่น ภูเขา กอ้นหนิ 
และอญัมณต่ีาง ๆ สิง่เหล่าน้ีอาจจะตอ้งใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตรเ์ขา้มาชว่ยจงึจะเหน็ไดช้ดัเจน เช่น

                                                 
 1พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต).  (2542).  เล่มเดมิ.  หน้า 67. 
 2องฺ.ตกิ. (ไทย) 20/137/385. 
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การใชก้ล้องจุลทรรศน์ และการคน้ควา้ทดลองทางเคม ีเป็นต้น หรอืแมแ้ต่ร่างกายของเราที่มกีาร
เปลีย่นแปลงไปตามวยัซึ่งเป็นสิง่ทีเ่ราสามารถเหน็ไดง้า่ย แต่การเปลีย่นแปลงของจติใจอาจจะเป็น
เรื่องที่ยากขึ้นมาอีกเพราะต้องใช้ความสังเกต และใช้ปญัญาพินิจพิเคราะห์ ความหมุนเวียน
เปลี่ยนแปลงน้ีเป็นความแท้จรงิที่อยู่ท่ามกลางสิง่ทัง้หลายทัง้ปวง ทุกอย่างอยู่ภายใต้อํานาจของ
ความไม่เที่ยงน้ีพระพุทธศาสนาจงึมคีําสอนที่มุ่งให้บุคคลรูจ้กัปล่อยวางและมองดูสิง่ต่าง ๆ ด้วย
ความไม่ยดึถอื ความเปลีย่นแปลงน้ีดาํเนินอยูต่ลอดเวลาและเป็นไปอย่างชา้ ๆ ต่อเน่ืองกนัไปจงึทํา
ใหค้นส่วนมากไม่รูส้กึตวัและหลงคดิไปว่าทุกอย่างคงทีค่งตวั คนส่วนมากจงึพากนัยดึถอืในรูปและ
สิง่ทัง้หลาย และพวกเขาจะทนไมไ่ดถ้า้สิง่ทัง้หลายเหล่านัน้ไมไ่ดอ้ยูใ่นอาํนาจทีเ่ขาบงัคบัไดจ้งึทาํให้
ความทุกขเ์กดิขึน้ 
 พระสุตตนัตปิฎกมคีําอธบิาย “ไม่เทีย่ง” ไวว้่า คอืไม่เทีย่งเพราะมสีภาวะเกดิขึน้และเสื่อม
ไป1 

 นัน่คอืสิง่ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้แลว้ย่อมเสื่อมไป มแีลว้หายไป ซึง่ลกัษณะของอนิจจงัน้ีเราอาจ
กล่าวไดว้า่มลีกัษณะดงัน้ี คอื 
 1. มกีารเกดิและดบั หรอืสลายไป 
 2. มกีารเปลีย่นสภาพ 
 3. มกีารตัง้อยูช่ ัว่ขณะหน่ึง 
 4. ไมม่คีวามเทีย่ง 
 ลกัษณะที่กล่าวมาน้ีถ้าเราสงัเกตสิง่ที่อยู่รอบตวัเราจะเห็นได้ว่าทุกอย่างมกีารเกิดขึ้น 
ตัง้อยู่ และดบัไป ทุกอย่างย่อมมคีวามเสื่อมไปไม่ว่าสิง่นัน้จะมชีวีติหรอืไม่กต็าม ถา้เราใส่ใจในเรื่อง     
อนิจจตาและหมัน่สงัเกตตนเองและสิง่รอบตวัแล้วเราจะเห็นได้ว่าปรากฏการณ์เหล่าน้ีทําให้เกิด
ปญัญาไมเ่ป็นคนประมาทมวัเมาในลาภ ยศ สรรเสรญิ และไมห่ลงในความเป็นหนุ่มเป็นสาว แต่กลบั
ตอกยํ้าจติใจตนเองในเรื่องความไม่เทีย่งอนัจะทําใหต้วัเรามสีตติื่นตวั มคีวามระมดัระวงัตนเองและ
ไม่ทําร้ายผู้อื่นทําให้เป็นผู้ไม่ประมาทต่อการดําเนินชีวิต มคีวามสํารวมตวั และเกิดความมานะ
พยายามที่จะก้าวไปขา้งหน้า อกีทัง้ยงัช่วยให้เราไม่กล้าประพฤติชัว่ แต่มคีวามขวนขวายในการ
ประพฤตธิรรมเพื่อรกัษาใจใหส้งบไม่ทุรนทุราย และกลา้เผชญิกบัความจรงิของโลก การดาํเนินชวีติ
จงึเป็นไปอยา่งราบเรยีบและมอีสิระ ไมเ่ป็นทาสของกเิลสตณัหา 
 
 ทุกขตาหรือทุกขลกัษณะ 
 การเหน็สิง่ทัง้หลายวา่เป็นทุกขตานัน้อาจเป็นเรื่องยากสาํหรบัหลายคนเพราะทุกขตาน้ีคอื
ภาวะที่ถูกบบีคัน้ดว้ยการเกดิขึน้และสลายตวัหรอืภาวะที่กดดนัฝืนและขดัแยง้ในตวัเพราะปจัจยัที่
ปรงุแต่งใหม้สีภาพเป็นอยา่งนัน้เปลีย่นแปลงไปจงึทาํใหค้งอยูใ่นสภาพนัน้ไมไ่ดน้อกจากน้ีทุกขตายงั
หมายถงึภาวะทีไ่มส่มบูรณ์ มคีวามบกพร่องอยู่ในตวั และไมใ่หค้วามสมอยากแทจ้รงิแก่ผูอ้ยากดว้ย
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ตัณหา จึงก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้ที่อยากและไปยึดติด ร่างกายของเรามีลักษณะที่เป็นทุกขงัหรือ        
ทุกขลกัษณะ จงึถูกเบยีดเบยีนใหแ้ปรปรวนมนัไมส่ามารถอยูอ่ยา่งคงทน  ดงันัน้เมื่อยา่งเขา้สูว่ยัชรา
หลายคนไมส่ามารถทนไดก้บัความเปลีย่นแปลงของสภาวะรา่งกายเพราะรา่งกายไมเ่ป็นไปตามใจที่
ต้องการจงึมคีวามทุกขแ์ละกระทําการต่าง ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่ตนต้องการ วตัถุต่าง ๆไม่ว่าจะ
เป็นบ้าน รถ และทรพัย์สินสิ่งของล้วนเป็นภาวะที่ไม่สมบูรณ์ทัง้สิ้นเมื่อสิ่งเหล่าน้ีถูกบีบคัน้ให้
แปรปรวนไปจงึไมส่ามารถคงทนอยูไ่ดน้าน แมน้ว่าเราจะพยายามยือ้ใหม้นัเป็นไปตามใจของเรา ซึง่
อาจยือ้ไวไ้ดใ้นชัว่ระยะเวลาหน่ึงแต่แลว้กต็อ้งถูกบบีคัน้ใหแ้ปรปรวนไป 
 ตามที่กล่าวมาน้ีเราจะเห็นได้ว่า สิ่งทัง้หลายรวมทัง้ตวัเราล้วนเป็นสิง่น่ากลวัเพราะมี
สภาวะเป็นภยั พระสารบุีตรไดเ้คยกล่าวไว ้มปีรากฏในพระสตุตนัตปิฎก สรปุไดว้า่สงัขารทัง้ปวงเป็น
ทุกข ์เพราะมสีภาวะเป็นภยั1 

 นัน่คอืสิง่ต่าง ๆ นัน้เมือ่เราไปยดึถอืหรอืไปปรารถนายอ่มไมไ่ดร้บัความสมหวงัเพราะไมม่ี
อะไรในโลกน้ีอยู่คงทนถาวร ตอ้งถูกกดดนัใหเ้ปลี่ยนแปลงจงึเป็นสิง่มภียัสําหรบัผูไ้ปยดึถอื เราอาจ
กล่าวถงึลกัษณะของทุกขตาไดด้งัน้ี คอื 
 1. มคีวามบกพรอ่งคงทนไดย้าก 
 2. มภีาวะถูกบบีคัน้ใหเ้กดิขึน้ และสลายไป 
 3. เป็นทีต่ ัง้ของความทุกข ์
 4. มคีวามน่ากลวัเพราะเป็นสิง่มภียั 
 การที่คนส่วนมากเห็นว่าทุกอย่างรวมทัง้ตัวตนของเรานัน้มีอยู่เป็นอยู่เพราะขาดการ    
พนิิจพจิารณาและจติตกเป็นทาสของกเิลสตณัหาทําใหถู้กชกันําไปหลงอยู่ในความยดึมัน่ถอืมัน่ใน
ตวัตน จงึมองไม่เหน็ว่าสิง่ทัง้หลายนัน้มนัถูกบบีคัน้และตอ้งสลายไปหรอืแมแ้ต่จติใจของเราเช่นกนั
ยงัไมส่ามารถคงทีค่งตวั มเีกดิขึน้ มขีดัแยง้แลว้เปลีย่นไป การไมเ่หน็ภยัในทุกขลกัษณะจะทาํใหเ้ป็น
คนมคีวามประมาทต่อการดําเนินชวีติ ปล่อยตนหลงระเรงิตามอํานาจของกเิลสตณัหา เมื่อมคีวาม
อยากแลว้ยอ่มมคีวามยดึมัน่ถอืมัน่ในสิง่ ๆ นัน้ แลว้เป็นทุกขเ์พราะความยดึมัน่นัน้ ๆ ทัง้น้ีเพราะไม่
เหน็ภยัของสงัขารทัง้หลายทัง้ปวง การปฏบิตัต่ิอทุกขด์ว้ยการประพฤติธรรมอย่างสมํ่าเสมอ เช่น 
การมีความเมตตา การรู้จ ักปล่อยวาง การให้อภัยและการให้ความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เป็นต้น           
การกระทาํเช่นน้ียอ่มมผีลทาํใหผู้ป้ฏบิตัสิามารถดาํเนินชวีติทีก่ลมกลนืกบัธรรมชาตแิละเป็นผูเ้ขา้ใจ
วถิโีลกจงึสามารถอยูท่า่มกลางความทุกขไ์ดอ้ยา่งมสีต ิ
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 อนัตตตา หรืออนัตตา 
 พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาทีม่คีุณลกัษณะพเิศษอยา่งหน่ึง กล่าวคอืเป็นศาสนาทีป่ฏเิสธ 
ความมอียู่อย่างถาวรของตวัตนหรอือาตมนั ดงันัน้จงึไม่ยอมรบัว่าอาตมนัเป็นบ่อเกดิของสรรพสิง่
และเป็นจุดหมายสุดทา้ยของสิง่ทัง้หลาย แต่ความแทจ้รงิของโลกในทศันะของพระพุทธศาสนาคอื
ความไมม่ตีวัตน ทีเ่รยีกวา่อนตัตา 
 พระพุทธเจา้ทรงตรสัถงึอนัตตาไวว้่าสิง่ใดเป็นทุกขส์ิง่นัน้เป็นอนัตตา1 นัน่คอืการทีส่ภาวะ
ของสิง่ทัง้หลายถูกบีบคัน้ กดดนัให้ตัง้อยู่ได้ไม่นานทําให้เหน็ความไม่มแีก่นสารของสิง่เหล่านัน้ 
เพราะสิง่ทัง้หลายลว้นมอียู่ในรปูของกระแสอนัประกอบไปดว้ยปจัจยัต่าง ๆ ทีส่มัพนัธแ์ละอาศยักนั
และกนัต่อเน่ืองกนัไปตลอดไม่ขาดสาย การทีส่ิง่ทัง้หลายมสีภาวะไม่เทีย่งแลว้แต่เหตุปจัจยัทีอ่าศยั
กนัน้ีทําใหม้ตีวัตนที่แทจ้รงิไม่ไดแ้ละเราไม่สามารถไปบงัคบัใหเ้ป็นไปตามต้องการ ฉะนัน้ร่างกาย
ของเราเมื่อเกดิมาอยา่งไรย่อมเป็นอยา่งนัน้ เราไมอ่าจเลอืกรปูกายใหเ้ป็นไปตามใจได ้ถงึแมน้ว่าจะ
ใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยใหส้วยสมดงัใจนึกแต่ทีสุ่ดแลว้กายนัน้ตอ้งผนัแปรไปและเปลีย่นไป ถ้าเรา
แยกรา่งกายออกเป็นสว่น ๆ แลว้สิง่ทีเ่หลอือยูค่อื รปู เวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณ แมใ้นสว่น
ทีเ่ป็นรูปเรายงัทอนต่อไปไดอ้กีและแยกย่อยลงไปไดอ้กีเรื่อย ๆ จนถงึทีสุ่ด นัน่คอืเมื่อใดทีเ่ราถอน
สมมตอิอกใหห้มด ไดแ้ก่ เน้ือ หนัง เอน็และกระดูก และแยกย่อยต่อไปอกีเรื่อย ๆ จะเหลอืแต่ธาตุ
และส่วนทีย่่อยที่สุด แต่กระนัน้ส่วนที่ย่อยที่สุดไม่มเีพราะทุกอย่างดําเนินไปตามเหตุตามปจัจยัอนั
เกดิจากสว่นประกอบทัง้หลายทีม่าประชุมกนัจงึไมม่ตีวัตนเทีย่งแทถ้าวรและตวัตนทีด่บัสญู ถงึแมว้่า
จะไม่มีตัวตนที่แท้จริงแต่ความยึดถือที่ตัวตนสมมติกระทําขึ้นมานัน้เป็นปจัจัยอย่างหน่ึงแก่
องคป์ระกอบอื่น ๆ และมผีลกระทบต่อกระบวนการในทางธรรมอนัเป็นผลมาจากความยดึถอืยดึตดิ
ทีเ่กดิจากอวชิชา ถา้หากวา่เราขาดสตแิละปญัญาแลว้ยอ่มทาํใหเ้กดิทุกขผ์ูม้ปีญัญาเท่านัน้ทีส่ามารถ
ใชส้ตติามดูรูค้ดิและรูเ้ท่าทนัตามความเป็นจรงิจงึไม่หลงตดิในสิง่สมมตหิรอืสิง่ทีเ่ป็นมายาทัง้หลาย 
และผูม้ปีญัญาเทา่นัน้ทีส่ามารถแกไ้ขปญัหาไดโ้ดยไมป่ล่อยใหก้เิลสเขา้มามอีาํนาจเหนือชวีติ 
 เราอาจสรปุลกัษณะสาํคญัของอนตัตาไดม้ดีงัน้ี คอื 
 1. ไมม่ตีวัตนแทจ้รงิ จงึไมม่แีก่นแท ้
 2. ไมเ่ป็นตวัตนของใคร 
 3. เราไมส่ามารถไปบงัคบัใหเ้ป็นไปตามใจของเราได ้
 อยา่งไรกต็ามการเรยีนรูใ้นอนตัตาจาํเป็นตอ้งอาศยัโยนิโสมนสกิารคอืการกระทาํในใจโดย
แยบคาย มองสิ่งทัง้หลายอย่างพิจารณาโดยละเอียดสืบสาวหาเหตุผลตลอดสาย แล้วแยกแยะ
วเิคราะหด์ว้ยปญัญาอยา่งเป็นระบบระเบยีบดว้ยการกระทาํเชน่น้ี จะทาํใหไ้มเ่กดิมจิฉาทฏิฐแิต่เกดิ 
สมัมาทฏิฐสิามารถแยกแยะความจรงิและสิง่สมมตไิดต้ลอดจนสามารถปฏบิตัตินไดอ้ย่างเหมาะสม 
ถงึแมน้ว่าความจรงิในขัน้สมมตมิพี่อ แม่ ปู่ ย่า คร ูอาจารย ์ฯลฯ แต่เราตอ้งรูจ้กัปฏบิตัตินต่อบุคคล
เหล่านัน้ตามหน้าทีท่ีถู่กตอ้งและสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมและหลกัสงัคม  ดว้ยการดแูลและปฏบิตัติาม

                                                 
1ส.ํข. (ไทย) 17/15-16/29-30.  



 92

คําสอนของบุคคลเหล่านัน้ การที่เรารู้ว่าบุคคลเหล่านัน้เป็นสิ่งสมมติแล้วไม่ยึดถือ ปล่อยวาง        
ไม่สนใจ และไม่เคารพจงึจดัว่าเป็นความคดิทีผ่ดิและปฏบิตัสิุดโต่งไม่สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมทีส่อน
ใหรู้จ้กัปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีม่อียู่และเป็นอยู่ ถงึแมว้่าสิง่ทัง้หลายเป็นอนัตตาไม่มตีวัตนแทจ้รงิแต่เรา
ตอ้งปฏบิตัต่ิอตวัตนน้ีอยา่งไม่ประมาท และกระทาํหน้าทีท่างโลกอย่างถูกตอ้งดว้ยจติไมย่ดึถอืจะได้
ไม่ถูกกเิลสครอบงาํ การทีเ่รารูจ้กัปล่อยวางและพจิารณาสิง่ทัง้หลายว่าเป็นอนัตตาอยู่เสมอจะทาํให้
จติใจของเรามอีาํนาจและไมเ่ป็นทุกขเ์พราะความยดึมัน่ถอืมัน่ 
 ตามที่กล่าวมาตัง้แต่ต้นเราจะเหน็ไดว้่าหลกัอนิจจงั ทุกขงั และอนัตตาน้ีมคีวามสมัพนัธ์
และเชื่อมโยงกนัเพราะนําไปสู่การเหน็สิง่ทัง้ปวงว่าไม่จรงิ การทีเ่ราเหน็หรอืสมัผสัสิง่ต่าง ๆ ไดน้ัน้
เป็นเพราะสิง่เหล่านัน้มอียูแ่ละเป็นอยูใ่นระดบัหน่ึงแลว้แปรสภาพไปแต่ถา้ใชป้ญัญาพจิารณาแลว้เรา
จะเห็นว่าองค์ประกอบทัง้หลายสัมพันธ์กันโดยเหตุปจัจัยที่สืบทอดต่อกัน การเห็นแจ้งใน            
กฎไตรลกัษณ์จะทําใหเ้ราเหน็ความว่างของสิง่ทัง้หลายและวธิปีฏบิตัิเพื่อเขา้ถึงความว่างคอืการ
ปฏบิตัดิว้ยความไม่ยดึมัน่ถอืมัน่ ถ้าเราทําอย่างน้ีไดเ้ราจะไม่ทุกขเ์พราะความทุกขท์ี่มนุษยท์ุกคน
ประสบกนัอยูใ่นทุกวนัน้ีนัน้ลว้นมาจากความยดึมัน่ถอืมัน่หรอือุปาทานซึง่ม ี4 ชนิดดงัน้ี คอื  
 1. กามปุาทาน คอืความยดึมัน่ถอืมัน่ตดิพนัในสิง่ทีร่กัและพอใจไมว่่าจะเป็นรปู เสยีง กลิน่ 
รส สมัผสั (หรอืโผฏฐพัพะ) และความเพลดิเพลนิทางจติใจ (หรอืธรรมารมณ์) 

  ความยดึตดิในกามน้ีไดแ้ก่การขวนขวายทางการงาน การเล่าเรยีน และการประกอบ
อาชพี ทัง้น้ีเพื่อจดัหาความสะดวกสบายในทางรูป เสยีง กลิ่น รส และสมัผสัมาบํารุงตนเองหรอื
แมแ้ต่การทําบุญแลว้อธษิฐานขอใหข้ึน้สวรรคล์ว้นมาจากความหวงัในทางกามสุข นอกจากน้ีการมี
ความรกัในครอบครวั การมคีวามรกัในสงัคม และการแสวงหาทรพัยแ์ละชื่อเสยีง สิง่เหล่าน้ีลว้นเป็น
ทีม่าของความทุกขเ์พราะทาํใหเ้กดิความยดึตดิจนยากทีจ่ะถอนออกไปไดแ้ละในทางธรรมถอืว่าเป็น
สิง่ทีต่อ้งควบคุมและตอ้งทาํใหห้มดสิน้ไปในทีส่ดุ 
 2. ทิฏฐุปาทาน คือความยึดมัน่ในความคิดเห็นหรือยึดมัน่ในลัทธิความเชื่อหรือหลัก       
คําสอนต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการศกึษาอบรมแล้วสัง่สมมากขึ้น ๆ จงึทําให้ไม่สามารถเปลี่ยนความ
คดิเหน็ที่ผดิในลทัธคิวามเชีอ่ของตนซึ่งเคยหลงเชื่อมาแต่เดมิ เช่นความเชื่อทีว่่าการทําพธิแีห่นาง
แมวแลว้จะทําใหฝ้นตก การปลูกว่านบางชนิดจะช่วยป้องกนัภยัและคุม้ครองบา้น และการฆ่าสตัว์
บางชนิดจะชว่ยใหไ้ปสวรรค ์เป็นตน้ 
 3. สลีพัพตุปาทาน คือความยึดมัน่ในศีลหรือการปฏิบตัิที่มุ่งหมายผิดทางอนัเป็นการ
ประพฤตแิละการกระทําทีส่บืกนัมาอยา่งงมงาย เช่นการเสกน้ําลา้งหน้า การกราบไหวต้น้ไมเ้พื่อขอ
เลขหวยและการถอืเคลด็ เป็นตน้ 
 4. อตัตวาทุปาทาน คอืความยดึมัน่ถือมัน่หรอืสําคญัมัน่หมายโดยความเป็นตวัเป็นตน 
เช่น การยดึถอืว่าสิง่นัน้สิง่น้ีเป็นเรา เป็นของเรา รวมไปถงึการต่อสูอ้นัตรายและการหาอาหาร เป็นต้น 
ความยึดถือในตัวตนน้ีมีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทัง้หลาย  ถึงแม้นว่าจะทําให้รอดชีวิตมาได้ แต่ใน
ขณะเดยีวกนัทาํใหเ้กดิความทุกขใ์นการแสวงหาอาหาร อตัตวาทุปาทานน้ีจงึเป็นรากฐานแหง่ความ
ทุกขท์ัง้ปวง 
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 มนุษยเ์ป็นทาสของอุปาทานทัง้ 4 ชนิดน้ีเพราะเหตุว่าขาดสตปิญัญาทีจ่ะควบคุมมนัใหอ้ยู่
ในอํานาจของปญัญา มนุษยจ์งึจําเป็นตอ้งรูจ้กัวธิคีวบคุมอุปาทานทัง้ 4 โดยอาศยัพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจา้จงึจะสามารถดํารงชวีติอยู่ในโลกน้ีไดอ้ย่างไม่ทุกข ์หรอืถา้มทีุกขจ์ะตอ้งทําใหทุ้กข์
นัน้น้อยลงไปเรื่อย ๆ จงึจะปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานหรอืมชีวีติอยูไ่ดใ้นลกัษณะทีส่ะอาด สว่าง และสงบ 
มนุษยท์ีฉ่ลาดเทา่นัน้ทีจ่ะรูจ้กัการทาํจติใหว้า่งจากความยดึมัน่ถอืมัน่ 

 
ปฏิจจสมปุบาท 
  ปฏจิจสมปุบาทคอืหลกัธรรมทีแ่สดงถงึธรรมทัง้หลายอาศยักนัเกดิขึน้พรอ้มหรอืการทีทุ่กข์
เกดิขึน้เพราะอาศยัปจัจยัต่อเน่ืองกนั1 ซึง่หลกัธรรมน้ีเป็นอกีหลกัธรรมหน่ึงซึง่พระพุทธเจา้ทรงแสดง
ในรปูของกฎธรรมชาตแิละทรงใหค้วามสาํคญัโดยทรงแสดงแก่พระภกิษุทัง้หลายเพื่อใหเ้หน็ถงึการ
เกิดความทุกข์ซึ่งเริม่ตัง้แต่อวิชชาเป็นปจัจยัทําให้เกิดสงัขาร เพราะสงัขารเป็นปจัจยัทําให้เกิด
วญิญาณ เพราะวญิญาณเป็นปจัจยัทําใหเ้กดินามรูป เพราะนามรูปเป็นปจัจยัทําใหเ้กดิสฬายตนะ 
เพราะสฬายตนะเป็นปจัจยัทาํใหเ้กดิผสัสะ เพราะผสัสะเป็นปจัจยัทาํใหเ้กดิเวทนา เพราะเวทนาเป็น
ปจัจยัทําใหเ้กดิตณัหา เพราะตณัหาเป็นปจัจยัทําใหเ้กดิอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปจัจยัทําให้
เกดิชรา มรณะ โสกะ (ความเศรา้โศก) ปรเิทวะ (ความครํ่าครวญ) ทุกข ์(ความทุกขก์าย) โทมนัส 
(ความทุกข์ใจ) และอุปายาส (ความคบัแค้นใจ) และทรงอธิบายต่อไปถึงการดบัทุกข์ได้ด้วยเหตุ
ปจัจยัเหล่าน้ีโดยการทําใหอ้วชิชาดบัไปไม่เหลอืดว้ยวริาคะสงัขารจงึดบั เมื่อสงัขารดบัวญิญาณจงึ
ดบั เพราะวญิญาณดบันามรปูจงึดบั เพราะนามรปูดบัสฬายตนะจงึดบั เพราะสฬายตนะดบัผสัสะจงึ
ดบั เพราะผสัสะดบัเวทนาจึงดบั เพราะเวทนาดบัตณัหาจึงดบั เพราะตณัหาดบัอุปาทานจึงดบั 
เพราะอุปาทานดบัภพจงึดบั เพราะภพดบัชาตจิงึดบั เพราะชาตดิบั ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทุกข ์
โทมนสั และอุปายาสจงึดบั2 
  เราจะเหน็ไดว้า่การเกดิทุกขแ์ละการดบัทุกขใ์นปฏจิจสมุปบาทเป็นการอาศยัซึง่กนัและกนั
เกดิและดบัและอาการเหล่านัน้มใิชส่ตัวม์ใิชบุ่คคลและมใิชต่วัตน อกีทัง้การทีป่จัจยัทัง้หลายอาศยักนั
เกิดขึ้นและดับลงน้ีมีความรวดเร็วมากจึงต้องอาศัยปญัญาในการพินิจอย่างใคร่ครวญ                 
ซึง่พระพุทธเจา้ทรงพจิารณาปฏจิจสมุปบาททัง้โดยอนุโลมและปฏโิลมตดิต่อกนัเป็นสายในรอบหน่ึง
ม ี12 อาการ ตามหลกัฐานทีป่รากฏในสงัยตุตนิกาย นิทานวรรค มดีงัน้ี คอื 
  1. อวิชชา คอืความไม่รูต้ามความเป็นจรงิในอรยิสจั 4 มทีุกข ์เหตุเกดิแห่งทุกข ์(สมุทยั) 
ความดบัแหง่ทุกข ์(นิโรธ) และขอ้ปฏบิตัเิพื่อถงึความดบัทุกข ์(มรรค) การทีไ่ม่รูใ้นอรยิสจั 4 น้ีเองที่
ทําใหค้นส่วนมากพอใจที่จะเกดิในสวรรค์เพราะเชื่อว่าเป็นยอดแห่งความสุข เลยทําใหค้ดิไปว่ามี

                                                 
1พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต).  (2551).  เล่มเดมิ.  หน้า 193. 
2ส.ํนิ. (ไทย) 16/1/1-3. 
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ตวัตนที่จะเกดิเป็นสิง่ต่าง ๆ รวมไปถงึพวกที่มแีนวคดิว่าตายแล้วสูญจงึทําใหแ้สวงหาความสุขใน
โลกปจัจุบนัอยา่งเตม็ที ่
  อน่ึงอวชิชาน้ีมคีวามเชื่อมโยงและเกี่ยวขอ้งกบัตณัหาและอุปาทานทําใหค้วามรูส้กึของ
ความเป็นตวัตนเกดิขึน้มาจงึทําใหม้ตีวัผูอ้ยากและมตีวัผูย้ดึถอืและกระทาํสิง่ต่าง ๆ ไปตามใจอยาก
โดยมองไมเ่หน็สิง่ทัง้หลายตามความเป็นจรงิ 
 2. สงัขาร คอืการปรุงแต่งม ี3 ประเภท ได้แก่ กายสงัขาร (สภาวะที่ปรุงแต่งกาย) วจี
สงัขาร  ( สภาวะที่ปรุงแต่งวาจา) และจติตสงัขาร (สภาวะที่ปรุงแต่งใจ) กระบวนการปรุงแต่งน้ีมี
ความสมัพนัธก์บัวญิญาณกล่าวคอืถา้เรานึกคดิดงีามจติจะรบัรูอ้ารมณ์ทีด่งีาม แต่ถา้เราคดินึกในทาง
ชัว่รา้ยจติจะรบัรูอ้ารมณ์ที่ชัว่รา้ย การปรุงแต่งจงึมคีวามสําคญัที่จะนําไปสู่การรบัรูแ้ละการก่อรูป
ขึน้มา  

 3. วิญญาณ คอืความรูแ้จง้ต่ออารมณ์ต่าง ๆ ม ี6 ประการดงัน้ี คอื 
  3.1 จกัขวุญิญาณ (ความรูแ้จง้อารมณ์ทางตา) 
  3.2 โสตวญิญาณ (ความรูแ้จง้อารมณ์ทางห)ู 
  3.3 ฆานวญิญาณ (ความรูแ้จง้อารมณ์ทางจมกู) 
  3.4 ชวิหาวญิญาณ (ความรูแ้จง้อารมณ์ทางลิน้) 
  3.5 กายวญิญาณ (ความรูแ้จง้อารมณ์ทางกาย) 
  3.6 มโนวญิญาณ (ความรูแ้จง้อารมณ์ทางใจ) 
 4. นามรปู คอืสว่นทีเ่ป็นนามและสว่นทีเ่ป็นรปู สว่นนามไดแ้ก่เวทนา (ความเสวยอารมณ์) 
สญัญา (ความจําไดห้มายรู)้ เจตนา (ความจงใจ) ผสัสะ (ความกระทบหรอืสมัผสั) มนสกิาร (ความ
กระทําไวใ้นใจ) ส่วนรูปไดแ้ก่ มหาภูตรปู 4 ม ีธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ และอุปาทายรูป 24 
อนัเป็นรูปอาศยัหรอืรูปที่สบืเน่ืองมาจากมหาภูตรูป 4 ม ีตา หู จมูก ลิ้น กาย รูป เสยีง กลิ่น รส 
(โผฏฐพัพะไม่นับเพราะเป็นอนัเดยีวกบัธาตุดนิ ธาตุไฟ และธาตุลม) ความเป็นหญงิ ความเป็นชาย 
หทยัวตัถุ (ที่ตัง้แห่งจติ) ชวีติินทรยี์ (อนิทรยี์คอืชวีติ) กวฬิงการาหาร (อาหารที่กิน) อากาสธาตุ  
กายวญิญตั ิ(การแสดงใหรู้ค้วามหมายดว้ยกาย) วจวีญิญตั ิ(การแสดงใหรู้ด้ว้ยวาจา) ลหุตา (ความ
เบาของรูป) มุทุตา (ความอ่อนหยุ่นของรูป) กมัมญัญตา (ภาวะที่ควรแก่การงานของรูป) อุปจยะ 
(ความก่อตวัของรปู) สนัตต ิ(ความสบืต่อของรปู) ชรตา (ความเสื่อมตวั) อนิจจตา (ความสลาย หรอื
ปรวนแปร) 
 สรุปไดว้่านามรปูคอืความมอียู่ของรปูธรรมและนามธรรมอนัเป็นภาวะทีร่า่งกายและจติใจ
ปฏบิตัหิน้าทีเ่ชื่อมโยงกบัวญิญาณ วญิญาณและนามรูปจงึอาศยักนัจะขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได ้
พระพุทธเจ้าทรงตรสัถึงความสําคญัในเรื่องน้ีโดยทรงเปรยีบเทียบวญิญาณกบันามรูปว่าเปรยีบ
เหมอืนไมอ้อ้ 2 กําทีต่ ัง้อยู่ไดเ้พราะอาศยักนัถา้ดงึออกกําหน่ึงอกีกําหน่ึงจะลม้ลง ฉะนัน้วญิญาณดบั
เมือ่ไรนามรปูจะดบัไปเมือ่นัน้1 
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 5. สฬายตนะ คอือายตนะ 6 ประการมดีงัน้ี คอื 

  5.1 จกัขวายตนะ (อายตนะคอืตา) 
  5.2 โสตายตนะ (อายตนะคอืห)ู 
  5.3 ฆานายตนะ (อายตนะคอืจมกู) 
  5.4 ชวิหายตนะ (อายตนะคอืลิน้) 
  5.5 กายายตนะ (อายตนะคอืกาย) 
  5.6 มนายตนะ (อายตนะคอืใจ) 

 6. ผสัสะ คอืการเชื่อมต่อความรูก้บัโลกภายนอก อนัเกดิจากอายตนะภายใน อายตนะ
ภายนอกและวญิญาณทาํงานรว่มกนัม ี6 ประการดงัน้ี คอื 

  6.1 จกัขสุมัผสั (ความกระทบทางตา) 
  6.2 โสตสมัผสั (ความกระทบทางห)ู 
  6.3 ฆานสมัผสั (ความกระทบทางจมกู) 
  6.4 ชวิหาสมัผสั (ความกระทบทางลิน้) 
  6.5 กายสมัผสั (ความกระทบทางกาย) 

  6.6 มโนสมัผสั (ความกระทบทางใจ) 
 7. เวทนา คอืความรูส้กึม ี6 ประการดงัน้ี คอื 

  7.1 จกัขสุมัผสัสชาเวทนา (เวทนาเกดิจากสมัผสัทางตา) 
  7.2 โสตสมัผสัสชาเวทนา (เวทนาเกดิจากสมัผสัทางห)ู 
  7.3 ฆานสมัผสัสชาเวทนา (เวทนาเกดิจากสมัผสัทางจมกู) 
  7.4 ชวิหาสมัผสัสชาเวทนา (เวทนาเกดิจากสมัผสัทางลิน้) 
  7.5 กายสมัผสัสชาเวทนา (เวทนาเกดิจากสมัผสัทางกาย) 
  7.6 มโนสมัผสัสชาเวทนา (เวทนาเกดิจากสมัผสัทางใจ) 

 เวทนาน้ีจะตอ้งเกดิในรปูใดรปูหน่ึงมสีขุเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขสขุเวทนา (เฉยๆ    
ไมส่ขุ ไมทุ่กข)์ เวทนาน้ีเป็นตวัการทีนํ่าไปสูค่วามอยากและความตอ้งการในสิง่ต่าง ๆ  
 8. ตณัหา คอืความอยากม ี6 ประการดงัน้ี คอื 

  8.1 รปูตณัหา (ความทะยานอยากไดร้ปู) 
  8.2 สทัทตณัหา (ความทะยานอยากไดเ้สยีง) 

  8.3 คนัธตณัหา (ความทะยานอยากไดก้ลิน่) 
  8.4 รสตณัหา (ความทะยานอยากไดร้ส) 
  8.5 โผฏฐพัพตณัหา (ความทะยานอยากไดโ้ผฏฐพัพะหรอืความตอ้งการทางกาย) 
  8.6 ธมัมตณัหา (ความทะยานอยากไดธ้รรมารมณ์หรอืความตอ้งการทางใจ) 
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    ตณัหาน้ีอาจแบ่งตามอาการได ้3 ประการมดีงัน้ี คอื 
   8.6.1 กามตณัหา คอืความเพลดิเพลนิทางตา ห ูจมกู ลิน้ กายและใจ 

   8.6.2 ภวตณัหา คอืความอยากมหีรอืความอยากเป็น เชน่ อยากมเีกยีรต ิอยากมี
ฐานะการเงนิเหมอืนเศรษฐ ีและอยากมคีรอบครวัด ีเป็นตน้ 

   8.6.3 วภิวตณัหา คอืความอยากทีจ่ะไมเ่ป็นในสิง่ทีไ่มพ่งึประสงค ์เชน่ ความอยาก
ทีจ่ะไมเ่ป็นคนจน ความอยากทีจ่ะไมเ่ป็นคนตํ่าตอ้ยหรอืคนขีแ้พ ้และความอยากทีจ่ะใหพ้น้ไปจาก
ภาวะปจัจุบนัทีเ่ป็นอยู ่เป็นตน้ 
 9. อปุาทาน คอืความยดึตดิ หรอืความยดึมัน่ถอืมัน่ม ี4 ประการดงัน้ี คอื 

  9.1 กามปุาทาน (ความยดึมัน่ในกาม) 
  9.2 ทฏิฐปุาทาน (ความยดึมัน่ในทฏิฐ)ิ 
  9.3 สลีพัพตุปาทาน (ความยดึมัน่ในศลีพรตทีผ่ดิทาง) 
  9.4 อตัตวาทปุาทาน (ความยดึมัน่ในตวัตนของตน) 
 10. ภพ คอืภาวะแหง่ชวีติสาํหรบัตวัตนม ี3 ประการดงัน้ี คอื 
  10.1 กามภพ (ภพทีเ่ป็นกามาวจร) คอืภพของสตัวท์ีย่งัเสวยกามคณุ ไดแ้ก่ นรกกาํเนิด

เดรจัฉาน แดนเปรต แดนมนุษยแ์ละแดนสวรรค ์เป็นตน้ 
  10.2 รปูภพ (ภพทีเ่ป็นรปูาวจร) คอืภพของผูเ้ขา้ถงึรปูฌานเมือ่ตายในฌานจงึเกดิเป็น

พรหมมทีัง้หมด 16 ชัน้ 
  10.3 อรปูภพ (ภพทีเ่ป็นอรปูาวจร) คอืภพของผูเ้ขา้ถงึอรปูฌานเมือ่ตายในฌานจงึเกดิ

ในภพของอรปูพรหมมทีัง้หมด 4 ชัน้ 
 11. ชาติ คอืความเกดิพรอ้ม ความหยัง่ลง ความบงัเกดิเฉพาะความปรากฏแหง่ขนัธแ์ละ
ความได้อายตนะ รวมความแล้วชาติคือการเกิดหรือความปรากฏแห่งขนัธ์ทัง้หลายหรือความ
ตระหนักในตวัตน เมื่อตวัตนเกดิขึน้จงึยากทีจ่ะดํารงอยู่ตลอดไปแต่ถ้าไม่เป็นไปตามใจหวงัจะเกดิ
ความทุกขแ์ละความหวาดกลวัต่อการสญูสลายทีจ่ะเกดิขึน้ทาํใหต้อ้งดิน้รนต่อสู ้ความทุกขใ์นรปูแบบ
ต่าง ๆ จงึเกดิขึน้มา ถา้ไม่เขา้ใจความจรงิของโลกยิง่ดิน้รนมากและการดิน้รนน้ีจะเป็นแบบมดืบอด
อนัเป็นลกัษณะของอวชิชา 

 12. ชรา มรณะ คือความแก่และความตายหรอืความพรากแห่งตวัตนทําให้เกิดโสกะ 
ปรเิทวะ ทุกข ์โทมนสัและอุปายาส1 
 อน่ึงในเรือ่งภพของเทวดาและพระพรหมนัน้เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในเรื่องน้ีจงึขอสรุปโดย
เรยีงไปตามลําดบัมดีงัน้ี คือ จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสติ นิมมานรดี ปรนิมมติวสวตัด ี
ทัง้หมดน้ีเป็นภพของเทวดาส่วนภพของรูปพรหมเริ่มตัง้แต่ พรหมปาริสชัชา พรหมปุโรหิตา      
มหาพรหมา ปรติตาภา อปัปมาณาภา อาภสัสรา ปรติตสุภา อปัปมาณสุภา สุภกณิหา เวหปัผลา 
อสญัญีสตัว์ อวิหา อตัปปา สุทสัสา สุทสัส ีและอกนิฏฐา ส่วนอรูปภพม ีอากาสานัญจายตนภพ 
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วิญญาณัญจายตนภพ   อากิญจัญญายตนภพ  และเนวสัญญานาสัญญายตนภพ 1 ดังนั ้น             
เนวสญัญานาสญัญายตนภพจงึเป็นชัน้สงูสดุของภพ  
 พระพทุธเจา้ทรงอธบิายหลกัปฏจิจสมปุบาทไวห้ลายวธิซีึง่มทีัง้การอธบิายแบบเป็นกลางๆ 
ไมร่ะบุหวัขอ้ปจัจยั “เมือ่สิง่น้ีมสีิง่น้ีไมม่ ีเพราะสิง่น้ีดบัสิง่น้ีจงึดบั”2 อกีวธิหีน่ึงคอืทรงอธบิายแบบระบุ
หวัขอ้ปจัจยัทัง้ 12 อาการดงัไดก้ล่าวมาตัง้แต่ตน้โดยทรงอธบิายตดิต่อกนัเป็นสายต่อเน่ืองกนัไปไม่
มีสาเหตุแรกสุด แต่ที่ทรงยกอวิชชาเริ่มต้นเพื่อความสะดวกในการอธิบายและความเข้าใจ          
การอธบิายทัง้ 12 อาการน้ีเริม่จากอวชิชาเป็นเหตุทาํใหเ้กดิสงัขารแลว้เรยีงไปจนถงึชาต ิชรา มรณะ 
ฯลฯ ซึง่เป็นการอธบิายแบบอนุโลมนยัหรอืเริม่จากทุกขท์าํใหเ้กดิ ชรา มรณะ ฯลฯ แลว้ยอ้นไปจนถงึ
อวชิชาซึ่งเรยีกว่าแบบปฏโิลมนัยทัง้แบบอนุโลมนัยและปฏโิลมนัยน้ีสามารถอธบิายไดท้ัง้ฝ่ายเกดิ
ทุกขแ์ละฝ่ายดบัทุกข ์นัน่คอืถ้าเป็นอนุโลมนัยฝ่ายการเกดิทุกขส์ามารถอธบิายเริม่จากอวชิชาเป็น
เหตุทําใหเ้กดิสงัขาร สงัขารเป็นเหตุทําใหเ้กดิวญิญาณเรยีงไปตามลําดบัจนกระทัง่ชรา มรณะ ฯลฯ 
เป็นเหตุทําใหเ้กดิความทุกขห์รอืถา้อธบิายอนุโลมนยัฝา่ยดบัทุกขส์ามารถอธบิายเริม่จากอวชิชาดบั
จงึเป็นเหตุทาํใหส้งัขารดบั สงัขารเป็นเหตุทําใหว้ญิญาณดบัไปจนกระทัง่ชรา มรณะดบัและทุกขด์บั 
ถา้เป็นปฏโิลมนยัฝา่ยเกดิทุกขจ์ะเริม่ตัง้แต่ทุกขเ์กดิเพราะชรา มรณะ ฯลฯ เกดิ และชรา มรณะ ฯลฯ 
เกดิเพราะชาตเิกดิเรยีงไปตามลาํดบัจนกระทัง่สงัขารเกดิเพราะอวชิชาเกดิและถา้เป็นปฏโิลมนยัฝา่ย
ดบัทุกขจ์ะเริม่ตัง้แต่ ทุกขด์บัเพราะชรา มรณะ ฯลฯ ดบั ชรา มรณะ ฯลฯ ดบัเพราะชาตดิบั เรยีงไป
ตามลาํดบัจนกระทัง่สงัขารดบัเพราะอวชิชาดบั 
 การอธบิายปฏจิจสมุปบาทไม่ว่าจะอธบิายแบบใดกต็ามทําใหเ้หน็ว่าการเกดิปฏจิจสมุปบาท
ต้องอาศัยกันแล้วเกิดขึ้น เป็นกฎแห่งเหตุปจัจยัที่แสดงถึงภาวะที่มีสิ่งน้ีๆ เป็นปจัจยั และการ
เกดิปฏจิจสมปุบาทน้ีรวดเรว็มากเพยีงอดึใจหน่ึงสามารถเกดิครบทัง้ 12 อาการอนัเป็นเรื่องทีเ่กดิขึน้
ในชวีติประจําวนัทีทุ่กคนควรศกึษาและทําความเขา้ใจจะไดรู้เ้ท่าทนัจติโดยใชค้วามมสีตมิาช่วยให้
เรารูเ้ท่าทนัจติ ยกตวัอยา่งเช่น ในขณะทีเ่ราเดนิผา่นรา้นทอง ถา้เราขาดสตเิมื่อใดความรูส้กึหลงรกัในทองคํา
จะมอีทิธพิลต่อจติของเราทําใหเ้กดิความอยากได้จงึสรา้งพฤติกรรมต่างๆ เพื่อได้ทองคํามาไม่
ว่าจะหาเงนิซื้อ หรอืกู้เงนิซื้อ หรอืโกงเงนิเขามาเพื่อใหไ้ด้ทองคาํที่อยากได้ พฤติกรรมเหล่าน้ีทาํ
ใหเ้กดิภพ เกดิชาติ และเกดิความทุกขไ์ปตามลําดบัสายของปฏจิจสมุปบาท เราต้องมสีติทุก
ครัง้ที่มกีารกระทบกนัทางอายตนะ นัน่คอืตาซึ่งมปีระสาทตาเป็นที่อาศยัเมื่อกระทบกบัรูปซึ่งใน
ที่น้ีคอืทองคํา จกัขุวญิญาณซึ่งอาศยัอยู่ที่ตาลุกขึน้มาทําหน้าที่ อายตนะภายในคอืตา อายตนะ
ภายนอกคอืรูปและจกัขุวญิญาณเมื่อทํางานพรอ้มกนัทาํใหเ้กดิผสัสะ ถ้าในขณะนัน้เรามสีติและ
มองเหน็ความไม่เที่ยงของสิง่ๆ นัน้ จติของเราจะไม่ใหค้่าความหมายของทองคําจนเกดิการ  
ปรุงแต่งทางจติขึน้มาถึงขัน้เวทนา ตณัหาแล้วถ้ามสีต ิเกดิขึน้มาทนัใหร้บีดบั หยุดคดิหยุด     
ปรุงแต่งในทนัท  ีกระแสปฏจิจสมุปบาทจะไม่เกดิขึน้ ความสําคญัในเรื่องปฏจิจสมุปบาทจงึ                   
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อยู่ที่การมสีตแิละดบักระแสแห่งปฏจิจสมุปบาทใหไ้ด้ก่อนที่จติจะปรุงแต่งจนเกดิเป็นภพเป็นชาติ
ต่อไป 
 การอธบิายปฏจิจสมุปบาทแบบน้ีเป็นการแสดงกระบวนการทีห่มุนเวยีนอยูใ่นทุกขณะจติ
ซึง่เกดิขึน้ทุกขณะในชวีติประจาํวนั ในทีน้ี่จะกล่าวถงึในแงน้ี่มุมเดยีวโดยมจุีดมุง่หมายเพื่อใหง้า่ยต่อ
ความเขา้ใจและเป็นการฝึกปญัญาใหต้ื่นตวัอยูเ่สมอและการศกึษาแบบน้ีมขีอ้มลูอา้งองิไดห้ลายแห่ง
ในพระไตรปิฎก เช่น ทฆีนิกาย มหาวรรค มหานิทานสูตร เล่มที่ 10 มชัฌมินิกาย มูลปณัณาสก ์
มหาตณัหาสงัขยสูตร เล่มที่ 12 และสงัยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่มที่ 16 เป็นต้น การอธบิายแบบ
เหน็ไดใ้นชวีติปจัจุบนัน้ีไม่ต้องอธบิายแบบขา้มภพขา้มชาตซิึ่งมรีายละเอยีดค่อนขา้งมากอาจทําให้
เขา้ใจยากและมกีารแสดงกระบวนการใหเ้หน็เป็นระบบทีม่ขี ัน้ตอนแบบแผนซึ่งอาจทําใหเ้กดิความ
ยดึถอืในรปูแบบและตดิระบบขึน้มา ในทีน้ี่จงึมไิดนํ้ามาอธบิายไวเ้พราะเหน็ว่าการอธบิายแบบเหน็
ไดใ้นขณะจติปจัจุบนัน่าจะเหมาะสมสาํหรบัคนในยคุปจัจุบนัโดยไมต่อ้งรอใหส้ิน้ชวีติไปเสยีก่อน และ
ทุกคนสามารถจดัการกบัชวีติของตนเองไดเ้พยีงแค่มสีตใินขณะเกดิกระแสปฏจิจสมุปบาท ฉะนัน้
วงจรปฏจิจสมปุบาทในการเกดิทุกขแ์ละดบัทุกขจ์งึเป็นเรือ่งของชวีติปจัจุบนั 
 อย่างไรก็ตามการอธิบายปฏจิจสมุปบาทไม่ว่าจะเป็นแบบใดต่างให้ความสําคญัในการ
พจิารณากระบวนการสบืต่อแห่งชวีติและความทุกขข์องบุคคลอนัเป็นการมองทางดา้นชวีติภายใน
และทาํใหเ้ราเหน็ธรรมชาตขิองมนุษยว์่าเป็นสงัขตธรรมคอืธรรมทีม่เีหตุปจัจยัปรุงแต่งปรากฏการณ์
แห่งชวีติย่อมเกดิและดบัไปตามเหตุปจัจยัทีอ่าศยักนัและกนั การศกึษาปฏจิจสมุปบาทจงึเป็นเรื่อง
สาํคญัทีจ่ะชว่ยใหเ้ราเขา้ใจกระบวนการสบืต่อแหง่ชวีติและความทุกขข์องมนุษย ์
 อน่ึงการที่เราไดศ้กึษาปฏจิจสมุปบาทแล้วดูเหมอืนว่าจะเขา้ใจง่ายแต่ถ้าขาดการปฏบิตัิ
อยา่งจรงิจงักย็ากทีจ่ะดบัทุกขไ์ดด้งัทีพ่ระพทุธเจา้ไดเ้คยตรสักบัพระอานนทว์่า  “...ปฏจิจสุมปบาทน้ี
เป็นธรรมลกึซึง้สุดจะคาดคะเนได ้เพราะไม่รูไ้ม่เขา้ใจ ไม่บรรลุธรรมน้ี หมู่สตัวจ์งึยุ่งเหมอืนขดดา้ย
ของช่างหกู เป็นปมนุงนงัเหมอืนกระจุกดา้ยเหมอืนหญา้มุงกระต่ายและหญา้ปลอ้ง ไมข่า้มพน้อบาย 
ทุคต ิวนิิบาต สงสาร”1 
 พุทธพจน์น้ีแสดงใหเ้หน็ว่าความประมาทในธรรมย่อมทําใหม้นุษยเ์วยีนว่ายในสงัสารวฏั 
การมสีตทิุกครัง้ทีเ่ราเกดิอาการใดอาการหน่ึงของปฏจิจสมุปบาทจะช่วยใหเ้หน็ธรรมชาตขิองมนุษย์
ว่าไม่มตีวัตนที่แท้จรงิและเหน็ความเป็นอนิจจงั ทุกขงั อนัตตา ของสิง่ทัง้ปวง การดํารงชวีติด้วย
ปญัญาและรูเ้ท่าทนัสภาวะธรรมชาตจิะทาํใหเ้ราไมต่กอยูใ่ตอ้ํานาจของความยดึถอืและเกีย่วขอ้งกบั
สิง่ทัง้หลายตามวถิแีหง่เหตุปจัจยัและมคีวามเขา้ใจสิง่ทีเ่รยีกวา่ “สขุ” นัน้มไิดม้อีะไรมากไปกว่าความ
ทุกขท์ีล่ดหลัน่กนัลงมา การไปยดึถอืสิง่ต่าง ๆ อย่างจรงิจงัมแีต่จะทําใหต้ดิพนัในสงัสารวฏั การดบั
ทุกขจ์งึเป็นเรื่องสาํคญัในพระพุทธศาสนาและการทีเ่ราจะดบัทุกขไ์ดต่้อเมื่อเราตอ้งศกึษาและปฏบิตัิ
เหน็กระแสแหง่การเกดิทุกขแ์ละเหน็กระแสแหง่การดบัทุกข ์หลกัปฏจิจสมุปบาทจงึเป็นเรื่องการดบั
ทุกขแ์ละพฒันาจติใหอ้ยูเ่หนือความมตีวัตนของตน 

                                                 
 1ส.ํนิ. (ไทย)  16/60/113. 
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 นอกจากน้ียงัมเีรื่องที่น่าสนใจในหลกัปฏิจจสมุปบาทอกีคือกฏแห่งธรรมชาติที่เรยีกว่า
ปฏจิจสมุปบาทน้ี เราอาจกล่าวได้ว่ามหีลกักรรมเป็นกระบวนการที่เน่ืองอยู่กบัหลกัอทิปัปจัจยตา      
หรอืปฏจิจสมปุบาทซึง่จะเหน็ไดช้ดัเจนเมือ่เราแยกออกเป็น 3 วฏัฏะ คอื กเิลส กรรม และวบิาก โดย
เริม่จากเหตุคอืกเิลสทาํใหก้ระทํากรรมแลว้เกดิผลเป็นวบิาก การทีจ่ะทําใหผ้ลไมเ่กดิขึน้อยู่ทีก่ารดบั
เหตุ ถ้าเหตุดบัผลก็ดบั ดงันัน้วบิากอนัเป็นผลมาจากกรรมจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้ามนุษย์สามารถทํา
ปญัญาใหรู้แ้จง้โลกและสรรพชวีติจนสามารถทําจติใหว้่างจากความยดึถอืและความยดึตดิ และว่าง
จากโลภะ โทสะ โมหะ กระทําแต่สิง่ทีไ่ม่มกีเิลสและอวชิชามาเป็นมลูเหตุ การทีเ่ราไม่รูใ้นอรยิสจั 4 
และไมเ่หน็แจง้ในปฏจิจสมปุบาทจะทาํใหเ้กดิการปรุงแต่งคอืเกดิสงัขาร การปรุงแต่งน้ีคอืการกระทาํ
กรรมเมือ่อวชิชาเป็นเหตุใหเ้กดิสงัขารแลว้ สงัขารจะเป็นเหตุต่อไปทีจ่ะปรงุแต่งใหเ้กดิผลของกรรมที่
เรยีกว่าวบิาก จงึมวีญิญาณ นามรปู อายตนะ ผสัสะและเวทนาขึน้มาซึ่งลว้นเป็นผลมาจากการปรุง
แต่งของกรรมแลว้เป็นเหตุต่อไปใหม่ใหเ้กดิกเิลส คอืเมื่อมเีวทนาแลว้จะปรุงใหเ้กดิเป็นตณัหา และ
ตณัหาเป็นเหตุต่อไปใหเ้กดิอุปาทาน อุปาทานจะปรุงแต่งใหเ้กดิภพแล้วเกดิชาต ิชรา มรณะ ฯลฯ 
จนเกดิเป็นทุกขข์ึน้มาในทีส่ดุ การมสีตแิละสมัปชญัญะจะช่วยสกดักเิลสใหบ้รรเทาความรุนแรงลงไป
เรื่อย ๆ จนในทีสุ่ดไมม่กีเิลสเหลอือกีต่อไป ไม่มอีวชิชามแีต่ปญัญาทีเ่ตม็ไปดว้ยวชิชา การกระทําที่
เกิดขึ้นจึงไม่ใช่กรรมเป็นเพียงกิริยาอาการและผลที่เกิดขึ้นคือปฏิกิริยาจึงไม่ต้องเวียนว่ายใน
สงัสารวฏัอกีต่อไป เพราะไมม่กีเิลสเป็นเหตุจงูใจใหก้ระทาํกรรม ดงัภาพประกอบ 1 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 วงกรรมหรอืสงัสารวฏัทีเ่น่ืองอยูก่บักระแสปฏจิจสมปุบาท 
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 จากภาพประกอบ 1 เราจะเหน็ได้ว่ากิเลส กรรม และวิบากน้ีทบัซ้อนกนัอยู่กบักระแส
แหง่ปฏจิจสมปุบาท กฎแหง่กรรมและปฏจิจสมุปบาทจงึมอียูใ่นชวีติประจาํวนั และการเขา้ใจกฎแหง่
กรรมตามแนวน้ีแมน้จะเป็นการอธบิายกรรมตามแบบปรมตัถธรรมทีส่อนลกึซึง้ แต่จะช่วยเราไดม้าก
ในเรือ่งของการถอนตวัตนอยูเ่หนือความดคีวามชัว่ดว้ยการสิน้กรรม โดยมเีป้าหมายคอืพระนิพพาน
อยา่งชดัเจน และการสอนกรรมแบบน้ีมแีต่ในพระพทุธศาสนา เพราะศาสนาอื่นๆ การสอนกรรมลว้น
เป็นไปตามหลกัศลีธรรม คอืทําดไีดด้ ีทําชัว่ไดช้ัว่ ทําดไีดไ้ปสวรรค ์และทําชัว่ไดไ้ปนรก การสอน
แบบน้ียงัคงมตีวัผูก้ระทํากรรมและผูร้บัผลของกรรม นัน่คอืยงัมตีวัตนใหย้ดึถอื แต่กระนัน้มสี่วนดี
สาํหรบัผูท้ีป่ญัญายงัไม่แก่กลา้จงึต้องเริม่จากการเขา้ใจกรรมในระดบัศลีธรรม ซึ่งมเีรื่องทีน่่าศกึษา
และทาํใหเ้หน็ว่าการกระทาํทุกอยา่งยอ่มมผีลอนัเป็นไปตามหลกัของอทิปัปจัจยตา พระพุทธศาสนา
จงึแบ่งประเภทของกรรมตามหลกัศลีธรรมเป็น 4 ประการดงัน้ี คอื 1. กรรมดํามวีบิากดํา 2. กรรม
ขาวมวีบิากขาว 3. กรรมทัง้ดาํและขาวมวีบิากทัง้ดาํและขาว 4. กรรมทัง้ไมด่าํและไมข่าว มวีบิากทัง้
ไมด่าํและไมข่าว และเป็นไปเพือ่ความสิน้กรรม 
 กล่าวคอืกรรมดํามวีบิากดํา หมายถงึการกระทําของบุคคลทีเ่ป็นไปดว้ยความเบยีดเบยีน
ย่อมไดร้บัทุกขเ์พราะกรรมแห่งการเบยีดเบยีนนัน้ กรรมขาวมวีบิากขาว หมายถงึการกระทําของ
บุคคลผูไ้มเ่บยีดเบยีนชวีติอื่นและสตัวอ์ื่นยอ่มไดร้บัผลของกรรมทีไ่มเ่บยีดเบยีน มแีต่สขุในสว่นเดยีว 
ส่วนกรรมทัง้ดําและขาว หมายถงึผูก้ระทําทัง้กรรมดําและกรรมขาวจงึมทีัง้เบยีดเบยีนบา้งและไม่มี
ความเบยีดเบยีนบา้งไมว่า่จะเป็นกายกรรม วจกีรรม หรอืมโนกรรม  ผลทีไ่ดร้บัยอ่มมทีัง้สุขและทุกข์
ระคนกนัไป ส่วนกรรมทัง้ไม่ดําและไม่ขาว หมายถึงบุคคลที่มเีจตนาเพื่อละกรรมที่มวีบิากดําและ
เจตนาละกรรมทีม่วีบิากขาว ทัง้น้ีเพื่อเป็นไปแห่งความสิน้กรรมและกรรมทัง้ 4 ประเภทน้ีมชี่องทาง
แห่งการกระทํากรรม 3 ทาง ไดแ้ก่ กายกรรม คอืกรรมทางกาย วจกีรรม คอืกรรมทางวาจา และ
มโนกรรม คอืกรรมทางใจ ไดแ้ก่การคดิผดิทํานองคลองธรรม การคดิพยาบาทมุ่งรา้ย การคดิอจิฉา
รษิยาผูอ้ื่น และการคดิเพง่เลง็อยากไดข้องผูอ้ื่นเป็นของตน 
 เราจะเหน็ไดว้่าการกระทํากรรมต่าง ๆ ล้วนเป็นเหตุเป็นปจัจยัที่ก่อผลตามมาที่เรยีกว่า
วบิากกรรม ซึง่มปีรากฏในจฬูกมัมวภิงัคสตูร ซึง่กล่าวถงึผลของกรรมทีบุ่คคลตอ้งไดร้บัเมื่อประกอบ
กรรมแต่ละอย่าง พระพุทธเจา้ทรงตรสัในเรื่องน้ีแก่สุภมาณพโตเทยยบุตรถงึเหตุปจัจยัทีท่ําใหส้ตัว์
เกดิเป็นมนุษยท์ีด่บีา้ง เลวบา้ง สรปุความไดม้ดีงัน้ี คอื 
 1. การทีบ่างคนอายุสัน้เพราะเป็นคนชอบฆ่าสตัวต์ดัชวีติ หลงัจากตายแลว้จะต้องไปเกดิ
ในอบายภูม ิถ้าไม่ไปเกดิในอบายภูมกิลบัมาเกดิเป็นมนุษยเ์มื่อใดเขาจะเป็นคนอายุสัน้ ในทางตรง
ขา้มบุคคลละเวน้ขาดจากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติเมื่อตายไปจะตอ้งไปสู่สุคตโิลกสวรรคแ์ละเมื่อกลบัมา
เกดิเป็นมนุษยเ์มือ่ใดจะมอีายยุนื 
 2. การที่บางคนมโีรคภยัไขเ้จบ็ เพราะเป็นคนชอบเบยีดเบยีนชวีติอื่นทําใหเ้ขาบาดเจบ็
หรอืไดร้บัความทรมาน เมื่อตายไปจะต้องไปเกดิในอบายภูมถิ้าไม่ไปเกดิในอบายภูม ิกลบัมาเกดิ
เป็นมนุษย์เมื่อใดจะต้องเป็นผู้มีโรคภัยเบียดเบียน ในทางตรงกันข้ามบุคคลใดละเว้นจากการ
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เบียดเบียนชวีิตอื่นหรอืสตัว์อื่น เมื่อตายไปจะเกิดในสุคติสวรรค์ และเมื่อกลบัมาเกิดเป็นมนุษย์
เมือ่ใดจะเป็นผูม้โีรคภยัไขเ้จบ็น้อย 
 3. การที่บางคนมผีวิพรรณทราม ไม่มคีวามงดงาม เพราะเป็นคนมกัโกรธ ชอบอาฆาต
พยาบาทปองรา้ย เมื่อตายไปจะต้องไปเกดิในอบายภูม ิถ้าไม่ไปเกดิในอบายภูม ิกลบัมาเกดิเป็น
มนุษยเ์มื่อใดจะต้องมผีวิพรรณไม่สวย ไม่งดงาม ในทางตรงขา้มบุคคลใดกต็ามทีไ่ม่ใช่คนมกัโกรธ 
ไม่มคีวามอาฆาตพยาบาท ปองรา้ย เมื่อตายไปจะเกดิในสุคตโิลกสวรรค์ และเมื่อกลบัมาเกดิเป็น
มนุษยเ์มือ่ใดจะมผีวิพรรณผอ่งใส 
 4. การทีบ่างคนมอีํานาจน้อย เพราะเป็นคนชอบรษิยาและประทุษรา้ยบุคคลอื่น ผกูความ
รษิยาในลาภสกัการะ ความเคารพ ความนับถอื การกราบไหว ้และการบูชาบุคคลอื่น เมื่อตายไปจะ
ไปเกดิในอบายภูม ิถา้ไม่ไปเกดิในอบายภูมกิลบัมาเกดิเป็นมนุษยเ์มื่อใด เขาจะเป็นผูม้อีํานาจน้อย
ในทางตรงขา้ม บุคคลใดก็ตามที่ไม่มจีติใจรษิยา ไม่คดิประทุษรา้ยผูอ้ื่น และไม่ผูกความรษิยาใน   
ลาภสกัการะความเคารพ ความนับถอื การกราบไหว ้และการบูชาบุคคลอื่น เมื่อตายไปย่อมเกดิใน
สคุตโิลกสวรรค ์เมือ่กลบัมาเกดิเป็นมนุษยเ์มือ่ใดจะเป็นผูม้อีาํนาจมาก 
 5. การที่บางคนมโีภคทรพัย์น้อย เพราะเป็นคนตระหน่ีถี่เหนียว ไม่ยอมให้อาหาร ผ้า 
ยานพาหนะ เครื่องทีน่อน ทีพ่กั ตลอดจนเครื่องประทปีแก่สมณะหรอืพราหมณ์ เมื่อตายไปยอ่มเกดิ
ในอบายภูม ิถ้าไม่ไปเกิดในอบายภูมกิลบัมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อใด เขาจะเป็นผู้มโีภคทรพัย์น้อย 
ในทางตรงขา้มบุคคลใดกต็ามทีไ่มต่ระหน่ีเหนียวแน่น ชอบทาํบุญทาํทาน ใหท้รพัยส์นิ สิง่ของ ทีพ่กั 
ตลอดจนอาหารและเครือ่งประทปีแก่สมณะและพราหมณ์ เมือ่ตายไปยอ่มเกดิในสคุตสิวรรค ์และเมื่อ
กลบัมาเกดิเป็นมนุษยเ์มือ่ใดจะเป็นผูม้โีภคทรพัยม์าก 
 6. การที่บุคคลมตีระกูลตํ่า เพราะเป็นคนกระด้าง เย่อหยิง่ ไม่อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่รูจ้กั
กราบไหวค้นทีค่วรกราบไหว ้ไม่ยนิดตี้อนรบั ไม่ใหท้ีน่ัง่ ไม่ใหท้าง ไม่สกัการะ ไม่เคารพ ไม่นับถอื
และไม่บูชาแก่บุคคลที่สมควร ดงันัน้เมื่อตายไปย่อมไปเกดิในอบายภูม ิถ้าไม่ไปเกดิในอบายภูม ิ
กลบัมาเกดิเป็นมนุษยเ์มื่อใด จะเป็นผูเ้กดิในตระกูลตํ่า ในทางตรงกนัขา้มบุคคลใดกต็ามที่เป็นคน
อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่เย่อหยิง่แขง็กระดา้ง มคีวามเคารพนบนอบ บุคคลทีส่มควรแก่การเคารพ และ
บชูาผูท้ีส่มควรบชูา เมือ่ตายไปจะเกดิในสคุตโิลกสวรรคแ์ละเมือ่กลบัมาเกดิเป็นมนุษยเ์มื่อใด จะเป็น
ผูเ้กดิในตระกลูสงู 
 7. การทีบ่างคนเกดิมามปีญัญาน้อย เพราะเป็นคนไมเ่ขา้หาสมณะหรอืพราหมณ์ ไมส่นใจ
ใฝรู่ใ้นธรรมทีม่ปีระโยชน์เกือ้กูล ไมส่นใจในธรรมเพื่อความสุขตลอดกาล ดงันัน้เมื่อตายไปจะไปเกดิ
ในอบายภูม ิถ้าไม่ไปเกดิในอบายภูมกิลบัมาเกดิเป็นมนุษย์เมื่อใดจะเป็นผูม้ปีญัญาทราม ในทาง
ตรงกนัขา้มบุคคลใดเป็นผูเ้ขา้หาสมณะหรอืพราหมณ์ สนใจใฝรู่ใ้นธรรมทัง้หลายทําใหรู้ว้่าอะไรเป็น
กุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรเป็นโทษ อะไรไม่เป็นโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ กรรมอะไรเมื่อ
ทาํไปแลว้มใิชป่ระโยชน์เกือ้กลู และกรรมอะไรทาํไปแลว้เป็นประโยชน์เกือ้กลูเพือ่ความสขุตลอดกาล 
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เมื่อตายไปย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ถ้าไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ กลบัมาเกิดเป็นมนุษย์
เมือ่ใดจะเป็นผูม้ปีญัญามาก1 
 ดงันัน้เราอาจกล่าวไดว้า่กรรมใดทีใ่ครทาํอยา่งไรยอ่มไดร้บัผลกรรมอยา่งแน่นอน แต่จะชา้
หรอืเรว็ขึน้อยู่กบัเหตุปจัจยัต่าง ๆ กรรมจงึมคีวามสําคญัเพราะผลที่เกิดจากการกระทํากรรมคอื
วิบากย่อมสนองต่อผู้กระทําทัง้ในชาติน้ีและชาติหน้า กรรมจึงเหมือนกับเงาที่ติดตามตัวเรา
ตลอดเวลาและจําแนกคนและสตัวท์ัง้หลายใหเ้ลวและดต่ีางกนั กรรมในปจัจุบนัเป็นรากฐานสําคญั
ของวบิากกรรมไม่ว่าบุคคลจะเกดิมามสีถานภาพเช่นไร ถ้าหากช่องทางแห่งการกระทํากรรมคอื 
กาย วาจา ใจดวีบิากกรรมกจ็ะด ีในทางตรงขา้มถ้าช่องทางแห่งการกระทํากรรมไม่ด ีวบิากกรรม
ยอ่มไมด่แีละสง่ผลต่อบุคคลนัน้ในอนาคต 
 ความเขา้ใจกรรมตามนัยทีก่ล่าวมาน้ีเป็นคําสอนในแง่จรยิธรรมทีม่ผีูก้ระทําและมผีูร้บัผล
ของการกระทําไม่ใช่กฎหรอืสภาวะล้วน ๆ ตามแบบปฏิจจสมุปบาท แต่ทัง้หมดน้ีอยู่ในเรื่องของ    
กฎธรรมชาติที่กล่าวถึงกระบวนการแห่งเหตุปจัจัยที่ไม่ใช่อํานาจที่อยู่เหนือธรรมชาติเมื่อรู้
กระบวนการแหง่เหตุปจัจยัดยีอ่มดาํเนินชวีติดว้ยการพึง่ตนเอง ควบคุมตนเองดว้ยตนเองจนถงึทีสุ่ด
ของการเข้าใจตนเองแล้วจะเห็นสภาวธรรมล้วน ๆ ความเป็นตัวตนหมดไป ทําให้รู้เห็น               
กฎไตรลกัษณ์และกฎปฏจิจสมปุบาททีม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่วเน่ืองกนัในรปูของกฎธรรมชาต ิ
 
สาเหตท่ีุทาํให้มนุษยค์วรจะพฒันาตามแนวทางของพระพทุธศาสนา 
 มนุษย์เป็นสตัว์โลกที่มีการพฒันาอยู่เรื่อย ๆ ด้วยการที่พฒันาอยู่ตลอดเวลาจึงทําให้
มนุษยไ์ม่หยุดอยู่กบัที ่มกีารสรา้งสรรคส์ิง่ต่าง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกสบายใหแ้ก่ตนเองและมี
การพฒันาความคดิ สงัคมของมนุษยจ์งึเป็นสงัคมทีเ่ตบิโตกวา้งใหญ่และครอบคลุมไปทัว่โลก และ
ด้วยศกัยภาพของมนุษย์น้ีเองทําให้มนุษย์มีอํานาจเหนือสตัว์โลกทัง้หลาย แต่กระนัน้มนุษย์ไม่
สามารถเอาชนะธรรมชาตแิละไม่สามารถเอาชนะความทุกขไ์ด ้เราจะเหน็ไดว้่าสงัคมมนุษยม์คีวาม
เจรญิมากเท่าใดมนุษยย์ิง่มคีวามทุกขม์ากขึน้เท่านัน้ การทํารา้ยกนัและกนั การทํารา้ยสตัว์อื่น ๆ 
และการทําลายธรรมชาตยิิง่ทวมีากขึน้เรื่อย ๆ จงึเป็นเหตุใหส้งัคมมนุษยใ์นปจัจุบนัเริม่ตระหนักถงึ
แนวทางการพฒันามนุษยว์า่ควรเป็นไปในทศิทางใด 
 แต่เดมิสงัคมไดใ้หค้วามสาํคญัแก่วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละเศรษฐศาสตรซ์ึง่ทัง้หมดน้ีมี
แนวทางและทฤษฎตีามหลกัวทิยาศาสตรซ์ึง่ยอมรบัในความมอียูข่องกาย สว่นจติถงึจะมอียู่แต่มอียู่
ในลกัษณะทีเ่ป็นปรากฏการณ์ของกาย การแกป้ญัหาจงึดาํเนินไปในเรื่องของปจัจยัภายนอกโดยมุ่ง
ผลที่เศรษฐกจิเป็นตวัชีว้ดั ผลปรากฏว่าสิง่แวดลอ้มเสื่อมลง คนจนลงและมคีวามเสีย่งภยัมากขึน้2 
ถงึกระนัน้แมน้จะมกีารเรยีกรอ้งจรยิธรรมมาใชแ้กป้ญัหากท็าํใหม้ปีญัหาซอ้นในเรือ่งจรยิธรรม ยิง่ทาํให้
การแกป้ญัหายากมากขึน้เพราะจรยิธรรมของตะวนัตกนัน้แตกต่างจากจรยิธรรมในความหมายของ
                                                 
 1ม.อุ. (ไทย) 14/290-297/350-356. 

 2พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต).  (2552).  เล่มเดมิ.  หน้า 69. 
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พระพทุธศาสนา อยา่งในเรื่องกเิลสของคนไดแ้ก่ โลภะ โทสะ และโมหะ ทางฝา่ยตะวนัตกยอมรบัว่า
เป็นธรรมชาตขิองมนุษย ์แต่พวกเขาไม่คดิว่าจะแกไ้ขไดซ้ึ่งต่างจากพระพุทธศาสนาที่มองว่ากเิลส
เหล่าน้ีเป็นธรรมชาตทิีแ่กไ้ขได ้เพราะธรรมชาตขิองมนุษยเ์ป็นสตัวท์ีฝึ่กฝนและพฒันาไดไ้มใ่ช่น่ิงอยู่
กบัที่แต่เปลี่ยนแปลงได้ในเชิงคุณภาพเมื่อมนุษย์พฒันาแล้วจะสามารถเปลี่ยนจากกิเลสไปเป็น
คุณธรรมและปญัญาไดแ้ละสามารถเอาชนะธรรมชาตภิายในตวัเองไดซ้ึง่ดกีว่าการเอาชนะธรรมชาติ
ภายนอก1 
 ปญัหาการพฒันาที่เกิดขึ้นในสงัคมปจัจุบันมิใช่จะเกิดผลลัพธ์แก่สิ่งแวดล้อมเท่านัน้       
แต่รวมไปถงึความคดิ ชวีติทัง้กาย ใจและสงัคมประเดน็หน่ึงทีน่่าสนใจสําหรบัสงัคมทีสุ่ขสบายดคีอื
ถ้าไม่พฒันาตนเองใหด้จีะเกดิปญัหาความเสื่อมทางจติใจอนัจะมผีลต่อความเสีย่งในดา้นอื่นๆ จน
กลายเป็นวกิฤติการณ์ได้ ดงันัน้การพฒันาที่สําคญัคอืการพฒันาทางจิตใจเมื่อมนุษย์มคีวามสุข
ภายในดว้ยตนเองโดยไมข่ึน้ต่อวตัถุและรูจ้กัความสุขทีล่ะเอยีดประณีตลกึซึง้และเป็นอสิระ มนุษยจ์ะ
สามารถอยูไ่ดด้มีสีขุดว้ยตนเองโดยพึง่พาธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มน้อยลง 
 การพฒันามนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานัน้มจุีดเริม่ต้นที่การสรา้งมุมมองในการ
มองโลกและชวีติโดยมองตามความเป็นจรงิและลึกลงไปจนเหน็ธรรมชาติแห่งความเป็นมนุษย์ที่
เป็นไปตามกระแสแห่งเหตุปจัจยัชวีติมนุษยจ์งึเปลี่ยนแปลงไปตามสิง่แวดลอ้มทีเ่ขา้มาจากทศิทาง
ต่าง ๆ กนั ถา้หากมนุษยข์าดความรูแ้ละความสามารถในการควบคุมการปฏบิตักิารอย่างถูกตอ้ง
แลว้มนุษยจ์ะพบกบัความทุกขแ์ละไม่สามารถจดัการกบัความทุกขไ์ดอ้ย่างถูกตอ้งจงึวนเวยีนอยู่ใน
กระแสแหง่สงัสารวฏัอยา่งไมรู่จ้บสิน้ 
 พระพุทธศาสนาถอืว่าความเหน็แก่ตวัและการถอืตวัถอืตนเป็นมลูฐานสาํคญัทําใหม้นุษย์
กระทําการต่างๆ เพื่อทําใหต้วัตนทีม่อียู่มคีวามสุขจงึเกดิการต่อสูด้ิน้รนแสวงหาอาหารและสบืพนัธุ ์
แต่ความสุขที่มนุษย์ทัว่ไปปรารถนานัน้ยงัเต็มไปด้วยความรู้สกึแห่งความเป็นตวัตนมอีตัตาเป็น
เครื่องยึดถือและยงัติดพนัอยู่กับความสนุกสนาน ความเอร็ดอร่อยและความเพลิดเพลินจึงไม่
สามารถหลุดพน้จากความทุกข ์ดงันัน้เราอาจกล่าวไดว้่าความเหน็แก่ตวัเหน็แก่ตนเป็นบ่อเกดิของ
ความทุกข ์ถ้าดบัความเหน็แก่ตวัและความยดึถอืตวัตนได้แล้วความทุกขจ์ะหมดไป การที่มนุษย์
ควบคุมจติไม่ไดจ้งึมกีารปฏบิตัไิม่ถูกตอ้งและกระทําการต่าง ๆ ไปตามอํานาจของกเิลส ดงันัน้การ
พฒันาความรูใ้หเ้กดิความเขา้ใจในธรรมชาตขิองมนุษยจ์งึมคีวามจําเป็นเมื่อเหน็และเขา้ใจแล้วว่า
มนุษยค์อืกระแสแห่งความไหลเวยีนของเหตุปจัจยัต่างๆ มนุษยจ์งึไม่มตีวัตนที่แทจ้รงิมแีต่กระแส
แหง่ปฏจิจสมุปบาทการควบคุมกระแสแห่งปฏจิจสมุปบาทไปในทางทีเ่ป็นทุกขใ์หน้้อยทีสุ่ดหรอืไม่มี
ทุกขเ์ลยจงึเป็นเรือ่งจาํเป็นและสาํคญั 
 โลกในปจัจุบนัน้ีมสีิง่ที่มาดงึดูดใหเ้ราเกดิความพอใจ รกัใคร่ และหลงใหลมากกว่าสมยั   
ต่าง ๆ ในอดตี เพราะความกา้วหน้าในเรือ่งวตัถุมมีากจนทาํใหเ้กดิความสะดวกสบายจงึเป็นการงา่ย

                                                 
 1แหล่งเดมิ. หน้า 91-92. 
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ที่จะนําเราไปสู่ทางเพิม่ความทุกข์เพราะชีวติน้ีเป็นกระแสที่จะไหลไปตามวชิชาหรอือวชิชาก็ได ้
ตราบใดที่ยงัมีกิเลสตัณหา ชีวิตย่อมไหลไปตามอํานาจของอวิชชาคือความโง่ความหลงในสิ่ง      
ปรุงแต่งที่เป็นมายาแล้วปรุงแต่งเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วยึดถือตัวตนนัน้กระทําสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจ
กระทบกระเทอืนไปยงัผูอ้ื่นหรอืสิง่อื่น สิง่ทีจ่ะป้องกนัไม่ใหต้วัตนไหลไปตามอํานาจของอวชิชา คอื
การใชส้ตแิละปญัญาซึง่เป็นฝา่ยวชิชาคอืความรูค้วามเขา้ใจโลกและชวีติโดยใชส้ตเิป็นตวัป้องกนัและ
ปญัญาเป็นตวัตดัอวชิชาไม่ใหเ้กดิขึน้ ความพยายามควบคุมตวัตนทีเ่กดิจากอวชิชาไม่ใหเ้กดิขึน้จงึ
เทา่กบัวา่เราสามารถควบคุมกระแสแหง่ความทุกขไ์ด ้
 เราจะสงัเกตได้ว่าความเลวรา้ยและปญัหาต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ในสงัคมปจัจุบนัล้วนมาจาก
ความเหน็แก่ตวัและความยดึถอืในตวัตนจงึทําใหเ้กดิมลภาวะต่าง ๆ ถ้าไม่มอีํานาจของสิง่เหล่าน้ี
แล้วจะไม่มกีิเลส แต่ทุกวนัน้ีความเห็นแก่ตวัและความยดึถือในตวัตนมมีากยิ่งเจรญิมากเท่าใด
ความเหน็แก่ตวัยิง่มากขึน้ ความเหน็แก่ตวัเกดิขึน้เพราะความสําคญัว่าตนมอียู่จงึมภีาระที่จะต้อง
แบกของหนักคอืขนัธ์ 5 ทําให้ไม่มอีสิรภาพอย่างแท้จรงิ ถ้ามนุษย์มคีวามเหน็แก่ตวัและมคีวาม
ยดึถอืในตวัตนจะทําใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงไปในทางไม่ดแีละทําใหเ้กดิปญัหาทีม่าจากอํานาจของ
กเิลสอกีทัง้ยงัทําใหค้วามด ีความงาม และความถูกต้องในตวัมนุษยถ์อยกําลงัลงไปเพราะมนุษยม์ี
ความเหน็แก่ตวัมากขึน้ตามความเจรญิของวตัถุและความเจรญิของเศรษฐกจิ ความจําเป็นในการ
พฒันามนุษย์จึงเป็นเรื่องสําคญัซึ่งการพฒันาต้องเป็นไปตามกระแสแห่งวิชชาตามแนวทางของ
พระพทุธศาสนาจงึจะไหลไปสูพ่ระนิพพานอนัเป็นทางดบัทุกขอ์ยา่งแทจ้รงิซึง่ทาํใหช้วีติพบกบัความ
สงบเยน็และเป็นประโยชน์แก่ทุกคน ทุกฝา่ย และทุกหนแหง่ 
 ตามหลกัของพระพุทธศาสนานัน้ ขนัธ ์5 ในความหมายของอุปาทานขนัธอ์นัเป็นทีต่ ัง้ของ
ความเหน็แก่ตวัยงัคงมคีวามยดึถอื หรอืยดึครองตวัตน ของตน เมื่อมคีวามเหน็แก่ตวัจงึมคีวามโลภ 
ความโกรธและความหลง แต่เมื่อใดที่มนุษยไ์ดร้บัการพฒันาจนมคีวามรูว้่าขนัธ์หา้นัน้เป็นอนัตตา
ไม่ใช่ตวัตนที่แท้จรงิแต่มกีารเกดิและดบั มนุษย์จะลดความยดึมัน่ถือมัน่ในตวัตน ความทุกข์และ
ความวุ่นวายทัง้หลายจะไม่เกดิขึน้เพราะหลุดพน้จากอาสวกเิลส  ดงันัน้การพฒันามนุษยต์ามหลกั
พระพทุธศาสนาคอืการพฒันาใหเ้กดิวชิชาหรอืความรูท้ีส่ามารถตดัสงัสารวฎัไดไ้มม่กีารเวยีนกลบัมา
สูค่วามทุกขอ์กีต่อไป1 
 
อปุสรรคสาํคญัในการพฒันามนุษย ์
 หลกัในการพฒันามนุษยต์ามแนวพระพุทธศาสนาคอืทางทาํใหช้วีติดาํเนินในแนวทางของ
โพธิจนสิง่ที่ฝึกนัน้กลายเป็นวถิีชวีติของมนุษย์ซึ่งการพฒันาตามวถิีเช่นน้ีย่อมสวนทางกบัความ
ตอ้งการของกระแสโลกทีนิ่ยมและบูชาวตัถุ ในปจัจุบนัน้ีคนสว่นมากเขา้ใจกนัว่าความเจรญิทางวตัถุ
สามารถแกป้ญัหาต่างๆ ได ้ความสนใจในเรื่องจติใจจงึลดน้อยถอยลงไป เมื่อสงัคมมกีารเกี่ยวขอ้ง
กบัวตัถุมากขึน้ ความเอรด็อร่อยเพลดิเพลนิในวตัถุไดซ้มึซบัและชกัจูงใหบุ้คคลทีเ่กี่ยวขอ้งตกเป็น
                                                 
 1ม.ม.ู (ไทย) 12/361/398-399. 
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ทาสและเกดิความเคยชนิกบัการอยูใ่นโลกของวตัถุการถอนตนและถอนจติใจออกมาจากวตัถุจงึเป็น
เรื่องยาก มุมมองหรอืโลกทศัน์จงึถูกฉาบดว้ยสสีนัและมายาต่างๆ ปิดบงัความจรงิแทท้ีเ่ป็นอนิจจงั 
ทุกขงั อนตัตา ความนิยมในเรือ่งวตัถุจงึเป็นอุปสรรคสาํคญัต่อการทีจ่ะไหลไปในทางดบัทุกขแ์ต่กลบั
ง่ายมากที่จะไหลย้อนไปในทางที่จะเพิม่ความทุกข์ ความเจรญิก้าวหน้าของสงัคมปจัจุบนัที่เรา
ควบคุมไม่ไดน้ี้มแีต่จะไหลไปสู่ความยุ่งยากลําบากเป็นทุกขท์รมานยิง่ขึน้ ทัง้น้ีเพราะวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละเศรษฐศาสตร ์ไม่สามารถแกป้ญัหาทางจติใจได ้ยิง่เจรญิมากเท่าใดยิง่บูชาเศรษฐกจิ
บูชาความรูท้างเศรษฐกจิและใชเ้ศรษฐกจิเป็นตวัชีว้ดัความเจรญิ ความเจรญิทัง้หลายทีเ่กดิขึน้ลว้น
เป็นเครือ่งมอืทีม่นุษยนํ์าไปใชเ้พือ่เอาเปรยีบผูอ้ื่นเพราะผูใ้ชถู้กกเิลสครอบงาํ เราอาจกล่าวไดว้่าสิง่ที่
เป็นความเจรญิกา้วหน้าทางวตัถุนัน้เพื่อส่งเสรมิกเิลส ยิง่เจรญิมากเท่าใดยิง่ส่งเสรมิกเิลส ส่งเสรมิ
ความเหน็แก่ตวัและเอารดัเอาเปรยีบผูอ้ื่นมากขึน้ดงันัน้กเิลสจงึเป็นสาเหตุสําคญัที่ทําใหม้นุษย์มี
ความเหน็แก่ตวัเหน็แก่ตนและเป็นสาเหตุทีท่าํใหม้นุษยม์ชีวีติทีส่มบรูณ์ไมไ่ด ้
 อวชิชาหรอืภาวะทีป่ราศจากความรูท้ีถู่กตอ้งนัน้ทําใหเ้กดิกเิลส 3 อยา่ง คอื โลภะ โทสะ 
โมหะ โดยกเิลสประเภททีร่วบรดัดงึเขา้มาหาตวัและเอามายดึครองเรยีกว่า โลภะ สว่น กเิลส ทีผ่ลกัไส
ออกไปอย่างน้ีเป็นประเภทโทสะส่วนโมหะ เป็นกเิลสประเภทลงัเลไม่รูต้ามที่เป็นจรงิ ไม่รูแ้น่ว่าจะ
เอาเขา้มาหรอืผลกัออกไป กเิลสทัง้ 3 อยา่งน้ีเป็นการจดัแบ่งแบบกวา้งๆ เพราะกเิลสมเีป็นจํานวน
มากมหีลายชื่อแต่ลกัษณะโดยรวมแลว้ไมม่อีะไรมากไปกวา่ 3 ประเภทน้ี  
    กิเลส มีความหมายว่า “สิ่งที่ทําให้ใจเศร้าหมอง และหมายถึงความชัว่ที่แฝงอยู่ใน
ความรู้สกึนึกคิดจึงทําให้จิตใจขุ่นมวัไม่บรสิุทธิ ์อีกทัง้ยงัเป็นเครื่องปรุงแต่งความคิดให้ทํากรรม
นําไปสูป่ญัหาความยุง่ยากเดอืดรอ้นและความทุกข”์1  
 กเิลสน้ีเดมิในพระบาล ีเรยีกวา่ “กเิลสวตัถุ” ม ี10 ชนิด ดงัน้ี คอื 

 1. โลภะ คอื ความอยากไดเ้พือ่จะดงึสิง่ต่างๆ เขา้มาหาตวั 
 2. โทสะ คอื ความคดิประทุษรา้ยและทาํลาย จงึเป็นการผลกัสิง่ต่างๆ ออกจากตวั 
 3. โมหะ คอื ความหลงความเขลาและความไม่รู้จึงวนอยู่กบัที่ท่ามกลางความมดืแห่ง

อวชิชาทีค่รอบคลุม 
 4. มานะ คอื ความถอืตวั ถอืตนว่าตํ่ากว่าเขา หรอืสงูกว่าเขา หรอืเสมอกนัจงึเป็นการยดึ

มัน่ในอตัตา ไมส่ามารถปล่อยวางความยดึมัน่ถอืมัน่ในตวัตนของตน 
 5. ทฏิฐิ คอื ความเห็นผดิ และความหลงผดิ กล่าวคือ มองเห็นสิง่ไม่ดเีป็นสิง่ที่ด ีหรอื

ความคดิความเหน็ทีก่่อใหเ้กดิความยดึมัน่ถอืมัน่ในตวัตน 
 6. วจิกิจิฉา คอื ความลงัเลสงสยั ไมแ่น่ใจ เชน่ ความสงสยัในหลกัธรรม ความสงสยัในการ

ปฏบิตัธิรรม และความสงสยัในอาํนาจอนัสงูสดุ 
 7. ถนีะ คอื ความหดหู ่และทอ้แท ้รวมไปถงึความเซื่องซมึ 

                                                 
 1พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต).  (2551).  เล่มเดมิ.  หน้า 22. 
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 8. อุทธจัจะ คอื ความฟุ้งซ่านความคดิทีไ่มส่ามารถรวมศูนยไ์ดก้ระจดักระจายเปลีย่นเรื่อง
ตลอดเวลาอาจทาํใหจ้ติเหน็ดเหน่ือยไดง้า่ย 

 9. อหริกิะ คอื ความไม่ละอายต่อความชัว่ เพราะเหน็เป็นเรื่องปกตธิรรมดา จงึกระทําได้
อยา่งไมรู่ส้กึสะเทอืนใจ 

 10. อโนตตปัปะ คอื ความไมเ่กรงกลวัต่อความชัว่จงึกระทาํอยา่งเชื่อมัน่ในทางทีผ่ดิในทีสุ่ด
อาจทาํใหเ้กดิความโหดเหีย้มทารณุได้1 
    นอกจากน้ียงัมกีารแบ่งกิเลสออกเป็น 3 ระดบัซึ่งการแบ่งแบบน้ีเป็นการแบ่งตาม        
พระอรรถกถาจารยท์า่นไดแ้บ่งตามลาํดบัขัน้ของการละดว้ยสกิขา 3 มดีงัน้ี คอื  

 1. วตีิกกมกิเลส คอื กิเลสอย่างหยาบ เป็นกิเลสสายโลภะที่แสดงออกมาทางกาย และ
วาจา ไดแ้ก่ กายทุจรติ 3 (มกีารฆา่สตัว ์การลกัทรพัย ์และการประพฤตผิดิในกาม) และวจทีุจรติ4 
(มกีารพดูเทจ็ พดูสอ่เสยีด พดูหยาบคาย และพดูเพอ้เจอ้) ทัง้หมดน้ีละไดด้ว้ยศลี 

 2. ปรยิุฎุฐานกเิลส คอื กเิลสอย่างกลาง เป็นกเิลสสายโทสะที่ทําใหจ้ติใจมคีวามเร่ารอ้น 
ไดแ้ก่ กามฉนัทะ พยาบาท และวจิกิจิฉา ทัง้หมดน้ีละดว้ยสมาธ ิ

 3. อนุสยักเิลส คอื กเิลสอย่างละเอยีดทีส่งบน่ิงอยู่ในสนัดานซึ่งตอ้งละดว้ยปญัญา อนุสยั
กเิลสน้ีเป็นตน้เคา้ของกเิลสทัง้หลายม ี3 อยา่ง ดงัน้ี คอื ราคานุสยั ปฏฆิานุสยั และอวชิชานุสยั2 

  3.1 ราคานุสยั อนุสยัคอืราคะ (กเิลสสายโลภะ) 
    กเิลสในฝา่ยราคะน้ีนอนเน่ืองในจติจนเกดิเป็นความเคยชนิ และหลงใหลในรสของ

กามคุณ ทําใหเ้ป็นคนรกัสวยรกังาม หรอืเป็นที่หลงใหลและตดิใจไดง้่ายในรูป รส กลิน่ เสยีง และ
สมัผสั อาทเิช่น พวกทีช่อบแต่งตวัสวย แต่งตวัหล่อตลอดเวลา พวกทีช่อบแสวงหาคู่ครองอยู่เสมอ 
พวกทีช่อบแสวงหาอาหารการกนิทีเ่อรด็อรอ่ยอยูเ่ป็นนิจ และพวกทีช่อบรบัประทานอาหารไปพรอ้ม
กบัฟงัเสยีงดนตรบีรรเลง เป็นต้น ฉะนัน้คนที่ชอบแสวงหาสิง่ที่พงึพอใจมาสู่ตนอยู่เสมอเมื่อความ  
พงึพอใจไดเ้พิม่มากขึน้จะกลายเป็นแรงแหง่ตณัหา ก่อใหเ้กดิความอยาก ความตอ้งการทีท่วมีากขึน้
เรือ่ยๆ จนไมรู่จ้กัพอหรอือาจจะยอมทาํลายผูอ้ื่นเพือ่ใหไ้ดม้าในสิง่ทีต่นปรารถนา 

  3.2 ปฏฆิานุสยั อนุสยัคอืปฏฆิะ (กเิลสสายโทสะ) 
    กเิลสในฝา่ยโทสะน้ีนอนเน่ืองในจติจนเกดิเป็นความเคยชนิ ทาํใหเ้ป็นคนโกรธงา่ย 

เมื่อมคีวามขดัเคอืงใจในสิง่ใดจะมอีารมณ์เสยีไดง้่าย ถ้าไม่มกีารแกไ้ขนิสยัเช่นน้ีโดยปล่อยใหก้เิลส
ชนิดน้ีทบัถมทวมีากขึน้ จะกลายเป็นคนเจา้โทสะ ชอบทาํลายสิง่ของและทาํรา้ยบุคคลใหไ้ดร้บัความ
เดอืดรอ้น กเิลสฝา่ยน้ีจงึเป็นฝา่ยผลกัออกจากตวัซึง่ตรงขา้มกบัราคานุสยัอนัเป็นกเิลสทีก่ลบัเขา้มา
หาตัว บุคคลใดที่ชอบหงุดหงิดอยู่เสมอเมื่อเวลาผ่านไปตราบใดที่ย ังไม่เปลี่ยนนิสยั จะทําให้
กลายเป็นคนขีโ้มโหและถา้ยงัไมส่ามารถแกไ้ขตนเองไดอ้กีจะทาํใหเ้ป็นคนเจา้โทสะอารมณ์รา้ย ชอบ
ทาํลายสิง่ของและบุคคลทีไ่มเ่ป็นไปตามใจทีต่อ้งการ 

                                                 
 1วนิดา  ขาํเขยีว.  (2550).  สมาธพิทุธตามทีป่รากฏในพระไตรปิฎก.  หน้า 9. 
 2แหล่งเดมิ.  หน้า 10. 



 107

  3.3 อวชิชานุสยั อนุสยัคอือวชิชา (กเิลสสายโมหะ)  
   กิเลสชนิดน้ีทําให้บุคคลมีความหลงความงมงาย มีความไม่รู้จริง มีความรู้ที ่       

ไมถู่กตอ้ง ทาํใหเ้กดิความเหน็ผดิ มคีวามมดืบอดอยูเ่สมอ เพราะไมรู่เ้หน็ในอรยิสจั 4 คอืไมรู่ทุ้กขท์ี่
แทจ้รงิ ไม่รูเ้หตุทีท่ําใหเ้กดิทุกข ์และไม่รูท้างทีจ่ะไปสู่ความดบัทุกข ์ความไม่รูเ้ช่นน้ีเมื่อทบัถมนาน
เขา้จะทาํใหเ้ป็นคนสาํคญัผดิในสิง่ทีเ่ป็นทุกขว์า่เป็นความสขุจนถงึกบัมคีวามพอใจทีจ่ะยอมเวยีนวา่ย
อยูใ่นกองทุกข ์และไปสาํคญัผดิในเหตุของความทุกขจ์นถงึกบัปฏบิตัผิดิๆ ทาํใหเ้กดิเป็นความโงต่วั
ใหม่ขึน้มา เช่น ความเชื่อในเรื่องผสีางเทวดา จนเป็นเหตุทําใหเ้กดิการบนบานเพื่อใหไ้ดม้าในสิง่ที่
ตนปรารถนา แทนทีจ่ะไปแกไ้ขโดยวธิทีีถู่กตอ้ง และความเชื่อในเรื่องผสีงิ จนถงึกบัลงแส ้และทุบตี
เพื่อไล่ผจีนคนถูกผสีงิถูกตจีนตาย เป็นต้น ความไม่รูแ้ละความโง่หลงงมงายน้ีคอือวชิชา ซึ่งเป็นที่
รวมของบรรดากเิลสทัง้หลาย และทาํใหบุ้คคลเหมอืนเดนิอยูใ่นความมดืสลวั ทีไ่มส่ามารถหาทศิทาง
เป้าหมายที่จะดําเนินไปได้อย่างถูกต้อง ปญัญาเท่านัน้ที่จะสามารถกําจดักิเลสตวัน้ีได้ ถ้ากําจดั
อวชิชานุสยัไดแ้ลว้ กเิลสตวัอื่นๆ จะถูกทาํลายลงไปดว้ย 
 กเิลสในแต่ละชัน้น้ี ทีร่า้ยแรงทีสุ่ดคอื อนุสยักเิลส นอกจากสงัเกตเหน็ไดย้ากแลว้ยงัเป็น
ตวัทีท่าํใหจ้ติเศรา้หมองไมผ่่องใส การทีค่นเราเวยีนว่ายตายเกดิไม่มทีีส่ ิน้สุดน้ีกเ็พราะอนุสยักเิลสน้ี
เอง และวตีกิกมกเิลส และปรยิฏุฐานกเิลสต่างมรีากเหงา้มาจากอนุสยักเิลสน้ี 
 อย่างไรกต็ามไม่ว่าจะเป็นกเิลสประเภทใดต่างเป็นเครื่องเศรา้หมองเมื่อจติไดร้บักเิลสไว ้
จติจะไมผ่อ่งใสมแีต่ความเศรา้หมองและเป็นเหตุใหเ้กดิการกระทาํต่างๆซึง่กระทาํได ้3 ทาง คอื ทาง
กาย ทางวาจา และทางใจ เมื่อกระทาํกรรมนัน้แลว้ กรรมจะเป็นเหตุก่อใหเ้กดิวบิาก ทีบุ่คคลตอ้งรบั
ผลของการกระทํานัน้ๆ การรกัษาจติจงึเป็นเรื่องสําคญัมาก อนัเป็นการรกัษาตวัต้นเหตุก่อนที่จะ
เกิดผลต่อไป เมื่อจิตดีแล้วต่อไปต้องพฒันาปญัญา เพราะปญัญาเท่านัน้ที่ขุดรากถอนโคนและ
ทําลายรากเหง้าของกิเลสให้สิ้นไป มิอาจที่จะเจริญต่อไปได้ โดยรวมแล้วการกําจัดกิเลสใน
พระพทุธศาสนาคอื การนําศลี สมาธ ิและปญัญา มาใชเ้ป็นเครือ่งมอืสาํคญัโดยกระทาํไปพรอ้มๆ กนั 
 หลวงปู่ดุลย ์อตุโล ท่านไดก้ล่าวไวว้่ากเิลสทัง้หมดเกดิรวมอยู่ทีจ่ติ ใหเ้พ่งดูจติ กเิลสตวั
ไหนเกดิก่อนใหล้ะตวันัน้ก่อน1  ซึ่งวธิกีารน้ีเป็นวธิกีารปฏบิตัิรวมกนัไปเลยทัง้สมาธแิละวปิสัสนา 
การเพ่งดูจติคอืการทําจติน่ิงจนเป็นสมาธแิลว้คอยเฝ้าระวงัจติว่ามกีเิลสตวัไหนเกดิก่อนใหล้ะก่อน 
การละในที่น้ีคือการเห็นความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาของกิเลสตัวนัน้          
ซึง่ธรรมชาตขิองสิง่ทัง้หลายทีเ่ป็นสงัขตธรรมย่อมเกดิขึน้ ตัง้อยู่ และดบัไป เมื่อจติเหน็แจง้ในความ
จรงิจะเกดิเป็นการปล่อยวางจนสามารถถอนความยดึถอืและความยดึตดิในตวัตน ทาํใหเ้ราสามารถ
ดาํเนินไดอ้ยูใ่นแนวทางของโพธ ิ
 พระพุทธเจ้าทรงตรสัไว้สรุปความได้ว่า โลภะ โทสะ และโมหะ เป็นกิเลสที่นําสตัว์ไปสู่
ทุคต ิและเป็นธรรมทีก่างกัน้วชิชา หมูส่ตัวจ์งึถูกปิดบงั มแีต่ผูม้ปีญัญาเท่านัน้ทีเ่หน็แจง้ชดั ในความ

                                                 
 1วรีะวฒัน์  ชลสวสัดิ.์ (2553).  มหาบพติรในหลวงทรงถาม พระอรหนัตต์อบ. หน้า 4. 
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เป็นจรงิของโลกและชวีติจงึจะละความโลภ ความโกรธ และความหลง ไม่ต้องเวยีนกลบัมาเกดิใน
โลกอกีต่อไปไมว่า่ในกาลไหนจงึเรยีกวา่เป็นผูส้ ิน้ทุกขอ์ยา่งแทจ้รงิ1 
 ตามที่กล่าวมาตัง้แต่ต้นเราอาจสรุปได้ว่าอุปสรรคสําคญัในการพฒันามนุษย์คือกิเลส 
ตราบใดมนุษยไ์มม่วีชิชาทีเ่ป็นเครื่องทาํใหเ้กดิปญัญาแลว้จติยอ่มถูกกเิลสครอบงาํไดง้า่ย ความเหน็
แก่ตวัและความยดึถอืยดึตดิในตวัตนนัน้เป็นผลมาจากกเิลสชกันําใหก้ระทาํการต่างๆ ไปตามอาํนาจ
ของกิเลส ปญัญาที่เกิดจากการเห็นแจ้งในความจริงของโลกและชีวิตตามหลกัพระพุทธศาสนา
เทา่นัน้จงึจะทาํใหเ้ราสามารถอยูเ่หนืออาํนาจของกเิลสได ้ปจัจุบนัน้ีการทีม่นุษยต์กอยูภ่ายใตอ้าํนาจ
ของวตัถุเพราะถูกอาํนาจของกเิลสครอบงาํปิดบงัตาจงึไม่สามารถมองเหน็ความจรงิแทข้องโลกและ
ชีวิต และถูกแรงกระตุ้นจากกิเลสให้กระทําสิ่งต่าง ๆ ไปตามอํานาจแห่งความอยากและความ
ตอ้งการ บุคคลใดทีส่ามารถควบคุมกเิลสไดย้่อมนําชวีติไปสู่วมิุตตคิอืความหลุดพน้จากกเิลส ดงันัน้
กเิลสจงึเปรยีบเหมอืนกบัวชัพชืทีช่าวนาจะตอ้งกาํจดัเพือ่ใหข้า้วเตบิโตไดด้แีละสามารถใหผ้ลติผลได้
อย่างเตม็ที ่พระพุทธเจา้ทรงตรสัไวส้รุปความไดว้่านาของพระพุทธองคเ์ป็นอมตะคอืมนิีพพานเป็น
อานิสงสจ์งึหลุดพน้จากทุกขท์ัง้ปวงได ้ดงันัน้บุคคลใดกต็ามทีด่าํเนินชวีติดว้ยความไม่ประมาทหมัน่
กําจดักเิลสทีเ่ขา้มาในใจของตนเขาย่อมพน้จากความทุกขท์ัง้ปวงและไม่มกีารสานต่อวฏัสงสารอกี
ต่อไป2 
 
เป้าหมายสงูสดุของการพฒันามนุษย ์ตามทศันะของพระพทุธศาสนา 
 สงัคมแห่งความเจรญิในปจัจุบนัพยายามที่จะสรา้งสรรค์และพฒันาสิง่ต่างๆ ขึน้มาเพื่อ
อาํนวยความสะดวกสบายใหแ้ก่มนุษยอ์ยา่งเตม็ที ่ทุกวนัน้ีโลกจงึมคีวามเจรญิทางวตัถุและเป็นโลกที่
ส่งเสรมิกิเลส ความสุขเป็นสิง่ที่น่าปรารถนาของปุถุชนที่ยงัหลงอยู่ในความเอรด็อร่อยและความ
เพลดิเพลนิทางกามรส ยิง่มกีารคน้ควา้สิง่แปลกใหม่ที่ส่งเสรมิความต้องการของมนุษยม์ากเท่าใด 
มนุษย์กลบัมคีวามต้องการมากขึ้นและดูท่าทีเหมอืนกบัว่ามนุษย์ไม่เคยหยุดความต้องการนัน้ๆ  
มาสโลว์ นักจิตวิทยาชาวอเมริกนัจึงได้กล่าวถึงมนุษย์ว่าเป็นสตัว์ที่มีความต้องการ และความ
ตอ้งการน้ีจะเตบิโตไปเรือ่ยๆ ตามลาํดบัขัน้เริม่ตัง้แต่ความตอ้งการทางกาย อนัเป็นขัน้พืน้ฐานทีเ่หน็
ไดช้ดั เช่น ความตอ้งการทางอาหาร ความตอ้งการความอบอุ่น และความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ 
เมื่อไดร้บัจนพอใจแลว้จงึจะพฒันาต่อไป เป็นความตอ้งการความปลอดภยั เมื่อไดร้บัความพอใจจงึ
พฒันาต่อไปเป็นความต้องการทีจ่ะครอบครองและความต้องการในความรกั อนัเป็นความต้องการ
ทางสงัคม เมื่อได้รบัความพอใจจงึพฒันาต่อไปอกี เป็นความต้องการความเคารพนับถือ ทัง้จาก
ตนเองและผูอ้ื่น เมือ่ไดร้บัความพอใจแลว้จงึพฒันาต่อไปอกี เป็นความตอ้งการทีจ่ะเขา้ใจตนเองหรอื
ความตอ้งการทีจ่ะประสบความสาํเรจ็สงูสดุในชวีติ อนัเป็นขัน้สงูสดุซึง่จะเกดิขึน้ไดต่้อเมือ่การพฒันา 

                                                 
 1ข.ุอติ.ิ (ไทย) 25/1-3/345-347. 
 2ข.ุอติ.ิ (ไทย) 25/78-80/518-519. 



 109

เป็นไปตามลําดบัขัน้1 พฒันาการของความต้องการเหล่าน้ีสามารถแสดงออกมาเป็นรูปพริามิด     
ดงัภาพประกอบ 2 
 
 
 

ความต้องการ 
      ท่ีจะเข้าใจตนเอง  

ความต้องการ 
ความเคารพนับถือ 

ความต้องการท่ีจะครอบครอง 
และความต้องการความรกั 

 

ความต้องการความปลอดภยั 
 

ความต้องการทางกาย 
 
 

ภาพประกอบ 2 ลาํดบัขัน้แหง่ความตอ้งการของมนุษยต์ามทศันะของมาสโลว ์
     
 เราจะเหน็ไดว้่ามุมมองของมาสโลวน้ี์ แสดงถงึจติใจของมนุษยท์ีไ่มม่วีนัเตม็ในเรื่องตณัหา
ซึ่งเป็นกิเลสอย่างหน่ึงที่พระพุทธเจ้าทรงตรสัมาก่อน มาสโลว์ มากกว่า 2,000 ปี มาแล้ว และ
พระพุทธเจา้ทรงตรสัขยายความทีล่กึละเอยีดมากกว่าทีว่่าตณัหาน้ีเป็นกเิลสอย่างหน่ึงทีเ่ป็นตน้เหตุ
จูงใจในการกระทําต่างๆ ทําใหเ้กิดความเพลิดเพลนิและความกําหนัด ตณัหาน้ีได้แก่กามตณัหา 
(ความเพลิดเพลินทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ) ภวตณัหา (ความอยากมแีละอยากเป็น) และ
วภิวตณัหา (ความไมอ่ยากมแีละไมอ่ยากเป็น) ตณัหาทัง้ 3 ประเภทน้ีโดยรวมแลว้อยูใ่นกเิลส โลภะ 
โทสะ และโมหะ อนัเป็นมูลเหตุแห่งความทุกข์2 และเป็นดงัเช่นตาข่ายทีแ่ผ่ซ่านไปเกาะเกี่ยวอยู่ใน
อารมณ์ต่างๆ เป็นเครื่องปกคลุมหุม้หอ่โลกใหยุ้ง่เหมอืนกลุ่มดา้ยอนัยุ่งเหยงิ และขอดปมเหมอืนกบั
หญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้อง ทําใหม้นุษยไ์ม่สามารถล่วงพน้อบาย ทุคต ิวนิิบาตและสงัสารวฏั3 
วนเวยีนอยู่ในวงกรรมจนกว่าจะสามารถตดักเิลสและความอยากใหห้มดไป วงกรรมหรอืสงัสารวฏัน้ี

                                                 
 1Abraham H.  Maslow.  (1970). loc.cit. 
 2ส.ํข. (ไทย) 17/31/44. 
 3อง.จตุกฺก. (ไทย) 21/199/311. 
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จงึจะไม่เกดิขึน้ วงกรรมหรอืสงัสารวฏัน้ีคอืกเิลส กรรม และวบิากทีส่ะทอ้นถงึหลกัปฏจิจสมุปบาทที่
ทบัซอ้นกนัอยู ่ 
 ดงัได้กล่าวมาแล้วในเรื่องกฎธรรมชาติในทศันะของพระพุทธศาสนาที่แสดงให้เห็นว่า
หลกัปฏจิจสมุปบาทสะทอ้นถงึความไม่มตีวัตนของสิง่ทัง้หลายมแีต่ธรรมชาตขิองสรรพสิง่ทีเ่กดิขึน้
เพราะเหตุปจัจยัและดบัไปเพราะเหตุปจัจยัซึ่งหลกัปฏจิจสมุปบาทน้ีจะสมัพนัธ์กบักฎไตรลกัษณ์ที่
เป็นกฎธรรมชาต ิซึง่แสดงถงึความไมม่อีะไรทีค่งตวั และอยูอ่ยา่งถาวรมัน่คง สรรพสิง่ลว้นอยูภ่ายใต้
อาํนาจของกฎพระไตรลกัษณ์จงึมอีนัเป็นใหถู้กบบีคัน้กดดนั (ทุกขงั) ใหแ้ปรสภาพไป (อนิจจงั) ไมม่ี
ตวัตนเหลอือยูอ่ยา่งเป็นแก่นสาร (อนตัตา) เมือ่มนุษยม์อีวชิชาหรอืภาวะทีย่งัไมรู่ส้ ิง่ต่างๆ ตามความ
เป็นจรงิ พวกเขาย่อมยดึถอืในสิง่ทีต่นพอใจ และกระทําการต่างๆ เพื่อใหส้ิง่ทีต่นชอบและพอใจนัน้
มาเป็นของตน กระแสชวีติจงึพดัพาไปตามความชอบและความไม่ชอบก่อเกดิเป็นกุศลกรรมและ
อกุศลกรรม การที่มนุษย์มืดบอดไปเพราะมีอวิชชาหรือความไม่รู้แจ้งในสจัธรรมเขาย่อมหลง
เพลดิเพลนิและสนุกสนานกบัสิง่ทีเ่ป็นมายาต่างๆ จงึตกอยูใ่ตอ้าํนาจของกเิลสทําใหช้วีติวุ่นวายและ
สบัสนเพราะตอ้งวิง่ไล่ตามสิง่ทีต่นปรารถนาและพยายามไขว่ควา้นํามาสนองความอยากของตนและ
ในทีส่ดุตอ้งประสบกบัความทุกขแ์ละจมอยูใ่นทะเลแหง่วฏัสงสาร ความสขุทีม่าจากทางโลกเป็นเพยีง
ความสุขหลอกๆ ทีท่ําใหม้นุษยห์ลงทาง เช่น ความอร่อยของอาหาร ความเพลดิเพลนิกบัของสวย
ของงาม ความลุ่มหลงในเสยีงของดนตรอีนัไพเราะ การเสพสุขทางกามารมณ์ ความรื่นรมยก์บักลิน่
ของน้ําหอม การเสพสุขในอาํนาจวาสนา และเกยีรตยิศชื่อเสยีง เป็นตน้ ความสุขเหล่าน้ีลว้นมาจาก
อายตนะทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ความหลงใหลและเพลดิเพลนิทางอายตนะน้ีเมื่อเสพแล้ว
ย่อมตดิใจทําใหจ้ติใจกระวนกระวายเป็นทุกข ์เมื่อไดม้าแลว้ต้องเกบ็รกัษาเกดิเป็นความวติกกงัวล 
ห่วง และหวง ความสุขเช่นน้ีเป็นความสุขที่เกดิผลตามมาคอืชวีติที่มปีญัหา เพราะไม่ใช่ความสุข
แบบจติสงบ ฉะนัน้ผูท้ี่ยงัหลงใหลในความสุขทางโลก การดบัทุกขข์องพวกเขาคอืการดบัความไม่
พอใจ และทาํใหค้วามพอใจเกดิขึน้ เชน่ รา่งกายเจบ็ปว่ยจะเกดิความไมพ่อใจ ดงันัน้การดบัทุกขข์อง
คนทัว่ไปคอืทาํใหร้า่งกายเป็นปกต ิรา่งกายแก่ชราตอ้งทาํใหค้วามชราไมเ่กดิขึน้หรอืชะลอความชรา
ให้ช้าลงจนเกิดเป็นความพอใจ และร่างกายผดิปกติมรีูปร่างไม่ได้สดัส่วน ต้องทําให้ร่างกายถูก
สดัสว่นจนเกดิเป็นความสวยงาม เป็นตน้ ความพอใจเมื่อมเีตม็ทีจ่ะเป็นความสุขของปุถุชน แลว้เกดิ
การโหยหาเพื่อใหค้วามสุขนัน้ไดม้าและอยู่กบัตนเองใหน้านที่สุดความสุขจงึเป็นเป้าหมายในชวีติ
ของคนทัว่ไปเมื่อมกีารพฒันามนุษย์จงึถือเอาความสุขทางกายเน้ือและความพงึพอใจที่สามารถ
สนองตอบความอยากเป็นมาตรวดัคุณค่าหรอืเป็นตวัชีว้ดั ถงึแมว้่าบางกลุ่มบางพวกอาจไมใ่ชว้ธิวีดั
ตามแบบทีก่ล่าวมาแลว้น้ีแต่อาจใชค้วามสาํเรจ็อนัสงูสดุในชวีติเป็นตวัวดัการพฒันา แต่กระนัน้ยงัอยู่
ภายใต้อิทธิพลของตณัหา เพราะถ้าไม่ได้สมดงัความตัง้ใจย่อมเกิดทุกข์ พระพุทธศาสนาถือว่า
หนทางสําคญัในชวีติมนุษย์คอืการดบัทุกขท์างใจเป็นหลกั การดบัทุกข์ในทางพระพุทธศาสนามี
ความเกีย่วเน่ืองกบัการตดัสงัสารวฏั ไมม่กีารเวยีนเกดิ เวยีนตายอกีต่อไป                                                     
   ฉะนัน้บุคคลใดกต็ามทีส่ามารถตดัวฏัฏะไดจ้งึบรรลุถงึพระนิพพาน เพราะแมน้ํ่าคอืตณัหา
นัน้ได้ถูกอรหนัตมรรคญาณ หรอื ความรู้ในระดบัอรหตัตมรรค ได้ทําให้แม่น้ําน้ีเหอืดแห้งไปไม่
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สามารถไหลไปมาไดอ้กี และวฏัฏะทีต่ดัไดแ้ลว้ยอ่มไมห่มุนวนอกีต่อไปสภาพน้ีแหละคอืความสิน้สุด       
แหง่ทุกข์1 และเป็นเป้าหมายสงูสดุในพระพทุธศาสนา 
     เราอาจกล่าวได้ว่าความสุขและความทุกข์ของคนทัว่ไปกับผู้เป็นอริยบุคคลมีความ
แตกต่างกนั เพราะความทุกขข์องผูเ้ป็นอรยิบุคคลนัน้คอืการดบัสนิทแหง่ความเรา่รอ้นของกเิลสและ
การหมดซึง่ความยดึถอืยดึตดิในสิง่ทัง้ปวง การพฒันามนุษยใ์นทางพระพทุธศาสนาจงึอยูบ่นเสน้ทาง
ของการพฒันาจติและปญัญาใหเ้ขา้ใจความจรงิแทข้องโลกและชวีติและสามารถลดความยดึถอืยดึ
ตดิไดท้ลีะน้อยๆ ไปจนกระทัง่สามารถปลดปล่อยภาระต่างๆ ทีเ่ป็นของหนกั และดาํเนินชวีติอยา่งผู้
สวนกระแสโลกมุง่สูก่ระแสธรรมโดยมพีระนิพพานเป็นเป้าหมายสงูสดุ 
    นิพพาน แปลว่า “เย็นใจ ดบัความร้อนใจหรือเครื่องดบักิเลส” ซึ่งมาจาก “นิ” แปลว่า 
“ออกไป หมดไป” และ “วาน” แปลว่า “พดัไปหรอืเป็นไป”2 หรอืพระนิพพานอาจมคีวามหมายว่า    
“จติทีส่ ิน้กเิลส”3 
    พระพทุธเจา้ทรงตรสัถงึสภาวะนิพพานน้ีในลกัษณะใชโ้วหารปฏเิสธเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ
ทีถู่กตอ้งแก่บุคคลทัง้หลายซึง่สรุปความไดว้่าสิง่ทีเ่รยีกว่าสภาวะนิพพานน้ีไมม่ธีาตุทัง้หลายไมว่่าจะ
เป็นธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม และไม่มชี่องว่างอนัหาทีสุ่ดมไิด ้ไม่มวีญิญาณ ไม่มภีาวะทีไ่ม่มี
อะไร ไม่มภีาวะที่มสีญัญาก็ไม่ใช่ไม่มสีญัญาก็ไม่ใช่ ไม่มโีลกน้ีและโลกหน้า ไม่มดีวงอาทติย์และ   
ดวงจนัทร ์สภาวะนิพพานน้ีไมส่ามารถเรยีกไดว้่ามกีารมา มกีารไป มกีารตัง้อยู ่มกีารจุต ิมกีารอุบตั ิ
และไมม่ทีีต่ ัง้ ไมม่กีารเปลีย่นแปลงไมม่อีารมณ์ยดึเหน่ียว สภาวะน้ีคอืทีส่ดุแหง่ความทุกข์4 
    การทีพ่ระพทุธเจา้ทรงอธบิายพระนิพพานในลกัษณะโวหารปฏเิสธเพือ่ทรงแสดงใหเ้หน็ว่า
พระนิพพานไมเ่หมอืนกบัสิง่ต่างๆ ทัง้หลายทีม่นุษยร์ูจ้กักนัอยูแ่ลว้ แต่เป็นสภาวะทีพ่น้จากสภาพที่
ปุถุชนรูจ้กั อยู่นอกเหนือการรบัรูแ้บบมอีวชิชา ตณัหา อุปาทาน และไม่อาจนึกคดิเขา้ใจได ้แต่จะ
บอกว่าไม่มไีม่ได ้เพราะเมื่อใดที่มกีารดบัอวชิชา ตณัหา อุปาทาน เมื่อนัน้พระนิพพานปรากฏขึน้ 
สภาวะน้ีคอืที่สุดแห่งความทุกข ์ถึงแมน้ว่าพระนิพพานน้ีเป็นสิง่ที่เหน็ไดย้าก เขา้ใจไดย้าก แต่ไม่
ยากเกนิกว่าความเพยีรพยายาม และความอดทนอย่างสูง เป้าหมายอนัสูงสุดน้ีเป็นปรมตัถธรรมที่
เราไม่สามารถเขา้ถึงโดยใช้อายตนะในระดบัพื้นๆ ซึ่งมตีา หู จมูก ลิ้น และกาย และไม่สามารถ
อธบิายโดยใชภ้าษาทางโลกเพื่อทําใหทุ้กคนเขา้ใจอย่างแจ่มแจง้ แต่ผูท้ีจ่ะเขา้ถงึพระนิพพานไดน้ัน้
ตอ้งเหน็แจง้ดว้ยตนเอง มปีณิธานอนัมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัตินอย่างพากเพยีร และอดทนจนเกดิปญัญา
ญาณในการเห็นแจ้งความจริงของโลกและชีวิตมีความตัง้ใจจริงที่จะเรียนรู้และทําความเข้าใจ      
พระนิพพานไปเรือ่ยๆทลีะเลก็ละน้อยเหมอืนกบัหยดน้ําทีห่ยดลงถงัวนัละนิด สกัวนัหน่ึงน้ํายอ่มเตม็ถงั 

                                                 
 1ข.ุอุ. (ไทย) 25/62/311. 
 2พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต).  (2542). เล่มเดมิ. หน้า 261. 
 3พทุธทาสภกิข.ุ  (2543).  นิพพานทีนี่แ่ละเดีย๋วน้ี.  หน้า 29. 
 4ข.ุอุ. (ไทย) 25/71/321-322. 
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อย่างไรกต็ามเราจะต้องทําความเขา้ใจก่อนว่าพระนิพพานน้ีเป็นสงัขตธาตุหรอือสงัขตธรรม ซึ่งไม่
เป็นตวัตนให้ใครยดึถือได้ พระนิพพานเป็นอนัตตาและเป็นภาวะแห่งความว่างจากการปรุงแต่ง
ไหลเวยีนดงันัน้การเหน็พระไตรลกัษณ์ซึ่งมอีนิจจงั ทุกขงั อนัตตา ว่ามอียู่ในสิง่ทัง้หลายทัง้ปวงจงึ
เป็นเรือ่งสาํคญัทีส่ามารถนําเราไปสูค่วามเขา้ใจและจะเป็นทางทีจ่ะนําเราไปสูพ่ระนิพพาน 
    อน่ึงเราสามารถที่จะฝึกฝนตนเองเพื่อทําความเขา้ใจพระนิพพานไดแ้ละเมื่อเราสามารถ
คุน้เคย และทาํความเขา้ใจในพระนิพพานไดแ้ลว้จงึเท่ากบัว่าเราเลื่อนตนเองไดใ้กลพ้ระนิพพานมาก
ขึน้ ซึง่ข ัน้ตอนทีเ่ราจะฝึกทาํความเขา้ใจพระนิพพานมดีงัน้ี คอื 

 1. ใหห้มัน่พจิารณาดคูวามเป็นมายาของปรากฏการณ์ทัง้หลายทีเ่ป็นสงัขตธรรม คอื สิง่ที่

ปจัจยัปรุงแต่งมขีนัธ ์5 และสิง่ทีม่ปีรากฏการณ์ทัง้หลายซึง่เราสามารถสมัผสัไดด้ว้ยอายตนะทางตา 

ห ูจมกู ลิน้ และกาย แลว้เหน็การเปลีย่นแปลงและการเคลื่อนไหวไมอ่ยูน่ิ่ง 

 2. ให้พิจารณาความว่างจากปรากฏการณ์ทัง้ปวงคือ อสงัขตธรรม (คือสิ่งที่ปจัจยัไม ่    

ปรุงแต่ง ไม่มปีรากฏการณ์ทางฝ่ายวตัถุ ไม่อยู่ภายใต้อํานาจของกาลเวลา ไม่มรีูปร่างและขนาด 

คาํนวณไมไ่ดด้งัเชน่พระนิพพาน) 

 3. ใหพ้จิารณาทัง้สงัขตธรรม แลว้เหน็ความเป็นธาตุ ถา้เหน็ความเป็นธาตุได ้เมือ่ใดตวัตน

จะหายไปนัน่คอืเหน็อนตัตา และความเป็นตวัตนทีห่ายไปคอือาการของจติวา่งจากตวัตน 

 เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในเรื่องน้ีจงึขอยกตวัอย่างเวลาที่เราเดนิในความมดืและเหน็สิง่ที่

เคลื่อนไหวไปมา ถา้เราขาดสตเิราจะนึกว่าสิง่ทีเ่คลื่อนไหวไปมานัน้คอืผทีัง้ทีโ่ดยความเป็นจรงิแลว้

สิง่นัน้คอืตน้กลว้ยทีเ่คลื่อนไหวไปมาตามแรงลม การทีเ่ราไปคดิวา่เป็นผ ีเพราะเรามสีญัญาเรื่องผอียู่

แลว้จงึงา่ยทีจ่ะเชื่อ แต่ถา้เราสอ่งไฟฉายไปทีต่น้กลว้ยแลว้ตัง้สตใิหด้ ีเราจะเหน็วา่เงานัน้คอืตน้กลว้ย

ที่เคลื่อนไหวไปมาตามแรงลม สญัญาว่าเป็นต้นกล้วยกลบัมาแล้วความกลวัหายไปเพราะการ

เปลี่ยนแปลงของสญัญา ฉะนัน้การที่คนส่วนมากคดิว่าการเหน็ผเีป็นภาพลวงตา ส่วนสญัญาที่ว่า

เป็นตน้กลว้ยเป็นของจรงินัน้ แทจ้รงิแลว้ทุกอยา่งเป็นภาพลวงตาทัง้นัน้ ไมว่่าผ ีตน้กลว้ย หรอือะไร

กต็ามลว้นเป็นภาพลวงตา ถงึแมน้วา่ในขัน้แรกเราอาจจะเหน็ตน้กลว้ยและสิง่ต่างๆ วา่เป็นธาตุแต่ใน

ทีสุ่ดแลว้เป็นอนตัตา การฝึกเหน็สิง่ต่างๆ ว่าเป็นธาตุจะช่วยใหค้วามรูส้กึทีว่่ามตีวัตนของตนเกดิขึน้

ไมไ่ด ้จากนัน้ใหฝึ้กต่อไปอกีโดยเหน็ความเป็นธาตุว่าเป็นอนตัตาแลว้ปล่อยวางสิง่ทัง้ปวง ทาํจติว่าง

จากความยดึถอื หรอืความสําคญัมัน่หมาย ใหห้มัน่ปฏบิตัอิย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอจนจติไม่รูส้กึ

ว่าเป็นตวัตนอยูใ่นสิง่ใด การเขา้ถงึสภาวะอนับรสิุทธิท์ีสุ่ดเช่นน้ีจะพน้ทุกขเ์ดด็ขาดและเป็นสภาวะที่

หมดความรูส้กึ หรอืหมดความยดึถอืในสิง่ทัง้ปวง 

 ตามทีก่ล่าวมาตัง้แต่ต้นเราจะเหน็ไดว้่าพระนิพพานเป็นสภาวะของจติทีห่มดความยดึถอื  

ยึดติด ปล่อยวางในสิ่งทัง้ปวง และดับหมดไม่มีเชื้อที่จะนําไปสู่กิเลส ตัณหา และอุปาทาน          
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พระนิพพานจึงไม่ใช่สถานที่และไม่ใช่ตวัตนหรอือนัตตาที่จะเป็นต้นกําเนิดของสรรพสิง่ แต่เป็น

สภาวะทีทุ่กขด์บัหมดอยา่งสิน้เชงิพระนิพพานแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ สอุปาทเิสสนิพพาน และ

อนุปาทเิสสนิพพาน1 

 1. สอุปาทิเสสนิพพานคือ พระนิพพานของพระอรหนัต์ที่ดบักิเลสและตัดสงัโยชน์ได้

แล้วแต่ยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่ พระอรหันต์นัน้จึงประสบกับอิฏฐารมณ์ (สิ่งที่น่าปรารถนา) 

อนิฏฐารมณ์ (สิง่ทีไ่มน่่าปรารถนา) เสวยสขุและทุกขโ์ดยจติไมห่วัน่ไหว 

 2. อนุปาทเิสสนิพพาน คอืพระนิพพานของพระอรหนัต์ทีด่บักเิลสตดัสงัโยชน์ไดแ้ลว้และ

เบญจขนัธด์บัหมด 

 การแบ่งพระนิพพานเป็น 2 ประเภทน้ีมใิช่การบรรยายถงึภาวะของพระนิพพานแต่เป็น

การใชบุ้คคลผูบ้รรลุพระนิพพานเป็นเครื่องมอืสาํหรบัทาํความเขา้ใจพระนิพพานทาํใหม้องได ้2 มุม

หน่ึงมองในแงข่องความสิน้กเิลสแต่ยงัเกีย่วขอ้งกบัโลกภายนอก น้ีคอืสอุปาทเิสสนิพพาน อกีมมุหน่ึง

เป็นการมองพระนิพพานที่กเิลสดบั และกายของผูบ้รรลุพระนิพพานดบัด้วย น้ีคอือนุปาทเิสสนิพพาน     

ซึ่งหมดความผูกพนัในขนัธ์ 5 พ้นจากการปรุงแต่งอกีต่อไป และไม่มกีารปรุงแต่งไม่มกีารติดต่อ

เกีย่วขอ้งกบัโลกภายนอก อกีทัง้ไมม่กีารรบัรูท้างอนิทรยี ์5 (มตีา ห ูจมกู ลิน้ และกาย) 

 เมื่อกล่าวถึงพระนิพพานว่าเป็นสภาวะที่หมดความยดึถือยดึติดในสิง่ทัง้ปวงหลายท่าน

อาจจะเข้าใจว่าพระนิพพานไม่น่าสนุก แล้วจะเป็นบรมสุขได้อย่างไร เมื่อนําไปเปรยีบเทียบกบั

สวรรค์ซึ่งน่าจะเป็นเป้าหมายของมนุษย์ และมนุษย์ทุกคนน่าจะพฒันาตนเองโดยมุ่งไปสู่สวรรค ์

เพราะสวรรคใ์หค้วามสขุและใหส้ิง่ต่างๆ ทีม่นุษยต์อ้งการ 

 ประเดน็ปญัหาน้ี เมื่อศกึษาตามหลกัพระพุทธศาสนาเราจะเหน็ไดว้่าสวรรคเ์ป็นกามภพที่

ยงัเกี่ยวข้องกบักามกิเลส เหนือสวรรค์คือรูปภพของรูปพรหมที่ยงัท่องเที่ยวอยู่ในสิง่ที่เป็นรูปมี

ทัง้หมด 16 ชัน้ เหนือขึน้ไปอกีคอือรปูภพของอรปูพรหมทีย่งัคงทอ่งเทีย่วอยูใ่นสิง่ทีเ่ป็นอรปูซึง่กเิลส

ยังคงมีอยู่แต่ละเอียดลึกซึ้งกว่า ซึ่งลําดับขัน้ของภพเหล่าน้ีได้กล่าวไปแล้วตัง้แต่ต้นในเรื่อง

ปฏจิจสมุปบาท แต่เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจจงึแสดงลําดบัสวรรค์ของเทวดาและพรหมในชัน้ต่างๆ2   

ดงัภาพประกอบ 3    

       

                        

 

                                                 
 1ข.ุอติ.ิ (ไทย) 25/44/392-393. 
 
2ม.ม.ู (ไทย) 12/442/478-479. 
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                              เนวสญัญานาสญัญายตนภมู ิ

อรปูภพ                    อากญิจญัญายตนภมู ิ  

                      วญิญาณญัจายตนภมู ิ

                              อากาสานญัจายตนภมู ิ 

                              อกนิฏฐา 

                              สทุสัส ี

          สทุสัสา 

                              อตปัปา 

                              อวหิา 

         อสญัญสีตัว ์

                              เวหปัผลา 

                              สภุกณิหา 

                              อปัปมาณสภุา 

รปูภพ                      ปรติตสภุา 

                              อาภสัสรา 

                              อปัปมาณาภา 

                              ปรติตาภา 

                              มหาพรหมา 

                              พรหมปโุรหติา 

                               พรหมปารสิชัชา     

ปรนิมมติวสวตัด ี

      นิมมานรด ี 

ดุสติ                                                     

 กามภพ           ยามา     

      ดาวดงึส ์ 

      จาตุมหาราชกิา 

 

ภาพประกอบ 3 ลาํดบัขัน้สวรรคข์องเทวดาและพรหมในชัน้ต่างๆ 
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 เราจะเหน็ไดว้า่ทัง้เทวดาและพระพรหมนัน้ต่างเวยีนว่ายในวฏัสงสารยงัไมส่ามารถหลุดพน้

จากกระแสการเวยีนวา่ยตายเกดิเพราะจติยงัมคีวามยดึมัน่ถอืมัน่จงึทาํใหจ้ติมคีวามผกูพนัในภพและ

ภมูโิดยเฉพาะพระพรหมนัน้ถงึแมน้ว่าจะไมม่เีรื่องกามรสเขา้มาแต่ถอืว่ายงัมคีวามยนิดใีนความสุขที่

เกิดจากฌาน กล่าวคือพวกรูปพรหมและอรูปพรหมยงัมคีวามยนิดีในความสุขของรูปฌาน และ   

อรปูฌาน การทีย่งัตดิพนัในความสุขน้ีถงึแมน้ว่าจะละเอยีดซบัซอ้นกว่ากามรสแต่ยงัคงมคีวามยนิดี

ในความสุขของฌานโดยมตีณัหาเป็นเครื่องผูกพนัไว้อวิชชาหรอืความไม่รู้เป็นเครื่องกีดกนัการ    

เห็นแจ้งในสจัธรรมจึงทําให้พระพรหมยงัไม่สิ้นกิเลสและไม่บรรลุถึงความสงบเย็นอย่างแท้จรงิ1 

ตราบใดทีก่เิลสยงัมอียู่ตราบนัน้ยงัมกีารเวยีนเกดิเวยีนตายในภพใหม่ต่อไปไม่รูจ้บสิน้ แต่ผูท้ีเ่ขา้สู่

สภาวะพระนิพพานได้จะต้องตัดกิเลสหมดสิ้นไม่มีเชื้อที่จะต่อให้เกิดภพเกิดชาติอีกต่อไป

พระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ “เมือ่ใดพราหมณ์ชื่อว่าเป็นมุนี เพราะมมีโนธรรมรูแ้จง้ดว้ยตนเอง เมื่อนัน้

เขาย่อมหลุดพน้จากรูปภพ อรูปภพ และจากสุขและทุกข”์2 นัน่คอืพราหมณ์ผูใ้ดที่มคีวามรูแ้จง้ใน

อรยิสจั 4 ทาํใหรู้ถ้งึความทุกข ์เหตุแหง่ทุกข ์ความดบัทุกข ์และขอ้ปฏบิตัถิงึความดบัทุกขค์อืมรรค 8 

พวกเขาย่อมหลุดพน้จากรปูภพ อรปูภพ สุขและทุกขไ์ม่มกีารตดิยดึและไม่มคีวามยนิดใีดๆ จงึไม่มี

การปรงุแต่งก่อเป็นภพ ชาต ิอกีต่อไปแต่พราหมณ์ใดทีย่งัตดิอยูใ่นความสุขจากการอยูใ่นรปูภพหรอื

อรูปภพแล้วย่อมไม่มวีนัหลุดพน้จากสงัสารวฏัเราอาจกล่าวไดว้่าพระพุทธเจา้ไม่ทรงสรรเสรญิการ

เกิดในรูปภพซึ่งเป็นภพของพวกรูปพรหมและไม่ทรงสรรเสริญการเกิดในอรูปภพซึ่งเป็นพวก      

อรูปพรหม ซึ่งทัง้สองภพหรอืภูมน้ีิอยู่เหนือกว่าสวรรค์ การทําสมาธิจนได้ฌาน แต่ขาดความรูใ้น

อรยิสจั 4 ย่อมทําใหเ้กดิการยนิดใีนภพของพรหมว่าเป็นชัน้สูงสุดและเป็นชัน้ที่มคีวามสุขที่สุด 

แทจ้รงิแลว้ภพเหล่าน้ียงัไม่ใช่ชัน้สงูสุดฉะนัน้บุคคลผูอุ้บตัใินชัน้เหล่าน้ียงัมโีอกาสทีจ่ะเวยีนกลบัมา

เกดิอกีและรบัผลกรรมทีต่นกระทาํไว ้สว่นผูท้ีส่ามารถบรรลุถงึพระนิพพานเท่านัน้ทีไ่มต่อ้งเวยีนมาสู่

ภพเพราะได้หกักรรมและดบัหมดซึ่งกิเลสตัณหาและดบัความยินดีทัง้หลาย จึงไม่มีเหตุปจัจยั     

ปรงุแต่งอกีต่อไปน้ีคอืทีส่ดุของความทุกข ์

 

การพฒันามนุษยโ์ดยใช้องคค์วามรูใ้นพระสตุตนัตปิฎก 
 พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาเพือ่การพฒันามนุษยท์ีม่ทีศิทางในการใชม้นุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง

ในการแสดงศักยภาพของตนเองจนบรรลุถึงความเป็นพระอริยบุคคล องค์ความรู้ที่มีอยู่ใน

พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิง่พระสุตตนัตปิฎกหรอืพระสูตรนัน้เราสามารถนํามาใช้ให้เกิด
                                                 

 1ม.ม.ู (ไทย) 12/453/493. 
 2ข.ุอุ. (ไทย) 25/10/188. 
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ความเจรญิรุ่งเรอืงในชวีติได้เพราะมแีนวคดิและหลกัปฏบิตัิที่ครอบคลุมอยู่ในเรื่องของการพฒันา

ปญัญา ศีล สมาธ ิซึ่งทัง้สามส่วนน้ีคอืการพฒันาทางปญัญา กาย และจตินัน่เอง เมื่อทัง้สามส่วน

ไดร้บัการพฒันาอย่างถูกต้องแล้วย่อมมผีลทัง้ต่อตนเองและสงัคมใหเ้ป็นไปในทศิทางที่ถูกต้องไม่

เกิดโทษและภยัมแีต่จะเป็นประโยชน์ให้มากขึ้น พระพุทธศาสนาจงึมคีําสอนหลายเรื่องที่พฒันา

บุคคลให้มีความสมบูรณ์อย่างถึงที่สุด เมื่อแต่ละคนดีแล้วย่อมมีผลต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมทัง้

ทางตรงและทางอ้อม แต่ถึงกระนัน้ปรากฏว่ามีองค์ความรู้หลายเรื่องที่ให้ความสําคัญในเรื่อง

สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลและสงัคมอนัเป็นผลมาจากการทีพ่ระพุทธศาสนาสนใจปญัหาของมนุษย์

แลว้ขยายความสนใจออกไปครอบคลุมถงึเรื่องราวหรอืปญัหาทีม่ผีลต่อชวีติของมนุษยแ์ต่ละคนและ

สงัคม องค์ความรูเ้หล่าน้ี เช่น อปรหิานิยธรรม 7 สปัปุรสิธรรม 7 ทศิ 6 และสงัคหวตัถุ 4 เป็นต้น   

เราอาจกล่าวไดว้า่พระพทุธศาสนาใหค้วามสาํคญัต่อสว่นยอ่ยคอื มนุษยแ์ต่ละคนทีม่ผีลและมอีทิธพิล

ต่อสว่นรวม 

 การพฒันามนุษยต์ามแนวทางของพระพทุธศาสนามลีกัษณะทีเ่ดน่ชดัคอืมไิดมุ้ง่สง่เสรมิให้

เกดิความเจรญิทางวตัถุธรรมหรอืมเีป้าหมายทีใ่ชเ้ศรษฐกจิเป็นตวัชีว้ดั แต่พระพุทธศาสนาส่งเสรมิ

ความเจรญิทางจติใจ พระพุทธเจา้ทรงตรสัไวว้่า “การฝึกจติทีค่วบคุมไดย้าก เปลีย่นแปลงงา่ย ชอบ

ใฝ่หาอารมณ์ทีป่รารถนา จดัว่าเป็นความด ีเพราะจติทีฝึ่กแล้วย่อมนําสุขมาให”้1 การฝึกจติจงึเป็น

เรื่องสําคัญและมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมมนุษย์ให้เกิด

ประสบการณ์ทางจติโดยตามดูจติของตนเองนัน้เป็นวธิกีารตรวจสอบตนเองอย่างหน่ึงตามหลกัการ

ของพระพุทธศาสนาและประสบการณ์น้ีจะโยงไปสู่พฤตกิรรมภายนอกคอืทางกายดงัพุทธพจน์ทีว่่า 

“ธรรมทัง้หลายมใีจเป็นหวัหน้า มใีจเป็นใหญ่ สําเรจ็ดว้ยใจ ถ้าคนมใีจชัว่ กจ็ะพูดชัว่หรอืทําชัว่ตาม

ไปด้วย”2 นัน่คือพระพุทธศาสนามองทุกส่วนอย่างสัมพันธ์กันโดยเฉพาะจิตและปญัญานัน้มี

ความสมัพนัธก์นัอย่างแนบแน่นเมื่อเวลาปฏบิตัจิะแยกออกจากกนัไม่ไดเ้พราะต่างเป็นปจัจยัต่อกนั 

ดงันัน้การทําสมาธใินพระพุทธศาสนาจงึต่างจากการทําสมาธขิองศาสนาและลทัธอิื่น ๆ เพราะการ

ทําสมาธิในพระพุทธศาสนานัน้จุดแห่งความสําเร็จไม่ใช่อยู่ที่จิตสงบน่ิง แต่จิตสงบน่ิงกลบัเป็น

จุดเริม่ตน้ทีจ่ะนําไปสูก่ารใชป้ญัญาในการพจิารณาสอดสอ่งธรรมต่างๆ จนปญัญาเกดิความแหลมคม

สามารถรู้เท่าทนักิเลสและประหารกิเลสได้จติจงึเกิดความคลายอยากถอนความยดึถือยดึติดใน

ตวัตน ภาวะแห่งความเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิจงึเกดิขึน้ ปญัหาทุกอย่างจงึดบัไป ดงันัน้เมื่อมนุษยม์ี

ปญัหาทางจติหรอืจติใจ การแก้ไขปญัหาตามวธิกีารของพระพุทธศาสนาจะไม่แก้ปญัหาแบบแยกส่วน 

                                                 
 1ข.ุธ. (ไทย) 25/35/36. 
 2ข.ุธ. (ไทย) 25/1/23. 
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และถ้าเราวเิคราะห์ใหล้ึกลงไปเราจะเหน็ว่าสาเหตุทางด้านจติหรอืจติใจของมนุษย์อาจเป็นเพยีง

พื้นผวิ แต่สิง่ที่อยู่เบื้องหลงัของปญัหาทางจิตคือการขาดปญัญาที่จะรู้เหน็หรอืเขา้ใจอะไรต่างๆ 

อย่างทีเ่รยีกว่าอวชิชาซึง่เป็นความไม่รูใ้นสิง่ทีถู่กตอ้งจงึทําใหก้ารกระทํามมีลทนิ เป็นบาป และเกดิ

ความผดิพลาดกลายเป็นปญัหาขึน้มา พระพทุธเจา้ทรงตรสัว่า “อวชิชา (ความไมรู่)้ เป็นหวัหน้าแหง่

ความถงึพรอ้มแห่งอกุศลธรรมทัง้หลาย อหริกิะ (ความไม่อายบาป) และอโนตตปัปะ (ความไม่กลวั

บาป) เป็นไปตาม”1 นัน่คืออวิชชาเมื่อบดบงัปญัญาแล้วมนุษย์สามารถกระทําสิง่ต่าง ๆ โดยไม่

ละอายและเกรงกลวัต่อบาป ปญัหาทัง้ส่วนบุคคลและสงัคมจงึเกดิขึน้ ดงันัน้ในการแก้ปญัหาตาม

แนวทางของพระพุทธศาสนาจงึใช้ปญัญาเป็นตวัแก้ปญัหาทางจติและปญัญาน้ีสามารถนําจติของ

มนุษยไ์ปสู่ความสว่างและอสิรภาพทีแ่ทจ้รงิไดด้งัพุทธพจน์ทีว่่า “ปญัญาเป็นแสงสว่างในโลก”2 นัน่

คอืผูม้ปีญัญาเท่านัน้ที่สามารถจดัการและแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองเพราะปญัญาเป็นสิง่

สําคญัในการผลกัดนัทุกส่วนของชวีติใหด้ําเนินไปจงึมผีลกระทบทัง้ต่อตนเองและสงัคม มนุษยจ์งึ

เป็นต้นตอสําคญัของปญัหาและการพฒันามนุษยต์ามแนวทางของพระพุทธศาสนาจงึเริม่จากการ   

ทําใหม้นุษยม์คีวามสามารถในการช่วยตนเองไดโ้ดยใชป้ญัญาทีไ่ดร้บัการพฒันาน้ีเป็นเครื่องช่วยที่

จะนําไปสู่ความเป็นอิสระ ซึ่งแนวทางในการพัฒนามนุษย์น้ีเราสามารถศึกษาได้จากพระ

สุตตนัตปิฎกหรอืพระสูตรอนัประมวลธรรมหรอืเรื่องราวไวเ้ป็นพวก ๆ มอีงคค์วามรูม้ากมายตัง้แต่

พระสตูรเล่ม 9 ถงึเล่ม 33 เราสามารถคดัเลอืกบางพระสตูรเฉพาะทีส่าํคญัซึง่สามารถนํามนุษยไ์ปสู่

ความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์สงูสุดคอืเป็นพุทธะผูห้มดสิน้จากปญัหาและความทุกขท์ัง้ปวง การพฒันา

เป็นไปตามลําดบัขัน้ตามที่มีปรากฏในพระสูตร โดยเริ่มจากการค้นหาต้นตอที่ทําให้มนุษย์ไม่

สามารถพฒันาไปถงึขัน้สูงสุดไดน้ัน่คอืกเิลสและตณัหาทีเ่ป็นอุปสรรคสําคญั ดงัไดก้ล่าวไปแลว้ใน

ตอนตน้และการพฒันามนุษยต์ามแนวทางของพระพุทธศาสนาน้ีมเีป้าหมายทีช่ดัเจนดงัไดก้ล่าวไป

แล้วว่าเป้าหมายในพระพุทธศาสนาไม่เกี่ยวกบัวตัถุหรือสิ่งที่จะทําให้จิตหมกมุ่นวนเวียนอยู่ใน

สงัสารวฏัไม่ว่าจะเป็นสวรรคห์รอืพรหมโลกเพราะเป้าหมายเหล่าน้ีลว้นเป็นเหตุปจัจยัทีท่ําใหเ้กดิกเิลสที่

ซบัซอ้นและหน่วงเหน่ียวใหจ้ติยงัคงมคีวามผกูพนัในความสุขอนัประณีตจงึวนเวยีนอยูก่บักระแสแหง่

การเกดิและดบั การพฒันามนุษยต์ามหนทางของพระพุทธศาสนาจงึตอ้งเริม่จากการทาํความเขา้ใจ

ในตวัมนุษยก่์อนวา่มใิชม่แีต่เพยีงกายเทา่นัน้ มนุษยม์รีะบบชวีติทีป่ระกอบไปดว้ยกายและจติ แต่จติ

น้ีรวมปญัญาไว้และมคีวามสมัพนัธ์ต่อกนัซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกนัได้ การที่จะทําใหป้ญัญา

เกดิขึน้ไดต้อ้งมาจากจติทีส่งบแลว้ใชป้ญัญาน้ีไปทาํลายอวชิชาซึง่อยูใ่นวงจรของปฏจิจสมุปบาททีจ่ะ

                                                 
 1ข.ุธ. (ไทย) 25/40/388. 
 2ส.ํส. (ไทย) 15/80/85. 



 118

นําไปสู่ความทุกข ์   เมื่อทําลายอวชิชาไดจ้งึเท่ากบัตดักระแสวงจรของความทุกขแ์ละปญัหาทัง้ปวง

ไมใ่หม้เีชือ้ทีจ่ะทาํใหม้กีารเกดิอกีต่อไป 

 พระพุทธเจา้ทรงใหค้วามสําคญัมากในเรื่องปญัญาของบุคคลดงัมปีรากฏในทนัตภูมสิูตร

สรุปความว่าพระพุทธเจ้าทรงตรสัถึงบุคคลที่ไม่ยอมรบัรู้และไม่ยอมเขา้ใจในสิง่ที่ได้สอนไปเป็น

เพราะเขาไม่ยอมรบัและไม่เขา้ใจในสิง่ทีส่อนนัน้ และทีเ่ขาไม่เขา้ใจเป็นเพราะเขาไม่มปีระสบการณ์

จงึยากทีจ่ะเขา้ใจได ้ดงันัน้การยกอุปมาขึน้มาประกอบคาํอธบิายจงึเป็นเรื่องจาํเป็นทีจ่ะช่วยใหผู้ไ้มรู่้

ไม่เขา้ใจไดเ้กดิภาพขึน้มาในใจจงึจะเขา้ใจได ้เพราะการอธบิายในสิง่ทีผู่อ้ธบิายเขา้ใจอยู่แล้วย่อม

แตกต่างจากผูท้ีย่นือกีมุมหน่ึงซึง่ไม่เคยรูเ้หน็อะไร ดงันัน้มุมมองจงึต่างกนัและไม่สมัพนัธก์นั การที่

จะช่วยใหบุ้คคลมมีุมมองเช่นเดยีวกบัทีเ่รารูเ้ราเหน็คอืการช่วยใหเ้ขาไดย้นือยูใ่นทีเ่ดยีวกบัเรา และ

เปิดทศันะให้แก่เขา1 ดงันัน้การอธิบายเพื่อให้บุคคลเกิดปญัญาจนเห็นแจ้งจึงมีความสําคญัใน

การศกึษาของพระพทุธศาสนา 

 พระพุทธเจา้ทรงตรสัแก่สามเณรอจริวตะผูอ้ยู่ในตระกูลอคัคเิวสสนะถงึลําดบัขัน้ของการ

พฒันามนุษย ์ซึง่มหีลกัปฏบิตัทิีเ่ป็นไปตามลาํดบัขัน้สรปุไดม้ดีงัน้ี คอื 

 1. เทศนาใหเ้กดิปญัญา 

 2. ทําใหเ้กดิศรทัธาหรอืความเชื่อซึ่งจะตามมาหลงัจากปญัญาเหน็ความจรงิตามที่ไดฟ้งั

เทศนาแลว้ 

 3. ยอมรบัศลี (ซึง่คอืการสมาทานถอืเอาเป็นขอ้ปฏบิตั)ิ 

 4. ละนิวรณ์ 5 

 5. มคีวามเพยีรและมสีตสิมัปชญัญะ 

 6. ผกูใจผูเ้รยีนใหอ้ยู่ในสตปิฏัฐาน 4 เพื่อแกไ้ขความผกูพนัและใหน้้อมจติไปเพื่อรูแ้จง้ใน

อรยิสจั 4 แลว้เหน็แจง้ในอาสวกัขยญาณ คอืการหยัง่รูใ้นธรรมอนัเป็นทีส่ ิน้ไปแหง่อาสวกเิลส2   

 ทัง้หมดน้ีเป็นลําดับขัน้ของการพัฒนาบุคคลตัง้แต่การกระตุ้นปญัญาให้เกิดขึ้นไป

จนกระทัง่การเหน็แจง้ในสจัธรรมแลว้ประหารกเิลสได ้ ถ้ามองตามลําดบัขัน้ตามน้ีทัง้หมดคอืการ

ปฏบิตัไิปสูค่วามดบัทุกขท์ีเ่รยีกวา่ทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทา ซึง่หมายถงึทางแหง่การปฏบิตัไิปสูค่วาม

ดบัทุกข์3 หรอือฏัฐงัคกิมรรค หรอืมรรคมอีงค์ 8 อนัเป็นส่วนหน่ึงของอรยิสจั 4 ที่เป็นความจรงิอนั

ประเสรฐิ 4 ประการม ีทุกข ์เหตุเกดิแหง่ทุกขค์อืสมุทยั ความดบัทุกขค์อืนิโรธ และทางไปสูค่วามดบั

                                                 
 1ม.อุ. (ไทย) 14/216/248-249. 
 2ม.อุ. (ไทย) 14/217-222/252-254. 
 3พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต).  (2551).  เล่มเดมิ.  หน้า 135. 
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ทุกข์คือทุกขนิโรธคามนีิปฏิปทา1 การพฒันามนุษย์จงึเริม่จากการชี้ให้เหน็ว่าความทุกข์คืออะไร 

อะไรเป็นทุกข ์ต่อไปจงึเรยีนรูถ้ึงเหตุเกดิแห่งทุกข ์ความดบัไม่เหลอืแห่งทุกข ์และสุดท้ายคอืการ

ปฏบิตัถิงึความดบัทุกข ์อรยิสจั 4 จงึมคีวามสมัพนัธก์บัปฏจิจสมุปบาททีแ่สดงถงึความเป็นเหตุเป็น

ปจัจยัของสิง่ต่าง ๆ กล่าวคอืทุกขเ์ป็นผลของสมทุยั สมทุยัเป็นเหตุทีนํ่ามาซึง่ผลคอืความทุกข ์ความ

ดบัทุกขค์อืนิโรธเป็นผลทีเ่กดิจากทุกขนิโรธคามนีิปฏปิทาหรอืมรรคมอีงค ์8 และมรรคมอีงค ์8 เป็น

แนวปฏิบัติเพื่อความดบัทุกข์ ซึ่งมีทัง้หมด 8 ประการ2 และสามารถสงัเคราะห์อยู่ในหลักของ

ไตรสกิขาดงัภาพประกอบ 4 

 

 1. สมัมาทฏิฐ ิ

 2. สมัมาสงักปัปะ              ปญัญา (อธปิญัญาสกิขา) 

 3. สมัมาวาจา 

 4. สมัมากมัมนัตะ              ศลี (อธศิลีสกิขา)                              ไตรสกิขา  

 5. สมัมาอาชวีะ 

 6. สมัมาวายามะ 

 7. สมัมาสต ิ                     สมาธ ิ(อธจิติตสกิขา) 

 8. สมัมาสมาธ ิ

 

ภาพประกอบ 4 แสดงมรรคมอีงค ์8 เมื่อสงัเคราะหใ์นไตรสกิขา 

 

 ถา้เราพจิารณามรรคมอีงค ์8 แลว้เราจะเหน็ว่าพระพุทธเจา้ทรงเริม่การพฒันามนุษยโ์ดย

สรา้งปญัญาใหถู้กต้อง ดงันัน้ในทนัตภูมสิูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงใหเ้หน็ว่าการปลูกปญัญาเป็น

เรื่องสําคญัซึ่งในที่น้ีทรงแสดงให้ถึงการเทศนาสัง่สอนแล้วมอุีปมายกตวัอย่างจะช่วยให้ผู้ฟงัเกิด

ปญัญาเหน็คล้อยตามได้ เมื่อเกดิปญัญาแล้วศรทัธาจงึตามมา ซึ่งศรทัธาแบบน้ีไม่ใช่มฐีานรากมา

จากกเิลสตณัหาแต่มฐีานรากมาจากปญัญาจงึไมใ่ช่ความศรทัธาแบบงมงาย ผูฟ้งัจงึยอมรบัและมอบ

ตนที่เรยีกว่าสมาทานโดยจะปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่พระพุทธเจ้าทรงกําหนดมา ขัน้ตอนที่เรยีกว่า

ปญัญาจงึมคีวามสําคญัมากปญัหาจงึเกดิขึน้มาว่าทําอย่างไรจงึจะทําใหบุ้คคลเกดิปญัญาจนยอม

สมาทานทําตามเงื่อนไขได้เพราะเมื่อรบัเงื่อนไขแล้วก็เท่ากบัว่ายอมรบัศีลอนัเป็นหลกัประพฤติ

                                                 
 1ส.ํม. (ไทย) 19/1083/598-599. 
 2ม.อุ. (ไทย) 14/375/422. 



 120

ปฏบิตัทิีค่วบคุมกายและวาจาไมใ่หต้นเองเดอืดรอ้นและไมใ่หส้งัคมเดอืดรอ้น ศลีจงึเป็นรัว้หรอืกรอบ

ทีไ่ม่ใหบุ้คคลประพฤตอิอกนอกลู่นอกทางอนัเป็นการป้องกนัในขัน้ตน้ ๆ เมื่อไม่มภียัจากภายนอก

เขา้มารุกราน ต่อไปคอืการกําจดักเิลสภายในที่มอียู่ภายในใจดว้ยการทําจติน่ิงไม่หวัน่ไหวไปตาม

อารมณ์ที่เขา้มากระทบจนจติเกดิพลงั ส่วนน้ีคอืส่วนที่เรยีกว่าสมาธิ ดงันัน้การพฒันามนุษย์ตาม

หลกัปฏบิตัแิบบมรรคมอีงค ์8 จงึมปีญัญา ศลี สมาธ ิและการทีจ่ะพฒันามนุษยใ์หเ้ป็นผูป้ระเสรฐิและ

มเีป้าหมายตามแนวทางของพระพทุธศาสนานัน้มขี ัน้ตอนแหง่การพฒันาไปตามลาํดบัขัน้ดงัน้ี คอื 

 

 การพฒันาปัญญา 

 การพฒันาปญัญาน้ีตอ้งอาศยัอธปิญัญาสกิขา ไดแ้ก่ สมัมาทฏิฐแิละสมัมาสงักปัปะ อนัเป็น 

การฝึกฝนอบรมที่ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสมบูรณ์ด้วยการทําให้เกิดมุมมองที่

ถูกตอ้งต่อโลกและสรรพชวีติทําใหเ้หน็คุณค่าของชวีติว่ามคีวามสาํคญัเท่ากนัเพราะไม่มชีวีติใดทีไ่ม่

รกัตนเองและไมก่ลวัความตาย  

 การใหค้วามสาํคญัในการพฒันาปญัญาน้ีทําใหเ้หน็ว่าพระพุทธเจา้ทรงใหค้วามสําคญัต่อ

การพฒันาปจัเจกชน เพราะมนุษย์เป็นสิง่สําคญัที่สุดการจะไปนรกหรอืสวรรค์ หรอืพระนิพพาน 

ย่อมขึน้อยู่กบัพฤตกิรรมของตวัมนุษยเ์องและเพื่อใหม้นุษยส์ามารถตรวจสอบความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

พระพุทธองค์จึงทรงประทานความรู้ ซึ่งเป็นที่รู้จ ักกันดี คือ หลักกาลามสูตร ซึ่งมีปรากฏใน        

เกสปตุตสิตูร ในพระสตุตนัตปิฎก มทีัง้หมด 10 ขอ้ สรปุความไดม้ดีงัน้ี คอื     

 1. อยา่ปลงใจเชื่อดว้ยการฟงัตามกนัมา 

 2. อยา่ปลงใจเชื่อดว้ยการถอืสบืๆ กนัมา 

 3. อยา่ปลงใจเชื่อดว้ยการเล่าลอื 

 4. อยา่ปลงใจเชื่อดว้ยการอา้งตําราหรอืคมัภรี ์

 5. อย่าปลงใจเชื่อเพราะเป็นแนวคดิที่ถูกต้องตามหลกัตรรกะ อนัเป็นการคดินึกเอาเอง

ตามหลกัความสมเหตุสมผล 

 6. อยา่ปลงใจเชื่อเพราะการอนุมานหรอืการคาดคะเน 

 7. อยา่ปลงใจเชื่อดว้ยการคดิตรองตามแนวเหตุผล 

 8. อยา่ปลงใจเชื่อเพราะเขา้ไดก้บัทฤษฎทีีพ่นิิจไวแ้ลว้ 

 9. อยา่ปลงใจเชื่อเพราะมองเหน็รปูลกัษณะน่าจะเป็นไปได ้

 10. อยา่ปลงใจเชื่อเพราะนบัถอืวา่ทา่นสมณะน้ีเป็นครขูองเรา 
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 หลกักาลามสตูรน้ีจงึเปรยีบเสมอืนเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการตรวจสอบความรูท้ีไ่ดม้าโดยอาศยั

ปญัญาของตนเอง แต่ปญัญาที่จะนําไปตรวจสอบความรูไ้ดต้้องเป็นปญัญาแบบสมัมาทฏิฐ ิซึ่งเกดิ

จากการคดิพจิารณาโดยอาศยัโยนิโสมนสกิาร เมื่อใดทดลองปฏบิตัหิาความจรงินัน้ไดแ้ลว้ สิง่ใดเป็น

โทษให้ละเสยี แต่ถ้าสิง่ใดเป็นประโยชน์และเป็นกุศลใหร้บัและเชื่อถือได้ พระพุทธศาสนาจงึเป็น

ศาสนาทีม่ไิดม้กีารอา้งองิอํานาจเหนือธรรมชาต ิแต่สนับสนุนใหทุ้กคนคน้หาความจรงิดว้ยปญัญา

ของตนเอง การพัฒนาปญัญาจึงเป็นเรื่องสําคัญมาก ดังนัน้หลักปฏิบัติที่จะนําไปสู่ความเป็น

อรยิบุคคลจงึม ี การพฒันาทางปญัญา 2 ประการ ไดแ้ก่ สมัมาทฏิฐ ิและ สมัมาสงักปัปะ 

         สมัมาทฏิฐ ิ หมายถึงการมคีวามรู ้ความเหน็และความเขา้ใจที่ถูกต้องซึ่งไม่ใช่ความคดิ

เหน็ทีม่าจากการคาดคะเนหรอืการคดิคาํนึงตามหลกัตรรกศาสตรแ์ต่เป็นความเหน็ทีจ่รงิและถูกตอ้ง

แน่นอนซึง่สามารถดบัทุกขไ์ด ้สมัมาทฏิฐน้ีิเป็นคู่ปรบักบัอวชิชาจงึเป็นตวัปิดบงัความจรงิและทําให้

คนเรายดึตดิกบัความสุขและยดึตดิกบัความพงึพอใจทางรปู รส กลิน่ เสยีง และสมัผสั ปญัญาจงึไม่

สามารถมองเหน็ปรากฏการณ์ตามความจรงิได ้

 สมัมาทฏิฐหิรอืความรูท้ีถู่กตอ้งมหีลายระดบั กล่าวคอืถา้เป็นสมัมาทฏิฐขิ ัน้พืน้ฐานคอืการ

มทีศันะทีถู่กตอ้งไมว่ปิรติ เชน่ การยอมรบัผลของทานวา่มจีรงิ บุญและบาปทีท่าํไวม้จีรงิ การยอมรบั

ผลของการทําความดีและความชัว่ว่ามจีรงิ การยอมรบัในความมอียู่ของโลกน้ีและโลกหน้าแล้ว      

มุง่หน้าปฏบิตัหิน้าทีข่องตนใหถู้กตอ้งไม่ทําใหต้นเองและผูอ้ื่นเดอืดรอ้น การยอมรบัในคุณของบดิา

และมารดา การยอมรบัในการปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบของพระสงฆว์่ามอียู ่และท่านสามารถรูแ้จง้โลกได้

ดว้ยปญัญา สมัมาทฏิฐใินระดบัขัน้พืน้ฐานน้ีมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัโลกทําใหม้อีาสวกเิลส (คอืกเิลสทีห่มกั

ดองสนัดาน) และมคีวามเกีย่วขอ้งกบัหลกัศลีธรรม จงึมกีารยดึตดิในความด ีเหตุปจัจยัสาํคญัทีจ่ะทาํ

ใหเ้กดิสมัมาทฏิฐปิระเภทน้ีคอื ปรโตโฆสะ อนัเป็นคําแนะนําสัง่สอนหรอืการชกัชวนของบุคคลอื่น

โดยเฉพาะบุคคลทีม่คีุณธรรมซึ่งสามารถชกัชวนใหเ้ราปฏบิตัติามบุคคลเหล่าน้ี ไดแ้ก่ บดิา มารดา 

พระสงฆ์ ครู อาจารย์ และมติรสหาย ซึ่งทัง้หมดน้ีถือว่าเป็นกลัยาณมติรที่จะช่วยอบรมสัง่สอน

ถ่ายทอดสิง่ทีด่งีาม และชกัจงูใหเ้ดนิไปในทางทีถู่กตอ้งจงึจดัว่าเป็นเหตุภายนอกทีม่อุีปการะมากซึง่

สามารถทําให้เราละอกุศลได้และทํากุศลให้เจรญิเมื่อปฏบิตัิตามคําของมติรและมสีติสมัปชญัญะ

มัน่คงแลว้ยอ่มสิน้สงัโยชน์ทัง้ปวงได้1  

 สาํหรบัสมัมาทฏิฐขิ ัน้สงูคอืความรูช้อบทีเ่ป็นไปเพื่ออยูเ่หนือโลกและเพื่อความดบัไมเ่หลอื

แห่งทุกข์ ซึ่งจดัได้ว่าเป็นโลกุตตรสมัมาทฏิฐิที่มปีระโยชน์มาก2 ได้แก่ การมคีวามรู้ที่ถูกต้องใน

                                                 
 1ข.ุอติ.ิ (ไทย) 25/17/360. 
 2องฺ.เอกก. (ไทย) 20/91/15.  
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อรยิสจั 4  การมคีวามรูท้ี่ถูกต้องในปฏจิจสมุปบาท การมคีวามรูห้รอืความเหน็แจ้งในไตรลกัษณ์ 

การมคีวามรูท้ีถู่กตอ้งในปรมตัถสภาวธรรม ไดแ้ก่ ธาตุ ขนัธ ์และอายตนะ สมัมาทฏิฐใินระดบัน้ีไม่มี

อาสวะเพราะการรูเ้หน็โลกตามความเป็นจรงิจงึบรรลุความสิน้ทุกขไ์ด ้เหตุปจัจยัทีจ่ะทาํใหส้มัมาทฏิฐิ

ระดบัน้ีเกดิขึน้ไดต้้องอาศยัโยนิโสมนสกิารซึ่งแปลสบื ๆ กนัมาว่า “การทําในใจโดยแยบคาย”1 อนั

เป็นปจัจยัภายในทีท่าํใหบุ้คคลมรีะบบวธิคีดิและพจิารณาสิง่ต่าง ๆ อยา่งวเิคราะหแ์ละมรีะบบมองสิง่

ต่าง ๆ ตามทีม่นัเป็นโดยไม่เอาความรูส้กึดว้ยกเิลสตณัหาและอุปาทานของตนเขา้ไปมบีทบาทต่อ

การคิดและการกระทํา พระพุทธเจ้าทรงตรสัว่า “เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหน่ึงที่เป็นเหตุให้

สมัมาทฎิฐทิีย่งัไมเ่กดิขึน้กเ็กดิขึน้ หรอืทีเ่กดิแลว้เจรญิขึน้เหมอืนโยนิโสมนสกิาร......”2 เพราะเหตุว่า

การคดิแบบโยนิโสมนสกิารน้ีเป็นการคดิอย่างมรีะเบยีบโดยวธิกีารคดิหาเหตุปจัจยัสบืคน้ต้นเรื่อง

สาวไปตลอดสายและแยกแยะสิง่นัน้ ๆ ออกใหเ้หน็ตามสภาวะ และตามความสมัพนัธ์สบืทอดแห่ง

เหตุปจัจยัจงึเป็นจุดเริม่ของการพฒันาปญัญาทีท่ําใหเ้กดิสมัมาทฏิฐแิละใชป้ญัญาน้ีไปคดิหาวธิแีห่ง

การดบัทุกข ์บทบาทของโยนิโสมนสกิารทีส่าํคญัคอืทําเวทนาไม่ใหเ้ป็นปจัจยัต่อการเกดิตณัหา นัน่

คอืเรามเีวทนาไดแ้ต่ตอ้งมสีตใินการกํากบัเวทนาทุกครัง้เพื่อไมใ่หเ้กดิตณัหา ฉะนัน้เมื่อเรารูส้กึชอบ

แหวนเพชรที่สวยงามเราจะเรารู้สกึเป็นสุขทุกครัง้ที่คิดถึง หรือเมื่อเรารบัประทานอาหารอร่อย    

หรอืเมื่อเราไม่สบายใจเมื่อไดเ้งนิเดอืนน้อย ความรูส้กึที่เกดิขึน้ในกรณีต่าง ๆ เหล่าน้ี เมื่อเกดิขึน้

แล้วเราต้องมสีตติามดูรูค้ดิไม่ใหเ้กดิตณัหา เมื่อไม่เกดิตณัหาจะไม่มคีวามคดิปรุงแต่งตามอํานาจ

ของตณัหา จากนัน้ใชโ้ยนิโสมนสกิารนําไปสูแ่นวทางทีท่าํใหเ้กดิปญัญาจนดบัทุกขไ์ด ้

 คนทัว่ไปเมื่อเวลาเกดิความรูส้กึแลว้จะปรุงแต่งความคดิทีท่ําใหเ้กดิการก่อตวัของตณัหา

อนันําไปสู่ความทุกขแ์ต่ถ้าเมื่อใดที่โยนิโสมนสกิารเขา้ไปทําหน้าที่แทนตณัหาจะทําใหเ้กดิการใช้

ความคดิอนับรสิทุธิไ์ปพจิารณาสภาวธรรมต่าง ๆ ตามเหตุปจัจยั วธิคีดิแบบโยนิโสมนสกิารน้ีมหีลาย

วธิแีต่ในทีน้ี่จะกล่าวถงึบางวธิทีี่พระพุทธเจา้ทรงใชอ้ธบิายหลกัธรรมทีส่ําคญั เช่น ปฏจิจสมุปบาท 

อรยิสจั 4  ไตรลกัษณ์ ปรมตัถสภาวธรรม และสตปิฏัฐาน 4 เป็นตน้ เราสามารถนําวธิคีดิเช่นน้ีมาใช้

ในการพฒันาปญัญาได้ ซึ่งใช้ได้ทัง้ในระดบัเพื่อบรรเทาปญัหาและใช้ไดใ้นระดบัเพื่อหลุดพน้จาก

ความทุกขท์ัง้ปวง การที่จะนําไปใช้ระดบัใดขึน้อยู่กบัศกัยภาพของแต่ละบุคคล แต่วธิกีารคดิเป็น

แบบเดยีวกนัซึง่ในทีน้ี่ขอยกมาอธบิายบางวธิมีดีงัน้ี คอื 

    

 

                                                 
 1พระพรหมคุณาภรณ์ (ปยตฺุโต).  (2549).  วธิคีดิตามหลกัพทุธธรรม.  หน้า 29. 
 2องฺ.เอกก. (ไทย)  20/303/39.   
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 วิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตปัุจจยั 

  วธิคีดิแบบน้ีมปีรากฏในหลกัปฏจิจสมุปบาทซึง่พระพุทธเจา้ทรงคน้พบเหตุปจัจยัทีท่ําให้

เกดิทุกข ์โดยทรงสาวหาสาเหตุทีท่ําใหทุ้กขม์ขีึน้มาเพราะมชีรา มรณะและชรา มรณะมเีพราะชาต ิ

ชาตมิเีพราะภพ ภพมเีพราะอุปาทาน อุปาทานมเีพราะตณัหา ตณัหามเีพราะเวทนา เวทนามเีพราะ

ผสัสะ ผสัสะมเีพราะสฬายตนะ สฬายตนะมเีพราะนามรปู นามรปูมเีพราะวญิญาณ วญิญาณมเีพราะ

สงัขาร สงัขารมเีพราะอวชิชา และพระพทุธเจา้ทรงสาวกลบัไปใหมโ่ดยทรงพจิารณาว่าเพราะอวชิชา

เป็นปจัจยัจงึเกดิสงัขาร เพราะสงัขารเป็นปจัจยัจงึเกดิวญิญาณ เพราะวญิญาณเป็นปจัจยัจงึเกิด 

นามรูป เพราะนามรูปเป็นปจัจยัจงึเกดิสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเป็นปจัจยัจงึเกดิผสัสะ เพราะ

ผสัสะเป็นปจัจยัจงึเกดิเป็นเวทนา เพราะเวทนาเป็นปจัจยัจงึเกดิเป็นตณัหา เพราะตณัหาเป็นปจัจยั

จงึเกดิเป็นอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปจัจยัจงึเกดิเป็นภพ เพราะภพเป็นปจัจยัจงึเกดิเป็นชาต ิ

เพราะชาตเิป็นปจัจยัจงึเกดิชรา มรณะ ฯลฯ จนกระทัง่เกดิเป็นความทุกข์1 ดงันัน้กองทุกขเ์กดิขึน้มา

เพราะมอีาการดงัน้ี 

 จากคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ทําให้เราเหน็วธิีการพจิารณาปรากฏการณ์ที่เป็นผลคอื

ทุกข์แล้วค่อย ๆ สบืสาวสาเหตุแล้วทรงพจิารณาซํ้าทีละขัน้เพื่อทบทวนซึ่งลกัษณะวิธีเช่นน้ีเรา

สามารถนํามาใชใ้นการทํางานเพื่อการตดัสนิใจในการแกป้ญัหา ยกตวัอย่างในกรณีทีนิ่สติคนหน่ึง

สอบไดค้ะแนนไม่ดแีละตอ้งการทําคะแนนใหด้ขีึน้วธิคีดิแบบสบืสาวเหตุปจัจยัตามหลกัปฏจิจสมุปบาท

สามารถนํามาประยกุตเ์พือ่ใชแ้กป้ญัหาไดโ้ดยเริม่จากการพจิารณาผลทีเ่กดิขึน้คอืการไดค้ะแนนไมด่ ี

เมื่อสบืสาวหาเหตุทีท่ําใหผ้ลเป็นเช่นน้ีจงึทราบว่ามสีาเหตุมาจากสุขภาพไม่ด ีและสุขภาพไม่ดเีป็น

ผลมาจากสาเหตุคอืการพกัผ่อนไม่เพยีงพอ และการพกัผ่อนไม่เพยีงพอเป็นผลทีม่าจากสาเหตุ คอื

การนอนดกึ การนอนดกึเป็นผลมาจากสาเหตุคอืการดูทวี ีและถา้พจิารณาต่อไปอกีเราจะพบว่าการ

ดูทวีมีากจนขาดการพกัผ่อนนัน้เป็นผลมาจากสาเหตุคอืตวัความคดิทีห่ลงไปว่าความสุขจากการดู

ทวีมีาก ๆ เป็นการพกัผ่อนน่ีคอือวชิชาหรอืภาวะแห่งความไม่รูจ้งึทําใหเ้รากระทําการต่างๆ ทีส่วน

กระแสธรรมและตกอยูภ่ายใตก้เิลส โลภะ โทสะ และโมหะ ความคดิผดิมสีว่นใหเ้กดิการปรุงแต่งแลว้

กระทาํกรรมต่าง ๆ ขึน้มาจนทีส่ดุแลว้ผลคอืความทุกข ์ซึง่ในทีน้ี่คอืการทีนิ่สติสอบไดค้ะแนนไมด่ ีถา้เรา

รูจ้กัสบืสาวเหตุปจัจยัไดเ้ช่นน้ีเราจะจดัการกบัชวีติไดอ้ย่างถูกต้องดว้ยตนเอง ตวัอย่างทีก่ล่าวมาน้ี

เป็นเพยีงการนําหลกัปฏจิจสมปุบาท ในลกัษณะการคน้หาสาเหตุและปจัจยัต่างๆ ทีส่มัพนัธส์ง่ผลสบืทอด

กนัมาเพื่อการแก้ปญัหาเรยีกอกีอย่างหน่ึงว่าวธิีคดิแบบอทิปัปจัจยตา อนัเป็นการแก้ปญัหาแบบ

พืน้ฐาน แต่ถา้เราจะนํามาใชเ้พื่อการตดักเิลสหรอืเพื่อการดบัทุกขเ์ราจะตอ้งเดนิตามหลกัปฏจิจสมุปบาท 
                                                 

 1ส.ํนิ. (ไทย) 16/1/1-2. 



 124

อย่างไรกต็ามวธิคีดิแบบสบืสาวเหตุปจัจยัน้ีรวมความแลว้เป็นการคดิทีม่รีะบบไม่สบัสนและช่วยใน

การคน้หาความสมัพนัธ์กนัของเหตุปจัจยัจนทีสุ่ดจะพบความจรงิไดแ้ละสามารถแกป้ญัหาไดอ้ย่าง

เป็นขัน้เป็นตอน 

      

 วิธีคิดแบบอริยสจั 4 

 วิธีคิดแบบน้ีมปีรากฏในหลกัอรยิสจั 4 ดงัได้กล่าวมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าทรงตรสัรู้ใน  

ความจรงิ 4 ประการม ีทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ทัง้หมดน้ีเป็นเหตุเป็นผลแก่กนักล่าวคอื ทุกขเ์ป็น

ผลซึ่งมาจากเหตุคอืสมุทยัซึ่งเป็นฝ่ายเกดิทุกข ์และนิโรธเป็นผลที่มาจากเหตุคอืมรรคมอีงค์ 8 ซึ่ง

เป็นฝ่ายดบัทุกข ์การคดิแบบน้ีเป็นการสบืสาวจากผลไปหาเหตุแล้วจดัการแก้ปญัหาที่ต้นเหตุ ใน

ขณะเดยีวกนัมกีารกําหนดเป้าหมายที่แน่ชดัว่าเป็นไปได้หรอืไม่และอย่างไร แล้ววางแผนในการ

ปฏบิตัเิพื่อกําจดัสาเหตุของปญัหานัน้ ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายทีไ่ดว้างไว ้วธิกีารมหีลกัปฏบิตัิ

ตามขัน้ดงัน้ี คอื 

 1. ทุกข ์คอืสภาพของปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

 2. สมทุยั คอืสาเหตุของปญัหาทีเ่ราจะตอ้งกาํจดัหรอืละเสยี 

 3. นิโรธ คือความดับทุกข์หรือสภาวะหมดปญัหาหรือพ้นทุกข์อันเป็นจุดหมายที่เรา

ตอ้งการและตอ้งกระทาํใหถ้งึจุดหมายน้ี 

 4. มรรค คอืขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัทุกขห์รอืวธิกีารแกไ้ขปญัหา ตวัอย่างเช่นการแกไ้ข

ปญัหาน้ําเน่าในคลอง ซึ่งเราจะต้องพจิารณาก่อนว่าสภาพของปญัหาคอือะไร (ทุกข)์ ซึ่งในที่น้ีคอื   

น้ําเน่าอนัเป็นผลมาจากสาเหตุหลายประการ (สมุทยั) ไดแ้ก่ การทิง้ขยะและสารเคมลีงในลําคลอง

ประกอบกบัการขาดสํานึกในการรกัษาสิง่แวดล้อมจงึเป็นสาเหตุที่ทําใหเ้กดิน้ําเน่าในลําคลองของ

กรุงเทพมหานคร ดงันัน้เราตอ้งเลง็เป้าหมายหรอืจุดหมายของปญัหา (นิโรธ) คอืการทําใหน้ํ้าคลอง

สะอาดและปลอดภยัดว้ยการวางแนวปฏบิตัเิพื่อใหป้ญัหาสิน้ไปและมุง่ไปสูก่ารดบัทุกขห์รอืการหมด

ปญัหา (มรรค) 

 ตวัอย่างน้ีเป็นวธิคีดิแนวอรยิสจัในระดบัพืน้ ๆ เพื่อบรรเทาปญัหาในระดบัทางโลก แต่ถา้

ตอ้งการกาํจดัทุกขใ์หห้มดไปจะตอ้งใชว้ธิคีดิแบบอรยิสจัทีล่กึลงไปอกีตามแนวทางของหลกัอรยิสจั 4

คอืคน้หาวา่ทุกขค์อือะไร อะไรคอืสาเหตุทีท่าํใหเ้กดิทุกข ์อะไรคอืความดบัไมเ่หลอืแหง่ทุกข ์และการ

ปฏบิตัเิพือ่ความดบัทุกข ์
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 สรปุไดว้า่การคดิแบบอรยิสจั 4 เป็นวธิคีดิทีมุ่ง่ตรงต่อสิง่ทีจ่ะตอ้งกระทาํโดยคดิสบืสาวจาก

ผลแลว้ตรงไปหาเหตุ นัน่คอืเริม่จากปญัหาแลว้ตรงไปหาสาเหตุโดยแบ่งเป็นฝ่ายเกดิทุกขแ์ละฝ่าย

ดบัทุกข ์แลว้จดัการแกป้ญัหาใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายทีว่างไว ้

       

 วิธีคิดแบบไตรลกัษณ์ 

 วธิคีดิแบบน้ีมปีรากฏในหลกัไตรลกัษณ์หรอืหลกัสามญัลกัษณะซึง่เป็นวธิกีารคดิทีเ่กดิจาก

การมองเหน็สิง่ทัง้หลายตามความเป็นจรงิทีม่กีารเกดิและดบั เป็นสิง่ไม่เทีย่งแทถ้าวรจงึไม่สามารถ

คงอยู่ไดน้านเรยีกว่าอนิจจงัทีไ่ม่เทีย่งเพราะสิง่ต่าง ๆ นัน้มปีจัจยัทีป่รุงแต่งทาํใหค้งอยูใ่นสภาพเดมิ

ไม่ได ้ต้องแปรปรวนไป ภาวะทีถู่กบบีคัน้หรอืกดดนัฝืนในตวัเองเรยีกว่าทุกขงั ดว้ยเหตุน้ีสิง่ต่างๆ 

ทัง้หลายจงึมอียูใ่นรปูของกระแสอนัประกอบไปดว้ยปจัจยัต่าง ๆ ทีส่มัพนัธต่์อเน่ืองกนัอาศยักนัและ

สบืต่อกนัไปตลอดไม่ขาดสายจงึมตีวัตนแท้จรงิไม่ได้ และเราไม่สามารถไปบงัคบัให้เป็นไปตาม

ตอ้งการซึง่เรยีกวา่อนตัตา 

 ดงันัน้วธิคีดิแบบน้ีคอืการคดิแบบรูเ้ท่าทนัสภาวะทัง้หลายที่ปรากฏโดยไม่เอาตนเองไป

ผกูพนัจงึรูเ้ทา่ทนัและยอมรบัความเป็นจรงิ เมือ่ประสบกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีไ่มน่่าปรารถนาเกดิขึน้

จงึรูจ้กัปล่อยวางและยอมรบัความจรงิของธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ ตัง้อยูแ่ละดบัไป โดยไมเ่อาความอยาก

เขา้ไปปรุงแต่งทําใหจ้ติเป็นอสิระไม่เป็นทุกขเ์พราะความยดึถอืและผูกพนัและสามารถแกไ้ขปญัหา

ไปตามเหตุตามปจัจยั ยกตวัอย่างขา้ราชการชัน้ผูน้้อยท่านหน่ึงบ้านถูกน้ําท่วมโดยที่เขาไม่คดิว่า

ตนเองจะต้องรบัปญัหาเช่นน้ีเน่ืองจากบา้นของเขาไม่ไดอ้ยู่ในทีลุ่่มแต่อยู่รมิถนนใหญ่ซึ่งหน่วยงาน

ของรฐับาลจําเป็นต้องปล่อยน้ําใหไ้หลไปตามถนนที่เขาอาศยัอยู่ใกล้ๆ  สิง่ของต่าง ๆ ที่เขามอียู่

ได้รบัความเสยีหาย เงนิทองต้องหมดไปเพราะต้องไปเช่าบ้านอยู่ที่อื่นแต่เขาทําใจได้และคิดว่า

เหตุการณ์ต่าง ๆ  ย่อมเกิดขึน้ได้เสมอ ทุกอย่างอยู่ที่ใจต้องตัง้รบัให้ทนัและยอมรบัความจรงิกบั

สถานการณ์ทีไ่มน่่าปรารถนาและแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ดว้ยใจสงบ เขามองสิง่ต่างๆ ตามความเป็นจรงิ

โดยไม่มองตามความอยากทีจ่ะใหเ้ป็นหรอืไม่ใหเ้ป็น ทําใหค้วามทุกขผ์่อนคลาย จติเป็นอสิระไม่ถูก

กดดนัหรอืถูกบบีคัน้เขาจงึมปีญัญาที่จะแก้ปญัหาตามเหตุปจัจยัโดยไม่อยู่ภายใต้อํานาจของกเิลส

ความทุกขจ์งึผอ่นคลายลง 

 วธิคีดิแบบไตรลกัษณ์น้ีนอกจากคดิเพื่อรูเ้ท่าทนัสภาวะธรรมชาตแิลว้ถา้ยกระดบัใหส้งูขึน้

ไปอกีในทางพระพุทธศาสนาใชใ้นการเจรญิวปิสัสนาโดยการพจิารณาสงัขารเพื่อใหเ้หน็ความไม่เที่ยง 

ความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตา จิตเกิดความเบื่อหน่ายคลายอยากหมดความยึดถือยึดติด            
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ในตวัตนของตนสามารถรูแ้จง้เหน็จรงิในเรื่องโลกและชวีติจงึหลุดพน้จากกระแสแห่งสงัสารวฏัไม่มี

การเวยีนเกดิเวยีนตายอกีต่อไป 

 อน่ึงวิธีคิดแบบน้ีจะสัมพันธ์กับวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจัจัยเพราะว่าเมื่อเราเห็น

หลกัปฏจิจสมปุบาทแลว้เราจะเหน็ความเป็นสามญัลกัษณะของสิง่ทัง้หลายทัง้ปวงดว้ย 

 

 วิธีคิดแบบจาํแนกแยกแยะ 

 วธิคีดิแบบน้ีช่วยใหเ้หน็ความเป็นอนัตตาได้ง่ายเพราะเป็นการคดิที่มองสิง่ต่างๆ อย่าง

จําแนกออกไปเป็นส่วน ๆ โดยเฉพาะมนุษยน์ัน้เป็นเพยีงการประชุมกนัขององค์ประกอบต่างๆ มี

ธาตุ ขนัธ์ และอายตนะ และแต่ละองค์ประกอบน้ียงัแยกย่อยออกไปอกี เช่น ธาตุ สามารถจําแนก

ออกเป็นธาตุ 6 และขนัธส์ามารถจําแนกย่อยออกไปอกีเป็นรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณและ

อายตนะสามารถจําแนกเป็นอายตนะภายในและอายตนะภายนอก วธิคีดิแบบน้ีอาจเรยีกว่าวธิคีดิ

แบบวเิคราะหซ์ึง่มทีัง้คดิอยา่งจาํแนกแยกแยะและมกีารจดัหมวดหมู ่ถา้ฝึกวธิคีดิแบบน้ีจนชาํนาญจะ

เหน็ว่าสิง่ทัง้หลายทัง้ปวงทีม่ใิช่แต่สงัขารร่างกายเท่านัน้ สิง่อื่น ๆ กเ็ช่นกนัทีเ่ราสามารถคดิจําแนก

แยกย่อยออกไปเพื่อใหเ้หน็ความจรงิของสิง่นัน้ ๆ ไดใ้นทีสุ่ดเราจะเหน็ความไม่มสีาระแก่นสารของ

สิง่ต่างๆ เพราะเราเหน็ความเป็นอนัตตาทําใหเ้กดิการปล่อยวางไม่ยดึถอืผูกพนัจนเกดิความทุกข ์  

วธิคีดิแบบน้ีเราสามารถนํามาประยุกตใ์หเ้กดิประโยชน์ต่อการดาํเนินชวีติไดโ้ดยการฝึกมองสิง่ต่าง ๆ 

เป็นเพยีงสกัแต่ว่าเป็นกองแห่งนามธรรมและรูปธรรมแลว้พจิารณาแยกแยะกองนามธรรมและกอง

รปูธรรมออกไปใหฝึ้กความคดิเหล่าน้ีจนชาํนาญ เมื่อเวลาพบเหน็ คน สตัว ์และสิง่ของใดจะมองเหน็

เป็นเพียงกองรูปกบันามที่มาประชุมกนัซึ่งจะช่วยบรรเทาความยึดมัน่ถือมัน่และการยึดติดใน

สมมติบญัญัติ1 เมื่อเวลาประสบกบัสิง่ที่ไม่ได้ดัง่ใจปรารถนาจะลดความเศร้าโศกเสยีใจและรู้จกั

ปล่อยวางทําใหพ้น้จากทุกข ์ในอนัตตลกัขณสูตรพระพุทธเจ้าทรงตรสัถงึรูปกบันาม ซึ่งสรุปไดว้่า    

ผูเ้บื่อหน่ายในรปู เวทนา สญัญา สงัขารและวญิญาณ ซึง่กค็อืกองรปูและกองนามน้ีถา้เกดิความเบื่อหน่าย

เมือ่ใดจะคลายความกาํหนดัจติหลุดพน้จากสงัสารวฏั 

  

 วิธีคิดแบบมีสติรู้ตวัและเป็นอยู่กบัปัจจบุนั 

 วธิคีดิแบบน้ีจะเกดิขึน้ได้ดต่ีอเมื่อมกีารฝึกสตติามหลกัสติปฏัฐาน 4 ซึ่งมอียู่ในมรรคขอ้

สมัมาสตอินัมรีายละเอยีดค่อนขา้งมาก แต่วธิคีดิแบบน้ีมุ่งเฉพาะใหม้สีตติามดูรูค้ดิอยู่กบัสิง่ทีก่ําลงั

เกดิขึน้หรอืกําลงัรบัรูอ้นัเป็นลกัษณะของการมสีตอิยู่กบัปจัจุบนั ไม่นึกถงึอดตีและอนาคตเพราะถ้า
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เป็นเช่นนัน้จะทําใหต้กเป็นทาสของตณัหา การเป็นอยู่กบัปจัจุบนัจงึมลีกัษณะทีเ่ป็นอยู่ดว้ยปญัญา 

ไม่ฟุ้งซ่าน และเลื่อนไหลไปตามอารมณ์ ซึง่พระพุทธเจา้ไดเ้คยตรสัไวใ้นภทัเทกรตัตสตูรสรุปความ

ได้ว่าบุคคลไม่ควรคํานึงถึงสิง่ที่ล่วงลบัไปแล้ว บุคคลไม่ควรหวงัสิง่ที่ยงัมาไม่ถึง และบุคคลควร  

เจรญิธรรมทีเ่ป็นปจัจุบนัใหแ้จม่แจง้ และควรทาํความเพยีรตัง้แต่วนัน้ีเพราะไมม่ใีครรูว้่าความตายจะ

มาเมือ่ใด1 

 บุคคลใดกต็ามทีท่าํไดด้งัเชน่ทีพ่ระพุทธเจา้ทรงตรสัไวย้อ่มไมม่คีวามเกยีจครา้นและถา้นํา

โยนิโสมนสกิารมาใชอ้ยูเ่สมอใหเ้ป็นปกตนิิสยัแลว้ยอ่มมอีานิสงสม์ากจะทาํใหเ้กดิปญัญาสามารถปิดกัน้

อวชิชาและกเิลสตณัหา อกีทัง้วธิคีดิแบบน้ีจะช่วยใหเ้ราไม่มคีวามประมาทต่อการดําเนินชวีติและ

รู้จกัใช้เวลาอย่างมคี่าไม่ใช้ชีวิตจมอยู่กบัอดีตและไม่เพ้อฝนักบัอนาคตที่มาไม่ถึง การฝึกคิดแต่

ปจัจุบนัจนเกิดความชํานาญจะช่วยใหเ้กดิประโยชน์ในการปฏบิตัิงานไม่เสยีเวลาไปกบัความคดิ

คํานึงถงึอดตีและอนาคตทีเ่ลื่อนลอย เมื่อสตสิมบูรณ์ดปีญัญาจะเกดิขึน้และทําหน้าทีไ่ดอ้ย่างเตม็ที ่

ไมห่ลงลมืงา่ย ดงันัน้การมสีตใิหม้ากขึน้และสงูขึน้โดยปฏบิตัสิตปิฏัฐาน 4 จะช่วยควบคุมพฤตกิรรม

และความคดิจงึไมเ่ปิดโอกาสใหก้เิลสเกดิขึน้ ทาํใหส้ามารถวเิคราะหส์ิง่ทัง้หลายตามทีม่นัเป็นโดยไม่

ใส่ความรูส้กึ ปญัญาจงึมโีอกาสทําหน้าที่ไดอ้ย่างเต็มที่เพราะสตจิะคอยเกื้อหนุนจงึไม่ถูกหนัเหไป

ด้วยอารมณ์ ความรูส้กึและมายาคติ อกีทัง้ยงัทําใหเ้ป็นคนไม่มวัเมาต่อความชัว่เพราะมคีวามไม่

ประมาท ดงักรณีในการเกดิเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 บรเิวณภาคกลางของประเทศ

ไทยและบรเิวณกรุงเทพมหานครซึ่งไดร้บัความเสยีหายอย่างรุนแรง ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งและผูม้สี่วน

รบัผดิชอบต่อการทาํหน้าทีช่ว่ยเหลอืประชาชนสามารถนําวธิคีดิแบบมสีตริูต้วัและเป็นอยูก่บัปจัจุบนั

มาใช้ในการปฏบิตัิหน้าที่ของตนซึ่งจะช่วยทําใหก้ารทํางานมปีระสทิธภิาพ เพราะจะไม่มเีวลาไป

ทะเลาะววิาทหรอืโตแ้ยง้ความเหน็ใด ๆ กบัใครแต่จะระดมสตปิญัญาความสามารถในการขวนขวาย

หาทางแกป้ญัหาน้ําท่วมอย่างรวดเรว็ แมแ้ต่ประชาชนผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นถา้ใชว้ธิคีดิแบบน้ียอ่ม

ผา่นพน้อุปสรรคต่าง ๆ ไปไดเ้พราะเวลาทีม่อียูน่ัน้แทนทีจ่ะนําไปด่าทอววิาทแต่ไดถู้กนํามาใชอ้ยา่ง

มคี่าดว้ยการร่วมกนัคดิรว่มกนัหาทางแกไ้ขปญัหาอุปสรรค ทุกอยา่งจะผ่านพน้ไป เหตุการณ์ในครัง้

น้ีถ้ามองอีกแง่มุมหน่ึงแทนที่จะมองด้านลบเรากลบัมองว่าน้ีคอืแบบฝึกหดัสําคญัที่ช่วยเตือนสติ

มนุษยท์ัง้หลายไม่ใหด้ําเนินชวีติดว้ยความประมาท แต่จงมสีตอิยู่กบัปจัจุบนัในการแก้ปญัหาชวีติ

ของตนเองใหด้ําเนินไปอย่างมทีุกขน้์อยที่สุดจนกระทัง่ไม่มทีุกขเ์ลย ปญัหาทัง้หลายที่เกดิขึน้เป็น

การทดสอบกําลงัใจและกําลงัปญัญาในการจดัการกบัปญัหาต่าง ๆ อย่างมสีตเิราต้องรําลกึรูต้วัอยู่

เสมอวา่เมือ่เกดิมาแลว้ยอ่มมปีญัหาตามมาเสมอและเราจะอยูไ่ดอ้ยา่งดหีรอืไมข่ึน้อยูก่บักําลงัปญัญา
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บนพืน้ฐานธรรมทีจ่ะช่วยจดัการชวีติของเราใหห้มดทุกข ์ดงันัน้วธิคีดิแบบมสีตริูต้วัและเป็นอยู่กบั

ปจัจุบนัเป็นวธิคีดิทีส่มัพนัธก์บัการดาํเนินชวีติดว้ยความไมป่ระมาทแต่มสีตริะวงัความคดิตลอดเวลา

จะช่วยใหเ้กดิการดําเนินชวีติบนเสน้ทางของปญัญาไม่พลาดถลําลงในความชัว่ใดๆ ไดง้า่ยอนัเป็น

การเปิดทางใหก้ารดาํเนินชวีติเป็นไปในทางกุศลธรรมจนถงึทีส่ดุคอืถงึพระนิพพาน 

 ตามที่กล่าวมาแล้วน้ีเราจะเห็นได้ว่าวิธีคิดแบบโยนิโสมนสกิารน้ีเป็นเครื่องมอืช่วยให้

ปญัญาเกดิขึน้ไดด้ ีพระพุทธเจา้ไดเ้คยตรสัในเรื่องน้ีไวว้่า “เราไม่เหน็เหตุอื่นแมอ้ย่างหน่ึงทีท่ําเหตุ

ซึง่มอียูภ่ายในตนใหม้อุีปการะมากอยา่งน้ีเหมอืนโยนิโสมนสกิาร”1 

 โยนิโสมนสิการไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามล้วนมีความสําคญัที่จะช่วยให้เกิดปญัญาและ

แนวทางในการแก้ไขปญัหาไดด้ว้ยตนเอง ถ้าเราสามารถนํามาใชใ้หเ้กดิความสมํ่าเสมอเคยชนิจน

เป็นนิสยัแล้วจะเกิดความคล่องตัวในการคิดและเกิดความเจริญทางปญัญา เมื่อนําปญัญามา

พจิารณาความจรงิจนเกดิความเหน็แจง้แลว้จะทําใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในคําสัง่สอนของกลัยาณมติร

และคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเกิดความศรัทธาตามมาอันนําไปสู่การยอมรับเงื่อนไขและ

กฎระเบยีบต่างๆ ซึง่ทัง้หมดน้ีคอืศลี โยนิโสมนสกิารจงึมคีวามสาํคญัและมบีทบาทในฐานะทีเ่ป็นตวั

ตดัสนิภายใน ถงึแมน้ว่ากลัยาณมติรจะมคีวามสําคญัอย่างไรกต็าม แต่เป็นเพยีงปจัจยัภายนอกถ้า

โยนิโสมนสกิารไมม่โีอกาสแสดงบทบาทแลว้กลัยาณมติรไมอ่าจทีจ่ะช่วยใหเ้กดิความสาํเรจ็ขึน้มาได ้

ดงันัน้จากปญัหาทีว่่าทําอย่างไรจงึจะทําใหบุ้คคลเกดิปญัญาจนยอมรบัหรอืยอมสมาทานศลีไดน้ัน้

คาํตอบคอืการทําใหบุ้คคลสามารถใชโ้ยนิโสมนสกิารใหเ้คยชนิเป็นนิสยัแลว้ปญัญาจะเกดิขึน้มาโดย

อตัโนมตัแิละแสดงบทบาทในการตดัสนิใจที่จะยอมรบัศลีดงัพุทธพจน์ที่ตรสัไวใ้นทนัตภูมสิูตรโดย

ตรสัถงึลาํดบัขัน้แหง่การพฒันามนุษยซ์ึง่ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในตอนตน้ 

 อย่างไรกต็ามทัง้โยนิโสมนสกิาร และปรโตโฆสะ ลว้นมคีวามสําคญัและมบีทบาททีจ่ะทํา

ใหส้มัมาทฏิฐเิกดิขึน้ แต่กระนัน้เมือ่เราใชโ้ยนิโสมนสกิารจงึจาํเป็นตอ้งพจิารณาว่าควรใชค้วามคดิให้

ถูกต้องอย่างไรเพราะเป็นวธิกีารทีม่คีวามลกึซึ้งซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมและบุคลกิภาพ

ของบุคคลได ้เราอาจกล่าวไดว้่าสมัมาทฏิฐชิัน้สงูหรอืโลกุตตรสมัมาทฏิฐน้ีิสามารถถอนรากถอนโคน

กเิลสไดด้กีว่าสมัมาทฏิฐใินระดบัขัน้พืน้ฐานหรอืโลกยีสมัมาทฏิฐเิพราะไม่ใช่เพยีงแค่กดหรอืข่มทบั

กเิลสแต่สามารถตดักเิลสดว้ยการขุดรากเหงา้ออกจนหมดสิน้ทําใหเ้กดิความมัน่คงในคุณธรรมไม่

หวัน่ไหวไปกบัสงัคม 
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 สมัมาสงักปัปะ  หมายถึงดํารชิอบคือการดํารใินการออกจากกาม ความดํารใินการไม่
พยาบาท ความดํารใินการไม่เบียดเบยีน1 ตามปกติแล้วคนส่วนมากเมื่อมกีารรบัรูอ้ารมณ์จะเกิด
ความรูส้กึขึน้มามทีัง้ถูกใจและไมถู่กใจแลว้กระทาํสิง่ต่าง ๆ ไปตามแรงผลกัดนัของความชอบไมช่อบ 
ผลทีเ่กดิขึน้จงึเป็นทัง้แรงฝา่ยบวกคอืถูกใจตดิพนัจนกลายเป็นความวติก แต่ถา้ผลเป็นฝา่ยลบจะทํา
ให้เกิดความเคียดแค้น ชิงชัง อาฆาต พยาบาท และการทําลายล้างกัน โยนิโสมนสิการจึงมี
ความสาํคญัทีจ่ะช่วยใหค้วามดาํรไิมถู่กกเิลสชกัจูงจนมทีศันะคตทิีบ่ดิเบอืนมองไมเ่หน็ความจรงิของ
โลกและชวีติ ในขณะเดยีวกนักลัยาณมติรมสีว่นชว่ยแนะนําชกัจงูใหค้ลอ้ยตามทัง้กลัยาณมติรซึง่เป็น
ปจัจยัภายนอกและโยนิโสมนสกิารซึง่เป็นปจัจยัภายใน ทัง้ 2 ประการน้ีเป็นเครื่องช่วยทีส่าํคญัใน
การทําใหส้มัมาสงักปัปะเกดิขึน้ไดเ้รว็ และถ้าทัง้สมัมาทฏิฐแิละสมัมาสงักปัปะต่างเกื้อหนุนกนัและ
ส่งเสรมิกนัแลว้ การมองสิง่ต่าง ๆ รวมไปถงึการมโีลกทศัน์ของมนุษยจ์ะมคีวามชดัเจนและมคีวาม
เป็นอสิระโดยไมถู่กอารมณ์ปรงุแต่ง 
 พระพทุธเจา้ทรงจาํแนกสมัมาสงักปัปะเป็น 3 ประการมดีงัน้ี คอื 
 1. เนกขมัมะ คอืความนึกคดิที่ปลอดโปร่งจากกามจงึเป็นความคดิที่ปราศจากราคะหรอื
โลภะ 
 2. พยาบาท คอืความนึกคดิทีไ่มเ่คยีดแคน้ ชงิชงั จงึเป็นความนึกคดิทีป่ราศจากโทสะ 
 3. อวหิงิสา คอืความนึกคดิทีไ่มค่ดิรา้ย ไมท่าํรา้ย จงึเป็นความนึกคดิทีป่ราศจากโทสะ2 
 ความดาํรชิอบทัง้ 3 ประการน้ีจดัอยูใ่นสมัมาสงักปัปะระดบัโลกยีะเพราะยงัมกีเิลสฝา่ยบุญ
ทําใหเ้กดิวบิากแก่ขนัธ์ ส่วนสมัมาสงักปัปะระดบัโลกุตตระเป็นสมัมาสงักปัปะไม่มกีเิลสเป็นความ
ดาํรนึิกคดิและความเอาใจจดจอ่ลงวจสีงัขารของบุคคลผูม้จีติไรอ้าสวะ (คอืกเิลสทีห่มกัดองในสนัดาน
หรอืกเิลสที่ไหลนองเมื่อประสบอารมณ์ต่างๆ) ซึ่งบุคคลที่เจรญิสมัมาสงักปัปะในระดบัน้ีคอืผูก้ําลงั
เจรญิอรยิมรรค 
 เราจะเหน็ไดว้่าสมัมาทฏิฐแิละสมัมาสงักปัปะเป็นธรรมที่เกี่ยวกบัการปฏบิตัิทางปญัญา
และมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัทีเ่ป็นธรรมปราบกเิลส 3 ตวัคอื ราคะหรอืโลภะ โทสะและโมหะ โดยมี
สมัมาทิฏฐิเป็นธรรมที่ใช้กําจดัตวัโมหะ สมัมาสงักปัปะเป็นธรรมที่ใช้กําจดัราคะ โลภะและโทสะ 
พระพุทธเจา้ทรงยกปญัญาขึน้มาเป็นตวันําระบบของการศกึษา ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่าปญัญามคีุณค่า
และมคีวามสมัพนัธ์ในฐานะเป็นตวันําระบบปฏบิตัใินดา้นอื่น ๆ โดยเฉพาะสมัมาทฏิฐนิัน้ทรงยกให้
เป็นหวัหน้าของอรยิมรรคขอ้อื่น ๆ3 เพราะเมื่อปญัญามคีวามถูกตอ้งแลว้การปฏบิตัทิางกายและทาง
จติย่อมถูกต้องตามไปดว้ย ฉะนัน้การทําใหบุ้คคลมคีวามคดิเหน็ทีถู่กต้องและมคีวามดํารทิีถู่กต้อง
แล้วย่อมเป็นผูม้ปีญัญาสามารถแยกแยะสิง่ต่าง ๆ และใชค้วามคดิอย่างถูกวธิทีี่เรยีกว่าโยนิโสมนสกิาร  
อนัเป็นการพฒันาปญัญาจนกระทัง่ตนเองสามารถใช้ความคิดได้อย่างอิสระ มีความคิดอย่างมี
                                                 

 1ม.อุ. (ไทย) 14/375/422. 
 2ม.ม. (ไทย) 13/267/315. 
 3ม.อุ. (ไทย) 14/136/175. 
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ระเบยีบรูจ้กัคดิวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามคดิดว้ยตนเอง แต่กระนัน้การปฏบิตัเิพยีงสมัมาทฏิฐิ
และสมัมาสงักปัปะยงัไม่สามารถนําไปสู่ข ัน้ทีส่มบูรณ์สงูสุดได ้แต่เป็นเพยีงขัน้เริม่ตน้ของการกําจดั
กิเลส ฉะนัน้จะต้องปฏิบัติมรรคในข้ออื่นๆให้ครบทัง้ 8 ประการจึงจะเกิดความสมบูรณ์ใน
องคป์ระกอบทุกดา้น 
 อน่ึงการพฒันาทางปญัญาเป็นแนวปฏบิตัทิีค่อ่นขา้งเดน่ชดัมากสาํหรบัพระพุทธศาสนาซึง่
ปญัญาจะเกดิขึน้ไดม้ ี3 ทางดงัน้ี คอื 
 สตุมยปญัญา คอืปญัญาทีเ่กดิจากการฟงั การอา่น และการเล่าเรยีน 
 จนิตมยปญัญา คอืปญัญาทีเ่กดิจากการคดิไตรต่รอง และแยกแยะอยา่งมรีะบบ 
 ภาวนามยปญัญา คือปญัญาที่เกิดจากการปฏิบัติโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนา       
มุง่หมายการภาวนาจนจติสะอาดบรสิทุธิ ์
 การพฒันาปญัญาทัง้ 3 ทางน้ีอยา่งสมํ่าเสมอจะทาํใหเ้กดิสมัมาทฏิฐแิละสมัมาสงักปัปะอนั
เป็นต้นทางที่นําไปสู่การเหน็แจ้งความจรงิของสรรพสิง่ เมื่อมองอะไรถูกต้องและชดัเจนแล้วการ
ปฏบิตัใินดา้นศลีและสมาธยิ่อมถูกทางปญัญาจงึเป็นตวักํากบัการกระทําทางกายและทางจติใจให้
เป็นไปในทศิทางทีก่าํหนดไว ้
 
    การพฒันาศีล  
           การพฒันาศลีเป็นการพฒันาทีต่อ้งอาศยัอธศิลีสกิขาไดแ้ก่ สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะและ
สมัมาอาชวีะ อนัเป็นการฝึกฝนอบรมทางกายและวาจาเพื่อใหเ้กดิการปฏบิตัทิีถู่กตอ้งในอนัทีจ่ะไม่
ไปกระทาํการเบยีดเบยีนต่อตนเองและผูอ้ื่นซึง่ทาํใหค้วามสงบและสนัตสิุขบงัเกดิขึน้ในสงัคมได ้การ
พฒันาในด้านน้ีนอกจากจะมผีลต่อบุคคลแล้วยงัมผีลสะทอ้นต่อสงัคมเพราะส่วนย่อยย่อมมผีลต่อ
สว่นรวม การพฒันาศลีจงึเป็นการพฒันาทัง้ทางกายและทางสงัคมใหบ้งัเกดิความปกต ิเพราะศลีโดย
ความหมายแลว้แปลว่าปกต ิการทําใหส้งัคมเป็นสงัคมใหม้ศีลีไดต้อ้งมาจากบุคคลในสงัคมยอ่มเหน็
ความสาํคญัและยอมรบัทีจ่ะปฏบิตัติามแนวทางของศลีและยอมรบัทีจ่ะไมล่ะเมดิในสิง่ทีจ่ะทําใหเ้กดิ
การเบยีดเบยีนกนั ซึง่นําไปสูค่วามสญูเสยีความปกต ิ
 ความปกตคิอืความสงบถ้าสงัคมใดสงัคมหน่ึงเต็มไปด้วยการเอารดัเอาเปรยีบกนัและมี
ความหวาดระแวงต่อกนัยอ่มมแีนวโน้มทีจ่ะนําไปสูก่ารทะเลาะววิาทกนัอนัเป็นการสญูเสยีความปกติ
ไปผลทีต่ามมาคอืความสญูเสยีทัง้ชวีติและทรพัยส์นิของทุกฝา่ย ดงันัน้การสอนใหบุ้คคลยอมงดเวน้
จากความชัว่และประพฤตแิต่ความดจีงึเป็นเรื่องสาํคญั ศลีจงึเป็นเรื่องทีต่อ้งปลูกฝงัทุกวนัและตลอด
ชวีติเพราะเปรยีบเหมอืนรัว้ที่กัน้จติใจมใิหเ้ตลดิ บุคคลใดก็ตามที่มคีวามมัน่คง เมื่อแสดงออกมา
ภายนอกจงึเกดิเป็นคุณค่าของศลีในสงัคม นัน่คอืมนุษยท์ุกคนเหน็คุณค่าของการไม่เบยีดเบยีนกนั
เห็นคุณค่าของความปกติสุขซึ่งนําไปสู่สงัคมที่เป็นปกติสุข และมีความมัน่คงจึงบังเกิดความ
เจริญรุ่งเรืองในสงัคมนัน้ ๆ แต่ถ้าสงัคมเบียดเบียนและเอารดัเอาเปรียบกันจะทําให้เกิดความ
หวาดระแวงและคอยหาทางทําร้ายกนั การดําเนินธุรกจิและการเดนิทางไปมาจะบงัเกดิความไม่
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สะดวก สงัคมจะกลายเป็นสงัคมกลยีุคทีม่แีต่ผูค้นทีจ่ติใจโหดเหีย้ม การสรา้งศลีใหเ้ป็นพืน้ฐานของ
ความมัน่คงในจติใจและในสงัคมจงึเป็นเรื่องสําคญั หลกัการพฒันาศลีโดยใช้มรรค 8 นัน้ คอืการ
ประพฤตปิฏบิตัใิหย้ิง่ขึน้ไปดว้ยการพฒันาทัง้ 3 ประการมดีงัน้ี คอื 
 สมัมาวาจา หมายถงึการมวีาจาที่ถูกต้อง ไม่กล่าวคําเทจ็ ไม่นินทา ไม่พูดเพอ้เจ้อเหลวไหล   
ไม่พูดคําหยาบคาย ไม่พูดทํารา้ยจติใจผูอ้ื่น ไม่พูดในสิง่ทีท่ําใหผู้อ้ื่นและสงัคมเกดิการเขา้ใจผดิอนั
นําไปสู่การทะเลาะววิาทกนัหรอืแมแ้ต่การพูดทีก่่อใหเ้กดิการปรุงแต่งกามกเิลส ทัง้หมดน้ีลว้นเป็น
การกระทาํทีบุ่คคลแต่ละคนควรทาํใหเ้จรญิขึน้เพราะเป็นการสาํรวมระวงัวาจาอนัมผีลต่อตนเองและ
สงัคมโดยเฉพาะบุคคลทีก่ําลงัเจรญิอรยิมรรคยิง่ตอ้งระวงัมากขึน้เพราะวาจาทีเ่ป็นโลกุตตระ ไดแ้ก่
การงด การเวน้ขาด และเจตนางดเวน้จากวจทีุจรติ1 
 สมัมากมัมนัตะ หมายถงึการกระทําทีถู่กตอ้งซึง่หมายถงึการทํางานของร่างกายทีถู่กตอ้ง 
เช่น การไม่ฆ่าสตัว ์ไม่ลกัขโมย ไม่ฉ้อฉล หรอืทําลายผูอ้ื่น ไม่ทําลายของสาธารณะ และละเวน้จาก
การประพฤตผิดิในกาม เป็นต้น ทัง้หมดน้ีเป็นสมัมากมัมนัตะของผูบุ้คคลทัว่ไปสามารถปฏบิตัไิด้
เพื่อให้ตนเองเป็นสุข ผู้อื่นเป็นสุข และสังคมเป็นสุข แต่ถ้าต้องการปฏิบัติให้สูงขึ้นจนเป็น
สมัมากมัมนัตะทีเ่ป็นโลกุตตระนัน้ ไดแ้ก่ การงด การเวน้ การเวน้ขาด เจตนางดเวน้ จากการทุจรติ
ทัง้ 3 ไดแ้ก่ เจตนางดเวน้จากการฆา่สตัวต์ดัชวีติ เจตนางดเวน้จากการเอาของทีผู่อ้ ื่นไมใ่ห ้เจตนา
งดเวน้จากการประพฤตผิดิในกามทัง้หลายของทา่นผูม้จีติเป็นอรยิะ มจีติใจไรอ้าสวะ และกําลงัเจรญิ
อรยิมรรค2  
 สัมมาอาชีวะ  หมายถึงการมีสัมมาอาชีพหรือการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องไม่ไปทําให้ใคร
เดอืดรอ้นหรอืรบัทุกข ์หรอืเสยีผลประโยชน์ตลอดจนงดเวน้จากอาชพีที่ไม่ควรประกอบที่เรยีกว่า          
มจิฉาวณิชชา 5 มดีงัน้ี คอื การค้าขายอาวุธ การค้าขายมนุษย์ การค้าขายเน้ือสตัว์ การค้าขาย
น้ําเมาและการคา้ขายยาพษิ 
 ส่วนผูท้ีก่ําลงัเจรญิอรยิมรรคนัน้จะต้องปฏบิตัสิมัมาอาชวีะทีเ่ป็นโลกุตตระ ไดแ้ก่ การงด 
การเวน้ การเวน้ขาด เจตนางดเวน้จากมจิฉาอาชวีะ3  
 เราอาจสรุปไดว้่าสมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ และสมัมาอาชวีะน้ีเป็นการปฏบิตัเิพื่อสาํรวม
ระวังทางกายและวาจาไม่ให้พลาดถลําไปในทางอกุศลธรรมจึงเป็นฐานสําคัญและเป็นการ
เตรยีมพรอ้มทางร่างกายทีจ่ะนําไปสู่การปฏบิตัทิางจติใจ อย่างไรกต็ามพระพุทธศาสนามหีลกัการ
ทีว่า่ศลีจะตอ้งมปีญัญาชว่ย มฉิะนัน้แลว้อาจจะนําไปสูส่ลีพัพตปรามาสคอืการยดึถอืศลีวตัรทีผ่ดิทาง
หรอืงมงายโดยไมเ่ป็นไปตามความมุง่หมายของพระพุทธศาสนาเพราะตามปกตแิลว้ปุถุชนสว่นมาก
มคีวามประพฤติที่ทําตามกนัไปโดยขาดการพจิารณาทางปญัญา ดงันัน้การอธิบายหรอืชกัจูงให้
บุคคลทัว่ไปไดเ้ขา้ใจถงึบทบาทและความสมัพนัธข์องศลีในการประพฤตปิฏบิตัจิะช่วยใหก้ารรบัศลีมี

                                                 
 1ม.อุ. (ไทย) 14/138/178. 
 2ม.อุ. (ไทย) 14/139/179. 
 3ม.อุ. (ไทย) 14/140/180. 
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ความเตม็ใจและมคีวามมัน่คงมากกว่าทีจ่ะปฏบิตัแิบบตาม ๆ กนัไปอกีทัง้ศลียงัเป็นมลูฐานสาํคญัที่
จะนําไปสูค่วามสงบทางจติใจ 
     
 การพฒันาสมาธิ  
         การพฒันาสมาธเิป็นการพฒันาที่ต้องอาศยัอธจิติตสขิา ได้แก่ สมัมาวายามะ สมัมาสต ิ
และสมัมาสมาธิอนัเป็นการฝึกฝนอบรมทางจติหรอืกระบวนสมาธิโดยใช้จติที่ถูกควบคุมน้ีไปทํา
หน้าทีใ่หเ้ป็นประโยชน์ถงึทีสุ่ดซึง่ถอืว่าเป็นการประพฤตดิใีนทางจติทีไ่มท่าํใหจ้ติเศรา้หมอง ฟุ้งซ่าน
และอยูใ่นสภาพทีป่ฏบิตัหิน้าทีท่าํใหผ้ลทีเ่กดิขึน้เรยีกวา่ “สมาธ”ิ  
      การพฒันาสมาธจิะเกดิขึน้ไดด้ว้ยการพฒันาทัง้ 3 ประการมดีงัน้ี คอื              
      สมัมาวายามะ  หมายถงึ การมคีวามพยายามทีถู่กตอ้งทัง้ทางกายและทางปญัญาในอนัที่
จะใชแ้นวคดิอยา่งถูกตอ้งเพือ่ใหเ้กดิความเหน็แจง้ในอรยิสจั 4 และพบกบัความสงบของจติใจทีถ่าวร
อนัเป็นเป้าหมายสดุทา้ยของชวีติทีส่มบรูณ์ เชน่ ความพยายามทีจ่ะลา้งความชัว่ ความพยายามทีจ่ะ
ทาํความด ีและความพยายามทีจ่ะทาํใหจ้ติเกดิความบรสิทุธิ ์เป็นตน้ 
 การมคีวามพยายามทีถู่กตอ้งหรอืการมคีวามเพยีรชอบน้ีเรยีกอกีอยา่งหน่ึงว่าสมัมปัปธาน 
ม ี4 ประการดงัน้ี คอื 
 1. สงัวรปธาน หมายถงึเพยีรระวงัคอืการสํารวมอนิทรยีท์ัง้หลายและป้องกนับาปอกุศล
ธรรมมอีภชิฌา (เพง่เลง็อยากไดข้องเขา) และโทมนสั (ความทุกขใ์จ) ไมใ่หม้โีอกาสเกดิขึน้ 
 2. ปหานปธาน หมายถงึเพยีรละคอืการกําจดับาปอกุศลธรรมใหห้มดสิน้ไปโดยไมย่นิดใีน
ความพยาบาท ไมย่นิดใีนกาม และไมย่นิดใีนการเบยีดเบยีนชวีติอื่นและสตัวอ์ื่น 
 3. ภาวนาปธาน หมายถึงเพียรเจริญคือการสร้างกุศลให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะการเจริญ
โพชฌงคซ์ึง่เป็นองคธ์รรมแหง่การตรสัรู ้7 ประการ มสีตคิอืความระลกึได ้ธมัมวจิยะคอืการสอดสอ่ง
สบืคน้ธรรม วริยิะคอืความเพยีร ปีตคิอืความอิม่ใจ ปสัสทัธคิอืความสงบกายสงบใจ สมาธคิอืความมี
ใจตัง้มัน่และอุเบกขาคอืการมใีจเป็นกลางเพราะเหน็ความเป็นจรงิ 
 4. อนุรกัขนาปธาน หมายถึงเพยีรรกัษาคอืการรกัษาและส่งเสรมิกุศลที่เกดิขึน้ใหเ้จรญิ
ยิ่งขึ้น เช่น การกําหนดนิมิตซากศพที่เหลือแต่กระดูก การกําหนดนิมิตซากศพที่มีหนอน การ
กําหนดซากศพที่มสีเีขยีวและสต่ีาง ๆ และการกําหนดนิมติซากศพที่มน้ํีาเหลอืงไหลเยิม้ เป็นต้น 
นิมติเหล่าน้ีควรรกัษาและทาํใหช้ดัยิง่ขึน้เพือ่จะไดนํ้าไปใชใ้นการพจิารณาพระไตรลกัษณ์ต่อไป1 
 เราจะเหน็ไดว้า่ความเพยีรพยายามเป็นเรือ่งสาํคญัและเป็นธรรมทีท่าํใหเ้กดิความสาํเรจ็ใน
ทุกเรื่องตัง้แต่งานทางโลกไปจนถึงการบรรลุสจัธรรมอนัเป็นงานทางธรรม แต่สมัมาวายามะใน   
มรรคมอีงค ์8 น้ีมุง่หมายความพยายามในทางอธจิติตสกิขาดงัปรากฏพุทธพจน์ทีว่่า “ผูท้ีค่วามเพยีร
มัน่คงแมม้ชีวีติอยูเ่พยีงวนัเดยีวประเสรฐิกวา่ผูเ้กยีจครา้น ไมม่คีวามเพยีรทีม่ชีวีติอยูต่ ัง้ 100 ปี”2 
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 เราอาจกล่าวไดว้า่ความเพยีรพยายามมบีทบาทสาํคญัต่อความสาํเรจ็ของมนุษยแ์ละความ
เพยีรพยายามน้ีมหีลายระดบัตัง้แต่ความเพยีรเพื่อประกอบกจิการงานในทางโลกและถ้ามมีากขึน้
สูงขึน้จะเป็นความเพยีรพยายามที่นําไปสู่โลกุตตรธรรม เราเรยีกความเพยีรน้ีว่าความเพยีรชอบ 
หรือความพยายามที่ถูกต้องหรือสัมมาวายามะที่เ ป็นธรรมคอยเกื้อหนุนมรรคในข้ออื่นๆ 
พระพุทธเจา้ทรงยกยอ่งมรรคในขอ้น้ีและพระพุทธองคเ์องไดท้รงเพยีรพยายามอยา่งสงูสุดกว่าจะได้
บรรลุการตรสัรูถ้า้เราศกึษาหมวดธรรมต่างๆ ในพระพุทธศาสนาจะเหน็ไดว้่าลว้นมคีวามเพยีรแทรก
อยูด่ว้ยในชื่อใดชื่อหน่ึง เชน่ หลกัอทิธบิาท 4 เราจะพบวา่มคีวามเพยีรคอืวริยิะเป็นองคป์ระกอบสว่น
หน่ึงอยู่ในหลกัน้ี โพชฌงค ์7 เป็นธรรมเครื่องตรสัรูม้วีริยิะเป็นธรรมหน่ึงใน 7 ขอ้ ปธาน 4 หรอื
สมัมปัปธาน 4 มธีรรมทีเ่กีย่วกบัความเพยีรอนัเป็นทางไปสูค่วามสงบและอนิทรยี ์5 พละ 5 อนัเป็น
ธรรมทีเ่ป็นพลงัใหแ้ก่เราในการทาํหน้าทีม่หีลกัแหง่ความเพยีรคอืวริยิะ เป็นตน้ 
 ดงันัน้ความเพยีรพยายามจงึเป็นเรือ่งสาํคญั แต่กระนัน้ความเพยีรพยายามน้ีจะตอ้งอยูบ่น
เสน้ทางปญัญา ถ้าใช้ความพยายามผดิทางในหนทางแห่งอกุศลธรรมจะทําใหเ้กดิทุกขแ์ละไม่ใช่
ความเพยีรทีเ่ป็นสมัมาวายามะ เพราะจะเป็นสมัมาวายามะไดจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบัมรรคในขอ้อื่น ๆ 
โดยเฉพาะทางปญัญาจงึจะช่วยใหก้ารดําเนินความเพยีรเป็นไปอย่างถูกตอ้งเหมาะสมและพอด ีถ้า
ตงึเกนิไปจะทาํใหเ้กดิความฟุ้งซ่าน และถา้หยอ่นเกนิไปจะไมป่ระสบความสาํเรจ็ปญัญาจะตอ้งคอย
กาํกบัความเพยีรพยายามใหด้าํเนินไปอยา่งถูกตอ้งจงึจะบรรลุเป้าหมายคอืพระนิพพาน 
 สมัมาสต ิ หมายถงึการมคีวามราํลกึประจําใจทีถู่กต้อง เป็นผูม้คีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 
มสีตพิจิารณาเหน็กายในกาย เหน็เวทนาในเวทนา เหน็จติในจติ และเหน็ธรรมในธรรม1  การมสีติ
หรอืความราํลกึประจําใจน้ีสามารถนํามาใชใ้นกจิการงานทางโลกไดซ้ึ่งจะทําใหม้คีวามรูต้วัอยู่เสมอ
วา่กาํลงัทาํอะไร เชน่ เรยีนหนงัสอื ทาํการบา้น ขา้มถนน และนบัเงนิ เป็นตน้  
 เราตอ้งรูต้วัในทุกอริยิาบถและตื่นตวัต่อหน้าทีอ่กีทัง้ยงัพรอ้มเสมอทีจ่ะรบัรูส้ ิง่ต่างๆ ทีม่า
เกี่ยวข้องเมื่อดีใจ เสยีใจ หรอืเฉย ๆ ให้มคีวามรู้ตวัว่ากําลงัมีเวทนาหรอืมคีวามรู้สกึอย่างไรใน
ขณะนัน้ถ้าเราหมัน่ฝึกความมสีติอยู่เสมอจะทําใหไ้ม่เป็นคนหลงลมืง่าย ไม่เป็นคนเผลอสติไปกบั
อาํนาจของกเิลส ตณัหาไมเ่ป็นคนประมาทและยงัจะช่วยป้องกนัไมใ่หห้ลงเพลดิเพลนิไปในความชัว่
หรอืแมแ้ต่เปิดโอกาสใหค้วามชัว่ลอดเขา้มาในจติได ้
 การพฒันาที่จะนําไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่มีสติสมบูรณ์นัน้ถือตามหลักสติปฏัฐานสูตร      
โดยดาํเนินไปตามลาํดบัขัน้มดีงัน้ี คอื 
 1. กายานุปสัสนาสติปฏัฐาน คอืการตัง้สติกําหนดพจิารณากายใหรู้เ้หน็ตามเป็นจรงิว่า
ไมใ่ชส่ตัวบุ์คคลตวัตนเราเขา มวีธิปีฏบิตัไิดห้ลายอยา่งมดีงัน้ี คอื 
  1.1 อานาปานสต ิคอืการกาํหนดลมหายใจเขา้-ออก โดยอาการต่าง ๆ  
  1.2  อริยิาบถ คอืการกําหนดรู้ทนัอริยิาบถ เช่น ยนื เดนิ นัง่ หรอืร่างกายมอีาการที่
เป็นอยูน่ัน้ๆ  
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  1.3  สมัปชญัญะ คอืการสรา้งสมัปชญัญะในการกระทําความเคลื่อนไหวทุกอริยิาบถ 
เชน่การกา้วเดนิ การเหลยีวมอง การนุ่งหม่ผา้ กนิ ดื่ม เคีย้ว ถ่ายอุจจาระ ปสัสาวะ การตื่น การหลบั 
การพดู และการนัง่ เป็นตน้ 
  1.4  ปฏกิูลมนสกิาร คอืการพจิารณาส่วนประกอบอนัไม่สะอาดทัง้หลายที่มาประชุม
เป็นรา่งกายน้ี 
  1.5  ธาตุมนสกิาร คอืการพจิารณาเหน็วา่รา่งกายของตนโดยสกัวา่เป็นธาตุแต่ละอยา่ง 
  1.6  นวสวีถกิา คอืการพจิารณาซากศพในสภาพต่าง ๆ อนัแปลกกนัไปโดยระยะเวลา 
9 ระยะ ตัง้แต่ตายใหม่ ๆ ไปจนกระทัง่กระดูกผุ และใหย้อ้นนึกถงึร่างกายตนว่าจะต้องเป็นเช่นนัน้ 
เชน่กนั 
 2. เวทนานุปสัสนาสตปิฏัฐาน คอืการพจิารณาความรูส้กึไมว่่าสุข ทุกข ์หรอืเฉย ๆ ใหรู้ช้ดั
ตามทีเ่ป็นอยูใ่นขณะนัน้ ๆ  
 3. จติตานุปสัสนาสตปิฏัฐาน คอืการพจิารณาจติของตนในขณะนัน้ ๆ เป็นอยา่งไร มรีาคะ 
อราคะ โทสะ อโทสะ โมหะ อโมหะ ฟุ้งซ่าน เป็นสมาธ ิหลุดพน้ ยงัไม่หลุดพน้ ฯลฯ ใหรู้ช้ดัตามที่
เป็นอยูใ่นขณะนัน้ ๆ  
 4. ธมัมานุปสัสนาสตปิฏัฐาน คอืการพจิารณาธรรมมดีงัต่อไปน้ี คอื 
  4.1 นิวรณ์ คอืสิง่กดีกัน้ขดัขวางจติไมใ่หก้า้วหน้ามกีามฉนัทะ (ความพอใจใน รปู เสยีง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์) พยาบาท ถีนมิทธะ (ความหดหู่ง่วงเหงาหาวนอน )         
อุทธจัจะกุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่าน กงัวลใจ) วจิกิจิฉา (ความลงัเลสงสยั) ใหเ้ราพจิารณานิวรณ์ 5 ว่ามี
อยู่ในใจตนหรอืไม่ ทีย่งัไม่เกดิ เกดิขึน้ไดอ้ย่างไร ทีเ่กดิแลว้เราจะละไดอ้ย่างไร และทีล่ะไดแ้ลว้ไม่
เกดิขึน้อกีต่อไปอยา่งไร ใหรู้ช้ดัตามทีเ่ป็นอยูใ่นขณะนัน้ๆ  
  4.2  ขนัธ ์คอืกาํหนดรูว้า่ขนัธ ์5 แต่ละอยา่งคอือะไร เกดิและดบัไปอยา่งไร 
  4.3  อายตนะ คอืรูช้ดัในอายตนะภายแต่ละอยา่ง 
  4.4  โพชฌงค์ คือองค์แห่งการตรัสรู้มีสติ ธัมมวิจยะ (การสืบค้นธรรม) วิริยะ ปีต ิ  
ปสัสทัธ ิ(ความสงบกายใจ) สมาธ ิอุเบกขา ใหเ้ราพจิารณาในขณะนัน้ ๆ ว่า โพชฌงค ์7 แต่ละอยา่ง
มอียูใ่นใจตนหรอืไมท่ีย่งัไมเ่กดิ เกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร ทีเ่กดิขึน้แลว้เจรญิเตม็บรบิรูณ์ไดอ้ยา่งไร 
  4.5  อรยิสจั คือรู้จกัอรยิสจั 4 แต่ละอย่าง ๆ ตามความเป็นจรงิว่าคืออะไร และเป็น
อยา่งไร1 
 สรปุไดว้า่การเจรญิสตปิฏัฐาน 4 คอืการนําเอาสตมิากํากบัจติไวก้บัอารมณ์ทีต่อ้งการ หรอื
การตัง้สตกิําหนดพจิารณาสิง่ทัง้หลายตามทีม่นัเป็นซึ่งในทางพระพุทธศาสนาน้ีมกีารใชส้ตกิําหนด
ในส่วนสําคญั 4 ส่วนคอื กาย (กายานุปสัสนาสตปิฏัฐาน) ความรูส้กึ (เวทนานุปสัสตปิฏัฐาน) จติ 
(จติตานุปสัสนาสตปิฏัฐาน) และธรรม (ธมัมานุปสัสนาสตปิฏัฐาน) ใหใ้ชส้ตติามด ูรูค้ดิเหน็แจง้ชดัใน
ธรรมตัง้แต่ขัน้หยาบคอืเหน็กายในกาย อนัเป็นการเจรญิสติในขัน้ต้นที่จะนําไปสู่การเหน็แจ้งชดั 
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สว่นขัน้กลางคอืการเหน็เวทนาในเวทนา สาํหรบัการเหน็จติในจติและเหน็ธรรมในธรรมนัน้เป็นการ
เจรญิสตขิ ัน้สงู เพราะเป็นธรรมระดบัละเอยีดลกึซึง้ทีต่อ้งใชป้ญัญามากเพื่อขบคดิวเิคราะหส์ิง่ทีเ่ป็น
นามธรรมขัน้ละเอยีด 
 อน่ึงการกําหนดสว่นทีเ่ป็นกาย ความรูส้กึ และจติเป็นการกระทาํทีใ่หผ้ลต่อบุคคลโดยตรง
สาํหรบักาํหนดรูใ้นเรือ่งหลกัธรรม และหลกัธรรมน้ีจะมผีลกลบัมาสูบุ่คคลอกี 
 ตามทีไ่ดก้ล่าวมาน้ีเราจะเหน็ว่าสตมิบีทบาทสาํคญัในการควบคุมกายและจติใหท้ําหน้าที่
ต่าง ๆ ไดต้ามประสงค ์สตจิะคอยกํากบัและป้องกนัตนเองจากการตกไปสู่ทีช่ ัว่ จงึเป็นธรรมทีไ่ม่ทํา
ใหเ้ป็นการประมาท แต่มคีวามระมดัระวงัตนโดยไม่เปิดโอกาสใหค้วามไม่ดไีม่งามมามอีทิธพิลอยู่
เหนือจติใจ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสรญิมากในเรื่องความไม่ประมาท ดงัปรากฏพุทธพจน์ที่ว่า  
“.....บณัฑติผูม้ปีญัญา รกัษาความไมป่ระมาทไวเ้หมอืนคนรกัษาทรพัยอ์นัประเสรฐิ”1 
 เราอาจกล่าวได้ว่าความไม่ประมาททําให้มสีติและความมสีติทําให้ไม่มคีวามประมาท 
ธรรมสองอย่างน้ีมคีุณมากในขณะปฏบิตัสิมาธแิละวปิสัสนาซึ่งมผีลทําใหเ้กดิความขวนขวาย กนิ
น้อย นอนน้อย ทําความเพียรมาก ปญัญาจึงทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ การพัฒนามนุษย์ตาม        
หลกัสตปิฏัฐาน 4 น้ีถา้ผูป้ฏบิตักิระทาํใหส้มํ่าเสมอและต่อเน่ืองกนัไปไมว่่ายนื เดนิ นัง่ นอน เมื่อเกดิ
อารมณ์ความรู้สึกหรือคิดปรุงแต่งอย่างใดให้สติตามดูรู้คิดเหมือนกบัมองดูทีวี เมื่อพิจารณาจิต
ในขณะใดตอ้งไม่ใส่อารมณ์หรอืใหค้วามหมายใด ๆ จนกระทัง่จติสงบน่ิงจากนัน้ใชป้ญัญาพจิารณา
ธรรมต่าง ๆ ตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ ผลจากการฝึกสตน้ีิจะทําใหบุ้คคลนัน้สามารถควบคุม กาย วาจา 
ใจ จงึไม่เปิดโอกาสใหก้ิเลสเกิดขึ้นได้ ทําให้สามารถวเิคราะห์สิง่ทัง้หลายตามที่มนัเป็นโดยไม่ใส่
อารมณ์ความรูส้กึปญัญาจงึทําหน้าทีไ่ดอ้ย่างเตม็ที ่เพราะสตจิะคอยเกือ้หนุนจงึไม่ถูกหนัเหไปดว้ย
อคต ิไมเ่ป็นคนประมาท และไมห่ลงมวัเมาต่อสิง่ทีเ่ป็นอกุศลธรรม 
 สมัมาสมาธ ิ หมายถงึความตัง้มัน่ของจติ2 โดยรวบรวมจติใหนึ้กคดิในเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่
ไม่มโีทษ แลว้บงัคบัจติใหนึ้กถงึเรื่องนัน้ ๆ ต่อกนัไปนานตามทีใ่จต้องการ เช่น นึกถงึพระคุณของ
พระพทุธเจา้ นึกถงึคุณของเทวดา นึกถงึหยดน้ํา และนึกถงึลมหายใจเขา้และออก เป็นตน้ การฝึกให้
นึกถงึสิง่ที่ไม่เป็นโทษน้ีเป็นการบงัคบัจติของตนเองไม่ใหเ้ป็นคนฟุ้งซ่าน หรอืคดิถงึเรื่องไรส้าระที่
อาจทาํใหเ้กดิการปรงุแต่งในทางทีเ่ป็นกเิลสตณัหาซึง่ไมก่่อใหเ้กดิประโยชน์ใด ๆ มแีต่จะทาํใหจ้ติใจ
ถลาํลกึลงไปในกองทุกข ์
 การทําสมาธติามวธิทีี่พระพุทธเจา้ทรงยกย่องมากคอือานาปานสตสิมาธ ิอนัเป็นการทํา
สมาธทิีต่ามดลูมหายใจเขา้และลมหายใจออก จากนัน้จงึปฏบิตัติามแนวทางของสตปิฏัฐาน 4 ดงัได้
กล่าวมาแล้ว จนจิตน่ิงสงบไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ปรุงแต่งไหลไปตามอารมณ์ต่างๆ การปฏิบตัิให้อยู่กบั      

                                                 
 1ข.ุธ. (ไทย) 25/26/32. 
 2พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต).  (2542).  เล่มเดมิ.  หน้า 824. 
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อานาปานสติ สมาธิตลอดเวลาจะทําให้เป็นสุขในปจัจุบนั มสีติสมัปชญัญะและเพื่อความสิ้นแห่ง
กเิลส1 
 เราอาจกล่าวไดว้่าสตกิบัสมาธมิคีวามสมัพนัธ์กนัเพราะถ้าสตไิม่กํากบัจติใหด้แีล้วจติจะ
ฟุ้งซ่านไปไม่อยู่น่ิงกบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง การฝึกสตจินเกดิความชํานาญจะช่วยการทําสมาธไิด้
มากเมือ่จติน่ิงแน่วแน่ในอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึงทีไ่มเ่ป็นโทษแลว้จติแน่นสนิทกบัอารมณ์นัน้เป็นหน่ึง
เดยีวต่อเน่ืองกนัไปอย่างสมํ่าเสมอจะเกดิเป็นสมาธสิ่วนน้ีจดัว่าเป็นส่วนสมถกมัมฏัฐาน อนัเป็นการ
ฝึกอบรมจติให้เกิดความสงบแต่ถ้าในส่วนวปิสัสนากมัมฏัฐานอนัเป็นการฝึกอบรมปญัญาให้เกิด
ความรู้แจ้งตามความเป็นจรงิ จะต้องทําต่อจากสมถกมัมฏัฐาน โดยใช้จิตที่น่ิงสงบน้ีเปิดทางให้
ปญัญาทาํหน้าทีด่ว้ยการพจิารณาธรรมต่างๆ ซึง่ในขัน้น้ีตอ้งอาศยั โยนิโสมนสกิารเพื่อเป็นเครื่องมอื
ในการทําให้ปญัญาเจริญเติบโตและงอกงาม ธรรมต่างๆ ที่นิยมใช้พิจารณา เช่น อริยสัจ 4 
ปฏจิจสมปุบาทและไตรลกัษณ์ เป็นตน้ ดงันัน้สมัมาสมาธถิูกนํามาใชเ้พือ่ใหป้ญัญาปฏบิตักิารไดผ้ลดี
ทีส่ดุ แต่ไมจ่าํเป็นตอ้งใชส้มาธขิ ัน้สงูสดุอนัเป็นขัน้ทีไ่ดฌ้านสงูสดุ ซึง่จดัวา่เป็นความสขุแบบโลกยีสุข
ยงัไม่บรรลุถงึพระนิพพานเพราะกเิลสทีส่งบชัว่ระยะหน่ึงยงัมโีอกาสถอยกลบัไปสู่อารมณ์เดมิๆ ได ้
แต่การที่จะหลุดพ้นจากสงัสารวฏัได้ต้องใช้ปญัญาเท่านัน้ไม่ใช้แค่จติสงบขัน้สูงเราใช้เพยีงสมาธิ
ข ัน้ตน้เป็นตวัช่วย แลว้ใชส้ตเิป็นหลกัในการจบัสิง่ทีเ่รากําหนดส่วนปญัญาทําหน้าทีต่รวจสอบ และ
พจิารณาธรรมต่างๆ ตามหลกัธมัมานุปสัสนาสตปิฏัฐาน คอืการเหน็ธรรมในธรรมรูช้ดัในนิวรณ์ 5 
ธาตุ ขนัธ ์อายตนะ โพชฌงค ์และอรยิสจั 4 และเหน็ความเกดิและความสญูสิน้ไปของกาย เวทนา 
และจติ ปญัญาตรวจสอบไปทลีะขัน้จนเกิดความเหน็แจ้งของโลกและชวีติจงึเกิดความเบื่อหน่าย
คลายความอยากได้ อยากม ีอยากเป็น เกิดวิมุตติ จติหลุดพ้นจากความยดึมัน่ถือมัน่ เกิดความ
สะอาด สว่าง สงบ และเยน็ ฉะนัน้ส่วนทีจ่ะทําใหเ้ราหลุดพน้จากปญัหาและความทุกขท์ัง้ปวงไดค้อื
ปญัญา สว่นสตแิละสมาธ ิเป็นสว่นชว่ยควบคุมจติใหส้งบน่ิง ไมส่า่ยไปมาและฟุ้งซ่าน 
   ลาํดบัขัน้ของการทาํสมาธติามแนวพระพทุธศาสนาน้ีมปีรากฏในอานาปานสงัยตุซึง่เป็น
การทาํสมาธโิดยใชล้มหายใจเขา้และลมหายใจออกเป็นตวักาํหนดมทีัง้หมด 16 ขัน้ตอนสรปุไดม้ี
ดงัน้ี คอื  
 1. เมือ่หายใจเขา้ยาวกร็ูช้ดัวา่หายใจเขา้ยาว 

 เมือ่หายใจออกยาวกร็ูช้ดัวา่หายใจออกยาว 
 2. เมือ่หายใจเขา้สัน้กร็ูช้ดัวา่หายใจเขา้สัน้ 
  เมือ่หายใจออกสัน้กร็ูช้ดัวา่หายใจออกสัน้ 
 3. กาํหนดวา่จะรูช้ดักองลมทัง้ปวง หายใจเขา้ 

 กาํหนดวา่จะรูช้ดักองลมทัง้ปวง หายใจออก 
 4. กาํหนดวา่จะระงบักายสงัขาร หายใจเขา้ 

 กาํหนดวา่จะระงบักายสงัขาร หายใจออก 
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 5. กาํหนดวา่จะรูช้ดัปีต ิหายใจเขา้ 
 กาํหนดวา่จะรูช้ดัปีต ิหายใจออก 

 6. กาํหนดวา่จะรูช้ดัสขุ หายใจเขา้ 
 กาํหนดวา่จะรูช้ดัสขุ หายใจออก 

 7. กาํหนดวา่จะรูช้ดัจติตสงัขาร หายใจเขา้ 
 กาํหนดวา่จะรูช้ดัจติตสงัขาร หายใจออก 

 8. กาํหนดวา่จะระงบัจติตสงัขาร หายใจเขา้ 
  กาํหนดวา่จะระงบัจติตสงัขาร หายใจออก 
 9. กาํหนดวา่จะรูช้ดัจติ หายใจเขา้ 
  กาํหนดวา่จะรูช้ดัจติ หายใจออก 
 10. กาํหนดวา่จะยงัจติใหบ้นัเทงิ หายใจเขา้ 

 กาํหนดวา่จะยงัจติใหบ้นัเทงิ หายใจออก 
11. กาํหนดวา่จะตัง้จติมัน่ หายใจเขา้ 

 กาํหนดวา่จะตัง้จติมัน่ หายใจออก 
12. กาํหนดวา่จะเปลือ้งจติ หายใจเขา้ 

 กาํหนดวา่จะเปลือ้งจติ หายใจออก 
13. กาํหนดวา่จะพจิารณาเหน็วา่ไมเ่ทีย่ง หายใจเขา้ 

 กาํหนดวา่จะพจิารณาเหน็วา่ไมเ่ทีย่ง หายใจออก 
14. กาํหนดวา่จะพจิารณาเหน็ความคลายออกได ้หายใจเขา้ 

 กาํหนดวา่จะพจิารณาเหน็ความคลายออกได ้หายใจออก 
15. กาํหนดวา่จะพจิารณาเหน็ความดบัไป หายใจเขา้ 

 กาํหนดวา่จะพจิารณาเหน็ความดบัไป หายใจออก 
16. กาํหนดวา่จะพจิารณาเหน็ความสละคนื หายใจเขา้ 
 กาํหนดวา่จะพจิารณาเหน็ความสละคนื หายใจออก1 

 ทัง้ 16 ขัน้น้ีจกัชีแ้จงประกอบโดยยอ่ สรปุไดม้ดีงัน้ี คอื 
 

 ขัน้ท่ี 1 เราควรพยายามหายใจเขา้ และออกใหย้าวทีส่ดุทีจ่ะยาวไดเ้พื่อจะไดรู้ว้่าลมหายใจ

ทีเ่ขา้และออกนัน้ไปกระทบอะไรบา้ง ในลกัษณะอยา่งไร และไปสดุทีไ่หนในทอ้ง จากนัน้ใหก้ําหนดที่

ปลายจมูกจุดหน่ึง และสะดอืจุดหน่ึงเมื่อเวลาหายใจใหต้ามดูลมหายใจ จากจุดปลายจมูกถงึสะดอื 

เวลาหายใจในขัน้แรกน้ีหายใจใหย้าวและแรงต่อเมื่อจติของเราจบัลมหายใจเขา้และออกไดก้ค็่อยๆ 

ผอ่นใหก้ารหายใจนัน้เปลีย่นเป็นแบบธรรมดา จติจะตอ้งอยูท่ีล่มหายใจอยา่ใหข้าดตอนได ้
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 ขัน้ท่ี 2 เมื่อจติสามารถตามดลูมหายใจตลอดเวลาโดยไมข่าดตอนแลว้ขัน้ต่อไปไมต่อ้งวิง่

ตามลมหายใจ แต่ใหจ้ติกําหนดอยูท่ีป่ลายจมกู ไมว่่าลมจะกระทบเมื่อหายใจเขา้หรอืเมื่อหายใจออก

ใหรู้ต้วัทุกครัง้เหมอืนยามทีย่นืเฝ้าประตูตอ้งคอยจบัตามองวา่มใีครผา่นเขา้ออกประตูบา้งเป็นการทาํ

ลมหายใจให้ประณีตเมื่อเราสามารถกําหนดลมหายใจที่ปลายจมูกได้จนจิตแน่วแน่แล้วให้สร้าง    

มโนภาพอย่างใดอย่างหน่ึงตรงที่ลมหายใจกระทบที่ปลายจมูกอาจจะเป็นหยดน้ํา ดวงแก้ว         

ดวงจนัทร์ ดวงอาทติย์ หรอืดวงดาวก็ได้ไม่ว่าหลบัตาหรอืลืมตาให้จํามโนภาพนัน้ใหไ้ด้จนติดตา    

ฝึกจนเคยชนิ จากนัน้จงึขยายมโนภาพนัน้ใหใ้หญ่ขึน้ไปอกี หรอืยอ่ใหเ้ลก็ลงถา้ฝึกอยา่งน้ีไดแ้สดงว่า

เรามคีวามสามารถในการบงัคบัจติใจใหอ้ยูใ่นอาํนาจ ความรูส้กึทีเ่ป็นสุขจะเกดิขึน้ แต่ความสุขในขัน้

น้ียงัไมใ่ช่ความสุขทีแ่ทจ้รงิเพราะเกดิขึน้ในช่วงเวลาทีเ่รากําลงัปฏบิตัเิท่านัน้ เมื่อเลกิจากการปฏบิตัิ

แลว้จติของเราอาจปรงุแต่งเป็นสขุหรอืทุกขไ์ปตามสภาพแวดลอ้มภายนอก 

 ขัน้ท่ี 3 ใหก้ําหนดว่าความสุขทีเ่ราไดร้บันัน้เป็นอยา่งไร มลีกัษณะอยา่งไรและความสุขน้ี

คอือะไร การนําเอาความสขุทีเ่กดิจากสมาธมิาเป็นหลกัในการกาํหนดนัน้เพราะเหตุวา่ถา้เราสามารถ

ทําลายความรู้สกึขัน้สูงสุดได้แล้วย่อมเป็นการง่ายที่จะทําลายความยึดมัน่ถือมัน่ในความรู้สกึที ่    

ตํ่ากว่า เราจะเหน็ไดว้่าตวัความสุขน้ีเป็นตวัการปรุงแต่งจติ ฉะนัน้อย่าใหต้วัความสุขน้ีปรุงแต่งจติ

ของเราได้ตามอําเภอใจ เราต้องรู้จกับงัคบัเมื่อปรุงแต่งจติไม่ได้ก็เท่ากบัว่าเราสามารถทําให้การ   

ปรงุแต่งจตินัน้ระงบัและสามารถบงัคบัเหตุปจัจยัทีป่รุงแต่งจติได ้ซึง่ต่อไปเราจะจดัการจติของเราให้

เป็นไปอยา่งไรกไ็ด ้

 ขัน้ท่ี 4 เมื่อเราบงัคบัความสุขหรอืความรูส้กึใหห้ยุดปรุงแต่งไดแ้ลว้ ต่อไปใหพ้จิารณาจติ

วา่ประกอบดว้ยลกัษณะอยา่งไรมคีวามอยาก มคีวามโกรธ มคีวามหลงอยูห่รอืไม ่เป็นจติทีม่ลีกัษณะ

หดหู่หรอืแช่มชื่น ใหดู้ลกัษณะของจติในทุกลกัษณะเรื่อยไป และดูจติในขณะทีเ่กดิความรูส้กึต่างๆ 

ดว้ย จนกระทัง่เหน็ความไมเ่ทีย่ง และความดบัไปแหง่ความรูส้กึนัน้ 

 ขัน้ท่ี 5 บงัคบัจติใหต้ัง้มัน่ จติทีม่คีวามตัง้มัน่น้ีคอืสมาธซิึง่มคีุณลกัษณะสาํคญั 3 ประการ 

ไดแ้ก่ ความสะอาด ความมัน่คงแน่วแน่ และมคีวามวอ่งไวในการทาํหน้าที ่ 

 การบงัคบัจติจนเป็นสมาธนิัน้เราอาจกระทําไดห้ลายวธิ ีเช่น ยนื เดนิ นัง่ นอน เป็นต้น 

อย่างไรกต็ามควรกระทําในสถานทีไ่ม่อบัอากาศและหายใจไดส้ะดวกสบาย ขอ้ควรระวงัในการทํา

สมาธคิอืพยายามอยา่ใหเ้กดินิวรณ์ 5 ซึง่เป็นเครือ่งกัน้จติมใิหเ้กดิความสงบซึง่มดีงัน้ี คอื 

  1. กามฉันทะ คอืความพอใจ และความเพลดิเพลนิทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อารมณ์ 

เหล่าน้ี มสีว่นบัน่ทอนจติทีก่ําลงัปฏบิตัใิหห้วัน่ไหวได ้เช่น หวัน่ไหวไปกบัเสยีงเพลง หวัน่ไหวไปกบั

กลิน่อาหาร ตลอดจนความกงัวล หว่งใยในงานบา้น และทรพัยส์มบตั ิเป็นตน้ 
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       2. ความพยาบาท เชน่ความโกรธแคน้ และความอาฆาตมาดรา้ย เป็นตน้ 

 3. ถนีมทิธะ คอืความหดหู ่งว่งเหงา และ เซื่องซมึ อาจเกดิจากการทีร่า่งกายไมไ่ดร้บัการ

พกัผอ่นอย่างเตม็ที ่และบ่อยครัง้ทีเ่กดิจากจติไม่ว่องไวในการรบัอารมณ์ปจัจุบนัทีเ่ขา้มากระทบ ตา 

ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ เมื่อเราพจิารณาลมหายใจเผลอสตไิปคดิเรื่องเงนิ งาน และครอบครวั แมน้ว่าจะ

พยายามดงึจติใหก้ลบัมาพจิารณาลมหายใจอกี แต่สกัพกัจตินัน้จะเผลอไปสนใจอารมณ์อื่นๆ เช่น

อาการหวิ อาการงว่งและอาการคนั เป็นตน้ ถา้จติของเราไมว่อ่งไวต่ออารมณ์เหล่าน้ีแลว้ จะเป็นเหตุ

ใหง้ว่งเหงาหาวนอนได ้

 4. อุทธจัจะกุกกุจจะ ไดแ้ก่ความฟุ้งซ่าน อาจเกดิจากความนึกคดิในเรื่องอดตี การสรา้ง

ภาพฝนัถงึอนาคต ตลอดจนความกงัวลในดา้นการงาน ญาตพิีน้่อง และครอบครวั 

 5. วจิกิจิฉา คอืความลงัเลสงสยัไม่แน่ใจ เช่นความลงัเลสงสยัว่าพระพุทธเจา้มจีรงิหรอืไม ่

ความลงัเลสงสยัในเรื่องนรก และสวรรค์ และความลงัเลสงสยัในการทําสมาธิเป็นต้น ความลงัเล

สงสยัน้ีเป็นสาเหตุทีนํ่าไปสูค่วามกลวั ความไมเ่ขม้แขง็ในทางจติใจและทาํใหเ้กดิความเบื่อหน่ายจน

ไมส่ามารถทาํสมาธต่ิอไปได้1 

 นิวรณ์ทัง้ 5 น้ี เป็นเครื่องเศรา้หมองแห่งจติใจและเป็นเหตุใหป้ญัญาอ่อนกําลงัลงการ

กําจดันิวรณ์ 5 จงึเป็นเรื่องสาํคญัเพราะนิวรณ์ 5 น้ี เป็นอุปสรรคสาํคญัในการทําสมาธดิงันัน้เรา

จะตอ้งพยายามขจดันิวรณ์ 5 ใหห้มดไปโดยการสรา้งกาํลงัใหเ้กดิขึน้แก่จติ ซึง่มดีงัน้ีคอื 

 1. มศีรทัธา คอืการสรา้งความเชื่อมัน่ในตนเองมคีวามเชื่อมัน่ในความดแีละความบรสิุทธิ ์

แหง่จติของตน มคีวามเชื่อมัน่ในคาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้ ฯลฯ 

 2. มวีริยิะ คอืความเพยีรพยายามในการปฏบิตัไิมเ่ป็นคนทอ้แทเ้บื่อหน่ายงา่ย 

 3. มสีติ คอืความระลึกอยู่เสมอ จติไม่เผลอไผลไปกบัอารมณ์ภายนอก เราต้องมสีติต่อ

อารมณ์ทุกชนิดที่เขา้มากระทบ ดงันัน้ เมื่อเกดิอารมณ์โกรธต้องมสีติไม่เผลอไผลไปตามอารมณ์

นัน้ๆ  เมื่อเกดิอารมณ์รกัตอ้งไม่เอนเอยีงหลงใหล ในการปฏบิตัธิรรมเราตอ้งมองใหเ้หน็ถงึความไม่

เทีย่งของอารมณ์ตลอดจนมองใหเ้หน็ความไมเ่ทีย่งของสิง่ต่างๆ ทีเ่ขา้มากระทบกบัจติ 

 4. สมาธ ิมจีติตัง้มัน่ไม่หวัน่ไหวไปกบัสิง่เรา้ภายนอกทีจ่ะยัว่ยุใหเ้กดิกเิลสตณัหาอนัเป็น

เหตุใหเ้กดิความทุกข ์

 5. ปญัญา คอืความสามารถในการแกไ้ขปญัหา และมปีญัญารูแ้จง้เหน็ความไม่เทีย่งของ
สิง่ทัง้ปวงจติจะไมย่ดึตดิหรอืตกเป็นทาสของกเิลสไดง้า่ย2 

                                                 
 1ท.ีป. (ไทย) 11/70/48. 
 2ส.ํม. (ไทย) 19/705/369. 
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 ขอ้ปฏบิตัทิ ัง้ 5 น้ีเรยีกวา่พละ 5 อนัเป็นธรรมทีช่ว่ยใหเ้กดิพลงัแก่จติของเราในการต่อตา้น
อํานาจของนิวรณ์ 5 ดงันัน้จติจะเป็นสมาธไิดน้านมากน้อยเพยีงใดย่อมขึน้อยู่กบัความสามารถ    
ของจติ เมื่อนิวรณ์ระงบัไป สติจะมัน่คงจติมคีวามตัง้มัน่แน่วแน่และมคีวามสะอาดบรสิุทธิด์งัพุทธ
พจน์ทีว่่า “เมื่อภกิษุนัน้พจิารณาเหน็นิวรณ์ 5 ทีต่นละไดแ้ลว้ยอ่มเกดิความเบกิบานใจ เมื่อเบกิบาน
ใจกย็่อมเกดิปีต ิเมื่อใจปีต ิกายย่อมสงบ เธอมกีายสงบ ย่อมไดร้บัความสุข เมื่อมคีวามสุข จติย่อม
ตัง้มัน่”1 
 จติทีต่ ัง้มัน่คอืจติทีเ่ป็นสมาธเิหมอืนกบัน้ําในแกว้ทีใ่สปราศจากฝุน่ละออง จติน้ีสมควรแก่
การงานซึง่งานในทีน้ี่มทีัง้ระดบัโลกยีะ คอื งานทีเ่ราใชใ้นการดําเนินชวีติประจําวนัดว้ยความมทีุกข์
น้อยจนกระทัง่ไม่มทีุกข์และการงานในระดบัโลกุตตระ คืองานที่เรานําไปเป็นเครื่องเปิดทางให้
ปญัญาได้พิจารณาธรรมจนเห็นแจ้งในความจริงของโลกและชีวิตสมาธิน้ีเมื่อทําให้มากขึ้นๆ         
จนสามารถละกามและอกุศลธรรมทัง้ปวงไดแ้ลว้จะบรรลุฌานซึง่ในพระพุทธศาสนาไดจ้าํแนกไวเ้ป็น    
2 ประเภท มรีปูฌาน 4 คอื ฌานทีเ่กดิจากการเพง่รปูเป็นอารมณ์ และอรปูฌาน 4 คอืฌานทีเ่กดิจาก
การเพง่สิง่ทีเ่ป็นอรปูเป็นอารมณ์ 
 
 รปูฌาน 4  
 ฌานในระดบัน้ีเป็นผลจากการทีจ่ติเพง่สิง่ทีม่รีปู ไดแ้ก่ ดนิ น้ํา ลม ไฟ อากาศ แสงสว่าง สี
ต่างๆ และลมหายใจเขา้และออก เมื่อจติเพ่งรูปจนเกดิความสงบแล้วจติจะเขา้ระดบัฌานตัง้แต่ขัน้
หยาบไปจนถงึขัน้ละเอยีดมทีัง้หมด 4 ขัน้รวมเรยีกว่า จตุตถฌานหรอืฌาน 4 ใน พระสุตตนัตปิฎก
ไดจ้ดัลาํดบัไวส้รปุไดม้ดีงัน้ี คอื 
 ปฐมฌาน  เป็นระดบัฌานทีม่อีงค ์5 มวีติก วจิาร ปีต ิสุข เอกคัคตา จติระดบัน้ียงัมวีติกอยู่
เพราะสามารถกาํหนดรูล้มหายใจเขา้และออกวา่ยาวหรอืสัน้เบาหรอืแรงจากนัน้ความชุ่มชื่นเบกิบาน
ใจทีเ่รยีกว่าปีตเิกดิขึน้เอกคัคตารมณ์มอีารมณ์เป็นหน่ึงโดยตัง้มัน่ในองค ์4 อย่างไม่คลาดเคลื่อน
ระดบัน้ีจติเริม่เฉยเมยต่อเสยีง รกัษาความปกตขิองจติไดโ้ดยจติมัน่คงอยูก่บัอารมณ์ภาวนาเป็นปกต ิ
จติระดบัน้ีเราสามารถนํามาใชเ้ป็นกาํลงัของวปิสัสนาญาณ2 
 ทุตยิฌาน  เป็นระดบัฌานขัน้ที ่2 มอีงค ์3 คอื ละวติก วจิาร ไดแ้ลว้จงึเหลอืแต่อารมณ์ที่
เป็น ปีต ิสุข และเอกคัคตา จติระดบัน้ีตดัวติก วจิารออกไปจงึไม่ต้องประคบัประคองคําภาวนาและ
ไม่ต้องตดิตามคําภาวนาว่าถูกต้องและครบถ้วนดหีรอืไม่จติระดบัน้ีไดร้บัความสุขทีล่ะเอยีดยิง่กว่า
ปฐมฌานหแูทบไมไ่ดย้นิเสยีงอะไรเลย 
 ตตยิฌาน  เป็นระดบัฌานขัน้ที ่3 มอีงค ์2 คอืละวติก วจิาร ปีต ิไดแ้ลว้จงึเหลอืแต่สุขกบั 
เอกคัคตา จติระดบัน้ีมคีวามสงบน่ิงทีป่ระณีตกว่าปฐมฌานและทุตยิฌาน ดงันัน้ จงึไม่มกีารภาวนา 
ลมหายใจจะละเอยีดจติมคีวามสงดัไมห่วัน่ไหว คนทีเ่ขา้ถงึฌานระดบัน้ีไดจ้ะเป็นคนแชม่ชื่นเบกิบาน 

                                                 
 1ท.ีส.ี (ไทย) 9/225/75. 
 2ม.ม.ู (ไทย) 12/454/493. 
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 จตุตถฌาน  เป็นระดบัฌานขัน้ที่ 4 มอีงค์ 2 คอืละวติก วจิาร ปีต ิสุขไดแ้ล้ว เหลอืแต่
เอกคัคตา และเพิม่อุเบกขา1 
 ฌานในระดบัน้ีต่างจากฌานในระดบัอื่นๆ ตรงทีต่ดัความสขุออกไปและเพิม่อุเบกขาเขา้มา
แทน จติจะละเอยีดประณีตมากยิง่ขึน้จงึไมไ่ดย้นิเสยีงภายนอกทีเ่ขา้มากระทบจงึสามารถดบัสุขและ
ดบัทุกขท์างกายทาํใหไ้มย่นิดทีีจ่ะเกีย่วขอ้งกบัรา่งกาย ลมหายใจละเอยีดมากจนผูป้ฏบิตัริูส้กึว่าไมม่ี
ลมหายใจ2 
 
 อรปูฌาน 4 

 ฌานในระดบัน้ีเป็นผลมาจากการเพ่งสิง่ที่ไม่มรีูปเป็นอารมณ์และต้องผ่านขัน้รูปฌาน 4      
มาก่อนเรยีงตามลาํดบัขัน้มดีงัน้ี คอื 
 อากาสานัญจายตนะ เป็นระดบัอรูปฌานทีเ่กดิจากการถอนจติจากรูปฌาน 4 ก่อนแลว้
พจิารณาอากาศเป็นอารมณ์ โดยกาํหนดจติวา่ “อากาศหาทีส่ดุมไิด”้และไมก่าํหนดสิง่ทีเ่ป็นรปูใดๆ  
 วญิญาณญัจายตนะ เป็นระดบัอรปูฌานทีเ่กดิจากการถอนอรปูฌานที ่ 1 ก่อนแลว้กําหนด
พจิารณาวญิญาณหรอืจติทีเ่ขา้ไปรูค้วามว่างนัน้โดยกําหนดว่า วญิญาณหาทีสุ่ดมไิดจ้ติแนบแน่นกบั
ความรูท้ีแ่ผไ่ปไมม่ทีีส่ ิน้สดุ 
 อากญิจญัญายตนะ เป็นระดบัอรูปฌานทีเ่กดิจากการถอนอรูปฌานที่ 2 แล้วมาพจิารณา
ความไม่มอีะไรเลยและไม่ต้องการอะไรทัง้นัน้ให้เราทําจติปล่อยอารมณ์จากความหวงัใดๆ แล้ว
บรกิรรมภาวนาวา่ “ไมม่อีะไร” จติแนบแน่นกบัความไมม่อีะไร 
 เนวสญัญานาสญัญายตนะ เป็นระดบัอรปูฌานทีเ่ลกิกําหนดสิง่ใดๆ เขา้ถงึภาวะทีม่สีญัญา
กไ็ม่ใช่ ไม่มสีญัญากไ็ม่ใช่ผูเ้ขา้ฌานขัน้น้ีต้องผ่านอรปูฌานที ่3 ก่อนจงึจะทําขัน้น้ีไดโ้ดยพจิารณา
ความไมม่อีะไรทัง้นัน้จติระดบัน้ีละเอยีดประณีตมากทีสุ่ดจงึไมย่นิดไีมย่นิรา้ยและเป็นฌานสงูสุดของ
สมาบตั ิ8 (มรีปูฌาน 4 และอรปูฌาน 4)3 
 การพฒันามนุษย์โดยใช้หลกัสมัมาสมาธิจึงเป็นการสร้างความตัง้มัน่แห่งจิตบนทางที่
ถูกต้องจนจติไม่ฟุ้งซ่านและสามารถทําการงานไดด้กีว่าสมาธใินระดบัปกตหิรอืระดบัพืน้ๆ เพราะ
เปิดโอกาสไดม้ากทีสุ่ดทีใ่หป้ญัญาแกไ้ขปญัหาต่างๆ ไดอ้ย่างมสีตโิดยเฉพาะการแกป้ญัหาในเรื่อง
ความทุกข ์
 อย่างไรก็ตามมขีอ้ที่ควรคํานึงคอืการเขา้ถึงอรูปฌานถงึแมน้ว่าจะเป็นสมาธขิ ัน้ละเอยีด
ประณตีกวา่ขัน้รปูฌานแต่ไมส่ามารถใชป้ญัญาไปพจิารณาอะไรไดต้อ้งถอนจติลงมาจนถงึขัน้รปูฌาน 
4 ตอ้งหมัน่ทาํใหช้าํนาญในการเขา้และออกฌานเพราะผลทีไ่ดน้ัน้มมีาก กล่าวคอืถา้ตอ้งการมุง่ไปใน
การบรรลุมรรคผลนิพพานกใ็หเ้ขา้ฌาน 4 จนเตม็ทีถ่งึข ัน้อุเบกขา แลว้ค่อยๆ คลายจติออกมาจนให้

                                                 
 1ม.ม.ู (ไทย) 12/51/41. 
 2ท.ีส.ี (ไทย) 9/232-233/77. 
 3ท.ีปา. (ไทย) 11/308/281. 
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อยูใ่นระดบัทีพ่รอ้มจะปฏบิตักิารต่างๆ ได ้อนัเป็นระดบัทีส่งบ น่ิง และพรอ้มทีจ่ะกา้วไปเพื่อญาณทสัสนะ
ที่จะจดัการกิเลสต่างๆ ที่นอนเน่ืองอยู่ในสนัดานให้หมดไปโดยสิ้นเชิงซึ่งในขัน้ต่อไปเป็นระดบั
วปิสัสนาทีต่อ้งพจิารณาพระไตรลกัษณ์ โดยเหน็สรรพสิง่ทัง้หลายรวมทัง้ตวัเราซึง่คุมกนัเป็นรปูร่าง
ประกอบขึน้มาลว้นเป็นอนิจจงั ทุกขงั อนัตตา เราตอ้งหมัน่ฝึกทําตลอดเวลาจนเป็นนิสยั จติจะเกดิ
ความเบื่อหน่าย คลายอยาก ถอนรากแหง่ความยดึถอืยดึตดิ และวปิสัสนาญาณจะเกดิขึน้มา ความรู้
ที่เกดิขึน้ในระดบัน้ีจงึเป็นความรูท้ี่นําไปสู่การตดัสงัโยชน์ 10 แต่ถ้าต้องการไดค้วามรูจ้ากฌานใน
ระดบัโลกยีะจะต้องหมัน่ฝึกการเขา้ออกฌานทุกเวลามฉิะนัน้ฌานจะเสื่อมถอยจงึต่างจากญาณหรอื
ความรู้ที่ได้รบัจากวิปสัสนาญาณซึ่งไม่มวีนัเสื่อมเพราะจิตถูกยกระดบัให้สูงขึ้นจนความทุกข์ไม่
สามารถครอบงาํได ้อนัเป็นการพน้ทุกขด์ว้ยอํานาจของการรูแ้จง้ในสิง่ทัง้หลายทัง้ปวง จติอยู่เหนือ
วสิยัทางโลกเขา้สู ่โลกุตตรภมูิ1 
 อยา่งไรกต็ามถงึแมน้วา่เราทาํสมาธอิยา่งสมํ่าเสมอแลว้แต่ยงัไมส่ามารถเขา้สูพ่ระนิพพาน
ได้ ผู้ปฏิบตัิไม่ควรท้อถอยแต่ควรกระทําต่อไปเพราะอย่างน้อยการทําสมาธยิ่อมให้ประโยชน์แก่
สขุภาพกายและสขุภาพจติ ซึง่ในทางการแพทยเ์ชื่อกนัว่าการทาํสมาธนิัน้มผีลต่อระบบคลื่นในสมอง
จงึมอีทิธพิลต่อสขุภาพของผูป้ฏบิตั ิเพราะสมองของคนเรานัน้จะปล่อยกระแสคลื่นออกมาเหมอืนกบั
คลื่นวทิยุเราจงึสามารถวดัความยาวและความสงูของยอดคลื่น อาเธอร ์ซ ีกตีนั (Arthur C.Guyton) 
ไดอ้ธบิายวา่กระแสคลื่นในสมองของมนุษยน์ัน้มคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูแ้ละการคดิ เราสามารถวดั
ได้โดยการศึกษาจาก “อีเลคโตรเอนเซฟาโลแกรม” (Electroencephalogram)  ซึ่งเป็นเครื่องมือ
อยา่งหน่ึงทีม่กีารบนัทกึดว้ยไฟฟ้าทาํใหเ้หน็การทาํงานของสมอง ผูร้เิริม่เครื่องมอืน้ีคอืรชิารด์ คาตนั 
(Richard Caton) นักสรรีวทิยาชาวองักฤษ เขาคดิขึน้มาใน ค.ศ. 1875 (หรอื พ.ศ. 2418) และ
นํามาใชท้ดลองในสตัวเ์ป็นครัง้แรก ต่อมาฮนัส ์เบอรเ์กอร ์(Hans Berger) จติแพทยช์าวเยอรมนัได้
นํามาใช้ในมนุษย์ คลื่นสมองที่ว ัดออกมาจะอยู่ในรูปของความถี่ที่เป็นจํานวนรอบต่อวินาท ี
นอกจากน้ียงัสามารถบอกความกว้างของคลื่นเพราะคนแต่ละคนมคีลื่นสมองที่แตกต่างกนั ซึ่ง
ตามปกติแล้วคลื่นสมองมี 4 ชนิด ถ้าเป็นสภาวะตื่นตามปกตินัน้ กระแสคลื่นสมองมีความถี่สูง
มากกว่า 14 รอบต่อวนิาท ีบางครัง้อาจสงูถงึ 50 รอบต่อวนิาท ีจงึมคีวามกวา้งทีฐ่านของคลื่นถีม่าก 
เราพบคลื่นชนิดน้ีในบุคคลทีต่ื่นตวัตลอดเวลาเพราะสมองถูกกระตุน้มาก จงึไมไ่ดร้บัการพกัผอ่น เรา
เรียกคลื่นสมองน้ีว่า เบต้า (Beta) ถ้ากระแสคลื่นประมาณ 8-13 รอบต่อวินาที เรียกว่าอยู่ใน
ระดบัอลัฟา (Alpha) เป็นระดบัจิตที่ได้พกัผ่อน เช่น ในขณะที่เราสร้างมโนภาพและจินตนาการ 
รวมทัง้บุคคลที่ทําสมาธแิต่ยงัอยู่ในภาวะที่ตื่น ถ้ากระแสคลื่นประมาณ 4-7 รอบต่อวนิาท ีซึ่งเป็น
ระดับที่ลึกกว่าอัลฟา ความกว้างที่ฐานมากกว่า อัลฟา เรียกว่าระดับเธต้า (Theta) ทําให้เกิด
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละปรากฏมากในเดก็ตลอดจนคนทีห่ลบัแต่ไมห่ลบัลกึรวมทัง้คนทีม่คีวามเครยีด
และผดิหวงั คลื่นสมองจงึไม่ค่อยมรีะเบยีบ ส่วนระดบัเดลต้า (Delta) กระแสคลื่นสมองตํ่ากว่า 3.5 
บางครัง้อาจวดัไดถ้งึ 0.5 และ 1 รอบต่อวนิาท ีกระแสคลื่นสมองในระดบัน้ีทีฐ่านของคลื่นกวา้งมาก 

                                                 
 1ท.ีส.ี (ไทย) 9/234/77-78. 
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มกัปรากฏในบุคคลทีห่ลบัลกึมาก ปราศจากความรูส้กึอนัเป็นช่วงทีไ่มม่กีารรบัรูใ้ด ๆ หรอือาจพบใน
บุคคลที่มโีรคเกี่ยวกบัสมองที่ได้รบัผลกระทบอย่างรุนแรง หรอืในบุคคลที่ถูกวางยาสลบ ในขัน้
เดลต้าน้ีความกวา้งที่ฐานของคลื่นสมองจะกวา้งมาก ซึ่งต่างจากระดบัเบต้าที่มคีวามกวา้งทีฐ่านถี่
มากที่สุด เพราะความกวา้งทีฐ่านของคลื่นในระดบัเธต้านัน้มากกว่าอลัฟาแต่น้อยกว่าเดลต้า กตีนั  
ไดแ้สดงภาพประกอบคาํอธบิายไวด้งัน้ี 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 แสดงคลื่นสมองในระดบัต่าง ๆ 
 
 ทีม่า : Arthur C. Guyton. (1991). Textbook of Medical Physiology.  p. 662. 
 
 ตามที่กล่าวมาแล้วน้ีเราสามารถสรุปได้ว่าคลื่นสมองในระดับอัลฟานัน้เป็นระดับที่
เหมาะสมเพราะจติไดร้บัการพกัผ่อน การทําสมาธจิติใหอ้ยู่ในระดบัน้ีจงึมปีระโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่ง
แนวคดิน้ีสอดคลอ้งกบันกัปฏบิตัสิมาธขิองอนิเดยี ซึง่เป็นโยคมีนีามว่า สวาม ีวศิณุ เทวานนัทะ ท่าน
ไดก้ล่าวถงึการพกัผ่อนทีแ่ทจ้รงินัน้มใิช่การนอนหลบัอย่างเดยีวตามทีค่นสว่นมากเขา้ใจ เพราะการ
นอนหลบัของคนบางคนอาจไม่ใช่การพกัผ่อนถา้จติใจของคน ๆ นัน้ยงัฟุ้งซ่าน ยอ่มทําจติใหเ้หน็ด-
เหน่ือย เมื่อตื่นขึน้มาจงึรูส้กึอ่อนเพลยีเหมอืนกบัว่านอนหลบัไมเ่ตม็ที ่เพราะสมองไมไ่ดห้ยุดทาํงาน
แต่ปรุงแต่งไปตามกเิลส ตณัหาราคะ ซึ่งส่งผลใหเ้กดิโรคภยัไขเ้จบ็ไดง้่ายหรอืเกดิอารมณ์หงุดหงดิ
ฉุนเฉียว แต่ผูท้ีท่ําสมาธใินระดบัทีจ่ติสงบเพยีงขัน้อลัฟา ถ้าทําได ้1-2 ชัว่โมง กส็ามารถทําใหเ้กดิ
ความชุม่ชืน้ไดไ้มอ่อ่นเพลยีเพราะสมองไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็ที ่ในขณะทาํสมาธถิงึขัน้จติสงบสมองจะ
ผลติคลื่นอลัฟาและคลื่นเธตา้ นอกจากน้ีสมองจะถูกกระตุ้นทําใหห้ลัง่สารเอนดอฟีน (Endorphine) 
ซึง่เป็นสารแหง่ความสุขทีส่ง่ผลต่อระบบต่าง ๆ ของรา่งกายไปในทางทีด่ ีซึง่ช่วยลดความตงึเครยีด
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ทัง้กายและจติใจ ทําใหเ้กดิความสบายสามารถต่อสูก้บัความเครยีดและโรครา้ยต่าง ๆ ไดจ้งึมอีายุ
ยนืยาว ส่วนพวกทีจ่ติไม่สงบโกรธงา่ย ขีอ้จิฉา อาฆาตพยาบาท และพวกทีท่ํางานหนักใชส้มองคดิ
อยูเ่สมอและขาดการพกัผอ่น ต่อมหมวกไตจะผลติแอดรนีาลนี (Adrenaline) สารน้ีหลัง่มากเท่าใดจะ
ทาํใหอ้วยัวะต่าง ๆ ในรา่งกายตงึเครยีด คนชอบเครยีดจงึเกดิโรคไดง้า่ย1 

ในเรื่องน้ีเราสามารถศกึษาไดจ้ากตารางเปรยีบเทยีบระหว่างอาการที่เกดิความตึงเครยีด
และผลทีเ่กดิจากการทาํสมาธนิัน้จะปรากฏอาการใหเ้หน็เป็นรปูธรรมไดจ้ากตาราง 1 
 
ตาราง 1 ตารางเปรยีบเทยีบระหวา่งอาการทีเ่กดิความเครยีดและผลทีเ่กดิจากการทาํสมาธ ิ
 
ส่วนอวยัวะของร่างกาย เม่ือเกิดความเครียด ผลจากการทาํสมาธิ 
กลา้มเน้ือ ตงึเครยีด ผอ่นคลาย 
หลอดเลอืด หดตวั,เลอืดเยน็ทาํใหเ้ดนิไมส่ะดวก ผอ่นคลาย,เกดิความอบอุ่น, 

เลอืดไหลเวยีน 
หวัใจ เตน้เรว็,ผลติโลหติมาก เตน้ชา้ 
ลมหายใจ หายใจเรว็,ถี,่หนกั หายใจชา้ 
สารเคมใีนเลอืด สารอาดรนีาลนีเพิม่ขึน้ และกรดเกลอื 

มากขึน้ 
กรดเกลอืถกูลดลง 

ความตา้นทานของผวิหนงั ลดลง แต่มเีหงือ่มาก มมีากขึน้ 

 
 ทีม่า : Jack Forem.  (1973). Transcendental Meditation: Maharishi Mahesh Yogi 
and the Science of Creative Intelligence.  p.70. 

 
 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วน้ีเราจะเหน็ได้ว่าการทําสมาธนิัน้มปีระโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งเรา
สามารถเห็นและรบัรู้ได้ในทันทีอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือนอกจากจะทําให้สุขภาพกายและ
สุขภาพจติดแีล้ว ยงัทําให้มบุีคลกิภาพที่ดแีละถ้าฝึกฝนอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองกนัไปโดยไม ่  
ย่อทอ้แลว้จะทําใหเ้ป็นผูม้คีวามเยน็ใจไม่มปีญัหาทางดา้นอารมณ์ และถ้าทําใหย้ิง่ขึน้ไปอกีจะเป็น     
อธจิติตสกิขาซึง่มผีลต่อการพฒันาทางจติสามารถเลื่อนขึน้ไปสูก่ารปฏบิตัใินระดบัมรรคมอีงค ์8 ใน
ขอ้สมัมาสตแิละสมัมาสมาธอินัเป็นทางนําไปสูห่นทางของพระนิพพาน  
 เราสามารถสรุปไดว้่า การพฒันามนุษยต์ามแนวทางของพระพุทธศาสนานัน้มเีป้าหมาย
เพือ่พระนิพพาน ดงันัน้การพฒันาจงึมุง่พฒันา 3 สว่น ไดแ้ก่ ปญัญา กาย และจติ ซึง่ 3 สว่นน้ีมหีลกั
การศกึษาทีต่อ้งอาศยั ปญัญา ศลี และสมาธ ิซึง่มอียูใ่นมรรคมอีงค ์8 อนัเป็นแนวปฏบิตัทิีเ่หมอืนกบั
ประตูไปสู่พระนิพพาน โดยในการพฒันาปญัญาตอ้งทําใหเ้กดิอธปิญัญาสกิขาในดา้นกายตอ้งทาํให้

                                                 
 1Swami Vishnu Devananda. (1978).  Meditation and Mantras.  p.211-212. 
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เกดิอธศิลีสกิขา และในดา้นจติตอ้งทาํใหเ้กดิอธจิติตสกิขา มรรคมอีงค ์8 จงึเป็นแกนหลกัสาํคญัและ
เป็นแนวปฏบิตัทิีม่คีวามเขม้ขน้เพื่อมุ่งสู่พระนิพพาน แต่กระนัน้องคค์วามรูใ้นการพฒันามนุษยข์อง
พระพทุธศาสนายงัมปีรากฏในสว่นอื่น ๆ ของพระสตูร ในทีน้ี่จะเลอืกมาเฉพาะบางเรื่องทีส่าํคญัและ
มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัมรรคมอีงค์ 8 ซึ่งบางเรื่องเป็นพืน้ฐานสําคญัและบางเรื่องเป็นส่วนประกอบ ที่
สาํคญัในการพฒันามนุษยท์ีจ่ะกา้วไปสูก่ารปฏบิตัใิหย้ิง่ขึน้ไปจนเขา้ถงึการปฏบิตัใินขัน้มรรคมอีงค ์8 
องค์ความรูใ้นการพฒันามนุษย์เหล่าน้ีได้แก่ อปรหิานิยธรรม 7 สาราณียธรรม 6 สปัปุรสิธรรม 7  
ทศิ 6 สงัคหวตัถุ 4 ขนัตแิละโสรจัจะ หริแิละโอตตปัปะ พรหมวหิาร 4 ฆราวาสธรรม 4 อบายมุข 4 
อบายมุข 6  มจิฉาวณิชชา ทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ สมัปรายกิตัถประโยชน์ มงคล 38 อทิธบิาท 4 
อนิทรยี ์5  พละ 5 สตแิละสมัปชญัญะ และโพชฌงค ์7 องคค์วามรูเ้หล่าน้ีจงึมคีวามสมัพนัธก์บัมรรค
มอีงค ์8 ในการพฒันาปญัญา ศลี และสมาธ ิดงัรายละเอยีดทีจ่ะกล่าวต่อไปน้ี คอื 

 อปริหานิยธรรม 7 
        อปรหิานิยธรรม 7 แปลว่า ธรรมที่เป็นเหตุใหเ้กดิความเจรญิโดยส่วนเดยีว1 อปรหิานิยธรรม   
น้ีมทีัง้หลกัที่ใช้สําหรบัพระภกิษุที่เรยีกว่า “ภกิขุอปรหิานิยธรรม” และสําหรบัผู้รบัผดิชอบต่อ
บา้นเมอืง ซึ่งพระพุทธเจา้ทรงตรสัแก่วสัสการพราหมณ์ อํามาตยแ์ห่งแควน้มคธ ในเรื่องธรรมทีจ่ะ
ช่วยให้บ้านเมืองและสงัคมมีความเป็นปึกแผ่นมัน่คงและมีความเจริญรุ่งเรือง อปริหานิยธรรม        
น้ีเรยีกวา่ “ราชอปรหิานิยธรรม” ในทีน้ี่เลอืกใชเ้ฉพาะสว่นน้ีเพราะเหตุว่าสามารถนํามาปรบัใชใ้นการ
พฒันามนุษยใ์หเ้ป็นผูท้ี่เคารพกฎเกณฑ ์ไม่ถอืตามใจตนเองเป็นใหญ่ จงึทําใหส้งัคมอยู่ร่วมกนัได้
ด้วยการเคารพกนัและกนั ความเจรญิรุ่งเรอืงของสงัคมจงึจะบงัเกดิขึ้นมาได้ ใจความสําคญัของ             
ราชอปรหิานิยธรรมน้ีสรปุไดม้ดีงัน้ี คอื 
          1. หมัน่ประชุมกนัอยา่งเนืองนิตย ์
          2. มคีวามพรอ้มเพรยีงกนัในการประชุมและเลกิประชุม ตลอดจนมคีวามพรอ้มเพรยีงกนั
ในการทาํกจิทีพ่งึทาํ 
          3. ไม่ถอืตามใจตนเอง ในการบญัญตัสิงิทีม่ไิดบ้ญัญตัไิว ้ไม่ลม้ลา้งสิง่ทีไ่ดบ้ญัญตั ิและถอื
ปฏบิตัมิ ัน่ในบญัญตัทิี่วางไวแ้ต่เดมิ (ซึ่งในเรื่องน้ีนัน้เราอาจประยุกต์ใหเ้หมาะสมกบัสงัคมปจัจุบนั
โดยใหทุ้กคนถอืมัน่และปฏบิตัติามบทบญัญตัหิรอืทีก่ฎหมายทีร่ฐัไดบ้ญัญตัขิึน้โดยเป็นไปตามความ
เหน็ชอบของสงัคม) 
       4. ท่านเหล่าใดเป็นผูใ้หญ่ ให้มคีวามเคารพนับถือท่านเหล่านัน้และยอมรบัถ้อยคําของ
ทา่นวา่เป็นสิง่ควรรบัฟงั 
          5. ไมข่ม่เหงรงัแกบรรดาเดก็และสตร ี
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          6. เคารพบูชาเจดยีแ์ละศาสนสถาน และไม่ละเลยการทําธรรมกิพล ี(ซึ่งในเรื่องน้ีเราอาจ
ประยุกต์ใหเ้หมาะสมกบัสงัคมปจัจุบนั โดยใหม้คีวามเคารพในสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์างศาสนา  และไม่
ละเลยในการปฏบิตัศิาสนกจิ)  
          7. จดัให้ความอารกัขาคุ้มครองป้องกนัอนัชอบธรรมแก่พระอรหนัต์ (ซึ่งหมายรวมถึง 
บรรพชิตที่เป็นหลกัใจของประชาชน) โดยตัง้ใจให้ท่านที่มิได้มาสู่แคว้นก็ให้ท่านมา และท่านที่
มาแลว้ตอ้งใหท้า่นอยูไ่ดอ้ยา่งผาสกุในแวน่แควน้ของตน1 
         เราอาจกล่าวได้ว่า อปรหิานิยธรรมน้ีเป็นหลกัใจในอนัที่จะผูกมดัสงัคมใหอ้ยู่ร่วมกนัได ้
อยา่งใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั มคีวามสมานสามคัคกีนัในการกระทํากจิต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ จงึเกดิ
เป็นน้ําหน่ึงใจเดยีวกนั ในขณะเดยีวกนัต้องมคีวามเคารพกฎหมายในกฎเกณฑก์ตกิาของสงัคม มี
การใหเ้กยีรตผิูท้ีอ่าวุโสกว่า คุม้ครองป้องกนัสตรเีพศ ตลอดจนเดก็ผูเ้ยาวว์ยัใหส้ามารถอยูไ่ดโ้ดยไม่
ถูก  ขม่เหงรงัแกมกีารทาํศาสนกจิ ประเพณีและวฒันธรรมรว่มกนั และคุม้ครองป้องกนัภยัพระภกิษุ
และผูม้ศีลีทัง้หลาย ทาํใหท้่านรูส้กึว่ามคีวามปลอดภยัและสามารถอยูเ่ป็นหลกัใจของสงัคม สงัคมใด
ที่สามารถกระทําตามน้ีได้ย่อมทําให้เกิดสปัปายะ หรอืสถานที่ดีที่มคีวามเจรญิทางจติใจ จงึเปิด
โอกาสใหบุ้คคลสามารถบาํเพญ็ธรรมไดอ้ยา่งสะดวกใจ  มคีวามปลอดภยัต่อผูอ้ยูอ่าศยั สงัคมสงบสุข 
ไม่มกีารทําร้ายกนั และปราศจากซึ่งความขดัแย้ง ในทางตรงกนัข้ามสงัคมใดขาดความสามคัค ี
ถอืเอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่ในการบญัญตัสิิง่ทีม่ไิดบ้ญัญตั ิลม้ลา้งสิง่ทีไ่ดบ้ญัญตัไิวแ้ลว้ กฎหมายจงึ
มกีารเปลีย่นแปลงและปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัอาํนาจและกเิลสของผูเ้ป็นใหญ่ สงัคมเช่นน้ียอ่มไมม่ี
วนัสงบสุขได ้เพราะบุคคลในสงัคมขาดธรรม ความเจรญิรุ่งเรอืงของบ้านเมอืงจงึถูกรดิรอนเพราะ
อธรรมเป็นใหญ่ 
 
 สปัปริุสธรรม 7 
 สปัปุรสิธรรม 7 คอืธรรมของสตับุรุษ หรอืธรรมของคนด ีหรอืธรรมทีท่ําใหเ้ป็นสตับุรุษ2 
ซึง่เป็นมนุษยท์ีม่คีุณค่าและมคีวามสมบูรณ์แบบ ทีส่ามารถนําหมู่ชนไปสู่สนัตสิุขเพราะมคีุณสมบตัิ
สาํคญั  7 ประการดงัน้ี คอื 
 1. ธมัมญัญุตา การรูจ้กัเหตุ คอืการรูห้ลกัความจรงิและรูห้ลกัการที่จะทําใหเ้กดิผลอนัจะ
ทําใหเ้ราสรา้งเหตุไดอ้ย่างถูกต้อง เช่น รูว้่าฐานะ ตําแหน่ง หน้าที่และความรบัผดิชอบของตนนัน้
เป็นอย่างไร จะต้องทําอย่างไรบา้ง มอีะไรเป็นหลกัการสําคญั และอะไรเป็นเหตุทีจ่ะทําใหบ้รรลุผล
สาํเรจ็นัน้ได ้เป็นตน้ 
 2. อตัถญัญุตา การรูจ้กัผล คอืการรูป้ระโยชน์ที่จะพงึไดร้บัซึ่งสบืเน่ืองมาจากการกระทํา
แลว้รูว้่ามนัเป็นผลของเหตุอะไร มคีวามมุ่งหมายอย่างไร และกจิการทีท่ําไปแลว้นัน้จะเกดิผลดหีรอื
ผลเสยีอยา่งไร 
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 3. อตัตญัญุตา การรูจ้กัตน คอืการรูจ้กัตนเองว่าอยู่ในฐานะอะไรจะไดท้ําตนใหเ้หมาะสม 
และกระทาํการต่างๆ ใหบ้รรลุผลสมัฤทธิ ์
 4. มตัตญัญุตา การรูจ้กัประมาณ คอืการรูค้วามพอดใีนการบรโิภค การดําเนินชวีติและ
การกระทําต่างๆ โดยเข้าใจวตัถุประสงค์ ซึ่งจะนําไปสู่การกระทําตามความพอดีแห่งเหตุปจัจยั    
โดยมใิชเ่พือ่เหน็แก่ความพอใจของตน 

 5. กาลญัญุตา การรู้จกักาลเวลา คอืการรูเ้วลาที่เหมาะสมในการประกอบกิจการต่างๆ 
และการทําหน้าที่การงาน เช่น รูว้่าเวลาใดควรทําอะไร ก่อนหรอืหลงั และควรทําอย่างไร เป็นต้น 
ตลอดจนรูจ้กัวางแผนงานโดยใชเ้วลาอยา่งไดผ้ล 
 6. ปรสิญัญุตา การรูจ้กัชุมชนและสงัคม คอืการรู้ว่าชุมชนและสงัคมนัน้ๆ มหีลกัเกณฑ์
อยา่งไรเมือ่ตนเองจะตอ้งเขา้ไปเกีย่วขอ้งจะไดว้างตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง 
 7. ปุคคลปโรปรัญญุตา การรู้จ ักบุคคล คือการรู้ว่าบุคคลแต่ละคนว่ามีอะไรเป็น
ลกัษณะเฉพาะ มคีวามรูส้กึนึกคดิอยา่งไร เมื่อตนเองจะตอ้งเขา้ไปเกีย่วขอ้งอยา่งถูกตอ้งและวางตวั
ไดเ้หมาะสม1 
 หลกัสปัปุรสิธรรม 7 น้ีเป็นองคค์วามรูใ้นการพฒันาบุคคลใหเ้ป็นคนด ีและสามารถวาง
ตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนัน้จึงเป็นการพัฒนาทางกายที่เกี่ยวเน่ืองกับสังคม          
ซึง่นําไปสูก่ารศกึษาในดา้นการพฒันาศลีของบุคคลใหย้ิง่ๆ ขึน้ไป 
 
 สาราณียธรรม 6 
 สาราณียธรรม 6 เป็นหลกัธรรมทีเ่ป็นเหตุใหร้ะลกึถงึกนั ซึง่หลกัธรรมน้ีพระพุทธเจา้ทรง
ประทานแก่พระภกิษุเพื่อใหป้ฏบิตัซิึ่งจดัว่าเป็นธรรมในหมวดอปรหิานิยธรรมที่ไม่ทําใหเ้กดิความ
เสื่อม แต่ทําให้เกิดความเจริญในสังคม ซึ่งเราสามารถนํามาใช้ในสังคมได้ ทัง้น้ีเพื่อให้เกิด
ความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นทีเ่ป็นเพือ่นรว่มงาน หรอืรว่มชุมชนเดยีวกนั เมื่อปฏบิตัสิาราณียธรรมน้ีแลว้จะ
ทําใหเ้กดิสมัพนัธภาพที่ดต่ีอกนั มคีวามสมานสามคัคทีําใหส้งัคมเป็นสุขอกีทัง้ยงัทําใหเ้กดิความ
เชื่อถอืกนัไมร่ะแวงรษิยาต่อกนั สาราณยีธรรมน้ีม ี6 ประการสรปุใจความมดีงัน้ี คอื  
 1. คนในสงัคมมเีมตตากายกรรม คอืการแสดงเมตตาและไมตรต่ีอกนัทัง้ต่อหน้าและลบั
หลงัชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนัอยา่งจรงิใจ และใหค้วามเคารพนบัถอืกนัและกนั 
 2. คนในสงัคมมเีมตตาวจกีรรมคอืการพดูดต่ีอกนัดว้ยความเมตตาทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั 
ดว้ยการสัง่สอน ตกัเตอืนด้วยความหวงัดใีนกนัและกนั มวีาจาที่สุภาพต่อกนั และใหค้วามเคารพ   
นบัถอืกนั 
 3. คนในสงัคมมเีมตตามโนกรรม คือการตัง้จิตปรารถนาดต่ีอกนัด้วยความเมตตา ทัง้   
ต่อหน้าและลบัหลงัดว้ยการคดิแต่สิง่ดมีปีระโยชน์แก่กนั และมองกนัในแงด่ ี
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 4. คนในสงัคมมสีาธารณโภค ีคอืการแบ่งปนัของบรโิภคทีไ่ดม้าโดยชอบธรรมไมห่วงแหน 
แต่แจกจา่ยใหไ้ดใ้ชส้อยรว่มกนั 
 5. คนในสงัคมมศีลีสามญัญตา คอืการมศีลีบรสิทุธิเ์สมอกนัทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั มคีวาม
ประพฤตดิงีาม รกัษาระเบยีบวนิยั ไมท่าํตนใหเ้กดิความเสือ่มเสยีแก่หมูค่ณะ 
 6. คนในสงัคมมอีรยิทฏิฐคิอืความคดิทีเ่จรญิและถูกตอ้งอนัเป็นธรรม เครือ่งนําออกเพือ่
ความสิน้ทุกขเ์สมอเหมอืนกนัทุกคนทัง้ในทีล่บัและในทีแ่จง้1 
 
  ทิศ 6  
 ทิศ 6 หมายถึงบุคคลประเภทต่างๆ ที่เราต้องเกี่ยวข้องสมัพนัธ์ทางสงัคมดุจทิศที่อยู่
รอบตวั2 ซึง่คอืหลกัปฏบิตัใินการรกัษาสมัพนัธภาพกบับุคคลต่างๆ ทีเ่ราเขา้ไปเกีย่วขอ้งดว้ย โดยทาํ
ใหถู้กตอ้งตามฐานะ 
 ธรรมในเรือ่งน้ีพระพทุธเจา้ทรงตรสักบัสงิคาลกะ ณ พระเวฬุวนั เขตกรงุราชคฤห ์ทรง
ตรสัถงึบุคคลประเภทต่างๆ  มดีงัน้ี คอื 
 1. ปรุตัถมิทสิ คอื ทศิเบือ้งหน้า หมายถงึ มารดา บดิา 
 2. ทกัขณิทสิ คอื ทศิเบือ้งขวา หมายถงึ อาจารย ์
 3. ปจัฉิมทสิ คอื ทศิเบือ้งหลงั หมายถงึ บุตร ภรรยา 
 4. อุตตรทสิ คอื ทศิเบือ้งซา้ย หมายถงึ มติร 
 5. เหฏฐมิทสิ คอื ทศิเบือ้งล่าง หมายถงึ ทาส และกรรมกร 
 6. อุปรมิทสิ คอื ทศิเบือ้งหน้า หมายถงึ สมณพราหมณ์ 
 
 1. ปรุตัถมิทสิ คอืทศิเบือ้งหน้า บุตรพงึบาํรงุมารดาบดิาโดยหน้าที ่5 ประการดงัน้ี คอื 
  1.1 ทา่นไดเ้ลีย้งมาแลว้ เราตอ้งเลีย้งทา่นตอบ 
  1.2 เราตอ้งทาํกจิของทา่นใหด้ทีีส่ดุ 
  1.3 เราตอ้งดาํรงวงศส์กุลใหต้ัง้มัน่อยูไ่ดต่้อไป 
  1.4 เราตอ้งประพฤตตินใหเ้หมาะสมทีจ่ะเป็นทายาทรบัมรดก 
  เมือ่ทา่นล่วงลบัไปแลว้ เราตอ้งทาํบุญอุทศิใหม้ารดาบดิาไดร้บับาํรงุฉะน้ีแลว้ ยอ่ม
อนุเคราะหบุ์ตรโดยหน้าที ่5 ประการดงัน้ี คอื 
  1) หา้มบุตรมใิหท้าํความชัว่ 
  2) สอนบุตรใหต้ัง้อยูใ่นความดงีาม 
  3) ใหก้ารศกึษาแก่บุตรอยา่งดเีทา่ทีจ่ะทาํได ้
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  4) หาภรรยา (สาม)ี ทีส่มควรใหเ้มือ่ถงึวยัอนัควร 
  5) มอบทรพัยส์มบตัใิหบุ้ตรในเวลาอนัสมควร 
 2. ทกัขณิทสิ คอื ทศิเบือ้งขวา ศษิยพ์งึบาํรงุอาจารยโ์ดยหน้าที ่5 ประการดงัน้ี คอื 
  2.1 เมือ่อาจารยม์าตอ้งลุกขึน้ยนืตอ้นรบั 
  2.2 เขา้ไปคอยรบัใชอ้าจารยโ์ดยไมต่อ้งรอใหอ้าจารยเ์รยีก 
  2.3 เชื่อฟงัคาํสัง่สอนของอาจารย ์
  2.4 ดแูลปรนนิบตัอิาจารยด์ว้ยความเตม็ใจ 
  2.5 เรยีนศลิปวทิยาโดยเคารพและหมัน่ฝึกฝนวชิาดว้ยความใสใ่จ 
  อาจารยไ์ดบ้าํรงุแลว้ ยอ่มอนุเคราะหศ์ษิยโ์ดยหน้าที ่5 ประการดงัน้ี คอื 
  1) อาจารยแ์นะนําศษิยใ์หเ้ป็นคนด ี
  2) อาจารยต์อ้งหมัน่ใสใ่จดแูลศษิยใ์หเ้รยีนด ี
  3) อาจารยบ์อกความรูใ้นศลิปวทิยาทุกอยา่งแก่ศษิยอ์ยา่งเตม็ที ่
  4) อาจารยต์อ้งยกยอ่งศษิยต่์อหน้ามติรสหายเพือ่เป็นการใหเ้กยีรตแิละสง่เสรมิกาํลงัใจ 

3. ปจัฉิมทสิ คอืทศิเบือ้งหลงัโดยหน้าทีส่ามพีงึบาํรงุภรรยา 5 ประการดงัน้ี คอื 
  3.1 สามตีอ้งใหเ้กยีรตยิกยอ่งภรรยา 
  3.2 สามตีอ้งไมด่หูมิน่ภรรยา ทัง้ในทีล่บัและทีแ่จง้ 
  3.3 สามตีอ้งไมป่ระพฤตนิอกใจภรรยา ตอ้งทาํใหภ้รรยาเยน็ใจ 
  3.4 สามตีอ้งมอบความเป็นใหญ่ใหภ้รรยาดแูลทรพัยส์นิ และกจิการงานในเรอืน 
  3.5 สามตีอ้งใหเ้ครือ่งแต่งตวัทีด่ ีแสดงใหเ้หน็วา่ใสใ่จและมคีวามรกัใคร ่
  ภรรยาไดร้บับาํรงุแลว้ ยอ่มอนุเคราะหส์ามดีว้ยสถาน 5 ประการดงัน้ี คอื 
  1) ภรรยาตอ้งทาํงานในเรอืนใหด้ไีมข่าดตกบกพรอ่ง 
  2) ภรรยาตอ้งสงเคราะหค์นขา้งเคยีงของสาม ีไดแ้ก่ บดิา มารดา และญาตพิีน้่องสาม ี
  3) ภรรยาตอ้งไมป่ระพฤตนิอกใจสาม ี
  4) ภรรยาตอ้งรกัษาทรพัยข์องสามทีีห่ามาได ้โดยรูจ้กัใชแ้ละจา่ยอยา่งระมดัระวงัไม่
สรุุย่สรุา่ย 
  5) ภรรยาตอ้งไมเ่กยีจครา้นในการทาํงาน 
 4. อุตตรทสิ คอื ทศิเบือ้งซา้ย กุลบุตรพงึบาํรงุมติรสหายโดยหน้าที ่5 ประการดงัน้ี คอื 
  4.1 เมือ่มสีิง่ของใดรูจ้กัใหแ้ลว้แบ่งปนัใหแ้ก่เพือ่น 
  4.2 ควรกล่าววาจาทีไ่พเราะ ไมใ่ชถ้อ้ยคาํรนุแรงและหยาบคายต่อเพือ่น 
  4.3 ควรประพฤตตินใหเ้ป็นประโยชน์ 
  4.4 ควรวางตนสมํ่าเสมอ ยามเจรญิกา้วหน้าไมด่ถููกดหูมิน่เพือ่น 
  4.5 ไมค่วรพดูจาหลอกลวงกนั ควรซื่อสตัย ์และจรงิใจต่อกนั 
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  มติรทีไ่ดร้บับาํรงุฉะน้ีแลว้ ยอ่มบาํรงุเลีย้งดกุูลบุตรโดยหน้าที ่5 ประการดงัน้ี คอื 
  1) ป้องกนัมติรผูป้ระมาทแลว้ใหพ้น้จากภยัต่างๆ 
  2) ป้องกนัทรพัยข์องมติรผูป้ระมาทแลว้ไมใ่หเ้สือ่มไป 
  3) เมือ่มภียัสามารถเป็นทีพ่ึง่พาํนกัได ้
  4) ไมล่ะทิง้เพือ่นในยามอนัตราย 
  5) ควรนบัถอืวงศต์ระกลูของมติร 
 5. เหฏฐมิทสิ คอืทศิเบือ้งล่าง นายพงึบาํรงุทาสและกรรมกรโดยหน้าที ่5 ประการดงัน้ี คอื 
  5.1 จดัการงานใหท้าํพอสมควรแก่กาํลงั 
  5.2 ใหอ้าหารและคา่จา้งทีย่ตุธิรรม 
  5.3 รกัษาพยาบาลในเวลาเจบ็ไข ้
  5.4 ใหอ้าหารมรีสแปลกและรสเลศิในบางครัง้เพือ่แสดงถงึน้ําใจ 
  5.5 ใหห้ยดุงานตามโอกาสอนัควร 

  ทาสและกรรมกรไดร้บับาํรงุฉะน้ีแลว้ ยอ่มอนุเคราะหน์ายโดยหน้าที ่5 ประการ คอื 
  1) ตื่นขึน้ทาํการงานก่อนนาย 
  2) เลกิงานเขา้นอนหลงันาย 
  3) ถอืเอาแต่ของทีน่ายให ้
  4) ทาํการงานใหด้ขีึน้ 
  5) นําคุณของนายไปสรรเสรญิ 
 6. อุปรมิทสิ คอืทศิเบือ้งบน กุลบุตรพงึบาํรงุสมณพราหมณ์โดยหน้าที ่5 ประการดงัน้ี คอื 
  6.1 ทาํสิง่ใด ตอ้งทาํดว้ยเมตตา 
  6.2 พดูสิง่ใด ตอ้งพดูดว้ยเมตตา 
  6.3 คดิสิง่ใด ตอ้งคดิดว้ยเมตตา 
  6.4 เปิดประตตูอ้นรบัสมณพราหมณ์ดว้ยความเตม็ใจ 
  6.5 ถวายปจัจยัเครือ่งยงัชพีแก่สมณพราหมณ์ 
  สมณพราหมณ์ไดร้บับาํรงุฉะน้ีแลว้ยอ่มอนุเคราะหกุ์ลบุตรโดยหน้าที ่6 ประการดงัน้ี คอื 
  1) หา้มไมใ่หท้าํความชัว่  
  2) ใหต้ัง้อยูใ่นความด ี
  3) อนุเคราะหด์ว้ยน้ําใจอนัดงีาม 
  4) ใหไ้ดฟ้งัสิง่ทีย่งัไมเ่คยฟงั 
  5) อธบิายสิง่ทีเ่คยฟงัแลว้ใหเ้ขา้ใจแจม่แจง้ 
  6) บอกทางสวรรคใ์ห้1     
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 สงัคหวตัถ ุ4 
 สงัคหวตัถุ 4 คอืธรรมทีเ่ป็นเครือ่งยดึเหน่ียวจติใจ และประสานกลุม่ชนใหม้คีวามสามคัค ี     
ม ี4 ประการดงัน้ี คอื 
 1. ทาน คอืการใหซ้ึง่มทีัง้ใหส้ิง่ของและใหธ้รรมะ 

 2. เปยยวชัชะ คอืการเจรจาทีอ่อ่นหวานซึง่ครอบคลุมไปถงึการไมพ่ดูทาํลายจติใจกนั การ
ไม่พดูทีก่่อผลเสยีต่อบุคคลอื่นหรอืการไม่พูดใหร้า้ยบุคคลอื่นแต่พดูจาใหก้ําลงัใจกนั การพูดใหเ้กดิ
ความสามคัคกีนั และชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนั มคีวามเหน็อกเหน็ใจกนั 
 3. อตัถจรยิา คอืการประพฤตใินสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้ต่อตนเองและสงัคม เช่น การซ่อม 
หรอืสรา้งสะพาน การทําถนน การขุดลอกคูคลอง การปลูกป่า การขนทรายปิดทางน้ําเพื่อป้องกนั  
น้ําทว่มถนน และการสง่เสรมิในดา้นจรยิธรรม เป็นตน้ 
 4. สมานตัตตา คอืการวางตนสมํ่าเสมอ ไมว่่าจะมสีุขหรอืมทีุกข ์มอีาํนาจวาสนาหรอืหมด
อํานาจวาสนาก็ตามไม่ทําตนผนัแปรไปตามอารมณ์และกิเลสรวมไปถึงไม่หลงใหลในลาภ ยศ 
สรรเสรญิ จนลืมตวัลืมตนดูหมิน่ดูแคลนผู้อื่น แต่ร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมแก้ไขปญัหาต่างๆ ร่วมกนั
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สขุของสงัคม1 
 สงัคหวตัถุ 4 น้ีเป็นธรรมทีช่่วยอุม้ชูโลกจงึเหมอืนลิม่สลกัทีย่ดึรถใหส้ามารถแล่นไปได ้ถา้
ไมม่ธีรรมขอ้น้ีแลว้ จะทาํใหเ้กดิความกา้วรา้วในบุคคล สงัคมจะเตม็ไปดว้ยคนหลงตวัเอง คนเหน็แก่ตวั
มมีากขึน้ และขาดการเคารพซึง่กนัและกนั การปฏบิตัใินสงัคหวตัถุ 4 ตอ้งทาํครบทุกขอ้จะขาดขอ้ใด
ขอ้หน่ึงไม่ได ้เพราะการใหท้านทําใหบุ้คคลกําจดัโลภะและความเหน็แก่ตวั และทําใหเ้กดิความมี
เมตตา และความกรณุาต่อเพื่อนมนุษย ์การมปิียวาจา ทาํใหบุ้คคลมคีวามระมดัระวงัในการพดูจาจงึ
ไม่กระทบกระทัง่บุคคลอื่น แต่พูดในสิ่งที่เป็นที่ร ักและพอใจของสังคมหลักธรรมในข้อน้ีจึงมี
ความสมัพนัธก์บัศลีขอ้ 4 ทีว่่าพงึละเวน้จากการพดูปดเพื่อใหผู้อ้ื่นพอใจแต่เป็นการระวงัคาํพดูทีจ่ะ
ไมท่าํรา้ยหรอืก่อผลเสยีดว้ยการใชว้าจาทีอ่่อนหวานและสุภาพ การปฏบิตัใินขอ้น้ีจงึเป็นการป้องกนั
โทสะทัง้ของตนเองและบุคคลอื่นในขณะเดยีวกนัทําใหเ้กดิมุทติาจติเมื่อผูอ้ื่นได้ดเีรากย็นิดกีบัเขา
ส่วนอตัถจริยาคือการบําเพ็ญประโยชน์ที่มีผลดีต่อสงัคมจึงเป็นการกําจดัโลภะ และโมหะ หมด
ความเหน็แก่ตวั อนัเป็นการสรา้งสํานึกสาธารณะใหม้ใีหเ้ป็นในตวับุคคล และ สมานัตตตาเป็นการ
ปฏบิตัทิีก่าํจดัโมหะทาํใหไ้มม่วัเมาหลงใหลในอาํนาจวาสนา หรอืตโีพยตพีายเมือ่ยามชวีติตกตํ่า การ
ปฏบิตัใินสมานตัตตาถา้ทาํใหย้ิง่ขึน้ไปเรือ่ยๆ จะทาํใหเ้กดิอุเบกขาธรรม 
 ข้อน่าสงัเกตสําหรบัหลักอปริหานิยธรรม 7 หลักสปัปุริสธรรม 7 หลักสาราณียธรรม 6      
ทิศ 6 และสงัคหวัตถุ 4 กล่าวคือ เป็นองค์ความรู้ในการพฒันามนุษย์ที่มีความเกี่ยวข้องกัน
ในสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคลและมผีลต่อสงัคมทีค่อ่นขา้งชดัเจน ดงันัน้การทีพ่ระพทุธศาสนามหีลกัปฏบิตัิ
ต่อตนเองจงึมผีลก่อใหเ้กดิความสงบของสงัคมเพื่อจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมที่มี
มนุษย์เป็นองค์ประกอบสําคญั โดยทําให้เกิดความสมัพนัธ์ที่ดต่ีอกนัอนัเป็นเรื่องที่มคีวามสําคญั    
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เทา่ๆ กบัหลกัปฏบิตัใินการพฒันาตนเอง เมือ่สงัคมขยายใหญ่มากเท่าใดยอ่มตอ้งมหีลกัการทีทุ่กคน
ยอมรบัและนําไปปฏบิตัริ่วมกนัอย่างเต็มใจ ความสงบสุขและสนัตภิาพอนัถาวรจงึจะเกดิขึน้มาได ้  
ถงึแมน้วา่สงัคมจะมกีฎหมายแต่ถา้กฎหมายนัน้ขาดการยอมรบัและขาดการเคารพศรทัธา กฎหมาย
นัน้จะไม่มีผลต่อบุคคล เพราะความสงบที่แท้จริงต้องเริ่มต้นจากภายในตัวมนุษย์ไม่ใช่สงบแต่
ภายนอก แต่ภายในจติใจยงัมคีวามป ัน่ป่วนและปญัญายงัขาดความเขา้ใจในความจรงิแทข้องโลก
และชวีติจงึมคีวามเหน็แก่ตวัและพรอ้มที่จะก่อความวุ่นวายไปตามกเิลสที่ชกันํา กฎหมายซึ่งเป็น
ปจัจัยภายนอกจึงมิใช่ตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดความสงบสุขอย่างถาวรแท้จริง ถ้าสังคมให้
ความสําคญัต่อกฎหมายมากกว่าจติใจการปรบัปรุงและแก้ไขกฎหมายจะเกดิขึน้หลายครัง้เพราะ
กเิลสของบุคคลและของผูอ้อกกฎหมายเป็นปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหก้ฎหมายไมศ่กัดิส์ทิธิ ์จงึเกดิช่องโหว่
ของกฎหมาย การออกกฎหมายจงึเป็นไปตามกเิลสของตนเอง การพฒันาความสมัพนัธ์ของบุคคล
ในสงัคมใหรู้จ้กัหน้าทีท่ีม่ต่ีอกนัและการระมดัระวงัท่าทหีรอืพฤตกิรรมของตนทีม่ต่ีอสงัคมจงึเป็นเรื่อง
ทีส่ําคญัซึ่งมผีลต่อการสรา้งธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม หลกัอปรหิานิยธรรม 7 หลกัสปัปุรสิธรรม 7 หลกั   
สาราณียธรรม 6 ทิศ 6 และสงัคหวตัถุ 4 จึงเปรียบเหมอืนศีลของสงัคมที่เป็นเงื่อนไขสําคญัที่จะ
นําไปสู่สงัคมทีม่คีวามปกตแิละสงบสุข ซึง่หลกัธรรมทีก่ล่าวมาน้ีควรปลูกฝงัตัง้แต่เยาวว์ยัเพราะจะ
ทาํใหเ้กดิความสาํนึกในหน้าทีท่ีต่นเองมต่ีอบุคคลรอบขา้ง และสงัคมตลอดจนรูจ้กัการควบคุมตนเอง
ไมท่าํตนใหเ้ป็นทีเ่ดอืดรอ้นจงึมคีวามระมดัระวงัในการปฏบิตัทิ ัง้ต่อตนเองและบุคคลอื่น 
 สําหรบัองค์ความรู้ในการพฒันามนุษย์ของบุคคลแต่ละคน เพื่อให้เกิดความรุ่งเรือง      
อนันําไปสูอ่ธศิลีนัน้มดีงัต่อไปน้ี คอื 
 
 ขนัติและโสรจัจะ 

 ขนัต ิคอืความอดทน และโสรจัจะ คอืความเสงีย่มและความมศีลีทีง่ดงาม1 
 ขนัต ินอกจากจะหมายถงึความอดทนแลว้ยงัรวมไปถงึความอดทนต่อความเจบ็ปว่ยต่างๆ 
ความอดกลัน้ต่อความเจบ็ปวดและรกัษาใจของตนใหส้งบไมก่ระวนกระวาย 
 สงัคมใดกต็ามมบุีคคลในสงัคมทีข่าดความอดทน ไม่หนักเอาเบาสูแ้ละไม่รกัษาใจของตน
ใหส้งบแลว้ สงัคมนัน้จะเตม็ไปดว้ยนักสรา้งปญัหามากกว่านักแกป้ญัหา ถงึแมน้ว่าจะมคีนเก่งมาก
เพยีงใดแต่ถา้ขาดความคงทนทางจติใจจงึเท่ากบัว่าคนในสงัคมขาดคุณภาพเหมอืนกบัสนิคา้ถงึจะ
สวยหรอืลํ้ายุคอย่างใด แต่ถ้าขาดความคงทนแลว้สนิคา้นัน้ย่อมขาดคุณภาพไม่เป็นทีต่้องการของ
สงัคม ความอดทนน้ีเป็นเรื่องสําคญัในการพฒันามนุษย์เราจะพบได้ว่าขนัติหรอืความอดทนน้ีมี
ปรากฏในหลกัธรรมทีเ่รยีกว่าบารม ี10 ซึง่เป็นความดทีีพ่ระโพธสิตัวจ์ะต้องบําเพญ็ใหค้รบบรบิูรณ์
จงึจะบรรลุพระโพธญิาณเป็นพระพทุธเจา้ และหลกัธรรมในเรือ่งความอดทนน้ีเป็น 1 ในบารม ี10 ซึง่
ม ีทาน ศลี เนกขมัมะ (คอืการออกจากกาม) ปญัญา วริยิะ ขนัต ิสจัจะ อธษิฐาน เมตตา และอุเบกขา 
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(คอืการวางใจเป็นกลางใหส้งบ ไมห่วัน่ไหว) ผูท้ีจ่ะเป็นพระพุทธเจา้ตอ้งบําเพญ็ใหค้รบทัง้ 10 ผูท้ีม่ ี
ความอดทนเท่านัน้จงึจะสามารถเอาชนะกเิลสและอุปสรรคทัง้ปวงไดโ้ดยสามารถรกัษาใจใหส้งบไม่
กระวนกระวาย ความอดทนจงึเป็นพืน้ฐานสาํคญัของการฝึกจติและฝึกกายใหม้คีวามมัน่คงและทาํให้
มคีวามงดงามในดา้นพฤตกิรรม 
 โสรจัจะ นอกจากมคีวามหมายคอืความเสงีย่มแลว้ยงัหมายถงึความมศีลีธรรมและความ
เป็นผูน่้ายนิด ีรู้จกัวางตนให้เหมาะสม หลกัธรรมในขอ้น้ีมคีวามสมัพนัธ์กบัขนัติเพราะเมื่อใดที่มี
ความอดทน อดกลัน้เมือ่นัน้จะมคีวามเสงีย่มและสงบเรยีบรอ้ยมอีธัยาศยังาม 
 เราอาจกล่าวไดว้่า ขนัตแิละโสรจัจะน้ีเป็นหลกัธรรมทีท่ําใหผู้ป้ฏบิตัติามบงัเกดิความงาม
อยา่งสงบ 
  
 หิริและโอตตปัปะ 
  หริ ิคอืความอายบาป และโอตตปัปะ คอืความกลวับาป1 
 หริ ินอกจากจะมคีวามหมายว่าอายบาปแลว้ยงัขยายความไปถงึความไม่กลวัทีจ่ะกระทํา
ความผดิทัง้ต่อหน้าและลบัหลงัจงึเกดิการบงัคบัใจของตนเองไดโ้ดยไม่จําเป็นต้องมกีฎหมายหรอื
กฎเกณฑอ์ื่น ๆ มาบงัคบั 
 โอตตปัปะ นอกจากจะหมายถงึความกลวับาปแลว้ยงัขยายความไปถงึความไมก่ลา้ฮกึเหมิ
ทีจ่ะกระทาํผดิทัง้ต่อหน้าและลบัหลงัและรูส้กึพรัน่พรงึต่อความชัว่ทัง้ปวง  
 หริ ิและโอตตปัปะน้ีเป็นจรยิธรรมทีค่วบคู่กนัและเป็นหลกัสาํคญัทีช่่วยคุม้ครองโลก ทาํให้
โลกไมถ่งึความสาํสอ่น ฉะนัน้บญัญตัแิหง่คําว่า บดิา มารดา พี ่น้อง ฯลฯ จงึเกดิขึน้มา พระพุทธเจา้
ทรงตรสัหลกัธรรม 2 ประการน้ีแก่พระภกิษุ ณ พระเชตวนัมหาวหิาร กรุงสาวตัถ ีเพื่อใหภ้กิษุได้
ทราบว่าธรรมทีเ่ป็นหวัหน้าของความถงึพรอ้มแห่งกุศลธรรมและเป็นธรรมฝ่ายขาวนัน้คอื หริ ิและ
โอตตปัปะ 
 เราอาจกล่าวไดว้่าหริ ิและโอตตปัปะเป็นรากฐานของกุศลธรรมทัง้ปวง ถ้ามนุษยท์ุกคน
ไดร้บัการพฒันาใหม้หีริแิละโอตตปัปะแล้วย่อมไม่กล้ากระทําผดิต่อความชัว่ทัง้ปวง จงึเป็นเรื่องที่
ควรพฒันาแก่เดก็และเยาวชนอยู่เสมอจนเกดิเป็นนิสยัไม่กล้าทําผดิทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั ถ้าเรา
สามารถปฏบิตัหิลกัธรรมทีเ่ป็นพืน้ฐานทัง้ 2 ประการน้ีไดแ้ลว้ยอ่มเป็นการงา่ยทีจ่ะปฏบิตัธิรรมในขอ้
อื่น ๆ  
  
 พรหมวิหาร 4  
 พรหมวหิาร 4 หรอือปัปมญัญา 4 เป็นหลกัความประพฤตทิีป่ระเสรฐิบรสิุทธิท์ีค่วรแผไ่ป
ตลอดทุกทศิม ี4 ประการดงัน้ี คอื 
 1. เมตตา คอืความรกัและความปรารถนาทีจ่ะใหผู้อ้ื่นเป็นสขุ 
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 2. กรณุา คอืความสงสารและคดิทีจ่ะชว่ยเหลอืผูอ้ื่นพน้ทุกขโ์ดยไมห่วงัผลตอบแทน 
 3. มทุติา คอืความยนิดเีมือ่ผูอ้ื่นไดด้มีสีขุ ไมอ่จิฉารษิยาและไมห่วงัผลตอบแทนใด ๆ 
 4. อุเบกขา คอืการวางเฉย ไม่มอีารมณ์หวัน่ไหวไปในทางใดทางหน่ึง แต่วางใจเป็นกลาง

มจีติทีท่รงความเป็นธรรม1 
 ธรรมทัง้ 4 ประการน้ีควรทาํใหเ้จรญิยิง่ขึน้ในใจตนแลว้แผไ่ปยงัสตัวโ์ลกทัง้ปวงจะทาํใหไ้ม่

มเีวร ไมม่คีวามพยาบาท พระพทุธเจา้ทรงจดัใหเ้ป็นหนทางหน่ึงทีจ่ะนําไปสูก่ารสิน้อาสวกเิลส 
 
 ฆราวาสธรรม 4  

 ฆราวาสธรรม เป็นธรรมของผูอ้ยู่ครองเรอืน ซึ่งจะไดร้บัประโยชน์และมคีวามสุขดว้ย    
ธรรม 4 ประการมดีงัน้ี คอื 

 1. สจัจะ คอืความสตัยซ์ื่อต่อกนั พดูจรงิ ทาํจรงิ และจรงิใจ 
 2. ทมะ คอืการรูจ้กัขม่จติของตน ควบคุมตนเองได ้และปรบัปรงุตนใหก้า้วหน้าอยูเ่สมอ 
 3. ขนัต ิคอืการอดทนทาํงานดว้ยความขยนัหมัน่เพยีร และไมท่อ้ถอย 
 4. จาคะ คอืการสละใหป้นัสิง่ของแก่คนทีค่วรให้2 
 ธรรม 4 ประการน้ีถา้ทุกคนปฏบิตัยิดึถอืเป็นแนวทางร่วมกนัย่อมทําใหช้วีติประเสรฐิสุด 

เพราะทุกคนต่างใหเ้กยีรตแิละเคารพซึง่กนัและกนั ตลอดจนเอือ้เฟ้ือช่วยเหลอืแบ่งปนักนั ไม่ทรยศ
หกัหลงั แต่มคีวามจรงิใจต่อกนั อดทนอดกลัน้ต่ออารมณ์ทีม่ายัว่ยุใหเ้กดิโทสะ สงัคมจงึบงัเกดิความ
สงบสขุรม่เยน็ 
 
 อบายมขุ 4 
 อบายมขุ 4 คอืทางแหง่ความเสือ่มทีไ่มค่วรประพฤตมิ ี 4 ประการ มดีงัน้ี คอื 

 1. ความเป็นนักเลงหญิง คือ การทําตนเป็นคนเจ้าชู้ เล่นรกัเริงสวาท เพลิดเพลินกับ
กามารมณ์ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดโรคภยัไข้เจ็บ การทะเลาะเบาะแว้ง การชิงรกัหกัสวาท การแตก   
ความสามคัค ีการสญูเสยีทรพัย ์และอาจกลายเป็นคนไรเ้กยีรต ิไรศ้กัดิศ์ร ี
 2. ความเป็นนักเลงสุรา คอื การสนุกสนานเพลดิเพลนิกบัการดื่มสุรายาเมา ซึ่งเป็นเหตุ  
ทําใหเ้กิดโรคภยัไขเ้จ็บ เกดิการทะเลาะววิาท การแตกความสามคัค ีการสูญเสยีทรพัย์ และอาจ
กลายเป็นคนไรเ้กยีรต ิไรศ้กัดิศ์ร ี
 3. ความเป็นนักเลงเล่นการพนัน คอื การทําตนหมกมุ่นกบัการพนันทุกชนิด ซึ่งเป็นเหตุ
ใหเ้สยีทรพัย ์เกดิการทะเลาะววิาท และทีส่ดุกลายเป็นคนทีข่าดความน่าเชื่อถอื 
 4. การคบคนชัว่เป็นมติร คือ การคบหาสมาคมกบับุคคลที่นําพาตนไปสู่ความชัว่ร้าย
สนบัสนุนใหท้าํแต่สิง่ทีเ่ป็นอกุศล และความอปัมงคลทัง้หลาย ถา้คนเราไมส่ามารถแยกแยะดแีละชัว่
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ยอ่มไมส่ามารถแยกแยะเพือ่นดแีละเลวไดจ้งึปล่อยตนหลงระเรงิไปตามกเิลสตณัหาในทีสุ่ดอาจทาํให้
ชวีติพบกบัความเสือ่ม1 
 ทางแห่งความเสื่อม 4 ประการน้ี เป็นสาเหตุทําให้ชีวิตไม่รุ่งเรอืง และทรพัย์เสื่อมสูญ 
อุปมาเหมอืนสระน้ําใหญ่มทีางไหลเขา้ 4 ทาง มทีางไหลออก 4 ทาง เมื่อปิดทางไหลเขา้เปิดแต่ทาง
ไหลออก และฝนไม่ตกตามฤดูกาล สระน้ําจะเหอืดแหง้ ฉันใดกด็โีภคทรพัยท์ีห่ามาไดต้้องเสื่อมไป
เพราะการประพฤต ิ4 ประการดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
 
 อบายมขุ 6  
 อบายมขุ  คอืทางแหง่ความเสือ่มทีไ่มค่วรประพฤตมิ ี6 ประการดงัน้ี คอื 
 1. ดื่มน้ําเมา นอกจากเป็นเหตุแห่งความประมาทแลว้ยงัทําใหเ้สยีทรพัย ์เป็นบ่อเกดิแห่ง
โรค ทาํใหเ้สยีชื่อเสยีง เป็นเหตุก่อความทะเลาะววิาท ทาํใหไ้มรู่จ้กัอาย กลา้ทาํในสิง่ทีส่งัคมรงัเกยีจ
และเป็นเหตุบัน่ทอนปญัญา 
 2. การเทีย่วในเวลากลางคนื อาจทําใหเ้กดิโทษหลายประการ เช่น ทําใหเ้สยีทรพัย ์ไม่มี
เวลาดแูลบุตรและภรรยา ทาํใหเ้ป็นทีส่งสยัของคนอื่นดว้ยเหตุต่างๆ และมกัถูกใสร่า้ยป้ายส ีเป็นตน้ 
 3. การเทีย่วดูมหรสพต่างๆ ทําใหเ้ป็นคนหมกมุ่นในมหรสพขาดความสนใจในการปฏบิตัิ
ธรรม จงึเสยีเวลาเปล่าในการเกดิเป็นมนุษยใ์นชาตหิน่ึง 
 4. การหมกมุ่นการพนัน ทําให้เกิดเหตุเสื่อมทรามต่างๆ เช่น เสียทรัพย์ ไม่เป็นที่
น่าเชื่อถือของสงัคม ไม่มใีครประสงค์จะแต่งงานดว้ย และถ้าเล่นชนะอาจก่อเวรแก่ผูเ้สยีการพนัน 
เป็นตน้ 
 5. การหมกมุ่นในการคบคนชัว่เป็นมติร ทําให้เกิดโทษต่างๆ เพราะคนชัว่มกัชกันําไป
ในทางเสือ่มเสยี 
 6. การหมกมุน่ในความเกยีจครา้น ทาํใหเ้ป็นผูย้ากจน จงึขาดความสขุและความสมหวงั2  
 อน่ึงในเรื่องการคบคนชัว่เป็นมิตรนัน้อาจทําให้เราเกิดความสงสยัขึ้นมาว่า มิตรชัว่         
มลีกัษณะอย่างไร ซึ่งในเรื่องน้ีมปีรากฏในสงิคาลกสูตร ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรสักบั สงิคาลกะ ณ 
พระเวฬุวนั กรงุราชคฤห ์โดยพระพทุธเจา้ทรงตรสัถงึมติรเทยีมม ี4 จาํพวกมดีงัน้ี คอื 
 1. คนทีถ่อืเอาประโยชน์จากผูอ้ื่นฝา่ยเดยีว 

 2. คนดแีต่พดู 
 3. คนพดูประจบ 
 4. คนชกันําในทางเสือ่ม 

 
 

                                                 
1องฺ.อฏฐก. (ไทย) 23/54/342. 
2 ท.ีปา. (ไทย) 11/247/202. 
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 คน 4 จาํพวกน้ีไมใ่ชม่ติรแท ้แต่เป็นคนเทยีมมติรทีไ่มค่วรคบดว้ยเหตุดงัต่อไปน้ี คอื 
 1. คนทีถ่อืเอาแต่ประโยชน์จากผูอ้ื่นฝา่ยเดยีว เพราะเหตุ 4 ประการ มดีงัน้ี คอื  

1.1 ไมว่า่จะทาํอะไรคดิทีจ่ะเอาแต่ไดฝ้า่ยเดยีว 
1.2 เมือ่ทาํอะไรยอมเสยีน้อยแต่ปรารถนาจะไดม้าก 
1.3 เมือ่มภียัถงึตวัจงึยอมทาํกจิของเพือ่น 
1.4 เมือ่คบใครกต็ามเพราะเหน็แก่ประโยชน์ของตวัเอง 

 2. คนดแีต่พดู เพราะเหตุ 4 ประการมดีงัน้ี คอื 
  2.1 กล่าวตอ้นรบัดว้ยเรือ่งทีเ่ป็นอดตีไปแลว้ 
  2.2 กล่าวตอ้นรบัดว้ยเรือ่งทีย่งัมาไมถ่งึ 
  2.3 สงเคราะหช์ว่ยเหลอืดว้ยสิง่ทีไ่มม่ปีระโยชน์ 
  2.4 เมือ่มกีจิเกดิขึน้เฉพาะหน้าแสดงความขดัขอ้ง 
 3. คนพดูประจบ เพราะเหตุ 4 ประการมดีงัน้ี คอื 
  3.1 เพือ่นทาํชัว่ คลอ้ยตาม 
  3.2 เพือ่นทาํด ีคลอ้ยตาม 
  3.3 สรรเสรญิเพือ่นต่อหน้า 
  3.4 เมือ่ลบัหลงัเพือ่นชอบนินทา 
 4. คนชกันําทางเสือ่ม เพราะเหตุ 4 ประการมดีงัน้ี คอื 
  4.1 ชกัชวนเพือ่นดื่มน้ําเมา 
  4.2 ชกัชวนเพือ่นเทีย่วกลางคนื หรอืไปทีท่ีไ่มค่วรไป 
  4.3 ชกันําเพือ่นเทีย่วดมูหรสพ 
  4.4 ชกัชวนเพือ่นเล่นการพนนั1       
 ส่วนมติรแทท้ี่เป็นกลัยาณมติร คอยส่งเสรมิใหเ้ราเกดิความเจรญิรุ่งเรอืงนัน้ม ี4 จําพวก
ดงัน้ี คอื 
 1. มติรมอุีปการะ 
 2. มติรรว่มทุกขร์ว่มสขุ 
 3. มติรแนะนําประโยชน์ 
 4. มติรมคีวามรกัใคร ่
  คน 4 จาํพวกน้ีเป็นมติรแทท้ีค่วรคบ ดว้ยเหตุดงัต่อไปน้ีคอื 
  1) มติรมอุีปการะ โดยเหตุ 4 ประการดงัน้ี คอื 
  2) ป้องกนัเพือ่นผูป้ระมาทแลว้ไมใ่หไ้ดร้บัอนัตราย 
  3) ป้องกนัทรพัยข์องเพือ่นผูป้ระมาทแลว้ไมใ่หส้ญูเสยีไป 
 

                                                 
1 ท.ีปา. (ไทย) 11/254-259/207-209. 
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  4) เมือ่มภียัเป็นทีพ่งึของเพือ่นได ้
  5) เมือ่มกีจิทีจ่าํเป็นเกดิขึน้ ชว่ยออกทรพัยใ์หเ้กนิกวา่ทีเ่พือ่นออกปากขอรอ้ง 
 2. มติรรว่มสขุรว่มทุกข ์โดยเหตุ 4 ประการดงัน้ี คอื 
  2.1 บอกความลบัแก่เพือ่นเพือ่แสดงความจรงิใจ 
  2.2 ปิดความลบัของเพือ่น 
  2.3 ไมล่ะทิง้เพือ่นในยามอนัตราย 
  2.4 แมช้วีติอาจสละเพือ่ประโยชน์ของเพือ่นได ้
 3. มติรแทแ้นะนําประโยชน์ โดยเหตุ 4 ประการดงัน้ี คอื 
  3.1 หา้มเพือ่นไมใ่หท้าํความชัว่ 
  3.2 แนะนําเพือ่นใหต้ัง้มัน่อยูใ่นความดงีาม 
  3.3 แนะนําเพือ่นใหฟ้งัในสิง่ทีย่งัไมเ่คยฟงั 
  3.4 บอกทางสวรรคใ์หเ้พือ่นไดรู้แ้ละชกัชวนใหป้ฏบิตัแิต่ความดงีาม 
          4. มติรมคีวามรกัใคร ่โดยเหตุ 4 ประการมดีงัน้ี คอื 
                4.1 ไม่พอใจต่อความเสื่อมของเพื่อนเพราะเหน็อกเหน็ใจ เอาทุกขข์องเพื่อนมาเป็น
ของตน 
               4.2 พอใจความเจรญิของเพือ่นและยนิดเีมือ่เพือ่นประสบความสาํเรจ็ 
                4.3 หา้มปรามคนทีนิ่นทาเพือ่น 
                4.4 สนบัสนุนคนทีพ่ดูสรรเสรญิเพือ่น1           
 มิตรตามคุณลกัษณะที่กล่าวมาแล้วน้ีเป็นมิตรที่ควรคบ เพราะมีแต่ความจริงใจ และ
สนบัสนุนเพือ่นใหเ้จรญิกา้วหน้า จงึเป็นกลัยาณมติรทีค่อยแนะนําทางทีถู่กตอ้ง อกีทัง้ยงัเป็นผูท้ีค่อย
โฆษณาชกัจูง ใหป้ระพฤตแิต่สิง่ทีด่งีามและทําใหเ้กดิสมัมาทฏิฐไิด ้ส่วนมติรเทยีมนัน้เป็นพวกทีไ่ม่
ควรคบ ควรไปเสยีใหห้่างไกล มฉิะนัน้การพฒันาจะไม่มวีนัประสบความสําเรจ็ได ้มติรจงึเป็นเรื่อง
สาํคญัต่อการพฒันามนุษย ์
 
 มิจฉาวณิชชา 5 
 มจิฉาวณิชชา 5 เป็นหลกัประพฤตทิีไ่มช่อบธรรมซึง่ไมค่วรประพฤตปิฏบิตัเิพราะเป็นเหตุ
ทําให้ไม่สามารถ ก้าวไปถึงมรรคมอีงค์ 8 ในขอ้สมัมาอาชีวะ การค้าขายที่ไม่ชอบธรรมน้ีม ี           
5 ประการดงัน้ี คอื 
 1. การคา้ขายอาวุธ เป็นสิง่ทีไ่ม่ควรกระทําเพราะเป็นเหตุใหท้ําความผดิ และก่อโทษต่อ
ผูอ้ื่นได ้
 2. การคา้ขายสตัว ์(รวมมนุษยด์ว้ย) เป็นสิง่ทีไ่มค่วรกระทาํ เพราะเป็นเหตุใหส้ตัวน์ัน้หมด
อสิรภาพ 

                                                 
 1 ท.ีปา. (ไทย) 11/260-265/209-212. 
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 3. การคา้ขายเน้ือ (ซึ่งหมายถงึเน้ือสตัว)์ เป็นสิง่ทีไ่ม่ควรกระทํา เพราะเป็นเหตุใหต้้องมี
การฆา่สตัว ์
 4. การคา้ขายของมนึเมา เป็นสิง่ที่ไม่ควรกระทํา เพราะเป็นเหตุใหเ้มื่อดื่มแลว้เกดิความ
ประมาท จงึมผีลต่อชวีติของตนเองและผูอ้ื่น 
 5. การค้าขายยาพิษ เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําเพราะเป็นเหตุให้เกิดการทําลายชีวิตอื่น 
การคา้ขายทัง้ 5 ประการน้ี บุคคลไมค่วรกระทาํดว้ยตนเองและไมช่กัชวนบุคคลอื่น หรอืบงัคบัผูอ้ื่น
ใหก้ระทาํ1 
 
 ทิฏฐธมัมิกตัถประโยชน์ 

    ธรรมในเรือ่งน้ีเป็นหลกัปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ในปจัจุบนัม ี4 ประการดงัน้ี คอื 
 1. อุฏฐานสมัปทา คอื การถงึพรอ้มดว้ยความขยนัหมัน่เพยีรทัง้ในดา้นการเล่าเรยีน การ

หาเลี้ยงชพี และการทําธุระหน้าทีข่องตน ถ้าบุคคลใดงอมอืงอเทา้รอเทวดา หรอืปล่อยชวีติไปตาม
พรหมลขิติ จะไม่มวีนัพบกบัความสําเรจ็ได ้ความสําเรจ็จะเกดิขึน้ไดต่้อเมื่อเรารูจ้กัขวนขวายและ
ชว่ยเหลอืตนเองอยา่งเตม็ทีโ่ดยใชป้ญัญาเป็นเครือ่งพจิารณา 

 2. อารกัขสมัปทา คอืการถงึพรอ้มดว้ยการรกัษาทรพัยท์ีห่ามาไดด้ว้ยความขยนัหมัน่เพยีร
รู้จกัการเก็บรวบรวมทรพัย์สนิที่หามาได้ด้วยน้ําพกัน้ําแรงของตน รู้จกับรหิารทรพัย์ให้สามารถ
เพิม่พูนขึน้มาโดยใช้ปญัญาเป็นเครื่องพจิารณา และรูจ้กัคุ้มครองทรพัยท์ี่หามาได้ไม่ใหเ้สื่อมหรอื
สญูเสยีเพราะภยัต่างๆ 

 3. กลัยาณมติตตา คอื การรูจ้กัวางตวัเหมาะสมและรู้จกัคบหาสมาคมกบัผู้มศีลีมธีรรม
ทัง้หลาย คอยศกึษาดูว่าท่านผูถ้งึพรอ้มดว้ยศรทัธา ศลี จาคะ และปญัญานัน้ท่านมคีุณธรรมเหล่าน้ี
ไดอ้ย่างไร และท่านวางตวัใหถู้กต้องเหมาะสมอย่างไรจงึไดร้บัการยกย่อง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏบิตัตินต่อไป 

 4. สมชวีติา คอื การมคีวามเป็นอยูท่ีเ่หมาะสม ไมฟุ่ม่เฟือยและไมด่าํเนินชวีติอยา่งมากนกั 
ใชป้ญัญาในการพจิารณาหาทางเจรญิแห่งโภคทรพัย ์และทางเสื่อมแห่งโภคทรพัย ์เลี้ยงชวีติตาม
ความเหมาะสมโดยพจิารณารายรบัและรายจา่ย2 
 
 สมัปรายิกตัถประโยชน์ 
 ธรรมในเรื่องน้ีเป็นหลกัประพฤตปิฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิประโยชน์ในภายหน้า ม ี4 ประการดงัน้ี 
คอื 
 1. สทัธาสมัปทา คอื การถงึพรอ้มดว้ยศรทัธา เชื่อมัน่ในการตรสัรูข้องพระพุทธเจา้ และ
เชื่อว่าทําดตีอ้งไดด้ ีทําชัว่ไดช้ัว่ ถา้เราปฏเิสธการตรสัรูข้องพระพุทธเจา้แลว้เท่ากบัว่าเราตดัทางที่
                                                 

1 องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 22/177/295. 
2 องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) 23/54/340-342.  
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จะไปพระนิพพานและไมต่อ้งการหลุดออกจากสงัสารวฏั ชวีติเช่นน้ีจงึตอ้งเวยีนว่ายในกฎแหง่กรรม
ไมรู่จ้กัจบสิน้ 
 2. สลีสมัปทา คอื การถงึพรอ้มดว้ยศลี รกัษากายและวาจาใหม้คีวามปกตอิยูเ่สมอ ยอ่มไม่
มโีทษแก่ผูป้ฏบิตัิ เพราะไม่มกีารเบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ื่น ศลีนัน้จงึคุ้มครองผูป้ฏบิตัิใหอ้ยู่รอด
ปลอดภยัและอวยประโยชน์ใหเ้กดิความสมหมาย 
 3. จาคสมัปทา คอื การถงึพรอ้มดว้ยการเสยีสละทรพัย ์และแรงกายแรงใจ เพื่อเป็นทาน
แก่มนุษยแ์ละสตัวท์ัง้หลาย ทาํใหไ้มเ่ป็นคนตระหน่ีอนัเป็นมลทนิ 
 4. ปญัญาสมัปทา คอื การถึงพร้อมด้วยปญัญาจงึสามารถเขา้ใจโลกและชวีติ รู้จกับาป 
บุญ  คุณ โทษ สิ่งที่เป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ ดงันัน้ด้วยความรู้น้ีจึงช่วยตนเองในการ
แกป้ญัหาและไมต่กเป็นทาสของกเิลสทัง้หลายจงึสามารถดบัทุกขแ์ละทาํใหถ้งึความสิน้ทุกขไ์ด้1 
 ธรรมทัง้ 4 ประการน้ีนอกจากจะเป็นหลกัสมัปรายกิตัถประโยชน์ เพื่อเกือ้กูลในภพหน้า
และเพื่อความสุขในภพหน้าแล้ว ยงัทําให้เกิดความสมหมาย คือได้ในสิ่งที่ปรารถนาน่าพอใจม ี       
4 ประการ ดงัน้ี คอื 
 1. ทาํใหไ้ดส้มบตัทิีถู่กตอ้งชอบธรรม 
 2. ทาํใหไ้ดย้ศถาบรรดาศกัดิ ์เจรญิรุง่เรอืง และไดญ้าตสินิทมติรสหาย 
 3. ทาํใหม้ชีวีติยนืนาน 
 4. ทาํใหไ้ดไ้ปสคุตโิลกสวรรคห์ลงัจากตายแลว้2 
 
 มงคล 38  
          มงคล 38 เป็นหลกัธรรมทีฝึ่กฝนบุคคลใหม้คีุณธรรมเมื่อบุคคลใดปฏบิตัไิดแ้ลว้จะเกดิ
ความสขุและความเจรญิแก่ตนเอง และมผีลเกีย่วเน่ืองสมัพนัธก์บัสงัคมอกีดว้ย มงคล 38 น้ีมทีัง้หมด 
38 ประการ3 มดีงัน้ี คอื 
    มงคลที ่1 การไมค่บคนพาล 
       คนพาลไดแ้ก่คนทีป่ระพฤตชิัว่ทัง้ทางกาย วาจา ใจ ถา้บุคคลใดไดส้มาคมกบัคนพาลแลว้
จะทําให้พบแต่ความเสื่อมและถูกชกัจูงไปในทางที่ไม่ดีและนํามาซึ่งความไม่สงบสุขแก่ตนเอง
ครอบครวัและสงัคม ซึ่งหลกัธรรมในขอ้น้ีจะสมัพนัธ์กบัหลกัธรรมทีเ่กี่ยวกบัหลกัอบายมุขและหลกั
แหง่การคบมติร 
    มงคลที ่2 การคบบณัฑติ 
        บณัฑติคอืคนทีป่ระพฤตชิอบทางกาย วาจา ใจ จงึเป็นบุคคลทีค่วรสมาคมได ้ซึ่งนําชวีติ
ของเราไปในทางทีด่งีาม 

                                                 
 1 องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) 23/54/343-344. 
 2 องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/61/100-101. 
 3 ข.ุข.ุ (ไทย) 25/1-13/6-8. 



 160

       บณัฑติในที่น้ีมใิช่ผู้มเีพยีงปรญิญา แต่หมายถึงมศีีล สมาธิ และปญัญา จึงไม่กล้าที่จะ        
คดิชัว่ พดูชัว่ และทาํชัว่ ผูเ้ป็นบณัฑติจงึเป็นผูท้ําตนใหบ้รสิุทธิแ์ละสงเคราะหช์่วยเหลอืผูอ้ื่น ผูท้ีค่บ
บณัฑติ จงึมแีต่คุณประโยชน์ ดงันัน้การที่เราจะคบกบับณัฑติเราต้องหมัน่ไปมาหาสู่อยู่เสมอ และ
คอยฟงัคาํแนะนําของทา่น อกีทัง้เราจะตอ้งพยายามปฏบิตัติามธรรมทีไ่ดฟ้งัจากท่าน ซึง่จะทาํใหเ้รา
มแีต่ความเจรญิรุ่งเรอืง หลกัธรรมในขอ้น้ีจะสมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งในเรื่องการคบมติร ทีเ่ป็นมติรแท ้
และเป็นกลัยาณมติรทีส่ง่เสรมิใหเ้ราสามารถปฏบิตัอิรยิมรรคได ้
 มงคลที ่3 บชูาคนทีค่วรบชูา 
        คนควรบูชาคอืบุคคลทีม่คีุณงามความดชี่วยใหโ้ลกเจรญิรุ่งเรอืง และมคีวามสงบเยน็เป็น
สขุ จงึเป็นคนดมีปีระโยชน์ทีค่วรยกยอ่งเพือ่ใหก้าํลงัใจและสง่เสรมิใหท้าํความดยีิง่ขึน้ไป 
        คนทีค่วรบูชาไดแ้ก่ องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ พระสงฆผ์ูป้ฏบิตัติามพระธรรมวนิัย
พระมหากษตัรยิผ์ูท้รงอยูใ่นทศพธิราชธรรม บดิา มารดา ญาตผิูใ้หญ่ผูม้คีวามประพฤตดิ ีครอูาจารย์
ผูม้คีวามรูแ้ละความประพฤตดิ ีและผูบ้งัคบับญัชาผูต้ ัง้อยู่ในธรรม เป็นต้น การบูชานัน้เราสามารถ
กระทาํไดด้ว้ยสิง่ของและบชูาไดด้ว้ยการปฏบิตัติามคาํสอนของทา่นดว้ยความเคารพ 
    มงคล 4 การอยูใ่นถิน่ทีเ่หมาะสม 
        การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมคอืการอยู่ในสถานที่ที่มคีนประพฤติดแีละตัง้อยู่ในสุจรติธรรม   
ตรงขา้มกบัการทีเ่ราอยู่ใกลค้นชัว่คนพาลแลว้ย่อมอยู่ไม่เป็นสุขมแีต่ความเสื่อมตามไปดว้ย การอยู่
ใน  ถิน่ฐานทีแ่วดลอ้มดว้ยคนทีม่ศีลีธรรมนัน้มคีวามสาํคญัมากเพราะทาํใหเ้กดิความสบายใจ ชวีติมี
แต่ความสุขทําใหเ้รามเีวลาคดิเรื่องการสรา้งความเจรญิก้าวหน้าใหแ้ก่ชวีติ แต่กระนัน้อาหารและ
สถานที่อยู่มคีวามสําคญัเช่นกนั เพราะมผีลต่อสุขภาพทางกายและมผีลต่อสงัคม การเลือกถิ่นที่
เหมาะสมจงึหมายถึงถิ่นที่มสีิง่แวดล้อมด ีไม่เป็นภยัแก่สุขภาพกายและใจ อกีทัง้ยงัมสี่วนในการ
สนบัสนุนใหผู้อ้ยูอ่าศยัมคีวามเจรญิ กา้วหน้าและมโีอกาสสรา้งสมบารมไีดอ้ยา่งเตม็ที ่
    มงคลที ่5 การไดส้รา้งบุญไวใ้นปางก่อน 
         การสรา้งบุญไวใ้นปางก่อนคอืการประกอบกรรมทีสุ่จรติ ตัง้อยูใ่นอทิธบิาท 4 และตัง้อยูใ่น   
ทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ 4 ซึง่เป็นการสรา้งฐานรากใหบ้งัเกดิความมัน่คงทัง้ในชวีติน้ีและชวีติหน้า 
 บุญทีส่าํคญัในทางพระพุทธศาสนาคอื ทาน ศลี ภาวนา รวมเรยีกว่าบุญกริยิาวตัถุ 3 เมื่อ
เราสามารถกระทาํใหค้รบถว้นทัง้ 3 ประการแลว้จะทาํใหจ้ติใจสะอาดบรสิุทธิช์ุ่มชื่นเบกิบาน เป็นสุข 
และมผีลต่อการกา้วขึน้สู่ภูมทิีส่งูขึน้ บุญใดทีย่งัไมส่่งผลในชาตน้ีิบุญนัน้จะสัง่สมในจติและแต่งจติให้
ดกีายเป็นบารมทีีเ่ป็นเสบยีงสง่ผลใหเ้กดิความเจรญิรุง่เรอืงต่อไป 
 มงคลที ่6 การตัง้ตนไวช้อบ 
 การตัง้ตนไวช้อบ คอืการดาํเนินชวีติในทางทีถู่กตอ้ง เพื่อบรรลุผลสาํเรจ็ทัง้ในปจัจุบนัและ
ในภายภาคหน้า รวมไปถึงการหมัน่พจิารณาตนเองอยู่เสมอว่ายงัมคีวามบกพร่องทางคุณธรรม
หรอืไม ่ทัง้น้ีเพือ่จะไดบ้าํเพญ็คุณธรรมนัน้ ๆ ใหบ้รบิรูณ์ยิง่ขึน้ 
 การตัง้ตนไว้ชอบเป็นการสร้างเป้าหมายชวีติให้ถูกต้องเพื่อจะได้ดําเนินชวีติได้อย่างมี
ทศิทาง มคีวามระมดัระวงั และไม่เป็นคนประมาท คนที่ตัง้ตนไวช้อบจงึเป็นคนที่มวีสิยัทศัน์และมี
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การวางแผนชวีติทีด่ ีอกีทัง้ยงัเป็นคนทีส่ามารถพึง่พาตนเองได ้จงึเป็นคนทีไ่ดร้บัทรพัยโ์ดยงา่ย และ
สามารถป้องกนัตนเองใหพ้น้จากอบายมขุ 
 มงคลที ่7 ความเป็นพหสูตู 
 ความเป็นพหูสูต คอื เป็นผูร้อบรูแ้ละรูส้กึในเรื่องนัน้ ๆ ซึ่งเกดิจากความใฝ่รู ้ใฝ่เรยีน ไม่
เป็นคนเกยีจครา้นและหมัน่พฒันาตนเองในทางปญัญาอยู่เสมอ จงึทําใหเ้ป็นคนช่างสงัเกต ชอบ
แสวงหาความรู้ใส่ตวัด้วยการฟงั คดิ ถาม และจดจํา คนรอบรูต่้างจากคนที่เป็นบณัฑติ กล่าวคอื    
คนรอบรูแ้มน้จะรูม้ากในความรูใ้ดความรูห้น่ึง แต่ไมแ่น่วา่คุณธรรมความประพฤตนิัน้จะดตีามความรู้
นัน้เพราะบางคนที่มคีวามรอบรูแ้ต่ถ้าขาดคุณธรรมสามารถใช้ความรูท้ี่ตนมอียู่ไปก่อการรา้ยหรอื
กระทําชัว่อย่างใดอย่างหน่ึงได ้ส่วนบณัฑตินัน้เป็นผูม้คีุณธรรมประจําใจ จงึรบัประกนัไดว้่าเป็นผูม้ี
ความประพฤตทิีด่งีาม และบณัฑติจะใชค้วามรูน้ัน้ไปสรา้งประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ื่น ดงันัน้ผูเ้ป็น
พหสูตูจงึควรเลอืกรูใ้นสิง่ทีค่วรรู ้และเป็นประโยชน์ต่อโลก 
 มงคลที ่8 ความเป็นผูม้ศีลิปะ 
 ผู้มีศิลปะ คือผู้ชํานาญในการทําเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่บุคคล เช่น การตกแต่ง
บา้นเรอืน การทําอาหารใหน่้ารบัประทาน การบรรเลงดนตรใีหเ้กดิความไพเราะ การเขยีนลงสจีน
เกดิภาพวาดทีส่วยงาม และการประพนัธบ์ทรอ้ยกรอง เป็นตน้      
 ศลิปะนัน้ท่านจําแนกเป็น 2 ฝา่ย คอืศลิปะของคฤหสัถ์และศลิปะของบรรพชติ ศลิปะของ
คฤหสัถ์ เช่น การวาดรปู ป ัน้และแกะสลกั การก่อสรา้ง การช่างทัง้หลาย การฟ้อนราํและการดนตร ี
เป็นตน้ ศลิปะเหล่าน้ีทาํใหบุ้คคลมคีวามสขุ และเกดิความเจรญิในทางอารยธรรมต่าง ๆ  
  ศลิปะของบรรพชตินัน้ ได้แก่ การตดัและการเยบ็จวีร การสรา้งเสนาสนะกุฏวิหิาร การ
แสดงปาฐกถาและการเทศนา ศลิปะเหล่าน้ีเป็นประโยชน์ทีม่ใิชเ่พือ่ตนเองเทา่นัน้แต่ยงัเป็นประโยชน์
แก่หมูค่ณะอกีดว้ย 
 นอกจากน้ีศิลปะยงักินความรวมไปถึงความฉลาดในการควบคุมจิตใจ การทําความ
ประณตีทางจติใจใหเ้กดิขึน้การคดิสรา้งสรรค ์และจนิตนาการในทางทีเ่ป็นประโยชน์ต่อโลก 
 มงคลที ่9 วนิยัทีศ่กึษามาด ี
 วนิยั คอื การฝึกกาย วาจา ใหม้วีนิยัและมรีะเบยีบเพื่อการอยูร่วมกนัในสงัคมจะไดเ้ป็นไป
อยา่งสงบและสนัตสิุขทัง้น้ีเพราะว่าความรูท้ีเ่รามอียูแ่มจ้ะรูม้าก รูฉ้ลาดอยา่งไรกต็ามแต่ถา้ไมม่วีนิัย
กํากบัแล้ว ย่อมเกดิโทษแก่ตวัเราและบุคคลอื่น วนิัยจงึเป็นสิง่สําคญัในการป้องกนัอาสวกเิลสและ
สรา้งความมัน่ใจไดว้า่เราสามารถดาํเนินไปในแนวทางทีถู่กตอ้ง 
 มงคลที ่10 วาจาสภุาษติ 
 วาจาสภุาษติ คอื การพดูทีด่ซีึง่มลีกัษณะดงัน้ี คอื 
 1.การพดูถูกกาลเทศะ อนัเป็นการพดูทีถู่กจงัหวะของเวลาและสถานที ่ถงึแมว้่าคําพดูนัน้
เป็นจรงิแต่ถา้พดูไมถู่กสถานที ่และไมถู่กจงัหวะเวลาอาจกลายเป็นโทษทัง้ต่อตนเองและผูอ้ื่น 
 2. การพดูแต่ความจรงิ เป็นการพดูทีไ่มบ่ดิเบอืนความจรงิและไมเ่สรมิเตมิแต่ง 
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 3. การพูดอย่างอ่อนหวาน เป็นการพูดสุภาพที่ออกมาจากใจอนับรสิุทธิ ์ไม่พูดในสิง่ที ่  
ทาํใหผู้อ้ื่นเกดิความระคายห ูและขดัเคอืงใจ 
 4. การพดูแต่สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ เป็นการพดูทีก่่อประโยชน์ทัง้ต่อตนเองและผูอ้ื่น คาํพดูใด
กต็ามถงึแมน้ว่าเป็นความจรงิและสุภาพอ่อนหวาน แต่ถา้ไมเ่กดิประโยชน์ควรน่ิง ไมส่มควรทีจ่ะพดู
ต่อไป 
 5. การพูดด้วยเมตตาจิต เป็นการพูดที่มาจากความปรารถนาดีไม่มีจิตใจที่อาฆาต
พยาบาท อจิฉารษิยา เพราะคาํพดูใดกต็ามถงึแมว้่าจะเป็นจรงิ แต่ถา้คาํพดูนัน้ไมไ่ดป้ระกอบไปดว้ย
เมตตาจติอาจก่อโทษแก่ตนเองและผูอ้ื่นได ้
 มงคลที ่11 การบาํรงุมารดาบดิา 
 มารดาและบิดาเป็นผู้ที่มพีระคุณ นอกจากเป็นผู้ให้กําเนิดแล้วยงัเป็นผู้ที่ยอมเสยีสละ    
ทุกอย่างเพื่อลูกของตนใหม้คีวามสุขและอยู่รอดปลอดภยั บุคคลใดสํานึกในพระคุณของท่านควร
บาํรงุทา่นดว้ยสถาน 5 มดีงัน้ี คอื 
 1.เลีย้งดทู่านใหเ้ป็นสุขในยามทีย่งัมชีวีติอยู ่ไมท่าํใหท้่านตอ้งลําบากกายและลําบากใจใน
การหาเลี้ยง บุตรทีด่จีงึตอ้งปรนนิบตับิดิา มารดา ใหค้วามสะดวกสบาย และดูแลท่านเมื่อยามป่วย
ไข ้
 2. ชว่ยทาํกจิของทา่นและชว่ยเหลอืกจิการงานต่าง ๆ ของทา่นอยา่งเตม็ที ่
 3. ดาํรงวงศส์กุลไวใ้หด้ไีมท่าํตนใหเ้กดิความเสือ่มเสยีแก่วงศต์ระกลู 
 4. ปฏบิตัตินใหส้มควรแก่การเป็นผูร้บัทรพัยม์รดก และดแูลรกัษามรดกใหไ้มส่ญูหายหรอื
เสือ่มไปในทางทีไ่มถู่กตอ้ง แต่สรา้งทรพัยม์รดกใหเ้จรญิงอกงาม 
 5. ทําบุญอุทศิใหท้่านเมื่อท่านล่วงลบัไปแล้วด้วยการจดัพธิศีพใหท้่าน และทําบุญอุทศิ
สว่นกุศลอยา่งสมํ่าเสมอ 
 มงคลที ่12 การสงเคราะหบุ์ตร 
 มารดาบิดามหีน้าที่ที่จะต้องดูแลบุตรให้อยู่รอดปลอดภยัสามารถเจรญิเติบโตและเป็น
บุคคลทีม่ศีกัยภาพในการทาํประโยชน์ต่อสงัคม ดงันัน้มารดาบดิาควรมหีน้าทีด่งัน้ี คอื 
 1.สัง่สอนบุตรใหล้ะเวน้จากการทาํชัว่และป้องกนับุตรจากความชัว่ทุกชนิด 
 2. สัง่สอนบุตรใหต้ัง้อยู่ในความด ีประพฤตดิมีศีลีธรรม กระทําความดอียา่งสมํ่าเสมอและ
รูจ้กัคบคนด ี
 3. ใหก้ารศกึษาศลิปะวทิยาแก่บุตรเพือ่จะไดรู้จ้กัทาํมาหากนิเลีย้งชวีติตนเองได ้
 4. จดัหาคู่ครองที่สมบูรณ์ ซึ่งหมายถึงการเป็นธุระในการแต่งงาน และการใหค้ําแนะนํา
ชว่ยเหลอืตลอดจนพยายามทีจ่ะใหล้กูไดคู้ค่รองทีด่ ี
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 5. มอบทรัพย์มรดกให้ในสมยัที่ควรให้ เมื่อไม่ถึงเวลาอันควรไม่ควรให้ เช่น บุตรม ี     
อายุน้อย บุตรหลานมวัเมาในอบายมุข และบุตรขาดความรูค้วามสามารถในการบรหิารทรพัยม์รดก 
เป็นตน้1 
 มงคลที ่13 การสงเคราะหภ์รรยา 
 พระพทุธเจา้ทรงตรสัถงึประเภทของภรรยาวา่ม ี7 ประการ2 ดงัน้ี คอื 
 1. วธกาภรรยา  ภรรยาเสมอดว้ยเพชรฌฆาต 
 2. โจรภีรรยา ภรรยาเสมอดว้ยโจร 
 3. อยัยาภรรยา ภรรยาเสมอดว้ยนาย 
 4. มาตาภรรยา  ภรรยาเสมอดว้ยมารดา 
 5. ภคนีิภรรยา ภรรยาเสมอดว้ยน้องสาว 
 6. สขภีรรยา ภรรยาเสมอดว้ยเพือ่น  
 7. ทาสภีรรยา ภรรยาเสมอดว้ยทาส ี
 ภรรยาทัง้ 7 ประเภทน้ี เฉพาะประเภทที่ 1,2 และ 3 ท่านว่าไม่ควรทําการสงเคราะห์
เพราะไมใ่ช่ภรรยาทีด่ทีีค่วรสงเคราะหภ์รรยาประเภท 4,5,6 และ 7 ซึง่การสงเคราะหน้ี์ ควรกระทาํ
ดงัน้ี คอื 
 1. ใหก้ารยกยอ่งนบัถอืวา่เป็นภรรยาและไมต่ําหนิตเิตยีนภรรยาต่อหน้าสาธารณชน 
 2. ไม่ดูหมิน่เหยยีดหยามในชาตติระกูลของภรรยาและควรใหเ้กยีรตภิรรยาในการแสดง
ความคดิเหน็หรอืปรกึษาหารอืเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัครอบครวั 
 3. ไมป่ระพฤตนิอกใจภรรยา เพราะเป็นการดหูมิน่ เหยยีดหยามหวัใจ ของความเป็นหญงิ
ทีย่ากจะทนได ้
 4. มอบความเป็นใหญ่ใหใ้นการทาํกจิต่าง ๆ ซึง่เป็นการปกครองภายในและเป็นภาระทาง
บา้น 
 5. ใหเ้ครือ่งแต่งตวัเพือ่แสดงถงึความใสใ่จ และความรกั 
 มงคลในขอ้น้ีถา้ใครปฏบิตัไิดแ้ลว้จะช่วยใหรู้จ้กัเลอืกคู่ครองชวีติทีด่ทีีจ่ะเป็นกลัยาณมติร
สง่เสรมิกนัในดา้นคุณธรรม ทาํใหม้ชีวีติมัน่คงเพราะเหตุแหง่การรูจ้กัเลอืกคู่ครอง และยงัทาํใหส้งัคม
สงบสขุเพราะครอบครวัทีม่คีวามสขุ 
 มงคลที ่14 การงานทีไ่มอ่ากลู 
 การงานไม่อากูล คอื การทํางานที่ไม่คัง่คา้งบุคคลควรปฏบิตังิานดว้ยความเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย ไม่ทอดทิง้งานทีค่ ัง่คา้งและจดัการดว้ยความเอาใจใส่ซึง่มผีลทําใหต้นเองและครอบครวัมี
ความสุข มคีวามกา้วหน้าในชวีติ ไมเ่ป็นผูป้ระมาท และทีส่าํคญัคอื เป็นการปลูกฝงัอนุสยัใหเ้ป็นผูม้ี
ความพากเพยีร ไมย่อ่ทอ้และใสใ่จในการทาํงาน อนัจะมผีลต่อไปในชวีติอนาคต 

                                                 
 1 ข.ุส.ุ (ไทย) 25/262-265/562. 
 2 องฺ.สตฺตก. (ไทย) 23/63/122-123. 
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 1. สิง่ทีจ่ะใหซ้ึ่งม ี2 ประการ ไดแ้ก่ 1.) อามสิทาน เป็นการใหส้ิง่ของและเครื่องใช ้และ         
2.) ธรรมทาน เป็นการใหค้วามรู ้
 2. เจตนาทีจ่ะให ้
 3. บุคคลทีส่มควรให ้
 ในการใหป้นัหรอืใหท้านน้ีสามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะดงัน้ี คอื 
 1. ใหเ้พือ่สงเคราะห ์เชน่การใหป้นัสิง่ของแก่ญาตพิีน้่อง และเพือ่นบา้นใกลเ้คยีง เป็นตน้ 
 2. ใหเ้พื่ออนุเคราะห์ เป็นการใหด้้วยความปรารถนาที่จะใหผู้ร้บัมคีวามสุข ความเจรญิ 
เชน่ ครใูหค้วามรูแ้ก่ศษิย ์และคนรวยใหท้รพัยแ์ก่คนทีย่ากไรแ้ละดอ้ยโอกาส เป็นตน้ 
 3. ใหเ้พื่อบูชาคุณ การใหด้ว้ยความเคารพ เช่น บุตรใหแ้ก่มารดา บดิา ผูท้ีม่พีระคุณ และ 
ครบูาอาจารย ์เป็นตน้  
 มงคลที ่16 การประพฤตธิรรม 
 การประพฤตธิรรม หมายถงึ การประพฤตปิฏบิตัธิรรมทางกาย วาจา ใจ ซึ่งผลที่เกดิขึน้
ทาํใหบุ้คคลทีป่ระพฤตธิรรมนัน้เกดิความสขุและความเจรญิและยงัมผีลต่อสงัคม ดงันัน้สงัคมจะเจรญิ
หรอืเสือ่มยอ่มขึน้อยูก่บับุคคลในสงัคมนัน้ ๆ มคีุณธรรมมากน้อยเพยีงใด ดงันัน้การสง่เสรมิใหบุ้คคล
ประพฤตดิ ีจงึเป็นหน้าทีข่องทุกคน 
 มงคลที ่17 การสงเคราะหญ์าต ิ
 บุคคลช่วยเหลอืเกือ้กูลแก่ญาตพิีน้่องและชกันําใหญ้าตปิฏบิตัตินไปในทางทีด่ ีเพื่อบงัเกดิ
ประโยชน์แก่สงัคม ตระกูลใดที่มคีวามรกัความสามคัค ีและมหีมู่ญาติที่ดทีี่คอยช่วยเหลอืเจอืจาน 
ตระกูลนัน้ย่อมเป็นปึกแผ่นและเป็นที่เกรงขามแก่คนทัง้หลาย การสงเคราะห์ญาติจึงเป็นได้ทัง้
สงเคราะหว์ตัถุและสงเคราะหธ์รรมเพื่อใหญ้าตเิป็นคนด ีไม่ผดิศลีธรรม อนัจะนําไปสู่วงศต์ระกูลให้
ตัง้มัน่ต่อไป 
 มงคลที ่18 การงานทีไ่มม่โีทษ 
 บุคคลควรกระทําในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น การ
ช่วยเหลอืงานสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การสรา้งโรงเรยีน การซ่อมสะพานที่ชํารุด การทํา
ถนน และการสรา้งวดั เป็นตน้ มงคลในขอ้น้ีจงึสง่เสรมิหลกัธรรมสงัคหวตัถุ 4 ในขอ้อตัถจรยิา 
 มงคลที ่19 การงดเวน้จากบาป 
 บุคคลควรตัง้ใจและมีจิตสํานึกที่จะไม่กระทําบาปทัง้ปวง ทัง้ทางกาย วาจา และใจ 
ตลอดจนพยายามหลกีเลีย่งการทาํบาปทัง้ปวง สิง่ทีท่าํแลว้เป็นบาปคอือกุศลกรรมบถ 10 มดีงัน้ี คอื 
 1. การฆา่สตัว ์
 2. การลกัทรพัย ์
 3. การประพฤตผิดิในกาม 
 4. การพดูเทจ็ 
 5. การพดูสอ่เสยีด 
 6. การพดูคาํหยาบ 
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 7. การพดูเพอ้เจอ้ 
 8. การคดิโลภเพง่เลง็อยากไดข้องผูอ้ื่น 

 9. การคดิพยาบาทและคดิรา้ยผูอ้ื่น 
 10. การมคีวามเหน็ผดิ เช่น การไม่เชื่อบุญ การไม่เชื่อบาป การไม่เชื่อในพระคุณของบดิา 

มารดา และการไมเ่ชื่อในกฎแหง่กรรม เป็นตน้ 
 มงคลที ่20 การเวน้จากการดื่มน้ําเมา 
 การดื่มน้ําเมาทาํใหเ้กดิโทษ ซึง่มดีงัน้ี คอื 
 1. เป็นเหตุทาํใหเ้สยีทรพัย ์ตอ้งใชเ้งนิจบัจา่ยในสิง่ทีเ่ป็นโทษแก่รา่งกาย 
 2. เป็นเหตุทาํใหเ้กดิการทะเลาะววิาท เพราะขาดสตจิงึควบคุมตนเองไมไ่ด ้
 3. เป็นเหตุทําใหเ้สื่อมเสยีชื่อเสยีง เพราะผูค้นจะดูถูกเหยยีดหยาม ไม่ไวว้างใจ และขาด

ความนบัถอื 
 4. เป็นบ่อเกดิของโรคภยัไขเ้จบ็และทาํใหป้ญัญาเสือ่ม เพราะสุรามผีลต่อการทาํลายระบบ

สมอง เมือ่ดื่มมาก ๆ เขา้จะกลายเป็นคนหลงลมื  
 มงคลในขอ้ 20 น้ีสง่เสรมิหลกัปฏบิตัใินการหลกีเลีย่งอบายมุข 4 และอบายมุข 6 ซึง่ทาํให้

เหน็โทษของการดื่มน้ําเมา 
 มงคลที ่ 21 ความไมป่ระมาทในธรรม 
 บุคคลควรมสีตสิมัปชญัญะและประพฤตธิรรมอยูเ่สมอจงึจะดาํรงตนใหอ้ยูใ่นสุจรติธรรมได ้

การมสีตสิมัปชญัญะ ไดแ้ก่ การควบคุมจติและรา่งกายใหท้าํงานสอดคลอ้งกนัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
ไม่ปล่อยตวัปล่อยใจเพลดิเพลนิในสิง่ที่เป็นบาปและอกุศลธรรม ไม่ประมาทต่อชวีติโดยปล่อยตวั
เพลดิเพลนิกบัเรื่องทางโลกจนขาดการขวนขวายในการทาํงานทีด่ ีไมป่ระมาทในการทาํงานโดยทิง้
คัง่คา้งผลดัวนัประกนัพรุ่ง และทีส่ําคญัคอืการไม่ประมาทในการปฏบิตัธิรรม อนัเป็นเรื่องทีเ่ราต้อง
หมัน่ทาํอยูต่ลอดเวลาอยา่งสมํ่าเสมอ 

 มงคลที ่22 ความเคารพ 
 บุคคลควรเคารพต่อบุคคลทีค่วรเคารพ เชน่ บดิา มารดา ครบูาอาจารย ์ ผูม้พีระคุณ และ
พระมหากษตัรยิ ์ เป็นตน้ ความเคารพในทีน้ี่คอืการตระหนกัในความดขีองคนอื่นและสิง่อื่น อกีทัง้ยงั
เป็นสาเหตุสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิคุณธรรมในขอ้อื่น ๆ เชน่ ความออ่นน้อมถ่อมตน การเป็นผูว้า่งา่ยไม่
อวดดือ้ถอืด ีความมสีตแิละความไมป่ระมาท เป็นตน้ 
 นอกจากน้ีความเคารพยงัเป็นสาเหตุทีท่ําใหเ้กดิความมรีะเบยีบวนิัย ความสมานสามคัคี
และความเอือ้อารทีีม่ต่ีอกนัอยา่งจรงิใจ 

 มงคลที ่23 ความถ่อมตน 
 บุคคลควรอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่แขง็กระด้าง ทําใหเ้ป็นที่ยกย่องสรรเสรญิของคนทัว่ไป

ตลอดจนไดร้บัความสะดวกในการทาํกจิกรรมทัง้ปวง เพราะไมม่คีวามอวดดือ้ถอืด ีไมเ่ยอ่หยิง่ทะนง
ตน และไม่มคีวามยโสโอหงั ดูถูกเหยยีดหยามผูอ้ื่น ความเคารพและความถ่อมตนมคีวามต่างกนั
ตรงที่ความเคารพนัน้เป็นการตระหนักในคุณค่าของบุคคลอื่นและสิง่อื่น จงึเคารพนับถอืดว้ยกาย 
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วาจา ใจ สว่นความถ่อมตนเป็นการประเมนิคุณค่าของตนเองและพรอ้มทีจ่ะน้อมรบัความดขีองผูอ้ื่น
เขา้มาใสต่วั จงึมผีลทาํใหอ้ยูเ่ป็นสุข ดาํเนินชวีติอยา่งไมป่ระมาท และเป็นทีร่กัของเทวดาและมนุษย์
ทัง้หลาย 

 มงคลที ่22 และ 23 น้ีจงึมคีวามสมัพนัธก์นัและเป็นสิง่ทีค่วรปฏบิตัไิปพรอ้มกนัจงึจะเกดิ
ประโยชน์แก่ตนเอง 

 มงคลที ่24 ความสนัโดษ 
 บุคคลควรยนิดใีนสิง่ของของตนตามฐานะคอืรูจ้กัประมาณและพอใจในทีต่นหามาไดจ้งึจะ

ทําใหเ้ป็นคนมเีกยีรตมิศีกัดิศ์ร ีมคีวามขยนัหมัน่เพยีรและมคีวามสามคัค ีความสนัโดษจําแนกได้
เป็น 3 ประการดงัน้ี คอื 

 1. ยถาลาภสนัโดษ คอื ยนิดตีามทีไ่ดม้า และไมเ่สยีใจถา้ไมไ่ดเ้ทา่ทีต่อ้งการ 
 2. ยถาพลสนัโดษ คอื ยนิดตีามกําลงัของตน ไม่ว่าจะเป็นกําลงักาย กําลงัใจ และกําลงั

ความคดิ 
 3. ยถาสารุปปสนัโดษ คอื ยนิดตีามสมควรแก่ฐานะ หรอืสถานภาพของตน ไม่ใฝ่สูงจน

เกินศกัดิ ์เพราะอาจทําให้ล่มจมได้ เช่น คนที่มฐีานะไม่ด ีแต่ใช้ของที่มรีาคาแพงเกินฐานะ คนที่
ทาํงานระดบัชัน้ผูน้้อยแต่ใชข้องหรหูราราคาแพงจงึอาจทาํใหผู้อ้ื่นหมัน่ไสห้รอือจิฉารษิยาได ้และคน
ทีเ่พิง่ทาํงานรบัเงนิเดอืนเดอืนแรกแต่จบัจา่ยใชส้ิง่ของเกนิรายไดท้ีไ่ดร้บั เป็นตน้  

 มงคลที ่25 ความกตญัญ ู
 ความกตญัญ ูหมายถงึ การรูคุ้ณคน บุคคลควรตอบแทนพระคุณต่อบุคคลทีม่บุีญคุณ เช่น 

มารดา บดิา และครบูาอาจารย ์เป็นตน้ ความกตญัญเูป็นคุณธรรมทีท่าํใหโ้ลกเจรญิ และทาํใหส้งัคม
มคีวามสงบสุข ไม่วุ่นวาย ดงันัน้คุณธรรมในขอ้น้ีจงึมคีวามสมัพนัธ์ในฐานะเป็นรากฐานแห่งความ
เป็นมนุษย ์

 ความกตญัญอูาจแสดงต่อบุคคล สตัว ์และสิง่ของ ซึง่คุณธรรมในขอ้น้ีมผีลทาํใหผู้ป้ระพฤติ
เป็นที่ร ักใคร่ของเทวดาและมนุษย์ทัง้หลาย ทําให้เป็นคนมีสติ ไม่ประมาท ทําให้เป็นคนมี
หริโิอตตปัปะ ทาํใหเ้ป็นคนไมม่เีวร ไมม่ภียั และเป็นทีย่กยอ่งของคนทัง้หลาย 

 มงคลที ่26 การฟงัธรรมตามกาล 
 การฟงัธรรมตามกาล คือการฟงัธรรมตามโอกาสที่มี ซึ่งจะทําให้ผู้ฟงัได้อานิสงส์ 5 

ประการดงัน้ี คอื 
 1. การไดฟ้งัสิง่ที่ยงัไม่เคยฟงั จงึทําใหไ้ดร้บัความรูใ้หม่ อนัเป็นการเพิม่พูนความรู ้และ

สตปิญัญา 
 2. สิง่ใดที่เคยฟงัแล้วแต่ยงัไม่เขา้ใจ ย่อมเขา้ใจสิง่นัน้ อนัเป็นการทบทวนความรูจ้งึเกดิ

ความแตกฉานและสามารถจดจาํได ้
 3. เป็นการบรรเทาความสงสยั เพราะสิง่ที่ไม่เคยรู้และไม่เขา้ใจจะถูกทําให้ชดัเจนและ

เขา้ใจ 
 4. เป็นการทาํความเหน็ใหถู้กตอ้ง จะทาํใหด้าํเนินชวีติอยา่งมทีศิทาง 
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 5. ทําใหจ้ติของผูฟ้งัผ่องใส เพราะหมดความสงสยัและเขา้ใจในธรรมนัน้ ๆ จงึเป็นการ
ยกระดบัจติใหส้งูขึน้ 
 อน่ึงการฟงัธรรมตามกาลน้ียงัส่งเสริมให้เกิดสมัมาทิฏฐิ และสมัมาสงักัปปะ อนัเป็น         
อธปิญัญาสกิขาในมรรคมอีงค ์8 และในขณะเดยีวกนัยงัทําใหเ้กดิการพฒันาในดา้นศลีและสมาธอิกี
ดว้ย 

 มงคลที ่27 ความอดทน 
 ความอดทนหรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ขันติ เป็นธรรมสําคัญที่เป็นเครื่องนําพาสู่

ความสาํเรจ็ลกัษณะของความอดทนม ี3 ประการดงัน้ี คอื 
 1. ธีติข ันติ คือ ความอดทนต่อความลําบากตรากตรํา อันเป็นการอดทนต่อสภาพ

ธรรมชาต ิ ลมฟ้า อากาศ ความรอ้น และความหนาว เป็นตน้ 
 2. อธิวาสนขนัติ คือ ความอดทนต่อความเจ็บป่วยต่าง ๆ อนัเป็นทุกขเวทนาที่ทําให้

รา่งกายกระวนกระวาย ซึง่เราจะตอ้งพยายามรกัษาใจใหส้งบ ไมใ่หก้ระวนกระวายไปดว้ย ผูม้คีวาม
อดทนในเรือ่งน้ี เจบ็มากเหมอืนเจบ็น้อย เจบ็น้อยเหมอืนไมเ่จบ็เลย 

 3. ตตีกิขาขนัต ิคอื ความอดทนต่ออารมณ์ยัว่ยวนต่าง ๆ ทีจ่ะมาทําใหเ้ราเกดิความโลภ 
โกรธ หลง คนส่วนมากที่ทําความชัว่เพราะกําลงัต้านทานมไีม่พอ ไม่สามารถอดทนต่ออารมณ์
เหล่าน้ีได้ จงึถูกความโลภ โกรธ หลง ครอบงํายํ่าย ีต้องเสยีคน การฝึกหดัดดันิสยัใหอ้ดทนต่อสิง่
ยัว่ยวนใจซึ่งมทีัง้รูป เสยีง กลิน่ รส สมัผสัทางกายและสมัผสัทางใจ จงึเป็นเรื่องสําคญัมาก ถ้าเรา
สามารถบงัคบัจติใจของเราใหไ้มเ่ป็นทาสต่อสิง่ยัว่ยวนใจไดเ้ราจะชนะอุปสรรค จติจะมคีวามเขม้แขง็
เหมอืนกบัวา่มภีมูติา้นทานกเิลส และจะประสบความสาํเรจ็บรรลุเป้าหมายตามทีป่ระสงคไ์ดใ้นทีส่ดุ 

 มงคลที ่28 ความเป็นคนวา่งา่ย 
 บุคคลควรยนิดรีบัฟงัคาํตกัเตอืนดว้ยความเตม็ใจโดยไมแ่สดงอาการกระดา้งกระเดื่อง แต่

พจิารณาคําตกัเตือนโดยใชส้ติปญัญาไตร่ตรอง และปฏบิตัิตามด้วยความเอื้อเฟ้ือ บุคคลที่ปฏบิตัิ
เช่นน้ีไดย้่อมเป็นที่รกัของคนทัง้หลาย จงึมกัไดร้บัความช่วยเหลอืจากคนทัว่ไปและทําใหไ้ดธ้รรม
และบรรลุธรรมเบือ้งสงูไดง้า่ย 

 มงคลที ่29 การเหน็สมณะ 
 สมณะ แปลว่า ผูส้อน การเหน็สมณะ คอืการเขา้ไปช่วยเหลอืและเขา้ไปใกลเ้พื่อฟงัคําสัง่

สอนของท่าน อนัจะเกดิประโยชน์ทําให้คลายความทุกขร์้อนและจติใจผ่องใส เพราะสมณะเป็นผู ้
สงบกาย สงบวาจา และสงบใจ การได้นัง่ใกล้และได้โอกาสศกึษาธรรมจากท่านจะทําใหเ้ป็นผูไ้ม่
ประมาท เป็นผูม้สีต ิเช่น ประกอบกุศลอยูเ่สมอ ทาํใหเ้กดิแรงบนัดาลใจในการทําความด ีและทาํให้
ไดส้มบตั ิ3 ประการ ไดแ้ก่ มนุษยสมบตั ิทพิยสมบตั ินิพพานสมบตั ิ

 มงคลที ่29 จงึเป็นการสง่เสรมิใหบุ้คคลรูจ้กัเลอืกกลัยาณมติรเพื่อสง่เสรมิตนเองใหพ้ฒันา
กา้วหน้ามากยิง่ขึน้ 
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 มงคลที ่30 การสนทนาธรรมตามกาล 
 บุคคลควรหาโอกาสสนทนาธรรมกบัผู้รูเ้พื่อใหเ้กดิปญัญาและเป็นการพฒันาตนเองอยู่

เสมออย่างไม่ประมาท นอกจากน้ียงัจะทําใหไ้ด้ยนิได้ฟงัในธรรมที่ตนไม่รู ้บรรเทาความสงสยัใน
ธรรมไดแ้ละเป็นการฝึกฝนอบรมตนเองใหห้มัน่ประกอบกุศลกรรม 

 มงคลที่ 30 น้ีสมัพนัธ์กบัมลคลที่ 26 การฟงัธรรมตามกาล ซึ่งทําใหเ้กดิอธปิญัญาสกิขา 
อธศิลีสกิขา และอธจิติสกิขา และยงัทาํใหไ้ดพ้บกลัยาณมติรทีจ่ะช่วยสง่เสรมิการพฒันาคุณธรรมให้
เจรญิกา้วหน้ายิง่ขึน้ 

 มงคลที ่31 การเผาผลาญบาป 
 การเผาผลาญบาป คอื การเผาความชัว่ให้หมดไปหรอืเรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า ตบะ เช่น 

ทานเป็นเครื่องเผาความโลภ เมตตาเป็นเครื่องเผาโทสะ และปญัญาเป็นเครื่องเผาโมหะ เป็นต้น 
ตบะน้ีจาํแนกลกัษณะได ้5 อยา่งมดีงัน้ี คอื 

 1. สตสิงัวร หมายถงึ การระวงัดว้ยสต ิ
 2. อนิทรยีส์งัวร หมายถงึ การสาํรวมระวงัอนิทรยี ์6 คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ เมื่อมี

อารมณ์ภายนอกมากระทบ 
 3. ศลีสงัวร หมายถงึ การสาํรวมระวงัศลีโดยตัง้ใจทาํในสิง่ทีถู่กทีค่วร 
 4. วริยิสงัวร หมายถงึ การสาํรวมระวงัความเพยีร โดยตัง้ใจทาํในสิง่ทีถู่กทีค่วร 
 5. ญาณสงัวร หมายถงึ การสาํรวมระวงัความรูโ้ดยใชค้วามรูน้ัน้ไปในทางทีถู่กจงึจาํเป็นที่

จะตอ้งมสีตกิาํกบัความรู ้
 มงคลที ่32 การประพฤตพิรหมจรรย ์

 การประพฤตพิรหมจรรยเ์ป็นการตดัโลกยีวสิยัมุง่สู่โลกุตตรภูม ิจงึช่วยใหบุ้คคลมคีวามสุข
ความเจรญิ การประพฤตพิรหมจรรยม์ ี10 ประการมดีงัน้ี คอื 

 1. การใหท้าน คอืการใหซ้ึง่ใหไ้ดท้ัง้วตัถุและธรรมะ 
 2. เวยยาวจัจะ คอืการขวนขวายในการสรา้งความเจรญิใหแ้ก่บุคคลอื่น 
 3. การรกัษาศลี 5 อยา่งเครง่ครดั 
 4. การประพฤตพิรหมวหิาร 4 มเีมตตา กรณุา มทุติา อุเบกขา  
 5. เมถุนวริตั ิคอืการงดเวน้จากการบรโิภคกามในวนัอุโบสถ 
 6. สทารสนัโดษ คอืการพอใจในคูค่รองของตน ไมป่ระพฤตผิดิในคูค่รอง 
 7. วริยิะ คอืความเพยีรระวงัไมใ่หค้วามชัว่เกดิขึน้ 
 8. อุโบสถศลี คอืการรกัษาศลีอุโบสถในวนั 8 คํ่า และ 15 คํ่า 
 9. อรยิมรรคศลี คอื การปฏบิตัติามมรรค 8 ประการ 
 10. ศาสนา คอืคาํสัง่สอนทีท่าํใหบุ้คคลประพฤตดิเีวน้จากทุจรติ 

 บุคคลใดกต็ามทีต่ ัง้มัน่อยู่ในพรหมจรรยท์ัง้ 10 ขอ้น้ีจะเป็นผูท้ี่มแีต่ความเจรญิรุ่งเรอืงใน
ชวีติของตน เป็นผูพ้น้ทุกขแ์ละมปีญัญามองเหน็ความจรงิแทข้องชวีติ 
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 มงคลที ่33 การเหน็อรยิสจั 
 การเหน็อรยิสจั คอืการเหน็ความจรงิอนัประเสรฐิ 4 ประการไดแ้ก่ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ และ
มรรค บุคคลใดทีส่ามารถเหน็แจง้ในความจรงิอนัสงูสุดน้ีย่อมทาํใหบุ้คคลนัน้สามารถดบัทุกขแ์ละตดั
กระแสโลกเขา้สูก่ระแสธรรม 
 มงคลที ่34 การทาํนิพพานใหแ้จง้ 
 มงคลที่ 33 และ 34 มคีวามสมัพนัธ์กนัเพราะเหตุว่า เมื่อใดที่บุคคลเหน็แจง้ในอรยิสจั 4 
ประการแลว้ยอ่มเขา้ถงึพระนิพพานและหลุดพน้จากสงัสารวฏั 
 มงคลที ่35 จติของผูถู้กโลกธรรมกระทบแลว้ไมห่วัน่ไหว 
 โลกธรรมม ี8 ประการไดแ้ก่ ลาภ ความเสื่อมลาภ ยศ ความเสื่อมยศ นินทา สรรเสรญิ สุข 
และทุกข ์ฉะนัน้จติทีไ่มห่วัน่ไหวดว้ยโลกธรรมคอืจติทีเ่หน็ว่าโลกธรรมนัน้ไมม่คีวามแน่นนอนเกดิขึน้
แล้วย่อมดบัไปเป็นธรรมดา การไม่หวัน่ไหวต่อโลกธรรมน้ีจะทําใหเ้ป็นคนเขม้แขง็ ไม่ตกเป็นทาส
ของกเิลสตณัหาและมคีวามผอ่งใส หลกัธรรมในขอ้น้ีจงึเป็นพืน้ฐานไปสูก่ารปฏบิตัวิปิสัสนา 
 มงคลที ่36 จติไมโ่ศกเศรา้ 
 บุคคลทีเ่หน็แจง้ในความจรงิของโลกและชวีติยอ่มมจีติใจสงบและไมห่วัน่ไหวต่อโลกธรรม 
ทัง้ปวง เมือ่มทีุกขจ์งึสามารถระงบัความโศกเศรา้ได ้และมจีติทีส่งบไมเ่รา่รอ้นเพราะโลกธรรม 
 มงคลที ่37 จติปราศจากธุล ี
 บุคคลใดกต็ามมจีติที่ปราศจากกเิลสอนัไดแ้ก่ ราคะ โทสะ และโมหะ ย่อมพน้จากความ
ทุกขแ์ละมปีญัญาเหน็ความจรงิของโลกและชวีติ ในทางตรงกนัขา้มบุคคลใดก็ตามที่เป็นทาสของ
กิเลสตัณหาย่อมขาดความสงบสุขในชีวิต จึงมีแต่ความเร่าร้อนและความกระวนกระวายอยู่
ตลอดเวลา 
 มงคลที ่38 จติเกษม  

 จิตเกษม หมายถึง จิตของบุคคลที่เห็นแจ้งในอรยิสจัจนบรรลุถึงพระนิพพาน อนัเป็น
ลกัษณะจิตที่หมดกิเลส จึงมแีต่ความบรสิุทธิ ์ความสะอาด ความสว่าง และความสงบเยอืกเย็น     
จติของผู้มจีติเกษมได้อย่างแท้จรงิ คอื พระอรหนัต์ที่สามารถหกักรรม และทําลายกิเลสได้อย่าง
สิน้เชงิ ไมม่กีารเวยีนกลบัมาเกดิอกีต่อไป1 
 มงคล 38 ประการน้ีเราจะเหน็ไดว้่ามคีวามครอบคลุมในการพฒันา ทางดา้นปญัญา ศลี 
และสมาธิ จงึเป็นแนวทางสําคญัที่ผู้ใดได้ปฏิบตัิอย่างสมํ่าเสมอแล้วจะทําให้เกิดอธิปญัญาสกิขา 
อธศิลีสกิขา และอธจิติตสกิขา ดงันัน้การปฏบิตัมิงคล 38 ย่อมทําใหเ้กดิความเจรญิแก่ชวีติและ
สามารถกา้วสูท่างแหง่การหลุดพน้จากสงัสารวฏั 
 อยา่งไรกต็ามองคค์วามรูต่้างๆ ตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้นัน้สว่นมากเป็นพืน้ฐานสาํคญัในการ
เตรยีมชวีติ หรอืเราอาจกล่าวไดว้่าเป็นการปรบัชวีติก่อนทีจ่ะปฏบิตัต่ิอไปในมรรคมอีงค ์8 ยกเวน้

                                                 
 1 ข.ุส.ุ (ไทย) 25/265-272/562-563. 
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พรหมวหิาร 4 และมงคล 38 บางขอ้เท่านัน้ กล่าวคอืตัง้แต่ขอ้ที ่31 เป็นตน้มาทีเ่ป็นการปฏบิตัเิพื่อ
เขา้สูก่ระแสแหง่พระนิพพานจงึเป็นหลกัธรรมทีส่นบัสนุนใหเ้กดิการพฒันาในมรรคมอีงค ์8 
 นอกจากน้ียงัมอีงค์ความรู้อื่นๆ ที่สนับสนุนมรรคมอีงค์ 8 ในด้านการพฒันาจิต ได้แก่    
อทิธบิาท 4 การเจรญิอนิทรยี ์5 สตแิละสมัปชญัญะ ซึง่จะกล่าวถงึในลาํดบัต่อไป 
 
 อิทธิบาท 4  
 อทิธบิาท 4 หมายถงึ คุณเครือ่งใหถ้งึความสาํเรจ็ เป็นธรรมทีพ่ระพุทธเจา้ทรงยกยอ่งมาก 
เพราะเป็นเหตุเป็นปจัจยัทีท่าํใหก้ารปฏบิตัธิรรมโดยเฉพาะในการทาํสมาธจิติบรรลุผลตามเป้าหมาย 
อกีทัง้ยงัเป็นขอ้ปฏบิตัทิี่ทําใหเ้กดิสมาธไิด ้กล่าวคอืสมาธเิกดิจากอทิธบิาทขอ้ใดจะมชีื่อเรยีกตาม
อทิธบิาทในขอ้นัน้ๆ มดีงัน้ี คอื 
 1. เจรญิอทิธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธปิธาน สงัขาร (สมาธทิี่เกิดจาก ฉันทะ และ
ความเพยีรสรา้งสรรค)์ 
 2. เจรญิอทิธบิาท ทีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร (สมาธทิีเ่กดิจากจติตะและความ
เพยีรสรา้งสรรค)์ 
 3. เจรญิอทิธบิาท ทีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร (สมาธทิีเ่กดิจากจติตะและความ
เพยีรสรา้งสรรค)์ 
 4. เจรญิอทิธิบาทที่ประกอบด้วยวมิงัสาสมาธิปธานสงัขาร (สมาธิที่เกดิจากวมิงัสาและ
ความเพยีรสรา้งสรรค)์1 
 ในอปารสตูรไดใ้หค้วามหมายของอทิธบิาท 4 วา่ ธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ใหถ้งึฝ ัง่โน้น จากฝ ัง่น้ี 
 องคป์ระกอบของอทิธบิาท 4 น้ี เราอาจสรปุหลกัใหญ่ไดด้งัน้ี คอื 

 1. ฉนัทะ คอืความพอใจในธรรม 
 2. วริยิะ คอืความเพยีรทางใจ 
 3. จติตะ คอืความเอาใจฝกัใฝใ่นสิง่นัน้ไมว่างธุระ 
 4. วมิงัสา คอืการหมัน่ตรติรองพจิารณาหาเหตุผล การไมห่ลงงมงาย2 

 ธรรม 4 ประการน้ีเป็นหลกัทีค่วรประพฤตอินัจะนํามาซึง่ความสําเรจ็ในการทํากจิต่างๆ 
ตามประสงค ์เพราะมจีติมุง่มัน่อยา่งแน่วแน่ จงึเกดิเป็นความเพยีรและจดจ่อในสิง่นัน้ๆ โดยไมป่ล่อย
วาง ยอ่มไดร้บัผลตามทีต่นมุง่หมาย 
 การใชห้ลกัธรรมน้ีมาพฒันาชวีติสามารถใชไ้ดใ้นชวีติประจําวนั เพื่อประกอบการงานและ
ใช้ได้ในการปฏิบัติสมาธิ เพื่อฝึกจิตฝึกใจให้มีความมัน่คงแน่วแน่ที่จะก้าวต่อไปให้สูงยิ่งขึ้น           
แมพ้ระพุทธเจา้เองพระพุทธองคท์รงใชห้ลกัอทิธบิาท 4 น้ีอบรมพระองคเ์องจนประสบความสําเรจ็

                                                 
 1ท.ีปา. (ไทย) 11/306/277. 
 2ส.ํม. (ไทย) 19/813/377. 
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ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ จงึเป็นแบบอยา่งทีเ่ราสามารถนํามาใชใ้หบ้งัเกดิประโยชน์แก่ชวีติ และพฒันา
ชวีติจนบงัเกดิความสาํเรจ็ 
 
 อินทรีย ์5 และพละ 5 
 อนิทรยี ์5 

 ความหมายของอนิทรยี ์คอืความเป็นใหญ่ หรอืสภาพทีเ่ป็นใหญ่ในกจิของตนโดยเป็นใหญ่
ในการทาํหน้าที่1 อนิทรยีน้ี์ม ี5 ประการ ไดแ้ก่ ศรทัธา วริยิะ สต ิสมาธ ิและปญัญา2      

 บุคคลใดก็ตามที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าและไม่สงสัยในธรรมของ
พระพุทธเจา้ เมื่อมศีรทัธาแลว้ย่อมมคีวามเพยีรในการละอกุศลธรรมทัง้หลาย ทําใหม้กีําลงัมคีวาม
บากบัน่ไมท่อดธุระในกุศลธรรมทัง้หลาย ความเพยีรเช่นน้ียอ่มเป็นอนิทรยีค์อืวริยิะเมื่อมวีริยิะยอ่มมี
สตริะวงัรกัษาตนความระลกึได ้ความระลกึเช่นน้ียอ่มเป็นอนิทรยีค์อืสต ิเมื่อมสีตเิขา้ไปตัง้ไว ้บุคคล
ผูน้ัน้ย่อมมจีติทีต่ ัง้มัน่ความตัง้มัน่แห่งจติเช่นน้ีย่อมรูช้ดัในสงัสารวฏั และรู้ในสภาวะที่ประณีตอนั
เป็นที่สงบแห่งสงัขารทัง้ปวง เป็นที่สิ้นไปแห่งตณัหาเป็นความดบัและเป็นนิพพาน การรู ้ชดั
เช่นน้ีย่อมเป็นอนิทรยีค์อืปญัญา และเมื่อรูช้ดัดว้ยปญัญา บุคคลนัน้ย่อมเกดิศรทัธา และความเชื่อ
หรอืศรทัธาน้ียอ่มเป็นอนิทรยีค์อืศรทัธาทีเ่ขม้ขน้ไปอกี หลงัจากทีรู่แ้จง้แทงตลอดในธรรมจงึหมดความ
ยดึมัน่ถอืมัน่3 
       
 พละ 5 
      ความหมายของพละ 5 คอืกําลงั 5 ประการ ไดแ้ก่ สทัธาพละ (กําลงัคอืศรทัธา) วริยิะพละ     
(กําลังคือวิริยะ) สติพละ (กําลังคือสติ) สมาธิพละ (กําลังคือสมาธิ) และปญัญาพละ (กําลังคือ
ปญัญา)4    

 พละ 5 เป็นธรรมทีท่าํใหเ้กดิความเขม้แขง็มัน่คง และธรรมทีเ่ป็นฝา่ยตรงขา้มนัน้ครอบงาํ
ไม่ไดจ้งึเป็นเครื่องเกือ้หนุนใหแ้ก่มรรคมอีงค ์8 พละ 5 น้ีมขีอ้ธรรมตรงกบัอนิทรยี ์ 5 คอื ศรทัธา 
วริยิะ สต ิสมาธ ิปญัญา แต่ต่างกนัตรงหน้าทีท่ีท่าํ นัน่คอืพละ 5 ทาํหน้าทีใ่ชก้ําลงัในการต่อสูก้บัสิง่
เป็นฝ่ายตรงขา้มหรอืเป็นขา้ศกึ ได้แก่ อสทัธา ความเกยีจครา้น ความหลงลมื ความฟุ้งซ่าน และ
ความโง ่ความหลง เมือ่ชนะฝา่ยตรงขา้มไดแ้ลว้กเ็ป็นใหญ่ขึน้มาในหน้าทีน่ัน้ๆ ซึง่เรยีกวา่อนิทรยี ์
 สรุปความไดว้่า สทัธาพละกําจดัความไม่มศีรทัธาได้แล้วกลายเป็นวริยินิทรยี ์ทําหน้าที ่
ทําความเพยีร สตพิละกําจดัความหลงลมืไดแ้ล้ว กลายเป็นสตนิทรยี ์อนิทรยีค์อืสตทิําหน้าทีร่ะลกึ 

                                                 
 1พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต).  (2551).  เล่มเดมิ.  หน้า 555. 
 2ส.ํม. (ไทย) 19/471/282. 
 3ส.ํม. (ไทย) 19/479-480/287-291. 
 4องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 22/13/17. 



 172

สมาธพิละกาํจดัความฟุ้งซ่าน ไดแ้ลว้เกดิเป็นสมาธนิทรยีท์าํหน้าทีข่องสมาธ ิปญัญาพละกําจดัความ
โงไ่ดแ้ลว้กลายเป็นปญัญนิทรยี ์ทาํหน้าทีข่องปญัญา 
        เราอาจกล่าวไดว้่าอนิทรยี ์5 พละ 5 เป็นธรรมทีนํ่าไปสูก่ําลงัแห่งการบรรลุหลุดพน้และ
เป็นธรรมสาํคญัในการกาํจดันิวรณ์ 5 ซึง่เป็นกเิลสทีบ่ ัน่ทอนกาํลงัปญัญา 
        
 สติและสมัปชญัญะ          
        สต ิคอืความระลกึได ้สมัปชญัญะ คอืความรูต้วั1 
 สต ิเป็นกําลงัจติฝา่ยสมาธทิีท่ําหน้าทีร่ะลกึไดเ้รว็ก่อนทีจ่ะทํา พูด และคดิ การฝึกสตคิวร
ฝึกใหเ้ป็นนิสยัจะทําใหไ้ม่เป็นคนประมาท เมื่อมสีตจิะสามารถระลกึเอาปญัญามาใชท้ําหน้าที่เป็น
สมัปชญัญะได ้
          สมัปชญัญะ เป็นธรรมที่ทํางานสมัพนัธ์กบัสต ิกล่าวคอืสตเิป็นอสิระในการที่จะระลกึเอา
ปญัญาทีม่อียู่มาเผชญิหน้ากบัเหตุการณ์ทีก่ําลงัเกดิ ปญัญานัน้จะเปลีย่นรปูเป็นสมัปชญัญะ ซึง่เป็น
ปญัญาทีก่ําลงัทําหน้าทีอ่ยู่อย่างเตม็ทีเ่ฉพาะเหตุการณ์นัน้ๆ ปญัญาทีท่ําหน้าทีเ่ป็นสมัปชญัญะดว้ย
อาํนาจของสตน้ีิ ถา้กําลงัไม่พออาจเพิม่กําลงัของสมาธเิขา้มาช่วย ปญัญาจะเตม็ไปกําลงัซึง่สามารถ
ขจดัปญัหา หรอืแกป้ญัหาต่างๆ ได ้
 
           โพชฌงค ์7 
 ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่การตรสัรูซ้ึง่เรยีกวา่ สมัโพชฌงคน้ี์ ม ี7 ประการดงัน้ี คอื 
 1. สตสิมัโพชฌงค ์หมายถงึ ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่การตรสัรูค้อื ความระลกึได ้
 2. ธมัมวจิยสมัโพชฌงค ์หมายถงึธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่การตรสัรูค้อื การเฟ้นธรรม 
 3. วริยิสมัโพชฌงค ์หมายถงึ ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่การตรสัรู ้คอื ความเพยีร  
 4. ปีตสิมัโพชฌงค ์หมายถงึ ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่การตรสัรู ้คอื ความอิม่ใจ  
 5. ปสัสทัธสิมัโพชฌงค ์หมายถงึ ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่การตรสัรู ้คอื ความสงบกาย สงบใจ 
  6. สมาธสิมัโพชฌงค ์หมายถงึ ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่การตรสัรู ้คอื ความตัง้จติมัน่ 
 7. อุเบกขาสมัโพชฌงค์ หมายถึง ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรสัรู้ คือ ความวางใจเป็น
กลาง2 
 การบรรลุธรรมจะบงัเกดิขึน้มาไดม้ใิช่เพยีงแค่การอ่านจากหนังสอืหรอืพระไตรปิฎก แต่
ปจัจยัสาํคญัทีเ่ป็นรากฐานของการบรรลุธรรม คอื องคแ์ห่งการตรสัรูท้ีเ่รยีกว่า โพชฌงค ์7 ประการ 
ซึ่งเกดิจากการเจรญิสตปิฏัฐาน 4  สตปิฏัฐาน 4 น้ีเมื่อทําใหม้ากแลว้ จะทําใหโ้พชฌงค ์7 บรบิูรณ์
และเจรญิเตม็ที่3 และเมื่อโพชฌงค ์7 ทีท่ําใหม้ากแลว้ และเจรญิเตม็ทีแ่ลว้จะทําใหว้ชิชาและวมิุตติ
                                                 

 1ท.ีปา. (ไทย) 11/352/369. 
 2ท.ีปา. (ไทย) 11/330/331. 
 3ม.อุ. (ไทย) 14/151/194. 
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เกดิขึน้มาอยา่งสมบูรณ์1 การเจรญิสตปิฏัฐาน 4 จงึเป็นการลงมอืปฏบิตัคิน้หาความจรงิดว้ยตนเอง
จนเกดิประสบการณ์โดยตรง ดงันัน้ การพฒันามนุษยต์ามแนวทางของพระพุทธศาสนานัน้จะตอ้งทาํ
ใหบุ้คคลเกดิองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี คอื  
 1. สต ิคอื ความระลกึได ้การพฒันาบุคคลใหเ้กดิสตนิัน้จะต้องอาศยัสตปิฏัฐาน 4 โดย
ระลกึรูเ้หน็กายในกาย เหน็เวทนาในเวทนา เหน็จติในจติ และเหน็ธรรมในธรรมทัง้หลาย เมื่อทํา          
สตปิฏัฐานใหม้ากขึน้แลว้ ความคลายกาํหนดัจงึเกดิขึน้ แลว้อาศยันิโรธน้อมไปในการสละหมดไมย่ดึ
มัน่ถอืมัน่ใดๆ สตปิฏัฐาน 4 ทีท่าํใหม้ากอยา่งน้ีแลว้จงึจะทาํใหโ้พชฌงค ์7 ประการบรบิรูณ์2 
  ดงันัน้ สต ิเมือ่เจรญิขึน้อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ ปญัญาจะเกดิขึน้มา โดยปญัญาเขา้
ไปรูล้กัษณะแทจ้รงิของกายและจติหรอืรปูกบันาม ตลอดจนเหน็แจง้ในอรยิสจั 4 
 2. ธมัมวจิยะ คอื การเฟ้นธรรม หรอืการพจิารณาคน้ควา้ในธรรม โดยพจิารณาธรรมนัน้
ด้วยปญัญา ธรรมที่พจิารณามทีัง้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล มโีทษและไม่มโีทษ เลวและประณีต   
ทัง้ฝ่ายดําและฝ่ายขาว ใหใ้ชม้นสกิารโดยใส่ใจในธรรมเหล่าน้ีใหม้าก เพราะธรรมเหล่าน้ีล้วนเป็น
อาหารที่ทําใหธ้มัมวจิยสมัโพชฌงค์ซึ่งยงัไม่เกดิขึน้ไดเ้กดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แล้วทําใหม้คีวามเจรญิ
เตม็ที ่อน่ึงการเฟ้นธรรมน้ีเกดิขึน้ในลกัษณะที่เหมอืนกบัปญัญาญาณทีส่ามารถแยกแยะลกัษณะที่
แตกต่างของสภาวธรรมต่างๆ การพฒันามนุษยใ์นขัน้น้ีตอ้งอาศยัการทําสมาธแิละวปิสัสนา ซึง่เป็น
ระบบปฏบิตัทิีม่ที ัง้การพฒันาจติและพฒันาปญัญา การทําสมาธวิปิสัสนาในพระพุทธศาสนาจงึไม่มี
การวิจยัที่ไม่ปรากฏผล เมื่อใดก็ตามที่ธมัมวิจยะเกิดขึ้น การไต่สวนและปญัญาญาณจะเกิดขึ้น
พรอ้มๆกนั เพราะเป็นสิง่เดยีวกนั สิง่ทีเ่ราวจิยัและคน้ควา้คอืธรรมทัง้หลายตามทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้มา
ตัง้แต่ต้นและยงัรวมไปถงึธรรมทีห่มายถงึสภาวะหรอืคุณสมบตัเิฉพาะทีป่รากฏอยู่ในอารมณ์แต่ละ
ขณะ รวมถึงสามญัลกัษณะของแต่ละอารมณ์ ซึ่งเกิดขึน้ ตัง้อยู่ และดบัไป สามญัลกัษณะจงึเป็น
ธรรมทีเ่ราใชพ้จิารณาในการปฏบิตัสิมาธวิปิสัสนา 
  เมื่อธัมมวิจยะของโพชฌงค์เกิดขึ้น จิตจะมองเห็นธรรมชาติของกายและจิตอย่าง    
แจ่มชดั เหน็ความไม่เทีย่ง เหน็ความเป็นทุกข ์และเหน็ความเป็นอนัตตาของสิง่ทัง้หลายทัง้ปวงจะ
ปรากฏชดัแก่ผูป้ฏบิตั ิทาํใหผู้ป้ฏบิตับิรรลุถงึสภาวะทีแ่ทจ้รงิของพระนิพพานโดยไมม่คีวามสงสยัอกี
ต่อไป 
 3. วิริยะ คือ ความเพียรที่ทําให้เป็นคนเข้มแข็ง อดทน ไม่อ่อนแอ และไม่ติดความ
สะดวกสบาย เราจะสงัเกตไดว้่าในการปฏบิตัสิมาธวิปิสัสนา เราจะตอ้งเผชญิกบัความปวดเมื่อยของ
ร่างกาย ถ้าหากผู้ปฏิบตัิไม่อดทนแล้ว จะต้องล้มเลิกและยอมตามกิเลส ทําให้การพฒันาตนเอง     
ไมไ่ดผ้ล การสรา้งความเพยีรใหเ้กดิขึน้ในตนเองจะช่วยใหจ้ติใจเขม้แขง็ มคีวามแกรง่กลา้ทาํใหจ้ติมี
พลงั 
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  ดงันัน้สิง่ทีจ่ะทําใหว้ริยิสมัโพชฌงคท์ีย่งัไม่เกดิใหเ้กดิขึน้หรอืวริยิสมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้
แล้วมีความเจริญเต็มที่ คือ ความริเริ่ม ความพากเพียร ความอดทนและความบากบัน่ การทํา
มนสกิารหรอืการใส่ใจอย่างลกึซึ้งในธรรมเหล่าน้ีใหม้ากจะทําใหว้ริยิสมัโพชฌงค์เกดิขึน้และเจรญิ
เตม็ที่1 
  อย่างไรกต็าม ความเพยีรทีแ่กร่งกลา้ต้องประกอบไปดว้ยการมสีตเิขา้มาหนุนนําจงึจะ
ทําใหส้มาธมิคีวามตัง้มัน่ และปญัญาจงึจะเกดิขึน้มาได้ง่าย ทําใหรู้ก้ารเคลื่อนไหวของอารมณ์ได้
ชดัเจน และจติหยัง่รูส้ภาวะแทจ้รงิของสิง่ต่างๆได ้แต่ถา้จติใจอ่อนแอจะทําใหไ้ม่มสีมาธแิละไมใ่สใ่จ
ในกุศลธรรม การพฒันาตนเองย่อมไม่ก้าวหน้าทําใหจ้มอยู่กบัความทุกขแ์ละจะเกดิกเิลสขึน้มาได้
งา่ย จติทีข่าดพลงัจงึยากทีจ่ะรกัษาศลีไวใ้หม้ัน่คง 
 4. ปีต ิคอื ความอิม่ใจ เมื่อจติเกดิปีตจิะมผีลทําใหก้ายเบาและจติว่องไว มพีลงั การทีจ่ะ
ทําใหปี้ติสมัโพชฌงค์ที่ยงัไม่เกดิได้เกดิขึน้หรอืที่เกดิขึน้แล้วใหเ้จรญิเต็มที่นัน้คอื โยนิโสมนสกิาร    
ในธรรมเป็นทีต่ ัง้แหง่ปีติ2  
  นัน้คอื การระลกึถงึพระคุณของพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ ์ระลกึถงึคุณของศลี 
ระลึกถึงการบริจาคทานที่ตนทําไว้ ระลึกถึงคุณของเทวดา และระลึกถึงภาวะของพระนิพพาน 
ทัง้หมดน้ีจะช่วยให้เกิดปีติ แล้วให้น้อมใจไปในปีตินัน้ บุคคลผู้มคีวามเพยีรไม่ย่อหย่อนย่อมเกิด           
ปีตสิมัโพชฌงค์3 
 5. ปสัสทัธ ิคอื ความสงบกายและจติ ทาํใหไ้มฟุ้่งซ่านและกระวนกระวาย วธิทีีจ่ะทาํใหเ้กดิ
ความสงบกายและจติตอ้งอาศยัเหตุปจัจยัหลายประการ ไดแ้ก่ อาหารทีเ่หมาะสม อากาศทีเ่หมาะสม 
อริยิาบถทีเ่หมาะสม ความเพยีรทีพ่อด ีอยูใ่นแวดวงของผูม้คีุณธรรมและมคีวามปรารถนาทีจ่ะรกัษา
ความสงบ 
  บุคคลใดกต็าม เมื่อพฒันาตนเองจนเกดิปีตแิละทําใหปี้ตริะงบัไป ปสัสทัธสิมัโพชฌงค์
ยอ่มเกดิขึน้และเจรญิขึน้แก่บุคคลนัน้4 
 6. สมาธ ิคอื ความตัง้มัน่ในสิง่ใดสิง่หน่ึง แล้วเพ่งสิง่นัน้ไปตลอดตามเวลาที่กําหนด ผูม้ี
สมาธจิงึไมม่คีวามฟุ้งซ่านและมคีวามมัน่คงทางอารมณ์ 
  บุคคลใดกต็าม เมือ่พฒันาตนเองจนมกีายระงบัจากกเิลสตณัหาราคะต่างๆแลว้ จติยอ่ม
เป็นสขุและมคีวามตัง้มัน่ สมาธสิมัโพชฌงคย์อ่มเกดิขึน้และเจรญิขึน้แก่บุคคลนัน้5 
 7. อุเบกขา คอื การวางเฉยโดยที่จติไม่เอยีงไปขา้งใดขา้งหน่ึง แต่เพ่งจติที่ตัง้มัน่อย่างน้ี
ดว้ยด ีอุเบกขาสมัโพชฌงคย์อ่มเกดิขึน้และเจรญิขึน้1 
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 3ส.ํม. (ไทย) 19/184/115. 
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 เราอาจกล่าวไดว้า่ อุเบกขาสมัโพชฌงค ์คอื การรกัษาสมดุลของสภาวะจติใหเ้สมอกนัโดย
ไม่มสีภาวะอื่นใดมาครอบงาํ เมื่อเวลาปฏบิตัสิมาธ ินักพฒันาจติทัง้หลายจะพบกบัอาการเจบ็ปวด 
อาการหดหู่ และอาการท้อถอย เราควรใช้ประโยชน์จากองค์ธรรมในวิริยะ ปีติ และ ธมัมวิจยะ       
ในการกาํหนดรูอ้ารมณ์ต่างๆในขณะทีก่ําลงัเป็นอยู ่จนเหน็ความจรงิทีซ่่อนอยูเ่บือ้งหลงัอาการต่างๆ
อยา่งชดัเจนและเราสามารถรูอ้ารมณ์ต่างๆไดท้นัโดยใชส้ตเิป็นตวัช่วย องคธ์รรมทัง้ 3 น้ีตอ้งปรบัให้
พอเหมาะและสมดุลกนั เพราะเหตุว่าถ้ามวีิรยิะมากไป อาจทําให้เกิดความฟุ้งซ่าน เพราะวริยิะ     
เข้าพวกได้กับอุทธัจจะ ถ้าปีติมากไปจะมีความสุขมากจนตัวแทบลอย แสดงว่าจิตมีพลังมาก  
ท่านปณัฑิตาภิวงศ์ อาจารย์ผู้สอนวิปสัสนากัมมฏัฐานของพม่าได้กล่าวถึงอาการของปีติ สรุป   
ความไดว้่า จติทีเ่กดิปีตขิึน้ทาํใหจ้ตินัน้ไม่อยู่กบัปจัจุบนัและกําหนดกมัมฏัฐานไม่ได ้ฉะนัน้ตอ้งปรบั
จติฟูฟอ่งน้ีใหเ้กดิความสมดุลโดยอาศยัปสัสทัธ ิสมาธ ิและอุเบกขา2 นัน่คอื ทาํจติใหร้ะงบัความสุขที่
เกดิขึน้ เมื่อจติสงบ กายจะสงบ จติจงึมสีมาธเิกดิความตัง้มัน่และเมื่อตัง้มัน่เขา้ที่ดแีล้ว จติจะเกดิ
อุเบกขาวางเฉย ในขณะน้ีใหต้ามดูอาการของจติทุกขณะ ไม่ว่าจติจะดหีรอืไม่ดอีย่างไร การรกัษา
ความสมดุลของจติไดเ้ชน่น้ีจะนําไปสูป่ญัญา 
 ตามทีก่ล่าวมาแลว้น้ี เราจะเหน็ไดว้่า โพชฌงค ์7 เป็นธรรมทีเ่กือ้หนุนในการเจรญิสมาธิ
และเป็นธรรมทีก่างกัน้นิวรณ์ 5 ไม่ใหเ้กดิขึน้ อกีทัง้โพชฌงค ์7 น้ียงัเป็นทีใ่ชส้มาธ ิเพื่อการบรรลุ
วชิชาและวมิตุต ิดงันัน้ภาวนาปธานในสงัวรปธาน 4 คอื การเจรญิโพชฌงค ์73 ซึง่เป็นสว่นหน่ึงทีท่าํ
ใหเ้กดิมรรค ผล และเป็นหนทางไปสู่พระนิพพาน บุคคลใดก็ตามที่ไดร้บัการพฒันาใหม้โีพชฌงค ์  
ในใจเทา่กบัวา่ไดส้รา้งเหตุปจัจยัในการตรสัรูธ้รรม และกาํลงักา้วเขา้ใกลพ้ระนิพพานมากขึน้ 
 การวเิคราะหอ์งคค์วามรูใ้นการพฒันามนุษยจ์ากพระสุตตนัตปิฎกตามทีไ่ดก้ล่าวมาตัง้แต่ตน้น้ี 
ทาํใหเ้หน็วา่ องคค์วามรูใ้นการพฒันามนุษยม์เีป็นจาํนวนไมน้่อย แต่ทัง้หมดน้ีรวมอยูท่ีม่รรคมอีงค ์8 
ซึง่เป็นองคป์ระกอบทัง้ 8 ซึง่มใิช่ทาง 8 ทางทีจ่ะตอ้งปฏบิตัไิปทลีะขอ้ แต่เป็นองคป์ระกอบทัง้ 8 ที่
ตอ้งอาศยักนัเหมอืนเชอืกทีม่เีกลยีว 8 เกลยีวแลว้รวมเป็นเชอืกเสน้เดยีวกนั มนุษยต์อ้งพฒันาทัง้    
8 องคป์ระกอบไปพรอ้มๆกนั จงึจะเกดิการเปลีย่นแปลงในทางทีเ่จรญิขึน้ ซึง่การพฒันามนุษยต์าม
แนวน้ีมปีรากฏในทนัตภูมสิูตร อนัเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงตรสัถึงการพฒันามนุษย์ โดย
ทรงหยบิยกเรื่องการฝึกช้างป่าขึน้มา เพื่อใหเ้กดิอนุสติและนําไปปฏบิตัิ ในการฝึกช้างป่าน้ีเริม่
จากการทาํใหช้า้งปา่หมดความสบัสน หมดความกระวนกระวาย แกไ้ขความลําบากใจ และความเรา่
รอ้นของชา้งปา่โดยเปลีย่นใหช้า้งนัน้เกดิความยนิดใีนการอยูร่ว่มกบัมนุษย ์จากนัน้จงึล่ามคอชา้งปา่
ไว้กบัเสา แล้วควาญช้างพูดคําไพเราะจบัใจกบัช้างป่านัน้ทุกวนั ช้างจะตัง้ใจฟงัเพื่อเรยีนรู้ จากนัน้
ควาญช้าง   เพิม่อาหารและน้ําให้แก่ช้างทุกวนั แล้วเริม่ฝึกฝนขัน้ต่อไปโดยใช้ภาษามนุษย์สัง่ให ้  

                                                                                                                                                  
 1ส.ํม. (ไทย) 19/989/477. 
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ชา้งทําอะไรต่างๆ เมื่อชา้งรบัโอวาทและทําตามคําสัง่ใหเ้พิม่การฝึกฝนมากขึน้ทุกวนัจนชา้งน่ิงสงบ 
ไม่หวัน่ไหว ไม่ขยบักายแต่ยนืน่ิงเมื่อผูกโล่ใหญ่ที่งวง แล้วจดับุรุษถือหอกซดันัง่บนคอช้าง ส่วน
ควาญชา้งถอืงา้วยนือยู่ขา้งหน้า มบุีรุษอื่นๆถอืหอกซดัยนืลอ้มรอบ ชา้งเมื่อไดร้บัการฝึกใหย้นืน่ิงๆ 
จงึไม่ขยบัเทา้ ไมข่ยบักาย ไม่โคลงหวั ไมก่ระดกิห ูไมเ่หวีย่งงา ไมแ่กว่งหาง ไมข่ยบังวง กลายเป็น
ช้างหลวงที่อดทนต่อการถูกหอกทิม่แทง อดทนต่อดาบฟนั อดทนต่อลูกศรเสยีบแทงและเครื่อง
ประหารอื่นๆของศตัร ูไมห่วัน่ไหวต่อเสยีงกลองศกึ กลองมโหระทกึ และเสยีงอื่นๆทีอ่กึทกึครกึโครม 
เมือ่กาํจดันิสยัดือ้ร ัน้และหมดพยศแลว้จงึนบัวา่เป็นชา้งทีส่มควรแก่พระราชา1  
 ในการพฒันามนุษยเ์ช่นเดยีวกบัการฝึกชา้ง พระพุทธเจา้ทรงเริม่จากการทาํใหบุ้คคลเหน็
คล้อยตามกบัธรรมที่ได้สดบัแล้ว ซึ่งการที่จะเหน็คล้อยตามได้ต้องเกิดจากปญัญาตามรู้ตามเหน็
ธรรมทีท่รงแสดง ทําใหเ้กดิศรทัธา เมื่อศรทัธากต็ระหนักว่า การอยู่เรอืนเป็นเรื่องอดึอดั ปรารถนา
ประพฤติพรหมจรรย์ใหบ้รสิุทธิแ์ละพรอ้มที่จะละทิ้งความสะดวกสบาย ตลอดจนสละทรพัย์สมบตั ิ  
ซึ่งเหมอืนกบัชา้งป่าทีย่อมละทิ้งถิน่ที่อยู่เก่า บุคคลทีย่อมละทิ้งเรอืน ละทิง้ความสะดวกสบายแล้ว
สมาทานศึกษาในสิกขาทัง้หลาย พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีศีลและพร้อมที่จะปฏิบัต ิ           
สติปฏัฐาน 4 เพื่อแก้ไขตนเองที่ยงัผูกพนัอยู่กับเรือน แก้ไขความสบัสน ความกระวนกระวาย    
ความลาํบากใจ และความเรา่รอ้นใจทีผ่กูพนัอยูก่บัเรอืน เพื่อบรรลุถงึมรรคมอีงค ์8 เมื่อจติเป็นสมาธิ
บรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลส ปราศจากความเศรา้หมอง เหมาะแก่การใชง้าน ตัง้มัน่ไมห่วัน่ไหว ใหน้้อม
จิตรู้ชดัตามความเป็นจริงในอริยสจั 4 เห็นทุกข์ เหตุเกิดจากทุกข์ ความดบัทุกข์ และทางไปสู ่  
ความดบัทุกข ์อกีทัง้ยงัเหน็ในอาสวะทัง้หลาย ซึง่เป็นกเิลสทีห่มกัดองในสนัดานแลว้ไหลซมึซ่านไป
ยอ้มใจเมื่อประสบกบัอารมณ์ต่างๆ เมื่อรูเ้หน็ตามความเป็นจรงิเช่นน้ี จติยอ่มหลุดพน้จากกามาสวะ      
(อาสวะคอืกาม) ภวาสวะ (อาสวะคอืภพ) และอวชิชาสวะ (อาสวะคอือวชิชา) เมื่อจติหลุดพน้แล้ว
ยอ่มรูด้ว้ยตนเองวา่หลุดพน้แลว้ และไมม่กีารกลบัมาเกดิอกีในสงัสารวฏั2 
 บุคคลใดก็ตามที่ดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท มีการเจริญมรรคมีองค์ 8 ให้มาก         
สตปิฏัฐาน 4 ประการ จะถงึความเจรญิเตม็ที ่สมัมปัปธาน 4 ประการยอ่มถงึความเจรญิเตม็ที ่อทิธบิาท 4  
อนิทรยี ์5  พละ 5 และโพชฌงค ์7 ทัง้หมดน้ีรวมเรยีกวา่ โพธปิกัขยิธรรม 7 หมวด รวมเป็น 37 องค์
ธรรมยอ่มมคีวามเจรญิเตม็ที ่ฉะนัน้โพธปิกัขยิธรรมจงึเป็นสว่นทีร่ว่มอยูใ่นมรรคมอีงค ์8 นัน่เอง 
 สรุปไดว้่า มรรคมอีงค ์8 เมื่อเจรญิพรัง่พรอ้มถงึขดีทีอ่งคม์รรคทัง้หมดทําหน้าทีพ่รอ้มกนั
ในขณะจติเดยีวที่เรยีกว่า ธรรมสามคัค ีโพธปิกัขยิธรรม 37 องค์ธรรมกเ็กดิขึน้ทําหน้าที่พรอ้มกนั
หมดในขณะจติเดยีว ทาํใหเ้กดิญาณขึน้มาหยัง่เหน็สจัธรรมและกาํจดักเิลสทัง้หลายใหห้มดไป 
 การพฒันามนุษย์ดว้ยวธิกีารฝึกตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรสัไว้ในทนัตภูมสิูตรน้ี เราอาจ
สรปุเป็นขอ้เรยีงตามลาํดบัและแสดงใหเ้หน็ถงึองคธ์รรมของมรรคมอีงค ์8 ดงัน้ี คอื 
 

                                                 
1ม.อุ. (ไทย) 14/217/250-251. 
2ม.อุ. (ไทย) 14/218/252-254. 
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 1. สดบัธรรม คดิตามจนเกดิศรทัธา (สมัมาทฏิฐ)ิ 
 2. เกดิความตระหนักว่า การครองเรอืนเป็นเรื่องอดึอดั ปรารถนาประพฤติพรหมจรรย ์
(สมัมาสงักปัปะ) 
 3. สาํรวมระวงัมปีกตแิละสมาทานศกึษาในสกิขาบททัง้หลาย (สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ
และสมัมาอาชวีะ) 
 4. ปฏบิตัสิตปิฏัฐาน 4 (สมัมาวายามะและสมัมาสต)ิ 
 5. มสีมาธบิรรลุฌานตามลาํดบั (สมัมาสมาธ)ิ 
 6. น้อมจติไปเหน็แจง้อรยิสจั 4 (สมัมาทฏิฐ)ิ 
 7. จติหลุดพน้ 
 เราอาจกล่าวได้ว่าการพฒันามนุษย์ตามแนวทางของพระพุทธศาสนานัน้ เริม่จากการ
สรา้งปญัญาใหเ้กดิขึน้ เพื่อใหเ้กดิการยอมรบัที่จะปฏบิตัติามในขัน้ต่อไปคล้ายกบัเป็นการละลาย
พฤติกรรมเพื่อเริม่ต้นใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองแล้วรบัสมาทานศลีเพื่อยอมรบัที่จะปฏบิตัิตาม
สกิขาบททัง้หลาย รวมถึงการปฏบิตัสิมาธแิละวปิสัสนาเพื่อก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงชวีติใหม่ จงึ
คล้ายกบัแนวคดิการเปลี่ยนแปลงในองค์การของ เคริ์ท เลวนิ (Kurt Lewin) ที่เชื่อว่าการ
เปลีย่นแปลงเกดิจากการละลายพฤตกิรรม (Unfreezing) อนัเป็นกระบวนการเปลีย่นแปลงอยา่งหน่ึง 
ในดา้นทศันะคตหิรอืความเชื่อเดมิเพื่อเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆและจะไดล้ะทิง้พฤตกิรรมแบบเก่า เมื่อละทิง้
ทศันคตเิดมิแล้วจะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลง คอื การทําใหพ้ฤติกรรมใหม่ดํารงตวัอยู่อกีครัง้หน่ึง 
(Unfreezing) ซึง่ตามทฤษฏน้ีีจะตอ้งทาํใหอ้งคก์ารมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งต่อเน่ือง เพื่อหาดุลยภาพ
ระหว่างพลังที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงและพลงัที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง1 นัยตรงน้ีต่างจาก
พระพทุธศาสนาทีว่า่เมือ่มนุษยไ์ดร้บัการพฒันาตามแนวทางของมรรคมอีงค ์8 แลว้จงึบรรลุถงึความ
สิน้สดุของความทุกข ์ความสิน้สดุของกรรม และการตดิภพตดิชาตไิมต่อ้งมกีารเวยีนว่ายตายเกดิอกี
ต่อไป ความเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นสมมติบัญญัติและสิ่งที่อยู่ภายใต้
กฎเกณฑท์างธรรมชาต ิแต่ในทางพระพุทธศาสนานัน้ เมื่อบุคคลบรรลุเป็นอรยิบุคคลแล้วย่อมอยู่
เหนือกฎเกณฑแ์ห่งธรรมชาตไิม่มกีารกลบัเขา้มาสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอกีต่อไป แนวคดิของ
เคิร์ท  เลวิน  มีมุมมองที่อยู่ ในกรอบของโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง  แต่แนวคิดตามหลัก
พระพทุธศาสนานัน้ โลกแหง่การเปลีย่นแปลงเป็นมายาทีม่นุษยต์อ้งไมนํ่ามายดึถอือกีต่อไป มฉิะนัน้
มนุษยไ์ม่มวีนัจะหลุดพน้ จากความทุกขแ์ละตอ้งต่อสูห้รอืทําลายกนัอย่างไม่มวีนัจบสิน้ การพฒันา
มนุษยจ์ากเปลอืกนอกโดยไม่พยายามเปลี่ยนแปลงภายในจติใจย่อมไม่บรรลุถงึสนัตภิาพอนัถาวร
และยัง่ยนื 
 
 

                                                 
1สรอ้ยตระกลู (ตวิยานนท)์ อรรถมานะ.  (2553).  พฤตกิรรมองคก์าร : ทฤษฎแีละการ

ประยกุต.์  หน้า 475 .  
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 การพฒันามนุษยต์ามแนวทางของพระพทุธศาสนานัน้มหีลกัการพฒันา 3 ดา้น คอื  
 1. การพฒันาทางปญัญา 
 2. การพฒันาศลี ซึง่ครอบคลุมทัง้ในดา้นปจัเจกบุคคลและสงัคม 
 3. การพฒันาสมาธ ิ
 ถงึแมน้วา่องคค์วามรูใ้นพระสตูรอื่นๆทีม่เีน้ือหาเกีย่วขอ้งกบัการพฒันามนุษยก์ไ็มพ่น้จาก
หลกัการพฒันาทัง้ 3 ดา้นน้ี ดงันัน้เราอาจกล่าวไดว้่า มรรคมอีงค ์8 นัน้ เปรยีบเหมอืนหลกัการใหญ่
ที่ครอบคลุมองค์ความรู้ในพระสูตรอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกันในแต่ละส่วน ในขณะเดียวกัน       
องคค์วามรูเ้หล่าน้ีนอกจากเป็นหลกัธรรมทีม่คีวามสมัพนัธก์บัมรรคมอีงค ์8 แลว้ยงัสงัเคราะหใ์นหลกั
ไตรสกิขาไดด้ว้ย เพื่อใหเ้หน็ความสมัพนัธก์นัอย่างชดัเจนระหว่างไตรสกิขา มรรคมอีงค ์8 กบัองค์
ความรูอ้ื่นๆในพระสตูรทีใ่ชใ้นการพฒันามนุษย ์จงึแสดงไวใ้นตาราง 2  

 
ตาราง 2  แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งไตรสกิขา มรรคมอีงค ์8 กบัองคค์วามรูอ้ื่นๆ ในพระสตูร เพือ่ 
     ใชใ้นการพฒันามนุษย ์
 

ไตรสกิขา มรรคมอีงค ์8 
องคค์วามรูใ้นพระสตุตนัตปิฎก พระไตรปิฏก 

เลม่ที ่เน้ือหา สตูร 

ปญัญา 

สมัมาทฏิฐ ิ
  
  
  
 

โยนิโสมนสกิาร    
อรยิสจั 4 
อรยิสจั 4 
ปฏจิจสมปุบาท 
ปฏจิจสมปุบาท 
ปฏจิจสมปุบาท 

โยนิโสมนสกิารสมัปทาสตูร 
สจัจวภิงัคสตูร 
ธมัมจกักปัปวตันสตูร 
มหานิทานสตูร 
มหาหตัถปิโทมสตูร 
มหาตณัหาสงัขยสตูร 

19 
14 
19 
10 
12 
12 

 ปฏจิจสมปุบาท 
ปฏจิจสมปุบาท 
อรยิมรรคมอีงค ์8 
อรยิมรรคมอีงค ์8 
อรยิมรรคมอีงค ์8 
ไตรลกัษณ์ 
ไตรลกัษณ์ 
ไตรลกัษณ์ 
ไตรลกัษณ์  
ธาตุ 
อายตนะ 
ขนัธ ์
อยา่ปลงใจเชื่อ 

โคตมสตูร 
ปฏจิจสมปุปาทสตูร 
อรณวภิงัคสตูร 
สจัจวภิงัคสตูร 
นครสตูร 
อนิจจสตูร 
ทุกขสตูร 
ยทนตัตาสตูร 
อุปปาทาสตูร 
ธาตุวภิงัคสตูร 
พหุธาตุกสตูร 
ขนัธสตูร 
เกสปุตตสิตูร 

16 
16 
14 
14 
16 
17 
17 
17 
20 
14 
14 
17 
20 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

ไตรสกิขา มรรคมอีงค ์8 
องคค์วามรูใ้นพระสตุตนัตปิฎก พระไตรปิฏก 

เลม่ที ่เน้ือหา สตูร 

ศลี 
(บุคคล) 

สมัมาสงักปัปะ สมัมาสงักปัปะ มหาสตปิฏัฐานสตูร 10 
สมัมาวาจา 
สมัมากมัมนัตะ 

สมัมาวาจา 
สมัมากมัมนัตะ 
อบายมขุ 6 
พรหมวหิาร 4 (อปัปมญัญา 4) 

มหาสตปิฏัฐานสตูร 
มหาสตปิฏัฐานสตูร 
สงิคาลกสตูร 
สงัคตีสิตูร 

10 
10 
11 
11 

 ฆราวาสธรรม 4 
หริแิละโอตตปัปะ 
ขนัตแิละโสรจัจะ 
อบายมขุ 4 
ทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ 
สมัปรายกิตัถประโยชน์ 
มงคล 38 

อาฬวกสตูร 
จรยิสตูร 
สมาปตัตวิรรค 
ทฆีชาณุสตูร 
ทฆีชาณุสตูร 
ทฆีชาณุสตูร 
มงคลสตูร 

15 
20 
20 
23 
23 
23 
25 

 
 

ศลี 
(สงัคม) 

 อปรหิานิยธรรม 7 
อปรหิานิยธรรม 7 
สปัปุรสิธรรม 7 
สาราณียธรรม 6 
ทศิ 6  
สงัคหวตัถุ 4 

มหาปรนิิพพานสตูร 
สารนัททสตูร 
สงัคตีสิตูร 
สงัคตีสีตูร  
สงิคาลกสตูร 
สงัคหสตูร  

10 
23 
11 
11 
11 
21 

 
สมัมาอาชวีะ สมัมาอาชวีะ 

มจิฉาวณิชชา 
มหาสตปิฏัฐานสตูร 
วณิชชาสตูร 

10 
22 

สมาธ ิ
(จติ และ 
อารมณ์) 

สมัมาวายามะ สมัมาวายามะ 
สมัมปัปธาน 4 

มหาสตปิฏัฐานสตูร 
ปธานสตูร 

10 
21 

สมัมาสต ิ การเจรญิสต ิ
การเจรญิสต ิ
สตแิละสมัปชญัญะ 
สตแิละสมัปชญัญะ 
สตแิละสมัปชญัญะ 

มหาสตปิฏัฐานสตูร 
ภาวติสตูร 
สตสิตูร 
ทสตุตรสตูร 
ปฐมเคลญัญสตูร 

10 
19 
19 
11 
18 

สมัมาสมาธ ิ สมัมาสมาธ ิ
การเจรญิอทิธบิาท 4 
การเจรญิอทิธบิาท 4 
การเจรญิอทิธบิาท 4 
การเจรญิอานาปานสต ิ16 ขัน้ 
อนิทรยี ์5 

มหาสตปิฏัฐานสตูร 
อปารสตูร 
อทิธปิเทสสตูร 
ญาณสตูร 
เอกธมัมสตูร 
สทุธกิสตูร 

10 
19 
19 
19 
19 
19 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

 
 จากตาราง 2 เราจะพบวา่ การพฒันามนุษยต์ามหลกัพระพุทธศาสนานัน้ดาํเนินตามมรรค
มีองค์ 8 ซึ่งสงัเคราะห์เป็นไตรสิกขา อนัเป็นทางนําไปสู่ความดับทุกข์และมีความสมัพนัธ์กับ
หลกัธรรมที่เป็นองค์ความรู้ในพระสูตรและหลกัธรรมเหล่าน้ีสามารถขยายวิธีปฏิบตัิที่สนับสนุน  
มรรคมอีงค์ 8 ทําใหเ้หน็แนวทางดบัทุกขม์หีลายวธิ ีแต่ทัง้หมดรวมอยู่ในหมวด มรรคมอีงค์ 8 ซึ่ง   
ทําใหเ้กดิการพฒันาทัง้ในดา้น ปญัญา ศลี และสมาธ ิโดยเฉพาะการพฒันาศลีอนัเป็นการประพฤติ
ปฏบิตัทิางกายและทางวาจาของบุคคล แต่มสี่วนสมัพนัธ์กบัสงัคม และมผีลต่อสงัคมทีจ่ะทําใหเ้กดิ
ความเจรญิรุ่งเรอืงหรอืถงึความเสื่อมได้ ปจัเจกบุคคลจงึมผีลต่อสงัคมเพราะมนุษยม์อิาจอยู่อย่าง  
โดดเดี่ยวได้ ความสมัพนัธ์ของมนุษย์มคีวามสําคญั ซึ่งความสมัพนัธ์น้ีขึ้นอยู่กบัมนุษย์แต่ละคน   
การพฒันามนุษย์ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจงึมคีวามสอดคล้องกบัการพฒันามนุษย์ตาม
แนวคดิทางการศกึษาที่ใหค้วามสําคญัในการพฒันามนุษยท์ี่ต้องครอบคลุมทัง้ 4 ดา้น ได้แก่ การ
พฒันาทางดา้นกาย การพฒันาทางดา้นความรูค้วามเขา้ใจ การพฒันาทางดา้นอารมณ์และพฒันา
ทางดา้นสงัคม1 ซึ่งเราสามารถศกึษาไดจ้ากตาราง 1 ในส่วนทีเ่ป็นศลี ซึ่งเป็นหลกัประพฤตปิฏบิตัิ
ทางกายและวาจา เพื่อควบคุมพฤตกิรรมของบุคคลไม่ใหไ้ปทํารา้ยหรอืเบยีดเบยีนทัง้ตนเองและ
ผูอ้ื่น จงึมอีงค์ความรูท้ ัง้ในส่วนที่พฒันาตนเอง ไดแ้ก่ อบายมุข 6 พรหมวหิาร 4 ฆราวาสธรรม 4   
หริแิละโอตตปัปะ ขนัติและโสรจัจะ อบายมุข 4 ทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์  สมัปรายกิตัถประโยชน์ 
และมงคล 38 เราอาจเรยีกไดว้า่เป็นศลีบุคคล สว่นการพฒันาตนเองทีจ่ะไปเกีย่วขอ้งกบับุคคลอื่นอนั
นําไปสู่การพฒันาทางสงัคมนัน้ ไดแ้ก่  อปรหิานิยธรรม 7 สปัปุรสิธรรม 7 สาราณียธรรม 6 ทศิ 6 
สงัคหวตัถุ 4 และมจิฉาวณิชชา องคค์วามรูเ้หล่าน้ีเราอาจเรยีกไดว้่าเป็นศลีสงัคม ศลีทัง้หมดน้ีเป็น
สิง่ที่ต้องปลูกฝงัตัง้แต่เด็กเพื่อให้เกิดจริยธรรมขัน้พื้นฐานที่มัน่คงให้มีในตนเอง อนัเป็นการกัน้   
ความชัว่ไม่ให้เกิดขึ้นและเปิดโอกาสให้จิตได้พฒันาต่อไป ในอนัที่จะช่วยเหลือและเป็นสถานที ่    
ทาํการของปญัญา 
 

                                                 
 1 F. Philip. Rice. (1998). Loe.eit. 

ไตรสกิขา มรรคมอีงค ์8 
องคค์วามรูใ้นพระสตุตนัตปิฎก พระไตรปิฏก 

เลม่ที ่เน้ือหา สตูร 

สมาธ ิ
(จติ และ 
อารมณ์) 

 พละ 5 
โพชฌงค ์7 
โพชฌงค ์7 
โพชฌงค ์7 
โพชฌงค ์7 

ปฐมวภิงัคสตูร 
สงัคตีสิตูร 
อานาปานสัสตสิตูร 
ปฐมอานนัทสตูร 
สงัวรสตูร 

19 
11 
14 
19 
21 
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การตรวจสอบตนเองโดยอาศยัสงัโยชน์ 10  
 สงัโยชน์ 10 คอื ธรรมทีม่ดัสตัวไ์วก้บัทุกข ์ม ี10 ประการ ซึง่จาํแนกเป็น สงัโยชน์เบือ้งตํ่า ที่
เรยีกว่า โอรมัภาคยิสงัโยชน์ ม ี5 ประการ และ สงัโยชน์เบื้องสูง ที่เรยีกว่า อุทธมัภาคยิะสงัโยชน์    
ม ี5 ประการ1 ดงัมรีายละเอยีดต่อไปน้ี คอื 
  1. โอรมัภาคยิสงัโยชน์ คอื กเิลสอยา่งหยาบทีจ่ดัวา่เป็นสงัโยชน์เบือ้งตํ่าม ี5 ประการคอื 
   1.1 สกักายทฏิฐ ิคอื ความยดึถอืว่าร่างกายน้ีเป็นตวัตนของตนทําใหเ้กดิความยดึตดิ
จนเกดิเป็นความเหน็แก่ตวั ดงัเช่น เพื่อนทํารา้ยเพื่อนจนถึงแก่ความตายก็มเีพราะเหน็ว่าตนเอง
สญูเสยีผลประโยชน์ หรอืการชกต่อยกนัเพยีงมองหน้ากนัแลว้เกดิความไมพ่อใจ หรอืการทีต่นเองมี
สมบตัสิิง่ของมากแลว้ยงัมคีวามตอ้งการอกีถงึแมน้ว่าจะไม่ไดท้ําเพื่อตนเองกต็ามอาจเลง็ประโยชน์
เพื่อคนอื่น ทัง้หมดน้ีกย็งัจดัว่าเป็นความยดึถอืในตวัตนของตน ตราบใดทีเ่รายงัมถีอืว่ามคีวามรูส้กึ
แหง่ความเป็นตวัตนขึน้มาตราบนัน้กถ็อืวา่มสีกักายทฏิฐ ิ
  1.2 วกิจิฉา คอื ความลงัเลสงสยัที่เต็มไปด้วยอวชิชา เช่น ไม่เชื่อบุญบาป ไม่เชื่อใน
การบรรลุหลุดพน้ของพระพทุธเจา้ ไมเ่ชื่อในความดแีละการทาํความด ีและไมเ่ชื่อวา่ชวีติเป็นทุกขจ์งึ
หลงระเรงิอยูก่บัการแสวงหาความสขุ 
  1.3 สลีพตปรามาส คอื ความยดึมัน่ถอืมัน่ในศลีและวตัรทีมุ่ง่หมายผดิทางโดยสกัแต่ว่า
ทําตามกันไปอย่างงมงาย หรือเห็นเป็นเรื่องของความขลัง ความศักดิส์ ิทธิ ์เช่น การเสกเป่า        
การรดน้ํามนต์ และการปลุกเสกเครื่องรางของขลงั เป็นต้น คนส่วนมากมกัโง่อยู่กบัเรื่องเหล่าน้ี
เพราะเป็นวธิไีดส้ิง่ทีต่นไดม้าอยา่งงา่ย ๆ โดยไมต่อ้งออกแรงหรอืใชค้วามคดิมากมายนกั 
  1.4 กามราคะ คอื ความสนุกสนานเพลดิเพลนิในกามคุณ ทางรปู เสยีง กลิน่ รส สมัผสั
และธรรมารมณ์ 
  1.5 ปฏฆิะ คอื ความขดัเคอืงใจ หรอืการกระทบกระทัง่ในใจทัง้สิง่ทีม่วีญิญาณและไมม่ี
วญิญาณ 
 2. อุทธมัภาคยิสงัโยชย ์คอื กเิลสอยา่งละเอยีดทีจ่ดัวา่เป็นสงัโยชน์เบือ้งสงูม ี5 ประการคอื 
  2.1 รูปราคะ คอื ความพงึพอใจในสิง่ที่มรีูปอนัประณีตและความตดิใจในอารมณ์แห่ง  
รปูฌานตลอดจนความปรารถนาในรปูภพ 
  2.2 อรูปราคะ คือ ความพึงพอใจในอารมณ์แห่งอรูปฌานและความปรารถนาใน          
อรูปภพ เราจะเห็นได้ว่าคนที่ฌานในระดบัรูปฌานและอรูปฌานนัน้ยงัไม่สามารถจดัได้ว่าเป็นผู้
เขา้ถงึสนัตภิาพทีแ่ทจ้รงิและยงัไมส่ามารถดบัความยดึถอืไดห้มดเพราะความสุขทัง้ 2 ระดบัมวีาระ
แห่งการเสื่อมได้และสามารถเวียนกลับมาสู่อารมณ์ทางโลกได้อีก ดังนัน้ผู้เป็นอริยชนระดับ         
พระอรหนัต์จะหลงใหลในสุขเวทนาทัง้รูปฌานและอรูปฌานไม่ได ้ต้องทิง้ความสุขทัง้รูปฌานจงึจะ
เรยีกไดว้า่เป็นอรยิชนของแทข้องจรงิทีส่ามารถดบัทุกขไ์ดอ้ยา่งถาวร 

                                                 
 1 องฺ.ทสก. (ไทย) 24/13/21. 
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  2.3 มานะ คอื ความถอืตวัถอืตนว่าสูงกว่า ตํ่ากว่าหรอืเสมอกนักบัเขาทําใหเ้กดิความ
อหงัการ 
  2.4 อุทธจัจะ คอื ความฟุ้งซ่านอนัแสดงถึงจติที่ไม่น่ิงยงัมคีวามหวัน่ไหว ซึ่งสามารถ
ไหลไปสูก่ระแสอารมณ์ทางโลกไดท้าํใหเ้กดิการปรงุแต่งจติอยูต่ลอดเวลา 
  2.5 อวชิชา คอื ความไม่รูจ้รงิอนัเป็นกเิลสทีล่ะเอยีดทีสุ่ดทีท่ําใหบุ้คคลสาํคญัผดิคดิว่า
สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นความสุข หรือความหลง และการเข้าใจที่ว่าตนมีฤทธิม์ีอํานาจสามารถบรรลุ     
หลุดพน้หรอืบงัคบัใคร ๆ ใหอ้ยูใ่ตอ้าํนาจได ้
 สงัโยชน์ทัง้ 10 ประการน้ีเราสามารถนํามาเป็นมาตรวดัใจของเราไดว้่ามกีเิลสมากน้อย
เพยีงใดถา้มคีรบทัง้ 10 ประการ แสดงว่าเรายงัมกีเิลสอยูม่ากทีพ่รอ้มจะผลกัดนัจติของเราใหพ้รอ้ม
ทีจ่ะกระทําทุกอย่างเพื่อตวัตนของตนอนัจะนําไปสู่ความขดัแยง้และความรุนแรง แต่ถ้าสามารถละ
สงัโยชน์เบือ้งตน้เบือ้งตํ่า 5 ประการไดแ้ลว้เป็นอนัว่าจติมคีวามสะอาดบรสิุทธิม์ากขึน้และพรอ้มทีจ่ะ
เจรญิเตบิโตในทางธรรมต่อไป ถ้าหากเราสามารถตดัโยชน์เบื้องสูงไดอ้กี 5 ขอ้ แสดงว่าตวัเราเป็น
อริยชนที่มีส ันติภาพอันถาวรและดับทุกข์ได้หมดจึงดําเนินอยู่บนเส้นทางของพระอรหันต ์     
สงัโยชน์ 10 ประการจึงเป็นรากเหง้าของกิเลสทัง้ปวงที่เป็นเหตุให้เกิดความโลภ ความโกรธ    
ความหลง ตลอดจนยดึถอืยดึติดทัง้ในตวัตนในความคดิและยดึติดในความสุขทัง้ระดบัหยาบและ
ระดบัประณีตแสดงถงึการมอีวชิชาอนัเป็นความไม่รูจ้รงิ กเิลสเหล่าน้ีทําใหต้วัเราตอ้งจมปลกัอยู่กบั
มายาทัง้ปวงแลว้พรอ้มทีจ่ะต่อสูใ้นทุกๆ ทางเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความสขุ ฉะนัน้การพฒันาจติใหอ้ยูเ่หนือ
วสิยัของชาวโลกจะทําใหเ้ราสามารถรูแ้จง้โลกและมองเหน็สิง่ทัง้หลายตามทีเ่ป็นจรงิจนระงบัความ
อยากทัง้ปวงได้ สิง่ทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นสิง่ซึ่งเป็นที่ตัง้ของความพอใจหรอืไม่พอใจก็ตามย่อมไม่
สามารถครอบงาํหรอืมอีทิธพิลอยู่เหนือบุคคลทีต่ดัสงัโยชน์ 10 ไดเ้ลย การส่งเสรมิและสนับสนุนให้
บุคคลทัง้หลายเหน็ความสาํคญัของสงัโยชน์ 10 จงึเป็นเรื่องทีค่วรกระทาํควบคู่ไปกบัการปฏบิตัติาม
อรยิมรรค 8 ประการซึง่เป็นหนทางใหถ้งึความดบัสนิทของความทุกขแ์ละความรอ้นรน จงึเป็นความ
สงบสขุแบบถาวรไมม่ปีญัหาและไมม่คีวามทุกขอ์กีต่อไป 
 ดงันัน้การพฒันามนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาน้ีจะบังเกิดผลประโยชน์สําคัญ       
3 ประการไดแ้ก่ อตัตตัถะ ปรตัถะ และอุภยตัถะ ดงัมรีายละเอยีดต่อไปน้ี คอื 
 1. อตัตตัถะ คอื ประโยชน์เพื่อตนเองซึ่งจะทําให้ได้รบัผลในโลกน้ีที่เราสามารถเหน็ได้
ในทนัทเีรยีกว่า ทฏิฐธมัมกิตัถะ ไดแ้ก่ การมรี่างกายและจติใจทีส่ะอาดบรสิุทธิ ์การมบุีคลกิภาพทีด่ ี
การมคีวามสามารถในการแก้ปญัหาได ้และการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมได ้ประโยชน์ที่ไดร้บัผลใน  
ภพหน้าทีเ่รยีกว่า สมัปรายกิตัถะ อนัเป็นประโยชน์ในขัน้สูง ซึ่งนําจติมนุษยใ์หเ้ลื่อนระดบัสงูขึน้ไม่
ตอ้งไปสู่ทุคต ิซึง่ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าบุคคลทีส่ามารถปฏบิตัจิติใหส้ะอาดผ่องใสแมเ้มื่อละ
จากโลกน้ีไปแล้วจิตจะไปจุติในสวรรค์ได้ นอกจากน้ียงัได้รบัผลประโยชน์สูงสุดคอืพระนิพพาน      
อนัเป็นประโยชน์ทีเ่รยีกวา่ ปรมตัถะ 
  การบรรลุประโยชน์ตนน้ีจะเกดิขึน้ไดต้อ้งอาศยัปญัญาเป็นหลกัและบําเพญ็ไตรสกิขาให้
สมบรูณ์เตม็ที ่
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 2. ปรตัถะ คอืประโยชน์เพือ่ผูอ้ื่นซึง่จะทาํใหไ้ดร้บัผลทัง้ในปจัจุบนัทีเ่รยีกวา่ทฏิฐธมัมกิตัถะ 
และในภพหน้าทีเ่รยีกวา่สมัปรากตัถะและปรมตัถะ อนัเป็นประโยชน์สงูสดุคอืพระนิพพาน 
  ประโยชน์ทีจ่ะบงัเกดิแก่ผูอ้ื่นไดน้ัน้ตอ้งมาจากการทีต่นเองสาํเรจ็กจิตามจุดมุง่หมายได้
แล้วจงึจะช่วยผูอ้ื่นได้ การพฒันาตนเองจนสามารถเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ได้จงึเป็นที่พึ่งสําคญัของ
สงัคมและเป็นประโยชน์ต่อธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดว้ย ประโยชน์ในขอ้น้ีมุง่เอากรุณาเป็นหลกัเพื่อ
ช่วยเหลอืผู้อื่นใหบ้รรลุประโยชน์ และช่วยเขาใหส้ามารถพึ่งตนเองได้จนกระทัง่ช่วยเขาให้บรรลุ
ประโยชน์คอืพระนิพพาน 
 3. อุภยตัถะ คอืประโยชน์เพื่อตนเองและผูอ้ื่น อนัเป็นประโยชน์ร่วมกนัทัง้แก่ตนเองและ
สงัคม เช่นการบําเพ็ญประโยชน์ในสาธารณกุศลต่าง ๆ การปฏิบตัิกิจกรรมของชุมชนและการ
ช่วยเหลอืสง่เสรมิกนัใหบ้รรลุจุดหมายสงูสุดของชวีติ เป็นตน้ หลกัธรรมทีเ่ป็นหลกัใหบ้รรลุจุดหมาย
น้ีไดแ้ก่ วนิยั ความสามคัค ีอปรหิานิยธรรม 7 และสาราณยีธรรม 6 เป็นตน้ 
 ดงันัน้เมื่อเห็นประโยชน์ที่พึงบังเกิดขึ้นแล้วให้กําจัดความสงสยัต่าง ๆ ในธรรมของ
พระพุทธศาสนาแล้วมุ่งหน้าพฒันาตนเองให้ยิง่ขึ้นไป เพราะความสงสยันํามาซึ่งความลงัเลและ
อวชิชาทําใหก้ารพฒันาไม่กา้วหน้า ถงึแมน้ว่าการพฒันายงัไปไม่ถงึพระนิพพานแต่การพฒันาใน
ขัน้ตน้จะทําใหเ้ป็นบณัฑติทีม่คีุณลกัษณะสําคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ คดิด ีพูดด ีและทําแต่กรรมด ีถ้า
สงัคมมแีต่บณัฑติ ยอ่มมแีต่ความเจรญิไมม่เีสือ่ม1 
 เราจะเห็นได้ว่าการพฒันามนุษย์ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาน้ีผลที่เกิดขึ้นมิใช่
เฉพาะตนเองเทา่นัน้แต่ขยายไปยงัผูอ้ื่นและสิง่อื่น ซึง่ตอ้งไดร้บัผลจากการคดิและการกระทาํของเรา   
มนุษยค์นหน่ึงย่อมมผีลกระทบต่อบุคคลอื่น ๆ อย่างเลี่ยงไม่ได ้ดงันัน้การพฒันาคน ๆ หน่ึงย่อมมี
ผลต่อบุคคลอื่นและสิง่อื่นทีแ่วดลอ้ตวัมนุษย ์ในทางตรงกนัขา้มมนุษยท์ีไ่ม่ไดร้บัการพฒันาจะส่งผล
กระทบในทางไม่ดต่ีอสงัคม มนุษย์จงึเป็นศูนย์กลางของโลกที่ต้องมกีารพฒันาให้สูงที่สุดจนเป็น
มนุษยผ์ูเ้จรญิหรอือรยิบุคคลจงึจะหมดปญัหาและสิน้ทุกข ์
 

 

                                                 
1 ม.อุ. (ไทย) 14/253/299. 

 



บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรปุผลการวิจยั 
 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหอ์งคค์วามรูด้า้นการพฒันามนุษยจ์ากพระพุทธศาสนา
โดยมีขอบเขตของการวิจัยที่วิเคราะห์จากพระสุตตันตปิฎกหรือพระสูตรของพระพุทธศาสนา     
ฝา่ยเถรวาท ซึง่มอีงคค์วามรูใ้นการพฒันามนุษยเ์ป็นจาํนวนมากตัง้แต่พระสตูร เล่มที ่9 ถงึเล่มที ่33 
จากการศึกษาพบว่า มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ประเสริฐ เพราะมีการพัฒนาอยู่เสมอ จนกระทัง่        
ความเจรญิของมนุษยไ์ดก้า้วไปสูก่ารนําวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีขา้มาใชเ้ป็นเครื่องมอืซึง่นําไปสู่
ความสะดวกสบาย แต่ผลปรากฏวา่มนุษยย์งัคงมคีวามทกุข ์มคีวามยากจน มกีารเบยีดเบยีนและทาํ
ร้ายกนัอย่างรุนแรงมากขึ้นทุกวนั ทรพัยากรธรรมชาติ ลดลงจนเป็นสาเหตุให้เกิดภยัธรรมชาต ิ    
ดงัผลปรากฏและเป็นทีร่บัทราบกนัดใีนทุกวนัน้ี ถงึแมน้ว่าหน่วยงานต่างๆของรฐัและองคก์ารสาํคญั
ของโลกจะพยายามพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้มดว้ยการพฒันามนุษย ์แต่มนุษยใ์นการพฒันาแบบ
แนวคดิตะวนัตกนัน้ถือเอามนุษย์เป็นทุนหรอืทรพัย์ เพื่อสรา้งสรรค์ความเจรญิทางเศรษฐกจิและ
สงัคม โดยใช้เศรษฐกิจเป็นดชันีชี้วดัความเจริญ ทําให้เกิดการแข่งขนักนัในทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมตลอดมา เพื่อสง่เสรมิการบรโิภคของประชาชนใหส้งูขึน้ กระแสพฒันาดงักล่าวจงึมกีาร
นําเอาทรพัยากรธรรมชาตมิาใชป้ระโยชน์อย่างรวดเรว็จนยากที่จะควบคุม ทําใหเ้กดิปญัหาต่างๆ
ตามมามากมาย แม้ในประเทศที่พฒันาแล้วจะมมีาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด แต่กระนัน้ยงัมี
ปญัหาหลายอย่างที่ไม่อาจสะสางหรอืแกไ้ขไดง้่าย เช่น ปญัหาสารพษิที่กระจายอยู่ในดนิ น้ํา และ
อากาศ ปญัหาการใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างสุรุ่ยสุร่าย และปญัหาการทําลายคุณภาพของคน    
อนัสบืเน่ืองมาจากการมเีครื่องอํานวยความสะดวกสบาย จงึทําใหเ้กดินิสยัขาดความมานะอดทน      
มาเป็นคนรกัความสะดวกสบายจนเคยตวั เป็นตน้ 
 การพฒันามนุษยท์ีผ่่านมาไม่ใคร่ใหค้วามสาํคญัต่อจติใจ แต่กลบัทําใหม้นุษยม์คีวามเชื่อว่า
ความเจรญิกา้วหน้าทางวตัถุเทา่นัน้ทีส่ามารถแกป้ญัหาต่างๆได ้มนุษยจ์งึหลงอยูใ่นวงัวนของกระแส
วตัถุนิยม ความกา้วหน้าในทางวตัถุจงึเป็นอุปสรรคแก่การทีจ่ะไหลไปในทางดบัทุกข ์แต่กลบัเป็น
เรื่องง่ายที่จะไหลไปในทางเพิม่ความทุกขแ์ละเพิม่ปญัหาที่นําไปสู่ความยุ่งยาก สงัคมที่เปิดกว้าง
อยา่งไรพ้รมแดนแต่จติใจของมนุษยก์ลบัคบัแคบ เพราะการแขง่ขนัและชงิดชีงิเด่นกนัทําใหเ้กดิการ
แสวงหาผลประโยชน์ใสต่วั  อนันําไปสูก่ารทะเลาะววิาทและทาํรา้ยกนั เกดิอาชญากรรม และปญัหา
ต่างๆทางสงัคมที่ตามมาอกีมากมาย ถ้าเราพจิารณาปญัหาต่างๆทีเ่กดิขึน้ เราจะพบว่า ทุกปญัหา
ล้วนมมีนุษยเ์ป็นส่วนสําคญัทัง้ในทางตรงและทางออ้ม ผูว้จิยัมคีวามเชื่อว่าตราบใดที่มนุษย์ยงัไม่
รู้จกัตนเองและไม่รู้จกัปญัหาที่แท้จริงเกี่ยวกับตัวมนุษย์ การพฒันาความเจริญต่างๆ ที่มนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้นมานัน้ย่อมส่งผลต่อตัวมนุษย์ทัง้ในด้านดีและด้านเสีย ตลอดจนมีผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม การรู้จกัความจรงิเกี่ยวกบัตวัมนุษย์อย่างถูกต้อง น่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่จะช่วยให้
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มนุษย์แก้ปญัหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกบัตัวมนุษย์ได้อย่างถูกต้องและถูกทาง พระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาในการพฒันามนุษย์ที่มทีศิทางและเป้าหมายเพื่อความดบัทุกขอ์ย่างถาวร คอื การเขา้ถึง  
พระนิพพาน ในการพฒันามนุษยต์ามวธิกีารทางพระพทุธศาสนามไิดใ้ชเ้ศรษฐกจิเป็นตวัชีว้ดั  แต่ใช้
การดบัทุกขไ์ด้เป็นเครื่องบอกความสามารถในการพฒันาตนเองและไม่มกีารอ้างองิอํานาจเหนือ
ธรรมชาติ ดังนั ้นมนุษย์ที่มีการพัฒนาสูงสุดจึงเป็นบุคคลที่ดับทุกข์ได้อย่างถาวร และเป็น          
พระอรยิบุคคลชัน้สงูสุดทีไ่มต่อ้งอยูภ่ายใตก้ระแสแหง่สงัสารวฏัทีไ่มต่อ้งมกีารเวยีนเกดิเวยีนตายอกี
ต่อไป ถึงแม้นว่าการพฒันาของบุคคลบางคนอาจจะไม่ประสบผลตามความมุ่งหมาย กล่าวคือ      
ยงัไปไมถ่งึขัน้พระอรยิบุคคลทีม่คีวามเป็นมนุษยส์มบูรณ์สงูสุด แต่ผลจากการพฒันาน้ีสามารถทาํให้
บุคคลนัน้อยู่ในโลกน้ีไดอ้ย่างมคีวามเขา้ใจโลกและชวีติจงึมคีวามทุกขน้์อย และรูจ้กัวธิจีดัการกบั
ปญัหาชวีติของตนไดอ้ยา่งถูกตอ้งโดยไมเ่บยีดเบยีนตนเองและผูอ้ื่น จงึมผีลต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
ที่ไม่ถูกทําลายลงไป อนัเน่ืองมาจากความสงบเยน็ที่เกดิขึน้ในใจของผูท้ี่ได้รบัการพฒันาแล้วและ 
เป็นพืน้ฐานอนัมัน่คงทีจ่ะกา้วไปสูค่วามสาํเรจ็ในกาลขา้งหน้า  
 องคค์วามรูใ้นการพฒันามนุษยต์ามทีป่รากฏในพระสตูรหรอืพระสุตตนัตปิฎกน้ีเราสามารถ
นํามาสงัเคราะห์เป็นมรรคมอีงค์ 8 ซึ่งเป็นหลกัธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรสัในฐานะที่เป็นวธิกีาร
ปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์และเป็นทางสายกลางที่ประกอบไปด้วยองค์ธรรม 8 ประการ ได้แก่ 
สมัมาทฏิฐ ิ สมัมาสงักปัปะ  สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชวีะ สมัมาวายามะ สมัมาสต ิและ
สัมมาสมาธิ องค์ประกอบทัง้ 8 น้ีสามารถนํามาจัดเป็นระบบการฝึกอบรมแบบช่วงกว้าง ๆ          
ได ้3 ทาง ซึง่เรยีกว่า ไตรสกิขาม ีศลี สมาธ ิปญัญา แต่ถา้เทยีบกบัมรรค 8 จะเรยีงเป็น ปญัญา ศลี 
สมาธิ แต่ไม่ว่าจะเรยีงอย่างไรขึ้นก่อนหรอืหลงัไม่สําคญัเพราะทุกองค์ประกอบต้องทําพร้อมกนั   
และสอดคล้องกนัจงึจําเป็นสําหรบัทุกคนที่จะต้องนําไปพฒันาตนเองใหค้รบทุกองค์ประกอบเพื่อ
เขา้ถงึจุดหมายเดยีวกนัคอื ความสิน้ทุกขแ์ละเขา้ถงึพระนิพพาน 
 จากการวิเคราะห์มรรคมีองค์ 8 ทําให้เห็นว่าการพฒันาปญัญาเป็นเรื่องสําคัญซึ่งเป็น
จุดเริม่ต้นของการปลุกศรทัธาในตวัมนุษยใ์หต้ื่นขึน้มาพรอ้มที่จะสมาทานรบัศลีและยอมปฏบิตัใิน 
ขอ้อื่น ๆ อกีต่อไป แต่กระนัน้การพฒันาทัง้ 3 ทางต้องพฒันาร่วมกนัไปและต้องทําอย่างสมํ่าเสมอ
ต่อเน่ืองกนัไป จงึจะบงัเกิดผล เพราะกิเลสเปรยีบเหมอืนปลิงเมื่อกดัมนุษย์หรอืสตัว์แล้วย่อมไม่
ปล่อย หน้าที่ของมนุษย์จงึต้องกําจดัปลงิหรอืกเิลสน้ีใหอ้อกไปหรอืทําใหต้ายไปมนุษย์จงึจะปลด   
ตวัปลงิออกจากรา่งกายของตนได ้
 การพฒันามนุษยท์ัง้ 3 ทางมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี คอื 
 1. การพฒันาทางปัญญา เป็นการพฒันาที่ต้องอาศยัอธปิญัญาสกิขา ได้แก่ สมัมาทฏิฐ ิ
และสมัมาสงักปัปะ อนัเป็นการฝึกฝนอบรมทีท่ําใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งและสมบูรณ์ดว้ย
การทําใหเ้กดิมุมมองทีถู่กตอ้งต่อโลกและสรรพชวีติและเหน็คุณค่าของชวีติว่ามคีวามสาํคญัเท่ากนั
เพราะไม่มชีวีติใดที่ไม่รกัตนเองและไม่กลวัความตาย การพฒันาทางปญัญาน้ีม ี2 ประการ ไดแ้ก่ 
สมัมาทฏิฐ ิและสมัมาสงักปัปะ การปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิปญัญาจําเป็นจะตอ้งอาศยัตวัช่วยเพื่อใหเ้กดิ
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สมัฤทธิผ์ล ไดแ้ก่ ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสกิาร ซึง่มผีลทาํใหเ้กดิการลา้งความคดิเก่าทีเ่คยเตม็ไป
ดว้ยความเหน็แก่ตวัลดน้อยลงอนัเป็นการเริม่ตน้ความสิน้อาสวกเิลส 
 ปญัญาเมื่อได้รบัการฝึกฝนจนแหลมคมแล้วจะหมดความสงสยัในเป้าหมายและสามารถ   
ทําใหช้วีติไม่มทีุกข ์และหมดความยดึมัน่ถือมัน่ในการดําเนินชวีติที่เป็นไปตามค่านิยมของสงัคม    
จงึเกดิความดาํรทิีถู่กตอ้งและวางแนวทางของชวีติเพื่อไปสูเ่ป้าหมายของการพน้ทุกข ์ มกีารดาํเนิน
ชีวิตอย่างผู้ที่ไม่เบียดเบียนใครหรือสิ่งใด จิตจะมีความอ่อนโยน เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเกิดสภาวะ        
พรหมวหิาร 4 มเีมตตา (ความรกัความปรารถนาดต่ีอผูอ้ื่น) กรุณา (การใหแ้ละการเอือ้เฟ้ือ) มุทติา    
(ความยนิดีเมื่อผู้อื่นได้ดี) และอุเบกขา (การวางเฉยต่อความสุขและความทุกข์ไม่หวัน่ไหวหรอื
ตื่นเตน้) 
 2. การพัฒนาทางศีล เป็นการพัฒนาที่ต้องอาศัย อธิศีลสิกขา ได้แก่ สัมมาวาจา 
สมัมากมัมนัตะ และสมัมาอาชวีะ อนัเป็นการฝึกฝนอบรมทางด้านกายและวาจาเพื่อใหเ้กดิความ
ปกติ อันเป็นหลักแห่งการประพฤติดีที่ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนและไม่ทําให้ตนเองเดือดร้อน        
การพฒันาในดา้นน้ีจงึครอบคลุมทัง้ในดา้นปจัเจกบุคคลและสงัคม อนัเป็นการปฏบิตัเิพื่อความสงบ
เรยีบรอ้ยปราศจากโทษขัน้ตน้ ๆ ของตนและทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคมส่วนรวม หรอืเกีย่วขอ้งกบัสิง่ของ
ต่าง ๆ ทีจ่าํเป็นแก่การเป็นอยู ่ซึง่รวมถงึสิง่แวดลอ้มดว้ย การพฒันาดา้นน้ีจงึเป็นการพฒันาทีอ่ยูใ่น
ระดบัศลีธรรมซึง่เป็นมลูฐานทีจ่ะนําไปสูค่วามสงบทางจติใจ 
 3. การพฒันาทางสมาธิ   เป็นการพฒันาทีต่้องอาศยัอธจิติตสกิขา ไดแ้ก่ สมัมาวายามะ 
สมัมาสติ และสมัมาสมาธิ อนัเป็นการฝึกฝนอบรมทางด้านจติหรอืกระบวนสมาธิโดยใช้จติที่ถูก
ควบคุมน้ีไปทําหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ถึงที่สุด จึงเป็นการประพฤติดีในทางจิตโดยไม่ทําให้จิต     
เศรา้หมอง ฟุ้งซ่าน และอยูใ่นสภาพทีจ่ะปฏบิตัหิน้าที ่ผลทีเ่กดิขึน้เรยีกวา่ สมาธ ิการพฒันาในดา้นน้ี   
จงึเป็นการพฒันาเพื่อใหเ้กดิความเจรญิทางอารมณ์และมคีวามสมัพนัธ์กบัการพฒันาทางปญัญา 
กล่าวคอืถา้จติดแีละมคีวามมัน่คงแลว้ยอ่มเปิดโอกาสใหป้ญัญาทาํหน้าทีไ่ดอ้ยา่งเตม็ที ่
 เราอาจกล่าวไดว้า่มรรคมอีงค ์8 เป็นทางสายเอกและเป็นทางสายกลางทีนํ่าไปสูก่ารดบัทุกข ์  
แต่กระนัน้เมื่อพจิารณาองค์ความรู้ในพระสูตรอื่น ๆ แล้วผลปรากฏว่ามรรคมอีงค์ 8 นัน้เปรยีบ
เหมอืนหลกัการใหญ่ที่ครอบคลุมองค์ความรู้ในพระสูตรอื่นๆ ที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกนัในแต่ละส่วน    
ในขณะเดยีวกนัองคค์วามรูเ้หล่าน้ี นอกจากเป็นหลกัธรรมที่มคีวามสมัพนัธ์กบัมรรคมอีงค์ 8 แล้ว      
ยงัสอดคลอ้งกบัหลกัไตรสกิขา 
 องค์ความรูใ้นการพฒันามนุษย์ที่ปรากฏในพระสุตตนัตปิฎกนอกเหนือจากมรรคมอีงค์ 8
แล้วยงัมีองค์ความรู้อื่น ๆ ที่มีความสําคญัเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรสัให้ความสําคญัและบาง
หลกัธรรม  ทีพ่ระพุทธองคม์ไิดท้รงตรสัถงึมากนกั แต่เน่ืองจากมคีวามเชื่อมโยงและเสรมิการปฏบิตัิ
ใหม้คีวามเจรญิในมรรคมอีงค ์8 ในการวจิยัน้ีจงึไดเ้ลอืกมาวเิคราะหใ์หเ้หน็ถงึความสําคญัที่จะ
นํามาใช้ในการพัฒนามนุษย์ได้แก่ โยนิโสมนสิการ พรหมวิหาร 4 อบายมุข 4 อบายมุข 6      
ฆราวาสธรรม 4 หริแิละโอตตปัปะ ขนัตแิละโสรจัจะ ทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ สมัปรายกิตัถประโยชน์      
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มงคล 38 อปรหิานิยธรรม 7  สปัปุรสิธรรม 7  สาราณียธรรม 6  ทศิ 6  สงัคหวตัถุ 4  อทิธบิาท 4  
อนิทรยี ์5  พละ 5  สตแิละสมัปชญัญะ และโพชฌงค ์7 
 องคค์วามรูต้ามทีก่ล่าวมาน้ีเป็นแนวปฏบิตัทิีส่ามารถสนบัสนุนมรรคมอีงค ์8 และรวมอยู่ใน
มรรคมอีงค ์8 จงึทาํใหเ้กดิการพฒันาในดา้น ปญัญา ศลี และสมาธ ิโดยเฉพาะการพฒันาศลีนัน้มใิช่
จะมผีลต่อบุคคลเท่านัน้ยงัมผีลต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เพราะมนุษย์เป็นส่วนย่อยที่ประกอบใน
สังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนใหญ่ การพัฒนามนุษย์ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา           
จงึสอดคล้องกบัการพฒันามนุษย์ตามหลกัการพฒันามนุษย์ของตะวนัตกที่ใหค้วามสําคญัในการ
พฒันาทีต่อ้งครอบคลุมทัง้ในดา้นกาย อารมณ์ สงัคม และปญัญา 
 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านการพัฒนามนุษย์จากองค์ความรู้ทาง
พระพทุธศาสนา  มปีระเดน็ทีส่าํคญันําไปสูก่ารอภปิรายผลโดยเริม่จากการพฒันามนุษยจ์าํแนกตาม
ลกัษณะของบุคคลซึง่องคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้ไดท้รงจาํแนกบุคคลเป็น  4 ประเภท ดงัน้ี คอื 
 1. อุคฆฏติญัญู คอื บวัพน้น้ําทีเ่บ่งบาน และสามารถรบัแสงอาทติยไ์ด ้เปรยีบไดก้บับุคคล   
ผูท้ีเ่ขา้ใจธรรมของพระพทุธเจา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ฉบัพลนั 
 2. วปิจติญัญู คอื บวัเสมอน้ําที่พรอ้มจะเบ่งบานในวนัรุ่งขึน้เปรยีบเหมอืนกบับุคคลผูท้ี่จะ
เขา้ใจธรรมไดต่้อเมือ่ขยายความเพิม่เตมิอกีเลก็น้อย 
 3. เนยยะ คอื บวัใตน้ํ้าซึง่พรอ้มทีจ่ะบาน จงึเหมอืนกบับุคคลทีพ่อจะแนะนําได ้แต่ตอ้งใช้
เวลาในการอธบิายและมกีลัยาณมติรคอยชว่ยเหลอื 
 4. ปทปรมะ คือ บวัใต้น้ํา ซึ่งจมอยู่ในโคลนตม เปรียบได้กบัผู้ที่สอนให้รู้ได้เพยีงตัวบท    
หรอื พยญัชนะแต่ไมส่ามารถบรรลุธรรมไดใ้นชาตน้ีิ 
 พระพทุธเจา้ทรงจดัประเภทของบุคคลผูส้ามารถรูส้จัธรรมและทรงเลอืกอธบิายหลกัธรรมให้
เหมาะสมกบับุคคลระดบัต่างๆ ทีจ่ะสามารถเขา้ใจได ้ซึง่มตีัง้แต่ระดบัขอ้ธรรมระดบังา่ยไปจนถงึขอ้
ธรรมที่มคีวามลกึซึ้งยากต่อการเขา้ใจ1 ซึ่งสอดคลอ้งกบัพระมหาทว ี มหาปญฺโญ ไดก้ล่าวว่า
พระพุทธเจา้ทรงมวีธิกีารสอนทีเ่หมาะสาํหรบัแต่ละบุคคล คอื ทรงคํานึงถงึความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยทรงคํานึงถงึความพรอ้มของผูฟ้งัเป็นเกณฑ ์ ทรงปรบัรปูแบบการสอนใหเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์และสภาพแวดลอ้มของผูฟ้งัอยู่เสมอ คอืพระองคท์รงจดัรปูแบบการสอนใหเ้ขา้กบัจรติ
ของผูฟ้งันัน้ๆ เช่น ทรงเริม่ตน้ในการสอนดว้ยการสรา้งบรรยากาศในการสอน ทรงปรบัปรุงรปูแบบ
การสอนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ของผูฟ้งันัน้ๆ ทรงสอนแบบสนทนา แบบบรรยาย แบบตอบ
ปญัหา และแบบวางกฎขอ้บงัคบั เป็นตน้2  เช่นเดยีวกบัการศกึษาของสนิท ศรสีาํแดง ไดก้ล่าวไวใ้น
พุทธศาสนากบัหลกัการศกึษา สรุปความไดว้่า มนุษยม์เีหตุผลมสีตปิญัญามอีารมณ์และมรีา่งกาย 
                                                 
1 องฺ จตุกฺก. (ไทย)  21/133/202. 
2 พระมหาทว ีมหาปญฺโญ. (2545). การศกึษาวเิคราะหพ์ทุธวธิกีารสอนในธมัมปทฏัฐกถา.  หน้า ข.  
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ระบบการศึกษาที่มเีป้าหมายชดัเจนสมบูรณ์จะต้องจดัเพื่อพฒันาทัง้ในแง่ของสติปญัญาเหตุผล
อารมณ์และรา่งกายของผูเ้รยีน1 ซึง่คณะอนุกรรมการปฏริปูการเรยีนรูข้องคณะกรรมการการศกึษา
แห่งชาตแิละกระทรวงศกึษาธกิาร ไดก้ล่าวถงึผูเ้รยีนว่าเป็นบุคคลที่สําคญัที่สุด ทัง้น้ีมคีวาม
สอดคลอ้งกบัการเรยีนรูต้ามแนวพุทธธรรมทีเ่น้น “คน” เป็นศูนยก์ลาง กระบวนการเรยีนรูจ้งึเป็น
กระบวนการพฒันา “คน” ทัง้ในลกัษณะทีเ่ป็นปจัเจกชน (คอืคนแต่ละคน) และการพฒันา “กลุ่มคน” 
ใหอ้ยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งสนัตเิมือ่ “คน” มคีวามสาํคญัทีสุ่ดของการเรยีนรู ้วธิกีารฝึกฝนอบรมจงึเป็นการ
พฒันาทุกองคป์ระกอบของความเป็น “คน”2 ดงันัน้การพฒันามนุษยใ์นทางพระพุทธศาสนาแบ่ง
จุดมุง่หมายในการพฒันาเป็น 3 ประการ ดงัน้ี คอื 
 1. จุดหมายระดบัพืน้ฐาน เป็นระดบัทีพ่ระพุทธเจา้ทรงตอ้งการใหพุ้ทธศาสนิกชน มศีลีเป็น
พืน้ฐาน ในการดาํเนินชวีติเพื่อทาํใหช้วีติเป็นปกตสิุข ไมเ่บยีดเบยีน ไมเ่อารดัเอาเปรยีบกนั มคีวาม
เอือ้เฟ้ือเผื่อแผเ่กือ้กูลกนัและกนั คอื มกีาย วาจา ใจ ทีสุ่ภาพและอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสุข ซึง่จะ
เป็นพืน้ฐานทีด่ต่ีอไปยงัจุดหมายระดบักลาง 
 2. จุดหมายระดบักลาง เป็นจุดหมายทีพ่ระพุทธเจา้ทรงตอ้งการใหพุ้ทธศาสนิกชนมจีติใจที่
เป็นสมาธ ิ คอื สงบและเยอืกเยน็แน่วแน่เดด็เดีย่วและเขม้แขง็ในการดาํเนินชวีติ ซึง่จะเป็นพืน้ฐาน
พฒันาความดใีหส้งูยิง่ขึน้ไปถงึจุดหมายระดบัสงู 
 3. จุดหมายระดบัสงู เป็นจุดหมายทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตอ้งการใหพุ้ทธศาสนิกชนมปีญัญาและ
มคีวามรูคู้่คุณธรรม โดยใชป้ญัญาเป็นเครื่องมอืหลกัในการดาํเนินชวีติและใชป้ญัญาเพื่อนําชวีติไปสู่
จุดมุง่หมายทีส่งูสดุ คอืพระนิพพาน3 
 ทัง้น้ีการพฒันามนุษยท์ัง้ 3 จุดมุง่หมายมแีนวทางปฏบิตัดิงัน้ี คอื  
 ประการแรก การพฒันาทางปญัญา คอื มปีญัญาพฒันาด ี มคีวามรูแ้จง้เหน็จรงิ เขา้ใจ           
สิง่ทัง้หลายตามความเป็นจรงิ การพฒันาทางปญัญาน้ีตอ้งอาศยัอธปิญัญาสกิขา ไดแ้ก่ สมัมาทฎิฐ ิ
และสมัมาสงักปัปะ อนัเป็นการฝึกฝนอบรมทีท่ําใหเ้กดิความความเขา้ใจทีถู่กต้องและสมบูรณ์ดว้ย
การทาํใหเ้กดิมมุมองทีถู่กตอ้งต่อโลก และสรรพชวีติ และเหน็คุณค่าของชวีติว่ามคีวามสาํคญัเท่ากนั 
สามารถใชป้ญัญาขจดัอวชิชา ความโงเ่ขลาใหห้มดไป จนมคีวามรูส้กึรอบคอบมคีวามเหน็ชอบ 
 ประการทีส่อง การพฒันาทางศลี คอืมศีลีพฒันาด ี มคีวามดแีละความงามดา้นพฤตกิรรม     
ทางศลีธรรม การพฒันาน้ีตอ้งอาศยัอธศิลีสกิขา ไดแ้ก่ สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ และสมัมาอาชวีะ   
อนัเป็นการฝึกอบรมทางดา้นกายและวาจาเพือ่ใหเ้กดิความปกต ิอนัเป็นหลกัแหง่การประพฤตดิทีีไ่ม่
ทาํใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้นและไมท่าํใหต้นเองเดอืดรอ้น  

                                                 
1 สนิท ศรสีาํแดง. (2534). พทุธศาสนากบัหลกัการศกึษา. หน้า 1-2.  
2 คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ (2543). แนวคดิ ความหมาย และแนวทางการจดักระบวนการ
เรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนสาํคญัทีส่ดุ ใน ปฏริปูการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนสาํคญัทีส่ดุ.  หน้า 18.  
3 พนูทรพัย ์เกตุวรีะพงศ.์ (2553). พทุธจรยิศาสตรก์บัการศกึษา. หน้า 163. 
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 ประการที่สาม การพฒันาทางสมาธิ คือ คือมีสมาธิที่พฒันาดีด้วยการฝึกฝนอบรมจิต     
เป็นจติทีม่ ัน่คง ไมย่ดึตดิมากจนเกนิไป การพฒันาน้ีตอ้งอาศยัอธจิติตสกิขา ไดแ้ก่ สมัมาวายามะ 
สมัมาสต ิและสมัมาสมาธ ิอนัเป็นการฝึกฝนอบรมทางด้านจติ หรอื กระบวนสมาธโิดยใช้จติที่ถูก
ควบคุมน้ีไปทําหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ถึงที่สุด จึงเป็นการประพฤติดีในทางจิตโดยไม่ทําจิต       
เศร้าหมอง ฟุ้งซ่าน และอยู่ในสภาพที่จะปฏิบตัิหน้าที่ ผลที่เกดิขึน้เรยีกว่า สมาธ ิดงันัน้ผู้วจิยัจงึ
นํามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันามนุษย ์โดยถอืตามหลกัของพระพทุธศาสนาทีจ่าํแนกบุคคลดงัน้ี คอื 
  1. บุคคลประเภทอุคฆฏติญัญ ูคอืบวัพน้น้ํา หมายถงึบุคคลทีเ่ขา้ใจธรรมของพระพุทธเจา้ได้
อย่างรวดเร็วฉับพลัน บุคคลประเภทน้ีสามารถก้าวไปสู่การพัฒนาตนเองตามคําสอนของ
พระพุทธศาสนาเพื่อใหถ้ึงจุดหมายระดบัสูงสุด ซึ่งเป็นจุดหมายที่พระพุทธเจา้ทรงต้องการให้
พุทธศาสนิกชนมปีญัญา มคีวามรูแ้ละใชป้ญัญาน้ีเป็นเครื่องมอืในการดําเนินชวีติและนําชวีติไปสู่
จุดมุ่งหมายสูงสุด คอืพระนิพพาน  โดยยดึหลกัมรรคมอีงค์ 8 ที่เริม่ต้นจากการพฒันาปญัญา   
พฒันาศลี และพฒันาสมาธ ิซึ่งดําเนินตามหลกัธรรม คอื อทิธบิาท 41 มรรคมอีงค ์8 สตปิฏัฐาน 4  
และโพชฌงค ์72 อนัจะทําใหบุ้คคลเหล่าน้ีเกดิความสมดุลทางกายและจติ กล่าวคอื มกีายด ี และมี
ความสามารถในการนําเอาความรูท้ี่ตน มอียู่ไปทําใหสุ้ขภาพร่างกายของตนเองแขง็แรงสมบูรณ์    
มจีติใจดงีาม โดยกายและจติน้ีตอ้งอาศยัปญัญาเป็นตวัควบคุมทัง้สองสว่นน้ีใหเ้กดิความสมัพนัธก์นั
และความสมดุล  อนัจะนําไปสูก่ารขจดัอวชิชาและความโงเ่ขลาใหห้มดไป จนมสีตแิละสมัปชญัญะ  
ตลอดจนเห็นแจ้งในความเท่าเทียมกนัของสรรพชีวิตที่มีการเกิด การแก่ การเจ็บ และการตาย
เหมือนกนั ไม่มีสตัว์ใดเลยที่จะล่วงพ้นจากกฎธรรมชาติน้ีได้ บุคคลที่ได้รบัการพฒันาเช่นน้ีจะ
สามารถลด ละ เลกิ และหลุดพน้จากกเิลสทัง้ปวงไปตามลาํดบัขัน้  
 2. บุคคลประเภทวิปจิตญัญู คือบวัเสมอน้ํา หมายถึงบุคคลที่จะเข้าใจธรรมได้เมื่อมกีาร       
ขยายความอกีเล็กน้อย ดงันัน้บุคคลประเภทน้ีจงึเป็นบุคคลที่มศีกัยภาพซึ่งต้องอาศยัการพฒันา  
ทางปญัญา ศลี และสมาธ ิโดยเน้นพฒันาปญัญาจากโยนิโสมนสกิาร  อกีทัง้มกีาร ขยายความและ มี
การยกตวัอยา่ง เพือ่ใหเ้กดิสงักปั และเกดิความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งและสมบูรณ์ดว้ยการทาํใหเ้กดิ
มุมมองทีถู่กตอ้งต่อโลก และสรรพชวีติ และเหน็คุณค่าของชวีติว่ามคีวามสาํคญัเท่ากนั สามารถใช้
ปญัญาขจดัอวชิชา ความโงเ่ขลาใหห้มดไป  แลว้ใชป้ญัญาไปควบคุมกาย ซึง่กายน้ีตอ้งพฒันาใหม้ี
ศลี  และอาศยัธรรมต่างๆ ไดแ้ก่ อปัปมญัญา (พรหมวหิาร 4)3 อทิธบิาท 4 สงัวร 4 กําจดันิวรณ์ 5 
มรรคมอีงค์ 8 สตปิฏัฐาน 4 และโพชฌงค ์7 ธรรมเหล่าน้ีเป็นธรรมที่สนับสนุนใหจ้ติกา้วหน้าใน
คุณธรรมและบรรลุความดี จึงไม่มีความมักมากอยากได้ และมีเมตตากรุณายินดีต่อความ
เจรญิรุ่งเรอืงของผูอ้ื่น ตลอดจนรูจ้กัปล่อยวางเมื่อมขีอ้กําจดัในทางศกัยภาพของตน อนัจะทําให้
บุคคลเหล่าน้ีเกดิความสมดุลทางกายและจติ กล่าวคอื กายและจติน้ีตอ้งอาศยัปญัญาเป็นตวัควบคุม

                                                 
1  ส.ํม. (ไทย) 19/817/380. 
2  ม.อุ. (ไทย) 14/144-152/183-195.  
3  ท.ีปา. (ไทย) 11/49-79/35-58.  
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ทัง้สองสว่นน้ีใหเ้กดิความสมัพนัธแ์ละความสมดุล  อนัจะนําไปสูก่ารมคีวามเพยีร  ตลอดจนเหน็ชอบ
ในความเท่าเทยีมของสรรพสตัว ์คอื เกดิ แก่ เจบ็ ตาย ทําใหส้ามารถมจีติใจทีเ่ป็นสมาธ ิ คอื สงบ
และเยอืกเยน็แน่วแน่เดด็เดีย่วและเขม้แขง็ในการดําเนินชวีติซึ่งจะเป็นพืน้ฐานพฒันาความดใีหสู้ง
ยิง่ขึ้นไปจนถึงพระนิพพาน ถึงแม้นยงัไม่สามารถเข้าถึงพระนิพพานก็สามารถที่จะมชีีวิตอยู่ใน
ระดบัโลกียะได้อย่างเข้าใจโลกและชีวิต และสามารถปล่อยวางความยึดถือยึดติดไปทีละน้อย 
จนกระทัง่ความทุกข์เหลือน้อยลงและจะถึงพระนิพพานในที่สุดถ้ามีความเพียรพยายามอย่าง
ต่อเน่ือง   
 3. บุคคลประเภทเนยยะ คอืบวัใตน้ํ้า หมายถงึบุคคลทีพ่อจะแนะนําได ้แต่ตอ้งใชเ้วลาในการ
อธบิายและมกีลัยาณมติรคอยช่วยเหลอื ดงันัน้บุคคลประเภทน้ีจงึเป็นบุคคลทีม่ศีกัยภาพซึ่งต้อง
อาศยัปญัญา ศลี และสมาธ ิโดยเน้นพฒันาปญัญาจากโยนิโสมนสกิาร  อกีทัง้มกีารขยายความและมี
การยกตวัอย่าง ซึง่ตอ้งอาศยักลัยาณมติรทีส่ามารถแนะนําใหเ้ราปฏบิตัธิรรมและคอยอบรมสัง่สอน
ถ่ายทอดสิง่ที่ดงีามและชกัจูงใหเ้ดนิไปในทางที่ถูกต้อง ซึ่งจดัว่าเป็นเหตุภายนอกที่มอุีปการะมาก 
อนัจะทําใหเ้ราละอกุศลและทํากุศลใหเ้จรญิ เมื่อปฏบิตัติามคําของมติรและมสีตสิมัปชญัญะมัน่คง
แล้วย่อมสิ้นสงัโยชน์ทัง้ปวงได้ โดยอาศัยธรรมต่างๆ ได้แก่ มิตรแท้และทิศ 61 หิริโอตตัปปะ2       
ขนัติโสรัจจะ3 กาลามสูตร4 มงคลสูตร5 สังวร 4 กําจัดนิวรณ์ 5  พรหมวิหาร 4  อิทธิบาท 4        
มรรคมอีงค ์8  สตปิฏัฐาน 4  และโพชฌงค ์ 7  ดงันัน้บุคคลทีไ่ดร้บัการพฒันาแลว้ย่อมมศีลีเป็น
พืน้ฐานในการดาํเนินชวีติเพื่อทาํใหช้วีติเป็นปกตสิุขไมเ่บยีดเบยีน ไมเ่อารดัเอาเปรยีบกนั มคีวาม
เอือ้เฟ้ือเผื่อแผเ่กือ้กูลกนัและกนั คอื มกีาย วาจา ใจ ทีสุ่ภาพและอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสุข ซึง่จะ
เป็นพื้นฐานที่ดีที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปให้ยิ่งขึ้นจนถึงพระนิพพาน ถึงแม้นว่าจะยังเข้าไม่ถึง         
พระนิพพานกส็ามารถอยู่ในโลกไดอ้ย่างผูเ้ขา้ใจโลกและชวีติ จงึรูจ้กัปล่อยวางความยดึมัน่ถอืมัน่ไป
ทลีะน้อย และจะถงึพระนิพพานในทีส่ดุถา้มคีวามเพยีรพยายามอยา่งเตม็กาํลงัและต่อเน่ือง   
 4. บุคคลประเภทปทปรมะ คอื บวัใตโ้คลน เหมาะเป็นอาหารของเต่าและปลา ซึง่ไมม่โีอกาส
บรรลุธรรมในชาติน้ี แต่บุคคลประเภทน้ีจําเป็นต้องได้รบัการพฒันาด้วยวธิีการต่างๆ เพื่อใหเ้กิด
ศรัทธาในทางที่ถูกต้องและเป็นบุคคลที่สามารถอยู่ในสังคมได้โดยไม่เบียดเบียนตนเองและ
เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ถงึแมน้วา่บุคคลประเภทน้ีจะไมส่ามารถบรรลุธรรมในชาตน้ีิ แต่อยา่งน้อยกส็ามารถ
มทีุนในทางธรรมเพื่อช่วยใหต้นเองอยู่รอดปลอดภยัโดยไม่ทํารา้ยตนเองและสงัคม และเป็นธรรม
เพื่อเกื้อกูลในภพหน้า หลักธรรมที่จะช่วยในการพฒันาบุคคลประเภทน้ี ได้แก่ กรรมกิเลส 4  

                                                 
1 ท.ีปา. (ไทย)  11/242-274/199-218. 
2 อฺง.ทุก. (ไทย) 20/9/63. 
3 อฺง.ทุก. (ไทย) 20/166/126. 
4 อฺง.ตกิ. (ไทย) 20/66/255-263. 
5 ข.ุข.ุ (ไทย) 25/1-13/6-8.  
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อบายมุข 6  มติรแท้ ทศิ 6  และการละอกุศลมูล1 หริโิอตตปัปะ  ขนัติและโสรจัจะ สงัคหวตัถุ 42 
มจิฉาวณิชชา 5 3 อทิธบิาท 4 สมัปรายกิตัถประโยชน์  ทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์4  และมรรคมอีงค ์8 
ดงันัน้บุคคลที่ไดร้บัการพฒันาแล้วย่อมมศีรทัธาและศลีที่ถูกต้องอนัเป็นพืน้ฐานในการดําเนินชวีติ 
ทําใหต้นเองมชีวีติทีเ่ป็นปกตสิุข ปราศจากความตระหน่ี ไม่เบยีดเบยีน ไม่เอารดัเอาเปรยีบกนั      
มคีวามเอือ้เฟ้ือเผื่อแผซ่ึง่กนัและกนั  มกีาย วาจา ใจ ทีสุ่ภาพและอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสุข ซึง่จะ
เป็นพืน้ฐานทีด่ทีีจ่ะปฏบิตัธิรรมต่อไปใหย้ิง่ขึน้จนถงึพระนิพพาน  ถงึแมน้ว่าจะไม่ถงึพระนิพพานก็
สามารถอยู่ในโลกได้อย่างผู้เข้าใจโลกและชีวิต จึงรู้จกัปล่อยวางความยดึมัน่ถือมัน่ไปทีละน้อย     
จนจติเริม่คุน้เคยและเคลา้เคลยีกบัธรรม จงึเป็นทุนในทางธรรมทีนํ่าความสุขแบบสงบเยน็ใหเ้กดิขึน้
ในปจัจุบนัชาต ิการพฒันามนุษยโ์ดยถอืตามหลกัของพระพุทธศาสนาจําแนกตามบุคคล สามารถ
ศกึษาไดจ้ากภาพประกอบ 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 ท.ีปา. (ไทย)  11/242-274/199-218. 
2 องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/132/50-51. 
3 อง.ปญฺจก. (ไทย) 22/177/295. 
4 องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) 23/54/340-344. 
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ภาพประกอบ 6  แสดงการพฒันามนุษยโ์ดยถอืตามหลกัพระพทุธศาสนาทีจ่าํแนกตามบุคคล 

     - โพชฌงค ์7              
     - สตปิฏัฐาน 4  
     - มรรคมอีงค ์8          
     - อทิธบิาท 4 

  อคุฆฏิตญัญ ู

นิพพาน 

อรหนัต ์

   สกทาคาม ี

  อนาคาม ี

   โสดาบนั 

    วิปจิตญัญ ู
 

            
   - สงัวร 4  กาํจดันิวรณ์ 5        -โพชฌงค ์7   
   - อทิธบิาท 4                    - สตปิฏัฐาน 4 
   - อปัปมญัญา 4                 - มรรคมอีงค ์8 

      เนยยะ     

     ปทปรมะ     

- มงคลสตูร                  - โพชฌงค ์7  
- กาลามสตูร                 - สตปิฏัฐาน 4 
- ขนัตโิสรจัจะ               - มรรคมอีงค ์8 
- หริโิอตตปัปะ              - อทิธบิาท 4 
-  ทศิ 6                      - พรหมวหิาร 4 
- มติรแท ้                     - สงัวร 4 กาํจดันิวรณ์ 5 
 

   - มรรคมอีงค ์8 
 - หริโิอตตปัปะ              - ทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ 
 - การละอกุศลมลู           - สมัปรายกิตัถประโยชน์ 
 - ทศิ 6                        - อทิธบิาท 4 
 - มติรแท ้                    - มจิฉาวณิชชา 5 
- อบายมขุ 6                  - สงัคหวตัถุ 4 
-  กรรมกเิลส 4               - ขนัตโิสรจัจะ                
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 จากภาพประกอบ 6 น้ี เราจะเห็นได้ว่าหลักธรรมในการพฒันามนุษย์ระดบัปทปรมะน้ี          
มมีากมายและหลากหลายเพราะว่ามนุษยใ์นระดบัน้ียงัมคีวามต้องการทางกายและต้องการความ  
อยู่รอดและต้องการความรกัจงึกระทําการต่าง ๆ เพื่อตนเอง ซึ่งความต้องการในระดบัน้ีจดัเป็น 
ความต้องการอย่างหยาบอยู่ในระดบัฐานล่างของลําดบัขัน้แห่งความต้องการของมนุษยต์ามทศันะ
ของมาสโลว ์มนุษยใ์นระดบัน้ีจงึตอ้งมกีารพฒันาต่อไปอกี ดงันัน้การทีม่หีลกัธรรมต่าง ๆ มากมาย
เพื่อเป็นรัว้ล้อมป้องกนับุคคลให้เกิดความปลอดภยัจากกิเลสโดยไม่เปิดโอกาสให้กิเลสเข้ามามี
อิทธิพลอยู่เหนือพฤติกรรม  อีกทัง้ยังเป็นการขดัเกลาสัญชาตญาณเดิมของมนุษย์ที่มีความ        
เหน็แก่ตวัเหน็แก่ตนซึง่เอือ้ใหเ้กดิโลภะ โทสะ และโมหะ การใชห้ลกัธรรมเหล่าน้ีจะบงัเกดิผลไดด้ถีา้
มกีลัยาณมติรคอยส่งเสรมิและสนับสนุน ซึ่งธรรมในแต่ละขอ้น้ีจะใชห้ลกัธรรมใดก่อนกไ็ด ้มคีวาม
สะดวกที่จะปฏิบัติในข้อใดให้ทําข้อนัน้ โดยเฉพาะหลักธรรมในเรื่องสัมปรายิกัตถประโยชน์ 
และทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ ซึง่กล่าวถงึธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่เกือ้กลูในภพน้ีและภพหน้า อนัจะนํามาซึง่
กาํลงัใจสาํหรบับุคคลทีย่งัดอ้ยในทางปญัญาและในทางธรรม เมือ่ปฏบิตัใิหม้ากแลว้จะช่วยเป็นฐานที่
นําไปสูก่ารปฏบิตัมิรรคมอีงค ์8 ทีเ่ป็นอธปิญัญา อธศิลี และอธจิติ  
 สําหรบับุคคลในระดบัเนยยะนัน้หลักธรรมที่ใช้ในการพฒันาเพื่อให้เกิดความเจริญนัน้        
มีน้อยกว่าระดับปทปรมะ แต่มีมากกว่าระดับวิปจิตัญญู แต่เน่ืองจากว่าเป็นบุคคลในระดับที่
พระพุทธเจา้ทรงพจิารณาแลว้ว่าสามารถช่วยตนเองใหข้า้มพน้วฏัสงสารเขา้สูพ่ระนิพพานได ้ถา้ได้
กลัยาณมติรคอยชว่ยเหลอืและใชเ้วลาในการทาํความเขา้ใจ ดงันัน้การพฒันาทางดา้นจติและปญัญา 
จงึมคีวามสาํคญัเพราะเป็นระดบับุคคลทีย่งัสามารถเขา้ใจธรรมและบรรลุธรรมได ้กล่าวคอืสามารถ  
รูแ้จง้ไดไ้ม่ใช่รูจ้ําเพยีงอย่างเดยีวดงัเช่น พวกปทปรมะ การปฏบิตัติามแนวทางของมรรคมอีงค์ 8  
จงึเป็นแนวทางสาํคญั ทีจ่ะทาํใหเ้กดิโพชฌงค ์7 คอื องคธ์รรมแหง่การตรสัรู ้
 สําหรบับุคคลในระดบัวปิจติญัญูนัน้เป็นพวกที่ระดบัจติและระดบัปญัญาสูงมากพอจะเหน็
แจ้งในธรรม การพฒันาปญัญาและจติมคีวามสําคญัมากซึ่งต้องเพิม่ระดบัความเขม้ขน้ใหม้ากขึน้   
และมากกวา่พวกเนยยะ เพือ่จะไดป้ฏบิตัมิรรคมอีงค ์8 ใหเ้ขม้ขน้มากพอทีจ่ะเป็นองคธ์รรมสนบัสนุน
ใหเ้กดิโพชฌงค ์7  
 สาํหรบับุคคลในระดบัอุคฆฏติญัญซูึง่เป็นเหมอืนกบับุคคลในระดบัหวักะททิีม่ศีกัยภาพทัง้ใน
ดา้นกาย จติ และปญัญา ทีสุ่กเตม็ทีเ่พยีงแต่รอผูม้ปีญัญามาสะกดิปมแหง่การรูแ้จง้ บุคคลในระดบัน้ี
ธรรมที่ใช้ในการพฒันามไีม่มากนัก มแีต่องค์ธรรมที่มุ่งตรงพระนิพพาน ดงันัน้การพฒันาจติและ
ปญัญาจงึสาํคญัและตอ้งเพิม่ความเขม้ขน้มากกว่าระดบัอื่นๆ เพราะบุคคลในระดบัน้ีศลีไดเ้ป็นส่วน
หน่ึงของกายไปแลว้ ซึ่งต่างจากระดบัปทปรมะซึง่ตอ้งใหค้วามสําคญัทางดา้นศลีมากกว่าส่วนอื่นๆ 
ส่วนเนยยะและวปิจติญัญูนัน้ยงัคงใหค้วามสําคญัทัง้ศลี สมาธ ิและปญัญาในระดบัเขม้ขน้มากขึน้    
 ผลจากการศึกษาน้ีสอดคล้องกบัการศึกษาลกัษณะของกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เน้น
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั โดยพบว่ามลีกัษณะของกจิกรรมการเรยีนรูท้ีย่อมรบัความเป็นมนุษยท์ีม่หีวัใจและ
สมองทีจ่ะพฒันาไดข้องผูเ้รยีน คาํนึงถงึความแตกต่างของผูเ้รยีน และเน้นให ้ผูเ้รยีนไดม้สีว่นรว่มใน
การคดิ การปฏบิตัจิรงิ และสรุปองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ซึ่งตรงกบัแนวคดิทางการศกึษาของ      
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จอหน์ ดวิอี ้ (John Dewey) เรื่อง “การเรยีนรูโ้ดยการกระทาํ” หรอื “Learning by doing”1 เพื่อให้
ผูเ้รยีนไดร้บัประโยชน์สงูสดุจากการเรยีน  
 นอกจากน้ีเมื่อเปรยีบเทยีบการพฒันามนุษยใ์นพระพุทธศาสนากบัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นสําคญัพบว่าโดยภาพรวมแลว้มลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึสอดคลอ้งกนัคอืเป็นกจิกรรมในการพฒันา
มนุษย์ที่ให้ความสําคญัแก่มนุษย์เป็นสําคญัและตัง้อยู่บนพื้นฐานของหลกัการเดยีวกนัที่คํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และมุ่งใหผู้ท้ีไ่ดร้บัการพฒันานัน้มสี่วนร่วมในการคดิ การปฏบิตัจิรงิ 
และการสรุปองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง แต่มสี่วนทีแ่ตกต่างกนัอยู่เลก็น้อย คอื การพฒันามนุษยใ์น
พระพทุธศาสนามุง่ใหม้นุษยไ์ดรู้จ้กัและเขา้ใจตนเอง โดยเฉพาะดา้นจติใจของตน เพื่อจะไดป้รบัปรุง
แกไ้ขตนเองจนไดบ้รรลุธรรมหรอืจุดมุ่งหมายชัน้ใดชัน้หน่ึงตามอุปนิสยัสมบตัทิี่เคยอบรมสัง่สมมา 
จนกระทัง่ไปสูพ่ระนิพพานอยูพ่น้จากความสขุแบบโลกๆ ในขณะทีก่ารเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
จะเน้นใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูก้ระบวนการเรยีนรูข้องตนเอง เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้ทคนิคและวธิกีารในการ
แสวงหาความรูใ้หมแ่ละมชีวีติทีด่ต่ีอไป  
 ถงึแมน้ว่าหลกัพืน้ฐานของการพฒันามนุษยใ์นพระพุทธศาสนากบักระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญันัน้ต่างมุง่พฒันามนุษยใ์หเ้ป็นผูม้กีายด ีจติด ีปญัญาด ีคอืเก่ง ด ีมสีุข ซึง่จะนําไปสู่
สงัคมที่ดแีต่หลกัการพฒันามนุษย์ในทางพระพุทธศาสนามไิด้หยุดที่การมชีวีติดเีท่านัน้ ยงัคงมุ่ง
พฒันามนุษยใ์หย้ิง่ขึน้ไปอกีจนกระทัง่เป็นผูอ้ยูพ่น้โลกคอืโลกุตตระ ดงัภาพประกอบ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 แสดงเป้าหมายของการพฒันามนุษยต์ามแนวทางของพระพทุธศาสนา 

                                                 
1วรวทิย ์วศนิสรากร. (2544). ความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบัปรชัญาการศกึษา. หน้า 50. 

นิพพาน 

โลกตุตระ 

            ปัญญา 

 
อารมณ์ 

(สมาธิ) 
สังคม 

(ศีล) 

กาย 
(ศีล) 

มนุษย ์

 โลกยีสขุ คอื เกง่ ด ีมสีขุ 
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 จากภาพประกอบ 7 เราจะเหน็ไดว้่าการพฒันามนุษยใ์หเ้ป็นผูม้กีายด ีจติด ีและปญัญาดนีัน้
เป็นรากฐานของการพฒันามนุษยท์ี่พรอ้มทัง้ในด้านกาย อารมณ์ สงัคม และปญัญา ซึ่งทําใหเ้กดิ
โลกยีสุขทีทุ่กคนปรารถนา คอื เก่ง ด ีมสีุข แต่การพฒันามนุษยใ์นทางพระพุทธศาสนา จะตอ้งกา้ว
ต่อไปอกีคอืการกา้วพน้จากโลกยีสขุไปสูโ่ลกุตตระเพือ่หลุดพน้จากอาํนาจของกเิลสทีท่าํใหม้นุษยต์ดิ
ในความเก่ง ความด ีและความสุข แลว้เป็นทุกขเ์พราะความยดึถอืนัน้ มนุษยท์ีส่มบูรณ์อย่างแทจ้รงิ
ในพระพทุธศาสนาคอื บุคคลทีส่ามารถกา้วพน้จากความสขุทางโลกและเป็นอสิระจากความยดึถอืทัง้
ปวงจงึหมดเชือ้ทีจ่ะนํามาสูโ่ลกยีสขุ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัเหน็ว่ายงัมปีระเดน็ทีน่่าวจิยัอกีเกีย่วกบัการพฒันามนุษยโ์ดยใช้
หลกัสมัมาทฏิฐมิาปรบัเขา้กบัหลกัสตูรการเรยีนการสอนของทุกระดบัการศกึษา เพื่อเน้นในเรื่องของ
ปญัญาตามแนวทางของพระพุทธศาสนาซึ่งไม่ใช่การใช้เหตุผลตามหลกัตรรกศาสตร์อย่างเดยีว    
ควรมสีมัมาทฏิฐเิขา้ไปกํากบัวธิกีารคดิอนัจะทําใหม้รีะบบการคดิที่ถูกต้องในทางธรรมโดยมคีวาม
ฉลาดที่ไม่เป็นภยัต่อสงัคม นอกจากน้ีการใหค้วามสําคญัในเรื่องสมัมาทฏิฐโิดยสอนตัง้แต่เดก็เลก็
จนถงึมหาวทิยาลยัอย่างต่อเน่ืองจะช่วยทําใหส้งัคมไม่เต็มไปดว้ยสทัธาจรติที่เชื่อง่ายหลงง่ายและ  
ไม่มโีมหะจรติที่หลงวนอยู่ในเรื่องของกเิลสตณัหาและหลงทางไปกบัสิง่จูงใจที่จะทําใหเ้กดิตณัหา
ราคะ การยกยอ่งสมัมาทฏิฐขิึน้มาจะมสีว่นชว่ยใหส้งัคมไมเ่อนเอยีงไปในเรือ่งของมจิฉาทฏิฐทิัง้ปวง 
 
 

********************************************** 
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